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วิทยานิพนธ์นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่ องจักรวาลวิทยาที่ปรากฏในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะ
และไตรภูมิพระร่วงซึง่ มีลกั ษณะทังที
้ ่แตกต่างและคล้ ายคลึงกัน
ผลการศึกษาพบว่าคัมภีร์วิษณุปรุ าณะและไตรภูมิพระร่ วงเป็ นวรรณกรรมต่างถิ่นกัน มีผ้ ูประพันธ์
ระยะเวลาในการประพันธ์ และเนื ้อหาหลักคาสอนศาสนาที่แตกต่างกัน แต่เป็ นวรรณกรรมสอนศาสนาที่มีเ นื ้อหา
เรื่ องจักรวาลซึง่ สืบรากเหง้ าทางความคิดมาจากประเทศอินเดีย จึง จัดอยู่ในปรัชญาอินเดียเช่นเดียวกัน ทาให้ มี
แนวคิดเรื่ องจักรวาลวิทยาที่มีลกั ษณะสัมพันธ์สอดคล้ องกัน
จักรวาลในคัมภีร์วิษณุปุราณะและไตรภูมิพระร่ วงมีจ านวนมากมาย จักรวาลในคัมภีร์วิษ ณุ
ปุราณะ มีลกั ษณะกลมเหมือนไข่ ดาวเหนือเป็ นศูนย์กลางจักรวาล แต่จักรวาลในไตรภูมิพระร่ วงมีลกั ษณะ
ทรงกระบอก โลกเป็ นศูนย์กลางของจักรวาล พื ้นที่ภายในจักรวาลในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะและไตรภูมิพระร่ วงมี
ลักษณะเป็ นวงกลมเรี ยงซ้ อนกันเป็ นชัน้ ประกอบด้ วยพื ้นที่ใต้ แผ่นดิน แผ่นดินและพืน้ ที่เหนือ แผ่นดิน มีภูมิ
สูง สุด อัน เป็ นพื น้ ที่ ที่ ม นุษ ย์ ห ลุด พ้ น จากความทุก ข์ เ รี ย กว่า “โมกษะ” หรื อ “นิ พ พาน” การจัด เรี ย งพื น้ ที่ ใ น
วรรณกรรมทังสองมี
้
ลกั ษณะที่แตกต่างกันแต่มีเขาเมรุหรื อเขาพระสุเมรุ เป็ นแกนกลางของแผ่นดิน ล้ อมรอบด้ วย
ทวีปและมหาสมุทร มีแดน “ภารตะ” หรื อ “ชมพูทวีป” เป็ นศูนย์กลางในการสร้ างกรรมที่คล้ ายกัน
คัมภีร์วิษณุปรุ าณะและไตรภูมิพระร่วงมีแนวคิดว่าจักรวาลดาเนินไปตามวัฏจักร คือ เกิดขึ ้น ดารง
อยูแ่ ละดับสูญไป จักรวาลและสรรพสิง่ ในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะเกิดขึ ้นจากการสร้ างของพระวิษณุ มนุษย์มีหน้ าที่
ตามที่ถกู กาหนดไว้ จักรวาลในไตรภูมิพระร่วงเกิดขึ ้นตามวิวฒ
ั นาการ มนุษย์และสรรพสิ่งเกิดขึ ้นตามธรรมชาติ
ด้ วยผลกรรมและจะดาเนินไปตามผลแห่งการกระทา จักรวาลในคัมภีร์วิษณุปุราณะดารงอยู่ตามการควบคุม
ดูแลของพระวิษณุ ส่วนจักรวาลในไตรภูมิพระร่วงดารงอยูด่ ้ วยผลจากการกระทาและท่าทีของมนุษย์ที่ปฏิบตั ิต่อ
ธรรมชาติ จักรวาลในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะจะดับสูญไปตามระยะเวลาที่กาหนดด้ วยอานาจของเทพเจ้ า แต่ผลจาก
การทาผิดศีลธรรมของมนุษย์จะทาให้ จกั รวาลในไตรภูมิพระร่วงดับสูญลงด้ วยภัยธรรมชาติตา่ งๆ
แนวคิดเรื่ องจัก รวาลในวรรณกรรมทัง้ 2 เรื่ องแสดงให้ เห็นวัฏจักรของชี วิตมนุษย์ และสรรพสิ่ง
ที่มีเกิดขึ ้น ตังอยู
้ ่และดับไป ดาเนินหมุนเวียนเป็ นวงกลมสืบเนื่องกันไป วัฏสังสารของมนุษย์จะสิ ้นสุดลงเมื่อ
ปฏิบตั ิจนบรรลุโมกษะหรื อนิพพาน คัมภีร์วิษณุปรุ าณะแสดงแนวความคิดว่า จักรวาลและสรรพสิ่งเป็ นไปตาม
การกาหนดของเทพเจ้ า แต่ไตรภูมิพระร่ วงแสดงให้ เห็นว่า จักรวาลและสรรพสิ่งดาเนินไปตามวั ฏจักรของ
ธรรมชาติอนั เกิดจากการกระทาของมนุษย์
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This thesis aims to explore comparatively both similar and contrastive
ideas of cosmology as stated in Viṣṇu Purāṇa and Tebhūmikathā.
According to previous researches of Viṣṇu Purāṇa and Tebhūmikathā, they
are different in particulars of origins, authors, time periods, and themes. However,
both are religious literatures based on cosmological thoughts of Indian philosophy.
It stated in both texts that there are an infinite number of universes. In
Viṣṇu Purāṇa, each universe is said to be shaped like an egg with the North Star as the
center, whereas the other’s are in cylindrical shape with Earth at the center. Within a
universe of both, there are regions in circle shape, hierarchically stacked into four
levels: the lower, the middle, the top, and the topmost called Loguttara or heavenly
planets.Albeit the different geographical layouts, Mount Meru or Sumeru is the center
of their regions surrounded by mountains, oceans, and continents. Bharata or
Jambudvīpa is the realm of Samsara origins.
Viṣṇu Purāṇa and Tebhūmikathā share the theory of world going through
many such cycles of being created, sustained and then destroyed. Viṣṇu Purāṇa
indicates that the universes and their animate and inanimate things are created, and
destined by Viṣṇu; Tebhūmikathā that all things including human beings are under
evolution of life and natural aspect of karma.
The former believes in Viṣṇu who is the supreme controller of all, and is
both the instrumental and material cause of the universe dissolution. The latter
describes that universes are subject to the law of karma and human behavior towards
Nature. Immoral actions result in natural disasters, and finally lead to the periods of
dissolution.
These two religious texts depicts the belief of samsara, therefore, the
universes take the endless cycle of existence, birth-life-death. In the other words,
everything is in the hand of God in Viṣṇu Purāṇa while in Tebhūmikathā, all actions
by human beings have consequences in the natural cycles of universes.
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บทนำ
1. ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปั ญหำ
ความหมายของคาว่า “โลก” และ “จักรวาล” ตามความเข้ าใจของคนในปั จ จุบัน
มักจะเป็ นการรับรู้ตามนัยขององค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ของชาวตะวันตกที่เกิดขึ ้นเมื่อประมาณ
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หากแต่ในอดีตกาลเมื่อวิสทยาศาสตร์ ยังไม่เจริ ญก้ าวหน้ าจนสามารถตอบคาถามเรื่ องโลกและ
สองพันปี ซึ่งเชื่อถือความจริ งทางรู ปธรรมเฉพาะที่ประจักษ์ ในขอบเขตของประสาทสัมผัสเท่านัน้
จักรวาลได้ ดินแดน “อินเดีย” อันเป็ นแหล่งอารยธรรมโบราณที่สาคัญในซีกโลกตะวันออกได้ ให้

กาเนิดและเผยแพร่ ค วามรู้ เรื่ องจักรวาลวิทยาไปยัง ดินแดนอื่ นๆ โดยเฉพาะในภูมิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ พร้ อมๆ กับการเผยแผ่ศาสนาอันมีคติเรื่ องจักรวาลซึ่งอธิบายถึงลักษณะที่เป็ น
นามธรรมที่เชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติและเชื่อมโยงมนุษย์เข้ าเป็ นส่วนหนึง่ ไว้ เป็ นสาระสาคัญ1
แนวคิดและทฤษฎีที่ว่าด้ วย “จักรวาลวิทยา” ของศาสนาพราหมณ์ - ฮินดูที่กาเนิดขึ ้น
ในอินเดียนันแรกเริ
้
่มมีวิวฒ
ั นาการมาจากสิ่งต่างๆ ที่อยูร่ อบตัวซึง่ สัมพันธ์กบั วิถีชีวิตและการดาเนิน
ชีวิตในแต่ล ะวัน จนกลายมาเป็ นการสร้ างทฤษฎี ขึน้ จากความเชื่ อและจิ นตนาการของตนเอง
ต่อมาในยุคพระเวทพัฒนาการเกี่ยวกับจักรวาลวิทยามีความชัดเจนมากขึ ้น จากแนวคิดเดิมที่มี
เพียงเทพเจ้ าเกี่ยวกับดิน น ้า ลม ไฟ ความร้ อน ความสว่าง เป็ นต้ น ก็พฒ
ั นาไปสู่แนวความคิดที่
สลับซับซ้ อนมากยิ่งขึ ้น จนพัฒนาไปสู่การแบ่งชันการด
้
ารงอยู่ของเทพประจาโลก อากาศ สวรรค์
และมีพฒ
ั นาการไปสู่แนวคิดเกี่ยวกับการสร้ างโลกและจักรวาลตามที่ปรากฏในคัมภี ร์ปรุ าณะซึ่ง
ถือเป็ นคัมภีร์ที่แสดงให้ เห็นแนวความคิดและทฤษฎีที่ว่าด้ วย “จักรวาล” ไว้ อย่างชัดเจน โดยให้
ข้ อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ และข้ อมูลความเป็ นไปของจักรวาลทังหมดไว้
้
อย่างสมบูรณ์2
1

วิไลรัตน์ ยังรอด, “การศึกษาภาพภูมิจักรวาลจากภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ นในเขต

กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2540), 9.
2

Monier Monier Williams, Indian Wisdom (London: W. H. Allen & co., 1875), 490.

1

2

คั ม ภี ร์ ปุ ร าณะเป็ นคั ม ภี ร์ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ป ระเภทหนึ่ ง ของศาสนาฮิ น ดู นั บ ได้ ว่ า มี
ความสาคัญเทียบเท่ากับคัมภีร์พระเวท จึงเรี ยกว่าเวทที่ 5 คัมภีร์ปรุ าณะเป็ นเรื่ องราวที่มีมาแต่
โบราณกาล ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าแต่งขึ ้นครัง้ แรกเมื่อใดและมีจานวนเท่าใด แต่พบร่องรอย
ว่าเกิดขึ ้นก่อนสมัยพระเวท เชื่อว่าเกิดขึ ้นตังแต่
้ ประมาณ 1,000 ปี ก่อนคริ สตกาล3 คัมภีร์ปรุ าณะ
จะต้ องประกอบด้ วย “ปั ญจลักษณะ” คือ คุณสมบัติ 5 ประการ ดังต่อไปนี ้
1. สรฺ ค

เรื่ องการสร้ างโลก

2. ปฺรติสรฺ ค

เรื่ องการสร้ างโลกขึ ้นใหม่ หลังจากโลกถูกทาลายสิ ้นแล้ ว

ม
ส
ด
ุ
เรือ
่ องวงศ์
ของเทพและฤาษี
ทงหลาย
ั้
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ เรื่องสมัยของพระมนุ มนุษย์คนแรกของโลก
4. มนฺวนฺตรส
3. วศ

5. วศานุจริต

เรื่ องประวัตสิ รุ ิยวงศ์ และจันทรวงศ์ของอินเดีย4

คัม ภี ร์ ปุร าณะมี เ นื อ้ หาสาระส าคัญ ที่ เ กี่ ย วกับ ประเทศอิ น เดี ย ทัง้ ในด้ า นสัง คม
วัฒนธรรม ศาสนาและการเมือง เป็ นวรรณกรรมที่แสดงให้ เห็นรูปแบบวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของ
คนอิน เดีย ซึ่ง ได้ อธิ บ ายไว้ อ ย่า งชัด เจนถึ ง การก าหนดรู ป แบบของสัง คม การเงิ น ภูมิ ศ าสตร์
การเมือง ปรัชญา ศาสนาและระบบการศึกษา5 คัมภีร์ปรุ าณะนับเป็ นสารานุกรมที่รวบรวมความรู้
นานาประการของชาวฮินดูโบราณไว้ กรุ ณา - เรื องอุไร กุศลาสัย ได้ กล่าวถึงลักษณะและ
ความสาคัญของคัมภีร์ปรุ าณะไว้ วา่
คัมภีร์ปรุ าณะแพร่ หลายมาก เพราะเขียนด้ วยภาษาง่ายๆ คนทัว่ ไปเข้ าใจได้ ดี คัมภีร์
ปุราณะนี ้ เป็ นที่รวมของประเพณีและวัฒนธรรมอันดี งามของสังคมฮินดู รวมทังคติ
้ ธรรม
คาสัง่ สอนทางศาสนาและปรัชญา ด้ วยใช้ คาอธิบายและพรรณนาอย่างแยบคาย เพื่อให้
ซึมซาบเข้ าไปมีอิทธิพลเหนือจิตใจผู้อา่ นและผู้ฟังนิยายต่างๆ ของชาวฮินดู ตลอดจนเรื่ อง
ปกิณกะนานาชนิดมักจะถือกาเนิดจากคัมภีร์ปุราณะ เพื่อให้ คมั ภีร์ปุราณะได้ แพร่ หลาย
อย่างทัว่ ถึงในชนนานาชันซึ
้ ง่ หมายถึงผู้ที่ไม่ร้ ู ภาษาสันสกฤตด้ วย คณาจารย์ในยุคต่อมาได้
แปลคัมภีร์ปุราณะเป็ นภาษาพืน้ เมืองซึง่ ใช้ เ ป็ นเรื่ องสาหรั บเทศน์หรื อเล่าสู่กนั ฟั งได้ แม้ ใน
3

Maurice Winternitz, History of Indian Literature, Vol. 1, trans. S. Ketkar and H. khon. 3rd ed.
(Delhi : Munhiram Manoharlal, 1991), 495 - 497.
4
Pushpendra Kumar, The Viṣṇu Mahāpurāṇam (Delhi: Eastern Book Linkers, 2005), vi.
5
Pushpendra shastri, Introduction to Purāṇa (Delhi: Rashtriya Sanskrit Sansthan, 1995), xvi.

3

บรรดาผู้ที่อา่ นหนังสือไม่ออก ในรู ปลักษณะนี ้คัมภีร์ปุราณะจึงแพร่ หลายอยู่ในสังคมของ
ชาวฮินดูเช่นเดียวกับที่นิทานชาดกแพร่ หลายอยู่ในสังคมของชาวพุทธ6

คัม ภี ร์ ปุราณะเป็ นคัม ภี ร์ ที่ชี ใ้ ห้ เห็น ความคิดและทฤษฎี ที่ว่าด้ วย “จักรวาล” อย่า ง
เด่นชัดมากที่สุดในกระบวนทัศน์เกี่ยวกับจักรวาลวิทยาซึ่งมีปรากฏอยู่ในศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู7
คัมภีร์ปรุ าณะที่เชื่อว่ามีความสาคัญที่สดุ มีอยูด่ ้ วยกัน 18 เล่ม เรี ยกว่า “มหาปุราณะ” โดยจักรวาล
วิท ยาที่ ก ล่า วไว้ ใ น “มหาปุร าณะ” นัน้ อาจจะสรุ ป ลัก ษณะสัณ ฐานของจัก รวาลได้ โ ดยย่อ คื อ
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ด้ วยทวีป 7 ทวีป แต่ละทวีสปถูกแยกออกจากกันด้ วยมหาสมุทร มีชมพูทวีปเป็ นทวีปที่อยู่ต รงกลาง

จักรวาลจะประกอบไปด้ วยสวรรค์ที่อยู่เหนือโลกขึ ้นไปในอากาศ ส่วนโลกมนุษย์ จะประกอบไป
มีเ ขาเมรุ ตงั ้ อยู่เ ป็ นศูนย์กลางของจักรวาล บนยอดเขาเมรุ เป็ นที่ตงั ้ ของนครเทพต่างๆ บริ เวณ
เชิงเขาเมรุ จะมีภูเขาคา้ ยันอยู่ที่ทิศทัง้ 4 ถัดจากนัน้ จะมีทิวเขาซึ่งเป็ นที่ประทับของบรรดาเทพ
ชัน้ รองอยู่อีกทัง้ 4 ทิศ และถัดออกมารอบนอกสุด ของทิวเขาทางทิ ศเหนื อเป็ นที่ ตงั ้ ของเมื อ ง
อุตตรกุรุ ทิศใต้ เ ป็ นที่ ตงั ้ ของเมื องภารตะ ทิศตะวันออกเป็ นที่ ตงั ้ ของเมื องภั ทราศวะ และทิศ
ตะวันตกเป็ นที่ตงของเมื
ั้
องเกตุม าละ ส่วนโลกบาดาลจะอยู่ถัดจากพื ้นแผ่นดินลงไปเบื ้องล่างซึ่ง
เป็ นที่อยู่อาศัยของอสูร ยักษ์ นาค นอกจากนันยั
้ งมีนรกเป็ นดินแดนแห่งการลงทัณฑ์ คนบาปซึ่ง
จะตังอยู
้ ใ่ ต้ พื ้นแผ่นดิน พระยมเป็ นผู้ควบคุมนรก พื ้นที่ขอบเขตทังหมดของจั
้
กรวาลจะถูกห้ อมล้ อม
ไว้ ด้วยภูเขาซึ่งช่วยปิ ดกันความมื
้
ดด้ านนอกไว้ และมีเปลือกไข่ทองคาห่อหุ้มส่วนประกอบทังหมด
้
ความพินาศของจักรวาลจะเกิดขึ ้นเมื่อสิ ้นสุดยุคสุดท้ ายของแต่ละกัลป์ ซึ่งเป็ นช่วงเวลาที่เต็มไป
ด้ วยความทุกข์ยากและความเสื่อมทราม จักรวาลจึงเกิดการประลัยด้ วยเหตุอนั เกิดขึ ้นจากลม น ้า
และไฟ
คัมภีร์วิษณุปรุ าณะถือเป็ นคัมภีร์ที่มีคา่ สูงสุดในจานวนปุราณะทังหมด
้
จึงได้ รับสมญา
ว่าปุราณรัตนะ ในภาคเหนือของอินเดียคัมภี ร์วิษณุปรุ าณะยังได้ รับความนิยมมากจนกระทั่งมี

2550),13.

6

กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย, ภำรตวิทยำ (กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์ศยาม, 2550), 337.

7

พระมหาหรรษา นิธิบณ
ุ ยากร, พุทธจักรวำลวิทยำ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,

4

การแปลออกเป็ นภาษาพื น้ เมื อง คัมภี ร์วิษณุปุราณะถื อว่าเป็ นหนัง สือที่ มีอิทธิ พ ลกล่อมเกลา
ความเชื่อถือทางศาสนาของคนอินเดียเป็ นอันมาก คัมภีร์วิษณุปรุ าณะนับเป็ นปุราณะที่เก่าแก่
ฉบับหนึง่ จัดเป็ นวรรณกรรมที่สาคัญมากของผู้นับถือพระวิษณุเป็ นพระเป็ นเจ้ าสูงสุด หรื อไวษณพ
นิกาย คาดว่าจะแต่งขึน้ ในยุคเดียวกับพระพุทธศาสนาตอนต้ นก่อนคริ สต์ศกั ราชและแต่งอย่าง
ต่อเนื่องมาจนถึงสมัยราชวงศ์คปุ ตะ (ค.ศ. 280 -550)8 คัมภีร์วิษณุปรุ าณะนันมี
้ เนื ้อเรื่ องส่วนใหญ่
สอดคล้ องกับมหาภารตะ มีเนือ้ หาอธิ บายถึง แบบแผนของปุราณะครบตามปั ญจลักษณะ คือ
การสร้ างโลก (สรฺ ค) การประลัยและพินาศของโลก (ปฺรติสรฺ ค) ยุคที่พระมนุปกครองโลก (มนฺวนฺตร)
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คัมภีร์วิษณุปสรุ าณะกล่าวถึงเรื่ องราวของ “จักรวาล” ไว้ ว่า พระนารายณ์เมื่อทรงตื่นขึ ้น

การเกิดของวงศ์เทพเจ้ าและฤาษีทงหลาย
ั้
(วศ) และประวัตขิ องกษัตริย์ราชวงศ์ตา่ งๆ9

จากการบรรทม จึงสร้ างโลกและจักรวาลขึ ้นโดยอยู่ในรูปของพระพรหมา สรรพสิ่งเกิดขึ ้นอยู่ในรู ป
ของไข่แห่งพระพรหมา จักรวาลนันจะประกอบไปด้
้
วยทวีป 7 ทวีป ได้ แก่ ชมพูทวีป ปลักษทวีป
ศาลมลิทวีป กุศทวีป เกฺราญจทวีป ศากทวีปและปุษกรทวีป ซึ่งจะแวดล้ อมไปด้ วยมหาสมุทร
้ ่ตรงกลางของทวีปทังหมดโดยมี
้
จุดศูนย์กลางของจักรวาล
ทัง้ 7 มหาสมุทร10 ชมพูทวีปจะตังอยู
คือภูเขาทองชื่อว่า “เมรุ ” ซึ่งมีความสูง 84,000 โยชน์ และลึกลงไปใต้ ดิน 16,000 โยชน์11 ทาง
เหนื อของเขาเมรุ คือ ภูเขานีล ะ ภูเขาเศฺ วตะและภูเขาศฤงคี เป็ นที่ตงั ้ ของเมื องรมยกะ เมื อง
หิรัณมยะ และเมืองอุตตรกุรุ ทางใต้ ของภูเขาเมรุ คือ ภูเขาหิมวัต ภูเขาเหมกูฏ ภูเขานิษธะ เป็ น
ที่ตงของเมื
ั้
องภารตะ เมืองกิมปุรุษะและเมืองหริ วรษะ12 นอกจากนี ้ในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะยังได้
8

ช่วงพ.ศ. 863 - 1149

9

Maurice Winternitz, History of Indian Literature, Vol. 1, 521-528.

10

ชมฺพปู ลฺ กฺษาหฺวเยา ทฺวีเปา ศาลฺมลศฺจาปโร ทฺวิช |

กุศะ เกฺราญฺจสฺตถา ศากะ ปุษฺกรศฺไจว สปฺตมะ || วิษณุปรุ าณะ 2.2.5
เอเต ทฺวีปาะ สมุไทฺรสฺตุ สปฺต สปฺตภิราวฺฤตาะ |
ลวเณกฺษุสรุ าสรฺ ปิรฺทธิทคุ ฺธชไละ สมมฺ || วิษณุปรุ าณะ 2.2.6
11

ชมฺพทู ฺวีปะ สมสฺตานาเมเตษา มธฺยสสฺถิตะ |

ตสฺยาปิ เมรุรฺไมเตฺรย มธฺเย กนกปรฺ วตะ || วิษณุปรุ าณะ 2.2.7
จตุราศีติสาหโสฺร โยชไนรสฺย โจจฺฉฺรยะ || วิษณุปรุ าณะ 2.2.8 …
12

รมฺยก โจตฺตร วรฺษ ตสฺไยวานุ หิรณฺมยมฺ |

อุตฺตราะ กุรวศฺไจว ยถา ไว ภารต ตถา || วิษณุปรุ าณะ 2.214

5

กล่าวถึงระบบการโคจรของดวงดาวต่างๆ สวรรค์ เทพเจ้ า มนุษย์ นรก อสุรกาย พืชและสัตว์
ต่างๆ ซึ่งล้ วนแต่เกิดขึ ้นอยู่ภายในไข่แห่งพระพรหมาทังหมด
้
สรรพสิ่งเหล่านี ้ถูกสร้ างและทาลาย
หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามอายุของยุคทัง้ 4 ซึง่ ถือเป็ นหนึง่ วันกับหนึง่ คืนของพระพรหมา13
นอกจากการเป็ นแหล่งความรู้ทางด้ านจักรวาลวิทยาแล้ ว คัมภีร์วิษณุปรุ าณะยังเป็ น
แหล่งรวมศาสตร์ ตา่ งๆ เช่น ดาราศาสตร์ คณิตศาสตร์ จริยศาสตร์ และด้ านวรรณกรรม เพราะเป็ น
แหล่งรวมเรื่ องเล่ามากมาย อีกทังยั
้ งมีฐานะเป็ นบ่อเกิดของพิธีกรรมต่างๆ ตังแต่
้ เกิดจนตายด้ วย
คัมภีร์วิษณุปรุ าณะจึงเป็ นรากเหง้ าทางความคิดและความเชื่อที่สาคัญในสังคมอินเดียที่มีอิทธิพล
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นักวิชาการจานวนมากจึสงมักใช้ เป็ นแหล่งอ้ างอิงค้ นคว้ าข้ อมูลที่สาคัญอันเป็ นความรู้ ในศาสนา

ต่อการกล่อมเกลาความเชื่อทางศาสนาและจารี ตประเพณี ของคนในสังคมอินเดียเป็ นอย่างยิ่ง
ฮินดู14 เพราะมีโครงสร้ างทางความคิดที่เป็ นระบบกว่าคัมภีร์อื่นๆ ของอินเดีย

ในช่ ว งก่ อ นพุท ธศตวรรษที่ 20 ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ล
ความเชื่อที่ขยายตัวมาจากอินเดีย โดยผ่านชนชันปกครองที
้
่มีการเลือกรับและใช้ ศาสนาทังฮิ
้ นดู
และพุ ท ธศาสนาเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเพิ่ ม ความชอบธรรมแห่ ง อ านาจในการปกครองใน
ขณะเดียวกันนันความรู
้
้ เรื่ องจักรวาลวิทยาก็เข้ ามาพร้ อมกัน ดังที่ สุจิตต์ วงศ์เทศ ได้ กล่าวถึง
การรับอิทธิพลเรื่ องจักรวาลวิทยาจากชมพูทวีปในสุวรรณภูมิไว้ วา่
พร้ อมๆ กับเรื่ องอื่นๆ ของฝ่ ายพุทธและฝ่ ายพราหมณ์ที่แพร่ เข้ ามาสุวรรณภูมิ ความรู้
เรื่ องไตรภูมิก็เข้ ามาในครั ง้ แรกนี ้ด้ วย ไตรภูมิเป็ นคัมภีร์ที่บอกให้ ร้ ู เรื่ องกาเนิดมนุษย์ ยักษ์
มาร เทวดา พรหม รวมทังก
้ าเนิดโลกและจักรวาล นับเป็ นตาราภูมิศาสตร์ ที่มีขึ ้นครัง้ แรก
โดยเชื่ อว่าโลกแบน มีเขาพระสุเมรุ เป็ นแกนหรื อศูนย์ กลาง เรื่ องไตรภูมิ เป็ นความรู้ เดิม
ของชมพูทวีปแพร่ หลายในฝ่ ายฮินดู แล้ วฝ่ ายพุทธปรุ งแต่งให้ สอดคล้ องกับคติพุทธศาสนา
ของตน มีในพระสูตรชื่ออัคคัญสูตร นอกจากมีเรื่ องต่างๆ แล้ วยังมีเรื่ องกาเนิดกษัตริ ย์ว่า
มาจากพระมหาสมมติราชด้ วย...นอกจากนีใ้ นการกล่าวถึงเทพเจ้ าสาคัญในศาสนาก็มกั
เป็ นเรื่ อ งของผู้ ที่ จ ะอภิ บ าลโลก เช่ น พระอิ น ทร์ และจตุโลกบาลเป็ นหลัก การกล่ าวถึ ง
พระเป็ นเจ้ าสาคัญทางศาสนาฮิ นดู เป็ นเพี ยงอ้ างมาเฉพาะเหตุการณ์ และเรื่ องราวเป็ น
13
14

Pushpendra Kumar, The Viṣṇu Mahāpurāṇam, viii.
Ibid., v-vi.
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ครัง้ คราว ซึง่ ก็ล้วนแต่มีตวั ตนอยู่ในชันกามภู
้
มิในทางพระพุทธศาสนาเท่านัน้ ความรู้ เรื่ อง
ไตรภูมิไม่ได้ แยกออกมาเป็ นวรรณคดีโดดๆ เรื่ องเดียว แต่สอดแทรกปะปนอยู่ในทุกเรื่ อง15

ไตรภูมิพระร่ วงหรื อเตภูมิกถา วรรณกรรมทางพุทธศาสนาชิ ้นสาคัญในสมัยสุโขทัย
นับเป็ นวรรณกรรมโลกศาสตร์ เล่มแรกของไทย พญาลิไ ททรงพระราชนิพ นธ์ ขึ น้ เมื่อประมาณ
พุทธศักราช 1888 เพื่อเทศน์ให้ พระราชมารดาฟั งและมุ่งสอนศาสนาแก่ประชาชนทัว่ ไป ไตรภูมิ
พระร่ วงมีเนือ้ หากล่าวถึงโลกศาสตร์ หรื อจักรวาลวิทยา อันได้ แก่ความรู้ เกี่ยวกับกาเนิดโลกหรื อ
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ส ณฐานของโลก การเกิดของมนุษย์ สัตว์นรก เปรต อสุรกาย และ
ซึ่งมีเนื ้อหาพรรณนาลักษณะสั

จักรวาล และสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในจักรวาล โดยกล่าวถึงภูมิทงั ้ 3 ได้ แก่ กามภูมิ รูปภูมิ และอรูปภูมิ
เทวดา ลัก ษณะของโลกนี ม้ ี เ ขาพระสุเ มรุ เ ป็ นหลัก ซึ่ ง ตัง้ อยู่ท่ า มกลางจัก รวาล มี ทิ ว เขาทัง้
7 เรี ยกว่าสัตบริ ภัณฑ์ล้อมรอบ คือ ยุคนธร อิสินธร กรวิก สุทศั นะ เนมินธร วินนั ตกะและ
อัสสกัณณะ มีทะเลรายล้ อมอยู่ 7 ชัน้ เรี ยกว่า มหานทีสีทนั ดร ถัดจากทิวเขาอัสสกัณณะซึ่งอยู่
เป็ นเขารอบนอกสุดออกมาเป็ นมหาสมุทรอยู่ทั่วทุกด้ าน แล้ วมีภูเขาเหล็กกัน้ ทะเลไว้ โดยรอบ
เรี ยกว่า ขอบจักรวาล พ้ นจากนี ้ไปคือนอกขอบจักรวาลดังความว่า
อันว่าเขาพระสุเมรุ ราชอันสูงได้ 84,000 โยชน์ ใต้ น ้าก็ได้ 84,000 โยชน์ โดยหนาก็
ได้ 84,000 โยชน์ แลเขาพระสุเมรุ ราชนัน้ แลกลมไสร้ โดยรอบปริ มณฑลได้ 252,000 โยชน์
ด้ านฝ่ ายตะวันออก อันเป็ นฝ่ ายบุพพวิเทหะนันเที
้ ยรย่อมเงินแล ด้ านหัวนอนพระสุเมรุ ราช
อันอยู่ฝ่ายชมพูทวีปอันที่ เราอยู่นี ้เทียรย่อมแก้ วอินทนิล ด้ านตะวันตกพระสุเมรุ ราช ฝ่ าย
อมรโคยานทวีปมีพรรณเทียรย่อมแก้ วผลิกรัตนะ ด้ านตีนนอนพระสุเมรุ ราชฝ่ ายอุต ตรกุรุ
ทวี ป มี พ รรณเที ย รย่ อ มทองแล ด้ า นตะวัน ออกแลมี พ รรณเที ย รย่ อ มแต่ ล้ ว นเงิ น นัน้ ได้
63,000 โยชน์ มีพรรณย่อมแก้ วอินทนิลอันนันได้
้ 63,000 โยชน์แล ด้ านตะวันตกย่อม
แก้ วผลิกรัตนะได้ 63,000 โยชน์แล ด้ านตีนนอนมีพรรณเทียรย่อมทองได้ 63,000 โยชน์
แล เหนือจอมเขาพระสุเมรุ ราชนัน้ แลมีไพช(ย)นต ปราสาทในกลางเมืองนครไตรตรึ งษ์ นนั ้
โดยกว้ าง 10,000 โยชน์แล ใต้ เขาพระสุเมรุ ราชนันยั
้ งมีพิภพอสูรอยู่กว้ างได้ 10,000 โยชน์
15

สุจิตต์ วงษ์ เทศ, สุวรรณภูมิ: ต้ นกระแสประวัตศิ ำสตร์ ไทย (กรุงเทพฯ: มติชน, 2546), 62.
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แลมีเขา 3 อันประดุจก้ อนเส้ าแต่งรองตีนเขาพระสุเมรุ นนไว้
ั ้ ชื่อว่าตรี กูฏบรรพต โดยสูงเขา
3 ยอดนันแลอั
้ นแลอันแล 4,000 โยชน์แล ใต้ ตีนเขาตรี กูฏนัน้ มีแผ่นดินเมืองอสูรพิภพอยู่
หว่างเขานัน้ แล นอกเขาพระสุเมรุ ราชนัน้ มี นา้ กัน้ ชื่อว่าสีทันดรสมุทรอยู่ล้อมรอบ โดย
กว้ างนันได้
้ 84,000 โยชน์ โดยลึกได้ 84,000 โยชน์แล นอกแม่น ้าสีทนั ดรนันออกมา
้
จึงมี
ภูเขาอันหนึ่งชื่ อว่า (เขา)ยุคนธร เขานัน้ ล้ อมรอบพระสุเมรุ ราชโสด เขายุคุนธรนัน้ สูงได้
42,000 โยชน์ แลจมลงใต้ น ้านันก็
้ ได้ 42,000 โยชน์แลฯ...นอกเขานันเที
้ ยรย่อมน ้าสมุทร
แลมีแผ่นดินใหญ่อยู่ 4 ด้ าน แลกลางสมุทรนันมี
้ แผ่นดินเล็กอยู่รอบได้ 2,000 โสด น ้ารอบ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

16
แผ่นดินรอบเขาทังหลายนั
้
น้ แลมีเขาจักรวาลเป็ นกาแพงล้ อมรอบน ้าทังมวลนั
้
นแลฯ...
้

เนือ้ หาในไตรภูมิ พ ระร่ วงยังกล่าวถึงการโคจรของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาว
เคราะห์อื่นๆ กล่าวถึงทวีปทังสี
้ ่ที่ตงอยู
ั ้ ่รอบภูเขาพระสุเมรุ การสลายตัวและการเกิด ขึ ้นใหม่ของ
จักรวาลเมื่อสิ ้นกัลป์ อีกทังส่
้ วนท้ ายเรื่ องยังเป็ นการกล่าวถึงวิธีปฏิบตั ิเพื่อบรรลุพระนิพพานตาม
แนวทางของพระพุ ท ธศาสนาด้ วย ไตรภู มิ พ ระร่ ว งเป็ นวรรณกรรมที่ แ สดงถึ ง ค าสอนใน
พระพุทธศาสนาที่ลกึ ซึ ้ง โดยระบุว่าอ้ างอิงมาจากคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาไม่น้อยกว่า 30 คัมภีร์
ไตรภูมิพระร่วงเป็ นวรรณกรรมทางศาสนาซึ่งถือกาเนิดขึ ้นมาในยุคที่พระพุทธศาสนาได้ ฝังรากลึก
แล้ วในสมัยสุโขทัย จึงนับเป็ นวรรณคดีคาสอนทางศาสนาที่มีอิทธิพลต่อคติความคิดและความเชื่อ
อย่างมากในสังคมไทยสืบทอดมาจนถึงปั จจุบนั
แนวความคิด เรื่ องจัก รวาลวิท ยาซึ่ง มี ส่วนส าคัญอย่า งยิ่ ง ในการกาหนดความคิ ด
ความเชื่อของคนไทยตังแต่
้ อดีตจนปั จจุบนั นัน้ นับเป็ นแนวคิดสาคัญที่คนไทยได้ รับอิทธิพลมาจาก
อินเดียอย่างชัดเจน หากแต่ปรับเปลี่ยนให้ เหมาะสมกับบริ บททางสังคมของตนเอง ดังนันแม้
้ จะมี
ความแตกต่างกันในแนวความคิดทางด้ านอภิปรัชญา แต่ความคิดเรื่ องจักรวาลวิทยาของชาวฮิ นดู
และพุทธศาสนิกชนชาวไทยก็น่าจะมีลกั ษณะที่สมั พันธ์ สอดคล้ องกัน การศึกษาถึงแนวคิดเรื่ อง
จักรวาลวิทยาของชาวฮิ นดูจ ากคัม ภี ร์วิษณุปุราณะเพื่อพิจ ารณาให้ เห็นความสัมพันธ์ กับเรื่ อง
จักรวาลวิทยาในไตรภูมิพระร่วงอันเป็ นรากฐานทางความคิดความเชื่อของพุทธศาสนิกชนไทยจึง
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กรมศิลปากร, ไตรภูมพ
ิ ระร่ วง (กรุงเทพฯ: อมรการพิมพ์, 2504), 211-213.
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น่าจะทาให้ เห็นความสัมพันธ์ทางความคิด การปรับเปลี่ยนแนวความคิดความเชื่อในเรื่ องจักรวาล
วิทยาของทังสองสั
้
งคมได้ อย่างลึกซึ ้งชัดเจนยิ่งขึ ้น
ดัง นัน้ งานวิ จัย ชิ น้ นี จ้ ึง มุ่ง ศึก ษาเรื่ อ งจัก รวาลวิ ท ยาในคัม ภี ร์ วิ ษ ณุปุร าณะซึ่ง เป็ น
รากฐานทางความคิดความเชื่ อของชาวฮินดูเพื่อเปรี ยบเที ยบกับเรื่ องจักรวาลวิทยาในไตรภูมิ
พระร่ ว งซึ่ ง เป็ นรากฐานทางความคิ ด ความเชื่ อ ของพุท ธศาสนิ ก ชนชาวไทย เพื่ อ ชี ใ้ ห้ เ ห็ น
ความสอดคล้ องสัมพันธ์ ความเหมือนและความแตกต่างกันในด้ านต่างๆ ของวรรณกรรมสองถิ่นที่
มีรากเหง้ าทางวัฒนธรรมจากกระแสวัฒนธรรมเดียวกัน
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ควำมมุ่งหมำยของกำรศึ

1. เพื่อศึกษาแนวความคิดเรื่ องจักวาลวิทยาที่ปรากฏในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะ
2. เพื่อศึกษาแนวความคิดเรื่ องจักรวาลวิทยาที่ปรากฏในไตรภูมิพระร่วง
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และแนวความคิดเรื่ องจักรวาลวิทยาในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะ

และไตรภูมิพระร่วง
สมมติฐำนของกำรศึกษำ
แนวคิดจักรวาลวิทยาในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะมีความสัมพันธ์กับแนวคิดจักรวาลวิทยา
ในไตรภู มิ พ ระร่ ว ง แต่มี ลัก ษณะที่ ป รั บ เปลี่ ย นให้ ส อดคล้ องกั บ สภาพบริ บ ททางสัง คมและ
วัฒนธรรมของตน
ขอบเขตของกำรศึกษำวิจัย
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ กาหนดขอบเขตในการศึกษาดังนี ้
1. ศึกษาเรื่ องจักรวาลวิทยาในคัมภี ร์วิษณุปุราณะ โดยใช้ ต้นฉบับภาษาสันสกฤต
จากหนัง สื อ ศรี วิษ ณุปุราณ (Śrīviṣṇupurāṇa) ของศรี มุนิ ลาล คุปฺต (Śrīmunilāla Gupta)
บริษัทคีตาเพรส โครขปุร อินเดีย ซึง่ ตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ. 1990
2. ศึกษาเรื่ องจักรวาลวิทยาในวรรณกรรมสมัยสุโขทัย เรื่ องไตรภูมิพระร่ วง พระราช
นิพนธ์ในพระยาลิไทย โดยจะใช้ ต้นฉบับของราชบัณฑิตยสถานที่เรี ยกชื่อว่า “ไตรภูมิกถา” ซึ่งถ่าย
ถอดเนื ้อความจากต้ นฉบับเอกสารตัวเขียนอักษรขอมไทย ฉบับอยุธยา จานวน 1 ผูก ฉบับมหา
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ช่วยจาร จานวน 10 ผูก และฉบับมหาจันทร์ จาร จานวน 10 ผูก รวม 21 ผูก แล้ วเรี ยบเรี ยงขึน้
โดยยึดฉบับมหาช่วยเป็ นหลักเพราะเป็ นฉบับที่เก่าและสมบูรณ์ที่สุ ด เมื่อเรี ยบเรี ยงเรี ยบร้ อยแล้ ว
ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร ผู้เป็ นประธานคณะกรรมการจัดทาพจนานุกรมศัพท์วรรณคดี
ไทยเป็ นผู้ตรวจสอบ17
ข้ อตกลงเบือ้ งต้ น
1. “ไตรภูมิพระร่วง” จะมีชื่อเรี ยกหลายชื่อซึ่งแตกต่างกันไป เช่น กรมศิลปากร18 และ
นามานุกรมวรรณคดีไทย เรี ยกว่า ไตรภูมิพระร่วง19 ราชบัณฑิตยสถาน เรี ยกว่า ไตรภูมิกถา20 และ
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หมายถึงวรรณกรรมที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับจักรวาลวิทยาซึ่งพระยาลิไทย ทรงพระราชนิพนธ์ขึ ้นในสมัย

หนัง สื อบางเล่ม เรี ยกว่า เตภูมิ ก ถา แต่วิ ทยานิพ นธ์ ฉ บับนี จ้ ะใช้ ชื่ อ ว่า “ไตรภูมิ พ ระร่ วง” เพื่ อ
สุโขทัยเมื่อ พ.ศ. 1888 เนื่องจากเป็ นชื่อที่บุคคลส่วนใหญ่ร้ ู จกั กันเป็ นอย่างดีและยังนิยมเรี ยกกัน
อย่างแพร่หลาย อีกทังชื
้ ่อของวรรณกรรมยังมีประโยชน์ในการช่วยระบุถึงยุคสมัยของวรรณกรรม
ควบคูก่ นั ไปด้ วย
2. วิทยานิพนธ์ ฉบับนี ้ ผู้วิจยั จะถ่ายถอดชื่อเฉพาะในภาษาสันสกฤตอักษรเทวนาครี
ตามอักขรวิธีไทยโดยให้ ใกล้ เคียงกับระบบเสียงในภาษาเดิม และจะถ่ายถอดชื่อเฉพาะจากอักษร
เทวนาครี เป็ นอักษรโรมันไว้ ในนขลิขิตเมื่อกล่าวถึงชื่อเฉพาะนันๆ
้ ในครัง้ แรก
ส่วนชื่อเฉพาะที่ไทยยืมมาจากภาษาสันสกฤตมีใช้ อยู่แล้ วในภาษาไทย ผู้วิจยั จะถ่าย
ถอดชื่ อ เฉพาะดัง กล่า วตามที่ ค นไทยใช้ กัน และจะถ่ ายถอดเป็ นอัก ษรโรมัน ไว้ ใ นนขลิ ขิ ตเมื่ อ
กล่าวถึงชื่อเฉพาะนันๆ
้ ในครัง้ แรกเพื่อแสดงให้ เห็นระบบเสียงในภาษาเดิม เช่น พระเจ้ าพรหมทัต
(Brahmadatta) โดยจะไม่ถ่ายถอดเป็ น พรหมทัตตะ เป็ นต้ น
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ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน, พจนำนุ ก รมศั พ ท์ วรรณคดี ไ ทย สมั ย สุ โ ขทั ย ไตรภู มิ ก ถำ (กรุ ง เทพฯ:

ราชบัณฑิตยสถาน, 2544), (5).
18

กรมศิลปากร, ไตรภูมพ
ิ ระร่ วง (กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร, 2504), (1) - (6).
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มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, นำมำนุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ 1 ชื่อวรรณคดี (กรุงเทพฯ: มูลนิธิ,
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ราชบัณฑิตยสถาน, พจนำนุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถำ, (5).

2550), 164.
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นอกจากนี ้ ในการแปลคัมภีร์วิษณุปรุ าณะจากต้ นฉบับภาษาสันสกฤต ผู้วิจยั จะแปล
ตามเนือ้ ความโดยมุ่ง ถื อความหมายเป็ นส าคัญ ไม่ไ ด้ แปลตามรู ปศัพ ท์คาต่อคา ส่วนการแปล
คัมภีร์ต้นฉบับภาษาสันสกฤตอื่นๆ เป็ นภาษาไทยนัน้ ผู้วิจยั ก็จะแปลตามเนื ้อความเช่นกัน แต่จะ
อ้ างข้ อความที่แปลนัน้ ไว้ ในเนือ้ หาของวิทยานิพนธ์ ส่วนข้ อความที่เป็ นต้ นฉบับภาษาสันสกฤต
ผู้วิจยั จะถ่ายถอดเป็ นอักษรภาษาไทยไว้ ในเชิงอรรถและจะจัดทาตารางเทียบอักษรเทวนาครี โรมัน
และไทยไว้ ในภาคผนวก
2. จักรวาล

(cosmos)

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้
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แสงสว่างกับความมืด,บริส
เวณโดยรอบของโลก,ทัว่ โลก”

ความหมายว่า “ปริมณฑล, ประชุม,หมู;่ เทือกเขาในนิยายเป็ นกาแพงล้ อมรอบโลกและเป็ นเขตกัน้
พจนานุ ก รมศัพ ท์ ศิ ล ปกรรมฉบับ ราชบัณ ฑิ ต ยสถาน อัก ษร ข -ฉ 2530 ได้ ใ ห้

ความหมายไว้ ว่า “ปริ ม ณฑลแห่ง ภพหรื อภูมิ ทัง้ 3 (ไตรภูมิ ) คือ กามภูมิ 11 รู ปภูมิ 16 และ
อรูปภูมิ 4”
วิทยานิพนธ์ฉบับนี ้จะใช้ คาว่า “จักรวาล” หมายถึง พื ้นที่และสิ่งที่มีทงหมดในจั
ั้
กรวาล
อันประกอบไปด้ วยโลก ระบบสุริยจักรวาล เป็ นต้ น
3. วิทยานิพนธ์ ฉ บับนีจ้ ะใช้ คาว่า “พรหมา” (Brahmā) เพื่อหมายถึงเทพเจ้ าที่ มี
คุณ สมบัติ ใ นการสร้ างโลก เนื่ อ งจาก “พรหม” ในยุค อุป นิ ษั ท มิ ใ ช่ อ งค์ เ ดี ย วกับ “พรหมา”
พระพรหมาเป็ นเทพที่เกิดขึ ้นในสมัยหลัง คือ สมัยอิติหาสะ ได้ แก่ มหาภารตะ รามายณะ และ
สมัยปุราณะ เป็ นเทพเพศชายที่ มี ลักษณะเหมือนมนุษย์ มี พระสรั สวตีเป็ นพระชายา ส่วน
“พรหม” สมัยอุปนิษัท ไม่มีเพศ เป็ นตัวดวงวิญญานที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งในจักรวาล
spirit)

(world -

หรื อเรี ยกว่ า ปรมาตมั น (ปรมาตฺ ม นฺ ) ซึ่ ง จะมี 2 ลั ก ษณะคื อ “นิ ร คุ ณ พรหม”

(นิรฺคณ
ุ พฺรหฺม) คือ ความจริ งสูงสุดที่ไม่สามารถจะใช้ คาพูดใดๆ อธิบายหรื อพูดถึงได้ และ “สคุณ
พรหม” เป็ นพระเป็ นเจ้ าที่มีคณ
ุ สมบัติ คือ มีอานาจทุกอย่าง เป็ นผู้สร้ างโลก ผู้ค้ มุ ครองโลก และ
เป็ นผู้ทาลายโลก21 ดังนันในวิ
้ ทยานิพนธ์ฉบับนี ้จึงจะใช้ คาว่า “พระพรหมา” เพื่อหมายถึง เทพที่
เป็ นพระรูปหนึง่ ของพระวิษณุในขณะที่ทรงสร้ างจักรวาล
21

จิรพัฒน์ ประพันธ์ วิทยา, พระตรี มูรติ (กรุงเทพฯ: เทวสถาน โบสถ์พราหมณ์, 2546), 9.

11

วิธีดำเนินกำรศึกษำ
การวิจยั นี ้เป็ นการวิจยั เอกสาร (Documentary Research) โดยมีขนตอนดั
ั้
งต่อไปนี ้
1. รวบรวมเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องจากห้ องสมุดต่างๆ
2. ศึกษาแนวความคิดเรื่ องจักรวาลวิทยาในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะ
3. ศึกษาแนวความคิดเรื่ องจักรวาลวิทยาในไตรภูมิพระร่วง
3. ศึกษาความสัมพันธ์และเปรี ยบเทียบแนวความคิดเรื่ องจักรวาลวิทยาที่ปรากฏใน
คัมภีร์วิษณุปรุ าณะกับไตรภูมิพระร่วง
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ในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะกับส
ไตรภูมิพระร่วง

4. วิเคราะห์ผล หาความสัมพันธ์ ความแตกต่างระหว่างแนวความคิดจักรวาลวิทยา
5. อภิปรายผลการวิจยั สรุปผลการวิจยั และข้ อเสนอแนะ

เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
1. สารนิ พ นธ์ เ รื่ อ ง “การวิ เ คราะห์ ลัก ษณะการจัด ระเบี ย บสัง คมในคัม ภี ร์ วิ ษ ณุ
ปุร าณะ” ของพระมหาทศพล คตสุข ได้ ก ล่า วถึ ง การจัด ระเบี ย บสัง คมในวิ ษ ณุปุร าณะเป็ น
4 วรรณะซึ่งทาให้ มองเห็นวิวฒ
ั นาการทางสังคมของการจัดระเบียบสังคมในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะที่
สร้ างความแตกต่างในสังคมอย่างชัดเจนซึง่ ค่อยๆ พัฒนาจนฝั งรากลึกในสังคมอินเดีย22
2. สารนิ พ นธ์ เ รื่ อ ง “การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บทรรศนะเรื่ อ งนรก สวรรค์ ใ นคัม ภี ร์
พระสุ ต ตัน ตปิ ฎกและคัม ภี ร์ วิ ษ ณุ ปุ ร าณะ” ของพระมหาสมบัติ หม้ อมี สุ ข ได้ กล่ า วถึ ง
แนวความคิดเรื่ องนรกและสวรรค์ในพระสุตตันตปิ ฎกของพระพุทธศาสนาและแนวคิดเรื่ องนรก
สวรรค์ในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะของศาสนาฮิ นดู โดยจากการศึกษาสรุปได้ ว่าคัมภีร์ทงสองมี
ั้
แนวคิด
เรื่ องการเกิดใหม่และการเวียนว่ายตายเกิ ดในสังสารวัฏเหมือนกัน แต่ตา่ งกันด้ านแนวคิดเรื่ องโลก

22

พระมหาทศพล คตสุข , “การวิเคราะห์ลกั ษณะการจัดระเบียบสังคมในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะ” (สารนิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาสันสกฤต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 28 - 29.
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และจักรวาล แนวความคิดเรื่ องนรกของทังสองศาสนาคล้
้
ายคลึงกันมาก ส่วนแนวความคิดเรื่ อง
สวรรค์มีความเป็ นมาที่คล้ ายคลึงกันคือเป็ นสถานที่รับผลของความดีที่ได้ กระทาไว้ ในโลกมนุษย์23
3.

The Viṣṇu Purāṇa: A System of Hindu Mythology and Tradition.

Harace Hayman Wilson

ของ

ซึ่งแปลคัมภีร์วิษณะปุราณะจากภาษาสันสฤตเป็ นภาษาอังกฤษและ

ได้ อธิ บายขยายความเนื อ้ หา เทพนิยายและประเพณี รวมทัง้ ให้ ข้ อมูลต่างๆ ที่ส าคัญ เกี่ ยวกับ
เนื ้อหาที่ปรากฏในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะ24
4. วิทยานิพนธ์ เรื่ องจักกวาฬทีปนีกัณฑ์ที่ 1 2 3 ของสดุภณ จังกาจิต ต์ (2520)
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เรื่ องจักรวาลคติเช่นกันดังสพบได้ จากวรรณกรรมเรื่ อง จักกวาฬทีปนีที่กล่าวถึงจักรวาลคติไว้ ดงั นี ้

ผู้วิจยั ตรวจสอบชาระคัมภีร์จกั กวาฬทีปนี ซึ่งมีเนื ้อหากล่าวว่าพุทธศาสนาในล้ านนามีความเชื่อ
กัณฑ์ที่ 1 พรรณนาความหมายคาว่า จักรวาล ว่าคือ โลกธาตุหนึ่งและกล่าวถึงขนาด

และลักษณะของจักรวาล
กัณ ฑ์ ที่ 2 พรรณนาเรื่ องลัก ษณะของภูเขา 4 ชนิ ด ได้ แก่ เขาพระสุเมรุ ภูเขา
สัตบริภณ
ั ฑ์ ภูเขาหิมพานต์ ภูเขาจักรวาล
กัณฑ์ที่ 3 พรรณนาเรื่ องแหล่งน ้า 4 ชนิด25
5. วิทยานิพนธ์ เรื่ องจักกวาฬทีปนี กัณฑ์ที่ 4 ของวรศักดิ์ ศรี บุญ (2522) ผู้วิจัย
ตรวจสอบช าระและศึก ษาวิ เ คราะห์ คัม ภี ร์ จัก กวาฬที ป นี โดยกั ณ ฑ์ ที่ 4 มี เ นื อ้ หากล่ า วถึ ง
การพรรณนาเรื่ องทวีปใหญ่ทงั ้ 4 คือ ชมพูทวีป บุพพวิเทหทวีป อมรโคยานทวีป และอุตตรกุรุ
ทวีป รวมทังแบ่
้ งเป็ นทวีปน้ อยถึง 2,000 ทวีป26

23

พระมหาสมบัติ หม้ อมีสขุ , “การศึกษาเปรี ยบเทียบทรรศนะเรื่ องนรก สวรรค์ในคัมภีร์พระสุ ตตันตปิ ฎกและ
คัมภีร์วิษณุปุราณะ” สารนิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2537), 59 – 67.
24

H. H. Wilson, The Viṣṇu Purāṇa: A System of Hindu Mythology and Tradition (Cambridge:

Read Country Books, 2006), i - xxii .
25

สดุภณ จังกาจิตต์ , “จักกวาฬทีปนีกัณฑ์ที่ 1 2 3” (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภาษา

ตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520), 216 - 217.
26
วรศักดิ์ ศรี บญ
ุ , “จักกวาฬทีปนี กัณฑ์ที่ 4” (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522), 289.
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6. วิทยานิพนธ์ เรื่ องจักกวาฬทีปนี กัณฑ์ที่ 5 ของบาลี พุทธรักษา (2523) ผู้วิจยั
ตรวจสอบชาระคัมภีร์จกั กวาฬทีปนี กัณฑ์ที่ 5 แล้ วแปลเป็ นภาษาไทย โดยมีเนื ้อหากล่าวถึงคัมภีร์
จักกวาฬทีปนี กัณฑ์ที่ 5 ชื่อว่า ภูมินิทเทส พรรณนาภูมิ 2 คือ อบายภูมิและเทวภูมิ อบายภูมินนั ้
ประกอบด้ ว ยนิ ร ยะ ดิ รั จ ฉานโยนิ เปรตวิ สัย และอสุร กาย ส่ว นเทวภู มิ นัน้ ประกอบด้ ว ย
กามาวจร รูปาวจร และอรูปาวจร นอกจากนี ้ยังกล่าวถึงอสูรกถาซึ่งพรรณนาความเป็ นมาอย่าง
พิสดารของอสูร เทวดาในดาวดึงส์ พิภพ และพรหมกถา27
7. วิ ทยานิ พ นธ์ เ รื่ อ งจัก กวาฬที ปนี กัณ ฑ์ ที่ 6: การตรวจช าระและการศึกษา
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กัณฑ์ที่ 6 ซึ่งมีเนื อ้ หาเรืส
่ องเบ็ดเตล็ดต่างๆ 7 เรื่ อง คือ เรื่ องอาหาร การคานวณ ต้ นไม้

เชิงวิเคราะห์ ของนพพร เคล้ าดี (2523) ผู้วิจยั ตรวจสอบชาระและศึกษาวิเคราะห์จกั กวาฬทีปนี
โลก

โลกธาตุ และอนันตะ28

8. วิทยานิพนธ์เรื่ องอรุณวดีสตู ร: การตรวจชาระและการศึกษาเชิงวิเคราะห์ ของกวี
แสงมณี (2523) ผู้วิจัยได้ ตรวจสอบต้ นฉบับตัวเขียนพบว่าภาษาบาลีในคัมภี ร์อรุ ณวดีสูตรเป็ น
ภาษาที่ง่ายและชัดเจน ประดับด้ วยอลังการพอสมควร หลังจากตรวจชาระแล้ วจึงแปลเป็ นคัมภีร์
ภาษาไทย คัมภีร์อรุ ณวดีสูตรน่าจะแต่งก่อนสมัยพญาลิไทย ลักษณะการแต่งเป็ นภาษาบาลี
ร้ อยแก้ วสลับร้ อยกรอง พรรณนาเริ่ มด้ วยอดีตนิทาน ประวัติของพระสิขีพุทธเจ้ า การบาเพ็ญ
บารมีในอดีตชาติมาจนถึงประสูตจิ ากพระครรภ์พระมารดา เรื่ องการเสด็จออกผนวช การเสด็จไป
พรหมโลก และโปรดให้ พระอภิภู อัครสาวกเบื ้องขวาแสดงธรรมโปรดพรหม เทวดา และมนุษย์
คัม ภี ร์ อ รุ ณ วดี สู ต รกล่ า วถึ ง จัก รวาลหรื อ โลกธาตุว่ า ส่ ว นหนึ่ ง เป็ นที่ อ ยู่ อ าศัย ของมนุ ษ ย์ ซึ่ ง
ประกอบด้ วยทวีปทังสี
้ ่ คือ บุพพวิเทหทวีป อุตตรกุรุทวีป ชมพูทวีป และอมรโคยานทวีป ข้ างล่าง

27

บาลี พุทธรักษา, “จักกวาฬทีปนี กัณฑ์ที่ 5” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523), ข.
28

นพพร เคล้ าดี, “จักกวาฬทีปนี กัณฑ์ที่ 6: การตรวจชาระและการศึกษาเชิงวิเคราะห์ ” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523), 210 - 211.
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ชมพูทวีปเป็ นนรก และชันที
้ ่อยู่สงู กว่ามนุษย์ขึ ้นไปเป็ นที่อยู่ของเทวดาและพรหม นอกจากนี ย้ งั ได้
กล่าวถึงการเริ่มต้ นและการสิ ้นกัลป์29
9. วิทยานิพนธ์เรื่ องอุปนิษัท : อภิปรัชญาที่สอดคล้ องกันและที่สอดคล้ องกับทฤษฎี
วิทยาศาสตร์ เรื่ องกาเนิดและการสิ ้นสุดของจัก รวาล โลก สรรพสิ่งและชีวิต ของอมรา ศรี สุชาติ
(2541) ได้ กล่าวถึง ความหมายที่เปรี ยบเทียบสัมพันธ์กนั ระหว่างจักรวาลสัจจภาวะกับจักรวาล
ปรากฏการณ์ในหลายประเด็น ระดับความเหมือนและต่างของจักรวาลทังสองนี
้
้แจกแจงได้ ตาม
ประจักษภาวะในโลกปรากฏการณ์นี ้เท่านัน้ อันที่จริ งแล้ ว มนุษย์ซึ่งมีตวั ตนและการรับรู้ผกู พันกับ
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ส จจภาวะกาเนิดและสิ ้นสุดอย่างไร หรือเพราะเหตุใด แม้ว่าจักรวาล
คาถามทางโลกที่วา่ จักรวาลสั
โลกปรากฏการณ์ ไม่อาจรู้ เข้ าใจได้ ถึงจักรวาลสัจ จภาวะ ดังนัน้ อุปนิษัทจึงไม่มีคาตอบสาหรั บ

สัจจภาวะดารงอยู่ตลอดเวลาและในทุกที่ แต่คนธรรมดาไม่อาจรับรู้ได้ อุปนิษัททังหลายจึ
้
งชี ้แนะ
ว่าบุคคลใดก็ตามที่กลายเป็ นผู้ร้ ู แจ้ ง บุคคลนันย่
้ อมค้ นพบจักรวาลสัจจภาวะหรื อ “พฺรหฺมนฺ” หรื อ
”อาตฺมนฺ ” ในหัวใจของตนเองและเมื่อถึง เวลานัน้ กาลเวลาก็ไม่มีความหมายอันใด อุปนิษัทยัง
กล่า วว่า จัก รวาลสัจ จภาวะด ารงอยู่ก่ อ นการเริ่ ม ต้ น กาลเวลาและอยู่ทัง้ ในและนอกจัก รวาล
ปรากฏการณ์ แนวคิดทางอภิปรัชญาเช่นนี ้สอดคล้ องกับทฤษฎีวิทยาศาสตร์ ยคุ ใหม่เช่นทฤษฎีของ
สตีเฟน ฮอคิง ทฤษฎีของเดวิท โบห์ม ฯลฯ30
10. วิทยานิพนธ์ เรื่ องการศึกษาเปรี ยบเทียบเรื่ องจักรวาลวิท ยาในศาสนาไชนะและ
พุทธศาสนาเถรวาทของ บารุ ง ช านาญเรื อ (2552) กล่าวถึง แนวความคิดจักรวาลวิทยาของ
ศาสนาไชนะและพุทธศาสนาว่าน่าจะได้ รับอิทธิ พลมาจากศาสนาพราหมณ์ - ฮินดูที่มีอยู่ก่อน
เพราะมี ลักษณะไม่แตกต่างกัน โดยแนวคิดในศาสนาไชนะน่า จะเก่ากว่าพุทธศาสนา เพราะ
คล้ ายคลึงกับแนวคิดดังเดิ
้ มมากกว่า31
29

กวี แสงมณี, “อรุณวดีสตู ร: การตรวจชาระและการศึกษาเชิงวิเคราะห์ ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต

ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523),181 – 182.
30

อมรา ศรี สชุ าติ, “อุปนิษัท: อภิปรัชญาที่สอดคล้ องกันและที่สอดคล้ องกับทฤษฎีวิทยาศาสตร์ เรื่ องกาเนิด

และการสิ ้นสุดของจักวาล โลก สรรพสิ่งและชีวิต ” (วิทยานิ พนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสัน สกฤต บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), 344- 354.
31

บารุ ง ชานาญเรื อ, “การศึกษาเปรี ยบเทียบเรื่ องจักรวาลวิทยาในศาสนาไชนะและพุทธศาสนาเถรวาท”
(วิทยานิพนธ์ ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), ง.
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11. วิทยานิพนธ์เรื่ องการศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวคิดเรื่ องจักรวาลวิทยาในไตรภูมิ พระ
ร่ วงของพระมหาเศรษฐา เสฏฺฐมโน (หินศิลา) (2552) กล่าวว่าแนวคิดเรื่ องจักรวาลวิทยาใน
อินเดียนัน้ กระบวนการกาเนิดโลกและจักรวาลในศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู เกิดขึ ้นจากเจตจานง
ของพระผู้เป็ นเจ้ า แนวคิดเรื่ องจักรวาลวิทยาในไตรภูมิพระร่ วงเกิดขึ ้นเพื่อตอบปั ญหาของมนุษย์
เกี่ ยวกับ เรื่ องโลกและจักรวาลโดยอาศัยแนวคิดหลักจากคัม ภี ร์ทางพระพุทธศาสนา แนวคิด
พื ้นฐานในไตรภูมิพระร่ วงก็ คือวิวฒ
ั นาการของโลก กาเนิดของมนุษย์แ ละสิ่งแวดล้ อมต่างๆ ใน
31 ภู มิ ความส าคัญ ของไตรภู มิ พ ระร่ ว งอยู่ที่ ก ารสอนให้ เ ห็ น ความไม่เ ที่ ย งแท้ ข องสรรพสิ่ ง

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
พระนิพพานเท่านันที
้ ่จะไม่สต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอีกต่อไป อิทธิพลแนวคิดเรื่ องไตรภูมิ

แม้ การไปเกิดในสุคติภูมิก็ไม่มีความแน่นอนต้ องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารต่อไป การบรรลุ
พระร่ วงได้ สะท้ อนผ่านจิตรกรรม สถาปั ตยกรรมและวรรณกรรม ซึ่งเป็ นความคิดรวบยอดของ
ศิลปิ นที่สร้ างสรรค์ผา่ นออกมาในยุคสมัยต่างๆ 32
12. การศึกษาเชิงวิเคราะห์ความคิดเรื่ องจักรวาลวิทยาในพุทธศาสนาตามที่ปรากฏใน
พระสุตตันตปิ ฎกของนางเพ็ญแข กิตติศกั ดิ์ (2529) ผู้วิจยั พบว่ามโนทัศน์เรื่ องจักรวาลวิทยาใน
คัม ภี ร์ สุต ตัน ตปิ ฎกนัน้ เป็ นโลกทัศ น์ ที่ เ กี่ ย วกับ ลัก ษณะธรรมชาติ ข องโลกและจัก รวาลซึ่ ง มี
ความสัมพันธ์กบั มโนทัศน์เรื่ องอื่นๆ เช่น เรื่ องจิต กรรม สุคติ และทุคติ นอกจากนันพุ
้ ทธปรัชญา
มิได้ ให้ ความสาคัญเกี่ยวกับอภิปรัชญามากนัก คาสอนของพระพุทธเจ้ าจึงเน้ นวิธีการทางด้ าน
ญาณวิทยาเพื่อเข้ าถึงความรู้อนั แท้ จริ ง และเน้ นเรื่ องจริ ยศาสตร์ หรื อการปฏิบตั ิดีมากกว่าเรื่ องอื่น
มโนทัศน์เรื่ องจักรวาลวิทยาตามคัมภีร์สตุ ตันตปิ ฏกมีความรู้ 2 แบบ แบบแรกเป็ นความรู้ที่ได้ จาก
ประสบการณ์คือความรู้ เกี่ยวกับธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต และบางส่วนเป็ นความรู้ เกี่ยวกับกาเนิด
ของโลกรวมทังข้
้ อเท็จจริงทางดาราศาสตร์ 33

32

พระมหาเศรษฐา เสฏฺฐมโน (หินศิลา), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ แนวคิดเรื่ องจักรวาลวิทยาในไตรภูมิ
พระร่วง” (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2552), 126 - 128.
33

เพ็ญแข กิตติศกั ดิ์, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ ความคิดเรื่ องจักรวาลวิทยาในพุทธศาสนาตามที่ปรากฏใน

พระสุตตันตปิ ฎก” (วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529), ง.
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ประโยชน์ ท่ คี ำดว่ ำจะได้ รับ
1. ทาให้ เข้ าใจองค์ความรู้เรื่ องจักรวาลวิทยาในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะลึกซึ ้งชัดเจนขึ ้น
2. เข้ าใจแนวคิดจักรวาลวิทยาในไตรภูมิพระร่วงลึกซึ ้งและชัดเจนขึ ้น
3. ทราบถึงความสัมพันธ์เรื่ องจักรวาลวิทยาในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะกับไตรภูมิพระร่วง
4. ทาให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ของวรรณกรรมสันสกฤตกับวรรณกรรมไทยมากยิ่งขึ ้น
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บทที่ 2
แนวคิดเรื่องจักรวาลวิทยาในคัมภีร์วิษณุปุราณะ
จักรวาลอันเป็ นสถานที่ตงของโลกที
ั้
่อยู่อาศัยของมนุษย์เป็ นสิ่งที่มีขอบเขตกว้ างไกล
จนยากที่จะรับรู้ได้ มนุษย์ทกุ ยุคสมัยจึงพยายามอธิบายถึงที่มาและลักษณะของจักรวาลเพื่อตอบ
ข้ อสงสัยต่างๆ ที่เกิดขึ ้น แนวความคิดซึ่งมนุษย์มีต่อความเป็ นไปของจักรวาลเป็ นกรอบความคิด
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ความคิดที่สืบทอดต่อกันสมาในสังคม คัมภีร์ปรุ าณะถือเป็ นอิติหาสะและมีฐานะเป็ นพระเวทที่ 5

สาคัญที่มนุษย์ใช้ กาหนดแนวทางในการดาเนินชีวิตในยุคสมัยนันๆ
้ อันส่งผลให้ กลายเป็ นรากฐาน

ของสังคมฮินดู1 เพราะเป็ นคัมภีร์ที่รวบรวมเรื่ องราวและแนวความคิดที่น่าสนใจต่างๆ ในสังคม

อินเดียไว้ เป็ นจานวนมาก คัมภีร์วิษณุปรุ าณะนับเป็ นคัมภีร์สาคัญที่มีเนื ้อหาอธิบายถึงกาเนิดและ
ลัก ษณะของจัก รวาลตามความเข้ าใจของคนอิ น เดี ย ในอดี ต ไว้ อย่ า งชั ด เจนมากเล่ ม หนึ่ ง
การศึกษาแนวความคิดเรื่ องจักรวาลวิทยาในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะจึงจะช่วยทาให้ เข้ าใจแนวคิดของ
คนอินเดียในยุคสมัยนันได้
้ อย่างชัดเจนขึ ้น อันจะนาไปสู่ความเข้ าใจทัศนคติของคนอินเดียในเรื่ อง
ต่างๆ ได้ อย่างลึกซึ ้งยิ่งขึ ้นด้ วย ดังนันในบทนี
้
้จึงจะศึกษาถึงแนวคิดเรื่ องจักรวาลวิทยาที่ปรากฏใน
คัมภีร์วิษณุปรุ าณะเป็ นสาคัญ
1. ความเป็ นมาและความสาคัญของคัมภีร์วิษณุปุราณะ
คาว่า “ปุราณ” (Purāṇa) พจนานุกรมสันสกฤต – อังกฤษของโมเนี ยร์ โมเนียร์
วิลเลียมส์ (Monier

Monier Williams) ให้ ความหมายไว้ ว่า สิ่งที่เป็ นของโบราณ สมัยโบราณ

เก่าแก่ ตานาน สิ่งของหรื อเหตุการณ์ในอดีต ประวัติศาสตร์ ดงเดิ
ั ้ มและชื่อของกลุ่มวรรณกรรมที่
เกี่ยวกับศาสนา2 คาว่า “ปุราณะ” ปรากฏในมหาภารตะหมายถึงนิทานเก่าแก่ซึ่งมีลกั ษณะเป็ น
คาสอนและเรื่ องเล่าเกี่ยวกับทวยเทพและเหล่าฤษี คัมภีร์อปุ นิษัทกล่าวว่าปุราณะเป็ นอิติหาสะ
1
2

Monier Monier Williams, Indian Wisdom, 2nd ed. (London: Wm. H. ALLEN, 1875), 489.
Monier Monier Williams, Sanskrit – English Dictionary, 16th ed. (Oxford: Clarendon, 1997),

635.
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และถื อเป็ นพระเวทที่ 5
(Pāṇini)

คัมภี ร์สมฤติกล่าวว่าปุราณะเป็ นคาอธิ บายของพระเวท 3 ปาณิ นิ

นักไวยากรณ์ สนั สกฤตชาวอินเดีย ซึ่งมีชีวิตอยู่ประมาณ 700 – 400 ปี ก่อนคริ สต์ศกั ราช

ได้ ใช้ คาว่า “ปุราณะ” ในหนัง สื อ อษฺ ฏาธฺ ยายี (Aṣṭādhyāyī) ในความหมายว่า “เก่าแก่และ
โบราณ” 4 พจนานุก รมอมรโกศ

(Amarakośa)

หรื อ ที่ ร้ ู จัก กันในชื่ อ ว่า นามลิ ง คานุศ าสนมฺ

(Nāmaliṅgānuśāsanam) ของอมรสิงห (Amara siṅha) ได้ กล่าวถึงคาว่า “ปุราณะ” ว่าคือสิ่งซึ่งมี

ลักษณะ 5 ประการ ได้ แก่ อภิปรัชญา นิติศาสตร์ ตรรกวิทยา อรรถศาสตร์ และตานานสันๆ
้ ซึ่งยึด
หลักสัจนิยม ดังความว่า
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ส ฑนีติส,ฺ ตรฺกวิทฺยา’รฺถศาสฺตฺรโยะ |
อานฺวีกฺษิกี, ทณฺ
อาขฺยายิโกปลพฺธารฺ ถา ปุราณ ปญฺจ-ลกฺษณมฺ || 5 5

คาว่า “ปญฺ จ ลกฺ ษณ” (Pañcalakṣaṇa) ซึ่ง อมรสิ ง หะเป็ นผู้ใ ช้ อธิ บายลัก ษณะของ
ปุราณะเป็ นคนแรกนัน้ ในภายหลังได้ กลายเป็ นคาจากัดความของคาว่า “ปุราณะ” 6 ซึ่งปรากฏ
ในคัมภีร์ปรุ าณะต่าง ๆ เช่น กูรฺมปุราณ

(Kūrma Purāna)

โดยกล่าวว่าปุราณะนันจะมี
้
ลกั ษณะ

5 ประการ ได้ แก่
1. “สรฺ ค” (Sarga)

คือ การสร้ างจักรวาล

2. “ปฺรติสรฺ ค” (Pratisarga)

คือ การประลัยและการสร้ างขึน้ ใหม่หลัง จาก
การประลัยของจักรวาล

3. “วศ” (Vaṅśa)

คือวงศ์แห่งเทพเจ้ าและฤาษีทงหลาย
ั้

4. “มนฺวนฺตร” (Manvantara)

คือ ยุคต่างๆ ของพระมนู

5. “วศานุจริต” (Vaṅśānucarita)

7
คือ ประวัตขิ องราชวงศ์ทงหลาย
ั้

3

Vettam mani, Puranic Encyclopaedia (Delhi: Motilal Banarsidass, 1993), 617.
Rajendra Chandra Hazra, “The Purāṇa and The Upapurāṇas” in the Cultural Heritage of
India (Delhi: The Rarnakrisna Massion and Institute of Calcutta, 1969), 241.
5
N. G. Sardesai and D. G. Padhye, Amara’s Nāmaliṅgānuśāsanam (Poona: Padhye Year of
Publishing, 1940), 17.
6
Monier Monier Williams, Sanskrit - English Dictionary, 577.
4

7

จิรพัฒน์ ประพันธ์ วิทยา, “ปุราณะ,” นิตยสารไทย - ภารต 17, 25 (มิถนุ ายน 2532): 82.
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ดังข้ อความว่า
สรฺ คศฺจ ปฺรติสรฺ คศฺจ วโศ มนฺวนฺตราณิ จ |
วศานุจริ ต ไจว ปุราณ ปญฺจลกฺษณมฺ || 128

ปุราณะอาจกล่าวได้ ว่ามี ความเก่าแก่ย้อนหลังไปถึงวรรณกรรมสมัยพระเวท เพราะ
นิทานจานวนมากซึง่ มีอยูใ่ นบทสวดของคัมภีร์ฤคเวทและคัมภีร์พราหมณะต่างๆ ได้ ถกู นามาเล่าไว้

ม
ส
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ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ชัดเจนได้ แต่เชื่อกันว่าปุสราณะน่าจะมีฉบับดังเดิ
้ มเช่นเดียวกั บมหาภารตะและรามายณะ เพราะ

ในคัมภีร์ปรุ าณะ9 คัมภีร์ปรุ าณะต่างๆ นันเป็
้ นเรื่ องยากที่จะกาหนดเวลาในการประพันธ์ลงไปให้

มหาภารตะได้ กล่าวถึงคัม ภี ร์ปุราณะซึ่งย่อมแสดงให้ เห็นว่า ปุราณะนัน้ เป็ นคัม ภี ร์เก่าแก่ที่มีม า
ก่อนที่มหาภารตะจะปรากฏขึ ้นอย่างสมบูรณ์ อีกทังคั
้ มภีร์มิลินทปั ญหาซึ่งเชื่อว่าเกิดขึ ้นในช่วง

300 ปี ก่อนคริ สต์ศกั ราชก็มี การอ้ างถึงปุราณะไว้ ด้วย 10 อีกประการหนึ่ง พจนานุกรมอมรโกศ
พจนานุกรมเล่มแรกในประวัติวรรณคดีสนั สกฤตของอมรสิงหะ นักปราชญ์ ชาวอินเดียซึ่งเชื่อว่ามี
อายุอยู่ในปลายศตวรรษที่ 1 ได้ เรี ยกชื่อปุราณะว่า “ปั ญจลักษณะ” ตามเนื ้อเรื่ องที่ปรากฏใน
คัมภีร์ปรุ าณะ ดังนันคั
้ มภีร์ปรุ าณะจึงน่าจะมี มาก่อนสมัยของอมรสิงหะแล้ ว ดังที่มีการอ้ างถึง
ในคฺ ฤ หฺ ย สูตฺ ร ของอาศฺ ว ลายน (Gṛhya-Sūtra
(The Laws of Manu)

11

of

Āśvalāyana) และในมนุธ รรมศาสตร์

คัมภีร์ปรุ าณะฉบับดังเดิ
้ มนันไม่
้ น่าจะมีปรากฏในปั จจุบนั ปุราณะที่

ตกทอดมาถึงปั จจุบนั เป็ นปุราณะสมัยหลังมหาภารตะทังสิ
้ ้นและส่วนใหญ่ได้ รับนิทานเก่าแก่ของ
สมัยโบราณมาจากมหากาพย์ ม หาภารตะ อย่างไรก็ ตามแม้ จะมี นิทานบางเรื่ องที่ เก่าแก่และ
มีข้อความที่ พ้ องกับมหาภารตะและมนุธ รรมศาสตร์ แต่ก็ไ ม่อาจจะสรุ ปได้ ว่านามาจากคัม ภี ร์
ดังกล่าว12 นอกจากนี ้เมื่อพิจารณานิยายต่างๆ ในคัมภีร์ปรุ าณะแล้ วยังพบว่านิยายที่มีอยู่ในคัมภีร์
ปุราณะมีพัฒนาการไปมากกว่านิ ยายในมหากาพย์ม หาภารตะ เพราะวีรบุรุษที่เป็ นมนุษย์ใน
8

kūrmapurāṇam, accessed May 10, 2015, available from https://vedpuran.files.wordpress.com

/2011/10/kurma.pdf
9
Maurice Winternitz, History of Indian Literature, 495 - 496.
10
Manmatha Nath Dutt, The Visnu Mahapuranam (Delhi: Eastern book linkers, 2005), (vii).
11
Monier Monier Williams, Indian Wisdom, 492 – 493.
12
Arthur Anthony Macdonell, A history of Sanskrit Literature (Delhi: Motilal Banarsidass,
1971), 299.
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มหาภารตะกลายเป็ นพระเป็ นเจ้ าในคัมภีร์ปรุ าณะ พระวิษณุและพระศิวะในมหาภารตะเป็ นผู้ที่มี
ลักษณะเหนือกว่าวีรบุรุษที่เป็ นมนุษย์เพียงเล็กน้ อยเท่านัน้ อีกทังยั
้ งมิได้ เป็ นเทพคูแ่ ข่งกัน แต่ใน
สมัยที่ปรุ าณะฉบับที่มีอยู่ในปั จจุบนั ได้ รับการรวบรวมขึน้ นัน้ ผู้ที่นับถื อพระวิษณุและผู้ที่นบั ถื อ
พระศิว ะได้ ก ลายเป็ นคู่ แ ข่ง กัน อย่า งเต็ม ที่ แ ล้ ว นอกจากนี ย้ ัง มี ศ รั ท ธาอัน แรงกล้ า ของเหล่ า
พราหมณ์ซึ่งถูกกระตุ้นเร้ าให้ ต่อสู้กบั พระพุทธศาสนาด้ วย ปุราณะจึงเป็ นคัมภีร์ที่แสดงออกและ
สนับสนุนศาสนาฮินดูอย่างชัดเจน จากหลักฐานดังกล่าวนี ้จึงแสดงว่าคัมภีร์ปรุ าณะแต่ง ขึ ้นในสมัย
หลังมหากาพย์ และอาจจะเป็ นไปได้ วา่ คัมภีร์ปรุ าณะที่เก่าที่สดุ ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั เกิดขึ ้นในช่วงเวลา

ม
ส
ด
ุ
อ
จากการพิ
จ ารณาเนื
อ้ หาที่ ปรากฏในคัมภี ร์ปุราณะต่างๆ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
สงำรายนามกษัตริย์ในกลียคุ พบว่ามีงชื่อราชวงศ์ตา่ งๆ ซึ่งมีชื่อเสียงเป็ นที่
โดยเฉพาะในส่วนที่กล่าวถึ
ไม่เ กิน คริ ส ต์ศักราชที่ 6 หรื อ 713

รู้จกั กันดีในประวัติศาสตร์ รวมอยู่ด้วย ได้ แก่ ราชวงศ์ศิศนุ าคะ ราชวงศ์นนั ทะ ราชวงศ์เมารยะ
ราชวงศ์ศงุ คะ ราชวงศ์อนั ธระ และราชวงศ์คปุ ตะ คัมภีร์ปรุ าณะสมัยแรกๆ น่าจะประพันธ์ขึ ้นก่อน
คริ สต์ศตวรรษที่ 7 เพราะไม่ปรากฏชื่อของกษัตริ ย์ที่มีชื่อเสียงในราชวงศ์ต่างๆ ในสมัยหลัง เช่น
พระเจ้ าหรฺ ษ

(Harṣa)

14

และอาจพอสัน นิ ษฐานได้ ว่า การบัน ทึก เรื่ อ งราวในคัม ภี ร์ ปุร าณะ

ครั ง้ หลัง สุด นัน้ น่า จะต้ อ งเกิ ดขึน้ ภายหลัง จากการเริ่ ม ต้ นของราชวงศ์คุปตะซึ่ง อยู่ใ นช่วงเวลา
ค.ศ. 320 - 550 สอดคล้ องกับที่ กล่าวกันว่าในสมัยราชวงศ์คปุ ตะ เป็ นสมัยที่คมั ภีร์ปรุ าณะ
แพร่ หลายอย่างมาก เพราะกษัตริ ย์ในราชวงศ์ นี ้เคารพนับถือและภักดีต่อลัทธิไศวะและไวษณพ
นิกาย
“ปุราณะ” เป็ นคัมภีร์ทางศาสนาของชาวอินเดียในสมัยหลังที่เรี ยกกั นว่าศาสนาฮินดู
ซึง่ นับถือพระเป็ นเจ้ าสูงสุด 3 องค์ที่เรี ยกว่า “ตริ มรู ติ” (Tri-mūrti) คือ พระพรหมา พระวิษณุ และ
พระศิวะ คัมภีร์ปรุ าณะจึงจัดเป็ นวรรณกรรมทางศาสนาซึ่งมีลกั ษณะเป็ นคาสอนเพื่อมุ่งยกย่อง
เทพองค์ใดองค์หนึ่งประจาลัทธิ ปุราณะจะแต่งเป็ นโศลกแบบธรรมดา แต่บางตอนเป็ นข้ อความ
ร้ อยแก้ ว ลักษณะการแต่งจะเป็ นบทสนทนาโดยสมมติให้ ฤษี ซึ่งมีชื่อเสียงในสมัยโบราณ เช่น
ฤษี ปฺราศร (Parāśara) เป็ นผู้ตอบคาถามต่า งๆ ของศิษย์ หรื อ ให้ โลมหรษณะ (Lomaharṣaṇa)
ผู้เป็ นศิษย์ของฤษีวฺยาส (Vyāsa) เป็ นผู้เล่าเรื่ อง ผู้แต่งคัมภีร์ปรุ าณะทังหมดคื
้
อ “สูต” (Sūta) หรื อ
13
14

Monier Monier Williams, Indian Wisdom, 492 - 493.
Maurice Winternitz, History of Indian Literature, 500 - 502.
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นักขับร้ องประจาราชสานักซึง่ เป็ นผู้แต่งกลอนและขับร้ องเพลงสรรเสริญความกล้ าหาญของวีรบุรุษ
ในอิติหาสะและปุราณะ15 ปุราณะที่แต่งขึ ้นจึงสืบทอดต่อกันมาทานองเดียวกับมหากาพย์ คัมภีร์
ปุราณะที่สาคัญมีทงหมด
ั้
18 ปุราณะ เรี ยกว่า “มหาปุราณ” (Mahāpurāṇa) สามารถจาแนกโดย
กาหนดตาม “คุณ”

(Guṇa)

3 ประการ คือ รชสฺ (Rajas) สตฺตฺว (Sattva) และตมสฺ (Tamas)16

ของพระผู้เป็ นเจ้ าแห่งตริมรู ติ17 ได้ ดงั นี ้
1. ราชสปุราณ (Rājasa

Purāṇa)

ซึ่งมาจากรชัสของพระพรหมา คือปุราณะที่

เกี่ยวข้ องกับพระพรหมา ได้ แก่ พฺรหฺมปุราณ (Brahma Purāṇa) พฺรหฺมาณฺฑปุราณ (Brahmāṇḍa
Purāṇa)
Purāṇa)

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลางมารฺกณฺเฑยปุราณ
ก
ั
น
ำ
ส
ภวิษฺยปุราณ
และวามนปุราณ
พฺรหฺมไววรฺ ตปุราณ (Brahma

Vaivarta Purāṇa)

(Bhaviṣya Purāṇa)

(Mārkaṇḍeya

(Vāmana Purāṇa)

2. สาตฺตวฺ ิกปุราณ (Sāttvika Purāṇa) ซึ่งมาจากสัตตวะของพระวิษณุ คือปุราณะที่
ยกย่องพระวิษณุ บางทีเรี ยกว่า ไวษฺ ณวปุราณ (Vaiṣṇava
Purāṇa)

ภาควตปุราณ (Bhāgavata

(Garuḍa Purāṇa)

Purāṇa)

นารทียปุราณ (Nāradīya

ปทฺมปุราณ (Padma Purāṇa) และวราหปุราณ (Varāha

3. ตามสปุ ร าณ (Tāmasa
สรรเสริ ญพระศิวะ ได้ แก่ ศิวปุราณ (Śiva
(Skanda Purāṇa)

Purāṇa) ได้ แก่ วิษฺณุปรุ าณ (Viṣṇu
Purāṇa) ครุ ฑปุราณ
Purāṇa)

Purāṇa)

ซึ่ง มาจากตมัส ของพระศิวะ คื อปุราณะที่

Purāṇa)

ลิงฺคปุราณ (Liṅga

Purāṇa)

สฺกนฺทปุราณ

อคฺนิปรุ าณ (Agni Purāṇa) มตฺสฺยปุราณ (Matsya Purāṇa) และกูรฺมปุราณ

(Gūrama Purāṇa)

15

Monier Monier Williams, Indian Wisdom, 491.

16

คุณะ 3 ประการในปรัชญาสางขยะ คือ รชัส สัตตวะและตมัส มีลกั ษณะ ดังนี ้
1. รชัส คือ ธาตุแห่ง การเคลื่อนไหว การกระตุ้น เร่ งเร้ า และเป็ นเหตุของความเจ็บปวดและความทุก ข์
สีของรชัสคือ สีแดง
2. สัต ตวะ คื อ ธาตุแ ห่ ง ความปิ ติ ยิ น ดี ความเบา ความฉลาด ความสว่า ง เป็ นเหตุแ ห่ ง ปั ญ ญาและ
การตระหนักรู้ สีของสัตตวะคือ สีขาว
3. ตมัส คือ ธาตุแห่ง ความนิ่ ง เฉย การปฏิเสธ ความหนัก และความมืด เป็ นเหตุแห่ง ความเขลาและ
ความมื ด น าไปสู่ค วามสับ สนและโมหะ คื อ ความหลง ความเขลาและความโง่ สี ข องตมัส คื อ สี ด า ดู Satischandra
Chatterjee and Dhirendramohan Datta, An Introduction to Indian philosophy, 8th ed. (Calcutta: Narayan Press,
1984), 260 - 262.
17
Monier Monier Williams, Indian Wisdom, 494 - 495.
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คัม ภี ร์ ปุราณะจัด เป็ นเพี ยงส่ว นเพิ่ม เติม ของคัม ภี ร์พ ระเวท โดยมี จุด ประสงค์ เพื่ อ
สัง่ สอนบรรดาผู้หญิงและพวกศูทรซึ่งไม่ได้ รับอนุญาตให้ เรี ยนพระเวท 18 ปุราณะมีฐานะเป็ นคัมภีร์
ศักดิ์สิทธิ์ในระดับชันที
้ ่ 2 เพราะแต่เดิมปุราณะมิใช่วรรณคดีของพระ ต่อมาภายหลังจึงตกมาอยู่
ในมือของเหล่าพระชันรองซึ
้
่งไม่ใช่พระผู้ร้ ู พระเวท พระเหล่านี ้จึงใช้ ปรุ าณะเพื่อสดุดีเทพเจ้ าต่างๆ
ที่ตนบูชา แม้ ในปั จจุบนั ชาวฮินดูตา่ งก็ยงั นับถือคัมภีร์ปรุ าณะว่าเป็ นคัมภีร์ศกั ดิ์สิทธิ์19 ชาวฮินดู
ถือว่าคัมภีร์ปรุ าณะเป็ นคัมภีร์ที่เก่าแก่มาก เชื่อว่าเป็ นผลงานของฤษี วยาสะซึ่งเป็ นผู้รวบรวมคัมภีร์
พระเวทและเป็ นผู้แต่งมหากาพย์มหาภารตะ รวมทังเป็
้ นผู้ก่อตังปรั
้ ชญาเวทานตะด้ วย 20 คัมภีร์
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สปนิษัท แต่ถ้าไม่รู้ปรุ าณะ ก็อาจจะไม่เป็ นที่ยอมรับว่าเป็ นพราหมณ์ที่เก่ง
4 พร้ อม ทังเวทางคและอุ
้

วายุปรุ าณะ ได้ กล่าวถึงความสาคัญของคัมภี ร์ปรุ าณะไว้ ว่า “พราหมณ์ ซึ่งอาจจะรู้ พระเวททัง้
บุคคลควรทาให้ ความรู้ ในพระเวทมีความมัน่ คงโดยอาศัยคัมภีร์อิติหาสะและปุราณะ พระเวทกลัว
คนที่มีความรู้น้อย เพราะคิดว่าคนๆ นันจะท
้ าร้ ายให้ ตนเจ็บปวด”21 ดังข้ อความ
โย วิทฺยาจฺ จตุโร เวทานฺ สางฺโคปนิษโท ทฺวิชะ |
น เจตฺ ปุราณ สวิทฺยานฺ ไนว ส สฺยาทฺ วิจกฺษณะ || 200
อิติหาสปุราณาภฺยามฺ เวท สมุปวฺฤหเยตฺ |
พิเภตฺยลฺปศฺรุตาทฺ เวโท มามยํ ปฺรหริ ษฺยติ || 20122

คัมภีร์ปรุ าณะนันมี
้ ลกั ษณะเป็ นสารานุกรมของเรื่ องต่างๆ เป็ นวรรณกรรมที่รวบรวม
ข้ อมูลที่จะให้ ความกระจ่างทุกแง่มุมเกี่ยวกับศาสนาฮินดู มีเนื ้อหาอธิบายประวัติความเป็ นมา
ของจักรวาลตังแต่
้ อดีตอันยาวนาน และแสดงความจริ งทังในด้
้ านวิทยาศาสตร์ และศาสนศาสตร์
ปุราณะให้ ความรู้ในเรื่ องวิทยาศาสตร์ กายภาพ ภูมิศาสตร์ ลักษณะรู ปร่างของโลก ดาราศาสตร์

18

Monier Monier Williams, Indian Wisdom, 489.
Maurice Winternitz, History of Indian Literature, 495 - 496.
20
Monier Monier Williams, Indian Wisdom, 489.
19

21

จิรพัฒน์ ประพันธ์ วิทยา, “ปุราณะ,” นิตยสารไทย – ภารต 17, 25 ( มิถนุ ายน 2532 ): 80.

22

เรื่องเดียวกัน.

23

ประวัติศาสตร์ พงศาวดาร และบางปุราณะยังมีเนื ้อหากล่าวถึงเรื่ องกายวิภาคศาสตร์ การแพทย์
ไวยากรณ์และการใช้ อาวุธสงครามต่างๆ ด้ วย23
คัมภีร์วิษณุปรุ าณะเป็ นปุราณะที่เก่าแก่ที่สดุ และเป็ นหนึ่งในปุราณะที่สาคัญที่สุดใน
บรรดาปุราณะทังหมด
้
จึงได้ ชื่อว่าเป็ น “ปุราณรตฺน” (Purāṇaratna)24 คัมภี ร์วิษณุปุราณะเป็ น
วรรณคดีประเภทตานานวีรบุรุษ (Epic) ถือเป็ นวรรณกรรมที่สาคัญมากของผู้นบั ถื อพระวิษณุเป็ น
เทพสูงสุดหรื อไวษณพนิกาย รามานุชะ (Rāmānuja) นักปรัชญาชาวอินเดีย ผู้ก่อตังลั
้ ทธิไวษณพ
นิกายยกย่องว่าเป็ นคัมภีร์หลักแห่งลัทธิ 25

คัมภีร์วิษณุปรุ าณะนับเป็ นปุราณะที่เก่าแก่ฉบับหนึ่ง
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ส ราณะทังหมดคั
ในบรรดาปุ
้
มภีร์วิษณุปรุ าณะได้ รักษาต้ นฉบับคัมภีร์ดงเดิ
ั ้ มไว้ ได้

ซึ่งเป็ นวรรณกรรมศักดิ์สิทธิ์ยุคหลังพระเวทอันน่าจะเขียนขึ ้นเป็ นลาดับแรกในช่วงสหัสวรรษแรก
ก่อนคริสตกาล26

อย่างถูกต้ องกว่าเล่มอื่น การจะระบุระยะเวลาที่ชดั เจนในการประพันธ์ คมั ภีร์วิษณุปรุ าณะขึ ้นนัน้
นับว่าเป็ นเรื่ องยาก นักวิชาการจานวนมากพยายามกาหนดช่วงเวลาในการประพันธ์ ไว้ ดังเช่น
ฮาซ์ระ (Hazra) กล่าวว่าคัมภีร์วิษณุปรุ าณะน่าจะแต่งขึ ้นในระหว่าง ค.ศ. 275 - 325 เอช.ซี. เรย์
เชาธุรี (H.C.

Raychaudhuri) เห็นว่าอาจจะแต่งขึ ้นระหว่าง

(Vettam mani)

ค.ศ. 320 - 35527 เวตตัม มานี

สันนิษฐานว่าคัมภีร์วิษณุปรุ าณะน่าจะแต่งในคริ สต์ศกั ราชที่ 1 หรื อ 228 มอริ ส

วินเทอร์ นิทซ์ (Maurice Winternitz) สันนิษฐานว่าไม่น่าจะประพันธ์ขึ ้นก่อนคริ สต์ศตวรรษที่ 929
คัมภีร์วิษณุปรุ าณะมีเนื ้อหากล่าวถึงศาสนาพุทธและศาสนาเชนซึ่งดารงอยู่ในช่วงศตวรรษที่ 6 - 5
ก่อนคริสต์ศกั ราช คาดว่าจะแต่งขึ ้นในยุคเดียวกับพระพุทธศาสนาตอนต้ น และน่าจะเขียนขึ ้นก่อน
ศตวรรษที่ 12 ก่อนที่พุทธศาสนาจะหายไปจากประเทศอินเดีย 30 คัมภีร์วิษณุปรุ าณะมีเนื ้อหาที่
แสดงให้ เห็นถึงอิทธิพลของพุทธศาสนาที่มีตอ่ สังคมฮินดู จนพยายามอธิบายว่าพระพุทธเจ้ าเป็ น

23

Maurice Winternitz, History of Indian Literature, 490.
Vettam Mani, Puranic Encyclopaedia (Delhi: Motilal Banarsidass Publishers, 1993), 617.
25
Maurice Winternitz, History of Indian Literature, 520.
26
Harace Hayman Wilson, The Vishnu Purana, accessed September 22, 2014, available from
http://www.sacred-texts.com/hin/vp/vp031.htm
27
M.M.Ninan, The Development Of Hinduism (Delhi: Create Space Independent, 2008), 156.
28
Vettam Mani, Puranic Encyclopaedia, 617.
29
Maurice Winternitz, History of Indian Literature, 521.
30
Harace Hayman Wilson, The Vishnu Purana, accessed July 15, 2015, available from
http://www.sacred-texts.com/hin/vp/index.htm
24

24

อวตารปางหนึ่ ง ของพระวิ ษ ณุ โดยเรี ย กการอวตารครั ง้ นี ข้ องพระวิ ษ ณุ ว่ า “มายาโมห”
(Māyāmoha)

31

ดังความว่า

เมื่อ พวกเขากล่าวดัง นี แ้ ล้ ว พระวิ ษณุผ้ ู เป็ นเจ้ า จึง ทรงบัน ดาลมายาโมหะให้ เกิ ดขึ น้
จากพระวรกาย (ของพระองค์) แล้ วก็ประทานแก่เหล่าเทพเจ้ าผู้สงู ส่งเหล่านัน้ และรับสัง่
กับเทพเจ้ าผู้สงู ส่งเหล่านันดั
้ งนี ้ว่า || 3:24:41
มายาโมหะนี ้จะหลอกลวงพวกแทตย์นนทั
ั ้ งหมด
้
หลังจากนันหมู
้ ส่ ตั ว์ก็จะถูกทาให้ เหินห่าง
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จากแนวทางแห่งพระเวท || 3:24:42 32

คัมภีร์วิษณุปรุ าณะมีเนื ้อหาที่กล่าวถึงชื่อของกษัตริ ย์ในราชวงศ์ต่างๆ ของอินเดีย คือ
ราชวงศ์ศศิ นุ าคะ ราชวงศ์นนั ทะ ราชวงศ์เมารยะ ราชวงศ์ศงุ คะ ราชวงศ์อนั ธระและราชวงศ์คปุ ตะ
โดยจะระบุพระนามของกษัตริ ย์ในราชวงศ์ตา่ งๆ และระยะเวลาในการครองราชย์ของราชวงศ์นนๆ
ั้
ไว้ ด้วย พระนามของกษัตริ ย์ที่ปรากฏ เช่น พระเจ้ าพินฺ ทุสาร (Bindusāra) พระเจ้ าอชาตศตฺ รุ
(Ajātaśatru) พระเจ้ าอโศกวรฺ ทฺธ น (Aśokavarddhana) พระเจ้ าจนฺ ทฺรคุปฺต (Candra Gupta)

พระเจ้ าอคฺนิมิตรฺ (Agnimitra) เป็ นต้ น33 ดังตัวอย่าง
ปราศระกล่าวว่า พระเจ้ าริ ปุญฺชย (Ripuñjaya) เป็ นกษัตริ ย์พระองค์สดุ ท้ ายของราชวงศ์
พฺฤหทฺรถ (Bṛhadratha) ซึง่ จะมีเสนาบดีชื่อว่าสุนิก (Sunika) || 5:24:1 ||
สุนิ ก ะได้ ป ลงพระชนม์ แ ล้ ว ซึ่ง กษั ต ริ ย์ แล้ ว ได้ อ ภิ เ ษกบุ ต รของตนขึ น้ ครองราชสมบั ติ
พระองค์พระนามว่า พระเจ้ าปฺรโทฺยต (Pradyota) || 5:24:2 ||
พระองค์จะมีพระราชโอรสชื่อว่าพระเจ้ าพลาก (Balāka) ซึง่ จะมีพระราชโอรสคือพระเจ้ า
วิศาขยุป (Viśākhayupa) ซึ่งพระราชโอรสของพระองค์คือพระเจ้ าชนก (Janaka) ซึ่งมี
พระโอรสคือพระเจ้ า นนฺ ทิวรฺ ท ธน (Nandivarddhana) ซึ่ง มีพ ระโอรสคือพระเจ้ า นนฺ ที
(Nandī) || 5:24:3 – 7 ||
31

“มายาโมหะ” หมายถึง ภาพมายา ความฉงนสนเทห์ และเป็ นชื่อของพระชินะหรื อพระพุทธเจ้ า ดู Monier

Monier Williams, Sanskrit - English Dictionary, 811.
32
Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa (Gorakhapura: Gītāpresa, 1990), 218.
33
Ibid., 297 - 300.

25

กษัตริ ย์ทงั ้ 5 พระองค์ในราชวงศ์ของปฺร โทฺยตจะทรงปกครองแผ่นดิน 138 ปี || 5:24:8 ||
หลังจากนันคื
้ อพระเจ้ าศิศนุ าภ (Śiśunābha) (จะได้ เป็ นกษัตริ ย์) || 5:24:9 ||
พระราชโอรสของพระเจ้ าศิศนุ าภะ คือพระเจ้ ากากวรฺ ณ (Kākavarṇa) ซึง่ มีพระโอรสคือ
พระเจ้ าเกฺษมธรฺ มา (Kṣemadharmā) ซึ่งมีพระโอรสคือพระเจ้ ากฺษเตาชา (Kṣataujā)
ซึง่ จะมีพระเจ้ าวิธิสาร (Vidhisāra) เป็ นพระโอรส พระเจ้ าวิธิสาระมีพระโอรสคือพระเจ้ า
อชาตศตฺรุ (Ajātaśatru) มีพระโอรสคือพระเจ้ าอรฺ ภก (Arbhaka) ซึง่ มีพระโอรสคือพระ
เจ้ าอุทยน (Udayana) พระองค์มีพระโอรสคือพระเจ้ านนฺทิวรฺ ทฺธน (Nandivarddhana)
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ผู้ซงึ่ มีพระโอรสคือพระเจ้ ามหานนฺที (Mahānandī) || 5:24:10 -18 ||

พระเจ้ า มหานนฺ ที ก าเนิ ดพระโอรสจากนางผู้ เ ป็ นศูท ร พระโอรสพระนามว่ า พระเจ้ า
มหาปทฺม (Mahāpadma) ผู้โลภมากและจะล้ างผลาญเผ่าพันธุ์กษัตริ ย์ทงหมดเหมื
ั้
อนกับ
ปรศุราม || 5:24:20 ||
จากนันกษั
้ ตริ ย์ผ้ เู ป็ นศูทรก็ปกครองแผ่นดิน || 5:24:21 ||
พระเจ้ ามหาปทฺมก็ผาสุกในการปกครองแผ่นดินดังพระเป็ นเจ้ าสูงสุด และพระราชโองการ
ของพระองค์จะต้ องได้ รับการเชื่อฟั ง || 5:24:22 ||
พระองค์มีพระราชโอรส 8 พระองค์ ได้ แก่ สุมาลี (Sumālī) เป็ นต้ น || 5:24:23 ||
พระเจ้ ามหาปทฺมและราชโอรสทัง้ 8 ครองราชย์ 100 ปี || 5:24:24 - 25 ||
หลังจากนันพราหมณ์
้
เกาฏิลฺย (Kauṭilya) ก็กาจัดพระเจ้ านนฺท (Nanda)
และพระราชโอรส || 5:24:26 ||
ห ลั ง จ า ก ร า ช ว ง ศ์ น นฺ ท ร า ช ว ง ศ์ เ ม า รฺ ย

( Maurya)

ก็ ขึ ้น เ ป็ น ก ษั ต ริ ย์ ค ร อ ง

แผ่นดิน || 5:24:27 ||
พราหมณ์ เกาฏิลฺยแต่งตังให้
้ จนฺทฺรคุปฺต (Candragupta) ซึง่ เป็ นกษัตริ ย์ในราชวงศ์เมารฺ ย
ขึ ้นครองราชย์ || 5:24:28 ||
พระองค์ มี พ ระราชโอรสชื่ อ พิ นฺ ทุ ส าร (Bindusāra) ซึ่ ง มี พ ระโอรสคื อ อโศกวรฺ ทฺ ธ น
(Aśokavarddhana)
(Daśaratha)

ซึ่งมีพระโอรสคือสุยศ (Suyaśa) ผู้มีพระโอรสพระนามว่าทศรถ

ซึง่ มีพระโอรสคือสงฺยุต (Saṃyuta) ผู้มีพระโอรสคือศาลิศูก (Śāliśūka)

ซึง่ มีพระโอรสคือพฤหทฺรถ (Bṛhadratha) || 5:24:29 - 31 ||

26

ราชวงศ์เมารฺ ยครองราชสมบัติ 173 ปี || 5:24:3234

วี เอ สมิธ (V.

A. Smith)

กล่าวว่าคัมภีร์วิษณุปรุ าณะถือเป็ นแหล่งข้ อมูลที่ดีที่สุด

ของราชวงศ์เมารยะซึง่ อยูใ่ นช่วง 326 - 184 ก่อนคริสต์ศกั ราช35 คัมภีร์วิษณุปรุ าณะยังได้ กล่าวถึง
ราชวงศ์คปุ ตะ36 ซึง่ ครองราชสมบัตอิ ยูใ่ นช่วง ค.ศ. 320 - 550 ไว้ ด้วย โดยมิได้ กล่าวถึงกษัตริ ย์ที่มี
ชื่อเสียงภายหลังจากช่วงเวลานัน้ คัมภีร์วิษณุปรุ าณะจึงน่าจะถูกรวบรวมครัง้ หลังสุดในช่วงเวลา
ดังกล่าวโดยไม่น่าจะเกิดขึ ้นก่อน ค.ศ. 320

นอกจากนันยั
้ งมีเนื ้อหาบางส่วนที่กล่าวพาดพิง ถึง
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ส งจากช่วงเวลาดังกล่าวด้วย ดังนัน้ จากข้ อมูลต่างๆ แม้ จะยังไม่
จึง น่าจะต้ องเกิดขึน้ ภายหลั
การโจมตีของมุสลิมซึง่ เกิดขึ ้นครัง้ แรกในศตวรรษที่ 8 การบันทึกเรื่ องราวไว้ ในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะ
37

สามารถระบุระยะเวลาการประพันธ์ ของคัม ภี ร์วิษณุปุราณะที่ ชัดเจนได้ แต่ก็อาจสันนิษฐาน
ระยะเวลาในการประพันธ์ได้ สอดคล้ องกับที่ โฮรัช เฮย์แมน วิลสัน

(Horace Hayman Wilson)

สันนิษฐานว่าคัมภีร์วิษณุปรุ าณะน่าจะประพันธ์ขึ ้นประมาณกลางคริสต์ศตวรรษที่ 1038
คัมภีร์วิษณุปรุ าณะน่าจะประพันธ์ตอ่ เนื่องกันมาหลายยุคสมัย เป็ นผลงานนิพนธ์ของ
กวีหลายคน แต่ส่วนใหญ่ถือว่าท่านวยาสะเป็ นผู้รวบรวม ประพันธ์ เป็ นร้ อยกรอง ภาษาสันสกฤต
โดยฉัน ทลัก ษณ์ ที่ เ รี ย กว่า “โศฺ ล ก” (Śloka) ซึ่ ง เป็ นรู ป แบบค าประพัน ธ์ ช นิ ด หนึ่ง ที่ นิ ย มใช้ ใ น
การประพันธ์ กวีนิพนธ์ สนั สกฤตแบบแผน (Classical

Sanskrit Poetry)

โศลกมีพฒ
ั นาการมา

จากฉันท์ในคัมภีร์พระเวทที่เรี ยกว่า อนุษฺฏุภฺ (Anuṣṭubh) โดยมีรูปแบบและหลักเกณฑ์การบังคับ
ที่แน่นอนขึ ้น ลักษณะฉันทลักษณ์ในการประพันธ์โศลก คือ โศลกบทหนึ่งจะมี 4 บาท บาทละ
8 พยางค์ โดยจะบังคับคุรุ (Guru) คือ พยางค์หนักและลฆุ (Laghu) คือ พยางค์เบา39 นิยมใช้
สัญลักษณ์

– แทนคุรุ และ  แทนลฆุ40 หรื อ 

หมายถึงพยางค์ครุ ุ หรื อลฆุ ก็ได้ ในบาทที่ 1

34

Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 297 - 298.
Maurice Winternitz, History of Indian Literature, 502.
36
Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 299.
37
Maurice Winternitz, History of Indian Literature, Ixix.
38
Horace Hayman Wilson, Analysis of the Purāṇas (Delhi: Nag, 1979), 139.
35

39

คาที่ผสมด้ วยสระ a, i, u, ṛ, ḷ, จะเป็ นเสียงสัน้ และสระที่เหลือเป็ นเสียงยาว รวมทังเสี
้ ยงสันที
้ ่ตามด้ วย

พยัญชนะ 2 ตัว ดู

C. P. Brown, Sanskrit Prosody and Numeral Symbols Explained (London: Trubner, 1869), 1.

40

3.

C. P. Brown, Sanskrit Prosody and Numeral Symbols Explained (London: Trubner, 1869), 1-
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จะมีลกั ษณะการบังคับคุรุและลฆุเหมือนกับบาทที่ 3 และบาทที่ 2 จะมีลกั ษณะการบังคับคุรุและ
ลฆุเหมือนกับบาทที่ 4 โดยมีแผนผังลักษณะการบังคับครุและลฆุ41 รวมทังตั
้ วอย่างโศลกในคัมภีร์
วิษณุปรุ าณะ ดังนี ้
   

--

   

-  |

   

--

   

-   ||

ฏณุษฺว สุสมาหิตะ |
ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลา านฺวิภะุ || 2:5:3
ก
ั
น
ำ
ยถา สสรฺ ช สเทโว’เสา
เทวาทีนขิลง
ไมเตฺรย กถยามฺเยตจฺฉฺ-

42

หนังสือปุราณิค เอนไซโคลพีเดีย (Purāṇic

Encyclopaedia) และอื่นๆ มักจะระบุว่า

คัมภีร์วิษณุปุราณะมีความยาว 23,000 โศลก43 โดยแบ่งออกเป็ น 6 อศ

(Aṃśa)

44

แต่ข้อมูล

จากหนังสือบางเล่มระบุวา่ มีความยาวประมาณ 7,000 โศลก45 เมื่อตรวจสอบจากหนังสือศรี วิษณุ
ปุราณะของศรี มุนิลาละ คุปตะซึ่งตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ 1990 พบว่าคัมภี ร์วิษณุปุราณะมีจานวน
ทังหมด
้
6,404 โศลกเท่านัน้ ไม่ทราบสาเหตุแน่ชดั ว่าเหตุใดจานวนโศลกที่ปรากฏจึงแตกต่าง
อย่า งมากจากจ านวนที่ มี ผ้ ูร ะบุไ ว้ ใ นอดี ต แต่สัน นิ ษ ฐานว่ า เนื อ้ หาบางส่ว นสูญ หายไปตาม
กาลเวลา อันเนื่องมาจากในอดีตอินเดียมีวฒ
ั นธรรมที่นิยมการท่องจาคัมภีร์ตา่ งๆ มากกว่าการจด
บันทึก ซึง่ สอดคล้ องกับที่เนื ้อหาในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะที่กล่าวถึงอานิสงส์จากการฟั ง การสวด และ
บอกเล่าคัมภีร์ซงึ่ จะได้ รับผลบุญอันบริสทุ ธิ์46 จึงเป็ นไปได้ วา่ กว่าจะถึงยุคสมัยที่มีการรวบรวมเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร เนื ้อหาส่วนใหญ่ได้ ถกู ลืมเลือนสูญหายไปตามกาลเวลา

41

Arthur A Macdonell, A Sanskrit Grammar for Students, 3th ed. (London: Oxford University
Press,1927), 233.
42
Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 15.
43
Vettam mani, Puranic Encyclopaedia (Delhi: Motilal Banarsidass Publishers,1993), 617.
44

Aṃśa

45

Maurice Winternitz, History of Indian Literature, 521.

46

แปลว่า ส่วน ดู Monier Monier Williams, Sanskrit - English Dictionary, 1.

Viṣṇu Purāṇa 6:8:56, Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 450.
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คัม ภี ร์ วิษณุปุราณะมีเนื อ้ หาเช่นเดียวกับปุราณะอื่ นๆ คือ กล่าวถึง การกาเนิดของ
จักรวาลจนกระทัง่ ถึงการประลัยของจักรวาล ลาดับเวลาที่เกิดขึ ้นจะอธิบายถึงช่วงเวลาในอดีตที่
นานนับร้ อยล้ า นล้ า นปี กล่า วถึง ลัก ษณะของภูมิ ศ าสตร์ และจัก รวาลวิท ยาของฮิ น ดูโ บราณ
การกาเนิดของมนุษย์และสรรพสิ่ง ยุคสมัยที่พ ระมนุปกครองโลก ลาดับ ของวงศ์กษัตริ ย์ต่างๆ
วีรบุรุษและผู้ที่ได้ รับความเคารพบูชาเหมือนเทพเจ้ าของอินเดียโบราณ รวมทังยั
้ งมีเรื่ องราวจาก
มหากาพย์ ม หาภารตะและรามายณะและเนื อ้ หาเกี่ ยวกับการผจญภัยในวัยเด็ก ของกฤษณะ
ซึ่งไวษณพนิกายเชื่อว่าเป็ นอวตารของพระวิษณุ เนื ้อเรื่ องในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะส่วนใหญ่ นนจะ
ั้

ม
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ห
ลาง
ก
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ำ
สนทนาถามตอบกันระหว่สางปราศระ ผู้เป็ นอาจารย์กบั ไมเตรยะ ผู้เป็ นศิษย์ โดยในเนื ้อเรื่ องกล่าว

สอดคล้ องกับในมหาภารตะ 47 คัมภี ร์วิษณุปุราณะมี ลักษณะการเล่าเรื่ องโดยนาเสนอเป็ นบท
ว่าท่านปราศระได้ รับพรจากฤษี วสิษฐะและฤษี ปุลัสตยะให้ เป็ นผู้ประพันธ์ คัม ภี ร์วิษณุปุราณะ
ดังความว่า
ดูกรท่านผู้สงู ส่ง ดังนันข้
้ าพเจ้ าจะประทานพรอันยิ่งใหญ่หนึง่ ข้ อ || 1:1:25
ลูกเอ๋ย ท่านจะได้ เป็ นผู้ประพันธ์คมั ภีร์ปรุ าณสังหิตา
และท่านจะได้ รับปั ญญาที่จะชักนาไปสูค่ วามเป็ นเทพเจ้ าอย่างแน่นอน || 1:1:26
ลูกเอ๋ย เมื่อการกระทาดาเนินอยู่ก็ตาม ผ่านไปแล้ วก็ตาม
เพราะความดีงามของข้ าพเจ้ า ปั ญญาของท่านก็จะชัดเจนปราศจากข้ อสงสัย || 1:1:27
และต่อจากนัน้ พระเป็ นเจ้ าวสิษฐะผู้เป็ นปู่ ของข้ าพเจ้ าจึงกล่าวว่าสิ่งที่ปุลสั ตยะกล่าวไว้
ทังหมดนี
้
้จะมีแก่ท่าน || 1:1:2848

คัมภีร์วิษณุปุราณะนอกจากจะมีเนื ้อหาสรรเสริ ญเชิดชูพระวิษณุ โดยแสดงให้ เห็น
บทบาทและความส าคัญ อัน จะปลูก ฝั ง ศรั ทธาความเชื่ อ ให้ เ กิ ด แก่ผ้ ูที่ นิ ย มบูช าพระวิ ษ ณุเ ป็ น
พระเป็ นเจ้ าสูงสุดแล้ ว เนื ้อหาสาระของคัมภีร์วิษณุปรุ าณะยังมีลกั ษณะเป็ นไปตามแบบแผนของ
ปุราณะครบตาม “ปั ญจลักษณะ” คือ การสร้ างจักรวาล (สรฺ ค) การประลัยและการสร้ างขึ ้นใหม่
หลังจากการประลัยของจักรวาล (ปฺรติสรฺ ค) วงศ์แห่งเทพเจ้ าและฤาษีทงหลาย
ั้
(วศ) ยุคต่างๆ ของ
47
48

Maurice Winternitz, History of Indian Literature, 502.
Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 3.
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พระมนุ (มนฺวนฺตร) และประวัติของราชวงศ์ทงหลาย
ั้
(วศานุจริ ต)49 ดังปรากฏข้ อความในท้ าย
เรื่ องที่กล่าวสรุปถึงขอบเขตของเนื ้อหาในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะไว้ อย่างชัดเจน ดังความว่า
ท่านฤษี ปราศระกล่าวว่าปุราณะที่สมมติกนั ว่าเสมอคัมภีร์พระเวท ข้ าพเจ้ าอธิบายแก่ท่าน
แล้ ว เมื่อได้ ฟังปุราณะนี ้แล้ ว กองบาปที่เกิดจากโทษทุกอย่างจะพินาศลง || 6:8:12
การสร้ างจักรวาล การประลัยจักรวาล วงศ์แห่งเทพเจ้ าและฤษี ยุคของพระมนุ
และประวัติของราชวงศ์ทงหลายทั
ั้
งหมด
้
ข้ าพเจ้ าอธิบายแก่ท่านแล้ ว
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ในคัมภีร์ปรุ าณะนี ้ || 6:8:1350

“ปั ญจลักษณะ” ที่ แสดงให้ เห็นถึงลักษณะของปุราณะในคัม ภี ร์วิษณุปุราณะนัน้ มี
รายละเอียด ดังต่อไปนี ้
1. การสร้ างจักรวาล (สรฺ ค) กล่าวถึงพระวิษณุผ้ เู ป็ นพระเป็ นเจ้ าสูงสุด พระองค์เป็ น
ผู้สร้ างสรรพสิ่งขึ ้นตามพระประสงค์ของพระองค์ โดยขณะทรงสร้ างจักรวาลพระองค์จะอยู่ในรู ป
ของพระนารายณ์ และจะประทานหน้ าที่ ในการสร้ างให้ กับ พระพรหมา พระองค์สร้ างโลกให้
กลับมามีลกั ษณะเหมาะสมเพื่อการอยู่อาศัยของมนุษย์และสรรพสิ่ง ทรงสร้ างเทพ มนุษย์ สัตว์
และสรรพสิ่งให้ มีลกั ษณะและหน้ าที่ตา่ งๆ กันไป โดยพระวิษณุจะอวตารลงมาบนโลกในรูปลักษณ์
ต่างๆ เพื่อคอยดูแลและช่วยเหลือประชาชน
2. การประลั ย และการสร้ างขึ ้น ใหม่ หลั ง จากการประลั ย ของจั ก รวาล
(ปฺรติสรฺ ค) กล่าวถึงสภาพอันผิดปกติของธรรมชาติและลักษณะพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่างๆ
ของบุคคลในกลียุคก่อนการสิ ้นสุดของจักรวาล เมื่อจักรวาลจะถูกประลัยพระวิษณุพระเป็ นเจ้ า
สูงสุดจะอยู่ในพระรูปของรุ ทระ พระองค์จะสถิตอยู่ในรัศมีของพระอาทิตย์ทงั ้ 7 ดวง ทาให้ เกิดไฟ
ไหม้ โลกทังหมด
้
เกิดฝนตกชาระล้ างโลกจนกลายเป็ นมหาสมุทรเพียงหนึ่งเดียว เกิดลมพัดจนเมฆ
ฝนเลือนหายไป หลังจากนันพระวิ
้
ษณุผ้ เู ป็ นพระเป็ นเจ้ าสูงสุดจะทรงอยู่ในรู ปของพระนารายณ์
ซึง่ บรรทมอยูบ่ นบัลลังก์คือพญานาคราชเศษะ เมื่อถึงเวลาแห่งการสร้ างจักรวาลขึ ้นใหม่ พระองค์
จะตื่นจากบรรทมและจะอยูใ่ นรูปของพระพรหมา เพื่อสร้ างจักรวาลขึ ้นใหม่อีกครัง้ ในลักษณะเดิม
49
50

Maurice Winternitz, History of Indian Literature, 521-528.
Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 455.
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3. วงศ์ แห่ งเทพเจ้ าและฤาษีทัง้ หลาย (วศ) กล่าวถึงการเกิดของวงศ์เทพเจ้ าและ
ฤษี ทงั ้ หลาย ซึ่งล้ วนแล้ วแต่เกิดขึ ้นจากการสร้ างของพระพรหมาทัง้ สิ ้น ในเบื ้องต้ นพระพรหมา
สร้ างเหล่าเทพขึ ้นจากการสร้ างครัง้ ที่ 6 เรี ยกว่า “เทวสรฺ ค” โดยทรงพิจารณาถึงสิ่งที่ประกอบด้ วย
สัตตวะคือความดี จึงทาให้ เกิดเป็ นสิ่งที่เต็มไปด้ วยความสุข และพระพรหมายังทรงสร้ างเหล่าฤษี
9 ตน จากดวงจิต พร้ อมทังภรรยา
้
เหล่าบรรดาฤษี ผ้ เู ป็ นปราชญ์ทงั ้ 9 ตน ได้ แก่ ภฺฤคุ (Bhṛgu)
ปุล สฺ ตฺ ย (Pulastya) ปุล ห (Pulaha) กฺ ร ตุ (Kratu) องฺ คิ ร สฺ (Aṅgiras) มรี จิ (Marīci) ทกฺ ษ
(Dakṣa) อตริ (Atri) และวสิษฺฐ (Vasiṣṭha)
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ส ษย์ โดยยุคสมัยของพระมนุนนมีั ้ 7 ยุค ซึ่งพระมนุในแต่ละยุคจะมี
เป็ นบรรพบุรุษคนแรกของมนุ

4. ยุคต่ างๆ ของพระมนุ (มนฺวนฺตร) กล่าวว่าในยุคใหญ่ๆ (มหายุค) จะมีพระมนุซึ่ง

พระนามเรี ยงลาดับกันไป คือ พระสฺวายมฺภวุ (Svāyambhuva) พระสฺวาโรจิษ (Svārociṣa) พระ
อุตฺตมิ (Uttami) พระตามส (Tāmasa) พระไรวต (Rāivata) พระจากฺษุส (Cākṣusa) และพระ
ไววสฺวต

(Vāivasvata)

โดยในแต่ละยุคจะกล่าวถึงผู้เป็ นรัชทายาท กล่าวถึงชื่อของสวรรค์ ผู้เป็ น

ใหญ่แห่งสวรรค์ และชื่อของฤษีในแต่ละยุคซึง่ จะมี 7 ตน
5. ประวัติของราชวงศ์ ทัง้ หลาย (วศานุจริ ต) กล่าวถึงประวัติของราชวงศ์ต่างๆ ซึ่ง
สืบเชื อ้ สายมาจากพระอาทิตย์ เรี ยกว่าสูรยวงศ์ และผู้ที่ สืบเชือ้ สายมาจากพระจันทร์ เรี ยกว่า
จันทรวงศ์ โดยกล่าวถึงสูรยวงศ์ว่ามีต้นวงศ์คือพระทักษะซึ่งเกิดมาจากนิ ้วขวาของพระพรหมา
พระทัก ษะมี ธิ ด า ชื่ อ นางอทิ ติ ซึ่ง เป็ นผู้ใ ห้ ก าเนิ ด พระอาทิ ต ย์ อัน เป็ นต้ น ก าเนิ ด ของสูร ยวงศ์
พระอาทิตย์ให้ กาเนิดพระมนุซึ่ง มีพระราชโอรส คือ อิกษฺ วากุ (Ikṣvāku) นฺ ฤค (Nṛga) ธฺ ฤษฺ ฏ
(Dhṛṣṭa)

ศรฺ ยาติ (Śaryāti) นริ ษฺยนฺ ตะ (Nariṣyanta) ปรานฺศุ (Prānśu) นาภาค (Nābhāga)

ทิษฺฏ (Diṣṭa) กรุ ษ (Karuṣa) และปฺฤษธฺ ร (Pṛṣadhra) ส่วนจันทรวงศ์นนั ้ พระพรหมาเป็ นผู้ให้
กาเนิดอตริ ซึ่งมีบุตรคือ โสมะหรื อพระจันทร์ โดยพระพรหมาสร้ างให้ โสมะเป็ นกษัตริ ย์ที่ยิ่งใหญ่
จันทรวงศ์มีผ้ ปู กครองแผ่นดินที่มีชื่อเสียงในเรื่ องของความเข้ มแข็ ง ความดี ความกล้ าหาญ เช่น
นหุษ (Nahuṣa) ยยาติ (Yayāti) การฺ ตวีรย (Kārtavīrya) อรชุน

(Arjuna)

เป็ นต้ น

คัม ภี ร์วิษณุปุราณะกล่าวว่าเป็ นปุร าณรั ตนะ ถื อเป็ นคัม ภี ร์ที่มี ค่าสูง สุดในจ านวน
ปุราณะทังหมด
้
คัมภีร์วิษณุปรุ าณะถือว่ารักษาต้ นฉบับคัมภีร์ดงเดิ
ั ้ มไว้ ได้ อย่างถูกต้ องมากที่สุด
ในบรรดาคัมภีร์ปรุ าณะทังหมด
้
จึงได้ รับการยอมรับกันว่ามีเนื ้อหาประวัติศาสตร์ และประเพณีที่
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เก่าแก่ อีกทังยั
้ งเป็ นแหล่งรวบรวมศาสตร์ ตา่ งๆ ไว้ เป็ นจานวนมาก เช่น ดาราศาสตร์ คณิตศาสตร์
จริ ยศาสตร์ และด้ านวรรณกรรม เพราะเป็ นแหล่งรวบรวมเรื่ องเล่ามากมาย คัมภีร์วิษณุปรุ าณะมี
ฐานะเป็ นบ่อเกิดของพิธีกรรมต่างๆ ตังแต่
้ เกิดจนตาย ในภาคเหนือของอินเดียคัมภีร์วิษณุปรุ าณะ
ได้ รับความนิยมมากจนกระทั่งมีการแปลออกเป็ นภาษาพื ้นเมือง คัมภี ร์วิษณุปรุ าณะจึงถือเป็ น
รากเหง้ าทางความคิดและความเชื่อที่สาคัญในสังคมอินเดียที่มีอิทธิพลต่อการกล่อมเกลาความ
เชื่อทางศาสนาและสังคมจารี ตประเพณีของคนอินเดียอย่างยิ่ง นักวิชาการจานวนมากจึงมักใช้
เป็ นแหล่งอ้ างอิงค้ นคว้ าข้ อมูลที่สาคัญอันเป็ นความรู้ในศาสนาฮินดู เพราะถือว่ามีโครงสร้ างทาง
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ไว้ เป็ นจานวนมาก ดังข้ อส
ความที่ปรากฏในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะว่า ผู้มีความเชี่ยวชาญเรื่ องเก่าได้ ทา
ความคิดที่เป็ นระบบกว่าคัมภีร์อื่นๆ ของอินเดียและเป็ นแหล่งรวบรวมเรื่ องราวเก่าแก่อนั ทรงคุณค่า

การรวบรวมตาราที่ มี ชื่ อ ว่าปุราณสัง หิ ตา โดยอาศัย นิทานเรื่ องยาวและเรื่ อ งสัน้ ๆ และอาศัย
บทเพลงและประเพณีอนั ดีงามที่สืบทอดกันต่อมา”51
2. แนวคิดเรื่องจักรวาลวิทยาในคัมภีร์วิษณุปุราณะ
คัมภีร์วิษณุปรุ าณะซึ่งนับเป็ นวรรณกรรมที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับจักรวาลวิทยาชัดเจนและ
เป็ นระบบเรื่ องหนึง่ ของอินเดีย ได้ นาเสนอแนวความคิดเรื่ องจักรวาลไว้ ในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี ้
2.1 ความหมายของคาว่ า “จักรวาล”

คาว่า “จักรวาล” ในภาษาไทยตรงกับ

ในภาษาสันสกฤตว่า “จกฺรวาล” (cakravāla) และ “จกฺรวาฑ” (cakravāḍa) พจนานุกรมสันสกฤต
– อังกฤษของโมเนียร์ โมเนียร์ วิลเลียมส์ ให้ ความหมายไว้ วา่ “จกฺรวาล”

(cakravāla)

หมายถึง

a circle, a mass, multitude, number, assemblage or name of a mythical range of
mountains (encircling the orb of the earth and being the limit of light and darkness)

และ “จกฺรวาฑ” (cakravāḍa) หมายถึง
53

troop multitude

52

fire, the mountain-range cakra - vāla, a circle or a

จากความหมายของ คาว่า “จกฺรวาล” และ “จกฺรวาฑ” ในภาษาสันสกฤต

ซึง่ มีความหมายที่เหมือนกัน คือ วงกลม กลุม่ ชนและเป็ นชื่อเทือกเขา “จักรวาล” ภูเขาที่ล้อมรอบ

51

Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa,176.
Monier Monier Williams, Sanskrit - English Dictionary, 381.
53
Ibid., 381.
52
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โลกไว้ จึงสะท้ อนให้ เห็นว่าชาวอินเดียมีทศั นคติว่า “จักรวาล” เป็ นสถานที่ที่มีลกั ษณะเป็ นวงกลม
เกี่ยวข้ องกับกลุม่ ชนจานวนมากและมีภเู ขาชื่อ “จักรวาล” ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นวงกลมล้ อมรอบโลก
คัมภี ร์ฤคเวทมี เนื อ้ หาที่ตงั ้ คาถามถึงกาเนิดของจักรวาล และผู้ที่สร้ างจักรวาลขึน้
ดังความว่า
โก อทฺธา เวท ก อิห ปร โวจตฺ
กุต อาชาตา กุต อิย วิสฺฤษฺ ฏิะ |
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ถา โก เวท ยต อาพภู
ว
||
10:129:6
ส
อรฺ วาคฺเทวา อสฺย วิสรฺ ชเนนา –

54

ใครรู้ จริ ง ใครจะประกาศที่นี่วา่ มันถูกสร้ างมาจากที่ไหน

การสร้ างโลกนี ้มาจากไหน เนื่องจากการสร้ างโลกนี ้ เทพทังหลายจึ
้
งมาภายหลัง
แล้ วใครเล่าจะรู้ วา่ มันเกิดมีขึ ้นจากที่ไหน || 10:129:6

คัม ภี ร์ฤ คเวทจะใช้ คาว่า “อิห ” ซึ่ง แปลว่า ที่ นี่ สถานที่ นี ้ ในโลกนี 55้ และ “อิ ย
วิสฺฤษฺ ฏิ” ซึง่ หมายถึง การสร้ างนี56้ เพื่อหมายถึง (การสร้ าง) จักรวาล
คัมภีร์อปุ นิษัทปรากฏคาเรี ยก “จักรวาล” ด้ วยคาว่า “อิทมฺ สรฺ วมฺ” (หรื อสรฺ วมฺ อิทมฺ)
(ทัง้ หมดนี )้ “วิศฺ ว รู ป ” (รู ป ทรงอันหลากหลาย) “พฺ รหฺ ม นฺ ” (พรหมัน ) “ไวศฺ วานร” (สิ่ง มี ชี วิ ต
ทังหลายในโลกวั
้
ตถุที่รวมกันเป็ นจักรวาล) “ไวศฺวานร- อาตฺมนฺ” (หรื ออาตฺมนฺ ไวศฺวานร) (อาตมันที่
เป็ นสากล หรื อ จักรวาล) “ปฺร ชาปติ” (พระผู้สร้ าง) “โลกะ” (โลกที่ อยู่อ าศัยหรื อโลกอื่ นๆ ที่ ไ ม่
เฉพาะเจาะจง) “โลกาะ” (โลกหลายๆ โลก) “ภูมิ” (โลกทางกายภาพ) “ภูตฺ” (โลกทางกายภาพ)
“ภูวสฺ สฺวสฺ” (โลกอื่นๆ ที่เหนือขึ ้นไปหรื อโลกทางนามธรรม) “ชคตฺ” (โลก) “อิห อิย ภูต” (สิ่งมีชีวิต

54

Ralph T. H. Griffith, The Hymns of the Rigveda (Benares: E.J. Lazarus, 1896), 197.
Monier Monier William, Sanskrit - English Dictionary, 169.
56
Ibid., 1001.
55
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ที่อยู่ในโลก) “ปฺรชา” (ผู้สื บเชื อ้ สาย) “ปฺราณ” (ลมหายใจของสิ่งมี ชี วิต ) “ชี ว” (ชีวิต ) 57 และ
“พรหมจักร” (วงล้ อของพระพรหมา)
คัมภีร์วิษณุปรุ าณะเมื่อกล่าวถึง “จักรวาล” จะใช้ คาว่า “พฺรหฺมาณฺฑ”

(brahmāṇḍa)

หรื อ “วิศฺว” (viśva) หรื อ “โลก” (loka) หรื อ “ชคตฺ” (jagat) เพื่อสื่อความ ดังนี ้
คาว่า “พฺ ร หฺ ม าณฺ ฑ ” (brahmāṇḍa) พจนานุกรมสันสกฤต – อัง กฤษของโมเนี ย ร์
โมเนียร์ วิลเลียมส์ ได้ ให้ ความหมายว่า brahmā's

egg, the universe, world

58

ดังนันค
้ าว่า

“พฺรหฺมาณฺ ฑ ” จึงหมายถึงไข่ของพระพรหมา จักรวาลและโลกซึ่งแสดงให้ เห็นแนวความคิ ดว่า
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มีพระพรหมาเป็ นเจ้ าของสซึง่ ในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะอธิบายว่าพระพรหมาเป็ นรูปหนึ่งแห่งพระวิษณุ

จักรวาลมีรูปร่ างเหมือนไข่และเป็ นไข่ของพระพรหมาและจักรวาลนี ้ถูกสร้ างขึน้ โดยพระพรหมา
ผู้เป็ นพระเป็ นเจ้ าสูงสุด คัมภีร์วิษณุปรุ าณะใช้ คาว่า “พฺรหฺมาณฺฑ” และอธิบายถึงส่วนประกอบ
ต่างๆ ของสิ่งที่อยูใ่ นจักรวาลไว้ ดังตัวอย่าง
ศพฺทาทิภิศฺจ สหิต พฺรหฺมาณฺฑมขิล ทฺวิช |
เมโรริ วาณุรฺยสฺไยตทฺยนฺมย จ ทฺวิโชตฺตม || 6:8:2659
ดูกรท่านพราหมณ์ ผ้ ูป ระเสริ ฐสุด ไข่แห่งพรหมาทัง้ หมด(ซึ่งประกอบด้ วยหิ รัณ ยครรภะ
อินทรเทพ รุ ทระ อาทิตยะ อัศวิน วายุ อัคนิ วสุ สาธยะ วิศวเทพ คณะเทพ ยักษ์ รากษส
พญานาค นักสิทธิ์ แทตย์ คนธรรพ์ ทานพ นางอัปสร นักษัตร ดาวเคราะห์ทกุ ดวง ฤษี ทงั ้ 7
ดาวศุก ร์ ท้ าวโลกบาลทัง้ หลาย มนุษย์ ทัง้ หลายมีพราหมณ์ เป็ นต้ น สัตว์ เลีย้ ง สัตว์ ป่ า
สัตว์ เลื อ้ ยคลาน สัต ว์ ปี ก พื ช มีใ บไม้ เป็ นต้ น เทื อกเขา ป่ าไม้ ไฟ มหาสมุท ร แหล่ งน า้
บาดาล แสงแดดและเสี ย งเป็ นต้ น ) ล้ วนเกิ ดจากพระองค์ เสมือนอณูที่ เกิ ดจากเขาเมรุ
ฉะนัน้ พระวิษณุผ้ ูเป็ นเจ้ า ทรงเป็ นสรรพสิ่ง ทรงรู้ ทุกสิ่ง ทรงมีสภาวะอยู่ในทุกสิ่ง ทรง
ปราศจากรู ป ทรงทาลายบาปได้ หมดสิ ้น พระองค์นนได้
ั ้ รั บการกล่าวไว้ ในวิษณุปุราณะนี ้
|| 6:8:22-27
57

อมรา ศรี สชุ าติ , “อุปนิษัท: อภิปรัชญาที่สอดคล้ องกันและที่สอดคล้ องกับทฤษฎีวิทยาศาสตร์ เรื่ องกาเนิด

และการสิน้ สุดของจักรวาล โลก สรรพสิ่งและชี วิต” (วิท ยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2541), 132.
58
59

Monier Monier William, Sanskrit - English Dictionary, 740.
Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 456.
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คาว่า “วิศฺว” (viśva) พจนานุกรมสันสกฤต – อังกฤษของโมเนียร์ โมเนียร์ วิลเลียมส์
ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่า

the whole world, universe, all, every, every one whole, entire,

universal, all-pervading or all-containing, omnipresent (applied to viṣṇu-kṛṣṇa,
the soul, intellect)

60

ดังนันการใช้
้
คาว่า “วิศฺวะ” จึงหมายถึง จักรวาล โลก มีอยู่ทวั่ ทุกแห่ง

แพร่ ก ระจายไปทั่ ว ทัง้ หมด สะท้ อนให้ เห็ น แนวคิ ด ว่ า จั ก รวาลคื อ โลกทั ง้ หมด มี ลั ก ษณะ
แพร่กระจายไปทัว่ ซึง่ การใช้ คานี ้เรี ยกจักรวาลอาจเชื่อมโยงให้ เห็นแนวความคิดว่าจักรวาลเป็ นสิ่ง
ที่แพร่กระจายออกไปทัว่ เป็ นทุกสิ่งซึ่งน่าจะเป็ นคุณสมบัติของพรหมันซึ่งอาจกล่าวได้ ว่า จักรวาล
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คือพรหมัน หรื ออาจเชื่อมโยงกับคาว่า “วิษฺณุ” (viṣṇu) ซึ่งหมายความถึง

(prob. fr. √ viṣ,

"All-pervader" or "Worker") Name of one of the principal Hindu deities

61

จึงอาจกล่าว

ได้ วา่ จักรวาลคือพระวิษณุซงึ่ หมายถึงผู้ที่แพร่กระจายไปทัว่ เช่นเดียวกัน ดังนันการใช้
้
คาว่า “วิศฺว”
หมายถึงจักรวาล จึงสะท้ อนแนวคิดว่าจักรวาลคือพรหมันที่แผ่กระจายไปทั่ว หรื อจักรวาลก็คือ
พระวิษณุผ้ เู ป็ นสรรพสิ่ง ผู้แผ่กระจายอยูใ่ นสรรพสิ่งนัน่ เอง ดังตัวอย่าง
ส เอว สรฺ วภูตาตฺมา วิ ศฺวรู โป ยโต’วฺยยะ |
สรฺ คาทิก ตุ ตสฺไยว ภูตสฺถมุปการกมฺ || 1:2:6962
เพราะพระองค์นนเป็
ั ้ นอาตมันของสรรพสิ่งในรู ปของจักรวาล ไม่มีการเสื่อมสลาย
และการสร้ างเป็ นต้ น การดารงอยู่ของสัตว์และการช่วยเหลือก็เป็ นของพระองค์
นัน่ เอง || 1:2:69

คาว่า “โลก” (loka) พจนานุกรมสันสกฤต – อังกฤษของโมเนียร์ โมเนียร์ วิลเลียมส์
ได้ ให้ ความหมายว่า a tract, region, district, country, province, the wide space or world,
the inhabitants of the world, mankind, folk, people, the faculty of seeing, sight

63

ดังนันการใช้
้
คาว่า “โลก” หมายถึง พื ้นที่ ประเทศ โลก แผ่นดิน โลกของมนุษย์ มนุษย์ ชุมชน

60

Monier Monier William, Sanskrit - English Dictionary, 992.
Ibid., 999.
62
Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 8.
63
Monier Monier William, Sanskrit - English Dictionary, 906.
61
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การมองเห็น เป็ นต้ น เพื่อหมายถึงจักรวาลจึง แสดงให้ เห็นแนวความคิดว่าจักรวาลคือโลกหรื อ
แผ่นดินซึง่ เป็ นพื ้นที่ที่เกี่ยวข้ องกับมนุษย์ ชุมชน และสิ่งที่ปรากฏให้ มองเห็น ดังตัวอย่าง
เตเนย นาควรฺ เยณ ศิรสา วิธฺฤตา มหี |
พิภรฺ ติ มาลา โลกานา สเทวาสุรมานุษามฺ || 2:5:2764
ดังนันเศษะนาคราชจึ
้
งใช้ ศีรษะรองรับโลกนี ้ไว้ (และโลกนี ้) ก็รองรับพวงมาลัยแห่งโลก
อันประกอบไปด้ วยเทพ อสูร และมนุษย์ || 2:5:27

ม
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ลากฤษของโมเนียร์ โมเนียร์ วิลเลียมส์
ก
ั
น
คาว่า “ชคตฺส
” ำ พจนานุกรมสันสกฤต – อังง
(jagat)

ได้ ให้ ความหมายว่า air, wind, people, mankind, that which moves or is alive, men and
animals, animals as opposed to men, men, people, mankind, the world, universe

65

ดังนัน้ “ชคตฺ” จึงหมายถึง โลก จักรวาล มนุษย์และสัตว์ สัตว์และโลกเบื ้องต่า ประชาชน พืช
เป็ นต้ น สะท้ อนให้ เห็นว่าจักรวาลคือโลก เกี่ยวข้ องกับมนุษย์ สัตว์และสิ่งมีชีวิตต่างๆ ดังนันการใช้
้
คาว่า “ชคตฺ” เรี ยกจักรวาล จึงแสดงแนวคิดให้ เห็นว่าจักรวาลเป็ นโลกที่อยู่อาศัยของมนุษย์ สัตว์
และสิ่งต่างๆ ดังตัวอย่าง
โส’หมิจฺฉามิ ธรฺ มชฺญ โศฺรตุ ตฺวตฺโต ยถา ชคตฺ |
พภูว ภูยศฺจ ยถา มหาภาค ภวิษฺยติ || 1:1:4
ยนฺมย จ ชคทฺพฺรหฺมนฺยตศฺไจตจฺจราจรมฺ |
ลีนมาสีทฺยถา ยตฺร ลยเมษฺ ยติ ยตฺร จ || 1:1:5
ยตฺปรฺ มาณานิ ภูตานิ เทวาทีนา จ สมฺภวมฺ |
สมุทฺรปรฺ วตานา จ สสฺถาน จ ยถา ภุวะ || 1:1:666
ข้ าแต่ท่านผู้ร้ ู ธรรม ข้ าพเจ้ านัน้ ย่อมปรารถนาเพื่อที่จะฟั งจากท่านว่าโลก เกิดขึน้ อย่างไร
ข้ าแต่ท่านผู้เป็ นมหาภาค และข้ าพเจ้ านัน้ ก็ยังปรารถนาเพื่อที่จะฟั งว่าโลกจะเป็ นอย่างไร
ต่อไป || 1:1:4
64

Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 122.
Monier Monier William, Sanskrit - English Dictionary, 408.
66
Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 1.
65

36

ข้ าแต่พระพรหมา โลกนี ้ประกอบไปด้ วยสิ่งที่เคลื่อนที่ได้ และสิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้ เป็ นสถานที่
ซึง่ สิ่งที่ไม่มีก็มีได้ และเป็ นสถานที่ซงึ่ สิ่งที่มีนนจะถึ
ั ้ งการย่อยยับไป || 1:1:5
เพราะวัตถุธาตุทงหลายที
ั้
่มีปรากฏ เป็ นจุดกาเนิดของเทพ เป็ นต้ น
อีกทังยั
้ งเป็ นที่ตงของมหาสมุ
ั้
ทร ภูเขา และของโลก ||1:1:6

ดังนันการใช้
้
คาว่า “พฺรหฺมาณฺฑ” “วิศฺว” “โลก” และ “ชคตฺ” เพื่อใช้ เรี ยกจักรวาล จึง
แสดงแนวความคิดที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะ ดังนี ้
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ำ กสิ่งในจักรวาลนัน้ ซึง่ คัลมภีาร์วงิษณุปรุ าณะอธิบายว่าพระพรหมาก็
มีหน้ าที่ควบคุมความเป็ นส
ไปของทุ

1. จักรวาลเป็ นไข่ของพระพรหมา พระพรหมาจึงเป็ นผู้ให้ กาเนิด เป็ นเจ้ าของและ

คือพระรูปหนึง่ ของพระวิษณุผ้ เู ป็ นพระเป็ นเจ้ าสูงสุดนัน่ เอง

2. จักรวาลคือพรหมัน หรื อจักรวาลคือพระวิษณุผ้ เู ป็ นพระเป็ นเจ้ าสูงสุด ซึ่งเป็ นสิ่งที่
แผ่กระจายไปทัว่ ในสรรพสิ่ง
3. จักรวาลคือโลกซึง่ เป็ นพื ้นที่ที่อยูอ่ าศัยของมนุษย์ สัตว์และสิ่งต่างๆ
จากการเลือกใช้ คาเรี ยก “จักรวาล” ด้ วยคาต่างๆ ในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะดังที่กล่าวมา
แสดงให้ เห็นแนวความคิดเรื่ องจักรวาลว่า จักรวาลอันเป็ นที่ อยู่อาศัยของมนุษย์และสรรพสิ่งนัน้
มี ก าเนิ ด จากพระพรหมาซึ่ง คื อรู ป หนึ่ง ของพระวิ ษ ณุ ผ้ ูเ ป็ นพระเป็ นเจ้ า สูง สุด ผู้เ ป็ นพรหมัน ที่
แผ่กระจายไปทัว่ เป็ นสรรพสิ่งทังปวง
้
ดังนันพระวิ
้
ษณุจึงเป็ นจักรวาล เป็ นผู้ให้ กาเนิดจักรวาลและ
เป็ นผู้มีอานาจสูงสุดเหนือจักรวาล
2.2 การกาเนิดของจักรวาลและสรรพสิ่ง (Creation) คัมภีร์ฤคเวทเป็ นหลักฐาน
ทางวรรณกรรมที่เก่าแก่ที่สุดของอินเดียซึ่งส่วนใหญ่แต่งขึน้ ใน ช่วงครึ่ งหลังของระยะ 2,000 ปี
ก่อนคริ สตกาล 67 การกาเนิดของจักรวาล (Cosmogony) ในคัมภีร์ฤคเวทนัน้ อาจกล่าวได้ ว่ามี
2 ลักษณะ คื อเป็ นเรื่ อ งเกี่ ยวกับ เทพนิย าย (Mythological) และเป็ นเรื่ อ งเกี่ ย วกับ ปรั ช ญา
(Philosophical)

68

กล่ า วคื อ การก าเนิ ด จัก รวาลในคัม ภี ร์ ฤ คเวทมี ลัก ษณะที่ เ ป็ นเทพนิ ย าย

ซึง่ เชื่อว่าจักรวาลเป็ นผลผลิตที่ถกู ผลิตขึ ้นจากเทพเจ้ า คัมภีร์ฤคเวทได้ กล่าวถึงกาเนิดของจักรวาล
67
68

A.L.Basham,The Wander That Was India (London: William Clower and Soms, 1956), 28.
Surendranath Dasgupta, A History of Indian Philosophy (London: Fetter Lane,E.C, 1922), 23.
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และสรรพสิ่งในลักษณะเทพนิยาย ดังเช่น กล่าวว่าเทพธาตฺฤ (Dhātṛ) เป็ นผู้สร้ างสรรพสิ่ง สร้ าง
พระอาทิตย์และพระจันทร์ ทาให้ เกิดกลางวันและกลางคืน 69 หรื อกล่าวว่าเทพเจ้ าได้ บูชายัญ
“ปุรุษะ” ผู้มีร่างใหญ่โตและจากร่ างยักษ์ นนได้
ั ้ กลายเป็ นส่วนต่างๆ ของจักรวาล70 หรื อกล่าวว่า
“ปรฺ ชาปติ” เป็ นเทพผู้สร้ างโลกและสรรพสิ่ง 71 ส่วนในแง่ของปรัชญานัน้ ทฤษฎีเรื่ องกาเนิดของ
จักรวาลยังไม่ค่อยปรากฏเด่นชัดในสมัยพระเวทยุคต้ นๆ เพราะแนวความคิดทางปรัชญาค่อยๆ
พัฒ นาโดยล าดับ จนกระทั่ง ถึ ง ยุค อุป นิ ษั ท เรื่ อ งก าเนิ ด จัก รวาลที่ ป รากฏในคัม ภี ร์ ฤ คเวทมี
แนวความคิดในแง่ที่เป็ นปรัชญาว่าสิ่งที่มีอยู่อย่างจริ งแท้ (สตฺ) มีเพียงหนึ่งเดียว แต่ผ้ รู ้ ูเรี ยกสิ่งจริ ง

ม
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สิ่งซึ่งมีเพียงหนึ่งเดียวนันเป็
้ นสิ่งอิสระ
ก
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หนึ่ ง เดี ย วที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ นรู ส
ป ตั ว บุ ค คล ปราศจากคุ ณ ลั ก ษณะ คุ ณ สมบั ติ ห รื อสิ่ ง ที่ ไ ม่ ดี ใ ดๆ
แท้ นนด้
ั ้ วยวิธีการหลายอย่าง 72 “ตทฺ เอกมฺ” (tad

ekaṃ)

การบรรยายถึงสิ่งนี ้ย่อมจะเป็ น การจากัดสิ่งที่ไม่จากัดและไร้ ขอบเขต เป็ นสิ่งที่มีอยู่จริ งในสิ่ง

ต่างๆ ที่ปรากฏในโลก หรื ออีกนัยหนึ่งคือเป็ นสิ่งแรกก่อนที่จะมีสิ่งใดทังหมด
้
จากสิ่งนี ้ทาให้ ทกุ สิ่ง
ทุ ก อย่ า งก่ อ ก าเนิ ด ขึ น้ มา โดยไม่ อ าจกล่ า วได้ ว่ า สิ่ ง นั น้ เป็ น “สิ่ ง ที่ มี อ ยู่ ” หรื อ สิ่ ง ที่ ไ ม่ มี ”73
ดังข้ อความที่กล่าวว่า
1. ในตอนนัน้ ไม่มีสิ่งที่ไม่มี ไม่มีสิ่งที่มี ไม่มีท้องฟ้า ไม่มีสวรรค์ที่เลยไป มันบรรจุอะไรไว้
ข้ างใน ที่ไหน อยู่ในความคุ้มครองของใคร มีน ้าที่ลกึ จนหยัง่ ไม่ถงึ ไหม
2. ในตอนนัน้ ไม่มีความตาย ไม่มีอะไรเป็ นเครื่ องสังเกตว่าเป็ นกลางคืน หรื อกลางวัน
สิ่งนัน้ ใช้ อานาจของตัวเองหายใจโดยไม่มีลม นอกเหนื อจากสิ่งนัน้ แล้ วไม่มีสิ่งใดๆ เลย
ที่เลยจากนันไป
้

69

414.

70

Rig Veda 10:190:3, see H.H. Wilson, Rig - Veda Sanhita, 2nd ed. (London: N. Trübner, 1888),

Rig Veda 10: 90:1-16, see Ralph T.H. Griffith, Rig Veda, accessed June 24, 2015, available from
http://www.sacred-texts.com/hin/vp/index.htm
71
Rig Veda 10:121:1-10, see Ralph T.H. Griffith, Rig Veda, accessed June 24, 2015, available
from http://www.sacred-texts.com/hin/rigveda/rv10121.htm
72
Rig Veda 1:164:46, see Ralph T.H. Griffith, Rig Veda, accessed June 25, 2015, available from
http://www.sacred-texts.com/hin/rigveda/rv01164.htm
73
S. Radhakrishnan, The Principal Upaniṣads, 2nd ed. (London: George Allen & Unwin, 1968),
34 -35.
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3. ในตอนแรก ความมืดถูกความมืดซ่อนไว้ สิ่งทังหมดนี
้
้คือน ้าอย่างเดียว มองไม่เห็นอย่าง
อื่นเลย สิ่งนันที
้ ่เกิดขึ ้นถูกปิ ดไว้ ด้วยความว่างเปล่า สิ่งซึง่ มีเพียงหนึ่งเดียวนัน้ เกิดขื ้นด้ วย
อานาจของความร้ อน
4. ในตอนแรก มีความต้ องการเกิ ดขึน้ กับสิ่งนัน้ นั่นคือสิ่งที่ เป็ นเชื อ้ อันดับแรกของใจ
คนฉลาด (กวิ) เมื่อแสวงหาในใจด้ วยปั ญญาจึงพบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่มีกบั สิ่งที่ไม่มี
5. สายเชือกของพวกเขายืดออกไปในแนวนอน มีเบือ้ งล่าง มีเบื ้องบนไหม มีผ้ จู ะทาให้ มี
ครรภ์ มีผ้ มู ีพลังอานาจ มีพลังงานเบื ้องล่างมีสิ่งผลักดันเบื ้องบน
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6. ใครรู้ จริ ง ใครจะประกาศที่นี่ว่ามันถูกสร้ างมาจากที่ไหน การสร้ างโลกนีม้ าจากไหน

ที่ไหน

7. การสร้ างโลกนี ้เกิดขึ ้นเมื่อไร เขาสร้ างมัน หรื อว่า ไม่ได้ สร้ าง เขาซึง่ อยู่ในสวรรค์ที่สงู ที่สดุ
คนเดียวรู้ หรื อว่าเขาก็ไม่ร้ ู 74

แนวความคิดที่กล่าวถึง “เอก สตฺ” (ekaṃ sat) สิ่งจริ งแท้ เพียงสิ่งเดียวอันเป็ นบ่อเกิด
ของสรรพสิ่งในพระเวทนัน้ ในสมัยอุปนิษัทวิวฒ
ั นาการกลายเป็ นความเชื่อที่ว่ามีสิ่งที่มีอยู่อย่าง
แท้ จ ริ ง สิ่ ง หนึ่ง ซึ่ง แผ่เ ต็มทั่วจักรวาล ทุกสิ่ง มาจากสิ่ง นี ้ ขณะที่ ทุกสิ่ง มี อยู่ก็อาศัยสิ่งนี ้ และเมื่ อ
กลับไปก็จะกลับไปสู่สิ่งนี ้ ซึ่งเรี ยกว่า พรหม (ไม่มีเพศ) หรื อพฺ รหฺ ม นฺ (Brahman) หรื ออาตฺม นฺ
(Ātman)

หรื อที่เรี ยกว่า สตฺ (Sat) ในยุคอุปษัทนันความคิ
้
ดเรื่ องพระเป็ นเจ้ า คือ พรหม (ไม่มีเพศ)

เป็ นสิ่ง เดียวกับอาตมันซึ่ง มีอยู่ในตัวสิ่ง มีชี วิตและมนุษย์ ทงั ้ หลาย โดยยัง ไม่มีความคิดเป็ นรู ป
บุคคล มีหน้ าตามือแขนขาดังเช่นมนุษย์ พรหมเป็ นตัวดวงวิญญาณที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งใน
จักรวาล ศังกราจารย์ซึ่งเป็ นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในปรัชญาเวทานตะ สานักอไทฺวตะ ซึ่งมี
ชีวิตอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 13 มีความเห็นว่าพรหม เป็ นสิ่ง มีอยู่อย่างแท้ จริ ง (พฺ รหฺ ม สตฺย)
โลกไม่มี อยู่จ ริ ง (ชคนฺ มิ ถฺยา) พรหมมี 2 ระดับ คือ มองในระดับสายตาของชาวโลกธรรมดา
(วฺ ย าวหาริ ก ทฤษฺ ฏิ ) และมองในระดับ ความจริ ง สูง สุด (ปรมารฺ ถิ ก ทฤษฺ ฏิ ) หรื อ ระดับ ปรมัต ถ์
เมื่ อมองในระดับสายตาของชาวโลกธรรมดา โลกเป็ นสิ่งที่ มีอยู่จริ ง พรหมก็คือ ผู้สร้ างทุกสิ่ง
74

Rig Veda 10:129:1-7 : แปลโดยจิรพัฒน์

ประพันธ์วิทยา, see

Reader for Students (Madras: Oxford University Press, 1976), 207 – 211.
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ผู้รักษาทุกสิ่งและผู้ทาลายทุกสิ่งในที่สุด พรหมจึงเป็ นผู้มีอานาจทุกอย่าง (สรฺ วศกฺต) มีความรู้
ทุกอย่าง (สรฺ วชฺญ) พรหมลักษณะนี ้เรี ยกว่า “สคุณพรหม” หรื อ “อิศวร” แต่ศงั กราจารย์เห็นว่า
โลกเป็ นสิ่งที่ไม่มีอยู่อย่างแท้ จริ งเป็ นเพียงมองเห็นด้ วยอานาจมายา เมื่อมองในระดับปรมัตถ์แล้ ว
จึงไม่มีผ้ ใู ดสร้ างโลก ไม่มีผ้ รู ักษาและผู้ทาลาย พรหมในยุคอุปนิษัทจึงเป็ นสิ่งที่มีอยู่อย่างแท้ จ ริ ง
ในรูปของ “นิรคุณพรหม” ซึ่งจะไม่สามารถใช้ คาพูดใดๆ อธิบายได้ และอยู่ในรูปของสคุณพรหม
ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตทิ ี่สามารถอธิบายได้ ในยุคต่อมาคือ อิติหาสะ (รามายณะและมหาภารตะ) และยุค
ปุราณะ เมื่อศาสนาพราหมณ์แยกออกเป็ นสองนิกายอย่างชัดเจนคือ ไศวนิกายซึ่งนับถือพระศิวะ
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“อิศวร” หรื อพระเป็ นเจ้ าส
ผู้มีอานาจสูงสุด จึงได้ ตกไปอยู่กบั พระศิวะและพระวิษณุ

เป็ นเทพมีอานาจสูงสุด และไวษณพนิกายซึ่งนับถื อพระวิษณุเป็ นเทพมีอานาจสูงสุด ความเป็ น
เมื่อพระศิวะ

และพระวิษณุซึ่งมีฐานะเป็ นพระอิศวรจะต้ องทาหน้ าที่สร้ างโลก รักษาโลกและทาลายโลก ก็จะ
ปรากฏรู ปเป็ นเทพสามองค์ คือ พระพรหมา พระวิษณุและพระศิวะ ซึ่งเป็ นเพียงรู ปปรากฏของ
75
พระผู้เป็ นเจ้ าสูงสุดองค์เดียว เพื่อมาทาหน้ าที่ทงสามประการ
ั้
การกาเนิดและที่มาของจักรวาล

ได้ รับความสนใจและพยายามอธิ บายมาตัง้ แต่สมัยพระเวทเรื่ อยมา คัม ภี ร์วิษณุปุราณะซึ่ง มี
พระวิษณุอยู่ในฐานะ “อิศวร” ผู้เป็ นพระเป็ นเจ้ าสูงสุด ก็มีลกั ษณะการอธิบายถึงการกาเนิดของ
จักรวาลไว้ เช่นกัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
2.2.1 การกาเนิดจักรวาลในคัมภีร์วิษณุปุราณะ

คัมภีร์วิษณุปรุ าณะกล่าว

ว่าพระวิษณุซึ่งเป็ นพระเป็ นเจ้ าผู้ยิ่งใหญ่เพียงพระองค์เดียว (monotheism) ซึ่งเป็ นผู้ให้ กาเนิด
จักรวาลและสรรพสิ่ง ทรงเป็ นมูลเหตุแห่งการสร้ าง การรักษาและการทาลายจักรวาล อีกทัง้
พระวิษณุยังเป็ นผู้ประเสริ ฐ ที่สุด ยิ่ง ใหญ่ที่สุด เป็ นจิ ตวิญญาณสูง สุด ซึ่ง ปราศจากความเสื่ อม
ความพินาศและความเปลี่ยนแปลง พระองค์ดารงอยู่ตลอดกาล พระองค์สถิตอยู่ในทุกที่ และอยู่
ร่ วมกับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี ้ มีพระวรกายยิ่งใหญ่และมีพระทัยสุขุมละเอียดอ่อน พระองค์มี
พระรูปที่ปรากฏและไม่ปรากฏ และทรงเป็ นเหตุแห่งความหลุดพ้ น พระนามที่ใช้ กล่าวถึงพระวิษณุ
ในคัม ภี ร์ วิ ษ ณุปุร าณะนัน้ มี ห ลายพระนาม แต่ที่ พ บว่า ใช้ บ่อ ยก็ คื อ พระหริ

พระนารายณ์

พระวาสุเทวะ พระกฤษณะ พระนามของพระวิษณุที่ได้ รับการเอ่ยถึงอย่างหลากหลายนันน่
้ าจะ
75

จิรพัฒน์ ประพันธ์ วิทยา, พระตรี มูรติ, 3 - 9.
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เป็ นไปตามวิวฒ
ั นาการของไวษณพนิกายเป็ นสาคัญ ความนับถือศรัทธาที่มีตอ่ พระวิษณุนนกล่
ั ้ าว
กันว่าทาให้ พระองค์มีพระฉายานับพัน76
ไวษณพนิกาย (Vaiṣṇavism) เป็ นลัทธิที่ยกย่องบูชาพระวิษณุเป็ นพระเป็ นเจ้ า
สูงสุด ผู้เป็ นบ่อเกิดของจักรวาลและสรรพสิ่ง พระวิษณุหรื อที่นิยมเรี ยกว่าพระหริ (หริ แปลว่า
พระอาทิตย์ และเป็ นชื่อเรี ยกของวิษณุ – กฤษณะ มาจาก “หฺฤ” ธาตุ (√ hṛ) ซึ่งมีความหมายว่า
ระงับ กาจัดความชัว่ หรื อบาป)77 คาว่า “ไวษฺ ณว” (vaiṣṇava) ซึง่ กลายเป็ นชื่อลัทธิความเชื่อทาง
ศาสนาปรากฏครัง้ แรกในมหากาพย์ มหาภารตะ 78 แต่เรื่ องราวของพระวิษณุ มีวิวัฒนาการมา

ม
ส
ด
ุ
อ
สูก ตะ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
พระวิษณุถือเป็ นเทพเจ้ าส
ชัน้ รองที่มีความสาคัญในระดับปานกลางเท่านัน้ แต่ก็ได้ รับการกล่าว

ตัง้ แต่ใ นสมัย พระเวท คัม ภี ร์ ฤ คเวทมี เ นื อ้ หาที่ ก ล่า วถึ ง พระวิ ษ ณุเ พี ยง 6

(sūkta)

สรรเสริ ญว่าพระวิษณุเป็ นเทพที่มีอานาจบารมี ยิ่งใหญ่ พระวิษณุเป็ นเทพในหมู่สูร ยเทพซึ่งมี

ลักษณะที่เกี่ยวข้ องกับแสงสว่างและชีวิต ทรงเป็ นผู้สร้ างสวรรค์และโลกให้ แยกอยู่ห่างจากกัน
ทรงเป็ นผู้ค ้าจุนสวรรค์และทรงดูแลอุปถัมภ์มนุษย์ ประทานโชคลาภ ทรัพย์สมบัติ อาหาร น ้านม
ทุ่ง หญ้ าที่ อุด มสมบูรณ์ แ ก่ ผ้ ูถ วายบูช าสัก การะต่อ พระองค์ แ ละประทานรางวัล แก่ ผ้ ูส านึก ผิ ด
พระวิษณุมีพระฉายานามซึ่งแสดงถึงลักษณะพิเศษของพระองค์ว่า “อุรุ คาย”

(uru - gāya)

ผู้ดาเนินไปได้ ไกล และ “อุรุ กฺรม” (uru-krama) ผู้ก้าวไปได้ กว้ างไกล 79 โดยลักษณะดังกล่าว
อธิ บายถึ ง “ตฺ ริ วิกฺรม” (tri-vikrama) คือ การด าเนินเพี ยง 3 ก้ าวของพระวิษณุ ที่มี ขอบเขต
กว้ า งไกลครอบคลุม พื น้ ที่ ทัง้ หมดของจัก รวาล คื อ แผ่ น ดิ น อากาศและสวรรค์ ลัก ษณะ
การเคลื่ อ นที่ ดัง กล่ า วเป็ นบุ ค ลาธิ ษ ฐานของดวงอาทิ ต ย์ ซึ่ ง ส่ อ งแสงครอบคลุ ม พื น้ ที่ ต่ า งๆ
นอกจากนันในคั
้
มภีร์ฤคเวทยังกล่าวถึงบทบาทของพระวิษณุในฐานะพัน ธมิตรของพระอินทร์ ใน
การต่อสู่กับวฺ ฤตฺร (Vṛtra) ด้ วย 80 พระวิษณุเป็ นเทพที่ อยู่ในฐานันดรอันสูง สุดในสมัยคัม ภี ร์
พราหมณะ ไอตเรยะ พฺราหฺมณ (Aitareya-brāhmaṇa) ได้ กล่าวว่า “พระอัคนีมีอยู่ในสถานที่
76

105.

77

Monier Monier Williams, Religious Thought and Life in india (London: Johm Murray, 1883),

Monier Monier William, Sanskrit - English Dictionary, 1289.
Radhakrishnan, Indian Philosophy, 8th ed. (London: George Allen & Unwin, 1966), 489.
79
Rig Veda 1:154-155, 7: 99-100, see Ralph T.H. Griffith, Rig Veda, accessed June 27, 2015,
available from http://www.sacred-texts.com/hin/vp/index.htm.
80
Arthur Anthony Macdonell, A Vedic Reader for Students, accessed June 27, 2015, available
from http://www.sacred-texts.com/hin/vp/index.htm.
78
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เบื ้องล่างในหมู่เทพ พระวิษณุอยู่ใ นตาแหน่งสูงสุดในท่ามกลางทวยเทพ”81 ในคัมภี ร์อุปนิษัท
เก่าๆ ได้ แสดงจุดหมายปลายทางของชีวิตมนุษย์ว่าคือการเข้ าถึงนิวาสถานของพระวิษณุ ซึ่ง
แนวความคิดที่สัมพันธ์ กันถึงเรื่ องของ “นารายณ” (Nārāyaṇa) ซึ่งน่าจะมีจุดเริ่ มต้ นในคัมภี ร์
ฤคเวท และมีวิวฒ
ั นาการต่อมาในคัมภีร์พราหมณะ โดยพระนามของท่านหมายถึง “นิวาสสถาน
หรื อเคหะของมนุษย์” หรื อมีนยั หมายถึง “จุดหมายปลายทางของสรรพสัตว์”82 คัมภีร์พราหมณะ
ฉบับหนึง่ กล่าวว่าพระนารายณ์จะประทับอยู่ในโลกทังปวงและในเทพทั
้
งหมด
้
สรรพสิ่งทังหลายจึ
้
ง
รวมอยู่ในพระองค์ คัมภี ร์พระมนุธรรมศาสตร์ เมื่อกล่าวถึงพระวิษณุในขณะที่ เกี่ ยวข้ องกับนา้

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส
กล่าวถึ ง ต าแหน่ ง ที่ พ ระวิ ษ ณุ ค รองอยู่ว่า เป็ นต าแหน่ง

พระวิษณุผ้ เู ป็ นพระเป็ นเจ้ าสูงสุดจะได้ รับการเรี ยกขานว่า “นารายณะ”83 คัมภีร์มหานารายณ
อุป นิ ษั ท (Mahānārāyaṇa Upaniṣad)

เดียวกับที่พระศิวะครองอยู่ คัมภีรเศฺวตาศฺวตร อุปนิษัท (Śvetāśvatara Upaniṣad) ได้ กล่าวถึง
ลักษณะของพระนารายณ์ ว่าสิ่งใดที่เห็นได้ หรื อยินได้ ในจักรวาลนี ้ พระนารายณ์ย่อมดารงอยู่ในที่
84
นัน้ ครอบงาทังภายในและภายนอก
้

เรื่ องราวของพระวิษณุที่ปรากฏตังแต่
้ สมัย พระเวทนันพบว่
้
ามีวิวฒ
ั นาการมาจาก
ลัทธิ ความเชื่อของชาวอารยันที่เกิดขึ ้นทางทิศตะวันตกเฉี ยงเหนือของอินเดีย ซึ่งอาจเกิดขึ ้นก่อน
พระพุทธเจ้ าและมหาวีระ ศาสดาองค์สดุ ท้ ายของศาสนาเชน วาสุเทวะ (Vāsudeva) เป็ นเทพเจ้ า
ที่มีชื่ อเสียงในพืน้ ที่ทางทิศตะวันตกของอินเดีย ในช่วงต้ นศตวรรษก่อนคริ สตกาล วาสุเทวะถูก
เข้ าใจว่าเป็ นองค์เดียวกับกฤษณะ ซึ่งอาจจะเป็ นชื่อแต่ตีความผิดว่าเป็ นนามสกุล ส่งผลให้ บิดา
ของกฤษณะถูกเรี ยกว่าวสุเ ทวะ (Vasudeva)85 พวกสัตตวะซึ่ง เป็ นชาวท้ องถิ่ นในเมื องมถุรา
(Mathurā) จะบูชาวาสุเทวะ-กฤษณะเป็ นเทพเจ้ าสูงสุดมาตังแต่
้ สมัยโบราณ

โดยมีความเชื่อกัน

ว่ากฤษณะเคยมีชีวิตอยู่ประมาณ 200 ปี ก่อนพุทธศาสนา กฤษณะเป็ นบุตรของวสุเทวะ
วาสุเทวะ-กฤษณะเป็ นกษัตริ ย์ผ้ ปู รี ชาสามารถ เป็ นวีรบุรุษนักรบที่มีผ้ คู นเคารพนับถือกันมากมาย
จนได้ รับการยกย่องให้ เป็ นเทพเจ้ าและกลายเป็ นศาสนา “ภาควต” (Bhāgavata) ซึ่งเจริ ญรุ่งเรื อง

81

Monier Monier Williams, Religious Thought and Life in india, 102.
M.Hiriyanna, The Essentials of Indian Philosophy (Delhi: Motilal Banarsidass, 2005), 34.
83
Monier Monier Williams, Religious Thought and Life in india, 102.
84
M.Hiriyanna, The Essentials of Indian Philosophy, 34.
85
A.L.Basham,The Wander that was India, 306.
82
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ในช่วงก่อนคริ สตกาลจนถึงสมัยคุปตะ 86 พระกฤษณะซึ่งเป็ นปางอวตารที่ 8 ของพระวิษณุได้ รับ
การกล่าวถึงในช่วงเดียวกับอุปนิษัท โดยมีหลักฐานเรื่ องเล่าของวีรบุรุษจานวนมากจากหลาย
ช่วงเวลาและจากหลายส่วนของอินเดีย ถูกนามาเชื่อมต่อกันในตานานของกฤษณะ87 ต่อมาลัทธิ
เอกเทวนิยมได้ มาผสมผสานกับลัทธิ พระเวทเรื่ องวิษณุ -นารายณ์ การผสมผสานทาให้ เกิดเทพ
เจ้ าของไวษณพนิกายขึน้ หลังจากนัน้ วาสุเทวะ-กฤษณะผู้เป็ นศาสดาของศาสนาภาควตะจึง
ได้ รับการยกย่องขึ ้นเป็ นเทพเจ้ าและถือว่าเป็ นพระองค์เดียวกับวิษณุ-นารายณ์ซงึ่ อวตารลงมา88
ลัทธิ วาสุเทวะ – กฤษณะ ถื อเป็ นรากฐานของภควัท คีตาเช่นเดียวกับไวษณพ
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การอวตารของพระวิ
ษณุคือ การแบ่งภาคมาเกิดในโลกนัน้ กล่าวกันว่ามี

นิกาย89 คาสอนที่เก่าที่สดุ ในภควทฺคีตา (Bhagavad
อวตารของพระวิษณุ

Gītā)

จานวนมาก แต่การอวตารที่มีชื่อเสียงเป็ นที่ร้ ูจกั มากที่สดุ มี 10 ปางอวตาร โดยนาเทพและวีรบุรุษ
มารวบรวมไว้ ในไวษณพนิกายในเวลาที่แตกต่างกันไป แต่ทงหมดถู
ั้
กรวบรวมเข้ าด้ วยกันเป็ นหนึ่ง
เดียวในศตวรรษที่ 11

ซึ่งอาจเป็ นไปได้ ว่าคาสอนในเรื่ องการอวตารในไวษณพนิกายหยิบยืม

บางส่วนมาจากพุทธศาสนาและศาสนาเชน การอวตารเป็ นการแสดงพระอานุภาพบางส่วนของ
พระวิษณุในการลงมาช่วยเหลือโลกมนุษย์ในช่วงเวลาที่อยู่ในอันตราย ซึ่งการอวตารครัง้ สาคัญมี
10 ปางอวตาร90 ดังต่อไปนี ้
1. มตฺสฺย (Matsya) พระวิษณุอวตารเป็ นปลาเพื่อช่วยพระมนุและครอบครัว
รวมทังฤษี
้ 7 ตน และปกป้องคัมภีร์พระเวท ในคราวที่เกิดน ้าท่วมโลก ตานานนี ้ปรากฏในสมัย
พราหมณะ
2. กูรฺม

(Kūrma)

พระวิษณุอวตารเป็ นเต่าเพื่อรองรับเขามันทระในการกวน

เกษียรสมุทร ซึง่ ทาให้ เกิดน ้าอมฤตและสิ่งสาคัญต่างๆ รวมทังพระลั
้
กษมี
3. วราห
(Hiraṇyākṣa)

86
87

( Varāha)

พระวิ ษ ณุ อ วตารเป็ นหมู ป่ าเพื่ อ ปราบ หิ ร ณฺ ย ากฺ ษ

ซึง่ นาแผ่นดินลงไปไว้ ใต้ มหาสมุทร ตานานการอวตารนี ้ปรากฏในสมัยพราหมณะ

หม่อมเจ้ าสุภทั รดิศ ดิศกุล, ศาสนาพราหมณ์ในอาณาจักรขอม (กรุงเทพฯ: พิฆเนศ, 2516), 70.

Monier Monier Williams, Religious Thought and Life in india, 102.
M.Hiriyanna, The Essentials of Indian Philosophy, 34.
89
Radhakrishnan, Indian Philosophy, 489.
90
A.L.Basham, The wander that was India, 302 - 307.
88
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แต่อาจจะมีพฒ
ั นาการมาจากความเชื่อดังเดิมของกลุ่มชนที่ไม่ใช่อารยัน (non - Aryan) ซึ่งนับถือ
หมูป่า ลัทธิบชู าปางอวตารเป็ นหมูป่าของพระวิษณุเป็ นลัทธิสาคัญในพื ้นที่บางส่วนของอินเดียใน
สมัยคุปตะ
4. นรสิงห

(Narasiṃha)

พระวิษณุอวตารเป็ นนรสิงห์ ซึ่งมีลกั ษณะครึ่ งคนครึ่ ง

สิงโต เพื่อประหารหิร ณฺ ยกศิปุ (Hiraṇyakaśipu) ตามการร้ องขอความช่วยเหลือจากปฺรหลาท
(Prahlāda) ผู้ภก
ั ดีตอ่ พระวิษณุ

5. วามน (Vāmana) พระวิษณุอวตารเป็ นคนแคระเพื่อปราบพลิ (Bali) อสูรซึ่งมี

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
เพื่อมาขอบุญเป็ นพื ้นที่ 3สก้ าว ซึ่งหลังจากได้ รับบุญจากพลิ คนแคระก็กลายร่างใหญ่ โตขึ ้น และ

ฤทธิ์ครองโลกและคุกคามทวยเทพด้ วยการบาเพ็ญตบะของตน พระวิษณุจึงอวตารเป็ นคนแคระ
ก้ าว 3 ก้ าวไปในพื ้นที่ทงหมดของจั
ั้
กรวาล คือ โลก อากาศและสวรรค์ เหลือเพียงพื ้นที่นรกไว้ ให้
กับพลิ
6. ปรศุราม

(Paraśurāma) พระวิษณุอวตารเป็ นปรศุรามบุตรชายของพราหมณ์

ชื่อชมทคฺนิ (Jamadagni) เพื่อปราบกษัตริ ย์การฺ ตวีรย

(Kārtavīrya)

และวงศ์วรรณะกษัตริ ย์

ทังหลายซึ
้
ง่ เบียดเบียนวรรณะพราหมณ์
7. ราม

(Rāma) พระวิษณุอวตารเป็ นพระรามซึ่งเป็ นกษัตริ ย์แห่งอโยธยา และ

เป็ นวีรบุรุษในรามายณะ เพื่อปกป้องโลกจากการกดขี่ของราวณ (Rāvaṇa) “ราม” น่าจะมีชีวิตอยู่
ในศตวรรษที่ 8 หรื อศตวรรษที่ 7 ก่อนคริ สต์ศกั ราช

ในยุคแรกสุดของเนื ้อหาพระรามยังไม่มี

คุณสมบัตขิ องเทพ เชื่อว่าเป็ นปางอวตารก่อนกฤษณะแต่มีพฒ
ั นาการช้ ากว่ากฤษณะ
8. กฺฤษฺ ณ (Kṛṣṇa) พระวิษณุอวตารเป็ นพระกฤษณะ ซึ่งเป็ นปางอวตารที่สาคัญ
ที่สดุ พระกฤษณะเกิดที่มถุราซึง่ เป็ นดินแดนของเผ่ายาทวะ บิดาของเขาคือวสุเทวะ และมารดาคือ
นางเทวกี เป็ นหลานของราชากัง สะ ผู้ได้ รับคาทานายว่าจะถูกฆ่าโดยบุตรชายคนที่ 8 ของนาง
เทวกี พระกฤษณะได้ รับการช่วยเหลือให้ เติบโตในครอบครัวของคนเลี ้ยงวัว หลังจากฆ่ากังสะ
แล้ ว พระกฤษณะได้ ครองเมืองทวารกา และปราบปรามกษัตริย์ที่ชวั่ ร้ ายและเหล่าอสูรทัว่ ทังอิ
้ นเดีย
พระกฤษณะในมหาภารตะเป็ นมิ ต รและเป็ นที่ ป รึ ก ษาของกษั ต ริ ย์ ป าณฑพ ค าสอนของ
พระกฤษณะที่มีตอ่ อรชุนกลายเป็ นคาสอนที่ได้ รับการยกย่องในภควัท คีตา หลังจากได้ รับชัยชนะ
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พระกฤษณะจึงกลับไปเมืองทวารกาและเสียชีวิตจากการถูก ธนูยิงที่ส้นเท้ า หลังจากพวกยาทวะ
ก่อความโกลาหลขึ ้นในเมือง ท้ ายที่สดุ เมืองทวารกาก็จมหายลงไปในมหาสมุทร
9. พุทธ (Buddha) พระวิษณุอวตารเป็ นพระพุทธเจ้ าเพื่อหลอกลวงคนชัว่ และทา
ให้ คนเหล่านันปฏิ
้ เสธพระเวท
10. กัลกิ (Kalki) พระวิษณุอวตารเป็ นกัลกิ ซึ่งอยู่ในรู ปร่ างของมนุษย์ขี่ม้าขาว
และถือดาบในมือ การอวตารครัง้ นี ้จะเกิดขึ ้นเมื่อถึงที่สดุ แห่งกลียคุ กัลกิจะมาเพื่อพิพากษาคนชัว่
ให้ รางวัลตอบแทนคนดีและทาให้ ยคุ แห่งความสุขสงบกลับคืนมาอีกครัง้ 91
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รวมเอาลัทธิความเชื่ออื่นสๆ มาเป็ นของตน โดยอธิบายว่าเทพเจ้ าที่บูชากันในลัทธิความเชื่ออื่นๆ

ทฤษฎีอวตารเป็ นลักษณะที่เด่นของศาสนาฮินดูตลอดมา กล่าวคือ เป็ นทฤษฎีที่

เป็ นเพี ย งอวตารปางหนึ่ง ของพระเป็ นเจ้ า สูง สุด พระองค์ เ ดี ย วกัน การกระท าเช่น นี ม้ ิ ไ ด้ เ ป็ น
การทาลายศรัทธาความเชื่อเหล่านัน้ แต่เป็ นการอรรถาธิบายใหม่เพื่อใช้ ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่ใน
ศรัทธาความเชื่อนันๆ
้ 92

คัมภีร์วิษณุปรุ าณะซึ่งเป็ นคัมภี ร์สาคัญของไวษณพนิกาย ได้ กล่าวถึง

พระวิษณุผ้ เู ป็ นพระเป็ นเจ้ าสูงสุด ด้ วยพระนามต่างๆ มากมาย โดยนอกจากจะแสดงให้ เห็นถึง
การอวตารปางสาคัญ ในการช่วยเหลื อสรรพสัตว์แล้ ว

เนือ้ หาส่วนสาคัญที่แสดงให้ เห็นถึง

ความเป็ น “อิศวร” ที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ ก็คือการเป็ นผู้สร้ างจักรวาลและสรรพสิ่ง โดยในคัมภีร์
วิษณุปรุ าณะอธิบายไว้ ว่าพระวิษณุจะอยู่ในสภาวะและรูปลักษณ์ต่างๆ เมื่อคราวกาเนิดจักรวาล
เรี ยงลาดับต่อเนื่องกันไป ดังต่อไปนี ้
2.2.1.1 พระวิษณุคือพรหมันหรื อปรมาตมัน ผู้เป็ นต้ นกาเนิดของ
จักรวาลและสรรพสิ่ง ในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะกล่าวว่าพระวิษณุก็คือพรหมันอันเป็ นสิ่งสูงสุด มีอยู่
ชัว่ นิรันดร์ ไม่เกิด ไม่เสื่อมสลาย ไม่เปลี่ยนแปลง มีลกั ษณะเป็ นหนึ่งเดียวและบริ สทุ ธิ์เสมอเพราะ
ไม่มีสิ่งที่ไม่ดี พรหมันคือทุกสิ่งทุกอย่าง มีลักษณะทังที
้ ่ปรากฏและไม่ปรากฏ สถิตอยู่ในรู ปของ
ปุรุษะและกาลเวลา รู ปลักษณ์แรกของปรมาตมันเป็ นปุรุษะและรู ปลักษณ์ สุดท้ ายคือกาลเวลา
ลักษณะสูงสุดอันบริ สทุ ธิ์ของพระวิษณุนนก็
ั ้ คือความประเสริฐสุดของประธานะ ปุรุษะ วยักตะและ
กาละซึง่ รูปลักษณ์ของพรหมันจาแนกออกเป็ น 4 อย่าง คือ ประธาน ปุรุษะ วยักตะและกาละ เป็ น
91
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เหตุให้ ปรากฏภาวะที่แท้ จริ งคือการรักษา การสร้ างและการทาลาย ดังนันรู
้ ปลักษณ์ตา่ งๆ นันจึ
้ ง
เป็ นกิจกรรมของพรหมันเสมือนกิจกรรมของเด็กที่กาลังเล่น สิ่งซึง่ เป็ นเหตุอนั ไม่ปรากฏนันเรี
้ ยกว่า
ปฐมธาตุซึ่งมีลักษณะละเอียดอ่อน เที่ยงแท้ มีธรรมชาติทงั ้ ที่มีอยู่จริ งและไม่มีอยู่จริ ง ไม่เสื่อม
สลาย ไม่มีสิ่งสนับสนุน กาหนดนับไม่ได้ ไม่เปลี่ยนแปลง มั่นคง ปราศจากเสียงและสัมผัส และ
ปราศจากรู ป เป็ นต้ น คัม ภี ร์ วิ ษ ณุปุร าณะกล่า วไว้ ว่า พรหมัน นัน้ มี คุณ ะ 3 ประการ คื อ เป็ น
แหล่งกาเนิดของโลก ไม่มีเบื ้องต้ น และเมื่อโลกพินาศพรหมันจะแผ่แทรกซึมไปทัว่ สรรพสิ่งทันที
และเมื่อถึงคราวโลกพินาศจะไม่มีกลางวัน ไม่มีกลางคืน ไม่มีท้องฟ้า ไม่มีแผ่นดิน ไม่มีความมืด
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ไม่มีแสงสว่าง และไม่มีสิ่งอื่นๆ มีเพียงปฐมธาตุ พรหมัน และปุรุษะเท่านันซึ
้ ่งไม่อาจรับรู้ ได้ ทาง
ประสาทสัมผัส93

แนวความคิดว่าพระวิษณุเป็ นพรหมันอันเป็ นเหตุแห่งการกาเนิดจักรวาล

นัน้ นับ เป็ นส่ ว นส าคัญ หลัก ที่ คัม ภี ร์ วิ ษ ณุ ปุร าณะพยายามเชื่ อ มโยงและเน้ น ย า้ ให้ เ ห็ น ว่ าทัง้
พระวิษณุและพรหมันเป็ นสิ่งเดียวกัน มีคณ
ุ สมบัตเิ ช่นเดียวกัน เพื่อเชื่อมโยงความเชื่อเรื่ องจักรวาล
มีกาเนิดจากพระวิษณุเข้ ากับแนวความคิดที่มีมาแล้ วในอดีตว่าจักรวาลมีกาเนิดมาจากพรหมัน
การเชื่อมโยงแนวคิดดังกล่าวจึงเป็ นกลวิธีในการเพิ่มความน่าเชื่อถื อศรัทธาให้ กับลัทธิ ไวษณพ
นิก ายมากยิ่ ง ขึน้ โดยไม่ต้ อ งต่อ สู้แ ข่ง ขันกับ ความเชื่ อแต่เ ดิม เพี ย งอธิ บ ายว่า เป็ นสิ่ ง เดี ยวกัน
มีคณ
ุ สมบัตเิ ช่นเดียวกันเท่านัน้
2.2.1.2 พระวิษณุ คือ ประธานะหรื อประกฤติ 94 และปุรุษะ ซึ่งเป็ น
ต้ นกาเนิดของจักรวาลและสรรพสิ่ง คัมภีร์วิษณุปรุ าณะมีเนือ้ หากล่าวไว้ ว่าพระวิษณุเป็ นผู้ให้
กาเนิดสรรพสิ่ง พระองค์ คือ ประธานะและปุรุษะ นอกจากนี ้ยังมีรูปอื่นอีกที่รวมกับพระองค์และ
แยกกับพระองค์ ซึ่ง เรี ย กว่า กาละ แต่เมื่ อ ความพินาศผ่านไปวยักตะก็ ยัง คงมี อ ยู่ในประกฤติ
ดังนันวั
้ ฏจักรนี ้จึงเรี ยกว่าปรากฤตะ (ธรรมชาติ) พระเป็ นเจ้ าคือ กาละ ซึ่งจะไม่มีเบื ้องต้ น ไม่มีที่
สิ ้นสุด และไม่อาจจะรู้ ได้ การสร้ าง การดารงรักษาและการทาลายนี จ้ ะเกิดขึน้ มาจากพระองค์
อย่ า งต่อ เนื่ อ ง เมื่ อ ความสมดุล แห่ ง คุณ ะยัง มี อ ยู่ และเมื่ อ ปุรุ ษ ะนัน้ แยกออกจากประกฤติ

ชื่อว่าประธาน
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รู ปลักษณ์ของพระวิษณุนนจึ
ั ้ งเปลี่ยนไปเป็ นรู ปลักษณ์แห่งกาละ ต่อมาพรหมันสูงสุดจึงมีอยู่ทั่ว
โลก เป็ นเจ้ าแห่งสรรพสิ่ง เป็ นจิตวิญญาณของสรรพสิ่ง เป็ นพระผู้เป็ นเจ้ าสูงสุด และเมื่อถึงเวลา
สร้ างโลก ด้ วยพระประสงค์ของพระองค์เอง พระวิษณุจะเข้ าไปในประธานะและปุรุษะ แล้ วก็จะทา
สิ่งที่เสื่อมและไม่เสื่อมให้ สนั่ ไหว พระวิษณุผ้ เู ป็ นปุรุโษตตมะเป็ นผู้สนั่ และเป็ นผู้ถกู สัน่ โดยจะสถิต
อยู่ในภาวะเป็ นประธานะทังโดยสภาวะหดตั
้
วและขยายตัว พระวิษณุจะปรากฏรู ปลักษณะของ
พระองค์เป็ นธรรมชาติที่แผ่ขยายและที่เป็ นอณู และปรากฏรู ปลักษณะของพระองค์ โดยเป็ นรู ป
แห่งพระพรหมาเป็ นต้ น ในเวลาสร้ างโลกจากความสมดุลแห่งคุณ ะซึ่งอาศัยเกษตรชญะคือหลักรู้
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ส วยคุณะ 3 ประการ คือ สัตตวะ รชัส และตมัส ตมัสจะถูกห่อหุ้มด้วย
ห่อหุ้มมหัต มหัตประกอบด้
ของพระเป็ นเจ้ าจึงเกิดมีคณ
ุ ะปรากฏออกมา จากนันภาวะที
้
่แท้ จริ งคือประธานะที่ปรากฏขึ ้นจึง

ภาวะที่แท้ จริ งคือประธานะ อหังการซึ่งเป็ นผลมาจากความไม่ร้ ู มี 3 ชนิด คือไวการิ กะ ไตชสะ
และ ภูตาทิ จากคุณภาวะทัง้ 3 ประการ เหตุแห่งธาตุและการรับรู้ ต่างๆ จึงเกิดขึ ้น มหัตถูก
ห่อหุ้มด้ วยประธานะเช่นเดียวกับที่อหังการก็ถกู ห่อหุ้มด้ วยมหัต ดังนันธาตุ
้ เป็ นต้ นเมื่อจะสร้ างมูล
ฐานของเสียงจึงสร้ างอากาศ และสร้ างลักษณะของเสียงจากมูลฐานของเสียงนัน้ ธาตุเป็ นต้ นนันก็
้
จะแผ่กระจายไปทัว่ มูลฐานของเสียงเช่นเดียวกับที่แผ่กระจายไปทัว่ อากาศ อนึ่งอากาศเมื่อจะ
สร้ างสัมผัส ก็ จ ะสร้ างมูลฐานแห่งสัม ผัส ลมซึ่ง มีกาลัง แรงนัน้ ซึ่ง มีสัม ผัสเป็ นคุณลักษณะและ
อากาศซึง่ เป็ นมูลฐานของเสียงก็จะแผ่คลุมไปถึงมูลฐานแห่งสัมผัส และต่อจากนันลมเมื
้
่อจะสร้ าง
รูปจึงสร้ างมูลฐานของรูป และแสงสว่างเมื่อจะสร้ างรส จึงสร้ างมูลฐานของรสก่อน จากรสนันจึ
้ ง
เกิดนา้

นา้ นัน้ เป็ นที่รองรับรส และนา้ ซึ่งเป็ นมูลฐานของรสก็ จะแผ่คลุม ไปทั่วมูลฐานของรู ป

อนึ่งน ้าเมื่อจะสร้ างกลิ่นจึงเกิดสสาร สสารนันนั
้ บว่ามีกลิ่นเป็ นคุณลักษณะ ดังนันในธาตุ
้
นนๆ
ั้
ธาตุมลู ฐานจึงเรี ยกว่า “ตันมาตระ” เนื่องจากตันมาตระทังหลายจะไม่
้
เปลี่ยนแปลง จึงแยกความ
แตกต่างไม่ได้ และเพราะอหังการที่เกิดจากคุณะคือตมัสจึงมีมลู ฐานและธาตุดงั นี ้ อหังการที่เกิด
จากแสงสว่างทาให้ เกิดอินทรี ย์ มนัสเป็ นอินทรี ย์ที่ 11 ดังนันเทพเจ้
้
าทังหลายนั
้
บว่าเกิดมาจาก
ลาดับเทพเจ้ า อินทรี ย์เหล่านัน้ ผิว สัมผัส ตา จมูก ลิ ้น และหูเป็ นลาดับที่ 5 มีเพื่อรับรู้เสียงเป็ นต้ น
และจะสัมพันธ์กบั พุทธิ ทวารหนักและอวัยวะสืบพันธุ์ มือ เท้ าและอวัยวะออกเสียงเป็ นลาดับที่ 5
และหน้ าที่ของอวัยวะเหล่านัน้ คือ ขับถ่ายของเสีย ให้ กาเนิด สร้ างสรรค์งานเคลื่อนไหวและออก
เสี ย ง อากาศ ลม ไฟ น า้ และแผ่ น ดิ น ประกอบไปด้ ว ยคุณ ลัก ษณะทัง้ หลายมี เ สี ย งเป็ นต้ น
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ตามลาดับ เพราะคุณลักษณะของเสียงเป็ นต้ นนัน้ สภาวะที่น่าพอใจ สภาวะที่รุนแรงและสภาวะ
ที่หลงผิดจึงได้ รับการสมมติว่าแตกต่างกัน ดังนันธาตุ
้ เหล่านันซึ
้ ่งแตกต่างกันมีพลังงานแตกต่าง
กัน ปราศจากการรวมตัวกัน เมื่อไม่ได้ ผสมผสานกับสิ่งอื่นๆ จึงไม่สามารถสร้ างสรรค์ สรรพสิ่งได้
เมื่อธาตุเหล่านันมารวมตั
้
วกัน อาศัยกันและกัน มีลกั ษณะรวมตัวกันเป็ นหนึ่งเดียวและทังหมดก็
้
จะ
ผสมกลมกลืนกันเป็ นหนึง่ เดียว เพราะธาตุทงหลายเหล่
ั้
านันอาศั
้ ยปุรุษะและเพราะประธานะคอย
สนับ สนุน ธาตุเ หล่า นัน้ มี ม หัต เป็ นจุด เริ่ ม ต้ น

วิ เ ศษะเป็ นที่ สุด จึง ก่ อ เกิ ด เป็ นไข่ขึน้ ไข่นัน้

เจริ ญ เติบโตขึน้ ตามล าดับ เหมื อ นกับ ฟองนา้ ในเวลาต่อ มาไข่ขนาดใหญ่ นัน้ ซึ่ง สร้ างมาจาก
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ภูเขา ทวีป มหาสมุทร อีสกทังมี
้ ดวงดาว โลก รวมอยู่ด้วยกัน มีเทพ อสูรและมนุษย์

ประกฤติอาศัยอยูใ่ นน ้าจึงกลายมาเป็ นรูปประเสริฐของพระวิษณุในรูปของพระพรหมา ในไข่นนมี
ั้
ไข่นนั ้ ถูก

ล้ อมรอบ 10 ครัง้ ด้ วยน ้า ไฟ ลม อากาศและภูตาทิ ภูตาทินนก็
ั ้ จะถูกล้ อมไปด้ วยมหัตเช่นเดียวกัน
มหัตที่รวมอยู่กับสรรพสิ่งนัน้ ถูกปกคลุมไปด้ วยอวยักตะ (สิ่งที่ไ ม่แตกแยก) ไข่ถูกห่อหุ้มไปด้ วย
เครื่ องห่อหุ้มทัง้ 7 สิ่งนี ้ พระองค์กลายเป็ นพระพรหมาและเป็ นผู้สร้ างโลก พระวิษณุผ้ มู ีพลังอัน

นับไม่ได้ ผู้ทรงไว้ ซงึ่ ความดี รักษาไว้ ซงึ่ การสร้ างตามยุคทัง้ 4 จนกระทัง่ ถึงการสิ ้นกัลป์95
เมื่อสิ ้นกัลป์พระวิษณุเป็ นผู้ก่อให้ เกิดตมัสคุณ ผู้มีรูปดุร้ายย่อมกลืนกิน
สรรพสัตว์ โลกถูกทาให้ เป็ นมหาสมุทรเดียว หลังจากได้ กลืนกินสัตว์ทงหลาย
ั้
พระวิษณุผ้ เู ป็ น
พระเป็ นเจ้ า สูง สุดจึง บรรทมอยู่บนบัล ลัง ก์ พ ญานาคราช เมื่ อ ตื่ นแล้ ว ทรงดารงไว้ ซึ่ง เพศของ
พระพรหมาซึ่งจะสร้ างโลกขึ ้นใหม่อีกครัง้ สิ่งที่เรี ยกว่า “โลก” จึงเกิดขึ ้นเพราะแผ่นดิน น ้า ไฟ ลม
อากาศและอวัยวะในการรับรู้ทงหมดที
ั้
่เรี ยกว่า “ปุรุษะ” เพราะพระองค์เป็ นอาตมันของสรรพสิ่งใน
รูปของจักรวาล ไม่มีการเสื่อมสลาย การสร้ างในเบื ้องต้ น การดารงอยู่ของสัตว์และการช่วยเหลือก็
เป็ นขององค์พระวิษณุ96
คัมภี ร์วิษณุปุราณะอธิ บายว่าพระวิษณุคือประธานะ (ประกฤติ) และ
ปุรุษะซึ่งเป็ นต้ นกาเนิดของจักรวาลและสรรพสิ่งตามแนวคิดของปรัชญาสางขยะ คัมภี ร์วิษณุ
ปุร าณะจะเน้ นย า้ และเชื่ อ มโยงว่ า พระวิ ษ ณุ คื อ สิ่ ง เดี ย วกับ ประธาน (ประกฤติ ) และปุรุ ษ ะ
โดยอธิ บ ายลัก ษณะของการเกิ ดจัก รวาลตามแนวทางของปรั ช ญาสางขยะทัง้ หมด อี กทัง้ ยัง
95
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Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 5 - 8.
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เชื่อมโยงและกล่าวเน้ นย ้าไปพร้ อมกันว่าพระวิษณุก็คือพรหมันและเป็ นสรรพสิ่งอันเป็ นเหตุแห่ง
การกาเนิดของจักรวาล การนาแนวความคิดและวิธีการอธิบายกาเนิดของจักรวาลตามแนวคิด
ของปรัชญาสางขยะซึ่งเป็ นปรัชญาเก่าแก่ของอิ นเดียมาใช้ อธิบายการกาเนิดของจักรวาลจึงเป็ น
การยืมแนวความคิดที่ได้ รับการเชื่อถือมาผสมผสานสร้ างความน่าเชื่อถือศรัทธาให้ ลทั ธิไวษณพ
นิกายเช่นเดียวกัน
2.2.1.2
พระวิษ ณุ คือ พระพรหมาหรื อพระประชาบดี ผู้ เป็ น
ต้ น ก าเนิ ด ของจั ก รวาล คัม ภี ร์ วิ ษ ณุ ปุร าณะยัง กล่ า วถึ ง ที่ ม าของจัก รวาลว่า ก าเนิ ด จาก
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สรับการกล่าวขานว่าทรงอุบตั ิตลอดเวลา
พระพรหมาได้

พระวิษณุซงึ่ อยูใ่ นรูปของพระพรหมา ขณะที่ทรงทาหน้ าที่สร้ างสรรพสิ่งพระองค์ก็คือพระนารายณ์
นัน่ เอง

พระพรหมาที่อยู่ในรู ปของ

พระนารายณ์ มีความกระหายที่จะกลืนกินโลกทังสาม
้
ทรงบรรทมอยู่บนบัลลังก์ พญานาคราช
เมื่อโลกทัง้ 3 กลายเป็ นมหาสมุทรเพียงหนึ่งเดียว พระพรหมาเทพผู้เกิดในดอกบัวจะถูกนึกถึง
โดยพระโยคีทงั ้ หลายผู้อยู่ในชนโลก พระพรหมาผู้เป็ นเจ้ าซึ่งเป็ นสภาวะหนึ่งของพระนารายณ์
ทรงเป็ นเทพเจ้ าผู้เป็ นจอมแห่งพระประชาบดี ทรงเป็ นผู้สร้ างสรรพสิ่ง เมื่อคราวสิ ้นกัลป์ในอดีต
พระพรหมาผู้ทรงเปี่ ยมไปด้ วยความเที่ยงธรรม ทรงตื่นจากนิทรารมณ์แล้ วทรงเห็นโลกที่ว่างเปล่า
พระนารายณ์ผ้ เู ป็ นเจ้ าซึง่ ปรากฏสภาวะเป็ นพระพรหมา ทรงเป็ นเทพเจ้ าผู้ไม่มีการเริ่ มต้ น ทรงเป็ น
บ่อเกิดของสรรพสิ่ง เมื่อทรงกระทาโลกให้ กลายเป็ นมหาสมุทรเพียงหนึ่งเดียวแล้ ว พระประชาบดี
ทรงทราบว่าแผ่นดินแทรกอยู่ระหว่างน ้าหลังจากทรงคานวณแล้ ว จึงมีพระประสงค์ที่จะทรงสร้ าง
ให้ น ้ารองรับแผ่นดินเอาไว้ ในตอนเริ่ มต้ นกัลป์ก่อนพระองค์ทรงแสดงพระวรกายของพระองค์ให้
ต่างกันออกไปเป็ นปลา เป็ นเต่า เป็ นต้ น จากนันก็
้ ทรงแสดงพระวรกายเป็ นหมูป่า โดยเหวี่ยง
แผ่นดินด้ วยพระทนต์ ทรงยกแผ่นดินขึ ้นแล้ ววางไว้ บนมหาสมุทร หลังจากนันทรงจั
้
ดแผ่นดินให้
เรี ยบร้ อย แล้ วพระองค์ก็จดั สรรภูเขาทังหลายไว้
้
บนแผ่นดินตามสัดส่วน ทรงสร้ างภูเขาทังหมดที
้
่
ถูกเผาผลาญไปไว้ บนพื ้นแผ่นดินเหมือนในคราวสร้ างโลกครัง้ ก่อน จากนันพระองค์
้
ก็แบ่งแผ่นดิน
ออกเป็ น 7 ทวีปตามความเหมาะสม แล้ วสร้ างโลกทัง้ 4 เหมือนในอดีต

ในการสร้ างโลกนัน้

พระพรหมาเป็ นเพียงเครื่ องมือแห่งการสร้ างเท่านัน้ เนื่องจากอานาจในการสร้ างทังหลายเกิ
้
ดจาก
เหตุคือประธานะ97
97
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คัมภีร์วิษณุปรุ าณะได้ รับแนวความคิดว่า พระพรหมาหรื อพระประชาบดี
เป็ นผู้สร้ างจักรวาลขึ ้นซึง่ นับเป็ นแนวความคิดที่เก่าแก่เช่นกัน ดังปรากฏการเรี ยกจักรวาลในคัมภีร์
วิษณุปรุ าณะว่า “พฺรหฺมาณฺฑ” หรื อไข่แห่งพระพรหมา เพียงแต่คมั ภีร์วิษณุปรุ าณะอธิบายเพิ่มเติม
ว่า พระพรหมาผู้ส ร้ างจัก รวาลขึน้ นัน้ ก็ คื อ พระรู ป หนึ่ง ของพระวิ ษ ณุ ผ้ ูเ ป็ นพระเป็ นเจ้ า สูง สุด
การหยิบยกแนวความคิดที่ปรากฏเป็ นที่ร้ ู จักกันอย่างดีในอดีตมาผสมอธิ บายให้ กลมกลืนเป็ น
เนื ้อเดียวกับแนวความคิดใหม่ว่าพระวิษณุและพระพรหมาเป็ นเทพองค์เดียวกันนัน้ ยังคงแสดงให้
เห็นความเคารพยกย่องในลัทธิความเชื่อเดิม แต่เพิ่มการอธิบายความให้ เกิดการยอมรับนับถือใน
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ส นหมูป่า ซึ่งเป็ นการเน้ นยา้ ให้ เห็นถึงอานาจบารมีและ
ขึน้ จากมหาสมุท รด้ ว ยการอวตารเป็

องค์พระวิษณุไปในตัวด้ วยเช่นเดียวกัน อีกทังยั
้ งแสดงให้ เ ห็นว่าพระวิษณุช่วยนาแผ่นดินให้ ลอย
พระเมตตาของพระวิษณุในการช่วยเหลือดูแลโลกมนุษย์ในทุกๆ ช่วงเวลา นอกจากนี ้การกล่าวว่า
พระวิษณุอวตารเป็ นหมูป่ายังแสดงให้ เห็นถึงการควบรวมลัทธิการบูชาหมูป่าที่กลุ่มชนหนึ่งในสมัย
ราชวงศ์คปุ ตะเคารพบูชามาไว้ ในไวษณพนิกายด้ วย อีกทังการให้
้
ความสาคัญกับการอวตารเป็ น
หมูป่านี ้ยังสอดคล้ องกับการกาหนดช่วงสมัยในการประพันธ์คมั ภีร์วิษณุปุ ราณะที่มีข้อมูลว่าน่าจะ
ประพันธ์ในสมัยราชวงศ์คปุ ตะด้ วย
2.2.1.4 พระวิษณุคือปุรุษะ ผู้เป็ นต้ นกาเนิดของจักรวาล คัมภีร์
วิษณุปรุ าณะยังมีเนื ้อหากล่าวว่าพระวิษณุเป็ นปุรุโษตตมะ พระองค์เป็ นปุรุษะที่มีพระเศียรหนึ่งพัน
พระเนตรหนึง่ พัน พระบาทหนึง่ พัน ทรงแผ่ซา่ นไปทัว่ สรรพสิ่ง ทรงใช้ พระองคุลีทงั ้ 10 สัมผัสเหนือ
จักรวาลได้ พระองค์เป็ นสิ่งที่มีมาแล้ วในอดีต ทังยั
้ งเป็ นสิ่งที่จะมีตอ่ ไปในอนาคตแน่นอน วิราฏ
(วัตถุทงปวง)
ั้
สวราฏ (พระพรหมาผู้สร้ าง) สมราฏ (พระมนู) และอธิปรุ ุษะ (อาตมันสูงสุด) ล้ วนถือ
กาเนิดจากพระองค์ พระองค์นัน้ ทรงอยู่ทั่วไปทัง้ ส่วนใต้ ส่วนกลางและส่วนเหนื อสุดของโลก
จักรวาลนี ้ถือกาเนิดจากพระองค์ และสิ่งมีชีวิตก็จะถือกาเนิดจากพระองค์ จักรวาลทังหมดนี
้
้มีอยู่
ภายในท่า นผู้ท รงรู ป ลัก ษณ์ ข องพระองค์ การบูช าบวงสรวงด้ ว ยน า้ มัน เนยใสและการบูช า
บวงสรวงทุกอย่างเกิดมาจากพระองค์ ฤคเวท สามเวท ยชุรเวทและบทสวดทุกอย่างก็เกิดมาจาก
พระองค์ ม้ า วัว แพะ แกะและกวางก็เกิดจากพระองค์ วรรณะพราหมณ์เกิดจากพระโอษฐ์ ของ
พระองค์ วรรณะกษัตริ ย์เกิดจากพระพาหุของพระองค์ วรรณะแพศย์เกิดจากพระอูรุของพระองค์
และวรรณะศูทรเกิดจากพระบาทของพระองค์ ดวงอาทิตย์เกิดจากพระเนตร อากาศเกิดจากลม
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หายใจของพระองค์ ดวงจันทร์ เกิดจากพระมนัสของพระองค์ ลมหายใจของสิ่งมีชีวิตก็เกิดจากลม
ภายในของพระองค์ ไฟเกิดจากพระโอษฐ์ ท้ องฟ้าเกิดจากพระนาภี สวรรค์เกิดมาจากพระเศียร
ของพระองค์ ทิศทังหลายเกิ
้
ดจากพระกรรณ ผืนแผ่นดินเกิดจากพระบาทของพระองค์ ทุกสิ่งทุก
อย่างเกิดจากพระองค์98
คัมภี ร์วิษณุปุราณะแทรกแนวความคิดว่า พระวิษณุคือปุรุษะ บุรุษร่ าง
ยักษ์ ผ้ เู ป็ นต้ นกาเนิดของจักรวาลและสรรพสิ่งไว้ ในบทสรรเสริ ญพระวิษณุ โดยกล่าวเชื่อมโยงว่า
พระวิ ษ ณุคื อ

ปุรุ ษ ะ การน าแนวคิด ก าเนิ ด จัก รวาลในอดี ต มาแทรกไว้ ใ นเรื่ อ ง แม้ จ ะมิ ใ ช่
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ส ่อที่ปรากฏในสังคมอินเดียในอดีตมาไว้ในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะ
ยังคงมุง่ เน้ นที่จะรวบรวมแนวความเชื
แนวความคิดของการกาเนิดจักรวาลหลักที่ให้ ความสาคัญก็ตาม แต่ก็แสดงให้ เห็นว่าผู้ประพันธ์

นอกจากจะเป็ นไปเพื่ อเพิ่มการยอมรับนับถือให้ กบั พระวิษณุแล้ ว ยังเป็ นการใช้ ความเชื่อในเรื่ อง
สรรพสิ่งเกิดจากอวัยวะต่างๆ ของปุรุษะหรื อพระวิษณุมาเป็ นเครื่ องมือเน้ นย ้าให้ เห็นถึงสถานภาพ
ของผู้คนในวรรณะต่างๆ ที่เป็ นความเชื่อในสังคมอินเดียอีกด้ วย การอธิบายแนวความคิดเรื่ อง
กาเนิดจักรวาลเกิดจากปุรุษะนี ้ จึงมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการอธิบายถึงหลักหน้ าที่ของคนใน
วรรณะต่างๆ ในสังคมอินเดียที่ปรากฏในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะด้ วย
คัมภีร์วิษณุปรุ าณะกล่าวไว้ อย่างชัดเจนว่าจักรวาลกาเนิดขึ ้นจากอานาจ
ของพระวิษณุผ้ เู ป็ นพระเป็ นเจ้ าสูงสุด โดยอธิ บายอย่างต่อเนื่องกันว่า พระวิษณุจะอยู่ในรู ปของ
พรหมัน ประธานะ (ประกฤติ) และปุรุษะ และพระพรหมา ในการสร้ างให้ เกิดจักรวาลขึ ้น และได้
เพิ่มการอธิบายไว้ อีกว่าพระวิษณุยงั เป็ นปุรุษะ(ปฐมบุรุษ) ผู้เป็ นเหตุแห่งจักรวาลด้ วย การอธิบาย
ว่าพระวิษณุผ้ เู ป็ นพระเป็ นเจ้ าสูงสุดอยู่ในสภาวะและรูปลักษณ์ตา่ งๆ เมื่อคราวกาเนิดจักรวาลนัน้
แสดงให้ เห็นการผนวกรวมแนวความคิดที่เกี่ ยวกับการกาเนิดจักรวาลที่ ปรากฏในคัม ภี ร์ต่างๆ
ตังแต่
้ ในสมัยพระเวทมาไว้ ในคัมภีร์เรื่ องนี ้

โดยเมื่อพิจารณาแล้ วพบว่า แนวความคิดเกี่ยวกับ

การกาเนิดจักรวาลที่ปรากฏในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะนันสอดคล้
้
องกับแนวคิดจากแหล่งที่ มาในคัมภีร์
ต่างๆ รวมทังยั
้ งแสดงให้ เห็นถึงการรวบรวมแนวคิดทางปรัชญาเกี่ยวกับการกาเนิดของจักรวาลใน
ยุคสมัยต่างๆ ของอินเดียมาไว้ ในคัมภีร์วิ ษณุปรุ าณะด้ วย โดยจะเปรี ยบเทียบให้ เห็นการสืบทอด
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ข้ อมูลในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะจากแหล่งข้ อมูลต่างๆ เรี ยงลาดับตามยุคสมัยจากอดีตมาโดยลาดับ
ตามข้ อมูลที่คมั ภีร์วิษณุปรุ าณะนามาใช้ อธิบายถึงกาเนิดจักรวาลไว้ ดังต่อไปนี ้
1. การกาเนิดจักรวาลตามแนวคิดในคัมภีร์พระเวท คัมภีร์วิษณุ
ปุราณะสืบทอดแนวคิดการกาเนิดจักรวาลตามแนวคิดในคัมภี ร์พระเวทซึ่งปรากฏแนวความคิด
เรื่ องการกาเนิดจักรวาลใน 2 ลักษณะ คือ จักรวาลกาเนิดจากปุรุษะและจักรวาลกาเนิดจาก
พระประชาบดี ดังนี ้
1.1 จักรวาลกาเนิดจากปุรุษะ แนวความคิดนี ้ปรากฏในปุรุษสูกฺตะ

ม
ด
ุ
ซึห
่งเป็อ
นครัสง้ แรกที
่มก
ีการกล่
าวไว้ ว่า ปุรุษะ คือ ทุกสิ่ง ทังสิ
้ ่งที่มีอยู่
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
แล้ วและสิ่งที่จกั มีขึ ้น ส่วส
นต่างๆ ของปุรุษะจะถูกสร้ างเป็ นสิ่งต่างๆ ในจักรวาล สรรพสิ่งล้ วนเกิด
(Puruṣa Sūkta) ในคัมภีร์ฤคเวท

จากยัญกรรม โดยมีปฐมบุรุษแห่งจักรวาลเป็ นเครื่ องสังเวยและมีเทพเจ้ ากับเหล่านักสิทธิ์เป็ นผู้ทา
พิธีสงั เวย99 เนื ้อหาในปุรุษสูกตะกล่าวถึงกาเนิดจักรวาลไว้ ดังนี ้
1.ปุรุษะมีพนั (1000) เศียร มีพนั ตา มีพนั เท้ า ปุรุษะปกปิ ดแผ่นดินทังหมดไว้
้
ทุกด้ าน และ
ขยายตัวเลยแผ่นดินออกไปอีก 10 องคุลี
2. ปุรุษะคือสิ่งทังหมดนี
้
้ ที่มีมาแล้ วและที่จะมีในอนาคต ปุรุษะเป็ นเจ้ าแห่งความไม่ตาย
ปุรุษะเจริ ญเติบโตเพิ่มขึ ้นเลยความไม่ตายนัน้ เพราะอาศัยอาหาร
3. ปุรุษะ มีความยิ่งใหญ่ขนาดนัน้ และยังมีความยิ่งใหญ่ มากกว่านัน้ อีก หนึ่งในสี่ของ
ปุรุษะคือสิ่งที่มีอยู่ที่นี่ สามในสี่ของปุรุษะคือสิ่งที่เป็ นอมตะอยู่ในสวรรค์
4. สามในสี่ ส่วนของปุรุ ษะพุ่งขึน้ ไปเบื อ้ งบน หนึ่งส่วนสี่ ข องเขาเกิ ดเป็ นสิ่ งที่ อยู่ที่ นี่ อีก
จากนันปุ
้ รุษะได้ แผ่ขยายไปทุกทิศไปยังสิ่งที่กินและสิ่งที่ไม่กิน
5. วิราชฺ เกิ ดจากปุรุษะ จากวิราชฺ ปุรุษะเกิ ดขึน้ เมื่อเกิ ดขึน้ แล้ วปุรุษะได้ ขยายตัวเลย
แผ่นดินไปทังข้
้ างหลังและข้ างหน้ า
6. เมื่อพวกเทพประกอบพิธียัชญะโดยใช้ ปุรุษะเป็ นเครื่ องสังเวย (หวิศฺ) ฤดูใบไม้ ผลิเป็ น
เนยใสที่ใช้ ในยัชญพิธี ฤดูร้อนเป็ นฟื นที่ใช้ ในยัชญพิธี ฤดูใบไม้ ร่วงเป็ นธวิสฺ (เครื่ องสังเวย
ชนิดหนึง่ )

99
A.A. Macdonell, F. Max Muller and H. Oldenberg, The Golden Book of the Holy Vedas (Delhi:
Vijay Goel English - Hindi Publisher, 2011), 186.

52

7. พวกเขาโปรยปุรุษะที่เกิดมา(จากวิราชฺ)ในตอนแรกนัน้ ลงบนหญ้ าที่ปูไว้ ในพิธียัชญะ
เป็ นการทาพิธียชั ญะ พวกเทพ พวกสาธฺยะ (เทพกลุ่มหนี่ง) และพวกฤๅษี ได้ ทาพิธียชั ญะ
โดยใช้ ปรุ ุ ษะนัน้
8. เนยที่เป็ นก้ อนได้ ถกู รวมไว้ จากยัชญพิธีที่เสร็ จสมบูรณ์ เขาใช้ เนยก้ อนนันสร้
้ างสัตว์ที่อยู่
ในท้ องฟ้า สัตว์ที่อยู่ในป่ า และสัตว์ที่อยู่ในบ้ าน
9. จากยัชญพิธีที่เสร็ จสมบูรณ์ นนั ้ ฤจฺ (บทสวดในฤคเวท) สามนฺ (บทสวดในสามเวท) ได้
เกิดขึ ้น ฉันท์ทงหลายและยชุ
ั้
สฺ (บทสวดในยชุรฺเวท) ได้ เกิดขึ ้น

ม
ส
ด
ุ
อ
ก้ ลาแพะและแกะทั
ห
ก
ั
น
(เช่นเดียวกับม้ า) จากยัำชญพิธีที่เสร็ จสมบูรณ์โคทังหลาย
้
เกิดขึ ้น
ง งหลายได้
ส

10.

จากยัช ญพิ ธี ที่ เ สร็ จ สมบู ร ณ์ นัน้ ม้ าได้ เ กิ ด ขึน้ และสัต ว์ ทัง้ หมดที่ มี ฟั น สองแถว

11. เมื่อพวกเขาต้ องการจะแบ่งปุรุษะพวกเขาแบ่งปุรุษะออกเป็ นกี่ส่วน ส่วนที่ เป็ นปาก
กลายเป็ นอะไร ส่วนที่เป็ นแขนทัง้ สองกลายเป็ นอะไร ส่วนที่เป็ นขาอ่อนทังสองกลายเป็
้
น
อะไร ส่วนที่เป็ นเท้ าทังสองกลายเป็
้
นอะไร
12. ปากของปุรุษะเป็ นพราหมณ์ แขนทัง้ สองของปุรุษะถูกสร้ างเป็ นนักรบ (ราชนฺ ย )
ขาอ่อนทังสองถู
้
กสร้ างเป็ นไวศยะ ศูทร์ เกิดจากเท้ าทังสองของปุ
้
รุษะ
13. พระจันทร์ เกิดจากใจของปุรุษะ พระอาทิตย์เกิดจากจักษุทัง้ สองของปุรุษะ พระอินทร์
และพระอัคนิเกิดจากปากของปุรุษะ ลม (วายุ) เกิดจากลมหายใจของปุรุษะ
14. อัน ตรี ก ษะ (ท้ องฟ้าชัน้ บรรยากาศ) เกิ ดจากสะดือของปุรุ ษะ ท้ องฟ้ า (เหนื อชัน้
บรรยากาศ) เกิดจากศีรษะของปุรุษะ แผ่นดินเกิดจากเท้ าของปุรุษะ ทิศทังหลายเกิ
้
ดจากหู
ของปุรษะ พวกเขาสร้ างโลกกันแบบนี ้
15. ท่อนไม้ ที่ยงั เขียว 7 ท่อนใช้ ล้อมเขตพิธี ฟื น 7 ท่อนถูกก่อ 3 ครัง้ พวกเทพเมื่อประกอบ
ยัชญพิธีนนั ้ จะผูกปุรุษะไว้ เป็ นสัตว์ที่ใช้ สงั เวยในพิธี
16. พวกเทพสังเวยแก่ยชั ญพิธีด้วยยัชญพิธี นี ้เป็ นกฏอันดับแรกๆ พลังอานาจเหล่านี ้ไปถึง
ท้ องฟ้า ซึง่ ณ ที่นนั ้ มีพวกเทพและพวกสาธยะอยู่ 100

100

จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา แปลเป็ นภาษาไทย, ดู Arthur Anthony Macdonell, A Vedic Reader for

Students, 195 - 203.
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แนวความคิดนี ้จักรวาลมิใช่สิ่งที่เกิดขึ ้นได้ เองโดยธรรมชาติ แต่คณะเทพ
แห่งจักรวาลสร้ างขึ ้นจากสิ่งหนึ่งซึ่งถูกจินตนาการให้ มีรูปลักษณ์เป็ นบุรุษยักษ์ ที่เรี ยกว่า ปุรุษะ
โดยอาศัยไฟแห่งยัชญพิธี

แนวความคิดดังกล่าวปรากฏเป็ นบทสรรเสริ ญถึงความยิ่งใหญ่แห่ง

พระวิษณุพระผู้เป็ นเจ้ าสูงสุดซึง่ กล่าวว่าเป็ นปุรุษะผู้เป็ นต้ นกาเนิดของจักรวาล ดังความว่า
พระองค์เป็ นปุรุษะที่มีพระเศียรหนึง่ พัน พระเนตรหนึง่ พัน พระบาทหนึง่ พัน
ทรงแผ่ซา่ นไปทัว่ สรรพสิ่ง ทรงใช้ พระองคุลีทงั ้ 10 สัมผัสเหนือจักรวาลได้ || 1:12:56

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
าง
น
ำ
แน่นอน วิราฏ (วัตส
ถุทงปวง)
ั้
สวราฏ (พระพรหมาผู้สร้ าง) สมราฏ (พระมนุ) และอธิปรุ ุ ษะ
ข้ าแต่ปรุ ุ โษตตมะ พระองค์เป็ นสิ่งที่มีมาแล้ วในอดีต ทังยั
้ งเป็ นสิ่งที่จะมีตอ่ ไปในอนาคต
(อาตมันสูงสุด) ล้ วนถือกาหนดจากพระองค์ || 1:12:57

พระองค์นนทรงอยู
ั้
่ทวั่ ไปทังส่
้ วนใต้ ส่วนกลางและส่วนเหนือสุดของโลก
จักรวาลนี ้ถือกาหนดจากพระองค์ และสิ่งมีชีวิตก็จะถือกาเนิดจากพระองค์ || 1:12:58
จักรวาลทังหมดนี
้
้มีอยู่ภายในท่านผู้ทรงรูปลักษณ์ของพระองค์ การบูชาบวงสรวง
ก็เกิดจากพระองค์ การเซ่นสรวงทุกอย่าง การบูชาบวงสรวงด้ วยน ้ามันเนยใส
และสัตว์ทงั ้ 2 ประเภทก็เกิดมาจากพระองค์ || 1:12:59
ฤคเวทก็เกิดจากพระองค์ สามเวทก็เกิดจากพระองค์ บทสวดทุกอย่างก็เกิดมาจากพระองค์
ยชุรเวทก็เกิดจากพระองค์ ม้ าและวัวที่มีฟันข้ างเดียวก็เกิดมาจากพระองค์ || 1:12:60
แพะ แกะและกวางก็เกิดมาจากพระองค์ พราหมณ์เกิดจากพระโอษฐ์ ของพระองค์
กษัตริ ย์เกิดจากพระพาหุของพระองค์ || 1:12:61
แพศย์เกิดจากพระอูรุของพระองค์ ศูทรเกิดจากพระยุคลบาทของพระองค์
ดวงอาทิตย์เกิดจากพระเนตร อากาศเกิดจากลมหายใจของพระองค์
ดวงจันทร์ เกิดจากพระมนัสของพระองค์ || 1:12:62
ลมหายใจของสิ่งมีชีวิตก็เกิดจากลมภายในของพระองค์ ไฟเกิดจากพระโอษฐ์
ท้ องฟ้าเกิดจากพระนาภี สวรรค์ก็เกิดมาจากพระเศียรของพระองค์ || 1:12:63
ทิศทังหลายเกิ
้
ดจากพระกรรณ ผืนแผ่นดินเกิดจากพระยุคลบาทของพระองค์
ทุกสิ่งทุกอย่างนี ้เกิดจากพระองค์ทงนั
ั ้ น้ || 1:12:64101
101

Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 48 - 49.

54

แนวความคิดเรื่ องปุรุษะเป็ นต้ นกาเนิดจักรวาลในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะนัน้
มี เ นื อ้ หาที่ อธิ บ ายคล้ า ยคลึง กับ แนวความคิด ในคัม ภี ร์ พ ระเวทซึ่ง เป็ นความคิดเรื่ องการสร้ าง
จักรวาลที่เก่าแก่และปรากฏอยู่ในนิยายโบราณต่างๆ มากมาย เมื่อพิจารณาพบว่าแม้ จะพยายาม
เลียนแบบเนื ้อหาจากคัมภีร์ฤคเวท แต่ก็มีการอธิบายความที่มีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปจากเดิม
กล่าวคือ เนื ้อหาใน ปุรุษสูกฺตะ แสดงให้ เห็นว่าสรรพสิ่งเกิดจากยัชญพิธี โดยใช้ ปรุ ุ ษะเป็ นเครื่ อง
สังเวย และการแบ่งส่วนต่างๆ ของปุรุษะทาให้ เกิดเป็ นสิ่งต่างๆ ในจักรวาล แม้ ในปุรุษสูกฺตะจะ
กล่าวถึงปุรุษะว่ามีรูปร่ างลักษณะที่ยิ่งใหญ่ แต่ก็ยงั มิใช่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เพราะเป็ นเพียงเครื่ อง

ม
ส
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อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะให้ส
ความสาคัญกับปุรุษะในฐานะเป็ นปุรุโษตตมะ ผู้เป็ นบ่อเกิดของสรรพสิ่ง

สังเวยที่เหล่าเทพใช้ ประกอบในพิธียชั ญะ เทพต่างๆ จึงมีสภาวะที่อยู่เหนือกว่าปุรุษะร่างยักษ์ แต่

ซึง่ แสดงให้ เห็นอานาจที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ของปุรุษะในฐานะเป็ นผู้ให้ กาเนิดสิ่งต่างๆ โดยมิได้ ม่งุ เน้ นถึง
การถูก บูช าในพิ ธี ยัญ ชะเช่ น ในคัม ภี ร์ ฤ คเวท ความแตกต่า งกั น ดัง กล่ า วนี แ้ สดงให้ เห็ น ถึ ง
พัฒ นาการทางความคิด ในคัม ภี ร์วิษ ณุปุร าณะที่ พ ยายามอธิ บ ายให้ เ ห็น ถึง ความยิ่ง ใหญ่ ของ
พระวิษณุในฐานะพระเป็ นเจ้ าสูงสุดเพียงพระองค์เดียว โดยมุ่งเน้ นว่าเป็ นบ่อเกิดของสรรพสิ่ง

จากข้ อมูลดังกล่าวจึงแสดงให้ เห็นว่าคัมภีร์วิษณุปรุ าณะสืบทอดแนวคิดจากปุรุษสูกฺตะแล้ วนามา
อธิ บ ายขยายความให้ ส อดคล้ อ งกับ แนวคิ ด ในคัม ภี ร์ เ พื่ อ ใช้ ค วามเชื่ อ เดิม ที่ แ พร่ ห ลายน ามา
สนับ สนุ น และเชื่ อ มโยงเป็ นเครื่ อ งมื อ สรรเสริ ญ และเพิ่ ม การยอมรั บ นับ ถื อ ให้ กั บ พระวิ ษ ณุ
นอกจากนี ้ยังเป็ นการใช้ ความเชื่อในเรื่ องสรรพสิ่งเกิดจากอวัยวะต่างๆ ของปุรุษะหรื อพระวิษณุผ้ ู
เป็ นพระเป็ นเจ้ าสูงสุดมาเป็ นเครื่ องมือสืบทอดเน้ นย ้าให้ เห็นถึงสถานภาพและหน้ าที่ของผู้คนใน
วรรณะต่างๆ ที่เป็ นความเชื่อในสังคมอินเดียอีกด้ วย
พระพรหมา102

1.2 จั ก รวาลก าเนิ ด จากพระประชาบดี (ปฺ ร ชาปติ ) หรื อ
“ปฺรชาปติ” (Prajāpati) หมายถึง พระเป็ นเจ้ าของสัตว์โลก ผู้ปกครองสัตว์โลก

ผู้ค้ มุ ครองชีวิต103 แม้ ในคัมภีร์ฤคเวท คาว่า “ปฺรชาปติ” ใช้ เป็ นฉายานามของเทพต่างๆ เช่น สวิตฺฤ
104
ผู้เป็ นเทพเจ้ าของสิ่งมีชีวิตบนโลกทังหมด
้
หรื อเทพผู้ประทานบุตรหลาน 105
102

แต่มีบทสวดใน

พรหมา หรือ วิญญาณสากลที่ปราศจากรูปร่างซึง่ ปรากฏพระองค์เป็ นผู้สร้ างและเป็ นเทพ 1 ใน 3 ของเทพ

ตริมรู ติ เรียกว่า “ปฺรชาปติ” (Prajā-Pati), see Monier Monier Williams, Sanskrit - English Dictionary, 1299.
103
104

Monier Monier Williams, Sanskrit - English Dictionary, 658.
Rig Veda 4:53:2, see Ralph T.H. Griffith, Rig Veda, accessed June 27, 2015, available from
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คัมภี ร์ฤคเวทที่ กล่าวถึงผู้สร้ างในชื่อ “หิรณฺ ยครฺ ภ”

(Hiraṇyagarbha)

ว่าเป็ นพระเป็ นเจ้ าของ

สิ่งมีชีวิตที่ถกู สร้ างขึ ้นมาทังหมดซึ
้
ง่ ในตอนท้ ายของบทสวดนี ้เรี ยก “หิรณฺยครฺ ภ” ว่า “ปฺรชาปติ” ซึ่ง
ในสมัยต่อมาเป็ นชื่ อเรี ยกของพระพรหมา โดยได้ รับการสดุดีในฐานะเป็ นพระผู้สร้ างโลกและ
สรรพสิ่ง ดูแลคุ้มครองโลกและสวรรค์ เป็ นเทพเจ้ าของทวยเทพซึ่งจะไม่มีสิ่งใดเหนือกว่าพระองค์
“ปฺรชาปติ” หรื อพระประชาบดี ที่กล่าวถึงในบทสวดนี จ้ ึงอยู่ในฐานะพระเป็ นเจ้ าผู้สร้ างจักรวาล
ดังความว่า
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ำ
หนึ่งเดียวของโลก ส
ทรงสร้ างทัง้ ฟ้าและดินขึ ้น สิ่งใดที่พระองค์ จะโปรดปรานกับการบูชา
1. ในเวลาเริ่ มต้ นกัลป์ พระองค์มีรูปปรากฏเป็ น “หิรณฺยครฺภ” ทรงสมภพมาเป็ นผู้ปกครอง
บวงสรวงของพวกเรา

2. พระองค์เป็ นผู้ประทานลมหายใจ พลังอานาจให้ กบั สิ่งมีชีวิต คาบัญญัติของพระองค์
ได้ รับการยอมรับจากเทพทังหมด
้
พระองค์เป็ นพระผู้เป็ นเจ้ าแห่งความตาย ผู้ซงึ่ มีเงาคือ
ชีวิตที่เป็ นอมตะ สิ่งใดที่พระองค์จะโปรดปรานกับการบูชาบวงสรวงของพวกเรา
3. ด้ วยความยิ่งใหญ่พระองค์กลายเป็ นผู้ปกครองโลกของสิ่งที่เคลื่อนที่ได้ ทงหมดซึ
ั้
ง่ หายใจ
และอยู่ในภาวะหลับ พระองค์เป็ นพระเป็ นเจ้ าของมนุษย์และปศุสตั ว์ สิ่งใดที่พระองค์จะ
โปรดปรานกับการบูชาบวงสรวงของพวกเรา
4. อานาจของพระองค์ คือหิมะที่ปกคลุมภูเขา และมนุษย์เรี ยกว่ามหาสมุทร และ “รสา”
(rasā) คือการครอบงาของพระองค์

แขนของพระองค์คือสิ่งเหล่านี ้ พื ้นที่สวรรค์เป็ นของ

พระองค์ สิ่งใดที่พระองค์จะโปรดปรานกับการบูชาบวงสรวงของพวกเรา
5. สวรรค์จะเข้ มแข็งและแผ่นดินจะมัน่ คงด้ วยพระองค์ พระองค์เป็ นดินแดนแห่งแสงสว่าง
และผู้ค ้าจุนขอบโค้ งฟ้า พื ้นที่กลางอากาศถูกพระองค์วดั แล้ ว สิ่งใดที่พระองค์จะโปรด
ปรานกับการบูชาบวงสรวงของพวกเรา
6. กองทัพทัง้ 2 รบพุ่งกันขณะดวงจิตของพวกเขาสัน่ ไหวได้ รับการสนับสนุนด้ วยความ
ช่วยเหลือของพระองค์ เมื่อพวกเขาสิ ้นสุด ดวงอาทิตย์ก็จะส่องแสง สิ่งใดที่พระองค์จะ
โปรดปรานกับการบูชาบวงสรวงของพวกเรา
http://www.sacred-texts.com/hin/rigveda/rv04053.htm
105
Rig Veda 10:58:43, see Ralph T.H. Griffith, Rig Veda, accessed June 27, 2015, available from
http://www.sacred-texts.com/hin/rigveda/rv10058.htm
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7. เวลาที่ นา้ อัน ทรงพลัง มาถึงซึ่งประกอบด้ วยเมล็ดพันธ์ ของจักรวาล ก่อให้ เกิ ดอัคนิ
จากนันจิ
้ ตวิญญาณของเทพจึงเข้ าไปในสิ่งมีชีวิต สิ่งใดที่พระองค์จะโปรดปรานกับการบูชา
บวงสรวงของพวกเรา
8. พระองค์ควบคุมกระแสน ้าท่วมด้ วยอานาจซึง่ ประกอบด้ วยอานาจที่ก่อให้ เกิดผลและ
การสร้ างความเคารพบูชา พระองค์เป็ นเทพของทวยเทพ และไม่มีสิ่งใดเทียบกับ พระองค์
สิ่งใดที่พระองค์จะโปรดปรานกับการบูชาบวงสรวงของพวกเรา
9. พระองค์อาจจะทาอันตรายพวกเราผู้ทาให้ เกิดโลก พระองค์เป็ นเจ้ าของกฏอย่างไม่ต้อง
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สิ่งใดที่พระองค์จะโปรดปรานกั
บ
การบู
ช
าบวงสรวงของพวกเรา
ำ
ส

สงสัย พระผู้สร้ างสวรรค์ พระองค์ผ้ ซู งึ่ นาไปสูก่ ารเกิดกระแสน ้าที่ยิ่งใหญ่และใสสว่าง
10. “ปฺรชาปติ” พระองค์เท่านันที
้ ่หยัง่ รู้ การสร้ างสรรพสิ่ง และไม่มีสิ่งใดเทียบเท่าพระองค์
พวกเรายอมมอบหัวใจปรารถนาของพวกเราเมื่ออ้ อนวอนต่อพระองค์ พวกเราอาจจะมี
ความมัง่ คัง่ ในสิ่งที่ครอบครองอยู่106

แนวความคิดเรื่ อง “ปฺรชาปติ” และปุรุษะซึ่งเป็ นผู้สร้ างจักรวาลนัน้ พบว่า
ถูก น ามาอธิ บ ายถึ ง การก าเนิ ด จัก รวาลในลัก ษณะผสมผสานกัน ในไมตฺ รี อุป นิ ษั ท (Maitrī
Upaniṣad) ดังมีข้อความกล่าวว่า

จักรวาลนี ้ไร้ ซงึ่ การพูดจา จากนันปฺ
้ รชาปติผ้ เู ป็ นสิ่งแท้ จริ งก็ครุ่ นคิดแล้ วกล่าวคาว่า
“ภูรฺ (แผ่ นดิน ) ภุวะ (ท้ องฟ้า) สวรรค์ (สฺ วะ)

นี่ คือร่ างหยาบที่ สุดของปฺร ชาปติ

ซึง่ ประกอบด้ วยโลกทัง้ 3 ร่ างนี ้มีศีรษะเป็ นสวรรค์ มีสะดือเป็ นท้ องฟ้า มีเท้ าเป็ นแผ่นดิน
มีนยั น์ตาเป็ นดวงอาทิตย์107

“หิรณฺยครฺ ภ” หรื อ “ปฺรชาปติ” ในสมัยต่อมากลายเป็ นชื่อเรี ยกของพระพรหมา เทพ
หนึ่ง ใน”ตริ มูรติ” ผู้มี หน้ าที่ ในการสร้ างโลกและสรรพสิ่ง 108 คัมภี ร์วิษณุปุราณะนอกจากจะนา
106

Rig Veda 10:121:1-10, see Ralph T.H. Griffith, Rig Veda, accessed June 27, 2015, available
from http://www.sacred-texts.com/hin/rigveda/rv10121.htm
107
Maitrī Upaniṣad 6:6, see E.B. Cowell, The Maitri Upanishad (Calcutta: C.B. Lewis, 1802),
260.
108
Monier Monier Williams, Sanskrit - English Dictionary, 1299.
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แนวคิดเรื่ องปุรุษะมากล่าวเป็ นบทสรรเสริ ญ ถึงอานาจของพระวิษณุ ดงั ที่กล่าวมาแล้ ว ยังได้ นา
แนวความคิดว่าพระประชาบดี หรื อพระพรหมาเป็ นผู้สร้ างจักรวาลมาอธิบายไว้ ด้วย โดยกล่าวว่า
เป็ นพระรูปหนึง่ ของพระวิษณุหรื อพระนารายณ์ ดังตัวอย่าง
ท่านจงฟั งวิธีการที่พระพรหมาผู้เป็ นเจ้ าซึง่ เป็ นสภาวะของพระนารายณ์
ทรงเป็ นเทพเจ้ าผู้เป็ นจอมแห่งพระประชาบดี ทรงสร้ างสรรพสิ่งจากข้ าพเจ้ า || 1:4:2
ในคราวสิ ้นกัลป์ในอดีต พระพรหมาผู้เป็ นเจ้ าผู้ทรงเปี่ ยมไปด้ วยความเที่ยงธรรม
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ั
น
พระนารายณ์ผ้ เู ป็ นส
เจ้ าำทรงเป็ นเทพเจ้ าสูงสุด เป็ นอจินไตยงทรงเป็ นจอมของเทพเจ้ าเหล่า
ทรงตื่นจากนิทรารมณ์แล้ วก็ทรงเห็นโลกที่วา่ งเปล่า || 1:4:3

อื่น ปรากฏสภาวะเป็ นพระพรหมา ทรงเป็ นเทพเจ้ าผู้ไม่มีการเริ่ มต้ น ทรงเป็ นบ่อเกิดของ
สรรพสิ่ง || 1:4:4
อนึง่ ในตอนนี ้ (พระมุนีทงหลาย)
ั้
ย่อมกล่าวโศลกนี ้ซ ้าแล้ วซ ้าอีกว่าพระนารายณ์
เทพเจ้ าผู้ทรงมีพระรู ปเป็ นพระพรหมาทรงเป็ นทังผู
้ ้ สร้ างและผู้ทาลายโลก || 1:4:5
น ้า (อาปะ) ซึง่ เกิดจากนระ (ปรมาตมัน) นัน่ เองถูกเรี ยกว่า นาระ น ้า (อาปะ) นันเคยเป็
้
นที่
พักของนาระนัน้ ดังนันนาระ
้
จึงถูกเรี ยกว่านารายณ์ || 1:4:6
เมื่อทรงทาโลกให้ กลายเป็ นมหาสมุทรหนึ่งเดียวแล้ ว พระประชาบดีทรงทราบว่าแผ่นดิน
แทรกอยู่ระหว่างน ้าหลังจากทรงคานวณแล้ ว จึงมีพระประสงค์ที่จะทรงสร้ างให้ น ้ารองรั บ
แผ่นดินเอาไว้ || 1:4:7
อนึ่งในตอนเริ่ มต้ นกัลป์ก่อน พระองค์ทรงแสดงพระวรกายของพระองค์ให้ ต่างออกไปเป็ น
ปลา (มัสยาวตาร) เป็ นเต่า (กูรมาวตาร) เป็ นต้ น จากนันก็
้ ทรงแสดงพระวรกายเป็ นหมู่ป่า
(วราหาวตาร) || 1:4:8
ในการทาให้ โลกทังหมดด
้
ารงอยู่ได้ พระประชาบดี ทรงดารงพระรู ปเป็ นพระเวท
และการบูชายัญ ทรงเป็ นอาตมันที่สงบนิ่ง เป็ นอาตมันของสรรพสิ่ง เป็ นปรมาตมัน || 1:4:9
ทรงเป็ นที่อยู่ของอาตมัน ทรงเป็ นผู้ค ้าจุ้นโลก ทรงได้ รับการสดุดีจากฤษี ทงหลาย
ั้
ผู้อาศัยอยู่ในชนโลก (โลกของท่านผู้ศกั ดิ์สิทธิ์) มีท่านฤษี สนกะเป็ นต้ น
จากนันพระองค์
้
ก็เข้ าไปสูน่ ้า || 1:4:10109
109

Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 10 - 11.
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แนวความคิดว่าจักรวาลกาเนิดจาก “ปฺรชาปติ” ซึ่งมีหลักฐานปรากฏตังแต่
้ ในสมัย
พระเวทนัน้ ยัง คงเป็ นแนวคิดที่ คัม ภี ร์วิษณุปุราณะให้ ความส าคัญ โดยใช้ คาว่า พระประชาบดี
เพื่ อหมายถึง พระพรหมา ซึ่งก็ คือพระนารายณ์ อัน เป็ นรู ปหนึ่ง ของพระวิษณุในคราวสร้ างโลก
การใช้ ทงค
ั ้ าว่า “พระพรหมา” และคาว่าประชาบดี (ปฺรชาปติ) เพื่อหมายถึงพระวิษณุในรู ปของ
พระนารายณ์แสดงให้ เห็นว่าคัมภีร์วิษณุปรุ าณะต้ องการเชื่อมโยงและผนวกรวมว่าพระประชาบดีก็
คือพระพรหมาและพระนารายณ์ ซึ่งก็คือพระวิษณุผ้ ูเป็ นพระเป็ นเจ้ า สูงสุด นอกจากนีก้ ารเรี ยก
จักรวาลในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะว่า “พฺรหฺมาณฺฑ” หรื อไข่แห่งพรหมาซึ่งคัมภีร์วิษณุปรุ าณะอธิบาย
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พระพรหมาเป็ นผู้สร้ างจัส
กรวาลขึ ้น โดยการหยิบยกแนวความคิดที่ปรากฏเป็ นที่ร้ ู จกั กันอย่างดีใน

ว่าพระพรหมาก็คือพระรูปหนึ่งของพระวิษณุ ยังเป็ นการแสดงให้ เห็นถึงการยอมรับความคิดเรื่ อง
อดีตมาผสมอธิ บายให้ กลมกลืนเป็ นเนื ้อเดียวกับแนวความคิดใหม่ว่า พระวิษณุและพระพรหมา
เป็ นพระเป็ นเจ้ าองค์เ ดียวกันซึ่งแสดงให้ เห็นความเคารพยกย่องในลัทธิ ความเชื่ อเดิม แต่เพิ่ม
การอธิ บายความให้ เกิดการยอมรับนับ ถื อในองค์พระวิษณุไปในตัวด้ วยเช่นเดียวกัน ดังนัน้ จึง
แสดงให้ เห็ น ว่ า คั ม ภี ร์ วิ ษ ณุ ปุ ร าณะต้ องการผนวกรวม ว่ า ““ปฺ ร ชาปติ ” “พระพรหมา”
“พระนารายณ์ ” ก็ คือ พระรู ปต่างๆ ของพระวิษณุผ้ ูเป็ นพระเป็ นเจ้ าสูง สุด เพื่ อเชื่ อมโยงสร้ าง
การยกย่องยอมรับและสร้ างศรัทธาให้ มีตอ่ พระวิษณุมากขึ ้นนัน่ เอง
2. กาเนิดจักรวาลตามหลักคัมภีร์อุปนิษัท

คัมภีร์พราหมณะส่วน

ใหญ่เมื่อกล่าวถึงกาเนิดจักรวาลล้ วนดาเนินรอยตามแนวคิดในคัมภีร์พระเวทที่กล่าวว่า “ปฺรชาปติ”
เป็ นผู้ส ร้ างจักรวาล แต่ในคัม ภี ร์อุปนิษัทซึ่ง เป็ นส่วนท้ ายของคัม ภี ร์พ ราหมณะกลับมี ข้อความ
ปรากฏให้ เห็นทัว่ ไปในทานองเดียวกันว่า “แท้ จริ งแล้ ว ในตอนแรก (จักรวาล) นี ้คือพรหมันซึ่งรู้ ถึง
ตนเองจึงกล่าวว่า “ฉันคือพรหมัน” “สรรพสิ่งนันเกิ
้ ดจากพรหมัน“ หรื อ “ในตอนแรก(จักรวาล)นี ้คือ
อาตมันเท่านัน้ ” 110 ซึ่งแสดงให้ เ ห็นว่าในคัมภี ร์อุปนิษัทมีแนวคิดว่าจักรวาลนัน้ กาเนิดมาจาก
พรหมัน คาว่า “พฺรหฺมนฺ” (brahman) สร้ างขึ ้นจากธาตุ พฤหฺ (√

bṛh)

แปลว่าแหล่งกาเนิด

การแผ่ขยาย วิวฒ
ั นาการ การเจริ ญเติบโต เป็ นคาเรี ยกจิตวิญญาณสูงสุดหรื อพระเป็ นเจ้ าผู้มี

110

Brihadaranyaka Upanishad 1:4:10,1:4:17, see F.Max Muller, The Upanishads, accessed July
2, 2015, http://www.sacred-texts.com/hin/sbe15/sbe15055.htm

59

พลังอานาจ เป็ นแหล่งกาเนิดและกลับคืนของสรรพสิ่ง 111

พฤหทารัณยกะ อุปนิษัทมีข้อความ

กล่าวถึงกาเนิดจักรวาลจาก “สิ่งนัน”
้ (พระพรหมัน) ดังความว่า
ในตอนแรกยังไม่มีอะไรเลยในโลกนี ้ จริ งๆ แล้ ว โลกนี ้ถูกความตาย (ความไม่มีนามรู ป) ครอบคลุมไว้ (หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ) ถูกความหิ ว (ครอบคลุมไว้ ) เพราะเหตุว่า
ความหิวคือความตาย สิ่งนัน้ (พระพรหมัน) คิดว่า ข้ าควรเป็ นผู้มีตวั ตน พระองค์ทรงทา
การสวดมนตร์ ในขณะที่พระองค์ทรงสวดมนตร์ อยู่นนั ้ น ้าก็บังเกิดมีขึน้ (พระองค์มีดาริ )
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ว่า จริ งๆ แล้ ว ในขณะที่ข้ากาลังสวดมนตร์ อยู่ น ้าได้ ปรากฏมีขึ ้นมา เพราะฉะนัน้ (น ้า คือ)

นัน่ เอง และจริ งๆ แล้ ว ความสุขย่อมบังเกิดมีแก่เขาผู้ซงึ่ รู้ แล้ วอย่างนี ้ (ว่า) สิ่งนี ้ (น ้า) คือ
แสงสว่างของแสงสว่าง จริ งๆ แล้ วนา้ ก็คือแสงสว่าง ยังมีสิ่งซึ่งเป็ นแผ่นบางๆ (เหมือน
แผ่นฟิ ล์ม) ที่ลอยอยู่บนน ้า (คือ เถ้ าธุลีที่เกิดจากการลุกไหม้ ของจักรวาลในกัลป์ที่ผ่านมา)
ซึ่งนัน้ ได้ รวมตัวเข้ าด้ วยกัน จนแน่น แข็ ง แผ่น ดินจึงได้ ป รากฏมีขึน้ พระองค์ ทรงกระท า
ความเพี ย ร (บ าเพ็ ญ ตบะ) อยู่บ น (แผ่ น ดิน ) นัน้ ในขณะที่ พ ระองค์ ท รงก าลัง กระท า
ความเพียรอยู่นนั ้ อานุภาพของความร้ อน (จากตบะ) ได้ แปรสภาพเป็ นไฟ พระองค์ทรง

แบ่งแยกพระวรกาย (จักรวาล) เป็ น 3 ส่วน ดวงอาทิตย์ (คือสวรรค์) เป็ นหนึ่งในสาม ลม
(ท้ องฟ้า) เป็ นหนึ่งในสาม (แผ่นดินเป็ นหนึ่งในสาม) พระองค์ผ้ เู ป็ นปราณ (อาตมัน) ก็ได้
จาแนก (ตน) เป็ น 3 ส่วน (เป็ นสรรพสิ่งในสามโลก) เศียรของพระองค์เป็ นทิศตะวันออก
(พระพาหา) ทัง้ สองเป็ นสิ่งนัน้ และสิ่งโน้ น ถัดมาส่วนล่างของพระองค์ เป็ นทิ ศตะวันตก
พระอูรุ (ต้ นขา) ทัง้ สองเป็ นสิ่งนัน้ และสิ่งโน้ น พระปรั ศว์ (สีข้าง) ทัง้ สองเป็ นทิ ศใต้ และ
ทิศเหนือ พระปฤษฎางค์ (หลัง) เป็ นสวรรค์ พระอุทรเป็ นท้ องฟ้า พระอุระเป็ นแผ่นดินนี ้เอง
พระองค์เองทรงดารงอยู่ในน ้า (ธาตุน ้าถือเป็ นเครื่ องห่อหุ้มชีวาตมันและดังนันจึ
้ งถูกกล่าว
ว่าเป็ นที่ประทับของพระเป็ นเจ้ า) ผู้ร้ ู อย่างนี ้แล้ วย่อมดารงอยู่ได้ อย่างมัน่ คงในที่ทุกแห่งที่
เข้ าไป112
111

112

Monier Monier Williams, Sanskrit - English Dictionary, 737.

วรลักษณ์ พับบรรจง, คัมภีร์กาเนิดจักรวาลศาสตร์ แห่ งชีวติ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสานมิตร, 2545), 26.
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ฉานโทคยะ อุปนิษัท (Chandogya Upaniṣad) กล่าวถึงกาเนิดจักรวาล
ว่าเกิดจากพระพรหมันผู้มีธรรมชาติเป็ น “สัต” ส่วนการกาเนิดจักรวาลนันมี
้ กระบวนการสร้ างธาตุ
หลัก ทัง้ 3 ขึ น้ ก่ อ น คื อ ธาตุไ ฟเกิ ด ขึ น้ ก่ อ นเป็ นล าดับ แรกจากนัน้ จึ ง เกิ ด ธาตุน า้ และธาตุดิ น
ตามลาดับ113 แต่ในพฤหทารัณยกะอุปนิษัทธาตุกล่าวว่าน ้าเกิดขึ ้นก่อนเป็ นลาดับแรกจากนันจึ
้ ง
เกิดธาตุดนิ และธาตุไฟตามลาดับ อุปนิษัทยุคต้ นๆ คงจะสืบแนวความคิดมาจากฤคเวทที่ถือว่า น ้า
เป็ นธาตุแรกที่มีอยู่และอาตมัน สร้ างจักรวาลจากน ้าเช่นเดียวกับที่ ปรุ ุษะก็เกิดจากน ้า ความคิด
เรื่ องธาตุทงั ้ 3 พัฒนามาถึงธาตุทงั ้ 5 ซึ่งปรากฏอยู่ในอุปนิษัทยุคหลังและกลายเป็ นความคิดที่คู่
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ส นสารัตถะพื ้นฐาน
กล่าวถึงธาตุทงั ้ 5 ในฐานะเป็

มากับปรัชญาอินเดีย และเมื่อแนวคิดจากคัมภีร์อปุ นิษัทพัฒนาเป็ นปรัชญาระบบต่างๆ ทัง้ 6 ก็จะ
(primary subustance)

อุปนิษัทที่กล่าวถึงธาตุ

ทัง้ 5 คือ ปรัศนอุปนิษัทซึ่งสันนิษฐานว่ากล่าวถึงธาตุทงั ้ 5 ไว้ เป็ นครัง้ แรก ไตตติรียะ อุปนิษัท
พฤหทารัณยกะ อุปนิษัทและฉานโทคยะ อุปนิษัท114
มุณฑกะ อุปนิษัท

(Mundaka Upaniṣad) กล่าวถึงการสร้ างจักรวาล

ของพระเป็ นเจ้ าด้ วยพระองค์เอง โดยปราศจากเครื่ องช่วยในการสร้ างและกล่าวถึงลาดับการเกิด
ของสิ่งต่างๆ ไว้ ดงั นี ้
แมงมุมสร้ างและชัก (ใย) ได้ ฉนั ใด สมุนไพรเกิดขึ ้นบนดินได้ ฉันใด ผมและขน (งอก)
จากคนได้ ฉนั ใด ทุกสิ่งในโลกนี ้ก็เกิดจาก (พระพรหมัน) ผู้ไม่มีเสื่อมสูญฉันนัน้ พระพรหมัน
ทรงใช้ พลานุภาพของตบะ (อันเกิดจากญาณ) สร้ างสมมวลสาร อาหาร (ธาตุดินอันเป็ น
หลักของรู ป) จึงเกิดมีขึ ้นจากพระองค์ จากอาหาร (จึงเกิดมี) ปราณ (จากปราณจึงเกิดมี)
ใจ (จากใจจึงเกิดมี ) ความจริ ง (สรรพสิ่งซึ่งถื อเป็ นความจริ งเชิงประสบการณ์ ) (จาก
ความจริ งจึงเกิดมี) โลกทังหลาย
้
(ภพ-ภูมิเพื่อรองรับกฏแห่งกรรมและวัฏสงสาร) และความ
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The Chandogya Upanishad 6:2:1-4, see F.Max Muller, The Upanishads, accessed July 3,
2015, available from http://www.sacred-texts.com/hin/sbe01/sbe01120.htm

อุดร รัตนภักดิ์, “แนวความคิดเรื่ องโลกในปรัชญาอินเดียสายอาสติกะ” (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต
สาขาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522), 39.
114
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เป็ นอมตะในกรรมทัง้ หลาย (ภาวะของพระพรหมันซึ่งมีอยู่ในทุกสิ่งรวมทัง้ ในกรรม คือ
ยัญกรรมทังหลายด้
้
วย)115

ไตตติรียะ อุปนิษัท

(Taittirīya Upaniṣad)

มีข้อความกล่าวถึงกาเนิด

ของสิ่งต่างๆ จากอาตมันหรื อพระเป็ นเจ้ าในฐานะที่เป็ นแก่นสารของทุกสิ่ง ในที่นีม้ ีเพียงอากาศ
เท่านันที
้ ่เกิดจากพระเป็ นเจ้ าโดยตรง นอกนันเกิ
้ ดจากพระองค์โดยทางอ้ อม ความว่า
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เกิดจากลม น ้าเกิดส
จากไฟ ดินเกิดจากน ้า สมุนไพรเกิดจากดิน อาหารเกิดจากสมุนไพร

พรหมันทาให้ เกิดอากาศขึ ้น ลมเกิดจากอากาศ ไฟเกิดจากลม น ้าเกิดจากไฟ ดิน

เมล็ดพันธุ์เกิดจากอาหาร มนุษย์เกิดจากเมล็ดพันธุ์ ดังนันมนุ
้ ษย์จึงประกอบด้ วยอาหาร
เป็ นแก่นสาร116

ไมตรี อุปนิษัท นอกจากจะกล่าวถึงว่าจักรวาลกาเนิดจากพระประชาบดี
ผสมผสานกับแนวคิดของปุรุษสูกตะแล้ ว ยังกล่าวว่าจักรวาลกาเนิดจากอาตมันด้ วย ดังนี ้
จริ งๆ แล้ ว สิ่งนันเหมื
้ อนกับลูกไฟดวงเล็กๆ (ที่แตกกระจายออกไป) จากกองไฟและ
เหมือนกันเลยเทียวกับที่รังสีทัง้ หลาย (แผ่กระจายออกไป) จากดวงอาทิตย์ สาหรั บเขา
(อาตมัน) ก็เช่นกัน จริ งๆแล้ ว (สรรพสิ่งทังหลายในจั
้
กรวาล) มีอาทิเช่น สัตว์โลกทังหลาย
้
ย่อมผุดขึน้ มาจากเขาเท่ านัน้ ครั ง้ แล้ วครั ง้ เล่าในโลกนี ต้ ามลาดับ จริ งๆ แล้ ว สัตว์ โลก
ทังหลายทั
้
งปวง
้ โลกทังหลายทั
้
ง้ ปวง ความรู้ ทงหลายทั
ั้
งปวง
้
เทพเจ้ าทังหลายทั
้
งปวงและ
้
สิ่งมีชีวิตทังหลายทั
้
งปวงล้
้
วนผุดขึ ้นมาจากเขาผู้นี ้ (อาตมัน) ผู้ซงึ่ อยู่ในตัวตน (ร่ างกาย หรื อ
ความเป็ นปั จเจกบุคคล) ความเร้ นลับของเขาก็คือ ความจริ งของความจริ ง ทีนี ้ในทานอง
เดียวกันกับที่ควันต่างๆ ย่อมพวยพุ่งออกมาจากกองไฟที่ถูกก่อขึ ้นด้ วยเชื ้อเพลิงที่เปี ยกชื ้น
ฉันใดก็ฉันนันเลยจริ
้
งๆ สิ่ง (ทัง้ หมด) นี ้ อันได้ แก่ ฤคเวท ยชุรเวท สามเวท อถรวางคิรัส
(อถรรพเวท) ตานานวีรบุรุษ เทพนิ ยายปราปรา วิชาความรู้ (ทางโลก) อุปนิ ษัท
115

วรลักษณ์ พับบรรจง, คัมภีร์กาเนิดจักรวาลศาสตร์ แห่ งชีวติ , 28.

116

F.Max Muller, The Upanishads (Oxford: University Press, 1884), 54.
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บทร้ อยกรอง สูตร อนุวยาขยาน อรรถกถาต่างก็เป็ น (เสมือน) ลมหายใจออกของสิ่งที่มี
อยู่ผ้ ยู ิ่งใหญ่นี ้เอง สิ่งมีชีวิตทังหมดนี
้
้มาจากเขา (อาตมัน) จริ งๆ

117

สุพาละ อุปนิษัท กล่าวถึงกาเนิดจักรวาลจากพระพรหมัน โดยมีแนวคิด
ปุรุษสูกตะรวมอยูด่ ้ วย ดังนี ้
พวกเขา (ผู้ศึกษาพระเวท) พูดกันถึงสิ่งนัน้ (พระพรหมัน ) ว่า สิ่งนัน้ คืออะไร ท่าน
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และอสัตด้ วย จากสิส
่งนัำนจึ
้ งเกิดมีความมืด จากความมืด (จึงงเกิดมี) บ่อเกิดของธาตุ จากบ่อ
(สุพาละ) จึงได้ บ อกแก่เขา (ว่า) (สิ่งนัน้ ) มิใช่สัต มิใช่อสัต (และก็) มิใช่ เป็ นทัง้ สัต

เกิดของธาตุ (จึงเกิดมี) อากาศ จากอากาศ (จึงเกิดมี) ลม จากลม (จึงเกิดมี) ไฟ จากไฟ

(จึ ง เกิ ด มี ) น า้ จากน า้ (จึ ง เกิ ด มี ) ดิ น ต่ อ จากนั น้ จึ ง ปรากฏมี ฟ องไข่ (ไข่ ท องหรื อ
หิรัณยครรภะ) หลังจากที่ (พระพรหมา) ได้ ประทับอยู่ใน (หิรัณยครรภะ) นันเป็
้ นเวลา 1 ปี
พระองค์ได้ ทาให้ (หิรัณยครรภะ) แยกเป็ น 2 ซีก ซีกล่างเป็ นแผ่นดิน ซีกบนเป็ นอากาศ
(ท้ องฟ้าและสวรรค์ ) ตรงกลางมีบุรุษผู้มีทิพยภาวะ กล่าวคือ บุรุษผู้มีศีรษะนับพัน มี
นัยน์ตานับพัน มีเท้ านับพัน มีแขนนับพัน... ปากของเขากลายเป็ นพราหมณ์ แขนทัง้ สอง
ข้ างถูกสร้ างเป็ นกษัตริ ย์ (และนักรบ) ต้ นขาทังสองของเขาเป็
้
นไวศยะ ศูทรเกิดขึ ้นแล้ วจาก
เท้ าทังสอง
้
ดวงจันทร์ เกิดจากใจ ดวงอาทิตย์เกิดจากนัยน์ตา ลมและลมหายใจเกิดจากหู
สกลจักรวาลเกิดจากหัวใจ118

คัมภีร์อปุ นิษัทต่างๆ ยังกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างโลกและพรหมันว่า
มี 3 ลักษณะ คือ พรหมันเป็ นผู้สร้ างโลกและเป็ นวิญญาณโลก พรหมันเป็ นผู้ค้ มุ ครองโลกและ
พรหมันในฐานะเป็ นผู้ทาลายโลก กล่าวคือ พรหมันเป็ นผู้สร้ างโลกและเป็ นวิญญาณโลก ตาม
ทรรศนะของอุปนิษัทกล่าวถึงพรหมันสร้ างโลก โดยสร้ างธาตุทงั ้ 5 ขึ ้น แล้ วสร้ างสิ่งมีชีวิตขึ ้นโดย
แบ่งตัวเองเข้ าไปเป็ นวิญญาณแต่ละดวงอยู่ในร่ างกายแต่ละร่ า ง พรหมันที่เป็ นผู้สร้ างซึ่งเป็ น
117
118

วรลักษณ์ พับบรรจง, คัมภีร์กาเนิดจักรวาลศาสตร์ แห่ งชีวติ , 29.
เรื่องเดียวกัน, 30.
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หลักการแรก และพรหมันที่เป็ นบุคคลหรื อปุรุษะ หรื อที่ปรากฏในพระเวทและในหลายๆ อุปนิษัท
ว่า “หิรณฺยครฺ ภ” ซึง่ กล่าวว่าเกิดจากธาตุแรกในโลกคือน ้า ซึง่ พรหมันที่เป็ นหลักการแรกเป็ นผู้สร้ าง
น ้าขึ ้นมาก่อน แล้ วพรหมันที่เป็ นบุคคลจึงเกิดจากน ้าอีกทีหนึ่ง ในอุปนิษัทต่างๆ เรี ยกพรหมันนี ้ว่า
พระประชาบดี และพระประชาบดีนี ้เองที่สร้ างสิ่งต่างๆ ขึ ้นมาจึงได้ ชื่อว่าเป็ นผู้สร้ าง พรหมันเป็ น
ผู้ค้ มุ ครองโลก ในพฤหทารัณยกะ อุปนิษัทและเกาษี ตกี อุปนิษัท กล่าวว่า “เขาเป็ นผู้ปกป้อง
จักรวาล เขาเป็ นผู้ค้ มุ ครองจักรวาล” ความคิดในอุปนิษัทตอนนี ้ รามานุชะนาไปพัฒนาเป็ นลัทธิ
วิศษิ ฏาไทฺวตเวทานตะในภายหลัง ในกฐอุปนิษัท กล่าวถึงพรหมันในฐานะที่เป็ นผู้ควบคุมโลกไว้
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ผู้มองเห็นว่าพระองค์อยูส
่ภายในตัวเอง ก็จะพบกับความสุขนิรันดร”

ว่า “เขาผู้อยู่ภ ายในสรรพสิ่ ง เป็ นผู้ควบคุม หนึ่ง เดียวที่ ทาให้ เกิ ดสิ่ง ที่ ปรากฏมากมาย บัณฑิต
119

พฤหทารัณยกะ อุปนิษัท

กล่าวว่าอาตมันเป็ นผู้ปกครองโลก กาหนดให้ ทกุ ชีวิตกระทากรรม โดยตัวเองเป็ นเสมือนสิ่งแนะนา
ภายใน ดังกล่าวว่า “พระองค์ผ้ ูซึ่งอาศัยอยู่บนโลก ผู้ซึ่งโลกไม่ร้ ู จัก แต่โลกก็เป็ นร่ างกายของ
พระองค์ เป็ นผู้ปกครองโลกจากภายใน เป็ นผู้ควบคุมอยูภ่ ายใน เป็ นสิ่งอมตะ”120
นอกจากนี ค้ วามคิ ด ว่ า อาตมั น หรื อพรหมั น เป็ นผู้ ท าลายโลกยั ง
สืบเนื่องมาจากความคิดที่ว่า พรหมันเป็ นผู้สร้ างโลก เป็ นผู้พิทกั ษ์ และปกครองโลก เมื่อเป็ นเช่นนี ้
หากสิ ้นระยะเวลาหนึง่ ซึง่ ยาวนานมากเรี ยกว่ากัลป์หนึ่งโลกก็จะประลัย พรหมันจะทาลายโลกและ
วิญญาณทุกดวง รวมทังจั
้ กรวาลก็จะกลับคืนไปสูพ่ รหมัน จนกว่าพรหมันจะสร้ างโลกขึ ้นมาใหม่อีก
ครัง้ หนึ่ง โลกก็จะเกิดขึ ้นอีก และเมื่อสิ ้นกัลป์หนึ่งๆ โลกก็จะถูกพรหมันทาลายและกลับคืนไปสู่
พรหมันเป็ นอยูเ่ ช่นนี ้เรื่ อยไป ปรัชญาอุปนิษัทและปรัชญาอินเดียทังหลายจึ
้
งถือว่าโลกมิได้ มีอยู่จริ ง
ทุก สิ่ ง มิ ไ ด้ มี อ ยู่ จ ริ ง นอกเสี ย จากสิ่ ง เดี ย วคื อ พรหมัน หรื อ อาตมั น เท่ า นัน้ ที่ มี อ ยู่อ ย่ า งนิ รั น ดร
มาณฑูกยะ อุปนิษัท กล่าวว่า “พระองค์เป็ นพระเป็ นเจ้ าของสรรพสิ่ง ล่วงรู้สรรพสิ่ง เป็ นผู้ควบคุม
อยู่ภายในสรรพสิ่ง เป็ นต้ นกาเนิดของสรรพสิ่ง เพราะพระองค์ทรงเป็ นแหล่งกาเนิดที่แท้ จริ งและ
เป็ นการสิ ้นสุดของสรรพสิ่ง”121 เศวตาศวตระ อุปนิษัท กล่าวไว้ ว่า “ในที่สดุ สิ่งทังหลายก็
้
คืนกลับ
หรื อสูญหายเข้ าไปสูพ่ รหมัน และพระองค์เป็ นปฐมเหตุของทุกสิ่ง”122
119

F. Max Muller, The Upanishads, 19.
Ibid., 133.
121
Swami Mumukshananda, Māṇḍūkya upaniṣad (Calcutta: Gipidi Box Co,1995), 17-18.
122
F. Max Muller, The Upanishads, 249.
120
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แนวความคิดจัก รวาลก าเนิ ดจากพรหมันซึ่ง ปรากฏในคัม ภี ร์อุป นิษั ท
ต่างๆ อันเกิดจากการรับแนวความคิดจากคัมภีร์พระเวทผสมผสานและอธิบายตามแนวคิดของยุค
สมัยนัน้ คัมภีร์ วิษณุปรุ าณะให้ ความสาคัญกับแนวความคิดนี ้เป็ นอย่างยิ่ง โดยกล่าวไว้ อย่าง
ชัดเจนว่าจักรวาลเกิดจากพรหมันซึง่ ก็คือพระวิษณุผ้ เู ป็ นพระเป็ นเจ้ าสูงสุด ดังความว่า
พรหมันนันเป็
้ นสิ่งสูงสุด มีอยู่ชวั่ นิรันดร์ ไม่เกิด ไม่เสื่อมสลาย ไม่เปลี่ยนแปลง
มีลกั ษณะเป็ นหนึง่ เดียว และบริ สทุ ธิ์เสมอเพราะไม่มีสิ่งที่ไม่ดี || 1:2:13
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นอกจากนี ้ก็ยงั สถิส
ตอยู่ในรู ปของปุรุษะและในรู ปกาลเวลา || 1:2:14

พรหมันนันคื
้ อทุกสิ่งทุกอย่างนัน่ เอง พรหมันนันมี
้ ลกั ษณะทังที
้ ่ปรากฏและไม่ปรากฏ
ดูกรท่านพราหมณ์ รูปลักษณ์แรกของปรมาตมันเป็ นปุรุษะ นอกจากนี ้รู ปอื่นๆ ก็มีทงที
ั้ ่
ปรากฏและไม่ปรากฏ และรูปลักษณ์สดุ ท้ าย ก็คือกาลเวลา ||1:2:15
นักปราชญ์ทงหลายพิ
ั้
จารณาว่าลักษณะสูงสุดอันบริ สทุ ธิ์ของพระวิษณุนนั ้ ก็คือความ
ประเสริ ฐสุดของประธาน (วิญญาณสูงสุด) ปุรุษะ (วิญญาณ) วยักตะ (รู ปธรรม)
และกาละ (เวลา) นัน่ เอง || 1:2:16
อนึง่ รู ปลักษณ์ (ของพรหมัน) จาแนกออกเป็ น 4 คือประธาน ปุรุษะ วยักตะและกาละ
เป็ นเหตุให้ ปรากฏภาวะที่แท้ จริ งคือการรักษา การสร้ างและการทาลาย || 1:2:17
ดังนันวยั
้ กตะ พระวิษณุ อวยักตะ ปุรุษะ และกาละนันท่
้ านจงเข้ าใจ
ว่าเป็ นกิจกรรมของพรหมัน เสมือนกิจกรรมของเด็กที่กาลังเล่น || 1:2:18
สิ่งซึง่ เป็ นเหตุอนั ไม่ปรากฏนันพระฤษี
้
ผ้ ปู ระเสริ ฐสุดกล่าวว่าเป็ นปฐมธาตุ
ละเอียดอ่อน เที่ยงแท้ มีธรรมชาติทงที
ั ้ ่มีอยู่จริ งและไม่มีอยู่จริ ง || 1:2:19
ไม่เสื่อมสลาย ไม่มีสิ่งสนับสนุน กาหนดนับไม่ได้ ไม่เปลี่ยนแปลง
มัน่ คง ปราศจากเสียงและสัมผัส และปราศจากรู ปเป็ นต้ น || 1:2:20
พรหมันนันมี
้ คณ
ุ 3 ประการ เป็ นแหล่งกาเนิดของโลก ไม่มีเบื ้องต้ น
เมื่อก่อนหลังจากโลกพินาศพรหมันนันก็
้ ได้ แผ่แทรกซึมไปทัว่ สรรพสิ่งทันที || 1:2:21123

123

Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 4 - 5 .
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แนวความคิดว่าพระวิษณุเป็ นพรหมันอันเป็ นเหตุแห่งการกาเนิดจักรวาล
นัน้ นับเป็ นส่วนสาคัญ หลักที่ คมั ภี ร์วิษณุปุราณะหยิบยกขึน้ มาอธิ บายเป็ นล าดับแรกและยังคง
อธิบายถึงพรหมันในลักษณะเดียวกับที่ปรากฏในคัมภีร์อปุ นิษัท โดยพยายามเชื่อมโยงและเน้ นย ้า
ให้ เห็นว่าทังพระวิ
้
ษณุและพรหมันเป็ นสิ่งเดียวกัน มีคณ
ุ สมบัติเช่นเดียวกัน เพื่อเชื่อมโยงความเชื่อ
เรื่ องจักรวาลมีกาเนิดจากพระวิษณุเข้ ากับแนวความคิดที่มีมาแล้ วในอดีตว่าจักรวาลมีกาเนิดมา
จากพรหมัน การอธิบายเชื่อมโยงแนวคิดดังกล่าวจึงเป็ นกลวิธีในการเพิ่มความน่าเชื่อถือศรัทธา
ให้ กบั พระวิษณุผ้ เู ป็ นพระเป็ นเจ้ าสูงสุดให้ มี มากยิ่งขึ ้น โดยไม่ต้องต่อสู้แข่งขันกับความเชื่อแต่เดิม
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ส3. กาเนิดจักรวาลตามหลักปรัชญาสางขยะ

เพียงอธิบายว่าพระวิษณุเป็ นสิ่งเดียวกับพรหมัน มีคณ
ุ สมบัตเิ ช่นเดียวกัน
Philosophy)

(The Sāṅkhya

ปรัชญาสางขยะเป็ นปรัชญาระบบแรกของโลกที่พูดถึงวิวฒ
ั นาการของโลก

และจักรวาล เป็ นปรัชญาที่เก่าแก่สานักหนึ่งของอินเดีย มีอยู่ตงแต่
ั ้ ในสมัยอุปนิษัทตอนต้ น กล่าว
กันว่าปรัชญาสางขยะเป็ นปรัชญาสานักแรกที่ขยายความในคัมภีร์อุปนิษัท นักปราชญ์ หลายคน
เชื่อว่าปรัชญาสางขยะนีใ้ นตอนแรกยึดแนวตามหลักธรรมในคัมภี ร์อุปนิษัท และยอมรับทฤษฎี
เทวนิยมที่ถือว่ามี เ ทพผู้สูง สุดเพี ยงองค์เดียวเป็ นผู้สมบูรณ์ เป็ นอัตตาของจักรวาลนี ้ แต่ต่อมา
เนื่ อ งจากอิ ท ธิ พ ลจากศาสนาพุ ท ธ ปรั ช ญาสางขยะจึ ง เปลี่ ย นจากอุ ป นิ ษั ท ที่ ยึ ด ตามหลัก
อภิปรัชญาเป็ นสัจนิยม คือยอมรับความจริงของวัตถุภายนอกว่ามีอยูไ่ ด้ อย่างอิสระจากจิต
ปรั ช ญาสางขยะยอมรั บความจริ ง สูง สุดว่ามี 2 สิ่ ง คือ ประกฤติและ
ปุรุษะซึง่ เป็ นมูลการณะของสรรพสิ่ง ประกฤติเป็ นมูลการณะของโลกและจักรวาลซึ่งเป็ นวัตถุธาตุ
มีความละเอียดประณีตมาก เป็ นแหล่งกาเนิดของโลกและจักรวาลจากสิ่งที่หยาบที่สดุ จนถึงสิ่งที่
ละเอียดที่สดุ ประกฤติเป็ นสิ่งที่ไม่ได้ เกิดขึ ้นมาจากสิ่งใด มีอยูเ่ ป็ นอยูด่ ้ วยตัวเอง ไม่ตาย และจะไม่
สูญหายไป แต่สิ่งที่เกิดขึ ้นมาจากการรวมตัวของประกฤติจะตายและสูญหาย ประกฤติมีคณ
ุ ะทัง้
3 ประการ คือ สัตตวะ รชัส และตมัส ดังนี ้
1. สัตตวะ แปลว่า ความมีอยู่ เป็ นที่เกิดของความดี ความสุข ความ
เบา ความแจ่มใส ปรัชญาสางขยะถือว่าสีของสัตตวะ คือ สีขาว
2. รชัส แปลว่า ความเศร้ าหมอง เป็ นที่เกิดของความเคลื่อนไหว ความ
ชัว่ ความทุกข์ ความเจ็บปวด ความโหดร้ าย รุนแรง สีของรชัสคือ สีแดง
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3. ตมัส แปลว่ า ความมื ด เป็ นที่ เ กิ ด ของความโง่ เ ขลา ความหดหู่
ความรู้สกึ สับสน ความรู้สกึ เฉยๆ สีของตมัสคือ สีดา
คุณะทัง้ 3 ประการมีลกั ษณะละเอียดประณีตมาก จนไม่สามารถจะรับรู้
ได้ โดยประสาทสัมผัส แต่สามารถรับรู้ได้ ด้วยการอนุมานผลิตผลของมันเท่านัน้ คุณะทัง้ 3 จะมี
ลักษณะขัดแย้ งกันตลอด แต่จะแยกจากกันไม่ได้ เพราะการขัดแย้ งกันคือลักษณะปกติของคุณ ะ
ทัง้ 3 ประการ ซึ่งรวมกันแล้ วทาให้ เกิ ดวิวฒ
ั นาการของประกฤติกลายเป็ นโลกและสรรพสิ่ง คุณะ
ทัง้ 3 ประการที่รวมกันเข้ า เรี ยกว่า ประกฤตินนจะมี
ั้
การเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จะไม่
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ภาวะของประกฤติ เมื่อส
คุณะหนึ่งมีปริ มาณเหนือกว่าคุณ ะอื่นๆ ภาวะของประกฤติจะเสียความ

หยุดนิ่ง แต่ถ้าเมื่อใดคุณะทัง้ 3 ประการหยุดนิ่ง ไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ในภาวะสมดุล เมื่อนันเรี
้ ยกว่า
สมดุล เมื่อภาวะเช่นนี ้เกิดขึ ้น จะเกิดการสัน่ ไหวที่รชัสก่อน เมื่อรชัสสัน่ ไหว ก็จะทาให้ คณ
ุ ะทังสอง
้

คือ สัตตวะและตมัส เกิดความเสียสมดุลสั่นไหวตามไปด้ วย การเปลี่ยนแปรชนิดนี ้ประกฤติจะ
วิวฒ
ั นาการเป็ นสิ่งต่างๆ เช่น โลก จักรวาลและสรรพสิ่ง ปรัชญาสางขยะกล่าวว่า จักรวาลและ
สรรพสิ่งเกิดจากประกฤติ วิวฒ
ั นาการมาจากประกฤติ เมื่อเป็ นเช่นนัน้ โลกจักรวาลและสรรพสิ่งก็
คือ ประกฤติ แต่เป็ นประกฤติในรูปแบบของการวิวฒ
ั น์มาเป็ นผล ประกฤติเมื่อยังไม่วิวฒ
ั น์มาเป็ น
โลกจักรวาลและสรรพสิ่งถือว่าเป็ นเหตุ แต่เมื่อวิวฒ
ั น์ตวั เองคลี่คลายมาแล้ ว ภาวะเช่นนี ้เรี ยกว่า
ผล ดังนันผลจึ
้
งมีอยู่แล้ วในเหตุ ผลมิใช่สิ่งอื่นไปจากเหตุ เหตุมิใช่ตวั ผลิตผล เพียงแต่ผลคลี่คลาย
ออกมาจากเหตุเท่านัน้ ปรัชญาสางขยะยอมรับว่าความจริ งแท้ ซึ่งเป็ นมูลการณะของสรรพสิ่งใน
โลกและจักรวาลมีเ พียง 2 สิ่งเท่านัน้ คือ ประกฤติ ซึ่งเป็ นความจริ งแท้ ทางวัตถุ และปุรุษะเป็ น
ความจริ งแท้ ทางวิญญาณ ปรัชญาสางขยะถือว่าอันติมสัจทังสองนี
้
้ต่างอิงอาศัยซึ่งกันและกันใน
การพัฒนาสู่ความสมบูร ณ์ของโลกและจักรวาล ปุรุษะ คือ อัตตาหรื อวิญญาณบริ สุทธิ์ ปรัชญา
สางขยะ กล่าวว่า ปุรุษะ คือ วิญญาณบริ สทุ ธิ์ เป็ นธาตุร้ ูที่มีความรู้ สึกนึกคิด และเป็ นพื ้นฐานแห่ง
ความรู้ ของสิ่งทังปวง
้
เป็ นผู้ทากรรมดีชวั่ ด้ วยตนเอง และเป็ นผู้รับผลของกรรมนัน้ ๆ ที่ตวั เองทาไว้
ปุรุษะเป็ นวิญญาณที่ไม่มีใครสร้ าง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมีอยูเ่ ป็ นนิรันดร์ 124

124

อดิศกั ดิ์ ทองบุญ, ปรั ชญาอินเดีย (กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2524), 225 – 238.
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ทฤษฎีวิวฒ
ั นาการของสางขยะเชื่อว่า ประกฤติ คือ มูลการณะของโลก
และจักรวาล แต่มีเพียงประกฤติอย่างเดียวก็จะไม่มีการวิวฒ
ั นาการใดๆ เกิดขึ ้น สิ่งที่ทาให้ ประกฤติ
วิวัฒ น์ เ ป็ นสรรพสิ่ ง คือ ปุรุษะ ซึ่ง เป็ นธาตุร้ ู มี สติสัม ปชัญญะและเป็ นพื น้ ฐานของความรู้ อื่ น ๆ
ทังหมด
้
ปุรุษะไม่มีใครสร้ าง มีอยู่เป็ นอยู่เอง ไม่แก่ ไม่ตาย เป็ นอมตะตลอดกาล ดังนันจึ
้ งเป็ นสิ่ง
จริ งแท้ ที่ 2 รองจากประกฤติ ประกฤติและปุรุษะเป็ นสิ่งจริ งแท้ มีอยู่เป็ นอยู่ก่อนกาลเวลาที่จ ะ
กาหนดได้ มีมาก่อนโลกและจักรวาล แต่ทงสองไม่
ั้
สมั พันธ์ กนั จึงไม่เกิดวิวฒ
ั นาการ การสัมพันธ์
กันของทังสองจึ
้
งเกิดการวิวฒ
ั นาการขึ ้น ประกฤติเป็ นสิ่งจริ งแท้ และเป็ นมูลการณะของสรรพสิ่ง
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เคลื่อนไหวไม่ได้ จึงไม่สส
ามารถเข้ าหาประกฤติได้ ปรัชญาสางขยะกล่าวว่า ทังประกฤติ
้
และปุรุษะ

ในตัวมันเองมี จ ลนภาพอยู่ ถึง กระนัน้ มันก็ ไ ม่ไ ด้ เข้ าไปหาปุรุษะ ส่วนปุรุษะเองเป็ นธาตุร้ ู และ
สัมพันธ์กนั เพราะแรงสะท้ อน คือ ปุรุษะสะท้ อนเข้ าหาประกฤติ เมื่อคุณะทัง้ 3 ของประกฤติได้ รับ
แรงสัน่ สะเทือนจากปุรุษะ รชัสซึ่งมีจลนภาพอยู่ภายในก็จะเกิดการสัน่ ไหว เมื่อรชัสสัน่ ไหว คุณะ
ทังสองที
้
่เหลือจะเกิดการเสียดุลและสัน่ ไหวตามไปด้ วย ผลของการสัน่ ไหวของคุณะทัง้ 3 เป็ นเหตุ
เกิดการผสมกันเองในรูปต่างๆ ในที่สดุ ก็เกิดโลกและสิ่งต่างๆ ในโลกพร้ อมทังจั
้ กรวาล เมื่อประกฤติ
และปุรุษะสัมพันธ์กนั สิ่งแรกที่เกิดขึ ้นจากการสัมพันธ์กนั นัน้ คือ มหัตหรื อพุทธิ ผลผลิตอันดับที่ 2
ซึ่งเกิดจากมหัตหรื อพุทธิ คือ อหังการซึ่งก็คือความรู้ สึก “ตัวกู” “ของกู” หลังจากอหังการเกิดขึ ้น
แล้ วจะมี ม นัส ซึ่ง เป็ นอายตนะกลางทาหน้ าที่ อยู่ภ ายในเชื่ อมโยงระหว่างอหัง การและพุทธิ กับ
ญาเณนทรี ย์ 5 ให้ ทางานร่ วมกันได้ ญาเณนทรี ย์ 5 คือ อายตนะภายใน 5 ประการ มี ตา หู
จมูก ลิ ้น และกาย มีหน้ าที่รับรู้อารมณ์ข้างนอก กรรเมนทรี ย์ 5 คือ อวัยวะทางานมีปาก มือ เท้ า
ทวารหนัก ทวารเบา และอวัยวะสืบพันธุ์ และตันมาตระหรื อสุขมุ รูป 5 คือสี เสียง กลิ่น รส และ
ผัสสะ จากสุขมุ รู ป 5 ก็จะเป็ นมหาภูตรูป 5 คือ อากาศ ดิน น ้า ลม ไฟ จากกระบวนการของ
การเกิดนี ้ สามารถเขียนแผนภูมิได้ ดงั นี125
้

125

288.

Satischandra Chatterjee and Dhirendramohan Datta, Introduction to Indian Philosophy, 251 -
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แรงสั่นสะเทือนจากปุรุษะถึงประกฤติ
ปุรุษะ

ประกฤติ
มหัต หรื อ พุทธิ
อหังการ

มนัส

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลางตันมาตระ 5
ก
ั
น
ญาเณนทรี ยส
์ 5ำ
กรรเมนทรี ย์ 5
มหาภูตรู ป 5

คัม ภี ร์ วิ ษ ณุ ปุ ร าณะ กล่ า วถึ ง แนวความคิ ด ว่ า จั ก รวาลก าเนิ ด จาก
ประธานะและปุรุษะ ดังความว่า
ดูกรท่านพราหมณ์ รูปลักษณ์ของพระวิษณุมี 2 รู ปเท่านัน้ คือ ประธานะและปุรุษะ
ดูกรท่านพราหมณ์ พระวิษณุนนยั
ั ้ งมีรูปอื่นอีกที่รวมกับพระองค์ และแยกกับพระองค์
ซึง่ เรี ยกว่ากาละ || 1:2:24
แต่เพราะในคราวที่ความพินาศผ่านไปวยักตะยังคงมีอยู่ในประกฤติ
ดังนันวั
้ ฏจักรนี ้จึงได้ รับการเรี ยกขานว่าปรากฤตะ (ธรรมชาติ) || 1:2:25
ดูกรท่านพราหมณ์ พระเป็ นเจ้ าคือกาละ ไม่มีเบื ้องต้ น ไม่มีที่สิ ้นสุด ท่านไม่อาจจะรู้ได้
การสร้ าง การดารงรักษาและการทาลายเหล่านี ้เกิดมาจากพระองค์อย่างต่อเนื่อง || 1:2:26
ต่อมาเมื่อความสมดุลแห่งคุณะยังมีอยู่ (และ) เมื่อปุรุษะนันแยกออกจากประกฤติ
้
ดูกรท่านไมเตรยะ รู ปลักษณ์ของพระวิษณุนนั ้
จึงเปลี่ยนไปเป็ นรูปลักษณ์ แห่งกาละ || 1:2:27
ต่อมาพรหมันสูงสุดนันคื
้ อปรมาตมันจึงมีอยู่ทวั่ โลก |
ทรงอยู่ในสรรพสิ่ง เป็ นเจ้ าแห่งสรรพสัตว์ เป็ นจิตวิญญาณของสรรพสิ่ง
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เป็ นพระผู้เป็ นเจ้ าสูงสุด || 1:2:28
และเมื่อถึงเวลาสร้ างโลก หริ (พรหมัน) ด้ วยพระประสงค์ของพระองค์เอง ครัน้ เข้ าไปใน
ประธานะ (ธาตุ) และปุรุษะแล้ วก็จะทาสิ่งที่เสื่อมและไม่เสื่อมให้ สนั่ ไหว || 1:2:29
กลิ่นหอมเพียงแค่เข้ าไปใกล้ เท่านันก็
้ ย่อมเกิดเคล้ ากับจิตใจ |
โดยปราศจากผู้นาเข้ าไปฉันใด พระเป็ นเจ้ าสูงสุดนันก็
้ ทรงมีอานาจในการสร้ างโลก
ฉันนัน้ || 1:2:30
ข้ าแต่พรหมัน ปุรุโษตตมะนันแหละเป็
้
นผู้สนั่ และเป็ นผู้ถกู สัน่ |
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อนึง่ พระเป็ นเจ้ าผู้ทรงยิำ่งกว่าพระเป็ นเจ้ าทุกพระองค์คือพระวิ
ส

อนึง่ ปุรุโษตตมะนันสถิ
้ ตอยู่ในภาวะเป็ นประธานทังโดยสภาวะหดตั
้
วและขยายตัว || 1:2:31
ย่อมปรากฏรู ปลักษณะของพระองค์โดยเป็ นธรรมชาติที่แผ่ขยายและที่เป็ นอณู
และปรากฏรู ปลักษณะของพระองค์โดยเป็ นรู ปแห่งพระพรหมาเป็ นต้ น || 1:2:32
ข้ าแต่พระมุนีพราหมณ์ผ้ ปู ระเสริ ฐที่สดุ ในเวลาสร้ างโลกจากความสมดุลแห่งคุณะ
ซึง่ อาศัยเกษตรชญะ (หลักรู้ ของพระเจ้ า) นัน้ จึงเกิดมีคณ
ุ ะปรากฏออกมา || 1:2:33
จากนันภาวะที
้
่แท้ จริ งคือประธานะที่ปรากฏขึ ้นจึงห่อหุ้มมหัต มหัตมีคณ
ุ 3 ประการ
คือ สัตตวะ (ความดีงาม) รชัส (กิเลสตัณหา) ตมัส (ความโง่เขลา) || 1:2:34
มหัตถูกห่อหุ้มด้ วยภาวะที่แท้ จริ งคือประธานะ เหมือนกับเมล็ดพืชที่ถกู ห่อหุ้มด้ วยเปลือก
จากภาวะที่แท้ จริ งคือมหัต |
อหังการซึง่ เป็ นผลมาจาก “ตามส” (tāmasa) คือ ความไม่ร้ ู จึงมี 3 ชนิด คือ |
ไวการิ ก (vaikārika) ไตชส (taijasa) และภูตาทิ (bhūtādi) || 1:2:35
ข้ าแต่พระมหามุนี จากคุณภาวะทัง้ 3 ประการ เหตุแห่งธาตุและการรับรู้ ตา่ งๆ นัน้
จึงมีได้ มหัตถูกห่อหุ้มด้ วยประธานะฉันใด อหังการก็ถกู ห่อหุ้มด้ วยมหัตฉันนัน้ || 1:2:36
ดังนันธาตุ
้ เป็ นต้ นเมื่อจะสร้ างมูลฐานของเสียงจึงสร้ างอากาศ (และ) สร้ างลักษณะของ
เสียงจากมูลฐานของเสียงนัน้ || 1:2:37
ธาตุเป็ นต้ น นัน้ ก็ จ ะแผ่ ก ระจายไปทั่วมูล ฐานของเสี ย งเช่น เดีย วกับ ที่ แ ผ่ก ระจายไปทั่ ว
อากาศ |
อนึง่ อากาศเมื่อจะสร้ างสัมผัสก็จะสร้ างมูลฐานแห่งสัมผัส || 1:2:38
ลมซึง่ มีกาลังแรงนันชื
้ ่อว่ามีการสัมผัสเป็ นคุณลักษณะ |
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และอากาศซึง่ เป็ นมูลฐานของเสียงก็จะแผ่คลุมไปถึงมูลฐานแห่งสัมผัส || 1:2:39
และต่อจากนันลมเมื
้
่อจะสร้ างรู ปจึงสร้ างมูลฐานของรู ป |
แสงสว่างเกิดขึ ้นจากลม ดังนันแสงสว่
้
างจึงมีรูปเป็ นคุณลักษณะ || 1:2:40
อนึง่ ลมซึง่ เป็ นมูลฐานของสัมผัสแผ่คลุมไปทัว่ มูลฐานของรู ป |
และแสงสว่างเมื่อจะสร้ างรส (ของเหลว) จึงสร้ างมูลฐานของรสก่อน || 1:2:41
จากรส (ของเหลว) นันจึ
้ งเกิดน ้า น ้านันเป็
้ นที่รองรับรส |
และน ้าซึง่ เป็ นมูลฐานของรสก็จะแผ่คลุมไปทัว่ มูลฐานของรู ป || 1:2:42
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จากมูลฐานของกลิ่นนัำ
นจึ
้ งเกิดสสาร สสารนันนั
้ บว่ามีกลิ่นาเป็งนคุณลักษณะ || 1:2:43
ส
อนึง่ น ้าเมื่อจะสร้ างกลิ่นจึงสร้ างมูลฐานของกลิ่น |

ดังนันในธาตุ
้
นนๆ
ั ้ ธาตุมลู ฐานจึงเรี ยกว่า ตันมาตรตา || 1:2:44
เนื่องจากตันมาตรา (ธาตุมลู ฐาน) ทังหลายจะไม่
้
เปลี่ยนแปลง
ดังนันมั
้ นจึงแยกความแตกต่างไม่ได้ || 1:2:45

อีกทังมั
้ นยังไม่น่าพอใจ ไม่สงู ส่ง ไม่ไร้ สติ (และ) ไม่แตกต่างกัน |
และเพราะอหังการที่เกิดจากคุณคือตมัสจึงมีมลู ฐานและธาตุดงั นี ้ || 1:2:46
อหังการที่เกิดจากแสงสว่างทาให้ เกิดอินทรี ย์ อหังการที่เกี่ยวกับลาดับเทพเจ้ าทาให้ เกิด
เทพเจ้ า 10 พระองค์ มนัสเป็ นอินทรี ย์ที่ 11
ดังนันเทพเจ้
้
าทังหลายนั
้
บว่าเกิดมาจากลาดับเทพเจ้ า || 1:2:47
ดูกรพราหมณ์ ในอินทรี ย์เหล่านัน้ ผิวสัมผัส ตา จมูก ลิ ้น และหูเป็ นลาดับที่ 5 |
มีเพื่อรับรู้ เสียงเป็ นต้ น และจะสัมพันธ์กบั พุทธิ || 1:2:48
ดูกรไมเตรยะ ทวารหนักและอวัยวะสืบพันธุ์ มือ เท้ า และอวัยวะออกเสียงเป็ นลาดับที่ 5 |
และหน้ าที่ของอวัยวะเหล่านันคื
้ อ ขับถ่ายของเสีย ให้ กาเนิด สร้ างสรรค์งานเคลื่อนไหว
และออกเสียง || 1:2:49
ดูกรพราหมณ์ อากาศ ลม ไฟ น ้า และแผ่นดินประกอบไปด้ วยคุณลักษณะทังหลายมี
้
เสียง
เป็ นต้ นตามลาดับ || 1:2:50
เพราะคุณลักษณะของเสียงเป็ นต้ นนัน้ สภาวะที่น่าพอใจ สภาวะที่รุนแรงและสภาวะที่
หลงผิดจึงได้ รับการสมมติวา่ วิเศษ (แตกต่างกัน) || 1:2:51
ดังนัน้ ธาตุเหล่านันซึ
้ ง่ แตกต่างกันมีพลังงานแตกต่างกัน ปราศจากการรวมตัวกัน |
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เมื่อไม่ได้ ผสมผสานกับสิ่งอื่นๆ จึงไม่สามารถสร้ างสรรค์สรรพสิ่งได้ || 1:2:52
ธาตุเหล่านันครั
้ น้ มารวมตัวกัน อาศัยกันและกัน มีลกั ษณะรวมตัวกันเป็ นหนึง่ เดียว
และทังหมดก็
้
จะผสมกลมกลืนกันเป็ นหนึง่ เดียว || 1:2:53
อนึง่ เพราะธาตุทงหลายเหล่
ั้
านันอาศั
้ ยปุรุษะและเพราะประธานะคอยสนับสนุน
ธาตุเหล่านันมี
้ มหัตเป็ นจุดเริ่ มต้ น มีวิเศษะเป็ นที่สดุ จึงก่อเกิดเป็ นไข่ขึ ้น || 1:2:54
ไข่นนเจริ
ั ้ ญเติบโตขึ ้นตามลาดับเหมือนกับฟองน ้า ดูกรท่านผู้อจั ฉริ ยะที่สดุ ในเวลาต่อมา
ไข่ขนาดใหญ่นนั ้ ซึง่ สร้ างมาจากประกฤติอาศัยอยู่ในน ้าจึงกลายมาเป็ นรู ปประเสริ ฐ
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ของพระวิษณุในรู ปของพระพรหมา || 1:2:55126

แนวความคิ ด ว่ า ประธานะ (ปฺ ร กฤติ ) และปุรุ ษ ะเป็ นต้ น ก าเนิ ด ของ

จักรวาลซึ่งเป็ นแนวความคิดของปรัชญาสางขยะนัน้ คัมภีร์วิษณุปรุ าณะนาเอามาใช้ เพื่ออธิบาย
การกาเนิดของจักรวาลไว้ อย่างละเอียดเช่นเดียวกับที่ปรัชญาสางขยะได้ อธิบายไว้ จึงแสดงให้ เห็น
ว่านอกจากคัมภีร์วิษณุปุราณะจะให้ ความสาคัญ ว่าจักรวาลกาเนิดจากพระวิษณุ ซึ่งอยู่ในภาวะ
ของพรหมันแล้ ว ยังแสดงให้ เห็นว่าจักรวาลจะกาเนิดจากพระวิษณุซึ่งอยู่ในรู ปของประกฤติและ
ปุรุษะด้ วย โดยเชื่อมโยงผสมผสานกับแนวความคิดกาเนิดจักรวาลแนวคิดต่างๆ และอธิบายว่า
ประธาน (ปฺรกฤติ) และปุรุษะเป็ นรูปลักษณ์ของพระวิษณุ
4. ก าเนิ ด จั ก รวาลตามหลั ก ปรั ช ญาเวทานตะ
Philosophy)

(Vedanta

ปรัชญาเวทานตะถือเป็ นปรัชญาที่สาคัญที่สดุ และเป็ นที่สดุ แห่งพระเวท ซึ่งมี

พื ้นฐานมาจากคัมภีร์พระเวทและอุปนิษัทโดยตรง โดยเชื่อว่าอันติมสัจคือพรหมันเท่านัน้ ปรัชญา
เวทานตะมีแนวความคิดที่แตกต่างกันไป 2 ระบบใหญ่ คือ
1. อไทฺวต เวทานฺต (Advaita

vedānta) เป็ นระบบปรัชญาที่เชื่อว่า

อันติมสัจเป็ นสิ่งปรากฏให้ เห็นเป็ นโลก โดยที่อนั ติมสัจนี ้ไม่ได้ เปลี่ยนแปลงไปเป็ นโลกจริ งๆ การ
เปลี่ยนแปลงเป็ นเรื่ องของมายา ทฤษฎีนี ้เรี ยกว่าพฺรหฺมวิวรฺ ตวาท (brahma-vivarta-vāda) นัก
ปรัชญาคนสาคัญคือศังกราจารย์ ศังกราจารย์เชื่อว่าโลกเป็ นปรากฏการณ์ของพรหมัน โลกและ
สิ่งทังหลายในโลกจึ
้
งมิใช่เป็ นสิ่งที่มีอยูจ่ ริง
126

Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 5 - 8.
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2. วิ ศิ ษฺ ฏาไทฺว ต เวทานฺ ต

(Viśiṣṭādvaita

vedānta)

เป็ นระบบ

ปรัชญาที่เชื่อว่าอันติมสัจ เปลี่ยนแปลงตัวเองไปเป็ นโลกและสิ่งทังหลายในโลก
้
โลกจึงไม่เป็ นแต่
เพียงปรากฏการณ์ของพรหมันเท่านัน้ แต่ได้ พฒ
ั นาตัวเองไปเป็ นสิ่งต่างๆ ด้ วย ทฤษฎี นี ้เรี ยกว่า
พฺรหฺมปริ ณามวาท (brahma-pariṇāma vāda) นักปรัชญาคนสาคัญคือรามานุชะ รามานุชะเชื่อ
ว่าพรหมันได้ แปรเปลี่ยนตัวเองมาเป็ นโลกจริงๆ โลกและสิ่งทังหลายจึ
้
งเป็ นสิ่งที่มีอยูจ่ ริง127
แนวความคิดที่เป็ นพื ้นฐานของการสร้ างจักรวาลในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะ
แม้ จ ะมี เ นื อ้ หาส่วนหนึ่ง นามาจากปรั ช ญาสางขยะดัง ที่ ไ ด้ กล่า วมาแล้ วก็ ต าม แต่ก็มี เนื อ้ หาที่
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ส ้สร้ าง มีอานาจเหนือสรรพสิ่ง จึงมีลกั ษณะสอดคล้องกับแนวความคิด
กล่าวว่าพระวิษณุเป็ นเทพผู

กล่าวถึงสิ่งที่มีอานาจในการสร้ างซึ่งอยู่เหนือสิ่งที่เป็ นพื ้นฐานการสร้ างทังปวง
้
ลักษณะแนวคิดที่
เรื่ องการสร้ างโลกและจักรวาลในปรัชญาเวทานตะ ซึ่งมีพืน้ ฐานมาจากพระเวทและอุปนิษัท

ดังปรากฏหลักฐานที่ได้ กล่าวถึงการสืบทอดผนวกรวมแนวคิดจากคัมภีร์ฤคเวทและคัมภีร์อปุ นิษัท
ในคัมภี ร์วิษณุปุราณะเช่นกัน แนวคิดกาเนิดจักรวาลในคัมภี ร์วิษณุปุราณะบางส่วนมีลักษณะ
กล่าวว่าโลกเป็ นมายาของพรหมันตามทฤษฎีของท่านศังกราจารย์128 ดังข้ อความในคัมภีร์วิษณุ
ปุราณะที่กล่าวว่า
้ นความจริ งสูงสุด สิ่งอื่นไม่มี
ข้ าแต่ท่านผู้เป็ นใหญ่ในโลก พระองค์ผ้ เู ดียวเท่านันเป็
ความยิ่งใหญ่ของพระองค์นี ้ถูกสิ่งที่เคลื่อนไหวได้ และเคลื่อนไหวไม่ได้ ปกคลุม || 1:4:38
รู ป (มูรติ) ปรากฏด้ วยปั ญญาของพระองค์ ผู้ไม่ประกอบความจงรักภักดีย่อมเห็นโลก
ด้ วยความเข้ าใจผิด || 1:4:39
ผู้โง่เขลามองเห็นรู ปที่เกิดจากปั ญญาที่ปรากฏในโลกว่าเป็ นแก่นสาร
เขาจึงอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรคือความหลงผิด|| 1:4:40
ข้ าแต่พระปรเมศวร ท่านผู้มีความรู้ แตกฉาน มีใจบริ สทุ ธิ์ ก็จะมองเห็นโลกทังหมดว่
้
าเป็ น
รู ปของพระองค์ที่ประกอบไปด้ วยความรู้ (เห็นตามความเป็ นจริ ง) || 1:4:41
ข้ าแต่ท่านผู้เป็ นสรรพสิ่ง ผู้เป็ นอาตมันของสรรพสิ่ง ข้ าพเจ้ าเลื่อมใส (พระองค์)

52.

127

Satischandra Chatterjee and Dhirendramohan Datta, Introduction to Indian Philosophy, 51 -

128

Manmatha Nath Dutt, The Viṣṇu Mahāpurāṇam (Delhi: Eastern book linkers, 2005), (x).

73

ผู้เป็ นวิญญาณสูงสุดของโลกนี ้ ข้ าแต่พระองค์ผ้ มู ีตาประดุจดังบัว ขอพระองค์จงยกโลก
ขึ ้นมาขอพระองค์จงประธานศานติสขุ || 1:4:42129

แม้ จะมีเนือ้ หากล่าวว่าโลกและสรรพสิ่งเป็ นเพี ยงมายาไม่ใช่โลกจริ ง ๆ
แต่เนื ้อหาในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะก็ยงั มีลกั ษณะสอดคล้ องกับแนวความคิดของรามานุชะซึ่งเชื่อว่า
พรหมันได้ แปรเปลี่ยนตัวเองมาเป็ นโลกจริ งๆ

โลกและสิ่งทังหลายจึ
้
งเป็ นสิ่งที่มีอยู่จริ ง ดังที่

รามานุชะยกย่องให้ คมั ภีร์วิษณุปรุ าณะเป็ นคัมภีร์สาคัญตามหลักปรัชญาและได้ อ้างอิงข้ อความ
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จากคัมภีร์วิษณุปรุ าณะเป็ นหลักฐานสาคัญในการอธิบายถึงปรัชญาตามแนวคิดของท่าน 130 ดัง

โลกเกิดขึ ้นมาจากพระวิษณุและดารงอยู่ในพระวิษณุนนเช่
ั ้ นกัน
พระองค์ทรงเป็ นทังผู
้ ้ สร้ าง เป็ นผู้ควบคุมและเป็ นผู้หยุดยัง(ท
้ าลาย)โลกนี ้
ทังพระองค์
้
ก็ยงั ทรงเป็ นโลกอีกด้ วย || 1:4:31131
อาตมันนันคื
้ อพรหมัน เป็ นแดนอันประเสริ ฐสุด เป็ นอาตมันสูงสุด (ปรมาตมัน)
ยิ่งใหญ่ที่สดุ อาตมันสูงสุดนันก็
้ คือพระวิษณุ เป็ นสรรพสิ่ง
เป็ นแดนที่นกั พรตจะไม่หวนกลับออกไปอีก || 1:4:37-38
ประกฤติที่ข้าพเจ้ าได้ อธิบายไว้ แล้ ว นันมี
้ ทงที
ั ้ ่ปรากฏและไม่ปรากฏ ปุรุษะก็เช่นเดียวกัน
ประกฤติและปุรุษะทังสองนั
้
นซ่
้ อนอยู่ในปรมาตมัน || 1:4:39
ปรมาตมันนันเป็
้ นอาตมันที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ เป็ นเครื่ องรองรับสรรพสิ่ง ปรมาตมันนันได้
้ รับ
การเรี ยกขานโดยพระนามว่าวิษณุในคัมภีร์พระเวทและคัมภีร์เวทานตะ || 1:4:40132

การกาเนิดจักรวาลในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะแสดงให้ เห็นถึงแนวความคิดที่
เป็ นไปตามปรั ช ญาเวทานตะซึ่ง มี พื น้ ฐานมาจากคัม ภี ร์พ ระเวทและอุป นิษั ทโดยตรง อัน เป็ น
ลักษณะที่สอดคล้ องกับการสืบทอดแนวคิดเรื่ องกาเนิดจักรวาลในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะมาจากคัมภีร์
129
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พระเวทและอุป นิ ษั ท เช่น กัน การสอดแทรกแนวความคิด เรื่ อ งจัก รวาลเป็ นเพี ย งมายาตาม
ปรั ช ญาอไทวตะ เวทานตะ และจักรวาลเป็ นโลกแท้ จ ริ งที่ เกิดจากการสร้ างของ พรหมันตาม
ปรัชญาวิศิษฏาไทวตะ เวทานตะ แม้ จะเป็ นแนวความคิดที่คอ่ นข้ างขัดแย้ งกัน แต่ก็แสดงให้ เห็น
อย่างชัดเจนว่าคัมภี ร์วิษณุปุราณะตังใจรวบรวมแนวคิ
้
ดและปรั ชญาต่างๆ มาไว้ โดยพยายาม
แทรกอธิบายให้ ผสมกลมกลืนกันมากที่สดุ และเน้ นย ้าว่าจักรวาลกาเนิดจากพระวิษณุ ด้วยอานาจ
และพระประสงค์ของพระองค์
คัมภีร์วิษณุปรุ าณะนันพบว่
้
ากล่าวถึงเรื่ องการกาเนิดจักรวาล โดยเริ่ มต้ นด้ วย
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ปุรุษะ เมื่อจักรวาลเกิดขึส้นแล้ ว พระพรหมาจึงมีหน้ าที่สร้ างสรรพสิ่งขึ ้นหลังจากนัน้ และหลังจาก
การอธิ บายว่าพระวิษณุซึ่งก็คือพรหมันเป็ นผู้ให้ กาเนิดจักรวาล พระองค์อยู่ในรู ปประกฤติและ

การประลัยโลกเมื่อจักรวาลถูกทาให้ เป็ นผื นนา้ ทัง้ หมดแล้ ว จักรวาลก็จะกาเนิดขึน้ อี กครัง้ เมื่ อ

พระนารายณ์ ตื่นขึน้ และทรงสร้ างจักรวาลและสรรพสิ่ง ขึน้ อี กครั ง้ ในรู ปของพระพรหมา ซึ่ง ใน
ตอนต้ นกัล ป์หลังจากการประลัย คัม ภี ร์วิษณุปุราณะกล่าวไว้ ว่าในตอนเริ่ ม ต้ นกัลป์ก่อนๆ นัน้
พระวิษณุจะแสดงพระวรกายของพระองค์เป็ นปลา เป็ นเต่า เป็ นต้ น และในกัลป์นีท้ รงแสดง
พระวรกายเป็ นหมูป่าใช้ พระทนต์เหวี่ยงแผ่นดินที่แทรกอยู่ระหว่างน ้าแล้ วยกแผ่นดินขึ ้นและวางไว้
บนมหาสมุทร แล้ วจึง จัดแผ่นให้ เรี ยบ สร้ างภูเขาและจัดสรรภูเขาไว้ บนแผ่นดิน แบ่ง แผ่นดิน
ออกเป็ น 7 ทวีป สร้ างจักรวาลให้ มีลักษณะเหมือนดังในอดีต 133 การกาเนิดจักรวาลในคัมภี ร์
วิษณุปรุ าณะจึงมี 2 ลักษณะ คือ การกาเนิดจักรวาลครัง้ แรกและการกาเนิดจักรวาลอีกครัง้ หลัง
การประลัยที่เ รี ยกว่า ไทนันทินี แนวคิดการกาเนิดจักรวาลที่ปรากฏในคัมภี ร์วิษณุปุราณะนัน้
ปรากฏทังแนวความคิ
้
ดว่าจักรวาลกาเนิดจากปุรุษะ บุรุษร่ างยักษ์ จักรวาลกาเนิดจากพรหมัน
จักรวาลกาเนิดจากพระพรหมา (พระประชาบดี) ซึ่งแนวคิดต่างๆ นันพบว่
้
าเป็ นแนวคิดที่มีมาแต่
ดังเดิ
้ มตังแต่
้ ในยุคสมัยพระเวทและในสมัยต่อๆ มา มีลกั ษณะของการรวบรวมและดาเนินตาม
แนวคิดและปรัชญาตังแต่
้ ในสมัยพระเวท อุปนิษัท ปรัชญาสางขยะ และเวทานตะ โดยพยายาม
สืบทอด สอดแทรกผสมผสานแนวคิดและปรัชญาต่างๆ ให้ ผสมกลมกลืนกัน เมื่อพิจารณาคัมภีร์
วิษณุปรุ าณะได้ แสดงให้ เห็นวิวฒ
ั นาการอันเป็ นแนวคิดเรื่ องกาเนิดจัก รวาลในสังคมอินเดียตังแต่
้
อดีตเรื่ อยมา แนวความคิดเรื่ องกาเนิดจักรวาลที่ปรากฏในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะจึงแสดงให้ เห็นถึง
133
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การอธิบายเพื่อผนวกรวบรวมความคิดเรื่ อง

การกาเนิดจักรวาลไว้ ให้ อยู่ภายใต้ แนวความคิดว่า

จักรวาลกาเนิดจากพระวิษณุผ้ เู ป็ นพระเป็ นเจ้ าสูงสุด จักรวาลจึงเกิดขึ ้นอย่างมีสาเหตุและเหตุทงั ้
ปวงเป็ นไปตามพระประสงค์และการกาหนดของพระวิษณุแต่เพียงพระองค์เดียว ซึ่งการนาเสนอ
ข้ อ มู ล ในลัก ษณะดัง กล่ า วย่ อ มสอดคล้ องและเป็ นประโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง ต่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ ข อง
การประพันธ์คมั ภีร์วิษณุปรุ าณะอันเป็ นคัมภีร์ที่ เผยแผ่คาสอนให้ นบั ถือพระวิษณุในฐานะพระเป็ น
เจ้ าสูงสุด
2.2.2 การกาเนิดสิ่งมีชีวิตทัง้ หลายในคัมภีร์วิษณุปุราณะ

คัมภีร์วิษณุ
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ต่างๆ หลายประการ รู ปสลักษณ์ที่สาคัญหนึ่งในการสร้ างสรรพสิ่งของพระวิษณุก็คือ พระพรหมา
ปุราณะได้ กล่าวว่าพระวิษณุเป็ นผู้สร้ างจักรวาล พระองค์มีรูปลักษณ์เมื่อสร้ างจักรวาลในลักษณะ

ในคัม ภี ร์ วิ ษ ณุ ปุร าณะกล่ า วว่ า พระพรหมาเป็ นผู้ สร้ างสรรพสิ่ ง ทัง้ สิ่ ง ที่ มี ชี วิ ต และไม่ มี ชี วิ ต

โดยพระพรหมาทรงเพ่งพินิจถึงสัจธรรมเพื่อสร้ างสิ่งต่างๆ ขึน้ 9 ครัง้ ได้ แก่ มหัต ตันมาตระ
(ภูตสรคะ)

การสร้ างอวัยวะรับความรู้ สึก (เอนทริ ยกะ) สิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้ สัตว์เดรัจฉาน

(ติรยักโสรตัส) การสร้ างเทพ (อูรธวโสรตัส) มนุษย์ (อรวากโสรตัส) การสร้ างคุณงามความดีและ
กิเสสตัณหา (อนุครหะ) และเกามาระ คือ การรวมปรากฤตะ ซึ่งเป็ นการสร้ างหลัก และไวกฤตะ
ซึง่ เป็ นการสร้ างรอง เข้ าด้ วยกัน ดังข้ อความว่า
การสร้ างมหัตนันแหละจั
้
ดว่าเป็ นการสร้ างครัง้ ที่ 1 ของพระพรหมา
การสร้ างตันมาตรัสเป็ นการสร้ างครัง้ ที่ 2
การสร้ างครัง้ ที่ 2 นี ้แหละเรี ยกว่าภูตสรคะ || 1:5:19
การสร้ างครัง้ ที่ 3 เป็ นการสร้ างวงศ์เทพมีชื่อว่าเอนทริ ยกะ (อวัยวะรับความรู้ สกึ ) || 1:5:20
ดังนัน้ การสร้ างซึ่งมีพุทธิ เป็ นลาดับแรกจึงเรี ยกว่า ปรากฤตะและการสร้ างครั ง้ สาคัญคือ
การสร้ างครัง้ ที่ 4 สิ่งที่เป็ นหลักสาคัญทังหลายนั
้
น่ แหละ ก็คือสิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้ || 1:5:21
และการสร้ างที่ท่านเรี ยกกว่าติรยักโสรตัสนันก็
้ คือการสร้ างจาพวกสัตว์เดรัจฉาน
(จัดเป็ นการสร้ างครัง้ ที่ 5) และต่อจากนันการสร้
้
างอูรธวโสรตัสซึง่ เป็ นการสร้ างครัง้ ที่ 6
เรี ยกว่า เทวสรคะ (การสร้ างเทพเจ้ า) || 1:5:22
และต่อจากนันการสร้
้
างอรวากโสรตัสซึง่ เป็ นการสร้ างครัง้ ที่ 7 นัน้
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ก็คือการสร้ างมนุษย์ || 1:5:23
การสร้ างครัง้ ที่ 8 ชื่อว่าอนุครหะ การสร้ างที่ชื่อว่าอนุครหะนันได้
้ แก่ คุณงามความดี
(สาตตวิกะ) และกิเลสตัณหา (ตามสะ) |
การสร้ าง 5 ครัง้ เหล่านี ้เรี ยกว่า ไวกฤตะ (การสร้ างรอง) ส่วนการสร้ างอีก 3 ครัง้ เรี ยกว่า
ปรากฤตะ (การสร้ างหลัก) || 1:5:24
การสร้ างครัง้ ที่ 9 เรี ยกว่า เกามาระ (เยาวชน) รวมปรากฤตะและไวกฤตะเข้ าด้ วยกัน |
การสร้ างทัง้ 9 ครัง้ ดังที่กล่าวมานี ้แล จัดว่าเป็ นการสร้ างของพระผู้เป็ นเจ้ า
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ลเป็ นงมูลเหตุของโลก
ก
ั
น
ปรากฤตะ (การสร้ างหลั
ก
)
และ
ไวกฤตะ
(การสร้
า
งรอง) า
ำ
ส
(พระประชาบดี) || 1:5:25

ท่านอยากจะฟั งเรื่ องราวของพระผู้เป็ นเจ้ าขณะที่ทรงสร้ างโลกอะไรอื่นอีกไหม || 1:5:26134

คัมภี ร์วิษณุปุราณะได้ กล่าวว่า พระพรหมาทรงสร้ างสรรพสิ่ง ทัง้ การสร้ างหลัก
และการสร้ างรอง จานวน 9 ครัง้ สัตว์ทงหลายถู
ั้
กสร้ างด้ วยกรรมที่ดีและกรรมที่เลวในกาลก่อน
ไม่มีผ้ ูใดสามารถหลุดพ้ นไปจากกรรมนัน้ ได้ ดัง นัน้ สัตว์ ทงั ้ หลายจะวนเวี ยนอยู่ในสังสารวัฏ นี ้
เมื่ อพระพรหมาสร้ างโลกขึน้ วิญ ญาณเหล่านี ก้ ็ จะเกิ ดขึน้ และพระพรหมาจะเพิ่ม อาตมันของ
พระองค์ไว้ ด้วย คัมภีร์วิษณุปรุ าณะได้ กล่าวถึงกาเนิดของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่สาคัญไว้ ดังต่อไปนี ้
2.2.2.1 การกาเนิดเทพ คัมภีร์วิษณุปรุ าณะได้ กล่าวว่าพระพรหมา
ทรงสร้ างเทพต่างๆ ขึ ้น โดย “การสร้ างอูรธวโสรตัส” ซึ่งเป็ นการสร้ างครัง้ ที่ 6 เรี ยกว่า “เทวสรคะ”
คือ การสร้ างเทพเจ้ า การสร้ างครัง้ นี ้พระพรหมาได้ พิจารณาถึงสิ่งที่ประกอบด้ วยสัตตวะ (ความ
ดี) จึงทาให้ อูรธวโสรตะเกิดขึน้ สัตว์เหล่านีเ้ ต็มไปด้ วยความสุขและความปี ติ ดังข้ อความที่
กล่าวถึงการสร้ างเหล่าเทพไว้ ดงั นี ้
และต่อจากนันการสร้
้
างอูรธวโสรตัสซึง่ เป็ นการสร้ างครัง้ ที่ 6 เรี ยกว่า เทวสรคะ
(การสร้ างเทพเจ้ า) || 1:5:22135
หลังจากรู้ วา่ การสร้ างนันไม่
้ สมั ฤทธิ์ผลต่อจากนัน้ พระพรหมาจึงได้ พิจารณาถึงสิ่งอื่น
134
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และสิ่งที่ประกอบด้ วยสัตตวะ (ความดี) ชื่อว่า อูรธวโสรตะ ก็เกิดขึ ้น|| 1:5:12
สัตว์เหล่านันเต็
้ มไปด้ วยความสุขและความปี ติ เปิ ดเผยทังภายในและภายนอกและ
้
ปรากฏให้ เห็นทังภายในและภายนอก
้
ถูกเรี ยกว่า ต้ นกาเนิดของอูรธวาโสรตะ|| 1:5:13136

คัมภี ร์วิษณุปุราณะกล่าวว่าเทพทัง้ หลายเกิดขึน้ ด้ วยอานาจสัต ตวคุณ
เกิ ดจากปากของพระพรหมา ร่ า งกายที่ ถูกทิง้ หลัง จากการสร้ างซึ่ง มี คุณสมบัติของสัต ตวะจึง
กลายเป็ นกลางวัน เทพจะมีพลังเวลากลางวัน137 นอกจากการกล่าวถึงการสร้ างเทพเจ้ าโดยรวม
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ซึง่ เกิดขึ ้นในคราวสร้ างจักรวาลพร้ อมกับสิ่งต่างๆ แล้ ว เมื่อพิจารณาเนื ้อหาในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะ
ไว้ ดงั นี ้

(1) พระวิษณุ คัมภีร์วิษณุปรุ าณะกล่าวถึงพระวิษณุในฐานะพระเป็ น
เจ้ าสู ง สุ ด โดยให้ รายละเอี ย ดว่ า พระวิ ษ ณุ คื อ พรหมั น หรื อ ปรมาตมัน ผู้ ไม่ มี เ บื อ้ งต้ น ไม่
เปลี่ยนแปลง ไม่มีที่สิ ้นสุด คงอยู่นิรันดร พระวิษณุนนเป็
ั ้ นผู้สร้ างจึงสร้ างพระองค์เอง อยู่ในฐานะ
ผู้รักษาจึงรักษาพระองค์เอง และอยูใ่ นฐานะผู้ทาลายจึงทาลายพระองค์เอง ทรงเป็ นเทพเจ้ าผู้ไม่มี
การเริ่ มต้ น ทรงเป็ นบ่อเกิดของสรรพสิ่ง พระวิษณุเป็ นสรรพสิ่ง เป็ นสิ่งที่มีอยู่แล้ ว หาจุดเริ่ มต้ น
ไม่ได้ ซึ่งเป็ นสภาวะที่ กล่าวถึง ในลักษณะนิรคุณพรหม นอกจากนีย้ ังกล่าวถึงในลักษณะของ
สคุนพรหมว่าพระวิษณุผ้ มู ีพระรูปปรากฏทรงไว้ ซึ่งคทา สังข์ จักร ดาบหรื อธนู138 (โดยทัว่ ไปนิยม
กล่าวว่าพระวิษณุ ถือ สังข์ จักร คทา และดอกบัว 139) พระวิษณุมีครุ ฑเป็ นพาหนะ และมีเศษะ
นาคราชเป็ นรู ปลักษณะหนึ่งในการปกครองบาดาล คัมภี ร์วิษณุปุราณะกล่าวถึงพระวิษณุไ ว้
ดังตัวอย่าง
ขอนอบน้ อมพระองค์ผ้ เู ป็ นพรหมสูงสุดเป็ นสถานะสูงสุดของพระวิษณุ
ผู้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่เกิด มีความบริ สทุ ธิ์ ไม่มีรูป (นิรคุณ) ปราศจากกิเลส|| 1:14:38
ผู้ไม่สงู ไม่เตี ้ย ไม่อ้วน ไม่ดา ไม่แดง ไม่มีความเสน่หา ไม่มีฉายา (เงา)
136
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Ibid., 17.
138
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ไม่บอบบาง ไม่สามารถครอบครองได้ ไม่มีร่างกาย || 1:14:39
ผู้ไม่ใช่อากาศ ผู้ไม่สามารถสัมผัสได้ ผู้ปราศจากกลิ่น ผู้ปราศจากรส
ผู้ไม่มีจกั ษุ ผู้ไม่มีโสต ผู้ไม่เคลื่อนที่ ผู้ไม่มีคาพูด ไม่มีลมหายใจ และไม่มีมนัส || 1:14:40
ผู้ไม่มีนามและไม่มีโคตร ผู้ไม่มสี ขุ ไม่มีแสงสว่าง ผู้ไม่มีเหตุ ไม่มีความกลัว
ปราศจากความลังเลสงสัย ผู้ตื่นอยู่เสมอ ผู้ไม่แก่ ผู้ไม่ตาย || 1:14:41
ผู้ไม่มีกิเลสตัณหา ผู้ไม่มีเสียง ผู้ไม่ตาย ผู้ไม่มีคติ ผู้ไม่มีสิ่งใดปกคลุม
ซึง่ เป็ นที่ตงอั
ั ้ นสูงสุดของพระวิษณุผ้ ไู ม่มีเบื ้องต้ นและที่สดุ || 1:14:42140
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คัมำภีร์วิษณุปรุ าณะกล่าวว่าพระวิษาณุงเป็ นผู้ไม่มีเบื ้องต้ น ไม่เกิด ไม่เสื่อม
ส

สลาย พระนามที่เรี ยกพระวิษณุวา่ “พระนารายณ์ ” นันมาจากพระองค์
้
มีน ้าซึ่งเกิดจากปรมาตมัน

เป็ นที่ พัก ในขณะที่ ท รงสร้ างสรรพสิ่ ง ในเวลาเริ่ ม ต้ น กั ล ป์ โดยทรงอยู่ ใ นรู ป ของ พระพรหมา
การอธิ บายว่า “นารายณ์ ” มาจาก “นา้ ” อันเป็ นที่พักของ “นาระ” คือปรมาตมันนัน้ เหมือนกับ
การอธิบายที่ปรากฏในคัมภีร์มนุธรรมศาสตร์ เช่นเดียวกัน ดังความว่า
ในคราวสิ ้นกัลป์ในอดีต พระพรหมาผู้เป็ นเจ้ าผู้ทรงเปี่ ยมไปด้ วยความเที่ยงธรรม
ทรงตื่นจากนิทรารมณ์แล้ วก็ทรงเห็นโลกที่วา่ งเปล่า || 1:4:3
พระนารายณ์ผ้ เู ป็ นเจ้ า ทรงเป็ นพระเป็ นเจ้ าสูงสุด เป็ นอจินไตย ทรงเป็ นจอมของเทพเจ้ า
เหล่าอื่น ปรากฏสภาวะเป็ นพระพรหมา ทรงเป็ นเทพเจ้ าผู้ไม่มีการเริ่ มต้ น
ทรงเป็ นบ่อเกิดของสรรพสิ่ง || 1:4:4
อนึง่ ในตอนนี ้ (พระมุนีทงหลาย)
ั้
ย่อมกล่าวโศลกนี ้ซ ้าแล้ วซ ้าอีกว่าพระนารายณ์
เทพเจ้ าผู้ทรงมีพระรู ปเป็ นพระพรหมาทรงเป็ นทังผู
้ ้ สร้ างและผู้ทาลายโลก || 1:4:5
น ้า (อาปะ) ซึง่ เกิดจากนระ (ปรมาตมัน) นัน่ เองถูกเรี ยกว่า นาระ
น ้า (อาปะ) นันเคยเป็
้
นที่พกั ของนาระนัน้ ดังนัน้ นาระ จึงถูกเรี ยกว่านารายณ์ || 1:4:6141
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คัม ภี ร์ วิ ษ ณุ ปุร าณะยัง กล่ า วถึ ง พระนางลัก ษมี ผ้ ู เป็ นพระชายาของ
พระวิษณุไว้ วา่ พระนางลักษมีเป็ นธิดาของขยาติและฤษีภฤคุ และพระนางเป็ นผู้ที่ถือกาเนิดมาจาก
การกวนเกษี ยรสมุทร นอกจากพระวิษณุจะมีสภาวะต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้ ว พระวิษณุจะอวตาร
หรื อกาเนิดลงมาในโลกเพื่อช่วยเหลือมนุษย์ โดยพระลักษมีจะลงมาเกิดเป็ นพระชายาคูพ่ ระบารมี
ด้ วยเสมอ ดังความว่า
ในกาลก่อน พระศรี เกิดขึ ้นในนางขยาติของภฺฤคุ ต่อมาพระนางเกิดขึ ้นในมหาสมุทร

ม
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เมื่อใดพระชนารถ ผูส
้ ย ้ายีความเดือดร้ อนของคน (พระวิษณุ) ผู้เป็ นเทพแห่งเทพ
เพราะการกวนน ้าอมฤต โดยความพยายามของเทพและทานพ || 1:9:141

ทรงเป็ นเจ้ าของจักรวาล กระทาการอวตารมา เมื่อนันพระศรี
้
ก็จะมาเกิดเป็ นเพื่อน

พระองค์ || 1:9:142
เมื่อพระหริ เกิดเป็ นคนแคระ พระนางจะเกิดเป็ นดอกบัว แต่เมื่อใดพระภาควะผู้เป็ น
เชื ้อสายของภฤคุเกิดเป็ นปรศุราม พระนางนี ้ก็จะเกิดเป็ นธรณี (แผ่นดิน) || 1:9:143
ในความเป็ นรฆุวงศ์ของพระองค์ (พระราม) พระนางก็จะเกิดเป็ นสีดา ในการเกิดเป็ น
พระกฤษณะ พระนางก็จะเกิดเป็ นนางรุ กมินี และในการอวตารอื่นอีก พระนางก็จะเป็ น
ผู้ช่วยเหลือของพระวิษณุ || 1:9:144
ในความเป็ นเทพ พระองค์ก็มีอยู่ในร่ างกายของเทพ ในความเป็ นมนุษย์ พระองค์ก็มีรูป
เป็ นมนุษย์ พระนางกระทารู ปตามร่ างกายของพระวิษณุให้ เป็ นรู ปของตนเอง || 1:9:145142

คัมภี ร์วิษณุปุราณะกล่าวว่าพระวิษณุเป็ นเหตุให้ เกิดนา้ ฝน และแม่นา้
คงคาอันศักดิส์ ิทธิ์เกิดจากพระบาทังคุฐ (นิ ้วหัวแม่เท้ า) ของพระวิษณุ หลังจากนันจึ
้ งตกลงไปที่ เขา
เมรุ และพระศิวะเอาศีรษะรองรับแม่นา้ สายหนึ่งใน 4 สายที่ ไหลแยกออกจากแม่นา้ คงคา ดัง
ความว่า
ด้ วยประการดังกล่าวมานี ้แดนแห่งพระวิษณุนี ้เป็ นสภาวะที่บริ สทุ ธิ์เป็ นแดนชันที
้ ่3
เป็ นแดนค ้าจุ้นโลกทัง้ 3 (และ) เป็ นเหตุให้ เกิดน ้าฝน || 2:8:107
142
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ดูกรท่านพราหมณ์ แม่น ้าคงคาซึง่ เป็ นแม่น ้าที่ชาบาปได้ ทงหมด
ั้
มีสีน ้าตาลแดง
เหมือนเครื่ องไล้ ทาร่ างกายของนางฟ้าก็ถือกาเนิดจากดินแดนนัน้ || 2:8:108
ดาวเหนือ (ธรุ วะ) รองรับแม่น ้าคงคาซึง่ มีกระแสเกิดจากบริ เวณพระนขาของพระบาทังคุฐ
(นิ ้วหัวแม่เท้ า) รู ปดอกบัวข้ างซ้ ายของพระวิษณุด้วยภักดีด้วยเศียรเกล้ า || 2:8:109
จากนันฤษี
้ ทงั ้ 7 ตนผู้มงุ่ มัน่ บาเพ็ญพรตกาหนดลมหายใจ มีชฎามุน่ เป็ นมวย
ก็สถิตอยู่ในน ้าด้ วยเกลียวคลื่นของแม่น ้าคงคา || 2:8:110
จันทรมณฑลซึง่ ถูกโอบล้ อมรอบด้ วยกระแสน ้าอันต่อเนื่องของแม่น ้าคงคานัน้
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ก
ั
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หลังจากที่ไหลออกจากจั
น
ทรมณฑลแล้
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้าคงคานั
ำ
ส
ย่อมทาให้ เกิดความงดงามยิ่งนักในขณะที่ตกลงมาใกล้ || 2:8:111

ไปบนเขาเมรุ ไหลไปยังทิศทัง้ 4 เพื่อชาระโลกให้ สะอาดหมดจด || 2:8:112
แม่น ้าคงคาสายเดียวนันแหละแยกเป็
้
น 4 สาย คือ สีตา อลกนันทา จักษุ และภัทรา
ไหลบ่าไปในทิศทัง้ 4 || 2:8:113
พระมหาเทพ (พระศิวะ) มีความยินดีใช้ ศีรษะรองรับแม่น ้าสายหนึง่ ที่ไหลแยกออกไป
ทางทิศทักษิ ณชื่อว่าอลกนันทาเอาไว้ เกินกว่าร้ อยปี || 2:8:114
หลังจากที่ไหลออกจากมวยชฎาของพระศัมภุเทพเจ้ า (พระศิวะ) แล้ ว
แม่น ้าคงคาซึง่ เต็มไปด้ วยก้ อนกรวดทรายก็ไหลไปชาระบุตรทังหลายของสาครผู
้
้ มีบาปให้
สะอาดแล้ วก็นาไปสูส่ วรรค์143 || 2:8:115

คัมภีร์วิษณุปรุ าณะได้ กล่าวว่าพระวิษณุเป็ นผู้ที่ไม่มีเบื ้องต้ น ไม่เกิด ไม่
เปลี่ยนแปลงและไม่เสื่อม มีอยูน่ ิจนิรันดร พระองค์เป็ นสรรพสิ่ง มีพระรูปที่ปรากฏและไม่ปรากฏ
พระองค์เป็ นผู้สร้ าง ดารงรักษาและทาลาย เมื่อปรากฏพระรูปพระองค์จะมี 4 กร มีพระชายาคือ
พระลักษมี พระวิษณุที่กล่าวถึงในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะจึงมิใช่เป็ นเพียงเทพ 1 ในตริมรู ติ หากแต่คือ
พระเป็ นเจ้ าสูงสุด พระวิษณุในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะจึงได้ รับการกล่าวถึงทังในลั
้ กษณะนิรคุณพรหม
และสคุณพรหม
(2) พระพรหมา คั ม ภี ร์ วิ ษ ณุ ปุ ร าณะกล่ า วถึ ง การก าเนิ ด ของ
พระพรหมาไว้ ว่ า พระพรหมาเป็ นเทพผู้ เกิ ด ในดอกบัว ซึ่ ง ออกจากนาภี ข องพระนารายณ์
143
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พระพรหมามี 4 พักตร์ หลัง จากเมื่อโลกประลัยลง พระโยคีทงั ้ หลายที่อยู่ในชนโลกจะระลึกถึง
พระองค์ พระพรหมาก็จะสร้ างโลกขึ ้นใหม่อีกครัง้ 144 พระพรหมาเป็ นรูปหนึ่งของพระวิษณุ เกิดมา
จากไข่ข นาดใหญ่ ซึ่ง สร้ างมาจากประกฤติที่ อ าศัย อยู่ใ นน า้ เมื่ อ คราวสร้ างจัก รวาล และเมื่ อ
พระนารายณ์ทรงตื่นจากการบรรทมบนบัลลังก์พญานาคราชเศษะ จะทรงอยู่ในรูปของพระพรหมา
เพื่อสร้ างจักรวาลขึ ้นใหม่อีกครัง้ ดังข้ อความว่า
ไข่นนเจริ
ั ้ ญเติบโตขึ ้นตามลาดับเหมือนกับฟองน ้า
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ในน ้าจึงกลายมาเป็ส
นรู ปประเสริ ฐของพระวิษณุในรู ปของพระพรหมา || 1:2:55

ดูกรท่านผู้อจั ฉริ ยะที่สดุ ในเวลาต่อมาไข่ขนาดใหญ่นนั ้ ซึง่ สร้ างมาจากประกฤติอาศัยอยู่

้
ษณุผ้ เู ป็ นเจ้ าแห่งโลก พระองค์เองไม่ปรากฏพระรู ป
ณ เวลานันพระวิ
แต่มีพระรู ปปรากฏอยู่ในรู ปของพระพรหมา || 1:2:56145
เมื่อโลกถูกทาให้ เป็ นมหาสมุทร หลังจากได้ กลืนกินสัตว์ทงหลาย
ั้
พระผู้เป็ นเจ้ าสูงสุดนอนอยู่ที่นอนบัลลังก์นาค || 1:2:64

หลังจากตื่นแล้ ว ดารงไว้ ซงึ่ เพศของพระพรหมา ได้ กระทาการสร้ างโลกอีกครัง้ || 1:2:65
พระองค์ได้ รับพระนามว่าพระพรหมาผู้สร้ าง พระวิษณุผ้ รู ักษา และพระศิวะผู้ทาลาย
ตามหน้ าที่ของตน) พระชนารทนะคือพระผู้เป็ นเจ้ าองค์เดียวเท่านัน้ || 1:2:66146...
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ภาพที่ 1 พระวิษณุอยูใ่ นรูปของพระนารายณ์ ทรงตื่นจากบรรทมและทรงอยูใ่ นรูปของ
พระพรหมาเพื่อสร้ างจักรวาล
ที่มา: Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa (Gorakhapura: Gītāpresa, 1990),
cover.
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พระพรหมาเกิดขึ ้นเมื่อคราวกาเนิดจักรวาล พระองค์กาเนิดจากไข่ขนาด
ใหญ่ โดยพระองค์คือพระรู ปหนึ่งของพระวิษณุเมื่อจะทรงสร้ างโลกและสรรพสิ่ง คัมภี ร์วิษณุ
ปุราณะกล่าวว่าในการสร้ างจักรวาลนัน้ พระพรหมาทรงเป็ นเพี ยงเครื่ องมือในการสร้ างเท่านัน้
เนื่ อ งจากอ านาจในการสร้ างทัง้ หลายเกิ ด จากเหตุคื อ ประธานะซึ่ ง ก็ คื อ พระวิ ษ ณุ นั่น เอง 147
พระพรหมาในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะจึงเป็ นเพียงพระรู ปหนึง่ ของพระวิษณุเมื่อกาเนิดจักรวาลเท่านัน้
(3) พระรุ ทระ หรื อพระศิวะ คัมภีร์วิษณุปรุ าณะยังได้ กล่าวถึงการถือ
กาเนิดของเทพรุ ทระว่า กาเนิด จากการเพ่ง พินิจ ของพระพรหมาจึง เกิ ด พระโอรสซึ่ง มี ลักษณะ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
เมืส
่อขอประทานนามจากพระพรหมา พระพรหมาจึงประทานพระนามว่า

เหมือนกับพระองค์ พระโอรสนันมี
้ สีพระวรกายสีดาแดง ปรากฏบนพระเพลาของพระพรหมาและ
ทรงส่งเสียงร้ องไห้

“รุ ทระ” และประทานพระนามอีก 7 พระนาม คือ ภวะ ศรวะ อีศาน ปศุปติ

ภีมะ อุคระ และ

มหาเทพ จากนันประทานวิ
้
มาน พระมเหสีและพระโอรสให้ ด้วย พระมเหสีของรุทระคือพระนาง
สตีผ้ เู ป็ นธิดาของพระทักษะ และพระนางอุมาผู้เป็ นธิดาของพระหิมวัต ดังข้ อความว่า
ในตอนต้ นกัลป์พระพรหมาทรงเพ่งพินิจถึงบุตรที่เหมือนกับพระองค์
จากนันกุ
้ มารผู้มีสีกายดาแดงก็ได้ ปรากฏบนพระเพลาของพระองค์ทนั ที || 1:8:2
ดูกรท่านพราหมณ์ผ้ ปู ระเสริ ฐ ขณะนันกุ
้ มารนันร้
้ องไห้ น ้าเสียงน่าเอ็นดู
พลางวิ่งไปทัว่ พระพรหมาจึงร้ องถามกุมารนันผู
้ ้ กาลังร้ องไห้ “เธอร้ องไห้ ทาไม” || 1:8:3
กุมารตอบว่า “ขอพระองค์โปรดประทานนามแก่ข้าพเจ้ าด้ วยเถิด” ขณะนันพระประชาบดี
้
นันรั
้ บสัง่ กับกุมารนันว่
้ า “ดูกรเทพเจ้ า เธอจงชื่อว่ารุ ทระ เธออย่าร้ องไห้ จงอดทน”
หลังจากพระพรหมารับสัง่ อย่างนี ้แล้ ว กุมารนันก็
้ ร้องไห้ ซ ้าแล้ วซ ้าอีกถึง 7 ครัง้ || 1:8:4
จากนันพระเป็
้
นเจ้ าสูงสุดก็ได้ ประทานนามอีก 7 นามแก่กมุ ารนัน้
และพระเป็ นเจ้ าสูงสุดนันก็
้ ยงั ได้ ประทานวิมาน 8 แห่งนี ้พร้ อมทังภรรยาและบุ
้
ตร || 1:8:5
ดูกรท่านพราหมณ์ พระประชาบดีนนทรงเรี
ั้
ยกกุมารเหล่านันว่
้ า ภวะ ศรวะ
อีศาน ปศุปติ ภีมะ อุคระ และมหาเทพ || 1:8:6
ต่อมาพระองค์ก็ทรงขนานนามและทรงมอบหมายสถานะเหล่านี ้แด่กมุ ารเหล่านัน้
147
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สถานะเหล่านันมี
้ หลายรู ปแบบตามลาดับดังนี ้คือ ดวงอาทิตย์ น ้า แผ่นดิน ลม ไฟ
อากาศ พราหมณ์ผ้ ปู ระกอบพิธีกรรมและดวงจันทร์ || 1:8:7
ดูกรท่านพราหมณ์ผ้ ปู ระเสริ ฐ ภรรยาของพระอาทิตย์เป็ นต้ น มีชื่อว่ารุ ทระเป็ นอาทิ
ได้ แก่ สวรจลา อุษา วิเกศี ศิวา สวาหา ทิศา ทีกษา และโรหิณีตามลาดับ
ดูกรท่านผู้มีโชคมาก ท่านจงฟั งชื่อบุตรของพวกเขาจากข้ าพเจ้ า || 1:8:8-9
โลกนี ้เต็มไปด้ วยลูกหลานของท่านเหล่านัน้ || 1:8:10
บุตรของเขาเหล่านันว่
้ าตามลาดับคือ ศไนจระ (พระเสาร์ ) ศุกร์ (พระศุกร์ ) โลหิตางคะ
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พระรุ ทระผู้มีลกั ษณะดัำงที่กล่าวมานี ้นันได้
้ สมรสกับนางสตีาง
ส

(พระอังคาร) มโนชวะ สกันทะ สรคะ สันตานะ และพุทธะ (พระพุธ) || 1:8:11
ธิดาผู้งดงามของพระประชาบดีนามว่าทักษะนัน่ เอง || 1:8:12

ดูกรท่านพราหมณ์ผ้ ปู ระเสริ ฐ และเพราะความโกรธของพระทักษะ นางสตีนนั ้
ก็สละชีวิตตนเอง นางไปเกิดเป็ นธิดาของพระหิมวัตและนางเมนา (นามว่าอุมา) || 1:8:13
และพระหระผู้เป็ นเจ้ า (รุ ทระ) ก็ได้ อภิเษกสมรสกับนางอุมาอีกครัง้ หนึง่ || 1:8:14148

เทพรุทระหรื อพระศิวะหรื อพระหระถูกกล่าวว่ามีกาเนิดจากพระพรหมา
ฐานะของเทพรุ ทระแม้ จ ะถูกกล่าวว่ ามี สถานะที่ไ ด้ รับการยกย่อง และกล่าวถึง พระรุ ทระเป็ น
พระรู ปหนึ่งของพระวิษณุในการประลัยจักรวาล แต่สถานะของเทพรุ ทระก็มิได้ เป็ นเทพสูงสุดที่
สามารถเทียบเท่ากับพระวิษณุได้ การกล่าวถึงเทพรุ ทระจึงเป็ นการกล่าวถึง อย่างมีนยั แสดงให้
เห็นว่าพระวิษณุมีความยิ่งใหญ่เหนือเทพรุทระ
คัมภีร์วิษณุปรุ าณะกล่าวถึงการกาเนิดของเทพทัง้ 3 โดยพระวิษณุได้ รับ
การยกย่องและกล่าวถึงในฐานะพระเป็ นเจ้ าสูงสุด โดยอธิบายให้ เห็นทังในลั
้ กษณะนิรคุณพรหม
และสคุณพรหมัน ดังนันจึ
้ งอาจกล่าวได้ ว่าพระวิษณุเป็ นความจริ งสูงสุด เป็ นผู้มีอยู่ตลอดกาล
พระพรหมาเป็ นรูปลักษณ์หนึ่งของพระวิษณุซึ่งมีหน้ าที่ในการสร้ างจักรวาลและสรรพสิ่งเมื่อคราว
เริ่ มต้ นกัลป์ พระรุทระหรื อพระศิวะเป็ นผู้ที่ พระพรหมาสร้ างขึ ้นมาเท่านัน้ บทบาทและฐานะของ
พระพรหมาและพระรุทระที่กล่าวถึงในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะมิได้ แสดงให้ เห็นถึงความเป็ นเทพในหมู่
148
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ตริ มูรติที่เท่าเทียมกับพระวิษณุ แต่คมั ภีร์วิษณุปรุ าณะมุ่งเน้ นย ้าว่าพระวิษณุเป็ นพระเป็ นเจ้ าสูง
สุดแต่เพียงพระองค์เดียว และยังแสดงให้ เห็นนัยแห่งการข่มกันว่า พระพรหมาเป็ นเพียงส่วนหนึ่ง
ของอานาจของพระวิ ษณุเ ท่า นัน้

ส่วนพระรุ ทระนอกจากจะถูกกดลงให้ เป็ นเพี ยงเทพที่ ถูก

พระพรหมาสร้ างขึ ้นมาแล้ ว นัยแห่งการอธิบายถึงกาเนิดของแม่น ้าคงคาจากพระบาทังคุฐ (นิ ้วหัว
แม่เท้ า) ของพระวิษณุ แล้ วไหลลงมาอย่างรุ นแรงจนกระทัง่ พระศิวะทรงต้ องใช้ พระเศียรรองรับ
สายน ้าคงคาเพื่อชะลอความรุ นแรงของแม่นา้ คงคาไว้ นนั ้ ยังสื่อแสดงให้ เห็นถึง ความเหนือกว่า
ความยิ่งใหญ่ และมีอานาจที่สูงส่งกว่าของพระวิษณุอีกด้ วย

ดังนันการกล่
้
าวถึงเทพทัง้ 3 ใน
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สกผนวกรวมควบกลืนอธิบายว่าพระพรหมาและเทพรุทระมีฐานะเป็ นเพียง
ทัง้ 3 แต่อานาจทังหมดถู
้

ตริ มูรติ แม้ จะแสดงให้ เห็นถึงบทบาทหน้ าที่ในการสร้ าง การดารงรัก ษาและการทาลายของเทพ
ส่วนหนึง่ ของพระวิษณุผ้ เู ป็ นพระเป็ นเจ้ าสูงสุด

2.2.2.2 การกาเนิดอสูร แทตย์ รากษส ยักษ์ และคนธรรพ์
คัมภีร์วิษณุปรุ าณะกล่าวถึงการกาเนิดอสูร แทตย์ รากษส ยักษ์ คนธรรพ์ ไว้ วา่ พระพรหมาสร้ าง
อสูรขึ ้นขณะที่พระองค์กาลังเพ่งพิจารณาด้ วยตมัสคุณ อสูรจึงเกิดขึ ้นมาจากสะโพกของพระองค์
เป็ นลาดับแรก เมื่อพระพรหมาทรงสร้ างสัตว์ทงหลายที
ั้
่อ่อนแรงด้ วยความหิวกระหาย สัตว์เหล่านัน้
จึงเกิดมามีหลายลักษณะ ต่างวิ่งมาหาพระพรหมา กล่าวแก่พระพรหมาว่า “จงอย่าทาอย่างนี ้
จงรักษาผู้นี ้ไว้ เถิด” สัตว์เหล่านันจึ
้ งได้ ชื่อว่าพวกรากษส สัตว์ที่กล่าวว่า “พวกเราจะเคี ้ยวกิน”
สัตว์เหล่านันจึ
้ งเรี ยกว่าพวกยักษ์

ส่วนคนธรรพ์นนเกิ
ั ้ ดจากพระวรกายของพระพรหมาขณะกาลัง

ขับร้ อง ดังนันพวกเขาได้
้
ดื่มด่าน ้าเสียงของพระพรหมา จึงมีชื่อว่า คนธรรพ์ ดังข้ อความที่ปรากฏ
ในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะ ดังนี ้
เมื่อพระประชาบดีกาลังเพ่งพิจารณาด้ วยตมัสคุณ ตมัสคุณก็เป็ นสิ่งที่เพิ่มเข้ ามา
ต่อมาอสูรก็เกิดขึ ้นเป็ นอันดับแรก โดยสร้ างจากสะโพก || 1:5:31
และต่อจากนันพระเป็
้
นเจ้ านันก็
้ ได้ ทรงสร้ างสัตว์ทงหลายที
ั้
่ออ่ นแรง
ด้ วยความหิวกระหาย สัตว์เหล่านันเกิ
้ ดมามีหลายลักษณะ มีหนวดเครา
จากนันสั
้ ตว์เหล่านัน้ ก็วิ่งตรงเข้ าไปหาพระผู้เป็ นเจ้ าสูงสุด || 1:5:42
สัตว์ทงหลายที
ั้
่กล่าวว่า “ข้ าแต่พระเป็ นเจ้ าขอพระองค์ จงอย่าทาอย่างนี ้
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จงรักษาผู้นี ้ไว้ เถิด” สัตว์เหล่านันชื
้ ่อว่าพวกรากษส สัตว์อื่นๆ ที่กล่าวว่า
“พวกเราจะเคี ้ยวกิน” เพราะการเคี ้ยวกินสัตว์เหล่านันจึ
้ งชื่อว่าพวกยักษ์ || 1:5:43
ดูกรพราหมณ์ ทันใดนันคนธรรพ์
้
ทงหลายจึ
ั้
งเกิดขึ ้นมาจากพระวรกายของพระองค์
ซึง่ กาลังขับร้ องอยู่ เพราะฉะนันพวกเขาขณะดื
้
่มด่าน ้าเสียง(ของพระองค์)
จึงมีชื่อว่า (คันธรวะ) คนธรรพ์ || 1:5:46 149

คัมภี ร์วิษณุปุราณะกล่าวถึงอสูรว่าเกิดจากตมัสคุณซึ่งเป็ นความมืดดา

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง า ไม่มีสิริมงคล และปราศจาก
ก
ั
น
ำาวถึงว่าเป็ นผู้ถูกความโลภครอบง
สัตตวคุณ พวกแทตย์ ถส
ูกกล่
ชัว่ ร้ าย อสูรจึงมีพลังในเวลากลางคืน เพื่อแสดงให้ เห็นถึงธรรมชาติที่ ตรงข้ ามกับเทวดาที่เกิดจาก

คุณธรรม 150 เป็ นผู้ที่เบือนหน้ าหนีจากพระวิษณุ 151 ส่วนรากษส ยักษ์ และคนธรรพ์ ถูกกล่าวถึง

กาเนิดในลักษณะอธิบายถึงลักษณะเด่นและคุณสมบัตเิ ฉพาะอันนาไปสูค่ าเรี ยกชื่อเป็ นสาคัญ
2.2.2.3

การกาเนิดมนุษย์

คัมภีร์วิษณุปรุ าณะกล่าวไว้ ว่า

การสร้ างอรวากโสรตัสซึง่ เป็ นการสร้ างครัง้ ที่ 7 ซึ่งเกิดจากพระพรหมาเพ่งพินิจถึงสัจธรรมนัน้ พวก
อรวากโสรตัสก็ปรากฏออกมาจากอวยักตะ พวกเขาดารงอยู่ในความโง่เขลา มีกิเลสตัณหามาก
ต่อจากนัน้ พวกเขาก็จะมีความทุกข์มากขึ ้นเรื่ อยๆ ทาหน้ าที่อย่างต่อเนื่องและปรากฏชัดเจนทัง้
ภายในและภายนอก ในที่สดุ พวกเขาก็เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ดังข้ อความว่า
เมื่อพระองค์ผ้ ทู รงเพ่งพินิจถึงสัจธรรมอยู่เสมอเพ่งพินิจอยู่อย่างนัน้
ทันใดนันก็
้ มีอรวากโสรตัสซึง่ จะทาให้ สมั ฤทธิ์ผลได้ ปรากฏออกมาจากอวยักตะ || 1:5:16
เนื่องจากสัตว์เหล่านันหมุ
้ นเวียนลงเบื ้องล่าง ฉะนันมั
้ นจึงชื่อว่าอรวากโสรตัส
และพวกเขาปรากฏเห็นได้ ชดั เจนขึ ้น ดารงอยู่ในความโง่เขลา มีกิเลสตัณหามาก || 1:5:17
ต่อจากนันพวกเขาก็
้
จะมีความทุกข์มากขึ ้นเรื่ อยๆ ทาหน้ าที่อย่างต่อเนื่อง
และปรากฏชัดเจนทังภายในและภายนอก
้
ในที่สดุ พวกเขาก็เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์
(ทาให้ พระประสงค์ของพระเป็ นเจ้ าสัมฤทธิ์ผลได้ ) || 1:5:18152
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คัมภีร์วิษณุปรุ าณะยังระบุวา่ พระพรหมาสร้ างมนุษย์ผ้ กู ล่าวว่าเป็ นสัตว์ที่
ประเสริ ฐที่สดุ ซึ่งเรี ยกว่า อรวากโสรตัส โดยทรงสร้ างวรรณะทัง้ 4 คือ พราหมณ์เกิดจากพระโอษฐ์
ของพระพรหมา กษั ต ริ ย์ เ กิ ด มาจากพระอุร ะของพระพรหมา แพศย์ เ กิ ด มาจากพระอูรุ ข อง
พระพรหมา และศูทรเกิดจากพระบาทของพระพรหมา พระพรหมาทรงสร้ างสรรพสิ่งซึ่งแบ่งเป็ น
4 วรรณะให้ เหมาะสมกับการบวงสรวงที่สดุ เพื่อให้ การบวงสรวงสัมฤทธิ์ผล ดังความว่า
ท่านพระฤษี ปราศระผู้ประเสริ ฐได้ กล่าวว่า ดูกรท่านพราหมณ์ผ้ เู ป็ นสัตว์ที่ประเสริ ฐที่สดุ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
าง
น
ำ
ผู้ทรงเพ่งพิจารณาถึส
งความจริ ง ผู้ทรงปรารถนาที่จะสร้ างโลก || 1:6:3

ตอนแรกสัตว์ทงหลายจ
ั้
านวนมากได้ เกิดจากพระโอษฐ์ ของพระพรหมา
สัตว์ทงหลายที
ั้
่เต็มไปด้ วยรชัสคุณนัน่ แหละเกิดมาจากพระอุระของพระพรหมา
และสัตว์ทงหลายที
ั้
่เต็มไปด้ วยรชัสคุณและตมัสคุณนัน่ แหละเกิดมาจากพระอูรุ || 1:6:4
ดูกรท่านพราหมณ์ผ้ ปู ระเสริ ฐที่สดุ พระพรหมาทรงสร้ างสัตว์อื่นๆ ทังหมดที
้
่เต็มไปด้ วย
ตมัสคุณจากพระยุคลบาท จากนันพระพรหมาก็
้
ทรงสร้ างลักษณะวรรณะทัง้ 4 ไว้
ดังนี ้ || 1:6:5
ดูกรท่านพราหมณ์ผ้ ปู ระเสริ ฐที่สดุ วรรณะพราหมณ์เกิดจากพระโอษฐ์
วรรณะกษัตริ ย์เกิดจากส่วนพระอุระ วรรณะแพศย์เกิดจากส่วนพระอูรุ
และวรรณะศูทรเกิดจากส่วนพระยุคลบาท || 1:6:6
ดูกรท่านผู้มีโชค พระพรหมาทรงสร้ างสรรพสิ่งนี ้ซึง่ แบ่งเป็ น 4 วรรณะ
ให้ เหมาะสมกับการบวงสรวงที่สดุ เพื่อให้ การบวงสรวงสัมฤทธิ์ผลได้ แน่นอน || 1:6:7153

เมื่ อพระพรหมาทรงสร้ างสิ่ ง มี ชี วิต แล้ ว ก็ ทรงบัญ ญัติก ฎระเบี ย บตาม
สถานะและตามคุณสมบัติ โดยวรรณะพราหมณ์มีสถานะเป็ นผู้ประกอบพิธีกรรม วรรณะกษัตริ ย์
ต้ องเป็ นผู้ไม่หลบหนีในศึกสงคราม วรรณะแพศย์เป็ นผู้ปฏิบตั ิตามหลักธรรมของตนและวรรณะ
ศูทรเป็ นผู้ทาหน้ าที่คอยรับใช้ ดังความว่า
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และเมื่อพระองค์ทรงสร้ างสิ่งมีชีวิตแล้ วพระประชาบดีก็ทรงสร้ าง
หมูส่ ตั ว์เสร็ จแล้ วก็ทรงบัญญัติกฎระเบียบตามสถานะ (และ) ตามคุณสมบัติ || 1:6:32
ดูกรท่านผู้ประเสริ ฐ พระองค์ทรงบัญญัติหลักปฏิบตั ิสาหรับวรรณะและอาศรม
ซึง่ ยึดธรรมะ นอกจากนี ้พระองค์ก็ทรงกาหนดขอบเขตสาหรับวรรณะทังหมด
้
ผู้เชื่อถือในธรรมะอย่างเหมาะสม || 1:6:33
สถานะของวรรณะพราหมณ์ผ้ ปู ระกอบพิธีกรรมได้ รับการกาหนดว่าเป็ นสถานะ
ของพระประชาบดี สถานะของวรรณะกษัตริ ย์ผ้ ไู ม่หลบหนีในศึกสงครามได้ รับการกาหนด

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลารับงการกาหนดว่า
ก
ั
น
สถานะของวรรณะแพศย์
ผ
้
ป
ู
ฏิ
บ
ต
ั
ต
ิ
ามหลั
ก
ธรรมของตนได้
ำ
ส
ว่าเป็ นสถานะของพระอินทร์ || 1:6:34

เป็ นสถานะของพระมรุ ต (เทพแห่งลม) สถานะของวรรณะศูทรผู้ทาหน้ าที่
คอยรับใช้ ได้ รับการกาหนดว่าเป็ นสถานะของคนธรรพ์ || 1:6:35 154

คัม ภี ร์ วิ ษ ณุ ปุร าณะกล่ า วว่ า พระพรหมาทรงสร้ างมนุ ษ ย์ ขึ น้ มานั น้
ในระยะแรกเป็ นผู้มีจิตใจบริ สทุ ธิ์ เมื่อเกิดกิเลสจึงทาให้ มนุษย์เกิดความทุกข์ เมื่อสัตว์ทงหลาย
ั้
เพิ่มขึน้ ไม่ม ากนัก พระพรหมาจึง ทรงสร้ างพระโอรสของพระองค์จากดวงจิตเป็ นพราหมณ์ อีก
9 คน คือ ภฤคิ ปุลสั ตยะ ปุลหะ กรตุ อังคิรสะ มรี จิ ทักษะ อตริ วสิษฐะ และสร้ างนางขยาติ ภูติ
สัมภูติ กษมา ปรี ติ สนนติ อุรชชา อนสูยาและนางปรสูติ ประทานแก่พราหมณ์ผ้ มู ีใจสูงส่ง
ทัง้ 9 ตน จากนันพระพรหมาทรงสร้
้
างพระมนุให้ เป็ นผู้ปกครองหมู่สตั ว์และสร้ างนางศตรูปให้
เป็ นชายา สื บ วงศ์ ต ระกูล เรื่ อ ยมา จนกระทั่ง ถึ ง พระทัก ษะบุต รของนางมาริ ษ ากับ พระโอรส
ประเจตัสทัง้ 10 พระองค์ พระทักษะได้ รับบัญชาจากพระพระพรหมาให้ สร้ างประชากรและ
สรรพสัตว์ขึ ้น เบื ้องต้ นพระทักษะได้ สร้ างสรรพสัตว์ สร้ างเหล่าเทพ ฤษี พร้ อมทังคนธรรพ์
้
อสูร
และงู เมื่อประชากรยังเพิ่มขึ ้นไม่มากนัก พระทักษะทรงปรารถนาที่จะสร้ างประชากรให้ เพิ่มมาก
ขึ ้นโดยการมีเพศสัมพันธ์ อย่างถูกต้ องตามครรลองคลองธรรม จึงแต่งงานกับนางอสิกนิ ธิดาของ
พระประชาบดีชื่อว่าวีรณะ ต่อจากนันมาประชากรก็
้
เกิดขึ ้นมาจากการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งเมื่อก่อน
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ประชากรเกิดขึน้ มาจากความปรารถนา จากการมอง จากการสัมผัส และจากอานาจวิเศษแห่ง
การบาเพ็ญตบะของผู้วิเศษ คัมภีร์วิษณุปรุ าณะมีเนื ้อความดังที่กล่าวมา ดังนี ้
เมื่อสัตว์ทงหลายทั
ั้
งหมดเหล่
้
านันของผู
้
้ ที่มีปัญญานันไม่
้ เพิ่มขึ ้น ดังนันพระองค์
้
สร้ างบุตร
ทังหลายประกอบด้
้
วยจิตและบุตรอื่นๆ ให้ เป็ นเช่นเดียวกับตนเอง || 1:7:4
พราหมณ์ภฤคุ ปุลสั ตยะ ปุลหะ กรตุ อังคิรสะ มรี จิ ทักษะ อตริ วสิษฐะ
ซึง่ เกิดจากจิต || 1:7:5

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลิ สนนติ
ก
ั
าง อุรชชา อนสูยา || 1:7:7
น
ำ
พระองค์ทรงสร้ างนางขยาติ
ภู
ต
ิ
สั
ม
ภู
ต
ิ
กษมา
ปรี
ต
ส
พราหมณ์ทงั ้ 9 คนนี ้ระบุชื่อไว้ ในคัมภีร์ปรุ าณะ || 1:7:6

และนางปรสูติจากนันก็
้ ทรงประทานแก่พราหมณ์เหล่านันผู
้ ้ มใี จสูงส่ง อนึง่ พระองค์รับสัง่ ว่า
พวกเธอจงเป็ นภรรยา ดังนี ้แล้ วก็ทรงประทานให้ พราหมณ์ เหล่านัน้ || 1:7:8
สัตว์เหล่าใดมีสนทนะเป็ นอาทิที่ได้ ถกู สร้ างขึ ้นแล้ วในกาลก่อนด้ วยความดี
สัตว์ทงหลายเหล่
ั้
านันจะไม่
้
คลุกคลีในโลก ไม่ปรารถนาในหมูส่ ตั ว์ทงหลาย
ั้
|| 1:7:9
สัตว์ทงหมดเหล่
ั้
านันมี
้ ความรู้ ที่ได้ รับแล้ ว ปราศจากกิเลส ปราศจากความเห็นแก่ตวั
พระพรหมาได้ สร้ างโลกให้ กบั คนเหล่านันที
้ ่ไม่ปรารถนาสิ่งใดๆ แล้ ว || 1:7:10
ความโกรธของพระพรหมาเป็ นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพราะโลกทัง้ 3 สามารถมอดไหม้ ได้ เพราะ
ความโกรธของพระองค์ ทาให้ เกิดแสงประทีปที่กาลังลุกไหม้ ดูกรท่านมุนีในเวลานัน้
โลกทังสามจึ
้
งได้ มีแก่พระพรหมาทังหมด
้
|| 1:7:11
ในทันใดนัน้ ความร้ ายกาจที่มีแสงสว่างเสมอกับพระอาทิตย์ตอนเที่ยงวันเกิดขึน้ แล้ ว
จากหน้ าผากของพระองค์ที่มีรอยย่นที่ลกุ โพรงเพราะความโกรธ || 1:7:12
ต่อมาเขามีร่างกายเป็ นสตรี ครึ่งหนึง่ โหดร้ าย มีร่างกายที่ใหญ่ หลังจากที่พดู กับเขา
ว่าจงแบ่งร่ าง (ของท่าน) ดังนี ้แล้ วพระพรหมาก็อนั ตรธานหายไป || 1:7:13
จากนันพระองค์
้
ได้ พดู เช่นนันแล้
้ วก็ได้ ทาความเป็ นผู้หญิง ผู้ชายทัง้ 2 และแยกผู้ชาย
เป็ น 10 ส่วนและ 1 ส่วนอีก || 1:7:14
และต่อจากนันพระเป็
้
นเจ้ าเทพสูงสุดนันก็
้ ได้ ทรงจาแนกความเป็ นสตรี ให้ ออ่ นหวานและ
หยิ่งทะนง ให้ สงบเสงี่ยมและดุร้าย และก็ทรงจาแนกสตรี ให้ มหี ลากหลายส่วนเป็ นสีขาว
และสีดาเหมือนกับพระองค์ || 1:7:15

90

ดูกรท่านพราหมณ์ตอ่ จากนันพระพรหมาผู
้
้ เป็ นเจ้ าก็ทรงสร้ างพระมนูผ้ เู ป็ นสยมภู
ซึง่ เกิดจากพระพรหมาให้ เหมือนกับพระองค์เองไว้ ในตาแหน่งผู้ปกครองหมูส่ ตั ว์ || 1:7:16
และพระมนูผ้ เู ป็ นเจ้ าผู้เป็ นพระสยมภูก็ทรงเลือกสตรี นามว่าศตรู ปนัน้ ผู้ทาลายบาปได้ แล้ ว
ด้ วยตบะให้ ดารงตาแหน่งเป็ นชายา || 1:7:17
และจากบุรุษนันนางศตรู
้
ปก็ให้ กาเนิดบุตร 2 คนนามว่าปริ ยวฺรตและอุตตานบาท
และธิดา 2 คนนามว่าประสูติและอากูติ || 1:7:18155
พระทักษะผู้เป็ นพระประชาบดีผ้ เู ป็ นมหาภาคซึง่ ในอดีตได้ เป็ นบุตรแห่งพระพรหมา

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง ่อที่จะสร้ างเผ่าพงศ์
ก
ั
น
ดูกรท่านผู้มีปัญญาประเสริ
ฐ
สุ
ด
ดั
ง
นั
นเพื
้
่
อ
ที
่
จ
ะสร้
างประชากรและเพื
ำ
ส
ได้ เกิดเป็ นบุตรของนางมาริ ษากับพระโอรสประเจตัสทัง้ 10 องค์ || 1:15:74

วงศ์วานของพระองค์เอง พระทักษะผู้เป็ นมหาภาคจึงให้ กาเนิดบุตรทังหลาย
้
|| 1:15:75

เมื่อกระทาตามบัญชาของพระพรหมาเพื่อสร้ างประชากรพระองค์จงึ สร้ าง
สิ่งที่เคลื่อนที่ได้ และสิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้ สัตว์สองเท้ าและสัตว์สี่เท้ า || 1:15:76
พระทักษะนันสร้
้ าง (สิ่งเหล่านัน)
้ ตามความปรารถนาแล้ ว หลังจากนันก็
้ สร้ าง
สตรี ทงหลาย
ั้
พระองค์ได้ ประทานสตรี 10 คนแก่ธรมะ สตรี 13 คนแก่กาศยปะ
และประทานสตรี 27 คนผู้ควบคุมระบบเวลาแก่พระจันทร์ || 1:15:77
ดังนันเหล่
้ าเทพ พวกแทตย์ พวกนาค วัวควายทังหลาย
้
นกทังหลาย
้
พวกคนธรรพ์
และเหล่านางอัปสร รวมทังพวกทานพเป็
้
นต้ นก็ได้ เกิดในสตรี เหล่านัน้ || 1:15:78
ดูกรท่านไมเตรยะ ต่อจากนันมาประชากรก็
้
เกิดขึ ้นมาจากการมีเพศสัมพันธ์ ซึง่ เมื่อก่อน
ประชากรเกิดขึ ้นมาจากความปรารถนา จากการมอง จากการสัมผัสและจากอานาจวิเศษ
แห่งการบาเพ็ญตบะของผู้วิเศษทังหลายผู
้
้ บาเพ็ญตบะอย่างเข้ มงวด || 1:15:79
ท่ า นไมเตรยะผู้ ป ระเสริ ฐ กล่ า วว่ า ข้ า แต่ พ ระมหามุนี ข้ า พเจ้ าได้ ท ราบมาว่ า ในอดี ต
พระทักษะถือกาเนิดจากองคุลีข้างขวา (ของพระพรหมา) พวกกุมารประเจตัสเกิดขึ ้นมาอีก
ได้ อย่างไร || 1:15:80156…
ดูกรท่านมหามุนี ท่านจงฟั งวิธีการที่พระทักษะผู้ได้ รับบัญชาจากพระสวยัมภู
(พระพรหมา) ในอดีตว่าเธอจงสร้ างประชากร แล้ วก็สร้ างสรรพสัตว์ขึ ้น
(ดังต่อไปนี ้) || 1:15:86
155
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ในเวลานัน้ เบื ้องต้ นพระทักษะได้ สร้ างสรรพสัตว์ตามที่ปรารถนา
แล้ วก็สร้ างเหล่าเทพ ฤษี พร้ อมทังคนธรรพ์
้
อสูรและงู || 1:15:87
เมื่อพระทักษะนันก
้ าลังสร้ างประชากร ประชากรเหล่านันยั
้ งไม่เพิ่มมากขึ ้น ในเวลานัน้
พระองค์ผ้ เู ป็ นประชาบดีจงึ ใคร่ครวญถึงเหตุที่จะสร้ างประชากรอีกครัง้ || 1:15:88
พระทักษะผู้ทรงปรารถนาที่จะสร้ างประชากรให้ เพิ่มมากขึ ้นโดยการมีเพศสัมพันธ์
อย่างถูกต้ องตามครรลองจึงแต่งงานกับนางอสิกนิลกู สาวของพระประชาบดีชื่อว่าวีรณะ
นางเป็ นผู้ที่บาเพ็ญตบะอย่างเข็มงวด มีชื่อเสียง (และ) เป็ นผู้ค ้าจุนโลกไว้ || 1:15:89

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง วีรณะ || 1:15:90
ห
ก
ั
น
จึงให้ กาเนิดบุตร 5,000ำคนในนางอสิกนิผ้ เู ป็ นธิดาแห่งพระประชาบดี
ส

ในเวลานันเพราะจะสร้
้
างประชากรเป็ นเหตุพระประชาบดีผ้ มู คี วามกระตือรื อร้ น

ดูกรท่านพราหมณ์ เทพฤษี นามว่านารทะครัน้ เห็นพระโอรสเหล่านัน้ ผู้ปรารถนาจะ
เพิ่มจานวนประชากรแล้ วจึงเข้ าไปหา มีถ้อยคาไพเราะกล่าวคานี ้ว่า || 1:15:91157

ในระยะแรกของการสร้ าง มนุษย์เกิดขึ ้นด้ วยอานาจวิเศษ แต่ต่อมาเมื่อ
มนุษย์อยูร่ ่วมกันจึงเกิดการแต่งงาน และมีการเพิ่มจานวนประชากรตามธรรมชาติขึ ้น คัมภีร์วิษณุ
ปุราณะได้ กล่าวถึงการเกิดตามธรรมชาติจากครรภ์มารดาของมนุษย์ที่กล่าวว่าล้ วนแต่เต็มไปด้ วย
ความทุกข์ ดังความว่า
ดูกรท่านมุนีผ้ ปู ระเสริ ฐ อนึง่ ความเดือดร้ อนซึง่ เกิดจากครรภ์ ชาติ ชรา
อวิทยา มรณะและนรก จาแนกออกไปอีกเป็ นพันชนิด || 6:5:9
สัตว์ที่มีร่างกายละเอียดอ่อน ถูกห่อหุ้มด้ วยมดลูก ในครรภ์ซงึ่ ปกคลุมไปด้ วยรกจานวน
มาก มีหลัง คอ และกระดูกคดงอ || 6:5:10
มีความรู้ สกึ (เวทนา) เพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ เพื่อความเดือดร้ อนที่มากขึ ้น
ด้ วยอาหารจากมารดา ซึง่ มีรสเปรี ย้ ว ขม เผ็ด ร้ อน และเค็ม || 6:5:11
ยังไม่มีร่างกายแข็งแรงในการที่จะเหยียดหรื อคู้เข้ าเป็ นต้ น
นอนแช่อยู่ในอุจจาระ ปั สสาวะและเมือกจานวนมาก ถูกบีบอยู่ตลอดเวลา || 6:5:12
ยังไม่มีลมหายใจ มีการรับรู้ จดจาได้ หลายร้ อยชาติ ผูกติดอยู่กบั กรรม
157
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อย่างต่อเนื่อง อยู่ในครรภ์ด้วยความทุกข์ทรมาน || 6:5:13
สัตว์นนพอเกิ
ั้
ดมาก็มีใบหน้ าแปดเปื อ้ นไปด้ วยอุจจาระ เลือด ปั สสาวะ
และน ้าคร่ า มีกระดูกและเส้ นเอ็นเชื่อมติดกันด้ วยลมประชาบดี || 6:5:14
มีใบหน้ าคว่าลงต่า ถูกกระทาด้ วยลมกาเนิด (การเบ่ง) ที่รุนแรง
สัตว์นนมี
ั ้ ความเจ็บปวดถึงการออกมาจากมดลูกที่เจ็บระบมของมารดา || 6:5:15
ดูกรท่านพราหมณ์ผ้ ปู ระเสริ ฐ สัตว์นนเมื
ั ้ ่อได้ สมั ผัสกับลมภายนอก
ก็ประสบกับอาการมึนงงอย่างรุ นแรง และครัน้ คลอดออกมาแล้ ว

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง อนถูกชาแหละด้วย
ห
ก
ั
น
ทารกนันมี
้ ร่างกายเจ็บำ
ปวดรวดร้ าวเหมือนถูกทิ่มแทงด้ วยหนามเหมื
ส
สัตว์นนก็
ั ้ ถงึ การสูญเสียความรู้ แจ้ ง (วิชญาน) || 6:5:16

เลื่อย เหมือนหนอนที่ตกลงจากแผลเน่าเปื่ อยลงไปที่พื ้นดิน || 6:5:17

ทารกนันไม่
้ สามารถแม้ แต่ในการขัดถูตวั เอง ไม่สามารถหมุนพลิกตัวได้ เอง
จะได้ รับการอาบน ้าและอาหารมีน ้าเป็ นต้ นก็ด้วยความต้ องการของผู้อื่น || 6:5:18
ทารกนันนอนหลั
้
บอยู่บนพื ้นที่ไม่สะอาด ถูกแมลงและยุงเป็ นต้ นกินเลือด
ไม่สามารถที่จะป้องกันแมลงและยุงเป็ นต้ นเหล่านันได้
้ || 6:5:19
ความทุกข์ในการเกิดมีหลายอย่างและการเกิดย่อมมีอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าในวัยทารกเขาย่อมได้ รับความทุกข์ซงึ่ เกิดจากความไร้ เดียงสาเป็ นต้ น || 6:5:20158

นอกจากนี ค้ ัม ภี ร์ วิ ษ ณุปุร าณะยัง ได้ อ ธิ บ ายถึ ง ก าเนิ ด และหน้ า ที่ ข อง
กษัตริย์ นอกเหนือจากการเป็ นผู้ไม่หลบหนีในศึกสงครามไว้ อีกว่า พระพรหมาทรงสร้ างพระมนุให้
เหมือนกับพระองค์เองไว้ ในตาแหน่งผู้ปกครองหมูส่ ตั ว์ พระมนุและบุตรที่เกิดจากนางศตรูปซึ่งเป็ น
กษัตริย์ล้วนแล้ วแต่ดารงไว้ ซงึ่ ความกล้ าหาญ ยินดีในทางที่ชอบ ดารงไว้ ซึ่งความเพียร และดารงไว้
ซึ่งการดารงรักษา และยังมีเนื ้อหาที่กล่าวว่าพระเจ้ าแผ่นดินนันสร้
้ างจากเทพทังหมด
้
เทพอยู่ใน
ร่ างกายของกษัตริ ย์159 การเรี ยกขานกษัตริ ย์ว่า “ราชา” เกิดจากการสร้ างความพึงพอใจให้ กับ
ประชาชน เพราะเมื่ อ ไม่ มี ก ษั ต ริ ย์ เ มื่ อ ใด ประชาชนก็ จ ะได้ รั บ ความเดื อ ดร้ อน ถูก โจรผู้ร้ าย
เบียดเบียน คัมภีร์วิษณุปรุ าณะยังกล่าวถึงเรื่ องราวของพระปฤถุว่าพระองค์เป็ นผู้มีพลานุภาพ
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ธนูอาชควะ ศรทิพย์และเกราะตกลงมาจากท้ องฟ้ าเพื่อมาเป็ นอาวุธของพระองค์ พระองค์ได้ รับ
การอภิเษกเป็ น “ราชา” พระองค์มีจกั รเป็ นอาวุธ ซึ่งกล่าวว่าพระองค์เป็ นภาคหนึ่งของพระวิษณุ
และจักรเป็ นสัญลักษณ์ของกษัตริย์ผ้ ไู ด้ ชื่อว่าเป็ น “พระจักรพรรดิ” พระองค์เป็ นผู้มีบญ
ุ เสด็จไปใน
มหาสมุทร น ้าก็จะแข็งตัว แค่เพียงคิดคานึงถึงก็มีอาหารที่บริ บรู ณ์ พระปฤถุเป็ นผู้ประทานชีวิตจึง
ได้ เป็ นบิดาของแผ่นดิน แผ่นดินทังหมดจึ
้
งได้ รับสมญาว่า “ปฤถิวี” (ลูกสาวของปฤถุ) ดังเนื ้อความ
กล่าวว่า

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส
และเมื่อมือขวา (ของพระราชาเวนะ)
ถูกลูบอยู่ บุตรของเวนะชื่อว่าปฤถุ ผู้มีพลานุภาพ

ต่อมาพราหมณ์เหล่านันก็
้ ได้ ลบู มือขวาของพระราชา (เวนะ) นันนั
้ น่ เทียว || 1:13:38

มากมายส่องแสงสว่างยิ่ง โชติช่วงชัชวาลเหมือนไฟด้ วยร่ างกายของตัวเอง || 1:13:39
จากนันธนู
้ ชื่อว่าอาชควะก็ได้ ตกมาจากท้ องฟ้าเป็ นลาดับแรก
และศรทิพย์กบั เกราะก็ตกลงมาจากท้ องฟ้า || 1:13:40
ก็เมื่อปฤถุนนถื
ั ้ อกาเนิดขึ ้นมาแล้ ว สิ่งมีชีวิตทังหมดต่
้
างก็ร่าเริ งบันเทิงใจ || 1:13:41
เพราะสัตบุรุษถือกาเนิดมาแล้ วนัน่ เอง เวนะก็ได้ ไปเกิดบนสวรรค์ (ตริ ทิวะ)
บุตรผู้มีอาตมันที่ยิ่งใหญ่ได้ ปกป้องพระราชาเวนะนันจากนรกที
้
่ชื่อว่าปุท || 1:13:42
มหาสมุทรและแม่น ้าจากทุกสถานที่ก็พดั พาเอาน ้าและอัญมณีทงหมดไหลบ่
ั้
ามา
สูส่ ถานที่นนเพื
ั ้ ่อใช้ ในพิธีราชาภิเษก || 1:13:43
ในเวลานันพระปิ
้
ตามหะ พระผู้เป็ นเจ้ า (พระพรหมา) พร้ อมด้ วยหมูเ่ ทพ
และเผ่าพันธุ์องั คิรัส รวมทังสิ
้ ่งมีชีวิตที่เคลื่อนไม่ได้ และที่เคลือ่ นที่ได้ ทงหมด
ั้

ก็ได้ มารวมตัวกันแล้ วก็อภิเษกไวนยะ (บุตรแห่งเวนะหรื อปฤถุ) ให้ เป็ นพระราชา || 1:13:44
และครัน้ ได้ เห็นจักร (ของพระวิษณุ) ที่มือข้ างขวาของไวนยะ (ปฤถุ) นัน้ พระปิ ตามหะ
ก็ทราบทันทีวา่ ปฤถุเป็ นภาคหนึง่ ของพระวิษณุ จึงมีความร่ าเริ งยินดีอย่างยิ่ง || 1:13:45
มนุษย์ทกุ คนผู้จะได้ เป็ นพระเจ้ าจักรพรรดิจะมีจกั รของพระวิษณุปรากฏ
เป็ นเครื่ องหมายอยู่ที่มือ ปฤถุ บุตรแห่งเวนะผู้มีพลานุภาพมาก มีเดชมาก
เป็ นผู้ที่มีอานุภาพแม้ แต่สรวงสวรรค์ก็ต้านทานไม่ได้ นนั ้ พระองค์ได้ รับการอภิเษก
ด้ วยราไชศวรรย์สมบัติอนั ยิ่งใหญ่ตามพิธีกรรมโดยคณะท่านผู้ร้ ู ธรรมเนียม || 1:13:46-47
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ประชาชนเคยถูกบิดาของปฤถุนนกดขี
ั้
่ แต่ปฤถุนนกลั
ั ้ บทาให้ ประชาชนเบิกบาน ยินดี
เพราะการทาให้ ประชาชนเบิกบานยินดีนนั ้ พระนามของปฤถุนนจึ
ั ้ งปรากฏว่า
ราชา || 1:13:48
และเมื่อพระราชาปฤถุนนเสด็
ั ้ จยาตราในมหาสมุทร น ้าก็แข็งตัว
ภูเขาก็แยกให้ ช่องทาง และธงก็ไม่หกั โค่นลง || 1:13:49
แผ่นดินให้ ผลผลิตโดยไม่ต้องเพาะปลูก เพียงแค่คิดอาหารก็สาเร็ จได้
สัตว์จาพวกโคก็เป็ นจาพวกโคสารพัดนึก ในทุกๆ ช่อดอกไม้ กจ็ ะมีน ้าผึ ้งอยู่ || 1:13:50
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พอเมื่อราชาปฤถุนนเกิ
ั ้ ดขึ ้นมาแล้ วนัน่ เอง เมื่อการบูชาบวงสรวงที่ทาให้ บรรพบุรุษ
ในวันเสาตยะ (วันบูชาบวงสรวงโสมเทพ) || 1:13:51160

ในเวลาต่อมา บุตรแห่งเวนะ (ปฤถุ) ปรารถนาที่จะทาลายภูเขาด้ วยธนูทงแสนดอก
ั้
ทันใดนันภู
้ เขาก็ราบเรี ยบด้ วยธนูนนั่ เอง || 1:13:82
เพราะว่าก่อนการสร้ างโลก พื ้นดินนันขรุ
้ ขระไม่เสมอกัน ในอดีตการแยกกันของเมือง
และหมูบ่ ้ านไม่มีแล้ ว (ไม่มีเขตแดน) || 1:13:83
ดูกรท่านไมเตรยะ ไม่มีพืชพันธุ์ ไม่มีคอกวัว ไม่มีกสิกรรม ไม่มีเส้ นทางค้ าขาย
ทุกๆสิ่งก็เกิดขึ ้นจากบุตรของเวนะ (ปฤถุ) || 1:13:84
ดูกรท่านพราหมณ์ผ้ ปู ระเสริ ฐ ความราบเรี ยบของแผ่นดินนี ้มีทกุ ๆ ที่ พระราชาก็สร้ าง
ที่อยู่อาศัยให้ ประชาชนทังหมด
้
ณ สถานที่นนั ้ || 1:13:85
ในขณะนัน้ (ก่อนหน้ านี ้) อาหาร ผลไม้ ได้ มีแล้ วแก่ประชาชนทังหลาย
้
เมื่อพืชพันธุ์
ทังหลายถู
้
กทาลายแล้ ว อาหารนันก็
้ หาลาบากอย่างยิ่ง || 1:13:86
พระปฤถุ ผู้เป็ นที่พงึ่ ของแผ่นดิน ก็เปลี่ยนร่ างเป็ นลูกวัว เป็ นพระมนู เป็ นพระสวยัมภู
เป็ นกษัตริ ย์ และรี ดน ้านมให้ กบั แผ่นดินด้ วยมือทัง้ 2 ของตนเอง ทาให้ น ้านมทังหมด
้
กลายเป็ นพืชพันธุ์ทงหมด
ั้
เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนทังหลาย
้
|| 1:13:87
ดูกรพ่อเอ๋ย ประชาชนทังหลายด
้
ารงชีวิตอยู่ได้ สืบมาด้ วยอาหาร แม้ กระทัง่ บัดนี ้ || 1:13:88
เพราะพระปฤถุพระองค์นนเป็
ั ้ นผู้ประทานชีวิตจึงได้ เป็ นบิดาของแผ่นดิน ดังนันแผ่
้ นดิน
ทังหมดจึ
้
งได้ รับสมญาว่า “ปฤถิวี” (ลูกสาวของปฤถุ) || 1:13:89161
160
161

Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 45.
Ibid., 58.
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คัมภี ร์วิษณุปุราณะกล่าวถึงกาเนิดของมนุษย์ว่าเกิดจากการสร้ างของ
พระพรหมาเป็ นเบื อ้ งต้ น มนุษย์ ถูก สร้ างจากกรรมที่ ไ ด้ ก ระท าไว้ แบ่ง ออกเป็ นวรรณะทัง้ 4
พระพรหมาเป็ นผู้กาหนดหน้ าที่ระเบียบแบบแผนให้ กับมนุษย์ทุกคน วรรณะทัง้ 4 ซึ่งเกิดจาก
ร่ า งกายส่ว นต่า งๆ ของพระพรหมา จึ ง มี ห น้ า ที่ เ ฉพาะไม่อ าจเปลี่ ย นแปลงได้ แ ละเป็ นหน้ า ที่
ศักดิ์สิทธิ์ หน้ าที่ตามวรรณะของมนุษย์ซึ่งพระผู้เป็ นเจ้ าได้ กาหนดมาแล้ วตังแต่
้ เกิดจึงเป็ นหน้ าที่
ตายตัวและเป็ นสิ่งที่มนุษย์ต้องปฏิบตั ิตาม วรรณะที่ต่างกันจึงเป็ นเครื่ องมือกาหนดหน้ าที่ทาง
สังคม กล่าวคือ ปากของพระพรหมาซึ่งเป็ นปากศักดิ์สิทธิ์ นนั ้ ย่อมใช้ กล่าวถึงสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ คือ

ม
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ลาง
ก
ั
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ำ
สัง่ สอนและประกอบพิธีส
ทางศาสนาให้ แก่คนทุกวรรณะ แขนของพระพรหมาเป็ นแหล่งรวมแห่ง

คัม ภี ร์พ ระเวท และใช้ รับเครื่ องสัง เวยต่างๆ พราหมณ์ จึง มี หน้ า ที่ ใช้ ความรู้ อันศักดิ์สิทธิ์ อบรม
กาลังที่จะปกป้องร่ างกาย ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่ างกาย กษัตริ ย์ซึ่งมีความเป็ นเทพอยู่ใน
ตนเองจึงมีหน้ าที่ปกครองมนุษย์ ทุกวรรณะ วางกฎระเบียบและรักษาระเบียบให้ ทุกวรรณะอยู่
ร่ วมกันอย่างสงบสุข ท้ องและต้ นขานัน้ มีหน้ าที่หาเครื่ องอุปโภคบริ โภคอันจาเป็ นและสะสมไว้
สาหรับคนทุกวรรณะ แพศย์จึงมี หน้ าที่ด้านเศรษฐกิจ เช่น ค้ าขาย ทางานช่าง ทาไร่ นา การ
แสวงหาและสะสมทรัพย์จงึ เป็ นของแพศย์ซงึ่ จะแบ่งให้ พราหมณ์โดยการทาบุญ แบ่งให้ กษัตริ ย์โดย
การเสี ยภาษี และแบ่ง ให้ ศูท รโดยการเลี ย้ งดู ส่ว นศูทรซึ่ง เป็ นพระบาทนัน้ มี หน้ าที่ รองรั บให้
162
ร่างกายมัน่ คง เป็ นฐานรองรับอยูเ่ บื ้องล่างสุดมีหน้ าที่รับใช้ คนทังสามวรรณะ
้
ดังนันเมื
้ ่อมนุษย์

กาเนิดจากการสร้ างของ

พระพรหมาซึ่งเป็ นรู ปหนึ่งของพระวิษณุจึงมีหน้ าที่ที่ถูกกาหนดไว้

ตังแต่
้ ถือกาเนิดขึ ้นบนโลกนี ้แล้ ว
2.2.2.4 การกาเนิดปิ ตฺฤ (Pitṛ) “ปิ ตฺฤ” หมายถึงวิญญาณบรรพบุรุษ
ซึ่งเป็ นต้ นตระกูลของมนุษย์ทงหลาย
ั้
ในคัมภีร์ฤคเวทกล่าวไว้ ว่าเป็ นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ซึ่งอาศัย
อยูบ่ นสวรรค์ชนที
ั ้ ่ 3 ในดินแดนซึ่งเป็ นชันสู
้ งสุดของพระวิษณุ เป็ นบรรพบุรุษต้ นตระกูลผู้ซึ่งดาเนิน
รอยตามวิ ธี แ ห่ ง โบราณกาล 163 คัม ภี ร์ วิ ษ ณุ ปุ ร าณะกล่ า วถึ ง ปิ ตฤว่ า เป็ น 1 ใน 4 สิ่ ง ซึ่ ง
ประกอบด้ วย เทพ อสูร ปิ ตฤและมนุษย์ที่เรี ยกว่า “อัมภะ” ซึ่งพระพรหมาทรงสร้ างขึ ้นแล้ วเพิ่ม
162

ปรี ช า ช้ า งขวัญ ยื น และสมภาร พรหมทา, มนุ ษ ย์ กั บ ศาสนา, (กรุ ง เทพฯ: โครงการตาราคณะ

อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543), 161.
163

A.A. Macdonell H.Oldenberg and F.Max Muller, The Golden Book of the Holy Vedas, 172.
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อาตมัน ของพระองค์ ไ ว้ ด้ วย พวกปิ ตฤนัน้ เกิ ดจากสัต ตวะคุณ ของพระพรหมาจะมี พ ลัง อยู่ใ น
ช่วงเวลาระหว่างกลางวันและกลางคืน ดังข้ อความที่วา่
ท่านพราหมณ์ สัตว์ทงหลายมี
ั้
4 ประเภท ได้ แก่เทพทังหลายจนถึ
้
งสิ่งที่เคลื่อนไหว
ไม่ได้ เป็ นที่สดุ เมื่อพระพรหมาสร้ างโลกขึ ้นวิญญาณเหล่านันก็
้ จะเกิดขึ ้นมา || 1:5:29
สิ่ งทัง้ 4 เหล่านี ถ้ ูก สร้ างโดยชื่ อว่า อัมภะ (สวรรค์ แ ละโลกมนุษ ย์ ) พระพรหมาได้ เพิ่ ม
อาตมัน ของตนเอง (สิ่งทัง้ 4) ไว้ ด้วย สิ่งทัง้ 4 ได้ แก่ เทพ อสูร ปิ ตฤและมนุษย์ || 1:5:30...

ม
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ห
ลาง วยสัตตวะคุณ || 1:5:35
ก
ั
น
ำ รุษได้รับเอาร่างอื่นซึง่ ประกอบไปด้
ผู้เข้ าใจว่าเป็ นเหมืส
อนบรรพบุ

ต่อมาสิ่งลาดับสามอาศัยร่ างกายอื่นซึง่ ประกอบไปด้ วยสัตตวะคุณ ปิ ตฤทังหลายของเขา
้
ต่อมาพระเป็ นเจ้ าได้ ส ร้ างปิ ตฤทัง้ หลายเหล่านัน้ และปิ ตฤนัน้ ซึ่งดารงอยู่ใ นช่ วงเวลา
ระหว่ า งกลางวั น และกลางคื น จึ ง ถู ก สร้ างขึ น้ ในช่ ว งรอยต่ อ ระหว่ า งกลางวั น กั บ
กลางคืน || 1:5:36164

คัมภีร์วิษณุปรุ าณะกล่าวว่าเส้ นทางของพวกปิ ตฤ จะอยู่ที่ทางตอนเหนือ
ของเขาอคัส ตยะ ทางใต้ ข องเขาอชวิถิ และด้ านนอกไวศวานรบถซึ่ง จะเป็ นทางที่ สัญจรของ
พวกปิ ตฤ165 เมื่อถึงช่วงเวลาวิษุวตั ซึ่งเป็ นช่วงเวลาศักดิ์สิทธิ์ คัมภีร์วิษณุปรุ าณะยังกล่าวไว้ ด้วย
ว่า ผู้ที่เป็ นคนดี ทงั ้ หลายควรให้ เ ครื่ องสัง เวยแด่ทวยเทพ พราหมณ์ และเหล่าปิ ตฤทัง้ หลายด้ วย
ซึง่ ถือเป็ นหลักการเบื ้องต้ นที่เกี่ยวกับการให้ ทานที่เป็ นหน้ าที่ที่ควรปฏิบตั ิ166
คัมภีร์วิษณุปรุ าณะกล่าวว่าปิ ตฤกาเนิดขึ ้นจากการสร้ างของพระพรหมา
เช่นเดียวกัน ปิ ตฤเป็ นดวงวิญญาณของบรรพบุรุษที่อยู่บนสวรรค์ มนุษย์จะต้ องถวายเครื่ องสังเวย
เคารพบูชา การแสดงความเคารพนับถือต่อปิ ตฤ จึงเป็ นการแสดงออกถึงการเคารพบูชาต่อดวง
วิญญาณของบรรพชน และยังแสดงให้ เห็นวิถีของการเวียนว่ายตายเกิ ดอยู่ในสังสารวัฏของมนุษย์
ตราบที่มนุษย์ยงั ไม่บรรลุโมกษะด้ วย

164

Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 17.
Viṣṇu Purāṇa 2:8:85, see Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 235.
166
Viṣṇu Purāṇa 2:8:79, see Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 234.
165
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2.2.2.5 การกาเนิดของสัตว์ และพืช

คัมภีร์วิษณุปรุ าณะกล่าวว่า

พระพรหมาสร้ างสัตว์ตา่ งๆ ขึ ้นด้ วยการเพ่งพิจารณา เรี ยกการสร้ างนี ้ว่า “ติรยักโสรตะ” นับเป็ น
การสร้ างครัง้ ที่ 5 สัตว์พวกนี ้คือสัตว์เดรัจฉานซึง่ ถูกเรี ยกว่า “ปศุ” เพราะโง่เขลา ไม่มีความรู้แต่ถือ
ตัวว่ามีความรู้ และประพฤติในทางที่ผิด พระเกศาของพระพรหมาที่ร่วงเมื่อเห็นลักษณะที่ไม่นา่
พอใจของสัตว์เหล่านี ้ทาให้ เกิดสัตว์เลื ้อยคลานจาพวกงู เรี ยกว่า “อหิ”

จากนันพระพรหมาทรง
้

สร้ าง สัตว์ปีก ทรงสร้ างสัตว์จาพวกแกะจากพระอุระ สร้ างสัตว์จาพวกแพะจากพระโอษฐ์ สร้ าง
สัตว์จาพวกโคจากพระอุทรและจากพระปรัศว์ทงสองและสร้
ั้
างม้ า ช้ าง ลา วัว กวาง อูฐ ล่อ ละมัง่

ม
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อ
พระพรหมาทรงสร้
างพืชสมุนไพรจากพระโลมา
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
หลังจากทีส
่ทรงสร้ างสัตว์และพืชสมุนไพรแล้ วจากนันก็
้ ทรงจัดสรรลาดับสัตว์เหล่านัน้

และสัตว์ชนิดอื่นจากพระยุคลบาทของพระองค์
ของพระองค์

เพื่อใช้ บชู าบวงสรวง ดังเนื ้อความในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะที่กล่าวว่า

เมื่อพระองค์กาลังเพ่งพิจารณา ติรยักโสรตะ(สัตว์เดรัจฉาน) ก็เกิดขึ ้น
เพราะการดาเนินไปของสัตว์เดรัจฉานนัน้ ดังนันจึ
้ งถูกเรี ยกว่า ติรยักโสรตะ || 1:5:9
สัตว์เดรัจฉานนี ้ถูกเรี ยกว่า ปศุ (สัตว์) เป็ นต้ น เพราะความโง่และความไม่ร้ ู
สัตว์เดรัจฉานเหล่านัน้ ไม่มีความรู้ ถือตัวว่ามีความรู้ และประพฤติในทางที่ผิด || 1:5:10167
และหลังจากที่ทรงเห็นสัตว์เหล่านันมี
้ ลกั ษณะไม่น่าพอพระทัย พระเกศาของพระเป็ นเจ้ าก็
ได้ ร่วงหล่นและผมที่ร่วงหล่นจากพระเศียรกลับงอกขึ ้นบนพระเศียรอีกครัง้ หนึง่ || 1:5:44
จากการเคลื่อนไหว พระเกศาเหล่านันจึ
้ งกลายเป็ นสัตว์เลื ้อยคลายจาพวกงู
เพราะการร่ วงหล่นลงมาพวกมันจึงได้ ชื่อว่า อหิ (งู) จากนันพระผู
้
้ ทรงสร้ างโลกพิโรธแล้ ว
จึงทรงสร้ างสัตว์ทงหลายให้
ั้
มีจิตใจตังอยู
้ ่ในความโกรธ สัตว์เหล่านันมี
้ ลกั ษณะโกรธจัด
ดุร้ายป่ าเถื่อน กินของสดๆ เป็ นอาหาร || 1:5:45
พระพรหมาผู้เป็ นเจ้ าหลังจากที่สร้ างสัตว์เหล่านี ้แล้ ว ทรงมีศกั ตินนเป็
ั ้ นแรงกระตุ้น
จากนันจึ
้ งทรงสร้ างสัตว์อื่นๆ และทรงสร้ างพวกสัตว์ปีกตามลาดับ ตามความพอพระทัย
ของพระองค์เอง || 1:5:47
พระองค์ทรงสร้ างสัตว์จาพวกแกะจากพระอุระ ทรงสร้ างสัตว์จาพวกแพะจากพระโอษฐ์
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นอกจากนี พ้ ระประชาบดี ก็ ท รงสร้ างสัต ว์ จ าพวกโคจากพระอุ ท รและจากพระปรั ศ ว์
ทังสองด้
้
าน || 1:5:48
อนึง่ พระองค์ทรงสร้ างม้ า รวมทังช้
้ าง ลา วัว กวาง อูฐ ล่อ ละมัง่
และสัตว์ชนิดอื่นจากพระยุคลบาทของพระองค์ || 1:5:49
สมุนไพรทังหลายซึ
้
ง่ ได้ จากผลไม้ และรากไม้ เกิดมาจากพระโลมาของพระองค์
ดูกรท่านพราหมณ์ผ้ ปู ระเสริ ฐที่สดุ ในตอนต้ นไตรดายุคซึง่ เป็ นช่วงต้ นกัลป์
พระพรหมานันหลั
้ งจากที่ทรงสร้ างสัตว์และพืชสมุนไพรแล้ วจากนันก็
้ ทรงจัดสรรลาดับสัตว์
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เหล่านันเพื
้ ่อใช้ บชู าบวงสรวง || 1:5:50168

คัมภีร์วิษณุปรุ าณะกล่าวถึงการสร้ างสัตว์เดรัจฉานซึ่งนับเป็ นการสร้ างที่

ไม่สมั ฤทธิ์ผลของพระพรหมาอันเกิดขึ ้นด้ วยความไม่ตงใจ
ั ้ จากนันพระองค์
้
สร้ างสัตว์ตา่ งๆ และพืช
สมุนไพรจากอวัยวะของพระพรหมา สัตว์เดรัจฉานและพืชสมุนไพรที่พระองค์สร้ างขึ ้นนันพระองค์
้
ได้ จดั ลาดับสัตว์ที่ใช้ บชู าบวงสรวงตามลาดับ คือ สัตว์บ้านเป็ นลาดับที่ 1 ได้ แก่ คนผิวขาว แกะ
ม้ า ล่อ ลา สัตว์ป่าเป็ นลาดับที่ 2 สัตว์ล่าเหยื่อเป็ นลาดับที่ 3 สัตว์ที่มีเท้ า 2 กีบเป็ นลาดับที่ 4
นกเป็ นลาดับที่ 5 สัตว์น ้าเป็ นลาดับที่ 6 และสัตว์เลื ้อยคลานเป็ นลาดับที่ 7169 สัตว์เดรัจฉานและ
พืชสมุนไพรจึงถูกกาหนดบทบาทหน้ าที่ไว้ แล้ วว่ามีคณ
ุ ค่าสาหรับการบูชาบวงสรวงเป็ นสาคัญ
การก าเนิ ด จัก รวาลและสิ่ ง มี ชี วิ ต ทัง้ หลายในคัม ภี ร์ วิ ษ ณุปุร าณะนัน้
พระวิษณุซึ่ง เป็ นพระเป็ นเจ้ า สูง สุด ได้ รับการกล่าวว่าเป็ นผู้สร้ างจักรวาลขึน้ พระพรหมาเป็ น
รู ป ลักษณ์ หนึ่ง ของพระวิษ ณุเ มื่ อ ทาการสร้ างจัก รวาลและสรรพสิ่ ง โดยพระพรหมาจะสร้ าง
สิ่งมีชีวิตต่างๆ ตามกรรมของสิ่งนัน้ และพระพรหมาสร้ างมนุษย์ขึ ้นจากอวัยวะส่วนต่างๆ ของ
พระองค์ และกาหนดหน้ าที่ระเบียบแบบแผนของคนในแต่ละวรรณะไว้ แล้ ว สัตว์ตา่ งๆ ถูกสร้ าง
ขึ ้นมาเพื่อการบูชาบวงสรวงเป็ นสาคัญ ดังนันจึ
้ งอาจกล่าวได้ ว่าพระวิษณุเป็ นผู้สร้ างจักรวาลและ
สรรพสิ่ งขึน้ ตามพระประสงค์ เป็ นสาเหตุแห่งการสร้ าง การกาเนิดของจักรวาลและสรรพสิ่ง
ทังหลายจึ
้
งเกิดขึ ้นและถูกกาหนดโดยพระวิษณุผ้ เู ป็ นพระเป็ นเจ้ าสูงสุดแต่เพียงพระองค์เดียว และ
พระวิษณุจะถือกาเนิดลงมาบนโลกในรู ปลักษณ์ ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชน การกาเนิดของ
168
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สรรพสิ่งจึงมีหน้ าที่กาหนดไว้ ด้วยเสมอ โดยมีพระวิษณุเป็ นผู้ควบคุมความเป็ นไปของสรรพสิ่งใน
จักรวาล แนวความคิดเรื่ องกาเนิดของจักรวาลและสรรพสิ่งในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะจึงมีลกั ษณะของ
การอธิบายให้ ทราบถึงต้ นกาเนิดของจักรวาล โดยการหยิบยืมสืบทอดแนวความคิดที่ปรากฏใน
สังคมอินเดียตังแต่
้ โบราณมาผสมผสานส่งเสริ มความคิดหลักของการยกย่องให้ นับถือศรัทธาต่อ
พระวิษณุในฐานะพระเป็ นเจ้ าสูงสุด โดยนอกจากจะตอบปั ญหาในเชิงอภิปรัชญาอันน่าจะเป็ น
ความสงสัยใคร่ร้ ู ของคนในสังคมแล้ ว การสร้ างพื ้นฐานความน่าเชื่อถือยกย่องต่อความเป็ นมาอัน
เป็ นมาของมนุษย์อันมีรากเหง้ าซึ่งสืบมาจากเทพเจ้ าผู้เป็ นใหญ่นนั ้ ยังนับเป็ นการสร้ างพลังแห่ง
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สาเนิดจักรวาลและสรรพสิ่งในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะจึงเป็ นไปในลักษณะที่
อีกด้ วย แนวความคิดการก

ความเชื่อถือศรัทธาให้ มีผลต่อเนื ้อหาที่จะสัง่ สอน ชี ้นา และกาหนดบทบาทหน้ าที่ของคนในสังคม

เรี ยกว่า “อธิบายให้ เข้ าใจและเชื่อถือในประวัติความเป็ นมา เพื่อใช้ ควบคุมและกาหนดบทบาท
หน้ าที่ของคนในสังคม”
2.3 ลักษณะของจักรวาล

สมัยพระเวทปรากฏแนวคิดว่าจักรวาลมีลกั ษณะที่

สาคัญเป็ น 2 ส่วน คือ “เทฺยาสฺ” (dyaus) คือ สวรรค์ และ “ปฺฤถิวี” (pṛthivī) คือแผ่นดิน 170 โดย
พบว่าในคัมภีร์ฤคเวทมักจะกล่าวถึง “เทฺยาสฺ” หรื อสวรรค์ “ปฺฤถิวี” หรื อแผ่นดิน ในฐานะที่เป็ น
เทพคู่กันเสมอ เพราะมีความสัมพันธ์ เกี่ยวข้ องกันอย่างใกล้ ชิดเหมือนดังเช่นผู้ให้ กาเนิด สรรพสิ่ง
จึงมักจะเรี ยกว่า “บิดา” และ “มารดา” สวรรรค์และแผ่นดินเป็ นผู้ให้ กาเนิดและปกป้องดูแลสรรพ
สิ่งในโลกซึ่งจะอยู่ในฐานะ “บุตร” ดังนันสวรรค์
้
และแผ่นดิน จึงมีฐานะเป็ นบิดามารดาของเทพ
ต่างๆ ด้ วย171 ดังข้ อความในคัมภีร์ฤคเวทที่กล่าวถึงสวรรค์และแผ่นดิน ไว้ วา่
1. สวรรค์ แ ละแผ่ น ดิ น เหล่ า นี ม้ อบความเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งให้ สรรพสิ่ ง ผู้ ค า้ จุ น แผ่ น ดิ น
ผู้ศักดิ์สิทธิ์ และฉลาดเฉลียว ถ้ วย 2 ชนิ ดที่ สูงค่า ระหว่างเทพธิ ดาและทวยเทพเหล่านี ้
พระอาทิตย์ที่โชติช่วงเคลื่อนไปด้ วยคาบัญชาที่กาหนดแน่นอน
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Rig veda 1:185.1-11, 4:56:1-7, 6:70:1- 6, 7:53:1-3, see Ralph T.H. Griffith, Rig Veda, accessed
June 27, 2015, available from http://www.sacred-texts.com/hin/rigveda/index.htm
171
A.A. Macdonell,H. Oldenberg and F. Max Muller, The Golden Book of the Holy Vedas, 136.
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2. คู่ที่กว้ างขวางบรรจุได้ มากมาย ทรงพลัง ไม่มีทางล้ มสลาย บิดาและมารดาเก็บรั กษา
สิ่งมีชีวิตทัง้ หมดไว้ อย่างปลอดภัย สองส่วนของโลกซึ่ง มีชีวิตชี วา สวยงาม เพราะบิ ดา
ตกแต่งพวกเขาในรู ปร่ างที่สวยงาม
3. บุ ต รของบิ ด ามารดานี ้ เขาเป็ นนั ก บวชซึ่ ง มี อ านาจในการท าให้ สะอาดบริ สุ ท ธิ์
นักปราชญ์ ทาให้ โลกพ้ นจากบาปด้ วยพลังอานาจที่เป็ นเลิศ นอกจากนัน้ น ้านมสีใสของ
เขา เขารี ดนมตลอดทังวั
้ นมาจากฝูงวัวสี และกระทิงที่มลี กู ดก
4. ในหมู่เทพที่มีความชานาญ พระองค์คือผู้ที่ชานาญที่สุด ผู้ซึ่งทาโลกทัง้ สองส่วนซึ่งนา
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ความรุ่ งเรื องไปสู่สรรพสิ่ง ด้ วยสติปัญญาอันเป็ นเลิศ พระองค์ควบคุมพื ้นที่ภายนอกและ
5. บทสดุดีในบทสวด โอ้ สวรรค์และแผ่นดิน โปรดประทานแก่พวกเรา ท่านผู้เป็ นคู่ที่ ทรง
พลังอานาจ มีชื่อเสียงยิ่งใหญ่ และปกครองด้ วยความสง่างามสูงส่ง โดยพวกเราจะมอบ
บทสวดที่เพิ่มมากยิ่งขึ ้น และโปรดส่งพลังแก่พวกเราผู้ที่ สมควรจะได้ รับการสรรเสริ ญของ
มนุษย์172

ลักษณะของจักรวาลในสมัยพระเวทนัน้ ยัง ไม่ซับซ้ อน แม้ บทสวดหลายบทจะ
มุง่ เน้ นกล่าวถึงเพียงสวรรค์และแผ่นดิน แต่เมื่อพิจารณาจากบทสวดหลายๆ บทก็พบว่า จักรวาล
นันจะประกอบไปด้
้
วยแผ่นดินที่อยู่ด้านล่างซึ่งจะมีลักษณะแบนราบเป็ นแผ่นกลม สวรรค์จะอยู่
ด้ านบนซึ่งเป็ นพืน้ ที่การโคจรของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาวต่างๆ และพืน้ ที่ตรงกลาง
ระหว่างแผ่นดินและสวรรค์จ ะเป็ นบรรยากาศ อันเป็ นที่อาศัยของนก เมฆและเทวดาชัน้ ต่า 173
ดังนันจั
้ กรวาลในคัมภีร์ฤคเวท จึงประกอบด้ วย “ตฺริโลก” (triloka) คือ พื ้นที่ 3 ส่วน ประกอบด้ วย
“ปฺฤถิวี” (pṛthivī) “อนฺตรี กฺษ”

(Antarīkṣa)

และ “เทฺยาสฺ (dyaus) 174 ดังนี ้

“ปฺฤถิวี” หรื อแผ่นดิน บางทีจะเรี ยกว่า ภูมิ (bhūmi) กฺษม (kṣama) กษา (kṣā)
คฺมา (gmā) หมายถึงส่วนที่อยูเ่ บื ้องล่างหรื อส่วนที่เป็ นพื ้นดินหรื อพื ้นโลกซึ่งมีลกั ษณะเป็ นวงกลม
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Rig Veda 1:160: 1-5, see Ralph T.H. Griffith, Rig Veda, accessed June 27, 2015, available from
http://www.sacred-texts.com/hin/rigveda/rv01160.htm
173
A.L.Basham, The wonder that was India, 588.
174
Rig veda 2:40, 8:6:15, 8:10:6, 8:90:6, see Ralph T.H. Griffith, Rig Veda, accessed June 27,
2015, available from http://www.sacred-texts.com/hin/rigveda/index.htm
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โดยเปรี ยบกับล้ อรถ จึงเรี ยกว่า “ปริ มณฺ ฑล” (parimaṇḍala) ในคัมภี ร์พระเวทนัน้ ยังไม่ปรากฏ
ความคิดว่าผืนแผ่นดินมีทะเลอยูล่ ้ อมรอบ
“อนฺตรี กฺษ” หรื อบรรยากาศ คือส่วนที่อยูเ่ หนือพื ้นดินโลกขึ ้นไปอีกชันหนึ
้ ่งเป็ นส่วน
ที่วา่ งเปล่าทังหมดหรื
้
อเป็ นอากาศ เป็ นที่อยู่ของก้ อนเมฆ ฝน ลม ชาวอารยันเรี ยกชันบรรยากาศ
้
ว่า ทะเลหรื อมหาสมุทร เพราะเป็ นที่ที่เต็มไปด้ วยน ้า ลักษณะของนา้ ที่ปรากฏในชันบรรยากาศ
้
เปรี ยบเสมือนห้ วงมหาสมุทร หมู่เมฆเปรี ยบเสมือนขุนเขาที่ตงตระหง่
ั้
านหรื อเหมือนโคที่อ้ มุ น ้านม
ไว้ แ ละจะปล่อ ยน า้ นมซึ่ง ก็ คื อ น า้ ฝนให้ โ ปรยปรายลงมายัง พื น้ โลก ในฤคเวทบางบทเรี ย กชัน้
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“เทฺ ยาสฺสหรื อสวรรค์ บางที จะเรี ยกว่า “ทิวฺ”

บรรยากาศว่า “รชสฺ” (rajas)

(div)

คือส่วนที่อยู่สูงขึน้ ไปจาก

บรรยากาศอี กชัน้ หนึ่ง เป็ นส่ว นที่ มี แสงสว่างและความเรื อ งรองมาก เรี ยกส่วนนี ว้ ่า “วโยมนฺ ”
(vyoman)

ซึง่ หมายถึงฟ้าหรื อเรี ยกว่า “โรจน” (rocana) ซึง่ หมายถึง การแผ่ซ่านไปด้ วยแสงสว่าง

หรื อสถานที่ที่มีความสว่างรุ่งเรื อง มีลกั ษณะเป็ นเวิ ้งโค้ งคลุมผิวโลก สวรรค์จะเรี ยกว่า “ตฺรีโรจนา”
(trī rocanā) หมายถึง ดินแดนแห่งแสงสว่างทัง้ 3 คือ สวรรค์ชนสู
ั ้ งสุด มักกล่าวกันว่าเป็ นที่ประทับ

ของพระวิษณุผ้ เู ป็ นประมุขของสุริยเทพทังหลาย
้
สวรรค์ชนกลาง
ั้
และสวรรค์ชนล่
ั ้ าง175
คัมภีร์ฤคเวทปรากฏแนวความคิดที่เกี่ยวข้ องกับนรกว่าเป็ นหลุมลึกอันเป็ นสถานที่
กักขังคนชั่วผู้ไม่มีสัจจะและไร้ ศีลธรรม เป็ นสถานที่อันลึกลับมืดมิดไม่มีขอบเขตกาหนดซึ่งเป็ น
สถานที่ที่ตงอยู
ั ้ ่ใต้ แผ่นดินทังสาม
้
นอกจากความคิดที่เกี่ยวกับหลุมลึกที่มืดมิดแล้ ว ยังไม่ปรากฏ
หลักฐานกล่าวถึงวิธีลงทัณฑ์วิญญาณแต่อย่างใด ดังที่กล่าวไว้ วา่
4. ขอให้ พระอัคนีผ้ มู ีพระทนต์อนั แหลมคม ผู้ประทานความโอบอ้ อมอารี เสวยเปลวเพลิงที่
ร้ อนแรงยิ่ง บรรดาผู้ที่ไม่เอาใจใส่ในข้ อบัญญัติของเทพวรุ ณะและกฎเกณฑ์ที่เที่ยงตรงควร
เคารพของเทพมิตระผู้ปราดเปรื่ อง

175

A.A. Macdonell, Vedic Mythology, 8-10.
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5. เหมือนดังหญิงสาวที่ปราศจากพี่ชายกาลังหลงทาง เหมือนหญิงผู้เกลียดชังนายของเธอ
มีพฤติกรรมชัว่ ร้ าย พวกเขาผู้ซงึ่ เต็มไปด้ วยบาป ไม่ซื่อสัตย์ พวกเขาทาให้ เกิดสถานที่ที่
เป็ นหลุมลึกสุดหยัง่ 176
1. พระอินทร์ และโสมะ เผาทาลายศัตรู ซงึ่ เป็ นปี ศาจ ส่ง ลงไปด้ านล่าง บรรดาผู้ซงึ่ นาไปสู่
ความมืดด้ วยความมืด ทาลายล้ างความโง่เขลา ฆ่าพวกเขาและเผาพวกเขาจนลุกไหม้
ไล่พวกเขาออกจากพวกเรา ทิ่มแทงผู้ที่หิวกระหาย
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ท่ามกลางเปลวเพลิง ำต่อสู้กับคาอ้ อนวอนของศัตรู ผู้กาลืนงกินเนือ้ ดิบ ดวงตาของความ
ส

2. พระอินทร์ และโสมะ ให้ บาปที่อยู่รอบต้ มความชัว่ รายเหมือนหม้ อขนาดใหญ่ที่ตงอยู
ั้ ่
อามหิตของปี ศาจชัว่ ร้ าย ควบคุมความเกลียดชังชัว่ นิรันดร

3. อินทราและโสมะ ผลักความชัว่ ร้ ายลงไปในส่วนที่ลกึ ที่สดุ โยนพวกเขาลงไปในความมืด
ซึง่ ไม่มีความช่วยเหลือ ดังนันไม่
้ มีใครในบรรดาพวกเขาอาจจะเคยกลับคืนมาได้ ตงแต่
ั ้ นนั ้
ดังนันความโกรธของท่
้
านอาจจะมีอานาจเหนือกว่าและชนะพวกเขา
4. อินทราและโสมะ ฟาดสายฟ้าแห่งความตายที่รุนแรงของท่านลงบนปี ศาจที่ ชวั่ ร้ ายจาก
สวรรค์ และจากแผ่นดิน ออกจากภูเขา สายฟ้าของท่านเผาผลาญเผ่าพันธุ์ ปีศาจถึงแก่
ความตาย
5.

อินทราและโสมะ โยนพวกเขาลงมาจากสวรรค์ ลูกศรแห่งความตายของท่าน

การถาโถมที่รุนแรงของหินที่ ถูกเผาลุกเป็ นไฟ ชั่วนิรันดร การพุ่งไปอย่างร้ อนแรง พุ่งไป
ข้ างหน้ า ลงไปในส่วนที่ลกึ ที่สดุ และปล่อยให้ พวกเขาจมลงไปโดยปราศจากเสียง177

ศุกฺลยชุรเวทหรื อวาชสเนยี สังหิตาปรากฏคาว่า “นารกโลก” เป็ นครัง้ แรกซึ่งกล่าว
ว่าเป็ นที่อยู่ของผู้ที่ฆ่าคนตาย (วีรหนฺ) ดังความว่า “ที่สาหรับโจรคือความมืดดา นรกคือที่สาหรับ
ฆาตกรหรื อผู้ที่ต้องอุทิศตนให้ กับไฟ 178 นรกมี รายละเอียดมากขึน้ ปรากฏใน “อถรฺ วเวท” หรื อ
อถรรพเวท ดังความว่า “ สฺรินฺชยสฺ ผู้เป็ นบุตรของวิตหวฺยซึ่งเติบโตขึ ้นอย่างแข็งแกร่ ง ยิ่ง พวกเขา

176

Rig Veda 4:5:5, see Ralph T.H. Griffith, Rig Veda, accessed June 27, 2015, available from
http://www.sacred-texts.com/hin/rigveda/rv04005.htm
177
Rig Veda 4:5:5, see Ralph T.H. Griffith, Rig Veda, accessed June 27, 2015.
178
Yahur Veda 30:5, see Ralph T.H. Griffith, The Texts of the White Yajurveda, accessed July 6,
2015, available from http://www.sacred-texts.com/hin/wyv/wyvbk30.htm
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เกือบจะได้ บรรลุถึงสวรรค์ แต่พวกเขาทาผิดต่อภฺฤคุ จึงถูกโยนลงมา…ถ้ ามนุษย์ถ่มน ้าลายหรื อสัง่
น ้ามูกใส่พราหมณ์ พวกเขาจะนัง่ อยูท่ า่ มกลางสายน ้าเลือดและต้ องเคี ้ยวกินเส้ นผม”179
ส่ ว นมนุ ธ รรมศาสตร์ ซึ่ ง สั น นิ ษ ฐานว่ า ประพั น ธ์ ขึ น้ ราว 200 – 100 ปี ก่ อ น
คริ สตกาล กล่าวถึงกาเนิดของจักรวาลและได้ แจกแจงรายละเอียดของนรกเป็ นขุมต่างๆ มากขึ ้น
ว่า พระสฺวยมฺภูทรงสร้ างสิ่งมีชีวิตทังหลายจากพระวรกายของพระองค์
้
เอง ทรงบันดาลให้ เกิดน ้า
เป็ นสิ่งแรก และทรงวางเมล็ดพันธุ์ของพระองค์ลงในนา้ เมล็ดพันธุ์นนั ้ กลายเป็ น “หิรณฺ ยครฺ ภ”
พระองค์ได้ ถือกาเนิดเป็ นพระพรหมาจากไข่สีทองนัน้ เป็ นต้ นกาเนิดของโลกทังหมด
้
น ้าถูกเรี ยกว่า
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“นารายณะ” พระสฺวยมฺภสทู รงแบ่งครึ่งทัง้ 2 ของไข่นนเป็
ั ้ นสวรรค์และแผ่นดิน ตรงกลางคือท้ องฟ้า

“นร” (nara) แท้ จ ริ ง แล้ วนา้ ก็ คื อเชื อ้ สายของนระ ดัง นัน้ ผู้ที่อยู่อ าศัยในนา้ เขาจึง ถูก เรี ยกว่า

180
และกล่าวไว้ ว่าบุคคลใดที่รับของ
ซึ่งประกอบด้ วยทิศทัง้ 8 อันเป็ นที่อยู่นิรันดรของน ้าทังหลาย
้

กานัลจากกษัตริ ย์ผ้ ูล ะโมบซึ่งประพฤติผิด ต่อกฎระเบียบ จะต้ องได้ รับผลในนรกทัง้ 21 ขุม คือ
ตมิ สฺ ร (Tamisra) อนฺ ธ ตมิ สฺ ร (Andhatamisra) มหเรารว (Maharaurava) เรารว (Raurava)
มหวิ กิ

(Mahaviki)

กลสุ ตฺ ร

(Kalasutra)

มหนรก

(Mahanaraka)

สมฺ คิ ว น

(Samgivana)

ตปน (Tapana) สมฺปฺรตปน (Sampratapana) สมฺฆต (Samghata) สกโกล (Sakakola) กุทฺมล
(Kudmala)

ปุติมฺริตฺติก (Putimrittika) โลหสนฺกุ (Lohasanku) ริ คิษ (Rigiṣa) ปถินฺ (Pathin)

แม่นา้ ไฟ (The

flaming river) สลฺ ม ล (Salmala) อสิ ปตฺรวน (Asipatravana) และโลหกรก

181

(Lohakaraka)

ส่วนคัมภีร์ปรุ าณะต่างๆ นันก็
้ มกั จะมีจานวนนรกที่ไม่เท่ากัน เช่น พรหมปุราณะ

นรกมีจานวน 22 ขุม ภาควตปุราณะ มีนรก 28 ขุม เป็ นต้ น
แนวคิดเกี่ยวกับจักรวาลในคัมภีร์สมัยพราหมณะ – อุปนิษัทมีความหลากหลาย
ปรากฏแนวคิดทัง้ ในเชิ งปรัช ญาและในเชิ ง กายภาพ แนวคิดเกี่ ยวกับจักรวาลในเชิ งปรัช ญา
ส่วนใหญ่จะปรากฏในคัมภีร์อุปนิษัท ส่วนแนวคิดเกี่ยวกับจักรวาลในเชิงกายภาพจะปรากฏใน
คัมภีร์ต่างๆ เช่น ฉานโทคยะ อุปนิษัท กล่าวว่า “ในตอนแรกซึ่งไม่มีสิ่งใด สิ่งที่มีอยู่เกิดขึ ้นและ
179

Atharva Veda 5:9, see Ralph T.H. Griffith, THE HYMNS OF THE ATHARVAVEDA, accessed July
6, 2015, available from http://www.sacred-texts.com/hin/av/av05019.htm
180
Manu 1:5-119, George Bühler, The Laws of Manu, accessed July 6, 2015, available from
http://www.sacred-texts.com/hin/manu/manu01.htm
181
Manu 4:88-90, George Bühle, The Laws of Manu, accessed July 6, 2015, available from
http://www.sacred-texts.com/hin/manu/manu04.htm
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กลายเป็ นไข่ ไข่นนแตกออกเป็
ั้
น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งเป็ นสีเงินซึ่งกลายเป็ นโลกมนุษย์นี ้ และส่วนที่
เป็ นสี ท องกลายเป็ นท้ อ งฟ้ า 182 ในคัม ภี ร์พ ราหมณะ – อุป นิ ษัท โครงสร้ างของจัก รวาลยัง คง
แบ่ ง เป็ น 3 ส่ ว นดัง เช่ น ในคัม ภี ร์ พ ระเวท คื อ ภู รฺ

(Bhūr)

ภุ ว รฺ

(Bhuvar)

และ สฺ ว รฺ

(Svar)

กลายเป็ นพยางค์ศกั ดิ์สิทธิ์183 ดังเช่นข้ อความที่ปรากฏใน ไตตติรียกะ อุปนิษัท ได้ กล่าวว่า “ภูรฺ”
(Bhūr) “ภุวรฺ ” (Bhuvar) และ “สฺ วรฺ ” (Svar) กลายเป็ น “วฺ ยาหฺ ฤติ” (vyāhṛti) ซึ่ง เป็ น 3 พยางค์

ศักดิส์ ิทธิ์ “ภูรฺ” คือ โลกนี ้ “ภุวรฺ ” คือท้ องฟ้า และ “สฺวรฺ ” คือ โลกอื่นๆ184 ในไตตฺติรียะ อารณฺยก
(Taittirīya Āraṇyaka) กล่าวถึงการแบ่ง โครงสร้ างของจักรวาลจาก 3 ส่วน
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โดยเรี ยงลาดับจากส่วนทีส
่อยูต่ ่าสุดไปสูงสุด ได้ แก่ ภูรฺโลก (

เป็ น 7 ส่วนเป็ น

ครัง้ แรก พื ้นที่ 4 ส่วนที่เพิ่มเติมขึ ้นกลายเป็ นพยางค์ศกั ดิ์สิทธิ์ใช้ เรี ยกพื ้นที่ส่วนที่อยู่สูงกว่าขึ ้นไป
Bhūr-loka) ภุวรฺ โลก (Bhuvar-loka)

สฺวรฺ โลก (Svar-loka) มหรฺ โลก (Mahar-loka) ชนรฺ โลก (Janar-loka) ตปรฺ โลก (Tapar-loka)
และสตฺยโลกหรื อพฺรหฺมโลก (Satya-loka,Brahma-loka) ดังนันอุ
้ ปนิษัทภายหลังจึงแบ่งพื ้นที่
จักรวาลออกเป็ น 7 ส่วน ใน อารุเณยะ อุปนิษัท (Āruṇeya Upaniṣad) กล่าวถึงโลกอีก 7 ส่วนที่
อยู่เบื ้องล่างซึ่งแตกต่างออกไป ได้ แก่ อตล (Atala) ปาตาล (Pātāla) วิตล (Vitala) สุตล
(Sutala) รสาตล (Rasātala) มหาตล (Mahātala) และตลาตล (Talātala) ดังนันโครงสร้
้
าง
ของโลกในคัมภีร์อปุ นิษัทจึงมีทงหมด
ั้
14 ชัน้ แบ่งเป็ นโลกที่อยู่เหนือพื ้นดินขึ ้นไป 7 ชัน้ และโลกที่
อยู่ใต้ พืน้ ผิวโลก 7 ชัน้ การแบ่งพืน้ ที่จักรวาลเป็ น 7 ส่วนใน 2 ลักษณะทัง้ พืน้ ที่เหนือพืน้ ดิน
และพื น้ ที่ ใ ต้ พื น้ ดิ น นัน้ ในสมัย ต่อ มาจึง ได้ รั บ การขยายเพิ่ ม เติ ม รายละเอี ย ดมากขึ น้ 185 ใน
พฤหทารั ณ ยกะ อุ ป ษั ท ยั ง กล่ า วถึ ง โลกประเภทต่ า งๆ อี ก 9 โลก ได้ แก่ อนฺ ต ริ กฺ ษ โลก
(Antarikṣaloka)

182

คนฺ ธ รฺ ว โลก (Gandharvaloka) อาทิ ตฺ ย โลก

(Ādityaloka)

จนฺ ทฺ ร โลก

Chandogya 3:19:1- 4, see Max Müller, The Upanishadas, accessed June 27, 2015, available
from http://www.sacred-texts.com/hin/sbe01/sbe01077.htm
183
H.Jacovi, “Cosmogony and Cosmology,” in Encyclopaedia of Religion and Ethics volume 4
(Edinburgh: T. & T. Clark,1908), 157.
184
Taittirīyaka Upanishad 1: 5 see Max Müller, The Upanishadas, accessed June 27, 2015,
available from http://www.sacred-texts.com/hin/sbe15/sbe15026.htm
185
H.Jacovi, “Cosmogony and Cosmology,” in Encyclopaedia of Religion and Ethics volume 4,
157.
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(Candraloka)

นกฺ ษตฺ รโลก (Nakṣatraloka) เทวโลก

(Devaloka)

อินฺทฺรโลก (Indraloka)

ปฺรชาปติโลก (Prajāpatiloka) และพฺรหฺมโลก (Brahmaloka)186
แนวคิ ด เรื่ อง จั ก รวาล ในวรรณคดี ม หากาพ ย์ และปุ ร าณะค่ อ นข้ าง มี
ความหลากหลาย บางส่ว นยัง คงได้ รับ อิทธิ พ ลมาจากวรรณคดีรุ่น ก่อน ในขณะที่ บางส่วนก็ มี
ลักษณะสอดคล้ องกับแนวความคิดเรื่ องจักรวาลในวรรณคดีพุทธศาสนา 187

ในมหาภารตะ

แนวความคิดเรื่ องจักรวาลนันเป็
้ นไปตามปรัชญาสางขยะ แม้ ว่าจะไม่ได้ เป็ นไปอย่างต่อเนื่องนัก
โดยกล่าวว่าจักรวาลเกิดจากปุรุษะและประกฤติซึ่ง เป็ นรู ปลักษณ์หนึ่งของพรหมัน จักรวาลจึงมี
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ของพื น้ ที่ ต่างๆ ยัง ไม่ไ ด้ส
กล่าวไว้ อย่างเป็ นระบบชัดเจนแต่ในภี ษมบรรพ

วิวฒ
ั นาการมาจากพรหมัน188 แม้ มหาภารตะจะไม่ได้ กล่าวถึงเรื่ องจักรวาลโดยตรง และลักษณะ
(Bhīṣma Parva)

ก็ มี

เนื ้อหากล่าวถึงแม่น ้าคงคาซึง่ เป็ นแม่น ้าศักดิส์ ิทธิ์วา่ รู้จกั กันอย่างแพร่หลายมากกว่า 3 โลก และยัง
บรรยายถึงลักษณะของพื ้นที่ตา่ งๆ ภายในจักรวาลไว้ ว่า เขาเมรุ ซึ่งทาด้ วยทอง มีความสูงขึ ้นไปบน
ท้ องฟ้าและลึกลงไปในพื ้นดิน ด้ านละ 84,000 โยชน์ รองรับพื ้นที่ของจักรวาลทังด้
้ านบน ด้ านล่าง
และด้ า นข้ าง ตัง้ เป็ นศูน ย์ กลางของทวี ปทัง้ 4 ทวี ป ได้ แก่ ภทฺ ราศฺว
ตะวั น ออก ชมฺ พู ทฺ วี ป
(Ketumāla)

(Jambūdvīpa)

(Bhadrāśva)

ทางทิ ศ

หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า ภารต (Bhārata) ทางทิ ศ ใต้ เกตุ ม าล

ทางทิศตะวันตก และอุตฺตระ-กุรุ (Uttara-Kuru) ทางทิศเหนือ189 นอกจากนัน้

ยังกล่าวว่าโลกประกอบด้ วยทวีปจานวนมาก ทวีปทางด้ านเหนือนันมี
้ ทวีปซึ่งอยู่ตรงกลางมีภูเขา
ใหญ่ ชื่ อ ว่า “เคาระ” (Gaura) ซึ่ง ทางทิ ศ ตะวัน ตกของทวี ป มี ภูเ ขากฤษณะซึ่ง เป็ นที่ อ ยู่ข อง
นารายณะ ทวีปที่ตงอยู
ั ้ ่ตรงกลางจะมีมหาสมุทรที่มีขนาดเป็ นสองเท่าของแต่ละทวีปล้ อมรอบ
มหาสมุทรนันประกอบด้
้
วยมหาสมุทรเนยใส มหาสมุทรนมข้ น ถัดมาคือมหาสมุทรเหล้ า และ
มหาสมุทรนา้ จืด นอกจากนัน้ ยัง กล่าวถึง ทวีปต่างๆ เช่น กุศทฺ วีป (Kuśadvīpa) ศาลฺ มลิ ทฺวีป

186

Brihadaranyaka Upanishad 6:1, see Max Müller, The Upanishadas, accessed June 27, 2015,
available from http://www.sacred-texts.com/hin/sbe15/sbe15057.htm
187
H.Jacovi, “Cosmogony and Cosmology,” in Encyclopaedia of Religion and Ethics volume 4,
157.
188
Radhakrishnan, Indian Philosophy, 511
189
Kisari Mohan Ganguli, The Mahabharata , accessed July 6, 2015, available from
http://www.sacred-texts.com/hin/m06/m06011.htm
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(Śālmalidvīpa)

เกฺราญฺจทฺวีป (Krauñcadvīpa) ศากทฺวีป (Śākadvīpa) โดยกล่าวว่าชมพูทวีป

นันถู
้ กล้ อมรอบด้ วยมหาสมุทรน ้าเค็ม ศากทวีปมีขนาดใหญ่เป็ น 2 เท่าของชมพูทวีป190
คัมภีร์ปรุ าณะปรากฏแนวคิดเรื่ องจักรวาลอย่างเด่นชัด โครงสร้ างของจักรวาลใน
คัมภีร์ปรุ าณะยังคงได้ รับอิทธิพลจากคัมภีร์พราหมณะ – อุปนิษัท ในบรรดาโครงสร้ างจักรวาลนัน้
โลกมนุษย์ ป ระกอบด้ ว ยทวี ปซึ่ง มี จ านวนแตกต่างกัน ตามแต่ละคัม ภี ร์ ในพรหมาณฑปุร าณะ
กล่าวถึงทวีปจานวน 4 ทวีป ได้ แก่ ภัทราศวะทางทิศตะวันออก ภารตะทางทิศใต้ เกตุมาละทาง
ทิศตะวันตก และ (อุตตร) กุรุทางทิศเหนือ บางคัมภีร์แบ่งทวีปออกเป็ น 9 ทวีปบ้ าง 13 ทวีปบ้ าง
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โครงสร้ างของจักรวาลเป็ส
นระบบมากขึ ้นและมีรายละเอียดมากขึ ้นเมื่อเทียบกับโครงสร้ างจักรวาล

แต่ส่วนใหญ่ กล่าวถึ ง ทวี ปจ านวน 7 ทวี ปซึ่ง มี ข นาดแตกต่างกันไป ในคัม ภี ร์ปุราณะมี การจัด
ในคัมภีร์สมัยพระเวทและพราหมณะ - อุปนิษัท

คัมภีร์วิษณุปรุ าณะกล่าวถึงจักรวาลว่ามีจานวนมากมายและแต่ละจักรวาลนัน้
จะมีลกั ษณะถูกห่อหุ้มไปด้ วยเปลือกไข่แห่ งพรหมันเหมือนเมล็ดของผลมะขวิดที่ถกู ห่อหุ้มทุกด้ าน
ไข่นนถู
ั ้ กห่อหุ้มไปด้ วยนา้ มากกว่าสิบชัน้ ส่วนที่เป็ นน ้าทังหมดห่
้
อหุ้มภายนอกไปด้ วยไฟ ไฟถูก
ห่อหุ้มด้ วยลม ลมถูกห่อหุ้มด้ วยอากาศ อากาศถูกห่อหุ้มด้ วยมหัตมีภูตเป็ นต้ น ทังหมด
้
7 สิ่งนัน้
คือ มหัต อากาศ ภูต การณะ ตามัส อหังการ และสัตตวะ โดยจะมีขนาดเป็ น 10 เท่าของสิ่งที่
ห่อหุ้มกันอยูน่ นั ้ ประธานตังห่
้ อหุ้มมหัตไว้ ที่สดุ ของอนันตะนันไม่
้ มีและการกาหนดนับอนันตะนัน้
ก็ไม่มีเช่นกัน ประธานะนันไม่
้ มีที่สิ ้นสุดและกาหนดนับประมาณมิได้ เป็ นเหตุของสรรพสิ่งนันก็
้ คือ
ประกฤติ ประกฤตินนั ้ เป็ นเหตุแห่งไข่ทงหลายซึ
ั้
่งมีจานวนหลายพัน หลายแสน หลายโกฎิ และ
หลายร้ อยโกฏิ191
2.4 โครงสร้ างของจักรวาล คัมภีร์วิษณุปรุ าณะกล่าวว่าจักรวาลหรื อโลกนี ้นันเป็
้ น
ทังผู
้ ้ สร้ าง เป็ นทังผู
้ ้ ดแู ล มีคณ
ุ ยิ่งต่อสรรพสิ่ง เป็ นที่พกั อาศัยของสรรพสิ่ง จักรวาลนันมี
้ ลกั ษณะ
พื ้นที่แบ่งเป็ น 4 ส่วน คือ แผ่นดินหรื อพื ้นโลก พื ้นที่เหนือแผ่นดิน พื ้นที่ใต้ แผ่นดินและโลกุตรภูมิ
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้

190

Kisari Mohan Ganguli, The Mahabharata , accessed July 6, 2015, available from
http://www.sacred-texts.com/hin/m06/m06002.htm
191
Viṣṇu Purāṇa 2:7:27, Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 127.
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2.4.1 แผ่ นดินหรือพืน้ โลก

แผ่นดินหรื อพื ้นโลก คือ สถานที่ที่เป็ นพื ้นดิน

ซึง่ สามารถใช้ เท้ าเดินไปได้ สถานที่นนเรี
ั ้ ยกว่า ภูรฺโลก (Bhūrloka)192

ซึง่ จะประกอบด้ วย

มหาสมุทร แม่น ้าและภูเขา ขอบเขตของพื ้นแผ่นดินโลกนัน้ คัมภีร์วิษณุปรุ าณะกล่าวไว้ วา่ “ระยะ
ของแสงที่สอ่ งไปของพระอาทิตย์และพระจันทร์ จะเท่ากับขนาดของพื ้นโลก ขอบเขตของแผ่นดินจะ
มีความกว้ างเท่ากับเส้ นรอบวงและขอบเขตของท้ องฟ้าจะมีระยะเท่าๆ กับความกว้ างของมณฑล
โลกเช่นเดียวกัน” 193
คัมภีร์วิษณุปรุ าณะกล่าวถึงจักรวาลแห่งนี ้ว่า พื ้นที่ส่วนที่เป็ นแผ่นดินหรื อพื ้นโลก
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ส กุศ ทฺ วี ป
เกฺ ร าญฺ จทฺ วี ป

จะประกอบไปด้ วยทวีปทัง้ 7 ได้ แก่ ชมฺ พูทฺ วีป (Jambūdvīpa) ปลกฺ ษทฺ วีป (Plakṣadvīpa)
ศาลฺ ม ลิ ทฺ วี ป

( Śālmalidvīpa)

( Kuśadvīpa)

( Krauñcadvīpa)

ศากทฺ วีป (Śākadvīpa) ปุษฺกรทฺ วีป (Puṣkaradvīpa)194 โดยทวีปทัง้ 7 ทวีปนัน้ จะถูกล้ อมรอบ
ด้ วยมหาสมุทร 7 มหาสมุทร ได้ แก่ ลวณ (Lavaṇa) มหาสมุทรน ้าเกลือ อิกฺษุ (Ikṣu) มหาสมุทร
น ้าอ้ อย สุรา (Surā) มหาสมุทรเหล้ า สรฺ ปิ (Sarpi) มหาสมุทรเนยใส ทธิ (Dadhi) มหาสมุทร
เนยข้ น ทุคฺธ (Dugdha) มหาสมุทรน ้านม และชล (Jala) มหาสมุทรน ้า195 โดยทวีปทัง้ 7 นัน้
คัมภีร์วิษณุปรุ าณะได้ ให้ รายละเอียดไว้ ดังนี ้
1. ชมพูทวีป ตังอยู
้ ่ตรงกลางของทวีปทังหมด
้
มีความกว้ างหนึ่งแสน
โยชน์ “ลวณะ” มหาสมุทรน ้าเค็ม ซึ่งมีความกว้ างแสนโยชน์จะตังล้
้ อมรอบชมพูทวีปในลักษณะ
วงกลม นามของชมพูทวีปนันมาจากในทวี
้
ปแห่งนีม้ ีต้นชมพูซึ่งมีผลขนาดใหญ่เท่าพญาคชสาร
ทวีปแห่งนี ้มีเขาเมรุ (Meru) ซึ่งเป็ นภูเขาทองตังอยู
้ ่ตรงกลางของชมพูทวีป196 คัมภีร์วิษณุปรุ าณะ
กล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเขาเมรุไว้ วา่
เขาเมรุ มีความสูง 84,000 โยชน์ มีความกว้ างเท่ากับ 16,000 โยชน์
ลึก 16,000 โยชน์ มีความสูงจากยอด 32,000 โยชน์ ฐานมีความยาว 16,000 โยชน์ ภูเขานี ้
ดารงอยู่เหมือนกลีบที่ห้ มุ ห่อดอกบัว โดยทางทิศเหนือของเขาเมรุ เป็ นที่ตงของภู
ั้
เขานีล (Nīla)
ภูเขาเศฺวต (Śveta) ภูเขาศฺฤงฺคี (Śṛṅgī) ทางทิศใต้ ของเขาเมรุมีภูเขาหิมวตฺ (Himavat) ภูเขา
192

Viṣṇu Purāṇa 2:7:1:16, Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 127.
Viṣṇu Purāṇa 2:7:3-4, Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 126.
194
Ibid., 103.
195
Ibid., 106.
196
Ibid., 109.
193
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เหมกูฏ (Hemakūṭa) ภูเขานิษธ (Niṣadha) ทิวเขาทัง้ 2 ที่ปรากฏอยู่ตรงกลาง มีเนื ้อที่ไม่น้อยไป
กว่าจานวนร้ อย ภูเขาเหล่านันวั
้ ดความกว้ างได้ 2 พันโยชน์ ทางทิศใต้ ของเขาเมรุ มีเมืองลาดับ
แรกชื่อเมืองภารต

(Bhārata)

เมืองกิมฺปรุ ุษ (Kimpuruṣa) และเมืองหริ วรฺ ษ (Harivarṣa) ทางทิศ

เหนือของเขาเมรุมีเมืองชื่อ เมืองรมฺยก (Ramyaka) เมืองหิรณฺ มย (Hiraṇmaya) และเมืองอุตฺตร
กุรุ (Uttarakuru) เมืองภารตะเป็ นอย่างใดเมืองอื่นก็เป็ นเช่นนัน้ เมืองแต่ละเมืองมีขนาด 9,000
โยชน์ เมืองอิลาวฺฤต (Ilāvṛta) ก็มีขนาดเท่ากัน และมีภูเขาอิลาวฤตะซึ่งเป็ นทองตังอยู
้ ่ตรงกลาง
เหมือนกับที่เขาเมรุตงอยู
ั ้ ต่ รงกลาง ทัง้ 4 ด้ านของเขาเมรุและอิลาวฤตะมีความกว้ าง 9,000 โยชน์
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ภูเขาที่ตงอยู
ั ้ ่มีความสูงวัส
ดได้ 10 พันโยชน์ของเขาเมรุ ทางทิศตะวันออกมีภูเขาชื่อว่า ภูเขามนฺทร

มีภูเขาทังหลาย
้
4 ด้ าน ด้ านทัง้ 4 ของเขาเมรุ มีภูเขา 4 ลูกซึ่งทอดขยายออกไป 9,000 โยชน์
(Mandara)
(Vipula)

ทางทิศใต้ มี ชื่อว่าภูเขาคนฺ ธมาทน (Gandhamādana) ทางตะวันตกคือ ภูเขาวิปุล

และทางเหนือคือภูเขาสุปารฺ ศวฺ (Supārśva) ในภูเขาเหล่านันมี
้ ต้นไม้ ซึ่งมีความสูงหนึ่ง

พันหนึ่งร้ อยโยชน์เป็ นเหมือนธงของภูเขาได้ แก่ ต้ นกทมฺ พ (Kadamba) ต้ นชมฺ พู (Jambū) ต้ น
ปิ ปปฺ ล (Pippala) และต้ นวฏ (Vaṭa) ต้ นชมพูนนเป็
ั ้ นเหตุแห่งนามของชมพูทวีป ผลของต้ นชมพู
นันมี
้ ขนาดเท่าพญาคชสาร เมื่อตกลงมาบนเขาก็จะแตกกระจายละเอียด น ้าของผลชมพูเหล่านัน้
กลายเป็ นสายน ้าเรี ยกว่า ชามพูนที (Jāmbūnadī) เมื่อแม่น ้านันไหลไปประชาชนที
้
่อาศัยอยู่ใน
สถานที่นนก็
ั ้ ใช้ ดื่มกัน การดื่มนา้ ในเวลานันคนทั
้
ง้ หลายผู้มีใจบริ สุทธิ์ ก็จะไม่มีเหงื่ อ ไม่มีกลิ่น
เหม็น ไม่แก่และไม่มีอินทรี ย์อนั เสื่อม ดินที่ริมฝั่ งได้ ซบั น ้าของผลชมพูนนไว้
ั ้ เมื่อแห้ งเพราะลมที่
พอเหมาะก็ จะกลายเป็ นทองที่ชื่ อว่า ชามฺ พูนท

(Jāmbūnada)

ซึ่งเป็ นเครื่ องประดับของพวก

นัก สิ ท ธิ์ 197 นอกจากนี ย้ ัง มี เ มื อ งอี ก 2 เมื อ ง คื อ เมื อ งภทฺ ร าศฺ ว (Bhadrāśva) ตัง้ อยู่ท างทิ ศ
ตะวันออกของเขาเมรุ และเมืองเกตุมาล (Ketumāla) ตังอยู
้ ่ทางทิศตะวันตก ตรงกลางของเมือง
ทัง้ 2 นันมี
้ ภูเขาอิลาวฺ ฤต (Ilāvṛta) เขาเมรุ มีป่าไจตฺรรถ (Caitraratha) อยู่ทางทิศตะวันออก
ป่ าคนฺ ธมาทน (Gandhamādana) อยู่ทางทิศใต้ ป่าไวภฺ ราช

(Vaibhrāja) อยู่ทางทิศตะวันตก

นอกจากนี ้ทางทิศเหนือก็มีป่านนฺทน (Nandana) และมีสระ 4 สระ คือ สระอรุโณท (Aruṇoda)

197
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มหาภทฺร (Mahābhadra) อสิโตท (Asitoda) และมานส (Mānasa) ซึ่งเป็ นสระที่รื่นรมย์ของทวย
เทพ198
ภูเขาที่เหมือนกับเส้ นใยบัวทัง้ หลายตัง้ อยู่ทางทิศตะวันออกของเขาเมรุ
ได้ แก่ ภูเขาศีตามฺภ (Śītāmbha) ภูเขากุมุนฺท (Kumunda) ภูเขากุรรี (Kurarī) ภูเขามาลฺ ยวานฺ
(Mālyavān)

และภูเขาไวกงฺก (Vaikaṅka) ทางทิศใต้ ของเขาเมรุนนมี
ั ้ ภูเขาที่เหมือนกับใยบัว

ทังหลายได้
้
แก่ ภูเขาตฺริกุฏ

(Trikuṭa) ภูเขาศิศิร (Śiśira)

ภูเขาปตงฺ ค (Pataṅga) ภูเขารุ จก

(Rucaka) ภูเขานิษท (Niṣada) เป็ นต้ น ทางทิศตะวันตกของภู เขาเมรุ นนั ้ มีภูเขาที่ เหมื อนกับ
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ภู เ ขาชารุ ธิ
เป็ นต้ น ทางทิ ศ เหนื อ มี ภู เ ขาที่

ใยบัวทังหลาย
้
ได้ แก่ ภูเขาศิขิวาส (Śikhivāsa) ภูเขาไวฑูรฺ ย (Vaiḍūrya) ภูเขากปิ ล (Kapila)
ภู เ ขาคนธมาทน (Gandhamādana)

(Jārudhi)

เหมือนกับใยบัวทัง้ หลายซึ่งตังอยู
้ ่ติดกับเขาเมรุ และแยกออกจากใจกลางเขาเมรุ เป็ นต้ น ได้ แก่
ภูเขาศงฺ ขกูฏ (Śaṅkhakūṭa) ภูเขาฤฺษภ (ṛṣabha) ภูเขาหส (Haṃsa) ภูเขานาค (Nāga) ภูเขา
กาลญฺ ชร (Kālañjara) เป็ นต้ น ภูเขาที่มีลกั ษณะเหมือนใยบัวทัง้ 4 ทิศของเขาเมรุนนเป็
ั ้ นภูเขาที่
น่ารื่ นรมย์อย่างยิ่ง หุบเขาที่อยู่ระหว่างภูเขาทังหลายเป็
้
นสถานที่อยู่ของพวกนักสิทธิ์และจารณชน
ผู้ขบั ร้ องเพลงบนสวรรค์ ณ หุบเขาเหล่านันมี
้ ป่าไม้ และเมืองที่น่ารื่ นรมย์ยิ่งและเป็ นที่อาศัยของ
ทวยเทพทังหลายมี
้
พระลักษมี พระวิษณุ อัคนีเทพ และสูรยเทพเป็ นต้ น และที่หบุ เขาเหล่านันก็
้ มี
ป่ าไม้ และเมืองเป็ นที่อาศัยอันประเสริ ฐสุดของพวกกินนรผู้ประเสริ ฐ นอกจากนีพ้ วกคนธรรพ์
รากษส แทตย์ ทานพ ก็เล่นสนุกสนานอยู่ในหุบเขาที่น่ารื่ นรมย์แห่งนันทั
้ งกลางวั
้
นกลางคืน เป็ นที่
อยูอ่ าศัยของพวกผู้แสวงบุญบนโลกมีชื่อว่าสวรรค์ แม้ ร้อยปี คนที่ทาบาปก็ไม่สามารถไปยังสถานที่
แห่งนี ้ได้ 199
บนยอดเขาเมรุ ซึ่งนับว่าเป็ นแดนสวรรค์นนมี
ั ้ เมืองใหญ่ชื่อว่า “พฺรหฺมณ”
(Brahmaṇa) ซึ่ง มี ข นาดกว้ า งถึง หนึ่ง หมื่ นสี่ พ ันโยชน์

ในทิศทัง้ 8 และในทิศเฉี ยงทัง้ หลาย

รอบเมืองใหญ่ชื่อพรหมณะนัน้ มี เมืองที่ งดงามของท้ าวโลกบาลทัง้ หลายมีพ ระอินทร์ เป็ นต้ น
แม่น ้าคงคา (Gaṅgā) เมื่อตกไปในเมืองพรหมณะจะแยกออกเป็ น 4 สาขาในทิศทังหลาย
้
ได้ แก่
แม่น า้ สี ตา (Sītā) แม่น า้ อลกนนฺ ทา
198
199

(Alakanandā)
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แม่นา้ จกฺ ษุ ( Cakṣu) และแม่นา้ ภทฺ ร า

110

(Bhadrā) ตามลาดับ

แม่นา้ สีตาซึ่งไหลไปในท้ องฟ้าทางทิศตะวันออกจะไหลตกจากภูเขา

ลูกหนึ่งไปยังภูเขาอีกลูกหนึ่ง และต่อจากนันก็
้ ไหลผ่านเมืองภัทราศวะทางด้ านทิศตะวันออกไป
รวมกับมหาสมุทรเช่นเดียวกับแม่น ้าอลกนันทา ก็ไหลไปทางทิศใต้ ผ่านเมืองภารตะแยกเป็ น 7
สาขาแล้ วก็ไหลลงสูม่ หาสมุทร แม่น ้าจักษุไหลผ่านภูเขาทางทิศตะวันตกหมดทุกลูก แล้ วหลังจาก
นันก็
้ จะไหลไปยังเมืองเกตุมาลาแล้ วก็ ไหลลงสู่มหาสมุทร แม่น ้าภทราไหลผ่านภูเขาทางทิศเหนือ
และไหลผ่านเมืองอุตตรกุรุแล้ วก็ไหลลงสูม่ หาสมุทรทางทิศเหนือ200
ภูเขาเมรุจะตังอยู
้ ่ตรงกลางของภูเขาเหล่านันคื
้ อ ภูเขานีละ ภูเขานิษธะ
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เมืองเกตุมาลา เมืองภัทราศวะและเมื
ั้
ลกั ษณะเป็ นเหมือนใบบัวของโลกอยู่ด้านนอก

ภูเขามาลยวานและภูเขาคันธมาทนะซึ่งภูเขาเหล่านีจ้ ะตังอยู
้ ่ในลักษณะกลีบบัว เมืองภารตะ
ขอบเขตของภูเขา ขอบเขตภูเขาทัง้ 2 คือ ชฏร (Jaṭara) และเทวกูฏ (Devakūṭa) จะทอดยาวไป
ทางทิศใต้ และทิศเหนื อติดกับภูเ ขานี ละและภูเขานิษธะ
(Kailāsa)

ภูเขาคันธมาทนะและภูเขาไกลาส

ทัง้ 2 จะอยูท่ างทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ตังอยู
้ ร่ ะหว่างมหาสมุทร มีความยาว 80

โยชน์ ขอบเขตแห่งภูเ ขาทัง้ 2 คือ นิษธะและปาริ ยาตระจะตัง้ อยู่ทางด้ านตะวันตกของเขาเมรุ
เหมือนกับภูเขาทัง้ 2 เทือกเขาทางทิศตะวันออก ภูเขาทางทิศเหนือทัง้ 2 คือตริ ศฤงคะและชารุธิ
จะเชื่อมติดกับทิศตะวันออกและทิศตะวันตกตังอยู
้ ใ่ นระหว่างมหาสมุทร ขอบเขตภูเขาทัง้ 8 เทือก
นันจะตั
้ งโอบรอบเขาเมรุ
้
ทงั ้ 4 ทิศ ทิศละ 2 เทือก201
พระวิษณุผ้ เู ป็ นเจ้ ามีเศียรเป็ นม้ าประทับที่เมืองภทราศวะมีพระรู ปเป็ น
หมูป่าประทับที่เมืองเกตุมาลา และมีรูปเป็ นเต่าประทับที่เมืองภารตะ มีรูปเป็ นปลาประทับที่เมือง
กุรุ ในเมืองทัง้ 8 เมืองนัน้ มีเมืองกิมปุรุษะเป็ นต้ น จะไม่มีความโศกเศร้ า ไม่มีความเหน็ดเหนื่อย
ไม่มีความวิตกกังวล และไม่มีภัยแม้ แต่น้อย ประชาชนจะมี สุขภาพดี ไม่มีความเจ็บป่ วย ไม่มี
ความทุกข์ยาก มีอายุยืนถึงหมื่นหรื อหนึ่งหมื่น 2 พันปี ฝนจะไม่ตกในเมืองเหล่านัน้ แต่ว่าเมือง
เหล่านันจะมี
้ น ้าในดินอยู่ ในสถานที่เหล่านันได้
้ มีการแบ่งแยกเป็ นกฤตยุค เตรตะยุค เป็ นต้ น ใน
เมื อ งเหล่า นัน้ ทัง้ หมดมี ภู เ ขาเมื อ งละ 7

เทื อ ก และมี แ ม่น า้ หลายร้ อยสาย 202 เมื อ งทัง้ 8

นอกเหนือจากเมืองภารตะจะมีแต่ความสมบูรณ์ ซึ่งเกิดมีขึ ้นด้ วยตนเอง จะเต็มไปด้ วยความสุข
200
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และไม่ต้องพยายามใดๆ ในเมืองเหล่านันไม่
้ มีการเปลี่ยนแปลง และไม่มีความชรา ความตายและ
ความกลัว ในเมืองเหล่านันไม่
้ มีความแตกต่างระหว่างความดีกบั ความชัว่ ไม่มีสูง ต่าและเป็ น
กลางของคนในเมือง สภาพของยุคในเมืองทัง้ 8 ไม่มีตลอดเวลา203
เมืองภารตะเป็ นเมืองที่อยู่ทางเหนือของมหาสมุทรและอยู่ทางใต้ ของ
ภูเ ขาหิมาลย (Himālaya) เป็ นสถานที่อยู่อาศัยของเผ่าพันธุ์ พระภรตะ เมื องนี ม้ ี ความกว้ าง
9,000 โยชน์ เป็ นดินแดนสร้ างกรรมของผู้ที่ไปสู่สวรรค์และผู้ที่จะไปถึงความหลุดพ้ น ในเมือง
ภารตะนีม้ ีมหาบรรพต 7 เทือก ได้ แก่ มเหนฺ ทร (Mahendra) มลย (Malaya) สหฺ ย (Sahya)
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ทังหลายในเมื
้
องภารตะย่สอมลุถึงสวรรค์และได้ รับมุกติ คือ ความหลุดพ้ น มนุษย์ทงหลายในเมื
ั้
อง

ศูก ติ ม ตฺ (Śūktimat) ฤกฺ ษ (Ṛkṣa) วิ นฺ ธ ย (Vindhya) และปาริ ป าตฺ ร (Pāripātra) มนุษ ย์

ภารตะย่อมไปยัง กาเนิด สัตว์ เ ดรั จ ฉานและนรกและย่อมได้ ไ ปสวรรค์ บรรลุโมกษะไปสู่กลาง

ท้ องฟ้ าและไปในใต้ พื น้ ดิน ได้ แต่ในพื น้ ที่ อื่นกรรมของมนุษย์ จ ะไม่ส่ง ผลเลย 204 เมื องภารตะ
แบ่งเป็ น 9 เขตแดน ได้ แก่ อินฺทฺรทฺวีป (Indra-dvīpa) กเสรุ (Kaseru) ตามฺรปรฺ ณ (Tāmraparṇa)
คภสฺ ติม ตฺ (Gabhastimat) นาคทฺ วีป (Nāgadvīpa) เสามฺ ย (Saumya) คนฺ ธ รว (Gandharva)
วารุณ (Vāruṇa) และทวีปที่ 9 จะถูกโอบล้ อมไปด้ วยมหาสมุทร ทวีปดังกล่าวนี ้วัดจากทิศใต้ ไป
เหนือมีความยาวถึง 1,000 โยชน์ ทางทิศตะวันออกมีเมืองชื่อ กิราต (Kirāta) ทางทิศตะวันตก
เป็ นที่ตงของเมื
ั้
องยวน (Yavana) พราหมณ์ กษัตริ ย์ แพทย์จะอยู่ในเมือง ส่วนศูทรจะอยู่แยก
ออกไป คนเหล่านี ้ดาเนินชีวิตด้ วยการบูชายัญ การรบ การค้ าขายและการรับใช้ เป็ นต้ น เมือง
ภารตะมีแม่น ้าต่างๆ ดังนี ้ แม่น ้าศตทฺรุ (Śatadru) แม่น ้าจนฺทรภาคา (Candrabhāgā) เป็ นต้ น
ไหลลงจากภูเขาหิมวตฺ (Himavat) แม่น ้าเวทสฺมฺฤติ (Vedasmṛti) เป็ นต้ น ถือกาเนิดจากเทือกเขา
ปาริ ยาตร

(Pāriyātra)

แม่น ้านรฺ มทา (Narmadā) และแม่น ้าสุรส (Surasa) เป็ นต้ น ไหลออก

จากเทือกเขาวินฺธย (Vindya) แม่น ้าตาปี
(Nirvindhyā) เป็ นต้ น
(Bhīmarathī)

(Tāpī)

แม่น ้าปโยษฺ ณี (Payoṣṇī) แม่น ้า นิรฺวินฺธยา

ถือกาเนิดจากเทือกเขาฤกษ (Ṛkṣa) แม่น ้าโคทาวรี (Godāvarī) ภี มรถี

กฺ ฤ ษฺ ณ เวณี (Kṛṣṇaveṇī) เป็ นต้ น ถื อ ก าเนิ ด จากเทื อ กเขา สหฺ ย ( Sahya)

แม่ น า้ ทุ ก สายดัง กล่ า วเป็ นแม่ น า้ ที่ ช าระบาปและเภทภั ย ได้ แม่ น า้ กฺ ฤ ตมาล (Kṛtamāla)
203
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ตามฺ รปรณี (Tāmraparṇī) เป็ นต้ น ไหลมาจากเทื อ กเขามลย (Malaya) แม่น า้
(Trisāmā)

ตฺ ริส ามา

และอรฺ ยกุลฺ ย (Aryakulya) เป็ นต้ น ไหลจากเทือกเขามเหนฺ ทฺร (Mahendra) แม่

นา้ ฤษิ กุลฺ ย า (Ṛṣikulyā) และแม่นา้ กุม าร (Kumāra) ถื อก าเนิด จากเขาศุกฺ ติม ตฺ (Śuktimat)
บรรดาแม่น ้าเหล่านัน้ ยังมีแม่น ้าและลาน ้าน้ อยอื่นๆ อีกหลายพันสาขา ในเมืองทังหลายดั
้
งกล่าว
เหล่านัน้ ชาวกุรุ (Kuru) และชาวปาญฺ จาล (Pāñcāla) อาศัยอยู่ในมัธยมประเทศ ชาวเมืองกาม
รูป (Kāmarūpa) อยู่ทางทิศตะวันออก ปณฺ ฑฺร (Puṇḍra) กลิงค

(Kaliṅga)

มคธ (Magadha)

และประเทศทางทิศใต้ เป็ นต้ น เสาราษฺ ฏฺร (Saurāṣṭra) ศุร (Śura) ภิร (Bhira) และอรฺ ภุท
(Arbuda) อยู่ ท างทิ ศ ตะวั น ตก ชาวเมื อ งการู ษ ( Kārūṣa) มาลว (Mālava) และชาวเขา
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ส ร ( ) ไสนฺธว ( ) หูณ (
) เสาวี

ปาริ ยาตฺร (Pāriyātra

Sauvīra

ชาวเมืองโกศล (Kośala)

มาทฺ ร (Mādra) รม (Rama) อมฺพษฺ ฐ (Ambaṣṭha) และปารสีก

(Pārasīka)

Saindhava

Hūṇa)

สาลฺว (Sālva) และ

เป็ นต้ น ชาวเมืองทัง้ หลายดื่มนา้ ของแม่นา้ เหล่านัน้ อาศัยอยู่รวมกันใกล้ แม่นา้

ตลอดเวลา มีความร่าเริ ง เป็ นกลุ่มชนจานวนมาก ในเมืองภารตะนี ้มียคุ 4 ยุค คือ กฺฤตยุค (kṛta
Yuga)

เตฺรตายุค (Tretā Yuga) ทฺวาปรยุค (Dvāpara Yuga) และกลิยคุ (kali Yuga) ไม่มียคุ

ทัง้ 4 ในเมืองอื่นๆ มุนีทงหลายบ
ั้
าเพ็ญตบะและผู้บชู าก็ทาการบวงสรวงบูชาเช่นกัน คนทังหลาย
้
จะให้ ทานเพื่อจุดประสงค์ในโลกหน้ า205
ผู้ คนทั ง้ หลายในชมพู ท วี ป นั น้ จะบู ช าพระวิ ษ ณุ

(ยชฺ ญ ปุ รุ ษ )

ผู้ประกอบด้ วยการบูชาด้ วยเครื่ องบูชาทังหลายตลอดเวลา
้
แม้ ในทวีปอื่นๆ พระวิษณุก็ได้ รับการ
บูช าเช่นเดียวกัน เมืองภารตะเป็ นเมื องที่ ประเสริ ฐ ที่ สุดในชมพูท วี ป เพราะว่าเป็ นดินแดนที่
เหมาะสมกับการเพาะปลูกและเป็ นดินแดนที่รื่นรมย์ การเกิดของสัตว์ทงหลายจะได้
ั้
ความเป็ น
มนุษย์ก็เพราะการสั่งสมบุญ ในดินแดนภารตะเทพทังหลายต่
้
างก็พากันสรรเสริ ญว่าประเทศนี ้
ผู้คนทังหลายจะได้
้
ไปสูส่ วรรค์และถึงการหลุดพ้ นเพราะความเป็ นคนกล้ า ผู้ใดสลัดกรรมทังหลาย
้
ซึ่งมีผลอันเกิดจากความไม่ได้ ม่งุ หวังอันใหญ่หลวงย่อมจะถึงซึ่งความไม่มีบาปในพระวิษณุผ้ เู ป็ น
ปรมาตมันสูงสุด ผู้ที่เกิดในเมืองภารตะจะเป็ นผู้ถึงพร้ อมด้ วยร่างกายที่มีองค์ประกอบครบถ้ วน
พื ้นที่ตา่ งๆ ในชมพูทวีปที่กล่าวไว้ ในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะ มีลกั ษณะดังรูป
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ภาพที่ 2 ลักษณะดินแดนชมพูทวีป

114

2. ปฺ ล กฺ ษ ทฺ วี ป ( Plakṣadvīpa) ปลัก ษทวี ป ตัง้ โอบล้ อ มมหาสมุท ร
น ้าเค็มเหมือนชมพูทวีปที่ถูกโอบล้ อมด้ วยมหาสมุทรน ้าเค็ม ปลักษทวีปมีขนาดเป็ นสองเท่าของ
ชมพูท วี ป

คื อ มี ค วามกว้ า ง 200,000 โยชน์ ทวี ป นี ช้ ื่ อ ว่ า ปลัก ษทวี ป ตามชื่ อ ต้ น ปฺ ล กฺ ษ

(ต้ นมะเดื่อ ) พระราชาเมธาติถิ (Medhātithi) เป็ นราชาแห่ง ทวี ปนี ้ ปลักษทวีป แบ่งเป็ น 7
แคว้ น ได้ แก่ แคว้ นศานฺ ตหย (Śāntahaya-varsa) แคว้ นศิศิร

แคว้ นสุโขทย

แคว้ นอานนฺ ท (Ananda-varsa) แคว้ น ศิว (Śiva-varsa) แคว้ น เกษมก

(Sukhodaya-varsa)
(Kṣemaka-varsa)

(Śiśira-varsa)

แคว้ นธรุ ว (Dhruva-varsa) แคว้ นทัง้ 7 แคว้ นมีภูเขาซึ่งเป็ นขอบเขตแดน
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ภู เ ขาโสมก (
) ภู เ ขาสุม น (

ภูเขาทัง้ 7 ได้ แก่ ภูเขาโคเมท (Gomeda) ภูเขาจนฺทร (Candra) ภูเขานารท (Nārada) ภูเขา
ทุนฺ ทุภิ ( Dundubhi
(Vaibhrāja)

Somaka

Sumana) และภู เ ขาไวภฺ ร าช

ภูเขาอันน่ารื่ นรมย์เหล่านัน้ ประชาชนผู้ไม่มีบาปอาศัยอยู่ร่วมกับคนธรรพ์และ

เทวดาตลอดเวลา ณ ภูเขาเหล่านันมี
้ ชนบทศักดิ์สิทธิ์ ผู้คนจะมีอายุยืน ไม่มีความเจ็บป่ วยหรื อ
โรคภัยทังหลาย
้
มีแต่ความสุขสบายตลอดเวลา206
เมืองเหล่านันมี
้ แม่น ้า 7
(Anutaptā)
(Amṛtā)

สายซึ่งไหลไปสู่มหาสมุทร ได้ แก่ อนุตปฺตา

ศิขี (Śikhī) วิปาศา (Vipāśā) ตฺ ริทิวา (Tridivā) อกฺ รมา

(Akramā)

อมฺ ฤตา

และสุกฺฤตา (Sukṛtā) นอกจากนีเ้ มืองเหล่านันยั
้ งมีภูเขาเล็กๆ และแม่นา้ อีกเป็ นพัน

ชาวชนบทมีความร่าเริ งเสมอเมื่อดื่มน ้าเหล่านัน้ การลดลงและการเพิ่มขึ ้นของชาวชนบทจะไม่มี
นอกจากนี ใ้ นสถานที่ ทัง้ 7 แห่ง นัน้ ก็ ยัง ไม่มี การเปลี่ ยนแปลงยุค กาลเวลาเป็ นเหมื อนกับช่วง
ไตรดายุคตลอดเวลา ในบรรดาทวีปทังหลายมี
้
ปลักษทวีป เป็ นต้ น มีศากทวีปเป็ นที่สดุ ประชาชน
จะมีสุขภาพดีถึง 5,000 ปี ในทวีปเหล่านันมี
้ หลักธรรม 5 ประการ จาแนกตามลาดับวรรณะ
(อหิงสา สัตยะ อัสเตยะ พรหมจรรย์ และปริ ครหะ) ในทวีปเหล่านันมี
้ วรรณะอยู่ 4 วรรณะ ได้ แก่
พวกอารยกะ พวกกุรุ พวกวิทิศยะ พวกภาวิ พวกเขามีหน้ าที่เหมือนกับเป็ นพราหมณ์ กษัตริ ย์
แพทย์และศูทร ณ ทวีปแห่งนี ้พระหริ ผ้ เู ป็ นเจ้ าจะมีพระรู ปเป็ นพระจันทร์ ทรงได้ รับการบูชาจาก
คนวรรณะต่างๆ มีพวกอารยกะเป็ นต้ น ปลักษทวีป ถูกโอบล้ อมไปด้ วยทะเลน ้าอ้ อยในลักษณะ
เป็ นวงกลมซึง่ มีขนาดเท่ากับปลักษทวีป207
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3. ศาลฺมลทฺวีป (Śālmaladvīpa)

ศาลมลทวีปประกอบด้ วยเมืองทัง้

7 ดังนี ้ ได้ แก่ เมืองเศฺวต (Śveta) เมืองหริ ต (Harita) เมืองไวทฺยตุ (Vaidyuta) เมืองมานส
(Mānasa)

เมืองชีมตู (Jīmūta) เมืองโรหิต (Rohita) และเมืองสุปฺรภ (Suprabha) ซึ่งเป็ นเมืองที่

งดงาม พระราชาผู้เป็ นวีรบุรุษแห่ง ศาลมลทวีปพระนามว่าวปุษฺ มตฺ (Vapuṣmat) เมืองเหล่านี ้
ประกอบด้ วย 4 วรรณะอาศัยอยู่แยกกันในศาลมลิทวีป ได้ แก่ กปิ ล (Kapila) อรุ ณ
ปิ ต

(Aruṇa)

และกฺฤษฺ ณ (Kṛṣṇa) เช่นเดียวกับวรรณะพราหมณ์ กษัตริ ย์ แพทย์และศูทร พวกเขา

(Pita)

บูชาพระวิษณุผ้ ูเป็ นอาตมันของทุกสิ่งทุกอย่าง ผู้ดารงอยู่ในการบูชาด้ วยการบูชาอันประเสริ ฐ
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สมหาสมุทรซึ่งเต็มไปด้วยน ้าอ้อยถูกโอบล้อมทุกด้านไปด้วยศาลมลทวีป

และเป็ นที่นา่ ยินดีในการอยูร่ ่วมกันกับเหล่าเทพ208

ซึ่งมีขนาดกว้ างเป็ นสองเท่า ในศาลมลทวีปมีภูเขา 7 เทือก ซึ่งมีชื่อเสียงว่าเป็ นแหล่งกาเนิดของ

รั ตนชาติ ภูเ ขาที่ เ ป็ นเขตแบ่ง ดิน แดนนี ้ ได้ แก่ กุมุท (Kumuda) อุนฺ น ต (Unnata) พลาหก
โทฺรณ (Droṇa) ซึ่งเป็ นภูเขาที่เต็มไปด้ วยสมุนไพร กงฺ ก (Kaṅka) มหิษ (Mahiṣa)

(Palāhaka)

และกกุทฺมตฺ (Kakudmat) อีกทังยั
้ งมีแม่น ้า 7 สาย ได้ แก่ โยนิ (Yoni) โตยา (Toyā) วิตฺฤษฺ ณ
(Vitṛṣṇa)

จนฺ ทฺร (Candra) มุกฺต (mukta) วิโมจนี (Vimochanī) นิวฺฤตฺติ (Nivṛtti) ซึ่งเป็ น

แม่น ้าชาระบาปได้ ในทวีปนี ้มีต้นไม้ ใหญ่ชื่อว่า ศาลฺมล (Śālmala) เป็ นต้ นไม้ ที่ให้ ความร่ มรื่ น
ทวีปนี ้ถูกโอบล้ อมทุกด้ านด้ วยมหาสมุทรน ้าอ้ อย ชื่อว่า สุโรทะ ความกว้ างโดยรอบของศาลมลทวีป
เท่ากับมหาสมุทร มหาสมุทรสุโรทะซึ่งถูกล้ อมรอบด้ วยกุศทวีปซึ่งมีความกว้ างเป็ น 2 เท่าของ
ศาลมลทวีป209
4. กุศทฺวีป (Kuśadvīpa) มีราชาชื่อว่าชฺโยติษฺมตฺ (Jyotiṣmat) มีเมือง 7
เมืองซึ่งตังชื
้ ่อเมืองตามพระนามของพระราชโอรสของพระองค์ ได้ แก่ อุทฺภิท (Udbhida) เวณุมนฺ
(Veṇuman)

ไวรถ (Vairatha) ลมฺพน (Lambaṇa) ธฺ ฤติ (Dhṛti) ปฺรภากร (Prabhākara) และ

กปิ ล (Kapila) ผู้คนทังหลายอยู
้
่อาศัยในทวีปนันร่
้ วมกับพวกแทตย์ ทานพ เทพ คนธรรพ์ ยักษ์
และพวกกิ ม ปุรุษะ เป็ นอาทิ วรรณะทัง้ 4 ในสถานที่ นัน้ ปฏิ บัติตามหน้ าที่ ของตน ได้ แก่ ทมิ นฺ
(Damin)

ศุษฺ มิ นฺ (Śuṣmin) สฺ เ นห (Sneha) และมนฺ เ ทห (Mandeha) ซึ่ง เรี ย กตามล าดับ
208
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เหมือนกับพราหมณ์ กษัตริ ย์ แพทย์และศูทร ในกุศทวีปพวกเขาบูชาพระชนารฺ ทน (Janārdana)
ผู้มีรูปเป็ นพระพรหมา ภูเขาทัง้ 7 ได้ แก่ วิทฺรุม (Vidruma) เหมไษล (Hemaṣaila) ทฺยตุ ิมตฺ
ปุ ษฺ ปวนฺ

( Dyutimat)

( Puṣpavan)

(Mandarācala) ในทวีปนี ้มีแม่น ้าทัง้ 7

กุ เ ศศย

( Kuśeśaya)

หริ

( Hari)

และมนฺ ทราจล

ได้ แก่ ธูตปาป (Dhūtapāpa) ศิว (Śiva) ปวิตฺร (Pavitra)

สมฺมติ (Sammati) วิทฺยทุ ฺ (Vidyud) อมฺภะ

(Ambha)

และมหี

(Mahī)

แม่น ้าทุกสายล้ าง

บาปทังหมดได้
้
ในทวีปนีม้ ีภูเขาและแม่นา้ เล็กๆ นับพันสาย หญ้ ากุศ (Kuśa) เป็ นที่มาของชื่อ
เรี ย กทวี ป นี ้ กุศ ทวี ป ถูก ล้ อ มรอบด้ ว ยมหาสมุท รฆฺ ฤ ต ( Ghṛta) หรื อ มหาสมุท รเนยใสซึ่ง ถูก
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ส5. เกฺราญฺจทฺวีป พระราชาแห่ง เกราญจทวีปคือเจ้ าชายทฺ ยุติมตฺ

ล้ อมรอบด้ วยเกราญจทวีป210
(Dyutimat)

เกราญจทวีปมีขนาดเป็ น 2 เท่าของกุศทวีป เกราญจทวีปล้ อมรอบมหาสมุทรฆฺฤตะ

ทวี ปนี ม้ ี เ มื อ งทัง้ 7 เมื องซึ่ง ตัง้ พระนามตามพระราชโอรสของพระเจ้ า ทฺ ยุติม ตฺ ได้ แก่ กุศ ล
(Kuśala)
(Muni)

มนฺ ทค (Mandaga) อุษฺน (Uṣṇa) ปี วร (Pīvara) อนฺ ธ การก (Andhakāraka) มุนิ

ทุนฺ ทุภิ (Dundubhi) เทื อกเขาที่ สวยงามเหล่านี เ้ ป็ นที่ อยู่อาศัยของเทพและคนธรรพ์

ในบรรดาเทื อกเขาเหล่านัน้ เขาเทื อกที่ หนึ่งชื่ อว่า เกฺ ราญฺ จ (Krauñca) เทื อกที่ สองชื่ อว่าวามน
(Vāmana)

เทือกที่สามชื่อว่าอนฺธการก (Andhakāraka) เทือกที่สี่เป็ นภูเขาแก้ วมีสีเหมือนม้ าชื่อ

ว่ า สฺ ว าหิ นี

(Svāhinī)

(Puñḍarīkavan)

เทื อ กที่ ห้ าชื่ อ ว่ า ทิ ว าวฺ ฤ ตฺ

(Divāvṛt)

เทื อ กที่ ห กชื่ อ ว่ า ปุ ณฺ ฑ รี ก วนฺ

เทือกที่เจ็ดเป็ นภูเขาใหญ่ชื่อว่าทุนฺ ทภุ ี (Dundubhī) ภูเขาเหล่านันแต่
้ ละเทือก

มี ข นาดใหญ่ เ ป็ นสองเท่า ของกันและกัน ในเมื องที่ น่า รื่ นรมย์ เ หล่า นัน้ และบริ เวณภูเ ขาใหญ่
ทังหลายเป็
้
นที่อยู่อาศัยของประชาชนผู้ปราศจากความเจ็บป่ วยซึ่งจะอาศัยอยู่ร่วมกับทวยเทพ
วรรณะพราหมณ์มีชื่อเรี ยกว่าปุษฺ กร (Puṣkara) วรรณะกษัตริ ย์มีชื่อว่าปุษฺกล (Puṣkala) วรรณะ
แพทย์ มี ชื่ อ เรี ยกว่า ธนฺ ย (Dhanya) และวรรณะศูทรมี ชื่ อ ว่า เรี ยกว่าติษฺ ย (Tiṣya) ตามล าดับ
แม่น ้าสายหลักทัง้ 7 สาย ได้ แก่ เคารี (Gaurī) กุมทุ ฺวตี (Kumudvatī) สนฺธฺยา (Sandhyā) ราตริ
(Rātri) มโนชวา

(Manojavā) กฺ ษานฺ ติ (Kṣānti)

และปุณฺฑรี กา (Puṇḍarīkā) ในสถานที่ นี ้

พระวิษณุผ้ เู ป็ นเจ้ าผู้มีรูปเป็ นรุ ทระ ได้ รับการบูชาด้ วยเครื่ องบวงสรวงจากคนวรรณะพราหมณ์
เป็ นต้ น เกราญจทวีปจะถูกโอบล้ อมด้ วยมหาสมุทรนมเปรี ย้ วทุกด้ าน มหาสมุทรนมเปรี ย้ วมี
210
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ขนาดเท่า กับ เกราญจทวี ป และจะถูก โอบล้ อ มด้ ว ยศากทวี ป ซึ่ ง มี ข นาดกว้ า งเป็ นสองเท่า ของ
เกราญจทวีป211
6. ศากทฺวีป ทวีปนี ้มีราชาคือเจ้ าชายภวฺ ย

(Bhavya)

ทวีปนี ้มีเมือง 7

เมือง ได้ แก่ ชลาทร (Jalādhara) กุมาร (Kumāra) สุกุมาร (Sukumāra) มรี จก (Marīcaka)
กุสโุ มท (Kusumoda) เมาทากิ (Maudāki) และมหาทฺรุม (Mahādruma) เมืองเหล่านี ้มีภูเขา 7
เทือกเป็ นภูเขาที่ใช้ แบ่งเขตแดน ภูเขาทางทิศตะวันออก คือ ภูเขาอุทฺยคิรี (Udayagirī) ภูเขา
ชลาธาร (Jatādhāra) ภูเขาไรวตก (Raivataka) ภูเขาศยาม (Śyāma) ภูเขาอสฺตคิริ (Astagiri)
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ภูเขาอามฺพิเกย (Āmbikeya) และภูเขาเกสรี (Kesarī) ทวีปนี ้มีต้นไม้ ชื่อว่า ศาก (Śāka) ซึ่งเป็ นที่
สถิตของนักสิทธิ์และคนธรรพ์ เมื่อได้ สมั ผัสลมที่เกิดจากต้ นไม้ นีค้ วามร่ าเริ งยินดีอย่างมากก็จะ
เกิดขึ ้น ณ สถานที่นนมี
ั ้ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็ นที่อาศัยของคนทัง้ 4 วรรณะ และในสถานที่นนก็
ั้
ยังมีแม่น ้าศักดิ์สิทธิ์สายใหญ่ที่สามารถชาระบาปและเภทภัยได้ ทงหมด
ั้
ทวีปนี ้มีแม่น ้าทัง้ 7 สาย
ได้ แก่ สุกุมารี (Sukumārī) กุมารี (Kumārī) นลินี (Nalinī) เธนุกา (Dhenukā) อิกฺษุ (Ikṣu)
เวณุกา (Veṇukā) และคภสฺติ (Gabhasti) และยังมีแม่น ้าน้ อยอื่นๆ อีกร้ อยสาย และมีภูเขาอีก
หนึ่งแสนเทื อก คนที่อาศัยอยู่ในเมื องชลาทระ เป็ นต้ นนัน้ จะมี ความรื่ นรมย์เมื่อดื่ม นา้ ในเมื อง
ทังหลาย
้
พวกชาวเมืองเหล่านันจะได้
้
จตุ จิ ากสวรรค์มาสูโ่ ลกมนุษย์ ในเมืองเหล่านันไม่
้ มีการเสื่อม
จากธรรมะ ไม่มีการทาร้ ายกันและกัน และในเมืองทัง้ 7 เมืองนันไม่
้ มีการทาผิดธรรมเนียมอันดี
งาม บรรดาวรรณะทัง้ 4 นัน้ มค (Maga) ก็คือ วรรณะพราหมณ์ มาคธ (Māgadha) ก็คือวรรณะ
กษั ต ริ ย์ มานส

(Mānasa)

ก็ คื อ วรรณะแพศย์ และมนฺ ท ค (Mandaga) ก็ คื อ วรรณะศู ท ร

ในศากทวี ป พระวิ ษ ณุ ท รงอยู่ใ นรู ป พระอาทิ ต ย์ ไ ด้ รั บ การบูช าจากชาวศากทวี ป เหล่ า นัน้ ผู้มี
การควบคุม จิ ตใจด้ ว ยการกระทาที่ เหมาะสม ศากทวี ป ถูก โอบล้ อมไปด้ วยมหาสมุทรน า้ นม
ประหนึ่งว่าถูกโอบล้ อมไปด้ ว ยกาไลข้ อมือซึ่งมีขนาดเท่ากับศากทวีป ทะเลน ้านมถูกโอบล้ อมด้ วย
ปุษกรทวีปทุกๆ ด้ าน212
7. ปุษฺกรทฺวีป (Puṣkaradvīpa) พระราชาแห่งปุษกรทวีปคือราชาสวน
(Savana)

ปุษกรทวีปนันมี
้ ขนาดใหญ่เป็ นสองเท่าของศากทวีป ปุษกรทวีปมีเมือง 2 เมือง คือ
211
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มหาวีระ (Mahāvīra) และธาตกี (Dhātakī) ทวีปปุษกรมีภูเขาที่เป็ นเขตแดนเทือกหนึ่งชื่อว่า
มานโสตฺตระ (Mānasottara) ซึ่งล้ อมรอบใจกลางเมืองเหมือนกาไลข้ อมือ ภูเขามานโสตตระนัน้
สูงขึน้ ไปถึงห้ าหมื่นโยชน์ และมีขนาดความกว้ างโดยรอบเท่ากันนัน้ ภูเขามานโสตตระนัน้ ตัง้
ตระหง่านอยู่

ภูเขานันแบ่
้ งแยกเมืองทังสองนั
้
นจากกั
้
นประหนึ่งอาณาบริ เวณปุษกรทวีปที่ถูก

แบ่งแยกตรงกลางฉะนันบรรดาเมื
้
องและภูเขาทัง้ 2 นัน้ เมืองแต่ละเมืองมีลกั ษณะเหมือนกาไล
ข้ อมือ ภูเขาก็เช่นเดียวกัน ผู้คนที่ใช้ ชีวิตอยู่ในเมืองนันจะมี
้
อายุยืน 10,000 ปี ปราศจากโรคภัย
ปราศจากความโศกเศร้ า ปราศจากราคะและความขุ่นเคืองใจ เป็ นต้ น ในเมืองเหล่านันไม่
้ มีความ
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ส เป็ นต้น เมืองที่อยู่รอบนอกเขามานโสตตระชื่อว่ามหาวีระ เมือง
ความโกรธ และไม่มีความโลภ
ชัว่ และความดี ไม่มีผ้ ฆู ่าและผู้ถูกทารุ ณ ไม่มีการอิจฉาริ ษยา ไม่มีภัย ไม่มีความเกลียด ไม่มี
ภายในชื่อว่าธาตกิ เมืองทังสองนั
้
นเป็
้ นที่อยู่ของพวกเทวดาและพวกแทตย์เป็ นต้ น ในปุษกรทวีป

นันไม่
้ มีความสัตย์และความเท็จ ในทวีปนันซึ
้ ่งมีสองเมือง ไม่มีแม่น ้า ไม่มีภูเขาเลย อนึ่งมนุษย์
และเทพในปุษฺกรทวีปนัน้ มีเครื่ องแต่งกายเหมือนกัน มีรูปร่ างเป็ นหนึ่งเดียว ไม่มีระบบวรรณะ
ไม่มีหลักอาศรม 4 ไม่มีธรรมเนียมประเพณี เมืองทัง้ 2 ปราศจากคัมภี ร์ไตรเพท ปราศจาก
กสิกรรม ปราศจากระบบกฏหมายและปราศจากระบบบริ การสาธารณูปโภค ทวีปนี ้เป็ นทวีปที่
อุดมสมบูรณ์เป็ นเหมือนสวรรค์ที่อยู่บนพื ้นดิน ในเมืองธาตกี และเมืองมหาวีระ กาลเวลาจะมีแต่
ความสุข สบายทุกๆ ฤดู เป็ นเวลาที่ ป ราศจากชราและโรคเป็ นต้ น ในปุษกรทวี ป มี ต้ นนิโ ครธ
(ต้ นไทร) ต้ นหนึ่งเป็ นสถานที่พานักอันประเสริ ฐของพราหมณ์ เป็ นสถานที่ที่พราหมณ์ผ้ พู กั อยู่จะ
ได้ รับการบูชาจากพวกเทพและอสูร ปุษกรทวีปถูกโอบล้ อมด้ วยมหาสมุทรสวาทูท กะ (น ้า) ซึ่งมี
ขนาดความกว้ างโดยรอบเท่ากับปุษกรทวีป ในปุษกรทวีปนันอาหารจะเกิ
้
ดขึ ้นเอง ประชาชนทุกหมู่
เหล่าก็ได้ ลิ ้มรสชาติทงั ้ 6 ตลอดเวลา213
ในบรรดาทวีปทัง้ หลาย ทวี ปแต่ละทวี ปจะมีขนาดเป็ นสองเท่าของกัน
และกันเหมือนกับภูเขาทังหลายที
้
่มีขนาดเป็ นสองเท่าของกันและกัน ทวีปทัง้ 7 ทวีปถูกโอบล้ อม
ไปด้ ว ยมหาสมุท รทัง้ 7 มหาสมุท ร ทวี ป และมหาสมุท รจึง มี ข นาดเป็ นสองเท่า ของทวี ป และ
มหาสมุทรก่อนหน้ านี ้ น ้าในมหาสมุทรทุกแห่งจะคงอยู่เหมือนเดิมตลอดเวลา ความพร่ องและ
การเพิ่มขึ ้นของน ้าเหล่านันไม่
้ เกิดขึ ้นเลยไม่ว่าเวลาไหนก็ตาม การขึ ้นและการลงของน ้าจะเป็ นไป
213
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เพราะการขึ ้นของดวงจันทร์ ในข้ างขึ ้นและข้ างแรม คัมภีร์วิษณุปรุ าณะกล่าวว่าถัดจากเขตแดน
ของทวีปทัง้ 7 จะเป็ นสถานที่ซงึ่ ไม่มีสตั ว์โลกสถานที่แห่งนี ้จะปรากฏอยู่รอบๆ มหาสมุทรสวาทูทกะ
สถานที่นนั ้ คือ “กาญฺจนี ภูมิ” (Kāñcanī bhūmi) เป็ นแผ่นดินทอง ซึ่งมีขนาดเป็ นสองเท่าของทวีป
และปราศจากสิ่ งมีชีวิตทุกชนิด ถัดจากแผ่นดินทองมีภูเขาชื่ อ โลกาโลก

(Lokāloka)

ซึ่ง มี

ความกว้ าง 10,000 โยชน์ สูงมากถึง 1,000 โยชน์214 ณ ภูเขาโลกาโลกะมีท้าวโลกบาลผู้บาเพ็ญ
พรตอย่างดีสถิตอยู่ ท้ าวโลกปาล (Lokapāla) ทัง้ 4 มีนามว่า ท้ าวสุธามา (Sudhāmā) ท้ าว
กรฺ ท ม ( Kardama) มี บุตร 2

คนซึ่ง เกิ ด จากนางศงฺ ขปา (Śaṅkhapā) คื อ ท้ า วหิ รั ณฺ ย โรมนฺ

ม
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อ
ท้ าวโลกบาลทัง้ 4 นี ้สถิตอยู่ในสี่ทิศ
ก
ห
ล
ก
ั
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ง
สำานันปราศจากความยิ
ของเขาโลกาโลกะ ท่านเหล่
้
นดี ปราศจากความเย่อหยิ่ง ปราศจากโรคภัย

(Hiraṇyaroman) และท้ าวเกตุมตฺ (Ketumat) เป็ นลาดับที่สี่

ไข้ เจ็บ ปราศจากคูค่ รองจานวนมาก215 ความมืดปกคลุมภูเขาโลกาโลกะแห่งนันทุ
้ กพื ้นที่ และ

ความมืดก็ถูกปกคลุมทุกๆ แห่ง ไปด้ วยเปลือกไข่

จักรวาลในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะมีลกั ษณะ

ดังรูปต่อไปนี ้

214
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ภาพที่ 3 ลักษณะจักรวาลในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะ
ที่มา: The Universe of the Vedas, accessed July 3, 2015, available from
http://www.krishna.com/universe-vedas
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คัมภีร์วิษณุปรุ าณะกล่าวถึงภูมิศาสตร์ ใ นส่วนที่เป็ นพื ้นดินว่ามีเขาเมรุตงั ้
เป็ นศูนย์กลางของทวีปและมหาสมุทรทัง้ 7 ล้ อมรอบด้ วยแผ่นดินทองอันไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่อาศัย
มีภูเขาโลกาโลกะตังล้
้ อมรอบดินแดนทังหมดซึ
้
่งจะถูกปกคลุมด้ วยเปลือกไข่

ในดินแดนทังหมด
้

บนแผ่นดิน เมืองภารตะซึ่งเป็ นหนึ่งในเมืองทัง้ 8 ที่ตงอยู
ั ้ ่ในชมพูทวีปถูกกล่าวว่าเป็ นดินแดนที่
ประเสริ ฐสุดในชมพูทวีป เป็ นดินแดนสร้ างกรรม เป็ นดินแดนที่ได้ รับการสรรเสริ ญว่าประเทศนี ้
ผู้คนทังหลายจะได้
้
ไปสู่สวรรค์และถึงการหลุดพ้ น ส่วนเมืองอื่นๆ ในชมพูทวีป และทวีปทังหลาย
้
คัมภีร์วิษณุปรุ าณะกล่าวว่าล้ วนเป็ นดินแดนที่เต็มไปด้ วยความสุข ปราศจากความเจ็บป่ วย และ
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ปรากฏในรูปลักษณ์ตา่ งๆสดินแดนทังหมดอื
้
่นๆ ที่นอกเหนือจากเมืองภารตะจึงมีลกั ษณะเป็ นเมือง

ประชาชนตัง้ อยู่ในหลักธรรม ผู้คนในทวีปต่างๆ แบ่งตามวรรณะทัง้ 4 และนับถื อพระวิษณุซึ่ง
ในจินตนาการที่เต็มไปด้ วยความสุขสมบูรณ์พร้ อม มีเพียงมนุษย์ที่อยู่ในเมืองภารตะเท่านันที
้ ่จะ

สามารถกาเนิดเป็ นสัตว์เดรัจฉาน ตกนรก ไปสู่สวรรค์ หรื อบรรลุโมกษะสู่การหลุดพ้ นได้ เพราะ
พื น้ ที่ อื่ น กรรมของมนุษ ย์ จ ะไม่ส่ง ผล ดัง นัน้ เมื อ งภารตะจึง เป็ นเมื องที่ คัม ภี ร์ วิ ษณุปุร าณะให้
ความสาคัญที่สดุ
เมืองภารตะ ซึ่งกล่าวว่าเป็ นที่อยู่อาศัยของเผ่าพันธุ์พระภรตะนัน้ ก็คือ
ประเทศอินเดียอันมีชื่อที่นิยมเรี ยกว่า “แดนภารตะ” เมื่อพิจารณาภูมิศาสตร์ ของเมืองภารตะที่
กล่าวในคัมภี ร์ปรุ าณะว่ามีมหาบรรพต 7 เทือก ได้ แก่ มเหนฺ ทร (Mahendra) มลย (Malaya)
สหฺ ย

(Sahya)

(Pāripātra)

ศู ก ติ ม ตฺ

( Śūktimat)

ฤกฺ ษ

(Ṛkṣa)

วิ นฺ ธ ย

(Vindhya)

และปาริ ปาตฺ ร

ก็พบว่าเป็ นชื่อที่สอดคล้ องกับชื่อภูเขาในประเทศอินเดียปั จจุบนั ดังแผนที่
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ภาพที่ 4 แผนที่ภเู ขาในประเทศอินเดีย
ที่มา:

Jamvudvipa, accessed july 3, 2015, available from http://ancientvoice.

wikidot.com/jamvudvipa
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ดังนันเมื
้ ่อพิจารณาการนาเสนอภาพภูมิศาสตร์ ในส่วนที่เป็ นพื ้นแผ่นดิน
แล้ ว จึงพบว่าวิษณุปรุ าณะมุง่ ยกย่องเมืองภารตะว่าเป็ นดินแดนที่ประเสริฐที่สดุ ในชมพูทวีป เพราะ
เป็ นดินแดนที่เหมาะกับการเพาะปลูกและเป็ นดินแดนที่รื่นรมย์ เป็ นเพียงดินแดนเดียวที่มนุษย์
สามารถบรรลุถึงสวรรค์หรื อโมกษะได้ ด้วยผลจากการกระทา ภารตะจึงเป็ นดินแดนเสมือนจริ งที่
คัม ภี ร์วิ ษ ณุปุร าณะน ามากล่า วถึ ง เพื่ อ ยกย่อ งเชิ ด ชูให้ เ กิ ดความนับ ถื อศรั ท ธา และมุ่ง เน้ น ให้
ประชาชนที่อยูใ่ น “เมืองภารตะ” กระทากรรมอันจะนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายสูงสุดของชีวิตด้ วย
การเคารพบูชาพระวิษณุ คัมภี ร์วิษณุปุราณะกล่าวถึงมนุษย์ในเมืองภารตะ และในทวีปต่างๆ
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กันไปบ้ าง แต่แท้ จริ งก็คือสวรรณะพราหมณ์ กษัตริ ย์ แพศย์และศูทร นัน่ เอง ดังนันจึ
้ งอาจกล่าว
เกือบทังหมดโดยกล่
้
าวว่ามนุษย์ในสังคมนันๆ
้ แบ่งออกเป็ นวรรณะทัง้ 4 แม้ จะมีชื่อเรี ยกแตกต่าง

ได้ ว่าการแบ่งวรรณะนับเป็ นการแบ่งระดับชนชันของมนุ
้
ษย์ที่คมั ภีร์วิษณุปรุ าณะให้ ความสาคัญ
อย่างยิ่ง
2.4.2 พืน้ ที่เหนือแผ่ นดิน

คัมภีร์วิษณุปรุ าณะกล่าวว่าขอบเขตของแผ่นดิน

มีความกว้ างระยะเท่ากับเส้ นรอบวงและขอบเขตของท้ องฟ้ามีระยะเท่ากับความกว้ างของมณฑล
โลก พื ้นที่เหนือจากพื ้นดินขึ ้นไปเป็ นสถานที่อยู่ของเทวดาและเทพเจ้ าต่างๆ ซึ่งอยู่เหนือพื ้นโลก
ถัดกันขึ ้นไปในอากาศตามลาดับ มี 7 ชัน้ คือ ภูรฺโลก (Bhūrloka) ภุวรฺ โลก (Bhuvarloka) สฺวรฺ
โลก (Svarloka) มหรฺ โลก (Maharloka) ชนโลก (Janaloka) ตโปโลก (Tapoloka) และสฺตย
โลก (Stayaloka) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ชันที
้ ่ 1 ภูรฺโลก คือสถานที่ใดก็ตามที่เป็ นพื ้นดินที่จะใช้ เท้ าเดินไปได้ ซึ่งก็
คือแผ่นดินหรื อพื ้นโลกนัน่ เอง
ชันที
้ ่ 2 ภุวรฺ โลก เป็ นดินแดนระหว่างพื ้นโลกกับดวงอาทิตย์ซึ่งเป็ นที่อยู่
อาศัยของพระมุนี มีนกั สิทธิ์ เป็ นต้ น
ชันที
้ ่ 3 สฺวรฺ โลก คือดินแดนระหว่างดวงอาทิตย์กบั ดาวเหนื อ (ธรุวะ) ซึ่งมี
ระยะทาง 14 ล้ านโยชน์ เป็ นดินแดนของสัตว์ที่ยงั ยึดติดอยู่กบั โลก เป็ นสวรรค์ที่เป็ นวิถีโคจรของ
ดวงดาวต่างๆ ซึ่งจะโคจรอยู่รอบๆ ดาวเหนืออันเป็ นจุดศูนย์กลางดัง จานหมุนของช่างปั น้ หม้ อ
สฺวรฺ โลกเป็ นที่ตงของระบบสุ
ั้
ริยะซึ่งตังอยู
้ ่ สงู ขึ ้นไป 100,000 โยชน์จากแผ่นดิน ส่วนมณฑลของ
พระจันทร์ ตงสู
ั ้ งขึ ้นไป 100,000 โยชน์จากดวงอาทิตย์ มณฑลของดาวนักษัตรจะส่องแสงสว่าง
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เหนือดวงจันทร์ ระยะแสนโยชน์ ดาวพุธจะตังอยู
้ ่เหนือขึ ้นไป 200,000 โยชน์จากมณฑลของดาว
นักษัตร ดาวศุกร์ จะสถิตอยู่ห่างออกไปในระยะทางเท่ากันกับดาวพุธ ดาวอังคารจะตังอยู
้ ่ใ น
ระยะทางสูงเท่ากันของดาวศุกร์ ส่วนดาวพฤหัสบดีจะตังอยู
้ ่สงู ขึ ้นไป 2 แสนโยชน์ของดาวอังคาร
ดาวเสาร์ ตงอยู
ั ้ ่เหนือขึ ้นไป 2 แสนโยชน์ของดาวพฤหัสบดี มณฑลดาวฤษี ทงั ้ 7 จะอยู่เหนือขึ ้นไป
จากนันแสนโยชน์
้
และดาวเหนือซึง่ เป็ นศูนย์กลางของโลกและดวงดาวที่เสมอกันจะตังอยู
้ ่เหนือขึ ้น
ไปแสนโยชน์จากดาวฤษีทงั ้ 7 คัมภีร์วิษณุปรุ าณะได้ อธิบายถึงดวงดาวต่างๆ ที่ตงอยู
ั ้ ่ในสฺวรฺ โลกไว้
ดังต่อไปนี ้
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ส โยชน์ และคันไถ (งอนรถ) ที่ยื่นจากราชรถมีความยาว 18,000 โยชน์
มีรถม้ าซึง่ มีความยาว 9,000

1. “สูรฺย” (Sūrya) หรื อดวงอาทิตย์ ตังอยู
้ ่ 100,000 โยชน์จากแผ่นดิน

แกนล้ อรถมีความยาวเกินครึ่งโกฏิและเกินไปอีก 7 ล้ านโยชน์ และล้ อก็ตงอยู
ั ้ ่ที่แกนรถนี่เอง รถมี
3 ล้ อ มี 5 ซี่ มี 6 ขอบนอก ล้ อแห่งกาลเวลาทัง้ หมดก็ดารงอยู่ในสิ่งที่เรี ยกว่าปี ม้ าของพระ
อาทิตย์ทงั ้ 7 ตัวมีชื่อเป็ นฉันท์ ได้ แก่ คายตฺรี (gāyatrī) พฺฤหตี (bṛhatī) อุษฺณิหฺ

(uṣṇih)

ชคตี

ตฺ ริษฺฎุภฺ (triṣṭubh) อนุษฺ ฎุภฺ (anuṣṭubh) และปงฺ กติ (paṅkti) แกนที่ 2 ของรถมี
ความยาว 45,000 โยชน์ ขนาดความยาวของแกนล้ อรถทัง้ 2 มีขนาดครึ่งหนึ่งของแอก แกนที่สนมี
ั้
(jagatī)

ความยาวครึ่ งหนึ่งของแอก แกนตัวสันที
้ ่เป็ นที่รองเสาหลักของรถมีความยาวเท่ากับครึ่งหนึ่งของ
แอก ส่วนสุดท้ ายของแกนรถตังอยู
้ ่ที่ภูเขามานสา (Mānasā) เมืองวาสวี (Vāsavī) ตังอยู
้ ่ทางทิศ
ตะวัน ออกของภู เ ขามานโสตฺ ต ร (Mānasottara) ทางใต้ เ ป็ นเมื อ งพระยม (Yama) ทางทิ ศ
ตะวันตกเป็ นเมืองพระวรุ ณ (Varuṇa) ทางทิศอุดรเป็ นเมืองของโสม (Soma) เมืองของท้ าวศกฺ ร
(Śakra)

ชื่อวเสฺ วากสารา (Vasvaukasārā) เมื องของพระยมะ ชื่ อว่า สยมนี (Saṃyamanī)

เมื อ งของวรุ ณ ะ ชื่ อ ว่ า สุ ข า (Sukhā) เมื อ งของโสม

(Soma)

ชื่ อ ว่ า วิ ภ าวรี

(Vibhāvarī)

พระอาทิตย์ผ้ เู ป็ นเจ้ า ผู้ประกอบด้ วยล้ อจะเคลื่อนที่ไปพร้ อมกับดวงดาวต่างๆ ประดุจดังลูกศรที่
เขวีย้ งไปทางด้ านใต้

พระอาทิตย์ผ้ ูเป็ นเจ้ าเป็ นสาเหตุของสถานะกลางคืนและกลางวัน เป็ น

เทวยานอันเป็ นหนทางอันประเสริฐของผู้เป็ นโยคีซงึ่ เป็ นความสิ ้นไปแห่งกิเลส216

216

Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 129.
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คัมภีร์วิษณุปุราณะได้ อธิ บายถึงลักษณะต่างๆ ของพระอาทิตย์ที่ทาให้
เกิดเวลากลางวันกลางคืน ไว้ วา่ ในทุกๆ ทวีปดวงอาทิตย์จะปรากฏในเวลากลางวันตลอดเวลาและ
ในเวลากลางคืนก็จะไม่ปรากฏ การปรากฏและการไม่ปรากฏของดวงอาทิตย์เรี ยกว่า อุทยั และ
อัส ดง การขึน้ และการตกของดวงอาทิตย์นัน้ จะไม่มี ตลอดเวลาและจะปรากฏตรงกันข้ ามกัน
ตลอดเวลาทังในทิ
้ ศและทิศเฉียงทังหมด
้
ดวงอาทิตย์นี ้เมื่อดารงอยู่ในเมืองของท้ าวศักระเป็ นต้ น
ย่อมต้ องส่องแสงไปถึงเมืองทัง้ 3 และมุมเมืองทัง้ 2 และเมื่อดวงอาทิตย์ดารงอยู่ตรงมุมมุมหนึ่งก็
จะส่องแสงไปถึงมุมเมืองทัง้ 3 และเมืองทัง้ 2 ความร้ อนจะเพิ่มขึ ้นในตอนกลางวันเพราะการขึ ้น
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ส (ปรากฏก่อน เห็นก่อน) และทิศตะวันตก (ปรากฏทีหลัง เห็นทีหลัง)
2 จึงเรี ยกว่า ทิศตะวันออก
ของดวงอาทิตย์ เมื่อดวงอาทิตย์ตกความร้ อนก็จะลดน้ อยลง เพราะดวงอาทิตย์ขึ ้นและตก ทิศทัง้

ดวงอาทิตย์จะส่องแสงตังแต่
้ ด้านหน้ าไปจนถึงด้ านหลัง แสงสว่างของดวงอาทิตย์จะส่องไปถึงทุก
สถานที่ ยกเว้ น “พฺรหฺมณ สภา”

(Brahmaṇa sabhā) ซึ่งอยู่เหนือเขาเมรุ อน
ั เป็ นภูเขาของเทพ

เขาเมรุ อยู่เหนือทวีปและเมืองทัง้ หมด ดังนัน้ ในทิศเหนือจึงมีกลางวันและกลางคืนตลอดเวลา
ในเวลากลางคืนแสงของดวงอาทิตย์จะตกเข้ าไปในไฟ เพราะมีไฟในตอนกลางคืนดวงไฟจึงส่อง
สว่างไปได้ ไกล ในตอนกลางวันแสงสว่างของไฟจะกลับเข้ าไปยังดวงอาทิตย์ ดังนันเพราะผสาน
้
กับไฟ ดวงอาทิตย์จะสว่างไสวอย่างยิ่ง สภาวะที่เป็ นแสงและความร้ อนซึ่งเกิดจากดวงอาทิตย์และ
ไฟเป็ นสิ่งมีพลังงาน เพราะผสมผสานกันและกันจึงครอบคลุมทังกลางวั
้
นและกลางคืน เมื่อดวง
อาทิตย์ตงอยู
ั ้ ่ระหว่างซีกโลกใต้ หรื อซี กโลกเหนือ น ้าก็จะเข้ าไปสู่กลางวันและกลางคืนซึ่งมีความ
สว่างและความมืด น ้าย่อมมีสีแดงตะกัว่ เพราะการเข้ าไปของความมืด และเมื่อดวงอาทิตย์ตกลง
น ้าก็จะเข้ าไปสู่เวลากลางวัน เพราะฉะนันน
้ า้ จึงมีสีขาวในเวลากลางคืน เพราะการตกลงไปของ
ดวงอาทิตย์ในเวลากลางวัน เมื่อดวงอาทิตย์โคจรไปทางตอนกลางของปุษกรทวีปผ่านแผ่นดิน 30
ส่วนช่วงเวลานันมี
้ จานวนเท่ากับหนึ่งมุหรู ตะ ในเวลากลางวันดวงอาทิตย์นี ้โคจรไปรอบๆ เหมือน
กงล้ อของช่างปั น้ หม้ อ และในเวลากลางคืนจะโคจรผ่านพ้ นพื ้นดินไป ในตอนเริ่ มต้ นอุตตรายัน ดวง
อาทิตย์จะโคจรผ่านราศีมงั กร จากนันก็
้ จะโคจรผ่านราศีกุมภ์ ผ่านราศีมีนและผ่านราศีอื่นๆ เมื่อ
ดวงอาทิตย์โคจรผ่านราศีทงั ้ 3 นันแล้
้ ว ดวงอาทิตย์ก็จะโคจรเข้ าสู่จดุ ราตรี เสมอภาค (วิษุวตั ) ซึ่ง
จะทาให้ กลางวันและกลางคืนมีเวลาเท่ากัน จากนันกลางคื
้
นก็จะค่อยๆ ลดน้ อย ส่วนกลางวันก็จะ
เพิ่มยาวนานขึน้ ทุกๆ วัน และต่อจากนันเมื
้ ่อผ่านราศีเมถุน ดวงอาทิตย์ก็จะโคจรเข้ าสู่จดุ สูงสุดไป
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ถึงราศีกรกฏทาให้ เกิดจุดราตรี เสมอภาค (ทักษิ ณายัน) ในช่วงทักษิ ณายัน ดวงอาทิตย์จะโคจร
อย่างรวดเร็ ว ในเวลากลางวันดวงอาทิตย์จะโคจรผ่านไปอย่างรวดเร็ วเพราะกาลังแรงลม ดังนัน้
ดวงอาทิตย์จึงโคจรผ่านแผ่นดินอันกว้ างใหญ่ไปด้ วยระยะเวลาสันๆ
้ ในช่วงทักษิ ณายัน ในเวลา
กลางวันดวงอาทิตย์จะโคจรผ่านดาวลูกไก่ทงั ้ 13 ดวงครึ่งอย่างรวดเร็ วด้ วยระยะเวลา 12 มุหรู ตะ
ส่วนในเวลากลางคืน จะโคจรผ่านดาวลูกไก่ด้วยระยะเวลา 18 มุหูรตะ ในช่วงอุตตรายันดวง
อาทิตย์จะโคจรไปอย่างช้ าๆ ดังนันดวงอาทิ
้
ตย์จะโคจรผ่านพื ้นโลกเพียงเล็กน้ อยด้ วยระยะเวลาที่
ยาวนานประมาณ 18 มุหูรตะ เนื่องจากเป็ นช่วงเวลาหลังอุตรายัน การเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์
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ส นดวงอาทิตย์จะโคจรผ่านดาวลูกไก่โดยระยะเวลา 12 มุหรู ตะ
กลางวัน ส่วนในเวลากลางคื

อย่างช้ าๆ จะมีในเวลากลางวันและดวงอาทิตย์จะโคจรผ่านดาวลูกไก่ทงั ้ 13 ดวงครึ่ งในเวลา
จึง

อาจกล่าวได้ วา่ กงล้ อที่อยูต่ รงกลางย่อมหมุนไปช้ าๆ ฉันใด ดาวเหนือที่อยู่ตรงกลางเสมือนกับก้ อน
ดินที่อยู่ตรงกลางกงล้ อของช่างปั น้ หมอก็โคจรไปอย่างช้ าๆ เมื่อดวงอาทิตย์โคจรไปรอบๆ ผ่าน
กลางจุดราตรี เสมอภาคทัง้ 2 การโคจรของดวงอาทิตย์อย่างช้ าๆ จะมีในเวลากลางวัน และการ
โคจรของดวงอาทิตย์อย่างรวดเร็ วจะมีในเวลากลางคืน ในช่วงอุตตรายันการโคจรของดวงอาทิตย์
จะช้ าในเวลากลางวัน จะเร็ วในเวลากลางคืน ในเวลากลางคืนการโคจรของดวงอาทิตย์ก็จะเร็ ว
และในเวลากลางวันก็จะช้ า ดวงอาทิตย์นี ้จะโคจรไปตามเส้ นทางเดียวกันเสมอ ซึ่งในเวลาหนึ่งวัน
กับหนึ่งคืนจะเสวยราศีทงหมดโดยที
ั้
่จะเสวยราศี 6 ราศีในเวลากลางคืน และอีก 6 ราศีในเวลา
กลางวัน ความยาวและความสันในเวลากลางวั
้
นเกิดจากระยะของราศี ความสันและความยาวใน
้
เวลากลางคืนก็เกิดจากระยะของราศีเหมือนกัน ความสันและความยาวในช่
้
วงเวลากลางวันเป็ น
ต้ นย่อมเป็ นไปเพราะการเสวยราศีนนั ้ เอง ในช่วงอุตตรายันการโคจรของดวงอาทิตย์ในเวลา
กลางคืนจะเร็ ว ในเวลากลางวันจะโคจรช้ า แต่ในช่วงทักษิ ณายันการโคจรของดวงอาทิตย์จะเกิด
ตรงกันข้ ามทังหมด
้
กลางคืนเรี ยกว่า อุษา กลางวันเรี ยกว่า วยุษฏิ และช่วงเวลาระหว่างอุษากับ
วยุษฏิ เรี ยก สนธยา ดวงอาทิตย์เป็ นส่วนหนึ่งของพระวิษณุซึ่งมีแสงสว่างเป็ นที่สดุ ไม่มีวนั เสื่อม
สลาย การตังจิ
้ ตถึงอักษร โอม ซึ่งเป็ นอักษรศักดิ์สิทธิ์จึงเป็ นสิ่งประเสริ ฐ ผู้ใดไม่กระทาการบูชา
พระอาทิตย์ในเวลาสนธยาย่อมถูกฆ่าเพราะเป็ นการกระทาผิดต่อการกระทาพิธีบชู ายัญ ต่อมาเขา
ผู้ได้ รับการคุ้มครองโดยพราหมณ์ทงหลายที
ั้
่มีชื่อว่าบาลขิลยะเป็ นอาทิ ผู้ปกป้องโลกก็ดาเนินต่อไป
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จากการโคจรของดวงอาทิตย์นัน้ คัม ภี ร์วิษณุปุราณะได้ กล่าวถึ ง ระบบ
เวลาต่างๆ ไว้ ดงั นี ้ การกระพริ บตา 15 ครัง้ เท่ากับ 1 กาษฐะ 30 กาษฐะ เท่ากับ 1 กะลา 30
กะลา เท่ากับ 1 มุหรู ตะ 30 มุหรู ตะ เท่ากับ 1 คืน 1 วัน การลดและการเพิ่มของส่วนของวันเป็ น
เพียงขณะหนึ่งของสนธยาเท่านัน้ จึงถูกเรี ยกชื่อเดียวกันกับหราสะและวฤทธะ เริ่ มตังแต่
้ เส้ นขอบ
ของพระอาทิตย์ พ้ นมา 3 มุหูรตะ เวลานัน้ จะถูกเรี ยกว่า ปราตะ เวลานัน้ เป็ นส่วนที่ 5 ของวัน
3 มุหรู ตะจากเวลาเช้ าเรี ยกว่า สงควะ 3 มุหรู ตะจากเวลานัน้ เรี ยกว่า มธยาหนะ (เที่ยงวัน) จาก
เวลาเที่ยงวันเรี ยกว่า อปราหนะ 3 มุหรู ตะ ท่านผู้ร้ ู เรี ยกว่า กาลภาคะ เมื่อเวลากลางวันหมดไป
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(กลางวัน) การเพิ่มหรื อส
การลดของพระอาทิตย์ทางใต้ และทางเหนือก็จะเกิด เมื่อพระอาทิตย์โคจร

เวลานันก็
้ จะเรี ยกว่า สายาหนะ 15 มุหรู ตะ แบ่งเป็ นมุหรู ตะละ 3 15 มุหรู ตะเรี ยกว่า อหรไวษุวตะ
ไปด้ านใต้ ก็จะเกิดกลางวัน และเมื่อพระอาทิตย์โคจรไปทางเหนือก็จะเกิดกลางคืน ช่วงเวลาหนึ่ง

ย่อมปรากฏในท่ามกลางฤดูสารท และฤดูวสันต์ เมื่อดวงอาทิตย์โคจรไปในราศีตลุ ย์และเมษ ก็จะ
เกิดกลางคืนและกลางวันเท่ากัน เมื่อพระอาทิตย์สถิตอยู่ในราศีกรกฏจะเรี ยกว่า ทักษิ ณายนะ
เมื่อพระอาทิตย์สถิตอยูใ่ นราศีมกรจะเรี ยกว่า อุตตรายนะ 30 มุหรู ตะ เรี ยกว่า อโหรตระ (วันและ
คืน) 15 มุหรู ตะ เรี ยกว่า ปั กษะ (15 วัน) 2 ปั กษ์ เรี ยกว่า 1 เดือน ในเดือนทัง้ 2 เรี ยกว่า อรกชะ 3
ฤดู เรี ยกว่า อยนะ 2 อยนะ เรี ยกว่า 1 ปี 1 ปี ประกอบด้ วย 4 ส่วนของเดือน 5 ปี ของเวลา
ทังหมดชื
้
่อว่ายุค ปี ถูกเรี ยกว่า ลาดับที่ 1 เรี ยกว่า สมวตสระ ลาดับที่ 2 ปริ วตสระ ลาดับที่ 3 วต
สระ ลาดับที่ 4 อนวตสระ ปี ที่ 5 เวลานี ้ เรี ยกว่า ยุค ภูเขาที่ตงอยู
ั ้ ่ทางตอนเหนือของเศวตะนันมี
้
ยอด 3 ยอด อยู่ทางทิศใต้ ทิศเหนือและตรงจุดศูนย์กลาง จึงทาให้ มีชื่อว่าภูเขาศฤงควัต

ดวง

อาทิตย์จะโคจรไปในช่ว งกลางของฤดูใบไม้ ผลิและฤดูใบไม้ ร่ วง จุดสูงสุดของดวงอาทิตย์จะอยู่
ในช่วงต้ นราศีเมษและในช่วงต้ นราศีตลุ ซึง่ ในช่วงนันกลางวั
้
นและกลางคืนจะมีช่วงเวลาเท่ากัน คือ
มีระยะเวลาประมาณช่วงละ 15 มุหูรตะ เมื่อดวงอาทิตย์ตงอยู
ั ้ ่ในส่วนดาวกฤติกา (ดาวลูกไก่)
แรก ดวงจันทร์ จะตังอยู
้ ่ในส่วนที่ 4 ของดาววิศาขาอย่างชัดเจน เมื่อดวงอาทิตย์โคจรไปยังส่วนที่
3 ของดาววิศาขา ดวงจันทร์ จะอยู่ในส่วนต้ นของดาวกฤติกา ช่วงเวลานี ้ชื่อว่า วิษุวตั (จุดราตรี
เสมอภาค คือจุดที่โลกมีเวลากลางวันและกลางคืนเท่ากัน) กล่าวกันว่าเป็ นช่วงเวลาศักดิ์สิทธิ์ ใน
เวลานันเหล่
้ าสาธุชนควรให้ เครื่ องสังเวยแด่ทวยเทพ แด่พราหมณ์ และบรรพบุรุษทัง้ หลาย นีค้ ือ
หลักการเบื อ้ งต้ นที่ เ กี่ ย วกับการให้ อนึ่ง คนที่ ให้ ทานแล้ ว จะได้ ชื่ อว่า ทาหน้ าที่ ที่ค วรทาแล้ วใน
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ช่ว งเวลาวิ ษุวัต ระยะเวลาหนึ่ง วัน หนึ่ง คืน ครึ่ ง เดื อน กลา (นาที ) กาษฐา (ชั่ว โมง) ชั่วขณะ
(กษณะ) และวันดวงจันทร์ เต็มดวง กาหนดชื่อว่า อมาวาสยา จันทร์ เต็มดวงครัง้ แรก (สินีวาลี) ชื่อ
ว่า รากา และจันทร์ แรมครัง้ แรกชื่อว่า อนุมติ ดวงอาทิตย์ที่โคจรไปทางเหนือ (อุตตรายัน) มีชื่อว่า
ตปั ส ตปั สยา มธุ มาธวะ ศุกระ และศุจิ ส่วนดวงอาทิตย์ที่โคจรไปทางใต้ มีชื่อว่า นภัส นภัสยะ
อิษะ อุรชะ สหัส และสหัสยะ ณ ภูเขาโลกาโลกะมีท้าวโลกบาลผู้บาเพ็ญพรตอย่างดีสถิตอยู่ ทาง
ตอนเหนือของเขาอคสฺตฺย (Agastya) ทางใต้ ของเขาอชวีถิ (Ajavīthi) และด้ านนอกไวศวานรบถ
มีทางซึ่งเป็ นที่สญ
ั จรของพวกปิ ตฤ ณ สถานที่นนมี
ั ้ หมู่ฤษี ผ้ ยู ิ่งใหญ่ ผู้บชู าบวงสรวงอัคนิเทพอาศัย
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สิ่งมี ชีวิต ทางทิศใต้ นนั ้ เป็สนวิถีของสัตว์ โลกผู้เริ่ มต้ น สร้ างความดี ท่านเหล่านัน้ ธ ารงพระเวทให้

อยู่ ฤษี เหล่านัน้ เป็ นพราหมณ์ (ฤตวิช) ผู้สวดสรรเสริ ญพระเวท (พรหมัน) ซึ่งเป็ นจุดเริ่ มต้ นของ
ดาเนินไปทุกยุคทุกสมัยอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัดตามขนบธรรมเนียมและโดยการฟั ง อนึ่งท่านที่
ถือกาเนิดมาก่อนก็อยู่ในเรื อนของท่านที่เกิดมาทีหลัง และท่านที่เกิดมาทีหลังก็อยู่ในเผ่าพันธุ์ของ
เหล่าท่านที่เกิดมาก่อนในโลกนี ้ ท่านเหล่านันด
้ ารงชีพประพฤติพรตอย่างสม่าเสมอเรื่ อยไปอย่างนี ้
โดยอาศัยหนทางด้ านทิศใต้ ของดวงอาทิตย์ตราบเท่าที่ดวงจันทร์ และดวงดาวยังคงมีอยู่ หนทาง
ทางตอนเหนือของดวงอาทิตย์ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของนาควิถีและอยู่ทางทิศใต้ ของสัปตรษิ นนเป็
ั้ น
ทางโคจรของทวยเทพ ณ สถานที่ นัน้ มี เ หล่า นัก สิ ท ธิ์ อ าศัย อยู่ พวกเขาเป็ นผู้มี จิ ต ใจบริ สุท ธิ์
ประพฤติพรหมจรรย์ ท่านเหล่านันไม่
้ ปรารถนาการเกิดและเอาชนะความตายได้ ด้วย เหล่าพระมุนี
ผู้ประพฤติพรหมจรรย์จานวน 88,000 ตนได้ สถิตอยู่ทางทิศเหนือของดวงอาทิตย์จวบจนกระทัง่ สิ ้น
โลก เพราะไม่เกี่ยวข้ องกับความโลภ ปราศจากเมถุนธรรม ไม่มีความปรารถนาและความเกลียดชัง
เว้ นจากความคิดที่จะสร้ างเผ่าพันธุ์ อนึง่ เพราะปราศจากกามท่านเหล่านันจึ
้ งบริ สทุ ธิ์ ทาลายความ
เป็ นอมตะเสียได้ การดารงชีพอยู่ของท่านเหล่านันเกิ
้ ดเป็ นความอมตะจวบจนกระทัง่ ถึงคราวสิ ้น
โลก เวลาที่ทา่ นเหล่านันด
้ ารงอยู่ในสามโลกเรี ยกว่า อปุนรมาร
คัมภีร์วิษณุปรุ าณะกล่าวว่าพระอาทิตย์ย่อมจะประทานประโยชน์ให้ กับ
มนุษย์ใน 4 ลักษณะ คือ แม่น ้า มหาสมุทร แผ่นดิน และกาเนิดสิ่งมีชีวิต เดือนทังหลายระหว่
้
าง 8
เดือนของปี ดวงอาทิตย์ จะทาให้ ฝนที่ มีรสชาติตกลงมา หลัง จากนัน้ จะเกิ ดนา้ เกิ ดอาหารและ
แผ่นดินโลกทังหมด
้
ดวงอาทิตย์จะนาน ้าจากพื ้นดินไปด้ วยรังสีที่ร้อนแรง ดวงอาทิตย์ทาให้ เกิด
ดวงจันทร์ และต่อมาดวงจันทร์ ก็เคลื่อนไปบนเมฆด้ วยท่อที่ประกอบด้ วยลมบนสวรรค์ที่มีรูปร่ าง
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เป็ นควัน ไฟ ลม เพราะเมฆทังหลายไม่
้
ทาให้ ฝนตกลงมาจากท้ องฟ้า น ้าซึ่งอยู่ในเมฆซึ่งมีความ
สะอาดถูกลมหอบไป เมื่อสมควรแก่เวลาจึงตกลงมา

พระอาทิตย์จะสูบน ้าในแม่น ้าคงคาไปยัง

อากาศ ตกลงมาในสระโดยพลันด้ วยรัศมีทาให้ เมฆหมดไป คัมภีร์วิษณุปรุ าณะอธิบายไว้ ว่าการ
ชาระบาปด้ วยการสัมผัสน ้านัน้ จะทาให้ ไม่ตกนรกเพราะการอาบนา้ คานีจ้ ึงเรี ยกว่า ตาย (มรติ)
น ้าในแม่น ้าคงคาในอากาศก็จะตกลงมาด้ วยรัศมีของพระอาทิตย์ ฝนที่ตกจากพระอาทิตย์ที่เห็น
แล้ วในกลุม่ ดาวกฤติกา ดาวฤกษ์ ที่แตกต่างกัน แม่น ้าคงคานันก็
้ แพร่กระจายไปตามช้ างประจาทิศ
น ้าซึ่งมาจากสวรรค์จะตกกระจายไปยังดินแดนทัง้ 2 น ้านันจะรั
้ บเอาทุกสิ่งทุกอย่างแล้ วขจัดด้ วย
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รังสีของพระอาทิตย์ การอาบน ้าจากแม่น ้าคงคาซึ่งมาจากสวรรค์อนั เป็ นทิพย์เป็ นการกาจัดบาป
ของประชาชนทังหลายเพราะว่
้
านา้ เป็ นทัง้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และมีความจาเป็ นอย่างยิ่ง น ้าซึ่งถูกสลัด
ออกมาแล้ ว จากหมู่เ มฆย่อมบารุ ง รั กษาสิ่ง มี ชี วิตทัง้ หลาย เพราะว่าน า้ นัน้ หล่อเลี ย้ งพื ช พัน ธุ์
ทังหมดให้
้
กบั สิ่งมีชีวิตทังหลายด
้
ารงไว้ บรรดาพันธุ์พืชต่างๆ ซึ่งเติบโตด้ วยน ้านันก็
้ จะเจริ ญเติบโต
สาเร็จผลเกิดขึ ้นแก่คนทังหลาย
้
คนผู้ที่มีดวงตาแห่งความรู้ก็จะทาการบูชาตลอดวันตลอดคืนด้ วย
น ้านัน้ และจะให้ น ้านันแก่
้ หมูเ่ ทพ ด้ วยประการอย่างนี ้ทังการบู
้
ชา พระเวทและวรรณะซึ่งมีฝนเป็ น
ต้ นกาเนิดเหล่าเทวดาทังหมดและสิ
้
่งมีชีวิตทังหมดจะด
้
ารงอยูแ่ ล้ วได้ ด้วยฝน เพราะว่าฝนทาให้ เกิด
อาหารทังหมดซึ
้
ง่ ฝนนี ้ก็จะเกิดขึ ้นเพราะแสงแดด ธรุวะเป็ นผู้สนับสนุนของพระอาทิตย์ ศิศมุ าระ
ผู้มีรูปร่ างของพระนารายณ์ เ ป็ นผู้สนับสนุนของธรุ วะ นารายณ์ ผ้ ูสถิตอยู่ในใจของศิศุมาระเป็ น
ผู้สนับสนุนสรรพสิ่งทังหมดและเป็
้
นต้ นกาเนิดของสิ่งมีชีวิตซึง่ เป็ นสิ่งที่ไม่มีที่สิ ้นสุด
2. “ธรุว” (dhruva) ดาวเหนือ เป็ นจุดศูนย์กลางของจักรวาล ดาวเหนือ
ดารงอยู่ทางด้ านทิศเหนือตอนบนของดาวฤษี ทงั ้ 7 ณ สถานที่นนเป็
ั ้ นที่ประทับของพระวิษณุ
เป็ นทิพ ยสถานชัน้ ที่ 3

อันงดงามอยู่บนสรวงสวรรค์ คัม ภี ร์วิษณุปุราณะกล่าวถึง สถานะ

อันประเสริ ฐ ของพระวิษณุไว้ ว่า สถานะของฤษี ทัง้ หลายผู้กาจัดบาปได้ แล้ วนัน้ เป็ นสถานะอัน
ประเสริ ฐสุดในการทาให้ บญ
ุ และบาปสิ ้นไป เมื่อหมดสิ ้นความชัว่ และความดี เหตุที่จะทาให้ ได้ รับ
สรรพสิ่งก็จะหมดสิ ้นไป ทางนันจะเป็
้
นทางแห่งพระวิษณุซึ่งเป็ นทางที่คนทังหลายเมื
้
่อได้ ไปแล้ วจะ
ไม่เศร้ าโศก ท่านเหล่านัน้ มีธรมะ ธรุ วะ เป็ นต้ น ผู้ร้ ู แจ้ งโลก ผู้มีความงดงามด้ วยการบาเพ็ญ
โยคะเพื่อไปสู่ความหลุดพ้ นดารงอยู่ในหนทางใด หนทางนันเป็
้ นหนทางอันประเสริ ฐสุดแห่งพระ
วิษณุ หนทางใดเป็ นหนทางที่เหล่าพระโยคีผ้ มู ีอาตมันอันเกิดจากพระวิษณุนนเห็
ั ้ นได้ ด้วยชญาน
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อันเกิดจากการปลี กวิ เ วกเสมือนดวงตาอันกว้ างไกลในสรวงสวรรค์ หนทางนัน้ เป็ นหนทางอัน
ประเสริ ฐ สุดแห่ง พระวิษณุ เมื่ อดาวเหนื อส่องแสงเจิ ดจรั สตัง้ เป็ นจุดศูนย์ กลาง ในเวลานัน้
ดวงดาวทังหลายทุ
้
กดวงจะอยูเ่ หนือดาวเหนือ หยาดน ้าจะรวมตัวกันอยู่ในกลุ่มเมฆเกิดเป็ นน ้าฝน
และแหล่ง นา้ ธรรมชาติซึ่ง สร้ างความพอใจให้ เกิ ดแก่สรรพสิ่ง จากนัน้ เทพเจ้ าผู้เปิ ดรับเครื่ อง
บวงสรวงด้ วยเนยใสก็จะทาให้ ฝนตก ฝนก็จะเป็ นเหตุแห่งการสร้ างสรรพสิ่งต่อไป ด้ วยประการ
ดังกล่าวมานี ้แดนแห่งพระวิษณุจึงเป็ นสภาวะที่บริ สทุ ธิ์ เป็ นแดนชันที
้ ่ 3 เป็ นแดนค ้าจุนโลกทัง้ 3
และเป็ นเหตุให้ เกิดน ้าฝน แม่น ้าคงคาซึ่งเป็ นแม่น ้าที่ชาระบาปได้ ทงหมด
ั้
รู ปของพระหริ เจ้ าซึ่ง
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สโคจรรอบๆ ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ ดวงดาวและดาวนักษัตรทัง้ หลาย
เหนือนัน้ เมื่อท่องเที่ยวไปก็

ดารงอยู่แล้ วที่ส่วนหางของธรุวะนันจะเห็
้
นบนสวรรค์ซึ่งประกอบไปด้ วยดวงดาวรูปปลาโลมา ดาว
ประดุจดังล้ อรถพระอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดารา นักษัตรพร้ อมกับดาวเคราะห์ทงหลายถู
ั้
กยึดไว้ ด้วย
เครื่ อ งยึ ด ที่ ท าด้ ว ยพลัง ของลม รู ป ปลาโลมาของพระอาทิ ต ย์ บ นสวรรค์ เ ป็ นหนทางของ
พระนารายณ์ เป็ นที่ประทับนัง่ ของพระองค์ สถิตอยู่ในใจของพระองค์เอง หลังจากได้ ทาการบูชา
พระวิษณุแล้ ว ธุรวะผู้เป็ นพระโอรสของอุตตานะปาทะก็ได้ สถิตอยู่ที่หางของดาวรู ปปลาโลมา
พระชนารถนะผู้เป็ นเทพเจ้ าของสรรพสิ่ง เป็ นผู้ค ้าจุนดาวปลาโลมา และดาวปลาโลมาก็สถิตอยู่
อย่างมัน่ คง ดวงดาวปลาโลมาของธรุวะสถิตอยู่แล้ วอย่างยัง่ ยืนที่พระอาทิตย์ เมื่อถึงคราวสิ ้นโลก
ความหมดสิ ้นไปของแผ่นดินก็จะมาถึงในส่วนเท่าขนาดที่ดาวเหนือ (ธรุวะ) ตังอยู
้ ่
คัม ภี ร์ วิ ษ ณุปุร าณะยัง กล่า วถึ ง ก าเนิ ด และที่ ม าของแม่น า้ คงคาไว้ ว่า
ดาวเหนือ (ธรุ วะ) นันจะรองรั
้
บแม่น ้าคงคาซึ่งมีกระแสเกิดจากบริ เวณพระนขาของพระบาทังคุฐ
(นิว้ หัวแม่เท้ า ) รู ปดอกบัวข้ างซ้ ายของพระวิษณุ จากนัน้ ฤษี ทงั ้ 7 ตน ผู้ม่งุ มั่นบาเพ็ญพรตจะ
กาหนดลมหายใจสถิ ตอยู่ในเกลี ยวคลื่นของแม่นา้ คงคา จันทรมณฑลซึ่ง ถูกโอบล้ อมรอบด้ วย
กระแสนา้ อันต่อ เนื่ อ งของแม่น า้ คงคานัน้ ย่อมทาให้ เกิ ด ความงดงามยิ่ง นักในขณะที่ ตกลงมา
หลังจากที่ไหลออกจากจันทรมณฑลแล้ ว แม่น ้าคงคานันก็
้ ไหลลงจากที่สงู ไปบนเขาเมรุ ไหลไปยัง
ทิศทัง้ 4 เพื่อชาระโลกให้ สะอาดหมดจด แม่น ้าคงคาแยกเป็ น 4 สาย คือ สีตา อลกนันทา จักษุ
และภัทราไหลบ่าไปในทิศทัง้ 4 พระศิวะมหาเทพใช้ ศีรษะรองรับแม่น ้าสายหนึ่งชื่อว่าอลกนันทาที่
ไหลแยกออกไปทางทิศทักษิณเอาไว้ เป็ นระยะเวลาเกินกว่าร้ อยปี หลังจากที่ไหลออกจากมวยชฎา
ของพระศิวะแล้ ว แม่น ้าคงคาซึง่ เต็มไปด้ วยก้ อนกรวดทรายก็ไหลไปชาระลูกๆ ของสาครผู้มีบาปให้
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สะอาดแล้ วก็นาไปสู่สวรรค์ เมื่อคนลงอาบน ้าในแม่น ้าคงคาบาปก็จะพินาศไปในทันทีและจะ
ได้ รับบุญกุศลเกิดขึ ้นในทันทีอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน น ้าในแม่น ้าคงคานันเมื
้ ่อบุตรทังหลายผู
้
้ เปี่ ยม
ด้ วยศรัทธาอุทิศให้ แก่เหล่าบรรพบุรุษตลอด 100 วัน ก็จะมอบความอิ่มเอิบใจที่ได้ แสนยากให้
ราชาทัง้ หลายเมื่ อได้ บูช าบวงสรวงปุรุ โ ษตตมะผู้เ ป็ นเจ้ า แห่ง การบูช าบวงสรวงด้ ว ยการ บูช า
บวงสรวงอย่างยิ่งใหญ่ในแม่น ้าคงคานันแล้
้ วก็จะได้ รับความสาเร็ จอันแสนประเสริ ฐทังในสวรรค์
้
และในโลกนี ้ อนึง่ เพราะการอาบน ้าด้ วยน ้าในแม่น ้าคงคานัน้ ฤษี ทงหลายก็
ั้
จะหมดสิ ้นบาปมีจิตใจ
ผูกพันถึงพระวิษณุจงึ ได้ ลถุ ึงโมกษะคือนิรวาณ แม่น ้าคงคานันเมื
้ ่อได้ สดับ ได้ ตงความปรารถนา
ั้
ได้
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ผู้ที่ดารงอยู่ในระยะทาง ส
100 โยชน์เมื่อร้ องเอ่ยนาม “คงคา” พวกเขาย่อมกาจัดบาปที่ได้ ก่อมาใน
เห็น ได้ สมั ผัส ได้ ดื่ม ได้ อาบและได้ สวดสรรเสริ ญทุกๆ วันย่อมชาระสรรพสิ่งให้ สะอาดหมดจดได้
สามชาติก่อนได้

แม่น ้าคงคานันเมื
้ ่อเกิดขึ ้นมาแล้ วก็เพียงพอเพื่ อที่จะชาระโลกทัง้ 3 ให้ สะอาด

บริ สทุ ธิ์ได้ ฉะนันแม่
้ น ้าคงคาจึงเป็ นแดนแห่งพระวิษณุซงึ่ เป็ นสวรรค์ชนที
ั้ ่ 3
แม้ ในวิษณุปรุ าณะจะไม่ได้ กล่าวถึงชื่อสวรรค์ชนต่
ั ้ างๆ ไว้ อย่างชัดเจน แต่
จากเนื ้อหาที่ปรากฏก็มีการกล่าวอ้ างถึงสวรรค์ชนต่
ั ้ างๆ เช่น สวรรค์ชนดาวดึ
ั้
งส์ ซึ่งถูกกล่าวถึงว่า
เป็ นสวรรค์ที่เป็ นที่อยูอ่ าศัยของพระอินทร์ พระอินทร์ มีพระนางศจีเป็ นภรรยา อยู่ในเมืองอมราวดี
พระอินทร์ มีช้างไอรวตะเป็ นช้ างทรงวิษณุปรุ าณะ และกล่าวถึงสวรรคชันยามะ
้
ดังความว่า
พระฤษี ทรุ วาสัสนันเห็
้ นเทพเจ้ าผู้เป็ นสามีของนางศจี (พระอินทร์ )
ผู้เป็ นใหญ่ใน 3 โลกผู้สถิตอยู่บนช้ างไอราวตะซึง่ บ้ าคลัง่ พร้ อมทังเหล่
้ าเทพ
กาลังเข้ ามาใกล้ ตวั ท่าน || 1:9:7217...
ดูกรท่านไมเตรยะ ในเวลานันหมู
้ เ่ ทพชันยามะก็
้
สบั สนอลหม่านอย่างยิ่ง
จึงปรึกษากับพระอินทร์ เสร็จแล้ วก็ไปดาเนินการขัดขวางการบาเพ็ญฌาน
(ของพระโอรสธรุ วะ) || 1:12:12218

ชันที
้ ่ 4 มหรฺ โลก เป็ นที่อยู่ของเทวดาผู้มีอายุยืนถึงหนึ่งกัลป์ ตังอยู
้ ่เหนือ
ดาวธรุ วะ 1 โกฏิโยชน์ เป็ นดินแดนที่ว่างเปล่าจากสิ่งมีชีวิตและในคราวสิ ้นกัลป์ก็จะไม่พินาศไป
217
218

Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 29.
Ibid., 45.
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ผู้ที่อาศัยอยู่ ณ ที่นี ้จะมีเวลา 1 กัลป์ ดินแดนมหรฺ โลก นันตั
้ งอยู
้ ่ระหว่างกฤตกโลก คือ โลกซึ่งถูก
สร้ างขึ ้นทัง้ 3 ได้ แก่ ภูรฺโลก ภุวรฺ โลก และสฺวรฺ โลก และอกฤตกโลก คือ โลกซึ่งไม่ถกู สร้ างขึ ้นทัง้ 3
คือ ชนโลก ตโปโลก และสัตยโลก
ชันที
้ ่ 5 ชนโลก ระยะทางสูงขึ ้นไปอีก 2 โกฏิโยชน์ เป็ นสถานที่อยูข่ อง
บุตรทังหลายมี
้
สนันทนะเป็ นอาทิ ซึง่ เป็ นผู้มีใจบริสทุ ธิ์
ชันที
้ ่ 6 ตโปโลก ตังอยู
้ ส่ งู ขึ ้นไป 8 โกฏิโยชน์จากชนโลก เป็ นที่อยูข่ องเทพ
ชื่อว่า ไวราช ซึง่ ไฟไม่สามารถไหม้ ถึงได้ ในคราวโลกประลัย
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ไม่มีการตายอีกต่อไปมีชื่อสเรี ยกว่า พรหมโลก

ชัน้ 7 สตฺยโลก ตังอยู
้ ส่ งู จากตโปโลก ขึ ้นไป 12 โกฏิโยชน์ เป็ นดินแดนที่
คัมภีร์วิษณุปุราณะกล่าวถึงพืน้ ที่เหนือจากพืน้ ดินหรื อ ภูวโลก ขึ ้นไปว่า

เป็ นสถานที่อยู่ของเทวดาและเทพต่างๆ ซึ่งมีทงหมด
ั้
7 ชัน้ แบ่งเป็ น 2 ส่วนคือ กฺ ฤตกโลก
(kṛtaka)

ส่วนที่ถูกสร้ างขึ ้น มี 3 ชัน้ คือ ภูรฺโลก ภุวรฺ โลกและสฺวรฺ โลก ชันที
้ ่ 4 มหรฺ โลก เป็ น

ชันที
้ ่อยูต่ รงกลางระหว่างกฤตกโลก และ อกฺฤตกโลก (akṛtaka) คือ โลกซึ่งไม่ถกู สร้ างขึ ้น มี 3 ชัน้
คือ ชนโลก ตโปโลก และสตฺยโลก ดังรูป
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ภาพที่ 5 พืน้ ที่ดนิ แดนเหนือจากพืน้ ดิน
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คั ม ภี ร์ วิ ษ ณุ ปุ ร าณะอธิ บ ายไว้ ว่ า สวรโลกซึ่ ง เป็ นที่ ตั ง้ ของระบบ
สุริยจักรวาล มีดาวเหนือเป็ นศูนย์กลางจักรวาลและเป็ นทิพยสถานที่เป็ นที่ประทับของพระวิษณุ
อันเป็ นแดนค ้าจุนโลกทัง้ 3 และเป็ นเหตุให้ เกิดน ้าฝน แม่น ้าคงคานันเกิ
้ ดจากบริ เวณพระนขา
ของพระบาทัง คุฐของพระวิ ษณุจึงเป็ นแม่นา้ ศักดิ์สิทธิ์ การอาบนา้ จากแม่นา้ คงคาซึ่งมาจาก
สวรรค์จะเป็ นการกาจัดบาปและได้ รับบุญกุศลทันที ดวงอาทิตย์ซึ่งกล่าวว่าเป็ นส่วนหนึ่งของ
พระวิษณุเป็ นสาเหตุของการเกิดเวลากลางวันและกลางคืน ช่วงเวลาวิษุวัตนับเป็ นช่วงเวลา
ศักดิส์ ิทธิ์ที่สาธุชนควรจะให้ เครื่ องเซ่นสังเวยแด่ทวยเทพ พราหมณ์และบรรพบุรุษ อันเป็ นหลักการ
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ของผู้ที่กระทาความดี คือสการกระทาตามหน้ าที่ของคนในแต่ละวรรณะ พื ้นที่ 4 ชันแรกจะสิ
้
้นสุด
ให้ เบื ้องต้ นซึ่งผู้ให้ ทานจะได้ ชื่อว่าทาหน้ าที่ที่ควรทาแล้ ว พื ้นที่ส่วนที่เหนือจากพื ้นดินจึงเป็ นแดน
ลงเมื่อคราวสิ ้นโลก แต่พื ้นที่ที่เป็ นอกฤตโลกนันไฟจะไม่
้
สามารถไหม้ ถึงได้ ในคราวเมื่อโลกประลัย

ดินแดนทัง้ 3 คือ ชนโลก ตโปโลกและสตฺยโลก ซึ่งเป็ นดินแดนของผู้ประพฤติธรรม ผู้มีใจบริ สทุ ธิ์จะ
คงอยูเ่ รื่ อยไปไม่สญ
ู สลาย

ภาพของพื ้นที่เหนือจากพื ้นดินในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะจึงเป็ นภาพของ

ดินแดนอันเป็ นความสุขจากผลของการกระทาดี ขึ ้นอยู่กบั การเลือกปฏิบตั ิของผู้คนว่าจะต้ องการ
ความสุขในระดับใด การให้ ทานในช่วงเวลาสาคัญถือเป็ นสิ่งที่ควรปฏิบตั ิ และแม่น ้าคงคาเป็ น
แม่น ้าศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถชาระบาปได้ บุญและบาปในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะจึงเป็ นสิ่งที่สร้ างขึ ้นได้
และสามารถชาระล้ างออกไปได้ ด้วยการสัมผัสแม่น ้าศักดิ์สิทธิ์ บุญสามารถกระทาได้ ด้วยการ
อาบน ้าจากแม่น ้าศักดิส์ ิทธิ์ การให้ ทาน และการปฏิบตั ิตามหน้ าที่ของตนตามวรรณะ คัมภีร์วิษณุ
ปุราณะกล่าวว่าดาวเหนืออันเป็ นทิพยสถานของพระวิษณุเป็ นจุดศูนย์กลางของจักรวาล ภาพ
ของจักรวาลดังกล่าวนีจ้ ึงนั บเป็ นการให้ ความสาคัญโดยการกาหนดพืน้ ที่อันเป็ นหัวใจของการ
เคลื่ อนที่ ไ ปแห่ง จักรวาลไว้ ว่าพระวิษณุเป็ นศูนย์ กลางของจักรวาล เป็ นหลักของจักรวาลและ
สรรพสิ่ง และภาพของจักรวาลในวิษณุปุราณะยังตังอยู
้ ่ภายใต้ แนวความคิดที่ยกย่องว่าพระ
วิษณุอยูใ่ นตาแหน่ง “ดาวเหนือ” และเป็ นตาแหน่งอันเป็ นศูนย์กลางของจักรวาล พระวิษณุมีภาวะ
เป็ นเครื่ องชี ้นาทางชีวิตมนุษย์ดงั เช่นแสงของดาวเหนือที่ใช้ นาทางในการเดินทางยามค่าคืนเช่นกัน
ลักษณะของพื น้ ที่ เ หนื อแผ่นดินในคัมภี ร์วิษณุปุราณะจึง นอกจากจะเป็ นไปเพื่ ออธิ บายให้ เห็น
ธรรมชาติของจักรวาลเหนือพื ้นดินแล้ ว ยังเป็ นการมุ่งย ้าให้ เห็นสถานภาพอันเป็ นหัวใจสาคัญของ
พระวิษณุในจักรวาลไว้ อย่างชัดเจนด้ วย
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2.4.3 พืน้ ที่เบือ้ งล่ างแผ่ นดิน

คัมภีร์วิษณุปรุ าณะยังกล่าวว่าพื ้นที่เบื ้องล่าง

มีความลึกลงไปจากผิวโลกมีระยะ 70,000 โยชน์ ประกอบไปด้ วย 2 ส่วน คือ บาดาล และนรก
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
2.4.3.1 ปาตาล (pātāla) หรื อบาดาล หมายถึง พื ้นที่ที่ใต้ พื ้นดินลงไป
หรื อพื ้นที่ 1 ใน 7 ของพื ้นที่ที่อยูใ่ ต้ พื ้นดิน อันเป็ นที่อยูอ่ าศัยของพวกนาคหรื องูและอสูร มีลกั ษณะ
เป็ นโพรงหรื อช่องในพื ้นดิน คัมภีร์วิษณุปรุ าณะอธิบายถึงบาดาลไว้ ว่าเป็ นพื ้นที่ที่อยู่ต่าลงไปใต้
พื ้นดิน นับได้ วา่ เป็ นสวรรค์ที่อยูเ่ บื ้องล่างภายใต้ แผ่นดินลงไป ที่ตงของบาดาลนั
ั้
นจะอยู
้
่ถดั จากพื ้น
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สวิตล นิตล คภสฺ ติม ตฺ

โลกลงไปมีระยะ 70,000 โยชน์ แต่ละชันมี
้ อาณาเขตกว้ างถึง 10,000 โยชน์ มีทงหมด
ั้
7 ชัน้
ได้ แก่ อตล

(Atala)

(Mahātala)

สุตล (Sutala) และชันที
้ ่ดีที่สดุ ซึ่งเป็ นชันที
้ ่ 7 ได้ แก่ ชัน้ ปาตาล (Pātāla) แผ่นดิน

จะมีสีขาว สีดา

(Vitala)

(Nitala)

(Gabhastimat)

มหาตล

สีแดง สีเหลือง มีกรวดทราย หินและทองคาเป็ นแผ่นดินที่ประดับไปด้ วย

ปราสาทอันประเสริ ฐ ในสถานที่เหล่านันมี
้ ทานพ แทตย์ ยักษ์ และสัตว์จาพวกงูใหญ่หลายร้ อย
ชนิดอาศัยอยู่ บาดาลทังหลายเป็
้
นสถานที่นา่ รื่ นรมย์กว่าสวรรค์เสียอีก เป็ นสถานที่ที่แก้ วมณีอนั
งดงามเจิดจรัสที่สร้ างความพึงพอใจมีติดอยู่ที่ผ้าเครื่ องอาภรณ์ของนาค เมืองบาดาลทุกหนทุก
แห่งเต็มไปด้ วยเหล่าธิดาของแทตย์และทานพที่งดงาม เป็ นสถานที่ที่ในเวลากลางวัน รัศมีดวง
อาทิตย์ส่องแสงสว่างไสว แต่ไม่เปล่งความร้ อน ในเวลากลางคืน รัศมีดวงจันทร์ ไม่มีความหนาว
เย็นแต่ส่องแสงสว่างอย่างเดียว เป็ นสถานที่ที่เหล่าบุตรของทนุเป็ นต้ นสนุกสนานเพลิดเพลินกับ
อาหารและเครื่ องดื่มชันเลิ
้ ศไม่รับรู้แม้ แต่เวลาที่ล่วงเลยไป มีทงป่
ั ้ าไม้ แม่น ้า สระบัวที่น่ารื่ นรมย์
มีเสียงร้ องของนกดุเหว่าและมีท้องฟ้าที่นา่ อภิรมย์ใจ พวกทานพ แทตย์และพวกงูใหญ่ทงหลายที
ั้
่
อาศัยหากินอยูใ่ นดินแดนบาดาลมีเครื่ องประดับที่งดงามอย่างยิ่ง ใช้ เครื่ องไล้ ทาที่หอมกรุ่น ได้ ฟัง
เสียงดนตรี ของพิณ ขลุ่ยและตะโพน อีกทังยั
้ งได้ รับความสนุกสนานเพลิดเพลินอื่นๆ อีกมากมาย
ดินแดนบาดาลมีรูปของพระวิษณุ ซึ่งถือกาเนิดจากตมัสคุณมีชื่อว่า เศษะ (Śeṣa) เป็ นเทพที่ได้ รับ
การบูชาจากเทวดาและฤษี พวกแทตย์และพวกทานพไม่สามารถจะพรรณนาคุณของรูปนันได้
้ จึง
เป็ นเทพที่เหล่านักสิทธิ์เรี ยกว่า “อนนฺต” (Ananta) เทพนันมี
้ ศีรษะ 1,000 ศีรษะ มีเครื่ องประดับ
อันสะอาดบริ สุทธิ์ คือสวัสติกะประดับอยู่ เพื่อประโยชน์แก่โลก ท่านใช้ แก้ วมณี ที่พังพาน 1,000
เม็ดส่องแสงสว่างไปทั่วทุกทิศ ทาให้ เหล่าอสูรหมดอานาจลง เทพนันมี
้ นยั น์ตากลอกไปมาด้ วย
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ความมึนเมาตลอดเวลา มีต่างหูชนั ้ เลิศ สวมมงกุฎ สวมพวงมาลัย ฉายแสงสว่างไสวเปรี ยบ
เหมือนเศวตบรรพตที่มีแสงไฟ เทพนันมี
้ เครื่ องนุ่งห่มสีนิล ดื่มน ้าเมา ประดับไปด้ วยสร้ อยคอสีขาว
เทพนัน้ มีนิว้ มือถือคันไถ ถือคทาอันล ้าค่า เทพนัน้ เองได้ รับการเคารพบูชาจาก พระนางกานติ
(พระลักษมี) และพระนางวารุณี ในคราวสิ ้นกัลป์ เทพนันจะมี
้ เปลวไฟพิษออกมาจากปากรุทระซึ่ง
มีอาตมันแยกออกมาจากพระวิษณุก็จะออกมากลืนกินโลกทัง้ 3 เทพเศษะนันได้
้ รับการบูชาจาก
เทพทังปวงผู
้
้ สถิตอยู่ในบาดาล ทรงโลกทังหมดเอาไว้
้
เหมือนกับทรงมงกุฏไว้ แม้ แต่เหล่าเทพก็ไม่
สามารถอธิ บายถึงความแข็งแกร่ งและพลังอานาจที่แ ท้ จริ งและรู ปลักษณ์ ของเทพเศษะได้ เมื่อ
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อนันตนาคราช (เศษะ) ผู้มีนยั น์ตากลอกกลิ ้งไปด้ วยความมึนเมาอ้ าปาก ขณะนันแผ่
้ นดินรวมทัง้
มหาสมุทรและภูเขาก็ จะสั่นสะเทือน เหล่าคนธรรพ์ นางอัปสร นักสิทธิ์ กิ นนร งูใหญ่ และ
จารณะ ก็ไปไม่ถึงความสิ ้นสุดแห่งคุณสมบัตขิ องเทพเศษะนัน้ ดังนันเทพเศษะนั
้
นผู
้ ้ ไม่มีการเสื่อม
สลายจึงมีชื่อว่า “อนันตะ” ฤษี ในอดีตนามว่าครคะเมื่อได้ บชู าเทพเศษะแล้ ว ก็ได้ ร้ ูโหราศาสตร์
และผลกรรมดีและกรรมชัว่ ที่ได้ ศกึ ษาจากนิมิตทังหมดตามความเป็
้
นจริ ง

เศษะนาคราชจึง

ใช้ ศีรษะรองรับโลกไว้ และรองรับพวงมาลัยแห่งโลกอันประกอบไปด้ วยเทพ อสูร และมนุษย์219
คัมภีร์วิษณุปรุ าณะกล่าวว่าบาดาลเป็ นพื ้นที่ที่อยู่ใต้ พื ้นดินลงไป เป็ นที่
อยูอ่ าศัยของพวกงู ทานพ แทตย์ ยักษ์ และอสูร บาดาลมีความสวยงามสุขสบาย มีเศษะนาคราช
ซึ่งเป็ นรู ปของพระวิษณุที่ถือกาเนิดจากตมัสคุณของพระองค์ เป็ นเทพผู้เป็ นใหญ่มีพลังอานาจ
อย่างยิ่งในบาดาล ใช้ แก้ วมณีที่พงั พานส่องสว่างทาให้ พวกอสูรหมดอานาจลง ในคราวสิ ้นกัลป์
เศษะนาคราชจะปล่อยเปลวไฟพิษออกจากปากเพื่อทาลายจักรวาล บาดาลที่กล่าวถึงในคัมภีร์
วิษณุจงึ มีลกั ษณะเป็ นสวรรค์ที่ตงอยู
ั ้ ภ่ ายใต้ พื ้นดิน แลพระวิษณุก็ทรงเป็ นใหญ่เป็ นที่เคารพของผู้ที่
อาศัยอยูใ่ นบาดาลเช่นกัน
2.4.3.2 นรก

(naraka)

คือ สถานที่แห่งการทรมาน220 เป็ นสถานที่

ที่คนชั่วทัง้ หลายย่อมตกในสถานที่ชื่อ “นรก” นรกมีที่ตงซึ
ั ้ ่งอยู่ภายใต้ แผ่นดินและนา้ คัมภี ร์
มหาภารตะกล่าวถึงนรกไว้ ในสฺวรฺ คาโรหณบรรพว่าหลังจากที่ยุธิษฐิ ระเสด็จถึงสวรรค์ก็ขอร้ องให้
เทพยดาพาไปพบบรรดาอนุชาและนางเทฺราปที ระหว่างทางยุธิษฐิ ระต้ องผ่านแดนนรกซึ่งเป็ น
219
220
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หนทางที่เต็มไปด้ วยสิ่งอัปมงคล น่าอเนจอนาถและขยะแขยง และเต็มไปด้ วยทุกขเวทนาของ
มนุษย์ที่กระทาบาป ห้ อมล้ อมไปด้ วยความมืดมิด ปกคลุมไปด้ วยเส้ นผม ตะไคร่ น ้า ตลบอบอวล
ไปด้ วยกลิ่นเหม็นของพวกที่ทาบาป เจิ่งนองไปด้ วยน ้าเลือดน ้าหนองและเนื ้อของคนที่ทาความชัว่
เต็มไปด้ วยตัวเหลือบ ผึ ้ง ริน้ และถูกหมีที่หน้ ากลัวคอยโจมตีทาร้ าย ซากศพที่เน่าเปื่ อยกระจายไป
ทัว่ กระดูกและผม กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป น่าขยะแขยงด้ วยหนอนและแมลง รอบนอกนรก
ทังหมดเต็
้
มไปด้ วยเปลวไฟตลอดเวลา ในนรกมีนกกา แร้ งและนกอื่นๆ ที่มีจงอยปากเป็ นเหล็ก
มีผีร้ายที่มีปากยาวและแหลมเหมือนเข็ม มีศพกระจัดกระจาย เต็มไปด้ วยไขมันและเลือด ขาและ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
โกน มีหม้ อเหล็กที่มีน ้ามัส
นเดือดพล่านอยู่เต็ม มีที่ราบที่เต็มไปด้ วยทรายร้ อนขาวละเอียด มีต้นไม้

อวัยวะภายในฉีกขาดแยกเป็ นชิ ้นส่วน มีแม่น ้าที่กาลังเดือดพล่าน มีป่าไม้ ที่มีใบเป็ นดาบและมีด
ชื่ อ ”กูฏ ศาลฺ ม ลิ ก ” (Kūṭaśālmalika) ที่ มี ห นามอันแหลมคมและเมื่ อ สัม ผัสก็ จ ะทาให้ ไ ด้ รั บ
ความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัส 221

นรกที่ปรากฏในวิษณุปรุ าณะนันเป็
้ นสถานที่น่ากลัว เป็ นที่

เสวยผลของกรรมชัว่ ที่ได้ กระทาไว้ เมื่อยังมีชีวิตอยู่ในโลกหลังจากที่มนุษย์ตายไปแล้ ว คนบาป
ผู้ไม่ใส่ใจต่อความผิ ดที่ตนได้ กระทาไว้ จึงจะได้ รับความทุกข์ที่มี ผลรุ นแรงเป็ นร้ อยเท่าพันเท่า
ของกรรมชัว่ ที่ทาในโลกมนุษย์ พระยมผู้เป็ นเจ้ าแห่งความตายจะควบคุมดูแลให้ ยมทูต (ผู้รับใช้
พระยม) ซึ่งเรี ยกว่า “ยามฺยกิงฺกร” หรื อ “ยมปุรุษ” เป็ นผู้ลงโทษผู้เสวยผลกรรมด้ วยวิธีการต่างๆ
มีทงทราย
ั้
ไฟ เครื่ องยนต์และอาวุธ เช่น บางพวกก็ถกู ตัดอวัยวะด้ วยเลื่อย ถูกย่างบนเตาไฟ ถูก
ถากด้ วยขวาน ถูกฝั งไว้ ที่พื ้นถูกเสียบไว้ ที่หลาว ถูกทิ ้งจากที่สูงโดยเอาหัวลงสู่เหว ถูกสัตว์ร้าย
ต่างๆ เช่น แรง เสือ เป็ นต้ น กัดกิน ถูกต้ มในน ้ามันที่เดือด กลิ ้งไปมาบนน ้ากรด ถูกโยนเข้ าไปใน
เครื่ องบด เป็ นต้ น ในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะปรากฏชื่อนรก ดังเช่น เรารว (Raurava) โรธ (Rodha)
สูกร (Sūkara) ตาล (Tāla) ตปฺตกุมฺภ (Taptakumbha) ตปฺตโลหน (Taptalohana) มหาชวาล
(Mahājvāla)

ลวณ

(Lavaṇa) วหฺนิชฺวาล (Vahnijvāla) วิศสน (Viśasana)

วิโลหิต (Vilohita)

รุธิรามภ (Rudhirāmbha) ไวตรณิ (Vaitaraṇi) กฺฤมีศ (Kṛmīśa) กฺฤมิโภชน (Kṛmibhojana)
อสิ ป ตฺ ร วน (Asipatravana) กฺ ฤษฺ ณ ะ (Kṛṣṇa) ลาลาภกฺ ษ (Lālābhakṣa) ทารุ ณ (Dāruṇa)
ปูย วาห (Pūyavaha) ปาป (Pāpa) อธะศิ ร สฺ (Adhaḥśiras) สนฺ ท ศ ( Sandaṃśa) กาลสูต ร
221
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(Kālasūtra)

ตมสฺ (Tamas) และอวี จิ (Avīci)

ศฺ ว โภชน (Śvabhojana) อาปฺ ร ะติ ษ ฐ

(āpratiṣṭha)

และอปฺรจิ (Apraci) และยังกล่าวว่ามีนรกอื่นๆ อีก ซึง่ ล้ วนแล้ วแต่เป็ นนรกที่น่ากลัว

ยิ่ง คนเหล่า ใดยิ นดี ต่อ การกระทาชั่ว ย่อ มตกไปในสถานที่ นัน้ ซึ่ง สถานที่ นัน้ ก็ จ ะให้ ความน่า
สะพรึงกลัว มีอาวุธและไฟที่น่ากลัว ในอาณาจักรพระยม222 คัมภีร์วิษณุปรุ าณะได้ กล่าวถึง การ
กระทาที่มีผลทาให้ บคุ คลผู้กระทาผิดจะตกลงไปในนรกขุมต่างๆ ไว้ ดงั นี ้
1. เรารว (Raurava) เป็ นนรกสาหรับผู้ที่เป็ นพยานเท็จ พูดโดยเลือก
เข้ าข้ างฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งโดยไม่ชอบธรรม ผู้ใดได้ ชื่อว่าเป็ นผู้กล่าวคาเท็จ บุคคลผู้นนจะต้
ั้
องตกลง
ไปสูเ่ รารวนรก
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เป็ นนรกสาหรับผู้ที่เป็ นสาเหตุของการทาแท้ ง ทาลาย
(Rodha)

บ้ านเมือง ฆ่าโค และทาให้ คนตาย บุคคลเหล่านี ้ย่อมจะตกไปยังโรธนรก
3. สูกร (Sūkara)

บุคคลใดดื่มสุรา ฆ่าพราหมณ์ ขโมยทองหรื อมี

ส่วนเกี่ยวข้ องกับบาปเหล่านันจะต้
้ องตกลงไปในสูกรนรก
4. ตาล (Tāla) บุคคลผู้ใดฆ่ากษัตริ ย์ แพศย์ และล่วงเกินภรรยาของ
ครู ผู้นนย่
ั ้ อมจะต้ องตกลงไปสูต่ าลนรก
5. ตปฺตกุณฑ (Taptakuṇḍa) บุคคลผู้ใดฆ่าทหารของกษัตริ ย์ และล่วง
ละเมิดทางเพศกับพี่น้องของตนจะไปสูต่ ปฺตกุณฑนรก
6. ตปฺตโลห ( Taptaloha) บุคคลใดขายภรรยาผู้บริ สุท ธิ์

เป็ นผู้คุม

นักโทษ เป็ นคนค้ าขายม้ าและล้ มเลิกการบูชา บุคคลนันจะต้
้ องตกลงไปในตัปตโลหนรก
7. มหาชฺวาล (Mahājvāla) บุคคลผู้ใดมีเพศสัมพันธ์ กับบุตรและบุตร
บุญธรรม ผู้ใดดูหมิ่นครู อาจารย์ และเป็ นผู้กระทาชัว่ ข่มเหงผู้อื่น บุคคลผู้นนจะต้
ั้
องตกลงไปใน
มหาชวาลนรก
8. ลวณ (Lavaṇa) บุคคลใดประทุษร้ ายต่อพระเวท ขายพระเวท และ
บุคคลใดมีเพศสัมพันธ์กบั ผู้ที่ไม่สมควร บุคคลนันจะตกลงไปสู
้
ล่ วณนรก
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9. วิโลห (Viloha) บุคคลใดเป็ นโจรและเป็ นผู้กระทาผิดต่อกฎระเบียบจะ
ตกลงไปในวิโลหนรก
10. กฺฤมิภกฺษ (Kṛimibhakṣa) บุคคลใดรังเกียจเทพ พราหมณ์ บิดา
และขโมยรัตนะ จะตกไปยังกฤมิภกั ษนรก
11. กฤมีศ (Kṛmīśa) บุคคลใดใช้ เวทมนต์ทาร้ ายผู้อื่น เขาย่อมจะต้ อง
ตกไปสูก่ ฺฤมีศนรก
12.ลาลาภกฺ ษ ( Lālābhakṣa) บุคคลใดกิ นอาหารก่อนบิดา เทพ และ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส13.เวธก ( ) บุคคลผู้ทาลูกศรจะต้องตกไปสูเ่ วธกนรก

แขก บุคคลผู้นนจะตกไปสู
ั้
ล่ าลาภักษนรก

Vedhaka

14. วิศสน (Viśasana) บุคคลใดทาศรหรื อทาดาบ เป็ นต้ น จะต้ องตก

ลงไปสูน่ รกที่นา่ กลัวชื่อ วิศสนนรก
15. อโธมุข (Adhomukha) บุคคลใดไม่ดารงอยู่ในความสัตย์สุจริ ต
และบุคคลใดบูชาสิ่งที่ไม่ควรบูชาและเป็ นโหราจารย์ จะต้ องตกไปสูน่ รกชื่ออโธมุขะ
16.

ปูย วห ( Pūyavaha) บุค คลใดรี บกิ น อาหารหวานเพี ย งผู้เ ดี ย ว

พราหมณ์ผ้ ขู ายครั่ง เลือด งา เกลือ และผู้ใดเลี ้ยงแมว ไก่ แพะ หมา หมู และนก ก็ย่อมจะตกไปยัง
ปูยวหนรก
17. รุ ธิ รานธ ( Rudhirānadha) พราหมณ์ ผ้ ูใดดาเนินชี วิตด้ วยการเป็ น
นักแสดง ชาวประมง ผู้ใดสนับสนุนประพฤติผิดประเวณี วางยาพิษ เป็ นสายลับ คนเลี ้ยงควาย
ผู้ที่ประกอบพิธีกรรมนอกจากวันที่กาหนด (ปรฺ วการิ น) ผู้ใดวางเพลิง ทรยศมิตร เป็ นนายพราน
ผู้ที่ทาพิธีกรรมเพื่อชาวบ้ านทังหมด
้
(ทังคนที
้ ่เหมาะสมและไม่เหมาะสม) ผู้ค้าขายโสม ผู้นนจะไปสู
ั้
่
รุธิรานธนรก
18. ไวตรณี ( Vaitaraṇī) บุ ค คลใดที่ ท าลายพิ ธี ก รรม และท าลาย
หมูบ่ ้ านจะตกไปสูไ่ วตรณีนรก
19. กฺ ฤ ษฺ ณ ( Kṛṣṇa) บุ ค คลใดท าให้ เ ผ่ า พัน ธุ์ สู ญ สลาย ท าลายกฏ
ระเบียบ หลวกลวงคดโกง บุคคลผู้นนก็
ั ้ จะตกไปสูก่ ฤษณนรก
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20. อสิปตฺรวน (Asipatravana) บุคคลใดตัดต้ นไม้ อย่างไม่มีประโยชน์
จะต้ องตกไปสูอ่ สิปตฺรวนนรก
21. วหนิชฺ วาล ( Vahnijvāla) บุคคลใดเลีย้ งแกะ เป็ นพรานล่าสัตว์
บุคคลใดใส่ไฟในภาชนะที่ยงั เผาไม่เสร็จ ก็จะต้ องตกไปสูว่ หนิชวาลนรก
22. สนฺทมฺศ (Sandamśa) บุคคลใดทาลายพรต และทาลายอาศรมของ
ตัวเอง บุคคลทัง้ 2 กลุม่ นันย่
้ อมจะตกลงไปในสนฺทมฺศนรก
23. ศฺวโภชน (Śvabhojana) บุคคลเหล่าใดเป็ นพรหมจาริ นละเลยหน้ าที่
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เพราะนอนในเวลากลางวันและบุคคลเหล่าใดถูกบุตรทัง้ หลายสั่งสอน บุคคลเหล่านันก็
้ ตกไปสู่
ศฺวโภชนนรก

คัมภีร์วิษณุปรุ าณะได้ กล่าวไว้ วา่ คนทังหลายที
้
่ทาแต่กรรมชัว่ จะได้ รับการ

ตอบสนองถูกเผาผลาญในนรกเหล่านี ้และนรกอื่นๆ อีกประมาณหนึ่งร้ อยขุมและหนึ่งพันขุม บาป
ทังหลายอื
้
่นๆ มีนบั พันอย่างฉันใด บุคคลที่กระทาบาปก็จะต้ องไปเกิดในนรกและได้ รับผลกรรม
จากการกระทาบาปเหล่านัน้ ซึ่งมีจานวนมากมาย บุคคลใดประกอบกิจผิดหลักวรรณะและหลัก
อาศรมทังทางกาย
้
วาจา ใจ ก็จะต้ องตกนรก ซึ่งคัมภีร์วิษณุปรุ าณะระบุไว้ ด้วยว่า ผู้ที่ตาหนิคมั ภีร์
พระเวท ผู้กระทาการคัดค้ านการบูชาบวงสรวง ผู้ละเลยหลักปฏิบตั ิของตนจะต้ องตกนรกที่มีชื่อ
ว่า ตามิสระ อันธตามิสระ มหาเรารวะ เรารวะ อสิปัตรนะ โฆระ กาลสูตร และอวีจิ พวกสัตว์
นรกที่มีหวั ทิ่มลงย่อมมองเห็นเทวดาทังหลายบนสวรรค์
้
และพวกเทวดาก็มองลงมาเห็นพวกสัตว์
นรกที่มีหัวทิ่มลงมาได้ ทงั ้ หมด คนชัว่ ทังหลายเมื
้
่อข้ ามพ้ นนรกได้ แล้ ว ก็จะไปเกิดเป็ นถาวรวัตถุ
หนอน สัตว์น ้า นก สัตว์เลี ้ยง คน

คนดี เทวดาและเป็ นผู้หลุดพ้ นตามลาดับ ลาดับชันต่
้ อๆ

มาทังหมดนี
้
ม้ ีสดั ส่วนพันส่วนเป็ นเบื ้องต้ น จนกระทัง่ ถึงมีความหลุดพ้ นเป็ นที่สุด บนสวรรค์มี
สิ่งมีชีวิตจานวนเท่าใด ดินแดนนรกก็มีจานวนเท่านัน้
คนที่ทาบาป ไม่สนใจการล้ างบาป ย่อมไปสู่นรก บรรดาการล้ างบาป
ทังหมดซึ
้
ง่ เป็ นการบาเพ็ญตบะนัน้ การระลึกถึงพระกฤษณะเป็ นสิ่งประเสริ ฐที่สดุ เมื่อกระทาบาป
แล้ ว บุคคลใดเกิดความเดือดร้ อนใจขึ ้น การล้ างบาปสาหรับบุคคลนันที
้ ่ดีที่สุดอย่างหนึ่งคือการ
ระลึงถึงพระวิษณุ คนเมื่อระลึกถึงพระวิษณุในเวลาเช้ า เวลาค่า เวลาสนธยาและเวลาเที่ยงวันเป็ น
ต้ นย่อมได้ รับการสูญสิ ้นบาปทังหลายได้
้
ในทันที บุคคลที่จะต้ องตายเป็ นธรรมดาเมื่อระลึกถึงพระ
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วิษณุทงวั
ั ้ นทังคื
้ นย่อมจะหมดสิ ้นบาปทังหมดไม่
้
ตกไปสู่นรก สิ่งที่ทาให้ เกิดความปี ติแก่จิตใจคือ
สวรรค์ สิ่งที่ทาให้ จิตใจนัน้ เป็ นทุกข์คือนรก บาปจึงชื่อว่านรก บุญจึงชื่อว่าสวรรค์ ความทุกข์
เที่ยงแท้ ก็ไม่มี และความสุขเที่ยงแท้ ก็ไม่มีเช่นกัน ความเปลี่ยนแปลงแห่งจิตใจนี ้มีความสุขและ
ความทุกข์เป็ นต้ นเป็ นลักษณะ ความรู้ ที่แท้ จริ งคือความรู้ ในพรหมัน และความรู้ ในพรหมันถูก
กล่าวว่าเป็ นไปเพื่อผูกพันในโลก ความรู้ในพรหมันนี ้เป็ นความรู้ที่แท้ จริง เป็ นความรู้สากล ความรู้
อื่นนอกจากความรู้ในพรหมันไม่มี คัมภีร์วิษณุปรุ าณะกล่าวถึงอายุของสัตว์ในนรกว่าไม่มีกาหนด
แน่อน ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะว่าผลของกรรมชัว่ ที่จะต้ องได้ รับนันไม่
้ สามารถที่จ ะกาหนดได้ แน่นอน
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จะต้ องตักข้ าวโปรยไปอุทสิศให้ ผ้ มู ีความต้ องการอาหารไม่ว่าจะเป็ นเทวดา มนุษย์หรื อปี ศาจ ภูตผี
สัตว์นรกนันจะเสวยอาหารที
้
่มีผ้ ทู าอุทิศแก่สรรพสัตว์ในพิธีศราทธ์ซึ่งคฤหัสถ์ผ้ เู คร่งครัดในพิธีกรรม
แมลง เป็ นต้ น ดังนันสั
้ ตว์นรกผู้มีความต้ องการอาหารจะได้ รับผลอุทิศนี ้ด้ วย

คัมภีร์วิษณุปรุ าณะได้ กล่าวถึงการกระทาที่เป็ นบาป ซึ่งมีผลทาให้ ต้องตก
นรกทังหมด
้
สามารถสรุปได้ ดังนี ้
1. ผู้ที่เป็ นพยานเท็จ กล่าวคาเท็จ หลอกลวง ต้ มตุ๋น

ผู้ที่ไม่ซื่อสัตย์

สุจริต
2. ผู้ที่ทาแท้ ง ผู้ที่ทาเผ่าพันธุ์ให้ สลาย ทาให้ คนตาย ฆ่าคน ฆ่าโค
3. ผู้กระทาผิดต่อกฎระเบียบ ทาลายกฎระเบียบ ผู้ทาลายบ้ านเมือง
ทาลายหมูบ่ ้ าน
4. ผู้ที่ดื่มสุรา
5. ผู้ที่ล่วงเกิ นภรรยาของครู ล่วงละเมิดทางเพศพี่น้องของตน และมี
เพศสัมพันธ์กบั บุคคลที่ไม่เหมาะสม เช่น มีเพศสัมพันธ์กบั ลูกและลูกเลี ้ยง
6. ผู้ที่ล้มเลิกการบูชา ทาลายพิธีกรรมหรื อบูชาสิ่งที่ไม่ควรบูชาและเป็ น
โหราจารย์
7. ผู้ที่ดหู มิ่นครูอาจารย์ รังเกียจเทพ พราหมณ์ และพ่อ ผู้ประทุษร้ าย
พระเวทและขายพระเวท ผู้ที่ถกู บุตรทังหลายสั
้
ง่ สอน
8. ผู้เป็ นโจร ลักขโมยทรัพย์สิน ผู้ที่ข่มเหงผู้อื่น ผู้ที่ใช้ เวทมนต์ทาร้ าย
ผู้อื่น
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9. ผู้ที่กินอาหารหวานคนเดียว กินอาหารก่อนพ่อ เทพและแขก
10. ผู้ที่ตดั ต้ นไม้ อย่างไม่มีประโยชน์
11. ผู้ที่ทาลายพรต ทาลายอาศรมของตนเอง ผู้เป็ นพรหมจาริ นละเลย
หน้ าที่เพราะนอนกลางวัน
12. ผู้ที่ประกอบอาชีพเลี ้ยงแกะ เป็ นพรานล่าสัตว์

ขายภรรยาผู้

บริ สทุ ธิ์ ผู้คมุ นักโทษ คนขายม้ า ทาศร ลูกศร และทาดาบ
13. ผู้ที่เลี ้ยงแมว ไก่ แพะ หมา หมู และนก
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ส15. พราหมณ์ผ้ ูที่ขายครั่ง เลือด งา และเกลือ พราหมณ์ที่ดาเนินชีวิต
14. ผู้ใส่ไฟในภาชนะที่ยงั เผาไม่เสร็จ

เป็ นนักแสดง ชาวประมง ผู้สนับสนุนประพฤติผิดประเวณี วางยาพิษ เป็ นสายลับ คนเลีย้ ง
ควาย ผู้ที่ประกอบพิธีกรรมนอกจากวันที่กาหนด วางเพลิง ทรยศมิตร เป็ นนายพราน ผู้ที่ทา
พิธีกรรมเพื่อชาวบ้ านทังหมดทั
้
งที
้ ่เหมาะสมและไม่เหมาะสม และผู้ค้าขายโสม
ลัก ษณะการกระท าบาปอัน เป็ นสาเหตุใ ห้ ต้ อ งตกนรกในคัม ภี ร์ วิ ษ ณุ
ปุราณะนันเป็
้ นการกระทาบาปทังทางกาย
้
วาจาและใจ มีทงลั
ั ้ กษณะที่เป็ นความผิดที่เป็ นสากล
ทัว่ ไปและเป็ นข้ อห้ ามที่มีลกั ษณะเฉพาะในสังคมอินเดีย โดยส่วนใหญ่เป็ นข้ อบังคับทางศีลธรรม
สาหรับคนทัว่ ไป แต่ม่งุ เน้ นควบคุมพฤติกรรมและการกระทาของพราหมณ์เป็ นสาคัญกว่าคนใน
วรรณะอื่น

นรกซึ่งกล่าวว่าเป็ นสถานที่สาหรับคนทาชั่วจะได้ รับผลตอบสนองด้ วยการถูกเผา

ผลาญจากการทาบาปในขณะมีชีวิต ผู้ที่ประกอบกิจผิดหลักวรรณะและหลักอาศรมทังทางกาย
้
วาจาใจ ย่อมจะต้ องตกนรกที่มีจานวนนับร้ อยนับพันขุม การลงโทษในนรกนัน้ น่าจะมีลักษณะ
คล้ ายกับสภาพของการลงโทษที่ เกิดขึ ้นในสังคมขณะนัน้ มิได้ เป็ นภาพที่ดเู หนือจริ งมากนัก ภาพ
ของนรกในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะจึงเป็ นส่วนสาคัญที่ตอกย ้าให้ ผ้ คู นไม่กระทาชัว่ และปฎิบตั ิตามหลัก
วรรณะและหลักอาศรมอย่างเคร่งครัด หรื อหากได้ พลาดกระทาผิด จะต้ องล้ างบาป ซึ่งวิธีการล้ าง
บาปที่ดีที่สดุ คือการระลึกถึงพระวิษณุ
พื ้นที่เบื ้องล่างแผ่นดินในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะซึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน บาดาลเป็ น
พื ้นที่ที่เต็มไปด้ วยความสุขสวยงามคล้ ายสรวงสวรรค์ ในขณะที่นรกเป็ นพื ้นที่ที่เต็มไปด้ วยความ
ทุกข์ทรมานอันเกิดจากผลกรรมที่เคยกระทาไว้ ในอดีต ภาพของบาดาลจึงน่าจะมีความสาคัญใน
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เชิงการอธิบายให้ เห็นลักษณะของพื ้นที่ในจักรวาลอันเป็ นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตอีกกลุ่มหนึ่ง โดย
อธิ บายเชื่อมโยงให้ เห็นว่าแม้ ในบาดาลนัน้ ก็ยังมีเศษะนาคราชซึ่งเป็ นรู ปหนึ่งของพระวิษณุเป็ น
ใหญ่ และแสดงให้ เห็นถึงอานาจอันเป็ นที่มาของการประลัยโลกหรื อทาให้ โลกดารงอยู่อย่างสุขสงบ
เช่นกัน ส่วนภาพของนรกนันน่
้ าจะเป็ นไปเพื่อควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมเป็ นสาคัญ ภาพ
ของนรกจึงถูกสร้ างและหยิบโยงให้ เกี่ยวข้ องสัมพันธ์กบั การกระทาของมนุษย์ในขณะที่มีชีวิต โดย
กาหนดนรกสาหรับการลงโทษต่อความผิดต่างๆ ไว้ อย่างชัดเจน โดยลักษณะของการลงโทษนัน้
น่าจะคล้ ายคลึงกับการจองจาเมื่อกระทาผิดในขณะที่มีชีวิตเช่นกัน
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พระพรหมา มี เ ปลื อ กไข่สเ ป็ นที่ สุด ในไข่ แ ห่ ง พระพรหมานัน้ มี ส่ ว นพื น้ โลกที่ เ ป็ นที่ อ ยู่อ าศัย
ลักษณะของจักรวาลในคัมภี ร์วิษณุปุราณะเป็ นจักรวาลที่ อยู่ในรู ปของไข่แห่ง

ของมนุษย์ โดยมี เขาเมรุ เป็ นแกนกลาง ประกอบด้ วยทวีปทัง้ 7 และมหาสมุทรที่ล้อมรอบทัง้ 7
ส่วนท้ องฟ้าจะประกอบไปด้ วยสวรรค์ชนต่
ั ้ างๆ เหนือพื ้นดินขึ ้นไป อีก 6

ชัน้ และส่วนพื ้นล่าง

แผ่นดินยังประกอบไปด้ วยชันบาดาลอี
้
ก 7 ชัน้ รวมทังนรกขุ
้
มต่างๆ ด้ วย ผู้กระทากรรมดีปฏิบตั ิ
ตามหลักวรรณะ ตังอยู
้ ่ในศีลธรรม นับถือบูชาพระวิษณุในขณะที่มีชีวิตอยู่ในภูรฺโลก จะได้ ไปเกิด
ในพื ้นที่ส่วนที่อยู่เหนือพื ้นดินขึ ้นไป แต่ถ้าหากกระทาชัว่ ก็จะต้ องไปเสวยผลบาปในนรกจนกว่า
จะสิ ้นผลกรรม
2.4.4 โลกุตรภูมิ พรหมันหรือปรมาตมันดินแดนแห่ งการบรรลุโมกษะ
ศาสนาพราหมณ์ -ฮินดูเชื่อว่าพรหมันหรื อปรมาตมัน เป็ นสัจภาวะสูงสุด เป็ นวิญญาณของโลก
เป็ นสิ่ง ที่เกิ ดขึน้ เอง ไม่มี รูปร่ างปรากฏ มี อยู่ในสรรพสิ่ง เป็ นศูนย์รวมแห่ง วิญญาณทัง้ ปวงเป็ น
ความจริ งแท้ หรื อสัจธรรมเพียงสิ่งเดียว สรรพสิ่งมาจากพรหมัน ดารงอยู่และในที่สุดก็จะกลับคืน
สู่ความเป็ นหนึ่ง เดียวกับพรหมัน

วิญญาณของมนุษย์ และสรรพสัตว์ ซึ่ง เรี ยกว่าชีวาตมัน

หรื ออาตมันเกิดมาจากวิญญาณสากลคือปรมาตมันหรื อพรหมัน เมื่อวิญญาณย่อยแยกออกมา
จากปรมาตมันหรื อพรหมันแล้ วจะเข้ าไปอยู่ในสิ่งมีชีวิตต่างๆ มีลกั ษณะสภาวะที่แตกต่างกัน ตาม
ผลกรรมที่ทาไว้ ตราบเท่าที่วิญญาณเหล่านี ้ยังไม่หมดกรรมจะต้ องเวียนว่ายตายเกิด ไป จนกว่า
จะเข้ าถึงความหลุดพ้ น กระบวนการนี ้เรี ยกว่าการเวียนว่ายตายเกิดหรื อสังสารวัฏ ดังนันการที
้
่
อาตมันหรื อชี วาตมันย่อยกลับเข้ าไปรวมเป็ นหนึ่ง เดียวกับปรมาตมันหรื อพรหมัน ซึ่ง เรี ยกว่า
“โมกษะ” จึงเป็ นสภาวะที่หลุดพ้ นไปจากกิเลสทังปวง
้
หลุดพ้ นจากความทุกข์ ไม่มีการเวียนว่าย
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ตายเกิดอีกต่อไป เป็ นโลกุตรภูมิ อยู่เหนือบุญและบาป ตลอดถึงโลกิยธรรมทังปวง
้
เป็ นสภาวะที่
เที่ยงแท้ คงที่นิรันดร เป็ นอมตะและถือเป็ นจุดหมายสูงสุดของชีวิต223
พรหมมันคือความจริงสูงสุดหรื ออันติมสัจ (Ultimate reality) ตรงกับความคิด
เรื่ องสิ่ ง สมบูร ณ์ (The

Absolute)

ของปรั ช ญาตะวันตก คาว่า พรหมัน มาจาก “พรฺ ห ” มี

ความหมายว่าเจริ ญเติบโตหรื อวิวฒ
ั น์ (ever-growing,

ever- expanding)

เดิมทีเดียวคาว่า

พรหมันหมายถึง การบูช ายัญ ต่อมาความหมายเปลี่ ยนเป็ นหมายถึง ผู้สวดสรรเสริ ญเทพเจ้ า
และในที่สุดคานี ้ใช้ ในความหมายว่าความจริ งสูงสุดหรื ออันติมสัจจ์ซึ่งได้ วิวฒ
ั นาการมาเป็ นโลก
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ปรากฏครั ง้ แรกในคัม ภี ส
ร์อุปนิษัทซึ่ง พรรณนาถึงพรหมันไว้ 2 ลักษณะ ได้ แก่ นิรคุณพรหมัน

และสรรพสิ่งในโลก เพราะฉะนัน้ คาว่า พรหมันจึงหมายถึงสิ่งที่เป็ นมูลการณะของสรรพสิ่ง 224
(Ideterminate

Brahman)

และสคุณพรหมัน (determinate

Brahman)

กล่าวคือ นิรคุณ
พรหมัน ได้ แ ก่ พรหมัน ที่ ก าหนดโดยคุณ ลั ก ษณะใดๆ ไม่ ไ ด้ เป็ นวิ ญ ญาณบริ สุ ท ธิ์ เป็ น
อบุคลิกพรหมหรื ออรูปพรหม (Impersonal
ความจริ ง

Brahman)

คือ มีเนื ้อแท้ เป็ นสัจจิทานันทะ (สัต คือ

จิต คือ ความรู้ และ อานันทะ คือ ความสุข) หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า ปรพรหม

ส่วนสคุณพรหม ได้ แก่ พรหมันที่กาหนดโดยคุณลักษณะและคุณสมบัติต่างๆ เป็ นบุคลิกพรหม
หรื อรูปพรหม (personal

Brahman) หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึง่ ว่า อปรพรหม

คัมภีร์พระเวทไม่ใช้

คาว่า พรหมันหรื อพรหม แต่พรรณนาถึงเทพเจ้ าสูงสุด ผู้เป็ นเอกภาพแห่งสิ่งทังปวงไว้
้
2 ลักษณะ
คล้ ายกับในคัมภีร์อุปนิษัท เช่น ในนาสทิยศุกตะแห่งฤคเวท พรรณนาเทพเจ้ าสูงสุดไว้ คล้ ายกับ
นิรคุณพรหมันว่ามีลกั ษณะเป็ นอบุคคลิกภาพ เป็ นปฐมสัจภาวะ (The Primal One) ภาวะอื่นๆ
กาเนิดมาจากสัจภาวะนี ้ ในปุรุษศุกตะแห่งฤคเวทพรรณนาเทพเจ้ าสูงสุดไว้ คล้ ายกับสคุณพรหมัน
แต่เรี ยกว่า ปุรุษะ สานักปรัชญาอไทฺวตะ เวทานตะ ของศังกราจารย์ ตีความว่า นิรคุณพรหมัน
เป็ นพรหมแท้ ส่วนสคุณพรหมันเป็ นพรหมเทียมของนิรคุณพรหมัน คือ เป็ นพลังที่ลงมาเกี่ยวข้ อง
กับโลก ได้ แก่ พลังทางสร้ างที่ เ รี ยกว่า พรหมา พลัง ทางรั กษาที่ เรี ยกว่าวิษณุ และพลัง ทาง
ทาลายที่เรี ยกว่า ศิวะ รวมทังสามเรี
้
ยกว่า ตรี มรู ติ ส่วนสานักปรัชญาวิศิษฎาไทฺวตะ เวทานตะ

223
224

Co.,1899), 72.

Satischandra Chatterjee, An Introduction to Indian Philosophy, 18 - 22.
F. Max Muller, The Six Systems of Indian Philosophy (New York: Longmans,Green, And
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ของรามานุช ตีความว่าทังนิ
้ รคุณพรหมันและสคุณพรหมัน เป็ นพรหมแท้ ด้วยกัน เป็ นพรหมันองค์
เดียวกัน แต่มี 2 ลักษณะ225
คัมภีร์วิษณุปรุ าณะกล่าวถึงปรมาตมันหรื อพรหมันซึ่งเป็ นอาตมันสูงสุด เป็ นแดน
อันประเสริฐที่นกั พรตจะไม่หวนกลับออกไปอีกว่าเป็ นดินแดนของพระวิษณุ โดยได้ กล่าวถึงวิธีการ
ที่จะบรรลุถึงสถานะสูงสุดด้ วยการกระทาความดี ปฎิบตั ิหน้ าที่ตามวรรณะและอาศรมของตน
มีจิตใจตังมั
้ น่ ถึงพระวิษณุผ้ เู ป็ นเทพเจ้ าสูงสุด โดยสรุปคือมีข้อปฏิบตั ิให้ บรรลุโมกษะ คือ ชญาณ
โยคะ คือ การบาเพ็ญสมิให้ เกิดวิเวกญาณ คือความรู้ที่แยกให้ เห็นว่าอะไรจริ งแท้ อะไรไม่จริ งแท้
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ส กติโยคะ คือ การมอบกายถวายชีวิตต่อพระเป็ นเจ้า ยอมทาทุกอย่าง
โยคะอย่างเคร่งครัด และภั
อันจะทาให้ ร้ ูแจ้ งตน หลุดพ้ นจากอวิทยาที่ทาให้ หลงยึดติดในวัตถุ กรรมโยคะ คือการบาเพ็ญตบะ
เพื่อพระองค์โดยไม่หวังผลตอบแทนเพื่อตนเอง และการบูชาบวงสรวงสวดมนต์

คัมภีร์วิษณุ

ปุราณะให้ ความสาคัญกับภักติโยคะเป็ นสาคัญ โดยให้ มีจิตมุ่งมัน่ อันเป็ นสมาธิถึงพระวิษณุผ้ เู ป็ น
พรหมันก็จะบรรลุถึงการหลุดพ้ นได้ ดังเนื ้อความที่กล่าวไว้ ในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะ ดังนี ้
ในอาตมัน อัน สูงสุด (สรเวศะ) ใด ซึ่งเป็ นอาตมัน ของสิ่ งมีชี วิต เป็ นสภาวะที่ ส ามารถ
กาหนดรู้ ได้ เป็ นอาตมันที่ประกอบด้ วยปั ญญาอันประเสริ ฐ อาตมันทัว่ ไปไม่มีการกาหนด
ชื่อและชาติ เป็ นต้ น อาตมันนัน้ คือพรหมัน เป็ นแดนอันประเสริ ฐสุด เป็ นอาตมันสูงสุด
(ปรมาตมัน) ยิ่งใหญ่ที่สดุ อาตมันสูงสุดนันก็
้ คือพระวิษณุ เป็ นสรรพสิ่ง เป็ นแดนที่นกั พรต
จะไม่หวนกลับออกไปอีก || 6:4:37-38
ประกฤติที่ข้าพเจ้ าได้ อธิบายไว้ แล้ ว นันมี
้ ทงที
ั ้ ่ปรากฏและไม่ปรากฏ
ปุรุษะก็เช่นเดียวกัน ประกฤติและปุรุษะทังสองนั
้
นซ่
้ อนอยู่ในปรมาตมัน || 6:4:39
ปรมาตมันนันเป็
้ นอาตมันที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ เป็ นเครื่ องรองรับสรรพสิ่ง ปรมาตมันนัน้
ได้ รับการเรี ยกขานโดยพระนามว่าวิษณุในคัมภีร์พระเวทและคัมภีร์เวทานตะ || 6:4:40
หน้ าที่ (กรมะ) ที่ปรากฏในคัมภีร์พระเวทมี 2 ประการ คือ ประวฤตตะ (กรมโยคะ)
และนิวฤตตะ (สางขยโยคะ) เพราะหน้ าที่ทงั ้ 2 ประการนัน้ สรวมูรติ (ปุรุโษตตมะ)
จึงได้ รับการบูชาสักการะจากคนทังหลาย
้
|| 6:4:41
225

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ ศาสนาสากล,114.
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แท้ จริ งบุรุษทังหลายย่
้
อมบูชาพระองค์ (พระวิษณุ) ผู้ทรงเป็ นเจ้ าแห่งการบูชาบวงสรวง
เป็ นจิตวิญญาณแห่งการบุชาบวงสรวง เป็ นปุรุโษตตมะ ด้ วยประวัตตวิถีทงหลาย
ั้
ตามฤคเวท ยชุรเวท และสามเวท || 6:4:42
พระโยคีทงหลายย่
ั้
อมบูชาพระวิษณุนนผู
ั ้ ้ เป็ นอาตมันแห่งปั ญญา ผู้เป็ นรู ปแห่งปั ญญา
ผู้ทรงประทานผลคือความหลุดพ้ น ด้ วยนิวฤตตวิถีตามชญานโยคะ || 6:4:43226...
ท่านฤษี ปราศระผู้ประเสริ ฐกล่าวว่า ดูกรท่านไมเตรยะ หลังจากที่ได้ รับทราบถึง
ความเดือดร้ อน 3 ประการ มีอธั ยาตมิกะเป็ นต้ นแล้ ว ผู้ร้ ู เกิดปั ญญา
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ฐ
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และหมดความปรารถนาในโลกย่อมลุถงึ ความหลุดพ้ นอันเป็ นที่สดุ || 6:5:1227
ที่ไม่ทาให้ โควินทะพอใจ ดังนันท่
้ านจงสักการะอย่างไม่มีที่สิ ้นสุด|| 6:5:43

อาตริ กล่าวว่า พระชนารทนะเป็ นที่พงึ พอใจของผู้ใด ผู้นนย่
ั ้ อมบรรลุถงึ ความไม่เสื่อม
ของปรมาตมันอันประเสริ ฐซึง่ เป็ นความจริ งที่ฉนั กล่าวแล้ ว|| 6:5:44
อังคิระ กล่าวว่า ที่สดุ ของอาจมันที่ไม่เสื่อมสลายและไม่เปลีย่ นแปลงมีอยู่แก่ผ้ ใู ด
ถ้ าท่านปรารถนา สถานะอันยอดเยี่ยมทังหมดนั
้
น้ ท่านก็จงบูชาพระโควินทะ|| 6:5:45
ปุลสตยะ กล่าวว่าผู้ใดบูชาพระหริ ผ้ เู ป็ นพระพรหมาอันประเสริ ฐ เป็ นสถานะสูงสุด
และผู้เป็ นธรรมชาติอนั สูงสุด เขาก็ย่อมถึงความหลุดพ้ นที่ยากแก่การบรรลุถงึ ได้ || 6:5:46
ปุลหะ กล่าวว่า ดูกร พระกุมารผู้ประพฤติพรต พระอินทร์ บชู าใครซึง่ เป็ นผู้ครอบครอง
ความเป็ นใหญ่ ผู้มีสถานะสูงสุด ผู้เป็ นกษัตริ ย์ได้ รับซึง่ ความเป็ นเทพเจ้ าแห่งการบูชา
ท่านจงบูชาพระวิษณุ || 6:5:47
ฤษี กตุ กล่าวว่าพระยัญชนะปุรุษะ (พระวิษณุ) พระองค์ใดผู้ควรแก่การบูชา ผู้เป็ นใหญ่
ในการบาเพ็ญเพียร และเป็ นบุรุษอันประเสริ ฐสุด สิ่งใดที่ไม่สามารถบรรลุถงึ ได้
ในเมื่อพระชนารทนะพึงพอใจ สิ่งนันย่
้ อมมีอยู่ได้ อย่างไร || 6:5:48
พระฤษี ทงหลายกล่
ั้
าวว่า ดูกรเจ้ าชาย พระองค์สมควรที่จะฟั งพวกข้ าพเจ้ าอย่างตังใจ
้
ถึงวิธีการบูชาพระวิษณุที่หมูช่ นผู้มงุ่ มัน่ บูชาจะต้ องทา || 6:5:52
อันดับแรกบุคคลจะต้ องเพิกถอนความคิดออกจากอรรถะภายนอกทังหมด
้
226

Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 435-436.

227

Ibid., 436.
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จากนันก็
้ จะต้ องทาความคิดนันให้
้ หยุดนิ่งอยู่ในโลกที่อยู่อาศัยนันเท่
้ านัน้ || 6:5:53
ดูกรเจ้ าชาย ขอพระองค์จงรับฟั งมนต์ที่บคุ คลจะต้ องสวดด้ วยจิตที่เป็ นสมาธิ
หนึง่ เดียว ซึมซาบอยู่ในสิ่งนัน้ (และ) ควบคุมตนเองได้ ดังต่อไปนี ้ || 6:5:54
ขอความนอบน้ อมจงมีแด่พระวาสุเทพผู้มีสภาวะเป็ นชญานที่บริ สุทธิ์ ผู้มีพระรู ปปรากฏ
เป็ นพระพรหมา (หิรัณยครรภะ) พระวิษณุ (ปุรุษะ) พระศิวะ (ประธานะ) และมีพระรู ปไม่
ปรากฏ (อวยักตะ) || 6:5:55
ในกาลก่อนพระผู้เป็ นเจ้ าผู้เป็ นพระมนูสวยัมภูและเป็ นพระปิ ตามหะของพระองค์เคยสวด
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ตามพระองค์ปรารถนาำซึง่ หาได้ ยากในโลกทัง้ 3 โลกแก่พา
ส

มนต์บทนี ้ พระชนารทนะ (พระวิษณุ) โปรดปรานมนต์บทนัน้ จึงทรงประทานความสาเร็ จ
ก็จงสวมนต์บทนี ้บ่อยๆ ทาให้ พระโควินทะโปรดปรานเถิด || 6:5:56-57228

พระวิษณุอยู่ในตัวมนุษย์ ดังความว่าทันใดนันพระราชโอรสธรุ
้
วะนัน้ ก็ประกอบพิธีการเข้ า
ไปใกล้ พระวิษณุผ้ ูเป็ นเทพของเทพที่ บริ เวณท่าส าหรั บบาเพ็ญตบะซึ่งจะก าจัดบาปได้
ทังหมด
้
|| 1:12:5
พระโอรสธรุ วะนันทรงเพิ
้
งสมาธิถงึ พระวิษณุผ้ เู ป็ นจอมเทพทังหมดซึ
้
ง่ สถิตอยู่ในตัวเอง
ตามวิธีที่พระมุนีทงหลายมี
ั้
ท่านมรี จิเป็ นต้ นได้ อธิบายไว้ || 1:12:6229
เมื่อใดใจของพวกท่านไม่ได้ มงุ่ อยู่กบั วัตถุภายนอก ตังอยู
้ ่ในเรา เราก็จะพอใจกับท่าน
ดังนันท่
้ านจงยินดีกบั พรอันประเสริ ฐนัน้ || 1:12:43
ท่านปราศระผู้ประเสริ ฐ กล่าวว่า ธรุ วะได้ ฟังคาพูดของพระวิษณุผ้ เู ป็ นเจ้ าแห่งเทพ
เช่นนี ้แล้ ว ธรุ วะก็ลืมตาเห็นพระหริ ผ้ เู ป็ นเจ้ าอยู่เบื ้องหน้ า ผู้ปรากฏด้ วยฌาณ || 1:12:44
ธรุ วะเห็นพระองค์ผ้ ทู รงถือสังข์ จักร คฑา ธนู และดาบ สวมมงกุฎประดับด้ วยเพชร
ธรุ วะก็ไปสูแ่ ผ่นดินด้ วยศีรษะ (ธุรวะก็น้อมศีรษะลงสูแ่ ผ่นดิน
เป็ นการแสดงความเคารพ) || 1:12:45230...
ดูกรท่านไมเตรยะ และท่านพระฤษี กณ
ั ฑุผ้ ปู ระเสริ ฐนัน้ เมื่อตบะเสื่อมลงแล้ ว
ท่านก็ไปยังดินแดนของพระวิษณุซงึ่ เรี ยกว่าปุรุโษตตมะ || 1:12:52
(โสมะได้ กล่าวว่า) ในขณะนันพระฤษี
้
กณ
ั ฑุนนมี
ั ้ ความคิดแน่วแน่เป็ นหนึง่ เดียว
228
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ได้ ทาการบูชาพระหริ (พระวิษณุ) ท่านมีจิตใจแน่วแน่เป็ นหนึง่ เดียวได้ ยืนชูแขนขึ ้น
บาเพ็ญโยคะอย่างยิ่งยวดพลางทาการพร่ าสวดมุง่ ถึงฝั่ งคือพรหมัน || 1:12:53
ข้ าแต่พระมุนี พวกเราปรารถนาที่จะฟั งบทสวดสรรเสริ ญพรหมมันอันยอดเยี่ยม
ซึง่ เทพชื่อว่าเกศวะถูกสรรเสริ ญแล้ ว โดยฤษี กณ
ั ฑุด้วยบทสรรเสริ ญ || 1:12:54
วิษณุผ้ ทู ี่เป็ นฝั่ งอันยากที่จะไปถึงได้ ผู้ยอดเยี่ยมในบรรดา ผู้ยอดเยี่ยมทังหลาย
้
ผู้มีรูปที่เป็ นปรมัตถ์ พระองค์ผ้ เู ป็ นพรหมอันยอดเยี่ยม ผู้เป็ นฝั่ งอันยอดเยี่ยม
ผู้ประเสริ ฐกว่าสิ่งมีชีวิตทังหลาย
้
|| 1:12:55

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล้ างและผลในรูปของการกระทา
ก
ั
น
อันยอดเยี่ยม และในผลทั
งหลายพระองค์
้
ร
ั
ก
ษาไว้
ซงึ่ ทังเหตุ
ำ
ส

พระองค์เป็ นเหตุแห่งเหตุ พระองค์เป็ นเหตุแห่งเหตุนนอี
ั ้ ก พระองค์เป็ นเหตุแห่งเหตุ
และผู้กระทา || 1:12:56

พระองค์เป็ นพระพรหมาเทพเจ้ า พระองค์เป็ นพรหมของสิ่งมีชีวิตทัง้ หมด พระองค์เป็ น
พระพรหมาผู้ เป็ นเจ้ าของประชาทั ง้ หลาย พระองค์ นี ไ้ ม่ เ สื่ อ มสลาย พระองค์ ไ ม่
เปลี่ยนแปลง พระองค์เป็ นนิจนิรันดร์ พระองค์ไม่เกิด พระองค์คือพระวิษณุผ้ ไู ม่เกี่ยวข้ อง
ด้ วยความเสื่อมทังหมดเป็
้
นต้ น || 1:12:57
พระองค์เป็ นพระพรหมาผู้ไม่เสือ่ ม ไม่เกิด เป็ นนิรันดร์ และเป็ นปุรุโษตมะ โดยประการใด
ความรักเป็ นต้ น ความโกรธของฉันขอจงถึงซึง่ ความสงบโดยเร็ วด้ วยประการนัน้ || 1:12:58
เขา (กัณฑุ) ในขณะที่พร่ าสวดถึงบทสวดที่มีชื่อว่า “พรหมประ” นัน้ เขาก็สรรเสริ ฐซึง่
เกศวะตามนันแล้
้ ว ก็บรรลุถงึ ความสาเร็ จสูงสุด || 1:12:59231

คัม ภี ร์ วิ ษ ณุ ปุ ร าณะมุ่ ง เน้ นย า้ ให้ เห็ น ว่ า ปรมาตมั น หรื อพรหมั น ซึ่ ง เชื่ อ ว่ า
เป็ นสัจภาวะสูงสุดนันก็
้ คือพระวิษณุนนั่ เอง ดังนันเมื
้ ่อพิจารณาเนื ้อหาในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะแล้ ว
จึงพบว่ากล่าวถึงพระวิษณุว่าเป็ นพรหมันหรื อปรมาตมันใน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะที่เป็ นนิรคุณ
พรหมัน ซึง่ นับเป็ นวิญญาณบริ สทุ ธิ์ที่เป็ นเนื ้อแท้ โดยมักจะกล่าวย ้าว่าพระวิษณุเป็ นพรหมัน หรื อ
เป็ นปรมาตมันสูงสุด และลักษณะที่เป็ นสคุณพรหมัน คือ กล่าวถึงองค์พระวิษณุที่มีคณ
ุ สมบัติ
ต่างๆ เป็ นบุคลิกพรหม มีรูปปรากฏให้ เห็น ซึ่งน่าจะตรงกับที่กล่าวว่าพระองค์เป็ นผู้ให้ กาเนิดโลก
และสรรพสิ่ ง ในรู ปของพระพรหมา เป็ นผู้ดารงรั กษาในรู ปพระวิษณุ และเป็ นผู้ทาลายในรู ป
231
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ของพระศิวะ ซึ่งล้ วนแล้ วแต่เป็ นรู ปของพระวิษณุ ซึ่งกล่าวว่ามีแดนของพระองค์อยู่ที่ดาวเหนือ
อันเป็ นศูนย์กลางจักรวาล ดังนันจึ
้ งอาจกล่าวว่าคัมภีร์วิษณุปรุ าณะยังดาเนินตามแนวความคิดที่
สืบทอดมาจากคัมภีร์พระเวทและคัมภีร์อุปนิษัท แต่ขยายความและเน้ นย ้าว่าสิ่งที่เป็ นความจริ ง
แท้ สูงสุดคือพระวิษณุเท่านัน้ การกล่าวถึงลักษณะการบรรลุถึงโมกษะที่กล่าวไว้ ในคัมภีร์วิษณุ
ปุราณะนัน้ มี 2 ลักษณะ คือ วิเทหมุกติ คือการบรรลุโมกษะของผู้ที่กายแตกดับไปแล้ ว และ
ชีวนั มุกติ คือ การบรรลุโมกษะของผู้ที่ยงั มีชีวิตอยู่ คืออาตมันกับกายยัง สัมพันธ์ กันอยู่ ดังเช่น
การบรรลุโมกษะของเจ้ าชายธรุวะ เป็ นต้ น

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส ตว์ ก็คือ การกลับไปสู่พรหมันหรือปรมาตมันนัน่ เอง ดังนันภั้ กติ
เป้าหมายสูงสุดในชีวิตของสรรพสั
โลกุตรภูมิ อันเป็ นภูมิสูงสุดที่ปรากฏในคัมภีร์วิษณุปุรณะ ซึ่งเป็ นดินแดนที่เป็ น

โยคะที่มีต่อพระวิษณุปรุ าณะจึงเป็ นส่วนสาคัญที่ทาให้ มนุษย์สามารถบรรลุโมกษะ กลับคืนไปสู่
พรหมันหรื อปรมาตมันได้ โดยหลุดพ้ นจากการเวียนว่ายตายเกิดอันเป็ นทุกข์ทงปวง
ั้
พรหมันหรื อ
ปรมาตมันหรื อแดนแห่งพระวิษณุจึงเป็ นภูมิ สูงสุดในจักรวาล เป็ นแดนอันประเสริ ฐที่สุดที่มนุษย์
ทุกคนควรไปให้ ถึงยังดินแดนแห่งนี ้ให้ ได้
จักรวาลในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะนันมี
้ ลกั ษณะเป็ นพื ้นที่ซึ่งประกอบด้ วยส่วนที่เป็ น
พื ้นดิน เหนือพื ้นดิน และอยู่ใต้ พื ้นดิน และโลกุตรภูมิ

พื ้นที่สร้ างกรรมของมนุษย์ที่ทาให้ ต้อง

เวียนว่ายอยูใ่ นสังสารวัฎก็คือเมืองภารตะในชมฺพทู ฺวีป หากมนุษย์กระทาหน้ าที่ ตังอยู
้ ่ในศีลธรรม
อันดีเมื่อตายไปก็จะได้ ไปเกิดในสวรรค์ได้ รับความสุขสมบูรณ์ ในระดับขึน้ ต่างๆ กันไป แต่หาก
กระทาชัว่ ทาสิ่งที่ไม่พึงกระทาตามวรรณะหรื อหลักอาศรมก็จะต้ องตกนรก ได้ รับโทษต่างๆ วิธี
หนึ่งที่ จะทาให้ มนุษ ย์หลุดพ้ นจากการเวียนว่ายตายเกิดบรรลุโมกษะก็คือ การทาให้ พระวิษณุ
พึงพอใจ เมื่อใดก็ตามที่บรรลุโมกษะกลับไปเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกับพรหมันหรื อพระวิษณุ เมื่อนัน้
วัฎสังสารของมนุษย์ก็จะหมดสิ ้นลง ลักษณะจักรวาลในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะจึงเป็ นการเรี ยงลาดับ
ชันตามระดั
้
บของศีลธรรมและคุณความดี เช่นเดียวกับที่กล่าวถึงการถือกาเนิดของมนุษย์ว่ามา
จากส่วนต่างๆ ของเทพ พราหมณ์ และกษัตริ ย์ ถื อเป็ นบุคคลที่สาคัญจึงกาเนิดจากพระโอษฐ์
และพระอุระ ซึง่ อยูใ่ นส่วนบนของร่างกาย แพศย์คือพระอุระซึ่งอยู่ตอนกลาง และสิ่งที่อยู่ต่าที่สดุ
มีบทบาทในการรับใช้ จะเกิดจากพระบาทซึ่งเป็ นส่วนล่างสุดของร่างกาย ลักษณะการจัดลาดับ
ความส าคัญ ของพื น้ ที่ จัก รวาลและการก าเนิ ด ของมนุ ษ ย์ จึ ง สอดคล้ องกั น ในเรื่ อ งการให้
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ความส าคัญ เชิ ง พื น้ ที่ ซึ่ง เป็ นส่ว นกาหนดถึ ง การให้ ค วามส าคัญ ในด้ านอื่ น ๆ ตามมา กล่าวคื อ
พื ้นที่ด้านบนสาคัญมีคณ
ุ ค่ากว่าสิ่งที่อยู่ด้านล่าง

จักรวาลในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะนอกจากจะมี

ลักษณะทางกายภาพกลมเหมือนไข่แล้ ว วัฎจักรที่เป็ นไปของจักรวาลและสรรพสิ่งก็มีลักษณะ
ที่กลมหมุนวนเช่นนี ้เรื่ อยไปโดยการขับเคลื่อนของเทพเจ้ าเป็ นสาคัญ
2.5 การสิน้ สุดของจักรวาล (Destructiont)

คัมภี ร์อุปนิษัทกล่าวถึงการสิน้ สุด

ของจักรวาลว่ามีสองความหมาย คือ จักรวาลสัจจภาวะกับจักรวาลปรากฏการณ์ซึ่งล้ วนแล้ วแต่
เป็ นพรหมัน แต่มีนยั ที่ต่างกันคือ จักรวาล

สัจจภาวะคือสิ่งเดียวกับพรหมัน เป็ นความแท้ จริ ง

ม
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สาของจักรวาลสัจจภาวะหรือพรหมัน แต่เมื่อเกิดขึน้ เป็ นจักรวาลแล้ ว
สิ่ง ที่เ กิดมาจากการกระท

เที่ยงแท้ อยู่เหนือการกาเนิดและสิ ้นสุด ไม่มีการเกิด ไม่มีการตาย และจักรวาลปรากฏการณ์เป็ น

จะเป็ นสิ่งไม่เที่ยงแท้ มีเกิด ดารงอยู่และเสื่อมสลายเป็ นวัฏจักร ภายใต้ การควบคุมของจักรวาล
สัจจภาวะหรื อพรหมัน232 อุปนิษัทเห็นว่าจักรวาลปรากฏการณ์จะหมดสิ ้นหรื อไร้ ความหมายลงไป
โดยสิ ้นเชิงเมื่อบุคคลรู้แจ้ ง ถึงพรหมัน233

ปรัชญาไวเศษิกะ (Vaiśeśika) กล่าวถึงกระบวนการ

การเกิดและการทาลายของจักรวาลไว้ ในลักษณะที่เป็ นวงกลมหมุนเวียนกันไปว่า กระบวนการของ
การสร้ างและการทาลายของจักรวาลปราศจากจุดเริ่ มต้ น (Anādi) ไม่อาจกล่าวถึงการสร้ างครัง้
แรกของจักรวาลได้ ในความเป็ นจริงทุกๆ การสร้ างจะถูกนามาก่อนด้ วยสภาพของการเสื่อมสลาย
และทุกๆ การเสื่อมสลายจะถูกนามาซึง่ ระเบียบบางอย่างของการสร้ างขึ ้น การสร้ างคือการทาลาย
ระเบียบแบบแผนของสิ่งที่มีอยู่และนาไปสู่ระเบียบแบบแผนใหม่234 โลกของธรรมชาติแสดงให้
เห็นว่าสรรพสิ่งในโลกไม่ถาวรเที่ยงแท้ และไม่เป็ นจริ ง วัฎจักรของการตายและเกิดขึ ้นใหม่จะพบ
ได้ ในสรรพสิ่ง เช่นเดียวกับพืชพันธุ์ที่เกิดขึ ้นมาแล้ วเสื่อมโทรมตายไปแล้ วก็เกิดขึ ้นใหม่อีกครัง้ เมื่อ
เสื่อมสลายเราจะได้ พบสิ่งแรกเริ่ มของการเกิดขึ ้นใหม่ของสิ่งมีชีวิต การตายจึงเป็ นเพียงทางผ่าน
ของชีวิต235 ชาวฮินดูเชื่อว่าโลกมีมาตลอดและจะมีอยูต่ ลอดไป แม้ จะมีการเปลี่ยนแปลงขึ ้นแต่จะ

232

อมรา ศรีสชุ าติ, “อุปนิษัท: อภิปรัชญาที่สอดคล้ องกันและที่สอดคล้ องกับทฤษฎีวิทยาศาสตร์ เรื่องกาเนิด

และการสิ ้นสุดของจักรวาล โลก สรรพสิ่งและชีวิต”,132.
233

เรื่องเดียวกัน, 314.

234

Satischandra Chatterjee, An Introduction to Indian Philosophy, 245.
Radhakrishnan, Indain Philosophy (London: George Allen & Unwin LTD,1966), 250.
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ไม่แตกสลายไป เชื่อว่าโลกเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการซึ่งไม่มีเบื ้องต้ นและเบื ้องปลาย หาก
ดาเนินไปในลักษณะเป็ นวงกลมที่ถกู กาหนดไว้
การสิ ้นสุดของจักรวาลนัน้ คัมภีร์วิษณุปุราณะใช้ คาว่า “ปฺรลย” (pralaya) ซึ่ง
หมายถึง การสลายตัว การดูดซึมกลับ การทาลาย การตาย การทาลายโลกทังหมด
้
ความไม่
รู้ สึกตัว การงี บหลับ236

การใช้ คาว่า “ประลัย” แสดงให้ เห็นแนวคิดว่าคัมภีร์วิษณุปรุ าณะมี

ความคิดเกี่ยวกับการสิ ้นสุดของจักรวาล ว่า
1. การสิ ้นสุดของจักรวาลคือการงีบหลับ (ของพระพรหมา)
2.
จักรวาล
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การสิ ้นสุดของจักรวาล คือ การสลายตัว การทาลาย หรื อคือการตายของ

3. การสิ ้นสุดของจักรวาล คือ การคืนกลับเข้ าสูพ่ รหมัน
การสิ ้นสุดของจักรวาลในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะจึงน่าจะหมายถึงการนอนหลับของ
พระพรหมา จักรวาลถูกทาลายให้ สลายตัวไป และเป็ นการกลับคืนเข้ าสู่พรหมันอันเป็ นที่กาเนิด
เบื ้องต้ นของจักรวาล
2.5.1 อายุของจักรวาล

ศาสนาฮินดูเชื่อว่ากระบวนการเกิดขึ ้น ตังอยู
้ ่และ

สลายไปของโลกเป็ นวงกลมดังการฉายภาพซ ้าๆ คัมภีร์วิษณุปรุ าณะกล่าวถึงสาเหตุของการสิ ้นสุด
ของจักรวาลว่าจะเกิดขึ ้นเป็ นปกติด้วยเหตุของมันเองซึง่ ไม่ปรากฏ คัมภีร์วิษณุปรุ าณะกล่าวถึงอายุ
ของจักรวาลหรื อ อายุข องพรหมว่า เป็ นวันเวลาที่ กาหนดไว้ อ ย่า งชัดเจนว่า หนึ่ง วันกับหนึ่ง คื น
ของปิ ตฤเท่ากับหนึ่งวันหนึ่งคืนของเทวดาเท่ากับหนึ่งปี ของมนุษย์ และหนึ่งวันหนึ่งคืนของพรหม
เท่ากับสองพันจตุรยุคของมนุษย์ ยุคทัง้ 4 คือ กฤดายุค ไตรดายุค ทวาปรยุค และกลียคุ นันเท่
้ ากับ
12,000 ปี ของเทวดา จตุรยุคทังหมดมี
้
ธรรมชาติของตัวเองเหมือนกัน ยุคแรกเรี ยกว่า กฤดายุค
ไตรดายุค ทวาบรยุค และยุคสุดท้ ายเรี ยกว่ากลียคุ ในตอนกลียคุ ซึ่งเป็ นยุคสุดท้ ายการทาลายโลก
จะถูกกระทาเช่นเดียวกับในตอนกฤดายุคซึ่งเป็ นยุคแรก อายุของพระพรหมานันก
้ าหนดโดยการ
สมมติว่ามี 100 ปี จ านวน 100 ปี นัน้ มี ชื่ อ เรี ย กเป็ นพิเ ศษว่า “ปร” ครึ่ ง หนึ่ง ของ ปร เรี ยกว่า
้
งที
้ ่มีชีวิตและไม่มีชีวิต เช่น สัตว์ต่างๆ ภูเขา
ปรารฺ ทฺธ อายุของพระพรหมา อายุของสิ่งทังหลายทั
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Monier Monier Williams, Sanskrit – English Dictionary, 689.
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มหาสมุทร เป็ นต้ น เป็ นรู ปหนึ่งของพระวิษณุอนั ได้ แก่ “กาล” ซึ่งแบ่งเป็ นระยะเวลาต่างๆ ซึ่งเป็ น
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ อย่างชัดเจน ดังนี ้
15 นิเมษะ237 เป็ น

1 กาษฐา

30 กาษฐา

เป็ น

1 กลา โดยการคานวณ

15 กลา

เท่ากับ

1 นาฑิกา

1 นาฑิกา

เท่ากับ

12 ปละครึ่ง

30 กะลา

เท่ากับ

1 มุหรู ตะ

2 นาฑิกา

เท่ากับ

1อ
มุหส
รู ตะมุดกลา
ห
ก
ั
น
ง
ำ
30 มุหรู ตะ ส เท่ากับ 1 อโหราตรฺ (1 วัน 1 คืนในเมืองมนุษย์)
15 อโหราตรฺ เท่ากับ

1 ปั กษะ

2 ปั กษะ

เท่ากับ

1 เดือน

30 วัน

เท่ากับ

1 เดือน

6 เดือน

เท่ากับ

1 อยน (อุตฺตรายณ และ ทกฺษิณายณ)238

2 อยน

เท่ากับ

1 ปี (12 เดือน เท่ากับ 1 ปี )

1 ปี

เท่ากับ

1 วัน 1 คืนบนสวรรค์(360 วันและคืนเท่ากับ 1 ปี ของเทพ)

4 ยุค

เท่ากับ

12,000 ปี ของทวยเทพ กล่าวคือ

กฤตยุค

มีอายุ

4,000 ปี ทิพย์

เตรตายุค

มีอายุ

3,000 ปี ทิพย์

ทฺวารปรยุค มีอายุ

2,000 ปี ทิพย์

กลิยคุ

1,000 ปี ทิพย์

มีอายุ

ช่วงเวลาก่อนหน้ าแต่ละยุคมีชื่อเรี ยกว่า “ปูรฺวสนธยา” มีระยะเวลาคิด
เป็ นปี ทิพย์ลดหลัน่ ไปตามลาดับ คือ ช่วงก่อนสัตยยุค 400 ปี ช่วงก่อนกฤตยุค 300 ปี ช่วงก่อน
237
238

เทวดา

1 นิเมษะ เท่ากับ การกะพริ บตาหนึ่งครัง้ ของมนุษย์เป็ นหนึ่งมาตรา
1 อุตฺตรายณ (ช่วงที่โลกหันขัวโลกเหนื
้
อเข้ าหาดวงอาทิตย์ 6 เดือน) เป็ น 1 ทิน (กลางวัน) เทวดา
1 ทกฺษิณายณ (ช่วงที่โลกหันขัวโลกใต้
้
เข้ าหาดวงอาทิตย์ เป็ นเวลา 6 เดือน) เป็ น 1 ราตฺริ (กลางคืน) ของ
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ทวาปรยุค 200 ปี ช่วงก่อนกลิยุค 100 ปี ช่วงเวลาหลังแต่ละยุคมีชื่ อเรี ยกว่า “สนฺธฺ ยาศ” มี
ช่วงเวลาเท่ากับ ปูรฺวสนฺธฺยา โดยลดหลัน่ ลงมาตามลาดับเช่นเดียวกัน ยุคทังสี
้ ่เมื่อเรี ยกรวมๆ จะ
มีชื่อว่า “จตุรยุค” ซึ่งมีระยะเวลา 12,000 ปี ทิพย์ เท่ากับ 1 จตุรยุค และ 1,000 จตุรยุค เท่ากับ
1 ทิวส (วัน ) ของพระพรหมา หรื อเท่ากับ 1 กัล ปะ 1 วันของพระพรหมามี พ ระมนุ 14 องค์
ช่ว งเวลาของพระมนุแ ต่ล ะองค์ เ รี ย กว่า “มนฺ ว นฺ ต ร” เป็ นระยะเวลาเกิ น 71 จตุร ยุค เล็ ก น้ อ ย
(ประมาณ 71.4 จตุรยุค) ในช่วงเวลานี ้ ฤาษี 7 ตน เหล่าเทวดา พระอินทร์ พระมนุ โอรสของพระ
มนุ และราชาทังหลาย
้
จะถูกสร้ างและถูกทาลายไป มันวันตระเป็ นกาลเวลาหรื ออายุของพระมนุ
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ประมาณ 306,720,000 สปี และเมื่อเอา 14 คูณ ก็จะได้ 4,294,080,000 ปี มนุษย์ ซึ่งเท่ากับ 1
และพวกเทวดา เป็ นต้ น 1 มันวันตระ คิดเป็ นปี ทิพย์ประมาณ 852,000 ปี ถ้ าคิดเป็ นปี มนุษย์ก็

วันของพระพรหมาหรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า 1 กัลปะ เมื่อหนึ่งวันของพระพรหมาหรื อ 1 กัลปะ
สิ ้นสุดลงก็จะเป็ นระยะเวลาแห่งการเดินทางกลับไปสูพ่ ระเป็ นเจ้ าของสิ่งที่เกิดขึ ้นมาในจักรวาลโดย
การสร้ างของพระเป็ นเจ้ า ช่วงเวลานี ้มีชื่อว่า “ไนมิตฺติก” ช่วงเวลานี ้คือช่วงที่จกั รวาลจะถูกเผาไหม้
ทังหมด
้
พระพรหมาจะบรรทมเป็ นเวลาหนึ่งคืน ซึ่งมีช่วงเวลาเท่ากับกลางวันของพระพรหมา
เมื่อสิ ้นกาหนดหนึ่งคืน พระพรหมาก็จะสร้ างโลกอีกครัง้ จะเป็ นอยู่อย่างนี ้เป็ นชัว่ เวลาร้ อยปี ของ
พระพรหมา อายุร้อยปี ของพระพรหมาเรี ยกว่า “ปรมายุส” ครึ่ ง หนึ่งของอายุของพระพรหมา
เรี ยกว่า “ปรารฺ ทฺธ” ได้ ผา่ นไปแล้ ว เมื่อสิ ้น 1 ปรารฺ ทธฺที่เป็ นส่วนแรก ก็เป็ นเวลา 1 มหากัลปะ มหา
กัลปะที่ผ่านไปแล้ วนี ้มีชื่อเรี ยกว่า ปั ทมมหากัลปะ ในตอนนี ้อยู่ใน ปรารฺ ทธ ส่วนที่เป็ นครึ่ งหลัง
ของอายุของพระพรหมาและนี ้เป็ นกัลปะแรกซึง่ มีชื่อว่า “วราหะ” ของปรารทธนี ้
2.5.2 ลักษณะของการสิน้ สุดจักรวาล

คัมภีร์วิษณุปรุ าณะได้ กล่าวถึง

ลักษณะของเหตุการณ์ตา่ งๆ ที่จะดาเนินไปสู่การสิ ้นสุดจักรวาล โดยกล่าวถึงสภาพของกลียุคซึ่ง
เป็ นยุคสุดท้ ายก่อนการประลัยโลก และลาดับสภาวะของการประลัยโลกไว้ ดังนี ้
2.5.2.1 สภาพของกลียุคก่ อนการสิน้ สุดจักรวาล

คัมภีร์วิษณุ

ปุราณะได้ กล่าวถึงกลียุคซึ่งเป็ นยุคสุดท้ ายก่อนการประลัยโลกว่ามีสภาพธรรมชาติและลักษณะ
พฤติกรรมต่างๆ ของบุคลลในสังคมไว้ วา่ เมื่อถึงกลียคุ ฝนจะมีน้อย เมฆก็น้อย ข้ าวกล้ าก็ให้ ผลผลิต
น้ อยและผลไม้ ก็ให้ ผ ลผลิ ตน้ อย ในกลี ยุคผ้ าจะเต็ม ไปด้ วยผ้ าป่ าน ต้ นไม้ จ ะเต็ม ไปด้ วยต้ นศมี
(ตระกูลถัว่ ) เมื่อกลียคุ มาถึงธัญพืชทังหลายจะมี
้
แต่ข้าวฟ่ างเสียเป็ นส่วนใหญ่ นมจะมีแต่นมแพะ
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และเครื่ องไล้ ทาก็จะมีแต่หญ้ าอุศีระ (หญ้ าฝากหอม มีรากหอม) ธรรมชาติของกลียคุ ซึ่งเป็ นยุคที่
ธรรมตามหลักอาศรม 4 ย่อมหมดสิ ้นไป การดาเนินชีวิตของคนไม่ได้ เป็ นไปตามวรรณะและหลัก
อาศรมไม่มีผ้ ปู ระกอบพิธีกรรมโดยธรรมตามสามเวท ฤคเวทและยชุรเวท วรรณะพราหมณ์จะถูก
กาหนดให้ ประกอบพิธีกรรมอะไรก็ได้ การกระทาการไถ่บาปจะทาอย่างไรก็ได้ ในกลียุคไม่มีพิธี
แต่งงานที่เป็ นไปตามทานองคลองธรรม สถานภาพของครูกบั ศิษย์ก็ไม่มี ธรรมเนียมปฏิบตั ิระหว่าง
สามีกบั ภรรยาก็ไม่มี พิธีบชู าบวงสรวงที่กระทาต่อเทพเจ้ าด้ วยไฟก็ไม่มี ผู้แข็งแกร่งซึ่งถือกาเนิดใน
ตระกูลใดก็ตามย่อมเป็ นเจ้ าแห่งสรรพสิ่งเป็ นผู้สามารถในการที่จะแต่งงานกับสตรี จากทุกวรรณะ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ก็เป็ นของทุกคน ในกลียสุคการอดอาหาร การประหยัดมัธยัสถ์ การบริ จาคทรัพย์สิน การบาเพ็ญ
ในกลียคุ คาพูดใดก็ตามของผู้ใดก็ตามล้ วนเป็ นศาสตร์ ได้ ทงหมด
ั้
ทุกคนเป็ นเทวดา อาศรมทังหมด
้
ตบะที่เห็นว่าถูกต้ องก็จะเกิดขึ ้นด้ วยการประพฤติปฏิบตั ิตามอาเภอใจ คนทังหลายจะมี
้
ความมัว
เมาในความมัง่ มีด้วยทรัพย์สมบัติเพียงเล็กน้ อยและสตรี ทัง้ หลายจะมีความมัวเมาในรูปด้ วยเพียง
เส้ นผมเท่านัน้ ในกลียคุ สตรี ทงหลายจะตกแต่
ั้
งผมด้ วยเส้ นผม เพราะทองคาและอัญมณีเป็ นอาทิที่
เครื่ องแต่งกายหมดสิ ้นลง สตรี ทงหลายจะทิ
ั้
้งสามีที่ยากจนเข็ญใจ คนร่ ารวยเท่านันจึ
้ งจะเลี ้ยงดู
ภรรยาได้ ผู้ใดให้ ทรัพย์จานวนมาก ผู้นนจะเป็
ั้
นนายของคนทังหลายได้
้
ทกุ เมื่อ เหตุแห่งความเป็ น
นายไม่เกี่ยวข้ องกับวงศ์ตระกูลอีกต่อไป ในกลียคุ ความคิดของคนจะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว มุ่ง
แต่แสวงหาทรัพย์เท่านัน้ และทรัพย์สินจะมีไว้ เพื่อใช้ สอยส่วนตัวเท่านัน้ ในกลียคุ สตรี ทงหลายจะ
ั้
มีเสรี ภาพปรารถนาความสนุกสนาน บุรุษทังหลายจะมี
้
ความปรารถนาในทรัพย์สมบัติที่ได้ มาอย่าง
ผิดกฎหมาย คนทังหลายถึ
้
งแม้ จะถูกเพื่อนขอทรัพย์ก็จะไม่ทาให้ ทรัยพ์สินของตนเองเสียหายแม้
เพียงครึ่งของครึ่งของครึ่งเหรี ยญปณะ ในอนาคตความเป็ นคนเท่ากันจะมีในหมู่พราหมณ์ และใน
อนาคตความเคารพในแม่ววั ทังหลายจะเกี
้
่ยวข้ องกับการให้ น ้านม ประชาชนจะเต็มไปด้ วยความ
กลัวต่อภัยแล้ ง กลัวต่อทุพภิกขภัย ในเวลานันพวกเขาทั
้
งหมดจะมองดู
้
แต่ท้องฟ้าอย่างต่อเนื่อง คน
ทังหลายก็
้
จะคล้ ายกับพวกดาบสผู้มีหวั พืช รากไม้ และผลไม้ เป็ นอาหารได้ รับความทุกข์ทรมาน
เพราะฝนแล้ งเป็ นต้ นและจะฆ่าตัวตาย ในกลี ยุคคนทัง้ หลาย จะปราศจากทรัพย์ สินจะประสบ
ทุพภิกขภัยได้ รับความทุกข์ทรมานอย่างต่อเนื่อง หมดสิ ้นความสุขความเบิกบาน คนทังหลายจะ
้
บริ โภคอาหารโดยไม่อาบน ้า จะไม่ทาการบูชาไฟ เทวดาและแขก และก็จะไม่ทาการกรวดน ้าอุทิศ
พวกสตรี จะมีจิตใจโลเล ตัวเตี ้ย มุ่งแต่จะกินอาหารมาก มีบตุ รธิดามาก แต่จะมีโชคลาภน้ อย สตรี
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ทังหลายจะเกาศี
้
รษะด้ วยมือทังสองข้
้
างจะไม่สนใจคาสัง่ ของพ่อแม่ ครูบาอาจารย์และสามี สตรี
ทังหลายมุ
้
ง่ แต่จะบารุงบาเรอตัวเอง ไม่ชาระล้ างร่างกายพูดคาหยาบและโกหกหลอกลวง กุลสตรี
ทังหลายจะทุ
้
ศีล มีความประพฤติไม่จริ งใจ ทาความปรารถนาในบุรุษทังหลายอย่
้
างต่อเนื่อง เด็ก
หนุ่มทังหลายจะไม่
้
สนใจพระเวท ไม่บาเพ็ญพรต และพวกคฤหัสถ์จะไม่บชู ายัญ ทังจะไม่
้
บริ จาค
สิ่งของที่เหมาะสม พวกวานปรัสถ์จะเลี ้ยงชีวิตด้ วยอาหารจากชาวบ้ าน และพวกขอทาน (ภิกษุ )
จะมีอิทธิ พลเพราะความรักจากมิตรเป็ นต้ นและจากพวกพ้ อง เมื่อถึงกลียุคเจ้ าชายทัง้ หลายจะ
ไม่ใช่ผ้ ดู แู ลรักษา จะเป็ นผู้หลวงลวงโดยการโกงศุลกากร จะลักขโมยทรัพย์สินของประชาชน ผู้ใด
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ใช้ (ทาส) พวกแพศย์จะเลิสกอาชีพกสิกรรมและพาณิชยกรรมเป็ นต้ นจะเลี ้ยงชีพด้ วยศิลปกรรมหรื อ

ก็ตามมัง่ คัง่ ด้ วยม้ า รถ และช้ าง ผู้นนจะได้
ั้
เป็ นราชาผู้ใดก็ตามไม่แข็งแกร่ง ผู้นนทั
ั ้ งหมดจะเป็
้
นผู้รับ
วิศวกรรมดาเนินชี วิตแบบเดียวกับศูทร พวกศูทรมุ่ง แต่บาเพ็ญพรตด้ วยการขออาหาร ถื อเพศ
บรรพชิต เป็ นพวกชัว่ ช้ าอาศัยการบาเพ็ญตนเข้ ารี ตกับพวกนอกศาสนา แต่พวกเขาจะได้ รับการ
สักการะ ประชาชนถูกบีบคันอย่
้ างรุ นแรงจากทุพภิกขภัยและภาษี อากรประชาชนที่ได้ รับความ
ยากลาบากก็จะเดินทางไปยังประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยข้ าวสาลีและข้ าวเหนียว (ข้ าวบาร์ เลย์ )
เมื่อแนวทางแห่งพระเวทสูญหายไป และเมื่อประชาชนมากไปด้ วยลัทธินอกรี ดเพราะความรุ่งเรื อง
ของอธรรมอายุของคนทังหลายจึ
้
งสันลง
้ เมื่อคนทังหลายบ
้
าเพ็ญตบะ ตบะที่บาเพ็ญไม่ถกู ต้ องตาม
ศาสตร์ ก็จะน่าหวาดกลัว เพราะโทษที่เกิดจากราชาความตายก็จะมีตงแต่
ั ้ ในวัยเยาว์ ในกลียคุ การ
ให้ กาเนิดซึง่ อยูใ่ นช่วงที่มีอายุ 5, 6, 7 ปี ของผู้หญิงทังหลายจะเกิ
้
ดขึ ้นได้ และการให้ เกิดของผู้ชายที่
มีอายุ 8, 9, 10 ปี ก็จะมีได้ อนึ่งคนที่มีอายุ 12 ปี ก็จะมีผมหงอกขึ ้นมาได้ ในกลียคุ ไม่มีผ้ ใู ดจะมี
ชีวิตถึง 20 ปี เพราะคนทังหลายมี
้
ปัญญาน้ อย ผิดเพศ มีจิตใจชัว่ ช้ า ดังนันก็
้ จะตายไปในเวลา
รวดเร็ ว เมื่อใดก็ตามนันมี
้ ความเสื่อมธรรมะเกิดขึ ้น เมื่อนันท่
้ านผู้ร้ ูทงหลายย่
ั้
อมกาหนดรู้ ถึงความ
เพิ่ม ขึน้ ของกลี ยุคได้ ด้วยการอนุม าน เมื่ อใดก็ ตามมี พ วกนอกศาสนาเพิ่ม มากขึน้ เมื่ อท่านผู้มี
ปั ญ ญามากทัง้ หลายก็ จ ะก าหนดรู้ ได้ ว่า กลี ยุคเพิ่ม ขึน้ เมื่ อใดก็ ตาม คนทัง้ หลายที่ ยึดถื อตาม
แนวทางแห่ง พระเวทเสื่ อ มลง เมื่ อนัน้ ท่านผู้มี วิจ ารณญาณทัง้ หลายก็ จ ะกาหนดรู้ ได้ ว่ ากลี ยุค
เพิ่มขึ ้น เมื่อใดความคิดเริ่มสร้ างสรรค์ของคนที่มีธรรมเสื่อมถอยลง เมื่อนันนั
้ กปราชญ์ทงหลายก็
ั้
จะ
กาหนดได้ ถึงอานาจที่เพิ่มขึ ้นของกลียุค เมื่อใดก็ตามปุรุโษตตมะผู้เป็ นเจ้ าแห่งการบูชาบวงสรวง
ไม่ได้ รับการบูชาบวงสรวงจากคนทัง้ หลายที่จะต้ องบูชาบวงสราวง เมื่อนัน้ พลังของกลียุคก็จ ะ
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กาหนดรู้ ได้ เมื่อใดมนุษย์ทงหลายไม่
ั้
มีความยินดีในคาสอนแห่งพระเวท แต่มีความยินดีในลัทธิ
นอกศาสนา เมื่อนันปราชญ์
้
ทงหลายผู
ั้
้ มีวิจารณญาณก็จะกาหนดได้ ว่ากลียคุ เพิ่มมากขึ ้น ในกลียคุ
คนทังหลายที
้
่ถูกคนนอกศาสนาเบียดเบียนก็จะไม่บูชาพระวิษณุผ้ เู ป็ นเทพเจ้ า ชนทัง้ หลายผู้ถูก
ลัทธินอกศาสนาเบียดเบียนก็จะตังค
้ าถามถึงประโยชน์ของเทพเจ้ า พราหมณ์พระเวทและดอกบัว
วรรณะทังหลายก็
้
จะมีแต่วรรณะศูทรเป็ นส่วนใหญ่ ในกลียคุ ผู้ที่น่าเคารพ
ของคนทังหลายจะมี
้
แม่ยายและพ่อตาสาคัญที่สดุ ภรรยาที่เลอโฉมก็จะเป็ นเพื่อน (เป็ นภรรยา)
ของน้ องชายสามี เป็ นต้ น และคนทัง้ หลายที่ปฏิบัติตามพ่อตาก็ จะกล่าวว่า “ใครมีแม่ ใครมีพ่อ
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ใจครอบง าแล้ ว บ่ อ ยๆ ส
ย่ อ มท าบาปทุ ก ๆ วัน คนทัง้ หลายที่ ไ ร้ ความดี ง าม จิ ต ใจสกปรก ไร้

(ก็ชา่ ง) คนย่อมดาเนินชีวิตไปตามกรรม” คนทังหลายที
้
่มีปัญญาน้ อยถูกโทษอันเกิดทางกาย วาจา
ความละอายแก่ใจจะมีสิ่งใดก็ตามในกลียุคสิ่งนันทั
้ งหมดจะเกิ
้
ดขึน้ เพื่อความทุกข์ยาก ในยุคที่
ปราศจากการสาธยายพระเวทและการสวดบูชาไม่มีกฎเกณฑ์และการเซ่นสรวง เวลานันธรรม
้
เพียงเล็กน้ อยจะคงอยู่ในโลกบางแห่งเท่านัน้ ในกฤดายุคกองบุญอันสูงสุดคนจะต้ องทาด้ วยตบะ
ซึ่ง ในกลี ยุค นัน้ คนจะกระท าด้ ว ยความเพี ย รเพี ย งเล็ ก น้ อ ยเท่ า นัน้ ผลแห่ง การบ าเพ็ ญ ตบะ
การประพฤติพรหมจรรย์และการสาธยายมนต์เป็ นต้ นที่กระทา 10 ปี ในกฤดายุคนันจะเท่
้
ากับทา
1 ปี ในไตรดายุค และที่ทา 1 เดือนในทวาปรยุค จะเท่ากับที่ 1 วัน 1 คืนในกลียคุ ดังนันคนจึ
้
ง
ยอมรับคาพูดที่ว่า “กลียคุ ดี” บุคคลบาเพ็ญสมาธิในกฤดายุค บูชายัญในไตรดายุค เคารพบูชาใน
ทวาปรยุคย่อมได้ รับผลใด ในกลียคุ ยกย่องสรรเสริ ญพระเกศวะก็ย่อมได้ รับผลนันเช่
้ นกัน ในกลียคุ
นัน้ มนุษย์ย่อมได้ รับธรรมอันสูงสุดยิ่งด้ วยความพยายามเล็กน้ อย เมื่อก่อนพวกพราหมณ์ยึดมัน่
ในพรตและพรหมจรรย์จะต้ องยึดถือพระเวท ต่อมาผู้ที่บรรลุถึงหน้ าที่ของตนจะต้ องบูชาบวงสรวง
ด้ วยทรัพย์ตามพิธีกรรม

การสวดที่ผิด การเฉลิมฉลองที่ผิดและการบูชายัญที่ผิดจะเป็ นไปเพื่อ

ความเสื่อมของพราหมณ์ แต่ต่อมาพราหมณ์ เหล่านันจะต้
้
องทาสิ่งที่ผิดเหล่านันอยู
้ ่เสมอ เพราะ
การกระทาผิดในทุกๆ เรื่ องพวกเขาจะมีโทษและการกินการดื่มเป็ นต้ นก็จะทาให้ พวกเขาไม่ลถุ ึงสิ่ง
ที่ ป รารถนา เพราะในหน้ าที่ ก ารงานทุ ก อย่ า งพวกเขาจะมี ก ารพึ่ ง พาอาศั ย ผู้ อื่ น ทั ง้ นั น้
ดังนันพราหมณ์
้
เหล่านันจะได้
้
รับโลกส่วนตัวด้ วยความทุกข์ยากอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามวรรณะศูทร
นี ้จะเป็ นผู้โชคดียิ่งกว่า ผู้ทาการบูชาบวงสรวงด้ วยอาหารและเครื่ องเซ่นสรวงย่อมได้ รับโลกส่วนตัว
โดยการรับใช้ วรรณะพราหมณ์ เพราะว่าข้ อจากัดในสิ่งที่ควรกินและไม่ควรกินในสิ่งที่ควรดื่มและไม่
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ควรดื่มสาหรับวรรณะศูทรนันไม่
้ มีเลย ดังนันวรรณะศู
้
ทรนันจึ
้ งได้ รับการกล่าวว่า เป็ นวรรณะที่ดี
ทรัพย์ที่คนทังหลายได้
้
รับมาโดยไม่ผิดหน้ าที่ของตนเองควรจะถูกให้ แก่บุคคลที่เหมาะสมและควร
จะใช้ บูช าบวงสรวงตามพิ ธี ทุ ก เมื่ อ ในการได้ รั บ และในการดูแ ลรั ก ษาทรั พ ย์ นัน้ เป็ นเรื่ อ งที่
ยากลาบากมาก การเก็บสะสมทรัพย์นัน้ ไว้ โดยการใช้ จ่ายตามชอบธรรม มนุษย์ทงั ้ หลายเข้ าใจ
แล้ ว ด้ วยความยากล าบากดัง กล่าวมานี ้ มนุษย์ทัง้ หลายย่อมได้ รับโลกส่วนตัวมีโลกของพระ
ประชาบดีเป็ นต้ น เพราะการรับใช้ สามี สตรี จึงได้ ชื่อว่าเกือ้ กูลสามีนนทั
ั ้ งทางกายกระท
้
า ทางใจ
และทางคาพูด ดังนันสตรี
้ จึงได้ รับความเป็ นอยู่ในโลกอันเดียวกันกับสามี สตรี ย่อมได้ รับโลกหล่า
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เพียงเล็กน้ อยโดยคนทัง้ ส
หลายผู้ล้างบาปทัง้ หมดได้ แล้ วด้ วยนา้ คือคุณความดีของตน ธรรมย่อม

นันโดยไม่
้
ยากเย็นเหมือนกับบุรุษ แท้ จริงแล้ วในกลียคุ ธรรมย่อมสาเร็ จได้ ด้วยความเพียรพยายาม
สาเร็ จได้ ด้วยการรับใช้ พราหมณ์อย่างสูงสุดโดยวรรณะศูทร และธรรมย่อมสาเร็ จได้ ด้วยการรับใช้
สามีไม่ให้ ลาบากโดยสตรี ทงหลาย
ั้

2.5.2.2 ลาดับสภาวะของการสิน้ สุดจักรวาล คัมภีร์วิษณุปรุ าณะ
กล่าวว่าการสิ ้นสุดจักรวาลหรื อการประลัย หรื อ การเวียนกลับมาใหม่ของสรรพสิ่งนันมี
้ 3 ประการ
คือ การประลัยแบบไนมิตติกะ (แบบมีสาเหตุ) คือ การเวียนกลับมาใหม่ในคราวสิ ้นกัลป์
ซึง่ เกี่ยวข้ องกับพระพรหมา การประลัยแบบปรากฤติกะ (แบบธรรมชาติ) คือ การเวียนกลับมา
ใหม่ซงึ่ เกี่ยวข้ องกับปรารทธะทัง้ 2 (ระยะเวลา 50 ปี ของพระพรหมา) และการประลัยแบบอาตยัน
ติกะ (แบบสูงสุด) คือ การเวียนกลับมาใหม่แบบสูงสุดชื่อว่าโมกษะ
คัมภีร์วิษณุปรุ าณะกล่าวถึงการประลัยโลกแบบปรากฤตะ (ธรรมชาติ)
ไว้ ว่ามีลกั ษณะคือ เมื่อเวลา 1,000 รอบแห่ง 4 ยุคนันสิ
้ ้นสุดลง ผืนแผ่นดินจะสูญสิ ้นไปมากแล้ ว
ฝนแล้ งจะเกิดขึน้ รุ นแรงมากเป็ นระยะเวลา 100 ปี เพราะความทุกข์ยากสิ่งมีชีวิตทัง้ หลายที่มี
คุณค่าน้ อยที่มีอยูบ่ นโลกก็จะสูญสิ ้นไปทังหมด
้
จากนันพระวิ
้
ษณุผ้ ทู รงรูปแห่งรุทระก็จะทาลายหมู่
สัตว์ทงหมดที
ั้
่เกิดจากพระองค์ให้ สญ
ู สิ ้นไป พระวิษณุจะทรงสถิตอยู่ในรัศมีทงั ้ 7 ของดวงอาทิตย์
แล้ วก็ทรงดื่มน ้าไว้ ทงหมด
ั้
ครัน้ ทรงดื่มน ้าทังที
้ ่มีอยู่ในสิ่งมีชีวิตและที่มีอยู่บนแผ่นดินหมดแล้ ว
พระองค์ก็นาผืนแผ่นดินทังหมดไปสู
้
่ความแห้ งแล้ ง ต่อมาด้ วยอานุภาพแห่งพระวิษณุ รัศมี 7 สาย
เหล่านันได้
้ รับการอุดหนุนจากอาหารคือน ้า จึงเกิดดวงอาทิตย์ขึ ้น 7 ดวง ณ เวลานัน้ ดวงอาทิตย์
ทัง้ 7 ดวงจะส่องแสงไปทังข้
้ างล่างและข้ างบน เผาไหม้ โลกทัง้ 3 รวมทังพื
้ ้นบาดาลจนหมดสิ ้น
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โลกทัง้ 3 รวมทังภู
้ เขา แม่น ้า และมหาสมุทรเป็ นต้ น ถูกดวงอาทิตย์ทงั ้ 7 ดวงนันซึ
้ ่งฉายแสงเผา
ผลาญอยู่ ก็จะหมดความชุ่มชื ้น จากนันโลกทั
้
ง้ 3 โลก มีต้นไม้ และน ้าถูกแผดเผาหมดสิ ้นแล้ วและ
แผ่ น ดิ น นัน้ ก็ มี ลัก ษณะเหมื อ นกับ หลัง เต่า จากนัน้ พระวิ ษ ณุก็ จ ะกลายเป็ นรุ ท ระ คื อ ไฟใน
คราวล้ างโลก และเกิ ด เป็ นลมหายใจของพญานาคชื่ อ เศษะ เผาผลาญบาดาลใต้ โลก
ไฟอันร้ อนแรงนัน้ เผาไหม้ บาดาลทัง้ หมดจนมาถึงพืน้ ดินทาให้ พืน้ ดินกลายเป็ นธุลี จากนัน้ ไฟที่
ร้ อนแรงก็ไหม้ ไปถึงภุวรโลก(ชันบรรยากาศ)
้
และสฺวรฺ โลก (ชันสวรรค์
้
) หมุนวนอยู่ในที่นนั ้ ในเวลา
นันโลกทั
้
ง้ 3 ทังหมดปรากฏเหมื
้
อนกระทะมีเกลียวเปลวไฟอยู่รอบๆ เผาผลาญทังสิ
้ ่งที่เคลื่อนที่ได้
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ส ่มหรฺโลก (โลกที่อยู่เหนือขึ ้นไปชันที้ ่ 4) ต่อจากนันชาวโลกทั
บุญญาธิการไว้ แล้ วก็จะไปสู
้
งหลายที
้
่

และเคลื่อนที่ไม่ได้ จนหมดสิ ้น จากนันผู
้ ้ ที่อาศัยอยู่ในโลกทัง้ 2 ถูกความร้ อนโอบรอบ ผู้เคยสร้ าง
ถูกความร้ อนแผดเผาก็จะออกจากโลกนันไป
้ พวกเขาผู้แสวงหาโลกที่ประเสริ ฐด้ วยข้ อประพฤติ
ปฏิบตั ิ 10 ประการก็จะไปยังชนโลก (โลกที่อยู่สงู ขึ ้นไปอีกชันที
้ ่ 5) จากนันพระวิ
้
ษณุซึ่งปรากฏรู ป
เป็ นรุทระก็จะเผาผลาญโลกทังหมด
้
หลังจากเมื่อเผาผลาญโลกทังหมดแล้
้
ว พระวิษณุในรู ปรุ ทระก็กระทา
ลมหายใจจากปากให้ กลายเป็ นเมฆ จากนันกลุ
้ ่มเมฆที่น่าสะพรึงกลัวชื่อว่าสังวรตกะซึ่งมีลกั ษณะ
เหมือนพญาคชสาร มีสายฟ้า มีเสียงก้ องกังวาน ก็ปรากฏขึ ้นบนท้ องฟ้าเป็ นเมฆสีและลักษณะ
ต่างๆในทันที เมฆเหล่านันส่
้ งเสียงร้ องดังกังวาน เป็ นกลุ่มก้ อนขนาดใหญ่ แผ่เต็มท้ องฟ้า ตกเป็ น
ฝนห่าใหญ่ ทาให้ ไฟที่น่าหวาดกลัวอย่างยิ่งซึ่งอยู่ภายในโลกทัง้ 3 ดับไปทังหมด
้
เมื่อไฟดับลงแล้ ว
ฝนก็จะตกตลอดทังวั
้ นทังคื
้ นอย่างต่อเนื่องชาระล้ างโลกทังหมดให้
้
สะอาดด้ วยน ้า ฝนเหล่านันช
้ าระ
ล้ างแผ่นดินทังหมดด้
้
วยสายน ้าจานวนมากยิ่ง แล้ วก็ชาระล้ างภุวรโลกและโลกชันสู
้ งๆ ขึ ้นไป เมื่อ
โลกมืดมนอนธการ และเมื่อสิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้ และเคลื่อนที่ได้ พินาศไปแล้ ว เมฆใหญ่เหล่านันก็
้ ตก
ลงมาเป็ นฝนเกินกว่าร้ อยปี เมื่อน ้าท่วมไปถึงดินแดนของฤษี ทงั ้ 7 ตน จากนันโลกทั
้
ง้ 3 โลกนันก็
้
กลายเป็ นมหาสมุทรเพียงหนึง่ เดียว หลังจากสิ ้นโลกความหมดสิ ้นไปของแผ่นดินก็จะมาถึงในส่วน
ที่เป็ นที่ตงอยู
ั ้ ข่ องดาวเหนือ
ต่อจากนันลมหายใจที
้
่ออกจากพระโอษฐ์ ของพระวิษณุก็กระพือพัดไป
ตลอดเวลากว่า 100 ปี ทาให้ เมฆเลื อนหายไปหมด พระวิษณุผ้ ูเป็ นเจ้ าทรงดื่ม ลมไว้ ทัง้ หมด
ขณะนัน้ พระหริ ผ้ ูเ ป็ นเจ้ าสูง สุ ด ทรงเป็ นพระผู้สร้ าง มี พ ระรู ป เป็ นพรหมก็ ถึง ซึ่ง การบรรทมบน
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นาคราชชื่อเศษะ ในมหาสมุทรเพียงหนึ่งเดียวนัน้ ทรงได้ รับการสดุดีจากพวกนักสิทธิ์มีสนกะเป็ น
อาทิซงึ่ อยู่ในชนโลกและพระองค์ก็ได้ รับการระลึกถึงจากพวกฤษี ผ้ ดู ารงอยู่ในพรหมโลก พระวิษณุ
ทรงเข้ าโยคนิทราอันเป็ นทิพย์ซงึ่ เกิดจากมายาของพระองค์เอง พลางใคร่ครวญถึงอาตมันที่มีชื่อว่า
วาสุเทพ การเวียนกลับมาใหม่ (การประลัย) ที่เรี ยกว่าไนมิตติกะนี ้ ก็เพราะว่าพระหริ ผ้ มู ีรูปเป็ น
พรหมบรรทมนิมิตอยู่ในมหาสมุทรนัน้ เมื่อพระผู้เป็ นอาตมันของสรรพสิ่งนันตื
้ ่นบรรทมโลกก็จะ
ขับเคลื่อนไป แต่เมื่อพระองค์เคลื่อนเข้ าสู่สภาวะหลับใหล สรรพสิ่งนัน้ ก็ย่อมหลับใหลไปด้ วย
เนื่องจากวันหนึง่ ของพระพรหมาเท่ากับจานวน 4 ยุค 1,000 รอบดังนัน้ กลางคืนก็มีจานวนเท่ากัน
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สปเป็ นพระพรหมาทรงทาการสร้ างโลกต่อไปอีก การประลัยโลกอย่าง
บรรทม พระวิษณุจะทรงรู

นันเมื
้ ่อโลกถูกทาให้ เป็ นมหาสมุทรหนึ่งเดียว จากนัน้ เมื่อราตรี สิน้ สุดลง พระวิษณุก็ทรงตื่นจาก
ต่อเนื่องดังกล่าวมานี ้เป็ นการสูญสิ ้นกัลป์ที่ชื่อว่าไนมิตติกะ เมื่อโลกถึงการสูญสิ ้นจะไม่มีกลางวัน

ไม่มีกลางคืน ไม่มีท้องฟ้า ไม่มีแผ่นดิน ไม่มีความมืด ไม่มีแสงสว่าง และไม่มีสิ่งอื่นๆ มีเพียงปฐม
ธาตุ พรหมัน ปุรุษะเท่านันซึ
้ ่งไม่อาจรับรู้ได้ ทางประสาทสัมผัส เมื่อถึงเวลาที่โลกจะถูกสร้ างขึ ้นอีก
ครัง้ เป็ นไปในวัฎจักรเดิม
คัม ภี ร์ วิ ษ ณุ ปุร าณะอธิ บ ายไว้ อย่ า งชัด เจนว่ า จัก รวาลเกิ ด ขึ น้ จาก
พระวิ ษ ณุ โดยพระองค์ เ ป็ นสรรพสิ่ ง พระวิ ษ ณุ จ ะอยู่ใ นรู ป ของพระพรหมาเมื่ อ สร้ างโลก
พระวิษณุเป็ นอาตมันอันเป็ นความจริ งแท้ ของสรรพสิ่ง พระองค์เป็ นบุรุษร่ างยักษ์ ซึ่งถูกบูชายัญ
จนเป็ นที่มาของสิ่งต่างๆในจักรวาล และพระวิษณุยงั เป็ นประกฤติและปุรุษะซึ่งเป็ นเหตุเบื ้องต้ น
แห่งการกาเนิดจักรวาล การอธิบายการกาเนิดจักรวาลโดยนาแนวความคิดจากคัมภีร์ต่างๆ มา
ผสมผสานกันโดยเชื่อมโยงว่าทุกสิ่งคือพระวิษณุนนั ้ ทาให้ เข้ าใจได้ ง่ายว่ามิว่าจักรวาลจะถูกกล่าว
ว่ามีกาเนิดจากสิ่งใดก็ตาม สามารถสรุปได้ อย่างง่ายดายว่า ทุกสิ่งหรื อกาเนิดของจักรวาลที่แท้ จริ ง
นันเกิ
้ ดมาจากพระวิษณุผ้ เู ป็ นเทพสูงสุดตามไวษณพนิกายเท่านัน้ คัมภีร์วิษณุปรุ าณะยังอธิบาย
ถึงลักษณะของจักรวาลไว้ อย่างชัดเจนว่ามีลกั ษณะเป็ น พรหมัณฑะ ไข่แห่งพระพรหมานี ้ประกอบ
ไปด้ วยแผ่นดิน สวรรค์และพื ้นเบื ้องล่าง เมื่อพระวิษณุมีพระประสงค์จกั รวาลก็จะถึงกาลสูญสิ ้น
ไป และเวียนกลับมาถูกสร้ างขึ ้นอีกครัง้ การสิ ้นของจักรวาลนันถู
้ กกาหนดไว้ แล้ วว่าจะเกิดขึ ้นใน
ระยะเวลาหลับของพระพรหมาซึ่งจะเกิดขึ ้นตามภาวะปกติที่เป็ นไปหลังจากสิ ้นกลียุคที่มีสภาวะ
อันเต็มไปด้ วยความลาบากยากแค้ นและการดาเนินชีวิตที่มิได้ เป็ นไปตามกรอบที่เหมาะสมของ
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สัง คมวั ฒ นธรรมที่ เ คยนิ ย มปฏิ บัติ สื บ ต่ อ กั น มา จัก รวาลจึ ง ถู ก ท าลายด้ ว ยไฟ น า้ และลม
จนกลายเป็ นมหาสมุทรเดียว โลกจะอยูใ่ นสภาวะมืดมิดปราศจากสิ่งใด
2.6 บทสรุปแนวความคิดเรื่องจักรวาลวิทยาในคัมภีร์วิษณุปุราณะ

คั ม ภี ร์

วิษณุปุราณะนาเสนอกรอบความคิดเรื่ องจักรวาลวิทยาไว้ อย่างเป็ นระบบชัดเจน โดยเริ่ ม ต้ น
กล่าวถึงกาเนิดของจักรวาลและสรรพสิ่งซึ่งเกิดจากพระวิษณุผ้ เู ป็ นเทพสูงสุด โดยการผสมผสาน
แนวความคิดที่ปรากฏมาก่อนในอดีตไว้ อย่างละเอียด ในส่วนลักษณะของจักรวาลนันคั
้ มภีร์วิษณุ
ปุราณะยัง อธิ บายให้ เห็นภาพของจักรวาลที่ อยู่ในรู ปแห่ง ไข่ของพระพรหมาไว้ อย่างเป็ นระบบ
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วิษณุปรุ าณะจะอธิบายให้สเห็นถึงขอบเขต และภูมิศาสตร์ ของจักรวาลในส่วนที่เป็ นแผ่นดินอันเป็ น

โดยอธิบายให้ เห็นภาพของจักรวาลทังในส่
้ วนพื ้นดิน ท้ องฟ้า และพื ้นเบื ้องล่าง ซึ่งนอกจากคัมภีร์
ที่อยู่อาศัยของมนุษย์โดยมี เ ขาเมรุ เป็ นศูนย์กลางรายล้ อมด้ วยทวีปและมหาสมุทรทัง้ 7 แล้ ว
คัมภีร์วิษณุปรุ าณะยังกล่าวถึงส่วนของท้ องฟ้าซึง่ อธิบายถึงระบบสุริยจักรวาล และสวรรค์ชนต่
ั ้ างๆ
ไว้ อย่างชัดเจนและเป็ นระบบ อีกทังยั
้ งกล่าวถึงสภาพใต้ พื ้นดินเบื ้องล่างอันเป็ นบาดาลและนรก
ไว้ ด้วย คัมภีร์วิษณุปรุ าณะกล่าวถึงความเป็ นไปของโลกที่ดาเนินไปตามลาดับจนกระทัง่ ถึงกลียคุ
อันเป็ นยุคสุดท้ าย และเมื่อสิ ้นสุดกลียคุ การสิ ้นสุดโลกหรื อการประลัยจึงเกิดขึ ้นอี กครัง้ จักรวาล
ถูกทาลายให้ กลายเป็ นมหาสมุทรเดียว และพร้ อมจะเริ่ ม ต้ นกาเนิดขึน้ ใหม่อีกครั ง้ ในลักษณะ
วัฏจักรเดิม
คัม ภี ร์ วิษ ณุปุราณะได้ อ ธิ บายให้ เ ห็ น ถึง จุด กาเนิ ด ลัก ษณะและความเป็ นไปของ
จักรวาลไว้ อย่างชัดเจนครบถ้ วน ดังนันจากการพิ
้
จารณาเนื ้อหาเรื่ องจักรวาลที่ปรากฏในคัมภี ร์
วิษณุปุราณะจึงทาให้ สามารถสรุ ปแนวคิดเรื่ องจักรวาลวิทยาที่ ปรากฏในคัมภี ร์วิษณุปรุ าณะได้
ดังต่อไปนี ้
1.พระวิษณุเป็ นผู้มีอานาจสูงสุดในการควบคุมความเป็ นไปของสรรพสิ่ง จักรวาล
และสรรพสิ่งถูกสร้ างขึ ้นด้ วยอานาจของพระวิษณุ พระวิษณุจึงเป็ นผู้กาหนดการเกิดขึ ้น การดารง
อยู่ และการสิ ้นสุดแห่งจักรวาลและสรรพสิ่ง ดังนันพระวิ
้
ษณุเป็ นผู้มีอานาจเหนือจักรวาลทังปวง
้
2. จักรวาลมีเกิดขึ ้น ตังอยู
้ ่ และดับลง เช่นนี ้เป็ นวัฎจักร หากแต่วฎั จักรของการเกิดขึ ้น
ตังอยู
้ ่ ดับลงของจักรวาลเป็ นไปด้ วยพระประสงค์ของพระเจ้ า ดังคาเรี ยกพระวิษณุว่า “พระวิษณุ
เป็ นผู้ให้ กาเนิด เป็ นผู้ดารงรักษา และเป็ นผู้ทาลาย” จักรวาลในวิษณุปุราณะจึงเป็ นไปตาม
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พระประสงค์ของพระเป็ นเจ้ าทุกประการ ทังการเกิ
้
ดขึ ้น การปกป้องคุ้มครอง ควบคุมให้ อยู่อย่าง
ปกติสขุ และทาลายเมื่อจักรวาลตังอยู
้ ่ในลักษณะที่ไม่เหมาะสมหรื อเมื่อเวลาที่กาหนด “อานาจ
ของพระวิษณุทาให้ เกิดการสร้ าง การดารงรักษา และการทาลาย”239
3. จักรวาลและสรรพสิ่งดาเนินไปตาม “หน้ าที่” ที่พระเจ้ าเป็ นผู้กาหนดขึ ้น พระเจ้ า
เองก็มีหน้ าที่แตกต่างกันไปอย่างมีระเบียบ เช่นเดียวกับมนุษย์ที่ถกู กาหนดบทบาทหน้ าที่ไว้ แล้ ว
เมื่อใดก็ตามเมื่อพระเจ้ ากาหนด “หน้ าที่ ” ให้ กับมนุษย์ แต่มนุษย์มิได้ กระทาตามหน้ าที่ของตน
เมื่อนันมนุ
้ ษย์จะได้ รับการลงทัณฑ์ แต่หากมนุษย์ปฏิบตั ิตามที่พระเจ้ ากาหนด ศรัทธาเชื่อมัน่ ใน
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วัฎสังสารที่ขบั เคลื่อนในคัสมภีร์วิษณุปรุ าณะนัน้ จึงถูกขับเคลื่อนด้ วย “การกระทาตามหน้ าที่ ” ที่ถกู
พระเจ้ า เมื่อนันมนุ
้ ษย์จะรู้สกึ ว่าตนเองเป็ นส่วนหนึง่ ของพระเจ้ า มนุษย์ก็จะพบกับความสุข ดังนัน้
กาหนดควบคุมไว้ โดยพระเจ้ าเป็ นสาคัญ มนุษย์เกิดขึ ้นดาเนินชีวิตตามหน้ าที่ที่พระเจ้ ากาหนด

ขึ ้น มนุษย์เมื่อถูกสร้ างจากพระเจ้ า จึงมีหน้ าที่ที่ได้ รับการกาหนดไว้ แล้ ว มนุษย์จึงไม่เท่าเทียมกัน
เลื่อมล ้ากันตามหน้ าที่ที่ถกู กาหนดไว้ แล้ ว และต้ องปฏิบตั ิตามหน้ าที่ของตนและกระทาให้ เทพเจ้ า
พึงพอใจ
จักรวาล มนุษย์และสรรพสิ่งเป็ นไปตามสิ่งที่เทพเจ้ ากาหนดให้ เกิดขึ ้น ดารงอยู่ และ
ดับลง พระเจ้ าจึงเป็ นเหตุแห่งเหตุทงปวง
ั้
จากแนวความคิดเรื่ องจักรวาลทังหมดจึ
้
งเป็ นเครื่ องมือ
ควบคุมวิถีชีวิตของมนุษย์ให้ ต้องปฎิบตั ิตาม “หน้ าที่” ที่ถกู กาหนดไว้ ความรู้ แท้ จริ ง การปฏิบตั ิ
ญาณโยคะ และภักติโยคะจะเป็ นหนทางสาคัญที่ทาให้ มนุษย์บรรลุถึงโมกษะ หลุดพ้ นจากความ
ทุกข์ทงปวง
ั้
การรู้ความจริงว่าอาตมันเป็ นสิ่งเดียวกับปรมาตมัน และกลับไปรวมอยู่ในพรหมันนัน้
เป็ นสิ่งสาคัญ ที่มนุษย์จะต้ องปฏิบตั หิ ากต้ องการพ้ นทุกข์ วิธีการสาคัญที่สดุ ที่จะสามารถหลุดพ้ น
จากทุกข์ได้ ก็คือ การกระทาให้ เทพเจ้ าพึงพอใจ ดังนันจึ
้ งอาจสรุปได้ ว่าจักรวาลกาเนิด ดารงอยู่
และดับสูญ ขึ ้นอยู่กบั เทพเจ้ าเป็ นสาคัญ พระวิษณุจึงเป็ นทุกสิ่งทุกอย่างที่สาคัญเหนือสิ่งอื่นใด
แนวคิดจักรวาลวิทยาในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะจึงเป็ นเรื่ องของ “พรหม (วิษณุ) ลิขิต” หรื อ “เทพลิขิต”
เป็ นสาคัญ
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บทที่ 3
แนวคิดเรื่ องจักรวาลวิทยาในไตรภูมิพระร่ วง
แนวคิดเรื่ องจักรวาลวิทยานับเป็ นความคิดสาคัญที่เป็ นตัวกาหนดกรอบความคิด
ความเชื่อและการแสดงออกในเรื่ องต่างๆ ของคนในสังคมนัน้ ๆ สังคมไทยพบว่าแนวคิด เรื่ อง
จักรวาลวิทยามีปรากฏอยู่ในความรู้ สึกนึกคิด และความเชื่ อของผู้คนในสังคมอย่างชัดเจน ดังที่

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
วรรณกรรมไทยที่ มี คาอธิสบายถึ ง เรื่ องราวของจัก รวาลไว้ อย่างเป็ นระบบและชัดเจน จนได้ รั บ
สะท้ อนผ่านวรรณกรรม ศิลปกรรมและศิลปวัฒนธรรมต่างๆ มากมาย ไตรภูมิพระร่ วงนับเป็ น

การกล่าวขานว่าเป็ นวรรณกรรมโลกศาสตร์ เรื่ องแรกของไทยเท่าที่มีหลักฐานปรากฏตังแต่
้ ในสมัย

สุโขทัย การศึกษาแนวความคิดเรื่ องจักรวาลวิทยาในไตรภูมิพระร่ วง นอกจากจะทาให้ เข้ าใจ
ระบบความคิด เรื่ อ งจัก รวาลวิ ท ยาในไตรภูมิ พ ระร่ ว งได้ อ ย่า งลึก ซึง้ ชัด เจนแล้ ว ยัง จะน าไปสู่
ความเข้ าใจอันจะมีต่อความคิดความเชื่อต่างๆ ที่ปรากฏในสังคมไทยได้ ชดั เจนลึกซึ ้งยิ่งขึ ้นด้ วย
ดังนันในบทนี
้
้จึงจะศึกษาถึงแนวความคิดเรื่ องจักรวาลวิทยาที่ปรากฏในไตรภูมิพระร่วงเป็ นสาคัญ
1. ความเป็ นมาและความสาคัญของไตรภูมิพระร่ วง
ไตรภู มิ พ ระร่ ว งหรื อ ไตรภู มิ ก ถาหรื อ เตภู มิ ก ถาเป็ นวรรณกรรมในสมั ย สุ โ ขทั ย
สันนิษฐานว่า เดิมน่าจะเรี ยกชื่อว่า “เตภูมิกถา” ซึ่งน่าจะมีที่มาจากบทนมัสการภาษาบาลีที่อยู่
ต้ นเรื่ อง1 ดังความว่า
วนฺทิตฺวา สิรสา พุทฺธ

สสทฺธมฺมคณุตฺตม

อิท เตภูมิสงฺเขป

ปวกฺขามิ กถ อิธฯ2

1

สมพงษ์ ปรี ชาจิ นดาวุฒิ, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ เรื่ องโลกุปปั ตติ ” (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต

ภาควิชาภาษาตะวันออก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528), 88 – 89.
2

ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน, พจนานุ ก รมศั พ ท์ ว รรณคดี ไ ทย สมั ย สุ โ ขทั ย ไตรภู มิ ก ถา (กรุ ง เทพฯ:

ราชบัณฑิตยสถาน, 2544), 1.
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ข้ าพเจ้ าขอนมัสการพระพุทธเจ้ าพร้ อมด้ วยพระสัทธรรมอันอุดมไปด้ วยคุณ
ด้ วยเศียรเกล้ าแล้ วจักกล่าว เตภูมิกถา นี ้ โดยสังเขปดังต่อไปนี ้

ไตรภูมิพระร่ วงไม่ปรากฏต้ นฉบับเดิมครัง้ กรุ งสุโขทัย หอพระสมุดวชิรญาณนามา
จัดพิมพ์ โดยได้ ต้นฉบับมาจากจังหวัดเพชรบุรี พระมหาช่วย วัดปากน ้า (วัดกลางวรวิหาร) จังหวัด
สมุทรปราการ เป็ นผู้จารลงในใบลานด้ วยอักษรขอมไทยจานวน 10 ผูก เมื่อเดือนสี่ ปี จอ สัมฤทธิ
ศก จุลศักราช 1140 (พ.ศ. 2321) ในสมัยธนบุรี และหอพระสมุดวชิรญาณได้ ปริ วรรต เพื่อพิมพ์
สมเด็
จม
พระเจ้
าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ
ส
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ก
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ทรงเรี ยกชื่อว่า “ไตรภูมิพสระร่ วง” ทรงอธิบายความเป็ นมาของการตั

เผยแพร่ ครัง้ แรก เมื่อ พ.ศ. 2455
ความว่า

บรรดาพระเจ้ ากรุ งสุโขทัย ดูเหมือนจะปรากฏพระนามในนานาประเทศ แลข้ า
ขัณฑสีมา เรี ยกว่า สมเด็จพระร่ วงเจ้ าต่อๆ กันมาทุกพระองค์ ไม่เรี ยกแต่เฉพาะพระองค์
หนึง่ พระองค์ใดใน 6 พระองค์นี ้ และมูลเหตุไม่น่าเชื่อว่าเกี่ ยวแก่เรื่ องนายร่ วง นายคงเครา
อะไรอย่างที่เพ้ อในหนังสือพงศาวดารเหนือซึง่ คนภายหลังอธิ บายเมื่อยังอ่านอักษรจารึ ก
ศิลาไม่ออก เพราะฉะนัน้ เมื่อพิมพ์ หนังสือนี ้ จึงให้ เรี ยกว่าไตรภูมิพระร่ วง จะได้ เป็ นคู่กับ
หนังสือสุภาษิ ตพระร่ วง ซึง่ คนภายหลังได้ แต่งเป็ นสานวนใหม่เสียแล้ ว3

ต่อมาในสมัยนายธนิต อยู่โพธิ์ อธิบดีกรมศิลปากรในขณะนัน้ ได้ มอบให้ นายพิทูร
มลิวัลย์ เปรี ยญธรรม 9 ประโยค กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ ตรวจสอบชาระหนังสือไตรภูมิ
พระร่วงโดยให้ รักษาของเดิมไว้ ให้ มากที่สดุ ในครัง้ นันได้
้ เปลี่ยนชื่อไตรภูมิพระร่วงเป็ นไตรภูมิกถา
เพื่อให้ ตรงกับชื่อที่ปรากฏในบานแพนกเดิม และจัดพิมพ์เผยแพร่ เป็ นครัง้ ที่สองเมื่อ พ.ศ. 2526
ต่อมาคณะกรรมการจัดทาพจนานุกรมศัพท์วรรณคดีแห่งราชบัณฑิตยสถาน ได้ ตรวจสอบชาระอีก
ครัง้ หนึ่ง โดยใช้ ฉบับเอกสารตัวเขียน อักษรขอมไทย ไตรภูมิกถาฉบับอยุธยาตอนปลาย 1 ผูก
ไตรภูมิกถาฉบับคัดลอกของพระมหาช่วยซึง่ จารในสมัยรัชกาลสมเด็จพระเจ้ ากรุงธนบุรี พ.ศ. 2321
3

กรมศิลปากร, ไตรภูมพ
ิ ระร่ วง (กรุงเทพฯ: อมรการพิมพ์, 2504), (3) – (4).
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และไตรภูมิกถาฉบับคัดลอกของพระมหาจันทร์ จารในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช พ.ศ. 2330

มาตรวจสอบควบคู่และได้ ตรวจชาระเนือ้ ความไตรภูมิกถาและ

จัดพิมพ์เป็ นหนังสือไตรภูมิกถา ฉบับราชบัณฑิตยสถานเมื่อ พ.ศ. 25444
ไตรภู มิ พ ระร่ ว งหรื อ ไตรภู มิ ก ถาเป็ นวรรณกรรมสมั ย สุ โ ขทั ย เป็ นวรรณกรรม
ทางพระพุทธศาสนาที่ สาคัญ ซึ่ง เป็ นพระราชนิพนธ์ ในพระมหาธรรมราชาที่ 15 (พญาลิไ ทย)6
พระมหากษัตริ ย์รัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์พระร่วง กรุงสุโขทัย ทรงเป็ นพระราชโอรสของพระยา
เลอไทยและเป็ นพระราชนัด ดาของพ่ อ ขุน รามค าแหงมหาราช ก่ อ นที่ พ ระองค์ จ ะเสด็ จ ขึ น้
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ส กรุงสุโขทัยไม่สามารถดารงความเป็ นบ้านเมืองที่รุ่งเรืองเหมือนแต่
รัชกาลของพ่อขุนรามคาแหง

ครองราชย์ในราชวงศ์พระร่ วง ทรงดารงตาแหน่งพระมหาอุปราชครองเมืองศรี สชั นาลัย เมื่อสิ ้น
เดิมไว้ ได้ เมืองต่างๆ ภายในแคว้ นสุโขทัยแตกแยกเป็ นอิสระปกครองกันเองไม่ยอมขึน้ กับกรุ ง

สุโขทัยที่เคยเป็ นศูนย์กลาง ดังนัน้ พ.ศ. 1890 พญาลิไทยจึงนากองทัพเข้ าปราบจนได้ ขึ ้นครอง
สุโขทัย และสร้ างความเป็ นปึ กแผ่นให้ แก่แคว้ นสุโขทัยอีกครัง้ 7 พญาลิไทยเสด็จขึ ้นครองราชสมบัติ
ระหว่าง พ.ศ. 1890 – 1919 ทรงมีพระนามเมื่อราชาภิเษกว่า “พระเจ้ าศรี สรุ ิ พงศรามมหาธรรม
ราชาธิราช” พระองค์ทรงเป็ นนักปราชญ์ นักปกครอง ทรงทาให้ ราชธานีมีความสงบ ปราศจาก
ข้ าศึกศัตรู และไม่มี ทาสในราชอาณาจักร 8 ทรงเชี่ ย วชาญพระพุทธศาสนา มี พ ระปรี ช ารอบรู้
แตกฉานในพระไตรปิ ฎก อรรถกถา ฎี กา และปกรณ์ พิเศษต่า งๆ ตลอดจนเรื่ องโหราศาสตร์
ไสยศาสตร์ และดาราศาสตร์ ทรงอุปถัมภ์การศึกษาพระพุทธศาสนา ส่งเสริ มให้ พระสงฆ์ศกึ ษา
4

กรมศิลปากร, วรรณคดีแห่ งชาติ (กรุงเทพฯ: สานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2556), 73

5

ประเสริฐ ณ นคร, งานจารึกและประวัตศิ าสตร์ ของประเสริฐ ณ นคร (นครปฐม: โรงพิมพ์ศนู ย์สง่ เสริม

- 75.
และฝึ กอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กาแพงเสน, 2534), 34.
6

ประเสริ ฐ ณ นคร กล่าวว่า พระมหาธรรมราชาที่ 1 หรื อพระเจ้ าลิไทย ที่จริ งท่านทรงพระนามว่าลือไทย แต่

พระภิก ษุแต่ง ประวัติศาสตร์ เป็ นภาษาบาลี และบวชแปลงพระนามเป็ นแบบแขกจนคนทั่วไปชิ น หูคาว่าลิไทยไปแล้ ว, ดู
ประเสริฐ ณ นคร, งานจารึกและประวัตศิ าสตร์ ของประเสริฐ ณ นคร, 34.
7

กรมศิลปากร, นาชมอุทยานประวัตศิ าสตร์ สุโขทัย ศรี สัชนาลัย กาแพงเพชร (สุโขทัย: โรงพิมพ์วิทยา

คอมพิวเตอร์ -ออฟเซท, 2553),13.
8

ธรรมสภา, สมุดภาพไตรภูมิ (กรุงเทพฯ: สถาบันบันลือธรรม, มปป.), 238.
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พระธรรมวินยั และให้ พวกพราหมณ์ศกึ ษาศิลปศาสตร์ ต่างๆ ทรงส่งราชทูตไปเจริ ญสัมพันธไมตรี
และนาพระบรมสารี ริกธาตุจ ากประเทศศรี ลัง กามาประดิษฐานไว้ ในมหาเจดีย์ที่เมื องนครชุม
ทรงสร้ างปราสาทราชมนเทียร โปรดเกล้ าฯ ให้ ขุดคลองและทาถนนเพื่อเป็ นพระราชกุศลสนอง
พระคุณ พระราชบิ ด า เรี ย กว่ า “ถนนพระร่ ว ง” โปรดเกล้ า ฯ ให้ ส ร้ างศิ ล าจารึ ก หลายหลัก
ทังภาษาไทย
้
ภาษาบาลีและภาษาขอม อีกทังยั
้ งโปรดเกล้ าฯ ให้ อาราธนาพระมหาสามีสงั ฆราช
จากเมืองนครศรี ธรรมราชมาที่สุโขทัย และทรงเป็ นพระมหากษัตริ ย์องค์แรกที่ทรงบรรพชาและ
ผนวชในพระพุทธศาสนา ณ วัดป่ ามะม่วง9
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อุปราชครองเมืองศรี สชั นาลั

พญาลิไทยทรงพระราชนิพนธ์ ไตรภูมิพระร่วงหลังจากดารงพระอิศริ ยยศเป็ นพระมหา
“เจ้ าพระญาเลไทยผู้เป็ นลูก

แห่งเจ้ าพระญาเลลิไทย ผู้เสวยราชสมบัติในเมืองศรี สชั ชนาลัยแลสุโขทัย แลเจ้ าพระญาลิไทยนี ้
ธ เป็ นหลานเจ้ าพระญารามราชผู้เป็ นสุริยวงศ์ แลเจ้ าพระญาเลไทยได้ เสวยราชสมบัติในเมือง
สัช ชนาลัย อยู่ไ ด้ 6 เข้ า จึง ได้ ไ ตรภูมิ ” ประเสริ ฐ ณ นคร สันนิ ษ ฐานตามข้ อความข้ า งต้ น ว่า
พญาลิ ไ ทยทรงพระราชนิพ นธ์ ไ ตรภูมิ พ ระร่ วงเมื่ อประมาณพุทธศักราช 1888 ส่วนวันที่ ทรง
พระราชนิ พ นธ์ นัน้ ปรากฏในหลัก ฐานต่ า งๆ ไม่ ต รงกัน ในบานแพนกของไตรภู มิ ก ถาฉบับ
ราชบัณฑิตยสถานตรวจสอบและชาระได้ กล่าวว่า “เนือ้ ความไตรภูมิกถานีม้ ีในกาลเมื่อใดไสร้
แลมีแต่ในปี ระกาโพ้ นเป็ นศักราชได้ 23 ปี ปี ระกาเดือน 4 เพ็งวันพฤหัสบดีวาร”10 และในอวสาน
พจน์ กล่าวไว้ ว่า “แต่นีใ้ ส่ไ ตรภูมิ กถาเมื่ อใดไสร้ ปี ระกา ศักราชได้ 23 ได้ ในเดือน 1 เพ็ง วัน
พฤหัสบดี มฤคเศียรนักษัตร” ประเสริฐ ณ นคร เห็นว่าน่าจะเป็ นเดือน 1 เพราะวันเพ็ญเดือนอ้ าย
พ.ศ. 1888 ตรงกับวันพฤหัสบดีแต่วนั เพ็ญเดือน 4 และเดือน 10 ไม่ตรงกับวันพฤหัสบดี เหตุที่
ตัวเลขไม่ตรงกันน่าจะเป็ นการคัดลอกผิดพลาด จากเดือน 1 เป็ นเดือน 10 เพราะมีรอยเปื อ้ นเป็ น
จุดหลังเลขหนึ่ง และต่อมาอาจได้ ยินคาว่าเดือน 10 เป็ นเดือน 4 ไปก็ได้ ส่วน “ศักราชได้ 23” ยัง
ไม่มีผ้ ใู ดทราบว่าเป็ นศักราชอะไร11
9

2526), 76.

ธรรมสภา, สมุดภาพไตรภูม,ิ 238.

10

ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 3.

11

กรมศิลปากร, วรรณคดีแห่ งชาติ เล่ ม 1 (กรุงเทพฯ: สานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร,
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ไตรภูมิพระร่วงเป็ นวรรณคดีพระพุทธศาสนา แต่งเป็ นร้ อยแก้ ว พญาลิไทยทรงระบุไว้
ว่าทรงพระราชนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วงขึ ้นเพื่อจะเทศนาโปรดพระราชมารดาและเผยแพร่ พระธรรม
คาสอนให้ ปรากฏและเจริญรุ่งเรื อง ดังข้ อความว่า “ใส่เพื่อมีอรรถพระอภิธรรม แลจะใคร่เทศนาแก่
พระมาดาท่าน อนึ่ง จะใคร่ จ าเริ ญ พระธรรมโสด” 12 ไตรภูมิ พ ระร่ ว งมี เ นื อ้ หาแสดงให้ เ ห็น ถึ ง
การเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิทงั ้ 3 ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ อันเกิดจากกรรมที่ได้ กระทาไว้ ขณะมีชีวิต
ภูมิทงั ้ 3 คือ กามภูมิ รูปภูมิ และอรูปภูมิ สรรพสิ่งที่อบุ ตั ิขึ ้น จะดารงอยู่ และเสื่อมสลายไปตาม
กฎไตรลักษณ์ การกระทาความดีตงอยู
ั ้ ใ่ นศีลธรรมจะทาให้ ได้ ไปเกิดในภพภูมิที่สงู ขึ ้น หากกระทา

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
จนดับกิเลสได้ หมดสิ ้น ก็สจะเข้ าสู่นิพพานอันเป็ นจุดมุ่งหมายสุงสูดของหลักธรรมในศาสนาพุทธ

ชัว่ ไม่อยู่ในศีลธรรมก็จะทาให้ ต้องไปเกิดในภพภูมิที่ไม่ดี และเมื่อใดก็ตามที่บาเพ็ญฌานภาวนา
นิกายเถรวาท เนื ้อหาของไตรภูมิพระร่วง แบ่งเป็ น 11 กัณฑ์ ดังนี ้

1. ปฐมกัณฑ์ เรื่ องนรกภูมิ กล่าวถึง นรกใหญ่ 8 ขุม นรกบ่าว 16 ขุม โลกันตนรก
และมหาอเวจีนรก
2. ทุตยิ กัณฑ์ เรื่ องติรัจฉานภูมิ กล่าวถึงกาเนิดสัตว์ดริ ัจฉาน 4 ลักษณะ คือ
อัณฑชโยนิ ชลาพุชโยนิ สังเสทชโยนิ และอุปปาติกโยนิ
3. ตติยกัณฑ์ เรื่ องเปรตภูมิ กล่าวถึงชนิดของเปรต ที่อยู่ของเปรต และบุพพกรรม
ของเปรต
4. จตุตถกัณฑ์ เรื่ องอสุรกายภูมิ กล่าวถึงอสุรกาย 2 พวก คือ กาลกัญชกาอสูร และ
ทิพยอสุรกาย
5. ปั ญจมกัณฑ์ เรื่ องมนุสสภูมิ กล่าวถึงกาเนิดของมนุษย์ ประเภทมนุษย์ ทวีปทัง้ 4
พระมหาจักรพรรดิราชและรัตนทัง้ 7 พระเจ้ าอโศกมหาราชและโชติกเศรษฐี
6. ฉัฎฐมกัณฑ์ เรื่ องฉกามาพจรภูมิ กล่าวถึง สวรรค์ 6 ชัน้ คือ จาตุมหาราชิกาสวรรค์
ดาวดึงษาสวรรค์ ยามาสวรรค์ ดุสิตาสวรรค์ นิมมานรดีสวรรค์ และปรนิมมิตวสวัตตีสวรรค์
7. สัตตมกัณฑ์ เรื่ องรูปวจรภูมิ กล่าวถึง รูปพรหม 16 ชัน้ และการบาเพ็ญคุณธรรม
ที่จะไปเกิดในภูมิเหล่านี ้
12

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 4.
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8. อัฎฐมกัณฑ์ เรื่ องอรูปาวจรภูมิ กล่าวถึง พรหมที่ไม่มีรูป 4 ภูมิ และฉัพพรรณรังสี
ของพระพุทธเจ้ า
9. นวมกัณฑ์ เรื่ องอวินิโภครูป กล่าวถึงทุกสิ่งที่อยูใ่ นภูมิทงั ้ 3 ว่าเป็ นสิ่งไม่เที่ยง เช่น
ภูเขา แม่น ้า พระอาทิตย์ พระจันทร์ นวเคราะห์ ดารากร ชมพูทวีป และป่ าหิมพานต์
10. ทสมกั ณ ฑ์ เรื่ อ งโอกาสมหากั ล ปสุ ญ ญตา กั ล ปวิ น าศและอุ บัติ กล่ า วถึ ง
ความพินาศและการเกิดขึ ้นของสิ่งต่างๆ ในโลก
11. เอกาทสมกัณฑ์ เรื่ องนิพพานกถา กล่าวถึงนิพพานสมบัติ วิธีปฏิบตั ิเพื่อบรรลุ
นิพพาน
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พญาลิไทยระบุ
้
นเรื่ องและในตอนท้ ายเรื่ องว่านาข้ อมูลใน

การประพันธ์มาจากการสืบค้ น รวบรวมข้ อมูลจากคัมภีร์ตา่ งๆ ในพุทธศาสนามากกว่า 30 คัมภีร์
เพื่อใช้ พระราชนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วง ดังข้ อความว่า
พระธรรมไตรภู มิ ก ถานี ้ ธ เอาออกมาแต่ พ ระคั ม ภี ร์ ใ ดบ้ างเล่ า เอามาแต่ ใ น
พระอรรถกถาพระจตุราคมนัน้ ก็มีบ้าง ในอรรถกถาฎี กาพระอภิ ธรรม(า)วดารก็มีบ้าง
พระอภิ ธ รรมสังคหก็ มีบ้าง ในพระสุมังคลวิล าสินี ก็มีบ้าง ในพระ(ป)ปั ญ จสูท นี ก็มีบ้าง
ในพระสารั ตถปกาสินีก็มีบ้าง ในพระมโนรถปูรณีก็มีบ้าง ในพระสินาโรถปกาสินีก็มีบ้าง
ในพระอรรถกถาฎีกาพระ วิไนยก็มีบ้าง ในพระธรรมบทก็มีบ้าง ในพระธรรมมหากถาก็มี
บ้ าง ในพระมธุรัตถปูรณีวิลาสินีก็มีบ้าง ในพระธรรมชาตกก็มีบ้าง ในพระชินาลังการก็มี
บ้ าง ในพระสารัตถทีปนีก็มีบ้าง ในพระพุทธวงศ์ก็มีบ้าง ในพระสาระสังคหะก็มีบ้าง ในพระ
มิลินทปั ญหาก็มีบ้าง ในพระปาเลยยะก็มีบ้าง ในพระมหานิทานก็มีบ้าง ในพระอนาคต
วงศ์ก็มีบ้าง ในพระจริ ยาปิ ฎกก็มีบ้าง ในพระโลกปั ญญัตติก็มีบ้าง ในพระมหากัลปก็มีบ้าง
ในพระอรุ ณวตีก็มีบ้าง ในพระสมันตปาสาทิกาก็มีบ้าง ในพระจักษณาภิธรรมก็มีบ้าง ใน
พระอนุฎีกาหิงธรรมก็มีบ้าง ในพระสารี ริกพินิจฉัยก็มีบ้าง ในพระโลกุปปั ตติก็มีบ้าง แลพระ
ธรรมทังหลายนี
้
้เอาออกมาแลแห่งแลน้ อย แลเอามาผสมกันจึงสมมติชื่อว่าไตรภูมิกถาแล13

13

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 4-5.
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รายชื่อคัมภี ร์ที่ปรากฏในไตรภูมิพระร่ วงประมาณ 30 เล่ม อันเป็ นแหล่งอ้ างอิงที่มา
ของข้ อมูลนี ้ พอจะจาแนกถึงที่มาของข้ อมูลในไตรภูมิพระร่วงได้ ดังนี ้
1. พระไตรปิ ฎก

เป็ นคัมภีร์ที่รวบรวมพุทธพจน์ซึ่งเป็ นพระธรรมคาสัง่ สอนของ

พระพุ ท ธเจ้ า เรี ย กตามภาษามคธว่ า เตปิ ฎก ประกอบด้ ว ย 3 ปิ ฎก คื อ พระวิ นัย ปิ ฎก
พระสุตตันตปิ ฎก และพระอภิธรรมปิ ฎก พระไตรปิ ฎกเป็ นคัมภีร์ทางพุทธศาสนาที่เก่าแก่ที่สดุ และ
สาคัญที่สดุ ในพระพุทธศาสนา ในอดีตพระสงฆ์จะจดจาพระพุทธวจนะสืบต่อกันมาเป็ นมุขปาฐะ
จนเมื่อประมาณ พ.ศ. 450 จึงมีการทาสังคายนาพระธรรมวินยั ครัง้ ที่ 4 ซึ่งได้ มีการจารึกพระพุทธ
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คัมภีร์ที่กล่าวถึงในไตรภูมสิพระร่วงซึง่ มีที่มาจากพระไตรปิ ฎก มีดงั นี ้

วจนะเป็ นลายลักษณ์อักษรในใบลาน และสืบทอดกันมา อายุของคัมภีร์ไม่น้อยกว่า 2,300 ปี 14
1.1 พระธรรมบท เป็ นคัมภีร์หนึ่งในพระสุตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย ที่ประมวล

หลักคาสอนในพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้ าตรัสไว้ เป็ นพุทธภาษิตแก่บคุ คลในสถานที่ตา่ งๆ พระธรรม
บทเป็ นบทร้ อยกรองภาษาบาลี 423 คาถา แบ่งเป็ นหมวดจานวน 26 วรรค ได้ แก่ ยมกวรรค
(หมวดคู่) อัปปมาทวรรค (หมวดไม่ประมาท) จิตตวรรค (หมวดจิต) ปุบผวรรค (หมวดดอกไม้ )
พาลวรรค (หมวดพาล) บัณฑิตวรรค (หมวดบัณฑิต) อรหันตวรรค (หมวดอรหันต์) สหัสสวรรค
(หมวดพัน ) ปาบวรรค (หมวดบาป) ทัณ ฑวรรค (หมวดลงทัณ ฑ์ ) ชราวรรค (หมวดชรา)
อัตตวรรค (หมวดตน) โลกวรรค (หมวดโลก) พุทธวรรค (หมวดพระพุทธเจ้ า ) สุขวรรค (หมวด
ความสุข) ปิ ยวรรค (หมวดความรัก) โกธวรรค (หมวดโกรธ) มลวรรค (หมวดมลทิน) ธัมมัฎฐ
วรรค (หมวดความเที่ยงธรรม) มรรควรรค (หมวดทาง) ปกิณณกวรรค (หมวดเบ็ดเตล็ด) นิรย
วรรค (หมวดนรก) นาควรรค (หมวดช้ าง) ตัณหาวรรค (หมวดตัณหา) ภิกขุวรรค (หมวดภิกขุ)
พราหมณวรรค (หมวดพราหมณ์)
นิยะดา เหล่าสุนทร สันนิษฐานว่าพระธรรมบทที่อ้างไว้ ในไตรภูมิพระร่ วงน่าจะ
เป็ นอรรถกถาธรรมบทหรื อที่ เรี ยกว่า พระธัมมปทัฎฐกถา เพราะพระธรรมบท เป็ นคาถาล้ วนๆ แต่
พระธัมมปทัฎฐกถา ได้ ผกู เรื่ องขึ ้นเพื่อให้ ความในคาถาชัดเจนขึ ้น15
14

คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , วรรณคดีบาลี (กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยจุฬา-

ลงกรณราชวิทยาลัย, 2552), 24 - 25.
15

นิยะดา เหล่าสุนทร, ไตรภูมพ
ิ ระร่ วงการศึกษาที่มา (กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แม่คาฝาง, 2538),127.
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1.2 พระมหานิทาน วอร์ เดมาร์ ซี ไซเลอร์ และสุภาพรรณ ณ บางช้ าง กล่าวว่า
คัมภีร์พระมหานิทานน่าจะเป็ นคัมภีร์เดียวกับคัมภีร์โสตัตถกีมหานิทาน แต่นิยะดา เหล่าสุนทร มี
ทัศนะว่าไม่น่าจะเป็ นคัมภีร์เดียวกัน เพราะไม่มีเนื ้อความตอนใดที่ตรงกันเลย แต่พระมหานิทานนี ้
น่าจะเป็ นคัมภีร์เดียวกับคัมภีร์สมั ปิ ณฑิตมหานิทาน ซึ่งยังไม่พบต้ นฉบับ แต่มีการอ้ างถึงบ่อยใน
วรรณกรรมโลกศาสตร์ อื่นๆ เช่น ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา16
1.3 พระพุทธวงศ์

เป็ นคัมภีร์หนึ่งในหมวดอปทาน พระสุตตันตปิ ฏก ขุททก

นิกาย ล าดับที่ 12 กล่าวถึง เรื่ องราวของพระพุทธเจ้ า 25 พระองค์ โดยมี เนื อ้ หากล่าวถึงว่า
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พระองค์ได้ ทรงแสดงปาฏิส
หาริย์ แสดงเวสสันตรชาดกโปรดพระประยูรญาติ พระสารี บตุ รอัครสาวก
หลังจากที่พระพุทธเจ้ าตรัสรู้ แล้ วจึงเสด็จไปยังเมืองกบิลพัสดุ์ เพื่อแสดงธรรมโปรดพระราชบิดา
เบื ้องขวากราบทูลถามถึงการตังความปรารถนาพระพุ
้
ทธภูมิ และพระบารมีธรรมที่ทรงบาเพ็ญมา

แต่อดีต พระองค์ทรงเล่าถึงประวัติที่พระองค์บาเพ็ญบารมีเป็ นเวลาสี่ อสงไขยแสนกัลป์ ทรงรับ
พุทธพยากรณ์ในสานักของพระพุทธเจ้ า 24 พระองค์ และทรงเล่าถึงประวัติของพระองค์ เรื่ องราว
ของพระพุทธเจ้ าแต่ละองค์ เรี ยกว่า พุทธวงศ์ จึงมีเรื่ องราวรวมทังสิ
้ ้น 25 พุทธวงศ์17
1.4 พระจริยาปิ ฎก เป็ นคัมภีร์ลาดับที่ 16 ในขุททกนิกาย พระสุตตันตปิ ฎกว่า
ด้ วยการบาเพ็ญ บารมี ข องพระพุทธเจ้ า ในชาติที่ล่ว งมาแล้ ว แต่ง เป็ นคาถาล้ ว น กล่า วถึง เมื่ อ
พระโคดมพุทธเจ้ าได้ ทรงบาเพ็ญบารมีจาเดิมตังแต่
้ ได้ รับพุทธพยากรณ์จากสานักของพระทีปังกร
พุทธเจ้ าเป็ นเวลานานถึงสี่อสงไขยแสนกัลป์ พระจริ ยวัตรของพระองค์ที่นามาพรรณนาในคัมภีร์
จริ ยาปิ ฎกกล่าวถึงเฉพาะในภัททกัลป์เท่านัน้ ซึ่งรวมทังสิ
้ ้น 35 จริ ยวัตร หรื อ 35 ชาติ แบ่งเป็ น
3 วรรค คือ วรรคแรก 10 จริ ยา แสดงทานบารมีของพระโพธิสัตว์ 10 องค์ วรรคที่สอง 10 จริ ยา
แสดงศีลบารมี และวรรคที่สาม 15 จริ ยา แสดงเนกขัมมบารมี ปั ญญาบารมี วิริยบารมี ขันติ
บารมี สัจจบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี และอุเบกขาบารมี 18

16

นิยะดา เหล่าสุนทร, ไตรภูมพ
ิ ระร่ วงการศึกษาที่มา, 133 – 134.

17

เรื่องเดียวกัน, 124.

18

เรื่องเดียวกัน, 123.
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1.5 พระปาเลยยะ สมพงษ์ ปรี ช าจิ น ดาวุฒิ ไ ด้ ร ะบุไ ว้ ว่ า คัม ภี ร์ เ ล่ ม นี ค้ ื อ
ธรรมปาลิเลยยสูตรซึ่งมีที่มาจากพระสุตตันตปิ ฏก 19 แต่นิยะดา เหล่าสุนทรได้ เสนอทัศนะไว้ ว่า
คัม ภี ร์ เ ล่ ม นี ไ้ ม่ ป รากฏในประวัติ ว รรณคดี บ าลี จึ ง สัน นิ ษ ฐานว่ า ค าว่ า “ปาเลยยะ” น่ า จะ
คลาดเคลื่อนมาจาก “มาเลยยะ” ซึ่งเป็ นชื่อย่อของคัมภีร์มาเลยยเทวัตเถรวัตถุ

เพราะตัว “ป”

อัก ษรขอม กั บ ตัว “ม” มี วิ ธี ก ารเขี ย นคล้ ายคลึ ง กัน จึ ง สัน นิ ษ ฐานว่ า น่ า จะหมายถึ ง คัม ภี ร์
มาเลยยเทวัตเถรวัตถุ เพราะจากการศึกษาพบว่าเนื ้อหาบางตอนของทัง้ 2 คัมภีร์นนตรงกั
ั้
น คือ
ตอนที่กล่าวถึงพระจุฬามณีเจดีย์ 20
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ส ปรากฏคัมภีร์นีใ้ นลังกา แต่เค้ าโครงเรื่องของจูลคัลละในคัมภีร์
บาลี ที่ แ ต่ง ในลัง กาเพราะไม่
นักวิชาการหลายท่านเชื่อว่า คัมภี ร์มาเลยยเทวัตเถรวัตถุไม่ใช่ผลงานวรรณคดี

สหัสสวัตถุปกรณ์ของลังกาซึ่งแต่งเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 14 ได้ แสดงให้ เห็นถึงอิทธิพลอัน
เป็ นต้ นเค้ าของแนวสาระตามทานองคัมภี ร์มาเลยยเทวัตเถรวัตถุซึ่งมีจุดเริ่ มต้ นแห่งการวิวฒ
ั น์ที่
ประเทศพม่า จารึ กของพม่าซึ่ง พรรณนาถึงการเทศนาเรื่ องพระมาเลยยะและการเทศนาเรื่ อง
มหาชาติ เมื่อ พ.ศ. 1744 เป็ นหลักฐานที่แสดงให้ เห็นว่าน่าจะมีการแต่งผลงานภาษาบาลีเรื่ อง
พระมาเลยยะขึ ้นในพม่าแล้ วในช่วงนัน้ ผลงานดังกล่าวน่าจะแต่งเมื่อประมาณระหว่างปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 16 ถึงต้ นพุทธศตวรรษที่ 18 อันเป็ นช่วงยุคทองแห่งการสร้ างสรรค์วรรณคดีบาลีในพม่า
แต่ไม่ปรากฏหลักฐานคัมภีร์มาเลยยเทวัตเถรวัตถุในประเทศพม่า จึงสันนิษฐานว่าผลงานเรื่ อง

พระมาเลยยะที่แต่ง ในพม่าไม่ได้ อยู่ในรู ปและในชื่ อคัม ภี ร์ม าเลยยเทวัตเถรวัตถุ แต่น่าจะเป็ น
ผลงานเล็กๆ สันๆ
้ ในลักษณะที่เรี ยกว่า “พระสูตร” ผู้คนจึงนิยมเรี ยกว่า “มาเลยยสูตร” นับเป็ น
พระสูตรนอกพระไตรปิ ฏก ผลงานนี ้เผยแพร่ ส่ลู ้ านนาไทย และแพร่ กระจายไปสู่ภูมิภาคอื่นของ
ประเทศไทย ทาให้ มีการแต่งคัมภีร์มาเลยยเทวัตเถรวัตถุในประเทศไทยในเวลาต่อมา 21 คัมภี ร์
มาเลยยเทวัต เถรวัต ถุ มี เ นื อ้ หากล่ า วถึ ง พระมาลัย เถระผู้มี อิ ท ธิ ฤ ทธิ์ ไ ด้ เ หาะไปถึ ง นรก และ
นาเรื่ องราวที่พบเห็นความทุกข์ทรมานของสัตว์นรกมาแจ้ งให้ ญาติพี่น้องทราบเพื่อจะได้ ทาบุญ
19

สมพงษ์ ปรีชาจินดาวุฒิ, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ เรื่ องโลกุปปั ตติ”, 97.

20

นิยะดา เหล่าสุนทร,ไตรภูมพ
ิ ระร่ วงการศึกษาที่มา, 117.

21

สุภาพรรณ ณ บางช้ าง,วิวัฒนาการงานเขียนที่เป็ นภาษาบาลีในประเทศไทย: ประเภทวิเคราะห์

ธรรมในพระสุตตันตปิ ฎก (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531), 316 -317.
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อุทิศกุศ ลไปให้ บุรุษยากจนผู้หนึ่ง นาดอกบัว 8 ดอกมาถวาย พระมาลัยน าไปบูช าพระเจดี ย์
จุฬามณี ในสวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์

ท้ าวสักกะจึงแจ้ ง ให้ ทราบว่าพระอริ ยเมตไตรยโพธิ สัตว์จะมา

สักการะพระเจดีย์ พระมาลัยได้ พบกับพระอริยเมตไตรยโพธิสตั ว์และได้ ทราบว่าพระองค์จะจุติมา
เป็ นพระพุทธเจ้ าพระองค์ตอ่ ไป22
2.

อรรถกถา เป็ นคัม ภี ร์อธิ บ ายความในพระไตรปิ ฎก มีกาเนิดที่ม าทัง้ จากที่

พระพุทธเจ้ าทรงอธิ บายไว้ เองและเหล่าสาวก มีพระอัครสารี บุตรเถระเป็ นต้ น อธิ บายไว้ ได้ รับ
การสื บ ทอดต่อ คู่กัน มากับ พระไตรปิ ฎก 23 เป็ นคัม ภี ร์ ส าคัญ ล าดับ ที่ 2 รองจากพระไตรปิ ฎก
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2.1 พระอรรถกถาพระจตุ
ราคม จตุราคมเป็ นคาที่ใช้ เรี ยกคัมภีร์ทงั ้ 4 คัมภีร์

อรรถกถาที่ไตรภูมิพระร่วงอ้ างถึง มีดงั นี ้

24

ในพระสุตตันตปิ ฎก ได้ แก่ ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย และอังคุตตรนิกาย อรรถกถา

จตุราคม จึงหมายถึง อรรถกถาของคัมภีร์ทงั ้ 4 ซึง่ มีชื่อเรี ยกเฉพาะ คือ อรรถกถาทีฆนิกาย มีชื่อว่า
สุมังคลวิลาสินี อรรถกถามัชฌิมนิกาย มีชื่อว่า ปปั ญจสูทนี อรรถกถาสังยุตตนิกาย มีชื่อว่า
สารัตถปกาสินี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย มีชื่อว่า มโนรถปูรณี25
2.2 พระอรรถกถาฎีกาพระวินัย อรรถกถาของพระวินยั ปิ ฎกมี 3 คัมภีร์ คือ
สมัน ตปาสาทิ ก า ผลงานของพระพุท ธโฆษาจารย์ ปาลิมุต ตกวิ นิ จ ฉัย สัง คหอัฏ ฐกถา และ
กังขาวิตรณี หรื อมาติกฎั ฐกถา เป็ นอรรถกถาพระปาติโมกข์ ผลงานของพระพุทธโฆษาจารย์ ฎีกา
ของพระวิ นั ย ปิ ฎก ได้ แก่ วชิ ร พุ ท ธิ ฎี ก า สารั ต ถที ป นี ฎี ก า วิ ม ติ วิ โ นทนี ฎี ก า กั ง ขาฎี ก า
วินยัตถมัญชุสาฎีกา26
2.3 พระสมันตปาสาทิกา 27

เป็ นอรรถกถาธิ บายพระวินัยปิ ฏกทัง้ หมด

พระพุทธโฆสาจารย์แต่งตามคาอาราธนาของพระพุทธสิริ เมื่อประมาณ พ.ศ. 927- 973 ณ เมือง
22

นิยะดา เหล่าสุนทร, ไตรภูมพ
ิ ระร่ วงการศึกษาที่มา, 119 - 120.

23

คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วรรรคดีบาลี, 48.

24

ท้ ายเรื่องไตรภูมิพระร่วงเรียกว่าอัฏฐกถาฏีกาพระจตุลมรรค

25

คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วรรณกรรมบาลี, 186.

26

เรื่องเดียวกัน, 187.

27

ตอนท้ ายเรื่องไตรภูมิพระร่วงเรียก พระสเปนปาสาทิกา
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อนุร าธปุร ะในศรี ลัง กาในรั ช สมัย ของพระเจ้ า สิ ริ ป าละ โดยอาศัย อรรถกถาภาษาสิ ง หลชื่ อ
มหาปั จจรี ย์และกุรุนที พระสมันตปาสาทิกามีเนื ้อหากล่าวถึง พระธรรมวินยั และข้ อเท็จจริ งทาง
ประวัติศาสตร์ เช่น พระราชประวัติของพระเจ้ าอโศกมหาราช ประวัติพระเจ้ าอชาตศัตรู และ
ภูมิศาสตร์ ตา่ งๆ เช่นที่ตงเมื
ั ้ องกุสินารา สาวัตถี และดินแดนสุวรรณภูมิ28
2.4 พระสุมังคลวิลาสินี29 เป็ นอรรถาธิบายทีฆนิกาย พระสุตตันตปิ ฎก เป็ น
ผลงานของพระพุทธโฆสาจารย์แต่งตามคาอาราธนาของพระทาฐนาคะ เมื่อใกล้ จะถึง พ.ศ.1000
โดยอาศัยอรรถกถาภาษาสิงหลซึ่งนอกจากจะเป็ นคัมภีร์อธิบ ายขยายความพระสูตรที่มีขนาดยาว
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สอง ปรัชญาและศาสนาในยุคของพระพุทธเจ้าและข้อมูลทางภูมิศาสตร์
อินเดียในด้ านสังคม การเมื

ในทีฆนิกายแล้ ว ยังให้ ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ นิทานพื ้นบ้ าน เรื่ องเล่าเกี่ ยวกับประวัติศาสตร์
และอื่นๆ อันทรงคุณค่าในสมัยโบราณ เช่น ประวัติการแต่งอรรถกถา เหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้ าทรง
แสดงยมกปาฏิ ห าริ ย์ ประวัติแ ละแผนการปลงพระชนม์ พ ระบิด าเพื่ อ ชิ ง บัลลัง ก์ ข องพระเจ้ า
อชาตศัตรู การพรรณนาภูมิศาสตร์ ของสถานที่ตา่ งๆ เช่น แคว้ นอังคะ แคว้ นโกศล เมืองราชคฤห์30
2.5 พระปปั ญจสู ทนี

เป็ นอรรถาธิ บ ายมัช ฌิม นิ กาย พระสุตตัน ตปิ ฎก

พระพุทธโฆสาจารย์แต่งตามคาอาราธนาของพระพุทธมิตตะซึ่งเป็ นเพื่อนและเป็ นศิษย์ร่วมสานักที่
มยุรรู ปัฏ ฏนะในอินเดียใต้ เมื่ อใกล้ จะถึง พ.ศ. 1000

โดยอาศัยอรรถกถาภาษาสิง หลชื่ อ

มหาอรรถกถาซึ่งนอกจากจะเป็ นคัมภีร์อธิบายขยายความเนื ้อหาทางธรรมในพระสูตรขนาดกลาง
ในมัชฌิมนิกายทัง้ 152 สูตรแล้ ว ยังให้ ข้อมูลรายละเอียดทางประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และอื่นๆ
เช่ น ประวัติ ข องพระเจ้ า มหามัน ธาตุใ นกุรุ ช นบทและอานุภ าพแห่ ง จัก รรั ต นะของพระองค์
ภูมิศาสตร์ ของเทือกเขาหิมาลัย เมืองเวสาลี เมืองราชคฤห์ วัดโฆสิตาราม ภูมิศาสตร์ ของแม่น ้า
ต่างๆ ในอินเดีย เช่น คงคา ยมุนา พาหุกา สุนทริกา สรัสสตีและพหุมตี31
2.6 พระมโนรถปูรณี

เป็ นอรรถาธิ บายอังคุตตรนิกาย พระสุตตันตปิ ฏก

พระพุทธโฆสาจารย์แต่งตามคาอาราธนาของพระ (ภทันตะ) โชติปาลเถระและพระอาชีวกะซึ่งเคย
28

คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วรรณคดีบาลี, 51 - 53.

29

ท้ ายเรื่องไตรภูมิเรียกว่าพระมังคลวิลาสนี

30

คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วรรณคดีบาลี, 53 - 54.

31

เรื่องเดียวกัน, 55.
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อยู่ร่วมสานักมหาวิหารในศรี ลงั กา คัมภีร์นี ้นอกจากจะอธิบายหลักธรรมสาคัญแล้ ว ยังกล่าวถึง
ประวัติพระสาวก สาวิกาองค์สาคัญๆ เกื อบทัง้ หมด และสถานที่ที่พระพุทธเจ้ าเสด็จจาพรรษา
ตังแต่
้ พรรษาที่ 1 ถึงพรรษาที่ 4532
2.7 พระธรรมชาตก 33

ชาตกัฏฐกถาหรื ออรรถาธิบายขุททกนิกาย ชาดก

พระสุตตันตปิ ฎก พระพุทธโฆสาจารย์แต่งตามคาอาราธนาของพระอัตถทัสสี พระพุทธมิตตะและ
พระพุทธปิ ยะ เพื่ออธิบายความในชาดกแห่งขุททกนิกาย ในพระสุตตันตปิ ฎก อรรถกถาชาดก
มีช าดก 547 เรื่ อง เรื่ องราวที่ ปรากฏในอรรถกถาชาดก นอกจากประมวลอรรถกถาเก่าๆ ใน
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ประมวลเรื่ องต่างๆ จากดิส
นแดนหลายแห่งด้ วย เช่น กรี ก และเปอร์ เซียร์

พระพุทธศาสนาแล้ ว ยังได้ จากวรรณคดีเก่าแก่ในศาสนาพราหมณ์ ศาสนาเชน เป็ นต้ น รวมทัง้
2.8 พระมธุ รัตนปู รณี วิลาสินี35

34

เป็ นอรรถาธิ บายขุททกนิกาย พุทธวงศ์

พระสุตตันตปิ ฎก พระพุทธัตตะประพันธ์ขึ ้น จัดเป็ นอรรถกถาประมวลความที่แต่งโดยปริ วรรต
จากคัม ภี ร์มหาอรรถกถาในรู ปภาษาสิง หลมาเป็ นภาษามคธ ตามคาอาราธนาของศิษย์ชื่ อว่า
พุทธสีหะ36
2.9 พระวิสุทธิมรรค

พระพุทธโฆสาจารย์ประพันธ์ ขึ ้นเมื่ อประมาณพุทธ

ศตวรรษที่ 10 เป็ นคัมภีร์สาคัญในพุทธศาสนานิกายเถรวาทซึ่งได้ รับการยกย่องว่า เป็ นสารานุกรม
ของพุทธศาสนา คัมภีร์วิสทุ ธิมรรคเป็ นงานเขียนสรุปสารัตถะของพระไตรปิ ฎกที่ประมวลธรรมใน
คัมภี ร์พระไตรปิ ฎกมาแสดงเป็ นหมวดหมู่โ ดยตัง้ เป็ นคาถาม - คาตอบ แบ่งเป็ น 3 ภาคใหญ่ ๆ
ถื อแนววิสุทธิ 7 ประการเป็ นหลัก

โดยขยายสี ลวิสุทธิ ออกเป็ นนิเทศหนึ่ง ต่างหาก เรี ยกว่า

สี ล นิ เ ทศ แยกจิ ต วิ สุ ท ธิ อ อกเป็ นนิ เ ทศหนึ่ ง เรี ยกว่ า สมาธิ นิ เ ทศ และแยกปั ญญาวิ สุ ท ธิ
ทัง้ 5 ออกเป็ นอีกนิเทศหนึง่ เรี ยกว่า ปั ญญานิเทศ รวมทังสิ
้ ้นมี 23 นิเทศ

32

คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วรรณคดีบาลี, 56 – 57.

33

ท้ ายเรื่องไตรภูมิเรียกว่าพระธาเตการตกถา

34

คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วรรณคดีบาลี, 59 - 60.

35

ท้ ายเรื่องไตรภูมิเรียกว่าพระธัมมรัตถวิลาสินี

36

พระคันธสาราภิวงศ์, ผู้แปล, อภิธัมมาวตาร (กรุงเทพฯ: หจก. ไทยรายวันการพิมพ์, 2549), (33).
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2.10 อรรถกถาฎีกา พระอภิธรรมาวตาร คัมภีร์อภิธัมมาวตารเป็ นคัมภีร์ชี ้แนะ
พระอภิ ธ รรม เป็ นอรรถกถาสั ง เขปที่ ย่ อ ความจากพระอภิ ธ รรมปิ ฎกและอรรถกถาของ
พระพุทธโฆสาจารย์ เป็ นผลงานของท่านพระพุทธทัตตเถระเป็ นชาวทมิฬ เกิดที่ เมืองอุครปุระ
แคว้ นโจฬะ ประเทศอินเดีย พระพุทธทัตตเถระน่าจะมีชีวิตอยูร่ าวปลายพุทธศตวรรษที่ 9 ท่านเป็ น
ผู้คงแก่เรี ยนและได้ เดินทางไปศึกษาที่ประเทศลังกา ณ สานักมหาวิหารซึ่งได้ รับการยกย่องว่าเป็ น
สานักใหญ่มาตรฐานการศึกษาสูง สืบทอดคาสอนดังเดิ
้ มของนิกายเถรวาทอย่างแท้ จริ ง คัมภีร์นี ้
แต่งตามคาอาราธนาของพระสุมติเถระ คัมภี ร์อภิธัมมาวตารมีอายุเก่าแก่กว่าคัมภี ร์อรรถกถา

คัมอ
ภี ร์ส
อภิม
ธ ั ม ุด
มาวตารนั
บเป็ นอรรถกถาสัง เขปฉบับแรกของ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
พระอภิธรรมปิ ฎก พระพุส
ทธทัตตเถระถือเป็ นบิดาแห่งการรจนาอรรถกถาสังเขปของคัมภีร์ ศาสนา
สัง เขป พระอภิ ธ รรมเล่ม อื่ น

พุทธนิกายเถรวาท37 ฎีกาของพระอภิธรรมาวตาร มีชื่อว่า อภิธรรมมัตถวิภาวินี38

เนื ้อหาของ

คัมภีร์แบ่งเป็ น 24 ปริจเฉท ดังนี ้
ปริ จเฉทที่ 1 จิตตนิเทศ กล่าวถึงปรมัตถธรรม 4 ลักษณะของจิต ความหมาย
ของจิ ต ประเภทของจิ ต กุศ ลจิ ต กามาวจรกุ ศ ลจิ ต รู ป าวจรกุศ ลจิ ต อรู ป าวจรกุศ ลจิ ต
โลกุตตรจิต คาถาสรุปกุศลจิต อกุศลจิต โลภมูลจิต โทสมูลจิต โมหมูลจิต คาถาสรุปอกุศลจิต
อัพ ยากตจิ ต วิปากจิ ต กามาวจรวิ ปากจิ ต รู ปาวจรวิปากจิ ต อรู ปาวจรวิปากจิ ต โลกุตตรวิปากจิต อกุศลวิปากจิต คาถาสรุปวิปากจิต เหตุที่ไม่มีโลกุตตรกิริยาจิต คาสรุปกิริยาจิตและจิต
ที่มิใช่กิริยาจิต คาถาสรุปจิต 89 ดวง
ปริจเฉทที่ 2 เจตสิกนิเทศ ความหมายของเจตสิก เจตสิกที่ประกอบในกามาวจร
จิ ต เจตสิ กที่ ป ระกอบในรู ปวาจรจิ ต เจตสิกที่ ประกอบในอรู ปาวจรจิ ต เจตสิกที่ ประกอบใน
โลกุตตรจิต เจตสิกที่ประกอบในอกุศลจิต เจตสิกที่ประกอบในโลภมูลจิต เจตสิกที่ประกอบใน
โทสมูล จิ ต เจตสิ กที่ ป ระกอบในโมหมูล จิ ต อัพ ยากตเจตสิก เจตสิกที่ ประกอบในกามาวจรวิปากจิ ต เจตสิ กที่ ประกอบในรู ปาวจรวิปากจิต เป็ นต้ น เจตสิกที่ ประกอบในอกุศลวิปากจิ ต
อัพยากตเจตสิกฝ่ ายกิริยา

37

พระคันธสาราภิวงศ์, ผู้แปล, อภิธัมมาวตาร, (31)-(34).

38

คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วรรณคดีบาลี,186-187.
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ปริ จ เฉทที่ 3 เจตสิกวิภ าคนิเทศ

กล่าวถึงเจตสิก 52 ดวง จิ ต 121 ดวง

อวินิพโภคเจตสิก 8 สัมปโยคนัย จาแนกจิตโดยองค์ฌาน จาแนกจิตโดยอินทรี ย์ จาแนกจิตโดย
องค์มรรค จาแนกจิตโดยพละ
ปริจเฉทที่ 4 เอกวิธาทินิเทศ กล่าวถึงจาแนกจิตโดยประเภท จาแนกจิตโดยวัตถุ
จาแนกจิตโดยอารมณ์ จาแนกจิตโดยเหตุ จาแนกจิตที่เป็ นเหตุให้ รูปเกิดขึ ้นเป็ นต้ น จาแนกจิต
โดยกิจ จาแนกจิตโดยวิญญาณ วิญญาณธาตุ และอารมณ์ ประเภทของจิตโดยอารมณ์
ปริ จเฉทที่ 5 ภูมิปคุ คลจิตตุปปั ตตินิเทศ กล่าวถึงคติ 5 ภพ 3 ภูมิ 30 บุคคล 20
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รูปพรหม จิตที่เกิดแก่อรูปสพรหม จาแนกจิตโดยบุคคล 12

ตามปฏิสนธิ บุคคล 11 จาพวก การเกิดขึ ้นของจิตตามภูมิ การจาแนกจิตโดยบุคคล จิตที่เกิดแก่
ปริ จเฉทที่ 6 อารัมมณวิภาคนิเทศ กล่าวถึงอารมณ์ 6 รูปารมณ์ สัททารมณ์

คันธารมณ์ รสารมณ์ โผฏฐัพพารมณ์ ธรรมารมณ์ จาแนกอารมณ์ 6 โดยภูมิ การทักท้ วงเรื่ อง
อารมณ์ การเฉลย ประเภทของอารมณ์ ปริ ตตารมณ์ อารมณ์ 5 ปั จจุบนั อารมณ์ จาแนกจิต
โดยภูมิ จาแนกจิตโดยปริตตารัมมณติกะ จาแนกจิตโดยอตีตารัมมณติกะ จาแนกจิตโดยอารมณ์
อารมณ์ของจิตแต่ละดวง
ปริ จเฉทที่ 7 วิปากจิตตัปปวัตตินิเทศ กล่าวถึงกรรมและวิบาก การให้ ผลของ
กามาวจรกุศลกรรม การให้ ผลต่างกันของกรรม มติของพระติปิฏกจูฬนาคเถระ เจตนาดวงหนึ่ง
ก่อให้ เกิด วิปากจิต 16 ดวง การเกิดเวทนาตามอารมณ์และการกาหนดตทารัมมณจิต การเกิด
ปฏิ สนธิ ด้วยติเ หตุกกรรมอย่างยิ่ง ยวด กรรมเดี ยวย่อมก่อให้ เกิดปฏิ สนธิ จิตหนเดียว การเกิ ด
ทวิเหตุกปฏิสนธิด้วยทวิเหตุกกรรมอย่างยิ่งยวด การเกิดอเหตุกปฏิสนธิด้วยทวิเหตุกกรรมอย่าง
อ่อน การเกิด ตทารมณจิตต่อจากอกุศลชวนจิต มติของพระมหาธรรมรักขิตเถระ อาคันตุกภวังค์
นิยามธรรม 5
ปริ จเฉทที่ 8

ปกิณณกนิเทศ การเปรี ยบวิถีจิตเหมือนแมงมุม อารมณ์หนึ่งๆ

ย่อมมาปรากฏในทวารทังสอง
้
การเกิดขึ ้นของอาวัชชนจิตเป็ นต้ น เหตุเกิดของจักขุวิญญาณจิต
เป็ นต้ น ปฏิ ส นธิ จิ ต 19 ดวง อารมณ์ 3 ของปฏิ ส นธิ จิ ต อารมณ์ ข องกามาวจรปฏิ ส นธิ
ตทารั ม มณจิต 11 ดวง จ าแนกตทารมณ์ โดยภูมิ การไม่เกิ ดตทารมณ์ ในรู ปภูมิและอรู ปภูมิ
การเกิ ด จัก ขุวิ ญ ญาณจิ ต เป็ นต้ น ในรู ป ภู มิ การไม่ เ กิ ด ตทารมณ์ ต่อ จากมหัค คตชวนะและ
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โลกุตตรชวนะ การไม่เกิดตทารัมมณจิตต่อจากกามาวจรชวนะบางดวง การเกิดตทารมณ์ ทาง
มโนทวาร การเกิดวิถีจิตทางมโนทวาร อกุศลวิบาก 84 อย่าง อกุศลปฏิสนธิ 11 อย่าง กิริยาจิต
ย่อมให้ ผลไม่ได้ ความหมายของปั จจัย ความหมายของเหตุ เหตุ 6 ความเป็ นอุปการะของเหตุ 6
อธิบดี 4
ปริ จเฉทที่ 9

ปุญญวิปากปั จจยนิเทศ ภพ 3 เป็ นต้ น ความเป็ นปั จจัยของ

ปุญญาภิสงั ขาร ความเป็ นปั จจัยของอปุญญาภิสังขาร ความเป็ นปั จจัยของอาเนญชาภิสงั ขาร
การให้ ผลของปุญญาภิสงั ขาร การให้ ผลของอปุญญาภิสงั ขาร การให้ ผลของอาเนญชาภิสงั ขาร
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การทักท้ วงและการเฉลยส

การเกิดขึ ้นของปฏิสนธิจิตและจุติจิต โทษในการถือเอาเอกัตตนัย โทษในการถือเอานานัตตนัย
ปริ จเฉทที่ 10

มหาภู ต รู ป 4 อุป าทายรู ป 24

รู ปวิภาคนิเทศ กล่าวถึงความหมายของรู ป รู ป 2 ประเภท
ความหมายของอุป าทายรู ป ความหมายของธาตุ 4

ธรรมววัตถาน 4 ลักษณะเป็ นต้ นของธาตุ 4 ความหมายของจักษุ ประเภทของจักษุ ปั ญญาจักษุ
5 ประเภท สสั ม ภารจั ก ษุ จั ก ขุ ป ระสาท โสตประสาท ฆานประสาท ชิ ว หาประสาท
กายประสาท ลักษณะเป็ นต้ นของปสาทรูป การคัดค้ านมติอื่น ความหมายของลักษณะเป็ นต้ น
ของโคจรรู ป อิ ตถิ นทรี ย์ ปุริ สิ น ทรี ย์ ลักษณะเป็ นต้ นของอิต ถิ น ทรี ย์แ ละปุริ สิน ทรี ย์ ชี วิต รู ป
หทัย วัต ถุ อาหารรู ป กายวิ ญ ญัติ วจี วิ ญญัติ อากาสธาตุ ลหุต ารู ป เป็ นต้ น อุปจยรู ป และ
สันตติรูป ชรารูป อนิจจตารูป ปกิณกะ 7 หมวด การประมวลรูป เหตุเกิดของรูป รูปที่เกิดจาก
กรรมเป็ นต้ นและรู ปที่มีปัจจัยปรุ งแต่ง ความเป็ นหญิงเป็ นต้ นมีอยู่ทวั่ ร่ างกาย เอกวิธนัยเป็ นต้ น
การเกิดขึ ้นของรูป รูปกลาปในปฏิสนธิกาล รูปกลาปในปวัตติกาล
ปริ จเฉทที่ 11 นิพพานนิเทศ ความหมายของพระนิพพาน ลักษณะเป็ นต้ นของ
พระนิพพาน พระนิพพานมีอยู่จริ ง ความสิ ้นกิเลสอย่างเดียวไม่ใช่พระนิพพาน พระนิพพานเป็ น
ความสิ น้ กิ เ ลสโดยอ้ อ ม อรหัตตผลเป็ นความสิ น้ กิ เลสโดยอ้ อม ความสิ น้ กิ เลสชั่วขณะไม่ใ ช่
พระนิพ พาน ความสิน้ กิ เลสที่ ยัง ไม่เกิ ดขึน้ ไม่ใช่พ ระนิพ พาน พระนิพ พานไม่มี ปัจจัยปรุ ง แต่ง
พระนิพพานเป็ นสภาพหลุดพ้ น พระนิพพานมีอยู่โดยสภาวะ บัญญัติไม่ใช่พระนิพพาน ความสิ ้น
กิเลสที่ยังไม่เกิดขึน้ ไม่ใช่พระนิพพาน พระนิพพานไม่มีปัจจัยปรุ งแต่ง พระนิพพานเป็ นสภาพ
หลุดพ้ น พระนิพพานมีอยูโ่ ดยสภาวะ บัญญัตไิ ม่ใช่พระนิพพาน
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ปริ จเฉทที่ 12 ปั ญญัตตินิเทศ ประเภทของบัญญัติ อรรถบัญญัติ นามบัญญัติ
บัญญัติ 3 ประเภท ตัชชาบัญญัติ อุปาทาบัญญัติ อุปนิธาบัญญัติ คาสรุปบัญญัติ
ปริ จเฉทที่ 13

การกปฏิเวธนิเทศ ผู้ทากรรมและผู้เสวยผลกรรมไม่มีจริ งโดย

ปรมัตถ์ โทษในการเชื่อว่าอัตตาคือเจตนา โทษในการเชื่อว่าอัตตาต่างจากเจตนาโดยลักษณะ
โทษในการเชื่ อถื อว่าอัตตาต่างจากเจตนาโดยสถานที่ การแสดงธรรมโดยประกอบใช้ สมมุติ
บัญญัติ
ปริจเฉทที่ 14 รูปวจรสมาธิภาวนานิเทศ กล่าวถึงศีลเป็ นพื ้นฐานของการปฏิบตั ิ
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ส 10 ทาให้เกิดอุปจารสมาธิเท่านัน้ กรรมฐาน 11 ทาให้เกิดรูปฌาน
กรรมฐาน

ธรรม ปลิโพธ 10 องค์คณ
ุ ของผู้สอนกรรมฐาน จริ ต 6 จริ ต 24 กรรมฐานที่เหมาะสมแก่จริ ต
กรรมฐาน 40

กรรมฐาน 11 ทาให้ เ กิ ดปฐมฌาน กรรมฐานที่ ท าให้ เ กิ ดรู ปฌานเบื อ้ งต่ า 3 และฌานที่ 4
กรรมฐานที่ควรขยายมี 10

กรรมฐาน 22 ทาให้ เกิดปฏิภาคนิมิต กรรมฐานที่เกิดในภูมิต่างๆ

กรรมฐานที่พึงกาหนดด้ วยการเพ่งดูหรื อสาธยาย กรรมฐานที่ก่อให้ เกิดฌานต่างๆ ข้ อปฏิบตั ิของ
ผู้ส อนกรรมฐาน ข้ อ ปฏิ บัติข องผู้เ รี ยนกรรมฐาน การจัด ท าดวงกสิ ณ ขนาดของดวงกสิ ณ
การปรารภความเพียร วิธีเพ่งกสิณ อุคคหนิมิต ปฏิภาคนิมิต ความต่างกันระหว่างอุคคหนิมิต
กับปฏิภาคนิมิต ลักษณะของปฏิภาคนิมิต อุปจารสมาธิ และอัปปนาสมาธิ ความต่างกันของ
สมาธิทงสอง
ั้
ควรรักษาปฏิภาคนิมิต วิธีรักษาปฏิภาคนิมิต อัปปนาโกศล 10 ประการ ไม่ควรละ
ความเพียร ควรปรับวิริยะกับสมาธิ การบรรลุปฐมฌาน การได้ ชื่อว่าบริ กรรมเป็ นต้ น จิตดวงที่ 6
และที่ 7 ไม่เป็ น ชวนะ นิวรณ์ 5 สมาธิเป็ นปฏิปักษ์ ตอ่ กามฉันทะ ปี ติเป็ นปฏิปักษ์ ตอ่ พยาบาท
วิตกเป็ นปฏิ ปักษ์ ต่อถี นมิทธะ สุขเป็ นปฏิปักษ์ ต่ออุทธัจจะและกุกกุจจะ วิจ ารเป็ นปฏิปักษ์ ต่อ
วิจิกิจฉา การเข้ าฌานสมาบัติ วิธีขยายปฏิภาคนิมิต วสีภาวะ 5 อย่าง โทษในความไม่ชานาญ
ในฌาน ฌานที่เสื่อมไป ฌานที่ตงอยู
ั ้ ่ ฌานที่เจริ ญขึ ้น ฌานที่เป็ นเหตุให้ บรรลุธรรม การบรรลุ
ทุตยิ ฌาน การบรรลุตติยฌาน การบรรลุจตุตถฌาน ฌานตามจตุกกนัยและปั ญจกนัย
ปริ จ เฉทที่ 15

อรู ปาวจรสมาธิ ภ าวนานิเทศ อากาสานัญจายตนฌาน

วิญญาณัญจายตนฌาน อากิญจัญญายตนฌาน เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน
ปริจเฉทที่ 16 อภิญญานิเทศ กล่าวถึงอภิญญาเป็ นเครื่ องประดับ ประโยชน์ของ
อภิญญา อภิญญา 5 ทิพโสตญาณ เจโตปริยญาณ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ทิพยจักษุญาณ
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ปริ จเฉทที่ 17

อภิญญารัมมณนิเทศ กล่าวถึงอารมณ์ 6 ของอิทธวิธญาณ

อารมณ์ 4 ของทิพโสตญาณ อารมณ์ 8 ของเจโตปริ ยญาณ อารมณ์ 8 ของปุพเพนิวาสานุสตติ
ญาณ อารมณ์ 4 ของทิพยจักษุ ญาณ อารมณ์ 8 ของอนาคตังสญาณ อารมณ์ 5 ของยถากัม
มุปคญาณ
ปริ จ เฉทที่ 18 ทิ ฏ ฐิ วิ สุท ธิ นิ เ ทศ กล่ า วถึ ง อุเ ทศของปั ญ ญา องค์ ธ รรมและ
ความหมายของปั ญญา ความต่างกันของสัญญา วิญญาณ และปั ญญา ลักษณะของต้ นของ
ปั ญ ญา ประเภทของปั ญ ญา เหตุใ นการบรรลุป ฏิ สัม ภิ ท าญาณ วิ ธี เ จริ ญ ปั ญ ญา ขัน ธ์ 5

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส่ 19 กังขาวิตรณวิสทุ ธินิเทศ กล่าวถึงกังขาวิตรณวิสุทธิ การกาหนด
ปริ จเฉทที

การกาหนดรูปนาม ลักษณะของรูปนาม ไม่มีสิ่งอื่นนอกจากรูปนาม การเกิดขึ ้นของทิฏฐิ วิสทุ ธิ

เหตุปัจจัยของนาม การกาหนดเหตุปัจจัยของรูปนามด้ วยกรรมและวิบาก การเกิดขึ ้นของกังขา
วิตรณวิสทุ ธิ
ปริ จ เฉทที่ 20 มัค คามั ค คญาณทัส สนวิ สุ ท ธิ นิ เ ทศ กล่ า วถึ ง การก าหนดรู้
ความเกิ ด ดับโดยสัง เขปและพิส ดาร วิปัสสนูป กิ เลส 10

ผู้ไ ม่เกิ ดและผู้เกิ ดวิปัส สนูปกิ เลส

แสงสว่าง ปิ ติ ปั สสัทธิ อุปกิ เ ลส 7 มีญาณเป็ นต้ น คาอธิ บายของอุปกิเลส การเสื่อมไปของ
ภาวนา มัคคามัคคญาณทัสสนวิสทุ ธิ
ปริ จเฉทที่ 21 ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ นิเทศ กล่าวถึงปฏิปทาญาณทัสสนวิสทุ ธิ วิธีปฏิบตั ติ ามลาดับ การเกิดมรรคจิต
ปริ จเฉทที่ 22 ญาณทัสสนวิสุทธิ นิเทศ กล่าวถึง โคตรภูญาณเป็ นอัพโหหาริ ก
ญาณ มรรคญาณที่ 1 การเกิ ด ผลจิ ต พระโสดาบัน ปั จจเวกขณญาณ พระโสดาบัน
ปั จจเวกขณญาณ มรรคญาณที่ 2 พระสกทาคามี มรรคญาณที่ 3 พระอนาคามี มรรคญาณที่ 4
พระอรหันต์
ปริ จเฉทที่ 23 กิเลสปหานกถา กล่าวถึงกิเลสธรรมที่พึงละได้ ด้วยมรรคญาณ
การกาจัดกิเลสของมรรคญาณ มรรคกิจ 4
ปริ จเฉทที่ 24 ปั จจยนิเทศ กล่าวถึงคาปฏิญญา ปั จจัย 24 อย่าง การเป็ น
ปั จจัยของรูปและนาม จาแนกปั จจัย 24 เป็ นรูปและนาม จาแนกปั จจัย 24 โดยกาล
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2.11 พระอภิธรรมสังคห39 เป็ นผลงานของพระอนุรุทธเถระแห่งพม่า กล่าวกัน
ว่าเป็ นบุคคลรุ่ นเดียวกับพระพุทธโฆษาจารย์ พระอนุรุทธเป็ นพระอรรถกถาจารย์ที่มีชื่อเสียงราว
พุทธศักราช 953 อภิธัมมัตถสังคหะ เป็ นวรรณคดีประเภทสังคหะ ซึ่งวิเคราะห์ธรรมะเรื่ องใดเรื่ อง
หนึ่ง จัดเป็ นคัมภีร์ประเภทแรก คือสรุ ปความจากพระอภิธรรมปิ ฎก เป็ นงานสังคหะที่มีชื่อเสียง
ที่สดุ ของพระอภิธรรมปิ ฎก40
2.12 พระสารั ตถปกาสินี

เป็ นอรรถาธิบายสังยุตตนิกาย พระสุตตันตปิ ฏก

พระพุทธโฆษาจารย์เป็ นผู้รจนาคัมภีร์นี ้ขึ ้นเพื่อขยายความในสังยุตตนิกาย41

ฎีอ
กาส
คือม
คัมุด
ภีรก
์ อธิล
บายเนื
้อความของอรรถกถาให้ เข้ าใจง่าย
ห
ก
ั
า
น
ง
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เกิ ดขึน้ ภายหลัง คัม ภี ร์อส
รรถกถา เป็ นคัม ภี ร์หนึ่ง ที่ เป็ นคู่มื อหรื อกุญแจในการศึกษาหลักธรรม
3. ฎีกา – อนุฎีกา

คาสอนของพระพุทธเจ้ า42 ฎีกาเป็ นคัมภีร์สาคัญลาดับที่ 3 อนุฎีกา คือ ฎีกาใหม่ที่แต่งเพิ่มเติมขึ ้น

ภายหลังเพื่ออธิบายเนื ้อความในคัมภีร์ฎีกาให้ มีความชัดเจนยิ่งขึ ้น 43 เป็ นคัมภีร์สาคัญลาดับที่ 4
ฎีกาและอนุฎีกาที่ได้ รับการอ้ างถึงในไตรภูมิพระร่วงนัน้ มีดงั นี ้
3.1 พระสารั ตถทีปนี เป็ นฎีกาของพระวินยั พระสารี บตุ รเป็ นพระเถระผู้เป็ น
หัวหน้ าคนสาคัญในการเขียนฎีกาในสมัยของพระเจ้ าปรักกรมพาหุที่ 1 แห่งลังกา พระสารี บตุ รได้
ชี ้แจงถึงจุดมุง่ หมายในการแต่งฎีกาไว้ วา่ ต้ องการจะเขียนฎีกาที่อ่านเข้ าใจง่ายและมีความสมบูรณ์
พร้ อมในทุกด้ าน44
3.2 พระสินาโรถปกาสินี45 (ลีนตั ถปกาสินี) เป็ นฎีกาพระวินยั ปิ ฎก
3.3 พระลั กษณาภิธรรม หรื อลักขณาภิ ธรรม เป็ นชื่ ออีกชื่อหนึ่งของคัมภี ร์
อภิ ธัม มัต ถวิภ าวิ นี ฎี ก าซึ่ง เป็ นอนุฎี ก าที่ พ ระสุมัง คลาจารย์ เ ป็ นผู้แต่ง กล่า วถึ ง เนื อ้ หาเรื่ องจิ ต
เจตสิก รูป นิพพานซึง่ เป็ นเนื ้อหาหลักของอภิธรรม46
39

ท้ ายเรื่องไตรภูมิเรียกว่าพระอภิธมั มัตถสังเคราห์

40

คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วรรณคดีบาลี, 185 - 186.

41

เรื่องเดียวกัน, 180.

42

เรื่องเดียวกัน, 73- 76.

43

คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วรรณคดีบาลี, 76.

44

นิยะดา เหล่าสุนทร, ไตรภูมพ
ิ ระร่ วงการศึกษาที่มา, 180.

45

ในตอนท้ ายไตรภูมิพระร่วงเรี ยกว่าพระลีนมารถปกาสินี
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4. ปกรณ์ วิเสส เป็ นคัมภีร์หรื อหนังสือที่พิเศษ หรื อแตกต่างไปจากคัมภีร์ทงหลายที
ั้
่มี
อยู่เดิม ที่ไม่ได้ แต่งอธิบายธรรมะตามคัมภีร์ใดคัมภีร์หนึ่งโดยเฉพาะ แต่เป็ นคัมภีร์ที่แต่งขึ ้นเพื่อ
แสดงความคิดเห็นอันเป็ นภูมิร้ ู หรื อภูมิธรรมของท่าน มุ่งอธิบายหัวข้ อธรรมหรื อเกล็ดความรู้ต่างๆ
ตลอดจนประวัติและตานาน โดยศึกษาค้ นคว้ าและรวบรวมข้ อมูลจากคัมภีร์ต่างๆ ตามเนื ้อหาที่
กาหนด47 ไตรภูมิพระร่วงกล่าวถึงปกรณ์วิเสสต่าง ๆ ดังนี ้
4.1 พระมิลินทปั ญหา

มิลินทปั ญหาเป็ นวรรณคดีพระพุทธศาสนาที่สาคัญ

มากที่สุดชิ ้นหนึ่ง วินเทอร์ นิทซ์ปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาได้ จดั มิลินทปั ญหาไว้ ในลาดับแรกสุด
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สปำระเภทอรรถกถาชิ ้นแรกสุดซึ่งประพันธ์ขึ ้นในราวต้นคริสต์ ศกั ราชที่ 1
มิลินทปั ญหาเป็ นวรรณคดี
ของวรรณคดีบาลีประเภทอรรถกถา (Non-Canonical

Pālī-Literature)

และเป็ นคัมภีร์เดียวที่ไม่ได้ ประพันธ์ในศรี ลงั กา แต่ประพันธ์ในอินเดียตะวันตกเฉียงเหนือ ปราชญ์
ต่างเห็นว่ามิลินทปั ญหานันได้
้ เค้ าโครงเรื่ องมาจากเรื่ องจริ งในประวัติศาสตร์ ของพระมหากษัตริ ย์
เชื ้อสายกรี กนามว่าเมนันโดร (Menandros) ซึ่งน่าจะครองราชย์อยู่ในอินเดียช่วงประมาณ 100 ปี

้ มทีประพันธ์ด้วยภาษาสันสกฤตซึ่งไม่ปรากฏนามผู้แต่ง และ
ก่อนคริสตกาล48 มิลินทปั ญหานันเดิ
ต้ นฉบับภาษาสันสกฤตนันได้
้ สญ
ู หายไปแล้ ว คงเหลือแต่ฉบับภาษาบาลีที่พบในประเทศศรี ลงั กา
เท่านันซึ
้ ง่ กล่าวกันว่า ท่านพระติปิฏกจุฬาภัยเป็ นผู้ประพันธ์ 49 คัมภีร์มิลินทปั ญหาได้ รับการยกย่อง
จากปราชญ์ ท างพระพุท ธศาสนาหลายท่ า น อาทิ พระพุท ธโฆษาจารย์ พ ระอรรถกถาจารย์
ผู้มีชื่อเสียงที่สดุ ท่านหนึง่ ในคริสต์ศตวรรษที่ 5 ท่านยกย่องมิลินทปั ญหาว่าเป็ นคัมภีร์ชนสู
ั ้ งซึ่งอาจ
เที ยบชัน้ ได้ กับคัม ภี ร์ พ ระไตรปิ ฎก และท่านยัง ใช้ คัม ภี ร์ มิ ลิน ทปั ญหาเป็ นหลักวินิจ ฉัยหนัง สื อ
อรรถกถาของท่านด้ ว ย อี ก ท่า นหนึ่ง คื อศาสตราจารย์ ริส เดวิ ดส์ (Rhys
46

Davids)

ผู้แปล

สาวิตรี แสนสว่าง, “การศึกษาวิเคราะห์ คาภาษาตระกูลไทในไตรภูมกิ ถา” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2537), 16.
47
48

คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วรรณคดีบาลี, 101.
Maurice Winternitz, History of Indian Literature, Vol. II, Trans. S. Ketkar and H. Khon. 3rd ed.

(Delhi: Munhiram Manoharlal, 1991), 174-175.
49

มหาเถรสมาคม, มิลินทปั ญหา, พิมพ์ครัง้ ที่ 8 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ มหามกุฏราชวิทยาลัย , 2536. พิมพ์

เนื่องในงานฉลองพระชนมายุ 80 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร (สุวฑั ฒนมหาเถระ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ ณา
ยก วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ 3 ตุลาคม 2536), (29).
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มิลินทปั ญหาเป็ นภาษาอังกฤษ ท่านยกย่องว่ามิลินทปั ญหาเป็ นหนังสือที่แต่งดีนบั เป็ นสุดยอด
คัม ภี ร์หนึ่ง ของพระพุทธศาสนาและคัม ภี ร์ที่แต่ง ได้ ใกล้ เคียงกับมิ ลินทปั ญหานี ก้ ็ มี เพี ยงคัม ภี ร์
วิสุทธิมรรคของท่านพระพุทธโฆษาจารย์ 50 ปั จจุบนั คัมภีร์มิลินทปั ญหาคงมีต้นฉบับภาษาบาลี
อยู่ใ นประเทศศรี ลัง กา พม่ า และไทย ได้ มี ก ารแปลถ่ า ยทอดไปในหลายๆ ประเทศที่ นับ ถื อ
พระพุทธศาสนา เช่น แปลเป็ นภาษาอังกฤษ จีน รวมทังภาษาไทย
้
ผลงานที่แปลเป็ นภาษาไทยนัน้
มี 4 ฉบับ คือ ฉบับแปลครั ง้ กรุ ง ศรี อยุธ ยา ฉบับแปลในรั ช กาลที่ 3 ฉบับแปลในมหามกุฎ ราช
วิทยาลัย51 และฉบับที่แปลโดย ปุ้ย แสงฉาย
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ชื่อเสียงกับพระเจ้ ามิลินท์สหรื อพระเจ้ าเมนันเดอร์ กษัตริ ย์แห่งกรี ก เนื ้อหามิลินทปั ญหาแบ่งเป็ น 6
มิลินทปั ญหาเป็ นเรื่ องราวการสนทนาธรรมระหว่างพระนาคเสนเถระผู้มี

ส่วน คือ

1. บุพพโยค ว่าด้ วยบุพพกรรมและประวัติของพระนาคเสนและพระเจ้ า
มิลินท์
2. มิลินทปั ญหาว่าด้ วยปั ญหาเงื่อนเดียว
3. เมณฑกปั ญหาว่าด้ วยปั ญหาสองเงื่อน
4. อนุมานปั ญหาว่าด้ วยเรื่ องที่ร้ ูโดยอนุมาน
5. ลักขณปั ญหาว่าด้ วยลักษณะแห่งธรรมต่างๆ
6. อุปมากถาปั ญหาว่าด้ วยเรื่ องที่จะพึงทราบด้ วยอุปมา
4.2 พระชินาลังการ หรื อคัมภีร์ชินาลังการ พระพุทธรักขิตเป็ นผู้ประพันธ์ขึ ้น
เมื่ อพุทธศักราช 700

เป็ นงานประพันธ์ ประเภทร้ อยกรอง จ านวน 271 บท แต่ง ด้ วยฉันท์

12 ประเภท เนื ้อหาของพระชินาลังการ กล่าวถึงพุทธประวัติ เริ่ มตังแต่
้ การประสูติ ตรัสรู้ จนถึง
ปริ นิพพาน

นิยะดา เหล่าสุนทร ได้ ตงข้
ั ้ อสังเกตว่าคัมภีร์ชินาลังการที่ระบุไว้ ในบานแผนกของ

50
51

คานา.

Maurice Winternitz, History of Indian Literature, 176.
ปุ้ย แสงฉาย, ผู้แปล, มิลินทปั ญหา ฉบับพร้ อมด้ วยอรรถกถาฎีกา (กรุงเทพฯ: ส. ธรรมภักดี, 2528 ),
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ไตรภูมิ พระร่ วง น่าจะเป็ นคัมภี ร์ชิ น าลังการฎี กามากกว่าเพราะมีเนื อ้ หาตรงกับไตรภูมิพ ระร่ วง
มากกว่าคัมภีร์ชินาลังการ52
4.3 พระสาระสังคหะ หรื อ พระสารัตถสังคหะ สุภาพรรณ ณ บางช้ างได้ ศกึ ษา
ค้ นคว้ าพบว่าคัมภีร์สารัตถสังคหะมีอยูด่ ้ วยกัน 2 สานวน สานวนแรกเป็ นของพระภิกษุชาวลังกาที่
มีชื่อว่า พระสิทธัตถะ ผู้ซึ่งอยู่ในสมัยของพระเจ้ าภุวเนกพาหุ ครองราชย์ระหว่างปี พุทธศักราช
1820 – 1831 สานวนที่ 2 เป็ นของพระภิกษุชาวล้ านนา ที่มีชื่อว่าพระนันทาจารย์ เนื ้อความและ
การล าดับ เนื อ้ ความในทัง้ 2 คัม ภี ร์ นัน้ ตรงกัน สุภ าพรรณ ณ บางช้ าง ยัง ได้ สัน นิษ ฐานว่า

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ปี พ.ศ. 1858 นันเป็
้ นปี ทีส
่มหาเถรเจ้ าชื่อว่านันทเถระเดินทางไปเผยแพร่ ศาสนาในเมืองเขิน ตามที่

พระนันทเถระหรื อพระนันทาจารย์ ได้ แต่งคัมภีร์สารสังคหะในช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 1842 – 1858
ปรากฏหลักฐานในตานานเมืองเชี ยงใหม่ และนันทเถระนีน้ ่าจะเป็ นผู้เดียวกับพระนันทาจารย์

ดังนันพระนั
้
นทจารย์รูปนี ้น่าจะเรี ยบเรี ยงแต่งคัมภีร์นี ้ให้ เสร็จสิ ้นก่อนไปยังเมืองเขินในปี พ.ศ. 1858
คัมภีร์สารัตถสังคหะสานวนของพระสิทธัตถะแห่งลังกาแต่งระหว่างปี พุทธศักราช 1820 – 1831
ในช่วงเวลาดังกล่าวดูจะสันเกิ
้ นไปที่จะมีการเผยแพร่คมั ภีร์นี ้จากลังกามาล้ านนา และมายังสุโขทัย
อีกทอดหนึ่ง ดังนัน้ คัม ภี ร์สารั ตถสังคหะที่ ปรากฏในบานแผนกของไตรภูมิพ ระร่ วงอาจจะเป็ น
คัมภีร์สารัตถสังคหะสานวนของลังกาก็เป็ นได้ 53
4.4 พระอนาคตวงศ์ เป็ นผลงานของพระกัสสปเถระชาวอินเดียใต้ ซึ่งมีชีวิตอยู่
ในช่วงประมาณปี พ.ศ. 1703 – 1773 คัมภีร์อนาคตวงศ์แต่งเป็ นคาถาร้ อยกรอง 142 คาถา ผู้แต่ง
ยกเนื ้อความให้ เป็ นพระพุทธดารัส เล่าเรื่ องของพระศรี อริ ยเมตไตรย ผู้จะมาตรัสรู้เป็ นพระพุทธเจ้ า
ภายหลังพระศาสนาในกาลของพระองค์แล้ ว54
4.5 พระโลกปั ญญัตติ

เป็ นผลงานของพระสัทธรรมโฆษเถระ คัมภีร์โลก

บัญญัติภาษาบาลีที่ร้ ู จักกันในเวลานี ้ มิใช่ผลงานเรี ยบเรี ยงแต่เป็ นผลงานแปลจากต้ นฉบับเรื่ อง
แรกซึง่ เป็ นภาษาสันสกฤต นอกจากจะมีผ้ แู ปลเป็ นภาษาบาลีแล้ ว ใน พ.ศ. 1101 พระภิกษุจีนชื่อ
ปรมารถะยังได้ แปลเป็ นภาษาจีนจากต้ นฉบับเดิม ชื่อว่า โลกปฺราชฺญาปติ ฉบับภาษาจีน และโลก
52

นิยะดา เหล่าสุนทร, ไตรภูมพ
ิ ระร่ วงการศึกษาที่มา, 115 - 117.

53

เรื่องเดียวกัน, 163 - 179.

54

เรื่องเดียวกัน, 184.
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บัญญัตภิ าษาบาลี พบว่ามีเนื ้อหาตรงกัน ส่วนต้ นฉบับภาษาสันสกฤตได้ สญ
ู หายไป เนื่องจากไม่มี
หลักฐานเกี่ยวกับคัมภีร์โลกบัญญัตใิ นลังกา จึงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็ นผลงานแปลของชาวพม่าซึ่ง
แปลในสมัยพระเจ้ าอนุรุทธมหาราช ผู้รวบรวมอาณาจักรพุกามและครองราชสมบัติประมาณ
พุทธศตวรรษที่ 16 เหตุผลที่นามาสู่ข้อสันนิษฐานก็คือ ก่อนสมัยพระเจ้ าอนุรุทธมหาราช พม่ายัง
ไม่รวมกันเป็ นปึ กแผ่น พระพุทธศาสนายังไม่เจริ ญรุ่งเรื อง ยังไม่มีการศึกษาภาษาบาลีอย่างจริ งจัง
อี ก ประการหนึ่ ง ในเนื อ้ หาของคัม ภี ร์ ไ ด้ ก ล่ า วถึ ง เรื่ อ งพระเจ้ า อโศกมหาราช และการบ ารุ ง
พระพุทธศาสนาในสมัยของพระองค์ เรื่ องดังกล่าวนี ้ไม่มีในฉบับภาษาจีน ในสมัยของพระเจ้ า
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มหาราชเป็ นพิเศษด้ วย จึส
งน่าจะเป็ นสมัยที่จะมีการแปลโลกปฺราชฺญาปติภาษาจีน เป็ นโลกบัญญัติ
อนุรุทธมหาราช นอกจากพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรื องแล้ วยังปรากฏความนิยมเรื่ องพระเจ้ าอโศก

ภาษาบาลี55 แบ่งเนื ้อหาออกเป็ น 16 กัณฑ์ แต่บางเรื่ องซ ้ากัณฑ์กนั แต่เนื ้อความไม่เหมือนกัน56
ดังนี ้
กัณฑ์ที่ 1 จลกัณฑ์ กล่าวถึงสาเหตุที่ทาให้ แผ่นดินไหว ขนาดของลมและแผ่นดิน
ลักษณะของนรก การแสดงรัศมีและเสียงของพระพุทธเจ้ า การเปรี ยบเทียบรัศมีและเสียงของ
พระพุทธเจ้ ากับพระสาวก
กัณฑ์ที่ 2 ชมพุกณ
ั ฑ์ กล่าวถึงชมพูทวีป โดยพรรณนาถึงไม้ หว้ า
กัณฑ์ที่ 3 ฉชนปทกัณฑ์ กล่าวถึงชมพูทวีและชนบทใหญ่ 6 ชนบท
กัณฑ์ที่ 4 ยักษ์ ขกัณฑ์ กล่าวพรรณนาเรื่ องยักษ์ ปั ญหาของยักษ์ พุทธพยากรณ์
ปั ญหายักษ์
กัณฑ์ที่ 5 รุจาคิรีกณ
ั ฑ์ กล่าวพรรณนาภูเขา 7 เทือก พรรณนาช้ างรุจาคิรี
กัณฑ์ที่ 6 จตุทีปกัณฑ์ กล่าวพรรณนาชมพูทวีป อมรโคยานทวีป ปุพพวิเทหทวีป
และอุตตรกุรุทวีป
กัณฑ์ที่ 7 นคกัณฑ์ กล่าวพรรณนาแผ่นดินและภูเขา

55
56

นิยะดา เหล่าสุนทร, ไตรภูมพ
ิ ระร่ วงการศึกษาที่มา, 154.
กรมศิลปากร, โลกบัญญัติ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อกั ษรไทย, 2528), (4)-(5).
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กัณฑ์ที่ 8 เทวโลกกัณฑ์ กล่าวถึงเทวโลก พรรณนาภูเขาสิเนรุ สุทศั นนคร เวชยันตปราสาท เทวสภา สระโบกขรณี สวนต่างๆ ช้ างเอราวัณ ภูเขายุคนธร และเรื่ องสงครามเทวดา
และอสูร
กัณฑ์ที่ 9 สุริยคณนกัณฑ์ กล่าวถึงพระจันทร์ และพระอาทิตย์
กัณฑ์ที่ 10 จันฑกัณฑ์ กล่าวถึงกลางวันและกลางคืน ปั กษ์ ฤดู อบายภูมิ ที่ตงั ้
ของนรกและพรหมโลก อายุของสัตว์ มนุษย์ เทวดาในทวีปต่างๆ การดารงชีวิตของชาวชมพูทวีป
กัณฑ์ที่ 11 อุปปั ตติกณ
ั ฑ์ กล่าวถึงสาเหตุที่ทาให้ สตั ว์เกิดในนรกและเทวโลก
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กัณฑ์ที่ 14 ส
นิรยกัณฑ์ กล่าวถึงขุมนรกใหญ่ 8 ขุม และนรกบ่าว

กัณฑ์ที่ 12 อายุกณ
ั ฑ์ กล่าวถึงอายุของสัตว์ผ้ เู กิดในมนุษยโลก อบายภูมิ พรหมโลก
กัณฑ์ที่ 15 เปรตกัณฑ์ กล่าวพรรณนาประเภทของเปรต

กัณฑ์ที่ 16 ดิรัจฉานกัณฑ์ กล่าวพรรณนาถึงสัตว์เดรัจฉาน
กัณฑ์ที่ 11 จุลลสังวัฏฏกัณฑ์ที่ 11 กล่าวถึงความเสื่อมและความเจริญของกัป
กัณฑ์ที่ 15 สังวัฏฏกัณฑ์ กล่าวถึงสาเหตุที่มนุษยโลกและเทวโลกสลาย การเจริ ญ
ฌานทาให้ เกิดในสุคติโลกสวรรค์และในพรหมโลก โลกแห้ งแล้ งและสลายเพราะพระอาทิตย์ขึ ้น
7 ดวง โลกกลับเจริ ญขึ ้นใหม่ สาเหตุที่ทาให้ เกิดการขโมยของกันและกัน ความหมายของคาว่า
ราชาและขัตติยะ โลกกลับสลายอีก
กัณฑ์ ที่ 16 ทุกขการกัณฑ์ กล่าวถึง ความเปลี่ ยนแปลงของโลก ลักษณะของธาตุ
ต่างๆ เหตุปัจจัยที่ทาให้ ฝนตกและไม่ตก
4.6 พระอรุณวตี ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง สันนิษฐานว่าแต่งในลังกา ไทย พม่า แห่ง
ใดแห่งหนึง่ น่าจะแต่งประมาณพุทธศตวรรษที่ 7 เนื ้อเรื่ องกล่าวถึงประวัติของพระพุทธเจ้ าตังแต่
้
ประสูติจนถึงเสด็จประทับที่เมืองอรุ ณวดี การเสด็จพรหมโลกของพระพุทธเจ้ ากับพระอภิภู และ
ลักษณะของจักรวาล โดยกล่าวว่าจักรวาลประกอบด้ วยทวีปทังสี
้ ่ คือ ชมพูทวีป อุตตรกุรุทวีป
ปุพพวิเทหทวีป และอมรโคยานทวีป พรรณนาถึงขนาด รูปร่างและส่วนประกอบอื่นๆ เช่น ต้ นไม้
ภูเขา ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาวต่างๆ จักรวาลเช่นนี ้หนึ่งพันจักรวาล เรี ยกว่า จุลลนิกา
โลกธาตุ หนึง่ หมื่นจักรวาล เรี ยกว่า มัชฌิมโลกธาตุ แสนโกฎิจกั รวาล เรี ยกว่า ติสหัสสมหาสหัสสี
โลกธาตุ พระสาวกแสดงฤทธิ์ได้ เพียงแต่ในจุลลนิกาโลกธาตุเท่านัน้ ส่วนมัชฌิมโลกธาตุและติสหัส
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สี ม หาสหัส สี โ ลกธาตุพ้ น วิสัย ของพระสาวก แต่อ ยู่ใ นวิ สัย ของพระพุท ธเจ้ าเท่านัน้ เพราะว่า
พระสาวกกับพระพุทธเจ้ านันจะเปรี
้
ยบเทียบกันไม่ได้ 57
4.7 คัมภีร์โลกุปปั ตติ

พระสิริสมันตภัททบัณฑิต พระเถระชาวพม่าแห่ง

อาณาจักรพุกาม เป็ นผู้ประพันธ์ ในรัชสมัยของพระเจ้ านรปติสิทธู ประมาณ พ.ศ. 1716 - 1723
จานวน 931 คันถะพระสิริสมันตภัททบัณฑิต แต่งเรื่ องนี ้เพื่อสืบต่อและรวบรวมแนวคิดเรื่ องโลก
ศาสตร์ ในพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในพระไตรปิ ฎก อรรถกถา ฎี กา และปกรณ์ พิเศษมาจัด
เรี ยงลาดับใหม่ ถึงแม้ ว่าจะมีปกรณ์พิเศษเรื่ องโลกศาสตร์ ซึ่งเชื่อว่าแต่งก่ อนหน้ าโลกุปปั ตติถึง 4
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ยังมีการจัดลาดับเนื ้อเรื่ อสงโลกศาสตร์ ยงั ไม่ชดั เจน แม้ แต่ในพระไตรปิ ฏก อรรถกถาและฎีกา ก็

เรื่ อง คือ โลกปั ญญัติ ฉคติทีปนี มหากัปปโลกสัณฐานปั ญญัตติ และอรุณวตีสตู ร แต่คมั ภีร์ทงั ้ 4
กล่าวถึง อย่างกระจัดกระจายตามเรื่ องต่างๆ ผู้แต่งเรื่ องโลกุปปั ตติจึง น่าจะแต่ง เรื่ องนีข้ ึน้ เพื่ อ
รวบรวมแนวคิดเรื่ องโลกศาสตร์ ให้ เป็ นระบบชัดเจนขึ ้น โดยมีเนื ้อหาสรุปได้ เป็ น 8 ส่วน58
ส่วนที่ 1 บทประณามพจน์กล่าวนมัสการพระพุทธเจ้ า พระธรรมและพระสงฆ์
ส่วนที่ 2 ความหมายของโลก 3 คือ สังขารโลก สัตวโลก โอกาสโลก
ส่วนที่ 3 การเกิดขึ ้นและการเสื่อมสลายของสังขารโลก
ส่วนที่ 4 การเกิดและการเสื่อมสลายของสัตวโลก
ส่วนที่ 5 ความพินาศและการเกิดขึ ้นของโอกาสโลก
ส่วนที่ 6 ภูมิศาสตร์ ของโลก
ส่วนที่ 7 ดาราศาสตร์
ส่วนที่ 8 การระบุชื่อผู้แต่ง
เนื ้อหาส่วนที่โลกุปปั ตติคล้ ายคลึงกับไตรภูมิพระร่วง คือ เรื่ อง อนิจจลักษณะ กล่าวถึงสิ่ง
ต่างๆ ที่อยู่ในโลกไม่พ้นสภาพอนิจจังคือความไม่เที่ยงและเรื่ องความพินาศและกาเนิดสิ่งต่างๆใน

57

กวี แสงมณี, “อรุ ณวดีสูตร: การตรวจชาระและการศึกษาเชิงวิเคราะห์ ” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523), 6.
58

สมพงษ์ ปรีชาจินดาวุฒิ, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ เรื่ องโลกุปปั ตติ”, 44 - 47.
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โลก ซึง่ เนื ้อหาในส่วนนี ้โลกุปปั ตติอยูต่ อนต้ นและตอนกลางของเรื่ อง ไตรภูมิพระร่วงมีเนื ้อหาส่วน
นี ้อยูใ่ นกัณฑ์ที่ 9 และ 1059
4.8 พระมหากัลป์ หรื อ มหากัปปโลกสัณฐานบัญญัติ ไม่ทราบผู้แต่งและสมัยที่
แต่ ง แต่ มี ห ลัก ฐานว่ า น่ า จะแต่ ง ก่ อ น พ.ศ. 1888 มี เ นื อ้ หากล่ า วถึ ง ความพิ น าศของโลก
การกาเนิดโลก และลักษณะของโลก ลักษณะเนื ้อหาน่าจะรวบรวมข้ อมูลจากพระไตรปิ ฎกมาจัด
เรี ยงลาดับ มิใช่เป็ นผลงานแต่งเองโดยตลอดเรื่ อง60
4.9 พระโพธิวงศ์

ในคัมภีร์ชินาลังการ ได้ กล่าวถึงคัมภีร์พระโพธิวงศ์ไว้ ว่า
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สกอยู่ในประเทศลังกา อย่างไรก็ตามโพธิวงศ์ที่พบต้ นฉบับปั จจุบัน
ขณะพ านั

พระพุทธทัตตะเถระเป็ นผู้ประพันธ์ ท่านได้ ประพันธ์คมั ภีร์ 3 คัมภีร์ คือ ชินาลังการ ทันตธาตุวงศ์
และโพธิ ว งศ์

ประพันธ์ โดยพระอุปติสสเถระ

ด้ วยพบว่าในคาลงท้ ายของคัมภีร์โพธิ วงศ์มิได้ กล่าวถึงผู้แต่ง

โพธิวงศ์ แต่ในคัมภีร์โพธิวงศ์ ฉบับพม่า ซึ่งปริ วรรตจากอักษรสิงหล มีคานาภาษาบาลีของผู้ชาระ
คือ พระชนินทะวัดต่องปอก จัง หวัดมองลาใย กล่าวตามคานาฉบับสิงหลว่า ท่านผู้แต่งคัมภี ร์
พระโพธิวงศ์ คือ พระอุปติสสเถระ แต่งตามคาอาราธนาของพระทาฐานาคเถระ61
4.10 พระสารีริกพินิจฉัย62 เป็ นชื่อคัมภีร์ปกรณ์วิเสส63
นอกจากนี ้ยังมีคมั ภีร์ซึ่งยังไม่สามารถค้ นหาประวัติที่มาได้ มีดงั นี ้ คือ พระธรรมมหากถา พระอนุฏีกาหิงธรรม พระอนุปติกา และพระธรรมหทยะ
ไตรภูมิพระร่ วงนอกจากจะระบุถึงคัมภี ร์ต่างๆ อันเป็ นแหล่งที่มาของข้ อมูลที่ใช้
พระราชนิพนธ์แล้ ว ยังระบุถึงพระสังฆเจ้ าทังหลายซึ
้
ง่ พญาลิไทยได้ ศกึ ษาเล่าเรี ยนพระธรรมอันเป็ น
แหล่งความรู้ของพระองค์ไว้ อีกด้ วย ดังความว่า

59

สมพงษ์ ปรีชาจินดาวุฒิ, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ เรื่ องโลกุปปั ตติ”, 96.

60

นิยะดา เหล่าสุนทร,ไตรภูมพ
ิ ระร่ วงการศึกษาที่มา, 131 – 132.

61

พระคันธสาราภิวงศ์, ผู้แปล, อภิธัมมาวตาร (กรุงเทพฯ: หจก. ไทยรายวันการพิมพ์, 2549), (34).

62

ตอนท้ ายเรื่องไตรภูมิพระร่วงเรียก พระสารี ริกพินิสยั

63

สาวิตรี แสนสว่าง, “การศึกษาวิเคราะห์ คาภาษาตระกูลไทในไตรภูมกิ ถา”, 17.
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พระธรรมทังหลายนี
้
้เจ้ าพระญาเลไทยอันเป็ นกษัตริ ย์พงศ์ดงั ฤๅแลมาอาจผูกพระคัมภีร์ไตร
ภูมิกถานี ้ได้ ไสร้ เพราะเหตุท่านนันทรงพระปิ
้
ฏกไตรธรรม ธได้ ฟังได้ เรี ยนแต่สานักพระสังฆ
เจ้ าทังหลาย
้
คือว่า(พระ)มหาเถรมุนีพงศ์เป็ นอาทิครู มเรี ยนแต่พระอโนมทัสสีแล พระมหา
เถรธรรมปาลเจ้ าบ้ าง พระมหาเถรสิทธัตถะเจ้ าบ้ าง พระมหาเถรปั ญานันธส เรี ยนแต่ราช
บัณฑิ ตผู้หนึ่ง ชื่ออุปเสนราชบัณฑิ ต ผู้หนึ่งชื่ออทรายราชบัณฑิต เรี ยนแต่ไกลด้ วยวาร
พิสยั แต่พระมหาเถรพุทธโฆษาจารย์ในเมืองหริ ภญ
ุ ชัย...64
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เล่าเรี ยนเพื่อบอกถึง แหล่สงำ
ที่ ม าของข้ อมูลที่พ ระองค์ทรงศึกษาค้

การระบุชื่อคัมภี ร์ จานวนมากและกล่าวอ้ างถึงพระเถระต่างๆ ซึ่ง พระองค์ได้ ศึกษา

นิพนธ์ เ ป็ นไตรภูมิพ ระร่ วงนัน้ เป็ นการสร้ างความเชื่ อมั่นให้ ผ้ ูอ่านและผู้ฟั งเกิดความเชื่ อถื อต่อ
ข้ อมูลที่ปรากฏในไตรภูมิพระร่วง ซึง่ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์สาคัญในการพระราชนิพนธ์ไตรภูมิ
พระร่วงขึ ้นเพื่อมุ่งเผยแพร่ ธรรมะให้ เจริ ญรุ่ งเรื องในหมู่ประชาชน โดยระบุว่าอานิสงค์แห่งการฟั ง
ไตรภูมิพระร่ วงนีจ้ ะได้ พบพระศรี อารยเมตไตรและได้ ไปสู่นิพพาน 65 การศึกษาค้ นคว้ ารวบรวม
ข้ อมูลอย่างกว้ างขวาง จนกล่าวกันว่าไตรภูมิพระร่วงเป็ นวิทยานิพนธ์เล่มแรกของไทยนัน้ นับเป็ น
ปั จจัยสาคัญที่ทาให้ ประชาชนเชื่อถือและศรัทธาต่อข้ อมูลและเรื่ องราวที่ปรากฏในไตรภูมิพระร่วง
อันจะนามาซึ่งจุดประสงค์ที่ลึกซึง้ ยิ่งกว่าก็คือการใช้ วรรณกรรมเล่มนี ้เพื่อเป็ นวรรณกรรมคาสอน
ปลูกฝั งความเชื่อถือศรัทธาเรื่ องการทาบุญและบาปให้ กบั ประชาชน อันจะทาให้ ประชาชนตังอยู
้ ่ใน
ศีลธรรม ไตรภูมิพระร่วงจึงนับเป็ นเครื่ องมือในการปกครองให้ คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
ไม่เบียดเบียนกัน ด้ วยเหตุว่าเนื ้อหาในไตรภูมิพระร่วงเป็ นการสร้ างโลกทัศน์ ความเชื่อถือศรัทธา
เป็ นการควบคุมปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้ เกรงกลัวต่อการทาบาปด้ วยการสร้ าง
ความคิดและความเชื่อให้ เกิดขึ ้นในความคิดจิตใจของประชาชนเอง
ไตรภูมิพระร่ วงเป็ นวรรณคดีพุทธศาสนาซึ่งได้ รับคติเรื่ องไตรภูมิมาจากพุทธศาสนา
เถรวาท นับเป็ นวรรณกรรมไทยเรื่ องสาคัญที่มีเนื ้อหาอธิบายเกี่ยวกับเรื่ องจักรวาลวิทยาไว้ อย่าง
ชัดเจน ไตรภูมิพระร่วงได้ นาเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับโลกและจักรวาลอันเป็ นพื ้นฐานความรู้แก่ผ้ คู นใน
64

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 5.

65

เรื่องเดียวกัน,13.
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ยุคนัน้ เพื่อเสนอแนวความคิดเรื่ องไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา โดยมุ่งสอนให้ คนไม่
ยึดมัน่ ในสรรพสิ่ง เพราะทุกสิ่งย่อมเสื่อมสลายไปตามธรรมชาติ

อันเป็ นแนวคิดที่ม่งุ เสนอให้

หลุดพ้ นจากไตรภูมิ ไปสูเ่ ป้าหมายสูงสุดคือการนิพพาน เพื่อสอนให้ คนไม่ยึดติดในสิ่งทังปวงซึ
้
่งจะ
ก่อให้ เกิดกิเลสตัณหาอันจะนามาซึ่งการกระทาซึ่งนาไปสู่ความทุกข์ยากทังในขณะด
้
ารงชีวิตและ
เมื่อเสียชีวิตไปแล้ ว หรื อหากทาบุญกุศลก็ยงั มิใช่ความสุขที่จีรังยัง่ ยืน ท้ ายสุดเมื่อหมดผลบุญก็ยงั
ต้ องเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารต่อไป สิ่งเดียวที่จะนาไปสู่การหลุดพ้ นก็คือ นิพพาน ซึ่งเป็ นการดับ
ทุกข์ที่แท้ จริง เนื ้อหาของไตรภูมิพระร่วงจึงมีคณ
ุ ค่าทังในการอธิ
้
บายความรู้ทงในเชิ
ั้
งอภิปรัชญาแก่
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ส วยอีกประการหนึ่ง อีกทัง้ ยังเป็ นการเผยแผ่พระธรรมคาสอนของ
ซึ่ง ความสงบสุขของสังคมด้

ผู้คนในสังคมขณะนัน้ และยังเป็ นคาสอนเรื่ องการประพฤติปฎิบตั ิตนแก่คนในสังคมอันจะนามา
พระพุทธเจ้ าให้ แพร่หลายด้ วย

ไตรภูมิ พระร่ วงได้ รับการประกาศยกย่องให้ เป็ นยอดแห่งวรรณคดีสมัยสุโขทัยจาก
คณะกรรมการวรรณคดีแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2554 ไตรภูมิพระร่ วงเป็ นวรรณกรรมที่มีอิทธิ พล
อย่างยิ่งในสังคมไทยตังแต่
้ สมัยสุโขทัยจนกระทั่งปั จจุบนั อิทธิ พลสาคัญจากไตรภูมิพระร่ วงคือ
ความเชื่อเรื่ องภูมิศาสตร์ จักรวาล การกระทาบาปและบุญ การเวียนว่ายตายเกิดใน 3 ภพภูมิ
และการหลุดพ้ นจากสงสารวัฎด้ วยการเข้ าถึงพระนิพพาน ความเชื่อเหล่านี ค้ ือแก่นธรรมของ
พระพุทธศาสนา ไตรภูมิพระร่ วงนาเสนอความคิดเหล่านี ้อย่างชัดเจน เพื่อสร้ างความศรัทธาแก่
พุทธศาสนิกชนตลอดมา จินตนาการของกวีโบราณที่สร้ างสรรค์เพื่ออธิบายและสนับสนุนความ
เชื่อดังกล่าว เป็ นจินตนาการมหัศจรรย์ที่ทาให้ จดจา อ้ างถึง (allusion) สืบทอด (convention)
และสืบสร้ าง (perpetuation) ในวรรณคดีเรื่ องต่างๆ ต่อมาจนถึงปั จจุบนั 66 อิทธิ พลของไตรภูมิ
พระร่วงที่ปรากฏในสังคมไทยสามารถสรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
1. ด้ านวรรณกรรม ไตรภูมิพระร่ วงเป็ นวรรณคดีพระพุทธศาสนาเรื่ องแรกของไทยที่
เพียบพร้ อมด้ วยคุณลักษณะทางวรรณศิลป์ 67 ศิลปะการแต่ง การผูกเรื่ อง ศิลปะการใช้ ภาษาที่มี
66

รื่ นฤทัย สัจจพันธุ์, “เล่ าเรื่ องไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่ งชาติกรุ งปารี ส” (เอกสารประกอบการสัมมนา

ทางวิชาการเรื่ อง “คติไตรภูมิ: อิทธิพลต่อวิถีสงั คมไทย” จัดโดยสานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ณ ห้ อง
ปิ่ นเกล้ า โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ, 28 – 29 มิถนุ ายน 2555),1.
67

กรมศิลปากร, วรรณคดีแห่ งชาติ, 86.
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การพรรณนาอย่างละเอียด และมีโวหารเปรี ยบเทียบทาให้ เห็นภาพ เป็ นส่วนสาคัญที่ทาให้ เกิด
ความรู้สกึ และจินตนาการคล้ อยตามได้ อย่างดียิ่ง ทาให้ ไตรภูมิพระร่วงเป็ นวรรณกรรมที่มีอิทธิพล
ต่อกวีไทยในสมัยต่อมา เพราะเป็ นบ่อเกิดของความคิดและแรงบันดาลใจในการสร้ างสรรค์งาน
โดยพบว่าปรากฏเนือ้ หาแทรกอยู่ในวรรณกรรมในยุคหลังจานวนมาก เช่น ลิลิตโองการแช่งนา้
กาศรวลโคลงดัน้ รามเกี ย รติ์ อิ เ หนา กากี คากลอน ขุน ช้ างขุน แผน มหาเวสสันดรชาดก
ดังเช่น
ลิลิตโองการแช่งน ้า กล่าวถึงเมื่อสิ ้นกัลป์จะเกิดดวงอาทิตย์ 7 ดวง ทาให้ เกิดไฟบรรลัยกัลป์ไหม้
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ล้ างผลาญจักรวาล ความว่า

นานาอเนกน้ าวเดิมกัลป์

จักร่ าจักราพาฬเมื่อไหม้

กล่าวถึงตระวันเจ็ดอันพลุง่

น ้าแล้ งไข้ ขอดหาย68

ขุนช้ างขุนแผน กล่าวถึง ม่านที่ นางวันทองซึ่ง เป็ นรู ปของเขาพระสุเมรุ สัตบริ ภัณฑ์ และป่ าหิม
พานต์ ดังความว่า
ม่านนี ้ฝี มือวันทองทา

จาได้ ไม่ผิดนัยน์ตาพี่

เส้ นไหมแม้ นเขียนแนบเนียนดี

สิ ้นฝี มือแล้ วแต่นางเดียว

เจ้ าปั กเป็ นป่ าพนาเวศ

ขอบเขตเขาคลุ้มชอุม่ เขียว

รุ กขชาติดาดใบระบัดเรี ยว

พริ ง้ เพรี ยวดอกดกระดะดวง

ปั กเป็ นหิมพานต์ตระหง่านงาม

อร่ ามรู ปพระสุเมรุ ภผู า

วินนั ตกหัศกันเป็ นหลัน่ มา

การวิกอิสินธรยุคนุ ธร

อากาศคงคาชลาสินธุ์

มุจลินทร์ ห้าแถวแนวสลอน

ไกรลาสสะอาดเอี่ยมอรชร

ฝูงกินนรคนธรรพ์วิทยา69

68

กรมศิลปากร, วรรณคดีแห่ งชาติ, 87.

69

เรื่องเดียวกัน, 87.
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ไตรภูมิพระร่ วงมีเนื ้อหาที่ เกี่ยวกับจักรวาลวิทยา เพราะกล่าวถึงกาเนิดจักรวาล โลก
มนุษย์ นรก สวรรค์ และภูมิศาสตร์ โลก ความรู้จากไตรภูมิพระร่วงจึงนับเป็ นความรู้พื ้นฐานที่ทาให้
เข้ าใจวรรณคดีไทยได้ อย่างลึกซึ ้ง นอกจากนันในสมั
้
ยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
พระองค์ยงั ได้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯให้ สมเด็จพระราชาคณะและราชบัณฑิตทังปวงเรี
้
ยบเรี ยง
“ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา” ขึ ้นด้ วยการศึกษาค้ นคว้ าจากพระไตรปิ ฎกซึ่งในช่วงเวลานันยั
้ งไม่พบไตร
ภูมิพระร่ วง ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถามุ่งอธิบายพระพุทธคุณในส่วนที่ชื่อว่า “โลกวิท”ู ซึ่งหมายถึง
การรู้โลกของพระพุทธเจ้ า ได้ แก่ สังขารโลก สัตตโลก และโอกาสโลก เนื ้อความของไตรภูมิโลก
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เปตโลกกถา ติรัจฉานโลกกถา

วินิจฉยกถา แบ่งเป็ น 8 ภาค คือ โอกาสวินาสโลกกถา โอกาสสัณฐาหนโลกกถา นิริยโลกกถา
วินิจฉยกถามีเนื ้อหาคล้ ายกับไตรภูมิพระร่วงแต่ละเอียดมากกว่าและมีลาดับเนื ้อหาแตกต่างกัน70
2. ด้ า นศาสนา

ไตรภูมิ พ ระร่ ว งเป็ นวรรณกรรมที่ น าเสนอแนวความคิ ด ทาง

พุทธศาสนาอย่างชัดเจน มีอรรถรส และเข้ าใจได้ ง่ายกว่าการสอนหลักธรรมล้ วนๆ การนาเสนอ
ภาพภพภูมินบั เป็ นการสอนให้ เกิดความเข้ าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่ องไตรวัฏฏ์ หรื อ
วัฏฏะ 3 คือ กิเลส กรรม และวิบาก เป็ นผลแห่งกรรมหรื อการเวียนว่ายตายเกิด เรื่ องกฎแห่ง
ไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ซึ่งเป็ นกฎของธรรมชาติที่ปรากฏในภูมิทงั ้ 3 และกฎแห่ง
ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปั ญญา ซึ่งเป็ นข้ อปฏิบตั ิให้ ชีวิตดาเนินไปในทางที่ถูกต้ องดีงาม 71
การนาเสนอภาพภพภูมิต่างๆ ในไตรภูมิพระร่ วงจึงเป็ นการส่งเสริ มและเน้ นย ้าแนวความคิดเรื่ อง
นรกสวรรค์ที่มีมาก่อน โดยนามาเรี ยบเรี ยงให้ เป็ นระบบและน่าเชื่อถือด้ วยการศึก ษาค้ นคว้ าแล้ ว
นาเสนออย่างชัดเจน ทาให้ ไตรภูมิพระร่วงเป็ นวรรณคดีที่ส่งเสริ มให้ เกิดจริ ยธรรมขึ ้นในสังคม ทา
หน้ าที่อบรมสัง่ สอนประชาชนให้ ตงอยู
ั ้ ใ่ นศีลธรรม กระทาความดี และเกรงกลับต่อบาป เพื่อให้ ได้
ไปเกิดใหม่ในภพภูมิที่ดีในชาติหน้ าและบรรลุถึงนิพพานเพื่อให้ เกิดความสุขนิรันดร
3. ด้ านการปกครอง ไตรภูมิพระร่ วงนับเป็ นวรรณกรรมที่พระยาลิไทยทรงนิพนธ์ ขึ ้น
เพื่อสร้ างความเป็ นปึ กแผ่นในอาณาจักร การสร้ างภพภูมิเพื่ อให้ ประชาชนเกรงกลัวต่อการทา
70

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, นามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ 1 ชื่อวรรณคดี (กรุงเทพฯ: มูลนิธิ,

71

กรมศิลปากร, วรรณคดีแห่ งชาติ, 94.

2550), 73.
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ความชัว่ ด้ วยการสร้ างภาพบทลงโทษในนรกที่รุนแรง ภาพสวรรค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริ มให้ คนทาดี
ตังอยู
้ ใ่ นศีลธรรม บารมีของพระจักรพรรดิราชเพื่อแสดงให้ เห็นคติของการมีธรรมะในการปกครอง
และบุญบารมีของกษัตริ ย์เหนือบุคคลทัว่ ไป สิ่งเหล่านี ้ล้ วนเป็ นกุศโลบายที่พญาลิไทยใช้ ไตรภูมิ
พระร่ วงเป็ นเครื่ องมือในการปกครองควบคุมความประพฤติให้ ผ้ ูคนในสังคมดาเนินชีวิตและอยู่
ร่วมกันอย่างปกติสุข ซึ่งแนวความคิดความเชื่อเรื่ องนรกสวรรค์นี ้ยังนับเป็ นความเชื่อที่ส่งอิทธิพล
ต่อมาจนปั จจุบนั อันเป็ นส่วนหนึ่งที่ทาให้ ผ้ คู นเกรงกลัวไม่กล้ าทาบาปและมุ่งทาบุญเพื่อไปสวรรค์
แนวความคิดจากไตรภูมิพระร่ วงจึงนับเป็ นเครื่ องมือที่ ช่วยทาให้ สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
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ส ความคิดเรื่องไตรภูมิก่อให้ เกิดการสร้ างงานทางด้านศิลปกรรม
4. ด้ านศิลปกรรม

สืบมา เป็ นการนาศาสนามาจัดระเบียบสังคมและเสริมสร้ างความเป็ นปึ กแผ่นมัน่ คงให้ บ้านเมือง

ต่างๆ ทังทางด้
้
านจิตรกรรม ประติมากรรมและสถาปั ตยกรรม กล่าวคือ งานจิตรกรรม ภาพวาด
ที่นาเนื อ้ หามาจากไตรภูมิพระร่ วง เช่น สมุดภาพไตรภูมิ ฉบับกรุ งศรี อยุธยา – ฉบับกรุ งธนบุรี
จิตรกรรมฝาผนังเรื่ องเขาพระสุเมรุ สัตบริ ภัณฑ์ ป่ าหิมพานต์ นรกขุมต่างๆ ในพุทธสถานและ
วัดวาอารามต่างๆ เช่น ภาพจิตรกรรมในพระวิหารวัดสุทศั นเทพวรารามราชวรมหาวิหาร วัดพระ
ศรี รัตนศาสดาราม วัดสระเกศ

งานประติมากรรมที่ได้ รับอิทธิพลจากไตรภูมิพระร่ วงมักเป็ น

ประติมากรรมตกแต่งอาคารของพุทธสถานและประสาทราชวัง เช่น รูปปั น้ สัตว์หิมพานต์ รู ปปั น้
สัตว์นรกต่างๆ ที่วดั ไผ่โรงวัว จังหวัดสุพรรณบุรี งานสถาปั ตยกรรม แนวคิดจากเรื่ องไตรภูมิเป็ น
แนวคิดสาคัญต่อการสร้ างสรรค์งานสถาปั ตยกรรมไทยเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เป็ นคติการวางผัง
ของวัด การสร้ างพระเจดีย์ พระปรางค์ พระเมรุ มาศ เป็ นต้ น ดัง พบที่วัดมหาธาตุ จังหวัด
สุโขทัย วัดมหาธาตุและวัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา พระปรางค์วดั อรุณราชวราราม
กรุงเทพมหานคร72
ไตรภูมิพระร่วงนับเป็ นวรรณกรรมภาษาไทยเรื่ องแรกที่ให้ ความรู้เกี่ยวกับเรื่ องโลกและ
จักรวาลอย่างชัดเจนและเป็ นระบบ เมื่อศึกษาข้ อมูลอันเป็ นที่มาของเนื ้อหาในไตรภูมิพระร่วงแล้ ว
ทาให้ พบว่าไตรภูมิพระร่วงได้ รวบรวมความรู้ข้อมูลจากพระไตรปิ ฎก อรรถกถา ฎีกา ปกรณ์วิเสส
และได้ รับการอบรมศึกษาจากพระเถระผู้มีชื่อเสียงในอดีตเป็ นจานวนมาก จากข้ อมูลดังกล่าวทา
72

กรมศิลปากร, วรรณคดีแห่ งชาติ, 94 – 104.
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ให้ สามารถเชื่อมโยงได้ ว่า ความรู้ และเนื ้อหาที่ปรากฏในไตรภูมิพระร่ วงมิใช่ความรู้ ใหม่ หากแต่
เป็ นความรู้ที่เป็ นแก่นในพุทธศาสนาเถรวาท ดังที่สืบค้ นจากคัมภีร์ที่ไตรภูมิพระร่วงอ้ างอิงไว้ ว่า
ข้ อมู ล ต่ า งๆ มาจากแหล่ ง อิ น เดี ย โบราณอัน เป็ นรากฐานของพระพุ ท ธศาสนาที่ อ งค์ พ ระ
สัม มาสัม พุทธเจ้ าทรงสั่งสอนเผยแผ่และคาสอนนัน้ ได้ ถูกสื บทอดบันทึกเผยแพร่ ให้ กว้ างขวาง
ออกไปจากถิ่นอินเดียอันเป็ นจุดเริ่ มต้ น ขยายไปสู่ดินแดนต่างๆ ทัง้ ลังกา มาสู่เอเชี ยตะวันออก
เฉียงใต้ และความรู้นนได้
ั ้ เดินทางสู่ประเทศไทย โดยพบว่าคัมภีร์ที่อ้างอิงไว้ ในไตรภูมิพระร่วงเป็ น
หลักฐานของการเดินทางเข้ ามาของความรู้ ความคิดต่างๆ ดังนันจากการศึ
้
กษาถึงประวัติความ
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พระพุทธศาสนาในอินเดียสและได้ รับการรวบรวมเรี ยบเรี ยงสร้ างสรรค์ให้ เป็ นไตรภูมิพระร่วงอันเป็ น

เป็ นมาของไตรภู มิ พ ระร่ ว งจึ ง ท าให้ เห็ น ถึ ง ข้ อมู ล และแนวความคิ ด ต่ า งๆที่ รั บ มาจ าก

ที่ร้ ูจกั กันดีและมีอิทธิพลในสังคมไทยสืบมา

2. แนวคิดเรื่ องจักรวาลวิทยาในไตรภูมิพระร่ วง
ไตรภูมิพระร่วง วรรณกรรมพุทธศาสนาในสมัยสุโขทัยซึ่งมีเนื ้อหาเรื่ องจักรวาลวิท ยาที่
ชัดเจนและเป็ นระบบเรื่ องแรกในวรรณกรรมไทยได้ นาเสนอแนวคิดเรื่ องจักรวาลไว้ ในประเด็นต่างๆ
ดังต่อไปนี ้
2.1 ความหมายของคาว่ า “จักรวาล” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
2542 ให้ ความหมายไว้ ว่า จักรวาล หมายถึง ปริ ม ณฑล ประชุม หมู่ เทื อกเขาในนิยาย เป็ น
กาแพงล้ อมรอบโลกและเป็ นเขตกันแสงสว่
้
างกับความมืด บริ เวณโดยรอบของโลก ทัว่ โลก (ส.; ป.
จกฺกวาล) 73

“จักรวาล” ในภาษาไทยตรงกับในภาษาสันสกฤตว่า “จกฺรวาล”

หมายถึง a circle, mass, multitude, number, assemblage or

(cakravāla)

name of a mythical range of
74

mountains (encircling the orb of the earth and being the limit of light and darkness)

และ “จักรวาล” ในภาษาบาลีใช้ คาว่า “จกฺกวาฬ” (Cakravāḷa) หมายถึง

73

a world - circle; a

ราชบัณฑิ ตยสถาน, พจนานุ ก รมฉบับ ราชบัณ ฑิต ยสถาน พ.ศ. 2542 (กรุ ง เทพฯ: นานมีบ๊ ุค ส์

พับลิเคชัน่ ส์, 2546), 297.
74

381.

Monier Monier Williams, Sanskrit – English Dictionary, 16th ed. (oxford: clarendon, 1997),

193

solar system.

75

เมื่อพิจารณาความหมายของคาว่า “จักรวาล” “จกฺรวาล” และ “จกฺกวาฬ”

พบว่ามีความหมายใกล้ เคียงกัน โดยคาว่า “จักรวาล” ในภาษาไทย นันได้
้ รับอิทธิพลมาจากคาใน
ภาษาสันสกฤตและบาลีนนั่ เอง
เมื่อกล่าวถึงคาว่า “จักรวาล” ในพระพุทธศาสนา พระไตรปิ ฎกกล่าวถึงลักษณะและ
ขนาดของ “จักรวาล” ไว้ ดังเช่น
สมัยนันจั
้ กรวาลทังสิ
้ ้นนี ้ และเป็ นน ้าทังนั
้ น้ มืดมนแลไม่เห็นอะไร ดวงจันทร์ และดวง
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ปรากฏ เดือนหนึ่งและกึ
ส ่งเดือนก็ยังไม่ปรากฏ ฤดูและปีาก็ยงังไม่ปรากฏ เพศชายและเพศ

อาทิตย์ ก็ยังไม่ปรากฏ ดวงดาวนักษัตรทัง้ หลายก็ยังไม่ ปรากฏ กลางวันกลางคืนก็ยังไม่
หญิงก็ยงั ไม่ปรากฏ สัตว์ทงหลายถึ
ั้
งซึง่ อันนับเพียงว่าสัตว์เท่านัน้ 76

ดูกรอานนท์ จักรวาลหนึ่งมีกาหนดเท่ากับโอกาสที่พระจันทร์ พระอาทิตย์ โคจร ทั่ว
ทิศสว่างไสวรุ่ งโรจน์ โลกมีอยู่พนั จักรวาลก่อน ในโลกพันจักรวาลนัน้ มีพระจันทร์ พนั ดวง
มีอาทิ ตย์ พัน ดวง มีขุน เขาสิเนรุ พัน หนึ่ง มีชมพูท วี ปพันหนึ่ง มีอปรโคยานทวี ปพันหนึ่ง
มีอุตตรกุรุทวีปพันหนึ่ง มีปุพพวิเทหทวีปพันหนึ่ง มีมหาสมุทรสี่พัน มีท้าวมหาราชสี่พัน
มีเทวโลกชัน้ จาตุมหาราชิ กาพัน หนึ่ง มีเทวโลกชัน้ ดาวดึงส์ พันหนึ่ง มีเทวโลกชัน้ ยามา
พั น หนึ่ ง มี เ ทวโลกชั น้ ดุ สิ ต พั น หนึ่ ง มี เ ทวโลกชั น้ นิ ม มานรดี พั น หนึ่ ง มี เ ทวโลกชั น้
ปรนิมมิตวสวัสตีพนั หนึ่ง มีพรหมโลกพันหนึ่ง ดูกรอานนท์ นี ้เรี ยกว่าโลกธาตุอย่างเล็กมี
พันจักรวาล โลกคูณโดยส่วนพันแห่งโลกธาตุอย่ างเล็ก ซึง่ มีพนั จักรวาลนัน้ นี ้เรี ยกว่า
โลกธาตุอย่างกลางมีล้านจักรวาล โลกคูณโดยส่วนพันแห่งโลกธาตุ อย่างกลางมีล้าน
จักรวาลนัน้ นี ้เรี ยกว่าโลกธาตุอย่างใหญ่ประมาณแสนโกฏิ จักรวาล ดูกรอานนท์ตถาคต
มุง่ หมายอยู่ พึงทาโลกธาตุอย่างใหญ่ประมาณแสนโกฏิจักรวาลให้ ร้ ู แจ้ งได้ ด้วยเสียง หรื อ
ทาให้ ร้ ู แจ้ งได้ เท่าที่มงุ่ หมาย77
75

A.P. Buddhadatta Mahathera, Concise Pali - English Dictionary (Colombo : the Colombo
apothecaries’co.LTD.,1949),95.

275.

76

กรมการศาสนา,พระไตรปิ ฎกภาษาไทยฉบับหลวง เล่ ม 11 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา,2521), 56.

77

กรมการศาสนา, พระไตรปิ ฎกภาษาไทยฉบับหลวง เล่ ม 20 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา, 2521) ,
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ข้ อความในอัคคัญญสูตร และจูฬนีสตู ร พระสุตตันตปิ ฎก ดังที่ยกมานันเป็
้ นตัวอย่าง
ที่พระพุทธเจ้ าได้ กล่าวถึง “จักรวาล” ไว้ โดยใช้ คาว่า จักรวาล (จักรวาฬ) โลกธาตุและโลก ใน
จูฬนีสตู ร ได้ อธิบายไว้ วา่ “โลกธาตุ” ซึง่ หมายถึง แผ่นดิน78 หรื อ จักรวาลทังหมด
้
สรรพสิ่งต่างๆ
ล้ วนเป็ นธาตุ จึงเรี ยกว่า โลกธาตุ หรื อโลก แบ่งออกเป็ น 3 ชนิด ดังนี ้
1. โลกธาตุขนาดเล็ก มีพนั จักรวาล ประกอบด้ วยพระจันทร์ พระอาทิตย์ ภูเขาสิเนรุ
และทวีปต่างๆ ทัง้ 4 ทวีป อย่างละ 1,000 มีมหาสมุทร มหาราช อย่างละ 4,000 มีสวรรค์ 6 ชัน้
และพรหมโลกชันละ
้ 1,000
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สกรวาล
โลกธาตุขนาดกลางมีล้านจั

2. โลกธาตุขนาดกลาง คือ โลกคูณโดยส่วนพันแห่งโลกธาตุอย่างเล็กซึง่ มีพนั จักรวาล

3. โลกธาตุขนาดใหญ่ คือ โลกคูณด้ วยส่วนพันแห่งโลกธาตุอย่างกลางมีล้านจักรวาล

เรี ยกว่า โลกธาตุขนาดใหญ่ มีแสนโกฏิจกั รวาล
คัมภีร์โลกุปปั ตติ ได้ กล่าวถึงเรื่ อง “จักรวาล” หรื อโลก ไว้ ว่าโลกตามอุทานมี 3 อย่าง
คือ สังขารโลก สัตวโลก และโอกาสโลก ในโลกทัง้ 3 นี ้ สังขารโลกพึงทราบในพุทธพจน์ว่า โลก
หนึ่งคือสัตว์ทงปวงด
ั้
ารงชีวิตอยู่ได้ ด้วยอาหาร สัตว์โลกพึงทราบว่าโลกเที่ยงหรื อไม่เที่ยง โอกาส
โลกพึงทราบว่า “ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ หมุนสิ่งโลกให้ สว่างไสวเพียงใด โลกยังดารงอยู่เพียง
นันพั
้ นเท่า อานาจของท่านมีอยูใ่ นโลก”79
พุทธศาสนาได้ ให้ ความหมายของ “โลก” ว่าหมายถึง สภาวธรรมหรื อหมู่สตั ว์ สถานที่
อยูข่ องหมูส่ ตั ว์ แบ่งเป็ น 3 นัย นัยละ 3 ประเภท คือ
โลก 3 นัยที่ 1 ได้ แก่
1. สังขารโลก โลก คือ สังขาร หมายถึง สิ่งทังปวงที
้
่มีการปรุงแต่งตามเหตุปัจจัย
2. สัตว์โลก โลก คือ หมูส่ ตั ว์
3. โอกาสโลก โลก คือ โอกาส หมายถึง โลกที่มนุษย์และสัตว์อาศัยอยู่ โลกอันมีอยูใ่ น
อวกาศ เอกภพ
78

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, 1043.

79

สมพงษ์ ปรีชาจินดาวุฒิ, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ เรื่ องโลกุปปั ตติ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต

ภาควิชาภาษาตะวันออก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528), 266.
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โลก 3 นัยที่ 2 ได้ แก่
1. มนุษยโลก โลก คือ หมูม่ นุษย์ หรื อโลกที่มนุษย์อาศัยอยู่
2. เทวโลก โลก คือ หมูเ่ ทพ หรื อโลกที่เทวดาอาศัยอยู่ ได้ แก่ สวรรค์ 6 ชัน้
3. พรหมโลก โลก คือ หมูพ่ รหม หรื อโลกที่พรหมอาศัยอยู่ ได้ แก่ สวรรค์ชนรู
ั ้ ปพรหม
16 ชัน้ และสวรรค์ชนอรู
ั ้ ปพรหม 4 ชัน้
โลก 3 นัยที่ 3 ได้ แก่
1. กามโลก โลกของหมูส่ ตั ว์ผ้ เู กี่ยวข้ องอยูใ่ นกาม ได้ แก่ อบายภูมิ 4 มนุษยโลกและ

สวรรค์ 6 ชัน้
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ส ส่ ตั ว์ผ้เู ข้าถึงรูปฌาน ได้แก่ รูปพรหม 16 ชัน้
2. รูปโลก โลกของหมู

3. อรูปโลก โลกของสัตว์ผ้ เู ข้ าถึงอรูปฌาน ได้ แก่ อรูปพรหม 4 ชัน้ 80
ดังนัน้ “จักรวาล” ในพระพุทธศาสนา ดังที่ยกตัวอย่างมานันจะหมายถึ
้
งจักรวาลหรื อ
โลกภายนอก (ตัวเรา) ที่มีอยูต่ ามธรรมชาติ เป็ นโลกในเชิงวัตถุวิสยั (objective) ซึ่งพบว่าจะเรี ยก
“จักรวาล” โดยใช้ คาว่า จักรวาล (จักรวาฬ) โลกธาตุและโลก
ไตรภูมิพระร่วงนอกจากจะใช้ คาว่า “จักรวาล” แล้ วยังใช้ คาว่า ไตรภูมิ ไตรภพ ภูมิ 3
ไตรโลก โลก โลกทังหมด
้
และภพจักร เพื่อสื่อความถึง “จักรวาล” ด้ วย ดังตัวอย่าง
... ฝูงจักรวาล ทังหลายนี
้
้แล 3 อันอยู่ใกล้ กนั ดัง่ กงเกวียน 3 อันแลวางไว้ ข้างกันดัง่
บาตร 3 อันคว่าไว้ ใกล้ กันนัน้ หว่างจักรวาล 3 อันแลมีนรกชื่อว่าโลกันตนรก...เมื่อดาว
เดือนแลตะวันอันไปส่องให้ คนทังหลายสี
้
่แผ่นดินนี ้ให้ เห็นหนทุกแห่งดังนัน้ ก็มิอาจส่องให้
เห็นใน โลกันตนรกนัน้ ได้ เพราะว่าเดือนแลตะวันอันเป็ นไฟแลส่องให้ คนทัง้ หลาย 4
แผ่นดินนี ้ไปส่องสว่างกลางหาวแต่เพียงปลายเขายุคนั ธรไสร้ แลส่องสว่างไปแต่ในกาแพง
จักรวาล และโลกันตนรกนันอยู
้ ่นอกกาแพงจักรวาลไสร้ ...81
จะกล่าวถึงพระพุทธศรี ศากยมุนีโคดมเจ้ าเราเมื่อเสด็จยังธรมานอยู๋ในโลกนี ้ แลยังมิ
ไป่ เสด็จ เข้ าสู่พระนิ พพานไสร้ ...ชื่ ออัน ว่าพระพุทธเจ้ าทัง้ หลายไสร้ ก็ ย่อมมี พระกรุ ณ า
80

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ ศาสนาสากล (กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2552), 316.

81

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 40.

196

อัน อนุ เ คราะห์ แ ก่ โ ลกทั้ ง หลาย...เพราะว่ า พระพุ ท ธเจ้ าทัง้ หลายแต่ ก่ อ น เที ย รย่ อ ม
อนุเคราะห์แก่โลกทั้งหลายแล... 82
อันว่าสัตว์ทงหลายย่
ั้
อมจะเวียนวนไปมาแลเกิดในภูมิ 3 อันนี ้แล อันใดแลชื่อภูมิ 3
อันนันเล่
้ า อันหนึง่ ชื่อว่ากามภูมิ อันหนึ่งชื่อว่ารู ปภูมิ อันหนึ่งชื่อว่าอรู ปภูมิในกามภูมินนั ้
ยังอันเป็ นประเภท 11 อันใดโสต...จึงผสมภูมิทงหลายนี
ั้
้ได้ 31 จึงชื่อว่าไตรภูมิแล83
ถึงนครนิพพานอันประเสริ ฐยิ่งภูมิท้ังหลาย 3 นี ้แลทังอนั
้ นตจักรวาล อันเป็ นเอกาทสม
กัณฑ์ จบโดยสังเขปแล ผู้ใดจะถึงแก่มหานครนิพพานนันบ่
้ มิร้ ู ฉิบหาย บ่มิร้ ู แปรปรวนไป
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มา แลฝูงสัตว์ทงหลายอยู
ั้
่ในไตรภูมินี ้แล กล่าวถึงไตรภูมิกถามหานิพพานแล84
ฝูงสัตว์ ทงั ้ หลายอันเกิ ดในไตรภพนี ้ แม้ นว่ามียศศักดิ์สมบัติก็ดี คือดัง่ ว่าพระญา
มหาจักรพรรดิราชนันก็
้ ดี ดัง่ พระอินทร์ เจ้ าไตรตรึ งษ์ พิภพก็ดี ดัง่ พระพรหมก็ดี ทังนี
้ ้บ่ห่อน
จะยืนอยู่มนั่ คงในยศศักดิ์สมบัตินี ้ได้ เลสักคาบ เทียรย่อมรู้ ฉิบหาย รู้ ตายจาก รู้ พลัดพราก
จากสมบัตินนแล
ั้
อันว่าพระอินทร์ ก็ดี พระพรหมก็ดี ครั น้ ว่าถึงเมือสิ ้นแก่อายุแล้ ว ก็เทียร
ย่ อ มท่ อ งเที่ ย วเวี ย นไปมาในไตรภพนี บ้ ่ มิ ร้ ู แล้ ว เลยสัก คาบ บางคาบเล่ า ไปเกิ ด ใน
จตุราบาย แลว่าได้ ทนทุก ขเวทนามากนักหนาก็มี แลย่อมว่าบ่มิเที่ ยงในสงสารนี เ้ พื่ อ
ดังนัน...
้ 85
อันว่าฝูงคนทังหลายในโลกนี
้
้บ่มิเที่ยงบ่มิแท้ แลแปรปรวนไปมดัง่ กล่าวมานี ้แล ลาง
ปาง เป็ นดีแล้ วเป็ นร้ าย เป็ นร้ ายแล้ วเป็ นดี บ่ห่อนเที่ยงสักคาบเลย อันว่าคนในโลกนี ้บ่มิ
เที่ยงเลย คนผู้มีปัญญาควรเอาอาการดัง่ นี ้ ใส่ใจแลราพึงถึงอนิจจังสงสาร แลเร่ งกระทา
บุญแลธรรมจงนัก ให้ พ้ นจากสงสารอันบ่ มิเที่ ยงแล ให้ พ้น พลันถึงสมบัติคือมหานคร
นิพพานอันมัน่ อันบ่มิไหวบ่มิร้ ู ฉิบหาย บ่มิร้ ู ตาย บ่มิร้ ู จากที่ลางที่ดียิ่งกว่าสมบัติทงหลาย
ั้
อันมีในไตรโลกนี ้แล86

82

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 67- 69.

83

เรื่องเดียวกัน, 6 - 7.

84

เรื่องเดียวกัน, 267.

85

เรื่องเดียวกัน, 208.

86

เรื่องเดียวกัน, 253.
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จาพวกหนึ่งไสร้ ว่าจะได้ ถึงนิพพานนันยากเพื
้
่อดัง่ นัน้ เมื่อฝูงจักภาวนาโลกุตรฌาน
อันเป็ นต้ นแก่นิพพานจักเล็งดูในภพจักรนี ้ แลจะดูในนิพพานเป็ นที่เสร็ จโสด จะดูในอดีต
อนาคตปั จจุบนั คือกาลอันพ้ นไปแล้ ว...87

เมื่อพิจารณาคาต่างๆ ที่ใช้ เรี ยกจักรวาลในไตรภูมิพระร่วง ได้ แก่ จักรวาล ไตรภูมิ
ไตรภพ ภูมิ 3 ไตรโลก โลก โลกทังหมด
้
และภพจักร คาต่างๆ เหล่านี ้มีความหมาย ดังต่อไปนี ้
คาว่า “จักรวาล” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ ความหมายไว้ ว่า
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ลดัางนังน้ จึงแสดงให้ เห็นแนวความคิดว่า
ก
ั
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สว่างกับความมืด บริ เวณโดยรอบของโลก
ทั
่
ว
โลก
ส
หมายถึง ปริ มณฑล ประชุม หมู่ เทือกเขาในนิยาย เป็ นกาแพงล้ อมรอบโลกและเป็ นเขตกัน้ แสง
88

จักรวาลคือปริ มณฑลของโลก เป็ นที่อยู่อาศัยของหมู่สัตว์ทงั ้ หลาย จักรวาลจะมีภูเขาจักรวาล
ล้ อมรอบเป็ นขอบเขตดินแดนซึ่ง พระอาทิตย์และพระจันทร์ จะมีเส้ นทางโคจรให้ แสงสว่าง ทาให้
นอกเขตพื ้นที่ของภูเขาจักรวาลจะเต็มไปด้ วยความมืดมิด
คาว่า “ไตรภูมิ” “ไตรภพ” “ภูมิ 3” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้
ความหมายไว้ วา่ หมายถึง ภพทัง้ 3 คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ ตามไสยศาสตร์ ว่าสวรรค์
้ ่อพิจารณาเนื ้อหาของไตรภูมิพระร่วงจึงแสดงให้ เห็นแนวความคิด
มนุษยโลก บาดาล89 ดังนันเมื
ว่าจักรวาลนันมี
้ พื ้นที่แบ่งเป็ น 3 ภพภูมิ คือ กามภพ/ภูมิ รูปภพ/ภูมิ และอรูปภพ/ภูมิ
คาว่า “ไตรโลก” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ ความหมายไว้ ว่า
หมายถึง โลกทัง้ 3 ทางวรรณคดีหมายความถึง สวรรค์ มนุษยโลก บาดาล ทางศาสนา หมายถึง
ภพทัง้ 3 คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ หรื ออีกนัยหนึ่งหมายถึง มนุษยโลก เทวโลก พรหมโลก90
ดังนันเมื
้ ่อพิจารณาเนื ้อหาของไตรภูมิพระร่วงจึงแสดงให้ เห็นแนวความคิดว่าจักรวาลประกอบไป
ด้ วยโลกทัง้ 3 คือ กามภพ/ภูมิ รูปภพ/ภูมิ และอรูปภพ/ภูมิ

87

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 257.

88

เรื่องเดียวกัน, 297.

89

เรื่องเดียวกัน, 483 – 484.

90

เรื่องเดียวกัน, 484.
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คาว่า “โลก” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ ความหมายไว้ ว่า
หมายถึง แผ่นดิน โดยปริ ยายหมายถึงหมู่มนุษย์ 91 ดังนันการใช้
้
คาว่า “โลก” หรื อ โลกทังหมด
้
ในไตรภูมิพระร่ วงจึงแสดงให้ เห็นแนวความคิด ว่าจักรวาลก็คือโลกอันเป็ นแผ่นดินที่อยู่อาศัยของ
มนุษย์
คาว่า “ภพจักร” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ ความหมายไว้ วา่
ภพ หมายถึง โลก แผ่นดิน วัฎสงสาร92 จักร หมายถึง สิ่งที่มีลกั ษณะเป็ นวงกลมอย่างล้ อรถ
สิ่งที่มีรูปเป็ นวงกลมมีฟันเฟื องหมุนด้ วยพลังงานต่างๆ 93 ดังนัน้ “ภพจักร” จึงหมายถึง วัฏสงสาร
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สาที่ใช้ เรียกจักรวาลทังหมดที
ดังนันจากค
้
้
่ปรากฏในไตรภูมิพระร่ วง ได้ แก่ จักรวาล

หรื อโลกหรื อแผ่นดินที่มีลกั ษณะเป็ นวงกลม หรื อมีฟันเฟื องหมุนด้ วยพลังงานต่างๆ

ไตรภูมิ ไตรภพ ภูมิ 3 ไตรโลก โลก โลกทังหมด
้
และภพจักร ทาให้ สามารถสรุปความหมาย
ของคาว่า “จักรวาล” ในไตรภูมิพระร่วงได้ วา่ “จักรวาล” หมายถึง โลกหรื อดินแดนซึ่งมีปริ มณฑล

เป็ นวงกลมอันเป็ นวัฏสงสารของมนุษย์ทงหลาย
ั้
ประกอบด้ วยภพภูมิหรื อโลกทัง้ 3 ได้ แก่ กามภูมิ
รูปภูมิ และอรูปภูมิ จักรวาลจะมีภเู ขาจักรวาลล้ อมรอบเป็ นขอบเขตดินแดนซึ่งภายในจักรวาลจะมี
พระอาทิตย์และพระจันทร์ โคจรให้ แสงสว่าง ทาให้ นอกเขตพื ้นที่ของภูเขาจักรวาลหรื อนอกจักรวาล
จะเต็มไปด้ วยความมืดมิด
ดังนันจากค
้
าเรี ยก “จักรวาล” ที่ปรากฏในไตรภูมิพระร่วงนี ้แสดงให้ เห็นแนวความคิด
เรื่ อ งจัก รวาลวิท ยาที่ ปรากฏในไตรภูมิ พ ระร่ วงว่าจักรวาลเป็ นสถานที่ ที่มี ลักษณะเป็ นวงกลม
ล้ อมรอบด้ วยภูเขาจักรวาล และจักรวาลเป็ นโลกที่หมู่สตั ว์ทงหลายอยู
ั้
่อาศัยร่วมกัน เป็ นดินแดนที่
สรรพสัตว์ใช้ ดารงชีวิตเวียนว่ายตายเกิดอันมีลกั ษณะเป็ นวงกลมซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 ภพภูมิ ดังนัน้
คาว่า “จักรวาล” ในไตรภูมิพระร่วง จึงมีนยั ทางความหมายเช่นเดียวกันกับ ไตรภูมิ ไตรภพ ภูมิ 3
โลก โลกทัง้ หมด และภพจักร เพียงแต่มุ่งเน้ นกล่าวถึงลักษณะเด่นของจักรวาลแตกต่างกันไป
เท่านัน้

91

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา,1043.

92

เรื่องเดียวกัน, 817.

93

เรื่องเดียวกัน, 296.
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2.2 การกาเนิดของจักรวาลและสรรพสิ่ง

พุทธศาสนาเป็ นศาสนาประเภท

อเทวนิยม ไม่เชื่อถือความมีอยูข่ องพระเป็ นเจ้ า ไม่เชื่อว่าพระเป็ นเจ้ าเป็ นผู้สร้ างโลกหรื อจักรวาล
พุ ท ธศาสนาเชื่ อ ว่ า โลกหรื อจั ก รวาลเกิ ด ขึ น้ โดยธรรมหรื อสภาพที่ มั น เป็ นและด ารงอยู่
โดยกฏธรรมชาติ94 การกล่าวถึงเรื่ องโลกหรื อจักรวาลเป็ นสิ่งที่ไม่พึงคิด เมื่อมีผ้ ทู ูลถามปั ญหา
เกี่ยวกับเรื่ องนี ้พระพุทธเจ้ าจะทรงนิ่งหรื อไม่ทรงตอบ โดยตรัสว่าเป็ นอัพยากตปั ญหา คือ ปั ญหาที่
ไม่ทรงพยากรณ์ เพราะเห็นว่าไม่ประกอบด้ วยอรรถ ไม่ประกอบด้ วยธรรม ไม่เป็ นเบื ้องต้ นแห่ง
พรหมจรรย์ ไม่เป็ นไปเพื่อความหน่าย เพื่อความคลายกาหนัด เพื่ อความดับ เพื่อความสงบ
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พระพุทธเจ้ าสแม้ ไม่ได้ ให้ ความสนใจตรัสถึงเรื่ องจักรวาลมากนักโดยเฉพาะในเชิงวัตถุ

เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ และเพื่อนิพพาน95

วิ สัย แต่ พ ระองค์ ก็ ต รั ส ถึ ง เรื่ อ งจัก รวาลไว้ ในสู ต รต่ า งๆ เช่ น ปาฏิ ก สู ต ร พรหมชาลสู ต ร
พระพุทธเจ้ า ทรงกล่า วถึง ความเป็ นมาว่า ด้ วยกาเนิดของจักรวาลตามลัทธิ อาจารย์ ของสมณ
พราหมณ์ สรุปได้ ดงั นี ้
1. ทฤษฎีวา่ ด้ วยกาเนิดของจักรวาลตามลัทธิอาจารย์วา่ พระอิศวรหรื อพระพรหมาเป็ น
ผู้สร้ างจักรวาล
2. ทฤษฎี ว่าด้ วยกาเนิดของจักรวาลตามลัทธิของอาจารย์ว่ามีมูลเหตุมาจากพวก
เทวดาขิ ฑ ฑาปโทสิ ก ะอัน เป็ นเทวดาที่ ห มกมุ่น อยู่ใ นความสนุก สนานเกิ น เวลาจึง หลงลื ม สติ
ความหลงลืมจึงทาให้ จตุ จิ ากสวรรค์นนั ้

94

พระพุทธเจ้ าได้ ตรัสถึงเรื่ องกาเนิดของจักรวาลไว้ ในสูตรต่างๆ หลายสูตร บางสูตรตรัสเล่าไว้ โดยตรง เช่น

ปาฏิกสูตร (ที.ปา. 11/13-16/29-36) บางสูตรตรัสเล่าไว้ โดยอ้ อม เช่น พรหมชาลสูตร (ที.สี.9/31/34/22-28) แต่ทงั ้ 2 สูตร
เป็ นการตรัสเล่าตามคติความเชื่อดังเดิ
้ ม ซึง่ เชื่อว่าพระอิศวรหรือพระพรหมาเป็ นผู้สร้ างจักรวาล มีบางสูตร เช่น อัคคัญสูตร (ที.
ปา. 11/56-72/92-107) พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็ นวิวฒ
ั นาการตามธรรมชาติ , ดู บารุ ง ชานาญเรื อ, “การศึกษาเปรี ยบเทียบ
เรื่ อ งจัก รวาลวิ ท ยาในศาสนาไชนะและพระพุท ธศาสนาเถรวาท ” (วิ ท ยานิ พ นธ์ ดุษ ฎี บัณ ฑิ ต สาขาภาษาสัน สกฤต
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 110.
95

บารุง ชานาญเรือ, “การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องจักรวาลวิทยาในศาสนาไชนะและพระพุทธศาสนาเถรวาท”

(วิทยานิพนธ์ ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 107.
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3. ทฤษฎีว่าด้ วยกาเนิดของจักรวาลตามลัทธิอาจารย์ ว่ามีมูลเหตุมาจากพวกเทวดา
มโนปโทสิ กะอันเป็ นเทวดาซึ่ง จ้ องจับผิดกันและกันเกิ นควร จึง คิดมุ่ ง ร้ ายต่อกัน เหนื่ อยกาย
เหนื่อยใจ พากันจุตจิ ากสวรรค์ชนนั
ั ้ น้
4. ทฤษฎีวา่ ด้ วยกาเนิดของจักรวาลตามลัทธิอาจารย์วา่ จักรวาลเกิดขึ ้นเอง
อัคคัญสูตร แห่งปาฏิกวรรค ทีฆนิกาย นับเป็ นสูตรแรกที่พระพุทธเจ้ าทรงแสดงเรื่ อง
กาเนิดและวิวฒ
ั นาการของจักรวาลซึ่งเกิดตามธรรมชาติ และทรงกล่าวปฏิเสธความเชื่อในเรื่ อง
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ส
ดูกรวาเสฎฐะและภารทวาชะ ก็ตามที่ปรากฏอยู่แล คือ นางพรหมณี ทงหลายของ
ั้

วรรณะที่เชื่อว่าเกิดมาจากส่วนต่างๆ ของพระพรหมา ดังข้ อความว่า

พวกพราหมณ์ มีระดูบ้าง มีครรภ์ บ้าง คลอดอยู่บ้าง ให้ ลูกกินนมอยู่บ้าง อันที่จริ ง พวก
พราหมณ์ เหล่านัน้ ก็ล้วนแต่เกิดจากช่องคลอดของนางพราหมณี ทัง้ นัน้ พากันอวดอ้ าง
อย่างนี ้ว่า พราหมณ์พวกเดียวเป็ นวรรณะที่ประเสริ ฐที่สดุ วรรณะอื่นเลวทราม พราหมณ์
พวกเดียวเป็ นวรรณะขาว พวกอื่นเป็ นวรรณะดา พราหมณ์ พวกเดียวบริ สุทธิ์ พวกอื่น
นอกจากพราหมณ์หาบริ สทุ ธิ์ไม่ พวกพราหมณ์ เป็ นบุตรเกิดจากอุระ เกิดจากปากพรหม มี
กาเนิ ดมาจากพรหม พรหมเนรมิตขึน้ เป็ นทายาทของพรหม เขาเหล่านัน้ กล่าวตู่พรหม
และพูดเท็จก็จะประสบแต่บาปเป็ นอันมาก96

ไตรภู มิ พ ระร่ ว งได้ ก ล่ า วถึ ง การก าเนิ ด ของจั ก รวาลและสิ่ ง มี ชี วิ ต ทั ง้ หลายไว้ มี
รายละเอียด ดังนี ้
2.2.1 กาเนิดจักรวาล ไตรภูมิพระร่วงมิได้ กล่าวถึงเหตุเบื ้องต้ นแห่งการเกิดขึ ้น
ของจักรวาล97 แต่อธิบายถึงการสิ ้นไปบางส่วนของจักรวาลเดิมและการเกิดขึ ้นใหม่ในลักษณะเดิม
อีกครัง้ ของจักรวาล

ไตรภูมิพระร่วงอธิบายถึงความเป็ นไปของจักรวาลซึ่งตรงกับคาสอน

ของพระพุทธเจ้ าที่ทรงสอนว่าโลกเป็ นอนิจจัง มีเกิดแล้ วก็ดบั เช่นเดียวกับสสารทังหลาย
้
ไตรภูมิ
พระร่ ว งอธิ บ ายการเกิ ด ใหม่ข องจัก รวาลในลัก ษณะของวิ วัฒ นาการ โดยได้ ก ล่า วถึ ง สภาวะ
96

กรมการศาสนา, พระไตรปิ ฎกภาษาไทย, 72.
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การกาเนิดจักรวาลในไตรภูมิพระร่วงมีเนื ้อหาเหมือนกับในอัคคัญญสูตร
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อันต่อเนื่องหลังจากการถูกทาลายไว้ ว่า หลังจากไฟบรรลัยกัลป์ไหม้ ล้างโลก ฝนจะตกลงมาจน
นา้ ท่วมถึง พรหมโลกหนึ่ง อสงไขย ชื่ อว่าสัง วัฏฏฐายี อสงไขยกัลป์ ต่อจากนัน้ ลม 4 ชนิด คือ
ปรจิตตวาต ภัตรวาต จักราวาตและวาตวัตตะ จึงพัดให้ กลับเป็ นภพภูมิดงั เดิม โดยลมจะพัดมา
เป็ นระลอก กลายเป็ นแผ่นเหมือนปุ่ มเปื อก กลายเป็ นกลละดังนา้ ข้ าว เป็ นอัมพุชดังข้ าวเปี ยก
กลายเป็ นเปสิเป็ นก้ อน กลายเป็ นเปื อก จนกลายเป็ นภูมิดงั เก่า เกิดรัตนะทั่วทุกแห่ง เกิดเป็ น
มหาพรหมภูมิ ฝูงพรหมจะลงมาอยู่ในชันนั
้ นดั
้ งเดิม จากนันน
้ ้าก็จะแห้ งลง ลมทัง้ 4 ก็จะพัดใน
ลักษณะเดิม จนเกิดเป็ นพรหมปโรหิตาภูมิ พรหมปาริ สชั ชาภูมิ ฉกามาวจรสวรรค์ แดนมนุษย์
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จักรวาลกลับมาอยู่ในลักส
ษณะเดิมก่อนที่จะถูกทาลาย หลังจากภพภูมิตา่ งๆ กลับคืนสู่สภาพเดิม

แดนนรก แดนเปรต แดนเดรั จ ฉาน แดนอสุรกายดัง ที่ เคยเป็ นมาตามล าดับ 98 ลมจะพัดจน

แล้ ว ในระยะแรกยัง ไม่ มี พ ระอาทิ ต ย์ แ ละพระจัน ทร์ ดัง นัน้ ด้ ว ยความคิ ด ค านึ ง ของมนุษ ย์

พระอาทิตย์และพระจันทร์ จึงปรากฏขึ ้นในจักรวาล เมื่อเกิดพระอาทิตย์และพระจันทร์ จึงทาให้ มี
แสงสว่าง เกิดวัน เดือน ปี ฤดูกาลต่างๆ ดังที่ไตรภูมิพระร่วงกล่าวไว้ วา่
แต่นนมื
ั ้ ดทังเมื
้ องดินนี ้ทุกแห่งแลมิได้ เห็นกันสักแห่งเลย เขาเห็นว่ามืดดังนันก็
้ กล่าว
ทุกคน เขาจึงราพึงดังนี ้ แลว่าเราจะกระทาฉันใด แลว่าเราจะเห็นทนดังนี ้ เมื่อดังนันด้
้ วย
อานาจเพื่อบุญฝูงสัตว์อนั เกิดนัน้ จึงเป็ นเดือนเป็ นตระวันเป็ นคืนดังเก่าอีก อานาจอธิฐาน
นันจึ
้ งเกิดเป็ นตระวันดวงหนึง่ ใหญ่สงู ได้ 50 โยชน์ โดยมณฑลได้ 150 โยชน์ให้ คนทังหลาย
้
เห็นหน เมื่อนัน้ ฝูงคนทัง้ หลายเห็นกันเรื องดังนัน้ แลยินดีถูกเนือ้ พึงใจนักหนา จึงว่าดังนี ้
เทพบุตรตนนี ้อาจบรรเทาอันมืดนันกล่
้ าวได้ ควรเรี ยกชื่อว่าพระสุริยแล เมื่อนันอาทิ
้
ตย์ให้
รุ่ งเรื องสิ ้นกลางวันดังนัน้ จึงประทักษิ ณพระสุเมรุ ราชไป ครัน้ ว่าลับเขาพระสุเมรุ ราชฝ่ าย
หนึ่งกลับมืดเข้ าเล่าแล ฝูงคนทัง้ หลายยิ่ งกลัวขึน้ เล่าโสด จึงว่าดังนี เ้ ทพบุตรอันเกิ ดให้
รุ่ งเรื องดีนักหนาแล้ วแต่ว่ายังมีเมื่อมืดดังนี ้ จึงเทพบุตรอาจให้ รุ่งเรื องเมือกลางคืนนี ้ ดัง
เทพบุตรลับไปนัน้ ด้ วยอานาจให้ ฝูงคนทัง้ หลายใฝ่ ใคร่ แลอธิ ษฐานดังนี ้ จึงเกิดเป็ นเดือน
อนึง่ ใหญ่แลงามนักแต่วา่ น้ อยกว่าตระวันโยชน์ 1 เป็ นดังใจฝูงคนทังหลายอธิ
้
ษฐานนันแล
้
ทังเดื
้ อนแลตระวันย่อมมาแต่พรหมโลก เพื่อจักให้ เห็นแก่ฝูงคนทัง้ หลายในโลกนี ้แล เมื่อ
98

ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 300 - 303.

202

เขาเห็นเดือนดังนันเขายิ
้
นดีนกั หนายิ่งกว่าเก่าเขาจึงว่าดังนี ้ เทพบุตรคนนี ้อาจให้ เราเห็น
หนดังใจเราปรารถนาเช่นนี ้ดุจรู้ ใจเรา แลเกิดเป็ นควรเราเรี ยกชื่อว่าจันทรเทพบุตรแล เมื่อ
เกิ ดมีพระอาทิตย์ พระจันทร์ แล้ วดังนัน้ แล้ ว จึงเกิ ดเป็ นสัปตพี สนักษัตรแลลดาวดารากร
ทังหลายภายหลั
้
ง แต่นนจึ
ั ้ งมีวนั แลคืนปี แลเดือนทังหลายฤดู
้
อาจทังหลายแต่
้
นนมาแล
ั้
แต่
จักให้ แผ่นดินแลเรื องเป็ นฟ้า เป็ นดินรอด เป็ นปี เป็ นเดือน เป็ นตระวันดังนัน้ โดยอสงไขย
หนึง่ เรี ยกชื่ออนันต์ได้ อสงไขยกัลปแล99

ม
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กลาง มิพระร่วงจะดาเนินตาม
ห
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ั
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กล่า วถึ ง ว่าจักรวาลมี ก าเนิำดแต่เ ริ่ ม แรกมาจากสิ่ ง ใด นอกจากไตรภู
ส
ไตรภูมิพระร่ วงกล่าวถึงการกาเนิดขึ ้นใหม่ของจักรวาลหลังการประลัย โดยมิได้

แนวความคิดในพระพุทธศาสนาแล้ ว การมิได้ พยายามอธิบายถึงที่มาของจักรวาลที่แม้ ปัจจุบนั ยัง

ไม่ส ามารถหาคาตอบที่ ชัดเจนได้ จึง น่า จะเป็ นวิ ธี การอธิ บายที่ เหมาะสมที่ สุด เพราะแม้ จ ะมี
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้ าแต่มนุษย์ปัจจุบนั ก็ยงั ไม่สามารถสืบหาจุดกาเนิดของจักรวาลได้ อย่างชัดเจน
เพียงทราบแต่วา่ เมื่อเกิดมาก็อยูบ่ นโลกนี ้แล้ ว การอธิบายถึงสภาพปั จจุบนั และอนาคตอันขึ ้นอยู่กบั
การกระทาของมนุษย์ในปั จจุบนั จึงน่าจะมีประโยชน์และสอดคล้ องกับเป้าหมายของพุทธศาสนา
และเป้าหมายของไตรภูมิพระร่วงมากกว่า เหตุผลนี ้จึงน่าจะสอดคล้ องกับการกล่าวถึงการกาเนิ ด
ของพระอาทิ ต ย์ แ ละพระจั น ทร์ ซึ่ ง กล่ า วว่ า เกิ ด ขึ น้ ตามการคิ ด ค านึ ง ของมนุ ษ ย์ เ นื่ อ งจาก
ความต้ องการแสงสว่าง การมิได้ กล่าวถึงจุดกาเนิดของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ มากนักจึง
เท่ากับเป็ นการอธิบายถึงการเกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ เช่นกัน
2.2.2 กาเนิดสัตว์ ทงั ้ หลาย
ของสัตว์ ทงั ้ หลายที่เ กิดในภูมิ ทงั ้ 31

ไตรภูมิพระร่วงได้ กล่าวถึงปฏิสนธิในการกาเนิด

ภูมิ ไว้ โดยกล่าวว่าสัตว์ทัง้ หลายมีลักษณะการเกิ ด

4 ประเภท100 คือ
1. อัณฑชโยนิ คือ สัตว์ที่เกิดจากไข่ เช่น งู ไก่ นก ปลา เป็ นต้ น
2. ชลาพุชโยนิ คือ สัตว์ที่เกิดจากปุ่ มเปื อกและมีรกห่อหุ้ม เช่น ช้ าง ม้ า วัว ควาย
เป็ นต้ น
99

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 303 - 305.

100

เรื่องเดียวกัน, 7.
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3. สังเสทชโยนิ คือ สัตว์ที่เกิดจากใบไม้ ละอองดอกบัว หญ้ าเน่าเนื ้อเน่า เหงื่อ
ไคล เช่น หนอน แมลง บุ้ง ริน้ ยุง ปลา เป็ นต้ น
4. อุปปาติก โยนิ คื อ สัต ว์ ที่ เ กิ ด เป็ นตัวเป็ นตนใหญ่ ขึน้ ที เดี ย ว เช่น เทพยดา
พรหม และสัตว์นรก
ในบรรดาสัตว์ทงหลายไตรภู
ั้
มิพระร่ วงได้ กล่าวถึงการเกิดขึ ้นของมนุษย์ไว้ อย่าง
ละเอี ย ด และกล่ า วว่ า มนุ ษ ย์ นัน้ มี ก ารปฏิ ส นธิ ทัง้ 4 ประเภท คื อ อัณ ฑชโยนิ ชลาพุ ช โยนิ
สัง เสทชโยนิและอุปปาติกโยนิ แต่ไ ตรภูมิ พระร่ วงได้ อธิ บายถึงการกาเนิดของมนุษย์ ไ ว้ อย่าง
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ชลาพุชโยนิ คือ มนุษย์เกิส
ดจากครรภ์มารดา ดังนี ้

ละเอี ยด 2 ประเภท คือ อุปปาติกโยนิ คือ มนุษย์ กาเนิดจากพรหมหลัง จากการประลัย และ
1. มนุษย์ กาเนิดมาจากพรหมหลังจากการประลัย ไตรภูมิพระร่วงกล่าวว่า
หลังจากที่จกั รวาลกลับมาอยู่ในลักษณะเดิมแล้ ว นา้ จะแห้ งลงและเกิดฝนตกในแผ่นดิน จะเกิด
”พรหมคันธรส”101 ซึง่ มีรสชาติอนั โอชา ฝูงพรหมซึ่งอยู่ในอาภัสสรพรหมซึ่งสิ ้นบุญจะจุติลงมาเกิด
เป็ นมนุษย์ในลักษณะโอปาติกะซึ่งจะมีเพศเป็ นชายดังเช่นขณะที่เป็ นพรหม ขณะนันร่
้ างกายจะมี
รัศมีรุ่งเรื องงาม มีอิทธิฤทธิ์ สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ และยังไม่ต้องกินอาหารเพื่อดารงชีวิต
แต่เสวยปิ ตสิ ขุ เป็ นอาหารต่างข้ าวและน ้า ขณะนันพรหมเหล่
้
านี ้จะมีอายุได้ อสงไขยหนึ่ง จากนัน้
ต่อมาจึงมีเพศชายและเพศหญิงขึ ้น เมื่อฝูงพรหมทังหลายชิ
้
มรถปถพีทกุ วัน ๆ รัศมีตวั ก็หายไป ดัง
ความว่า
เมื่อนา้ แห้ งแลฝนดีในแผ่นดินนีม้ ีพรหมคันธรส โอชารสอร่ อยนักหนาดั่งอันจะไม้
ทกปายาไส เมื่อนันฝู
้ งพรหมอันอยู่ในอาภัสสรพรหมสิ ้นบุญจุติจากอาภัสสรลงมาเกิดเป็ น
มนุษย์ เกิดด้ วยอุปปาติก คนฝูงนันบ่
้ มิเป็ นผู้หญิงเป็ นผู้ชาย เป็ นดัง่ ฝูงพรหมทัง้ หลายแล
มีรัศมีรุ่งเรื องงามมีฤทธาพิธีอาจไปโดยอากาศ บ่ห่อนรู้ กินอาหารสิ่งใด แต่ปิติสุขนัน้ เป็ น
อาหารต่างข้ าวแลน ้าแล เมื่อนันอายุ
้ เขาได้ อสงไขยหนึ่งแล อยู่จาเนียรกาลดับนันแลจั
้
กให้
เป็ นผู้หญิงผู้ชายดัง่ เมื่อก่อนนัน้ ฝูงพรหมทังหลายเห็
้
นดัง่ นัน้ ต่างคนต่างชิมรสปถพีนนทุ
ั้ ก
101

พรหมคันธรส สันนิษฐานว่าน่าจะเป็ น พรรณคันธรส แปลว่า สี กลิ่น และรส, ดู ราชบัณฑิตยสถาน,
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คนต่างข้ าวแลน ้าทุกวัน เหตุดงั่ นันด
้ าริ 3 อันเป็ นอกุศลเกิดแก่เขาดัง่ นัน้ อันว่ารัศมีในตัวเขา
ก็หายไปสิ ้นแต่นนั ้ 102

การอธิบายกาเนิดของมนุษย์หลังจากการประลัยโลกนัน้ อาจมีแนวความคิดที่พฒ
ั นา
มาจากศาสนาพราหมณ์ที่กล่าวอ้ างว่ามนุษย์เกิดจากพระพรหมาเป็ นผู้สร้ างขึ ้นจากส่วนต่างๆ ของ
พระองค์ หากแต่พทุ ธศาสนาปฏิเสธแนวความคิดดังกล่าว จึงเปลี่ยนพระพรหมาผู้สร้ างในศาสนา
พราหมณ์ เป็ นพรหมผู้บาเพ็ญฌานบารมีจนกระทัง่ ผลแห่งบุญนันท
้ าให้ ได้ ไปเกิดเป็ นพรหมในชันที
้ ่
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มนุษย์กาเนิดจากพรหมนีส้ยังนับเป็ นเครื่ องสื่อให้ เห็นว่ามนุษย์ผ้ มู ีชีวิตอยู่บนโลกนันเป็
้ นผู้ที่มีกาเนิด

รอดพ้ นจากการประลัยโลก แล้ วจึงลงมาเกิดเป็ นมนุษย์เมื่อโลกถูกสร้ างขึน้ ใหม่ การอธิ บายว่า
มาจากพรหมผู้มีบุญอันสืบเนื่องจากผลบุญที่ได้ กระทาไว้ ในอดีต การอธิบายว่ามนุษย์มีกาเนิด
จากพรหมจึง นอกจากจะเป็ นการยกย่ องมนุษย์ว่าเป็ นผู้มี บุญแล้ ว ยัง สามารถแสดงให้ เห็นถึง
วัฏจักรของจักรวาลที่ล้วนแล้ วแต่เกิดขึ ้นจากจุดเริ่ มต้ นจากการกระทาของมนุษย์ และจะหมุนเวียน
ไปเช่นนี ้ตราบเท่าที่สงั สารวัฏของมนุษย์ยงั ดาเนินต่อไป ตราบเท่าที่มนุษย์ยงั ไม่สามารถบรรลุถึง
นิพพานได้
2. มนุษย์ กาเนิดมาจากครรภ์ มารดา ไตรภูมิพระร่วงอธิบายถึงการกาเนิด
จากครรภ์มารดาของมนุษย์ไว้ อย่างละเอียดและชัดเจน เพื่อให้ ผ้ อู า่ นเข้ าใจถึงธรรมชาติของการเกิด
ที่เป็ นไป มิใช่เป็ นเพราะอานาจเหนือธรรมชาติใด สัตว์ทงหลายที
ั้
่เกิดในโลกมนุษย์จะมีกาเนิด
4 ประเภท แต่จะมีกาเนิดจากครรภ์มากกว่าประเภทอื่น การกาเนิดในครรภ์ของมนุษย์ทงหลาย
ั้
ไตรภูมิพระร่วงได้ กล่าวไว้ อย่างละเอียด ตังเต่
้ เริ่มก่อเกิดชีวิตเล็กๆ เรี ยกว่า “กลละ” ในครรภ์มารดา
กลละจะเติบโตใหญ่ขึ ้นเรื่ อย จนเป็ นทารกนัง่ อยูก่ ลางท้ องของมารดา โดยมิได้ หายใจ ทารกจะอยู่
ในครรภ์ด้วยความเจ็บปวดทุกข์ยาก จนกระทัง่ ครบกาหนดจึงคลอดออกมา ดังที่กล่าวไว้ วา่
ผู้หญิงอันมีคพั ภะด้ วยชลามพุชโยนิ เมื่อแรกก่อเป็ นนันน้
้ อยนักหนา และเรี ยกชื่อว่า
กลละ หัวปี มีเท่านี ้ เอาผมคนในแผ่นดินเราอยู่นี ้มาผ่าออกเป็ น 8 คาบ เอาแต่คาบเดียวมา
เปรี ยบเท่าผมคนในแผ่นดินอันชื่ออุตตรกุระนัน้ แลเอาเส้ นผมของชาวอุตตรกุรุนนแต่
ั ้ เส้ น
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หนึ่งชุบน ้ามันงาอันใสงามนัน้ เอามาสลัดเสียได้ 7 คาบแล้ วจึงถืออยู่ น ้ามันนันย้
้ อยลงมา
ปลายผมนันท่
้ านว่ายังใหญ่กว่ากลละนันเลย…เมื
้
่อแรกก่อเป็ นกลละนันมี
้ รูป 8 อัน แลรู ป 8
อันนันคื
้ อ รู ปอันหนึง่ ชื่อว่าปฐวีรูป อันหนึง่ อันเป็ นน ้าชื่อว่า(อา)โปรู ป อันหนึง่ ร้ อนขึ ้นร้ อนขึ ้น
ชื่อว่าเตโชรู ป รู ปอันหนึ่งเป็ นลมทรงสัตว์ชื่อ (ว่า)วาโยรู ป อันหนึ่งเป็ นตัวชื่อกายรู ป อันหนึ่ง
ให้ เป็ นผู้หญิงผู้ชายชื่อภาวรู ป รู ปอันเป็ นใจชื่อหทัยรู ป รู ปอันหนึ่งให้ คงรู ปทังหลายชื
้
่อชีวิต
รู ป…กุมารอยู่ในท้ องแม่นนให้
ั ้ เจ็บเพียงจะตายแล ดุจดัง่ ลูกทรายอันพึ่งออกแล อยู่ธรห้ อย
ผิบ่มิดจุ ดัง่ คนอันเมาเหล้ า ผิบ่มิดจุ ดัง่ ลูกงูอนั หมองูเอาไปล่นนันแล
้ อันอยู่ลาบากยากใจดุจ

ม
ส
ด
ุ
อ
กลางารบปี หนึง่ จึงคลอดก็มีแล
ห
ก
ั
น
ลางคน 9 เดือน ลางคนำ10 เดือน ลางคน 11 เดือน ลางคนค
ส

ดัง่ นัน้ บ่มิได้ ลาบากแต่ 2 วาร 3 วารแลจะพ้ นได้ เลย อยู่ยากแล 7 เดือน ลางคาบ 8 เดือน
103

ไตรภูมิพระร่ วงให้ ความสาคัญกับการอธิ บายให้ เห็นถึงการกาเนิดจากครรภ์
มารดาของมนุษย์เป็ นสาคัญ โดยอธิบายสภาพชีวิตในครรภ์ไว้ อย่างละเอียดและชัดเจน นับเป็ น
การเน้ นย ้าให้ ผ้ อู า่ นเห็นตามสภาพความเป็ นจริงและกระบวนการถือกาเนิดของมนุษย์ซึ่งมีลกั ษณะ
เป็ นธรรมชาติตามความเข้ าใจในยุคสมัยนัน้ การเน้ นย ้าเช่นนี ้เพื่อแสดงให้ เห็นว่ามนุษย์มิได้ เกิดมา
จากอานาจวิเศษเหนือธรรมชาติ แต่มนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกันโดยกาเนิด คือ เกิดมาจาก
ครรภ์ของมารดาในลักษณะเช่นเดียวกัน การเน้ นย ้าดังกล่าวจึงเป็ นการตอบโต้ กระแสความเชื่อ
ของศาสนาพราหมณ์ที่เชื่อว่ามนุษย์เกิดจากส่วนต่างๆ ของพระเจ้ าซึ่งทาให้ มนุษย์ในสังคมอยู่ใน
วรรณะที่ไม่เท่าเทียมกัน
ไตรภูมิพระร่ วงแบ่งประเภทของมนุษย์ในสังคมตามการกระทาบุญและบาป ไว้
เป็ น 4 ประเภท ได้ แก่ คนนรก คนเปรต คนเดรัจฉาน และคนมนุษย์ ดังนี ้
1. คนนรก คือ คนที่ฆ่าสัตว์ตดั ชีวิต กระทาบาป และเมื่อผลแห่งบาปมาถึงตนจะ
ถูกตัดมือตัดเท้ าได้ รับความทุกข์ทรมานอย่างหนัก
2. คนเปรต คือ คนที่ไม่เคยทาบุญกุศลในอดีตชาติ จึงเกิดมาได้ รับความลาบาก
เข็ญใจ ยากไร้ ไม่มีเสื ้อผ้ าเครื่ องนุง่ ห่ม อดอยากไม่มีจะกิน รูปร่างหน้ าตาไม่ดี
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3. คนเดรัจฉาน คือ คนที่ไม่ร้ ูจกั บุญบาป พูดจาไม่มีความเมตตากรุณา ไม่เคารพ
ยาเกรงผู้อาวุโส บิดามารดา ครูบาอาจารย์ ไม่รักพี่รักน้ อง กระทาบาปทุกเมื่อ
4. คนมนุษย์

คือ คนที่ ร้ ู จักผิดและชอบ รู้ จักบาปและบุญ รู้ จักประโยชน์ใน

ปั จจุบนั และอนาคต รู้จกั กลัวและละอายต่อการทาบาป เชื่อฟั งคาสัง่ สอน รักพี่น้อง รู้จกั เมตตา
ต่อผู้ลาบากยากไร้ รู้จกั เคารพยาเกรงบิดามารดา ผู้อาวุโส และสมณพราหมณ์ที่ปฏิบตั ิในสิกขาบท
ของพระพุทธเจ้ าทุกเมื่อ รู้จกั คุณพระรัตนตรัย
ดังความที่ปรากฏในไตรภูมิพระร่วง ว่า
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อันว่ามนุษย์ส
ทงั ้ หลายนีม้ ี 4 จาพวก จาพวกหนึ่งชื่อว่าค(น)นรก อันหนึ่งชื่อว่าคน

เปรต จาพวก หนึ่งชื่อคนดิรัจฉาน อันหนึ่งชื่อคนมนุษย์ ฝูงคนอันที่ฆ่าสิงสัตว์อนั รู้ กระทา

การอัน เป็ นบาปนัน้ มาถึงตน แลท่ านได้ ตัดตีน สิ น มือ และทุ ก ข์ โศกเวทนานัก หนาดั่ง นี ้
เรี ยกชื่อว่าคนนรกแล จาพวกหนึ่งคนอันหาบุญอันจะกระทาบ่มิได้ แลแต่เมื่อก่อน แลเกิด
มาเป็ นคนเข็ญใจนักหนา แลจะมีผ้าและเสื ้อรอบตนนัน้ หาบ่มิได้ อยู่ หาอันจะกินบ่มิได้
อยากเผ็ดเร็ ดไร้ นกั หนา แลมีรูปโฉมโนมพรรณนันก็
้ บ่มิงาม คนหมูน่ ี ้ชืวา่ เปรตมนุษย์แล คน
อันที่มิร้ ู ว่าบุญแลบาป่ อมเจรจาที่อนั หาความเมตตากรุ ณามิได้ ใจกล้ าหาญ แข็งบ่มิร้ ู ยา
เกรงท่าน ผู้เถ้ าผู้แก่ บ่มิร้ ู ปฏิบตั ิพ่อแม่ แลครู ปาธยาย บ่มิร้ ู รักพี่รักน้ อง ย่อมกระทาบาป
ทุกเมื่อ คน ผู้ชื่อว่าดิรัจฉานมนุษย์แล คนอันที่วา่ รู้ จกั ผิดแลชอบ แลรู้ จกั ที่อนั เป็ นบาปแล
บุญ แลรู้ จกั ประโยชน์ในชัว่ นี ้ชัว่ หน้ า แลรู้ จกั กลัวแก่บาปและละอายแก่บาป รู้ จกั ว่ายาก
ว่ า ง่ า ย แลรู้ รั ก พี่ รั ก น้ อ ง แลรู้ เอ็ น ดูก รุ ณ าคนผู้ เ ข็ ญ ใจ แลรู้ ย าเกรงพ่ อ แม่ ผ้ ู เ ถ้ า ผู้ แ ก่
สมณพราหมณจารย์อนั อยู่ในสิกขาบทของพระพุทธเจ้ าทุกเมื่อ แลรู้ จกั คุณแก้ ว 3 ประการ
ไสร้ แลคนฝูงนี ้แลชื่อว่ามนุษย์ธรรมแล104

นอกจากนี ไ้ ตรภูมิ พ ระร่ วงยัง ได้ กล่า วถึง วรรณะทัง้ 4 คือ กษั ตริ ย์ พราหมณ์
แพศย์ และศูทร ไว้ ดงั นี ้
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วรรณะกษั ต ริ ย์ ไตรภูมิ พ ระร่ ว งกล่าวว่า เมื่ อ มี ม นุษ ย์ แล้ ว มนุษ ย์ เ กิ ด ความ
ขัดแย้ งกันด้ วยความโลภจึงเลือกพระโพธิ สตั ว์ผ้ ูมีความเป็ นเลิศกว่าผู้ใดมาเป็ นพระมหากษัตริ ย์
เพราะเป็ นผู้มีรูปโฉมงดงามกว่าคนทัง้ หลาย เป็ นปราชญ์ รอบรู้ เหนือคนทัง้ หลาย จิตใจงดงาม
ใจดี ใจซื่อตรง และใจบุญกว่าคนทังหลาย
้
พวกเขาจึงแต่งตังพระโพธิ
้
สตั ว์ให้ เป็ นกษัตริ ย์ ด้ วยการ
เรี ยกชื่อ 3 ชื่อ ได้ แก่ “มหาสมมติราช” เพราะคนทังหลายตั
้
งให้
้ เป็ นใหญ่ “ขษัตติยะ” เพราะคน
ทังหลายให้
้
แบ่งปั นไร่ นาข้ าวน ้าแก่ผ้ คู นทังหลาย
้
และ “ราชา” เพราะเป็ นบุคคลที่เป็ นที่พอใจแก่
บุคคลทังหลาย
้
ความว่า

นับแต่นนคนทั
ั้
งหลายจึ
้
งเรี ยกกษัตริ ย์ว่า “ขษัตติยะ” สืบทอดกันเรื่ อยมา ดัง
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เมื่อนัน้ แลบางคนโลภแลใจร้ ายไปชิงเอาที่ผ้ ูอื่น เขาผู้อื่นก็ขดั ใจ ไล่ตีไล่ด่ากันไปมา
เป็ น 2 ครัง้ 3 ครัง้ ไปเล่า ทีนนเขาจึ
ั้
งชุมนุมปรึ กษาเจรจาด้ วยกันว่าฉันนี ้ ว่าบัดนี ้เรานี ้เป็ น
โจกเจกโวเวนักเพราะว่าเราหาที่กล่าวบ่มิได้ แลควรเราท่านทังหลายตั
้
งไว้
้ ท่านผู้หนึ่ง ให้
เป็ นใหญ่เป็ นเจ้ าเป็ นจอมเราเถิด …เขาจึงอภิเษกพระโพธิสตั ว์เจ้ าให้ เป็ นพระญาด้ วยชื่อ 3
ชื่อ หนึง่ ชื่อมหาสมมติราช อันหนึง่ ชื่อขษัตติยะ อันหนึ่งชื่อราชา อันเรี ยกชื่อว่ามหาสมมติ
ราชนัน้ ไสร้ เพราะว่าคนทัง้ หลายย่อมตังให้
้ ท่านเป็ นใหญ่แล อันเรี ยกชื่อขษัตติยะนัน้ ไสร้
เพราะว่าคนทัง้ หลายให้ แบ่งปั นไร่ นาข้ าวนา้ แก่คนทัง้ หลายแล อันเรี ยกชื่ อว่าราชานัน้
เพราะท่านนันถู
้ กเนื ้อพึงใจคนทังหลายแล
้
จึงเรี ยกว่าราชาเพื่อดังนันแล
้ พระโพธิสตั ว์เจ้ า
หากเป็ นผู้ชายทังหลายแล
้
(คน)ทังหลายย่
้
อมยอท่านให้ เป็ นพระญาไสร้ เพราะเขาเห็นท่าน
นัน้ มีรู ป โฉมอัน งามกว่า (คน)ทัง้ หลาย แลรู้ กว่า (คน)ทัง้ หลาย แลใจงามใจดีก ว่า (คน)
ทังหลาย
้
ใจซื่อใจตรงใจบุญยิ่งกว่าคนทัง้ หลาย เขาเห็นดัง่ นัน้ เขา(จึง)ตังให้
้ เป็ นพระญา
เป็ นเจ้ า(เป็ น)จอมเขาเพื่ อดัง่ นัน้ แล พึงสอนเรี ยกชื่ อขษั ตติยะนัน้ ก็ สืบสันดานมาต่อเท้ า
บัดนี ้แล105

นอกจากนี ้ไตรภูมิพระร่วงยังกล่าวถึงพระยาจักรพรรดิราชไว้ วา่ เป็ นผู้ที่ในอดีตเคย
ได้ กระทาบุญคือปฏิบตั ิบูชาแก่พระศรี รัตนตรัย รู้จกั คุณพระพุทธเจ้ า พระธรรมเจ้ า พระสงฆเจ้ า
105

ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 251-252.
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และให้ ท านรั กษาศีล เมตตาภาวนา เมื่ อ ตายจึง ไปเกิ ดในสวรรค์ บางครั ง้ ไปเกิ ด เป็ นท้ าวเป็ น
พระญาผู้ใ หญ่ แ ละมี ศักดิ์มี ยศบริ วารเป็ นจ านวนมากสามารถปราบไปทั่วทัง้ จักรวาล พระยา
จักรพรรดิราชจะมีพระดารัสหรื อบังคับบัญชาสิ่งใดจะตังอยู
้ ่ในธรรมทุกประการ เป็ นผู้มีบญ
ุ ชอบ
ฟั งธรรมเทศนาจากสานักสมณพราหมณาจารย์และนักปราชผู้ร้ ู ธรรม ทรงปั ญจศีลทุกวันไม่เคย
ขาด ทรงอัฏฐศีลทุกวันอุโบสถมิขาด ทรงให้ ทรัพย์สินเป็ นทานแก่ผ้ มู าขอ เมื่อแจกทานแล้ ว จึง
ชาระสระพระเกศาและทรงน ้าด้ วยกัลออมทองคาซึ่งอบด้ วยเครื่ องหอม นาผ้ าขาวเนื ้อละเอียดชื่อ
ผ้ าสุกลุ พัตร์ มาห่มและพาดเหนือบ่าแล้ วสมาทานศีล 8 แล้ วเสด็จลงไปนัง่ กลางแผ่นดินทองราพึง
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ส ่วทัง้ จักรวาล เมื่อพระญาจักรพรรดิราชนันเสด็
สมภารนันจึ
้ งได้ รับชัยชนะไปทั
้ จสวรรคต

ถึงทานที่ให้ นนั ้ และราพึงถึงศีลซึ่งทรงรักษาอยู่ และราพึงถึงธรรมอันทรงไว้ นนั ้ ด้ วยอานาจบุญ
106

พระบรมศพจะได้ รับการชโลมด้ วยกระแจะจันท์ มัดตราสังด้ วยผ้ าขาวเนื ้อละเอียด แล้ วนาสาลีมา
ห่อไว้ อีกชัน้ ห่อสลับกันด้ วยผ้ าจานวน 500 ชัน้ และสาลีจานวน 500 ชัน้ แล้ วจึงสรงพระศพด้ วย
น ้าหอม แล้ วจึงเอาใส่ในโกศทอง แล้ วยกพระบรมศพไปสงสักการด้ วยแก่นจันทน์ และกฤษณา
ทัง้ หลายแล้ ว บูช าด้ ว ยข้ า วตอกดอกไม้ ครั น้ สงสัก การเสร็ จ แล้ ว จึง เก็ บ เอาธาตุ พ ระญามหา
จักรพรรดิราชนันไปบรรจุ
้
และก่อพระเจดีย์กลางเมืองนัน้ ให้ คนทังหลายไปไหว้
้
บูชา ผู้ใดได้ ไหว้
เคารพบูชา ผู้นนตายไปจะได้
ั้
ไปเกิดบนสวรรค์เหมือนดังได้ ไหว้ พระปั จเจกโพธิเจ้ า และพระอรหันต์
เจ้ าซึ่งจะได้ รับสมบัติ 3 ประการ คือมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ ถ้ าผู้ใดได้ ไหว้
บูชาพระญามหาจักรพรรดิราชจะได้ สมบัติ 2 ประการคือมนุษย์สมบัติและสวรรค์สมบัติ ยังมิอาจ
ได้ นิพพานสมบัติ เพราะเหตุว่าพระญามหาจักรพรรดิราชนันเป็
้ นปุถชุ น 107 พระญามหาจักรพรรดิ
ราชจะมีรัตนะทัง้ 7 ดังนี ้
1. กงจัก รแก้ ว ชื่ อ ว่า จัก รรั ต นะ กงจัก รแก้ วจะจมอยู่ใ นท้ อ งมหาสมุท รลึ ก ได้
84,000

โยชน์ กงจักรแก้ วจะประดับด้ วยแก้ วทัง้ 7 ประการ กงจักรนัน้ เป็ นแก้ ว ดุมเป็ นแก้ ว

อินทนิล มีกา 1,000 ซี่อยู่รอบดุม หัวกาซึ่งฝั งเข้ าไปในดุมเป็ นเงินและทอง เมื่อเห็นเหมือนดังดุม
ยิ ้ม มองเห็นเป็ นสีขาวงาม ที่ขอบดุมนัน้ หุ้มด้ วยแผ่นเงิน เป็ นรู ตลอดโดยรอบหัวกานัน้ ประดับ

106

ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 93- 95.
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เรื่องเดียวกัน, 143-144.
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ด้ วยแก้ ว 7 ประการ กงเป็ นแก้ วประพาฬงดงามมีรัศมีเหมือนพระอาทิตย์ กล้ อง (ปากท่อ)นันเป็
้ น
ช่องกลวงตลอดดังปี่ ชื่อพังกาของเทพยดา ท่อแก้ วประพาฬนันเมื
้ ่อต้ องลมจะมีเสียงไพเราะมาก
แก้ วร้ อยหนึง่ อยูเ่ หนือรอบลากล้ องแก้ ว กล้ องแก้ วนันรองอยู
้
่ใต้ ต้นกลดขาวร้ อยหนึ่งขาว กลดนันมี
้
หอกดาบอยูแ่ ห่งละร้ อยอยูร่ อบ เหนือกลดมียอดทองงาม เหนือจักรแก้ วมีราชสีห์ทอง 2 ตัวประดับ
ด้ วยแก้ วสัตตพิธรัตนะ มีแสงทองงาม เมื่อกงจักรแก้ วหมุนไปบนอากาศดูงดงามดังไกรสรสีหะสอง
ตัวนันเหาะและยื
้
่นหน้ าออกจากชายกงจัก รแก้ วนัน้ คนทังหลายจึ
้
งเห็นถึงบุญบารมีของพระญา
มหาจักรพรรดิจึงต่างมาสวามิภักดิ์ ปากราชสีห์นนคาบสร้
ั้
อยมุกดาใหญ่เท่าลาตาล เมื่อกงจักร
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กงจักรแก้ วนัส
นเกิ
้ ดขึ ้นเองเพราะบุญของพระญามหาจักรพรรดิราชเจ้ า กัลปใดไม่มี

แก้ วลอยอยู่ในอากาศ มุกดานันพองออกรอบกงจั
้
กรแก้ วนัน้ ดุมกงจักรแก้ ว 3 อันหมุนไปในทาง
เดียวกัน

พระพุทธเจ้ าและพระปั จเจกโพธิ จึงจะมีพระญามหาจักรพรรดิ เมื่อไฟไหม้ แผ่นดินแล้ ว ด้ วยบุญ
ของผู้ที่จะมาเป็ นพระญาจักรพรรดิราช กงจักรแก้ วนันจะเกิ
้
ดขึ ้นก่อนและจมอยู่ในมหาสมุทรนัน้
เพื่อรอคอยผู้จะมาเป็ นจักรพรรดิราชนัน้ จักรแก้ วนันมี
้ ศกั ดานุภาพมากจะมีสิ่งใดมีอานาจเสมอ
ด้ วยกงจักรมิได้ กงจักรแก้ วนันเกิ
้ ดขึ ้นเพื่อแสดงว่าพระญาจักรพรรดิราชเป็ นผู้มีบญ
ุ ยิ่งกว่าคนทัง้
ปวง และให้ คนทังหลายในทวี
้
ปทัง้ 4 รักกัน ผู้ไหว้ บูชากงจักรแก้ วด้ วยข้ าวตอกดอกไม้ จะช่วย
บาบัดความเจ็บไข้ ให้ อยูด่ ีกินดีมีทรัพย์สินสมบัตมิ าก กงจักรประเสริ ฐกว่าแก้ วชื่อว่าสรรพกามททะ
(แก้ วสารพัด นึ ก )ได้ แ สนเท่ า เมื่ อ กงจัก รแก้ วมาถึ ง เมื อ งจะร่ อ นลงที่ ป ระตูเ มื อ งแล้ ว กระท า
ประทักษิณ 3 รอบเมืองนัน้ 7 รอบ แล้ วก็เข้ าสู่พระราชมณเทียร ประทักษิณพระยามหาจักรพรรดิ
3 รอบ พระราชมณเทียรพระยานัน้ 7 รอบแล้ วก็เข้ ามาสู่พระยามหาจักรพรรดินนั ้ กงจักรแก้ วก็อยู่
ในสถานที่นัน้ เมื่อพระญามหาจัก รพรรดิราชไปปราบทัง้ 4 แผ่นดิน กงจักรแก้ วนัน้ ได้ ชื่อว่า
อริ นท108 เมื่อพระญาจักรพรรดิราชนันสวรรคต
้
กงจักรแก้ วนันจึ
้ งกลับคืนลงไปในท้ องมหาสมุทร
กงจักรแก้ วจะกลับคืนลงไปในท้ องมหาสมุทรด้ วยเหตุทงหลาย
ั้
คือ 7 วันพระญามหาจักรพรรดิราช
จะทิวงคต 7 วันพระญาจะออกทรงผนวชและพระพุทธเจ้ าจะอุบตั ิ109

108

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 95 -126.
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เรื่องเดียวกัน, 142.
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2. ช้ างแก้ วหรื อหัตถีรัตนะ พระยามหาจักรพรรดิจะทรงบริ จาคทานและรักษาศีล
7 วัน ระลึกถึงบุญที่ได้ กระทามาแต่ก่อนและระลึกถึงช้ างแก้ ว ด้ วยบุญบารมีของพระญามหา
จักรพรรดิราช ช้ างต้ นของพระญามหาจักรพรรดิราชชื่อฉัททันต์ หรื อชื่ออุโบสถตระกูล ซึ่งเป็ น
ช้ างเผือกขนาดใหญ่งามดังพระจันทร์ และมีตีนแดงงามดังดวงอาทิตย์รุ่งอรุ ณ มีลกั ษณะเท้ า 9
แห่งงดงาม มีงวงแดงงามดังดอกบัวแดง สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ ดงั พระอรหันต์ผ้ มู ีอานาจ
ช้ า งนัน้ ตัว ใหญ่ สู ง งามดัง เขาเงิ น ช้ า งนัน้ จะเหาะมายัง เมื อ งพระยามหาจัก รพรรดิ เ องดัง
ราชหงส์ทองชื่อธรรมราช เมื่อมาถึงเมืองก็จะเข้ าไปในโรงทองซึ่งแต่งไว้ อย่างงดงาม จะมาอยู่เหนือ
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สางแก้วก็คืนไปอยูต่ ระกูลนันดั้ งเดิม
พระญาจักรพรรดิสวรรคตช้

110
ฟูกผ้ าที่ลาดปูไว้ และยืนอยู่เหนือแท่นทองนัน้ ช้ างนันจะมี
้
ลกั ษณะที่ดียิ่งกว่าช้ างทังหลาย
้
เมื่อ

3. ม้ าแก้ วหรื ออัศวรัตนะ พระยาจักรพรรดิราชทรงคานึงถึงม้ าแก้ วซึ่งจะมาด้ วย

บุญของพระองค์ ม้ าแก้ วตัวประเสริ ฐกว่าม้ าทังหลายชื
้
่อว่าม้ าพลาหกอัสวราชซึ่ งเกิดในตระกูล
สินธพชาติ มีสีเมฆหมอกขาวแกมเขียว มีกีบเท้ าทัง้ 4 และหน้ าผากแดงดังน ้าครั่ง ตัวใหญ่กายา
สันหลังขาวงามเกลี ้ยง ขนหัวดางามดังดากา สวยงามดังแก้ วอินทนิล และขนคอขาวดังหญ้ า
ปล้ อง ม้ านันสามารถเหาะเหิ
้
นไปในอากาศได้ ดจุ ดังเหล่าฤาษี สิทธิ์ พระยาจักรพรรดิจะมีรับสัง่
ให้ ประดับม้ าแก้ วนันด้
้ วยเครื่ องประดับทังหลาย
้
คือใส่กะดึง กระพรวนทอง เครื่ องสนิมอาภรณ์
ซองหาง พานหน้ าสาหรับประดับอานแก้ วแววสะอาดพาดเหนือหลัง พระญาพาชีเท้ าทัง้ 4 มี
กระพรวนทอง หูทงสองใส่
ั้
ปลอกแก้ ว คอใส่สร้ อยทอง หน้ าและกีบประดับด้ วยทองทัง้ 4 กีบ111
เมื่อพระญาจักรพรรดิราชสวรรคต ม้ าแก้ วก็จะคืนไปยังพลาหกตระกูลดังเดิม
4. ดวงแก้ วรัตนะ หรื อมณีรัตนะ เมื่อพระญามหาจักรพรรดิราชทรงคานึงถึงแก้ ว
อันเกิดสาหรับบุญของพระองค์ จึงทรงบริ จาคทานและรักษาศีล 8 ประการ และทรงระลึกถึงบุญที่
ได้ ก ระทาและธรรมอันรู้ แล้ วระลึก ถึง ดวงแก้ วซึ่ง เป็ นของพระยามหาจัก รรรดิร าชเจ้ า แต่ก่อ น
ดวงแก้ วยาวได้ 4 ศอก ใหญ่เท่าดุมเกวียนใหญ่ สองหัวแก้ วนัน้ มีดอกบัวทองสองดอก มีสาย
มุกดาหลายสายอยู่ในกลางมุกดา ดอกบัวทองนันขาวใสงามตั
้
งอยู
้ ่ในกลีบดอกบัวทอง แก้ วรัตนะ
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นี ้เป็ นพระยาแก่แก้ วทังหลายจ
้
านวน 84,000 ชนิด แก้ วทังหลายเหล่
้
านันย่
้ อมมาเฝ้าพระยาแก้ ว
แก้ วทัง้ หลายซึ่งเป็ นบริ วารแก้ วนัน้ อยู่ในยอดภูเขาอันชื่อพิปุลบรรพต ด้ วยบุญแห่งพระญามหา
จักรพรรดิราช แก้ วรัตนะ จึงเหาะมาในอากาศและมีหมู่แก้ วบริ วารอีก 84,000 มณี รัตนะนีจ้ ะ
เกิดขึน้ เมื่อพระญามหาจักรพรรดิราชทรงอุบตั ิขึ ้น และเมื่อเสด็จสวรรคต แก้ วนันจึ
้ งคืนไปอยู่ใน
ยอดเขาชื่อวิบลู บรรพต รัศมีแห่งแก้ วรุ่งเรื องงามดังรั ศมีพระจันทร์ วนั เพ็ญ แก้ วจะมีบริ วารล้ อม
มาทัง้ 4 ด้ าน ตามกันมาในอากาศแล้ วก็เข้ าไปในปราสาทพระญามหาจักรพรรดิราช พระญามหา
จักรพรรดิใคร่ทดลองอิทธิฤทธิ์ของพระญาแก้ วชื่อว่ามณีรัตนะ จึงให้ ทาไม้ ลาหนึ่งยาว 16 ศอก จึง
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ถือไปก่อน มณีรัตนะนี ้เห็ส
นสว่างแม้ ในยามมืดทัง้ 4 ประการคือ เมื่อเดือนดับ มืดป่ าชัด มืดฟ้ามืด
ให้ ตีตะเคียวทองใส่พระญาแก้ วนันแล้
้ วเอาสายทองคาผูกแขวนไว้ กบั ปลายไม้ แล้ วยกไม้ นนขึ
ั ้ ้นให้

ฝนและมืดเที่ยงคืน ด้ วยอานาจรัศมีพระยาแก้ วนันก็
้ สว่างให้ เห็นทางทัว่ ทุกแห่ง 112 เมื่อพระญา
จักรพรรดิราชสวรรคต ดวงแก้ วและบริ วารแก้ วทัง้ หลายได้ 84,000 จ าพวกก็ คืน ไปอยู่ในเขา
วิบลุ บรรพตดังเดิม113

5. นางแก้ วหรื ออิตถีรัตนะ นางแก้ วของพระพระยามหาจักรพรรดิราชนัน้ เป็ น
หญิ งที่เคยกระทาบุญมาในอดีต หากมาเกิดในแผ่นดินชมพูทวีป จะมาเกิดในตระกูลกษัตริ ย์ ใน
เมืองมัททราฐ ถ้ าหากผู้หญิงมีบญ
ุ มิได้ เกิดในแผ่นดินชมพูทวีป ด้ วยบุญของพระญามหาจักรพรรดิ
ราชนันนางแก้
้
วจะมาจากแผ่นดินชื่ออุตตระ มาพร้ อมกับเครื่ องสรรพาภรณ์ ซึ่งประกอบด้ วยแก้ ว
สัตตพิธรัตนะสวยงาม ลอยมาในอากาศดุจดังนางฟ้า จากนันจึ
้ งลงมาไหว้ พระยามหาจักรพรรดิ
ราชเจ้ า นางแก้ วจะมีรูปร่างสมส่วน ไม่สงู ไม่ต่า งดงามถูกใจผู้คนทังหลาย
้
ฉวีวรรณเกลี ้ยงเกลา
งดงาม ละอองธุลีไม่มีติดกาย นางแก้ วมีลกั ษณะอันงามครบถ้ วนทุกประการ งดงามเป็ นที่พึง
พอใจกับคนทังหลายแต่
้
ไม่เท่านางฟ้าเมืองสวรรค์ชนตรั
ั ้ ยตรึงศ์เพราะนางแก้ วมีรัศมีจากกายเพียง
10 ศอก รอบๆ กายของนางแก้ วแม้ จะมืดแต่ก็จะสว่างจากรัศมีจากกายนาง นางแก้ วมี ใบหน้ า
เกลี ้ยงเกลาใสงดงาม เนื ้อและหนังอ่อนดังสาลี เมื่อพระวรกายพระญามหาจักรพรรดิราชนันเย็
้ น
และหนาวกายนางแก้ วนันจะอุ
้ น่ เมื่อพระวรกายพระญามหาจักรพรรดิราชนันร้
้ อนกายนางแก้ วนัน้
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จะเย็น กายนางแก้ วนันหอมดั
้
งแก่นจันทน์กฤษณาอันบดแล้ ว และปรุ งด้ วยคันธรสอันหอมทัง้ 4
ประการ หอมฟุ้งตลอดเวลา นางแก้ วเมื่อเจรจาหรื อหัวเราะกลิ่นปากนางแก้ วจะหอมฟุ้ง นางแก้ ว
นันจะไม่
้
ขึ ้นนอนเหนือแท่นแก้ วก่อนพระญามหาจักรพรรดิราชเลย นางแก้ วจะไม่ลงจากแท่นแก้ ว
ภายหลังพระญามหาจักรพรรดิราชเลย แม้ นว่านางแก้ วจะกระทาการงานสิ่งใดย่อมไหว้ กราบทูล
ให้ พระยามหาจักรพรรดิทราบก่อน เมื่อใดสัง่ ให้ ทานางจึงทา นางนันจะไม่
้
ละเมิดคาสัง่ เลยสักครัง้
กระทาสิ่งใดเป็ นที่พอพระทัยทุกประการ พระญาจักรพรรดิราชผู้เดียวจะได้ เป็ นสามีนางแก้ ว 114
เมื่อพระญาจักรพรรดิราชสวรรคตนางแก้ วก็จะคืนไปอยู่ที่อตุ ตรกุรุทวีปดังเดิม หรื อหากนางแก้ วมา
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สงแก้ว หรือคหปติรัตนะ เมื่อพระญามหาจักรพรรดิราชให้ทานรักษาศีล
6. ขุนคลั

115
เกิดในชมพูทวีปนี ้ รัศมีที่ออกจากตัวนางนันก็
้ จะหายไปอยูเ่ ป็ นปกติดงั ผู้หญิงทังหลาย
้

และราพึงถึงขุนคลัง ผู้จะมาเป็ นขุนคลังแห่งพระองค์ เมื่อนัน้ มหาเศรษฐี ผ้ ูหนึ่งอันเป็ นวงศ์แห่ง
มหาเศรษฐี ผ้ ูป ระเสริ ฐ แต่โ บราณ ขุน คลัง ผู้นัน้ สามารถจะท าการงานให้ พ อพระทัย พระยา
มหาจักรพรรดิราชทุกประการได้ ถ้ าพระยาจักรพรรดิราชทรงคานึงถึงและมีพระประสงค์ทรัพย์สิน
สิ่งใด ขุนคลังผู้นนั ้ ก็สามารถนามาถวายได้ ทุกประการ พระญามหาจักรพรรดิราชจึงตังเป็
้ นขุน
พระคลังแก้ ว ด้ วยอานาจบุญและธรรมะของพระยาจักรพรรดินนั ้ ขุนคลังจึงเหมือนมีตาทิพย์หทู ิพย์
ขุนพระคลังนันเมื
้ ่อต้ องการเงินทองแก้ วแหวนสิ่งใด เงินทองแก้ วแหวนนัน้ ก็จะมาสู่ขุนพระคลัง
นันเองดั
้
งใจขุนพระคลัง หากต้ องการให้ เป็ นเครื่ องสนิมพิมพาภรณ์สิ่งใด เงินทองแก้ วแหวนนันก็
้
จะเป็ นดังใจขุนพระคลังนันทุ
้ กประการ 116 เมื่อพระญาจักรพรรดิราชสวรรคต ดวงตาของขุนคลัง
แก้ วนันก็
้ มิได้ เห็นไปไกลดังก่อน แม้ นต้ องการสิ่งอันใดก็ไม่ได้ ดงั ใจดังเช่นเคย117
7. ลูกแก้ ว หรื อ ปริ ณายกรัตนะ พระยามหาจักรพรรดิราชนัน้ จะมี พระโอรสพัน
พระองค์ ล้ วนมีรูปโฉมงดงาม รู้ หลักนักปราชญ์ และกล้ าหาญทุกคน ส่วนพระโอรสองค์โตจะมี
ความสามารถและประเสริฐยิ่งกว่าพระองค์อื่นเพราะบุญของพระญามหาจักรพรรดิราชซึ่งได้ ทาไว้
แต่ก่อน พระโอรส หรื อ “ลูกแก้ ว” ของพระองค์นนจะสามารถรู
ั้
้ ความคิดของคนทังหลายได้
้
แม้ ว่า
114
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อยู่ไกลได้ 12 โยชน์ก็ตาม118 เมื่อพระญาจักรพรรดิราชสวรรคต พระโอรสผู้เป็ นลูกแก้ วก็ จะมิได้ ร้ ู
หลักนักปราชญ์และจะไม่มีความรู้ทกุ สิ่งดังเดิม หากลูกแก้ วของพระญามหาจักรพรรดิราชมีบญ
ุ ซึ่ง
ได้ กระทามาแต่ก่อนก็จ ะได้ เป็ นพระญาจักรพรรดิราชแทนพระบิดา เมื่อนัน้ ก็จะรู้ บุญรู้ ธรรมอัน
ประเสริฐทุกประการดังพระบิดา119
วรรณะพราหมณ์ ไตรภูมิพระร่วงกล่าวถึงพวกพราหมณ์ไว้ ว่า คือ ผู้ที่เบื่อหน่าย
ในวัฏสงสาร จึงสละจากกิเลส ปลีกตัวไปจาศีลอยู่ในป่ าเพื่อบาเพ็ญศีลภาวนา และบิณฑบาตเพื่อ
เลีย้ งตน ดังความว่า “คนลางจาพวกเห็นอนิจจังสงสารการนัน้ ยิ่งเป็ นอกุศลยิ่งสังเวชแก่ใจ จึง
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ตน แล้ วตัดความโลภเสียสคนหมูก่ ระทาบุญชพอ พราหมณ์ทงหลายมาต่
ั้
อเท้ ากาลบัด(นี ้)แล “

ออกไปหาเป็ นกุฏิ แล ศาลาที่สงัด แล้ วจาศีลภาวนา แล้ วย่อมไปปฤกษาหาร การบิณฑบาตเลี ้ยง
120

วรรณะแพศย์ ไตรภูมิพระร่วงกล่าวถึงวรรณะแพศย์ไว้ ว่าเป็ นผู้เมื่อได้ รับแจกไร่

นาพวกเขาก็พอใจเพียงเท่านัน้ คอยรักษาความถูกต้ อง ค้ าขายด้ วยความซื่อสัตย์ ดังความว่า
“คนจาพวกหนึง่ ท่านแจกไร่แจกนาที่แดนให้ แก่คนทังหลายเขาเอาเท่
้
านัน้ เขาคอยรักษา ความชอบ
ค้ าขายด้ วยความชอบมา คนจาพวกนันเป็
้ นแพศย์ สืบสันดานต่อเท่าบัดนี ้แล”121
วรรณะศู ท ร ไตรภู มิ พ ระร่ ว งกล่า วถึ ง วรรณศูท รไว้ ว่ า ผู้ที่ ก ระท าสิ่ ง ใดด้ ว ย
ความสามารถ เป็ นพรานผู้ฆ่าสัตว์ตา่ งๆ และปลาทังหลายเพื
้
่อเลี ย้ งตน ดังความว่า “คนลางหมู่
กระทาสิ่ งใดย่อมทาด้ วยสามารถ มันฆ่าสิงสัตว์ เนื อ้ แลปลาทัง้ หลายย่อมเลี ย้ งตน เป็ นพราน
แลศูทร์ สืบสันดานมาต่อเท้ าบัดนี ้แล”122
นอกจากการให้ ความสาคัญ ว่ามนุษย์เกิดจากครรภ์มารดาเพื่อจะแสดงถึงความเท่า
เทียมกันในเรื่ องชาติกาเนิดแล้ ว ไตรภูมิพระร่ วงยังได้ แบ่งมนุษย์ในสังคมออกเป็ น 4 ประเภท คือ
คนนรก คนเปรต คนเดรัจฉาน และคนมนุษย์ การแบ่งในลักษณะนี ้แบ่งจากการกระทาบุญและ
บาปเป็ นสาคัญ การแบ่งกลุ่มของมนุษย์ในลักษณะดังกล่าวนี ้ เป็ นการแสดงการคัดค้ านความเชื่อ
118
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ของศาสนาพราหมณ์ซงึ่ แบ่งมนุษย์ออกเป็ น 4 วรรณะคือ กษัตริ ย์ พราหมณ์ แพศย์ และศูทร ซึ่ง
ทาให้ มนุษย์ในศาสนาพราหมณ์ไม่เท่าเทียมกัน มีระดับสูงต่าตามวรรณะที่เกิด ไตรภูมิพระร่ วง
กล่าวถึงวรรณะทัง้ 4 เช่นกัน แต่กล่าวเน้ นย ้าว่าวรรณะทัง้ 4 นัน้ แตกต่างกันเพราะมีหน้ าที่ในสังคม
แตกต่างกัน จึงอาจกล่าวได้ ว่าไตรภู มิพระร่ วงกาลังพยายามอธิ บายให้ เห็นว่ามนุษย์ทุกคนใน
สัง คมมีความเท่าเที ยมกัน แตกต่างกันเพี ยงหน้ าที่เท่านัน้ ไตรภูมิ พระร่ วงยังกล่าวถึงวรรณะ
กษัตริ ย์ว่า ที่เรี ยกว่าเป็ น “สมมติราช” เพราะประชาชนทังหลายแต่
้
งตังให้
้ เป็ น ซึ่งแสดงให้ เห็นถึง
การได้ รับการยอมรับจากคนส่ วนมาก ที่เรี ยกว่า“ราชา” เพราะว่าได้ รับความนิยมยกย่องในหมู่
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ส าเรียกกษัตริย์ทาให้เห็นว่าไตรภูมิพระร่วงกาลังพยายามแสดงให้เห็น
จากการอธิบายถึงที่มาของค

ประชาชน และที่เรี ยกว่า

“ขษัตติยะ” เพราะมีหน้ าที่แบ่งปั นไร่ นาข้ าวน ้าแก่ประชาชนทังหลาย
้

ว่าความเป็ นกษัตริ ย์ เป็ นเพราะได้ รับการยอมรับยกย่องจากประชาชน เป็ นผู้ที่มีหน้ าที่ซึ่งจะต้ อง
ปฏิบตั ิตอ่ ประชาชน และไตรภูมิพระร่วงยังเน้ นย ้าให้ เห็นด้ วยว่ากษัตริ ย์นนเป็
ั ้ นผู้ที่มีความเป็ นเลิศ
เหนือกว่าประชาชนทุกคน โดยเฉพาะกษัตริ ย์จะเป็ นเลิศทางธรรมเหนือกว่า ผู้อื่น และผู้เป็ นพระ
มหาจักรพรรดิราชจะเป็ นผู้ที่มีบญ
ุ เหนือจากกษัตริ ย์ทงปวง
ั้
การอธิบายถึงความเท่าเทียมกันของ
มนุษย์ หากแตกต่างกันด้ วยหน้ าที่ แสดงให้ เห็นแนวความคิดเสมอภาคที่ปรากฏอยู่ในสังคม ซึ่ง
อาจสอดคล้ อ งกับที่ มี ผ้ ูกล่า วว่าพุทธศาสนานัน้ เป็ นสัง คมประชาธิ ป ไตย มนุษย์ เท่าเที ย มกัน
จะแตกต่างกันเพราะการกระทาบุญและบาป และมนุษย์มีหน้ าที่ของตนเองในสังคม
ไตรภูมิพระร่ วงมิได้ กล่าวถึงอานาจศักดิ์สิทธิ์ ใดอันเป็ นผู้สร้ างโลก หากแต่กล่าวถึง
วิวฒ
ั นาการของจักรวาลในลักษณะเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้ าได้ ตรัสไว้ ในพระไตรปิ ฎก ไตรภูมิ
พระร่วงกล่าวถึงการเกิดของชีวิตมนุษย์ว่าเป็ นการจุติของพรหมชันรู
้ ปภูมิลงมาเกิดในโลกแบบเกิด
แล้ วโตทันที มีเพศชายก่อนเพศหญิง เกิดขึ ้นพร้ อมๆ กันหลายชีวิต เป็ นมนุษย์กลุ่มแรกแต่มิได้ ระบุ
ถึงชีวิตแรก ส่วนสิ่งอื่นๆ บนโลกเกิดหลังจากการมีอยู่ของมนุษย์ หลังจากการกาเนิดกลุ่มมนุษย์
ที่มาจากพรหมแล้ ว ไตรภูมิพระร่วงก็อธิบายการเจริ ญเติบโตของทารกในครรภ์ตามหลักธรรมชาติ
ซึ่งใกล้ เคียงกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในปั จจุบนั ไตรภูมิพระร่วงยังกล่าวถึงประเภทของมนุษย์
ในสังคมโดยตัดสินจากการกระทาบุญและบาป และยังกล่าวถึงที่มาของวรรณะต่างๆ โดยชี ้ให้ เห็น
ว่า วรรณะต่างๆ ที่เ รี ยกกันนัน้ เกิ ดจากมนุษย์ ที่มี หน้ าที่ และวิธี การดาเนินชีวิตที่แตกต่างกันไป
เท่านัน้ ผู้ที่ไ ด้ ชื่อว่ากษัตริ ย์แม้ จะมี ความเป็ นเลิศเหนือกว่าบุคคลทั่วไปแต่การได้ เป็ นกษัตริ ย์ก็
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เพราะได้ รับการคัดเลือกและได้ รับการยอมรับยกย่องจากคนในสังคม และสิ่งที่สาคัญที่กษัตริ ย์มี
เหนือผู้อื่นก็คือความเป็ นพระโพธิ สัตว์ผ้ ูมีคุณธรรมยิ่งกว่าคนทัง้ ปวงและมีหน้ าที่คือคอยจัดสรร
ปกป้องคุ้มครองดูแลผู้คนในสังคม ดังนันจึ
้ งแสดงให้ เห็นว่าการกล่าวถึงกาเนิดของวรรณะต่างๆ
รวมทัง้ วรรณะกษัตริ ย์นนั ้ เพื่อชี ใ้ ห้ เห็นว่า ทุกวรรณะเป็ นคนเท่าเที ยมกัน เกิดจากครรภ์ มารดา
เหมือนกันแต่แตกต่างกันเพียงแค่หน้ าที่และการประพฤติปฏิบตั ิในชีวิตเท่านัน้ นอกจากนัน้ ยัง
อธิบายกาเนิดของความเป็ นกษัตริย์ที่มีหน้ าที่ที่ได้ รับการแต่งตัง้ และสร้ างความมัน่ ใจให้ ประชาชน
มากยิ่งขึ ้น ด้ วยการกล่าวว่าผู้เป็ นกษัตริย์มิใช่บคุ คลธรรมดาแต่มีความเป็ นเลิศในทุกด้ านเหนือกว่า
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คลเป็ นส าคัญ โดยเน้ น ว่า ทุก คนเกิ ด มาเป็ นมนุษ ย์ ต ามธรรมชาติเ ฉก
บุคคลทัว่ ไป จึงอาจกล่าวได้ ว่าไตรภูมิพระร่วงต้ องการนาเสนอให้ เห็นการประเมินค่าคนในสังคม

เช่นเดีย วกัน การมิ ไ ด้ ก ล่า วถึ ง อ านาจศักดิ์สิท ธิ์ อันเป็ นที่ ม าของจักรวาลนัน้ แสดงให้ เ ห็น ว่า
ผู้ประพันธ์ไตรภูมิพระร่วงยังคงยึดแนวคิดเรื่ องการอธิบายความเป็ นมาของจักรวาลว่ามิใช่เรื่ องที่
เป็ นแก่นสารในลักษณะเช่นเดียวกับที่เป็ นพระประสงค์ของพระพุทธเจ้ า โดยที่กล่าวถึงเฉพาะที่
จาเป็ นเท่านัน้ การมิได้ กล่าวถึงธรรมชาติอันศัก ดิ์สิทธิ์ แต่กล่าวเน้ นถึงผลกรรมที่ทาให้ เกิดการ
เวี ยนว่ายตายเกิ ดในภพภูมิต่างๆ นัน้ เพื่ อเป็ นการยา้ ว่าชี วิตมนุษย์มิ ไ ด้ มี สิ่ง ใดที่ มี อานาจวิเศษ
สามารถกาหนดวิถีชีวิต สุขทุกข์ในชีวิตได้ หากแต่เป็ นด้ วยกรรมที่แต่ละบุคคลกระทาขึ ้นหลังจาก
การเกิดอันเป็ นเรื่ องธรรมชาติทวั่ ไป ไตรภูมิพระร่วงจึงมิได้ ม่งุ ให้ ผ้ อู ่านให้ ความสนใจในเรื่ องอื่นใด
นอกเหนือจากการกระทาของตน ซึ่งจะนาผลทัง้ สุขและทุกข์มาให้ การมุ่ง เน้ นแนวคิดดังกล่าว
นอกจากจะเป็ นการดารงแนวความคิดอันเป็ นหัวใจสาคัญของพุทธศาสนาแล้ ว ยังสอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์ในการสร้ างงานขึน้ เพื่อเป็ นกรอบความคิดและเป็ นแนวทางปฏิบตั ิตนให้ กับคนใน
สังคมขณะนันได้
้ เป็ นอย่างดีด้วย
2.3 ลักษณะของจักรวาล

จักรวาลในพุทธศาสนามีลกั ษณะเป็ นวงกลมเรี ยบ

เสมอเหมือนล้ อรถ และมีลกั ษณะเป็ นหลุมเหมือนบ่อน ้า ล้ อมรอบด้ วยภูเขาจักรวาล ซึ่งหยัง่ ลงใน
น ้า 82,000 โยชน์ และสูงขึ ้นไป 82,000 โยชน์ เรี ยงติดต่อกันตามแนวนอนโดยมีช่องว่างระหว่าง
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จักรวาลเหมือนช่องว่างที่เกิดจากล้ อเกวียน 3 ล้ อ ตังอยู
้ ่ติดกัน 123 พระพุทธเจ้ ามองว่าแสงของ
พระจันทร์ และพระอาทิตย์จะเป็ นมาตรวัดที่สาคัญว่าจุดใดที่ได้ ชื่อว่าเป็ นเขตแดนของจักรวาลหนึ่ง
หากแสงของพระจันทร์ และพระอาทิตย์ส่องแสงไปถึง ณ จุดใด จุดนันย่
้ อมเป็ นที่ปรากฏชัดว่าเป็ น
เขตแดนของจักรวาลหนึง่ ๆ124 จักรวาลในพุทธศาสนามีลกั ษณะโครงสร้ างเป็ นชันๆ
้ เรี ยงซ้ อนกันขึ ้น
ไป ส่วนที่อยู่ล่างสุดของจักรวาลจะเป็ นนา้ ซึ่งรองรับแผ่นดิน โดยตังอยู
้ ่บนลม และลมตังอยู
้ ่บ น
อากาศ จักรวาลในพุทธศาสนามีขนาดความกว้ างยาวเท่ากัน คือ 1,203,450 โยชน์ จากพื ้นดินถึง
พรหมโลกชัน้ เนวสัญญานาสัญญายตนะสูง 55,123,200 โยชน์ หากนับรวมตังแต่
้ ที่รองรับน ้า
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ขึ ้นมาจะมีความสูงรวม 56,803,200 โยชน์125 จักรวาลแบ่งออกเป็ น 3 ชันใหญ่
้
เรี ยกว่า ภพ หรื อ
ธาตุ หรื อโลก126

ไตรภูมิพระร่ วงได้ กล่าวว่าจักรวาลนันมี
้ “อนันตจักวาล” นับไม่ถ้วน และได้ กล่าวถึง
ลักษณะของจักรวาลไว้ ว่า แผ่นดินอันเป็ นที่ตงของจั
ั้
กรวาลนันถู
้ กรองรับด้ วยลม และน ้า ดังความ
ว่า “ลมอันจรดได้ โยชน์แลแผ่นดินอันเราอยู่นี ้โดยกว้ างได้ 10,000 โยชน์ โดยหนาได้ 240,000
โยชน์ แลน ้าอันทรงแผ่นดินไว้ โดยหนา ได้ 480,000 โยชน์ ลมอันทรงน ้าแลแผ่นดินไว้ บม่ ิให้ ไหว
โดยหนาได้ 960,000 โยชน์ ฝูงนรกทังหลายนั
้
นย่
้ อมอยูใ่ ต้ แผ่นดินที่เราอยูน่ ี ้แล”127
ไตรภูมิ พ ระร่ ว งได้ กล่าวถึง โลกันตนรกซึ่ง เป็ นนรกที่ อยู่นอกจักรวาลไว้ ทาให้ เห็ น
ลักษณะของพื ้นที่จกั รวาลโดยรวมมากยิ่งขึ ้น ดังความว่า
ฝูงจักรวาลทังหลายนี
้
้แล 3 อันอยู่ใกล้ กนั ดัง่ กงเกวียน 3 อันแลวางไว้ ข้งกันดัง่ บาตร 3
ลูก อันคว่าไว้ ใกล้ กนั นัน้ หว่างจักรวาล 3 อันแลมีนรกชื่อว่าโลกันตนรก แลอันแลอันในโล
123

บารุง ชานาญเรือ,”การศึกษาเปรียบเทียบเรื่ องจักรวาลวิทยาในศาสนาไชนะและพระพุทธศาสนา

เถรวาท”, 129.
124

พระมหาพรรษา ธมฺมหาโส, พุทธจักรวาลวิทยา (กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, 2550), 17 .
125

บารุง ชานาญเรือ,” การศึกษาเปรียบเทียบเรื่ องจักรวาลวิทยาในศาสนาไชนะและพระพุทธศาสนา

เถรวาท”, 196.
126

เรื่องเดียวกัน,132.

127

ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 44.
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กันตนรกนันกว้
้ างได้ 8,000 โยชน์ ด้ วยหลายนักหนาและจะนับบ่มิได้ มีคลู กึ วงรี หาพื ้น
น ้าบมิได้ หาฝาเบื ้องบนบมิได้ ไสร้ เบื ้องใต้ น ้าอันชูแผ่นดินนี ้หากเป็ นพื ้นขึ ้นชื่อว่าโลกันตน
รกนันแล
้ เบื ้องบนนันเป็
้ นปล่องขึ ้นไปถึงพรหมโลก อันว่าจะมีวิมานอยู่ตรงบนโลกันตนรก
ขึ ้นไปนันหาบ่
้
มิได้ โสด แลในโลกันตนรกนันมื
้ ดนักหนา ฝูงสัตว์ซงึ่ ได้ ไปเกิดในโลกันตนรก
นัน้ ดั่งหลับตาอยู่เมื่อเดือนดับ นัน้ แล...เพราะว่าเดือนแลตะวัน อัน เป็ นไฟแลส่องให้ คน
ทังหลาย
้
4 แผ่นดินไปส่องสว่างกลางหาวแต่เพียงปลายเขายุคนั ธรไสร้ แลส่องสว่างไปแต่
ในกาแพงจักรวาล แลโลกันตนรกนันอยู
้ ่นอกกาแพงจักรวาลไสร้ อยู่ระหว่างเขาจักรวาล
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ภายนอกเรานี ้...ต่างคนต่างตะครุ บกันกิน ก็รัดเอาด้ วยกันทังสองมื
้
อ ก็ตกลงทังสองคนใน
้

โสดแต่แรกตัง้ แผ่น ดิน แดดบ่ ห่อนจะไปต้ องนา้ นัน้ ได้ สัก คาบหนึ่งเลย

แลนา้ นัน้ เย็ น

นักหนา...128
เมื่อนันอั
้ นว่าหมูพ่ ระรัศมีเจ้ าทังหลายก็
้
แข่งกันเหาะไปเบื ้องหน้ า แล้ วก็คล้ อยลงข้ าง
ใต้ ถงึ ทุกแห่งทุกภายฉายพระรัศมีถงึ อวิจีนรก ถึงแดนสุดปฐวีดลได้ 240,000 โยชน์ แล้ วก็
ถึงลมอันทรงน ้าแลดินไว้ บ่มิให้ ไหว 960,000 โยชน์ แล้ วดันไปถึ
้ งอากาศอันต่อภายใต้
เบื ้องบนโพ้ นไสร้ พุ่งขึ ้นไปโดยอันดับแลพ้ นอรู ปพรหมขึ ้นไปถึงลมอชดากาศ อันต่อฝ่ ายบน
แลฝ่ ายทัง้ 8 ทิศ พุ่งไปถึงอนันตจักรวาลทุกด้ านๆ...129

จากเนื ้อหาในไตรภูมิที่กล่าวถึงจักรวาล ทาให้ สามารถสรุ ปลักษณะจักรวาลในไตรภูมิ
พระร่ วงได้ ว่า จักรวาลซึ่ง แบ่ง พื น้ ที่เป็ น 3 ส่วน คือ กามภูมิ รู ปภูมิ และอรู ปภูมิ จักรวาลนัน้ มี
จานวนมากมาย พื น้ ที่ของจักรวาลนัน้ จะล้ อมรอบด้ วยภูเขาจักรวาลซึ่ง มีลักษณะเป็ นวงกลม
จัก รวาลจึง มี ลักษณะเป็ นรู ปทรงกระบอกซึ่ง จะเรี ย งติด ต่อ กันตามแนวนอนโดยมี ช่องว่างมื ด
ระหว่างจัก รวาลซึ่ง มี ลักษณะเหมื อ นช่อ งว่า งที่ เกิ ด จากล้ อ เกวี ยน 3 ล้ อตัง้ อยู่ติดกัน จักรวาล
ด้ า นล่างนัน้ จะถูก รองรั บ ด้ วยน า้ และลม

ส่ว นจัก รวาลด้ า นบนเหนื ออรู ป พรหมนัน้ จะเป็ น

128

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 40- 42.

129

เรื่องเดียวกัน, 207.
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ลมอชดากาศ จากข้ อมูลที่ไตรภูมิพระร่วงกล่าวถึงจักรวาลนัน้ พอจะสรุปลักษณะของจักรวาลได้
ดังรูป
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ภาพที่ 6 ลักษณะของจักรวาลในไตรภูมิพระร่วง
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2.4 โครงสร้ างของจักรวาล

จักรวาลซึง่ มีลกั ษณะกลม มีภูเขาจักรวาลเป็ นที่สดุ

แห่งแผ่นดินนัน้ สัตว์ทงหลายย่
ั้
อมจะเกิดวนเวียนอยูใ่ นภูมิทงั ้ 3 คือกามภูมิ รู ปภูมิ และอรูปภูมิ130
แต่หากปฎิบตั ฌ
ิ านจนบรรลุก็จะไปถึงยังมหานครนิพพาน ซึ่งนับว่าเป็ นภูมิที่ 4 เรี ยกว่า โลกุตรภูมิ
ไตรภูมิพระร่วงได้ กล่าวถึงภูมิตา่ งๆ ไว้ ดงั นี ้
2.4.1 กามภูมิ คือ ภพของสัตว์ผ้ ยู งั เสวยกามคุณ คืออารมณ์ทางอินทรี ย์ทงั ้ 5
กามภูมิประกอบด้ วยภูมิทงั ้ 11 ภูมิ คือ ทุคติภูมิหรื ออบายภูมิ 4 ภูมิ คือ ภูมิที่ปราศจากความ
เจริญ ประกอบด้ วย นรกภูมิ เปรตวิสยั ภูมิ อสูรกายภูมิ ดิรัจฉานภูมิ และสุคติภูมิ 7 ภูมิ คือ ภูมิ
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นิมมานรดีภมู ิ ปรมิตวสวัส
ตติภมู ิ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ที่ดี มีความสุข ประกอบด้ วย มนุสสภูมิ จาตุมหาราชิกาภูมิ ตาวติงษาภูมิ ยามาภูมิ ตุสิตาภูมิ
2.4.1.1 นรกภูมิ คือ สถานที่อนั ไม่มีความสุขความเจริ ญ หรื อภาวะเร่า

ร้ อนกระวนกระวาย เป็ นสถานที่ที่เชื่อกันว่าผู้ทาบาปจะต้ องไปเกิดและถูกลงโทษ มีแต่ความทุกข์
ทรมาน
พระพุทธศาสนาในยุคแรกๆ แม้ จะมีสตู รที่กล่าวถึงนรกไว้ หลายสูตร เช่น
เทวทูตสูตร พาลปั ณฑิตสูตร โกกาลิกสูตร สังกิจจชาดก แต่ก็ยงั ไม่มีการจัดระบบที่ชดั เจน ต่อมา
ภายหลังพุทธกาลประมาณ 400 ปี สานักอภิธรรมซึ่งมีการรวบรวมและแต่งคัมภีร์ขึ ้นเป็ นจานวน
มาก จึงได้ จดั ให้ เป็ นระบบขึ ้น131 นรกสาคัญหรื อที่เรี ยกว่า มหานรก ในพุทธศาสนามี 8 ขุม คือ
สัญชีวนรก กาฬสุตตนรก สังฆาฏนรก โรรุ วนรก 2 ขุม อวีจิมหานรก ตาปนนรก และปตาปน
นรก ซึ่งลาดับและชื่อของนรกต่างๆ จะแตกต่างกันไป ไม่ลงรอยเดียวกัน ในสังยุตตนิกาย อังคุตร
นิกาย และขุททกนิกาย ได้ กล่าวว่านรกมีจานวน 10 ขุม คือ อัพพุทนรก นิรัพพุทนรก อพพนรก
อหหนรก อฏฏนรก กุมทุ นรก โสคันธิกนรก อุปปลนรก ปุณฑรี กนรก ปทุมนรก มัตสุนาคานรก
นรกเหล่านี ้มีกล่าวถึงในคัมภีร์ยุคแรกสุดของพุทธศาสนาเช่นกัน พุทธศาสนิกชนทางภาคเหนือ
(อุตตรนิกาย) มีความเชื่ อว่า นรกเหล่านีเ้ ป็ นนรกเย็นคู่กับมหานรก 8 ขุม ซึ่งเป็ นนรกร้ อน แต่มี
จานวนน้ อยกว่าที่ กล่าวไว้ ในพระไตรปิ ฎกบาลี 2

ขุม และมี ชื่ อแตกต่างไปบ้ าง คือ อรรพุทะ
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ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 1.
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เถรวาท”, 133 - 134.
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นิรรพุทะ อฏฏะ หหวะ หุหวะ อุตปละ ปั ทมะ มหาปั ทมะ ส่วนจานวนอุสสทนรกหรื อนรกบ่าว
แต่ละแห่งกล่าวไว้ ไม่ตรงกัน มากบ้ างน้ อยบ้ างส่วนชื่อตรงกันก็มี แตกต่างกันก็มี เช่น เนมิราชชาดก
และอรรถกถาชาดก กล่าวถึง อุส สทนรกไว้ 15 ขุม คือ เวตรณี นที นรก สุนขนรก สัญโชตินรก
อังครกสุนรก โลหกุมภี นรก โลหกุมภี นรก ถุสนที นรก ตุทนนรก โอรัพ ภิกทินรก

รหทนรก

รหทนรก กูฎกรินรก อติจรินตั ถีนรก ชลิตอังครปุณณนรก มิจฉทิฏฐิ กนรก132 มหานรกทัง้ 8 ขุม มี
สัณฐานเป็ นรูปสี่เหลี่ยมคล้ ายหีบ มีมมุ 4 มุม มีประตูเข้ าออก 4 ด้ าน มีกาแพงเหล็กกัน้ โดยรอบ
ด้ านบนมีฝาเหล็กครอบ พื ้นด้ านล่างเป็ นเหล็กร้ อน ฝาและพืน้ หนา 9 โยชน์ พืน้ ที่โดยรอบวัดได้
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พระวินยั ไม่ได้ แสดงว่าต้ อส
งนับรวมกับอุสสทนรก นอกจากนี ้ในอรรถกกถมัชฌิมนิกย อังคุตตรนิกย

100 โยชน์และเมื่อรวมพื ้นที่มหานรกกับอุสสทนรกโดยรอบวัดได้ 10,000 โยชน์ แต่ในอรรถกถา
และฎีกาพระวินยั ยังแสดงว่าลักษณะดังกล่าวนี ้เป็ นของอวีจีมหานรก โดยไม่ได้ กล่าวถึงมหานรก
ขุมอื่นๆ มหานรกเหล่านี ้ตังซ้
้ อนกันเป็ นชัน้ แต่ละชันห่
้ างกันประมาณ 15,000 โยชน์ โดยสัญชีวน
รกจะตังอยู
้ ่ชนบนสุ
ั้
ดและอวีจินรกตังอยู
้ ่ชนั ้ ล่างสุด มหานรกแต่ละขุมจะมีอุสสทนรกอีก 16 ขุม
โดยประตูแต่ละด้ านจะมี อุสสทนรก 4 ขุม แต่ไม่ได้ แสดงที่ตงของอสสทนรกว่
ั้
าอยู่ในลักษณะใด
ซ้ อนกัน เรี ยงกัน หรื อล้ อมรอบมหานรกเป็ นชันๆ
้ 133 ไตรภูมิพระร่วงไม่น่าจะได้ รับอิทธิพลโดยตรง
จากคัมภีร์มหาวัสตุอวทาน แม้ จะมีชื่อและโครงสร้ างของมหานรกตรงกัน เพราะในสูตรและชาดก
ต่างๆ ก็มีกล่าวถึงส่วนอุสสทนรกหรื อนรกบ่าวในไตรภูมิพระร่วงนันน่
้ าจะได้ รั บอิทธิพลจากเนมิราช
ชาดกและอรรถกถา เพราะมีชื่อและลาดับ ตลอดจนการลงโทษคล้ ายกัน เพียงแต่ในเนมิราช
ชาดกและอรรถกถากล่าวถึงอุสสทนรกไว้ เพียง 15 ขุม ส่วนไตรภูมิกถากล่าวเพิ่มเป็ น 16 ขุม โดย
เพิ่มโลหสิมพลีนรกขึ ้นมาอีก 1 ขุม เป็ นอุสสทนรกขุมที่ 15 และเลื่อนมิจฉาทิฎฐิ กนรกในเนมิราช
ชาดกและอรรถกถาเป็ นอุสสทนรกขุมที่ 16 แทน เพื่อให้ สอดคล้ องกับจานวนอุสสทนรกที่กล่าวไว้
ว่ามี 16 ขุม134
132
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เถรวาท”,140 -141
133

134

เถรวาท”, 206.
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ไตรภูมิพระร่วงเริ่ มต้ นกล่าวถึงเรื่ องภูมิตา่ งๆ โดยเริ่ มกล่าวถึงจากภูมิแรก
คือ นรกภูมิ โดยกล่าวไว้ วา่ นรกทังหลายนั
้
นอยู
้ ใ่ ต้ แผ่นดินที่เราอยูน่ ี ้ (ชมพูทวีป) ซึ่งแผ่นดินนี ้มีขนาด
กว้ าง 10,000 โยชน์ หนา 24,000 โยชน์ น ้าซึ่งรองรับแผ่นดินหนาได้ 480,000 โยชน์ ลมที่
รองรับน ้าและแผ่นดินไว้ ไม่ให้ จม ไม่ให้ เคลื่อน หนา 860,000 โยชน์ ระยะทางจากมนุษยโลกไป
จนถึงยมโลกมีระยะ 150 โยชน์ จากยมโลกไปถึงอวิจีนรกมีระยะ 1,000 โยชน์ 135
ไตรภูมิพระร่วงได้ กล่าวถึงเมืองของพระญายม และกล่าวว่าพญายมจะ
เป็ นผู้พิจารณาตัดสินการกระทาบุญและบาปเพื่อให้ มนุษย์ไปเสวยสุขในสวรรค์ หรื อได้ รับโทษ
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ทัง้ 4 ประตูนรก พระญายมราชนั
้
จะตัดสินคดีความด้ วยความซื่อสัตย์และชอบธรรม

ทัณฑ์ต้องทุกข์ทรมานในนรกไว้ วา่ เมืองพระญายมราชนัน้ มีขนาดใหญ่มากจะล้ อมรอบประตูนรก
ผู้ที่ตายจะต้ องไปไหว้ พระญายมราชก่อน พระญายมราชจะถามถึงบาปที่ได้ กระทาแล้ วให้ ตอบมา

ด้ วยความสัตย์ จากนันเทวดาทั
้
งหลาย
้
4 องค์ซึ่งมีบญ
ั ชีบญ
ุ และบาปของคนทังหลายก็
้
ไปอยู่ในที่
นัน้ ผู้ใดกระทาบุญ เทพยาดาจะเขียนชื่อผู้นนลงไว้
ั้
ในแผ่นทองสุกแล้ วทูลใส่ศีรษะไปถึงพระญายม
ราช พระญายมราชจะสาธุการอนุโมทนายินดีแล้ ววางไว้ บนแท่นทอง ผู้ใดกระทาบาปเทวดาก็จะ
ตราบาญชี ล งในแผ่นหนัง หมา เมื่ อพระญายมราชถามดัง นัน้ ผู้ใ ดกระทาบุญด้ ว ยอานาจบุญ
ผู้นนก็
ั ้ จะกล่าวแก่พระญายมราชว่า ข้ าได้ ทาบุญธรรมดังที่เทพยดาถือบัญชีไว้ ในแผ่นทอง พระญา
ยมราชก็ชี ้ให้ ขึ ้นไปสูส่ วรรค์ ผู้ใดกระทาบาปไว้ เมื่อคานึงถึงบาปของตนก็มิอาจกล่าวถึงบาปได้ เลย
เทพยดาจึงเอาบัญชีในแผ่นหนังหมามาอ่านให้ ฟัง ผู้ได้ กระทาบาปจึงสารภาพว่าจริ ง พระญา
ยมราชและเทพยดาก็จะให้ ยมบาลเอาไปยังนรกที่เหมาะสมกับบาปหนักและเบานัน้ ผู้กระทาทัง้
บุญและบาป เทพยดาจะนาบุญและบาปนันมาดู
้
กระทาสิ่งใดมากกว่ากันก็ต้องไปฝ่ ายนันก่
้ อน
ถ้ ากระทาบุญไว้ มากกว่าก็ไปสวรรค์ ภายหลังจึงจะมาใช้ บาปนัน้ ผู้กระทาบาปหนักจะไปในนรก
ก่อน ภายหลังจึงจะได้ เสวยบุญนัน้ คนผู้ใดกระทาบุญและกระทาบาปเท่ากันจะเป็ นยมบาล 15
วัน มีสมบัติทิพยดุจเทพยดาและจะตกนรก 15 วัน จนสิ ้นบาปนัน้ ผู้ใดเกิดมาไม่ร้ ูจกั บุญ มิร้ ู จกั
คุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และมิได้ ให้ ทาน ตระหนี่ทรัพย์ และห้ ามปรามผู้จะทาทาน มิร้ ู
รั ก พี่ รัก น้ อง ไม่มี ความเมตตากรุ ณ า ฆ่าสัต ว์ ลักทรั พ ย์ กระทาชู้ พูด เหลวไหล หยาบคาย
135

ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 34-35.
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ส่อเสียด สบประมาท โกหก ให้ ร้ายผู้อื่น และกินเหล้ า ไม่ยาเกรงผู้เฒ่าผู้แก่ สมณะพราหณาจารย์
คนเหล่า นี เ้ มื่ อ ตายไปจะไปเกิ ดในนรกใหญ่ 8 ขุม ได้ รับ ความเจ็ บปวดทุกขเวทนาอย่า งมาก
นอกจากนันยั
้ งมีนรกเล็กอันอยูเ่ ป็ นบริวารนรกบ่าวอีกมากมายจนมิอาจกล่าวได้ 136
ไตรภูมิพระร่วงอธิบายถึงลักษณะของนรกไว้ ว่า นรกภูมิทงั ้ 8 ขุมตังอยู
้ ่ใต้
แผ่นดินที่มนุษย์อยู่อาศัยและอยู่ถัดลึกกันลงไป มีลักษณะเป็ น 4 มุมและมีประตูอยู่ทงั ้ 4 ทิศ
พื ้นด้ านล่างมีลกั ษณะเป็ นก้ อนเหล็กแดงและด้ านบนมีฝาปิ ดเป็ นก้ อนเหล็กแดงเช่นกัน นรกจะมี
ความกว้ า งและสูง เท่ า กัน เป็ นรู ป สี่ เ หลี่ ย มจตุรั ส มี ข นาดด้ า นละ 1,000 โยชน์ 8,000

วา
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เปล่า เพราะเต็มไปด้ วยฝูส
งสัตว์นรกทังหลายอยู
้
เ่ บียดเสียดกันเต็มนรกนัน้ ไฟนรกจะไม่มีวนั ดับเลย

ความหนาของทัง้ 4 ด้ าน พื ้นเบื ้องต่า และฝาเบื ้องบน หนาด้ านละ 9 โยชน์ นรกนันไม่
้ มีที่ว่าง
จะลุกไหม้ อยู่ตลอดจนสิ ้นกัลป์ ผลแห่งกรรมที่ได้ กระทานันจะเป็
้
นเปลวเพลิงลุกไหม้ สตั ว์นรกนัน้

นรกใหญ่ 8 ขุมนันจะมี
้
นรกบ่าวอยู่รอบ 16 ขุม โดยจะอยู่ด้านละ 4 ขุม นรกบ่าว 4 ขุมนันจะมี
้
นรกเล็กอยู่รอบอีกจานวนมากนับไม่ถ้วน นรกบ่าวทุกแห่งมีความกว้ าง 10 โยชน์ นรกเหล่านันมี
้
นรกหลวงอีก 13 อัน นรกใหญ่ 8 ขุมนันจะไม่
้
มียมบาลอยู่เลย ยมบาลจะมีอยู่แต่ที่นรกบ่าวซึ่ง
เรี ยกว่า อุสทุ ธนรก และนรกเล็กทังหลาย
้
ผู้เป็ นยมบาลนัน้ คือผู้ได้ กระทาบุญและบาป เมื่อตายก็
ได้ ไปเกิดในนรกนัน้ 15 วัน แล้ วจึงมาเป็ นยมบาล 15 วัน สลับกันจนกว่าจะสิ ้นกรรม นรกใหญ่ทงั ้
8 ขุม มีดงั นี ้
1. สัญชีพนรก สัญชีพนรกจะอยู่เหนือนรกทังหมด
้
ฝูงสัตว์ในนรกนี ้มี
อายุ 500 ปี นรก หนึ่งวันหนึ่งคืนในนรกเท่ากับ 9 ล้ านปี ในเมืองมนุษย์

500 ปี ในสัญชีพนรก

เท่ากับ 1,620,000,000,000 ปี ในเมืองมนุษย์137 นรกบ่าวทัง้ 16 ขุมซึ่งอยู่ล้อมรอบสัญชีพนรก
ได้ แก่
1. เวตรณี นรกหรื อไพตรณี นรก (นรกแม่นา้ หวาย) ผู้ที่จะตก
นรกขุมนี ้ คือ คนผู้มงั่ คัง่ มีทรัพย์สิน และบริวารมากมาย แต่มกั ทาร้ ายผู้อื่น ครัน้ เมื่อตายจะไปเกิด
ในนรกชื่อว่าเวตรณี ยมบาลซึง่ อยูใ่ นเวตรณีจะไล่แทงไล่ตีฝงู คนในนรกด้ วยไม้ ค้อน มีดพร้ า หอก
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ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 18-20.
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เรื่องเดียวกัน, 20 – 21.
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ดาบ หลาว แหลน เครื่ องฆ่า เครื่ องแทง เครื่ องยิง เครื่ องตีทงหลายซึ
ั้
่งเป็ นเหล็กแดงและมีเปลว
ไฟลุกไหม้ ตลอดเวลา พวกเขาย่อมจะเจ็บปวดเวทนาจนอดทนไม่ได้ เลย เวตรณีนรกมีแม่น ้าใหญ่
ชื่อว่า ไพตรณี น ้าในแม่น ้าจะมีรสเค็มมาก เมื่อสัตว์นรกหนีลงไปในน ้าจะถูกเครื อหวายระเนื ้อตัว
ไปมา หวายนันมี
้ หนามใหญ่เท่าจอบมีลกั ษณะเป็ นเหล็กแดงเป็ นเปลวไฟลุกตลอดเวลา เมื่อลงไป
ในน ้าตัวจะขาดดังเอามีดกรดคมมาแล่ และเครื อหวายซึ่งมีลกั ษณะเป็ นขวากใหญ่ยาวเป็ นเหล็ก
แดงลุกเป็ นเปลวไฟไหม้ ตวั สัตว์นรกนัน้ เมื่อตกจากหนามหวายก็จะถูกทิ่มแทงด้ วยขวากเหล็กจน
ตัวขาด จากนัน้ จึงถูกไฟไหม้ จนสุกเน่าเปื่ อยไปหมดสิน้ ใต้ ขวากเหล็กในนา้ เวตรณีนนั ้ มีใบบัว
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บาดร่างจนขาดวิ่นทุกแห่ส
ง จากนันจึ
้ งตกลงไปในน ้าเค็ม แเสบเนื ้อตัวสาหัส จากนันน
้ ้าในแม่น ้าก็

หลวงเป็ นเหล็กคมดังมีดและเป็ นเปลวไฟลุกไหม้ ตลอดเวลา เมื่อตกลงมาคมใบบัวเหล็กแดงก็จะ
จะกลายเป็ นเปลวไฟไหม้ ตวั เมื่อคนนรกถูกเผาด้ วยเปลวไฟจึงดาน ้าลงทาให้ ถกู คมมีดใต้ น ้าฟั นตัว

จนขาดไปทัง้ ตัว บางครั ง้ นา้ พัดตัว พุ่ง ขึน้ บางครั ง้ น า้ พัด ตัวด าลง สัตว์ นรกย่อ มได้ รับความ
เจ็บปวดทุกขเวทนานักหนา138
2. สุนักขนรก (นรกหมา) คนที่กล่าวคาร้ ายแก่สมณพราหมณ์ผ้ มู ีศีล
และพ่อแม่และผู้เฒ่า ครู อาจารย์ คนผู้นนั ้ ตายไปเกิดในสุนกั ขนรก สุนกั ขนรกจะมีหมาตัวใหญ่
ขนาดเท่าช้ างสาร 4 กลุม่ คือ สีขาว สีแดง สีดา และสีเหลือง ฝูงแร้ ง และกาตัวใหญ่เท่าเกวียน
ปากและตีนของแร้ งและกาเป็ นเหล็กแดงลุกเป็ นเปลวไฟอยู่ตลอดเวลา ฝูงแร้ ง กาและหมาฝูงนัน้
จะจิก กัด ทาร้ ายสัตว์นรกให้ เจ็บปวดสาหัส139
3. โสรชตินรก (นรกเปลวไฟ) ผู้กล่า วร้ ายแก่ ท่านผู้มี ศี ล ซึ่ง มิ ไ ด้
กระทาความผิดใดต่อตนเองเลย จะต้ องตกไปในนรกชื่อว่าโสรชตินรก โสรชตินรกนี ้จะมีพื ้นนรก
เป็ นเหล็กแดงมีเปลวไฟลุกตลอดเวลา สัตว์นรกนันต้
้ องเหยียบอยู่เหนือแผ่นเหล็กแดงนัน้ เหล่า
ยมบาลจะถื อค้ อนเหล็กแดงอันใหญ่เท่าลาตาลไล่ตีฝูงคนนรกนัน้ คนนรกนัน้ ก็จะวิ่ งไปบนแผ่น
เหล็กแดงๆ ลุกเป็ นไฟ ไฟจะไหม้ เขาร้ อนเวทนานักหนา ยมบาลจะไล่ตีคนนรกนัน้ เนื ้อตัวของคน
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ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 20-22.
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เรื่องเดียวกัน, 30.
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นรกนันก็
้ จะแหลกไป แล้ วกับเกิดคืนเป็ นตัวอีกครัง้ ได้ รับความทุกข์ทรมานตราบกระทัง่ ยังคงมีบาป
ต้ องทนทุกข์เวทนาอยู140
่
4. อังคารกาสุมนรก (นรกหลุมถ่านเพลิง) คนผู้ใดชักชวนผู้อื่นให้
กระทาบุญและทาน โดยให้ นาทรัพย์มาให้ แก่ตน แต่มิได้ กระทาบุญ หากลวงเอาทรัพย์มาไช้ เป็ น
ประโยชน์แก่ตน ผู้นนตายไปได้
ั้
จะเกิดในนรกชื่อว่าอังคารกาสุมนรก เหล่ายมบาลซึ่งอยู่รักษาใน
นรกนันจะถื
้ อหอกดาบ ถือค้ อนเหล็กแดงลุกเป็ นเปลวไฟไล่ขบั ต้ อน แทง ฟั น ตี ไล่ผลักไสให้ ตกลง
ในหลุมถ่านไฟแดง ถ่านไฟแดงร้ อนนันจะไหม้
้
ร่างกายได้ รับทุกข์เวทนานักหนา ฝูงยมบาลจึงเอา
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ส มถ่านไฟนัน้ เหล่ายมพบาลจะไล่ต้อนตีพงุ่ แทงตกลงไปดังเดิม
กรรมบาป หากเขาหนีจากขุ

จวักเหล็กอันใหญ่ตกั เอาถ่านไฟแดงรดลงเหนือหัว เขาได้ รับความเจ็บปวดหนักหนาเพราะผล
141

5. โลหกุมภีนรก (นรกหม้ อเหล็กแดง) ผู้ใดตีสมณพราหมณ์ผ้ มู ีศีล
คนผู้นนตายได้
ั้
ไปเกิดในโลหกุมภีนรก นรกนี ้มีเหล็กแดงอันใหญ่เท่าหม้ อ และเต็มไปด้ วยเหล็กแดง
เชื่อมเป็ นน ้าอยู่ ยมบาลจะจับเท้ าคนนรกแล้ วหย่อนหัวลงในหม้ อเหล็กแดง คนนรกจะได้ รับความ
ร้ อนดิ ้นไปมาอยูใ่ นหม้ อด้ วยทุกข์เวทนาจนกว่าจะสิ ้นอายุสตั ว์ในนรกนี142้
6. อโยทกนรก (นรกน ้าเหล็กแดง) ผู้ใดฆ่าสัตว์ หรื อเชือดคอสัตว์
ให้ ตาย คนผู้นนเมื
ั ้ ่อตายไปเกิดในนรก จะมีร่างกายสูงใหญ่ 6 พันวา ในนรกนันมี
้ หม้ อเหล็กแดง
ใหญ่เท่าภูเขาใหญ่ ยมบาลจะเอาเชือกเหล็กแดงอันเป็ นเปลวไฟลุกไล่กระวัดรัดคอและบิดให้ คอ
ขาดออก แล้ วเอาหัวทอดลงในหม้ อเหล็กแดงนัน้ ไม่นานร่ างกายนันก็
้ จะเกิดหัวใหม่ขึน้ มาแทน
ยมบาลก็จะเอาเชือกเหล็กแดงบิดคอให้ ขาดแล้ วเอาหัวทอดลงในหม้ อเหล็กแดงอีก คนนรกนี ้จะ
ได้ รับความทุกข์ทรมานตราบเท้ าสิ ้นอายุแห่งบาปกรรมที่กระทาไว้ 143
7. ถุสปลาจนรก (นรกแกลบและฟาง) ผู้ใดเอาข้ าวลีบ แกลบ ฟาง
มาปนกับข้ าวเปลือก แล้ วนาไปหลอกขายว่าเป็ นข้ าวดี เมื่อตายจะไปเกิดในนรกซึ่งมีแม่น ้าที่เต็ม
ไปด้ วยเหล็กแดงเป็ นเปลวไฟลุกไหม้ คนนรกจะร้ อนเนื ้อตัวมาก และจะกระหายอยากกินน ้ามาก
140

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 30 – 31.
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เรื่องเดียวกัน, 31.
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เรื่องเดียวกัน, 24.
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เรื่องเดียวกัน, 32 – 33.
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จึงเอามือพาดเหนือหัวร้ องไห้ วิ่งไปเหนือเหล็กแดง แล้ ววิ่งไปยังแม่น ้าใสงามนันและกระโจนลงไป
้
ในน ้า น ้านันก็
้ จะกลายเป็ นไฟทัง้ 3 ฟากไหม้ ตวั เขาจนกลายเป็ นข้ าวลีบ และแกลบก็เป็ นไฟไหม้ ตวั
เขา เขาจะกระหายน ้ามากจึงร้ องไห้ แล้ วกินข้ าวลีบและแกลบ ข้ าวลีบและแกลบที่กินเข้ าไปจะ
กลายเป็ นไฟออกจากทวารและตัวเขา ต้ องทนทุกขเวทนาเอามือพาดเหนือหัวร้ องไห้ อยูเ่ ช่นนัน้ 144
8. ลตติหสลนรก (นรกหอก) คนผู้ใดลักทรัพย์ผ้ อู ื่น หรื อเป็ นโจรที่ใช้
กลอุบายให้ ได้ มาซึ่งทรัพย์สินของผู้อื่น คนผู้นนเมื
ั ้ ่อตายไปเกิดในนรก ยมบาลจะอยู่รอบคนนรก
นัน้ แล้ วเอาหอกชนักไล่แทงไล่พงุ่ จนบาดเจ็บทัว่ ตัวจนแหลกดังใบตองแห้ งเอามาสับให้ แหลก145
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ง
สำเมื่อตายไปจะเกิดในนรก ยมบาลจะเอาเชือกเหล็กแดงคล้องคอ แล้ว
หาบมาขายในกลางตลาด
ลากเอาไปทอดบนแผ่นเหล็กแดง จากนันจึ
้ งแทงด้ วยหอกชนัก ฟั นด้ วยพร้ า แล่เอาเนื อ้ ออกเรี ยง
ราย เหมื อนดังการเรี ยงชิน้ เนือ้ ชิ น้ ปลาที่ขายกลางตลาด หลังจากนัน้ จึงคืนกลับเป็ นร่ างกาย
ดังเดิม146
10. โปราบมิฬหนรก (นรกอาจมเก่า) คนผู้ใดที่ท้าวพระญาใช้ ให้
ไปเก็บภาษีอากรจากราษฎร แต่กลับเรี ยกเก็บมากกว่าที่กาหนด หรื อผู้ที่กล่าวให้ ร้าย ข่มขู่ ข่มเหง
ตี ฆ่า ผู้อื่นและผู้มีไมตรี เป็ นมิตรกับตน เมื่อตายไปเกิดในนรก คนนรกนันจะอยู
้
่ในแม่น ้าใหญ่ซึ่ง
เต็มไปด้ วยลามกอาจมอันเหม็นหนักหนา แม้ นอยู่ไ กลได้ 100 โยชน์ก็ได้ กลิ่นเหม็น เมื่ อยืนอยู่
ยาวนานทนไม่ไหว เขาก็กินอาจมนันต่
้ างข้ าวต่างน ้าทุกวัน147
11. โลหิตบุพนรก (นรกเลือดและหนอง) คนผู้กระทาร้ ายแก่พ่อแม่
สงฆ์ ผู้มีคณ
ุ และท่านผู้มีศีล เมื่อตายไปเกิดในนรกคนในนรกนันจะอยู
้
่ในแม่น ้าใหญ่ที่เต็มไปด้ วย
เลือดและหนอง เมื่อหาสิ่งใดกินไม่ได้ ด้ วยความหิวโดย คนนรกจึงกินเลือดและหนองนัน้ เมื่อกิน
เลือดและหนองเข้ าไป ก็จะกลายเป็ นไฟไหม้ ออกทางทวาร148
144

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 33.

145

เรื่องเดียวกัน, 34.

146

เรื่องเดียวกัน, 34 – 35.

147

เรื่องเดียวกัน, 35.

148

เรื่องเดียวกัน, 35 – 36.
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12. โลหพลิสนรก (นรกเบ็ดเหล็กแดง) คนซึ่งเจรจาซื ้อสินค้ าจาก
ผู้อื่น แต่ใช้ กลอุบายหลอกเอาสินค้ าด้ วยการโกงตราชัง่ หรื อทนาน โดยมิได้ จ่ายเงินให้ เมื่อตายได้
ไปเกิดในนรก ยมบาลจะเอาคีมคีบลิน้ ดึงออกมาแล้ วเอาเบ็ดขนาดเท่าลาตาลซึ่งเป็ นเหล็กแดง
เกี่ยวลิ ้น ยมบาลจะลากผลักไปให้ ล้มหงายเหนือแผ่นเหล็กแดง ไฟจะลุกไหม้ ตวั เขา ยมบาลจะแล่
เอาหนังออกมาขึงดังขึงหนังวัว คนนรกได้ รับความเจ็บปวดตัวสัน่ เทา อาเจียนออกมาเป็ นเลือด149
13. สังฆาฏนรก (นรกพิฆาต) ชายและหญิงที่เป็ นชู้กัน เมื่อตาย
ไปเกิดในนรก ยมบาลจะเอาหอกแทงจนร่างกายถูกบาดขาดวิ่น เลือดและน ้าหนองไหลย้ อย คน
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เข้ ามาหนีบทังสองข้
้
างดังส
หีบอ้ อย เสียงดังดัง่ เสียงฟ้า

นรกนันจะจมอยู
้
่ในแผ่นเหล็กแดงครึ่ งตัว ฝั งอยู่เช่นนัน้ และยังมีเขาเหล็กแดงลุกเป็ นเปลวไฟกลิ ้ง
150

14. วสิรนรกหรืออวังสิรนรก (นรกหย่อนหัวลง) คนผู้กระทาชู้ด้วย
เมียผู้อื่น นรกนี ้เต็มไปด้ วยผู้ชายและผู้หญิง ยมบาลจะจับ 2 เท้ าหย่อนหัวลงในขุมนรกนันแล้
้ วจึง
เอาค้ อนเหล็กแดงตีตวั เขาจนยับย่อยไป151
15. โลหสิมพลีนรก (นรกต้ นงิ ้วเหล็ก) คนผู้ใดกระทาชู้กบั เมียผู้อื่น
หรื อผู้หญิงที่มีช้ ู คนผู้นนเมื
ั ้ ่อตายไปเกิดในนรกมีป่าไม้ งิ ว้ ต้ นงิ ้วนันสู
้ งเป็ นโยชน์ หนามงิ ้วนันเป็
้ น
เหล็กแดงลุกเป็ นเปลวไฟมีขนาดยาวได้ 16 นิ ้ว ในนรกเหล่าหญิงชายที่รักใคร่ กนั บางทีผ้ หู ญิงจะ
อยู่บนปลายงิ ้วผู้ชายจะอยู่ข้างล่าง ยมบาลจะเอาหอกดาบหลาวแหลนคมเป็ นเหล็กแดงแทงเท้ า
ผู้ชาย ให้ ขึ ้นไปหาผู้หญิงชู้ของเขาซึ่งอยู่บนปลายงิ ้วนัน้ และเมื่อผู้ชายทนเจ็บมิได้ ก็ปีนขึ ้นไปบน
ต้ นงิ ้วนัน้ เมื่อขึ ้นไปหนามงิ ้วนันก็
้ บาดร่างกายขาดไปทุกแห่งและเป็ นเปลวไฟไหม้ เขา คนนรกเมื่อ
ทนไม่ได้ ก็หนั หัวลงมา ฝูงยมบาลก็เอาหอกแทงซ ้าอีก ให้ ขึ ้นไปหาชู้ที่อยู่บนปลายงิว้ เมื่อเขาทน
เจ็บมิได้ จึงขึ ้นไปถึงปลายงิ ้วนัน้ เมื่อใกล้ จะถึงผู้หญิงนันก็
้ กลับลงมาอยูข่ ้ างล่าง คนนรกผู้กระทา
ชู้กนั ขึ ้นลงหากันและมิได้ พบกันอยูเ่ ช่นนัน้ พวกเขาได้ รับความทุกข์ทรมานหนักหนา152

149

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 36.

150

เรื่องเดียวกัน, 36.

151

เรื่องเดียวกัน, 37.

152

เรื่องเดียวกัน, 37 – 38.
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16. มิ จ ฉาทิฏ ฐิ นรก (นรกของผู้เ ห็นผิด ) ผู้ใดถื อมิ จ ฉาทิฏ ฐิ 2
ประการ คือ เหตุทิฏฐิ และรสาทิฏฐิ คนเหล่านี ้ไม่กระทาบุญ ทาแต่บาป นรกขุมนี ้ยมมบาลซึ่งมี
ร่ างกายใหญ่โตจะถือหอกดาบและหลาวแหลน และค้ อนเหล็กแดงที่ลุกเป็ นเปลวไฟตลอดเวลา
153
ทิม่ แทง ฆ่า ฟั น คนนรกนันได้
้ รับความเจ็บปวดเวทนายิ่งกว่านรกทังหลาย
้

2. กาลสูตตนรก สัตว์ในกาลสูตตนรกจะมีอายุยืน ได้ 1,000 ปี ใน
นรกนันวั
้ น หนึ่งคืนหนึ่งในกาลสูตตนรกนันเท่
้ ากับ 36,000,000 ปี ในมนุษย์ 1,000 ปี ในนรกได้
มหาปทุมปทุมประพินทุ 12,960,000,000,000 ปี ในมนุษย์154
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ส ปี ในมนษย์ 2,000 ปี ในสังฆาฏนรกนันเท่้ ากับ 103,680
วันหนึ่งคืนหนึ่งเท่ากับ 145,000,000
3. สังฆาฏนรก สัตว์ในสังฆาฏนรกจะมีอายุ 2,000 ปี ในสังฆาฏนรก

,000,000,000 ปี ในเมืองมนุษย์155

4. โรรุพนรก สัตว์ในนรกนี ้จะมีอายุ 4,000 ปี ในโรรุพนรก วันหนึ่งคืน
หนึง่ เท่ากับ 576,000,000 ปี ในมนุษย์ 4,000 ปี ในโรรุพนรกนันเท่
้ ากับ 829,440,000,000,000 ปี
ในเมืองมนุษย์156
5. มหาโรรุพนรก สัตว์ในนรกนี ้มีอายุ 8,000 ปี ในนรกวันหนึ่งคืนหนึ่ง
ในนรก นั น้ เท่ า กั บ 230,500,000 ปี ในเมื อ งมนุ ษ ย์ นี ้ 8,000 ปี ในนรกนั น้ เท่ า กั บ
6,635,520,000,000,000 ปี ในเมืองมนุษย์157
6. ตาพพนรกหรือดาปนรก สัตว์ในนรกนี ้จะมีอายุ 1,600 ในนรก วัน
หนึ่งคืนหนึ่งในดาปนรกนันเท่
้ ากับ 9,216,000,000 ปี ในเมืองมนุษย์ ทัง้ 16,000 ปี ในดาปนรก
เท่ากับ 53,084,160,000,000,000 ในมนุษย์158

153

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 39.

154

เรื่องเดียวกัน, 21.

155

เรื่องเดียวกัน, 21.

156

เรื่องเดียวกัน.

157

เรื่องเดียวกัน, 21 – 22.

158

เรื่องเดียวกัน, 22.
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7. มหาตาพพนรกหรื อมหาดาปนรก สัตว์ที่เกิดในนรกนี ้ไม่สามารถ
จะนับเป็ นปี และเดือนที่ต้องเสวยทุกข์ได้ จะต้ องได้ รับทุกข์ทรมาน 1 กัลป์159
8. มหาอวิจีนรก ระยะทางจากมนุษยโลกไปจนถึงยมโลกมีระยะ 150
โยชน์ จากยมโลกไปถึงอวิจีนรกมีระยะ 1,000

โยชน์160 ดังนันอวิ
้ จีนรกจึงตังอยู
้ ่ใต้ แผ่นดิน

มนุษยโลกมีระยะทางลึกลงไป 1,150 โยชน์ สัตว์นรกที่เกิดในมหาอวิจีนรกจะต้ องทนทุกขเวทนา
นานถึง 1 กัลป์ 1 กัลป์นันมี
้ ระยะเวลายาวนานประมาณดังภูเขาสูง 1 โยชน์ กว้ างโดยรอบ 3
โยชน์ ถึงร้ อยปี เอาผ้ าทิพย์อนั อ่อนดังควันไฟมากวาดภูเขา เมื่อใดภูเขานัน้ ราบเพียงแผ่นดินจึง
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ส อเพียงส่วนเดียว แล้วจะเกิดไฟไหม้นรก ตราบใดที่ยงั ไม่ครบ 1 กัลป์
ได้ พ้นไปแล้ ว 3 ส่วน และเหลื
เรี ยกว่าสิ ้น 1 กัลป์ ผู้กระทาบาปปั ญจานันตริ ยกรรม 161 จะตกไปในมหาอวิจีนรก แม้ ว่ากัปล์หนึ่ง

เมื่อเกิดไฟไหม้ มาถึงมหาอวิจีนรกจะมีลมอันหนึ่งเป็ นบาปพัดอย่างรวดเร็ วมากเอาสัตว์อนั อยู่ใน

อวิจีไปไว้ ในมหาอเวจีนรกอันอยู่ในจักรวาลอื่นซึ่งไฟไหม้ ยงั ไปไม่ถึ ง สัตว์นรกจะอยู่ในนรกนี ้จนสิ ้น
กัลป์162
นรกบ่าวทังหลายซึ
้
่งอยู่รอบนรกใหญ่ทงั ้ 7 ขุม ซึ่งอยู่ใต้ สญ
ั ชีพนรกลงไป
นัน้ ในไตรภูมิพ ระร่ วงมิ ได้ กล่าวถึง ไว้ กล่าวแต่เพียงว่าร้ ายกว่านรกบ่าวของสัญชีพนรกยิ่งนัก
ลักษณะของนรกใหญ่ทงั ้ 8 ขุม ซึง่ อยูใ่ ต้ แผ่นดินชมพูทวีป จะมีนรกบ่าวล้ อมรอบ ดังรูป

159

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 22.

160

เรื่องเดียวกัน, 34 - 35.

161

กรรมหนัก 5 ประการ ได้ แก่ ฆ่ามารดา ฆ่าบิดา ฆ่าพระอรหันต์ ทาร้ ายพระพุทธเจ้ าจนถึงขึ ้นห้ อ

เลือดขึ ้นไปและทาสงฆ์ให้ แตกแยก
162

ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา,43 – 44.

229

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ภาพที่ 7 รูปนรกในไตรภูมิพระร่วง
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นอกจากนรกร้ อนแล้ ว ในไตรภูมิยงั ได้ กล่าวถึงนรกเย็นซึ่งอยู่นอกจักรวาล อันเป็ นนรก
ที่แสงสว่างส่องไปไม่ถึง ตังอยู
้ ร่ ะหว่างจักรวาลทัง้ 3 ซึง่ เรี ยกว่า โลกันตนรก ไว้ วา่
โลกันตนรก เป็ นนรกที่ตงอยู
ั ้ ่ระหว่างจักรวาลทัง้ 3 อยู่ไกลกันดังเกวียน 3 อันนามา
วางไว้ ข้างๆ กัน หรื อเหมือนการนาบาตร 3 ลูกมาไว้ ใกล้ กนั ช่องหว่างระหว่างจักรวาลทัง้ 3 คือ
ที่ตงของโลกั
ั้
นตนรก โลกกันตนรกมีความกว้ าง 8,000 โยชน์ ความสูงของโลกกันตนรกนันไม่
้
สามารถวัดได้ มีคลู กึ เป็ นวงรี ซงึ่ ไม่สามารถจะหยัง่ ถึงพื ้นน ้าอันเป็ นที่รองรับเบื ้องล่างได้ และหาฝา
ปิ ดเบื ้องบนมิได้ เป็ นปล่องขึ ้นไปจนถึงพรหมโลก ไม่มีวิมานอยู่เบื ้องบน โลกกันตนรกมีแต่ความมืด
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อยู่ระดับเขายุคนธร จึงส่สองแสงสว่างอยู่เฉพาะภายในกาแพงจักรวาลเท่านัน้ โลกันตนรกจะมี
มิด พระอาทิตย์ พระจันทร์ และดาวไม่สามารถส่องแสงไปถึงได้ เพราะมีเส้ นทางโคจรซึ่งมีความสูง
แสงสว่างเกิดขึ ้น เมื่อมีเหตุการณ์ 5 ประการ ดังนี ้

1. เมื่อโพธิสตั ว์ผ้ จู ะลงมาอุบตั ติ รัสแก่สพั พัญญุตญาณ พระโพธิสตั ว์ เสด็จลงมา
ปฏิสนธิในครรภ์พระมารดา
2. เมื่อท่านสมภพจากมาตุคพั โภทร
3. เมื่อพระพุทธเจ้ าตรัสแก่สพั พัญญุตญาณ
4. เมื่อพระพุทธเจ้ าตรัสเทศนาพระธรรมจักร
5. เมื่อพระพุทธเจ้ าสด็จเข้ าสู่นิพพาน
ด้ วยเหตุ 5 ประการนี ้คนในนรกจึงได้ เห็นกันในระยะเวลาเร็ วประมาณดีดนิ ้วมือแล้ วก็
กลับสูค่ วามมืดมิดในลักษณะเดิม ช่วงที่จะเห็นแสงสว่างยาวนานกว่าช่วงอื่นก็คือเมื่อพระพุทธเจ้ า
ตรัสเทศนาธรรมจักร
ผู้ทาอนันตริยกรรม 5 ประการ ได้ แก่
1. ผู้ทาร้ ายแก่พอ่
2. ผู้ทาร้ ายแม่
3. ผู้ทาร้ ายสมณพราหมณาจารย์ผ้ มู ีศีล
4. ผู้ยยุ งพระสงฆ์ให้ แตกแยกกัน
5. ผู้ทาร้ ายพระพุทธเจ้ าจนถึงขันห้
้ อเลือดขึ ้นไป
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ผู้ทาอนันตริ ยกรรม เมื่อตายจะไปเกิดในโลกันตนรก สัตว์นรกจะมีร่างกายใหญ่โตสูง
6,000

วา เล็บตีน เล็บมือมีขนาดใหญ่ยาว ใช้ เกาะกาแพงจักรวาฬ และห้ อยตัวอยู่เหมือน

ค้ างคาว หิวโหยมาก ต่างกินกันเองเป็ นอาหาร หากตกลงไปในน ้าอันรองรับแผ่นดินซึ่งเยือกเย็น
มาก ร่างกายก็จะเปื่ อยแหลกออกดังก้ อนอาจมตกลงในน ้า จากนันจึ
้ งกลับกลายมาเป็ นสัตว์นรก
ปี นกลับมาเกาะกาแพงจักรวาลดังเดิม ทนทุกขเวทนาวนเวียนอยู่เช่นนี ้นานหนักหนาชัว่ พุทธันดร
กัลปหนึง่ 163 สถานที่ตงของโลกั
ั้
นตนรก มีลกั ษณะดังรูป
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ภาพที่ 8 สถานที่ตงของโลกั
ั้
นตนรก
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ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 31-33.

232

ไตรภูมิพ ระร่ วงได้ กล่าวถึง การกระทาที่ เป็ นบาป ซึ่ง มี ผลทาให้ ต้องตกนรกทัง้ หมด
สามารถสรุปได้ ดังนี ้
1. ผู้มีทรัพย์ มีบริ วาร แต่ทาร้ ายผู้อื่น แย่งชิงทรัพย์ผ้ อู ื่นเพราะมีกาลังมากกว่า เรี ยก
เก็บภาษีอากรมากกว่าที่กาหนด
2. ผู้ที่ไม่รักพี่รักน้ อง ไม่มีความกรุณา ข่มขู่ ข่มเหง ฆ่า ตี ผู้ที่เป็ นมิตรกับตน และไม่
เคารพยาเกรง กล่า วด่าติเ ตีย น ทาร้ ายพ่อแม่ ครู อ าจารย์ และสมณพราหมณ์ ผ้ ูมี ศี ล ซึ่ง ไม่มี
ความผิด ทาให้ ทา่ นได้ รับความอับอาย
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คาหยาบคาย กล่าวคาทสาร้ ายจิตใจผู้อื่นให้ เจ็บอาย โกหก กล่าวให้ ร้ายผู้อื่น และกล่าวยุยง
3. พูดจาเหลาะแหละโลเล พูดใส่ร้าย พูดส่อเสียดเบียดเบียน กล่าวสบประมาท กล่าว

พระสงฆ์ให้ ผิดใจกัน

4. ทรมานทาร้ ายสัตว์ และฆ่าสัตว์ เช่น ฆ่าปลาแล้ วหาบปลามาขายที่ตลาด เชือดคอ
สัตว์
5. คดโกงและปลอมปนสินค้ า เช่น เอาข้ าวลีบ แกลบฟางมาปนกับข้ าวเปลือก แล้ ว
เอาไปหลอกขาย หลอกซื ้อสินค้ าแต่ไม่จา่ ยเงินให้ โกงสินค้ า โกงตาชัง่ ทะนาน
6. ขโมยหรื อหลอกเอาทรัพย์สินผู้อื่น กล่าวโทษผู้นนว่
ั ้ าเป็ นโจร
7. เป็ นชู้กบั ภรรยาหรื อสามีผ้ อู ื่นและนอกใจภรรยาและสามีของตน
8. เป็ นผู้มีมิจฉาทิษฐิ ไม่ร้ ู จกั บุญและกระทาบาป มิร้ ู จกั คุณพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์
9. ชักชวนผู้อื่นทาบุญ แต่เอาทรัพย์นนไปใช้
ั้
ประโยชน์ส่วนตัว ตระหนี่ทรัพย์ ไม่ทา
ทาน ห้ ามปรามการทาทาน
10. กินเหล้ าเมามาย
เหตุแห่ งการตกนรก ไตรภูมิพระร่ วงได้ กล่าวว่าสัตว์ที่ไปเกิดในนรกนัน้ เพราะได้
กระทาบาปด้ วยใจ 12 ประการ เหตุแห่งการตนนรกนี ้มุ่งเน้ นพิจารณาที่จิตใจของผู้กระทาบาปว่า
กระทาบาปด้ วยลักษณะของจิตใจเช่นใด โดยพิจารณาที่สภาพความมุ่งมัน่ หรื อการรับรู้ทางจิตใจ
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เป็ นหลัก จึงเป็ นมาตรฐานสาคัญที่ไตรภูมิพระร่ วงระบุไว้ เพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาโทษ
ของคน โดยมีการกระทาบาปด้ วยใจ 12 ประการ ดังนี ้
1. กระทาบาปด้ วยใจไม่ร้ ูวา่ บาปและกระทาบาปด้ วยใจมุง่ มัน่ และยินดี
2. กระทาบาปด้ วยใจไม่ร้ ูวา่ บาป ยินดีและกระทาบาปเพราะมีผ้ ชู กั ชวน
3. กระทาบาปด้ วยใจรู้วา่ บาปและกระทาด้ วยใจของตนเองด้ วยความมุง่ มัน่ และยินดี
4. กระทาบาปด้ วยใจรู้วา่ บาป ยินดีและกระทาบาปเพราะมีผ้ ชู กั ชวน
5. กระทาบาปด้ วยใจรู้วา่ บาปและกระทาเพราะมีผ้ ชู กั ชวนและกระทาด้ วยใจร้ าย ด้ วยใจ
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6. กระทาบาปด้สวยใจรู้ ว่าบาปและกระทาเพราะมีผ้ ูชกั ชวน และกระทาด้ วยใจร้ ายและ
มุง่ มัน่ ไม่เกรงกลัวสิ่งใด
ใจกล้ า

7. กระทาบาปด้ วยใจรู้วา่ บาปและกระทาเองด้ วยใจร้ ายและใจกล้ า
8. กระทาบาปด้ วยใจรู้วา่ บาป มีผ้ ชู กั ชวนและกระทาด้ วยใจกล้ า
9. กระทาบาปด้ วยใจซึ่งประกอบไปด้ วยโกรธแค้ นกระทาบาปด้ วยใจกล้ าแข็งเองและ
ใจร้ าย
10. กระทาบาปด้ วยใจซึง่ ประกอบไปด้ วยโกรธแค้ นกระทาบาปเพราะเหตุมีผ้ ูชกั ชวน
11. กระทาบาปด้ วยใจซึง่ ไม่เชื่อบาปบุญและกระทาบาปด้ วยใจวางเฉย
12. กระทาบาปด้ วยใจซึ่งฟุ้งซ่านดังนาก้ อนหินปาลงไปในกองขี ้เถ้ า และกระทาบาปด้ วย
ใจวางเฉย
ไตรภูมิพระร่วงกล่าวถึงลักษณะการกระทาบาปว่ามี 10 ประเภท แบ่งเป็ นการกระทา
บาปทางกาย วาจา และใจ ได้ ดงั นี ้
1.การกระทาบาปทางกาย 3 อย่าง คือ
1.1 ฆ่าคนและฆ่าสัตว์ด้วยมือและเท้ าของตน
1.2 ลักทรัพย์ผ้ อู ื่นที่ไม่ได้ ให้ แก่ตน
1.3 กระทาชู้ด้วยภรรยาผู้อื่น
2. การกระทาบาปด้ วยปาก 4 อย่าง คือ
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2.1 กล่าวถ้ อยคามุสาวาทและส่อเสียดเอาทรัพย์สินของท่าน
2.2 กล่าวถ้ อยคาซึง่ ไม่นา่ ฟั ง กล่าวถ้ อยคาติเตียนนินทาผู้อื่น
2.3 กล่าวถ้ อยคาทาให้ ผ้ อู ื่นเจ็บใจ และทาให้ ผิดใจกันกล่าวถ้ อยคาหยาบช้ า
2.4 กล่าวคาพูดที่ไม่ควรพูด และกล่าวถ้ อยคา “ติรัจฉานกถา” คือ ถ้ อยคาที่
ขัดขวางทางสวรรค์และนิพพาน เพราะไม่เป็ นการนาออกจากทุกข์
3. การกระทาบาปด้ วยใจ 3 อย่าง คือ
3.1 มิจฉาทิฏฐิ ดื ้อรัน้ เห็นผิดเป็ นชอบ เห็นถูกเป็ นผิด
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ความโกรธแค้ นไม่สิ ้นสุด ส

3.2 โกรธแค้ นและถือว่าเป็ นศัตรู ยอมเอาชีวิตแลกเพื่อแก้ แค้ น และยึดมัน่ ใน
3.3 ตังใจจะท
้
าร้ ายและคิดฆ่าเพื่อชิงทรัพย์สินของผู้อื่น

ไตรภูมิพระร่วงกล่าวว่าเจตสิกที่ชกั จูงให้ กระทาบาปมี 27 ประการ164 คือ
1. ความกระทบอารมณ์ (ผัสสะ)
2. ความเสวยอารมณ์ (เวทนา)
3. ความจาอารมณ์ (สัญญา)
4. ความตังใจ
้ (เจตนา)
5. ความมีใจเป็ นสมาธิ (เอกัคคตา)
6. ความดารงชีวิตอยู่ (ชีวิตนิ ทรี ย์)
7. ความใคร่ครวญไตร่ตรอง (มนสิการ)
8. ความตรึกแต่จะทาบาป (วิตก)
9. ความตรองแต่ในเรื่ องบาป (วิจาร)
10. การตัดสินใจอย่างเด็ดขาดที่จะทาบาป (อธิโมกข์)
11. ความพยายามทาบาป (วิริยะ)
12. ความชื่นชมยินดีในการทาบาป (ปี ติ)
13. ความพอใจที่จะทาบาป (ฉันทะ)
164

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 14.
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14. ความหลงมัวเมาในการทาบาป (โมหะ)
15. ความไม่ละอายต่อบาป (อหิริกะ)
16. ความไม่เกรงกลัวต่อบาป (อโนตตัปปะ)
17. ความฟุ้งซ่าน (อุทธัจจะ)
18. ความโลภ (โลภะ)
19. ความดื ้อรัน้ (ทิฏฐิ )
20. ความถือตัว (มานะ)
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22. ความริษสยา (อิสสา)
21. ความโกรธ (โทสะ)

23. ความตระหนี่ (มัจฉริยะ)

24. ความราคาญใจ (กุกกุจจะ)
25. ความหดหูใ่ จ (ถีนะ)
26. ควางง่วงเหงา (มิทธะ)
27.ความลังเลสงสัย (วิจิกิจฉา)
ไตรภูมิพระร่ วงกล่าวถึง นรกไว้ อย่างชัดเจนและเป็ นระบบ กล่าวคือ นรกในไตรภูมิ
พระร่วงตังอยู
้ ใ่ ต้ แผ่นดิน “ที่เราอยู่นี ้ “ ก็คือใต้ แผ่นดินชมพูทวีปนัน่ เอง นรกมีลกั ษณะเป็ นสี่เหลี่ยม
จัตรุ ัสมีขนาดเท่ากัน มีนรกบ่าวอยู่รายรอบในแต่ละด้ านในจานวนที่เท่ากัน นรกในไตรภูมิพระร่วง
ยัง มี ลัก ษณะเรี ยงล าดับ ชัน้ ลงไปในพื น้ ดิน อย่า งมี ร ะเบี ยบด้ วย นอกจากภาพของสถานที่ ใ น
ลักษณะคุกคุมขังผู้กระทาชัว่ แล้ ว นรกในไตรภูมิพระร่วงยังแสดงให้ เห็นภาพแห่งการทรมานสัตว์
นรกอย่างรุ นแรงและทาให้ สัตว์ นรกได้ รับความทุกข์ ทรมานอย่างมากอี กด้ วย นรกแต่ละขุม มี
ลักษณะการทรมานเฉพาะตัว และกล่าวถึงเหตุแห่งการต้ องตกนรกและได้ รับการทรมานจากผล
แห่งการกระทาในขณะที่มีชีวิต นอกจากนี ้ยังแสดงให้ เห็นว่ามาตรฐานการตัดสินบาปบุญคุณโทษ
ของสัตว์ที่เสียชีวิตเป็ นไปอย่างยุติธรรม คนกระทาบุญจะไปสวรรค์ คนกระทาชัว่ จะได้ รับโทษใน
นรก ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี ้ได้ ถูกบันทึกจดจารไว้ อย่างชัดเจน มีหลักฐานที่สามารถตรวจสอบและ
อ้ างอิงได้
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สิ่งที่ สะท้ อนจากภาพของนรกในไตรภูมิ พระร่ วง คือ ความยุติธรรมใน
การตัดสินการกระทาของมนุษย์ ซึ่งล้ วนแล้ วแต่มีผลมาจากการกระทาของมนุษย์ในขณะมีชีวิต
ซึง่ ส่งผลให้ ผ้ อู า่ นนอกจากจะเกรงกลัวต่อภาพของนรกที่ได้ รับรู้แล้ ว ยังต้ องตระหนักถึงการกระทา
ของตนในขณะมีชีวิตอยู่ให้ มากยิ่งขึ ้นด้ วย ซึ่งภาพของนรกที่ชดั เจนน่าเกรงกลัวจึงมีผลสอดคล้ อง
ต่อพฤติกรรมของผู้อ่านซึ่งเป็ นคนในสัง คมขณะนัน้ ภาพที่ชดั เจนจึงหล่อหลอมให้ เกิดความเกรง
กลัวต่อการทาบาป และควบคุมพฤติกรรมของตนเองให้ อยู่ในกรอบของศีลธรรมอันดี ซึ่งถือเป็ น
กุ ศ โลบายส าคัญ ที่ ผ้ ู ประพั น ธ์ ใ นฐานะผู้ ปกครองแผ่ น ดิ น ใช้ เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการควบคุ ม
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สอในการปกครองประชาชนและในขณะเดียวกันก็ถือเป็ นการเผยแพร่
จึงถูกนามาใช้ เป็ นเครื่ องมื

ความประพฤติของคนในสังคมให้ อยู่ในกรอบที่ ดีงาม ดังนันกรอบการสั
้
ง่ สอนในพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาให้ เจริ ญงอกงามตามพระประสงค์ด้วย จึงนับเป็ นความชาญฉลาดของพระญา
ลิไทยที่ใช้ ศาสนาเป็ นเครื่ องมือสร้ างศีลธรรมอันนามาใช้ ปกครองให้ ผ้ คู นในบ้ านเมืองเกิดหิริและ
โอตัปปะในใจ เพื่อให้ ประชาชนอยูร่ ่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข
2.4.1.2 ดิรัจฉานภูมิ คือ กาเนิดดิรัจฉาน หรื อพวกมืดมัวโง่เขลา ใน
คัมภีร์อภิธมั มัตถวิภาวินีกล่าวว่าสัตว์ที่มีชื่อว่าดิรัจฉานเพราะเดินตามแนวนอน (ของพื ้นโลก) และ
กาเนิดของสัตว์ดิรัจฉานนันชื
้ ่อว่าติรัจฉานโยนิ พระสุตตันปิ ฎก ในมัชฌิมนิกาย แบ่งประเภทของ
สัตว์ดริ ัจฉานไว้ 5 ชนิด ดังนี ้
1. สัตว์กินหญ้ า เช่น ช้ าง ม้ า โค ลา แพะ
2. สัตว์กินคูถ เช่น สุกร สุนขั บ้ าน สุนขั ป่ า
3. สัตว์อยูใ่ นที่มืด เช่น แมลง มอด ไส้ เดือน
4. สัตว์น ้า เช่น ปลา เต่า จระเข้
5. สัตว์อยูใ่ นที่โสโครก
ส่ว นในสัง ยุต ตนิ ก าย และอัง คุต ตรนิ ก าย พระพุท ธเจ้ า ทรงแบ่ง สัต ว์
ดิรัจฉานไว้ เป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ สัตว์นา้ และสัตว์บก สัง ยุตตนิกาย ยังมี การแบ่ง เป็ น 4
ประเภท ตามลักษณะทางกายภาพ ดังนี ้
1. สัตว์ไม่มีเท้ า เช่น งู ปลา ไส้ เดือน
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2. สัตว์มี 2 เท้ า เช่น เป็ ด ไก่ นก กา
3. สัตว์มี 4 เท้ า เช่น ช้ าง ม้ า วัว ควาย
4. สัตว์มีเท้ ามากกว่า 4 เท้ าขึ ้นไป เช่น กิ ้งกือ ตะขาบ ตะเข็บ
แม้ สัต ว์ ดิ รั จ ฉานจะมี จ านวนมาก แต่ก็ ไ ม่มี ภ พหรื อ โลกเป็ นที่ อ ยู่ข อง
ตนเองอาศัยอยู่บนโลกเช่นเดียวกับมนุษย์ บางพวกก็อาศัยอยู่กบั มนุษย์ บางพวกก็อาศัยอยู่ตาม
ป่ าตามเขา แต่ค รุ ฑ และนาคเป็ นสัต ว์ ที่ มี ภ พหรื อ วิ ม านเป็ นที่ อ ยู่ข องตนเอง และมี พ ระราชา
ปกครอง165
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กาเนิด 4 ประการ ได้ แก่สอัณฑชโยนิ เกิดจากไข่ ชลามพุชโยนิ เกิดแต่ปมเปื
ุ่ อกและมีรกอันหุ้มห่อ

ไตรภูมิพระร่วงกล่าวถึงติรัจฉานภูมิไว้ วา่ สัตว์ที่เกิดในติรัจฉานภูมินนจะมี
ั้

สังเสทชโยนิ เกิดจากใบไม้ และละอองดอกบัวหญ้ าเน่าเนื ้อเน่าและเหงื่อไคล และอุปปาติกโยนิ
เกิดเป็ นตัวตนใหญ่ทีเดียว สัตว์เดรัจฉานเหล่านี ้ได้ แก่ ครุฑ นาค สิงห์ ช้ าง ม้ า วัว ควาย เป็ ด
ห่าน ไก่ นก ฯลฯ สัตว์เหล่านี ้บางชนิดมี 2 เท้ า 4 เท้ า หรื อมีเท้ าจานวนมาก มีลกั ษณะเดินไปมา
และคว่าหน้ าอกลงเบื ้องต่า166 สัตว์เดรัจฉานมีสญ
ั ญาเพียง 3 ประการ คือ กามสัญญา อาหาร
สัญญา มรณสัญญา ปราศจากธรรมสัญญา คือ การรู้จกั บุญและธรรม เดรัจฉานจะไม่สามารถ
เลี ย้ งตนด้ วยการค้ าขาย ไม่สามารถทาไรไถ่นาได้ บางชนิดจึงกิ นหญ้ า เถาวัลย์ ใบไม้ สัตว์
เดรัจฉานจะเลี ้ยงชีพด้ วยการฆ่ากัน กินกันเอง หรื อกินสัตว์ที่อ่อนแอกว่า สัตว์ที่แข็งแรงก็จะไล่
กินสัตว์ที่อ่อนแอกว่า สัตว์เดรัจฉานมีอยู่มากมายทังในป่
้ าหิมพานต์และในเมือง เช่น เป็ ด ไก่ นก
ห่าน สัตว์ที่คนเลี ้ยงไว้ กินเป็ นอาหาร สัตว์กินกันเอง เช่น ครุฑกินนาค สัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็ก เสือ
โคร่ง เสือเหลืองตัวเมียที่มีลกู เมื่อหิวจัดหาอาหารไม่ได้ ก็จะกินลูกของตนเอง ไม่ได้ มีความรักต่อ
ลูกเลย สัตว์บางจาพวกก็เกิดอยู่ในตัวสัตว์เดรัจฉาน สัตว์บางจาพวกเกิดในที่ไม่ดี หากินเลีย้ ง
ตนเองไม่ได้ ก็จะตายไป สัตว์บางจาพวกเกิดในท้ องมนุษย์หรื อในท้ องสัตว์อื่น สัตว์บางจาพวกมี
ขน เล็บ หนัง เนื ้อ เอ็น กระดูก เขา และงา เมื่อคนจะนาสิ่งๆ เหล่านี ้ไปใช้ ประโยชน์ก็จะไปล่า ฆ่า
แทง ตี สัตว์เอาส่วนต่างๆ ของร่ างกายสัตว์มาใช้ ประโยชน์ แม้ ว่าสัตว์นนจะมิ
ั้
ได้ กระทาสิ่งใดผิด
165

บารุง ชานาญเรือ,”การศึกษาเปรี ยบเทียบเรื่ องจักรวาลวิทยาในศาสนาไชนะและพระพุทธศาสนา
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ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 36.

เถรวาท”,157.
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สัตว์พวก วัว ควาย ช้ าง ม้ า คนก็จะใช้ ให้ ทางานหนักตรากตรา ไม่ได้ หยุดพักเลย แม้ ว่าอยากกิน
หญ้ า นา้ ก็จะถูกตี ถูกด่า บังคับอยู่ตลอดเวลา สัตว์เดรัจฉานนี เ้ มื่อตายจึงไปเกิดในจตุราบาย
สัตว์จานวนน้ อยที่จะได้ ไปเกิดบนสวรรค์ สัตว์เดรัจฉานมีทงดี
ั ้ และไม่ดี สัตว์ที่ดีคือ ราชสีห์ ช้ าง
แก้ ว ปลาใหญ่ พญาครุฑ นาค ไตรภูมิพระร่วงได้ กล่าวถึงสัตว์เดรัจฉานที่เป็ นสัตว์ที่ดี ไว้ ดงั นี ้
2.4.1.2.1 ราชสีห์ คือ พญาสิงโต เป็ นสัตว์ที่มีความดุร้ายและมี
กาลังมาก ไตรภูมิพระร่วงกล่าวไว้ วา่ มี 4 ประเภท ดังนี ้
1. ติณะสิงหะ มีตนดังปี กนกเขา กินหญ้ าเป็ นอาหาร

2. กาละสิ
งอ
หะสมีม
สีดุด
าดังก
วัวล
ดาากินหญ้ าเป็ นอาหาร
ห
ก
ั
น
สำ3. บัณฑระสิงหะ มีตนเหลืองดังงใบไม้ กินเนื ้อเป็ นอาหาร

4. ไกรสรสิงหะ มีฝีปากและปลายตีนทัง้ 4 เป็ นสีแดงดังเอาน ้าครั่ง

ละลายด้ วยนา้ ชาดหรคุณทา มีท้องสีแดง มีแนวแดงตังแต่
้ หวั ตลอดรอบบนหลังอ้ อมลงถึงขา
ไกรสรสิงหะบางตัวก็มีสีขาวดังหอยสังข์ เสียงร้ องของไกรสรสีหะ 3 ครัง้ นัน้ ดังได้ ยินไกล 3 โยชน์
บรรดาสัตว์ตา่ งๆ เมื่อได้ ยินเสียงก็จะตกใจกลัว ม้ าแก้ วพลาหกตระกูล พระโพธิสตั ว์และพระอรหัน
ตาขีณาสพเจ้ า สามารถฟั งเสียงคารามของไกรสรสีหะได้ ไกรสรสิงหะนันเดิ
้ นไปซ้ ายขวาด้ านล่าง
บนไกลได้ ชวั่ วัวมอ บางตัวเดินสูงขึ ้นได้ 7 ชัว่ วัวมอบ้ าง 16 ชัว่ วัวมอบ้ าง 20 ชัว่ วัวมอบ้ าง ไกรสร
สิงหะมีกาลังมากนัก
2.4.1.2.2

ช้ า งแก้ ว อยู่ใ นคูห าทอง กว้ า งใหญ่ ง ดงาม มี 10

ประเภท ได้ แก่
1. เหกาลาพกหัตถีกลู (ตระกูลช้ าง)
2. กังเขยกหัตถีกลู
3. จันทรหัตถีกลู
4. ตามพหัตถีกลู
5. มังคลหัตถีกลู
6. คันธหัตถีกลู
7. มังคลหัตถีกลู
8. โปจหัตถีกลู
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9. อุโบสถหัตถีกลู
10. ฉัททันตกูล
2.4.1.2.3 ปลาใหญ่ 7 ตัว ได้ แก่
1. ติรน ยาว 75 โยชน์
2. ติปังคล ยาว 250 โยชน์
3. ติรปิ งคล ยาว 50 โยชน์ เมื่อโบกครี บไปมาน ้าในมหาสมุทรจะ
เกิดฟองกระจายไปไกลถึง 400 โยชน์ หรื อ 700 ถึง 800 โยชน์
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ยาว
1000
โยชน์
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ส 5. นิรย ยาว 1000 โยชน์
6. ชนาโรหน ยาว 1000 โยชน์

7. มหาติ ยาว 1000 โยชน์ ปลาทัง้ 4 มีกาลังยิ่งกว่าปลาติรปิ งคล
2.4.1.2.4 พญาครุฑ เป็ นสัตว์เดรัจฉานซึ่งมีเครื่ องกินดังเทพยดาใน
สวรรค์ มีเดชตบะศักดานุภาพ รู้ หลักรู้ นิมิตดังเทพยดาในสวรรค์ จึงมีชื่อว่า เทพโยนิ ครุ ฑมี
สถานที่อาศัยอยู่ที่สระใหญ่ตีนเขาพระสุเมรุชื่อว่าสิมพลี กว้ าง 500 โยชน์ มีป่างิ ้วอยู่รอบความสูง
เท่ากัน มีต้นงิ ้วใหญ่ต้นหนึง่ ขนาดเท่าไม้ ชมพูทวีป ฝั่ งสระนันเป็
้ นที่อยูข่ องฝูงครุฑ ไม่มีสตั ว์ปีกใด
เทียบกับครุฑได้ ครุฑราช มีตนใหญ่ได้ 50 โยชน์ ขนปี กซ้ ายขวาแลคนคอยาว 50 โยชน์ ปี กยาว
9 โยชน์ ตีนยาว 12 โยชน์ ครุฑกางปี บินบินได้ เต็มที่ 70 โยชน์ กางปี กเหยียดได้ 80 โยชน์ เมื่อ
ครุ ฑโฉบเอานาคกลางมหาสมุทร น ้าจะแยกออกโดยรอบรัศมี 100 โยชน์ ครุ ฑจะใช้ เล็บรัดนาค
ปล่อยหัวห้ อยลงพาไปกินยังที่อยู่ ครุ ฑจะกินนาคที่มีขนาดเท่าตนหรื อตัวเล็กกว่า ถ้ าขนาดใหญ่
กว่าก็จะไม่สามารถจับกินได้ ครุ ฑจะเกิดได้ 4 แบบ คือ ชลามพุชโยนิ อัณฑชโยนิ สังเสทชโยนิ
และอุปปาติกโยนิ พญาครุ ฑที่เกิดจากชลามพุชโยนิและอัณฑชโยนิจะไม่สามารถจับนาคที่เกิด
จากสังเสทชโยนิและอุปปาติกโยนิได้
2.4.1.2.5 พญานาค ไตรภูมิ พ ระร่ วงกล่าวถึง นาคพิภ พ ไว้ ว่า
หลังจากไฟไหม้ กลั ป์แล้ ว จะเกิดเป็ นแผ่นดินใหม่ มีแต่ความว่างเปล่า บางแห่งกว้ างและสูง 300
โยชน์ 500 โยชน์ บางแห่งกว้ างและสูงได้ 500 โยชน์ บางแห่งกว้ างและสูงได้ 700 โยชน์ ที่แห่ง
นันกลายเป็
้
นแผ่นดินเสมอกันทุกแห่ง เป็ นสีขาวงาม มีหญ้ าแพรกเขียวมันสูง 4 นิ ้วมือ เขียวงาม 3
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นิ ้วมือ มีลกั ษณะเหมือนแผ่นแก้ วไพฑูรย์ สว่างรุ่งเรื องทัว่ แผ่นดิน มีสระหลายแห่งซึ่งเต็มไปด้ วย
ดอกบัว 5 ชนิด สวยงามมาก เถาวัลย์จะออกดอกแดงบ้ าง สีขาวบ้ าง สีเหลืองบ้ าง นาคพิภพจะมี
ปราสาทแก้ ว ปราสาทเงิน และปราสาททองงดงามมาก และมีที่ว่างเปล่าซึ่งบางแห่งไม่มีสิ่งใด
อาศัยอยู่ เป็ นที่กลวงอยู่ใต้ ภูเขาพระหิมพานต์ กว้ างได้ 500 โยชน์ เป็ นเมืองแห่งนาคราชจาพวก
หนึง่ ซึง่ มีแก้ ว 7 ประการ เป็ นแผ่นดินงามดัง่ ไตรตรึงษ์ มีสระใหญ่ ๆ หลายแห่งเป็ นที่อยู่ของฝูงนาค
น ้านันใส
้ ไม่มีตะไคร่ มีท่าน ้าซึ่งราบเรี ยบอันเป็ นที่นาคราชชอบมาอาบน ้าเล่นน ้า ในน ้ามีปลาใหญ่
ปลาเล็ก มีจอกและพันธุ์บวั 5 ชนิด ดอกบัวหลวงมีขนาดใหญ่เท่ากงเกวียน167 นาคมี 2 ประเภท
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ส นดินที่มนุษย์อยู่ซึ่งก็คือชมพูทวีปนีล้ งไปถึงนาคพิภพซึ่งถือเป็ น
บนบกนิ ฤมิ ต ตนไม่ไ ด้ จากแผ่

คือ ถลชะคือนฤมิตตนได้ แต่บนบก ในน ้านฤมิตตนไม่ได้ และชลชะ คือนาคที่นฤมิตตนได้ แต่ในน ้า
ติรัจฉานภูมินนั ้ ลึกได้ โยชน์หนึง่ แล ผิจะนับด้ วยวาได้ 8,000 วา168

2.4.1.2.6 ราชหงส์ เป็ นสัตว์เดรัจฉาน มีที่อยู่ในเขาคิชฌกูฏ และ
อยูใ่ นถ ้าทองในป่ าหิมพานต์
ไตรภูมิพระร่ วงได้ กล่าวถึงเดรัจฉานภูมิอันเป็ นภูมิที่กล่าวถึงสัตว์ต่างๆ
โดยแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ สัตว์ที่ไม่ดี และสัตว์ที่ดี สัตว์เดรัจฉานจะไม่มีธรรมสัญญา ดังนันจึ
้ ง
ถือว่าเป็ นภูมิที่ต่ากว่ามนุษย์ทงหลายซึ
ั้
่งอยู่ในสภาพภูมิที่สูงกว่าอันเนื่องจากมีธรรมสัญญา เมื่อ
สัตว์เดรัจฉานไม่มีธรรมสัญญาจึงทาให้ เมื่อตายจะไปเกิดในจตุรบาย มีน้อยมากที่จะได้ ไปสวรรค์
การไม่มีธรรมสัญญาและไม่สามารถหาเลี ้ยงชีพตัวเองได้ ทาให้ สตั ว์เดรัจฉานต้ องเบียดเบียนกัน
ฆ่ากัน กินกันเอง สัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็ก และสัตว์หิวก็สามารถกินลูกของมันเองได้ นอกจากนัน้
ไตรภูมิยงั แสดงให้ เห็นความทุกข์ทรมานของสัตว์เดรัจฉาน คือ การถูกมนุษย์บงั คับให้ ทางานหนัก
และถูกมนุษย์ฆา่ เพื่อนาไปเป็ นอาหารหรื อนาส่วนต่างๆ ในร่างกายไปใช้ ประโยชน์ ดังนันภาพของ
้
สัตว์ เดรั จ ฉานจึง เป็ นภูมิ ที่ต่ากว่ามนุษย์ ถูกเบียดเบียนด้ วยสัตว์ เดรั จ ฉานด้ วยกันเอง หรื อถูก
มนุษย์เบียดเบียนทาร้ าย ได้ รับความเดือนร้ อนทุกข์ ทรมาน

ส่วนสัตว์เดรัจ ฉานที่ดีนนั ้ ก็ จะมี

ลักษณะพิเ ศษ เช่น มี กาลัง มาก มี ขนาดใหญ่ หรื อมี ความเป็ นอยู่ที่ดีกว่าสัตว์เดรั จ ฉานทั่วไป
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ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 52.
ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, 53.
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เท่านัน้ สัตว์เดรัจฉานจึงนับเป็ นเพื่อนร่วมโลกที่ไม่มีธรรมสัญญา มีชีวิตที่ทกุ ข์ยาก เดรัจฉานภูมิ
จึง เป็ นภูมิ ที่ผ้ ูอ่านสามารถพบเห็น ได้ ใ นชี วิต ประจ าวัน อันเป็ นสภาพตามความเป็ นจริ ง ที่ สัต ว์
เดรั จ ฉานมิ ไ ด้ มี ค วามเป็ นอยู่ที่ ดีไ ปกว่ามนุษ ย์ ไ ด้ ดัง นัน้ “ธรรมสัญ ญา” จึง เป็ นส่วนส าคัญ ที่
แบ่งแยกระหว่างมนุษย์และเดรัจฉาน อันเป็ นส่วนหนึ่งที่เน้ นย ้าให้ ผ้ อู ่านได้ ตระหนักถึงลักษณะ
เดรัจฉานภูมิซงึ่ เป็ นภูมิที่ต่ากว่ามนุสสภูมิ
2.4.1.3 เปรตภูมิ คือ แดนเปรตหรื อภูมิของผู้หิวกระหายไร้ สขุ พจนานุกรม
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ ความหมายว่า เปรต หมายถึง สัตว์พวกหนึ่งเกิดในอบายภูมิ คือ
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เพราะปราศจากความสุขส
โดยแท้ จริงและวิสยั (ที่อยู)่ แห่งเปรตประเภทต่างๆ มีนิชฌามตัณหิกเปรต

แดนทุกข์ ผีเลวจาพวกหนึ่ง มีหลายชนิด169 คัมภีร์อภิธัมมัตถวิภาวินี กล่าวว่าสัตว์ที่ชื่อว่าเปรต
เป็ นต้ น ชื่อว่า เปตติวิสยั ในขุททกนิกาย กล่าวว่าปิ ตติวิสยั คือ ยมโลก แต่ในอรรถกถาและฎีกา
กล่าวว่าเป็ นภูมิที่ไ ม่ได้ ตงั ้ อยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะ พวกเปรตอาศัยอยู่ทั่วไปในโลกมนุษย์
เช่นเดียวกับสัตว์เดรัจฉาน เช่น ตามป่ า ตามเขา รอบๆ เมือง โดยภูมิซ้อนกันอยู่กบั มนุษย์ อรรถ
กถามัชฌิมนิกายและสังยุตตนิกายกล่าวว่า รอบเมืองราชคฤห์เป็ นที่อยู่ของพวกเปรต แต่อาจารย์
บางพวกกล่า วว่า โลกของเปรตคือ โลหกุม ภี นรก ในอรรถกถาและฎี กาแบ่ง เปรตออกเป็ น 4
ประเภทบ้ าง 12 ประเภทบ้ าง โดยถือเอาคาที่แสดงลักษณะของเปรตเหล่านันเป็
้ นชื่อเรี ยก เช่น อสิ
โลมเปรต สัตติโลมเปรต คูถขาทกเปรต เป็ นต้ น170
ไตรภูมิพระร่วงกล่าวว่าฝูงเปรตจะปฏิสนธิทงั ้ 4 โยนิ สัตว์อนั เกิดในเปรตภูมิอาศัย
อยู่รอบเมืองราชคฤห์ เรี ยกว่าเปรตยมโลก มี ฝูงเปรตมากมาย เปรตแบ่งออกเป็ น 3 จ าพวก
ได้ แก่ ตรี เหตุปฏิสนธิ ทวิเหตุปฏิสนธิ และอเหตุปฏิสนธิ ดังนี ้
1. ตรี เหตุปฏิสนธิ คือ เปรตที่กาเนิดด้ วยกุศลเหตุ 3 ประการ คือ อโลภเหตุ
อโทสเหตุ และอโมหะเหตุ
2. ทวิเหตุปฏิสนธิ คือ เปรตที่กาเนิดด้ วยกุศลเหตุ 2 ประการ คือ อโลภเหตุและอ
โทสเหตุ
169

170

เถรวาท”, 158.

ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, 709.
บารุง ชานาญเรือ,”การศึกษาเปรียบเทียบเรื่ องจักรวาลวิทยาในศาสนาไชนะและพระพุทธศาสนา
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3. อเหตุปฏิสนธิ คือ เปรดที่กาเนิดโดยไม่มีเหตุ คือ ปราศจากเหตุทงั ้ 3 นัน้
เปรตจะมีอยูท่ วั่ ไปและมีลกั ษณะรูปร่างหน้ าตาที่แตกต่างกันออกไป บางพวกอยู่
กลางมหาสมุทร บางพวกอยู่บนภูเขา บางจาพวกอยู่กลางเขา เปรตบางจาพวกอยู่ปราสาทแก้ ว
งดงาม มีกาแพงก้ วและคูแ ก้ วล้ อมรอบ เปรตบางพวกมีช้างม้ าข้ าทาสยวดยานและมีคานหาม
ทอง ขี่ เ ที ยวไปในอากาศ แต่แม้ จ ะมี ยศศักดิ์เ ท่าใด ก็ ไ ม่สามารถเที ยบกับเทวดาบนสวรรค์ไ ด้
เปรตบางจ าพวกเมื่ อ เดื อ นแรมเป็ นเปรต เดื อ นขึน้ เป็ นเทพยดา เปรตบางพวกมี อ ายุยื น ชั่ว
พุทธันดรกัลป์ เปรตตรี เหตุปฏิสนธิจ ะสามารถรู้ อริ ยสัจ 4 ได้ เปรตบางจาพวกสิงอยู่ตามต้ นไม้
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อาหารทิพย์เหมือนเทวดาส ผีเสื ้อบางพวกอยู่ในต้ นไม้ และกินข้ าวเป็ นอาหาร พวกผีเสื ้อที่เป็ นตรี

ใหญ่ บางจาพวกอาศัยอยู่ในที่ราบและกินอาหารในบริ เวณนัน้ เปรตบางพวกมีปราสาททิพย์ มี
เหตุปฏิสนธิก็จะรู้ จกั อริ ยสัจ 4 ผีเสื ้อทังหลายจะอยู
้
่ในแผ่นดินได้ ชื่อว่าปี ศาจซ่อนตัวอยู่ในต้ นไม้

รากไม้ ผู้คนทังหลายจะมองไม่
้
เห็นตัว พวกเปรตและผีเสื ้อทังหลายนั
้
นเมื
้ ่อตายจะกลายเป็ นมด
ตะนอยดา ตะเข็บ แมลงป่ อง แมลงเม่า ตัก๊ แตน หนอน เก้ ง นกกระจิบ นกกระจาบ และกวางป่ า
เปรตบางพวกอายุยืนได้ 100 ปี หรื อ 1,000 ปี บางพวกมีอายุยืนได้ พทุ ธันดรกัลป์
เปรตเหล่านี ้ไม่สามารถกินแม้ แต่ข้าว 1 เมล็ด หรื อน ้า 1 หยด
เปรตบางพวกตัวใหญ่ ปากเล็กเท่ารูเข็ม ร่างกายผอมมากไม่มีเนื ้อและเลือดเลย
มีแต่กระดูกและหนักหุ้มกระดูกเท่านัน้ หนังท้ องนันเหี
้ ่ยวติดกระดูกสันหลัง ตาลึกกลวงเหมือนโดน
ควักลูกตาออก ผมยุ่งรุ่ งรัง ลงมาปกปาก จะเปลือยกายเพราะไม่มีเสือ้ ผ้ าปกปิ ดร่ างเลย ตัว
เหม็ น สาบน่ า รั ง เกี ย จมาก พวกเปรตเหล่า นี ไ้ ด้ รั บ ความทุก ข์ ท รมาน จึ ง ร้ องไห้ ค รวญคราง
ตลอดเวลาด้ วยความหิวโหย เมื่อไม่มีแรงจึงนอนหงายอยู่เช่นนัน้ และจะได้ ยินเสียงคนร้ องเรี ยก
ให้ ไปกินข้ าวและน ้าอยู่ตลอดเวลา พวกเขาจึงพยายามลุกขึน้ แต่ไม่มีแรงก็ล้มทับกันไปมาได้ รับ
ความทุกข์ทรมาน เมื่อลุกขึ ้นได้ ก็จะเอามือพาดเหนือศีรษะแล้ วไปสู่ที่ได้ ยินเสียงนันเพื
้ ่อหาข้ าว
และนา้ แต่หาเท่าใดก็ไม่พบข้ าวและนา้ เขาจึงส่งเสียงร้ องไห้ ล้มตัวนอนด้ วยความทุกข์ทรมาน
เปรตเหล่ า นี เ้ มื่ อ เป็ นคนจะริ ษ ยาคนอื่ น เห็ น คนอื่ น มั่ง มี ท นไม่ ไ ด้ เห็ น ผู้อื่ น ยากไร้ จะดูแ คลน
อยากจะได้ ทรัพย์สินของผู้อื่น จึงกระทากลอุบายให้ ได้ ทรัพย์สินของผู้อื่นมาเป็ นทรัพย์สินของตน
ตระหนี่ไม่ร้ ูจกั ให้ ทาน เมื่อเห็นผู้อื่นให้ ทานก็ห้ามปรามไม่ให้ บริ จาคทาน ฉ้ อโกงเอาทรัพย์สินของ
สงฆ์มาเป็ นของตนเอง คนที่มีลกั ษณะเช่นนี ้เมื่อตายไปจะไปเกิดเป็ นเปรต
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เปรตบางพวกมีกายดังมหาพรหม มีรูปร่างงดงามดังทอง มีปากดังปากหมู อด
อยากหนักหาอาหารกินไม่ได้ เลย สาเหตุที่เปรตมีลกั ษณะตัวงดงามดังทองนันเพราะเมื
้
่อก่อนเคย
บวชเป็ นชีรักษาศีล สาเหตุที่ปากเป็ นดังปากหมูเพราะเคยพูดดูถกู กล่าวร้ าย ติเตียนครูบาอาจารย์
และพระสงฆ์ผ้ มู ีศีล
เปรตจาพวกหนึ่งมีร่างกายงดงามดังทอง ปากเหม็นมาก มีหนอนเต็มปาก และ
หนอนนันเจาะกิ
้
นปาก กินหน้ าตา สาเหตุที่เปรตมีร่างกายงดงามนันเพราะเคยรั
้
กษาศีลเมื่อชาติ
ก่อน สาเหตุที่ปากเหม็นมีหนอนเต็มปากนันเพราะเคยติ
้
เตียนยุยงสงฆ์ให้ ผิดใจกัน
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แมลงวันตอมเจาะกินตัวเป็สนจานวนมาก มีร่างกายผอมมาก ไม่มีเนื ้อ มีแต่เอ็นและหนังหุ้มกระดูก
เปรตจ าพวกหนึ่ ง เป็ นผู้ห ญิ ง จะเปลื อ ยกาย ตัว เหม็ น นัก หนา ทั่ว ร่ า งกายมี

เปรตเหล่านี ้จะอดอยากมากหาสิ่งที่จะกินไม่ได้ เลย เปรตเหล่านี ้จะคลอดลูกออกมา 7 คน และ
จะกินเนื ้อลูกทัง้ 7 คนด้ วยความรู้สึกหิวโหย แต่ก็จะไม่ร้ ู สึกอิ่มเลย เปรตเหล่านี ้เมื่อเป็ นคนเคยให้
ยาแก่ผ้ หู ญิงมีครรภ์ทาให้ แท้ งลูก และเคยสาบานไว้ ว่า “ผิว่ากูให้ ยาคนกิน แลให้ ลกู คนตกไสร้ แล
ให้ กเู ป็ นเปรตมีเนื ้อตัวอันเหม็น แลมีแมลงวันอยู่เจาะตอมกูกินทุกเมื่อ แลให้ กคู ลอดลูกกูเมื่อ (เช้ า)

เจ็ ดตน (เมื่ อเย็น เจ็ ด ตน) ทุกวัน แลให้ กูกิ นเนื อ้ ลูก กูเองทุก วัน จงอย่ารู้ สิ น้ สักคาบเลย” ด้ ว ย
บาปกรรมที่เคยกระทาและได้ สาบานไว้ ดงั นัน้ เมื่อตายจึงมาเป็ นเปรต เปลือยกลายมีแมลงวันตอม
ผอมโซ และต้ องฉีกเนื ้อลูกกินทุกวัน วันละ 14 คน
เปรตบางจาพวกเป็ นผู้หญิง เปลือยกายตลอดเวลา อดอยาก เมื่อเห็นข้ าวและน ้า
แล้ วหยิบมากิน ข้ าวและน ้าจะกลายเป็ นก้ อนอาจม เลือด หนอง เมื่อเห็นผ้ าเอามาห่ม ผ้ านันจะ
้
กลายเป็ นแผ่นเหล็กแดงไหม้ ร่างกายทังหมด
้
เปรตเหล่านี ้เมื่อเป็ นคน สามีให้ ทานข้ าวน ้าและผ้ า
แด่พระสงฆ์ ผู้เป็ นภรรยากลับโกรธแค้ นด่าทอสามี ด้วยถ้ อยคาว่า “อันมึงทาบุญให้ ทานข้ าวนา้
ผ้ า ผ่อ นทัง นี แ้ ก่ ชี นัน้ จงกลายเป็ นลามกอาจมแลเป็ นเหล็ ก แดงไหม้ มึง จงทุก แห่ง เถิ ด ” ด้ ว ย
บาปกรรมที่ดา่ และสาปแช่งสามีนนั ้ จึงทาให้ เกิดไปเป็ นเปรต
เปรตบางพวกจะมี ร่างกายสูง ใหญ่ เท่าล าตาล มี ผมหยาบ มี ตัวเหม็ นมาก อด
อยากมาก แม้ ข้าว 1 เมล็ด น ้า 1 หยด ก็ไม่ได้ กิน เปรตพวกนี ้ในชาติก่อนเป็ นคนตระหนี่มาก ไม่
เคยทาบุญให้ ทาน ห้ ามปรามมิให้ ผ้ อู ื่นทาบุญ บาปกรรมที่ตระหนี่และไม่ทาบุญจึงทาให้ เป็ นเปรต
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เปรตบางพวกเอาสองมือกอบเอาข้ าวลี บที่ ลุกเป็ นไฟมาใส่บนศีรษะตนเองอยู่
ตลอดเวลา เปรตเหล่านี ้ในอดีตเคยเอาข้ าวลีบในกับข้ าวดีแล้ วเอาไปหลอกขายแก่ผ้ อู ื่น และด้ วย
การกระทาบาปกรรมนี ้ จึงต้ องกอบข้ าวลีบเป็ นไฟใส่เหนือหัวตัวเองได้ รับความทุกข์ ทรมานอยู่
ตลอดเวลา
เปรตบางพวกเอาค้ อนเหล็กแดงตีหวั ตัวเองอยู่ตลอดเวลา เปรตจาพวกนี ้ในอดีต
เคยตีหวั พ่อแม่ด้วยมือตนเอง ด้ วยไม้ ด้ วยเชือก ด้ วยบาปกรรมจึงต้ องเป็ นเปรตเอาค้ อนเหล็ก
แดงตีหวั ตนเอง
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ส นอาจม เน่าเป็ นหนอนเหม็นยิ่งนักอยู่ตลอดเวลา เพราะบาปที่เขา
กินเข้ าไป ข้ าวและน ้าจะกลายเป็

เปรตพวกหนึ่งอดอยากนักหนา เมื่อเห็นข้ าวและน ้าที่มีรสอร่อยจึงนามากิน เมื่อ

ได้ กระทาในอดีต คือ เมื่อมีผ้ มู าขอทาน ข้ าวก็มีอยู่ แต่กลับโกหกว่าข้ าวไม่มีและสาบานว่า “ผิแลว่า
มีข้าวแลกูพรางว่าหามิไ ด้ ไ ส้ แล ขอให้ กูกินลามกอาจมอันระคนด้ วยเหน้ าและหนอนอันเหม็ น
นักหนานันเถิ
้ ด” ด้ วยบาปกรรมซึง่ ได้ สาบานและหลอกว่าไม่มีข้าวนัน้ เมื่อตายไปจึงเป็ นเปรต ต้ อง
ทนทุกข์ทรมานกินลามกอาจมอันเหม็นเน่านักหนา
เปรตพวกหนึ่งมีเล็บมืออันใหญ่ยาวคมดังมีดกรด ขูดเนื ้อและหนังตัวเองกินอยู่
ตลอด เปรตพวกนี ้ในชาติปางก่อนเคยลักเนื ้อของผู้อื่น มากิน เมื่อเจ้ าของถาม ก็ไม่ยอมรับว่าลัก
ขโมย จึงสาบานว่า “ผิแลว่าข้ าได้ ลกั ของท่านกินจริงไส้ ขอให้ กเู อาเล็บมือกูขดู เนื ้อแลหนังกูกินเถิด ”
ครัน้ เมื่อตายจึงเป็ นเปรตเอาเล็บมือขูดเนื ้อหนังกิน เพราะบาปที่ลกั ขโมยและสาบานให้ เชื่อตน
เปรตจาพวกหนึ่ง เวลากลางวันจะยิง ตี ด่า ฆ่า และแทงตนเอง และมีหมาใหญ่
เท่าช้ างสารไล่กดั กินเนื ้อ ได้ รับความลาบากทนทุกข์ทรมานอย่างยิ่ง เวลากลางคืนเป็ นเทพยดา มี
นางฟ้ าจ านวนมากเป็ นบริ วารและได้ เสวยสมบัติทิพ ย์ ดัง เทวดา เขาจะเป็ นเช่นนี ต้ ลอดเวลา
จนกว่าจะสิน้ บาปกรรม เหตุที่เป็ นเช่นนีเ้ พราะในอดีต เคยเป็ นพราน กลางวันจะเข้ าป่ าล่าเนือ้
กลางคืนจะจาศีล ด้ วยบาปกรรมที่ฆ่าสัตว์ในเวลากลางวันจึงฆ่าพุ่งแทงตนเอง และมีหมาเท่าช้ าง
สารไล่กดั เพราะทาบาปตอนกลางวันจึงได้ ทนทุกข์กลางวัน และด้ วยผลบุญที่ได้ รักษาศีลในเวลา
กลางคืนจึงได้ เป็ นเทพยดาเสวยสมบัตทิ ิพย์
เปรตพวกหนึง่ มีวิมานดังเทพยดา มีเครื่ องประดับด้ วยเงินทองและแก้ ว มีนางฟ้า
หนึ่งหมื่นเป็ นบริ วาร เปรตนันอดอยาก
้
หาอาหารกินไม่ได้ จึงเอาเล็บมืออันคมดังมีดกรดของตน
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ข่วนขูดเอาเนื ้อหนังของตนมากินต่างอาหาร เปรตเหล่านี ้ในอดีตเป็ นนายเมืองตัดสินความราษฎร
ด้ วยการกินสินบน คนถูกตัดสินว่าผิด คนผิดตัดสินว่าถูก ไม่ตดั สินคดีด้วยความเป็ นธรรม วันหนึ่ง
เป็ นวันรักษาศีล พระยาผู้เป็ นเจ้ าเมืองทรงรักษาศีล 8 พร้ อมทังบรรดาขุ
้
นนางทังหลาย
้
ส่วนนาย
เองนัน้ รั กษาศีล ขณะเข้ าเฝ้า พระยาเจ้ าเมืองตรั สถามว่าเขารั กษาศีลหรื อไม่ เขารู้ สึกอายคน
ทัง้ หลาย จึง โกหกว่ารั กษาศีล เมื่ อเพื่ อนเขาถามความจริ ง เขาจึง สารภาพว่าไม่ไ ด้ รักษาศี ล
ไม่ทาบุญ ไม่ปฏิบตั ิธรรม เพื่อนจึงบอกเขาว่าไม่ให้ กินข้ าวเย็น วันรุ่ งขึ ้นจึงค่อยกินแล้ วจะได้ บุญ
นายเมื องอดข้ าวเย็นตามที่เพื่อนบอก แต่เขาไม่เคยอดข้ าวมาก่อน คืนนัน้ จึงเป็ นลมตาย ด้ วย
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เปรตเอาเล็บมือตนขูดเนื ส
้อตัวเองกิน และด้ วยผลบุญที่ได้ ฟังคาตักเตือนของเพื่อน ได้ รักษาศีลและ

บาปกรรมเพราะเป็ นนายเมืองแต่กินสินบน ไม่ตดั สินคดีความด้ วยความเป็ นธรรม จึงกลายเป็ น
อดข้ าวเย็นจนตาย เขาจึงมีวิมานและเครื่ องประดับด้ วยแก้ ว 7 ประการ มีนางฟ้าหนึ่งหมื่นเป็ น
บริวาร
เปรตพวกหนึ่งกินเสลด อาเจียน น ้าลาย เหงื่ อไคล นา้ เน่า หนอง และอาจมเน่า
เหม็นตลอดเวลา เปรตนันเมื
้ ่อชาติก่อนนันเขาเอาข้
้
าวน ้าอาหารที่เหลือเดนไปถวายแด่พระสงฆ์ผ้ มู ี
ศีล ด้ วยบาปกรรมนันจึ
้ งตายไปเป็ นเปรตมีลกั ษณะดังเช่นนัน้
เปรตพวกหนึง่ กินแต่น ้าหนอง หมาเน่าขึ ้นอืดซึง่ มีผ้ เู อาไปทิ ้งในป่ าช้ า เปรตเหล่านี ้
เมื่ อ ชาติก่อ นเอาเนื อ้ ช้ า งเนื อ้ หมาและเนื อ้ สัต ว์ ทัง้ หลายซึ่ง มี เ ล็ บและไม่มี เล็ บ ซึ่ง ในพระวิ นัย
พระพุทธเจ้ าบัญญัติไว้ ไม่ให้ พระสงฆ์ฉัน แต่เขาได้ นามาหลอกให้ พระสงฆ์ฉัน ด้ วยบาปที่กระทา
นันจึ
้ งกลายเป็ นเปรต
เปรตพวกหนึ่งมีเปลวไฟพุ่งออกมาจากอก ลิ ้น และปาก เปลวไฟนันลามไหม้
้
ไป
ทังตั
้ ว เปรตนี ้เมื่อชาติก่อนได้ ดา่ สบประมาท ใส่ความ และกล่าวคามุสาแก่พระสงฆ์ผ้ เู ฒ่าผู้มีศีล
เพราะบาปกรรมที่ได้ กระทาไว้ จงึ ตายไปเป็ นเปรต
เปรตพวกหนึ่งร่ างกายผอม อดอยาก หาน ้าดื่มไม่ได้ เลย เปรตนันจึ
้ งกระหายน ้า
อย่างยิ่ง จึงวิ่งไปเพื่อหานา้ กิน เมื่อเห็นนา้ ใสก็เอามื อกอบนา้ กิน นา้ นัน้ กลายเป็ นไฟไหม้ ทงั ้ ตัว
เกลื อกกลิง้ จนตายในเปลวไฟ เปรตนี ใ้ นอดีตเขาข่มเหงคนยากไร้ ลาบากโดยไม่มีความกรุ ณา
ปราณี อยากได้ ทรัพย์สินของผู้อื่น ใส่ร้ายให้ มีความผิด เมื่อตายไปเกิดเป็ นเปรตเพราะบาปกรรมนี ้
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เปรตพวกหนึง่ มีตวั เปื่ อยเน่าและผอมมาก หลังโกง มือเน่า ตีนเปื่ อย เขาจะเอาไฟ
คลอกตัวเองอยู่ตลอดเวลากลิ ้งด้ วยความทุกข์ทรมานดังขอนไม้ อยู่กลางไร่ เปรตเหล่านี ้ในชาติ
ก่อนเขาเผาป่ า สัตว์ทงหลายหนี
ั้
ไม่ทนั จึงถูกไฟคลอกตาย
เปรตพวกหนึง่ มีตนใหญ่เท่าภูเขา มีเส้ นขนรี ยาวแหลมคม เล็บตีนเล็บมือ เล็บนัน้
คมดังมีดกรดและหอกดาบ เมื่อเล็บตีนเล็บมือและขนกระทบกันจะเกิดเสียงดังเหมือนฟ้าลัน่ เกิด
เปลวไฟลุกไหม้ ทวั่ ตัว และถูกบาดดังขวานฟ้าผ่าทั่วตัวเขา เปรตเหล่านีใ้ นอดีตเป็ นนายเมืองแต่
ตัด สิ น คดี ค วามไม่ช อบธรรม เห็ น แก่ สิ น บน ไม่ ว างตัว เป็ นกลาง ผู้ถูก ว่ า ผิ ด ผู้ผิ ด ว่า ถูก ด้ ว ย
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สาเหตุทสี่ทาให้ มนุษย์ต้องไปเกิดในเปรตภูมิ สามารถสรุ ปได้ จากข้ อมูลที่กล่าวไว้

บาปกรรมดังกล่าว เมื่อตายไปจึงไปเกิดเป็ นเปรตพวกนี ้ 171
ในไตรภูมิพระร่วง ดังนี ้

1. ริษยาผู้อื่น ดูถกู ผู้อื่น อยากได้ ทรัพย์ผ้ อู ื่น และทากลอุบายให้ ได้ ทรัพย์ผ้ อู ื่น
2. ตระหนี่ ไม่ทาบุญให้ ทาน ห้ ามปรามผู้อื่นมิให้ ทาทานแก่ผ้ ยู ากไร้ และพระสงฆ์
3. ข่มเหงคนยากไร้ ไม่กรุณาปราณี ใส่ความผู้ไม่มีความผิด
4. ขโมยสิ่งของ ปลอมปนข้ าวของ คดโกง โกหกหลอกลวงผู้อื่น
5. ให้ ยาทาแท้ งหญิงมีครรภ์
6. เผาป่ า ฆ่าสัตว์
7. ทาร้ ายบิดามารดา
8. ติ เ ตี ย นสบประมาท กล่ า วค าเท็ จ ต่อ พระสงฆ์ โกงทรั พ ย์ สิ น สงฆ์ ยุย ง
พระสงฆ์ให้ ผิดใจกัน ถวายของเหลือหรื ออาหารต้ องห้ ามตามพระวินยั แด่พระสงฆ์
9. บวชเป็ นพระถือศีล แต่กล่าวดูถกู กล่าวร้ าย ติเตียนครูบาอาจารย์และพระสงฆ์
ผู้มีศีล
10. เป็ นนายเมืองตัดสินคดีความโดยไม่ชอบธรรม กินสินบน ไม่มีความยุตธิ รรม
ดังนัน้ จากภาพของเปรตภูมิที่กล่าวถึงการกระทาที่ทาให้ ต้องไปเกิดในเปรตภูมิ
ทาให้ มองเห็นความประสงค์ที่ผ้ แู ต่งต้ องการให้ เกิดขึ ้นในสังคม เป็ นวิถีการปฏิบตั ิของมนุษย์ที่ไม่พึง
171
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กระทาต่อผู้อื่นอันจะทาให้ ต้องไปเกิดในเปรตภูมิ คือ ประชาชนทัว่ ไปต้ องไม่มีจิตใจริ ษยา โลภ
มาก ไม่ตระหนี่ ต้ องรู้จกั ทาบุญให้ ทาน ช่วยเหลือผู้อื่น ไม่ฆ่าสัตว์ตดั ชีวิต ไม่ลกั ทรัพย์หรื อฉ้ อโกง
ไม่พดู จาติเตียนกล่าวร้ ายครูบาอาจารย์และผู้มีศีล ไม่เผาป่ า ไม่ทาร้ ายพ่อแม่ ทาบุญให้ ทานและ
ไม่ห้ามปรามผู้อื่นมิให้ ทาบุญ ไม่โกหก ปฏิบตั ิสิ่งที่เหมาะสมต่อพระสงฆ์ พ่อแม่ ครู บาอาจารย์
พระสงฆ์ ต้ องไม่ตาหนิครูบาอาจารย์ผ้ มู ีศีล และนายเมือง ตัดสินคดีความอย่างเที่ยงธรรม ไม่กิน
สินบน มีความยุตธิ รรม ซึง่ หากไม่กระทาสิ่งต่างๆ เหล่านี ้ เมื่อตายไปย่อมจะไปเกิดในเปรตภูมิ
ภาพของเปรตภูมิที่กล่าวไว้ ในไตรภูมิพระร่วงนัน้ แสดงให้ เห็นชีวิตหลังความตาย
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เปรตภูมิ และได้ รับความทุสกข์ทรมานในลักษณะต่างๆ กันไปตามบาปที่เคยกระทาไว้ โดยส่วนใหญ่

ของมนุษย์ ผลจากการกระทาบาปกรรมต่างๆ ในขณะมีชีวิตเป็ นสิ่งสาคัญที่ส่งผลให้ ไปเกิดใน

จะเป็ นทุกข์ทรมานที่เกิดจากร่างกายของตนเอง คือ มีลกั ษณะผอม หิวโซอดอยากยากไร้ ขูดเนื ้อ
ตัวเองเป็ นอาหาร เปลือยกาย ตัวเหม็น กินสิ่งเน่าเหม็น มีไฟออกจากตัวเผาไหม้ ตนเอง ทาร้ าย
ตัวเองด้ วยวิธีการต่างๆ ซึ่งสภาพของเปรตนันได้
้ รับความทุกข์ทรมานตามกรรมที่ได้ เคยกระทาไว้
แต่ในเปรตภูมิก็มิได้ แสดงให้ เห็นความทุกข์ทรมานจากผลของการกระทาบาปในขณะมีชีวิตเท่านัน้
ไตรภูมิพระร่วงยังได้ แสดงให้ เห็นถึงผลของการกระทาบุญที่เปรตต่างๆ เคยกระทาไว้ ในขณะมีชีวิต
ด้ วย กล่าวคือ เปรตต่างๆ ต้ องชดใช้ กรรมที่ตนเคยกระทาไว้ ในขณะมีชีวิต แต่เปรตบางชนิดที่ได้
กระทาบุญไว้ ในขณะมีชีวิตก็ยงั ได้ รับผลบุญที่เคยกระทาไว้ ด้วย ภาพเปรตภูมิจึงแสดงให้ เห็นว่า
ผลของการกระทาบาปทาให้ ได้ รับความทุกข์ทรมานแสนสาหัสดังตกนรก แต่ผลการกระทาบุญก็
ทาให้ ได้ รับความสุขสบายคล้ ายอยู่บนสวรรค์ แม้ จะไม่สามารถเทียบเท่าได้ ก็ตาม เปรตภูมิจึงเป็ น
การแสดงผลของการกระทาที่ชดั เจนในขณะมีชีวิตที่จะส่งผลในขณะตายไปแล้ ว ไตรภูมิพระร่ วง
ยกการกระทาบาปต่างๆ นามาใช้ กล่าวอ้ างเพื่อบอกถึงผลที่ต้องได้ รับทุกข์ทรมานไปเกิดเป็ นเปรต
ไว้ อย่างชัดเจน ภาพเหตุการณ์ตา่ งๆ จึงสะท้ อนเรื่ องราวที่น่าจะเกิด ขึ ้นในสมัยสุโขทัยไว้ ไตรภูมิ
พระร่วงจึงน่าจะมีบทบาทในการสร้ างความเกรงกลัวชีวิตหลังความตาย ประสงค์ตกั เตือนให้ ผ้ ฟู ั ง
ธรรมปฏิบตั ิตนอยู่ในครรลองคลองธรรมที่ถูกต้ องด้ วยการสร้ างภาพเปรตที่ทุกข์ทรมาน และบอก
เหตุแห่งความทุกข์ทรมานนันไว้
้ อย่างชัดเจน
2.4.1.4 อสุรกายภูมิ

คือ พวกอสูร หรื อพวกหวาดหวัน่ ไร้ ความรื่ นเริ ง

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ ความหมายว่า อสุรกาย หมายถึง สัตว์เกิดใน
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อบายภูมิพวกหนึ่ง เชื่ อกันว่าชอบเที่ยวหลอกหลอนคน คู่กับ เปรต 172 คัมภี ร์อภิ ธัม มัตถวิภ าวินี
แสดงว่าสัตว์ที่ชื่อว่าอสูร เพราะไม่เล่น (เหมือนเทวดา) คือ ไม่เล่นโดยความเป็ นใหญ่และเป็ นกีฬา
เป็ นต้ น พระไตรปิ ฎก อรรถกถาและฎี ก า แบ่ง อสุร กายเป็ น 2 พวก คือ พวกอสูรที่ เป็ นเปรต
เรี ยกว่าเปตาสูร และพวกอสูรที่เป็ นศัตรูกบั เทวดา มีท้าวเวปจิตติอสูร เป็ นต้ น พวกแรกท่านจัดเข้ า
กับพวกเปรต ส่วนพวกหลัง ท่านจัดเข้ ากับเทวดา ดังนัน้ ในอบายภูมินีจ้ ึง หมายถึง พวกเปตาสูร
เท่านัน้ แม้ จะจัดพวกเปตาสูรเข้ ากับพวกเปรต แต่ก็มีลกั ษณะบางประการที่แตกต่างไปจากพวก
เปรต พวกอสูรที่เป็ นศัตรูกบั เทวดา อสูรมีที่อยู่อาศัย เรี ยกว่า อสูรภพหรื ออสูรวิมานกว้ าง 10,000
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สไตรภูมิพระร่วงกล่าวถึงอสุรกายภูมิว่าใต้เขาพระสุเมรุราชนันมี้ พิภพอสูร

โยชน์ อยูใ่ ต้ ภเู ขาสิเนรุ อสูรประเภทนี ้บางท่านจัดเป็ นเทวดาชันต
้ ่า แต่ก็มีภมู ิที่สงู กว่ามนุษย์173

กว้ างได้ 10,000 โยชน์ และมีเขา 3 อันประดุจก้ อนเส้ าแต่งรองตีนเขาพระสุเมรุราชนันชื
้ ่อว่าตรี กฏู
บรรพต สูง 4,000 โยชน์ ใต้ ตีนเขาตรี กฏู มีแผ่นดินอสูรพิภพอยูร่ ะหว่างเขานัน้ สัตว์ในภูมินี ้มีกาเนิด
ทัง้ 4 ประการ อสูรกายมี 2 พวก คือ กาลกัญชกาอสูรกายและทิพยอสูรกาย กาลกัญชกา
อสุรกาย คือ อสุรกายมีตนสูงได้ 1 คาพยุตหรื อเท่ากับ 2,000 วา ตัวผอมมาก ไม่มีเนื ้อและเลือด
เลยดัง ใบไม้ แ ห้ ง มี ต าเล็ ก เหมื อ นตาปูอ ยู่เ หนื อ กระหม่ อ ม ปากเล็ ก เท่ า รู เ ข็ ม ปากอยู่เ หนื อ
กระหม่อม เมื่อเห็นสิ่งใดและต้ องการจะกินจะเอาหัวปั กลง เอาตีนชันขึ ้นจึงได้ กินอาหารได้ ถือ
สากไล่ตีกนั ตลอดเวลา อสูรกายประเภทนี ้จะไม่มีความสุขเลยจะทุกข์ยากเข็ญใจกว่าอสูรพวกอื่ น
อีกจาพวกมีตนสูง 1 คาพยุต มีรูปร่ างต่างๆ กัน หน้ าไม่งาม ท้ องยาน ฝี ปากใหญ่ มีเล็บเท้ าเล็บ
มือรี มีตาดาสูงหลังหักจมูกเบี ้ยวใจกล้ าหน้ าแข็งแรง อสุรกายกลุ่มนี ้มีช้างม้ ารี พ้ ลเหมือนดังพระ
อินทร์ ที่อยู่ของอสุรกายอยู่ใต้ เขาพระสุเมรุ เรี ยกว่าอสุรกายพิภพ อสุรกายพิภพกว้ างได้ หมื่น
โยชน์ เป็ นแผ่นทองคางดงาม อยู่ลึกจากแผ่นดินลงไป 84000 โยชน์ มีเมืองอสูรใหญ่ 4 เมือง มี
ปราสาทราชมณเฑียรงดงาม มีปราการประตูเมือง 1000 ประตูทาจากแก้ วมีคา่ กลางเมืองมีสระ
ทอง มีดอกบัวงดงามประดับด้ วยแก้ วสัตตพิธรัตนะ มีต้นแคฝอยไม้ ตังแต่
้ โคนถึงคาคบสูงขนาด
40 โยชน์ มีตารอบต้ น ยาวได้ 50 โยชน์ ใต้ ต้นมีศิลา 4 แผ่นอยู่รอบต้ นไม้ แคฝอย เมืองทิศ
172

ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542,1341.
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บารุง ชานาญเรือ, “การศึกษาเปรี ยบเทียบเรื่ องจักรวาลวิทยาในศาสนาไชนะและพระพุทธศาสนา

เถรวาท”, 158-159.
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ตะวันออกมีพระญาอสรูรสองตนชื่อว่าเปติจิตรสูรร เป็ นพระญาแก่อสูรทังหลายอยู
้
่เมืองบุพวิเทห
เบื ้องทักษิณทิศนี ้นมีพระญาอสูร 2 ตน ชื่ออสัพพร ตนหนึ่งชื่ออสัพพร อีกตนชื่อสุลิ เป็ นพระญา
แก่อสูรทังหลายเมื
้
องชมพูทวีป ฝ่ ายตระวันตกมีพระญาอสูร 2 ตน ตนหนึ่งชื่อว่าเวราสูร ตนหนึ่ง
ชื่อว่าปรกาสูรเป็ นพระญาแก่อสูรเมืองอมรโคยานีทวีป เมืองอุตรกุรุทวีป มีพระญาอสูร 2 ตน คือ
พรหมทัต และราหู174
ไตรภูมิพระร่ วงได้ กล่าวถึง ราหู ไว้ ว่ามีกาลังกว่าพระญาอสูรทัง้ หลาย
ราหู เป็ นพญาอสูร ที่มีอานาจและมีกาลังแกล้ วกล้ ากว่าพระญาอสูรทังหลาย
้
ใหญ่กว่าเทพยดา
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โยชน์ แต่ข้างแลข้ างได้ส2,600 โยชน์ หน้ าผากกว้ างได้ 300 โยชน์ จมูกโดยยาวได้ 300 โยชน์

ทังหลายในสวรรค์
้
โดยสูงได้ 98,000 โยชน์ และอ้ อมรอบหัวโดยใหญ่ 800 โยชน์ หัวกว้ างได้ 1,200
หว่างคิ ้วหว่างตา 90 โยชน์ หัวคิ ้วมาถึงหางคิ ้วได้ 200 โยชน์ หัวตาถึงหางตาได้ 200 โยชน์
ปากกว้ างได้ 200 โยชน์ โดยลึกปากได้ 300 โยชน์ โดยกว้ างฝ่ ามือได้ 200 โยชน์ ขนตีนขนมือขน
นันยาวได้
้
ถึง 30 โยชน์ เมื่อถึงวันเดือนดับ พระอาทิตย์และพระจันงดงาม ราหูจะมีใจริ ษยาจึงขึ ้น
ไปเหนือจอมเขายุคนธรแล้ วก็นงั่ รอพระอาทิตย์และพระจันทร์ เมื่อพระอาทิตย์พระจันทร์ มาถึงราหู
ก็จะอ้ าปากออก เอาพระอาทิตย์และพระจันทร์ เข้ าไปในปาก บางครัง้ เอานิ ้วมือบังไว้ บางครัง้ เอาไว้
ใต้ คาง บางครัง้ เอาไว้ ใต้ รักแร้ ทาให้ รัศมีของพระอาทิตย์และพระจันทร์ ไม่งดงาม เมื่อพระอาทิตย์
และพระจันทร์ ระลึกถึงและนมัสการพระพุทธเจ้ า พระพุทธเจ้ าจึงสัง่ ให้ ราหูปล่อยพระอาทิตย์และ
พระจันทร์ เมื่อนันราหู
้ เกรงกลัวต่อคาสัง่ ของพระพุทธเจ้ าจึงปล่อยพระอาทิตย์และพระจันทร์ หนีไป
เฝ้าไพจิตราสูรด้ วยความกลัวเกรง ราหูเป็ นพระญาแก่ฝงู ทิพยอสุรกายอันอยู่ทิศอุดร เป็ นใหญ่กว่า
ฝูงกาลกัญชกาสูรกายทังสองชนิ
้
ด175
ไตรภูมิพระร่วงกล่าวถึงลักษณะของอสูรกายไว้ 2 ลักษณะ คือ กลุ่มแรก
มีลกั ษณะรูปร่างหน้ าตาอัปลักษณ์ ปากเล็กเท่ารูเข็ม ตาเล็กอยู่เหนือกระหม่อม ตัวผอมแห้ งไม่มี
เลือดเนื ้อ กินอาหารด้ วยการปั กหัวลงดินจึงกินได้ ถือสากไล่ตีกันตลอดเวลา ลาบากเข็ญใจ หา
ความสุขไม่ได้ เลย กลุม่ ที่ 2 มีรูปร่างแตกต่างกันไป หน้ าตาไม่งดงาม ท้ องยานฝี ปากใหญ่ เล็บมือ

174

ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 61-64.
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เรื่องเดียวกัน, 66 – 69.
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เล็ บเท้ ารี หลังหัก จมูกเบีย้ ว ใจกล้ า หน้ าเหี ย้ ม โกรธง่ าย เมื่ อพิจ ารณาแล้ วจะพบว่ารู ปร่ าง
หน้ าตาของอสูรกายนันอั
้ ปลักษณ์ มีชีวิตความเป็ นอยู่ที่มิได้ มีความสุข เต็มไปด้ วยความทุกข์ยาก
หิวโหย เต็มไปด้ วยความโกรธแค้ น ทาร้ ายกันเอง แม้ ไตรภูมิพระร่วงจะมิได้ กล่าวถึงสาเหตุที่ทาให้
ต้ องเกิดในอสูรกายภูมิไว้ อย่างชัดเจนเหมือนในเปรตภูมิหรื อนรกภูมิ แต่ก็แสดงให้ เห็นถึงสภาพอัน
ไม่น่ารื่ นรมย์ของการเกิดในอสูรกายภูมิ แม้ ว่าจะพรรณนาถึงสภาพบ้ านเมืองที่งดงามดังสวรรค์
ดาวดึงส์ก็ตาม ดังนันค
้ าว่า “อสุรกายภูมิ” ซึง่ มาจากคาว่า อ (ไม่) +สุระ (เทวดา) + กาย (ตัว ร่าง)
+ ภูมิ (แผ่นดิน) จึงบอกถึงดินแดนของผู้ที่มิได้ มีลักษณะร่ างกายดังเช่นเทวดา แม้ จะมีสภาพ
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หลัก ซึง่ แม้ จะมีวิถีดเู หมือสนจะดีกว่าในนรกภูมิ หรื อเปรตภูมิ แต่ก็นบั ว่ายังเป็ นภูมิที่มิได้ มีความสุข

ความเป็ นอยู่ดงั เทวดาก็ตาม ความทุกข์ทรมานของอสูรกายนันจึ
้ งเกิดจากสภาวะของตนเองเป็ น
หรื อมีสภาพการที่นา่ รื่ นรมย์เท่ามนุสสภูมิ

ไตรภูมิพระร่ วงกล่าวถึงสาเหตุที่ทาให้ สัตว์ทงหลายมี
ั้
จิตใจโหดร้ าย กระทาบาป
อันเป็ นสาเหตุที่ทาให้ ไปเกิดในจตุราบายไว้ มี 3 ประการ ได้ แก่
1. โลโภเหตุ คือ ต้ องการทรัพย์สินของผู้อื่น ฆ่า และทาร้ าย ให้ ได้ ทรัพย์สินนัน้
2. โทโสเหตุ คือ ผูกใจเคียดแค้ นเกลียดชังคิดเบียดเบียนผู้อื่น
3. โมโหเหตุ คือ ไม่ร้ ูจกั บุญและศีลธรรม มีจิตใจพาล หลงกระทาบาปเสมอ
ไตรภูมิพระร่วงได้ กล่าวถึงทุคติภูมิซึ่งเป็ นภูมิที่เต็มไปด้ วยความทุกข์ทรมาน โดย
กล่าวถึงการกระทาบาปทังกายวาจาใจอั
้
นเป็ นผลให้ ต้องได้ ไปเกิด ในจตุราบาย เมื่อพิจารณาถึง
การกระทาที่ มี ผลให้ ต้องเกิ ดในนรกภูมิ และเปรตภูมิ อันเป็ นภูมิ ที่ทุกข์ ทรมานยิ่ง กว่าภูมิ อื่นนัน้
พบว่า ไตรภูมิ พระร่ วงกล่าวถึงการกระทาบาปในลักษณะที่คล้ ายคลึง กัน มี เพี ยงรายละเอียด
บางส่วนเท่านันที
้ ่แตกต่างกันออกไป และมีการกระทาในหลายๆ อย่างที่พดู ย ้าซ ้าทังใน
้ 2 ภูมิ คือ
การกล่าวร้ าย ทาร้ ายพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ การไม่บริจาคทาน การฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์
การคดโกง เช่น ปนข้ าวลีบ การพูดจาไม่ดี การเป็ นนายเมื องแต่รับสินบนตัดสินคดีความไม่
ยุตธิ รรม จึงอาจกล่าวได้ วา่ การกระทาในหลายลักษณะเป็ นสิ่งที่เกิดขึ ้นในสังคมขณะนัน้ และการ
กระทาที่ทาให้ ต้องตกนรกหรื อเกิดในเปรตภูมิ คือสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ให้ เกิดขึน้ ในสังคม เป็ นข้ อ
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ห้ ามที่ไม่ควรปฏิบตั ิ ผู้เขียนจึงสร้ างภาพที่น่าเกรงกลัวเพื่อเตือนใจหรื อห้ ามปรามมิให้ ผ้ อู ่านปฏิบตั ิ
ดังนัน้
2.4.1.5 มนุ สสภูมิ

คือ โลกมนุษย์ เป็ นภูมิที่สาคัญในฐานะเป็ น

ศูนย์กลางระหว่างสุคติภูมิและทุคติภูมิ เพราะไม่มีความสุขมากเกินไปจนทาให้ ใจลุ่มหลงมัวเมา
และไม่มีความทุกข์มากเกินไปจนทาให้ ไม่มีเวลาพิจารณาใคร่ครวญหลักธรรม และอายุของมนุษย์
ก็มีความเหมาะสมไม่สนหรื
ั ้ อยาวนานเกินไปจนทาให้ มองไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของชีวิต คัมภีร์
อภิธมั มัตถวิภาวินีกล่าวว่าสัตว์ที่ชื่อว่า มนุษย์ เพราะมีจิตใจสูงด้ วยคุณธรรม มีสติ ความเป็ นผู้กล้ า
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สคัมภีร์ทางพุทธศาสนากล่าวว่าโลกที่มนุษย์อาศัยอยู่แบ่งออกเป็ นทวีป

หาญ และความเป็ นผู้เหมาะสมแก่พรหมจรรย์ เป็ นต้ น176

ใหญ่ 4 ทวีป และทวีปเล็ก 2,000 ทวีป โดยมีภูเขาสิเนรุซึ่งสูงจากพื ้นน ้า 84,000 โยชน์ อยู่ใต้ น ้า

84,000 โยชน์ กว้ างและยาว 84,000 โยชน์ ตังอยู
้ ่ตรงกลางทวีปใหญ่ทงั ้ 4 ทวีป คือ ชมพูทวีป
้ ่ทางทิ ศใต้ ของภูเขาสิเนรุ
อปรโคยานทวีป อุตตรกุรุทวีป และปุพพวิเทหทวีป 177 ชมพูทวีปตังอยู
ท่ามกลางนี ส าคร มี พื น้ ที่ 10,000 โยชน์ เป็ นทะเล 4,000 โยชน์ เ ป็ นที่ อาศัยของมนุษย์ 3,000
โยชน์ และเป็ นป่ าหิมพานต์อีก 3,000 โยชน์ ชมพูทวีปในพุทธศาสนามีสณ
ั ฐานเหมือนเกวียนซึ่ง
จะคล้ า ยกับ ดิ น แดนภรตะมาก ท าให้ เ ข้ า ได้ ว่ า ชมพูท วี ป ในพุท ธศาสนาก็ คื อ ดิ น แดนภรตะ
สอดคล้ องกับความเชื่อในสมัยหลังที่ว่าดินแดนภรตะและชมพูทวีปก็คือ ประเทศอินเดีย178 ชมพู
ทวีปมีต้นหว้ าเป็ นไม้ ประจาทวีป วัดรอบลาต้ นได้ 15 โยชน์ ลาต้ นสูง 50 โยชน์ กิ่งยาว 50 โยชน์
ความกว้ างโดยรอบได้ 100 โยชน์ และความสูงก็วดั ได้ 100 โยชน์เท่ากัน ขึ ้นอยู่ริมฝั่ งแม่น ้าชมพู
นที เชิงภูเขาหิมพานต์ซึ่งสูง 500 โยชน์ กว้ างและยาว 3,000 โยชน์ ประกอบด้ วย ยอด 84,000
ยอด ในป่ าหิมพานต์ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของชมพูทวีป เป็ นต้ นไม้ ที่ดารงอยู่ตลอดกัปชื่อชมพูทวีป
ก็ได้ มาจากต้ นหว้ า ชมพูทวีปมีท่าเรื อ 96 แสนโกฎิท่า บ่อรัตนะ 56 บ่อ โทณมุข (เมืองเล็กที่ตงอยู
ั้ ่
รอบๆ เมืองใหญ่) 9,900,000 แห่ง และมีนครทังหมด
้
189,000 นคร ตรงกลางของชมพูทวีป
176

บารุง ชานาญเรือ, “การศึกษาเปรี ยบเทียบเรื่ องจักรวาลวิทยาในศาสนาไชนะและพระพุทธศาสนา
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เรื่องเดียวกัน, 159.

เถรวาท”,159.
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เรื่องเดียวกัน,208
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มี รั ต นบัล ลัง ก์ แ ละต้ น มหาโพธิ์ ป ระดิ ษ ฐานอยู่ ชมพูท วี ป ทัง้ หมดจัด เป็ นมัช ฌิ ม ประเทศ179
เป็ นสถานที่พระพุทธเจ้ าพระปั จเจกพุทธเจ้ า พุทธอุปัฏฐาก พุทธสาวก พุทธมารดา พุทธบิดา และ
พระเจ้ าจักรพรรดิจะเสด็จมาอุบตั ิ ส่วนทวีปที่เหลือจัดเป็ นปั จจันตชนบท แต่ในตามพปั ณณิทวีป
(ลังกาทวีป) เมืองอนุราธปุระ จัดเป็ นมัชฌิมประเทศด้ วย อปรโคยานทวีปตังอยู
้ ่ทางทิศตะวันตก
ของภูเขาสิเนรุ ท่ามกลางผลิกสาคร สัณฐานเหมือนคันฉ่องและใบหน้ าของชาวอปรโคยานทวีปก็มี
ลักษณะหมือนคันฉ่อง อมรโคยานทวีปมีต้นกระทุ่มเป็ นไม้ ประจาทวีป ต้ นกระทุ่มนีจ้ ะดารงอยู่
ตลอดกัป อุตตรกุรุทวีปตังอยู
้ ท่ างทิศเหนือของภูเขาสิเนรุ ท่ามกลางปี ตสาคร มีพื ้นที่ 8,000 โยชน์
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และใบหน้ าชาวทวีปก็เป็ ส
นสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสด้ วย อุตตรกุรุทวีปมีต้นกัลปพฤกษ์ เป็ นต้ นไม้ ประจาทวีป
มีสณ
ั บานเหมือนตัง่ และใบหน้ าก็มีลกั ษณะเหมือนตัง่ อุตตกุรุทวีปมีสณ
ั ฐานเป็ นรูปสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส

กว้ างและยาวด้ านละ 100 โยชน์ สูง 100 โยชน์ วัดโดยรอบได้ 300 โยชน์ และดารงอยู่ตลอดกัล์ป
อุต ตรกุรุ ท วี ป มี ภูเ ขาทองแวดล้ อ ม จึง ท าให้ มี แ สงสว่า งตลอดเวลา เป็ นทวี ป ที่ มี พื น้ ราบเรี ย บ
ไม่มี ห ลุม ไม่มี บ่อ ปลอดภัย จากสัต ว์ ร้ ายทัง้ หลาย มี แ ม่น า้ หลายสาย มี เ กาะทองค า 4 เกาะ
ชาวอุต ตรกุรุ ท วี ป ทัง้ หญิ ง และชายมี รู ป ร่ า งสมส่ว น ผู้ห ญิ ง เป็ นสาวราวกับ มี อ ายุเ พี ย ง 16 ปี
ส่ ว นผู้ ชายเป็ นหนุ่ม ราวอายุ 25 ปี ปุพ พวิ เ ทหทวี ป ตัง้ อยู่ท างทิ ศ ตะวัน ออกของภู เ ขาสิ เ นรุ
ท่ามกลางขีรสาคร มีพื ้นที่ 7,000 โยชน์ มีสัณฐานเหมือนอัฒจันทร์ ส่วนในคัมภีร์โลกทีปกสาร
กล่าวว่ามีสณ
ั ฐานกลมเหมือนคันฉ่อง ปุพพวิเทหทวีปมีต้นซึก (จามจุรี) เป็ นไม้ ประจาทวีป180
ไตรภูมิพ ระร่ วงกล่าวถึง มนุษภูมิอันเป็ นสัณฐานของโลกไว้ ว่าเขาพระ

สุเมรุราชมีความสูง 84,000 โยชน์ ลึกลงใต้ น ้า 84,000 โยชน์ หนา 84,000 โยชน์ เขาพระสุเมรุ
ราชมีลกั ษณะกลมโดยรอบมีปริ มณฑล 252,000 โยชน์181 แวดล้ อมด้ วยแผ่นดินใหญ่ทงั ้ 4 ซึ่งมี
แผ่นดินเล็ก 2,000 ล้ อมรอบเป็ นบริ วารแห่งแผ่นดินใหญ่ทงั ้ 4 ทิศ มีมหาสมุทรทัง้ 4 อยู่ขนทุ
ั ้ กแดน
มีแม่น ้าใหญ่และแม่น ้าน้ อยทังหลาย
้
มีภูเขาใหญ่ทุกแห่ง ป่ าใหญ่ทงั ้ 4 แผ่นดิน มีเมืองน้ อยและ
179

พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 อธิบายความหมายว่า มัชฌิมประเทศ หมายความว่า

ประเทศอินเดีย ตามแบบหมายถึงอินเดียตอนกลาง
180

บารุง ชานาญเรือ, “การศึกษาเปรี ยบเทียบเรื่ องจักรวาลวิทยาในศาสนาไชนะและพระพุทธศาสนา
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ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 262.
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เมืองใหญ่182 แผ่นดินเล็ก 4 อันซึ่งอยู่ระหว่างทวีปใหญ่ 4 ทวีปเรี ยกว่ายุปรทวีป กว้ างทวีปละ
1,000 โยชน์ โดยปริ มณฑลรอบได้ 3,000 เป็ นเมืองของพญาครุฑ183 เหนือจอมเขาพระสุเมรุ
ราชมีไพชยนตปราสาทอยูก่ ลางเมืองนครไตรตรึงษ์ กว้ าง 10,000 โยชน์ ใต้ เขาพระสุเมรุราชนันมี
้
พิภพอสูรกว้ างได้ 10,000 โยชน์ และมีเขา 3 อันประดุจก้ อนเส้ าแต่งรองตีนเขาพระสุเมรุราชนัน้
ชื่อว่าตรี กฏู บรรพต สูง 4,000 โยชน์ ใต้ ตีนเขาตรี กฏู มีแผ่นดินอสูรพิภพอยู่ระหว่างภูเขานัน้ นอก
เขาพระสุเมรุราชนันมี
้ แม่น ้ากันชื
้ ่อว่าสีทนั ดรสมุทรอยู่ล้อมรอบ กว้ าง 84,000 โยชน์ ลึกได้ 84,000
โยชน์ นอกแม่นา้ สีทันดรออกมามีภูเขาชื่อว่าเขายุคุนธร เขานัน้ ล้ อมรอบเขาพระสุเมรุ ราช มี
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ส คนุ ธรมีแม่น ้าชื่อสีทนั ดรสมุทรล้อมรอบ กว้างได้ 42,000
1,008,000 โยชน์ นอกเขายุ

ความสูง 42,000 โยชน์ จมลงใต้ น ้า 42,000 โยชน์ หนา 42,000 โยชน์ โดยรอบเขาปริ มณฑลได้
โยชน์ ลึก

42,000 โยชน์ นอกนา้ ออกมามีเ ขาชื่ ออิสินธรล้ อมรอบ เขานัน้ สูง 21,000 โยชน์ จมลงใต้ นา้
21,000 โยชน์ หนาได้ 21,000 โยชน์ โดยปริ มณฑลรอบนันได้
้ 1,386,000 โยชน์ นอกเขานันมี
้
แม่น ้าสีทนั ดรสมุทรล้ อมรอบกว้ างได้ 21,000 โยชน์ ลึกได้ 21,000 โยชน์ นอกน ้านันออกมามี
้
เขา
ชื่อกรวิก สูง 10,500 โยชน์ จมลงใต้ น ้าได้ 10,500 โยชน์ โดยปริ มณฑลรอบเขาได้ 1,574,000
โยชน์ นอกเขามี แม่นา้ สี ทันดรสมุท รล้ อมรอบ โดยกว้ างได้ 105,000 โยชน์ ลึกได้ 105,000
โยชน์ โดยปริ มณฑลรอบนันได้
้ 1,664,500 โยชน์ นอกน ้านันมี
้ ภูเขาชื่อสุทสั น สูง 5,250 โยชน์
จมลงใต้ น ้าได้ 5,250 โยชน์ หนาได้ 5,250 โดยปริ มณฑลรอบเขาได้ 1,669,400 โยชน์ นอกเขา
มีแม่น ้าสีทนั ดรล้ อมรอบกว้ าง 5,250 ลึก 5,250 โยชน์ นอกน ้านันมี
้ ภูเขาชื่อเนมินทร สูง 2,625
โยชน์ จมลงใต้ น ้า 2,625 โยชน์ หนา 2,625 โยชน์ ปริ มณฑลรอบได้ 1,716,750 โยชน์ นอก
เขามีน ้าสีทนั ดรสมุทรล้ อมรอบ กว้ างได้ 2,625 โยชน์ ลึก 2,625 โยชน์ โดยรอบได้ 1,750,375
โยชน์ นอกน ้านันมี
้ เขาชื่อวินนั ตกะ สูงได้ 1,321 โยชน์ และ 4,000 วา จมลงในน ้า 1,312 โยชน์
4,000 วา หนา 1,321 โยชน์ ปริ มณฑลรอบเขาได้ 17,403,750 โยชน์ นอกเขามีแม่น ้าสีทนั ดร
สมุทรล้ อมรอบ กว้ าง 1,312 โยชน์ 4,000 วา ลึก 1,312 โยชน์ 4,000 วา นอกนันมี
้ เขาชื่ออัส
สกรรณ สูง 656 โยชน์ 2,000 วา จมลงใต้ น ้าได้ 656 โยชน์ 2,000 วา หนา 656 โยชน์ 2,000
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ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 125.
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เรื่องเดียวกัน, 277.
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วา โดยปริ ม ณฑลรอบเขาได้ 175,197 โยชน์ แ ละ 4,000 วา นอกเขานัน้ เป็ นมหาสมุท ร มี
แผ่นดินใหญ่อยู่ 4 ด้ าน และในมหาสมุทรนันมี
้ แผ่นดินเล็กอยู่รอบได้ 2,000 น ้ารอบแผ่นดินรอบ
เขาทังหลายนั
้
นมี
้ เขาจักรวาฬเป็ นกาแพงล้ อมรอบน ้าทังมวล
้
ตังแต่
้ เขาอัสสกรรณออกไปถึงกาแพง
จักรวาฬ กว้ างได้ 30 โยชน์แล 6,000 วา เขากาแพงจักรวาลสูง 82,000 โยชน์ แต่แดนกาแพง
จักรวาลถึงเขายุคนธร ระหว่างกลางเป็ นเส้ นทางโคจรของพระอาทิตย์ พระจันทร์ ดาวนพเคราะห์
และดวงดาวทังหลาย
้
การโคจรของดวงดาวทาให้ เกิดปี เดือนวันและคืน ดังรูป
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ภาพที่ 9 วิถีการโคจรของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ในไตรภูมิพระร่วง
เขาพระสุเมรุราชนันอยู
้ ่ท่ามกลางแผ่นดินใหญ่ทงั ้ 4 ทิศ จากแผ่นดินเรา
นี ข้ ึน้ ไปถึ ง พระอาทิ ต ย์ สูง ได้ 42,000

โยชน์ 8,000 วา พระอาทิต ย์ ก ว้ า ง 400,000 วา โดย

ปริ มณฑลรอบได้ 12,000,000 วา และพระจันทร์ นนมี
ั ้ เส้ นทางเดินต่ากว่าพระอาทิตย์ 8,000 วา
พระจันทร์ โดยกว้ างได้ 392,000 วา ปริ มณฑลรอบได้ 1,176,000 วา จากกาแพงเขาจักรวาล
มาถึงแดนเขายุคนุ ธร มีเส้ นทางโคจรของพระอาทิตย์ 3 ทางทาให้ เกิดฤดูทงสาม
ั ้ 184 ทางหนึ่งชื่อว่า
โคณวิถี เมื่อฤดูหนาวพระอาทิตย์เดินฝ่ ายกาแพงจักรวาฬ คือในเดือน 12 1 2 3

ทางหนึ่งชื่อ

อชวิถี เมื่อฤดูร้อนเดินทางกลางคือเดือน 4 5 6 7 และทางหนึ่งชื่อนาควิถี ฤดูฝน ฝ่ ายอุทรทิศ
คือเดือน 8 9 10 11
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ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 262-266.
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แผ่นดินซึ่งอยู่ 4 ด้ านของเขาพระสุเมรุ ราช ได้ แก่ บุพพวิเทหะ อมรโค
ยาน อุตรกุรุทวีป ชมพูทวีป มีรายละเอียดดังนี ้
ด้ านทิศตะวันออกคือบุพพวิเทหะทวีปล้ วนแล้ วแต่เป็ นเงิน 63,000 โยชน์
แผ่นดิน บุพ พวิเ ทหอยู่ใต้ ออกพระสุเมรุ ราช กว้ าง 7,000 โยชน์ มีปริ ม ณฑลรอบ 210,000
โยชน์และมีแผ่นดินเล็กได้ 400 แผ่นดินล้ อมรอบเป็ นบริ วาร ผู้คนในทวีปนีจ้ ะมีใบหน้ ากลมดัง
เดือนเพ็ญและกลมดังหน้ าแว่น ทวีปนี ้มีแม่น ้าใหญ่แม่น ้าเล็กมีเมืองใหญ่เมืองน้ อย มีผ้ คู นอาศัย
อยูใ่ นทวีปนี ้มากมาย ทังท้
้ าวพระญาและนายบ้ านนายเมือง คนในบุรพวิเทหะอายุยืนได้ 100 ปี
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63,000 โยชน์ แผ่นดินอมรโคยานทวี
ด้ า นทิ ศ ตะวัน ตกคื อ อมรโคยานทวี ป ล้ ว นแล้ ว แต่เ ป็ นแก้ วผลึ ก รั ต นะ

โดยปริ มณฑลรอบได้ 2,250 โยชน์ และมีแผ่นดินล้ อมรอบเป็ นบริ วาร ผู้คนอันอยู่ที่ในแผ่นดินนัน้

หน้ าดังเดือนแรม 8 ค่า มีแม่น ้าใหญ่และแม่น ้าเล็ก มีเมืองใหญ่และเมืองน้ อย คนในอมรโคยาน
ทวีปอายุเขายืนได้ 400 ปี
ด้ านทิศ เหนื อ คืออุตรกุรุ ทวี ปซึ่ง ล้ ว นแล้ ว แต่เป็ นทอง 63,000 โยชน์
แผ่นดินอุตตรกุรุทวีป อยู่เบื ้องตีนพระสุเมรุราชโดยกว้ างได้ 8,000 โยชน์ โดยปริ มณฑลรอบได้
32,000 โยชน์เป็ น 4 มุม มีแผ่นดินเล็กได้ 500 แผ่นดินนันล้
้ อมรอบเป็ นบริ วาร และมีภูเขาทอง
ล้ อมรอบ ฝูงคนอยู่ในที่นนมี
ั ้ ใบหน้ าเป็ น 4 มุมดุจดังถากให้ เป็ น 4 เหลี่ยม กว้ างและรี นนเท่
ั ้ ากัน
ผู้คนอาศัยอยู่ในทวีปนี ้จานวนมากซึ่งจะดีกว่าคนในทวีปทุกแห่งเพราะว่าพวกเขามีบญ
ุ และรักษา
ศีล แผ่นดินในทวีปนีร้ าบเรี ยบเสมอกันสวยงามมาก มีต้นไม้ ต่างๆที่งดงามมากมาย ไม่มีด้วงมี
แมลง มีโพรงใดๆ มีดอกและมีลกู ตลอดเวลาไม่ขาด ที่ใดมีบึงมีหนองมีตระพังก็จะมี ดอกบัวแดง
บัวขาว บัวเขียว บัวหลวง กุมุท อุบล จงกลนี นิลบุ ล บัวเผื่อนและบัวขม เมื่อลมพัดจะมีกลิ่นหอม
ขจรไปทั่วตลอดเวลา ชาวอุตตรกุรุทวีปจะมีรูปร่ างงดงามสมส่วน ไม่สูง ไม่ต่า ไม่ผอม ไม่อ้วน
ผู้คนมีกาลังเรี่ ยวแรงตังแต่
้ หนุ่มจนแก่ไม่ลดถอยลง คนชาวอุตตรกุรุทวีปไม่ต้องกังวลในเรื่ องการ
ทามาหากิน การทาไร่ ไถนา การค้ าขาย ชาวอุตรกุรุนนจะไม่
ั้
ร้ ูสึกร้ อนรู้ สึกหนาว ไม่มีภยั จากสัตว์
ต่างๆ แสงแดดก็ไม่ทาให้ ร้ ูสกึ ร้ อนเลย ไม่ร้ ูถึงความแตกต่างของกลางวันและกลางคืน ชาวอุตรกุรุ
นันจะไม่
้
เดือดเนื ้อร้ อนใจด้ วยเรื่ องใดๆ เลย ชาวอุตตรกุรุทวีปมีข้าวสารชื่อ “ขชีเตนสาลี” ซึ่งไม่ต้อง
ทานาเอง แต่ข้าวสาลีนี ้จะเป็ นต้ นเป็ นรวงเอง เป็ นข้ าวสารเอง ข้ าวนันจะมี
้
ลกั ษณะขาวและหอม
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ปราศจากแกลบและรา ไม่ต้องตาและฝั ด อุตตรกุรุทวีปมี ศิลาชื่อ “โชติปราสาท” เมื่อผู้คนนา
ข้ าวสารนันมาใส่
้
ในหม้ อทองอัน ยกตังเหนื
้ อศิลานัน้ ในขณะนันไฟก็
้ จะติดขึ ้นเอง เมื่อข้ าวสุกแล้ ว
ไฟก็จะดับไปเอง ส่วนเครื่ องกินกับข้ าวนัน้ เมื่อเขาต้ องการรับประทานสิ่งใด ก็จะบังเกิดขึน้ เอง
เมื่อกินข้ าวแล้ วจะไม่เ ป็ นโรคใดๆ แผ่นดินอุตตรกุรุทวีปนัน้ มีต้นกัลปพฤกษ์ ต้นหนึ่ง สูงได้ 100
โยชน์ กว้ างได้ 100 โยชน์ โดยรอบบริ เวณมณฑลได้ 300 โยชน์ ผู้ใดปรารถนาหาทรัพย์สิน ข้ าว
ปลาอาหารใดๆ ย่อมได้ สาเร็จบังเกิดขึ ้นในต้ นไม้ นนทุ
ั ้ กประการ ผู้หญิงในแผ่นดินอุตตรกุรุทวีปนัน้
งดงามทุกคนรู ปร่ างสมส่วน ไม่สูง ไม่เตี ้ย ไม่อ้วน ไม่ผอม ไม่ขาว ไม่ดา ผิวพรรณงามดังทองสุก
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สองแก้ มงามใสเป็ นนวลสหน้ าเกลีย้ งปราศจากมลทินใด ดวงหน้ าใสดุจดวงพระจันทร์ วันเพ็ญ
เหลืองเป็ นที่พึงใจผู้ชายทุกคน นิ ้วมือนิ ้วเท้ ากลมงาม เล็บเท้ าเล็บมือแดงงามดังน ้าคลัง่ ทาแต่งไว้

ดวงตาดาดังตาของของเนื ้อทรายอายุได้ 3 วัน ปากแดงดังลูกฟั กข้ าวสุก ท้ องแบนราบ ลาตัวอัน
อ้ อนแอ้ นเกลี ้ยงกลม เส้ นขนและเส้ นผมละเอียดอ่อน ผมดางามดังปี กแมลงภู่ ขนคิ ้วดาและงาม
ยิม้ แย้ ม ตลอดเวลา นา้ เสี ยงแจ่ม ใสปราศจากเสมหะเขฬะ ประดับร่ างกายด้ วยเครื่ องถนิม
อาภรณ์ มีรูปโฉมงดงามดังสาว 16 และไม่แก่เฒ่า ผู้ชายในอุตตรกุรุทวีปก็มีรูปโฉมงามดังหนุ่ม
น้ อยอายุ 20 ปี ไม่แก่เฒ่า สถานที่ต่างๆ เต็มไปด้ วยความสวยงาม มีการร้ องรา การละเล่น
สนุกสนานต่างๆ มากมาย ไม่มีการโต้ เถียง แย่งชิงสิ่งใดๆ อยู่กนั อย่างเป็ นสุขตลอดเวลา ชายหญิง
เมื่ออยูด่ ้ วยกันเป็ นผัวเมียจะเสพเมถุนเพียง 7 วัน ตราบเท่าสิ ้นชนมายุมิได้ อาวรสิ่งใดๆ ผู้หญิงใน
แผ่นดินนันเมื
้ ่อมีครรภ์และจะคลอดลูกในที่อยู่นนั ้ จะไม่เจ็บท้ อง เมื่อคลอดลูกก็ไม่เจ็บปวด เมื่อ
คลอดออกมาแล้ วจะเอาลูกไปนอนหงายไว้ ในริ มหนทาง แม่ก็จะกลับไปยังที่อยู่ ผู้คนทังหลายที
้
่
เดินผ่านไปมาจะเอานิ ้วมือป้อนเข้ าไปในปากลูกอ่อนนัน้ ด้ วยบุญของลูกอ่อนก็บงั เกิดน ้านมไหล
ออกมาจากปลายนิ ้วมือนัน้ หรื อเป็ นข้ าวกล้ วยอ้ อยเลี ้ยงลูกอ่อนทุกวัน เมื่อโตขึ ้นเด็กหญิงก็ไปอยู่
กับเด็กหญิง เด็กชายก็ไปอยูก่ บั เด็กชาย ลูกจะไม่ร้ ูจกั แม่ แม่ก็ไม่ร้ ูจกั ลูก แต่ลกู กับพ่อแม่จะไม่ได้
เป็ นผัวเมียกันเพราะต่างเป็ นผู้มีบุญ เมื่อตายก็มิได้ เป็ นทุกข์โศก เขาจะเอาศพมาอาบน ้าแต่งตัว
แล้ วนาไปวางไว้ กลางแจ้ ง จากนันจะมี
้
นกหัสดีลิงค์หรื อนกอินทรี หรื อนกกด คาบเอาซากศพนันไป
้
คนในทวีปอุตรกุรุทวีปจะไม่ไปเกิดในจตุรบายทัง้ 4 จะไปเกิดในสวรรค์เพราะตังอยู
้ ่ในปั ญจศีลทุก
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เมื่อ185 แผ่นดินอุตตรกุรุทวีปนันเรี
้ ยบเสมอกัน งดงาม ไม่มีความทุกข์โศก สรรพสัตว์ร้ายต่างๆ มิได้
เบี ย ดเบี ย นกัน มี ห ญ้ าชื่ อ ว่ า ฉพิ ก ารทัต รขึ น้ ในแผ่ น ดิ น นี ้ มี ลัก ษณะเขี ย วงามดัง แววนกยู ง
ละเอียดอ่อน สูง 4 นิ ้ว น ้านันใสเย็
้
นสะอาด คนในอุตตรกุรุทวีป อายุยืนได้ 1,000 ปี
ด้ านทิศใต้ ของเขาพระสุเมรุคือชมพูทวีปอันเป็ นที่เราอยู่นี ้ล้ วนแล้ วแต่เป็ น
แก้ วอินทนิล 63,000 โยชน์186 แผ่นดินชมพูทวีปกว้ าง 100,000 โยชน์ ปริ มณฑลรอบได้ 30,000
โยชน์ เป็ นพืน้ ที่ มนุษย์อยู่ 3,000 โยชน์ นา้ ท่วมเป็ นทะเล 4,000 โยชน์ และป่ าพระหิม พานต์
3,000 โยชน์ ป่ าหิมพานต์นนสนุ
ั ้ กสนานนักหนา เขาพระหิมพานต์สงู ได้ 50 โยชน์ ใหญ่ได้ 2,500
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ส 15 โยชน์ จากพื ้นดินถึงคาคบสูงได้ 50 โยชน์ จากคาคบไปถึง
น ้าชื่อสีทานที ขนาดอ้ อมรอบได้
โยชน์ และมียอดได้ 84,000 ยอด เชิงเขาพระหิมพานต์นนมี
ั ้ ไม้ หว้ าต้ นหนึ่งมีขนาดใหญ่อยู่ริมฝั่ ง

ยอด 50 โยชน์ และคาคบทางทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตก 1,000 โยชน์ ปลายคาคบทางทิศ
เหนือไปถึงทิศใต้ 800,000 วา แต่รอบได้ 2,400,000 วา ดอกหว้ านันสวยงามมากและมี
้
กลิ่น
หอม ลูกหว้ ามีรสหวานดังน ้าผึ ้ง ผลหว้ าใหญ่มีขนาดใหญ่เมื่อยื่นมือล้ วงเข้ าไปในเนื ้อหว้ าจนสุด
แขนจึงจะถึงเมล็ดในลูกหว้ า ยางลูกหว้ าซึ่งตกลงมาจะกลายเป็ นทองสุกชื่อชมพูนุท ถัดจากป่ า
หว้ าเป็ นป่ ามะขามป้อม ป่ าสมอ ถัดป่ าสมอมีแม่น ้าใหญ่ 7 สาย ถัดไปมีป่าไม้ หว้ าสาหวาน ป่ า
ไม้ ตา่ งๆ นันกว้
้ างได้ 4,000 วา ถัดจากนันเป็
้ นป่ าไม้ นารี ผลซึง่ มีลกู ไม้ งดงามดังหญิงสาวอายุ 16 ปี
้ งแม่น ้าใหญ่ 7 สาย กว้ าง 100,000 วา ถัดแม่น ้าไปด้ านหน้ ามีป่า 6 แห่ง
ทางทิศตะวันตกนันไปถึ
ชื่อ กุรภ โกรภ มหาพิเทห ตปั นทละ โสโมโล ไชเยต ป่ าเหล่านี ้เป็ นที่อยู่ของผู้ตงอยู
ั ้ ่ในธรรม
ถัดป่ านันไปเป็
้
นป่ ามะขวิด ในป่ าหิมพานต์มีแม่น ้า 7 สาย ชื่ออัณพดาบส กันธปั นธสระ รัตนกะ
สระ กุนาละสระ อันวากินีสระ พลิปปาสระ แม่น ้าเหล่านี ้ กว้ าง ลึก มณฑลรอบเท่ากันทุกอัน
คือ 432,000 วา มณฑลรอบได้ 1,296,000 วา แม่น ้าอัณฑดาบศกันภู
้ เขา 5 ลูก เขาทัง้ 5 สูง
200 โยชน์ ล้ อมรอบสระชื่อสุทสั สนกูฎซึ่งเป็ นทองล้ อมอัฑกาบศเหมื อนดังกาแพง หนา 400,000
วา จิตรกูฎนันเต็
้ มไปด้ วยแก้ วสัตตพิธรัตนะ กาลกูฎมีสีเขียวดังดอกอัญชัญ คันธมาทนกูฎล้ วน
แล้ วแต่เป็ นแก้ วชื่อมสาลรัตนะ ต้ นไม้ ในเขานี ้มีกลิ่นหอม เป็ นยา ในภูเขานี ้มีถ ้าคูหาซึ่งเป็ นที่อยู่ของ

185

ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 85-91.

186

เรื่องเดียวกัน, 262.
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พระปั ตเยกโพธิเจ้ าทังหลาย
้
ที่ปากประตูคหู าทองนัน้ มีต้นไม้ ชื่อมกชสัพพตนะ สูง 6 โยชน์ มีขนาด
ใหญ่ ได้ 1 โยชน์ ลมสหรวาตจะพัดดอกเข้ าไปรอบแทนแก่วเมื่อพระปั ตเยกพุทธเจ้ ามาอยู่ในคูหานี ้
พอดอกไม้ เหี่ยวลมสมชนวาตจะพัดดอกไม้ ไปเสีย ภูเขาไกรลาศนันย่
้ อมเป็ นเงิน เขาทังหลายอยู
้
่
ด้ วยอานาจอนุภาพของนาคราช แม่น ้าอัณฑดาบศนันมี
้ น ้าใส มีท่าสาหรับเทพยดาชายและหญิง
ลงอาบท่าส าหรั บ พระปั ตเเยกโพธิ เจ้ า ลงอาบ ท่านฤาษี สิทธิ วิช าธรลงอาบ แม่นา้ อัณพดาปส
ไหลเวี ยนไปในทิศต่างๆ ออกไปถึง สมุทร นา้ นัน้ พุ่ง ขึน้ เหนื อแผ่นดินขึน้ เป็ นแม่นา้ 5 สายชื่ อ
ปั ญจมหานที คือ คงคา ยมนา อจีรวดี มหี สรภู น ้านันไหลมาในเมื
้
องคนแล้ วจึงไหลออกยัง
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24,000,000 วา แผ่นดินส
ที่มนุษย์อาศัยอยู่นนแบ่
ั ้ งเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนหนึ่งชื่อมัชฌิมประเทศ อีก
มหาสมุทร187 แผ่นดินชมพูทวีป มีน ้าท่วมอยูไ่ ด้ 3 โกฎิ 2 ล้ านวา แต่เป็ นป่ าและเขาพระหิมพานต์

ส่วนหนึ่งชื่อปั จจันตประเทศ มัชฌิมประเทศนันมี
้ ทิศเมืองตะวันออกและมีบ้าน บ้ านใหญ่ชื่อคล
ทิศตะวันออกนัน้ มีไม้ รังต้ น 1 ภายนอกไม้ รังชื่อว่าปั จจันตประเทศ ภายในไม่รังเรี ยกว่ามัชฌิม
ประเทศ ทางทิศอาคเนย์มีแม่น ้าชื่อสลิลภติ ภายนอกน ้าชื่อปั จจันตประเทศ ฝ่ ายหัวนอนมีบ้าน

ชื่ อ เสวตัตรนิ กะ ภายนอกบ้ า นชื่ อ ปั จ จันตประเทศ ภายในบ้ านนัน้ ชื่ อมัช ฌิ ม ประเทศ เบื อ้ ง
ตะวันตกมีบ้านพราหมณ์ชื่อตุสคาม ภายนอกบ้ านชื่อปั จจันตประเทศ ภายในบ้ านพราหมณ์ชื่อ
มัชฌิมประเทศ ทางทิศใต้ มีภูเขาอนึ่งชื่ออุสฉัชช ภายนอกเขานันชื
้ ่อปั จจันตประเทศ ภายในเขา
ชื่อมัชฌิมประเทศ แต่มชั ฌิมประเทศโดยรี ได้ 3,000 โยชน์ กว้ างได้ 25 โยชน์ ปริ มณฑลโดยรอบ
11,000 โยชน์ แต่ในมัชฌิมประเทศมีเมืองใหญ่ได้ 16 เมือง พระพรหมทังหลายและเทพยดา
้
ทังหลาย
้
พระพุทธเจ้ า พระปั ตเยกโพธิเจ้ า พระอรหันตาขีณาสพ พระญาจักรวัติราช พราหมณ์
ฤาษี เศรษฐี ผ้ ูมีบุญ ถ้ าสิน้ อายุย่อมลงมาเกิ ดในมัชฌิมประเทศนี ้ คนเกิดในทวี ปนีม้ ี ใบหน้ าดุจ
ดังธูบเกวียน188 แผ่นดินชมพูทวีป พระพุทธเจ้ า พระปั จเจกโพธิเจ้ า พระอรรคสาวก พระอรหัน
ตาขีณาสพ พระโพธิสตั ว์ และพระญาจักรพรรดิราชย่อมเกิดในแผ่นดินชมพูทวีป จะไม่ไปเกิดใน
แผ่นดินทัง้ 3 ทวีปต่างๆ ในจักรวาลที่กล่าวถึงในไตรภูมิพระร่วงมีลกั ษณะดังรูป

187

ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 282- 283.

188

เรื่องเดียวกัน, 290-291.
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ภาพที่ 10 จักรวาลในไตรภูมิพระร่วง
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ภาพที่ 11 ชมพูทวีปในไตรภูมิพระร่วง

261

ฝูงสัตว์อนั เกิดในมนุษย์ภมู ิยอ่ มเกิดในโยนิทงั ้ 4 คือ ชลาพุชโยนิ โอปปา
ติกโยนิ อัณฑชโยนิ และสังเสทชโยนิ

แต่มนุษย์เกิดจากชลามพุชโยนิมากที่สุด กุมารมนุษย์

ทังหลายเมื
้
่อเกิดขึ ้นมาจะมี 3 ประเภท คือ อภิชาติบุตร ลูกเฉลียวฉลาดเกลี ้ยงดียิ่งกว่าพ่อแม่
รู้ หลักนักปราชญ์ ยิ่งกว่าพ่อแม่ อนุชาติบุตร ลูกอันเกิดมารู้ หลักเรี่ ยวแรงและรู ปโฉมเพียงพ่อแม่
และอชาติบุตร ลูกอันเกิดมาแล้ วถ่อยกว่าพ่อกว่าแม่ทุกประการ 189 มนุษย์ทงหลายมี
ั้
4 จาพวก
คือ คนนรก คนเปรต คนติรัจฉาน และคนมนุษย์
คนมนุษย์ นัน้ จะมี 4 จ าพวก จ าพวกหนึ่ง เกิ ดและอยู่ใ นชมพูทวี ป

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
บางครัง้ คนทังหลายไม่
้
มีศสีลธรรม เมื่อคนทังหลายมี
้
ศีลธรรมย่อมกระทาบุญและตังอยู
้ ่ในศีลธรรม

มีใบหน้ าดังดุมเกวียน อายุคนในชมพูทวีปจะไม่แน่นอน มีขึ ้นลง บางครัง้ คนทังหลายมี
้
ศีลมีธรรม
เคารพผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่และสมณพราหมณาจารย์ เมื่อนัน้ อายุของคนทัง้ หลายก็จะเพิ่มขึน้ ไป
ถ้ าคนทัง้ หลายมิได้ ตงอยู
ั ้ ่ในศีลและไม่ได้ ทาบุญ ไม่เคารพผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่แลสมณพราหมณ์ ครู
อาจารย์แล้ ว อายุคนทัง้ หลายก็จะละน้ อยลงเรื่ อยๆ อายุคนในแผ่นดินชมพูทวีปจึงกาหนดมิได้
เพราะเหตุนี ้ แต่คนอีก 3 ทวีปอายุจะไม่มีเปลี่ยนแปลงเลย เพราะพวกเขานันอยู
้ ่ในปั ญจศีลมิได้
ั้
่อจะสิ ้นอายุนนจะลั
ั ้ กษณะ 4 ประการ คือ อายุไขย คือ อายุควรสิ ้นแต่
ขาด190 สัตว์ทงหลายเมื
น้ อยและตาย กรรมไขย คือ อายุยงั ไม่ควรที่จะตายแต่ต้องมาตาย อุภยไขย คือ แก่แล้ วควร
ตาย อุปัจเฉทกรรมไขย คือ คนซึง่ อยูด่ ีกินดีแต่มีอนั ตรายจึงตาย191
ไตรภูมิพระร่ วงกล่าวไว้ ว่าแผ่นดินอันเราอยู่นี ้มีขนาดกว้ างได้ หมื่นโยชน์
หนาได้ 24,000 โยชน์ และน ้าอันทรงแผ่นดินไว้ หนาได้ 480,000 โยชน์ ลมอันทรงน ้าและแผ่นดิน
ไว้ บมิให้ จมบ่ให้ ไหว โดยหนาได้ 860,000 โยชน์192 มนุสสภูมิที่กล่าวถึงในไตรภูมิพระร่วงนันเมื
้ ่อ
กล่าวถึงสัณฐานจะมีเ ขาพระสุเมรุ เป็ นศูนย์กลาง รายล้ อมด้ วยภูเขาสัตตบริ ภัณฑ์ นทีสีทันดร
และทวีปทัง้ 4 มีกาแพงจักรวาลล้ อมรอบจักรวาลทังหมด
้
ไตรภูมิพระร่วงกล่าวถึงขนาดเขาพระ
สุเมรุ สัตตบริ ภัณฑ์ และมหานที สีทันดรในลักษณะที่ เป็ นสัดส่วนลดหลั่นกันอย่างเป็ นระเบียบ
189

ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 79.

190

เรื่องเดียวกัน, 80 - 81.

191

เรื่องเดียวกัน, 198.

192

เรื่องเดียวกัน, 34 - 35.
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นอกจากนันยั
้ งกล่าวถึงทวีปทัง้ 4 คือ อุตตรกุรุทวีป อมรโคยนทวีป บุพพวิเทหทวีป และชมพูทวีป
โดยทวีปทัง้ 3 คือ อุตตกุรุทวีปซึ่งมีลกั ษณะดังยูโทเปี ยหรื อสังคมอุดมคติอนั เป็ นดินแดนที่เต็มไป
ด้ ว ยความสุข สมบูร ณ์ ทุก อย่า งดัง โลกในความฝั น ที่ ม นุษ ย์ ป รารถนา อมรโคยานทวี ป และ
บุพพวิเทหทวีป ทวีปทัง้ 2 แม้ ไม่ได้ ให้ ข้อมูลลงในรายละเอียดมากนักแต่ก็กล่าวว่านับเป็ นทวีปที่
ดีกว่าชมพูทวีปเพราะมนุษย์ในทวีปเหล่านี ้ตังอยู
้ ่ในปั ญจศีล จึงทาให้ มีอายุและชีวิตความเป็ นอยู่
ดีกว่ามนุษย์ในชมพูทวีปที่มีมนุษย์ในลักษณะที่หลากหลายผสมกันไป ทังคนที
้ ่ดีและไม่ดี ทวีปทัง้
3 โดยเฉพาะอุตตรกุรุทวีปจึงเป็ นดังภาพจินตนาการที่สร้ างให้ ผ้ อู ่านเห็นถึงความสุขสบายอย่าง
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ในทวีปนี ้มีทงที
ั ้ ่กระทาดีแสละกระทาชัว่ ปะปนกันไป ไตรภูมิพระร่วงกล่าวว่าชมพูทวีปแบ่งเป็ น 2
สมบูรณ์แบบซึง่ จะไม่พบในดินแดนชมพูทวีปซึง่ ไตรภูมิพระร่วงระบุวา่ เป็ น “แผ่นดินที่เราอยู่นี ้” คน

ส่วน คือ มัชฌิมประเทศ และปั จจันตประเทศ กล่าวคือ มัชฌิมประเทศ หมายถึง ประเทศอินเดีย
หรื ออินเดียตอนกลาง 193 และปั จจันตประเทศ คือ ประเทศปลายเขตแดนที่ อยู่นอกออกไปจาก
มัชฌิมประเทศ194 ดังนัน้ จึงอาจกล่าวได้ ว่าภาพของชมพูทวีปที่กล่าวถึงในไตรภูมินนั ้ เป็ นภาพ
พื ้นที่ของประเทศอินเดียอันเป็ นที่มาของศาสนาพุทธซึ่งกระแสวัฒนธรรมนี ้ส่งผลให้ กลายเป็ นภาพ
มนุสสภูมิในไตรภูมิพระร่วง นอกจากความหมายของคาที่สื่อถึงความเป็ นพื ้นที่ในประเทศอินเดีย
แล้ ว ยังพบชื่อสถานที่ในมนุสสภูมิที่ปรากฏในไตรภูมิพระร่วง อันเป็ นชื่อเมืองและแม่น ้าในประเทศ
อินเดียด้ วย คือ เมืองราชคฤห์ 195 อันเป็ นชื่อเมืองที่ในไตรภูมิพระร่ วงกล่าวว่าเป็ นเมืองที่มีพวก

เปรตอาศัยอยู่โดยรอบ นอกจากนันไตรภู
้
มิพระร่วงยังกล่าวถึงปั ญจมหานที 196 คือ แม่น ้าคงคา
ยมุนา อิจิรวดี และมหีแม่น ้าทัง้ 5 สายถูกกล่าวถึงว่าอยู่ในชมพูทวีป กล่าวคือ แม่นา้ คงคา
193

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, 851.

194

เรื่องเดียวกัน, 685.

195

เป็ นชื่อเมืองหลวงของแคว้ นมคธสมัยพุทธกาล เป็ นเมืองในหุบเขา มีภเู ขาล้ อมรอบ 5 ลูก จึงมีชื่อเรียกอีก

อย่างหนึง่ ว่า เบญจคีรีนคร ราชคฤห์เป็ นเมืองตังหลั
้ กพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้ า โดยพระพุทธเจ้ าเสด็จไปโปรดพระ
เจ้ าพิมพิสารผู้ครองนคร เป็ นเมืองที่มีประวัติความเกี่ยวข้ องกับพระพุทธศาสนามากที่สดุ สถานที่ที่เกี่ยวข้ องกับพระพุทธเจ้ า
และพระสาวกยังปรากฏอยู่มากมาย เช่น พระคันธกุฎีบนยอดเขาคิชฌกูฏ วัดเวฬุวนั ซึง่ เป็ นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ถ ้า
สุกรขาตาที่พระสารี บตุ รได้ บรรลุธรรม ถ ้าสัตบรรณคูหาที่ทาสังคายนาครัง้ แรก เป็ นต้ น
196

W. Hoey, The Five Rivers of the Buddhists (Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain

and Ireland,1907), 41- 46.
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(Ganges)

เป็ นแม่นา้ สายสาคัญ ของอินเดีย ซึ่งได้ ชื่อว่าเป็ นแม่นา้ ศักดิ์สิทธิ์ ของชาวฮินดู มีต้น

กาเนิดอยู่ทางภาคเหนือของอินเดียบริ เวณเทือกเขาหิมาลัย

แม่น ้ายมุนา (Yamuna) ถือเป็ น

สาขาหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดของแม่น ้าคงคา มีกาเนิดจากธารน ้าแข็งยมุโนตรี (Yamunotri
แม่น ้าอิจิรวดี คือ แม่น ้า Airavati หรื อที่ปัจจุบนั เรี ยกว่าแม่น ้ารัปตี

(Rapti)

Glacier)

แม่น ้าสรภู หรื อ

เรี ยกว่าแม่น ้าโคครา (Gogra) หรื อที่ปโตเลมี (Ptolemy) เรี ยกว่าสารโพส (Sarabos) ในภาษา
สันสกฤตเรี ยกว่า sarayu หรื อ Sarju เป็ นแม่น ้าที่ร้ ูจกั กันดี เป็ นแม่น ้าสาขาย่อยของแม่น ้าฆรฆระ
(gharghara)

ซึง่ เป็ นสาขาหนึง่ ของแม่น ้าคงคา และแม่น ้ามหี คือแม่น ้าคัณฑก (Gandak) เมื่อ
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ส นเดียซึง่ ในสมัยพุทธกาลเรียกตัวเองว่าชมพูทวีป ดังแผนที่
ปรากฏอยูใ่ นแผนที่ประเทศอิ

นาชื่อเมือง และชื่อแม่น ้าสาคัญ ไปเปรี ยบเทียบกับแผนที่ของประเทศอินเดียก็พบว่าชื่อดังกล่าว

ภาพที่ 12 แผนที่แม่น ้าในประเทศอินเดียสมัยพุทธกาล
ที่มา: gangapedia, accessed September 6,2015, available from
http://gangapedia.iitk.ac.in/?q=gmaps&page=10
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ชมพูทวีปที่กล่าวถึงในไตรภูมิพระร่ วง จึงน่าจะเป็ นพื ้นที่จริ งในประเทศ
อินเดียในสมัยพุทธกาลมากกว่าเป็ นพื ้นที่ของสุโขทัยอันเป็ นที่ตงของพื
ั้
้นที่ที่เกิดวรรณกรรมไตรภูมิ
พระร่ วงขึ ้น หากแต่พระยาลิไทยก็น่าจะทรงถามข้ อเท็จจริ งนี ้ จึงเป็ นเหตุผลสาคัญให้ ไม่ทรงลง
รายละเอียดในพื ้นที่มากนัก มุ่งให้ ข้อความเพียงรวมๆ ให้ เห็นสันฐานของมนุสสภูมิโดยรวมดังที่
สื บ ค้ น มาจากข้ อ มูล อัน เป็ นข้ อ มูล ที่ ม าจากภูมิ ศ าสตร์ ข องอิ น เดี ย อัน เป็ นสถานที่ ป ระทับ ของ
พระพุทธเจ้ าในสมัยพุทธกาล เมื่อเปรี ยบเทียบการบรรยายเมืองสุโขทัยแบบกว้ างๆ โดยมิได้ ระบุ
ชื่อของศาสนาสถานหรื อสถานที่ใดๆ อย่างชัดเจนของจารึกพ่อขุนรามคาแหงก็จะพบว่ามีลกั ษณะ
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ออกเป็ นส่วนๆ ตามทิศต่ส
างๆ ก็เป็ นไปในลักษณะเดียวกับการอธิบายทวีปทัง้ 4 ที่ล้อมรอบเขาพระ

เดียวกันกับการบรรยายมนุสสภูมิในไตรภูมิพระร่ วง การอธิบายอาณาเขตของเมืองสุโขทัยซึ่งแบ่ง

สุเมรุ ในหนังสือไตรภูมิพระร่ วง โดยเริ่ มกล่าวถึงทิศใต้ ก่อน คือ ชมพูทวีปก่อน แล้ วตามด้ วยทิศ
ตะวันตก คือ อมรโคยานทวีป ทิศเหนือ คือ อุตตรกุรุทวีป ทิศตะวันออก คือ บุพพวิเทหทวีป และมี
การบรรยายอาณาเขตของเมืองสุโขทัยในสมัยพ่อขุนรามคาแหงให้ มีลกั ษณะเดียวกับการอธิบาย
อาณาเขตอาณาจักรของพญาลิไทยในไตรภูมิพระร่วง197
มนุส สภูมิ โดยเฉพาะในชมพูท วี ป เป็ นดิน แดนที่ ในไตรภูมิ พ ระร่ ว งให้
ความสาคัญที่สุด โดยมุ่งนาเสนอให้ เห็นว่าชีวิตมนุษย์นนเป็
ั ้ นทุกข์ โดยเน้ นให้ เห็นว่ามนุษย์ทุกข์
ทรมานตังแต่
้ อยู่ในครรภ์มารดาเรื่ อยมา การเกิดของมนุษย์เป็ นทุกข์ แม้ ได้ รับความสุขใดๆ ก็ไม่
ยัง่ ยืนดังเช่น กล่าวอ้ างถึงความสุขและความยิ่งใหญ่ของพระมหาจักรพรรดิ โชติกเศรษฐี เป็ นต้ น
ความสุขดังกล่าวไม่ยงั่ ยืน ความสุขเดียวที่จะคงทน ยัง่ ยืนคือการนิพพาน
2.4.1.6 ฉกามาพจรภูมิ ฉกามาพจร หมายถึง สวรรค์ 6 ชัน้ ได้ แก่
จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ดาวดึงส์ ยามา ดุสิต นิมมานรดี และปรนิมมิตวสวัตดี198 เทพยดาซึ่ง
เกิดในฉกามาพจรภูมิ มี 3 จาพวก คือ สมมุติเทวดา อุปปั ติเทวดา วิสุทธิเทวดา สมมุติเทวดา
คือเหล่าท้ าวพระยาในแผ่นดินชมพูทวีปผู้ร้ ู หลัก รู้บุญและธรรม ตังอยู
้ ่ในทศพิธราชธรรม อุปปั ติ
เทวดา คือผู้ที่อยูบ่ นสวรรค์ชื่อว่าฉกามาพจรถึงพรหมโลกเบื ้องบน และวิสทุ ธิเทวดา คือ พระพุทธ

197

สาวิตรี แสนสว่าง, “การศึกษาวิเคราะห์ คาภาษาตระกูลไทยในไตรภูมกิ ถา”, 11-12.

198

ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, 331.
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ปั เตยกโพธิ เจ้ า พระอรหันตาขีณาสพสาวกเจ้ าซึ่งเสด็จเข้ าสู่นิพพาน 199 ฝูงเทวดาย่อมปฏิสนธิ
ด้ วยอุปปาติกโยนิ ฉกามาพจรภูมิ ประกอบด้ วยสวรรค์ทงั ้ 6 ชัน้ ดังนี ้
1. จาตุมหาราชิกาภูมิ เป็ นสวรรค์ชนต
ั ้ ่าที่สุดในกามาวจรสวรรค์ อยู่
สูงขึ ้นไปจากภูมิของมนุษย์ชนหนึ
ั ้ ง่ ตังอยู
้ ่บนภูเขายุคนธรซึ่งสูงครึ่ งหนึ่งของภูเขาสิเนรุ สวรรค์ชนนี
ั้ ้
ได้ ชื่อว่าจาตุมหาราชิก เพราะเป็ นสถานที่อยูข่ องท้ าวจตุโลกบาล
ไตรภูมิพระร่ วงกล่าวว่าจากแผ่นดินขึน้ ไปเบื ้องบนได้ 336,000,000 วา
นับได้ 46,000 โยชน์ ตังอยู
้ เ่ หนือจอมเขายุคนธรทังทิ
้ ศตะวันตกและตะวันออก ทางด้ านทิศใต้ เขา
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เป็ นกาแพงทองประดับด้ส
วยแก้ ว 7 ประการ กาแพงสูง 8,000 วา บานประตูนนเป็
ั ้ นแก้ วและมี

พระสิเนรุราชจะมีเมืองใหญ่ซงึ่ เป็ นที่อยูข่ องเทพยดา 4 เมือง เมืองนันกว้
้ าง 4,000,000 วา รอบนัน้

ปราสาททองอยู่เหนือประตูนนั ้ เมืองนันมี
้ ปราสาทแก้ ว แผ่นดินนี ้เป็ นแผ่นดินทองเรี ย บงดงาม
มากดังหน้ ากลอง และอ่อนดังฟูกผ้ า เมื่ อเหยียบลงจะอ่อนนุ่มแล้ วก็ จะกลับเต็มขึน้ มาไม่เห็น
รอยเท้ า มีน ้าใสกว่าแก้ วและมีดอกบัวบาน 5 ชนิดในสระน ้าซึ่งมีกลิ่นหอมมาก มีดอกไม้ ต่างๆ
และต้ นไม้ มีผลรสชาติอร่อย200 เทพยดาในจาตุมหาราชิกามีอายุ 500 ปี ทิพย์ นับปี ในมนุษย์ได้
9 ล้ านปี และเทพยดาอันอยู่เหนือกลางอากาศนัน้ บางจาพวกมีปราสาทแก้ วกว้ าง 80,000 วา
บางพวกมีปราสาทแก้ วกว้ าง 16,000 วา บางพวกมีปราสาทแก้ วกว้ าง 80,000 วา บางพวกมี
ปราสาทแก้ วกว้ าง 88,000 วา เขาพระสิเนรุราชมีเมืองใหญ่ของเทพยดาทัง้ 4 ซึ่งอยู่เหนือจอม
เขายุคนธรนัน้ พระอาทิตย์ พระจันทร์ และดาวฤกษ์ ทงั ้ 27 ดวงและดาวทังหลายจะโคจรไปรอบ
้
เขาพระสิเนรุ ราช201 พระยาจตุโลกบาลทัง้ 4202 ได้ แก่ ท้ าวธตรฐราช เป็ นเทพยดาผู้เป็ นพระยา
ของเทพยดาทังหลายในทิ
้
ศตะวันออกของเขาสิเนรุราช เป็ นพระญาแก่เหล่าคนธรรพ์และเทพยดา
ทังหลายทั
้
ว่ ทังก
้ าแพงจักรวาลด้ านทิศตะวันออก ท้ าววิรูปักขราช เป็ นเทพยดาผู้เป็ นพระยาแก่
เทพยดาและเหล่าครุ ฑราช และเหล่านาคราชทัง้ หลายซึ่งอยู่ทางด้ านทิศตะวันตกจนถึงกาแพง
จัก รวาล ท้ า ววิ รุ ฒ หกราชเป็ นเทพยดาผู้เ ป็ นพระญาฝ่ ายทัก ษิ ณ เป็ นพระญาแก่ เ หล่า ยัก ษ์
199

ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 202.

200

เรื่องเดียวกัน, 203.

201

เรื่องเดียวกัน, 204 -205.

202

เรื่องเดียวกัน, 155.
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กุมภัณฑ์และเทพยดาทังหลายในด้
้
านทิศใต้ จนถึงกาแพงจักรวาล ท้ าวไพศพมหาราช เป็ นเทพย
ดาผู้เป็ นพระยาของหมู่ยกั ษ์ ทงหลาย
ั้
และเทพยดาทางทิศเหนือของเขาพระสิเนรุราชจนถึงกาแพง
จักรวาฬ203
พระยาเทวดานันสู
้ ง 6,000 วา เทวดาทังหลายที
้
่เป็ นบริ วารสูง 4,000
วา ผู้ใดกระทาบุญจะได้ ไปเกิดเป็ นเทพยดาซึ่งมีปราสาทแก้ วเงินทองสมบัติเป็ นทิพย์มากมาย
การเกิดของเทวดานัน้ เมื่อเทพยดาอยูใ่ นปราสาท หากมีเทพยดาไปเกิดในผ้ าภัพพ จะได้ ชื่อว่าเป็ น
ลูกสาวของเทพยดาองค์นนั ้ หากเกิดเหนือที่นอนชื่อว่าเป็ นเมียเทพยดาผู้เป็ นเจ้ าพิมาน เทพยดา
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สเป็ นข้าเทพยดาตนนัน้ หากเกิดนอกกาแพงแก้วอันที่ล้อมปราสาทแก้ ว
กาแพงของเทพยดาที่จะได้

ผู้เป็ นสาวใช้ ของเทพยดาผู้นนๆ
ั ้ หากเคยได้ กระทาบุญมาน้ อยจะไปเกิดในประตูปราสาท เกิดใน
ของเทพยดานัน้ ก็จะเป็ นไพร่ฟ้าของเทพยดาองค์นนั ้ ผู้ใดเกิดระหว่างแดน พระอินทร์ ให้ เทวดามา
วัดวาดู หากใกล้ ฝ่ายใดก็ ส่งให้ เทพยดาองค์นนั ้ หากระยะเท่ากันเกิดบ่ายหน้ าไปทางทิศใดก็ส่ง
ให้ แก่เทพยดาฝ่ ายนัน้ หากเงยหน้ าขึ ้นก็จะเป็ นไพร่ฟ้าของพระอินทร์ เมื่อไปเกิดนันจะเป็
้
นตัวใหญ่
ขึ ้นทันที ประดับด้ วยอาภรณ์รุ่งเรื อง และมีรูปโฉมโนมพรรณนุ่มและงามดังสาวอันได้ 16 ปี ตลอด
อายุ ปราศจากสิ่งหรื อกลิ่นอันเหม็น มีร่างกายบริสทุ ธิ์หามลทินมิได้ นิมิตกายใหญ่ได้ ตามต้ องการ
กินอาหารทิพย์ ไม่มีมูตคูธอาจมดังมนุษย์ ตราบสิ ้นอายุเทพยดาทังหลาย
้
ปราศจากพยาธิอาพาธ
สิ่งใดๆ ไม่ร้ ูไข้ ร้ ูเจ็บป่ วย อยูส่ ขุ สาราญใจทุกเมื่อ204
2. ดาวดึงษา จากชันฟ
้ ้ าชื่อว่าจาตุมหาราชิกาขึ ้นไปไกลมีระยะทางได้
336,000,000 วา จะถึงชันฟ
้ ้ าชื่อว่าดาวดึงษาซึ่งตังอยู
้ ่เหนือจอมเขาพระสิเนรุราชบรรพต อันเป็ น
เมืองของพระอินทร์ ผ้ ูเป็ นพระยาแก่เทพยดาทัง้ หลาย เมืองของพระอินทร์ ซึ่งตังอยู
้ ่บนยอดเขา
พระสิเนรุราชนัน้ กว้ างได้ 8,000,000 วา มีปรางค์ปราสาทแก้ วอยูบ่ นจอมพระสิเนรุราชบรรพต มีที่
เล่นสนุกสนาน ตังแต่
้ ประตูเมืองหลวงทางทิศตะวันออกไปจนถึงประตูเมืองด้ านทิศตะวันตกมี
ระยะ 8,000,000 วา ตังแต่
้ ประตูด้านทิศใต้ ไปถึงประตูทิศเหนือมีระยะ 8,000,000 วา สวรรค์ชนั ้
นี ้เป็ นที่อยูข่ องพระอินทร์
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เมืองของพระอินทร์ นี ้มีกาแพงแก้ วล้ อมรอบมีประตู 1,000 ประตู ยอด
ปราสาทเหนือประตูทุกประตูประดับด้ วยทองและแก้ ว 7 ประการ จากพืน้ ประตูขึน้ ไปถึงยอด
ปราสาทสูง 250,000 วา เมื่อเปิ ดประตูจะได้ ยินเสียงไพเราะมาก สวรรค์ชนไตรตรึ
ั้
งษ์ มีไพชยนต
ปราสาทซึ่งสูง 25,600,000

วา ปราสาทนัน้ งดงามมากเพราะตกแต่งด้ วยแก้ วสัตตพิธรัตนะ

ทังหลาย
้
มีความสูง 2,400,000 วา ในนครไตรตรึงษ์ ด้านทิศตะวันออกมีอทุ ยานทิพย์ชื่อว่านันวน
อุทยาน มีขนาดโดยรอบได้ 800,000 วา มีกาแพงแก้ วล้ อมรอบ มีปราสาทแก้ วมุงเหนือประตู
ทุกประตู อุทยานทางเข้ าสู่เมืองจะมีสระใหญ่ ชื่อว่านันทาโบกขรณี จุลนันทาโบกขรณี ซึ่งสระ
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จุลนันททาปริถิปาสาณ ส
ศิลาสองแผ่นนี ้จะมีรัศมีรุ่งเรื อง เมื่อจับจะอ่อนดังถือหนังอีเห็น นอกเมือง

นัน้ มี น า้ ใสสะอาดดัง แผ่น แก้ ว สระนัน้ จะมี ศิล าแก้ ว สองแผ่น ชื่ อ ว่า นัน ทาปริ ถิ ป าสาณ และ

ไตรตรึ งษ์ ทางด้ านทิศใต้ มี สวนอุทยานใหญ่ชื่อผรุสกวัน มีกาแพงแก้ วล้ อมรอบและมีปราสาททา

เหนือประตูล้วนเป็ นแก้ วที่งดงามมากอยู่รอบอุทยานซึ่งมีขนาด 5,600,000 วา บริ เวณอุทยานเข้ า
มามีสระใหญ่ 2 สระ ชื่อภัทราโบกขรณี และสุภัทราโบกขรณี สระนี ้มีก้อนแก้ วชื่อว่าภัทราปริ ถิ
ปาสาณ และสุภัทราปริ ถิปาสาณ เมื่อสัมผัสจะอ่อนเกลีย้ งดังถือหนังสาน นอกนครไตรตรึ งษ์
ทางด้ านทิศตะวันตกมีอทุ ยานใหญ่ชื่อว่าจิตรลดาวัน มีกาแพงแก้ วล้ อมรอบและมีปราสาทแก้ วมุง
ประตูทุกประตูงดงาม รอบอุทยานมีขนาด 400,000 วา บริ เวณทางเข้ าสู่เมืองมีสระสองสระคือ
จิตรโบกขรณีและจุลจิตรโบกขรณี และมีแผ่นศิลาแก้ วชื่อจิตรปาสาณ และจุลจิตรปราสาณ เมื่อ
สัมผัสจะอ่อนงามดังหนังสาน ทิศเหนือนครไตรตรึ งษ์ มีสวนชื่อสักกวัน มีปราสาทแก้ วคลุมประตู
รอบอุทยานขนาด 4,000,000 วา บริ เวณอุทยานสู่เมืองมีสระใหญ่สองสระชื่อธรรมโบกขรณี และ
สุธรรมาโบกขรณี ฝั่ งสระมีศิลาแก้ วสองแผ่นชื่อธรรมาปริ ถิปาสาณ และสุธ รรมาปริ ถิปาสาณ
ศิลานันสว่
้ างไสวอ่อนนุ่มดังหนังอีเห็น นอกเมืองไตรตรึงษ์ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีสวนใหญ่ชื่อ
มหาพล มีประสาทแก้ วคลุมประตูรอบสวนขนาด 600,000 วา ในสวนมีปราสาททองคา 1,000
ปราสาท ประดับด้ วยแก้ วสัตตพิธรัตนะในระหว่ างมหาพลวนุทยานและนันทวนุทานนันมี
้ สระแก้ ว
ที่งดงามเต็มไปด้ วยแก้ ว 7 ประการเป็ นพื ้นขนาด 800,000 วา และมีแท่นแก้ วในไพชยนตรถกว้ าง
8,000 วา ยาว 8,000 วา กลางแท่นแก้ วขาวนันมี
้ กลดแก้ วกว้ าง 1 โยชน์ กลดแก้ วนันมี
้ สีเหลื่อม
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ดังแสงอาทิตย์เมื่อส่องลงมาบังพระจันทร์ เมื่ อเดือนดับ ในหัวไพชยนตรถนันมี
้ ม้าแก้ ว 2,000 ตัว
เทียมรถข้ างละ 1,000 ตัว มีเครื่ องประดับงดงามทุกๆตัว 205 ไตรตรึงษ์ สวรรค์มีช้างชื่อว่าไอยรา
พรตซึ่งมิใช่สัตว์ดิรัจฉานแต่เป็ นเทพ เมื่อพระอินทร์ จะเสด็จไปแห่งใดไอยราวรรณเทพบุตรก็จะ
นิมิตตัวเป็ นช้ างเผื อกสูงได้ 1,200,000 วา และมี หัวได้ 33 หัว หัวเล็กๆ สองหัวอยู่สองข้ างหัว
ทังหมด
้
และหัวใหญ่มีขนาด 2,000 วา หัวถัดเข้ าไปทังสองข้
้
างมีขนาดหัวละ 3,000 วา ถัดเข้ าไป
หัวละ 4,000 วา ถัดจากนันเข้
้ าไปหัวละ 5,000 วา ถัดเข้ าไปกว้ างหัวละ 6,000 วา ถัดเข้ าไปด้ าน
ในก็จะมีขนาดใหญ่ถดั กันเข้ าไป ส่วนหัวใหญ่ซึ่งอยู่ท่ามกลางหัวทังหลายชื
้
่อสุทสั ซึ่งเป็ นพระที่นงั่
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กลางแท่นแก้สว นัน้ มี ธ ง ธงแก้ ว นัน้ สูง ได้ 8,000 วา ธงนัน้ ล้ ว นประกอบด้ วยแก้ ว 7

ของพระอินทร์ มีขนาดกว้ าง 240,000 วา เหนือหัวช้ างนัน้ มี แท่นแก้ วกว้ าง 96,000 วา และมี
ปราสาท

ประการ และมีพรวนทองคาห้ อยอยู่ทกุ แห่ง มีแท่นนอนอยู่ในที่นนกว้
ั ้ าง 3,000 วา มีราชอาสนะ
หมอนใหญ่หมอนน้ อยหมอนอิง องค์พระอินทร์ นนสู
ั ้ ง 6,000 วา ประดับด้ วยแก้ วถนิมอาภรณ์

้
่ 22 หัว
ทังหลาย
้
พระองค์นงั่ อยู่เหนือแท่นแก้ วบนหัวช้ าง 33 หัว พระอินทร์ ให้ เทพยดาทังหลายขี
นัน้ ซึ่ ง มี บุญ เหมื อ นกับ พระอิ น ทร์ หัว ช้ า งทัง้ 33 หัว นัน้ แต่ล ะหัว มี ง า 7 กิ่ ง งาแต่ล ะกิ่ ง ยาว
400,000 วา งานันมี
้ สระ 7 สระ สระนันมี
้ บวั 7 กอ กอบัวนันมี
้ ดอก 7 ดอก แต่ละดอกมีกลีบ 7
กลีบ แต่ละกลีบมีนางฟ้ายืนฟ้อนรา 7 คน นางแต่ละคนมีสาวใช้ 7 คน ช้ าง 33 หัวนันรวมมี
้
งา
231 กิ่ ง สระ 1,617 สระ กอบัวในสระนัน้ มี 11,319 กอ ดอกบัวนัน้ มี 79,233 ดอก มี กลี บ
ดอกบัว 554,631 กลีบ นางฟ้าซึ่งฟ้อนรานันมี
้ 3,882,417 คน สาวใช้ ของนางระบานันมี
้ จานวน
27,176,919 คน เมื่อพระอินทร์ นงั่ เหนือแท่นแก้ ว ภรรยาชื่อว่านางสุธรรมาผู้เป็ นใหญ่กว่านาง
ทังหลายจะนั
้
ง่ ทางด้ านซ้ าย นางสุชาดานัง่ ด้ านขวา นางสุนนั ทานัง่ ด้ านหลังทางด้ านขวา และ
นางสุจิตรานัง่ ด้ านหลังทางด้ านซ้ าย ถัดจากนันไปเป็
้
นหมู่นางฟ้าซึ่งเป็ นเมียพระอินทร์ จานวน 92
คน 206 ด้ านนอกนครไตรตรึงษ์ ด้านตะวันออกเฉียงใต้ มีพระเจดี ย์ชื่อพระจุฬามณีเจดีย์ซึ่งมีความ
สูง 80,000 วา มี ก าแพงทองล้ อมรอบด้ านละ 160,000 วา นอกเมื องไตรตรึ ง ษ์ ด้า นทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือมีสวนอุทยานชื่อว่าบุณฑริ กวันอยู่ใกล้ สวนอุทยานชื่อมหาวัน สวนอุทยานชื่อ
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บุณฑริ กวันมีกาแพงล้ อมรอบ 4 ด้ าน ด้ านละ 160,000 วา อุทยานนีม้ ีไม้ ทองหลางใหญ่ชื่อปาริ ก
ชาติกัลปพฤกษ์ รอบพุ่มไม้ นนั ้ มีขนาด 240,000 วา สูง 800,000 วา ดอกทองหลางชื่อว่าปาริ ก
ชาตินนจะบานเมื
ั้
่อถึงหนึ่งร้ อยปี ใต้ ต้นมีแท่นศิลาแก้ วชื่อปั ณฑุกมั พล มีขนาดยาว 480,000 วา
กว้ าง 40,000 วา

หนา 120,000 วา ลักษณะสีแดงเข้ มดังดอกเส้ ง อ่อนดังฟูกผ้ าหรื อหงอนราช

หงส์ทอง เมื่อพระอินทร์ นงั่ เหนือแผ่นศิลานัน้ แผ่นศิลาจะอ่อนหนุ่มลงไปถึงระดับสะดือ เมื่อพระ
อินทร์ ลุก จากศิล า ศิล านัน้ จะกลับเต็ม ขึน้ มาดัง เดิม 207 บริ เ วณใกล้ ๆ ต้ นปาริ ช าติถัดออกไป
ภายนอกนันยั
้ งมีศาลาใหญ่ชื่อสุธรรมาเทวสภาคยศาลาซึ่งเป็ นที่แสดงธรรมของพระอินทร์ และเทพ

ม
ส
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วาุดสูกง ล4,000,000
วา มณฑลโดยรอบมี ข นาด
ห
ก
ั
า
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สำ งษ์มีอายุ 1,000 ปี ทิพย์ เท่ากับ 36,000,000 ปี ของมนุษย์ ผู้ใด
เทพในไตรตรึ

ผู้ร้ ู ธรรมต่า งๆ มี ข นาดกว้ าง 2,400,0001
7,200,000 วา

กระทากุศลบุญธรรมมาแต่ก่อน และปรารถนาจะไปเกิดในสวรรค์ควรกระทากุศลบุญธรรมให้ ทาน

รักษาศีลเมตตาภาวนาอุปฐากรักษาศีล บิดามารดาผู้เฒ่า ผู้แก่ครู อุปัชฌาย์อาจารย์และสมณ
พราหมณ์ผ้ มู ีศีล ก็จะได้ ไปเกิดในสวรรค์ชนนี
ั ้ 208
้
3. ยามา สวรรค์ ชั น้ นี อ้ ยู่ สู ง ขึ น้ ไปเบื อ้ งบนจากสวรรค์ ไ ตรตรึ ง ษ์
6,720,000,000 วา เท่ากับ 84,000 โยชน์ เทพยดาทังหลายที
้
่อยู่ในสวรรค์ชนนี
ั ้ ้จะมีปราสาท
แก้ วปราสาททองปราสาทเงินเป็ นวิมาน มีกาแพงแก้ วรอบ มีสวนแก้ วอุทยานและมีสระโบกขรณี
เทพยดาทังหลายนั
้
นมี
้ องค์และหน้ าตารุ่งเรื องงดงาม มีความสูง 8,000 วาทุกองค์ เทพยดาผู้เป็ น
พระยาแก่เทพยดาทัง้ หลายในสวรรค์ชัน้ นีช้ ื่ อว่าสุยามเทวราช ในสวรรค์ชัน้ ฟ้ านีจ้ ะไม่เห็นพระ
อาทิตย์ เพราะอยูส่ งู กว่า เทพยดาจะมองเห็นสิ่งต่างๆ ด้ วยรัศมีแก้ วทังหลายและรั
้
ศมีตวั ของเทพย
ดาทังหลาย
้
และจะรู้เวลาต่างๆ ได้ โดยอาศัยดอกไม้ ทิพย์นนั ้ เมื่อใดเห็นดอกไม้ นนบานจึ
ั้
งรู้ว่าเป็ น
เวลากลางวันและถ้ าเห็นดอกไม้ นนหุ
ั ้ บจึงจะรู้ว่าเป็ นเวลาค่า อายุเทพยดาชันนี
้ ้ยืนยาว 2,000 ปี
ทิพย์ และได้ 142,000,000 ปี ในมนุษย์เรานี209
้
4. ดุสิต จากสวรรค์ชนยามาขึ
ั้
้นไปเบื ้องบนสูง 1,344,000,000
เท่ากับ 168,000

วา

โยชน์ มีปราสาทแก้ วปราสาทเงินเป็ นวิมาน มีกาแพงแก้ วล้ อมรอบ มีความ
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กว้ างและความสูงงดงามยิ่งกว่าปราสาทของเทพยดาทังหลายที
้
่อยู่ในชันยามา
้
และมีบรรณาการ
ทุกสิ่ง คือสระและสวนเช่นเดียวกับสวรรค์ทงหลาย
ั้
เทพยดาซึ่งเป็ นพระยาของเทพยดาทังหลายชื
้
่อ
ว่าสันตุสิตเทพยราช เทวดาทังหลายในสวรรค์
้
ชนดุ
ั ้ สิตาจะรู้ บุญรู้ ธรรม พระโพธิสตั ว์เจ้ าผู้สร้ าง
สมภารซึ่งจะลงมาตรัสเป็ นพระพุทธเจ้ าจะสถิตในสวรรค์ชนนี
ั ้ ้ ในขณะนี ้พระศรี อริ ยเมตไตรยผู้จะ
ลงมาตรัสรู้เป็ นพระพุทธเจ้ าภายหน้ าในภัททกัปนี ้ก็เสด็จสถิตอยู่ในสวรรค์ชนนี
ั ้ ้และย่อมตรัสเทศนา
ธรรมให้ เทพยดาทังหลายฟั
้
งอยู่เป็ นประจามิได้ ขาด เทพยดาในสวรรค์ชนนี
ั ้ ้มีอายุ 4,000 ปี ทิพย์
เท่ากับ 576,000,000 ปี ของมนุษย์210
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เท่ากับ 336,000 โยชน์จส
ะถึงชันฟ
้ ้ าชื่อนิมมารนรดี มีปราสาทแก้ วและปราสาทเงินประสาททอง

5. นิมมานรดี จากสวรรค์ชนตุ
ั ้ สิตาขึ ้นไปเบื ้องบน 2,688,000,000 วา

เป็ นวิมาน และมีกาแพงแก้ วกาแพงทองล้ อมรอบ มีแผ่นดินทองราบเรี ยบเสมอกันงดงามไปทุก
แห่งและมีสระน ้าอาบและน ้าสรงสรรพทุกสิ่ง มีสวนแก้ วเหมือนดังในสวรรค์ชนดุ
ั ้ สิตาแต่งดงาม
และดียิ่งขึ ้นไปกว่า เหล่าเทพยดาที่อยูใ่ นสวรรค์ชนนี
ั ้ ้ หากมีใจปรารถนาต้ องการสิ่งใดก็จะสามารถ
นฤมิตตนให้ เป็ นได้ ดงั ใจปรารถนาทุกประการ เทพยดาซึ่งอยู่ในสวรรค์นี ้อายุจะยืน 8,000 ปี ทิพย์
เท่ากับระยะเวลาในปี มนุษย์ 2,304,000,000 ปี 211
6. ปรนิม มิตวสวัสตีสวรรค์ จากสวรรค์นิมมานรดีขึน้ ไปเบือ้ งบนสูง
5,376,000,000 วา เท่ากับ 672,000 โยชน์จะถึงสวรรค์ชื่อปรนิมมิตวสวัสตีสวรรค์ สวรรค์ชนนี
ั้ ้
ประเสริ ฐด้ วยสุขสมบัติยิ่งกว่าสวรรค์ทงหลาย
ั้
หากปรารถนาสรรพทิพย์โภชนาหารสิ่งใดๆ และมี
เทพยดาองค์อื่นมานฤมิตให้ ในสิ่งที่ปรารถนานัน้ เทพยดาในสวรรค์ชนนี
ั ้ ้สูง 64,000 วา สวรรค์ชนั ้
นี ้มี 2 ฝ่ าย เทพยดาผู้เป็ นพระยาในชันชื
้ ่อปรนิมมิตวสวัสตีเทวราช เป็ นพระยาแก่เทพยดาทังหลาย
้
และพระยามาราธิราชผู้เป็ นพระยาแก่หมู่มารทังหลาย
้

พระยาสององค์นี ้ไม่ได้ ไปเฝ้ากัน อายุ

เทพยดาในสวรรค์ชนนี
ั ้ ้มีอายุ 16,000 ปี ทิพย์ นับเป็ นปี มนุษย์ 921,600,000 ปี 212
ไตรภูมิกล่าวถึงฉกามาพจรภพว่าเป็ นสถานที่ที่อยู่เหนือแผ่นดินอันเป็ นที่
อยู่ของมนุษย์ขึ ้นมา เป็ นสถานที่ที่สวยงาม เทวดาที่อยู่บนสวรรค์นี ้จะมีรูปกายงดงาม แต่งกาย
210

ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 230.

211

เรื่องเดียวกัน, 231.

212

เรื่องเดียวกัน, 231-232.
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ด้ วยเครื่ องประดับที่สวยงาม อยู่ในสถานที่ที่สวยงาม แวดล้ อมด้ วยบรรยากาศที่งดงามเป็ นเลิศ
มีอาหารทิพย์ ไม่มีโรคภัยไข้ เจ็บ นับว่าเป็ นสถานที่ที่มีปัจจัย

4 ครบถ้ วนสาหรับผู้อยู่อาศัย

เอือ้ อานวยให้ เกิดแต่ความสุข สวรรค์ในสองชัน้ สูงสุดสามารถเนรมิตให้ ได้ ในสิ่งที่ประสงค์ด้วย
สวรรค์ที่ไตรภูมิพระร่ วงกล่าวถึงจึงเป็ นสถานที่ที่เต็มไปด้ วยความสุข ไม่มีทุกข์ภัยใดๆ ผู้ที่อยู่ใน
สวรรค์ก็จะมีอายุยืนมากขึ ้นตามความสูงของสวรรค์แต่ละชันนั
้ น้ ไตรภูมิพระร่วงกล่าวว่าการจะ
ได้ มาเกิดในสวรรค์นนจะต้
ั้
องทาบุญ รักษาศีลอยู่เสมอ บุญจึงจะส่งผลให้ ได้ มาเสวยสุขในสวรรค์
ชันฟ
้ ้ าเหล่านี ้ แต่แม้ ว่าจะได้ รับผลบุญ ได้ รับความสุขบนสวรรค์ แต่เมื่อหมดผลบุญ เทวดาเหล่านี ้
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ส โดยการกล่าวว่าแม้ในสวรรค์ชนั ้ ต่างๆ เช่น ดาวดึงส์ สวรรค์ชนั ้
ชี ้ให้ เห็นความสาคัญของธรรมะ

ก็จะต้ องกลับไปเกิดยังโลกมนุษย์เช่นเดิม จึงนับว่ามิใช่ความสุขที่แท้ จริ งถาวร ไตรภูมิพระร่วงยัง
ดุสิต เหล่าเทวดายังฟั งธรรมและมีการแสดงธรรมอย่างสม่าเสมอ การได้ มาเกิดบนสรรค์นอกจาก
จะเป็ นเพราะผลบุญแล้ ว เมื่อได้ มาเกิดในสวรรค์ก็มิได้ ละเลยต่อพระธรรมคาสัง่ สอนอาจเป็ นเพราะ
เหตุว่ายังคงต้ องเวียนว่ายตายเกิ ดอยู่ในสังสารวัฏนี ้ นับเป็ นการเน้ นยา้ ของไตรภูมิพระร่ วงอี ก
ประการที่แสดงให้ เห็นถึงความสาคัญของธรรมะ เพื่อจะกล่าวย ้าว่าธรรมะจะนาไปสู่การนิพพานที่
ทาให้ พบความสุขที่ถาวรยิ่งกว่าความสุขในสวรรค์

ไตรภูมิ พ ระร่ ว งกล่า วถึ ง กามภูมิ อัน ประกอบไปด้ ว ยทุค ติภูมิ และสุข คติภู มิ
มนุสสภูมินบั เป็ นสถานที่ที่อยู่ตรงกลางที่ปะปนไปด้ วยความสุขและทุกข์ เป็ นสถานที่ที่การกระทา
ในขณะมีชีวิตจะส่งผลให้ ไปเสวยผลบุญหรื อผลบาป หากเมื่อดารงชีวิตอยู่ในมนุสสภูมิกระทา
บาป ภาพของความทุกข์ทรมานในการกระทาชัว่ ย่อมส่งผลให้ ต้องได้ รับความทุกข์ทรมาน เดือด
เนื ้อร้ อนใจ หรื อไปเกิดในภพภูมิที่เป็ นสัตว์ชนต
ั ้ ่ากว่ามนุษย์ หากกระทาผลบุญ บุญก็จะส่งผลให้ ได้
ไปเกิดในสวรรค์ที่อยูเ่ บื ้องบน เสวยสุขในดินแดนที่เต็มไปด้ วยความสุข ดังนันมนุ
้ สสภูมิจึงนับเป็ น
ศูนย์กลางสาคัญที่ทาให้ วัฎสงสารเคลื่อนที่ไปสุดแล้ วแต่มนุษย์จะเป็ นผู้กาหนดการกระทาของ
ตนเอง จนกว่าจะได้ พบสุขที่ถาวรคือการเข้ าถึงนิพพาน
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2.4.2 รู ปภูมิ คือ ภูมิที่เป็ นรูปาวจรหรื อภพของสัตว์ผ้ เู ข้ าถึงรูปฌาน ซึ่งเรี ยกว่า
รูปพรหม อยู่สูงขึ ้นไปจากกามภพในส่วนที่เป็ นกามาวจรสวรรค์ 6 ชัน้ เรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า รูปาว
จรสวรรค์ หรื อรูปโลกเป็ นส่วนหนึง่ ของพรหมโลก แบ่งออกเป็ น 4 ชันใหญ่
้
ๆ ตามขันแห่
้ งรูปฌาน213
ไตรภูมิพระร่วงกล่าวถึงรู ปภูมิว่าประกอบด้ วย 16 ประเภท214 เรี ยกว่าโสฬศรู ป
พรหม อันเป็ นที่อยู่ของพรหมทัง้ หลายซึ่งมีรูป รูปพรหมจะเกิดด้ วยอุปปาติกโยนิสิ่งเดียว พรหม
ทังหลายนั
้
นล้
้ วนมีแต่ผ้ ชู าย พรหมในชันอสั
้ ญญีนนมี
ั ้ รูปแต่เป็ นเพียงชันเดี
้ ยวที่จะไม่ร้ ูสึกไหวติงใดๆ
พรหมอีก 15 ชันนั
้ นจะรู
้ ้ สกึ และขยับเขยื่อนร่างกาย มีจกั ษุมองเห็น มีโสตรับฟั งเสียง มีจมูกหายใจ
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สนไม่้ ต้องกินอาหารและน ้า ปฏิบตั ิอยู่แต่ในฌานสมาบัติด้วยตนเอง มิได้
รู้สกึ เจ็บ พรหมทังหลายนั
้

เข้ าออกแต่มิได้ รับรู้ กลิ่นใดๆ มีชิวหาสาหรับเจรจาพาที และมีเนื ้อหนังซึ่งแม้ ว่าใช้ มือสัมผัสก็ไม่
มีความยินดีต่อการถูกต้ องผู้อื่น พระพรหมจะมีลกั ษณะงดงาม มีแสงรุ่ งเรื องกว่าพระจันทร์ และ
พระอาทิตยพันเท่า พรหมทัง้ หลายจะมีปราสาทแก้ วและทองซึ่งปูด้วยอาสนทิพ ย์ทุกแห่ง ล้ วน
ประดับด้ วยแก้ ว 7 ประการ งดงามยิ่งกว่าได้ พนั เท่าของวิมานเทวดาทังหลายซึ
้
่งอยู่ในชันที
้ ่ต่ากว่า
และมีผมรวบเป็ นชฎาที่งดงามทุกองค์ หัวเข่าและแขนกลมกลึงงามไม่เห็ นข้ อต่อและไม่มีอาจม
ใดๆ พรหมไม่มีใจกาหนัดกระศัลย์ยินดีในผู้หญิง พรหมทังหลายจะไม่
้
ร้ ู การขับราและการดุริยต
นตรี ทงหลาย
ั้
บางกลุ่มอยู่ด้วยฌานชื่ออริ ยวิหาร บางกลุ่มอยู่ด้วยฌานชื่อทิพย์วิหาร บางกลุ่มอยู่
ด้ วยฌานพรหมวิหาร พรหมทังหลายซึ
้
่งอยู่ในอกนิษฏฐพรหม เมื่อพระโพธิสตั ว์จะเสด็จออกทรง
พระผนวช พรหมนันจะเอาผ้
้
าไตรจีวรและเครื่ องบริ ขารลงมาจากพรหมโลกและมาถวายแด่พระ
โพธิสตั ว์เจ้ า พระเจ้ าจึงถอดผ้ าขาวซึง่ พระองค์ทรงนันออกจากพระวรกายยื
้
่นให้ แก่พรหมนัน้ พรหม
จึงรับเอาขึ ้นไปไว้ บนชันอกนิ
้
ฎฐพรหม แล้ วนฤมิตเป็ นพระเจดีย์แก้ วคลุม ด้ วยประอบแก้ วอันใสงาม
้
ๆ ตาม
สูงได้ 96,000 วา มีพระนามชื่อว่าทุศเจดีย์215 รูปพรหมทัง้ 16 ชัน้ แบ่งออกเป็ น 4 ชันใหญ่
ขันแห่
้ งรูปฌาน ได้ แก่

213

บารุง ชานาญเรือ,”การศึกษาเปรี ยบเทียบเรื่ องจักรวาลวิทยาในศาสนาไชนะและพระพุทธศาสนา

เถรวาท”, 174-175
214
215

ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 237.
เรื่องเดียวกัน, 242-243.
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2.4.2.1 ปฐมภูมิ 3 ได้ แก่ พรหมปาริ สชั ชาภูมิ พรหมมปุโรหิตาภูมิ และ มหา
พรหมาภูมิ พรหมทัง้ 3 นี ้ เมื่อไฟไหม้ กลั ป์จะไหม้ พรหม 3 ชันด้
้ วย216 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. พรหมปาริ สัชชาภูมิ อยู่สูงขึน้ ไปจากชันปรนิ
้
มมิตวสวัตติสวรรค์
พรหมโลกนีไ้ ม่สามารถจะวัดระยะความสูงได้ เพราะอยู่สูงขึ ้นไปไกลมาก ระยะทางนันหากเอา
้
ก้ อนศิลาขนาดเท่าปราสาทเหล็ก ทิ ้งลงมาตังแต่
้ ชนพรหมปาริ
ั้
สชั ชา และไม่มีสิ่งใดข้ องขวางเลย จะ
ใช้ ระยะเวลาถึง 4 เดือนจึงถึงแผ่นดิน พรหมโลกชันนี
้ ้มีปราสาทแก้ วและเครื่ องประดับทังหลายที
้
่
งดงามมากยิ่งกว่าปราสาทเทพยดาทังหลายซึ
้
่งอยู่ชนใต้
ั ้ ลงมาได้ ประมาณพันเท่า พราหมณ์หรื อ
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อยูไ่ ด้ หนึง่ ในสามของอสงไขยกั

ฤาษี ซึ่งภาวนาได้ ปฐมฌาณนี ้ เมื่อตายจะได้ ไปเกิดในพรหมปาริ สชั ชาภูมิ พรหมในชันนี
้ ้จะมีอายุ
217

2. พรหมปโรหิตาภูมิ พราหมณ์หรื อฤาษี ซึ่งได้ ภาวนาได้ ปฐมฌาณ

เมื่อตายได้ ไปเกิดในพรหมปโรหิตาภูมิ เสวยสุขอยูโ่ ดยนานครึ่งอสงไขย
3. มหาพรหมภูมิ ผู้ใดตายไปเกิดในมหาพรหมภูมิ ได้ เสวยสุขอายุยืน
ได้ มหากัลป์หนึง่
2.4.2.2 ทุตยิ ฌาณภูมิ 3 ได้ แก่ ปริ ตตาภาภูมิ อัปปมาณาภูมิ และอภัสสราภูมิ
เมื่อไฟไหม้ กลั ป์แล้ วน ้าจะท่วมถึงอาภัสสราพรหมภูมินนั ้ 218 มีรายละเอียดดังนี ้
4. ปริ ต ตาภาภู มิ ผู้ ใดตายไปเกิ ด ในพรหมชัน้ นี จ้ ะมี อ ายุ ยื น ได้ 2
มหากัลป์
5. อัปปมาณาภาภูมิ

ผู้ใดตายไปเกิดในพรหมชันนี
้ ้อายุจะยืนได้ 4

มหากัลป์
6. อาภัสสราภูมิ ผู้ใดตายไปเกิดในพรหมชันนี
้ ้อายุจะยืนได้ 8 มหากัลป์
2.4.2.3 ตติยฌาณภูมิ 3 ได้ แก่ ปริตสุภาภูมิ อัปปมาณสุภาภูมิ และสุภกิณหา
ภูมิ พรหมทังสามอยู
้
ส่ งู ขึ ้นไปไกลมาก เมื่อน ้าท่วมแล้ วจะเกิดลมพัดจนหมดสิ ้นถึง พรหม 3 ชันนี
้ 219
้
มีรายละเอียดดังนี ้
216

ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 238.
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เรื่องเดียวกัน, 192.

218

เรื่องเดียวกัน, 238-239.
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7. ปริตสุภาภูมิ ผู้ใดตายไปเกิดในพรหมชันนี
้ ้อายุจะยืน16 มหากัลป์
8. อัปปมาณสุภาภูมิ ผู้ใดตายไปเกิดในพรหมชันนี
้ ้อายุจะยืน

32

มหากัลป์
9. สุภกิณหาภูมิ ผู้ใดตายไปเกิดในพรหมชันนี
้ ้อายุจะยืน 64 มหากัลป์
2.4.2.4 จตุตถฌานภูมิ 2 ได้ แก่ เวหับผลาภูมิ และอสัญญีสตั ตาภูมิ
10.

เวหับ ผลาภู มิ ผู้ใดตายไปเกิ ดในพรหมชัน้ นี จ้ ะมี อายุยืน 400

มหากัลป์
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ส ้จะสูง 96,000 วา ไม่มีจิตใจ หน้าตาเนื ้อตัวพรหมดังรูปพระปฏิมา
ได้ มาเกิดในพรหมชันนี
้ ้ พรหมนี

11. อสัญญีสัตตาภูมิ ผู้ที่ภาวนาไม่ปรารถนาในการมีลกู เมีย เมื่อตาย

ทองอันช่างขัดเกลาใหม่งดงามมาก พรหมในชันอสั
้ ญญี นนมี
ั ้ รูปแต่เป็ นเพียงชันเดี
้ ยวที่จะไม่ร้ ู สึก

ไหวติงใดๆ พรหมชัน้ นีจ้ ะอยู่ในปราสาทแก้ วกว้ างขวาง มีดอกไม้ ส่งกลิ่นหอมอยู่รายรอบจะไม่
เหี่ยวเฉาร่ วงโรย พรหมอยู่ในชัน้ นีม้ ีจานวนมากหลายล้ านโกฎิ อายุพรหมจะยืน 500 มหากัลป์
เมื่อใดสิ ้นอายุจากเมืองพรหม ก็จะกลับมาเกิดตามบุญและบาปที่เคยกระทาไว้ ดงั คนปกติทงหลาย
ั้
เพราะว่ายังไม่ถึงนิพพาน220
2.4.2.5 ปั ญจมฌาณ 5 ได้ แก่ อวิหาภูมิ อตัปปาภูมิ สุทสั สาภูมิ สุทสั สีภูมิ
และอกนิฏฐาภูมิ พรหมทัง้ 5 ชันนี
้ ้จะรอดพ้ นจากการไฟไหม้ น ้าท่วม และลมซึ่งเกิดขึ ้นเมื่อคราว
โลกสูญสิ ้น มีรายละเอียดดังนี ้
12. อวิหาภูมิ ผู้ใดตายไปเกิดในพรหมชันนี
้ ้จะมีอายุยืน 1,000 มหากัลป์
13. อตัปปาภูมิ ผู้ใดตายไปเกิดในพรหมชันนี
้ ้จะมีอายุยืน 2,000 มหา
กัลป์
14. สุทสั สาภูมิ ผู้ใดตายไปเกิดในพรหมชันนี
้ ้จะมีอายุยืน 4,000 มหา
กัลป์
15. สุทสั สีภมู ิ ผู้ใดตายไปเกิดในพรหมชันนี
้ ้อายุจะยืน 8,000 มหากัลป์
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16. อกนิฏฐาภูมิ ผู้ใดตายไปเกิดในพรหมชันนี
้ ้อายุจะยืน 16,000 มหา
กัลป์ เมื่อไฟไหม้ แผ่นดิน พรหมจะนาเครื่ องอัฏฐบริขารไปไว้ บนสวรรค์ชนนี
ั ้ ้ และเมื่อพระโพธิสตั ว์จะ
ออกทรงผนวช พรหมจะเอาลงมาถวาย221
พรหมทังหลาย
้
5 ชันนี
้ ้ชื่อว่า ปั ญจสุทธาวาศ เป็ นสถานที่ที่ผ้ ไู ด้ อนาคามิผลและ
ได้ จตุตถฌาณจะได้ ไปเกิดในพรหมทัง้ 5 ชันนี
้ ้ และจะไม่กลับคืนไปเกิดในเมืองมนุษย์อีกเลย เมื่อ
สิ ้นอายุในเมืองพรหมนี ้ก็จะเข้ าสูน่ ิพพาน222
ผู้ที่จะได้ ไปเกิดในพรหมโลกคือผู้ที่ได้ กระทาบุญและตังอยู
้ ่ในศีลธรรม กล่าวคือ
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ส ล แต่มิได้ฌานซึ่งสามารถจะเหาะเหินเดินอากาศหรือดาดินได้ ก็จะ
เป็ นสมณะ เพียงแต่รักษาศี
ผู้ที่ได้ ฌานและมิได้ ถอยจากฌาน จึงจะได้ ไปเกิดในพรหมโลก แม้ ผ้ ใู ดก็ตามหากทาบุญธรรม บวช

มิได้ ไปเกิดในพรหมโลก วิธีการจะภาวนาให้ ได้ ฌาน จะต้ องกระทาดัง นี ้ คือ นั่ง สมาธิ ภาวนา

จาเริ ญกรรมฐานว่า “ปฐวีกสิณ” ในเวลากลางวัน และในเวลากลางคือบาบัด “ปั ญจนิวรณ์ ” คือ
กามฉันทนิวารณ์ พยาบาทนิวรณ์ ถีนมิทธนิวรณ์ อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ วิจิกิจฉนิวรณ์ จึงจะ
ประกอบด้ ว ยองค์ 5 คื อ วิ ตัก กะ วิ จ ร ปิ ติ สุข ะ เอกัค คตา จึง จะประกอบด้ ว ยญาณ 5 คื อ
อิทธิ วิธิ ญาณ ทิพ พโสตยาณ ทิพ ยจักุญณ ปริ จิตตวิชาญาณ บุพ เพนะ ปุพเพนิวาสานุสสติ
ญาณ ซึง่ สิ่งเหล่านี ้ล้ วนเป็ นสุภาวบุญ ผู้กระทาย่อมจะได้ ไปเกิดในพรหมโลกทัง้ 15 ชัน้ ยกเว้ นชัน้
อสัญญีพรหม 223
ไตรภูมิ พ ระร่ วงกล่าวถึง ภาพของรู ปภูมิ ซึ่ง เป็ นความสุข ที่ เหนื อจากความสุขในชัน้
สวรรค์ฉกามพจรภพ และกล่าวถึงวิธีการจะไปเกิดในรูปพรหมทัง้ 16 ชันไว้
้ อย่างชัดเจนว่าหากแต่
ผู้ที่ต้องการเดินทางไปถึงก็จะต้ องปฏิบตั ิด้วยความมุ่งมัน่ ตังใจมากยิ
้
่งขึ ้นกว่าการทาบุญรักษาศีล
ซึ่งคือการปฏิบตั ิฌานนัน่ เอง จึงจะมีผลให้ ได้ ไปเกิดในพรหมโลกทัง้ 16 ชันนี
้ ้ เมื่อพิจารณาจาก
เนื ้อหาจึงอาจกล่าวได้ ว่า ไตรภูมิพระร่ วงมุ่งจะชี ้ให้ เห็นว่า การทาบุญเพียงธรรมดานันมี
้ ผลบุญไม่
พอต่อการได้ ไปเกิดเป็ นพรหมที่ยงั คงมีรูปร่าง แต่จะต้ องเพียรพยายาม ตังใจในการกระท
้
าฌานมี
ระดับขันตั
้ งแต่
้ ฌานขันต
้ ่าจนฌานขึ ้นสูงสุดที่หากปฏิบตั ิฌานได้ ไปเกิดในสวรรค์ปัญจสุธาวาสแล้ ว
221

ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 244.
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จะทาให้ สามารถก้ าวถึงการนิพพานอันเป็ นบรมสุขได้ นับเป็ นภาพความสุขสงบที่ผ้ แู ต่งสร้ างให้
ผู้อา่ นเห็นถึงความสุขที่อยูส่ งู ไปอีกขันทั
้ งในเชิ
้ งพื ้นที่และในเชิงคุณภาพของการปฏิบตั ิ
2.4.3 อรู ปภูมิ

คือ ภพที่เป็ นอรูปาวจร หรื อภพของสัตว์ผ้ เู ข้ าถึงอรูปฌาน ซึ่ง

เรี ยกว่า อรูปพรหม อยู่สงู ขึ ้นไปจากรูปภพ ตามรูปศัพท์ อรูปภพ แปลว่าภพของสัตว์ที่ไม่มีรูปหรื อ
ร่างกาย มีแต่จิตอย่างเดียว ตรงกันข้ ามกับพรหมชันอสั
้ ญญีสตั ตาซึ่งมีแต่ร่างกาย ไม่มีจิต เรี ยกอีก
อย่างหนึ่งว่า อรูปาวจรสวรรค์หรื ออรูปโลกซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของพรหมโลก แบ่งเป็ น 4 ชัน้ ตามขัน้
แห่งอรูปฌาน 224
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ส างไกลยิ่งจะมีพรหมโลก 4 ชัน้ คือ
เบื อ้ งบนอั น ว่ า งเปล่ า และห่

ไตรภูมิพระร่ วงกล่าวถึงอรู ปภูมิไว้ ว่า ตังแต่
้ อกนิฎฐพรหมอรู ปภูมินนอยู
ั ้ ่สูงขึน้ ไป
อากาสานั ญ จายตนภู มิ

วิญญาณัญจายตนภูมิ อากิญจัญญายตนภูกิ และเนวสัญญานาสัญญายตน พรหมโลก 4 ชันนี
้ ้
ชื่อปั ญจฌานภูมิ พรหม 4 ชัน้ นี ้ไม่มีรูปร่ าง มีเพียงแต่จิตเท่านัน้ อยู่กลางอากาศอันเป็ นที่ว่าง
เปล่า พรหม 4 ชัน้ นีเ้ รี ยกว่าอรู ปพรหมโลก เหล่าอรู ปพรหมนีข้ ณะที่ ยัง เป็ นมนุษย์จ ะระลึก
ปรารถนาให้ กายหายไป คงอยูแ่ ต่เพียงจิต เขาจึงภาวนาและกระทาฌานขัน้ 5 นี ้อย่างสม่าเสมอ225
อรูปพรหมทัง้ 4 ชัน้ มีรายละเอียด ดังนี ้
1. อากาสานัญ จายตนภูมิ ผู้ที่ เ จริ ญ สมถกรรมฐานจนกระทั่ง ถึ ง อา
กาสานัญจายตนฌานจะได้ มาเกิดเป็ นพรหมในชันนี
้ ้ อายุพรหมจะยืนได้ 20,000 มหากัลป
2. วิญญาณัญจายตนภูมิ ผู้ที่เจริ ญสมถกรรมฐานจนถึงวิญญาณัญจาย
ตนฌานจะได้ มาเกิดเป็ นพรหมในชันนี
้ ้ อายุพรหมนันยื
้ นได้ 40,000 มหากัลป
3. อ า กิ ญ จั ญ ญ า ย ต น ภู กิ ผู้ ที่ เ จ ริ ญ ส ม ถ ก ร ร ม ฐ า น จ น ถึ ง อ า
กิญจัญญายตนฌานจะได้ มาเกิดเป็ นพรหมในชันนี
้ ้ อายุพรหมยืนได้ 60,000 มหากัลป
4. เนวสัญญานาสัญญายตน ผู้ที่เจริ ญสมถกรรมฐานจนถึงเนวสัญญา
นาสัญญายตนฌานจะได้ มาเกิดเป็ นพรหมในชันนี
้ ้ซึ่งมีสมาบัติยิ่งกว่าพรหมเทวโลกทุกแห่ง อายุ
พรหมยืนได้ 84,000 มหากัลป เมื่อพระพุทธเจ้ าเสด็จมาเกิดในโลกนี ้ อรูปพรหมทังหลายมี
้
ใจ
224

บารุง ชานาญเรือ,”การศึกษาเปรี ยบเทียบเรื่ องจักรวาลวิทยาในศาสนาไชนะและพระพุทธศาสนา
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ศรัทธาและบูชาพระพุทธเจ้ า เนื่องจากในอดีตพระองค์ได้ สะสมบุญบารมีด้วยการกระทาความดีไว้
อย่างยิ่ง ดังปรากฏเป็ นที่มาของฉัพพรรณรังสีหรื อรัศมี 6 ประการของพระพุทธเจ้ าที่เกิดจากการ
กระทาความดีตอ่ ผู้อื่นในลักษณะต่างๆ กัน
อรูปภูมิ เป็ นภูมิที่มีแต่เพียงจิตที่ยงั คงมีศรัทธาและบูชาพระพุทธเจ้ าเท่านัน้ ไม่มี
ร่างกายปรากฏ อยู่กลางอากาศที่ว่างเปล่า การปราศจากตัวตนและอาศัยอยู่ท่ามกลางอากาศที่
“ว่างเปล่า” อาจสื่อให้ เห็นถึงการปราศจากกิเลสภายนอกทุกประเภท อันมีผลจากขณะที่มีชีวิต
ได้ ปฏิบตั ิฌานอย่างสม่าเสมอจนถึงขัน้ 5 และตังปรารถนาให้
้
กายหายไป อันเป็ นการแสดงให้ เห็น
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สรรพสัตว์ทส
งั ้ หลายที่เกิดในไตรภูมิ ทัง้ ผู้มียศศักดิ์สมบัติ พระยามหาจักรพรรดิราช

ถึงการไม่ยดึ ติดต่อสังขารและกิเลสทังปวง
้

พระอินทร์ และพรหม เป็ นต้ น ล้ วนแล้ วแต่มิได้ อยู่อย่างมัน่ คงในยศศักดิ์สมบัติ ที่สุดย่อมจะต้ อง
เสื่อม ตาย และต้ องพลัดพรากจากสมบัตินนั ้ สรรพสิ่งเมื่อสิ ้นอายุขยั ก็ยงั จะต้ องวนเวียนไปมาอยู่
ในโลกทัง้ 3 คือ กามภูมิ รูปภูมิ และอรูปภูมินี ้ซึ่งเป็ นวัฎสงสารอันไม่เที่ยง 226

รูปภูมิและอรูปภูมิ

มีลกั ษณะเรี ยงซ้ อนกันขึ ้นไปจากดังรูป

226

ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 258.
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ภาพที่ 13 พื ้นที่จกั รวาลส่วนบนในไตรภูมิพระร่วง
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2.4.4 โลกุตรภูมิ

โลกุตร หมายถึง เหนือโลก พ้ นวิสยั ของโลก227 โลกุตรภูมิ

จึงหมายถึงภูมิที่อยู่เหนือโลก หรื อพ้ นวิสยั โลก ซึ่งก็คือ การนิพพานนัน่ เอง โลกุตรภูมินบั เป็ นจตุ
ภูมิ คือ ภูมิที่ 4228 เป็ น “มหานครนิพพาน” ที่กล่าวถึงในไตรภูมิพระร่วงนัน่ เอง ดังข้ อความว่า
ครั น้ ว่าได้ อ ภิ ญ ญาณอัน ชื่ ออาสวัก ขยะนัน้ ไสร้ ใจอัน ท่ อ งเที่ ย วไปในสงสารนัน้
ขาดแล้ ว สิ ้น น้ าวเอาใจต่อนิพพานเดียวไสร้ อภิญญาณอาจบาบัดรู ปสกนธ์ 25 เพทนา
สกนธ์ 5 อัน สัญญาสกนธ์ 20 สังขารสกนธ์ 4 วิญญาณสกนธ์ 12

ห้ าจาพวกนี ้
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ชื่อปั ญจสกนธ์แล อภิญญาณอันชื่ออาสวักขยญาณ หากบาบัดมุลทินทังหลายแลพาไปสู
ไสร้ จักกล่าวให้ ร้ ู แท้ ยากนักหนา229 …ถึงนครนิพพานอันประเสริ ฐยิ่งภูมิทงหลาย
ั้
3 นี ้แล

ทัง้ อนัน ตจักรวาล อันเป็ นเอกาทสมกัณฑ์ จ บโดยสังเขปแล

ผู้ใ ดจะถึงแก่ ม หานคร

นิพพานนันบ่
้ ร้ ู ฉิบหาย บ่มิร้ ู แปรปรวนไปมา แลฝูงสัตว์ทงหลายอยู
ั้
่ในไตรภูมินี ้แล230

นิพพานหรื อ “มหานครนิพพาน” ในไตรภูมิพระร่วงใช้ คาเรี ยกให้ มีลกั ษณะคล้ าย
ดังเป็ นสถานที่ที่มนุษย์สามารถเดินทางไปถึงได้ “นิพพาน” คือ ความดับโดยสิน้ เชิง หมายถึง
ดับกิเลสและความทุกข์เป็ นโลกุตรธรรม และเป็ นจุดหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา 231 แท้ จริ งแล้ ว
ในพุทธศาสนาเถรวาทไม่มีดินแดนพิเศษ ไม่มีชีวิตนิรันดรในดินแดนบรมสุข ไม่มีภพอันเป็ นที่อยู่
ของพระอรหันต์หลังดับขันธปรินิพพานซึง่ แสดงว่านิพพานไม่ใช่ภพชนิดหนึ่ง นิพพานจึงเป็ นคาที่ใช้
เรี ยกภาวะของการหลุดพ้ นหรื อดับของกิเลสและขันธ์ จึงไม่มีตวั ตนหรื อองค์ประกอบใดให้ ลดทอน

227

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, 1044.

228

คณะทางานโครงการรวบรวมวรรณกรรมอาเซี่ยนไทย, “คาบรรยายสัมมนาเรื่องไตรภูมิกถา หรือไตรภูมิ

พระร่วง.” เอกสารคาบรรยายสัมมนาเรื่องไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระร่วง, 2526.
229

ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 258.

230

เรื่องเดียวกัน, 267.

231

ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์ ศาสนาสากล, 382.
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ได้ อีก232 แต่หากมองในแง่ระดับจิตใจ นิพพานจะเป็ นโลกุตรภูมิหรื ออปริ ยาปั นนภูมิซึ่งเป็ นระดับ
จิตใจของพระอริยบุคคลที่พ้นจากโลกิยภูมิ 3 (ขุ.ป.31/72/121-122)233
นิพพานมี 3 ชื่อ คือ สุญญตนิพพาน มิตรนิพพาน อัปปณิหิตนิพพาน ไตรภูมิ
พระร่วงกล่าวถึงนิพพานสมบัตวิ า่ เป็ นสิ่งที่สนุก มีความสุขหาสิ่งใดเปรี ยบเทียบมิได้ ไม่เสื่อม ไม่แก่
ไม่ตาย ไม่ฉิบหาย ไม่ร้ ู จกั การพลัดพราก เป็ นสิ่งที่ดีเลิศกว่าสมบัติมนุษยโลก เทวโลก และพรหม
โลก นิพพานนันแบ่
้ งได้ 2 ชนิด ได้ แก่ อุปาทิเสสนิพานธาตุ คือ ผู้ที่ดบั กิเลสสิ ้น แต่ยงั มีขนั ธ์ 5 และ
อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ คือ ผู้ที่ดบั กิเลสและขันธ์ 5 ได้ ทงหมด
ั้
ไตรภูมิพระร่วงกล่าวว่าผู้มีปัญญา
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ส พพานซึง่ จะมัน่ คง ไม่มีวนั เสื่อมสูญ ไม่มีสิ่งใดที่ดีกว่าการบรรลุถึงการ
เที่ยง และบรรลุถึงมหานครนิ

ควรคานึงถึงเรื่ องอนิจจังสงสาร และเร่งกระทาบุญและตังอยู
้ ใ่ นธรรมเพื่อจะได้ พ้นจากสงสารอันไม่
นิพพาน234 พระพุทธเจ้ าเมื่อเสด็จบรรลุถึงนิพพาน 3 ประการ คือ กิเลสนิพพาน สกนธนิพพาน
ธาตุนิพพาน พระพุทธเจ้ าเข้ าสูพ่ ระปรินิพพานในวันเพ็ญเดือน 6 ใต้ ต้นพระศรี มหาโพธิ์
ไตรภูมิพระร่วงกล่าวถึงหนทางซึ่งจะไปสู่นิพพานไว้ ว่ามี 8 หนทาง คือ โสดาปั ตติ
มรรค โสดาปั ตติผล สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหัตตมรรค
และอรหัตตผล ผู้ต้องการไปถึงมหานครนิพพานนัน้ จะต้ องตังความปรารถนาเพื
้
่อให้ ถึงนิพพาน
และได้ ก ระท าบุญ บารมี แ สนมหากัล ป์ นครนิ พ พานประเสริ ฐ ยิ่ง กว่าภูมิ ทัง้ 3 และทัง้ อนัน ต
จักรวาล ผู้ใดถึงมหานครนิพพานจะไม่ร้ ูจกั ฉิบหาย ไม่ร้ ูจกั เปลี่ยนแปลง235
นิ พ พานในไตรภูมิ พ ระร่ ว งถูก กล่า วถึ ง ว่า เป็ น “มหานครนิ พ พาน” การเรี ย ก
นิพพานว่าเป็ น “เมืองที่ยิ่งใหญ่” เป็ นเมืองที่มีอยูซ่ งึ่ สามารถเดินทางไปถึงได้ นนั ้ ผู้เขียนน่าจะตังใจ
้
ให้ ผ้ อู ่านและผู้ฟังเข้ าใจและจินตภาพถึงคาว่านิพพานได้ ง่ายขึ ้น เพราะนิพพานซึ่งเป็ นนามธรรม
เป็ นสิ่งที่อธิบายให้ เข้ าใจได้ ยาก แต่มิได้ หมายความว่าผู้ประพันธ์เข้ าใจว่านิพพานเป็ น “สถานที่”
เพราะนอกจากการปรากฏคาเรี ยก “มหานครนิพพาน” แล้ ว ในส่วนอื่นๆ ที่อธิบายถึงการนิพพานก็
ยังคงอธิ บายถึง “นิพ พานสมบัติ” ว่าเป็ นภาวะหนึ่งมิใช่อธิ บายในลักษณะการเป็ นสถานที่หรื อ
232

วัชระ งามจิตรเจริ ญ,พุทธศาสนาเถรวาท, 56.

233

เรื่องเดียวกัน, 54.

234

ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 253.

235

เรื่องเดียวกัน, 267.
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ดินแดนใดดินแดนหนึง่ ดังนันการที
้
่ไตรภูมิพระร่วงกล่าวถึงนิพพานดังเป็ นดินแดนหรื อเป็ นเมืองที่
มนุษย์ทกุ คนสามารถเดินทางบรรลุไปถึงได้ โดยบอกวิธีหรื อชี ้แนะแนวทางการปฏิบตั ิฌานเพื่อการ
เดิ น ทางให้ บรรลุยัง ดิ น แดน “นิ พ พาน” นี ไ้ ด้ นัน้ ลัก ษณะการกล่ า วถึ ง ดิ น แดนในลัก ษณะ
บุคลาธิษฐานเช่นนี ้ จึงทาให้ “นิพพาน” อันเป็ นสิ่งที่ยากแก่การรับรู้ เข้ าใจได้ ง่ายขึ ้นในความรู้ สึก
นึกคิดของผู้อา่ น
ไตรภูมิ พ ระร่ วงแสดงให้ เ ห็นความสุขอันเป็ นเป้ าหมายในชี วิ ตของมนุษย์ ที่ ม นุษ ย์
สามารถเลือกได้ ใน 3 ระดับ คือ
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สวงนาเสนอความสุขในภาพของสุคติภูมิ เพื่อให้เป็ นเป้าหมายของผู้อ่าน
ไตรภูมิพระร่

1. กามสุข ความสุขที่ เกิ ดจากการเสพกามคุณ คือ รู ป เสี ยง กลิ่น รส สัม ผัส และ
ธรรมารมณ์

ซึง่ เต็มไปด้ วยความสุขต่างๆ ทางกามสุข

2. ฌานสุข ความสุขที่เกิดจากฌาน คือ รู ปฌาน 4 และอรู ปฌาน ไตรภูมิพระร่ วง
นาเสนอความสุขสงบที่จะได้ รับจากการปฏิบตั ฌ
ิ านเมื่อบรรลุยงั รูปภูมิและอรูปภูมิ
3. นิพพานสุข ความสุขคือนิพพาน คือความสงบระงับของขันธ์ 5 นิพพานสุขต่าง
จากกามสุขและฌานสุขซึ่งยังมีสญ
ั ญาและเวทนาอยู่ ไตรภูมิพระร่วงกล่าวว่านิพพานเป็ นบรมสุข
ที่หาสุขใดเปรี ยบมิได้ เป็ นความสุขสงบที่แท้ จริ ง หลุดพ้ นจากการเวียนว่ายตายเกิดอันเป็ นเหตุ
แห่งทุกข์
วัฎสังสารของมนุษย์ที่เวียนว่ายตายเกิดในจักรวาลของไตรภูมิพระร่วงนันแสดงให้
้
เห็น
แนวทางในการเลื อกเป้าหมายของชี วิตไว้ กล่าวคือ เมื่ อมนุษย์ เกิ ดขึน้ มาในจักรวาล มนุษ ย์
สามารถเลือกกระทาบาปหรื อบุญได้ หากกระทาบาปย่อมส่งผลให้ เมื่อเสียชีวิตต้ องไปรับโทษหรื อ
ทนทุกข์ทรมานในแดนจตุรบายหรื อรับความยากลาบากในการเกิดเป็ นมนุษย์ และถ้ าหากกระทา
บุญย่อมจะได้ รับสุขทังในขณะเป็
้
นมนุษย์และไปเสวยสุขยังฉกามาพจรภพ หรื อฌานสุขในรูปภูมิ
หรื ออรู ปภูมิ หากแต่การเวียนว่ายตายเกิดในไตรภูมิ คือ กามภูมิ รู ปภูมิ และอรู ปภูมินนั ้ ไตรภูมิ
พระร่วงกล่าวว่ามิใช่สขุ ที่เที่ยงแท้ นิพพานสุข จึงเป็ นความสุขที่ม่งุ ให้ ผ้ อู ่านปรารถนา เมื่อต้ องการ
หลีกหนีจากความทุกข์ทรมานในจตุรบาย และพบว่าแม้ ความสุขในกามสุข และฌานสุข ก็มิเที่ยง
แท้ ภาพของความทุกข์สขุ ในภูมิทงหลายในไตรภู
ั้
มิพระร่วงจึงถูกสร้ างขึ ้นมาเพื่อให้ ผ้ อู ่านซึ่งอยู่ใน

282

มนุสสภูมิอันเป็ นจุดศูนย์กลางในการขับเคลื่อนการเวียนว่ายต่ายเกิดในสังสารวัฏ ได้ เห็นภาพ
เข้ าใจ กาหนดเป้าหมายของชีวิต และเลือกแนวทางชีวิตของตนให้ เป็ นไปในสังสารวัฏของการ
เวียนว่ายตายเกิดในจักรวาลแห่งนี ้
ลักษณะจักรวาลในไตรภูมิพระร่วง อันประกอบไปด้ วย กามภูมิ รูปภูมิ อรูปภูมิ และโล
กุตรภูมินนั ้ นรกภูมิอนั เป็ นภูมิที่ทกุ ข์ทรมานและเลวร้ ายที่สดุ ถูกสร้ างให้ เกิดเป็ นภาพแรกที่ชดั เจน
ที่สุดในใจผู้อ่าน ทาให้ ผ้ อู ่านเห็นถึงจักรวาลอีกส่วนหนึ่งที่มิสามารถเห็นเองได้ ในขณะที่ยงั มีชีวิต
อยู่ ภาพความทุกข์ทรมานที่รุนแรงร้ ายกาจอันเป็ นผลจากการกระทาบาปต่างๆ เมื่อครัง้ ยังมีชีวิต

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ระบบชัดเจน เห็นภาพอย่สางเป็ นจริ งเป็ นจัง ภาพของนรกในฐานะส่วนหนึ่งของจักรวาลจึงนับเป็ น

ภาพของภูมิในส่วนที่อยู่ใต้ พืน้ ดินนี ้จึงนับเป็ นสิ่งที่น่าสนใจ ใคร่ ร้ ู และยิ่งผู้เขียนสร้ างภาพให้ เป็ น
ส่วนที่สาคัญที่สดุ มีอิทธิพลที่สดุ เป็ นกุศโลบายที่ผ้ ปู กครองใช้ เป็ นเครื่ องมือสื่อให้ เกิดภาพในใจแก่

ผู้อ่า น การลงโทษที่ รุ น แรงที่ สุด ถูก นาเสนอก่ อ น จากนัน้ จึง กล่า วถึ ง เปรตภูมิ อสูร กายภูมิ
เดรัจฉานภูมิ ซึง่ ทุคติภูมิเหล่านี ้ก็แสดงให้ เห็นถึงความทุกข์ทรมานต่างๆ อันเป็ นผลเกิดจากเหตุคือ
กรรมที่ได้ เคยกระทาไว้ ในขณะเป็ นมนุษย์ ภาพของสุคติภูมิที่เจริ ญขึ ้นถูกนาเสนอเพื่อแสดงให้
เห็นถึงผลบุญที่ได้ กระทาในขณะมีชีวิตอยู่อนั จะนาไปสู่ความสุขทางกามสุขที่สมบูรณ์แบบ รูปภูมิ
และอรูปภูมิ เป็ นภาพของภูมิที่เป็ นสุขจากการปฏิบตั ิฌานภาวนา เป็ นความสุขสงบไม่ยึดติดกับ
ความสุขทางกามใดๆ และโลกุตรภูมิ ภาพที่ถูกนาเสนอว่าเป็ นความสุขสงบอันแท้ จ ริ ง ที่มิ ต้อง
กลับมาเวียนว่ายต่ายเกิดในไตรภูมิอีก การบรรลุถึงโลกุตรภูมิเป็ นเพียงหนทางเดียวที่จะหยุดวัฎ
สงสาร ทาให้ มนุษย์ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้ ว ดังนันไตรภู
้
มิพระร่ วงจึงนาเสนอภาพของ
จักรวาลเพื่อจูงใจให้ ผ้ อู า่ นปฏิบตั ใิ นสิ่งอันพึงประสงค์และหยุดประพฤติปฏิบตั ิสิ่งที่มิควรกระทา ซึ่ง
วิธีการดังกล่าวมีลกั ษณะตรงกับทฤษฎีการปรับพฤติกรรมในทางจิตวิทยาที่เรี ยกว่า “การเสนอตัว
แบบ” (Modeling)
พฤติกรรมหรื อการกระทาของมนุษย์นนเกิ
ั ้ ดขึ ้นจากสิ่งเร้ าภายในตัวของบุ คคลซึ่งเป็ น
ตัวกระตุ้นให้ แสดงพฤติกรรม ทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางสังคม (Social Learning

Theory) ของแบน

ดูรา นักพฤติกรรมนิยมชาวอเมริ กนั กล่าวถึงการเรี ยนรู้ โดยการให้ ตวั แบบ (Learning
Modeling)

Through

โดยผู้เรี ยนจะเลียนแบบจากตัวแบบและการเลียนแบบนีเ้ ป็ นกระบวนการที่เ กิดขึน้

อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยการสังเกตพฤติกรรมของตัวแบบซึ่งรวมถึงการสังเกตการตอบสนองและ
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ปฏิกิริยาต่างๆ ของตัวแบบ สภาพแวดล้ อมของตัวแบบ ผลกรรมที่เกิดขึ ้นจากการกระทาหรื อการ
ปฏิบตั ขิ องตัวแบบ คาบอกเล่าเกี่ยวกับตัวแบบ ความน่าเชื่อถือของตัวแบบ ความมีชื่อเสียงของตัว
แบบ ผลจากการสัง เกตจะท าให้ ผ้ ูสัง เกตสามารถเลี ย นแบบพฤติก รรมของตัว แบบหรื อ เกิ ด
พฤติกรรมใหม่ๆ ได้ ทาให้ ไ ม่ต้องลองผิดลองถูกซึ่ง มีบทบาทสาคัญต่อการเรี ยนรู้ เป็ นอย่างยิ่ง
แบนดูรา กล่าวว่า มนุษย์สามารถเรี ยนรู้ จากตัวแบบ (The

Modeling)

จากประสบการณ์ของ

ตนเองและจากการบอกเล่าของบุคคลอื่น ตัวแบบที่แสดงพฤติกรรมนันมี
้ ทงตั
ั ้ วแบบที่มีชีวิตจริ ง
(Live Models)

และตัวแบบรู ปสัญลักษณ์ (Symbolic

Models) เช่น

ตัวแบบภาพพยนตร์
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ส ษย์จึงได้ รับอิทธิพลจากการสังเกตพฤติกรรมและผลของการแสดง
พฤติกรรมส่วนใหญ่ของมนุ

ตัวแบบทางโทรทัศน์ ฯลฯ มนุษย์สามารถเรี ยนรู้ จากการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลอื่น ดังนัน้
พฤติกรรมของบุคคลอื่ น การบาบัดพฤติกรรมที่ ไ ม่พึง ประสงค์หรื อเสริ ม สร้ างพฤติกรรมที่ พึง
ประสงค์ส ามารถสร้ างให้ เ กิดขึน้ ได้ โดยการจัดสถานการณ์ ให้ เกิ ดการเรี ยนรู้ โดยอาศัยตัวแบบ
การเรี ยนรู้ที่ได้ จากการสังเกตและผลของการให้ ตวั แบบจะทาให้ ผ้ สู งั เกตเกิดพฤติกรรมใหม่ที่ไม่เคย
เกิดมาก่อน ช่วยเพิ่มพฤติกรรมที่พึงประสงค์หรื อระงับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของผู้สงั เกตและ
ช่ว ยให้ พ ฤติก รรมของผู้สัง เกตที่ เ คยเรี ย นรู้ มาก่ อ นแล้ ว มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะแสดงออกมา เทคนิ ค
การเสนอตัวแบบนี ้เป็ นเทคนิคที่ใกล้ เคียงกับวิถีชีวิตตามธรรมชาติของมนุษย์ จึงมีแนวโน้ มที่จะ
ลอกเลียนแบบซึ่งกันและกันอยู่แล้ ว แบนดูราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนนันไม่
้ ได้
เป็ นผลมาจากการปฏิ สัม พัน ธ์ กับ สภาพแวดล้ อ มเท่า นัน้ แต่ยัง ขึน้ อยู่กับ ปั จ จัย ส่ ว นบุค คลที่
ประกอบด้ วยความคิดและความรู้ สึกอีกด้ วย การเสนอตัวแบบจะทาให้ บุคคลเกิดความคาดหวัง
ถึงผลที่จะเกิดขึน้ บางอย่าง ซึ่งจะส่งผลทาให้ บุคคลตัดสินใจที่จะแสดงพฤติกรรม หรื อไม่แสดง
พฤติกรรม แบนดูรากล่าวว่าตัวแบบนัน้ มีผลต่อพฤติกรรมของบุคคล 3 ด้ าน คือ ช่วยให้ บุคคล
เรี ยนรู้พฤติกรรมใหม่ๆ หรื อทักษะใหม่ๆ ช่วยให้ เกิดการระงับ (Inhibition) หรื อการยุติการระงับ
(Disinhibition)

การแสดงพฤติกรรมของผู้ที่สงั เกตตัวแบบได้ และช่วยให้ พฤติกรรมที่เคยได้ รับ

การเรี ยนรู้มาแล้ วมีโอกาสแสดงออก หรื อแสดงออกเพิ่มมากขึ ้น236 กระบวนการการเสนอตัวแบบ
มีลกั ษณะดังนี ้
236

สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต,ทฤษฎีและเทคนิคการปรั บพฤติกรรม (กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์จฬุ าลงกรณ์
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A

B1

B

C

การเสนอตัวแบบ

ความคิดหรือความรู้สกึ
ของผู้สงั เกตตัวแบบ

พฤติกรรมที่
แสดงออก

ผลกรรม

ภาพที่ 14 กระบวนการการเสนอตัวแบบในไตรภูมิพระร่วง
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ส คคลซึ่งเป็ นตัวกระตุ้นให้ แสดงพฤติกรรมซึ่งเป็ นกระบวนการทาง
จากสิ่ ง เร้ าภายในตัว ของบุ
ทฤษฎีทางจิตวิทยานี ้ช่วยชี ้ให้ เห็นว่าพฤติกรรมหรื อการกระทาของมนุษย์นนเกิ
ั ้ ดขึน้

จิ ต วิท ยา

เมื่ อพิ จ ารณาจากทฤษฎี ทางจิ ต วิท ยาดัง กล่า วนี จ้ ึง พบว่าไตรภูมิ พ ระร่ ว งนับเป็ น

เครื่ อ งมื อ ที่ ถูก สร้ างขึน้ มาเพื่ อ เป็ นเครื่ อ งมื อ ทางจิ ต วิ ท ยาที่ ใ ช้ เ พื่ อ ควบคุม และเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมของคนในสังคมให้ มีลกั ษณะอันพึง ประสงค์ตามที่ผ้ ูปกครองซึ่งเป็ นผู้ประพันธ์ ไตรภูมิ
พระร่วงขึ ้นต้ องการ แม้ พญาลิไทยจะกล่าวไว้ ว่ามีพระราชประสงค์ในการแต่งไตรพระร่วงขึ ้นเพื่อ
เผยแพร่ ศาสนา และมิ ได้ ระบุว่าพระราชนิพ นธ์ ไ ตรภูมิ พ ระร่ วงขึน้ เพื่ อปรั บเปลี่ ยนหรื อควบคุม
พฤติกรรมของคนในสังคม หากแต่เมื่อพิจารณาตามหลักทฤษฎีการปรับพฤติกรรม โดยใช้ เทคนิค
การเสนอตัวแบบ (Modeling) ไตรภูมิพระร่ วงก็มีลกั ษณะเป็ นดังตัวแบบที่พญาลิไทยรวบรวม
ข้ อมูลมาประพันธ์ขึ ้นเพื่อสร้ างให้ ผ้ อู ่านเกิดความสนใจ รู้ สึกและคิดทบทวนถึงการกระทาของตน
เพื่อให้ ผ้ ูอ่านเกิดความคาดหวัง ถึงผลที่จะเกิด ขึน้ เมื่อเสียชีวิตไปแล้ ว ซึ่งความคาดหวังถึงผลที่
เกิดขึ ้นนี ้จะส่งผลทาให้ บคุ คลตัดสินใจเลือกที่จะทาในสิ่งที่เรี ยกว่า “บุญ” หรื อ “บาป” หรื อกาหนด
เป้าหมายในชีวิตให้ เป็ นไปตามที่ประสงค์ ภาพความทุกข์ทรมานจากการถูกลงโทษของสัตว์นรก
การได้ รับทุกข์ทรมานในเปรตภูมิ การมีความเป็ นอยู่ที่ยากลาบากในเดรัจฉานภูมิ และการได้ รับ
ความทุกข์ทรมานจากร่างกายในอสูรกายภูมิ เป็ นภาพต้ นแบบที่ทาให้ ผ้ อู ่านสะพรึงกลัว ภาพการ
ดารงอยูใ่ นมนุสสภูมิซงึ่ มีความเจริญขึ ้น มีทางเลือกในชีวิตระดับหนึ่ง มีความทุกข์อนั เกิดจากผลที่
เคยกระทาบาปกรรมไว้ ในอดีตด้ วยเหตุตา่ งๆและมีความสุขในระดับสามัญชน คือ กิน อยู่ สืบพันธุ์
มหาวิทยาลัย, 2550), 253 – 254.
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หรื อเกิดเป็ นผู้มีบญ
ุ ดังเรื่ องราวของบุคคลต่างๆ เช่น เรื่ องราวของพระเจ้ าอโศก โชติกเศรษฐี พระ
มหาจักรพรรดิ

ภาพของความสุขสมบูรณ์บนสวรรค์ คือ การมีความสุขตามบุญ ไม่ต้องดิ ้นรน

กับชีวิต มี อาหารทิพ ย์ อยู่ในสถานที่สวยงาม เต็มไปด้ วยความสุขทางกามอย่างแท้ จริ ง ภาพ
ความสุขสงบในรูปภูมิและอรูปภูมิการซึ่งเป็ นความสุขที่มิได้ ยึดติดกับกิเลสทางกามต่างๆ มีความ
สงบนิ่ง มีโอกาสในการเวียนว่ายต่ายเกิดอันเป็ นทุกข์ลดน้ อยลง และการนิพพาน คือ บันไดสูงสุด
ในการหลุดพ้ นจากกิเลสต่างๆ หลุดพ้ นจากการเวียนว่ายตายเกิดอันเป็ นทุกข์ ไปสู่สถานที่อนั เป็ น
บรมสุขตลอดไป ภาพของความสุขสงบอย่างแท้ จริ งในโลกกุตรภูมิอนั มีภาพของพระพุทธเจ้ าเป็ น
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สบเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในสังคมให้มีลกั ษณะอันพึงประสงค์และ
แนวทางจิตวิทยาในการปรั

ต้ นแบบที่ น่าเชื่อถื อศรัทธานัน้ ภาพต้ นแบบที่ ปรากฏในไตรภูมิพระร่ วงทัง้ หมดจึงเป็ นไปตาม
ระงับพฤติกรรมไม่พงึ ประสงค์ พระยาลิไทยจึงใช้ ไตรภูมิพระร่วงเป็ น “ต้ นแบบ” ใช้ เผยแผ่ศาสนา
ปลูกฝั งและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในสังคม วิธีการใช้ เทคนิคการเสนอตัวแบบให้ กบั ผู้อ่านนี ้
จึงนับว่าพระองค์ใช้ จิตวิทยาอันแยบยลในการปกครองประชาชนของพระองค์
ไตรภูมิ พ ระร่ วงจึง มิ ใ ช่หนัง สื อธรรมดา ภาพของจักรวาลที่ พ ระองค์น าเสนอโดย
รวบรวมข้ อมูลจากแหล่งความรู้ตา่ งๆ นอกจากจะเป็ นการเน้ นย ้าแนวความคิดความเรื่ อง “ไตรภูมิ”
ที่นา่ จะปรากฏอยูแ่ ล้ วในสังคมขณะนันให้
้ ชดั เจนเป็ นระบบเป็ นจริ งเป็ นจังยิ่งขึ ้นแล้ ว การอ้ างอิงถึง
แหล่งข้ อมูลต่างๆ ยังเป็ นการสร้ างความน่าเชื่อถื อให้ กับแนวความคิดจักรวาลวิทยาที่ปรากฏใน
“ไตรภูมิพระร่ วง” ด้ วย ไตรภูมิพระร่วงวาดภาพจักรวาลให้ เกิดขึ ้นในใจผู้อ่าน ตอบปั ญหาในเชิง
อภิปรัชญา รวมทังให้
้ ข้อมูล โน้ มน้ าวจิตใจให้ ผ้ อู ่านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ เป็ นไปตามครรลองที่
พึงประสงค์ โดยเลือกกาหนดพฤติกรรมที่กระทาอยู่ในปั จจุบนั ได้ ด้วยตัวเอง มิใช่การบีบบังคับ
ความเป็ นระบบ น่าเชื่อถือศรัทธาของไตรภูมิพระร่วง จึงเป็ นเครื่ องมือสาคัญที่พระยาลิไทยใช้ เพื่อ
สั่ง สอน อบรม และปกครองประชาชนของพระองค์ ใ ห้ ป ระพฤติป ฎิ บัติใ นแนวทางที่ พ ระองค์
ประสงค์ และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข การใช้ หลักจิตวิทยาอันลึกซึ ้งแยบยลนี ้จึงเป็ นส่วน
สาคัญที่ทาให้ ไตรภูมิพระร่วงมีอิทธิพลในสังคมไทยสืบมาจนถึงปั จจุบนั
2.5 การสิน้ สุดของจักรวาล สุริยสูตร แห่งอังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต
พระสุตตันตปิ ฎก กล่าวว่าจักรวาลนันจะประลั
้
ยไปด้ วยไฟเท่านัน้ โดยกล่าวถึงเมื่อจักรวาลประลัย
ด้ วยไฟไว้ ว่าจะเกิดความแห้ งแล้ งอย่างหนัก บนท้ องฟ้าจะมีดวงอาทิตย์ขึ ้นทีละดวงๆ จนกระทัง่ 7
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ดวง ความร้ อนจากดวงอาทิ ต ย์ เ ผาผลาญสิ่ ง ทัง้ หลายในจัก รวาลพิ น าศมี แ ต่ค วามมื ด มิ ด237
ดังความว่า
ดูกรภิกษุทงหลาย
ั้
ขุนเขาสิเนรุ โดยยาว ๘๔,๐๐๐ โยชน์ โดยกว้ าง ๘๔,๐๐๐ โยชน์
หยัง่ ลงใน มหาสมุทร ๘๔,๐๐๐ โยชน์ สูงจากมหาสมุทรขึ ้นไป ๘๔,๐๐๐ โยชน์ มีกาลบาง
คราวที่ฝนไม่ตกหลายปี หลายร้ อยปี หลายพันปี หลายแสนปี เมื่อฝนไม่ตก พืชคาม ภูต
คามและติณชาติที่ใช้ เข้ ายา ป่ าไม้ ใหญ่ ย่อมเฉา เหี่ยวแห้ ง เป็ นอยู่ไม่ได้ ฉันใด สังขารก็ฉัน
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นัน้ เป็ นสภาพไม่เที่ยง ไม่ยงั่ ยืน ไม่น่าชื่นชม นี ้เป็ นกาหนดควรเบื่อหน่าย ควรคลายกาหนัด

กาลนาน พระอาทิตย์ดวงที่ ๒ ปรากฏเพราะพระอาทิตย์ดวงที่ ๒ ปรากฏ แม่นา้ ลาคลอง
ทัง้ หมด ย่อมงวดแห้ ง ไม่มีนา้ ฉันใด สังขารก็ฉันนัน้ เป็ นสภาพไม่เที่ ยง ควรหลุดพ้ น ฯ
ดูกรภิกษุทงหลาย
ั้
ในกาลบางครัง้ บางคราว โดยล่วงไปแห่งกาลนาน พระอาทิตย์ ดวงที่ ๓
ปรากฏ เพราะอาทิตย์ดวงที่ ๓ ปรากฏ แม่น ้าสายใหญ่ๆ คือ แม่น ้าคงคา ยมุนา อจิรวดี
สรภู มหี ทังหมดย่
้
อมงวดแห้ ง ไม่มีนา้ ฉันใด ดูกรภิกษุทงหลาย
ั้
สังขารทังหลายก็
้
ฉันนัน้
เป็ นสภาพไม่เที่ยง ควรหลุดพ้ น ฯ ดูกรภิกษุทงหลาย
ั้
ในกาลบางครัง้ บางคราว โดยล่วง
ไปแห่งกาลนานพระอาทิตย์ดวงที่ ๔ ปรากฏ เพราะพระอาทิตย์ดวงที่ ๔ ปรากฏ แม่น ้าสาย
ใหญ่ๆ ที่ไหลมารวมกันเป็ นแม่นา้ ใหญ่ คือแม่นา้ คงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู มหี ทัง้ หมด
ย่อมงวดแห้ ง ไม่มีน ้า ฉันใด ดูกรภิกษุทงหลาย
ั้
สังขารทังหลายก็
้
ฉันนัน้ เป็ นสภาพไม่เที่ยง
ควรหลุดพ้ น ฯ ดูกรภิกษุทงหลาย
ั้
ในกาลบางครัง้ บางคราว โดยล่วงไปแห่งกาลนาน พระ
อาทิตย์ ดวงที่ ๕ ปรากฏ เพราะพระอาทิ ตย์ ดวงที่ ๕ ปรากฏ นา้ ในมหาสมุทร ลึก ๑๐๐
โยชน์ ก็ดี ๒๐๐ โยชน์ ก็ดี ๓๐๐ โยชน์ ก็ดี ๔๐๐ โยชน์ ก็ดี ๕๐๐ โยชน์ ก็ดี ๖๐๐ โยชน์ ก็ดี
๗๐๐ โยชน์ก็ดี ย่อมงวดลงเหลืออยู่เพียง ๗ ชัว่ ต้ นตาลก็มี ๖ ชัว่ ต้ นตาลก็มี ๕ ชัว่ ต้ นตาล
ก็มี ๔ ชั่วต้ นตาลก็ มี ๓ ชั่วต้ น ตาลก็ มี ๒ ชั่วต้ น ตาลก็ มี ชั่วต้ นตาลเดีย วก็มี แล้ วยังจะ
เหลืออยู่ ๗ ชั่วคน ๖ ชั่วคน ๕ ชั่วคน ๔ ชั่วคน ๓ ชั่วคน ๒ ชั่วคน ชั่วคนเดียว ครึ่ งชั่วคน
เพียงเอว เพียงเข่า เพียงแค่ข้อเท้ า เพียงในรอยเท้ าโค ดูกรภิกษุทงั ้ หลาย น ้าในมหาสมุทร
237
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ยังเหลืออยู่เพียงในรอยเท้ าโคในที่นนๆ
ั ้ เปรี ยบเหมือนในฤดูแล้ ง เมื่อฝนเมล็ดใหญ่ๆ ตกลง
มา นา้ เหลืออยู่ในรอยเท้ าโคในที่ นัน้ ๆ ฉะนัน้ เพราะพระอาทิ ตย์ ดวงที่ ๕ ปรากฏ นา้ ใน
มหาสมุทรแม้ เพี ยงข้ อนิ ว้ ก็ไ ม่มี ฉันใด ดูกรภิ ก ษุ ทัง้ หลาย สังขารทัง้ หลายก็ฉันนัน้ เป็ น
สภาพไม่เที่ยง ควรหลุดพ้ น ฯ ดูกรภิกษุทงหลาย
ั้
ในกาลบางครัง้ บางคราว โดยล่วงไปแห่ง
กาลนานพระอาทิตย์ดวงที่ ๖ ปรากฏ เพราะพระอาทิตย์ดวงที่ ๖ ปรากฏ แผ่นดินใหญ่ นี ้
และขุนเขาสิเนรุ ย่อมมีกลุ่มควันพลุ่งขึ ้น เปรี ยบเหมือนนายช่างหม้ อเผาหม้ อที่ ปั น้ ดีแล้ ว
ย่อมมีกลุ่มควันพลุ่งขึน้ ฉะนัน้ ดูกรภิกษุทงั ้ หลาย สังขารทังหลายก็
้
ฉันนัน้ เป็ นสภาพไม่
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ส
เที่ยง ควรหลุดพ้ น ฯ ดูกรภิกษุทงหลาย
ั้
ในกาลบางครัง้ บางคราว โดยล่วงไปแห่งกาลนาน

สิเนรุ ไฟจะติดทัว่ ลุกโชติช่วง มีแสงเพลิงเป็ นอันเดียวกัน เมื่อแผ่นดินใหญ่และขุนเขาสิเนรุ

ไฟเผาลุกโชน ลมหอบเอาเปลวไฟฟุ้งไปจนถึงพรหมโลก เมื่อขุนเขาสิเนรุ ไฟเผาลุกโชน
กาลังทะลาย ถูกกองเพลิงใหญ่ เผาท่วมตลอดแล้ ว ยอดเขาแม้ ขนาด ๑๐๐ โยชน์ ๒๐๐
โยชน์ ๓๐๐ โยชน์ ๔๐๐ โยชน์ ๕๐๐ โยชน์ ย่อมพังทะลาย เมื่อแผ่นดินใหญ่และขุนเขา
สิเนรุ ถกู ไฟเผาผลาญอยู่ย่อมไม่ปรากฏขี ้เถ้ าและเขม่า เปรี ยบเหมือนเมื่อเนยใสหรื อน ้ามัน
ถูก ไฟเผาผลาญอยู่ ย่ อ มไม่ ป รากฏขี เ้ ถ้ า และเขม่า ฉะนัน้ ดูก รภิ ก ษุ ทัง้ หลาย สัง ขาร
ทัง้ หลายก็ฉันนัน้ เป็ นสภาพไม่เที่ ยง ไม่ยั่งยืน ไม่น่าชื่ นชม ควรจะเบื่ อหน่าย ควรคลาย
กาหนัด ควรหลุดพ้ น ในสังขารทังปวง
้
ดูกรภิกษุทงหลาย
ั้
ในข้ อนัน้ ใครจะรู้ ใครจะเชื่อว่า
แผ่นดินนี ้และขุนเขาสิเนรุ จกั ถูกไฟไหม้ พินาศไม่เหลืออยู่ นอกจากอริ ยสาวกผู้มีบทอันเห็น
แล้ ว (โสดาบัน) ฯ238

พระไตรปิ ฎกจะไม่มีข้อความที่กล่าวถึงการประลัยด้ วยน ้าและลม

การประลัยด้ วย

น ้าและลมมีรายละเอียดในอรรถกถา ฎีกา และคัมภีร์สมัยหลังเท่านัน้ 239 คัมภีร์วิสทุ ธิมรรคกล่าว
ไว้ ว่าจักรวาลจะประลัยด้ วยไฟ น ้า และลม ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป อภิธัมมัตถวิภาวินี กล่าว
ว่าจักรวาลจะประลัยด้ วยไฟมากกว่าประลัยด้ วยน ้าและลม คือ ประลัยด้ วยไฟ 7 ครัง้ ติดต่อกัน ใน

เถรวาท”, 188.

238

สุริยสูตร แห่งอังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต พระสุตตันตปิ ฎก เล่มที่ 15
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ครัง้ ที่ 8 จึงจะประลัยด้ วยน ้า 1 ครัง้ หมุนเวียนไปอย่างนี ้จนครบ 8 รอบ ครัง้ ที่ 8 ของรอบที่ 8 จึงจะ
ประลัยด้ วยลม 1 ครัง้ ดังนันใน
้ 8 รอบ จักรวาลจะประลัยด้ วยไฟ 56 ครัง้ ประลัยด้ วยน ้า 7 ครัง้
และประลัยด้ วยลม 1 ครัง้ รวม 8 รอบ จักรวาลประลัย 64 ครัง้ 240
คัมภีร์วิสทุ ธิมรรค กล่าวถึงการประลัยด้ วยน ้า ไว้ ว่า ตอนแรกจะมีเมฆใหญ่ตงขึ
ั ้ ้น แล้ ว
จะเกิดฝนตกหนักไปทัว่ แสนโกฎิจกั รวาล จากนันจึ
้ งมีมหาเมฆนา้ กรดเกิดขึน้ มหาเมฆน ้ากรดนี ้
ตอนแรกก็ค่อยๆ ตกลงมาปรอยๆ จากนันเม็
้ ดฝนก็จะมีขนาดใหญ่ขึ ้น ตกจนเต็มแสนโกฏิจกั รวาล
สิ่งทังหลายในจั
้
กรวาลไม่ว่าจะเป็ นแผ่นดินหรื อภูเขาจะถูกฝนน ้ากรดย่อยสลายจนหมดสิ ้น น ้ารอง
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ส3 ชัน้ ในทุติยฌานภูมิจนหมดสิน้ แล้วจึงหยุด ทั่วทัง้ จักรวาลจะมีแต่
ข้ างบน ทาลายพรหมโลก
แผ่นดิน ตลอดจนลมที่อ้ ุมนา้ รองแผ่นดินก็จ ะสลายเป็ นนา้ กรด การประลัยนีจ้ ะแผ่ขยายขึน้ ไป
ความมืดมิด241

การประลัยด้ วยลม คัมภีร์วิสทุ ธิมรรค กล่าวจะเกิดเมฆใหญ่ขึ ้น จากนันฝนก็
้
ตกลงมา
อย่างหนัก เมื่อฝนตกไปทัว่ แสนโกฎิจกั รวาลแล้ วก็จะเกิดลมทาลายกัปขึ ้น ลมนี ้จะพัดหอมเอาฝุ่ น
หยาบๆ ขึ ้นไปก่อน ต่อมาก็พดั หอบเอาฝุ่ นละเอียด ทรายละเอียด ทรายหยาบ ก้ อนกรวด ก้ อนหิน
ทัง้ ขนาดเล็ กและขนาดใหญ่ เ ท่าเรื อนยอดแลต้ นไม้ ขึน้ ไปในอากาศ สิ่ง ต่างๆ เหล่านีจ้ ะแหลก
ละเอียดอยูใ่ นอากาศ ไม่ตกลงมาอีก ต่อมาลมภายใต้ แผ่นดินก็จะพัดผันพลิกแผ่นดิน แล้ วหอบขึ ้น
ไปในอากาศ แหลกละเอียดเป็ นผุยผงอยู่ในอากาศ แม้ ภูเขาจักรวาลและภูเขาสิเนรุ ก็ถูกลมพัด
แหลกละเอียดเหมื อนกัน การประลัยด้ วยลมนี เ้ กิดทั่วแสนโกฎิ จักรวาล แผ่ขยายขึน้ ไปข้ างบน
ท าลายพรหมโลก 3 ชั น้ ในตติ ย ฌานภู มิ จ นหมดสิ น้ แล้ วจึ ง หยุ ด ทั่ ว ทั ง้ จั ก รวาลจะมี แ ต่
ความมืดมิด242
คัมภีร์วิสทุ ธิมรรคกล่าวเริ่มต้ นว่าโลกจะพินาศเพราะไฟ ในโลกุปปั ติบรรยายเหตุการณ์
เหมือนกับวิสทุ ธิมรรคคือเหตุการณ์เกิดขึ ้นเพราะธรรมชาติ ดังความว่า
240

บารุง ชานาญเรือ, ”การศึกษาเปรี ยบเทียบเรื่ องจักรวาลวิทยาในศาสนาไชนะและพระพุทธศาสนา
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สมเด็จพระพุฒาจารย์ (แปล) , คัมภีร์วสิ ุทธิมรรค (กรุงเทพฯ: ประยูรวงศ์พริน้ ท์ติ ้ง จากัด, 2547), 686 –

242

เรื่องเดียวกัน, 692 – 693.

เถรวาท”, 189.
688.
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ก็สมัยใดกัปพินาศไปด้ วยไฟ มหาเมฆที่ทากัปให้ พินาศตังขึ
้ ้นแต่ต้นเทียว ยังฝนใหญ่
ให้ ตก ลงครัง้ หนึง่ ทัว่ ไปตลอดแสนโกฎิจกั รวาล พวกมนุษย์พากันร่ าเริ งดีใจนาพืชพันธ์ ทุก
ชนิดออกมาหว่าน ครัน้ เมื่อข้ าวกล้ างอกขึ ้นพอโคกินได้ มหาเมฆร้ องเหมือนฟ้าไม่โปรยฝน
ลงมาแม้ แต่หยดเดียว ในเวลานันฝนขาดหายไปเลย
้
จริ งอยู่พระดารั สนี ้พระผู้มีพระภาค
เจ้ าทรงหมายถึงเนื ้อความนันตรั
้ สไว้ ว่า ดูก่อนภิกษุทงั ้ หลาย สมัยที่ฝนไม่ตกลงมาตลอด
หลายปี หลายร้ อยปี หลายพันปี หลายแสนปี มีอยู่ สัตว์ ผ้ ูอาศัยฝนเลีย้ งชี พและพวก
เทวดาผู้เข้ าไปอาศัยดอกไม้ และผลไม้ เลี ้ยงชีพสิ ้นชีวิตแล้ วยิ่มไปเกิดในพรหมโลก เมื่อ

ม
ส
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ห
ลอาจารย์
ก
ั
างพวกหนึ่งกล่าวว่า ในจานวน
น
สัตว์นรกก็ดี ทากาละแล้
ว
ก็
ไ
ปบั
ง
เกิ
ด
ในพรหมโลก
ำ
ส
เวลาผ่านไปนานเข้ าอย่างนี ้ น ้าในที่นนๆย่
ั ้ อมเหือดแห้ งไป ลาดับต่อมา ปลาและเต่าก็ดี
สัตว์ เหล่านัน้ พวกสัตว์ นรกย่อมฉิ บหายไปพร้ อมกับความปรากฏขึน้ แห่ งพระอาทิ ตย์
ดวงที่ 7243

หลังจากการประลัยโลกเมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งจักรวาลก็จะกลับมาวิวัฒนาการใหม่
เกิดสิ่งมีชีวิตทังพื
้ ช สัตว์ มนุษย์ขึ ้นอีกครัง้ โดยการวิวฒ
ั นาการนี ้จะเริ่ มจากพรหมโลกชันบนลงมา
้
จนถึงชันล่
้ างสุดของจักรวาล หมุนเวียนเป็ นวัฏจักรเรื่ อยไป ไม่อาจกาหนดที่สดุ เบื ้องต้ นและที่สุด
เบื ้องปลายของจักรวาลได้ 244
ไตรภูมิพระร่ วงกล่าวไว้ ถึงการสิ ้นสุดของจักรวาลว่า ภูมิทงั ้ 31 ชัน้ ซึ่งประกอบด้ วย
กามภูมิ 11 รูปภูมิ 16 และอรูปภูมิ 4 ล้ วนแล้ วแต่เป็ นสิ่งไม่เที่ยงแท้ ย่อมถึงซึ่งการสิ ้นสุดไป โดย
จักรวาลจะถูกล้ างผลาญด้ วยไฟ น ้า และลมตามลาดับ โดยไฟไหม้ นนจะเกิ
ั้
ดขึ ้นมีจานวนมากกว่า
น ้าและลม ไฟจะไหม้ 7 ครัง้ น ้าจึงจะท่วม 1 ครัง้ ไฟไหม้ 56 ครัง้ น ้าจึงท่วม 8 ครัง้ รวมกันเป็ น
64 ครัง้ ลมจึงจะพัดให้ ทกุ สิ่งกลับคืน 1 ครัง้ 245 ไฟนันจะไหม้
้
กามภูมิทงั ้ 11 ชัน้ และรูปภูมิอนั เป็ น
ปฐมฌาน 3 ชัน้ คือ ชัน้ พรหมปาริ สัช ชา พรหมปโรหิตาและมหาพรหม รวมภพภูมิ อันไฟไหม้
ทังหมด
้
14 ชัน้ น ้านันจะท่
้
วมกามภูมิ 11 ชัน้ และรูปภูมิอนั เป็ นปฐมฌาน 3 ชัน้ และรูปภูมิอนั
243

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (แปล), คัมภีร์วสิ ุทธิมรรค, 686.

244

บารุง ชานาญเรือ, ”การศึกษาเปรี ยบเทียบเรื่ องจักรวาลวิทยาในศาสนาไชนะและพระพุทธศาสนา
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ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 236- 237.
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เป็ นทุติยฌาน 3 ชัน้ คือ ปริ ตตาภา อัปมาภาและอาภัสสรา ภูมิที่น ้าท่วมรวม 17 ชัน้ ลมจะพัด
ทาลายกามภูมิทงั ้ 11 ชัน้ และรูปภูมิอนั เป็ นปฐมฌาณ 3 รูปภูมิอนั เป็ นทุติยฌาน 3 และรูปภูมิ
อันเป็ นตติยฌาน 3 ชัน้ คือปริ ตตสุภ า อัปมาณสุภ าและสภกิ ณหกา รวมลมจะพัดทาลายถึง
ทังหมด
้
20 ชัน้ รูปภูมิที่เหนือขึ ้นไปจากนี ้จะมิได้ ถกู ลมพัด 246 เมื่อถึงคราวไฟไหม้ น ้าท่วม และเกิด
ลมในช่วงสิ ้นกัลป์จะยังคงมีพื ้นที่ที่เหลือรอดจากการทาลาย ซึ่งพื ้นที่ที่เหลือและเหล่าพรหมที่ไม่
ถูกทาลายจะเป็ นส่วนที่ทาให้ เกิดโลกใหม่ขึ ้นอีกครัง้ 247
ไตรภูมิ พ ระร่ ว งได้ กล่าวถึง สภาพสัง คมก่อนจะเกิ ดไฟไหม้ จักรวาลว่าผู้คนกระท า
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รู้ จกั สมณพราหมณ์ ไม่ร้ ส
ู จกั ท่านผู้ทรงธรรม ไม่ร้ ู จักพี่น้องญาติมิตรสหาย มองเห็นกันเหมือนเป็ น

บาปกรรมด้ วยกาย วาจา และใจ ไม่ร้ ูจกั การทาบุญและไม่ตงอยู
ั ้ ใ่ นธรรม ไม่ร้ ูจกั บิดาและมารดา ไม่
สัตว์ จึงไล่ฆา่ ฟั นกัน เพราะบาปกรรมที่มนุษย์ได้ ทานี ้จึงทาให้ เกิดสิ่งไม่ดีทวั่ ทังจั
้ กรวาล ชาวนาทา
ไร่ไถ่นาไม่ได้ ผลผลิต ฝนแล้ ง ผู้คนได้ รับความเดือดร้ อนไปทุกแห่ง สัตว์ตา่ งแห้ งตายเพราะขาดน ้า
จากนันจึ
้ งเกิดพระอาทิตย์ขึ ้นมาเป็ นสองดวง เมื่อดวงหนึ่งตกอีกดวงหนึ่งก็ขึ ้นมา ทาให้ ไม่มีเวลา
กลางคืน เกิดความร้ อนมากยิ่งขึ ้น คนทังหลายซึ
้
ง่ ยังไม่ตายเมื่อได้ รับความทุกข์ก็คานึงถึงบุญธรรม
เมตตาภาวนาเมื่อตายไปจึงเกิดในเทวโลก ขณะที่มีพระอาทิตย์สองดวงนันน
้ ้าในแม่น ้าเล็กแม่น ้า
ใหญ่ ห้ วยหนองคลองบึงบ่อและสระก็แห้ งจนหมด จากนันไม่
้ นานพระอาทิตย์ก็ขึ ้นมาเป็ น 3 ดวง
ดวงหนึ่งตกไป ดวงหนึ่งเที่ยง ดวงหนึ่งก็ขึ ้นมาทาให้ เกิดความร้ อนยิ่งขึ ้นกว่าเดิม ทาให้ แม่น ้าใหญ่
5 สายแห้ งจนหมด ต่อมาไม่นานจึงเกิดมีพระอาทิตย์ 4 ดวงขึ ้นมา สระ 7 สระแห้ งทังหมด
้
ได้ แก่
ฉัททันตสระ มันทากินีสระ สีหปปาตสระ กัณณมุณฑสระ รัตนกาลสระ กุนาลสระ จากนันจึ
้ ง
เกิดพระอาทิตย์ 5 ดวง น ้าในมหาสมุทรแห้ งจนเหลือแต่เพียงข้ อมือเดียว จนเห็นเงินทองแก้ วและ
สัตตพิธรัตนะ ต่อมาจึงเกิดพระอาทิตย์ 6 ดวง เกิดความร้ อนไปทังจั
้ กรวาล เห็นเป็ นดวงอาทิตย์
ลุกไหม้ อยู่เต็มทัว่ จักรวาลดังเผาหม้ อจนเกิดความร้ อนเร่าอยู่ในเตาหม้ อนัน้ จากนันไม่
้ นานจึงเกิด
พระอาทิตย์ขึ ้น 7 ดวง สัตว์ใหญ่ 7 ตัวอันอยู่ในสีทนั ดรสมุทรทัง้ 7 ซึ่งอยู่ในระหว่างเขาสัตตบริ
ภัณฑ์อนั ล้ อมเขาพระสุเมรุ ราชนันไว้
้ และสัตว์ที่อยู่ในฉัททันตสระสมุทร สัตว์ทงหลายในสี
ั้
ทนั ดร
246

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 237.
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นิรมล ทัพเวช, “การวิเคราะห์ เชิงปรั ชญาเรื่ องไตรภูมพ
ิ ระร่ วง” ( วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต

สาขาวิชาปรัชญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524), 32.

291

สมุทรจะมาไหว้ เคารพปลาตัวใหญ่ซึ่งเป็ นพระยาปลาอยู่ในสีทนั ดรสมุทร 7 ชันนั
้ น้ ปลาชันนอกนั
้
น้
ชื่อติมิรมหามัจฉา อุมนั ธมหามัจฉา นิมมิฉรมหามัจฉา ชนาโรห พระยาปลา 7 ตัวนี ้ มีขนาด
ใหญ่เท่ากันทัง้ 7 ตัว คือ 44,000,000 วา เมื่อเกิดพระอาทิตย์ 7 ดวงทาให้ เกิดความร้ อนอย่างยิ่ง
น ้ามันของพระยาปลา 7 ตัวจึงไหลไหม้ เขาอัสสกรรณ และแผ่นดินชมพูทวีปก่อนทุกแห่ง ไหม้ เขา
พระหิมพานต์ ไหม้ แผ่นดินเล็ก 2,000 ไหม้ บพุ พวิเทหะ อุตรกุรุและอมรโคยานทวีป ไหม้ เมืองครุฑ
ราช ไหม้ ทงั ้ 4 แผ่นดินใหญ่ ไหม้ นรกทังหลายไปถึ
้
งมหาอวิจีนรก ไหม้ อบายภูมิทงั ้ 4 ไหม้ พิมาน
เทวดาอันมีในยอดเขา ไหม้ เขาเนมินธร ไหม้ วิมานเทวดาทังหลาย
้
ไหม้ เขาสุทสั นะ ไหม้ เขากรวิก
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สุเมรุ ไหม้ อสูรพิภพ ไหม้สเมืองพระอินทร์ ไหม้ เขาพระสุเมรุ ไหม้ ฉกามาพจรภพ ไหม้ เมืองพรหม

ไหม้ เขาอิสินธร ไหม้ เขายุคนธร ไหม้ เมืองพระจตุโลกบาล ไหม้ วิมานแก้ วของเทวดา ไหม้ เขาพระ
ปาริ สชั ชนาภูมิ พรหมปโรหิตาภูมิ ไหม้ มหาพรหมภูมิ ไหม้ พรหม 3 ชัน้ ไฟจะไหม้ อยู่นานถึง
อสงไขยหนึง่ ชื่ออสวัตตได้ อสงไขยกัลป เมื่อไฟไหม้ ฝงู เทพยดาและพรหมทังหลายจะหนี
้
ขึ ้นไปยังชัน้

บนที่ไฟไหม้ ไม่ถึงและย่อมเบียดเสียดกันอยูด่ งั แป้งอัดกันอยู248
่
หลังจากเกิดไฟไหม้ แล้ ว จึงเกิดฝนตก กลายเป็ นน ้าประลัยกัลป์ล้ างโลก ในตอนแรก
ฝนจะตกลงมามีขนาดเม็ดฝนเท่าดินธุลี จากนันจึ
้ งตกลงมามีขนาดเท่าเมล็ดพันธุ์ผกั กาด จากนัน้
จึงตกลงมามีขนาดเท่าเมล็ดถัว่ ขนาดเท่าลูกมะขามป้อม เท่าลูกมะขวิด เท่าตัวควาย เท่าตัวช้ าง
เท่าเรื อน และเมล็ดฝนมีขนาดใหญ่ได้ อสุ ภ249หนึง่ จากนันมี
้ ขนาดใหญ่ 35 วา จากนันมี
้ ขนาด
2,000 วา จากนันจึ
้ งมีตกลงมามีขนาดใหญ่ 1 โยชน์ 2 โยชน์ 3 โยชน์ 4 โยชน์ 5 โยชน์ 6 โยชน์
7 โยชน์ 8 โยชน์ 9 โยชน์ 10 โยชน์ 100 โยชน์ 1,000 โยชน์ 10,000 โยชน์ 100,000 โยชน์
ฝนตกลงมาจนกระทัง่ จักรวาลว่างเปล่าลง น ้าท่วมไปถึงฉกามพจรภพ และท่วมเมืองพรหม 3 ชัน้
ชื่อพรหมปาริสชั ชา พรหมปโรหิตา มหาพรหมา จากนันฝนจึ
้
งหยุดตกทาให้ น ้ามีปริ มาณคงที่อยู่
เพียงเท่านัน้ สาเหตุที่น ้าไม่ล้นออกนอกจักรวาลเพราะเหตุวา่ มีลมชื่ออุปเกฏปุวาต เพราะลมจะพัด
เวียนอยูร่ อบเหมือนเป็ นดังขันน ้านัน้ 250
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ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 237- 240.
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[อุสบ] น. ชื่อมาตราวัดความยาวของอินเดียโบราณเท่ากับ ๑ เส้ น ๕ วา ๘๐ อุสภ เป็ น ๑ คาวุต. (ป.).
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ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 239-241.
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หลังจากเกิดน ้าประลัยกัลป์ ฝนตกลงมาท่วมถึงพรหมโลกได้ อสงไขยหนึง่ ชื่อสังวัตถายี
อสงไขยกัลป์ จึงเกิดลมพัดทาลาย 4 ชนิด คือ ปรจิตตวาต ภัตรวาต จักราวาต และลมชนิดหนึง่
พัดไปมาจนกลายเป็ นแผ่นดัง่ ปุ่ มเปื อก เป็ นกลละดัง่ น ้าข้ าว

เป็ นอัมพุชดังข้ าวเปี ยก เป็ นเปสิ

เป็ นฆนะ เป็ นก้ อน เป็ นเปื อก เกิดเป็ นรัตนปราสาททัว่ ทุกแห่ง ฝูงพรหมลงมาอยูใ่ นภูมิชนเดิ
ั ้ ม น ้า
เริ่มแห้ งลง ลมทัง้ 4 พัดในลักษณะเดิมจนในที่สดุ ทุกสิ่งกลับคืนเป็ นภพภูมิรูปภูมิดงั ที่เคยเป็ นใน
อดีตทังหมด
้ 251
ไตรภูมิพระร่วงกล่าวถึงจักรวาลว่าจะถูกประลัยด้ วยสาเหตุ 3 ประการ คือ ไฟ น ้า และ
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กล่าวถึงการประลัยทัง้ 3ส เช่นเดียวกัน หากแต่เมื่ออธิบายถึงภาพการประลัยโลก กลับกล่าวถึง
ลม ซึ่งจากคัมภีร์ในยุคก่อนหน้ าไตรภูมิจะกล่าวถึงการประลัยชนิดใดชนิดหนึ่ง ไตรภูมิพระร่ วง

เหตุการณ์การประลัยในลักษณะ 3 ประการ คือ หลังจากเกิดไฟไหม้ จึงเกิดน ้าท่วม และลมพัด
สร้ างให้ กลับคืนมาสู่สภาพในลักษณะดังเดิม การประลัยที่กล่าวไว้ ในไตรภูมิพระร่วงจึงมีลกั ษณะ
เป็ นเหตุการณ์ต่อเนื่องของการประลัยด้ วยไฟ น ้าและลม จักรวาลนันเมื
้ ่อถูกทาลายแล้ วก็จะถูก
สร้ างขึ ้นใหม่ตามแบบเดิมเสมอ เป็ นการเกิดในลักษณะวนเวียนกันไปโดยในไตรภูมิพระร่วงมิได้
กล่าวถึงจุดเริ่ มต้ นของจักรวาล ภาพของการเกิดขึน้ และการประลัยของจักรวาลเหมือนกับการ
อธิ บ ายเส้ น รอบวงของวงกลมซึ่ง ไม่อ าจทราบจุดเริ่ ม ต้ นของเส้ น รอบวงได้ 252 ไตรภูมิ พ ระร่ ว ง
กล่าวถึงว่าโลกเสื่อมสลายเพราะผู้คนทัง้ หลายกระทาบาปด้ วยกาย วาจา ใจ ด้ วยเพราะผู้คนไม่
รู้จกั บาปบุญคุณโทษ จึงทาให้ ธรรมชาติเกิดความผิดปกติและเกิดการสูญสิ ้นไป การระบุดงั กล่าว
แตกต่างจากในคัมภีร์บางฉบับที่กล่าวว่าโลกสูญสิ ้นไปตามธรรมชาติ ข้ อมูลที่แตกต่างกันดังกล่าว
นี ้ย่อมเป็ นข้ อบ่งชีอ้ ีกประการหนึ่งว่า ผู้ประพันธ์มีจดุ ประสงค์เชื่อมโยงความพินาศไปของจักรวาล
ว่าเกี่ยวข้ องกับการกระทาของมนุษย์ในจักรวาล แม้ จะเป็ นข้ อพิสูจน์ในเชิงประจักษ์ มิได้ แต่การ
กล่าวอ้ างและเน้ นย ้าถึงการกระทาของบุคคลในสังคม จึงเป็ นเครื่ องมือหนึ่งที่ม่งุ ให้ ผ้ อู ่านผู้ฟังเห็น
ว่าการประพฤติปฏิบตั ิของตนมีผลอย่างยิ่งตังแต่
้ เป็ นผลกระทบส่วนตัวที่จะได้ รับความทุกข์ยาก
แล้ ว ยังส่งผลถึงสังคมและจักรวาลที่อิงอาศัย เพื่อเน้ นย ้าให้ บุคคลประพฤติอยู่ในคุณงามความดี
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ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 243-246.
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นิรมล ทัพเวช, “การวิเคราะห์ เชิงปรั ชญาเรื่ องไตรภูมพ
ิ ระร่ วง”, 33.
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อยู่ในกรอบของศีลธรรมที่เหมาะควร หากปฏิบตั ิอยู่ใน “ธรรม” นอกจากตนเองจะได้ รับความสุข
ในชีวิต เมื่อตายได้ รับผลบุญไปเสวยสุขในสวรรค์และเมื่อประพฤติดียิ่งขึ ้น จนถึงขันนิ
้ พพานก็จะ
พ้ นทุกข์ได้ นนั ้ การดารงตนเป็ นผู้กระทาดีจึงให้ ผลตรงกันข้ ามกับการประพฤติผิดธรรมนองคลอง
ธรรม เนื ้อหาที่แตกต่างจากคัมภีร์ในอดีตและมุ่งชี ้ให้ เห็นความสาคัญของการกระทาอันจะนามา
ซึ่งการสูญสิ ้นโลก จึงนับเป็ นความตังใจและจงใจของผู
้
้ ประพันธ์ในการใช้ กรอบของศรัทธาความ
เชื่ อ ในการชี ใ้ ห้ เ ห็ นความส าคัญ ของการกระทาของมนุษ ย์ ที่ มี ผ ลกระทบต่อ ความเป็ นไปของ
สรรพสิ่ง
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ส บไม่ถ้วน มีลักษณะกลมดังผลมะขามป้อม ถูกรองรับด้วยนา้
พระร่ วงนัน้ มีจานวนมากมายนั
2.6 บทสรุ ปแนวความคิดเรื่ องจักรวาลในไตรภูมิพระร่ วง จักรวาลในไตรภูมิ

และลม จักรวาลจานวนมากมายนันตั
้ งอยู
้ ่ชิดกัน จักรวาลแต่ละจักรวาลจะมีเขาพระสุเมรุ เป็ น

จุดศูนย์กลาง รายล้ อมด้ วยภูเขาสัตตบริภณ
ั ฑ์ มีทวีปทัง้ 4 อยูใ่ นแต่ละทิศ จักรวาลแต่ละจักรวาล
จะมีกาแพงจักรวาลเป็ นที่สดุ แดน ภายในจักรวาลนันจะมี
้
วิถีโคจรของพระอาทิตย์ พระจันทร์ และ
ดวงดาวต่างๆ จักรวาลและสรรพสิ่งกาเนิดขึ ้นเองโดยเป็ นไปตามธรรมชาติ เป็ นวัฎจักร มีเกิดขึ ้น
ตังอยู
้ ่ และดับลง ต่อเนื่องกันไปอันมีผลจากการกระทาของมนุษย์ คาสอนเกี่ยวกับภพภูมิและ
ประเภทของสัตว์เตือนให้ เราต้ องหมัน่ ประพฤติดีหรื อทาแต่กศุ ลกรรม เพราะการจะไปเกิดในภูมิใด
หรื อเกิดเป็ นสัตว์ประเภทใดก็ขึ ้นอยู่กบั กรรมที่เราทาลงไป หากต้ องการไปเกิดในภูมิที่ดีเป็ นสัตว์ที่
มีความสุขก็ต้องหลี กเลี่ ยงการทาความชั่วและหมั่นทาแต่ความดี หรื อถ้ าจะให้ บรรลุเป้าหมาย
สูงสุดตามอุดมคติของพุทธศาสนาก็ต้องปฏิบตั ิจนบรรลุนิพพานหลุดพ้ นจากภูมิทงปวง
ั้
คาสอน
เรื่ องภูมิและสัตว์ของพุทธศาสนาจึงโยงอยูก่ บั คาสอนเรื่ องกรรมโดยตรง253
ดังนันแนวคิ
้
ดเรื่ องจักรวาลวิทยาที่ปรากฏในไตรภูมิพระร่วงนันอาจพอสรุ
้
ปได้ ดังนี ้
1.จักรวาลและสรรพสิ่ง ในไตรภูมิ พ ระร่ วงเกิ ดขึน้ โดยมี วิวัฒ นาการตามธรรมชาติ
ดังนันเมื
้ ่อมนุษย์เกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติเช่นเดียวกัน ก็ย่อมมีความเท่าเทียมกัน แต่แตกต่างกัน
เพียงการกระทาของแต่ละบุคคลเท่านัน้ ดังนัน้ มนุษย์จึงมีสิทธิ อย่างชอบธรรมในชีวิตตนเอง
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วัชระ งามจิตรเจริ ญ, พุทธศาสนาเถรวาท , 63.
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สามารถเลือกกระทาและกาหนดชีวิตตนเองได้ โดยมิได้ มีผ้ ูใดควบคุมให้ เกิดขึ ้นหรื อเป็ นไปตาม
อานาจเหนือธรรมชาติใดๆ
2. จักรวาลและสรรพสิ่งเป็ นไปตามกฎไตรลักษณ์ คือ มีเกิดขึ ้น ตังอยู
้ ่และดับไป
ทุกสิ่งล้ วนเป็ นอนิจจัง ไม่เที่ยงแท้ ไม่มีสิ่งใดคงทนถาวร
3. จัก รวาลและสรรพสิ่ ง ด าเนิน ไปเป็ นวั ฏ จักรด้ วยเหตุเ พราะ “กรรม” กรรม คื อ
การกระทาในปั จุบนั ของมนุษย์ กรรมหรื อการกระทา ณ ปั จจุบนั เป็ นที่มาของอดีต ที่จะเป็ นส่วน
สาคัญที่ขับเคลื่อนให้ เกิดสิ่งต่างๆ ในอนาคต เมื่อใดก็ตามเมื่อมนุษย์หยุดกรรม อันเป็ นกิเลสได้
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วัฏสังสารในชีวิตของมนุส
ษย์ก็จะจบสิ ้นลงอย่างถาวร ดังนัน้ “กรรม” หรื อการกระทาของมนุษย์จึง
หมด มนุษ ย์ ก็ จ ะพ้ นจากความทุ ก ข์ และหากมุ่ ง ปฏิ บัติ ฌ านสมาธิ จ นกระทั่ง บรรลุ นิ พ พาน
เป็ นดังเครื่ องมือที่ขบั เคลื่อนจักรวาลซึ่งมีลักษณะเป็ นวงกลมให้ เคลื่อนที่ไปดังวงล้ อที่หมุนวนไป
มิร้ ูจบสิ ้น
แนวคิ ด เรื่ อ งจั ก รวาลวิ ท ยาในไตรภู มิ พ ระร่ ว งนั น้ เป็ นไปตามหลั ก ค าสอนใน
พระพุทธศาสนาเถรวาทนัน่ เอง ภาพจักรวาลที่ปรากฏในไตรภูมิพระร่วงนอกจากจะเป็ นเครื่ องมือ
สาคัญที่ใช้ เผยแผ่คาสัง่ สอนในพระพุทธศาสนาแล้ ว ยังเป็ นเครื่ องมือในการปกครองให้ มนุษย์เกิด
ความเกรงกลัวต่อการทาบาป ทาให้ ผ้ คู นในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ไตรภูมิพระร่ วงได้
นาเสนอแนวความคิดเรื่ องของความเท่าเทียมกันของผู้คนจากภาพของการถือกาเนิดโดยธรรมชาติ
ของจักรวาลและมนุษย์ มนุษย์เป็ นผู้ขบั เคลื่อนจักรวาลให้ เป็ นไปด้ วยการกระทาของตน ดังนัน้
แนวคิดจักรวาลวิทยาในไตรภูมิพระร่วงจึง มีลกั ษณะเป็ น “กรรมลิขิต” จุดศูนย์กลางอยู่ที่มนุษย์ผ้ ู
ที่จะขับเคลื่อนความเป็ นไปในจักรวาล และทาให้ จักรวาลดาเนินไปเป็ นวัฎ จักรที่ ไม่จ บสิน้ ดัง
ธรรมะข้ อปฏิจจสมุปบาท อันเป็ นหลักธรรมที่สาคัญที่สดุ ของพระพุทธศาสนาที่แสดงให้ เห็นว่าสิ่ง
ทังหลายทั
้
งปวงล้
้
วนเกิดมาจากเหตุปัจจัย การเกิดขึ ้นพร้ อมกันแห่งธรรมทังหลายเพราะอาศั
้
ยกัน
และกัน เมื่อสิ่งนี ้มี สิ่งนี ้จึงมี (อิมสฺมึ สติ อิท โหติ) เพราะสิ่งนี ้เกิดขึ ้น สิ่งนี ้จึงเกิดขึ ้น (อิมสฺสุปฺ
ปาทา อิท อุปฺปชฺชติ) เมื่อสิ่งนี ้ไม่มี สิ่งนี ้จึงไม่มี (อิมสฺมึ อสติ อิท น โหติ) เพราะสิ่งนี ้ดับไป
สิ่งนี ้จึงดับ (อิมสฺส นิโรธา อิท นิรุชฺฌติ) กระบวนการเกิดและดับของธรรมทังหลายจึ
้
งเป็ นเหตุ
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เป็ นปั จจัยของกันและกัน254 แนวความคิดเรื่ องจักรวาลวิทยาในไตรภูมิพระร่ วงจึงดาเนินไปตาม
หลักกฎปฏิจจสมุปบาทนัน่ เอง ดังรูป
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ภาพที่ 14 วัฏจักรของชีวิต
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ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์ ศาสนาสากล ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (กรุงเทพฯ :

ราชบัณฑิตยสถาน, 2552),415 – 416.
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ภาพที่ 15 วัฎจักรของชีวิตตามหลักกฎปฏิจจสมุปบาท
ที่มา: ปฎิจจสมุปบาท, เข้ าถึงเมื่อ 14 มกราคม 2258, เข้ าถึงได้ จาก
http://www.chatchawan.net/
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ไตรภูมิพระร่ วงเป็ นวรรณกรรมภาษาไทยเรื่ องแรกที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับจักรวาลวิทยาที่
ชัดเจนและเป็ นระบบ การอ้ างอิงแหล่งที่มาของข้ อมูลที่ ปรากฏชื่อคัมภีร์จานวนกว่า 30 เล่มนันท
้ า
ให้ เชื่อมโยงได้ ว่า แนวความคิดเรื่ องจักรวาลวิทยาในไตรภูมิพระร่วงนี ้สืบทอดมาจากพุทธศาสนา
เถรวาทอันมีถิ่นกาเนิดมาจากประเทศอินเดีย เนื ้อหาในไตรภูมิพระร่วงสอดคล้ องกับแนวความคิด
ที่ปรากฏในพระไตรปิ ฎกอันเป็ นแหล่งข้ อมูลที่เก่าแก่ที่สุดของพุทธศาสนาเถรวาท แนวคิดเรื่ อง
จักรวาลวิทยาในไตรภูมิพระร่วงนันกล่
้ าวถึงการกาเนิดของจักรวาลหลังจากการประลัย สรรพสิ่ง
จึงเกิดขึน้ ใหม่อีกครัง้ ในลักษณะเดิม มนุษย์ กลุ่มแรกมาจากพรหมทัง้ หลายที่รอดพ้ นจากการ
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ส จากครรภ์มารดา ดังนันจึ้ งมีความเท่าเทียมกัน แตกต่างกันที่
มนุษย์จะถือกาเนิดตามธรรมชาติ

ประลัย กิเลสทาให้ หมดสิน้ ความเป็ นพรหมกลายเป็ นมนุษย์สืบทอดเผ่าพันธุ์เรื่ อยมา จากนัน้
หน้ าที่และการกระทาของตนเท่านัน้ มนุษย์จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพภูมิทงั ้ 3 คือ กามภูมิ
รู ปภูมิ และอรู ปภูมิ ขึน้ อยู่กับการกระทาบุญและบาปของแต่ล ะบุคคล เมื่ อใดก็ ตามที่ ม นุษ ย์
บาเพ็ญฌานบารมีจนบรรลุนิพพาน หรื อ “มหานครนิพพาน” เมื่อนันสั
้ งสารวัฎของมนุษย์ก็จะดับ
สิ ้นลง มนุษย์จะได้ รับความสุขที่แท้ จริ ง ไตรภูมิพระร่วงนาเสนอภาพของจักรวาลตามแนวคิดของ
พระพุทธศาสนาอันให้ ความสาคัญเรื่ องกฎไตรลักษณ์ซึ่งกล่าวว่าสรรพสิ่งล้ วนเป็ นอนิจจัง ทุกสิ่งมี
เกิดขึ ้น ตังอยู
้ ่ และดับไป และยังแสดงให้ เห็นว่าสรรพสิ่งซึ่งเกิดขึ ้นเองตามธรรมชาตินนมี
ั ้ ความเท่า
เทียมกัน “กรรม” หรื อการกระทาของมนุษย์ที่แตกต่างกันเท่านันที
้ ่เป็ นสาเหตุทาให้ มนุษย์มีชีวิตที่
มี ความทุกข์ หรื อ สุขแตกต่างกัน “กรรม” หรื อการกระทาของมนุษย์ จึง เป็ นสิ่ง ส าคัญที่ ทาให้
จัก รวาลดาเนิน ไปในวัฎ จักรเดิม ดัง ลัก ษณะของกงล้ อ ที่ เ คลื่ อ นไป ความรู้ เรื่ องจักรวาลเป็ น
เครื่ องมือสาคัญที่พญาลิไทยใช้ เผยแพร่ พระพุทธศาสนาและปรับเปลี่ยนควบคุมพฤติกรรมของ
ประชาชนในสังคม การเรี ยบเรี ยงเนื ้อหาอย่างมีระบบและการใช้ ภาษาที่มีวรรณศิลป์ทาให้ เกิด
จินตภาพที่ชดั เจน ส่งผลให้ แนวคิดเรื่ องจักรวาลวิทยาในไตรภูมิพระร่วงได้ รับความเชื่อถือศรัทธา
สืบทอดอยูใ่ นสังคมไทยเรื่ อยมาจนกระทัง่ ปั จจุบนั

บทที่ 4
การเปรี ยบเทียบแนวคิดเรื่ องจักรวาลวิทยาในคัมภีร์วิษณุปุราณะและไตรภูมิพระร่ วง
คัมภีร์วิษณุปรุ าณะซึ่งเป็ นวรรณกรรมอินเดียและไตรภูมิพระร่ วงซึ่งเป็ นวรรณกรรม
ไทยนับเป็ นวรรณกรรมที่มีเนือ้ หาแสดงแนวความคิดเรื่ องจักรวาลวิทยาของทังสองชาติ
้
ไว้ อย่าง
ชัดเจน แนวความคิดเรื่ องจักรวาลวิทยาในไตรภูมิพระร่วงได้ รับแนวความคิดมาจากพุทธศาสนา
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ดัง นัน้ แนวความคิด เรื่ อส
งจักรวาลวิท ยาในวรรณกรรมทัง้ สองจึง น่า จะมี ลัก ษณะที่ สัม พัน ธ์ กัน
ซึ่ง ถื อ กาเนิ ดในประเทศอิน เดี ยอันเป็ นดิน แดนถิ่ น กาเนิ ดของคัม ภี ร์ วิ ษณุปุร าณะเช่น เดี ยวกัน

อัน สื บ เนื่ อ งมาจากได้ รั บ กระแสวัฒ นธรรมที่ เ กิ ด มาจากถิ่ น เดี ย วกัน ในบทนี ผ้ ้ ูศึ ก ษาจึ ง มุ่ ง
เปรี ยบเทียบเพื่อให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ ความเหมือนและความแตกต่างของแนวคิดเรื่ องจักรวาล
วิทยาในวรรณกรรมของทัง้ 2 ชาติ ในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี ้
1. ลักษณะที่สัมพันธ์ กันระหว่ างคัมภีร์วิษณุปุราณะและไตรภูมิพระร่ วง
คัมภีร์วิษณุปรุ าณะและไตรภูมิพระร่วงเป็ นวรรณกรรมจักรวาลวิทยาที่แม้ จะประพันธ์
ขึ ้นในดินแดนที่ตา่ งถิ่นกัน แต่ก็มีลกั ษณะที่สมั พันธ์กนั ในหลายประการ ดังนี ้
1.1 ประวัตคิ วามเป็ นมา เมื่ อ พิ จ ารณาคัม ภี ร์ วิ ษ ณุ ปุร าณะและไตรภู มิ พ ระร่ ว ง
พบว่าวรรณกรรมทัง้ 2 เรื่ องนี ้เป็ นวรรณกรรมที่มีเนื ้อหากล่าวถึงเรื่ องจักรวาลวิทยาไว้ อย่างชัดเจน
และเป็ นระบบที่ สุดของแต่ละชาติ แนวความคิดเรื่ องจักรวาลวิทยาในวรรณกรรมทัง้ 2 เรื่ อง
อาจกล่าวได้ ว่ามีกาเนิดมาจากประเทศอินเดียเช่นเดียวกัน กล่าวคือ คัมภี ร์วิษณุปรุ าณะน่าจะ
ประพั น ธ์ ขึ น้ ในประเทศอิ น เดี ย ก่ อ น คริ สต์ ศั ก ราช 400 คาดว่ า แต่ ง ขึ น้ ในยุ ค เดี ย วกั บ
พระพุท ธศาสนาตอนต้ น คัม ภี ร์ วิ ษ ณุ ปุร าณะเป็ นวรรณกรรมที่ แ ต่ง ขึ น้ ในยุค หลัง พระเวท
จึง ได้ ร วบรวมแนวความคิด เรื่ อ งจักรวาลวิท ยาต่างๆ ที่ ปรากฏในสัง คมอิ นเดีย นับตัง้ แต่สมัย
พระเวท อุปนิษัท ซึ่งเกิดขึ ้นก่อนสมัยพุทธกาลเรื่ อยมา ส่วนไตรภูมิพระร่วงได้ รับแนวความคิดมา
จากพุทธศาสนาอันถือกาเนิดในประเทศอินเดีย เมื่อประมาณ 2,600 ปี มาแล้ วซึ่งมีรากฐานทาง
ความคิดมาจากสังคมวัฒนธรรมอินเดียโบราณเช่นเดียวกัน อิทธิพลของศาสนาและวัฒนธรรม
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อินเดียซึ่งเดินทางเข้ ามาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะการเดินทางของพุทธศาสนาเข้ ามา
ในประเทศไทยซึ่งเป็ นช่องทางสาคัญที่ทาให้ แนวความคิดจักรวาลวิ ทยาในสังคมอินเดียเข้ ามาสู่
สัง คมไทย จนกระทั่ง พญาลิ ไ ทยได้ ศึก ษาค้ น คว้ า รวบรวมข้ อ มูล เกี่ ย วกับ จั ก รวาลวิ ท ยาจาก
แหล่งข้ อมูลต่างๆ แล้ วเรี ยบเรี ยงประพันธ์เป็ น ไตรภูมิพระร่วงขึ ้นเมื่อ พ.ศ. 1888 จากหลักฐาน
ต่างๆ พบว่าประเทศไทยติดต่อกับประเทศอินเดียและรับพระพุทธศาสนาเข้ ามาในประเทศไทยมี
ประวัตคิ วามเป็ นมา ดังนี ้
พุทธศาสนาเถรวาทเข้ าสู่ประเทศไทยเมื่อ 2,000 กว่าปี มาแล้ ว ในสมัยที่ดินแดนแถบ
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พระเจ้ า อโศกมหาราช สจัก รพรรดิ แ ห่ง จัก รวรรดิ เ มารยะซึ่ ง ทรงปกครองพระราชธานี ชื่ อ ว่ า

นีเ้ รี ยกว่า “สุวรรณภูมิ ” อันเป็ นที่อยู่ของพวกมอญและละว้ า พุทธศตวรรษที่ 3 มี หลักฐานว่า
1

ปาฏลีบตุ ร ณ แคว้ นมคธ ประเทศอินเดีย ได้ ส่งพระโสณะและพระอุตตระผู้เป็ นสมณทูตเดินทาง

มาเผยแผ่พุทธศาสนาที่สุวรรณภูมิหรื อบริ เวณที่เป็ นจังหวัดนครปฐมในปั จจุบนั 2 พระเจ้ าอโศก
เป็ นผู้ที่ได้ รับการยกย่องว่าเป็ นมหาราช ทรงเป็ นพระจักรพรรดิที่สาคัญที่สดุ ซึ่งประเทศอินเดียและ
ทั่วโลกรู้ จักกัน เป็ นอย่างดี ศิล าจารึ กของพระเจ้ าอโศกมหาราชแสดงให้ เห็นถึ ง การประกาศ
แนวนโยบายในการปกครองว่ า จะปกครองแผ่ น ดิ น โดยธรรม ทรงให้ ค าแนะน าสั่ง สอนแก่
ข้ าราชการของพระองค์ให้ จดั การปกครองราษฎรด้ วยความยุติธรรม ทรงปรารถนาความปลอดภัย
การรู้จกั ควบคุมตนเอง ให้ ความยุตธิ รรมและความสุขกับทุกชีวิต พระองค์ทรงพิจารณาว่าชัยชนะ
ที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ คือชัยชนะแห่งธรรม ดังข้ อความที่ปรากฏในศิลาจารึกของพระเจ้ าอโศกมหาราชว่า
เมื่อพระมหากษัตริ ย์ ผู้สง่าสงามและเป็ นที่รักแห่งพระเป็ นเจ้ า ทรงครองราชสมบัติได้
8 ปี กลิ ง คะก็ ถูก ปราบปรามลง ประชาชนจ านวน 150,000 คนถู ก จับ เป็ นเชลย อี ก
100,000 คนถูกประหารชีวิตและประชาชนจานวนมากเสียชีวิต หลังจากได้ ครองกลิงคะ
1

พระเจ้ าอโศกมหาราช (พ.ศ. 240 - พ.ศ. 312 ครองราชย์ พ.ศ. 270 - พ.ศ. 311) ทรงปกครองพระราชธานี

ชื่อว่า ปาฏลีบตุ ร ซึ่งปั จจุบนั เรี ยกว่าปั ฏนะ Patna เป็ นพระโอรสของพระเจ้ าพินทุสารแห่ง ราชวงศ์โมริ ยะ พระมารดานามว่า
สิริธรรม มีพระมเหสี คือ พระนางอสันธิมิตตา พระนางเวทิสา พระนางการุวากี พระนางปั ทมาวตี พระนางดิศราชเทวี ดู
Radhakumud Mookerji, Chandragupta Maurya and his times (Delhi: Motilal Banarsidass,1966), 82.
2

27.

วัชระ งามจิตรเจริ ญ, พุทธศาสนาเถรวาท (กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2552), 25-
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“พระผู้เป็ นที่รักแห่งพระเป็ นเจ้ า” ก็เริ่ มดาเนินชีวิตตามธรรมะ รักในธรรมะ เผยแผ่สงั่ สอน
ธรรมะ เมื่อดินแดนที่ยงั มิได้ ถกู ปราบปรามถูกยึดครองได้ สาเร็ จ ประชาชนถูกฆ่า พวกเขา
ล้ มตาย หรื อถูกจับเป็ นเชลย พระองค์ร้ ู สกึ หดหู่และสังเวชพระทัย… มาบัดนี ้แม้ เพียงหนึ่ง
ในร้ อยหรื อพันของบรรดาผู้ที่ได้ รับความทุกข์เข็ญในกลิงคะจะต้ องถูกฆ่า ตายหรื อถูกจับ
เป็ นเชลย ก็เป็ นสิ่งที่ สร้ างความโศกเศร้ าให้ กับ พระองค์ หากผู้ใดกระทาผิ ดต่อพระองค์
ก็จะได้ รับการอภัยเท่าที่พระองค์ จะพึงกระทาได้ ทรงปกครองด้ วยเหตุผลและพยายาม
ปฏิรูปกลุม่ ชนชาวป่ าที่อยู่ในราชอาณาจักรของพระองค์ พระองค์ไม่เพียงแต่ทรงมีเมตตา
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ธรรม ทรงยังโน้ มน้ าวให้ พวกเขาสานักผิดเพื่อมิให้ พวกเขาต้ องถูกประหารชีวิต พระองค์
สิ่งมีชีวิตทังปวง
้ พระองค์ทรงใคร่ ครวญว่าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือชัยชนะแห่งธรรมะ และ
พระองค์ได้ รับชัยชนะนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว ณ สถานที่ แห่งนี ้และทังหมดในราชอาณาจั
้
กรของ
พระองค์ แม้ แ ต่ ที่ อ ยู่ ห่ า งออกไป 18,000 ไมล์ ในดิ น แดนของกษั ต ริ ย์ อั น ติ โ ยคะ
(Antiyoga)

แห่ ง อาณาจัก รกรี ก และไปถึง ยัง ดิน แดนของกษั ตริ ย์ ทัง้ 4 คื อ ตุร มยะ

(Turamaya)

อั น ติ กิ นิ

(Antikini)

มคา

(Magā)

และอลิ ก สุ ต ระ

ตลอดทางทิ ศใต้ ในหมู่พวกโจฬะ (Colas) และปาณฑยะ

(Alikasutra)

(Pandyas) ไปจนกระทั่งถึง

ลังกา (Ceylon)3

พระเจ้ าอโศกมหาราชทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม เหมือนบิดาปกครองบุตร ทรงใช้
หลัก มนุษ ยธรรมและจริ ย ธรรมในพุท ธศาสนา ทรงตัก เตื อ นข้ าราชการของพระองค์ ที่ ล ะเลย
นโยบายของพระองค์ และทรงเผยแพร่นโยบายการปกครองโดยธรรมของพระองค์ให้ ร้ ูจกั กันทัว่ ใน
ทุกประเทศที่เจริญสมัยนัน้ ทรงเลิกความคิดที่จะเป็ นจักรพรรดิโดยการรบราฆ่าฟั น ทรงยินดีเป็ น
จั ก รพรรดิ แ ห่ ง จั ก รวรรดิ อิ น เดี ย แต่ ป ระสงค์ จ ะเป็ นจั ก รพรรดิ แ ห่ ง โลกในทางคุ ณ ธรรม
โดยการประกาศศาสนาพุทธไปทัว่ ดินแดนใกล้ เคียง ประสงค์ให้ ดินแดนใกล้ เคียงรู้ จกั พระองค์ใน
ฐานะธรรมราชา4 เรื่ องราวของพระเจ้ าอโศกมหาราชและพระมเหสีอสันธิมิตตาได้ รับการอ้ างถึง
ในไตรภูมิ พระร่ วง เพื่อยกตัวอย่างว่าพระเจ้ าอโศกมหาราชเป็ นบุคคลผู้ไ ด้ ชื่อว่าเป็ น พระมหา
3

A.L. Basham, The Wonder that was India (London: Sidgwick and Jackson, 1956), 53-54.

4

Ibid., 54.
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จักรพรรดิ ผ้ ูท รงธรรม เรื่ องราวของพระเจ้ าอโศกมหาราชที่ ป รากฏในไตรภูมิ พ ระร่ วงจึง เป็ น
หลักฐานสาคัญอีกประการหนึ่งที่แสดงให้ เห็นถึงพระเกียรติของพระเจ้ าอโศกมหาราชที่แพร่หลาย
ไปทัว่ จากดินแดนอินเดียสูก่ รุงสุโขทัย ดังข้ อความที่ปรากฏในไตรภูมิพระร่วง ความว่า
อันว่าพระญา (มหา) จักรพรรดิราชนี ้ ยังมีจาพวกหนึ่งเล่าไสร้ ยังมีพระญาองค์หนึ่ง
ทรงพระนามชื่อพระญาศรี ธรรมาโศกราช ธ เสวยราชสมบัติในเมืองอันหนึ่ง สมญาชื่อว่า
ปาตลีบุตรมหานคร เมื่อพระญานัน้ เสวยราชย์ พระพุทธเจ้ าแห่งเรานีเ้ สด็จเข้ าสู่นฤพาน
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แล้ วได้ ๒๑๙ พระพรรษา พระญานันมี
้ สนมได้ 16,000 นาง ผู้เป็ นพระอัครมเหสีนนั ้ ชื่อว่า

ชมพูทวีปมาไหว้ มากราบทุกพระองค์ด้วยบุญพระญามหากษัตริ ย์นนั ้ เองแล...แลพระญา
ศรี ธรรมาโศกราชนัน้ ธ ได้ ฟังธรรมเทศนาแต่เจ้ าไทพระองค์หนึง่ ชื่อว่าเจ้ านิโครธเถรนันไสร้
้
พระญานัน้ ธ มีใจใสศรัทธาในศาสนาพระพุทธเจ้ านักหนา ใจ ธ อ่อนน้ อมพระศรี รัตนตรัย
นันนั
้ กหนา... 5

คัม ภี ร์ มิ ลิ น ทปั ญ หาซึ่ง สัน นิษ ฐานว่า ประพัน ธ์ ขึน้ ในช่ว ง 300 ปี ก่ อ นคริ ส ต์ ศัก ราช
เป็ นเอกสารโบราณของอิ น เดี ย ที่ ก ล่า วว่ า มี ก ารเดิ น ทางมาค้ า ขายและแสวงโชคในดิ น แดน
สุวรรณภูมิซึ่งสันนิษฐานว่าหมายถึงดินแดนในคาบสมุทรมลายู 6 ช่วงเวลาที่พทุ ธศาสนาเถรวาท
เข้ ามาประเทศไทยจนสามารถลงหลักฐานมัน่ คงได้ น่าจะอยู่ในสมัยก่อนหน้ าสมัยทวาราวดีซึ่งอาจ
เรี ยกว่า “สมัยสุวรรณภูมิ” จนกระทัง่ ถึงสมัยทวาราวดี

สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา

ดารงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่าพระพุทธศาสนาน่าจะเข้ ามาประดิษฐานในประเทศไทยตังแต่
้
พ.ศ. 500 และนับถือกันสืบมาตังแต่
้ ครัง้ นัน้

ต่อมาในพุทธศตวรรษที่ 12 พระนางจามเทวี

เจ้ าหญิงแห่งทวาราวดีได้ เสด็จไปครองเมืองหริภญ
ุ ไชย โดยทรงนาเอาพระสงฆ์จานวน 500 รูปไป
ด้ วย พุทธศาสนาจึงเผยแผ่ขึน้ เหนือไปถึงลุ่มแม่น ้าปิ ง ในสมัยลพบุรี ราว พ.ศ. 1545 – 1625
5

ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน, พจนานุ ก รมศั พ ท์ วรรณคดี ไ ทย สมั ย สุ โ ขทั ย ไตรภู มิ ก ถา (กรุ ง เทพฯ:

ราชบัณฑิตยสถาน, 2544), 126 - 129.
6

กรมศิลปากร, รายงานการขุดค้ นทางโบราณคดีโบราณสถานเขาพระนารายณ์ อาเภอพุนพิน จังหวัด

สุราษฎร์ ธานี (กรุงเทพ: โรงพิมพ์เม็ดทราย, 2552), 22.
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กษั ต ริ ย์ เ ขมรซึ่ ง นั บ ถื อ พุ ท ธศาสนามหายานและศาสนาพราหมณ์ มี อ านาจเหนื อ ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือและภาคกลางของไทย พุทธศาสนามหายานและศาสนาพราหมณ์ จึง มี
อิทธิ พลต่อวัฒนธรรมไทยในระยะเวลานันควบคู
้
่ไปกับพุทธศาสนาเถรวาทที่เจริ ญมาตังแต่
้ สมัย
ทวาราวดี ในพ.ศ.1600 อาณาจักรของพระเจ้ าอนุรุทธมหาราชกษัตริ ย์แห่งพุกาม แผ่ขยายลง
มาถึงล้ านนาและล้ านช้ าง พุทธศาสนาเถรวาทที่เรี ยกว่า “พุทธศาสนาหินยานแบบพุกาม” จึงแพร่
เข้ ามาในอาณาจักรของไทยด้ วย ต่อมาเมื่อพ่อขุน รามคาแหงมหาราชเสด็จขึน้ ครองราชสมบัติ
ใน พ.ศ. 1820 พระองค์ได้ แผ่ขยายพระราชอาณาเขตออกไป และได้ นาพุทธศาสนาเถรวาทแบบ
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ลัง กาวงศ์จ ากนครศรี ธ รรมราชมาเผยแผ่
พุทธศาสนาในกรุ ง สุโขทัย ดัง ข้ อ ความที่ ป รากฏใน
ลังกาซึ่งชาวไทยนับถืออยู่ในปั จจุบนั มาจากภาคใต้ ของประเทศไทย โดยทรงอาราธนาพระสงฆ์
ศิลาจารึกของพ่อขุนรามคาแหงมหาราชว่า

เมืองสุโขทัยนี ้ มีอรัญญิก พ่อขุนรามคาแหงกระทา
โอยทานแก่มหาเถรสังฆราชปราชญ์เรี ยนจบปิ ฎกไตร
หลวัก กว่าปู่ ครู ในเมืองนี ้ ทุกคนลุกแต่เมืองศรี ธ ธรรมราชมา ในกลางอรัญญิก มีพิหารอันณื่งมน
ใหญ่สงู งามแก่กม มีพระอัฎฐารศอันณื่งลุกยื -7

พุท ธศาสนาลงรากฝั ง ลึ ก กลายเป็ นศาสนาส าคัญ ประจ าชาติ ที่ มี บ ทบาทและมี
ความสาคัญในสังคมไทยสืบมา โดยเฉพาะการปลูกฝั งแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่ องโลกและจักรวาล
ซึ่งนิยมเรี ยกว่า “ไตรภูมิ” เท่าที่ปรากฏหลักฐานในปั จจุบนั ไตรภูมิพระร่วงนับเป็ นวรรณกรรมไตร
ภูมิเรื่ องแรกที่เรี ยบเรี ยงเป็ นภาษาไทย วรรณกรรมภาษาบาลีจานวนกว่า 30 เล่มที่ไตรภูมิพระร่วง
อ้ างถึงในบานแพนกและในตอนท้ ายเรื่ องแสดงให้ เห็นว่าแนวความคิดเรื่ องไตรภูมิได้ แพร่หลายใน
สังคมไทยมาเป็ นเวลานานแล้ ว พญาลิไทยเป็ นเพียงผู้ประมวลองค์ความรู้ ที่สาคัญจากคัมภี ร์
ต่างๆ มาเรี ยบเรี ยงขึน้ ใหม่ โดยนาเสนอเรื่ องราวอย่างเป็ นลาดับขัน้ ตอนทาให้ เห็นแนวคิดเรื่ อง
7

2521), 22.

สานักนายกรัฐมนตรี , ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 1 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ,
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จักรวาลวิทยา (cosmology) ที่มีลกั ษณะเป็ นไตรภูมิอย่างชัดเจนมากขึ ้น ในขณะเดียวกันก็เสนอ
แนวคิดที่เป็ นคติธรรมหลักสาคัญทางพุทธศาสนาที่สอดคล้ องกับเรื่ องราวของไตรภูมิไว้ ด้วย
คัมภีร์วิษณุปรุ าณะคาดว่าน่าจะเกิดขึ ้นในประเทศอินเดียในยุคเดียวกับพุทธศาสนา
ตอนต้ น อิทธิพลของพุทธศาสนาที่แพร่หลายในประเทศอินเดียมีร่องรอยปรากฏให้ เห็นในคัมภีร์
วิษณุปรุ าณะเช่นกัน พุทธศาสนานันเชื
้ ่อว่าเข้ ามาในประเทศไทยตังแต่
้ สมัยพระเจ้ าอโศกมหาราช
คัมภีร์กว่า 30 เล่ม โดยเฉพาะข้ อมูลจากพระไตรปิ ฎกเป็ นหลักฐานสาคัญอีกประการหนึ่งที่แสดง
ว่าแนวความคิดเรื่ องจักรวาลวิทยาในไตรภูมิพระร่ วงซึ่งเกิดขึน้ ในสมัยสุโขทัยมีรากฐานมาจาก
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าณะและไตรภูมิพระร่วงมีรากเหง้ าทางความคิดเกิดมาจากแหล่งเดียวกัน

แนวความคิดแบบพุทธศาสนาเถรวาทซึ่งถือกาเนิดขึ ้นในสังคมและวัฒนธรรมของอินเดีย จึงอาจ
ก็คือประเทศอินเดีย รากเหง้ าทางความคิดอันเป็ นแหล่งกาเนิดของเนื ้อหาและแนวคิดในคัมภีร์

วิษณุปุราณะและไตรภูมิ พ ระร่ วงเป็ นสาเหตุส าคัญ ที่ ทาให้ วรรณกรรมทัง้ 2 เรื่ องมี ลักษณะ
ที่สมั พันธ์ สอดคล้ องกัน แม้ จะมีสงั คมวัฒนธรรมและความเชื่อทางศาสนาซึ่งเป็ นถิ่นกาเนิดของ
วรรณกรมแต่ละเรื่ องที่แตกต่างกันอย่างสิ ้นเชิงก็ตาม รากเหง้ าทางความคิดที่ถือกาเนิดจากสังคม
วัฒนธรรมอินเดียร่ วมกัน จึงเป็ นรากฐานสาคัญประการแรกที่เป็ นสายใยเชื่อมโยงให้ คมั ภีร์วิษณุ
ปุราณะและไตรภูมิ พระร่ วงมีลักษณะที่ สัม พันธ์ สอดคล้ องกัน แม้ จ ะไม่มีหลักฐานการรับและ
สืบทอดวัฒนธรรมระหว่างกันโดยตรงก็ตาม
1.2 ผู้ประพันธ์ และระยะเวลาที่ประพันธ์ คัมภีร์วิษณุปรุ าณะระบุไว้ ในเนื ้อเรื่ อง
ว่าฤษี ปราศระซึ่งเป็ นตัวละครผู้เล่าเรื่ องในคัม ภี ร์วิษณุปุราณะได้ รับพรให้ ประพันธ์ คมั ภี ร์วิษณุ
ปุราณะขึ ้น โดยฤษี ปราศระได้ รับฟั งเรื่ องราวเหล่านี ้มาจากฤษี วสิษฐะผู้เป็ นปู่ ซึ่ง ได้ รับฟั งมาจาก
“พระพรหมา” ดังความว่า
ท่านฤษี ปราศระผู้ประเสริ ฐตอบว่า สาธุ ท่านไมเตรยะผู้ร้ ู แจ้ งธรรม
ท่านทาให้ ข้าพเจ้ าคิดถึงเรื่ องราวในอดีตซึง่ ปู่ ของข้ าพเจ้ าคือท่านฤษี วสิษฐะ
ผู้เป็ นเจ้ าได้ พดู ไว้ อย่างชัดเจน || 1:1:128

8

Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa (Gorakhapura: Gītāpresa, 1990), 2.
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ข้ าพเจ้ าจะขอเล่าเรื่ องราวตามที่พระเจ้ าปู่ คือพระพรหมาผู้เป็ นเจ้ า |
เมื่อถูกหมูพ่ ระมุนีผ้ ยู ิ่งใหญ่มีพระทักษะเป็ นต้ นถามแล้ ว
ก็ได้ ทรงตอบ (คาถามของพวกเขา) || 1:2:89

คัมภีร์วิษณุปรุ าณะแม้ จะไม่สามารถระบุได้ ชดั เจนว่าผู้ใดประพันธ์ขึ ้น แต่ก็กล่าวอ้ าง
กันว่าเป็ นงานของฤษี วยาสะซึ่งเป็ นฤษี ที่มีชื่อเสียงในตานานซึ่งกล่าวว่าเป็ นผู้รวบรวมเรี ยบเรี ยง
คัมภี ร์พระเวท คัมภีร์อิติหาสะและคัมภี ร์ปุราณะ

คาว่า “วฺยาส”

(Vyāsa) มีความหมายว่า
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มภี ร์วิษณุปุราณะคืงอฤษี ปราศระ ตามการซักถามของ

ผู้รวบรวม ผู้เรี ยบเรี ยง และเป็ นชื่อของฤษี ที่มีชื่อเสียงในตานานซึ่งเป็ นบุตรของฤษี ปราศระและ
นางสัตยวตี10

ไมเตรยะผู้เป็ นศิษย์ ตามตานานฤษี วยาสะและฤษี ปราศระจึงมีความเกี่ยวข้ องกัน โดยฤษี วยาสะ
เป็ นบุตรของฤษี ปราศระ ดังนันความสั
้
มพันธ์ ดงั กล่าวจึงอาจทาให้ เชื่อถือกันต่อมาว่าฤษี วยาสะ

เป็ นผู้ประพันธ์คมั ภีร์วิษณุปรุ าณะขึ ้น และยังอาจกล่าวได้ ว่า “วยาสะ” อาจเป็ นนามแฝงของผู้ที่
รวบรวมและเรี ยบเรี ยงคัม ภี ร์นีข้ ึน้ ดัง ที่ ระบุกันว่าเป็ นงานของพวกสูตะ เนื่ องจากคัม ภี ร์วิษณุ
ปุราณะเชื่อว่ามีการรวบรวมเรี ยบเรี ยงขึ ้นในหลายยุคสมัย การกล่าวอ้ างว่าคัมภีร์วิษณุปรุ าณะ
เป็ นผลงานของฤษี วยาสะผู้มีชื่อเสียงและได้ รับการยอมรับยกย่อง หรื อกล่าวอ้ างว่าผู้ประพันธ์
คัมภีร์วิษณุปรุ าณะ คือ ฤษี ปราศระ ผู้ประพันธ์ วรรณกรรมโดยได้ รับฟั งเรื่ องราวที่สืบทอดมาจาก
พระพรหมา เพื่อพยายามแสดงให้ เห็นถึงระยะเวลาอันยาวนานของเรื่ องราวในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะ
ที่เล่าสืบทอดต่อกันมานัน้ จึง เป็ นส่วนส าคัญที่ผ้ ูประพันธ์ พยายามสร้ างความน่าเชื่อถื อให้ กับ
คัมภีร์เล่มนี ้ แม้ แท้ จริ งแล้ วจะไม่ทราบชื่อผู้ประพันธ์ อีกทังมี
้ ข้อมูลที่แสดงว่าคัมภีร์วิษณุปรุ าณะ
เรี ยบเรี ยงแต่งขึ ้นในยุคหลังพระเวทและแต่งต่อเติมเรื่ อยมาในสมัยหลังก็ตาม
การระบุพระนามว่าพญาลิไทยกษัตริ ย์แห่งสุโขทัยเป็ นผู้ประพันธ์ ไตรภูมิพระร่ วงขึน้
เมื่อประมาณ พ.ศ 1888

นับเป็ นส่วนสาคัญที่ทาให้ ผ้ ูอ่านทราบถึงประวัติความเป็ นมาของ

วรรณกรรม การทราบข้ อมูลและรายละเอียดที่มาและระยะเวลาการประพันธ์ ที่ชดั เจน อีกทังเมื
้ ่อ
ผู้ประพันธ์ เป็ นกษัตริ ย์ผ้ สู ืบเชื ้อสายมาจากพ่อขุนรามคาแหงกษัตริ ย์ผ้ ยู ิ่งใหญ่แห่งสุโขทัย ย่อมทา
9

Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 4.

10

1997), 1035.

Monier Monier Williams, Sanskrit - English Dictionary, 16th ed. (Delhi: Motilal Banarsidass,
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ให้ เกิดความเคารพนับถือต่อตัวผู้ประพันธ์และสร้ างให้ เกิดความเชื่อถือศรัทธาต่อวรรณกรรมมาก
ยิ่ง ขึน้

การระบุชื่ อผู้ประพันธ์ และระยะเวลาในการประพันธ์ จึงเป็ นวิธีการหนึ่ง ในการเพิ่ม

ความเชื่อถือศรัทธาให้ กบั ไตรภูมิพระร่วง ซึ่งกวีโบราณของไทยไม่คอ่ ยนิยมการระบุข้อมูลที่ชดั เจน
เช่นนี ้ ดังข้ อความที่ระบุผ้ ปู ระพันธ์ และระยะเวลาในการประพันธ์ ไว้ ในไตรภูมิพระร่วงอย่างชัดเจน
ดังความว่า
เนื อ้ ความไตรภูมิกถานี ้ มีในกาลเมื่อใดไสร้ และมีแต่ในปี ระกาโพ้ นเมื่อศักราชได้
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ผู้เป็ นลูกแห่งเจ้ าพระญาเลลิ
ส ไทย ผู้เสวยราชสมบัติในเมือางศรีงสชั ชนาลัย แลสุโขทัย แลเจ้า

23 ปี

ปี ระกาเดือน 4 เพ็งวันพฤหัสบดีวาร ผู้ใดหากสอดรู้ บมิได้ ไสร้ สิ ้น เจ้ าพระญาเลไทย

พระญาลิไทยนี ้ ธ เป็ นหลานเจ้ าพระญารามราชผู้เป็ นสุริยวงศ์ แลเจ้ าพระยาเลไทยได้ เสวย
ราชสมบัติในเมืองสัชชนาลัยอยู่ได้ ๖ เข้ า จึงได้ ไตรภูมิ(ก)ถา...11

แม้ วรรณกรรมทัง้ 2 เรื่ องจะมีผ้ ูประพันธ์ และระยะเวลาในการประพันธ์ ที่แตกต่างกัน
อย่างมาก แต่จากข้ อมูลที่ปรากฏในวรรณกรรมทัง้ 2 เรื่ อง พบว่ามีกลวิธีการสร้ างให้ เกิดความ
น่ า เชื่ อ ถื อ ต่ อ วรรณกรรมที่ มี ลัก ษณะคล้ า ยคลึ ง กัน คื อ การสร้ างให้ เกิ ด ความเชื่ อ ถื อ ต่อ ตัว
ผู้ ประพัน ธ์ โดยพยายามระบุ ถึ ง สถานะและให้ ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ ผู้ ประพัน ธ์ เ พื่ อ สร้ างให้ เกิ ด
ความเชื่อถือศรัทธาในตัวผู้ประพันธ์ อันจะก่อให้ เกิดการยอมรับและเชื่อถือต่อเนื ้อหาในวรรณกรรม
ได้ โดยปริยาย
วรรณกรรมทัง้ 2 เรื่ องยังเพิ่มความน่าเชื่อถือศรัทธาให้ กบั ข้ อมูลด้ วยการที่ผ้ ปู ระพัน ธ์
แสดงให้ เ ห็นว่าได้ ศึกษารวบรวมข้ อมูลจากแหล่งต่างๆ อันเป็ นความเชื่อพืน้ ฐานมารวบรวม
เรี ยบเรี ยงแล้ วนาเสนออย่างเป็ นระเบียบ ทาให้ ความคิดความเชื่อที่มีอยู่ในสังคมขณะนันปรากฏ
้
เป็ นเนื ้อหาที่เป็ นระบบชัดเจนยิ่งขึ ้น คัมภีร์วิษณุปรุ าณะนอกจากพบว่ามีเนื ้อหาที่สอดคล้ องกับ
เรื่ องราวที่ปรากฏในคัมภีร์ตา่ งๆ ดังเช่น คัมภีร์พระเวท อุปนิษัท แล้ วยังระบุไว้ ว่า “ผู้เชี่ยวชาญเรื่ อง
เก่าได้ อาศัยนิทานเรื่ องยาวและเรื่ องสันๆ
้ และอาศัยบทเพลงและประเพณีอนั ดีงามที่สืบทอดกัน

11

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 4.
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ต่อมา รวบรวมเป็ นตาราที่มีชื่อว่าปุราณสังหิตา”12 อีกด้ วย นอกจากนันยั
้ งแสดงให้ ผ้ อู ่านเห็นถึง
เส้ นทางของเรื่ องราวที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานของคัมภีร์วิษณุปรุ าณะ โดยพระพรหมาเป็ น
ผู้เล่าเรื่ องสืบต่อกันมา ดังความว่า
พระพรหมาได้ กล่าววิษณุปรุ าณะนี ้แก่ฤภุในเบื ้องต้ น ฤภุกบ็ อกวิษณุปรุ าณะ
แก่ปริ ยวรตะ และปริ ยวรตะก็บอกวิษณุปรุ าณะแก่ภาคุริ || 6:8:43
ภาคุรินนได้
ั ้ บอกวิษณุปรุ าณะแก่สตัมภมิตร สตัมภมิตรก็บอกแก่ทธีจะ
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าง บอกแก่ธฤตราษฏระ
น
ำ ปุรุกตุ สะนันก็้ บอกแก่นรมทาลนรมทาก็
ภฤคุนนบอกแก่
ั้
ปรุ ุ กสตุ สะ

ทธีจะนันก็
้ บอกแก่สารัสวตะ และสารัสวตะนันก็
้ บอกแก่ภฤคุ || 6:8:44
และปูรณนาคะ || 6:8:45

ดูกรท่านพราหมณ์ ธฤตราษฏระและปูรณนาคะก็บอกแก่นาคราชชื่อว่าวาสุกิ
วาสุกิก็บอกแก่วตั สะ และวัตสะก็บอกแก่อศั วตระ || 6:8:46
และอัศวตระก็บอกแก่กมั พละ และกัมพละนันก็
้ บอกแก่เอลาปุตระ || 6:8:47
ต่อมา พระมุนีเวทศิราได้ เดินทางไปถึงบาดาลแล้ วก็ได้ ครอบครองวิษณุปรุ าณะนี ้
ทังหมด
้
และพระมุนีเวทศิราก็ประทานวิษณุปรุ าณะนี ้แก่ประมติ || 6:8:48
และประมติก็ได้ มอบวิษณุปรุ าณะนันให้
้ แก่ชาตุกรณะผู้เป็ นนักปราชญ์
และชาตุกรณะก็ได้ บอกวิษณุปรุ าณะนันแก่
้ คนอื่นๆ ที่กระทาบุญกุศล || 6:8:49
และท่านฤษี ปลุ สั ตยวรทานก็ได้ บอกวิษณุปรุ าณะนี ้ซึง่ เป็ นคัมภีร์สมฤติแก่ข้าพเจ้ า
ดูกรท่านไมเตรยะ แม้ ข้าพเจ้ า(ปราศระ)ก็ได้ บอกวิษณุปรุ าณะนี ้
แก่ท่านตามความเป็ นจริ ง || 6:8:50
แม้ ท่านก็จะบอกวิษณุปรุ าณะนี ้แก่ศินีกะในช่วงกลียคุ เช่นกัน|| 6:8:5113

ในขณะที่ไตรภูมิพระร่วงสร้ างความน่าเชื่อถือให้ กบั ข้ อมูลในเรื่ องด้ วยการกล่าวเน้ น ย ้า
ไว้ ในบานแพนกและในตอนท้ ายเรื่ องถึงแหล่ง ที่มาของข้ อมูลที่ รวบรวมมาใช้ ประพันธ์ มากกว่า
30 เล่ม และได้ รับการศึกษาเรี ยนรู้จากพระสงฆ์ บัณฑิตในสานักต่างๆ ดังข้ อความว่า
12

Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 176.

13

Ibid., 455.
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แลพระธรรมทังหลายนี
้
้เอาออกมาแลแห่งแลน้ อย แลเอามาผสมกัน จึงสมมติชื่อว่า
ไตรภูมิกถาแล พระธรรมทัง้ หลายนี ้เจ้ าพระญาเลไทยอันเป็ นกษัตริ ย์พงศ์ดงั ฤาแลมาอาจ
ผูกพระคัมภีร์ไตรภูมิกถานี ้ได้ ไสร้ เพราะเหตุท่านนันทรงพระปิ
้
ฎกไตรธรรม ธ ได้ ฟังได้ เรี ยน
แต่ส านัก พระสัง ฆเจ้ าทัง้ หลาย คือว่ า (พระ)มหาเถรมุนี พ งศ์ เ ป็ นอาทิ ค รู เรี ย นแต่ พ ระ
อโนมทัสสีแล พระมหาเถรธรรมปาลเจ้ าบ้ าง พระมหาเถรสิทธัตถะเจ้ าบ้ าง พระมหาเถร
(พุทธ)พงษ์ เจ้ าบ้ าง พระมหาเถรปั ญญาญนันธส เรี ยนแต่ราชบัณฑิตผู้หนึ่ง ชื่ออุปเสน
ราชบัณฑิต ผู้หนึ่งชื่ออทรายราชบัณฑิต เรี ยนแต่ไกลด้ วยสารพิ สยั แต่พระมหาเถรพุทธ
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โฆษาจารย์ในเมืองหริ ภญ
ุ ชัย14

ความพยายามในการสร้ างให้ เกิดการยอมรับนับถือในตัวผู้ประพันธ์ และการรวบรวม
ข้ อมูลแนวคิดความเชื่อที่ สาคัญๆ มาใช้ ประพันธ์ งานขึน้ จนวรรณกรรมทัง้ 2 เรื่ องกลายเป็ น
วรรณกรรมจักรวาลวิทยาที่สาคัญของแต่ละชาติ นับเป็ นส่วนสาคัญยิ่งที่ทาให้ วรรณกรรมทังสอง
้
ได้ รับการยอมรับเชื่อถือศรั ทธาจนแพร่หลายในประเทศทัง้ 2 และมีอิทธิพลต่อความเชื่อของคนใน
สังคมนันๆ
้ จนเป็ นรากฐานสาคัญทางความคิดที่สืบทอดในสังคมเรื่ อยมา การสร้ างให้ เกิดความ
น่า เชื่ อ ถื อ ในวรรณกรรมทัง้ 2 เรื่ อ ง จึง นับ เป็ นวิ ธี ก ารที่ ว รรณกรรมทัง้ 2 เลื อ กใช้ ใ นลัก ษณะ
คล้ ายคลึงกัน แม้ วา่ ผู้ประพันธ์และระยะเวลาในการประพันธ์ของวรรณกรรมทัง้ 2 เรื่ องจะแตกต่าง
กันก็ตาม
1.3 จุดมุ่งหมายในการประพันธ์

คัมภีร์วิษณุปรุ าณะมิได้ กล่าวว่าผู้ประพันธ์

มีวตั ถุประสงค์ใดในการประพันธ์ หากแต่เมื่อพิจารณาจากเนื ้อหาในเรื่ องแล้ วพบว่าผู้ประพันธ์ มี
วัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝั งความเชื่อให้ ผ้ คู นนับถือศรัทธาต่อพระวิษณุผ้ เู ป็ นเทพสูงสุด อธิบายให้
ผู้อ่านเข้ าใจความเป็ นไปของจักรวาลซึ่ งเกี่ ยวข้ องโดยตรงกับพระวิษณุ อันมีความสัมพันธ์ เป็ น
ผู้กาหนดความเป็ นไปในชีวิตของมนุษย์ ทงั ้ หมด

คัมภีร์วิษณุปรุ าณะจึงเป็ นคัมภีร์สอนศาสนา

เพื่อปลูกฝั งให้ ประชาชนปฏิบตั ิตามหลักความเชื่อในศาสนาฮินดูเป็ นสาคัญ ในขณะที่ไตรภูมิ
พระร่วงกล่าวไว้ อย่างชัดเจนว่าพญาลิไทยประพันธ์ขึ ้นเพื่อเผยแผ่พระธรรมคาสัง่ สอน เทศน์ให้ พระ
มารดาและประชาชนฟั ง จุดประสงค์ของไตรภูมิพระร่ วงจึงเป็ นไปเพื่อการสัง่ สอนศีลธรรมตาม
14

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 5.

308

หลักศาสนาพุทธเป็ นสาคัญ วรรณกรรมทัง้ 2 เรื่ องมีวตั ถุประสงค์เพื่อมุ่งสอนศาสนาเช่นเดียวกัน
แม้ จะเป็ นคาสอนที่แตกต่างกันในแต่ละศาสนาก็ตาม นอกจากนันยั
้ งพบว่าคัมภีร์วิษณุปรุ าณะ
และไตรภูมิพระร่วงใช้ วิธีการกล่าวอ้ าง โน้ มน้ าวให้ สนใจวรรณกรรมของตนในลักษณะที่คล้ ายคลึง
กัน คือ เน้ นยา้ ว่า การฟั ง หรื อการสวดหรื อการเผยแพร่ วรรณกรรมทัง้ สองเรื่ องจะได้ รับอานิสงส์
ผลบุญอันประเสริฐอย่างมากมาย ดังความว่า
คนที่ได้ ฟังคัมภีร์วิษณุปรุ าณะนี ้ซึง่ เป็ นคัมภีร์ศกั ดิ์สิทธิ์ที่ประเสริ ฐสุด ทาลายความมืดมนใน
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คนที่ฟังคัมภีร์วิษณุส
ปรุ าณะนี ้ทุกวันก็จะชื่อว่าได้ ทาการอาบน ้าที่ท่าน ้าทุกท่าและได้ ทา

กลียคุ ได้ ด้วยความภักดี เขาย่อมจะหลุดพ้ นจากบาปทุกอย่าง || 6:8:52
การสดุดีเทพเจ้ าทุกองค์ || 6:8:53

เพราะได้ ฟังวิษณุปรุ าณะนี ้ทัง้ 10 อัธยายะ มนุษย์ย่อมได้ รับผลบุญที่ได้ แสนยากยิ่ง
ซึง่ เท่ากับบุญที่เกิดจากทานที่ให้ แก่ววั กปิ ลา (วัวสีน ้าตาล) อย่างไม่ต้องสงสัย || 6:8:54
ผู้ใดทาพระวิษณุผ้ ทู รงเป็ นสรรพสิ่ง ทรงสร้ างสรรพสิ่ง ทรงเป็ นผู้รองรับโลกทังหมด
้
ทรงเป็ นที่อาศัยของอาตมัน ทรงเป็ นความรู้ (ชญานะ) และทรงป็ นสิ่งที่ควรรู้
ทรงไม่มีเบื ้องต้ น ไม่มีที่สดุ และทรงเป็ นผู้เกื ้อกูลเหล่าเทพเจ้ าทังหมดไว้
้
ในใจ
แล้ วฟั งวิษณุปรุ าณะนี ้ทังหมด
้
ผู้นนย่
ั ้ อมจะได้ รับผลบุญทุกอย่าง
เช่นเดียวผลบุญที่ได้ รับในยัชญพิธีอศั วเมธอย่างไม่ต้องสงสัย || 6:8:55
พระวิษณุ (อัจยุตะ) ผู้เป็ นเจ้ า ทรงเป็ นเจ้ าแห่งโลก ทรงสร้ างพรหมันและชญานะ
ทรงเป็ นพระเป็ นเจ้ าผู้สร้ างโลกทังหมดทั
้
งในเบื
้
้องต้ น ท่ามกลางและที่สดุ
มีกล่าวไว้ ในวิษณุปรุ าณะใด มนุษย์เมื่อได้ ฟัง สวดและบอกกล่าววิษณุปรุ าณะ
อันบริ สทุ ธิ์นนทั
ั ้ งหมดย่
้
อมจะได้ รับความบริ สทุ ธิ์ผดุ ผ่อง ผล (ความบริ สทุ ธิ์) นัน้
ไม่มีในภพทัง้ 3 ความสาเร็ จอันสูงนันก็
้ คือพระหริ || 6:8:5615
ผู้ใดจะปรารถนาถึงทิพยสมบัติปั(ตถ)โมกขนิพพาน ให้ สดับฟั งพระไตรภูมิกถานี ้ด้ วยทานุก
อารุ งด้ วยใจศรั ทธาอย่าได้ ประมาทสักอันไสร้ จะ(ได้ )พบได้ ไหว้ ได้ ฟังธรรมแต่(พระ)ศรี
16
อาริ ยเจ้ า อันเสด็จอุบตั ิในอนาคตกา(ล)นันแล...
้
15
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เมื่ อพิจ ารณาวัตถุประสงค์ใ นการประพัน ธ์ พ บว่า คั ม ภี ร์ วิษณุปุร าณะมุ่ง สอนให้ นับถื อ
พระวิษณุผ้ เู ป็ นพระเจ้ าสูงสุดตามหลักไวษณนิกายในศาสนาฮินดู ส่วนไตรภูมิพระร่วงมุ่งสอนให้
เชื่อถือศรัทธาในหลักแห่งพุทธศาสนาเถรวาท วรรณกรรมทัง้ 2 เรื่ องจึงสอนให้ นบั ถือศาสนาที่
แตกต่างกัน โดยนาเสนอหลักคาสอนที่ตา่ งกัน แต่ก็ประพันธ์ขึ ้นด้ วยวัตถุประสงค์ที่คล้ ายคลึงกัน
คือ เพื่อสอนศาสนา ปลูกฝั งความเชื่อ ให้ ประชาชนในสังคมปฏิบตั ิตามหลักคาสอนในลัทธิศาสนา
ของตน โดยใช้ เนื ้อหาเรื่ องราวของจักรวาลเป็ นข้ อมูลในการสัง่ สอนให้ ผ้ อู ่านเชื่อถือและปฏิบตั ิตาม
รวมทัง้ ใช้ กลวิธีกล่าวอ้ างถึงอานิสงส์อันประเสริ ฐต่างๆ ที่จ ะได้ รับจากการได้ ฟัง วรรณกรรมทัง้
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สวดและการฟั งเช่นเดียวกัสน

2 เรื่ องซึง่ แสดงให้ เห็นถึงลักษณะของวรรณกรรมโบราณที่ถ่ายทอดและเผยแพร่ด้วยวัฒนธรรมการ
1.4 เนือ้ หา คัมภีร์วิษณุปรุ าณะเป็ นวรรณกรรมในศาสนาฮินดู ส่วนไตรภูมิพระร่วง

เป็ นวรรณกรรมในศาสนาพุทธ ดังนันเนื
้ ้อหาคาสอนในวรรณกรรมทัง้ 2 จึงมีลกั ษณะที่แตกต่างกัน
หากแต่คมั ภี ร์วิษณุปุราณะและไตรภูมิ พระร่ วงเป็ นวรรณกรรมสอนศาสนาเช่นเดียวกัน โดยมี
เนื ้อหามุ่งแต่งขึ ้นเพื่อสอนปรัชญาทางศาสนา สัง่ สอนจริ ยธรรมและบทบาทหน้ าที่ของคนในสังคม
เป็ นสาคัญ วรรณกรรมทัง้ 2 เรื่ องจึงมีลกั ษณะที่คล้ ายคลึงกัน คือมีเนื ้อหากล่าวถึงลักษณะและ
ความเป็ นไปของจักรวาล โดยจะนาความรู้เกี่ยวกับจักรวาลมาใช้ เป็ นเครื่ องมือ สัง่ สอนหลักธรรม
ของศาสนาและสอนหลักปฏิบตั ิตามความเชื่อในลัทธิศาสนาของตน เพื่ออบรมกล่อมเกลาจิตใจ
ของคนในสังคมและแนะนาวิธีการปฏิบตั ิตนให้ อยู่ร่วมกันได้ อย่างมีความสุข รวมทังอธิ
้ บายให้ เห็น
ถึงวิธีที่จะทาให้ มนุษย์หลุดพ้ นจากความทุกข์ทงปวงด้
ั้
วย ข้ อมูลเกี่ยวกับลักษณะและความเป็ นไป
ของจักรวาลและสรรพสิ่งในวรรณกรรมทัง้ 2 เรื่ อง จึงถูกนามาใช้ อธิบายเพื่อสอนให้ ผ้ อู ่านเชื่อใน
สังสารวัฏของการเวียนว่ายตายเกิดอันมีผลจากการกระทาในขณะที่มีชีวิตอยู่ หากกระทาความดี
สร้ างบุญในขณะมีชีวิต เมื่อตายไปแล้ วจะได้ ไปเสวยสุขบนแดนสวรรค์ แต่ถ้ากระทาความชั่ว
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามจารี ตประเพณี ก็จะต้ องตกนรกไปชดใช้ กรรมได้ รับความทุกข์ทรมานแสนสาหัส
การบรรลุโมกษะหรื อนิพพานจึงเป็ นวิธีเดียวที่จะทาให้ มนุษย์หลุดพ้ นจากทุกข์ทงปวง
ั้
หลุดพ้ นจาก
การเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี ้ได้
16
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คัมภีร์วิษณุปรุ าณะกล่าวถึงเนื ้อหาความเป็ นไปของจักรวาลซึ่งเกี่ยวข้ องกับพระวิษณุ
ทังหมด
้
ทังการเกิ
้
ดขึ ้น การดารงอยูแ่ ละการสูญสลายไป โดยมุ่งเน้ นให้ ผ้ อู ่านเห็นถึงอานาจบารมี
ของพระวิษณุในฐานะพระเป็ นเจ้ าสูงสุด เนื ้อหาของเรื่ องจึงมุง่ เน้ นสรรเสริญให้ เห็นถึงอานาจบารมี
ของพระวิษณุที่กาหนดความเป็ นไปของจักรวาลและสัมฤทธิ์ผลต่างๆ ของมนุษย์ อันเนื่องมาจาก
การภักดีตอ่ พระวิษณุ เพื่อเน้ นย ้าให้ ผ้ อู ่านเชื่อถื อและปฏิบตั ิตามคาสัง่ สอนแนะนานัน้ เนื ้อหาใน
คัมภีร์วิษณุปรุ าณะจึงมีบทสรรเสริญพระวิษณุผ้ เู ป็ นพระเป็ นเจ้ าสูงสุดเป็ นจานวนมาก โดยชี ้ให้ เห็น
ลักษณะของพระวิษณุผ้ มู ีอานาจเหนือสรรพสิ่ง ดังตัวอย่าง
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ขอนอบน้ อมแด่องค์ส
พระวิษณุผ้ ทู รงเที่ยงแท้ ศักดิ์สิทธิ์ คงอยู่ชวั่ นิรันดร์

ผู้ทรงเป็ นเทพเจ้ าสูงสุด (ปรมาตมัน) ทรงรู ปลักษณ์หนึง่ เดียวตลอดเวลา (และ)
ทรงเป็ นเทพเจ้ าของสรรพสิ่ง || 1:2:1
ขอนอบน้ อมแด่พระพรหมาผู้สร้ าง พระวิษณุผ้ รู ักษา พระศิวะผู้ทาลายและ
พระวาสุเทพ ผู้รักษา || 1:2:2
ขอนอบน้ อมแด่พระวิษณุผ้ ทู รงคุณลักษณะหนึง่ เดียวและหลายอย่าง
ผู้มีพระวรกายยิ่งใหญ่และมีพระทัยสุขมุ ละเอียดอ่อน ผู้มีพระรู ปไม่ปรากฏก็ได้
ปรากฏก็ได้ (และ) ทรงเป็ นเหตุแห่งความหลุดพ้ น || 1:2:3
ขอนอบน้ อมแด่องค์พระวิษณุผ้ ทู รงเป็ นโลก เป็ นมูลเหตุแห่งการสร้ าง การรักษา
และการทาลายโลก ผู้เป็ นเทพเจ้ าสูงสุดพระองค์นนั ้ || 1:2:4
ครัน้ นอบน้ อมพระองค์ผ้ ทู รงเป็ นที่ตงแห่
ั ้ งสรรพสิ่ง ผู้ละเอียดกว่าสิ่งที่ละเอียดทังหลาย
้
ผู้ทรงสถิตอยู่ในสรรพสิ่ง ผู้เที่ยงแท้ ถาวร ผู้เป็ นปุรุษะอันสูงสุด || 1:2:5
ผู้มีพระปั ญญาญาณ ผู้ทรงบริ สทุ ธิ์ที่สดุ ด้ วยพระปั ญญาสูงสุด
ผู้ทรงมีพระลักษณะแห่งความรู้ ตามความเป็ นจริ งผ่านทางภาพมายา || 1:2:6
ครัน้ นอบน้ อมพระวิษณุผ้ ทู รงเป็ นผู้ทาลายโลก ทรงสามารถในการรักษาและสร้ างโลก
ผู้เป็ นเจ้ าโลก ผู้ไม่มีการเกิด ผู้ไม่ทรงเสื่อมสลาย (และ) ผู้ไม่ทรงเปลี่ยนแปลง || 1:2:717
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การอวตารของพระวิ ษ ณุล งมาเพื่ อ ช่ว ยเหลื อ มนุษ ย์ แ ละสรรพสิ่ ง แก้ ไ ขปั ญ หาใน
รูปลักษณ์ตา่ งๆ เช่น วราหาวตาร กูมารวตาร นับเป็ นเนื ้อหาสาคัญที่คมั ภีร์วิษณุปรุ าณะแสดง
ให้ เ ห็นถึง อานาจอันหาที่ เ ปรี ยบมิ ไ ด้ ซึ่ง เป็ นการยกย่องให้ ผ้ ูอ่านเกิ ดความภักดีและศรั ทธาต่อ
พระวิษณุเป็ นสาคัญ คัมภีร์วิษณุปรุ าณะยังอ้ างว่าพระพุทธเจ้ าเป็ นปางอวตารหนึ่งของพระวิษณุ
เช่นกัน โดยกล่าวว่าพระวิษณุอวตารมาเป็ นพระพุทธเจ้ าเพื่อหลอกพวกอสูรให้ ละทิ ้งแนวทางแห่ง
พระเวท18 โดยเรี ยกการอวตารเป็ นพระพุทธเจ้ า เพื่อหลอกลวงคนชัว่ ให้ ละทิ ้งแนวทางแห่งพระเวท
ว่า “มายาโมหะ”19 ดังความว่า
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เมื่อพวกเขากล่าวดัส
งนี ้แล้ ว พระวิษณุผ้ เู ป็ นเจ้ า จึงทรงบันดาลมายาโมหะ (พระพุทธเจ้ า)
ให้ เกิดขึ ้นจากพระวรกาย (ของพระองค์) แล้ วก็ประทานแก่เหล่าเทพเจ้ าผู้สูงส่งเหล่านัน้

และรับสัง่ กับเทพเจ้ าผู้สงู ส่งเหล่านันดั
้ งนี ้ว่า || 3:17:41
มายาโมหะนี ้ (พระพุทธเจ้ านี ้) จะหลอกลวงพวกแทตย์นนทั
ั ้ งหมด
้
หลังจากนันหมู
้ ส่ ตั ว์ก็จะ
ถูกทาให้ เหินห่างจากแนวทางแห่งพระเวท || 3:17:42
ดูกรเทพทัง้ หลาย เทพและแทตย์ เป็ นต้ น ผู้ขัดขวาง (ปริ ปนฺถิน) การทาหน้ าที่ (อธิ การ)
ของพระพรหมาจะมีจานวนมากเช่นเดียวกับที่พวกเขาจะเป็ นผู้เบียดเบียนเราผู้ดารงอยู่ใน
ฐานะผู้ดารงรักษา (โลก) || 3:17:43
ดูกรเทพทังหลาย
้
เมื่อเป็ นเช่นนันพวกท่
้
านจงไปเถิด พวกท่านไม่ต้องกลัว
ขณะนี ้ มายาโมหะนี ้ล่วงหน้ าไปก่อน (และ) จะเป็ นผู้มีอปุ การะแก่พวกท่าน || 3:17:44
เมื่อพระวิษณุรับสัง่ ดังนี ้แล้ ว เทพทังหลายก็
้
พากันนอบน้ อมพระวิษณุนนแล้
ั ้ วก็เดินทางไป
ตามที่ เ คยไปแล้ ว ส่ว นมายาโมหะ (พระพุ ท ธเจ้ า ) ก็ ไ ด้ ไ ปยังสถานที่ ที่ มีเทพผู้ ยิ่ งใหญ่
มากมายพร้ อมกับเทพเหล่านัน้ || 3:17:4520

18

พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ), กาลานุกรม, (กรุงเทพ: บริษัทมหพันธ์ไพเบอร์ ซีเมนต์ จากัด (มหาชน), 2552 ),

19

“มายาโมหะ” หมายถึง สิ่งลวงตา ความสับสน และเป็ นชื่อของไชนะ หรื อพระพุทธเจ้ า , ดู Monier Monier

56.
Williams, Sanskrit-English Dictionary (London : Oxford University, 1979 ), 811.

20

Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 300.
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การกล่า วถึ ง พระพุท ธเจ้ า ในนามของ “มายาโมหะ” ว่า เป็ นอวตารปางหนึ่ง ของ
พระวิษณุนนย่
ั ้ อมแสดงให้ เห็นว่าสังคมฮินดูขณะนันน่
้ าจะได้ รับอิทธิพลจากความเชื่อถือศรัทธาใน
พุทธศาสนา จนเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ ผ้ ูประพันธ์ คมั ภี ร์วิษณุปุราณะต้ องนาพระพุทธเจ้ ามา
กล่าวถึงเพื่อควบกลืนให้ อยู่ในศาสนาของตนและเพิ่มการยอมรับเชื่อถือศรัทธาในพระวิษณุให้ มี
มากยิ่งขึน้ เนื อ้ หาที่กล่าวถึง การอวตารของพระวิษณุในรู ปลักษณ์ ต่างๆ อันเป็ นส่วนส าคัญที่
ควบคุมความเป็ นไปของจักรวาล จึงเป็ นสิ่งที่บง่ ชี ้ให้ ผ้ อู ่านเห็นว่าจักรวาลทังหมดอยู
้
่ภายใต้ อานาจ
ของพระวิษณุ การกระทาให้ พระวิษณุพึงพอใจจึงเป็ นหน้ าที่ของมนุษย์ เพราะพระวิษณุจะเป็ น
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ไตรภูมิพ ระร่สว งใช้ ความรู้ เกี่ ยวกับจักรวาลอธิ บายให้ เห็นถึง ผลแห่งการกระทาของ

ผู้ควบคุมทุกสิ่งให้ เป็ นไปได้ ตามที่มนุษย์ต้องการ

มนุษย์ที่จะเป็ นตัวกาหนดทาให้ มนุษย์ต้อ งเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏแห่งจักรวาลและยังมี
ส่วนขับเคลื่อนให้ จักรวาลดาเนินไปตามการประพฤติปฏิบตั ิของมนุษย์ด้วย ไตรภูมิพระร่ วงใช้
“พระพุทธเจ้ า” เป็ นต้ นแบบหรื อเป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิและเป็ นเครื่ องยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของพุทธศาสนิกชน แม้ พ ระพุทธเจ้ า จะมิ ใช่เทพเช่นพระวิษณุ แต่ไ ตรภูมิ พ ระร่ วงก็ กล่าวถึ ง
พระพุทธเจ้ าว่าเป็ นผู้ที่มีความเป็ นเลิศเหนือกว่าบุคคล เทพยดาและพรหมต่างๆ และยังทรงมี
อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริ ย์ มีอานาจเหนือกว่าสรรพสิ่งด้ วยผลแห่งการปฏิบตั ิบญ
ุ บารมีมาแต่อดีต ดังที่
กล่าวถึงลักษณะพิเศษเหนือมนุษย์ปกติขณะที่พระพุทธเจ้ าเป็ นพระโพธิสตั ว์อยู่ในครรภ์พระมารดา
ดังความว่า
เมื่อพระโพธิ สัตว์ อยู่ในคัพภะพระมาดานัน้ บ่มิเหมือนดุจคนทัง้ หลาย เบื อ้ งหลัง
พระโพธิ สัต ว์ ถู ก หลัง ท้ อ งแม่ แลนั่ ง แพนงเชิ ง อยู่ ดัง นัก ปราชญ์ ผ้ ู ง ามนัน้ นั่ง เทศนาใน
ธรรมาสน์นนั ้ ตัวแห่งพระโพธิสตั ว์เจ้ านันเรื
้ องงามดั่งทอง เห็นออกมารอง ๆ ดัง่ จะออกมา
ภายนอกท้ อง มาดาโพธิสตั ว์ก็ดี แลผู้อื่นก็ดี ก็แลเห็นรุ่ งเรื องงามดัง่ ท่านเอาไหมอันแดงนัน้
มาร้ อยแก้ วขาวนัน้ แล เมื่อพระโพธิสตั ว์ เจ้ าเสด็จออกจากท้ องแม่ ลมอันเป็ นบุญนันบ่
้ มิได้
พัดให้ หวั ลงมาเบื ้องต่าแลให้ ตีนขึ ้นเบื ้องบนดั่งสัตว์ทงหลายนั
ั้
น้ หาบมิได้ เมื่อพระโพธิสตั ว์
จะออกจากคัพภะมาดานัน้ ธ เหยียดตีนแล เมื่อจะออก ธ ลุกยืนขึ ้นแล้ ว ธ จึงออกจากท้ อง
แม่ ธ แล แต่เมื่อ ธ ยังเป็ น แต่มนุษย์ทงหลายอั
ั้
นมาเกิดในท้ องแม่นนั ้ และจะมีประดุจเป็ น
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โพธิ สัตว์ เมื่ อปั จ ฉิ ม ชาติ จัก ได้ ต รั ส เป็ นพระนี บ้ ห่ อ นมีเ ลย แต่ ก่ อ น ๆ โพ้ น ไสร้ ย่ อมเป็ น
โดยปรกติคนทัง้ หลายนี แ้ ล เมื่อโพธิ สัตว์ เ สด็จลงมาเอาปฏิ สนธิ (ก็ดี ) เมื่อ ธ สมภพก็ ดี
แผ่นดินไหวได้ แลหมื่น จักรวาล ทังน
้ ้าอันชูแผ่นดินก็ไหว ทังน
้ ้าสมุทรก็ฟูมฟอง เขาพระ
สุ เ มรุ ร าชก็ ท รงอยู่ บ มิ ไ ด้ ก็ ห วั่น ไหวด้ วยบุ ญ สมภารพระโพธิ สัต ว์ เ จ้ าผู้ มาตรั ส เป็ น
พระพุทธเจ้ านันแล
้ 21

ไตรภูมิพระร่วงยังแสดงให้ เห็นว่าพระพุทธเจ้ าเป็ นที่พึ่งของสรรพสัตว์ พระพุทธเจ้ ามี
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บารมี เป็ นที่พงึ่ ช่วยปั ดเป่ าความทุกข์ให้ ผ้ ทู ี่เดือดร้ อน เช่น การกล่าวว่าราหูเกรงกลัวต่ออานาจของ
พระพุทธเจ้ า ดังตัวอย่าง

ในกาลคาบหนึ่ ง พระเจ้ าเสด็ จ อยู่ ใ นเชตุ พ นมหาวิ ห ารอัน เป็ นอารามแห่ ง นาย
อนาถปิ ณฑิกเศรษฐี แลอาศัยแก่เมืองสาวัตถีมหานคร ในกาลเมื่อวันเพ็งบูรณมี(ทิ)วสแล
เกิดมีจนั ทรคราส จึงพระจันทรเทพบุตรก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้ า ก็นมัสการแด่พระพุทธเจ้ า
แล้ วแล กล่าวด้ วยคาถาว่าดังนี ้ว่า ข้ าแต่พระพุทธเจ้ าผู้เพียร ข้ าก็ไหว้ พระบาทแห่งพระผู้มี
(พระ)ภาค พระองค์อันพ้ นจากกิเลสทังปวง
้
แลบัดนีข้ ้ าผู้เป็ นข้ าพระองค์เจ้ ามาบังเกิดภัย
อัน ตรายยากเนื อ้ แค้ น ใจนั ก หนา แลพระองค์ เ จ้ าจงมาเป็ นที่ พึ่ ง แก่ ข้ า แลช่ ว ยทุ ก ข์
ข้ า ผู้ ล าบากใจดัง นี ใ้ นกาลนัน้ พระสัพ พัญ ญู เ จ้ า ผู้ เป็ นโลกวิ ทู ธ ก็ ต รั ส รู้ อาการดัง นั น้
พระองค์เจ้ าก็มีพระกรุ ณาแก่จนั ทรเทวบุตร พระองค์เจ้ าจึงมีพทุ ธบัณฑูรแก่อสุรินทราหูด้วย
พระคาถาว่าดังนี ้...ว่าดูกรราหู อันว่าจันทรเทวบุตรนี ้ลุแกสรณาคมน์ พระตถาคตไสร้ จะยัง
ราหูอสุรินทร์ นี ้ให้ ปล่อยซึง่ จันทรเทพบุตร เพื่อดัง่ ฤาแลว่าสิ ้น ชื่ออันว่าพระพุทธเจ้ าทังหลาย
้
ไสร้ ก็ย่อมมีพระกรุ ณาอันอนุเคราะห์แก่โลกทังหลาย
้
ในกาลดัง่ นันราหู
้ อสุรินทร์ ครัน้ ได้ ยิน
พระพุทธบัณฑูรดัง่ นัน้ จึงวางแก่จนั ทรเทพบุตรนันเสี
้ ย แล้ วก็แล่นหนีไปสูพ่ ระญาอสูรอันชื่อ
ว่าไพจิตราสูรราช แลราหูอสุรินท์นนก็
ั ้ มีใจยินร้ าย ขนลุกหนังหัวพอง จึงยืนอยู่ในสถานแห่ง
หนึง่ พระญาอสูรผู้ชื่อว่าไพจิตราสูรราชนัน้ จึงถามราหู อสุรินทร์ ว่า ฉันนี ้ว่า ดูกรราหู ท่าน
เป็ นฉันใดแล ราหูจงึ วางจันทรเทวบุตรเสียแลมาด้ วยด่วนนักหนา มายืนอยู่ แลมีสวภาพอัน
21

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 76.
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ยินร้ าย แลตระหนกตกใจกลัวนักหนาบารนี ราหูอสุรินทร์ นนั ้ จึงขานไพจิตราสูรว่าด้ วย
ถ้ อยคาดังนี ้ มหาราช ข้ าแต่เจ้ ากู บัดนี ้ข้ ากลัวแต่คาถาพระพุทธเจ้ าบัณฑูรว่า แลข้ าก็วาง
จันทรเทวบุตรนัน้ เสีย เพื่อดังนัน้ ไสร้ ผิแลว่าข้ าบ่มิได้ วางจันทรเทวบุตรนัน้ เสียไสร้ อันว่า
ศีรษะแห่งข้ าเพียงจะแตกออกไปเป็ น 7 ภาคแล แม้ นว่าศีรษะบ่มิแตกบ่มิตายแลว่ายังมี
ชีวิตอยู่ไสร้ แลความสุขจะมีแต่ใดแก่ข้าเลย22

ไตรภูมิพระร่วงแสดงให้ เห็นว่าพระพุทธเจ้ าเป็ นผู้มีบญ
ุ บารมี บารมีของพระพุทธเจ้ า
เมื่อคราวกระทายมกปาฏิหาริ ย์ ด้วยฤทธิ์อันชื่อว่า “อิทธิ วิธิฌาณ” เกิดเป็ น “มหาฉพรรณรัง สี
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พระพุทธเจ้ า พระรัศมีของพระพุทธเจ้ า ในคราวแสดงยมกปาฏิหาริ ย์นนส่
ั ้ องสว่างสูงขึ ้นไปเหนือ
อรูปพรหมเลยชันลมอชดากาศ
้
ลงไปถึงอวิจีนรก และส่องสว่างไปทัว่ ทังอนั
้ นตจักรวาล บุญบารมี
ของพระพุทธเจ้ าเป็ นที่ยอมรับยกย่องของสรรพสิ่ง ดังอากัปกิริยาที่ธรรมชาติแสดงต่อพระองค์ เช่น
เกิ ด แผ่น ดิน ไหว เขาพระสุเ มรุ อ่ อ นน้ อ มค้ อ มลง หรื อ เหล่า อรู ป พรหมต่า งก็ ล งมานมัส การต่อ
พระพุทธเจ้ า ดังเนื ้อหาในไตรภูมิที่กล่าวไว้ วา่
เมื่อนันอั
้ นว่าหมู่พระรัศมีเจ้ าทังหลายก็
้
แข่งกันเหาะไปเบื ้องหน้ า แล้ วก็คล้ อยลงข้ าง
ใต้ ถงึ ทุกแห่งทุกภายฉายพระรัศมีถงึ อวิจีนรกถึงแดนสุดปฐวีดลได้ 240,000 โยชน์ แล้ วก็ถงึ
ลมอันทรงนา้ แลดินไว้ บ่ มิให้ ไหว 960,000 โยชน์ แล้ วดันไปเถิ
้
งอากาศอันต่อภายใต้ เบือ้ ง
บนโพ้ นไสร้ พุ่งขึน้ ไปโดยอันดับแลพ้ นอรู ปพรหมขึ ้นไปถึ งลมอชดากาศ อันต่อฝ่ ายบนแล
ฝ่ ายทัง้ 8 ทิศ พุ่งไปถึงอนันตจักรวาลทุกด้ าน แลพระรั ศมีทัง้ หลายนัน้ เห็นสว่างเข้ าไป
ทุ ก รู ทุ ก ซอกห้ วยเนิ น เขา ในถ า้ แลปล่ อ งช่ อ งเหวเงื อ้ มแง่ แ ลที่ มื ด นั น้ อัน ที่ รั ศ มี แ ห่ ง
พระอาทิตย์แลพระจันทร์ สอ่ งเข้ าไปบ่มิได้ นนั ้ อันว่าพระรัศมีพระพุทธเจ้ าวันนันอาจส่
้
องให้
เห็นทุกแห่งแพร่ งพรายแล เมื่อพระพุทธเจ้ ากระทาปาฏิหาริ ย์ครัง้ นัน้ แผ่นดิน(ก็)ไหวทังปวง
้
ทังพระสมุ
้
ทรก็ตีฟองนองระลอก ทังพระสุ
้
เมรุ ราช(ก็)อ่อนน้ อมค้ อมดั่งยอดหวาย อันท่าน
ลนไฟแลอ่อน สรรพดุริยดนตรี ทงั ้ หลายอันหาจิตบ่ มิได้ ก็ดีหากดังเอง ดุจดัง่ มีคนตีแลเป่ า
22

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 67- 68.
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แลหากอยู่หากเปล่งเสียงนัน้ ออกเอง แลเพราะนักหนาถวายบูชาแก่พระพุทธเจ้ า แล(หมู่)
พรหมทังหลายคื
้
ออรู ปพรหมก็ดี ก็ลงมานมัสการแด่พระพุทธเจ้ าด้ วยเพราะดังนัน้ 23

นอกจากการแสดงให้ เ ห็ น ถึง บุญ บารมี ข องพระพุท ธเจ้ า แล้ ว สิ่ ง ส าคัญ ที่ ไ ตรภูมิ
พระร่ วงกล่าวเน้ นยา้ ให้ เห็นความสาคัญก็คือพระธรรมคาสัง่ สอนของพระพุทธเจ้ า โดยกล่าวว่า
การตัง้ อยู่ในศีลธรรมจะช่วยเกื อ้ กูลความเป็ นไปของจักรวาล คาสั่งสอนของพระพุทธเจ้ าเป็ น
คาสอนที่ประเสริฐ ผู้ใดที่สามารถปฏิบตั ติ ามได้ จะได้ ชื่อว่าเป็ นผู้มีบญ
ุ ดังความว่า
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พระองค์สร้ างสมภารมามากแลเท่
าถึง ได้ ตรัสแก่สพั พัญญุตญาณดัง่ นันก็
้ ดี พระเจ้ า
ส

สัง่ สอนโลกทัง้ หลาย ลางคนยิ นดีแลทาตามพระบัณฑูร ลางคนสิยังบ่ มิยินดีบ่มิทาตาม
พระบัณฑูรพระพุทธเจ้ าไสร้ ผิผ้ ใู ดมีบุญมีสมภารจึงกระทาตามไสร้ ผู้ใดบุญน้ อยบ่มิอาจ
ทาตามได้ เทียรย่อมกระทาตามความอันมิชอบดัง่ นันก็
้ ยงั มีมากนัก24

ภาพของพระพุท ธเจ้ า ในไตรภูมิ พ ระร่ ว งแม้ จ ะเป็ นเพี ย งมนุษ ย์ มิ ใ ช่เ ป็ นเทพเจ้ า
ศักดิ์สิทธิ์ ผ้ ูบนั ดาลความสาเร็ จให้ กับมนุษย์ ได้ ดงั เช่นพระวิษณุที่กล่าวไว้ ในคัมภี ร์วิษณุปุราณะ
แต่ก็กล่าวว่ามีอานาจบารมีเป็ นที่พึ่ง พาสาหรับผู้ที่ได้ รับความทุกข์ยากเดือดร้ อน อีกทังพระธรรม
้
คาสอนของพระองค์ก็ท าให้ ม นุษย์ หลุดพ้ นจากความทุกข์ ไ ด้ เช่น กัน พระพุทธเจ้ าในไตรภูมิ
พระร่ วงจึงเป็ นผู้นาในพุทธศาสนา เฉกเช่นเดียวกับที่พระวิษณุในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะเป็ นผู้นาใน
ไวศณพนิกาย ศาสนาฮินดู แม้ วรรณกรรมทัง้ 2 เรื่ องจะมีหลักคาสอนที่แตกต่างกัน มีหลักปฏิบตั ิ
ที่แตกต่างกัน แต่ก็ถือว่าวรรณกรรมทัง้ สองได้ สร้ างภาพของผู้นาทางศาสนาที่ชัดเจนซึ่งใช้ เป็ น
แนวทางให้ ผ้ อู า่ นยึดถือปฏิบตั ติ ามแนวทางในคาสัง่ สอน โดยใช้ วิธีการสร้ างให้ ผ้ นู าทางศาสนาของ
ตนมีพระบารมีและอานาจที่เหนือกว่าสรรพสิ่ง แต่ก็มีพระเมตตากรุณาต่อสรรพชีวิตเช่นเดียวกัน
อีกด้ วย

23

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 203 – 208.

24

เรื่องเดียวกัน,107.
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เหตุผ ลส าคัญ ที่ ท าให้ เ กิ ดความสัม พันธ์ กันของวรรณกรรมทัง้ สองเรื่ อง แม้ จ ะถื อ
กาเนิดในถิ่นที่แตกต่างกัน มีเนื ้อหาหลักคาสอนในศาสนาที่แตกต่างกัน ก็คือ การตังอยู
้ ่ในปรัชญา
อินเดียเช่นเดียวกัน โดยปรัชญาอินเดียจะถื อเอาพระเวทเป็ นหลัก แบ่งได้ เป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
อาสติกะ (Orthodox) และกลุ่มนาสติกะ (Heterodox) กล่าวคือ กลุ่มอาสติกะ เป็ นกลุ่มที่เชื่อ
ตามคัมภีร์พระเวทและยอมรับนับถือและให้ ความสาคัญต่อคัมภีร์พระเวท ได้ แก่ ปรัชญานยายะ
ปรัชญาไวเศษิ กะ ปรัชญาสางขยะ ปรัชญาโยคะ ปรัชญามีมางสา ปรัชญาเวทานตะ และกลุ่ม
นาสติกะ เป็ นกลุ่มที่ไม่เชื่อคัมภีร์พระเวทและไม่ยอมรับความสาคัญของพระเวท ได้ แก่ ปรัชญา
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จารวาก ปรัชญาไชนะ และปรัชญาพุทธ25 ดังแผนผังแสดงการจัดกลุม่ ปรัชญาอินเดีย ดังนี ้
ปรัชญาอินเดีย

อาสติกะ
มีฐานอิสระ
นยายะ ไวเศษิกะ สางขยะ โยคะ

นาสติกะ
มีพระเวทเป็ นฐาน
มีมางสา

จารวาก พุทธ ไชนะ

เวทานตะ

คัมภีร์วิษณุปรุ าณะเป็ นวรรณกรรมที่ตงอยู
ั ้ ่ในปรัชญาอินเดียเพราะมีเนื ้อหาที่สืบทอด
จากคัมภีร์พระเวท อุปนิษัท และปรัชญาต่างๆ ของอินเดีย ส่วนไตรภูมิพระร่วงเป็ นวรรณกรรมพุทธ
ศาสนาที่ถือว่ามีรากฐานมาจากคัม ภี ร์พระเวทเช่นเดียวกัน แม้ จ ะปฏิ เสธคัม ภี ร์พ ระเวทก็ ตาม
วรรณกรรมทัง้ 2 เรื่ องแม้ จะมีแนวความคิดเรื่ องจักรวาลที่แตกต่างกันไปตามความเชื่อของศาสนา
แต่ก็ตงอยู
ั ้ บ่ นพื ้นฐานของปรัชญาอินเดียเช่นเดียวกัน จึงมีลกั ษณะร่วมบางประการที่ทาให้ เนื ้อหา
ของคัมภีร์วิษณุปรุ าณะและไตรภูมิพระร่ วงมีความสัมพันธ์ กัน เมื่อพิจารณาวรรณกรรมทังสอง
้

25

Satischandra Chatterjee and Dhirendramohan Datta, An Introduction to Indain Philosophy, 8th

ed. (Calcutta: Calcutta University, 1984), 7.
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เรื่ องพบว่ามีเนื ้อหาที่นาเสนอแนวคิด คาสอนและหลักปฏิบตั ิที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกันในประเด็น
ต่างๆ แต่จะแตกต่างกันในรายละเอียดตามความเชื่อในลัทธิศาสนาของตน ดังต่อไปนี ้
1.4.1 แนวคิดร่ วมกันบนพืน้ ฐานของปรัชญาอินเดีย
1.4.1.1 ชีวิตมนุษย์ เป็ นทุกข์ ปรัชญาอินเดียมีทรรศนะที่มองโลกในแง่
ร้ ายหรื อทุนิยม (pessimism) โดยมีความเห็นว่าโลกหรื อชีวิตนันมี
้ ความทุกข์ทรมาน แต่ชีวิตก็จะ
ไม่ต้องจบลงด้ วยความทุกข์หรื อจมอยู่กับความทุกข์ตลอดไป เพราะมีทรรศนะที่ว่ามนุษย์นนั ้ มี
ความหวัง มีโอกาสที่ จ ะแสวงหาทางที่ จ ะนาไปสู่สภาวะที่ ปราศจากความทุกข์ โดยสิ น้ เชิ ง และ
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กล่าวถึงว่าชีวิตมนุษย์เต็มสไปด้ วยความทุกข์ยากต่างๆ ตังแต่
้ เกิดจนตาย
ไม่หวนกลับมาทุกข์อีก

ดังนันวรรณกรรมที
้
่ตงอยู
ั ้ ่บนพืน้ ฐานของปรัชญาอินเดียจึงพบว่าจะ

คัม ภี ร์วิษณุปุร าณะกล่าวว่า ชี วิตมนุษย์ เต็ม ไปด้ วยความทุกข์ ทัง้ จาก

การเกิด แก่ เจ็บ ตาย อวิชชาและนรก โดยความทุกข์ในชีวิตของมนุษย์นนแบ่
ั ้ งเป็ น 3 ประเภท
คือ อาธยาตมิกะ คือ ความทุกข์ที่เกิดจากร่างกายและจิตใจ อาธิเภาติกะ คือ ทุกข์ที่มีสาเหตุเกิด
มาจากสัตว์และปี ศาจ และอาธิไทวิก คือ ทุกข์ที่มีสาเหตุเกิดมาจากธรรมชาติ ดังความว่า
ท่านฤษี ปราศระผู้ประเสริ ฐกล่าวว่า ดูกรท่านไมเตรยะ หลังจากที่ได้ รับทราบถึง
ความเดือดร้ อน 3 ประการ มีอธั ยาตมิกะเป็ นต้ นแล้ ว
ผู้ร้ ู เกิดปั ญญาและหมดความปรารถนาในโลกย่อมลุถงึ ความหลุดพ้ นอันเป็ นที่สดุ || 6:5:1
และความเดือดร้ อนที่ชื่อว่าอาธยาตมิกะมี 2 ประการ คือ ทางร่ างกาย
และทางจิต อาธยาตมิกะทางร่ างกายนันแบ่
้ งออกเป็ นหลายชนิด
และท่านจงฟั งอาธยาตมิกะทางร่ างกายนัน้ ดังต่อไปนี ้ || 6:5:2
ความเดือดร้ อนที่เกิดทางร่ างกายจาแนกออกเป็ นหลายชนิด ได้ แก่ โรคเกี่ยวกับศีรษะ
หวัด ไข้ ข้ อต่ออักเสบ ฝี คัณฑสูตร โรคที่เกี่ยวกับม้ าม ริ ดสีดวงทวาร พุพอง หืดหอบ และ
อาการเจ็บป่ วยเป็ นต้ น รวมทังโรคตา
้
โรคบิด เรื อ้ น ซึง่ เป็ นโรคที่เกิดทางร่ างกายเช่นกัน
(ต่อไป) ท่านควรฟั งอาธยาตมิกะทางใจ || 6:5:3-4
ดูกรท่านพราหมณ์ผ้ ูประเสริ ฐสุด ความเดือดร้ อนทางใจนันมี
้ หลายชนิด คือ ความเดือดร้ อน
ที่เกิดจากความรัก ความโกรธ ความกลัว ความเกลียดชัง ความโลภ ความหลง
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ความสิ น้ หวัง และความเดื อ ดร้ อนซึ่ ง เกิ ด จากความโศก ความไม่ พ อใจ ความอัป ยศ
ความริ ษยา ความตระหนี่ถี่เหนี่ยวเป็ นต้ น ความเดือดร้ อนที่มีหลายชนิด
ดังมีตวั อย่างที่กล่าวมาแล้ วนี ้เรี ยกว่า อาธยาติมกะ || 6:5:5-6
ความเดือดร้ อนของคนทังหลายย่
้
อมเกิดเพราะสัตว์ป่า นก มนุษย์ ปี ศาจ อสรพิษ รากษส
และสัตว์เลื ้อยคลานเป็ นต้ น ความเดือดร้ อนนันเองชื
้
่อว่า อาธิเภาติกะ || 6:5:7
ดูกรท่านพราหมณ์ผ้ ปู ระเสริ ฐ ความเดือดร้ อนซึง่ เกิดจากความหนาวเย็น ลม ความร้ อน ฝน
และสายฟ้าเป็ นต้ น ท่านผู้ประเสริ ฐท่านหลายเรี ยกว่า อาธิไทวิกะ || 6:5:8
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ดูกรท่านมุนีผ้ ปู ระเสริ ฐ อนึง่ ความเดือนร้ อนซึง่ เกิดจากครรภ์ ชาติ ชรา อวิชชา มรณะ
26

ไตรภูมิพระร่ วงกล่าวว่าชีวิตของมนุษย์ นนั ้ จะวนเวียนอยู่ในความทุกข์
ตังแต่
้ เกิดจนตายเช่นเดียวกัน แม้ เป็ นพระมหาจักรพรรดิก็ยงั ต้ องเวียนว่ายพบเจอความทุกข์อยู่ใน
สังสารวัฏเช่นเดียวกับมนุษย์ทวั่ ไปจนกว่าจะบรรลุนิพพาน ดังความว่า
แม้ นถึงว่าพระญามหาจักรพ(รรดิรา)ชองค์ผ้ ูมีบุญแล้ วสิปราบได้ ทงั ้ 4 แผ่นดินดัง่ นี ้
ไสร้ ยงั ว่ารู้ ถึงแก่ทิวงคตแล้ ว แลว่ายังมิตงอยู
ั ้ ่มนั่ คงได้ ยังรู้ ว่ายไปมาในสงสารนี ้ไสร้ ใจบ่มิ
พ้ น จากความทุก ข์ ใ นสัง สา(ร)วัฎ นี ้ เมื่ อ ใดได้ ถึ ง แก่ น ฤพานแล้ ว ไสร้ จึ ง พ้ น จากทุ ก ข์
ทังหลายใน
้
สังสารวัฎนี ้แล...27

เนื อ้ หาของวรรณกรรมทัง้ สองเรื่ องจึง มุ่ง ชี ใ้ ห้ เห็ น ความทุก ข์ ในชี วิ ต ที่
มนุษย์จะต้ องประสบตราบเท่าที่ยงั ต้ องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในจักรวาลนี ้ ความทุกข์จึงเป็ นสิ่ง
ส าคัญ ที่ ก ดดัน ให้ ม นุษ ย์ เ ลื อ กกระท าความดี ความชั่ว หรื อ หาวิ ธี ป ฏิ บัติ เ พื่ อ ให้ ห ลุด พ้ น จาก
ความทุกข์ทงปวง
ั้
1.4.1.2 จุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต คือ การหลุดพ้ นจากความทุกข์
ทัง้ ปวง ปรัชญาอินเดียทุกสานักเกิดขึน้ จากความไม่พอใจสภาพความเป็ นอยู่ของโลกและชีวิต
26

Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 414.

27

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 125.
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เพราะเล็งเห็นว่าโลกและชีวิตเต็มไปด้ วยความทุกข์ จึงพยายามแสวงหาความจริ ง เพื่อจะทาให้
ชีวิตหลุดพ้ นจากความทุก ข์ และบรรลุถึง ความสุขนิรันดร

โดยถื อว่าการควบคุม ตนเองหรื อ

การควบคุมจิตใจไม่ปล่อยให้ ล่มุ หลงในตัณหาเป็ นทางขจัดกิเลสและความทุกข์ทงปวง
ั้
เพื่อจะได้
บรรลุโมกษะหรื อนิพพานอันเป็ นความสุขนิรันดร โดยเชื่อว่าการบรรลุโมกษะหรื อนิพพานนันเป็
้ นสิ่ง
ที่เป็ นไปได้ วิธีที่จะปฏิบตั ิให้ ถึงความหลุดพ้ นความทุกข์ก็คือการรู้ ความจริ ง วรรณกรรมที่มี
พื ้นฐานอยู่ในปรัชญาอินเดียจึงมุ่งชี ้ให้ เห็นทางแห่งการหลุดพ้ นนี ้ ดังที่เรี ยกชื่อว่า “โมกษะ”28 ใน
คัมภี ร์วิษณุปรุ าณะ หรื อ “นิพพาน”29 ในไตรภูมิพระร่ วง แม้ ใช้ คาเรี ยกที่แตกต่างกันไปในแต่ละ
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สคัมภีร์วิษณุปรุ าณะกล่าวถึง “ปุรุษารถ” หรือเป้าหมายในชีวิตของมนุษย์

ศาสนา แต่ก็หมายถึงการหลุดพ้ นจากความทุกข์ คือการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเช่นเดียวกัน

ว่าประกอบด้ วย อรรถะ กามะ ธรรมะ และโมกษะซึ่งถือเป็ นเป้าหมายสุงสุดของชีวิต เป็ นสภาวะที่
ทาให้ มนุษย์หลุดพ้ นไปจากความทุกข์ คัมภีร์วิษณุปรุ าณะกล่าวไว้ ว่าการจะบรรลุโมกษะได้ คือ
การที่มนุษย์ร้ ู ความจริ งว่าตนเองเป็ นสิ่งเดียวกับปรมาตมันสูงสุดและกลับไปรวมกับปรมาตมัน
สูงสุดซึง่ ก็คือพระวิษณุนนั่ เอง โดยคัมภีร์วิษณุปรุ าณะได้ กล่าวว่าวิธีการที่ง่ายที่สดุ ก็คือ การภักดี
ต่อพระวิษณุ ดังความว่า
เพราะการระลึกถึงพระวิษณุ เขาจะมีกองกิเลสทังหมดสู
้
ญสิ ้น ได้ ลถุ ึงความหลุดพ้ น (แต่)
การบรรลุถงึ สวรรค์ถกู พิจารณาเป็ นอุปสรรคสาหรับเขา || 2:6:42
ดูกรท่านไมเตรยะ ผู้ใดมีใจตังมั
้ น่ ในพระวาสุเทพ (พระวิษณุ) โดยการสวดอ้ อนวอน
เผาเครื่ องเซ่นสังเวยและบูชาสรรเสริ ญเป็ นต้ น ผลคือการได้ เป็ นจอมเทวดาเป็ นต้ น
ถูกพิจารณาว่าเป็ นอุปสรรคของผู้นนั ้ || 2:6:43
การไปถึงสวรรค์ชนสู
ั ้ งสุดซึง่ มีอนั จะต้ องกลับมาบนโลกอีก จะมีประโยชน์อะไร
การสวดอ้ อนวอนออกนามว่า วาสุเทวะ ซึง่ เป็ นหน่ออันจะนาไปสูก่ ารบรรลุถงึ
ความหลุดพ้ นสูงสุด จะมีประโยชน์อะไร || 2:6:44
28

โมกษะ หมายถึง การหลุดพ้ น การหลุดพ้ นจากการดารงอยู่ทางโลกิยวิสยั และสังสารวัฏ, ดู Monier Monier

Williams, Sanskrit – English Dictionary, 16th ed. (Delhi: Motilal Banarsidass, 1997), 835.
29

นิพพาน หมายถึง การดับสนิทแห่งกิเลสและกองทุกข์ ดู ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (กรุงเทพฯ: นามมีบ๊ คุ ส์, 2546), 589.
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ดูกรท่านมุนี เพราะฉะนัน้ บุคคลที่จะต้ องตายเป็ นธรรมดาเมื่อระลึกถึงพระวิษณุ
ทังวั
้ นทังคื
้ นย่อมจะหมดสิ ้นบาปทังหมดไม่
้
ตกไปสูน่ รก || 2:6:45
ดูกรท่านพราหมณ์ผ้ ปู ระเสริ ฐ สิ่งที่ทาให้ เกิดความปี ติแก่จิตใจคือสวรรค์
สิ่งที่ทาให้ จิตใจนันเป็
้ นทุกข์คือนรก บาปจึงชื่อว่านรก บุญจึงชื่อว่าสวรรค์ || 2:6:46
สิ่งหนึ่งเป็ นไปเพื่อความทุกข์ ก็มี เป็ นไปเพื่อความสุขก็มี เป็ นไปเพื่อความอิจฉาริ ษยาก็มี
เป็ นไปเพื่อความโกรธก็มี เพราะฉะนันสิ
้ ่งซึง่ เป็ นสภาวะเที่ยงแท้ จะมีได้ อย่างไรเล่า || 2:6:47
เพราะว่าสิ่งนันนั
้ ่นเองเมื่อเกิดมาเพื่อความปี ติแล้ วก็จะเกิดมาเพื่อความทุกข์ ได้ อีก สิ่งนัน้
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กล ป็ นความสุ
ห
ก
ั
น
เพราะฉะนันความทุ
้
กข์ำเที่ยงแท้ ก็ไม่มี และอะไรก็ตามที่เา
ง ขเที่ยงแท้ก็ไม่มีเช่นกัน
ส
อีกนัน่ แหละ เมื่อเกิดมาเพื่อความโกรธแล้ วก็จะเกิดขึ ้นเพื่อความผ่องใสได้ อีก || 2:6:48

ความเปลี่ยนแปลงแห่งจิตใจนี ้มีความสุขและความทุกข์เป็ นต้ น เป็ นลักษณะ || 2:6:49
ความรู้ ที่แท้ จริ งนัน่ เองคือความรู้ ในพรหมัน และความรู้ ในพรหมันถูกกล่าวว่าเป็ นไป
เพื่อผูกพันในโลก ความรู้ ในพรหมันนี ้เป็ นความรู้ ที่แท้ จริ ง เป็ นความรู้ สากล
ความรู้ อื่นนอกจากความรู้ (ในพรหมัน) ไม่มี || 2:6:50

ดูกรท่านไมเตรยะ ท่านจงศึกษาความรู้ (ชญานะ) เท่านัน้ คือ วิทยาและอวิทยา || 2:6:5130

ไตรภูมิพระร่ วงเรี ยกสภาวะของการหลุดพ้ นว่า “นิพพาน” โดยมนุษย์
จะต้ องเข้ าใจว่าทุกสิ่งเป็ นอนิจจัง ไม่เที่ยงแท้ และควรปฏิบตั ิฌานบารมีเพื่อให้ หลุดพ้ นจากความ
ทุกข์ทงปวง
ั ้ เพื่อเข้ าสู่ “มหานครนิพพาน” ดังความว่า
อันว่าฝูงคนทังหลายในโลกนี
้
้บ่มิเที่ยงบ่มิแท้ แลแปรปรวนไปมาดัง่ กล่าวมานี ้แล ลาง
ปาง เป็ นดีแล้ วเป็ นร้ าย เป็ นร้ ายแล้ วเป็ นดี บ่ห่อนเที่ยงสักคาบเลย อันว่าคนในโลกนี ้บ่มิ
เที่ยงเลย คนผู้มีปัญญาควรเอาอาการดัง่ นี ้ ใส่ใจแลราพึงถึงอนิจจจังสงสาร แลเร่ งกระทา
บุญแลธรรมจงนัก ให้ พ้นจากสงสารอันบ่มิเที่ยงแล ให้ พ้นพลันถึงสมบัติคือมหานครนิพาน
อันมัน่ อันบ่มิไหวบ่มิร้ ู ฉิบหาย บ่มิร้ ู ตาย บ่มิร้ ู จากที่ลางที่ดียิ่งกว่าสมบัติทงั ้ หลายอันมีใน
ไตรโลกนี ้แล31
30

Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 125.

31

ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 253.
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“โมกษะ” ในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะหรื อ ”นิพพาน” ในไตรภูมิพระร่วง จึงเป็ น
หนทางหลุดพ้ นจากความทุกข์ซึ่งเป็ นสิ่งที่วรรณกรรมทัง้ 2 เรื่ องเชื่อว่ามีจริ ง แม้ จะเรี ยกชื่อต่างกัน
ตามศาสนาที่แตกต่างกันก็ตาม เนื ้อหาของวรรณกรรมทัง้ 2 เรื่ องจึงมีลกั ษณะที่สอดคล้ องกันคือ
แสดงให้ เห็นถึง ดินแดนสูง สุ ดที่ ม นุษย์ พึงจะต้ องเดินทางไปให้ ถึงดินแดนแห่ง นี ้ เพื่ อความสุขที่
แท้ จริงของชีวิตและหลุดพ้ นจากสังสารวัฏ
1.4.1.3 ความเชื่อเรื่ องกฎแห่ งกรรมและสังสารวัฏ ปรัชญาอินเดีย
ทุกสานักเชื่อในกฎแห่งกรรมและการเกิดใหม่ โดยถือว่าหลักแห่งกรรมเป็ นกฎแห่งสากลจักรวาล
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สชชาหรืออวิทยาเป็ นสาเหตุแห่งความติดข้องและการเวียนว่ายตายเกิด
กรรมและการเกิดใหม่ อวิ

กรรมเป็ นพลังในการนาสัตว์ให้ เกิดใหม่ โมกษะหรื อนิพพานเท่านัน้ ที่จะปลดเปลือ้ งให้ พ้นจาก
ในวัฏสงสาร ส่วนวิชชาหรื อวิทยาเป็ นสิ่งที่จะทาให้ หลุดพ้ นจากการติดข้ องและการเวียนว่ายตาย

เกิด ปรัชญาอินเดียทุกสานักไม่ได้ มีความเห็นพ้ องกันในเรื่ องวิทยาและอวิทยา ปรัชญาฮินดูถือว่า
การเห็นหรื อการรู้ ชัดว่ามีสิ่งเที่ยงแท้ ไม่เปลี่ยนแปรที่เรี ยกว่า อาตมัน เป็ นวิทยา ดังที่ ปรากฏใน
คัมภีร์วิษณุปรุ าณะซึ่งกล่าวถึงพระวิษณุว่าพระองค์เป็ นอาตมัน เป็ นสิ่งเที่ยงแท้ ไม่มีความเสื่อม
และไม่มีความเปลี่ยนแปลง ดังความว่า
ท่านฤษี ปราศระกล่าวว่า ขอนอบน้ อมแด่องค์ พระวิษณุผ้ ูทรงเที่ ยงแท้ ศักดิ์สิทธิ์ คงอยู่
ชัว่ นิรันดร์ ผู้ทรงเป็ นเทพเจ้ าสูงสุด (ปรมาตมัน) ทรงรู ปลักษณ์ หนึ่งเดียวตลอดเวลา (และ)
ทรงเป็ นเทพเจ้ าของสรรพสิ่ง || 1:2:1
พระองค์ทรงปราศจากความเสื่อม ความพินาศ ความเปลี่ยนแปลง ความเจริ ญเติบโตและ
การเกิดซึง่ ใครๆ ก็สามารถกล่าวได้ แน่นอนว่าพระองค์ทรงดารงอยู่ตลอดเวลา || 1:211
เนื่ อ งจากพระองค์ ท รงสถิ ต อยู่ ใ นทุ ก ที่ แ ละทรงอยู่ ร่ ว มกั บ ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งในโลกนี ้
ด้ วยประการฉะนี ้ ดังนันพระองค์
้
จงึ ได้ รับขนานพระนามจากเหล่านักปราชญ์วา่
วาสุเทพ || 1:2:12
พรหมันนันเป็
้ นสิ่งสูงสุด มีอยู่ชวั่ นิรันดร์ ไม่เกิด ไม่เสื่อมสลาย ไม่เปลี่ยนแปลง
มีลกั ษณะเป็ นหนึง่ เดียว และบริ สทุ ธิ์เสมอเพราะไม่มีสิ่งที่ไม่ดี || 1:2:1332
32

Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 2-3.
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ส่วนพุทธปรัชญาถือว่าการเห็นว่ามีสิ่งเที่ยงแท้ ถาวรเช่นนันเป็
้ นอวิชชา33
สรรพสิ่งในโลกล้ วนอนิจจัง ไม่เที่ยง มีความเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ ดังที่กล่าวไว้ ในไตรภูมิพระร่วง
ความว่า
อันว่าแผ่นดินก็ดี แม่น ้าก็ดี ภูเขาก็ดี ฝูงไม้ ไล่อนั มีพรรณใหญ่แลสูงงามดัง่ กล่าวมา
นี ้แล อันว่าหาจิตแลหาชีวิตบ่มิได้ ดงั นี ้ก็ดี เท่าว่ามีแต่อ(วิ)นิโภครู ป 8 อัน คือ ปถวี อาปะ
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ลาง่เที่ยงได้เลยแล ดู(ก)รสัปบุรุษ
ก
ั
น
ได้ เลย อย่าว่าแต่ฝส
งู สัำ
ตว์อนั มีจิตแลว่าจะตังอยู
้ ่(มัน่ )คงตรงอยู
เตชะ วายะ วัณณะ คันธะ รสะ โอชา ก็ยงั ว่าถึงที่อนั รู้ ฉิบหาย บ่ห่อนตังอยู
้ ่มนั่ คงตรงเที่ยง

ทังหลาย
้
เร่ งพิจารณาเห็นซึง่ อนิจจสงสารสุภาพนี ้...34

แม้ ว่าคัมภีร์วิษณุปรุ าณะซึ่งเป็ นปรัชญาฮินดูและไตรภูมิพระร่ วงซึ่งเป็ น
พุทธปรัชญาจะมีความเชื่อเรื่ องอวิทยาหรื ออวิชาและวิทยาหรื อวิชชาที่แตกต่างกัน แต่วรรณกรรม
ทัง้ 2 เรื่ องก็ เชื่อในเรื่ องของกฎแห่งกรรมและวัฏสังสาร ซึ่งนับเป็ นพืน้ ฐานของปรัชญาอินเดีย
ที่ชี ้ให้ เห็นกฎแห่งกรรมที่มนุษย์ทกุ คนจะต้ องเผชิญอยู่ในสังสารวัฎในจักรวาลแห่งนี ้

โดยคัมภีร์

วิษณุปรุ าณะกล่าวว่าสัตว์ทงหลายจะถู
ั้
กสร้ างด้ วยกรรมและวนเวียนอยู่ในวัฏสงสาร มนุษย์จะไม่
สามารถหลุดพ้ นไปจากกรรมนันได้
้ จนกว่าจะบรรลุโมกษะ ดังความว่า
สัตว์ทงหลายถู
ั้
กสร้ างด้ วยกรรมทังหลายที
้
่ดีและเลวในกาลก่อน ไม่สามารถหลุดพ้ น
ไปจากกรรมนันได้
้ ก็จะวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏนี ้ || 1:5:28
ท่านพราหมณ์ สัตว์ทงหลายมี
ั้
4 ประเภท ได้ แก่เทพทังหลายจนกระทั
้
ง่ ถึงสิ่งที่เคลื่อนไหว
ไม่ได้ เป็ นที่สดุ เมื่อพระพรหมาสร้ างโลกขึ ้นวิญญาณเหล่านันก็
้ จะเกิดขึ ้นมา || 1:5:2935

33

ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 253.

34

เรื่องเดียวกัน.

35

Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 17.
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ไตรภูมิ พ ระร่ ว งแสดงให้ เห็ นว่ามนุษ ย์ จ ะต้ องเวี ย นว่ายตายเกิ ด อยู่ใ น
ไตรภูมิ จ ากการกระทากรรมของตนเช่น เดี ย วกัน ผลแห่ง การกระท าของมนุษ ย์ จ ะเป็ นเครื่ อ ง
ขับเคลื่อนให้ มนุษย์เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏจนกว่าจะหลุดพ้ นเข้ าสู่นิพพาน โดยไตรภูมิ
พระร่วงจาแนกให้ เห็นถึงประเภทของกรรมต่างๆ ที่มนุษย์กระทา คือ กรรมที่ให้ ผลตามหน้ าที่ มี 4
ประเภท ได้ แก่ ชนกกรรม คือ กรรมที่เป็ นตัวนาให้ ไปเกิดเป็ นสิ่งต่างๆ อุปัตถัมภกกรรม คือ กรรมที่
สนับสนุนชนกกรรม อุปปี ฬกกรรม คือ กรรมที่ทาหน้ าที่บีบคันไม่
้ ให้ ชนกกรรมให้ ผลได้ เต็มที่ และ
อุปฆาฏกกรรม คือ กรรมที่ทาหน้ าที่ตดั รอนไม่ให้ ชนกกรรมให้ ผลอีกต่อไป กรรมที่ให้ ผลตาม
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ส่ทาเมื่อใกล้ ตายหรื อที่ระลึกได้ ในขณะจิตสุดท้ าย อาจิณณกรรม
อาสัน นกรรม คื อ กรรมที

นา้ หนัก ได้ แก่ ครุ กรรม (ปั ญจานันตริ ยกรรม) คือ กรรมหนัก ซึ่งจะให้ ผลก่อนกรรมอื่นทัง้ หมด
(พหุลกรรม) คือ กรรมที่ทาจนเคยชินหรื อกรรมที่ทามากครัง้ กตัตตากรรม คือ กรรมที่ทาไว้ ด้วย
เจตนาที่อ่อนหรื อด้ วยความรู้ เท่าไม่ถึงการณ์ และกรรมให้ ผลตามกาลเวลา ได้ แก่ ทิฏฐธรรม
เวทนียธรรม คือ กรรมให้ ผลในปั จจุบนั อุปปั ชชเวทนียกรรม คือ กรรมที่ทาใว้ ในชาติปัจจุบนั แต่ว่า
ยังไม่ได้ โอกาสให้ ผล เมื่อตายจากชาตินี ้ไปเกิดใหม่ จึงให้ ผลในชาติใหม่ และอปราปรเวทนียกรรม
คือ กรรมให้ ผลในภพต่อๆ ไป36 ดังข้ อความในไตรภูมิพระร่วงกล่าวไว้ วา่
กรรมอันเป็ นต้ นแก่ก รรมทัง้ หลายมี 4 จาพวก อันหนึ่งชื่ อ(ช)นกกรรม อันหนึ่งชื่ อ
อุปัตถัมภกกรรม อันหนึง่ ชื่ออุปปี ฬกกรรม อันหนึง่ ชื่ออุปฆาฏกกรรม 4 จาพวกดัง่ นี ้ อันชื่อ
ว่าชนกกรรมนัน้ คือว่าเกิดเป็ นคนทังหลายนี
้
้แล อันชื่อว่าอุปัตถัมภกกรรมนัน้ หากให้ สุข
ทุกข์ อันหนึง่ ให้ ยินดีแลยินร้ ายนันแล
้ อันชื่อว่าอุปปี ฬกกรรมนัน้ หากให้ ชุมแห่งเนื ้อตนแล
ให้ เป็ นทุกประการนี แ้ ล อันชื่อว่าอุ(ป)ฆาฏกกรรมนัน้ คือว่าบาบัดชีวิตสัตว์ทงั ้ หลายแล
กรรมวิบากอันจะแต่งให้ เป็ นทุกข์นนั ้ มี 4 จาพวกดัง่ นี ้ อันหนึ่งคือว่าปั ญจานันตริ ยกรรม
อันหนึง่ คือว่าอาสันนกรรม อันหนึง่ คือว่าอาจิณณกรรม อันหนึง่ คือว่ากฎัตตากรรม อันชื่อ
ว่าปั ญจานันตริ ยกรรมนีน้ นั ้ ให้ วิบากมากนักหนาแล อันชื่อว่า(อา)สันนกรรมนัน้ คือให้
วิบากด่วนดับพลันแล อันชื่อว่าอาจิณณกรรมนัน้ ให้ ลาอุดเป็ นอุปทรั พย์บ่มิขาดให้ คานึง
แล อันชื่อ(ว่า)กฎัตตากรรมนัน้ หากให้ วิบากอันเป็ นบุญก็ดีบาปก็ดีให้ ด้วยด่วนนักหนาแล
36

ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 656.

324

กรรมตาย อันให้ วิบากอันอาจเพื่อตนกระทานันมี
้ 4 จาพวกนัน้ โสด อันหนึ่งชื่อทิฎฐธรรม
เวทนียกรรม อันหนึง่ ชื่ออุปปั ชชเวทนียกรรม อันหนึง่ ชื่อ(อ)ปราป(ริ ย)เวทนียกรรม อันหนึ่ง
ชื่ออโหสิกรรมแล อันชื่อว่าทิฎฐธรรมเวทนียกรรมนัน้ คือว่าได้ ทาบุญทาบาปก็ดีในกาเนิด
นี ้ แลกรรมนันหากให้
้
พิบากได้ ทงก
ั ้ าเนิดนี ้แล อันชื่อว่าอุปปั ชเวทนียกรรมนัน้ กรรมนันจะ
้
ให้ ได้ วิบากในกาเนิ ดหน้ าโพ้ นแล อันชื่ อว่าอปราปริ ยเวทนี ยกรรมนัน้ กรรมนัน้ ตามให้
วิบากตราบได้ ถึงนิพพานแล อันชื่อว่าอโหสิกรรมนันคื
้ อให้ หายไปบ่มีวิบากเลย...ฝูงสัตว์
ทังหลายนี
้
้เมื่อจะใกล้ ขาดใจตาย แลจะไปเอาปฏิสนธิแห่งอื่น แลเมื่อจะใกล้ ขาดใจแลเกิด
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นันแลยั
้
งราพึงในใจตนนันได้
้ 41 ดวงจิต ตนจึงขาดใจตายจากนี ้แลแลเอาปฏิสนธิเกิดโพ้ น37

กฎแห่งกรรมจึงเป็ นสิ่งที่ทาให้ มนุษย์ เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏไม่

รู้ จบสิน้ ดังนัน้ กรรมหรื อการกระทาของมนุษย์จึงเป็ นสิ่งสาคัญซึ่งจะกาหนดสถานะของตนเอง
เมื่ออยู่ในสังสารวัฏนี ้ เรื่ องกฎแห่งกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏจึงเป็ นเนือ้ หา
สาคัญ ที่ ปรากฏในคัม ภี ร์วิษณุปุราณะและไตรภูมิพ ระร่ วง โดยอาจจะกล่าวถึงเนื อ้ หา หรื อยก
เรื่ อ งราวการเวี ย นว่า ยตายเกิ ด อยู่ใ นสัง สารวั ฏ ด้ ว ยเหตุแ ห่ง กรรมต่า งๆ ของตัว ละครในเรื่ อ ง
เพื่ออธิ บายให้ ผ้ อู ่านเห็นถึงเหตุแห่งกรรมต่างๆ ไว้ อย่างชัดเจน แม้ จะมีความเชื่อในเรื่ องอวิทยา
และวิทยาที่แตกต่างกันก็ตาม
1.4.1.4

การเน้ นหลั ก ปฏิบั ติ ปรั ช ญาอินเดี ยให้ ความส าคัญต่อ

การปฏิ บัติเ ป็ นอย่างยิ่ง เพราะพยายามที่ จ ะแสวงหาหนทางหรื อระเบีย บของชี วิต ที่ จ ะน าไปสู่
จุดมุง่ หมายที่สงู สุดของชีวิต ไม่ใช่เพียงหาความรู้เพื่อความพึงพอใจเท่านัน้ ดังนันวรรณกรรมที
้
่มี
รากฐานของปรั ชญาอินเดียจึงมุ่งชี ใ้ ห้ เห็นถึง วิธี การปฏิบัติให้ เข้ าถึงสภาวะสูงสุดของชีวิต หรื อ
เรี ยกว่า จริ ยศาสตร์ อันว่าด้ วยข้ อปฏิบตั ิเพื่อให้ บรรลุถึงความรู้ แจ้ ง เห็นจริ ง ตามหลักอภิปรัชญา
ของแต่ละสานัก38
คัม ภี ร์ วิษ ณุปุราณะมุ่ง แสดงให้ เห็ น ตัวอย่า งของผู้ที่ ป ฏิ บัติด้ ว ยความ
มุง่ มัน่ จนบรรลุผลสาเร็ จ ดังเช่น การบรรลุธรรมของธรุวะ หรื อมักยกตัวอย่างเมื่อมนุษย์และเทพ
37

ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 164-165.
38
อดิศกั ดิ์ ทองบุญ, ปรั ชญาอินเดีย (กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2524), 5-8.
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ได้ รับความเดือดร้ อนก็จะปฏิบตั ิด้วยการสรรเสริ ญถึงพระวิษณุ เมื่อพระวิษณุพึงพอใจจึงปรากฏ
พระองค์เพื่อให้ พรตามที่ผ้ บู ชู าสรรเสริ ญร้ องขอ จากนันพระวิ
้
ษณุจึงจะประทานผลตามที่ผ้ รู ้ องขอ
ต้ อ งการ คัม ภี ร์ วิ ษ ณุ ปุ ร าณะจึ ง มุ่ ง ยกตัว อย่ า งที่ แ สดงให้ เห็ น การภั ก ติ ต่ อ พระวิ ษ ณุ แ ละ
ความสาคัญของการปฏิบตั ิบูชาบวงสรวงซึ่งท้ ายสุดจะทาให้ เทพเจ้ าพึงพอใจและประทานผลที่
มนุษย์ต้องการมาให้

นอกจากนันยั
้ งกล่าวเน้ นย ้าถึงการปฏิบตั ิฌาณโยคะหรื อบาเพ็ญตบะว่า

เป็ นหนทางที่จะทาให้ ได้ พ บองค์พระวิษณุซึ่งสามารถจะบันดาลความสาเร็ จดังประสงค์ทุกสิ่ง ให้
มนุษย์ได้ ดังความว่า
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ส สมควรที่จะฟั งพวกข้ าพเจ้ าอย่างตัง้ ใจ ถึงวิธีการบูชาพระวิษณุ
ดูก รเจ้ าชาย พระองค์
ที่หมูช่ นผู้มงุ่ มัน่ บูชาจะต้ องทา || 1:11:52

อันดับแรกบุคคลจะต้ องเพิกถอนความคิดออกจากอรรถะภายนอกทังหมด
้
จากนันก็
้ จะต้ องทาความคิดนันให้
้ หยุดนิ่งอยู่ในโลกที่อยู่อาศัยนันเท่
้ านัน้ || 1:11:53
ดูกรเจ้ าชาย ขอพระองค์จงรับฟั งมนต์ที่บคุ คลจะต้ องสวดด้ วยจิตที่เป็ นสมาธิหนึง่ เดียว
ซึมซาบอยู่ในสิ่งนัน้ (และ) ควบคุมตนเองได้ ดังต่อไปนี ้ || 1:11:54
ขอความนอบน้ อมจงมีแด่พระวาสุเทพผู้มีสภาวะเป็ นชญานที่บริ สทุ ธิ์
ผู้มีพระรู ปปรากฏเป็ นพระพรหมา (หิรัณยครรภะ) พระวิษณุ (ปุรุษะ)
พระศิวะ (ประธานะ) และมีพระรู ปไม่ปรากฏ (อวยักตะ) || 1:11:55
ในกาลก่อนพระผู้เป็ นเจ้ าผู้เป็ นพระมนูสวยัมภูและเป็ นพระปิ ตามหะของพระองค์เคยสวด
มนต์บทนี ้ พระชนารทนะ (พระวิษณุ) โปรดปรานมนต์บทนัน้ จึงทรงประทานความสาเร็ จ
ตามพระองค์ปรารถนาซึง่ หาได้ ยากในโลกทัง้ 3 โลกแก่พระปิ ตามหะนัน้ ดังนันแม้
้ พระองค์
ก็จงสวดมนต์บทนี ้บ่อยๆ ทาให้ พระโควินทะโปรดปรานเถิด || 1:11:56-5739

ไตรภู มิ พ ระร่ ว งกล่ า วถึ ง ท าสมาธิ แ ละการปฏิ บัติ ฌ านระดับ ต่ า งๆ
จนกระทั่งถึงระดับฌานขัน้ ที่ 5 ซึ่งจะได้ ไปเกิดเป็ นพรหม หลังจากเป็ นพรหมแล้ วก็จะบรรลุสู่
การนิพพานหรื อการปฏิบตั ิฌานบารมีจนกระทัง่ สามารถบรรลุเข้ าสู่นิพพานได้ การปฏิบตั ิจึงเป็ น

39

Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 44.
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เพี ย งหนทางเดี ย วที่ จ ะท าให้ มนุษ ย์ ห ลุด พ้ นจากความทุก ข์ แ ละพบกับ ความสุข ที่ แ ท้ จ ริ ง ซึ่ ง
ไตรภูมิพระร่ วงมุ่งชี ้ให้ มนุษย์เข้ าใจถึงวิธีการปฏิบตั ิเพื่อสัมฤทธิ์ผลนี ้และปฏิบตั ิตาม โดยกล่าวถึง
“กสิณ 10” คือ วิธีที่จะทาให้ จิตสงบโดยการเพ่งวัตถุเพื่อให้ จิตเป็ นสมาธิ 10 ประการ และกล่าวถึง
ฌาน คือ ภาวะที่จิตสงบแน่วแน่จนเป็ นสมาธิ เนื่องมาจากการเพ่งอารมณ์ 40 ไตรภูมิพระร่ วง
กล่าวถึงฌาน 8 หรื อ สมาบัติ 8 คืออาการที่จิตได้ บรรลุถึงความสงบขันฌาน
้
แบ่งเป็ น รูปสมาบัติ
4 และอรูปสมาบัติ 4 กล่าวคือ รูปสมาบัติ 4 คือ อาการที่จิตเข้ าถึงความสงบโดยกาหนดสิ่งที่มี
รูปเป็ นอารมณ์ เป็ นสมาบัติที่เมื่อบรรลุแล้ วส่งผลให้ ไปเกิดในรู ปพรหม แบ่งเป็ น

4 ขัน้ ได้ แก่
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สงบโดยกาหนดสิ่ ง ที่ ไ ม่ส
มี รู ป เป็ นอารมณ์ เมื่ อได้ บรรลุถึ ง แล้ ว ส่ง ผลให้ ไ ปเกิ ดเป็ นอรู ปพรหม

ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน และอรูปสมาบัติ 4 คือ อาการที่จิตเข้ าถึงความ
แบ่งเป็ น 4 ขัน้ ได้ แก่ อากาสานัญจายตนฌาน วิญญาณัญจายตนฌาน อากิญจัญญายตน

ฌาน และเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน41 ดังความว่า
เมื่อฝูงจักภาวนาโลกุตรฌานอันเป็ นต้ นแก่นิพพานจักเล็งดูในภพจักรนี ้ แลจะดูใน
นิ พพานเป็ นที่ เสร็ จ โสด จะดูใ นอดีตอนาคตปั จจุบัน คือกาลอันพ้ นไปแล้ ว แลอันจักมา
ภายหลัง อัน ยัง บัด นี ้ จึ ง ภาวนาด้ ว ยกสิ ณ 10 อัน ด้ ว ย(อุ) กฤษฐ์ จึ ง จะได้ ฌ าน 5 สิ่ ง
อัฏฐสมาบัติ 8 สิ่ง ฉฬภิญญา 6 แม้ ผิเ(ผ)ด็จสิ ้นแล้ วก็ดี แลไปบ่มิได้ ถึงแก่ธรรมฝูงนี ้ ไป่ มิ
เห็นนิพพานได้ อันว่านิพานนี ้เลือกผู้จะรู้ จกั เห็นไสร้ อันว่าฌานสมาบัติอนั ใดสิ ้น คือปั ญ
จมฌานอันเป็ นแดนโลกุดร ครัน้ ได้ ปัญจมฌานนันอาจด
้
าดินบิ (น) บน (ไป) ได้ ทุกแห่งแล
ครั น้ ได้ อัฏ ฐสมาบัติ 8 อันได้ สิน้ อันหนึ่งชื่ อปฐมฌานสมาบัติ อันหนึ่งชื่ อทุติย ฌาณ
สมาบัติ อัน หนึ่ ง ชื่ อ (ตติ ย ฌานสมาบัติ อัน หนึ่ ง ชื่ อ จตุต ถฌานสมาบัติ อัน หนึ่ ง ชื่ อ
อากาสานั ญ จายตนสมาบั ติ อั น หนึ่ ง ชื่ อ วิ ญ ญาณั ญ จายตนสมาบั ติ อั น หนึ่ ง ชื่ อ
อากิ ญจัญญายตนฌานสมาบัติ อันหนึ่งชื่ อเนวสัญญานาสัญ ญายตนสมาบัติ อันนี ช้ ื่ อ
อัฏฐสมาบัติ ครั น้ ว่าได้ อฏั ฐสมาบัติ 8 อันนีแ้ ล้ ว เห็นทังชั
้ น้ ฟ้าดินสิ ้น แลเห็นทังความสุ
้
ข
อั น มี ใ นชั น้ ฟ้ าแลชั น้ ดิ น ชั น้ อิ น ทร์ แลพรหมทั ง้ หลายเห็ น มาอยู่ ใ นฝ่ ามื อ (คื อ ดั่ ง )ผล
40

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 , 389.
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เรื่องเดียวกัน, 736.
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มะขามป้อมอันอยู่ในใจมือนันแล
้ อันว่าได้ ฉฬภิญญา 6 อันนันอั
้ นไปสิ ้น อันหนึ่งนันชื
้ ่ออิทธิ
วิชชา อันหนึ่งชื่อทิพพจักษุ ญาณ อันหนึ่งชื่อทิพพโสตญาณ อันหนึ่งชื่อ(เจ)โตปริ ยญาณ
อนึง่ ชื่อปุพเพนิวาสานุสสติญาณ อันหนึ่งชื่ออาสวั(ก)ขยญาณ อันว่าได้ อิทธิ (วิช)ชานันไสร้
้
อาจกระทาฤทธิ์ได้ ทกุ อัน… ครัน้ ว่าได้ อภิญญาณอันชื่ออาสวักขยะนันไสร้
้
ใจอันท่องเที่ยว
ไปมาในสงสารนัน้ ขาดแล้ วสิ ้น

น้ าวเอาใจต่อนิพพานเดียวไส้ อภิญญาณอาจบาบัดรู ป

สกนธ์ 25 เพทนาสกนธ์ 5 อัน สัญญาสกนธ์ 20 สังขารสกนธ์ 4 วิญญาณสกนธ์ 12 ห้ า
จาพวกนี ้ชื่อปั ญจสกนธ์ แล อภิญญาณอันชื่ออาสวักขยาญาณ หากบาบัดมุลทินทังหลาย
้
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ด
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กลาง
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ก
ั
น
นักหนาจึงได้ ไสร้ ำ
ส

แลพาไปสู่ที่ มหานครนิ พ พานที่ ป ระเสริ ฐ แล เมื่อจะได้ ฌ านฝูงนี ้ พยายามภาวนาด้ วย
42

การกล่าวถึงหลักปฏิบตั ิที่ทาให้ สาเร็ จผลตามที่ปรารถนานับเป็ นเนื ้อหา
สาคัญที่วรรณกรรมทัง้ 2 เรื่ องมุ่งชี ้ให้ ผ้ อู ่านปฏิบตั ิตาม หลักปฏิบตั ิเพื่อดาเนินไปสู่การบรรลุธรรม
จึงเป็ นกรอบสาคัญที่ ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมทัง้ 2 เรื่ องซึ่งดาเนินตามปรัชญาอินเดียร่ วมกัน
หากแต่แตกต่างกันที่คมั ภีร์วิษณุปรุ าณะเน้ นการปฏิบตั บิ ชู าเพื่อสร้ างความพึงพอใจให้ แก่พระวิษณุ
เพื่อประทานผลตามที่ ตนต้ องการหรื อประทานความหลุดพ้ น คือ “โมกษะ” ในขณะที่ไตรภูมิ
พระร่ ว งมุ่ ง เน้ นการปฏิ บั ติ ฌ านด้ วยตนเองเพื่ อ การหลุ ด พ้ นจากกิ เ ลสต่ า งๆ และบรรลุ
นิพพาน” ซึง่ เป็ นทางหลุดพ้ นจากความทุกข์ทงปวง
ั้
1.4.2. หลักปฏิบัตใิ นการดารงชีวิต

คัมภีร์วิษณุปรุ าณะและไตรภูมิพระร่วง

นอกจากจะปลูกฝั งแนวความคิดต่างๆ แล้ ว ยังมีเนื ้อหาที่กล่าวถึงหลักซึง่ มนุษย์ควรปฏิบตั ไิ ว้ ด้วย
โดยสามารถแบ่งได้ เป็ น 3 ลักษณะ คือ หลักปฏิบตั ิตนของมนุษย์ หลักปฎิบตั ริ ะหว่างมนุษย์กบั
มนุษย์ และหลักปฏิบตั ขิ องมนุษย์กบั สิ่งแวดล้ อม ดังนี ้
1.4.2.1 หลักปฏิบัติตนของมนุษย์

วรรณกรรมทัง้ 2 เรื่ องกล่าวว่า

มนุษย์ควรกระทาความดีและละเว้ นความชัว่ หรื อทาบุญและละเว้ นจากการทาบาป เพราะเน้ นย ้า
ว่าการกระทาความดีหรื อทาบุญในขณะมีชีวิตจะส่งผลให้ เมื่อตายไปแล้ วดวงวิญญาณจะได้ ไปสู่
42

ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 257 – 258.
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สวรรค์หรื อภพภูมิที่อยู่สูงขึ ้นไปอันเป็ นดินแดนที่เต็มไปด้ วยความสุขสงบ และหากทาชัว่ หรื อทา
บาปก็จะต้ องตกนรกได้ รับความทุกข์ทรมานในภพภูมิที่อยู่ต่ากว่า วรรณกรรมทัง้ 2 เรื่ องกล่าวถึง
หลักปฏิบตั ขิ องมนุษย์ไว้ ดังนี ้
คัมภี ร์วิษณุปุราณะกล่าวว่ามนุษย์จะต้ องปฎิบตั ิตามหน้ าที่ของวรรณะ
และอาศรม โดยถือเป็ นสิ่งสาคัญที่หากไม่ปฏิบตั ิตามจะทาให้ ต้องตกนรก เพราะถือว่าเป็ นสิ่งที่
เทพเจ้ ากาหนดไว้ การกระทาให้ พระเจ้ าพึงพอใจจะเป็ นส่วนสาคัญในการกาหนดชีวิตของมนุษย์
ให้ สมปรารถนาตามที่ต้องการ การปฏิบตั ิตามหลักวรรณะและหลักอาศรมทังทางกาย
้
วาจา ใจ
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จึงเป็ นสิ่งที่มนุษย์ต้องปฏิบตั ติ าม ดังความว่า

คนทังหลายที
้
่ทาแต่กรรมชัว่ จะได้ รับการตอบสนองถูกเผาผลาญในนรกเหล่านี ้และอื่นๆ อีก
ประมาณหนึง่ ร้ อยขุมและหนึง่ พันขุม || 2:6:30
บาปทัง้ หลายอื่นๆ เหล่านี ้มีนบั พันอย่างฉันใด คนทังหลายที
้
่ไปเกิดในนรกย่อมได้ เสวย
บาปเหล่านันซึ
้ ง่ มีนบั พันฉันนัน้ || 2:6:31
คนเหล่าใดประกอบกิจผิดหลักวรรณะและหลักอาศรมทังทางกาย
้
วาจา ใจ คนเหล่านัน้
จะตกนรก || 2:6:3243
ดูกรท่านมุนีผ้ ูประเสริ ฐ ประกอบพิธีบูชาบวงสรวงทุกๆ วัน เป็ นเครื่ องสนับสนุนส่งเสริ ม
(และ) ทาให้ บาปที่คนทังหลายท
้
าสงบลงได้ || 1:6:2844

คัมภีร์วิษณุปรุ าณะกล่าวไว้ ว่าวิธีที่จะทาให้ เกิดบาปคือการฆ่าพราหมณ์
(พรหมหติ) และวิธีการที่จะทาให้ เกิดบุญคือการฆ่าม้ า (อัศวเมธ) เนื่องจากผลของบาปและบุญ
ทังสองนั
้
นจะคงอยู
้
่เรื่ อยไปจวบจนสิ ้นโลก 45 นอกจากนันคั
้ มภีร์วิษณุปรุ าณะยังกล่าวถึงบาปของ
ผู้ที่ตาหนิคมั ภีร์พระเวท คัดค้ านการบูชาบวงสรวง และละเลยหลักปฏิบตั ิหน้ าที่ตามวรรณะของ
ตนว่าจะต้ องตกนรกซึง่ นับเป็ นวิธีการรักษาให้ คมั ภีร์พระเวท ตลอดจนคาสอนและหลักปฏิบตั ิตา่ งๆ
ยังดารงอยูใ่ นสังคมอย่างมัน่ คง ดังความว่า
43

Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 124.
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45
Ibid., 129.
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ดูกรท่านมหามุนีแต่วา่ รอยด่างพร้ อยแห่งบาปนันที
้ ่คนสร้ างตามกาลเวลาเจริ ญขึ ้นในใจคน
เหล่าใด คนเหล่านันก็
้ จะไม่มีใจในการบูชาบวงสรวง || 1:6:29
พวกที่ปฏิเสธการบูชาบวงสรวงก็พากันตาหนิหลักคาสอนในคัมภีร์พระเวท คัมภีร์พระเวท
และการกระทาการบูชาบวงสรวงเป็ นต้ นที่มีอยู่ทงหมด
ั้
|| 1:6:30
พวกที่ไม่เชื่อคัมภีร์พระเวท เป็ นคนที่ทาการคัดค้ านแนวทางแห่งการประพฤติมีจิตใจชัว่ ช้ า
มีพฤติกรรมเลวทราม เป็ นคนหลอกลวงไม่น่าเชื่อถือ || 1:6:31…
สถานะ (นรก) ที่ ชื่ อว่า ตามิส ระ อัน ธตามิส ระ มหาเรารวะ เรารวะ อสิ ปัตรวนะ โฆระ
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กาลสูตร อวีจิ ดังกล่าวมานี ไ้ ด้ รั บการก าหนดว่าเป็ นสถานะของผู้ตาหนิ คัมภี ร์พ ระเวท
46

การบูชาบวงสรวงเป็ นหนทางที่จะช่วยทาให้ บาปสงบลง ผู้ไม่ปฏิบตั ิพิธี
บูชาบวงสรวงเกิดจากบาปที่เกิดขึ ้นในใจ การมีจิตตังมั
้ น่ ถึงพระวิษณุจะได้ รับบุญมาก วิธีการจะ
บรรลุธรรมสูงสุดคือการปฏิบตั ิฌานและท่องอักษร 12

ตัว เพื่อกระทาให้ พระวิษณุพึงพอใจ

เมื่อพระวิษณุพึงพอใจก็จะประทานสิ่งที่มนุษย์ประสงค์ ดังตัวอย่างการปฏิบตั ิบูชาของธรุ วะจน
บรรลุธรรม ความว่า
และคนทังหลายที
้
่มีจิตใจตังมั
้ น่ ยกย่องนับถือพระองค์ทงในเวลาเช้
ั้
าและเย็น
ก็จะมีบญ
ุ มาก || 1:12:95
ท่านปราศรผู้ประเสริ ฐกล่าวว่า ข้ าแต่ท่านผู้เป็ นมหามติ ดังนัน้ ธรุ วะได้ รับพรอย่างนีก้ ่อน
จากพระชนารธนะผู้เป็ นที่พึ่งของชาวโลกและเป็ นเทพของเทพ และพระองค์ถึงสถานะ
อันสูงสุด || 1:12:96
ธรุ วะได้ บรรลุธรรมสูงสุดเพราะเชื่อฟั งธรรมสูงสุดจากพ่อแม่ด้วยตนเองเพราะอานุภาพของ
ตบะที่แก่กล้ า ด้ วยการภาวนะถึงอักษรทัง้ 12 ตัว || 1:12:97
อุศนัสผู้เป็ นอาจารย์ของเทพและอสูรได้ เห็นความสาเร็ จและชื่อเสียงที่กาลังเพิ่มขึ ้นของเขา
(ธรุ วะ) ได้ ร้องบทสวดสรรเสริ ญแล้ ว || 1:12:98

46
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โอ้ นี ้คือพลังแห่งความเพียรของตบะ โอ้ นี่คือผลของตบะนี ้ซึง่ ฤษี ทงั ้ 7 ได้ กระทาความเพียร
นี ้แล้ ว และสถาปนาธรุ วะไว้ เป็ นผู้นา || 1:12:9947

คัมภีร์วิษณุปรุ าณะยังมีหลักความเชื่อทางศาสนาที่กล่าวว่าบาปเป็ นสิ่งที่
ล้ างและขจัดออกได้ การล้ างบาปด้ วยนา้ จากแม่น ้าศักดิ์สิทธิ์ จะทาให้ ความชั่วหรื อบาปที่เคย
กระทาไว้ หมดไป ดังนันมนุ
้ ษย์จะต้ องกระทาการล้ างบาป และการล้ างบาปที่ดีที่สดุ คือการระลึก
ถึงพระวิษณุ และการระลึกถึงพระวิษณุตลอดเวลาจะทาให้ บาปหมดสิ ้นไป ดังความว่า

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
างนได้้ กล่าวถึงการล้างบาป
น
ำ
ดูกรท่านไมเตรยะ พระสวยั
ส มภู เป็ นต้น ผู้รู้เรื่องการล้างบาปนั

อย่างหนักไว้ สาหรับบาปที่หนักและการล้ างบาปอย่างเบาไว้ สาหรับบาปเล็กน้ อย || 2:6:38

บรรดาการล้ างบาปทั ง้ หมดซึ่ ง เป็ นการบ าเพ็ ญ ตบะนั น้ การระลึ ก ถึ ง พระกฤษณะ
(พระวิษณุ) เป็ นสิ่งประเสริ ฐที่สดุ || 2:6:39
เมื่อกระทาบาปแล้ ว บุคคลใดเกิดความเดือดร้ อนใจขึ ้น การล้ างสาหรับบุคคลนันที
้ ่ดีที่สดุ
อย่างหนึง่ คือการระลึกถึงพระหริ || 2:6:40
คนเมื่อระลึกถึงพระนารายณ์ ในเวลาเช้ า เวลาค่า เวลาสนธยาและเวลาเที่ยงวันเป็ นต้ น
ย่อมได้ รับการสูญสิ ้นบาปทังหลายได้
้
ในทันที || 2:6:4148

การให้ ทานนับเป็ นสิ่งสาคัญหนึ่งที่คมั ภีร์วิษณุปรุ าณะกล่าวว่าเป็ นหน้ าที่
ที่ควรทา เป็ นสิ่งที่คนดีควรกระทา โดยเฉพาะในช่วงเวลาศักดิส์ ิทธิ์ที่เรี กว่า “วิษุวตั ” คือ ช่วงจุด
ราตรี เสมอภาค เป็ นจุดที่โลกมีเวลากลางวันและกลางคืนเท่ากัน ดังความว่า
ในเวลานันนั
้ น่ เอง ช่วงเวลานี ้ชื่อว่า วิษุวตั กล่าวกันว่าเป็ นช่วงเวลาศักดิ์สิทธิ์
ในเวลานัน้ เหล่าคนดีควรให้ เครื่ องสังเวย (ทาน) แด่ทวยเทพ || 2:8:78
แด่พราหมณ์และบรรพบุรุษทังหลาย
้
นี ้แหละเป็ นหลักการเบื ้องต้ นที่เกี่ยวกับการให้
อนึง่ คนที่ให้ ทานแล้ วได้ ชื่อว่าทาหน้ าที่ที่ควรทาแล้ วในช่วงเวลาวิษุวตั || 2:8:7949
47

Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 8.
Ibid., 105.
49
Ibid., 134.
48

331

คัมภีร์วิษณุปรุ าณะกล่าวไว้ ว่ามนุษย์จะได้ รับผลจากการกระทาของตน
กิเลสต่างๆ และความโกรธเป็ นสิ่งที่จะขัดขวางการเดินทางไปสู่สวรรค์ของมนุษย์ ความโกรธคือ
ความโง่เขลาที่สร้ างความพินาศอย่างใหญ่หลวงให้ กบั ผู้โกรธ การรู้จกั ระงับความโกรธและการให้
อภัยจึงจะได้ ชื่อว่าเป็ นสาธุชน ดังความว่า
ลูกเอ๋ย พอทีเถอะกับความโกรธอันไม่มีที่สิ ้นสุด เจ้ าจงละทิ ้งอารมณ์โกรธนี ้เสีย
รากษสทังหลายไม่
้
ได้ ทาผิดต่อพ่อของเจ้ า เพราะว่าการตายนันถู
้ กกาหนดไว้ แล้ ว || 1:1:16

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
าง าของตน || 1:1:17
น
ำ
ลูกเอ๋ย ใครจะฆ่าใครได้
ส เพราะว่ามนุษย์นนย่ั ้ อมได้รับผลจากการกระท
ความโกรธย่อมมีแก่คนโง่เท่านัน้ ความโกรธจะมีแก่คนฉลาดได้ อย่างไร
ลูกเอ๋ย ความโกรธเป็ นสิ่งที่สร้ างความพินาศอย่างใหญ่หลวง

ต่อยศและตบะที่หมูม่ นุษย์ได้ สงั่ สมมาด้ วยความเจ็บปวดทรมานมากมาย || 1:1:18
เหล่าพระฤษี ผ้ ยู ิ่งใหญ่ ย่อมสละความโกรธที่เป็ นเหตุขดั ขวางทางสวรรค์และความหลุดพ้ น
อย่างสม่าเสมอ ลูกเอ๋ย เจ้ าจงอย่าตกอยู่ในอานาจของความโกรธนันเลย
้
|| 1:1:19
พอทีกบั การล้ างผลาญเหล่ารากษสผู้ต่าต้ อย ผู้ไม่มีพิษภัย จงหยุดการบวงสรวงนี ้เสียเถิด
เพราะว่าสาธุชนทังหลาย
้
ย่อมรู้ จกั ให้ อภัย || 1:1:2050

ในขณะที่ไตรภูมิพระร่วงเน้ นย ้าเรื่ องการกระทาความดีทงทางกาย
ั้
วาจา
ใจ ซึ่งจะเรี ยกว่าเป็ นการทาบุญ จะทาให้ ได้ รับผลที่ดี และหากกระทาชัว่ ทางกาย วาจา ใจจะทา
ให้ ต้องตกนรก ไตรภูมิพระร่วงกล่าวถึงเรื่ องวรรณะไว้ เล็กน้ อย แต่ไม่ได้ ให้ ความสาคัญ มุ่งเน้ นย ้า
ถึงผลของการกระทาของมนุษย์ เองที่ จะเป็ นเครื่ องกาหนดชีวิตของมนุษย์ทงั ้ หมด โดยกล่าวถึง
มนุษย์ไว้ 4 ประเภท คือ คนนรก คนเปรต คนดิรัจฉาน และคนมนุษย์ ซึ่งเรี ยกว่า “มนุษย์ธรรม”
ซึง่ เป็ นมนุษย์ที่ได้ รับการยอมรับและพึงประสงค์ให้ มีในสังคมที่สดุ ดังที่กล่าวว่า
คนอัน ที่ ว่ารู้ จัก ผิ ดแลชอบ แลรู้ จักที่ อัน เป็ นบาปแลบุญ แลรู้ จัก ประโยชน์ ใ นชั่วนี ้
ชัว่ หน้ า แลรู้ จกั กลัวแก่บาปแลละอายแก่บาป รู้ จกั ว่ายากว่าง่าย แลรู้ รักพี่รักน้ อง แลรู้ เอ็นดู
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กรุ ณาคนผู้เข็ญใจ แลรู้ ยาเกรงพ่อแม่ผ้ เู ถ้ าผู้แก่สมณพราหมณาจารย์อนั อยู่ในสิกขาบทของ
พระพุทธเจ้ าทุกเมื่อ แลรู้ จกั คุณแก้ ว ๓ ประการไสร้ แลคนฝูงนี ้แลชื่อว่ามนุษยธรรมแล51

ไตรภูมิ พระร่ วงมุ่ง เน้ นสอนให้ มนุษย์ กระทาบุญ ไม่ตงอยู
ั ้ ่ในความโลภ
โกรธและหลง ซึง่ จะทาให้ มนุษย์มีชีวิตที่มีความสุข ดังความว่า
อันว่าเกิดมาแล(จะ)ได้ สขุ สมบัติในเทวโลกก็ดี มนุษยโลกก็ดี เพราะเหตุได้ ทาบุญแต่

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลนุมาคุมงโทษ บ่มิรู้ริษยาแก่ท่านผู้อื่นแล
ก
ั
น
ำ
อันหนึง่ ชื่อ อโทโสเหตุ
เหตุ
ว
า
่
บ่
ม
ไ
ิ
ด้
ข
ึ
้งเคี
ย
ด
บ่
ม
ร
ิ
้
ู
ค
ม
ุ
ส
ก่อน แลประกอบด้ วยไตรเหตุ 3 อนึง่ ชื่ออโลโภเหตุ บ่มิได้ โลภเพื่อจะเอาสินท่านผู้อนื่

อันหนึง่ ชื่อ อโมโหเหตุ เหตุวา่ บ่มิหลง แลบ่มิได้ กระทาการอันเป็ นบาป แลเทียรย่อมกระทา
การอันเป็ นบุญ เพื่อเหตุ 3 อันดัง่ กล่าวแล้ วนี ้ จึงมียศศักดิ์แลสุขสมบัติเพื่อดัง่ นันแล
้ 52

การกระทาทัง้ หมดของมนุษย์ จ ะถูกจดบันทึกไว้ ผู้ที่ทาบุญ จะได้ รั บ
การเขียนชื่อไว้ ในแผ่นทองคาและเป่ าประกาศชื่อเสียงในสวรรค์ การทาบุญที่ไตรภูมิพระร่วงกล่าว
ว่าจะทาให้ ได้ ไปเกิดในสวรรค์นนั ้ ได้ แก่ การทาบุญ รักษาศีล เคารพเชื่อฟั งพ่อแม่ครูบาอาจารย์
และสมณพราหมณ์ ดังความว่า
ในมนุษยโลกนี ้ทุกแห่งแล ถ้ าแลว่าผู้ใดทาบุญทาธรรมไสร้ ธ จึงเขียนนามผู้นนลงใน
ั้
แผ่นทองเนือ้ สุกนัน้ ว่าดังนี ้ ท่านผู้นีช้ ื่อนีอ้ ยู่บ้านนี ้เรื อนนี ไ้ ด้ ทาบุญธรรมฉันนี ้ ๆ มีอาทิคือ
ไหว้ นบคารพสมาบูชาแลปฏิบัติแก่พระศรี รัตนตรั ย แลเลี ้ยงดูพ่อแลแม่ยาแยงผู้เถ้ าผู้แก่
(รัก)พี่รักน้ อง แลรักท่านผู้อื่น แลชีต้น อาจารย์แลครู บาธยาย แลให้ ผ้ากฐิ นแลก่อพระเจดีย์
กระทาคูหาปลูกกุฎีวิหารแลปลูกพระศรี มหาโพธิ แลสดับ ฟั งพระธรรมเทศนา แลจาศีล
เมตตาภาวนาสวดมนต์ไหว้ พระ แลอานวยทานยาเกรงสมณพราหมณ์ ผ้ มู ีศีลแลบูชาธรรม
ทังปวงนี
้
้ ถ้ าแลว่าผู้ใดแลกระทาแต่ละสิ่ง ๆ ดังนันก็
้ ดี เทพยดาก็เขียนนามลงในแผ่นทอง
ดังกล่าวมานันแล
้ แล้ วจึงเอาแผ่นทองนันไปให้
้
แก่ปัญจสิขรเทวบุตร ปั ญจสิขรเทวบุตรนัน้
51

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 78.

52

เรื่องเดียวกัน, 191.

333

จึงเอาไปให้ แก่พระมาตุลี พระมาตุลีนนจึ
ั ้ งเอาไปทูลถวายแด่พระอินทร์ เจ้ าแล จึงเทพยดา
ทังหลายก็
้
อา่ นดูในแผ่นทอง ถ้ าเห็นบัญชีในแผ่นทองนันมากไสร้
้
จึงเทพยดาทังหลายก็
้
ส้อง
สาธุการยินหลากยินดีนกั หนา ด้ วยคาว่าดัง่ นี ้ มนุษย์ทงหลายจะได้
ั้
ขึ ้นมาเกิดเป็ นเพื่อนเรา
นี ้มากนักหนา53

บาปหรื อความชัว่ ในไตรภูมิพระร่วงเป็ นสิ่งที่ไม่สามารถขจัดให้ หมดสิ ้นไป
ได้ ผู้ใดกระทาบาปไว้ ก็จะต้ องชดใช้ ผลกรรมจากการกระทานันทุ
้ กประการ บาปและบุญแยกส่วน

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลนไว้าใงนแผ่นทองสุก ในขณะที่บาปจะถูก
ก
ั
น
ำ
บันทึกไว้ อย่างชัดเจน การกระท
าบุ
ญ
จะมี
เ
ทพยดาเขี
ย
ส

กัน ผลของการกระทาจะอยู่ติดตามตัวผู้กระทาเรื่ อยไป เพราะการกระทาบุญและบาปจะถูกจด
เทพยดาจารไว้ ในแผ่นหนังหมา หลังจากตายไปมนุษย์จะต้ องไปชดใช้ ผลแห่งกรรมชัว่ ในนรก แล้ ว
จึงได้ ไปเสวยสุขจากผลแห่งกรรมดีในดินแดนสวรรค์ ดังความว่า
ผู้ใดอันกระทาบาปไส้ เทวดานัน้ ก็ตราบาญชีลงในแผ่นหนังหมาแลเอาไว้ แง ๑ เมื่อ
พระญายมราชถามดังนัน้ ผู้ใดกระทาบุญด้ ยอานาจบุญผู้นนหากร
ั้
าพึงรู้ ทุกอันแลกล่าวแก่
พระญายมราชว่า ข้ าได้ ทาบุญธรรมดังนันเทพยดาถื
้
อบาญชีนนั ้ ก็หมายบาญชีในแผ่นทอง
นัน้ ก็ดุจความอันเจ้ าตัวกล่าวนัน้ พระญายมราชก็ชีใ้ ห้ ขึน้ ไปสู่สวรรค์ อันมีวิมานทองอัน
ประดับนี ้ด้ วยแก้ ว 7 ประการ แลมีนางฟ้าเป็ นบริ วารแลมีบริ โภคเทียรย่อมทิพย์ แลจะกล่าว
เถิงความสุขนันบมิ
้ ได้ เลยฯ ผิแลผู้ใดกระทาบาปนันบั
้ นดาลสูต่ นมันเองนันแลมั
้
นมิอาจบอก
บาปได้ เลย จึงเทพยดานัน้ เอาบาญชีในแผ่นหนังหมามาอ่านให้ มนั ฟั ง มันจึงสารภาพว่า
จริ งแล้ วพระญายมราชและเทพยดานัน้ ก็บังคับแก่ฝูงยมบาลให้ เอามันไปโดยบาปกรรม
มันอันหนาและเบานันแลฯ
้ 54

ไตรภูมิพระร่วงชี ้แนะให้ มนุษย์ในชมพูทวีปตังอยู
้ ่ในเบญจศีล โดยกล่าว
ว่าทวีปทัง้ 3 คือ อุตตรกุรุทวีป อมรโคยานทวีป และบุรพวิเทหทวีป ซึ่งล้ วนแล้ วแต่เป็ นดินแดนที่
53

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 185.

54

เรื่องเดียวกัน, 24 -25.
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เต็มไปด้ วยความสุขทังปวง
้
อายุไขจะไม่เปลี่ยนแปลง เพราะมนุษย์ในทวีปทัง้ 3 เป็ นผู้ตงอยู
ั ้ ่ใ น
เบญจศีล ดังความว่า
แลอายุคนทัง้ ๓ ทวีปนันบห่
้ อนจะรู้ ขึ ้นรู้ ลงเลยสักคาบ เพราะว่าเขานันอยู
้ ่ในปั ญจศีล
ทุกเมื่อบมิได้ ขาด เขาบห่อนจะรู้ ฆ่าสัตว์ตวั เป็ นให้ จาตายเขาบห่อนจะรู้ ลักเอาทรั พย์ สิน
ท่านมากก็ดีน้อยก็ดีอนั เจ้ าของมิได้ ให้ เขาบห่อนจะรู้ ฉกลักเอา อนึ่งเขาบห่อนจะรู้ ทาชู้ด้วย
เมียท่านผู้อื่น ส่วนว่าผู้หญิ งเล่าเขาก็บห่อนจะรู้ ทาชู้ด้วยผัวท่านแล ผู้อื่นแลเขาบห่อนจะรู้

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง ๆ ก็ใจอ่อนใจอดเขารู้
ก
ั
น
เขารู้ ยารู้ เกรงผู้เถ้ าส
ผู้แำ
ก่พ่อแลแม่ของเขา ๆ รู้ รั กพี่ร้ ู รั กน้ องของเขา

ทาชู้จากผัวของตน อนึง่ เขาบห่อนจะรู้ เจรจามุสาวาทแลเขาบห่อนจะรู้ เสพย์สรุ ายาเมา แล
เอ็นดูกรุ ณาแก่กนั เขาบห่อนจะรู้ ริษยากัน เขาบห่อนจะรู้ เสียดรู้ ส่อรู้ ด่ารู้ ทอรู้ พ้อรู้ ตดั กันแล
เขาบห่อนจะรู้ ทะเลาะเบาะแว้ งถุ้งเถียงกัน เขาบห่อนจะรู้ ชิงช่วงหวงแหนแดนแลที่ บ้านรั ว้
ร้ าวของกันแล เขาบห่อนจะรู้ ทาข่มเหงเอาเงินเอาทองของแก้ วลูกแลเมียแลข้ าวไร่ โคนาหัว
ป่ า ค่าที่ห้วยละหานธารน ้าเชิงเรื อนเรื อกสวนเผือกมันหัวหลักหัวต่อหัวล้ อหัวเกวียน เขามิร้ ู
เบียดเบียนเรื อชานาวาโคมหิงษาช้ างม้ าข้ าไทย สรรพทรัพย์สิ่งสินอันใดก็ดี เขาบห่อนรู้ ว่า
ของตนท่านดูเสมอกันสิ ้นทุกแห่งแล เขานันบห่
้ อนทาไร่ ไถนาค้ าขายหลายสิ่งเลยฯ55

ไตรภูมิพระร่ วงสนับสนุนให้ มนุษย์ทาบุญและทาน หากตระหนี่ไม่ร้ ู จัก
ทาบุญทาน ห้ ามผู้อื่นไม่ให้ บริ จาคทาน จะกลายเป็ นเปรตต้ องอดอยากทนทุกข์ทรมานหลังจาก
ตายไปแล้ ว ดังความว่า
แลตระหนี่มิได้ ให้ ทาน ครัน้ ว่าเห็นเขาจะให้ ทาน ตนย่อมห้ ามปรามมิให้ เขาให้ ททาน
ได้ ...56 แลเปรตฝูงนี ้เมื่อกาเนิดเกิดก่อนเขานี ้ตระหนี่นกั แลเขาบ่มิมกั กระทาบุญให้ ทานเลย
เขา เห็นท่านทาบุญให้ ทานไสร้ มันย่อมห้ ามปรามเสย มิให้ ท่านทาบุญให้ ทานได้ ด้ วย

55

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 79.

56

เรื่องเดียวกัน, 57.
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บาปกรรมอันตนตระหนี่แลมิมกั ทาบุญให้ ทานดัง่ นัน้ เขาได้ ไปเป็ นเปรตแลอดอยากนักหนา
อาหารจะกินไสร้ ก็หาบ่มิได้ สกั อันนัน้ เพราะบาปแลกรรมเขาอันได้ กระทาบ่มิดีนนแล
ั ้ 57

คัมภีร์วิษณุปุราณะกล่าวถึงหลักที่มนุษย์ควรปฏิบตั ิไว้ ว่ามนุษย์จะต้ อง
ปฏิ บัติต ามหน้ า ที่ ใ นวรรณะและหลัก อาศรม ทัง้ กาย วาจา ใจ ต้ อ งท าทานและปฏิ บัติบูช า
บวงสรวงเทพเจ้ า ต้ องมีจิตตังมั
้ น่ ในพระวิษณุ ต้ องล้ างบาป การระลึกถึงพระวิษณุเป็ นการล้ าง
บาปที่ดีที่สดุ และไม่ควรละเลยต่อหน้ าที่ตามวรรณะของตน ไม่ควรตาหนิคมั ภีร์พระเวท และไม่

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
าง
น
ำ
ให้ มนุษย์กระทาความดีทส
งกาย
ั้
วาจาและใจ ต้ องรู้จกั ทาบุญให้ ทาน ไม่โลภ โกรธ หลง และตังอยู
้ ่

ควรคัดค้ านการบูชาบวงสรวงเพราะสิ่งเหล่าจะทาให้ ต้องตกนรก ในขณะที่ไตรภูมิพระร่วงมุ่งเน้ น
ในเบญจศีล

วรรณกรรมทัง้ 2 เรื่ องกล่าวถึงเรื่ องกรรมไว้ เช่นเดียวกัน โดยหลักกฎแห่ง
กรรมนี ้น่าจะพัฒนามาจากกฎของพระวรุ ณะผู้ควบคุม กฎระเบียบแห่งจักรวาลซึ่งเรี ยกว่า “ฤต”
(Ṛta)

ฤตะ แปลว่า หลักของสรรพสิ่ง เป็ นระเบียบจักรวาล เป็ นสิ่งที่ตงอยู
ั ้ ่ในกฎระเบียบและมี

อยูอ่ ย่างเที่ยงตรงทัว่ ไปในทุกแห่ง สรรพสิ่งล้ วนมีฤตะเป็ นหลักสาคัญ ฤษี ในสมัยพระเวทคิดว่า
ฤตะเป็ นสิ่ ง ที่ มี อยู่ก่อนปรากฏการณ์ ต่างๆ ทัง้ หมด การหมุนเวี ยนอย่างต่อเนื่ องของโลกก็ คื อ
การแสดงออกที่ แ ตกต่า งกัน ของฤตะที่ ไ ม่เ ปลี่ ยนแปลง ดัง นัน้ ฤตะจึง ถูกเรี ย กว่า เป็ นบิด าของ
สรรพสิ่ง พระวิษณุก็เป็ นสิ่งที่เกิดจากฤตะ สวรรค์และโลกมนุษย์ตงอยู
ั ้ ่ตามกฎแห่งฤตะ 58 ฤตะ
เป็ นระเบียบทางศีลธรรมที่มี มาตังแต่
้ สมัยพระเวทอันเป็ นแหล่งที่รวบรวมผลแห่งการกระทากรรม
ของมนุษ ย์ ไ ว้ อัน เป็ นเค้ า มูล ของแนวความคิ ด เรื่ อ งกรรมซึ่ ง มี อิ ท ธิ พ ลต่อ แนวความคิ ด ของ
ชาวอินเดียในสมัยต่อมา59 กฎแห่งกรรมจึงนับเป็ นวิธีการควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ เป็ นหลัก
ปฏิบตั ขิ องมนุษย์ที่มีพฒ
ั นาการสืบทอดต่อกันมาทังในคั
้ มภีร์วิษณุปรุ าณะและไตรภูมิพระร่วง

57

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 58.

58

Radhakrishnan, Indian Philosophy, 8th ed. (London: George Allen & Unwin, 1966), 78-79.

59

ณรงค์ วงษ์ อดุ ม, “การศึกษาเชิงวิจารณ์ความคิดเรื่องกรรมในปรัชญาอินเดียสายอาสติกะ”, (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2526),17.)

336

1.4.2.2 หลักปฏิบัติระหว่ างมนุษย์ กับมนุษย์

แม้ ธรรมชาติของ

มนุษย์ทั่วไปมี ทงั ้ ดีและเลวปะปนกัน แต่ทงั ้ คัม ภี ร์วิษณุปุราณะและไตรภูมิพระร่ วงก็กล่าวไว้
เหมือนกันว่าเนือ้ แท้ ธรรมชาติของมนุษย์เรานัน้ เป็ นคนดี มีจิตใจบริ สุทธิ์มาแต่กาเนิด แต่เพราะ
มนุษย์หลงผิดจึงกระทาชัว่ ซึ่งจะนาความเดือดร้ อนมาสู่ตนเอง วรรณกรรมทัง้ 2 เรื่ องนี ้นอกจาก
จะสอนการประพฤติปฏิบตั ิของตนเองดังที่กล่าวมาแล้ ว ยังกล่าวถึงการปฏิบตั ิตนระหว่างมนุษย์
ด้ วยกันด้ วย โดยวรรณกรรมทัง้ 2 เรื่ อง ได้ กล่าวถึงแนวความคิดและหลักปฏิบตั ิที่มนุษย์พึงปฏิบตั ิ
ต่อกันไว้ ดังนี ้

ม
ส
ด
ุ
อ
หลั
กกปฏิ
บั ติ ข อง ผู้ ปก ครอ งแล ะผู้ อ ยู่ ใ ต้
ห
ล
ก
ั
าง
น
วรรณกรรมทัสง้ ำ2 เรื่ องนันกล่
้ าวถึงหน้ าที่ของผู้ปกครองไว้ คล้ ายคลึงกัน คือมีหน้ าที่
1.4.2.2.1

ปกครอง

ปกป้องดูแลประชาชนให้ ไ ด้ รับความสุข โดยมุ่ง ที่ จ ะเน้ นยา้ ให้ ผ้ ูปกครองต้ องมีจ ริ ยธรรม ไม่
เบียดเบียนประชาชนเพื่อให้ ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในบ้ านเมือง

คัมภี ร์วิษณุปรุ าณะ

กล่าวถึงคนในกาเนิดของวรรณกษัตริ ย์ว่ามีหน้ าที่ในการรบ เป็ นผู้ที่ไม่หลบหนีในการศึกสงคราม
หน้ าที่ของกษัตริ ย์คือจะต้ องทาหน้ าที่ปกครองปกป้ องดูแลประชาชนให้ มีความสุข กษัตริ ย์จะต้ อง
ดารงไว้ ซึ่ง ความกล้ าหาญ ความเพียร ยินดีในทางที่ ชอบและกระทาการไว้ ซึ่ง การดารงรักษา 60
นอกจากนัน้ พระมหากษัตริ ย์ยังต้ องมีคุณธรรมต่างๆ เช่น วาจาสัตย์ เมตตากรุ ณา ซื่ อสัตย์
กตัญญู ยุตธิ รรม ดังความว่า
ผู้ที่ เป็ นพระราชานี จ้ ะต้ องเป็ นผู้รั บสั่งแต่คาสัตย์ บริ จ าคทานสม่าเสมอ เป็ นผู้ซื่ อสัตย์
เป็ นผู้ ละอายต่ อ บาป เป็ นผู้ มี เ มตตา เป็ นผู้ อ ดทน เป็ นผู้ ก ล้ า หาญ เป็ นผู้ ป ราบปราม
คนชัว่ || 1:13:61
อนึ่งพระราชาจะต้ องเป็ นผู้ร้ ู หลัก ธรรม เป็ นผู้ก ตัญ ญู เป็ นผู้มีความกรุ ณ า เป็ นผู้รั บ สั่ง
ไพเราะอ่อนหวาน เป็ นผู้นบั ถือผู้ที่ควรนับถือ เป็ นผู้บูชาบวงสรวง (เทพเจ้ า) เป็ นผู้เคารพ
พราหมณ์ (และ) เป็ นผู้ยกย่องสนับสนุนคนดี || 1:1362
และในขณะพิจารณาตัดสินคดีความ ผู้ที่เป็ นพระราชาจะต้ องเป็ นผู้ยตุ ิธรรม
ทังในศั
้ ตรู และมิตร || 1:136361
60
61

Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 8.
Ibid., 53.
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ไตรภูมิพระร่ วงกล่าวถึงหลักปฏิบตั ิของพระราชาผู้ปกครองประเทศ
โดยกล่าวว่าควรปกครองประเทศด้ วยความเมตตากรุณา หากประชาชนเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ น้อย
ก็ไม่ควรเก็บเป็ นของหลวงหรื อเก็บไว้ แค่เพียงเล็กน้ อยเท่านัน้ หากประชาชนยากจนขัดสนมาขอ
ยืมเงินทอง ก็ไม่ควรคิดดอกเบี ้ย ควรเลี ้ยงดูเหล่าทหารไม่ให้ อดอยาก ไม่ใช้ แรงงานรี ผ้ ลหรื อคนแก่
ชราเกินความเหมาะสม ควรเลีย้ งดูสมณพราหมณ์และนักปราชญ์ ราชบัณฑิตอย่างดี อีกทังยั
้ ง
กล่าวถึงความยุติธรรมเที่ยงตรงของกษัตริ ย์และผู้ปกครองต่างๆ ที่ต้องตัดสินคดีความด้ วยความ
เที่ยงตรง ดังความว่า

ม
ส
ด
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อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ดูกร ชาวเจ้ าส
ท้ าวพระญาทังหลาย
้
ประการหนึ่ง ด้ วยไพร่ ฟ้าข้ าไทยราษฎรทังหลาย
้

ทาไร่ ไถนากินในแผ่นดินเรานี ้ เมื่อได้ ข้าวนันเป็
้ นรวงไสร้ ให้ ผ้ ดู ีเข็ญใจซื่อนันไปดู
้ ปันค่าโดย
อุดมเทียบนัน้ แล กระทาข้ าวเปลือกนัน้ เป็ นสิบส่วน แลเอาเป็ นหลวงนัน้ แต่ส่วนหนึ่งแล
9 ส่วนนันให้
้ แก่เขาแล ผิแลดูเห็นว่าเขามิได้ ข้าวนันไสร้
้
มิควรเอาแก่เขาเลยฯ อนึ่งควรให้
ข้ าวสักส่วนแก่ไพร่ แลทแกล้ วทหารทังหลายเพื
้
่อลลหกคาบ จึงพอเขากิน อย่าให้ เขาอดเขา
อยาก …อนึง่ ไพร่ ฟ้าข้ าไทยทังหลายอั
้
นอยู่แว่นแค้ นแดนดินเมืองเรา ผิแลว่เขาจะไปค้ าขาย
กินก็ดี แลว่าเขาหาทุนบ่ มิได้ แลเขามาหา ขอเราผู้เป็ นเจ้ านายแลขอกู้เงินทองไปเป็ นทุน
ค้ าขายกินดัง่ นันเราผู
้
้ เป็ นท้ าวพระญานี ้ควรปลงเงินทองในท้ องพระคลังนันให้
้ แก่เขา แลว่า
เขาเอาไปมากน้ อยเท่าใดก็ดี ให้ ตราเป็ นบาญชีไว้ แต่ต้น ๆ ปี ไสร้ เราผู้เป็ นไทบ่มิควรเอา
เป็ นดอกเป็ นปลายแก่เขาเลย ควรให้ เรี ยกเอาแต่เท่าทุนเก่านันแลคื
้
น แลภาษี แลดอกนัน้
อย่าได้ เอาของเขาเลย… ผู้เป็ นท้ าวพระญานี ้แม้ นจะพิพาทเจรจาสิ่งใดก็ดี อย่าเจรจามาก
แม้ นจะยิ ้มแย้ มด้ วยสิ่งใด อย่ายิ ้มแย้ มมาก แต่พอประมาณเถิด เร่ งให้ ราพึงเถิงความชอบ
อย่าได้ ประมาทลืมตนเลย แม้ จะบังคับถ้ อยความของไพร่ ฟ้าข้ าไทยทังหลายไสร้
้
อย่าได้ ว่า
โพ้ น ๆ ว่าพี ้ ๆ ด่าตีกันบังคับถ้ อยความนันให้
้ ถูกถ้ วนโดยธรรม พิจารณารู ปความนัน้ แต่
ต้ นจนปลายให้ ตลอดรอดแล้ ว จึงบังคับด้ วยใจอันซื่ออันตรงนันแล
้ 62

62

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 104 - 105.
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นอกจากการกล่าวแนะนาถึงสิ่งที่ผ้ ปู กครองควรกระทาแล้ ว ไตรภูมิ
พระร่วงยังกล่าวถึงผลกรรมที่ผ้ ปู กครองจะได้ รับหากมิได้ ปฏิบตั ิตามหน้ าที่ของตน เช่น การต้ องไป
เกิดเป็ นเปรตหรื อไปชดใช้ กรรมในนรกขุมต่างๆ หากกินสินจ้ าง ตัดสินคดีความอย่างไม่เป็ นธรรม
ดังความว่า
เปรตเหล่านีเ้ มื่อก่อนโพ้ นมันได้ เป็ นนายเมือง แลแต่งบังคับความราษฎรทัง้ หลาย
ไสร้ แล มันย่อมมักกินสินจ้ างของเขา ที่ผ้ ชู อบไสร้ มันว่าผิด ที่ผ้ ผู ิดไสร้ มนั ว่าชอบ มันมิได้
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แลมิบังคับความโดยคลองธรรมดั
ส ง่ นัน้ มันจึงเป็ นเปรตยากเผ็

กระทาโดยแพ่งธรรมหาบ่มิได้ แล…ด้ วยบาปกรรมของมันที่มนั เป็ นนายเมือง แลกินสินจ้ าง
หาอาหารจะกินบ่ มิได้ เลยสักหยาด...เปรตฝูงนีเ้ มื่อก่อนเขาได้ เป็ นนายเมือง แลแต่งความ
เมืองมิชอบทางธรรม ย่อมเห็นแก่สินจ้ างแลสินสอด บ่มิเป็ นกลาง การย์ผ้ ชู อบไสร้ ว่าผิด
การย์ผ้ ผู ิดไสร้ วา่ ชอบ ด้ วยบาปกรรมแต่งความบ่มิชอบธรรมดัง่ นันไสร้
้
ครัน้ ว่าตายเขาไป
เป็ นเปรตอยู่แล63

คัมภีร์วิษณุปรุ าณะและไตรภูมิพระร่วงมีเนื ้อหาที่กล่าวถึงหน้ าที่ที่ควร
ปฏิบตั ขิ องบุคคลที่อยูใ่ นฐานะผู้ปกครองไว้ อย่างชัดเจน รวมทังยั
้ งกล่าวถึงผลกรรมที่จะได้ รับหาก
มิปฏิบตั ติ ามหน้ าที่ของตน เพื่อเป็ นการเน้ นย ้าให้ ผ้ ทู ี่มีอานาจพึงระลึกถึงสิ่งที่ต้องกระทาและไม่ควร
กระทา
1.4.2.2.2

หลั ก ปฏิ บั ติ กั บ สมณพราหมณ์ ผู้ ท รงศี ล และครู

คัมภี ร์วิษณุปุราณะให้ ความสาคัญต่อสมณพราหมณ์ และผู้ทรงศีลไว้ เช่นกัน

อาจารย์

โดยกล่าวไว้ วา่ วรรณะพราหมณ์เกิดจากพระโอษฐ์ ของพระพรหมา หากพิจารณาคากล่าวในคัมภีร์
วิษณุปรุ าณะที่กล่าวไว้ ว่า “พระพรหมาทรงสร้ างสรรพสิ่งนี ้ซึ่งแบ่งเป็ น 4 วรรณะให้ เหมาะสมกับ
การบวงสรวงที่สุดเพื่อให้ การบวงสวรวงสัมฤทธิ์ผลได้ แน่นอน” จากข้ อความดังกล่าวจึงแสดงให้
เห็นว่าบุคคลที่อยู่ในวรรณะพราหมณ์นบั ว่าอยู่ในวรรณะสูงสุดและสาคัญที่สุดในสังคมขณะนัน้
เพราะคัมภี ร์วิษณุปุราณะกล่าวว่าโลกนีด้ ารงอยู่ได้ ด้วยการบวงสรวง นอกจากการกล่าวถึง
63

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 60 - 63.
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สถานะที่สงู สุดของพราหมณ์แล้ ว คัมภีร์วิษณุปรุ าณะยังกล่าวถึงสิ่งที่พราหมณ์ไม่ควรปฏิบตั ิ เช่น
พราหมณ์จะต้ องไม่ขายครั่ง เลือด งาและเกลือซึ่งจะทาให้ ต้องตกปูยวหนรก 64 เพื่อให้ พราหมณ์
ประพฤติตนให้ เ หมาะสมตามที่สังคมต้ องการ

ดังนัน้ บุคคลต่างๆ จึงต้ องเคารพต่อพราหมณ์

คัมภีร์วิษณุปรุ าณะจึงกล่าวถึงผลกรรมที่มนุษย์จะได้ รับหากไม่เคารพต่อพราหมณ์ไว้ เช่น ผู้ใดฆ่า
พราหมณ์จะต้ องตกนรกสูกรนรก ผู้ใดล่วงเกินภรรยาของครูก็จะต้ องตกตาลนรกผู้ใดดูหมิ่นครู
อาจารย์จะตกนรกมหาชวาลนรก ผู้ใดรังเกียจพราหมณ์จะตกนรกกฤมิภกั ษนรก ดังความว่า
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ส ดทางเพศกับพี่น้องของตนจะไปสูต่ ปั ตกุณฑนรก || 2:6:10
ของกษัตริ ย์และล่วงละเมิ

ผู้ใดฆ่ากษัตริ ย์ แพศย์ และล่วงเกินภรรยาของครู เขาย่อมไปสูต่ าลนรก ส่วนผู้ใดฆ่าทหาร
ผู้ใดมีเพศสัมพันธ์กบั ลูกและลูกเลี ้ยง ผู้ใดดูหมิ่นครู อาจารย์ และเป็ นคนชัว่ ผู้ข่มเหงคนอื่น
จะตกลงไปในมหาชวาลนรก || 2:6:12
ดูกรท่านพราหมณ์ ผู้ใดประทุษร้ ายต่อพระเวท ขายพระเวท และผู้มีเพศสัมพันธ์
กับผู้ที่ไม่สมควร เขาจะไปสูล่ วนรก || 2:6:1365

ไตรภูมิ พ ระร่ ว งให้ ค วามส าคัญ กับ สมณพราหมณ์ ผู้ทรงศี ล ครู
อาจารย์เช่นกัน โดยกล่าวไว้ อย่างชัดเจนถึงผลกรรมที่จะได้ รับ เช่น หากใช้ คาลบหลู่ดหู มิ่น พูดไม่
ดี หรื อ กระทาร้ ายต่อสมณพราหมณ์ ยุยงให้ สมณะแตกแยกกันจะต้ องตกนรกหรื อเป็ นเปรตเพื่อ
ชดใช้ ตอ่ การกระทาที่ไม่ดีนนั ้ ดังตัวอย่าง
นรกอันเป็ นคารบ 2 นันชื
้ ่อสุนขั นรก คนผู้ใดกล่าวคาร้ ายแก่สมณพราหมณ์ผ้ มู ีศีลแล
66
พ่อแม่แลผู้เถ้ าผู้แก่ครู บาทยาย คนผู้นนั ้ ตายไปเกิดในนรกอันชื่อว่าสุนขั นรกนันแล…
้
คน

ฝูงใดอันกระทาร้ ายแก่พ่อ แลแม่แลสมณพราหมณาจารย์ ผู้มีศีล และยุยงสงฆ์ให้ ผิดกัน
ครั น้ ว่าตายไปเกิดในนรกอันชื่ อว่าโลกันตนรกนั น้ แล67…เมื่อก่อนเขาได้ บวชเป็ นชี จาศีล
64
65

Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 122.
Ibid., 123.

66

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 30.

67

เรื่องเดียวกัน, 41.

340

บริ สทุ ธิ์ อันว่ามีปากดัง่ ปากหมูนนเพราะว่
ั้
าเขาได้ ประมาท แลกล่าวขวัญครู บาอาจารย์แล
เจ้ ากูสงฆ์ผ้ มู ีศีล เปรตจาพวกหนึ่งตัวงามดัง่ ทองแลปากนันเหม็
้ นนักหนา หนอนออกเต็ม
ปากแล เจาะกิ น หน้ าตาเขา เขามีตัวงามดั่งทองนัน้ เพราะเขาได้ รั กษาศีล เมื่อก่ อน
แลปากเขาเหม็นเป็ นหนอนออกบ่อนกินปากเขานัน้ เพราะว่าเขาได้ ติเตียนยุยงสงฆเจ้ าให้
ผิดกัน68

นอกจากนี ไ้ ตรภูมิ พ ระร่ ว งยัง กล่ า วถึ ง สิ่ ง ที่ ไ ม่ค วรปฏิ บัติ เ รื่ อ งของ
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ำ ได้รับกรรมกลายเป็ นเปรตต้ลาองทนทุ
เพราะจะทสาให้

การถวายอาหารแด่พระสงฆ์ไว้ วา่ ไม่ควรถวายอาหารที่เป็ นของเหลือเดนหรื ออาหารที่ไม่เหมาะสม
แก่พระสงฆ์
ดังความว่า

เปรตนัน้ เมื่อชาติก่อนนัน้ เขายอมเอาข้ าวแลนา้ อาหารอันเป็ นเดนเป็ นชานนัน้ ไสร้
แลเอาไปให้ แก่พระสงฆเจ้ าผู้มีศีล ด้ วยบาปกรรมเขาอันได้ ให้ ข้าวแลน ้าอาหารที่เป็ นแดน
เป็ นชานนัน้ แกพระสงฆเจ้ าฉันนัน้ 69 ...ในลักขณะพระวินยั อันพระพุทธเจ้ าบัญญัติไว้ มิให้
พระสงฆเจ้ าฉันไสร้ แลเขาได้ เอามาอาพรางให้ พระสงฆเจ้ าฉัน ด้ วยความอาพรางให้ ทาน
ฉันนัน้ ครัน้ ว่าตนตายได้ เป็ นเปรตพวกนี 70้ ...เปรตจาพวกนี ้มีเมื่อชาติก่อนโพ้ นไสร้ เขาได้
ด่าแลสบประมาทพระสงฆเจ้ า อันหนึ่งเขากล่าวความมุสาวาทแก่พระสงฆ์ผ้ เู ถ้ าผู้แก่ผ้ ูมี
ศีลด้ วยคาอาพรางท่านก็ดี ครั น้ ตายไปเป็ นเปรตอยู่ ด้ วยว่าบาปกรรมเขาอันเขาได้ ด่าทอ
ไสร้ 71

ไตรภู มิ พ ระร่ ว งมัก จะใช้ ค าควบรวมกล่ า วถึ ง ผู้ท รงศี ล ว่ า “สมณ
พราหมณ์” ซึง่ มีขอบเขตหมายถึงทังพระสงฆ์
้
ในศาสนาพุทธและพราหมณ์ในศาสนาพราหม์ -ฮินดู
แต่พ บว่าคัม ภี ร์วิษณุปุราณะจะให้ การยกย่องยอมรั บเฉพาะ “พราหมณ์ ” เท่านัน้ จึงอาจเป็ น
68

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 57.

69

เรื่องเดียวกัน, 62.

70

เรื่องเดียวกัน.

71

เรื่องเดียวกัน.
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ข้ อสังเกตได้ ว่า ไตรภูมิพระร่ วงเปิ ดกว้ างให้ การยอมรับและเคารพต่อผู้ทรงศีลไม่ว่าจะศาสนาใด
ก็ตาม ในขณะที่คมั ภีร์วิษณุปรุ าณะจะให้ การยกย่องยอมรับเฉพาะ “พราหมณ์” เท่านัน้ มิได้ หมาย
รวมถึงผู้ทรงศีลในศาสนาอื่น
1.4.2.2.3 หลักปฏิบัติของบุคคลในครอบครั ว หลักปฏิบตั ิที่บคุ คล
ในครอบครัวพึง กระทาต่อกันนัน้ มีกล่าวไว้ ในวรรณกรรมทัง้ สองซึ่งจะกล่าวถึง หน้ าที่ ของคนใน
ครอบครัวที่พงึ มีหน้ าที่ปฏิบตั ิตอ่ กัน ความกตัญญูร้ ูคณ
ุ ต่อบุพการี นบั เป็ นหลักสาคัญที่วรรณกรรม
ทัง้ 2 เรื่ องให้ ความสาคัญ คัมภีร์วิษณุปรุ าณะกล่าวไว้ วา่ ผู้ใดรังเกียจบิดาจะต้ องตกนรกกฤมิภกั ษ
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สบัติตัวให้ เหมาะสมแม้ กระทั่งในเรื่ องลาดับการรับประทานอาหาร
เคารพนับ ถื อ และการปฏิ

นรก หรื อกินอาหารก่อนบิดาจะตกนรกลาลาภักษนรก 72 ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงความสาคัญต่อการ

นอกจากนี ้คัมภีร์วิษณุปรุ าณะยังแสดงให้ เห็นความสาคัญของความสัมพันธ์ ระหว่างบิดามารดา
และบุตร เพราะกล่าวไว้ ว่าผลการกระทาดีของบุตร ทาให้ ผ้ ูเป็ นมารดาพ้ นจากบาปและได้ รับ
สถานะที่สงู ส่ง ดังเช่นที่กล่าวถึงเรื่ องของธรุวะและนางสุนีติ ผลของการกระทาของบุตรทาให้ บิดา
พ้ นจากความผิด มิต้องตกนรกดังที่กล่าวไว้ ในเรื่ องของเวนะ ความคิดดังกล่าวนี ้แสดงให้ เห็นถึง
ความสาคัญของการปฏิบตั ิตนของบุตรที่นอกจากจะส่งผลดีต่อตนเองแล้ ว ยังส่งผลที่ดีไปสู่บิดา
มารดาอีกด้ วย ความประพฤติและการปฏิบตั ขิ องบุตรจึงเป็ นสิ่งที่แสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ของ
คนในครอบครัวที่เกี่ยวพันกัน มิใช่เป็ นเรื่ องของแต่ละบุคคล ดังความว่า
แม่ของธรุ วะมีชื่อว่าสนีติ และอีกชื่อหนึง่ ของนางคือสูนฤตา
ใครจะสามารถสรรเสริ ญเกียรติยศของเธอในโลกได้ || 1:12:100
ผู้ใดอุ้มธรุ วะไว้ ในครรภ์ ได้ รับสถานะอันประเสริ ฐ ผู้นนั ้ ก็จะได้ รับการสถาปนาถึงสถานะ
อันประเสริ ฐซึง่ ได้ รับคือการอยู่ในโลกทัง้ 3 || 1:12:10173
ก็เมื่อปฤถุนนถื
ั ้ อกาเนิดขึ ้นมาแล้ ว สิ่งมีชีวิตทังหมดต่
้
างก็ร่าเริ งบันเทิงใจ || 1:12:41
เพราะสัตบุรุษถือกาเนิดมาแล้ วนัน่ เอง เวนะก็ได้ ไปเกิดบนสวรรค์ (ตริ ทิวะ)
บุตรผู้มีอาตมันที่ยิ่งใหญ่ได้ ปกป้องพระราชาเวนะนันจากนรกที
้
่ชื่อว่าปุท || 1:12:4274
72
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ไตรภูมิพระร่วงสอนให้ เคารพนับถือบุพการี เช่นเดียวกัน โดยกล่าวว่า
หากกระท าร้ ายพ่อ แม่จ ะได้ รับ โทษหนัก ซึ่ง ถื อ เป็ นหนึ่ง ใน “อนัน ตริ ยกรรม” ซึ่ง เป็ นกรรมหนัก
ไตรภูมิพระร่วงกล่าวถึงความทุกข์ทรมานจากการกระทาบาปต่อบิดามารดา เพื่อเป็ นการปลูกฝั ง
ให้ มนุษย์เคารพนับถือผู้มีบพุ การี ดังความว่า
คนฝูงใดกระทาร้ ายแก่พ่อแม่พระสงฆ์แลคนผู้มีคณ
ุ แลท่านผู้มีศีลก็ดี คนฝูงนันตาย
้
ไปเกิด ในนรกนัน้ 75...เปรตจาพวกหนึง่ เขาย่อมเอาค้ อนเหล็กอันแดงตีหวั เขาเองอยู่ทุกเมื่อ
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ก็ดี ด้ วยไม้ ก็ดี ด้ วส
ยเชือกก็ดี ด้ วยบาปกรรมเขาอันได้ ตีหัวพ่อแม่เขานัน้ เขาก็เอาค้ อน
บ่มิวายไสร้ แลเปรตจาพวกนี ้ เมื่อกาเนิดเขาแต่ก่อนไสร้ เขาได้ ตีหวั พ่อแม่แห่งเขาด้ วยมือ
เหล็กแดงตีหวั เขาเองอยู่ทกุ เมื่อ เพื่อบาปกรรมเขาทาเองนันแล
้ 76

เนื ้อหาที่กล่าวเน้ นย ้าให้ เห็นความสาคัญของบิดามารดา หรื อผลแห่ง
การกระทาที่เกี่ยวข้ องกับบิดามารดาจึงเป็ นหลักปฏิบตั ิหนึ่งที่วรรณกรรมทัง้ 2 ให้ ความสาคัญ และ
มีเนื ้อหากล่าวถึงไว้ อย่างชัดเจน
1.4.2.2.3 หลักปฏิบัติระหว่ างสามีและภรรยา

ความสัมพันธ์

ระหว่างสามีและภรรยานับเป็ นหน้ าที่ สาคัญที่แสดงให้ เห็นบทบาทหน้ าที่ในครอบครัว คัมภี ร์
วิษณุปรุ าณะได้ กล่าวถึงหลักปฏิบตั ิระหว่างสามีและภรรยาไว้ ว่าภรรยาต้ องเชื่อฟั ง คาสัง่ ของสามี
ดังความว่า
ดูกรท่านพราหมณ์ หน้ าที่อนั ประเสริ ฐของภรรยาทังหลายเข้
้
าใจว่า
คือการเชื่อฟั งสามีฉนั ใด หน้ าที่ของท่านก็ถกู เข้ าใจว่า
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คือการเชื่อฟั งคาสัง่ ของเราฉันนัน้ || 1:13:2477

แม้ หลักปฏิบตั ิระหว่างสามีและภรรยาในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะจะแสดง
ให้ เห็นว่าสามีอยูใ่ นฐานะของผู้นาซึง่ มีอานาจเหนือภรรยา แต่ก็กล่าวไว้ วา่ ผู้ใดขายภรรยาผู้บริ สทุ ธิ์
ก็จะต้ องตกนรกตัปตโลหนรก และยังได้ กล่าวไว้ ว่าหากผู้ใดมีเพศสัมพันธ์กบั ผู้ที่ไม่สมควรจะต้ อง
ตกนรกลวนรก78 ข้ อห้ ามดังกล่าวจึงอาจเป็ นส่วนที่ช่วยควบคุมให้ สามีแสดงบทบาทที่เหมาะสม
ต่อภรรยาแม้ จะเป็ นผู้ที่ต้องเชื่อฟั ง สามีก็ตาม นอกจากนี ้คัมภีร์วิษณุปรุ าณะยังกล่าวว่า “ผู้ใดเป็ น
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ของการที่สามีภรรยาจะต้ส
องรับผิดชอบต่อบุตรที่กาลังจะเกิดด้ วยเช่นกัน การทาแท้ งหรื อเป็ นสาเหตุ
สาเหตุของการทาแท้ งจะต้ องตกนรกโรทะ” จากข้ อความดังกล่าวจึงแสดงให้ เห็นกรอบความคิด
แห่งการทาแท้ งจึงต้ องไปชดใช้ กรรมในนรกเช่นกัน

ไตรภูมิพระร่ วง แม้ จะมิได้ กล่าวถึงหน้ าที่ของภรรยาที่พึงกระทาต่อ
สามี ไ ว้ อย่า งชัดเจน แต่จ ากเนื อ้ หาที่ กล่าวถึง หญิ ง ที่ ไ ด้ รับ การยกย่อ งเป็ น “นางแก้ ว ” ดัง เช่น
นางอสันธิ มิตตามเหสีของพระเจ้ าอโศกมหาราชที่ กล่าวยกย่องชื่นชมการปรนนิบตั ิต่อสามีของ
นางในลักษณะที่ “เชื่อฟั งคาสัง่ ตื่นก่อน นอนทีหลัง” แม้ มิได้ กล่าวว่าเป็ นหน้ าที่ที่ต้องปฏิบตั ิ แต่ก็
เป็ นการชี ้ชวนให้ ภรรยาปฏิบตั ติ อ่ สามีของตนอยูก่ ลายๆ อันถือเป็ นกรอบความคิดที่สอดแทรกไว้ ให้
ยึดถือปฏิบตั ติ าม ไตรภูมิพระร่วงยังชี ้ให้ เห็นถึงความสาคัญของการมีบตุ ร เพราะหากหญิงใดไม่มี
บุตรจะแสดงว่าเป็ นผู้ที่มีบาปกรรม 79 นอกจากนี ้ไตรภูมิพระร่ วงยังกล่าวถึงบทบาทหน้ าที่ระหว่าง
สามีภรรยาโดยจะมุ่งเน้ นการกล่าวถึงความซื่อสัตย์ที่พึงมีตอ่ คู่ครองของตนเป็ นสาคัญ หากหญิง
ชายคนใดเป็ นชู้กนั เมื่อตายไปจะต้ องตกนรก สังฆาฏนรก วสิรนรก และโลหสิมพลีนรก ดังความ
ที่กล่าวไว้ วา่
นรกบ่าวอันดับเป็ นคารบ 13 ชื่อว่าสังฆาฏนรก ผู้ชายแรงทาชู้ด้วยเมียท่าน ผู้หญิ ง
ทาชู้จากผัวตน ครัน้ ว่าตายไปเกิดในนรกนัน้ นรกนัน้ มีผ้ หู ญิ งก็หลายมีผ้ ชู ายก็มาก ฝูง
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ยมบาลเอาหอกแทงตนเขบาดขาดวิ่นนักหนา มีเลือดแลน ้าหนองย้ อยนักหนา80 …นรกบ่าว
ถัดนัน(อั
้ น)เป็ นคารบ 14 ชื่อวสิรนรก คนฝูงอันกระทาชู้ด้วยเมียท่าน ตายไปเกิดในนรกนัน้
แล ...นรกบ่าวถัดนันอั
้ น (เป็ น)คารบ 15 ชื่อโลหสิมพลีนรก ฝูงคนอันทาชู้ด้วยเมียท่านก็ดี
แลผู้หญิงอันมีผวั แล้ วแลทาชู้จากผัวตนก็ดี คนฝูงนันตายไปเกิ
้
ดในนรกนัน้ …81

การกล่าวถึ ง ความซื่ อ สัตย์ ต่อกัน ของสามี ภ รรยา การปฏิ บัติตัว ที่
เหมาะสมของภรรยาต่อสามีและสามีตอ่ ภรรยาเป็ นเนื ้อหาที่ปรากฏในวรรณกรรมทัง้ 2 เรื่ องเช่นกัน
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ดังนันจึ
้ งนับเป็ นกรอบความคิด สาคัญที่สอดแทรกไว้ ให้ ผ้ คู นในสังคมปฏิบตั ิตามตังอยู
้ ่ในศีลธรรม
อันดีเช่นเดียวกัน

1.4.2.1 หลักปฏิบัติต่อธรรมชาติ

มนุษย์ มีชีวิตอยู่ท่ามกลาง

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ดังนันจึ
้ งต้ องเกี่ยวข้ องกับธรรมชาติอยู่ตลอดเวลา การแสดงออกและ
ท่าทีที่มีต่อธรรมชาติ ตลอดจนความจาเป็ นที่จะต้ องปรับตัวให้ สอดคล้ องกับธรรมชาติจึงเป็ น
ส่วนสาคัญที่จะช่วยให้ มนุษย์ดารงชีวิตอยู่ได้ อย่างปกติสขุ ดังนันคั
้ มภีร์วิษณุปรุ าณะและไตรภูมิ
พระร่วงจึงแสดงให้ เห็นหลักปฏิบตั ิที่สอนให้ มนุษย์ในสังคมปฏิบตั ิตอ่ ธรรมชาติเพื่อดารงอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติอย่างมีความสุขไว้ อย่างชัดเจนด้ วย
คัม ภี ร์ วิ ษ ณุ ปุร าณะมี เ นื อ้ หาที่ ก ล่า วว่า มนุษ ย์ ไ ม่ ค วรจะตัด ไม้ โ ดยไม่
จาเป็ น ผู้ใดตัดต้ นไม้ อย่างไม่มีประโยชน์ จะต้ องตกนรกอสิปตรวนนรก82 การระบุว่าให้ ตดั ต้ นไม้ เท่าที่
จาเป็ นย่อมแสดงให้ เห็นถึงการให้ ความสาคัญต่อต้ นไม้ นอกจากนี ้คัมภีร์วิษณุปรุ าณะยังชี ้ให้ เห็น
ความสาคัญของธรรมชาติในฐานะเป็ นบ่อเกิ ดของสิ่งต่างๆ ที่สาคัญต่อการดารงชีวิตของมนุษย์
มากมาย การยกย่อ งเรี ย กสิ่ ง ต่า งๆ ในธรรมชาติเ ป็ น เทพเจ้ า เช่ น พระอาทิ ต ย์ พระจัน ทร์
การกล่าวถึ ง แม่นา้ คงคาว่าเป็ นแม่น า้ ศักดิ์สิทธิ์ มีความเกี่ ยวข้ องสัมพันธ์ กับเทพเจ้ า จึงนับเป็ น
กุศโลบายให้ มนุษย์เคารพและดูแลธรรมชาติในฐานะผู้มีคณ
ุ เป็ นผู้ประทานผลประโยชน์ให้ แก่
มนุษย์ ดังความว่า
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81

เรื่องเดียวกัน, 37.

82

Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 136.

345

ดูกรท่านพราหมณ์ ในเวลาใดดาวเหนือส่องแสงเจิดจรัสตังเป็
้ นจุดศูนย์กลาง
ในเวลานันบรรดาดาวทั
้
งหลาย
้
ดาวทุกดวงจะอยู่เหนือดาวเหนือเพราะกลุม่ เมฆ || 2:8:104
ดูกรท่านมหามุนี หยาดน ้าได้ รวมตัวกันอยู่ในกลุม่ เมฆแล้ วก็ทาให้ เกิดน ้าฝน
และแหล่งธรรมชาติ อีกทังยั
้ งทาความพอใจให้ เกิดแก่สรรพสิ่งมีทวยเทพเป็ นต้ น || 2:8:105
และต่อจากนันเทพเจ้
้
าเหล่านันผู
้ ้ เปิ ดรับเครื่ องบวงสรวงด้ วยเนยใสก็จะทาให้ เกิดฝน
ฝนก็จะเป็ นเหตุแห่งการสร้ าง (สรรพสิ่ง) ต่อไป || 2:8:106
ด้ วยประการดังกล่าวมานี ้แดนแห่งพระวิษณุนี ้เป็ นสภาวะที่บริ สทุ ธิ์เป็ นแดนชันที
้ ่3
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เป็ นแดนค ้าจุ้นโลกทัง้ 3 (และ) เป็ นเหตุให้ เกิดน ้าฝน || 2:8:10783

ความสัมพันธ์ ที่คมั ภีร์วิษณุปุราณะกล่าวว่าธรรมชาติเกี่ยวข้ องโดยตรง

กับเทพเจ้ านัน้ ย่อมแสดงให้ เห็นถึงความจาเป็ นของการบวงสรวงต่อเทพเจ้ า เพราะจะเป็ นผู้ทาให้
ธรรมชาติเป็ นปกติสขุ อานวยความอุดมสมบูรณ์ให้ กบั มนุษย์ การบูชาบวงสรวงเทพจึงนอกจาก
จะทาให้ เทพอานวยผลต่างๆ ตามที่มนุษย์พอใจแล้ ว ยังทาให้ วิถีชีวิตที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติใน
ความคิดของมนุษย์ เป็ นไปอย่างปกติสุขด้ วย การบูชาบวงสรวงจึงกลายเป็ นสิ่งจ าเป็ นสาหรั บ
มนุษย์อนั มีผลต่อเทพเพื่อให้ ชว่ ยดูแลธรรมชาติให้ เป็ นไปตามที่มนุษย์ต้องการ
ไตรภูมิพระร่วงมุง่ เน้ นให้ เห็นว่ามนุษย์จะต้ องเคารพธรรมชาติ การกระทา
ของมนุษย์มีผลโดยตรงต่อระบบธรรมชาติทงหมด
ั้
รวมทังมี
้ ผลกระทบโดยตรงต่อการสิ ้นสุดของ
จักรวาล ดังความว่า
เมื่อว่าไฟแลไหม้ กัลป์ แลไหม้ ฝูงคนทัง้ หลายผู้กระทาบาปด้ วยกาย ผู้กระทาบาป
ด้ วยปาก ผู้กระทาบาปด้ วยใจ แลมิร้ ู บุญธรรมเลยสักอัน แลบมิร้ ู จักบิดาแลมารดา แลมิ
รู้ จกั สมณพราหมณ์ แลมิร้ ู จกั ท่านผู้ทรงธรรม แลมิร้ ู จกั ว่าพี่น้องแลญาติมิตรสหาย แลเห็น
กันดัง่ กวางแลทราย ดังเป็ ดแลไก่ ดังหมูแลหมา ดังช้ างแลม้ า ย่อมไล่ฆ่าไล่ฟันกันนัน้ ด้ วย
บาปกรรมอันเขาได้ ทาบาปดังนี ้แล เกิดอุบตั ิบ่มิดีทวั่ ทังจั
้ กรวา(ล)นี ้ทุกแห่ง84

83

Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 136.

84

ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 237.
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ไตรภูมิ พ ระร่ ว งท าให้ ผ้ ูอ่า นเห็น ถึ ง ความสัม พัน ธ์ ระหว่างเทพยดากับ
ธรรมชาติ โดยกล่าวว่าพิม านหรื อปราสาทของเทพยดาจะอยู่บนภูเขา แผ่นดิน หรื ออยู่เหนื อ
ต้ นไม้ การตัดต้ นไม้ แบบถอนรากถอนโคนจะทาให้ ปราสาทของเทพยดานันหายไป
้
ดังนันภาพที
้
่
ไตรภูมิพระร่ วงสร้ างให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ ระหว่างเทพยดากับธรรมชาติต่างๆ จึงเป็ นการสร้ าง
ภาพให้ มนุ ษ ย์ ต ระหนั ก ถึ ง ความส าคัญ ของธรรมช าติ โดยสร้ างให้ มนุ ษ ย์ เ คารพและให้
ความสาคัญกับต้ นไม้ และเกรงกลัวต่อการตัดต้ นไม้ หรื อกระทาต่อธรรมชาติ เพราะมีเทพยดาอยู่
ประจาในธรรมชาตินนั ้ ดังความว่า

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส ง่ พึงรู้ แง่ภูเขาอันอยู่ในแผ่นดินนี ้ก็อยู่เป็ นพิมาน เทพยดาจาพวก
เทพยดาจาพวกหนึ

อยู่กลางพูซงึ่ เหนือต้ นไม้ ขึ ้น(ไป)เป็ นพิมานอยู่ มีปราสาทอยู่เหนือต้ นไม้ ใหญ่ พุ่มไม้ นนเป็
ั้ น

พิมาน ผิมีคนฟั ดค่าไม้ นนขาด
ั้
วิมานนันพั
้ งแล ผิไม้ นนหากหั
ั้
กเองก็ดี ปราสาทเทวดานัน้
ั ้ งค้ างได้ ปราสาทพิมานยังค้ างนันแล
้ ผิค่าไม้ หกั สิ ้นทุกภาย
พังทลายแล ผิว่าค่าคบไม้ นนยั
ไสร้ ปราสาทเทวดานันหั
้ กสิ ้นแล ฝูงเทพยดาอันอยู่ในพฤกษพิมานนัน้ ถ้ าต้ นไม้ หกั พิมานก็
หักสิ ้นแล ถ้ ายังแต่ตอไม้ ก็ดี ปราสาทแก้ วนันบ่
้ มิพงั สัก(อัน) ยังตังดั
้ งเก่าไส้ ผิต้นไม้ นนโค่
ั้ น
ลงทังรากสิ
้
้นไส้ ปราสาทนันจึ
้ งหายแล บ่มิเห็นสักแห่งแล85

ไตรภูมิพระร่ วงนอกจากจะเชื่อมโยงธรรมชาติว่าเป็ นสถานที่อาศัยของ
เทวดา หรื อเรี ยกธรรมชาติต่างๆ เช่น ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ในลักษณะเป็ นเทพ เพื่อให้ มนุษย์
เคารพและเกรงกลัวต่อการปฏิบตั ิตอ่ ธรรมชาติแล้ ว ไตรภูมิพระร่ วงยังกล่าวถึงผลกรรมที่จะต้ อง
กลายไปเป็ นเปรต หากเผาป่ าและทาให้ สตั ว์ป่าล้ มตายไว้ ด้วย ดังความว่า “เปรตฝูงนี ้ไสร้ เมื่อก่อน
เขาคลอกป่ าเผาป่ า แลสิงสัตว์อนั ใดที่หนมิทนั นันไฟก็
้ ไหม้ ลามตาย” 86
ไตรภูมิพระร่ วงยังกล่าวถึงผลแห่งการกระทาของกษัตริ ย์ว่าจะส่งผลต่อ
ความเป็ นไปของธรรมชาติด้ว ย หากกษั ตริ ย์ป ฏิ บัติหน้ าที่ อย่า งเหมาะสม ธรรมชาติก็จ ะอุด ม
สมบูรณ์ ประชาชนอยู่กันอย่างมีความสุข แต่ถ้าหากกษัตริ ย์มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมย่อมจะ
85

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 167.

86

เรื่องเดียวกัน, 63.
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ส่งผลให้ ธรรมชาติวิปริ ต เกิดภัยพิบตั ิตา่ งๆ สร้ างความเดือดร้ อนกับประชาชนด้ วย ดังนันไตรภู
้
มิ
พระร่วงจึงแสดงให้ เห็นความคิดเชื่อมโยงว่าการกระทาของกษัตริ ย์มีส่วนทังโดยตรงและโดยอ้
้
อม
กับทุกข์สขุ ของประชาชน กษัตริย์จงึ ต้ องดารงตนให้ เหมาะสม ดังความว่า
วันคืนแลปี เดือนทังหลายบห่
้
อนรู้ หลากเลย อนึง่ ฝูงเทพดารักษาทังหลายอั
้
นอยู่รักษา
เป็ นเสื ้อบ้ าน ทรงเมืองนัน้ ท่านก็รักษาดุจเกรงท้ าวพระญาผู้ได้ กระทาความอันชอบด้ วย
คลองธรรมนันแล
้
แลท้ าวพระญาองค์ใดกระทาความอันบ่ มิชอบคลองธรรมไสร้ เทวาฟ้า

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลอายนังน้ กลับหายเสียไปเพื่อโอชารส
ก
ั
น
ำ
ทังหลายแลพื
้
ชอันเกิ
ด
เหนื
อ
แผ่
น
ดิ
น
อั
น
มี
โ
อชารสอั
น
อร่
ส

ฝนนัน้ ก็พิปริ ต แม้ นทาไร่ ไถนาก็บันดาลให้ เสียหายตายด้ วย(แล้ ง)แลฝนแล อนึ่งผลไม้

นันจมลงไปใต้
้
แผ่นดินสิ ้น ทัง้ ต้ นแลลาอันปลูกนัน้ มันก็มิงามเลย ทัง้ แดดแลลมทัง้ ฝนแล
เดือนดาวก็บ่ มิชอบอุตุกาลดั่งเก่าเลย เพราะว่าท้ าวพระญากระทาบ่ มิชอบธรรมนัน้ แล
เทพยดาทังหลายเขาเกลี
้
ยดเขาชังพระญาอาธรรมนันนั
้ ก เขาบ่มิใคร่ แลดูหน้ าคนนัน้ แม้ น

ว่าเขาแลดูก็ดี บห่อนเล็งดูซงึ่ หน้ าย่อมแลดูแต่หางตาเขาไสร้ 87

เนื ้อหาของคัมภีร์วิษณุปรุ าณะและไตรภูมิพระร่ วงกล่าวถึงหลักปฏิบตั ิที่
มนุษย์ควรกระทา ทังต่
้ อตนเอง ต่อคนในสังคมและธรรมชาติไว้ อย่างชัดเจน โดยมุ่งเน้ นแนะนาสัง่
สอนให้ มนุษย์ในสังคมปฏิบตั ิตามเพื่อให้ เกิดความสุขสงบในชีวิตเป็ นสาคัญ เนื ้อหาในเรื่ องของ
หลักปฏิบตั ิในวรรณกรรมทัง้ 2 เรื่ อง แม้ จะมีรายละเอียดที่อาจแตกต่างกันไปบ้ างตามความเชื่อ
ของแต่ล ะศาสนาและสัง คม หากแต่ก็เป็ นคาสอนที่ คล้ ายคลึง กันในหลายลักษณะดัง ที่ กล่าว
มาแล้ ว
เนื อ้ หาในวรรณกรรมทัง้ 2 เรื่ อง นอกจากการอธิ บายถึง ลักษณะและ
เรื่ องราวความเป็ นไปของจักรวาลที่นาเสนอเพื่อใช้ สอนหลักศาสนาและการประพฤติ ปฏิบตั ิแล้ ว
การยกตัวอย่างเรื่ องราวของตัวละครเพื่อทาให้ เกิดความน่าเชื่อถือศรัทธาอันจะเป็ นแบบอย่างให้
ผู้อา่ นคล้ อยตามต่อคาแนะนาสัง่ สอนและปฏิบตั ติ ามหลักธรรมนันๆ
้ ยังนับเป็ นเนื ้อหาสาคัญหนึ่งที่
ผู้ประพันธ์ วรรณกรรมทัง้ 2 เล่มเลือกใช้ เพื่อโน้ มน้ าวใจให้ ผ้ ูอ่านเชื่ อถือและปฏิบตั ิตามคาสอน
87

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 106.
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กล่าวคือ คัมภี ร์วิษณุปุราณะมักจะกล่าวอ้ างถึงการเวียนว่ายตายเกิดของตัวละครในเรื่ องและ
แสดงให้ เห็นว่าผลจากการภักดีต่อพระวิษณุอย่างแท้ จริ งนันท
้ าให้ สามารถบรรลุผลสาเร็ จตามที่
ปรารถนาหรื อบรรลุโมกษะได้ ดังเช่นเรื่ องราวการบรรลุธรรมของธรุ วะ พระราชโอรสของพระเจ้ า
อุตตานปาทะและพระนางสุนิติ ซึ่ง มีพระชนม์เพียง 4-5 ชันษา แต่สามารถบรรลุธรรมสูง สุดได้
เพราะสวดภาวนาและบาเพ็ญตบะถึงพระวิษณุด้วยความภักดี ดังตัวอย่าง
ข้ าแต่พระผู้เป็ นเจ้ าสูงสุด เพราะความภักดีตอ่ พระองค์นี ้ข้ าพเจ้ าปรารถนาสถานะ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
าง
น
ำ
(และ) เป็ นสถานะทีส
่ไม่มีวนั เสื่อมสลาย || 1:12:81

ซึง่ เป็ นสถานะที่สดุ ส่งที่สดุ กว่าสถานะทังหมด
้
ซึง่ เป็ นสถานะที่จะสนับสนุนสัตว์โลก
พระวิษณุผ้ เู ป็ นเจ้ ากล่าวว่าสถานะที่พระองค์ปรารถนานี ้ พระองค์จะได้ รับแน่นอน
ดูกรเจ้ าชายน้ อย ในอดีตชาติเราก็พอใจท่านมาแล้ ว || 1:12:82
ชาติก่อน ท่านเกิดเป็ นพราหมณ์ มีจิตมุง่ มัน่ แน่วแน่ตอ่ เราเพียงหนึง่ เดียว
ตลอดเวลา เป็ นผู้เชื่อฟั งบิดามารดา และเป็ นผู้รักษาธรรมมาตังแต่
้ เกิด || 1:12:83...
ในเวลานัน้ ราชบุตรพระองค์ หนึ่งในขณะที่ ทรงพระเยาว์ เป็ นผู้เพี ยบพร้ อมไปด้ วยโภค
ทรัพย์ทงหมด
ั้
มีพระสิริโฉมงดงามน่าชื่นชมได้ เป็ นสหายของท่าน || 1:12:84
เพราะการสมาคมกับราชบุตรนัน้ พระองค์เล็งเห็นทรัพย์สมบัติของราชสมบัตินนั ้
ซึง่ จะมีได้ ยากอย่างยิ่งแล้ ว จึงทาความปรารถนาว่า
“ขอให้ ข้าพเจ้ าได้ เป็ นราชบุตรด้ วยเถิด” || 1:12:85
ดูกรเจ้ าชายธรุ วะ จากนันพระองค์
้
ก็ได้ เป็ นราชบุตรตามที่พระองค์ปรารถนา พระองค์ไป
ประสูติในตาหนักของพระเจ้ าอุตตานปาทะซึง่ เป็ นตระกูลที่จะไปเกิดได้ ยาก || 1:12:86
เนื่องจากสถานะ (การได้ ไปเกิด) ในตระกูลของพระสวยัมภูเป็ นที่ได้ แสนยาก
สาหรับคนอื่นๆ || 1:12:87
ดูกรเจ้ าชายน้ อย แต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่มีคา่ สาหรับท่านผู้ทาให้ เราโปรดปราน
คนที่ทาให้ เราพอใจแล้ วก็จะลุถงึ ความหลุดพ้ นได้ ในทันที || 1:12:88
ท่านปราศระผู้ประเสริ ฐกล่าวว่า ข้ าแต่ท่านผู้เป็ นมหามติ ดังนันธรุ
้ วะได้ รับพรอย่างนี ้ก่อน
จากพระชนารธนะผู้เป็ นที่พงึ่ ของชาวโลกและเป็ นเทพของเทพ
และพระองค์ถงึ สถานะอันสูงสุด || 1:12:96
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ธรุ วะได้ บรรลุธรรมสูงสุดเพราะเชื่อฟั งธรรมสูงสุดจากพ่อแม่ด้วยตนเอง
เพราอานุภาพของตบะที่แก่กล้ า ด้ วยการภาวนะถึงอักษรทัง้ 12 ตัว || 1:12:97
อุศนัสผู้เป็ นอาจารย์ของเทพและอสูรได้ เห็นความสาเร็ จและชื่อเสียง
ที่กาลังเพิ่มขึ ้นของเขา (ธรุ วะ) ได้ ร้องบทสวดสรรเสริ ญแล้ ว || 1:12:98
โอ้ นี ้คือพลังแห่งความเพียรของตบะ โอ้ นี่คือผลของตบะนี ้ซึง่ ฤษี ทงั ้ 7 ได้ กระทาความเพียร
นี ้แล้ วและสถาปนาธรุ วะไว้ เป็ นผู้นา || 1:12:9988

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
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ไตรภู มิ พ ระร่ ว งยกตัว อย่า งที่ แ สดงให้ เ ห็ น ผลแห่ง การกระท าความดี

เรื่ องราวการบาเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้ าในอดีตชาติจนกระทัง่ ทรงบรรลุส่นู ิพพานแล้ ว ไตรภูมิ
พระร่วงยังยกตัวอย่างผู้ที่ตงมั
ั ้ น่ อยูใ่ นธรรมะจนประสบความสุขสาเร็จบรรลุนิพพาน ดังเช่นเรื่ องราว
การเวียนว่ายตายเกิดจนบรรลุธรรมของนางอัมพปาลิกา ผลกรรมจากการด่าพระอรหันต์ขีณาสพ
ทาให้ นางอัมพปาลิกาต้ องตกนรก ต้ องเกิดเป็ นหญิ งแพศยา ได้ รับกรรมและความทุกข์ ทรมาน
หลายภพชาติ แต่เพราะนางศรัทธาในพุทธศาสนา เมื่อได้ ฟังธรรมจากพระโกณฑัญญะ ผู้เป็ นลูก
ซึง่ บวชในพุทธศาสนา นางจึงบวชและได้ บรรลุอรหันต์ ดังความว่า
ยัง มี น างผู้ ห นึ่ ง ชื่ อ ว่ า นางอัม พปาลิ ก า แลนางนัน้ ได้ บ วชเป็ นภิ ก ษุ ณี ใ นศาสนา
พระพุทธเจ้ านัน้ แลนางนัน้ ถือศีลาทิ คุณมัน่ คงนักหนา อุปฐากรั กษากวาดวัดผัดแผ้ วทุก
เมื่อ ในกาลวันหนึ่ง นางภิกษุ (ณี)องค์หนึ่งนัน้ ไปประทักษิ ณพระเจดีย์เจ้ าด้ วยหมู่ชาวเจ้ า
เถรี ทงหลายด้
ั้
วยกัน เมื่อนันยั
้ งมีเจ้ าไทเถรี องค์หนึ่ง ธ เป็ นอรหันตาขีณาสพ แลแก่กว่าเจ้ า
ไททัง้ หลาย แลท่านนัน้ ประทักษิ ณไปก่อนท่านทัง้ หลาย แลท่านมาพลันนัก แลมิทนั แปร
หน้ าหนีพระเจดีย์เจ้ า แลนา้ ลายเหนียวของนางเถรี อรหันต์ก็เล็ดออกก้ อนหนึ่ง ต้ องพระ
เจดีย์เจ้ าแล ท่านนัน้ ก็บ่มิทันเห็น แล ธ ก็เดินไปภายหน้ า เมื่อนัน้ จึงเจ้ าภิกษุ นีผ้ ูชื่อนาง
อัมพปาลิกนิกานัน้ เห็นก้ อนนา้ ลายนัน้ จึงนางอัมพปาลิกนิกานัน้ จึงด่าว่าดังนี .้ .. ครั น้ ว่า
นางนันสิ
้ ้นชนมาพิธีแล้ ว นางก็ได้ ไปตกนรกด้ วยกรรมบาปของนางอันที่นางได้ ด่าพระมหา
88

Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 50-51.
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เถรี ขีณาสพนัน้ แลนางได้ ทนทุกขเวทาอยู่ในนรกโพ้ นหึงนานหลายปี นักหนา ครั น้ ว่าสิน้
บาปพ้ นจากนรกขึ ้นมาแลได้ เกิ(ด)เป็ นผู้หญิงแม่ร้ายแพศยาได้ หมื่นชาติ เพราะบาปอันตน
ได้ ดา่ พระมหาเถรี ขีณาสพเจ้ านัน้ ว่าผู้หญิงแม่ร้ายนันแลจึ
้
งเป็ นหญิงแพศยา ครัน้ ว่าสิ ้นแต่
นันแล้
้ ว จึงได้ มาเกิดที่ในค่าคบไม้ มว่ งต้ นหนึง่ อันมีที่ในอุทยานของพระญาในเมืองไพสาลี
นครนัน้ ด้ วยเดชอานาจศีลอันที่นางได้ รักษามัน่ คง แต่เมื่อยังได้ บวชเป็ นภิกษุณีในกาเนิด
ก่อนนัน้ แลนางมีรูปโฉมโนมพรรณ์ งามทั่วทังสารพางค์
้
แลงามกว่านางทังหลายชาวเมื
้
อง
(ไ)พสาลีนครนัน้ ครั น้ ว่า(เกิด)ในค่าคบไม้ ม่วงบัดเดี๋ ยวก็ใหญ่ เป็ นสาวดี ควรที่ มีเหย้ ามี
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ลาในเมืง องไพสาลีนครนัน…พระญา
ก
ั
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นักหนา เขาจึงเอานางนั
นไปถวายแก่
้
พ
ระญาผู
้
เ
สวยราชย์
้
ำ
ส
เรื อนในทัน ใดนัน้ แล เมื่อนัน้ คนหมู่อยู่เฝ้ าอุท ยานของพระญานัน้ เขาเห็ น นางนัน้ งาม
ธ จึงตังนางอั
้
มพปาลิกนิกานันไว้
้ ให้ เป็ นนางนครโสภินี ให้ เป็ นสาธารณะแก่ท้าวพระญาลูก

เจ้ าเหง้ าขุนทัง้ หลายแล อยู่จาเนียรกาลไป นางจึงเกิดลูกชายคนหนึ่งชื่อเจ้ าโกณฑัญญะ
กุมาร แลนางนันมี
้ ใจ(ใส)ศรัทธาในศาสนาพระ(สั)พพัญญูพทุ ธเจ้ าเรานี ้นักหนา แลจึงสร้ าง
อารามกับทังด้
้ วยพระวิหารอันหนึ่ง แล้ วจึงให้ เจ้ าโกณฑัญญะกุมารผู้ลกู นันบวชในศาสนา
้
แห่งพระพุทธเจ้ าเรา แลเจ้ าโกณฑัญญกุมารนัน้ ก็สร้ างสมณธรรม ก็บรรลุถึงอรหัตต์เป็ น
ขีณาสพอาพนด้ วยปฏิสมั พิทาญาณ ทรงพระนามชื่อเจ้ าโกญฑัญญะเถรแล เมื่อนันนาง
้
อัมพปาลิกานันได้
้ ฟังพระธรรมเทศนาแต่(สา)นักพระโกญฑัญญะเถรผู้ลูกแห่งตน นางก็
ยินดีแลมีใจใสศรัทธา นางก็บวชในศาสนาพระพุทธเจ้ าเรานี ้ อยู่จาเนียรเจียรกาล นางก็ลุ
ถึงอรหันต์เป็ นขีณาสพแล ครัน้ ว่าสิ ้นชนมาพิธีแล้ วไสร้ กไ็ ด้ ถงึ แก่มหานครนิพพานแล89

การยกตัวอย่างเรื่ องราวของบุคคลที่กระทาตามหลักคาสอนของแต่ละศาสนา
จนกระทัง่ บรรลุธรรมอันเป็ นเป้าหมายสูงสุดนับเป็ นเนื ้อหาสาคัญที่วรรณกรรมทัง้ 2 นาเสนอเพื่อให้
ผู้อ่านเข้ าใจถึงหลักคาสอนและเห็นผลตามที่กล่าวไว้ ตามคาสอนนันๆ
้ การยกตัวอย่างเรื่ องราว
ความส าเร็ จ ของบุคคลจึงเป็ นกลวิธี ที่ทาให้ ผ้ ูอ่านเชื่อถื อ คล้ อยตามและปฏิบัติตาม ซึ่ง ถื อเป็ น
เนื อ้ หาส าคัญ ที่ ทาให้ ค าสอนของวรรณกรรมทัง้ 2 น่า เชื่ อ ถื อ ดูมี เ หตุผ ลและจริ ง จัง มากขึน้ ใน
การรับรู้ของผู้อา่ น

89

ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 158 – 160.
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วรรณกรรมทัง้ 2 เรื่ องมีลกั ษณะเนื ้อหาที่คล้ ายคลึงกันคือกล่าวถึงความรู้เกี่ยวกับ
จักรวาลเพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือสอนหลักธรรมของศาสนาและสอนหลักปฏิบตั ิตามความเชื่อในลัทธิ
ศาสนาของตน เพื่ออบรมกล่อมเกลาจิ ตใจของคนในสัง คมและแนะนาวิธี การปฏิบัติตนให้ อยู่
ร่ วมกันได้ อย่างมีความสุขและวิธีหลุดพ้ นจากความทุกข์ทงั ้ ปวง การกล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของ
ผู้นาทางศาสนานับเป็ นเนื ้อหาสาคัญที่สร้ างความเชื่อถือศรัทธาให้ เกิดขึ ้นในใจผู้อ่าน โดยเนื ้อหา
ทังหมดจะด
้
าเนินผ่านแนวความคิดที่ตัง้ อยู่บนปรัชญาอินเดียร่ วมกันเพื่อใช้ สอนหลักปฏิบตั ิต่างๆ
ในการดารงชีวิตทัว่ ไป การยกตัวอย่างเรื่ องราวของตัวละครที่ดาเนินตามหลักคาสอนแล้ วประสบ
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สาคัญที่พบในเนือ้ หาของวรรณกรรมทั
ง้ 2 เรื่ องเช่นเดียวกัน ดังนัน้ แม้ คมั ภี ร์วิษณุปุราณะและ

ความสาเร็ จ เพื่อให้ เกิดความน่าเชื่อถื อศรัทธาและดึงดูดให้ ปฏิบตั ิตามมากยิ่งขึ ้น นับเป็ นกลวิธี
ไตรภูมิพระร่ วงจะเป็ นวรรณกรรมที่มีถิ่นกาเนิดต่างกัน มีผ้ ปู ระพันธ์ และระยะเวลาการประพันธ์ ที่
แตกต่างกัน

แต่เนื ้อหาที่นาเสนอในวรรณกรรมทัง้ 2 เรื่ องก็มีลกั ษณะที่คล้ ายคลึงกันในหลาย

ประการ
คัมภีร์วิษณุวิษณุปุราณะเป็ นคัมภี ร์สาคัญในศาสนาฮินดู ส่วนไตรภูมิพระร่ วงเป็ น
วรรณกรรมสาคัญในพุทธศาสนาเถรวาท รูปแบบของวรรณกรรมศาสนาทัง้ 2 เรื่ องจึงมีลกั ษณะ
เป็ นวรรณกรรมคาสอน คือมีข้อมูล โน้ มน้ าวใจ ให้ เชื่อถือและปฏิบตั ิตาม โดยจะนาเสนอเนื ้อหา
เกี่ยวกับเรื่ องความเป็ นไปของจักรวาลมาใช้ เสนอปรัชญาความคิดและหลักปฏิบตั ิตา่ งๆ เพื่อโน้ ม
น้ าวสัง่ สอนให้ ประชาชนประพฤติปฏิบตั ิอยู่ในกรอบจารี ตและศีลธรรมที่พึงประสงค์

การสร้ าง

ความน่าเชื่อถือให้ กับวรรณกรรมจึงเป็ นส่วนสาคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยทาให้ ปรัชญาความคิดตาม
หลัก ศาสนาได้ รั บ การยอมรั บ เชื่ อ ถื อ ศรั ท ธา อัน จะน ามาซึ่ ง การยึ ด ถื อ ปฏิ บัติ ต ามในที่ สุ ด
ความสัมพันธ์ สอดคล้ องกันของเนือ้ หาอันเนื่องจากการตังอยู
้ ่ในปรัชญาอินเดียร่ วมกันจึงทาให้
วรรณกรรมทัง้ 2 มีลกั ษณะเนื ้อหาที่สอดคล้ องกันในหลายประการ

การรับอิทธิพลของสังคม

วั ฒ นธรรมอิ น เดี ย ในไตรภู มิ พ ระร่ ว งจากพระพุ ท ธศาสนาที่ ถื อ ก าเนิ ด ในประเทศอิ น เดี ย
จุดประสงค์ในการประพันธ์ ที่คล้ ายคลึงกันจึงนับเป็ นส่วนสาคัญที่ทาให้ ไตรภูมิพระร่วงมีลกั ษณะ
สัมพันธ์ในหลายๆ ด้ านกับคัมภีร์วิษณุปรุ าณะซึง่ เป็ นคัมภีร์ที่มีต้นกาเนิดในประเทศอินเดีย คัมภีร์
วิษณุปรุ าณะและไตรภูมิพระร่วงจึงเป็ นวรรณกรรมจักรวาลวิทยาที่แม้ จะประพันธ์ขึ ้นในดินแดนที่
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ต่างถิ่นกัน แต่ก็มีลกั ษณะที่สมั พันธ์ กนั ในหลายประการอย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะความสัมพันธ์
กันในเรื่ องแนวความคิดที่เกี่ยวข้ องกับจักรวาลวิทยา
2. การเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องจักรวาลวิทยาในคัมภีร์วิษณุปุราณะและไตรภูมิพระร่ วง
เมื่อพิจารณาเนื ้อหาที่กล่าวถึงเรื่ องจักรวาลในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะและไตรภูมิพระร่วง
พบว่าวรรณกรรมทัง้ 2 มี แนวความคิดเรื่ องจักรวาลวิทยาที่ มี ลักษณะเหมื อนและแตกต่างกัน
ดังต่อไปนี ้

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส นสกฤตและ “จกฺกวาฬ” ในภาษาบาลี เมื่อนามาใช้ ในภาษาไทย
คาว่า “จกฺรวาล” ในภาษาสั

2.1 ความหมายของจักรวาล คาว่า “จักรวาล” ในภาษาไทยเป็ นคายืมมาจาก

“จักรวาล” จะหมายถึง ปริ ม ณฑล ประชุม หมู่ บริ เ วณโดยรอบของโลก ทั่วโลก และเป็ นชื่ อ
เทื อ กเขาในนิ ยายอัน เป็ นกาแพงล้ อ มรอบโลกและเป็ นเขตกัน้ แสงสว่างกับ ความมื ด 90 จาก

การศึกษาพบว่าในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะและ ไตรภูมิพระร่วงใช้ คาเรี ยก “จักรวาล” ในลักษณะที่
แตกต่างกัน กล่าวคือ คัมภีร์วิษณุปรุ าณะ เมื่อกล่าวถึง “จักรวาล” จะใช้ คาว่า “พฺรหฺมาณฺฑะ”
ซึง่ หมายความว่าไข่ของพระพรหมา จักรวาลและโลก91 “วิศวะ” ซึง่ หมายความว่า จักรวาล โลก
92
มีอยูท่ วั่ ทุกแห่ง แพร่กระจายไปทัว่ ทังหมด
้
“โลก” หมายถึง พื ้นที่ ประเทศ โลก แผ่นดิน โลก

ของมนุษย์ มนุษย์ ชุมชน การมองเห็น93 และ “ชคัต” หมายถึง โลก จักรวาล มนุษย์และสัตว์
สัตว์และโลกเบื ้องต่า ประชาชน พืช เป็ นต้ น94 ดังนันการใช้
้
คาว่า “พฺรหฺมาณฺฑะ” “วิศวะ” “โลก”
และ “ชคัต” เพื่อใช้ เรี ยกจักรวาล จึงแสดงให้ เห็นว่าคัมภีร์วิษณุปรุ าณะมีแนวความคิดเกี่ยวกับ
“จักรวาล” ว่า จักรวาลเป็ นไข่ของพระพรหมา พระพรหมาผู้เป็ นเจ้ าของมีหน้ าที่ควบคุมความ
เป็ นไปของสรรพสิ่งในจักรวาล จักรวาลคือพรหมันหรื อจักรวาลคือพระวิษณุผ้ เู ป็ นเทพสูงสุด ซึ่ง

90

ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, 297.

91

Monier Monier William, Sanskrit – English Dictionary, 740.

92

Ibid., 992.

93

Ibid., 906.

94

Ibid., 408.
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เป็ นสิ่งที่แผ่กระจายไปทัว่ ในสรรพสิ่ง และจักรวาลคือโลกซึง่ เป็ นพื ้นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ สัตว์และ
สิ่งต่างๆ
ไตรภูมิพระร่ วงเรี ยก ”จักรวาล” ด้ วยคาว่า “จักรวาล” “ไตรภูมิ” “ไตรภพ” “ภูมิ 3“
“ไตรโลก” “โลก” “โลกทังหมด”
้
และ “ภพจักร” ทาให้ สามารถสรุปความหมายของคาว่า “จักรวาล”
ในไตรภูมิพระร่วงได้ ว่า “จักรวาล” ในไตรภูมิพระร่วงนันหมายถึ
้
ง โลกหรื อดินแดนอันเป็ นที่อาศัย
ของมนุ ษ ย์ แ ละสรรพสิ่ ง ซึ่ ง มี ป ริ ม ณฑลเป็ นวงกลมอั น เป็ นวั ฏ สงสารของมนุ ษ ย์ ทั ง้ หลาย
ประกอบด้ วยภพภูมิ หรื อโลกทัง้ 3 ได้ แ ก่ กามภูมิ รู ปภูมิ และอรู ปภูมิ

จักรวาลจะมี ภูเขา
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ทาให้ นอกเขตพื ้นที่ของภูส
เขาจักรวาลหรื อนอกจักรวาลจะปกคลุมไปด้ วยความมืดมิด

จักรวาลล้ อมรอบเป็ นขอบเขตดินแดนซึ่งพระอาทิตย์และพระจันทร์ จะมีเส้ นทางโคจรให้ แสงสว่าง
เมื่ อพิ จ ารณาความหมายของคาที่ ใช้ เรี ย ก “จักรวาล” ในคัม ภี ร์วิ ษณุปุราณะและ

ไตรภูมิพระร่ วงพบว่า การใช้ คาเรี ยกจักรวาลในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะแสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์
เชิ งอานาจที่เ ทพเจ้ าจะมีอานาจควบคุม ความเป็ นไปของจักรวาล กล่าวคือ คาเรี ยกจักรวาล
สะท้ อนให้ เห็นว่าจักรวาลเกิดจากพระพรหมาซึ่งในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะอธิบายว่าพระพรหมาเป็ น
พระรูปหนึ่งของพระวิษณุ จักรวาลจะมีลกั ษณะเป็ นรูปไข่ จักรวาลคือพระวิษณุผ้ เู ป็ นเทพสูงสุด
ผู้แพร่ กระจายไปทัว่ อันเป็ นลักษณะของพรหมันเช่นเดียวกัน คาเรี ยกจักรวาลจึงแสดงถึงอานาจ
ความเป็ นเจ้ าของของเทพเจ้ าและลักษณะของพื น้ ที่ อันเป็ นที่ อยู่ อาศัยของมนุษย์และสรรพสิ่ง
ในขณะที่ไตรภูมิพระร่วงใช้ คาเรี ยกจักรวาลที่แสดงถึงการแบ่งพื ้นที่ที่มนุษย์และสรรพสิ่งอาศัยอยู่
ออกด้ วยผลแห่งการกระทากรรม อันมีลกั ษณะของพื ้นที่หรื อความเป็ นไปของวัฏสงสารเป็ นวงกลม
ที่หมุนเคลื่อนที่ไป หรื อมีฟันเฟื องหมุนด้ วยพลังงานต่างๆ และเป็ นดินแดนที่มีภูเขาจักรวาลเป็ น
ขอบเขตแบ่งแยกพืน้ ที่แต่ละจักรวาลออกจากกันอย่างชัดเจน

หากพิจารณาการใช้ คาเรี ยก

“จักรวาล” ในวรรณกรรมทัง้ 2 เรื่ อง จะพบว่าคัมภีร์วิษณุปรุ าณะจะใช้ คาเรี ยกที่แสดงให้ เห็นถึง
ลักษณะพื ้นที่ของจักรวาลและความเป็ นเจ้ าของจักรวาล ในขณะที่ไตรภูมิพระร่วงจะใช้ คาเรี ยก
จักรวาลที่ แสดงถึง ลักษณะพื น้ ที่ ความเป็ นไปของจักรวาลและการจัด แบ่ง พื น้ ที่ ข องจักรวาล
ดัง นัน้ จากคาเรี ย กจักรวาลของวรรณกรรมทัง้ 2 เรื่ องแสดงให้ เ ห็น แนวความคิด ที่ ผ้ ูเรี ยกมี ต่อ
จักรวาลที่เหมือนกันและแตกต่างกัน กล่าวคือ วรรณกรรมทังสองเรื
้
่ องเรี ยกจักรวาลด้ วยคาเรี ยกที่
แสดงถึงลักษณะพื ้นที่ซงึ่ มีลกั ษณะกลมอันเป็ นที่อยูอ่ าศัยของมนุษย์และสัตว์ แต่ก็แสดงให้ เห็นว่า
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คัมภี ร์วิษณุปุราณะมุ่ง ชีใ้ ห้ เห็นถึงอานาจที่อยู่เหนือความเป็ นไปของจักรวาลซึ่ง ถูกควบคุมโดย
เทพเจ้ า ในขณะที่ไตรภูมิพระร่วงแสดงให้ เห็นการจัดแบ่งพื ้นที่ของจักรวาลตามผลแห่งการกระทา
ของมนุษย์ และผลจากการกระทานัน้ เป็ นตัวขับเคลื่อนให้ จักรวาลดาเนินไปตามวัฏจักรอย่าง
ต่อเนื่อง การเรี ยกชื่อจักรวาลในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะจึงสะท้ อนแนวคิดเรื่ องเทพมีอานาจควบคุม
ความเป็ นไปในจักรวาลเป็ นสาคัญ ในขณะที่ไตรภูมิพระร่ วงสะท้ อนว่าความเป็ นไปของจักรวาล
เกิดขึ ้นและเป็ นไปด้ วยผลแห่งการกระทาของมนุษย์ซงึ่ เป็ นตัวแบ่งพื ้นที่ของจักรวาลให้ แตกต่างกัน
2.2 การกาเนิดของจักรวาลและสรรพสิ่ง

แมคโดเนลล์ (macdonell) ได้ แสดง
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เป็ นผลิตผลทางจักรกล สเป็ นงานทักษะทางด้ านช่างฝี มือ สรรพสิ่งล้ วนแล้ วแต่เป็ นผลิตผลทาง

ทรรศนะเรื่ องการสร้ างจักรวาลและสรรพสิ่งในจักรวาลไว้ 2 ทรรศนะ คือ ทรรศนะที่หนึ่ง จักรวาล
จักรกล และทรรศนะที่สอง จักรวาลเป็ นผลิตผลทางธรรมชาติ 95 จากทรรศนะดังกล่าวสามารถ
อธิบายถึงการกาเนิดของจักรวาลว่ามี 2 ลักษณะ คือ ทฤษฎีที่เชื่อว่าจักรวาลเกิดขึ ้นจากการสร้ าง
ขึ ้นและทฤษฎีที่เชื่อว่า จักรวาลเกิดขึน้ จากวิวฒ
ั นาการตามธรรมชาติ เมื่อพิจารณาคัมภีร์วิษณุ
ปุราณะและไตรภูมิพระร่วงพบว่ามีลกั ษณะการกาเนิดจักรวาล ดังต่อไปนี ้
2.2.1 การกาเนิดของจักรวาล
อธิบายถึงการกาเนิดจักรวาลไว้

คัมภีร์วิษณุปรุ าณะและไตรภูมิพระร่ วงได้

ซึง่ มีลกั ษณะที่สอดคล้ องกับทรรศนะเรื่ องการกาเนิดจักรวาลที่

แมคโคเนลล์ได้ กล่าวไว้ ดังนี ้
1. ทฤษฎี ที่เชื่อว่า จักรวาลเกิ ดขึน้ จากการสร้ างขึน้ ทฤษฎี นีเ้ ชื่อว่า จักรวาลเป็ น
ผลผลิตที่ถูกสร้ างขึ ้น จักรวาลเกิด ขึ ้นอย่างฉับพลัน มีอานาจที่สร้ างและบันดาลให้ เกิดจักรวาล
และสรรพสิ่ง ซึ่งทรรศนะนี ้สอดคล้ องกับแนวความคิดเรื่ องกาเนิดจักรวาลในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะที่
กล่าวว่าจักรวาลนันก
้ าเนิดจากพระวิษณุ

แม้ คมั ภีร์วิษณุปรุ าณะจะอธิบายถึงการกาเนิดของ

จักรวาลโดยแสดงให้ เห็นลาดับขันตอนการเกิ
้
ดขึ ้นของจักรวาล แต่ก็เน้ นย ้าว่าพระวิษณุคือสรรพสิ่ง
พระองค์คือพรหมัน ประกฤติและปุรุษะ พระพรหม และปุรุษะ ปฐมบุรุษร่างยักษ์ และเน้ นย ้าว่า
พระวิษณุพระเป็ นเจ้ าสูงสุด เป็ นผู้สร้ างจักรวาลและสรรพสิ่ง ด้ วยพระประสงค์ของพระองค์เอง
ดังความว่า
95
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อนึง่ เพราะธาตุทงหลายเหล่
ั้
านันอาศั
้ ยปุรุษะและเพราะประธานะคอยสนับสนุน
ธาตุเหล่านันมี
้ มหัตเป็ นจุดเริ่ มต้ น มีวิเศษะเป็ นที่สดุ จึงก่อเกิดเป็ นไข่ขึ ้น || 1:2:54
ไข่นนเจริ
ั ้ ญเติบโตขึ ้นตามลาดับเหมือนกับฟองน ้า
ดูกรท่านผู้อจั ฉริ ยะที่สดุ ในเวลาต่อมาไข่ขนาดใหญ่นนซึ
ั ้ ง่ สร้ างมาจากประกฤติอาศัยอยู่
ในน ้าจึงกลายมาเป็ นรู ปประเสริ ฐของพระวิษณุในรู ปของพระพรหมา || 1:2:55
ณ เวลานัน้ พระวิษณุผ้ ูเป็ นเจ้ าแห่งโลกพระองค์เองไม่ ปรากฏพระรู ปแต่มีพระรู ป ปรากฏ
อยู่ในรู ปของพระพรหมา || 1:2:56…
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พระวิษณุผ้ เู ป็ นเจ้ า ผู้มำีพลังอันนับไม่ได้ ผู้ทรงไว้ ซงึ่ ความดีา(สังตตวะ)
ส
พระองค์กลายเป็ นพระพรหมาและเป็ นผู้สร้ างโลก || 1:2:61

รักษาไว้ ซงึ่ การสร้ างตามยุคทัง้ 4 จนกระทัง่ ถึงการสิ ้นกัลป์ || 1:2:62…

เมื่อโลกถูกทาให้ เป็ นมหาสมุทร หลังจากได้ กลืนกินสัตว์ทงหลาย
ั้
พระผู้เป็ นเจ้ าสูงสุดนอนอยู่ที่นอนบัลลังก์นาค || 1:2:64
หลังจากตื่นแล้ ว ดารงไว้ ซงึ่ เพศของพรหม ได้ กระทาการสร้ างโลกอีกครัง้ || 1:2:65
พระองค์ได้ รับพระนามว่าพระพรหมาผู้สร้ าง พระวิษณุผ้ รู ักษา และพระศิวะผู้ทาลาย
(ตามหน้ าที่ของตน) พระชนารทนะคือพระผู้เป็ นเจ้ าองค์เดียวเท่านัน้ || 1:2:6696

2. ทฤษฏี ที่เ ชื่ อว่า จักรวาลเกิ ดขึน้ จากวิวัฒนาการตามธรรมชาติ คือ เชื่ อว่า
จักรวาลมิได้ ถกู สร้ างขึ ้นมาอย่างฉับพลัน แต่เกิดจากวิวฒ
ั นาการขึ ้นมาตามลาดับ แบบค่อยเป็ น
ค่อยไปอย่างช้ าๆ ไตรภูมิพระร่ วงมิได้ กล่าวถึงการกาเนิดเริ่ มต้ นของจักรวาล แต่กล่าวถึงกาเนิด
ของจักรวาลภายหลังจากการประลัยด้ วยไฟ นา้ และลมช่วยพัดให้ ทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาเป็ น
ภพภูมิดงั เดิม โดยมิได้ กล่าวว่ามีอานาจเหนือธรรมชาติใดสร้ างจักรวาลขึ ้น ลักษณะการอธิบาย
เช่นนี จ้ ึง น่าจะสอดคล้ องว่าจักรวาลในไตรภูมิพ ระร่ วงมี ลักษณะที่ เกิ ดจากการวิวัฒ นาการขึน้
ตามลาดับอันเป็ นไปตามธรรมชาติ ดังความว่า
เมื่อว่าไฟแลจะมาไหม้ กลั ป์ไปนี ้แลมีดงั่ ฤาบ้ างสิ (้ น) อันว่าไหม้ แลล้ างให้ ฉิบหายเสีย
นันมี
้ 3 จาพวกแล จาพวกหนึง่ เพื่อไฟ จาพวกหนึง่ เพื่อน ้า จาพวกหนึง่ เพื่อลมแล…แลฝน
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ตกลงแลน ้าท่วมถึงพรหมโลกได้ อสงไขยหนึ่ง ชื่อสังวัตถายีอสงไขยกัลป์แล บัดแมงลม 4
อัน จึงพัดห้ วงให้ เป็ นภูมิดงั่ เก่าขึ ้นนัน้ ลมอันหนึ่ง(ชื่อ)ปรจิตตวาต ลมอันหนึ่งชื่อภัตรวาต
ลมอันหนึ่งจักราวาต ลมอันหนึ่งพัดไปมาเป็ นละลอกกลายเป็ นแผ่นดังปุ่ มเปื อกสุด เป็ น
แผ่ น กลายเป็ นกลละดั่งน า้ ข้ าว สุดเป็ นกลละกลายเป็ นอัมพุช ดังข้ าวเปี ยก สุดอัมพุช
กลายเป็ นเปสิ (สุดเปสิกลายเป็ นฆนะ) เป็ นก้ อน สุดเป็ นเบือกกลายเป็ นภูมิ (ทอง) ดังเก่าก็
ดูแพร่ งพรายงามนัก เป็ นดัง่ ที่อยู่เมื่อก่อน เกิดเป็ นรัตน(ปราสาท)ทั่วทุกแห่งดังเก่า...เกิด
เป็ นเขาพระสุเมรุ ร าชโดยใหญ่ โดยสูงเท่ าเก่ า เกิ ดเป็ นสัตตบริ ภัณ ฑ์ แลสี ทัน ดรสมุท ร
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ล้ อมรอบ เกิ ดเป็ นจตุร มหาทวีป แลปริ ตตทวีป น้ อย 2,000 ล้ อมรอบดั่งเก่า เกิ ดเป็ นป่ า

เมื่อก่อน) เป็ นฉันใดไสร้ (ก็)เกิดเป็ นดุ(จ)เดียวนันขึ
้ ้นสิ ้นแล เกิดเป็ นดาวดึงษาภูมิเมืองพระ

อินทร์ เกิดเป็ นจาตุมหาราชิกาภูมิเมืองพระจตุโลกบาล เกิดเป็ นมนุษย์ เกิดเป็ นนรก เกิด
เป็ นเปรตวิสยั เกิดเป็ นดิรัจฉานภูมิ เกิดเป็ นอสุรกายภูมิ ที่ใดมีเมื่อก่อนก็เกิดมีดงั่ ก่อนนัน้ 97

แนวคิดเรื่ องการกาเนิดจักรวาลของวรรณกรรมทัง้ 2 เรื่ องจึงมีลกั ษณะที่แตกต่าง
กัน คัมภี ร์วิษณุปุราณะเน้ นยา้ ว่าจักรวาลเกิดจากการสร้ างของเทพเจ้ า โดยมีเวลาที่ กาหนดไว้
ชัดเจน ในขณะที่ไ ตรภูมิ พระร่ วงมิไ ด้ กล่าวถึง ว่าจักรวาลมี กาเนิดแต่เริ่ ม แรกมาจากสิ่ง ใด แต่
กล่าวถึงการกาเนิดขึ ้นใหม่ของจักรวาลหลังการประลัยโดยธรรมชาติ ซึง่ การเกิดใหม่ของโลกในครัง้
ต่อมาจะเป็ นไปหลัง จากการประลัยโลกทุก ครั ง้

เป็ นวัฏ จักรที่ ดาเนินวนเวี ยนเช่นนี เ้ รื่ อ ยไป

ลักษณะการเกิดขึ ้น ตังอยู
้ ่ และดับไปของจักรวาลวนเวียนอย่างต่อเนื่องเช่นนี ้เป็ นลักษณะที่กล่าว
ไว้ คล้ ายคลึงกันในวรรณกรรมทัง้ 2 เรื่ อง จักรวาลซึง่ คัมภีร์วิษณุปรุ าณะจะเรี ยกว่า “พรหมาณฑะ”
หรื อไข่แห่ง พรหม จึง แสดงให้ เ ห็น ว่า พระพรหมาเป็ นเจ้ า ของจัก รวาล มี อ านาจในการสร้ าง
ควบคุมความเป็ นไปของจักรวาลทังหมด
้
วัฏจักรที่เป็ นไปทังหมดของจั
้
กรวาลจึงอยู่ในการลิขิตของ
พระพรหมาซึ่งคัมภีร์วิษณุปรุ าณะกล่าวว่าคือรูปหนึ่งของพระวิษณุ ในขณะที่จกั รวาลในไตรภูมิ
พระร่ วงไม่ได้ กล่าวถึงกาเนิดเริ่ มต้ นของจักรวาลไว้ แต่กล่าวว่าจักรวาลดาเนินไปตามธรรมชาติ
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อันมีผลเกี่ยวเนื่องกับผลจากการกระทาของมนุษย์ซึ่งเป็ นสิ่งสาคัญที่ทาให้ จกั รวาลถูกทาลายลง
โดยธรรมชาติตา่ งๆ จนกระทัง่ เกิดขึ ้นอีกครัง้ ตามธรรมชาติ
2.2.2 การกาเนิดสรรพสิ่ง คัมภีร์วิษณุปรุ าณะและไตรภูมิพระร่วงกล่าวถึงการ
กาเนิดของสรรพสิ่งในจักรวาล ไว้ ดงั ต่อไปนี ้
2.2.2.1

การกาเนิดมนุษย์ คัมภีร์วิษณุปรุ าณะกล่าวว่าพระวิษณุ

ในรูปของพระพรหมาสร้ างมนุษย์ ผู้เป็ นสัตว์ที่ประเสริ ฐที่สดุ ซึ่งเรี ยกว่า “อรวากโสรตัส” โดยทรง
สร้ างวรรณะทัง้ 4 คือ วรรณะพราหมณ์เกิดจากพระโอษฐ์ ของพระพรหมา วรรณะกษัตริ ย์เกิดมา
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ส พระพรหมาทรงสร้ างสรรพสิ่งซึ่งแบ่งเป็ น 4 วรรณะให้เหมาะสมกับ
จากพระบาทของพระพรหมา

จากพระอุระของพระพรหมา วรรณะแพศย์เกิดมาจากพระอูรุของพระพรหมา และวรรณะศูทรเกิด
การบวงสรวงที่สดุ เพื่อให้ การบวงสรวงสัมฤทธิ์ผล และเมื่อพระองค์ทรงสร้ างสิ่งมีชีวิตแล้ วก็ทรง

บัญญัตกิ ฎระเบียบตามสถานะ ในระยะแรกของการสร้ าง มนุษย์เกิดขึ ้นด้ วยอานาจวิเศษ แต่ตอ่ มา
เมื่ อมนุษย์อยู่ร่วมกันจึงเกิ ดการแต่งงานและมี การเพิ่มจ านวนประชากรตามธรรมชาติขึน้ ใน
ระยะแรกมนุษย์เป็ นผู้มีจิตใจบริ สทุ ธิ์ เมื่อเกิดกิเลสจึงทาให้ มนุษย์เกิดความทุกข์ วรรณะที่ตา่ งกัน
จึงเป็ นเครื่ องมือกาหนดหน้ าที่ทางสังคมของมนุษย์ วรรณะทัง้ 4 ซึ่งเกิดจากร่ างกายส่วนต่างๆ
ของพระพรหมานัน้ จึงมีหน้ าที่ที่ต้องปฏิบตั ิตามหน้ าที่ซึ่งพระผู้เป็ นเจ้ าได้ กาหนดมาแล้ วตังแต่
้ เกิด
คัมภีร์วิษณุปรุ าณะกล่าวว่ามนุษย์เกิดจากการสร้ างของพระวิษณุในรู ปของพระพรหมาโดยสร้ าง
ขึ ้นตามกรรมของแต่ละบุคคล ดังความว่า
ดูกรท่านมุนีผ้ ปู ระเสริ ฐ สัตว์ทงหลายเหล่
ั้
านันสร้
้ างโดยพระพรหมา แบ่งเป็ น 4 วรรณะ
เปี่ ยมไปด้ วยศรัทธาชอบ โน้ มเอียงไปในพฤติกรรมที่ดีงาม || 1:6:11
(สัตว์ทงหลายเหล่
ั้
านัน)
้ พอใจอยู่ตามที่ตนปรารถนา ปราศจากอุปสรรคทุกอย่าง มีจิตใจ
สะอาด บริ สทุ ธิ์ผดุ ผ่อง ทาหน้ าที่ของตนโดยปราศจากมลทิน || 1:6:12
และจิตใจสัตว์เหล่านันบริ
้ สทุ ธิ์และเมื่อหริ ผ้ บู ริ สทุ ธิ์สถิตอยู่ภายในจิตใจ (ของสัตว์เหล่านัน)
้
สัตว์เหล่านันก็
้ จะเห็นความรู้ ที่บริ สทุ ธิ์ซงึ่ เป็ นทางนาไปสูก่ ารปรากฏของพระวิษณุ || 1:6:13
จากนันส่
้ วนหนึง่ ของพระหริ ซงึ่ ขึ ้นอยู่กบั ชะตากรรมนัน้ ก็จะทาให้ เกิดบาปที่ร้ายแรง มีสาระ
น้ อยมากๆ || 1:6:14
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ดูกรท่านไมเตรยะ บาปที่เกิดจากเมล็ดคืออธรรม เกิดจากความหลงและความโลภ และ
สาเร็ จจากราคะเป็ นต้ น ในบรรดามนุษย์เหล่านัน้ || 1:6:15
และความสาเร็ จทัง้ 8 ประการมีราสะและอุลลสะเป็ นอาทินนไม่
ั ้ สามารถเกิดขึ ้นเลย
พร้ อมกับการเกิด || 1:6:16
เมื่อมนุษย์ ทัง้ หลายที่ เหลื ออ่อนก าลังและเมื่อบาปเพิ่ มพูน ต่อจากนัน้ มนุษย์ ทัง้ หลาย
เหล่านันจะเดื
้
อดร้ อนเพราะความทุกข์ที่มีพลังเป็ น 2 เท่า || 1:6:1798
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ส่วนไตรภูมิพระร่วงกล่าวว่ามนุษย์ในยุคแรกเกิดขึ ้นเมื่อพรหมลงมากินง้ วนดิน จึงหมด
เมื่อพิจารณา

การกาเนิดของมนุษย์ในวรรณกรรมทังสอง
้
จึงพบว่ามีที่มาที่แตกต่างกัน คัมภีร์วิษณุปรุ าณะกล่าว
ว่ามนุษย์ถูกสร้ างขึน้ จากกรรมโดยมีหน้ าที่ตามวรรณะที่กาหนดมาแต่กาเนิดแล้ ว ส่วนไตรภูมิ
พระร่ วงนัน้ การอธิ บายกาเนิดของมนุษย์ หลัง จากการประลัย ของโลกนัน้ อาจมี แนวความคิดที่
พัฒนา มาจากศาสนาพราหมณ์ที่กล่าวว่ามนุษย์เกิดจากพระพรหมาเป็ นผู้สร้ างขึ ้นจากส่วนต่างๆ
ของพระองค์ แต่เปลี่ยนพระพรหมาเทพผู้สร้ างในศาสนาพราหมณ์ เป็ นพรหมผู้บาเพ็ญฌานบารมี
จนกระทัง่ ผลแห่งบุญนันท
้ าให้ ได้ ไปเกิดเป็ นพรหมในชันที
้ ่รอดพ้ นจากการประลัยโลก แล้ วสูญสิ ้น
ความเป็ นพรหมเมื่อลงมากินง้ วนดินจึงกลายเป็ นมนุษย์เมื่อ จักรวาลถูกสร้ างขึ ้นใหม่ การอธิ บาย
ว่ามนุษย์กาเนิดจากพรหมนีย้ ัง นับเป็ นเครื่ องสื่อให้ เห็นว่ามนุษย์ผ้ ูมีชีวิตอยู่บนโลกนัน้ เป็ นผู้ที่มี
กาเนิดมาจากพรหมผู้มีบญ
ุ อันสืบเนื่องจากผลบุญที่เคยได้ กระทาไว้ ในอดีต การอธิบายว่ามนุษย์มี
กาเนิดจากพรหมจึงนอกจากจะเป็ นการยกย่องมนุษย์วา่ เป็ นผู้มีบญ
ุ กว่าสัตว์ อื่นๆ แล้ ว ยังแสดงให้
เห็นถึงวัฏจักรของจักรวาลที่ล้วนแล้ วแต่เกิดขึ ้นจากจุดเริ่ มต้ นจากการกระทาของมนุษย์ที่ได้ สะสม
บุญจนได้ ไปเกิดเป็ นพรหม

วัฏจักรของจักรวาลจะเป็ นเช่นนี ้ตราบเท่าที่สงั สารวัฎของมนุษย์ยงั

ดาเนินต่อไป ตราบเท่าที่มนุษย์ยงั ไม่สามารถบรรลุถึงนิพพานได้ ไตรภูมิพระร่ วงให้ ความสาคัญ
กับการอธิบายให้ เห็นถึง ธรรมชาติของการกาเนิดจากครรภ์มารดาของมนุษย์เ ช่นกัน โดยอธิบาย
สภาพชีวิตทารกในครรภ์ มารดาไว้ อย่างละเอียดและชัดเจน นับเป็ นการเน้ นย ้าให้ ผ้ อู ่านเห็นตาม
สภาพความเป็ นจริ ง และกระบวนการถื อก าเนิดของมนุษย์ ซึ่ง มี ลักษณะเป็ นไปตามธรรมชาติ
98
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การเน้ นย ้าเช่นนี ้เพื่อแสดงให้ เห็นว่ามนุษย์มิได้ เกิดมาจากอานาจวิเศษเหนือธรรมชาติใด แต่มนุษย์
ทุกคนมีความเท่าเทียมกันโดยกาเนิด คือ เกิดมาจากครรภ์ ของมารดาในลักษณะเช่นเดียวกัน
แต่จะแตกต่างกันด้ วยการกระทาในขณะที่ดารงชีวิตอยู่เท่านัน้ ซึ่งเป็ นตัวแปรขับเคลื่อนให้ ชีวิต
เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพภูมิต่างๆ ในสังสารวัฏ การเน้ นย ้าดังกล่าวจึงเป็ นการตอบโต้ กระแส
ความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ ที่เชื่อว่ามนุษย์เกิดจากส่วนต่างๆ ของพระเจ้ าซึ่งทาให้ มนุษย์ใน
สังคมอยู่ในวรรณะที่ไม่เท่าเทียมกัน และต้ องบูชาบวงสรวงเทพเจ้ าเพราะเชื่อว่า ชีวิตมนุษย์ ถูก
กาหนดและควบคุมโดยพระเจ้ าทังหมด
้
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สาหนดบทบาทหน้าที่ของคนในสังคมอินเดียที่สืบทอดความเชื่อดังกล่าว
ให้ เห็นถึงอิทธิพลของการก

การกล่าวถึงกาเนิดในวรรณะที่แตกต่างกันของมนุษย์ในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะนันแสดง
้

มาตังแต่
้ ยุคพระเวท ดังที่พบการสืบทอดเนือ้ หาจากปุรุษสูกตะมาจากคัมภี ร์ฤคเวท เมื่อชาว
อารยันเข้ ามาในอินเดียได้ มีการแบ่งชันในโครงสร้
้
างของชนเผ่าอยู่แล้ ว แม้ แต่โศลกที่เก่าที่สดุ ก็พบ
คาว่า “กฺ ษตฺร ” (kṣatra) ซึ่ง หมายถึง ชนชัน้ สูง และ “วิศฺ” (viś) ซึ่ง หมายถึง คนสามัญในเผ่า

คาว่า “วรฺ ณ” (varṇa) ในภาษาสันสกฤตแปลว่า สี (colour) ในยุคแรกไม่ได้ หมายถึงชัน้ (caste)
ซึง่ ชี ้ให้ เห็นว่าระบบวรรณะมีจดุ เริ่มต้ นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างชนชันภายในเผ่
้
าเมื่อมาปะปนกับ
คนต่างสีผิวและมีวฒ
ั นธรรมที่แตกต่างกัน ชาวอารยันเมื่อเข้ ามาในอินเดียคงให้ ความสาคัญเรื่ อง
ความบริ สทุ ธิ์ของสายเลือด เมื่อต้ องปะปนกับชนพื ้นเมืองที่มีผิวดากว่า จึงแบ่งชนชันอย่
้ างเข้ มงวด
ขึ ้นเพื่อกีดกันพวกทาส ในสมัยพระเวทการแบ่งคนในสังคมออกเป็ น 4 วรรณะได้ รับการคุ้มครอง
ทางศาสนา กลายเป็ นความเชื่อที่ ปรากฏสืบทอดต่อมาจนกระทัง่ ทุกวันนี 99้ คัมภีร์วิษณุปรุ าณะ
ปรากฏความคิดเรื่ องระบบวรรณะอย่างชัดเจน แสดงให้ เห็นทัง้ การสื บทอดและเน้ นยา้ ระบบ
โครงสร้ างของชนชันอั
้ นเป็ นถื อเป็ นรากเหง้ าทางของวัฒนธรรมเดิม ของอินเดีย โดยอธิบายว่า
มนุษย์ทกุ คนถูกกาหนดหน้ าที่ไว้ แล้ วโดยพระพรหมา จึงมีหน้ าที่ที่กาหนดให้ ปฎิบตั ิและมีความไม่
เท่าเทียมกันตามโครงสร้ างของระบบชนชัน้ ในสังคม ในขณะที่ไตรภูมิพระร่ วงจะจัดกลุ่ม คนใน
สังคมตามการกระทาความดีความชั่ว โดยแบ่งคนออกเป็ น 4 ประเภท คือ คนนรก คนเปรต
คนเดรัจฉานและคนมนุษย์

เมื่อไตรภูมิพระร่ วงกล่าวถึงระบบวรรณะทัง้ 4 คือ กษัตริ ย์

พราหมณ์ แพศย์ และศูทรซึง่ เป็ นการแบ่งชนชันคนในสั
้
งคมเหมือนในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะ ก็มิได้ ให้
99

A.L. Basham, The Wonder that was India (London: Sidgwick and Jackson, 1956), 34-35.
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ความสาคัญมากนัก กล่าวถึงเพียงอาชีพของแต่ละวรรณะเท่านัน้ โดยมิได้ แสดงถึงความเหลื่อม
ล ้ากันทางสถานภาพของคนในสังคมแต่อย่างใด แสดงให้ เห็นว่าผู้ประพันธ์ไตรภูมิพระร่วงทราบถึง
แนวคิด ในการแบ่ง คนออกเป็ นวรรณะ แต่มิ ไ ด้ ใ ห้ ค วามส าคัญ มุ่ง เน้ น ประเมิ น ค่า บุค คลจาก
พฤติกรรมดีชวั่ เป็ นสาคัญ วรรณะที่ทงคั
ั ้ มภีร์วิษณุปรุ าณะและไตรภูมิพระร่วงต่างให้ ความสาคัญ
และมีเนื ้อหากล่าวถึงบทบาทหน้ าที่ที่สอดคล้ องกันอย่างน่าสนใจ ก็คือ วรรณะกษัตริ ย์ อาจเป็ น
เพราะกษัตริ ย์เป็ นสถานะของผู้ใช้ อานาจ มีบทบาทหน้ าที่ในการปกครองผู้คน เป็ นผู้ให้ คณ
ุ และ
โทษกับคนในสังคมโดยตรง กษัตริ ย์จึงเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับความเป็ นไปของสังคม มีอานาจ
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ส่น และอธิบายถึงที่มาของกษัตริย์เพื่อสร้ างให้ ผ้คู นในสังคมเกิดความ
ผู้ที่จะต้ องปกครองบุคคลอื
เหนือบุคคลต่างๆ วรรณกรรมคาสอนทัง้ 2 เรื่ อง จึงมุ่งวางแนวทางประพฤติปฎิบตั ิที่สาคัญให้ กบั
เคารพนับถื อยอมรั บและยกย่องกษัตริ ย์ด้วย

วรรณกรรมทัง้ 2 เรื่ องได้ กล่าวถึงกาเนิดของ

กษัตริย์มีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
2.2.2.2 การกาเนิดของกษัตริย์ คัมภีร์วิษณุปรุ าณะกล่าวถึงมนุษย์ที่
พระพรหมาสร้ างให้ เป็ นกษั ต ริ ย์ มี ห น้ าที่ ป กครองประชาชนบุ ค คลแรกก็ คื อ พระมนู
โดยพระพรหมาสร้ างขึ ้นให้ เหมือนกับพระองค์ และสืบเชื ้อสายความเป็ นกษัตริ ย์ตามวงศ์ตระกูล
เรื่ อยมาเพราะดารงอยู่ในวรรณะกษัตริ ย์ กษัตริ ย์ในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะจะมีความเป็ นเทพที่ถูก
สร้ างขึ ้น สอดคล้ องกับการกาเนิดของมนุษย์ ซึ่งถูกสร้ างและกาหนดบทบาทหน้ าที่โดยพระพรหมา
กษัตริ ย์ในคัมภี ร์วิษณุปุราณะจึงมีความเป็ นเทพอยู่ในตัว
ความเป็ นเทพและสืบอานาจจากเทพเจ้ าโดยตรง

ดารงสถานะ “เทวราชา” เพราะมี

ในขณะที่ไตรภูมิพระร่ วงกล่าวถึงที่มาของ

กษัตริ ย์ว่ามาจากการได้ รับเลือกจากประชาชน เพราะเป็ นผู้มีความเป็ นเลิศทุกด้ านเหนือบุคคล
ทัว่ ไป

ความเป็ นกษัตริ ย์จึงเกิดมาจากการมีคณ
ุ สมบัติเป็ นเลิศจนได้ รับการยอมรับยกย่องจาก

ประชาชน

ลักษณะที่มาของกษัตริ ย์ในไตรภูมิพระร่ วงจึง มีลกั ษณะสังคมประชาธิ ปไตยอย่าง

ชัดเจน

ดังนันเมื
้ ่อกล่าวถึงกาเนิดของกษัตริ ย์ ในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะและไตรภูมิพระร่วงจึงมี

ความแตกต่างกัน กษัตริ ย์ในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะมีความเป็ นเทพเจ้ า มีอานาจและบารมีที่สืบทอด
อยู่ใ นตัว แต่ก ษั ต ริ ย์ ใ นไตรภู มิ พ ระร่ ว งเป็ นมนุษ ย์ ผู้มี ค วามสามารถ คุณ ธรรม และได้ รั บ
การยอมรับยกย่องเหนือกว่าคนทังปวง
้
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คุณสมบัติของกษัตริย์ วรรณกรรมทัง้ 2 เรื่ องกล่าวถึงกษัตริ ย์ว่าเป็ น
บุคคลผู้มีลกั ษณะพิเศษที่เหนือจากบุคคลทัว่ ไปในสังคม กล่าวคือ ในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะกล่าวถึง
พระปฤถุว่าเป็ นผู้มี พลานุภ าพ ได้ รับอาวุธ ที่ ตกลงมาจากท้ องฟ้ า มี ความเป็ นเทพอยู่ในตัวเอง
ไตรภูมิ พ ระร่ ว งกล่า วถึ ง ความเลิ ศ ของผู้เ ป็ นกษั ต ริ ย์ เ ช่นกัน หากแต่จ ะมุ่ง เน้ น ว่า กษั ต ริ ย์ คื อ
พระโพธิสตั ว์ผ้ มู ีความเป็ นเลิศกว่าผู้ใด มีรูปโฉมงดงามกว่าคนทังหลาย
้
เป็ นปราชญ์รอบรู้เหนือคน
ทังปวง
้
มีจิตใจงดงาม ซื่อตรงและใจบุญกว่าคนทังหลาย
้
กษัตริย์ในไตรภูมิพระร่วงจึงดารงสถานะ
“ธรรมราชา” วรรณกรรมทัง้ 2 เรื่ องกล่าวถึงจักรในฐานะอาวุธที่แสดงให้ เห็นถึงความเป็ น “มหา
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ถึง ความเป็ นเทพ คัม ภีสร์วิษณุปุราณะกล่าวว่าพระปฤถุเป็ นภาคหนึ่ง ของพระวิษณุ จึง มี จัก ร

จักรพรรดิ” ไว้ เช่นเดียกวัน “จักร” ซึง่ เป็ นอาวุธสาคัญของพระวิษณุ เป็ นเครื่ องหมายแสดงให้ เห็น
ปรากฏบนพระหัตถ์ จักรที่ปรากฏจึงเป็ นสัญลักษณ์ของพระมหาจักรพรรดิซึ่งก็สอดคล้ องกับใน

ไตรภูมิ พ ระร่ ว งที่ ก ล่า วว่า จัก รแก้ ว เป็ นรั ต นะที่ ส าคัญ ของกษั ต ริ ย์ ผ้ ูเ ป็ นพระจัก รพรรดิเ ช่น กัน
กษัตริย์ที่เหนือจากกษัตริย์ทงหลายจะเรี
ั้
ยกว่า “พระจักรพรรดิ” ซึ่งคัมภีร์วิษณุปรุ าณะกล่าวว่าเป็ น
ผู้มี บุญ มาก เสด็ จ ไปในมหาสมุท ร น า้ ก็ จ ะแข็ ง ตัว แค่เ พี ย งคิด ค านึง ถึ ง ก็ มี อ าหารที่ บ ริ บูร ณ์
ไตรภูมิพระร่วงกล่าวว่าพระยาจักรพรรดิราชเป็ นพุทธศาสนิกชนที่ดี รักษาศีล 5 ฟั งธรรม บริ จาค
ทาน เป็ นผู้มีบญ
ุ ตังอยู
้ ่ในศีลในธรรมทุกประการ คาว่า “จักรพรรดิ” มาจากคาว่า “จกฺรวรฺ ตินฺ”
(cakravartin)

ในภาษาสันสกฤต ซึ่งแปลว่า ผู้ไปทุกแห่งโดยปราศจากการขัดขวาง

ผู้ใช้

จักรเคลื่อนรถไปได้ ทกุ แห่งโดยไม่มีเครื่ องกีดขวาง พระราชาธิ ราช ผู้มีอานาจสูงสุดของโลก ผู้
ครองจักรหรื อประเทศซึง่ กว้ างใหญ่ไพศาลจากทะเลด้ านหนึ่งจดทะเลอีกด้ าน 100 ดังนัน้ “จักร” ซึ่ง
แปลว่า ล้ อรถ วงกลม และอาวุธรูปกลมและมีแฉกซึ่งเป็ นอาวุธของพระวิษณุ เป็ นต้ น101 จึงนับว่า
เป็ นเครื่ องหมายสาคัญที่ผ้ จู ะได้ ชื่อว่าเป็ น “พระจักรพรรดิ” จะต้ องมีไว้ ในครอบครอง ดังที่ปรากฏ
สอดคล้ องกันทังในคั
้ มภีร์วิษณุปรุ าณะและไตรภูมิพระร่ วง อันสื่อแสดงถึงอานาจและบารมีที่แผ่
ขยายไปอย่างกว้ างไกล
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Monier Monier Williams, Sanskrit – English Dictionary, 381.

101

Ibid., 380.
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เนื อ้ หาโดยรวมแล้ ว วรรณกรรมทัง้ สองเรื่ อ งกล่ า วถึ ง คุณ สมบัติ ข อง
พระจักรพรรดิว่าเป็ นผู้มีบุญบารมีคล้ ายคลึงกัน โดยคัมภีร์วิษณุปรุ าณะจะมุ่งเน้ นความพิเศษใน
ด้ านความเป็ นเทพ มีอาวุธวิเศษ และมีอานาจบารมี เป็ นดัง “เทวราชา” ในขณะที่ไตรภูมิพระร่วง
จะมุ่งเน้ นว่ากษัตริ ย์เป็ นผู้ที่มีคณ
ุ ธรรม เป็ นผู้มีบุญเหนือกว่าประชาชนอื่น แม้ จะกล่าวถึงอานาจ
บารมีวิเศษ หากแต่ก็เน้ นย ้าว่ามาจากบุญบารมีที่สร้ างสมไว้ เป็ นสาคัญ จึงมีลักษณะดัง “ธรรม
ราชา”
หน้ าที่ของกษัตริย์ คัมภีร์วิษณุปรุ าณะและไตรภูมิพระร่วงมีเนื ้อหาที่ให้

ม
ส
ด
ุ
อ
เป็ นชื่ อตาแหน่ง
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
หัวหน้ าของชนเผ่าอารยันสราชามิใช่ผ้ ปู กครองที่มีอานาจเบ็ดเสร็ จ เพราะการปกครองของแต่ละ
นิยามความหมายของคาว่า “ราชา” ไว้ เช่นเดียวกัน คาว่า “ราชา”
เผ่าบางส่วนจะอยู่ในความรับผิดชอบของที่ประชุมของเผ่า คือ สภา

(Rājā)

(Sabhā) และสมิติ (Samiti)

สภาที่ประชุมใหญ่ทงั ้ 2 มีอิทธิพลต่อราชามาก เพราะจะต้ องได้ รับการรับรองตาแหน่งจากสภานี ้
บางเผ่าก็ปกครองโดยตรงโดยที่ประชุม ตาแหน่งราชาจึงอาจเป็ นตาแหน่งที่ใช้ กับบุคคลที่ดีที่สุด
ของเผ่าซึ่งทาหน้ าที่ปกครองตามข้ อเสนอของประชาชน เดิมที ชาวอารยันนับถือราชาอยู่ในฐานะ
เป็ นผู้นาในสงครามรับผิดชอบในการป้องกันเผ่า เป็ นตาแหน่งที่สืบตระกูล ในระยะแรกยังไม่ถือ
ว่า เป็ นเทพเจ้ า ราชาจะด ารงอยู่ไ ด้ โ ดยบรรณาการจากประชาชนและทรั พ ย์ สิ น ที่ ริ บ มาจาก
สงคราม 102 ในวรรณกรรมทัง้ 2 เรื่ องใช้ คาว่า “ราชา” หมายถึง กษัตริ ย์ผ้ ูปกครองแผ่นดิน
คัมภีร์วิษณุปรุ าณะกล่าวถึงหน้ า ที่ของกษัตริ ย์ว่าจะต้ องปกครอง ดูแลประชาชน ไตรภูมิพระร่วง
กล่าวว่ากษัตริ ย์ในตอนแรกจะเป็ นผู้จดั การผลประโยชน์ของสังคมซึ่งต่อมาก็แสดงให้ เห็นถึงการมี
หน้ าที่ในการปกครอง ดูแลประชาชน รวมทังสั
้ ง่ สอนประชาชนให้ ร้ ูจกั หลักธรรมด้ วย วรรณกรรม
ทัง้ 2 เรื่ องกล่าวถึงที่มาของคาเรี ยก “ราชา” ไว้ คล้ ายคลึงกัน คือ เป็ นผู้ที่ทาให้ ประชาชนพึงพอใจ
จึงเรี ยกกษัตริย์วา่ “ราชา” ไตรภูมิพระร่วงยังกล่าวว่าที่เป็ นกษัตริย์เพราะคนทังหลายตั
้
งให้
้ เป็ นใหญ่
เป็ นผู้แบ่งปั นไร่นาข้ าวน ้าแก่ผ้ คู นทังหลายและเป็
้
นที่พอใจแก่บคุ คลทังหลาย
้
ดังที่ปรากฏในคัมภีร์
วิษณุปรุ าณะและไตรภูมิพระร่วง กล่าวไว้ วา่
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A.L. Basham, The Wonder that was India, 33.
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ประชาชนเคยถูกบิดาของปฤถุนนกดขี
ั้
่ แต่ปฤถุนนกลั
ั ้ บทาให้ ประชาชน
มีความเบิกบานยินดี เพราะการทาให้ ประชาชนมีความเบิกบานยินดีนนั ้
พระนามของปฤถุนนจึ
ั ้ งปรากฏว่า ราชา || 1:13:48
และเมื่อพระราชาปฤถุนนเสด็
ั ้ จยาตราในมหาสมุทร น ้าก็แข็งตัว
ภูเขาก็แยกให้ ช่องทาง และธงก็ไม่หกั โค่นลง || 1:13:49
แผ่นดินให้ ผลผลิตโดยไม่ต้องเพาะปลูก เพียงแค่คิดอาหารก็สาเร็ จได้
สัตว์จาพวกโคก็เป็ นจาพวกโคสารพัดนึก ในทุกๆ ช่อดอกไม้ ก็จะมีน ้าผึ ้งอยู่ || 1:13:50103
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อันหนึ่ง ชื่อขษัตติยะ อันหนึ่งชื่อราชา อันเรี ยกชื่อว่ามหาสมมติราชนัน้ ไสร้ เพราะว่าคน
(ทัง)หลายยอมตั
้
งให้
้ ท่านเป็ นใหญ่แล อันเรี ยกชื่อขษัตติยนันไสร้
้ เพราะว่าคน(ทัง)หลายให้
้
แบ่งปั นไร่ นาข้ าวน ้าแก่คนทังหลายแล
้
อันเรี ยกชื่อว่าราชานัน้ เพราะท่านนันถู
้ กเนื ้อพึงใจ
คนทังหลายแล
้
จึงเรี ยกว่าราชาเพื่อดัง่ นันแล
้ 104

นอกจากนี ้วรรณกรรมทัง้ 2 เรื่ องยังกล่าวถึงลักษณะของพระจักรพรรดิซึ่ง
มีความเป็ นเลิศเหนือกษัตริ ย์ทงั ้ ปวงไว้ ในลักษณะคล้ ายคลึงกัน กล่าวคือคัมภี ร์วิษณุปุราณะได้
กล่าวถึงลักษณะของพระจักรพรรดิไว้ ว่าจะต้ องเป็ นผู้มีพลานุภาพมาก รับสัง่ แต่คาสัตย์ บริ จาค
ทานสม่าเสมอ เป็ นผู้ซื่อสัตย์ ละอายต่อบาป มีเมตตา อดทน กล้ าหาญ เป็ นผู้ปราบปรามคนชัว่
ต้ องเป็ นผู้ร้ ูหลักธรรม กตัญญู มีความกรุณา รับสัง่ ไพเราะอ่อนหวาน และเป็ นผู้นบั ถือผู้ที่ควรนับ
ถือ เป็ นผู้บชู าบวงสรวงเทพเจ้ า เป็ นผู้เคารพพราหมณ์ ยกย่องสนับสนุนคนดี และพิจารณาตัดสิน
คดีความด้ วยความยุตธิ รรม ดังข้ อความว่า
พระฤษี ทงหลายกล่
ั้
าวว่า ขอพวกท่านจงสดุดีพระราชานี ้
ถึงหน้ าที่ที่พระจักรพรรดิ ผู้มีพลานุภาพมากจะต้ องทาและคุณทังหลายที
้
่พระจักรพรรดิ
ผู้มีพลานุภาพมากจะต้ องมี || 1:13:56…
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Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 55.
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ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 252.
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ผู้ที่เป็ นพระราชานี ้จะต้ องเป็ นผู้รับสัง่ แต่คาสัตย์ บริ จาคทานสม่าเสมอ
เป็ นผู้ซื่อสัตย์ เป็ นผู้ละอายต่อบาป เป็ นผู้มีเมตตา เป็ นผู้อดทน เป็ นผู้กล้ าหาญ
เป็ นผู้ปราบปรามคนชัว่ || 1:13:61
อนึ่งพระราชาจะต้ องเป็ นผู้ร้ ู หลัก ธรรม เป็ นผู้ก ตัญ ญู เป็ นผู้มีความกรุ ณ า เป็ นผู้รั บ สั่ง
ไพเราะอ่อนหวาน เป็ นผู้นบั ถือผู้ที่ควรนับถือ เป็ นผู้บชู าบวงสรวง (เทพเจ้ า)
เป็ นผู้เคารพพราหมณ์ (และ) เป็ นผู้ยกย่องสนับสนุนคนดี || 1:13:62
และในขณะพิจารณาตัดสินคดีความ ผู้ที่เป็ นพระราชาจะต้ องเป็ นผู้ยตุ ิธรรม
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ทังต่
้ อศัตรู และมิตร || 1:13:63105

ไตรภูมิพระร่ วงกล่าวถึงลักษณะของพระมหาจักรพรรดิไว้ ใกล้ เคียงกับ

คุณสมบัติที่ปรากฏในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะ โดยกล่าวว่าพระมหากษัตริ ย์จะต้ องมีทศพิธราชธรรม
คือ จริ ยวัตรที่ พ ระเจ้ าแผ่นดินพึงประพฤติเป็ นหลักธรรมประจาพระองค์ มี 10 ประการ ได้ แก่
ทาน คือ การให้ ศีล คือ ความประพฤติที่ดีงาม ปริ จจาคะ คือ การบริ จาคและการเสียสละ
อาชชวะ คือ ความซื่อตรง

มัททวะ คือ ความอ่อนโยน

ตปะ คือ ความเพียรอันเป็ นเครื่ อง

เผาผลาญกิเลสตัณหา อักโกธะ คือ ความไม่โกรธ อวิหิงสา คือ ความไม่เบียดเบียน ขันติ คือ
ความอดทน และ อวิโรธนะ คือ ความไม่คลาดธรรม ความเที่ยงธรรม106 ดังความว่า
คนผู้ ใ ดที่ ไ ด้ ท าบุ ญ แต่ ก่ อ น คื อ ว่ า ได้ ป ฏิ บัติ บู ช าแก่ พ ระศรี รั ต นตรั ย แลรู้ จัก คุณ
พระพุทธเจ้ า พระธรรมเจ้ า พระสงฆเจ้ า แลให้ ทาน รักษาศีลเมตตาภาวนา ครัน้ ตายก็เอา
(ต)นไปเกิดในสวรรค์ ลางคาบเล่าได้ เกิดเป็ นท้ าวเป็ นพระญาผู้ใหญ่ แลมีศกั ดิ์มียศบริ วาร
เป็ นอเนกอนันต์ไสร้ ได้ ปราบทัว่ ทังจั
้ กรวาลแล แม้ ท่านว่ากล่าวถ้ อยคาสิ่(ง)ใดก็ดี แลบังคับ
บัญชาสิ่งใดก็ดี เทียรย่อมชอบด้ วยทรงธรรมทุกประการแล ท่านนัน้ เป็ นพระญาทรงพระ
นามชื่ อว่าพระญาจักรพรรดิราชแล พระญามีบุญดั่งนัน้ ใจ ธ มักใคร่ ฟังธรรมเทศนานัก
หนา ธ ย่ อมฟั งธรรมเทศนาแต่สานัก สมณพราหมณาจารย์ แลนักปราชญ์ ผ้ ูร้ ู ธรรม แล
พระญานัน้ ธ ทรงปั ญจศีลทุกวารบ่ มิได้ ขาดในวันอุโบสถศีลไสร้ ย่อมทรงอัฏฐศีลทุกวัน
105
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Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 56.

ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 375.
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อุโบสถบ่มิขาด ในวันเพ็งบูรณ์ ไสร้ ครัน้ เมื่อเช้ า ธ ย่อมให้ แต่ธนทรัพย์สรรพเหตุอนั อเนกนัน้
แล้ ว ธ ให้ ขนเอามากองไว้ ที่หน้ าพระลานชัย แล้ ว ธ แจกให้ เป็ นทานแก่คนอันเที ยวมาขอ
ครัน้ ว่า ธ แจกทานสิ ้นแล้ ว ธ จึงชาระสระพระเกศแลสรงน ้าด้ วยกละออมทองคาอันอบไป
ด้ วยเครื่ องหอมได้ ละพันกละออม …แล้ วจึงสมาทานเอาศีล 8 อัน แล้ ว ธจึงเสด็จลงไปนั่ง
กลางแผ่นดินทองอันประดับด้ วยแก้ ว…แลพระญานัน้ ธ ราพึงถึงทานอัน ธ ให้ นนั ้ แลราพึง
ถึงศีลอัน ธ รักษาอยู่นนั ้ แล ธ ราพึงถึงธรรมอัน(ธ)ทร(ง)ไว้ นนั ้ ธ ก็เมตตาภาว(นา)แล ด้ วย
อานาจบุญสมภาร ธ นัน้ ธ จึงได้ ปราบทัว่ ทังจั
้ กรวาลดัง่ นันแล
้ 107
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กันคือกษัตริ ย์มีหน้ าที่ ดแู ลคุ้มครองปกป้องประชาชน หากแต่มีความแตกต่างกันในรายละเอียด
กล่าวคือ จะพบว่ากษัตริ ย์ในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะมี อานาจพิเศษในฐานะเทพจึงมีพลังอานาจและ
ลักษณะพิเศษเหนือผู้อื่น หากแต่กษัตริ ย์ในไตรภูมิพระร่วงจะเน้ นย ้าว่าเป็ นบุคคลที่เคยสร้ างบุญ
บารมีสะสมไว้ แล้ วในอดีตและปั จจุบนั เป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรมจนทาให้ ได้ รับการยอมรับจากประชาชน
เป็ นสาคัญ ดังนันการกล่
้
าวถึงความเป็ นกษัตริ ย์ หรื อพระมหาจักรพรรดิผ้ ยู ิ่งใหญ่จึงมีลกั ษณะที่
เหมือนกัน แตกต่างเพียงคัมภีร์วิษณุปรุ าณะเน้ นย ้าความเป็ นเทพที่มีอิทธิฤทธิ์เหนือบุคคลอันติดตัว
มาแต่กาเนิด แต่ไตรภูมิพระร่วงมุง่ เน้ นความเป็ นเลิศในด้ านคุณธรรมทังที
้ ่เคยสะสมไว้ ในอดีตและ
กระทาในปั จจุบนั
ดังนันเมื
้ ่อพิจารณาถึงลักษณะการกาเนิดของมนุษย์ หรื อกษัตริ ย์ในวรรณกรรมทัง้ 2
เรื่ อง จึงพบว่าคัมภีร์วิษณุปรุ าณะให้ ความสาคัญกับบุคคลโดยเน้ นที่การปฏิบตั ิหน้ าที่ตามวรรณะ
ซึ่งทาให้ บุคคลมีฐานะและหน้ าที่ในสังคมแตกต่างกัน ไตรภูมิพระร่ วงแม้ กล่าวว่ามนุษย์เป็ นผู้มี
กาเนิดจากพรหมผู้สะสมบุญไว้ ในอดีต แต่ก็ให้ ความสาคัญเน้ นย ้าว่ามนุษย์เกิดขึ ้นโดยธรรมชาติ
จากครรภ์มารดา ความแตกต่างของผู้คนจึงอยู่ที่การประพฤติปฏิบตั ิเป็ นสาคัญ การแยกแยะคน
ในสังคมจึงเป็ นเพราะการกระทาดีชวั่ เป็ นหลัก ดังนันความเป็
้
นมนุษย์ในวรรณกรรมทัง้ 2 เรื่ องจึง
แตกต่างกันอย่างชัดเจน การแบ่งกลุ่มของมนุษย์ด้วยคุณธรรมในไตรภูมิพระร่วงเป็ น 4 ประเภท
คือ คนนรก คนเปรต คนเดรัจฉานและคนมนุษย์
107

จึงเป็ นการเสนอความคิดที่ตา่ งจากศาสนา

ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 89 – 90.
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พราหมณ์-ฮินดูซงึ่ แบ่งมนุษย์ออกเป็ น 4 วรรณะคือ กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ และศูทร มนุษย์ใน
ศาสนาพราหมณ์ไม่เท่าเทียมกัน มีระดับสูงต่าตามวรรณะที่เกิด ไตรภูมิพระร่วงกล่าวถึงวรรณะ
ทัง้ 4 เช่นกัน แต่กล่าวเน้ นยา้ ว่าวรรณะทัง้ 4 นัน้ แตกต่างกันเพราะประกอบอาชีพในสังคม
แตกต่างกัน จึงอาจกล่าวได้ ว่าไตรภูมิพระร่ วงกาลังพยายามอธิ บายให้ เห็นว่ามนุษย์ทุกคนใน
สัง คมมี ความเท่าเที ยมกัน แตกต่างกันเพี ยงหน้ าที่ กษัตริ ย์ ใ นคัม ภี ร์วิษณุปุราณะจะเน้ นถึง
การเป็ นผู้ปกครองผู้มีอานาจบารมี มีความเป็ นเทพเจ้ าอยู่ในตนเอง ส่วนกษัตริ ย์ในไตรภูมิพระร่วง
จะเน้ นถึงการเป็ นผู้ปกครองผู้ทรงธรรม ซึ่งอานาจบุญบารมีเกิดจากการปฏิบตั ิตวั ในขณะมีชีวิ ตจน
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ผู้ปกครองกับการเป็ นผู้มีบสญ
ุ หรื อผู้ทรงธรรมเป็ นสาคัญ

ได้ รับการยอมรับยกย่องในสังคม ไตรภูมิพระร่วงจึงมุ่งที่จะแสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
2.2.2.3 การกาเนิดของเทพ

คัมภีร์วิษณุปรุ าณะกล่าวถึงการสร้ าง

ครัง้ ที่ 6 เรี ยกว่า “เทวสรคะ” คือ การสร้ างเทพเจ้ า การสร้ างครัง้ นีพ้ ระพรหมาได้ พิจารณาถึงสิ่งที่
ประกอบด้ วยสัตวะคือความดี จึงทาให้ อรู ธวโสรตะเกิดขึ ้น สัตว์เหล่านี ้เต็มไปด้ วยความสุขและ
ความปี ติซึ่งลักษณะการกล่าวถึงเทพในไตรภูมิพระร่ วงมีลกั ษณะที่คล้ ายคลึงกันคือ เทพเป็ นผู้ที่
ตังอยู
้ ่ในความสุข แต่เทพในไตรภูมิ พระร่ วงนัน้ ความสุขที่ได้ รับมาจากผลแห่งการกระทาดีใน
ขณะที่มีชีวิตอยู่ เมื่อตายไปแล้ วจึงได้ ไปเกิดเป็ นเทพ ได้ รับความสุขในด้ านกามอย่างเต็มที่ การ
กระทาจึงเป็ นส่วนสาคัญที่ไตรภูมิพระร่วงเน้ นย ้าให้ เห็นที่มาของความสุขสบายในสรวงสรรค์ ความ
เป็ นเทพมิใช่ถกู สร้ างขึน้ จากพระพรหมาดังเช่นในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะ แม้ จะกล่าวว่าสร้ างสรรพสิ่ง
ตามผลกรรมก็ตาม
2.2.2.4 การกาเนิดสัตว์

คัมภีร์วิษณุปรุ าณะกล่าวถึงการสร้ าง

“ติรยักโสรตะ” ซึ่งเป็ นการสร้ างครัง้ ที่ 5 สัตว์พวกนี ้คือสัตว์เดรัจฉาน เป็ นพวกที่โง่ ไม่มีความรู้แต่
ถือตัวว่ามีความรู้ และประพฤติในทางที่ผิด

ในไตรภูมิพระร่ วงกล่าวถึงสัตว์เดรัจฉานว่ามีการ

เกิดขึ ้นตามธรรมชาติ เหตุของการเกิดเป็ นสัตว์เดรัจฉานนันเป็
้ นผลจากการกระทากรรมไว้ ในอดีต
จึงต้ องได้ รับผลกรรม ไม่ได้ รับความสุข ถูกกดขี่ข่มเหง สัตว์เดรัจฉานมีสญ
ั ญาเพียง 3 ประการ คือ
กามสัญ ญา อาหารสัญ ญา มรณสัญญา ปราศจากธรรมสัญญา คือ การรู้ จักบุญและธรรม
เดรัจฉานจะไม่สามารถเลี ้ยงตนด้ วยการค้ าขาย ไม่สามารถทาไรไถ่นาได้ ดังนันภาพของสั
้
ตว์
เดรัจฉานในวรรณกรรมทัง้ 2 เรื่ อง จึงมีลกั ษณะที่ไม่ได้ ตงอยู
ั ้ ่ในธรรมเช่นเดียวกัน หากแต่การเกิด
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เป็ นสัตว์เดรัจฉานในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะถูก พระพรหมาสร้ างขึ ้นโดยกาหนดให้ เป็ นไปเพื่อการบูชา
บวงสรวงเป็ นสาคัญ ในขณะที่ไตรภูมิพระร่วงมุ่งแสดงให้ เห็นถึงผลของกรรมชัว่ ที่เคยได้ กระทาไว้
จึงต้ องเกิดมาเป็ นสัตว์เดรัจฉานตามผลกรรมนัน้
แม้ คมั ภีร์วิษณุปรุ าณะจะกล่าวว่ามนุษย์และสิ่งต่างๆ ถูกสร้ างขึ ้นจากพระพรหมา
แต่ก็ระบุไว้ อย่างชัดเจนว่าการสร้ างนันจะสร้
้
างขึ ้นตามกรรม ดังที่กล่าวว่า
ต่อจากนัน้ พระพรหมาาผู้ประเสริ ฐพระผู้สร้ างเป็ นเบื อ้ งต้ น พระองค์ ได้ ทรงสร้ างนัน้ ขึน้
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ซ ้าเล่าย่อมยินดีตอ่ กรรมเหล่
ส านัน้ || 1:5:60

ผู้ใดได้ สร้ างกรรมทัง้ หลายเหล่าใดของสัตว์ทงั ้ หลายในกาลก่ อน ผู้นนั ้ ซึง่ ถูกสร้ างซ ้าแล้ ว
สิ่งที่เกิดจากขึ ้นจากการสร้ างของพระองค์ย่อมได้ รับการเบียดเบียน
และไม่ได้ รับการเบียดเบียน ความอ่อนโยนและความแข็งกระด้ างได้ รับความเป็ นธรรม
และความอยุติธรรม ความจริ งใจและความหลอกลวง
ดังนันพระองค์
้
จงึ ชอบใจต่อการสร้ างของพระองค์ || 1:5:61
และพระผู้สร้ างนัน้ พระองค์ได้ สร้ างสัตว์ให้ มีความหลากหลายแตกต่างกันด้ วยพระองค์เอง
ให้ มีความแตกต่างกันในด้ านการรับรู้ และในขนาดของร่ างกาย || 1:5:62
พระองค์ได้ สร้ างนามและรูปของสัตว์ทงหลายที
ั้
่เกิดจากกรรมให้ ได้ รับการพัฒนาด้ วย
ในลาดับแรกพระองค์ได้ สร้ างนาม รู ป และหน้ าที่ของสัตว์ทงหลายและของเทพทั
ั้
งหลาย
้
ด้ วยอานาจที่ปรากฏในพระเวท || 1:5:63108

แนวความคิดที่เกี่ยวกับการกาเนิดของจักรวาลและสิ่งมีชีวิตทังหลายในวรรณกรรมทั
้
ง้
2 เรื่ องนัน้ ความแตกต่างในเรื่ องการมีผ้ ูสร้ าง และการเกิดขึ ้นเองตามวิวฒ
ั นาการนัน้ นับเป็ นส่วน
สาคัญที่ทาให้ การอธิบายถึงสิ่งต่างๆ แตกต่างกัน เมื่อจักรวาลและสรรพสิ่งถูกสร้ างขึ ้นโดยเทพเจ้ า
เทพเจ้ าจึงมีหน้ าที่ในการจัดการความเป็ นไปของทุกสิ่ง ทังความเป็
้
นไปของจักรวาล และความ
เป็ นไปของมนุษย์ ในขณะที่เมื่อจักรวาลและมนุษย์กาเนิดขึ ้นตามวิวฒ
ั นาการ จักรวาลจึงเป็ นไป
ตามธรรมชาติ มนุษย์สามารถเลือกปฏิบตั ิตามสิ่งที่ตนเองเลือกได้ และรับผลที่เกิดจากการกระทา
108

Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 22.
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นัน้

แนวความคิดเรื่ องการกาเนิดของจักรวาลและสรรพสิ่งจึงเป็ นส่วนสาคัญในการกาหนด

บทบาท หน้ าที่ และความเป็ นไปของสรรพสิ่ง แนวความคิดเรื่ องการกาเนิดของจักรวาลและ
สรรพสิ่งของวรรณกรรมทัง้ 2 เรื่ องแตกต่างกันอย่างชัดเจน หากแต่ในความแตกต่างกันนันพบว่
้
า
มีการอธิบายที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกันในหลายๆ ประการ
2.3 ลักษณะของจักรวาล คัมภีร์วิษณุปุราณะกล่าวถึงจักรวาลว่ามีจานวนมาก
และแต่ละจักรวาลนัน้ จะมี ลักษณะถูกห่อหุ้ม ไปด้ วยเปลือกไข่แห่งพรหมันเหมือนเมล็ดของผล
มะขวิดที่ถกู ห่อหุ้มทุกด้ าน ไข่นนถู
ั ้ กห่อหุ้มไปด้ วยน ้ามากกว่าสิบชัน้ ส่วนที่เป็ นน ้าทังหมดห่
้
อหุ้ม
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ส ได้ ประกฤติเป็ นเหตุแห่งสรรพสิ่งและเป็ นเหตุแห่งไข่ทงหลายซึ
สิ ้นสุดและกาหนดนับประมาณมิ
ั้
่งมี

ภายนอกไปด้ วยไฟ ลม อากาศ มหัต109 และประธานะ110ตังห่
้ อหุ้มมหัตไว้ ประธานะนันไม่
้ มีที่

จานวนหลายพัน หลายแสน หลายโกฏิและหลายร้ อยโกฏิ

คัมภีร์วิษณุปรุ าณะกล่าวไว้ ว่าขนาด

ของพื ้นโลกเท่ากับระยะของแสงที่ส่องไปของพระอาทิตย์และพระจันทร์ ขอบเขตของแผ่นดินมี
ความกว้ างระยะเท่ากับเส้ นรอบวงและขอบเขตของท้ องฟ้ามีระยะเท่ากับความกว้ างของมณฑล
โลก พื ้นที่เหนือจากแผ่นดินขึ ้นไปอันเป็ นสถานที่อยู่ของเทวดาและเทพเจ้ าต่างๆ ซึ่งอยู่เหนือพื ้น
โลกถัดกันขึ ้นไปในอากาศตามลาดับ มี 7 ชัน้ คือ ภูรโลก ภุวรโลก สวรโลก มหรโลก ชนโลก ตโป
โลกและสัตยโลก พื ้นที่เบื ้องล่างมีความลึกลงไปจากผิวโลกประกอบไปด้ วยบาดาลซึ่งอยู่ต่าลงไป
ใต้ พื ้นดิน มีทงหมด
ั้
7 ชัน้ ได้ แก่ อตละ วิตละ นิตละ คภัสตมัต มหาตละ สุตละ และชันปาตาละ
้
ถัดจากบาดาลลงไปจะเป็ นนรกซึ่งตังอยู
้ ่ภายใต้ แผ่นดินและน ้า เมื่อมนุษย์ปฎิบตั ิฌานด้ วยความ
ภักดีตอ่ พระวิษณุผ้ เู ป็ นพระเป็ นเจ้ าสูงสุด ก็จะสามารถบรรลุถึงโมกษะซึ่งเป็ น โลกุตรภูมิได้ สาเร็ จ
จักรวาลในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะซึง่ กล่าวว่ามีลกั ษณะเหมือนไข่ ดังเมล็ดของผลมะขวิด และมีจานวน
มากมายนับไม่ถ้วนนัน้ ดังรูป

109

มหัต แปลว่ายิ่ง ใหญ่ คือ เชือ้ เดิมที่ยิ่ งใหญ่ของประกฤติ ต้ นตอของโลกที่ ประกอบไปด้ วยสิ่งต่างๆ ดู

ฟื น้ ดอกบัว, ปวงปรั ชญาอินเดีย (กรุงเทพฯ: ศยาม, 2545),187.
110

ประธานะเป็ นคาเรี ยกชื่อของประกฤติ อันเนื่องจากเป็ นสิ่งแรกของสากลจักรวาล ประกฤติเป็ นธรรมชาติ

ลึกลับมหัศจรรย์เกิดขึ ้นเอง เป็ นมูลเหตุของโลกและสรรพสิ่ง ดู ฟื น้ ดอกบัว, ปวงปรั ชญาอินเดีย,182.
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ภาพที่ 17 จักรวาลในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะมีลกั ษณะกลมเหมือนผลมะขวิด
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http://www.baanmaha.com/community/thread16110.html

ที่มา: มะขวิด, เข้ าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2558, เข้ าถึงได้ จาก

ภาพที่ 18 ลักษณะของทวีปและมหาสมุทรที่แวดล้ อมเขาเมรุ
ที่มาก: Mount Sumeru, accessed June 25, 2015, available from
http://www.harekrsna.com/sun/editorials/04-13/editorials10050.htm
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ไตรภูมิพระร่วงกล่าวว่าจักรวาลนันมี
้ “อนันตจักวาล” นับไม่ถ้วน แผ่นดินอันเป็ นที่ตงั ้
ของจักรวาลนันถู
้ กรองรับด้ วยลมและน ้า จักรวาลซึ่งมีลกั ษณะกลม มีภูเขาจักรวาลเป็ นที่สดุ แห่ง
แผ่นดินนัน้ สัตว์ทงหลายจะเกิ
ั้
ดวนเวียนอยู่ในภูมิทงั ้ 3 คือ กามภูมิ รูปภูมิ และอรูปภูมิ111 แต่
หากปฎิบตั ฌ
ิ านจนบรรลุก็จะไปถึงยังมหานครนิพพานซึง่ เป็ นภูมิที่ 4 เรี ยกว่า โลกุตรภูมิ จักรวาล
ในไตรภูมิพระร่ วงมี จานวนมากมายนับไม่ถ้วน มีรูปร่ างกลมทรงกระบอกเรี ยงติดต่อกัน โดยมี
ช่องว่างระหว่างจักรวาลอันเป็ นที่ตงของโลกั
ั้
นตนรก จักรวาลในไตรภูมิพระร่วงนันมี
้ ลกั ษณะตรง
กับจักรวาลในพระพุทธศาสนาซึ่งกล่าวว่ามีลกั ษณะเป็ นทรงกระบอก กว้ างเท่ากัน แบ่งเป็ น 3 ชัน้
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กรวาลในไตรภูมิพระร่วงซึ่งกลม
ก
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ส่อำงกันเป็ นอนันตจักรวาล ดังรูป
เป็ นทรงกระบอกเรี ยงต่อเนื
เรี ยงซ้ อนกันขึ ้นไป คือ ชันล่
้ าง ชันกลาง
้
ชันบน
้ 112

ภาพที่ 19 รูปลักษณะภายนอกของจักรวาลในไตรภูมิพระร่วง

เถรวาท”, 196.

111

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 1.

112
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เมื่ อ พิ จ ารณาจากเนื อ้ หาในคัม ภี ร์ วิ ษ ณุปุร าณะและไตรภูมิ พ ระร่ ว งนัน้ จะพบว่า
ลักษณะของจักรวาลในวรรณกรรมทัง้ 2 เรื่ องแตกต่างกัน โดยจักรวาลในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะจะมี
ลัก ษณะภายนอกเหมื อ นไข่ ถูกห่อ หุ้ม ด้ ว ยนา้ และลม ในขณะที่ จัก รวาลในไตรภูมิ พ ระร่ ว งมี
ลักษณะกลมเป็ นรูปทรงกระบอกที่นามาผูกติดกัน ทาให้ อนันตจักรวาลมีช่องว่างตรงกลางระหว่าง
3 จักรวาลซึ่งก็คือ โลกันตนรกที่มืดมิด จักรวาลในไตรภูมิพระร่ วงกล่าวว่าถูกรองรับด้ วยน ้า ลม
และอัช ดากาศ พืน้ ที่สูงขึน้ ไปเหนื ออรู ปพรหมจะเรี ยกว่า อัช ดากาศ 113 เช่นกัน แม้ รูปลักษณะ
ภายนอกของจักรวาลจะแตกต่างกัน แต่ลกั ษณะทางกายภาพภายในของจักรวาลทังในคั
้ มภีร์วิษณุ
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เป็ นชันๆ
้ ขึ ้นไปคล้ ายคลึงส
กัน แบ่งพื ้นที่เป็ น 3 ส่วน โดยมีลกั ษณะเรี ยงลาดับจากพื ้นที่ที่มีศีลธรรม

ปุราณะและไตรภูมิพระร่ วงมีรูปลักษณะการจัด เรี ยงลาดับพื ้นที่หรื อภพภูมิในแนวดิ่ง เรี ยงซ้ อนกัน
น้ อยไปหามาก จากดินแดนที่เต็มไปด้ วยความทุกข์ทรมานเรี ยงสูงขึ ้นไปสู่ดินแดนที่เป็ นความสุข

สงบมากกว่า โครงสร้ างการจัดเรี ยงลาดับพื ้นที่ภายในของจักรวาลในวรรณกรรมทัง้ 2 เรื่ องนัน้
จึงมีลกั ษณะเหมือนกัน แตกต่างกันเพียงรู ปลักษณ์ภายนอกของจักรวาลและรายละเอียดต่างๆ
เท่านัน้
2.4 ส่ วนประกอบของจักรวาล

คัมภีร์วิษณุปรุ าณะและไตรภูมิพระร่วงสามารถ

แบ่งพื ้นที่ของจักรวาลออกเป็ น 3 ส่วนและกล่าวถึงภูมิอนั ประเสริฐสุดไว้ เช่นเดียวกัน แม้ โครงสร้ าง
ของจักรวาลจะคล้ ายคลึงกันแต่ก็มีรายละเอียดในแต่ละพื ้นที่ที่แตกต่างกันไป โดยจะเปรี ยบเทียบ
ให้ เห็นถึงส่วนประกอบชันต่
้ างๆ ของจักรวาลตามสภาพพื ้นที่ ได้ แก่ จักรวาลชันล่
้ าง จักรวาลชัน้
กลาง จักรวาลชันบน
้ และภพภูมิสงู สุด ดังต่อไปนี ้
2.4.1 จักรวาลชัน้ ล่ าง คือ พื ้นที่สว่ นที่อยูใ่ ต้ พื ้นดินลึกลงไปจากผิวโลก
คัมภีร์วิษณุปรุ าณะกล่าวว่าพื ้นที่เบื ้องล่างมีความลึกลงไปจากผิวโลกมีระยะ 70,000 โยชน์ พื ้นที่
เบื ้องล่างของจักรวาลในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะกล่าวว่าแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ บาดาลและนรก ซึง่ ใน
ไตรภูมิ พระร่วงจะเรี ยกพื ้นที่สว่ นนี ้ว่า นรกภูมิ อสุรกายภูมิ และ “นาคพิภพ” ซึง่ เป็ นสัตว์ที่อยูใ่ น
เดรัจฉานภูมิ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 257.
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2.4.1.1. บาดาลหรื อปาตาละ วรรณกรรมทัง้ 2 เรื่ อง กล่าวถึง
บาดาลว่าเป็ นพื ้นที่ที่มีลกั ษณะเหมือนสวรรค์แต่อยู่ใต้ พื ้นดิน เป็ นที่อยู่อาศัยของนาคและอสูรเป็ น
หลัก หากแต่คาอธิบายในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะนันบาดาลจะอยู
้
ถ่ ดั จากพื ้นโลกลงไปมีระยะ 70,000
โยชน์

ในสถานที่เหล่านันมี
้ ทานพ แทตย์ ยักษ์ และสัตว์จาพวกงูใหญ่หลายร้ อยชนิดอาศัยอยู่

มีถึง 7 ชัน้ ได้ แก่ อตละ วิตละ นิตละ ควัสตมัต มหาตละ สุตละและปาตาละ ภายใต้ ดินแดน
ปาตาละจะมีเศษะนาคราชทรงโลกทังหมดเอาไว้
้
เมื่อเศษะนาคราชอ้ าปากก็จะทาให้ มหาสมุทร
และภูเขาสัน่ สะเทือน ดังความว่า
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ส ชาจากเทพทังปวงสถิ
เทพเศษะนันได้
้ รับการบู
้
ตอยู่ใต้ ปาตาละ (บาดาล) ทรงโลกทังหมด
้
เอาไว้ เหมือนกับทรงมงกุฎไว้ || 2:5:20

แม้ แต่เหล่าเทพก็ไม่สามารถเพื่อที่จะอธิบายและเพื่อที่จะรู้ ความแข็งแกร่ ง พลังอานาจ
รู ปที่แท้ จริ งและรู ปลักษณ์ของเทพเศษะนันได้
้ || 2:5:21
ใครจะกล่าวถึงพลังอานาจของเทพเศษะนันผู
้ ้ รองรับแผ่นดินทังเอาไว้
้
ประหนึง่ คล้ องพวงมาลัยที่มีรัศมีงดงามอันเปล่งออกมาจากแก้ วมณีบนพังพาน || 2:5:22
เมื่ออนันตนาคราช (เทพเศษะ) ผู้มีนยั น์ตากลอกกลิ ้งไปด้ วยความมึนเมาอ้ าปาก
ขณะนันแผ่
้ นดินรวมทังมหาสมุ
้
ทรและภูเขาก็สนั่ สะเทือน || 2:5:23114

ในขณะที่ ไ ตรภู มิ พ ระร่ ว งกล่ า วถึ ง ที่ อ ยู่อ าศัย ของพวกนาค เรี ย กว่ า
“นาคพิภพ” ซึ่งจัดอยู่ในติรัจฉานภูมิ โดยกล่าวว่าอยู่ใต้ แผ่นดินที่มนุษย์อยู่ลงไปลึกได้ โยชน์หนึ่ง
8,000 วา ดังที่กล่าวว่า “แต่แผ่นดินอันเราอยูน่ ี ้ลงไปถึงนาคพิภพ อันชื่อว่าติรัจฉานภูมินนั ้ โดยลึก
ได้ โยชน์หนึ่งแล ผิจะนับด้ วยวาได้ 8,000 วาแล”115 นาคพิภพเป็ นสถานที่ที่เป็ นที่ราบเสมอกัน
พื ้นดินเป็ นสีขาวเหมือนแผ่นเงินยวง มีหญ้ าแพรกเขียวงามขึ ้นสูง 3 – 4 นิ ้วมือ ดูสว่างเรื องรองไป
ทั่วแผ่นดิน มี สระบัว ต้ นไม้ ต่างๆ งดงามยิ่ง นาคพิภ พเป็ นที่ อยู่ของฝูง นาค มี ปราสาทแก้ ว
ปราสาทเงิ น และปราสาททองที่ ว่า งกลวงใต้ เ ขาพระหิ ม พานต์ ซึ่ ง กว้ า ง 500 โยชน์ เ ป็ นเมื อ ง
114

Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 121-122.
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ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 53.
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แห่ง นาคราช มี แก้ ว รั ตนะ 7 ประการประดับงดงามเหมือนสวรรค์ชัน้ ดาวดึง ส์ เมื่ อพิจ ารณา
“นาคพิภพ” ในไตรภูมิพระร่ วงก็คือดินแดน “บาดาล” ในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะนัน่ เอง ซึ่งนาคพิภพ
หรื อบาดาลนีเ้ ป็ นพืน้ ที่ ที่มีความงดงามเที ยบเท่ากับสรวงสวรรค์และเป็ นที่อาศัยของพวกนาค
เช่นเดียวกัน นาคราชในไตรภูมิพระร่วงนันจะมี
้
ลกั ษณะเป็ นสัตว์เดรัจฉานทัว่ ไป อาจมีฤทธิ์นฤมิต
ตนได้ เท่านัน้

หากแต่ “เศษะ” นาคราชมีลกั ษณะอันเป็ นเทพโดยกล่าวว่าเป็ นพระรู ปหนึ่งของ

พระวิษณุซงึ่ มีความสาคัญและมีอิทธิพลต่อความเป็ นไปของโลกมากกว่านาคในไตรภูมิพระร่วง
2.4.1.2. อสูรพิภพ พื ้นที่ใต้ พื ้นดินถูกกล่าวถึงในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะและไตรภูมิ
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สสร้ างอสูรจากสะโพก การเกิดจากตมัสคุณนันท้ าให้พวกอสูรมีพลังใน
ของพระพรหมาซึ่งพระองค์
พระร่วงว่าเป็ นที่อยูข่ องพวกอสูรเช่นเดียวกัน คัมภีร์วิษณุปรุ าณะกล่าวไว้ ว่าอสูรเกิดจากตมัสคุณ

เวลากลางคืน ต่างจากเทพที่จะมีเวลาในกลางวัน พวกอสูรเป็ นผู้ที่มีนิสยั ดุร้าย เป็ นผู้ถกู ความโลภ
ครอบงา ปราศจากคุณธรรม และไม่มีสิริมงคล ดังความว่า
เมื่อโลกทัง้ 3 ปราศจากสิริมงคลโดยสิ ้นเชิง (และ) ไม่มีคณ
ุ งามความดีเลย
พวกแทตย์และทานพก็ได้ ดาเนินการใช้ กาลังโจมตีหมูเ่ ทพ || 1:9:32
จากนันพวกแทตย์
้
ผ้ ถู กู ความโลภครอบงา ไม่มีสิริมงคล ปราศจากคุณธรรม
ก็ได้ ทาสงครามกับหมูเ่ ทพผู้ปราศจากสิริมงคล ไม่มีคณ
ุ งามความดี || 1:9:33...
เมื่อดื่มน ้าอมฤตแล้ ว ในขณะนันกองทั
้
พแทตย์ทงหลายถู
ั้
กเทพพลิทาลาย
กระจัดกระจายไป ณ สถานที่ตา่ งๆ และกลับไปยังบาดาล || 1:9:111116

ไตรภูมิพระร่ วงกล่าวว่าพิภพอสูรอยู่ใต้ เขาพระสุเมรุ ราช ใต้ ตีนเขาตรี กูฏซึ่งเป็ น
ก้ อนเส้ ารองรั บ เขาพระสุ เ มรุ จ ะมี แ ผ่ น ดิ น อสู ร พิ ภ พอยู่ ร ะหว่ า งเขานัน้ เมื อ งของอสูร นัน้ มี
ความงดงาม ประสาทประดับตกแต่งด้ วยทองคาและแก้ วสัตตพิธรัตนะคล้ ายกับเมืองไตรตรึ งษา
เช่นกัน พวกอสูรมีฤทธิ์เดช กาลังคล้ ายกับพระอินทร์ หากแต่มีรูปร่างหน้ าตาอัปลักษณ์ไม่งดงาม
บทบาทสาคัญที่คมั ภีร์วิษณุปรุ าณะและไตรภูมิพระร่วงกล่าวถึงไว้ คล้ ายคลึงกัน
คือ เรื่ องของอสูรกลื นพระอาทิตย์ หรื อพระจันทร์ โดยคัม ภี ร์วิษณุปุราณะกล่าวถึง รากษสชื่ อ
116
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“มนฺเทห” (Mandeha) ผู้กลืนกินพระอาทิตย์ โดยกล่าวว่าเมื่อเข้ าสู่สนธยา กลุ่มรากษสผู้ชวั่ ช้ า
นามว่ามันเทหะต่างปรารถนาที่จะกลืนกินดวงอาทิตย์ จากนันการต่
้
อสู้กันระหว่างพระอาทิตย์กับ
รากษสจึงเกิดขึ ้น พราหมณ์ผ้ ปู ระเสริ ฐทังหลายจะประพรมน
้
้าศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งประกอบไปด้ วยอักษร
โอมอันศักดิ์สิทธิ์และสวดอุทิศด้ วยบทสวดคายตรี และด้ วยน ้าอันเปรี ยบเหมือนสายฟ้านันรากษส
้
ผู้ชวั่ ช้ าจึงถูกเผาผลาญ ดังความว่า
และเมื่อย่างเข้ ายามสนธยาอันแสนโหดร้ ายทารุ ณ กลุม่ รากษสผู้ชวั่ ช้ านามว่ามันเทหะ
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ดูกรท่านไมเตรยะ คสาสาปแช่งรากษสเหล่านันถู
้ กทาแล้ วโดยพระประชาบดี
ต่างปรารถนาที่จะกลืนกินดวงอาทิตย์ || 2:8:49

การรอดชีวิตและการตายของรากษสเหล่านันมี
้ อยู่ทกุ ๆ วัน || 2:8:50

จากนั น้ การต่ อ สู้ กั น อย่ า งโหดร้ ายทารุ ณ ยิ่ ง ระหว่ า งดวงอาทิ ต ย์ กั บ รากษสเหล่ า นั น้
จึงบังเกิ ดขึน้ ดูกรท่านมหามุนี จากนัน้ พราหมณ์ ผ้ ูประเสริ ฐทัง้ หลายก็จะประพรมนา้
ศักดิส์ ิทธิ์ || 2:8:51
ซึ่ง ประกอบไปด้ วยอักษรโอมอัน ศัก ดิ์ สิท ธิ์ และที่ ส วดอุทิศด้ วยบทสวดคายตรี ด้ วยน า้
อันเปรี ยบเหมือนสายฟ้า (วัชระ) นัน้ รากษสผู้ชวั่ ช้ าเหล่านันจึ
้ งถูกเผาผลาญ || 2:8:52
การบูชาไฟครัง้ แรกอันมีมนต์ขลังใดที่พราหมณ์อคั นิโหตฤสาธยาย ด้ วยการบูชาไฟครัง้ แรก
นันดวงอาทิ
้
ตย์ที่มีรัศมีพนั แสงจะส่องแสงสว่างไสวเจิดจ้ า || 2:8:53
อักษร โอม มีความหมายว่า พระวิษณุผ้ เู ป็ นเจ้ าเป็ นคัมภีร์ไตรเพท เป็ นเทพเจ้ าแห่งการพูด
ด้ วยการสวดอักษร โอม นัน้ รากษสเหล่านันจึ
้ งถึงความพินาศ || 2:8:54
ดวงอาทิตย์ เป็ นส่วนหนึ่งของพระวิษณุอนั ประเสริ ฐซึ่งมีแสงสว่างเป็ นที่สุด ไม่มีวนั เสื่อม
สลาย ฉะนันการตั
้
งจิ
้ ตถึงอักษร โอม ซึ่งเป็ นอักษรศักดิ์สิทธิ์ จึงเป็ นสิ่งประเสริ ฐ || 2:8:55
จากนัน้ รากษสผู้ชั่วร้ ายมีชื่อว่ามันเทหะซึ่งถูกเผาด้ วยการเปล่งอักษร คือ โอม ที่ถูกเปล่ง
ออกมาแล้ วเป็ นแสงสว่างโดยพวกเขา || 2:8:56117

ลักษณะแนวคิดเรื่ องอสูรกลืนกินพระอาทิตย์ และแพ้ พ่ายด้ วยมนต์นีม้ ี
ความสอดคล้ องกับเรื่ องราวของราหูที่ ปรากฏในไตรภูมิพระร่ วงว่าพญาอสูรชื่อ ราหู ผู้มีกาลัง
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Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 132.
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อานาจแกล้ วกล้ ากว่าพระญาอสูรทังหลาย
้
มีขนาดร่ างกายใหญ่กว่าเทพยดาทังหลายในสวรรค์
้
เมื่ อถึง วันเดือนดับ พระอาทิตย์ และพระจันทร์ ง ดงาม ราหูจะมี ใจริ ษยาจึง ขึน้ ไปเหนื อจอมเขา
ยุคนธร เมื่อพระอาทิตย์พระจันทร์ มาถึงราหูก็จะอมเอาพระอาทิ ตย์และพระจันทร์ เข้ าไปในปาก
บางครัง้ เอานิ ้วมือบังไว้ บางครัง้ เอาไว้ ใต้ คาง บางครัง้ เอาไว้ ใต้ รักแร้ ทาให้ รัศมีของพระอาทิตย์และ
พระจันทร์ ไม่งดงาม เมื่อพระอาทิตย์และพระจันทร์ ระลึกถึงและนมัสการพระพุทธเจ้ า พระพุทธเจ้ า
จึงสั่งให้ ราหูปล่อยพระอาทิตย์และพระจันทร์ ราหูเกรงกลัวต่อคาสัง่ ของพระพุทธเจ้ าจึงปล่อย
พระอาทิตย์และพระจันทร์ ดังเนื ้อความในไตรภูมิพระร่วงกล่าวว่า
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ครัน้ เมื่อวันเดืส
อนเพ็งแลเดือนนันงาม
้
ครัน้ เมื่อวันเดือนดับแลตะวันงาม แลราหูนนมิ
ั้

หนา จะมักเห็นพระอาทิตย์ แลพระจันทร์ อันงามดั่งนัน้ และมันมีใจหิ งสามันจึงขึน้ เหนื อ
จอมเขายุคนั ธรนัน้ แล้ วก็นั่งอยู่ท่าพระอาทิตย์ อนั อยู่ในปราสาทอันสถิตอยู่ในเกวียนทอง
พายทอง...ลางคาบราหูอ้าปากออกเอาพระอาทิต ย์แลพระจันทร์ วบั เข้ าไปไว้ ในปาก ลาง
คาบเอานิว้ มือบังไว้ ลางคาบเอาไว้ ใต้ คาง ลางคาบเอาไว้ ใต้ รักแร้ แลกระทาดัง่ เมื่อนัน้
ไสร้ อันว่ารัศมีพระอาทิตย์ก็ดีพระจันทร์ ก็ดีเศร้ าหมองบ่มิงามได้ เลย แลคนทังหลายว่
้
ามีสุ
ริ ยอังฆาฏแล (จันทรอังฆาฏแล)...แลสุริยเทพบุตรนัน้ ตระหนักตกใจนักหนา ก็ระลึกถึง
พระพุทธเจ้ า ก็นมัสการแก่พระพุทธเจ้ าว่าดังนี ้ ข้ าแต่พระพุทธสัพพัญญูเจ้ า ผู้มีเพียรไสร้
พระองค์ พ้ น จากกิ เลสทัง้ มวล บัดนี ข้ ้ าผู้เป็ นข้ าพระองค์ เจ้ าเกิ ดความทุกข์ มากนัก แล
ลาบากยากเนือ้ แค้ นใจนักหนา จงพระพุทธเจ้ ามาเป็ น(ที่)พึ่งแก่ข้าพเจ้ าบัดนีเ้ ถิด เมื่อดัง่
นัน้ พระโลกวิ ทูร เจ้ า ตรั ส รู้ อาการทัง้ ปวงนัน้ พระสัพ พัญ ญเจ้ า ก็ ท รงพระกรุ ณ าแก่ สุริ ย
เทพบุตร พระพุทธเจ้ าจึงมีพทุ ธฎีกาแก่อสุรินทราหูวา่ ดัง่ นี ้ว่าดูกรราหู อันว่าสุริยเทวบุตรนี ้
ลุแก่สรณาคมน์พระตถาคตผู้บาบัดกิเลสทังมวล
้
แลอสุรินทราหูท่าน (จง) ปล่อยสุริยเทว
บุตรนันเสี
้ ย เพราะว่าพระพุทธเจ้ าทังหลายแต่
้
ก่อน เทียร(ย่อม) อนุเคราะห์แก่โลกทังหลาย
้
แล ดูกรราหู อันว่าพระอาทิตย์ อนั มีรัศมีอนั รุ่ งเรื อง แลบันเทามืดมนอนธการทัง้ หลาย แล
ย่อมเสร็ จในแล ราหูอสุรินทร์ อย่าได้ กลืนพระอาทิตย์ มึงเร่ งปล่อยพระอาทิตย์ ผ้ ูลุแก่ไตร
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สรณาคมน์ ของพระตถาคตนี เ้ สีย เมื่ออสุรินทราหูได้ ยินพุทธบัณฑูรจึงวางพระอาทิ ตย์
เสีย...118

การกล่าวถึงอานาจของอสูรผู้บดบังพระอาทิตย์หรื อพระจันทร์ นอกจาก
จะเป็ นลักษณะของการอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่คล้ ายคลึงกันแล้ ว ยังเป็ นเนื ้อเรื่ องที่ม่งุ
แสดงให้ เห็นอานาจและความศักดิ์สิทธิ์ของผู้นาทางศาสนาของตนที่เป็ นส่วนสาคัญในการทาให้
อสูรเกรงกลัวและทาให้ ปรากฏการณ์ ธรรมชาตินนั ้ คลี่คลายกลับเป็ นปกติได้ ดงั เดิม เนื ้อเรื่ องที่
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คล้ ายคลึงกัน จนอาจเชื่อส
ได้ วา่ น่าจะเป็ นเรื่ องที่ได้ รับอิทธิพลมาจากต้ นกาเนิดเดียวกัน

อธิ บายถึง ปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ โดยอธิ บายว่าเป็ นการกระทาของอสูรจึงเป็ นลักษณะที่
บาดาลซึ่ง เป็ นพืน้ ที่อยู่ใต้ ดินลงไป ถูกกล่าวถึง ว่าเป็ นดินแดนแห่ง อสูร

นาค แทตย์ แม้ บาดาลจะมีความงดงามดัง่ เช่นสวรรค์ แต่ผ้ ทู ี่อาศัยอยู่ในดินแดนนัน้ ก็นับเป็ น
สิ่งมีชีวิตที่ตงอยู
ั ้ ่ในพฤติกรรมที่โหดร้ าย มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนัก ข้ อมูลโดยรวมของบาดาล
ในวรรณกรรมทัง้ 2 เรื่ องจึงมีลกั ษณะที่คล้ ายคลึงกัน แต่แตกต่างกันที่รายละเอียดจานวนชันของ
้
บาดาล และสิ่งที่สาคัญก็คือในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะกล่าวว่า บาดาลนันเป็
้ นที่อยู่ของเศษะนาคราช
ซึ่งเป็ นรูปที่เกิดจากตมัสคุณของพระวิษณุ เศษะนาคราชจะใช้ แก้ วมณีที่พงั พานส่องแสงสว่างทา
ให้ เหล่าอสูรหมดอานาจลง และพ่นเปลวไฟพิษออกมาเมื่อคราวประลัยจักรวาล การกล่าวเช่นนี ้
ในคัม ภี ร์ วิ ษ ณุ ปุร าณะได้ แ สดงให้ เห็ น ว่ า พระวิ ษ ณุ มี อ านาจสู ง สุ ด ในการปกครองควบคุ ม
ความเป็ นไปในชันบาดาลเช่
้
นกัน นาคราชจึงมิใช่สตั ว์เช่นเดียวกับในไตรภูมิพระร่วง หากแต่เป็ น
เทพเจ้ าที่มีความสาคัญซึ่งมนุษย์ต้องให้ การเคารพบูชาในฐานะที่มีอิทธิ พลต่อความเป็ นไปของ
จักรวาล
2.4.1.3. นรก

คัมภีร์วิษณุปรุ าณะและไตรภูมิพระร่วงกล่าวถึงนรก

ไว้ เช่นเดียวกันว่าเป็ นดินแดนที่อยู่ใต้ พื ้นดิน เป็ นพื ้นที่แห่งการชดใช้ กรรมของผู้ที่เคยกระทาชัว่ เมื่อ
ครั ง้ ยัง มี ชี วิ ต พระยมเป็ นผู้ค วบคุม ดู แ ลดิ น แดนแห่ง การลงโทษทัณ ฑ์ นี ้ พระยมจะเป็ นผู้
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ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 69
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พิจารณาตัดสินการกระทาบุญและบาปเพื่อให้ มนุษย์ที่กระทาความดีไปเสวยสุขในสวรรค์ และ
มนุษย์ที่กระทาชัว่ จะได้ รับโทษทัณฑ์ต้องทุกข์ทรมานในนรก ดังความว่า
คนที่ตายไปแล้ วจะถูกจองจาด้ วยบ่วงของทาสแห่งพระยม
จะถูกเฆี่ยนตีด้วยท่อนไม้ จะได้ พบกับลักษณะอันน่าหวาดกลัวของพระยม
และจะได้ เจอหนทางที่น่าหวาดกลัวด้ วย || 6:5:44119
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(ถ้ วนทุก นรก)นันแล
้ สพระญายมราชนั
นทรงธรรมนั
้
กหนา พิงจารณาถ้ อยความอันใดใดแล

แลมีเมืองพระญายมราชนัน้ ใหญ่ นักแล อ้ อมรอบประตูนรก(นัน้ )ทัง้ 4 ประตูนรก

บังคับ โจทย์ แ ลจาเลยนัน้ ด้ วยสัตย์ ซื่ อ แลชอบธรรมทุกอันทุกเมื่อผู้ใดตายย่อมไปไหว้

พระญายมราชก่ อน พระญายมราชจึงถามผู้นัน้ (ว่า)ยังมึงได้ กระท าบุญกระทาบาป
ฉันใด...120

เรื่ องของพระยม (yama) น่าจะเป็ นแนวคิดที่เกิดขึ ้นมาแล้ วตังแต่
้ ในช่วง
สมัยอินโด-อิหร่ าน ดังที่พบว่ามีเนื ้อหาสอดคล้ องกับในคัมภีร์อเวสตะ (Avesta) วรรณคดีโบราณ
ของอิหร่าน คัมภีร์ฤคเวทกล่าวถึงพระยมเป็ นหัวหน้ าของดวงวิญญาณ เป็ นผู้ควบคุมความตาย
พระยมไม่ได้ จัดอยู่ในกลุ่มเทพ เป็ นเพียงผู้ปกครองผู้ที่เสียชีวิต ไปแล้ ว พระยมจะอาศัยอยู่บน
ท้ องฟ้าในสถานที่ที่เป็ นที่อยูข่ องทวยเทพ ความตายนับเป็ นวิถีทางของพระยม โซ่ตรวนผูกข้ อเท้ า
ของพระยมถูกกล่าวว่า เป็ นพันธนาการคู่ขนานไปกับพระวรุ ณะเทพผู้ดูแลรักษากฎระเบียบทาง
ศีลธรรมและกฎของธรรมชาติ นกฮูกและนกพิราบเป็ นผู้ส่งสารของพระยมและจะมีสุนขั ลาย 2
ตัวเป็ นทูตประจาซึ่งจะคอยดูแลควบคุมวิถีทางที่คนตายจะเดินทางไปสมทบกับปิ ตฤ สุนขั ทัง้ 2
ตัวจะคอยเฝ้าดูมนุษย์และเดินทางไปอยูใ่ นท่ามกลางมนุษย์ทงหลายเพื
ั้
่อเป็ นผู้ส่งสารให้ กบั พระยม
พระยมเป็ นปิ ตฤคนแรกและเป็ นบรรพบุรุษ ที่ตายคนที่ 1121 เมื่อพิจารณาเรื่ องราวของพระยมที่
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Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 433.
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ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 24.
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A.A. Macdonell, H. Oldenberg and F. Max Muller, The Golden Book of the Holy Vedas,
(Delhi: Vijay Goel English-Hindi, 2011), 50.
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กล่าวถึงในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะและไตรภูมิพระร่วงก็น่าจะมีรากเหง้ าทางความคิดสืบทอดต่อกันมา
ตัง้ แต่ใ นสมัย พระเวท โดยพระยมในวรรณกรรมทัง้ 2 มี ฐ านะเป็ นผู้ค วบคุม ดวงวิ ญ ญาณ
เช่นเดียวกัน มีลกั ษณะเป็ นผู้ทรงธรรม ที่ร้ ูเห็นการกระทาทุกอย่างของมนุษย์ หากแต่มีรายละเอียด
ที่อธิบายถึงพระยมมากขึ ้น เช่น พระยมเป็ นผู้น่าหวาดกลัวในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะ หรื อ เมืองของ
พระยมในไตรภูมิพระร่วงตังโอบล้
้
อมประตูนรกทัง้ 4 ด้ าน
นรกซึ่งคัมภีร์วิษณุปรุ าณะกล่าวว่าเป็ นสถานที่ที่คนชัว่ ทังหลายย่
้
อมตก
ลงไปอันตังอยู
้ ่ภายใต้ แผ่นดินและนา้ นัน้ คัมภีร์วิษณุปุราณะกล่าวถึงรายชื่อนรกไว้ มีประมาณ
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คัม ภี ร์ วิษณุปุราณะมี ส่วส
นคล้ ายกับมหานรกในพุทธศาสนามากกว่าคัม ภี ร์อื่ นๆ เช่น ตามิ สระ

41 ขุม แต่ให้ รายละเอียดของการกระทาบาปที่เป็ นเหตุทาให้ ตกนรกไว้ 31 ขุม ชื่อของนรกใน
อันธตามิสระ มหาเรารวะ เรารวะ อสิปัตรวนะ กาลสูตรและอวีจี122 นรกในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะจะ

กล่าวถึงการกระทาผิดที่เป็ นสาเหตุให้ ต้องตกนรกนัน้ โดยมิได้ กล่าวถึงสภาพหรื อลักษณะของนรก
แต่ละขุมไว้ แต่กล่าวไว้ รวมๆ ว่าเมื่อมนุษย์ตายไปแล้ วจะต้ องได้ รับทุกข์ทรมานต่างๆ ดังความว่า
เมื่อมนุษย์ทงหลายตายไป
ั้
ความทุกข์มากมายอื่นๆ เหล่านี ้ก็จะมีอีก
ท่านจงฟั งความทุกข์ทงหลายที
ั้
่คนผู้ตายไปแล้ วจะได้ รับในนรกต่อไป || 6:5:43
คนที่ตายไปแล้ วจะถูกจองจาด้ วยบ่วงของทาสแห่งพระยม จะถูกเฆี่ยนตีด้วยท่อนไม้
จะได้ พบกับลักษณะอันน่าหวาดกลัวของพระยม
และจะได้ เจอหนทางที่น่าหวาดกลัวด้ วย || 6:5:44
ดูกรท่านพราหมณ์ ความทุกข์ทรมานในนรกแต่ละขุมซึง่ มีแต่สิ่งน่ากลัวเป็ นต้ นว่าทรายร้ อน
ไฟ เครื่ องจักร สังหารและอาวุธ เป็ นสภาพที่ยากลาบากเหลือทน || 6:5:45
สาหรับบางคนจะถูกตัดด้ วยเลือ่ ย บางคนจะถูกเผาอยู่เบ้ าหลอม
บวกคนจะถูกฟั นด้ วยขวาน และบางคนจะถูกฝั งไว้ ในดิน || 6:5:46
บางคนถูกแขวนไว้ บนเสา บางคนถูกใส่เข้ าไปไว้ ตอ่ หน้ าเสือ (ให้ เสือกิน)
บางคนถูกแร้ งรุ มทึ ้ง บางคนถูกเสือกัดกิน || 6:5:47
122

เถรวาท”, 198.

บารุง ชานาญเรือ,”การศึกษาเปรี ยบเทียบเรื่ องจักรวาลวิทยาในศาสนาไชนะและพระพุทธศาสนา
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บางพวกถูกต้ มอยู่ตรงกลางน ้ามัน บางพวกถูกแช่ไว้ ในโคลนน ้ากรด บางพวกถูกโยนลงมา
จากที่สงู บางพวกถูกซัดออกไปด้ วยเครื่ องยนตร์ สาหรับซัด || 6:5:48
ดูกรท่านพราหมณ์ ทุกข์ทงหลายในนรกมี
ั้
สาเหตุจากบาปซึง่ เป็ นทุกข์ที่สตั ว์นรกทังหลาย
้
จะต้ องได้ รับแน่นอน สัตว์นรกเหล่านันนั
้ บจานวนไม่ได้ || 6:5:49123

ไตรภูมิ พ ระร่ ว งกล่าวถึ ง นรกว่า จะมี ค วามกว้ า งและสูง เท่ากัน เป็ นรู ป
สี่เหลี่ยมจตุรัส พื ้นด้ านล่างมีลกั ษณะเป็ นก้ อนเหล็กแดงและด้ านบนมีฝาปิ ดเป็ นก้ อนเหล็กแดง
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เช่นกัน นรกนันไม่
้ มีที่ว่างเปล่าเต็มไปด้ วยฝูงสัตว์นรกทังหลายอยู
้
่เบียดเสียดกันเต็มนรกนัน้ ไฟ
ทังหลาย
้
ผู้เป็ นยมบาลคือผู้กระทาบุญและบาป เมื่อตายก็ได้ ไปเกิดในนรก 15 วัน แล้ วจึงมาเป็ น
ยมบาล 15 วัน สลับกันจนกว่าจะสิ ้นกรรม
วรรณกรรมทัง้ 2 เรื่ องกล่าวว่านรกมีจ านวนมากนับไม่ถ้วน ในคัม ภี ร์
วิษณุปรุ าณะจะมีเพียงนรกร้ อนที่ตงอยู
ั ้ ่ในจักรวาลเท่านัน้ แต่ในไตรภูมิพระร่วงกล่าวว่ามีทงนรก
ั้
ร้ อนที่อยูใ่ ต้ ชมพูทวีปและนรกเย็นที่อยูน่ อกจักรวาลอันเป็ นดินแดนระหว่างจักรวาลทัง้ 3 ที่เชื่อมต่อ
กัน จานวนนรกที่กล่าวว่ามีมากมายในวรรณกรรมทัง้ 2 นัน้ ในแต่ละขุมจะอธิ บายถึงความ
ประพฤติ อันเป็ นบาปที่กระทาในขณะมีชีวิตซึ่งทาให้ ต้องตกนรกในขุมต่างๆ ไว้ ด้วยเช่นเดียวกัน
คัมภีร์วิษณุปรุ าณะกล่าวว่านรกมีจานวนมากแต่กล่าวถึงรายชื่อไว้ จานวน 28 ขุม ในขณะที่ไตรภูมิ
พระร่วงกล่าวว่ามีนรกขุมใหญ่ 8 ขุม และมีนรกขุมย่อยเรี ยงรายอย่างเป็ นระบบชัดเจนนับไม่ถ้วน
ภาพของนรกในไตรภูมิพระร่วงจึงถูกพรรณนาไว้ อย่างเป็ นระบบ ทังลั
้ กษณะของพื ้นที่ การกระทา
กรรมและผลที่ได้ รับจากการกระทากรรมต่างๆ นรกในไตรภูมิพระร่ วงจึงมีการให้ รายละเอียดที่
ชัดเจนกว่านรกในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะ เมื่อพิจารณาความประพฤติอนั ไม่เหมาะสมที่เป็ นเหตุให้
ต้ อ งตกนรกนัน้ พบทัง้ ความผิ ด จากการประพฤติ ไ ม่ ดี ท างกาย วาจาและใจเช่ น เดี ย วกั น
พฤติกรรมที่พบนันเป็
้ นความผิดสามัญซึ่งเป็ นสากล เช่น การฆ่า การลักทรัพย์ หากแต่ในคัมภีร์
วิษณุปุราณะนัน้ จะพบว่าการไม่เคารพพระเวท คัดค้ านการบูชาบวงสรวง กระทาผิดตามหลัก
วรรณะและอาศรมจะเป็ นเหตุให้ ต้องตกนรกด้ วย ดังความว่า
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สถานะ (นรก) ที่ชื่อว่า ตามิสระ อันธตามิสระ มหาเรารวะ เรารวะ อสิปัตรวนะ โฆระ
กาลสูตร อวีจิ ดังกล่าวมานี ้ได้ รับการกาหนดว่าเป็ นสถานะของผู้ตาหนิคมั ภีร์พระเวท
ผู้กระทาการคัดค้ านการบูชาบวงสรวงผู้ละเลยหลักปฏิบตั ิของตน || 1:6:41-42124
คนทังหลายที
้
่ทาแต่กรรมชัว่ จะได้ รับการตอบสนองถูกเผาผลาญในนรก
เหล่านี ้และอื่นๆ อีก ประมาณหนึง่ ร้ อยขุมและหนึง่ พันขุม || 2:6:30
บาปทังหลายอื
้
่นๆ เหล่านี ้มีนบั พันอย่างฉันใด
คนทังหลายที
้
่ไปเกิดในนรกย่อมได้ เสวยบาปเหล่านันซึ
้ ง่ มีนบั พันฉันนัน้ || 2:6:31
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ส

คนเหล่าใดประกอบกิจผิดหลักวรรณะและหลักอาศรมทังทางกาย
้
วาจา ใจ
125

ดังนัน้ แม้ ว่าวรรณกรรมทัง้ 2 เรื่ องจะกล่าวว่านรกเป็ นที่ที่ลงโทษคน
กระทาชัว่ แต่เหตุแห่งการลงโทษในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะยังคงผูกโยงอยู่กับค่านิยมทางสังคมและ
วัฒนธรรมเป็ นสาคัญยิ่งกว่าข้ อกาหนดในไตรภูมิพระร่วง แสดงให้ เห็นว่า “นรก” ในวรรณกรรมทัง้
2 เรื่ องถูกสร้ างขึน้ ให้ เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม คัมภีร์วิษณุ
ปุราณะควบคุม ให้ คนตัง้ อยู่ในศีลธรรมอันดี รวมทัง้ ปฏิ บัติตามหลักวรรณะและอาศรม อี กทัง้
ค่านิยมในสังคม ในขณะที่ไตรภูมิพระร่วงมุ่งเน้ นให้ คนประพฤติให้ ถกู ต้ องตามศีลธรรมและยึดมัน่
ในพระธรรมคาสัง่ สอนเป็ นสาคัญ ดังนันคั
้ มภีร์วิษณุปรุ าณะและไตรภูมิพระร่วงจึงสร้ างภาพนรก
ขึ ้นมาเพื่อเป็ นสถานที่ควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม ให้ เกรงกลัวต่อการทาผิดต่อค่านิยมและ
หลักศีลธรรมของสังคมในลักษณะเดียวกัน หากข้ อห้ ามหรื อความผิดอันเป็ นเหตุให้ ต้องรับโทษนัน้
แตกต่างกันไปตามหลักของศาสนาทัง้ 2 ศาสนา
จิ ตรกร (chitaka) กล่าวว่า พุทธศาสนายื ม แนวคิดเกี่ ยวกับชนิดและ
รู ปแบบการลงโทษในนรกมาจากคัมภี ร์หรื อแหล่งข้ อมูลที่มีอยู่ก่อน เช่น คัมภี ร์ปรุ าณะเพราะมี
แนวคิ ด หลายอย่ า งเหมื อ นกั น 126 สมเด็ จ พระมหาสมณเจ้ ากรมพระยาวชิ ร ญาณวโรรส
ทรงสันนิษฐานว่านรกของพุทธศาสนากับนรกในศาสนาพราหมณ์มีเค้ าเป็ นอันเดียวกัน ต่างได้ มา
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จากต้ นกาเนิดเดียวกัน หรื อถ่ายอย่างกันมา เป็ นแต่ยกั เยื ้องให้ เหมาะแก่ลทั ธิของตน 127 นรกใน
คัม ภี ร์วิษ ณุปุร าณะและไตรภูมิ พ ระร่ วงมี ลักษณะคล้ ายกัน

คื อ พื น้ ที่ แ ห่ง การลงทัณ ฑ์ ที่ อ ยู่

ใต้ แผ่นดิน เป็ นที่คมุ ขังผู้กระทาบาป ซึง่ ล้ วนแล้ วแต่เป็ นนรกที่น่ากลัวในอาณาจักรของพระยม แต่
มีจานวนและชื่อของนรกแตกต่างกัน มีชื่อนรกที่คล้ ายคลึงกัน คือ เรารวนรก ไวตรณินรก กาล
สูตรนรกและอวิจีนรก แต่ก็อธิบายถึงสาเหตุแห่งการต้ องตกนรกขุมดังกล่าวต่างกันไป
3.2 จักรวาลชัน้ กลาง
จักรวาลชัน้ กลางเป็ นพืน้ แผ่นดินซึ่งเป็ นที่อาศัยของสัตว์เดรัจฉานต่างๆ และมนุษย์
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โดยคัมภีร์วิษณุปรุ าณะและไตรภูมิพระร่วงได้ กล่าวถึงพื ้นที่จกั รวาลชันกลางซึ
้
่งเป็ นแผ่นดินที่อาศัย
3.2.1. ปิ ตฤหรือเปรต

คัมภีร์วิษณุปรุ าณะกล่าวว่าปิ ตฤ เป็ น 1 ใน 4 สิ่งซึง่ ประกอบด้ วย เทพ อสูร ปิ ตฤ
และมนุษย์ ที่ เ รี ยกว่า “อัมภะ” ซึ่ง พระพรหมาได้ สร้ างขึน้ แล้ วเพิ่ม อาตมันของพระองค์ไว้ ด้วย
โดยปิ ตฤนัน้ เกิดขึน้ จากสัตวะคุณของพระพรหมาจะมีพลัง อยู่ในช่วงเวลาระหว่างกลางวันและ
กลางคืน เป็ นวิญญาณบรรพบุรุษที่มนุษย์ควรจะให้ เครื่ องสังเวยเมื่อถึงช่วงเวลาวิษุวัตอันเป็ น
ช่วงเวลาศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกัน คัมภีร์วิษณุปรุ าณะกล่าวว่าเส้ นทางเดินของพวกปิ ตฤจะอยู่ที่ทาง
ตอนเหนือของภูเขาอคัสตยะ ทางใต้ ของภูเขาอชวิถิ และด้ านนอกไวศวานรบถซึ่ งจะเป็ นทางที่
สัญจรของพวกปิ ตฤ ดังความว่า
ในเวลานันนั
้ น่ เอง ช่วงเวลานี ้ชื่อว่า วิษุวตั (จุดราตรี เสมอภาค คือจุดที่โลกมีเวลากลางวัน
และกลางคืนเท่ากัน) กล่าวกันว่าเป็ นช่วงเวลาศักดิส์ ิทธิ์ ในเวลานันเหล่
้ าคนดีควรให้
เครื่ องสังเวย (ทาน) แด่ทวยเทพ || 2:8:78
แด่พราหมณ์และบรรพบุรุษทังหลาย
้
นี ้แหละเป็ นหลักการเบื ้องต้ นที่เกี่ยวกับการให้
อนึง่ คนที่ให้ ทานแล้ วได้ ชื่อว่าทาหน้ าที่ที่ควรทาแล้ วในช่วงเวลาวิษุวตั || 2:8:79...
ทางตอนเหนือของเขาอคัสตยะ ทางใต้ ของเขาอชวีถิ และด้ านนอกไวศวานรบถ
127
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มีทางซึง่ เป็ นที่สญ
ั จรของพวกปิ ตฤ || 2:8:85128

บ ารุ ง ช านาญเรื อ ได้ เ สนอความคิ ด ไว้ ว่า ปิ ตฤโลกของพราหมณ์ น่ า จะหมายถึ ง
ปิ ตติวิสยั หรื อเปรตในพระพุทธศาสนา โดยคาว่า “ปิ ตติ” ตรงกับคาว่า “ปิ ตฤ” คติเรื่ องปิ ตติวิสยั ที่
กล่าวว่าเป็ นพวกเดียวกับเปรต ผอมโซ รูปร่างไม่สมประกอบ ทังน่
้ ากลัวและน่าสงสารนัน้ ถูกกล่าว
ว่าอาจเป็ นไปด้ วยเจตนาจะเหยียดบรรพบุรุษของพวกพราหมณ์ 129

เมื่อพิจารณารายละเอียด

เกี่ยวกับปิ ตฤในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะพบว่า ปิ ตฤเป็ นวิญญาณบรรพบุรุษที่อยู่บนสวรรค์ พระพรหมา
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วิญญาณในลักษณะที่น่าสกลัวและต้ องทนทุกข์ทรมานเช่นเดียวกับเปรตในไตรภูมิพระร่ วง ปิ ตฤใน
สร้ างขึน้ จากสัต ตวคุณ คื อ ความดี ดัง นัน้ ปิ ตฤแม้ จ ะหมายถึ ง วิ ญ ญาณบรรพบุร ษแต่ก็ มิ ใ ช่
คัมภีร์วิษณุปรุ าณะและเปรตในไตรภูมิพระร่วงจึงมีลกั ษณะที่เหมือนกันเพียงอย่างเดียวคือเป็ นดวง
วิ ญ ญาณ ไตรภู มิ พ ระร่ ว งกล่า วว่ า พวกเปรตอาศัย อยู่ทั่ว ไปในโลกมนุษ ย์ เ ช่น เดี ย วกับ สัต ว์
เดรัจฉาน เช่น ตามป่ า ตามเขา รอบๆ เมือง โดยมีภูมิซ้อนกันอยู่กบั มนุษย์ สัตว์อนั เกิดในเปรตภูมิ
อาศัยอยูร่ อบเมืองราชคฤห์มีจานวนมากมาย เรี ยกว่า “เปรตยมโลก” ภาพของเปรตภูมิที่กล่าวไว้
ในไตรภูมิพระร่วงนันแสดงให้
้
เห็นชีวิตหลังความตายของมนุษย์ แสดงให้ เห็นถึงผลจากการกระทา
บาปกรรมต่างๆ ในขณะมีชีวิตที่ส่งผลให้ ไปเกิดในเปรตภูมิและได้ รับความทุกข์ทรมานในลักษณะ
ต่างๆ กันไปตามบาปที่เคยกระทาไว้ โดยส่วนใหญ่จะเป็ นทุกข์ทรมานที่เกิดจากร่างกายของตนเอง
ตามกรรมที่ได้ เคยกระทาไว้ แต่ในเปรตภูมิก็มิได้ แสดงให้ เห็นความทุกข์ทรมานจากผลของการ
กระทาบาปในขณะมีชีวิตเท่านัน้ ไตรภูมิพระร่ วงยังได้ แสดงให้ เห็นถึงผลของการกระทาบุญที่
เปรตต่างๆ เคยกระทาไว้ ในขณะมีชีวิตด้ วย ภาพของเปรตภูมิจึงแสดงให้ เห็นผลของการกระทา
บาปทาให้ ได้ รับความทุกข์ทรมานแสนสาหัสดังตกนรก แต่ผลการกระทาบุญก็ทาให้ ได้ รับความสุข
สบายคล้ ายอยู่บนสวรรค์ เปรตภูมิจึงเป็ นการเน้ นย ้าผลของการกระทาในขณะมีชีวิตที่จะส่งผล
เมื่อตายไปแล้ ว โดยไตรภูมิพระร่ วงยกการกระทาบาปต่างๆ นามาใช้ กล่าวอ้ างเพื่อบอกถึงผลที่
ต้ องได้ รับทุกข์ทรมานไปเกิดเป็ นเปรตไว้ อย่างชัดเจน ดังนัน้ “ปิ ตฤ”ในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะและ

เถรวาท”, 222.

128

Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 134-135.
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บารุง ชานาญเรือ,”การศึกษาเปรี ยบเทียบเรื่ องจักรวาลวิทยาในศาสนาไชนะและพระพุทธศาสนา

383

“เปรต” ในไตรภูมิพระร่วงอาจจะมีพฒ
ั นาการมาจากจุดเริ่ มต้ นเดียวกัน แต่ถกู อธิบายขยายความ
จนมีลกั ษณะและรายละเอียดที่แตกต่างกัน
3.2.2 สัตว์ เดรัจฉาน
เดรัจฉานนันในคั
้
มภี ร์วิษณุปรุ าณะเรี ยกว่า “ติรยักโสรตะ” แปลว่าดาเนินไปตาม
ขวาง130 โดยเรี ยกชื่อตามลักษณะการดาเนินไปของสัตว์ สัตว์เดรัจฉานจะเป็ นพวกที่ไม่มีความรู้ โง่
เขลา แต่ถือตัวว่ามีความรู้ และประพฤติในทางที่ผิด ดังความว่า
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เพราะการดาเนินไปของสั
ส ตว์เดรัจฉานนัน้ ดังนันจึ้ งถูกเรียากว่งา ติรยักโสรตะ || 1:5:9
เมื่อพระองค์กาลังเพ่งพิจารณา ติรยกโสรตะ(สัตว์เดรัจฉาน) ก็เกิดขึ ้น

สัตว์เดรัจฉานนี ้ถูกเรี ยกว่า ปศุ (สัตว์) เป็ นต้ น เพราะความโง่และความไม่ร้ ู สัตว์เดรัจฉาน
เหล่านัน้ ไม่มีความรู้ ถือตัวว่ามีความรู้ และประพฤติในทางที่ผิด || 1:5:10131

“ติรยักโสรตะ” ซึง่ ตรงกับการเรี ยกชื่อในไตรภูมิพระร่วงว่า “ติรัจฉาน” แปลว่าสัตว์ที่เจริ ญ
โดยขวาง กล่าวว่าสัตว์เดรัจฉาน132 “เทียรย่อมเดินไปมาแลคว่าอกลงเบื ้องต่า ” 133 วรรณกรรมทัง้
2 เรื่ องนีน้ อกจากจะเรี ยกชื่อสัตว์ตามลักษณะการเดินเช่นเดียวกันแล้ ว ยังกล่าวไว้ คล้ ายกันว่า
สัตว์เดรัจฉานเป็ นสัตว์ที่ไม่มีความรู้ ประพฤติในทางที่ผิด ลักษณะเช่นเดียวกับที่ไตรภูมิพระร่วง
กล่า วว่า สัต ว์ เ ดรั จ ฉานเป็ นสัต ว์ ที่ ป ราศจากธรรมสัญ ญาคื อ การไม่ร้ ู จัก บุญ จัก ธรรม แม้ สัต ว์
เดรัจฉานในไตรภูมิพระร่วงจะปราศจากธรรมสัญญา แต่ไตรภูมิพระร่วงก็ให้ ความสาคัญกับชีวิต
สัตว์เดรัจฉานด้ วยการสอนให้ มนุษย์ตงอยู
ั ้ ใ่ นธรรม ไม่เบียดเบียน ทาร้ าย เพราะหากมนุษย์ฆ่าสัตว์
เบียดเบียน และทาร้ ายย่อมจะต้ องชดใช้ กรรมจากการกระทานันเช่
้ นกัน ดังความว่า
อันว่าติรัจฉานนี ้แลจะมีธรรมสัญญานันหาบ่
้
มิได้ มากนักหนาแลอันว่าธรรมสัญญานันรู
้ ้ จกั
บุญจักธรรม เลือกติรัจฉาน(นัน)จะรู
้
้ จักบุญจักธรรมไสร้ อันว่าเป็ นติรัจฉานนัน้ บ่ห่อนจะ
130

Monier Monier Williams, Sanskrit – English Dictionary, 447.
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Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa , 15.
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ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, 466.
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ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 45.

384

เลี ้ยงตนด้ วยค้ าแลขาย แลทาไร่ ไถนาเลี ้ยงชีวิตหาบ่มิได้ ...ฝูงติรัจฉานนัน้ ย่อมฆ่าสิงสัตว์
อันรู้ ติงมาเลี ้ยงตนรอดชัว่ ตนเขา เมื่อเขาตายไปแล เขาย่อมไปเกิดในจตุราบายไสร้ เลือก
แลนักจึงสัตว์จะได้ เกิดเมืองฟ้าไสร้ ...134

หากแต่ในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะสัตว์เดรัจฉานซึง่ พระพรหมาสร้ างขึ ้นมานันเพื
้ ่อใช้ ในการบูชา
บวงสรวงเป็ นสาคัญ ดังนันการปฏิ
้
บตั ิต่อสัตว์ในฐานะเป็ นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกันจึงน่าจะแตกต่าง
จากสิ่งที่กล่าวไว้ ในไตรภูมิพระร่วง จึงอาจเป็ นเหตุผลที่มนุษย์สามารถใช้ สตั ว์ เป็ นเครื่ องบวงสรวง
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สังเวยได้ แม้ วา่ จะต้ องฆ่าสัตว์ก็ตาม หากยึดถือตามหลักปฏิบตั ใิ นคัมภีร์วิษณุปรุ าณะ
3.2.3

ความสาคัญมากเพราะเป็ นที่อยูข่ องมนุษย์ เป็ นภูมิที่สาคัญในฐานะเป็ นศูนย์กลางระหว่างทุคติภูมิ
และสุคติภูมิ เป็ นดินแดนที่มนุษย์จะเลือกกระทากรรมเพื่อให้ ได้ ไปเกิดในภพภูมิต่าหรื อไปเกิดใน

สุคติภูมิ หรื อโลกุตรภูมิซึ่งนับเป็ นเป้าหมายสูงสุดในการดาเนินชีวิต คัมภี ร์วิษณุปุราณะและ
ไตรภูมิพระร่ วงได้ กล่าวถึงลักษณะทางกายภาพของจักรวาลชันกลางซึ
้
่งเป็ นที่อาศัยของมนุษย์ไว้
เช่นเดียวกัน เมื่อพิจารณาแล้ วพบว่ามีโครงสร้ างที่คล้ ายคลึงกัน คือพื ้นที่ทงหมดนั
ั้
นจะมี
้
เขาเมรุ
หรื อเขาพระสุเมรุ ซึ่งเป็ นภูเขาทองเป็ นศูนย์กลาง มีลกั ษณะพื ้นที่จดั เรี ยงลาดับเป็ นวงกลมซ้ อนๆ
กันไป รายล้ อมด้ วยภูเ ขา มหาสมุทรและทวี ป แต่จ านวนทวี ป สถานที่ ตงั ้ ลักษณะของพื น้ ที่
รวมทัง้ รายละเอี ย ดต่า งๆ นัน้ จะมี ลัก ษณะที่ แ ตกต่า งกัน ไป กล่ า วคื อ จัก รวาลในส่ว นที่ เ ป็ น
มนุษยโลกนัน้ คัมภีร์วิษณุปรุ าณะกล่าวว่า ภูเขาเมรุเป็ นศูนย์กลางของทวีปทังหมดถู
้
กล้ อมรอบ
ด้ วยทวีปทัง้ 7 และมหาสมุทรทัง้ 7 เรี ยงสลับกันไป ทวีปทัง้ 7 ได้ แก่ ชมพูทวีป

ปลักษทวีป

ศาลมลิทวีป กุศทวีป เกราญจทวีป ศากทวีป และปุษกรทวีป มหาสมุทรทัง้ 7 จะล้ อมรอบทวีป
แต่ละทวีปสลับกันไป คือ ลวณะ อิกษุ สุรา สรปิ ทธิ ทุคธะ และชละ ทวีปและมหาสมุทรต่างๆ
มีภูเขาโลกาโลกะเป็ นกาแพงสูงล้ อมรอบจักรวาลทังหมด
้
โดยในบรรดาทวีปทังหลาย
้
ทวีปแต่ละ
ทวีปก็มีขนาดเป็ นสองเท่าของกันและกัน เหมือนกับภูเขาทังหลายที
้
่มีขนาดเป็ นสองเท่าของกันและ
กัน135 โดยมีลกั ษณะดังรูป
134

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 45-46.
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Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa , 17.
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ภาพที่ 20 รู ปลักษณะแผ่ นดินในจักรวาลชัน้ กลาง
ไตรภูมิพระร่ วงกล่าวว่ามนุษยโลกมี เขาพระสุเมรุราชเป็ นศูนย์กลางจักรวาล ภูเขา
พระสุเ มรุ จ ะถูกล้ อ มรอบด้ ว ยแม่นา้ สี ทันดรสลับกับภูเขาทัง้ 7 ลูก หรื อสัตบริ ภัณฑ์ โดยแม่น า้
สีทนั ดรและสัตบริ ภัณฑ์ทงหมดนั
ั้
นจะมี
้
ขนาดเล็กลดลัน่ เป็ นครึ่ งหนึ่งของกันและกัน สัตบริ ภัณฑ์

386

ทังหมด
้
ได้ แก่ เขายุคนั ธร อิสินธร กรวิก สุทสั นะ เนมินทร วินนั ตกะและอัสสกรรณ ดินแดน
นอกเขาอัสสกรรณนันจะเป็
้
นมหาสมุทรซึง่ มีแผ่นดินใหญ่อยู่ 4 ด้ าน และในมหาสมุทรนันมี
้ แผ่นดิน
เล็ ก อยู่ร อบจ านวน 2,000 ดิน แดนทัง้ หมดจะมี เ ขาจัก รวาลเป็ นกาแพงล้ อ มรอบน า้ ทัง้ หมด
ซึง่ นับเป็ นที่สดุ แดนของจักรวาล ดังรูป
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อุตตรกุรุทวีป

อมรโคยานทวีป

เขาพระสุเมรุ
และสัตตบริภัณฑ์

บูรพวิเทหทวิป
ภูเขาจักรวาล

ชมพูทวีป

ลักษณะจักรวาลในไตรภูมิพระร่ วง
ภาพที่ 21 ลักษณะจักรวาลชันกลางในไตรภู
้
มิพระร่วง
ลัก ษณะของจัก รวาลชัน้ กลางหรื อ โลกในวรรณกรรมทัง้ สองเรื่ อ งนัน้ มี โ ครงสร้ าง
โดยรวมที่คล้ ายคลึงกัน คือเป็ นแผ่นดินที่มีลกั ษณะเป็ นวงกลมแบน โดยมีเขาเมรุหรื อเขาพระสุเมรุ
เป็ นจุดศูนย์กลางของโลกหรื อพื ้นที่ในจักรวาลชันกลาง
้
วรรณกรรมทัง้ 2 เรื่ องกล่าวไว้ เหมือนกันว่า
ภูเขาเมรุหรื อภูเขาพระสุเมรุซงึ่ มีลกั ษณะเป็ นทรงกลมเป็ นเสาหลักของจักรวาล เป็ นภูเขาที่เชื่อมต่อ
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ระหว่างดินแดนต่างๆ ในจักรวาล เมื่อพิจารณาดูแล้ วภูเขาเมรุ และภูเขาพระสุเมรุ มีลักษณะถูก
ห่อหุ้มไว้ ด้วยภูเขาทังหลายเหมื
้
อนกลีบที่ห้ มุ ห่อดอกบัวดังที่กล่าวไว้ ในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะ ภูเขา
เมรุในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะหรื อเขาพระสุเมรุในไตรภูมิพระร่วงมีลกั ษณะที่แตกต่างกันก็คือ ภูเขาเมรุ
จะตังอยู
้ ่ตรงกลางของชมพูทวีปซึ่งล้ อมรอบด้ วยทวีปทัง้ 7 ซึ่งจะมีขนาดใหญ่เป็ น 2 เท่าของกันไป
เรื่ อยๆ ส่วนภูเขาพระสุเมรุในไตรภูมิพระร่ วงจะถูกล้ อมรอบด้ วยภูเขาสัตบริ ภัณฑ์ซึ่งมีความสูง
ลดลัน่ กันไปมีขนาดเป็ นครึ่งหนึ่งของกันและกัน และตังอยู
้ ่ตรงกลางทวีปใหญ่ทงั ้ 4 ทวีปที่ตงราย
ั้
รอบทัง้ 4 ทิศ ภูเขาเมรุ และภูเขาสุเมรุกล่าวว่ามีความสูงเท่ากัน คือ 84,000 โยชน์ แต่มีความ
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ส ทิศทัง้ 8 และในทิศเฉียงทังหลายรอบเมื
นันมี
้ เมืองใหญ่ชื่อว่า “พรหมณะ”
้
องพรหมณะเป็ นเมือง

กว้ างและความลึกไม่เท่ากัน คัมภีร์วิษณุปรุ าณะกล่าวว่าบนยอดเขาเมรุซึ่งนับว่าเป็ นแดนสวรรค์
ของท้ าวโลกบาลทังหลายมี
้
พระอินทร์ เป็ นต้ น ดังความว่า

ดูกรท่านไมเตรยะ บนยอดเขาพระสุเมรุ ซงึ่ นับว่าแดนสวรรค์ มีเมืองใหญ่ ชื่อว่าพรหมณะซึง่
มีขนาดกว้ างถึงหนึง่ หมื่นสี่พนั โยชน์ || 2:2:31
ในทิศทัง้ 8 และในทิศเฉี ยงทังหลายรอบเมื
้
องใหญ่ชื่อพรหมณะนัน้ มีเมืองที่งดงามของ
ท้ าวโลกบาลทังหลายมี
้
พระอินทร์ เป็ นต้ น || 2:2:32136

ไตรภูมิพ ระร่ วงกล่าวว่าเหนือจอมเขาพระสุเมรุ ราชเป็ นสวรรค์ชื่ อว่าดาวดึงษา มี
ไพชยนตปราสาทอยู่กลางเมืองนครตรัยตรึงศ์อนั เป็ นเมืองของพระอินทร์ ผ้ เู ป็ นพระยาแก่เทพยดา
ทังหลาย
้
เป็ นเมืองที่งดงาม เต็มพร้ อมไปด้ วยความสุขต่างๆ มากมาย ดังความว่า
ดาวดึงษานันตั
้ งอยู
้ ่เหนือจอมเขาพระสิเนรุ ราชบรรพตอันปรากฏเป็ นเมืองพระอินทร์
ผู้เป็ นพระญาแก่เทพยดาทัง้ หลาย ในยอดเขาพระสิเนรุ ราชนัน้ เป็ นเมืองของพระอินทร์
โดยกว้ างคณนาไว้ ได้ 8,000,000 วา มีปรางค์ปราสาทแก้ วเฉพาะซึง่ จอมเขาพระสิเนรุ ราช
บรรพต แลมีที่เล่นที่ หัวสนุกนักหนาโสด แต่ประตูเมืองหลวงฝ่ ายตะวันออกเมืองแห่ง
สมเด็จอัมริ นทราธิ ราช ไปถึงประตูเมืองฝ่ ายตะวันตกโดยไกลได้ 8,000,000 วาแล แต่
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ประตูฝ่ายข้ างทักษิ ณทิ ศไปถึงประตูฝ่ ายข้ างอุดรทิ ศเมืองพระอิน ทร์ เจ้ านัน้ โดยไกลได้
8,000,000 วา แล แต่ป ระตูฝ่ ายข้ างทัก ษิ ณ ทิ ศไปถึงประตูฝ่ ายข้ างอุด รทิ ศเมืองพระ
อินทร์ เจ้ านัน้ โดยไกลได้ 8,000,000 วา มีกาแพงแก้ วล้ อมรอบ มีประตูรอบนัน้ ได้ 1,000
หนึง่ แลมียอดปราสาทอันมุงเหนือประตูนนทุ
ั ้ กประตู เทียรย่อมทอง แล้ วประดับด้ วยแก้ ว
ทัง้ 7 ประการ...137

ส่วนพื ้นที่ใต้ เขาพระเมรุ ในคัมภี ร์วิษณุปุราณะเป็ นบาดาล 7 ชัน้ ซึ่งเป็ นดินแดนของ
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ำ รพิภพ นอกจากนันใต้้ พื ้นดิลนยัางมีงนาคพิภพและนรกอีกด้วย
ตีนเขาพระสุเมรุราชนันเป็
้ สนอสู

พวกอสูร รวมทังนรกต่
้
างๆ คล้ ายกับในไตรภูมิพระร่วงที่กล่าวว่าใต้ ตีนเขาตรี กฏู ซึ่งเป็ นก้ อนเส้ ารอง
ดังนัน้

จึงอาจกล่าวได้ วา่ พื ้นที่ซงึ่ เป็ นดินแดนเหนือเขาพระสุเมรุในวรรณกรรมทัง้ 2 เรื่ องมีความเชื่อว่าเป็ น
ดินแดนสวรรค์ เป็ นเมืองศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกัน แม้ จะเป็ นดินแดนของเทพเจ้ าที่แตกต่างกันก็ตาม
แต่พืน้ ที่ใต้ พืน้ ดินจะเป็ นที่ของผู้มีคุณธรรมต่ากว่า และเป็ นสถานที่แห่งการทรมานผู้กระทาชั่ว

หลังจากที่เสียชีวิตไปแล้ ว
เมืองต่างๆ ที่อยู่รายล้ อมภูเขาเมรุ ในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะ คือ ทางทิศใต้ ของเขาเมรุ มี
เมืองภารตะ เมืองกิมปุรุษะและเมืองหริวรษะ ทางทิศเหนือของเขาเมรุมีเมืองชื่อ เมืองรัมยกะ เมือง
หิรัณมยะและเมืองอุตตรกุรุ ทางทิศตะวันออกมีเมืองภัทราศวะ และทางทิศตะวันตกมีเมืองเกตุ
มาลา เมืองที่รายล้ อมเขาเมรุมีลกั ษณะที่สมั พันธ์กบั ลักษณะการตังอยู
้ ข่ องทวีปทัง้ 4 ใน ไตรภูมิ
พระร่ วง คือ อุตตรกุรุทวีป อมรโคยานทวีป ชมพูทวีปและบุพพวิเทหะทวีป กล่าวคือ พื ้นที่เหนือ
เขาเมรุหรื อเขาพระสุเมรุซึ่งเป็ นจุดศูนย์กลาง คือเมืองอุตตรกุรุในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะซึ่งสอดคล้ อง
กับอุตตรกุรุทวี ปในไตรภูมิพ ระร่ วง คัมภี ร์วิษณุปุราณะให้ ความสาคัญกับเมื องภารตะและมี
รายละเอียดที่น่าเชื่อว่าคือดินแดนของประเทศอินเดียในปั จจุบนั ชมพูทวีปในพุทธศาสนากล่าว
ว่ามีสณ
ั ฐานเหมือนเกวียนซึ่งคล้ ายกับดินแดนภารตะมาก ทาให้ เข้ าใจได้ ว่าชมพูทวีปใน พุทธ
ศาสนาก็คือดินแดนภารตะ ซึ่งสอดคล้ องกับความเชื่อในสมัยหลังที่ กล่าวว่าดินแดนภารตะและ
ชมพูทวีปก็คือ ประเทศอินเดีย ดังนันจึ
้ งน่าจะเป็ นไปได้ ว่าความคิดเรื่ องลักษณะที่ตงของทวี
ั้
ปใน
พุทธศาสนาน่าจะถูกปรับเปลี่ยนและเชื่อมโยงจากเมืองภารตะที่ตงอยู
ั ้ ่ทางใต้ ของเขาเมรุดงั ที่กล่าว
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ไว้ ในคัม ภี ร์วิษณุปุราณะมาเป็ นชมพูทวี ปตามแนวความคิดที่ ไ ตรภูมิ พ ระร่ วงรั บมาจากคัม ภี ร์
พระพุทธศาสนา ส่วนอีก 3 ทวีปเมื่อพิจารณาจากชื่อและตาแหน่งที่ตงก็
ั ้ น่าจะเป็ นดินแดนที่ตงอยู
ั้ ่
ในเขตวิเทหะทัง้ หมด บุพพวิเทหทวีป คือ ปูรวววิเทหะ อุตตรกุรุทวีป คือดินแดนอุตตรกุรุ และ
อมรโคยานทวีป ก็น่าจะได้ แก่ อปรวิเทหะ แม้ พยางค์หลังของชื่อจะต่างไปบ้ าง แต่ตาแหน่งที่ตงั ้
ก็ตรงกัน สิกดาร์ (sikdar) กล่าวว่า การแบ่งจักรวาลชันกลางออกเป็
้
น 4 ทวีป คือ ชมพูทวีป
บูรพวิเทหทวีป อมรโคยานทวีปและอุตตรกุรุทวีปมีขึ ้นในสมัยหลัง ในคัมภีร์พรหมาณฑปุราณะก็
แบ่งเป็ น 4 ทวีปเช่นเดียวกันกับพุทธศาสนา แต่มีชื่อต่างไป คือ ภารตะอยู่ทางทิศใต้ เกตุมาลาอยู่
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กล่าวถึงคาเรี ยกชมพูทวีส
ปว่า “มัธยมประเทศ” อีกด้ วย ซึ่งเป็ นลักษณะที่ตรงกับคาเรี ยกประเทศ

ทางทิศตะวันตก กุรุอยูท่ างทิศเหนือ และภัทราศวะอยูท่ างทิศตะวันออก138 คัมภีร์วิษณุปรุ าณะยัง

อินเดียว่า “มัชฌิมประเทศ” ในไตรภูมิพระร่วง ดังความว่า

ดูกรท่านพราหมณ์ผ้ ปู ระเสริ ฐ ที่มธั ยมประเทศ (ชมพูทวีป) มีต้นไม้ ขนาดใหญ่มาก
ขนาดเท่ากับต้ นชมพู (ต้ นหว้ า) ปลักษะ (ต้ นมะเดื่อ) เป็ นชื่อเรี ยกต้ นไม้ นนั ้
ทวีปนี ้จึงชื่อว่าปลักษทวีป (ตามชื่อต้ นไม้ นน)
ั ้ || 2:4:18139
แต่ฝงู ม(นุ)ษย์อยู่แจกเป็ น ๒ ส่วน ส่วนหนึ่งชื่อมัชฌิ มประเทศ ส่วนหนึ่งชื่อปั จจันต
ประเท(ศ)แล แดนอันชื่อมัชฌิ มประเทศนันมี
้ เมืองอันหนึง่ เทียรย่อมทิศตะวันออก แลมีบ้าน
บ้ านใหญ่อนั ชื่อคล เบื ้องตะวันออก แลว่าบ้ านนันมี
้ ไม้ รังต้ นหนึ่ง ภายนอกไม้ รังนันชื
้ ่อว่า
ปั จจันตประเทศ ภายในไม้ รังนัน้ เรี ยกชื่อว่า มัชฌิ มประเทศแล เบือ้ งอาคเนย์ แลมีแม่นา้
อันหนึง่ ชื่อว่าสลิสภติ ภายนอกน ้านันชื
้ ่อปั จจันตประเทศ ฝ่ ายหัวนอนแลว่ามีบ้านอันหนึ่ง
ชื่อเสวตกรนี ภายนอกบ้ านนันชื
้ ่ อปั จจันตประเทศ ภายในบ้ านนัน้ ชื่อมัชฌิ มประเทศแล
เบื ้องตระวันตกนันแลมี
้
บ้านพราหมณ์ อันหนึ่งชื่อตุสคาม ภายนอกบ้ านพราหมณ์ นนั ้ ชื่อ
ปั จจันตประเทศ ภายในบ้ านพราหมณ์ นัน้ ชื่ อ มัชฌิ มประเทศแล เบือ้ งตีนนอนแลมีภูเขา
อนึ่งชื่ออุสธชธะ ภายนอกเขานันชื
้ ่อปั จจันตประเทศแล ภายในเขานันชื
้ ่อมัชฌิ มประเทศ
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แล แต่มชั ฌิ มประเทศโดยรี ไปได้ 3,000 โยชน์ แลโดยกว้ างไปได้ 25 โยชน์ โดยบริ มณฑล
้
เมืองใหญ่ได้ 16 เมืองแล
รอบคอบนันได้
้ 11,000 โยชน์ แล แต่ในมัชฌิ มประเทศนันแลมี
พระพรหมาทัง้ หลายก็ ดี เทพยดาทัง้ หลายก็ ดี ถ้ า ว่ า สิ น้ อายุ ย่ อ มลงมาเกิ ด ในมัช ฌิ ม
ประเทศนี ้แล พระพุทธเจ้ าก็ดี พระปั ตเยกโพธิเจ้ าก็ดี พระอรหันตาขีณาสพเจ้ าก็ดี พระญา
จัก รวรรดิ ร าชนัน้ ก็ ดี พราหมณ์ แ ลฤๅษี ( เศรษ)ฐี ผ้ ูมีบุญ เที ย รย่ อมมาบังเกิ ดแห่ง มัช ฌิ ม
ประเทศนี ้แล อันว่าแผ่นดินชมพูทวีปนี ้ได้ 10,000 โยชน์แล140
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ดินแดนชมพูทวีปเป็ นทวีปที่วรรณกรรมทัง้ 2 เรื่ อง กล่าวถึงในลักษณะคล้ ายคลึงกัน
โดยมีทงส่
ั ้ วนที่

กล่าวถึงเหมือนกันและแตกต่างกัน ดังต่อไปนี ้

ลักษณะของชมพูทวีป คัมภีร์วิษณุปรุ าณะกล่าวว่าชมพูทวีป ตังอยู
้ ่ตรงกลางของทวีป
ทังหมดซึ
้
่ง สอดคล้ องกับคาเรี ยกว่า “มัธยมประเทศ” ซึ่งจะถูกล้ อมรอบด้ วยมหาสมุทรนา้ เค็ม
ทวีปและมหาสมุทรต่างๆ ในขณะที่ไตรภูมิพระร่วงกล่าวว่าชมพูทวีป หรื อ “มัชฌิมประเทศ” เป็ น
ทวี ป ทางตอนใต้ ข องเขาพระสุ เ มรุ ดัง นัน้ ลัก ษณะสถานที่ ตัง้ ของชมพูท วี ป จึ ง แตกต่า งกั น
วรรณกรรมทัง้ 2 เรื่ องกล่าวถึง ที่ ม าแห่ง นามของชมพูทวี ปและรายละเอียดไว้ คล้ ายคลึง กันว่า
มาจากในทวีปแห่งนี ้มีต้นชมพูหรื อต้ นหว้ า 141ซึ่งมีผลขนาดใหญ่เท่าพญาคชสาร เมื่อผลตกลงมา
บนเขาก็จะแตกกระจาย น ้าของผลชมพูเหล่านันกลายเป็
้
นสายน ้าเรี ยกว่า ชามพูนที ดินที่ริมฝั่ ง
ได้ ซบั น ้าของผลชมพูไว้ เมื่อแห้ งก็จะกลายเป็ นทองที่ชื่อว่า ชามพูนท ดังความว่า
ดูกรท่านมหามุนี ต้ นชมพูนนเป็
ั ้ นเหตุแห่งนามของชมพูทวีป ผลของต้ นชมพูนนั ้
มีขนาดเท่าพญาคชสาร ผลชมพูเหล่านันพอตกลงบนเขาก็
้
แตกกระจายละเอียด || 2:2:20
ด้ วยน ้าของผลชมพูเหล่านัน้ ในเวลานันสายน
้
้านันเขาจึ
้
งเรี ยกกันว่า ชามพูนที
140
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ต้ นหว้ า เป็ นไม้ ต้นสูง 10-35 ม. ใบเป็ นใบเดี่ยวรูปไข่หรื อรูปรี ดอกสีขาวหรื อสีเหลืองอ่อน ผลเป็ นผลสด รูปรี
แกมรูปไข่ ฉ่านา้ สีม่วงดา มีถิ่นกาเนิดในอินเดียจนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยพบทัว่ ไปตามป่ าดิบชื ้นและ
ป่ าผลัดใบ ออกดอกและติดผลช่วงเดือนธันวาคม-มิถุนายน, ดู ต้ นหว้ า, เข้ าถึงเมื่อ 17 กรกฎาคม 2558, เข้ าถึงได้ จาก
http://www.qsbg.org/database/botanic_book%20full%20option/search_detail.asp?botanic_id=1136
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แม่น ้าไหลหลัง่ ไหลไปและชนที่อาศัยอยู่ในสถานที่นนก็
ั ้ ใช้ ดื่มกิน || 2:2:21
เพราะการดื่มน ้านัน้ ในเวลานันคนทั
้
งหลายผู
้
้ มีใจบริ สทุ ธิ์กจ็ ะไม่มีเหงื่อ
จะไม่มีกลิ่นเหม็น จะไม่แก่และจะไม่มีอินทรี ย์ (ประสาทสัมผัส) อันเสื่อม || 2:2:22
ดินที่ริมฝั่ งได้ ซบั น ้าของผลชมพูนนแล้
ั ้ วเมื่อแห้ งเพราะลมที่พอเหมาะก็ได้ กลายเป็ น
ทองที่ชื่อว่าชามพูนทซึง่ เป็ นเครื่ องประดับของพวกนักสิทธิ์ || 2:2:23142

ไตรภูมิพระร่วงกล่าวไว้ คล้ ายคลึงกันว่าชมพูทวีปมีต้นหว้ าเป็ นต้ นไม้ ประจาทวีปซึ่งต้ น
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ลกาชื่องชมพูนทุ ดังที่ไตรภูมิพระร่วงกล่าว
ก
ั
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เมล็ดในลูกหว้ า ยางลูกหว้
า
ซึ
ง
่
ตกลงมาจะกลายเป็
น
ทองสุ
ส

หว้ าคือต้ นชมพูนนั่ เอง ผลหว้ ามีขนาดใหญ่เมื่อยื่นมือล้ วงเข้ าไปในเนื ้อหว้ าจนสุดแขนจึงจะถึง
ไว้ วา่

แผ่นดินชมพูทวีปอันได้ 10,000 โยชน์ แลเป็ นที่ของมนุษย์เราอยู่นี ้ได้ 3,000 โยชน์
แล แต่น ้าท่วมเป็ นทะเลเสียนันไปได้
้
4,000 โยชน์ แต่เป็ นที่ป่าเสีย คือป่ าพระหิมพานต์
ั ้ กนักหนาแล...ในตีนเขาพระหิมพานต์นนมี
ั้
ได้ 3,000 โยชน์ แลในป่ าพระหิมพานต์นนสนุ
ไม้ หว้ าต้ นหนึง่ ใหญ่เป็ นที่ในฝั่ งน ้าชื่อสีทานที โดยใหญ่ต้นหว้ านันอ้
้ อมรอบได้ 15 โยชน์
แต่ดินขึ ้นไปถึงคา(คบ)สูงได้ 50 โยชน์ แต่คา่ คบขึ ้นไปถึงยอด 50 โยชน์ แลค่าคบข้ าง
ตะวันออกมาถึงตะวันตกโดยไกลได้ 1,000 โยชน์ ... แลลูกหว้ านันโดยใหญ่
้
เท่ากลองอัน
ใหญ่แลกินหวานดัง่ น ้าผึ ้ง อันว่าลูก(หว้ า)นันถ้
้ าว่าตกถูกตัวๆ นันหอมดั
้
ง่ หอมน ้าตระครร
ดัง่ แก่นจันทน์นนั ้

ถ้ ายื่นมือล้ วงเข้ าไปในเนื ้อหว้ าพอสุดแขนจึงถึงเม็ดในหว้ าแล...ลูกหว้ า

นันหล่
้ นตกลงทัว่ ทังรอบต้
้
นนันส่
้ วนว่าลูกอันเป็ นในค่าเบื ้องตีนนอนนัน้ แลตกลงในท่านทีก็
เป็ นเหยื่อแก่ฝงู ปลาในน ้านัน้ ยางลูกหว้ าอันตกลงนันกลายเป็
้
นทองสุกชื่อว่าชมพูนท... 143
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ภาพที่ 22 ต้ นชมพูหรื อต้ นหว้ า
ที่มา : ต้ นหว้ า, เข้ าถึงเมื่อ 17 กรกฎาคม 2558, เข้ าถึงได้ จาก

http://bangkrod.

blogspot.com/2013/06/blog-post_29.html

คัมภีร์วิษณุปรุ าณะกล่าวไว้ วา่ เมืองภารตะนับเป็ นศูนย์กลางของการเวียนว่ายตายเกิด
ในสังสารวัฏในจักรวาล เพราะเป็ นศูนย์กลางแห่งการสร้ างกรรมต่างๆ ดังความว่า
ดูกรท่านมุนี จากเมืองภารตะนี ้มนุษย์ทงหลายย่
ั้
อมลุถงึ สวรรค์จากเมืองภารตะนี ้มนุษย์
ทังหลายย่
้
อมได้ รับมุกติ (ความหลุดพ้ น) และจากเมืองภารตะนี ้มนุษย์ทงหลายย่
ั้
อมไปยัง
กาเนิดสัตว์เดรัจฉานและนรก || 2:3:4
จากเมืองภารตะนี ้มนุษย์ทงหลายย่
ั้
อมได้ ไปสวรรค์ บรรลุโมกษะไปสูก่ ลางท้ องฟ้าและ
ไปในใต้ พื ้นดินได้ แต่ในพื ้นที่อนื่ กรรมของมนุษย์จะไม่สง่ ผลเลย || 2:3:5144

คัม ภี ร์ วิ ษ ณุ ปุร าณะกล่า วไว้ ว่ า เมื อ งภารตะเป็ นดิน แดนที่ ป ระเสริ ฐ ที่ สุด และเป็ น
ดินแดนแห่งการสร้ างกรรมของมนุษย์ เมืองต่างๆ ที่กล่าวถึงในคัมภีร์วิษณุปุราณะล้ วนแล้ วแต่
144

Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 112.
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นับถือพระวิษณุในพระรูปที่มีลกั ษณะต่างๆ กันไป และชมพูทวีปในไตรภูมิพระร่วงพรรณนาว่ามี
ลักษณะที่ คล้ ายคลึง กับเมื องภารตะในคัม ภี ร์วิษณุ ปุราณะ คือชมพูทวี ปเป็ นพื น้ ที่ที่ดีที่สุด แต่
แตกต่างกันที่ดินแดนภารตะเคารพนับถือพระวิษณุ และชมพูทวีปในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะมีเขาเมรุ
ตังเป็
้ นแกนกลางของจักรวาล ในขณะที่ไตรภูมิพระร่วงมีรัตนบัลลังก์และต้ นมหาโพธิ์ประดิษฐาน
ตังอยู
้ เ่ ป็ นศูนย์กลางของชมพูทวีปซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของการเป็ นแผ่นดินแห่งพระพุทธศาสนา และ
กล่าวว่าพระพุทธเจ้ า พระปั จเจกโพธิเจ้ า พระอัครสาวก พระอรหันตขีณาสพ พระโพธิสตั ว์และ
พระเจ้ าจักรพรรดิราชย่อมเกิดในแผ่นดินชมพูทวีป เท่านัน้ จะไม่ไปเกิดในแผ่นดินทัง้ 3 ทวีปและ
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พิเศษดีกว่าแผ่นดินอื่นๆ สแม้ วา่ พุทธศาสนาจะเชื่อว่าการบรรลุธรรมหรื อนิพพานนันไม่
้ ได้ ขึ ้นอยู่กบั

เมืองอื่นๆ ข้ อความดังกล่าวจึงเป็ นการแสดงให้ เห็นถึงการยกย่องว่าชมพูทวีปเป็ นดินแดนที่มีความ

สถานที่เพียงอย่างเดียว นอกจากมนุษยโลกแล้ วบนสวรรค์ก็สามารถบรรลุธรรมได้ 145 แม้ ในไตรภูมิ

พระร่วงจะยกย่องว่าชมทวีปเป็ นดินแดนที่ดีกว่าแผ่นดิ นอื่นๆ แต่ก็กล่าวว่าอายุของผู้คนจะผกผัน
ขึ ้นลงไม่แน่นอนขึ ้นอยู่กบั การรักษาศีล ทาบุญ เคารพบิดามารดา สมณพราหมณ์และครูอาจารย์
แตกต่างจากอีก 3 ทวีปซึ่งตังอยู
้ ่ในเบญจศีลทาให้ อายุคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง กล่าวคือ คนในทวีป
บุรพวิเทหะมีอายุ 100 ปี คนในทวีปอมรโคยานมีอายุ 400 ปี และคนในทวีปอุตตรกุรุทวีปมีอายุ
1,000

ปี ทวีปทัง้ 3 จึงเป็ นดินแดนที่เต็มไปด้ วยความสุขสมบูรณ์ แบบ มนุษย์ทุกคนตังอยู
้ ่ใ น

ศีลธรรม ไม่เบียดเบียนกัน ปราศจากโรคภัยไข้ เจ็บและทุกข์ภยั ใดๆ โดยเฉพาะอุตตรกุรุทวีปซึ่งถูก
กล่าวถึงว่ามีลกั ษณะเป็ นดินแดนที่ เต็มไปด้ วยความสุขสมบูรณ์แบบอย่างครบถ้ วนแตกต่างจาก
สภาพวิถีชีวิตของผู้คนในชมพูทวีป ลักษณะทวีปในอุดมคติของทวีปทัง้ 3 ทวีปนันสอดคล้
้
องกับที่
คัมภี ร์วิษณุปุราณะกล่าวถึง เมืองต่างๆ ยกเว้ นเมื องภารตะ ว่า เป็ นเมืองที่ล้วนแต่เต็มไปด้ วย
ความสุข ปราศจากทุกข์ภยั และความโศกเศร้ าใดๆ มีลกั ษณะเป็ นยูโทเปี ยหรื อสังคมในอุดมคติที่มี
ทุกสิ่งทุกอย่างอุดมสมบูรณ์และดีพร้ อมสมบูรณ์แบบ ดังความว่า
ดูกรท่านมหามุนี ในเมืองทัง้ 8 เมืองนัน้ มีเมืองกิมปุรุษะเป็ นต้ น ไม่มีความโศกเศร้ า
ไม่มีความเหน็ดเหนื่อย ไม่มีความวิตกกังวล และไม่มีภยั แม้ แต่น้อย เป็ นต้ น || 2:2:53
145

เถรวาท”, 206.

บารุง ชานาญเรือ,”การศึกษาเปรี ยบเทียบเรื่ องจักรวาลวิทยาในศาสนาไชนะและพระพุทธศาสนา
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ประชาชนจะมีสขุ ภาพดี ไม่มีความเจ็บป่ วย ไม่มีความทุกข์ยาก มีอายุยืนถึงหมื่น
หรื อหนึง่ หมืน่ 2 พันปี || 2:2:54
ฝนจะไม่ได้ ตกในเมืองเหล่านัน้ (แต่วา่ ) เมืองเหล่านันจะมี
้ น ้าในดินอยู่ในสถานที่เหล่านัน้
ได้ มีการแบ่งแยกเป็ น กฤตยุค เตรตะยุค เป็ นต้ น || 2:2:55146
อายุคนทัง้ หลายอันอยู่ในชมพูทวีปนี ้ ย่อมรู้ ขึน้ ลง เพราะเหตุว่าดั่งนี ้ ลางคาบคน
ทัง้ หลายมีศีล มีธ รรม…อายุคนทัง้ หลายนัน้ ก็ เร่ งจ าเริ ญ ขึน้ ไปเนื อง ๆ แล ผิ แ ลว่าคน
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ครู ปาธยายแล้ วดังนันไสร้
้ ำ อันว่าอายุคนทังหลายนั
้
ส

ทังหลายมิ
้
ได้ จาศีลแลมิได้ ทาบุญ แลมิได้ ยาเกรงผู้เถ้ าผู้แก่พ่อแลแม่สมณพราหมณาจารย์
ในแผ่นดินชมพูทวีปเราอยู่นี ้จึงว่าหากาหนดบ่มิได้ … แลอายุคนทัง้ ๓ ทวีปนัน้ บ่ห่อนจะรู้

ขึ ้นลงเลยสักคาบ เพราะว่าเขานันอยู
้ ่ในปั ญจศีลทุกเมื่อบ่ มิได้ ขาด เขาบ่ห่อนจะรู้ ฆ่าสัตว์
ตัวเป็ นให้ จาตาย เขาบ่ห่อนจะรู้ ลักเอาสินทรั พย์ ท่านมากก็ดีน้อยก็ดี อันเจ้ าเข้ ามิได้ ให้
เขาบ่ห่อนจะรู้ ฉกลักเอา อนึง่ เขาบ่ห่อนจะรู้ ทาชู้ด้วยเมียท่านผู้อื่น ส่วนว่าผู้หญิงเล่าเขาก็บ่
ห่อนจะรู้ ทาชู้ด้วยผัวท่านแลผู้อื่น แลเขาบ่ห่อนจะรู้ ทาชู้จากผัวของตน อันหนึ่งเขาบ่ห่อน
จะรู้ เจรจามุสาวา(ท)แลเขาบ่ห่อนจะรู้ เสพสุรายาเมา แลเขารู้ ยารู้ เกรงผู้เถ้ าผู้แก่พ่อแม่ของ
เขา เขารู้ รั กพี่ รักน้ องของเขา เขาก็ใจอ่อนใจอด เขารู้ เอ็นดูกรุ ณาแก่กัน เขาบ่ห่อนจะรู้
ริ ษยากัน เขาบ่ห่อนจะรู้ เสียดรู้ ส่อ รู้ ทอรู้ พ้ อรู้ ตัดกัน แลเขาบ่ ห่อนจะรู้ ทะเลาะเบาะแว้ งถุ้
งเถียงกัน เขาบ่ห่อนจะรู้ ชิงช่วงหวงแหนแดนแลที่บ้านรั ว้ ราวของกัน แลเขาบ่ห่อนจะรู้ ทา
ข่มเหงเอาเงิ นเอาทองของแก้ วลูกแลเมีย แลข้ าวไร่ โคนาหัวป่ าค่าที่ห้ วยละหานธารนา้
เชืองเรื อน เรื อกสวนเผือกมันหัวหลักหัวต่อ หัวล้ อ หัวเกวียน เขามิร้ ู เบียดเบียนเรื อชานาวา
โคมหิงสาช้ างม้ าข้ าไทสรรพทรัพย์สิ่งสินอันใดก็ดี เขาบ่ห่อนรู้ ว่าของตนของท่าน ดูเสมอกัน
สิ ้นทุกแห่งแล เขานันบ่
้ ห่อนทาไร่ ไถนาค้ าขายหลายสิ่งเลย…147

วรรณกรรมทัง้ 2 เรื่ องกล่า วถึ ง ภูเ ขาซึ่ง เป็ นที่ สุด ของแดนจัก รวาลไว้ เ ช่น เดี ย วกัน
หากแต่คมั ภี ร์วิษณุปุราณะเรี ยกว่า ภูเขาโลกาโลกะ แต่ไ ตรภูมิ พ ระร่ วงเรี ยกว่า ภูเขาจักรวาล
146
147

Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 111.

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 78-79.
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ภูเ ขาโลกาโลกะกล่าวว่าเป็ นที่ ส ถิ ตทัง้ 4 ทิศของท้ าวโลกบาลทัง้ 4 มี นามว่า ท้ าวสุธ ามา
ท้ า วกรฺ ท ม (Kardama) ท้ า วหิ ร ณฺ ย โรมนฺ (Hiraṇyaroman) และท้ า วเกตุม ตฺ

(Sudhāmā)
(Ketumat)

148

ความมื ดปกคลุม ภูเขาโลกาโลกะทุกพืน้ ที่ และความมื ดก็ ถูกปกคลุม ไปด้ วย

เปลือกไข่ ไตรภูมิพระร่วงกล่าวว่าจาตุมหาราชิกาภูมิซึ่งเป็ นสวรรค์ ชนต
ั ้ ่าที่สดุ ในกามาวจรสวรรค์
ตัง้ อยู่ บ นภู เ ขายุคั น ธรซึ่ ง มี ค วามสูง ครึ่ ง หนึ่ ง ของภู เ ขาพระสุเ มรุ นัน้ เป็ นสถานที่ อ ยู่ข องท้ า ว
จตุโลกบาล ได้ แก่ ท้ าวกุเวรุราชหรื อพระไพศรพณ์ ท้ าวธตรฐราช ท้ าววิรูปักขราชและท้ าววิรุฬหก
ราช149 ดังนันจึ
้ งอาจกล่าวได้ ว่าพื ้นที่ด้านนอกสุดของโลกมนุษย์จะมีภูเขาล้ อมรอบไว้ ในลักษณะ
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เดียวกันและมีความเชื่อเรื่ องท้ าวโลกบาลเช่นเดียวกัน แม้ จะมีชื่อเรี ยกที่แตกต่างกันออกไปก็ตาม
ดังความว่า

นอกจากนันก็
้ ยงั มีภเู ขาชื่อว่าโลกาโลกะมีความกว้ าง 10,000 โยชน์
และภูเขานันมี
้ ความสูงมากถึง 1,000 โยชน์ || 2:4:94
อนึง่ ความมืดได้ ตงปกคลุ
ั้
มภูเขาแห่งนันทุ
้ กพื ้นที่
และความมืดก็ถกู ปกคลุมไปด้ วยเปลือกไข่ทกุ ๆ แห่ง || 2:4:95…150
ณ ภูเขาโลกาโลกะที่ข้าพเจ้ าได้ บอกแก่ท่านก่อนแล้ วนัน้
มีท้าวโลกบาลผู้บาเพ็ญพรตอย่างดีสถิตอยู่ || 2:8:82
ดูกรท่านพราหมณ์ ท้ าวโลกบาลทัง้ 4 มีนามว่า ท้ าวสุธามา ท้ าวกรฺ ทมะมีบตุ ร 2 คน
ซึง่ เกิดจากนางสังขปา คือ ท้ าวหิรัณยโรมัน และ ท้ าวเกตุมตั เป็ นลาดับที่สี่ || 2:8:83
ท้ าวโลกบาลทัง้ 4 นี ้สถิตอยู่ในสี่ทิศของเขาโลกาโลกะ ท่านเหล่านันปราศจากความยิ
้
นดี
ปราศจากความเย่อหยิ่ง ปราศจากโรคภัยไข้ เจ็บ ปราศจากคูค่ รองจานวนมาก || 2:8:84151
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คัมภีร์มนุธรรมศาสตร์ กล่าวถึงโลกบาลหรื อผู้ปกป้องคุ้มครองโลกประจาทิศทัง้ 8 ได้ แก่ พระโสมะหรื อ

พระจัน ทร์ เป็ นโลกบาลประจาทิ ศตะวันตกเฉี ยงเหนื อ พระอัคนี เป็ นโลกบาลประจาทิ ศตะวันออกเฉีย งใต้ พระสูรยะเป็ น
โลกบาลประจาทิศตะวันตกเฉียงใต้ พระวายุหรื อปวนะเป็ นโลกบาลประจาทิศตะวันตกเฉียงเหนือ พระอินทร์ เป็ นโลกบาล
ประจาทิศตะวันออก พระกุเพระเป็ นโลกบาลประจาทิศเหนือ พระวารุณะเป็ นโลกบาลประจาทิศตะวันตก และพระยมเป็ น
โลกบาทประจาทิศใต้ , ดู

George Bühler, The Laws of Manu, accessed july 17, 2015, available from

http://www.sacred-texts.com/hin/manu/manu05.htm.
149

เรื่องเดียวกัน, 133.

150

Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 120.
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พระญาเทพยดาฝูงอันชื่อธตรฐราชอันเป็ นพระญาแก่เทพยดาทัง้ หลายในจอมเขา
ยุคนธรฝ่ ายบุร พทิ ศ ถึงเขากาแพงจักรวาล …จึงถึงจอมเขายุคนธรเบื อ้ งบุรพทิ ศ ถัดนัน้
พระญาองค์ หนึ่งชื่อว่าท้ าววิรุฬหกราชอันเป็ นพระญาแก่ผีเสื ้อผีกุมภัณฑ์ทงหลายถึ
ั้
งแดน
เขากาแพงจักรวาลเบือ้ งทักษิ ณทิศ … ถัดนัน้ พระญาเทพยดาองค์หนึ่งชื่อท้ าววิรู ปักขราช
แลเป็ นพระญาแก่ฝูงนาคราชทัง้ หลายถึ งแดนกาแพงจักรวาลเบื อ้ งปั จ ฉิ มทิ ศ …ถัดนัน้
พระญาเทพยดาตนหนึ่งชื่อว่าท้ าวไพศรพณ์ มหาราช เป็ นพระญาแก่ฝูงยักษ์ แลเทพยดา
ทังหลายฝ่
้
ายอุดรทิศถึงกาแพงจักรวาลเบื ้องอุดรทิศพระสุเมรุ ราชแล 152
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จักรวาลชันกลางในวรรณกรรมทั
้ ำ
ง้ 2 เรื่ องจึงมีาลกังษณะในหลายประการที่คล้ ายคลึง
ส

กัน แต่ในความคล้ ายคลึงก็มีรายละเอียดที่ แตกต่างกันไปตามความเชื่อในศาสนาของตน แต่ก็
แสดงให้ เห็นว่าน่าจะมาจากรากฐานความเชื่อที่มีร่วมกัน
3.3 จักรวาลชัน้ บน

จักรวาลชันบนคื
้
อพื ้นที่เหนือจากพื ้นดินขึ ้นไปอันเป็ นสถานที่

อยู่ของเทวดาและผู้ที่ตงอยู
ั ้ ่ในฌานบารมี เทวดาและผู้ที่อาศัยอยู่ในพืน้ ที่ ชนั ้ สูงขึน้ ไปจะมีอายุ
อานาจ ความสุข รัศมี ความบริ สทุ ธิ์ของจิตและความสามารถทางประสาทสัมผัสเหนือกว่าผู้ที่อยู่
ในเทวโลกและพรหมโลกชันล่
้ าง

คัมภีร์วิษณุปุราณะแบ่งพืน้ ที่เหนือพื ้นโลกสูงถัดกันขึ ้นไปใน

อากาศตามลาดับ มีทงหมด
ั้
7 ชัน้ คือ ภูรโลก ภุวรโลก สวรโลก มหรโลก ชนโลก ตโปโลกและ
สัตยโลก ดังความว่า
สถานที่ใดก็ตามที่เป็ นพื ้นดินที่จะใช้ เท้ าเดินไปได้ สถานที่นนเรี
ั ้ ยกว่า ภูรโลก
เขตแดนของภูรโลกนันข้
้ าพเจ้ าได้ กล่าวไว้ แล้ ว || 16
ดูกรท่านมุนีผ้ ปู ระเสริ ฐ ดินแดนระหว่างพื ้นโลกกับดวงอาทิตย์เป็ นที่อยู่อาศัย
ของพระมุนีมีนกั สิทธิ์เป็ นต้ น ดินแดนนันเรี
้ ยกว่า ภุวรโลก ซึง่ เป็ นโลกลาดับที่ 2 || 2:7:17
ดินแดนระหว่างดาวเหนือ (ธรุ วะ) กับดวงอาทิตย์ ซึง่ มีระยะทาง 14 ล้ านโยชน์
เป็ นดินแดนที่สตั ว์ผ้ ยู งั ยึดติดอยู่กบั โลกเรี ยกกันว่า สวรโลก || 2:7:18
ดูกรท่านไมเตรยะ โลกทัง้ 3 นี ้ (ภูะ ภุวะ สวะ) ถูกเรี ยกว่า กฤตกะ (ถูกสร้ างขึ ้นมา)
151

Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 135.
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ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 211.
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และโลกทัง้ 3 คือ ชนะ ตปะ และสัตยะ ถูกเรี ยกว่า อกฤตกะ (ไม่ถกู สร้ างขึ ้นมา) || 2:7:19
ดินแดนที่วา่ งเปล่าจากสิ่งมีชีวิต (และ) ในคราวสิ ้นกัลป์ก็ไม่พินาศไปเลย
ดินแดนนันตั
้ งอยู
้ ่ระหว่างกฤตกโลกและอกฤตกโลกมีชื่อเรี ยกว่า มหรโลก || 2:7:20153

ส่วนในไตรภูมิพระร่ วงนันส่
้ วนที่อยู่เหนือพื ้นดินประกอบด้ ว ยฉกามาพจรภพ รู ปภูมิ
และอรู ปภูมิ เมื่อพิจารณาพืน้ ที่จักรวาลชันบนของวรรณกรรมทั
้
ง้ 2 เรื่ อง สามารถแบ่งออกเป็ น
2 ส่วนเช่นเดียวกัน คือ เทวโลกและพรหมโลก กล่าวคือ พื ้นที่ส่วนที่เรี ยกว่า “เทวโลก” คือ พื ้นที่ที่
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ภูรโลก ภุวรโลก สวรโลกสซึ่งเรี ยกว่า “กฤตกะ” คือ โลกที่ถูกสร้ างขึน้ หลังจากการประลัย ส่วนใน
ยังข้ องเกี่ยวกับกามเป็ นดินแดนที่อยู่อาศัยของเทพและเทวดาต่างๆ ในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะ ได้ แก่

ไตรภูมิพระร่วงคือฉกามาพจรภพซึ่งเป็ นสวรรค์ทงั ้ 6 ชัน้ และพื ้นที่ส่วนที่เรี ยกว่า “พรหมโลก” คือ
ดินแดนอันเป็ นที่อยู่ของผู้ประพฤติธรรม ผู้ทรงศีล ผู้ตงอยู
ั ้ ่ในฌานบารมี ในคัมภี ร์วิษณุปุราณะ
ได้ แก่ ชนโลก ตโปโลก และสัตยโลก ส่วนในไตรภูมิพระร่ วงคือ รู ปภูมิ อรู ปภูมิ ดังนันพื
้ ้นที่ที่อยู่
เหนือพื ้นดินจึงเป็ นพื ้นที่ของความสุขและความดีงาม สวรรค์ หรื อ “เทวโลก” จะเป็ นพื ้นที่ที่ให้
ความสุ ข ทางกาม แต่ ค วามสุ ข สงบในธรรมจะเป็ นพื น้ ที่ ส่ ว นที่ อ ยู่ เ หนื อ จากเทวโลกขึ น้ ไป
วรรณกรรมทัง้ 2 เรื่ องกล่าวถึงพื ้นที่ที่เป็ น “เทวโลก” และ”พรหมโลก” ไว้ ดงั นี ้
พื ้นที่ส่วนที่เป็ น “เทวโลก” ในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะไม่ได้ กล่าวถึงสวรรค์ชนต่
ั ้ างๆ ไว้

อย่างชัดเจน แต่จะมีเนื ้อหากล่าวถึงสวรรค์ชนดาวดึ
ั้
งส์และยามะซึ่งเป็ นชื่อสวรรค์เช่นเดียวกับใน
ไตรภูมิพระร่ วง คัมภี ร์วิษณุปรุ าณะและไตรภูมิพระร่ วงมีสิ่งที่น่าสนใจก็คือการกล่าวถึงข้ อมูล
เกี่ยวกับสวรรค์ชนดาวดึ
ั้
งส์ไว้ คล้ ายคลึงกัน คือ สวรรค์ชนดาวดึ
ั้
งส์ (ตรัยตรึงศ์) เป็ นสวรรค์อนั เป็ นที่
อยูอ่ าศัยของพระอินทร์ และเรื่ องราวเกี่ยวกับพระอินทร์ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
เรื่ องราวของพระอินทร์ ในพุทธศาสนาน่าจะได้ รับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์
- ฮินดู เพราะเป็ นที่ร้ ู จักกันแพร่ หลายในอินเดียมาเป็ นเวลานาน ตังแต่
้ สมัยแรกที่พวกอารยัน
อพยพเข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานในอินเดีย เมื่อประมาณ 4,000 – 3,000 ปี มาแล้ ว ดังปรากฏเรื่ องราวอยู่
ในคัมภีร์พระเวท นอกจากนี ้ยังมีหลักฐานว่าในคัมภีร์อเวสตะของชาวอิหร่านก็มีชื่อของพระอินทร์
ปรากฏอยู่ซึ่งแสดงว่าพระอินทร์ น่าจะเป็ นเทพที่ชาวอารยันรู้จกั มาก่อนที่จะเริ่ มอพยพเข้ ามาตังถิ
้ ่น
153
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ฐานในอินเดีย ต่อมาสมัยมหากาพย์และปุราณะแม้ พวกอารยันจะหันไปนับถือเทพเจ้ าองค์อื่นๆ
เป็ นเทพสูง สุดแต่พ ระอิ นทร์ ก็ยัง เป็ นเทพที่ ร้ ู จัก กันดี ในสมัยมหากาพย์ กล่า วว่าพาหนะของ
พระอินทร์ คือช้ างไอราวตะหรื อไอราวณะ คัมภีร์พระเวทไม่ได้ กล่าวถึงที่อยูข่ องพระอินทร์ ไว้ ชดั เจน
กล่าวเพียงป็ นหัวหน้ าเทพแห่งบรรยากาศซึ่งอยู่ระหว่างแผ่นดินและสวรรค์ วรรณคดีสมัยหลังได้
กล่าวถึงสวรรค์ของพระอินทร์ ว่าตังอยู
้ ่บนภูเขาเมรุ นครของพระองค์ชื่อว่าอมราวตี ซึ่งเป็ นสถานที่
น่ารื่ นรมย์ มีสวนชื่อนันทนะ มีต้นไม้ สวรรค์หลายชนิด รวมทังต้
้ นปาริ ชาติด้วย พระองค์ประทับ
อยูใ่ นวิมานชื่อปุษกรมาลินีหรื อไวชยันตะ154 คัมภีร์วิษณุปรุ าณะกล่าวถึงเรื่ องราวของพระอินทร์ ไว้
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ง ศ์ พระอิน ทร์ มี ช้ า งทรงชื่ อว่า ไอราวตะ คัม ภี ร์วิ ษณุปุราณะกล่า วถึ ง

ว่าพระอินทร์ ผ้ เู ป็ นใหญ่ในโลกทัง้ 3 มีพระนางศจีเป็ นมเหสี นครของพระอินทร์ ชื่อว่าอมราวดีซึ่ง
ช้ างไอราวตะหรื อช้ างเอราวัณว่ามีนิสยั และพฤติกรรมเหมือนช้ างที่เป็ นสัตว์ทวั่ ไป ดังเช่นกล่าวถึง
อาการคลุ้มคลัง่ มึนเมาเมื่อได้ กลิ่นหอมจากพวงมาลัยของฤษี ทุรวาส (ทุรวาสัส) จนกระทัง่ ใช้ งวง
ขว้ างพวงมาลัยลงพืน้ ทาให้ ฤษี ทุรวาสโกรธเคืองและสาปให้ เหล่าเทพหมดอานาจลง อันเป็ น
สาเหตุให้ เกิดการกวนเกษียรสมุทรระหว่างเทพและอสูร ดังความว่า
พระฤษี ทรุ วาสัสนันเห็
้ นเทพเจ้ าผู้เป็ นสามีของนางศจี (พระอินทร์ ) ผู้เป็ นใหญ่ใน 3 โลก
ผู้สถิตอยู่บนช้ างไอราวตะซึง่ บ้ าคลัง่ พร้ อมทังเหล่
้ าเทพกาลังเข้ ามาใกล้ ตวั ท่าน || 1:9:7
ฤษี ถือพวงมาลัยที่มีกลิ่นทาให้ ผึ ้งถึงกับเมาไว้ ที่ศีรษะของตน แล้ วโยนไปที่พระอินทร์
(ฤษี นน)ราวกั
ั้
บคนบ้ า || 1:9:8
พระอินทร์ จบั พวงมาลัยวางไว้ ที่หวั ของช้ างไอราวตะ (เอราวัณ) แล้ วนาไปวางไว้ ที่ศีรษะ
เหมือนแม่น ้าชานวีบนยอดเขาไกรลาส || 1:9:9
ช้ างไอราวตะนี ้มีตาถูกทาให้ มืดบอดด้ วยการถูกดึงมาด้ วยกลิ่นหอม หลังจากมันได้
กลิ่นแล้ วจึงใช้ งวงขว้ างพวงมาลัยนันลงไปบนพื
้
้นดิน || 1:9:10155

154

เกื ้อพันธุ์ นาคบุปผา, “พระอินทร์ ในวรรณคดีสนั สกฤต บาลี และวรรณคดีไทย” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2520), 13- 42.
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ไตรภูมิพระร่ วงกล่าวว่าพระอินทร์ มีที่ประทับคือไพชยนตปราสาท อยู่บนสวรรค์
ชันดาวดึ
้
งส์ซึ่งตังอยู
้ ่บนยอดเขาพระสุเมรุ พระอินทร์ มีพระมเหสี คือ นางสุธัมมา นางสุชาดา
นางสุนนั ทาและนางสุจิตรา พระอินทร์ มีไอยราพรตเป็ นช้ างทรงซึ่งมิใช่สตั ว์ดิรัจฉานแต่เป็ นเทพ
เมื่อพระอินทร์ จะเสด็จไปที่ใดไอราวัณเทวบุตร156จะนิมิตกายเป็ นช้ างเผือกขนาดใหญ่ มีจานวน
33 เศียร ช้ างเอราวัณในไตรภูมิพระร่ วงจึงเป็ นช้ างจาแลงที่มีลักษณะเกินจริ งเป็ นเทพมิใช่สัตว์
ดังเช่นที่กล่าวถึงในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะ ดังความในไตรภูมิพระร่วงกล่าวไว้ วา่

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส วน้อยก็ดีตวั ใหญ่ก็ดีหาบ่มิได้ เทียรย่อมเทพยดาสิ ้นไสร้ แลว่ายังมี
โพ้ นบ่มีสตั ว์ดิรัจฉานตั
้ ใช่สตั ว์ดิรัจฉาน อันว่าในเมืองฟ้า
ยังมีช้างตัวหนึง่ ชื่อว่าไอยราพต แลว่าช้ างตัวนันมิ

เทพยดาองค์หนึง่ ชื่อไอยราพัณเทวบุตร ผิแลเมื่อพระอินทร์ เจ้ าแลมีที่เสร็ จไปเล่นแห่งใดๆ

ก็ดี แล ธ จะใคร่ ขี่ช้างไปเล่น จึงไอยราวัณเทพบุตรก็นิฤมิตตัวเป็ นช้ างเผือกตัวหนึ่งใหญ่นกั
โดยสูงได้ 1,200,000 วา แลมีหวั ได้ 33 หัว...157

นอกจากนันพระอิ
้
นทร์ ในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะยังเป็ นเทพผู้ขดั ขวางการบรรลุธรรม
ของเจ้ าชายธรุ วะ บทบาทนีแ้ ตกต่างจากพระอินทร์ ในไตรภูมิพระร่ วงซึ่งเป็ นผู้ตงอยู
ั ้ ่ในธรรมและ
สนับสนุนการบรรลุธรรม ข้ อมูลเกี่ยวกับพระอินทร์ ที่คล้ ายคลึงกันในวรรณกรรมทัง้ 2 เรื่ องนี ้แสดง
ให้ เห็นว่าแม้ จะมีรากเหง้ าทางความคิดมาจากแหล่งกาเนิดเดียวกัน แต่ก็จะถูกอธิบายให้ แตกต่าง
กันไปตามลัทธิความเชื่อทางศาสนา ดังเรื่ องราวของพระอินทร์ ในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะและไตรภูมิ
พระร่วง ดังความว่า
ดูกรท่านไมเตรยะ ในเวลานันหมู
้ เ่ ทพชันยามะก็
้
สบั สนอลหม่านอย่างยิ่ง
จึงปรึกษาหารื อกับพระอินทร์ เสร็ จแล้ วก็ไปดาเนินการขัดขวางการบาเพ็ญฌาน
(ของพระโอรสธรุ วะ) || 1:12:12
156

ไอราวัณเทพบุตร คือเทพบุตรที่เนรมิตเป็ นช้ างไอราวัณ อาจเรียกว่าไอยราพัณเทวบุตร หรือไอยราวัณ
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ดูกรท่านมหามุนี กูษมานฑะพร้ อมกับพระอินทร์ มีความเดือนร้ อน จึงได้ เริ่ มเพื่อที่จะ
ทาการขัดขวางการนัง่ สมาธิอย่างแน่วแน่ || 1:12:13158
ผิพรหมผู้หนึง่ ชื่อว่าสันตกุมารแลมา(แต่)พรหมโลก แลมานิรมิตตนเป็ นดัง่ คนธรรพ์
เทพบุตรผู้ชื่อว่าปั ญจสิขร แลมาเทศนาธรรมให้ เทพยดาทังหลายฟั
้
ง ลางคาบเทพยดาใน
สวรรค์มีผ้ รู ้ ู ธรรมไสร้ และเทพยดาทังหลายก็
้
เชิญขึ ้นเทศนาธรรมในที่นนั ้ ลางคาบเล่าพระ
อินทร์ ธ ขึ ้นบนธรรมาสน์นนแล้
ั ้ วเทศนาธรรมเอง ผิเมื่อพระอินทร์ เจ้ าเทศนานันท้
้ าวจตุ
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โลกบาลทัง้ 4 เอาบริ วารไปเฝ้าไปคัลทัง้ 4 ทิศแห่งสุธรรมาเทวสภาคยศาลานัน้ 159

ความสาคัญของพื ้นที่ที่เป็ นเทวโลกในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะ ก็คือ เป็ นดินแดนที่ตงของ
ั้
ระบบสุริยจักรวาลทังหมด
้
ซึ่งประกอบไปด้ วยดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดาวนักษัตร ดาวพุธ ดาว
ศุกร์ ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวฤษี ทงั ้ 7

และมีดาวเหนือเป็ นศูนย์กลางของ

จักรวาล ไตรภูมิพระร่ วงกล่าวถึงระบบสุริย จักรวาลว่าอยู่ในพื น้ ที่ เทวโลกเช่นกัน และกล่าวว่า
การโคจรของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดาวนักษัตร ดาวพระอังคาร พระพุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
เกตุ ซึ่ง เรี ยกว่าดาวนพเคราะห์ 160 ตังอยู
้ ่ในพื น้ ที่ส่วนที่เป็ นเทวโลก ดวงดาวต่างๆ ในระบบ
สุริยจักรวาลในไตรภูมิ พ ระร่ วงและคัม ภี ร์วิษณุปุราณะมีชื่ อใกล้ เคียงกัน และคล้ ายกับชื่ อของ
ดวงดาวในระบบสุริยจักรวาลซึ่งเป็ นข้ อมูลในปั จจุบนั ด้ วย คัมภีร์วิษณุปรุ าณะกล่าวว่าดาวเหนือ
เป็ นศูนย์กลางของจักรวาล แต่ก็ให้ ความสาคัญกับดวงอาทิตย์ในฐานะที่เป็ นบ่อเกิดของระบบ
เวลา บ่อเกิดของแม่น ้า มหาสมุทร แผ่นดินและสิ่งมีชีวิต ในขณะที่ไตรภูมิพระร่วงแสดงให้ เห็นว่า
โลกเป็ นศูนย์กลางของจักรวาล ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาวต่างๆ จะโคจรอยู่รอบเขา
พระสุเมรุอนั เป็ นศูนย์กลางของแผ่นดินโลก ซึ่งทาให้ เกิดระบบเวลาและอื่น ๆ เช่นเดียวกับในคัมภีร์
วิษณุปรุ าณะ รวมทังวิ
้ ถีการโคจรของดวงอาทิตย์ทงในไตรภู
ั้
มิพระร่วงและคัมภีร์วิษณุปรุ าณะก็จะ
เคลื่อนที่และส่องสว่างอยูเ่ พียงไม่เกินระดับความสูงของเขาพระสุเมรุ หรื อเขาเมรุเช่นเดียวกัน
158

159
160
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พื ้นที่ส่วนที่เรี ยกว่า “พรหมโลก” นัน้ คัมภี ร์วิษณุปรุ าณะกล่าวว่าเป็ นพืน้ ที่ซึ่งไม่ถูก
ทาลายเมื่อคราวสิ ้นกัลป์ คือ ชนโลก ตโปโลกและสัตยโลก พื ้นที่ในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะซึ่งจะไม่ถกู
ประลัยส่วนนีส้ อดคล้ องกับพื ้นที่ ในไตรภูมิพระร่ วงซึ่งจะไม่ถูกทาลายเมื่อคราวสิน้ กัลป์ ได้ แก่
“ปั ญจสุทธาวาส” ซึ่งเป็ นรูปพรหม 5 ชันสุ
้ ดท้ ายและอรู ปพรหม ดังนันจึ
้ งอาจกล่าวได้ ว่าพื ้นที่
ส่วนบนของจักรวาลทัง้ ในคัม ภี ร์วิษณุปุราณะและไตรภูมิ พระร่ วงนัน้ เป็ นพืน้ ที่ ของผู้ที่ตงั ้ อยู่ใน
ศีลธรรม ปราศจากกิเลส เป็ นพื ้นที่ที่จะรอดพ้ นจากการประลัยและจะคงอยูต่ ลอดไป
วิธีการที่จะทาให้ บรรลุถึงดินแดนที่เป็ นจักรวาลส่วนบนนันมี
้ วิธีการที่ใกล้ เคียงกันคือ
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สได้เสวยผลของความดีที่คนชัว่ ไม่มีทางจะได้รับผลนัน้ ไตรภูมิพระร่วง
ในแต่ละวรรณะซึ่งจะทาให้

คัมภีร์วิษณุปรุ าณะกล่าวว่าสวรรค์เป็ นพื ้นที่ของการกระทาดี คือการกระทาตามหน้ าที่ของบุคคล
กล่าวว่าผู้ที่บรรลุถึงสวรรค์ได้ นนจะต้
ั้
องเป็ นผู้ที่กระทาดี ตังอยู
้ ่ในศีลธรรมและปฏิบตั ิฌานบารมี
ดังนันวิ
้ ธีการบรรลุส่เู ทวโลกและพรหมโลกในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะและไตรภูมิพระร่ วงจึงมุ่งเน้ นให้
มนุษย์กระทาความดีเช่นเดียวกัน แต่ “ความดี” ในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะคือการกระทาตามหน้ าที่
ตามวรรณะ ในขณะที่ “ความดี” ในไตรภูมิพระร่วงคือการกระทาตามหลักศีลธรรม รวมทังการฝึ
้
ก
สมาธิ เพื่อควบคุมจิตใจ วิธีการนาไปสู่เทวโลกและพรหมโลกของวรรณกรรมทัง้ 2 เรื่ องจึงถูก
ผูกโยงเข้ ากับคาสอนของศาสนาและหลักปฏิบตั ิในสังคมเป็ นสาคัญ เพื่อให้ คนในสังคมเชื่อถื อ
และปฏิบตั ติ ามหลักคาสอนในวรรณกรรมนันๆ
้
พื ้นที่ส่วนบนของจักรวาลในวรรณกรรมทัง้ 2 เรื่ องนับเป็ นพื ้นที่ที่เป็ นผลตอบสนองต่อ
การกระทาดีในขณะที่มีชีวิต เมื่อสิ ้นชีวิตจึงจะได้ รับความสุขทางกาม หรื อได้ รับความสุขสงบใน
พรหมโลก ระดับความสูงของพื ้นที่ที่เพิ่มมากขึน้ จึงแปรเปลี่ยนไปตามระดับคุณธรรม ศีลธรรม
และขันฌานบารมี
้
ที่เพิ่มมากขึ ้นของแต่ละบุคคล ซึ่งล้ วนแล้ วแต่ขึ ้นอยู่กบั การประพฤติปฏิบตั ิของ
แต่ละบุคคลในขณะที่มีชีวิตอยู่
3.4 โลกุตรภูมิ โลกุตรภูมิเป็ นภูมิอนั ถือเป็ นเป้าหมายสูงสุดในการดาเนินชีวิตของ
มนุษย์ คัมภีร์วิษณุปรุ าณะและไตรภูมิพระร่ วงกล่าวถึงการปฏิบตั ิตนให้ บรรลุถึงการหลุดพ้ นจาก
การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไว้ เช่นเดียวกัน แต่เพราะต่างศาสนากัน จึงเรี ยกชื่อโลกุตรภูมิ
แตกต่างกันว่า “โมกษะ” และ “นิพพาน” คัมภีร์วิษณุปรุ าณะกล่าวถึง เป้าหมายของชีวิตมนุษย์ทงั ้
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4 ประการ161 ได้ แก่ อรรถะ คือ การได้ ครอบครองทรัพย์สินและสมบัติตา่ งๆ กามะ คือ การได้ รับ
ความพึงพอใจในสิ่งที่ปรารถนาอันเกิดจากกามคุณทัง้ 5 ได้ แก่ รู ป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ
ธรรมะ คือ ความสุขที่เกิดจากความสงบใจด้ วยสันติสขุ และโมกษะ คือ ความสุขใจที่เกิดจากการ
หลุดพ้ นไปจากอานาจของกิเลสอย่างสิน้ เชิง ดังความว่า “ผู้ใดก็ตามปรารถนาธรรมะ อรรถะ
กามะและโมกษะ เขาจะต้ องบูชาสักการะพระผู้เป็ นเจ้ าผู้เป็ นปุรุโษตตมะซึ่งหาจุดเริ่ มต้ นไม่ได้
ตลอดเวลา”162
คัม ภี ร์ วิ ษ ณุ ปุร าณะแฝงไว้ ด้ ว ยค าสอนในปรั ช ญาเวทานตะซึ่ ง สอนว่ า พรหมั น
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หรื อวิวฒ
ั น์ เดิมทีเดียวคส
าว่าพรหมันหมายถึง การบูชายัญ ต่อมาความหมายเปลี่ยนเป็ นหมายถึง

คือ ความจริ งสูงสุดหรื ออันติมสัจ (Ultimate reality) คาว่า พรหมัน หมายความว่าเจริ ญเติบโต
ผู้สวดสรรเสริ ญเทพเจ้ า และในที่สุดคานี ้ใช้ ในความหมายว่าความจริ งสูงสุดหรื ออันติมสัจจ์ซึ่งได้

วิวัฒ นาการมาเป็ นโลกและสรรพสิ่งในโลก เพราะฉะนัน้ คาว่าพรหมันจึงหมายถึงสิ่ง ที่ เป็ นมูล
การณะของสรรพสิ่ง พรหมันและอาตมันตามทรรศนะแห่งอุปนิษัทนัน้ เป็ นสิ่งที่เที่ยงแท้ และไม่มี
วันเปลี่ยนแปลง ฉะนันพรหมั
้
นและอาตมันเป็ นสิ่งแท้ จริ งอย่างเดียวกัน ถ้ ามองจากแง่อตั วิสยั หรื อ
ในฐานะผู้ร้ ูก็เรี ยกว่าอาตมัน แต่ถ้ามองจากแง่วตั ถุวิสยั หรื อในฐานะสิ่งที่ ถูกรู้ก็เรี ยกว่าพรหมัน163
ดัง นัน้ การที่ อ าตมันกลับ ไปรวมกับ พรหมันจึง ถื อว่า เป็ นการหลุด พ้ น ซึ่ง ก็ คือ การบรรลุโมกษะ
คัมภีร์วิษณุปรุ าณะกล่าวว่าพระวิษณุก็คือพรหมัน ดังนันการบรรลุ
้
ถึงดินแดนของพระวิษณุจึงเป็ น
การหลุดพ้ นนัน่ เอง หนทางที่จะนาไปสู่โมกษะได้ นนั ้ คัมภีร์วิษณุปรุ าณะกล่าวว่าเกิดจากชญาณ
โยคะ ภักติโยคะ กรรมโยคะ และภักติโยคะ คือการมี จิตระลึกและสวดภาวนาถึง พระวิษณุ
ตลอดเวลาซึง่ ถือเป็ นทางที่จะทาให้ หลุดพ้ นได้ ง่ายที่สดุ ดังความว่า
พระฤษี ทงหลายกล่
ั้
าวว่าดูกรเจ้ าชาย พระองค์สมควรที่จะฟั งพวกข้ าพเจ้ าอย่างตังใจ
้
ถึงวิธีการบูชาพระวิษณุที่หมูช่ นผู้มงุ่ มัน่ บูชาจะต้ องทา || 1:11:52
อันดับแรกบุคคลจะต้ องเพิกถอนความคิดออกจากอรรถะภายนอกทังหมด
้
จากนันก็
้ จะต้ องทาความคิดนันให้
้ หยุดนิ่งอยู่ในโลกที่อยู่อาศัยนันเท่
้ านัน้ || 1:11:53
161
162

163

Monier Monier Williams, Sanskrit - English Dictionary, 637.
Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 72.

อุดร รัตนภักดิ์, “แนวความคิดเรื่องโลกในปรัชญาอินเดียสายอาสติกะ”, 23.
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ดูกรเจ้ าชาย ขอพระองค์จงรับฟั งมนต์ที่บคุ คลจะต้ องสวดด้ วยจิตที่เป็ นสมาธิหนึง่ เดียว
ซึมซาบอยู่ในสิ่งนัน้ (และ) ควบคุมตนเองได้ ดังต่อไปนี ้ || 1:11:54
ขอความนอบน้ อมจงมีแด่พระวาสุเทพผู้มีสภาวะเป็ นชญานที่บริ สทุ ธิ์ ผู้มีพระรู ปปรากฏ
เป็ นพระพรหมา (หิรัณยครรภะ) พระวิษณุ (ปุรุษะ) พระศิวะ (ประธานะ) และมีพระรู ปไม่
ปรากฏ (อวยักตะ) || 1:11:55
ในกาลก่อนพระผู้เป็ นเจ้ าผู้เป็ นพระมนูสวยัมภูและเป็ นพระปิ ตามหะของพระองค์เคยสวด
มนต์บทนี ้ พระชนารทนะ (พระวิษณุ) โปรดปรานมนต์บทนัน้ จึงทรงประทานความสาเร็ จ
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ก็จงสวมนต์บทนี ้บ่อยๆำทาให้ พระโควินทะโปรดปรานเถิดา||ง1:11:56-57…
ส

ตามพระองค์ปรารถนาซึง่ หาได้ ยากในโลกทัง้ 3 โลกแก่พระปิ ตามหะนัน้ ดังนันแม้
้ พระองค์
164

ดูกรเจ้ าชายน้ อย แต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่มีคา่ สาหรับท่านผู้ทาให้ เราโปรดปราน

คนที่ทาให้ เราพอใจแล้ วก็จะลุถงึ ความหลุดพ้ นได้ ในทันที || 1:11:88165

โลกุตรภูมิในไตรภูมิพ ระร่ วงก็ คือการนิพ พาน ซึ่งก็ คือ การดับสูญ การหลุดพ้ นจาก
การเวียนว่ายตายเกิดและการพบความสุขที่แท้ จริ ง หนทางซึ่งจะไปสู่นิพพานนันไตรภู
้
มิพระร่ วง
กล่าวไว้ ว่ามี 8 หนทาง คือ โสดาปั ตติมรรค โสดาปั ตติผล สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล
อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหัตตมรรคและอรหัตตผล ผู้ต้องการไปถึงมหานครนิพพานนัน้
จะต้ องตังความปรารถนาเพื
้
่อให้ ถึงนิพพานและได้ กระทาบุญบารมีแสนมหากัลป์ ดังนันนอกจาก
้
การกระทาความดีอย่างต่อเนื่องแล้ ว การปฏิบตั ิฌานบารมี ยงั เป็ นหนทางสาคัญที่จะทาให้ มนุษย์
บรรลุถึงนิพพานได้
ไตรภูมิพระร่ วงได้ พรรณนาลักษณะของจักรวาลว่ามีลกั ษณะเป็ นแผ่นกลม เขาพระ
สุเ มรุ จ ะตัง้ เป็ นศูน ย์ ก ลางของจัก รวาลชั น้ กลาง มี ภูเ ขาสัต บริ ภัณ ฑ์ คื อ ภูเ ขาบริ ว ารอี ก 7 ลูก
ล้ อมรอบสลับกับมหานทีสีทนั ดร ภายในจักรวาลจะประกอบไปด้ วยมหาทวีปทัง้ 4 ตังอยู
้ ่ทงั ้ 4 ทิศ
ของภูเขาพระสุเมรุ และมีภเู ขาจักรวาลล้ อมรอบอยู่ชนนอกสุ
ั้
ด จักรวาลชันบนเป็
้
นส่วนของสวรรค์
รูปภูมิและอรู ปภูมิ ส่วนจักรวาลชันล่
้ างจะประกอบด้ วยอสูรกายพิภพ นาคพิภพ และมี นรกเรี ยง
ซ้ อนกันอยู่ใต้ ดิน จักรวาลดังกล่าวนี ้นิยมเรี ยกว่า “จักรวาลแบบไตรภูมิ” ซึ่งภาพของจักรวาลแบบ
164
165

Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 53.
Ibid., 54.
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ไตรภู มิ จ ะมี ลัก ษณะที่ แ ตกต่า งจากจัก รวาลทางดาราศาสตร์ ม ากกว่ า จัก รวาลที่ ป รากฏใน
พระไตรปิ ฎก166 เมื่อกล่าวถึงคติของ “ไตรภูมิ” ซึ่งก็คือการแบ่งพื ้นที่ของจักรวาลออกเป็ น 3 ส่วน
นัน้ คัมภีร์วิษณุปรุ าณะกล่าวถึงโลกทัง้ 3 ไว้ เช่นกัน โดยใช้ คาว่า “ตริ โลก”
167

the 3 worlds หรื อ 3 โลก

(triloka)

ซึ่งแปลว่า

ดังข้ อความว่า

้
ง่ ประกอบด้ วย ภู (พื ้นดิน) ภุวะ (อากาศ) เป็ นต้ น
ก็ในเวลานันโลกทั
้
ง้ 3 ทังหมดซึ
ย่อมถูกไฟไหม้ ผู้ที่อาศัยอยู่ในมหาโลกะได้ รับความทุกข์ด้วยความร้ อน

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
าง ่อยู่ในรูปของพระนารายณ์
น
ำ
เมื่อโลกทัง้ 3 กลายเป็
ส นมหาสมุทรเพียงหนึง่ เดียว พระพรหมาที

จึง(ไปอาศัย)พระชนะ || 1:3:23

มีความกระหายที่จะกลืนกินโลกทัง้ สามไปนอนยังบัลลังก์นาค || 1:3:24168

โลกทัง้ 3 ในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะน่าจะมีต้นกาเนิดทางความคิดมาจากแนวความคิด
เรื่ องจักรวาลในสมัยพระเวทซึ่งในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะก็ยงั ปรากฏแนวคิด “ตริ โลกะ” หรื อโลกทัง้ 3
โดยจะหมายถึง แผ่นดิน อากาศและสวรรค์เช่นเดียวกับในคัมภีร์พระเวท เมื่อพิจารณาคาว่า
“ตริ โ ลกะ” ที่ ใ ช้ ใ นคัม ภี ร์ วิ ษ ณุปุ ร าณะนัน้ พบว่า มี ลัก ษณะการกล่า วถึ ง พื น้ ที่ ที่ ไ ม่ชัด เจนและ
เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของเนื ้อหาที่ต้องการกล่าวถึง ดังเช่น
ดูกรมหามุนี โลกทัง้ 3 นี ้ได้ กล่าวแล้ วโดยความสูง และแผ่นดินนี ้ก็ตงอยู
ั ้ ่ด้วยผล
ของการบูชา || 2:7:11…
ดูกรท่านไมเตรยะ โลกทัง้ 3 นี ้ (ภูะ ภุวะ สวะ) ถูกเรี ยกว่า กฤตกะ (ถูกสร้ างขึ ้นมา)
และโลกทัง้ 3 คือ ชนะ ตปะและสัตยะ ถูกเรี ยกว่า อกฤตกะ (ไม่ถกู สร้ างขึ ้นมา) || 2:7:19169
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วัชระ งามจิตรเจริ ญ, พุทธศาสนาเถรวาท, 52-53.
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Monier Monier William, Sanskrit – English Dictionary, 460.
Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 10.
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Ibid., 109
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โลกทัง้ สามในคัม ภี ร์ วิ ษ ณุ ปุร าณะจะเป็ นเพี ย งพื น้ ที่ ส่ ว นหนึ่ ง ของจัก รวาลมิ ไ ด้
ครอบคลุมถึงพื ้นที่ของจักรวาลทังหมด
้
หรื ออาจใช้ เพื่อบอกจานวนของโลกต่างๆที่มี จานวน 3 โลก
จากเนือ้ หาที่ปรากฏในคัมภี ร์วิษณุปุราณะคาว่า “ตริ โลกะ” พบว่าส่วนใหญ่จะหมายถึง ภูรโลก
ภุวโลก และสวรโลก ซึ่งเป็ นลักษณะของการแบ่ งพื ้นที่จกั รวาลเช่นเดียวกับในสมัยพระเวท คัมภีร์
วิษณุปรุ าณะกล่าวถึงโลกทัง้ 3 ซึง่ เป็ นพื ้นที่ส่วนที่มีการเกิดขึ ้น ตังอยู
้ ่และประลัยลง มิได้ หมายถึง
พื ้นที่สว่ นที่ยงั คงอยูโ่ ดยปราศจากการถูกทาลายตามวัฏ จักรซึ่งอาจจะเป็ นเพราะในสมัยของคัมภีร์
วิษณุปรุ าณะพื ้นที่ของจักรวาลได้ ถกู อธิบายให้ มีพื ้นที่ถึง 7 ส่วน ในขณะที่ในสมัยพระเวทพื ้นที่ของ

ม
ส
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อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส มิพระร่วงใช้คาว่า “ไตรภูมิ” ซึ่งหมายถึงพื ้นที่ทงั ้ 3 เช่นเดียวกัน แต่
ส่วนไตรภู

จักรวาลถูกกล่าวถึงเพียงแค่ 3 ส่วนเท่านัน้ ดังนันค
้ าเรี ยก “ตริ โลกะ” น่าจะเป็ นแนวคิดที่สืบทอดมา
ตังแต่
้ สมัยพระเวท

หมายถึงพืน้ ที่ทงั ้ หมดในจักรวาล คือ กามภูมิ รู ปภูมิ และอรู ปภูมิ ดังข้ อความว่า “อันว่าสัตว์
ทังหลายย่
้
อมจะเวียนวนไปมาแลเกิดในภูมิ 3 อันนี ้แล อันใดแลชื่อภูมิ 3 อันนันเล่
้ า อันหนึ่งชื่อว่า
กามภูมิ อันหนึ่งชื่อว่ารูปภูมิ อันหนึ่งชื่อว่าอรู ปภูมิ ”170 ไตรภูมิพระร่วงกล่าวถึงพื ้นที่ในจักรวาล
ทังหมด
้
โดยแบ่งพื ้นที่ทงหมดเป็
ั้
น 3 ส่วนอันเกี่ยวเนื่องกับการเวียนว่ายตายเกิดของมนุษย์เป็ น

สาคัญ คาว่า “ไตรภูมิ ” ในไตรภูมิพระร่ วงจึงเป็ นพืน้ ที่เท่ากับคาว่า “จักรวาล” นั่นเอง เมื่อ
พิจารณาตามคาเรี ยกเมื่อกล่าวถึง “โลกทัง้ 3” ในวรรณกรรมทัง้ 2 เรื่ อง จึงอาจจะสันนิษฐานได้
ว่าเดิมทีพื ้นที่ของจักรวาลตามความเชื่อของอินเดียที่ ปรากฏในคัมภีร์พระเวทแบ่งพื ้นที่เป็ น 3 ส่วน
พุทธศาสนาใช้ ความเชื่อในเรื่ องโลกทัง้ 3 นี ้เพื่ออธิบายหลักคาสอนของตน โดยแบ่งพื ้นที่ทงั ้ 3 ตาม
ผลจากการกระทาของมนุษย์ การแบ่งพื ้นที่จกั รวาลเป็ น 3 ภูมิจึงแสดงให้ เห็นการให้ ความสาคัญ
ในเชิงพื ้นที่ ผลจากการกระทาที่ดีจะทาให้ มนุษย์สามารถเลื่อนขันการเกิ
้
ดของตัวเองไปอยู่ในพื ้นที่
ที่สูงขึ ้น อันน่าจะเป็ นพื ้นฐานความเชื่อในเรื่ องพื ้นที่ที่แสดงให้ เห็นว่าพืน้ ที่สูง มีความสาคัญกว่า
พื ้นที่ต่า ซึ่งแสดงออกถึงความไม่เท่าเทียมกันในเรื่ องของความเชื่อเรื่ องของพื ้นที่ สงู ต่าซึ่งมีอยู่ใน
สังคม คติไตรภูมินี ้จึงชี ้ให้ มนุษย์เห็นถึงความสาคัญของการกระทาที่มีผลต่อการเปลี่ยนภพภูมิ
ของตนที่ดาเนินไปตามสังสารวัฏ ซึ่งไตรภูมิพระร่ วงก็รับคติไตรภูมิในแนวทางของพุทธศาสนามา
ใช้ นนั่ เอง ในขณะที่พื ้นที่ของจักรวาลในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะได้ แบ่งส่วนของพื ้นที่แตกต่างออกไป
170

ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 6.
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จากในสมัยพระเวท โลกทัง้ 3 จึง มิ ใช่คาเรี ยกที่ คลอบคลุม พืน้ ที่ ทัง้ หมดของจักรวาลได้ ซึ่ง จะ
แตกต่างไปจากในคัม ภี ร์พระเวท คัมภี ร์วิษณุปุราณะแม้ จะให้ ความสาคัญกับการกระทาของ
มนุษย์ แต่การกระทาให้ พระเป็ นเจ้ าพึงพอใจนับเป็ นสิ่งสาคัญที่สุด คัมภีร์วิษณุปรุ าณะแสดงให้
เห็นความเชื่อในเรื่ องการให้ ความสาคัญของพื ้นที่เช่นเดียวกัน มีลกั ษณะการเรี ยงลาดับพื ้นที่จาก
ต่าไปสูง สอดคล้ องกับ การเรี ยงลาดับพืน้ ที่ ในไตรภูมิ พระร่ วง คือ นรก บาดาล พืน้ ดิน สวรรค์
ชนโลก มหรโลกและพรหมโลก แต่คมั ภีร์วิษณุปรุ าณะกล่าวว่าตาแหน่งของพระวิษณุซึ่งตังอยู
้ ่ที่
ดาวเหนือนัน้ เป็ นศูนย์ กลางของจักรวาล ซึ่งน่าจะสอดคล้ องกับสิ่ง ที่ต้องการเน้ นยา้ ว่าทุกสิ่ง
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ำ
ส ตาม การอธิบายภพภูมิในวรรณกรรมทัง้ 2 เรื่องจึงเป็ น
ของมนุษย์จะดาเนินไปตามผลกรรมก็

เป็ นไปตามความประสงค์ของพระวิษณุพระผู้เป็ นเจ้ าผู้เป็ นใหญ่เหนือสรรพสิ่ง แม้ จะกล่าวว่าชีวิต
การอธิบายในเชิงอภิปรัชญาเพื่อตอบข้ อสงสัยของมนุษย์และเชื่อมโยงให้ เห็นถึงผลของการกระทา

ตามหลัก หน้ า ที่ แ ละค าสอนอัน จะมี ผ ลต่ อ การเวี ย นว่ า ยตายเกิ ด ในสัง สารวัฏ แห่ ง จัก รวาลนี ้
ความเชื่อในเรื่ องโลกทัง้ 3 หรื อคติ “ไตรภูมิ” ในไตรภูมิพระร่วง จึงน่าจะมีรากเหง้ าทางความคิด
มาจากอินเดีย แต่ได้ พฒ
ั นาไปตามแนวความคิดความเชื่อในลัทธิบริ บทของศาสนาแต่ละศาสนาที่
เปลี่ยนแปลงไป
เมื่อพิจ ารณาความสุขอันเป็ นเป้าหมายในชีวิตของมนุษย์ ที่กล่าวไว้ ในคัม ภี ร์วิษณุ
ปุราณะและไตรภูมิพระร่วงพบว่ามีลกั ษณะที่คล้ ายกัน โดยแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ คือ
1. กามสุข คือ ความสุขที่เกิดจากการเสพกามคุณ คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส
2. ฌานสุข คือ ความสุขที่เกิดจากฌานในพรหมโลก
3. การหลุดพ้ น คือ ความสุขสงบที่เกิดจากการหลุดพ้ นจากการเวียนว่ายตายเกิด ซึ่ง
เรี ยกว่า นิพพานหรื อโมกษะ
การเข้ า ถึ ง เป้ าหมายของพุท ธศาสนาตามที่ ป รากฏในไตรภู มิ พ ระร่ ว งเป็ นเรื่ อ ง
เฉพาะตนไม่ต้องขึน้ อยู่กับสิ่งอื่น กล่าวคือ บุคคลจะบรรลุนิพพานได้ ด้วยการขัดเกลาหรื ออบรม
ตนเองตามหลักไตรสิกขาหรื อมรรคมีองค์ 8 ซึง่ เป็ นการพ้ นทุกข์ด้วยตนเองโดยไม่ต้องอาศัยอานาจ
เหนือธรรมชาติใดๆ อย่างในศาสนาเทวนิยม บุคคลอื่นซึ่งรวมทัง้ พระพุทธเจ้ าเป็ นเพียงผู้ชี ้แนะ
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ส่ ง เสริ ม เท่ า นัน้ ไม่ ใ ช่ ผ้ ู ก าหนดหรื อ ผู้ ตัด สิ น ให้ ใครบรรลุ นิ พ พานหรื อ ไม่ บ รรลุ นิ พพาน171
วรรณกรรมทัง้ 2 เรื่ อง กล่าวไว้ เหมือนกันว่ามนุษย์เป็ นสัตว์ที่จะสามารถดาเนินไปสู่การบรรลุ
สวรรค์และบรรลุธรรมได้ ดังที่คมั ภีร์วิษณุปรุ าณะ กล่าวไว้ เช่นกันว่า
นรชนเหล่านันผู
้ ้ ยินดีในธรรมอันดีงาม มีจริ ยาวัตรที่งดงามเป็ นสัตบุรุษ
ผู้ดาเนินไปตามครรลองธรรมที่ดีย่อมประสบความสาเร็ จเสมอ || 1:6:9
ดูกรท่านมุนี นรชนทังหลายย่
้
อมบรรลุสวรรค์และสาเร็ จธรรมจากการเป็ นมนุษย์ |

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง แบ่งเป็ น 4 วรรณะ
ก
ั
น
ำ
ดูกรท่านมุนีผ้ ูประเสริ
ฐ
สั
ต
ว์
ท
ง
ั
้
หลายเหล่
า
นั
น
้
สร้
างโดยพระพรหมา
ส
และดูกรท่านพราหมณ์ มนุษย์ทงหลายย่
ั้
อมไปยังสถานที่ที่พวกเขาพอใจ || 1:6:10

เปี่ ยมไปด้ วยศรัทธาชอบ โน้ มเอียงไปในพฤติกรรมที่ดีงาม || 1:6:11

(สัตว์ทงหลายเหล่
ั้
านัน)
้ พอใจอยู่ตามที่ตนปรารถนา ปราศจากอุปสรรคทุกอย่าง
มีจิตใจสะอาด บริ สทุ ธิ์ผดุ ผ่อง ทาหน้ าที่ของตนโดยปราศจากมลทิน || 1:6:12
และจิตใจสัตว์เหล่านัน้ บริ สุทธิ์ เมื่อหริ ผ้ ูบริ สุทธิ์สถิตอยู่ภายในจิตใจ(ของสัตว์เหล่านัน้ )
สัตว์เหล่านันก็
้ จะเห็นความรู้ ที่บริ สทุ ธิ์ซงึ่ เป็ นทางนาไปสูก่ ารปรากฏของพระวิษณุ || 1:6:13
จากนันส่
้ วนหนึง่ ของพระหริ ซงึ่ ขึ ้นอยู่กบั ชะตากรรมนันก็
้ จะทาให้ เกิดบาปที่ร้ายแรง
มีสาระน้ อยมากๆ || 1:6:14
ดูกรท่านไมเตรยะ บาปที่เกิดจากเมล็ดคืออธรรม เกิดจากความหลงและความโลภ
และสาเร็ จจากราคะเป็ นต้ น ในบรรดามนุษย์เหล่านัน้ || 1:6:15
และความสาเร็ จทัง้ 8 ประการมีราสะและอุลลสะเป็ นอาทินนั ้ ไม่สามารถเกิดขึ ้นเลย
พร้ อมกับการเกิด || 1:6:16
เมื่อมนุษย์ ทัง้ หลายที่ เหลื ออ่อนก าลังและเมื่อบาปเพิ่ มพูล ต่อจากนัน้ มนุษย์ ทัง้ หลาย
เหล่านันจะเดื
้
อดร้ อนเพราะความทุกข์ที่มีพลังเป็ น 2 เท่า || 1:6:17172

ภาพของจักรวาลในวรรณกรรมทัง้ 2 เรื่ อง จึงมุ่งให้ มนุษย์เลือกปฏิบตั ิให้ บรรลุตาม
เป้าหมายที่ต้องการ โดยสร้ างภาพให้ เห็น บอกถึงวิธีการปฏิบตั ิให้ บรรลุยงั เป้ าหมายที่ต้องการไว้
171

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 33-34.
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Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 20-21.
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อย่างชัดเจน ภาพจักรวาลอันเป็ นพื ้นที่สว่ นบนจึงเป็ นการสร้ างความหวังให้ กบั มนุษย์ผ้ กู ระทากรรม
ในจักรวาลชันกลาง
้
ในขณะที่ภาพจักรวาลชันล่
้ างเป็ นภาพของการห้ ามปราม ควบคุมให้ มนุษย์ไม่
ทาชัว่ หรื อไม่ทาในสิ่งที่สงั คมไม่ต้องการ โดยโลกุตรภูมิเป็ นเป้าหมายสูงสุดของการดาเนินชีวิตซึ่ง
หากบรรลุถึง ได้ ก็จ ะพบความสุข ที่ แ ท้ จ ริ ง หยุดการเวี ย นว่ายตายเกิ ด ในสัง สารวัฏ

แม้ จ ะมี

รายละเอียดเนื ้อหาที่แตกต่างกันไปบ้ าง แต่ก็พบว่าวรรณกรรมทัง้ 2 เรื่ องมีภาพโครงสร้ างจักรวาลที่
คล้ ายคลึงกันจนเชื่อได้ วา่ มีต้นกาเนิดความคิดมาจากวัฒนธรรมเดียวกัน
2.5 การสิน้ สุดของจักรวาล คัมภีร์วิษณุปรุ าณะใช้ คาว่า “ประลัย” ซึ่งหมายความ
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ำ
ส คาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าคัมภีร์วิษณุปรุ าณะมีความคิดเกี่ยวกับการ
การใช้

ถึงการสลายตัว การดูดซึมกลับ การทาลาย การตาย การทาลายโลกทังหมด
้
ความไม่ร้ ู สึกตัว
และการงีบหลับ173

สิน้ สุดของจักรวาลว่าเป็ นการงี บหลับของพระพรหมา การสลายตัว การทาลาย การตายของ
จักรวาลและการคืนกลับเข้ าสู่พรหมัน

การสิ ้นสุดจักรวาลหรื อการประลัยหรื อการเวียนกลับมา

ใหม่ของสรรพสิ่งนันคั
้ มภีร์วิษณุปรุ าณะกล่าวว่ามี 3 ประการ ได้ แก่ การประลัยแบบไนมิตติกะ
คือ การประลัยแบบมีสาเหตุ เป็ นการเวียนกลับมาใหม่ในคราวสิ ้นกัลป์ซึ่งเกี่ยวข้ องกับ พระพรหมา
การประลัยแบบปรากฤติกะ คือ การประลัยแบบธรรมชาติ เป็ นการเวียนกลับมาใหม่ซึ่งเกี่ยวข้ อง
กับปรารทธะทัง้ 2 คือ ระยะเวลา 50 ปี ของพระพรหมา และการประลัยแบบอาตยันติกะ เป็ น
การเวียนกลับมาใหม่แบบสูงสุดชื่อว่าโมกษะ
การสิ ้นสุดของจักรวาลในระยะเวลาหลับของพระพรหมาจะเกิดขึ ้นตามภาวะปกติที่
เป็ นไปหลังจากสิ ้นสุดกลียคุ ซึ่งมีสภาวะอันเต็มไปด้ วยความลาบากยากแค้ นและการดาเนินชีวิตที่
มิได้ เป็ นไปตามกรอบที่เหมาะสมของสังคมวัฒนธรรมที่เคยนิยมปฏิบตั ิสืบต่อกันมา จักรวาลจึงถูก
ทาลายด้ วยรังสีความร้ อนจากดวงอาทิตย์ 7 ดวงซึง่ พระวิษณุสถิตอยู่ ต่อมาเศษะนาคราชจะอยู่ใน
รู ปของเทพรุ ทระซึ่งจะพ่นไฟออกมาเผาผลาญจักรวาล จากนัน้ ลมหายใจของเศษะนาคราชจะ
กลายเป็ นเมฆตกลงมาเป็ นฝนจนน ้าท่วมกลายเป็ นมหาสมุทร และเศษะนาคราชนัน้ ก็จะพ่นลม
หายใจเป่ าเมฆให้ หายไป จักรวาลในขณะนันจึ
้ งกลายเป็ นมหาสมุทรเพียงหนึ่งเดียว โลกจะอยู่ใน
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สภาวะมืดมิดปราศจากสิ่งใด เพื่อรอการตื่นของพระนารายณ์และเริ่มต้ นการสร้ างจักรวาลขึ ้นใหม่
อีกครัง้ ดังความว่า
ในเวลาที่ 1,000 รอบแห่ง 4 ยุคนันสิ
้ ้นสุดลง เมื่อผืนแผ่นดินสูญสิ ้นไปมากแล้ ว
ฝนแล้ งจะเกิดขึ ้นรุ นแรงมากเป็ นระยะเวลา 100 ปี || 6:3:14…
ดูกรท่านมุนีผ้ ปู ระเสริ ฐที่สดุ พระวิษณุผ้ เู ป็ นเจ้ าจึงทรงสถิตอยู่ในรัศมีทงั ้ 7 ของดวงอาทิตย์
แล้ วก็ทรงดื่มน ้าไว้ ทงหมด
ั้
|| 6:3:17…

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง ้น || 6:3:21…
ห
ก
ั
น
ทังข้
้ างล่างและข้ างบนำเผาไหม้ โลกทัง้ 3 รวมทังพื
้ ้นบาดาลจนหมดสิ
ส
ดูกรท่านพราหมณ์ ณ เวลานัน้ ดวงอาทิตย์ทงั ้ 7 ดวงนันส่
้ องแสงไป

จากนันพระหริ
้
(พระวิษณุ) นันก็
้ ได้ กลายเป็ นรุทระ (พระศิวะ) คือไฟในคราวล้ างโลก
เกิดเป็ นลมหายใจของพญานาคชื่อเศษะ เผาผลาญบาดาลใต้ โลก || 6:3:24
ไฟอันร้ อนแรงนันเผาไหม้
้
บาดาลทังหมดจนมาถึ
้
งพื ้นดินทาให้ พื ้นดินกลายเป็ นธุลี || 6:3:25
จากนันไฟที
้ ่ร้อนแรงยิ่งมีเกลียวหมุนเป็ นพวงไฟขนาดใหญ่ไปถึงภุวรโลก
(ชันบรรยากาศ)
้
และสวรโลก (ชันสวรรค์
้
) หมุนวนอยู่ในที่นนนั
ั ้ น่ เอง || 6:3:26…
ในเวลานันโลกทั
้
ง้ 3 ทังหมดปรากฏเหมื
้
อนกระทะ มีเกลียวเปลวไฟอยู่รอบๆ
ดูกรท่านมุนีผ้ ปู ระเสริ ฐ จากนันพระชนารทนะ
้
(พระวิษณุ) ซึง่ ปรากฏรู ปเป็ นรุ ทระ(พระศิวะ)
ก็เผาผลาญโลกทังหมดแล้
้
วก็กระทาลมหายใจจากปากให้ กลายเป็ นเมฆ || 6:3:30...
ดูกรท่านมุนีผ้ ปู ระเสริ ฐที่สดุ และเมื่อไฟดับลงแล้ ว ฝนก็จะตกตลอดทังวั
้ นทังคื
้ น
อย่างต่อเนื่องชาระล้ างโลกทังหมดให้
้
สะอาดด้ วยน ้า || 6:3:38
ดูกรท่านพราหมณ์ ฝนเหล่านันช
้ าระล้ างแผ่นดินทังหมดด้
้
วยสายน ้าจานวนมากยิ่ง
แล้ วก็ชาระล้ างภุวรโลกและโลกชันสู
้ งๆ ขึ ้นไป || 6:3:39
เมื่อโลกมืดมนอนธการ (และ) เมื่อสิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้ และเคลื่อนที่ได้ พินาศไปแล้ ว
เมฆใหญ่เหล่านันก็
้ ตกลงมาเป็ นฝนเกิดกว่าร้ อยปี || 6:3:40
ดูกรท่านมุนีผ้ ปู ระเสริ ฐ ในตอนสิ ้นกัลป์ ทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็ นไปอย่างนี ้
เพราะความยิ่งใหญ่ของพระวาสุเทพ (พระวิษณุ) ผู้เป็ นปรมาตมันตลอดเวลา || 6:3:41
ท่านฤษี ปราศรผู้ประเสริ ฐกล่าวว่า ดูกรท่านมหามุนี เมื่อน ้าท่วมไปถึงดินแดน
ของฤษี ทงั ้ 7 ตน จากนันโลกทั
้
ง้ 3 โลกนันก็
้ กลายเป็ นมหาสมุทรเพียงหนึง่ เดียว || 6:4:1
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ดูกรท่านไมเตรยะ ต่อจากนันลมที
้
่ออกจากพระโอษฐ์ ของพระวิษณุ (ลมหายใจ)
ก็กระพือพัดไปตลอดเวลากว่า 100 ปี ทาให้ เมฆเลือนหายไปหมด || 6:4:2
พระเป็ นเจ้ าผู้สร้ างสรรพสิ่ง ผู้ทรงเป็ นอจินไตย ผู้สร้ างสิ่งมีชีวิต ผู้ไม่มีเบื ้องต้ น
ผู้เป็ นเบื ้องต้ นของสรรพสิ่ง ทรงดื่มลมไว้ ทงหมด
ั้
|| 6:4:3
ขณะนันพระหริ
้
ผ้ เู ป็ นเจ้ าสูงสุด ทรงเป็ นพระผู้สร้ าง มีพระรูปเป็ นพรหม
ก็ถงึ ซึง่ การบรรทมบนนาคราชชื่อเศษะ ในมหาสมุทรเพียงหนึง่ เดียวนัน้ || 6:4:4
ในเวลาใดพระผู้เป็ นอาตมันของสรรพสิ่งนันตื
้ ่นบรรทมในเวลานันโลกก็
้
จะขับเคลื่อนไป
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(แต่) เมื่อพระองค์เคลื่อนเข้ าสูม่ ายาศัยยา (สภาวะหลับใหล) สรรพสิ่งนันก็
้ ย่อมหลับใหล
ไปด้ วย || 6:4:8

เนื่องจากวันหนึง่ ของพระพรหมา เท่ากับจานวน 4 ยุค 1,000 รอบ
ดังนัน้ กลางคืนก็มีจานวนเท่ากันนันเมื
้ ่อโลกถูกทาให้ เป็ นมหาสมุทรหนึง่ เดียว || 6:4:9
จากนันเมื
้ ่อราตรี สิ ้นสุดลงพระอชะ (พระวิษณุ) ก็ทรงตื่นจากบรรทม
ทรงทาการสร้ างโลกต่อไปอีก พระวิษณุทรงรู ปเป็ นพระพรหมาเหมือนกับที่ข้าพเจ้ าอธิบาย
แก่ท่านตังแต่
้ แรก || 6:4:10174

ไตรภูมิพระร่วงกล่าวถึงจักรวาลว่าจะ “ฉิบหาย” ประลัยด้ วยสาเหตุ 3 ประการ คือ ไฟ
น ้าและลม ซึ่งจากคัมภีร์ในยุคก่อนหน้ าไตรภูมิพระร่ วงจะกล่าวถึงว่าเกิดจากการประลัยชนิดใด
ชนิดหนึง่ ไตรภูมิพระร่วงกล่าวถึงการประลัยทัง้ 3 ชนิดไว้ หากแต่เมื่ออธิบายถึงภาพการประลัย
กลับกล่าวถึงเหตุการณ์การประลัยในลักษณะ 3 ชนิดต่อเนื่องกัน คือ หลังจากเกิดไฟไหม้ จึงเกิด
น ้าท่วม และลมพัดสร้ างให้ กลับคืนมาสู่สภาพในลักษณะดังเดิม การประลัยที่กล่าวไว้ ในไตรภูมิ
พระร่วงจึงมีลกั ษณะเป็ นเหตุการณ์ตอ่ เนื่องของการประลัยด้ วยไฟ น ้าและลม จักรวาลนันเมื
้ ่อถูก
ทาลายแล้ วก็จะถูกสร้ างขึ ้นใหม่ตามแบบเดิมเสมอ เป็ นการเกิดขึ ้นในลักษณะวนเวียนกันไปโดย
ในไตรภูมิพระร่ วงมิได้ กล่าวถึงจุดเริ่ มต้ นของจักรวาล ภาพของการเกิดขึน้ และการประลัยของ
จักรวาลเหมือนกับการอธิบายเส้ นรอบวงของวงกลมซึ่งไม่อาจทราบจุดเริ่ มต้ นของเส้ นรอบวงได้
โดยไตรภูมิพระร่วงได้ กล่าวถึงการประลัยของจักรวาลไว้ ดังความว่า
174
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แต่ฝูงอันมีจิตแลมีชีวิตอันเกิดในภูมิทงั ้ 31 ชัน้ ทัง้ นี ้มิเที่ยง ย่อมฉิ บหายด้ วยมัตยุรา
หากกระทาให้ หายไสร้ อันว่าสิ่งทัง้ หลายอันที่มีแต่รูปแลว่าหาจิตมิได้ อันมีในภูมิ 12 ชัน้
แห่งนี ้ เท่าเว้ นไว้ แต่อสัญญีสตั ว์ขึ ้นไปเบื ้องบนแล อันว่าที่ต่าแต่อสัญญีสตั ว์ลงมาหาเรานี ้มี
อาทิ คือพระสุเมรุ ราชย่อมรู้ ฉิบหาย(ไป)ด้ วยไฟด้ วยน ้าด้ วยลม หากกระทาให้ ฉิบหายเสียได้
แล เมื่อว่าไฟแลจะมาไหม้ กลั ป์ไปนี ้แล มีดงั่ ฤๅบ้ างสิ ้(น) อันว่าไหม้ แลล้ างให้ ฉิบหายเสียนัน้
มี 3 จาพวกแล จาพวกหนึ่งเพื่อไฟ จาพวกหนึ่งเพื่อนา้ จาพวกหนึ่งเพื่อลมแล ไฟหากมา
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ล้ างมากกว่าน ้าแลลม ไฟมล้ าง 7 คาบเล่า น ้าจึงมล้ างคาบหนึง่ เล่า โดยอันดับดังนัน้ แต่ไฟ
มล้ าง 56 คาบ แต่น ้า(มล้ าง) 8 คาบ ดังนันเป็
้ น 64 คาบ (ลม)จึงมล้ างคาบหนึ่ง เมื่อว่าไฟ
มล้ างมากกว่าน ้า น ้ามล้ างมากกว่าลมเพื่อดังนันฯ…
้
เมื่อว่าไฟแลไหม้ กลั ป์ แลไหม้ ฝูงคน
ทัง้ หลายฝูงกระทาบาปด้ วยกาย ผู้กระทาบาปด้ วยปาก ผู้กระทาบาปด้ วยใจ แลมิร้ ู บุญ
ธรรมเลยสักอัน แลบมิร้ ู จกั บิดาแลมารดา แลมิร้ ู จกั สมณพราหมณ์ แลมิร้ ู จกั ท่านผู้ทรงธรรม
แลมิร้ ู จักว่าพี่ น้องแลญาติมิตรสหาย แลเห็นกันดั่งกวางแลทราย ดั่งเป็ ดแลไก่ ดังหมูแล
หมา ดัง่ ช้ างแลม้ า ย่อมไล่ฆ่าไล่ฟันกันนัน้ ด้ วยบาปกรรมอันเขาได้ ทาบาปดัง่ นี ้แล เกิดอุบตั ิ
บ่มิดีทวั่ ทังจั
้ กรวา(ล)นี ้ทุกแห่งแล …อยู่บ่มิหึง ตระบัดบังเกิดเป็ นตะวันขึ ้น 7 ดวงแลร้ อน...
แลแผ่นดินชมพูทวีปที่เราอยู่นี ้ก่อนทุกแห่งแล ไหม้ ทงเขาพระหิ
ั้
มพานต์ 7 อันแลมียอด ได้
84,000 นัน้ แล้ วเลื่อนไหม้ ทงแผ่
ั ้ นดินเล็ก 2,000 ไหม้ ไปชันอั
้ นนันเนื
้ ่องๆ ไหม้ ทงบุ
ั ้ พพวิเท
หะแลอุตรกุรุแลอมรโคยานทวีป ทัง้ เมืองครุ ฑราช ไหม้ ทงั ้ ๔ แผ่นดินใหญ่ ดงั ว่าไหม้ ป่า
แลไหม้ นรกทังหลาย
้
ตลอดไปถึงมหาอวิจีนรก แล้ วไหม้ อบายภูมิทงั ้ ๔ ไหม้ เขาพินาศไป
เนือง ๆ ...เมื่อไฟไหม้ ดงั่ นัน้ ฝูงเทพยดาแลพรหมทังหลาย
้
เทียรย่อมหนีขึ ้นไปสู่ชนบนที
ั้
่ ไฟ
ไหม้ บ่มิถึง แลเทียรย่อมเบียดเสียดกันอยู่ดุจดัง่ แป้งยัดขนานนันแล
้ อยู่หึงนานนัก ตระบัด
ฝนจึงตก ...แลน ้าเร่ งท่วมเถิงเมืองพรหม ๓ ชันอั
้ นชื่อพรหมปริ สชั ชา พรหมปโรหิตา มหา
พรหมา ฝนบมิได้ ตกน ้าจึงเที่ยงอยู่ แต่นนจึ
ั ้ งบมีฝนแลฯ โจษว่ามีน ้าอันเต็มแต่ต่านี ้ขึ ้นไปเถิง
บนพรหมโลกย์ดงั นันเป็
้ นใด... แต่ฝนตกลงแลน ้าท่วมถึงพรหมโลกได้ อสงไขยหนึง่ ชื่อสังวัต
ถายีอสงไขยกัลป์ แล บัดแมงลม 4 อัน จึงพัดห้ วงให้ เป็ นภูมิดงั เก่าขึ ้นนัน้ น ลมอันหนึ่งชื่ อ
ปรจิตตวาต ลมอันหนึ่งชื่อภัทรวาต ลมอันหนึ่งจักราวาต ลมอันหนึ่งพัดไปมาเป็ นละลอก
กลายเป็ นแผ่นดัง่ ปุ่ มเปื อกสุด เป็ นแผ่นกลายเป็ นกลละดัง่ น ้าข้ าว สุดเป็ นกลละกลายเป็ น
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อัมพุช ดังข้ าวเปี ยก สุดอัมพุชกลายเป็ นเปสิ (สุดเปสิกลายเป็ นฆนะ) เป็ นก้ อน สุดเป็ น
เปื อกกลายเป็ นภูมิ(ทอง)ดัง่ เก่าก็ดแู พร่ งพรายงามนัก...เกิดเป็ นจักรวาลรอบทังหลายทั
้
งที
้ ่
(มีเมื่อก่อน) เป็ นฉันใดไสร้ (ก็)เกิดเป็ นดุ(จ)เดียวนันขึ
้ ้นสิ ้นแล175

เมื่อพิจารณาการสิ ้นสุดของจักรวาลที่กล่าวไว้ ในวรรณกรรมทัง้ 2 เรื่ อง จะมีลกั ษณะ
เชื่อมต่อกับการกาเนิดจักรวาลขึ ้นใหม่หลังจากการประลัยเสมอ การประลัยในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะ
จะมีกาหนดที่แน่นอนชัดเจน โดยกล่าวว่าเท่ากับวันและคืนของพระพรหมา ประกอบด้ วย 4 ยุค
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และความชัว่ ในการแบ่งสดังนันคุ
้ ณธรรมของผู้คนจะลดต่าลงในแต่ละยุคจนกระทัง่ ถึงยุคสุดท้ าย
ชัดเจน การแบ่งยุคจักรวาลของศาสนาพราหมณ์ - ฮินดูจะใช้ ความสุขและความทุกข์หรื อความดี
คือกลียุคที่ผ้ คู นมีความประพฤติไม่ตรงตามวรรณะและหลักอาศรมซึ่งสิ่งเหล่านีล้ ้ วนแล้ วแต่เป็ น

สัญลักษณ์ให้ เห็นถึงเวลาที่ดาเนินมาถึงตามระยะเวลาที่ได้ กาหนดไว้ แล้ ว การสิ ้นสุดของจักรวาล
จึงเกี่ยวข้ องกับเทพโดยตรง พระวิษณุหรื อพระพรหมาเป็ นผู้กาหนดระยะเวลาของการประลัยนัน้
จะเกิ ด มี พ ระอาทิต ย์ 7 ดวง พระรุ ท ระซึ่ง อยู่ในรู ปของเศษะนาคราชจะปล่อ ยไฟออกมาไหม้
จักรวาลเกือบทังหมด
้
ฝนจะตกจนจักรวาลกลายเป็ นมหาสมุทรเพียงหนึ่งเดียว เมื่อนันก็
้ จะถึง
เวลาที่พระนารายณ์ตื่นจากบรรทมและจะอยูใ่ นรูปของพระพรหมาเพื่อสร้ างจักรวาลขึ ้นใหม่อีกครัง้
ในขณะที่ไตรภูมิพระร่วงกล่าวถึงการประลัยในลักษณะที่เป็ นวัฏจักรต่อเนื่องกับการกาเนิดเช่นกัน
แต่เหตุแห่งการประลัยนัน้ ไตรภูมิ พระร่ วงกล่าวอ้ างว่าเกิดจากการกระทาของมนุษย์ โลกเกิ ด
สภาวะวิกฤติ ส่งผลให้ เกิดพระอาทิตย์ 7 ดวงไหม้ โลก เกิดนา้ ท่วมโลก และเกิดลมพัดจนเกิด
จักรวาลใหม่ แม้ ไตรภูมิพระร่วงจะให้ น ้าหนักว่าการประลัยเกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์ แต่เมื่อ
พิจารณารายละเอียดที่กล่าวถึงช่วงเวลาและยุคต่างๆ จึงอาจกล่าวได้ ว่าน่าจะรับอิทธิพลเรื่ องของ
ช่วงเวลาการประลัยของจักรวาลมาจากศาสนาฮิ นดู โดยพิจารณาว่ามีลกั ษณะที่คล้ ายคลึงกัน
คือการประลัยจะเกิดหลังจากกลียุค เกิดไฟไหม้ หลังจากปรากฏพระอาทิตย์ 7 ดวง เกิดฝนตก
น ้าท่วมและเกิดลมพัด จนเริ่มต้ นวัฏจักรไปสูจ่ ดุ กาเนิดจักรวาลอีกครัง้ คัมภีร์วิษณุปรุ าณะมุ่งเน้ น
แสดงให้ เห็นอานาจของเทพเจ้ าที่กาหนดและทาให้ เกิดการประลัยของจักรวาล หากแต่ไตรภูมิ

175

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิ ถา, 236-247.
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พระร่วงมิได้ เชื่อในเรื่ องเทพเจ้ ากาหนดความเป็ นไปของจักรวาล เนื ้อหาที่เชื่อมโยงถึงพระเจ้ าจึงถูก
ติด ทิ ง้ ไปและมุ่ง เน้ น ว่า การเปลี่ ย นแปลง ความฉิ บ หายหรื อ การประลัย ของจัก รวาลเกิ ด จาก
พฤติกรรมของมนุษย์เป็ นสาคัญ จักรวาลในไตรภูมิพระร่ วงเป็ นเรื่ องของธรรมชาติ ไม่มีพระเจ้ า
เป็ นผู้สร้ างหรื อทาลาย ไม่สามารถกาหนดเบื ้องต้ นและที่สดุ ได้ จักรวาลมีการเกิดขึ ้น ดารงอยู่และ
เสื่ อ มสลายลง เมื่ อ จัก รวาลเสื่ อ มสลายลงแล้ ว หากมี เ หตุปั จ จัย ก็ ส ามารถเกิ ด มี ขึน้ ใหม่ไ ด้
การประลัยของจักรวาลแต่ละครัง้ ไม่ว่าจะด้ วยไฟ น ้า ลม มนุษย์จะเสียชีวิตทังหมด
้
รวมถึงสัตว์
นรกและรูปพรหมบางส่วนด้ วย โดยมีการกาหนดเวลาของแต่ละยุคไว้ อย่างชัดเจน
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ไม่มีผ้ ูสร้ าง ผู้ทาลายหรื ส
อผู้คอยควบคุมโลกและชีวิตมนุษย์อย่างเทพเจ้ าหรื อพระเจ้ าในศาสนา

ตามความเชื่อของพุทธศาสนาเถรวาทซึ่งสอดคล้ องกับในไตรภูมิพระร่ วงกล่าวไว้ ว่า

เทวนิยม เทพหรื อพรหมในพุทธศาสนาเถรวาทเป็ นเพียงสัตว์ประเภทหนึ่งที่ทกุ คนมีสิทธิจะเป็ นได้

และไม่ใช่ผ้ สู ร้ าง ผู้ทาลายหรื อผู้ควบคุมโลก ชีวิตสัตว์ทงมวลล้
ั้
วนต้ องเกิดและดับ ไม่มีชีวิตอมตะ
ทุกสิ่งในโลกหรื อเอกภพต้ องเป็ นไปตามธรรมชาติ คือเป็ นไปตามเหตุปัจจัยโดยไม่มีใครมาคอย
ควบคุมบงการ176 การสวดมนต์และการปฏิบตั ิกรรมฐานไม่ใช่พิธีเพื่อติดต่อกับพระเจ้ าหรื อเพื่อทา
ให้ พระเจ้ าโปรดปรานพึง พอใจจนบันดาลให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิได้ ในสิ่งที่หวัง หากกระทาเพื่อให้ จิตของ
มนุษย์ มี สมาธิ หลุดพ้ นจากความทุ กข์และการเวียนว่ายตายเกิดด้ วยตนเอง โดยมิต้องกลับมา
เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสัง สารวัฎแห่งจักรวาลนีอ้ ี ก ซึ่งนับเป็ นการประลัยแบบอาตยันติกะ คือ
การเวียนกลับมาใหม่แบบสูงสุดชื่อว่าโมกษะ หรื อนิพพานในพุทธศาสนานัน่ เอง
แนวความคิดเรื่ องกรรมและการเกิดใหม่ใน

2.6 บทสรุ ปแนวคิดเรื่ องจักรวาล

ปรัชญาอินเดียทั่วๆ ไปนัน้ สันนิษฐานกันว่ามีเค้ ามาจากฤตะในคัมภี ร์ฤคเวท ฤตะนัน้ หมายถึง
ความเป็ นระเบียบแห่งสรรพสิ่งในสากลจักรวาลหรื อความเป็ นระเบียบในธรรมชาติ กฎแห่งกรรม
ในปรัชญาอินเดียจึงมีความหมาย 2 นัย คือ กฎแห่งธรรมชาติหรื อกฎแห่งเหตุและผล และกฎ
แห่งศีลธรรม กฎแห่งธรรมชาตินนมี
ั ้ ความหมายว่าทุกๆ สิ่งทุกอย่างในธรรมชาติเกิดขึ ้นเป็ นไป
ตามอานาจของเหตุปัจจัย ไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ ้นมาอย่างลอยๆ หรื อปราศจากเหตุ เมื่อมีสิ่งใดเกิดขึ ้น
ก็มีเหตุทาให้ สิ่งนันเกิ
้ ดขึน้ เมื่อสิ่งนัน้ ดารงอยู่
176

ก็มีเหตุทาให้ สิ่งนัน้ ดารงอยู่ เมื่อสิ่งนัน้ เสื่อม

วัชระ งามจิตรเจริ ญ, พุทธศาสนาเถรวาท, 34.
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สลายไปก็มี เหตุทาให้ สิ่งนัน้ เสื่อมสลายไป นั่นก็คือในธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเกิดขึน้
ดารงอยู่หรื อดับไป โดยไม่มีเหตุหรื อปราศจากเหตุ แต่ในแง่ที่เป็ นกฎศีลธรรมนันหมายถึ
้
ง กฎแห่ง
การกระทาของสิ่งที่มีชีวิต ทุกชีวิตจะต้ องตกอยู่ใต้ กฎแห่งกรรม และถ้ ามองแคบลงไปอีกก็คือกฎที่
เกี่ยวกับการกระทาของมนุษย์ เป็ นกฎแห่งศีลธรรมที่เกี่ยวข้ องกับมนุษย์ ใครทาดีย่อมได้ รับผลดี
ใครทาชัว่ ย่อมได้ รับผลชัว่ ดังนันแนวความคิ
้
ดเรื่ องกรรมและการเกิดใหม่ในปรัชญาอุปนิษัทจึงถือ
ได้ ว่าเป็ นกฎของการธารงไว้ ซึ่งคุณค่าทางศีลธรรม คุณค่าของกรรมดีและกรรมชัว่ ซึ่งมนุษย์เราได้
กระทาไว้ กฎแห่ง กรรมจึง แสดงให้ เห็นว่าผลกรรมต่างๆ ที่มนุษย์ ได้ สร้ างขึน้ มาแล้ วนัน้ ย่อมไม่
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สแล้วเท่านัน้ กฎแห่งกรรมจึงเป็ นกฎสากลสาหรับมนุษย์ทุกรูปทุกนาม
กรรมซึ่งตนเองได้ กระทาไว้

สูญหายไปไหน และเป็ นการรับรองว่าไม่มีเหตุการณ์อื่นใดที่จะเกิดขึ ้นกับมนุษย์ นอกจากผลของ
การกระทาต่างๆ ของมนุษย์จึงขึ ้นอยู่กับมนุษย์เอง

ใครทาดีย่อมได้ ดี ใครทาชัว่ ย่อมได้ ชวั่

มนุษย์เป็ นผู้ตดั สินใจและกระทา ดังนันผลการกระท
้
าและการตัดสินใจดังกล่าวมนุษย์จึงต้ องได้ รับ
ผลกรรมตามที่ตนกระทาลงไป นัน่ ก็คือมนุษย์ต้องรับผิดชอบต่อการกระทาของตนเองด้ วย ผล
กรรมที่ได้ กระทาลงไปนันจะต้
้
องตามติดให้ ผลต่อๆ ไปจนกว่าจะชดใช้ ผลกรรมที่ได้ กระทาให้ หมด
สิ ้น ผลกรรมจะดีหรื อไม่ดีจึงขึ ้นอยู่กบั มนุษย์ ดังข้ อความที่กล่าวไว้ ชดั เจนในคัมภีร์พฤหทารัณย
กะ177 คาสอนเรื่ องกรรมของพุทธศาสนาเถรวาทต่างจากคาสอนเรื่ องกรรมของศาสนาอื่นๆ ที่มี
ความเชื่อเรื่ องชะตาลิขิต และความเชื่อเรื่ องการ ถูกกรรมเก่าในอดีตชาติกาหนดอย่างสิ ้นเชิงที่
เรี ยกว่า “ปุพเพกตวาท” เพราะกฎแห่งกรรมของ พุทธศาสนาเถรวาทไม่มีลกั ษณะบังคับตายตัว
ชนิดแก้ ไขไม่ได้ เลย หรื อไม่มีพระเจ้ ามาคอยควบคุมกฎแห่งกรรมนี ้ ดังนันตามค
้
าสอนเรื่ องกรรม
ของพุทธศาสนาเถรวาท มนุษย์จึงเป็ นไปตาม “กรรมลิขิต” ไม่ใช่ “พรหมลิขิต” หรื อ “พระเจ้ าลิขิต”
และสามารถแก้ ไขหรื อกาหนดวิถีชีวิตใหม่ได้ จากคาสอนนี ้เองที่ทาให้ มนุษย์มีสถานภาพสูงส่ง
เพราะสามารถกาหนดวิถีชีวิตตนเองว่าจะให้ เป็ นไปอย่างไร ไม่ต้องอาศัยการอ้ อนวอนและการดล
บันดาลจากสิ่งอื่นใด178 ซึง่ ก็สอดคล้ องกับแนวคิดที่ปรากฏในไตรภูมิพระร่วง

177

ณรงค์ วงษ์ อดุ ม, “การศึกษาเชิงวิจารณ์ ความคิดเรื่ องกรรมในปรั ชญาอินเดียสายอาสติกะ”

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2526), 31 – 32.
178

เรื่องเดียวกัน, 267.
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แม้ ในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะจะมีเนื ้อหาที่กล่าวถึงเรื่ องกรรมซึง่ มีผลต่อการเกิดของมนุษย์
ไว้ เช่นกัน แต่คมั ภีร์วิษณุปรุ าณะกล่าวว่ากรรมนันถู
้ กควบคุมโดยพระวิษณุ โลกนี ้ดารงอยู่ได้ ด้วย
พระวิษณุ เพราะพระองค์ เป็ นสรรพสิ่ง เป็ นปรมาตมัน เป็ นอาตมัน พระองค์เป็ นพระเวทและ
การบูชายัญ ดังนันแนวคิ
้
ดในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะจะปรากฏเรื่ องของกรรมแต่ก็อยู่ภายใต้ การลิขิต
จากพระวิษ ณุเ ป็ นส าคัญ การบูช าบวงสรวงพระวิ ษณุจ ะท าให้ ม นุษย์ บ รรลุถึง ความส าเร็ จ ใน
ทุกประการดังที่ปรารถนา และยังเชื่อว่า หากกระทาผิดสามารถชาระล้ างบาปให้ หมดไปได้ ด้วย
การบูชาบวงสรวงพระวิษณุผ้ เู ป็ นพระเป็ นเจ้ าสูงสุด ดังความว่า
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ในการท าให้ โ ลกทัส
ง้ หมดด ารงอยู่ ไ ด้ พระประชาบดี ท รงด ารงพระรู ป เป็ นพระเวทและ
การบูชายัญ ทรงเป็ นอาตมันที่สงบนิ่งเป็ นอาตมันของสรรพสิ่ง เป็ นปรมาตมัน || 1:8:9179
ดูกรท่านมุนีผ้ ปู ระเสริ ฐ ประกอบพิธีบชู าบวงสรวงทุกๆ วัน
เป็ นเครื่ องสนับสนุนส่งเสริ ม (และ) ทาให้ บาปที่คนทังหลายท
้
าสงบลงได้ || 1:8:28180

จากการศึกษาเปรี ยบเที ยบแนวคิดเรื่ องจักรวาลวิ ทยาในคัม ภี ร์วิ ษณุปุราณะและ
ไตรภูมิ พ ระร่ วงในประเด็นต่างๆ สามารถแสดงลักษณะความสัม พัน ธ์ ความเหมื อ นกันและ
แตกต่างกันของจักรวาลในวรรณกรรมทัง้ 2 เรื่ อง ได้ ตามตารางที่ 1.1 – 1.3 จากการศึกษา
เปรี ยบเทียบทาให้ พบว่าแนวความคิดเรื่ องจักรวาลวิทยาในคัมภี ร์วิษณุปุราณะ วรรณกรรมใน
ไวษณพนิกาย ศาสนาฮินดู และไตรภูมิพระร่ วง วรรณกรรมในพุทธศาสนาเถรวาทมีลักษณะที่
คล้ ายคลึงกันมาก จนเชื่อได้ ว่ามีกาเนิดมาจากรากเหง้ าทางความคิดเดียวกัน จึงแสดงให้ เห็นว่า
พุทธศาสนาน่าจะได้ รับอิทธิพลแนวคิดเรื่ องจักรวาลวิทยามาจากศาสนาพราหมณ์ที่มีอยู่ก่อนใน
ประเทศอินเดีย ซึ่งแนวความคิดเรื่ องจักรวาลวิทยาในคัมภีร์ วิษณุปรุ าณะและไตรภูมิพระร่ วงก็มี
รายละเอียดที่แตกต่างกันซึ่งแสดงให้ เห็นถึงแนวความคิดเรื่ องจักรวาลที่สมั พันธ์ กับความเป็ นไป
ของมนุษย์ในสังคมที่แตกต่างกันในเรื่ องต่างๆ ดังต่อไปนี ้
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1. แนวคิดเรื่ องวัฏจักรของจักรวาล ทัง้ การกาเนิด การดารงอยู่และการประลัยใน
คัมภีร์วิษณุปรุ าณะและไตรภูมิพระร่วง มีลกั ษณะดังนี ้
1.1 แนวความคิดเรื่ องการกาเนิดของจักรวาลและสรรพสิ่งในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะ
และไตรภูมิพระร่วงมีลกั ษณะที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยคัมภีร์วิษณุปรุ าณะมีแนวความคิดว่า
จักรวาลและสรรพสิ่งเกิดขึ ้นมาจากการสร้ างของพระวิษณุ ดังนันมนุ
้ ษย์จึงต้ องภักติต่อเทพ ทา
ตามหน้ าที่ที่เทพผู้สร้ างกาหนดไว้ และทาให้ เทพพึงพอใจ เพราะความพึงพอใจของเทพเจ้ าย่อม
นามาซึ่งผลสัมฤทธิ์ที่มนุษย์พึงพอใจเช่นกัน ในขณะที่ไตรภูมิพระร่วงมีแนวคิดว่าจักรวาลเกิดขึ ้น
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ส าของตนเอง และเกิดขึน้ จากผลแห่งการกระทาของมนุษย์
ชีวิตมนุษย์จึง เป็ นไปตามการกระท

ตามวิวฒ
ั นาการ สรรพสิ่งเกิดขึ ้นตามธรรมชาติตามกรรมที่มนุษย์เคยกระทาไว้ ความเป็ นไปของ

ทังหมด
้

1.2 แนวคิดเรื่ องการดารงอยูข่ องจักรวาล การดารงอยู่ของจักรวาลในคัมภีร์วิษณุ
ปุราณะกล่าวว่าจักรวาลดารงอยู่ตามการคุ้มครอง ควบคุม ดูแลรักษาของพระวิษณุ การกระทา
ให้ พระวิษณุพึงพอใจ องค์พระวิษณุจะเป็ นผู้ช่วยเหลือคุ้มครองให้ ชีวิตดารงอยู่อย่างมีความสุขได้
ไตรภูมิพระร่วงนันมี
้ แนวคิดว่าจักรวาลดารงอยู่อนั เนื่องจากความเป็ นไปของการกระทาของมนุษย์
ผลจากการกระทาต่างๆ ของมนุษย์มีผลต่อความเป็ นไปของจักรวาลโดยตรง ดังนันการกระท
้
า
และท่า ที ข องมนุษ ย์ ที่ มี ต่อ ธรรมชาติจึง มี ผ ลต่อ ความเป็ นไปของจัก รวาล แต่ม นุษ ย์ ก็ จ ะต้ อ ง
ประพฤติปฏิ บัติต่อธรรมชาติต่ างๆ ด้ วยความนอบน้ อมและให้ ความเคารพต่อสรรพสิ่งรอบตัว
เช่นเดียวกัน
1.3 แนวคิดเรื่ องการประลัยของจักรวาล แนวความคิดของการประลัยในคัมภีร์
วิษณุปรุ าณะกล่าวว่าเกิดขึ ้นตามเวลาในแต่ละยุคที่กาหนดขึ ้นโดยเทพเจ้ าซึ่งมีระยะเวลาที่ชดั เจน
ในแต่ละยุคอันสอดคล้ องกับพฤติกรรมของมนุษย์ที่แสดงออกต่อหลักปฏิบตั ิในสังคมของมนุษย์
เช่นกัน เมื่อถึงเวลานันเทพเจ้
้
าจะเป็ นผู้ประลัยจักรวาลลงเพื่อรอให้ ถึงเวลาของการสร้ างขึ ้นใหม่อีก
ครัง้ ต่างจากไตรภูมิพระร่ วงที่กล่าวว่าการประลัยของจักรวาลมีผลจากการกระทาของมนุษย์
โดยตรง การกระทาที่ผิดต่อศีลธรรมอันดีงามจะมีผลที่ทาให้ จกั รวาลประลัยลงด้ วยธรรมชาติตา่ งๆ
ที่เกิดความผิดปกติจนกลายเป็ นเหตุรุนแรงให้ จกั รวาลประลัยลงทังหมด
้
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2. ลักษณะของจักรวาล รู ปลักษณะภายนอกของจักรวาลในคัมภี ร์วิษณุปุราณะมี
ลักษณะกลมเหมือนไข่หรื อลูกมะขวิด ในขณะที่รูปลักษณะภายนอกของจักรวาลในไตรภูมิพระ
ร่ วงมี ลักษณะเป็ นทรงกระบอกที่ติดกัน โดยมี โลกันตนรกซึ่ง เป็ นนรกเย็นอยู่ตรงกลางระหว่าง
จักรวาลทัง้ 3 นัน้ ภายในของจักรวาลในวรรณกรรมทัง้ 2 มีลกั ษณะเป็ นพื ้นที่วงกลมเรี ยงซ้ อนกัน
เป็ นชัน้ ทังจั
้ กรวาลชันล่
้ าง จักรวาลชันกลางและจั
้
กรวาลชันบน
้ รวมทังมี
้ ภูมิสูงสุดอันเป็ นโลกุตร
ภูมิ พื ้นที่ที่มนุษย์จะหลุดพ้ นจากความทุกข์ทงปวงเช่
ั้
นเดียวกัน โดยมีแดน “ภารตะ” หรื อ “ชมพู
ทวีป” เป็ นศูนย์กลางในการกระทากรรมเช่นเดียวกัน
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สวิตมนุษย์ที่มีลักษณะคล้ ายกับ “วงกลม” ในความหมายของคาว่า
จัก รวาลและวัฏ จักรของชี

จากแนวคิดเกี่ ยวกับจักวาลที่วรรณกรรมทัง้ 2 เรื่ องแสดงให้ เห็น ถึงรู ปลักษณะของ

“จักรวาล” ซึ่งแสดงนัยสาคัญที่สอดคล้ องกันของแนวคิดเรื่ องจักรวาลในวรรณกรรมทัง้ 2 เรื่ องว่า
จักรวาลและสรรพสิ่งเป็ นไปตามกฎไตรลักษณ์ คือ มีเกิดขึน้ ตังอยู
้ ่และดับไป ทุกสิ่งล้ วนเป็ น
อนิจจัง ไม่เที่ยงแท้ ไม่มีสิ่งใดคงทนถาวร จักรวาลและสรรพสิ่งดาเนินไปเป็ นวัฏจักรด้ วยเหตุ
เพราะ “กรรม” กรรม คือ การกระทาในปั จบุ นั ของมนุษย์ กรรมหรื อการกระทา ณ ปั จจุบนั เป็ น
ที่มาของอดีต ที่จะเป็ นส่วนสาคัญที่ขบั เคลื่อนให้ เกิดสิ่งต่างๆ ในอนาคต เมื่อใดก็ตามที่มนุษย์หยุด
กรรม อันเป็ นกิเลสได้ หมด มนุษย์ก็จะพ้ นจากความทุกข์ และหากมุ่งปฏิบตั ิฌานสมาธิจนกระทัง่
บรรลุโมกษะหรื อนิพพาน วัฏสังสารในชีวิตของมนุษย์ก็จะจบสิน้ ลงอย่างถาวร ดังนัน้ “กรรม”
หรื อการกระทาของมนุษย์ จึง เป็ นดัง เครื่ องมื อ ที่ ขับเคลื่ อนจักรวาลซึ่ง มี ลักษณะเป็ นวงกลมให้
เคลื่อนที่ไปดังวงล้ อที่หมุนวนไปมิร้ ู จบสิ ้น

วรรณกรรมทัง้ 2 เรื่ องปรากฏแนวคิดเรื่ องกรรม

เหมือนกัน แต่คมั ภีร์วิษณุปรุ าณะมุ่งเน้ นว่าการกระทา “กรรม” ตามหน้ าที่ โดยมีพระวิษณุเป็ นผู้
ควบคุมดูแลและประทานผลแห่งกรรมนัน้ ส่วนไตรภูมิพระร่ วง “กรรม” เกิดขึ ้นและมีผลจากการ
กระทาของมนุษย์เอง แนวคิดเรื่ องจักรวาลในวรรณกรรมทัง้ 2 เรื่ องจึงเป็ นเรื่ องที่ทาให้ มนุษย์
ตระหนักถึงการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ แล้ วหันกลับมาตังใจด
้ าเนินตามทางอันประเสริ ฐที่
จะนาออกไปพ้ นจากสังสารวัฎอันเป็ นทุกข์นี ้
คัมภี ร์วิษณุปุราณะ แสดงให้ เห็นแนวความคิดเรื่ องจักรวาลว่า จักรวาลอันเป็ นที่อยู่
อาศัยของมนุษย์และสรรพสิ่งมีกาเนิดจากพระพรหมาซึ่งเป็ นรูปหนึ่งของพระวิษณุผ้ เู ป็ นเทพสูงสุด
พระวิษณุผ้ ูเ ป็ นพรหมันจึง เป็ นจักรวาล เป็ นผู้ให้ กาเนิดจักรวาล โดยคัม ภี ร์วิษณุปุราณะยัง คง

418

แนวความคิดเรื่ องจักรวาลและสรรพสิ่งถูกสร้ าง ถูกควบคุม และถูกทาลายโดยเทพเจ้ าผู้ยิ่งใหญ่ซึ่ง
ในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะ หมายถึง พระวิษณุผ้ เู ป็ นพระเป็ นเจ้ าผู้ยิ่งใหญ่เพียงองค์เดียวซึ่งเป็ นผู้พิทกั ษ์
และควบคุมความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยของสิ่งต่างๆ ในสากลจักรวาลและเป็ นมูลการณะแห่งโลก
และสรรพสิ่งในโลก ส่วนแนวคิดเรื่ องจักรวาลวิทยาที่ ปรากฏในไตรภูมิพระร่ วงนันจั
้ กรวาลและ
สรรพสิ่งในไตรภูมิพระร่วงเกิดขึ ้นโดยมีวิวฒ
ั นาการตามธรรมชาติ มนุษย์เกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติ
จึงมีความเท่าเทียมกัน แต่แตกต่างกันเพียงการกระทาของแต่ละบุคคล มนุษย์จึงมีสิทธิอย่างชอบ
ธรรมในชีวิตตนเอง สามารถเลือกกระทาและกาหนดชีวิตตนเองได้ โดยมิได้ มีผ้ ใู ดควบคุมให้ เกิดขึ ้น
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ส ดังนันแนวความคิ
ต่อความเป็ นไปของจักรวาลโดยตรง
้
ดเรื่ องจักรวาลในไตรภูมิพระร่วงจึงมุ่งเน้ น

หรื อเป็ นไปตามอานาจเหนือธรรมชาติใดๆ และผลจากการกระทาของมนุษย์จะสอดคล้ องและมีผล
ชี ้ให้ เห็นว่าผลจากการกระทาของมนุษย์มีผลต่อความเป็ นไปของจักรวาลอันเป็ นที่อยู่อาศัยของ
มนุษย์โดยตรง มนุษย์จึงเป็ นผู้กาหนดการกระทาสิ่งต่างๆ ของตนทังเพื
้ ่อให้ ตนเองหลุดพ้ นจาก
ความทุกข์ และกาหนดความเป็ นไปของจักรวาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังจะสามารถแสดงให้ เห็น
แนวคิดเรื่ องจักรวาลวิทยาในวรรณกรรมทังสองที
้
่มีความสัมพันธ์กบั มนุษย์ได้ ดังรูป
แนวความคิดเรื่องจักรวาลในคัมภีร์วิษณุปุราณะ

พระวิษณุผ้ ูเป็ นเทพสูงสุด
การกระทาของมนุษย์

สุขทุกข์ ของมนุษย์ และความเป็ นไปของจักรวาล

แนวคิดเรื่ องจักรวาลในไตรภูมิพระร่ วง
การกระทาของมนุษย์

สุขทุกข์ ของตนและความเป็ นไปของจักรวาล
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ดังนันแนวความคิ
้
ดเรื่ องจักรวาลวิทยาในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะซึ่งแสดงให้ เห็นว่าความ
เป็ นไปของจักรวาลและสรรพสิ่งในจักรวาลขึ ้นอยู่กบั พระวิษณุเทพ ความเป็ นไปของจักรวาลและ
สรรพสิ่ง ซึ่งการเกิดขึ ้น ตังอยู
้ ่ ดับไป เป็ นสังสารวัฎในชีวิตมนุษย์ที่จะต้ องประสบ การทาให้ เทพ
พึงพอใจจึงเป็ นส่วนสาคัญที่จะทาให้ มนุษย์บรรลุผลตามที่ตนต้ องการ และสามารถบรรลุธรรม
สูงสุด คือ “โมกษะ” ได้ ส่วนแนวความคิดเรื่ องจักรวาลวิทยาในไตรภูมิพระร่วงนันแสดงให้
้
เห็นว่า
จักรวาลและสรรพสิ่งเกิดขึ ้นและเป็ นไปตามธรรมชาติ การเกิดขึ ้น ดารงอยู่ และดับไป เกี่ยวข้ องกับ
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เหมาะสม เมื่อใดก็ตามทีส่มนุษย์ปฏิบตั ิจนกระทัง่ บรรลุ “นิพพาน” อันเป็ นธรรมสูงสุด มนุษย์จะ
ผลจากการกระทาของมนุษย์ มนุษย์เป็ นผู้กาหนดชีวิตของตนเองด้ วยการเลือกกระทากรรมที่

หลุดพ้ นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฎ แนวความคิดเรื่ องจักรวาลวิทยาในคัมภีร์วิษณุ

ปุร าณะจึ ง เป็ นไปเพื่ อ น าเสนอเรื่ อ ง “พระวิ ษ ณุ ลิ ขิ ต ” ในขณะที่ ไ ตรภู มิ พ ระร่ ว งน าเสนอ
แนวความคิดเรื่ องจักรวาลวิทยาเพื่อแสดงให้ เห็นถึง “กรรมลิขิต” เป็ นสาคัญ ดังนันแนวความคิ
้
ด
เรื่ อ งจัก รวาลวิ ท ยาที่ แ ตกต่า งกัน จึ ง ท าให้ ค าสอนและหลัก ปฏิ บัติส าคัญ ในวรรณกรรมทัง้ 2
แตกต่างกัน แม้ จะมีเรื่ องราวของจักรวาลที่ใกล้ เคียงกันในหลายๆ ประการ อันเนื่องมาจากการถือ
กาเนิดจากรากฐานทางวัฒนธรรมเดียวกันจากปรัชญาอินเดียนัน่ เอง ดังตารางที่แสดงลักษณะที่
สัมพันธ์ กนั ความเหมือนและความแตกต่างของแนวคิดเรื่ องจักรวาลวิทยาในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะ
และไตรภูมิพระร่วง

420

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบลักษณะที่สัมพันธ์ กันระหว่ างคัมภีร์วิษณุปุราณะ
และไตรภูมิพระร่ วง
ลักษณะที่สัมพันธ์ กันระหว่ างคัมภีร์วิษณุปุราณะ
และไตรภูมพ
ิ ระร่ วง
1.ประวัตคิ วามเป็ นมา

คัมภีร์วษิ ณุปุราณะ

ไตรภูมพ
ิ ระร่ วง

วรรณกรรมอินเดีย

วรรณกรรมไทย

2.ผู้แต่งและ
ระยะเวลาที่แต่ง

ฤษี วยาสะ

พญาลิไทย

ไม่เกิน คศ. 400

พ.ศ. 1888

3.จุดมุ่งหมายในการ
แต่ง

สอนศาสนาฮินดู
ลัทธิไวษณวนิกาย

สอนศาสนาพุทธ
เถรวาท

อาสติกะ

นาสติกะ

อาธยาตมิกะ
อาธิเภาติกะ
อาธิไทวิก
โมกษะ

เกิด แก่ เจ็บ และตาย

กรรมถูกควบคุมโดยพระ
วิษณุ
ภักติโยคะ
ฌาณโยคะ

กรรมเกิดจากการกระทาของ
มนุษย์
การปฏิบตั ฌ
ิ านบารมี

ปฎิบตั ติ ามหน้ าที่ของ
วรรณะและอาศรมและ
การกระทาให้ พระเจ้ าพึง
พอใจ
ธรรมชาติเกี่ยวข้ องโดยตรง
กับเทพเจ้ า
การบวงสรวงต่อเทพเจ้ า
เพราะจะเป็ นผู้ทาให้
ธรรมชาติเป็ นปกติสขุ
จักรวาลและสรรพสิง่
เกิดขึ ้น ตังอยู
้ ่ และดับไป
มาจากอานาจของพระ
วิษณุ

การกระทาความดีทงทาง
ั้
กาย วาจา ใจ

4.เนื ้อหา
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แนวคิดร่ วมกันบน
พื ้นฐานของปรัชญา
อินเดีย

ชีวิตมนุษย์เป็ นทุกข์

จุดมุ่งหมายสูงสุดของ
ชีวิต คือ การหลุดพ้ น
จากความทุกข์ทงปวง
ั้
ความเชื่อเรื่ องกฎแห่ง
กรรมและสังสารวัฏ
การเน้ นหลักปฏิบตั ิ

นิพพาน

หลักปฏิบตั ใิ นการ
ดารงชีวิต
หลักปฏิบตั ติ นของ
มนุษย์

หลักปฏิบตั ติ อ่ ธรรมชาติ

แนวคิดเรื่ องจักรวาล
วิทยา

มนุษย์จะต้ องเคารพ
ธรรมชาติ การกระทาของ
มนุษย์มีผลโดยตรงต่อระบบ
ธรรมชาติทงหมด
ั้
จักรวาลเกิดขึ ้นตาม
วิวฒ
ั นาการ สรรพสิง่ เกิดขึ ้น
ตามธรรมชาติตามกรรมที่
มนุษย์เคยกระทาไว้
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบแนวคิดเรื่องจักรวาลวิทยาในคัมภีร์วิษณุปุราณะ
และไตรภูมิพระร่ วง
แนวคิดเรื่ องจักรวาลวิทยาในคัมภีร์วษิ ณุปุราณะ
และไตรภูมพ
ิ ระร่ วง
1. ความหมายของ
จักรวาล

คัมภีร์วษิ ณุปุราณะ

ไตรภูมพ
ิ ระร่ วง

พฺรหฺมาณฺฑะ,

จักรวาล,ไตรภูมิ,

วิศวะ, โลก, ชคัต

ไตรภพ,ภูมิ 3 ,
ไตรโลก,โลก,

3.ลักษณะของ
จักรวาล
4.ส่วนประกอบของ
จักรวาล

ทฤษฎีที่เชื่อว่าโลกถูกสร้ างขึ ้น

โลกทังหมด.ภพจั
้
กร
ทฤษฏีที่เชื่อว่าโลกเกิดจาก
วิวฒ
ั นาการ

กลมเหมือนไข่

ทรงกระบอก

บาดาล

7 ชัน้ ได้ แก่

นาคพิภพ

นรก

วิตละ นิตละ ควัสตมัต มหา
ตละ สุตละ และปาตาละ
นรกมีมากมายแต่กล่าวถึง
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2. การกาเนิดของ
จักรวาลและสรรพสิง่

จักรวาลชันล่
้ าง

อตละ

รายชื่อไว้ จานวน 41 ขุม

นรกขุมใหญ่ 8 ขุม และมี
นรกขุมย่อยเรี ยงราย
มากมาย

จักรวาลชันกลาง
้
ปิ ตฤหรื อเปรต

ปิ ตฤ เป็ นวิญญาณบรรพบุรุษ
อยู่อย่างมีความสุข
สร้ างเพื่อการบูชายัญ

เปรต เป็ นวิญญาณที่ทกุ ข์
ทรมาน
เกิดจากกรรม
เขาสุเมรุเป็ นแกนกลาง
จักรวาล
ทวีป 4 ทวีป ได้ แก่
อุตตรกุรุทวีป
อมรโคยานทวีป
ชมพูทวีป
บุพพวิเทหะทวีป

จักรวาลชันบน
้

เขาพระเมรุเป็ นแกนกลาง
จักรวาล
ทวีป 7 ทวีป ได้ แก่ ชมพูทวีป
ปลกษทวีป
ศาลมลิทวีป กุศทวีป
เกราญจนปทวีป
ศากทวีป
ปุษกรทวีป
เทวโลกและพรหมโลก

ภูมิสงู สุด

โมกษะ

สัตว์เดรัจฉาน
โลกมนุษย์

5.การสิ ้นสุดของ
จักรวาล

พระวิษณุเป็ นผู้กาหนดการ
สิ ้นสุดของจักรวาล

ฉกามาพจรภพ
รู ปภูมิและอรู ปภูมิ
นิพพาน
การกระทาของมนุษย์เป็ นตัว
กาหนดการสิ ้นสุดของ
จักรวาล

บทที่ 5
บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
บทสรุป
คัมภีร์วิษณุปรุ าณะซึ่งเป็ นวรรณกรรมอินเดียและไตรภูมิพระร่ วงซึ่งเป็ นวรรณกรรม
ไทย แม้ จ ะเป็ นวรรณกรรมที่ เ กิ ด ขึน้ ต่างถิ่ น ฐานอันมี ส ภาพภูมิ ศ าสตร์ สัง คมและวัฒ นธรรมที่
แตกต่างกัน ผู้แต่งและระยะเวลาที่แต่งแตกต่างกัน รวมทังเป็
้ นวรรณกรรมคาสอนคนละศาสนา แต่
เมื่อเป็ นวรรณกรรมสอนศาสนาที่มีรากเหง้ าทางความคิดเกิดมาจากประเทศอินเดียเช่นเดียวกัน
จึงทาให้ คมั ภีร์วิษณุปรุ าณะและไตรภูมิพระร่วงมีลกั ษณะที่สมั พันธ์กนั ในหลายประการ
คัมภีร์วิษณุปุราณะและไตรภูมิพระร่ วงเป็ นวรรณกรรมที่มีรูปแบบการประพันธ์ เป็ น
วรรณกรรมสอนศาสนาเช่นเดียวกันจึงนับเป็ นส่วนสาคัญที่ทาให้ วรรณกรรมทังสองเรื
้
่ องมีลกั ษณะ
ที่คล้ ายคลึงกัน มีจุดประสงค์ในการแต่งเพื่อมุ่งเน้ นสอนศาสนาเป็ นสาคัญ โดยเนื ้อหาเกี่ยวกับ
ความเป็ นไปและลักษณะของจักรวาลตามแนวคิดของแต่ละศาสนาถูกนามาใช้ อธิบายโน้ มน้ าวให้
ประชาชนเชื่ อถื อศรั ทธาและปฎิบัติตามหลักคาสอนของศาสนาตน การนาข้ อมูลจากแหล่ง
อ้ างอิงต่างๆ มาใช้ อธิบายเนื ้อหาในวรรณกรรมทัง้ 2 เรื่ องนับเป็ นวิธีการสาคัญที่นามาใช้ สร้ างให้
เกิดความน่าเชื่อถือศรัทธาต่อเนื ้อความในวรรณกรรมนันๆ
้
แม้ เนื ้อหาของวรรณกรรมทัง้ 2 เรื่ อง
จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามหลักคาสอนของแต่ละศาสนา แต่ก็แสดงให้ เห็นถึงเนือ้ หาที่มี
ลักษณะสัมพันธ์ สอดคล้ องกันอันเนื่ องมาจากการตัง้ อยู่ในปรัช ญาอินเดียร่ วมกัน โดยเฉพาะ
แนวคิดเรื่ องจักรวาลวิทยาซึง่ พบว่ามีลกั ษณะที่แตกต่างกันและคล้ ายคลึงกัน ดังต่อไปนี ้
“จักรวาล” ในคัมภี ร์วิษณุปุราณะใช้ คาเรี ยกว่า พฺ รหฺมาณฺ ฑะ วิศวะ โลกและชคัต
แสดงให้ เห็นลักษณะพื ้นที่ของจักรวาลและความเป็ นเจ้ าของจักรวาลซึ่งสะท้ อนแนวคิดเรื่ องเทพมี
อานาจควบคุมความเป็ นไปในจักรวาลทัง้ หมด ในขณะที่ไตรภูมิพระร่ วงใช้ คาเรี ยกว่า จักรวาล
ไตรภูมิ ไตรภพ ภูมิ 3 ไตรโลก โลก โลกทัง้ หมดและภพจักร ซึ่ง แสดงให้ เห็นถึงลักษณะพืน้ ที่
เช่นเดียวกัน แต่แสดงให้ เห็นความเป็ นไปของจักรวาลและการจัดแบ่งพื ้นที่ของจักรวาลว่าเกิดขึ ้น
และดาเนินไปตามผลแห่งการกระทาของมนุษย์เป็ นสาคัญ
การกาเนิดของจักรวาลและสิ่งมีชีวิตทังหลายในคั
้
มภี ร์วิษณุปรุ าณะและไตรภูมิพระ
ร่วงมีลกั ษณะที่แตกต่างกัน จักรวาลในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะเกิดขึ ้นด้ วยอานาจของพระวิษณุ โดย
พระองค์จะอยู่ในรูปของพรหมัน ประกฤติและปุรุษะ พระพรหม (ประชาบดี) และปุรุษะร่างยักษ์
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เมื่อจักรวาลเกิดขึ ้นแล้ วพระพรหมาซึ่งเป็ นรูปหนึ่งของพระวิษณุจะมีหน้ าที่สร้ างสรรพสิ่งขึ ้น มนุษย์
จึง มี หน้ าที่ ตามที่ พ ระเจ้ ากาหนดไว้ ส่วนไตรภูมิ พระร่ วงมิ ไ ด้ กล่าวถึง การกาเนิดเริ่ มต้ นของ
จักรวาล แต่กล่าวถึงกาเนิดของจักรวาลภายหลังจากการประลัย ด้ วยไฟ น ้า และลมช่วยพัดให้ ทกุ
สิ่ ง ทุก อย่า งกลับ มาเป็ นภพภูมิ ดัง เดิม จัก รวาลในไตรภูมิ พ ระร่ ว งจึง เกิ ด ขึน้ ตามวิ วัฒ นาการ
มนุษย์และสรรพสิ่งเกิดขึ ้นตามธรรมชาติอนั สืบเนื่องจากผลกรรมที่เคยกระทาไว้
จักรวาลในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะจะมีลกั ษณะภายนอกเหมือนไข่ ถูกห่อหุ้มด้ วยน ้าและ
ลม ในขณะที่จกั รวาลในไตรภูมิพระร่วงมีลกั ษณะกลมเป็ นรูปทรงกระบอกที่ นามาผูกติดกัน ทาให้
อนันตจักรวาลมีช่องว่างตรงกลางระหว่าง 3 จักรวาลซึ่ง ก็คือ โลกันตนรก จักรวาลในไตรภูมิ
พระร่วงถูกรองรับด้ วยน ้า ลมและอัชดากาศ พื ้นที่สงู ขึ ้นไปเหนืออรูปพรหมจะเรี ยกว่า “อัชดากาศ”
พื ้นที่ภายในของจักรวาลในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะและไตรภูมิพระร่ วงมีรูปลักษณะการจัดเรี ยงลาดับ
พื ้นที่หรื อภพภูมิในแนวดิ่ง แบ่งพื ้นที่ออกเป็ น 3 ส่วน คือ จักรวาลชันล่
้ าง จักรวาลชันกลาง
้
และ
จักรวาลชันบน
้
เรี ยงกันเป็ นชันๆ
้ ขึ ้นไปคล้ ายคลึงกัน พื ้นที่ภายในจักรวาลของวรรณกรรมทัง้ 2
เรื่ องมีรายละเอียดการจัดวางพื ้นที่แตกต่างกัน แต่มีเขาเมรุหรื อเขาพระสุเมรุเป็ นศูนย์กลางแผ่นดิน
ล้ อมรอบด้ วยภูเขา ทวีปและมหาสมุทรซึง่ มีลกั ษณะคล้ ายกัน มีเมืองภารตะหรื อชมพูทวีปเป็ นพื ้นที่
แห่งการกระทากรรมเช่นเดียวกัน
การสิ ้นสุดของจักรวาลที่กล่าวไว้ ในวรรณกรรมทัง้ 2 เรื่ อง จะมีลกั ษณะเชื่อมต่อกับ
การกาเนิดจักรวาลขึ ้นใหม่หลังจากการประลัยเสมอ การประลัยในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะจะมีกาหนด
ที่ แ น่น อนชัด เจนเท่ า กับ วัน และคื น ของพระพรหมา พระวิ ษ ณุห รื อ พระพรหมาเป็ นผู้ก าหนด
ระยะเวลาของการประลัยและประลัยโลกด้ วยอานาจของพระองค์ การสิ น้ สุดของจักรวาลจึง
เกี่ยวข้ องกับเทพโดยตรง ในขณะที่เหตุแห่งการประลัยในไตรภูมิพระร่ วงเกิดจากการกระทาของ
มนุษย์ที่ไม่ตงอยู
ั ้ ใ่ นศีลธรรม เป็ นเหตุปัจจัยทาให้ จกั รวาลพินาศลง
คัมภีร์วิษณุปรุ าณะและไตรภูมิพระร่วงมีแนวคิดว่าจักรวาลดาเนินไปตามวัฏจักร คือ
การเกิดขึ ้น ดารงอยู่ และดับไป แต่คมั ภีร์วิษณุปรุ าณะมีแนวความคิดว่าจักรวาลและสรรพสิ่ง
เกิดขึ ้นมาจากการสร้ างของพระวิษณุ ดังนันมนุ
้ ษย์จึงต้ องภักดีตอ่ เทพ ทาตามหน้ าที่ที่เทพผู้สร้ าง
กาหนดไว้ และทาให้ เทพพึง พอใจ ในขณะที่ไ ตรภูมิ พ ระร่ วงมี แนวคิดว่าจักรวาลเกิ ดขึน้ ตาม
วิวฒ
ั นาการ สรรพสิ่งเกิดขึ ้นตามธรรมชาติตามกรรมที่มนุษย์เคยกระทาไว้ ความเป็ นไปของชีวิต
มนุษย์จึงเป็ นไปตามการกระทาของตนเอง และเกิดขึ ้นจากผลแห่งการกระทาของมนุษย์ทงหมด
ั้
จัก รวาลในคัม ภี ร์ วิ ษ ณุ ปุร าณะด ารงอยู่ต ามการคุ้ม ครอง ควบคุม ดูแ ลรั ก ษาของพระวิ ษ ณุ
หากกระทาให้ พระวิษณุพึงพอใจ องค์พระวิษณุจะเป็ นผู้ช่วยเหลือคุ้มครองให้ ชีวิตดารงอยู่อย่างมี

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

424

ความสุขได้ ไตรภูมิพระร่ วงนันมี
้ แนวคิดว่าจักรวาลดารงอยู่อนั เนื่องจากความเป็ นไปของการ
กระทาของมนุษย์ ผลจากการกระทาต่างๆ ของมนุษย์มีผลต่อความเป็ นไปของจักรวาลโดยตรง
ดังนันการกระท
้
าและท่าทีของมนุษย์ที่มีต่อธรรมชาติจึงมีผลต่อความเป็ นไปของจักรวาล ดังนัน้
มนุษย์ ก็จะต้ องประพฤติปฏิ บัติต่อธรรมชาติต่างๆ ด้ วยความนอบน้ อมและให้ ความเคารพต่อ
สรรพสิ่งรอบตัวเช่นเดียวกัน แนวความคิดของการประลัยในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะกล่าวว่าเกิดขึ ้น
ตามเวลาในแต่ละยุคที่กาหนดขึ ้นโดยเทพเจ้ าซึ่งมีระยะเวลาที่ชดั เจนในแต่ละยุคอันสอดคล้ องกับ
พฤติกรรมของมนุษย์ที่แสดงออกต่อหลักปฏิบตั ใิ นสังคมของมนุษย์ ด้วยเช่นกัน เมื่อถึงเวลาสิ ้นกัลป์
อันสอดคล้ องกับพฤติกรรมที่เสื่อมทรามของมนุษย์ในสังคม เทพเจ้ าจะเป็ นผู้ประลัยจักรวาลลง
เพื่อรอให้ ถึงเวลาของการสร้ างขึ ้นใหม่อีกครัง้ ต่างจากไตรภูมิพระร่ วงที่กล่าวว่าการประลัยของ
จักรวาลมีผลจากการกระทาของมนุษย์โดยตรง การกระทาที่ผิดต่อศีลธรรมอันดีงามจะมีผลที่ทา
ให้ จกั รวาลประลัยลงด้ วยธรรมชาติต่างๆ ที่เกิดความผิดปกติจนกลายเป็ นเหตุรุนแรงให้ จกั รวาล
ประลัยลงทังหมด
้
แนวความคิดเรื่ องจักรวาลวิทยาในคัมภี ร์วิ ษณุปุราณะแสดงให้ เห็นว่าความเป็ นไป
ของจักรวาลและสรรพสิ่งในจักรวาลขึ ้นอยูก่ บั เทพเจ้ า หรื อ“เทพเจ้ าลิขิต” ความเป็ นไปของจักรวาล
และสรรพสิ่ง ซึ่งการเกิดขึ ้น ตังอยู
้ ่ ดับไป เป็ นสังสารวัฏในชีวิตมนุษย์ที่จะต้ องประสบ การทาให้
เทพพึงพอใจจึงเป็ นส่วนสาคัญที่จะทาให้ มนุ ษย์บรรลุผลตามที่ตนต้ องการ และสามารถบรรลุ
ธรรมสูงสุด คือ “โมกษะ” ส่วนแนวความคิดเรื่ องจักรวาลวิทยาในไตรภูมิพระร่วงนันแสดงให้
้
เห็น
ว่าจักรวาลและสรรพสิ่งเกิดขึ ้นและเป็ นไปตามธรรมชาติ การเกิดขึ ้น ดารงอยู่ และดับไป เกี่ยวข้ อง
กับผลจากการกระทาของมนุษย์ มนุษย์เป็ นผู้กาหนดชีวิตของตนเองด้ วยการเลือกกระทากรรมที่
เหมาะสม เมื่อใดก็ตามที่มนุษย์ปฏิบตั ิจนกระทัง่ บรรลุ “นิพพาน” อันเป็ นธรรมสูงสุด มนุษย์จะ
หลุดพ้ นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ แนวความคิดเรื่ องจักรวาลวิทยาในขณะที่ไตรภูมิ
พระร่ วงนาเสนอแนวความคิดเรื่ องจักรวาลวิทยาเพื่อแสดงให้ เห็นถึง “กรรมลิขิต” เป็ นสาคัญ
แนวคิดเกี่ยวกับจักวาลในวรรณกรรมทัง้ 2 เรื่ องแสดงให้ เห็นรูปลักษณ์ของจักรวาลและวัฏจักรของ
ชีวิตมนุษย์ที่มีลกั ษณะคล้ ายกับวงกลม หมุนเวียนเรื่ อยไปตามกฎไตรลักษณ์ คือ มีเกิดขึ ้น ตังอยู
้ ่
และดับไป เมื่อมนุษย์ ปฏิบตั ิบูชาบวงสรวง หรื อปฏิบตั ิ ฌานสมาธิ จ นกระทั่งบรรลุโมกษะหรื อ
นิพพาน วัฏสังสารในชีวิตของมนุษย์ก็จะจบสิ ้นลงอย่างถาวร
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ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิ จัยครั ง้ นี ้ ผู้ศึก ษามี ความเห็นว่าคัม ภี ร์วิษณุปุราณะมี เนื อ้ หาและ
เรื่ อ งราวที่ น่า สนใจอย่า งยิ่ ง และมี ห ลากหลายประเด็น ที่ เ นื อ้ หามี ค วามสัม พัน ธ์ เ ชื่ อ มโยงกับ
วรรณกรรมไทยเรื่ องต่างๆ โดยมีประเด็นที่นา่ สนใจศึกษา เช่น
1. การผนวกรวมความคิดความเชื่อต่างๆ ในเรื่ องปางอวตารของพระวิษณุในคัมภี ร์
วิษณุปรุ าณะ โดยพิจารณาว่าปางอวตารต่างๆ ของพระวิษณุนนมี
ั ้ ที่มาจากการผนวกรวมเจ้ าลัท ธิ
ใดที่ปรากฏในอินเดีย เพื่อใช้ ในการสร้ างความน่าเชื่อถือให้ กบั พระวิษณุมากยิ่งขึ ้น

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
น
ำ
แสดงให้ เห็นว่าพระพุทธศาสนาที
ส ่เคยเจริญรุ่งเรืองในประเทศอิางนเดียในอดีตนันได้้ ส่งอิทธิพลอย่าง

2. ควรศึกษาความสัมพันธ์ ของพระพุทธศาสนาที่ปรากฎในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะ เพื่อ

น่าสนใจดังปรากฏเนื ้อหาหรื อความเชื่อต่างๆ ที่สอดแทรกอยูใ่ นคัมภีร์วิษณุปรุ าณะ

3. ควรศึกษาเปรี ยบเทียบจักรวาลวิทยาในคัมภี ร์ไศวนิกายกับไวษณพนิกาย เพื่อดู
ความสัมพันธ์ ความเหมือนและความแตกต่าง ซึ่ง จะทาให้ เข้ าใจจักรวาลวิทยาของอินเดียลึกซึง้
ยิ่งขึ ้น
4. ควรศึกษาเปรี ยบเทียบเรื่ องพระวิษณุในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะและในวรรณกรรมไทย
เพื่อพิจารณาความเหมือนและความแตกต่าง ซึ่งจะทาให้ เห็นความสัมพันธ์ ของพระวิษณุเทพที่
ปรากฏใน 2 สังคม
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ตารางที่ 3 ตารางเทียบอักษรเทวนาครี -โรมัน-ไทย
ภาษาสันสกฤต
พยัญชนะวรรค
ขฺ g! g คฺ

ก วรรค

k!

k
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o!

kh
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gh
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ṅ
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สระลอย/สระจม
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A

£

a

#

i£

i

%

£u

u

\

£&

ṛ

¤

£

ḷ

@e

£E

ai

AaE

£aE

au

สระลอย/สระจม
อ
อิ
อุ
ฤ
ฦ
ไอ
เอา

โรมัน/ไทย

Aa

£a

ā

$

£I

ī

^

£ª

ū

§

£¨

ṝ

@

£e

e

อา
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หลักการปริวรรต
£!

1. พยัญชนะอักษรเทวนาครี ที่มีเครื่ องหมายวิราม (

) อยู่ใต้ ถือว่าไม่มีสระใดผสม

อยู่ออกเสียงตามลาพังไม่ได้ เช่น k! c! q! t! p! ปริ วรรตเป็ นอักษรโรมันดังนี ้ k c ṭ t p และเมื่อ
ปริวรรตเป็ นอักษรไทยจะใส่เครื่ องหมายพินทุ ( . ) ไว้ ใต้ ดงั นี ้ กฺ จฺ ตฺ ฏฺ ปฺ
2. พยัญชนะอักษรเทวนาครี ที่มีเครื่ องหมายวิรามอยู่ใต้ ไม่ว่าจะตามหลังสระใดก็
ตาม ถือว่าพยัญชนะนันเป็
้ นตัวสะกด เมื่อปริ วรรตเป็ นอักษรโรมันจะเขียนเฉพาะรูปพยัญชนะและ
เมื่อปริวรรตเป็ นอักษรไทยจะใส่เครื่ องหมายพินทุไว้ ใต้ เช่น
-gvan!
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อักษรโรมัน = bhagavān
อักษรไทย = ภควานฺ
pué;m!
อักษรโรมัน = purusṣam อักษรไทย = ปุรุษมฺ
3. พยัญชนะอักษรเทวนาครี ที่ไม่มีเครื่ องหมายวิรามอยู่ ใต้ และไม่มีรูปสระใดผสมอยู่
จะถือว่าพยัญชนะนันมี
้ สระ อะ ผสมอยู่ เช่น ' | n [ m เมื่อปริ วรรตเป็ นอักษรโรมันจะใส่ a
ผสมกับพยัญชนะนัน้ ดังนี ้ ṅa ña ṇa na ma และเมื่อปริวรรตเป็ นอักษรไทยจะไม่ใส่เครื่ องหมาย
พินทุไว้ ใต้ ดงั นี ้ ง ณ น ม
4. พยัญชนะอักษรเทวนาครี ครึ่งรู ปที่ใช้ เป็ นตัวสะกด ไม่ว่าจะตามหลังสระใดก็ตาม
ถือว่าพยัญชนะนันเป็
้ นตัวสะกด เมื่อปริ วรรตเป็ นอักษรโรมันจะเขียนเฉพาะรู ปพยัญชนะและเมื่อ
ปริวรรตเป็ นอักษรไทยจะใส่เครื่ องหมายพินทุไว้ ใต้ เช่น
pu:p

อักษรโรมัน = puṣpa

อักษรไทย = ปุษฺป

i-]u

อักษรโรมัน = bhikṣu
อักษรไทย = ภิกฺษุ
5. พยัญชนะอักษรเทวนาครี ครึ่งรูปซึ่งควบกล ้ากับพยัญชนะอื่น ไม่ได้ ใช้ เป็ นตัวสะกด
เมื่ อปริ วรรตเป็ นอักษรโรมันจะเขี ย นเฉพาะรู ปพยัญชนะและเมื่ อปริ วรรตเป็ นอักษรไทยจะใส่
เครื่ องหมายพินทุไว้ ใต้ เช่น
]iÇy

อักษรโรมัน = kṣatriya

อักษรไทย = กฺษตฺริย

ài[xan

อักษรโรมัน = praṇidhāna
อักษรไทย = ปฺรณิธาน
6. พยัญชนะอักษรเทวนาครี ที่ควบกล ้ากับพยัญชนะ ย ร ล ว หรื อ ษ และผสมกับ
สระ เอ ไอ โอ เอา เมื่อปริ วรรตเป็ นอักษรโรมันจะเขียนรูปสระต่อท้ ายพยัญชนะที่ควบกล ้านัน้ และ
เมื่อปริวรรตเป็ นอักษรไทยจะเขียนรูปสระไว้ หน้ าและ/หรื อคร่อมพยัญชนะควบกล ้านัน้ เช่น
pu{yen
อักษรโรมัน = puṇyena
อักษรไทย = ปุเณฺยน
]eÇe

อักษรโรมัน = kṣetre

อักษรไทย = เกฺษเตฺร
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¬ez

อักษรโรมัน = kleśa

อักษรไทย = เกฺลศ

AñE>

อักษรโรมัน = aśvaiḥ

อักษรไทย = อไศฺวะ

อักษรโรมัน = āḍhyo
อักษรโรมัน = rātrau

อักษรไทย = อาโฒฺย
อักษรไทย = ราเตฺรา

Aa

ae

raÇaE

7. พยัญชนะอักษรเทวนาครี ที่ผสมกับสระ \ ( £& ) เมื่อปริ วรรตเป็ นอักษรโรมันจะ
เขียนรู ปสระ ṛ ต่อท้ ายพยัญชนะ และเมื่อปริ วรรตเป็ นอักษรไทยจะใส่เครื่ องหมายพินทุไว้ ใต้
พยัญชนะที่อยูข่ ้ างหน้ าสระ ฤ นันเพื
้ ่อแสดงว่าพยัญชนะและสระ ฤ นันออกเสี
้
ยงควบกล ้ากัน เช่น
g&hpit
t&tIy
m&g

อักษรไทย
ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลางอักษรไทย
ก
ั
น
อักำษรโรมั
น
ส
อักษรโรมัน = gṛhapati
= tṛtīya

= คฺฤหปติ
= ตฺฤตีย

อักษรไทย = มฺฤค
อักษรโรมัน = mṛga
8. พยัญชนะอักษรเทวนาครี รูป รฺ เรผะ ( £› ) ที่ เขี ยนซ้ อนบนพยัญชนะอื่น เมื่ อ
ปริ ว รรตเป็ นอัก ษรโรมันจะเขี ย นเฉพาะรู ป พยัญชนะ r และเมื่ อปริ ว รรตเป็ นอัก ษรไทยจะใส่
เครื่ องหมายพินทุไว้ ใต้ รูปพยัญชนะ ร เช่น
SvgR

อักษรโรมัน = svarga

อักษรไทย = สฺวรฺ ค

@eñyR

อักษรโรมัน = aiśvarya

อักษรไทย = ไอศฺวรฺ ย

9. เครื่ องหมายอวครหะ ( = ) ที่ใช้ แสดงการสนธิวิสรคะท้ ายคาหน้ ากับสระ อะ ต้ น
คาหลังตามหลักการสนธิ ในภาษาสันสกฤต เมื่ อปริ วรรตเป็ นอักษรโรมันและอักษรไทยนิยมใช้
เครื่ องหมาย ( ’ ) แทน เช่น
puÇaE=ip
อักษรโรมัน = putro’pi
อักษรไทย = ปุโตฺร’ปิ
devae=Ç

อักษรโรมัน = devo’tra
อักษรไทย = เทโว’ตฺร
10. เครื่ องหมายจบประโยคและ/หรื อโศลกจะใช้ เครื่ องหมายเดิมที่ตรงกับต้ นฉบับ
ภาษาสันสกฤตอักษรเทวนาครี ดงั นี ้
เครื่ องหมายทัณฑะ | ใช้ ปิดท้ ายบาทที่สองของโศลกและ/หรื อจบประโยค
เครื่ องหมายทวิทณ
ั ฑะ || ใช้ ปิดท้ ายบาทที่สี่ของโศลก จบโศลกและ/หรื อจบย่อหน้ า
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โอมฺ
ศฺรีมนฺนารายณาย นมะ
ศฺรีวิษฺณุปุราณ
ปฺรถม อํศ
นารายณํ นมสฺกฺฤตฺย นรํ ไจว นโรตฺตมมฺ ||
เทว สรสฺวต วฺยาสํ ตโต ชยมุทีรเยตฺ ||
ศฺรีสตู อุวาจ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลวาาทฺงย จ || 1
ก
ั
น
ำ
ไมเตฺ
ร
ยะ
ปริ
ป
ปฺ
ร
จฺ
ฉ
ปฺ
ร
ณิ
ป
ตฺ
ย
าภิ
ส
โอมฺ ปราศรํ มุนิวรํ กฺฤตเปารฺ วาหฺณิกกฺริยมฺ |

ตฺวตฺโต หิ เวทาธฺยยนมธีตมขิลํ คุโร |

ธรฺ มศาสฺตฺราณิ สรฺ วาณิ ตถางฺคานิ ยถากฺรมมฺ || 2
ตฺวตฺปรฺ สาทานฺมนุ ิเศฺรษฺ มามนฺเย นากฺฤตศฺรมมฺ |
วกฺษฺยนฺติ สรฺ วาศาสฺเตฺรษุ ปฺรายโศ เย’ปิ วิทฺวิษะ || 3
โส’หมิจฺฉามิ ธรฺ มชฺ โศฺรตุ ตฺวตฺโต ยถา ชคตฺ |
พภูว ภูยศฺจ ยถา มหาภาค ภวิษฺยติ || 4
ยนฺมยํ จ ชคทฺพฺรหฺมนฺยตศฺไจตจฺจราจรมฺ |
ลีนมาสีทฺยถา ยตฺร ลยเมษฺ ยติ ยตฺร จ || 5
ยตฺปรฺ มาณานิ ภูตานิ เทวาทีนา จ สมฺภวมฺ |
สมุทฺรปรฺ วตานา จ สสฺถาน จ ยถา ภุวะ || 6
สูรฺยาทีนา จ สสฺถาน ปฺรมาณํ มุนิสตฺตม |
เทวาทีนํา ตถา วศานฺมนูนฺมนฺวนฺตราณิ จ || 7
กลฺปาน กลฺปวิภาคําศฺจ จาตุรยุควิกลฺปิตานฺ |
กลฺปานฺตสฺย สฺวรูปํ จ ยุคธรฺ มําศฺจ กฺฤตฺสฺนศะ || 8
เทวรฺ ษิปารฺ ถิวานํา จ จริ ตํ ยนฺมหามุเน |
เวทศาขาปฺรณยนํ ยถาวทวฺยาสกรฺ ตฤกมฺ || 9
ธรฺ มําศฺจ พฺราหฺมณาทีนํา ตถา จาศฺรมวาสินามฺ |
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โศรฺ ตมุ ิจฺฉามฺยหํ สรฺ วํ ตฺวตฺโต วาสิษฺฐนนฺทน ||10
พฺรหฺมนฺปรฺ สาทปฺรวณํ กุรุษฺว มยิ มานสมฺ |
เยนาหเมตชฺชานียํา ตวตฺปรฺ สาทานฺมหามุเน || 11
ศฺรีปราศร อุวาจ
สาธุ ไมเตรฺ ย ธรฺ มชฺญ สฺมาริโต’สมิ ปุราตนมฺ |
ปิ ตะุ ปิ ตา เม ภควานฺ วสิษฺโฐ ยทุวาจ ห || 12
วิศฺวามิตฺรปฺรยุกฺเตน รกฺษสา ภกฺษิตะ ปุรา |
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สตโต’หํ รกฺษสํา สตฺรํ วินาศาย สมารภมฺ |

ศฺรุตสฺตาตสฺตตะ โกฺรโธ ไมเตฺรยาภูนฺมมาตุละ || 13
ภสฺมีภตู าศฺจ ศตศสฺตสฺมินฺสเตฺร นิศาจราะ || 14
ตตะ สงฺกฺษียมาเณษุ เตษุ รกฺษสฺสฺวาเศษตะ |
มามุวาจ มหาภาโค วสิษฺโฐ มตฺปิตามหะ || 15
อลมตฺยนฺตโกเปน ตาต มานฺยมุ ิมํ ชหิ |
รากฺษสา นาปราธฺยนฺติ ปิ ตุสฺเต วิหิตํ หิ ตตฺ || 16
มูฒานาเมว ภวติ โกฺรโธ ชฺญานวตํา กุตะ |
หนฺยเต ตาต กะ เกน ยตะ สฺวกฺฤตภุกฺปมุ านฺ || 17
สญฺจิตสฺยาปิ มหตา วตฺส เกฺลเศน มานไวะ |

ยศสสฺตปสศฺไจว โกฺรโธ นาศกระ ประ || 18
สฺวรฺ คาปวรฺ ควฺยาเสธการณํ ปรมรฺ ษยะ |
วรฺ ชยนฺติ สทา โกฺรธํ ตาต มา ตทฺวโศ ภว || 19
อลํ นิศาจไรรฺ ทคฺไธรฺ ทีไนรนปการิภิะ |
สตฺรํ เต วิรมตฺเวตตฺกฺษมาสารา หิ สาธวะ || 20
เอวํ ตาเตน เตนาหมนุนีโต มหาตฺมนา |
อุปสํหฺฤตวานฺสตฺรํ สทฺยสฺตทฺวากฺยเคารวาตฺ || 21
ตตะ ปรี ตะ ส ภควานฺวสิษฺโฐ มุนิสตฺตมะ |
สมฺปรฺ าปฺตศฺจ ตทา ตตฺร ปุลสฺตฺโย พรฺ หฺมณะ สุตะ || 22
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ปิ ตามเหน ทตฺตาฆรฺ ยะ กฤตาสนปริคฺรหะ |
มามุวาจ มหาภาโค ไมเตฺรย ปุลหาคฺรชะ || 23
ปุลสฺตฺย อุวาจ
ไวเร มหติ ยทฺวากฺยาทฺคโุ รรทฺยาศฺริตา กฺษมา |
ตฺวยา ตสฺมาตฺสมสฺตานิ ภวาญฺ จฺฉาสฺตฺราณิ เวตฺสฺยติ || 24
สนฺตเตรฺ น มโมจฺเฉทะ กฺรุทฺเธนาปิ ยตะ กฤตะ|
ตฺวยา ตสฺมานฺมหาภาค ททามฺยนยํ มหาวรมฺ||25
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สเทวตาปารมารฺถฺยํ จ ยถาวทฺเวตฺสฺยเต ภวานฺ || 26
ปุราณสํหิตากรฺ ตา ภวานฺวตฺส ภวิษฺยติ|

ปรฺ วฤตฺเต จ นิวฤตฺเต จ กรฺ มณฺยสฺตมลา มติะ |
มตฺปรฺ สาทาทสนฺทิคฺธา ตว วตฺส ภวิษฺยติ || 27

ปุลสฺตเยน ยทุกฺตํ เต สรฺ วเมตทฺภวิษฺยติ |
ตตศฺจ ปฺราห ภควานฺวสิษฺโฐ เม ปิ ตามหะ || 28
อิติ ปูรฺว วสิษฺเฐน ปุลสฺตเยน จ ธีมตา |
ยทุกฺตํ ตตฺสฺมฺฤติํ ยาติ ตฺวตฺปรฺ ศฺนาทขิลํ มม || 29
โส’หํ วทามฺยเศษํ เต ไมเตฺรย ปริปฤฺ จฺฉเต |
ปุราณสํหิตํา สมฺยกฺ ตํา นิโพธ ยถาตถมฺ || 30
วิษโณะ สกาศาทุทฺภูตํ ชคตฺตตฺไรว จ สฺถิตมฺ |
สฺถิตสิ ํยมกรฺ ตา’เสา ชคโต’สฺย ชคจฺจ สะ || 31
อิติ ศฺรีวิษฺณุปรุ าเณ ปฺรถเมํ’เศ ปฺรถโม’ธยายะ||1||
อถ ปฺรถเมํเศะ ทฺวิตโิ ย’ถยายะ
ศฺรีปราศร อุวาจ
อวิการาย ศุทฺธาย นิตฺยาย ปรมาตฺมเน |
สไทกรูปรูปาย วิษฺณเว สรฺ วชิษฺณเว || 1
นโม หิรณฺยครฺ ภาย หรเย ศงฺกราย จ |
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วาสุเทวาย ตาราย สรฺ คสฺถิตฺยนฺตการิเณ || 2
เอกาเนกสฺวรูปาย สฺถลู สูกฺษมาตฺมเน นมะ |
อวฺยากฺตรฺ ยากฺตรูปาย วิษณเว มุกฺตเิ หตเว || 3
สรฺ คสฺถิตวิ ินาศานํา ชคโต โย ชคนฺมยะ|
มุลภูโต นมสฺตสไม วิษฺเณเว ปรมาตฺมเน||4
อาธารภูตํ วิศฺวสฺยาปฺยณียําสมณียสามฺ|
ปฺรณมฺย สรฺ วภูตสฺถมจฺยตุ ํ ปุรุโษตฺตมมฺ||5
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สตเมวารฺถสฺวรูเปณ ภฺรานฺตทิ รฺศนตะ สฺถิตมฺ || 6
ชฺญานสฺวรูปมตฺยนฺตนิรฺมลํ ปรมารฺ ถตะ|

วิษฺณุ◦ ครฺ สิษฺณุ◦ วิศฺวสฺย สฺถิเตา สรฺ เค ตถา ปฺรภุมฺ|
ปฺรณมฺย ชคตามีศมชมกฺศยมวฺยยมฺ||7
กถยามิ ยถาปูรฺว ทกฺศาทฺไยรฺ มนุ ิสตฺตไมะ|
ปฤษฺ ฎะ โปฺรวาจ ภควานพฺชโยนิ ปิ ตามหะ||8
ไตศฺโจกฺตํ ปุรุกตุ ฺสาย ภูภเุ ช นรฺ มทาตเฎ|
สารสฺวตาย เตนาปิ มหฺยํ สารสฺวเตน จ||9
ประ ปราณํา ปรมะ ปรมาตฺมาตฺมสํสฺถิตะ|
รูปวรฺ ณาทินิรฺเทศวิโศษณวิวรฺ ชิตะ||10
อปกฺศยวินาศามฺยํา ปริณามรฺ ธิชนมภิะ|
วรฺ ชิตะ ศกฺยเต วกฺต◦ุ ยะ สทาสฺตีติ เกวลมฺ||11
สรฺ วตฺตราเสา สมสฺตํ จ วสตฺยตฺเรติ ไว ยตะ|
ตตะ ส วาสุเทเวติ วิทฺวทฺภิะ ปริปฐยเต||12
ตทพฺรหฺม ปรมํ นิตฺยมชมกฺศยมวฺยยมฺ|
เอกสฺวรูปํ ตุ สทา เหยาภาวาจฺจ นิรฺมลมฺ||13
ตเทว สรฺ วเมไวตทฺวฺยกฺตาวฺยกฺตสฺวรูปวตฺ|
ตถา ปุรุษรูเปณ กาลรูเปณ จ สฺถิตมฺ||14
ปรสฺย พฺรหฺมเณ รูปํ ปุรุษะ ปฺรถมํ ทฺวิช|
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วฺยกฺตาวฺยกฺเต ตไถวานฺเย รูเป กาลสฺตถา ปรมฺ||15
ปฺรธานปุรุษวฺยกฺตกาลานามํ ปรมํ หิ ยตฺ|
ปศฺยนฺติ สูรยะ สุทฺธํ ตทฺวิษโณะ ปรมํ ปทมฺ ||16
ปฺรธานปุรุษวฺยกฺตกาลาสฺตุ ปฺรวิภาคสะ|
รูปาณิ สฺถิตสิ รฺ คานตวฺยกฺตสิ วฺภภาวเหตวะ||17
วฺยกฺตํ วิษณุสฺตถาวฺยกฺตํ ปุรุษะ กาล เอว จ|
กฺรีฑโต พาลกสฺเยว เจษฏํา ตสฺย นิศามย||18
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สโปฺรจฺยเต ปฺรกฤติะ สูกฺษฺมา นิตฺยํ สทสทาตฺมกมฺ||19
อวฺยกฺตํ การณํ ยตฺตตฺปรฺ ธานมฤปิ สตฺตไมะ|
อกฺษยฺยํ นานฺยทาธารมเมยมชรํ ธฺรุวมฺ|
ศพฺทสฺปรฺ ศวิหีนํ ตทฺรูปาทิภิรสํหิตมฺ||20
ตฺริคณ
ุ ํ ตชฺชคทฺโยนิรนาทิปรฺ ภวาปฺยยมฺ|
เตนาเคฺร สรฺ วเมวาสิทฺวยาปฺตํ ไว ปฺรลยาทนุ||21
เวทวาทวิโท วิทฺวนฺนิยตา พฺรหฺมาวาทินะ|
ปฐนฺติ ไจตเมวารฺ ถํ ปฺรธานปรติปาทกมฺ||22
นโห น ราตริรฺน นโภ น ภูมิรฺ นาสีตฺตโมชฺเยติรภูจฺจ|
โสฺรตฺราทิภทุ ฺธยานุปลมฺยเมกํ
ปฺราธานิกํ พฺรหฺม ปุมามฺสฺตทาสีตฺ||23
วิษฺโณะ สฺวรูปาตฺปรโต หิ เต ทวิ
รูเป ปฺรธานํ ปฺรรุษศฺจ วิปรฺ |
ตสฺไยว เต’นฺเยน ธฤเต วิยเุ ตฺร
รูปานฺตรํ ตทฺทวิช กาลสํชญมฺ||24
ปฺรกฤเตา สํสฺถิตํ วฺยกฺตมฺตีตปฺรลเย ตุ ยตฺ|
ตสฺมาตฺปรฺ ากฤตสํโชฺญ’ยมุจฺยเต ปฺรติสณฺจระ||25
อนาทิรฺภควานฺกาโล นานฺโต’สฺย ทฺวิช วิทฺยาเต|
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อวฺยจุ ฺฉนฺนาสฺตตสฺตฺเวเต สรฺ คสฺถิตฺยนฺตสํยมาะ||26
คุรสษมฺเย สสสฺตสฺมินฺปฤถกฺป◦ุ สิ วฺยวสฺถิเต|
กาลสฺวรูปํ ตทฺวิษฺโณไมเตฺรย ปริวรฺ ตฺตเต||27
ตตสฺตุ สตฺปรํ พฺรหฺม ปรมาตฺมา ชคนฺมยะ|
สรฺ วคะ สรฺ วภูเตศะ สวรฺ าตฺมา ปรเมศฺวระ||28
ปรฺ ธานปุรุเษา จาปิ ปฺรวิศยาตฺเมจฉยา หริะ|
โกฺศภยามาส สมฺปรฺ าเปฺต สรฺ คกาเล วฺยยาวฺยเยา||29
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สมนโส โนปกรฺตฤตฺวาตฺตถา’เสา ปรเมศฺวระ||30
ยถา สนฺนิธิภาเตฺรณ ภนฺธะ โกฺศภาย ชายเต|

ส เอว โกฺศภเต พฺรหฺมนฺ โกฺศภฺยศฺจ ปุรุโษตฺตมะ|
ส สงฺโกจวิกาสาภฺยํา ปฺรธานตฺเว’ปิ จ สถิตะ||31
วิกาสาณุสฺวรูไปศฺจ พรฺ หฺมรูปาทิภิสตถา|
วฺยกฺตสฺวรูปศฺจ ตถา วิษฺณะุ สรฺ เวศฺวเรศฺวระ||32
คุณสามฺยาตฺตตสฺตสฺมาตฺเกฺศตฺรชฺญาธิษฺฏิตานฺมเุ น|
คุณวฺยจฺชนสมฺภูตะ สรฺ คกาเล ทวิโชตฺตมฺ|33
ปฺรธานตตฺตวมุทภูตํ มหานฺตํ สสฺสมาวฤโณตฺ|
สาตฺติวโก ราชสศฺไจว ตามสศฺจ ตฺริธา มหานฺ||34
ปฺรธานตตฺตฺเวน สมํ ตฺวจา พรชมิวาวฤตมฺ|
ไวการิกสฺไตชสศฺจ ภูตาทิศฺไจว ตามสะ||35
ตฺริวิโธ’ยมหงฺกาโร มหาตฺตตฺตฺวาทชายต|
ภูเตนฺทฺริพาณํา เหตุมสฺส ตฺริภณ
ุ ตฺวานฺมหามุเน|
ยถา ปฺรธาเนน มหานฺมหาตา ส สถาวฤตะ||36
ภูตาทิสตุ วิกรุ ฺ วาณะ ศพฺทตนฺมาตฺตกํ ตตะ|
สสรฺ ช ศพฺทตนฺมาตฺตาทากาศํ ศพฺทลกฺศณมฺ||37
ศพฺทมาตรํ สถากาศํ ภูตาทะ ส สมาวฤโณตฺ|
อากาศสตุ วิกรุ ฺ วาณะ สฺปรฺ ศมาตรํ สสรฺ ช ห||38
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พลวานภวทฺวายุสฺตสฺย สฺปรฺ ศา คุโณ มตะ|
อกาศํ อพฺทมาตฺรํ ตุ สฺปรฺ ศมาตฺรํ สมาวฤโณตฺ||39
ตโต วายุรฺวิกรุ ฺ วโณ รูปมาตฺรํ สสรฺ ช ห|
ชฺโยติรุตฺปทฺยเต วาโยสฺตทฺรูปคุณมุจฺยเต||40
สฺปรฺ ศมาตรํ ตุ ไว วายู รูปมาตรํ สมาวฤโณตฺ|
ชฺโยติศฺจาปิ วิกรุ ฺ วาณํ รสมาตรํ สสรฺ ช ห||41
สมฺภวนฺติ ตโต’มฺภําสิ รสาธาราณิ ตานิ จ|

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
สวิกรุ ฺวาณานิ จามฺภําสิ คนะมาตฺรํ สสรชิเร|

รสมาตฺราณิ จามฺภําสิ รูปมาตฺรํ สมาวฤโณตฺ||42
สงฺฆาโต ชายเต ตสฺมาตฺตสิย คนฺโธ คุโณ มตะ||43
ตสิมํตฺสสฺมิ◦สฺตุ สนฺมาตฺรํ เตน ตนฺมาตฺรตา สฺมฤตา||44
ตนฺมาตฺตาณฺวิโศษาณิ อวิโศษาสฺตโต หิ เต||45
น ศานฺตา นาปิ โฆราสฺเต น มูฒาศฺจาวิเศษิณะ|
ภูตตนฺมาตฺรสรฺ โค’ยมหงฺการาตฺตุ ตามสาตฺ||46
ไตชสานีนฺทฺริยาณฺยาหุรฺเทวา ไวการิ กา ทศ |
เอกาทศํ มนศฺจตฺร เทวา ไวการิกาะ สมฤตาะ||47
ตฺวกฺ จกฺศรุ ฺ นาสิกา ชิหฺวา โศฺรตฺรมตฺร จ ปญฺจมมฺ|
ศพฺทาทีนามวาปฺตฺยรฺ ถํ พุทฺธิยกุ ฺตานิ ไว ทฺวิช||48
ปายูปสฺเถา กเรา ปาเทา วากฺ จ ไมเตฺรย ปญฺจมี|
วิสรฺ คศิลฺปคตฺยกุ ฺติ กรฺ ม เตษํา จ กถฺยเต||49
อากาศวายุเตชําสิ สลิลํ ปฤถิวี สถา|
ศพฺทาทีภิรฺคไุ นรฺ พฺรหฺมนฺสํยกุ ฺตานฺยตุ ฺตโรตฺตไระ||50
ศานฺตา โฆราศฺจ มูฒาศฺจ วิเศษาสฺเตน เต สฺมฤตาะ||51
นานาวีรฺยาะ ปฤถคฺภตู าสฺตตสฺเต สํหติ◦ วินา|
นาศกฺนวุ นฺปรฺ ชาะ สฺรษฺ ฏมสมาคมฺ
ย กฤตฺสฺนศะ||52
ุ
สเมตฺยานฺโยนฺยสํโยคํ ปรสฺปรสมาศฺรยาะ|
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เอกสงฺฆาตลกฺศยาศฺจ สมฺปรฺ าปฺไยกฺยมเศษตะ||53
ปุรุษาธิษฺฐิตตฺวาจฺจ ปฺรธานานุคฺรเหณ จ|
มหทาทฺยา วิเศษานฺตา หฺยณฺฑมุตฺปาทยนฺติ เต||54
ตตฺกฺรเมณ วิวฤทฺธํ สชฺชลพุทฺพทุ วตฺสมมฺ|
มูเตมฺโย’ณฺฑํ มหาพุทฺเธ มหาตฺตทุทเกศยมฺ|
ปฺรกฤตํ พฺรหฺมรูปสฺย วิษฺโณะ สฺถานมนุตฺตมมฺ||55
ตตฺราวฺยกฺตสฺวรูโป’เสา วฺยกฺตรูโป ชคตฺปติะ|
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วิษฺณรุ ฺ พฺรหฺมสฺวรูเปณ สฺวยเมว วฺยวสฺถิตะ||56
ครฺ โภทกํ สมุทฺราศฺจ ตสฺยาสนฺสมุ หาตฺมนะ||57
สาทฺริทฺวีปสมุทฺราศฺจ สชฺโยติรฺโลกสํครฺ หะ|
ตสฺมินฺนณฺเฑ’ภวทฺวิปรฺ สเทวาสุรมานุษะ||58
วาริวหฺนฺยนิลากาไศสฺตโต ภูตาทินา พหะ|
วฤตํ ทศคุไนรณฺฑํ ภูตาทิรฺมหตา สถา||59
อวฺยกฺเตนาวฤโต พฺรหฺมํสฺไตะ สรฺ ไวะ สหิโต มหานฺ|
เอภิราวรไนรณฺฑํ สปฺตภิะ ปฺรากฤไตรฺ วฤตมฺ|
นาริเกลผลสฺยานฺตรฺ พีชํ พาหฺยทไลริว||60
ชุษนฺ รโช คุณํ ตตฺร สฺวยํ วิศฺเวศฺวโร หริะ|
พฺรหฺมา ภูตฺวาสฺย ชคโต วิสฤษฺ เฎา สมฺปรฺ วรฺ ตฺตเต||61
สฤษฺ ฏํ จ ปาตฺยนุยคุ ํ ยาวตฺกลฺปวิกลฺปนา|
สตฺตฺวภฤทฺภควานฺวิษฺณรุ ปฺรเมยปรากฺรมะ||62
สโตทฺเวกี จ กลฺปานฺเต รุทฺรรูปี ชนารฺ ทนะ|
ไมเตฺรยาขิลภูตานิ ภกฺศยตฺยติทารุณะ||63
ภกฺศยิตฺวา จ ภูตานิ ชคตฺเยการฺ ณวีกฤเต|
นาคปรฺ ยงฺกศยเน เศเต จ ปรเมศฺวระ||64
ปฺรพุทฺธศฺจ ปุนะ สฤษฺ ฏิ◦ กโรติ พฺรหฺมรูปธฤกฺ||65
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สฤษฺ ฏิสฺถิตฺยนฺตกรณี◦ พฺรหฺมวิษฺณศุ วิ าตฺมิกามฺ|
ส สํชญํา ยาติ ภควาเนก เอว ชนารฺ ทนะ||66
สฺรษฺ ฎา สฤชติ จาตฺมานํ วิษณุะ ปาลฺยํ จ ปาติ จ|
อุปสํหฺริยเต จานฺเต สํหรฺ ตา จ สฺวยํ ปฺรภุะ||67
ปฤถิวฺยาปสฺตถา เตโช วายุรากาศ เอว จ|
สรฺ เวนฺทิรฺยานฺตะกรณํ ปุรุษารวฺยํ หิ ยชฺชคตฺ||68
ส เอว สรฺ วภูตาตฺมา วิศฺวรูโป ยโต’วฺยยะ|
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สส เอว สฤชฺยะ ส จ สรฺคกรฺตา

สรฺ คาทิกํ ตุ ตสฺไยว ภูตสฺถมุปการกมฺ||69
ส เอว ปาตฺยตฺติ จ ปาลฺยเต จ|
พฺรหฺมาทฺยวสฺถาภิรโศษมูรฺติรฺ วิษฺณรุ ฺ วริ ษฺโฏ วรโท วเรณฺยะ||70
||อิติ ศฺรีวิษฺณปุ รุ าเณ ปฺรถเมํ’เศ ทฺวิตีโย’ธยายะ||2||

ศรี ไมเตฺรย อุวาจ
นิรฺครุ สฺยาปฺรเมยสฺย ศุทฺธสฺยาปฺยมลาตฺมนะ|
กถํ สรฺ คาทิกรฺ ตฤตฺวํ พฺรหฺมโณ’ภฺยปุ คมฺยเต||1
ศรี ปราศร อุวาจ
ศกฺตยะ สรฺ วภาวานามจินฺตฺยชฺญานโคจราะ|
ยโต’โต พฺรหฺมณสฺตาสฺตุ สรฺ คาทฺยา ภาวศกฺตยะ|
ภวนฺติ ตปตํา เศฺรษฺ ฐ ปาวกสฺย ยโถษฺ ณตา||2
ตนฺนิโพธ ยถา สรฺ เค ภควานฺสมฺปรฺ วรฺ ตฺตเต|
นารายาณาขฺโย ภควานฺพฺรหฺมา โลกปิ ตามหะ||3
อุตฺปนฺนะ เปฺรจฺยเต วิทฺวนฺนิตฺยเมโวปจารตะ||4
นิเชน ตสฺย มาเนน อายุรฺวรฺ ษศตํ สฺมฤตมฺ|
ตสฺปราขฺยํ ตทรฺ ทฺธํ จ ปรารฺ ทฺธมภิธียเต||5
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กาลสฺวรูปํ วิษฺโณศฺจ ยนฺมโยกฺตํ ตวานฆฺ|
เตน ตสฺย นิโพธ ตฺวํ ปริมาโณปปาทนมฺ||6
อนฺเยษํ า ไจว ชนฺตนู ํา จราณามจราศฺจ เย||
ภูภภู ฤตฺสาคราทีนามเศษานํา จ สตฺตม||7
กาษฺ ฐา ปญฺจทศาขฺยาตา นิเมษา มุนิสตฺตมา|
กาษฺ ฐา ตฺริ◦ศตฺกลา ตฺริ◦ศตฺกลา ไมหูรฺตโิ ก วิธีะ||8
ตาวตฺสํขฺไยรโหราตฺรํ มุหตู ฺไตมรฺ นษุ ํ สฺมฤตมํ|
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อโหราตฺราณิ ตาวนฺติ มาสะ ปกฺศทฺวยาตฺมกะ||9
อยนํ ทกฺศณ
ิ ํ ราตฺริรฺเทวานามุตฺตรํ ทีนมฺ||10
ทีวฺไยรฺ วรฺ ษสหสฺไรสฺตุ กฤตเตฺรตาทิสํชฺญิตมฺ|
จตุรฺยคุ ํ ทฺวาทศภิสฺตทฺวิภาคํ นิโพธ เม||11
จตฺวาริ ตฺรีณิ ไทฺว ไจกํ กฤตาทิษุ ยถากฺรมมฺ|
ทิวฺยาพฺทานํ สหสฺราณิ ยุเคษฺ วาหุะ ปุราวิทะ||12
ตตฺปรฺ มาไณะ ศไตะ สนฺธฺยา ปูรฺวา สตฺราภิธียเต|
สนฺธฺยําศศฺไจว ตตฺตลุ ฺโย ยุคสฺยานนฺตโร หิ สะ||13
สนฺธฺยาสนฺธฺยําศโยรนฺตรฺ ยะ กาโล มุนิสตฺตม|
ยุคาขฺยะ ส ตุ วิเชฺยยะ กฤตเตฺรตาทิสํชฺญิตะ||14
กฤตํ เตฺรตา ทฺวาปรศฺจ กลิศฺไจว จตุรฺยคุ มฺ|
โปฺรจฺยเต ตตฺสหสฺรํ จ พฺรหฺมโณ ทิวสํ มุเน||15
พฺรหฺมโณ ทิวเส พฺรหฺมนฺมนวสฺตุ จตุรฺดทศ|
ภวนฺติ ปริมาณํ จ เตษํา กาลกฤตํ ศฺฤณุ||16
สปฺตรฺ ษยะ สุราะ ศโกฺร มนุสฺตตฺสนู โว นฤปาะ|
เอกกาเล หิ สฤชฺยนฺเต สํหฺริยนฺเต จ ปูรฺววตฺ||17
จตุรฺยคุ าณํา สํขฺยาตา สาธิกา โหฺยกสปฺตตะ|
มนฺวนฺตรํ มโนะ กาละ สุราทีนํา จ สตฺตม||18
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อเษฺ ตา ศต สหสฺราณิ ทิวฺยยา สํขฺยยา สฺมฤตมฺ|
ทฺวิปญฺจาศตฺตถานฺยานิ สหสฺราณฺยธิกานิ ตุ||19
ตฺริ◦ศตฺโกฏฺยสฺตุ สมฺปรู ฺ ณาะ สํขฺยาตาะ สํขฺยยา ทฺวิช|
สปฺตษษฺ ฏิสฺตถานฺยานิ นิยสุ านิ มหามุเน||20
วิ◦ศติสฺตุ สหสฺราณิ กาโล’ยมธิกํ วินา|
มนฺวนฺตรสฺย สงฺขฺเยยํ มานุไษรฺ วตฺสไรรฺ ทฺวิช||21
จตุรฺทศคุโณ หฺโยษ กาโล พฺรหฺมมหะ สฺมฤตมฺ|
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พฺราหฺโม ไนมิตฺติโก นาม ตสฺยานฺเต ปฺรติสญฺจระ||22
ชนํ ปฺรยานฺติ ตาปารฺ ตา มหรฺ โลกนิวาสินะ||23
เอการฺ ณเว ตุ ไตฺรโลกฺเย พฺรหฺมา นารายณาตฺมกะ|
โภคิศยฺยํา คตะ เศเต ไตฺรโลกฺยคูราสพํฤหิตะ||24
ชนสฺไถรฺ โยคิภิรฺเทวศฺจินฺตฺยมาโน’พฺชสมฺภวะ|
ตตฺปรฺ มาณํา หิ ตํา ราตฺริ◦ ตทนฺเต สฤชเต ปุนะ||25
เอวํ ตุ พฺรหฺมโณ วรฺ ษศตํ จ ยตฺ|
ศตํ หิ ตสฺย วรฺ ษาณํา ปรมายุรฺมหาตฺมนะ||26
เอกมสฺย วฺยตีตํ ตุ ปรารฺ ทธ พฺรหฺมโณ’นฆ|
ตสฺยานฺเต’ภูนฺมหากลฺปะ ปาทฺม อิตฺยภิวิศฺรุตะ||27
ทฺวิตียสฺย ปรารฺ ทฺธสฺย วรฺ ตมานสฺย ไว ทฺวิช|
วาราห อิติ กลฺโป’ยํ ปฺรถมะ ปริ กีรฺติตะ||28
||อิติ ศฺรีวิษฺณปุ รุ าโณ ปฺรถเมํ’เศ ตฤตีโย’ธฺยายะ||3||
พฺรหฺมา นารายณาขฺโย’เสา ภควานฺยถา|
สสรฺ ช สรฺ วภูตานิ ตทาจกฺศว มหานุเน||1
ปฺรชาะ สสรฺ ช ภควานฺพฺรหฺมา นารายณาตฺมกะ|
ปฺรชาปติปติรฺเทโว ยถา สนฺเม นิศามย||2
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อตีตกลฺปาวสาเน นิศาสุปโฺ ตสฺถิตะ ปฺรภุะ|
สตฺตโวทฺริกฺตสฺตถา พฺรหฺมา ศูนฺยํ โลกมไวกฺศต||3
นารายณะ ปโร’จินฺตฺยะ ปเรษามปิ ส ปฺรภูะ|
พฺรหฺมสฺวรูปี ภควานนาทิะ สรฺ วสมฺภวะ||4
อิมํา โจทาหรนฺตฺยตฺร ศฺโลกํ นารายณํ ปฺรติ|
พฺรหฺมสฺวรูปิณํ เทวํ ชคตะ ปฺรภวาปฺยยมฺ||5
อาโป นารา อิติ โปฺรกฺตา อาโป ไว นรสูนวะ|
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สโตยานฺตะ สฺถํา มหี◦ ชฺญาตฺวา ชคตฺเยการฺณวีกฤเต|
อยนํ ตสฺย ตาะ ปูรฺว เตน นารายณะ สฺมฤตะ||6
อนุมานาตฺตทุทฺธารํ กรฺ ตกุ ามะ ปฺรชาปติะ||7
อกโรตฺสฺวตนูมนฺยํา กลฺปาทิษุ ยถา ปุรา|
มตฺสฺยกูรฺมาทิกํา ตทฺวทฺวาราหํ วปุราสฺถิตะ||8
เวทยชฺญมยํ รูปมโศษชคตะ สฺถิเตา|
สฺถิตะ สฺถิราตฺมา สรฺ วาตฺมา ปรมาตฺมา ปฺรชาปติะ||9
ชนโลกคไตสฺสิทฺไธสฺสนกาทฺไยรภิษฺฏตะ|
ุ
ปฺรวิเวศ ตทา โตยมาตฺมาธาโร ธราธระ||10
นิรีกฺศย ตํ ตทา เทวี ปาตาลตลมาคตมฺ|
ตุษฺฏาว ปฺรณตา ภูตฺวา ภกฺตนิ มฺรา วสุนฺธรา||11
ปฤถิวฺยวุ าจ
นมสฺเต ปุณฑรี กากฺศ ศงฺขจกฺรคทาธร|
มามุทฺธราสฺมาททฺยา ตฺวํ ตวตฺโต’หํ ปูรฺวมุตฺถิตา||12
ตฺวยาหมุทฺธฤตา ปูรฺวํ ตฺวนฺมยาหํ ชนารฺ ทน|
ตถานฺยานิ จ ภูตานิ คคนาทีนฺยเศษตะ||13
นมสฺเต ปรมาตฺมาสฺมนฺปรุ ุษาตฺมนฺนโม’สตุ เต|
ปฺรธานวฺยกฺตภูตาย กาลภูตาย เต นมะ||14
ตฺวํ กรฺ ตา สรฺ วภูตานํา ตฺวํ ปาตา ตฺวํ วินาศกฤตฺ|
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สรฺ คาทิษุ ปฺรโภ พฺรหฺมวิษฺณุรุทฺราตฺมรูปธฤกฺ||15
สมฺภกฺศยิตฺวา สกลํ ชคตฺเยการฺ ณวีกฤเต|
เศเษ ตฺวเมว โควินฺท จินฺตฺยมาโน มนีษิภิะ||16
ภวโต ยตฺปรํ ตนฺน ชานาติ กศฺจน|
อวตาเรษุ ยทรูปํ ตทรฺ จนฺติ ทิเวากสะ||17
ตฺวามาราธฺย ปรํ พฺรหฺม ยาตา มุกฺติ◦ มุมกุ ฺศวะ|
วาสุเทวมนาราธฺย โก โมกฺศํ สมวาปฺสฺยติ||18
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สพุทฺธยา จ ยตฺปริจฺเฉทฺยํ ตทฺรูปมขิลํ ตว||19

ยตฺกิญฺจินฺมนสา คฺราหฺยํ ยทฺคฺราหฺยํ จกฺศรุ าทิภิะ|

ตฺวนฺมยาหํ ตฺวทาธารา ตฺวตฺสฤษฺ ฏา ตฺวตฺสมาศฺจยา|
มาธวีมิติ โลโก’ยมภิธตฺเต ตโต หิ มามฺ||20
ชยาขิลชฺยานมย ชย สถูลมยาวฺยย|
ชยา’นนฺต ชยาวฺยกฺต ชย วฺยกฺตมย ปฺรโภ||21
ปราปราตฺมนฺวิศฺวาตฺมญฺจย ยชฺญปเต’นฆ|
ตฺวํ ยชฺญสฺตฺวํ วษทฺการสฺตฺวโมงฺการสฺตฺวมคฺนยะ||22
ตฺวํ เวทาสฺตฺวํ ตทงฺคานิ ตฺวํ ยชฺญปุรุโษ หเร|
สูรฺยาทโย คฺรหาสฺตารา นกฺศตฺราณฺยขิลํ ชคตฺ||23
มูรฺตามูรฺตมทฤศฺยํ จ ทฤศยํ จ ปุรุโษตฺตม|
ยจฺเจกฺตํ ยจฺจ ไนโวกฺตํ มยาตฺร ปรเมศฺวร|
ตตฺสรฺ วํ ตฺวํ นมสฺตมุ ยํ ภูโย ภูโย นโม นมะ||24

ศรี ปราศร อุวาจ
เอวํ สํสฺตยู มานสฺตุ ปฤถิวฺยา ธรณีธระ|
สามสฺวรธฺวนิะ ศฺรีมาญฺชครฺ ช ปริฆรฺ ฆรมฺ||25
ตตะ สมุตฺกฺศิปยฺ ธรํ า สฺวทํษฺฏฺรยา|
มหาวราหะ สฺผฏุ ปทฺมโลจนะ|
รสาตลาทุตฺปลปตฺรสนฺนิภิะ|
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สมุตฺถิโต นีล อิวาจโล มหานฺ||26
อุตฺตษิ ฺ ฐตา เตน มุขานิลาหตํ|
ตตฺสมฺภวามฺโภ ชนโลกสํศฺรยานฺ|
ปฺรกฺศาลยามาส หิ ตานฺมหาทฺยตุ ีนฺ
สนนฺทนาทีนปกลฺมษานฺ มุนีนฺ||27
ปฺรยานฺติ โตยานิ ขุราคฺรวิกฺศตรสาตเล’ธะ กฤตศพฺทสนฺตติ|
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สสิทธา ชเน เย นิยตา วสนฺติ||28
ศฺวาสานิลาสฺตาะ ปริตะ ปฺรยานฺติ
อุตฺตษิ ฺ ฐฺตสฺตสฺย ชลารฺ ทฺรฺกกุ ฺเศ
รฺ มหาวราฆสฺย มหี◦ วิคฤหฺย|
วิธุนฺวโต เวทมยํ ศรี รํ
โรมานฺตรสฺถา มุนยะ สฺตวุ นฺติ||29
สํ ตุษฺฏวุุ สฺโตษปรี ตเจตโส
โลเก ชเน เย นิวสนฺติ โยคินะ|
สนนฺทนาทฺยา หฺยตินมฺรกนฺธรา
ธราธรํ ธีรตโรทฺธเตกฺศณมฺ||30
ชเยศฺวราณํ ปรเมศ เกศว
ปฺรโภ คทาศงฺขธราสิจกฺรธฤกฺ|
ปฺรสูตนิ าศสฺถิตเหตุรีศฺวรสฺตฺวเมว นานฺยตฺปรมํ จ ยตฺปทมฺ||31
ปาเทษุ เวทาสฺตว ยูปทํษฺฏฺร
ทนฺเตษุ ยชฺญาศฺจิตยศฺจ วกฺเตฺร|
หุตาศชิหฺโว’สิ ตนูรุหาณิ
ทรฺ ภาะ ปฺรโภ ยชฺญปุมําสฺตฺวเมว||32
วิโลจเน ราตฺรฺยหนี มหาตฺม-
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นฺสรฺ วาศฺรยํ พฺรหฺม ปรํ ศิรสฺเต|
สูกฺตานฺยเศษาณิ สฏากลาโป
ฆฺราณํ สมสฺตานิ หวี◦ษิ เทว||33
สฺรุกฺตณ
ุ ฺฑ สามาสฺวรธีรนาท
ปฺราคฺวํศกายาขิลสตฺรสนฺเธ|
ปูรฺเตษฺ ฏธรฺ มศฺรวโณ’สิ เทว
สนาตนาตฺมนฺภควนฺปรฺ สีท||34
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สมาทิสฺถิตํ จากฺศร วิศฺวมูรฺเต|
ปทกฺรมากฺรานฺตภุวํ ภวนฺต-

วิศฺวสฺย วิทฺมะ ปรเมศฺวโร’สิ

ปฺรสีท นาโถ’สิ ปราวรสย||35
ทํษฺฏฺราคฺรวินฺยสฺตมเศษเมตทฺภมู ณฺฑลํ นาถ วิภาวฺยเต เต|
วิคาหตะ ปทฺมวนํ วิลคฺนํ
สโรชินีปตฺรมิโวฒปงฺกมฺ||36
ทฺยาวาปฤถิวฺโยรตุลปฺรภาว
ยทนฺตรํ ตทฺวปุษา ตไวว|
วฺยาปฺตํ ชคทฺวฺยาปฺตสิ มรฺ ถทีปเฺ ต
หิตาย วิศฺวสฺย วิโภ ภว ตฺวมฺ||37
ปรมารฺ ถสฺตฺวเมไวโก นานฺโย’สฺติ ชคตะ ปเต|
ตไวษ มหิมา เยน วฺยาปิ ตเมสจฺจราจรมฺ||38
ยเทตทฺ ทฤศฺยเต มูรฺตฺตเมตชฺชฺญานาตฺมนสฺตว|
ภฺรานฺตชิ ฺญาเนน ปศฺยนฺติ ชคทฺรูปมโยคินะ||39
ชฺญานสฺวรูปมขิลํ ชคเทตทพุทฺธยะ|
อรฺ ถสฺวรูปํ ปศยนฺโต ภฺรามฺนฺเต โมหสมฺปลฺ เว||40
เย ตุ ชฺญานวิทะ ศุทฺธเจตสสฺเต’ขิลํ ชคตฺ|
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ชฺญานาตฺมกํ ปฺรปศฺยนฺติ ตฺวทฺรูปํ ปรเมศฺวร||41
ปฺรสีท สรฺ ว สรฺ วาตฺมนฺวาสาย ชคตามิมามฺ|
อุทฺธโรรฺ วีมเมยาตฺมญฺฉนฺโน เทหฺยพฺชโลจน||42
สตฺตฺโวทฺริกฺโต’สิ ภควนฺ โควินฺท ปฤถิวีมิมามฺ|
สมุทฺธร ภวาเยศ ศนฺโน เทหฺยพฺชโลจน||43
สรฺ คปฺรวฤตฺตริ ฺ ภวโต ชคตามุปการิณี|
สวตฺเวษา นมสฺเต’สฺตุ ศนฺโน เทหฺยพฺชโลจน||44
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สเอวํ สํสฺตยู มานสตุ ปรมาตฺมา มหีธระ|

ศฺรีปราศร อุวาจ

อุชฺชหาร กฺศติ ิ◦ กฺศปิ รฺ ํ นฺยสฺตวําศฺจ มหามฺภสิ||45
ตสฺโยปริ ชเลาฆสฺย มหาตี เนาริว สฺถิตา|
วิตตตฺวาตฺตุ เทหสฺย น มหี ยาติ สมฺปลฺ วมฺ||46
ตตะ กฺศติ ิ◦ สมํา กฤตฺวา ปฤถิวฺยํา โส’จิโนทฺคริ ี นฺ|
ยถาวิภาคํ ภควานนาทิะ ปรเมศฺวระ||47
ปฺรากฺสรฺ คทคฺธานขิลานฺปรฺ วตานฺปฤถิวีตเล|
อโมเฆน ปฺรภาเวณ สสรฺ ชาโมฆวาญฺฉตะ||48
ภูวิภาคํ ตตะ กฤตฺวา สปฺตทฺวีปานฺยถาตถมฺ|
ภูราทฺยําศฺจตุโร โลกานฺปรู ฺ ววตฺสมกลฺปยตฺ||49
พฺรหฺมรูปธโร เทวสฺตโต’เสา รชสา วฤตะ|
จการ สฤษฺ ฏิ◦ ภควําศฺจตุรฺวกฺตฺรธโร หริะ||

50

นิมิตฺตมาตฺรเมวา’เสา สฤชฺยานํา สรฺ คกรฺ มณิ|
ปฺรธานการณีภตู า ยโต ไว สฤชฺยศกฺตยะ||51
นิมิตฺตมาตฺรํ มุกฺตฺไววํ นานฺยตฺกิญฺจิทเปกฺศเต|
นียเต ตปตํา เศฺรษฺ ฐ สฺวศกฺตฺยา วสฺตุ วสฺตตุ ามฺ||52
||อิติ ศฺรีวิษฺณปุ รุ าเณ ปฺรถมํ’เศ จตุรฺโถ’ธฺยายะ ||4||
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ศฺรีไมเตฺรยะ อุวาจ
ยถา สสรฺ ค เทวษิรฺปิตฤทานวานฺ|
มนุษฺยติรฺยคฺวฤกฺศาทีนฺภวู ฺโยมสลิเลากสะ||1
ยทฺคณ
ุ ํ ยตฺสฺวภาวํ จ ยทฺรูปํ จ ชคทฺทฺวิช|
สรฺ คาเทา สฤษฺ ฏวานฺพฺรหฺมา ตนฺมมาจกฺศว กฤตฺสฺนศะ||2
ศฺรีปราศร อุวาจ
ไมเตฺรย กถยามฺเยตจฺฉฺฤณุษฺว สุสมาหิตะ|

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
สสฤษฺฏิ◦ จินฺตยตสฺตสฺย กลฺปาทีษุ ยถา ปุรา|
ยถา สสรฺ ช เทโว’เสา เทวาทีนขิลานฺวิภะุ ||3

อพุทฺธิปรู ฺ วกะ สรฺ คะ ปฺราทุรฺภตู สฺตโมมยะ||4

ตโม โมโห มหาโมหสฺตามิสฺโร หฺยนฺธสํชฺญิตะ|
อวิทฺยา ปญฺจปรฺ ไวษา ปฺราทุรฺภตู า มหาตฺมนะ||5
ปญฺจธา’วสฺถิตะ สรฺ โค ธยายโต’ปฺรติโพธวานฺ|
พหิรนฺโต’ปฺรกาศศฺจ สํวฤตาสฺมา นคาตฺมกะ||6
มุขฺยา นคา ยตะ โปฺรกฺตา มุขฺยสรฺ คสฺตตสฺตฺวยมฺ||7
ตํ ทฤษฺ ฏฺวา’สาธกํ สรฺ คมมนฺยทปรํ ปุนะ||8
ตสฺยาภิธยายตะ สรฺ คสฺตริ ฺ ยกฺโสฺรตามฺยวรฺ ตฺตต|
ยสฺมาตฺตริ ฺ ยกฺปรฺ วฤตฺตสิ ฺส ติรฺยกฺสฺรตาสฺตตะ สฺมฤตะ|9|
ปศฺวาทยสฺเต วิขฺยาตาสฺตมะ ปฺรายา หฺยเวทีนะ|
อุตฺปถคฺรหิณศฺไจว เต’ชฺญาเน ชฺญานมานินะ||10
อหงฺกฤตา อหมฺมานา อษฺ ฏาวิ◦ศทฺวธาตฺมกาะ|
อนฺตะ ปฺรกาศาสฺเต สรฺ เว อาวฤตาศฺจ ปรสฺปรมฺ||11
ตมปฺยสาธกํ มตฺวา ธฺยายโต’นฺยสฺตโต’ภวตฺ|
อูธฺรฺวโสฺรตาสฺตฤตียสฺตุ สาตฺตวิ โกธฺรฺวมวรฺ ตฺตต||12
เต สุขปฺรีตพิ หุลา พหิรนฺตสฺตฺวนาวฤตาะ|
ปฺรกาศา พหิรนฺตศฺจ อุธรฺ วโสฺรโตทฺภวาะ สฺมฤตาะ||13
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ตุษฺฏาตฺมนสฺตฤตียสฺตุ เทวสรฺ คสฺตุ ส สฺมฤตะ|
ตสฺมินฺสรฺ ค’ภวตฺปรฺ ี ตริ ฺ นิษฺปนฺเน พฺรหฺมณสฺตทา||14
ตโต’นฺยํ ส ตทา ทธฺเยา สาธกํ สรฺ คมุตฺตมมฺ|
อสาธกําสฺตุ ตาญฺชฺญาตฺวา มุขฺยสรฺ คาทิสมฺภวานฺ ||15
สถาภิธฺยายตสฺตสฺย สตฺยาภิธฺยายินสฺตตะ|
ปฺรทุรฺพภูว จาวฺยกฺตาทรฺ วากฺโสฺรตาสฺตุ สาธกะ||16
ยสฺมาทรฺ วาคฺวฺยวรฺ ตฺตนฺต ตโต’รฺ วากฺโสฺรตสสฺตุ เต|
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สตสฺมาตฺเต ทุะขพหุล ภูโยภูยศฺจ การิณะ|

เต จ ปฺรกาศพหุลาสฺตโมทฺริกฺตา รโช’ธิกาะ||17
ปฺรกาศา พหิรนฺตศฺจ มนุษฺยาะ สาธกาสฺตุ เต||18
อิตฺเยเต กถิตาะ สรฺ คาะ ษฑตฺร มุนิสตฺตม|
ปฺรถโม มหตะ สรฺ โค วิชฺเยโย พฺรหฺมณสฺตุ สะ||19
ตนฺมาตฺราณํา ทฺวิตียศฺจ ภูตสรฺ โค หิ ส สฺมฤตะ|
ไวการิกสฺตฤตียสฺตุ สรฺ ค ไอนฺทฺริยกะ สฺมฤตะ||20
อิตฺเยษ ปฺรากฤตะ มรฺ คะ สมฺภโู ต พุทฺธิปรู ฺ วกะ|
มุขฺยสรฺ คศฺจตุรฺถสฺตุ มุขฺยา ไว สฺถาวราะ สฺมฤตาะ||21
ติรฺยกฺโสฺรตาสฺตุ ยะ โปฺรกฺตสฺไตริยคฺโยนฺยะ ส อุจฺยเต|
ตทูธฺรฺวโสฺรตสํา ษษฺ โฐ เทวสรฺ คสฺตุ สํสฺมฤตะ||22
ตโต’รฺ วากฺโสฺรตสํา สรฺ คะ สปฺตมะ ส ตุ มานุษะ||23
อษฺ ฏโม’นุคฺรหะ สรฺ คะ สาตฺตวฺิ กสิตามสศฺจ สะ|
ปญฺไจเต ไวกฤตาะ สรฺ คาะ ปฺรากฤตาสฺตตุ ฺรยะ สฺมฤตาะ||24
ปฺรากฤโต ไวกฤตศฺไจว เกามาโร นวมะ สฺมฤตะ|
อิตฺเยเต ไว สมาขฺยาตา นว สรฺ คาะ ปฺรชาปเตะ||25
ปฺรากฤตา ไวกฤตาศฺไจว ชคโต มูลเหตวะ|
สฤชโต ชคทีศสฺย กิมนฺยจฺฉฺโรตุมิจฺฉสิ||26

ศฺรีไมเตฺรย อุวาจ

459

สงฺกฺเศปาตฺกาถิตะ สรฺ โค เทวาทีนํา มุเน ตฺวยา|
วิสฺตราจฺฉฺโรตุมิจฺฉามิ ตฺวตฺโต มุนิวโรตฺตม||27
ศฺรีปราศร อุวาจ
กรฺ มภิรฺภวิตาะ ปูรฺไวะ กุศลากุศไลสฺตุ ตาะ|
ขฺยาตฺยา ตยา หฺยนิรฺมกุ ฺตาะ สํหาเร หฺยปุ สํหฺยฺตาะ||28
สฺถาวรานฺตาะ สุราทฺยาสฺตุ ปฺรชา พฺรหฺมํศฺจตุรฺวิธาะ|
พฺรหฺมณะ กุรฺวตะ สฤษฺ ฏิ◦ ชชฺญิเร มานสาสฺตุ ตาะ||29
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สสิสฤกฺศรุ มฺภําสฺเยตานิ สฺวมาตฺมานมยูยชุ ตฺ||30
ตโต เทวาสุรปิ ตฤๅนฺมนุษฺยําศฺจ จตุษฺฏยมฺ|

ยกฺตาสฺมนสฺตโมมาตฺรา หฺยทุ ฺริกฺตา’ภูตฺปรฺ ชาปเตะ|
สิสฤกฺโศรฺ ชฆนาตฺปรู ฺ วมสุรา ชชฺญิเร ตตะ||31
อตฺสสรฺ ช ตตสฺสํา ตุ สโมมาตฺราสฺมิกํา ตนุมฺ|
สา ตุ ตฺยกฺตา ตนุสฺเตน ไมเตฺรยาภูทฺวิภาวรี ||32
สิสฤกฺศรุ นฺยเทหสฺถะ ปฺรีตมิ าป ตตะ สุราะ|
สตฺตฺโวทฺริกฺตาะ สมุทฺภตู า มุขโต พฺรหฺมโณ ทฺวิช||33
ตฺยกฺตา สาปิ ตนุสฺเตน สตฺตวปฺรายมภูหินมฺ|
ตโต หิ พลิโน ราตฺราวสุรา เทวตา เทวา||34
สตฺตฺวมาตฺราตฺมิกาเมว ตโต’นฺยํา ชคฤเห ตนุมฺ|
ปิ ตฤวนฺมนฺยมานสฺย ปิ ตรสฺตสฺย ชชฺญิเร||35
อุตฺสสรฺ ช ตตสฺตํา ตุ ปิ ตฤๅนฺสฤษฺ ฏฺวาปิ ส ปฺรภุะ|
สา โจตฺสฤษฺ ฏาภวตฺสนฺธฺยา ทินนกฺตานฺตรสฺถิตา||36
รโชมาตฺราสฺมิกามนฺยํา ชคฤเห ส ตนํ ตตะ|
รโชมาโตฺรตฺกฏา ชาตา มนุษฺยา ทฺวิชสตฺตม||37
ตามปฺยาศุ ส ตตฺยาช ตนุ◦ สทฺยาะ ปฺรชาปติะ|
ชฺโยตฺสฺรา สมภวตฺสาปิ ปฺรากฺสนฺธฺยา ยา’ภิธียเต||38
ชฺโยตฺสฺราคเม ตุ พลิโน มนุษยาะ ปิ ตรสฺตถา|
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ไมเตฺรย สนฺธฺยาสมเย ตสฺมาเทเต ภวนฺติ ไว||39
ชฺโยตฺสฺรา ราตฺรฺยหนี สนฺธยา จตฺวารฺ เยตานิ ไว ปฺรโภะ|
พฺรหฺมณสฺตุ ศรี ราณิ ตฺริคโุ ณปาศฺรยาณิ ตุ||40
รโชมาตฺราตฺมิกาเมว ตโต’นยํา ชคฤเห ตนุมฺ|
ตตะ กฺศทุ ฺ พฺรหฺมโณ ชาตา ชชฺเญ กามสฺตยา ตตะ||41
กฺศตุ ฺกฺศามานนฺธกาเร’ถ โส’สฤชทฺภควําสฺตตะ|
วิรูปาะ ศฺมศฺรุลา ชาตาสฺเต’มฺยธาวํสฺตตะ ปฺรภุมฺ||42
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สอูจะุ ขาทาม อิตฺยนฺเย เย เต กฺศาสฺตุ ชกฺศณาตฺ||43
ไมวํ โภ รกฺศยตาเมษ ไยรุกฺตํ รากฺศสาสฺตุ เต|

อปฺริเยณ ตุ ตานฺทฏษฺ ฏฺวา เกศาะ ศีรฺยนฺต เวธสะ|

หีนาศฺจ ศิรโส ภูยะ สมาโรหนฺต ตจฺฉิระ||44
สรฺ ปณาตฺเต’ภวนฺ สรฺ ปา หีนติวาทหยะ สฺมฤตาะ|
ตตะ กฺรุทฺโธ ชคตฺสฺรษฺ ฏา โกฺรธาตฺมาโน วินิรฺมเม|
วรฺ โณน กปิ เศโนคฺรภูตาสฺเต ปิ ศิตาศนาะ ||45
คายโต’งฺคาตฺสมุตฺปนฺนา คนฺธรฺ วาสฺตสฺย ตตฺกฺศณาตฺ|
ปิ พนฺโต ชชฺญิเร วาจํ คนฺธรฺ วาสฺเตน เต ทฺวิช||46
เอตานิ สฤษฺ ฏฺวา ภควานฺพฺรหฺมา ตจฺฉกฺติโจทิตะ|
ตตะ สฺวจฺฉฺนฺทโต’นฺยานิ วยําสิ วยโส’สฤชตฺ||47
อวโย วกฺศสศฺจกฺเร มุขโต’ชาะ ส สฤษฺ ฏวานฺ|
สฤษฺ ฏวานุทราทฺคาศฺจ ปาศฺรฺวาภฺยํา จ ปฺรชาปตะ||48
ปทฺมฺยํา จาศฺวานฺสมาตงฺคานฺราสภานฺควยานฺมฤคานฺ |
อุษฺฏฺรานศฺวตรํ าศฺไจว นฺยงฺกนู นฺยาศฺจ ชาตยะ||49
โอษธฺยะ ผลมูลินฺโย โรมภฺยสฺตสฺย ชชฺญิเร|
เตฺรตายุคมุเข พฺรหฺมา กลฺปสาเทา ทฺวิโชตฺตม|
สฤษฺ ฏฺวา ปศฺโวษธีะ สมฺยคฺยโุ ยช ส ตทาธฺวเร||50
เคารชะ ปุรุโษ เมษศฺจาศฺวาศฺวตรครฺ ทภาะ|
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เอตานฺคฺรามานฺปศูนาหุรารณฺยําศฺจ นิโพธ เม||51
ศฺวาปทา ทฺวิขรุ า หสฺตี วานราะ ปกฺศิปญฺจมาะ|
เอาทกาะ ปศวะ ษษฺ ฐาะ สปฺตมาสฺตุ สรี สฤปาะ||52
คายตฺรํ จ ฤๅจศฺไจว ตฺริวฤตโสมํ รถนฺตรมฺ|
อคฺนิษฺโฏมํ จ ยชฺญานํา นิรฺมเม ปฺรถมานฺมขุ าตฺ||53
ยชู◦ษิ ไตฺรษฺ ฏภํุ ฉนฺทะ สฺโตมํ ปญฺจทศํ สถา|
พฤหตฺสาม ตโถกฺถํ จ ทกฺศิณาทสฤชนฺมขุ าตฺ||54

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
สไวรูปมติราตฺรํ จ ปศฺจิมาทสฤชนฺมขุ าตฺ||55
สามานิ ชคตีฉนฺทะ สโตมํ สปฺตทศํ สถา|
เอกวิ◦ศมถรฺ วาณมาปฺโตรฺ ยามาณเมว จ|

อนุษฺฏภํุ จ ไวราชมุตฺตราทสฤชนฺมขุ าตฺ||56
อุจฺจาวจานิ ภูตานิ คาเตฺรภฺยสฺตสฺย ชชฺญิเร|
เทวาสุรปิ ตฤๅนฺ สฤษฺ ฏฺวา มนุษฺยําศฺจ ปฺรชาปติะ||57
ตตะ ปุนะ สสรฺ ชาเทา สงฺกลฺปสฺย ปิ ตามหะ|
ยกฺศานฺ ปิ ศาจานฺคนฺธรฺ วานฺ ตไถวาปฺสรสํา คณานฺ ||58
นรกินฺนรรกฺศําสิ วยะ ปศุมฤโครคานฺ|
อวฺยยํ จ วฺยยํ ไจว ยทิทํ สฺถาณุชงฺคมมฺ||59
ตตฺสสรฺ ช ตทา พฺรหฺมา ภควานาทิกฤตฺปรฺ ภุะ|
เตษํา เย ยานิ กรฺ มาณิ ปฺรากฺสฤษฺ ฏายํา ปฺรติเปทิเร|
ตานฺเยว เต ปฺรปทฺยานฺเต สฤชฺยมานาะ ปุนะ ปุนะ ||60
หิ◦สฺราหิ◦เสฺร มฤทุกฺรูเร ธรฺ มาธรฺ มาวฤตานฤเต|
ตทฺภาวิตาะ ปฺรปทฺยานฺเต ตสฺมาตฺตตฺตสฺย โรจเต||61
อินฺทฺริยารฺ เถษุ ภูเตษุ ศรี เรษุ จ ส ปฺรภะ|
นานาตฺวํ วินิโยคํ จ ธาไตวํ วฺยสฤชตฺสฺวยมฺ||62
นาม รูปํ จ ภูตานํา กฤตฺยานํา จ ปฺรปญฺจนมฺ|
เวทศพฺเทมฺย เอวาไท เทวาทีนํา จการ สะ||63
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ฤๅษีณํา นามเธยานิ ยถา เวทศฺรุตานิ ไว|
ตถา นิโยคโยคฺยานิ หฺยนฺเยษามปิ โส’กโรตฺ||64
ยถรฺ ตษุ ฺ วฺฏตุลิงฺคนิ นานารูปาณิ ปรฺ ยเย|
ทฺฏศยนฺเต ตานิ ตานฺเยว ตถา ภาวา ยุคาทิษุ||65
กโรตฺเยวํวิธํา สฤษฺ ฏิ◦ กลฺปาเทา ส ปุนะ ปุนะ|
สิสฤกฺศาศกฺศยิ กุ ฺโต’เสา สฤชฺยศกฺตปิ รฺ โจทิตะ||66
||อิติ ศฺรีวิษฺณปุ รุ าโณ ปฺรถเมํ’เศ ปญฺจโม’ธฺยายะ||5||
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อรฺ วากฺโสฺรตาสฺตุ กถิโต ภวตา ยสฺตุ มานุษะ|
พฺรหมนฺวสฺตรโต พฺรูหิ พฺรหฺมา ตมสฤชทฺยาถา||1
ยถา จ วรฺ ณนสฤชทฺยาทฺคณ
ุ ําศฺจ ปฺรชาปติะ|
ยจฺจ เตษํา สฺมฤตํ กรฺ ม วิปรฺ าทีนํา ตทุจฺยตามฺ||2

ศฺรีปราศร อุวาจ
สตฺยาภิธฺยายินะ ปูรฺวํ สิสฤกฺโศรฺ พฺรหฺมโณ ชคตฺ|
อชายนฺต ทฺวิชเศฺรษฺ ฐ สตฺตโวทฺริกฺตา มุขาตฺปรฺ าชาะ||3
วกฺศโส รชโสทฺริกฺตาสฺตถา ไว พฺรหฺมโณ’ภวนฺ|
รชสา ตมสา ไจว สมุทฺริกฺตาสฺตโถรุตะ||4
ปฺทภฺยามนฺยาะ ปฺราชา พฺรหฺมา สสรฺ ช ทฺวิชสตฺตม|
ตมะ ปฺรธานาสฺตาะ สรฺ วาศฺจาตุรฺวณฺรฺยมิทํ ตตะ||5
พฺราหฺมณาะ กฺศตฺริยา ไวศฺยาะ ศูทฺราศฺจ ทฺวิชสตฺตม|
ปาโทรุวกฺศะสฺถลโต มุขตศฺจ สมุทฺคตาะ||6
ยชฺญนิษฺปตฺตเย สรฺ วเมตทฺ พฺรหฺมา จการ ไว|
จาตุรฺวณฺรฺยํ มหาภาค ยชฺญาสาธนมุตฺตมมฺ||7
ยชฺไญราปฺยายิตา เทวา วฤษฺ ฏยุตฺสรฺ เคณ ไว ปฺรชาะ|
อาปฺยายยนฺเต ธรฺ มชฺญ ยชฺญาะ กลฺยาณเหตวะ||8
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นิษฺปาทฺยานฺเต นไรสฺไตสฺตุ สฺวธรฺ มาภิรไตสฺสทา|
วิศทุ ฺธาจรโณเปไตะ สทฺภิ สนฺมารฺ คคามิภิะ||9
สฺวรฺ คาปวรฺ เคา มานุษฺยาตฺปรฺ าปฺนวุ นฺติ นรา มุเน|
ยจฺจาภิรุจิตํ สฺถานํ ตทฺยานฺติ มนุชา ทฺวิช||10
ปฺรชาสฺตา พฺรหฺมณา สฤษฺ ฏาศฺจาตุรฺวณฺรฺยวฺยวสฺถิตาะ|
สมฺยกฺฉฺรทฺธาสมาจารปฺรวณา มุนิสตฺตม||11
ยเถจฺฉาวาสนิรตาะ สรฺ วพาธาวิวรฺ ชิตาะ|
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สศุทฺเธ จ ตาสํา มนสิ ศุทฺเธ’นฺตะ สํสฺถิเต หเรา|

ศุทฺธานฺตะกรณาะ ศุทฺธาะ กรฺ มานุษฺฐานนิรฺมลาะ||12
ศุทฺธชฺญานํ ปฺรปศฺยนฺติ วิษฺณฺวาขฺยํ เยน ตตฺปทมฺ||13
ตตะ กาลาตฺมโก โย’เสา ส จําศะ กถิโต หเระ|
ส ปาตยตฺยฆํ โฆรมลฺปมลฺปาลฺปสารวตฺ||14
อธรฺ มพีชสมุทฺภตู ํ สโมโลภสมุทฺภวมฺ|
ปฺรชาสุ ตาสุ ไมเตฺรย ราคาทิกมสาธกมฺ||15
ตตะ สา สหชา สิทฺธิสฺตาสํา นาตีว ชายเต|
รโสลฺลาสาทยศฺจานยาะ สิทฺธโย’ษฺ เฏา ภวนฺติ ยาะ||16
ตาสุ กฺศีณาสฺวเศษาสุ วรฺ ทฺธมาเน จ ปาตเก|
ทฺวนฺทฺวาภิภวทุะ ขารฺ ตาสฺตา ภวนฺติ ตตะ ปฺรชาะ||17
ตโต ทุรฺคาณิ ตาศฺจกฺรุรฺธานฺวํ ปารฺ วตเมาทกมฺ|
กฤตฺริมํ จ ตถา ทุรฺคํ ปุรขรฺ วฏกาทิกมฺ||18
คฤหาณิ จ ยถานฺยายํ เตษุ จกฺรุะ ปุราทิษุ|
ศีตาตปาทิพาธานํา ปฺรศมาย มหามเต||19
ปฺรตีการมิมํ กฤตฺวา ศีตาเทสฺตาะ ปฺรชาะ ปุนะ|
วารฺ โตปายํ ตตศฺจกฺรุรฺหสฺตสิทฺธิ◦ จ กรฺ มชามฺ||20
วฺรีหยศฺจ ยวาสฺไจว โคธูมาศฺจาณวสฺตลิ าะ|
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ปฺริยงฺคโว หฺยทุ าราศฺจ โกรทูษาะ สตีนกาะ||21
มาษา มุทฺคา มสูราศฺจ นิษฺปาวาะ สกุลตฺถกาะ|
อาฒกฺยศฺจณกาศฺไจว ศณาะ สปฺตทศ สฺมฤตาะ||22
อิตฺเยตา โอษธีนํา ตุ คฺรามฺยานํา ชาตโย มุเน|
โอษธฺโย ยชฺญิยาศฺไจว คฺรามฺยารณฺยาศฺจติรฺทศ||23
วฺรีหยสฺสยวา มาษา โคธูมาศฺจาณวสฺตลิ าะ|
ปฺริยงฺคสุ ปฺตมา หฺเยเต อษฺ ฏมาสฺตุ กุลตฺถกาะ||24
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สสถา เวณุยวาะ โปฺรกฺตาสฺตถา มรฺกฏกา มุเน||25
ศฺยามากาสฺตฺวถ นีวารา ชรฺ ตลิ าะ สคเวธุกาะ|

คฺรามฺยารณฺยาะ สฺมฤตา หฺเยตา โอษธฺยสฺตุ จตุรฺทศ|
ยชฺญนิษฺปตฺตเย ยชฺญสฺตถาสํา เหตุรุตฺตมะ||26
เอตาศฺจ มห ยชฺเยน ปฺรชานํา การณํ ปรมฺ|
ปราวรวิทะ ปฺราชฺญาสฺตโต ยชฺญานฺวิตนฺวเต||27
อหนฺยหนฺยนุษฺฐานํ ยชฺญานํา มุนิสตฺตม|
อุปการกรํ ปุ◦สํา กฺริยมาณาฆศานฺตทิ มฺ||28
เยษํา ตุ กาลสฤษฺ โฏ’เสา ปาปพินฺทรุ ฺ มหามุเน|
เจตะสุ ววฤเธ จกฺรุสฺเต น ยชฺเญษุ มานสมฺ||29
เวทวาทําสฺตถา เวทานฺยชฺญกรฺ มาทิกํ จ ยตฺ|
ตตฺสรฺ วํ นินฺทยามาสุรฺยชฺญวฺยาเสธการิณะ||30
ปฺรวฤตฺตมิ ารฺ ควฺยจุ ฺฉิตฺตกิ าริโณ วิทนินฺทกาะ|
ทุราตฺมาโน ทุราจารา พภูวะุ กุฏิลาศยาะ||31
สํสิทฺธายํา ตุ วารฺ ตายํา ปฺรชาะ สฤษฺ ฏา ปฺรชาปติะ|
มรฺ ยาทํา สฺถาปยามาส ยถาสฺถานํ ยถาภุณมฺ||32
วรฺ ณานามาศฺรมาณํา จ ธรฺ มานฺธรฺ มภฤตํา วร|
โลกําศฺจ สรฺ ววรฺ ณานํา สมฺยคฺธรฺ มานุปาลินามฺ||33
ปฺราชาปตฺยํ พฺราหฺมณานํา สฺมฤตํ สฺถานํ กฺริยาวตามฺ|
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สฺถานไมนฺทฺรํ กฺศตฺริยาณํา สํคฺราเมษฺ วนิวรฺ ตนิ ามฺ ||34
ไวศฺยานํา มารุตํ สฺถานํ สฺวธรฺ มมนุวรฺ ตนิ ามฺ|
คานฺธรฺ วํ ศูทฺรชาตีนํา ปริจรฺ ยานุวรฺ ตนิ ามฺ||35
อษฺ ฏาศีตสิ หสฺราณิ มุนีนามูธฺรฺวเรตสามฺ|
สฺมฤตํ เตษํ า ตุ ยตฺสฺถานํ ตเทว คุรุวาสินามฺ||36
สปฺตรฺ ษีณํา ตุ ยตฺสฺถานํ สฺมฤตํ ตทฺไว วเนากสามฺ |
ปฺราชาปตฺยํ คฤหสฺถานํา นฺยาสินํา พฺรหฺมสํชฺญิตมฺ||37
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สเอกานฺตนิ ะ สทา พฺรหฺมธฺยายิโน โยคินศฺจ เย|

โยคินามมฤตํ สฺถานํ สฺวาตฺมสนฺโตษการิณามฺ||38
เตษํา ตุ ปรมํ สฺถานํ ยตฺตตฺปศฺยนฺติ สูรยะ||39
คตฺวา คตฺวา นิวรฺ ตฺตนฺเต จนฺทฺรสูรฺยาทโย คฺรหาะ|
อทฺยาปิ น นิวรฺ ตฺตนฺเต ทฺวาทศากฺศรจินฺตกาะ||40
ตามิสฺรมนฺธตามิสฺรํ มหาเรารวเรารเวา|
อสิปตฺรวนํ โฆรํ กาลสูตฺรมวีจิกมฺ||41
วินินฺทกานํา เวทสฺย ยชฺญวฺยาฆาตการิณามฺ|
สฺถานเมตตฺสมาขฺยาตํ สฺวธรฺ มตาคินศฺจ เย||42
||อิติ ศฺรีวิษฺณปุ รุ าเณ ปฺรถเมํ’เศ ษษฺ โฏ’ธยายะ||6||

ศฺรีปราศร อุวาจ
ตโต’ภิธฺยายตสฺตสฺย ชชฺญิเร มานสาะ ปฺรชาะ|
ตจฺฉรี รสมุตฺปนฺไนะ การไยสฺตะ กรไณะ สห |
เกฺษตฺรชฺญาะ สมวรฺ ตฺตนฺต คาเตฺรภฺยสฺตสฺย ธีมตะ||1
เต สรฺ เว สมวรฺ ตฺตนฺต เย มยา ปฺรคุทาหฺยฺตาะ|
เทวาทฺยาะ สฺถาวรานฺตาศฺจ ไตฺรคุณฺยวิษเย สฺถิตาะ||2
เอวํภตู านิ สฺฤษฺ ฏานิ จราณิ สฺถาวราณิ จ||3
ยทาสฺย ตาะ ปฺรชาะ สรฺ วา น วฺยวรฺ ธนฺต ธีมตะ|
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อถานฺยานฺมานสานฺปตุ ฺรานฺสทฺฤศานาตฺมโน’สฺฤชตฺ||4
ภฺฤคุ◦ ปุลสฺตฺยํ ปุลหํ กฺรตุมงฺคริ สํ ตถา|
มรี จิ◦ ทกฺษมตฺริ◦ จ วสิษฐํ ไจว มานสานฺ||5
นว พฺรหฺมาณ อิตฺเยเต ปุราเณ นิศฺจยํ คตาะ||6
ขฺยาติ◦ ภูติ◦ จ สมฺภตู ิ◦ กฺษมํา ปฺรีติ◦ ตไถว จ|
สนฺนติ◦ จ ตไถโวชฺรฺชามนสูยํา ตไถว จ||7
ปฺรสูติ◦ จ ตตะ สฺฤษฺ ฏฺวา ทไท เตษํ า มหาตฺมนามฺ|
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สสนนฺทนาทโย เย จ ปูรฺวสฺฤษฺฏาสฺตุ เวธสา|

ปลฺโย ภวธฺวมิตฺยกุ ฺตฺวา เตษาเมว ตุ ทตฺตวานฺ||8
น เต โลเกษฺ วสชฺชนฺต นิรเปกฺษาะ ปฺรชาสุ เต||9
สรฺ เว เต’ภฺยาคตชฺญานา วีตราคา วิมตฺสราะ|
เตษฺ เววํ นิรเปเกฺษษุ โลกสฺฤษฺ ไฏ มหาตฺมนะ||10
พฺรหฺมโณ’ภูนฺมหานฺ โกฺรธสฺรฺไรโลกฺยทหนกฺษมะ|
ตสฺย โกฺรธาตฺสมุทฺภตู ชฺวาลามาลาติทีปิตมฺ|
พฺรหฺมโณ’ภูตฺตทา สรฺ วํ ไตฺรโลกฺยมขิลํ มุเน||11
ภฺรกุฏีกฏุ ิลาตฺตสฺย ลลาฏาตฺโกฺรธทรปิ ตาตฺ|
สมุตฺปนฺนสฺตทา รุโทฺร มธฺยาหฺนารฺ กสมปฺรภะ||12
อรฺ ธนารี นรวปุะ ปฺรจณฺโฑ’ติศรี รวานฺ|
วิภชาตฺมานมิตฺยกุ ฺตฺวา ตํ พฺรหฺมานฺตรฺ ทเธ ตตะ||13
ตโถกฺโต’เสา ทฺวิธา สฺรฺรีตฺวํ ปุรุษตฺวํ ตถา’กโรตฺ|
วิเภทปุรุษตฺวํ จ ทศธา ไจกธา ปุนะ||14
เสามฺยาเสามฺไยสฺตทา ศานฺตา’ศานฺไตะ สฺรฺรีตฺวํ จ ส ปฺรภุะ|
วิเภท พหุธาะ เทวะ สฺวรูไปรสิไตะ สิไตะ||15
ตโต พฺรหฺมา’’ตฺมสมฺภตู ํ ปูรฺวํ สวายมูภวู ํ ปฺรภุะ|
อาตฺมานเมว กฺฤตวานฺปรฺ ชาปาลฺเย มนุ◦ ทฺวิช||16

ศตรูปํา จ ตํา นารี ◦ ตโปนิรฺธูตกลฺมษามฺ|
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สฺวายมฺภโุ ว มนุรฺเทวะ ปตฺนีตฺเว ชคฺฤเห ปฺรภุะ||17
ตสฺมาตฺตุ ปุรุษาทฺเทวี ศตรูปา วฺยชายต|
ปฺริยวฺรโตตฺตานปาเทา ปฺรสูตฺยากูตสิ ํชฺญิตมฺ||18
กนฺยาทฺวยํ จ ธรฺ มชฺญ รูเปาทารฺ ยคุณานฺวิตมฺ|
ทเทา ปฺรสูติ◦ ทกฺษาย อากูติ◦ รุจเย ปุรา||19
ปฺรชาปติะ ส ชคฺราห ตโยรฺ คชฺเญ สทกฺษิณะ|
ปุโตฺร ยชฺโญ มหาภาค ทมฺปตฺโยรฺ มิถนุ ํ ตตะ||20
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สยามา อิติ สมาขฺยาตา เทวาะ สฺวายมฺภเุ ว มเนา||21
ยชฺญสฺย ทกฺษิณายํา ตุ ปุตฺรา ทฺวาทศ ชชฺญิเร|
ปฺรสูตฺยํา จ ตถา ทกฺษศฺจตโสฺร วิ◦ศติสฺตถา|

สสรฺ ช กนฺยาสฺตาสํา จ สมฺยงฺ นามานิ เม ศฺฤณุ||22
ศฺรทฺธา ลกฺษมีรฺธฺฤติสฺตษุ ฺ ฏิรฺเมธา ปุษฺฏิสฺตถา กฺริยา|
พุทฺธิรฺลชฺชา วปุะ ศานฺตะิ สิทฺธิะ กีรฺตสิ ฺรฺรโยทศี||23
ปลฺยรฺ ถํ ปฺรติชคฺราห ธรฺ โม ทากฺษายณีะ ปฺรภุะ|
ตาภฺยะ ศิษฺฏาะ ยวียสฺย เอกาทศ สุโลจนาะ||24
ขฺยาติะ สตฺยถ สมภูตะิ สฺมฺฤติะ ปฺรีตะิ กฺษมา ตถา|
สนฺตติศฺจานสูยา จ อูชฺรฺชา สฺวาหา สฺวธา ตถา||25
มฺฤคุรฺคโว มรี จิศฺจ ตถา ไจวางฺคริ า มุนิะ|
ปุลสฺตฺยะ ปุลหศฺไจว กฺรตุศฺจรฺ ษิวรสฺตถา||26
อตฺริรฺวสิษฺโฐ วหฺนิศฺจ ปิ ตรศฺจ ยถากฺรมมฺ|
ขาตฺยาทฺทา ชคฺฤหุะ กนฺยา มุนโย มุนิสตฺตมํ||27
ศฺรทฺธา กามํ จลา ทรฺ ปํ นิยมํ ธฺฤติราตฺมชมฺ|
สนฺโตษํ จ ตถา ตุษฺฏิรฺโลภํ ปุษฺฏิรสูยต||28
เมธา ศฺรุตํ กฺริยา ทณฺฑํ นยํ วินยเมว จ ||29
โพธํ พุทฺธิสฺตถา ลชฺชา วินยํ วปุราตฺมชมฺ|
วฺยวสายํ ปฺรชชฺเญ ไว กฺเษมํ ศานฺตริ สูยต||30
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สุขํ สิทฺธิรฺยศะ กีรฺตฺตริ ิ ตฺเยเต ธรฺ มสูนวะ|
กามาทฺรติะ สุตํ หรฺ ษํ ธรฺ มไปตฺรมสูยต||31
หิ◦สา ภารฺ ยา ตฺวธรฺ มสฺย ตโต ชฺชฺเญ ตถานฺฤตมฺ|
กนฺยา จ นิกฺฤติสฺตาภฺยํา ภฺยํ นรกเมว จ||32
มายา จ เวทนา ไจว มิถนุ ํ ตฺวิทเมตโยะ|
ตโยรฺ ชฺเญ’ถ ไว มายา มฺฤตฺย◦ุ ภูตาปหาริณมฺ||33
เวทนา สฺวสุตํ จาปิ ทุะขํ ชชฺเญ’ถ ไรรวาตฺ|
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สทุะโขตฺตราะ สฺมฺฤตา หฺเยเต สรฺเว จาธรฺมลกฺษณาะ|
มฺฤตฺโยวฺรฺยาธิชราโศกตฺฤษฺ ณาโกฺรธาศฺจ ชชฺญิเร||34

ไนษํา ปุโตฺร’สฺติ ไว ภารฺ ยา เต สรฺ เว หฺยรู ฺ ธฺวเรตสะ||35
เราทฺราณฺเยตานิ รูปาณิ วิษฺโณริมนุ ิวราตฺมช|
นิตฺยปฺรลยเหตุตฺวํ ชคโต’สฺย ปฺรยานฺติ ไว||36
ทกฺโษ มรี จิรตฺริศฺจ มฺฤคฺวาทฺทาศฺจ ปฺรเชศฺวราะ|
ชคตฺยตฺร มหาภาค นิตยิ สรฺ คสฺย เหตวะ||37
มนโว มนุปตุ ฺราศฺจ ภูปา วีรฺยธราศฺจ เย|
สนฺมารฺ คนิรตาะ ศูราสฺเต สรฺ เว สฺถิตกิ าริณะ||38

ศฺรีไมเตฺรย อุวาจ
เยยํ นิตฺยา สฺถิตริ ฺ พฺรหฺมนฺนิตฺยสรฺ คสฺตเถริตะ|
นิตฺยาภาวศฺจ เตษํา ไว สฺวรูปํ มม กถฺยตามฺ ||39
ศฺรีปราศร อุวจ
สรฺ คสฺถิตวิ ินาศําศฺจ ภควานฺมธุสทู นะ|
ไตสฺไต รูไปรจินฺตฺยาตฺมา กโรตฺยวฺยาหโต วิภะุ ||40
ไนมิตฺตกิ ะ ปฺรากฺฤติกสฺตไถวาตฺยนฺตโิ ก ทฺวิช|
นิตฺยศฺจ สรฺ วภูตานํา ปฺรลโย’ยํ จตุรฺวิธะ||41
พฺราหฺโม ไนมิตฺตกิ สฺตตฺร โศเต’ยํ ชคตีปติะ|
ปฺรยาติ ปฺรากฺฤเต ไจว พฺรหฺมาณฺฑํ ปฺรกฤเตา ลยมฺ ||42
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ชฺญานาทาตฺยนฺตกิ ะ โปฺรกฺโต โยคินะ ปรมาตฺมนิ|
นิตฺยะ สไทว ภูตานํา โย วินาโศ ทิวานิศมฺ||43
ปฺรสูตะิ ปฺรกฺฤเตรฺ ยา ตุ สา สฤษฺ ฏิะ ปฺรากฺฤตา สฺมฺฤตา|
ไทนนฺทินี ตถา โปฺรกฺตา ยานฺตรปฺรลยาทนุ||44
ภูตานิยนุทินํ ยตฺร ชายนฺเต มุนิสตฺตม|
นิตฺยสรฺ โค หิ ส โปฺรกฺตะ ปุราณารฺ ถวิจกฺษไณะ||45
เอวํ สรฺ วศรี เรษุ ภควานฺภูตภาวนะ|
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สสฺฤษฺฏิสฺถิติวินาศานํา ศกฺตยะ สรฺวเทหิษุ|

สํสฺถิตะ กุรุเต วิษฺณรุ ุตฺปตฺติสฺถิตสิ ํยมานฺ ||46
ไวษฺ ณวฺยะ ปริวรฺ ตฺตนฺเต ไมเตฺรยาหรฺ นิศํ สมาะ||47
คุณตฺรยมยํ หฺเยตทฺพฺรหฺมนฺ ศกฺตติ ฺรยํ มหตฺ|
โย’ติยาติ ส ยาตฺเยว ปรํ นาวตฺรฺตเต ปุนะ|||48

ศฺรีปราศร อุวาจ
กถิตสฺตามสะ สรฺ โค พฺรหฺมณสฺเต มหามุเน|
รุทฺรสรฺ คํ ปฺรวกฺษยามิ ตนฺเม นิคทตะ ศฺฤณุ||1
กลฺปาทาวาตฺมนสฺตลุ ฺยํ สุตํ ปฺรธฺยายตสฺตตะ|
ปฺราทุราสีตฺปรฺ โภรงฺเก กุมาโร นีลโลหิตะ||2
รุโรท สุสฺวรํ โส’ถ ปฺราทฺรวทฺทฺวิสตฺตม|
กิ◦ ตฺวํ โรทิษิ สํ พฺรหฺมา รุทนฺตํ ปฺรตฺยวุ าจ ห||3
นาม เทหีติ ตํ โส’ถ ปฺรตฺยวุ าจ ปฺรชาปติะ|
รุทฺรสฺตฺวํ เทว นามฺนาสิ มา โรทีรฺไธรฺ ยมาวห|
เอวมุกฺตะ ปุนะ โส’ถ สปฺตกฺฤตฺโว รุโรท ไว||4
ตโต’นฺยานิ ทเทา ตสฺไม สปฺต นามานิ ไว ปฺรภุะ|
สฺถานานิ ไจษามษฺ ฏานํา ปตฺนีะ ปุตฺรําศฺจ ส ปฺรภุะ||5
ภวํ ศรฺ วมเถศานํ ตถา ปศุปติ◦ ทฺวิช|
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ภีมมุคฺรํ มหาเทวมุวาจ ส ปิ ตามหะ||6
จเกฺร นามานฺยไถตานิ สฺถานานฺเยษํ า จการ สะ|
สูรฺโย ชลํ มหี วายุรฺวหฺนิรากาศเมว จ|
ทีกฺษิโต พฺรหฺมณะ โสม อิตฺเยตาสฺตนวะ กฺรมาตฺ||7
สุวรฺ จลา ตไถโวษา วิเกศี จาปรา ศิวา|
สฺวาหา ทิศสฺตถา ทีกฺษา โรหิณี จ ยถากฺรมมฺ||8
สูรฺยาทีนํา ทฺวิชศฺเรษฺ ฐ รุทฺราทฺไทรฺ นามภิะ สห|
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สเอษํา สูติปรฺ สูตภิ ามิทมาปูรติ◦ ชคตฺ||10

ปลฺยะ สฺมฺฤตา มหาภาค ตทปตฺยานิ เม ศฺฤณุ||9
ศไนศฺจรสฺตถา ศุกฺโร โลหิตางฺโค มโนชวะ|

สฺกนฺทะ สรฺ โค’ถ สนฺตาโน พุธศฺจนุกฺรมาตฺสตุ าะ||11
เอวํปรฺ กาโร รุโทฺร’เสา สตี◦ ภารฺ ยามนินฺทิตามฺ|
อุปเยเม ทุหิตรํ ทกฺษสฺไยว ปฺรชาปเตะ||12
ทกฺษโกปาจฺจ ตตฺยาช สา สตี สิวกเลวรมฺ|
หิมวททุหิตา สา’ภูนฺเมนายํา ทฺวิชสตฺตม||13
อุปเยเม ปุนศฺโจมามนนฺยํา ภควานฺหระ||14
เทเวา ธาตฺฤวิธาตาเรา มฺฤโคะ ขฺยาติรสูยต|
ศฺริยํ จ เทวเทวสฺย ปตฺนี นารายณสฺย ยา||15
ศฺรีไมเตฺรย อุวาจ
กฺษีราพฺเธา ศฺรีะ สมุตฺปนฺนา ศฺรูยเต’มฺฤตมนฺถเน|
ภฺฤโคะ ขฺยาตฺยํา สมุตฺปนฺเนตฺเยตทาห กถํ ภวานฺ||16
ศฺรีปราศร อุวาจ
นิตฺไยไวษา ชคนฺมตา วิษฺโณะ ศฺรีรนปายินี|
ยถา สรฺ วคโต วิษฺณสุ ฺตไถเวยํ ทฺวิโชตฺตม||17
อรฺ โถ วิษฺณรุ ิยํ วาณี นีตเิ รษา นโย หริะ|
โพโธ วิษฺณรุ ิยํ พุทธิรฺธรฺ โม’เสา สตฺกฺริยา ตฺวิยมฺ||18
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สฺรษฺ ฏา วิษฺณรุ ิยํ สฺฤษฺ ฏิะ ศฺรีรฺภมู ิรฺภธู โร หริะ|
สนฺโตโษ ภควาลฺลกฺษมีสฺตษุ ฺ ฏิรฺไมเตฺรย ศาสฺวตี||19
อิจฺฉา ศฺรีรฺภควานฺกาโม ยชฺโญ’เสา ทกฺษิณา ตฺวิยมฺ|
อาชฺยาหุตริ เสา เทวี ปุโรฑาโศ ชนารฺ ทนะ||20
ปตฺนีศาลา มุเน ลกฺษมีะ ปฺราคฺวํโศ มธุสทู นะ|
จิตริ ฺ ลกฺษมีรฺหริรฺยปู อิธฺมา ศฺรีรฺภควานฺกศุ ะ||21
สามสฺวรูปี ภควานุทฺคีตะิ กมลาลยา|
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สศงฺกโร ภควาญฺเฉาริรฺเคารี ลกฺษมีรฺทฺวิโชตฺตม|

สฺวาหา ลกฺษีรฺชคนฺนโถ วาสุเทโว หุตาศนะ||22
ไมเตฺรย เกศวะ สูรฺสฺตตฺปรฺ ภา กมลาลยา||23

วิษฺณะุ ปิ ตฺฤคณะ ปทฺมา สฺวธา ศาศฺวตปุษฺฏิทา|
ทฺเทาะ ศฺรีะ สรฺ วาตฺมโก วิษฺณรุ วกาโศ’ติวิสฺตระ||24
ศศางฺกะ ศฺรีธระ กานฺตะ ศฺรีสฺตไถวานปายินี|
ธฺฤติรฺลกฺษมีรฺชคจฺเจษฺ ฏา วายุะ สฺรวตฺรโค หริะ||25
ชลธิรฺทฺวิช โควินฺทสฺตเทฺวลา ศฺรีรฺมหามุเน|
ลกฺษมีสฺวรูปมินฺทฺราณี เทเวนฺโทฺร มธุสทู นะ||26
ยมศฺจกฺรธระ สากฺษาทฺธูโมรฺ ณา กมลาลายา|
ฤทฺธิะ ศฺรีะ ศฺรีธโร เทวะ สฺวยเมว ธเนศฺวระ||27
เคารี ลกฺษมีรฺมหาภาคา เกศโว วรุณะ สฺวยมฺ|
ศฺรีรฺเทวเสนา วิเปฺรนฺทฺร เทวเสนาปติรฺหริะ||28
อวษฺ ฏมฺโภ คทาปาณิะ ศกฺตริ ฺ ลกฺษมีรฺทฺวิโชตฺตม|
กาษฺ ฐา ลกฺษมีรฺนิเมโษ’เสา มุหตู ฺรฺโต’เสา กลา ตฺวิยมฺ||29
ชฺโยตฺสฺนา ลกฺษมีะ ปฺรทีโป’เสา สรฺ วะ สรฺ เวศฺวโร หริะ|
ลตาภูตา ชคนฺมาตา ศฺรีวิษฺณรุ ฺ ทฺรุมสํชฺญิตะ||30
วิภาวรี ศฺรีรฺทิวโส เทวศฺจกฺรคทาธระ|
วรปฺรโท วโร วิษฺณรุ ฺ วธะ ปทฺมวนาลยา||31
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นทสิวรูปี ภควาญฺฉฺรีรฺนทีรูปสํสฺถิตา|
ธฺวชศฺจ ปุณฺฑรี กากฺษะ ปตากา กมาลยา||32
ตฺฤษณา ลกฺษมีรฺชคนฺนาโถ โลโภ นารายณะ ประ|
รตี ราคศฺจ ไมเตฺรย ลกฺษมีรฺโควินฺท เอว จ||33
กิ◦ จาติพหุโนกฺเตน สงฺกฺเษเปทมุจฺยเต||34
เทวติรฺยงฺมนุษยาเทา ปุนฺนามา ภควานฺหริะ|
สฺรฺรีนามฺนี ศฺรีศฺจ วิชฺเญยา นานโยรฺ วิทฺยาเต ปรมฺ||35
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||อิติ ศฺรีวิษฺณปุ รุ าเณ ปฺรถเมํ’เศ อษฺ ฏโม’ธฺยายะ||8||

ศฺรีปราศร อุวาจ

อิดํ จ ศฺฤณุ ไมเตฺรย ยตฺปฤฺ ษฺ โฏ’หมิห ตฺวยา|
ศฺรีสมฺพนฺธํ มยาปฺเยตจฺฉฺรุตมาสีนฺมรี จิตะ||1
ทุรฺวาสาะ ศงฺกรสฺยําศฺจจาร ปฺฤถิวีมิมามฺ|
ส ททรฺ ศ สฺรชํ ทิวฺยามฺฤษิรฺวิทฺยาธรี กเร||2
สนฺตานกานามขิลํ ยสฺยา คนฺเธน วาสิตมฺ|
อติเสวฺยมภูทฺพฺรหฺมนฺ ตทฺวนํ วนจาริณามฺ||3
อนฺมตฺตวฺรตธฺฤคฺวิปรฺ สฺตํา ทฺฏษฺ ฏฺวา โศภนํา สฺรชมฺ|
ตํา ยยาเจ วราโรหํา วิทฺยาธรวธู◦ ตตะ||4
ยาจิตา เตน ตนฺวงฺคี มาลํา วิทฺยาธรางฺคนา|
ทเทา ตสฺไม วิศาลากฺษี สาทรํ ปฺรณิปตฺย ตมฺ||5
ตามาทายาตฺมโน มูรฺธฺนิ สฺรชมุนฺมตฺตรูปธฺฤกฺ|
กฺฤตฺวา ส วิปโฺ ร ไมเตฺรย ปริพภฺราม เมทินีมฺ||6
ส ททรฺ ศ ตมายานฺตมุนฺมตฺไตราวเต สฺถิตมฺ|
ไตฺรโลกฺยาธิปติ◦ เทวํ สห เทไวะ ศจีปติมฺ||7
ตามาตฺมนะ ส ศิรสะ สฺรชมุนฺมตฺตษฺ ฏฺปทามฺ|
อาทายามรราชาย จิกฺเษโปนฺมตฺตวนฺมนุ ิะ||8
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คฺฤหิตฺวา’มรราเชน สฺรไคราวตมูรฺทฺธนิ|
นฺยสฺตา รราช ไกลาสศิขเร ชาหฺนวี ยถา||9
มทานฺธการิ ตากฺโษ’เสา คนฺธากฺฤษฺ เฏน วารณะ|
กเรณาฆฺราย จิกฺเษป ตํา สฺรชํ ธรณีตเล||10
ตตศฺจโุ กฺรธ ภควานฺทรุ ฺ วาสา มุนิสตฺตมะ|
ไมเตฺรย เทวราชํ ตํ กฺรุทฺธศฺไจตทุวาจ ห||11
ทุรฺวาสา อุวาจ
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สศฺริโย ธาม สฺรชํ ยสฺตฺวํ มทฺทตฺตํา นาภินนฺทสิ||12
เอศฺวรฺ ยมททุษฺฏาตฺมนฺนติสฺตพฺโธ’สิ วาสว|

ปฺรสาท อิติ โนกฺตํ เต ปฺรณิปาตปุระสรมฺ|

หรฺ โษตฺผลุ ฺลกโปเลน น จาปิ ศิรสา ธฺฤตา||13
มยา ทตฺตามิมํา มาลํา ยสฺมานฺน พหุ มนฺยเส|
ไตฺรโลกฺยศฺรีรโต มูฒ วินาศมุปยาสฺยติ||14
มํา มนฺยเส ตฺวํ สทฺฏศํ นูนํ ศเกฺรตรทฺวิไชะ|
อโต’วมานมสฺมาสุ มานินา ภวตา กฺฤตมฺ||15
มหาตฺตา ภวตา ยสฺมาตฺกฺษิปตฺ า มาลา มหีตเล|
ตสฺมาตฺปรฺ ณษฺ ฏลกฺษมีกํ ไตฺรโลกฺยํ เต ภวิษฺยติ||16
ยฺสย สญฺชาตโกปสฺย ภยเมติ จราจรมฺ|
ตํ ตฺวํ มามติครฺ เวณ เทวราชาวมนฺยเส||17
ศฺรีปราศร อุวาจ
มเหนฺโทฺร วารณสฺกนฺธาทวตีรฺย ตฺวรานฺวิตะ|
ปฺรสาทยามาส มุนิ◦ ทุรฺวาสสมกลฺมษมฺ||18
ปฺรสาทฺยามานะ ส ตทา ปฺรณิปาตปุระสรมฺ|
อิตฺยวุ าจ สหสฺรากฺษํ ทุรฺวาสา มุนิสตฺตมะ||19
ทุรฺวาสา อุวาจ
นาหํ กฺฤปาลุหฺยทโย น จ มํา ภชเต กฺษมา|
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อนฺเย เต มุนยะ ศกฺร ทุรฺวาสสมเวหิ มามฺ||20
เคาตมาทิภิรนฺไยสฺตฺวํ ครฺ วมาโรปิ โต มุธา|
อกฺษานฺตสิ ารสรฺ วสฺวํ ทุรฺวาสสมเวหิ มามฺ||21
วสิษฺฐาทฺไยรฺ ทยาสาไรสฺสโตตฺรํ กุรฺวทฺภิรุจฺจไกะ|
คณฺวํ คโต’สิ เยไนวํ มามปฺทฺยาวมฺยเส||22
ชฺวลชฺชฏากลาปสฺย ภฺฤกุฏีกฏุ ิลํ มุขมฺ|
นิรีกฺษย กสฺรฺริภวุ เน มม โย น คโต ภยมฺ||23

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
สวิฑมฺพนามิมํา ภูยะ กโรษฺยนุนยาตฺมิกามฺ||24
นาหํ กฺษมิษฺเย พหุนา กิมกุ ฺเตน ศตกฺรโต|

ศฺรีปราศร อุวาจ

อิตฺยกุ ฺตฺวา ปฺรยเยา วิปโฺ ร เทวราโช’ปิ ตํ ปุนะ|
อารุหฺไยราวตํ พฺรหฺมนฺ ปฺรยยาวมราวตีมฺ||25
ตตะ ปฺรภฺฤติ นิะศฺรีกํ สศกฺรํ ภุวนตฺรยมฺ||
ไมเตฺรยาสีทปธฺวสฺตํ สงฺกฺษีเณาษธิวีรุธมฺ||26
น ยชฺญาะ สมวรฺ ตฺตนฺต น ตปสฺยนฺติ ตาปสาะ|
น จ ทานาทิธรฺ เมษุ มนศฺจเกฺร ตทา ชนะ||27
นิะสตฺวาะ สกลา โลกา โลภาทฺยปุ หเตนฺทฺริยาะ|
สฺวลฺเป’ปิ หิ พภูวสุ ฺเต สาภิลาษา ทฺวิโชตฺตม||28
ยตะสตฺตวํ ตโต ลกฺษมีะ สตฺตฺวํ ภูตฺยนุสาริ จ|
นิะศฺรีกาณํา กุตะ สตฺตฺวํ วินา เตน คุณาะ กุตะ||29
พลเศารฺ ยาทาภาวศฺจ ปุรุษาณํา คุไณรฺ วินา|
ลงฺฆนียะ สมสฺตสฺย พลเศารฺ ยวิวรฺ ชิตะ||30
ภวตฺยปธฺวสฺตมติรฺลงฺฆิตะ ปฺรถิตะ ปุมานฺ||31
เอวํมตฺยนฺตนิะศฺรีเก ไตฺรโลกฺเย สตฺตววรฺ ชิเต|
เทวานฺ ปฺรติ พโลทฺโยคํ จกฺรุไทเตยทานวาะ||32
โลภาภิภตู า นิะศฺรีกา ไทตฺยาะ สตฺตววิวรฺ ชิตาะ|
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ศฺรียา วิหิไนรฺ นะ สตฺตไวรฺ เทไวศฺจกฺรุสฺตโต รณมฺ||33
วิชิตาสฺรฺริทศา ไทตฺไยรินฺทราทฺยาะ ศรณํ ยยุะ|
ปิ ตามหํ มหาภาคํ หุตาศนปุโรคมาะ||34
ยถาวตฺกถิโต เทไวรฺ พฺรหฺมา ปฺราห ตตะ สุรานฺ|
ปราวเรศํ ศรณํ วฺรชธฺวมสุรารฺ ทนมฺ||35
อุตฺปตฺตสิ ฺถิตนิ าศานามเหตุ◦ เหตุมีศฺวรมฺ|
ปฺรชาปติปติ◦ วิษฺณมุ นนฺตมปราชิตมฺ||36
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สปฺรณตารฺตฺตหิ รํ วิษฺณุ◦ ส วะ เศฺรโย วิธาสฺยติ||37
ปฺรธานปุ◦โสรชโยะ การณํ การฺ ยภูตโยะ|

ศฺรีปราศร อุวาจ

เอวมุกฺตฺวา สุรานฺสริ วานฺ พฺรหฺมา โลกปิ ตามหะ|
กฺษีโรทสฺโยตฺตรํ ตีรํ ไตเรว สหิโต ยเยา||38
ส คตฺวา ตฺริทไศะ สมเวตะ ปิ ตามหะ|
ตุษฺฏาว วาคฺภิริษฺฏาภิะ ปราวรปติ◦ หริมฺ||39
พฺรหฺโมวาจ
นมามิ สรฺ วํ สรฺ เวศมนนฺตมชมวฺยยมฺ|
โลกธาม ธราธารมปฺรกาศมเภทินมฺ||40
นารายณมณําสมเศษาณามณียสามฺ|
สมสฺตานํา คริษฺฐํ จ ภูราทีนํา ครี ยสามฺ||41
ยตฺร สรฺ วํ ยตะ สรฺ วมุตฺปนฺนํ มตฺปรุ ะสรมฺ|
สรฺ วภูตศฺจ โย เทวะ ปราณามปิ ยะ ประ||42
ประ ปรสฺมาตฺปรุ ุษาตฺปรมาตฺมสฺวรูปธฺฤกฺ|
โยคิภิศฺจินฺตฺยเต โย’เสา มุกฺตเิ หโตรฺ มมุ กุ ฺษุภิะ||43
สตฺตฺวาทโย น สฺนตีเศ ยตฺร จ ปฺรากฺฤตา คุณาะ|
ส ศุทธะ สรฺ วศุทฺเธภยะ ปุมานาทฺยะ ปฺรสีทตุ||44
กลากาษฺ ฐามุหตู ฺรฺตาทิกาลสูตฺรสฺย โคจเร|
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ยสฺย ศกฺตริ ฺ น ศุทธสฺย ส โน วิษฺณะุ ปฺรสีทตุ||45
โปฺรจฺยเต ปรเมโศ หิ ยะ ศุทฺโธ’ปฺยปุ จารตะ|
ปฺรสีทตุ ส โน วิษฺณุราตฺมา ยะ สรฺ วเทหินามฺ||46
ยะ การณํ จ การฺ ยํ จ การณสิยาปิ การณมฺ|
การฺ ยสิยาปิ จ ยะ การฺ ยํ ปฺรสีทตุ ส โน หริ ะ||47
การฺ ยการฺ ยสฺย ยตฺการฺ ยํ ตตฺการฺ ยสฺยาปิ ยะ สฺวยมฺ|
ตตฺการฺ ยการฺ ยภูโต ยสฺตตศฺจ ปฺรณตาะ สฺม ตมฺ||48
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สตตฺการณานํา เหตุ◦ ตํ ปฺรณาตาะ สฺม ปเรศฺวรมฺ||49
การณํ การณสฺยาปิ ตสฺย การณการณมฺ|

โภกฺตารํ โภคยภูตํ จ สฺรษฺ ฏารํ สฺฤชฺยเมว จ|

การฺ ยกรฺ ตฺฤสฺวรูปํ ตํ ปฺรณตาะ สฺม ปรํ ปทมฺ||50
วิศทุ ฺธโพธวนฺนิตฺยมชมกฺษยมวฺยยมฺ|
อวฺยกฺตมวิการํ ยตฺตาทฺวิษฺโณะ ปรมํ ปทมฺ||51
น สฺถลู ํ น จ สูกฺษมํ ยนฺน วิเศษณโคจรมฺ|
ตตฺปทํ ปรมํ วิษฺโณะ ปฺรณมามะ สทา’มลมฺ||52
ยสฺยายุตายุตําศําเศ วิศฺวศกฺตริ ิยํ สฺถิตา|
ปรพฺรหฺมสฺวรูปํ ยตฺปรฺ ณมามสฺตมวฺยยมฺ||53
ยทฺโยคินะ สโททฺยกุ ฺตาะ ปุณฺยปาปกฺษเย’กฺษยมฺ|
ปศยนฺติ ปฺรณเว จินฺตฺยํ ตทฺวิณฺโณะ ปรมํ ปทมฺ||54
ยนฺน เทวา น มุนโย น จาหํ น จ ศงฺกระ|
ชานนฺติ ปรเมศสฺย ตทฺวิษฺโณะ ปรมํ ปทมฺ||55
ศกฺตโย ยสฺย เทวสฺย พฺรหฺมวิษฺณศุ ิวาตฺมิกาะ|
ภวนฺตฺยภูตปูรวสฺย ตทฺวิษฺโณะ ปรมํ ปทมฺ||56
สฺรเวศ สริวภูตาตฺมนฺสรฺ ว สรฺ วาศฺรยาจฺยตุ |
ปฺรสีท วิษฺโณ ภกฺตานํา วฺรช โน ทฺฏษฺ ฏิโคจรมฺ||57
ศฺรีปราศร อุวาจ
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อิตฺยทุ ีริตมากณรฺ ย พฺรหฺมณสฺรฺริทศาสฺตตะ|
ปฺรณมฺโยจุะ ปฺรสีเทติ วฺรช โน ทฺฏษฺ ฏิโคจรมฺ||58
ยนฺนายํ ภควานฺ พฺรหมา ชานาติ ปรมํ ปทมฺ|
ตนฺนตาะ สฺม ชคทฺธาม ตว สรฺ วคตาจฺยตุ ||59
อิตฺยนฺเต วจสสฺเตษํา เทวานํา พฺรหฺมณสฺตถา|
อุจรุ ฺ เทวรฺ ษยสฺสรฺ เว พฺฤหสฺปติปโุ รคมาะ||60
อาทฺโย ยชฺญปุมานีฑฺยะ ปูรฺเวษํา ยศฺจ ปูรฺวชะ|
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สภควนฺภตู ภวฺเยศ ยชฺญมูรฺตฺติธราวฺยย|

ตนฺนตาะ สฺม ชคตฺสฺรษฺ ฏะุ สฺรษฺ ฏารมวิเศษณมฺ||61
ปฺรสีท ปฺรณตานํา ตฺวํ สรฺ เวษํา เทหิ ทรฺ ศนมฺ||62
เอษ พฺรหฺมา สหาสฺมาภิะ สหรุทฺไรสฺรฺริโลจนะ|
สรฺ วาทิตฺไถะ สมํ ปูษา ปาวโก’ยํ สหาคฺนิภิะ||63
อศฺวิเนา วสวศฺเจเม สรฺ เว ไจเต มรุทฺคณาะ|
สาธฺยา วิศฺเว ตถา เทวา เทเวนฺทฺรศฺจายมีศฺวระ||64
ปฺรณามาปฺรวณา นาถ ไทตฺยไสนฺยะ ปราชิตาะ|
ศรณํ ตฺวามานุปรฺ าปฺตาะ สมาสฺตา เทวตาคณาะ||65
ศฺรีปราศร อุวาจ
เอวํ สํสฺตยุ มานสฺตุ ภควาญฺ ฉงฺขจกฺรธฺฤกฺ|
ชคาม ทรฺ ศนํ เตษํา ไมเตฺรย ปรเมศฺวระ||66
ตํ ทฺฏษฺ ฏฺวา เต ตทา เทวาะ ศงฺขจกฺรคทาธรมฺ|
อปูรฺวรูปสํสฺถานํ เตชสํา ราศิมรู ฺ ชิตมฺ||67
ปฺรณมฺย ปฺรณตาะ สฺรเว สํกฺโษภสฺตมิ ิเตกฺษณาะ|
ตุษฺฏวุุ ะ ปุณฺฑรี กากฺษํ ปิ ตามหปุโรคมาะ||68
เทวา อุจะุ
นโม นโม’วิโศษสฺตฺวํ ตฺวํ พฺรหฺมา ตฺวํ ปิ นากธฺฤกฺ|
อินทฺรสฺตฺวมคฺนิะ ปวโน วรุณะ สวิตา ยมะ||69
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วสโว มรุตะ มาธยา วิศฺเวเทวคณาะ ภวานฺ|
โย’ยํ ตวาคฺนโต เทว สมีปํ เทวตาคณะ|
ส ตฺวเมว ชคตฺสฺรษฺ ฏา ยตะ สรฺ วคโต ภวานฺ||70
ตฺวํ ยชฺญสฺตฺวํ วษฏฺการสฺตฺวโมงฺการะ ปฺรชาปติะ|
วิทฺยา เวทฺยํ จ สรฺ วาตฺมํสฺตฺวนฺมยํ จาขิลํ ชคตฺ||71
ตฺวามารฺ ตฺตาะ ศรณํ วิษฺโณ ปฺรยาตา ไทตฺยนิรฺชิตาะ|
วยํ ปฺรสีท สรฺ วาตฺมํสฺเตชสาปฺยายยสฺว นะ||72
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สยาวนฺน ยาติ ศรณํ ตฺวามเศษาฆนาศนมฺ||73

ตาวทารฺ ตฺตสิ ฺตถา วาญฺฉา ตาวนฺโมหสฺตถา’สุขมฺ|
ตฺวํ ปฺรสาทํ ปฺรสนฺนาติมนฺ ปฺรปนฺนนํา กุรุษฺว นะ|
เตชสํา นาถ สรฺ เวษํ า สฺวศกฺตฺยาปฺยายนํ กุรุ||74
ศฺรีปราศร อุวาจ
เอวํ สํสฺตยู มานสฺตุ ปฺรณไตรมไรรฺ หระ|
ปฺรสนฺนทฺฏษฺ ฏิรฺภควานิทมาห ส วิศฺวกฺฤตฺ||75
เตชโส ภวตํา เทวาะ กริ ษฺยามฺยปุ พฺฏํหณมฺ|
วทามฺยหํ ยตฺกฺริยตํา ภวทฺภิสฺตทิทํ สุราะ||76
อานีย สหิตา ไทตฺยะ กฺษีราพฺเธา สกเลาษธีะ|
ปฺรกฺษิปยฺ าตฺรามฺฤตารฺ ถํ ตาะ สกลา ไทตฺยทานไวะ|
มนฺถานํ มนฺทรํ กฺฤตฺวา เนตฺรํ กฺฤตฺวา จ วาสุกิมฺ||77
มถฺยตามมฺฤตํ เทวาะ สหาเย มยฺยวสฺถิเต||78
สามปูรฺวํ จ ไทเตยาสฺตตฺร สาหายฺยกรฺ มณิ|
สามานฺยผลโภกฺตาโร ยูยํ วาจฺยา ภวิษฺยถ||79
มถฺยมาเน จ ตตฺราพฺเธา ยตฺสมุตฺปตฺสฺยเต’มฺฤตมฺ|
ตตฺปานาทฺพลิโน ยูยมมราศฺจ ภวิษฺยถ||80
ตถา จาหํ กริ ษฺยามิ เต ยถา ตฺริทศทฺวิษะ|
น ปฺราปฺสฺยนฺตฺยมฺฤตํ เทวาะ เกวลํ เกฺลศภาคินะ||81
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ศฺรีปราศร อุวาจ
อิตฺยกุ ฺตา เทวเทเวน สรฺ ว เอว ตทา สุราะ|
สนฺธานมสุไระ กฺฤติวา ยตฺนวนฺโต’มฺฤเต’ภวนฺ||82
นาเนาษธีะ สมานีย เทวไทเตยทานวาะ|
กฺษิปตฺ ฺวา กฺษีราพฺธิปยสิ ศรทภฺรามลตฺวิษิ||83
มนฺถานํ มนฺทรํ กฺฤตฺวา เนตฺรํ กฺฤตฺวา จ วาสุกิมฺ|
ตโต มถิตมุ ารพฺธา ไมเตฺรย ตรสา’มฺฤตมฺ||84
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สกฺฤษฺเณน วาสุเกรฺไทตฺยาะ ปูรฺวกาเย นิเวศิตาะ||85
วิษุธาะ สหิตาะ สรฺ เว ยตะ ปุจฺฉํ ตตะ กฺฤตาะ|
เต ตสฺย มุขนิศฺวาสวหฺนิตาปหตตฺวิษะ|

นิสฺเตชโส’สุราะ สรฺ เว พภูวรุ มิเตาชสะ||86
เตไนว มุขนิศฺวาสวายุนาสฺตพลาหกะ|
ปุจฺฉปฺรเทเศ วรฺ ษทฺภิสฺตทา จาปฺยายิตาะ สุราะ||87
กฺษีโรทมธเย ภควานฺกรู ฺ มรูปี สฺวยํ หริะ|
มนฺถนาทฺเรรธิษฺฐานํ ภฺรมโต’ภูนฺมหามุเน||88
รูเปณานฺเยน เทวานํา มธฺเย จกฺรคทาธระ|
จกรฺ ษ นาคราชานํ ไทตฺยมธฺเย’ปเรณ จ||89
อุปรฺ ยากฺรานฺตวาญฺจฺไฉลํ พฺฤหทฺรูเปณ เกศวะ|
ตถาปเรณ ไมเตฺรย ยนฺน ทฺฏษฏํ สุราสุไระ||90
เตชสา นาคราชานํ ตถาปฺยายิตวานฺหริะ|
อนฺเยน เตชสา เทวานุปพฺฤ◦หิตวานฺปรฺ ภุะ||91
มถฺยมาเน ตตสฺตสฺมินฺกฺษีราพฺเธา ไทวทานไวะ|
หวิรฺธามา’ภวตฺปรู ฺ วํ สุรภิะ สุรปูชิตา||92
ชคฺมรุ ฺ มทุ ํ ตโต เทวา ทานวาศฺจ มหามุเน|
วฺยากฺษิปตฺ เจตสศฺไจว พภูวะุ สฺตมิ ิเตกษฺ ณาะ||93
กิเมตทิติ สิทฺธานํา ทิวิ จินฺตยตํา ตตะ|
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พภูว วารุณี เทวี มทาฆูรฺณิตโลจนา||94
กฺฤตาวรฺ ตาตฺตตสฺตสฺมาตฺกฺษีโรทาทฺวาสยญฺชคตฺ|
คนฺเธน ปาริชาโต’ภูทฺเทวสฺรฺรีนนฺทนสฺตรุะ||95
รูเปาทารฺ ยคุโณเปตสฺตถา จาปฺสรสํา คณะ|
กฺษีโรทเธะ สมุตฺปนฺโน ไมเตฺรย ปรมาทฺภตุ ะ||96
ตตะ ศีตําศุรภวชฺชคฺฤเห ตํ มเหศฺวระ|
ชคฺฤหุศฺจ วิษํ นาคาะ กฺษีโรทาพฺธิสมุตฺถิตมฺ||97
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สพิภฺรตฺกมณฺฆลุ◦ ปูรฺณมมฺฤตสฺย สมุตฺถิตะ||98
ตโต ธนฺวนฺตริ รฺเทวะ ศฺเวตามฺพรธรสฺสฺวยมฺ|

ตตะ สฺวสฺถมนสฺกาสเต สรฺ เว ไทเตทานวาะ|
พภูวรุ ฺ มทุ ิตาะ สรฺ เว ไมเตฺรย มุนิภิะ สห||99
ตตะ สฺผรุ ตฺกานฺตมิ ตี วิกาสิกมเล สฺถิตา|

ศฺรีรฺเทวี ปยสสฺตสมาทุทภูตา ธฺฤตปงฺกชา||100
ตํา ตุษฺฏวุุ รฺมทุ า ยุกฺตา ศฺรีสกู ฺเตน มหรฺ ษยะ||101
วิศฺวาวสุมขุ าสฺตสฺยา ภนฺธรฺ วาะ ปุรโต ชคุะ|
ฆฺฤตาจีปรฺ มุขาสฺตตร นนฺฤตุศฺจาปฺสโรคณาะ||102
คงฺคาทฺยาะ สริรตสฺโตไยะ สฺนานารฺ ถมุปตสฺถิเร|
ทิคฺคชา เหมปาตฺรสฺถมาทาย วิมลํ ชลมฺ|
สฺนาปยาญฺจกฺริเร เทวี◦ สรฺ วโลกมเหศฺวรี มฺ||103
กฺษีโรโท รูปธฺฤกฺตสฺไย มาลามมฺลานปงฺกชามฺ|
ทเทา วิภษู ณานฺยงฺเค วิศฺวกรฺ มา จการ ห||104
ทิวฺยมาลฺปามฺพรธรา สฺนาตา ภูษณภูษิตา|
ปศฺยตํา สรฺ วเทวานํา ยเยา วกษะสฺถลํ หเระ||105
ตยา วิโลกิตา เทวา หริวกฺษะสฺถลสฺถยา|
ลกฺษมฺยา ไมเตฺรย สหสา ปรํ า นิรฺวฺฤติมาคตาะ||106
อุทฺเวคํ ปรมํ ชคฺมรุ ฺ ไทตฺยา วิษฺณปุ รางฺมขุ าะ|
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ตฺยกฺตา ลกฺษมฺยา มหาภาค วิปรฺ จิตฺตปิ โุ รคมาะ||107
ตตสฺเต ชคฺฤหุรฺไทตฺยา ธนฺวนฺตริกรสฺถิตมฺ|
กมณฺฆลุ◦ มหาวีรฺยา ยตฺราสฺเต’มฺฤตมุตฺตมมฺ||108
มายยา โมหยิตฺวา ตานฺวิษณุะ สฺรรี รูปสํสฺถิตะ|
ทานเวภฺยสฺตทาทาย เทเวภฺยะ ปฺรทเทา ปฺรภุะ||109
ตตะ ปปะ สุรคณาะ ศกฺราทฺยาสฺตตฺตทา’มฺฤตมฺ|
อุทฺยตายุธนิสฺรฺริ◦ศา ไทตฺยาสฺตําศฺจ สมภฺยยุะ||110
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สพธฺยมานา ทิโศ เภเช ปาตาลํ จ วิเวศ ไว||111
ปี เต’มฺฤเต จ พลิภิรฺเทไวรฺ ไทตฺยจมูสฺตทา|

ตโต เทวา มุทา ยุกฺตาะ ศงฺขจกฺรคทาภฺฤตมฺ|

ปฺรณิปตฺย ยถาปูรฺวมศาสตฺตตฺตฺริวิษฺฏปมฺ||112
ตตะ ปฺรสนฺนภาะ สูรฺยะ ปฺรยเยา สฺเวน วรฺ ตมนา|
ชโยตี◦ษิ จ ยถามารฺ คํ ปฺรยยุรฺมนุ ิสตฺตม||113
ชชฺวาล ภควําศฺโจจฺไจรุทีปตฺ ิรฺวิภาวสุะ|
ธรฺ เม จ สรฺ วภูตานํา ตทา มติรชยต||114
ไตฺรโลกฺยํ จ ศฺริยา ชุษฺฏํ พภูว ทฺวิชสตฺตมฺ|
ศกฺรศฺจ ตฺริทศเศฺรษฺ ฐะ ปุนะ ศฺรีมานชายต||115
สิ◦หาสนคตะ ศกฺรสฺสมฺปรฺ าปฺย ตฺริทิวํ ปุนะ|
เทวราชฺเย สฺถิโต เทวี◦ ตุษฺฏาวาพฺชกรํ า ตตะ||116
อินฺทฺร อุวาจ
นมสฺเย สรฺ วโลกานํา ชนนีมพฺชสมฺภวามฺ|
ศฺริยมุนฺนิทฺรปทฺมากฺษี◦ วิษฺณวุ กฺษะ สฺถลสฺถิตามฺ||117
ปทฺมาลยํา ปทฺมกรํ า ปทฺมปตฺรนิเภกฺษณามฺ|
วนฺเท ปทฺมมุขี◦ เทวี◦ ปทฺมนาภปฺริยามหมฺ||118
ตฺวํ สิทฺธิสฺตวํ สฺวธา สฺวาหา สุธา ตฺวํ โลกปาวนี |
สนฺธฺยา ราตฺริะ ปฺรภา ภูตริ ฺ เมธา ศฺรทฺธา สรสฺวตี||119
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ยชฺญวิทยา มหาวิทยา คุหฺยวิทฺยา จ โศภเน|
อาตฺมวิทฺยา จ เทวิ ตฺวํ วิมกุ ฺตผิ ลทายินี||120
อานิวีกฺษิกี ตฺรยีวารฺ ตฺตา ทณฺฆนีตสิ ฺตฺวเมว จ|
เสามฺยาเสามฺไยรฺ ชคทฺรูไปสฺตฺวไยตฺตทฺเทวิ ปูริตมฺ||121
กา ตฺวนฺยา ตฺวามฺฤเต เทวิ สรฺ วยชฺญมยํ วปุะ|
อธฺยาสฺเต เทวเทวสฺย โยคิจินฺตฺยํ คทาภฺฤตะ||122
ตฺวยา เทวิ ปริตฺยกฺตํ สกลํ ภุวนตฺรยมฺ|
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สทาราะ ปุตฺราสฺตถาคารสุหฺยทฺธานฺยธนาทิกมฺ|
วินษฺ ฏปฺรายมภวตฺตฺวเยทานี◦ สเมธิตมฺ||123

ภวตฺเยตนฺมหาภาเค นิตฺยํ ตฺวทฺวีกฺษณานฺนฺฤณามฺ||124
ศรี ราโรคฺยไมศฺวรฺ ยมริปกฺษกฺษยะ สุขมฺ|
เทวิ ตฺวทฺทฺฏษฺ ฏิทฺฏษฺ ฏานํา ปุรุษาณํา น ทุรฺลภมฺ ||125
ตฺวํ มาตา สรฺ วโลกานํา เทวเทโว หริะ ปิ ตา|
ตฺวไยตทฺวิษฺณุนา จามฺพ ชคทฺวฺยาปฺตํ จราจรมฺ||126
มา นะ โกศํ ตถา โคษฺ ฐํ มา คฺฤหํ มา ปริจฺฉทมฺ|
มา ศรี รํ กลตฺรํ จ ตฺยเชถาะ สรฺ วปาวนิ||127
มา ปุตฺรานฺมา สุหยทฺวรฺ คํ มา ปศูนฺมา วิภษู ณมฺ|
ตฺยเชถา มม เทวสฺย วิษโณรฺ วกฺษะ สฺถลาลเย||128
สตฺตฺเวน สตฺยเศาจามฺยํา ตถา ศีลาทิภิรฺคไุ ณะ|
ตฺยชฺยนฺเต เต นราะ สทฺยะ สนฺตฺยกฺตา เย ตฺวยามเล||129
ตฺวยา วิโลกิตาะ สทฺยะ ศีลาทฺไยรขิไลรฺ คไุ ณะ|
กุไลศฺวรฺ ไยศฺว ยุชฺยนฺเต ปุรุษา นิรฺคณ
ุ า อปิ ||130
ส ศฺลาธฺยะ ส คุณี ธนฺยะ ส กุลีนะ ส พุทฺธิมานฺ |
ส ศูระ ส จ วิกฺรานฺโต ยสฺตฺวยา เทวิ วีกฺษิตะ||131
สทฺโย ไวคุณฺยมายานฺติ ศีลาทฺยาะ สกลา คุณาะ|
ปรางฺมขุ ี ชคทฺธาตฺรี ยสฺย ตฺวํ วิษฺณวุ ลฺลเภ||132
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น เต วรฺ ณยิต◦ุ ศกฺตา คุณาญฺชิหฺวาปิ เวธสะ|
ปฺรสีท เทวิ ปทฺมากฺษิ มาสฺมําสฺตฺยากฺษีะ กทาจน||133
ศฺรีปราศร อุวาจ
เอวํ ศฺรีะ สํสฺตตุ า สมฺยกฺ ปฺราห เทวี ศตกฺรตุมฺ|
ศฺฤณฺวตํา สรฺ วเทวานํา สรฺ วภูตสฺถิตา ทฺวิช||134
ศฺรีรุวาจ
ปริตษุ ฺ ฏาสฺมิ เทเวศ สฺโตเตฺรณาเนน เต หเร|
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สวรทา ยทิ เม เทวิ วรารฺโห ยทิ วาปฺยหมฺ|

วรํ วฺฤณีษฺว ยสฺตฺวิษฺโฏ วรทาหํ ตวาคตา||135
ไตฺรโลกฺยํ น ตฺวยา ตฺยาชฺยเมษ เม’สฺตุ วระ ประ||136
สโตเตฺรณ ยสฺตไถเตน ตฺวํา สฺโตษฺ ยตฺยพฺธิสมฺภเว|
ส ตฺวยา น ปริ ตฺยาชฺโย ทฺวิตีโย’สฺตุ วโร มม||137
ศฺรีรุวาจ
ไตฺรโลกฺยํ ตฺริทศเศฺรษฺ ฐ น สนฺตฺยกฺษามิ วาสว|
ทตฺโต วโร มยา ยสฺเต สฺโตตฺราราธนตุษฺฏยา||138
ยศฺจ สายํ ตถา ปฺราตะ สโตเตฺรณาเนน มานวะ|
มํา สโตษฺ ติ น ตสฺยาหํ ภวิษฺยามิ ปรางฺมขุ ี||139
ศฺรีปราศร อุวาจ
เอวํ ทเทา วรํ เทวี เทวราชย ไว ปุรา|
ไมเตฺรย ศฺรีรฺมหาภาคา สฺโตตฺราราธนโตษิตา||140
ภฺโคะ ขฺยาตฺยํา สมุตฺปนฺนา ศฺรีะ ปูรฺวมุทเธะ ปุนะ|
เทวทานวยเตฺนน ปฺรสูตา’มฺฤตมนฺถเน||141
เอวํ ยทา ชคตฺสฺวามี เทวเทโว ชนารฺ ทนะ|
อวตารํ กโรตฺเยษา ตทา ศฺรีสฺตตฺสหายินี||142
ปุนศฺจ ปทฺมาทุตฺปนฺนา อาทิตฺโย’ภูทฺยทา หริะ|
ยทา ตุ ภารฺ คโว รามสฺตทาภูทฺธรณี ตฺวิยมฺ ||143
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ราฆวตฺเว’ภวตฺสีตา รุวิมณี กฺฤษฺ ณชนฺมนิ|
อนฺเยษุ จาวตาเรษุ วิษฺโณเรษานปายินี||144
เทวตฺเว เทวเทเหยํ มนุษฺยตฺเว จ มานุษี|
วิษฺโณรฺ เทหานุรูปํา ไว กโรตฺเยษาตฺมนสฺตนุมฺ||145
ยศฺไจตจฺฉฺฏณุยาชฺชนฺม ลกฺษมฺยา ยศฺจ ปเฐนฺนระ|
ศฺริโย น วิจฺยตุ สิ ฺตสฺย คฺฤเห ยาวตฺกลุ ตฺรยมฺ||146
ปฐฺ ยเต เยษุ ไจเวยํ คฺฤเหษุ ศฺรีสฺตตุ ริ ฺ มเุ น|
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สเอตตฺเต กถิตํ พฺรหฺมนฺยนฺมํา ตฺวํ ปริปฤฺ จฺฉสิ|

อลกฺษมีะ กลหาธารา น เตษฺ วาสฺเต กทาจน||147
กฺษีราพฺเธา ศฺรีรฺยถา ชาตา ปูรฺวํ ภฺฏคุสตุ า สตี||148
อิติ สกลวิภูตฺยวาปฺตเิ หตุะ สฺตตุ ริ ิ ยมินฺทฺรมุโขทฺคตา หิ ลกฺษมฺยาะ|
อนุทินมิห ปฐยเต นฺฤภิรฺไยรฺ วสติ น เตษุ กทาจิทปฺยลกฺษมีะ||149
อิติ ศรี วิษฺณุปรุ าเณ ปฺรถเมํ’เศ นวโม’ธฺยายะ||9||
ศฺรีไมเตฺรยะ อุวาจ
กถิตํ เม ตฺวยา สรฺ วํ ยตฺปฤฺ ษฺ โฏ’สิ มยา มุเน|
ภฺรคุสรฺ คาตฺปรฺ ภฺฤตฺเยษ สรฺ โค เม กถฺยตํา ปุนะ||1
ศฺรีปราศร อุวาจ
มฺฤโคะ ขฺยาตยํา สมุตฺปนฺนา ลกฺษมีรฺวิษฺณุปริคฺรหะ|
ตถา ธาตฺฤวิธาตาเรา ขฺยาตฺยํา ชาเตา สุเตา มฺฤโคะ||2
อายติรฺนิยติศฺไจว เมโระ กนฺเย มหาตฺมนะ|
ภารฺ เย ธาตฺฤวิธาโตฺรสฺเต ตโยรฺ ชาเตา สุตาวุเภา||3
ปฺราณศฺไจว มฺฤกณฺฑศุ ฺจ มารฺ กณฺเฑโย มฺฤกณฺฑตุ ะ|
ตโต เวทศิรา ชชฺเญ ปฺราณสฺยาปิ สุตํ ศฺฤณุ||4
ปฺราณสฺย ทฺยตุ มิ านฺปโุ ตฺร ราชวําศฺจ ตโต’ภวตฺ|
ตโต วํโศ มหาภาค วิสฺตรํ ภารฺ คโว ภตะ||5
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ปตฺนี มรี เจะ สมฺภตู ะิ เปารฺ ณมาสมสูยต|
วิรชาะ ปรฺ วตศฺไจว ตสฺย ปุเตฺรา มหาตฺมนะ||6
วํศสํกีรฺตเน ปุตฺรานฺวทิษฺเย’หํ ตโต ทฺวิช|
สฺมฺฤติศฺจางฺคริ สะ ปตฺนี ปฺรสูตา กนฺยกาสฺตถา|
สินีวาลี กุหศู ฺไจว รากา จานุมติสิตถา||7
อนสูยา ตไถวาเตฺรรฺ ชชฺเญ นิษฺกลฺมษานฺสตุ านฺ|
โสมํ ทุรฺวาสสํ ไจว ทตฺตาเตฺรยํ จ โยคินมฺ||8
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สปูรฺวชนฺมนิ โย’คสฺตฺยะ สฺมฺฤตะ สฺวายมฺภเุ ว’นฺตเร||9
ปฺรีตฺยํา ปุลสฺตฺยภารฺ ยายํา ทตฺโตลิสฺตตฺมโุ ต’ภวตฺ|
กรฺ ทมศฺโจรฺ วรี ยําศฺจ สหิษฺณุศฺจ สุตาสฺรฺรยะ|

กฺษมา ตุ สุษุเว ภารฺ ยา ปุลหสฺย ปฺรชาปเตะ||10
กฺรโตศฺจ สนฺตติรฺภารฺ ยา วาลขิลฺยานสูยต|
ษษฺ ฏิปตุ ฺรสหสฺราณิ มุนีนามูรฺธวเรตสามฺ|
องฺคษุ ฺ ฐปรฺ วมาตฺราณํา ชฺวลทฺภาสฺกรเตชสามฺ||11
อุรฺชายํา ตุ วสิษฺฐสฺย สปฺตาชานฺต ไว สุตาะ12
รโช โคโตฺรรฺ ทฺธฺวพาหุศฺจ สวนศฺจานฆสฺตถา|
สุตปาะ ศุกฺร อิตฺเยเต สรฺ เว สปฺตรฺ ษโย’มลาะ||13
โย’สาวคฺนฺยภิมานี สฺยาทฺ พฺรหฺมณสฺตนโย’คฺรชะ|
ตสฺมาตฺสฺวาหา สุตาลฺเลเภ ตฺรีนทุ าเราชโส ทฺวิช||14
ปาวกํ ปวมานํ ตุ ศุจิ◦ จาปิ ชลาศินมฺ||15
เตษํา ตุ สนฺตตาวนฺเย จตฺวาริ ◦ศจฺจ ปญฺจ จ|
กถฺยนฺเต วหฺนยศฺไจเต ปิ ราปุตฺรตฺรยํ จ ยตฺ||16
เอวเมโกนปญฺจาศทฺวหฺนยะ ปริกีรฺตติ าะ||17
ปิ ตโร พฺรหฺมณา สฺฤษฺ ฐา วฺยาขฺยาตา เย มยา ทฺวิช|
อคฺนิษฺวาตฺตา พรฺ หิษโท’นคฺนยะ สาคฺนยศฺจ เย||18
เตมฺยะ สฺวธา สุเต ชชฺเญ เมนํา ไว ธาริณี◦ ตถา|
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เต อเภ พฺรหฺมวาทินฺเยา โยคินฺยาวปฺยเุ ภ ทฺวิช||19
อตฺตมาชฺญานสมฺปนฺเน สรฺ ไวะ สมุทิไตรฺ คไุ ณะ||20
อิตฺเยษา ทกฺษกนฺยานํา กถิตาปตฺยสนฺตติะ|
ศฺรทฺธาวานฺสํสฺมรนฺเนตามนปตฺโย น ชายเต||21
อิติ ศฺรีวิษฺณุปรุ าเณ ปฺรถเม◦’เศ ทศโม’ธฺยายะ||10||
ศฺรีปราศร อุวาจ
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สทฺเวา ปุตฺเรา ตุ มหาวีรฺเยา ธรฺมชฺเญา กถิเตา ตว||1
ปฺริยวฺรโตตฺตานปาเทา มโนะ สฺวายํภวุ สฺย ตุ|
ตโยรุตฺตานปาทสฺย สุรุจฺยามุตฺตมะ สุตะ|

อภีษฺฏายามภูทฺพฺรหฺมนฺปิตุรตฺยนฺตวลฺลภะ||2
สุนีตริ ฺ นาม ยา ราชญสฺตสฺยาสีนฺมหิษี ทฺวิช|
ส นาติปรฺ ี ตมิ ําสฺตสิยามภูทฺยสฺยา ธฺรุวะ สุตะ||3
ราชาสนสฺถตสฺยางฺกํ ปิ ตุรฺภฺรตรมาศฺริตมฺ|
ทฺฤษฺ ฏฺโวตฺตมํ ธฺรุวศฺจเกฺร ตมาโรฒํ มโนรถมฺ||4
ปฺรตฺยกฺษํ ภูปติสฺตสฺยาะ สุรุจฺยา นาภฺยนนฺทต|
ปฺรณเยนาคตํ ปุตฺรมุตฺสงฺคาโรหโณตฺสกุ มฺ||5
สปนฺตีตนยํ ทฺฏษฺ ฏฺวา ตมงฺกาโรหโณตฺสกุ มฺ|
สฺวปุตฺรํ จ ตถารูฒํ สุรุจิรฺวากฺยมพฺรวีตฺ||6
กฺรียเต กิ◦ วฺฤถา วตฺส มหาเนษ มโนรถะ|
อนฺยสฺรฺรีครฺ ภชาเตน หฺยสมฺภยู มโมทเร||7
อตฺตโมตฺตมมปฺราปฺยมวิเวโก หิ วาญฺฉสิ|
สตฺยํ สุตสฺตฺวมปฺยสฺย กินฺตุ น สฺวํ มยา ธฺฤตะ||8
เอตทฺราชาสนํ สรฺ วภูภฺฤตฺสํศฺรยเกตนมฺ|
โยคฺยํ มไมว ปุตฺรสฺย กิมาตฺมา กฺลิศฺยเต ตฺวยา||9
อุจฺไจรฺ มโนรถสฺเต’ยํ มตฺปตุ ฺรสฺเยว กิ◦ วฺฤถา|
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สุนีตฺยามาตฺมโน ชนฺม กิ◦ ตฺวยา นาวคมฺยเต||10
ศฺรีปราศร อุวาจ
อุตฺสฺฤชฺย ปิ ตรํ พาลสฺตจฺฉฺรุตฺวา มาตฺฤภาษิตมฺ|
ชคาม กุปิโต มาติรฺนิชายา ทฺวิช มนฺทิรมฺ||11
ตํ ทฺฏษฺ ฏฺวา กุปิตํ ปุตฺรมีษตฺปรฺ สฺผรุ ิ ตาธรมฺ|
สุนีตริ งฺกมาโรปฺย ไมเตฺรเยทมภาษต||12
วตฺส กะ โกปเหตุสฺเต กศฺจ ตฺวํา นาภินนฺทติ|
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ส อุวาจ
ศฺรีปราศร

โก’วชานาติ ปิ ตรํ วตฺส ยสฺเต’ปราธยติ||13
อิตฺยกุ ฺตะ สกลํ มาเตฺร กถยามาส ตทฺยถา|
สุรุจิะ ปฺราห ภูปาลปฺรตฺยกฺษมติครฺ วิตา||14
วินิะศฺวสฺเยติ กถิเต ตสิมนฺปเุ ตฺรณ ทุรฺมนาะ|
ศฺวาสกฺษาเมกฺษณา ทีนา สุนีตริ ฺ วากฺยมพฺรวีตฺ||15

สุนีตริ ุวาจ
สุรุจิะ สตฺยมาเหทํ มนฺทภาคฺโย’สิ ปุตฺรก|
น หิ ปุณฺยวตํา วตฺส มปตฺไนเรวมุจฺยเต||16
โนทฺเวคสฺตาต กรฺ ตฺตวฺยะ กฺฤตํ ยทฺภวตา ปุรา|
ตตฺโก’ปหรฺ ตฺตุ ศกฺโนติ ทาตุ◦ กศฺจากฺฤตํ ตฺวยา||17
ตตฺตฺวยา นาตฺร กรฺ ตฺตวฺยํ ทุะขํ ตทฺวากฺยสมฺภวมฺ||18
ราชาสนํ ราชจฺฉตฺรํ วราศฺววรวารณาะ|
ยสฺย ปุณฺยานิ ตสฺไยเต มตฺไวตจฺฉามฺย ปุตฺรก||19
อนฺยชนฺมกฺฤไตะ ปุณฺไยะ สุรุจฺยํา สุรุจิรฺนฺฤปะ|
ภารฺ เยติ โปฺรจฺยเต จานฺยา มทฺวิธา ปุณฺยวรฺ ชิตา||20
ปุณฺโยปจยสมฺปนฺนสฺตสฺยาะ ปุตฺรสฺตโถตฺตมะ|
มม ปุตฺรสฺตถา ชาตะ สฺวลฺปปุณฺโย ธฺรุโว ภวานฺ ||21
ตถาปิ ทุะขํ น ภวานฺ กรฺ ตฺตมุ รฺ หติ ปุตฺรก|
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ยสฺย ยาวตฺม ไตไนว สฺเวน สุษฺยติ มานวะ||22
ยาดิ เต ทุะขมตฺยรฺ ถํ สุรุจฺยา วจสาภวตฺ|
ตตฺปณ
ุ ฺโยปจเย ยตฺนํ กุรุ สรฺ วผลปฺรเท||23
สุศีโล ภว ธรฺ มาตฺมา ไมเตฺระ ปฺราณิหิเต รตะ|
นิมฺนํ ยถาปะ ปฺรวณาะ ปาตฺรมายานฺติ สมฺปทะ||24
ธฺรุว อุวาจ
อมฺพ ยตฺตวมิทํ ปฺราตฺถ ปฺรศมาย วโจ มม|
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สโส’หํ ตถ ยติษฺยิ ยถา สรฺโวตฺตโมตฺตมมฺ|

ไนตทฺทรุ ฺ วจสา ภินฺเน หฺยทเย มม ติษฺฐติ||25
สฺถานํ ปฺราปฺสฺยามฺยเศษาณํา ชคตามภิปชู ิตมฺ||26
สุรุจิรฺทยิตา ราชฺญสฺตสฺยา ชาโต’สฺมิ โนทราตฺ|
ปฺรภาวํ ปศฺย เม’มฺพ ตฺวํ วฺฤทฺธสฺยาปิ ตโวทเร||27
อุตฺตมะ ส มม ภฺราตา โย ครฺ เภณ ธฺฤตสฺตยา|
ส ราชาสนมาปฺโนตุ ปิ ตฺรา ทตฺตํ ตถาสฺตุ ตตฺ||28
นานฺยทตฺตมภีปสฺ ามิ สฺถานมมฺพ สฺวกรฺ มณา|
อิจฺฉามิ ตทหํ สฺถานํ ยนฺน ปฺราป ปิ ตา มม||29

ศฺรีปราศร อุวาจ
นิรฺชคาม คฺฤหานฺมาตุริตฺยกุ ฺตฺวา มาตรํ ธฺรุวะ|
ปุราจฺจ นิรฺคมฺย ตตสฺตทฺพาหฺโยปวนํ ยเยา||30
ส ททรฺ ศ มุนี◦สฺตตฺร สปฺต ปูรฺวาคตานฺธฺรุวะ|
กฺฤษฺ ณาชิโตตฺตรี เยษุ วิษฺฏเรษุ สมาสฺถิตานฺ||31
ส ราชปุตฺรสฺตานฺสรฺ วานฺปรฺ ณิปตฺยาภฺยภาษต|
ปฺรศฺรยาวนตะ สมฺยคภิวาทนปูรฺวกมฺ||32
ธฺรุว อุวาจ
อุตฺตานปาทตนยํ มํา นิโพธต สตฺตมาะ|
ชาตํ สนีตฺยํา นิรฺเวทาทฺยษุ ฺ มากํ ปฺราปฺตมนฺตกิ มฺ||33
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ฤษย อุจะุ
จตุะปญฺจาพฺทสมฺภโู ต พาลสฺตฺวํ นฺฤนนฺทน|
นิรฺเวทการณํ กิญฺจิตฺตว นาทฺยาปิ วรฺ ตฺตเต||34
น จินฺตฺยํ ภวตะ กิญฺจิทฺธฺริยเต ภูปติะ ปิ ตา|
น ไจเวษฺ ฏวิโยคาทิ ตว ปศฺยาม พาลก||35
ศรี เร น จ เต วฺยาธิรสฺมาภิรุปลกฺษยเต|
นิรฺเวทะ กินฺนิมิตฺตสฺเต กถฺยตํา ยทิ วิทฺยเต||36
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สตตะ ส กถยามาส สุรุจฺยา ยทุทาหฺยตมฺ|

ศฺรีปราศร อุวาจ

ตนฺนิศมฺย ตตะ โปฺรจุรฺมนุ ยสฺเต ปรสฺปรมฺ||37
อโห กฺษตฺรํ ปรํ เตโช พาลสฺยาปิ ยทกฺษมา|
สปลฺยา มาตุรุกฺตํ ยทฺธฺฏยานฺนาปสรฺ ปติ||38
โภ โภ กฺษตฺริยทายาท นิรฺเวทาทฺยาตฺตฺวยาธุนา|
กรฺ ต◦ุ วฺยวสิตํ ตนฺนะ กถฺยตํา ยทิ โรจเต||39

ยจฺจ การฺ ยํ ตวาสฺมาภิะ สาหายฺยมมิตทฺยเุ ต|
ตทุจฺยตํา วิวกฺษุสฺตฺวมสฺมาภิรุปลกฺษยเส||40
ธฺรุว อุวาจ
นาหมรฺ ถมภีปสฺ ามิ น ราชฺยํ ทฺวิชสตฺตมาะ|
ตตฺสฺถานเมกมิจฺฉามิ ภุกฺตํ นานฺเยน ยตฺปรุ า||41
เอตนฺมิ กฺริยตํา สมฺยกฺกถฺยตํา ปฺราปฺยเต ยถา|
สฺถานมคฺรฺยํ สมาสฺเตภฺยะ สฺถาเนภฺโย มุนิสตฺตมาะ||42
มรี จิรุวาจ
อนาราธิตโควินฺไทรฺ นไระ สฺถานํ นฺฤปาตฺมช|
น หิ สมฺปรฺ าปฺยเต เศฺรษฺ ฐํ ตสฺมาทาราธฺยาจฺยตุ มฺ||43
อตฺริรุวาจ
ประ ปราณํา ปุรุโษ ยสฺย ตุษฺโฏ ชนารฺ ทนะ|
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ส ปฺราปฺโนตฺยกฺษยํ สฺถานเมตตฺสตฺยํ มโยทิตมฺ||44
องฺคริ า อุวาจ
ยสฺยานฺตะ สรฺ วเมเวทมจฺยตุ สฺยาวฺยยาตฺมนะ|
ตมาราธย โควินฺทํ สฺถานมคฺรฺยํ ยทีจฺฉสิ||45
ปุลสฺตฺย อุวาจ
ปรํ พฺรหฺม ปรํ ธาม โย’เสา พฺรหฺม ตถา ปรมฺ|
ตมาราธฺย หริ ◦ ยาติ มุกฺตมิ ปฺยติทรุ ฺ ลภามฺ||46
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สเอนฺทฺรมินฺทระ ปรํ สฺถานํ ยมาราธย ชคตฺปติมฺ|

ปุลห อุวาจ

ปฺราป ยชฺญปติ◦ วิษฺณุ◦ ตมาราธย สุวฺรต||47

กฺรตุรุวาจ
โย ยชฺญปุรุโษ ยชฺโญ โยเคศะ ปรมะ ปุมานฺ|
ตสฺมิ◦สฺตษุ ฺ ฏ ยทปฺราปฺยํ กิ◦ ตทสฺติ ชนารฺ ทเน||48
วสิษฺฐ อุวาจ
ปฺราปฺโนษฺ ยาราธิเต วิษฺเณา มนสา ยทฺยาทิจฺฉสิ|
ไตฺรโลกฺยานฺตรฺ คตํ สฺถานํ กิมุ วตฺโสตฺตโมตฺตมมฺ||49
ธฺรุว อุวาจ
อาราธฺยะ กถิโต เทโว ภวทฺภิะ ปฺรณตสฺย เม|
มยา ตตฺปริโตษาย ยชฺชปฺตวฺยํ ตทุจฺยตามฺ||50
ยถา จาราธนํ ตสฺย มยา การฺ ถํ มหาตฺมนะ|
ปฺรสาทสุมขุ าสฺตนฺเม กถยนฺตุ มหรฺ ษยะ||51
ฤษย อุจะุ
ราชปุตฺร ยถา วิษฺโณราราธนปไรรฺ นไระ|
การฺ ยมาราธนํ ตนฺโน ยถาวจฺฉฺโรตุมรฺ หสิ||52
พาหฺยารฺ ถาทขิลาจฺจิตฺตํ ตฺยาชเยตฺปรฺ ถมํ นระ|
ตสฺมินฺเนว ชคทฺธามฺนิ ตตะ กุรฺวีต นิศฺจลมฺ||53

491

เอวเมกาคฺรจิตฺเตน ตนฺมเยน ธฺฤตาตฺมนา|
ชปฺตวฺยํ ยนฺนิโพไธตตฺตนฺนะ ปารฺ ถิวนนฺทนะ||54
หิรณฺยครฺ ภปุรุษปฺรธานาวฺยกฺตรูปิเณ|
โอม นโม วาสุเทวาย ศุทฺธชฺญานสฺวรูปิเณ||55
เอตชฺชชาป ภควานฺ ชปฺยํ สฺวายมฺภโุ ว มนุะ|
ปิ ตามหสฺตว ปุรา ตสฺย ตุษฺโฏ ชนารฺ ทนะ||56
ทเทา ยถาภิลษิตํา สิทฺธิ◦ ไตฺรโลกฺยทุรฺลภามฺ|
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สอิติ ศฺรีวิษฺณุปรุ าเณ ปฺรถเมํ’เศ เอกาทโศ’ธยายะ||11||
ตถา ตฺวมปิ โควินทํ โตษไยตตฺสทา ชปนฺ||57

ศฺรีปราศร อุวาจ

นิศมฺไยตทเศเษณ ไมเตฺรยะ นฺฤปเตะ สุตะ|
นิรฺชคาม วนาตฺตสฺมาตฺปรฺ ณิปตฺย ส ตานฺฤษีนฺ||1
กฺฤตกฺฤตฺยมิวาตฺมานํ มนฺยมานสฺตโต ทฺวิช|
มธุสํชฺญํ มหาปุณฺยํ ชคาม ยมุนาตฏมฺ||2
ปุนศฺจ มธุสํชฺเญน ไทตฺเยนาธิษฺฐิตํ ยตะ|
ตโต มธุวนํ นามฺนา ขฺยาตมตฺร มหีตเล||3
หตฺวา จ ลวณํ รกฺโษ มธุปตุ ฺรํ มหาพลมฺ|
ศตฺรุฆฺโน มธุรํา นาม ปุรี◦ ยตฺร จการ ไว||4
ยตฺร ไว เทวเทวสฺย สานฺนิธฺยํ หริเมธสะ|
สรฺ วปาปหเร ตสฺมิ◦สฺตปสฺตีรฺเถ จการ สะ||5
มรี จิมขุ ฺไยรฺ มนุ ิภิรฺยโถทฺทิษฺฏมภูตฺตถา|
อาตฺมนฺยเศษเทเวศํ สฺถิตํ วิษฺณมุ มนฺยต||6
อนนฺยเจตสสฺตสฺย ธฺยายโต ภควานฺหริะ|
สรฺ วภูตคโต วิปรฺ สฺรวภาวคโต’ภวตฺ||7
มนสิยวสฺถิเต ตสฺมินฺวิษฺเณา ไมเตฺรย โยคินะ|
น ศศาก ธรา ภารมุโทฺวฒุ◦ ภูตธาริณี||8

492

วามปาทสฺถิเต ตสฺมินฺนามารฺ ทฺเธน เมทินี|
ทฺวิตียํ จ นานามารฺ ทฺธ กฺษิเตรฺ ทกฺษิณตะ สฺถิเต||9
ปาทางฺคษุ ฺ เฐน สมฺปีฑฺย ยทา ส วสุธํา สฺถิตะ|
ตทา สมาสฺตา วสุธา จจาล สห ปรฺ วไตะ||10
นทฺโย นทาะ สมุทฺราศฺจ สงฺกฺโษภํ ปรมํ ยยุะ|
ตตฺกฺโษภาทมาราะ กฺโษภํ ปรํ ชคฺมรุ ฺ มหามุเน||11
ยามา นาม ตทา เทวา ไมเตฺรย ปรมากุลาะ|
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สกูษฺมาณฺฑา วิวิไธ รูไปรฺมเหนฺเทฺรณ มหามุเน|

อินฺเทฺรณ สห สมฺมนฺตฺรฺย ธฺยานภงฺคํ ปฺรจกฺรมุะ||12
สมาธิภงฺคมตฺนฺตมารพฺธาะ กรฺ ตฺตมุ าตุราะ||13

สุนีตริ ฺ นาม ตนฺมาตา สาสฺรา ตตฺปรุ ตะ สฺถิตา|
ปุเตฺรติ กรุณํา วาจมาห มายามยี ตทา||14
ปุตฺรกาสฺมานฺนวรฺ ตฺตสฺว ศรี ราตฺยยทารุณาตฺ|
นิรฺพนฺธโต มยา ลพฺโธ พหุภิสฺตวํ มโนรไถะ||15
ทีนาเมกํา ปริ ตฺยกฺตมุ นาถํา น ตฺวมรฺ หสิ|
สปตฺนีวจนาทฺวตฺส อคเตสฺตฺวํ คติรฺมม||16
กฺก จ ตฺวํ ปญฺจวรฺ ษียะ กฺก ไจตทฺทารุณํ ตปะ|
นิวรฺ ตตํา มนะ กษฺ ฏานฺนรฺ พนฺธาตฺผลวรฺ ชิตาตฺ||17
กาละ กฺรีฑนกานานฺเต ตทนฺเต’ธฺยยนสฺย เต|
ตตะ สมสฺตโภคานํา ตทนฺเต เจษฺ ยเต ตปะ||18
กาละ กฺรีฑนกานํา ยสฺตว พาลสฺย ปุตฺรก|
ตสฺมิ◦สฺตฺวมิจฺฉสิ ตปะ กิ◦ นาศายาตฺมโน รตะ||19
มตฺปรฺ ี ตะิ ปรโม ธรฺ โม วโย’วสฺถากฺริยากฺรมมฺ|
อนุวรฺ ตฺตสฺว มา โมหานฺนิวรฺ ตตาสฺมาทธรฺ มตะ||20
ปริตฺยชติ วตฺสาทฺยา ยทฺเยตนฺน ภวําสฺตปะ|
ตฺยกฺษยามฺยหมิห ปฺราณําสฺตโต ไว ปศฺยตสฺตว||21
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ศฺรีปราศร อุวาจ
ตํา ปฺรลาปวตีเมวํ วาษฺ ปากุลวิโลจนามฺ|
สมาหิตมนา วิษฺเณา ปศฺยนฺนปิ น ทฺฏษฺ ฏวานฺ||22
วตฺส วตฺส สุโฆราณิ รฺ กฺษําสเยตานิ ภีษเณ|
วเน’ภฺยทุ ฺยตศสฺรฺราณิ สมายานฺตฺยปคมฺยตาม||23
อิตฺยกุ ฺตฺวา ปฺรยเยา สาถ รกฺษําสฺยาวิรฺพภุสฺตตะ|
อภฺยทุ ฺยโตคฺรศสฺสฺราณิ ชฺวาลามาลากุไลรฺ มไุ ขะ||24
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สมุมจุ รุ ฺทีปตฺ ศสฺรฺราณิ ภฺรามยนฺโต นิศาจราะ||25
ตโต นาทานตีโวคฺราตฺราชปุตฺรสฺย เต ปุระ|
ศิวาศฺจ ศตโศ เนทุะ สชฺวาลากวไลรฺ มไุ ขะ|

ตฺราสาย ตสฺย พาลสฺย โยคยุกฺตสฺย สรฺ วทา||26
หนฺยตํา หนฺยตาเมษ ฉิทฺยตํา ฉิทฺยตามยมฺ|
ภกฺษยตํา ภกฺษยตํา จายมิตฺยจู สุ ฺเต นิศาจราะ||27
ตโต นานาวิธานฺนาทานฺ สิ◦โหษฺ ฏฺรมกรานนาะ|
ตฺราสาย ราชปุตฺรสฺย เนทุสฺเต รชนีจราะ||28
รกฺษําสิ ตานิ เต นาทาะ ศิวาสฺตานฺยายุธานิ จ|
โควินฺทาสกฺตจิตฺตสฺย ยยุรฺเนนฺทฺริยโคจรมฺ||29
เอกาคฺรเจตาะ สตตํ วิษฺณเุ มวาตฺมสํศฺรยมฺ|
ทฺฏษฺ ฏวานฺปฏฺ ถิวีนาถปุโตฺร นานฺยํ กถญฺจน||30
ตตะ สรฺ วาสุ มายาสุ วีนาสุ ปุนะ สุราะ|
สงฺกฺโษภํ ปรมํ ชคฺมสุ ฺตตฺปราภวศงฺกิตาะ||31
เต สเมตฺย ชคทฺโยนิมนาทินิธนํ หริมฺ|
ศรณฺยํ ศรณํ ยาตาสฺตปสา ตสฺย ตาปิ ตาะ||32
เทวา อุจะุ
เทวเทว ชคนฺนาถ ปเรศ ปุรุโษตฺตม|
ธฺรุวสฺย ตปสา ตปฺตาสฺตฺวํา วยํ ศรณํ คตาะ||33
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ทิเน ทิเน กลาเลเศาะ ศศางฺกะ ปูรฺยเต ยถา|
ตถายํ ตปสา เทว ปฺรยาตฺปฏฺ ทฺธิมหรฺ นิศมฺ||34
เอาตฺตานปาทิตปสา วยมิตฺถํ ชนารฺ ทน|
ภีตาสตฺวํา ศรณํ ยาตาสฺตปสสฺตํ นิวรฺ ตย||35
น วิทฺมะ กิ◦ ศกฺรตฺวํ สูรฺยตฺวํ กิมภีปสฺ ติ|
วิตฺตปามฺพปุ โสมานํา สาภิลาษะ ปเทษุ กิมฺ||36
ตทสฺมากํ ปฺรสีเทศ หฺยทยาจฺฉลฺยมุทฺธร|
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สวาจ
ศฺรีภควานุ

อตฺตานปาทตนยํ ตปสะ สนฺนิวรฺ ตฺตย||37
เนนฺทฺรตฺวํ น จ สูรฺยตฺวํ ไนวามฺพปุ ธเนศตามฺ|
ปฺรารฺ ถยตฺเยษ ยํ กามํ ตํ กโรมฺยขิลํ สุราะ||38
ยาต เทวา ยถากามํ สฺวสฺถานํ วิคตชฺวราะ|
นิวรฺ ตฺตยามฺยหํ พาลํ ตปสฺยาสกฺตมานสมฺ||39

ศฺรีปราศร อุวาจ
อิตฺยกุ ฺตา เทวเทเวน ปฺรณมฺย ตฺริทศาสฺตตะ|
ปฺรยยุะ สฺวานิ ธิษฺณฺยานิ ศตกฺรตุปโุ รคมาะ||40
ภควานปิ สรฺ วาตฺมา ตนฺมยตฺเวน โตษิตะ|
คตฺวา ธฺรุวมุวาเจทํ จตุรฺภชุ วปุรฺหริะ||41
ศฺรีภควานุวาจ
เอาตฺตานปาเท ภทฺรํ เต ตปสา ปริโตษิตะ|
วรโท’หมนุปรฺ าปฺโต วรํ วรย สุวฺรต||42
พาหฺยารฺ ถนิรเหกฺษํ เต มยิ จิตฺตํ ยทาหิตมฺ|
ตุษฺโฏ’หํ ภวตสฺเตน ตทฺวฺฤณีษฺว วรํ ปรมฺ||43
ศฺรีปราศร อุวาจ
ศฺรุตฺเวตฺถํ คทิตํ ตสฺย เทวเทวสฺย พาลกะ|
อุนฺมีลิตากฺโษ ททฺฏเศ ธฺยานทฺฏษฺ ฏิ หริ ◦ ปุระ||44
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ศงฺขจกฺรคทาศารฺ งฺควราสิธรมจฺยตุ มฺ|
กิรีฏินํ สมาโลกฺย ชคาม ศิรสา มหีมฺ||45
โรมาญฺจิตางฺคะ สหสา สาธฺวสํ ปรมํ คตะ|
สฺตวาย เทวเทวสฺย ส จเกฺร มานสํ ธฺรุวะ||46
กิ◦ วทามิ สฺตตุ าวสฺย เกโนเกฺตนาสฺย สํสฺตตุ ะิ |
อิตฺยากุลมติรฺเทวํ ตเมว ศรณํ ยเยา||47
ธฺรุว อุวาจ
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สสฺโตตํ ตทหมิจฺฉามิ วรเมนํ ปฺรยจฺฉ เม||48
ภวนนฺยทิ เม โตษํ ตปสา ปรมํ คตะ|

[พฺรหฺมาทฺไยรฺ ยสฺย เวทชฺไญชฺรฺญายเต ยสฺย โน คติะ|

ตํ ตฺวํา กถมหํ เทว สฺโตตุ◦ ศกฺโนมิ พาลกะ||
ตฺวทฺภกฺตปิ รฺ วณํ หฺเยตตฺปรเมศฺวร เม มนะ|
สฺโตตุ◦ ปฺรวฺฤตฺตํ ตฺวตฺปาเทา ตตฺร ปฺรชฺญํา ปฺรยจฺฉ เม||]
ศฺรีปราศร อุวาจ
ศงฺขปฺรานฺเตน โควินฺทสฺตํ ปสฺปรฺ ศ กฺฤตาญฺจลิมฺ |
อุตฺตานปาทตนยํ ทฺวิชวรฺ ย ชคตฺปติะ ||49
อถ ปฺรสนฺนวทนะ ส กฺษณานฺนฺฤปนนฺทนะ |
ตุษฺฏาว ปฺรณโต ภูตฺวา ภูตธาตารมจฺยตุ มฺ ||50
ธฺรุว อุวาจ
ภูมิราโป’นโน วายุะ ขํ มโน พุทฺธิเรว จ |
ภูตาทิราทิปรฺ กฺฤติรฺยสฺย รูปํ นโต’สฺมิ ตมฺ ||51
ศุทฺธะ สูกฺษโม’ขิลวาปี ปฺรธานาตฺปรตะ ปุมานฺ |
ยสฺย รูปํ นมสฺตสไม ปุรุษาย คุณาศิเน ||52
ภูราทีนํา สมสฺตานํา คนฺธาทีนํา จ ศาศฺวตะ |
พุทฺธฺยาทีนํา ปฺรธานาสฺย ปุรุษสฺย จ ยะ ประ ||53
ตํ พฺรหฺมภูตมาตฺมานมเศษชคตะ ปติมฺ |
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ปฺรปทฺเย ศรณํ ศุทฺธํ ตฺวทฺรูปํ ปรเมศฺวร ||54
พฺฤหตฺตฺวาทฺพฺฤ◦หณตฺวาจฺจ ยทฺรูปํ พฺรหฺมสํชฺญิตมฺ |
ตสฺไม นมสฺเต สรฺ วาตฺมนฺโยคิ จินฺตฺยาวิการิเณ ||55
สหสฺรศีรฺษา ปุรุษะ สหสฺรากฺษะ สหสฺรปาต |
สรฺ ววฺยาปี ภุวะ สฺปรฺ ศาทตฺยติษฺฐทฺทศางฺคลุ มฺ ||56
ยทฺภตู ํ ยจฺจ ไว ภวฺยํ ปุรุโษตฺตม ตทฺภวานฺ |
ตฺวตฺโต วิราทฺ สฺวราทฺ สมฺราทฺ ตฺวตฺตศฺจาปฺยธิปรู ุษะ ||57
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สตฺวตฺโต วิศฺวมิทํ ชาตํ ตฺวตฺโต ภูตภวิษฺยตี ||58
อตฺยริจฺยต โส’ธศฺจ ติรฺยคูธฺรฺวํ จ ไว ภุวะ |
ตฺวทฺรูปธาริณศฺจานฺตรฺ ภตู ํ สรฺ วมิทํ ชคตฺ |

ตฺวตฺโต ยชฺญะ สรฺ วหุตะ ปฺฤษทาชฺยํ ปศุรฺทฺวิธา ||59
ตฺวตฺตะ ฤโจ’ถ สามานิ ตฺวตฺตศฺฉนฺทําสิ ชชฺญิเร |
ตฺวตฺโต ยชู◦ษฺ ยชายนฺต ตฺวตฺโต’ศฺวาศฺไจกโต ทตะ ||60
คาวสฺตฺวตฺตะ สมุทฺธูตาสฺตฺวตฺโต’ชา อวโย มฺฤคาะ |
ตฺวนฺมขุ าทฺพฺราหฺมณาสฺตฺวตฺโต พาโหะ กฺษตฺรมชายต ||61
ไวศฺยาสฺตโวรุชาะ ศูทฺราสฺตว ปทฺภฺยํา สมุทฺคตาะ |
อกฺษโณะ สูรฺโย’นิละ ปฺราณาจฺจนฺทฺรมา มนสสฺตว ||62
ปฺรโณ’นฺตะสุษิราชฺชาโต มุขาทคฺนิรชายต |
นาภิโต คคนํ ทฺเยาศฺจ ศิรสะ สมวรฺ ตต ||63
ทิศะ โศฺรตฺราตฺกฺษิตะิ ปทฺภฺยํา ตฺวตฺตะ สรฺ วมภูทิทมฺ ||64
นฺยโคฺรธะ สุมหานลฺเป ยถา พีเช วฺยวสฺถิตะ |
สํยเม วิศฺวมขิลํ วีชภูเต ตถา ตฺวยิ ||65
พีชาทงฺกรุ สมฺภโู ต นฺยโคฺรธสฺตุ สมุตฺถิตะ |
วิสฺตารํ จ ยถา ยาติ ตฺวตฺตะ สฺฤษฺ เฏา ตถา ชคตฺ ||66
ยถา หิ กทลี นานฺยา ตฺวกฺปตฺราทปิ ทฺฏศฺยเต |
เอวํ วิศฺวสฺย นานฺยสฺตฺวํ ตฺวตฺสฺถายีศฺวร ทฺฏศฺยเต ||67
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หฺลาทินี สนฺธินี สํวิตฺตวยฺเยกา สรฺ วสํสฺถิเตา |
หฺลาทตาปกรี มิศฺรา ตฺวยิ โน คุณวรฺ ชิเต ||68
ปฺฤถคฺภไู ตกภูตาย ภูตภูตาย เต นมะ |
ปฺรภูตภูตภูตาย ตุมฺยํ ภูตาตฺมเน นมะ ||69
วฺยกฺตํ ปฺรธานปุรุเษา วิราทฺ สมฺราทฺ สฺวราทฺ สถา |
วิภาวฺยเต’นฺตะกรเณ ปุรุเษษฺ วกฺษโย ภวานฺ ||70
สรฺ วสฺมินฺสรฺ วภูตสฺตฺวํ สรฺ วะ สรฺ วสฺวรูปธฺฤกฺ |

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
สสรฺวาตฺมโก’สิ สรฺเวศ สรฺวภูตสฺถโต ยตะ |

สรฺ วํ ตฺวตฺตสฺตตศฺจ ตฺวํ นมะ สรฺ วาตฺมเน’สฺตุ เต ||71
กถยามิ ตตะ กิ◦ เต สรฺ วํ เวตฺสิ หฺยทิ สฺถิตมฺ ||72
สฺรวาตฺมนฺสรฺ วภูเตศ สรฺ วสตฺตฺวสมุทฺภว |
สรฺ วภูโต ภวานฺเวตฺติ สรฺ วสตฺตวมโนรถมฺ ||73
โย เม มโนรโถ นาถ สผละ ส ตฺวยา กฺฤตะ |
ตปศฺจ ตปฺตํ สผลํ ยทฺทฺโฏ’สิ ชคตฺปเต ||74

ศฺรีภควานุวาจ
ตปสสฺตตฺผลํ ปฺราปฺตํ ยทฺทฺฏษฺ โฏ’หํ ตฺวยา ธฺรุว |
มทฺทรฺ ศนํ หิ วิผลํ รชปุตฺร น ชายเต ||75
วรํ วรย ตสฺมาตฺตวํ ยถาภิมตมาตฺมนะ |
สรฺ วํ สมฺปทฺยเต ปุ◦สํา มยิ ทฺฏษฺ ฏิปถํ คเต ||76
ธฺรุว อวาจ
ภควนฺภตู ภวฺเยศ สรฺ วสฺยาสเต ภวานฺ หฺยทิ |
กิมชฺญาตํ ตว พฺรหฺมนฺมนสา ยนฺมเยกฺษิตมฺ ||77
ตถาปิ ตุมฺยํ เทเวศ กถยิษฺยามิ ยนฺมยา |
ปฺราถฺรฺยเต ทุรฺวินีเนน หฺยทเยนาติทรุ ฺ ลภมฺ ||78
กิ◦ วา สรฺ วชคตฺสฺรษฺ ฏะ ปฺรสนฺเน ตฺวยิ ทุรฺลภมฺ |
ตฺวตฺปรฺ สาทผลํ ภุงฺกฺเต ไตฺรโลกฺยํ มฆวานปิ ||79

498

ไนตทฺราชาสนํ โยคฺยมชาตสฺย มโมทราตฺ |
อิติครฺ วาทโวจนฺมํา สปตฺนี มาตุรุจฺจไกะ ||80
อาธารภูตํ ชคตะ สรฺ เวษามุตฺตโมตฺตมมฺ |
ปฺรารฺ ถยามิ ปฺรโภ สฺถานํ ตฺวตฺปรฺ สาทาทโต’วฺยยมฺ ||81
ศฺรีภควานุวาจ
ยตฺตฺวยา ปฺราถฺรฺยเต สฺถานเมตตฺปรฺ าปฺสฺยติ ไว ภวานฺ |
ตฺวยา’หํ โตษิตะ ปูรฺวมนฺยชนฺมนิ พาลก ||82
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สมาตาปิ โตฺรศฺจ ศุศฺรูษุรฺนิชธรฺมานุปาลกะ ||83

ตฺวมาสีรฺพฺราหฺมณะ ปูรฺวํ มยฺเยกาคฺรมติะ สทา |
กาเลน คจฺฉตา มิตรํ ราชปุตฺรสฺตวาภวตฺ |

เยาวเน’ขิลโภคาฒโย ทรฺ ศนีโยชฺชฺชลากฺฤติะ ||84
ตตฺสงฺคาตฺตสฺย ตามฺฤทฺธิมวโลกฺยาติทรุ ฺ ลภามฺ |
ภเวยํ ราชปุโตฺร’หมิติ วาญฺ ฉา ตฺวยา กฺฤตา ||85
ตโต ยถาภิลษิตา ปฺราปฺตา เต ราชปุตฺรตา |
อุตฺตานปาทสฺย คฺฤเห ชาโต’สิ ธฺรุว ทุรฺลเภ ||86
อนฺเยษํ า ทุรฺลภํ สฺถานํ กุเล สฺวายมฺภวุ สฺย ยตฺ ||87
ตสฺไยตทปรํ พาล เยนาหํ ปริโตษิตะ |
มามาราธย นโร มุกฺตมิ วาปฺโนตฺยวิลมฺพิตามฺ ||88
มยฺยารฺ ปิตมานา พาล กิมุ สฺวรฺ คาทิกํ ปทมฺ ||89
ไตฺรโลกฺยาทธิเก สฺถาเน สรฺ วตาราคฺรหาศฺรยะ |
ภวิษฺยติ น สนฺเทโห มตฺปรฺ สาทาทฺภวานฺธฺรุว ||90
สูรฺยาตฺโสมาตฺตถา เภามาตฺโสมปุตฺราทฺพฺฤหสฺปเตะ |
สิตารฺ กตนยาทีนํา สรฺ วรฺ กฺษณํา ตถา ธฺรุว ||91
สปฺตรฺ ษีณามเศษาณํา เย จ ไวมานิกาะ สุราะ |
สรฺ เวษามุปริ สฺถานํ ตว ทตฺตํ มยา ธฺรุว || ||92
เกจิจฺจตุรฺยคุ ํ ยาวตฺเกจินฺมนฺวนฺตรํ สุราะ |
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ติษฺฐนฺติ ภวโต ทตฺตา มยา ไว กลฺปสํสฺถิตะิ ||93
สุนีตริ ปิ เต มาตา ติวทาสนฺนาตินิรฺมลา |
วิมาเน ตารกา ภูตฺวา ตาวตฺกาลํ นิวตฺสฺยติ ||94
เย จ ตวํา มานวาะ ปฺราตะ สายํ จ สุสมาหิตาะ |
กีรฺตฺตยิษฺยนฺติ เตษํา จ มหตฺปณ
ุ ฺยํ ภวิษฺยติ ||95
ศฺรีปราศร อุวาจ
เอวํ ปูรฺวํ ชคนฺนาถาทฺเทวเทวาชฺชนารฺ ทนาตฺ |
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สสฺวยํ ศุศฺรูษณาทฺธมฺรฺยานฺมาตาปิ โตฺรศฺจ ไว ตถา |

วรํ ปฺราปฺย ธฺรุวะ สฺถานมธยาสฺเต ส มหามเต ||96
ทฺวาทศากฺษรมาหาตฺมฺยาตฺตปสศฺจ ปฺรภาวตะ ||97
ตสฺยาภิมานมฺฤทฺธํ จ มหิมานํ นิรีกฺษย หิ |
เทวาสุราณามาจารฺ ยะ ศฺโลกมโตฺรศนา ชเคา ||98
อโห’สฺย ตปโส วีรฺยมโห’สฺย ตปสะ ผลมฺ |
ยเทนํ ปุรตะ กฺฤตฺวา ธฺรุวํ สปฺตรฺ ษยะ สฺถิตาะ ||99
ธฺรุวสฺย ชนนี เจยํ สุนีตริ ฺ นาม สูนฺฤตา |
อสฺยาศฺจ มหิมานํ กะ ศกฺโต วรฺ ณยิต◦ุ ภุวิ ||100
ไตฺรโลกฺยาศฺรยตํา ปฺราปฺตํ ปรํ สฺถานํ สฺถิรายติ |
สฺถานํ ปฺราปฺตา ปรํ ธฺฤตฺวา ยา กุกฺษิวิวเร ธฺรุวมฺ ||101
ยศฺไจตตฺกีรตฺตเยนฺนิตฺยํ ธฺรุวสฺยาโรหณํ ทิวิ |
สรฺ วปาปวินิรฺมกุ ฺตะ สฺวรฺ คโลเก มหียเต ||102
สฺถานภฺรํศํ น จาปฺโนติ ทิวิ วา ยทิ วา ภุวิ |
สรฺ วกลฺยาณสํยกุ ฺโต ทีรฺฆกาลํ ส ชีวติ ||103

อิติ ศฺรีวิษฺณุปรุ าเณ ปฺรถเมํ’เศ ทฺวาทโศ’ธฺยายะ ||12 ||
ศฺรีปราศร อุวาจ
ธฺรุวาจฺฉิษฺฏิ◦ จ ภวฺยํ จ ภวฺยาจฺฉมฺภวุ ฺรฺยชายต|
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ศิษฺเฏราธตฺต สุจฺฉายา ปญฺ จปุตฺรานกลฺมาษานฺ||1
ริป◦ุ ริปญ
ุ ฺชยํ วิปรฺ ํ วฺฤกลํ วฺฤกเตชสมฺ|
ริโปราธตฺต พฺฤหตี จากฺษุษํ สรฺ วเตชสมฺ||2
อชีชนตฺปษุ ฺ กริณฺยํา วารุณํา จากฺษุโษ มนุมฺ|
ปฺรชาปเตราตฺมชายํา วีรณสฺย มหาตฺมนะ||3
มโนรชายนฺต ทศ นฑฺวลายํา มเหาชสะ|
กนฺยายํา ตปตํา เศฺรษฺ ฐ ไวราชสฺย ปฺรชาปเตะ||4
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สอคฺนิษฺโฏโม’ติราตฺรศฺจ สุทฺยมุ ฺนศฺเจติ เต นว|
กุรุะ ปุรุะ ศตทฺยมุ ฺนสฺตปสฺวี สตฺยวาณฺธุจิะ|
อภิมนฺยศุ ฺจ ทศโม นฑฺวลายํา มเหาชสะ||5

กุโรรชนยตฺปตุ ฺรานฺ ษฑาคฺเนยี มหาปฺรภานฺ|
องฺคํ สุมนสํ ขฺยาติ◦ กฺรตุมงฺครสํ ศิพิมฺ||6
องฺคาตฺสนุ ีถาปตฺยํ ไว เวนเมกมชายต|
ปฺรชารฺ ถมฺฤษยสฺตสฺย มมนฺถรุ ฺ ทกฺษิณํ กรมฺ||7
เวนสฺย ปาเณา มถเต สมฺพภูว มหามุเน|
ไวนฺโย นาม มหีปาโล ยะ ปฤถุะ ปริกีรฺตฺตติ ะ||8
เยน ทุคฺธา มหี ปูรฺวํ ปรฺ ชานํา หิตการณาตฺ||9
ศฺรีไมเตฺรย อุวาจ
กิมรฺ ถ มถิตะ ปาณิรฺเวนสฺย ปรมรฺ ษิภิะ|
ยตฺร ชชฺเญ มหาวีรฺยะ ส ปฺฤถุรฺมนุ ิสตฺตม||10
ศฺรีปราศร อุวาจ
สุนีถา นาม ยา กนฺยา มฺฤตฺโยะ ปฺรถมโต’ภวตฺ|
องฺคสฺย ภารฺ ยา สา ทตฺตา ตสฺยํา เวโน วฺยชายต||11
ส มาตามหโทเษณ เตน มฺฤตฺโยะ สุตาตฺมชะ|
นิสรฺ คาเทษ ไมเตฺรย ทุษฺฏ เอว วฺยชายต||12
อภิษิกฺโต ยทา ราชฺเย ส เวนะ ปรมรฺ ษิภิะ|
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โฆษยามาส ส ตทา ปฺฤถิวฺยํา ปฺฤถิวีปติะ||13
น ยษฺ ฏวฺยํ น ทาตวฺยํ น โหตวฺยํ กถญฺจน|
โภกฺตา ยชฺญสฺย กสฺตฺวนฺโย หฺยหํ ยชฺญปติะ ปฺรภุะ||14
ตตสฺตมฺฤษยะ ปูรฺวํ สมฺปชู ฺย ปฺฤถิวีปติมฺ|
อูจะุ สามกลํ วากฺยํ ไมเตฺรย สมุปสฺถิตาะ||15
ฤษย อูจะ
โภ โภ ราชนฺ ศฺฤณุษฺว ตฺวํ ยทฺวทาม มหีปเต|
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สทีรฺฆสเตฺรณ เทเวศํ สรฺวยชฺเญศฺวรํ หริมฺ|

ราชฺเทโหปการาย ปฺรชานํา จ หิตํ ปรมฺ||16
ปูชยิษฺยาม ภทฺรํ เต ตสฺยําศสฺเต ภวิษฺยติ||17
ยชฺเญน ยชฺญปุรุโษ วิษฺณะุ สมฺปรฺ ี ณิโต นฺฤป|
อสฺมาภิรฺภวตะ กามานฺสริวาเนว ปฺรทาสฺยติ||18
ยชฺไญรฺ ยชฺเญศฺวโร เยษํา ราษฺ ฏเร สมฺปชู ฺยเต หริะ|
เตษํา สรฺ เวปฺสิตาวาปฺติ◦ ททาติ นฺฤป ภูภฺฤตามฺ||19

เวน อุวาจ
มตฺตะ โก’ภฺยธิโก’นฺโย’สฺติ กศฺจาราธฺโย มมาประ|
โก’ยํ หริริติ ขฺยาโต โย โว ยชฺเญศฺวโร มตะ||20
พฺรหฺมา ชนารฺ ทนะ ศมฺภรุ ินฺโทฺร วายุรฺยโม รวิะ|
หุตภุคฺวรุโณ ธาตา ปูษา ภูมิรฺนิศากระ||21
เอเต จานฺเย จ เย เทวาะ ศาปานุคฺรหการิ ณะ|
นฺฤปสฺไยเต ศรี รสฺถาะ สรฺ วเทวมโย นฺฤปะ||22
เอวํ ชฺยาตฺวา มยาชฺญปฺตํ ยทฺยาถา กฺริยตํา ตถา|
น ทาตวฺยํ น ยษฺ ฏวฺยํ น โหตวฺยํ จ โภ ทฺวิชาะ||23
ภรฺ ตฺฤศุศฺรูษณํ ธรฺ โม ยถา สฺรฺรีณํา ปโร มตะ|
มมาชฺญาปะลนํ ธรฺ โม ภวตํา จ ตถา ทฺวิชาะ||24
ฤษย อุจะุ
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เทหยานุชญํา มหาราช มา ธรโม ยาตุ สงฺกฺษนฺยมฺ|
หวิษํา ปริณาโม’ยํ ยเทตทขิลํ ชคตฺ||25
ศรี ปราศร อุวาจ
อิติ วิชญาปยมาโน’ปิ ส เวนะ ปรมรฺ ษิภิะ|
ยทา ททาติ นานุชญํา โปฺรกฺตะ ปุนะ ปุนะ||26
ตตสฺเต มุนยะ สรฺ เว โกปามรฺ ษสมนฺวิตาะ|
หนฺยตํา หนฺยตํา ปาป อิตฺยจู สุ ฺเต ปรสฺปรมฺ||27
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สวินินฺทตฺยธมาจาโร น ส โยคฺโย ภุวะ ปติะ||28
โย ยชฺญปุรุษํ วิษฺณมุ นาทินิธนํ ปฺรภุมฺ|

อิตฺยกุ ฺตฺวา มนฺตฺรปูไตสฺไตะ กุไศรฺ มนุ ิคณา นฤปมฺ|
นิชฆฺนรุ ฺ นิหตํ ปูรฺวํ ภควนฺนินฺทนาทินา||29
ตตศฺจ มุนโย เรณุ◦ ททฤศุะ สรฺ วโต ทฺวิช|
กิเมตทิติ จาสนฺนานฺปปฺรจฺฉสุ ฺเต ชนําสฺตทา||30

อาขฺยาตํ จ ชไนสฺเตษํา โจรี ภไู ตรราชเก|
ราษฺ เฏฺร ตุ โลไกรารพฺธํ ปรสฺวาทานมาตุไระ||31
เตษามุทีรฺณเวคานํา โจราณํา มุนิสตฺตมาะ|
สุมหานฺ ทฤศฺยเต เรณุะ ปรวิตฺตาปหาริณามฺ||32
ตตะ สมฺมนฺตฺรฺย เต สรฺ เว มุนยสฺตสฺย ภูภฤตะ|
มมนฺถรุ ูรุ◦ ปุตฺรารฺ ถมนปตฺยสฺย ยตฺนตะ||33
มถฺยมานาตฺสมุตฺตสฺเถา ตสฺโยโระ ปุรุษะ กิละ|
ทคฺธสฺถณ
ู าปฺรตีกาศะ ขรฺ วฺวาฏาสฺโย’ติหฺนสฺวกะ||34
กิ◦ กโรมีติ ตานฺสรฺ วานฺส วิปรฺ านาห จาตุระ|
นิษีเทติ ตมูจสุ ฺเต นิษาทสฺเตน โส’ภวตฺ||35
ตตสฺตตฺสมฺภวา ชาตา วินฺธฺยเศาลนิวาสินะ|
นิษาทา มุนิศารฺ ทลู ปาปกรฺ โมปลกฺษณาะ||36
เตน ทวาเรณ ตตฺปาปํ นิษฺกฺรานฺตํ ตสฺย ภูปเตะ|
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นิษาทาสฺเต ตโต ชาตา เวนกลฺมษนาศนาะ||37
ตสฺไยว ทกฺษิณํ หสฺตํ มมนฺถสุ ฺเต ตโต ทฺวิชาะ||38
มถฺยมาเน จ ตตฺราภูตฺปฤถุรฺไวนฺยะ ปฺรตาปวานฺ|
ทีปยฺ มานะ สฺววปุษา สากฺษาทคฺนิริว ชวลนฺ||39
อาทฺยมาชควํ นาม ขาตฺปปาต ตโต ธนุะ|
ศราศฺจ ทิวฺยา นภสะ กวจํ จ ปปาต ห||40
ตสฺมินฺ ชาเต ตุ ภูตานิ สมฺปรฺ หฺยษฺ ฏานิ สรฺ วศะ|41
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สปุนฺนามฺโน นรกาตฺ ตฺราตะ สุเตน สุมหาตฺมนา||42
สตฺปเุ ตฺรไณว ชาเตน เวโน’ปิ ตฺริทิวํ ยเยา|

ตํ สมุทฺราศฺจ นทฺยศฺจ รตฺนานฺยาทาย สรฺ วศะ|
โตยานิ จาภิเษการฺ ถ สรฺ วาณฺเยโวปตสฺถิเร||43
ปิ ตามหศฺจ ภควานฺเทไวรางฺคริ ไสะ สห|
สฺถาวราณิ จ ภูตานิ ชงฺคมานิ จ สรฺ วศะ|
สมาคมฺย ตทา ไวนฺยมภฺยสิญฺจนฺนราธิปมฺ||44

หสฺเต ตุ ทกฺษิเณ จกฺรํ ทฺฤษฺ ฏฺวา ตสฺย ปิ ตามหะ|
วิษฺโณรํ ศํ ปฺฤถุ◦ มตฺวา ปริ โตษํ ปรํ ยเยา||45
วิษฺณจุ กฺรํ กเร จิหฺนํ สรฺ เวษํ า จกฺรวรฺ ตนิ ามฺ |
ภวตฺยวฺยาหโต ยสฺย ปฺรภาวสฺตฺริทเศารปิ ||46
มหตา ราชราชเยน ปฺฤถุรฺไวนฺยะ ปฺรตาปวานฺ|
โส’ภิษิกฺโต มหาเตชา วิธิวทฺธรฺ มโกวิไทะ||47
ปิ ตฺรา’ปรญฺชิตาสฺตสฺย ปฺรชาสฺเตนานุรญฺชิตาะ|
อนุราคาตฺตตสฺตสฺย นาม ราเชตฺยชายต||48
อาปสฺตสฺตมฺภิเร จาสฺย สมุทฺรมภิยาสฺยตะ|
ปรฺ วตาศฺจ ททุรฺมารฺ คํ ธฺวชภงฺคศฺจ นาภวตฺ||49
อกฺฤษฺ ฏปจฺยา ปฺฤถิวี สิทฺธยนฺตฺยนฺนานิ จินฺตยา|
สรฺ วกามทุฆา คาวะ ปุฏเก ปุฏเก มธุ||50
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ตสฺย ไว ชาตมาตฺรสฺย ยชฺเญ ไปตามเห ศุเภ|
สูตะ สูตฺยํา สมุตฺปนฺนะ เสาตฺเย’หนิ มหามติะ||51
ตสฺมินฺเนว มหายชฺเญ ชชฺเญ ปฺราชฺโญ’ถ มาคธะ|
โปฺรกฺเตา ตทา มุนิวไรสฺตาวุเภา สูตมาคเธา||52
สตูยตาเมษ นฺฤปติะ ปฺฤถุรฺไวนฺยะ ปฺรตาปวานฺ |
กรฺ ไมตทนุรูปํ วํา ปาตฺรํ สฺโตตฺรสฺย จาปรมฺ||53
ตตสฺตาวูจตุรฺวิปรฺ านฺสรฺ วาเนว กฺฤตาญฺชลี|
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สคุณา น จาสฺย ชฺญายนฺเต น จาสฺย ปฺรถิตํ ยศะ|
อทฺย ชาตสฺย โน กรฺ ม ชฺญายเต’สย มหีปเตะ||54

สฺโตตฺรํ กิมาศฺรยํ ตฺวสฺย การฺ ยมสฺมาภิรุจฺยตามฺ||55

ฤษย อุจะุ
กริษฺยตฺเยษ ยตฺกรฺ ม จกฺรวรฺ ตี มหาพละ|
คุณา ภวิษฺยา เย จาสฺย ไตรยํ สฺตยู ตํา นฺฤปะ||56
ศรี ปราศร อุวาจ
ตตะ ส นฤปติสฺโตษํ ตจฺฉฺรุตฺวา ปรมํ ยเยา|
สทฺคไุ ณะ ศฺลาธฺยตาเมติ ตสฺมาลฺลภฺยา คุณา มม||57
ตสฺมาทฺยททฺย สฺโตเตฺรณ คุณนิรฺวรฺ ณนํ ตฺวิเมา|
กริษฺเยเต กริษฺยามิ ตเทวาหํ สมาหิตะ||58
ยทิเมา วรฺ ชนียํ จ กิญฺจิทตฺร วทิษฺยตะ|
ตทหํ วรฺ ชยิษฺยามีตฺเยวํ จเกฺร มติ◦ นฺฤปะ||59
อถ เตา จกฺรตุะ สฺโตตฺรํ ปฺฤโถรฺ ไวนฺยสฺย ธีมตะ|
ภวิษฺไยะ กรฺ มภิะ สมฺยกฺสสุ ฺวเรา สูตมาคเธา||60
สตฺยวาคฺทานฺศีโล’ยํ สตฺยสนฺโธ นเรศฺวระ|
หฺรีมานฺไมตฺระ กฺษมาศีโล วิกฺรานฺโต ทุษฺฏศาสนะ||61
ธรฺ มชฺญศฺจ กฺฤตชฺญศฺจ ทยาวานฺ ปฺริยภาษกะ|
มานฺยานฺมานยิตา ยชฺวา พฺรหมณฺยะ สาธุสมฺมตะ||62
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สมะ ศเตฺรา จ มิเตฺร จ วฺยวหารสฺถิเตา นฺฤปะ||63
สูเตโนกฺตานฺ คุณานิตฺถํ ส ตทา มาคเธน จ|
จการ หฺยทิ ตาทฺฤกฺ จ กรฺ มณา กฺฤตวานเสา||64
ตตสฺตุ ปฺฤถิวีปาละ ปาลยนฺปฤฺ ถิวีมิมามฺ|
อิยาช วิวิไธรฺ ยชฺไยรฺ มหทฺภิรฺภรู ิทกฺษิไณะ||65
ตํ ปฺรชาะ ปฺฤถิวีนาถมุปตสฺถะุ กฺษุธารฺ ทิตาะ|
โอษธีษุ ปฺรณษฺ ฏาสุ ตสฺมินฺกาเล หฺยราชเก|
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ปฺรชา อุสจะุ

ตมูจสุ ฺเต นตาะ ปฺฤษฺ ฏาสฺตตฺราคมนกาคฺณมฺ||66
อราชเก นฺฤปเศฺรษฺ ฏ ธริ ตฺยา สกเลาษฺ ธีะ|
คฺรสฺตาสฺตตะ กฺษยํ ยานฺติ ปฺรชาะ สรฺ วาะ ปฺรเชศฺวร||67
ตฺวนฺโน วฺฤตฺตปิ รฺ โท ธาตฺรา ปฺรชาปาโล นิรูปิตะ|
เทหิ นะ กฺษุตฺปรี ตานํา ปฺรชานํา ชีวเนาษธีะ||68

ศฺรีปราศร อุวาจ
ตตสฺตุ นฺฤติรฺทิวฺยมาทายาชควํ ธนุะ|
ศรํ าศฺจ ทิวฺยานฺกปุ ิ ตะ โสนฺวธาวทฺวสุนฺธรามฺ||69
ตโต นนาศ ตฺวริ ตา เคารฺ ภูตฺวา จ วสุนฺธรา|
สา โลกานฺพฺรหฺมโลกาทีนฺสนฺตฺราสาทคมนฺมหี||70
ยตฺร ยตฺร ยเยา เทวี สา ตทา ภูตธาริณี|
ตตฺร ตตฺร ตุ สา ไวนฺยํ ททฺฤเศ’ภฺยทุ ฺยตายุธมฺ||71
ตตสฺตํ ปฺราห วสุธา ปฺฤถุ◦ ปฺฤถุปรากฺรมมฺ|
ปฺรเวปมานา ตทฺพาณปริ ตฺราณปรายณา||72
ปฺฤถิวยุวาจ
สฺตฺรีวเธ ตฺวํ มหาปาปํ กิ◦ นเรนฺทรฺ น ปศฺยสิ|
เยน มํา หนฺตมุ ตฺยรฺ ถํ ปฺรกโรษิ นฺฤโปทฺยมมฺ ||73
ปฺฤถุรุวาจ
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เอกสฺมินฺ ยตฺร นิธนํ ปฺราปิ เต ทุษฺฎการิณิ|
พหูนํา ภวติ กฺเษมํ ตสฺย ปุณฺยปฺรโท วธะ||74
ปฺฤถิวฺยวุ าจ
ปฺรชานามุปการาย ยทิ มํา ตวํ หนิษฺยสิ|
อาธาระ กะ ปฺรชานํา เต นฺฤปเศฺรษฺ ฐฺ ภวิษฺยติ||75
ปฺฤถุรุวาจ
ตวํ หตฺวา วสุเธ พาไณรฺ มจฺฉสนปรางฺมขุ ีมฺ|
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ส อุวาจ
ศฺรีปราศร

อาตฺมโยคพเลเนมา ธารยิษฺยามฺยหํ ปฺรชาะ||76
ตตะ ปฺรณมฺย วสุธา ตํ ภูยะ ปฺราห ปารฺ ถิวมฺ|
ปฺรเวปิ ตางฺคี ปรมํ สาธฺวสํ สมุปาคตา||77

ปฺฤถีวฺยวุ าจ
อุปายตะ สมารพฺธาะ สรฺ เว สิทฺธยนฺตฺยปุ กฺรมาะ|
ตสฺมาทฺวทามฺยปุ ายํ เต ตํ กุรุษฺว ยทีจฺฉสิ||78
สมสฺตา ยา มยา ชีรณา นรนาถ มเหาปฺธีะ|
ยทีจฺฉสิ ปฺรทาสฺยามิ ตาะ กฺษีรปริณามินีะ||79
ตสฺมาตฺปรฺ ชาหิตารฺ ถาย มม ธรฺ มมฺฤตํา วร|
ตํ ตุ วตฺสํ กุรุษฺว ตฺวํ กฺษเรยํ เยน วตฺสลา||80
สมํา จ กุรุ สรฺ วตฺร เยน กฺษีรํ สมนฺตตะ|
วเราษธีพีชภูตํ พีชํ สรฺ วตฺร ภาวเย||81
ศฺรีปราศร อุวาจ
ตต อุตสารยามาส ไศลานฺ ศตสหสฺรศะ|
ธนุษฺโกฏฺยา ตทา ไวนฺยสฺเตน ไศลา วิวรฺ ทฺธิตาะ||82
น หิ ปูรฺววิสรฺ เค ไว วิษเม ปฺฤถิวีตเล|
ปฺรวิภาคะ ปุราณํา วา คฺรามาณํา วา ปุรา’ภวตฺ||83
น สสฺยานิ น โครกฺษยํ น กฺฤษิรฺน วณิกฺปถะ|
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ไวนฺยาตฺปรฺ ภฺฤติ ไมเตฺรย สฺรวสฺไยตสฺย สมฺภวะ||84
ยตฺร ยตฺร สมํ ตฺวสฺยา ภูเมราสีทฺทฺวิโชตฺตม|
ตตฺร ตตฺร ปฺรชาะ สรฺ วา นิวาสํ สมโรจยนฺ||85
อาหาระ ผลภูลานิ ปฺรชานามภวตฺตทา|
กฺฤจฺฉฺเรณ มหตา โส’ปิ ปฺรณาษฺ ฏาสฺโวษฺ ธีษุ ไว||86
ส กลฺปยิตฺวา วตฺสํ ตุ มนุ◦ สฺวายมฺภวุ ํ ปฺรภุมฺ|
สฺวปาเณา ปฺฤถิวีนาโถ ทุโทห ปฺฤถิวี◦ ปฺฤถุะ|
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สเตนานฺเนน ปฺรชาสฺตาต วรฺตนฺเตทฺยาปิ นิตฺยศะ||88
สสฺยชาตานิ สรฺ วาณิ ปฺรชานํา หิตกามฺยยา||87

ปฺราณปฺรทาตา ส ปฺฤถุรฺยสฺมาทฺภเู มรภูตฺปิตา|
ตตสฺตุ ปฺฤถิวีสํชฺญามวาปาขิลธาริณี||89
ตตศฺจ เทไวรฺ มนุ ิภิรฺไทตฺไย รกฺโษภิรทฺริภิะ|
คนฺธรฺ ไวรุรไครฺ ยกฺไษะ ปิ ตฺฤภิสฺตรุภิสฺตถา||90
ตตฺตตฺปาตฺรมุปาทาย ตตฺตทฺทคุ ฺธํ มุเน ปยะ|

วตฺสโทคฺธฺฤวิเศษาศฺจ เตษํา ตทฺโยนโย’ภวนฺ||91
ไสษา ธาตฺรี วิธาตฺรี จ ธาริ ณี โปษณี ตถา|
สรฺ วสฺย ตุ ตตะ ปฺฤถฺวี วิษฺณปุ าทตโลทฺภวา||92
เอวํ ปฺรภาวสฺส ปฺฤถุะ ปุโตฺร เวนสฺย วีรฺยวานฺ|
ชชฺเญ มหีปติะ ปูรฺโว ราชาภูชฺชนรญฺจนาตฺ||94
ย อิทํ ชนฺม ไวนฺยสฺย ปฺฤโถะ สํกีรฺตฺตเยนฺนระ|
น ตสฺย ทุษฺกฺฤตํ กิญฺจิตฺผลทายิ ปฺรชายเต||95
ทุสฺสฺวปฺโนปศมํ นฺฦๅณํา ศฺฤณฺวตาเมตทุตฺตมมฺ|
ปฺฤโถรฺ ชนฺม ปฺรภาวศฺจ กโรติ สตตํ นฺฤณามฺ||96
อิติ ศฺรีวิษฺณุปรุ าเณ ปรถเมํ’เศ ตฺรโยทโศ’ธฺยายะ|| 13||
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ศฺรีปราศร อุวาจ
ปฺฤโถะ ปุเตฺรา ตุ ธรฺ มชฺเญา ชชฺญาเต’นตรฺ ทฺธิวาทิเนา|
ศิขณฺฑินี หวิรฺธานมนฺตรฺ ธานาทฺวฺยชายต||1
หวิรฺธานาตฺ ษฑาคฺเนยี ธีษฺณา’จนยตฺสตุ านฺ|
ปฺราจีนพรฺ หิษํ ศุกฺรํ คยํ กฺฤษฺ ณํ วฺฤชาชิเนา||2
ปฺราจีนพรฺ หิรฺภควานฺมหานาสีตฺปรฺ ชาปติะ|
หวิรฺธานานฺมหาภาค เยน สํวรฺ ธีตาะ ปฺรชาะ||3

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
สปฺราจีนพรฺหิรภวตฺขฺยาโต ภุวิ มหาพละ||4

ปฺราจีนาคฺนาะ กุศาสฺตสฺย ปฺฤถิวฺยํา วิศฺรุตา มุเน|
สมุทฺรตนยายํา ตุ กฺฤตทาโร มหีปติะ|

มหตสฺตปสะ ปาเร สวรฺ ณายํา มหามเต||5
สวรฺ ณาธตฺต สามุทฺรี ทศ ปฺราจีนพรฺ หิษะ|
สรฺ เว ปฺรเจตโส นาม ธนุรฺเวทสฺย ปารคาะ||6
อปฺฤถคฺธรฺ มจรณาสฺเต’ตปฺยนฺต มหตฺตปะ|
ทศวรฺ ษสหสฺราณิ สมุทฺรสลิเลศยาะ||7
ศฺรีไมเตฺรย อุวาจ
ยทรฺ ถํ เต มหาตฺมานสฺตปสฺเตปุรฺมหามุเน|
ปฺรเจตสะ สมุทฺรามฺภสฺเยตทาขฺยาตุมรฺ หสิ||8
ศฺรีปราศร อุวาจ
ปิ ตฺรา ปฺรเจตสะ โปฺรกฺตาะ ปฺรชารฺ ถมมิตาตฺมนา|
ปฺรชาปตินิยกุ ฺเตน พหุมานปุรสฺสรมฺ||9
ปฺราจีนพรฺ หิรุวาจ
พฺรหมณา เทวเทเวน สมาทิษฺโฏ’สฺมฺยหํ สุตาะ|
ปฺรชาะ สํวรฺ ทธนียาสฺเต มยา โจกฺตํ ตเถติ ตตฺ||10
ตนฺมม ปฺรีตเย ปุตฺราะ ปฺรชาวฺฤทฺธิมตนฺทฺริตาะ|
กุรุธฺวํ มานนียา วะ สมฺยคาชฺญา ปฺรชาปเตะ||11
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ศฺรีปราศร อุวาจ
ตตสฺเต ตตฺปิตะ ศฺรุตฺวา วจนํ นฺฤปนนฺทนาะ|
ตเถตฺยกุ ฺตฺวา จ ตํ ภูยะ ปปฺรจฺฉะุ ปิ ตรํ มุเน||12
ปฺรเจตส อูจะุ
เยน ตาต ปฺรชาวฺฤทฺเถา สมรฺ ถาะ กรฺ มณา วยมฺ|
ภเวม ตตฺ สมสฺตํ นะ กรฺ ม วฺยาขฺยาตุมรฺ หสิ||13
ปิ โตวาจ
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สสเมติ นานฺยถา มรฺตฺยะ กิมนฺยตฺกถยามิ วะ||14
อาราธฺย วรทํ วิษฺณมุ ิษฺฏปฺราปฺตมิ สํศยมฺ|

ตสมาตฺปรฺ ชาวิวฤทฺธยรฺ ถํ สรฺ วภูตปฺรภุ หริมฺ|
อาราธยต โควินฺทํ ยาดิ สิทฺธิมภีปสฺ ถ||15
ธรฺ มมรฺ ถํ จ กามํ จ โมกฺษํ จานฺวิจฺฉตํา สทา|
อาราธนีโย ภควานนาทิปรุ ุโษตฺตม||16
ยสฺมินฺนาราธิเต สรฺ คํ จการาเทา ปฺรชาปติะ|
ตมาราธฺยาจฺยตุ ํ วฺฤทฺธิะ ปฺรชานํา โว ภวิษฺยติ||17
ศฺรีปราศร อุวาจ
อิตฺเยวมุกฺตาสฺเต ปิ ตฺรา ปุตฺราะ ปฺรเจตโส ทศ|
มคฺนาะ ปโยธิสลิเล ตปสฺเตปุะ สมาหิตาะ||18
ทศวรฺ ษสหสฺราณิ นฺยสฺตจิตา ชคตฺปเตา|
นารายเณ มุนิศฺเรษฺ ฐ สรฺ วโลกปรายเณ||19
ตไตฺรวาวสฺถิตา เทวเมกาคฺรมนโส หริมฺ|
ตุษฺฏวุุ รฺยสฺสฺตตุ ะ กามานฺ สโตตุริษฺฏานฺปรฺ ยจฺฉติ||20
ศฺรีไมเตฺรย อุวาจ
สฺตวํ ปฺรเจตโส วิษฺโณะ สมุทฺรามฺภสิ สํสฺถิตาะ|
จกฺรุสฺตนฺเม มุนิเศฺรษฺ ฐ สุปณ
ุ ฺยํ วกฺตมุ รฺ หสิ||21
ศฺฤณุ ไมเตฺรย โควินฺทํ ยถาปูรฺวํ ปฺรเจตสะ|
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ตุษฺฏวุุ สฺตนฺมยีภตู าะ สมุทฺรสลิเลศยาะ||22
ปฺรเจตส อูจะุ
นตาะ สฺม สรฺ ววจสํา ปฺรติษฺฐา ยตฺร ศาศฺวตี|
ตมาทฺยนฺตมเศษสฺย ชคตะ ปรมํ ปฺรภุมฺ||23
ชฺโยติราทฺยมเนาปมฺยมณฺวนนฺตมปารวตฺ|
โยนิภตู มเศษสฺย สฺถาวรสฺย จรสฺย จ||24
ยสฺยาหะ ปฺรถมํ รูปมรูปสฺย ตถา นิศา|
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สภุชฺยเต’นุทินํ เทไวะ ปิ ตฺฤภิศฺจ สุธาตฺมกะ|

สนฺธฺยา จ ปรเมศสฺย ตสฺไม กาลาตฺมเน นมะ||25
ชีวภูตะ สมสฺตสฺย ตสฺไม โสมาตฺมเน นมะ||26
ยสฺตมําสฺยตฺติ ตีวฺราตฺมา ปฺรภาภิรฺภาสยนฺนภะ|
ธรฺ มศีตามฺภสํา โยนิสฺตสฺไม สูรฺยาตฺมเน นมะ||27
กาฐิ นฺยวานฺ โย พิภรฺ ตฺติ ชคเทตทเศษตะ|
ศพฺทาทิสํศฺรโย วฺยาปี ตสฺไม ภูมฺยาตฺมเน นมะ||28
ยทฺโยนิภูตํ ชคโต พีชํ ยตฺสรฺ วเทหินามฺ|
ตตฺโตยรูปมีศสฺย นมาโม หริ เมธสะ||29
โย มุขํ สรฺ วเทวานํา หวฺยภุกฺกวฺยภุกฺ ตถา|
ปิ ตฺฦณํา จ นมสฺตสฺไม วิษฺณเว ปาวกาตฺมเน||30
ปญฺจธาวสฺถิโต เทเห ยศฺเจษฺ ฏํา กุรุเต’นิศมฺ|
อากาศโยนิรฺภควําสฺตสฺไม วายฺวาตฺมเน นมะ||31
อวกาศมเศษาณํา ภูตานํา ยะ ปฺรยจฺฉติ|
อนนฺตภูรฺตมิ าญฺฉทุ ธสฺตสไม วฺโยมาตฺมเน นมะ||32
สมสฺเตนทฺริยสรฺ คสฺย ยะ สทา สฺถานมุตฺตมมฺ|
ตสฺไม ศพฺทาทิรูปาย นมะ กฺฤษฺ ณาย เวธเส||33
คฺฤหฺณาติ วิษยานฺนิตฺยมินฺทฺริยาตฺมา กฺษรากฺษระ|
ยสฺตสฺไม ชญานภูลาย นตาะ สฺม หริเมธเส||34
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คฺฤหีตานินฺทฺริไยรรฺ ถานาตฺมเน ยะ ปฺรยจฺฉติ|
อนฺตะกรณรูปาย ตสฺไม วิศฺวาตฺมเน นมะ||35
ยสฺมินฺนมนฺเต สกลํ วิศวํ ยสฺมาตฺตโถทฺคตมฺ|
ลยสฺถานํ จ ยสฺตสฺไม นมะ ปฺรกฺฤติธรฺ มิเณ||36
ศุทฺธะ สํลฺลกฺษฺยเต ภฺรานฺตฺยา คุณวานิว โย’คุณะ|
ตมาตฺมารูปิณํ เทวํ นตาะ สฺม ปุรุโษตฺตมมฺ||37
อวิการมชํ ศุทฺธํ นิรฺคณ
ุ ํ ยนฺนิรญฺชนมฺ|
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สอทีรฺฆหรฺสฺวมสฺถลู มนณฺวศฺยามโลหิตมฺ|

นตาะ สฺม ตตฺปรํ พฺรหม วิษฺโณรฺ ยตฺปรมํ ปทมฺ||38
อสฺเนหจฺฉายมตนุมสกฺตมศรี ริณมฺ||39
อนากาศมสํสฺปรฺ ศมคนฺธมรสํ จ ยตฺ|
อจกฺศโุ กฺรตฺรมจลมวากฺปาณิมมานสมฺ||40
อนามโคตฺรมสุขมเตชสฺกมเหตุกมฺ|
อภยํ ภฺรานฺตริ หิตมนิทฺรมชรามรมฺ||41
อรโช’ศพฺทมมฺฤตมปฺลตุ ํ ยทสํวฺฤตฺตมฺ|
ปูรฺวาปเร น ไว ยสฺมิสฺตทฺวิษฺโณะ ปรมํ ปทมฺ||42
ปรเมศตฺวคุณวตฺสรฺ วภูตมสํศฺรยมฺ|
นตาะ สฺม ตปฺปทํ วิษฺโณรฺ ชิหฺวาทฺฤคฺโภจรํ น ยตฺ||43

ศฺรีปราศร อุวาจ
เอวํ ปฺรเจตโส วิษฺณุ สฺตวุ นฺตสฺตตฺสมาธยะ|
ทศวรฺ ษสหสฺรณิ ตปศฺเจรุรฺมหารฺ ณเว||44
ตตะ ปฺรสนฺโน ภควําสฺเตษามนฺตรฺ ชเล หริะ|
ทเทา ทรฺ ศนมุนฺนิทฺรนีโลตฺปลทลจฺฉวิะ||45
ปตตฺตฺริราชมารูฒมวโลกฺย ปฺรเจตสะ|
ปฺรณิเปตุะ ศิโรภิสฺตํ ภกฺตภิ าราวนามิไตะ||46
ตตสฺตานาหะ ภควานฺทฺริยตามีปสฺ ิโต วระ|
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ปฺรสาทสุมโุ ข’หํ โว วรทะ สมุปสฺถิตะ||47
ตตสฺตมูจรุ ฺ วรทํ ปฺรณิปตฺย ปฺรเจตสะ|
ยถา ปิ ตฺรา สมาทิษฺฏํ ปฺรชานํา วฺฤทฺธิการณมฺ||48
ส จาปิ เทวสฺตํ ทตฺตฺวา ยถาภิลษิตํ วรมฺ|
อนฺตรฺ ธานํ ชคามาศุ เต จ นิศฺจกฺรมุรฺชลาตฺ||49
อิติ ศฺรีวิษฺณุปรุ าเณ ปฺรถเม’เศ จตุรฺทโศ’ธฺยายะ ||14 ||
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สตปศฺจรตฺสุ ปฺฤถิวี˚ ปฺรเจตะสุ มหีพหุ าะ |

ศฺรีปราศร อุวาจ

อรกษฺ ยมาณามาววฺรุรฺพภูวาถ ปฺรชากฺษยะ || 1
นาศกนฺมรุโต วาตุํ วฺฤตํ ขมภวทฺทฺรุไมะ |
ทศวรฺ ษสหสฺราณิ น เศกุศฺเจษฺ ฎิตํุ ปรฺ ชาะ || 2
ตานฺทฺฤษฺ ฎฺวา ชลนิษฺกฺรานฺตาะ สรฺ เว กฺรุทฺธาะ ปฺระเจตสะ |
มุเขโภฺย วายุมคฺนํิ จ เต’สฺฤชนฺ ชาตมนยวะ || 3
อุนฺมลู านถ ตานฺวฺฤกฺษานฺกฺฤตฺวา วายุรโศษยตฺ |
ตานคฺนิรทหทฺโฆรสฺตตฺราภูทฺทฺรุมสงฺกฺษยะ|| 4
ทฺรุมกฺษยมโถ ทฺฤษฺ ฎฺวา กิญฺจิจฺฉิเษฺ ฎษุ ศาขิษุ |
อุปคมฺยาพฺรวีเทตาตฺราชา โสมะ ปรชาปตีนฺ || 5
โกปํ ยจฺฉต ราชานะ ศฺฤณุธฺวํ จ วโจ มม |
สนฺธานํ วะ กริ ษฺยามิ สห กฺษิตริ ุไหรหมฺ || 6
รตฺนภูตา จ กนฺเยยํ วารฺ เกฺษยี วรวรฺ ณินี |
ภวิษฺยชฺชานตา ปูรฺวํ มยา โคภิรฺวิวรฺ ทธิตา || 7
มาริษา นาม นาไมฺนษา วฺฤกฺษาณามิติ นิรฺมิตา |
ภารฺ ยา โว’สฺตุ มหาภาคา ธฺรุวํ วํศวิวรฺ ทธินี || 8
ยุษฺมากํ เตชโส’รฺ เทฺธน มม จารฺ เทฺธน เตชสะ |
อสฺยามุตฺปตฺสฺยเต วิทฺวานฺทโกฺษ นาม ปฺรชาปติะ || 9
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มม จําเศน สํยกุ ฺโตฺร ยุษฺมตฺเตโชมเยน ไว |
เตชสาคฺนิสโม ภูยะ ปฺรชาะ สํวรฺ ทฺธยิษฺยติ || 10
กณฺฑรุ ฺ นาม มุนิะ ปูรฺวมาสีเทฺวทวิทํา วระ |
สุรเมฺย โคมตีตีเร ส เตเป ปรมํ ตปะ || 11
ตตฺโกฺษภาย สุเรนเทฺรณ ปฺรมฺโลจาขฺยา วราปฺสราะ |
ปฺรยุกฺตา โกฺษภยามาส ตมฺฤษิํ สา ศุจิสฺมิตา || 12
โกฺษภิตะ ส ตยา สารฺ ทฺธ วรฺ ษาณามธิกํ ศตมฺ |
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สตํ สา ปฺราห มหาภาค คนฺตมุ ิจฉามฺยหํ ทิวมฺ |
อติษฺฐนฺมนฺทรโทฺรณฺยํา วิษยาสกฺตมานสะ || 13
ปฺรสาทสุมโุ ข พฺรหฺมนฺนนุชญํา ทาตุมรฺ หสิ || 14
ตไยวมุกฺตะ ส มุนิสฺตสฺยามาสกฺตมานสะ |
ทินานิ กติจิทฺภเทฺร สฺถียตามิตฺยภาษต || 15
เอวมุกฺตา ตตสฺเตน สาคฺรํ วรฺ ษศตํ ปุนะ |
พุภเุ ช วิษยําสฺตนฺวี เตน สากํ มหาตฺมนา || 16
อนุชญํา เทหิ ภควนฺ วฺรชามิ ตฺริทศาลยมฺ |
อุกฺตสฺตเถติ ส ปุนะ สฺถียตามิตฺยภาษต || 17
ปุนรฺ คเต วรฺ ษศเต สาธิเก สา ศุภานนา |

ยามีตฺยาห เทวํ พฺรหฺมนฺปรฺ ณยสฺมิตโศภนมฺ || 18
อุกฺตสฺตไยวํ ส มุนิรุปคุหฺยายเตกฺษณามฺ |
อิหาสฺยตํา กฺษณํ สุภฺรุ จิรณาลํ คมิษฺยสิ || 19
สา กฺรีฑมานา สุโศฺรณี สห เตนรฺ ษิณา ปุนะ |
ศตทฺวยํ กิญฺจิทนู ํ วรฺ ษาณามนฺวติษฺฐต || 20
คมนาย มหาภาค เทวราชนิเวศนามฺ |
โลปฺรกฺตะ โปฺรกฺตสฺตยา ตนฺวฺยา สฺถียตามิตฺยภาษต || 21
ตสฺย ศปภยาทฺภีตา ทากฺษิณฺเยน จ ทกฺษิณา |
โปฺรกฺตา ปฺรณยภงฺคารฺ ตฺตเิ วทินี น ชเยา มุนิม || 22
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ตยา จ รมตสฺตสฺย ปรมรฺ เษรหรฺ นิศามฺ |
นวํ นวมภูตฺเปฺรม มนฺมถาวิษฺฏเจตสะ || 23
เอกทา ตุ ตฺวรายุกฺโต นิศฺจกฺราโมฏชานฺมะนิะ |
นิษฺกฺรามนฺตํ จ กุเตฺรติ คมฺยเต ปฺราห สา ศุภา || 24
อิตฺยกุ ฺตะ ส ตยา ปฺราหะ ปริวฺฤตฺตมหะ ศุเภ |
สนฺโธฺยปาสฺติํ กาโรษฺ ยามิ กฺริยาโลโป’นฺยถา ภเวตฺ || 25
ตตะ ปฺรหสฺย สุทตี ตํ สา ปฺราห มหามุนิมฺ |
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สพหูนํา วิปรฺ วรฺษาณํา ปริวฺฤตฺตมหสฺตว |

กิมทฺย สรฺ วธรฺ มชฺญ ปริวฺฤตฺตมหสฺตว || 26
คตเมตนฺน กุรุเต วิสมยํ กสฺย กถฺยตามฺ || 27

มุนิรุวาจ
ปฺราตสฺตฺวมาคตา ภเทฺร นทีตีรมิทํ ศุภมฺ |
มยา ทฺฤษฺ ฏาสิ ตนฺวงฺคิ ปฺรวิษฺฏาสิ มมาศฺรมมฺ || 28
อิยํ จ วรฺ ตเต สฺนธฺยา ปริณามมหรฺ คตมฺ |
อุปหาสะ กิมรฺ โถ’ยํ สทฺภาวะ กธฺยตํา มม || 29
ปฺรมโลโจวาจ
ปฺรตฺยษู สฺยาคตา พฺรหมฺนฺ สตฺยเมตนฺน ตนฺมฺฤษา |
นนฺวสฺย ตสฺย กาลสฺย คตานฺยพฺทศตานิ เต || 30
โสม อุวาจ
ตตสฺสสาธูวโส วิปรฺ สฺตํา ปปฺรจฺฉายเตกฺษณามฺ |
กถฺยตํา ภีรุ กะ กาลสฺตฺวยา เม รมสะ สห || 31
ปฺรมฺโลโจวาจ
สปฺโตตฺตราณฺยตีตานิ นววรฺ ษศตานิ เต |
มาสาศฺจ ษฺ ฏตไถวานฺยตฺสมตีตํ ทินตฺรยมฺ || 32
ฤษิรุวาจ
สตฺยํ ภีรุ วทสฺเยตตฺปริ หาโส’ถ วา ศุเภ |
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ทินเมกมหํ มนฺเย ตฺวยา สารฺ ทฺธมิหาสิตมฺ || 33
ปฺรมฺโลโจวาจ
วทิษฺยามฺยนฺฤตํ พฺรหฺมนฺกถมตฺร ตวานฺตเิ ก |
วิเศเษณาทฺย ภวตา ปฺฤษฺ ฏา มารฺ คานุวรฺ ตินา || 34
โสม อุวาจ
นิศมย ตทฺวจะ สตฺยํ ส มุนิรฺนฺฤปนนฺทนาะ |
ธิคฺธิงฺ มามิตฺยตีเวตฺถํ นินินฺทาตฺมานมาตฺมนา || 35
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สตปํ าสิ มม นษฺฏานิ หตํ พฺรหฺมวิทํา ธนมฺ |

มุนิรุวาจ

หโต วิเวกะ เกนาปิ โยษินฺโมหาย นิรฺมิตา || 36
อุรฺมิษฏฺกาติคํ พฺรหฺม เชฺญยมาตฺมชเยน เม |
มติเรษา หฺฤตา เยน ธิกฺ ตํ กามํ มหาคฺรหมฺ || 37
วฺรตานิ เวทเวทฺยาปฺโตการณานฺยขิลานิ จ |
นรกคฺรามมารฺ เคณ สงฺเคนาปหฺฤตานิ เม || 38
วินินฺเทฺยตฺถํ ส ธรฺ มชฺญะ สฺวยมาติมานมาตฺมนา |
ตามปฺสรสมาสีนามิทํ วจนมพฺรวีตฺ || 39
คจฺฉ ปาเป ยถากามํ ยตฺการฺ ยํ ตตฺกฺฤตํ ตฺวยา |
เทวราชสฺย มตฺโกฺษภํ กุรฺวนฺตฺยา ภาวเจษฺ ฏิไตะ || 40

น ตฺวํา กโรมฺยหํ ภสฺม โกฺรธตีเวฺรณ วหฺนินา |
สตํ สปฺตปทํ ไมตฺรมุษิโต’หํ ตฺวยา สห || 41
อถวา ตว โก โทษะ กิํ วา กุปยฺ ามฺยหํ ตว |
มไมว โทโษ นิตรํ า เยนาหมชิเตนฺทฺริยะ || 42
ยยา ศกฺรปฺริยารฺ ถินฺยา กฺฤโต เม ตปโส วฺยยะ |
ตฺวยา ธิกฺตํา มหาโมหมญฺชษู ํา สุชคุ คุปสฺ ิตามฺ || 43
โสม อุวาจ
ยาวทิตฺถํ ส วิปรฺ ษิสฺตํา พฺรวีติ สุมธฺยมามฺ |
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ตาว ทฺคลตฺเสฺวทชลา สา พภูวาติเวปถุะ || 44
ปฺรเวปมานํา สตตํ สฺวินฺนคาตฺรลตํา สตีมฺ |
คจฺฉ คจฺเฉติ สโกฺรธมุวาจ มุนิสตฺตมะ || 45
สา ตุ นิรฺภรฺ ตฺสิตา เตน วินิษฺกฺรมฺย ตทาศฺรมาตฺ |
อากาศคามินี เสฺวทํ มมารฺ ช ตรุปลฺลไวะ || 46
นิรฺมารฺ ชมานา คาตฺราณิ คลตฺเสฺวทชลานิ ไว |
วฺฤกฺษาทฺวฺฤกฺษํ ยเยา พลา ตทคฺรารุณปลฺลไวะ || 47
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สนิรฺชคาม ส โรมาญฺจเสฺวทรูปี ตทงฺคตะ || 48

ฤษิณา ยสฺตทา ครฺ ภสฺตสฺยา เทเห สมาหิตะ |
ตํ วฺฤกฺษา ชคฺฤหุรฺครฺ ภเมกํ จเกฺร ตุ มารุตะ |
มยา จาปฺยายิโต โภภิะ ส ตทา ววฺฤเธศไนะ || 49
วฺฤกฺษาคฺรครฺ ภสมฺภตู า มาริ ษาขฺยา วรานนา |
ตํา ปฺรทาสฺยนฺติ โว วฺฤกฺษาะ โกป เอษ ปฺรศามฺยตามฺ || 50
กณฺโฑรปตฺยเมวํ สา วฺฤเกฺษภฺยศฺจ สมุทฺคตา |
มมาปตฺยํ ตถา วาโยะ ปฺรมโลจาตนยา จ สา || 51

ศฺรีปราศร อุวาจ
สา จาปิ ภควานฺ กณฺฑะุ กฺษีเณ ตปสิ สตฺตมะ |
ปุรุโษตฺตมาขฺยํ ไมเตฺรย วิษฺโณรายตนํ ยเยา || 52
ตไตฺรกาคฺรมติรฺภตู ฺวา จการาราธนํ หเระ |
พฺรหฺมปารมยํ กุรฺวญฺชปเมกาคฺรมานสะ |
อูรฺธฺวพาหุรฺมหาโยคี สฺถิตฺวาเสา ภูปนนฺทนาะ || 53
ปฺรเจตส อูจะุ
พฺรหฺมปารํ มุเนะ โศฺรตุมิจฺฉามะ ปรมํ สฺตวมฺ |
ชปตา กณฺฑนุ า เทโว เยนาราธฺยต เกศวะ || 54
ปารํ ปรํ วิษฺณรุ ปารปาระ
ประ ปเรภยะ ปรมารฺ ถรูปี |
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ส พฺรหฺมปาระ ปรปารภูตะ
ประ ปราณามปิ รปาระ || 55
ส การณํ การณตสฺตโต’ปิ
ตสฺยาปิ เหตะ ปรเหตุเหตุะ |
การฺ เยษุ ไจวํ สห กรฺ มกรฺ ตฤรูไปรเศไษรวตีห สรฺ วมฺ || 56
พฺรหมฺ ปฺรภุรฺพฺรหมฺ ส สรฺ วภูโต
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สพฺรหฺมาวยยํ นิตฺยมชํ ส วิษฺณ-ุ
พฺรหมฺ ปฺรชานํา ปติรจฺยโุ ต’เสา |
รปกฺษยาไทฺยรขิไลรสงฺคิ || 57

พฺรหฺมากฺษรมชํ นิตฺยํ ยถา’เสา ปุรุโษตฺตมะ |
ตถา ราคาทโย โทษาะ ปฺรยานฺตุ ปฺรศมํ มม || 58
เอตทฺพฺรหฺมปราขยํ ไว สํสฺตวํ ปรมํ ชปนฺ |
อวาป ปรมํา สิทฺธิ ส ตมาราธฺย เกศวมฺ || 59
[อิมํ สฺตวํ ยะ ปฐติ ศฺฤณุยาทฺวาปิ นิตฺยศะ |
ส กามเทไษรขิไลรฺ มกุ ฺตะ ปฺรปฺโนติ วาญฺฉิตมฺ || ]
อิยํ จ มาริษา ปูรวมาสีทฺยา ตํา พฺรวีมิ วะ |
การฺ ยเคารวเมตสฺยาะ กถเน ผลทายิ วะ || 60
อปุตฺรา ปฺราคิยํ วิษณุํ มฺฤเต ภรฺ ตฺตริ สตฺตมา |
ภูปปตฺนี มหาภาคา โตษยามาส ภกฺติตะ || 61
อาราธิตสฺตยา วิษฺณะุ ปฺราห ปฺรตฺยกฺษตํา คตะ |
วรํ วฺฤณีษฺเวติ ศุเภ สา จ ปฺราหาตฺมวาญฺฉิตมฺ || 62
ภควนฺพาลไวธวฺยาทฺ วฺฤถาชนฺมาหมีทฺฤศี |
มนฺทภาคฺยา สมุทฺภตู า วิผลา จ ชคตฺปเต || 63
ภวนฺตุ ปตยะ ศฺลาธฺยา มม ชนฺมนิ ชนฺมนิ |
ตฺวตฺปรฺ สาทาตฺตถา ปุตฺระ ปฺรชาปติสโม’สตุ เม || 64
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กุลํ ศีลํ วยะ สตฺยํ ทากฺษิณฺยํ กฺษิปรฺ การิ ตา |
อวิสํวทิตา สตฺตวํ วฺฤทฺธเสวา กฺฤตชฺญตา || 65
รูปสมฺปติสมายุกฺตา สรฺ วสฺย ปฺริยทรฺ ศนา |
อโยนิชา จ ชาเยยํ ตฺวตฺปรฺ สาทาทโธกฺษช || 66
โสม อุวาจ
ตไยวมุกฺโต เทเวโศ หฺฤษีเกศ อุวาจ ตามฺ |
ปฺรณามนมฺรามุตฺถาปฺย วรทะ ปรเมศฺวระ || 67
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สภวิษฺยนฺติ มหาวีรฺยา เอกสฺมินฺเนว ชนฺมนิ |

เทว อุวาจ

ปฺรขฺยาโตทารกรฺ มาโณ ภวตฺยาะ ปตโย ทศ || 68
ปุตฺรํ จ สุมหาวีรฺยํ มหาพลปรากฺรมมฺ |
ปฺรชาปติคไุ ณรฺ ยกุ ฺตํ ติวมวาปฺสฺยสิ โศภเน || 69
วํศานํา ตสฺย กรฺ ตฺฤตฺวํ ชคตฺยสฺมินฺภวิษฺยติ |
ไตฺรโลกฺยมขิลา สูตสิ ฺตสฺย จาปูรยิษฺยติ || 70
ตฺวํ จาปฺยโยนิชา สาธฺวี รูเปาทารฺ ยคุณานฺวิตา |
มนะปฺรีตกิ รี นฺฤๅณํา มตฺปรฺ สาทาทฺภวิษฺยสิ || 71
อิตฺยกุ ฺตฺวานฺตรฺ ทเธ เทวสฺตํา วิศาลวิโลจนามฺ |
สา เจยํ มาริษา ชาตา ยุษฺมาตฺปตฺนี นฺฤปาตฺมชาะ || 72

ศฺรีปราศร อุวาจ
ตตะ โสมสฺย วจนาชฺชคฺฤหุสเต ปฺรเจตสะ |
สํหฺฤตฺย โกปํ วฺฤเกฺษภยะ ปตฺนีธรฺ เมณ มาริษามฺ || 73
ทศภฺยสฺตุ ปฺรเจโตภฺโย มาริ ษายํา ปฺรชาปติะ |
ชเชฺญ ทโกฺษ มหาภาโค ยะ ปูรวํ พฺรหฺมโณ’ภวตฺ || 74
ส ตุ ทโกฺษ มหาภาคสฺสฺฤษฺ ฏยรฺ ถํ สุมหามเต |
ปุตฺรานุตฺปาทยามาส ปฺรชาสฺฤษฺ ฏยรฺ ถมาตฺมนะ || 75
อวรํ าศฺจ วรํ าศฺไจว ทฺวิปโท’ถ จตุษฺปทานฺ |

519

อาเทศํ พฺรหฺมณะ กุรฺวนฺ สฺฤษฺ ฏยรฺ ถํ สมุปสฺถิตะ || 76
ส สฺฤษฺ ฏฺวา มนสา ทกฺศะ ปศฺจาทสฺฤชต สฺตฺริยะ |
ทเทา ส ทศ ธรฺ มาย กศฺยปาย ตฺรโยทศ |
กาลสฺย นยเน ยุกฺตาะ สปฺตวิศํ ติมินฺทเว || 77
ตาสุ เทวาสฺตถา ไทตฺยา นาคา คาวสฺตถา ขคาะ |
คนฺธรฺ วาปฺสรสศฺไจว ทานวาทฺยาศฺจ ชชฺญิเร || 78
ตตะ ปฺรภฺฤติ ไมตฺรย ปฺรชา ไมถุนสมฺภวาะ |

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
สตโปวิเศไษะ สิทฺธานํา ตทาตฺยนฺตตปสฺวินามฺ || 79

สงฺกลฺปาทฺทรฺ ศนาตฺสฺปรฺ ศาตฺปรู ฺ เวษามภวนฺ ปฺรชาะ |

ศฺรีไมเตฺรย อุวาจ

องฺคษุ ฺ ฐาทฺทกฺษิณาทฺทกฺษะ ปูรฺวํ ชาโต มยา ศฺรุตะ |
กถํ ปฺราเจตโส มูยะ สมุตฺปนฺโน มหามุเน || 80
อิษ เม สํศโย พฺรหฺมนสุมหานฺหฺฤทิ วรฺ ตฺตเต |
ยทฺเทาหิตฺรศฺจ โสมสฺย ปุนะ ศฺวศุรตํา ภตะ || 81
ศฺรีปราศร อุวาจ
อุตฺปตฺตศิ ฺจ นิโรธศฺจ นิตฺโย ภูเตษุ สรฺ วทา |
ฤษโย’ตฺร น มุหฺยนฺติ เย จานฺเย ทิวฺยจกฺษุษะ || 82
ยุเค ยุเค ภวนฺตฺเยเต ทกฺษาทฺทา มุนิสตฺตม |
ปุนศฺไจวํ นิรุทธยนฺเต วิทฺวําสฺตตฺร น มุหฺยติ || 83
กานิษฺฏยํ ชฺไยษฺ ฐยมปฺเยษํา ปูรฺวํ นาภูทฺทฺวิโชตฺตม |
ตป เอว ครี โย’ภูตฺปรฺ ภาวศฺไจว การณมฺ || 84
ศฺรีไมเตฺรย อุวาจ
เทวานํา ทานวานํา จ คนฺธรฺ โวราครกฺษสามฺ |
อุตฺยตฺติํ วิสฺตริเณห มม พฺรหฺมนฺปรฺ กีรฺตฺตย || 85
ศฺรีปราศร อุวาจ
ปฺรชาะ สฺฤเชติ วฺยาทิษฺฏะ ปูรฺว ทกฺษะ สฺวยมฺภวุ า |
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ยถา สสรฺ ช ภูตานิ ตถา ศฺฤณุ มหามุเน || 86
มานสานฺเยว ภูตานิ ปูรฺวํ ทโกฺษ’สฺฤชตฺตทา |
เทวานฺฤษีนฺสคนฺธรฺ วานสุรานฺปนฺนคําสฺตถา || 87
ยทาสฺย สฺฤชมานสฺย น วฺยวรฺ ธนฺต ตาะ ปฺรชาะ |
ตตะ สญฺจินฺตฺย ส ปุนะ สฺฤษฺ ฏิหิโตะ ปฺรชาปติะ || 88
ไมถุเนไนว ธรฺ เมณ| สิสฺฤกฺษุรฺวิวิธาะ ปฺรชาหะ |
อสิกฺรีมาวหตฺกนฺยํา วีรณสฺย ปฺรชาปเตะ |
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สอถ ปุตฺรสหสฺราณิ ไวรุณฺยํา ปญฺจ วีรฺวานฺ |

สุตํา สุตปสา ยุกฺตํา มหาตีํ โลกธาริณีมฺ || 89
อสิกฺนฺยํา ชนยามาส สรฺ คเหโตะ ปฺรชาปติะ || 90
ตานฺทฺฤษฺ ฏวา นารโท วิปร สํวิวรฺ ทธยิษูนฺปรฺ ชาะ |
สงฺคมฺย ปฺริยสํวาโท เทวรฺ ษิริทมพฺรวีต || 91
เห หรฺ ยศฺวา มาวีรฺยาะ ปฺรชา ยูยํ กริษฺยถ |
อีทฺฤโศ ทฺฤศฺยเต ยตฺโน ภวตํา ศฺรูยตามิทมฺ || 92
พาลิศา พต ยูยํ ไว นาสฺยา ชานีต ไว ภุวะ |
อนฺตรูรฺธฺวมธศฺไจว กถํ สฺฤกฺษยถ ไว ปรชาะ || 93
อูรฺธฺวํ ติรฺยคธศฺไจว ยทา’ปฺรติหตา คติะ |
ตทา กาสมาทฺภโุ ว นานฺตํ สรฺ เว ทฺรกฺษฺยถพาลิศาะ | 94
เต ตุ ตทฺวจนํ ศฺรุตฺวา ปฺรยาตาะ สรฺ วโต ทิศมฺ |
อทฺยาปิ โน นิวรฺ ตนฺเต สมุเทฺรภย อิวาปคาะ || 95
หรฺ ยศฺเวษฺ วถ นษฺ เฏษุ ทกฺษะ ปฺราเจตสะ ปุนะ |
ไวรุณฺยามถ ปุตฺราณํา สหสฺรมมฺฤชตฺปรฺ ภุะ || 96
วิวรฺ ทธยิษวสฺเต ตุ ศพลาศฺวาะ ปฺรชาะ ปุนะ |
ปูรฺโวกฺตํ วจนํ พฺรหฺมนฺนารเทไนว โนทิตาะ || 97
อนฺโย’นิยมูจสุ ฺเต สรฺ เว สมฺยคาห มหามุนิะ |
ภฺราตฺฤๅณํา ปทวี ไจว คนฺตวฺยา นาตฺร สํศยะ || 98
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ชฺญาตฺวา ปฺรมาณํ ปฺฤถฺวฺยาศฺจ ปฺรชาสฺสฺรกฺษฺยามเห ตตะ |
เต’ปิ เตไนว มารฺ เคณ ปฺรยาตาะ สรฺ วโตมุขมฺ |
อทฺยาปิ น นิวรฺ ตฺตนฺเต สมุเทฺรภฺย อิวาปคาะ || 99
ตตะ ปฺรภฺฤติ ไว ภฺราตา ภฺราตุรนฺเวษเณ ทฺวิช |
ปฺรยาโต นศฺยติ ตถา ตนฺน การฺ ยํ วิชานตา || 100
ตําศฺจาปิ นษฺ ฏานฺ วิชฺญาย ปุตฺรานฺ ทกฺษะ ปฺรชาปติะ |
โกฺรธํ จเกฺร มหาภาโค นารทํ ส ศศาป จ || 101
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สษษฺฏิํ ทโกฺษ’สฺฤชตฺกนฺยา ไวรุณฺยิติ นะ ศฺรุตมฺ || 102
สรฺ คกามสฺตโต วิทฺวานฺส ไมเตฺรยะ ปฺรชาปติะ |
ทเทา ส ทศ ธรฺ มาย กศฺยปาย ตฺรโยทศ |

สปฺตวิํศติ โสมาย จตโสฺร’ริษฺฏเนมิเน || 103
เทฺว ไจว พหุปตุ ฺราย เทฺว ไจวางฺคริ เส ตถา |
เทฺว กฺฤศาศฺวาย วิทเุ ษ ตาสํา นามานิ เม ศฺฤณุ || 104
อรุนฺธตี วสุรฺยามิรฺลมฺพา ภานุรฺมรุตฺวตี |
สงฺกลฺปา จ มุหรู ฺ ตา จ สาธฺยา วิศฺวา จ ตาทฺฤศี |
ธรฺ มปลฺโย ทศ เตวฺตาสฺตาสฺวปตฺยานิ เม ศฺฤณุ || 105
วิศฺเวเทวาสฺตุ วิศฺวายาะ สาธฺยา สาธฺยานชายต |
มรุตฺวตฺยํา ภรุตฺวนฺโต วโสศฺจ วสวะ สฺมฺฤตาะ |
ภาโนสฺตุ ภานวะ ปุตฺรา มุหรู ฺ ตายํา มุหรู ฺ ตชาะ || 106
ลมฺพายาศฺไจว โฆโษ’ถ นาควีถี ตุ ยามิชา || 107
ปฺถวิวีวิษยํ สรฺ วมรุนฺธตฺยามชายต |
สงฺกลฺปายาสฺตุ สรฺ วาตฺมา ชเชฺญ สงฺกลฺป เอว หิ || 108
เย ตฺวเนกวสุปรฺ าณเทวา โชฺยติะปุโรคมาะ |
วสโว’ษฺ เฏา สมาขฺยาตาเสฺตษํา วกฺษยามิ วิสฺตรมฺ || 109
อาโป ธฺรุวศฺจ โสมศฺจ ธรฺ มศฺไจวานิโล’นละ |
ปฺรตฺยษู ศฺจ ปฺรภาสศฺจ วสโว นามภิะ สฺมฺฤตาะ || 110
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อาปสฺย ปุโตฺร ไวตณฺฑะ ศฺรมะ ศานฺโต ธฺวนิสฺตถา |
ธฺรุวสฺย ปุโตฺร ภควานฺกาโล โลกปฺรกาลนะ || 111
โสมสฺย ภควานฺวรฺ จา วรฺ จสฺวี เยน ชายเต || 112
ธรฺ มสฺย ปุโตฺร ทฺรวิโณ หุตหวฺยวหสฺตถา |
มโนหรายํา ศิศิระ ปฺราโณ’ถ วรุณสฺตถา || 113
อนิลสฺย ศิวา ภารฺ ยา ตสฺยาะ ปุโตฺร มโนชวะ |
อวิชฺญาตคติศฺไจว เทฺวา ปุตฺราวนิลสฺย ตุ || 114
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สตสฺย ศาโข วิศาขศฺจ ไนภเมยศฺจ ปฺฤษฺฐชาะ || 115
อคฺนิปตุ ฺระ กุมารสฺตุ ศรสฺตมฺเพ วฺยชายต |

อปตฺยํ กฺฤตฺติกานํา ตุ การฺ ตฺตเิ กย อิติ สฺมฺฤตะ | 116
ปฺรตยูษสฺย วิทะุ ปุตฺรํา ฤษิ นามฺนาถ เทวลมฺ |
เทฺวา ปุเตฺรา เทวลสฺยาปิ กฺษมาวนฺเตา มนีษิเณา || 117
พฺฤหสฺปเตสฺตุ ภคินี วรสฺตฺรี พฺรหฺมจาริณี |
โยคสิทฺธา ชคตฺกฤตสฺนมสกฺตา วิจรตฺยตุ |
ปฺรภาสสฺย ตุ สา ภารฺ ยา วสูนามษฺ ฏมสฺย ตุ || 118
วิศฺวกฺรมา มหาภาคสฺตสฺยํา ชเชฺญ ปฺรชาปติะ |
กรฺ ตา ศิลฺปสหสฺราณํา ตฺริทศานํา จ วรฺ ทธกี || 119
ภูษณานํา จ สรฺ เวษํา กรฺ ตา ศิลฺปวตํา วระ |
ยะ สรฺ เวษํา วิมานานิ เทวตานํา จกร ห |
มนุษฺยาศฺโจปชีวนฺติ ยสฺย ศิลฺปํ มหาตฺมนะ || 120
ตสฺย ปุตฺราสฺตุ จตฺวารสฺเตษํ า นามานิ เม ศฺฤณุ |
อไชกปาทหิรฺพธุ ฺนยสฺตฺวษฺ ฏา รุทฺรศฺจ วีรฺยวานฺ |
ตฺวษฺ ฏศฺุ จาปฺยาสฺมชะ ปุโตฺร วิศฺวรูโป มหาตปาะ || 121
หรศฺจ พหุรูปศฺจ ตฺรฺยมฺพกศฺจาปราชิตะ |
วฺฤษากปิ ศฺจ ศมฺภศุ ฺจ กปรฺ ที ไรวตะ สฺมฺฤตะ || 122
มฺฤควฺยาธศฺจ ศรฺ วศฺจ กปาลี จ มหามุเน |
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เอกาทไศเต กาถิตา รุทราสฺตฺริภวุ เนศฺวราะ |
ศตํ ตฺเวกํ สมาขฺยาตํ รุทฺราณามมิเตาชสามฺ || 123
กศฺยปสฺย ตุ ภารฺ ยา ยาสฺตาสํา นามานิ เม ศฤณุ |
อทิตริ ฺ ทิตริ ฺ ทนุศฺไจวาริษฺฏา จ สุรสา ขสา || 124
สุรภิริวินตา ไจว ตามฺรา โกฺรธวศา อิรา |
กทฺรุรฺมนุ ิศฺจ ธรฺ มชฺญา ตทปตฺยานิ เม ศฺฤณุ || 125
ปูรฺวมนฺวนฺตเร เศฺรษฺ ฐา ทฺวาทศาสนฺสโุ รตฺตมาะ |
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สอุปสฺถิเต’ติยศสศฺจกฺษุษสฺยานฺตเร มโนะ |

ตุษิตา นาม เต’นโย’นยมูจรุ ฺ ไววสฺวเต’นฺตเร || 126
สมวายีกฺฤตาะ สรฺ เว สมาคมฺย ปรสฺปรมฺ || 127
อาคจฺฉต ทฺรุตํ เทวา อทิติํ สมฺปรฺ วิศฺย ไว |
มนฺวนฺตเร ปฺรสูยามสฺตนฺนะ เศฺรโย ภเวทิติ || 128
เอวมุกฺตฺวา ตุ เต สรฺ เว จากฺษุษสฺยานฺตเร มโนะ |
มารี จาตฺกศฺยปาชฺชาตา อทิตฺยา ทกฺษกนฺยยา || 129
ตตฺร วิษฺณศุ ฺจ ศกฺรศฺจ ชชฺญาเต ปุนเรว หิ |
อรฺ ยมา ไจว ธาตา จ ตฺวษฏา ปูษา ตไถว จ | 130
วิวสฺวานฺสวิตา ไจว มิโตฺร วรุณา เอว จ |
อํศรุ ฺ ภคศฺจาติเตชา อาทิตฺยา ทฺวาทศ สฺมฤตาะ || 131
จากฺษุษสฺยานฺตเร ปูรฺวมาสนฺเย ตุษิตาะ สุราะ |
ไววสฺวเต’นฺตเร เต ไว อาทิตฺยา ทฺวาทศ สฺมฺฤตาะ || 132
ยาะ สปฺตวิํศติะ โปฺรกฺตาะ โสมปลฺโย’ถ สุวฺรตาะ |
สรฺ วา นกฺษตฺรโยคินฺยสฺตนฺนามฺนฺยศฺไจว ตาะ สฺมฺฤตาะ || 133
ตาสามปตฺยานฺยภวนฺทีปตฺ านฺยมิตเตชสามฺ |
อริษฺฏเนโมปตฺนีนามปตฺยานีห โษฑศ || 134
พหุปตุ ฺรสฺย วิทษุ ศฺจตโสฺร วิทฺยตุ ะ สฺมฺฤตาะ || 135
ปฺรตฺยงฺคริ สชาะ เศฺรษฺ ฐา ฤโจ พฺรหฺมรฺ ษิสตฺกฺฤตาะ |
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กฺฤศาศฺวสฺย ตุ เทวรฺ เษรฺ เทวปฺรหรณาะ สฺมฺฤตาะ || 136
เอเต ยุคสหสฺรนฺเต ชายนฺเต ปุนเรว หิ |
สรฺ เว เทวคณาสฺตาต ตฺรยสฺตฺริํศตฺตุ ฉนฺทชาะ || 137
เตษามปี ห สตตํ นิโรโธตฺปตฺตริ ุจฺยเต || 138
ยถา สูรฺยสฺย ไมเตฺรย อุทยาสฺตมนาวิห |
เอวํ เทวนิกายาสฺเต สมฺภวนฺติ ยุเค ยุเค || 139
ทิตยา ปุตฺรทฺวยํ ชเชฺญ กศฺยปาทิติ นะ ศฺรุตมฺ |
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สสิํหิกา จาภวตฺกนฺยา วิปรฺ จิตฺเตะ ปริคฺรหะ || 141
หิรณฺยกศิปศุ ฺไจว หิรณฺยากฺษศฺจ ทุรฺชยะ || 140
หิรณฺยกศิโปะ ปุตฺราศฺจตฺวาระ ปฺรถิเตาชสะ |

อนุหฺลาทศฺจ หฺลาทศฺจ ปฺรหฺลาทศฺไจว พุทฺธิมาน |
สํหฺลาทศฺจ มหาวีรฺยา ไทตฺยวํศวิวรฺ ทฺธนาะ || 142
เตษํา มธฺเย มหาภาค สฺรวตฺร สมทฺฤภฺวศี |
ปฺรหฺลาทะ ปรมํา ภกฺติํ ย อุวาจ ชนรฺ ทเน || 143
ไทตฺเยนทฺรวีปิโต วหฺลิะ สรฺ วางฺโคปจิโต ทฺวิช |
น ททาห จ ยํ วิปรฺ วาสุเทเว หฺยทิ สฺถิเต || 144
มหารฺ ณวานฺตะสลิเล สฺถิตสฺย จลโต มหี |
จจาล สกลา ยสฺย ปาศพทฺธสฺย ธีมตะ || 145
น ภินฺนํ วิวิไธะ อไสฺตฺรรฺ ยสฺย ไทตฺเยนฺทฺรปาติไตะ |
ศรี รมทฺริกฐิ นํ สรฺ วตฺราจฺยตุ เจตสะ || 146
วิษานโลชฺชฺวลมุขา ยสฺย ไทตฺยปฺรโจทิตาะ |
นานฺตาย สรฺ ปปตโย พภูวรุ ุรุเตชสะ || 147
ไศไลรากฺรานฺตเทโห’ปิ ยะ สฺมรนฺปรุ ุโษตฺตมมฺ |
ตตฺยาช นาตฺมานะ ปฺราณานฺ วิษฺณสุ ฺมรณทํศิตะ || 148
ปตนฺตมุจฺจาทวนิรฺยมุเปตฺย มหามติมฺ |
ทธาร ไทตฺยปตินา กฺษิปตฺ ํ สฺวรฺ คนิวาสินา || 149
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ยสฺย สํโศษโก วายุรฺเทเห ไทตฺเยนฺทฺรโยชิตะ |
อวาป สงฺกฺษํ สทฺยศฺจิตฺตสฺเถ มธุสทู เน || 150
วิษาณภงฺคมุนฺมตฺตา มทหานิํ จ ทิคฺคชาะ |
ยสฺย วกฺษะสฺถเล ปฺราปฺตา ไทตฺเยนฺทฺรปริณามิตาะ || 151
ยสฺย โจตฺปาทิตา กฺฤตฺยา ไทตฺยราชปุโรหิไตะ |
พภูว นานฺตาย ปุรา โควินฺทาสกฺตเจตสะ || 152
ศมฺพรสฺย จ มายานํา สหสฺรมติมายินะ |
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สไทตฺเยนฺทฺรสูโทปหฺยตํ ยสฺย หาลาหลํ วิษมฺ |

ยสฺมินฺปรฺ ยุกฺตํ จเกฺรณ กฺฤษฺ ณสฺย วิตถีกฺฤตมฺ || 153
ชรยามาส มติมานวิการมมตฺสรี || 154

สมาเจตา ชคตฺยสฺมินฺยะ สรฺ เวษฺ เวว ชนฺตษุ ุ |
ยถาตฺมนิ ตถานฺเยษํา ปรํ า ไมตฺรคุณานฺวิตะ || 155
ธรฺ มาตฺมา สตฺยเศารฺ ยาทิคณ
ุ านามากระ ประ |
อุปมานมเศษาณํา สาธูนํา ยะ สทาภวตฺ || 156
อิติ ศฺรีวิษฺณุปรุ าเณ ปฺรถเมํ’เศ ปญฺจทโศ’ธฺยายะ || 14 ||
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โอมฺ
ศฺรีมนฺนารายณาย นมะ
ศฺรีวิษฺณุปุราณ
ทฺวิตีย อํศ
ศฺรีไมเตฺรย อุวาจ
ภควนฺสมฺยภาขฺยาตํ มไมตทขิลํ ตฺวยา |
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ำ
ส

ชคตะ สรฺ คสมฺพนฺธิ ยตฺปฤฺ ษฺ โฏ’สิ คุโร มยา || 1
ตตฺราหํ โศฺรตุมิจฺฉามิ ภูโย’ปิ มุนิสตฺตม || 2

ปฺริยวฺรโตตฺตานปาเทา สุเตา สฺวายมฺภวุ สฺย เยา |
ตโยรุตฺตานปาทสฺย ธฺรุวะ ปุตฺรสฺตฺวโยทิตะ || 3
ปริยวฺรตสฺย ไนโวกฺตา ภวตา ทฺวิช สนฺตติะ |
ตามหํ โศฺรตุมิจฺฉามิ ปฺรสนฺโน วกฺตมุ รฺ หสิ || 4
ศฺรีปราศร อุวาจ
กรฺ ทมสฺยาตฺมชํา กนฺยามุปเยเม ปฺริยวฺรตะ |
สมฺราทฺ กุกฺษิศฺจ ตตฺกนฺเย ทศปุตฺราสฺตถา’ปริ || 5
มหาปฺรชฺญา มหาวีรฺยา วินีตา ทยิตา ปิ ตะุ |
ปฺริยวฺรตสุตาะ ขฺยาตาสฺเตษํ า นามานิ เม ศฺฤณุ || 6
อาคฺนีธฺรศฺจาคฺนิพาหุศฺจ วปุษฺมานฺทฺยตุ มิ ําสฺตถา |
เมธา เมธาติถิรฺภวฺยะ สวนะ ปุตฺร เอว จ || 7
ชฺโยติษฺมานฺทศมสฺเตษํา สตฺยนามา มุโต’ภวตฺ |
ปฺริยวฺรตสฺย ปุตฺราสฺเต| ปฺรขฺยาตา พลวีรฺยตะ || 8
เมธาคฺนิพาหุปตุ ฺราสฺตุ ตฺรโย โยคปรายณาะ |
ชาติสฺมรา มหาภาคา น ราชยาย มโน ทธุะ || 9
นิรฺมลาะ สรฺ วกาลนฺตุ สมสฺตารฺ เถษุ ไว มุเน |
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จกฺรุะ กฺริยํา ยถานฺยายมผลากางฺกฺษิโณ หิ เต || 10
ปฺริยวฺรโต ทเทา เตษํา สปฺตานํา มุนิสตฺตม |
สปฺตทฺวีปานิ ไมเตฺรย วิภชฺย สุมหาตฺมนามฺ || 11
ชมฺพทู ฺวีปํ มหาภาค สาคฺนีธฺราย ทเทา ปิ ตา |
เมธาติเถสฺตถา ปฺราทาตฺปลฺ กฺษทฺวีปํ ตถาปรมฺ || 12
ศาลฺมเล จ วปุษฺมนฺตํ นเรนฺทฺรมภิษิกฺตวานฺ |
ชฺโยติษฺนฺตํ กุศทฺวีเป ราชานํ กฺฤตวานฺปรฺ ภุะ || 13
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สศากทฺวีเปศฺวรํ จาปิ ภวฺยํ จเกฺร ปฺริยวฺรตะ |

ทฺยตุ มิ นฺตํ จ ราชานํ ไกฺรญฺ จทฺวีเป สมาทิศตฺ |
ปุษฺกราธิปติํ จเกฺร สวนํ จาปิ ส ปฺรภุะ || 14
ชมฺพทู ฺวีเปศฺวโร ยสฺตุ อาคฺนีโธฺร มุนิสตฺตม || 15
ตสฺย ปุตฺรา พภูวเุ สฺต ปฺรชาปติสมา นว |
นาภิะ กิมฺปรุ ุษศฺไจว หริวรฺ ษ อิลาวฺฤตะ || 16
รมฺโย หิรณฺวานฺษษฺ ฐศฺจ กุรุรฺภทฺราศฺว อิว จ |
เกตุมาลสฺตไถวานฺยะ สาธุเจษฺ โฏ’ภวนฺนฺฤปะ || 17
ชมฺพทู ฺวีปวิภาคําศฺจ เตษํา วิปรฺ นิศามย |
ปิ ตฺรา ทตฺตํ หิมาหฺวํ ตุ วรฺ ษํ นาเภสฺตุ ทกฺษิณมฺ || 18
เหมกูฏํ ตถา วรฺ ษํ ทเทา กิมฺปรุ ุษาย สะ |
ตฺฤตียํ ไนษธํ วรฺ ษํ หริวรฺ ษาย ทตฺตวานฺ || 19
อิลาวฺฤตาย ปฺรทเทา เมรุรฺยตฺร ตุ มธฺยมะ |
นีลาจลาศฺริตํ วรฺ ษํ รมฺยาย ปฺรทเทา ปิ ตา || 20
เศฺวตํ ตทุตฺตรํ วรฺ ษํ ปิ ตฺรา ทตฺตํ หิรณฺวเต || 21
ยทุตฺตรํ ศฺฤงฺควโต วรฺ ษํ ตตฺกรุ เว ทเทา |
เมโระ ปูรฺเวณะ ยทฺวรฺ ษํ ภทฺราศฺวาย ปฺรทตฺตวานฺ || 22
คนฺธมาทนวรฺ ษํ ตุ เกตุมาลาย ทตฺตวานฺ |
อิตฺเยตานิ ทเทา เตภยะ ปุเตฺรภยะ ส นเรศฺวระ || 23
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วรฺ เษเษฺ วเตษุ ตานฺปตุ ฺรานภิษิจฺย ส ภูมิปะ |
ศาลครามํ มหาปุณฺยํ ไมเตฺรย ตปเส ยเยา || 24
ยานิ กิมฺปรุ ุษาทีนิ วรฺ ษาณฺยษฺ เฏา มหามุเน |
เตษํา ศวาภาวิกี สิทฺธิะ สุขปฺรายา หฺยยตฺนตะ || 25
วิปรฺ ยโย น เตษฺ วสฺติ ชรามฺฤติยภุ ยํ น จ |
ธรฺ มาธรฺ เมา น เตษฺ วาสฺตํา โนตฺตมาธมมธฺยมาะ |
น เตษฺ วสฺติ ยุคาวสฺถา เกฺษเตฺรษฺ วษฺ ฏสุ สรฺ วทา || 26
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สตสฺยรฺษโภ’ภวตฺปโุ ตฺร เมรุเทวฺยํา มหาทฺยตุ ะิ || 27
หิมาหฺวยํ ตุ ไว วรฺ ษํ นาเภราสีนฺมหาตฺมนะ |

ฤษภาทฺภรโต ชเชฺญ เชฺยษฺ ฐะ ปุตฺรศตสฺย สะ |

กฺฤตฺวา ราชฺยํ สฺวธรฺ เมณ ตเถษฺ ฏฺวา วิวิธานฺมขานฺ || 28
อภิษิจฺย สุตํ วีรํ ภรตํ ปฺฤถีวีปติะ |
ตปเส ส มหาภาคะ ปุลหสฺยาศฺรมํ ยเยา || 29
วานปฺรสฺถวิธาเนน ตตฺราปิ กฺฤตนิศจยะ |
ตปสฺเตเป ยถานฺยายมิยาช ส มหีปติะ || 30
ตปสา กรฺ ษิโต’ตฺยรฺ ถ กฺฤโศ ธรนิสฺนตตะ |
นคฺโน วีฏํา มุเข กฺฤตฺวา วีราธฺวานํ ตโต ภตะ || 31
ตตศฺจ ภารตํ วรฺ ษเมตลฺโลเกษุ ภียเต |
ภรตาย ยตะ ปิ ตฺรา ทตฺตํ ปฺราติษฺฐตา วนมฺ || 32
สุมติรฺภรตสาภูตฺปตุ ฺระ ปรมธารฺ มิกะ |
กฺฤตฺวา สมฺยคฺทเทา ราชฺยมิษฺฏมขะ ปิ ตา || 33
ปุตฺรสงฺกฺรามิตศฺรีสฺตุ ภรตะ ส มหีปติะ |
โยคาภฺยาสรตะ ปฺราณาญฺ ศาลคฺราเม’ตฺยชนฺมเุ น || 34
อชายต จ วิโปฺร’เสา โยคินํา ปฺรวเร กุเล |
ไมเตรฺ ย ตสฺย จริตํ กถยิษฺยามิ เต ปุนะ || 35
สุมเตเสฺตชสสฺตสฺมาทินฺทฺรทฺยมุ ฺโน วฺยชายต |
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ปรเมษฺ ฐี ตตสฺตสฺมาตฺปรฺ ติหารสฺตทนฺวยะ || 36
ปฺรติหรฺ เตติ วิขฺยาต อุตฺปนฺนสฺตสฺย จาตฺมชะ |
ภวสฺตสฺมาทโถทคีถะ ปฺรสฺตาวสฺตตฺมโุ ต วิภะุ || 37
ปฺฤถุสฺตตสฺตโต นกฺโต นกฺตสฺยาปิ คยะ สุตะ |
นโร คยสฺย ตนยสฺตตฺปโุ ตฺร’ภูทฺวิราฏฺ ตตะ || 38
ตสฺย ปุโตฺร มหาวีรฺโย ธีมําสฺตสฺมาทชายต |
มหานฺตสฺตตฺสตุ ศฺจาภูนฺมนสฺยสุ ฺตสฺย จาตฺมชะ || 39
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สศตชิทฺรชสสฺตสฺย ชเชฺญ ปุตฺรศตํ มุเน || 40

ตฺวษฺ ฏา ตฺวษฺ ฏศฺุ จ วิราโช รชสฺตสฺยาปฺยภูตฺสตุ ะ |

วิษฺวคฺชฺโยตะ ปฺรธานาเสฺต ไยริมา วรฺ ทฺธิตาะ ปรฺ ชาะ |
ไตริทํ ภารตํ วรฺ ษํ นวเภทมลงฺกฺฤตมฺ || 41
เตษํา วํศปฺรสูไตศฺจ ภุกฺเตยํา ภารตี ปุรา |
กฺฤตเตฺรตาทิสรฺ เคณ ยุคาขฺยาเมกสปฺตติมฺ || 42
เอษ สฺวายมฺภวุ ะ สรฺ โค เยเนทํ ปูรริตํ ชคตฺ |

วาราเห ตุ มุเน กลฺเป ปูรฺวมนฺวนฺตราธิปะ || 43
อิติ ศฺรีวิษฺณุปรุ าเณ ทฺวิตีเยํ’เศ ปฺรถโม’ธฺยายะ || 1 ||
ศฺรีไมเตฺรย อุวาจ
กถิโต ภวตา พฺรหฺมนฺสรฺ คะ สฺวายมภุวศฺจ เม |
โศฺรตุมิจฺฉามฺยหํ ตฺวตฺตะ สกลํ มณฺฑลํ ภุวะ || 1
ยาวนฺตะ สาครา ทฺวีปาสฺตถา วรฺ ษาณิ ปรฺ วตาะ |
วนานิ สริตะ ปุรฺโย เทวาทีนํา ตถา มุเน | 2
ยตฺปรฺ มาณมิทํ สรฺ วํ ยทาธารํ ยทาตฺมกมฺ |
สํสฺถานมสฺยย จ มุเน ยถาวทฺวกฺตมุ รฺ หสิ || 3
ศฺรีปราศร อุวาจ
ไมเตฺรย ศฺรูยตาเมตตฺสงฺเกฺษปาทฺคทโต มม |
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นาสฺย วรฺ ษศเตนาปิ วกฺตํุ ศกฺโย หิ วิสฺตระ || 4
ชมฺพปู ลฺ กฺษาหฺวเยา ทฺวีเปา ศาลฺมลศฺจาปโร ทฺวิช |
กุศะ เกฺราญจสฺตถา ศากะ ปุษกรศฺไจว สปฺตมะ || 5
เอเต ทฺวีปาะ สมุไทฺรสตุ สปฺต สปฺตภิราวฺฤตาะ |
ลวเณกฺษุสรุ าสรฺ ปิรฺทธิทคุ ฺธชไละ สมมฺ || 6
ชมฺพทู ฺวีปะ สมสฺตานาเมเตษํา มธฺยสํสฺถิตะ |
สตฺยาปิ เมรุไมเตฺรย มธฺเย กนกปรฺ วตะ || 7
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สปฺรวิษฺฏะ โษฑศาธสฺตาทฺทฺวาตฺริํ วิสฺตฺฤตะ |
จตุรศีตสิ าหโสฺร โยชไนรสฺย โจจฺฉฺรยะ || 8

มูเล โษฑศสาหโสฺร วิสฺตารสฺตสฺย สรฺ วศะ || 9
ภูปทฺมสฺยาสฺย ไศโล’เสา กรฺ ณิกาการสํสฺถิตะ || 10
หิมวานฺเหมกูฏศฺจ นิษธศฺจาสฺย ทกฺษิเณ |
นีละ เศฺวตศฺจ ศฺฤงฺคี จ อุตฺตเร วรฺ ษปรฺ วตาะ || 11
ลกฺษปฺรมาเณา เทฺวา มธฺเยา ทศหีนาสฺตถาปเร |
สหสฺรทฺวิตโยจฺฉฺรายาสฺตาวทฺวิสฺตาริณศฺจ เต || 12
ภารตํ ปฺรถมํ วรฺ ษํ ตตะ กิมฺปรุ ุษํ สฺมฺฤตมฺ |
หริวรฺ ษํ ตไถวานฺยนฺเมโรรฺ ทกฺษิณโต ทฺวิช || 13
รมฺยกํ โจตฺตรํ วรฺ ษํ ตสฺไยวานุ หิรณฺมยมฺ |
อุตฺตราะ กุรวศฺไจว ยถา ไว ภารตํ ตถา || 14
นวสาหสฺรเมไกกเมเตษํา ทฺวิชสตฺตม |
อิลาวฺฤตํ จ ตนฺมธฺเย เสาวรฺ โณ เมรุรุจฺฉฺริตะ || 15
เมโรศฺจตุรฺทิศํ ตตฺตุ นวสาหสฺรวิสฺตฺฤตมฺ |
อิลาวฺฤตํ มหาภาค จตฺวารศฺจาตฺร ปริวตาะ || 16
วิษฺกมฺภา รจิตา เมโรรฺ โยชนายุตมุจฺฉฺริตาะ || 17
ปูรฺเวณ มนฺทโร นาม ทกฺษิเณ คนฺธมาทนะ |
วิปลุ ะ ปศฺจิเม ปารฺ เศฺว มุปารฺ ศฺวศฺโจตฺตเร สฺมฺฤตะ || 18
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กทมฺพเสฺตษุ ชมฺพศู ฺจ ปิ ปปฺ โล วฏ เอว จ |
เอกาทศศตายามาะ ปาทปา ภิริเกตวะ || 19
ชมฺพทู ฺวีปสฺย สา ชมฺพรู ฺ นามเหตุรฺมหามุเน |
มหาภชปฺรมาณานิ ชมฺพฺวาสฺตสฺยาะ ผลานิ ไว |
ปตนฺติ ภูภฺฤตะ ปฺฤษฺ ฐิ ศีรฺยมาณานิ สรฺ วตะ || 20
รเสน เตษํา ปฺรขฺยาตา ตตฺร ชามฺพนู ทีติ ไว |
สริตปฺรวรฺ ตฺตเต จาปิ ปี ยเต ตนฺนิวาสิภิะ || 21
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สตตฺปานาตฺสฺวจฺฉมนสํา ชนานํา ตตฺร ชายเต || 22

น เสฺวโท น จ เทารฺ คนฺธฺยํ น ชรา เนนฺทฺริยกฺศยะ |
ตีรมฺฤตฺตทฺรสํ ปฺราปย สุขวายุวิโศษฺ ตา |

ชามฺพนู ทาขฺยํา ภวติ สุวรฺ ณ สิทฺธภูษณมฺ || 23
ภทฺราศฺวํ ปูรฺวโต เมโระ เกสุมาลํ จ ปศฺจิเม |
วรฺ เษ เทฺว มุนิเศฺรษฺ ฐ ตโยรฺ มธฺยมิลาวฺฤตะ || 24
วนํ ไจตฺรรถํ ปูรฺเว ทกฺษิเณ ภนฺธมาทนมฺ |
ไวภฺราชํ ปศฺจิเม ตฺทวทุตฺตเร นมฺทนํ สฺมฺฤตมฺ | 25
อรุโณทํ มหาภทฺรมสิโตทํ สมานสมฺ |
สรํ าเสฺยตานิ จตฺวาริ เทวโภคฺยานิ สรฺ วทา || 26
ศีตามฺภศฺจ กุมนุ ฺทศฺจ กุรรี มาลฺยวําสฺตถา |
ไวกงฺกปฺรมุขา เมโระ ปูรฺวตะ เกสราจลาะ || 27
ตฺริกฏู ะ ศิศฺรศฺไจวะ ปตงฺโค รุจกสฺตถา |
นิษทาทฺยา ทกฺษิณตสฺตสฺย เกสรปรฺ วตาะ || 28
ศิขิวาสาะ สไวฑูรฺยะ กปิ โล คนฺธมาทนะ |
ชารุธิปรฺ มุขาสฺตทฺวตฺปศฺจิเม เกสราจลาะ || 29
เมโรรนนฺตรางฺเคษุ ชฐราทิษฺววสฺถิตาะ |
ศงฺขกูโฏ’ถ ฤษโภ หํโส นาคสฺตถาประ |
กาลญฺชาทฺยาศฺจ ตถา อุตฺตเร เกสราจลาะ || 30
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จตุรฺทศสหสฺราณิ โยชนานํา มหาปุรี |
เมโรรุปริ ไมเตรฺ ย พฺรหฺมณะ ปฺรถิตา ทิวิ || 31
ตสฺยาสฺสมนฺตตศฺจาษฺ เฏา ทิศาสุ วิทิศาสุ จ |
อินฺทฺราทิโลกปาลานํา ปฺรขฺยาตาะ ปรฺ วราะ ปุระ || 32
วิษฺณปุ าทวินิษฺกฺรานฺตา ปฺลาวยิเตฺวนฺทมุ ณฺฑลมฺ |
สมนฺตาทฺ พฺรหฺมณะ ปูรฺยํา ภงฺคา ปตติ ไว ทิวะ | 33
สา ตตฺร ปติตา ทิกฺษุ จตุรฺทฺธา ปฺรสิปทฺยเต |
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สปูรฺเวณ ไศลาตฺสีตา ตุ ไศลํ ยาตฺยนฺตริกฺษคา |

สีตา จาลกนนฺทา จ จกฺษุรฺภทฺรา จ ไว กฺรมาตฺ || 34
ตตศฺจ ปูรฺววรฺ เษณ ภทฺราเศฺวไนติ สารฺ ณวมฺ || 35
ตไถวาลกนนฺทาปิ ทกฺษิเณไนตฺย ภารตมฺ |
ปฺรยาติ สาครํ ภูตฺวา สปฺตเภทา มหามุเน || 36
จกฺษุศฺจ ปศฺจิมคิรีนตีสฺย สกลําสฺตตะ |

ปศฺจิมํ เกตุมาลาขยํ วรฺ ษํ คไตฺวติ สาครมฺ || 37
ภทฺรา ตโถตฺตรคิรีนตุ ฺตรํ าศฺจ ตถา กุรูนฺ |
อตีตฺโยตฺตรมมฺโภธิํ สมาภฺเยติ มหามุเน || 38
อานีลนีษธายเมา มาลฺยวทฺคนฺธมาทเนา |
ตโยรฺ มธยคโต เมรุะ กณิรฺกาการสํสฺถิตะ || 39
ภารตาะ เกตุมาลาศฺจ ภทฺราศฺวาะ กุรวสฺตถา |
ปตฺราณิ โลกปทฺมสฺย มรฺ ยาทาไศลพาหฺยตะ || 40
ชฐโร เทวกูฏศฺจ มรฺ ยาทาปรฺ วตวุเภา |
เตา ทกฺษิโณตฺตรายามาวานีลนิษธายเสา || 41
นิษธะ ปาริยาตฺรศฺจ มรฺ ยาทาปรฺ วตาวุเภา |
อศีตโิ ยชนายามาวรฺ ณวานฺตรฺ วฺยวสฺถิเตา || 42
นิษธะ ปาริยาตฺรศฺจ มรฺ ยาทาปรฺ วตาวุเภา |
เมโระ ปศฺจิมทิคฺภาเค ยถา ปูรฺเว ตถา สฺถิเตา || 43
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ตฺริศฺฤงฺโค ชารุธิศฺไจว อุตฺตเรา วรฺ ษปรฺ วเตา |
ปูรฺวปศฺจายตาเวตาวรฺ ณวานฺตรฺ วยวสฺถิเตา || 44
อิตฺเยเต มุนิวรฺ โยกฺตา มรฺ ยาทาปรฺ วตาสฺตว |
ชฐราทฺยะ สฺถิตา เมโรสฺเตษํ า เทฺวา เทฺวา จตุรฺทิศมฺ || 45
เมโรศฺจตุรฺทิศํ เย ตุ โปฺรกฺตาะ เกสรปรฺ วตะ |
ศีตานฺตาทฺยา มุเน เตษามตีว หิ มโนรมาะ |
ไศลานามนฺตเร โทฺรณฺยะ สิทธจารณเสวิตาะ || 46
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สลกฺษมีวิษฺณฺวคฺมิสรู ฺยาทิเทวานํา มุนิสตฺตม |
สุรมฺยาณิ ตถา ตาสุ กานนานิ ปุราณิ จ |

ตาสฺวายตนวรฺ ยาณิ ชุษฺฏนิ วรกินฺนไระ || 47
คนฺธรฺ วยกฺษรกฺษําสิ ตถา ไตเตยทานวาะ |
กฺรีฑนฺติ ตาสุ รมฺยาสุ ไศลโทฺรณีษฺวหรฺ นิศมฺ || 48
เภามา เหฺยเต สฺมฺฤตาะ สฺวรฺ คา ธรฺ มิณามาลยา มุเน |
ไนเตษุ ปาปกรฺ มาเณ ยานฺติ ชนฺมาศไตรปิ || 49
ภาทฺราศฺเว ภควานฺวิษฺณรุ าสฺเต หยศิรา ทฺวิช |
วราหะ เกตุมาเล ตุ ภารเต กูรฺมรูปธฺฤกฺ || 50
มตฺสฺยรูปศฺจ โภวินฺทะ กุรุษฺวาสฺเต ชนารฺ ทนะ |
วิศฺวรูเปณ สรฺ วตฺร สรฺ วะ สรฺ วตฺรโค หริะ ||| 51
สรฺ วสฺยาธารภูโต’เสา ไมเตฺรยาสฺเต’ขิลาตฺมกะ || 52
ยานิ กิมฺปรุ ุษาทีนิ วรฺ ษาณฺยษฺ เฏา มหามุเน |
น เตษุ โศโก นายาโส โนเทฺวคะ กฺษุทฺภยาทิกมฺ || 53
สฺวสฺถาะ ปฺรช นิราตงฺกาสฺสรฺ วทุะขวิวรฺ ชิตาะ |
ทศทฺวาทศวรฺ ษาณํา สหสฺราณิ สฺถิรายุษะ || 54
น เตษุ วรฺ ษเต เทโว เภามานฺยมฺภําสิ เตษุ ไว |
กฺฤตเตฺรตาทิกํ ไนว เตษุ สฺถาเนษุ กลฺปนา || 55
สรฺ เวษฺ เวเตษุ วรฺ เษษุ สปฺต สปฺต กุลาจลาะ |
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ยทฺยศฺจ ศตศสฺเตภฺยะ ปฺรสูตา ยา ทฺวิโชตฺตม || 56
อิติ ศฺรีวิษฺณุปรุ าเณ ทฺวิตีรฺเย’เศ ทฺวิตีโย’ธฺยายะ || 2 ||
ศฺรีปราศร อุวาจ
อุตฺตรํ ยตฺสมุทฺร หิมาเทฺรสฺย หิมาทฺริศฺไจว ทกฺษิณมฺ |
วรฺ ษํ ตทฺภารตํ นาม ภารตี ยตฺร สนฺตติะ || 1
นวโยชนสาหโสฺร วิสฺตาโร’สฺย มหามุนิ |
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สมเหนฺโทฺร มลยะ สหฺยะ ศุกฺตมิ านฺฤกฺษปรฺวตะ |
กรฺ มภูมิริยํ สฺวรฺ คมปวรฺ คํ จ คจฺฉตามฺ || 2

วินฺธฺยศฺจ ปาริยาตฺรศฺจ สปฺตาตฺร กุลาปรฺ วตาะ || 3
อตะ สมฺปรฺ าปฺยเต สฺวรฺ โค มุกฺตมิ สฺมาตฺปรฺ ยานฺติ ไว |
ติรฺยกฺตวํ นรกํ จาปิ ยานฺตฺยตะ ปุรุษา มุเน || 4
อิตะ สฺวรฺ คศฺจ มธฺยํ จานฺตศฺจ ภมฺยเต |
น ขลฺวนฺยตฺร มรฺ ตฺยานํา กรฺ ม ภูเมา วิธียเต || 5
ภารตสฺยาสฺย วรฺ ษสฺย นวเภทานฺนิศามย |
อินฺทฺรทฺวีปะ กเสรุศฺจ ตามฺรปรฺ โณ คมสฺตมิ านฺ || 6
นาคทฺวปสฺตถา เสามฺโย คนฺธรฺ วสฺตฺวถ วารุณะ |
อยํ ตุ นวมสฺเตปํ า ทฺวีปะ สาครสํวฤตะ || 7
โยชนานํา สหสฺรํ ตุ ทฺวีโป’ยํ ทกษิโณตฺตราตฺ |
ปูรฺเว กิราตา ยสฺยานฺเต ปศฺจิเม ยวนาะ สฺถิตาะ || 8
พฺราหฺมณาะ กฺษิตฺรยา ไวศฺยา มธฺเย ศูทฺราศฺจ ภาคศะ |
อิชฺยายุธวาณิชฺยาทฺไยรฺ วรฺ ตยนฺโต วฺยวสฺถิตาะ || 9
ศตทฺรูจนฺทรฺ ภาคาทยา หิมวตฺปาทนิรฺคตาะ |
เวทสฺมฺฤติมขุ าทฺยาศฺจ ปาริ ยาโตฺรทฺภวา มุเน || 10
นรฺ มทา สุรสาทฺยาศจ นโทฺย วินฺทฺยาทฺรินิรฺคตาะ |
ตาปี ปโยษฺ ณีนิรฺวินฺธฺยาปฺรมุขา ฤกฺษสมฺภวาะ || 11
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โคทาวรี ภีมรถี กฺฤษฺ ณเวณฺยาทิกาสฺตถา |
สฺหฺยปาโททฺภวา นทฺยะ สฺมฺฤตาะ ปาปภยาปหาะ || 12
กฺฤตมาลา ตามฺรปรฺ ณีปรฺ มุขา มลโยทฺภวาะ |
ตฺริสามา จารฺ ยกุลฺปาทฺยา มเหนฺทฺรปฺรภวาะ สฺมฺฤตาะ || 13
ฤษิกลุ ฺยากุมาราทฺยาะ ศุกฺติมตฺปาทสมฺภวาะ |
อาสํา นทฺยปุ นทฺยศฺจ สนฺตฺยนฺยาศฺจ สหสฺรศะ || 14
ตาสฺวิเม กุรุปาญฺจลา มธฺยฺเทศาทโย ชนาะ |
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สปุณฺฑฺราะ กลิงฺคา มภธา ทิกฺษิณาทฺยาศฺจ สรฺวศะ |
ปูรฺวเทศาทิกาศฺไจว กามรูปนิวาสินะ || 15

ตถาปรานฺตาะ เสาราษฺ ฏฺราะ ศูราภีราสฺตถารฺ พทุ าะ || 16
การูษา มาลวาศฺไจว ปาริยาตฺรนิวาสินะ |
เสาวีราะ ไสนฺธวา หูณาะ สาลฺวาะ โกศลวาสินะ |
มาทฺรารามาสฺตถามฺพษฺ ฐาะ ปารสีกาทยสฺตถา || 17
อาสํา ปิ พนฺติ สลิลํ วสนฺติ สหิตาะ สทา |
สมีปโต มหาภาค หฺยษฺ ฏปุษฺฏชนากุลาะ || 18
จตฺวาริ ภารเต วรฺ เษ ยุคานฺยตฺร มหามุเน |
กฺฤตํ เตฺรตา ทฺวาปรญฺจ กลิศฺจานฺยตฺร น กฺวจิตฺ || 19
ตปสฺตปฺยนฺติ มุนโย ชุหฺวเต จาตฺร ยชฺวินะ |
ทานานิ จาตฺร ทียนฺเต ปรโลการฺ ถมาทราตฺ || 20
ปุรุไษรฺ ยชฺญปุรุโษ ชมฺพทู ฺวีเป สเทชฺยเต |
ยไชฺญรฺ ยชฺนมโย วิษฺณุรนฺยทฺวีเปษุ จานฺยถา || 21
อตฺราปิ ภารตํ เศฺรษฺ ฐํ ชมฺพทู ฺวีเป มหามุเน |
ยโต หิ กรฺ มภูเรษา หฺยโต’นฺยา โภคภูมยะ || 22
อตฺร ชนฺมสหสฺราณํา สหไสฺรรปิ สตฺตม |
กทาจิลฺลภเต ชนฺตรุ ฺ มานุษยํ ปุณฺยสญฺจยาตฺ || 23
คายนฺติ เทวาะ กิล คีตกานิ
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ธนฺยยาสฺตุ เต ภารต ภูมิภาเค |
สฺวรฺ คาปวรฺ คาสฺปทมารฺ คภูเต
ภวนฺติ ภูยะ ปุรุษาะ สุรตฺวาตฺ || 24
การฺ มาณฺยสงฺกลฺหิตตตฺผลานิ
สํนฺยสฺย วิษฺเณา ปรมาตฺมภุเต |
อวาปย ตํา กรฺ มมหีมนนฺเต
สสฺมินฺลฺลยํ เย ตฺวมลาะ ปฺรยานฺติ || 25
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สสฺวรฺคปฺรเท กรฺมณิ เทหพนฺธมฺ |
ชานีม ไนตตฺกฺว วยํ วิลิเน

ปฺราปฺสฺยาม ธนฺยาะ ขลุ เต มนุษฺยา
เย ภารเต เนนฺทฺริยวิปรฺ หีนาะ || 26

นววรฺ ษํ ตุ ไมเตฺรย ชมฺพทู ฺวีปมิทํ มยา |
ลกฺษโยชนวิสฺตารํ สงฺเกฺษปาตฺกถิตํ ตว || 27
ชมฺพทู ฺวีปํ สมาวฺฤตฺย ลกฺษโยชนวิสฺตระ |
ไมเตรฺ ย วลยาการะ สฺถิตะ กฺษาโรทธิรฺพหิะ || 28
อิติ ศฺรีวิษูณุปรุ าเณ ทฺวิตีรฺเย’เศ ตฺฤตีโย’ธยายะ || 3 ||
ศฺรีปราศร อุวาจ
กฺษาโรเทน ยถา ทฺวีโป ชมฺพสู ํชฺโญ’ภิเวษฺ ฏิตะ |
สํเวษฺ ฏย กฺษารมุทธิํ ปฺลกฺษทฺวีปสิตถา สฺถิตะ || 1
ชมฺพทู ฺวีปสฺย วิสฺตาระ ศตสาหสฺรสมฺมิตะ |
ส เอว ทฺวิคโุ ณ พฺรหฺมนฺ ปฺลกฺษทฺวีป อุทาหฺยตะ || 2
สปฺต เมธาติเถะ ปุตฺราะ ปฺลกฺษทฺวีเปศฺวรสฺย ไว |
เชฺยษฺ ฐะ ศานฺตหโย นาม ศิศริ สฺตทนนฺตระ || 3
สุโขทยสฺตถานนฺทะ ศิวะ เกฺษมก เอว จ |
ธฺรุวศฺจ สปฺตมสฺเตษํา ปฺลกฺษทฺวีเปศฺวรา หิ เต || 4
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ปูรฺวํ ศานฺตหยํ วรฺ ษ ศิศฺรํ จ สุขํ ตถา |
อานนฺทํ จ ศิวํ ไจว เกฺษมกํ ธฺรุวเมว จ || 5
มรฺ ยาทาการกาสฺเตษํ า ตถานฺเย วรฺ ษปรฺ วตาะ |
สปฺไตว เตษํ า นามานิ ศฺฤณุษฺว มุนิสตฺตม || 6
โคเมทศฺไจว จนฺทฺรศฺจ นารโท ทุนฺทภุ ิสฺตถา |
โสมกะ สุมนาศฺไจว ไวภฺราชศฺไจว สปฺตมะ || 7
วรฺ ษาจเลษุ รมฺเยษุ วรฺ เษเษฺ วเตษุ จานฆาะ |
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สเตษุ ปุณยา ชนปทาศฺจิราจฺจ มฺริยเต ชนะ |
วสนฺติ เทวคนฺธรฺ วสหิตาะ สตตํ ปฺรชาะ || 8

นาธโย วฺยาธโย วาปิ สรฺ วกาลสุขํ หิ ตฺต || 9
เตษํา นทฺยสฺตุ สปฺไตว วรฺ ษาณํา จ สมุทฺรคาะ |
นามตสฺตาะ ปฺรวกฺษยามิ ศฺรุตาะ ปาปํ หรนฺติ ยาะ || 10
อนุตปฺตา ศิขี ไจว วิษปศา ตฺริทิวากฺลมา |
อมฺฤตา สุกฺฤตา ไจว สปฺไตตาสฺตตฺร นิมฺนคาะ || 11
เอเต ไศลาสฺตถา นทฺยะ ปฺรธานาะ กถิตาสฺตว |
กฺษุทฺรไศลาสฺตถา นทฺยสฺตตฺร สนฺติ สหสฺรศะ |
ตาะ ปิ พนฺติ สทา หฺยษฺ ฏา นทีรฺชนปทาสฺตุ เต || 12
อปสรฺ ปิณี น เตษํา ไว น ไจโวตฺสรฺ ปิณี ทฺวิช |
ณ เตฺววาสฺติ ยุคาวสฺถา เตษุ สฺถาเนษุ สปฺตสุ || 13
เตฺรตายุคสมะ กาละ สรฺ เทว มหามเต |
ปฺลกฺษทฺวีปาทิษุ พฺรหฺมญฺฉากทฺวีปานฺตเิ กษุ ไว || 14
ปญฺจ วรฺ ษสหสฺราณิ ชนา ชีวนฺตฺยนามยาะ |
ธรฺ มาะ ปญฺจ ตไถเตษุ วรฺ ณาศฺรมวิภาคศะ || 15
วรฺ ณาศฺจ ตตฺร จตฺวารสฺตานฺนิโพธ วทามิ เต || 16
อารฺ ยกาะ กุรราศฺไจว วิทิศฺยา ภาวินศฺจ เต |
วิปรฺ ากฺษตฺริยไวศฺยาสฺเต ศูทฺราศฺจ มุนิสตฺตม || 17
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ชมฺพวู ฺฤกฺษปฺรมาณสฺตุ ตมฺมธฺเย สุมหําสฺตรุะ |
ปฺลกฺษสฺตนฺนามสํชฺโญ’ยํ ปฺลกฺษทฺวีโป ทฺวิโชตฺตม || 18
อิชฺยเต ตตฺร ภควําสฺไตรฺ วรฺ ไณรารฺ ยกาทิภิะ |
โสมรูปี ชคตฺสฺรษฺ ฏา สฺรวะ สรฺ เวศฺวโร หริะ || 19
ปฺลกฺษทฺวีปปฺรมาเณน ปฺลกฺษทฺวีปะ สมาวฺฤตะ |
ตไถเวกฺษุรโสเทน ปริเวษานุการิณา || 20
อิตฺเยวํ ตว ไมเตรฺ ย ปฺลกฺษทฺวีป อุทาหฺยตะ |
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สศาลฺมลสฺเยศฺวโร วีโร วปุษมําสฺตตฺสตุ าญฺฉฺฤปฺปุ |

สงฺเกฺษเปณ มยา ภูยะ ศาลฺมลํ เม นิศามย || 21
เตษํา ตุ นามสํชฺญานิ สปฺตวรฺ ษาณิ ตานิ ไว || 22

เศฺวโต’ถ หริ ตศฺไจว ชีมโู ต โรหิตสฺตถา |
ไวทฺยโุ ต มานสศฺไจว สุปรฺ ภศฺจ มหามุเน || 23
ศาลฺมเลน สมุโทฺร’เสา ทฺวิเปเนเกฺษรโสทกะ |
วิสฺตารทฺวิคเุ ณนาถ สรฺ วตะ สํวฺฤตะ สฺถิตะ || 24
ตตฺราปิ ปรฺ วตาะ สปฺต วิชฺเญยา รตฺนโยนยะ |
วรฺ ษาภิวฺยญฺชกา เย ตุ ตถา สปฺต จ นิมฺนภาะ || 25
กุมทุ ศฺโจศฺโจนฺนตศฺไจว ตฺฤตียศฺจ พลาหกะ |
โทฺรโณ ยตฺร มเหาษธยะ ส จตุรฺโถ มหีธระ || 26
กงฺกสฺตุ ปญฺจมะ ษษฺ โฐ มหิษะ สปฺตมสฺตถา |
กกุทฺมานฺปรฺ วตวระ สรินฺนามานิ เม ศฺฤณุ || 27
โยนิสฺโตยา วิตฺฤษฺ ณา จ จนฺทฺรา มุกฺตา วิโมจนี |
นิวฺฤตฺตะิ สปฺตมี สามํา สฺมฤตาสฺตาะ ปาปศานฺตทิ าะ || 28
เศฺวตญฺจ หริ ตํ ไจว ไวทฺยตุ ํ มานสํ ตถา |
ชีมตู ํ โรหิตํ ไจว สุปรฺ ภํ จาปิ โศภนมฺ |
สปฺไตตานิ ตุ วรฺ ษาณิ จาตุรฺวณรฺ ยยุตานิ ไว || 29
ศาลฺมเล เย ตุ วรฺ ณาศฺจ วสนฺตฺเยเต มหามุเน |
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กปิ ลาศฺจรุณาะ ปิ ตะ กฺฤษฺ ณาศฺไจว ปฺฤถกฺ ปฺฤกฺ || 30
พฺราหฺมณาะ กฺษตฺริยา ไวศฺยาะ ศูทฺราศฺไจว ยชนฺติ ตมฺ |
มภวนฺตํ สมสฺตสฺย วิษฺณมุ าตฺมานมวฺยยมฺ |
วายุภตู ํ มขโศฺรษฺ ไฐรฺ ยชฺวาโน ยชฺญสํสฺถิตมิ ฺ || 31
เทวานามตฺร สานฺนิธฺยมตีว สุมโนหเร |
ศาลฺมลิะ สุมหานฺวฺฤโกฺษ นามฺนา นิรฺวฺฤติการกะ || 32
เอษ ทฺวีปะ สมุเทฺรณ สุโรเทน สมาวฺฤตะ |
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สสุโรทกะ ปริวฺฤตะ กุศทฺวีเปน สรฺวตะ |

วิสฺตาราจฺฉาลฺมลสฺไยว สเมน ตุ สมนฺตตะ || 33
ศาลฺมลสฺย ตุ วิสฺตาราทฺ ทฺวิภเุ ณน สมนฺตตะ || 34
ชฺโยติษฺมตะ กุศทฺวีเป สปฺต ปุตฺราญฺฉฺฤณุษฺว ตานฺ || 35
อุทฺภิโท เวณุมําศฺไจว ไวรโถ ลมฺพโน ธฺฤติะ |
ปฺรภากโร’ถ กปิ ลสฺตนฺนามา วรฺ ษปทฺธติะ || 36
ตสฺมินฺวสนฺติ มนุชาะ สห ไทเตยทานไวะ |
ตไถว เทวคนฺธรฺ วกฺษกิมฺปรุ ุษาทยะ || 37
วรฺ ณาสฺตตฺราปิ จตฺวาโร นิชานุษฺฐานตตฺปราะ |
ทมินะ ศุษฺมิณะ เสนฺหา มนฺเทหาศฺจ มหามุเน || 38
พฺราหฺมณะ กฺษตฺริยา ไวศาะ ศูทฺราศฺจานุกฺรเมโทตาะ || 39
ยโถกฺตกรฺ มกรฺ ตฺฤตฺวาตฺสฺวาธิการกษฺ ยาย เต |
ตไตฺรว ตํ กุศทฺวีเป พฺรหฺมรูปปํ ชนารฺ ทนมฺ |
ยชนฺตะ กฺษปยนฺตฺยคุ ฺรมธิการผลปฺรทมฺ || 40
วิทฺรุโม เหมไศลศฺจ ทฺยตุ มิ านฺ ปุษฺปวําสฺตถา |
กุเศศโย หริ ศฺไจว สปฺตโม มฺนทราจละ || 41
วรฺ ษาจลาสฺตุ สไปฺตเต ตตฺร ทฺวีเป มหามุเน |
นทฺยศฺจ สปฺต ตาสํา ตุ ศฺฤณุ นามานฺยนุกฺรมาตฺ | 42
ธูตปาปา ศิวา ไจว ปวิตฺรา สมฺมติสฺตถา |
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วิทฺยทุ มฺภา มหี จานยา สรฺ วปาปหราสฺตวฺมาะ || 43
อนฺยาะ สหสฺรศศฺตตฺร กฺษุทฺรนทฺยสตถาจลาะ |
กุศทฺวีเป กุศสฺตมพะ สํชฺญยา ตสฺย ตตฺสฺมฺฤตมฺ || 44
ตตฺปรฺ มาเณน ส ทฺวีโป ฆฺฤโตเทน สมาวฺฤตะ |
ฆฺฤโตทศฺจ สมฺโทฺร ไว เกฺราญฺจทฺวีเปน สํวฺฤตะ || 45
เกฺราญฺจทฺวีโป มหาภาค ศฺรูยตาญฺจาปโร มหานฺ |
กุศทฺวีปสฺย วิสฺตาราทฺ ทฺวิคโุ ณ ยสฺย วิสฺตระ || 46
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สตนฺนมามานิ จ วรฺษาณิ เตษํา จเกรฺ มหีปติะ || 47
เกฺราญฺจทฺวีเป ทฺยตุ มิ ตะ ปุตฺราสฺตสฺย มหาตฺมนะ |

กุศโล มนฺทคศฺโจษฺ ณะ ปี วโร’ถานฺธการกะ |

มุนิศฺจ ทุนฺทภุ ิศฺไจว สปฺไตเต ตตฺสตุ า มุเน || 48
ตตฺราปิ เทวคนฺธรฺ วเสวิตาะ สุมโนหราะ |
วรฺ ษาจลา มหาพุทฺเธ เตษํ า นามานิ เม ศฺฤณุ || 49
เกฺราญฺจศฺจ วามนศฺไจว ตฺฤตียศฺจานฺธการณะ |
จตุรฺโถ รตฺนไศลศฺจ สฺวาหินี หยสนฺนิภะ || 50
ทิวาวฺฤตฺปญฺจมศฺจาตฺร ตถานฺยะ ปุณฺฑรี กวานฺ |
ทุนฺทภุ ิศฺจ มหาไศโล ทฺวิคณ
ุ าสฺเต ปรสฺปรมฺ |
ทฺวีปา ทฺวีเปษุ เย ไศลา ยถา ทฺวีเปษุ เต ตถา || 51
วรฺ เษเษฺ วเตษุ รมฺเยษุ ตถา ไศลวเรษุ จ |
นิวสนฺติ นิราตงฺกาะ สห เทวคไณะ ปฺรชาะ || 52
ปุษฺกราะ ปุษฺกลา ธนฺยาสฺติษฺยาขฺยาศฺจ มหามุเน |
พฺราหฺมณาะ กฺษตฺริยา ไวศฺยาะ ศูทฺราศฺจานุกฺรโมทิตาะ || 53
นทีรฺไมเตฺรย เต ตตฺร ยาะ ปิ พนฺติ ศฺฤณุษฺว ตาะ |
สปฺตปฺรธานาะ ศตศสฺตตฺรานฺยาะ กฺษุทฺรนิมฺนคาะ || 54
เคารี กุมทุ ฺวตี ไจว สนฺธยา ราตฺริรฺมโนชวา |
กฺษานฺตศิ ฺจ ปุณฺฑรี กา จ สปฺไตตา วรฺ ษนิมฺนคาะ || 55
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ตตฺราปิ วิษฺณรุ ฺ ภควานฺปษุ ฺ กราทฺไยรฺ ชนารฺ ทนะ |
ยาไค รุทฺรสฺวรูปศฺจ อิชฺยเต ยชฺญสนฺนิเธา || 56
เกฺราญฺจทฺวีปะ สมุเทฺรณ ทธิมณฺโฑทเกน จ |
อาวฺฤตะ สรฺ วตะ เกฺราญฺจทฺวีปตุลฺเยน มานตะ || 57
ทธิมณโฑทกศฺจาปิ ศากทฺวีเปน สํวฺฤตะ |
เกฺราญฺจทฺวีปสฺย วิสฺตาราทฺ ทฺวิคเุ ณน มหามุเน || 58
ศากทฺวีเปศฺวรสฺยาปิ ภวฺยสฺย สุมหาตฺมนะ |
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สชลทศฺจ กุมารศฺจ สุกมุ าโร มรีจกะ |

สปฺไตว ตนยาสฺเตษํา ทเทา วรฺ ษาณิ สปฺต สะ || 59
กุสโุ มทศฺจ เมาทากิะ สปฺสมศฺจ มหาทฺรุมะ || 60
ตตฺสํชฺญานฺเยว ตตฺราปิ สปฺต วรฺ ษาณฺยนุกฺรมาตฺ |
ตตฺราปิ ปรฺ วตาะ สปฺต วรฺ ษวิจฺเฉทการิณะ || 61
ปูรฺวสฺตโตฺรทยคิริรฺชลาธารสฺตถาประ |
ตถา ไรวตกะ ศฺยามสฺตไถวาสฺตคิริรฺทฺวิช |
อามฺพิเกยสฺตถา รมฺยะ เกสรี ปรฺ วโตตฺตมะ || 62
ศากาสฺตตฺร มหาวฺฤกฺษะ สิทฺธคนฺธรฺ วเสวิตะ |
ยตฺรตฺยวาตสํสฺปศราทาหฺลาโท ชายเต ประ || 63
ตตฺร ปุณฺยา ชนปทาศจาตุรฺวณฺรฺยสมนฺวิตาะ |
นทฺยศฺจาตฺร มหาปุณฺยาะ สรฺ วปาปภยาปหาะ || 64
สุกมุ ารี กุมารี จ นลินี เธนุกา จ ยา |
อิกฺษุศฺจ เวณุกา ไจว คภสฺตี สปฺตมี ตถา || 65
อนฺยาศจ ศตศสฺตตฺร กฺษุทฺรนทฺโย มหามุเน |
มหีธราสฺตถา สนฺติ ศตโศ’ถ สหสฺรศะ || 66
ตาะ ปิ พนฺติ มุทา ยุกฺตา ชลทาทิษุ เย สฺถิตาะ |
วรฺ เษษุ เต ชนปทาะ สฺวรฺ คาทภฺเยตฺย เมทินีมฺ || 67
ธรฺ มหานิรฺน เตษฺ วสฺติ น สงฺฆรฺ ษะ ปรสฺปรมฺ |
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มรฺ ยาทาวฺยตุ ฺกรฺ โม นาปิ เตษุ เทเศษุ สปฺตสุ || 68
มคาศฺจ มาคธาศฺไจว มานสา มนฺทคาสฺตถา |
มคา พฺราหฺมณภูยิษฺฐา มาคธาะ กฺษตฺริยาสฺตถา |
ไวศฺยาสฺตุ มานสาสฺเตษํา ศูทฺราสฺเตษํ า ตุ มนฺทคาะ || 69
ศากทฺวีเป ตุ ไตรฺ วิษฺณะุ สูรฺยรูปธโร มุเน |
ยโถกฺไตริชฺยเต สมฺยกฺกรฺ มภิรฺนิยตาตฺมภิะ || 70
ศากทฺวีปสฺตุ ไมเตรฺ ย กฺษีโรเทน สมาวฺฤตะ |
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สกฺษีราพฺธิะ สรฺวโต พฺรหฺมนฺปษุ ฺกราขฺเยน เวษฺฏิตะ |
ศากทฺวีปปฺรมาเณน วลเยเนว เวษฺ ฏิตะ || 71

ทฺวีเปน ศากทฺวีปาตฺตุ ทฺวิภคเณน สมนฺตตะ || 72
ปุษฺกเร สวนสฺยาปิ มหาวีโร’ภวตฺสตุ ะ |
ธาตกิศฺจ ตโยสฺตตฺร เทฺว วรฺ เษ นามจิหฺนิเต |
มหาวีรํ ตไถวานฺยทฺธาตกีขณฺฑสํชฺญิตมฺ || 73
เอกศฺจาตฺร มหาภาค ปฺรขฺยาโต วรฺ ษปรฺ วตะ |
มานโสตฺตรสํชฺโญ ไว มธฺยโต วลยากฺฤติะ || 74
โยชนานํา สหสฺราณิ อูรฺธฺว ปญฺจาศทุจฺฉฺริตะ |
สาวเทว จ วิสฺตีรฺณะ สรฺ วตะ ปริมณฺฑละ || 75
ปุษฺกรทฺวีปวลยํ มธฺเยน วิภชนฺนิว |

สฺถิโต’เสา เตน วิจฺฉินฺนํ ชาตํ ตทฺวรฺ ษกทฺวยมฺ || 76
วลยาการเมไกกํ ตโยรฺ วรฺ ษํ ตถา ภิริะ | 77
ทศวรฺ ษสหสฺราณิ ตตฺร ชีวนฺติ มานวาะ |
นิรามยา วิโศกาศฺจ ราคทฺเวษาทิวรฺ ชิตาะ || 78
อธโมตฺตเมา น เตษฺ วาสฺตํา น วธฺยวธเกา ทฺวิช |
เนรฺ ษาสูยา ภยํ เทฺวโษ โทโษ ภาทิโก น จ || 79
มหาวีรํ พหิรฺวรฺ ษํ ธาตากีขณฺฑมนฺตตะ |
มานโสตฺตรไศลสฺย เทวไทตฺยาทิเสวิตมฺ || 80
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สตฺยานฺฤเต น ตฺตราสฺตํา ทฺวีเป ปุษฺกรสํชฺญิเต |
น ตตฺร นฺทยะ ไศลา วา ทฺวีเป วรฺ ษทฺวยานฺวิเต || 81
ตุลฺยเวษาสฺตุ มนุชา เทวาสฺตไตฺรกรูปิณะ |
วรฺ ณาศฺรมาจารหีนํ ธรฺ มาจรณวรฺ ชิตมฺ || 82
ตฺรยี วารฺ ตา ทณฺฑนีติศศุ ฺรูษารหิตญฺจ ยตฺ |
วรฺ ษทฺวยํ ตุ ไมเตรฺ ย เภามะ สฺวรฺ โค’ยมุตฺตมะ || 83
สรฺ วรฺ ตสุ ขุ ทะ กาโล ชราโรคาทิวรฺ ชิตะ |
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สนฺยโคฺรธะ ปุษฺกรทฺวีเป พฺรหฺมณะ สฺถานมุตฺตมมฺ |
ธาตากีขณฺฑสํเชฺญ’ถ มหาวีเร จ ไว มุเน || 84

ตสฺมินฺนิวสติ พฺรหฺมา ปูชฺยมานะ สุราสุไระ || 85

สฺวาทูทเกโนทธินา ปุษฺกระ ปริเวษฺ ฏิตะ |
สเมน ปุษฺกรสฺไยว วิสฺตารานฺมณฺฑฺลํ ตถา || 86
เอวํ ทฺวีปาะ สมุไทฺรศฺจ สปฺต สปฺตภิราวฺฤตาะ |
ทฺวีปศฺไจว สมุทฺรศฺจ สมาเนา ทฺวีคเุ ณา ปเรา || 87
ปยําสิ สรฺ วทา สรฺ วสมุเทฺรษุ สมานิ ไว |
นฺยนู าติริกฺตตา เตษํา กทาจินฺไนว ชายเต || 88
สฺถาลีสฺถมคฺนิสํโยคาทุเทฺรกิ สลิลํ ยถา |
ตเถนฺทวุ ฺฤทฺเถา สลิลมมฺโภเธา มุนิสฺตฺตม || 89
อนฺยนู านติริกฺตาศฺจ วรฺ ธนฺตฺยาโป หฺรสนฺติ จ |
อุทยาสฺตมเนษฺ วินฺโทะ ปกฺษโยะ ศุกฺลกฺฤษฺ ณโยะ || 90
ทโศตฺตราณิ ปศฺไจว หฺยงฺคลุ นํา ศตนิ ไว |
อปํ า วฺฤทฺธิกฺษเยา ทฺฤษฺ เฏา สามุทฺรีณํา มหามุเน || 91
โภชนํ ปุษฺกรทฺวีเป ตตฺร สฺวยมุปสฺถิตมฺ |
ษฑฺรสํ มุญฺจเต วิปรฺ ปฺรชาะ สรฺ วาะ สไทว หิ || 92
สํวาทูทกสฺย ปริโต ทฺฤศฺยเต’โลกสํสฺถิตะิ |
ทฺวิคณ
ุ า กาญฺจนี ภูมิะ สรฺ วชนฺตวุ ิวรฺ ชิตา || 93
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โลกาโลกสฺตตศฺไศโล โยชนายุตวิสฺตฺฤตะ |
อุจฺฉฺราเยณาปิ ตาวนฺติ สหสฺราณฺยจโล หิ สะ || 94
ตตสฺตมะ สมาวฺฤตฺย ตํ ไศลํ สรฺ วตะ สฺถิตมฺ |
ตมศฺจาณฺฑกฏาเหน สมนฺตาตฺปริเวษฺ ฏิตมฺ || 95
ปฺญฺจาศตฺโกฏิวิสฺตารา เสยมุรฺวี มหามุเน |
สไหวาณฺฑกฏาเหน สทฺวีปาพฺธิมหีธรา || 96
เสยํ ธาตฺรี วิธาตฺรี จ สรฺ วภูตคุณาธิกา |
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สอิติ ศฺรีวิษฺณุปรุ าเณ ทฺวิตีเย’เศ จตุรฺโถ’ธฺยายะ || 4 ||
อาธารภูตา สรฺ เวษํา ไมเตฺรย ชคตามิติ || 97

ศฺรีปราศร อุวาจ
วิสฺตาร เอษ กถิตะ ปฺฤถิวฺยา ภวโต มยา |
สปฺตติสฺตุ มหสฺราณิ ทฺวิโชจฺฉฺราโย’ปิ กถฺยเต || 1
ทศสาหสฺรเมไกกํ ปาตาลํ มุนิสตฺตม |
อตลํ วิตลํ ไจว นิตลํ จ คภสฺตมิ ตฺ |
มหาขฺยํ สุตลํ จาคฺรฺยํ ปาตาลํ จาปิ สปฺตมมฺ || 2
ศุกฺลกฺฤณฺณารุณาะ ปี ตาะ ศรฺ กราะ ไศลกาญฺจนาะ |
ภูมโย ยตฺร ไมเตฺรย วรปฺราสาทมณฺฑิตาะ || 3
ภูมโย ยตฺร ไมเตฺรย วรปฺราสาทมณิฑตาะ ||
เตษุ ทานวไทเตยา ยกฺษาศฺจ ศตศสฺตถา |
นิวสนฺติ มหานาคชาตยศฺจ มหามุเน || 4
สฺวรฺ โลกาทปิ รมฺยาณิ ปาตาลานีติ นารทะ |
ปฺราห สฺวริ คสทํา ปาตาลาภฺยาคโต ทิวิ || 5
อาหฺลาทการิณะ ศุภฺรา มณโย ยตฺร สุปรฺ ภาะ |
นาคามรณภูษาสุ ปาตาลํ เกน ตตฺสมมฺ || 6
ไทตฺยทานวกนฺยาภิริตศฺไจตสฺจ โศภิเต |
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ปาตาเล กสฺย น ปฺรีตริ ฺ วิมกุ ฺตสฺยาปิ ชายเต || 7
ทิวารฺ กรศฺมโย ยตฺร ปฺรภํา ตนฺวนฺติ นาตปมฺ |
ศศฺรสฺมรฺ น ศีตาย นิศิ โทฺยตาย เกวลมฺ || 8
มกฺษฺยโภชฺยมหาปานมุทิไตรปิ โภคิภิะ |
ยตฺร น ชฺญายเต กาโล คโต’ปิ ทนุชาทิภิะ || 9
วนานิ นทฺโย รมฺยาณิ สรํ าสิ กมลากราะ |
ปุํ สฺโกกิลาภิลาปาศฺจ มโนชฺญานฺยมฺพราณิ จ || 10
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สวีณาเวณุมฺฤทงฺคานํา สฺวนาสฺตรู ฺยาณิ จ ทฺวิช || 11
ภูษณานฺยติศภุ ฺราณิ ภคฺธาฒฺยํ จานุเลปนมฺ |

เอตานฺยนฺยานิ โจทารภาคฺยโภภฺยานิ ทานไวะ |

ไทตฺโยรไคศฺจ ภุชฺยนฺเต ปาตาลานฺตรโคจไระ || 12
ปาตาลานามธศฺจาสฺเต วิษฺโณรฺ ยา ตามสี ตนุะ |
เศษาขฺยา ยทฺคณ
ุ านฺวกฺตํุ น ศกฺตา ไทตฺยทานวาะ || 13
โย’นนฺตะ ปฐฺ ยเต สิทฺไธรฺ ไทโว เทวรฺ ษิปชู ิตะ |
ส สหสฺรศิรา วฺยกฺตสฺวสฺตกิ ามลภูษณะ || 14
ผณามณิสหเสฺรณ ยะ ส วิทฺโยตยนฺทิศะ |
สรฺ วานฺกโรติ นิรฺวีรฺยานฺ หิตาย ชคโต’สุรานฺ || 15
มทาฆูรฺณิตเนโตฺร’เสา ยะ สไทไวกกุณฺฑละ |
กิรีฏี สฺรคฺธโร ภาติ สาคฺนิะ เศฺวต อิวาจละ || 16
นีลวาสา มโทตฺสิกฺตะ เศฺวตหาโรปโศภิตะ |
สาภฺรคงฺคาปฺรวาโห’เสา ไกลาสาทฺริริวาประ || 17
ลงฺคลาสกฺตหสฺตโคฺร พิภฺรนฺมสุ ลมุตฺตมมฺ |
อุปาสฺยเต สฺวยํ กานฺตฺยา โย วารุณฺยา จ มูรฺตฺตยา || 18
กาลฺปานฺเต ยสฺย วกฺเตฺรภฺโย วิษานลศิโขชฺชฺวละ |
สงฺกรฺ ษณาตฺมโก รุโทฺร นิษฺกฺรมฺยาตฺติ ชคตฺตฺรยมฺ || 19
ส พิภฺรจฺเฉขรี ภตู มเศษํ กฺษิตมิ ณฺฑลมฺ |

546

อาสฺเต ปาตาลภูลสฺถะ เศโษ’เศษสุรารฺ จิตะ || 20
ตสฺย วีรฺยํ ปฺรภาวศฺจ สฺวรูปํ รูปเมว จ |
น หิ วรฺ ณยิตํุ ศกฺยํ ชฺญาตุํ จ ตฺริทไศรปิ || 21
ยสฺไยษา สกลา ปฺฤถฺวี ผณามณิศขิ ารุณา |
อาสฺเต กุสมุ มาเลว กสฺตทฺวีรฺยํ วทิษฺยติ || 22
ยทา วิชฺฤมฺภเต’นนฺโต มทาฆูรฺณิตโลจนะ |
ตทา จลติ ภูเรษา สาพฺธิโตยา สกานนา || 23
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สนานฺตํ คุณานํา คจฺฉนฺติ เตนานนฺโต’ยมวฺยยะ || 24
คนฺธรฺ วาปฺสรสะ สิทฺธา กินฺนโรรคจารณาะ |
ยสฺย นาควธูหสฺไตรฺ เลปิ ตํ หริจนฺทนมฺ |

มุหะุ ศฺวาสานิลาปาสฺตํ ยาติ ทิกฺษูทวาสตามฺ || 25
ยมาราธฺย ปุราณรฺ ษิรฺครฺ โค ชฺโยตีํษิ ตตฺตฺวตะ |
ชฺญาตวานฺสกลํ ไจว นิมิตฺตปฐิ ตํ ผลมฺ || 26
เตเนยํ นาควรฺ เยณ ศิรสา วิธฺฤตา มหี |
พิภรฺ ติ มาลํา โลกานํา สเทวาสุรมานุษามฺ || 27
อิติ ศฺรีวิษฺณุปรุ าเณ ทฺวิตียํ’เศ ปญฺจโม’ธฺยายะ || 5 ||
ศฺรีปราศร อุวาจ
ตตศฺจ นรกา วิปรฺ ภุโว’ธะ สลิลสฺย จ |
ปาปิ โน เยษุ ปาตฺยนฺเต ตาญฺจฺฉฺฤณุษฺว มหามุเน || 1
เรารวะ สูกโร โรธสฺตาโล วิศสนสฺตถา |
มหาชฺวาลสฺตปฺตกุมฺโภ ลวโณ’ถ วิโลหิตะ || 1
เรารวะ สูกโร โรธสฺตาโล วิศสนสฺตถา |
มหาชฺวาลสฺตปฺตกุมฺโภ ลวโณ’ถ วิโลหิตะ || 2
รุธิรามฺโภ ไวตรณิะ กฺฤมีศะ กฺฤมิโภชนะ |
อสิปตฺรวนํ กฺฤษฺ โณ ลาลาภกฺษศฺจ ทารุณะ || 3
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ตถา ปูยวหะ ปาโป วหฺนิชฺวาโล หฺยธะศิราะ |
สนฺทํศะ กาลสูตฺรศฺจ ตมศฺจาวีจิเรว จ || 4
ศฺวโภชโน’ถาปฺรติษฺฐศฺจาปฺรจิศฺจ ตถา ประ |
อิตฺเยวมาทยศฺจานฺเย นรกา มฺฤศทารุณาะ || 5
ยมสฺย วิษเย โฆราะ ศสฺตฺราคฺนิภยทายินะ |
ปตนฺติ เยษุ ปุรุษาะ ปาปกรฺ มรตาสฺตุ เย || 6
กูฏสากฺษี ตถา’สมฺยกฺปกฺษปาเตน โย วเทตฺ |

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
สภฺรูณหา ปุรหนฺตา จ โคฆฺนศฺจ มุนิสตฺตม |

ยศฺจานฺยทนฺฤตํ วกฺติ ส นโร ยาติ เรารวมฺ || 7
ยานฺติ เต นรกํ โรธํ ยศฺโจจฺฉฺวาสนิโรธกะ || 8
สุราโป พฺรหฺมหา หรฺ ตา สุวรฺ ณสฺย จ สูกเร |
ปฺรยานฺติ นรเก ยศฺจ ไตะ สํสรฺ คมุไปติ ไว || 9
ราชนฺยไวศฺยหา ตาเล ตไถว คุรุตลฺปคะ |
ตปฺตกุณฺเฑ สิวสฺฤภามี หนฺติ ราชภฏําศฺจ ยะ || 10
สาธฺวีวิกฺรยกฺฤทฺพนฺธปาละ เกสริวิกฺรยี |
สปฺตโลเห ปตนฺตฺเยเต ยศฺจ ภกฺตํ ปริ ตฺยเชตฺ || 11
สฺนษุ ํา สุตํา จาปิ คตฺวา มหาชฺวาเล นิปาตฺยเต |
อวมานฺตา คุรูณํา โย ยศฺจาโกฺรษฺ ฏา นราธมะ || 12
เวททูษโยตา ยศฺจ เวทวิกฺรยิกศฺจ ยะ |
อภมฺยคามี ยศฺจ สฺยาตฺเต ยานฺติ ลวณํ ทฺวิช || 13
โจโร วิโลเห ปตติ มรฺ ยาทาทูษกสฺตถา || 14
เทวทฺวิชปิ ตฺฤทฺเวษฏา รตฺนทูษยิตา จ ยะ |
ส ยาติ กฺฤมิภเกฺษ ไว กฺฤมีเษ จ ทุริษฺฏกฺฤตฺ || 15
ปิ ตฺฤเทวาติถีํสฺตฺยกฺตฺวา ปรฺ ยสฺนาติ นราธมะ |
ลาลาภเกฺษ ส ยาตฺยคุ ฺเร ศรกรฺ ตฺตา จ เวธเก || 16
กโรติ กรฺ ณิโน ยศฺจ ยศฺจ ขงฺคาทิกฺฤนฺนระ |
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ปฺรยานฺตฺเยเต วิศสเน นรเก มฺฤศทารุเณ || 17
อสตฺปรฺ ติคฺฤหีตา ตุ นรเก ยาตฺยโธมุเข |
อยาชฺยยาชกศฺไจว ตถา นกฺษตฺรสูจกะ || 18
เวคี ปูยวเห ไจโก ยาติ มิษฺฏานฺนภุงฺนฺระ || 19
ลากฺษามําสรสานํา จ ติลานํา ลวณสฺย จ |
วิเกฺรตา พฺราหฺมโณ ยาติ สเมว นรกํ ทฺวิช || 20
มารฺ ชารกุกฺกฏุ จฺฉาคศฺววราหวิหงฺคมานฺ |
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สรงฺโคปชีวี กวรฺตฺตะ กุณฺฑาศี คครทสฺตถา |
โปษยนฺนรกํ ยาติ ตเมว ทฺวิชสตฺตม || 21

สูจี มาหิษกไศจว ปรฺ วการี จ โย ทฺวิชะ || 22
อาคารทาหี มิตฺรฆฺนะ ศากุนิรฺคฺรมยาชกะ |
รุธิรานฺเธ ปตนฺตฺเยเต โสมํ วิกฺรณณเต จ เย || 23
มขหา คฺรามหนฺตา จ ยาติ ไวตรณีํ นระ || 24
เรตะปาตาทิกรฺ ตตาโร มรฺ ยาทาเภทิโน หิ เย |
เต กฺฤษฺ โณ ยานฺตฺยเศาจาศฺจ กุหกาจีวินฺศฺจ เย || 25
อสิปตฺรวนํ ยาติ วนจฺเฉที วฺฤไถว ยะ |
เอารภฺริโก มฺฤควฺยาโธ วหฺนิชฺวาเล ปตนฺติ ไว || 26
ยานฺตฺเยเต ทฺวิช ตไตฺรว เย จาปาเกษุ วหฺนิทาะ || 27
วฺรตานํา โลปโก ยศฺจ สฺวาศฺรมาทฺวิจฺยตุ ศฺจ ยะ |
สนฺทํศยาตนามธฺเย ปตตสฺตาวุภาวปิ || 28
ทิวา สฺวเปฺน จ สฺกนฺทนฺเต เย นรา พฺรหฺมจาริณะ |
ปุไตฺรรธยาปิ ตา เย จ เต ปตนฺติ ศฺวโภชเน || 29
เอเต จานฺเย จ นรกาะ ศตโศ’ถ สหสฺรศะ |
เยษุ ทุษฺกฺฤตกรฺ มาณะ ปจฺยนฺเต ยาตนาคตาะ || 30
ยไถว ปาปานฺเยตานิ ตถานฺยานิ สหสฺรศะ |
มุชฺยนฺเต ตานิ ปุรุไษรฺ ฯรกานฺตรโคจไระ || 31
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วรฺ ณาศฺรมวิรุทฺธํ จ กรฺ ม กุรฺวนฺติ เย นราะ |
กรฺ มณา มนสา วาจา นิรยุษุ ปตนฺติ เต || 32
อธะศิโรภิรฺทฺฤศฺยนฺเต นารไกรฺ ทิวิ เทวตาะ |
เทวาศฺจโธมุขานฺสรฺ วานธะ ปศฺยนฺติ นารกานฺ || 33
สฺถาวราะ กฺฤมโย’พฺชาศฺจ ปกฺษิณะ ปศโว นราะ |
ธารฺ มิกาสฺตฺริทศาสฺตทฺวนฺโมกฺษิณศฺจ ยถากฺรมมฺ | 34
สหสฺรภาคปฺรถมา ทฺวิตียานุกฺรมาสฺตถา |
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สยาวนฺโต ชนฺตวะ สฺวรฺเค ตาวนฺโต นรเกากสะ |

สรฺ เว เหฺยเต มหาภาค ยาวนฺมกุ ฺตสิ มาศฺรยาะ || 35
ปาปกฺฤทฺยาติ นรกํ ปฺรายศฺจิตฺตปรางฺมขุ ะ || 36
ปาปานามนุรูปาณิ ปฺรายศฺจิตฺตานิ ยทฺยาถา |
ตถา ตไถว สํสฺมฺฤตฺย โปฺรกฺตานิ ปรมรฺ ษิภิะ || 37
ปาเป คุรูณิ คุรูณิ สฺวลฺปานฺยลฺเย จ ตทฺวิทะ |
ปฺรายศฺจิตฺตานิ ไมเตฺรย ชคุะ สฺวายมฺภวุ าทยะ || 38
ปฺรายศฺจิตฺตานฺยเศษาณิ ตปะ กรฺ มาตมกานิ ไว |
ยานิ เตษามเศษาณํา กฺฤษฺ ณานุสฺมรณํ ปรมฺ || 39
กฺฤเต ปาเป’นุตาโป ไว ยสฺย ปุํ สะ ปฺรชายเต |
ปฺรายศฺจิตฺตํ ตุ ตสฺไยกํ หริสํสฺมรณํ ปรมฺ || 40
ปฺราตรฺ นิศิ ตถา สนฺธฺยามธฺยาหฺนาทิษุ สํสฺมรนฺ |
นารายณมวาปฺโนติ สทฺยะ ปาปกฺษานฺนระ || 41
วิษฺณสุ ํสฺมรณาตฺกฺษีณสมสฺตเกฺลศสญฺจยะ |
มุกฺติํ ปฺรยาติ สฺวรฺ คาปฺตสิ ฺตสฺย วิฆฺโน’นุมียเต || 42
วาสุเทเว มโน ยสฺย ชปโยมารฺ จนาทิษุ |
ตสฺยานฺตราโย ไมเตฺรย เทเวนฺทฺรตฺวาทิกํ ผลมฺ || 43
กฺก นากปฺฤษฺ ฐภมนํ ปุนราวฺฤตฺตลิ กฺษณมฺ |
กฺก ชโป วาสุเทเวติ มุกฺตพิ ีชมนุตฺตมมฺ || 44
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ตสฺมาทหรฺ นิศํ วิษฺณํุ สํสฺมรนฺปรุ ุโษ มุเน |
น ยาติ นรกํ มรฺ ตยะ สงฺกฺษีณาขิลปาตกะ || 45
มนะปฺรีตกิ ระ สฺวรฺ โค นรกสฺตทฺวิปรฺ ยยะ |
นรกสฺวรฺ คสํชฺเญ ไว ปาปปุณฺเย ทฺวิโชตฺตม || 46
วสฺตฺเวกเมว ทุะขาย สุขาเยรฺ ษยาคมาย จ |
โกปาย จ ยตสฺตสฺมาทฺวสฺตุ วสฺตฺวาตฺมกํ กุตะ || 47
ตเทว ปฺรีตเย ภูตฺวา ปุนรฺ ทะุ ขาย ชายเต |
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สตสฺมาทฺทะุ ขาตฺมกํ นาสฺติ น จ กิญฺจิตฺสขุ าตฺมกมฺ |
ตเทว โกปาย ยตะ ปฺรสาทาย จ ชายเต || 48
นมสะ ปริณาโม’ยํ สุขทุะขาทิลกฺษณะ || 49

ชฺญานเมว ปรํ พฺรหฺม ชฺญานํ พนฺธาย เจษฺ ยเต |
ชฺญานาตฺมกมิทํ วิศฺวํ น ชฺญานาทฺวิทฺยเต ปรมฺ || 50
วิทฺยาวิทฺเยติ ไมเตฺรย ชฺญานเมโวปธารย || 51
เอวเมตนฺมาขฺยาตํ ภวโต มณฺฑลํ ภุวะ |
ปาตาลานิ จ สรฺ วาณิ ตไถว นรกา ทฺวิช || 52
สมุทฺราะ ปรฺ วตาศฺไจว ทฺวีปา วรฺ ษาณิ นิมฺนคาะ |
สงฺเกฺษปาตฺสรฺ วมาขฺยาตํ กิํ ภูยะ โศฺรตุมิจฺฉสิ || 53
อิติ ศฺรีวิษฺณปุ รุ าเณ ทฺวิตีเยํ’เศ ษษฺ โฐ’ธฺยายะ || 6 ||
ศฺรีไมเตฺรย อุวาจ
กถิตํ ภูตลํ พฺรหฺมนฺมไมตทขิลํ ตฺวยา |
ภุวรฺ โลกาทิกําลฺโลกาญฺจฺโฉฺรตุมิจฺฉามฺยหํ มุเน || 1
ตไถว คฺรหสัสฺถานํ ปฺรมาณานิ ยถา ตถา |
สมาจกฺษว มหาภาค ตนฺมหฺยํ ปริปฤฺ จฺฉเต || 2
ศวิจนฺทฺรมโสรฺ ยาวนฺมยูไขรวภาสฺยเต |
สสมุทฺรสริจฺไฉลา ตาวตี ปฺฤถิวี สฺมฤตา || 3
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ยาวตฺปรมาณา ปฺฤถิวี วิสฺตารปริมณฺฑลาตฺ |
นภสฺตาวตฺปรฺ มาณํ ไว วฺยาสมณฺฑลโต ทฺวิช || 4
ภูเมรฺ โยชนลเกฺษ ตุ เสารํ ไมเตฺรย มณฺฑลมฺ |
ลกฺษาทฺทฺวากรสฺยาปิ มณฺฑฺลํ ศศินะ สฺถิตมฺ || 5
ปูรฺเณ ศตสหเสฺร ตุ โยชนานํา นิศากราตฺ |
นกฺษตฺรมณฺฑลํ กฺฤตฺสฺนมุปริ ษฺฏาตฺปรฺ กาศเต || 6
ทฺเว ลเกฺษ โจตฺตเร พฺรหฺมนฺ พุโธ นกฺษตฺรมณฺฑลาตฺ |
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สองฺคารโก’ปิ ศุกฺรสฺย ตตฺปรฺ มาเณ วฺยวสฺถิตะ |

ตาวตฺปรฺ มาณภาเค ตุ พุธสฺยาปฺยศุ นาะ สฺถิตะ || 7

ลกฺษทฺวเย ตุ เภามสฺย สฺถิโต เทวปุโรหิตะ || 8
เศาริวฺพฺฤหสฺปเตศฺโจรฺ ธฺว ทฺวิลเกฺษ สมวสฺถิตะ |
สปฺตรฺ ษิมณฺฑฺลํ ตสฺมาลฺลกฺษเมกํ ทฺวิโชตฺตม || 9
ฤษิภฺยสฺตุ มหสฺราณํา ศตาทูรฺธวํ วฺยวสฺถิตะ |
เมฒีภตู ะ สมสฺตสฺย ชฺโยติศฺจกฺรสฺย ไว ธฺรุวะ || 10
ไตฺรโลกฺยเมตตฺกถิตมุตฺเสเธน มหามุเน |
อิชฺยาผลสฺย ภูเรษา อิชฺยา จาตฺร ปฺรติษฺฐิตา || 11
ธฺรุวาทูรฺธวํ มหารฺ โลโก ยตฺร เต กลฺปวาสินะ |
เอกโยชนโกฏิสฺตุ ยตฺร เต กลฺปวาสินะ || 12
ทฺวิ โกฏี ชโน โลโก ยตฺร เต พฺรหฺมณะ สุตาะ |
สมนฺทนาทฺยาะ ปฺรถิตา ไมเตฺรยามลเจตสะ | 13
จตุรฺคโุ ณตฺตเร โจรฺ ธฺว ชนโลกาตฺตปะ สฺถิตมฺ |
ไวราชา ยตฺร ไต เทวาะ สฺถิตา ทาหวิวรฺ ชิตาะ || 14
ษงฺคเุ ณน ตโปโลกาตฺสตฺยโลโก วิราชเต |
อปุนรฺ มารกา ยตฺร พฺรหฺมโลโก หิ ส สฺมฺฤตะ || 15
ปาทคมฺยนฺตุ ยตฺกิญฺจิทฺวสฺตฺวสฺติ ปฺฤถิวีมยมฺ |
ส ภูรฺโลกะ สมาขฺยาโต วิสฺตโร’สฺย มโยทิตะ || 16
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ภูมิสรู ฺ ยานฺตรํ ยจฺจ สิทฺธาทิมนุ ิเสวิตมฺ |
ภุวรฺ โลกสฺตุ โส’ปฺยกุ ฺโต ทฺวิตีโย มุนิสตฺตม || 17
ธฺรุวสูรฺยานฺตรํ ยจฺจ นิยตุ านิ จตุรฺทศ |
สฺวรฺ โลกะ โส’ปิ คทิโต โลกสํสฺถานจินฺตไกะ || 18
ไตฺรโลกฺยเมตตฺกฺฤตกํ ไมเตฺรย ปริปฒฺยเต |
ชนสฺตปสฺตถา สตฺยมิติ จากฺฤตกํ ตฺรยมฺ || 19
กฺฤตกากฺฤตโยรฺ มธฺเย มหรฺ โลก อิติ สฺมฺฤตะ |
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สเอเต สปฺต มยา โลกา ไมเตฺรย กถิตาสฺตว |

ศูนฺโย ภวติ กลฺปานฺเต โย’ตฺยนฺตํ น วินศฺยติ || 20
ปาตาลานิ จ สปฺไตว พฺรหฺมาณฺฑสฺไยษ วิสฺตระ || 21
เอตทณฺฑกฏาเหน ติรฺยกฺ โจรฺ ธวมธสฺตถา |
กปิ ตฺถสฺย ยถา วีชํ สรฺ วโต ไว สมาวฺฤตมฺ || 22
ทโศตฺตเรณ ปยสา ไมเตฺรยาณฺฑํ จ ตทฺวฺฤตมฺ |
สรฺ โว’มฺพปุ ริธาโน’เสา วหฺนินา เวษฺ ฏิโต พหิะ || 23
วหฺนิศฺจ วายุนา วายุรฺไมเตฺรย นภสา วฺฤตะ |
ภูตาทินา นภะ โส’ปิ มหตา ปริเวษฺ ฏิตะ |
ทโศตฺตราณฺยเศษาณิ ไมเตฺรไยตนิ สปฺต ไว || 24
มหานฺตํ จ สมาวฺฤตฺย ปฺรธานํ สมวสฺถิตมฺ |
อนนฺตสฺย น ตสฺยานฺตะ สํขฺยานํ จาปิ วิทฺยเต || 25
ตทนฺนตมสํขฺยาตปฺรมาณํ จาปิ ไว ยตะ |
เหตุภตู มเศษสฺย ปฺรกฺฤติะ สา ปรา มุเน || 26
อณฺฑานํา ตุ สหสฺราณํา สหสฺราณฺยตุ านิ จ |
อิทฺฤศานํา ตถา ตตฺร โกฏิโกฏิศตานิ จ || 27
ทารุณฺยคฺนิรฺยถา ไตลํ เตเล ตทฺวตฺปมุ านปิ |
ปฺรธาเน’วสฺถิโต วฺยาปี เจตนาตฺมาตฺมเวทนะ || 28
ปฺรธานํ จ ปุมําศฺไจว สรฺ วภูตาตฺมภูตยา |
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วิษฺณศุ กฺตฺยา มหาพุทฺเธ วฺฤเตา สํศฺรยธรฺ มิเณา || 29
ตโยะ ไสว ปฺฤถคฺภาวการณํ สํศฺรยสฺย จ |
โกฺษภการณภูตา จ สรฺ คกาเล มหามเต || 30
ยถา สกฺตํ ชเล วาโต พิภรฺ ตฺติ กณิกาศตมฺ |
อกฺตะิ สาปิ ตถา วิษฺโณะ ปฺรธานปุรุษาตฺมกมฺ || 31
ยถา จ ปาทโป มูลสฺกนฺธศาขาทิสํยตุ ะ |
อาทิพีชาตฺปรฺ ภวติ พีชานฺยนฺยานิ ไว ตตะ || 32
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สเต’ปิ ตลฺลกฺษณทฺรวฺยการณานุคตา มุเน || 33

ปฺรภวนฺติ ตตสฺเตมฺยะ สมฺภวนฺตฺยปเร ทฺรุมาะ |
เอวมวฺยากฺฤตาตฺปรู ฺ วํ ชายนฺเต มหาทาทยะ |
วิเศานฺตาสฺตตสฺเตมฺยะ สมฺภวนฺตฺยสุราทยะ |
เตมฺยศฺจ ปุตฺราสฺเตษํา จ ปุตฺราณามปเร สุตาะ || 34
พีชาทฺวฺฤกฺษปฺรโรเหณ ยถา นาปจยสฺตโระ |
ภูตานํา ภูตสรฺ เคณ ไนวาสฺตฺยปจยสฺตถา || 35
สนฺนิธานาทฺยถากาศกาลาทฺยาะ การณํ ตโระ |
ตไถวาปริณาเมน วิศฺวสฺย ภควานฺหริะ || 36
วฺรีหิพีเช ยถา มูลํ นาลํ ปตฺรางฺกเุ รา ตถา |
กาณฺฑํ โกษสฺตุ ปุษฺปํ จ กฺษีรํ ตทฺวจฺจ ตณฺฑลุ าะ | 37
ตุษาะ กณาศฺจ สนฺโต ไว ยานฺตฺยาวิรฺภาวมาตฺมนะ |
ปฺรโรหเหตุสามคฺรีมาสาทฺย มุนิสตฺตม || 38
ตถา กรฺ มสฺวเนเกษุ เทวาทฺยาะ สมวสฺถิตาะ |
วิษฺณศุ กฺติํ สมาสาทฺย ปฺรโรหมุปยานฺติ ไว || 39
ส จ วิษฺณะุ ปรํ พฺรหฺม ยตะ สรฺ วมิทํ ชคตฺ |
ชคจฺจ โย ยตฺร เจทํ ยสฺมิํศฺจ ลยเมษฺ ยติ || 40
ตทฺพฺรหฺม ตตฺปรํ ธาม สทสตฺปรมํ ปทมฺ |
ยสฺย สรฺ วมเภเทน ยตศฺไจตจฺจราจรมฺ || 41
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ส เอว มูลปฺรกฺฤติรฺวฺยกฺตรูปี ชคจฺจ สะ |
ตสฺมินฺเนว ลยํ สรฺ วํ ยาติ ตตฺร จ ติษฺฐติ || 42
กรฺ ตากฺริยาณํา ส จ อิชยเต กฺรตุะ
ส เอว ตตฺกรฺ มผลํ จ ตสฺย |
สฺรุคาทิ ยตฺสาธนมปฺยเศษํ
หเรรฺ น กิญฺจิทฺวฺยติริกฺตมสฺติ || 43
อิติ ศฺรีวิษฺณุปรุ าเณ ทฺวิตีเยํ’เศ วปฺตโม’ธฺยายะ || 7 ||
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วฺยาขฺยาตเมตทฺพฺรหฺมาณฺฑสํสฺถานํ ตว สุวฺรต |
ตตะ ปฺรมาณสํสฺถาเน สูรฺยาทีนํา ศฺฤณุษฺว เม || 1
โยชนานํา สหสฺราณิ ภาสฺกรสฺย รโถ นว |
อีษาทณฺฑสฺตไถวาสฺย ทฺวิคโุ ณ มุนิสตฺตม || 2
สารฺ ธโกโฏสฺตถ สปฺต นิยตุ านฺยธิกานิ ไว |
โยชนานํา ตุ ตสฺยากฺษสฺตตฺร จกฺรํ ปฺรติษฺฐิตมฺ || 3
ตฺรินาภิมติ ปฺญจาเร ษฺ ณเนมินฺยกฺษยาตฺมเก |
สํวตฺสรมเย กฺฤตฺสฺนํ กาลจกฺรํ ปฺรติษฺฐิตมฺ || 4
หยาศฺจ สปฺตจฺฉนฺทําสิ เตษํ า นามานิ เม ศฺฤณุ |
ภายตฺรี จ พฺฤหตฺยษุ ฺ ณิคฺชคตี ตฺริษฺฏเพว
ุ จ|
อนุษฺฏปฺุ ปงฺกฺติริตฺยกุ ฺตา ฉนฺทําสิ หรโย รเวะ || 5
จตฺวราริํ ศตฺสหสฺราณิ ทฺวิตีโย’โกฺษ วิวสฺวตะ |
ปญฺจานฺยานิ ตุ ธานานิ สฺยนฺทนสฺย มหามเต || 6
อกฺษปฺรมาณมุภโยะ ปฺรมาณํ ตทฺยคุ รฺ ทฺธโยะ |
หฺรโสฺว’กฺษสฺตทฺยคุ ารฺ ทฺเธน ธฺรุวาธาโร รถสฺย ไว |
ทฺวิตีเย’เกฺษ ตุ ตจฺจกฺรํ สํสฺถิตํ มานสาจเล || 7
มานโสตฺตรไศลสฺย ปูรวโต วาสวี ปุรี |
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ทกฺษิเณ ตุ ยมสฺยานฺยา ปฺรตีจฺยํา วรุณสฺย จ |
อุตฺตเรณ จ โสมสฺย ตาสํา นามานิ เม ศฺฤณุ || 8
วเสฺวากสารา ศกฺรสฺย ยามฺยา สํยมนี ตถา |
ปุรี สุขา ชเลศสฺย โสมสฺย จ วิภาวรี || 9
กาษฺ ฐํา คโต ทกฺษิณตะ กฺษิปเฺ ตษุริว สรฺ ปติ |
ไมเตฺรย ภควานฺภานุชฺรฺโยติษํา จกฺรสํยตุ ะ || 10
อโหราตฺรวฺยวสฺถานการณํ ภควานฺรวิะ |
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สทิวสสฺย รวิรฺมธฺเย สริวกาลํ วฺยวสฺถิตะ |

เทวยานะ ประ ปฺนถา โยคินํา เกฺลศสงฺกฺษเย || 11
สรฺ วทฺวีเปษุ ไมเตฺรย นิศารฺ ทฺธสฺย จ สมฺมขุ ะ || 12
อุทยาสฺตมเน ไจว สรฺ วกาลํ ตุ สมฺมเุ ข |
วิทิศาสุ ตฺวเศษาสุ ตถา พฺรหฺมนฺ ทิศาสุ จ || 13
ไยรฺ ยตฺร ทฺฤศฺยเต ภาสฺวานฺส เตษามุทยะ สฺมฺฤตะ |
ติโรภาวํ จ ยไตฺรติ ตไตฺรวาสฺตสนํ รเวะ || 14
ไนวาสฺตมนมรฺ กสฺย โนทยะ สรฺ วทา สตะ |
อุทยาสฺตมนาขฺยํ หิ ทรฺ ศนาทรฺ ศนํ รเวะ || 15
ศกฺราทีนํา ปุเร ติษฺฐนฺ สฺปฤฺ ศตฺเยษ ปุรตฺรยมฺ |
วิโกเณา เทฺวา วิโกณสฺถสฺตฺรีนฺ โกณานฺเทฺว ปุเร ตถา || 16
อุทิโต วรฺ ทฺธมานาภิรามธฺยาหฺนาตฺตปุนฺรวิะ |
ตตะ ปรํ หฺรสนฺตีภิรฺโคภิรสฺตํ นิยจฺฉติ || 17
อุทยาสฺตมนามฺยํา จ สฺมฺฤเต ปูรฺวาปเร ทิเศา |
ยาวตฺปรุ สฺตาตฺตปติ ตาวตฺปฤฺ ษฺ เฐ จ ปารฺ ศฺวโยะ || 18
ฤเต’มรคิเรรฺ เมโรรุปริ พฺรหฺมณะ สภามฺ |
เย เย มรี จโย’รฺ กสฺย ปฺรยานฺติ พฺรหฺมณะ สภามฺ |
เต เต นิรสฺตาสฺตทฺภาสา ปฺรตีปมุปยานฺติ ไว || 19
ตสฺมาทฺทิศฺยตุ ฺตรสฺยํา ไว ทิวาราตฺริะ สไทว หิ |
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สรฺ เวษํา ทฺวีปวรฺ ษาณํา เมรุรุตฺตรโต ยตะ || 20
ปฺรภา วิวสฺวโต ราตฺราวสฺตํ คจฺฉติ ภาสฺกเร |
วิศตฺยคฺนิมโต ราเตฺรา วิหฺนิรฺทรู าตฺปรฺ กาศเต || 21
วหฺนิะ ปฺรภา ตถา ภานุรฺทิเนษฺ วาวิศติ ทฺวิช |
อตีว วหฺนิสํโยคาทตะ สูรฺยะ ปฺรกาศเต || 22
เตชสี ภาสฺกราคฺเนเย ปฺรกาศฺณสฺวรูปิณี |
ปรสฺปรานุปรฺ เวศาทาปฺยาเยเต ทิวานิศมฺ || 23
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สอโกราตฺรํ วิศตฺยมฺภสฺตมะ ปฺรากาศฺยศีลวตฺ || 24
ทกฺษิเณตฺตรภูมฺยรฺ ทเธ สมุตฺเตษฺ ฐติ ภาสฺกเร |

อาตามฺรา หิ ภวนฺตฺยาโป ทิวา นกฺตปฺรวิศนาตฺ |
ทินํ วิศาติ ไจวามฺโภ ภาสฺกเร’สฺตมุเปยุษิ |
ตสฺมาจฺฉกุ ฺลา ภวนฺตฺยาโป นกฺตมหฺนะ ปฺรเวศนาตฺ || 25
เอวํ ปุษฺกรมธฺเยน ยทา ยาติ เทวากฺระ |
ตฺริํศทฺภาคนฺตุ เมทินฺยาสฺตทา เมาหูรฺตกิ ี คติะ || 26
กุลาลจกฺรปรฺ ยนฺโต ภฺรมนฺเนษ ทิวากระ |
กโรตฺยหสฺตถา ราตฺริํ วิมญ
ุ ฺจนฺเมทินีํ ทฺวิช || 27
อยนสฺโยตฺตรสฺยาเทา มกรํ ยาติ ภาสฺกระ |
ตตะ กุมฺภํ จ มีนํ จ ราเศ ราศฺยนฺตรํ ทฺวิช || 28
ตฺริเษฺ วเตษฺ วถ ภุกฺเตษุ ตโต ไวษุวตีํ ภติมฺ |
ปฺรยาติ สวิตา กุรฺวนฺนโหรากฺตํ ตตะ สมมฺ || 29
ตโต ราตฺริะ กฺษยํ ยาติ วรฺ ทฺธเต’นุทินํ ทินมฺ || 30
ตตศฺจ มิถนุ สฺยานฺเต ปรํ า กาษฺ ฐามุปาคตะ |
ราศิํ กรฺ กฏกํ ปฺราปฺย กุรุเต ทฺกษิณายนมฺ || 31
กุลาลจกฺรปรฺ ยนฺโต ยถา ศีฆฺรํ ปฺรวรฺ ตฺตเต |
ทกฺษิณปฺรกฺรเม สูรยสฺตถา ศีฆรํ ปฺรวรฺ ตเต || 32
อติเวคิตยา กาลํ วายุเวคพลาจฺจรนฺ |
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ตสฺมาตฺปรฺ กฺฤษฺ ฏํา ภูมิํ ตุ กาเลนาลฺเปน คจฺฉติ || 33
สูรฺโย ทฺวาทศภิะ ไศฆฺรฺยานฺมหุ รู ฺ ไตรฺ ทกฺษิณายเน |
ตฺรโยทศารฺ ทฺธมฺฤกฺษาณามหฺนา ตุ จรติ ทฺวิช |
มุหรู ฺ ไตสฺตาวทฺฤกฺษาณิ นกฺตมษฺ ฏาทเศศฺจรนฺ || 34
กุลาลจกฺรมธฺยสฺโถ ยถา มนฺทํ ปฺรสรฺ ปติ |
ตโถทคยเน สูรยะ สรฺ ปเต มนฺทวิกฺรมะ || 35
ตสฺมาทฺทีรฺเฆณ กาเลน ภูมิมลฺปํา ตุ คจฺฉติ |
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สอหรฺภวติ ตจฺจาปิ จรเต มนฺทวิกฺรมะ || 37

อษฺ ฏาทศมุหรู ฺ ตํ ยทุตฺตรายณปศฺจิมมฺ || 36
ตฺรโยทศารฺ ทธมหฺนา ตุ ฤกฺษาณํา จรเต รวิะ |
มุหรู ฺ ไตสฺตาวทฺฤกฺษาณิ ราเตฺรา ทฺวาทศภิศฺจรนฺ || 38

อโต มนฺทตรํ นาภยํา จกฺรํา ภฺรมติ ไว ยถา |
มฺฤตฺปณฺฑ อิว มธยสฺโถ ธฺรุโว ภฺรมติ ไว ตถา || 39
กุลาลจกฺรนาภิสฺตุ ยถา ตไตฺรว วรฺ ตเต |
ธฺรุวสฺตถา หิ ไมเตฺรย ตไตฺรว ปริ วรฺ ตเต || 40
อภโยะ กาษฺ ฐโยรฺ มธฺเย ภฺรมโต มณฺฑลานิ ตุ |
ทิวา นกฺตํ จ สูรฺยสฺย มนฺทา ศีฑฺรา จ ไว คติะ || 41
มนฺทาหฺนิ ยสฺมินฺนยเน ศีฆฺรา นกฺตํ ตทา คติะ |
ศีฆฺรา นิศิ ยทา จาสฺย ตทา มนฺทา เทวา คติะ || 42
เอกปฺรมาณเมไวษ มารฺ คํ ยาติ ทิวากระ |
อโหราตฺริณ โย ภุงฺกฺเต สมาสฺตา ราศโย ทฺวิช || 43
ษเฑว ราศีนฺ โย ภุงฺกฺเต ราตฺราวนฺยําศฺจ ษฑฺเทวา || 44
ราศิปรฺ มาณชนิตา ทีรฺฆหฺรสฺวาตฺมตา เทเน |
ตถา นิศายํา ราศีนํา ปฺรมาไณรฺ ลฆุทีรฺฆตา | 45
ทินาเทรฺ ทีรฺฆหฺรสฺวตฺวํ ตทฺโภเคไนว ชายเต |
อุตฺตเร ปฺรกฺรเม ศีฆฺรา นิศิ มนฺทา คติรฺทิวา |
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ทกฺษิเณ ตฺวยเน ไจว วีปรี ตา วิวสฺวตะ | 46
อุษา ราตฺริะ สมาขฺยาตาวฺยษุ ฺ ฏิศฺจาปฺยจุ ฺยเต ทินมฺ |
โปฺรจฺยเต จ ตถา สฺนธฺยา อุษาวฺยษุ ฺ ฏโยรฺ ยทนฺตรมฺ || 47
สนฺธยากาเล จ สมฺปรฺ าปฺเต เราเทฺร ปรมทารุเณ |
มนฺเทหา รากฺษสา โฆราะ สูรฺยมิจฺฉนฺติ ขาทิตมุ ฺ || 48
ปฺรชาปติกฺฤตะ ศาปสฺเตษํา ไมเตฺรย รกฺษสามฺ |
อกฺษยตฺวํ ศีราณํา มรณํ จ ทิเน ทิเน || 50
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สตโต ทฺวิโชตฺตมาสฺโตยํ สงฺกฺษิปนฺติ มหามุเน || 51
ตตะ สูรฺยสฺย ไตรฺ ยทุ ฺธํ ภวตฺยตฺยนฺตทารุณมฺ |

โองการพฺรหฺมสํยกุ ฺตํ คายตฺรยา จาภิมนฺตฺรตมฺ |

เตน ทหฺยนฺติ เต ปาปา วฺรชีภเู ตน วาริณา || 52
อคฺนิโหเตฺร หูยเต ยา สมนฺตฺรา ปฺรถมาหุตะิ |
สูรโย ชฺโยติะ สหสฺรําศุสฺตยา ทีปยฺ ติ ภาสฺกระ || 53
โองฺกาโร ภควานฺวิษฺณสุ ฺตฺริธามา วจสํา ปติะ |
ตทุจฺจารณตสฺเต ตุ วินาศํ ยานฺติ รากฺษสาะ || 54
ไวษฺ ณโวํ’ศะ ประ สูรฺโย โย’นฺตรฺ ชฺโยติรสมฺปลฺ วมฺ |
อภิธายก โองการสฺตสฺย ตตฺเปฺรกะ ประ || 55
เตน สมฺเปฺรริตํ ชฺโยติโรงฺการิ ณาถ ทีปตฺ มิ ตฺ |
ทหตฺยเศษรกฺษําสิ มนฺเทหาขฺยานฺยฆานิ ไว || 56
ตสฺมานฺโนลฺลงฺฆนํ การฺ ยํ สนฺธโยปาสนกรฺ มณะ |
ส หนฺติ สูรฺยํ สนฺธยายา โนปาสฺติํ กุรุเต ตุ ยะ || 57
ตตะ ปฺรยาติ ภควานฺพฺราหฺมไณรภิรกฺษิตะ |
พาลขิลฺยาทิภิศฺไจว ชคตะ ปาลโนทฺยตะ || 58
กาษฺ ฐา นิเมษา ทศ ปฺญจ ไจว
ตฺริํศจฺจ กาษฺ ฐา ครเยตฺกลํา จ |
ตฺริํศตฺกลศฺไจว ภเวนฺมหุ รุ ฺ ต-
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สฺไตสฺตฺริํศตา ราตฺรยหนี สเมเต || 59
หฺราสวฺฤทฺธี ตฺวหรฺ ภาไครฺ ทิวสานํา ยถากฺรมมฺ |
สนฺธยา มุหรู ฺ ตมาตฺรา ไว หฺราสวฺฤทฺธโยะ สมา สฺมฤตา || 60
เรขาปฺรภฺฤตฺยถาทิตฺเย ตฺริมหุ รู ฺ ตคเต รเวา |
ปฺราตะ สฺมฺฤตสฺตตะ กาโล ภาคศฺจาหฺนะ ส ปฺญจมะ || 61
ตฺสมาตฺปรฺ าตสฺตนาตฺกาลาตฺริมหุ รู ตสฺตุ สงฺควะ |
มธฺยาหฺนสฺตฺริมหุ รู ฺ ตสฺตุ ตสฺมาตฺกาลาตฺตุ สงฺควาตฺ || 62
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สตฺรย เอว มุหรู ฺตาสฺตุ กาลภาคะ สฺมฤโต พุไธะ || 63
ตฺสฺมานฺมาธฺยาหฺนิกาตฺกาลาทปราหฺณ อิติ สฺมฤตะ |
อปราเหฺณ วฺยตีเต ตุ กาละ สายยาหฺน เอว จ |
ทศปญฺจมุหรู ฺ ตา ไว มุหรู ฺ ตาสฺตฺรย เอว จ || 64
ทศปญฺจมุหรู ฺ ตํ ไว อหรฺ ไววษุวตํ สฺมฺฤตมฺ || 65
วรฺ ทธเต หฺรสเต ไจวาปฺยยเน ทกฺษิโณตฺตเร |
อหสฺตุ คฺรสเต ราตฺริํ ราตฺริรฺคฺรสติ วาสรมฺ || 66
ศรทฺวสนฺตโยรฺ มธฺเย วิษุวํ ตุ วิภาวฺยเต |
ตุลาเมษคเต ภาเนา สมราตฺริทินํ ตุ ตตฺ || 67
กรฺ กฏาวสฺถิเต ภาเนา ทกฺษิณายนมุจฺยเต |
อุตฺตรายณมปฺยกุ ฺตํ มกรสฺเถ ทิวากเร || 68
ตฺริํศนฺมหุ ฺรฺตํ กถิตมเฆราตฺรํ ตุ ยนฺมยา |
ตานิ ปญฺจทศ พฺรหฺมนฺ ปกฺษ อิตฺยภิธียเต || 69

มาสะ ปกฺษทฺวเยโนโกฺต เทฺวา มาเสา จารฺ กชาวฺฤตุะ |
ฤตุตฺรยํ จาปฺยยนํ เทฺวยเน วรฺ ษสํชฺญิเต || 70
สํวตฺสราทยะ ปญฺจ จตูรฺมาสวิกลฺปตาะ |
นิศฺจยะ สรฺ วกาลสฺย ยุคมิตฺยภิธียเต || 71
สํวตฺสรสฺตุ ปฺรถโม ทฺวิตียะ ปริวตฺสระ |
อิทฺวตฺสรสฺตฺฤตียสฺตุ จตุรฺถศฺจานุวตฺสระ |
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วตฺสระ ปญฺจมศฺจาตฺร กาโล’ยํ ยุคสํชฺญิตะ || 72
ยะ เศฺวตสฺโยตฺตระ ไศละ ศฺฤฑฺควานิติ วิศฺรุตะ |
ตฺรีณิ ตสฺย ตุ ศฺฤฑฺคาณิ ไยรยํ ศฺฤงฺควานฺสฺมฺฤตะ || 73
ทกฺษิณํ โจตฺตรํ ไจว มธฺยํ ไวษุวตํ ตถา |
ศรทฺวสนฺตโยรฺ มธฺเย ตทฺภานุะ ปฺรติปทฺยเต |
เมษาเทา จ ตุลาเทา จ ไมเตฺรย วิษุวตฺสฺถิตะ || 74
ตทา ตุลฺยมโหราตฺรํ กโรติ ติมิราปหะ |
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สปฺรถเม กฺฤตฺตกิ าภาเค ยทา ภาสฺวําสฺตทา ศศี |
ทศปญฺจมุหรู ฺ ตํ ไว ตเทตทุภยํ สฺมฺฤตมฺ || 75

วิศาขานํา จตุรฺเถํ’เศ มุเน ติษฺฐตฺยสํศยมฺ || 76

วิศาขานํา ยทา สูรยศฺจรตฺยํศํ ตฺฤตียกมฺ |
ตทา จนฺทฺรํ วิชานียาตฺกฺฤตฺตกิ ศิรสิ สฺถิตมฺ || 77
ตไทว วิษุวาขฺโย’ยํา กาละ ปุณโย’ภิธียเต |
ตทา ทานานิ เทยานิ เทเวมฺยะ ปฺรยตาตฺมภิะ || 78
พฺรหฺมเณมฺยะ ปิ ตฺฤมฺยศฺจ มุขเมตตฺตุ ทานชมฺ |
ทตฺตทานสฺตุ วิษุเว กฺฤตกฺฤตฺโย’ภิชายเต || 79
อโหราตฺรารฺ ทฺธมาสาสฺตุ กลาะ กาษฺ ฐาะ กฺษณาสฺตถา |
เปารฺ ณมาสี ตถา ชฺเญยา อมาวาสฺยา ตไถว จ |
สินีวาลี กุหศู ฺไจว รากา จานุมติสฺตถา || 80
ตปสฺตปสฺเยา มธุมาธเวา จ
ศุกฺระ ศุจิศฺจายนมุตฺตรํ สฺยาตฺ |
นโมนมสฺเยา จ อิษสฺตโถรฺ ช –
สฺสหะ สหสฺยาวิติ ทกฺษิณํ ตตฺ || 81
โลกาโลกศฺจ ยศฺไศละ ปฺราคุกฺโต ภวโต มยา |
โลกปาลาสฺตุ จตฺวารสฺตตฺร ติษฺฐนฺติ สุวฺรตาะ || 82
สุธามา ศงฺขปาจฺไจว กรฺ ทมสฺยาตฺมโช ทฺวิช |
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หิรณฺยโรมา ไจวานฺยศฺจตุรฺถะ เกตุมานปิ || 83
นิรฺทฺวนฺทฺวา นิรภิมานา นิสฺตนฺทฺรา นิษฺปริ คฺรหาะ |
โลกปาลาะ สฺถิตา โหฺยเต โลกาโลเก จตุรฺทิศมฺ || 84
อุตฺตรํ ยทคสฺตฺยสฺย อชวีถฺยาศฺจ ทกฺษีณมฺ |
ปิ ตฺฤยานะ ส ไว ปนฺถา ไวศฺวานปปถาทฺพหิะ || 85
ตตฺราสเต มหาตฺมาน ฤษโย เย’คฺนิโหตฺริณะ |
ภูตารมฺภกฺฤตํ พฺรหฺม ศํสนฺโต ฤตฺวิคทุ ฺยตาะ |
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สจลิตํ เต ปุนรฺพฺรหฺม สฺถาปยนฺติ ยุเค ยุเค |

ปฺรารภนฺเต ตุ เย โลกาสฺเตษํา ปนฺถาะ ส ทกฺษิณะ || 86
สนฺตตฺยา สปสา ไจว มรฺ ยาทาภิะ ศฺรุเตน จ | 87
ชายมานาสฺตุ ปูรฺเว จ ปศฺจิมานํา คฺฤเหษุ ไว |
ปศฺจิมาศฺไจว ปูรฺเวษํ า ชายนฺเต นิธเนษฺ วิห || 88
เอวมาวรฺ ตมานาสฺเต ติษฺฐนฺติ นิยตวฺรตาะ |
สวิตรุ ฺ ทกฺษิณํ มารฺ คํ ศฺริตา หฺยาจนฺทฺรตารกมฺ || 89
นาควีถฺยตุ ฺตรํ ยจฺจ สปฺตรฺ ษิภฺยศฺจ ทกฺษิณมฺ |
อุตฺตระ สวีตะุ ปนฺถา เทวยานศฺจ ส สฺมฤตะ || 90
ตตฺร เต วศินะ สิทฺธา วิมลา พฺรหฺมจาริณะ |
สนฺตติํ เต ชุคปุ สฺ นฺเต ตสฺมานฺมฺฤตฺยรุ ฺ ชิตศฺจ ไตะ || 91
อษฺ ฏาศีตสิ หสฺราณิ มุนีนามูรฺธวเรตสามฺ |
อุทกฺปนฺถานมรฺ ยมฺณะ สฺถิตานฺยาภูตสมฺปลฺ วมฺ || 92
เต’สมฺปรฺ โยคาลฺโลภสฺย ไมถุนสฺย จ วรฺ ชนาตฺ |
อิจฺฉาเทฺวษาปฺรวฺฤตฺตฺยา จ ภูตารมฺภวิวรฺ ชนาตฺ || 93
ปุนศฺจ กามาสํโยคาจฺฉพฺทาเทรฺ โทษทรฺ ศนตฺ |
อิตฺเยภิะ การเณาะ ศุทฺธาสฺเต’มฺฤตตฺวํ หิ เภชิเร || 94
อาภูตสมฺปลฺ วํ สฺถานมมฺฤตตฺวํ วิภาวฺยเต |
ไตฺรโลกฺยสฺถิติกาโล’ยมปุนรฺ มาร อุจฺยเต || 95
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พฺรหฺมหตฺยาศฺวเมธาภฺยํา ปาปปุณฺยกฺฤโต วิธิะ |
อาภูตสมฺปลฺ วานฺตนฺตุ ผลมุกฺตํ ตโยรฺ ทฺวิช || 96
ยาวนฺมาเตฺร ปฺรเทเศ ตุ ไมเตฺรยาวสฺถิโต ธฺรุวะ |
กฺษยมายาติ ตาวตฺตุ ภูเมราภูตสมฺปลฺ วาตฺ || 97
อูรฺโธฺวตฺตรมฺฤษิภฺยสฺตุ ธฺรุโว ยตฺร วฺยวสฺถิตะ |
เอตทฺวิษฺณปุ ทํ ทิวฺยํ ตฺฤตียํ โวฺยมฺนิ ภาสุรมฺ || 98
นิรฺธูตโทษปงฺกานํา ยตีนํา สํยตาตฺมนามฺ |
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สอปุณฺยปุณฺโยยปรเม กฺษีณาเษษาปฺตเิ หตวะ |

สฺถานํ ตตฺปรมํ วิปรฺ ปุณฺยปาปปริกฺษเย || 99
ยตฺร ภตฺวา น โศจนฺติ ตทฺวิษฺโณะ ปรมํ ปทมฺ || 100
ธรฺ มธฺรุวาทฺยาสฺตษิ ฺ ฐนฺติ ยตฺร เต โลกสากฺษิณะ |
ตตฺสาษฺ ฏรฺ ฌยตฺปนฺนโยเคทฺธาสฺตทฺวิษฺโณะ ปรมํ ปทมฺ || 101
ยโตฺรตเมตตฺโปฺรตํ จ ยทฺภูตํ สจราจรมฺ |
ภาวฺยํ จ วิศฺวํ ไมเตฺรย ตทฺวิษโณะ ปรมํ ปทมฺ || 102
ทิวีว จกฺษุราตตํ โยคินํา ตนฺมยาตฺมนามฺ |
วิเวกชฺญานทฺฤษฺ ฏํ จ ตทฺวิษฺโณะ ปรมํ ปทมฺ || 103
ยสฺมินฺปรฺ ติษฺฐิโต ภาสฺวานฺเมฒีภตู ะ สฺวยํ ธฺรุวะ |
ธฺรุเว จ สรฺ วชฺโยตีํษิ ชฺโยติะษฺ วมฺโภมุโจ ทฺวิช || 104
เมเฆษุ สงฺคตา วฺฤษฺ ฏิรฺวฺฤษฺ เฏะ สฺฤษฺ เฏศฺจ โปษณมฺ |
อาปฺยายนํ จ สรฺ เวษํา เทวาทีนํา มหามุเน || 105
ตตศฺจาชฺยาหุติทฺวารา โปษิตาสฺเต หวิรฺภชุ ะ |
วฺฤษฺ เฏะ การณาตํา ยานฺติ ภูตานํา สฺถิตเย ปุนะ || 106
เอวเมตตฺปทํ วิษฺโณสฺตฺฤตียมมลาตฺมกมฺ |
อาธารภูตํ โลกานํา ตฺรยาณํา วฺฤษฺ ฏิการณมฺ || 107
ตตะ ปฺรภวติ พฺรหฺมนฺสรฺ วปาปหรา สริ ตฺ |
คงฺคา เทวางฺคนางฺคานามนุเลปนปิ ญฺชรา || 108
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วามปาทามฺพชุ างฺคษุ ฺ ฐนขโสฺรโตวิโนรฺ คตามฺ |
วิษฺโณรฺ พิภรฺ ติ ยํา ภกฺตฺยา ศิรสาหรฺ นิศํ ธฺรุวะ || 109
ตตะ ปปฺตรฺ ษโย ยสฺยาะ ปฺราณายามปรายณาะ |
ติษฺฐนฺติ วีจิมาลาภิรุหฺยมานชฏา ชเล || 110
วารฺ โยไฆะ สนฺตไตรฺ ยสฺยาะ ปฺลาวิตํ ศศิมณฺฑลมฺ |
ภูโย’ธิกตรํ า กานฺติํ วหตฺเยตทุห กฺษเย || 111
เมรุปฤฺ ษฺ เฐ ปตตฺยจุ ฺไจรฺ นิษฺกฺรานฺตา ศศิมณฺฑลาตฺ |
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สสีตา จาลกนนฺทา จ จกฺษุรฺภทฺรา จ สํสฺถิตา |

ชคตะ ปาวนารฺ ถาย ปฺรยาติ จ จตุรฺทิศมฺ || 112
เอไกว ยา จตุรฺเภทา ทิคฺเภทคติลกฺษณา || 113
เภทํ จาลกนนทาขยํ ยสฺยาะ ศรฺ โว’ปิ ทกฺษิณมฺ |
ทธาร ศิรสา ปฺรีตฺยา วรฺ ษาณามธิกํ ศตมฺ || 114
ศมฺโภรฺ ชฏากลาปาจฺจ วินิษฺกฺรานฺตาสฺถิศรฺ กราะ |
ปฺลาวยิตฺวา ทิวํ นินฺเย ยา ปาปานฺสคราตฺมชานฺ || 115
สฺราตสฺย สลิเล ยสฺยาะ สทฺยาะ ปาปํ ปฺรณศฺยติ |
อปูรวปุณฺยปฺราปฺติศฺจ สโทฺย ไมเตฺรย ชายเต || 116
ทตฺตาะ ปิ ตฺฤภฺโย ยตฺราปสฺตนไยะ ศฺรทฺธยานฺวิไตะ |
สมาศตํ ปฺรยจฺฉนฺติ ตฺฤปฺติํ ไมเตฺรย ทุรฺลภามฺ || 117
ยสฺยามิษฺฏฺวา มหายชฺไญรฺ ยชฺเญศํ ปุรุโษตฺตมมฺ |
ทฺวิช ภูปาะ ปรํ า สิทฺธิมวาปุรฺทิวิ เจห จ || 118
สฺนานาทฺวิธูตปาปาศฺจ ยชฺชไลรฺ ยตยสฺตถา |
เกศวาสกฺตมนสะ ปฺราปฺตา นิรฺวาณมุตฺตมมฺ || 119
ศฺรุตา’ภิลษิตา ทฺฤษฏา สฺปฤฺ ษฏา ปี ตา’วคาหิตา |
ยา ปาวยติ ภูตานิ กีรฺติตา จ ทิเน ทิเน || 120
คงฺคา คงฺเคติ ไยรฺ นาม โยชนานํา ศเตษฺ วปิ |
สฺถิไตรุจฺจาริ ตํ หนฺติ ปาปํ ชนฺมตฺรยารฺ ชิตมฺ || 121
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ยตะ สา ปาวนาลํ ตฺรยาณํา ชคตามปิ |
สมุทฺภตู า ปรํ ตตฺตุ ตฺฤตียํ ภควตฺปทมฺ || 122
อิติ ศฺรีวิษฺณุปรุ าเณ ทฺวิตีเยํ’เศ อษฺ ฏโม’ธฺยายะ || 8 ||
ศฺรีปราศร อุวาจ
ตารามยํ ภควตะ ศิศมุ ารากฺฤติ ปฺรโภะ |
ทิวิ รูปํ หเรรฺ ยตฺตุ ตสฺย ปุจฺเฉ สฺถิโต ธฺรุวะ || 1
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สภฺรมนฺตมนุ ตํ ยานฺติ นกฺษตฺราณิ จ จกฺรวตฺ || 2

ไสษ ภฺรมนฺ ภฺรามยติ จนฺทฺราทิตฺยาทิกานฺ คฺรหานฺ |
สู รฺยาจนฺ ทฺรมเสา ตารา นกฺษตฺ ราณิ คฺ รไหะ สห |
วาตานีกมไยรฺ พนฺไธรฺ ธฺรุเว พทฺธานิ ตานิ ไว || 3
ศิศมุ ารากฺฤติ โปฺรกฺตํ ยทฺรูปํ ชฺโยติษํา ทิวิ |
นารายโณ’ยนํ ธามฺนํา ตสฺยาธาระ สฺวยํ หฺยทิ || 4

อุตฺตานปาทปุตฺรสฺตุ ตมาราธฺย ชคตฺปติมฺ |
ส ตาราศิศมุ ารสฺย ธฺรุวะ ปุจฺเฉ วฺยวสฺถิตะ || 5
อาธาระ ศิศมุ ารสฺย สรฺ วาธฺยกฺโษ ชนารฺ ทนะ |
ธฺรุวสฺย ศิศมุ ารสตุ ธฺรุเว ภานุรฺวฺยวสฺถิตะ || 6
ตทาธารํ ชคจฺโจทํ สเทวาสุรมานุษมฺ || 7
เยน วิปรฺ วิธาเนน ตนฺมไมกมนาะ ศฺฤณุ |
วิวสฺวานษฺ ฏภิรฺมาไสราทายาโป รสาตฺมิกาะ |
วรฺ ษตฺยมฺพุ ตตศฺจนฺนมนฺนาทปฺยขิลํ ชคตฺ || 8
วิวสฺวานํศภุ ิสฺตีกฺษไณราทาย ชคโต ชลมฺ |
โสมํ ปุษณาตฺยเถนฺทศุ ฺจ วายุนาฑีมไยรฺ ทิวิ |
นาไลรฺ วิกฺษิปเต’เภฺรษุ ธูมาคฺนฺยนิลมูรฺติษุ || 9
น ภฺรศฺยนฺติ ยตสฺเตมฺโย ชลานฺยภฺราณิ ตานฺยตะ |
อภฺรสฺถาะ ปฺรปตนฺตฺยาโป วายุนา สมุทีริตาะ |
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สํสฺการํ กาลชนิตํ ไมเตฺรยาสาทฺย นิรฺมลาะ || 10
สริตฺสมุทฺรเภามาสฺตุ ตถาปะ ปฺราณิสมฺภวาะ |
จตุษฺปรฺ การา ภควานาทตฺเต สวิตา มุเน || 11
อากาศคงฺภาสลิลํ ตถาทาย คภสฺตมิ านฺ |
อนภฺรคตเมโวรฺ วยํา สทฺยะ กฺษิปติ รศิมภิะ || 12
ตสฺย สํสฺปรฺ ศนิรฺธูตปาปปงฺโก ทฺวิโชตฺตม |
น ยาติ นรกํ มรฺ ตฺโย ทิวฺยํ สฺนานํ หิ ตตฺสฺมฺฤตมฺ || 13
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สอากาศคงฺคาสลิลํ ตทฺโคภิะ กฺษิปยฺ เต รเวะ || 14
ทฺฤษฺ ฏสูรฺยํ หิ ปทฺวาริ ปตตฺยไภฺรรฺ วินา ทฺวิะ |
กฺฤตฺตกิ าทิษุ ฤเกฺษษุ วิษเมษุ จ ยทฺทิวะ |

ทฺฤษฏารฺ กปติตํ ชฺเญยํ ตทฺคางฺคํ ทิคฺคโชชฺฌิตมฺ || 15
ยุคฺมรฺ เกฺษษุ จ ยตฺโตยํ ปตตฺยรฺ โกชฺฌิตํ ทิวะ |
ตฺตสูรยรศิมภิะ สรฺ วํ สมาทาย นิรสฺยเต || 16
อุภยํ ปุณฺยมตฺรฺถํ นฺฤณํ ปาปปภยาปหมฺ |
อากาศคงฺคาสลิลํ ทิวฺยํ สฺนานํ มหามุเน || 17
ยตฺตุ ไมไฆะ สมุตฺสฺฤษฺ ฏํ วาริ ตตฺปรฺ าณินํา ทฺวิช |
ปุษฺณาตฺโยษธยะ สรฺ วา ชีวนายามฺฤตํ หิ ตตฺ || 18
เตน วฺฤทฺธิํ ปรํ า นีตะ สกลศฺเจาษธีคณะ |
สาธกะ ผลปากานฺตะ ปฺรชานํา ทฺวิช ชายเต || 19
เตน ยชฺญานฺยถาโปฺรกฺตานฺมานวาะ ศาสฺตฺรจกฺษุษะ |
กุรฺวนฺตฺยหรหสฺไตศฺจ เทวานาปฺยายยนฺติ เต || 20
เอวํ ยชฺญาศฺจ เวทาศฺจ วรฺ ณาศฺจ วฺฤษฺ ฏิปรู ฺ วกาะ |
สรฺ เว เทวนิกายาศฺจ สรฺ เว ภูตคณาศฺจ เย || 21
วฺฤษฺ ฏยา ธฺฤตมิทํ สรฺ วมนฺนํ นิษฺปาทฺยเต ยยา |
สาปิ นิษฺปาทฺยเต วฺฤษฺ ฏิะ สวิตฺรา มุนิสตฺตม || 22
อาธารภูตะ สวิตรุ ฺ ธฺรุโว มุนิวโรตฺตม |
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ธฺรุวสฺย ศิศมุ าโร’เสา โส’ปิ นารายณาตฺมกะ || 23
หฺยทิ นารายณสิตสฺย ศิศมุ ารสฺย สํสฺถิตะ |
พิภรฺ ตา สรฺ วภูตานามาทิภตู ะ สนาตนะ || 24
อิติ ศฺรีวิษฺณุปรุ าเณ ทฺวิตีเยํ’เศ นวโม’ธยายะ || 9 ||
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โอมฺ
ศฺรีมนฺนารายณาย นมะ
ศฺรีวิษฺณุปุราณ
ษษฺฐ อํศ
ศฺรีไมเตฺรย อุวาจ
วฺยาขฺยาตา ภวตา สรฺ ควํศมนฺวนฺตรสฺถิตะิ |
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ลปาสํหงฺยติมฺ |
ก
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โศฺ
ร
ตุ
ม
จ
ิ
ฺ
ฉ
ามฺ
ย
หํ
ตฺ
ว
ตฺ
โ
ต
ยถาวทุ
ส
วํศนุจริ ตํ ไจว วิสฺตเรณ มหามุเน || 1

มหาปฺรลยสํชฺญํา จ กลฺปานฺเต จ มหามุเน || 2

ศฺรีปราศร อุวาจ
ไมเตฺรย ศฺรูยตํา มตฺโต ยถาวทุปสํหฺยติะ |
กลฺปานฺเต ปฺรากฺฤเต ไจว ปฺรลเย ชายเต ยถา || 3
อโหราตรํ ปิ ตฺฤๅณํา ตุ มาโส’พฺทสฺตฺริทิเวากสามฺ |
จตุรฺยคุ สหเสฺร ตุ พฺรหฺมโณ ไว ทฺวิโชตฺตม || 4
กฺฤตํ เตฺรตา ทฺวาปรํ จ กลิศฺเจติ จตุรฺยคุ มฺ |
ทิวฺไยรฺ วรฺ ษสหไสฺรสฺตุ ตทฺทฺวาทศภิรุจฺยเต || 5
จตุรฺยคุ าณยเศษาณิ สทฺฤศานิ สฺวรูปตะ |
อาทฺยํ กฺฤตยุคํ มุกฺตฺวา ไมเตฺรยานฺตฺยํ ตถา กลิมฺ || 6
อาทฺเย กฺฤตยุเค สรฺ โค พฺรหฺมณา กฺริยเต ยถา |
กฺริยเต โจปสํหารสฺตถานฺเต จ กเลา ยุเค || 7
ศฺรีไมเตฺรย อุวาจ
กเลสฺสฺวรูปํ ภควนฺวิสฺตราทฺวกฺตมุ รฺ หสิ |
ธรฺ มศฺจตุษฺปาทฺภควานฺยสฺมินฺวิปลฺ วมฺฤจฺฉติ || 8
ศฺรีปราศร อุวาจ
กเลสฺสฺวรูปํ ไมเตฺรย ยทฺภวาญฺโฉฺรตุมิจฺฉติ |
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ตนฺนิโพธ สมาเสน วรฺ ตเต ยนฺมหามุเน || 9
วรฺ ณาศฺรมาจารวตี ปฺรวฺฤตฺติรฺน กเลา นฺฤณามฺ |
น สามฤคฺยชุรฺธรฺ มวินิษฺปาทนไหตุกี || 10
วิวาหา น กเลา ธรฺ มยา น ศิษฺยคุรุสํสฺถิตะิ |
น ทามฺปตฺกฺรโม ไนว วหฺนิเทวาตฺมกะ กฺรมะ || 11
ยตฺร กุตฺร กุเล ชาโต พลี สรฺ เวศฺวระ กเลา |
สรฺ เวภฺย เอว วรฺ เณภฺโย โยคฺยะ กนฺยาวโรธเน || 12
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สไยว ไสว จ ไมเตฺรย ปฺรายศฺจิตฺตํ กเลา กฺริยา || 13
เยน เกน จ โยเคน ทฺวิชาติรฺทีกฺษิตะ กเลา |
สรฺ วเมว กเลา ศาสตฺรํ ยสฺย ยทฺวจนํ ทฺวิช |

เทวตา จ กเลา สรฺ วา สรฺ วสฺสวฺวสฺย จาศฺรมะ || 14
อุปวาสสฺตถายาโส วิตฺโตตฺสรฺ คสฺตปะ กเลา |
ธรฺ โม ยถาภิรุจิไตรนุษฺฐาไนรนุษฺฐิตะ || 15
วิตฺเตน ภวิตา ปุํ สํา สฺวลฺเปนาฒยมทะ กเลา |
สฺตฺรีณํา รูปมทศฺไจวํ เกไศเรว ภวิษฺยติ || 16
สุวรฺ ณมณิรตฺนาเทา วสฺเตฺร โจปกฺษยํ คเต |
กเลา สตฺริโย ภวิษฺยนฺติ ตทา เกไศรลงฺกฺฤตาะ || 17
ปริตฺยกฺษยนฺติ ภรฺ ตฺตรํ วิตฺตหีนํ ตถา สตฺริยะ |
ภรฺ ตฺตา ภวิษฺยติ กเลา วิตฺตวาเนว โยษิตามฺ || 18
โย ไว ททาติ พหุลํ สฺวํ ส สิวามี สทา นฺฤณามฺ |
สฺวามิตฺวเหตุสฺสมฺพนฺโธ น จาภิชนตา ตถา || 19
คฺฤหานฺตา ทฺรวฺยสงฺฆาตา ทฺรวฺยานฺตา จ ตถา มติะ |
อรฺ ถาศฺจาตฺโมปโภคฺยานฺตา ภวิษฺยนฺติ กเลา ยุเค || 20
สฺตฺริยะ กเลา ภวิษฺยนฺติ ไสฺวริณฺโย ลลิตสฺปฤฺ หาะ |
อนฺยายาวาปฺตวิตฺเตษุ ปุรุษาะ สฺปฤฺ หยาลวะ || 21
อภฺยรฺ ถิตาปิ สุหฺยทา สฺวารฺ ถหานิํ น มานวาะ |
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ปณารฺ ธารฺ ธารฺ ทฺธมาเตฺร’ปิ กริษฺยนฺติ กาเลา ทฺวิช || 22
สมานเปารุษํ เจโต ภาวิ วิเปฺรษุ ไว กเลา |
กฺษีรปรุทานสมฺพนฺธิ ภาวิ โวษุ จ เคารวมฺ || 23
อนาวฺฤษฺ ฏิภยปฺรายาะ ปฺรชาะ กฺษทฺภยกาตราะ |
ภวิษฺยนฺติ ตทา สรฺ เว คคนาสกฺตทฺฤษฺ ฏยะ || 24
กนฺทมูลผลาหาราสฺตาสา อิว มานวาะ |
อาตฺมานํ ฆาตยิษฺยนฺติ หฺยนาวฺฤษฺ ฏาทิทะุ ขิตาะ || 25
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สปฺราปฺสฺยนฺติ วฺยาหตสุขปฺรโมทา มานวาะ กเลา || 26
ทุรฺภิกฺษเมว สตตํ ตถา เกฺลศมานีศฺวราะ |
อสฺนานโภชิโน นาคฺนิเทวตาติถิปชู นมฺ |

กริษฺยนฺติ กเลา ปฺราปฺเต น จ ปิ ณฺโฑทกกฺริญามฺ || 27
โลลุปา หรฺ สฺวเทหาศฺจ พหฺวนฺนาทนตตฺปราะ |
พหุปรฺ ชาลฺปภาคฺยาศฺจ ภวิษฺยนฺติ กเลา สฺตฺริยะ || 28
อุภาภฺยามปิ ปาณิมํา ศิระกณฺฑยู นํ สฺตฺริยะ |
กุรฺวนฺตโย คุรุภรฺ ตฺฤๅณามาชฺญํา เภตฺสฺยนฺตฺยนาทราะ || 29
สฺวโปษณปราะ กฺษุทฺรา เทหสําสฺการวรฺ ชิตาะ |
ปรุษานฺฤตภาษิณฺโย ภวิษฺยนฺติ กเลา สฺตฺริยะ || 30
ทุะศีลา ทุษฺฏศีเลษุ กุรวนฺตฺยสฺสตตํ สฺปฤฺ หามฺ |
อสทฺวฺฤตฺตา ภวิษฺยนฺต ปุรุเษษุ กุลางฺคนาะ || 31
เวทาทานํ กริ ษฺยนฺติ วฏวศฺจากฺฤตวฺรตะ |
คฺฤหสฺถาศฺจ น โหษฺ ยนฺติ น ทาสฺยนฺตฺยจุ ิตานฺยปิ || 32
วานปฺรสฺถา ภวิษฺนฺติ คฺรามฺยาหารปริ คฺรหาะ |
ภิกฺษวศฺจาปิ มิตฺราทิเสฺนหสมฺพนฺธยนฺตฺรณาะ || 33
อรกฺษิตาโร หรฺ ตฺตารศฺศลุ ฺกววฺยาเชน ปรฺ ถิวาะ |
หาริโณ ชนวิตฺตนํา สมฺปรฺ าปฺเต ตุ กเลา ยุเค || 34
โย โย’ศฺวรถนาคาฒญสฺส ส ราชา ภวิษฺยติ |
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ยศฺจ ยศฺจาพลสฺสรฺ วสฺส ส ภฺฤตฺยะ กเลา ยุเค || 35
ไวศฺยาะ กฺฤษิวาณิชฺยาทิ สนฺตฺยชฺย นิชกรฺ ม ยตฺ |
ศูทฺรวฺฤตฺตฺยา ปฺรวรฺ ตฺสฺยนฺติ การุ กรฺ โมปชีวินะ || 36
ไภกฺษวฺรตปราะ ศูทฺราะ ปฺรวฺรชฺยาลิงฺคิ โน’ธมาะ |
ปาษณฺฑสํศฺรยํา วฺฤตฺตมิ าศฺรยิษฺยนฺติ สตฺกฺฤตะ || 37
ทุรฺภิกฺษกรปี ฑภิรตีโวปทฺรุตา ชนาะ |
โคธูมานฺนยวานฺนาฒยานฺเทศานฺยาสฺยนฺติ ทุะขิตาะ || 38
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สอธรฺมวฺฤทฺธยา โลกานามลฺปมายุรูภวิษฺยติ || 39

เวทมารฺ เค ปฺรลีเน จ ปาษณฺฑาฒเย ตโต ชเน |
อศาสฺตฺรวิหิตํ โฆรํ ตปฺยมาเนษุ ไว ตปะ |

นเรษุ นฺฤปโทเษณ พาลฺเย มฺฤตฺยรุ ฺ ภวิษฺยติ || 40
ภวิตา โยษิตํา สูตะิ ปญฺจษทฺสปฺตวารฺ ษิกี |
นวาษฺ ฏทศวรฺ ษาณํา มนุษฺยาณํา ตถา กเลา || 41
ปลิโตทฺภวศฺจ ภวิตา ตถา ทฺวาทศวารฺ ษิกะ |
นาติชีวติ ไว กศฺจิตฺกเลา วรฺ ษาณิ วิศํ ติะ || 42
อลฺปปฺรชฺญา วฺฤถาลิงฺคา ทุษฺฏานฺตะกรณาะ กเลา |
ยตสฺตโต วินงฺกฺษยนฺติ กาเลนาลฺเปน มานวาะ || 43
ยทา ยทา หิ ไมเตฺรย หานิรธรฺ มสฺย ลกฺษยเต |
ตทา ตทา กลิรฺวฺฤทฺธิรนุเมยา วิจกฺษไณะ || 44
ยทา ยทา หิ ปาษณฺฑวฺฤทฺธิรฺไมเตฺรย ลกฺษฺญเต |
ตทา ตทา กเลรฺ วฺฤทฺธิรนุเมยา มหาตฺมภิะ || 45
ยทา ยทา สตํา หานิรฺเวทมารฺ คานุสาริณามฺ |
ตทา ตทา กเลรฺ วฺฤทฺธิรนุเมยา วิจกฺษไณะ || 46
ปฺรารมฺตาศฺจาวสีทนฺติ ยทา ธรฺ มภฺฤตํา นฺฤณามฺ |
ตทานุเมยํ ปฺราธานฺยํ กเลรฺ ไมเตฺรย ปณฺฑิไตะ || 47
ยทา ยทา น ยชฺญานามีศฺวระ ปุรุโษตฺตมะ |
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อิชฺยเต ปุรุไษรฺ ยชฺไญสฺตทา ชฺเญยํ กเลรฺ พลมฺ || 48
น ปฺรีตริ ฺ เวทวาเทษุ ปาษณฺเฑษุ ยทา รติะ |
กเลรฺ วฺฤทฺธิสฺตทา ปฺราชฺไญรนุเมยา วิจกฺษไณะ || 49
กเลา ชคตฺปติํ วิษูณํุ สรฺ วสฺรษฺ ฏารมีศฺวรมฺ |
นารฺ จยิษฺยนฺติ ไมเตฺรย ปาษณฺโฑปหตา ชนาะ || 50
กิํ เทไวะ กิํ ทฺวิไชรฺ เวไทะ กิํ เศาเจนามฺพชุ นฺมนา |
อิตฺเยวํ วิปรฺ วกฺษฺยนฺติ ปาษณฺโฑปหตา ชนาะ || 51
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สผลํ ตถาลฺปสารํ จ วิปรฺ ปฺราปฺเต กเลา ยุเค || 52

สฺวลฺปามฺพวุ ฺฤษฺ ฎิะ ปรฺ ชนฺยะ สสฺยํ สฺวลฺปผลํ ตถา |
ศาณีปรฺ ยาณิ วสฺตฺราณิ ศมีปรฺ ายา มหีรุหาะ |

ศูทฺรปฺรายาสฺตถา วรฺ ณา ภวิษฺยนฺติ กเลา ยุเค || 53
อณุปรฺ ายาณิ ธานฺยานิ อชาปฺรายํ ตถา ปยะ |
ภวิษฺยติ กเลา ปฺราปฺเต เหฺยาศีรํ จานุเตปนมฺ || 54
ศฺวศฺรูศฺวศุรภูยิษฺฐา คุรวศฺจ นฺฤณํา กเลา |
ศฺยาลาทฺยา หาริภารฺ ยาศฺจ สฺฤหฺยโท มุนิสตฺตม || 55
กสฺย มาตา ปิ ตา กสฺย ยถา กรฺ มานุคะ ปุมานฺ |
อิติ โจทหริษฺยนฺติ ศฺวศุรานุคตา นราะ || 56
วางฺมนะกายไชริโทไษรภิภตู าะ ปุนะ ปุนะ |
นราะ ปาปานฺยนุทินํ กริษฺยนฺตฺยลฺปเมธสะ || 57
นิสฺสตฺตฺวานามเศาจานํา นิหฺริกาณํา ตถา นฺฤณามฺ |
ยทฺยทฺทะุ ขาย ตตฺสรฺ วํ กลิกาเล ภวิษฺยติ || 58
นิสฺสฺวาธฺยายวษทฺกาเร สฺวธาสฺวาหาวิวรฺ ชิเต |
ตทา ปฺรวิรโล ธรฺ มะ กฺกจิลฺโลเก นิวตฺสฺยติ || 59
ตตฺราลฺเปไนว ยตฺเนจ ปุณฺยสฺกนฺธมนุตฺตมมฺ |
กโรติ ยํ กฺฤตยุเค กฺริยเต ตปสา หิ สะ || 60
อิติ ศฺรีวิษฺณุปรุ าเณ ษษฺ เฐ’เศ ปฺรถโม’ธฺยายะ || 1 ||
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ศฺรีปราศร อุวาจ
วฺยาสศฺจาห มหาพุทฺธิรฺยทไตฺรว หิ วสฺตนุ ิ |
ตจฺฉฺรูยตํา มหาภาค คทโต มม ตตฺตฺวตะ || 1
กสฺมินฺกาเล’ลฺปโก ธรฺ โม ททาติ สุมหตฺผลมฺ |
มุนีนํา ปุณฺยวาโท’ภูตฺไกศฺจเสา กฺริยเต สุขมฺ || 2
สนฺเทหนิรฺณยารฺ ถาย เวทวฺยาสํ มหามุนิมฺ |
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สททฺฤศุสฺเต มุนํิ ตตฺร ชาหฺนวีสลิเล ทฺวิช |

ยยุสฺเต สํศยํ ปฺรษฺ ฏํุ ไมเตฺรย มุนิปงุ ฺควาะ || 3
เวทวฺยาสํ มหาภาคมรฺ ทฺธสฺนาตํ สุตํ มม || 4
สนานาวสานํ เต ตสฺย ปฺรตีกฺษนฺโต มหรฺ ษยะ |
ตสฺถสุ ฺตีเร มหานทฺยาสฺตรุษณฺฑมุปาศฺริตาะ || 5
มคฺโน’ถ ชาหฺนวีโตยาทุตฺถายาห สุโต มม |
ศูทฺรสฺสาธุะ กลิสฺสาธุริตฺเยวํ ศฺฤณฺวตํา วจะ || 6
เตษํา มุนีนํา ภูยศฺจ มมชฺช ส นทีชเล |
สาธุ สาธฺวิติ โจตฺถาย ศูทฺร ธนฺโย’สิ จาพฺรวีตฺ || 7
นิมคฺนศฺจ สมุตฺถาย ปุนะ ปฺราห มหามุนิะ |
โยษิตะ สาธุ ธนฺยาสฺตาสฺตาภฺโย ธนฺยตโร’สฺติ กะ || 8
ตตะ สฺนาตฺวา ยถานฺยามายานฺตํ จ กฺฤตกฺริยมฺ |
อุปตสฺถรุ ฺ มหาภาคํ มุนยสฺเต สุตํ มม || 9
กฺฤตสํวนฺทนําศฺจาห กฺฤตาสนปริคฺรหานฺ |
กิมรฺ ถมาคตา ยูยมิติ สตฺยวตีสตุ ะ || 10
ตมูจะุ สํศยํ ปฺรษฺ ฏํุ ภวนฺตํ วยมาคตาะ |
อลํ เตนาสฺตุ ตาวนฺนะ กถฺยตามปรํ ตฺวยา || 11
กลิสฺสาธฺวิติ ยตฺโปฺรกฺตํ ศูทฺระ สาธิวติ โยษิตะ |
ยทาห ภควานฺ สาธุ ธนฺยาศฺเจติ ปุนะ ปุนะ || 12
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ตตฺสรฺ วํ โศฺรตุมิจฺฉาโม น เจทฺ คุหฺยํ มหามุเน |
ตตฺกถฺยตํา ตโต หฺยตฺสฺถํ ปฺฤจฺฉามสฺตฺวํา ปฺรโยชนมฺ || 13
ศฺรีปราศร อุวาจ
อิตฺยกุ ฺโต มุนิภิรฺวฺยาสะ ปฺรหสฺเยทมถาพฺรวีตฺ |
ศฺรูยตํา โภ มุนิเศฺรษฺ ฐา ยทุกฺตํ สาธุ สาธฺวิติ || 14
ศฺรีปราศร อุวาจ
ยตฺกฺฤเต ทฺศภิรฺวรฺ ไษสฺเตฺรตายํา หายเนน ตตฺ |
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สตปโส พฺรหฺมจรฺยสฺย ชปาเทศฺจ ผลํ ทฺวิชาะ |

ทฺวาปเร ตจฺจ มาเสน หฺยเฆราเตฺรณ ตตฺกเลา || 15
ปฺราปฺโนติ ปุรุษสฺเตน กลิสฺสาธฺวิติ ภาษิตมฺ || 16
ธยายนฺกฺฤเต ยชนฺยชฺไญสฺเตฺรตายํา ทฺวาปเร’รฺ จยนฺ |
ยทาปฺโนติ ตทาปฺโนติ กเลา สํกีรฺตฺย เกศวมฺ || 17
ธรฺ โมตฺกรฺ ษมตีวาตฺร ปฺราปฺโนติ ปุรุษะ กเลา |
อลฺปายาเสน ธรฺ มชฺนาสฺเตน ตุษฺโฏ’สฺมยหํ กเละ || 18
วฺรตจรฺ ยาปไรรฺ คฺราหฺยา เวทาะ ปูรฺวํ ทฺวิชาติภิะ |
ตตสฺสฺวธรฺ มสมฺปรฺ าปฺไตรฺ ยษฺ ฏวฺยํ วิธิวทฺธไนะ || 19
วฺฤถา กถา วฺฤถา โภชฺยํ วฺฤเถชฺยา จ ทฺวิชนฺมนามฺ |
ปตนาย ตโต ภาวฺยํ ไตสฺตุ สํมิภิสฺสทา || 20
อสมฺยกฺกรเณ โทษสฺเตษํา สรฺ เวษุ วสฺตษุ ุ |
โภชฺยเปยาทิกํ ไจษํ า เนจฺฉาปฺราปฺตกิ รํ ทฺวิชาะ || 21
ปารตนฺตฺรยํ สมสฺเตษุ เตษํา การฺ เยษุ ไว ยตะ |
ชยนฺติ เต นิชําลฺโลกานฺกฺเลเศน มหตา ทฺวิชาะ || 22
ทฺวิชศุศฺรูษไยไวษ ปากยชฺญาธิการวานฺ |
นิชาญฺชยติ ไว โลกาญฺจฺฉโู ทฺร ธนฺยตรสฺตตะ || 23
ภกฺษฺยาภกฺษฺเยษุ นาสิยาสฺติ เปยาเปเยษุ ไว ยตะ |
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นิยโม มุนิศารฺ ทลู าสฺเตนาเสา สาธิวตีริตะ | 24
สฺวธรฺ มสฺยาวิโรเธน นไรรฺ ลพฺธํ ธนํ สทา |
ปฺรติปาทนียํ ปาเตฺรษุ ยษฺ ฏวฺยํ จ ยถาวิธิ || 25
ตสฺยารฺ ชเน มหาเกฺลศะ ปาลเน จ ทิวิโชตฺตมาะ |
ตถาสทฺวินิโยเคน วิชฺญาตํ คหนํ นฺฤณามฺ || 26
เอวมนฺไยสฺตถา เกฺลไศะ ปุรุษา ทิวิชสตฺตมาะ |
นิชาญฺชยนฺติ ไว โลกานฺปรฺ าชาปตฺยาทิกานฺกฺรมาตฺ || 27
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สตทฺธิตา ศุภมาปฺโนติ ตตฺสาโลกฺยํ ยโต ทฺวิชาะ || 28
โยษิจฺฉศุ ฺรูษณาทฺภรฺ ตฺตะุ กรฺ มณา มนสา คิรา |
นาติเกฺลเศน มหตา ตาเนว ปุรุโษ ยถา |

ตฺฤตียํา วฺยาหฺยตํ เตน มยา สาธฺวติ โยษิตะ || 29
เอตทฺวะ กถิตํ วิปรฺ า ยนฺนิมิตฺตมิหาคตาะ |
ตตฺปฤฺ จฺฉต ยถากามํ สรฺ วํ วกฺษยามิ วะ สฺผฏุ มฺ || 30
ฤษยสฺเต ตตะ โปฺรจุรฺยตฺปรฺ ษฺ ฏวฺยํ มหามุเน |
อสฺมินฺเนว จ ตตฺ ปฺรศฺเน ยถาวตฺถิตํ ตฺวยา || 31
ศฺรีปรศร อุวาจ
ตตะ ปฺรหสฺย ตานาห กฤษฺ ณทฺไวปายโน มุนิะ |
วิสฺมโยตฺผลุ ฺลนยนําสฺตาปสําสฺตานุปาคตานฺ || 32
มไยษ ภวตํา ปฺรศฺโน ชฺญาโต ทิวฺเยน จกฺษุษา |
ตโต หิ วะ ปฺรสงฺเคน สาธุ สาธิวติ ภาษิตมฺ || 33
สฺวลฺเปน หิ ปฺรยตฺเนน ธรฺ มสฺสิทฺธยติ ไว กเลา |
นไรราตฺมคุณามโภภิะ กฺษาลิตาขิลกิลฺพิไษะ || 34
ศูไทฺรศฺจ ทฺวิชศุศฺรูษาตตฺปไรรฺ ทฺวิชสตฺตมาะ |
ตถา สฺตฺรีภิรนายาสาตฺปติศศุ ฺรูษไยว หิ || 35
ตตสฺตฺริตยมปฺเยตนฺมม ธนฺยตรํ มตมฺ |
ธรฺ มสมฺปาทเน เกฺลโศ ทฺวิชาตีนํา กฺฤตาทิษุ || 36
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ภวทฺภิรฺยทภิเปฺรตํ ตเทตตฺกถิตํ มยา |
อปฺฤษฺ เฏนาปิ ธรฺ มชฺญาะ กิมนฺยตฺกฺริยตํา ทฺวิชาะ || 37
ศรี ปราศร อุวาจ
ตตสฺสมฺปชู ฺย เต วฺยาสํ ปฺรศศํสะุ ปุนะ ปุนะ |
ยถา’’คตํ ทฺวิชา ชคฺมวุ ฺรยาโสกฺตกิ ฤตนิศฺจยาะ || 38
ภวโต’ปิ มหาภาค รหสฺยํ กถิตํ มยา |
อตฺยนฺตทุษฺฏสฺย กเลรยเมโก มหานฺคณ
ุ ะ|

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
สยจฺจาหํ ภวตา ปฺฤษฺโฏ ชคตามุปสํหฺยติมฺ |

กีรฺตนาเทว กฺฤษฺ ณสฺย มุกฺตพนฺธะ ปรํ วฺรเชตฺ || 39
ปฺรากฺฤตามานฺตราลํา จ ตามปฺเยษ วทามิ เต || 40
อิติ ศฺรีวิษฺณุปรุ าเณ ษษฺ เฐํ ’เศ ทฺวิตีโย’ธฺยายะ || 2 ||

ศฺรีปราศร อุวาจ
สรฺ วษาเมว ภูตานํา ตฺริวิธะ ปฺรติสญฺจระ |
ไนมิตฺตกิ ะ ปฺรากฺฤติกสฺตไถวาตฺยนฺตโิ ก ลยะ || 1
พฺราหฺโม ไนมิตฺตกิ สฺเตษํ า กลฺปานฺเต ปฺรติสญฺจระ |
อาตฺนฺติกสฺตุ โมกฺษขฺยะ ปฺรากฺฤโต ทฺวิปรารฺ ทฺธกะ || 2
ศฺรีไมเตฺรย อุวาจ
ปรารฺ ทธสํขฺยํา ภควนฺมมาจกฺษว ยยา ตุ สะ |
ทฺวิภณ
ุ ีกฺฤตยา ชฺเญะ ปฺรากฺฤตะ ปฺรติสฺญจระ || 3
ศฺรีปราศร อุวาจ
สฺถานาตฺสฺถานํ ทศคุณเมกสฺมาทฺคณฺยเต ทฺวิช |
ตโต’ษฺ ฏาทศเม ภาเค ปรารฺ ทฺธมาภิธียเต || 4
ปรารฺ ทฺธทฺวิคณ
ุ ํ ยตฺตุ ปฺรากฺฤตสฺส ลโย ทฺวิช |
ตทาวฺยกฺเต’ขิลํ วฺยกฺตํ สฺวเหเตา ลยเมติ ไว || 5
นิเมโษ มานุโษ โย’เสา มาตฺรา มาตฺราปฺรมาณตะ |
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ไตะ ปฺญจทศภิะ กาษฺ ฐา ตฺริํศตฺกาษฺ ฐา กลา สฺมฺฤตา || 6
นาฑิกา ตุ ปฺรมาเณน สา กลา ทศ ปญฺจ จ |
อนฺมาเนนามฺภสสฺสา ตุ ปลานฺยรฺ ทฺธตฺรโยทศ || 7
มาคเธน ตุ มาเนน ชลปฺรสฺถสฺตุ ส สฺมฺฤตะ |
เหมมาไษะ กฺฤตจฺฉิทฺรศฺจตุริภิศฺจตุรงฺคไุ ละ || 8
นาฑิกาภฺยามถ ทฺวาภฺยํา มุหรู ฺ โต ทฺวิชสตฺตม |
อโหราตฺรํ มุหรู ฺ ตาสฺตุ ตฺริํศนฺมาโส ทิไนสฺตถา || 9
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สตฺริภิรฺวรฺษศไตรฺวรฺษํ ษษฺฏยา ไจวาสุรทฺวิษามฺ || 10
มาไสรฺ ทฺวทฺศภิรฺวรฺ ษมโหราตฺรํ ตุ ตทฺทิวิ |

ไตสฺตุ ทฺวาทศสาหสฺไสฺรศฺจตุรฺยคุ มุทาหฺยตมฺ |

จตุรฺยคุ สหสฺรํ ตุ กถฺยเต พฺรหฺมโณ ทินมฺ || 11
ส กลฺปสฺตตฺร มนวศฺจตุรฺทศ มหามุเน |
ตทนฺเต ไจว ไมเตฺรย พฺราหฺโม ไนมิตฺตโิ ก ลยะ || 12
ตสฺย สฺวรูปมตฺยคุ รํ ไมเตรฺ ย คทโต มม |
ศฺฤณุษฺว ปฺรากฺฤตํ ภูยสฺตว วกฺษยามฺยหํ ลยมฺ || 13
จตุรฺยคุ สหสฺรานฺเต กฺษีณปฺราเย มหีตเล |
อนาวฺฤษฺ ฏิรตีโวคฺรา ชายเต ศตวารฺ ษิกี || 14
ตโต ยานฺยลฺปสาราณิ ตานิ สตฺตฺวานฺยเศษตะ |
กฺษยํ ยานฺติ มุนิศฺเรษฺ ฐ ปารฺ ถิวานฺยนุปีฑนาตฺ || 15
ตตะ ส ภควานฺวิษฺณู รุทฺรรูปธโร’วฺยยะ |
กฺษยาย ยตเต กรฺ ตมุ าตฺมสฺถาสฺสกลาะ ปฺรชาะ || 16
ตตสฺส ภควานฺวิษฺณุรฺภาโนสฺสปฺตสุ รศิมษุ |
สฺถิตะ ปิ พตฺยเศษาณิ ชลานิ มุนิสตฺตม || 17
ปี ตฺวามภําสิ สมสฺตานิ ปฺราณิภมู ิคตานฺยปิ |
โศษํ นยติ ไมเตฺรย สมสฺตํ ปฺฤถิวีตลมฺ || 18
สมุทฺรานสริตะ ไศลนทีปรฺ สฺรวณานิ จ |
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ปาตาเลษุ จ ยตฺโตยํ ตตฺสรฺ วํ นยติ กฺษยมฺ || 19
ตตสิตสฺยานุภาเวน โรยาหาโรปพฺฤํหิตาะ |
ต เอว รศฺมยสฺสปฺต ชายนฺเต สฺปตฺ ภาสฺกราะ || 20
อธศฺโจรฺ ธวํ จ เต ทีปตฺ าสฺตตสฺสปฺต ทิวากราะ |
ทหนฺตฺยเศษํ ไตฺรโลกฺยํ สปาตาลตลํ ทฺวิช || 21
ทหฺยมานํ ตุ ไตรฺ ทีปไฺ ตสฺไตฺรโลกฺยํ ทฺวิช ภาสฺกไระ |
สาทฺรินทฺยรฺ ณวาโภคํ นิเสฺนหมภิชายเต || 22
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สภวตฺเยษา จ วสุธา กูรฺมปฺฤษฺโฐปมากฺฤติะ || 23
ตโต นิรฺทภธวฺฤกฺษามฺพุ ไตฺรโลกฺยมขิลํ ทฺวิช |

ตตะ กาลาคฺนิรุโทฺร’เสา ภูตฺวา สริวหโร หริะ |

เศษาหิศฺวาสสมฺภูตะ ปาตาลานิ ทหตฺยธะ || 24
ปาตาลานิ สมสฺตานิ ส ทคฺธวา ชฺวลโน มหานฺ |
ภูมิมภฺเยตฺย สกลํ พภสฺติ วสุธาตลมฺ || 25
ภุวรฺ โลกํ ตตสฺสริวํ สฺวรฺ โลกํ จ สุทารุณะ |
ชฺวาลามาลามหาวรฺ ตสฺตเตฺรว ปริ วรฺ ตเต || 26
อมฺพรี ษมีวาภาติ ไตฺรโลกฺยมขิลํ ตทา |
ชฺวาลาวรฺ ตปรี วารมุปกฺษีณจราจรมฺ || 27
ตตสิตาปปรี ตาสฺตุ โลกทฺวยนิวาสินะ |
กฺฤตาธิการา คจฺฉนฺติ มหรฺ โลกํ มหามุเน || 28
ตสฺมาทปิ มหาตาปตปฺตา โลกาตฺตตะ ปรมฺ |
คจฺฉนฺติ ชนโลกํ เต ทศาวฺฤตฺตฺยา ปไรษิ ณะ || 29
ตโต ทคฺธฺวา ชคตฺสรฺ วํ รุทฺรุรูปี ชนารฺ ทนะ |
มุขนิะศฺวาสชานฺเมฆานฺกโรติ มุนิสตฺตม || 30
ตโต คชกุลปฺรขฺยาสฺตฑิตฺวนฺโต’ตินาทินะ |
อุตฺตษิ ฺ ฐนฺติ ตถา วฺโยมฺนิ โฆราสฺสํวรฺ ตกา ฆนาะ || 31
เกจินฺนีโลตฺปลสฺยามาะ เกจิตฺกมุ ทุ สนฺนิภาะ |
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ธูมฺรวรฺ ณา ฆนาะ เกจิตฺเกจิตฺปีตาะ ปโยธราะ || 32
เกจิทฺราสภวรฺ ณาภา ลากฺษารสนิภาสฺตถา |
เกจิทฺไวฑูรฺยสงฺกาศา อินฺทฺรนีลนิภาะ กฺกจิตฺ || 33
ศงฺขกุนฺทนิภาศฺจานฺเย ชาตฺยญฺชนนิภาะ ปเร |
อินฺทฺรโคปนิภาะ เกจิตฺตตศิศขินิภาสฺตถา || 34
มนศิศลาภาะ เกจิไทฺว หริ ตาลนิภาะ ปเร |
จาษตฺรนิภาะ เกจิทตุ ฺติษฺฐนฺเต มหาฆนาะ || 35
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สกูฏาคารนิภาศฺจานฺเย เกจิตฺสฺถลนิภา ฆนาะ || 36
เกจิตฺปรุ วราการะ เกจิตฺปรฺ วตสนฺนิภาะ |

มหาราวา มหากายาะ ปูรยนฺติ นภะสฺถลมฺ |
วรฺ ษนฺตสฺเต มหาสารํ าสฺตมคฺนิมติไภรวมฺ |

ศมยนฺตฺยขิลํ วิปรฺ ไตฺรโลกฺยานฺตรธิษฺฐิตมฺ || 37
นษฺ ฏิ จาคฺเนา จ สตตํ วรฺ ษมาณา หฺยหรฺ นิศมฺ |
ปฺลาวยนฺติ ชคตฺสรฺ วมมฺโภภิรฺมนุ ิสตฺตม || 38
ธาราภิรติมาตฺราภิะ ปฺลาวยิตฺวาขิลํ ภุวมฺ |
ภุวรฺ โลกํ ตไถโวรฺ ธฺวํ ปฺลาวยนฺติ หิ เต ทฺวิช || 39
อนฺธการี กฺฤเต โลเก นฺษฺฏิ สฺถาวรชงฺคเม |
วรฺ ษนฺติ เต มหาเมฆา วรฺ ษาณามธิกํา ศตมฺ || 40
เอวํ ภวติ กลฺปานฺเต สมสฺตํ มุนิสตฺตม |
วาสุเทวสฺย มาหาตฺมฺยานฺนิตฺยสฺย ปรมาตฺมนะ || 41
อิตอ ศฺรีวิษฺณปุ รุ าเณ ษษฺ เฐํ ’เศ ตฺฤตีโย’ธฺยายะ || 3 ||
ศฺรีปราศร อุวาจ
สปฺตรฺ ษิสฺถานมากฺรมฺย สฺถิเต’มฺภสิ มหามุเน |
เอการฺ ณวํ ภวตฺเยตตฺไตฺรโลกฺยมขิลํ ตตะ || 1
มุขนิะศฺวาสโช วิษฺโณรฺ วายุสฺตาญฺชลทําสฺตตะ |
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นาศยนฺวาติ ไมเตฺรย วรฺ ษาณามปรํ ศตมฺ || 2
สรฺ วภูตมโย’จินฺตฺโย ภควานฺภตู ภาวนะ |
อนาทิราทิรฺวิศฺวสฺย ปี ตฺวา วายุมเศษตะ || 3
เอการฺ ณเว ตตสฺตสฺมิญฺจฺเฉษศยฺยาคตะ ปฺรภุะ |
พฺรหฺมรูปปธรศฺเศเต ภควานาทิกฺฤทฺธริะ || 4
ชนโลกคไตสฺสิทฺไธสฺสนกาทฺไยรภิษฺฏตะ
ุ |
พฺรหฺมโลกคไตศฺไจว จินฺตฺยมาโน มุมกุ ฺษุภิะ || 5
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สอตฺมานํ วาสุเทวาขฺยํ จินฺตยนฺมธุสทู นะ || 6

อาตฺมมายามยีํ ทิวฺยํา โยคนิทฺรํา สมาสฺถิตะ |
เอษ ไนมิตฺติโก นาม ไมเตฺรย ปฺรติสญฺจระ |
นิมิตฺตํ ตตฺร ยจฺเฉเต พฺรหฺมรูปธโร หริะ || 7
ยทา ชาครฺ ติ สรฺ วาตฺมา ส ตทา เจษฺ ฏเต ชคตฺ |
นิมีลตฺเยตทขิลํ มายาศยฺยํา คเตจฺยเุ ต || 8
ปทฺมโยเนรฺ ทินํ ยตฺตุ จตุรฺยคุ สหสฺรวตฺ |
เอการฺ ณวีกฺฤเต โลเก ตาวตี ราตฺริริษฺยเต || 9
ตตะ ปฺรพุทฺโธ ราตฺรยนฺเต ปุนสฺสฺฤษฺ ฏิํ กโรตฺยชะ |
พฺรหฺมสฺวรูปธฺฤคฺวิษฺณรุ ฺ ถา เต กถิตํ ปุรา || 10
อิตฺเยษ กลฺปสํหาโร’วานฺตรปฺรลโย ทฺวิช |
ไนมิตฺตกิ สฺเต กถิตะ ปฺรากฺฤตํ ศฺฤณฺวตะ ปรมฺ || 11
อนาวฺฤษฺ ฏยาทิสมฺปรฺ กาตฺกฺฤเต สํกฺษาลเน มุเน |
สมสฺเตษฺ เวว โลเกษุ ปาตาเลษฺ วขิเลษุ จ || 12
มหทาเทรฺ วิการสฺย วิเศษานฺตสฺย สํกฺษเย |
กฺฤณฺโณจฺฉาการิเต ตสฺมินฺปรฺ วฺฤตฺเต ปฺรติสญฺจเร || 13
อาโป ครสนฺติ ไว ปูรฺวํ ภูเมรฺ คนฺธาตฺมกํ คุณมฺ |
อาตฺตคนฺธา ตโต ภูมิะ ปฺรลยตฺวาย กลฺปเต || 14
ปฺรณาษฺ เฏ คนฺธตนฺมาเตฺร ภวตฺยรุ ฺ วี ชลาตฺมิกา |
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อาปสฺตทา ปฺรวฺฤทฺธาสฺตุ เวควตฺโย มหาสฺวนาะ || 15
สฺรวมาปูรยนฺตีทํ ติษฺฐนฺติ วิจรนฺติ จ |
สลิเลโนรฺ มิมาเลน โลกา วฺยาปฺตาะ สมานฺตตะ || 16
อปามปิ คุโณ ยสฺตุ ชฺโยติษา ปี ยเต ตุ สะ |
นศฺยนฺตฺยาปสฺตตสฺตศฺจ รสตนฺมาตฺรสํกฺษยาตฺ || 17
ตตศฺจาโป หฺยตรสา ชฺโยติษํ ปฺราปฺนวุ นฺติ ไว |
อคฺนฺยวสฺเถ ตุ สลิเล เตชสา สรฺ วโต วฺฤเต || 18
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สสรฺวมาปูรฺยเต’รฺจิรฺภิสฺตทา ชคทิทํ ศไนะ || 19

ส จาคฺนิะ สรฺ วโต วฺยาปฺย จาทตฺเต ตชฺชลํ ตถา |
อรฺ จิรฺภิสฺสํวฺฤเต ตสฺมิํมสฺตริ ฺ ยคูรฺธฺวมธสฺตทา |

ชฺโยติโษ’ปิ ปรํ รูปํ วายุรตฺติ ปฺรภากรมฺ || 20
ปฺรลีเน จ ตตสฺตสฺมินฺวายุภเู ต’ขิลาตฺมนิ |
ปฺรณษฺ เฏ รูปตนฺมาเตฺร หฺยตรูโป วิภาวสุะ || 21
ปฺรศามฺยติ ตทา ชฺโยติรฺวายุรฺโทธูยเต มหานฺ |
นิราโลเก ตถา โลเก วายฺววสฺเถ จ เตชสิ || 22
ตตสฺตุ มูลมาสาทฺย วุสฺสมฺภวมาตฺมนะ |
อูรฺธวํ จาธศฺจ ติรฺยกฺจ โทธวีติ ทิโศ ทศ || 23
วาโยรปิ คุณํ สฺปรฺ ศมากาโศ คฺรสเต ตตะ |
ปฺรศามฺยติ ตโต วายุะ ขํ ตุ ติษฺฐตฺยนาวฺฤตมฺ || 24
อรูปรสมสฺปรฺ ศมคนฺธํ น จ มูรฺตฺตมิ ตฺ |
สรฺ วมาปูรยจฺไจว สุมหตฺตตฺปรฺ กาศเต || 25
ปริมณฑลํ จ สุษิรมากาศํ ศพฺทลกษณมฺ |
ศพฺทมาตฺรํ ตทากาศํ สรฺ วมาวฺฤตฺย ติษฺฐติ || 26
ตตศฺศพฺทคุณํ ตสฺย ภูตาทิรฺคฺรสเต ปุนะ |
ภูเตนฺทฺริเยษุ ยุคปทฺภูตาเทา สํสฺถิเตษุ ไว |
อภิมานาตฺมโก หฺโยษ ภูตาทิสฺตามสสฺสฺมฺฤตะ || 27
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ภูตาทิํ คฺรสเต จาปิ มหานฺไว พุทฺธิลกฺษณะ || 28
อุรฺวี มหําศฺจ ชคตะ ปฺรานฺเต’นฺตรฺ พาหฺยตฺสฺตถา || 29
เอวํ สปฺต มหาพุทฺเธ ปฺรมาตฺปรฺ กฺฤตยสฺสฺมฺฤตาะ |
ปฺรตฺยาหาเร ตุ ตาสฺสรฺ วาะ ปฺรวิศนฺติ ปรสฺปรมฺ || 30
เยเนทมาวฺฤตํ สรฺ วมณฺฑมปฺสุ ปฺรลียเต |
สปฺตทฺวีปสมุทฺรานฺตํ สปฺตโลกํ สปรฺ วตมฺ || 31
อุทกาวรณํ ยตฺตุ ชฺโยติษา ปี ยเต ตุ ตตฺ |
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สอากาศํ ไจว ภูตาทิรฺคฺรสเต ตํ ตถา มหานฺ |

ชฺโยติรฺวาเยา ลยํ ยาติ ยาตฺยากาเศ สมีรณะ || 32
มหานฺตเมภิสฺสหิตํ ปฺรกฺฤติรฺคฺรสเต ทฺวิช || 33
คุณสามฺยมนุทฺริกฺตมนฺยนู ํ จ มหามุเน |
โปฺรจฺยเต ปฺรกฺฤติรฺเหตุะ ปฺรธานํ การณํ ปรมฺ || 34
อิตฺเยษา ปฺรกฺฤติสฺสรฺ วา วฺยกฺตาวฺยกฺตสฺวรูปิณี |
วฺยกฺตสฺวรูปมวฺยกฺเต ตสฺมานฺไมเตฺรย ลียเต || 35

เอกศฺศทุ ฺโธ’กฺษโร นิตฺยสฺสรฺ ววฺยาปี ตถา ปุมานฺ |
โส’ปฺยํศสฺสรฺ วภูตสฺย ไมเตฺรย ปรมาตฺมนะ || 36
น สนฺติ ยตฺร สรฺ เวเศ นามชาตฺยาทิกลฺปนาะ |
สตฺตามาตฺราตฺมเก ชฺเญเย ชฺญานาตฺมนฺยาตฺมนะ ปเร || 37
ตทฺพฺรหฺม ปรมํ ธาม ปรมาตฺมา ส เจศฺวระ |
ส วิษฺณสุ ฺสรฺ วเมเวทํ ยโต นาวรฺ ตเต ยติะ || 38
ปฺรกฺฤติรฺยา มยา’’ขฺยาตา วฺยกฺตาวฺยกฺตสฺวรูปิณี |
ปุรุษศฺจาปฺยภุ าเวเตา ลีเยเต ปรมาตฺมนิ || 39
ปรมาตฺมา จ สรฺ เวษามาธาระ ปรเมศฺวระ |
วิษฺณนุ ามา ส เวเทษุ เวทานฺเตษุ จ คียเต || 40
ปฺรวฺฤตฺตํ จ นิวฺฤตฺตํ จ ทฺวิวิธํ กรฺ ม ไวทิกมฺ |
ตาภฺยามุภาภฺยํา ปุรุไษสฺสรฺ วมูรตฺตสิ ฺส อิชฺยเต || 41
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ฤคฺยชุสฺสามภิรฺมารฺ ไค ปฺรวฺฤตฺไตริชฺยเต หฺยเสา |
ยชฺเญศฺวโร ยชฺญปุมานฺปรุ ุไษะ ปุรุโษตฺตมะ || 42
ชฺญานาตฺมา ชฺญานโยเคน ชฺญานมูรฺตฺติ ส เจชฺยเต |
นิวฺฤตฺเต โยคิภิรฺมารฺ เค วิษฺณรุ ฺ มกุ ฺตผิ ลปฺรทะ || 43
หฺรสฺวทีรฺฆปฺลไุ ตรฺ ยตฺตุ กิญฺจิทฺวสฺตฺวภิธียเต |
ยจฺจ วาจามวิษยํ ตตฺสรฺ วํ วิษฺณรุ วฺยยะ || 44
วฺยกฺตสฺส เอว จาวฺยกฺตสฺส เอว ปุรุโษ’วฺยยะ |
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สวฺยกฺตาวฺยกฺตาตฺมิกา ตสฺมินฺปรฺ กฺฤติสฺสมฺปรฺ ลียเต |
ปรมาตฺมา จ วิศฺวาตฺมา วิศฺวรูปธโร หริะ || 45

ปุรุษศฺจาปิ ไมเตฺรย วฺยาปิ นฺยวฺยาหตาตฺมนิ || 46
ทฺวิปรารฺ ทธาตฺมกะ กาละ กถิโต โย มยา ตว |
ตทหสฺตสฺย ไมเตฺรย วิษฺโณรี ศสฺย กถฺยเต || 47

วฺยกฺเต ต ปฺรกฺฤเตา ลีเน ปฺรกฺฤตฺยํา ปุรุเษ ตถา |
ตตฺร สถิเต นิศา จาสฺย ตตฺปรฺ มาณา มหามุเน || 48
ไนวาหสฺตสฺย น นิศา นิตฺยสฺย ปรมาตฺมนะ |
อุปจารสฺตถาปฺเยษ ตสฺเยศสฺย ทฺวิโชจฺยเต || 49
อิตฺเยษ ตว ไมเตฺรย กถิตะ ปฺรากฺฤโต ลยะ |
อาตฺยนฺตกิ มโถ พฺรหฺมนฺนิโพธ ปฺรติสญฺจรมฺ || 50
อิติ ศฺรีวิษฺณุปรุ าเณ ษษฺ เฐ’เศ จตุรฺโถ’ธยายะ || 4 ||
ศฺรีปราศร อุวาจ
อาธฺยาตฺมิกาทิ ไมเตฺรย ชฺญาตฺวา ตาปตฺรยํ พุธะ |
อุตฺปนฺนชฺญานไวราคฺยะ ปฺราปฺโนตฺยาตฺยนฺติกํ ลยมฺ || 1
อาธฺยาตฺมิโก’ปิ ทฺวิวิธศฺศารี โร มานสสฺตถา |
ศารี โร พหุภิรฺเภไทรฺ ภิทฺยเต ศฺรูยตํา จ สะ || 2
ศิโรโรคปฺรติศฺยายชฺวรศูลภคนฺทไระ |
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คุลฺมารฺ ศะศฺวยถุศฺวาสจฺฉรฺ ทฺยาทิภิรเนกธา || 3
ตถากฺษิโรคาตีสารกุษฺฐางฺคามยสํชฺญิไตะ |
ภิทฺยาเต เทหชสฺตาโป มานสํ โศฺรตุมรฺ หสิ || 4
กามโกฺรธภยเทฺวษโลภโมหวิษาทชะ |
โศกาสูยาวมาเนรฺ ษฺยามาตฺสรฺ ยาทิมยสฺตถา || 5
มานโส’ปิ ทฺวิชเศฺรษฺ ฐ ตาโป ภวติ ไนกธา |
อิตฺเยวมาทิภิรฺเภไทสฺตาโป หฺยาธฺยาตฺมิกะ สฺมฺฤตะ || 6
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สสรีสฺฤปาทฺไยศฺจ นฺฤณํา ชายเต จาธิเมาติกะ || 7
มฺฤภปกฺษิมนุษฺยาทฺไยะ ปิ ศาโจรครากฺษไสะ |
ศีตวาโตษฺ ณวรฺ ษามฺพไุ วทฺยตุ าทิสมุทฺภวะ |

ตาโป ทฺวิชวร เศฺรษฺ ฐะ กถฺยเต จาธิไทวิกะ || 8
ครฺ ภชนฺมชราชฺญานมฺฤตฺปนุ ารกชํ ตถา |
ทุะขํ สหสฺรโศ เภไทรฺ ภิทฺยเต มุนิสตฺตม || 9
สุกมุ ารตนุรฺครฺ เภ ชนฺตรุ ฺ พหุมลาวฺฤเต |
อุลฺพสํเวษฺ ฏิโต ภุคฺนปฺฤษฺ ฐคฺรีวาสฺถิสํหติะ || 10
อตฺยมฺลกฏตีุ กฺษฺโณษฺ ณลวไณรฺ มาตฺฤโภชไนะ |
อตฺยนิตตาไปรตฺยรฺ ถํ วรฺ ทฺธมานาติเวทนะ || 11
ปฺรสารณากุญจู นาเทา นางฺคานํา ปฺรภุราตฺมนะ |
ศกฺฤนฺมตู ฺรมหาปงฺกศายี สรฺ วตฺร ปี ฑีตะ || 12
นิรุจฺฉวาสะ สไจตนฺยสิสฺมรญฺชนฺมศตานฺยถ |
อาสฺเต ครฺ เภ’ติทะุ เขน นิชกรฺ มนิพนฺธนะ || 13
ชายมานะ ปุรีษาสฺฤฑฺมตู ฺรศุกฺราวิลานนะ |
ปฺราชาปตฺเยน วาเตน ปี ฑยมานาสฺถิพนฺธนะ || 14
อโธมุโข ไว กฺริยเต ปฺรพไลสฺสตู มิ ารุไตะ |
เกฺลศานฺนิษฺกฺรานฺตมิ าปฺโนติ ชฐรานฺมาตุราตุระ || 15
มูรฺจฺฉามวาปฺย มหตีํ สํสฺปฤฺ ษฺ โฏ พาหฺยวายุนา |
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วิชฺญานภฺรํศมาปฺโนติ ชาตศฺจ มุนิสตฺตม || 16
กณฺฏไกริว ตุนฺนางฺค กฺรกไจริว ทาริตะ |
ปูตวิ ฺรณานฺนิปติโต ธรณยํา กฺริมิโก ยถา || 17
กณฺฑยู เน’ปิ จาศกฺตะ ปริ วรฺ เต’ปฺยนีศฺวระ |
สฺนานปานาทิกาหารมปฺยาปฺโนติ ปเรจฺฉยา || 18
อศุจิปรฺ สฺตเร สุปตฺ ะ กีฏทํศาทิภิสฺตถา |
ภกฺษฺยมาโณ’ปิ ไนเวษํา สมรฺ โถ วินิวารเณ || 19
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สพาลภาเว ยทาปฺโนติ หฺยาธิเภาตาทิกานิ จ || 20
ชมฺมทุะ ขานฺยเนกานิ ชนฺมโน’นนฺตราณิ จ |

อชฺญานตมสา’’จฺฉนฺโน มูฒานฺตะ กรโณ นระ |

น ชานาติ กุตะ โก’หํ กฺกาหํ คนฺตา กิมาตฺมนะ || 21
เกน พนฺเธน พฺทฺโธ’หํ การณํ กิมการณามฺ |
กิํ การฺ ยํ กิมการฺ ยํ วา กิํ วาจฺยํ กิํ จ โนจฺยเต || 22
โก ธรฺ มะ กศฺจ วาธรฺ มะ กสฺมินฺวรฺ เต’ถ วา กถมฺ |
กิํ กรฺ ตวฺยมกรฺ ตวฺยํ กิํ วา กิํ คุณโทษวตฺ || 23
เอวํ ปศุสไมรฺ มไู ฒรชฺญานปฺรภวํ มหตฺ |
อวาปฺยเต นไรรฺ ทะุ ขํ ศิศฺโนทรปรายไณะ || 24
อชฺญานํ ตามโส ภาวะ การฺ ยารมฺภปฺรวฺฤตฺตยะ |
อชฺญานินํา ปฺรวรฺ ตนฺเต กรฺ มโลปาสฺตโต ทฺวิช || 25
นรกํ กรฺ มณํา โลปาตฺผลมาหุรฺมนีษิณะ |
ตสฺมาทชฺญานินํา ทุะขมิห จามุตฺร โจตฺตมมฺ || 26
ชราชรฺ ชรเทหศฺจ ศิถิลาวยวะ ปุมานฺ |
วิคลจฺฉีรฺณทศโน วลิสฺนายุศิราวฺฤตะ || 27
ทูรปฺรณษฺ ฏนยโน วฺโยมานฺตรฺ คตตารกะ |
นาสาวิวรนิรฺยาตโลมปุญฺชศฺจลทฺวปุะ || 28
ปฺรกฏีภตู สรฺ วาสฺถิรฺนตปฺฤษฺ ฐาสฺถิสํหติะ |
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อุตฺสนฺนชฐราคฺนิตฺวาทลฺปาหาโร’ลฺปเจษฺ ฏิตะ || 29
กฺฤจฺฉฺราจฺจงฺกฺรมโณตฺถานศยนาสนเจษฺ ฏิตะ |
มนฺทีภวจฺโฉฺรตฺรเนตฺรสฺสฺรวลฺลาลาวิลานนะ || 30
อนายตฺไตสฺสมสฺไตศฺจ กรไณรฺ มรโณนฺมขุ ะ |
ตตฺกฺษเณ’ปฺยนุภูตานามสฺมรฺ ตาขิลวสฺตนุ ามฺ || 31
สกฺฤทุจฺจาริเต วากฺเย สมุทฺภตู มหาศฺรมะ |
ศฺวาสกาศสมุทฺภูตมหายาสปฺรชาคระ || 32
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สภฺฤตฺยาตฺมปุตฺรทาราณามวมานาสฺปทีกฺฤตะ || 33
อนฺเยโนตฺถาปฺยเต’นเยน ตถา สําสํเวศฺยเต ชรี |
ปฺรกฺษีณาขิลเศาจศฺจ วิหาราหารสสฺปฤฺ หะ |

หาสฺยะ ปริชนสฺยาปิ นิรฺวิณฺณาเศษพานฺธวะ || 34
อนุภตู มิวานฺยสฺมิญฺชนฺมนฺยาตฺมวิเจษฺ ฏิตมฺ |
สํสฺมรนฺเยาวเน ทีรฺธํ นิะศฺวสตฺยภิตาปิ ตะ || 35
เอวมาทีนิ ทุะขานิ ชรายามนุภยู ไว |
มรเณ ยานิ ทุะขานิ ปฺราปฺโนติ ศฺฤณุ ตานฺยปิ || 36
ศฺลถทฺคฺรีวางฺฆฺรีหสฺโต’ถ วฺยาปฺโต เวปถุนา ภฺฤศมฺ |
มุหคุ ฺรฺลานิปรวโศ มุหรุ ฺ ชานลวานฺวิตะ || 37
หิรณฺยธานฺยตนยภารฺ ยาภฺฤติยคฺฤหาทิษุ |
เอเต กถํ ภวิษฺยนฺตีตฺยตีว มมตากุละ || 38
มรฺ มภิทฺภิรฺมหาโรไคะ กฺรกไจริว ทารุไณะ |
ศไรริวานิตกสฺโยไคฺรศิฉทฺยมานาสุพนฺธนะ || 39
ปริวรฺ ตติ ตารากฺโษ หสฺตปาทํ มุหะุ กฺษิปนฺ |
สํศษุ ฺ ยมาณตาลฺโวษฺ ฐปุโฏ ฆุรฆุรายเต || 40
นิรุทฺธกณฺโฐ โทเษไฆรุทานศฺวาสปี ฑีตะ |
ตาเปน มหตา วฺยาปฺตสฺตฺฤษา จารฺ ตฺตสฺตถา กฺษุธา || 41
เกฺลศาทุตฺกฺรานฺตมิ าปฺโนติ ยมโกงฺกรปี ฑีตะ |
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ตตศฺจ ยาตนาเทหํ เกฺลเศน ปฺรติปทฺยเต || 42
เอตานฺยนฺยานิ โจคฺราณิ ทุะขานิ มรเณ นฺฤณามฺ |
ศฺฤณุษฺว นรเก ยานิ ปฺราปฺยนฺเต ปุรุไษรฺ มฺฤไตะ || 43
ยามฺยกิงฺกรปาศาทิคฺรหณํ ทณฺฑตาทฑนมฺ |
ยมสฺย ทณฺศนํ โจคฺรมุคฺรมารฺ ควิโลกนมฺ || 44
กรมฺภพาลาวหฺนิยนฺตฺรศสฺตฺราทิภีษเณ |
ปฺรตฺเยกํ นรเก ยาศฺจ ยาตนา ทฺวิช ทุะสหาะ || 45
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สกุฐาไระ กฺฤตฺยมานานํา ภูเมา จาปิ นิขนฺยตามฺ || 46
กฺรกไจะ ปาฏยมานานํา ภูษายํา จาปิ ทหฺยตามฺ |

ศูเลษฺ วาโรปฺยมาณานํา วฺยาฆฺรวกฺเตฺร ปฺรเวศฺยตามฺ |

คฺฤไธฺรสฺสมฺภกฺษฺยมาณานํา ทฺวีปิภิศฺโจปภุชฺยตามฺ || 47
กฺกาถฺยตํา ไตลมธฺเย จ กฺลิทฺยตํา กฺษารกรฺ ทเม |
อจฺจานฺนิปาตฺยมานานํา กฺษิปยฺ ตํา เกฺษปยนฺตฺรไกะ || 48
นรเก ยานิ ทุะขานิ ปาปเหตูทฺภวานิ ไว |
ปฺราปฺยนฺเต นารไกรฺ วิปรฺ เตษํา สํขฺยา น วิทฺยเต || 49
น เกวลํ ทฺวิชโศฺรษฺ ฐ นรเก ทะขปทฺธติะ |
สฺวรฺ เค’ปิ ปาตภีตสฺย กฺษยิษฺโณรฺ นาสฺติ นิรฺวฺฤติะ || 50
ปุนศฺจ ครฺ เภ ภวติ ชายเต จ ปุนะ ปุนะ |
ครฺ เภ วิลียเต ภูโย ชายมาโน’สฺตเมติ ไว || 51
ชาตมาตฺรศฺจ มฺริยเต พาลภาเว’ถ เยาวเน |
มธฺยมํ วา วยะ ปฺราปฺย วารฺ ทฺธเก วาถวา มฺฤติะ || 52
ยาวชฺชีวติ ตาวจฺจ ทุะไขรฺ นานาวิไธะ ปฺลตุ ะ |
ตนฺตกุ ารณปกฺษเมาไฆราสฺเต การฺ หาสพีชวตฺ || 53
ทฺรวฺยนาเศ ตโถตฺปตฺเตา ปาลเน จ สทา นฺฤณามฺ |
ภวนฺตฺยเนกทุะขานิ ตไถเวษฺ ฏวิปตฺตษิ ุ || 54
ยทฺยตฺปรฺ ี ตกิ รํ ปุํ สํา วสฺตุ ไมเตฺรย ชายเต |
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ตเทว ทุะขวฺฤกฺษสฺย พีชตฺวมุปคจฺฉติ || 55
กาลตฺรปุตฺรมิตฺรารฺ ถคฺฤหเกฺษตฺรธนาทิไกะ |
กฺริยเต น ตถา ภูริ สุขํ ปุํ สํา ยถา’สุขมฺ || 56
อิติ สํสารทุะขารฺ กตาปตาปิ ตเจตสามฺ |
วิมกุ ฺติปาทปจฺฉายามฺฤเต กุตฺร สุขํ นฺฤณามฺ | 57
ตทสฺย ตฺริวิธสฺยาปิ ทุะขชาตสฺย ไว มม |
ครฺ มชนฺมชราทฺเยษุ สฺถาเนษุ ปฺรภวิษฺยตะ || 58
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สเภษชํ ภควตฺปรฺ าปฺตเิ รกานฺตาตฺยนฺตกิ ี มตา || 59
นิรสฺตาติศยาหฺลาทสุขภาไวกลกฺษณา |

ตสฺมาตฺตปฺราปฺตเย ยตฺนะ กรฺ ตวฺยะ ปณิฑไตรฺ นไระ |
ตตฺปราปฺตเิ หตุรฺชฺญานํ จ กรฺ ม โจกฺตํ มหามุเน || 60
อาคโมตฺถํ วิเวกาจฺจ ทฺวิธา ชฺญานํ ตทุจฺยเต |
ศพฺทพฺรหฺมาคมมยํ ปรํ พฺรหฺม วิเวกชมฺ || 61
อนฺธํ ตม อิวาชฺญานํ ทีปวจฺเจนฺทฺริโยทฺภวมฺ |
ยถา สูรยสฺตถา ชฺญานํ ยทฺวิปรฺ รฺ เษ วิเวกชมฺ || 62
มนุรปฺยาห เวทารฺ ถํ สมฺฤตฺวา จนฺมนุ ิสตฺตม |
ตเทตจฺฉฺรูยตามตฺร สมฺพนฺเธ คทโต มม || 63
เทฺว พฺรหฺมณี เวทิตวฺเย ศพฺทพฺรหฺม ปรํ จ ยตฺ |
ศพฺทพฺรหฺมณิ นิษฺณาตะ ปรํ พฺรหฺมาธิคจฺฉติ || 64
เทฺว ไว วิทฺเย เวทิตวฺเย อิติ จาถรฺ วณี ศฺรุตะิ |
ปรยา ตฺวกฺษรปฺราปฺติรฺฤคฺเวทาทิมยาปรา || 65
ยตฺตทวฺยกฺตมชรมจินฺตยมชมวฺยยมฺ |
อนิรฺเทศฺยมรูปํ จ ปาณิปาทาทฺยสํยตุ มฺ || 66
วิภุ สรฺ วคตํ นิตฺยํ ภูตโยนิรการณมฺ |
วฺยาปฺยวฺยาปฺตํ ยตะ สรฺ วํ ยไทฺว ปศฺยนฺติ สูรยะ || 67
ตทฺพฺรหฺม ตตฺปรํ ธาม ตทฺธเยยํ โมกฺษกางฺกฺษิภิะ |
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ศฺรุติวากฺโยทิตํ สูกฺษฺมํ ตทฺวิษฺโณะ ปรมํ ปทมฺ || 68
ตเทว ภควทฺวาจฺยํ สฺวรูปํ ปรมาตฺมนะ |
วาจโก ภควจฺฉพฺทสฺตสฺยาทฺยสฺยากฺษยาตฺมนะ || 69
เอวํ นิคทิตารฺ ถสฺย ตตฺตตฺตวํ ตสฺย ตตฺตวตะ |
ชฺญายเต เยน ตชฺชฺญานํ ปรมนฺยตฺตฺรยีมยมฺ || 70
อศพฺทโคจรสฺยาปิ ตสฺย ไว พฺรหฺมโณ ทฺวิช |
ปูชายํา ภควจฺฉพฺทะ กฺริยเต หฺยปุ จารตะ || 71
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สไมเตฺรย ภควจฺฉทสฺสรฺวการณการเณ || 72

ศุทฺเธ มหาวิภตู ยาขฺเย ปเร พฺรหฺมณิ ศพฺทฺยเต |
สมฺภรฺ เตติ ตถา ภรฺ ตา ภกาโร’รฺ ถทฺวยานฺวิตะ |
เนตา คมยิตา สฺรษฺ ฏา คการารฺ ถสฺตถา มุเน || 73
เอศฺวรฺ ยสฺย สมคฺรสฺย ธรฺ มสฺย ยศสศิศฺรยะ |
ชฺยานไวราคฺยโยศฺไจว ษณฺณํา ภค อิตีรณา || 74
วสนฺติ ตตฺร ภูตานิ ภูตาตฺมนฺยขิลาตฺมนิ |
ส จ ภูเตษฺ วเศเษษุ วการารฺ ถสฺตโต’วฺยยะ || 75
เอวเมษ มหาญฺฉพฺโท ไมเตฺรย ภควานิติ |
ปรมพฺรหฺมภูตสฺย วาสุเทวสฺย นานฺยคะ || 76
ตตฺร ปูชฺยปทารฺ โถกฺติปริภาษาสมนฺวิตะ |
ศพฺโท’ยํ โนปจาเรณ ตฺวนฺยตฺร หฺยปุ จารตะ || 77
อุตฺปตฺติํ ปฺรลยํ ไจว ภูตานามาคติํ คติมฺ |
เวตฺติ วิทฺยามวิทฺยํา จ ส วาจฺโย ภควานิติ || 78
ชฺญานศกฺตพิ ไลศฺวรฺ ยวีรฺยเตชําสฺยเศษตะ |
ภควจฺฉพฺทวาจฺยานิ วินา เหไยรฺ คณ
ุ าทิภิะ || 79
สรฺ วาณิ ตตฺร ภูตานิ วสนฺติ ปรมาตฺมนิ |
ภูเตษุ จ ส สรฺ วาตฺมา วาสุเทวสฺตตะ สฺมฺฤตะ || 80
ขาณิฑกฺยชนกายาห ปฺฤษฺ ฏะ เกศิธฺวชะ ปุรา |
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นามาวฺยาขฺยามานนฺตสฺย วาสุเทวสฺย ตตฺตวตะ || 81
ภูเตษุ วสเต โส’นฺตรฺ วสนฺตฺยตฺร จ ตานิ ยตฺ |
ธาตา วิธาตา ชคตํา วาสุเทวสฺตตะ ปฺรภุะ || 82
ส สรฺ วภูตปฺรกฺฤติํ วิการานุณาทิโทษําศฺจ มุเน วฺยตีตะ |
อตีตสรฺ วาวรโณ’ขิลาตฺมา
อตีตสรฺ วาวรโณ’ขิลาตฺมา
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สสมสฺตกลฺยาณคุณาตฺมโก’เสา
เตนาสฺตฺฤตํ ยทฺภวุ นานฺตราเล || 83
สฺวศกฺตเิ ลศาวฺฤตภูตวรฺ คะ |
อิจฺฉาคฺฤหีตาภิมโตรุเทหสฺสํสาธิตาเศษชคทฺธิโต ยะ || 84
เตโชพไลศฺวรฺ ยมหาวโพธสุวีรฺยศกฺตฺยาทิคไุ ณกราศิะ |
ประ ปราณํา สกลา น ยตฺร
เกฺลศาทยสฺสนฺติ ปราวเรเศ || 85
ส อีศฺวโร วฺยษฺ ฏิสมษฺ ฏิรูโป
วฺยกฺตสฺวรูโป’ปฺรกฏสฺวรูปะ |
สรฺ เวศฺวรสฺสรฺ วทฺฤกฺ สรฺ ววิจฺจ
สมสฺตศกฺตะิ ปรเมศฺวราขฺยะ || 86
สํชฺญายเต เยน ตทสฺตโทษํ
ศุทฺธํ ปรํ นิรฺมลเมกรูปมฺ |
สํทฺฤศฺยเต วาปฺยวคมฺยเต วา
ตชฺชฺญานมชฺญานมโต’นฺยทุกฺตมฺ || 87
อิติ ศฺรีวิษฺณุปรุ าเณ ษษฺ เฐํ ’เศ ปญฺจโม’ธฺยายะ || 5 ||
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ศฺรีปราศร อุวาจ
อิตฺเยษ กถิตะ สมฺยกฺ ตฺฤตียะ ปฺรติสญฺจระ |
อาตฺยนฺตโิ ก วิมกุ ฺตริ ฺ ยา ลโย พฺรหฺมณิ ศาศฺวเต || 1
สรฺ คศฺจ ปฺรติสรฺ คศฺจ วํศมนฺวนฺตราณิ จ |
วํศานุจริ ตํ ไจว ภวโต คทิตํ มยา || 2
ปุราณํ ไวษฺ ณวํ ไจตตฺสรฺ วกิลฺพิษนาศนมฺ |
วิศษิ ฺ ฏํ สรฺ วศาสฺเตฺรภฺยะ ปุรุษารฺ โถปปาทกมฺ || 3
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สยทนฺยทปิ วกฺตวฺยํ ตตฺปฤฺ จฺฉาทฺย วทามิ เต || 4
ตุภฺยํ ยถาวนฺไมเตฺรย โปฺรกฺตํ ศุศฺรูษเว’วยยมฺ |

ศฺรีไมเตฺรย อุวาจ

ภควนฺกถิตํ สรฺ วํ ยตฺปฤฺ ษฺ โฏ’โส มยา มุเน |
ศฺรุตํ ไจตนฺมยา ภกฺตฺยา นานฺยตฺปรฺ ษฺ ฏวฺยมสฺติ เม || 5
วิจฺฉินฺนาะ สรฺ วสนฺเทหา ไวมลฺยํ มนสะ กฺฤตมฺ |
ตฺวตฺปรฺ สาททานฺมยา ชฺญาตา อุตปตฺตสิ ฺถิตสิ ํกฺษยาะ || 6
ชฺญาตศฺจตุรฺวิโธ ราศิะ ศกฺติศฺจ ตฺริวิธา คุโร |
วิชฺญาตา สา จ การฺ ตฺสฺนฺเยน เตฺรวิธา ภาวภาวนา || 7
ตฺวตฺปรฺ สาทานฺมยา ชฺญาตํ ชฺเญยนฺไยรลํ ทฺวิช |
ยเทตทขิลํ วิษฺโณรฺ ชคนฺน วฺยติริจฺยเต || 8
กฺฤตารฺ โถ’หมสฺนเทหสฺตฺวตฺปรฺ สาทานฺมหามุเน |
วรฺ ณธรฺ มาทโย ยรฺ มา วิทิตา ยทเศษตะ || 9
ปฺรวฺฤตฺตํ จ นิวฺฤตฺตํ จ ชฺญาตํ กรฺ ม มยาขิลมฺ |
ปฺรสีท วิปรฺ ปฺรวร นานฺยตฺปรฺ ษฺ ฏวฺยมสฺติ เม || 10
ยทสฺย กถนายาไสรฺ โยชิโต’สิ มยา คุโร |
ตตฺกฺษมฺยตํา วิเศโษ’สฺติ น สตํา ปุตฺรศิษฺยโยะ || 11
ศฺรีปราศร อุวาจ
เอตตฺเต ยนฺมยาขฺยาตํ ปุราณํ เวทสมฺมตมฺ |
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ศฺรุเต’สฺมินฺสรฺ วโทโษตฺถะ ปาปราศิะปฺรณศฺยติ || 12
สรฺ คศฺจ ปฺรติสรฺ คศฺจ วํศมนฺวนฺตราณิ จ |
วํศานุจริ ตํ กฺฤตฺสฺนํ มยาตฺร ตว กีรฺตติ มฺ || 13
อตฺร เทวาสฺตถา ไทตฺยา คนฺธรฺ โวรครากฺษสาะ |
ยกฺษวิทฺยาธราสฺมิทฺธาะ กถฺยนฺเต’ปฺสรสสฺตถา || 14
มุนโย ภาวิตาตฺมานะ กถฺยนฺเต ตปสานฺวิตาะ |
จาตุรฺวณฺรฺยํ ตถา ปุํ สํา วิศิษฺฏจริตานิ จ || 15
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สปรฺวตาศฺจ มหาปุณฺยาศฺจริตานิ จ ธีมตามฺ || 16

ปุณฺยาะ ปฺรเทศา เมทินฺยาะ ปุณฺยา นทฺโย’ถ สาคราะ |

วรฺ ณธรฺ มาทโย ธรฺ มา เวทศาสฺตฺราณิ กฺฤตฺสฺนศะ |
เยษํา สํสฺมรณาตฺสทฺยะ สรฺ วปาไปะ ปฺรมุจฺยเต || 17
อตฺปนฺตสิ ฺถิตินาศานํา เหตุรฺโย ชคโต’วฺยยะ |
ส สรฺ วภูตสฺสรฺ วาตฺมา กถฺยเต ภควานฺหริะ || 18
อวเศนาปิ ยนฺนามฺนิ กิรฺตเิ ต สรฺ วปาตไกะ |
ปุมานฺวิมจุ ฺยเต สทฺยะ สิํหตฺรสฺไตรฺ วฺฤไกริ ว || 19
ยนฺนามากีรฺตนํ ภกฺตฺยา วิลายนมนุตฺตมมฺ |
ไมเตฺรยาเศษปาปานํา ธาตูนามิว ปาวกะ || 20
กลิกลฺมษมตฺยคุ รุํ นรการฺ ตปิ รฺ ทํ นฺฤณามฺ |
ปฺรยาติ วิลยํ สทฺยะ สกฺฤทฺยตฺร จ สํสฺฤเต || 21

หิรณฺยครฺ ภเทเวนฺทฺรรูทฺราทิตฺยาศฺววายุภิะ |
ปาวไกรฺ วสุภิะ สาธฺไยรฺ วิศฺเวเทวาทิภิะ สุไระ || 22
ยกฺษรกฺโษรไคะ สิทฺไธรฺ ไทตฺยคนฺธรฺ วทานไวะ |
อปฺสโรภิสฺตถา ตารานฺกศไตฺระ สกไลรฺ คฺรไหะ || 23
สปฺตรฺ ษิภิสฺตถา ธิษฺณฺไยรฺ ธิษฺณยุ าธิปติภิสฺตถา |
พฺราหฺมณาทฺไยรฺ มนุษฺไยศฺจ ตไถว ปศุภิรฺมฺฤไคะ || 24
สรี มฺฤไปรฺ วิหงฺไคศฺจ ปลาศาทฺไยรฺ มหีรุไหะ |
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วนาคฺมิสาครสริ ตฺปาตาไละ สธราทิภิะ || 25
อพฺทาทิภิศฺจ สหิตํ พฺรหฺมาณฺฑมขิลํ ทฺวิช |
เมโรริวาณุรฺยสฺไยตทฺยนฺมยํ จ ทฺวิโชตฺตม || 26
ส สรฺ วะ สรฺ ววิตฺสรฺ วสฺวรูโป รูปวรฺ ชิตะ |
ภควานฺกีรฺตโิ ต วิษฺณรุ ตฺร ปาปปฺรณาศนะ || 27
ยทศฺวเมธาวมฺฤเถ สฺนาตะ ปฺราปฺโนติ ไว ผลมฺ |
มานวสฺตทวาปฺโนติ ศฺรุตฺไวตนฺมนุ ิสตฺตม || 28
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สกฺฤโตปวาสะ ปฺราปฺโนติ ตทสฺย ศฺรวณานฺนระ || 29
ปฺรยาเค ปุษฺกเร ไจว กุรุเกฺษเตฺร ตถารฺ ณเว |
ยทคฺนิโหเตฺร สุหเุ ต วรฺ เษณาปฺโนติ มานวะ |

มหาปุณฺยผลํ วิปรฺ ตทสฺย ศฺรวณาตฺสกฺฤตฺ || 30
ยชฺชฺเยษฺ ฐศุกฺลทฺวาทศฺยํา สฺนาตฺวา ไว ยมุนาชเล |
มถุรายํา หริํ ทฺฤษฺ ฏฺวา ปฺราปฺโนติ ปุรุษะ ผลมฺ || 31
ตทาปฺโนตฺยขิลํ มมฺยคธฺยายํ ยะ ศฺฤโณติ ไว |
ปุราณสฺยาสฺย วิปรฺ รฺ เษ เกศวารฺ ปิตมานสะ || 32
ยมุนาสลิลสฺนาตะ ปุรุโษ มุนิสตฺตม |
ชฺเยฺฐามูเล สิเต ปกฺเศ ทฺวาทศฺยํา สมุโปษิตะ || 33
สมภฺยรฺ จยาจฺยตุ ํ สมฺยงฺ มถุรายํา สมาหิตะ |
อศฺวเมธสฺย ยชฺญสฺย ปฺราปฺโนตฺยวิกลํ ผลมฺ || 34
อาโลกฺยรฺ ทะมถานฺเยษามุนฺนีตานํา สฺววํศไชะ |
เอตตฺวิโลจุรนฺเยษํา ปิ ตระ สปิ ตามหาะ || 35
กจฺจิทสฺมตฺกเุ ล ชาตะ กาลินฺทีสลิลาปฺลตุ ะ |
อรฺ จยิษฺยติ โควินฺทํ มถุรายามุโปษิตะ || 36
ชฺเยษฺ ฐามูเล สิเต ปฺกเษ เยไนวํ วยมปฺยตุ |
ปรามฺฤทฺธิมวาปฺสฺยามสฺตาริ ตาะ สฺวกุโลทฺภไวะ || 37
ชฺเยษฺ ฐามูเล สิเต ปกฺเศ สมมฺยรฺ จย ชนารฺ ทนมฺ |
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ธนฺยานํา กุลชะ ปิ ณฺฑานฺยมุนายํา ปฺรทาสฺยติ || 38
ตสฺมินฺกาเล สมภฺยรฺ จย ตตฺร กฺฤษฺ ณํ สมาหิตะ |
ทตฺตวา ปิ ณฺฑํ ปิ ตฺฤภฺยศฺจ ยมุนาสลิลาปฺลตุ ะ || 39
ยทาปฺโนติ นระ ปุณฺยํ ตารยนฺสฺวปิ ตามหานฺ |
ศฺรุตฺวาธฺยายํ ตทาปฺโนติ ปุราณสฺยาสฺย ภกฺติตะ | 40
เอตตฺสํสารภีรูณํา ปริ ตฺราณมนุตฺตมมฺ |
ศฺราวฺยาณํา ปรมํ ศฺราวฺยํ ปวิตฺราณามนุตฺตมมฺ || 41
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สมงฺคลํ มงฺคลานํา จ ปุตฺรสมฺปตฺปรฺ ทายกมฺ || 42
ทุะสฺวปฺนนาศนํ นฺฤๅณํ สรฺ วทุษฺฏนิพรฺ หณมฺ |
อิทมารฺ ษํ ปุรา ปฺราห ฤภเว กมโลทฺภวะ |

ฤภุะ ปฺริยวฺรตายาห ส จ ภาคุรเย’พฺรวีตฺ || 43
ภาคุริะ สิตมฺภมิตฺราย ทธีจาย ส โจกฺตวานฺ |
สารสฺวตาย เตโนกฺตํ มฺฤคุสฺสารสฺวเตน จ || 44
มฺฤคุณา ปุรุกตุ ฺสาย นรฺ มทาไย ส โจกฺตวานฺ |
นรฺ มทา ธฺฤตราษฺ ฏฺราย นาคายาปูรณาย จ || 45
ตามฺยํา จ นาคราชาย โปฺรกฺตํ วาสุกเย ทฺวิช |
วาสุกิะ ปฺราห วตฺสาย วตฺสศฺจาศฺวตราย ไว || 46
กมฺพลาย จ เตโนกฺตเมลาปุตฺราย เตน ไว || 47
ปาตาลํ สมนุปรฺ าปฺตสฺตโต เวทศฺรา มุนิะ |
ปฺราปฺตวาเนตทขิลํ ส จ ปฺรมตเย ทเทา || 48
ทตฺตํ ปฺรมตินา ไจตชฺชาตุกรฺ ณาย ธีมเต |
ชาตุกรฺ เณน ไจโวกฺตมนฺเยษํ า ปุณฺยกรฺ มณามฺ | 49
ปุลสฺตฺยวรทาเนน มมาปฺเยตตฺสฺมฺฤติํ คตมฺ |
มยาปิ ตุภฺยํ ไมเตฺรย ยถาวตฺกถิตํ ตฺวิทมฺ || 50
ตฺวมปฺเยตจฺฉินีกาย กเลรนฺเต วทิษฺยสิ || 51
อิตฺเยตตฺปรมํ คุหฺยํ กลิกลฺมปนาศนมฺ |
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ยะ ศฺฤโณติ นโร ภกฺตฺยา สรฺ วปาไปะ ปฺรมุจฺยเต || 52
สมสฺตตีรฺถสฺนานานิ สมสฺตามรสํสฺตตุ ะิ |
กฺฤตา เตน ภเวเทตทฺยะ ศฺฤโณติ ทิเน ทิเน || 53
กปิ ลาทานชนิตํ ปุณฺยมตฺยนฺตทุรฺลภมฺ |
ศฺรุตฺไวตสฺย ทศาธฺยายานวาปฺโนติ น สํศยะ || 54
ยสฺตฺเวตตฺสกลํ ศฺฤโณติ ปุรุษะ
กฺฤตฺวา มนสฺยจฺยตุ ํ
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สมาธารมาตฺมาศฺรยมฺ |
สรฺ วํ สรฺ วมยํ สมสฺตชคตา-

ชฺญานชฺเญยมนาทิมนิตรหิตํ

สริวามราณํา หิตํ
ส ปฺราปฺโนติ น สํศโย’สฺตฺยวิกกลํ
ยทฺวาชิเมเธ ผลมฺ || 55
ยตฺราเทา ภควําศฺจราจรคุรุรฺ ธฺเย ตถานฺเต จ สะ
พฺรหฺมชฺญานมโย’จฺยโุ ต’ขิลชคนฺมธฺยานฺตสรฺ คปฺรภุะ |
ตตฺสรฺ วํ ปุรุษะ ปวิตฺรมมลํ
ศฺฤณฺวนฺปฐนฺวาจยนฺปรฺ าปฺโนตฺยสฺติ น ตฺตผลํ ตฺริภวุ เนษฺ เวกานฺตสิรฺทฺธิหริะ || 56
ยสฺมินฺนยสฺตมติรฺน ยาติ นรกํ
สฺวรฺ โค’ปิ ยจฺจินฺตเน
วิฆฺโน ยตฺร นิเวศิตาตฺมมนโส
พฺราหฺโม’ปิ โลโก’ลฺปกะ |
มุกฺติํ เจตสิ ยะ สฺถิโต’มลธิยํา
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ปุํ สํา ททาตฺยวฺยยะ
กิํ จิตฺรํ ยทฆํ ปฺรยาติ วิลยํ
ตตฺราจฺยเุ ต กีรฺตเิ ต || 57
ยชฺไญรฺ ยชฺญวิโท ยชนฺติ สตตํ
ยชฺเญศฺวรํ กรฺ มิโณ
ยํ ไว พฺรหฺมมยํ ปราวรมยํ
ธยายนฺติ จ ชฺญานินะ |
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ยํ สญฺจินฺตฺย น ชายเต น มฺริยเต
ไนวาสนฺน จ สทฺภวตฺยติ ตตะ
กิํ วา หเระ ศฺรูยตามฺ || 58
กวฺยํ ยะ ปิ ตฺฤรูปธฺฤคฺวิธิหตุ ํ
หวฺยํ จ ภุงฺกฺเต วิภุเทรฺ วตฺเว ภควานนาทินิธนะ
สฺวาหาสฺวธาสชฺญิเต |
ยสฺมินฺพฺรหฺมณิ สรฺ วศกฺตนิ ิลเย
มานานิ โน มานินํา
นิษฺฐาไย ปฺรภวนฺติ หนฺติ กลุษํ
โศฺรตฺรํ ส ยาโต หริะ || 59
นานฺโต’สฺติ ยสฺย น จ ยสฺย สมุทฺภโว’สฺติ
วฺฤทฺธิรฺน ยสฺย ปริณามวิวรฺ ชิตสฺย |
นาปกฺษยํ จ สมุไปตฺยวิการิ วสฺตุ
ยสฺตํ นโต’สฺมิ ปุรุโษตฺตมมีศมีฑยมฺ || 60
ตสฺไยว โย’นุ คุณภุคฺพหุไธก เอว
ศุทฺโธ’ปฺยศุทฺธ อิว ภาติ หิ มูรฺตเิ ภไทะ |
ชฺญานานฺวิตะ สกลสตฺตฺววิภูตกิ รฺ ตา
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ตสฺไม นโม’สฺตุ ปุรุษาย สทาวฺยยาย || 61
ชฺญานปฺรวฺฤตฺตนิ ิยไมกฺยมยาย ปุํ โส
โภคปฺรทานปฏเว ตฺริคณ
ุ าตฺมกาย |
อวฺยากฺฤตาย ภวภาวนการณาย
วนฺเท สฺวรูปภวนาย สทาชราย || 62
วฺโยมานิลาคฺนิชลภูรจนามยาย
ศพฺทาทิโภคฺยวิษโยปนยกฺษมาย |
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สวฺยกฺตาย สูกฺษมพฺฤหทาตฺมวเต นโต’สฺมิ || 63
ปุํ สะ สมสฺตกรไณรุปการกาย
อิติ วิวิธมชสฺย ยสฺย รูปํ

ปฺรกฺฤติปราตฺมมยํ สนาตนสฺย |
ปฺรทิศตุ ภควานเศษปุํ สํา
หริรปชนฺมชราทิกํา ส สิทฺธิมฺ || 64
อิติ ศฺรีวิษฺณุปรุ าเณ ษษฺ เฐํ ’เศ อษฺ ฏโม’ธฺยายะ || 8 ||
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597

598

คัมภีร์วิษณุปุราณะฉบับแปลภาษาไทย
ขอนอบน้ อมแด่พระนารายณ์ผ้ เู ลิศที่สดุ
คัมภีร์วิษณุปรุ าณะอันเป็ นมงคล
องค์ ท่ ี 1
หลังจากนมัสการพระนารายณ์ ท่านผู้ประเสริฐสุดในหมูม่ นุษย์ |
พระสรัสวดีเทวี และฤษีวยาสะแล้ ว ต่อจากนันขอให้
้
พระนารายณ์ผ้ เู ป็ นเจ้ าเป็ นต้ น
ช่วยบันดาลให้ เกิดชัย ชนะด้ วยเถิด ||
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ท่านศรี สตู ะได้ กล่าวไว้ แล้ ว
โอม หลังจากที่ คานับและอภิวาทพระฤษี ปราศระซึ่งเป็ นพระมุนีผ้ ูประเสริ ฐผู้ทาการ
บูชาในทุกๆ อุษาโยคแล้ ว |
ท่านไมเตรยะจึงได้ ถามท่านพระฤษี ปราศระอย่างละเอียดว่า ||1
“ครูครับ บทเรี ยนคัมภีร์พระเวททังหมด
้
คัมภีร์ธรรมศาสตร์ และเวทางคศาสตร์
ทุกแขนง ข้ าพเจ้ าเล่าเรี ยนแล้ วจากท่านตามลาดับ ||2
ข้ าแต่พระมุนีผ้ ปู ระเสริฐสุด เพราะการประสาทของท่าน
คนส่วนใหญ่แม้ ผ้ ทู ี่เป็ นศัตรู กันก็ยงั จักกล่าวไม่ได้ วา่
ข้ าพเจ้ านันมี
้ ความรู้ในศาสตร์ ทกุ สาขา โดยที่ไม่ได้ อุตสาหะใดเลย ||3
ข้ าแต่ทา่ นผู้ร้ ูธรรม ข้ าพเจ้ านันย่
้ อมปรารถนาเพื่อที่จะฟั งจากท่านว่าโลก
เกิดขึ ้น อย่างไร
ข้ าแต่ทา่ นผู้เป็ นมหาภาค และข้ าพเจ้ านันก็
้ ยงั ปรารถนาเพื่อที่จะฟั งว่าโลกจะเป็ น
อย่างไรต่อไป ||4
ข้ าแต่พระพรหมา โลกนี ้ประกอบไปด้ วยสิ่งที่เคลื่อนที่ได้ และสิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้
เป็ นสถานที่ซงึ่ สิ่งที่ไม่มีก็มีได้ และเป็ นสถานที่ซงึ่ สิ่งที่มีนนจะถึ
ั ้ งการย่อยยับไป ||5
เพราะวัตถุธาตุทงหลายที
ั้
่มีปรากฏ เป็ นจุดกาเนิดของเทพเป็ นต้ น
อีกทังยั
้ งเป็ นที่ตงของมหาสมุ
ั้
ทร ภูเขา และของโลก ||6
ข้ าแต่พระมุนีผ้ ปู ระเสริฐที่สดุ นอกจากนี ้วัตถุธาตุยงั เป็ นที่ตงและเป็
ั้
นขอบเขต
ของดวงอาทิตย์เป็ นต้ น ตลอดจนเป็ นวงศ์ของเทพ รวมทังวงศ์
้ ของพระมนุ
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และระยะเวลาที่เรี ยกว่า “มันวันตระ” ||7
กัลป์และการจาแนกกัลป์ประกอบด้ วยยุค 4 ยุคเป็ นลักษณะแห่งการสิ ้นกัลป์
และเป็ นธรรมชาติทงหมดแห่
ั้
งยุค ||8
ข้ าแต่พระมหามุนี ประวัตขิ องเทพเจ้ า ฤษี พระราชาและการแบ่งสาขาพระเวท
ท่านฤษี วยาสะจาแนกไว้ อย่างชัดเจน || 9
ข้ าแต่ท่านผู้เป็ นบุตรแห่งฤษี วาสิษฐะ ดังนันข้
้ าพเจ้ าปรารถนาเพื่อที่จะฟั งหลักธรรม
ทังหมดของพราหมณ์
้
เป็ นต้ น และของเหล่าพระฤษีจากท่าน ||10
ข้ าแต่ท่านมหามุนี เพราะการประสาทของท่าน ขอท่านโปรดโน้ มน้ าวจิตใจข้ าพเจ้ า
ให้ เลื่อมใสในพรหมันซึง่ จะทาให้ ข้าพเจ้ าได้ ร้ ูสิ่งที่กล่าวมานัน้ ||11
ท่านฤษี ปราศระผู้ประเสริฐ ตอบว่า
สาธุ ท่านไมเตรยะผู้ร้ ูแจ้ งธรรม ท่านทาให้ ข้าพเจ้ าคิดถึงเรื่ องราวในอดีต
ซึง่ ปู่ ของข้ าพเจ้ าคือท่านฤษี วสิษฐะผู้เป็ นเจ้ าได้ พดู ไว้ แล้ วอย่างชัดเจน ||12
ท่านไมเตรยะ ข้ าพเจ้ าได้ ฟังมาว่าเมื่อก่อนบิดาของข้ าพเจ้ าถูกกินโดยรากษส
ที่ทา่ นวิศวามิตรส่งมา ดังนันข้
้ าพเจ้ าจึงโกรธอย่างรุนแรง ||13
จากนันข้
้ าพเจ้ าเริ่มพิธีบวงสรวงเพื่อทาลายรากษส
และเพราะพิธีบวงสรวงนัน้ รากษสทังหลายจึ
้
งกลายเป็ นเถ้ าถ่าน 100 ชิ ้น ||14
ต่อมาเมื่อรากษสเหล่านันถู
้ กกาจัดจนสิ ้นซากแล้ ว ปู่ ของข้ าพเจ้ า
คือท่านวสิษฐะผู้ยิ่งใหญ่จงึ ได้ พดู กับข้ าพเจ้ าว่า ||15
ลูกเอ๋ย พอทีเถอะกับความโกรธอันไม่มีที่สิ ้นสุด เจ้ าจงละทิ ้งอารมณ์โกรธนี ้เสีย
รากษสทังหลายไม่
้
ได้ ทาผิดต่อพ่อของเจ้ า เพราะว่าการตายนันถู
้ กกาหนดไว้ แล้ ว ||16
ความโกรธย่อมมีแก่คนโง่เท่านัน้ ความโกรธจะมีแก่คนฉลาดได้ อย่างไร
ลูกเอ๋ย ใครจะฆ่าใครได้ เพระว่ามนุษย์นนย่
ั ้ อมได้ รับผลจากการกระทาของตน ||17
ลูกเอ๋ย ความโกรธเป็ นสิ่งที่สร้ างความพินาศอย่างใหญ่หลวง
ต่อยศและตบะที่หมูม่ นุษย์ได้ สงั่ สมมาด้ วยความเจ็บปวดทรมานมากมาย ||18
เหล่าพระฤษีผ้ ยู ิ่งใหญ่ ย่อมสละความโกรธที่เป็ นเหตุขดั ขวางทางสวรรค์
และความหลุดพ้ นอย่างสม่าเสมอ
ลูกเอ๋ย เจ้ าจงอย่าตกอยูใ่ นอานาจของความโกรธนันเลย
้
||19
พอทีกบั การล้ างผลาญเหล่ารากษสผู้ต่าต้ อย ผู้ไม่มีพิษภัย จงหยุดการบวงสรวง
นี ้เสียเถิด เพราะว่าสาธุชนทังหลาย
้
ย่อมรู้จกั ให้ อภัย ||20
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ข้ าพเจ้ าได้ รับคาแนะนาจากปู่ นัน้ ดังนันแล้
้ วจึงหยุดพิธีบวงสรวง
ทันทีตามคาแนะนาสัง่ สอนนัน้ ||21
จากนันท่
้ านวสิษฐะผู้เป็ นเจ้ า ซึง่ เป็ นพระมุนีผ้ เู ลิศนันจึ
้ งรู้สึกยินดี
และในขณะนันท่
้ านฤษี ปลุ สั ตยะผู้เป็ นบุตรแห่งพรหมก็มาถึงสถานที่นนั ้ ||22
ดูกรท่านไมเตรยะ ! พี่ชายของปุลหะผู้ยิ่งใหญ่ ครัน้ ได้ รับการต้ อนรับด้ วยความเคารพ
จากปู่ หลังจากเลือกที่นงั่ ได้ แล้ วก็ได้ พดู คุยกับข้ าพเจ้ า ||23
ท่านปุลสั ตยะกล่าวว่า
เนื่องจากท่านใช้ ความอดทนอดกลันอย่
้ างเหมาะสมต่อศัตรูผ้ ยู ิ่งใหญ่
ตามคาแนะนาของครู ดังนันท่
้ านก็จะเข้ าใจศาสตร์ ครบทุกศาสตร์ ||24
และเนื่องจากท่านไม่ได้ ทาการสังหารลูกหลานของข้ าพเจ้ าด้ วยความโกรธ
ดูกรท่านผู้สงู ส่ง ดังนันข้
้ าพเจ้ าจะประทานพรอันยิ่งใหญ่หนึง่ ข้ อ ||25
ลูกเอ๋ย ท่านจะได้ เป็ นผู้ประพันธ์คมั ภีร์ปรุ าณสังหิตา
และท่านจะได้ รับปั ญญาที่จะชักนาไปสูค่ วามเป็ นเทพเจ้ าอย่างแน่นอน ||26
ลูกเอ๋ย เมื่อการกระทาดาเนินอยูก่ ็ตาม ผ่านไปแล้ วก็ตาม
เพราะความดีงามของข้ าพเจ้ า ปั ญญาของท่านก็จะชัดเจน
ปราศจากข้ อสงสัย ||27
และต่อจากนันพระเป็
้
นเจ้ าวสิษฐะผู้เป็ นปู่ ของข้ าพเจ้ าจึงกล่าวว่า
สิ่งที่ปลุ สั ตยะกล่าวไว้ ทงหมดนี
ั้
้จะมีแก่ทา่ น ||28
สิ่งที่ทา่ นฤษี วสิษฐะและท่านฤษีปลุ สั ตยะผู้มีปัญญาได้ กล่าวไว้ แล้ วแต่แรก
ดังกล่าวมานี ้นันจะถึ
้ งซึง่ การระลึกถึงของข้ าพเจ้ าได้ ทงหมดเพราะค
ั้
าถาม
ของท่าน ||29
ดูกรท่านไมเตรยะ ! ท่านถามถึงคัมภีร์ปรุ าณสังหิตา ข้ าพเจ้ าก็จะตอบทังหมด
้
ขอให้ ทา่ นจงเข้ าใจคัมภีร์ปรุ าณสังหิตานันอย่
้ างถูกต้ องชัดเจน ||30
โลกเกิดขึ ้นมาจากพระวิษณุและดารงอยูใ่ นพระวิษณุนนเช่
ั ้ นกัน
พระองค์ทรงเป็ นทังผู
้ ้ สร้ าง เป็ นผู้ควบคุมและเป็ นผู้หยุดยัง้ (ทาลาย) โลกนี ้
ทังพระองค์
้
ก็ยงั ทรงเป็ นโลกอีกด้ วย ||31
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อัธยายะที่ 2
ท่านฤษี ปราศระกล่าวว่า
ขอนอบน้ อมแด่องค์พระวิษณุผ้ ทู รงเที่ยงแท้ ศักดิส์ ิทธิ์ คงอยูช่ วั่ นิรันดร์
ผู้ทรงเป็ นเทพเจ้ าสูงสุด (ปรมาตมัน) ทรงรูปลักษณ์หนึง่ เดียวตลอดเวลา
(และ) ทรงเป็ นเทพเจ้ าของสรรพสิ่ง ||1
ขอนอบน้ อมแด่พระพรหมาผู้สร้ าง พระวิษณุผ้ รู ักษา พระศิวะผู้ทาลาย
และพระวาสุเทพผู้รักษา ||2
ขอนอบน้ อมแด่พระวิษณุผ้ ทู รงคุณลักษณะหนึง่ เดียวและหลายอย่าง
ผู้มีพระวรกายยิ่งใหญ่และมีพระทัยสุขมุ ละเอียดอ่อน
ผู้มีพระรูปไม่ปรากฏก็ได้ ปรากฏก็ได้ (และ) ทรงเป็ นเหตุแห่งความหลุดพ้ น ||3
ขอนอบน้ อมแด่องค์พระวิษณุผ้ ทู รงเป็ นโลก เป็ นมูลเหตุแห่งการสร้ าง การรักษา
และการทาลายโลก ผู้เป็ นเทพเจ้ าสูงสุดพระองค์นนั ้ ||4
ครัน้ นอบน้ อมพระองค์ผ้ ทู รงเป็ นที่ตงแห่
ั ้ งสรรพสิ่ง ผู้ละเอียดกว่าสิ่งที่ละเอียดทังหลาย
้
ผู้ทรงสถิตอยูใ่ นสรรพสิ่ง ผู้เที่ยงแท้ ถาวร ผู้เป็ นปุรุษะอันสูงสุด ||5
ผู้มีพระปั ญญาญาณ ผู้ทรงบริสทุ ธิ์ที่สดุ ด้ วยพระปั ญญาสูงสุด
ผู้ทรงมีพระลักษณะแห่งความรู้ตามความเป็ นจริงผ่านทางภาพมายา ||6
ครัน้ นอบน้ อมพระวิษณุผ้ ทู รงเป็ นผู้ทาลายโลก ทรงสามารถในการรักษาและสร้ างโลก
ผู้เป็ นเจ้ าโลก ผู้ไม่มีการเกิด ผู้ไม่ทรงเสื่อมสลาย (และ) ผู้ไม่ทรงเปลี่ยนแปลง ||7
ข้ าพเจ้ าจะขอเล่าเรื่ องราวตามที่พระเจ้ าปู่ คือพระพรหมาผู้เป็ นเจ้ า เมื่อถูกหมูพ่ ระมุนี
ผู้ยิ่งใหญ่มีพระทักษะเป็ นต้ น ถามแล้ วก็ได้ ทรงตอบ (คาถามของพวกเขา) ||8
อนึง่ ข้ าพเจ้ าจะขอเล่าเรื่ องราวที่พระมุนีผ้ ยู ิ่งใหญ่เหล่านันเล่
้ าถวาย
แด่พระเจ้ าปุรุกตุ สะ ณ ฝั่ งแม่น ้านรมทา และเรื่ องราวที่พระเจ้ าปุรุกตุ สะนัน้
ได้ ตรัสเล่าแก่ทา่ นสารัสวตะรวมทังเรื
้ ่ องราวที่ท่านสารัสวตะนันเล่
้ าแก่ข้าพเจ้ าด้ วย ||9
ในบรรดาผู้ที่ยิ่งใหญ่ พระองค์ทรงเป็ นผู้ประเสริฐที่สดุ ทรงยิ่งใหญ่ที่สดุ
ทรงเป็ นจิตวิญญาณสูงสุดซึง่ สถิตอยูใ่ นพระองค์เอง ทรงปราศจากลักษณะวิเศษ
คือการจาแนกรูปลักษณ์และวรรณะเป็ นต้ น ||10
พระองค์ทรงปราศจากความเสื่อม ความพินาศ ความเปลี่ยนแปลง การเจริญเติบโต
และการเกิดซึง่ ใครๆ ก็สามารถกล่าวได้ แน่นอนว่าพระองค์
ทรงดารงอยูต่ ลอดเวลา ||11
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เนื่องจากพระองค์ทรงสถิตอยูใ่ นทุกที่และทรงอยูร่ ่วมกับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี ้
ด้ วยประการฉะนี ้ ดังนันพระองค์
้
จงึ ได้ รับขนานพระนามจากเหล่านักปราชญ์
ว่า วาสุเทพ ||12
พรหมันนันเป็
้ นสิ่งสูงสุด มีอยู่ชวั่ นิรันดร์ ไม่เกิด ไม่เสื่อมสลาย ไม่เปลี่ยนแปลง
มีลกั ษณะเป็ นหนึง่ เดียว และบริ สทุ ธิ์เสมอเพราะไม่มีสิ่งที่ไม่ดี ||13
พรหมันนันคื
้ อทุกสิ่งทุกอย่างนัน่ เอง พรหมันนันมี
้ ลกั ษณะทังที
้ ่ปรากฏและไม่ปรากฏ
นอกจากนี ้ก็ยงั สถิตอยูใ่ นรูปของปุรุษะและในรูปกาลเวลา ||14
ดูกรท่านพราหมณ์ รูปลักษณ์แรกของปรมาตมันเป็ นปุรุษะ
นอกจากนี ้รูปอื่นๆ ก็มีทงที
ั ้ ่ปรากฏและไม่ปรากฏ และรูปลักษณ์สดุ ท้ าย
ก็คือกาลเวลา ||15
นักปราชญ์ ทงหลายพิ
ั้
จารณาว่าลักษณะสูงสุดอันบริสทุ ธิ์ของพระวิษณุนนั ้
ก็คือความประเสริฐสุดของประธาน (วิญญาณสูงสุด) ปุรุษะ (วิญญาณ)
วยักตะ (รูปธรรม) และกาละ (เวลา) นัน่ เอง ||16
อนึง่ รูปลักษณ์ (ของพรหมัน) จาแนกออกเป็ น 4 คือประธาน ปุรุษะ วยักตะและกาละ
เป็ นเหตุให้ ปรากฏภาวะที่แท้ จริงคือการรักษา การสร้ างและการทาลาย ||17
ดังนัน้ วยักตะ พระวิษณุ อวยักตะ ปุรุษะ และกาละนันท่
้ านจงเข้ าใจ
ว่าเป็ นกิจกรรมของพรหมัน เสมือนกิจกรรมของเด็กที่กาลังเล่น ||18
สิ่งซึง่ เป็ นเหตุอนั ไม่ปรากฏนันพระฤษี
้
ผ้ ปู ระเสริฐสุดกล่าวว่าเป็ นปฐมธาตุ
ละเอียดอ่อน เที่ยงแท้ มีธรรมชาติทงที
ั ้ ่มีอยูจ่ ริงและไม่มีอยูจ่ ริง ||19
ไม่เสื่อมสลาย ไม่มีสิ่งสนับสนุน กาหนดนับไม่ได้ ไม่เปลี่ยนแปลง มัน่ คง ปราศจาก
เสียงและสัมผัส และปราศจากรูปเป็ นต้ น ||20
พรหมันนันมี
้ คณ
ุ 3 ประการ เป็ นแหล่งกาเนิดของโลก ไม่มีเบื ้องต้ น
เมื่อก่อนหลังจากโลกพินาศพรหมันนันก็
้ ได้ แผ่แทรกซึมไปทัว่ สรรพสิ่งทันที ||21
ดูกรท่านผู้เป็ นปราชญ์ พราหมณ์ทงหลายผู
ั้
้ ร้ ูหลักพระเวท ผู้ควบคุมจิตตนเองได้
ย่อมสอนหลักการสร้ างแห่งปฐมธาตุนี ้ไว้ อย่างชัดเจน ||22
ไม่มีกลางวัน ไม่มีกลางคืน ไม่มีท้องฟ้า ไม่มีแผ่นดิน ไม่มีความมืด ไม่มีแสงสว่าง
และไม่มีสิ่งอื่นๆ มีเพียงปฐมธาตุ พรหมัน (และ) ปุรุษะเท่านัน้
ซึง่ ไม่อาจรับรู้ได้ ทางประสาทสัมผัส มีโสตประสาทเป็ นต้ น ||23
ดูกรท่านพราหมณ์ รูปลักษณ์ของพระวิษณุมี 2 รูปเท่านัน้ คือ ประธานะและปุรุษะ
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ดูกรท่านพราหมณ์ พระวิษณุนนยั
ั ้ งมีรูปอื่นอีกที่รวมกับพระองค์ และแยกกับพระองค์
ซึง่ เรี ยกว่ากาละ ||24
แต่เพราะในคราวที่ความพินาศผ่านไปวยักตะยังคงมีอยูใ่ นประกฤติ ดังนันวั
้ ฏจักรนี ้
จึงได้ รับการเรี ยกขานว่าปรากฤตะ (ธรรมชาติ) ||25
ดูกรท่านพราหมณ์ พระเป็ นเจ้ าคือกาละ ไม่มีเบื ้องต้ น ไม่มีที่สิ ้นสุด ท่านไม่อาจจะรู้ได้
การสร้ าง การดารงรักษาและการทาลายเหล่านี ้
เกิดมาจากพระองค์อย่างต่อเนื่อง ||26
ต่อมาเมื่อความสมดุลแห่งคุณะยังมีอยู่ (และ) เมื่อปุรุษะนันแยกออกจากประกฤติ
้
ดูกรท่านไมเตรยะ รูปลักษณ์ของพระวิษณุนนจึ
ั ้ งเปลี่ยนไป
เป็ นรูปลักษณ์แห่งกาละ ||27
ต่อมาพรหมันสูงสุดนันคื
้ อปรมาตมันจึงมีอยูท่ วั่ โลก |
ทรงอยูใ่ นสรรพสิ่ง เป็ นเจ้ าแห่งสรรพสัตว์ เป็ นจิตวิญญาณของสรรพสิ่ง
เป็ นพระผู้เป็ นเจ้ าสูงสุด ||28
และเมื่อถึงเวลาสร้ างโลก หริ (พรหมัน) ด้ วยพระประสงค์ของพระองค์เอง
ครัน้ เข้ าไปในประธานะ (ธาตุ) และปุรุษะแล้ ว
ก็จะทาสิ่งที่เสื่อมและไม่เสื่อมให้ สนั่ ไหว ||29
กลิ่นหอมเพียงแค่เข้ าไปใกล้ เท่านันก็
้ ยอ่ มเกิดเคล้ ากับจิตใจ |
โดยปราศจากผู้นาเข้ าไปฉันใด พระเป็ นเจ้ าสูงสุดนันก็
้ ทรงมีอานาจ
ในการสร้ างโลกฉันนัน้ ||30
ข้ าแต่พรหมัน ปุรุโษตตมะนันแหละเป็
้
นผู้สนั่ และเป็ นผู้ถกู สัน่ |
อนึง่ ปุรุโษตตมะนันสถิ
้ ตอยูใ่ นภาวะเป็ นประธานทังโดยสภาวะหดตั
้
วและขยายตัว ||31
อนึง่ พระเป็ นเจ้ าผู้ทรงยิ่งกว่าพระเป็ นเจ้ าทุกพระองค์คือพระวิษณุนนั ้
ย่อมปรากฏรูปลักษณะของพระองค์โดยเป็ นธรรมชาติที่แผ่ขยายและที่เป็ นอณู
และปรากฏรูปลักษณะของพระองค์โดยเป็ นรูปแห่งพระพรหมาเป็ นต้ น ||32
ข้ าแต่พระมุนีพราหมณ์ผ้ ปู ระเสริฐที่สดุ ในเวลาสร้ างโลกจากความสมดุลแห่งคุณ
ซึง่ อาศัยเกษตรชญะ (หลักรู้ของพระเจ้ า) นัน้ จึงเกิดมีคณ
ุ ปรากฏออกมา ||33
จากนันภาวะที
้
่แท้ จริงคือประธานะที่ปรากฏขึ ้นจึงห่อหุ้มมหัต (mahat)
มหัตมีคณ
ุ ะ 3 ประการ คือ สาตตวะ (ความดีงาม) รชัส (กิเลสตัณหา)
ตมัส (ความโง่เขลา) ||34
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มหัตถูกห่อหุ้มด้ วยภาวะที่แท้ จริงคือประธานะ เหมือนกับเมล็ดพืชที่ถกู ห่อหุ้ม
ด้ วยเปลือกจากภาวะที่แท้ จริ งคือมหัต |
อหังการซึง่ เป็ นผลมาจากความไม่ร้ ู (tāmasa) จึงมี 3 ชนิด คือ |
ไวการิก (vaikārika) ไตชส (taijasa) และภูตาทิ (bhūtādi) ||35
ข้ าแต่พระมหามุนี จากคุณภาวะทัง้ 3 ประการ เหตุแห่งธาตุและการรับรู้ตา่ งๆ นัน้
จึงมีได้ มหัตถูกห่อหุ้มด้ วยประธานะฉันใด อหังการก็ถกู ห่อหุ้มด้ วยมหัตฉันนัน้ ||36
ดังนันธาตุ
้ เป็ นต้ นเมื่อจะสร้ างมูลฐานของเสียง จึงสร้ างอากาศ (และ)
สร้ างลักษณะของเสียงจากมูลฐานของเสียงนัน้ ||37
ธาตุเป็ นต้ นนันก็
้ จะแผ่กระจายไปทัว่ มูลฐานของเสียง
เช่นเดียวกับที่แผ่กระจายไปทัว่ อากาศ |
อนึง่ อากาศเมื่อจะสร้ างสัมผัสก็จะสร้ างมูลฐานแห่งสัมผัส ||38
ลมซึง่ มีกาลังแรงนันชื
้ ่อว่ามีการสัมผัสเป็ นคุณลักษณะ |
และอากาศซึง่ เป็ นมูลฐานของเสียงก็จะแผ่คลุมไปถึงมูลฐานแห่งสัมผัส ||39
และต่อจากนันลมเมื
้
่อจะสร้ างรูปจึงสร้ างมูลฐานของรูป |
แสงสว่างเกิดขึ ้นจากลม ดังนัน้ แสงสว่างจึงมีรูปเป็ นคุณลักษณะ ||40
อนึง่ ลมซึง่ เป็ นมูลฐานของสัมผัสแผ่คลุมไปทัว่ มูลฐานของรูป |
และแสงสว่างเมื่อจะสร้ างรส (ของเหลว) จึงสร้ างมูลฐานของรสก่อน ||41
จากรส (ของเหลว) นันจึ
้ งเกิดน ้า น ้านันเป็
้ นที่รองรับรส |
และน ้าซึง่ เป็ นมูลฐานของรสก็จะแผ่คลุมไปทัว่ มูลฐานของรูป ||42
อนึง่ น ้าเมื่อจะสร้ างกลิ่นจึงสร้ างมูลฐานของกลิ่น |
จากมูลฐานของกลิ่นนันจึ
้ งเกิดสสาร สสารนันนั
้ บว่ามีกลิ่นเป็ นคุณลักษณะ ||43
ดังนัน้ ในธาตุนนๆ
ั ้ ธาตุมลู ฐานจึงเรี ยกว่า ตันมาตรตา ||44
เนื่องจากตันมาตรา (ธาตุมลู ฐาน) ทังหลายจะไม่
้
เปลี่ยนแปลง ดังนัน้
มันจึงแยกความแตกต่างไม่ได้ ||45
อีกทังมั
้ นยังไม่นา่ พอใจ ไม่สงู ส่ง ไม่ไร้ สติ (และ) ไม่แตกต่างกัน |
และเพราะอหังการที่เกิดจากคุณะคือตมัสจึงมีมลู ฐานและธาตุดงั นี ้ ||46
อหังการที่เกิดจากแสงสว่างทาให้ เกิดอินทรี ย์ อหังการที่เกี่ยวกับ
ลาดับเทพเจ้ าทาให้ เกิดเทพเจ้ า 10 พระองค์ มนัสเป็ นอินทรี ย์ที่ 11
ดังนันเทพเจ้
้
าทังหลายนั
้
บว่าเกิดมาจากลาดับเทพเจ้ า ||47
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ดูกรพราหมณ์ ในอินทรี ย์เหล่านัน้ ผิวสัมผัส ตา จมูก ลิ ้น และหูเป็ นลาดับที่ 5 |
มีเพื่อรับรู้เสียงเป็ นต้ น และจะสัมพันธ์กบั พุทธิ ||48
ดูกรไมเตรยะ ทวารหนักและอวัยวะสืบพันธุ์ มือ เท้ า และอวัยวะออกเสียง
เป็ นลาดับที่ 5 |
และหน้ าที่ของอวัยวะเหล่านันคื
้ อ ขับถ่ายของเสีย ให้ กาเนิด สร้ างสรรค์งาน
เคลื่อนไหว และออกเสียง ||49
ดูกรพราหมณ์ อากาศ ลม ไฟ น ้า และแผ่นดินประกอบไปด้ วยคุณลักษณะ
ทังหลายมี
้
เสียงเป็ นต้ นตามลาดับ ||50
เพราะคุณลักษณะของเสียงเป็ นต้ นนัน้ สภาวะที่นา่ พอใจ สภาวะที่รุนแรง
และสภาวะที่หลงผิดจึงได้ รับการสมมติว่า วิเศษ (แตกต่างกัน) ||51
ดังนัน้ ธาตุเหล่านันซึ
้ ง่ แตกต่างกันมีพลังงานแตกต่างกัน ปราศจากการรวมตัวกัน |
เมื่อไม่ได้ ผสมผสานกับสิ่งอื่นๆ จึงไม่สามารถสร้ างสรรค์สรรพสิ่งได้ ||52
ธาตุเหล่านันครั
้ น้ มารวมตัวกัน อาศัยกันและกัน มีลกั ษณะรวมตัวกันเป็ นหนึง่ เดียว
และทังหมดก็
้
จะผสมกลมกลืนกันเป็ นหนึง่ เดียว ||53
อนึง่ เพราะธาตุทงหลายเหล่
ั้
านันอาศั
้ ยปุรุษะและเพราะประธานะคอยสนับสนุน
ธาตุเหล่านันมี
้ มหัตเป็ นจุดเริ่ มต้ น มีวิเศษะเป็ นที่สดุ จึงก่อเกิดเป็ นไข่ขึ ้น ||54
ไข่นนเจริ
ั ้ ญเติบโตขึ ้นตามลาดับเหมือนกับฟองน ้า
ดูกรท่านผู้อจั ฉริ ยะที่สดุ ในเวลาต่อมาไข่ขนาดใหญ่นนั ้
ซึง่ สร้ างมาจากประกฤติอาศัยอยูใ่ นน ้าจึงกลายมาเป็ นรูปประเสริฐ
ของพระวิษณุในรูปของพระพรหมา ||55
ณ เวลานันพระวิ
้
ษณุผ้ เู ป็ นเจ้ าแห่งโลกพระองค์เองไม่ปรากฏพระรูป
แต่มีพระรูปปรากฏอยูใ่ นรูปของพระพรหมา ||56
อนึง่ เขาพระสุเมรุเป็ นมดลูก ภูเขาทังหลายเป็
้
นเปลือกนอกของมดลูก
และมหาสมุทรทาหน้ าที่เป็ นน ้าในครรภ์ของพระผู้เป็ นวิญญาณสูงสุดนัน้ ||57
ดูกรท่านผู้เป็ นปราชญ์ ในไข่นนมี
ั ้ ภเู ขา ทวีป มหาสมุทร อีกทังมี
้ ดวงดาว โลก
รวมอยู่ด้วยกัน มีเทพ อสูร และมนุษย์ ||58
ไข่นนถู
ั ้ กล้ อม 10 ครัง้ ด้ วยน ้า ไฟ ลม อากาศ และภูตาทิ
และภูตาทินนก็
ั ้ จะถูกล้ อมไปด้ วยมหัตเช่นเดียวกัน ||59
ดูกรพราหมณ์ มหัตที่รวมอยู่กบั สรรพสิ่งนันถู
้ กปกคลุมไปด้ วยอวยักตะ
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(สิ่งที่ไม่แตกแยก) ไข่ถกู ห่อหุ้มไปด้ วยเครื่ องห่อหุ้มทัง้ 7 สิ่งนี ้
เหมือนจาวมะพร้ าวถูกห่อหุ้มไปด้ วยกะลาและเปลือกชันนอก
้
||60
พระองค์กลายเป็ นพระพรหมาและเป็ นผู้สร้ างโลก||61
พระวิษณุผ้ เู ป็ นเจ้ า ผู้มีพลังอันนับไม่ได้ ผู้ทรงไว้ ซงึ่ ความดี (สัตตวะ)
รักษาไว้ ซงึ่ การสร้ างตามยุคทัง้ 4 จนกระทัง่ ถึงการสิ ้นกัลป์||62
โอ้ ไมเตรยะ พระชนารทนะ (พระวิษณุ) ผู้ก่อให้ เกิดตมัสคุณ ผู้มีรูปดุร้าย
ย่อมกลืนกินสรรพสัตว์เมื่อสิ ้นกัลป์ ||63
เมื่อโลกถูกทาให้ เป็ นมหาสมุทร หลังจากได้ กลืนกินสัตว์ทงหลาย
ั้
พระผู้เป็ นเจ้ าสูงสุดนอนอยูท่ ี่นอนบัลลังก์นาค||64
หลังจากตื่นแล้ ว ดารงไว้ ซงึ่ เพศของพรหม ได้ กระทาการสร้ างโลกอีกครัง้ ||65
พระองค์ได้ รับพระนามว่าพระพรหมาผู้สร้ าง พระวิษณุผ้ รู ักษา และพระศิวะผู้ทาลาย
(ตามหน้ าที่ของตน) พระชนารทนะคือพระผู้เป็ นเจ้ าองค์เดียวเท่านัน||66
้
พระวิษณุผ้ สู ร้ างย่อมสร้ างซึง่ ตนเอง พระวิษณุผ้ รู ักษาย่อมรักษาพระองค์เอง
และในที่สดุ พระวิษณุผ้ ทู าลายย่อมทาลายพระองค์เอง||67
สิ่งที่เรี ยกว่าโลกเกิดขึ ้นเพราะแผ่นดิน น ้า ไฟ ลม อากาศและอวัยวะในการรับรู้ทงหมด
ั้
ที่เรี ยกว่าปุรุษะ||68
เพราะพระองค์นนเป็
ั ้ นอาตมันของสรรพสิ่งในรูปของจักรวาลซึง่ ไม่มีการเสื่อมสลาย
และการสร้ างเป็ นต้ น การดารงอยูข่ องสัตว์และการช่วยเหลือก็เป็ นของพระองค์
นัน่ เอง||69
พระวิษณุผ้ มู ีรูปที่สมบูรณ์ (ทัง้ 3) มีพระพรหมาเป็ นต้ น ผู้ประเสริฐสุด
เป็ นผู้ให้ สิ่งประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยมด้ วยการปรากฏกายทังหมด||70
้
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อัธยายะที่ 3
ท่านฤษีไมเตรยะผู้ประเสริฐ กล่าวว่า
ภาวะที่พระพรหมาผู้ปราศจากคุณสมบัติ ไร้ ขอบเขตบริสทุ ธิ์และผู้มีวิญญาณบริสทุ ธิ์ |
ผู้ทาหน้ าที่สร้ าง เราจะรู้ได้ อย่างไร ||1
ท่านฤษี ปราศระะผู้ประเสริฐกล่าวว่า
ดูกรพระฤษีผ้ ปู ระเสริฐที่สดุ เพราะว่าพลังอานาจทังหลายของภาวะทั
้
งปวง
้
ไม่สามารถเข้ าใจได้ และไม่สามารถรับรู้ได้ ฉะนันพลั
้ งอานาจทัง้ หลาย
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มีการสร้ างเป็ นต้ นจึงเป็ นภาวะของพระพรหมา ดังเช่นความร้ อนของไฟ
ที่สร้ างความร้ อนได้ ฉะนัน้ ||2
ดูกรท่านผู้ร้ ูแจ้ ง พระพรหมาผู้เป็ นเจ้ าผู้เป็ นต้ นกาเนิดของสัตว์โลก
ขณะที่ทรงทาหน้ าที่สร้ างสรรพสิ่ง พระองค์ก็คือพระนารายณ์นนั่ เอง ||3
ดูกรท่านผู้เป็ นปราชญ์ ว่ากันตามที่ค้ นุ ชิน พระพรหมาจะได้ รับการกล่าวขานว่า
ทรงอุบตั ติ ลอดเวลา ||4
โดยการคานวณลักษณะตามธรรมชาติของพระองค์ อายุมนุษย์ถกู กาหนดไว้
100 ปี อายุ 100 ปี นันเรี
้ ยกว่า ปรา ครึ่งหนึง่ ของอายุ 100 ปี นันเรี
้ ยกว่า ปรารทธะ ||5
ดูกรท่านผู้ปราศจากความชัว่ ร้ าย ขอท่านจงตังใจฟั
้ งการอธิบายปริมาณ
แห่งรูปแบบเวลาของพระวิษณุเทพเจ้ าซึง่ ข้ าพเจ้ าอธิบายแก่ทา่ นแล้ ว ||6
ดูกรท่านผู้ประเสริฐที่สดุ อนึ่งท่านจงตังใจฟั
้ งการอธิบายปริมาณ
ของสัตว์เหล่าอื่นที่เคลื่อนที่ได้ และของสิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้ รวมทังของสรรพสิ
้
่ง
เป็ นต้ นว่าแผ่นดิน ภูเขาและมหาสมุทร ||7
ดูกรท่านมุนีผ้ ปู ระเสริฐ 1 กาษฐาเท่ากับ 15 นิเมษา (การกระพริ บตา) 30 กาษฐา
เท่ากับ 1 กลา 30 กลา เท่ากับ 1 มุหรู ตะ ||8
ดังนัน้ 30 มุหรู ตะ จึงเท่ากับ 1 วัน 1 คืนของมนุษย์
30 วันและคืนเท่ากับ 1 เดือน ซึง่ แยก 2 ปั กษ์ ||9
6 เดือนเท่ากับ 1 อยนะ 1 ปี มี 2 อยนะ คือ ทักษิณายันและอุตตรายัน
ทักษิณายันเป็ น 1 คืนของเทพ อุตตรายันเป็ น 1 วันของเทพ ||10
อนึง่ 12,000 ปี ของเทพประกอบไปด้ วย 4 ยุค ได้ แก่ กฤดายุค ไตรดายุคเป็ นต้ น
ท่านจงเข้ าใจรูปแบบเวลาตามที่ข้าพเจ้ าจาแนก ||11
ผู้เชี่ยวชาญด้ านลาดับเหตุการณ์ก่อนหลังได้ กล่าวไว้ วา่ ในยุคทัง้ 4 มีกฤดายุคเป็ นต้ น
(กฤดายุค) เท่ากับ 4,000 ปี เทพ (ไตรดายุค) เท่ากับ 3,000 ปี เทพ
(ทวาบรยุค) เท่ากับ 2,000 ปี เทพและ (กลียคุ ) เท่ากับ 1,000 ปี เทพ
ตามลาดับ ||12
ในยุคทัง้ 4 นันประมาณ
้
100 ปี เทพนัน้ เรี ยกว่าสันธยาแรก และ
หลายร้ อยปี เทพต่อมาเรี ยกว่าสันธยางศะ เพราะว่าเวลาของยุคมีลาดับเท่ากัน ||13
ดูกรมุนีผ้ ปู ระเสริฐ เวลาซึง่ อยูใ่ นระหว่างสันธยาและสันธยางศะที่เรี ยกว่ายุคนัน้
มีชื่อว่า กฤดายุค ไตรดายุคเป็ นต้ น ||14

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

608

ดูกรมุนี จตุรยุค ได้ แก่ กฤดายุค ไตรดายุค ทวาบรยุค และกลียคุ
1,000 จตุรยุคเท่ากับ 1 วันของพระพรหมา ||15
ดูกรท่านพราหมณ์ 1 วันของพระพรหมาเท่ากับ 14 ช่วงแผ่นดินพระมนุ
อนึง่ ท่านจงฟั งการจาแนกเวลาที่ทา่ นเหล่านันได้
้ จดั สรรไว้ แล้ ว ||16
แท้ จริงพระฤษีทงั ้ 7 ตน เหล่าเทพ ท้ าวศักระ พระมนุ วงศ์วานแห่งพระมนุ
พระราชาทังหลายจะถู
้
กสร้ างก่อนในเวลาเดียวกัน และก็จะถูกทาลาย
ในเวลาเดียวกัน ||17
ดูกรท่านผู้ประเสริฐ 71 จตุรยุคกว่าๆ เรี ยกว่า มันวันตระ และช่วงเวลาของพระมนุ
ก็เป็ นช่วงเวลาของเทพเป็ นต้ นเช่นกัน ||18
มันวันตระนับตามจานวนปี เทพเท่ากับ 852,000 ปี กว่าๆ |19
ดูกรพราหมณ์ผ้ เู ป็ นมหามุนี มันวันตระนันเท่
้ ากับเวลา 306,720,000 ปี ถ้ วน
ตามปี มนุษย์ ||20-21
เวลานัน้ 1 วันของพรหมเท่ากับการคูณด้ วย 14 ในที่สดุ แห่งกาลนัน้ พรหมชื่อ
ไนมิตกิ ะย่อมเกิดขึ ้นเพื่อทาลาย||22
ก็ในเวลานันโลกทั
้
ง้ 3 ทังหมดซึ
้
ง่ ประกอบด้ วย ภู (โลก) ภูวะ (อากาศ) เป็ นต้ น ย่อม
ถูกไฟไหม้ ผู้ที่อาศัยอยูใ่ นมหาโลกะได้ รับความทุกข์ด้วยความร้ อน จึง (ไปอาศัย)
พระชนโลก||23
เมื่อโลกทัง้ 3 กลายเป็ นมหาสมุทรเพียงหนึง่ เดียว พระพรหมาที่อยูใ่ นรูปของพระ
นารายณ์มีความกระหายที่จะกลืนกินโลกทังสามไปนอนยั
้
งบัลลังก์นาค||24
เทพผู้เกิดในดอกบัว (พระพรหมา) ถูกนึกถึงโดยพระโยคีทงหลายผู
ั้
้ อยูใ่ นโลกของพระ
ชนะ เพราะว่า 1 คืน เท่ากับ 1 วัน (ของพระองค์) หลังจากสิ ้นสุดโลก พระองค์ก็สร้ าง
(โลก) อีกครัง้ ||25
นี่คือ 1 ปี ของพรหม และนี่คือ 100 ปี ของพระองค์ เพราะ 100 ปี ของพระองค์เป็ นอายุ
ที่ประเสริฐของพระมหาอาตมัน||26
ดูกร ท่านผู้ไม่มีบาป ครึ่งหนึ่งของพระพรหมานันผ่
้ านพ้ นไปแล้ ว เมื่อถึงที่สดุ แห่งอายุ
ของพระพรหมานันจะได้
้
มีมหากัลป์ที่ชื่อว่า “ปั ทมะ” ||27
ดูกรพราหมณ์ เมื่อครึ่งที่ 2 กาลังดาเนินไปอยู่ กัลป์นี ้ชื่อว่า “วราหะ”
ถูกนับเป็ นกัลป์ที่ 1||28
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อัธยายะที่ 4
ท่านฤษีไมเตรยะผู้ประเสริฐกล่าวว่า
ข้ าแต่ท่านมหามุนี ท่านจงบอกวิธีการที่พระพรหมาผู้เป็ นเจ้ าซึง่ ปรากฏพระนามว่า
นารายณ์นนทรงสร้
ั้
างสรรพสิ่งในเวลาเริ่มต้ นกัลป์อย่างไร ||1
ท่านฤษี ปราศระผู้ประเสริฐกล่าวว่า
ท่านจงฟั งวิธีการที่พระพรหมาผู้เป็ นเจ้ าซึง่ เป็ นสภาวะของพระนารายณ์
ทรงเป็ นเทพเจ้ าผู้เป็ นจอมแห่งพระประชาบดีทรงสร้ างสรรพสิ่งจากข้ าพเจ้ า ||2
ในคราวสิ ้นกัลป์ในอดีต พระพรหมาผู้เป็ นเจ้ าผู้ทรงเปี่ ยมไปด้ วยความเที่ยงธรรม
ทรงตื่นจากนิทรารมณ์แล้ วก็ทรงเห็นโลกที่วา่ งเปล่า ||3
พระนารายณ์ผ้ เู ป็ นเจ้ า ทรงเป็ นเทพเจ้ าสูงสุด เป็ นอจินไตย
ทรงเป็ นจอมของเทพเจ้ าเหล่าอื่น ปรากฏสภาวะเป็ นพระพรหมา
ทรงเป็ นเทพเจ้ าผู้ไม่มีการเริ่มต้ น ทรงเป็ นบ่อเกิดของสรรพสิ่ง ||4
อนึง่ ในตอนนี ้ (พระมุนีทงหลาย)
ั้
ย่อมกล่าวโศลกนี ้ซ ้าแล้ วซ ้าอีกว่าพระนารายณ์
เทพเจ้ าผู้ทรงมีพระรูปเป็ นพระพรหมาทรงเป็ นทังผู
้ ้ สร้ างและผู้ทาลายโลก ||5
น ้า (อาปะ) ซึง่ เกิดจากนระ (ปรมาตมัน) นัน่ เองถูกเรี ยกว่า นาระ
น ้า (อาปะ) นันเคยเป็
้
นที่พกั ของนาระนัน้ ดังนัน้ นาระ จึงถูกเรี ยกว่า
นารายณ์ ||6
เมื่อทรงทาโลกให้ กลายเป็ นมหาสมุทรหนึง่ เดียวแล้ ว พระประชาบดี
ทรงทราบว่าแผ่นดินแทรกอยู่ระหว่างน ้าหลังจากทรงคานวณแล้ ว
จึงมีพระประสงค์ที่จะทรงสร้ างให้ น ้ารองรับแผ่นดินเอาไว้ ||7
อนึง่ ในตอนเริ่มต้ นกัลป์ในกัลป์ก่อน พระองค์ทรงแสดงพระวรกายของพระองค์
ให้ ตา่ งออกไปเป็ นปลา (มัสยาวตาร) เป็ นเต่า (กูรมาวตาร) เป็ นต้ น จากนัน้
ก็ทรงแสดงพระวรกายเป็ นหมูป่ ่ า (วราหาวตาร) ||8
ในการทาให้ โลกทังหมดด
้
ารงอยูไ่ ด้ พระประชาบดีทรงดารงพระรูป
เป็ นพระเวทและการบูชายัญ ทรงเป็ นอาตมันที่สงบนิ่ง เป็ นอาตมันของสรรพสิ่ง
เป็ นปรมาตมัน ||9
ทรงเป็ นที่อยูข่ องอาตมัน ทรงเป็ นผู้ค ้าจุ้นโลก ทรงได้ รับการสดุดี
จากฤษีทงหลายผู
ั้
้ อาศัยอยูใ่ นชนโลก (โลกของท่านผู้ศกั ดิ์สิทธิ์)
มีทา่ นฤษีสนกะเป็ นต้ นจากนันพระองค์
้
ก็เข้ าไปสูน่ ้า ||10
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ในขณะนันเทพี
้ วสุนธรา (เทพีประจาแผ่นดิน) เห็นพระองค์เสด็จมาถึง
พื ้นบาดาลจึงน้ อมไหว้ นอบน้ อมด้ วยความภักดีแล้ วก็สดุดีพระองค์ ||11
เทพีปฤถิวีกล่าวว่า ข้ าแต่พระองค์ผ้ มู ีพระเนตรดังดอกบุณฑริก ผู้ทรงสังข์ จักร คทา
ขอนอบน้ อมแด่พระองค์ ขอพระองค์โปรดยกข้ าพเจ้ าขึ ้น
จากพื ้นบาดาลนี ้ด้ วยเถิด (เนื่องจาก) ในกาลก่อนข้ าพเจ้ าเกิดขึ ้นมาจากพระองค์ ||12
ข้ าแต่พระชนารทนะ (พระวิษณุ) เมื่อก่อนพระองค์สร้ างข้ าพเจ้ าขึ ้นมา
จากพระองค์ ข้ าพเจ้ าเป็ นส่วนหนึง่ ของพระองค์เหมือนกับสรรพสิ่งอื่นๆ
เช่นท้ องฟ้าเป็ นต้ น ||13
ข้ าแต่พระปรมาตมัน ขอความนอบน้ อมจงมีแด่พระองค์
ข้ าแต่พระปุรุษาตมัน ขอความนอบน้ อมจงมีแด่พระองค์
ขอความนอบน้ อมจงมีแด่พระองค์ผ้ เู ป็ นประธานะ (เหตุ) เป็ นวยักตะ (ผล)
และเป็ นกาลเวลา ||14
ข้ าแต่พระเป็ นเจ้ าสูงสุด พระองค์ทรงเป็ นผู้สร้ างสรรพสิ่ง
พระองค์ทรงเป็ นผู้รักษา พระองค์ทรงเป็ นผู้ทาลาย
ซึง่ อยูใ่ นรูปของพระพรหมา พระวิษณุและพระรุทระ ||15
ข้ าแต่พระโควินทะ พระองค์ครัน้ กลืนกิน (ทาลาย) สรรพสิ่งแล้ ว
เมื่อโลกถูกพระองค์ทาให้ เป็ นมหาสมุทรหนึง่ เดียวแล้ วก็บรรทม (บนบัลลังก์นาค)
ขณะที่เหล่าฤษี กาลังเข้ าฌาน ||16
ใครก็ตามย่อมไม่ร้ ูภาวะอันเที่ยงแท้ สงู สุดของพระองค์ได้
เทพเจ้ าทังหลายย่
้
อมเคารพบูชาพระรูปในลักษณะที่เป็ นรูปอวตาร ||17
ฤษีทงหลายเคารพบู
ั้
ชาพระองค์ผ้ เู ป็ นพรหมันสูงสุด (ปรมาตมัน) ย่อมลุถึงโมกษะได้
ใครไม่เคารพบูชาพระวาสุเทพ (พระวิษณุ) แล้ วจะบรรลุถึงโมกษะได้ อย่างไร ||18
สิ่งใดก็ตามที่รับรู้ได้ ทางมนัส สิ่งใดก็ตามที่รับรู้ได้ ทางจักษุเป็ นต้ น
และสิ่งใดก็ตามแยกแยะได้ ด้วยพุทธิ สิ่งนันทั
้ งหมดคื
้
อรูปของพระองค์ ||19
ข้ าพเจ้ าเป็ นส่วนหนึง่ ของพระองค์ มีพระองค์เป็ นผู้ค ้าจุน มีพระองค์เป็ นผู้สร้ าง
มีพระองค์เป็ นผู้ดารงรักษา ดังนันนั
้ น่ เองชาวโลกนี ้จึงเรี ยกข้ าพเจ้ าว่า “มาธวี” ||20
ข้ าแต่พระผู้ทรงหยัง่ รู้สรรพสิ่ง ขอพระองค์จงชนะ ข้ าแต่พระผู้ทรงยิ่งใหญ่
ผู้ไม่เสื่อมสลาย ขอพระองค์จงชนะ ข้ าแต่พระผู้ทรงเป็ นอนันต์ ขอพระองค์จงชนะ
ข้ าแต่พระปรมาตมัน (อวยักตะ) ขอพระองค์จงชนะ ข้ าแต่พระวยักตมยะ
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(ผู้เป็ นใหญ่ในการรับรู้) ผู้เป็ นเจ้ า ขอพระองค์จงชนะ ||21
ข้ าแต่พระผู้เป็ นอาตมันของสิ่งดังเดิ
้ มและสิ่งต่อมา ผู้เป็ นอาตมันของสรรพสิ่ง
ผู้เป็ นเจ้ าแห่งการบวงสรวง ผู้ปราศจากสิ่งชัว่ ร้ าย ขอพระองค์จงชนะ
พระองค์คือยัชญะ (การบูชาบวงสรวง) พระองค์คือวษัฏการ (ผู้สวดบูชาไฟด้ วยคาว่า
วัษกฏะ) พระองค์คือโองการ พระองค์คือไฟทังหลาย
้
||22
ข้ าแต่พระหริเทพเจ้ า พระองค์คือพระเวท พระองค์คือเวทางค์ พระองค์คือประธาน
ในการบวงสรวง พระองค์คือดวงฤกษ์มีดวงอาทิตย์เป็ นต้ น พระองค์คือดาวเคราะห์
ดาวนักษัตร พระองค์คือโลกทังหมด
้
||23
ข้ าแต่ท่านผู้เป็ นบุรุษสูงสุด พระองค์เป็ นผู้มีรูปและไม่มีรูป ท่านเป็ นผู้ไม่ถกู เห็นและ
ถูกเห็น ข้ าแต่ทา่ นผู้เป็ นปรเมศวระ พระองค์เป็ นสิ่งที่ข้าพเจ้ าระบุและไม่ได้ ระบุถึง
พระองค์เป็ นทุกสิ่งทุกอย่าง ขอนอบน้ อมต่อพระองค์ ขอนอบน้ อมต่อพระองค์
อีกครัง้ ||24
พระวิษณุที่ได้ รับการสรรเสริ ญโดยแผ่นดิน (ปถวีเทวี) โดยประการฉะนี ้ เริ่มแล้ วซึง่
การเปล่งเสียงในทานองสามเวท||25
ดังนันหลั
้ งจากที่เหวี่ยงแผ่นดินด้ วยฟั นของพระองค์ หมูป่าผู้ยิ่งใหญ่
(เทพมหาวราหะ) ผู้มีดวงตาประดุจดอกบัวแรกแย้ ม และร่างกาย
ประดุจภูเขาใหญ่สีนิลเหมือนใบบัวก็ดนั ขึ ้นมาจากพื ้น||26
พระองค์ผ้ ผู ดุ ขึ ้นมาแล้ ว น ้าซึ่งเกิดจากการกระทานันถู
้ กกระทบด้ วยลมจากปาก
(พระองค์) พระมุนีที่อาศัยอยู่ในโลกของพระชนะ ผู้มีความสว่างไสวอย่างยิ่ง ผู้ไม่มี
บาป ผู้มีความเบิกบานใจเป็ นต้ น ได้ ชาระแล้ วซึง่ พระมุนีเหล่านันให้
้ บริสทุ ธิ์||27
น ้าทังหลายได้
้
ไหลลงสูเ่ บื ้องล่างจากพื ้นแผ่นดินที่ถกู เหยียบโดยปลายกรี บ
เท้ าของสัตว์ มีเสียงดังอย่างต่อเนื่อง พระฤษีเหล่าใดที่อาศัยอยูใ่ นโลก
ของพระชนะ พระฤษี เหล่านันก็
้ เคลื่อนย้ ายไปรอบๆ
ด้ วยลมหายใจ(ของหมูป่า) ||28
เมื่อท่านมหาวราหะผุดขึ ้นมาจากช่องน ้าแทรกแผ่นดิน(ขึ ้นมา)สลัดร่างกายที่ประกอบ
จากพระเวท พระมุนีทงหลายที
ั้
่อยู่ระหว่างขุมขนของพระมหาวราหะก็สดุดี
พระองค์||29
พระโยคีที่อาศัยอยูท่ ี่โลกของพระชนะและสนันทนะเป็ นต้ นด้ วยจิตใจที่เต็มไปด้ วย
ความยินดี ดารงไว้ ซงึ่ ความเคารพอย่างยิ่งก็สรรเสริญพระองค์ผ้ ทู รงไว้ ซงึ่ โลกด้ วย
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ดวงตาที่เบิกโพลงค้ างอยู่||30
ข้ าแต่พระเกศวะ ผู้เป็ นที่สดุ ผู้ยิ่งใหญ่แห่งเทพทังหลาย
้
ขอชัยชนะจงมีแก่พระองค์ ข้ า
แต่พระองค์ผ้ ทู รงไว้ ซงึ่ คฑา สังข์ ดาบและจักร พระองค์นนั่ แหละเป็ นวิญญาณสูงสุด
(เทพผู้ยิ่งใหญ่) เป็ นสาเหตุแห่งการสร้ าง การทาลายและการรักษา สิ่งอื่นซึง่
ประเสริฐกว่าพระองค์ไม่มี||31
พระเวททังหลายเป็
้
นเท้ าของท่าน เสาในการบูชายัญเป็ นเขี ้ยวใหญ่ การบูชาเป็ นฟั น
สถานที่ประกอบไฟในพิธีเป็ นปาก ไฟสาหรับประกอบพิธีเป็ นลิ ้น หญ้ าที่ใช้ ประกอบ
ในพิธีเป็ นรูขมุ ขน ข้ าแต่เทพ พระองค์นนั่ แหละเป็ นผู้ประกอบพิธี||32
ข้ าแต่ท่านมหาอาตมัน กลางคืนและกลางวันเป็ นดวงตาของท่าน สภาพความเป็ น
พรหมสูงสุดซึง่ เป็ นที่อาศัยของสรรพสิ่งเป็ นศีรษะ ส่วนที่เหลือของบทสุกตะเป็ นแผง
คอ ข้ าแต่เทพ จมูกเป็ นเครื่ องบูชาทังหมด||33
้
ข้ าแต่เทพ พระองค์เป็ นผู้มีทพั พีเป็ นปาก ผู้เปล่งเสียงอย่างหนักแน่นในคัมภีร์สามเวท
ผู้มีสว่ นหน้ าของร่างกายเป็ นห้ องสาหรับการบูชา ผู้มีข้อต่อเป็ นการบูชาทังหมด
้
ผู้มีหคู ือธรรมที่สาเร็จตามความปรารถนา พระผู้เป็ นอาตมันที่เที่ยงแท้
พระผู้นา่ เลื่อมใส||34
ข้ าแต่พระองค์ผ้ ไู ม่เสื่อมสลาย ผู้มีรูปเป็ นโลกทังหมด
้
ข้ าพเจ้ าเลื่อมใส
พระองค์ผ้ กู ้ าวข้ ามโลกด้ วยเท้ า ผู้ดารงอยูเ่ ป็ นเบื ้องต้ น เป็ นผู้ทาลายโลก
พระองค์เป็ นเทพเจ้ าสูงสุด พระองค์เป็ นที่พงึ่ ของโลก||35
ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู ป็ นที่พงึ่ ผู้ทาให้ ผา่ นพ้ นอุปสรรค มณฑลของโลกทังหมดถู
้
กเห็นว่า
อยูท่ ี่ปลายเขี ้ยว ประดุจดังใบบัวที่เปื อ้ นโคลนซึง่ ติดอยูใ่ นสระบัว ||36
ข้ าแต่พระองค์ผ้ มู ีกาลังซึง่ ไม่สามารถเทียบเท่าได้ ช่องว่างระหว่างสวรรค์และแผ่นดิน
ถูกปกคลุมด้ วยร่างกายของท่านนัน่ เอง ข้ าแต่เทพเจ้ า โลกถูกปกคลุมไปด้ วยแสงสว่าง
อันรุ่งโรจน์ ขอพระองค์จงเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของชาวโลก||37
ข้ าแต่ท่านผู้เป็ นใหญ่ในโลก พระองค์ผ้ เู ดียวเท่านันเป็
้ นความจริงสูงสุด สิ่งอื่นไม่มี
ความยิ่งใหญ่ของพระองค์นี ้ถูกสิ่งที่เคลื่อนไหวได้ และเคลื่อนไหวไม่ได้ ปกคลุม ||38
รูป (มูรติ) ปรากฏด้ วยปั ญญาของพระองค์ ผู้ไม่ประกอบความจงรักภักดีย่อมเห็นโลก
ด้ วยความเข้ าใจผิด||39
ผู้โง่เขลามองเห็นรูปที่เกิดจากปั ญญาที่ปรากฏในโลกว่าเป็ นแก่นสาร เขาจึงอยู่
ท่ามกลางมหาสมุทรคือความหลงผิด||40
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ข้ าแต่พระปรเมศวร ท่านผู้มีความรู้แตกฉาน มีใจบริสทุ ธิ์ ก็จะมองเห็นโลกทังหมด
้
ว่าเป็ นรูปของพระองค์ที่ประกอบไปด้ วยความรู้ (เห็นตามความเป็ นจริง) ||41
ข้ าแต่ท่านผู้เป็ นสรรพสิ่ง ผู้เป็ นอาตมันของสรรพสิ่ง ข้ าพเจ้ าเลื่อมใส (พระองค์)
ผู้เป็ นวิญญาณสูงสุดของโลกนี ้ ข้ าแต่พระองค์ผ้ มู ีตาประดุจดังบัว ขอพระองค์จงยก
โลกขึ ้นมา ขอพระองค์จงประธานศานติสขุ ||42
ข้ าแต่พระโควินทะ พระองค์คือคุณสมบัตแิ ห่งความดีทงปวง
ั้
ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู ป็ น
เทพสูงสุด ขอพระองค์จงยกโลกนี ้ ข้ าแต่พระองค์ผ้ มู ีตาดังดอกบัว
ขอพระองค์จงประทานศานติ||43
การสร้ างโลกและการช่วยเหลือชาวโลกจงเป็ นของพระองค์ ขอนอบน้ อมพระองค์
ข้ าแต่พระองค์ผ้ มู ีดวงตาดังดอกบัว ขอพระองค์จงประทานศานติ||44
ท่านพระฤษี ปราศระกล่าวว่า พระองค์เมื่อได้ รับการสดุดีวา่ เป็ นพระปรมาตมัน
เป็ นผู้ค ้าจุ้นโลกอย่างนี ้ ทรงยกแผ่นดินขึ ้นทันทีและก็วางไว้ บนมหาสมุทร ||45
แผ่นดินก็จะไม่จมลงเพราะความยิ่งใหญ่ของพระวรกายของพระองค์
เหมือนเรื อใหญ่ที่ลอยอยูบ่ นมหาสมุทร ||46
หลังจากจัดแผ่นดินให้ เรี ยบแล้ วพระเป็ นเจ้ าสูงสุดผู้ไม่ปรากฏเบื ้องต้ น
พระองค์นนก็
ั ้ จดั สรรภูเขาทังหลายไว้
้
บนแผ่นดินตามสัดส่วน ||47
ด้ วยพลานุภาพอันไม่มีที่สิ ้นสุด พระองค์ผ้ มู ีพระประสงค์ซงึ่ จะสัมฤทธิ์ผลแน่นอน
จึงทรงสร้ างสรรค์ภเู ขาทังหมดที
้
่ถกู เผาผลาญไปในคราวสร้ างโลกครัง้ ก่อน
ไว้ บนพื ้นแผ่นดิน ||48
จากนันพระองค์
้
ก็แบ่งแผ่นดินออกเป็ น 7 ทวีปตามความเหมาะสม
เสร็จแล้ วก็สร้ างโลกทัง้ 4 มีนรก (bhūr) เป็ นต้ นเหมือนในอดีต ||49
จากนันพระองค์
้
ผ้ เู ป็ นเทพผู้ทรงรูปเป็ นพระพรหมาทรงเปี่ ยมไปด้ วยรชัสคุณ
ทรงเป็ นพระหริผ้ เู ป็ นเจ้ าผู้มีพระพักตร์ 4 พักตร์ ก็ได้ ทรงสร้ างโลกขึ ้น ||50
ในการสร้ างโลกนันพระองค์
้
(พระพรหมา) ทรงเป็ นเพียงเครื่ องมือ
แห่งการสร้ างเท่านัน้ เนื่องจากอานาจ (ศักติ) ในการสร้ างทังหลาย
้
เกิดจากเหตุคือประธานะ ||51
ดูกรท่านฤษีผ้ ปู ระเสริฐที่สดุ ในหมูท่ า่ นผู้บาเพ็ญตบะ นอกจาก
พระองค์ผ้ ทู รงเป็ นเพียงเครื่ องมือแล้ วก็ไม่เห็นเครื่ องมืออื่นเลย
วัตถุถกู ควบคุมด้ วยอานาจของความเป็ นวัตถุเอง ||52
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อัธยายะที่ 5
ท่านพระฤษีไมเตรยะกล่าวว่า
ข้ าแต่ท่านพราหมณ์ ขอท่านโปรดอธิบายวิธีการที่เทพเจ้ านัน้
ทรงสร้ างเทพ ฤษี บรรพบุรุษ ทานพ มนุษย์ สัตว์เดรัจฉาน ต้ นไม้ เป็ นต้ น
(และ) แผ่นดิน ท้ องฟ้า แม่น ้า และที่อยูอ่ าศัย ||1
(และ) ขอท่านจงอธิบายโลกซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ มีสภาพ มีรูปร่าง
ที่พระพรหมาทรงสร้ างในคราวแรกที่สร้ างโลกแก่ข้าพเจ้ าอย่างชัดเจน ||2
ท่านพระฤษี ปราศระกล่าวว่า
ดูกรท่านไมเตรยะ ท่านจงตังใจฟั
้ งให้ ดี ข้ าพเจ้ าจะอธิบายวิธีการที่เทพเจ้ าสูงสุดนัน้
ได้ สร้ างสรรพสิ่งมีเทพเป็ นต้ น ||3
ขณะที่พระองค์กาลังคานึงถึงการสร้ างโลกในกัลป์ก่อนเป็ นอาทิ
การสร้ างซึง่ เริ่มต้ นด้ วยความไม่ร้ ูประกอบด้ วย ตมัสก็ปรากฏขึ ้น ||4
ความไม่ร้ ูทงั ้ 5 ประการเหล่านี ้ คือ ตมัส (ความไม่ร้ ู) โมหะ (ความหลง) มหาโมหัท
(ความัวเมา) ตมิสระ (ความโกรธ) และอันธะ (ความมืดบอด)
ปรากฏแล้ วต่อปรมาตมัน||5
เมื่อพระพรหมากาลังพิจารณาถึงการสร้ างทัง้ 5 ประการ ได้ แก่ ความไม่ร้ ู
ความมืดทังภายในและภายนอก
้
ความลุม่ หลงของอาตมัน
ความไม่เคลื่อนที่ของอาตมัน||6
เพราะสิ่งที่ไม่เคลื่อนไหวถูกเรี ยกว่าการสร้ างเป็ นลาดับแรก
ฉะนันสิ
้ ่งนี ้จึงถูกเรี ยกว่าการสร้ างครัง้ แรก||7
พระองค์หลังจากเห็นการสร้ างซึง่ ไม่สมั ฤทธิ์ผลจึงปรารถนาซึง่ การสร้ างอื่นอีกครัง้ ||8
เมื่อพระองค์กาลังเพ่งพิจารณา ติรยกโสรตะ(สัตว์เดรัจฉาน) ก็เกิดขึ ้น
เพราะการดาเนินไปของสัตว์เดรัจฉานนัน้ ดังนันจึ
้ งถูกเรี ยกว่า ติรยกโสรตะ||9
สัตว์เดรัจฉานนี ้ถูกเรี ยกว่า ปศุ (สัตว์) เป็ นต้ น เพราะความโง่และความไม่ร้ ู
สัตว์เดรัจฉานเหล่านัน้ ไม่มีความรู้ ถือตัวว่ามีความรู้ และประพฤติในทางที่ ผิด ||10
ข้ อบกพร่องของอาตมัน 28 ประการมีอหังการ (เป็ นตัวเรา) และมมังการ
(อาการว่าเป็ นของเรา) เป็ นอาทิ ข้ อบกพร่องเหล่านันทั
้ งหมดปรากฏอยู
้
ภ่ ายในและ
รวมกันอยูก่ บั สิ่งอื่น||11
หลังจากรู้วา่ การสร้ างนันไม่
้ สมั ฤทธิ์ผล ต่อจากนันพระพรหมาจึ
้
งได้ พิจารณาถึง
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สิ่งอื่น และสิ่งที่ประกอบด้ วยสัตตวะ (ความดี) ชื่อว่า อูรธวโสรตะ ก็เกิดขึ ้น||12
สัตว์เหล่านันเต็
้ มไปด้ วยความสุขและความปี ติ เปิ ดเผยทังภายในและภายนอก
้
และ
ปรากฏให้ เห็นทังภายในและภายนอก
้
ถูกเรี ยกว่า ต้ นกาเนิดของอูรธวาโสรตะ||13
การสร้ างของเทพเจ้ าครัง้ ที่ 3 นันถู
้ กเรี ยกว่า ตุษฏาตมนัส (ทาให้ วิญญาณพอใจ)
เมื่อการสร้ างนันส
้ าเร็จลงพระพรหมาจึงเกิดปี ติ ||14
ถัดจากนันมาพระองค์
้
เมื่อทรงทราบว่าการสร้ างทังหลายมี
้
การสร้ างครัง้ สาคัญ
เป็ นต้ นนันยั
้ งไม่สมั ฤทธิ์ผล จึงทรงเพ่งพินิจถึงการสร้ างที่สงู สุดอื่นๆ
ซึง่ จะสัมฤทธิ์ผลได้ ||15
เมื่อพระองค์ผ้ ทู รงเพ่งพินิจถึงสัจธรรมอยูเ่ สมอ เพ่งพินิจอยูอ่ ย่างนัน้
ทันใดนันก็
้ มีอรวากโสรตัสซึง่ จะทาให้ สมั ฤทธิ์ผลได้ ปรากฏออกมาจากอวยักตะ ||16
เนื่องจากสัตว์เหล่านันหมุ
้ นเวียนลงเบื ้องล่าง ฉะนันมั
้ นจึงชื่อว่าอรวากโสรตัส
และพวกเขาปรากฏเห็นได้ ชดั เจนขึ ้น ดารงอยูใ่ นความโง่เขลา มีกิเลสตัณหามาก ||17
ต่อจากนันพวกเขาก็
้
จะมีความทุกข์มากขึ ้นเรื่ อยๆ ทาหน้ าที่อย่างต่อเนื่อง
และปรากฏชัดเจนทังภายในและภายนอก
้
ในที่สดุ พวกเขาก็เป็ นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ (ทาให้ พระประสงค์ของพระเป็ นเจ้ าสัมฤทธิ์ผลได้ ) ||18
ดูกรท่านมุนีผ้ ปู ระเสริฐ ในการสร้ างนี ้ท่านได้ กล่าวถึงการสร้ างไว้ 6 ครัง้ ดังนี ้คือ
การสร้ างมหัตนันแหละจั
้
ดว่าเป็ นการสร้ างครัง้ ที่ 1 ของพระพรหมา
การสร้ างตันมาตรัสเป็ นการสร้ างครัง้ ที่ 2 การสร้ างครัง้ ที่ 2 นี ้แหละเรี ยกว่า
ภูตสรคะ ||19
การสร้ างครัง้ ที่ 3 เป็ นการสร้ างวงศ์เทพมีชื่อว่าเอนทริ ยกะ (อวัยวะรับความรู้สึก) ||20
ดังนันการสร้
้
างซึง่ มีพทุ ธิเป็ นลาดับแรกจึงเรี ยกว่า ปรากฤตะ
และการสร้ างครัง้ สาคัญคือการสร้ างครัง้ ที่ 4 สิ่งที่เป็ นหลักสาคัญทังหลายนั
้
น่ แหละ
ก็คือสิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้ ||21
และการสร้ างที่ท่านเรี ยกว่าติรยักโสรตัสนันก็
้ คือการสร้ างจาพวกสัตว์เดรัจฉาน
(จัดเป็ นการสร้ างครัง้ ที่ 5)
และต่อจากนันการสร้
้
างอูรธวโสรตัสซึง่ เป็ นการสร้ างครัง้ ที่ 6 เรี ยกว่า เทวสรคะ
(การสร้ างเทพเจ้ า) ||22
และต่อจากนันการสร้
้
างอรวากโสรตัสซึง่ เป็ นการสร้ างครัง้ ที่ 7 นัน้
ก็คือการสร้ างมนุษย์ ||23
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การสร้ างครัง้ ที่ 8 ชื่อว่าอนุครหะ การสร้ างที่ชื่อว่าอนุครหะนันได้
้ แก่
คุณงามความดี (สาตตวิกะ) และกิเลสตัณหา (ตามสะ) |
การสร้ าง 5 ครัง้ เหล่านี ้เรี ยกว่า ไวกฤตะ (การสร้ างรอง) ส่วนการสร้ างอีก 3 ครัง้
เรี ยกว่า ปรากฤตะ (การสร้ างหลัก) ||24
การสร้ างครัง้ ที่ 9 เรี ยกว่า เกามาระ (เยาวชน, ยุวชน) รวมปรากฤตะและไวกฤตะ
เข้ าด้ วยกัน |
การสร้ างทัง้ 9 ครัง้ ดังที่กล่าวมานี ้แลจัดว่าเป็ นการสร้ างของพระผู้เป็ นเจ้ า
(พระประชาบดี) ||25
ปรากฤตะ (การสร้ างหลัก) และ ไวกฤตะ (การสร้ างรอง) เป็ นมูลเหตุของโลก
ท่านอยากจะฟั งเรื่ องราวของพระผู้เป็ นเจ้ าขณะที่ทรงสร้ างโลกอะไรอื่นอีกไหม ||26
ท่านฤษีไมเตรยะผู้ประเสริฐได้ กล่าวว่า
ข้ าแต่พระมุนี ท่านได้ อธิบายการสร้ างเทพเจ้ าเป็ นต้ นไว้ โดยสังเขป |
ข้ าแต่ท่านพระมุนีผ้ ปู ระเสริฐ ข้ าพเจ้ าปรารถนาจะฟั งเรื่ องราว
โดยละเอียดจากท่าน ||27
สัตว์ทงหลายถู
ั้
กสร้ างด้ วยกรรมทังหลายที
้
่ดีและเลวในการก่อน ไม่สามารถหลุดพ้ น
ไปจากกรรมนันได้
้ ก็จะวนเวียนอยูใ่ นสังสารวัฏนี ้ ||28
ท่านพราหมณ์ สัตว์ทงหลายมี
ั้
4 ประเภท ได้ แก่เทพทังหลาย
้
จนกระทัง่ ถึงสิ่งที่
เคลื่อนไหวไม่ได้ เป็ นที่สดุ เมื่อพระพรหมาสร้ างโลกขึ ้นวิญญาณเหล่านัน้
ก็จะเกิดขึ ้นมา|| 29
สิ่งทัง้ 4 เหล่านี ้ถูกสร้ างโดยชื่อว่า อัมภะ (สวรรค์และโลกมนุษย์) พระพรหมาได้ เพิ่ม
อาตมันของตนเอง (สิ่งทัง้ 4) ไว้ ด้วย สิ่งทัง้ 4 ได้ แก่ เทพ อสูร บรรพบุรุษและ
มนุษย์|| 30
เมื่อพระประชาบดีกาลังเพ่งพิจารณาด้ วยตมัสคุณ ตมัสคุณก็เป็ นสิ่งที่เพิ่มเข้ ามา
ต่อมาอสูรก็เกิดขึ ้นเป็ นอันดับแรก โดยสร้ างจากสะโพก|| 31
ต่อมาพระพรหมาก็สร้ างร่างกายซึง่ ประกอบด้ วยตมัสคุณ ดูกรท่านไมเตรยะ และ
ร่างกายนันซึ
้ ง่ ถูกสละและละทิ ้งไปแล้ วด้ วยเกิดจากผลของตมัสคุณนัน||
้ 32
ต่อมาอาตมันซึง่ ดารงอยูใ่ นร่างอื่นได้ รับความปิ ติได้ สร้ างเทพทังหลาย
้
ท่านพราหมณ์
เทพทังหลายเกิ
้
ดขึ ้นด้ วยอานาจสัตวคุณเกิดจากปากของพระพรหมา|| 33
และร่างกายนันถู
้ กทอดทิ ้งแล้ ว ดังนันคุ
้ ณสมบัตขิ องสัตตวะ (ความดี) จึงกลายเป็ น
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กลางวัน และดังนันอสู
้ รจึงมีพลังในเวลากลางคืน เทพจะมีพลังเวลากลางวัน||34
ต่อมาสิ่งลาดับสามอาศัย ร่างกายอื่นซึง่ ประกอบไปด้ วยสัตตวะคุณ
บรรพบุรุษทังหลายของเขาผู
้
้ เข้ าใจว่าเป็ นเหมือนบรรพบุรุษ
ได้ รับเอาร่างอื่นซึง่ ประกอบไปด้ วยสัตตวะคุณ||35
ต่อมาพระเป็ นเจ้ าได้ สร้ างบรรพบุรุษทังหลายเหล่
้
านันและบรรพบุ
้
รุษนันซึ
้ ง่ ดารงอยู่
ช่วงเวลาระหว่างกลางวันและกลางคืนจึงถูกสร้ างขึ ้นในช่วงรอยต่อระหว่าง
กลางวันกับกลางคืน||36
จากนันพระองค์
้
ก็ทรงรับร่างอื่นที่ประกอบไปด้ วยรชัสคุณ (กิเลสตัณหา)
ดูกรท่านพราหมณ์ผ้ ปู ระเสริ ฐสุด (ดังนัน)
้ มนุษย์ทงหลายจึ
ั้
งมากไปด้ วย
รชัสคุณเกิดขึ ้น ||37
และพระประชาบดีนนก็
ั ้ ทรงละทิ ้งร่างกายนันฉั
้ บพลันทันที
และร่างกายนันก็
้ กลายเป็ นรุ่งอรุณ (โชยสนา) ที่เรี ยกว่าสนธยาแรก ||38
ดูกรท่านไมเตรยะ เพราะฉะนันมนุ
้ ษย์ทงหลายและบรรพบุ
ั้
รุษเหล่านี ้
จะมีพลังในยามรุ่งอรุณ (และ) ในยามสนธยานัน่ เอง ||39
รุ่งอรุณ ราตรี ทิวา สนธยาทัง้ 4 นี ้เป็ นร่างกายของพระพรหมา
ผู้เป็ นเจ้ าสูงสุดซึง่ ประกอบไปด้ วยคุณทัง้ 3 ประการ ||40
จากนันพระองค์
้
ก็ทรงรับร่างกายอื่นที่ประกอบไปด้ วยรชัสคุณอีก
ต่อจากนันความหิ
้
วกระหายของพระพรหมาจึงเกิดขึ ้น
ต่อมาความโกรธ (กามะ) จึงเกิดด้ วยความหิวกระหายนัน้ ||41
และต่อจากนันพระเป็
้
นเจ้ านันก็
้ ได้ ทรงสร้ างสัตว์ทงหลาย
ั้
ที่ออ่ นแรงด้ วยความหิวกระหาย สัตว์เหล่านันเกิ
้ ดมา
มีหลายลักษณะ มีหนวดเครา จากนันสั
้ ตว์เหล่านัน้
ก็วิ่งตรงเข้ าไปหาพระผู้เป็ นเจ้ าสูงสุด ||42
สัตว์ทงหลายที
ั้
่กล่าวว่า “ข้ าแต่พระเป็ นเจ้ าขอพระองค์
จงอย่าทาอย่างนี ้ จงรักษาผู้นี ้ไว้ เถิด” สัตว์เหล่านันชื
้ ่อว่าพวกรากษส
สัตว์อื่นๆ ที่กล่าวว่า “พวกเราจะเคี ้ยวกิน” เพราะการเคี ้ยวกิน
สัตว์เหล่านันจึ
้ งชื่อว่าพวกยักษ์ ||43
และหลังจากที่ทรงเห็นสัตว์เหล่านันมี
้ ลกั ษณะไม่นา่ พอพระทัย
พระเกศาของพระเป็ นเจ้ าก็ได้ ร่วงหล่น
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และผมที่ร่วงหล่นไปจากพระเศียรกลับงอกขึ ้นบนพระเศียรอีกครัง้ หนึง่ ||44
จากการเคลื่อนไหว พระเกศาเหล่านันจึ
้ งกลายเป็ นสัตว์เลื ้อยคลายจาพวกงู
เพราะการร่วงหล่นลงมาพวกมันจึงได้ ชื่อว่า อหิ (งู)
จากนันพระผู
้
้ ทรงสร้ างโลกพิโรธแล้ วจึงทรงสร้ างสัตว์ทงหลาย
ั้
ให้ มีจิตใจตังอยู
้ ใ่ นความโกรธ สัตว์เหล่านันมี
้ ลกั ษณะโกรธจัด
ดุร้ายป่ าเถื่อน กินของสดๆ เป็ นอาหาร ||45
ดูกรพราหมณ์ ทันใดนันคนธรรพ์
้
ทงหลายจึ
ั้
งเกิดขึ ้นมาจากพระวรกาย
ของพระองค์ซงึ่ กาลังขับร้ องอยู่ เพราะฉะนันพวกเขาขณะดื
้
่มด่าน ้าเสียง
(ของพระองค์) จึงมีชื่อว่า (คันธรวะ) คนธรรพ์ ||46
พระพรหมาผู้เป็ นเจ้ าหลังจากที่สร้ างสัตว์เหล่านี ้แล้ วทรงมีศกั ตินนเป็
ั ้ นแรงกระตุ้น
จากนันจึ
้ งทรงสร้ างสัตว์อื่นๆ พวกสัตว์ปีกตามลาดับ ตามความพอพระทัย
ของพระองค์เอง ||47
พระองค์ทรงสร้ างสัตว์จาพวกแกะจากพระอุระ ทรงสร้ างสัตว์จาพวกแพะ
จากพระโอษฐ์ นอกจากนี ้พระประชาบดีก็ทรงสร้ างสัตว์จาพวกโค
จากพระอุทรและจากพระปรัศว์ทงสอง
ั้
||48
อนึง่ พระองค์ทรงสร้ างม้ า รวมทังช้
้ าง ลา วัว กวาง อูฐ ล่อ ละมัง่
และสัตว์ชนิดอื่นจากพระยุคลบาทของพระองค์ ||49
สมุนไพรทังหลายซึ
้
ง่ ได้ จากผลไม้ และรากไม้ เกิดมาจากพระโลมาของพระองค์
ดูกรท่านพราหมณ์ผ้ ปู ระเสริ ฐที่สดุ ในตอนต้ นไตรดายุคซึ่งเป็ นช่วงต้ นกัลป์
พระพรหมานันหลั
้ งจากที่ทรงสร้ างสัตว์และพืชสมุนไพรแล้ ว
จากนันก็
้ ทรงจัดสรรลาดับสัตว์เหล่านันเพื
้ ่อใช้ บชู าบวงสรวง ||50
คนผิวขาว แกะ ม้ า ล่อ ลา เหล่านี ้เขาเรี ยกกันว่า สัตว์บ้าน (ครามยะ)
และท่านจงเข้ าใจว่าสัตว์ที่เหลือเป็ นสัตว์ป่า (ตามคาอธิบาย) ของข้ าพเจ้ า ||51
สัตว์ลา่ เหยื่อ (สัตว์ที่ใช้ เท้ าตะครุบเหยื่อ) สัตว์ที่มีเท้ า 2 กีบ ช้ าง วานร
นกเป็ นลาดับที่ 5 สัตว์น ้าเป็ นลาดับที่ 6 และสัตว์เลื ้อยคลานเป็ นลาดับที่ 7 ||52
พระพรหมาได้ สร้ างบทสวดคายตระ ฤจ ตริ วฤทโสมะ รถนตระ และอคนิษโตมะใน
บรรดาการประกอบพิธีทงหลายจากหน้
ั้
าแรกของพระองค์||53
พระองค์ได้ สร้ างยชุส ไตรษฎภฉั
ุ นท์ สโตมะเป็ นลาดับที่ 15 พฤหัตสามะ และอุกถะ
จากพระพักตร์ ด้านทักษิณ||54
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พระองค์ได้ สร้ างสามะ จาคาตีฉนั ท์ สโตมะเป็ นลาดับที่ 17 ไวรูปะ และอติราตระ
จากพระพักตร์ ด้านตะวันตกของพระองค์ ||55
พระองค์ได้ สร้ างเอกวินศะ อารถวะ และอาปโตรยามะ อนุษฎมภะ
และไวราจะ จาก
ุ
พระพักตร์ ด้านเหนือของพระองค์||56
พระประชาบดีได้ สร้ างเทพอสูร บรรพบุรุษและมนุษย์ พระองค์สร้ างสัตว์ตา่ งๆ
ทังหลายจากแขนขาของพระองค์
้
||57
ในตอนต้ นแห่งกัลป์พระองค์ได้ สร้ างยักษ์ ปี ศาจ คนธรรพ์ และเหล่านางอัปสร
อีกครัง้ ||58
พระองค์ได้ สร้ างคน กินนร รากษส นก วัวควาย กวาง งู และสัตว์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้
ทังที
้ ่มีอายุยืนและอายุสน||59
ั้
ต่อจากนันพระพรหมาผู
้
้ ประเสริฐพระผู้สร้ างเป็ นเบื ้องต้ น พระองค์ได้ ทรงสร้ างสัตว์
เหล่านันขึ
้ ้น ผู้ใดได้ สร้ างกรรมทังหลายเหล่
้
าใดของสัตว์ทงหลายในกาลก่
ั้
อน ผู้นนซึ
ั ้ ่ง
ถูกสร้ างซ ้า แล้ วซ ้าเล่าย่อมยินดีตอ่ กรรมเหล่านัน||60
้
สิ่งที่เกิดขึ ้นจากการสร้ างของพระองค์ยอ่ มได้ รับการเบียดเบียน
และไม่ได้ รับการเบียดเบียน มีความอ่อนโยนและความแข็งกระด้ าง
ได้ รับความเป็ นธรรมและความอยุตธิ รรม ความจริงใจและความหลอกลวง
ดังนันพระองค์
้
จงึ ชอบใจต่อการสร้ างของพระองค์|| 61
และพระผู้สร้ างนัน้ พระองค์ได้ สร้ างสัตว์ให้ มีความหลากหลายแตกต่างกันด้ วย
พระองค์เอง ให้ มีความแตกต่างกันในด้ านการรับรู้และในขนาดของร่างกาย||62
พระองค์ได้ สร้ างนามและรูปของสัตว์ทงหลายที
ั้
่เกิดจากกรรมให้ ได้ รับการพัฒนาด้ วย
ในลาดับแรกพระองค์ได้ สร้ างนาม รูป และหน้ าที่ของสัตว์ทงหลายและของเทพ
ั้
ทังหลายด้
้
วยอานาจที่ปรากฏในพระเวท|| 63
ชื่อของฤษีทงหลายเป็
ั้
นที่รับรู้ในคัมภีร์พระเวทฉันใด พระองค์ได้ ทาการประกอบ
พิธีนิโยคต่อพระเวทอื่นๆฉันนัน||
้ 64
ลักษณะของฤดูกาลต่างๆ ย่อมถูกพิจารณาเห็นในการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล
สภาพของฤดูเหล่านันย่
้ อมพิจารณาเห็นได้ ในยุคแรก|| 65
พระองค์ผ้ มู ีพลังในการสร้ าง ผู้ได้ รับการร้ องขอ ผู้ประกอบไปด้ วยศักติ พระองค์ทา
การสร้ างเช่นนี ้อีกครัง้ ในกัลป์แรก|| 66
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อัธยายะที่ 6
ท่านฤษีไมเตรยะผู้ประเสริฐกล่าวว่า
ผู้ที่เป็ นมนุษย์นนพระองค์
ั้
เรี ยกว่า อรวากโสรตัส
ข้ าแต่ท่านพราหมณ์ขอท่านจงอธิบายวิธีการที่พระพรหมาทรงสร้ าง
มนุษย์นนอย่
ั ้ างละเอียด ||1
และขอท่านจงอธิบายวิธีการที่พระประชาบดีทรงสร้ างวรรณะตามคุณลักษณะ
และขอท่านจงอธิบายหน้ าที่ของวรรณะเหล่านันมี
้ พราหมณ์เป็ นต้ น
ที่พระประชาบดีทรงมอบหมายไว้ แล้ วด้ วยเถิด ||2
ท่านพระฤษี ปราศระผู้ประเสริฐได้ กล่าวว่า
ดูกรท่านพราหมณ์ผ้ เู ป็ นสัตว์ที่ประเสริฐที่สดุ ตอนแรก
สัตว์ทงหลายจ
ั้
านวนมากได้ เกิดจากพระโอษฐ์ ของพระพรหมา
ผู้ทรงเพ่งพิจารณาถึงความจริง ผู้ทรงปรารถนาที่จะสร้ างโลก ||3
สัตว์ทงหลายที
ั้
่เต็มไปด้ วยรชัสคุณนัน่ แหละเกิดมาจากพระอุระของพระพรหมา
และสัตว์ทงหลายที
ั้
่เต็มไปด้ วยรชัสคุณและตมัสคุณนัน่ แหละเกิดมาจากพระอูรุ ||4
ดูกรท่านพราหมณ์ผ้ ปู ระเสริ ฐที่สดุ พระพรหมาทรงสร้ างสัตว์อื่นๆ ทังหมด
้
ที่เต็มไปด้ วยตมัสคุณจากพระยุคลบาท จากนันพระพรหมาก็
้
ทรงสร้ าง
ลักษณะวรรณะทัง้ 4 ไว้ ดงั นี ้ ||5
ดูกรท่านพราหมณ์ผ้ ปู ระเสริ ฐที่สดุ วรรณะพราหมณ์เกิดจากพระโอษฐ์
วรรณะกษัตริย์เกิดจากส่วนพระอุระ วรรณะแพศย์เกิดจากส่วนพระอูรุ
และวรรณะศูทรเกิดจากส่วนพระยุคลบาท ||6
ดูกรท่านผู้มีโชค พระพรหมาทรงสร้ างสรรพสิ่งนี ้ซึง่ แบ่งเป็ น 4 วรรณะ
ให้ เหมาะสมกับการบวงสรวงที่สดุ เพื่อให้ การบวงสรวงสัมฤทธิ์ผลได้ แน่นอน ||7
ดูกรท่านผู้ร้ ูธรรม เทพทังหลายยิ
้
นดีตอ่ การบวงสรวง สัตว์ทงหลายยิ
ั้
นดีตอ่ ฝน
ที่โปรยปรายลงมา (ดังนัน)
้ การบวงสรวงจึงเป็ นเหตุแห่งความดีงาม ||8
นรชนเหล่านันผู
้ ้ ยินดีในธรรมอันดีงาม มีจริยาวัตรที่งดงาม
เป็ นสัตบุรุษ ผู้ดาเนินไปตามครรลองธรรมที่ดีย่อมประสบความสาเร็จเสมอ ||9
ดูกรท่านมุนี นรชนทังหลายย่
้
อมบรรลุสวรรค์และสาเร็จธรรมจากการเป็ นมนุษย์ |
และดูกรท่านพราหมณ์ มนุษย์ทงหลายย่
ั้
อมไปยังสถานที่ที่พวกเขาพอใจ ||10
ดูกรท่านมุนีผ้ ปู ระเสริฐ สัตว์ทงหลายเหล่
ั้
านันสร้
้ างโดยพระพรหมา
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แบ่งเป็ น 4 วรรณะ เปี่ ยมไปด้ วยศรัทธาชอบ โน้ มเอียงไปในพฤติกรรมที่ดีงาม ||11
(สัตว์ทงหลายเหล่
ั้
านัน)
้ พอใจอยูต่ ามที่ตนปรารถนา ปราศจากอุปสรรคทุกอย่าง
มีจิตใจสะอาด บริ สทุ ธิ์ผดุ ผ่อง ทาหน้ าที่ของตนโดยปราศจากมลทิน ||12
และจิตใจสัตว์เหล่านันบริ
้ สทุ ธิ์ และเมื่อหริผ้ บู ริสทุ ธิ์สถิตอยูภ่ ายในจิตใจ
(ของสัตว์เหล่านัน)
้ สัตว์เหล่านันก็
้ จะเห็นความรู้ที่บริสทุ ธิ์
ซึง่ เป็ นทางนาไปสูก่ ารปรากฏของพระวิษณุ || 13
จากนันส่
้ วนหนึง่ ของพระหริซึ่งขึ ้นอยูก่ บั ชะตากรรมนัน้ ก็จะทาให้ เกิดบาปที่ร้ายแรง
มีสาระน้ อยมากๆ || 14
ดูกรท่านไมเตรยะ บาปที่เกิดจากเมล็ดคืออธรรม เกิดจากความหลงและความโลภ
และสาเร็จจากราคะเป็ นต้ น ในบรรดามนุษย์เหล่านัน้ || 15
และความสาเร็จทัง้ 8 ประการมีราสะและอุลลสะเป็ นอาทินนไม่
ั ้ สามารถเกิดขึ ้นเลย
พร้ อมกับการเกิด || 16
เมื่อมนุษย์ทงหลายที
ั้
่เหลืออ่อนกาลังและเมื่อบาปเพิ่มพูล ต่อจากนันมนุ
้ ษย์ทงหลาย
ั้
เหล่านันจะเดื
้
อดร้ อนเพราะความทุกข์ที่มีพลังเป็ น 2 เท่า|| 17
จากนันมนุ
้ ษย์ทงหลายได้
ั้
สร้ างป้อมกาแพงที่ประกอบด้ วยไม้ หินและน ้า
ป้อมที่ถกู สร้ างขึ ้น เมืองและหมูบ่ ้ านเป็ นต้ น|| 18
ดูกรท่านมหามติ มนุษย์ทงหลายได้
ั้
สร้ างบ้ านในเมืองเหล่านัน้ เป็ นต้ น เพื่อบรรเทา
ความหนาว ความร้ อน เป็ นต้ น|| 19
มนุษย์เหล่านันก็
้ ป้องกันต่อความหนาวเป็ นต้ น
และจากนันพวกเขาก็
้
ได้ ประกอบ
การงานของตนเองให้ เป็ นอุบายวิธีแห่งการเลี ้ยงชีพ (สัมมาชีพ) || 20
มีชื่อทัง้ 17 ชนิดเรี ยกว่า วรี หิ ยาวะ โกธูมะ อานวสติละ ปริยงควะ อุตระ
โกระดูสะ สตีนกะ || 21
มาษะ มุคคะ มะสุระ นิษปาวะ กุลาณะ อัถกะ อาธากิ จานากะ ศนะ|| 22
ดูกรท่านมุนี โอสถ 14 ชนิดทังหลายในบ้
้
านและในป่ าเป็ นโอสถสาหรับการบูชา || 23
ได้ แก่ วรี หิ ยาวะ มาษะ โกทูมะ อนาวาสติละ ปริยงคุเป็ นลาดับที่ 7
และลาดับที่ 8 คือกุลตตกะ|| 24
ดูกรท่านมุนี พืชทังหลายมี
้
ชื่อว่า ศยามากะ นิวาระ ชรติละ คเวทุกะ เวณุยาวะ
มารกฎกะ|| 25
และพืชทัง้ 14 ชนิด ได้ แก่ ครามยะ (ที่บ้าน) และอรัญญะ (ในป่ า)
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มีอยูเ่ พื่อการบูชา และพืชเหล่านี ้มีวตั ถุประสงค์สงู สุดคือการบูชา|| 26
และพืชเหล่านี ้พร้ อมกับการบูชาเป็ นสาเหตุที่ประเสริฐของการเพิ่มประชากร
หลังจากนันผู
้ ้ ร้ ูเหตุและผลทังหลายท
้
าการบูชา|| 27
ดูกรท่านมุนีผ้ ปู ระเสริฐ ประกอบพิธีบชู าบวงสรวงทุกๆ วัน
เป็ นเครื่ องสนับสนุนส่งเสริม (และ) ทาให้ บาปที่คนทังหลายท
้
าสงบลงได้ || 28
ดูกรท่านมหามุนี แต่ว่ารอยด่างพร้ อยแห่งบาปนันที
้ ่ถกู สร้ างตามกาลเวลา
เจริญขึ ้นในใจคนเหล่าใด คนเหล่านันก็
้ จะไม่มีใจในการบูชาบวงสรวง || 29
พวกที่ปฏิเสธการบูชาบวงสรวง ก็พากันตาหนิหลักคาสอนในคัมภีร์พระเวท
คัมภีร์พระเวทและการกระทาการบูชาบวงสรวงเป็ นต้ นที่มีอยูท่ งหมด
ั้
|| 30
พวกที่ไม่เชื่อคัมภีร์พระเวทเป็ นคนที่ทาการคัดค้ านแนวทางแห่งการประพฤติ
มีจิตใจชัว่ ช้ า มีพฤติกรรมเลวทราม เป็ นคนมีความคิดคดโกง || 31
และเมื่อพระองค์ทรงสร้ างสิ่งมีชีวิตแล้ วพระประชาบดีก็ทรงสร้ าง
หมูส่ ตั ว์เสร็จแล้ วก็ทรงบัญญัตกิ ฎระเบียบตามสถานะ (และ) ตามคุณสมบัติ || 32
ดูกรท่านผู้ประเสริฐ พระองค์ทรงบัญญัตหิ ลักปฏิบตั สิ าหรับวรรณะและอาศรม
ซึง่ ยึดธรรมะ นอกจากนี ้พระองค์ก็ทรงกาหนดขอบเขตสาหรับวรรณะทังหมด
้
ผู้เชื่อถือในธรรมะอย่างเหมาะสม || 33
สถานะของวรรณะพราหมณ์ผ้ ปู ระกอบพิธีกรรมได้ รับการกาหนดว่า
เป็ นสถานะของพระประชาบดี
สถานะของวรรณะกษัตริย์ผ้ ไู ม่หลบหนีในศึกสงครามได้ รับการกาหนดว่า
เป็ นสถานะของพระอินทร์ || 34
สถานะของวรรณะแพศย์ผ้ ปู ฏิบตั ติ ามหลักธรรมของตนได้ รับการกาหนดว่า
เป็ นสถานะของพระมรุต (เทพแห่งลม)
สถานะของวรรณะศูทรผู้ทาหน้ าที่คอยรับใช้ ได้ รับการกาหนดว่า
เป็ นสถานะของคนธรรพ์ || 35
สถานะของพระมุนีจานวน 88,000 ตนนันได้
้ รับการกาหนดว่า
เป็ นสถานของครูเท่านัน้ || 36
สถานะของพระฤษี ทงั ้ 7 ตนได้ รับการกาหนดว่า
เป็ นสถานะของท่านผู้อยู่อาศัยในป่ า (วานปรัสถ์)
สถานะของคฤหัสถ์ผ้ เู ป็ นสันยาสีได้ รับการกาหนดว่า
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เป็ นสถานะของพระประชาบดีซงึ่ เรี ยกว่า พรหมะ || 37
สถานะของพระโยคีผ้ ปู ระพฤติสนั โดษด้ วยตัวเองได้ รับการกาหนดว่า
เป็ นสถานที่เป็ นอยูช่ วั่ นิรันดร (โมกษะ) || 38
พระโยคีทงหลายเหล่
ั้
าใด มีจิตเป็ นหนึง่ เดียว เพ่งถึงพระพรหมาอยู่ตลอดเวลา
ทวยเทพทังหลาย
้
ย่อมเห็นสถานะของพระโยคีเหล่านันว่
้ าเป็ นสถานะสูงสุด|| 39
ดาวเคราะห์ทงหลายมี
ั้
ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์เป็ นต้ นโคจรเรื่ อยไปแล้ วก็กลับมา
แต่วา่ ในวันนี ้ผู้ที่พิจารณาถึงอักษร 12 ตัว (พระนามของพระวิษณุ) จะไม่กลับมา || 40
สถานะ (นรก) ที่ชื่อว่า ตามิสระ อันธตามิสระ มหาเรารวะ เรารวะ อสิปัตรวนะ
โฆระ กาลสูตร อวีจิ ดังกล่าวมานี ้ได้ รับการกาหนดว่าเป็ นสถานะ
ของผู้ตาหนิคมั ภีร์พระเวท ผู้กระทาการคัดค้ านการบูชาบวงสรวง
ผู้ละเลยหลักปฏิบตั ขิ องตน || 41- 42

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

อัธยายะที่ 7
หลังจากนันเมื
้ ่อพระพรหมาเพ่งพิจารณาอยู่ สัตว์ทงหลายที
ั้
่ประกอบด้ วยใจก็เกิดขึ ้น
พร้ อมกับเหตุและผลทังหลายที
้
่เกิดขึ ้นกับร่างกายนัน้ ผู้ร้ ูเกี่ยวกับการเกษตรทังหลาย
้
ได้ ปรากฏจากร่างกายของนักปราชญ์นนั ้ ||1
สัตว์เหล่าใดที่มีเทพเป็ นต้ นและสิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้ ซงึ่ ดารงอยูแ่ ล้ วในอารมณ์คือ
คุณะทัง้ 3 ถูกเรานาไปแล้ วในเบื ้องหน้ า สัตว์ทงหมดเหล่
ั้
านันได้
้ เกิดขึ ้นแล้ ว||2
สัตว์ทงหลายเช่
ั้
นนี ้ ทังที
้ ่เคลื่อนที่ได้ และเคลื่อนที่ไม่ได้ ก็ถกู สร้ างขึ ้นมาก||3
เมื่อสัตว์ทงหลายทั
ั้
งหมดเหล่
้
านันของผู
้
้ ที่มีปัญญานันไม่
้ เพิ่มขึ ้น ดังนันพระองค์
้
สร้ างบุตรทังหลายประกอบด้
้
วยจิตและบุตรอื่นๆ ให้ เป็ นเช่นเดียวกับตนเอง||4
พราหมณ์ภฤคุ ปุลสั ตยะ ปุลหะ กรตุ อังคิรสะ มรี จิ ทักษะ อตริ วสิษฐะ
ซึง่ เกิดจากจิต||5
พราหมณ์ทงั ้ 9 คนนี ้ระบุชื่อไว้ ในคัมภีร์ปรุ าณะ ||6
พระองค์ทรงสร้ างนางขยาติ ภูติ สัมภูติ กษมา ปรี ติ สนนติ อุรชชา อนสูยา ||7
และนางปรสูติ จากนันก็
้ ทรงประทานแก่พราหมณ์เหล่านันผู
้ ้ มีใจสูงส่ง
อนึง่ พระองค์รับสัง่ ว่าพวกเธอจงเป็ นภรรยา ดังนี ้แล้ วก็ทรงประทานให้ พราหมณ์
เหล่านัน้ ||8
สัตว์เหล่าใดมีสนัทนะเป็ นอาทิที่ได้ ถกู สร้ างขึ ้นแล้ วในกาลก่อนด้ วยความดี
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สัตว์ทงหลายเหล่
ั้
านันจะไม่
้
คลุกคลีในโลก ไม่ปรารถนาในหมู่สตั ว์ทงหลาย||9
ั้
สัตว์ทงหมดเหล่
ั้
านันมี
้ ความรู้ได้ รับแล้ ว ปราศจากกิเลส ปราศจากความเห็นแก่ตวั
พระพรหมาได้ สร้ างโลกให้ กบั คนเหล่านันที
้ ่ไม่ปรารถนาสิ่งใดๆแล้ ว||10
ความโกรธของพระพรหมาเป็ นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพราะโลกทัง้ 3 สามารถมอดไหม้ ได้ เพราะ
ความโกรธของพระองค์ ทาให้ เกิดแสงประทีปที่กาลังลุกไหม้ ดูกรท่านมุนีในเวลานัน้
โลกทังสามจึ
้
งได้ มีแก่พระพรหมาทังหมด||11
้
ในทันใดนัน้ ความร้ ายกาจที่มีแสงสว่างเสมอกับพระอาทิตย์ตอนเที่ยงวันเกิดขึ ้นแล้ ว
จากหน้ าผากของพระองค์ที่มีรอยย่นที่ลกุ โพรงเพราะความโกรธ||12
ต่อมาเขากลายเป็ นร่างกายสตรี ครึ่งหนึง่ โหดร้ าย มีร่างกายที่ใหญ่
หลังจากที่พดู กับเขาว่า จงแบ่งร่าง (ของท่าน)
ดังนี ้แล้ วพระพรหมาก็อนั ตรธานหายไป||13
จากนันพระองค์
้
ได้ พดู เช่นนันแล้
้ วก็ได้ ทาความเป็ นผู้หญิง ผู้ชายทัง้ 2 และแยก
ผู้ชายเป็ น 10 ส่วนและ 1 ส่วนอีก||14
และต่อจากนันพระเป็
้
นเจ้ าเทพสูงสุดนันก็
้ ได้ ทรงจาแนกความเป็ นสตรี
ให้ ออ่ นหวนและหยิ่งทะนง ให้ สงบเสงี่ยมและดุร้าย
และก็ทรงจาแนกสตรี ให้ มีหลากหลายส่วนเป็ นสีขาวและสีดาเหมือนกับพระองค์||15
ดูกรท่านพราหมณ์ตอ่ จากนันพระพรหมาผู
้
้ เป็ นเจ้ าก็ทรงสร้ างพระมนุผ้ เู ป็ นสยมภู
ซึง่ เกิดจากพระพรหมาให้ เหมือนกับพระองค์เองไว้ ในตาแหน่งผู้ปกครองหมูส่ ตั ว์ ||16
และพระมนุผ้ เู ป็ นเจ้ าผู้เป็ นพระสยมภูก็ทรงเลือกสตรี นามว่าศตรูปนัน้
ผู้ทาลายบาปได้ แล้ วด้ วยตบะให้ ดารงตาแหน่งเป็ นชายา ||17
และจากบุรุษนันนางศตรู
้
ปก็ให้ กาเนิดบุตร 2 คนนามว่าปริยพรตและอุตตานบาท
และธิดา 2 คนนามว่าประสูติและอากูติ ||18
ดูกรท่านผู้ร้ ูแจ้ งหลักธรรม อนึง่ ธิดาทัง้ 2 คนนันเพี
้ ยบพร้ อมไปด้ วยรูปสมบัติ
และคุณสมบัตคิ ือความเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่
ในเบื ้องต้ นพระมนุได้ ประทานนางประสูติให้ แก่ทกั ษะ
(และ) ประทานนางอากูตแิ ก่รุจิ (นามหนึง่ ของพระประชาบดี) ||19
ดูกรท่านผู้มีโชคมาก บุตรนามว่ายัชญะพร้ อมทังธิ
้ ดานามว่าทักษิณา
ก็ได้ ถือกาเนิดจากคูส่ ามีภรรยาทัง้ 2 นัน้ จากนันพระประชาบดี
้
นนั ้
ก็ทรงเลือกให้ เขาทัง้ 2 สมรสกัน ||20
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และแล้ วบุตร 12 คนของยัชญะก็ถือกาเนิดในนางทักษิณา
ในยุคของพระมนุผ้ เู ป็ นพระสยมภูเทพทังหลายชื
้
่อว่ายาม ||21
อนึง่ ทักษะได้ ให้ กาเนิดธิดา 24 คนจากนางประสูติ
และท่านจงตังใจฟั
้ งชื่อของธิดาเหล่านันจากข้
้
าพเจ้ า ||22
ธิดา 13 คนมีชื่อว่า ศรัทธา ลักษมี ธฤติ ตุษฏิ เมธา ปุษฎิ กริยา
พุทธิ ลัชชา วปุ ศานติ สิทธิ และกีรติ ||23
พระเป็ นเจ้ านามว่าธรรมะได้ เลือกธิดาของทักษะมาเป็ นภรรยา
ส่วนธิดาผู้ออ่ นเยาว์กว่าอีก 11 คนที่เหลือจากธิดาทัง้ 13 คนนัน้
เป็ นผู้มีนยั น์ตางดงาม ||24
(ธิดาทัง้ 11 คนนัน)
้ ได้ แก่ ขยาติ สตี สัมภูติ สมฤติ ปรี ติ กษมา สันตติ
อนสูยา อูรชชา สวาหา สวธา ||25
ดูกรท่านมุนีผ้ ปู ระเสริฐ พระมุนีทงหลาย
ั้
ได้ แก่ พระฤษีภฤคุ
ภวะ มรี จิ อังคีรส ปุลสั ตยะ ปุลหะ กรตุ ||26
พระฤษีอตั ริ วสิฏฐะ วหนิ และพระฤษีปิตฤก็ได้ แต่งงานกับลูกสาว (ของทักษะ)
มีนางขยาติเป็ นต้ นตามลาดับ ||27
(ต่อมา) นางศรัทธาก็ให้ กาเนิดบุตรชื่อกามะ จลา ทรปะ นิยมะ ธฤติ สันโตษ
ตุษฏิ โลภะ และปุษฏิ ||28
และบุตรชื่อเมธา ศรุตะ กริยา ทัณฑะ นยะและวินยะ ||29
และนางก็ยงั ให้ กาเนิดบุตรชื่อ โพธะ พุทธิ ลัชชา วินยะ วปุ
วยวยาสะ ส่วนนางศานติก็ให้ กาเนิดบุตรชื่อเกษมะ ||30
นางสิทธิให้ กาเนิดบุตรชื่อสุขะ นางกีรติให้ กาเนิดบุตรชื่อยศะ
ตามที่กล่าวมานี ้เป็ นบุตรของธรรมะ
รติให้ กาเนิดบุตรชื่อหรษะจากกามะ และให้ กาเนิดหลานแก่ธรรมะ ||31
หิมสาเป็ นภรรยาของอธรมะ ให้ กาเนิดลูกชายชื่ออนฤตะและนิกฤติเป็ นลูกสาว
และทังสองให้
้
กาเนิด ภยาและนรกและต่อมา||32
มายาและเวทนาเป็ นบุตรแฝดของคนทังสอง
้ และต่อจากนันมายาได้
้
ให้ กาเนิดมฤตยุ
ผู้ประหารสัตว์ทงหลาย||33
ั้
เวทนาและทุกข์ได้ ถึงซึง่ ความเป็ นทุกข์ของตนได้ ถือกาเนิดจากเรารวะ และมฤตยูได้
กาเนิด วยาธิ ชรา โศกะ ตฤษณะ โกรธะ ||34
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ทังหมดนี
้
้ถูกเรี ยกว่ามี “ทุกข์โคตร” (มีทกุ ข์มากมาย) และมีลกั ษณะที่เป็ นอธรรม
พวกเขาไม่มีบตุ รและภรรยาเพราะพวกเขาทังหมดอยู
้
่ (ในกระแสแห่งธรรมที่สงู ) ||35
ดูกรท่านมุนีผ้ ปู ระเสริฐ รูปทังหลายของพระวิ
้
ษณุที่ดรุ ้ าย (น่ากลัว) รูปของพระวิษณุ
เหล่านัน้ ถึงเหตุแห่งการประลัยโลกเสมอ||36
ดูกรท่านผู้เป็ นมหาภาค ทักษะ มรี จิ รติ และภิกฤคเป็ นต้ น เหล่านี ้เป็ นเทพเจ้ าใน
การสร้ างของสรรพสัตว์และเป็ นเหตุของการสร้ างโลกเสมอ||37
พระมนุ บุตรของพระมนุและกษัตริ ย์ดารงไว้ ซึง่ ความกล้ าหาญ ยินดีในทางที่ชอบ
ทุกคนเหล่านันกระท
้
าการไว้ ซงึ่ การดารงรักษา||38
ดูกรท่านพราหมณ์ การดารงรักษา การสร้ าง และการทาลาย ท่านจงบอกสภาพเดิม
ของการดารงรักษา การสร้ างและการทาลายแก่ฉนั ||39
ท่านมธุสทู นะผู้เจริญ ท่านผู้มีรูปที่ยากต่อการเข้ าใจ ย่อมทาให้ การสร้ างการดารง
รักษา และการทาลายไม่ถกู ขัดขวาง||40
ดูกรท่านพราหมณ์ ไนมิตติกะ ปรกฤติกะ อายนติกะ และนิตยะ
ทัง้ 4 ประการนี ้เป็ นประลัยของสรรพสัตว์||41
ในบรรดาเหตุทงั ้ 4 ประการนี ้ ในยุคไนมิตกิ ะเกิดขึ ้น พรหมผู้เป็ นเจ้ าโลกกาลังนอนอยู่
และเมื่อปรากฤตเกิดขึ ้น โลกย่อมถึงการประลัยเพราะสภาพเดิม (ปรากฤติ) ||42
อาตยนติกะและนิตยะ ท่านกล่าวไว้ วา่ เป็ นปรมาตมัน เป็ นอันหนึง่ อันเดียวกันของ
พระโยคี เพราะความรู้ซงึ่ เป็ นความพินาศทังกลางวั
้
นและกลางคืนของสรรพสัตว์ ||43
การเกิดขึ ้นของธรรมชาติของประกฤติถกู เรี ยกว่า ปรกฤตะ การสร้ างซึง่ เกิดภายหลัง
จากการประลัย ถูกเรี ยกว่า ไดนันทินี ||44
ท่านมุนีผ้ ปู ระเสริฐ สัตว์ทงหลายย่
ั้
อมเกิดขึ ้น ณ สถานที่ใดทุกวัน สัตว์เหล่านันถู
้ ก
เรี ยกว่า “นิตยสรคะ” เพราะการสร้ างนันถู
้ กเรี ยกโดยการเล็งถึงผลแห่งปุราณะ||45
ดังนันพระวิ
้
ษณุผ้ เู ป็ นเจ้ าทรงสร้ างสัตว์ทงหลาย
ั้
ทรงกระทาซึง่ การสร้ าง
การดารงรักษาและการทาลายในร่างกายของสรรพสัตว์||46
ท่านไมเตรยะ อานาจของพระวิษณุทาให้ เกิดการสร้ าง การดารงรักษา
และการทาลายร่างกายของสรรพสัตว์เหมือนกับกลางวันและกลางคืน||47
ท่านพราหมณ์ อานาจของพระวิษณุนี ้ประกอบด้ วยคุณะทัง้ 3 และศักติทงั ้ 3
ที่ยิ่งใหญ่ ซึง่ พวกเขาถึงแล้ วไม่กลับไปสูก่ ารเกิดอีก||48
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อัธยายะที่ 8
ท่านฤษี ปราศระผู้ประเสริฐกล่าวว่า
ดูกรท่านมหามุนีการสร้ างตมัสคุณของพระพรหมาข้ าพเจ้ าได้ อธิบายไว้ แล้ ว
ข้ าพเจ้ าจะอธิบายการสร้ างของพระรุทระต่อไป ท่านจงฟั งการสร้ างของพระรุทระนัน้
จากคาอธิบายของข้ าพเจ้ า ||1
ในตอนต้ นกัลป์พระพรหมาทรงเพ่งพินิจถึงบุตรที่เหมือนกับพระองค์
จากนันกุ
้ มารผู้มีสีกายดาแดงก็ได้ ปรากฏบนพระเพลาของพระองค์ทนั ที ||2
ดูกรท่านพราหมณ์ผ้ ปู ระเสริ ฐ ขณะนันกุ
้ มารนันร้
้ องไห้ น ้าเสียงน่าเอ็นดู
พลางวิ่งไปทัว่ พระพรหมาจึงร้ องถามกุมารนันผู
้ ้ กาลังร้ องไห้
“เธอร้ องไห้ ทาไม” ||3
กุมารตอบว่า “ขอพระองค์โปรดประทานนามแก่ข้าพเจ้ าด้ วยเถิด”
ขณะนันพระประชาบดี
้
นนรั
ั ้ บสัง่ กับกุมารนันว่
้ า “ดูกรเทพเจ้ า เธอจงชื่อว่า
รุทระ เธออย่าร้ องไห้ จงอดทน” หลังจากพระพรหมารับสัง่ อย่างนี ้แล้ ว
กุมารนันก็
้ ร้องไห้ ซ ้าแล้ วซ ้าอีกถึง 7 ครัง้ ||4
จากนันพระเป็
้
นเจ้ าสูงสุดก็ได้ ประทานนามอีก 7 นามแก่กมุ ารนัน้
และพระเป็ นเจ้ าสูงสุดนันก็
้ ยงั ได้ ประทานวิมาน 8 แห่งนี ้พร้ อมทังภรรยาและบุ
้
ตร ||5
ดูกรท่านพราหมณ์ พระประชาบดีนนทรงเรี
ั้
ยกกุมารเหล่านันว่
้ า ภวะ ศรวะ
อีศาน ปศุปติ ภีมะ อุคระ และมหาเทพ ||6
ต่อมาพระองค์ก็ทรงขนานนามและทรงมอบหมายสถานะเหล่านี ้แด่กมุ ารเหล่านัน้
สถานะเหล่านันมี
้ หลายรูปแบบตามลาดับดังนี ้คือ ดวงอาทิตย์ น ้า แผ่นดิน ลม ไฟ
อากาศ พราหมณ์ผ้ ปู ระกอบพิธีกรรมและดวงจันทร์ ||7
ดูกรท่านพราหมณ์ผ้ ปู ระเสริ ฐ ภรรยาของพระอาทิตย์เป็ นต้ น
มีชื่อว่ารุทระเป็ นอาทิ ได้ แก่ สุวรจลา อุษา วิเกศี ศิวา
สวาหา ทิศา ทีกษา และโรหิณีตามลาดับ
ดูกรท่านผู้มีโชคมาก ท่านจงฟั งชื่อบุตรของพวกเขา
จากข้ าพเจ้ า ||8-9
โลกนี ้เต็มไปด้ วยลูกหลานของท่านเหล่านัน้ ||10
บุตรของเขาเหล่านันว่
้ าตามลาดับคือ ศไนจระ (พระเสาร์ )
ศุกร์ (พระศุกร์ ) โลหิตางคะ (พระอังคาร) มโนชวะ สกันทะ
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สรคะ สันตานะ และพุทธะ (พระพุธ) ||11
พระรุทระผู้มีลกั ษณะดังที่กล่าวมานี ้นันได้
้ สมรสกับนางสตี
ธิดาผู้งดงามของพระประชาบดีนามว่าทักษะนัน่ เอง ||12
ดูกรท่านพราหมณ์ผ้ ปู ระเสริ ฐ และเพราะความโกรธของพระทักษะ
นางสตีนนก็
ั ้ สละชีวิตตัวเอง นางไปเกิดเป็ นธิดาของพระหิมวัต
และนางเมนา (นามว่าอุมา) ||13
และพระหระผู้เป็ นเจ้ า (รุทระ) ก็ได้ อภิเษกสมรสกับนางอุมาอีกครัง้ หนึง่ ||14
นางขยาติภรรยาของภฤคุได้ ให้ กาเนิดเทพธาตฤและวิธาตฤ และให้ กาเนิด
ศรี (พระนางลักษมี) ซึง่ เป็ นชายาของพระนารายณ์มหาเทพ ||15
ท่านฤษีไมเตรยะผู้ประเสริฐกล่าวว่า
ศรี (พระนางลักษมี) ได้ ถือกาเนิดในเกษียรสมุทรเมื่อครัง้ กวนน ้าอมฤต
ข้ าพเจ้ าได้ ฟังมาอย่างนี ้ เหตุใดท่านจึงกล่าวว่า นางถือกาเนิดจากภฤคุและขยาติ ||16
ท่านฤษี ปราศระผู้ประเสริฐกล่าวว่า
ดูกรท่านพราหมณ์ผ้ ปู ระเสริ ฐ ศรี (พระนางลักษมี) ของพระวิษณุนี ้
ผู้เป็ นมารดาของโลกคงอยูช่ วั่ นิรันดร ทรงไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนกับ
พระวิษณุผ้ ทู รงแทรกซึมอยูท่ กุ หนทุกแห่ง ||17
(กล่าวคือ) พระวิษณุเป็ นอรรถ พระนางเป็ นคาพูด พระนางเป็ นกฎหมาย
พระหริ (วิษณุ) เป็ นหลักปฏิบตั ิ
ถ้ าพระวิษณุเป็ นโพธะ (ความรู้) พระนางก็เป็ นพุทธิ (ปั ญญา)
ถ้ าพระวิษณุเป็ นธรรม พระนางก็เป็ นความดีนนั่ เอง ||18
พระวิษณุทรงเป็ นผู้สร้ าง พระนางศรี นี ้ทรงเป็ นการสร้ าง
ถ้ าพระนางศรี เป็ นแผ่นดิน พระหริก็ทรงเป็ นผู้ค ้าจุนแผ่นดิน
ท่านไมเตรยะ ถ้ าพระเป็ นเจ้ าเป็ นความสันโดษ พระนางลักษมีก็เป็ นความยินดี
ที่มีอยูช่ วั่ นิรันดร์ ||19
ถ้ าพระนางศรี คือความปรารถนา พระเป็ นเจ้ าก็คือกาม
ถ้ าพระเป็ นเจ้ านันทรงเป็
้
นยัชญะ พระนางศรี นี ้ก็ทรงเป็ นทักษิณา
ถ้ าพระนางศรี นนทรงเป็
ั้
นการบวงสรวงด้ วยเนยใส
พระเป็ นเจ้ าชนารทนะ (พระวิษณุ) ก็ทรงเป็ นการบวงสรวง ||20
ดูกรท่านมุนี ถ้ าพระลักษมีเป็ นปั ตนีศาลา (ห้ องสาหรับสตรี ที่ใช้ ตระเตรี ยมเครื่ องบูชา
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บวงสรวง)
พระเป็ นเจ้ ามธุสทู นะ (พระวิษณุ) ก็ทรงเป็ นปราควังศะ
(ห้ องสี่เหลี่ยมด้ านหน้ าที่ใช้ สาหรับพิธีการบูชาบวงสรวง) ||21
ถ้ าพระผู้เป็ นเจ้ าทรงเป็ นคัมภีร์สามเวท พระนางลักษมีผ้ ทู รงอาศัยอยูใ่ นดอกบัว
ก็จะเป็ นบทขับร้ องในคัมภีร์สามเวท |
ถ้ าพระวาสุเทพผู้เป็ นที่พงึ่ ของโลกทรงเป็ นไฟ พระนางลักษมีก็ทรงเป็ น
บทสวดบวงสรวง (สวาหา) ||22
ดูกรท่านพราหมณ์ผ้ ปู ระเสริ ฐ ถ้ าพระผู้เป็ นเจ้ าเศาริ (พระวิษณุ)
เป็ นพระศังกร (พระศิวะ) พระนางลักษมีก็เป็ นพระนางเคารี (พระแม่อมุ า)
ดูกรท่านไมเตรยะ ถ้ าพระเกศวะ (พระวิษณุ) เป็ นดวงอาทิตย์
พระนางกมลาลัย (พระนางลักษมี) ก็เป็ นแสงสว่างของดวงอาทิตย์นนั ้ ||23
ถ้ าพระวิษณุเป็ นคณะพระปิ ตฤ พระนางปั ทมา (พระลักษมี) ก็เป็ นพระนางสวธา
ผู้มอบความรักเอาใจใส่ชวั่ นิรันดร์ |
ถ้ าพระวิษณุผ้ เู ป็ นอาตมันของสรรพสิ่งเป็ นอวกาศอันกว้ างใหญ่ไพศาล
พระนางศรี (พระลักษมี) ก็ทรงเป็ นท้ องฟ้า ||24
ถ้ าพระศรี ธร (พระวิษณุ) เป็ นดวงจันทร์ พระนางศรี (พระลักษมี)
ก็จะเป็ นความงดงามที่ไม่มีวนั เสื่อมคลาย |
ถ้ าพระหริ (พระวิษณุ) ทรงเป็ นสายลมที่พดั ไปทัว่ ทุกหนทุกแห่ง
พระลักษมีก็จะเป็ นผู้ประคับประคองในการขับเคลื่อนโลก ||25
ดูกรท่านพราหมณ์ถ้าพระโควินทะ (พระวิษณุ) ทรงเป็ นมหาสมุทร
พระนางศรี (พระลักษมี) ก็จะเป็ นของเขตของมหาสมุทร
ดูกรท่านมหามุนี ถ้ าพระมธุสทู นะ (พระวิษณุ) เป็ นพระอินทร์
พระลักษมีก็เป็ นพระนางอินทราณี (ภรรยาของพระอินทร์ ) ||26
ถ้ าพระจักรธร (พระวิษณุ) เป็ นพระยม พระนางกมลาลัย (พระลักษมี)
ก็เป็ นพระนางธูโมรณา (ภรรยาของพระยม) นัน่ เอง
ถ้ าพระเป็ นเจ้ าศรี ธร (พระวิษณุ) เองเป็ นพระธเนศวร (พระกุเวร)
พระนางศรี ก็ทรงเป็ นความมัง่ มีโชคลาภ ||27
ถ้ าพระเกศวะเองเป็ นพระวรุณ พระนางลักษมีก็เป็ นพระนางเคารี
ผู้มีโชคลาภมากมาย
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ดูกรท่านผู้เป็ นจอมของพราหมณ์ ถ้ าพระหริเป็ นเจ้ าแห่งเสนาเทพ
พระนางศรี ก็เป็ นเสนาเทพ ||28
ดูกรท่านพราหมณ์ผ้ ปู ระเสริ ฐ ถ้ าพระคทาปาณิ (พระวิษณุ) เป็ นการต้ านทาน
พระลักษมีก็เป็ นศักติ (อานาจการต้ านทาน)
ถ้ าพระวิษณุนนเป็
ั ้ นระยะเวลาชัว่ กะพริบตา (นิเมษะ) พระลักษมีก็เป็ นระยะเวลา
1 กาษฐะ ถ้ าพระวิษณุเป็ นระยะเวลา 1 มุหรู ตะ พระลักษมีนนก็
ั ้ เป็ นระยะเวลา
1 กลา ||29
ถ้ าพระหริ เป็ นเจ้ าของสรรพสิ่งและเป็ นทุกสิ่งทุกอย่างทรงเป็ นดวงประทีป
พระลักษมีก็เป็ นแสงสว่าง |
ถ้ าพระวิษณุได้ ชื่อว่าเป็ นต้ นไม้ ใหญ่ พระศรี ผ้ เู ป็ นมารดาแห่งโลก
ก็จะเป็ นลดาวัลย์ ||30
ถ้ าเทพเจ้ าผู้ทรงจักรและคทา (พระวิษณุ) เป็ นกลางวัน พระศรี (ลักษมี) ก็จะเป็ น
กลางคืน ถ้ าพระวิษณุผ้ ปู ระทานพรเป็ นเจ้ าบ่าว พระนางปั ทมวนาลัย (พระลักษมี)
ก็จะเป็ นเจ้ าสาว ||31
ถ้ าพระผู้เป็ นเจ้ าเป็ นแม่น ้า (นทะ) พระศรี (ลักษมี) ก็จะเป็ นสายน ้า (นที)
และถ้ าพระบุณฑรี กากษะ (พระวิษณุ) เป็ นธงชัย พระนางกมลาลัย
ก็เป็ นธงปฏาก ||32
ถ้ าพระนารายณ์ผ้ ปู ระเสริฐสุดผู้เป็ นที่พงึ่ ของโลกเป็ นความปรารถนา (โลภะ)
พระนางลักษมีก็เป็ นความทะยานอยาก (ตฤษณา)
ดูกรท่านไมเตรยะ ถ้ าพระโควินทะ (พระวิษณุ) ทรงเป็ นความรักใคร่
พระลักษมีก็จะเป็ นความยินดีนนั่ เอง ||33
ประโยชน์อะไรด้ วยการกล่าวมากเกินไป ข้ าพเจ้ าจะเล่าโดยย่อดังนี ้ ||34
ในบรรดาเทพเจ้ า สัตว์เดรัจฉานและมนุษย์เป็ นต้ นพระหริ ผ้ เู ป็ นเจ้ า
ได้ นามว่าเป็ นบุรุษ และพระศรี ได้ นามว่าเป็ นสตรี นอกเหนือจากนี ้
ไม่มีอีกแล้ ว ||35
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ตอนที่ 9
ท่านฤษี ปราศระผู้ประเสริฐกล่าวว่า
ดูกรท่านไมเตรยะ ท่านจงฟั งสิ่งที่ทา่ นถามข้ าพเจ้ าในตอนนี ้
เกี่ยวกับพระนางศรี ซงึ่ ข้ าพเจ้ าก็ได้ ฟังมาจากพระฤษีมรี จิ ||1
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พระฤษีทรุ วาสัสซึง่ ส่วนหนึง่ ของพระศังกร (พระศิวะ) ได้ ท่องเที่ยวไป
ทัว่ แผ่นดินนี ้ |
พระฤษีนนได้
ั ้ เห็นทิพยมาลาในมือของนางฟ้า (วิทยาธรี ) องค์หนึง่ ||2
ดูกรท่านพราหมณ์ ทิพยมาลานันมี
้ กลิ่นหอมฟุ้งไปทัว่ ป่ าต้ นกัลปะนัน้
ซึง่ เป็ นที่นา่ รื่ นรมย์ยินดีสาหรับผู้ที่อาศัยอยูใ่ นป่ า ||3
หลังจากที่ได้ เห็นมาลาอันงดงามนันแล้
้ วพระฤษีผ้ ูหลงใหลใคร่บาเพ็ญพรต
จึงได้ ขอมาลานันกั
้ บนางฟ้าผู้เลอโฉมผู้เป็ นภรรยาของวิทยาธรนันทั
้ นที ||4
นางฟ้าผู้เป็ นภรรยาของวิทยาธรผู้มีรูปร่างสะโอดสะอง มีดวงตากลมโต
พอถูกฤษีทรุ วาสัสนันขอมาลาจึ
้
งนอบน้ อมพระฤษีนนอย่
ั ้ างงดงามแล้ วก็
ถวายมาลาให้ แก่พระฤษีนนั ้ ||5
ดูก่อนท่านไมเตรยะ พระฤษี นนผู
ั ้ ้ หลงใหลใคร่ในรูปร่าเริงยินดี
จึงรับมาลานันแล้
้ วก็วางไว้ บนศีรษะเสร็จแล้ วก็ท่องเที่ยวไปทัว่ ปฐพี ||6
พระฤษีทรุ วาสัสนันเห็
้ นเทพเจ้ าผู้เป็ นสามีของนางศจี (พระอินทร์ )
ผู้เป็ นใหญ่ใน 3 โลกผู้สถิตอยูบ่ นช้ างไอราวตะซึง่ บ้ าคลัง่ พร้ อมทังเหล่
้ าเทพ
กาลังเข้ ามาใกล้ ตวั ท่าน ||7
ฤษี ผ้ เู หมือนกับคนบ้ าถือพวงมาลัยที่มีกลิ่นทาให้ ผึ ้งถึงกับเมาไว้ ที่ศีรษะของตน
แล้ วโยนไปที่พระอินทร์ ||8
พระอินทร์ จบั พวงมาลัยวางไว้ ที่หวั ของช้ างไอรวตะ (เอราวัณ) แล้ วนาไปวางไว้ ที่
ศีรษะเหมือนแม่น ้าชาหนวีบนยอดเขาไกรลาส||9
ช้ างไอรวตะนี ้มีตาถูกทาให้ มืดบอดด้ วยการถูกดึงมาด้ วยกลิ่นหอม หลังจากมันได้
กลิ่นแล้ วจึงใช้ งวงขว้ างพวงมาลัยนันลงไปบนพื
้
้นดิน||10
ดูกรไมเตรยะ ต่อมาฤษีทรุ วาสผู้ประเสิรฐในบรรดามุนีทงหมดก็
ั้
โกรธ แล้ วก็พดู กับ
พระอินทร์ วา่ ||11
ฤษีทรุ วาส พูดว่าดูก่อนวสวะ ท่านเป็ นผู้มวั เมาในอานาจ มีจิตใจชัว่ ช้ า
และมีความดื ้อรัน้ อย่างมาก ท่านไม่ยินดีกบั พวงมาลัย
อันเป็ นเครื่ องหมายแห่งความ เป็ นมงคลซึ่งเราให้ แล้ ว ||12
ท่านผู้ไม่ได้ แสดงความเคารพต่อผู้ที่มาก่อน และท่านไม่ได้ เอามือวางไว้ ที่ศีรษะ
ด้ วยความพอใจ ด้ วยความหยาบคาย และด้ วยพฤติกรรมที่ไม่เคารพ ไม่ได้ พดู ว่า
ขอแสดงความเลื่อมใส ||13
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ท่านผู้โง่เขลา เพราะท่านไม่ได้ แสดงความเคารพพวงมาลัยที่เราได้ ให้ ไว้
ดังนันสมบั
้
ตใิ นโลกทัง้ 3 ของท่านจะถึงความพินาศ ||14
โอ้ ท้ าวศักระ ท่านคงคิดว่าเราเหมือนกับพราหมณ์คนอื่นๆ แน่แท้ ดังนันท่
้ านจึงคิด
ทาการดูหมิ่นพวกเรา||15
เพราะท่านขว้ างพวงมาลัยที่เราให้ ไว้ ลงกับพื ้นดิน
ดังนันโลกทั
้
ง้ 3 ที่มีความเป็ นสิริมงคลถูกทาลายแล้ วก็จะปรากฏแก่ทา่ น ||16
เมื่อความโกรธเกิดขึ ้นแก่เรา โลกจะถึงภัยพิบตั ทิ ี่เคลื่อนที่ได้ และเคลื่อนที่ไม่ได้
ดังนันท่
้ านจงปฏิบตั ิกบั เราด้ วยความเคารพยิ่ง ||17
ฤษี ปราศระพูดว่า พระอินทร์ ลงมาจากหลังช้ างอย่างรี บเร่ง
ปรารถนาจะแสดงความเคารพฤษีทรุ วาสผู้ไม่มีบาป ||18
ทันใดนันฤษี
้ ทรุ วาสผู้ประเสริ ฐในบรรดามุนีทงหลายได้
ั้
ถกู ทาให้ พอใจ
ด้ วยความเคารพแล้ วพูดกับพระอินทร์ วา่ ||19
ฤษีทรุ วาสกล่าวว่า ข้ าพเจ้ าไม่ใช่ผ้ ทู ี่มีจิตใจอ่อนโยน
และการขอขมาก็ไม่ทาให้ เรายินยอมได้
ดูกรท้ าวศักระ พวกเขาเป็ นมุนีทวั่ ๆ ไป ท่านไม่ร้ ูหรื อว่าเราคือฤษีทรุ วาส ||20
ท่านถูกทาให้ เย่อหยิ่งอวดดีโดยฤษีเคาตมะเป็ นต้ นอย่างไร้ แก่นสารจริงๆ
ท่านจงรู้เอาไว้ ว่า เราคือทุรวาสผู้มีลกั ษณะนิสยั ที่ไม่มีความอดทนนัก ||21
เพราะพระฤษีวสิษฐะเป็ นต้ น ผู้เปี่ ยมล้ นไปด้ วยความกรุณาได้ ทาบูชาสรรเสริญ
ด้ วยน ้าเสียงก้ องกังวาน (ฉะนัน)
้ ท่านจึงได้ มีความหยิ่งทะนง
อันเป็ นเหตุให้ ทา่ นดูถกู แม้ แต่เราอย่างนี ้ในเวลานี ้ ||22
ใครในโลกทัง้ 3 เมื่อได้ มองดูใบหน้ าที่มีคิ ้วขมวดของเรา
ผู้มีมวยผมมุน่ เป็ นชฎา ลุกดัง่ เปลวเพลิงแล้ วไม่กลัวบ้ าง ||23
ดูกรท่านศตกรตุ (พระอินทร์ ) จะพูดมากไปทาไมเล่า
เราไม่ให้ อภัยท่าน ท่านทาการดูหมิ่นนี ้ซ ้าแล้ วซ ้าอีก
ท่านจงรับผลการดูหมิ่นซึง่ เป็ นของตัวท่าน ||24
ท่านฤษี ปราศระกล่าวว่า
ดูกรท่านพราหมณ์ พระฤษี (ทุรวาส) หลังจากที่กล่าวอย่างนี ้แล้ วก็หลีกไป
ส่วนท้ าวเทวราชก็ทรงช้ างไอรวตะนันมุ
้ ง่ หน้ าไปที่นครอมราวดีเช่นกัน ||25
ดูกรท่านไมเตรยะต่อจากนันมาโลกทั
้
ง้ 3 รวมทังท้
้ าวศักระ
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ก็ปราศจากความเป็ นสิริมงคล เสื่อมลง พืชพรรณสมุนไพรก็ได้ สญ
ู สิ ้นไปทังหมด
้
||26
ในเวลานันยั
้ ชญะทังหลาย
้
(การบูชาบวงสรวง) ก็ไม่ดาเนินต่อไป ดาบสทังหลายก็
้
ไม่
ยอมบาเพ็ญตบะ และมนุษย์ก็ไม่ใส่ใจในการทาดีมีทานเป็ นต้ น ||27
ดูกรท่านพราหมณ์ผ้ ปู ระเสริ ฐ สัตว์โลกทุกหมูเ่ หล่าเป็ นผู้ปราศจากคุณธรรม
มีอินทรี ย์ห่อหุ้มไปด้ วยความโลภเป็ นต้ น พวกเขามีความทะยานอยาก
แม้ แต่ในสิ่งของเพียงเล็กน้ อย ||28
เพราะมีคณ
ุ งามความดี สิริมงคลจึงจะมี และเมื่อมีคณ
ุ งามความดี
ก็จะมีทรัพย์สมบัติติดตามมา ผู้ที่ปราศจากสิริมงคลจะมีคณ
ุ งามความดีได้ อย่างไร
เว้ นจากคุณงามความดีเสียแล้ ว คุณ (สิ่งเกื ้อกูล) จะมีได้ อย่างไร ||29
เว้ นคุณ (สิ่งเกื ้อกูล) เสียแล้ วคนทังหลายก็
้
จะไม่มีพลังอานาจเป็ นต้ น
คนที่ไม่มีพลังและอานาจก็จะถูกคนทังหมดลบล้
้
างได้ ||30
(แม้ แต่) คนที่มีชื่อเสียงเมื่อถูกก้ าวข้ ามแล้ วก็จะเป็ นผู้หมดสิ ้นความน่าศรัทธา ||31
เมื่อโลกทัง้ 3 ปราศจากสิริมงคลโดยสิ ้นเชิง (และ) ไม่มีคณ
ุ งามความดีเลย
พวกแทตย์และทานพก็ได้ ดาเนินการใช้ กาลังโจมตีหมู่เทพ ||32
จากนันพวกแทตย์
้
ผ้ ถู กู ความโลภครอบงา ไม่มีสิริมงคล ปราศจากคุณธรรม
ก็ได้ ทาสงครามกับหมูเ่ ทพผู้ปราศจากสิริมงคล ไม่มีคณ
ุ งามความดี ||33
หมูเ่ ทพชันตรั
้ ยตรึงศ์มีพระอินทร์ เป็ นต้ นถูกพวกแทตย์พิชิตแล้ ว
มีหตุ าศนา (เทพแห่งไฟหรื ออัคนิเทพ) เป็ นผู้นา ได้ ไปขอให้ พระปิ ตามหะผู้มีโชคมาก
ให้ เป็ นที่พงึ่ ||34
พราหมณ์ถกู เทพทังหลายถู
้
กกล่าวเช่นนันแล้
้ ว กล่าวตอบกับเทพทังหลายว่
้
า
พวกท่านจงดาเนินไปเพื่อแสวงหาที่พงึ่ คืออติเทพผู้กาจัดอสูร||35
ผู้เป็ นเหตุที่หาสาเหตุไม่ได้ ของการสร้ าง การดารงรักษาและการทาลาย ผู้เป็ นเหตุแห่ง
ความเป็ นใหญ่ (อีศวร) เป็ นพระเป็ นเจ้ าของพระประชาบดี มีนามว่าวิษณุ เป็ นผู้ไม่มี
ขอบเขต (อนันตะ) เป็ นผู้ไม่มีใครพิชิตได้ (อปราชิตะ) ||36
เป็ นสาเหตุแห่งประธานและปุรุษะซึง่ ยังไม่เกิดขึ ้น เป็ นผลของสิ่งที่มีแล้ ว
พวกท่านจงแสดงความเคารพพระวิษณุ ผู้กาจัดความทุกข์
พระองค์ผ้ ปู ระเสริฐจะช่วยเหลือพวกท่าน ||37
หลังจากพูดกับเทพทังหมดอย่
้
างนี ้แล้ ว พราหมณ์ผ้ เู ป็ นบรรพบุรุษของชาวโลก
พราหมณ์ก็ได้ ไปยังฝั่ งเหนือของเกษียรสมุทรพร้ อมเขาเหล่านัน||38
้
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พราหมณ์ผ้ เู ป็ นบรรพบุรุษไปพร้ อมกับเทพทังหมดเหล่
้
านัน้ แล้ วก็สรรเสริ ญพระหริ
ผู้เป็ นเทพผู้ประเสริฐด้ วยคาพูดที่แสดงความเคารพ ||39
ข้ าแต่พระวิษณุผ้ ดู ารงไว้ ซงึ่ แผ่นดิน (พระโลกธาม) ข้ าพเจ้ าสรรเสริญพระองค์
ผู้เป็ นทุกสิ่งทุกอย่าง ผู้ไม่มีขอบเขต ผู้เป็ นใหญ่ในสรรพสิ่ง ผู้ไม่เกิด
ผู้ไม่เปลี่ยนแปลง ผู้ดารงไว้ ซึ่งแผ่นดิน ผู้ไม่อาจเห็นได้ ผู้ไม่สามารถทาลายได้ ||40
ผู้มีนามว่านารายณะ ผู้เป็ นส่วนที่เล็กที่สดุ (อณู) ในบรรดาสิ่งที่เล็กที่สดุ ทังหมด
้
และเป็ นสิ่งที่ใหญ่ที่สดุ ในบรรดาสิ่งที่ใหญ่ทงหมดมี
ั้
แผ่นดินเป็ นต้ น ||41
ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดในพระองค์ ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากพระองค์ พระองค์มีอยูก่ ่อน
สิ่งมีชีวิต (สัต) พระองค์เป็ นทุกสิ่งทุกอย่าง และพระองค์เป็ นผู้ประเสริฐในบรรดา
สิ่งมีชีวิตทังหลาย
้
||42
พระองค์เป็ นผู้ประเสริฐกว่าบุรุษอื่น และดารงไว้ ซงึ่ รูปคือปรมาตมัน
พระองค์ถกู คิด โดยพระโยคีผ้ ปู รารถนาการหลุดพ้ น เพราะเหตุคือความหลุดพ้ น ||43
คุณะทังหลายมี
้
สตั ตวะเป็ นต้ น และปรากฤติยอ่ มไม่มีในเทพพระองค์ใด
พระองค์นนเป็
ั ้ นผู้บริ สทุ ธิ์ในบรรดาสิ่งบริสทุ ธิ์ทงหมด
ั้
บัดนี ้ขอให้ ประชาจงแสดงความเคารพพระองค์ ||44
ศักติของพระองค์ผ้ บู ริ สทุ ธิ์ไม่ถกู ผูกมัดด้ วยกาล มีกาละ กาษฐะ และมุหรตาเป็ นอาทิ
ในขอบเขต ขอพระวิษณุจงประทานพรให้ กบั ข้ าพระพุทธเจ้ า||45
เพราะพระองค์เป็ นปรเมศวรผู้บริสทุ ธิ์และเป็ นผู้เข้ าถึงได้ ยอ่ มถูกกล่าวถึง
ขอพระวิษณุเจ้ าผู้เป็ นวิญญาณของร่างกายทังหมดจงประทานพร
้
||46
ผู้ใดเป็ นเหตุและผล และเป็ นเหตุแห่งเหตุ และผู้ใดเป็ นผลของผล ขอพระหริพระองค์
นันท
้ าให้ พวกเรายินดี ||47
ผู้ใดเป็ นผลของผลของผล และผู้ใดเป็ นผลของผลนัน่ เอง และผู้ใดเป็ นผลของผลนัน้
ดังนันพวกเราทั
้
งหลายได้
้
แสดงความเคารพพระองค์แล้ ว ||48
ผู้ใดเป็ นสาเหตุของสาเหตุ และเป็ นสาเหตุของสาเหตุนนั ้
พวกเราได้ แสดงความเคารพพระองค์ผ้ ปู ระเสริฐสุด ผู้เป็ นเหตุแห่งสาเหตุนนั ้ ||49
พวกเราเคารพพระองค์ ผู้มีสภาวะสูงสุด ผู้มีความเบิกบาน ผู้เป็ นสิ่งที่ถกู ยินดี
เป็ นผู้สร้ างและเป็ นผู้ถกู สร้ าง ผู้ผลิตผลด้ วยพระองค์เอง ||50
พวกเรานอบน้ อมพระวิษณุเจ้ า ผู้เป็ นภาวะสูงสุด ผู้มีความรู้บริสทุ ธิ์ ผู้มนั่ คง ผู้ไม่เกิด
ไม่สญ
ู สิ ้น ไม่เสื่อมสลาย ไม่พินาศและไม่เปลี่ยนแปลง ||51
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พวกเราเคารพพระวิษณุ ผู้เป็ นสภาวะสูงสุด ผู้ไม่หยาบ ผู้ไม่ละเอียด
ผู้ที่มีความรู้สึกไม่แตกต่างและเป็ นผู้มีความบริสทุ ธิ์ตลอดกาล ||52
อานาจทังหมดนี
้
้ดารงอยูใ่ นหมื่นส่วนของผู้ใด พวกเราเคารพพระองค์ผ้ มู ีธรรมชาติเป็ น
พรหมสูงสุดและไม่เสื่อมสลาย||53
พระผู้บาเพ็ญเพียรทังหลาย
้
ผู้มีความเพียรอยูต่ ลอดเวลาย่อมเห็นพระองค์ผ้ มู องเห็น
ความสิ ้นไปแห่งบุญและบาป ผู้ถกู คิดถึงด้ วยพยางค์ “โอม” และพระองค์ผ้ มู ีสภาวะ
สูงสุด ||54
ทวยเทพ พระมุนี ข้ าพเจ้ า และพระสังกร (พระศิวะ) ย่อมไม่ร้ ูจกั พระวิษณุ
ผู้เป็ นปรเมศวรและเป็ นสภาวะสูงสุด ||55
อานาจศักติที่มีอยูใ่ นพระพรหมา พระวิษณุ และพระศิวะเป็ นของพระวิษณุ
ผู้ที่ไม่เคยมีมาก่อน ผู้เป็ นสภาวะสูงสุด ||56
ข้ าแต่พระองค์ผ้ ปู ระเสริฐแห่งสรรพสิ่ง ผู้เป็ นวิญญาณของสรรพสิ่ง ผู้ปกป้องสรรพสิ่ง
เป็ นผู้ไม่เสื่อมสลาย ท่านจงแสดงความเคารพพระวิษณุ จงดาเนินไปสู่
พระองค์ผ้ สู ามารถเห็นได้ สาหรับผู้แสดงความภักดี ||57
ฤษี ปราศระพูดว่า หลังจากนันพราหมณ์
้
ทงั ้ 30 คน ได้ ฟังคาพูดดังนี ้แล้ ว
แสดงความเคารพและพูดว่าขอพระองค์ประทานพร
ขอพระองค์ดาเนินไปสูท่ ี่(พวกเรา) สามารถมองเห็นได้ ||58
พระพรหมาผู้เป็ นเจ้ านี ้ไม่ร้ ูจกั พระวิษณุผ้ เู ป็ นสภาวะสูงสุด
ข้ าแต่พระองค์ซงึ่ ดารงไว้ ซงึ่ โลก ข้ าแต่พระองค์ผ้ ดู าเนินไปทุกแห่งและไม่เสื่อมสลาย
พวกเราได้ แสดงความเคารพต่อพระองค์แล้ ว ||59
ในที่สดุ แห่งคาพูดของเทพเหล่านัน้ พราหมณ์และเทพฤษี ทงหมดมี
ั้
พระพฤหัสบดีเป็ น
หัวหน้ าได้ พดู ดังนี ้ว่า ||60
ผู้ใดเป็ นคนแรกเป็ นบุคคลควรแก่การบวงสรวงบูชา เป็ นผู้ที่เกิดก่อนสิ่งที่เกิดก่อน
สรรพสิ่ง เป็ นผู้สร้ างโลก พวกเราแสดงความเคารพพระองค์ผ้ สู ร้ างและไม่มี
ความแตกต่าง ||61
ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู ป็ นใหญ่ในอดีตและอนาคต ผู้ดารงไว้ ซงึ่ รูปเคารพที่ควรแก่การบูชา
และผู้ไม่เสื่อมสลาย ขอพระองค์ประทานพรแก่ผ้ นู อบน้ อมทังหลาย
้
ขอพระองค์จงให้ การมองเห็นแก่คนทังหมด
้
||62
นี่คือพราหมณ์พร้ อมกับพวกเรา นี่คือไตรโลจนะพร้ อมกับพระรุทระ (ศิวะ)
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นี่คือพระอาทิตย์พร้ อมกับพระอาทิตยะทังหมด
้
และนี่คือปาวกะ (เทพแห่งไฟ)
พร้ อมกับอัคนีเทพ ||63
และนี่คือพระอัศวินทัง้ 2 และวสวะ (วสุเดวะ) และเหล่านี ้คือหมูพ่ ระมารุต
และนี่คือเทพสาธยะและวิศวเทพ และพระอินทร์ ผ้ เู ป็ นใหญ่ในเหล่าเทพ ||64
ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู ป็ นที่พงึ่ เหล่าเทพทังหมดถู
้
กกองทัพอสูรทาให้ พา่ ยแพ้
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จึงมาหาท่านให้ เป็ นที่พงึ่ แล้ วสวดแสดงความเคารพ ||65
ฤษี ปราศระพูดว่า ดูกรท่านไมเตรยะ พระปรเมศวรผู้ประเสริฐ
ผู้ทรงไว้ ซงึ่ สังข์และจักร ผู้ได้ รับการสรรเสริญอย่างนี ้
ถึงแล้ วซึง่ การมองเห็นพวกเขา ||66
ในขณะนันเทพเหล่
้
านันได้
้ เห็นพระองค์ ผู้ทรงไว้ ซงึ่ สังข์ จักร และคฑา ผู้ดารงไว้ ซงึ่
รูปที่ไม่ปรากฏมาก่อน ผู้มีพลัง ผู้มีราศี และผู้เข้ มแข็ง ||67
เทพทังหมดแสดงความเคารพ
้
มีดวงตาที่เปี ยกชื ้นเพราะความกังวล
ยอมรับว่าพระองค์ เป็ นบรรพบุรุษของเหล่าเทพสรรเสริ ญพระองค์
ผู้มีตาดังดอกบัว ||68
เทพพูดว่า ขอนอบน้ อม ขอนอบน้ อม พระองค์คือความไม่แตกต่าง พระองค์คือ
พรหม พระองค์คือผู้ทรงไว้ ซงึ่ ตรี ศลู พระองค์คือพระอินทร์ พระองค์คือพระอัคนี
พระองค์คือพระปวนะ (เทพแห่งลม) พระองค์คือพระวรุณ พระองค์คือพระสวิตา
(พระอาทิตย์) พระองค์คือพระยม||69
ดูกรเทพ พระองค์คือพระวสุ พระองค์คือพระมารุต พระองค์คือสาธยะ
และพระองค์คือคณะแห่งหมูเ่ ทพทังหมด
้
หมูข่ องเทพนี ้มาหาพระองค์
พระองค์นนั่ แหละคือผู้สร้ างโลก พระองค์เป็ นผู้ปรากฏอยู่ทกุ ที่ ||70
พระองค์คือการบวงสรวง พระองค์คือวษฏการะ พระองค์คือโอม
พระองค์คือพระประชาบดี ข้ าแต่ผ้ เู ป็ นวิญญาณของสรรพสิ่ง
พระองค์เป็ นความรู้ พระองค์เป็ นสิ่งที่ควรรู้ พระองค์นี ้คือโลกทังหมด
้
||71
ข้ าแต่พระวิษณุ พวกเราเป็ นผู้มีความทุกข์ ถูกพวกแทตย์เอาชนะแล้ วถึงพระองค์เป็ น
ที่พงึ่ ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู ป็ นวิญญาณของสรรพสิ่ง
ขอพระองค์จงประทานพรแก่พวกเรา จงประทานพลังแก่พวกข้ าพเจ้ า ||72
ตราบใดที่ความเดือดร้ อน ความปรารถนา โมหะและความทุกข์ยอ่ มไม่ถึงพระองค์
ผู้เป็ นที่พงึ่ ผู้ทาลายบาปได้ ทงหมด
ั้
||73
ข้ าแต่พระองค์ผ้ มู ีวิญญาณที่นา่ เลื่อมใส ขอพระองค์จงประทาน
ความสาเร็จแก่ข้าพเจ้ า ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู ป็ นที่พงึ่ ของพลังทังหมด
้
ขอพระองค์จงประทานความสาเร็จด้ วยอานาจของพระองค์ ||74
ท่านปราศระผู้ประเสริฐกล่าวว่าฝ่ ายพระหริผ้ ไู ด้ รับการสรรเสริญอย่างนี ้จากเทพ
ผู้แสดงความเคารพแล้ ว ผู้มีวิสยั ทัศน์นา่ เลื่อมใส ผู้สร้ างสรรพสิ่ง ตรัสดังนี ้ว่า ||75
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ดูกรเทพทังหลาย
้
เราจะทาให้ พวกท่านแข็งแรงและมีพลังด้ วยพลัง
ดูกรเทพทังหลาย
้
พวกท่านจงทาสิ่งที่ฉนั บอก ||76
โอสถทังหมดถู
้
กนามาพร้ อมกับแทตย์ทงหลายถู
ั้
กขว้ างไปที่เกษี ยรสมุทร
โอสถทังหมดนั
้
นถู
้ กอสูรและทานพกระทาภูเขาให้ เป็ นดังไม้ กวนและพญานาควาสุกี
เป็ นดังเชือกเพื่อน ้าอมฤต ||77
เทพทังหลายกวนน
้
้าอมฤตเมื่อเราก็อยูท่ ี่นนั่ ด้ วย ||78
ในการกระทาร่วมกันในการกวนเกษียรสมุทรนัน้ ท่านจงเป็ นมิตรกับแทตย์ทงหลาย
ั้
และท่านจงเป็ นผู้บริโภคผลเท่ากันด้ วยวาจา ||79
เมื่อเกษียรสมุทรถูกกวน น ้าอมฤตก็จะเกิดขึ ้น พวกท่านและเหล่าเทพจะมีพลัง
จากการดื่ม ||80
ศัตรูของเทพทังหลายเหล่
้
านันจะไม่
้
ได้ รับซึง่ น ้าอมฤตด้ วยประการใด ฉันก็จะกระทา
ด้ วยประการนัน้ เทพทังหลายจะได้
้
รับผลแต่เพียงผู้เดียว ||81
ท่านฤษี ปราศระผู้ประเสริฐกล่าวว่า
หลังจากพระผู้เป็ นเทพของเหล่าเทพ (พระวิษณุ) รับสัง่ ดังนี ้แล้ ว ในเวลานัน้
เหล่าเทพทังหมดจึ
้
งร่วมมือกับเหล่าอสูรกระทาการกวนน ้าอมฤต ||82
ดูกรท่านไมเตรยะพวกเทพ แทตย์และทานพพากันรวบรวมโอสถชนิดต่างๆ
แล้ วก็โยนลงไปในน ้าเกษียรสมุทรซึง่ งดงามเหมือนกลุม่ เมฆในฤดูใบไม้ ร่วง ||83
เสร็จแล้ วก็ใช้ ภเู ขามันทระเป็ นไม้ กวนแล้ วใช้ พญานาควาสุกิเป็ นเชือก
จากนันก็
้ เริ่มต้ นกวนน ้าอมฤตอย่างร่วมแรงแข็งขัน ||84
เพราะเทพทังหมดได้
้
ร่วมมือกับพระกฤษณะ (พระวิษณุ)
ฉะนันพวกเทพจึ
้
งได้ จบั หางของพญานาควาสุกิ พวกแทตย์เข้ าไปจับที่ส่วนหัวของ
พญานาควาสุกิ ||85
พวกอสูรทังหมดนั
้
นเป็
้ นพวกที่มีฤทธิ์เดชมากมาย
แต่เริ่มหมดพลังลงเพราะความร้ อนจากไฟซึง่ ออกมาจาก
ลมทางปากของพญานาควาสุกิแล้ วก็หมดหมดฤทธิ์เดช (ในที่สดุ ) ||86
ในขณะนันนั
้ น่ เองเพราะกลุม่ ควันที่พวยพุง่ ออกมาตามลมหายใจทางปาก
ซึง่ แพร่กระจายลงมาทางส่วนหางของพญานาควาสุกินนั ้ เวลานันเอง
้
พวกเทพจึงมีความกระชุม่ กระชวย ||87
ดูกรท่านมหามุนี พระหริผ้ เู ป็ นเจ้ าทรงปรากฏพระองค์เองเป็ นเต่า (กูรมาวตาร)
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อยูต่ รงกลางเกษี ยรสมุทรทรงเป็ นฐานรองรับแท่งหินไม้ กวน (ภูเขามันทระ)
ที่กาลังหมุนกวนอยู่ ||88
พระหริผ้ เู ป็ นเจ้ าผู้ทรงจักรและคทาสถิตอยูท่ า่ มกลางหมูเ่ ทพด้ วยรูปอย่างหนึง่
และอีกพระรูปหนึง่ สถิตอยูท่ ่ามกลางหมูแ่ ทตย์ทรงช่วยดึงพญานาค ||89
ดูกรท่านไมเตรยะ พระเกศวะผู้เป็ นเจ้ า (พระวิษณุ) มีพระรูปมหึมา
ซึง่ เป็ นพระรูปที่หมูเ่ ทพและอสูรต่างก็ไม่เคยเห็นทรงชักแท่งภูเขาอยูด่ ้ านบน ||90
อนึง่ พระหริผ้ เู ป็ นเจ้ าสูงสุดทรงทาให้ พญานาคมีชีวิตชีวาด้ วยเดช (ของพระองค์)
และทรงทาให้ เหล่าเทพกระปรี ก้ ระเปร่าด้ วยเดชานุภาพอื่นๆ ||91
เวลานันเมื
้ ่อเกษียรสมุทรนันถู
้ กหมูเ่ ทพและทานพกวนอยู่
อันดับแรกโคสุรภิซงึ่ เป็ นแหล่งผลิตเนยใส ได้ รับการบูชาจากเทพก็ได้ ปรากฏขึ ้น ||92
ดูกรท่านมหามุนี ขณะนันพวกเทพและทานพต่
้
างก็มีความร่าเริงยินดี
และมีจิตใจพองโตจ้ องมองอย่างชื่นชม ||93
เมื่อพวกนักสิทธิ์บนสวรรค์คิดกันว่า อะไรนัน่ ทันใดนันพระวารุ
้
ณีเทวี
(เทพีแห่งสุรา) ผู้มีดวงเนตรมึนเมาก็ปรากฏขึ ้น ||94
จากนันโลกก็
้
มีกลิ่นหอมฟุ้งกระจายออกมาจากน ้านมนันที
้ ่ถกู ทาให้ หมุนวนอยู่
กลายเป็ นต้ นปาริชาตซึง่ เป็ นต้ นไม้ ที่ทาให้ เทพนารี ร่าเริงยินดี ||95
ดูก่อนท่านไมเตรยะ และต่อจากนันหมู
้ น่ างอัปสรผู้เปี่ ยมไปด้ วยรูปสมบัติ
และคุณสมบัตคิ รบถ้ วน น่าตื่นตาตื่นใจยิ่งนักก็ปรากฏขึ ้นมาจากเกษี ยรสมุทร ||96
ทันใดนันดวงจั
้
นทร์ ปรากฏขึ ้นมา (จากนัน)
้ พระมเหศวร (พระวิษณุ)
ก็ทรงครอบครองดวงจันทร์ นนเอาไว้
ั้
ส่วนหมูน่ าคก็ได้ ครอบครองพิษ
ซึง่ เกิดจากน ้าเกษียรสมุทร ||97
จากนันเทพธั
้
นวันตริผ้ ทู รงเครื่ องทรงสีขาวก็ผดุ ขึ ้นมา (จากเกษียรสมุทร) เอง
ถือคนโทซึง่ เต็มไปด้ วยน ้าอมฤตมาด้ วย ||98
ดูกรท่านไมเตรยะ จากนันเผ่
้ าพันธุ์พวกแทตย์และพวกทานพทังหมดนั
้
น้
ต่างก็มีจิตใจปรี ดเ์ิ ปรมเกษมสันต์ ทังหมดร่
้
วมบันเทิงยินดีกบั เหล่าพระมุนี ||99
จากนันพระนางศรี
้
เทวี (พระแม่ลกั ษมี) มีดอกบัวเป็ นเครื่ องรองรับ
ผู้เปี่ ยมไปด้ วยความงดงามอย่างยิ่งยวด สถิตอยูใ่ นดอกบัวที่แย้ มบานก็ได้ ผดุ ขึ ้นมา
จากน ้าเกษียรสมุทรนัน้ ||100
เหล่าพระมหาฤษี ตา่ งก็มีความยินดีแล้ วก็สวดสดุดีพระนางนันด้
้ วยศรี สกู ตะ ||101
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พวกคนธรรพ์นาโดยท่านวิศวาวสุก็ได้ พากันเดินนาหน้ าพระศรี (ลักษมี) นัน้
และหมูน่ างอัปสรนาโดยนางอัปสรชื่อฆฤตาจีก็ได้ พากันฟ้อนราในที่นนั ้ ||102
แม่น ้าทังหลายมี
้
แม่น ้าคงคาเป็ นต้ นก็นาสายน ้าเข้ ามาเพื่อสรงสนานพระนางศรี
พญาช้ างทิคคชะก็ใช้ น ้าสะอาดที่อยูใ่ นภาชนะทองคาให้ พระนางศรี สรงสนาน
ทาให้ พระนางเป็ นมเหศวรี เทวีของโลกทังหมด
้
||103
เกษียรสมุทรได้ มอบพวงมาลัยดอกบัวซึง่ ไม่มีวนั เหี่ยวแห้ ง
แก่พระนางศรี ผ้ เู ลอโฉมยิ่ง ในขณะที่พระวิศวกรรมเทพบุตร
ก็ได้ ทาการประดับตกแต่งพระวรกายพระนางศรี ||104
พระนางศรี นนทรงมาลั
ั้
ยทิพย์และเครื่ องทรงทิพย์ สรงสนาน
(และก็) ทรงตกแต่งด้ วยเครื่ องประดับ เมื่อเทพทังหมดมองดู
้
อยู่
(ในสายตาของเหล่าเทพทังหมด)
้
ถึงแล้ วซึง่ การเป็ นดวงพระทัยของพระหริ ||105
ดูก่อนท่านไมเตรยะ เหล่าเทพถูกพระนางลักษมีซงึ่ ดารงอยูท่ ี่ดวงพระทัยของพระหริ
มอง ถึงซึง่ ความยินดีอย่างยิ่งในทันใดนัน่ เอง ||106
ดูกรท่านผู้เป็ นมหาภาค เหล่าเทพแทตย์ทงหลาย
ั้
ผู้เบือนหน้ าหนีจากพระวิษณุ
ผู้มีพระวิปรจิตติเป็ นหัวหน้ า ถูกพระลักษมีทอดทิ ้งถึงซึง่ ความกลัวอย่างยิ่ง ||107
ดูกรท่านผู้มีความเพียรอย่างยิ่ง ทันใดนันเหล่
้ าแทตย์ทงหลายถื
ั้
อคนโทที่อยูใ่ นมือของ
ธนวนตริ ซึง่ บรรจุน ้าอมฤตอันประเสริฐ ||108
พระวิษณุผ้ เู ป็ นเจ้ าซึง่ อยูใ่ นรูปของสตรี ทาให้ เหล่าแทตย์ลมุ่ หลงด้ วยมายา
พระองค์ถือเอาน ้าอมฤตซึง่ เป็ นของทานพทังหลายประทานให้
้
แก่เทพทังหลาย
้
||109
ทันใดนันคณะเทพทั
้
งหลายมี
้
พระศักระเป็ นต้ นก็ดื่มน ้าอมฤตนัน้ เหล่าแทตย์ทงหลาย
ั้
มีมือถืออาวุธและดาบเผชิญหน้ ากับเหล่าเทพทังหลาย
้
||110
เมื่อดื่มน ้าอมฤตแล้ ว ในขณะนันกองทั
้
พแทตย์ทงหลายถู
ั้
กเทพพลิทาลาย กระจัด
กระจายไป ณ สถานที่ตา่ งๆ และกลับไปยังบาดาล ||111
ทันใดนันเหล่
้ าเทพผู้ประกอบแล้ วด้ วยความยินดีก็แสดงความนอบน้ อมกับพระผู้ทรง
ไว้ ซงึ่ สังข์ จักร และคทาเหมือนที่เคยทามาแต่ก่อน ได้ ปกครองแล้ วซึง่ โลกทัง้
3 นัน้ ||112
ดูกรท่านมหามุนีผ้ ปู ระเสริฐ ทันใดนันพระอาทิ
้
ตย์ซงึ่ มีแสงสว่างที่งดงามก็โคจรไป
ตามทางของตนและดวงดาวทังหลายก็
้
โคจรตามทาง ||113
พระอาทิตย์ที่มีแสงงดงามส่องแสงไปยังพระเป็ นเจ้ าอย่างเจิดจ้ าและทันใดนัน้
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ความรู้ในธรรมก็เกิดขึ ้นแก่สรรพสัตว์ทงหลาย
ั้
||114
ดูกรท่านพราหมณ์ผ้ ปู ระเสริ ฐ โลกทัง้ 3 เป็ นสิ่งที่ตกแต่งไปด้ วยความเป็ นสิริมงคล
และท้ าวศักระผู้ประเสริฐในสวรรค์ ผู้มงั่ คัง่ ก็เกิดขึ ้น ||115
หลังจากนันท้
้ าวศักระผู้สถิตอยู่ ณ อาสนะสิงหาสน์ถึงซึง่ สวรรค์อีกครัง้ ดารงอยูใ่ น
ความเป็ นเทวราชา แสดงความยินดีกบั พระเทวีผ้ มู ีดอกบัวอยูใ่ นมือ ||116
พระอินทร์ กล่าวว่า
ข้ าพเจ้ าขอนมัสการพระแม่ศรี (พระลักษมี) ผู้เป็ นพระแม่เจ้ าของโลกทังปวง
้
ผู้เกิดมาจากดอกบัว ผู้มีพระเนตรเหมือนดอกบัวที่แย้ มบาน ผู้สถิตอยู่ในดวงพระทัย
ของพระวิษณุ ||117
ข้ าพเจ้ าขอวันทาพระเทวีผ้ สู ถิตอยูใ่ นดอกบัว ผู้มีดอกบัวอยูใ่ นพระหัตถ์ ผู้มีพระเนตร
มีสีเหมือนใบบัวผู้มีพระพักตร์ เหมือนดอกบัวทรงเป็ นที่รักของพระวิษณุผ้ เู ป็ นเจ้ า ||118
พระองค์ทรงเป็ นสิทธิ เป็ นสวธา เป็ นสวาหา เป็ นสุธา ทรงป็ นผู้บริสทุ ธิ์ในโลก
ทรงเป็ นเวลาสนธยา เป็ นราตรี เป็ นแสงสว่าง เป็ นผู้รุ่งเรื อง เป็ นผู้ฉลาดปราดเปรื่ อง
เป็ นผู้นา่ ศรัทธาเลื่อมใส เป็ นพระแม่สรัสวดี ||119
ข้ าแต่พระเทวีผ้ ทู รงงดงาม พระองค์ทรงเป็ นผู้มีทกั ษะในการบวงสรวง
ทรงเป็ นความรู้ที่เที่ยงแท้ ยิ่งใหญ่ ทรงเป็ นผู้หยัง่ รู้มนั ตระ ทรงเป็ นผู้ร้ ูแจ้ งอาตมัน
และทรงเป็ นผู้ประทานผลคือโมกษะ ||120
ข้ าแต่พระเทวี พระองค์คือความจริงขันสู
้ งสุด พระองค์คือพระเวททัง้ 3 พระองค์
คือผู้ควบคุมความยุตธิ รรม และโลกนี ้เต็มไปด้ วยรูปแบบที่นา่ ยินดีและไม่นา่ ยินดี
เพราะพระองค์||121
ข้ าแต่พระเทวี นอกจากพระองค์แล้ วสตรี อื่นใดเล่าจะอยูใ่ กล้ ชิดพระวรกาย
ที่เกิดจากการบวงสรวงทุกอย่างของพระผู้เป็ นเทพของเทพผู้ซงึ่ ทรงคทา
ผู้จะเข้ าถึงได้ โดยพระโยคี ||122
ข้ าแต่พระเทวี โลกทัง้ 3 โลกถูกพระองค์ทรงทาลายแล้ วโดยสิ ้นเชิง
บัดนี ้พระองค์ทรงได้ ฟืน้ ฟูโลกทัง้ 3 นันให้
้ มีชีวิตชีวาขึ ้นมาใหม่ ||123
ข้ าแต่พระแม่เจ้ าผู้ทรงมีโชคมาก นรชนทังหลายมี
้
ภรรรยา บุตร รวมทังบ้
้ านเรื อน
มิตรสหายพืชพรรณธัญญาหารและทรัพย์สมบัตเิ ป็ นต้ นนี ้ ได้ ตลอดเวลา
ก็เพราะการพิจารณาของพระองค์ ||124
ข้ าแต่พระเทวี ความปราศจากโรคาพาธของร่างกาย ความมัง่ คัง่ ร่ ารวย
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ความสูญสิ ้นข้ าศึกศัตรู ความสุขสบาย ไม่ใช่เรื่ องที่จะได้ มายากสาหรับบุรุษทังหลาย
้
ผู้ได้ รับการมองเห็นโดยการเห็นของพระองค์ ||125
ข้ าแต่พระแม่เจ้ า พระองค์เป็ นมารดาของโลกทังปวง
้
ในขณะที่พระหริผ้ ทู รงเป็ นเทพของเทพนันทรงเป็
้
นบิดาของโลกทังปวง
้
พระองค์และพระวิษณุทรงควบคุมโลกนี ้ซึง่ ประกอบไปด้ วยสิ่งที่เคลื่อนไหวได้
และเคลื่อนไหวไม่ได้ ||126
ข้ าแต่พระองค์ผ้ ทู รงบริสทุ ธิ์ทกุ ประการ ขอพระองค์อย่าทรงละทิ ้งทรัพย์สมบัติ
ของพวกข้ าพเจ้ า อย่าละทิ ้งโรงวัวควายของพวกข้ าพเจ้ า อย่าละทิ ้งบ้ านเรื อน
ของพวกข้ าพเจ้ า อย่าละทิ ้งเครื่ องนุง่ ห่มของพวกข้ าพเจ้ า อย่าละทิ ้งร่างกาย
ของพวกข้ าพเจ้ า อย่าละทิ ้งภรรยาของพวกข้ าพเจ้ า ||127
ข้ าแต่พระแม่เจ้ าผู้สถิตอยูใ่ นดวงพระทัยของพระวิษณุเทพเจ้ าของข้ าพเจ้ า
ขอพระองค์อย่าละทิ ้งบุตรทังหลาย
้
อย่าละทิ ้งมิตรสหาย อย่าละทิ ้งปศุสตั ว์
อย่าละทิ ้งเครื่ องประดับตกแต่ง ||128
ข้ าแต่พระนางผู้บริ สทุ ธิ์ คนทังหลายที
้
่ถกู พระองค์ละทิ ้งก็จะพลอยถูกความดีงาม
ความจริ ง ความบริ สทุ ธิ์และถูกคุณ มีศีลเป็ นต้ น ละทิ ้งเช่นกัน ||129
คนทังหลายที
้
่ปราศจากคุณความดี เมื่อพระองค์มองเห็นก็จะได้ รับการประกอบไว้
ด้ วยคุณทุกอย่างมีศีลเป็ นต้ น พร้ อมทังได้
้ รับการประกอบไว้ ด้วยตระกูลที่สงู ศักดิ์
และทรัพย์สมบัติ ||130
ข้ าแต่พระเทวี ผู้ที่ได้ รับการมองเห็นโดยพระองค์ เขาก็จะเป็ นผู้นา่ ยกย่องสรรเสริญ
เป็ นผู้มีคณ
ุ ความดี เป็ นผู้มีความสุข เป็ นผู้เกิดในตระกูลที่ดี เป็ นผู้ฉลาดหลักแหลม
เป็ นผู้มีอานาจวาสนาและเป็ นผู้ที่แข็งแกร่ง ||131
ข้ าแต่พระแม่เจ้ าผู้เป็ นที่รักของพระวิษณุ พระองค์ทรงดูแลโลก
ทรงเป็ นผู้เบือนพระพักตร์ หนีผ้ ใู ด คุณทังหลายทั
้
งปวงมี
้
ศีลเป็ นต้ นของผู้นนั ้
ก็จะดาเนินไปสู่ความชัว่ ร้ ายแน่นอน ||132
ข้ าแต่พระเทวีผ้ มู ีพระเนตรคล้ ายดอกบัว แม้ ว่าพระชิวหาของพระพรหมายังไม่
สามารถกล่าวสรรเสริญพระคุณทังหลายของพระองค์
้
ได้ ก็ขอพระองค์โปรดพอพระทัย
ขอพระองค์อย่าได้ ละทิ ้งพวกข้ าพระองค์เลย ไม่วา่ เวลาใดก็ตาม ||133
ท่านพระฤษี ปราศระผู้ประเสริฐกล่าวว่า
ดูกรท่านพราหมณ์ เมื่อเทพทังปวงก
้
าลังฟั งอยู่ พระแม่เจ้ าศรี เทวี
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ผู้ท รงได้ รั บ การสรรเสริ ญ อย่ า งยิ่ ง ผู้ท รงสถิ ต อยู่ใ นสรรพสิ่ ง จึ ง ตอบท้ า วศตกรตุ
(พระอินทร์ ) ดังนี ้ ||134
พระแม่เจ้ าศรี รับสัง่ ว่า
ดูกรพระอินทร์ ผ้ เู ป็ นเจ้ าแห่งเทพ ข้ าพเจ้ ารู้ สกึ ยินดีอย่างยิ่งกับคาสรรเสริญนี ้ของท่าน
ขอท่านจงเลือกพรที่ทา่ นปรารถนา
ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้ประทานพรได้ เดินทางมาหาท่าน ||135
ข้ าแต่พระมหาเทวี ถ้ าข้ าเป็ นผู้คคู่ วรแก่บญ
ุ ขอพระองค์ทรงประทานบุญแก่ข้าพเจ้ า
โลกทัง้ 3 ไม่ควรถูกละทิ ้งโดยท่าน บุญอันประเสริฐนันจงมี
้ แก่ข้าพเจ้ า ||136
ดูกรพระนางผู้เกิดจากมหาสมุทร ผู้จะสรรเสริญท่านด้ วยบทสวดสรรเสริญนัน้
เขาจะไม่ถกู ทอดทิ ้งโดยพระองค์ ขอบุญครัง้ ที่ ๒ จงมีแก่ข้าพเจ้ า ||137
ดูกรท่านวาสวะ (พระอินทร์ ) ผู้เป็ นใหญ่ในเหล่าเทพ ข้ าพเจ้ าจะไม่ทิ ้งโลกทัง้ ๓
บทสรรเสริญย่อมมีแก่ท่านทังหลายด้
้
วยความยินดีในการบูชา
สิ่งนันเราได้
้
ให้ แล้ ว ||138
คนใดสวดสรรเสริญข้ าพเจ้ าในตอนเย็นและตอนเช้ า ด้ วยบทสรรเสริญนัน้
ข้ าพเจ้ าก็จะไม่เบือนหน้ าหนีตอ่ พวกเขา ||139
ศรี ปราศระกล่าวว่า
ดูกรท่านไมเตรยะ พระศรี เทวีผ้ มู ีโชคมาแต่กาลก่อน ผู้ยินดีในบทสรรเสริญได้
ประทานพรแก่เทวราชา (พระอินทร์ ) ดังนี ้ ||140
ในกาลก่อน พระศรี เกิดขึ ้นในนางขยาติของภฤคุ ต่อมาพระนางเกิดขึ ้นในมหาสมุทร
เพราะการกวนน ้าอมฤต โดยความพยายามของเทพและทานพอีก||141
เมื่อใดพระชนารถ ผู้ย ้ายีความเดือดร้ อนของคน (พระวิษณุ) ผู้เป็ นเทพแห่งเทพ
เป็ นเจ้ าของจักรวาล กระทาการอวตารมา เมื่อนันพระศรี
้
ก็จะมาเกิดเป็ นเพื่อน
พระองค์ ||142
เมื่อพระหริเกิดเป็ นคนแคระ พระนางจะเกิดเป็ นดอกบัว แต่เมื่อใดพระภาควะผู้เป็ น
เชื ้อสายของภฤคุเกิดเป็ นปรศุราม พระนางนี ้ก็จะเกิดเป็ นธรณี (แผ่นดิน) ||143
ในความเป็ นรฆุวงศ์ของพระองค์ (พระราม) พระนางก็จะเกิดเป็ นสีดา ในการเกิดเป็ น
พระกฤษณะ พระนางจะเกิดเป็ นนางรุกมินี และในการอวตารอื่นอีก
พระนางก็จะเป็ นผู้ชว่ ยเหลือของพระวิษณุ ||144
ในความเป็ นเทพ พระองค์ก็มีอยูใ่ นร่างกายของเทพ ในความเป็ นมนุษย์ พระองค์ก็มี
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รูปเป็ นมนุษย์ พระนางกระทารูปตามร่างกายของพระวิษณุให้ เป็ นรูปของตนเอง ||145
ผู้ใดฟั งและผู้อา่ นเรื่ องการเกิดขึ ้นของพระลักษมี พระศรี ก็จะไม่ทอดทิ ้งในเรื่ องของเขา
จนกระทัง้ 3 ชัว่ อายุคน ||146
ข้ าแต่พระมุนี บทสรรเสริญพระศรี นี ้ถูกอ่านในเรื อนใดๆ บ้ าง โชคร้ าย
และการทะเลาะวิวาท ก็จะไม่มีในเรื อนของพวกเขา ไม่ว่าในกาลใด ||147
ดูกรท่านพราหมณ์ สิ่งใดที่ท่านบอกแล้ ว ท่านก็จงถามแก่ข้าพเจ้ า พระศรี เกิดเป็ น
ลูกสาวของภฤคุก่อน ภายหลังเกิดที่ทะเลน ้านม ||148
บทสรรเสริญของพระศรี นี ้ ซึง่ เป็ นเหตุแห่งการได้ รับสมบัติทงมวลออกมาจากปากของ
ั้
พระอินทร์ บทสวดสรรเสริญย่อมถูกอ่านทุกๆวัน โดยคนเหล่าใด ความยากจนก็จะไม่
มีอยูใ่ นคนเหล่านันไม่
้ วา่ ในกาลใด||149

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส
อัธยายะที่ 10

ท่านฤษีไมเตรยะกล่าวว่า
ข้ าแต่ท่านมุนี ทุกๆ เรื่ องราวที่ผมถามท่านนัน้ ท่านได้ บอกแก่กระผมแล้ ว
ขอท่านจงเล่าถึงการสร้ างนี ้เริ่มต้ นตังแต่
้ การสร้ างพระภฤคุแก่ข้าพเจ้ าอีกครัง้ หนึง่ ||1
ท่านพระฤษี ปราศระตอบว่า
พระนางลักษมีผ้ เู ป็ นชายาของพระวิษณุถือกาเนิดจากพระภฤคุและนางขยาติ
นอกจากนี ้บุตรทัง้ 2 ซึง่ ชื่อว่าธาตฤและวิธาตฤก็ได้ ถือกาเนิดจากพระภฤคุและ
นางขยาติด้วย ||2
ธิดาทัง้ 2 นามว่าอายาติและนิยติถือกาเนิดจากพระเป็ นเจ้ าเมรุผ้ เู ป็ นใหญ่
ธิดาทัง้ 2 คนนันก็
้ ได้ มาเป็ นภรรยาของธาตฤและวิธาตฤทัง้ 2 คนนัน้ ||3
ปราณะและมฤกัณฑุถือกาเนิดจาก (ธาตฤกับอายาติและวิธาตฤกับนิยติ)
มารกาณเฑยะถือกาเนิดจากมฤกัณฑุ
เวทศิราได้ ถือกาเนิดจากปราณะ ท่านจงฟั งเรื่ องลูกชายของปราณะเถิด ||4
ดูกรท่านผู้มีโชคมาก บุตรคนหนึง่ ของปราณะชื่อว่าทยุตมิ ตั และบุตรอีกคนหนึง่
ชื่อราชวัตก็ถือกาหนดจากปราณะนันเช่
้ นกัน
ต่อมาวงศ์ตระกูลของเผ่าพันธุ์ภฤคุก็มีการสืบวงศ์ตระกูลไปอีกมากมาย ||5
ภรรยาของพระฤษีมรี จิชื่อว่านางสัมภูตใิ ห้ กาเนิดบุตรชื่อเปารณมาสะ
วิรชาและปรวตะเป็ นบุตรของท่านเปารณมาสะผู้ยิ่งใหญ่นนั ้ ||6
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ดูกรท่านพราหมณ์ ต่อไปนี ้ข้ าพเจ้ าจะกล่าวถึงบุตรทังหลายในล
้
าดับวงศ์ คือ
ภรรยาของฤษีองั คีรสชื่อนางสมฤติให้ กาเนิดธิ ดา (4 คน) คือ
นางสินีวาลี กุหู รากา และอนุมตี ||7
อนึง่ นางอนสูยาภรรยาของพระฤษีอตริก็ได้ ให้ กาเนิดบุตรทังหลายผู
้
้ ปราศจากบาป
คือพระฤษีโสมะ พระฤษี ทรุ วาสและพระฤษีทตั ตาเตรยะ ||8
นอกจากนี ้บุตรชื่อว่าทัตโตลิผ้ ซู งึ่ ในอดีตชาติในยุคพระมนุสวยัมภูมีนามว่า
อคัสตยะก็ได้ ถือกาเนิดในนางปรี ตผิ ้ เู ป็ นภรรยาของพระฤษีปลุ สั ตยะ ||9
อนึง่ นางกษมาภรรยาของพระประชาบดีปลุ หะได้ ให้ กาเนิดบุตร 3 คน คือ
กรทมะ อารวรี วะ และสหิษณุ ||10
อนึง่ ภรรยาของกรตุชื่อว่าสันตติได้ ให้ กาเนิดบุตรกลุม่ วาลขิลยะ (พระฤษีแคระ)
ซึง่ เป็ นพระมุนีผ้ ปู ระพฤติพรหมจรรย์จานวน 60,000 คน แต่ละคนมีขนาดเท่า
ข้ อนิ ้วหัวแม่มือ มีเดชประดุจแสงอาทิตย์ ||11
นอกจากนี ้บุตร 7 คนของพระฤษีวสิษฐะก็ได้ ถือกาเนิดในนางอูรชาเช่นกัน ||12
ได้ แก่ รชะ โคตระ อูรทธวพาหุ สวนะ อนฆะ สุตปา ศุกระ ทัง้ 7 คน
ดังกล่าวมานี ้ล้ วนเป็ นพระฤษีผ้ บู ริสทุ ธิ์ ||13
ดูกรท่านพราหมณ์ อัคนิเทพผู้ชื่อว่าอภิมานีนนเป็
ั ้ นบุตรคนแรกของพระพรหมา
นางสวาหาได้ บตุ ร 3 คนผู้งดงามอย่างยิ่งจากอัคนิเทพนัน้ ||14
ได้ แก่ ปาวกะ ปวมานะ และศุจิผ้ ดู ื่มน ้า ||15
และในการสืบเชื ้อสายต่อมา พวกเขาก็มีบตุ รอีก 45 คน และบุตรเหล่านี ้
ก็มีชื่อว่าเทพแห่งไฟ (อัคนิเทพ) อนึง่ เพราะรวมบิดา 1 และบุตรทัง้ 3 เข้ าด้ วย ||16
จึงรวมเป็ นอัคนิเทพจานวน 49 องค์ ||17
ดูกรท่านพราหมณ์ ข้ าพเจ้ าได้ อธิบายลาดับวงศ์ตระกูลที่ พระพรหมาทรงสร้ าง
ซึง่ พวกที่ชื่อว่าอัคนิษวาตตะเป็ นพวกที่ไม่บชู าไฟ พวกที่ชื่อว่าพรหิษัท
เป็ นพวกที่บชู าไฟ ||18
นางสวธาให้ กาเนิดธิดา 2 คนชื่อเมนาและธาริณีจากอัคนิเทพเหล่านัน้
ดูก่อนท่านพราหมณ์ นางทัง้ 2 เป็ นผู้ยดึ มัน่ ในพรหมัน (พรหมวาทินี)
นอกจากนี ้นางทัง้ 2 ก็ยงั เป็ นโยคินี ||19
เป็ นผู้เพียบพร้ อมไปด้ วยความชญานชันสู
้ ง เพียบพร้ อมไปด้ วยคุณสมบัตทิ กุ อย่าง||20
ข้ าพเจ้ าได้ เล่าการสืบเชื ้อสายวงศ์ตระกูลลูกสาวของพระทักษะนี ้ดังที่กล่าวมานี ้
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ผู้ที่มีศรัทธาแล้ วระลึกถึงการสืบวงศ์ตระกูลของเทพเจ้ าเหล่านี ้
ก็จะไม่สญ
ู สิ ้นเผ่าพันธุ์ ||21
อัธยายะที่ 11
ท่านพระฤษี ปราศระกล่าวว่า
บุตรทัง้ 2 ผู้เป็ นมหาวีรบุรุษ รู้แจ้ งธรรมะของพระมนุสวยัมภูมีชื่อปริยวรตะ
และอุตตานปาทะข้ าพเจ้ าเล่าแก่ทา่ นแล้ ว ||1
ดูกรท่านพราหมณ์ บุตรชื่ออุตตมะของอุตตานปาทะนันได้
้ ถือกาเนิดแล้ ว
ในนางสุรุจิผ้ เู ป็ นที่รักยิ่ง เขาเป็ นที่รักยิ่งของบิดา ||2
ดูกรท่านพราหมณ์ พระราชาพระองค์นนได้
ั ้ มีพระมเหสีพระนามว่าสุนีติ
ผู้ซงึ่ มีบตุ รชื่อว่าธรุวะ ธรุวะนันไม่
้ เป็ นที่โปรดปราน (ของพระราชา) ||3
ธรุวะครัน้ เห็นพระภาดาพระนามว่าอุตตมะผู้ประทับบนพระเพลา
ของพระบิดาผู้ประทับบนราชอาสน์จงึ ปรารถนาเพื่อที่จะขึ ้นไปบนราชอาสน์นนั ้ ||4
เมื่อพระนางสุรุจินนทอดพระเนตรอยู
ั้
่ พระราชาไม่พอพระทัยพระโอรส
ผู้ปรารถนาที่จะขึ ้นไปบนพระเพลาซึง่ เข้ ามาใกล้ ด้วยความรักใคร่ ||5
พระนางสุรุจิครัน้ ทรงเห็นโอรสของพระมเหสีอีกองค์หนึง่ (ของพระนางสุนีต)ิ
ซึง่ ปรารถนาที่จะขึ ้นมาบนพระเพลานันและก็
้
ทรงเห็นโอรสของพระนางเอง
ซึง่ ประทับอยูก่ ่อนแล้ วจึงทรงกล่าวถ้ อยคาว่า ||6
ลูกเอ๋ย ลูกผู้เกิดในครรภ์ของสตรี อื่น ไม่ได้ เกิดร่วมกันในครรภ์ของฉัน
ทาความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่นี ้อย่างโง่เง่าเพราะเหตุใด ||7
หนูไม่มีสติยงคิ
ั ้ ดเสียเลยปรารถนาฐานะที่ไม่อาจจะถึงได้
ซึง่ เป็ นฐานะที่สงู ส่งที่สดุ
ในความเป็ นจริงหนูก็เป็ นโอรสของพระราชานี ้ (เช่นกัน)
แต่วา่ ฉันไม่ได้ ให้ กาเนิดหนูนะ ||8
ราชอาสน์นี ้เป็ นที่ประทับของราชาทุกพระองค์
เป็ นสถานที่ที่เหมาะสมกับบุตรของฉันเท่านัน้
ทาไมหนูจงึ ทาร้ ายตัวหนูเอง (เช่นนี ้) ||9
ทาไมหนูจงึ มีความปรารถนาที่สงู ส่งอย่างโง่เขลาเช่นนี ้
ทาเหมือนกับว่า (หนู) เป็ นบุตรของฉัน
หนูไม่ร้ ูเลยหรื อว่าหนูเป็ นลูกของนางสุนีติ ||10
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ท่านพระฤษี ปราศระกล่าวว่า
ดูกรท่านพราหมณ์ พระโอรสครัน้ ทรงได้ ยินถ้ อยคาของพระมารดา
(มารดาเลี ้ยง) นันแล้
้ วจึงทรงล้ มเลิก (ที่จะเข้ าไปหา) พระบิดา
ทรงขุน่ เคืองพระทัยเสด็จไปที่ตาหนักพระมารดาของพระองค์เอง ||11
ดูกรท่านไมเตรยะพระนางสุนีตคิ รัน้ ทรงเห็นพระโอรสนัน้
ผู้ทรงขุน่ เคืองพระทัย (และ) มีริมฝี ปากสัน่ เล็กน้ อยจึงทรงอุ้มพระโอรส
ขึ ้นพระเพลาแล้ วรับสัง่ ดังนี ้ว่า ||12
ลูกรัก อะไรเป็ นสาเหตุที่ทาให้ หนูขนุ่ เคืองใจ และใครทาให้ หนูไม่พอใจ
ลูกรัก ใครกันที่ทาผิดต่อหนูก็ได้ ชื่อว่าดูหมิ่นพระบิดา (ของหนู) ด้ วย ||13
ท่านพระฤษี ปราศระกล่าวว่า
พระโอรสธรุวะครัน้ พระมารดารับสัง่ ดังนี ้แล้ วจึงทรงเล่าเรื่ องราวทังหมด
้
ให้ ฟังตามนันทั
้ นที
พระนางสุนีตผิ ้ หู ยิ่งทะนงจึงไปกราบทูล (รายละเอียดทังหมด)
้
เฉพาะพระพักตร์ พระราชา ||14
เมื่อพระโอรสกราบทูลเล่าเรื่ องราวนันอย่
้ างนันแล้
้ ว
พระนางสุนีตผิ ้ นู า่ สงสารถึงกับทรงขุน่ เคืองพระทัย
มีพระเนตรอิดโรยและหม่นหมองได้ กราบทูลถ้ อยคา (ต่อไป) ||15
พระนางสุนีตริ ับสัง่ ว่า
พระนางสุรุจิรับสัง่ ดังนี ้ถูกต้ องแล้ ว ลูกรัก เจ้ าเป็ นคนต่าต้ อยจริงๆ
ลูกรัก เพราะว่ามารดาเลี ้ยงทังหลายจะไม่
้
พดู อย่างนี ้กับ
คนที่มีบญ
ุ ญาธิการแน่นอน ||16
พ่อคุณ ใครกันที่สามารถยึดสิ่งที่หนูเคยทาไว้ แล้ วในกาลก่อน
และใครกันสามารถให้ สิ่งที่หนูยงั ไม่ได้ ทาไว้ เลย หนูไม่ควรทาให้ ผ้ นู นั ้
ได้ รับความเดือดร้ อน ||17
เพราะฉะนันตอนนี
้
้หนูไม่ควรทาการเปล่งคาพูดที่จะทาให้ ลาบากเลย ||18
ผู้ที่มีบญ
ุ ญาธิการก็จะมีสิ่งมงคลเหล่านี ้คือ ราชอาสน์ เศวตฉัตร
ม้ าทรง ช้ างทรง ลูกรัก หนูร้ ูอย่างนี ้แล้ วก็จงเจียมตนไว้ ||19
พระราชาโปรดปรานพระนางสุรุจิก็เพราะบุญกุศล
ที่พระนางเคยสร้ างไว้ ตงแต่
ั ้ ชาติปางก่อนได้ ชื่อว่าเป็ นพระมเหสี
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ได้ เพียงพระองค์เดียว ส่วนสตรี อื่นเช่นหม่อมฉันได้ ชื่อว่าเป็ นสตรี ที่ไม่มีบญ
ุ ||20
พระโอรสอุตตมะของพระนางสุรุจินนทรงสมบู
ั้
รณ์ไปด้ วยการสัง่ บุญกุศล
ธรุวะลูกแม่ หนูเป็ นลูกของแม่เกิดมาอย่างนันแล้
้ วช่างมีบญ
ุ น้ อยเสียจริง ||21
ลูกรักของแม่ หนูไม่ควรทาความทุกข์โศกอย่างนันเลย
้
คนเรานันควรพอใจด้
้
วยสิ่งเพียงแค่ที่ตนมีเท่านัน้ ||22
ถ้ าความทุกข์โศกของหนูมีมากเกินไปเพราะพระดารัสของพระนางสุรุจิ
ดังนันหนู
้ จงทาความขวนขวายในการสัง่ สมบุญกุศลซึง่ จะอานวยผลทุกสิ่งได้ ||23
หนูจงเป็ นคนมีความประพฤติที่ดี จงตังตนอยู
้
ใ่ นธรรม จงมีไมตรี จิต
(และ) จงยินดีในการบาเพ็ญประโยชน์ตอ่ สัตว์โลก
(เนื่องจาก) ทรัพย์สมบัตทิ งหลายย่
ั้
อมมีสาหรับคนที่เหมาะสม
เสมือนน ้าที่ไหลลงสูท่ ี่ลมุ่ ฉะนัน้ ||24
ธรุวะตอบว่าข้ าแต่พระมารดา พระดารัสที่พระองค์ตรัสเพื่อปลอบใจหม่อมฉันนี ้
ไม่ได้ คงอยูใ่ นจิตใจของหม่อมฉันที่แตกสลายลงเพราะคาพูดที่หยาบช้ า
(ของพระนางสุรุจิ) ||25
หม่อมฉันนันจะเพี
้
ยรพยายามอย่างยิ่งยวดโดยประการที่หม่อมฉันจะได้ รับ
สถานะที่สงู สุดกว่าสถานะทังหมดซึ
้
ง่ เป็ นสถานะที่จะได้ รับการบูชายิ่ง
จากชาวโลกทังหมด
้
||26
หม่อมฉันไม่ได้ เกิดจากพระครรภ์ของพระนางสุรุจิซงึ่ โปรดปรานของราชา
ข้ าแต่พระมารดา ขอพระองค์โปรดดูพลังอานาจของหม่อมฉันผู้เติบโต
ในพระครรภ์ของพระองค์เถิด ||27
ขอให้ เจ้ าชายอุตตมะผู้เป็ นพระภาดาของหม่อมฉันซึง่ พระนางสุรุจิ
ทรงไว้ ด้วยพระครรภ์ (ผู้เป็ นโอรสของพระนางสุรุจิ) จงได้ รับ
ราชบัลลังก์ที่พระบิดาพระราชทาน ขอให้ ราชบัลลังก์นนจงเป็
ั้
น
(ของเจ้ าชายสุรุจินน)
ั ้ ตามนันเถิ
้ ด ||28
ข้ าแต่พระมารดา หม่อมฉันไม่ได้ ปรารถนาตาแหน่งที่ผ้ อู ื่นมอบให้
(แต่) หม่อมฉันปรารถนาตาแหน่งที่พระบิดาของหม่อมฉันไม่เคยได้ รับ
ด้ วยการกระทาของหม่อมฉันเอง ||29
ท่านพระฤษี ปราศระได้ กล่าวว่า
หลังจากเจ้ าชายธรุวะรับสัง่ กับพระมารดาดังนี ้แล้ วเสด็จออกจากตาหนัก
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ของพระมารดา และต่อจากนันพระองค์
้
เสด็จออกจากเมืองไปประทับ
ที่ป่าละเมาะใกล้ ๆ ภายนอกเมืองนัน้ ||30
ณ ป่ าละเมาะนันเจ้
้ าชายธรุวะนันทรงเห็
้
นพระฤษี 7 ตนผู้มาอยูก่ ่อน
ซึง่ นัง่ อยูบ่ นฟ่ อนหญ้ ากุศะที่มีหนังละมัง่ ดารองอยูข่ ้ างบน ||31
ราชโอรสนันทรงค
้
านับพระมุนีทกุ ตนนันทรงนอบน้
้
อม
ด้ วยความเคารพก่อนที่จะทรงอภิวาทเสร็จแล้ วก็ได้ รับสัง่ ||32
เจ้ าชายธรุวะรับสัง่ ว่า
ข้ าแต่เหล่าพระฤษีผ้ ยู ิ่งใหญ่ ท่านทังหลายทราบใช่
้
ไหมว่าข้ าพเจ้ า
เป็ นโอรสของราชาอุตตานปาทะผู้ถือกาเนิดในพระนางสุนีติ
ผู้มาปรากฏใกล้ ๆ ท่านทังหลายเพราะหมดความพอใจในโลกวิ
้
สยั ||33
เหล่าพระฤษีกล่าวว่า
ดูกรเจ้ าชาย พระองค์ยงั ทรงพระเยาว์มีพระชนม์เพียง 4-5 ชันษา
ถึงวันนี ้เหตุที่จะทาให้ หมดความพอใจในโลกวิสยั อะไรๆ ของท่าน
ยังไม่นา่ จะมี ||34
เหตุที่จะทาให้ หมดความพอใจในโลกวิสยั อะไรๆ ท่านยังไม่ต้องคิด
(เพราะว่า) พระบิดา (ของพระองค์) ยังทรงครองราชย์สมบัติอยู่
ดูกรพระกุมารและพวกเราก็ยงั ไม่เห็นเหตุแห่งความทุกข์โศก
มีความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็ นที่รักเป็ นต้ นของพระองค์เลย ||35
และพยาธิในพระวรกายของพระองค์พวกอาตมภาพก็ยงั สังเกตไม่เห็นเลย
ความหมดความพอใจในโลกวิสยั ของท่านมีอะไรเป็ นสาเหตุ
ขอพระองค์โปรดทรงบอกถ้ าพระองค์ทรงทราบ ||36
ท่านพระฤษี ปราศระกล่าวว่า
ต่อจากนันพระกุ
้
มารธรุวะนันก็
้ ทรงเล่าถึงพระดารัสที่พระนางสุรุจินนรั
ั ้ บสัง่
หลังจากได้ ยินเรื่ องราวนันแล้
้ วจากนันพระมุ
้
นีเหล่านันก็
้ ได้ พดู คุยกันว่า ||37
ช่างน่าสงสารเหลือเกิน เดชซึ่งเป็ นของวรรณะกษัตริย์ชา่ งมีมากมายเหลือเกิน
เพราะพวกวรรณะกษัตริย์ยงั มีความอิจฉาริษยาแม้ แต่กบั พระกุมารผู้ทรงพระเยาว์
(ทัง)้ พระกุมารผู้ทรงพระเยาว์ก็ยงั กาจัดพระดารัสที่พระมารดาเลี ้ยงรับสัง่
ออกไปจากพระทัยไม่ได้ ||38
ดูกรรัชทายาทผู้เจริญยิ่ง เพราะความหมดความพอใจในโลกวิสยั (ของพระองค์)
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ถ้ าพระองค์พอพระทัย ขอพระองค์โปรดทรงบอกสิ่งที่พระองค์ปรารถนา
ที่จะทรงกระทาแก่พวกข้ าพระองค์ในเวลานี ้เถิด||39
ดูกรเจ้ าชายผู้สง่างามหาผู้เปรี ยบมิได้ ขอพระองค์จงทรงบอก
ความช่วยเหลือที่พวกข้ าพระองค์จะสามารถกระทาเพื่อพระองค์ได้ ด้วยเถิด
พระองค์ผ้ พู อพระทัยที่จะทรงบอกพวกข้ าพระองค์จงึ จะเข้ าใจได้ ||40
เจ้ าชายธรุวะตอบว่า
ข้ าแต่ท่านพราหมณ์ผ้ ปู ระเสริฐ ข้ าพเจ้ าไม่ได้ ปรารถนาทรัพย์สมบัติ
ไม่ได้ ปรารถนาราชสมบัติ ข้ าพเจ้ าปรารถนาสถานะเพียงหนึง่ เดียว
ซึง่ เป็ นสิ่งที่ผ้ อู ื่นไม่เคยได้ รับมาก่อน||41
ข้ าแต่พระมุนีผ้ ปู ระเสริฐ ขอท่านหลายโปรดบอกวิธีที่ข้าพเจ้ าทาได้
ซึง่ เป็ นวิธีที่ข้าพเจ้ าจะบรรลุสถานะที่สงู สุดกว่าสถานะทังหมดด้
้
วยเถิด||42
มรี จิ กล่าวว่า
ดูกร ราชบุตร สถานะที่ประเสริฐจะไม่ถกู บรรลุถึงโดยมนุษย์ทงหลายที
ั้
่ไม่ทาให้
โควินทะพอใจ ดังนันท่
้ านจงสักการะอย่างไม่มีที่สิ ้นสุด||43
อาตริ กล่าวว่า
พระชนารทนะเป็ นที่พงึ พอใจของผู้ใด ผู้นนย่
ั ้ อมบรรลุถึงความไม่เสื่อมของปรมาตมัน
อันประเสริฐซึง่ เป็ นความจริงที่ฉนั กล่าวแล้ ว||44
อังคิระ กล่าวว่า
ที่สดุ ของอาตมันที่ไม่เสื่อมสลายและไม่เปลี่ยนแปลงมีอยู่แก่ผ้ ใู ด ถ้ าท่านปรารถนา
สถานะอันยอดเยี่ยมทังหมดนั
้
น้ ท่านก็จงบูชาพระโควินทะ||45
ปุลสตยะ กล่าวว่า
ผู้ใดบูชาพระหริผ้ เู ป็ นพระพรหมาอันประเสริฐ เป็ นสถานะสูงสุด และผู้เป็ นธรรมชาติ
อันสูงสุด เขาก็ยอ่ มถึงความหลุดพ้ นที่ยากแก่การบรรลุถึงได้ ||46
ปุลหะ กล่าวว่า
ดูกร พระกุมารผู้ประพฤติพรต พระอินทร์ บชู าใครซึง่ เป็ นผู้ครอบครองความเป็ น
ใหญ่ ผู้มีสถานะสูงสุด ผู้เป็ นกษัตริ ย์ได้ รับซึง่ ความเป็ นเทพเจ้ าแห่งการบูชา
ท่านจงบูชาพระวิษณุ ||47
ฤษีกฺรตุ กล่าวว่า
พระยัญชนะปุรุษะ (พระวิษณุ) พระองค์ใดผู้ควรแก่การบูชา
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ผู้เป็ นใหญ่ในการบาเพ็ญเพียร และเป็ นบุรุษอันประเสริ ฐสุด สิ่งใดที่ไม่สามารถบรรลุ
ถึงได้ ในเมื่อพระชนารทนะพึงพอใจ สิ่งนันย่
้ อมมีอยูไ่ ด้ อย่างไร ||48
ฤษีวสิษฐะกล่าวว่า
ถ้ าท่านปรารถนาสิ่งใดซึง่ เป็ นสถานที่ปรากฏในทัง้ 3 โลกด้ วยใจ
ท่านย่อมได้ รับสิ่งนัน้ เมื่อพระวิษณุพอใจ เด็กเอ๋ย อะไรเป็ นสิ่งสูงสุดที่สดุ ||49
ธุรวะล่าวว่า
ท่านทังหลายได้
้
บอกถึงเทพเจ้ าผู้ซงึ่ น่าเคารพบูชาแก่ข้าพเจ้ าผู้นอบน้ อมแล้ ว
ขอท่านจงได้ โปรดบอกมนตร์ ที่ข้าพเจ้ าจะต้ องสวดเพื่อทาให้ เทพเจ้ าโปรดปราน ||50
ขอพระมหาฤษี ผ้ ยู ิ่งใหญ่ผ้ มู ีใบหน้ างดงามน่าเลื่อมใสโปรดบอกแก่ข้าพเจ้ า
ถึงวิธีการการบูชาเทพเจ้ านันที
้ ่ข้าพเจ้ าจะต้ องกระทาด้ วยเถิด ||51
พระฤษีทงหลายกล่
ั้
าวว่า
ดูกรเจ้ าชาย พระองค์สมควรที่จะฟั งพวกข้ าพเจ้ าอย่างตังใจถึ
้ งวิธีการบูชา
พระวิษณุที่หมูช่ นผู้มงุ่ มัน่ บูชาจะต้ องทา ||52
อันดับแรกบุคคลจะต้ องเพิกถอนความคิดออกจากอรรถะภายนอกทังหมด
้
จากนันก็
้ จะต้ องทาความคิดนันให้
้ หยุดนิ่งอยูใ่ นโลกที่อยู่อาศัยนันเท่
้ านัน้ ||53
ดูกรเจ้ าชาย ขอพระองค์จงรับฟั งมนต์ที่บคุ คลจะต้ องสวดด้ วยจิตที่ เป็ นสมาธิ
หนึง่ เดียว ซึมซาบอยูใ่ นสิ่งนัน้ (และ) ควบคุมตนเองได้ ดังต่อไปนี ้ ||54
ขอความนอบน้ อมจงมีแด่พระวาสุเทพผู้มีสภาวะเป็ นชญานที่บริสทุ ธิ์
ผู้มีพระรูปปรากฏเป็ นพระพรหมา (หิรัณยครรภะ) พระวิษณุ (ปุรุษะ)
พระศิวะ (ประธานะ) และมีพระรูปไม่ปรากฏ (อวยักตะ) ||55
ในกาลก่อนพระผู้เป็ นเจ้ าผู้เป็ นพระมนุสวยัมภูและเป็ นพระปิ ตามหะ
ของพระองค์เคยสวดมนต์บทนี ้ พระชนารทนะ (พระวิษณุ) โปรดปราน
มนต์บทนันจึ
้ งทรงประทานความสาเร็จตามพระองค์ปรารถนา
ซึง่ หาได้ ยากในโลกทัง้ 3 โลกแก่พระปิ ตามหะนัน้ ดังนันแม้
้ พระองค์
ก็จงสวมนต์บทนี ้บ่อยๆ ทาให้ พระโควินทะโปรดปรานเถิด ||56-57
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ก็นอบน้ อมพระฤษีเหล่านันเสร็
้ จแล้ วก็เสด็จออกจากป่ านันไป
้ ||1
ดูกรท่านพราหมณ์ ต่อจากนันพระราชโอรสนั
้
นทรงค
้
านึงถึงพระองค์เอง
ประหนึง่ ว่าได้ ทาหน้ าที่สาเร็ จแล้ วจากนันพระองค์
้
ก็เสด็จไป
ยังริ มฝั่ งแม่น ้ายมุนาซึง่ เป็ นสถานที่ศกั ดิส์ ิทธิ์ยิ่งชื่อว่ามธุ ||2
ก็เพราะว่าสถานที่แห่งนันมี
้ แทตย์ชื่อว่ามธุสถิตอยู่
ดังนันสถานนั
้
นจึ
้ งมีชื่อว่าวธุวนะซึง่ เป็ นที่ร้ ูจกั กันดีบนพื ้นปฐพีแห่งนี ้ ||3
อนึง่ ยักษ์ชื่อศัตรุ ฆนะได้ สงั หารบุตรของมธุนามว่าลวณะผู้มีกาลังมากมาย
แล้ วก็ได้ สร้ างเมืองมธุราในที่นนั ้ ||4
ทันใดนันพระราชโอรสธรุ
้
วะนันก็
้ ประกอบพิธีการเข้ าไปใกล้ พระวิษณุ
ผู้เป็ นเทพของเทพที่บริเวณท่าสาหรับบาเพ็ญตบะซึง่ จะกาจัดบาปได้ ทงหมด
ั้
||5
พระโอรสธรุวะนันทรงเพ่
้
งสมาธิถึงพระวิษณุผ้ เู ป็ นจอมเทพทังหมด
้
ซึง่ สถิตอยู่ในตัวเองตามวิธีที่พระมุนีทงหลายมี
ั้
ทา่ นมรี จิเป็ นต้ นได้ อธิบายไว้ ||6
ดูกรท่านพราหมณ์ เมื่อพระโอรสธรุวะนันผู
้ ้ มีพระทัยเป็ นหนึง่ เดียวกาลังเพ่งอยู่
(ทันใดนัน)
้ พระเป็ นเจ้ าหริ (พระวิษณุ) ผู้สถิตอยูใ่ นสรรพสิ่ง
ผู้เป็ นความจริงทุกอย่างก็ได้ ปรากฏขึ ้น ||7
ดูกรท่านไมเตรยะ ครัน้ พระวิษณุนนลงมาสถิ
ั้
ตในพระทัยของพระโอรสธรุวะ
ผู้กาลังบาเพ็ญเพียรอยู่ แผ่นดินซึง่ รองรับสิ่งมีชีวิตได้ ทงหมด
ั้
ก็ไม่สามารถเพื่อที่จะรับภาระของเขาไว้ ได้ ||8
เมื่อพระโอรสธรุวะนันทรงยื
้
นด้ วยพระบาทข้ างซ้ าย แผ่นดินครึ่งหนึง่
ก็ยบุ ตัวลง และครัง้ ที่ 2 เมื่อพระองค์ทรงยืนด้ วยพระบาทข้ างขวา
แผ่นดินอีกครึ่งหนึง่ ก็ยบุ ตัวลง || 9
เมื่อพระองค์ประทับสัมผัสแผ่นดินด้ วยพระบาทังคุฐ (นิ ้วหัวแม่เท้ า)
แผ่นดินทังหมดรวมทั
้
งภู
้ เขาก็ได้ สนั่ สะเทือน ||10
ท่านมหามุนี แม่น ้า ลาธารและมหาสมุทรก็สนั่ กระเพื่อมรุนแรงมาก
เพราะแม่น ้า ลาธารและมหาสมุทรสัน่ กระเพื่อม สรวงสวรรค์
ก็เลยสัน่ สะเทือนอย่างรุนแรงด้ วย ||11
ดูกรท่านไมเตรยะ ในเวลานันหมู
้ เ่ ทพชันยามาก็
้
สบั สนอลหม่านอย่างยิ่ง
จึงปรึกษาหารื อกับพระอินทร์ เสร็จแล้ วก็ไปดาเนินการขัดขวางการบาเพ็ญฌาน
(ของพระโอรสธรุวะ) ||12
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ดูกรท่านมหามุนี กูษมานฑะพร้ อมกับเทวดาจานวนมากและพระอินทร์ มีความเดือน
ร้ อนจึงได้ เริ่มเพื่อที่จะทาการขัดขวางการนัง่ สมาธิอย่างแน่วแน่ ||13
ทันใดนัน่ เอง ภาพมายามารดาของเขาชื่อว่าสุนีติยืนอยูข่ ้ างหน้ าเขาพร้ อมทังน
้ ้าตา
กล่าวคาพูดด้ วยความน่าสงสารว่า ลูกเอ๋ย ||14
ดูกรลูกเอ๋ย เจ้ าผู้มีความเพียรพยายาม จงเลิกจากการทรมาน
ร่างกายที่เราได้ รับแล้ วด้ วยความปรารถนาอย่างยิ่ง||15
ลูกเอ๋ย เจ้ าไม่ควรทิ ้งฉันให้ เป็ นทุกข์ โดดเดี่ยวไม่มีที่พงึ่ จากคาพูดของแม่เลี ้ยง ผู้ไม่มี
เหตุผล เจ้ าเป็ นที่พงึ่ ของเรา||16
เจ้ าอายุเพียง 5 ขวบเท่านัน้ การบาเพ็ญเพียรนันเป็
้ นสิ่งทารุณ
จงกลับใจเสียจากความเพียรพยายามที่แน่วแน่อนั ปราศจากผลสาเร็จ||17
เวลานี ้เป็ นการสิ ้นสุดการเล่น ดังนันเวลานี
้
้จึงเป็ นเวลาแห่งการศึกษาของท่าน และ
เป็ นเวลาแห่งความสุขและในที่สดุ การบาเพ็ญเพียรก็จะเพิ่มขึ ้น (ตามวัย) ||18
ลูกเอ๋ย นี ้เป็ นเวลาแห่งการเล่นสนุกของหนูผ้ ยู งั เป็ นเด็กอยู่
ในเวลาเช่นนันหนู
้ จะปรารถนาการบาเพ็ญตบะ ยินดีเพื่อที่จะทาตัวเองให้ ลาบาก
ทาไม ||19
ตามลาดับหน้ าที่ซงึ่ กาหนดไว้ ในแต่ละวัย หน้ าที่ที่ดีที่สดุ (ของหนู)คือทาให้ แม่ยินดี
หนูจงหวนกลับมาจากอธรรมนันอย่
้ าคล้ อยตามโมหะเลย ||20
ลูกเอ๋ย ถ้ าหนูไม่ยอมเลิกการบาเพ็ญตบะเดียวนี ้ละก็
แม่จะหยุดหายใจต่อหน้ าต่อตาของหนูในเวลานี ้ทันทีแน่นอน ||21
ท่านพระฤษี ปราศระกล่าวว่า
พระกุมารธรุวะมีพระทัยตังมั
้ น่ แน่วแน่ในพระวิษณุแม้ จะเห็น
มารดารูปมายานันผู
้ ้ กาลังพูดอยูซ่ งึ่ มีดวงตาเอ่อล้ นไปด้ วยน ้าตา
แต่ก็ไม่สนใจมอง ||22
ลูกเอ๋ย ลูกเอ๋ย รากษสที่น่าหวาดกลัวยิ่งถือศัสตราวุธมาด้ วย
กาลังมาถึงป่ าที่นา่ กลัว หนูจงหนี ||23
ครัน้ พูดย่างนี ้แล้ วมารดา (รูปมายา) นันก็
้ หายวับไปทันที
จากนันพวกรากษสถื
้
อศัสตราวุธที่นา่ กลัว มีใบหน้ าที่เต็มไปด้ วยเปลวไฟ
ก็ได้ ปรากฏกายขึ ้น ||24
จากนันรากษสเหล่
้
านันก็
้ ได้ เปล่งเสียงร้ องอันน่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่ง
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พลางหมุนศัสตราวุธที่มีไฟลุกโพลงต่อหน้ าเจ้ าชายธรุวะ ||25
อนึง่ หมาในจานวน 100 ตัวมีปากที่เต็มไปด้ วยอาหารที่เป็ นเปลวไฟ
ได้ สง่ เสียงร้ องตลอดเวลาเพื่อทาให้ เจ้ าชายผู้ยงั ทรงพระเยาว์ผ้ ปู ระกอบ
ความเพียรอยูน่ นหวาดกลั
ั้
ว ||26
รากษสเหล่านันก็
้ ร้องบอกว่า “พวกเจ้ าจงฆ่าเจ้ าชายนี ้ จงฆ่าเจ้ าชายนี ้
จงฉีกเจ้ าชายนี ้เป็ นชิ ้นๆ จงฉีกเจ้ าชายนี ้เป็ นชิ ้นๆ และจงกินเจ้ าชายนี ้
จงกินเจ้ าชายนี ้ ||27
จากนันรากษสเหล่
้
านันซึ
้ ง่ มีใบหน้ าเป็ นสิงโต อูฐ มกร (จระเข้ )
ก็พากันส่งเสียงร้ องขู่เข็ญต่างๆ เพื่อทาให้ เจ้ าชายธรุวะทรงหวาดกลัว ||28
รากษส เสียงร้ องขู่ หมาในรวมทังอาวุ
้ ธทังหลายเหล่
้
านันไม่
้ ได้ กล ้ากราย
อารมณ์ความรู้สกึ ของเจ้ าชายนันผู
้ ้ มีพระทัยมุง่ มัน่ ถึงแต่พระโควินทะ ||29
เจ้ าชายธรุวะนันมี
้ พระทัยแน่วแน่เป็ นหนึง่ เดียวถึงพระวิษณุผ้ ปู ระทับอยู่
ในพระองค์อย่างต่อเนื่องจึงไม่ทรงรับรู้ถึงสิ่งอื่นเลย ||30
ทันใดนันเมื
้ ่อภาพมายาทังหมดมลายหายไป
้
เทพทังหลาย
้
ก็เลยฉงนสงสัยในการมลายหายไปของภาพมายานันแล้
้ วถึง
ความสับสนอลหม่านอย่างยิ่งอีกครัง้ ||31
เทพเหล่านันถู
้ กตบะของเจ้ าชายธรุวะนันท
้ าให้ เดือดร้ อนจึงรวมตัวกัน
ไปขอพึง่ พระหริผ้ สู ร้ างโลก ผู้ไม่มีเบื ้องต้ นและที่สดุ ผู้ปกป้องหมูส่ ตั ว์ ||32
เหล่าเทพทูลว่า
ข้ าแต่เทพของเทพ ผู้เป็ นที่พงึ่ ของโลก ผู้เป็ นใหญ่สงู สุด ผู้เป็ นปุรุโษตตมะ
พวกข้ าพระองค์ ถูกตบะของเจ้ าชายธรุวะทาให้ เดือดร้ อนจึงขอถึงพระองค์
เป็ นที่พงึ่ ||33
ข้ าแต่เทพ ดวงจันทร์ เต็มดวงขึ ้นวันแล้ ววันเล่าโดยระยะเวลา 30-31 วันฉันใด
เจ้ าชายธรุวะนี ้ย่อมลุถึงความสาเร็จอันยิ่งใหญ่ขึ ้นเรื่ อยๆ ด้ วยตบะของพระองค์
ฉันนัน้ ||34
ข้ าแต่พระชนารทนะ (พระวิษณุ) ข้ าพระองค์ทงหลายหวาดกลั
ั้
ว
เพราะตบะของพระเอาตตานปาทะ (เจ้ าชายธรุวะ) ฉะนันข้
้ าพระองค์จงึ ขอถึง
พระองค์เป็ นที่พงึ่ ขอพระองค์โปรดให้ เจ้ าชายธรุวะนันเลิ
้ ก
จากการบาเพ็ญตบะเถิด ||35
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พวกข้ าพระองค์ไม่ทราบว่า เจ้ าชายธรุวะทรงประสงค์ความเป็ นท้ าวศักระ
หรื อความเป็ นสูรยเทพ หรื อว่าเจ้ าชายธรุวะมีพระประสงค์ในตาแหน่ง
ของท้ าวกุเวร พระวรุณหรื อโสมเทพ ||36
ข้ าแต่พระผู้เป็ นเจ้ า ดังนันขอพระองค์
้
โปรดเมตตาพวกข้ าพระองค์
โปรดยกศรออกจากใจของพวกข้ าพระองค์ แล้ วก็ขอให้ พระองค์
โปรดยับยังเจ้
้ าชายธรุวะจากการบาเพ็ญตบะด้ วยเถิด ||37
พระผู้เป็ นเจ้ าวิษณุตรัสว่า
เจ้ าชายธรุวะนี ้ไม่ได้ ประสงค์ความเป็ นพระอินทร์ ความเป็ นสูรยเทพ
ความเป็ นพระวรุณ และความเป็ นท้ าวกุเวร
ดูกรเทพทังหลาย
้
(ดังนัน)
้ เราจะต้ องประทานสิ่งซึง่ เขาปรารถนาทังหมด
้
(แก่เจ้ าชายธรุวะนัน)
้ ||38
ดูกรเทพทังหลาย
้
พวกท่านจงอย่าร้ อนใจเลยกลับไปยังวิมานของตัวเอง
ตามความปรารถนาเถิด
เราจะหยุดยังเจ้
้ าชายผู้ใจแน่วแน่อยู่กบั การตบะเอง ||39
จากนันฤษี
้ ปราศระพูดว่าเหล่าเทพทัง้ 30 ซึง่ มีพระอินทร์ เป็ นผู้นา ถูกพระวิษณุตรัส
ดังนี ้ แล้ วก็ทาความเคารพแล้ วหายตัวไปยังที่อยูข่ องตนเอง||40
พระหริเจ้ าผู้มีพระวรกาย ประกอบด้ วยพระพาหาทัง้ 4 ถูกทาให้ พอใจแล้ ว
ด้ วยสภาพตามธรรมชาติของพระองค์ ดาเนินไปแล้ วก็ตรัสดารัสนี ้กับธรุวะว่า||41
พระวิษณุผ้ เู ป็ นเจ้ าได้ กล่าวว่า ดูกรเจ้ าผู้เป็ นลูกของอูตานปทะ
ดูกรท่านผู้บาเพ็ญพรตอย่างยอดเยี่ยม ข้ าพเจ้ าผู้ประทานพรมาถึงแล้ ว (ดังนัน)
้
ท่านจงเลือกพรอันประเสริฐ||42
เมื่อใดใจของพวกท่านไม่ได้ มงุ่ อยูก่ บั วัตถุภายนอก ตังอยู
้ ใ่ นเรา
เราก็จะพอใจกับท่าน ดังนันท่
้ านจงยินดีกบั พรอันประเสริ ฐนัน||43
้
ท่านปราศระผู้ประเสริฐ กล่าวว่า ธรุวะได้ ฟังคาพูดของพระวิษณุผ้ เู ป็ นเจ้ าแห่งเทพ
เช่นนี ้แล้ ว ก็ลืมตาเห็นพระหริผ้ เู ป็ นเจ้ าอยูเ่ บื ้องหน้ า ผู้ปรากฏด้ วยฌาณ||44
ธรุวะเห็นพระองค์ผ้ ทู รงถือสังข์ จักร คฑา ธนู และดาบ สวมมงกุฎประดับด้ วยเพชร
ก็ไปสูแ่ ผ่นดินด้ วยศีรษะ (ธุรวะก็น้อมศีรษะลงสูแ่ ผ่นดิน
เป็ นการแสดงความเคารพ) ||45
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ทันใดนันธรุ
้ วะผู้มีร่างกายขนชูชนั ก็ถึงความกลัวอย่างยิ่ง ก็ตงใจสวดสรรเสริ
ั้
ญเทพ
ของเทพ ||46
เจ้ าชายธรุวะมีพระดาริ ที่สบั สนว่า เราจะพูดอย่างไรในการสรรเสริญพระองค์
การสดุดีพระองค์จะต้ องมีด้วยคาพูดเช่นไร ดังนี ้จึงได้ ถึงเทพเจ้ านันนั
้ น่ แหละ
เป็ นที่พงึ่ ||47
เจ้ าชายธรุวะกล่าวว่า ข้ าแต่พระผู้เป็ นเจ้ า ถ้ าพระองค์มีความยินดีอย่างยิ่ง
ด้ วยการบาเพ็ญตบะของข้ าพเจ้ า ฉะนันข้
้ าพเจ้ าจึงปรารถนาเพื่อจะสรรเสริญ
พระองค์ ขอพระองค์โปรดประทานพรนี ้แก่ข้าพเจ้ าด้ วยเถิด ||48
ข้ าแต่เทพเจ้ า วิธีการสรรเสริ ญพระองค์แม้ แต่เหล่าท่านผู้วิเศษผู้ร้ ูแจ้ งพระเวท
มีพระพรหมาเป็ นต้ นก็ยงั ไม่ทราบเลย ข้ าพเจ้ ายังเป็ นเด็กอยูจ่ ะมีความสามารถ
เพื่อสวดสรรเสริญพระองค์นนได้
ั ้ อย่างไร ||
ข้ าแต่พระผู้เป็ นเจ้ าสูงสุด จิตใจของข้ าพเจ้ านี ้เปี่ ยมล้ นไปด้ วยความภักดี
ต่อพระองค์อย่างสุดซึ ้งได้ ดาเนินไปเพื่อสวดสรรเสริญแทบพระยุคลบาท
ของพระองค์แล้ ว เพราะการสวดสรรเสริญนันขอพระองค์
้
โปรดประทาน
ปรัชญา (ปั ญญา) แก่ข้าพเจ้ าด้ วยเถิด ||
ท่านพระฤษี ปราศระกล่าวว่า
ดูกรท่านพราหมณ์ผ้ ปู ระเสริ ฐ พระโควินทะผู้เป็ นเจ้ าของโลกทรงสัมผัส
โอรสของราชาอุตตานปาทะ (เจ้ าชายธรุวะ) ผู้ประนมมืออยูน่ นั ้
ด้ วยยอดสังข์ ||49
จากนันเจ้
้ าชายธรุวะนันก็
้ มีใบหน้ าผ่องใสขึ ้นทันทีได้ เคารพนอบน้ อมแล้ วก็
สรรเสริญพระวิษณุผ้ คู ้ มุ ครองสรรพสัตว์ ผู้เสื่อมสลาย ||50
เจ้ าชายธรุวะกล่าวว่า
ข้ าพเจ้ าขอนอบน้ อมพระองค์ผ้ มู ีพระรูปเป็ นดิน น ้า ไฟ ลม อากาศ มนัส
พุทธิ ภูตาทิ และเป็ นอาทิประกฤติ ||51
ขอนอบน้ อมต่อปุรุษะผู้มีคณ
ุ ะเป็ นภักษา (คุณาศิน) ผู้มีพระรูปบริ สทุ ธิ์
ละเอียดอ่อน แผ่กระจายครอบคลุมสรรพสิ่ง ผู้เป็ นปุรุษะซึ่งอยูเ่ หนือประธานะ ||52
พระองค์ทรงเป็ นทุกสิ่งทุกอย่างมีแผ่นดินเป็ นต้ นและเป็ นประสาทรับรู้
กลิ่นเป็ นต้ น ซึง่ มีอยูช่ วั่ นิรันดร อีกทังยั
้ งทรงเป็ นผู้ที่อยูเ่ หนือ
พุทธิเป็ นต้ น เหนือประธานะและเหนือปุรุษะด้ วย||53
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ข้ าแต่พระผู้เป็ นเจ้ าสูงสุด ข้ าพเจ้ าขอถึงพระองค์ ผู้เป็ นหนึ่งเดียว
กับพระพรหมา ผู้เป็ นอาตมันที่ยิ่งใหญ่ (ปรมาตมัน) ของโลกทังหมด
้
ผู้มีพระรูปบริ สทุ ธิ์วา่ เป็ นที่พงึ่ ||54
ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู ป็ นอาตมันของสรรพสิ่ง ผู้ที่เหล่าโยคีจะต้ องเพ่งสมาธิถึง
ข้ าพเจ้ าขอนอบน้ อมพระองค์ผ้ ไู ม่เปลี่ยนแปลงผู้มีพระรูปปรากฏเหมือน
พระพรหมาเพราะพระองค์มีสภาวะแผ่ขยายและเที่ยงแท้ ||55
พระองค์เป็ นปุรุษะที่มีพระเศียรหนึง่ พัน พระเนตรหนึง่ พัน พระบาทหนึง่ พัน
ทรงแผ่ซา่ นไปทัว่ สรรพสิ่ง ทรงใช้ พระองคุลีทงั ้ 10 สัมผัสเหนือจักรวาลได้ ||56
ข้ าแต่ปรุ ุโษตตมะ พระองค์เป็ นสิ่งที่มีมาแล้ วในอดีต ทังยั
้ งเป็ นสิ่งที่จะมีตอ่ ไป
ในอนาคตแน่นอน วิราฏ (วัตถุทงปวง)
ั้
สวราฏ (พระพรหมาผู้สร้ าง)
สมราฏ (พระมนุ) และอธิปรุ ุษะ (อาตมันสูงสุด) ล้ วนถือกาหนดจากพระองค์||57
พระองค์นนทรงอยู
ั้
ท่ วั่ ไปทังส่
้ วนใต้ ส่วนกลางและส่วนเหนือสุดของโลก
จักรวาลนี ้ถือกาเนิดจากพระองค์ และสิ่งมีชีวิตก็จะถือกาเนิดจากพระองค์||58
จักรวาลทังหมดนี
้
้มีอยูภ่ ายในท่านผู้ทรงรูปลักษณ์ของพระองค์ การบูชาบวงสรวง
ก็เกิดจากพระองค์ การเซ่นสรวงทุกอย่าง การบูชาบวงสรวงด้ วยน ้ามันเนยใส
และสัตว์ทงั ้ 2 ประเภทก็เกิดมาจากพระองค์ ||59
ฤคเวทก็เกิดจากพระองค์ สามเวทก็เกิดจากพระองค์ บทสวดทุกอย่าง
ก็เกิดมาจากพระองค์ ยชุรเวทก็เกิดจากพระองค์ ม้ าที่มีฟัน
ข้ างเดียวก็เกิดมาจากพระองค์ ||60
วัว เกิดจากพระองค์ แพะ แกะและกวางก็เกิดมาจากพระองค์
พราหมณ์เกิดจากพระโอษฐ์ ของพระองค์ กษัตริ ย์เกิดจากพระพาหุของพระองค์ ||61
แพศย์เกิดจากพระอูรุของพระองค์ ศูทรเกิดจากพระยุคลบาทของพระองค์
ดวงอาทิตย์เกิดจากพระเนตร อากาศเกิดจากลมหายใจของพระองค์
ดวงจันทร์ เกิดจากพระมนัสของพระองค์ ||62
ลมหายใจของสิ่งมีชีวิตก็เกิดจากลมภายในของพระองค์ ไฟเกิดจากพระโอษฐ์
ท้ องฟ้าเกิดจากพระนาภี สวรรค์ก็เกิดมาจากพระเศียรของพระองค์ ||63
ทิศทังหลายเกิ
้
ดจากพระกรรณ ผืนแผ่นดินเกิดจากพระยุคลบาทของพระองค์
ทุกสิ่งทุกอย่างนี ้เกิดจากพระองค์ทงนั
ั ้ น้ ||64
ในช่วงเวลาที่โลกทาลาย ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะอยู่ในพระองค์ผ้ เู ป็ นประหนึง่ เมล็ดพืช
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เปรี ยบเหมือนต้ นไทรใหญ่ที่แทรกอยูใ่ นเมล็ดพืชฉะนัน้ ||65
ส่วนต้ นไทรซึง่ มีหน่ออันเกิดจากเมล็ดผุดขึ ้นมา ต้ นไทรแผ่กิ่งก้ านสาขาไปฉันใด
โลกก็ถกู สร้ างจากพระองค์เช่นเดียวกัน ||66
ต้ นกล้ วยไม่สามารถเห็นได้ นอกจากเปลือกและใบฉันใด สภาวะที่แท้ จริง
ของพระองค์ก็ไม่สามารถเห็นได้ นอกจากจักรวาลฉันนัน้ ||67
เมื่อท่านดารงอยูใ่ นสรรพสิ่งก็ยอ่ มมีสิ่งหนึง่ ซึง่ ก่อให้ เกิดความยินดีพอใจ เมื่อพระองค์
ปราศจากคุณสมบัติ การรวมกันทังความพึ
้
งพอใจและไม่พอใจก็ยอ่ มไม่มี ||68
ข้ าขอนอบน้ อมต่อพระองค์ผ้ ูเป็ นสิ่งเดียวในสิ่งที่แตกต่าง ผู้เป็ นความจริง ผู้เป็ น
ปฐมธาตุ ผู้เป็ นจิตวิญญาณของสรรพสิ่ง ||69
พระองค์ปรากฏพระวรกายอย่างชัดเจน เป็ นปรธานะและปุรุษะ พระองค์เป็ นวิราฏ
(ชื่อพระพรหมา) เป็ นสมราฏ(พระจักรพรรดิ) สวราฏ (พระมนุ) พระองค์เป็ นปุรุษะที่
ไม่เสื่อมสลาย พระองค์ย่อมปรากฏเพราะการบาเพ็ญเพียร ||70
พระองค์เป็ นทุกสิ่งทุกอย่างในทุกแห่งหน พระองค์เป็ นทังหมด
้
พระองค์ดารงไว้
ซึง่ รูปทังหมด
้
และทุกสิ่งเกิดจากพระองค์ ขอนอบน้ อมต่อพระองค์ผ้ เู ป็ นอาตมันของ
สรรพสิ่ง ||71
เพราะพระองค์เป็ นจิตวิญญาณทังหมด
้
เป็ นใหญ่ในสรรพสิ่งและดารงอยูใ่ นสรรพสิ่ง
ท่านรู้สิ่งใดทังหมดที
้
่ดารงอยู่ในใจ เราจะบอกสิ่งนันแก่
้ ท่านทังหมด
้
||72
ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู ป็ นอาตมันทังหมด
้
ผู้อยูใ่ นทุกหนแห่ง ผู้เป็ นต้ นกาเนิดของสรรพสิ่ง
ผู้เป็ นสรรพสิ่ง พระองค์ร้ ูความปรารถนาของสรรพสัตว์ ||73
ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู ป็ นที่พงึ่ สิ่งใดเป็ นผลสาเร็จในความปรารถนาของข้ าพเจ้ า
สิ่งนันถู
้ กพระองค์ทาแล้ ว ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู ป็ นใหญ่ในแผ่นดิน ท่านเห็นสิ่งใด
สิ่งนันได้
้ แก่ตบะที่บาเพ็ญแล้ วสาเร็จผล ||74
พระเป็ นเจ้ าตรัสว่า ดูกรธรุวะ เราถูกเห็นแล้ วโดยท่านซึ่งสิ่งใด
สิ่งนันได้
้ แก่ตบะซึง่ บรรลุถึงผลสาเร็จแล้ ว
ดูกรท่านราชบุตร เพราะการเห็นเราย่อมก่อให้ เกิดผล (ไม่ไร้ ประโยชน์) ||75
ดังนันท่
้ านจงเลือกพรตามความต้ องการของตน เมื่อเราถึงซึง่ แนวทางแห่งการเห็น
ของบุคคลทังหลาย
้
ทุกสิ่งย่อมสาเร็จ ||76
ข้ าแต่พระองค์ ผู้เป็ นเจ้ าแห่งอดีตและอนาคต พระองค์มีอยู่ (สถิต) ในใจของสรรพสิ่ง
ข้ าแต่พรหมัน สิ่งใดอันเราเห็นแล้ ว สิ่งนันไม่
้ ถกู รู้แล้ วด้ วยใจของท่านหรื อ ||77
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ข้ าแต่ท่านผู้เป็ นเทพเจ้ าผู้ยิ่งใหญ่ เมื่อเป็ นเช่นนันข้
้ าพเจ้ าจะบอก
สิ่งที่ข้าพเจ้ าปรารถนาซึง่ เป็ นสิ่งที่จิตใจอันได้ รับการแนะนามาไม่ดี
(หยาบกระด้ าง) จะเข้ าถึงได้ ยาก ||78
ข้ าแต่พระองค์ผ้ ทู รงเป็ นผู้สร้ างโลกทังปวง
้ เมื่อพระองค์พอพระทัย
อะไรเล่าจะเป็ นสิ่งที่ได้ มายาก แม้ พระอินทร์ ก็ยงั ทรงครอบครอง
โลกทัง้ 3 ซึง่ เป็ นผลอันเกิดจากความภักดีตอ่ พระองค์ ||79
แม่เลี ้ยงได้ พดู กับข้ าพเจ้ าด้ วยเสียงอันดังของแม่เพราะความหยิ่งทะนง
ว่า “ราชบัลลังก์นี ้ไม่คคู่ วรกับเจ้ าผู้ไม่ได้ เกิดมาจากครรภ์ของฉัน” ||80
ข้ าแต่พระผู้เป็ นเจ้ าสูงสุด เพราะความภักดีตอ่ พระองค์นี ้ข้ าพเจ้ าปรารถนาสถานะ
ซึง่ เป็ นสถานะที่สงุ ส่งที่สดุ กว่าสถานะทังหมด
้
ซึง่ เป็ นสถานะที่จะสนับสนุนสัตว์โลก
(และ) เป็ นสถานะที่ไม่มีวนั เสื่อมสลาย ||81
พระวิษณุผ้ เู ป็ นเจ้ ากล่าวว่า
สถานะที่พระองค์ปรารถนานี ้ พระองค์จะได้ รับแน่นอน
ดูกรเจ้ าชายน้ อย ในอดีตชาติเราก็พอใจท่านมาแล้ ว ||82
ชาติก่อน ท่านเกิดเป็ นพราหมณ์ มีจิตมุง่ มัน่ แน่วแน่ตอ่ เราเพียงหนึง่ เดียว
ตลอดเวลา เป็ นผู้เชื่อฟั งบิดามารดา และเป็ นผู้รักษาธรรมมาตังแต่
้ เกิด ||83
ในเวลานัน้ ราชบุตรพระองค์หนึง่ ในขณะที่ทรงพระเยาว์
เป็ นผู้เพียบพร้ อมไปด้ วยโภคทรัพย์ทงหมด
ั้
มีพระสิริโฉมงดงามน่าชื่นชม
ได้ เป็ นสหายของท่าน ||84
เพราะการสมาคมกับราชบุตรนัน้ พระองค์เล็งเห็นทรัพย์สมบัตนิ นั ้
ของราชสมบัตนิ นซึ
ั ้ ง่ จะมีได้ ยากอย่างยิ่งแล้ วจึงทาความปรารถนาว่า
“ขอให้ ข้าพเจ้ าได้ เป็ นราชบุตรด้ วยเถิด” ||85
ดูกรเจ้ าชายธรุวะ จากนันพระองค์
้
ก็ได้ เป็ นราชบุตรตามที่พระองค์ปรารถนา
พระองค์ไปประสูตใิ นตาหนักของพระเจ้ าอุตตานปาทะซึง่ เป็ นตระกูลที่จะไปเกิด
ได้ ยาก ||86
เนื่องจากสถานะ (การได้ ไปเกิด) ในตระกูลของพระสวยัมภูเป็ นที่ได้ แสนยาก
สาหรับคนอื่นๆ ||87
ดูกรเจ้ าชายน้ อย แต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่มีคา่ สาหรับท่านผู้ทาให้ เราโปรดปราน
คนที่ทาให้ เราพอใจแล้ วก็จะลุถึงความหลุดพ้ นได้ ในทันที ||88
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ดูกรเจ้ าชายน้ อย ผู้ที่มีใจมัน่ คงในเราจะได้ บรรลุหนทางไปสวรรค์เป็ นต้ น
เพียงแค่นี ้หรื อ ||89
ดูกรธรุวะ เพราะความพอใจของเรา ท่านจะมีดวงดาวและดาวเคราะห์
ทังปวงเป็
้
นที่อยูใ่ นสถานะที่เหนือโลกทัง้ 3 ขึ ้นไปอีก
ท่านไม่ต้องสงสัยเลย ||90
ดูกรธรุวะ เราได้ ให้ สถานะที่อยูเ่ หนือดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์
ดาวอังคาร ดาวพุธ ดาวพฤหัสบดี และเหนือดาวฤกษ์ ทงปวง
ั้
มีดาวศุกร์ และดาวเสาร์ เป็ นต้ น ||91
ดูกรธรุวะ เราได้ ให้ สถานะแก่ทา่ นซึง่ อยูเ่ หนือสถานะของพระฤษีทงั ้ 7 ตน
และอยูเ่ หนือสวรรค์ของทวยเทพ ||92
เทวดาบางพวกดารงอยูต่ ลอดระยะเวลา 4 ยุค เทวดาบางพวกดารงอยู่
ตลอดยุคของพระมนุ แต่เราจะให้ ทา่ นดารงอยูไ่ ปตลอดระยะเวลา 1 กัลป์
แน่นอน ||93
แม้ แต่พระนางสุนีตผิ ้ เู ป็ นพระมารดาของท่านก็จะได้ เป็ นดวงดาว
ที่บริ สทุ ธิ์ผดุ ผ่องใกล้ เคียงกับท่านในวงโคจรจะอยูไ่ ด้ นานเท่านาน ||94
และคนทังหลายที
้
่มีจิตใจตังมั
้ น่ ยกย่องนับถือพระองค์ทงในเวลาเช้
ั้
าและเย็น
ก็จะมีบญ
ุ มาก ||95
ท่านปราศระผู้ประเสริฐกล่าวว่า
ข้ าแต่ท่านผู้เป็ นมหามติ ดังนันธรุ
้ วะได้ รับพรอย่างนี ้ก่อน จากพระชนารธนะ
ผู้เป็ นที่พงึ่ ของชาวโลกและเป็ นเทพของเทพ และพระองค์ถึงสถานะอันสูงสุด ||96
ธรุวะได้ บรรลุธรรมสูงสุดเพราะเชื่อฟั งธรรมสูงสุดจากพ่อแม่ด้วยตนเอง
เพราอานุภาพของตบะที่แก่กล้ า ด้ วยการภาวนะถึงอักษรทัง้ 12 ตัว ||97
อุศนัสผู้เป็ นอาจารย์ของเทพและอสูรได้ เห็นความสาเร็จและชื่อเสียง
ที่กาลังเพิ่มขึ ้นของเขา (ธรุวะ) ได้ ร้องบทสวดสรรเสริญแล้ ว ||98
โอ้ นี ้คือพลังแห่งความเพียรของตบะ โอ้ นี่คือผลของตบะนี ้ซึง่ ฤษีทงั ้ 7
ได้ กระทาความเพียรนี ้แล้ วและสถาปนาธรุวะไว้ เป็ นผู้นา ||99
แม่ของธรุวะมีชื่อว่าสนีติ และอีกชื่อหนึง่ ของนางคือสูนฤตา
ใครจะสามารถสรรเสริญเกียรติยศของเธอในโลกได้ ||100
ผู้ใดอุ้มธรุวะไว้ ในครรภ์ได้ รับสถานะอันประเสริฐ ผู้นนก็
ั ้ จะได้ รับการสถาปนา
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ถึงสถานะอันประเสริฐซึง่ ได้ รับคือการอยูใ่ นโลกทัง้ 3 ||101
ผู้ใดควรกล่าวสรรเสริญการเกิดขึ ้นของธรุวะในสวรรค์เป็ นประจา
เขาจะพ้ นจากบาปทังมวลและได้
้
ขึ ้นไปอยู่บนสวรรค์ ||102
พระองค์จะไม่ถึงความสูญเสียสถานะของพระองค์ทงบนสวรรค์
ั้
และบนโลก
พระองค์ประกอบไปด้ วยความดีงามทังหมดย่
้
อมดารงชีพตลอดกาลนานเทอญ ||103
อัธยายะที่ 13
ท่านฤษี ปราศระกล่าวว่า
ศัมภุได้ คลอดบุตรชื่อศิษฏิและภวยะจากธรุวะผู้ได้ รับการประทานพรทุกอย่าง
สุจฉายาภรรยาของศิษฏิก็ได้ มีบตุ ร 5 คนผู้ปราศจากความด่างพร้ อย ||1
ได้ แก่ ริ ปุ ริ ปชุ ยะ วิประ วฤกละ วฤกเตชัส
พฤหตีภรรยาของริปมุ ีบตุ รชื่อจากษุษะผู้มีเดชครบทังหมด
้
||2
จากษุษะก็ได้ ให้ กาเนิดพระมนุในนางปุษกริณีเผ่าพันธุ์ของพระวรุณ
ซึง่ เป็ นลูกสาวพระประชาบดีผ้ ยู ิ่งใหญ่นามว่าวีรณะ ||3
ดูกรท่านผู้ประเสริฐที่สดุ ในบรรดาท่านผู้บาเพ็ญตบะ บุตร 10 คน
ผู้มีฤทธิ์มากมายได้ ถือกาเนิดจากพระมนุในนางนัฑวลาผู้เป็ นลูกสาว
ของพระประชาบดีชื่อว่าไวราชะ ||4
ได้ แก่ กุรุ ปุรุ ศตัทยุมนะ ตปั สวี สัตยวัต ศจิ อัคนิษฺโฏมะ อติราตระ
สุทยุมนะที่กล่าวมานี ้คือบุตรทัง้ 9 คนนัน้
และบุตรคนที่ 10 คืออภิมนั ยุผ้ มู ีอานาจมากมายก็ถือกาเนิด
ในนางนัฑวลา ||5
นางอัคเนยีภรรยาของกุรุให้ กาเนิดบุตรผู้เฉลียดฉลาดงดงามยิ่ง 6 คน
ได้ แก่ อังคะ สุมนัส ขยาติ กรตุ อังคิรส และศิพิ ||6
นางสุนีถะได้ ให้ กาเนิดบุตรหนึง่ คนชื่อว่าเวนะจากอังคะนั่นเอง
เพื่อเพิ่มเผ่าพันธุ์มนุษย์พระฤษีทงหลายจึ
ั้
งได้ ลบู แขนขวาของท่านเอง ||7
ดูกรท่านมหามุนี เมื่อพระฤษี ทงหลายลู
ั้
บแขนของพระฤษีเวนะแล้ ว
ก็ได้ มีพระราชาพระนามว่าไวนยะผู้ได้ รับการเฉลิมพระนามว่าปฤถุ
ผู้ซงึ่ ได้ รีดแผ่นดินคือน ้านมให้ เรี ยบเพื่อประโยชน์แก่หมูส่ ตั ว์ในกาลก่อน ||8-9
พระฤษีไมเตรยะกล่าวว่า
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ข้ าแต่ท่านพระมุนีผ้ ปู ระเสริฐสุด แขนของพระฤษีเวนะถูกเหล่าพระฤษี
ผู้ประเสริฐลูบเพื่อประโยชน์อะไรจึงทาให้ พระเจ้ าปฤถุผ้ มู ีพลานุภาพมากมายนัน้
ทรงอุบตั ขิ ึ ้น ||10
ท่านพระฤษี ปราศระผู้ประเสริฐกล่าวว่า
เริ่มแรกบุตรี นามว่าสุนีถาได้ ถือกาเนิดมาจากพระมฤตยุ
สุนีถาได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นภรรยาของอังคะ เวนะก็ได้ ถือกาเนิด
ในนางสุนีถานัน้ ||11
ดูกรท่านไมเตรยะ เวนะนี ้นันเป็
้ นหลานของมฤตยุเกิดมาเป็ นคนชัว่ ช้ า
เพราะความชัว่ ของตานัน้ ||12
ในเวลาที่เวนะนันได้
้ รับพิธีราชาภิเษกโดยเหล่าพระฤษีผ้ ยู ิ่งใหญ่แล้ ว
ก็ได้ ประกาศว่า เขาเป็ นพระเจ้ าแผ่นดิน ||13
ไม่วา่ อย่างไรก็ตาม ใครก็ไม่ต้องบูชา ไม่ต้องให้ เครื่ องสังเวย ไม่ต้องทาพิธีบวงสรวง
ใครอื่นเล่าจะรับการบูชาบวงสรวง เพราะเราเป็ นเจ้ าแห่งการบูชาบวงสรวง ||14
ดูกรท่านไมเตรยะ ต่อจากนันพระฤษี
้
ทงหลายก็
ั้
ได้ ประชุมกันบูชาพระเจ้ าแผ่นดิน
พระองค์นนก่
ั ้ อนแล้ วก็กล่าวถ้ อยคาอ่อนหวาน ||15
พระฤษีทงหลายกล่
ั้
าวว่า
ขอถวายพระพรมหาบพิตร เจ้ าแผ่นดิน ขอพระองค์โปรดสดับสิ่งที่พวกเรา
จะกราบทูลเพื่อประโยชน์เกื ้อกูลแก่ราชสมบัตแิ ละพระพลานามัย (ของพระองค์)
และจะเป็ นประโยชน์สงู สุดสาหรับประชาชนเถิด ||16
พวกเราจะบูชาพระหริ (พระวิษณุ) ผู้เป็ นเจ้ าของเทพ ผู้เป็ นเจ้ าของการบูชาบวงสรวง
ทังหมดด้
้
วยบทสวดสรรเสริ ญยาวเป็ นพิเศษ ความสุขสบายก็จะมีแก่พระองค์
ส่วนแห่งการบูชาบวงสรวงนันก็
้ จะมีแก่พระองค์เช่นกัน ||17
ขอถวายพระพรมหาบพิตร พวกเราจะทาให้ พระวิษณุผ้ เู ป็ นเจ้ าแห่งการบูชาบวงสรวง
พอพระทัยด้ วยบูชาบวงสรวง (และ) พระวิษณุนนก็
ั ้ จะประทานความสมปรารถนา
ทังหมดแก่
้
พระองค์ ||18
ขอถวายพระพรมหาบพิตร พระหริผ้ เู ป็ นเจ้ าแห่งการบูชาบวงสรวง
ทรงได้ รับการบูชาบวงสรวงด้ วยเครื่ องบูชาบวงสรวงในแว่นแคว้ นของพระราชา
เหล่าใด พระหริ นนก็
ั ้ จะประทานการสมความปรารถนาทุกอย่างแก่พระราชา
เหล่านัน้ ||19
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เวนะพูดว่า
เพราะฉะนันใครอื
้
่นยิ่งกว่าเราจะมีอีกหรื อ และใครอื่นนอกจากเราที่ควรบูชา ใครนี ้
ถูกเรี ยกว่าหริ ใครเป็ นเจ้ าแห่งการบูชาของท่าน? ||20
เทพเหล่านี ้ได้ แก่ พรหมา ชนารทนะ ศมภุ อินทรา วายุ ยามะ รวิ หุตภุก วารุณะ
ธาตา ปูษา ภูมิ นิศากร และเทพอื่นๆ ผู้สร้ างความอนุเคราะห์ด้วยการสาป เทพ
เหล่านี ้อยู่ในร่างกายของกษัตริย์ พระเจ้ าแผ่นดินสร้ างมาจากเทพทังหมด
้
||21-22
ดูกรท่านพราหมณ์ ท่านรู้อย่างนี ้แล้ วจงทาสิ่งที่เราสัง่ ท่านอย่าให้
ท่านอย่าบูชา ท่านอย่าบวงสรวง ||23
ดูกรท่านพราหมณ์ หน้ าที่อนั ประเสริฐของภรรยาทังหลายเข้
้
าใจว่าคือการเชื่อฟั งสามี
ฉันใด หน้ าที่ของท่านก็ถกู เข้ าใจว่าคือการเชื่อฟั งคาสัง่ ของเราฉันนัน้ ||24
ฤษีทงหลายกล่
ั้
าวว่า ดูกรมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ ท่านจงอนุญาตข้ าพเจ้ าเถิด
หน้ าที่(ของข้ าพเจ้ า) อย่าถึงซึง่ ความสิ ้นสุดลงเลย โลกทังหมดนี
้
้เป็ นผลของการบูชา
นี ้เอง ||25
ฤษี ปราศระ พูดว่าแม้ วา่ เวนะจะมีใจที่ถกู ทาให้ ร้ ูแล้ วโดยฤษีผ้ ปู ระเสริฐทังหลาย
้
เช่นนันแล้
้ วก็ตาม เวนะถึงพูดแล้ วพูดอีก ก็ยงั ไม่ได้ รับอนุญาต ||26
ดังนันพระมุ
้
นีเหล่านันทั
้ งหมด
้
ผู้ประกอบไปด้ วยความโกรธแค้ น พวกเขาจึงพูดกันว่า
จงฆ่าคนบาป จงฆ่าคนบาป ||27
ผู้ใดตาหนิพระวิษณุ ผู้เป็ นจิตวิญญาณแห่งการบูชา ผู้ไม่มีเบื ้องต้ นและไม่มีสิ ้นสุด
ผู้ทรงอานาจยิ่ง เขาผู้มีความประพฤติมิชอบไม่เหมาะสมเป็ นพระราชาของ
ชาวโลก ||28
เมื่อพูดดังนันแล้
้ ว เหล่ามุนีทงหลายก็
ั้
ได้ ฆา่ กษัตริย์ด้วยหญ้ ากุศะเหล่านัน้
ที่บริ สทุ ธิ์ด้วยมนต์ เป็ นคนแรกซึง่ ถูกฆ่าแล้ วด้ วยการว่ากล่าวเป็ นต้ น
ต่อพระผู้เป็ นเจ้ า ||29
ดังนันเหล่
้ ามุนีก็เห็นฝุ่ นจากทุกด้ าน และพวกเขาทังหลายก็
้
ถามคนที่อยูใ่ กล้ ๆ ว่า
“นี ้คืออะไร” ||30
ชนทังหลายบอกแล้
้
วแก่ฤษีเหล่านันว่
้ า เมื่อราชอาณาจักรไม่มีกษัตริย์ ชาวโลกที่เป็ น
โจรทังหลายผู
้
้ มีความโลภก็เริ่ มลักขโมยสิ่งของของคนอื่น ||31
ดูกรท่านมุนีผ้ ปู ระเสริฐทังหลาย
้
ฝุ่ นก้ อนใหญ่ก็ปรากฏขึ ้น เพราะโจรทังหลายผู
้
้ เร่งรี บ
เข้ าลักทรัพย์ของคนอื่น ||32
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ต่อมา มุนีทงหมดเหล่
ั้
านันได้
้ ปรึกษากันแล้ ว จึงลูบต้ นขากษัตริ ย์พระองค์นนั ้
ด้ วยความพยายามเพื่อจะได้ บตุ ร ||33
ได้ ยินว่าบุรุษได้ เกิดจากต้ นขาของเขาเพราะถูกลูบ เป็ นผู้ที่ปรากฏเหมือนเสาที่ถกู
ไฟไหม้ มีใบหน้ าเรี ยบ ตัวเตี ้ยและเล็กมากๆ (แคระ) ||34
เขาก็พดู กับฤษีเหล่านันทั
้ งหมดอย่
้
างนุม่ นวลว่า “ฉันจะทาอย่างไรดี”
ฤษีเหล่านันพู
้ ดกับเขาว่า “จงนัง่ ลง” ดังนันเขาจึ
้
งมีชื่อว่า นิษาท ||35
ดูกรท่านมุนีผ้ ปู ระเสริฐ ต่อมา เผ่าพันธุ์ของนิษาทนันก็
้ ได้ ถือกาเนิดขึ ้น
อาศัยอยู่ ณ ภูเขาวินธยะได้ ชื่อว่านิษาทา มีลกั ษณะแห่งการกระทาที่เป็ นบาป ||36
โดยวิธีนนความชั
ั้
ว่ นันของพระราชา
้
(เวนะ) นันก็
้ ได้ แพร่กระจายออกมา
จากนันเผ่
้ าพันธุ์ของนิษาทเหล่านันที
้ ่เกิดมาแล้ วก็เป็ นผู้ทาลายความชัว่ ของเวนะ ||37
ต่อมาพราหมณ์เหล่านันก็
้ ได้ ลบู มือขวาของพระราชา (เวนะ) นันนั
้ น่ เทียว ||38
และเมื่อมือขวา (ของพระราชาเวนะ) ถูกลูบอยู่ บุตรของเวนะชื่อว่าปฤถุ
ผู้มีพลานุภาพมากมายส่องแสงสว่างยิ่ง โชติช่วงชัชวาลเหมือนไฟ
ด้ วยร่างกายของตัวเอง ||39
จากนันธนู
้ ชื่อว่าอาชควะก็ได้ ตกมาจากท้ องฟ้าเป็ นลาดับแรก
และศรทิพย์กบั เกราะก็ตกลงมาจากท้ องฟ้า ||40
ก็เมื่อปฤถุนนถื
ั ้ อกาเนิดขึ ้นมาแล้ ว สิ่งมีชีวิตทังหมดต่
้
างก็ร่าเริงบันเทิงใจ ||41
เพราะสัตบุรุษถือกาเนิดมาแล้ วนัน่ เอง เวนะก็ได้ ไปเกิดบนสวรรค์ (ตริ ทิวะ)
บุตรผู้มีอาตมันที่ยิ่งใหญ่ได้ ปกป้องพระราชาเวนะนันจากนรกที
้
่ชื่อว่าปุท ||42
มหาสมุทรและแม่น ้าจากทุกสถานที่ก็พดั พาเอาน ้าและอัญมณีทงหมดไหลบ่
ั้
ามา
สูส่ ถานที่นนเพื
ั ้ ่อใช้ ในพิธีราชาภิเษก ||43
ในเวลานันพระปิ
้
ตามหะ พระผู้เป็ นเจ้ า (พระพรหมา) พร้ อมด้ วยหมูเ่ ทพ
และเผ่าพันธุ์องั คิรส รวมทังสิ
้ ่งมีชีวิตที่เคลื่อนไม่ได้ และที่เคลื่อนที่ได้ ทงหมด
ั้
ก็ได้ มารวมตัวกันแล้ วก็อภิเษกไวนยะ (บุตรแห่งเวนะหรื อปฤถุ) ให้ เป็ น
พระราชา ||44
และครัน้ ได้ เห็นจักร (ของพระวิษณุ) ที่มือข้ างขวาของไวนยะ (ปฤถุ) นัน้
พระปิ ตามหะก็ทราบทันทีว่าปฤถุเป็ นภาคหนึง่ ของพระวิษณุ
จึงมีความร่าเริงยินดีอย่างยิ่ง ||45
มนุษย์ทกุ คนผู้จะได้ เป็ นพระเจ้ าจักรพรรดิจะมีจกั รของพระวิษณุปรากฏ
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เป็ นเครื่ องหมายอยูท่ ี่มือ ปฤถุ บุตรแห่งเวนะมีพลานุภาพมาก มีเดชมาก
เป็ นผู้ที่มีอานุภาพแม้ แต่สรวงสวรรค์ก็ต้านทานไม่ได้ นนได้
ั ้ รับการอภิเษก
ด้ วยราไชศวรรย์สมบัตอิ นั ยิ่งใหญ่ตามพิธีกรรมโดยคณะท่านผู้ร้ ูธรรมเนียม ||46-47
ประชาชนเคยถูกบิดาของปฤถุนนกดขี
ั ้ ่ แต่ปฤถุนนกลั
ั ้ บทาให้ ประชาชน
มีความเบิกบานยินดี เพราะการทาให้ ประชาชนมีความเบิกบานยินดีนนั ้
พระนามของปฤถุนนจึ
ั ้ งปรากฏว่า ราชา ||48
และเมื่อพระราชาปฤถุนนเสด็
ั ้ จยาตราในมหาสมุทร น ้าก็แข็งตัว
ภูเขาก็แยกให้ ช่องทาง และธงก็ไม่หกั โค่นลง ||49
แผ่นดินให้ ผลผลิตโดยไม่ต้องเพาะปลูก เพียงแค่คดิ อาหารก็สาเร็จได้
สัตว์จาพวกโคก็เป็ นจาพวกโคสารพัดนึก ในทุกๆ ช่อดอกไม้ ก็จะมีน ้าผึ ้งอยู่ ||50
พอเมื่อราชาปฤถุนนเกิ
ั ้ ดขึ ้นมาแล้ วนัน่ เอง เมื่อการบูชาบวงสรวงที่ทาให้ บรรพบุรุษ
มีความเหมาะสม สูตะผู้มีปัญญามากก็ได้ ถือกาเนิดในคราวคันน
้ ้าโสม
ในวันเสาตยะ (วันบูชาบวงสรวงโสมเทพ) ||51
และในการบูชาบวงสรวงครัง้ ยิ่งใหญ่นนนั
ั ้ น่ เอง มาคธะผู้มีปัญญามาก
ก็ได้ ถือกาเนิดขึ ้นมา ในเวลานันเหล่
้ าท่านพระมุนีผ้ ปู ระเสริฐ
ได้ กล่าวกับสูตะและมาคธะทัง้ 2 คนนันว่
้ า ||52
ขอท่านทัง้ 2 โปรดสดุดีราชาปฤถุบตุ รแห่งเวนะผู้มีพลานุภาพมากมายนี ้
การกระทานี ้เหมาะสมสาหรับท่านทัง้ 2 และเป็ นเรื่ องเหมาะสมอย่างยิ่ง
สาหรับการสดุดี (พระราชา) ||53
จากนันเขาทั
้
ง้ 2 นันก็
้ ประนมมือกล่าวกับพระฤษี ทงหมดเลยว่
ั้
า
กิจของราชาที่เกิดในวันนี ้นันยั
้ งไม่มีใครรับรู้ ||54
คุณทังหลายของพระองค์
้
ก็ยงั ไม่มีใครรับรู้ และยศของพระองค์ก็ยงั ไม่ขจรขจายไป
และขอท่านทังหลายได้
้
โปรดบอกการสรรเสริญราชานันที
้ ่พวกเราจะต้ องทา
ว่าต้ องอาศัยอะไร (ต้ องทาอย่างไร) ||55
พระฤษีทงหลายกล่
ั้
าวว่า
ขอพวกท่านจงสดุดีพระราชานี ้ถึงหน้ าที่ที่พระจักรพรรดิผ้ มู ีพลานุภาพมาก
จะต้ องทาและคุณทังหลายที
้
่พระจักรพรรดิผ้ มู ีพลานุภาพมากจะต้ องมี ||56
ท่านพระฤษี ปราศระผู้ประเสริฐกล่าวว่า
หลังจากที่ทรงสดับคาพูดนันแล้
้ วทันใดนันพระราชานั
้
นก็
้ ถึงความพอพระทัย
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อย่างยิ่ง บุคคล (ในโลกนี ้) ย่อมได้ รับการยกย่องสรรเสริ ญเพราะคุณความดีทงหลาย
ั้
เพราะฉะนันคุ
้ ณทังหลายของข้
้
าพเจ้ าจึงเป็ นคุณที่เหมาะสมแล้ ว ||57
เพราะฉะนันในวั
้ นนี ้เขาทัง้ 2 (โอรส) คนนี ้จะทาการพิจารณาคุณด้ วยบทสรรเสริญใด
เราก็จะตังใจท
้ าตามบทสรรเสริญนันให้
้ ได้ ||58
พระราชาทรงมีมติอย่างนี ้ว่า ในตอนนี ้เขาทัง้ 2 นี ้จะกล่าวถึงสิ่งใดก็ตาม
ที่ต้องละเว้ น เราก็จะละเว้ นสิ่งนัน้ ||59
ในขณะนัน้ สูตรและมคธ ทัง้ 2 คนนัน้ ผู้มีน ้าเสียงไพเราะอ่อนหวานก็ได้ กระทาการ
สรรเสริญปฤถุบตุ รของเวนะ ผู้เป็ นนักปราชญ์ ด้ วยหน้ าที่อนั จะมาถึงในอนาคต||60
ผู้ที่เป็ นพระราชานี ้จะต้ องเป็ นผู้รับสัง่ แต่คาสัตย์ บริจาคทานสม่าเสมอ
เป็ นผู้ซื่อสัตย์ เป็ นผู้ระอายต่อบาป เป็ นผู้มีเมตตา เป็ นผู้อดทน เป็ นผู้กล้ าหาญ
เป็ นผู้ปราบปรามคนชัว่ ||61
อนึง่ พระราชาจะต้ องเป็ นผู้ร้ ูหลักธรรม เป็ นผู้กตัญญู เป็ นผู้มีความกรุณา
เป็ นผู้รับสัง่ ไพเราะอ่อนหวาน เป็ นผู้นบั ถือผู้ที่ควรนับถือ เป็ นผู้บชู าบวงสรวง
(เทพเจ้ า) เป็ นผู้เคารพพราหมณ์ (และ) เป็ นผู้ยกย่องสนับสนุนคนดี ||62
และในขณะพิจารณาตัดสินคดีความ ผู้ที่เป็ นพระราชาจะต้ องเป็ นผู้ยตุ ธิ รรม
ทังในศั
้ ตรูและมิตร ||63
ในเวลานันพระองค์
้
(พระเจ้ าปฤถุ) ทรงกระทาคุณทังหลายที
้
่สตู ะและมาคธะ
ได้ กราบทูลดังนันไว้
้ ในพระทัยแล้ ว และพระองค์ก็ทรงกระทาตามหน้ าที่
เช่นนัน้ (ตามคุณธรรมดังที่กล่าวมานัน)
้ ||64
และต่อมาพระราชาก็ทรงปกครองแผ่นดินนี ้และก็ทรงบูชาบวงสรวง
ด้ วยการบูชาบวงสรวงที่ยิ่งใหญ่มากมายซึง่ เป็ นให้ ให้ อิสรภาพ ||65
เมื่อพืชพันธุ์มากมายเสียหายในคราวที่ไม่มีพระราชานัน้
ประชาชนผู้หิวกระหายจึงพากันไปเข้ าเฝ้าพระราชาพระองค์นนั ้
ประชาชนเหล่านันถวายความเคารพแล้
้
วหลังจากถูกถามถึงสาเหตุการมา
ในที่นนจึ
ั ้ งกราบทูลพระราชานัน้ ||66
ประชาชนกราบทูลว่า
ข้ าแต่พระราชาผู้ประเสริฐที่สดุ ในช่วงที่ไม่มีพระราชา พืชพันธุ์ทงหมด
ั้
ที่มีอยูใ่ นโลก ถูกทาให้ เสียหายแล้ ว ข้ าแต่พระราชา เมื่อเป็ นดังนันประชาชน
้
ทังหมดก็
้
ถึงความอดยาก ||67
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พระองค์ทรงได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นพระราชาผู้ประทานความเป็ นอยู่
แก่พวกข้ าพระองค์จากพระประชาบดีได้ โปรดพระราชทาน
พืชพันธุ์ที่ใช้ ประทังชีวิตแก่พวกข้ าพระองค์ผ้ เู ป็ นประชาชนที่หิวกระหายด้ วยเถิด||68
ท่านพระฤษี ปราศระผู้ประเสริฐได้ กล่าวว่า
และในขณะนันพระราชากริ
้
ว้ แล้ วจึงทรงถือธนูทิพย์ชื่อว่าอาชควะและศรทิพย์
แล้ วพระองค์ก็เสด็จไปทัว่ แผ่นดิน ||69
และในขณะนันพระแม่
้
ธรณี (วสุนธรา) ก็ได้ กลายเป็ นแม่โครี บหนีไป
เพราะความกลัวพระแม่ธรณีนนจึ
ั ้ งเดินทางไปยังโลกทังหลายมี
้
พรหมโลกเป็ นต้ น ||70
พระแม่ธรณี (แม่โค) นันผู
้ ้ ทรงไว้ ซงึ่ สรรพสิ่งได้ เดินทางไปถึงสถานที่ใดๆ
ในเวลานัน้ พระแม่ธรณี (แม่โค) นันก็
้ เห็นแต่บตุ รแห่งเวนะ (พระราชา) ผู้ถืออาวุธ
ในสถานที่นนั ้ ๆ เหมือนเดิม ||71
ทันใดนันพระแม่
้
ธรณีสนั่ กลัวมุง่ หาที่กาบังศรนันจึ
้ งได้ กล่าวกับพระราชาปฤถุ
ผู้ทรงฤทธานุภาพนัน้ ||72
พระแม่ธรณีกล่าวว่า
ดูกรพระราชา พระองค์ไม่ทรงทราบบาปหนักเพราะการฆ่าสตรี หรื อ
ดูกรพระราชา เนื่องจากพระองค์ทาความพยายามเพื่อคิดที่จะฆ่าเรา ||73
พระราชาปฤถุรับสัง่ ว่า
ดูกรนางผู้มกั ทาชัว่ เมื่อสิ่งหนึง่ สิ่งใดถูกฆ่าแล้ ว ความเกษมย่อมมี
แก่สิ่งมีชีวิตหมูม่ าก ผู้ที่ฆา่ สิ่งนันจะชื
้ ่อว่าผู้ให้ บญ
ุ ||74
พระแม่ธรณีกล่าวว่า
ดูกรพระราชาผู้ประเสริฐที่สดุ ถ้ าพระองค์จะฆ่าข้ าพเจ้ าเพื่ออุปการะประชาชน
แล้ วละก็ ใครจะเป็ นผู้ให้ ที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนของพระองค์เล่า ||75
พระราชาปฤถุรับสัง่ ว่า
ดูกรพระแม่ธรณี ข้ าพเจ้ าจะใช้ ศรทังหลายฆ่
้
าท่านผู้ไม่อยูใ่ นการควบคุมของข้ าพเจ้ า
และจะให้ ที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนเหล่านี ้ด้ วยกาลังความเพียรของตัวเราเอง ||76
ท่านพระฤษี ปราศระกล่าวต่อไปว่า
ทันใดนันพระแม่
้
ธรณีมีร่างกายสัน่ สะท้ านมีความหวาดกลัวมาก
จึงนอบน้ อมพระราชาปฤถุนนแล้
ั ้ วก็กล่าวต่อไป ||77
พระแม่ธรณีกล่าวว่า
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สรรพสัตว์ผ้ รู ิเริ่มด้ วยอุบายวิธีที่เหมาะสมแล้ วมีความเพียรพยายาม
ย่อมประสบความสาเร็จได้
เพราะฉะนันข้
้ าพเจ้ าจะบอกอุบายวิธีที่เหมาะสมแก่พระองค์
พระองค์จงกระทา (ตาม) อุบายวิธีที่เหมาะสมนันเถิ
้ ด ถ้ าพระองค์มีพระประสงค์ ||78
พืชพันธุ์มากมายทังหมดที
้
่ถกู ทาลายแล้ วโดยข้ าพเจ้ า ถ้ าท่านปรารถนา ข้ าพเจ้ าจะ
ประทานโอสถเหล่านันให้
้ เกลายเป็ นน ้านม ||79
ดูกรท่านผู้ประเสริฐในบรรดาผู้สนับสนุนธรรม เพราะฉะนันเพื
้ ่อประโยชน์ของ
ประชาชน ขอท่านจงให้ ลกู วัวนันซึ
้ ง่ น ้านมนี ้จะเป็ นน ้านมอันศักดิส์ ิทธิ์||80
ดูกรท่านผู้ประเสริฐ น ้านมมีอยูร่ อบๆ ฉันใด ท่านก็จงทาทุกๆที่ให้ เสมอกันฉันนัน้
ข้ าพเจ้ าจะทาเมล็ดพืชให้ เป็ นพืชคือน ้านมทุกๆ ที่ ||81
ท่านปราศระผู้ประเสริฐกล่าวว่า
ในเวลาต่อมา บุตรแห่งเวนะ (ปฤถุ) ปรารถนาที่จะทาลายภูเขาด้ วยธนูทงแสนดอก
ั้
ทันใดนันภู
้ เขาก็ราบเรี ยบด้ วยธนูนนั่ เอง ||82
เพราะว่าก่อนการสร้ างโลก พื ้นดินนันขรุ
้ ขระไม่เสมอกัน ในอดีตการแยกกันของเมือง
และหมูบ่ ้ านไม่มีแล้ ว (ไม่มีเขตแดน) ||83
ดูกรท่านไมเตรยะ ไม่มีพืชพันธุ์ ไม่มีคอกวัว ไม่มีกสิกรรม ไม่มีเส้ นทางค้ าขาย
ทุกๆสิ่งก็เกิดขึ ้นจากบุตรของเวนะ (ปฤถุ) ||84
ดูกรท่านพราหมณ์ผ้ ปู ระเสริ ฐ ความราบเรี ยบของแผ่นดินนี ้มีทกุ ๆที่ พระราชาก็สร้ าง
ที่อยู่อาศัยให้ ประชาชนทังหมด
้
ณ สถานที่นนั ้ ||85
ในขณะนัน้ (ก่อนหน้ านี ้) อาหาร รากผลไม้ ได้ มีแล้ วแก่ประชาชนทังหลาย
้
เมื่อ
พืชพันธุ์ทงหลายถู
ั้
กทาลายแล้ ว อาหารนันก็
้ หาลาบากอย่างยิ่ง ||86
พระปฤถุ ผู้เป็ นที่พงึ่ ของแผ่นดิน ก็เปลี่ยนร่างเป็ นลูกวัว เป็ นพระมนุ เป็ นพระสวยมภู
เป็ นกษัตริย์ และรี ดน ้านมให้ กบั แผ่นดินด้ วยมือทัง้ 2 ของตนเอง ทาให้ น ้านมทังหมด
้
กลายเป็ นพืชพันธุ์ทงหมด
ั้
เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนทังหลาย
้
||87
ดูกรพ่อเอ๋ย ประชาชนทังหลายด
้
ารงชีวิตอยูไ่ ด้ สืบมาด้ วยอาหาร แม้ กระทังบั
้ ดนี ้||88
เพราะพระปฤถุพระองค์นนเป็
ั ้ นผู้ประทานชีวิตจึงได้ เป็ นบิดาของแผ่นดิน ดังนัน้
แผ่นดินทังหมดจึ
้
งได้ รับสมญาว่า “ปฤถิวี” (ลูกสาวของปฤถุ) ||89
ดูกรท่านมุนี และต่อมาพวกเทพ มุนี แทตย์ รากษส ภูเขา คนธรรพ์ งู ยักษ์ ปิ ตฤ
และต้ นไม้ จงึ ได้ ถือภาชนะของตนเองมารี ดน ้านมตามที่ตนต้ องการ
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และความพิเศษแห่งลูกโคและคนรี ดน ้านมก็ได้ เป็ นแหล่งกาเนิดของพวกเขา ||90 - 91
และหลังจากนันแผ่
้ นดิน แม่ ผู้ดแู ล ผู้อ้ มุ ชูและผู้เลี ้ยงสรรพสิ่งจึงได้ เกิด
จากฝ่ าพระบาทของพระวิษณุ ||92
ด้ วยประฉะนี ้ปฤถุบตุ รแห่งเวนะจึงได้ เป็ นผู้ทรงนาอาจมากที่สดุ
ได้ เป็ นพระราชาเจ้ าแผ่นดินพระองค์แรกเพราะทาให้ ประชาชนมีความสุขได้ ||93
คนที่กล่าวสรรเสริญการเกิดของปฤถุบตุ รแห่งเวนะนี ้
กรรมชัว่ อะไรก็ตามที่จะให้ ผลได้ ยอ่ มไม่เกิดแก่เขา ||94
และเมื่อคนทังหลายได้
้
สดับการเกิดและอานาจอันสูงส่งนี ้ของปฤถุ
การเกิดและอานาจของปฤถุก็จะทาการระงับฝั นร้ ายของคนทังหลายได้
้
เสมอ ||95
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อัธยายะที่ 14
ท่านพระฤษี ปราศระ กล่าวว่า
ฝ่ ายโอรสทัง้ 2 พระองค์ผ้ รู ้ ูธรรมนามว่าอันตรธานะและวาทิก็ได้ ประสูติ
จากปฤถุ (และ) ศิขณ
ั ฑินีก็ได้ ให้ กาเนิดโอรสนามว่าหวิรธานะจากอันตรธาน ||1
เจ้ าหญิงธิษณาธิดาแห่งอัคนิเทพก็ได้ ให้ กาเนิดโอรส 6 พระองค์จากหวิรธานะ
คือ ปราจีนพรหิษะ ศุกระ คยะ กฤษณะ วฤชะและอชินะ ||2
ดูกรท่านผู้มีโชคมาก ปราจีนพรหิ ได้ เป็ นพระประชาบดีผ้ เู ป็ นเจ้ าผู้ยิ่งใหญ่
ซึง่ เป็ นเหตุให้ มีประชาชนเพิ่มขึ ้นอีกมากมาย
ภายหลังจากที่หวิรธานะสิ ้นพระชนม์ ||3
ดูกรท่านมุนี (เนื่องจาก) หญ้ ากุศะทังหลายที
้
่มียอดหันไปทางทิศปราจีน
ขึ ้นแพร่หลายบนแผ่นดินของท่าน (ฉะนัน)
้ ท่านจึงได้ รับการขนานนามว่า
ปราจีนพรหิซงึ่ เป็ นผู้มีอานาจยิ่งใหญ่ในแผ่นดิน ||4
ดูกรท่านผู้มีปัญญามาก หลังจากการบาเพ็ญตบะอันยิ่งใหญ่ พระราชา
ก็ได้ อภิเษกสมรสกับธิดาของพระสมุทรนามว่าสวรณา ||5
นางสวรณาธิดาแห่งพระสมุทรได้ ให้ กาเนิดโอรส 10 พระองค์จากปราจีนพรหิส
ทุกพระองค์มีพระนามว่าปราเจตสะ ซึง่ เป็ นผู้มีความรู้แตกฉานในธนุรเวท ||6
พระโอรสเหล่านันประพฤติ
้
ธรรมร่วมกันได้ นอนอยูใ่ นมหาสมุทร
บาเพ็ญตบะอย่างยิ่งใหญ่ตลอดระยะเวลา 10,000 ปี ||7
ท่านพระฤษีไมเตรยะผู้ประเสริฐ กล่าวว่า

670

ข้ าแต่พระมหามุนี พระโอรสปราเจตัสเหล่านันผู
้ ้ มีอาตมันยิ่งใหญ่
ได้ บาเพ็ญตบะอยูใ่ นท้ องทะเลเพื่ออะไร ท่านสมควรเพื่อที่จะบอกเรื่ องนี ้
(แก่ข้าพเจ้ า) ||8
ท่านพระฤษี ปราศระผู้ประเสริฐ กล่าวว่า
พระบิดาผู้มีอาตมันยิ่งใหญ่ผ้ ไู ด้ รับการแต่งตังเป็
้ นพระประชาปติ
ได้ ตรัสบอกพวกเจ้ าชายประเจตสะ (ถึงการเพิ่มจานวนประชากร)
เพื่อประโยชน์แก่ประชาชน ||9
พระเจ้ าปราจีนพรหิส ตรัสว่า
ลูกทังหลาย
้
พ่อได้ รับบัญชาจากพระพรหมาผู้ทรงเป็ นเทพของเทพว่า
“เธอจะต้ องเพิ่มจานวนประชากร” ดังนันพ่
้ อจึงตอบรับทันทีวา่ “ตกลงตามนัน”
้ ||10
ลูกทังหลาย
้
เพื่อความปี ติของพ่อ เธอทังหลายผู
้
้ เฉลียวฉลาดจงทาการเพิ่มพูน
จานวนประชากร เธอทังหลายจะต้
้
องเคารพ
พระบัญชาที่เหมาะสมของพระประชาบดี ||11
ท่านพระฤษี ปราศระผู้ประเสริฐ กล่าวว่า
ดูกรท่านมุนี หลังจากได้ สดับพระดารัสของพระบิดานันแล้
้ ว ทันใดนัน้
พระราชโอรสเหล่านันกราบทู
้
ลว่า รับด้ วยเกล้ า พระพุทธเจ้ าค่ะ แล้ วก็ทลู ถาม
พระบิดานันซ
้ ้าอีก||12
พวกเจ้ าชายประเจตสะ กราบทูลว่า
ข้ าแต่พระราชบิดา พวกข้ าพระองค์จะพึงสามารถในการเพิ่มจานวนประชากรได้
ด้ วยวิธีใด พระองค์ สมควรเพื่อที่จะตรัสบอกวิธีนนทั
ั ้ งหมดแก่
้
พวกข้ าพระองค์ ||13
พระราชบิดา ตรัสว่า
มนุษย์เมื่อได้ บชู าสักการะพระวิษณุ ผู้ประทานพรแล้ วย่อมได้ รับการประสบกับ
สิ่งที่ปรารถนาอย่างไม่ต้องสงสัย โดยวิธีอื่นหาได้ ไม่ เราจะบอกวิธีอื่น
แก่เธอทังหลายได้
้
อย่างไรเล่า ||14
ถ้ าพวกเธอปรารถนาที่จะได้ รับความสาเร็จ เพราะฉะนันเพื
้ ่อที่จะเพิ่ม
จานวนประชากร พวกเธอจงทาการบูชาสักการะพระโควินทะผู้เป็ นพระหริ
ผู้เป็ นเจ้ าของสรรพสิ่ง ||15
ผู้ใดก็ตามปรารถนาธรรม อรรถ กามและโมกษะ
เขาจะต้ องบูชาสักการะพระผู้เป็ นเจ้ าผู้เป็ นปุรุโษตตมะซึ่งหาจุดเริ่มต้ นไม่ได้
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ตลอดเวลา ||16
เมื่อได้ บชู าสักการะพระวิษณุแล้ ว พระประชาบดีจงึ ทาการสร้ างโลกได้ สาเร็จ
ในตอนต้ น (ฉะนัน)
้ เมื่อได้ บชู าสักการะพระวิษณุผ้ เู ป็ นอยูช่ วั่ นิรันดร์ แล้ ว
การเพิ่มจานวนประชากรของพวกเธอก็จะสาเร็จได้ เช่นกัน ||17
ท่านพระฤษี ปราศระ กล่าวว่า
พระโอรสกลุม่ ประเจตัสทัง้ 10 พระองค์นนเมื
ั ้ ่อพระบิดารับสัง่ ดังกล่าวมา
อย่างนี ้แล้ ว จึงทรงดาดิง่ ลงไปในน ้าทะเลแล้ วก็ตงใจบ
ั ้ าเพ็ญตบะ ||18
ดูกรท่านพระมุนีผ้ ปู ระเสริฐ พระโอรสประเจตัสเหล่านันมี
้ พระทัยแน่วแน่
ในพระนารายณ์ผ้ เู ป็ นเจ้ าของโลกผู้ทรงเป็ นที่พงึ่ ของสรรพสัตว์
ดารงพระชนม์อยูใ่ นน ้าทะเลนันนั
้ น่ เองตลอดระยะเวลา 10,000 ปี
(ทุกพระองค์) มีพระทัยแน่วแน่เป็ นหนึง่ เดียวสดุดีพระหริผ้ เู ป็ นเจ้ า
ผู้ซงึ่ เมื่อได้ รับการสดุดีแล้ ว ก็จะทรงประทานกามอันน่าปรารถนา
แก่ผ้ สู ดุดี ||19-20
ท่านพระฤษีไมเตรยะผู้ประเสริฐ กล่าวว่า
ข้ าแต่พระมุนีผ้ ปู ระเสริฐ พระโอรสประเจตัสทังหลายทรงด
้
ารงพระชนม์อยู่
ในน ้าทะเลได้ ทาการสดุดีพระวิษณุแล้ ว ท่านควรที่จะกล่าวถึงบุญอันยิ่งใหญ่นนั ้
แก่ข้าพเจ้ า ||21
ท่านพระฤษี ปราศระผู้ประเสริฐ กล่าวว่า
ดูกรท่านไมเตรยะ พระโอรสประเจตัสทังหลาย
้
ผู้เป็ นส่วนหนึง่ ของพระวิษณุนนั ้
ทรงดารงพระชนม์อยู่ในน ้าทะเลได้ สดุดีพระโควินทะตังแต่
้ ก่อน ท่านจงฟั ง
(เรื่ องราวนันเถิ
้ ด) ||22
พระโอรสประเจตัสทังหลาย
้
รับสัง่ ว่า
พวกเราได้ นอบน้ อมพระองค์ ผู้ทรงเป็ นแก่นแท้ ชวั่ นิรันดร์ ของถ้ อยคาทังหมด
้
ผู้ทรงเป็ นเบื ้องต้ นและที่สดุ ของโลกทังหมด
้
(และ) เป็ นพระเป็ นเจ้ าสูงสุดนัน้ ||23
พระองค์ทรงเป็ นแสงสว่างแรก หาผู้เปรี ยบเทียบมิได้ ไม่สามารถแบ่งแยกได้
เป็ นผู้ไม่มีที่สิ ้นสุด เป็ นผู้ไม่มีขอบเขตจากัด
ทรงเป็ นแหล่งกาเนิดของสรรพสิ่ง ทังที
้ ่เคลื่อนที่ได้ และเคลื่อนที่ไม่ได้ ||24
ขอความนอบน้ อมจงมีแด่พระองค์ ผู้ทรงเป็ นหนึง่ เดียวกับเวลา ผู้เป็ นเจ้ าสูงสุด
ผู้ไม่มีพระรูป ผู้มีรูปแรกคือเวลากลางวัน เวลาสนธยาและเวลากลางคืน ||25
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ขอความนอบน้ อมจงมี แด่พระองค์มีเป็ นหนึง่ เดียวกับพระจันทร์
ผู้เป็ นชีวะของสรรพสิ่ง พระองค์ทรงเป็ นน ้าอมฤตที่พวกเทพและพวกปิ ตฤ
ดื่มทุกๆ วัน||26
ขอความนอบน้ อมจงมีแด่พระองค์ผ้ ทู รงเป็ นหนึง่ เดียวกับพระอาทิตย์
ผู้มีพระรัศมีแรงกล้ าทรงกาจัดความมืดด้ วยแสงสว่างส่องท้ องฟ้า
ให้ สว่างไสว พระองค์ทรงเป็ นแหล่งกาเนิดของฤดูร้อน ฤดูหนาวและฤดูฝน||27
ขอนอบน้ อมต่อพระองค์ผ้ เู ป็ นหนึง่ เดียวกับแผ่นดิน ผู้มีความหนักแน่น
ผู้ค ้าจุ้นโลกนี ้ทังหมด
้
ผู้เป็ นที่อาศัยของอินทรี ย์มีเสียงเป็ นต้ น
ผู้แผ่ครอบคลุมไปทัว่ ||28
ข้ าพเจ้ าขอนอบน้ อมต่อพระหริผ้ เู ป็ นแหล่งกาเนิดของสัตว์โลกผู้เป็ นเมล็ดพันธุ์พืช
ของวิญญาณทังหมดและผู
้
้ มีรูปคือน ้า ||29
ผู้ใดเป็ นปากของเทพทังหมด
้
เป็ นไฟและเป็ นวิญญาณของบรรพบุรุษ ข้ าพเจ้ า
ขอนอบน้ อมต่อพระวิษณุพระองค์นนั ้ ผู้เป็ นอาตมันคือปาวกะ (ไฟ) ||30
ผู้ใดสถิตอยู่ในส่วนทัง้ 5 ในร่างกาย เป็ นแหล่งกาเนิดของอากาศทาความปรารถนา
อยูเ่ สมอ ขอนอบน้ อมต่อพระองค์ผ้ เู ป็ นอาตมันคือวายุ (ลม) ||31
ผู้ใดไม่มีรูปร่างและมีความบริสทุ ธิ์อย่างยิ่งให้ อากาศแก่สตั ว์ทงหลายทั
ั้
งหมด
้
ขอนอบน้ อมต่อพระองค์ผ้ มู ีอาตมันคือโวยมะ (อากาศ) ||32
ผู้ใดมีสถานะอันสูงสุดของอินทรี ย์ทงหมด
ั้
ขอนอบน้ อมต่อพระกฤษณะผู้สร้ าง
ผู้มีอินทรี ย์คือเสียงเป็ นต้ นเป็ นรูป ||33
ขอนอบน้ อมต่อพระหริเมธศะผู้เป็ นแหล่งกาเนิดของความรู้ ผู้เป็ นอารมณ์ของ
อินทรี ย์ทงหลาย
ั้
พระองค์เป็ นอาตมันที่เสื่อมสลายและไม่เสื่อมสลาย ||34
ขอนอบน้ อมต่อพระองค์ผ้ เู ป็ นจิตวิญญาณผู้เป็ นจิตวิญญาณแห่งจักรวาล
ผู้ประทานประโยชน์ทงหลายที
ั้
่ได้ รับแล้ วด้ วยอินทรี ย์ทงหลายในอาตมั
ั้
น||35
โลกทังหมดมี
้
ในจักรวาลใด และโลกดารงอยูใ่ นจักรวาลใดและโลกถูกทาลาย
ขอนอบน้ อมต่อพระองค์ผ้ เู ป็ นประกฤติที่ประเสริฐ ||36
อันที่จริ งแล้ วผู้ใดมีความบริสทุ ธิ์ไร้ คณ
ุ สมบัติทงหลายด้
ั้
วยความผิดพลาด
ข้ าพเจ้ าขอนอบน้ อมต่อพระองค์ผ้ เู ป็ นปุรุโษตตมะผู้มีรูปคืออาตมัน ||37
ขอนอบน้ อมพระองค์ผ้ เู ป็ นพรหมสูงสุดเป็ นสถานะสูงสุดของพระวิษณุ
ผู้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่เกิด มีความบริสทุ ธิ์ ไม่มีรูป (นิรคุณ) ปราศจากกิเลส||38
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ผู้ไม่สงู ไม่เตี ้ย ไม่อ้วน ไม่ดา ไม่แดง ไม่มีความเสน่หา ไม่มีฉายา (เงา)
ไม่บอบบาง ไม่สามารถครอบครองได้ ไม่มีร่างกาย ||39
ผู้ไม่ใช่อากาศ ผู้ไม่สามารถสัมผัสได้ ผู้ปราศจากกลิ่น ผู้ปราศจากรส
ผู้ไม่มีจกั ษุ ผู้ไม่มีโสต ผู้ไม่เคลื่อนที่ ผู้ไม่มีคาพูด ไม่มีลมหายใจ และไม่มีมนัส ||40
ผู้ไม่มีนามและไม่มีโคตร ผู้ไม่มีสขุ ไม่มีแสงสว่าง ผู้ไม่มีเหตุ
ไม่มีความกลัว ปราศจากความลังเลสงสัย ผู้ตื่นอยูเ่ สมอ ผู้ไม่แก่ ผู้ไม่ตาย ||41
ผู้ไม่มีกิเลสตัณหา ผู้ไม่มีเสียง ผู้ไม่ตาย ผู้ไม่มีคติ ผู้ไม่มีสิ่งใดปกคลุม
ซึง่ เป็ นที่ตงอั
ั ้ นสูงสุดของพระวิษณุผ้ ไู ม่มีเบื ้องต้ นและที่สดุ ||42
ขอนอบน้ อมแด่ธรรมชาติของพระวิษณุผ้ เู ป็ นเจ้ าสูงสุด ผู้เปี่ ยมไปด้ วยคุณ
ผู้อยูใ่ นสรรพสิ่ง ผู้ไม่มีที่อาศัย ผู้ที่ลิ ้นไม่สามารถอธิบายได้ และตาก็ไม่สามารถ
ที่จะเห็นได้ ||43
ท่านพระฤษี ปราศระ กล่าวว่า
พวกเจ้ าชายประเจตสะตังใจสดุ
้
ดีพระวิษณุอย่างนี ้แล้ วก็บาเพ็ญตบะอยูใ่ นมหาสมุทร
เป็ นระยะเวลา 10,000 ปี ||44
ทันใดนันพระหริ
้
ผ้ เู ป็ นเจ้ าผู้มีพระฉวีดงั กลีบนิลบุ ลที่เบ่งบานก็ได้ ปรากฏพระองค์
ต่อหน้ าเจ้ าชายประเจตัสเหล่านันในท่
้ ามกลางทะเล ||45
พวกเจ้ าชายประเจตัสทรงเห็นพระหริผ้ เู ป็ นเจ้ านัน้ (พระวิษณุ) ผู้ทรงสุบรรณ
ก็พากันนอบน้ อมพระองค์ด้วยพระเศียรที่น้อมลงด้ วยความจงรักภักดี ||46
จากนันพระวิ
้
ษณุผ้ เู ป็ นเจ้ าก็รับสัง่ กับเจ้ าชายเหล่านันว่
้ า “พวกท่านจงเลือก
พรที่พวกท่านปรารถนาเถิด” เราผู้มีความรู้สึกเลื่อมใสผู้ประทานพรแก่พวกท่าน
ได้ มาปรากฏตัว (อยู่ตรงนี ้แล้ ว) ||47
จากนันพวกเจ้
้
าชายประเจตัสจึงได้ นอบน้ อมพระวิษณุผ้ ปู ระทานพรนันแล้
้ ว
ก็กราบทูลถึงเหตุแห่งการเพิ่มจานวนประชากรตามคาสัง่ ของพระบิดา ||48
และแล้ วพระวิษณุเทพเจ้ านันก็
้ ประทานพรนันตามที
้
่เจ้ าชายเหล่านันทรงปรารถนา
้
ทันใดนันเจ้
้ าชายเหล่านันก็
้ อนั ตรธานไปแล้ วก็ออกไปจากทะเล ||49
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ก็ได้ ปกคลุมแผ่นดินที่ไม่ได้ รับการดูแลรักษา และประชาชนก็เจ็บป่ วย ||1
ลมก็ไม่พดั ท้ องก็ปกคลุมไปด้ วยต้ นไม้ ทงหลาย
ั้
และประชาชนก็ไม่สามารถ
เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ตลอดระยะเวลา 10,000 ปี ||2
เมื่อเจ้ าชายประเจตัสออกมาจากทะเลแล้ วได้ เห็นเหตุการณ์เหล่านันทุ
้ กพระองค์นนั ้
ก็พิโรธ เกิดความไม่พอพระทัยแล้ วจึงปล่อยลมและไฟออกมาจากพระโอษฐ์ ||3
ทันใดนันลมก็
้
ทาให้ ต้นไม้ เหล่านันถอนรากถอนโคนขึ
้
้นแล้ วทาให้ มนั เหี่ยวแห้ ง
ไฟอันร้ อนแรงก็เผาไหม้ ต้นไม้ เหล่านัน้ ในเวลานันต้
้ นไม้ ก็ได้ สญ
ู สิ ้นไปทังหมด
้
||4
ขณะนันพระราชาพระนามว่
้
าโสมะครัน้ ทรงเห็นว่าต้ นไม้ ถกู ทาลายสูญสิ ้นไป
เมื่อต้ นไม้ เหลืออยูเ่ พียงเล็กน้ อยจึงเสด็จเข้ าไปหาเจ้ าชายเหล่านันแล้
้ วก็รับสัง่ ว่า ||5
ดูก่อนราชาทังหลาย
้
พวกท่านจงระงับความโกรธและจงฟั งคาพูดของเรา
เราจะกระทาการประสานความสัมพันธ์ระหว่างพวกท่านกับต้ นไม้ ||6
และหญิงสาวคนนี ้ผู้เป็ นดัง่ รัตนะ ผู้เกิดจากต้ นไม้ เป็ นสตรี ที่มีรูปโฉมงดงามอย่างยิ่ง
นางเคยได้ รับการเลี ้ยงดูจากเราผู้ร้ ูเหตุการณ์ในอนาคตด้ วยแสงสว่าง ||7
นางมีชื่อว่ามาริ ษา เพราะนางถูกสร้ างขึ ้นมาตามชื่อของต้ นไม้
ขอให้ นางจงเป็ นภรรยาผู้มีโชคลาภของพวกท่าน (และ) จงเป็ นผู้เพิ่ม
วงศ์ตระกูล (ของพวกท่าน) ให้ ยงั่ ยืนสืบไป ||8
ด้ วยเดชของพวกท่านครึ่งหนึ่งและด้ วยเดชของเราครึ่งหนึ่งพระประชาปติ
นามว่าทักษะผู้เป็ นปราชญ์ ก็จะอุบตั ใิ นนางมาริษานี ้ ||9
และทักษะนันก็
้ จะมีสว่ นแห่งเดชของเรา และก็จะมีสว่ นก็เกิดจากเดช
ของพวกท่าน เขาจะมีเดชหมือนกับไฟ เพิ่มประชากรให้ มีจานวนมากขึ ้นเรื่ อยๆ ||10
ในอดีตได้ มีพระมุนีนามว่ากัณฑุ ผู้ประเสริฐสุดในบรรดาเหล่าพระมุนีผ้ รู ้ ูพระเวท
ท่านได้ บาเพ็ญตบะอย่างสูงสุดอยู่ที่ริมฝั่ งแม่น ้าโคมตีที่สวยงาม ||11
นางอัปสรผู้งดงามนามว่าปรัมโลจา ถูกจอมเทพส่งไปเพื่อก่อกวนพระมุนีนนั ้
(จากนัน)
้ นางอัปสรนันผู
้ ้ มีรอยยิ ้มหวานหยาดเยิ ้มก็ได้ ไปก่อกวนพระฤษีนนั ้ ||12
พระฤษีนนเมื
ั ้ ่อถูกก่อกวนแล้ วก็มีใจเต็มไปด้ วยความสุขสาราญแล้ ว ก็ดารงชีพอยู่
ร่วมกับนางที่หบุ ห้ วยบริเวณภูเขามันทระเกินกว่าร้ อยปี ||13
นางพูดกับฤษีนนว่
ั ้ า ดูกรท่านผู้เป็ นมหาภาค ฉันปรารถนาที่จะไปสูส่ วรรค์
ดูกรท่านพราหมณ์ ท่านผู้มีใบหน้ าอันน่าเลื่อมใส
ท่านควรที่จะให้ การยินยอมกับฉัน ||14
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ฤษีนนถู
ั ้ กเธอพูดอย่างนี ้แล้ ว ก็มีใจผูกพันอยูก่ บั นางก็พดู ว่า “ดูกรที่รัก
ขอเธอจงอยูต่ อ่ อีกสองสามวัน ||15
ต่อมานางถูกฤษีพดู เช่นนี ้แล้ ว นางผู้มีร่างกายบอบบางก็ได้ อยู่ร่วมกันกับฤษี
ผู้เป็ นมหาอาตมันใหญ่จวบจนกระทัง่ ร้ อยปี ||16
ดูกรท่านผู้ประเสริฐ ท่านจงให้ การยิมยอมฉันไปสู่สวรรค์ และฤษีก็พดู เช่นนันอี
้ ก
และได้ กล่าวอีกว่า “ขอเธอจงอยูเ่ ถิด” ||17
เมื่อร้ อยปี ผ่านพ้ นไปแล้ ว นางผู้มีใบหน้ างดงาม ผู้มีความน่ารักและรอยยิ ้มงดงาม
ก็พดู ว่า “ดูกรท่านพราหมณ์ฉนั จะไปสูส่ วรรค์” ||18
ฤษีนนถู
ั ้ กนางพูดเช่นนี ้แล้ ว ฤษีผ้ มู ีตาลุกโพลงก็ซอ่ น (ความรู้สกึ ) ไว้ ชวั่ ขณะหนึง่
แล้ วก็พดู ว่า “จงอยู่อีกสักพักหนึง่ แล้ วท่านจะไปตลอดกาล (ก็ได้ ) ||19
นางผู้มีสะโพกผึง่ ผายผู้มีใจเพลิดเพลินอยูก่ บั ฤษีนนอี
ั ้ ก นางก็อยูร่ ่วมกับฤษีนนั ้
เกือบสองร้ อยปี ||20
ฤษีถกู นางผู้บอบบางพูดแล้ วพูดอีกเพื่อจะไปสูส่ วรรค์จงึ พูดว่า “จงอยูก่ ่อนเถิด” ||21
นางผู้กลัวจากคาสาปของฤษีผ้ เู กี่ยวข้ องกับการบวงสรวง นางผู้ร้ ูถึงความเจ็บปวด
ของการพลัดพรากเพราะความรัก เมื่อถูกฤษีพดู เช่นนี ้แล้ วจึงไม่ทิ ้งเขาไป ||22
ความรักได้ มีแล้ วเกิดขึ ้นเสมอทังวั
้ นทังคื
้ นของฤษีผ้ ปู ระเสริฐ ผู้มีใจเต็มไปด้ วย
ความรัก ผู้มีความสุขกับนาง ||23
ครัง้ หนึง่ พระฤษีเร่งรี บออกไปจากอาศรม นางผู้งดงามกล่าวกับฤษีผ้ อู อกไปแล้ ว
ว่า “จะไปไหน” ||24
ฤษีนนถู
ั ้ กนางพูดอย่างนี ้จึงพูดว่า “ดูกรน้ องนาง วันเวลาใกล้ จะสิ ้นสุด
ฉันจะต้ องทาการบูชาในเวลาสนธยา มิฉะนัน้ ฉันจะต้ อง
สูญเสียหน้ าที่ ||25
จากนันนางผู
้
้ มีฟันสวยได้ หวั เราะแล้ วก็พดู กับมหาฤษีนนว่
ั ้ า “ดูกรท่านผู้ร้ ูธรรม
ทังมวล
้
ทาไมวันนี ้ วันเวลาของท่านจึงใกล้ จะสิ ้นสุดลง” ||26
“ท่านพราหมณ์ ตลอดเวลาหลายปี วันเวลาที่ใกล้ จะสิ ้นสุดลงของท่านก็ได้
ดาเนินไปแล้ ว วันเวลาที่ใกล้ จะสิ ้นสุดลงนันไม่
้ ทาความแปลกใจให้ แก่ทา่ นหรื อ?
ท่านจะบอกฉันเพื่ออะไร ||27
พระมุนีกล่าวว่า
ดูกรนางที่รัก เธอมาริมฝั่ งแม่น ้าอันงดงามนี ้ในตอนรุ่งเช้ า ฉันเห็นเธอ
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ผู้มีร่างกายบอบบาง (และก็) ได้ นาเธอเข้ าไปยังอาศรมของฉัน ||28
สนธยานี ้กาลังผ่านไป และวันเวลาก็จะถึงความสิ ้นสุดลง
การหัวเราะ (ของเธอ) มีประโยชน์อะไร เธอจงบอกความจริงนี ้แก่ฉนั ||29
นางฟ้าปรัมโลจา กล่าวว่า
ดูกรท่านพราหมณ์ ดิฉนั มาถึงแล้ วในตอนอุษาโยค (รุ่งเช้ า) นัน่ เป็ นความจริง
ไม่ใช่สิ่งโกหก ระยะเวลาหนึง่ ร้ อยปี แห่งความสุขนันของท่
้
านได้ ผา่ นไปแล้ ว ||30
โสมะ กล่าวว่า
ขณะนันพระฤษี
้
ผ้ เู ต็มไปด้ วยความหวาดวิตก จึงได้ ถามนางฟ้าผู้มีดวงตาเรี ยวยาว
ว่า “ดูกรนางผู้ขลาดกลัว เธอจงบอกฉันหน่อยว่า เวลาไหนเป็ นเวลาที่ฉนั อภิรมย์
ร่วมกับเธอ ||31
นางฟ้าปรัมโลจา กล่าวว่า
ระยะเวลา 907 ปี 6 เดือน กับอีก 3 วันของท่านได้ ผ่านพ้ นไปแล้ ว ||32
พระฤษีกล่าวว่า
ดูกรนางผู้ขลาดกลัว เธอพูดจริง หรื อว่านี่เป็ นคาล้ อเล่นของเธอ นางฟ้าผู้เลอโฉม
ฉันจาได้ วา่ วันเดียว (เท่านัน)
้ ที่ฉนั อยูร่ ่วมกับเธอในที่นี ้ ||33
นางฟ้าปรัมโลจา กล่าวว่า
ดูกรท่านพราหมณ์ ฉันจะพูดไม่จริงกับท่านนี ้ได้ อย่างไร
ในวันนี ้ท่านผู้ประพฤติตามหลักธรรมได้ ถามดิฉนั แปลกๆ ||34
โสมะ กล่าวว่า
ดูกรเจ้ าชายทังหลาย
้
พระมุนีนนเมื
ั ้ ่อได้ ยินคาพูดนันซึ
้ ง่ เป็ นคาสัตย์แล้ วดังนัน้
ท่านจึงตาหนิตนด้ วยตนเองอย่างรุนแรงว่า “เรานี่ชา่ งน่าระอายเหลือเกิน” ||35
พระมุนี กล่าวว่า
ตบะของเราพินาศแล้ ว ทรัพย์ของผู้ที่ร้ ูแจ้ งพรหมันได้ ถกู ขโมยไปแล้ ว
ความรู้แจ้ งของเราถูกทาลายแล้ ว ใครกันหนอสร้ างสตรี ขึ ้นมาเพื่อทาให้ เรา
ลุม่ หลง ||36
เราควรจะต้ องรู้ถึงพรหมันซึง่ เอาชนะคลื่นทังหก
้ ( ได้ แก่ ความหิว ความกระหาย
ความเศร้ าโศก ความโง่เขลา ความเสื่อมสลาย และความตาย) ได้ (แต่บดั นี ้) ความรู้
ของเรานี ้ถูกกามใดพรากไปแล้ ว น่าตาหนิกามนันซึ
้ ง่ มีอานาจยิ่งใหญ่จริงๆ ||37
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พรตอันเป็ นเหตุให้ ได้ รับปั ญญาจากคัมภีร์พระเวททังหมดของเราถู
้
กพรากไปแล้ ว
โดยความเกี่ยวข้ อง (กับกาม) ซึง่ เป็ นทางนาไปสู่นรกภูมิ ||38
พระฤษีผ้ รู ้ ูธรรมนันเมื
้ ่อตาหนิตวั เองด้ วยตัวดังนี ้แล้ ว จึงกล่าวถ้ อยคานี ้
กับนางฟ้าซึง่ นัง่ อยู่ใกล้ ๆ นันว่
้ า ||39
“หญิงชัว่ เธอจงไปตามยถากรรมเถิด เธอผู้กระทาให้ เรามีจิตใจหวัน่ ไหว
ด้ วยอิริยาบถที่ทาให้ เทวราชพอพระทัย นับว่าได้ กระทาสิ่งที่เธอต้ องทาเสร็จแล้ ว ||40
ฉันจะไม่ทาให้ เธอกลายเป็ นเถ้ าธุลีด้วยไฟอันแรงกล้ าคือความโกรธ
สัตบุรุษทังหลายมี
้
มิตรภาพถึง 7 ครัง้ เราได้ ใช้ ชีวิตอยูร่ ่วมกับเธอผ่านไปแล้ ว ||41
อีกอย่างหนึง่ เธอจะมีโทษได้ อย่างไร หรื อฉันจะโกรธเธอทาไม
เป็ นความผิดของฉันคนเดียวทังหมด
้
เพราะฉันควบคุมอินทรี ย์ (จิตใจตัวเอง)
ไม่ได้ ||42
เธอใช้ กองแห่งความลุม่ หลงอันยิ่งใหญ่ใดซึง่ เป็ นที่รักเป็ นที่ปรารถนาของท้ าวศักระ
มาทาให้ ตบะของเราเสื่อม ขอตาหนิ (และ) ขอแสดงความรังเกียจกองแห่ง
ความลุม่ หลงอันยิ่งใหญ่นนั ้ ||43
โสมะ กล่าวว่า
ทันทีที่พระพราหมณ์ฤษี นนกล่
ั ้ าวกับนางฟ้าผู้มีเอวงดงามดังนี ้
ทันใดนันนางฟ
้
้ านันก็
้ มีเหงื่อไหล (และ) ตัวสัน่ ||44
พระฤษีผ้ ปู ระเสริฐ กล่าวด้ วยความโกรธกับนางฟ้าผู้มีร่างกายสัน่ ระรัว
มีเหงื่อไหลออกจากร่างกายที่บอบบางอย่างต่อเนื่องว่า “ไปให้ พ้นๆ” ||45
ขณะนันนางฟ
้
้ านัน้ ถูกฤษีนนด่
ั ้ าประจานแล้ วจึงออกจากอาศรมนัน้
ขณะที่เหาะไปบนท้ องฟ้านางก็ใช้ ใบ้ ไม้ ออ่ นๆ ซับเหงื่อ ||46
นางฟ้านันเหาะผ่
้
านต้ นไม้ ต้นหนึง่ ไปสูต่ ้ นไม้ อีกต้ นหนึง่
พลางใช้ ยอดไม้ สีแดงอ่อนๆ นันเช็
้ ดร่างกายที่มีเหงื่อกาลังไหลย้ อยอยู่ ||47
ในขณะนันครรภ์
้
ได้ ถือกาเนิดในร่างกายของนางฟ้านันโดยพระฤษี
้
ครรภ์นนมี
ั ้ รูปปรากฏอยูใ่ นเหงื่อที่ออกจากรูขมุ ขนได้ ออกมาจากร่างกาย
ของนางฟ้านัน้ ||48
ต้ นไม้ ทงหลายได้
ั้
รับเอาครรภ์นนไว้
ั ้ และลมก็ได้ กระทาให้ ครรภ์นนเป็
ั ้ นหนึง่ เดียวกัน
และเราก็ได้ เลี ้ยงดูครรภ์นนจนเติ
ั้
บโตด้ วยแสงสว่าง (ของเรา) ในขณะนัน้
ครรภ์นนก็
ั ้ คอ่ ยๆ เจริ ญเติบโตตามลาดับ ||49
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(เพราะ) นางฟ้านันเกิ
้ ดจากครรภ์ที่อยูบ่ นยอดไม้ (ฉะนัน)
้ นางฟ้าผู้งดงามนัน้
จึงชื่อว่ามาริษา ต้ นไม้ ทงหลายจะมอบนางฟ
ั้
้ ามาริษานันแก่
้ พวกท่าน
พวกท่านจงระงับความโกรธนี ้เสีย ||50
นางฟ้านันเป็
้ นธิดาของฤษีกณ
ั ฑุ และนางได้ เกิดจากต้ นไม้
นางเป็ นธิดาของเรา (แสงสว่าง) เช่นเดียวกับที่เป็ นธิดาของลม
นอกจากนี ้นางก็ยงั เป็ นธิดาของนางฟ้านามว่าปรัมโลจาอีกด้ วย ||51
ท่านพระฤษี ปราศระกล่าวว่า
ดูกรท่านไมเตรยะ และท่านพระฤษีกณ
ั ฑุผ้ ปู ระเสริฐนัน้ เมื่อตบะเสื่อมลงแล้ ว
ท่านก็ไปยังดินแดนของพระวิษณุซงึ่ เรี ยกว่าปุรุโษตตมะ ||52
(โสมะได้ กล่าวว่า) ในขณะนันพระฤษี
้
กณ
ั ฑุนนมี
ั ้ ความคิดแน่วแน่เป็ นหนึง่ เดียว
ได้ ทาการบูชาพระหริ (พระวิษณุ)
ท่านมีจิตใจแน่วแน่เป็ นหนึง่ เดียวได้ ยืนชูแขนขึ ้นบาเพ็ญโยคะอย่างยิ่งยวด
พลางทาการพร่ าสวดมุง่ ถึงฝั่ งคือพรหมัน ||53
ข้ าแต่พระมุนี พวกเราปรารถนาที่จะฟั งบทสวดสรรเสริญพรหมมันอันยอดเยี่ยม
ซึง่ เทพชื่อว่าเกศวะถูกสรรเสริญแล้ ว โดยฤษีกณ
ั ฑุด้วยบทสรรเสริญ ||54
วิษณุผ้ ทู ี่เป็ นฝั่ งอันยากที่จะไปถึงได้ ผู้ยอดเยี่ยมในบรรดา ผู้ยอดเยี่ยมทังหลาย
้
ผู้มีรูปที่เป็ นปรมัตถ์ พระองค์ผ้ เู ป็ นพรหมอันยอดเยี่ยม ผู้เป็ นฝั่ งอันยอดเยี่ยม
ผู้ประเสริฐกว่าสิ่งมีชีวิตทังหลาย
้
||55
พระองค์เป็ นเหตุแห่งเหตุ พระองค์เป็ นเหตุแห่งเหตุนนอี
ั ้ ก พระองค์เป็ นเหตุแห่งเหตุ
อันยอดเยี่ยม และในผลทังหลายพระองค์
้
รักษาไว้ ซงึ่ ทังเหตุ
้ และผลในรูปของการ
กระทาและผู้กระทา ||56
พระองค์เป็ นพระพรหมาเทพเจ้ า พระองค์เป็ นพรหมของสิ่งมีชีวิตทังหมด
้
พระองค์
เป็ นพระพรหมาผู้เป็ นเจ้ าของประชาทังหลาย
้
พระองค์นี ้ไม่เสื่อมสลาย พระองค์ไม่
เปลี่ยนแปลง พระองค์เป็ นนิจนิรันดร์ พระองค์ไม่เกิด พระองค์คือพระวิษณุผ้ ไู ม่
เกี่ยวข้ องด้ วยความเสื่อมทังหมดเป็
้
นต้ น ||57
พระองค์เป็ นพระพรหมาผู้ไม่เสื่อม ไม่เกิด เป็ นนิรันดร์ และเป็ นปุรุโษตมะ โดย
ประการใด ความรักเป็ นต้ น และความโกรธของฉันขอจงถึงซึง่ ความสงบโดยเร็ วด้ วย
ประการนัน้ || 58
เขา (กัณฑุ) ในขณะที่พร่ าสวดถึงบทสวดที่มีชื่อว่า “พรหมประ” นัน้ เขาก็สรรเสริฐซึ่ง
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เกศวะตามนันแล้
้ ว ก็บรรลุถึงความสาเร็จสูงสุด ||59
ผู้ใดสวดหรื อฟั งบทสวดสรรเสริญนี ้เป็ นประจา เขาก็จะมีความหลุดพ้ นจากความรัก
ความโกรธทังหมด
้
ย่อมได้ รับสิ่งที่ปรารถนา นางมาริษานี ้ได้ มีแล้ วในอดีตอย่างไร
ฉันจะบอกเรื่ องราวนันแก่
้ ท่านทังหลาย
้
ในการพูดถึงความเคารพในผลแห่งกรรมของ
นางจะให้ ประโยชน์ตอ่ ท่าน ||60
ดูกรท่านผู้เป็ นมหาภาค เมื่อสามีเสียชีวิต ก่อนนี ้นางไม่มีบตุ ร
นางเป็ นผู้ยอดเยี่ยมและนางเป็ นพระราชินี มีความภักดี
ปรารถนาที่จะทาให้ พระวิษณุพงึ พอใจ ||61
พระวิษณุถกู ทาให้ พอใจโดยนาง ถึงซึง่ การปรากฏด้ วยสายตาแล้ วก็พดู ว่า
ดูกรนางงาม เจ้ าจงขอพระและนางก็พดู ถึงความปรารถนาว่า ||62
ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู ป็ นเจ้ าแห่งโลก ข้ าพเจ้ าก็เป็ นเช่นนี ้และเกิดมาไร้ คา่ เพราะเป็ น
หม้ ายตังแต่
้ เด็ก ข้ าพเจ้ าจึงเกิดมาโชคร้ าย และไร้ คณ
ุ ค่า ||63
ทุกครัง้ ที่ข้าพเจ้ าเกิดขึ ้นมา ก็จะมีสามีที่ได้ รับการยกย่อง เพราะการประสาทของ
พระองค์ ขอบุตรผู้เสมอกับพระประชาบดีจงมีแก่ข้าพเจ้ า ||64
ข้ าพเจ้ าได้ กระทาโดยทันที คือ ตระกูล มีศีล มีอานาจ การบูชา การรักษาสัตย์
ความกรุณา ไม่ละเมิดคาสัญญา ทาความดี นับถือผู้อาวุโสกว่า (และ) กตัญญู ||65
ข้ าแต่ท่านอโธกษชะ ข้ าพเจ้ ามีรูปที่สวยงาม ประกอบด้ วยสรรพสิ่ง น่ารัก ไม่เกิด
ตามธรรมชาติ จงเกิดขึ ้นเพราะการประสาทของพระองค์เถิด ||66
โสมะกล่าวว่า หฺฤษี เกศะ ผู้เป็ นใหญ่ในหมูเ่ ทพ ผู้เป็ นปรเมศวร ผู้ประทานพร อันนาง
กล่าวแล้ วเช่นนี ้แล้ วก็ยกย่องเธอ แล้ วพูดกับเธอ ||67
เทพกล่าวว่า ในการเกิดชาติหนึง่ สามีของเธอ 10 คน เป็ นผู้มีกาลังมาก มีชื่อเสียงแห่ง
การกระทาที่แผ่ไปกว้ างขวาง ||68
ดูกรนางงาม นางได้ รับบุตรผู้มีความกล้ าหาญมาก มีพลังมาก มีความพากเพียร
พยายาม ประกอบด้ วยคุณสมบัตขิ องพระประชาบดี ||69
ความสูงส่งแห่งวงศ์ตระกูลจะมีในโลกนี ้ โลกทัง้ 3 จะเต็มไปด้ วยการเกิดของเขา (วงศ์
ตระกูล) ||70
และท่านผู้ไม่ได้ เกิดตามธรรมชาติ ท่านผู้บริสทุ ธิ์ถึงพร้ อมด้ วยรูปสมบัตแิ ละคุณสมบัติ
อย่างใหญ่ไพศาล ผู้สร้ างความพอใจให้ แก่คนทังหลาย
้
ย่อมเกิดขึ ้นเพราะการ
ประสาทของเรา ||71
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ดูกรเจ้ าชายทังหลาย
้
เทพเจ้ า (พระวิษณุ) หลังจากที่กล่าวกับนางมาริษานัน้
ผู้มีดวงตาเบิกกว้ างแล้ วก็หายไป และนางมาริ ษานี ้เองก็ได้ เป็ นภรรยา
ของพวกพระองค์ ||72
ท่านพระฤษี ปราศระผู้ประเสริฐกล่าวว่า
จากนันเพราะค
้
าพูดของโสมะ พระกุมารประเจตัสเหล่านันก็
้ หยุดโกรธต้ นไม้
ทังหลาย
้
แล้ วก็รับนางมาริษาเป็ นภรรยาโดยชอบธรรม ||73
พระทักษะผู้เป็ นพระประชาบดีผ้ เู ป็ นมหาภาคซึง่ ในอดีตได้ เป็ นบุตรแห่งพรหม
ได้ เกิดเป็ นบุตรของนางมาริษากับพระโอรสประเจตัสทัง้ 10 องค์ ||74
ดูกรท่านผู้มีปัญญาประเสริฐสุด ดังนันเพื
้ ่อที่จะสร้ างประชากรและเพื่อที่จะสร้ าง
เผ่าพงศ์วงวานของพระองค์เอง พระทักษะผู้เป็ นมหาภาค
จึงให้ กาเนิดบุตรทังหลาย
้
||75
เมื่อกระทาตามบัญชาของพระพรหมาเพื่อสร้ างประชากร พระองค์จงึ สร้ าง
สิ่งที่เคลื่อนที่ได้ และสิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้ สัตว์สองเท้ าและสัตว์สี่เท้ า ||76
พระทักษะนันสร้
้ าง (สิ่งเหล่านัน)
้ ตามความปรารถนาแล้ วหลังจากนันก็
้ สร้ าง
สตรี ทงหลาย
ั้
พระองค์ได้ ประทานสตรี 10 คนแก่ธรมะ สตรี 13 คนแก่กาศยปะ
และประทานสตรี 27 คนผู้ควบคุมระบบเวลาแก่พระจันทร์ ||77
ดังนันเหล่
้ าเทพ พวกแทตย์ พวกนาค วัวควายทังหลาย
้
นกทังหลาย
้
พวกคนธรรพ์
และเหล่านางอัปสร รวมทังพวกทานพเป็
้
นต้ นก็ได้ เกิดในสตรี เหล่านัน้ ||78
ดูกรท่านไมเตรยะ ต่อจากนันมาประชากรก็
้
เกิดขึ ้นมาจากการมีเพศสัมพันธ์
ซึง่ เมื่อก่อนประชากรเกิดขึ ้นมาจากความปรารถนา จากการมอง จากการสัมผัส
และจากอานาจวิเศษแห่งการบาเพ็ญตบะของผู้วิเศษทังหลายผู
้
้ บาเพ็ญตบะ
อย่างเข้ มงวด ||79
ท่านไมเตรยะผู้ประเสริฐ กล่าวว่า
ข้ าแต่พระมหามุนี ข้ าพเจ้ าได้ ทราบมาว่า ในอดีตพระทักษะถือกาเนิดจากองคุลี
ข้ างขวา (ของพระพรหมา) พวกกุมารประเจตัสเกิดขึ ้นมาอีกได้ อย่างไร ||80
ดูกรท่านพราหมณ์ ในใจของข้ าพเจ้ ามีความสงสัยนี ้มากมายเหลือเกินว่า
หลานชายของโสมะจะกลายเป็ นพ่อตาของเขาอีกได้ หรื อ ||81
ท่านพระฤษี ปราศระผู้ประเสริฐ กล่าวว่า
การเกิดและการตายในสรรพสัตว์เป็ นสิ่งเที่ยงแท้ เสมอ ฤษี ทงหลายนั
ั้
น้
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อย่าลุม่ หลงในจักษุทิพย์ที่มีอยูเ่ ลย ||82
ดูกรท่านมุนีผ้ ปู ระเสริฐ ในทุกยุคทุกสมัยพระทักษะเป็ นต้ นเหล่านี ย้ ่อมเกิดขึ ้น
และดับไปอย่างนี ้อีก นักปราชญ์ยอ่ มไม่ลมุ่ หลงในกรณีเช่นนี ้ ||83
ดูกรท่านพราหมณ์ผ้ ปู ระเสริ ฐ บรรดาสถานะเหล่านี ้ในอดีตไม่ได้ มีทงผู
ั ้ ้ น้อย
ไม่ได้ มีทงผู
ั ้ ้ อาวุโส ตบะอันแรงกล้ าและอานาจเท่านันเป็
้ นมูลเหตุ
แห่งความเป็ นผู้น้อยและผู้อาวุโส ||84
พระฤษีไมเตรยะ กล่าวว่า
ดูกรท่านพราหมณ์ ในประเด็นนี ้ขอท่านโปรดอธิบายอย่างละเอียดถึงการเกิด
พวกเทพ ทานพ คนธรรพ์ งูและรากษสแก่ข้าพเจ้ าด้ วยเถิด ||85
ท่านพระฤษี ปราศระผู้ประเสริฐ กล่าวว่า
ดูกรท่านมหามุนี ท่านจงฟั งวิธีการที่พระทักษะผู้ได้ รับบัญชาจากพระสวยัมภู
(พระพรหมา) ในอดีตว่า เธอจงสร้ างประชากร แล้ วก็สร้ างสรรพสัตว์ขึ ้น
(ดังต่อไปนี ้) ||86
ในเวลานัน้ เบื ้องต้ นพระทักษะได้ สร้ างสรรพสัตว์ตามที่ปรารถนา
แล้ วก็สร้ างเหล่าเทพ ฤษี พร้ อมทังคนธรรพ์
้
อสูรและงู ||87
เมื่อพระทักษะนันก
้ าลังสร้ างประชากร ประชากรเหล่านันยั
้ งไม่เพิ่มมากขึ ้น
ต่อมาพระองค์ผ้ เู ป็ นประชาบดีจงึ ใคร่ครวญถึงเหตุที่จะสร้ างประชากรอีกครัง้ ||88
พระทักษะผู้ทรงปรารถนาที่จะสร้ างประชากรให้ เพิ่มมากขึ ้นโดยการมีเพศสัมพันธ์
อย่างถูกต้ องตามครรลองจึงแต่งงานกับนางอสิกนิลกู สาวของพระประชาบดี
ชื่อว่าวีรณะ นางเป็ นผู้ที่บาเพ็ญตบะอย่างเข็มงวด มีชื่อเสียง (และ)
เป็ นผู้ค ้าจุนโลกไว้ ||89
ในเวลานันเพราะจะสร้
้
างประชากรเป็ นเหตุพระประชาบดีผ้ มู ีความกระตือรื อร้ น
จึงให้ กาเนิดบุตร 5,000 คนในนางอสิกนิผ้ เู ป็ นธิดาแห่งพระประชาบดีวีรณะ ||90
ดูกรท่านพราหมณ์ เทพฤษีนามว่านารทะ ครัน้ เห็นพระโอรสเหล่านัน้
ผู้ปรารถนาจะทาการเพิ่มจานวนประชากรแล้ วจึงเข้ าไปหา มีถ้อยคาไพเราะ
กล่าวคานี ้ ||91
ดูกรท่านหรยัศวะทังหลาย
้
ผู้มีกาลังมาก พวกท่านจะสร้ างประชากร
ความพยายามของพวกท่านปรากฏเช่นนี ้ ขอพวกท่านจงฟั งคานี ้ก่อน ||92
พวกท่านยังเด็กนัก พวกยังไม่ร้ ูเลยว่าส่วนกลาง ส่วนสูงและส่วนต่า
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ของแผ่นดินนี ้เลย พวกท่านจะสร้ างประชากรได้ อย่างไร ||93
ดูกรเด็กน้ อยทังหลาย
้
เมื่อปั ญญาของพวกท่านไม่ถกู ขัดขวางทังโดยส่
้
วนสูง
ส่วนกลาง และส่วนต่า (ของแผ่นดิน) เพราะเหตุไรพวกท่านทุกคนจึงไม่มองดู
ความสิ ้นสุดของโลกเล่า ||94
และหลังจากได้ ฟังคาพูดนันแล้
้ ว พวกเขาจึงออกเดินทางไปทัว่ ทุกทิศ
เปรี ยบเหมือนแม่น ้าที่ไม่ไหลย้ อนกลับจากมหาสมุทรฉะนัน้ ||95
จากนันเมื
้ ่อหรยัศวะทังหลายจากไปแล้
้
ว พระประชาบดีทกั ษะบุตรแห่งประเจตัส
ก็สร้ างบุตร 1,000 คน ในธิดาของวีรณะอีกครัง้ ||96
ต่อจากนัน้ เหล่าประชาชนทังหลายที
้
่มีชื่อว่า ศพลาศวะ ที่ถกู คาพูดกระตุ้นโดยนารทะ
ก็ได้ เพิ่มถ้ อยคาพูดที่อ้างถึงในครัง้ ก่อน ||97
ประชาชนทังหมดก็
้
พดู กันว่า พระมุนีพดู ถูกต้ องแล้ ว ความสงสัยไม่ได้ เกิดขึ ้นใน
ที่นี ้ ||98
ต่อมาเมื่อพวกเรารู้ถึงประมาณของจักรวาลแล้ วก็จะสร้ างประชาชนทังหลาย
้
และพวกเขาก็ดาเนินไปตามหนทางนันทุ
้ กทิศ
แม้ กระทัง่ บัดนี ้พวกเขาก็ยงั ไม่กลับมาดุจดังแม่น ้าที่ไม่ไหลกลับไปยังมหาสมุทร ||99
ดูกรท่านพราหมณ์ หลังจากนัน้ ในการค้ นหาพี่น้อง พี่น้องไปแล้ วก็หายไปอีก ดังนัน้
นักปราชญ์ไม่ควรปฏิบตั ิการกระทาเช่นนี ้ ||100
พระทักษะผู้เป็ นพระประชาบดี ผู้เป็ นมหาภาค หลังจากทราบว่าบุตร
ทังหลายเหล่
้
านันหายตั
้
วไปแล้ ว ก็โกรธและสาปนารทะ ||101
ดูกรท่านไมเตรยะ พวกเราได้ ฟังมาว่า ทันใดนันพระทั
้
กษะผู้เป็ นพระประชาบดี ผู้เป็ น
ปราชญ์ ปรารถนาที่จะสร้ างประชากรขึ ้น พระองค์ก็สร้ างลูกสาว 60 คนในนาง
วีรณะ ||102
พระองค์ให้ ลกู สาวแก่ธรรมะ 10 คน กาศยปะ 13 คน โสมะ 27 คน
อภิษฏเนมิ 4 คน ||103
ท่านจงฟั งชื่อทังหลายของสตรี
้
เหล่านี ้จากฉัน และให้ พหุปตุ ระ 2 คน ให้ องั คิรสะ 2
คน ให้ กฤศาศวะ ผู้เป็ นปราชญ์อีก 2 คน ||104
ท่านจงฟั งเราว่าภรรยาเหล่านันของธรรมะมี
้
10 คน คือ อรุนธตี วสุ ชวมิ ลังฆา
ภานุ มรุตวตี สงกลปะ มุหรู ตา สาธยะ และวิศวะ ||105
ส่วนวิศเวเทวะได้ ถือกาเนิดแล้ วจากวิศวะกับนางสาธยะ
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เป็ นลูกสาวของสาธยะ มารุตเกิดในนางมารุตวตี และวสุ เรี ยกชื่อว่า วสวะ ||106
โฆษะเกิดในนางลังฆา และนาควีธีเกิดจากชวมิ ||107
สิ่งทังมวลซึ
้
ง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของแผ่นดินได้ เกิดขึ ้นจากนางอรุนธติ และการเกิดขึ ้นของ
นางสังกัลปะทังหมดก็
้
เกิดจากตระกูลสังกัลปะนัน่ เอง ||108
เทพชื่อว่าวสุปราณะจานวนมากมีชโยติสเป็ นหัวหน้ า
ข้ าพเจ้ าจะกล่าวอย่างพิสดารถึงชื่อของวสุนนทั
ั ้ ง้ 8 คน ||109
พวกวสุมีชื่อเรี ยกเหล่านี ้คือ อาปุ ธรุวะ โสมะ ธรมะ อนิละ อนละ ปฺรตยูษะ และ
ปรภาสะ ||110
ลูกของอาปะ คือ ไวตัณฑยะ ศรมะ ศานตะ ธวนิ และลูกของธรุวะ ก็คือ กาละผู้
ประเสริฐซึง่ เป็ นผู้ค้ มุ ชูโลก ||111
บุตรโสมะ คือ วรจะผู้ประเสริ ฐ ผู้ซงึ่ เกิดจากวรจสวี ||112
บุตรของธรมะในนางมโนหรา คือ ทรวิณะ หุตหวยวหะ ศิศิระ ปราณะ
และวรุณะ ||113
ภรรยาของอนิละ คือ ศิวะ บุตรของเขาคือ มโนชวะ และ อวิชนาตคติ และเป็ นบุตร
ของอนิละ และบุตรทัง้ 2 เป็ นลูกของอนิละ ||114
ลูกของอัคนิ คือ กุมาระ ได้ เกิดขึ ้นแล้ วในดงของต้ นศระ (กก) บุตรของเขาคือ ศาขะ
วิศาขะ ไนคเมยะ และปฺฤษฐษะ ||115
เชื ้อสายของกฤตติกา มีชื่อว่า การตติเกยะ ||116
ฤษีมีนามว่า เทวละ ผู้ชาญฉลาดเป็ นบุตรของปรตยูษะ บุตรทัง้ 2 ของเทวละ
เป็ นผู้อดทนและเฉลียวฉลาด ||117
น้ องสาวของฤษีที่ชื่อว่าพฤหัสปติ เป็ นสตรี ผ้ ปู ระเสริฐ ประพฤติพรหมจรรย์
เพียบพร้ อมด้ วยการบาเพ็ญโยคะ ท่องเที่ยวไปทัว่ โลกโดยไม่มีอะไรขัดขวางได้
และนางก็เป็ นภรรยาของปรภาสะทายาทลาดับที่ 8 ของตระกูลวสุ ||118
พระวิศวกรรมผู้เป็ นมหาภาคผู้เป็ นพระประชาบดีผ้ สู ร้ างงานศิลปะนับพันชิ ้น
และเป็ นวิศวกรของหมูเ่ ทวดาชันตรั
้ ยตรึงศ์ก็ได้ ถือกาเนิดแล้ วในนาง ||119
ท่านเป็ นผู้สร้ างเครื่ องตกแต่งทังหมดและเป็
้
นผู้เลิศในบรรดาผู้มีศลิ ปะ
ท่านนัน่ แหละได้ สร้ างวิมานทังหลายแก่
้
เทวดาทังหมด
้
และมนุษย์ทงหลาย
ั้
ก็ใช้ ศลิ ปะของท่านผู้มีอาตมันยิ่งใหญ่เลี ้ยงชีวิต ||120
บุตรทังหลายของท่
้
านมี 4 คน ท่านจงฟั งชื่อของพวกเขาจากข้ าพเจ้ า
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ได้ แก่ อไชกปาทะ อหิรพุธนยะ ตวตัษตฤ รุทระผู้กล้ าหาญ
และบุตรที่ถือกาเนิดจากตวัษตฤเอง คือ วิศวรูปผู้เป็ นฤษี ที่ยิ่งใหญ่ ||121
ดูกรท่านมุนีผ้ ปู ระเสริฐ เหล่ารุทระทัง้ 11 คนผู้เป็ นใหญ่ในโลกทัง้ 3
มีชื่อระบุไว้ ดงั นี ้คือ หระ พหุรูปะ ตรยัมพกะ อปราชิตะ วฤษากปิ ศัมภุ
กปรที ไรวตะ มฤควยาธะ ศรวะ และกปาลี อนึง่ รุทระทังหลาย
้
ผู้มีอานาจไม่มีขีดจากัดจะมีชื่อเรี ยก 100 ชื่อ ||122-123
ท่านจงฟั งชื่อภรรยาของฤษีกาศยปะเหล่านันจากข้
้
าพเจ้ า
คือ อทิติ ทิติ ทนุ อริษฏา สุรสา ขสา ||124
สุรภิ วินตา ตามรา โกรธวศา อิรา กทรุ และมุนิ ดูกรท่านผู้ร้ ูแจ้ งธรรม
ท่านจงฟั ง (เรื่ องราว) เผ่าพันธุ์ของพวกเขาจากข้ าพเจ้ า (ดังต่อไปนี ้) ||125
ในช่วงเวลาของพระมนุแรก ท่านเหล่านันเป็
้ นเทพเจ้ าผู้ประเสริฐสุด
มีจานวน 12 องค์รวมกันชื่อว่าดุษิตา ในคราวที่ใกล้ จะสิ ้นยุคพระมนุจากษุษัส
(พระมนุลาดับที่ 6) และในยุคของพระมนุไววัสวตะ(พระมนุลาดับที่ 7) ท่าน
เหล่านันทั
้ งหมดก็
้
ยงั คงมีเกียรติยศมากมายรวมกันอยูเ่ หมือนเดิม ||126-127
ดูกรเทพทังหลาย
้
พวกท่านจงมาเร็วๆ พวกเราจะเข้ าไปสู่นางอทิติ
(ปฏิสนธิในครรภ์ของนางอทิติ) แล้ วก็จะถือกาเนิดในยุคของพระมนุ
จากนันพวกเราก็
้
จะมีความเจริญรุ่งเรื อง ||128
และครัน้ กล่าวอย่างนี ้แล้ วในยุคของพระมนุจากษุษัส เทพเหล่านันทั
้ งหมด
้
ก็ได้ ไปเกิดในนางอทิตธิ ิดาของพระทักษะ จากฤษี กาศยปะบุตรของฤษีมรี จิ ||129
จากนันเทพเหล่
้
านันก็
้ ไปเกิดเป็ นบุตรของนางอทิติ เป็ นผู้มีเดชมาก จานวน 12 คน
ดังนี ้ วิษณุและศักระได้ ถือกาเนิดก่อน และจากนันก็
้ เป็ น อรยมา ธาตา ตวัษตฤ
ปูษาน วิวสั วาน สวิตา มิตระ วรุณะ อังศุ และภคะ ||130-131
ในยุคของพระมนุที่ชื่อว่าจากษุษัส เทพทังหลายที
้
่เคยเป็ นหมูเ่ ทพที่ชื่อว่าทุษิตา
ในยุคของพระมนุที่วา่ ไววัสวตะ เทพเหล่านันนั
้ น่ เองก็ได้ เกิดเป็ นบุตรของนางอทิติ
จานวน 12 คน ||132
ธิดาทัง้ 27 คนผู้มีความประพฤติดีงามได้ ชื่อว่าเป็ นภรรยาของโสมะ
ทังหมดนั
้
นได้
้ เป็ นเทพธิดาประจาดาวนักษัตรและปรากฏชื่อตามดาวนักษัตรนัน้ ||133
เทพธิดาเหล่านันซึ
้ ง่ มีเดชอันไร้ ขอบเขตได้ มีบตุ รมากมายที่งดงาม
ในเวลานันภรรยาทั
้
งหลายของอริ
้
ษฏเนมิมีบตุ รจานวน 16 คน ||134
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ธิดาของพหุปตุ ระผู้เป็ นปราชญ์ได้ เกิดเป็ นสายฟ้าทัง้ 4 ||135
พวกฤจซึง่ เป็ นบุตรของฤษี ปรัตยังคิรสะเป็ นผู้ที่ประเสริฐ ได้ รับการยกย่อง
จากพรหมฤษี และกลุม่ เทพที่ชื่อว่าเทวประหรณะก็เป็ นเผ่าพันธุ์ของเทพฤษี
ชื่อว่ากฤศาศวะ ||136
พ่อเอ๋ย เมื่อสิ ้นยุค 1,000 ยุคหมูเ่ ทพทังหมดก็
้
กลับมาเกิดอีกครัง้ หนึง่
แต่มีเทพจานวน 33 องค์เกิดตามความพอใจของตัวเอง ||137
ถึงตอนนี ้การจุตแิ ละการอุบตั ิของเทพทังหลายเหล่
้
านันก็
้ ได้ รับการกล่าวถึงอยู่
เนืองๆ ||138
ดูกรท่านไมเตรยะ การขึ ้นและการตกของพระอาทิตย์ในโลกนี ้จะมีอย่างสม่าเสมอ
ฉันใด หมูเ่ ทพเหล่านันก็
้ จะเกิดขึ ้นทุกยุคทุกสมัยฉันนันเหมื
้ อนกัน ||139
ข้ าพเจ้ าได้ ยินมาว่า บุตรทัง้ 2 ของนางทิตไิ ด้ เกิดจากฤษีกาศยปะ คือ
หิรัณยกศิปุ และ หิรัณยากษะผู้ที่ใครก็ตามไม่อาจจะเอาชนะได้ ||140
อนึง่ นางมีธิดาชื่อว่าสิงหิกาซึ่งเป็ นภรรยาของวิประจิตติ ||141
หิรัณยกศิปมุ ีบตุ ร 4 คนซึง่ เป็ นผู้ที่มีพลานุภาพมาก ได้ แก่
อนุหลาทะ หลาทะ ประหลาทะผู้เป็ นปราชญ์ และสังหลาทะ
ผู้มีความกล้ าหาญมาก ผู้เป็ นต้ นกาหนดของวงศ์แทตย์ ||142
ดูกรท่านมหาภาค ในท่ามกลางของพวกเขา ประหลาทะ
เป็ นผู้ที่ยึดมัน่ ในความยุตธิ รรมตลอดเวลา ผู้ซงึ่ ได้ กล่าวแสดงความภักดี
อย่างยิ่งยวดต่อพระชนารทนะ (พระวิษณุ) ||143
ดูกรท่านพราหมณ์ ไฟที่ราชาแห่งแทตย์ทาให้ ลกุ โพลงขึ ้นแล้ วซึง่ จะเผาผลาญร่างกาย
ได้ ทกุ ส่วนก็ไม่สามารถจะแผดเผาประหลาทะผู้มีหวั ใจตังมั
้ น่ ในพระวาสุเทวะ
(พระวิษณุ) ได้ ||144
เมื่อท่านผู้เป็ นปราชญ์ ถูกบ่วงบาศผูกแล้ วเคลื่อนไปสถิตอยู่ในน ้ากลางมหาสมุทร
แผ่นดินทังหมดก็
้
ได้ สนั่ สะเทือน ||145
ร่างกายของท่านผู้มีจิตใจจดจ่อถึงพระอัจยุตะ (พระวิษณุ) อยู่ตลอดเวลา
ก็ไม่ถกู ศัสตราหลากหลายชนิดที่จอมแทตย์ซดั ลงมาทาร้ ายได้ ||146
พญางูทงหลายที
ั้
่มีปากพ่นแสงไฟพิษออกมาซึง่ แทตย์บญ
ั ชามาเพื่อสังหารท่าน
ผู้มีเดชมาก ก็ไม่อาจจะทาได้ ||147
ผู้ใดมีร่างกายที่ถกู กระทบด้ วยก้ อนหิน ได้ รับการปกป้องโดยการระลึกถึงพระวิษณุ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

686

ระลึกถึงพระปุรุโษตมะ ผู้ที่มีลกั ษณะเช่นนี ้จะไม่ได้ ชื่อว่าเสียสละชีวิตของตนเอง
(ไม่เสียชีวิต) ||148
แผ่นดินรองรับแล้ วซึง่ ผู้มีจิตใจสูง ผู้ตกจากที่สงู ซึง่ ถูกขว้ างแล้ วโดยหัวหน้ าของแทตย์
ผู้อยูบ่ นสวรรค์ ||149
เมื่อการฆ่ามธูอยูใ่ นใจแล้ ว ลมมีสภาพซึมซับในร่างกายของเขาซึง่ ประกอบด้ วย
หัวหน้ าแทตย์ ถึงแล้ วซึง่ การทาลายล้ าง ||150
ช้ างประจาทิศที่เมา นอบน้ อมต่อหัวหน้ าแทตย์ซงึ่ การมีงาหักและหมดความเย่อหยิ่ง
และศิโรราบไปที่แผ่นอกของเขา ||151
พิธีกรรมที่กระทาแล้ วโดยปุโรหิตของราชาแห่งแทตย์ ย่อมจะไม่เกิดขึ ้นแล้ วแก่เขา
ผู้มีใจเกี่ยวข้ องกับโควินทะในกาลก่อน ||152
ภาพลวงตา แห่งความคิด 1,000 ของลัมพระ ซึง่ มีอยูใ่ นตัวเขา
ถูกกาจัดแล้ วด้ วยจักรของพระกฤษณะ ||153
ยาพิษที่มีพิษร้ าย ซึง่ ปรุงโดยพ่อครัวของหัวหน้ าแทตย์ก็ทาลายซึง่ ความเปลี่ยนแปลง
แห่งความคิดและความถือตัว ||154
ผู้ใดมีจิตใจเสมอกับสรรพสัตว์ในโลกนี ้ ประกอบด้ วยคุณคือไมตรี เขา(ปฏิบตั )ิ ใน
ตัวเองเช่นใด (ก็ปฏิบตั )ิ กับผู้อื่นฉันนัน้ ||155
เขาผู้ดารงไว้ ซงึ่ ธรรมเป็ นที่กาเนิดอันยอดเยี่ยมแห่งคุณมีความสัตย์และความยิ่งใหญ่
เป็ นอาทิ เขาได้ เป็ นตัวอย่างของคนดีทงหมดตลอดกาล
ั้
||156
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คัมภีร์วิษณุปุราณะฉบับแปลภาษาไทย
องค์ ท่ ี 2
อัธยายะที่ 1
ไมเตรยะ กล่าวว่า
ดูกรท่านผู้ประเสริฐ ท่านกล่าวทังหมดนี
้
้อย่างเหมาะสมแก่ฉนั ซึง่ ฉันได้ ถามแล้ วเกี่ยวกับ
การสร้ างของจักรวาล สิ่งที่ท่านกล่าวแล้ วแก่ข้าพเจ้ าทังหมดนั
้
นเป็
้ นสิ่งที่เราถามถึง
การสร้ างโลก ||1
ดูกรท่านมุนีผ้ ปู ระเสริฐ
ความเกี่ยวข้ องกับการสร้ างโลกอันใดที่ทา่ นบอกแล้ วบางส่วน
ข้ าพเจ้ าปรารถนาที่จะฟั งการสร้ างโลกนันอี
้ กครัง้ ||2
ท่านได้ กล่าวแล้ วว่าปริ ยวตะและอุตตานปาทะ ทัง้ 2 เป็ นลูกของสวยัมภุวะ (และ) ธรุวะ
เป็ นบุตรของอุตตานปาทะ ท่านได้ กล่าวแล้ ว ||3
ท่านพราหมณ์ เผ่าพันธุ์ของปริยวรตะท่านไม่ได้ กล่าวถึงเลย ข้ าพเจ้ ามีความศรัทธา (ต่อ
วงศ์นี ้) ปรารถนาที่จะฟั ง ท่านควรที่จะกล่าวถึง ||4
ฤษีปราศรกล่าวแล้ วว่า ปริ ยวรตะแต่งงานแล้ วกับกันยาซึ่งเป็ นลูกสาวของกรทมะ
และมีธิดาทัง้ 2 คือ สัมราฏและกุกษิ ต่อมามีลกู ชาย 10 คน ||5
ลูกของปริ ยวรตะเหล่านันมี
้ ปัญญา กล้ าหาญยิ่ง นอบน้ อมเป็ นที่รักของบิดา
ท่านจงฟั งชื่อของลูกๆ เหล่านัน้ ||6
คือ อาคนีธระ อัคนิพาหุ วปุษมัต ทยุตมิ ตั เมธา เมธาติถิ ภวยะ สวนะ และปุตระ ||7
(บุตร) ลาดับที่ 10 ของพวกเขาชื่อว่า ชโยติษมาน ซึง่ เป็ นชื่อที่มีความสาคัญ
บุตรทังหลายของปริ
้
ยวรตะนันได้
้ ชื่อว่ามีพลังและมีความกล้ าหาญ ||8
และบุตรทัง้ 3 คือ เมธา อัคนิพาหุ และปุตระ ยึดมัน่ ในการบาเพ็ญตบะ
เป็ นผู้ระลึกถึงการเกิดในอดีต เป็ นมหาภาค ไม่มีความปรารถนาเพื่อการครองราชย์ ||9
ดูรท่านมุนี และบุตรทังหลายเหล่
้
านันมี
้ ความบริสทุ ธิ์ตลอดเวลา ไม่ปรารถนาผลใดๆ
ทังสิ
้ ้น ประกอบพิธีกรรมในสิ่งที่เป็ นประโยชน์ทงปวง
ั้
||10
ดูกรท่านไมเตรยะผู้เป็ นมุนีผ้ ปู ระเสิรฐ ปริยวตะแบ่งทวีปทัง้ 7 ให้ แก่ลกู ทัง้ 7 ผู้มีจิตใจที่
งดงาม ||11
ดูกรท่านผู้เป็ นมหาภาค บิดานันมอบชมพู
้
ทวีปแก่อคนีธระ และให้ ทวีปอีกทวีปหนึง่ คือ
ปลักษทวีปแด่เมธาติถิ ||12
พระราชาแต่งตังเจ้
้ าชายวปุษมัตที่ทวีปศาลมลิ มอบกุศทวีปกับชโยติษมัต ||13
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พระราชาปริยวรตะมอบเกราญจทวีปกับทยุตมิ ตั และมอบศากทวีปให้ แก่ภวยุผ้ เู ป็ นใหญ่
และมอบปุษกรแก่สวนะ ||14
ดูกรท่านมุนีผ้ ปู ระเสริฐ อาคนีธระ เป็ นผู้ยิ่งใหญ่ในชมพูทวีป ||15
บุตรทัง้ 9 ของปริ ยวรตะ ผู้เหมือนกับพระประชาบดี ได้ แก่ นาภิ กิมปุรุษะ หริวรษะ
อิลาวฤต ||16
และรมยะ ลาดับที่ 6 คือหิรัณวัต และกุรุ ภัทราศวะ และอีกคนหนึง่ คือ เกตุมาละ
ผู้เป็ นคนดี ||17
ดูกรท่านพราหมณ์ บิดาให้ สว่ นชมพูทวีปแก่ลกู ทังหลาย
้
โดยได้ มอบหิมาหวะซึง่ อยู่ทาง
ใต้ กบั นาภิ ||18
พระองค์ได้ มอบแล้ วซึง่ หิมากูฏะ ให้ กบั กิมปุรุษะ และลาดับที่ 3 มอบเมืองนิษธะแก่
หริ วรษะ ||19
พ่อได้ มอบเมืองที่มีเขาพระสุเมรุที่อยู่ตรงกลางให้ กบั อิลาวฤต และมอบเมืองที่มีภเู ขานิละ
ตังอยู
้ ใ่ ห้ กบั รัมยะ ||20
พ่อได้ มอบเมืองที่มีหิมะทางเหนือกับหิรัณวัต ||21
พ่อได้ มอบเมืองศฤงควัตทางเหนือให้ กบั กุระ และมอบเมืองทางที่ทิศตะวันออกของเมรุ
แก่ภทั ราศวะ ||22
และพระราชามอบเมืองคนธมาทนะให้ กบั เกตุมาละ และได้ มอบเมืองเหล่านี ้ ดังที่กล่าวนี ้
แก่บตุ รทังหลายนั
้
น้ ||23
ดูกรท่านไมเตรยะ พระองค์นนได้
ั ้ มอบเมืองนันกั
้ บบุตรทังหลาย
้
แล้ วได้ ไปยังหมูบ่ ้ าน
ศาลครามเพื่อบาเพ็ญตบะ ||24
ดูกรท่านมหามุนี เมืองทัง้ 8 มี กิมปุรุษะเป็ นอาทิ ความสมบูรณ์ของเมืองเหล่านันมี
้ ขึ ้น
ด้ วยตนเอง เต็มไปด้ วยความสุขและไม่ต้องพยายามใดๆ ||25
ในเมืองเหล่านันไม่
้ มีการเปลี่ยนแปลง และไม่มีความชรา ความตาย และความกลัว ใน
เมืองเหล่านันไม่
้ มีความแตกต่างระหว่างความดีกบั ความชัว่ ไม่มีสงู ต่าและเป็ นกลางของ
คนในเมือง สภาพของยุคในเมืองทัง้ 8 ไม่มีตลอดเวลา ||26
แต่เมืองที่ชื่อว่า “หิมะ” ได้ เป็ นเมืองของนาภิ ผู้มีจิตใจสูงส่ง บุตรของนาภิชื่อว่า ฤษภะ
เกิดในนางเมรุ ผู้มีความปราดเปรื่ อง ||27
ภรตะเป็ นลูกคนโตเกิดจากฤษภะ เขา (ภรตะ) มีลกู หนึง่ ร้ อยคน เขาได้ ครองราชย์โดย
ธรรม และได้ กระทาการบูชานานาประการ ||28
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ฤษภะ ผู้เป็ นมหาภาค ได้ อภิเษกภรตะซึง่ เป็ นบุตรผู้กล้ าหาญ ไปสู่อาศรมของปุลหสยะ
เพื่อการบาเพ็ญพรต ||29
พระองค์ผ้ มู ีความคุ้นเคยกับการบาเพ็ญพรต (วนปรัสถ์) บาเพ็ญตบะแล้ ว
ตามที่เคยปฏิบตั มิ า ||30
ต่อมาเพราะการทาลาย (กิเลส) ด้ วยตบะ จนมีร่างกายผ่ายผอม จนเห็นเส้ นเอ็น
เปลือยกาย และใส่ไม้ เล็กๆไว้ ในปาก ดาเนินไปสูห่ นทางใหญ่ ||31
หลังจากนัน้ เมืองนันถู
้ กชาวโลกเรี ยกว่า “ภารตะ” และบิดามอบเมืองแก่พระภรตะ แล้ ว
ไปสูป่ ่ า ||32
ลูกของภารตะชื่อว่า สุมาติ เป็ นผู้เลิศในธรรม เพราะบิดาผู้ปรารถนาการบวงสรวง ได้ มอบ
ราชสมบัตใิ ห้ กบั เขาโดยดี ||33
ดูกรท่านมุนี กษัตริ ย์ภรตะพระองค์นนั ้ ผู้มีโชคคือมีบตุ รผู้คงแก่เรี ยน ระลึกถึงการบาเพ็ญ
โยคะอย่างยิ่งและสละชีวิตในสถานที่ศกั ดิส์ ิทธิ์ชื่อว่า “ศาลครามะ” ||34
ดูกรท่านไมเตรยะ เขา (ภรตะ) เกิดในตระกูลพราหมณ์ของนักบวชที่มีชื่อเสียง
ข้ าพเจ้ าจะเล่าประวัตขิ องเขาแก่ทา่ นอีก ||35
ลูกของสุมาติชื่อว่า อินทรทยุมนะ ผู้มีเดช ต่อมา ปรติหาระ ผู้เป็ นเลิศได้ เป็ นเผ่าพันธุ์ตอ่
จากเขา ||36
ผู้มีชื่อว่า ปรติหรตะ เกิดจากปรติหาระ ต่อมาภวะก็เกิดเป็ นบุตรเขา (ปรติหรตะ) และ
อุทคีกะก็เป็ นลูกของภรวะ ต่อมาวิภกุ ็เป็ นบุตรของปราสตวะ ||37
และบุตรของปฺฤธุคือนกตะ และลูกของนกตะชื่อว่าคยะ ลูกของคยะชื่อว่านระ และลูก
ของนระก็คือวิราฏ ||38
บุตรของวิราฏชื่อว่าธีมต ผู้มีกาลังมาก และหานตะเป็ นลูกของธีมต และมนสยุเป็ นลูกของ
มหานตะ ||39
ดูกรท่านมุนี ลูกของมนัสยุ ชื่อว่า ตวัษตฤ ลูกของตวษตฤ คือ วิราชะ ลูกของวิราชะคือ
ราชะ ลูกของราชะคือสตยจิต ให้ กาเนิดลูก 100 คน || 40
เมืองภารตะนี ้ถูกแบ่งเป็ น 9 ส่วน ชาวประชาทังหลายมี
้
ความเจริญรุ่งเรื อง โดยกษัตริย์
เหล่านี ้ || 41
เมืองภารตะนี ้มีความยินดีเพราะการประสูตแิ ห่งวงศ์ของกษัตริย์เหล่านี ้ ยุคกฤตยุคและ
เตรตายุคเป็ นต้ น มีนบั ได้ 71 วงศ์ โดยลาดับของการปกครอง || 42
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ดูกรท่านมุนี การสร้ างของพระสวยมภูนี ้ทาให้ โลกสมบูรณ์ พระมันวันตระเป็ นพระองค์
แรกในกัลป์ที่มีชื่อว่า วราหะ || 43
ท่านไมเตรยะผู้ประเสริฐกล่าวว่า
ดูกรท่านพราหมณ์ การสร้ างของพระสวยมภู ท่านผู้ประเสริฐบอกแก่ข้าพเจ้ าแล้ ว
ดังนันข้
้ าพเจ้ าปรารถนาเพื่อที่จะฟั งซึง่ เรื่ องของแผ่นดินทังหมดจากท่
้
าน || 1
ดูกรท่านมุนี มหาสมุทร ทวีป เมือง ภูเขา ป่ า แม่น ้า เมืองของเทพเป็ นอาทิ
มีจานวนเท่าใด || 2
ดูกรท่านมุนี ท่านควรเพื่อจะกล่าวถึงขนาด สถานที่ตงั ้ สภาพธรรมชาติ และรูปร่าง
ทังหมดนี
้
้ || 3
ท่านศรี ปราศรผู้ประเสริฐกล่าวว่า
ดูกรท่านไมเตรยะ ท่า นจงฟั ง เรื่ องนัน้ จากข้ า พเจ้ าโดยย่อ เพราะว่า ความพิ สดารของ
เรื่ องราวทังหมดนั
้
นไม่
้ สามารถเพื่อจะกล่าวได้ โดย 100 ปี || 4
ดูกรท่านพราหมณ์ ทวีปทัง้ 2 คือ ชมพูทวีป ปลักษทวีป ศาลมลิทวีป และทวีปอื่นๆ ได้ แก่
กุศะ เกราญจะ ศากะ และทวีปที่ 7 คือ ปุษกรทวีป || 5
ทวีปเหล่านันถู
้ กล้ อมรอบด้ วยมหาสมุทร 7 มหาสมุทร คือ ลวณะ (น ้าเกลือ)
อิกษุ (น ้าอ้ อย) สุระ (เหล้ า) สรปิ (เนยใส) ทธิ (เนยข้ น) ทุคธา (นม)
ชละ (น ้า) || 6
ดูกรท่านไมเตรยะ ชมพูทวีปตังอยู
้ ่ตรงกลางของทวีปทังหมด
้
เมรุ ซึ่งเป็ นภูเขาทองตังอยู
้ ่
ตรงกลางของชมพูทวีปนัน้ || 7
เขาพระสุเมรุยกขึ ้นโดยโยชน์ทงหลายได้
ั้
84,000 โยชน์ || 8
ความกว้ างของ (ภูเขา) ทังหมดจากรากเท่
้
ากับสิบหกพัน (16,000) โดยความลึกนับได้
16 พัน จากยอดได้ สามสิบสองพัน (32,000) ฐานวัดได้ 16 โยชน์ || 9
ภูเขานี ้ดารงอยูเ่ หมือนกลีบที่ห้ มุ ห่อดอกบัว || 10
ทางทิศใต้ ของพระสุเมรุนี ้มีภูเขาชื่อว่า หิมวต เหมกูฏ และนิษธะ ทางทิศเหนือมีภเู ขาคือ
ภูเขานีละ (เขียว) ศเวตะ (ขาว) ศฤงคี (แหลม) || 11
ทิวเขาทัง้ 2 ที่ปรากฏอยู่ตรงกลาง จานวนร้ อย (ไม่มีจดุ ) ภูเขาเหล่านันวั
้ ดความกว้ างได้ 2
พันโยชน์ || 12
ดูกรท่านพรามหณ์ จากทางทิศใต้ ของเขาพระสุเมรุ เมืองลาดับแรกชื่อว่า ภารตะ
กิมปุรุษะ และหริวรษะ || 13
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ทางด้ านเหนือของเขา (พระสุเมรุ) มีเมืองชื่อว่า รมยกะ เมืองภารตะ ถัดจากนันคื
้ อ
หิรัณมยะ และอุตตรกุรุ เมืองภารตะเป็ นอย่างใดเมืองอื่นก็เป็ นเช่นนัน้
(การเรี ยงลาดับ) || 14
ดูกรท่านพราหมณ์ผ้ ปู ระเสริ ฐ เมืองอิลาวฤตะ แต่ละเมืองมีขนาด 9000 โยชน์ ภูเขาอิ
ลาวฤตะเป็ นทองและตังอยู
้ ต่ รงกลางเหมือนกับเขาพระสุเมรุตรงกลาง || 15
ดูกรท่านผู้เป็ นมหาภาค ทัง้ 4 ด้ านของเขาพระสุเมรุและอิลาวฤตะมีความกว้ าง 9000
โยชน์ มีภเู ขาทังหลาย
้
4 ด้ าน ด้ านทัง้ 4 ของเขาพระสุเมรุมีภเู ขา ภ ลูกขยายออกไป 9000
โยชน์ || 16
ภูเขาที่ตงอยู
ั ้ ม่ ีความสูงนับวัดได้ 10 พันโยชน์ของเขาพระสุเมรุ นับได้ เป็ นหมื่นๆ โยชน์ของ
เขาพระสุเมรุแต่ไม่เท่า ||17
ทางทิศตะวันออกมีภเู ขาชื่อว่า มันทระ ทางทิศใต้ มีชื่อว่าคันธมาทานะ ทางตะวันตกคือ
วิปลุ ะ และทางเหนือมีสปุ ารษวะ || 18
ในภูเขาเหล่านันมี
้ ต้นไม้ ซงึ่ มีความสูงหนึง่ พันหนึง่ ร้ อยโยชน์เป็ นเหมือนธงของภูเขาได้ แก่
ต้ นกทัมพะ ต้ นชมพู ต้ นปิ ปปละ และต้ นวฏะ || 19
ดูกรท่านมหามุนี ต้ นชมพูนนเป็
ั ้ นเหตุแห่งนามของชมพูทวีป ผลของต้ นชมพูนนั ้
มีขนาดเท่าพญาคชสาร ผลชมพูเหล่านันพอตกลงบนเขาก็
้
แตกกระจายละเอียด || 20
ด้ วยน ้าของผลชมพูเหล่านัน้ ในเวลานันสายน
้
้านันเขาจึ
้
งเรี ยกกันว่า ชามพูนที
แม่น ้าไหลหลังไหลไปและชนที่อาศัยอยูใ่ นสถานที่นนก็
ั ้ ใช้ ดื่มกิน || 21
เพราะการดื่มน ้านัน้ ในเวลานันคนทั
้
งหลายผู
้
้ มีใจบริสทุ ธิ์ก็จะไม่มีเหงื่อ
จะไม่มีกลิ่นเหม็น จะไม่แก่และจะไม่มีอินทรี ย์ (ประสาทสัมผัส) อันเสื่อม || 22
ดินที่ริมฝั่ งได้ ซบั น ้าของผลชมพูนนแล้
ั ้ วเมื่อแห้ งเพราะลมที่พอเหมาะก็ได้ กลายเป็ น
ทองที่ชื่อว่าชามพูนทซึง่ เป็ นเครื่ องประดับของพวกนักสิทธิ์ || 23
ดูกรท่านมุนีผ้ ปู ระเสริฐ เมือง 2 เมืองคือ เมืองภัทราศวะตังอยู
้ ท่ างทิศตะวันออก
ของเขาพระสุเมรุ เมืองเกตุมาลาตังอยู
้ ท่ างทิศตะวันตก และตรงกลางของเมือง
ทัง้ 2 นันมี
้ ภเู ขาอิลาวฤตะ || 24
ป่ าไจตระรถะอยูท่ างทิศตะวันออก ภูเขาคันธมาทน์อยูท่ างทิศใต้ ป่ าไวภราชะ
อยูท่ างทิศตะวันตก นอกจากนี ้ทางทิศเหนือก็มีป่านันทนะ || 25
สระ 4 สระเหล่านี ้คือ อรุโณทะ มหาภัทระ อสิโตทะ (และ) สมานสะ
เป็ นสระที่รื่นรมย์ของทวยเทพตลอดเวลา || 26
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ภูเขาที่เหมือนกับเส้ นใยบัวทังหลายตั
้
งอยู
้ ท่ างทิศตะวันออกของเขาพระสุเมรุ
ได้ แก่ ภูเขาศีตามภะ ภูเขากุมนุ ทะ ภูเขากุรรี ภูเขามาลยวาน และภูเขาไวกังกะ || 27
ทางทิศใต้ ของเขาพระสุเมรุนนั ้ มีภเู ขาที่เหมือนกับใยบัวทังหลาย
้
ได้ แก่ ภูเขาตริกฏู ะ
ภูเขาศิศริ ะ ภูเขาปตังคะ ภูเขารุจกะและภูเขานิษทะเป็ นต้ น || 28
ทางทิศตะวันตกของเขาพระสุเมรุนนั ้ มีภเู ขาที่เหมือนกับใยบัวทังหลาย
้
ได้ แก่
ภูเขาศิขิวาสะ ภูเขาไวฑูรยะ ภูเขากปิ ละ ภูเขาคันธมาทนะ และภูเขาชารุธิเป็ นต้ น || 29
ทางทิศเหนือ มีภเู ขาที่เหมือนกับใยบัวทังหลายซึ
้
ง่ ตังอยู
้ ต่ ดิ กับเขาพระสุเมรุและแยกออก
จากใจกลางเขาพระสุเมรุเป็ นต้ น ได้ แก่ ภูเขาศังมกูฏะ ภูเขาฤษภะ ภูเขาหังสะ ภูเขานาคะ
และภูเขากาลาญชะเป็ นต้ น || 30
ดูกรท่านไมเตรยะ บนยอดเขาพระสุเมรุซงึ่ นับว่าแดนสวรรค์ มีเมืองใหญ่ชื่อว่าพรหมณะ
ซึง่ มีขนาดกว้ างถึงหนึง่ หมื่นสี่พนั โยชน์ || 31
ในทิศทัง้ 8 และในทิศเฉียงทังหลายรอบเมื
้
องใหญ่ชื่อพรหมณะนัน้ มีเมืองที่งดงาม
ของท้ าวโลกบาลทังหลายมี
้
พระอินทร์ เป็ นต้ น || 32
แม่น ้าคงคาซึง่ เกิดจากพระบาทของพระวิษณุไหลผ่านดวงจันทร์ แล้ วก็ตกลงมาจาก
สวรรค์ไหลไปรอบเมืองพรหมณะ || 33
แม่น ้าคงคานันเมื
้ ่อตกไปในเมืองพรหมณะนันแล้
้ วแยกออกเป็ น 4 สาขาในทิศทังหลาย
้
ได้ แก่ สีตา อลกนันทา จักษุส และภัทรา ตามลาดับ || 34
แม่น ้าสีตาซึง่ ไหลไปในท้ องฟ้าทางทิศตะวันออกไหลตกจากภูเขาลูกหนึง่ ไปยังภูเขา
อีกลูกหนึง่ และต่อจากนันก็
้ ไหลผ่านเมืองภัทราศวะทางด้ านทิศตะวันออกไปรวมกับ
มหาสมุทร || 35
ดูกรท่านมหามุนี เช่นเดียวกันแม่น ้าอลกนันทาก็ไหลไปทางทิศใต้ ผ่านเมืองภารตะ
แยกเป็ น 7 สาขาแล้ วก็ไหลลงสูม่ หาสมุทร || 36
อนึง่ แม่น ้าจักษุสไหลผ่านภูเขาทางทิศตะวันตกหมดทุกลูกแล้ วหลังจากนันก็
้ ไหลไปยัง
เมืองเกตุมาลาแล้ วก็ไหลลงสู่มหาสมุทร || 37
ดูกรท่านมหามุนี แม่น ้าภัทราไหลผ่านภูเขาทางทิศเหนือและไหลผ่านเมืองอุตตรกุรุ
แล้ วก็ไหลลงสูม่ หาสมุทรทางทิศเหนือ || 38
ภูเขาพระสุเมรุตงอยู
ั ้ ต่ รงกลางของภูเขาเหล่านันคื
้ อ ภูเขาอานีละ ภูเขานิษทะ
ภูเขามาลยวันและภูเขาคันธมาทนะตังอยู
้ ใ่ นลักษณะกลีบบัว || 39
เมืองภารตะ เมืองเกตุมาลา เมืองภัทราศวะ และเมืองกุรุมีลกั ษณะเป็ นเหมือนใบบัว
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ของโลกอยู่ด้านนอกขอบเขตของภูเขา || 40
ขอบเขตภูเขาทัง้ 2 นันคื
้ อ ชฏระและเหมกูฏะ ทอดยาวไปทางทิศใต้ และทิศเหนือติดกับ
ภูเขาอานีละและภูเขานิษภะ || 41
ภูเขาคนธมาธนและภูเขาไกลาส ทัง้ 2 อยูท่ างทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ตังอยู
้ ่
ระหว่างมหาสมุทร มีความยาว 80 โยชน์ || 42
ขอบเขตแห่งภูเขาทัง้ 2 คือ นิษธะและปาริยาตระตังอยู
้ ่ทางด้ านทิศตะวันตกอขงเขาพระ
สุเมรุเหมือนกับภูเขาตัง้ 2 เทือกเขาทางทิศตะวันออก || 43
ภูเขาทางทิศเหนือทัง้ 2 คือตริสฤงคะและชารุธิ เชื่อมติดกับทิศตะวันออกและทิศตะวันตก
ตังอยู
้ ใ่ นระหว่างมหาสมุทร || 44
ขอบเขตภูเขาทัง้ 8 เทือกที่พระมุนีกล่าวแก่ทา่ นนันมี
้ เทือกเขาชฏระ เป็ นต้ น ตังโอบรอบเขา
้
พระสุเมรุนนั ้ 4 ทิศ ทิศละ 2 เทือก || 45
ดูกรมุนี ภูเขาที่มีลกั ษณะเหมือนใยบัวทัง้ 4 ทิศของเขา พระสุเมรุที่ได้ กล่าวมาแล้ วมี
ภูเขาคีตานตะเป็ นอาทิ เป็ นภูเขาที่นา่ รื่ นรมย์ใจอย่างยิ่ง หุบเขาที่อยูร่ ะหว่างภูเขาทัง้ หลาย
เป็ นสถานที่อยู่ของพวกนักสิทธิและจารณชน || 46
ดูกรท่านมุนีผ้ ปู ระเสริฐ อนึง่ ณ หุบเขาเหล่านันมี
้ ป่าไม้ และเมืองที่นา่ รื่ นรมย์ยิ่งและเป็ นที่
อาศัยของทวยเทพทังหลายมี
้
พระลักษมี พระวิษณุ อัคนีเทพ สุรยเทพเป็ นต้ น และที่หบุ
เขาเหล่านันก็
้ มีป่าไม้ และเมืองเป็ นที่อาศัยอันประเสริฐสุดของพวกกินกรผู้ประเสริฐ || 47
นอกจากนี ้ พวกคนธรรพ์ รากษส แทตย์ ทานพ ก็เล่นสนุกสนานอยูใ่ นหุบเขาที่นา่ รื่ นรมย์
แห่งนันทั
้ งกลางวั
้
นกลางคืน || 48
ดูกรท่านมุนี ที่อยูอ่ าศัยของพวกผู้แสวงบุญบนโลกมีชื่อว่าสวรรค์ แม้ ร้อยปี คนที่ทาบาปก็
ไม่สามารถไปยังสถานที่แห่งนี ้ได้ || 49
ดูกรท่านพราหมณ์ พระวิษณุผ้ เู ป็ นเจ้ ามีเศียรเป็ นม้ าประทับที่เมืองภัทรศวะ มีพระรูปเป็ น
หมูป่าประทับที่เมืองเกตุมาลาและมีพระรูปเป็ นเต่าประทับที่เมืองภารตะ || 50
อนึง่ (พระวิษณุ) โกวินทนะหรื อพระชนารทนะ มีพระรูปเป็ นปลาที่เมืองกุรุ พระหริผ้ สู ถิตอยู่
ในสรรพสิ่ง ทรงเป็ นทุกสิ่งทุกอย่าง ทรงอยูใ่ นที่ทกุ สถาน มีพระรูปเป็ นทุกสิ่ง
ทุกอย่าง|| 51
ดูกรท่านไมเตรยะ พระวิษณุนี ้ทรงเป็ นผู้ค ้าจุนของสรรพสิ่ง เป็ นอาตมันของสรรพสิ่ง || 52
ดูกรท่านมหามุนี ในเมืองทัง้ 8 เมืองนัน้ มีเมืองกิมปุรุษะเป็ นต้ น ไม่มีความโศกเศร้ า ไม่มี
ความเหน็ดเหนื่อย ไม่มีความวิตกกังวล และไม่มีภยั แม้ แต่น้อย เป็ นต้ น || 53
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ประชาชนจะมีสขุ ภาพดี ไม่มีความเจ็บป่ วย ไม่มีความทุกข์ยาก มีอายุยืนถึงหมื่นหรื อ
หนึง่ หมื่น 2 พันปี || 54
ฝนจะไม่ได้ ตกในเมืองเหล่านัน้ (แต่วา่ ) เมืองเหล่านันจะมี
้ น ้าในดินอยู่ ในสถานที่เหล่านัน้
ได้ มีการแบ่งแยกเป็ น กฤตยุค เตรตะยุค เป็ นต้ น || 55
ดูกรท่านพราหมณ์ผ้ ปู ระเสริ ฐสุด ในเมืองเหล่านันทั
้ งหมดมี
้
ภเู ขาเมืองละ 7 เทือก และมี
แม่น ้าหลายร้ อยสาย || 56
อัธยายะที่ 3
ท่านศรี ปราศร กล่าวว่า ประเทศที่อยูท่ างเหนือของมหาสมุทรและที่อยูท่ างใต้ ของภูเขา
หิมาลัย มีชื่อว่าภารตะซึง่ เป็ นสถานที่อยู่อาศัยของเผ่าพันธุ์พระภรตะ || 1
ดูกรท่านมหามุนี ความกว้ างของเมืองนี ้มีขนาด 9000 โยชน์ นี ้เป็ นดินแดนสร้ างกรรมของ
ผู้ที่ไปสูส่ วรรค์และผู้ที่จะไปถึงความหลุดพ้ น || 2
ในเมืองภารตะนี ้มีมหาบรรพต 7 เทือก ได้ แก่ มเหนทระ มลยะ สหยะ ศุกติมตั ฤกษะ
วินธยะ และปริยาตระ || 3
ดูกรท่านมุนี จากเมืองภารตนี ้มนุษย์ทงหลายย่
ั้
อมลุถึงสวรรค์จากเมืองภารตะนี ้มนุษย์
ทังหลายย่
้
อมได้ รับมุกติ (ความหลุดพ้ น) และจากเมืองภารตะนี ้มนุษย์ทงหลายยอมไปยั
ั้
ง
กาเนิดสัตว์เดรัจฉานและนรก || 4
จากเมืองภารตะนี ้มนุษย์ทงหลายย่
ั้
อมได้ ไปสวรรค์ บรรลุโมกษะไปสูก่ ลางท้ องฟ้าและไป
ในใต้ พื ้นดินได้ แต่ในพื ้นที่อื่นกรรมของมนุษย์จะไม่สง่ ผลเลย || 5
ท่านจงรับฟั งการจาแนกทัง้ 9 เขตแดนของเมืองภารตะนัน้ ได้ แก่ อินดรทวีป กเสรุ
ตามรปรณะ คภสติมต || 6
นาคทวีป เสมายะ คนธรวะ วารุณะ บรรดาทวีปเหล่านัน้ ส่วนทวีปที่ 9 นี ้ถูกโอบล้ อมไป
ด้ วยมหาสมุทร || 7
ทวีปดังกล่าวนี ้วัดจากทิศใต้ ไปเหนือมีความยาวถึง 1000 โยชน์ ทางทิศตะวันออกมีเมือง
ชื่อ กิราตส ทางทิศตะวันเป็ นที่ตงของเมื
ั้
องยวนส || 8
พราหมณ์ กษัตริย์ แพทย์ จะอยูใ่ นเมืองและศูทร จะอยูแยกออกไป ดาเนินชีวิตด้ วย
การบูชายัญ การรบ การค้ าขายและการรับใช้ เป็ นต้ น || 9
ดูกรท่านมุนี แม่น ้าศตทรุ แม่น ้าจันทภาคะ เป็ นต้ น ไหลลงจากภูเขาหิมวัต แม่น ้าเวท
สมฤติ เป็ น้น ถือกาเนิดจากเทือกเขาปาริ ยาตระ || 10
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แม่น ้านรมทาและแม่น ้าสุรส เป็ นต้ นไหลออกจากเทือกเขาวินธัย แม่น ้าตาปี แม่น ้า
ปโยษณี แม่น ้านิรวินธยะ เป็ นต้ น ถือกาเนิดจากเทือกเขาฤกษะ || 11
แม่น ้าโควารี ภีมรถี กฤษณเวณิ เป็ น้น ถือกาเนิดจากเทือกเขาสหยะ แม่น ้าทุกสาย
ดังกล่าวเป็ นแม่น ้าที่ชาระบาปและเภทภัยได้ || 12
แม่น ้ากฤตมาลา ตามรปรณี เป็ นต้ น ไหลมาจากเทือกเขามลยะ แม่น ้าตริสามา และ
อรยกุลย เป็ นต้ น ไหลจากเทือกเขามเหอินทระ || 13
แม่น ้าฤสิกลุ ยะ และแม่น ้ากุมาระ ถือกาเนิดจากเขาศุกติมต บรรดาแม่น ้าเหล่านัน้ ยังมี
แม่น ้าแลลาน ้าน้ อยอื่นๆ อีกหลายพันสาขา || 14
ในเมืองทังหลายดั
้
งกล่าวเหล่านัน้ ชาวกุรุและชาวปาญจาลา อาศัยอยูใ่ นมัธยมประเทศ
ชาวเมืองกามรูปะจะอยูท่ างทิศตะวันออก || 15
ปุณฑรส กลิงคะ มคธ และประเทศทางทิศใต้ เป็ นต้ น เสาราษฏระ ศูรส ภีรัสและ
อรภุดส อยูท่ างทิศตะวันตก || 16
ชาวเมืองการุธส มาลวส และชาวเขาปาริยาตระ เสาวีรส ไสนธรส หูณส สาลรส และ
ชาวเมืองโกศล มาทรส รามส อัมพัษฐส และปารสีกส เป็ นต้ น || 17
ดูกรท่านผู้มีโชคมาก ชาวเมืองทังหลายดื
้
่มน ้าของแม่น ้าเหล่านัน้ อาศัยอยูร่ วมกันใกล้
แม่น ้า ตลอดเวลา มีความร่าเริง เป็ นกลุม่ ชนจานวนมาก || 18
ดูกรท่านมหามุนี ในเมืองภารตะนี ้มียคุ 4 ยุค คือ กฤตยุค เตรตะยุค ทวาปรยุค และ
กลิยคุ ไม่มียคุ ทัง้ 4 ในเมืองอื่นๆ || 19
มุนีทงหลายบ
ั้
าเพ็ญตบะและผู้บชู าก็ทาการบวงสรวงบูชาเช่นกัน คนทังหลายก็
้
ให้ ทานเพื่อ
จุดประสงค์ในโลกหน้ า || 20
ในชมพูทวีป พระวิษณุ (พระยชญบุรุษะ) ผู้ประกอบด้ วยการบูชา ได้ รับการบูชา ด้ วย
เครื่ องบูชาทังหลาย
้
ตลอดเวลาด้ วยคนทังหลาย
้
แม้ ในทวีปอื่นๆ ก็ได้ รับการบูชา
เช่นเดียวกัน || 21
ดูกรมหามุนี เพราะฉะนันเมื
้ องภรตะเป็ นเมืองที่ประเสริฐที่สดุ ในชมพูทวีป เพราะว่าเมือง
ภารตะนี ้เป็ นดินแดนที่เปมาะสม (แห่งการเพาะปลูก) และมีดนิ แดนที่รื่นรมย์ || 22
ดูกรท่านผู้ประเสริฐ โดยพันแห่งพันปี ของการเกิดของคนทังหลาย
้
บางครัง้ การเกิ ดของ
สัตว์ทงหลายจะได้
ั้
ความเป็ นมนุษย์ก็เพราะการสัง่ สมบุญ || 23
ในดินแดนภารตะ เทพทังหลายก็
้
ร้องเพลงสรรเสริญพากันสวดสรรเสริญว่า ประเทศนี ้ผู้คน
ทังหลายก็
้
จะได้ ไปสูส่ วรรค์และถึงการหลุดพ้ น เพราะความเป็ นคนกล้ า (เทพ) || 24
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ผู้ที่สลัดกรรมทังหลายซึ
้
ง่ มีผลอันเกิดจากความไม่ได้ มงุ่ หวัง อันใหญ่หลวงนันย่
้ อมถึงซึง่
ความไม่มีบาป ในพระวิษณุผ้ เู ป็ นปรมาตมันสูงสุด || 25
พวกเราไม่ร้ ูวา่ เราทังหลายจะได้
้
รับสิ่งที่ดี ผลแห่งกรรมคือการไปสูส่ วรรค์เมื่อใด แต่ผ้ ทู ี่เกิด
ในเมืองภารตะนี ้ เป็ นผู้ถึงพร้ อมด้ วยร่างกายที่มีองค์ประกอบครบถ้ วน|| 26
ดูกรท่านไมเตรยะ ชมพูทวีปนี ้ทัง้ 9 เมือง มีความกว้ างได้ หนึง่ ร้ อยพันโยชน์ (หนึง่ แสน
โยชน์) ข้ าพเจ้ าจะบอกแก่ท่าน โดยสังเขป || 27
ดูกรท่านไมเตรยะ มหาสมุทรน ้าเค็มซึง่ มีความกว้ างแสนโยชน์ มีลกั ษณะเหมือนวงกลม
ตังล้
้ อมรอบชมพูทวีป || 28
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ท่านพระฤษี ปราศรกล่าวว่า ปลักษทวีปตังโอบล้
้
อมด้ วยมหาสมุทรน ้าเค็มเหมือนชมพู
ทวีปที่ถกู โอบล้ อมด้ วยมหาสมุทรน ้าเค็ม || 1
ดูกรท่านพราหมณ์ ความกว้ างของชมพูทวีปวัดขนาดได้ 100,000 โยชน์
ปลักษทวีปนันถู
้ กระบุวา่ มีขนาดเป็ นสองเท่า (ของชมพูทวีป) || 2
พระโอรสทัง้ 7 พระองค์ของพระเจ้ าเมธาติถิ ผู้เป็ นราชาแห่งปลักษทวีป
พระองค์โตสุดมีพระนามว่าศานตหยะ ต่อจากนันก็
้ คือพระโอรสศิศริ ะ || 3
พระโอรสสุโขทยะ พระโอรสอานันทะ พระโอรสศิวะ พระโอรสเกษมกะ
และพระโอรสลาดับที่ 7 คือธรุวะ พระโอรสทัง้ 7 พระองค์นนเป็
ั ้ นราชา
แห่งปลักษทวีป || 4
(แคว้ นมี 7 แคว้ น) แคว้ นแรกคือศานตหยะ (จากนันก็
้ คือ) แคว้ นศิศิระ
แคว้ นสุขะ แคว้ นอานันทะ แคว้ นศิวะ แคว้ นเกษมกะ และแคว้ นธรุวะ || 5
แคว้ นทัง้ 7 แคว้ นนันมี
้ ภเู ขาซึ่งเป็ นขอบเขตเป็ นภูเขาที่แบ่งเขตแดน
ชื่อทังหลายของภู
้
เขาเหล่านันมี
้ 7 ชื่อ ท่านมุนีผ้ ปู ระเสริฐสุด ขอท่านจงฟั ง || 6
ภูเขาโคเมทะ ภูเขาจันทระ ภูเขานารทะ ภูเขาทุนทุภิ ภูเขาโสมกะ
ภูเขาสุมนัส และภูเขาลาดับที่ 7 ไวภราชะ || 7
ที่ภเู ขาอันน่ารื่ นรมย์เหล่านัน้ ประชาชนผู้ไม่มีบาปอาศัยอยูร่ ่วมคนธรรพ์และเทวดา
ตลอดเวลา || 8
ที่ภเู ขาเหล่านันมี
้ ชนบทศักดิ์สิทธิ์ คนมีชีวิตอยูน่ านจึงจะตาย (คนมีอายุยืน)
อีกทังยั
้ งไม่มีความเจ็บป่ วยหรื อโรคภัยทังหลาย
้
มีแต่ความสุขสบายตลอดเวลา || 9
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เมืองเหล่านันมี
้ แม่น ้าอยู่ 7 สายซึง่ จะไหลไปสูม่ หาสมุทร เราจะบอกชื่อแม่น ้าเหล่านัน้
ซึง่ เป็ นชื่อที่เมื่อได้ ฟังแล้ วจะขจัดบาปออกไปได้ || 10
แม่น ้าในเมืองนันมี
้ 7 สายดังนี ้คือ อนุตปั ตา ศิขี วิปาศา ตริทิวา กลมา (กลมุ)
อมฤตา และสุกฤตา || 11
ภูเขาและแม่น ้าหลักๆ เหล่านี ้เราได้ บอกท่านแล้ ว
นอกจากนี ้ที่เมืองเหล่านันก็
้ ยงั มีภเู ขาเล็กๆ และแม่น ้าอีกเป็ นพัน
ชาวชนบทเหล่านันมี
้ ความร่าเริงเสมอดื่มน ้าเหล่านัน้ || 12
ดูกรท่านพราหมณ์ การลดลงและการเพิ่มขึ ้นของชาวชนบทเหล่านันไม่
้ มี
นอกจากนี ้ในสถานที่ (ชนบท) ทัง้ 7 แห่งนันก็
้ ยงั ไม่มีการเปลี่ยนแปลงยุค || 13
ดูกรท่านผู้มีความคิดอันประเสริฐ กาลเวลาเป็ นเหมือนกับช่วงไตรดายุคตลอดเวลา
ดูกรท่านพราหมณ์ ในบรรดาทวีปทังหลายมี
้
ปลักษทวีปเป็ นต้ น มีศากทวีปเป็ นที่สดุ || 14
ประชาชนจะมีสขุ ภาพดีมีชีวิตอยูไ่ ด้ ถึง 5,000 ปี
ในทวีปเหล่านันมี
้ หลักธรรม 5 ประการ จาแนกตามลาดับวรรณะ (อหิงสา สัตยะ
อัสเตยะ พรหมจรรย์ และ อปริครหะ) || 15
และในทวีปเหล่านัน้ มีวรรณะอยู่ 4 วรรณะ ท่านจงรู้วรรณะเหล่านัน้ เราจะบอก
แก่ทา่ น ดังนี ้ || 16
ดูกรท่านมุนีผ้ ปู ระเสริฐ ประชาชนเหล่านันพวกอารยกะ
้
พวกกุรุ พวกวิทิศยะ
และพวกภาวิ พวกเขามีหน้ าที่เหมือนกับเป็ นพราหมณ์ กษัตริย์ แพทย์และศูทร || 17
ดูกรท่านพราหมณ์ผ้ ปู ระเสริ ฐ ที่มธั ยมประเทศ (ชมพูทวีป) มีต้นไม้ ขนาดใหญ่มาก
ขนาดเท่ากับต้ นชมพู (ต้ นหว้ า) ปลักษะ (ต้ นมะเดื่อ) เป็ นชื่อเรี ยกต้ นไม้ นนั ้
ทวีปนี ้จึงชื่อว่าปลักษทวีป (ตามชื่อต้ นไม้ นน)
ั ้ || 18
ในสถานที่นนพระหริ
ั้
ผ้ เู ป็ นเจ้ า ผู้เป็ นทุกสิ่งทุกอย่าง ผู้เป็ นเจ้ าของสรรพสิ่ง
ผู้ทรงสร้ างโลก ผู้มีพระรูปเป็ นพระจันทร์ ทรงได้ รับการบูชาจากคนวรรณะต่างๆ นัน้
มีพวกอารยกะเป็ นต้ น || 19
ปลักษทวีปถูกโอบล้ อมไปด้ วยทะเลน ้าอ้ อยซึง่ มีขนาดเท่ากับปลักษทวีป
ซึง่ โอบล้ อมในลักษณะเป็ นวงกลม || 20
ดูกรท่านไมเตรยะ ข้ าพเจ้ าได้ บอกเล่าถึงปลักษทวีปแก่ท่านโดยย่อแล้ วดังกล่าวมานี ้
ต่อไปนี ้ ท่านจงรับฟั งศาลมลทวีปจากข้ าพเจ้ า || 21
พระราชาผู้เป็ นวีรบุรุษแห่งศาลมลทวีปพระนามว่าวปุษมัต ท่านจงฟั ง (พระนาม)
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พระโอรสทัง้ 7 พระองค์ของพระเจ้ าวปุษมัตนันและจงฟั
้
งเมืองทัง้ 7 เมืองเหล่านัน้
ซึง่ เรี ยกชื่อตามพระนามของพระโอรสเหล่านันต่
้ อไป || 22
ดูกรท่านมหามุนี พระโอรสเหล่านันมี
้ พระนามว่า เศวตะ หริตะ ชีมตู ะ โรหิตะ
ไวทยุตะ มานสัส และสุประภะ || 23
มหาสมุทรซึง่ เต็มไปด้ วยน ้าอ้ อยนันถู
้ กโอบล้ อมทุกด้ านไปด้ วยทวีปศาลมละ
ซึง่ มีขนาดกว้ างเป็ นสองเท่า || 24
ในศาลมลทวีปนัน้ มีภเู ขา 7 เทือกซึง่ มีชื่อเสียงว่าเป็ นแหล่งกาเนิดของรัตนชาติ
เป็ นภูเขาที่เป็ นเขตแบ่งดินแดน อีกทังยั
้ งมีแม่น ้า 7 สาย || 25
ภูเขาทัง้ 7 ได้ แก่ กุมทุ ะ อุนนตะ และลาดับที่ 3 คือ พลาหกะ ลาดับที่ 4 คือ โทรณะ ซึง่
เป็ นภูเขาที่เต็มไปด้ วยพืชสมุนไพรนัน้ || 26
ภูเขาอันประเสริฐ ลาดับที่ 5 คือ กงกะ ลาดับที่ 6 คือ มหิษะ ลาดับที่ 7 คือ กกกุทมา
และท่านจงฟั งชื่อของแม่น ้าเหล่านัน้ || 27
แม่น ้าทัง้ 7 เหล่านัน้ ได้ แก่ โยนิ โตยา วิตฤษณะ จันทระ มุกตา วิโมจนิ ลาดับที่ 7
คือ นิวฤตติ ซึง่ เป็ นแม่น ้าที่ชาระบาปได้ || 28
เมืองทัง้ 7 ได้ แก่ ศเวตะ หริ ตะ ไวทยุตะ มาสนะ และชีมตู ะ โรหิตะ และสุปรภะ
ซึง่ เป็ นเมืองที่งดงาม เมืองเหล่านันประกอบด้
้
วย 4 วรรณะ || 29
ดูกรท่านมหามุนี วรรณะทัง้ 4 เหล่านี ้ย่อมอาศัยอยูแ่ ยกกันในทวีปศาลมละ ได้ แก่ กปิ ละ
อรุณะ ปิ ตะ และกฤษณะ || 30
เช่นเดียวกับวรรณะ พราหมณ์ กษัตริย์ แพทย์ และศูทร พวกเขาบูชาพระวิษณุเจ้ า
ผู้เป็ นอาตมันของทุกสิ่งทุกอย่าง ผู้ประเสริฐสุด ผู้ไม่เสื่อมสลาย ผู้ดารงอยูใ่ นการบูชา
ด้ วยการบูชาอันประเสริฐ || 31
และเป็ นที่นา่ ยินดีในการอยูร่ ่วมกันกับเหล่าเทพ มีต้นไม้ ใหญ่ชื่อว่า ศาลมลิ เป็ นต้ นไม้ ที่ให้
ความร่มรื่ น || 32
ทวีปนันถู
้ กโอบล้ อมทังหมดทุ
้
กด้ านด้ วยมหาสมุทร ชื่อว่า สุโรทะ ความกว้ างโดยรอบของ
ทวีปศาลมละเท่ากับมหาสมุทร || 33
มหาสมุทรสุโรทะ ถูกล้ อมรอบด้ วยกุศทวีป ซึง่ มีความกว้ างเป็ น 2 เท่าของทวีปศาลมะ ||
34
ในกุศทวีปมีพระราชาชื่อว่าชยุตษิ มัต ซึง่ มีบตุ ร 7 คน ท่านทังหลายจงฟั
้
งชื่อเหล่านัน้ || 35
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ได้ แก่ อุทภิทะ เวณุมาน ไวรถะ ลมภนะ ธฤติ ปรภากระ และกปิ ละ ชื่อทังหลาย
้
เหล่านันเป็
้ นไปตามชื่อเมือง || 36
ผู้คนทังหลายอยู
้
่อาศัยในทวีปนันร่
้ วมกับพวกแทตย์ ทานพ เทพ คนธรรพ์ ยักษ์ และ
พวกกิมปุรุษะ เป็ นอาทิ || 37
ดูกรท่านมหามุนี วรรณะทัง้ 4 ในสถานที่นนั ้ ปฏิบตั ิตามหน้ าที่ของตน ได้ แก่ ลาดับแรก
คือ ทมินะ ศุษมิส เสนหา และมนเทหัส || 38
ซึง่ ถูกเรี ยกตามลาดับเหมือนกับ พราหมณ์ กษัตริ ย์ แพทย์ และศูทร || 39
ในกุศทวีป พวกเขาบูชาพระชนารทนะ ผู้มีรูปเป็ นพระพรหม ผู้ประทานรางวัลอันยิ่งใหญ่
เพื่อความไม่เสื่อมจากอานาจของตน โดยความเป็ นผู้สร้ างกรรมดังที่กล่าวแล้ ว || 40
ภูเขาทัง้ 7 ได้ แก่ วิทรุมะ เหมไศละ ทยุตมิ ตั ปุษปวนะ กุเศศยะ หริ ลาดับที่ 7 คือ
มันทรา || 41
ดูกรท่ามหามุนี ในเวลานันในทวี
้
ปนัน้ เทือกเขาทัง้ 7 นัน้ และท่านจงฟั งชื่อทังหลายของ
้
แม่น ้าทัง้ 7 นัน้ ตามลาดับ || 42
ได้ แก่ ธูตปาปา ศิวะ ปวิตระ สมมติ วิทยุทมภะ มหี
แม่น ้าทังหมดขั
้
ดบาปทังหมด
้
|| 43
ในที่นนภู
ั ้ เขาและแม่น ้าเล็กๆนับพันสายมีอยูใ่ นกุศทวีป
กาแห่งหญ้ ากุศะนันจึ
้ งเป็ นชื่อเรี ยกของทวีป || 44
กุศทวีปนันถู
้ กล้ อมรอบโดยมหาสมุทรฆฤตะ มหาสมุทรฆฤตะถูกล้ อมรอบด้ วย
เกราญจทวีป || 45
ดูกรท่านผู้เป็ นมหาภาค ท่านจงฟั ง ความกว้ างของเกราญจทวีปเป็ น 2 เท่า
ของกุศทวีป || 46
ในเกราญจทวีป ทยุตมิ ตั มีพระโอรสผู้มีอาตมันใหญ่ พระราชาทรงตังชื
้ ่อเมืองเหล่านัน้
ตามชื่อลูก || 47
ดูกรพระมุนี บุตรทัง้ 7 ของพระทยุตมิ ตั ได้ แก่ กุศละ มัลลคะ อุษนะ ปี วระ อนธการกะ
มุนิ และ ทุนทุภิ || 48
ดูกรท่านผู้ร้ ู เทือกเขาที่สวยงามเหล่านันเป็
้ นที่อยูอ่ าศัยของเทพและคนธรรพ์ จงฟั งชื่อ
เหล่านันจากฉั
้
น || 49
ในบรรดาเขาเหล่านัน้ เขาเทือกที่หนึง่ ชื่อว่าเกราญจะ เทือกที่สองชื่อว่าวามนะ
เทือกที่สามชื่อว่าอันธการกะ เทือกที่สี่เป็ นภูเขาแก้ วมีสีเหมือนม้ าชื่อว่าสวาหินี || 50
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เทือกที่ห้าชื่อว่าทิวาวฤต เทือกที่หกชื่อว่าปุณฑรี กวัต เทือกที่เจ็ดเป็ นภูเขาใหญ่
ชื่อว่าทุนทุภิ ภูเขาเหล่านันแต่
้ ละเทือกมีขนาดใหญ่เป็ นสองเท่าของกันและกัน
ในบรรดาทวีปทังหลาย
้
ทวีปแต่ละทวีปก็มีขนาดเป็ นสองเท่าของกันและกัน
เหมือนกับภูเขาทังหลายที
้
่มีขนาดเป็ นสองเท่าของกันและกัน || 51
ในเมืองที่นา่ รื่ นรมย์เหล่านันและที
้
่บริเวณภูเขาใหญ่ทงหลาย
ั้
ประชาชนปราศจากความเจ็บป่ วยอยู่ร่วมกับทวยเทพ || 52
ดูกรท่านมหามุนี วรรณะพราหมณ์มีชื่อเรี ยกว่าปุษกระ วรรณะกษัตริ ย์
มีชื่อเรี ยกว่าปุษกละ วรรณะแพทย์มีชื่อเรี ยกว่าธานยะ และวรรณะศูทร
มีชื่อเรี ยกว่าติษยะ ตามลาดับ || 53
ดูกรท่านไมเตรยะ แม่ทงหลายที
ั้
่ชนทังหลายใช้
้
ดื่ม ท่านจงฟั งแม่น ้าเหล่านัน้
แม่น ้าสายหลักมีเจ็ดสาย และแม่น ้าน้ อยอื่นๆ มีอีกร้ อยสาย || 54
แม่น ้าสายหลักทัง้ 7 สายดังนี ้คือ เคารี กุมทุ วตี สันธยา ราตริ มโนชวา กษานติ
และปุณฑรี กา || 55
ในสถานที่นนั ้ ในการรับการบูชาบวงสรวง พระวิษณุผ้ เู ป็ นเจ้ า ผู้เป็ นพระชนารทนะ
ผู้มีพระรูปเป็ นรุทระ (พระศิวะ) ได้ รับการบูชาด้ วยเครื่ องบูชาบวงสร้ าง
จากคนวรรณะพราหมณ์เป็ นต้ น || 56
ดูกรท่านมหามุนี ทวีปเกราญจะ ถูกโอบล้ อมไปด้ วยมหาสมุทรนมเปรี ย้ วทุกด้ าน
อนึง่ มหาสมุทรนมเปรี ย้ วว่าโดยขนาดมีขนาดเท่ากับทวีปเกราญจะก็ยงั ถูกโอบล้ อม
ด้ วยทวีปศากะซึง่ มีขนาดกว้ างเป็ นสองเท่าของทวีปเกราญจะ || 57-58
อนึง่ พระเจ้ าภวยะผู้เป็ นราชาแห่งศากะทวีปผู้มีอาตมันยิ่งใหญ่มีพระโอรส 7 พระองค์
พระองค์ได้ พระราชทานเมืองทัง้ 7 เมืองแก่พระโอรสเหล่านัน้ || 59
พระโอรสเหล่านัน้ ได้ แก่ ชลทะ กุมาระ สุกมุ าระ มรี จกะ กุสโุ มทะ เมาทากิ และเมืองที่เจ็ด
คือมหาทรุมะ || 60
ในบรรดาเมืองเหล่านัน้ เมืองทัง้ 7 เมืองมีชื่อตามพระโอรสเหล่านันตามล
้
าดับ
และเมืองเหล่านันมี
้ ภเู ขา 7 เทือกเป็ นภูเขาที่ใช้ แบ่งเขตแดน || 61
ดูกรท่านพราหมณ์ บรรดาภูเขาเหล่านัน้ ภูเขาทางทิศตะวันออก คือ ภูเขาอุทยั คิรี
ภูเขาชลาธาร ภูเขาไรวตกะ ภูเขาสยามะ ภูเขาอัสตคีรี ภูเขาอามพิเกยะ และ
ภูเขาเกสรี ซงึ่ เป็ นภูเขาที่นา่ รื่ นรมย์ทงยั
ั ้ งเป็ นภูเขาที่สงู สุด || 62
ที่ทวีปนันมี
้ ต้นไม้ ใหญ่ชื่อว่าศากะซึง่ เป็ นที่สถิตของนักสิทธิ์และคนธรรพ์
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เป็ นต้ นไม้ ที่เพราะได้ สมั ผัสกับลมที่เกิดจากมัน ความร่าเริ งยินดีอย่างมาก
ก็จะเกิดขึ ้น || 63
ณ สถานที่นนมี
ั ้ ดนิ แดนศักดิ์สิทธิ์ซงึ่ เป็ นที่อาศัยของคนทัง้ 4 วรรณะ และในสถานที่นนั ้
ก็ยงั มีแม่น ้าศักดิส์ ิทธิ์สายใหญ่ที่สามารถชาระบาปและเภทภัยได้ ทงหมด
ั้
|| 64
แม่น ้าทัง้ 7 สาย ได้ แก่ สุกมุ ารี กุมารี นลินี เธนุกา อิกษุ เวณุกา และแม่น ้าสายที่ 7
คือแม่น ้าคภัสตี || 65
ดูกรท่านมหามุนี และที่ทวีปนันก็
้ ยงั มีแม่น ้าน้ อยอื่นๆ อีกร้ อยสาย และมีภเู ขา
อีกหนึง่ แสนเทือก || 66
คนที่อาศัยอยูท่ ี่เมืองชลทะเป็ นต้ นนันมี
้ ความรื่ นรมย์ดื่มน ้า ในเมืองทังหลาย
้
พวกชาวเมืองเหล่านันได้
้ จตุ ิจากสวรรค์มาสูโ่ ลกมนุษย์ || 67
ในเมืองเหล่านันไม่
้ มีการเสื่อมจากธรรมะ ไม่มีการทาร้ ายกันและกัน และในเมือง
ทัง้ 7 เมืองนันไม่
้ มีการทาผิดธรรมเนียมอันดีงาม || 68
บรรดาวรรณะทัง้ 4 นัน้ มคะ ก็คือ วรรณะพราหมณ์อนั ประเสริฐสุด มาคธะ ก็คือ
วรรณะกษัตริย์ มานสะ ก็คือ วรรณะแพศย์ และ มันทคะ ก็คือ วรรณะศูทร || 69
ดูกรท่านมุนี ในศากะทวีป พระวิษณุทรงอยูใ่ นรูปพระอาทิตย์ได้ รับการบูชา
จากชาวทวีปศากะเหล่านันผู
้ ้ มีการควบคุมจิตใจด้ วยการกระทาที่เหมาะสม
เหมือนดังที่กล่าวมาแล้ ว || 70
ดูกรท่านไมเตรยะ ศากะทวีปถูกโอบล้ อมไปด้ วยทะเลน ้านม ประหนึง่ ว่าถูกโอบล้ อม
ไปด้ วยกาไลข้ อมือซึง่ มีขนาดเท่ากับศากะทวีป || 71
ดูกรท่านพราหมณ์ ทะเลน ้านมถูกโอบล้ อมด้ วยทวีปที่ชื่อว่าปุษกระทุกๆ ด้ าน
และทวีปปุษกระนันมี
้ ขนาดใหญ่เป็ นสองเท่าของทวีปศากะ || 72
ในแคว้ นปุษกระ พระเจ้ าสวนะ (มีพระโอรส 2 พระองค์) พระโอรสพระองค์หนึง่
พระนามว่ามหาวีระ อีกพระองค์หนึง่ พระนามว่าธาตุกิ ในทวีปปุษกระนัน้
เมือง 2 เมืองเรี ยกชื่อพระนามของพระโอรสทัง้ 2 นัน้ คือ เมืองหนึง่ ชื่อว่ามหาวีระ
อีกเมืองหนึง่ ธาตุกี || 73
ดูกรท่านมหาภาค ที่แคว้ นปุษกระนันมี
้ ภเู ขาที่เป็ นเขตแดนเทือกหนึง่ ชื่อว่ามานโสตตระ
ซึง่ ล้ อมรอบใจกลางเมืองเหมือนกาไลข้ อมือ || 74
ภูเขามานโสตตระนันสู
้ งขึ ้นไปถึงห้ าหมื่นโยชน์ และมีขนาดความกว้ างโดยรอบ
เท่ากันนัน้ || 75
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ภูเขามานโสตตระนันตั
้ งตระหง่
้
านอยู่ ภูเขานันแบ่
้ งแยกเมืองทังสองนั
้
นจากกั
้
น
ประหนึง่ อาณาบริเวณทวีปปุษกระที่ถกู แบ่งแยกตรงกลางฉะนัน้ || 76
บรรดาเมืองและภูเขาทัง้ 2 นัน้ เมืองแต่ละเมืองมีลกั ษณะเหมือนกาไลข้ อมือ
ภูเขาก็เช่นเดียวกัน (คือมีลกั ษณะเหมือนกาไลข้ อมือ) || 77
ผู้คนมีอายุยืน 10,000 ปี ปราศจากโรคภัย ปราศจากความโศกเศร้ า
ปราศจากราคะและความขุน่ เคืองใจเป็ นต้ นใช้ ชีวิตอยูใ่ นเมืองนัน้ || 78
ดูกรท่านพราหมณ์ ในเมืองเหล่านันไม่
้ มีความชัว่ และความดี ไม่มีผ้ ฆู า่ และผู้ถกู ทารุณ
ไม่มีการอิจฉาริษยา ไม่มีภยั ไม่มีความเกลียด ไม่มีความโกรธ
และไม่มีความโลภเป็ นต้ น || 79
เมืองที่อยูร่ อบนอกเขามานโสตตระชื่อว่ามหาวีระ เมืองภายในชื่อว่าธาตกี
เมืองทังสองนั
้
นเป็
้ นที่อยูข่ องพวกเทวดาและพวกแทตย์เป็ นต้ น || 80
ในทวีปที่ชื่อว่าปุษกระนันไม่
้ มีทงความสั
ั้
ตย์และความเท็จ ในทวีปนันซึ
้ ง่ มีสองเมือง
ไม่มีแม่น ้า ไม่มีภเู ขาเลย || 81
อนึง่ มนุษย์และเทพในทวีปปุษกระนันมี
้ เครื่ องแต่งกายเหมือนกัน มีรูปร่างเป็ นหนึง่ เดียว
ไม่มีระบบวรรณะ ไม่มีหลักอาศรม 4 ไม่มีธรรมเนียมประเพณี || 82
ดูกรไมเตรยะ เมืองทัง้ 2 นันปราศจากคั
้
มภีร์ไตรเพท ปราศจากกสิกรรม
ปราศจากระบบกฎหมายและปราศจากระบบบริ การสาธารณูปโภค
ทวีปนี ้เป็ นทวีปที่อดุ มสมบูรณ์เป็ นเหมือนสวรรค์ที่อยูบ่ นพื ้นดิน || 83
ดูกรท่านมุนี ในเมืองที่ชื่อว่าธาตกีและเมืองมหาวีระ กาลเวลาจะมีแต่ความสุขสบาย
ทุกๆ ฤดู เป็ นเวลาที่ปราศจากชราและโรคเป็ นต้ น || 84
ในปุษกระทวีปมีต้นนิโครธ (ต้ นไทร) ต้ นหนึง่ เป็ นที่สถานที่พานักอันประเสริฐ
ของพราหมณ์ เป็ นสถานที่ที่พราหมณ์ผ้ พู กั อยูจ่ ะได้ รับการบูชาจากพวกเทพและอสูร || 85
ปุษกระทวีปถูกโอบล้ อมด้ วยมหาสมุทรสวาทูทกะซึง่ มีขนาดความกว้ างโดยรอบเท่ากับ
ทวีปปุษกระ || 86
ทวีปทัง้ 7 ทวีปถูกโอบล้ อมไปด้ วยมหาสมุทรทัง้ 7 มหาสมุทร ดังนัน้
ทวีปและมหาสมุทรจึงมีขนาดเป็ นสองเท่าของทวีปและมหาสมุทรก่อนหน้ านี ้ || 87
น ้าในมหาสมุทรทุกแห่งจะคงอยูเ่ หมือนเดิมตลอดเวลา
ความพร่องและการเพิ่มขึ ้นของน ้าเหล่านันไม่
้ เกิดขึ ้นเลยไม่วา่ เวลาไหนก็ตาม || 88
ดูกรท่านมุนีผ้ ปู ระเสริฐ น ้าที่อยูใ่ นหม้ อจะเพิ่มขึ ้นเพราะสัมผัสกับความร้ อนฉันใด
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น ้าในมหาสมุทรก็สงู ขึ ้นเพราะการขึ ้นของดวงจันทร์ ฉันนัน้ || 89
ในการขึ ้นและในการลงของดวงจันทร์ ซงึ่ จัดเป็ นข้ างขึ ้นและข้ างแรม
น ้าที่ยงั ไม่มีการพร่องก็จะสูงขึ ้นและน ้าที่ไม่มีการล้ นก็จะลดลง || 90
ดูกรท่านมหามุนี การขึ ้นและการลงของน ้าที่มีอยูใ่ นมหาสมุทร
จะปรากฏในปริมาณ 510 นิ ้ว || 91
ดูกรท่านพราหมณ์ ในปุษกระทวีปนัน้ อาหารเกิดขึ ้นเอง
ประชาชนทุกหมูเ่ หล่าก็ได้ ลิ ้มรสชาติทงั ้ 6 ตลอดเวลา || 92
สถานที่ซงึ่ ไม่มีสตั ว์โลกจะปรากฏอยูร่ อบๆ น ้าหวาน
สถานที่นนเป็
ั ้ นเป็ นแผ่นดินทองซึง่ มีขนาดเป็ นสองเท่าของทวีป (และ)
ปราศจากสิ่งมีชีวิตทุกชนิด || 93
นอกจากนันก็
้ ยงั มีภเู ขาชื่อว่าโลกาโลกะมีความกว้ าง 10,000 โยชน์
และภูเขานันมี
้ ความสูงมากถึง 1,000 โยชน์ || 94
อนึง่ ความมืดได้ ตงปกคลุ
ั้
มภูเขาแห่งนันทุ
้ กพื ้นที่
และความมืดก็ถกู ปกคลุมไปด้ วยเปลือกไข่ทกุ ๆ แห่ง || 95
ดูกรท่านมหามุนี โลกนี ้นันมี
้ ความกว้ าง 50 โกฏิ ประกอบไปด้ วยทวีป
มหาสมุทรและภูเขา รวมทังมี
้ เปลือกไข่ด้วย || 96
ดูกรท่านไมเตรยะ โลกนี ้นันเป็
้ นทังผู
้ ้ สร้ าง เป็ นทังผู
้ ้ ดแู ล มีคณ
ุ ยิ่งต่อสรรพสิ่ง
เป็ นที่พกั อาศัยของสรรพสิ่งดังกล่าวมาแล้ วนี ้ || 97
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อัธยายะที่ 5
ท่านพระฤษี ปราศรกล่าวว่า
ดูกรท่านพราหมณ์ ความกว้ างของแผ่นดินข้ าพเจ้ าได้ บอกแก่ทา่ นแล้ ว
ส่วนความสูง (ความลึกจากผิวโลกสูแ่ กนโลก) ของแผ่นดินนันข้
้ าพเจ้ ากล่าวว่า
มีระยะ 70,000 โยชน์ || 1
ดูกรท่านมุนีผ้ ปู ระเสริฐ ชันแผ่
้ นดินแต่ละชันมี
้ ขนาด 10,000 โยชน์
(มีทงหมด
ั้
7 ชัน)
้ ได้ แก่ อตละ วิตละ นิตละ คภัสตมัต มหาตละ สุตละ
และชันที
้ ่ดีที่สดุ ซึง่ เป็ นชันที
้ ่ 7 ได้ แก่ ชันปาตาละ
้
|| 2
ดูกรท่านไมเตรยะ แผ่นดินจะมีสีขาว สีดา สีแดง สีเหลือง มีกรวดทราย หิน
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และทองคาเป็ นแผ่นดินที่ประดับไปด้ วยปราสาทอันประเสริฐ || 3
ดูกรท่านมหามุนี ในสถานที่เหล่านันมี
้ ทานพ แทตย์ ยักษ์ และสัตว์จานวนงูใหญ่
หลายร้ อยชนิดอาศัยอยู่ || 4
ท่านนารทะครัน้ กลับจากบาดาลยังสวรรค์แล้ วก็ประกาศในท่ามกลางหมูเ่ ทวดาว่า
ปาตาละ (บาดาล) ทังหลายเป็
้
นสถานที่นา่ รื่ นรมย์กว่าสวรรค์เสียอีก || 5
ปาตาละ (บาดาล) ซึง่ เป็ นสถานที่ที่แก้ วมณีอนั งดงามเจิดจรัส
ที่สร้ างความพึงพอใจให้ ได้ มีตดิ อยูท่ ี่ผ้าเครื่ องอาภรณ์ของนาคนัน้
จะมีอะไรมาเสมอเหมือนได้ เล่า || 6
ในปาตาละที่งดงามไปด้ วยเหล่าธิดาของแทตย์และทานพทุกหนทุกแห่ง
ใครกันเล่าจะไม่เกิดความปี ติยินดี แม้ จะเป็ นคนที่หลุดพ้ นแล้ วก็ตาม || 7
เป็ นสถานที่ที่ในเวลากลางวัน รัศมีดวงอาทิตย์สอ่ งแสงสว่างไสว แต่ไม่เปล่งความร้ อน
ในเวลากลางคืน รัศมีดวงจันทร์ ไม่มีความหนาวเย็น แต่ส่องแสงสว่างอย่างเดียว || 8
เป็ นสถานที่ที่เหล่าบุตรของทนุเป็ นต้ นสนุกสนานเพลิดเพลินกับอาหารและเครื่ องดื่ม
ชันเลิ
้ ศไม่รับรู้ถึงแม้ แต่เวลาที่ลว่ งเลยไป || 9
มีทงป่
ั ้ าไม้ ทังแม่
้ น ้า ทังสระบั
้
วที่นา่ รื่ นรมย์ มีเสียงร้ องของนกดุเหว่าและ
มีท้องฟ้าที่นา่ อภิรมย์ใจ || 10
ดูกรท่านพราหมณ์ พวกทานพ แทตย์และพวกงูใหญ่ทงหลายที
ั้
่อาศัยหากินอยู่
ในดินแดนปาตาละได้ ใช้ เครื่ องประดับที่งดงามอย่างยิ่ง ได้ ใช้ เครื่ องไล้ ทาที่หอมกรุ่น
ได้ ฟังเสียงดนตรี ของพิณ ขลุ่ยและตะโพน อีกทังยั
้ งได้ รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน
อื่นๆ อีกมากมาย || 11-12
อนึง่ ภายใต้ ดนิ แดนปาตาละ มีรูปของพระวิษณุซงึ่ ถือกาเนิดจากตมัสคุณ
มีชื่อว่าเศษะ ซึง่ พวกแทตและพวกทานพไม่สามารถเพื่อที่จะพรรณนาคุณ
ของรูปนันได้
้ || 13
เทพที่เหล่านักสิทธิ์เรี ยกว่า อนันตะ นัน้ เป็ นเทพที่ได้ รับการบูชาเทวดาและฤษี
เทพนันมี
้ ศีรษะ 1,000 ศีรษะ มีเครื่ องประดับอันสะอาดบริสทุ ธิ์คือสวัสติกะประดับอยู่ || 14
เพื่อประโยชน์แก่โลก ท่านใช้ แก้ วมณีที่พงั พาน 1,000 เม็ดส่องแสงสว่างไปทัว่ ทุกทิศ
ทาให้ เหล่าอสูรหมดอานาจลง || 15
เทพนันมี
้ นยั น์ตากลอกไปมาด้ วยความมึนเมาตลอดเวลา มีตา่ งหูชนเลิ
ั้ ศ
สวมมงกุฎ สวมพวงมาลัย ฉายแสงสว่างไสวเปรี ยบเหมือนเศวตบรรพตที่มีแสงไฟ || 16
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เทพนันมี
้ เครื่ องนุง่ ห่มสีนิล (สีน ้าเงินเข้ ม) ดื่มน ้าเมา ประดับไปด้ วยสร้ อยคอสีขาว
เปรี ยบเหมือนเขาไกลาสอีกเทือกหนึง่ ซึง่ มีประดับไปด้ วยเมฆและสายน ้าคงคา || 17
เทพนันมี
้ นิ ้วมือถือคันไถ ถือคทาอันล ้าค่า เทพนันเองได้
้
รับการเคารพบูชา
จากพระนางกานติ (พระลักษมี) และพระนางวารุณี (เทพีแห่งน ้าเมา) ผู้เลอโฉม || 18
ในคราวสิ ้นกัลป์ เทพนันจะมี
้ เปลวไฟพิษออกมาจากปาก รุทระ (ศิวะ) ซึง่ มีอาตมัน
แยกออกมาจากพระวิษณุก็จะออกมากลืนกินโลกทัง้ 3 โลก || 19
เทพเศษะนันได้
้ รับการบูชาจากเทพทังปวงสถิ
้
ตอยูใ่ ต้ ปาตาละ (บาดาล) ทรงโลกทังหมด
้
เอาไว้ เหมือนกับทรงมงกุฎไว้ || 20
แม้ แต่เหล่าเทพก็ไม่สามารถเพื่อที่จะอธิบายและเพื่อที่จะรู้ความแข็งแกร่ง พลังอานาจ
รูปที่แท้ จริงและรูปลักษณ์ของเทพเศษะนันได้
้ || 21
ใครจะกล่าวถึงพลังอานาจของเทพเศษะนันผู
้ ้ รองรับแผ่นดินทังเอาไว้
้
ประหนึง่ คล้ องพวงมาลัยที่มีรัศมีงดงามอันเปล่งออกมาจากแก้ วมณีบนพังพาน || 22
เมื่ออนันตนาคราช (เทพเศษะ) ผู้มีนยั น์ตากลอกกลิ ้งไปด้ วยความมึนเมาอ้ าปาก
ขณะนันแผ่
้ นดินรวมทังมหาสมุ
้
ทรและภูเขาก็สนั่ สะเทือน || 23
เหล่าคนธรรพ์ นางอัปสร นักสิทธิ์ กินนร งูใหญ่ และจารณะ ก็ไปไม่ถึงความสิ ้นสุด
แห่งคุณสมบัติ (ของเทพเศษะนัน)
้ ได้ ดังนัน้ เทพเศษะนันผู
้ ้ มีการเสื่อมสลาย
จึงมีชื่อว่าอนันตะ || 24
ไม้ จนั ทร์ ที่ทาอยูท่ ี่มือของภรรยาของเศษนาคราชได้ พดั กระจายออกมา
เพราะลมหายใจของเศษนาคราชแผ่ตลบอบอวลไปทัว่ ทุกทิศ|| 25
ฤษีในอดีตนามว่าครคะเมื่อได้ บชู าเทพเศษะนันแล้
้ วก็ได้ ร้ ูโหราศาสตร์
และผล (กรรมดีและกรรมชัว่ ) ที่ได้ ศกึ ษาจากนิมิตทังหมดตามความเป็
้
นจริง || 26
ดังนัน้ เศษะนาคราชจึงใช้ ศีรษะรองรับโลกนี ้ไว้ (และโลกนี ้) ก็รองรับพวงมาลัยแห่งโลก
อันประกอบไปด้ วยเทพ อสูร และมนุษย์ || 27
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อัธยายะที่ 6
ท่านศรี ปราศรผู้ประเสริฐกล่าวว่า
ดูกรท่านพราหมณ์ คนชัว่ ทังหลายย่
้
อมตกไปในสถานที่ใด สถานที่นนชื
ั ้ ่อนรก
ซึง่ อยูภ่ ายใต้ แผ่นดินและน ้า ดูกรท่านมหามุนี ท่านจงฟั งเรื่ องนรกเหล่านัน้ || 1
ได้ แก่ เรารวะ สูกระ โรทะ ตาละ วิศสนะ มหาชวาละ ตัปตกุมภะ ลวณะ วิโลหิตะ || 2
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รุธิรามภะ ไวตรณิ กฤมีศะ กฤมิโภชนะ อสิปตรวนะ กฤษณะ ลาลาภักษะ ทารุณะ || 3
และ ปูยวหะ ปาปะ วหนิชวาละ อธัสศิรา สันทังศะ กาลสูตระ ตมัส และอวีจิ || 4
ศวโภชนะ อาประติษฐะ และ อประจิ นรกเป็ นอาทิดงั กล่าวมานี ้เป็ นนรกที่น่ากลัวยิ่ง || 5
คนเหล่าใดยินดีตอ่ การกระทาชัว่ ย่อมตกไปในสถานที่นนซึ
ั ้ ง่ สถานที่นนก็
ั ้ จะให้
ความน่าสะพรึงกลัว มีอาวุธและไฟที่นา่ กลัว ในอาณาจักรของพระยม || 6
ผู้ใดเป็ นพยานเท็จพูดโดยการตกไปฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ โดยไม่ชอบ ผู้ใดได้ ชื่อว่า
กล่าวคาเท็จ คนผู้นนจะไปสู
ั้
เ่ รารวนรก || 7
ดูกรท่านมุนีผ้ ปู ระเสริฐ ผู้ใดเป็ นสาเหตุของการทาแท้ ง ทาลายเมือง และฆ่าโค
และทาให้ คนตาย พวกเขาย่อมไปยังนรกชื่อว่าโรทะ || 8
คนเหล่าใดดื่มสุรา ฆ่าพราหมณ์ ขโมยทอง และถึงความเกี่ยวข้ องกับบาปเหล่านัน้
ก็จะตกลงไปสูส่ กู รนรก || 9
ผู้ใดฆ่ากษัตริ ย์ แพศย์ และล่วงเกินภรรยาของครู เขาย่อมไปสูต่ าลนรก ส่วนผู้ใด
ฆ่าทหารของกษัตริย์ และล่วงละเมิดทางเพศกับพี่น้องของตน จะไปสูต่ ปั ตกุณฑนรก || 10
ผู้ใดทากรรมคือการขายภรรยาผู้บริสทุ ธิ์ ผู้คมุ นักโทษ และเป็ นคนขายม้ า
และล้ มเลิกการบูชา จะตกลงไปในตัปตโลหนรก || 11
ผู้ใดมีเพศสัมพันธ์กบั ลูกและลูกเลี ้ยง ผู้ใดดูหมิ่นครูอาจารย์ และเป็ นคนชัว่ ผู้ขม่ เหงคนอื่น
จะตกลงไปในมหาชวาลนรก || 12
ดูกรท่านพราหมณ์ ผู้ใดประทุษร้ ายต่อพระเวท ขายพระเวท และผู้มีเพศสัมพันธ์
กับผู้ที่ไม่สมควร เขาจะไปสูล่ วนรก || 13
ผู้เป็ นโจรและเป็ นผู้กระทาผิดต่อกฎระเบียบ จะตกลงไปในวิโลหนรก || 14
ผู้ใดรังเกียจเทพ พราหมณ์ พ่อ และขโมยรัตนะ จะตกไปยังกฤมิภกั ษนรก
และผู้ใดใช้ เวทมนต์ทาร้ ายผู้อื่น เขาย่อมไปสู่กฤมิศนรก || 15
ผู้ใดกินอาหารก่อนพ่อ เทพ และแขก เขาจะไปสูล่ าลาภักษนรก และคนทาลูกศร
ก็จะตกไปเวธกนรก || 16
ผู้ใดทาศร ดาบเป็ นอาทิ จะลงไปสูน่ รกที่นา่ กลัว คือ วิศสนะ || 17
ผู้ใดไม่ดารงในความสัตย์สจุ ริต จะไปสูน่ รกชื่ออโธมุขะ และผู้บชู าสิ่งที่ไม่ควรบูชา
และผู้เป็ นโหราจารย์จะลงไปสูน่ รกอโธมุขะเช่นกัน || 18
คนผู้รีบกินอาหารหวานคนเดียวย่อมไปยังปูยวหนรก || 19
ดูกรท่านพราหมณ์ พราหมณ์ผ้ ทู าหน้ าที่ขายครั่ง เลือด งา และเกลือ ก็จะไปสู่
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นรกนัน้ (ปูยวหนรก) || 20
ดูกรท่านพราหมณ์ผ้ ปู ระเสริ ฐ ผู้ใดเลี ้ยงแมว ไก่ แพะ หมา หมู และนกจะไปสู่นรก
นันเหมื
้ อนกัน (ปูยวหนรก) || 21
พราหมณ์ใด ดาเนินชีวิตด้ วยการเป็ นนักแสดง ชาวประมง ผู้ใดสนับสนุน
ประพฤติผิดประเวณี วางยาพิษ เป็ นสายลับ คนเลี ้ยงควาย ผู้ที่ประกอบพิธีกรรม
นอกจากวันที่กาหนด (ปรวการิน) || 22
ผู้ใดวางเพลิง ทรยศมิตร เป็ นนายพราน ผู้ที่ทาพิธีกรรมเพื่อชาวบ้ านทังหมด
้
(ทังคนที
้ ่เหมาะสมและไม่เหมาะสม) ผู้ค้าขายโสม ผู้นนจะไปสู
ั้
ร่ ธิรานธนรก || 23
คนที่ทาลายพิธีกรรม และทาลายหมูบ่ ้ านจะไปสูไ่ วตรณีนรก || 24
ผู้ใดทาให้ เผ้ าพันธุ์สลาย ทาลายกฎระเบียบ หลวกลวงต้ มตุน๋ ก็จะไปสู่กฤษณนรก || 25
ผู้ใดตัดต้ นไม้ อย่างไม่มีประโยชน์ จะไปสูอ่ สิปตรวนนรก ผู้ใดเลี ้ยงแกะ เป็ นพราน
ล่าสัตว์ก็จะไปสู่วหนิชวาลนรก || 26
ดูกรท่านพราหมณ์ ผู้ใดใส่ไฟในภาชนะที่ยงั เผาไม่เสร็จ จะไปสูว่ หนิชวาลนรก || 27
ผู้ใดทาลายพรต และทาลายอาศรมของตัวเอง เขาทังสองย่
้
อมตกลงไป
ในสันทังศนรก || 28
คนเหล่าใดเป็ นพรหมจารินละเลยหน้ าที่เพราะนอนในเวลากลางวัน
และคนเหล่าใดถูกบุตรทังหลายสั
้
ง่ สอน คนเหล่านันก็
้ จะไปสูศ่ วโภชนนรก || 29
คนทังหลายที
้
่ทาแต่กรรมชัว่ จะได้ รับการตอบสนองถูกเผาผลาญในนรก
เหล่านี ้และอื่นๆ อีก ประมาณหนึง่ ร้ อยขุมและหนึง่ พันขุม || 30
บาปทังหลายอื
้
่นๆ เหล่านี ้มีนบั พันอย่างฉันใด
คนทังหลายที
้
่ไปเกิดในนรกย่อมได้ เสวยบาปเหล่านันซึ
้ ง่ มีนบั พันฉันนัน้ || 31
คนเหล่าใดประกอบกิจผิดหลักวรรณะและหลักอาศรมทังทางกาย
้
วาจา ใจ
คนเหล่านันจะตกนรก
้
|| 32
พวกสัตว์นรกที่มีหวั ทิ่มลงย่อมมองเห็นเทวดาทังหลายบนสวรรค์
้
และพวกเทวดาก็มองลงมาเห็นพวกสัตว์นรกที่มีหวั ทิ่มลงได้ ทงหมด
ั้
|| 33
(คนชัว่ ทังหลายเมื
้
่อข้ ามพ้ นนรกได้ แล้ ว) ก็จะไปเกิดเป็ นถาวรวัตถุ หนอน สัตว์น ้า
นก สัตว์เลี ้ยง คน คนดี เทวดา และเป็ นผู้หลุดพ้ นตามลาดับ || 34
ดูกรท่านผู้มีโชคมาก ลาดับชันต่
้ อๆ มาทังหมดนี
้
้มีสดั ส่วนพันส่วนเป็ นเบื ้องต้ น
จนกระทัง่ ถึงมีความหลุดพ้ นเป็ นที่สดุ || 35
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บนสวรรค์มีสิ่งมีชีวิตจานวนเท่าใด ดินแดนนรกก็มีจานวนเท่านัน้
คนที่ทาบาป เบือนหน้ าหนี (ไม่สนใจ) การล้ างบาป ย่อมไปสูน่ รก || 36
การล้ างบาปทังหลายซึ
้
ง่ เหมาะสมกับบาปมีมากน้ อยเพียงใด ทังหมดนั
้
น้
พระฤษีผ้ ปู ระเสริฐทังหลายจดจ
้
า (พระเวทได้ ) อธิบายไว้ แล้ ว || 37
ดูกรท่านไมเตรยะ พระสวยัมภูเป็ นต้ นผู้ร้ ูเรื่ องการล้ างบาปนันได้
้ กล่าวถึงการล้ างบาป
อย่างหนักไว้ สาหรับบาปที่หนักและการล้ างบาปอย่างเบาไว้ สาหรับบาปเล็กน้ อย || 38
บรรดาการล้ างบาปทังหมดซึ
้
่งเป็ นการบาเพ็ญตบะนัน้ การระลึกถึงพระกฤษณะ
(พระวิษณุ) เป็ นสิ่งประเสริฐที่สดุ || 39
เมื่อกระทาบาปแล้ ว บุคคลใดเกิดความเดือดร้ อนใจขึ ้น
การล้ างสาหรับบุคคลนันที
้ ่ดีที่สดุ อย่างหนึง่ คือการระลึกถึงพระหริ || 40
คนเมื่อระลึกถึงพระนารายณ์ในเวลาเช้ า เวลาค่า เวลาสนธยาและเวลาเที่ยงวันเป็ นต้ น
ย่อมได้ รับการสูญสิ ้นบาปทังหลายได้
้
ในทันที || 41
เพราะการระลึกถึงพระวิษณุ เขาจะมีกองกิเลสทังหมดสู
้
ญสิ ้นได้ ลถุ ึงความหลุดพ้ น
(แต่) การบรรลุถึงสวรรค์ถกู พิจารณาเป็ นอุปสรรคสาหรับเขา || 42
ดูกรท่านไมเตรยะ ผู้ใดมีใจตังมั
้ น่ ในพระวาสุเทพ (พระวิษณุ) โดยการสวดอ้ อนวอน
เผาเครื่ องเซ่นสังเวยและบูชาสรรเสริญเป็ นต้ น ผลคือการได้ เป็ นจอมเทวดาเป็ นต้ น
ถูกพิจารณาว่าเป็ นอุปสรรคของผู้นนั ้ || 43
การไปถึงสวรรค์ชนสู
ั ้ งสุดซึง่ มีอนั จะต้ องกลับมาบนโลกอีกเป็ นลักษณะ
จะมีประโยชน์อะไร การสวดอ้ อนวอนออกนามว่า วาสุเทวะ ซึง่ เป็ นหน่อ
อันจะนาไปสูก่ ารบรรลุถึงความหลุดพ้ นสูงสุด จะมีประโยชน์อะไร || 44
ดูกรท่านมุนี เพราะฉะนัน้ บุคคลที่จะต้ องตายเป็ นธรรมดาเมื่อระลึกถึงพระวิษณุ
ทังวั
้ นทังคื
้ นย่อมจะหมดสิ ้นบาปทังหมดไม่
้
ตกไปสูน่ รก || 45
ดูกรท่านพราหมณ์ผ้ ปู ระเสริ ฐ สิ่งที่ทาให้ เกิดความปี ติแก่จิตใจคือสวรรค์
สิ่งที่ทาให้ จิตใจนันเป็
้ นทุกข์คือนรก บาปจึงชื่อว่านรก บุญจึงชื่อว่าสวรรค์ || 46
สิ่งหนึง่ เป็ นไปเพื่อความทุกข์ก็มี เป็ นไปเพื่อความสุขก็มี เป็ นไปเพื่อความอิจฉาริษยาก็มี
เป็ นไปเพื่อความโกรธก็มี เพราะฉะนัน้ สิ่งซึง่ เป็ นสภาวะเที่ยงแท้ จะมีได้ อย่างไรเล่า || 47
เพราะว่าสิ่งนันนั
้ น่ เองเมื่อเกิดมาเพื่อความปี ติแล้ วก็จะเกิดมาเพื่อความทุกข์ได้ อีก
สิ่งนันอี
้ กนัน่ แหละเมื่อเกิดมาเพื่อความโกรธแล้ วก็จะเกิดขึ ้นเพื่อความผ่องใสได้ อีก || 48
เพราะฉะนันความทุ
้
กข์เที่ยงแท้ ก็ไม่มี และอะไรก็ตามที่เป็ นความสุขเที่ยงแท้ ก็ไม่มีเช่นกัน
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ความเปลี่ยนแปลงแห่งจิตใจนี ้มีความสุขและความทุกข์เป็ นต้ นเป็ นลักษณะ || 49
ความรู้ที่แท้ จริงนัน่ เองคือความรู้ในพรหมัน และความรู้ในพรหมันถูกกล่าวว่า
เป็ นไปเพื่อผูกพันในโลก ความรู้ในพรหมันนี ้เป็ นความรู้ที่แท้ จริง เป็ นความรู้สากล
ความรู้อื่นนอกจากความรู้ (ในพรหมัน) ไม่มี || 50
ดูกรท่านไมเตรยะ ท่านจงศึกษาความรู้ (ชญานะ) เท่านัน้ คือ วิทยาและอวิทยา || 51
ดูกรท่านพราหมณ์ มณฑลของโลก ปาตาละ (บาดาล) ทังหมด
้
รวมทังนรกทั
้
งหลาย
้
ข้ าพเจ้ าได้ อธิบายแก่ทา่ นด้ วยประการดังกล่าวมาแล้ วนี ้ || 52
มหาสมุทร ภูเขา ทวีป เมือง แม่น ้า ทังหมดข้
้
าพเจ้ าได้ กล่าวไว้ แล้ วโดยสังเขป
ท่านปรารถนาเพื่อจะฟั งอะไรอีกหรื อไม่ || 53
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ท่านไมเตรยะผู้ประเสริฐกล่าวว่า
ดูกรท่านพราหมณ์ โลกทังหมดที
้
่ทา่ นอธิบายแล้ วกับข้ าพเจ้ านัน้ ดูกรท่านมุนี
ข้ าพเจ้ าปรารถนาที่จะฟั งจากท่าน มีภวู โลก เป็ นอาทิ || 1
ดูกรท่านผู้มีโชคมาก สิ่งใดที่ฉนั ถาม ท่านจงบอกขอบเขตและสันฐานของดวงดาว
แก่ข้าพเจ้ า || 2
ท่านปราศระผู้ประเสริฐกล่าวว่าพื ้นโลก (ภูวโลก) ประกอบด้ วย มหาสมุทร แม่น ้าและภูเขา
เช่นเดียวกับแสงของพระอาทิตย์และพระจันทร์ ที่สอ่ งสว่างเพียงนัน้ (ระยะของแสงที่สอ่ ง
ไปเท่ากับขนาดของพื ้นโลก) || 3
ดูกรท่านพราหมณ์ ขอบเขตแผ่นดิน มีความกว้ างระยะเท่าๆ กับเส้ นรอบวงและขอบเขต
ของท้ องฟ้ามีระยะเท่าๆกับความกว้ างของมณฑลโลกเช่นเดียวกัน || 4
ดูกรท่านไมเตรยะ ระบบสุริยะตังอยู
้ ่แสน(100 X100) โยชน์ จากแผ่นดิน ส่วนมณฑลของ
พระจันทร์ ตงอยู
ั ้ ่ แสน(100 X100) โยชน์จากพระอาทิตย์ || 5
มณฑลของนักษัตร (ดวงดาว) จะส่องแสงสว่างเหนือดวงจันทร์ ระยะแสนโยชน์ || 6
ดูกรท่านพราหมณ์ เหนือขึ ้นไป 2 แสนโยชน์จากมณฑลของนักษัตรมีดาวพุธตังอยู
้ ่
ดาวศุกร์ ที่สถิตอยูใ่ นระนาบเดียวกัน || 7
ดาวอังคารตังอยู
้ ใ่ นระยะทางสูงเท่ากันของดาวศุกร์ ส่วนดาวพฤหัสบดีตงอยู
ั ้ ส่ งู ขึ ้นไป 2
แสนโยชน์ของดาวอังคาร || 8
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ดูกรท่านพราหมณ์ผ้ ปู ระเสริ ฐ ดาวเสาร์ ตงอยู
ั ้ เ่ หนือขึ ้นไป 2 แสน โยชน์ของดาวพฤหัสบดี
มณฑลดาวฤษีทงั ้ 7 เหนือขึ ้นไปจากนัน้ แสนโยชน์ || 9
ดาวเหนือซึง่ เป็ นศูนย์กลางของโลกและดวงดาวที่เสมอกันตังอยู
้ เ่ หนือขึ ้นไปแสนโยชน์
จากดาวฤษี || 10
ดูกรมหามุนี โลกทัง้ 3 นี ้ได้ กล่าวแล้ วโดยความสูง และแผ่นดินนี ้ก็ตงอยู
ั ้ ด่ ้ วยผลของ
การบูชา || 11
ระยะทาง 1 โกฏิโยชน์เหนือจากดาวเหนือขึ ้นไป คือ มหารโลก ซึง่ ผู้ที่อาศัยอยู่ ณ ที่นี ้มี
เวลา 1 กัลป์ อยูใ่ น 1 กัลป์ || 12
ดูกรท่านไมเตรยะ ระยะทาง 2 โกฏิโยชน์ชื่อว่า ชนโลก ซึง่ เป็ นสถานที่อยูข่ องบุตร
ทังหลายมี
้
สนันทนะเป็ นอาทิ ซึง่ เป็ นผู้มีใจบริสทุ ธิ์ || 13
สูงขึ ้นไป 8 โกฏิโยชน์จาก ชนโลก เป็ นสถานที่ตงคื
ั ้ อ ตปโลก สถานที่ที่เทพชื่อไวราช
สถิตอยู่ ซึง่ ไฟไม่สามารถไหม้ ถึงได้ || 14
จากตปโลกเป็ นระยะทาง 6 เท่า (12 โกฏิโยชน์) เป็ นอาณาจักรที่เรี ยกว่าสัตยโลก
เป็ นดินแดนที่ไม่มีการตายอีกต่อไปมีชื่อเรี ยกว่า พรหมโลก || 15
สถานที่ใดก็ตามที่เป็ นพื ้นดินที่จะใช้ เท้ าเดินไปได้ สถานที่นนเรี
ั ้ ยกว่า ภูสฺโลก (โลกคือ
แผ่นดิน) เขตแดนของภูสฺโลกนันข้
้ าพเจ้ าได้ กล่าวไว้ แล้ ว || 16
ดูกรท่านมุนีผ้ ปู ระเสริฐ ดินแดนระหว่างพื ้นโลกกับดวงอาทิตย์เป็ นที่อยูอ่ าศัย
ของพระมุนีมีนกั สิทธิ์เป็ นต้ น ดินแดนนันเรี
้ ยกว่า ภุวสฺโลก ซึง่ เป็ นโลกลาดับที่ 2 || 17
ดินแดนระหว่างดาวเหนือ (ธรุวะ) กับดวงอาทิตย์ ซึง่ มีระยะทาง 14 ล้ านโยชน์
เป็ นดินแดนที่สตั ว์ผ้ ยู งั ยึดติดอยูก่ บั โลกเรี ยกกันว่า สวรโลก || 18
ดูกรท่านไมเตรยะ โลกทัง้ 3 นี ้ (ภูะ ภุวะ สวะ) ถูกเรี ยกว่า กฤตกะ (ถูกสร้ างขึ ้นมา)
และโลกทัง้ 3 คือ ชนะ ตปะ และสัตยะ ถูกเรี ยกว่า อกฤตกะ (ไม่ถกู สร้ างขึ ้นมา) || 19
ดินแดนที่วา่ งเปล่าจากสิ่งมีชีวิต (และ) ในคราวสิ ้นกัลป์ก็ไม่พินาศไปเลย
ดินแดนนันตั
้ งอยู
้ ร่ ะหว่างกฤตกโลกและอกฤตกโลกมีชื่อเรี ยกว่า มหสฺโลก || 20
ดูกรท่านไมเตรยะ ข้ าพเจ้ าได้ อธิบายโลกทัง้ 7 และปาตาละ (บาดาล) ทัง้ 7
แก่ทา่ นแล้ ว ขอบเขตของโลกทังปวง
้ (พรหมาณฑะ) ข้ าพเจ้ าก็ได้ อธิบายแก่ทา่ นแล้ ว|| 21
จักรวาลนี ้ถูกห่อหุ้มไปด้ วยเปลือกไข่แห่งพรหมันทังในแนวนอน
้
ด้ านบนและด้ านล่าง
เหมือนเมล็ดของผลมะขวิดที่ถกู ห่อหุ้มทุกด้ าน || 22
ดูกรท่านไมเตรยะ และไข่นนถู
ั ้ กห่อหุ้มไปด้ วยน ้ามากกว่าสิบชัน้ ส่วนที่เป็ นน ้าทังหมด
้
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ห่อหุ้มภายนอกไปด้ วยไฟ || 23
ดูกรท่านไมเตรยะ อนึง่ ไฟถูกห่อหุ้มด้ วยลม ลมก็ถกู ห่อหุ้มด้ วยอากาศ
ดูกรท่านไมเตรยะ อากาศนันเล่
้ าก็ถกู ห่อหุ้มด้ วยมหัตมีภตู เป็ นต้ น
ทังหมด
้
7 อย่างนัน้ (อากาศ ภูต การณะ ตามัส อหังการ มหัต สัตตวะ)
มีขนาดเป็ น 10 เท่า (ของสิ่งที่หอ่ หุ้มกันอยู่นน)
ั ้ || 24
อนึง่ ประธานะตังห่
้ อหุ้มมหัตไว้ ที่สดุ ของอนันตะนันไม่
้ มี และการกาหนดนับอนันตะนัน้
ก็ไม่มีเช่นกัน || 25
ดูกรท่านมุนี ประธานะนันไม่
้ มีที่สิ ้นสุดและกาหนดนับประมาณมิได้ เป็ นเหตุ
ของสรรพสิ่ง นันก็
้ คือประกฤตินนั่ เอง || 26
อนึง่ ประกฤตินนเป็
ั ้ นเหตุแห่งไข่ทงหลายซึ
ั้
ง่ มีจานวนหลายพัน หลายแสน หลายโกฏิ
และหลายร้ อยโกฏิ || 27
ปุรุษะซึง่ แผ่ไปทัว่ สรรพสิ่ง มีเจตนาและรับรู้ได้ เองก็ดารงอยูใ่ นประธานะ
เปรี ยบเสมือน ไฟที่แฝงอยูใ่ นไม้ (และ) เปรี ยบเสมือนน ้ามันที่แฝงอยูใ่ นงา || 28
ดูกรท่านผู้มีความรู้มาก ประธานะและปุรุษะมีการพึง่ พาอาศัยเป็ นธรรมดา
ถูกห่อหุ้มไปด้ วยศักติแห่งพระวิษณุซงึ่ เป็ นอาตมันของสรรพสิ่ง || 29
ดูกรท่านมีปัญญามาก ศักติแห่งพระวิษณุ เป็ นเหตุแห่งการแยกประธานะและปุรุษะ
(ในคราวสิ ้นโลก) และเป็ นเหตุแห่งการสัน่ สะเทือนของประธานและปุรุษะที่มาเชื่อมกัน
ในคราวสร้ างโลก || 30
เปรี ยบเหมือนลมที่พดั พาหยดน ้าจานวน 100 ที่ติดอยูก่ บั พื ้นน ้า ศักติของพระวิษณุ ก็มี
ประธานและปุรุษะเป็ นธรรมชาติ เช่นเดียวกัน || 31
เปรี ยบเหมือนต้ นไม้ รากไม้ เนื ้อเยื่อ กิ่งก้ านสาขาที่เกิดจากเมล็ดเป็ นต้ น และต่อจากนัน้
พืชอื่นๆ ก็เกิดขึ ้น || 32
ดูกรท่านมุนี ต่อมาต้ นไม้ ทงหลายก็
ั้
เกิดจากเมล็ดพืชทังหลาย
้
และพืชเหล่านันเป็
้ นผลมา
จากลักษณะทรัพย์ การณะ ตามนัน้ || 33
ลาดับแรก มหัทเป็ นอาทิย่อมเกิดจากสิ่งที่บอกไม่ได้ อสูรก็เกิดขึ ้น และลูกอื่นก็เกิดจากลูก
ของลูก || 34
การสูญเสียของต้ นไม้ ไม่มีเพราะการงอกของต้ นไม้ ฉนั ใด การสูญเสียของสรรพสิ่งก็ไม่มี
เพราะการสร้ างสิ่งมีชีวิตทังหลายฉั
้
นนัน||
้ 35
อากาศและเวลาเป็ นเหตุแห่งการเกิดของต้ นไม้ เพราะการเชื่อมต่อเช่นเดียวกัน พระหริเจ้ า
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ก็เป็ นสาเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงซึง่ จักรวาล || 36
ราก ลาต้ น ใบ หน่อ มีในเมล็ดพันธุ์ฉนั ใด กิ่งก้ าน หน่อ ดอกไม้ นมและข้ าวสารก็มีอยู่ใน
เมล็ดพืชเช่นเดียวกัน || 37
ดูกรท่านมุนีผ้ ปู ระเสริฐสุด เปลือกข้ าว รวงข้ าว เมื่อมีอยู่ย่อมบรรลุถึงความปรากฏขึ ้นมา
ของตัวมันเอง เพราะอาศัยถึงซึง่ การรวมกันของเหตุคือการงอก || 38
เทพเป็ นต้ น ก็จะเกิดขึ ้นในผลกรรมของตัวเอง เพราะเข้ าใกล้ ศกั ติของพระวิษณุจงึ ถึง
ซึง่ การเกิด || 39
และพระวิษณุนนก็
ั ้ คือพระพรหมผู้เป็ นอาตมันสูงสุด พระวิษณุคือโลก โลกนี ้ก็อยูใ่ นตัว
พระวิษณุ โลกนี ้จะถึงซึง่ การทาลายล้ างดาเนินกลับไปสูพ่ ระวิษณุนนั ้ || 40
ผู้ใดมีทกุ อย่างเพราะความไม่แตกต่าง และสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตก็มาจากพระองค์
ซึง่ เป็ นพรหมอันสูงสุด พระองค์เป็ นความจริงและความเท็จ ทุกสิ่งออกจากพระวิษณุ
หลอมและตังอยู
้ ใ่ นพระวิษณุ || 41
พระองค์นนเป็
ั ้ นประกฤติแต่เดิม และพระองค์เป็ นโลก พระองค์นาไปสู่การทาลายล้ าง
ทังหมด
้
ในโลกนันนั
้ น่ เอง และพระองค์ดารงอยูใ่ นโลก || 42
พระองค์เป็ นผู้กระทาต่อการกระทาทังหมด
้
และพระองค์เป็ นผลของการบูชา
พระองค์เป็ นผลของกรรมนัน้ และพระองค์เป็ นช้ อนไม้ เป็ นอาทิ ในพิธีกรรมทังหมด
้
ไม่มีสิ่งใด นอกไปจากพระหริ || 43
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อัธยายะที่ 8
ท่านศรี ปราศระผู้ประเสริฐกล่าวว่า
ดูกรท่านผู้มีพรตอันดีงาม ข้ าพเจ้ าได้ อธิบายสัณฐานของไข่พรหมต่อท่านแล้ ว
ลาดับนี ้ขอท่านจงฟั งขอบเขตและสถานที่ตงของพระอาทิ
ั้
ตย์เป็ นต้ น || 1
ดูกรท่านมุนีผ้ ปู ระเสริฐ รถม้ าของพระอาทิตย์มีความยาว 9,000 โยชน์ และคันไถ
(งอนรถ) ที่ยืน จากราชรถมีความยาวเป็ น 2 เท่าของความยาวนี ้ (18000 โยชน์) || 2
แกนล้ อรถมีความยาวเกินครึ่งโกฏิและเกินไปอีก 7 ล้ านโยชน์ และล้ อก็ตงอยู
ั ้ ท่ ี่แกนรถ
นี่เอง || 3
รถมี 3 มี 5 ชี่ มี 6 ขอบนอก ล้ อแห่งกาลเวลาทังหมดก็
้
ดารงอยูใ่ นสิ่งที่เรี ยกว่าปี || 4
ท่านจงฟั งชื่อม้ าทัง้ 7 ตัวซึง่ เป็ นชื่อฉันท์ ท่านจงฟั งชื่อของม้ าเหล่านี ้ ได้ แก่ คายตรี พฤหติ
อุษณิข ชาคตี ตฤษฎถุ อนุษฏถุ ภงกติ || 5
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ดูกรท่านผู้มีความคิดหลักแหลม แกนที่ 2 ของรถมีความยาว 45,000 โยชน์ || 6
ขนาดความยาวของแกนล้ อรถทัง้ 2 มีขนาดครึ่งหนึง่ ของแอก แกนที่สนมี
ั ้ ความยาว
ครึ่งหนึง่ ของแอก แกนตัวสันที
้ ่เป็ นที่รองเสาหลักของรถมีความยาวเท่ากับครึ่งหนึง่ ของ
แอก ส่วนสุดท้ ายของแกนรถตังอยู
้ ท่ ี่เขามานสะ || 7
ท่านจงฟั งชื่อเหล่านี ้ เมืองวาสวีตงอยู
ั ้ ่ทางทิศตะวันออกของภูเขามานโสตระ ทางใต้ เป็ น
เมืองพระยม ทางทิศตะวันตกเป็ นเมืองพระวรุณ ทางทิศอุดรเป็ นเมืองของโสมะ || 8
เมืองของท้ าวศกระ ชื่อ วสเวากสารา เมืองของพระยมชื่อว่า สมยมนี เมืองของวรุ ณชื่อว่า
สุขะ เมืองของโสมะชื่อว่าวิภาวรี || 9
ดูกรไมเตรยะ พระอาทิตย์ผ้ เู ป็ นเจ้ า ผู้ประกอบด้ วยล้ อ เคลื่อนที่ไปพร้ อมกับดวงดาว
ประดุจดังลูกศรที่เขวี ้ยงไปทางด้ านใต้ || 10
พระอาทิตย์ผ้ เู ป็ นเจ้ าเป็ นสาเหตุของสถานะกลางคืนและกลางวัน เป็ นเทวยาน
เป็ นหนทางอันประเสริฐของผู้เป็ นโยคีซงึ่ เป็ นความสิ ้นไปแห่งกิเลส || 11
ดูกรท่านไมเตรยะ ในทุกๆ ทวีปดวงอาทิตย์จะปรากฏในเวลากลางวันตลอดเวลา
ในเวลากลางคืนก็จะปรากฏตรงกันข้ าม (ไม่ปรากฏ) || 12
ดูกรท่านพราหมณ์ในการขึ ้นและการตกของดวงอาทิตย์จะปรากฏตรงกันข้ ามกัน
ตลอดเวลาทังในทิ
้ ศและทิศเฉียงทังหมด
้
|| 13
ดวงอาทิตย์นนถู
ั ้ กคนเหล่าใดเห็นในที่ใด ในที่นนคนเหล่
ั้
านันก็
้ จะกล่าวว่า การขึ ้น (อุทยั )
และดวงอาทิตย์ไม่ปรากฏ ในที่นนก็
ั ้ เรี ยกว่า การตก (ดัสดง) ของดวงอาทิตย์ || 14
การขึ ้นและการตกของดวงอาทิตย์นนไม่
ั ้ มีตลอดเวลา การปรากฏและการไม่ปรากฏ
ของดวงอาทิตย์เหล่านันมี
้ ชื่อเรี ยกว่า อุทยั และอัสดง || 15
ดวงอาทิตย์นี ้เมื่อดารงอยูใ่ นเมืองของท้ าวศักระเป็ นต้ นย่อมต้ องส่องแสงไปถึง
เมืองทัง้ 3 และมุมเมืองทัง้ 2 และเมื่อดวงอาทิตย์ดารงอยู่ตรงมุมมุมหนึง่ ก็จะส่องแสง
ไปถึงมุมเมืองทัง้ 3 และเมืองทัง้ 2 || 16
เพราะการขึ ้นของดวงอาทิตย์ ความร้ อนจะเพิ่มขึ ้นในตอนกลางวัน
จากนันเพราะดวงอาทิ
้
ตย์ตก ความร้ อนก็จะลดน้ อยลง || 17
เพราะดวงอาทิตย์ขึ ้นและตก ทิศทัง้ 2 จึงเรี ยกว่า ทิศตะวันออก (ปรากฏก่อน เห็นก่อน)
และทิศตะวันตก (ปรากฏทีหลัง เห็นทีหลัง) ดวงอาทิตย์จะส่องแสงตังแต่
้ ด้านหน้ า
ไปจนถึงด้ านหลัง || 18
แสงสว่างของดวงอาทิตย์ย่อมส่องไปถึง (ทุกสถานที่) ยกเว้ นพรหมสภาซึง่ อยูเ่ หนือ
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เขาพระสุเมรุอนั เป็ นภูเขาของเทพ แสงสว่างของดวงอาทิตย์ (ครัน้ ส่องไปไม่ถึง)
พรหมสภาก็จะถูกขัดขวางถึงการสะท้ อนกลับ || 19
เพราะเขาพระสุเมรุอยูเ่ หนือทวีปและเมืองทังหมด
้
ฉะนันในทิ
้ ศเหนือจึงมี
กลางวันและกลางคืนตลอดเวลา || 20
ในเวลากลางคืนแสงของดวงอาทิตย์ย่อมตกไป (และ) เข้ าไปในไฟ
เพราะมีไฟ ในตอนกลางคืนดวงไฟจึงส่องสว่างไปได้ ไกล || 21
ดูกรท่านพราหมณ์ อนึง่ ในตอนกลางวัน แสงสว่างของไฟจะกลับเข้ าไปยังดวงอาทิตย์
ดังนันเพราะผสานกั
้
บไฟ ดวงอาทิตย์จะสว่างไสวอย่างยิ่ง || 22
สภาวะที่เป็ นแสงและความร้ อนซึง่ เกิดจากดวงอาทิตย์และไฟเป็ นสิ่งมีเดช (มีพลังงาน)
เพราะผสมผสานกันและกันจึงครอบคลุมทังกลางวั
้
นและกลางคืน || 23
เมื่อดวงอาทิตย์ตงอยู
ั ้ ร่ ะหว่างซีกโลกใต้ หรื อซีกโลกเหนือ
น ้าก็จะเข้ าไปสูก่ ลางวันและกลางคืนซึง่ มีความสว่างและความมืด || 24
น ้าย่อมมีสีแดงตะกัว่ เพราะการเข้ าไปของความมืด และเมื่อดวงอาทิตย์ตกลง
น ้าก็จะเข้ าไปสูเ่ วลากลางวัน เพราะฉะนันน
้ ้าจึงมีสีขาวในเวลากลางคืน
เพราะการตกไปลงดวงอาทิตย์ในเวลากลางวัน || 25
เมื่อดวงอาทิตย์โคจรไปทางตอนกลางของปุษกรทวีปผ่านแผ่นดิน 30 ส่วน
ช่วงเวลานันมี
้ จานวนเท่ากับหนึง่ มุหรู ตะ || 26
ดูกรท่านพราหมณ์ ในเวลากลางวันดวงอาทิตย์นี ้โคจรไปรอบๆ
เหมือนกงล้ อของช่างปั น้ หม้ อ และในเวลากลางคืนจะโคจรผ่านพ้ นพื ้นดินไป || 27
ดูกรท่านพราหมณ์ในตอนเริ่ มต้ นอุตตรายัน ดวงอาทิตย์จะโคจรผ่านราศีมงั กร
จากนันก็
้ จะโคจรผ่านราศีกมุ ภ์ ผ่านราศีมีนและผ่านราศีอื่นๆ || 28
ต่อเมื่อดวงอาทิตย์โคจรผ่านราศีทงั ้ 3 นันแล้
้ ว จากนันดวงอาทิ
้
ตย์ก็จะโคจร
เข้ าสูจ่ ดุ ราตรี เสมอภาค (วิษุวตั ) ซึง่ ทาให้ กลางวันและกลางคืนมีเวลาเท่ากัน || 29
จากนันกลางคื
้
นก็จะค่อยๆ ลดน้ อย ส่วนกลางวันก็จะเพิ่มยาวนานขึ ้นทุกๆ วัน || 30
และต่อจากนันเมื
้ ่อผ่านราศีเมถุน ดวงอาทิตย์ก็จะโคจรเข้ าสูจ่ ดุ สูงสุด
ไปถึงราศีกรกฏทาให้ เกิดจุดสุดทางใต้ (ทักษิณายัน) || 31
ในช่วงทักษิณายัน ดวงอาทิตย์จะโคจรอย่างรวดเร็วเหมือนกงล้ อของช่างปั น้ หม้ อ
ที่โคจรไปอย่างรวดเร็ ว || 32
ในเวลากลางวันดวงอาทิตย์จะโคจรผ่านไปอย่างรวดเร็ วเพราะกาลังแรงลม
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ฉะนันดวงอาทิ
้
ตย์จงึ โคจรผ่านแผ่นดินอันกว้ างใหญ่ด้วยระยะเวลาสันๆ
้ || 33
ดูกรท่านพราหมณ์ ในช่วงทักษิณายัน ในเวลากลางวันดวงจะอาทิตย์จะโคจร
ผ่านดาวลูกไก่ทงั ้ 13 ดวงครึ่งอย่างรวดเร็วด้ วยระยะเวลา 12 มุหรู ตะ
ส่วนในเวลากลางคืน จะโคจรผ่านดาวลูกไก่ด้วยระยะเวลา 18 มุหรู ตะ || 34
ในช่วงอุตตรายันดวงอาทิตย์จะโคจรไปอย่างช้ าๆ เหมือนจุดศูนย์กลางกงล้ อ
ของช่างปั น้ หม้ อที่หมุนไปอย่างช้ าๆ || 35
ดังนันดวงอาทิ
้
ตย์จะโคจรผ่านพื ้นโลกเพียงเล็กน้ อยด้ วยระยะเวลาที่ยาวนาน
ประมาณ 18 มุหรู ตะ เนื่องจากเป็ นช่วงเวลาหลังอุตรายัน || 36
การเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์อย่างช้ าๆ จะมีในเวลากลางวัน || 37
และดวงอาทิตย์จะโคจรผ่านดาวลูกไก่ทงั ้ 13 ดวงครึ่งในเวลากลางวัน
ส่วนในเวลากลางคืนดวงอาทิตย์จะโคจรผ่านดาวลูกไก่โดยระยะเวลา 12 มุหรู ตะ || 38
จากที่กล่าวมานี ้ กงล้ อที่อยูต่ รงกลางย่อมหมุนไปช้ าๆ ฉันใด ดาวเหนือที่อยู่ตรงกลาง
เสมือนกับก้ อนดิน (ที่อยูต่ รงกลางกงล้ อของช้ างปั น้ หมอ) ก็โคจรไปอย่างช้ าๆ ฉันนัน้ || 39
ตรงกลางกงล้ อของช่างปั น้ หม้ อย่อมโคจรไปในลักษณะเช่นนัน้ (ช้ าๆ) ฉันใด
ดูกรท่านไมเตรยะ ดาวเหนือก็โคจรไปในลักษณะเช่นนัน้ ฉันนันเหมื
้ อนกัน || 40
เมื่อดวงอาทิตย์โคจรไปรอบๆ ผ่านกลางจุดราตรี เสมอภาคทัง้ 2
การโคจรของดวงอาทิตย์อย่างช้ าๆ จะมีในเวลากลางวัน และการโคจรของดวงอาทิตย์
อย่างรวดเร็วจะมีในเวลากลางวันคืน || 41
ในช่วงอุตตรายันนี ้การโคจรของดวงอาทิตย์จะช้ าในเวลากลางวัน จะเร็วในเวลากลางคืน
ในเวลากลางคืนการโคจรของดวงอาทิตย์ก็จะเร็ว และในเวลากลางวันก็จะช้ า || 42
ดูกรท่านพราหมณ์ ดวงอาทิตย์นี ้จะโคจรไปตามเส้ นทางเดียวกันเสมอ
ซึง่ ในเวลาหนึง่ วันกับหนึง่ คืนจะเสวยราศีทงหมด
ั้
|| 43
โดยที่จะเสวยราศี 6 ราศีในเวลากลางคืน และอีก 6 ราศีในเวลากลางวัน || 44
ความยาวและความสันในเวลากลางวั
้
นเกิดจากระยะของราศี
ความสันและความยาวในเวลากลางคื
้
นก็เกิดจากระยะของราศีเหมือนกัน || 45
ความสันและความยาวในช่
้
วงเวลากลางวันเป็ นต้ นย่อมได้ เพราะการเสวยราศีนนั ้
นันเอง
้ ในช่วงอุตตรายัน การโคจรของดวงอาทิตย์ในเวลากลางคืนจะเร็ว
ในเวลากลางวันจะโคจรช้ า || 46
แต่ในช่วงทักษิณายันการโคจรของดวงอาทิตย์จะเกิดตรงกันข้ ามกันทังหมด
้
|| 47
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กลางคืนเรี ยกว่า อุษา กลางวันเรี ยกว่า วยุษฏิ และช่วงเวลาระหว่างอุษากับวยุษฏิ
เรี ยก สนธยา || 48
และเมื่อย่างเข้ ายามสนธยาอันแสนโหดร้ ายทารุณ กลุม่ รากษสผู้ชวั่ ช้ านามว่ามันเทหะ
ต่างปรารถนาที่จะกลืนกินดวงอาทิตย์ ||49
ดูกรท่านไมเตรยะ คาสาปแช่งของรากษสเหล่านันถู
้ กทาแล้ วโดยพระประชาบดี
การรอดชีวิตและการตายของรากษสเหล่านันมี
้ อยู่ทกุ ๆ วัน || 50
จากนันการต่
้
อสู้กนั อย่างโหดร้ ายทารุณยิ่งระหว่างดวงอาทิตย์
กับรากษสเหล่านันจึ
้ งบังเกิดขึ ้น
ดูกรท่านมหามุนี จากนันพราหมณ์
้
ผ้ ปู ระเสริฐทังหลายก็
้
จะประพรมน ้าศักดิส์ ิทธิ์ || 51
ซึง่ ประกอบไปด้ วยอักษรโอมอันศักดิส์ ิทธิ์ และที่สวดอุทิศด้ วยบทสวดคายตี
ด้ วยน ้าอันเปรี ยบเหมือนสายฟ้า (วัชระ) นัน้ รากษสผู้ชวั่ ช้ าเหล่านันจึ
้ งถูกเผาผลาญ || 52
การบูชาไฟครัง้ แรกอันมีมนต์ขลังใดที่พราหมณ์อคั นิโหตฤสาธยาย
ด้ วยการบูชาไฟครัง้ แรกนันดวงอาทิ
้
ตย์ที่มีรัศมีพนั แสงจะส่องแสงสว่างไสวเจิดจ้ า || 53
อักษร โอม มีความหมายว่า พระวิษณุผ้ เู ป็ นเจ้ าเป็ นคัมภีร์ไตรเพท เป็ นเทพเจ้ า
แห่งการพูด ด้ วยการสวดอักษร โอม นัน้ รากษสเหล่านันจึ
้ งถึงความพินาศ || 54
ดวงอาทิตย์เป็ นส่วนหนึง่ ของพระวิษณุอนั ประเสริฐซึง่ มีแสงสว่างเป็ นที่สดุ
ไม่มีวนั เสื่อมสลาย ฉะนัน้ การตังจิ
้ ตถึงอักษร โอม ซึง่ เป็ นอักษรศักดิส์ ิทธิ์
จึงเป็ นสิ่งประเสริฐ || 55
จากนันรากษสผู
้
้ ชวั่ ร้ ายมีชื่อว่ามันเทหะซึง่ ถูกเผาด้ วยการเปล่งอักษร คือ โอม ที่ถกู เปล่ง
ออกมาแล้ วเป็ นแสงสว่างโดยพวกเขา || 56
ผู้ใดไม่กระทาการบูชาพระอาทิตย์ในเวลาสนธยา เขาย่อมถูกฆ่าเพราะเป็ น การกระทา
ความผิดต่อการกระทาพิธีบชู ายัญในเวลาสนธยา || 57
ต่อมาเขาผู้ได้ รับการคุ้มครองโดยพราหมณ์ทงหลายที
ั้
่มีชื่อว่าพาลขิลยะเป็ นอาทิ ผู้ปกป้อง
โลกก็ดาเนินต่อไป || 58
การกระพริบตา 15 ครัง้ เท่ากับ 1 กาษฐะ 30 กาษฐะ เท่ากับ 1 กะลา 30 กะลา เท่ากับ
1 มุหรู ตะ 30 มุหรู ตะ เท่ากับ 1 คืน 1 วัน || 59
การลดและการเพิ่มของส่วนของวันเป็ นเพียงขณะหนึง่ ของสนธยาเท่านัน้ ถูกเรี ยกชื่อ
เดียวกันกับ หราสะและวฤทธะ || 60
เริ่มตังแต่
้ เส้ นขอบของพระอาทิตย์ พ้ นมา 3 มุหรู ตะ เวลานันจะถู
้ กเรี ยกว่า ปราตะ
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เวลานันเป็
้ นส่วนที่ 5 ของวัน || 61
3 มุหรู ตะจากเวลาเช้ าเรี ยกว่า สงควะ 3 มุหรู ตะจากเวลานัน้ เรี ยกว่า มธยาหนะ
(เที่ยงวัน) || 62
จากเวลาเที่ยงวันเรี ยกว่า อปราหนะ 3 มุหรู ตะ ท่านผู้ร้ ูเรี ยกว่า กาลภาคะ || 63
เมื่อเวลากลางวันหมดไป เวลานันก็
้ จะเรี ยกว่า สายาหนะ 15 มุหรู ตะ
แบ่งเป็ นมุหรู ตะ ละ 3 || 64
15 มุหรู ตะเรี ยกว่า อหรไวษุวตะ (กลางวัน) || 65
เมื่อการเพิ่มหรื อการลดของพระอาทิตย์ทางใต้ และทางเหนือก็จะเกิด
เมื่อพระอาทิตย์โคจรไปด้ านใต้ ก็จะเกิดกลางวัน และเมื่อพระอาทิตย์โคจรไปทางเหนือ
ก็จะเกิดกลางคืน || 66
ช่วงเวลาหนึง่ ย่อมปรากฏในท่ามกลางฤดูสารท และฤดูวสันต์ เมื่อดวงอาทิตย์โคจรไปใน
ราศีตลุ ย์และเมษ ก็จะเกิดกลางคืนและกลางวันเท่ากัน || 67
เมื่อพระอาทิตย์สถิตอยูใ่ นราศีกรกฏจะเรี ยกว่า ทักษิณายนะ เมื่อพระอาทิตย์สถิตอยู่ใน
ราศีมกรจะเรี ยกว่า อุตตรายนะ || 68
ดูกรท่านพราหมณ์ 30 มุหรู ตะ เรี ยกว่า อโหรตระ (วันและคืน) 15 มุหรู ตะ เรี ยกว่า
ปั กษะ (15 วัน) || 69
2 ปั กษ์ เรี ยกว่า 1 เดือน ในเดือนทัง้ 2 เรี ยกว่า อรกชะ 3 ฤดู เรี ยกว่า อยนะ 2 อยนะ
เรี ยกว่า 1 ปี || 70
1 ปี ประกอบด้ วย 4 ส่วนของเดือน 5 ปี ของเวลาทังหมดชื
้
่อว่ายุค || 71
ปี ถูกเรี ยกว่า ลาดับที่ 1 เรี ยกว่า สมวตสระ ลาดับที่ 2 ปริ วตสระ ลาดับที่ 3 วตสระ
ลาดับที่ 4 อนวตสระ ปี ที่ 5 เวลานี ้ เรี ยกว่า ยุค || 72
ภูเขาที่ตงอยู
ั ้ ่ทางตอนเหนือของเศวต (เศวตวรรษ หรื อ ภรตวรรษ) มีชื่อว่าศฤงควัต
ภูเขานันมี
้ ยอด 3 ยอดจึงทาให้ ภเู ขานี ้มีชื่อว่า ศฤงควัต || 73
ดูกรท่านไมเตรยะ ภูเขาลูกหนึง่ อยูท่ างทิศใต้ ลูกหนึง่ อยูท่ างทิศเหนือ และอีกลูกหนึง่ อยู่
ตรงจุดศูนย์กลาง ดวงอาทิตย์จะโคจรไปในช่วงกลางของฤดูใบไม้ ผลิและฤดูใบไม้ ร่วง
จุดสูงสุด (ของดวงอาทิตย์) จะอยูใ่ นช่วงต้ นราศีเมษและในช่วงต้ นราศีตลุ ย์ || 74
ในเวลานันดวงอาทิ
้
ตย์จะทาให้ กลางวันและกลางคืนมีชว่ งเวลาเท่ากัน
ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนทังสองนั
้
นมี
้ ระยะเวลาประมาณช่วงละ 15 มุหรู ตะ || 75
ดูกรท่านมุนี เมื่อดวงอาทิตย์ตงอยู
ั ้ ใ่ นส่วนดาวกฤติกา (ดาวลูกไก่) แรก ดวงจันทร์
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ดวงจันทร์ จะตังอยู
้ ใ่ นส่วนที่ 4 ของดาววิศาขอย่างชัดเจน || 76
เมื่อดวงอาทิตย์โคจรไปยังส่วนที่ 3 ของดาววิศาข เมื่อนันพึ
้ งรู้วา่ ดวงจันทร์
จะอยูใ่ นส่วนต้ นของดาวกฤติกา || 77
ในเวลานันนั
้ น่ เอง ช่วงเวลานี ้ชื่อว่า วิษุวตั (จุดราตรี เสมอภาค คือจุดที่โลกมี
เวลากลางวันและกลางคืนเท่ากัน) กล่าวกันว่าเป็ นช่วงเวลาศักดิส์ ิทธิ์
ในเวลานัน้ เหล่าคนดีควรให้ เครื่ องสังเวย (ทาน) แด่ทวยเทพ || 78
แด่พราหมณ์และบรรพบุรุษทังหลาย
้
นี ้แหละเป็ นหลักการเบื ้องต้ นที่เกี่ยวกับการให้
อนึง่ คนที่ให้ ทานแล้ วได้ ชื่อว่าทาหน้ าที่ที่ควรทาแล้ วในช่วงเวลาวิษุวตั || 79
ระยะเวลาหนึง่ วัน หนึง่ คืน ครึ่งเดือน กลา (นาที) กาษฐา (ชัว่ โมง) ชัว่ ขณะ (กษณะ)
และวันดวงจันทร์ เต็มดวง กาหนดชื่อว่า อมาวสี จันทร์ เต็มดวงครัง้ แรก (สินีวาลี)
ชื่อว่า รากา และจันทร์ แรมครัง้ แรกชื่อว่า ชื่อว่า อนุมติ || 80
ดวงอาทิตย์ที่โคจรไปทางเหนือ (อุตตรายัน) มีชื่อว่า ตปั ส ตปั สยา มธุ มาธวะ
ศุกระ และศุจิ ส่วนดวงอาทิตย์ที่โคจรไปทางใต้ มีชื่อว่า นภัส นภัสยะ อิษะ อุรชะ
สหัส และสหัสยะ || 81
ณ ภูเขาโลกาโลกะที่ข้าพเจ้ าได้ บอกแก่ท่านก่อนแล้ วนัน้ มีท้าวโลกบาล
ทัง้ 4 ผู้บาเพ็ญพรตอย่างดีสถิตอยู่ || 82
ดูกรท่านพราหมณ์ ท้ าวโลกบาลทัง้ 4 มีนามว่า ท้ าวสุธามา ท้ าวกรทมะมีบตุ ร 2 คน
ซึง่ เกิดจากนางสังขปา คือ ท้ าวหิรัณยโรมัน และ ท้ าวเกตุมตั เป็ นลาดับที่สี่ || 83
ท้ าวโลกบาลทัง้ 4 นี ้สถิตอยูใ่ นสี่ทิศของเขาโลกาโลกะ ท่านเหล่านัน้
ปราศจากความยินดี ปราศจากความเย่อหยิ่ง ปราศจากโรคภัยไข้ เจ็บ
ปราศจากคูค่ รองจานวนมาก || 84
ทางตอนเหนือของภูเขาอคัสตยะ ทางใต้ ของภูเขาอชวีถิ และด้ านนอกไวศวานรบถ
มีทางซึง่ เป็ นที่สญ
ั จรของพวกปิ ตฤ || 85
ณ สถานที่นนมี
ั ้ หมูฤ่ ษีผ้ ยู ิ่งใหญ่ ผู้บชู าบวงสรวงอัคนิเทพอาศัยอยู่ ฤษีเหล่านัน้
เป็ นพราหมณ์ (ฤตวิช) ผู้สวดสรรเสริ ญพระเวท (พรหมัน) ซึง่ เป็ นจุดเริ่มต้ นของสิ่งมีชีวิต
ทางทิศใต้ นนเป็
ั ้ นวิถีของสัตว์โลกผู้เริ่มต้ น (สร้ างความดี) || 86
ท่านเหล่านันธ
้ ารงพระเวทให้ ดาเนินไปทุกยุคทุกสมัยอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด
ตามขนบธรรมเนียมและโดยการฟั ง || 87
อนึง่ ท่านที่ถือกาเนิดมาก่อนก็อยูใ่ นเรื อนของท่านที่เกิดมาทีหลัง และท่านที่เกิดมา
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ทีหลังก็อยูใ่ นเผ่าพันธุ์ของเหล่าท่านที่เกิดมาก่อนในโลกนี ้ || 88
ท่านเหล่านันด
้ ารงชีพประพฤติพรตอย่างสม่าเสมอเรื่ อยไปอย่างนี ้
โดยอาศัยหนทางด้ านทิศใต้ ของดวงอาทิตย์ตราบเท่าที่ดวงจันทร์ และดวงดาว
ยังคงมีอยู่ || 89
หนทางทางตอนเหนือของดวงอาทิตย์ซงึ่ อยูท่ างทิศเหนือของนาควิถีและ
อยูท่ างทิศใต้ ของสัปตรษิ (ฤษี 7 ตน ) นันเป็
้ นทางโคจรของทวยเทพ || 90
ณ สถานที่นนมี
ั ้ เหล่านักสิทธิ์อาศัยอยู่ พวกเขาเป็ นผู้มีจิตใจบริสทุ ธิ์
ประพฤติพรหมจรรย์ ท่านเหล่านันไม่
้ ปรารถนาการเกิดอีก ทังท่
้ านเหล่านัน้
ก็เอาชนะความตายได้ ด้วย || 91
เหล่าพระมุนีผ้ ปู ระพฤติพรหมจรรย์จานวน 88,000 ตนได้ สถิตอยูท่ างทิศเหนือ
ของดวงอาทิตย์จวบจนกระทัง่ สิ ้นโลก || 92
เพราะไม่เกี่ยวข้ องกับความโลภ เพราะปราศจากเมถุนธรรม เพราะไม่มีความปรารถนา
และความเกลียดชัง เพราะเว้ นจากความคิดที่จะสร้ างเผ่าพันธุ์ || 93
อนึง่ เพราะปราศจากกามะ เนื่องจากการแสดงโทษของเสียงเป็ นต้ น
เพราะเหตุดงั กล่าวมานี ้ ท่านเหล่านันจึ
้ งบริสทุ ธิ์ ทาลายความเป็ นอมตะเสียได้ || 94
การดารงชีพอยู่ (ของท่านเหล่านัน)
้ เกิดเป็ นความอมตะจวบจนกระทัง่
ถึงคราวสิ ้นโลก เวลาที่ท่านเหล่านันด
้ ารงอยู่ในสามโลกเรี ยกว่า อปุนรมาร || 95
ดูกรท่านพราหมณ์ วิธีที่กระทาให้ เกิดบาปมีเพราะการฆ่าพราหมณ์ (พรหมหติ)
และทาให้ เกิดบุญมีเพราะการฆ่าม้ า (อัศวเมธ) ผลของบาปและบุญทังสองนั
้
น้
ถูกกล่าวว่าจะคงอยูเ่ รื่ อยไปจวบจนสิ ้นโลก || 96
ดูกรท่านไมเตรยะ หลังจากสิ ้นโลกไป ความหมดสิ ้นไปของแผ่นดินก็จะมาถึง
ในส่วนเท่าขนาดที่ธรุวะ (ดาวเหนือ) ตังอยู
้ ่ || 97
อนึง่ ดาวเหนือดารงอยูท่ างด้ านทิศเหนือตอนบนดาวฤษีทงั ้ 7 ณ สถานที่ใด
สถานที่นนเป็
ั ้ นที่ประทับของพระวิษณุ เป็ นทิพยสถานชันที
้ ่ 3 อันงดงาม
อยูบ่ นสรวงสวรรค์ || 98
ดูกรท่านพราหมณ์ สถานะของฤษีทงหลาย
ั้
ผู้กาจัดเปื อกตมคือบาป (โทษ) ได้ แล้ ว
ผู้ควบคุมตนเองได้ ดีนนเป็
ั ้ นสถานะอันประเสริฐสุดในการทาให้ บญ
ุ และบาปสิ ้นไป || 99
เมื่อหมดสิ ้นความชัว่ และความดี เหตุที่จะทาให้ ได้ รับสรรพสิ่งก็จะหมดสิ ้นไป
ทางนันเป็
้ นทางแห่งพระวิษณุซงึ่ เป็ นทางที่คนทังหลายเมื
้
่อได้ ไปแล้ วจะไม่เศร้ าโศก || 100
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ท่านเหล่านันมี
้ ธรมะ ธรุวะ เป็ นต้ น ผู้ร้ ูแจ้ งโลก ผู้มีความงดงามด้ วยการบาเพ็ญโยคะ
เพื่อไปสูค่ วามหลุดดารงอยูใ่ นหนทางใด หนทางนันเป็
้ นหนทางอันประเสริฐสุด
แห่งพระวิษณุ || 101
ดูกรท่านไมเตรยะ สรรพสิ่งที่เกี่ยวพันกันทังที
้ ่เคลื่อนที่ได้ และเคลื่อนที่ไม่ได้
เป็ นสิ่งที่ต้องทาให้ สาเร็จในหนทางใด หนทางนันเป็
้ นหนทางอันประเสริฐ
แห่งพระวิษณุ || 102
หนทางใดเป็ นหนทางที่เหล่าพระโยคีผ้ มู ีอาตมันอันเกิดจากพระวิษณุนนั ้
เห็นได้ ด้วยชญานอันเกิดจากวิเวก เสมือนดวงตาอันกว้ างไกลในสรวงสวรรค์
(ดวงตาพระอินทร์ ) หนทางนันเป็
้ นหนทางอันประเสริฐสุดแห่งพระวิษณุ || 103
ดูกรท่านพราหมณ์ ในเวลาใดดาวเหนือส่องแสงเจิดจรัสตังเป็
้ นจุดศูนย์กลาง
ในเวลานันบรรดาดาวทั
้
งหลาย
้
ดาวทุกดวงจะอยูเ่ หนือดาวเหนือเพราะกลุม่ เมฆ || 104
ดูกรท่านมหามุนี หยาดน ้าได้ รวมตัวกันอยูใ่ นกลุม่ เมฆแล้ วก็ทาให้ เกิดน ้าฝน
และแหล่งธรรมชาติ อีกทังยั
้ งทาความพอใจให้ เกิดแก่สรรพสิ่งมีทวยเทพเป็ นต้ น || 105
และต่อจากนันเทพเจ้
้
าเหล่านันผู
้ ้ เปิ ดรับเครื่ องบวงสรวงด้ วยเนยใสก็จะทาให้ ฝน
ฝนก็จะเป็ นเหตุแห่งการสร้ าง (สรรพสิ่ง) ต่อไป || 106
ด้ วยประการดังกล่าวมานี ้แดนแห่งพระวิษณุนี ้เป็ นสภาวะที่บริสทุ ธิ์เป็ นแดนชันที
้ ่3
เป็ นแดนค ้าจุนโลกทัง้ 3 (และ) เป็ นเหตุให้ เกิดน ้าฝน || 107
ดูกรท่านพราหมณ์ แม่น ้าคงคาซึง่ เป็ นแม่น ้าที่ชาบาปได้ ทงหมด
ั้
มีสีน ้าตาลแดง
เหมือนเครื่ องไล้ ทาร่างกายของนางฟ้าก็ถือกาเนิดจากดินแดนนัน้ || 108
ดาวเหนือ (ธรุวะ) รองรับแม่น ้าคงคาซึง่ มีกระแสเกิดจากบริเวณพระนขา
ของพระบาทังคุฐ (นิ ้วหัวแม่เท้ า) รูปดอกบัวข้ างซ้ ายของพระวิษณุด้วยภักดี
ด้ วยเศียรเกล้ า || 109
จากนันฤษี
้ ทงั ้ 7 ตนผู้มงุ่ มัน่ บาเพ็ญพรตกาหนดลมหายใจ มีชฎามุน่ เป็ นมวย
ก็สถิตอยูใ่ นน ้าด้ วยเกลียวคลื่นของแม่น ้าคงคา || 110
จันทรมณฑลซึง่ ถูกโอบล้ อมรอบด้ วยกระแสน ้าอันต่อเนื่องของแม่น ้าคงคานัน้
ย่อมทาให้ เกิดความงดงามยิ่งนักในขณะที่ตกลงมาใกล้ (อุห) || 111
หลังจากที่ไหลออกจากจันทรมณฑลแล้ ว แม่น ้าคงคานันก็
้ ลงจากที่สงู
ไปบนเขาพระสุเมรุไหลไปยังทิศทัง้ 4 เพื่อชาระโลกให้ สะอาดหมดจด || 112
แม่น ้าคงคาสายเดียวนันแหละแยกเป็
้
น 4 สาย คือ สีตา อลกนันทา จักษุ และภัทรา

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

721

ไหลบ่าไปในทิศทัง้ 4 || 113
พระมหาเทพ (พระศิวะ) มีความยินดีใช้ ศีรษะรองรับแม่น ้าสายหนึง่ ที่ไหลแยกออกไป
ทางทิศทักษิณชื่อว่าอลกนันทาเอาไว้ เกินกว่าร้ อยปี || 114
หลังจากที่ไหลออกจากมวยชฎาของพระศัมภุเทพเจ้ า (พระศิวะ) แล้ ว แม่น ้าคงคา
ซึง่ เต็มไปด้ วยก้ อนกรวดทรายก็ไหลไปชาระลูกๆ ของสาครผู้มีบาปให้ สะอาดแล้ วก็
นาไปสูส่ วรรค์ || 115
ดูกรท่านไมเตรยะ เมื่อคนลงอาบน ้าในแม่น ้าคงคานัน้ บาปก็พินาศไปในทันที
และการได้ รับบุญกุศลอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนก็จะเกิดขึ ้นในทันทีเช่นกัน || 116
ดูกรท่านไมเตรยะ น ้าในแม่น ้าคงคานันเมื
้ ่อบุตรทังหลายผู
้
้ เปี่ ยมด้ วยศรัทธาอุทิศให้
แก่เหล่าบรรพบุรุษตลอด 100 วัน ก็จะมอบความอิ่มเอิบใจที่ได้ แสนยากให้ || 117
ดูกรท่านพราหมณ์ ราชาทังหลายเมื
้
่อได้ บชู าบวงสรวงปุรุโษตตมะผู้เป็ นเจ้ า
แห่งการบูชาบวงสรวงด้ วยการบูชาบวงสรวงอย่างยิ่งใหญ่ในแม่น ้าคงคานันแล้
้ ว
ก็จะได้ รับความสาเร็จอันแสนประเสริฐทังในสวรรค์
้
และในโลกนี ้ || 118
อนึง่ เพราะการอาบน ้าด้ วยน ้าในแม่น ้าคงคานัน้ ฤษีทงหลายก็
ั้
จะหมดสิ ้นบาป
มีจิตใจผูกพันถึงพระเกศวะ (พระวิษณุ) ได้ ลถุ ึงโมกษะคือนิรวาณ || 119
แม่น ้าคงคานันเมื
้ ่อได้ สดับ ได้ ตงความปรารถนา
ั้
ได้ เห็น ได้ สมั ผัส ได้ ดื่ม ได้ อาบ
และได้ สวดสรรเสริญทุกๆ วันย่อมชาระสรรพสิ่งให้ สะอาดหมดจดได้ || 120
ผู้ที่ดารงอยูใ่ นระยะทาง 100 โยชน์ได้ ร้องเอ่ยนามว่า คงคา คงคา แล้ ว
พวกเขาย่อมจากัดบาปที่ได้ ก่อมาในสามชาติก่อนได้ || 121
เนื่องจากแม่น ้าคงคานันเมื
้ ่อเกิดขึ ้นมาแล้ วก็เพียงพอเพื่อที่จะชาระโลกทัง้ 3
ให้ สะอาดบริ สทุ ธิ์ได้ ฉะนันแม่
้ น ้าคงคานันจึ
้ งเป็ นแดนแห่งพระเป็ นเจ้ า (พระวิษณุ)
ซึง่ เป็ นสวรรค์ชนที
ั ้ ่ 3 || 122
อัธยายะที่ 8 ในส่วนที่ 2 ในคัมภีร์วิษณุปรุ าณะอันประเสริฐจบแล้ วด้ วยประการฉะนี ้

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

อัธยายะที่ 9
ฤษี ปราศระผู้ประเสริฐ กล่าวว่า รูปของพระหริเจ้ าซึง่ ดารงอยูแ่ ล้ วที่สว่ นหางของธรุวะนัน้
จะเห็นบนสวรรค์ซงึ่ ประกอบไปด้ วยดวงดาวรูปปลาโลมา || 1
ดาวเหนือนันเมื
้ ่อท่องเที่ยวไปก็โคจรรอบๆพระจันทร์ พระอาทิตย์ ดวงดาวและดาวนักษัตร
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ทังหลายประดุ
้
จดังล้ อรถ || 2
พระอาทิตย์ พระจันทร์ ดารา นักษัตรพร้ อมกับดาวเคราะห์ทงหลายถู
ั้
กยึดไว้ แล้ วด้ วย
เครื่ องยึดที่ทาด้ วยพลังของลม || 3
รูปปลาโลมาของพระอาทิตย์บนสวรรค์ที่พรรณนาไว้ แล้ วโดยข้ าพเจ้ า เป็ นหนทางของ
พระนารายณ์ เป็ นที่ประทับนัง่ ของพระองค์ สถิตอยูใ่ นใจของพระองค์เอง || 4
หลังจากได้ ทาการบูชาพระวิษณุแล้ ว ธุรวะผู้เป็ นบุตรของอุตตานะปาดะก็สถิตอยู่ที่
หางของดาวรูปปลาโลมา || 5
พระชนารถนะผู้เป็ นเทพเจ้ าของสรรพสิ่ง เป็ นผู้ค ้าจุนดาวปลาโลมา และดาวปลาโลมาก็
สถิตอยูอ่ ย่างมัน่ คง ดวงดาวปลาโลมาของธรุวะสถิตอยูแ่ ล้ วอย่างยัง่ ยืนที่พระอาทิตย์ || 6
ดูกรท่านพราหมณ์ ท่านผู้มีใจมัน่ คงจงฟั งเรื่ องนัน้ โดยวิธีการ โดยเดือนทังหลายระหว่
้
าง
8 เดือนของปี พระอาทิตย์จะทาให้ ฝนที่มีรสชาติตกลงมา และหลังจากนันเกิ
้ ดน ้าและเกิด
อาหาร และแผ่นดินโลกทังหมด
้
|| 7 – 8
พระอาทิตย์นาน ้าแห่งพื ้นดินไปด้ วยรังสีที่ร้อนแรง พระอาทิตย์ทาให้ เกิดพระจันทร์ และ
ต่อมาพระจันทร์ ก็เคลื่อนไปบนเมฆด้ วยท่อที่ประกอบด้ วยลม บนสวรรค์ ที่มีรูปร่างเป็ น
ควัน ไฟ ลม || 9
ดูกรท่านไมเตรยะ เพราะเมฆทังหลายไม่
้
ทาให้ ฝนตกลงมาจากท้ องฟ้า น ้าซึง่ อยูใ่ นเมฆ
ซึง่ มีความสะอาด ถูกลมหอบไป ซึง่ มีความบริสทุ ธิ์สมควรแก่เวลา จึงตกลงมา || 10
พระอาทิตย์ย่อมประทาน 4 แหล่ง คือ แม่น ้า มหาสมุทร แผ่นดิน และกาเนิดสิ่งมีชีวิต || 11
พระอาทิตย์จะสูบน ้าในแม่น ้าคงคาไปยังอากาศ ตกลงมาในสระโดยพลัน ด้ วยรัศมี ถึงซึง่
การไม่มีเมฆ || 12
ดูกรท่านพราหมณ์ผ้ ปู ระเสริ ฐสุด การชาระบาปด้ วยการสัมผัสน ้านัน้ จะไม่ตกนรกเพราะ
การอาบน ้าพิมพ์นี ้จึงเรี ยกว่า ตาย (มรติ) || 13
เพราะพระอาทิตย์ถกู เห็นแล้ ว ฝนตกลงมาโดยปราศจากเมฆ น ้าแม่น ้าคงคาในอากาศก็
จะตกลงมาด้ วยรัศมีของพระอาทิตย์ || 14
ฝนที่ตกจากพระอาทิตย์ที่เห็นแล้ วในกลุม่ ดาวกฤติกา ดาวฤกษ์ที่แตกต่างกัน แม่น ้าคงคง
นันก็
้ แพร่กระจายไปตามช้ างประจาทิศ || 15

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

คัมภีร์วิษณุปุราณะฉบับแปลภาษาไทย
องค์ ท่ ี 6
อัธยายะที่ 1
ท่านฤษีไมเตรยะกล่าวว่า
ดูกรท่านมหามุนี การสร้ างโลก ลาดับวงศ์ ยุคแห่งพระมนู และการตังราชวงศ์
้
ท่านได้ อธิบายอย่างละเอียดแล้ ว ||1
ดูกรท่านมหามุนี ข้ าพเจ้ าปรารถนาเพื่อที่จะสดับการทาลายโลกซึง่ ได้ นามว่า
มหาประลัย และเกิดขึ ้นในคราวสิ ้นกัลป์จากท่านตามความเป็ นจริง ||2
ท่านฤษี ปราศระผู้ประเสริฐกล่าวว่า
ดูกรท่านไมเตรยะ ท่านจงฟั งการทาลายโลก เมื่อความประลัยโลกเกิดขึ ้น
ในคราวสิ ้นกัลป์และเกิดขึ ้นเป็ นปรกติจากข้ าพเจ้ าตามความเป็ นจริง ||3
ดูกรพราหมณ์ผ้ ปู ระเสริฐสุด หนึง่ วันกับหนึง่ คืนของปิ ตฤเท่ากับหน
หนึง่ วันหนึง่ คืนของเทวดาเท่ากับหนึง่ ปี ของมนุษย์ และหนึง่ วันหนึง่ คืน
ของพรหมเท่ากับสองพันจตุรยุคของมนุษย์ ||4
ยุคทัง้ 4 คือ กฤดายุค ไตรดายุค ทวาปรยุค และกลียคุ นันเท่
้ ากับ
12,000 ปี ของเทวดา ||5
ดูกรท่านไมเตรยะ จตุรยุคทังหมดมี
้
ธรรมชาติของตัวเองเหมือนกัน
ยุคแรกเรี ยกว่า กฤดายุค ฯลฯ ยุคสุดท้ ายเรี ยกว่ากลียคุ ||6
ในตอนกลียคุ ซึง่ เป็ นยุคสุดท้ ายการทาลายโลกจะถูกกระทา
เช่นเดียวกับในตอนกฤดายุคซึง่ เป็ นยุคแรก การสร้ างโลก
ย่อมถูกกระทาโดยพระพรหม ||7
ท่านฤษีไมเตรยะกล่าวว่า
ดูกรท่านผู้ประเสริฐ ท่านสมควรที่จะกล่าวธรรมชาติของกลียคุ อย่างพิสดาร
ซึง่ เป็ นยุคที่ธรรมตามหลักอาศรม 4 ย่อมถึงการหมดสิ ้นไป ||8
ท่านฤษี ปราศระผู้ประเสริฐกล่าวว่า
ดูกรท่านไมเตรยะผู้เป็ นมหามุนี ท่านจงธรรมชาติของกลียคุ
ที่ทา่ นปรารถนาจะฟั ง ซึง่ ดาเนินไปอย่างครบถ้ วนแล้ ว ||9
ในกลียคุ การดาเนินชีวิตของคนไม่ได้ เป็ นไปตามวรรณะและหลักอาศรม
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ไม่มีผ้ ปู ระกอบพิธีกรรมโดยธรรมตามสามเวท ฤคเวทและยชุรเวท ||10
ในกลียคุ ไม่มีพิธีแต่งงานที่เป็ นไปตามทานองคลองธรรม
สถานภาพของครูกบั ศิษย์ก็ไม่มี ธรรมเนียมปฏิบตั ริ ะหว่างสามีกบั ภรรยาก็มีมี
พิธีบชู าบวงสรวงที่กระทาต่อเทพเจ้ าด้ วยไฟก็ไม่มี ||11
ในกลียคุ ผู้แข็งแกร่งซึง่ ถือกาเนิดในตระกูลใดก็ตามย่อมเป็ นเจ้ าแห่งสรรพสิ่ง
เป็ นผู้สามารถในการที่จะแต่งงานกับสตรี จากทุกวรรณะ ||12
ในกลียคุ วรรณะพราหมณ์ได้ ถกู กาหนดโดยการประกอบพิธีกรรมอะไรก็ได้
ดูกรท่านไมเตรยะ ในกลียคุ การกระทาการไถ่บาปจะทาอย่างไรก็ได้
(มีหลายรูปแบบ) ||13
ดูกรท่านพราหมณ์ ในกลียคุ คาพูดใดก็ตาม ของผู้ใดก็ตามล้ วนเป็ นศาสตร์
ได้ ทงหมด
ั้
ในกลียคุ ทุกคนเป็ นเทวดา และอาศรมทังหมดก็
้
เป็ นของทุกคน ||14
ในกลียคุ การอดอาหาร การประหยัดมัธยัสถ์ การบริจาคทรัพย์สิน การบาเพ็ญตบะ
ที่เห็นว่าถูกต้ องก็จะเกิดขึ ้นด้ วยการประพฤติปฏิบตั ิตามอาเภอใจ ||15
ในกลียคุ คนทังหลายจะมี
้
ความมัวเมาในความมัง่ มีด้วยทรัพย์สมบัตเิ พียงเล็กน้ อย
และสตรี ทงหลายจะมี
ั้
ความมัวเมาในรูปด้ วยเพียงเส้ นผมเท่านัน้ ||16
ในกลียคุ เมื่อทองคา อัญมณีเป็ นอาทิที่เครื่ องแต่งกายหมดสิ ้นลง ในเวลานัน้
สตรี ทงหลายจะตกแต่
ั้
งด้ วยเส้ นผม ||17
ในกลียคุ สตรี ทงหลายจะทิ
ั้
้งสามีที่ยากจนเข็ญใจ คนร่ ารวยเท่านันจึ
้ งจะเลี ้ยงดู
ภรรยาได้ ||18
ผู้ใดให้ ทรัพย์จานวนมากของตนได้ ผู้นนจะเป็
ั้
นนายของคนทังหลายได้
้
ทกุ เมื่อ
เหตุแห่งความเป็ นนายไม่เกี่ยวข้ องกับวงศ์ตระกูลอีกต่อไป ||19
ในกลียคุ ความคิดของคนจะจบลงที่บ้านและจบลงที่ทรัพย์สมบัติ
(เห็นแก่ประโยชน์สว่ นตัว) มุ่งแต่แสวงหาทรัพย์เท่านัน้ และทรัพย์สิน
จะมีไว้ เพื่อใช้ สอยส่วนตัวเท่านัน้ ||20
ในกลียคุ สตรี ทงหลายจะมี
ั้
เสรี ภาพปรารถนาความสนุกสนาน บุรุษทังหลาย
้
จะมีความปรารถนาในทรัพย์สมบัตทิ ี่ได้ มาอย่างผิดกฎหมาย ||21
ดูกรท่านพราหมณ์ ในกลียคุ คนทังหลายถึ
้
งแม้ จะถูกเพื่อนขอทรัพย์
ก็จะไม่ทาให้ ทรัยพ์สินของตนเองเสียหายแม้ เพียงครึ่งของครึ่งของครึ่ง
เหรี ยญปณะ ||22
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ในกลียคุ ในอนาคตแต่นี ้ไปความเป็ นคนเท่ากันจะมีในหมู่พราหมณ์
และในอนาคตความเคารพในแม่ววั ทังหลายจะเกี
้
่ยวข้ องกับการให้ น ้านม ||23
ประชาชนจะเต็มไปด้ วยความกลัวต่อภัยแล้ ง กลัวต่อทุพภิกขภัย
ในเวลานันพวกเขาทั
้
งหมดจะมองดู
้
แต่ท้องฟ้าอย่างต่อเนื่อง ||24
คนทังหลายก็
้
จะคล้ ายกับพวกดาบสผู้มีหวั พืช รากไม้ และผลไม้ เป็ นอาหาร
ได้ รับความทุกข์ทรมานเพราะฝนแล้ งเป็ นต้ นและจะฆ่าตัวตาย ||25
ในกลียคุ คนทังหลาย
้
จะปราศจากทรัพย์สินจะประสบทุพภิกขภัย
ได้ รับความทุกข์ทรมานอย่างต่อเนื่อง หมดสิ ้นความสุขความเบิกบาน ||26
เมื่อถึงกลียคุ คนทังหลายจะบริ
้
โภคอาหารโดยไม่อาบน ้า จะไม่ทาการบูชา
ไฟ เทวดาและแขก และก็จะไม่ทาการกรวดน ้าอุทิศ ||27
ในกลียคุ พวกสตรี จะมีจิตใจโลเล ตัวเตี ้ย มุง่ แต่จะกินอาหารมาก (ตะกละ)
มีบตุ รธิดามากและมีโชคลาภน้ อย ||28
สตรี ทงหลายจะท
ั้
าการเกาศีรษะด้ วยมือทังสองข้
้
างจะไม่สนใจคาสัง่
ของพ่อแม่ ครูบาอาจารย์และสามี ||29
ในกลียคุ สตรี ทงหลายมุ
ั้
ง่ แต่จะบารุงบาเรอตัวเอง ไม่ชาระล้ างร่างกาย
พูดคาหยาบและโกหกหลอกลวง ||30
กุลสตรี ทงหลายจะทุ
ั้
ศีล มีความประพฤติไม่จริงใจ ทาความปรารถนา
ในบุรุษทังหลายอย่
้
างต่อเนื่อง ||31
เด็กหนุม่ ทังหลายจะไม่
้
สนใจพระเวท ไม่บาเพ็ญพรต และพวกคฤหัสถ์
จะไม่บชู ายัญ ทังจะไม่
้
บริจาคสิ่งของที่เหมาะสม ||32
พวกวานปรัสถ์จะเลี ้ยงชีวิตด้ วยอาหารจากชาวบ้ าน และพวกขอทาน (ภิกษุ)
จะมีอิทธิพลเพราะความรักจากมิตรเป็ นต้ นและจากพวกพ้ อง ||33
เมื่อถึงกลียคุ เจ้ าชายทังหลายจะไม่
้
ใช่ผ้ ดู แู ลรักษา จะเป็ นผู้หลอกลวง
โดยการโกงศุลกากร จะลักขโมยทรัพย์สินของประชาชน ||34
ในกลียคุ ผู้ใดก็ตามมัง่ คัง่ ด้ วยม้ า รถ และช้ าง ผู้นนจะได้
ั้
เป็ นราชา
ผู้ใดก็ตามไม่แข็งแกร่ง ผู้นนทั
ั ้ งหมดจะเป็
้
นผู้รับใช้ (ทาส) ||35
พวกแพศย์จะเลิกอาชีพกสิกรรมและพาณิชยกรรมเป็ นต้ นจะเลี ้ยงชีพ
ด้ วยศิลปกรรมหรื อวิศวกรรมดาเนินชีวิตแบบเดียวกับศูทร ||36
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พวกศูทรมุง่ แต่บาเพ็ญพรตด้ วยการขออาหาร ถือเพศบรรพชิต เป็ นพวกชัว่ ช้ า
อาศัยการบาเพ็ญตนเข้ ารี ตกับพวกนอกศาสนา แต่พวกเขาจะได้ รับการสักการะ ||37
ประชาชนถูกบีบคันอย่
้ างรุนแรงจากทุพภิกขภัยและภาษี อากร
ประชาชนที่ได้ รับความยากลาบากก็จะเดินทางไปยังประเทศ
ที่อดุ มสมบูรณ์ด้วยข้ าวสาลีและข้ าวเหนียว (ข้ าวบาร์ เลย์) ||38
เมื่อแนวทางแห่งพระเวทสูญหายไป และเมื่อประชาชนมากไปด้ วยลัทธินอกรี ด
เพราะความรุ่งเรื่ องของอธรรมอายุของคนทังหลายจึ
้
งสันลง
้ ||39
เมื่อคนทังหลายบ
้
าเพ็ญตบะ ตบะที่บาเพ็ญไม่ถกู ต้ องตามศาสตร์
ก็จะน่าหวาดกลัว เพราะโทษที่เกิดจากราชาความตาย
ก็จะมีตงแต่
ั ้ ในวัยเยาว์ ||40
ในกลียคุ การให้ กาเนิดซึง่ อยู่ในช่วงที่มีอายุ 5, 6, 7 ปี ของผู้หญิงทังหลาย
้
จะเกิดขึ ้นได้ และการให้ เกิดของผู้ชายที่มีอายุ 8, 9, 10 ปี ก็จะมีได้ ||41
อนึง่ คนที่มีอายุ 12 ปี ก็จะมีผมหงอกขึ ้นมาได้ ในกลียคุ ไม่มีใครสักคนเลย
จะมีชีวิตถึง 20 ปี ||42
ในกลียคุ เพราะคนทังหลายมี
้
ปัญญาน้ อย ผิดเพศ มีจิตใจชัว่ ช้ า
ดังนันคนทั
้
งหลายก็
้
จะตายไปในเวลารวดเร็ ว ||43
ดูกรท่านไมเตรยะ เมื่อใดก็ตามนันมี
้ ความเสื่อมธรรมะเกิดขึ ้น เมื่อนัน้
ท่านผู้ร้ ูทงหลายย่
ั้
อมกาหนดรู้ถึงความเพิ่มขึ ้นของกลียคุ ได้ ด้วยการอนุมาน ||44
ดูกรท่านไมเตรยะ เมื่อใดก็ตามมีพวกนอกศาสนาเพิ่มมากขึ ้น
เมื่อท่านผู้มีปัญญามากทังหลายก็
้
จะกาหนดรู้ได้ วา่ กลียคุ เพิ่มขึ ้น ||45
เมื่อใดก็ตาม คนทังหลายที
้
่ยึดถือตามแนวทางแห่งพระเวทเสื่อมลง
เมื่อนันท่
้ านผู้มีวิจารณญาณทังหลายก็
้
จะกาหนดรู้ได้ วา่ กลียคุ เพิ่มขึ ้น ||46
ดูกรท่านไมเตรยะ เมื่อใดความคิดเริ่มสร้ างสรรค์ของคนที่มีธรรมเสื่อมถอยลง
เมื่อนันนั
้ กปราชญ์ทงหลายก็
ั้
จะกาหนดได้ ถึงอานาจที่เพิ่มขึ ้นของกลียคุ ||47
เมื่อใดก็ตามปุรุโษตตมะผู้เป็ นเจ้ าแห่งการบูชาบวงสรวงไม่ได้ รับการบูชาบวงสรวง
จากคนทังหลายที
้
่จะต้ องบูชาบวงสราวง เมื่อนันพลั
้ งของกลียคุ (ปราชญ์ทงหลาย)
ั้
ก็จะกาหนดรู้ได้ ||48
เมื่อใดมนุษย์ทงหลายไม่
ั้
มีความยินดีในคาสอนแห่งพระเวท แต่มีความยินดี
ในลัทธินอกศาสนา เมื่อนันปราชญ์
้
ทงหลายผู
ั้
้ มีวิจารณญาณก็จะกาหนดได้ วา่
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กลียคุ เพิ่มมากขึ ้น ||49
ดูกรท่านไมเตรยะ ในกลียคุ คนทังหลายที
้
่ถกู คนนอกศาสนาเบียดเบียน
ก็จะไม่บชู าพระวิษณุผ้ เู ป็ นเทพเจ้ า ผู้เป็ นเจ้ าโลก ผู้สร้ างสรรพสิ่ง ||50
ดูกรท่านพราหมณ์ ชนทังหลายผู
้
้ ถกู ลัทธินอกศาสนาเบียดเบียน
ก็จะกล่าวกันอย่างนี ้ว่า เทพเจ้ าทังหลายจะมี
้
ประโยชน์อะไร
พราหมณ์ทงหลาย
ั้
(และ) พระเวททังหลายจะมี
้
ประโยชน์อะไร
ดอกบัวที่บริ สทุ ธิ์จะมีประโยชน์อะไร ||51
ดูกรท่านพราหมณ์ เมื่อถึงกลียคุ ฝนจะมีน้อย เมฆก็น้อย ข้ ากล้ าก็ให้ ผลผลิตน้ อย
และผลไม้ ก็ให้ ผลผลิตน้ อย ||52
ในกลียคุ ผ้ าจะเต็มไปด้ วยผ้ าป่ าน ต้ นไม้ จะเต็มไปด้ วยต้ นศมี (ตระกูลถัว่ )
วรรณะทังหลายก็
้
จะมีแต่วรรณะศูทรเป็ นส่วนใหญ่ ||53
เมื่อกลียคุ มาถึง ธัญพืชทังหลายจะมี
้
แต่ข้าวฟ่ างเสียเป็ นส่วนใหญ่
นมจะมีแต่นมแพะเสียเป็ นส่วนใหญ่ และเครื่ องไล้ ทาก็จะมีแต่
หญ้ าอุศีระ (หญ้ าฝากหอม มีรากหอม) ||54
ดูกรท่านมุนีผ้ ปู ระเสริฐสุด ในกลียคุ ผู้ที่นา่ เคารพของคนทังหลาย
้
จะมีแม่ยายและพ่อตาสาคัญที่สดุ ภรรยาที่เลอโฉมก็จะเป็ นเพื่อน
(เป็ นภรรยา) ของน้ องชายสามีเป็ นต้ น ||55
และคนทังหลายที
้
่ปฏิบตั ิตามพ่อตาก็จะกล่าวว่า “ใครมีแม่ ใครมีพอ่ (ก็ชา่ ง)
คนย่อมดาเนินชีวิตไปตามกรรม” ||56
คนทังหลายที
้
่มีปัญญาน้ อยถูกโทษอันเกิดทางกาย วาจา ใจครอบงาแล้ วบ่อยๆ
ย่อมทาบาปทุกๆ วัน ||57
คนทังหลายที
้
่ไร้ ความดีงาม จิตใจสกปรก ไร้ ความระอายแก่ใจจะมีสิ่งใดก็ตาม
ในกลียคุ สิ่งนันทั
้ งหมดจะเกิ
้
ดขึ ้นเพื่อความทุกข์ยาก ||58
ในยุคที่ปราศจากการสาธยายพระเวทและการสวดบูชา
ไม่มีกฎเกณฑ์และการเซ่นสรวง เวลานันธรรมเพี
้
ยงเล็กน้ อย
จะคงอยูใ่ นโลกบางแห่งเท่านัน้ ||59
ในกฤดายุคกองบุญอันสูงสุดคนจะต้ องทาด้ วยตบะซึง่ ในกลียคุ นันคนจะกระท
้
า
ด้ วยความเพียรเพียงเล็กน้ อยเท่า ||60
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อัธยายะที่ 2
ท่านฤษี ปราศระผู้ประเสริฐกล่าวว่า
ดูกรท่านผู้มีโชคมาก เมื่อข้ าพเจ้ าอธิบายตามความเป็ นจริง ขอท่านจงฟั ง
สิ่งที่ทา่ นฤษี วยาสผู้มีปัญญามากได้ อธิบายไว้ แล้ วในเรื่ องนันต่
้ อไป ||1
พระมุนีทงหลายได้
ั้
มีคากล่าวที่เป็ นบุญว่า ในเวลาใดธรรมะเล็กน้ อยให้ ผลยิ่งใหญ่
ใครกันเล่าจะทาธรรมอันเล็กน้ อยนันได้
้ ง่าย ||2
ดูกรท่านไมเตรยะ พระมุนีผ้ ูมีชื่อเสียงทังหลายเหล่
้
านัน้ ได้ ไปเพื่อถามความสงสัย
กับท่านพระมหามุนีชื่อว่าเวทวยาสเพื่อต้ องการจะถอนความสงสัย ||3
ดูกรท่านพราหมณ์ ในที่นนมุ
ั ้ นีทงหลายเหล่
ั้
านันได้
้ เห็นพระมหามุนีเวทวยาส
ผู้มีโชคมากผู้เป็ นบุตรแห่งเราซึง่ แช่น ้าอยู่ครึ่งตัวในแม่น ้าคงคา ||4
พระมหาฤษีเหล่านันพั
้ กอยู่ใกล้ ไพรสณฑ์แห่งหนึง่ อยูท่ ี่ริมฝั่ งมหานที
รอคอยการสรงน ้าเสร็จของพระมหามุนีนนั ้ ||5
ขณะนันบุ
้ ตรแห่งเราดาลงไปในน ้าแล้ วก็โผล่ขึ ้นมาจากแม่น ้าคงคากล่าวว่า
“ศูทรทังหลายดี
้
กลียคุ ดี” ท่านทังหลายจงฟั
้
งถ้ อยคาดังต่อไปนี ้ ||6
บุตรแห่งเรานันด
้ าลงไปในแม่น ้าแล้ วก็โผล่ขึ ้นมาอีกแล้ วก็บอกแก่มนุ ีทงหลาย
ั้
เหล่านันว่
้ า “ดีแล้ วดีแล้ ว” แล้ วก็ได้ กล่าวต่อไปว่า “ดูกรศูทร ท่านคือผู้ประเสริฐ” ||7
อนึง่ พระมหามุนีได้ ดาลงน ้าแล้ วก็โผล่ขึ ้นมากล่าวอีกว่า “ดีแล้ ว สตรี เหล่านัน้
เป็ นผู้ประเสริฐ ใครกันเล่าจะประเสริฐไปกว่าสตรี เหล่านัน”
้ ||8
ต่อจากนันมุ
้ นีเหล่านันก็
้ เข้ าไปหาบุตรแห่งเราผู้มีโชคมาก ผู้สรงน ้าเสร็จ
และทาหน้ าที่เสร็จแล้ วเดินทางกลับมาตามธรรมเนียมปฏิบตั ิ ||9
อนึง่ บุตรแห่งนางสัตยวดี (วยาส) ได้ กล่าวกับมุนีทงหลายผู
ั้
้ ทาการวันทา
และทาการเลื่อกที่นงั่ เสร็จแล้ วว่า “ท่านทังหลาย
้
มาทาไม” ||10
ฤษีเหล่านันกล่
้ าวกับบุตรแห่งนางสัตยวดีนนว่
ั ้ า “พวกเรามาเพื่อถาม
ความสงสัยกับท่าน พอเถิดกับคาถามนัน้ ขอท่านจงบอกเรื่ องเรื่ องหนึง่
แก่ข้าพเจ้ าทังหลายก่
้
อนเถิด” ||11
คาใดท่านกล่าวไว้ แล้ วว่า “กลียคุ ดี” “ศูทรดี” “สตรี ทงหลายดี
ั้
” (และ) คาที่ทา่ นกล่าว
ซ ้าแล้ วซ ้าอีกว่า “ดีแล้ วและประเสริฐแล้ ว” ||12
ดูกรท่านมหามุนี คาทังหมดนั
้
นข้
้ าพเจ้ าทังหลายปรารถนาที
้
่จะฟั ง
หากมันไม่ใช่ความลับแล้ วละก็ ขอท่านจงบอกเรื่ องนันด้
้ วยเถิด จากนัน้

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

729

พวกข้ าพเจ้ าจึงจะถามคาถามที่มีอยูใ่ นใจกับท่าน ||13
ท่านฤษี ปราศระผู้ประเสริฐกล่าวว่า
ท่านฤษี วยาสเมื่อถูกมุนีทงหลายถามดั
ั้
งนี ้แล้ วก็หวั เราะจากนันก็
้ กล่าวดังนี ้ว่า
“ท่านมุนีผ้ ปู ระเสริฐทังหลายครั
้
บ ขอท่านจงฟั งถ้ อยคาที่ข้าพเจ้ ากล่าวว่า
‘ดีแล้ ว ดีแล้ ว’ ดังต่อไปนี ้ ||14
ท่านฤษี วยาสผู้ประเสริฐกล่าวว่า
ดูกรพรามหณ์ทงหลาย
ั้
ผลแห่งการบาเพ็ญตบะ การประพฤติพรหมจรรย์
และการสาธยายมนต์เป็ นต้ นที่กระทา 10 ปี ในกฤดายุคนันจะเท่
้
ากับทา 1 ปี
ในไตรดายุค และที่ทา 1 เดือนในทวาปรยุค จะเท่ากับที่ 1 วัน 1 คืนในกลียคุ
ดังนันคนจึ
้
งยอมรับคาพูดที่ว่า “กลียคุ ดี” ||15-16
บุคคลบาเพ็ญสมาธิในกฤดายุค บูชายัญในไตรดายุค เคารพบูชาในทวาปรยุค
ย่อมได้ รับผลใด ในกลียคุ ยกย่องสรรเสริญพระเกศวะก็ย่อมได้ รับผลนันเช่
้ นกัน ||17
ดูกรท่านผู้ร้ ูหลักธรรมทังหลาย
้
ในกลียคุ นัน้ มนุษย์ยอ่ มได้ รับธรรมอันสูงสุดยิ่ง
ด้ วยความพยายามเล็กน้ อย ดังนันข้
้ าพเจ้ าจึงพอใจกลียคุ ||18
เมื่อก่อน พวกพราหมณ์ยดึ มัน่ ในพรตและพรหมจรรย์จะต้ องยึดถือพระเวท
ต่อมาผู้ที่บรรลุถึงหน้ าที่ของตนจะต้ องบูชาชวงสรวงด้ วยทรัพย์ตามพิธีกรรม ||19
การสวดที่ผิด การเฉลิมฉลองที่ผิดและการบูชายัญที่ผิดจะเป็ นไปเพื่อความเสื่อม
ของพราหมณ์ แต่ตอ่ มาพราหมณ์เหล่านันจะต้
้ องทา (สิ่งที่ผิดเหล่านัน)
้ อยูเ่ สมอ ||20
ดูกรท่านพราหมณ์ทงหลาย
ั้
เพราะการกระทาผิดในทุกๆ เรื่ องพวกเขาจะมีโทษ
และการกินการดื่มเป็ นต้ นก็จะทาให้ พวกเขาไม่ลถุ ึงสิ่งที่ปรารถนา ||21
เพราะในหน้ าที่การงานทุกอย่างพวกเขาจะมีการพึง่ พาอาศัยผู้อื่นทังนั
้ น้
(ดังนัน)
้ พราหมณ์เหล่านันจะได้
้
รับโลกส่วนตัวด้ วยทุกข์ยากอย่างยิ่ง ||22
อย่างไรก็ตาม วรรณะศูทรนี ้ผู้โชคดียิ่งกว่า ผู้ทาการบูชาบวงสรวงด้ วยอาหาร
และเครื่ องเซ่นสรวง ย่อมได้ รับโลกส่วนตัวโดยการรับใช้ วรรณะพราหมณ์แน่แท้ ||23
ดูกรท่านมุนีผ้ ปู ระเสริฐทังหลาย
้
เพราะว่าข้ อจากัดในสิ่งที่ควรกินและไม่ควรกิน
ในสิ่งที่ควรดื่มและไม่ควรดื่มสาหรับวรรณะศูทรนันไม่
้ มีเลย ดังนันวรรณะศู
้
ทรนัน้
จึงได้ รับการกล่าวว่า เป็ นวรรณะที่ดี ||24
ทรัพย์ที่คนทังหลายได้
้
รับมาโดยไม่ผิดหน้ าที่ของตนเองควรจะถูกให้
แก่บคุ คลที่เหมาะสมและควรจะใช้ บชู าบวงสรวงตามพิธีทกุ เมื่อ ||25
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ดูกรท่านพราหมณ์ผ้ ปู ระเสริ ฐทังหลาย
้
ในการได้ รับและในการดูแลรักษา
ทรัพย์นนเป็
ั ้ นเรื่ องที่ยากลาบากมาก การเก็บสะสมทรัพย์นนไว้
ั้
โดยการใช้ จา่ ยตามชอบธรรมมนุษย์ทงหลายเข้
ั้
าใจแล้ ว ||26
ดูกรท่านพราหมณ์ผ้ ปู ระเสริ ฐทังหลาย
้
ด้ วยความยากลาบากดังกล่าวมานี ้
มนุษย์ทงหลายย่
ั้
อมได้ รับโลกส่วนตัวมีโลกของพระประชาบดีเป็ นต้ นตามลาดับ ||27
ดูกรท่านพราหมณ์ทงหลาย
ั้
เพราะการรับใช้ สามี สตรี จงึ ได้ ชื่อว่าเกื ้อกูลสามีนนั ้
ทังทางการกระท
้
า ทางใจและทางคาพูด ดังนันสตรี
้ จงึ ได้ รับความเป็ นอยู่
ในโลกอันเดียวกันกับสามีนนอั
ั ้ นงดงาม ||28
สตรี ย่อมได้ รับโลก (ส่วนตัว) เหล่านันแน่
้ นอนโดยไม่ยากเย็นเหมือนกับบุรุษ
ดังนันข้
้ าพเจ้ าจึงกล่าวครัง้ ที่สามว่า สตรี ทงหลายดี
ั้
||29
ดูกรท่านพราหมณ์ทงหลาย
ั้
เหตุผลที่พวกท่านมาในที่นี ้นันข้
้ าพเจ้ าได้ ตอบแล้ ว
ดังนันท่
้ านทังหลายจงถามเรื
้
่ องทุกเรื่ องตามความปรารถนาเถิด
ข้ าพเจ้ าจะบอกกล่าวแก่พวกท่านอย่างชัดเจน ||30
จากนันฤษี
้ เหล่านันจึ
้ งได้ กล่าวว่า ท่านมหามุนี ในคาถามที่สมควรถาม
ของพวกข้ าพเจ้ า ท่านได้ อธิบายแก่พวกข้ าพเจ้ าอย่างชัดเจนแล้ ว ||31
ท่านฤษี ปราศระผู้ประเสริฐกล่าวว่า
ขณะนันท่
้ านฤษีกฤษณไทวปายนะก็ยิ ้มแย้ มแล้ วกล่าวกับดาบสเหล่านัน้
ผู้อยูใ่ กล้ ๆ มีนยั น์ตาเบิกโพลงด้ วยความพิศวงสงสัย ||32
ว่า “ข้ าพเจ้ าได้ ทราบคาถามนี ้ของท่านทังหลายด้
้
วยทิพยจักษุ
ดังนันข้
้ าพเจ้ าจึงกล่าวกับท่านทังหลายต่
้
อๆ กันว่า “สาธุ สาธุ” ||33
แท้ จริงแล้ วในกลียคุ ธรรมย่อมสาเร็จได้ ด้วยความเพียรพยายามเพียงเล็กน้ อย
โดยคนทังหลายผู
้
้ ล้างบาปทังหมดได้
้
แล้ วด้ วยน ้าคือคุณความดีของตน ||34
ดูกรท่านพราหมณ์ผ้ ปู ระเสริ ฐทังหลาย
้
ธรรมย่อมสาเร็จได้ ด้วยการรับใช้ พราหมณ์
อย่างสูงสุดโดยวรรณะศูทร และธรรมช่อมสาเร็จได้ ด้วยการรับใช้ สามี
ไม่ให้ ลาบากโดยสตรี ทงหลาย
ั้
||35
ดังนันเหตุ
้ ผลทัง้ 3 ประการของข้ าพเจ้ านี ้จึงเป็ นเหตุผลที่เหมาะสมแล้ ว
(เพราะ) ในกฤดายุคเป็ นต้ น ในการสาเร็จธรรมของพวกพราหรมณ์จะยากลาบาก ||36
สิ่งที่ทา่ นทังหลายมุ
้
ง่ หมายแล้ วนันข้
้ าพเจ้ าก็ได้ บอกแล้ ว
ดูกรท่านพราหมณ์ผ้ รู ้ ูธรรม ข้ าพเจ้ าผู้ยงั ไม่ได้ ถกู สอบถามเลยจะต้ องทาอะไรอื่นเล่า
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(จะให้ บอกอะไรอื่นอีก) ||37
ท่านฤษี ปราศระผู้ประเสริฐได้ กล่าวว่า
จากนันฤษี
้ เหล่านันก็
้ บชู าแล้ วก็สรรเสริญท่านฤษี วยาสซ ้าแล้ วซ ้าอีก
พราหมณ์ทงหลายได้
ั้
ตดั สินใจตามคาพูดขอบฤษีวยาสแล้ วก็ออกเดินทางไป
ตามทางที่มา ||38
ดูกรท่านผู้มีโชคมาก ความลับข้ าพเจ้ าก็ได้ บอกแก่ท่านแล้ ว
กลียคุ ซึง่ เป็ นยุคที่เลวร้ ายที่สดุ ก็มีคณ
ุ มากประการหนึง่ ดังที่ได้ กล่าวมานี ้
เพราะการสรรเสริฐพระกฤษณะเพียงอย่างเดียว ผู้ที่ได้ การหลุดพ้ น
ก็จะต้ องเข้ าถึงภูมิอนั ประเสริ ฐสุด ||39
ข้ าพเจ้ าถูกท่านถามแล้ วจะบอกการประลัยของโลกและสภาพธรรมชาติ
ซึง่ อยูใ่ นระหว่างนันแก่
้ ท่านต่อไป ||40
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ท่านฤษี ปราศระผู้ประเสริฐกล่าวว่า
การเวียนกลับมาใหม่ (การประลัย) ของสรรพสิ่งมี 3 ประการ คือ
การประลัยแบบไนมิตติกะ (แบบมีสาเหตุ) การประลัยแบบปรากฤติกะ
(แบบธรรมชาติ) การประลัยแบบอาตยันติกะ (แบบสูงสุด) ||1
บรรดาการเวียนกลับมาใหม่ทงั ้ 3 ประการนัน้ การเวียนกลับมาใหม่
ในคราวสิ ้นกัลป์ซึง่ เกี่ยวข้ องกับพระพรหมชื่อว่าไนมิตติกะ
การเวียนกลับมาใหม่ซงึ่ เกี่ยวข้ องกับปรารทธะทัง้ 2 (ระยะเวลา 50 ปี ของพระพรหม)
ชื่อว่าปรากฤติกะ ส่วนการเวียนกลับมาใหม่แบบสูงสุดชื่อว่าโมกษะ ||2
ท่านไมเตรยะกล่าวว่า
ข้ าแต่ท่านผู้ประเสริฐ ขอท่านจงบอกจานวนที่ชื่อว่าปรารทธะแก่ข้าพเจ้ า
โดยกระทาให้ เป็ นทวีคณ
ู อันอาจจะทาให้ ทราบถึงการเวียนกลับมาใหม่
ซึง่ เกี่ยวข้ องกับประกฤติได้ ||3
ท่านฤษี ปราศระผู้ประเสริฐกล่าวว่า
ดูกรท่านพราหมณ์ ตัวเลขฐานสิบจากฐานหนึง่ ย่อมได้ รับการคานวณ
(การคูณด้ วยสิบ) ในส่วนที่สิบแปดจากตัวเลขฐานสิบนัน้ (จากการคูณด้ วยสิบ
สิบแปดครัง้ ) เท่ากับหนึง่ ปรารทธะ ||4
ดูกรท่านพราหมณ์ สองเท่าของปรารทธะจะเป็ นการประลัยซึง่ เกี่ยวข้ องกับ
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ประกฤติ ในเวลานันสิ
้ ่งที่ปรากฏทังหมดก็
้
จะถึงการประลัยไปหมดแน่นอน
ในเหตุของมันเองซึง่ ไม่ปรากฏ ||5
โดยการคานวณแบบมาตรา การกะพริบตาครัง้ หนึง่ ของมนุษย์เป็ นหนึง่ มาตรา
(1 นิเมษะ) 15 นิเมษะเป็ น 1 กาษฐา 30 กาษฐาเป็ น 1 กลา ||6
โดยการคานวณ 15 กลา (10 กลา บวก 5 กลา) เท่ากับ 1 นาฑิกา
แต่โดยการคานวณด้ วยน ้า (1 นาฑิกา) เท่ากับ 12 ปละครึ่ง ||7
โดยการคานวณแบบชาวมคธ ภาชนะซึง่ ทาด้ วยทองคาหนัก 4 มาษะ
ยาว 4 นิ ้ว บรรจุน ้าได้ 1 ปรัสถะ เจาะรู นัน้ เท่ากับ (1 นาฑิกา) ||8
ดูกรท่านพรามหณ์ผ้ ปู ระเสริ ฐ 2 นาฑิกา เท่ากับ 1 มุหรู ตะ
30 มุหรู ตะเท่ากับ 1 วัน 1 คืน 30 วันเท่ากับ 1 เดือน ||9
12 เดือน เท่ากับ 1 ปี และ 1 ปี นันเท่
้ ากับ 1 วัน 1 คืนบนสวรรค์
360 วันและคืนเท่ากับ 1 ปี ของทวยเทพ ||10
4 ยุคเท่า 12,000 ปี ของทวยเทพ 4 ยุค 1,000 รอบเท่ากับ 1 วันของพรหม ||11
ดูกรท่านมหามุนีไมเตรยะ จานวน 4 ยุค 1,000 รอบนันเท่
้ ากับ 1 กัลป์
ใน 1 กัลป์นันมี
้ พระมนู 14 องค์ และในตอนสิ ้นกัลป์นันเอง
้ จะเกิดการประลัย
ที่ชื่อว่าไนมิตติกะซึง่ เกี่ยวข้ องกับพระพรหม ||12
ดูกรท่านไมเตรยะ ลักษณะแห่งการประลัยนันน่
้ าหวาดกลัวยิ่งนัก
เมื่อข้ าพเจ้ าอธิบาย ขอท่านจงฟั ง ข้ าพเจ้ าจะกล่าถึงการประลัยที่ชื่อปรากฤตะ
แก่ทา่ นเพิ่มเติม (ดังต่อไปนี ้) ||13
ในเวลาที่ 1,000 รอบแห่ง 4 ยุคนันสิ
้ ้นสุดลง เมื่อผืนแผ่นดินสูญสิ ้นไปมากแล้ ว
ฝนแล้ งจะเกิดขึ ้นรุนแรงมากเป็ นระยะเวลา 100 ปี ||14
ดูกรท่านมุนีผ้ ปู ระเสริฐสุด เพราะความทุกข์ยากลาบากสิ่งมีชีวิตทังหลาย
้
ที่มีคณ
ุ ค่าน้ อยที่มีอยู่บนโลกก็จะถึงการสูญสิ ้นไปทังหมด
้
||15
จากนันพระวิ
้
ษณุผ้ เู ป็ นเจ้ า ผู้ไม่มีวนั เสื่อมสลาย ผู้ทรงรูปแห่งรุทระ (พระศิวะ)
ก็จะพยายามทาการทาลายหมูส่ ตั ว์ทงหมดที
ั้
่เกิดจากพระองค์ให้ สญ
ู สิ ้นไป ||16
ดูกรท่านมุนีผ้ ปู ระเสริฐที่สดุ พระวิษณุผ้ เู ป็ นเจ้ าจึงทรงสถิตอยู่ในรั ศมีทงั ้ 7
ของดวงอาทิตย์แล้ วก็ทรงดื่มน ้าไว้ ทงหมด
ั้
||17
ดูกรท่านไมเตรยะ ครัน้ ทรงดื่มน ้าทังที
้ ่มีอยูใ่ นสิ่งมีชีวิตและที่มีอยูบ่ นแผนดิน
หมดแล้ ว พระองค์ก็นาผืนแผ่นดินทังหมดไปสู
้
ค่ วามแห้ งแล้ ง ||18
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น ้าในมหาสมุทร แม่น ้าและน ้าตกจากภูเขา รวมถึงน ้าที่อยู่ใต้ บาดาล
พระองค์ก็นาไปสูค่ วามสูญสิ ้นทังหมด
้
||19
ต่อมา ด้ วยอานุภาพแห่งพระวิษณุนนั ้ รัศมี 7 สายเหล่านันแหละ
้
ได้ รับการอุดหนุนจากอาหารคือน ้า (ดังนัน)
้ จึงเกิดดวงอาทิตย์ขึ ้น 7 ดวง ||20
ดูกรท่านพราหมณ์ ณ เวลานัน้ ดวงอาทิตย์ทงั ้ 7 ดวงนันส่
้ องแสงไป
ทังข้
้ างล่างและข้ างบน เผาไหม้ โลกทัง้ 3 รวมทังพื
้ ้นบาดาลจนหมดสิ ้น ||21
ดูกรท่านพราหมณ์ โลกทัง้ 3 รวมทังภู
้ เขา แม่น ้า และมหาสมุทรเป็ นต้ น
ถูกดวงอาทิตย์ (ทัง้ 7 ดวง) นัน้ ซึง่ ฉายแสง เผาผลาญอยู่ ก็จะหมดความชุม่ ชื ้น ||22
ดูกรท่านพราหมณ์ จากนัน้ โลกทัง้ 3 โลก มีต้นไม้ และน ้าถูกแผดเผาหมดสิ ้นแล้ ว
และแผ่นดินนันก็
้ มีลกั ษณะเหมือนกับหลังเต่า ||23
จากนันพระหริ
้
(พระวิษณุ) นันก็
้ ได้ กลายเป็ นรุทระ (พระศิวะ) คือไฟในคราวล้ างโลก
เกิดเป็ นลมหายใจของพญานาคชื่อเศษะ เผาผลาญบาดาลใต้ โลก ||24
ไฟอันร้ อนแรงนันเผาไหม้
้
บาดาลทังหมดจนมาถึ
้
งพื ้นดินทาให้ พื ้นดิน
กลายเป็ นธุลี ||25
จากนันไฟที
้ ่ร้อนแรงยิ่งมีเกลี ้ยวหมุนเป็ นพวงไฟขนาดใหญ่ไปถึงภุวรโลก
(ชันบรรยากาศ)
้
และสวรโลก (ชันสวรรค์
้
) หมุนวนอยูใ่ นที่นนนั
ั ้ น่ เอง ||26
ในเวลานันโลกทั
้
ง้ 3 ทังหมดปรากฏเหมื
้
อนกระทะ มีเกลียวเปลวไฟอยูร่ อบๆ
เผาผลาญทังสิ
้ ่งที่เคลื่อนที่ได้ และเคลื่อนที่ไม่ได้ จนหมดสิ ้น ||27
ดูกรท่านมหามุนี จากนันผู
้ ้ ที่อาศัยอยูใ่ นโลกทัง้ 2 ถูกความร้ อนโอบรอบ
เคยสร้ างบุญญาธิการไว้ แล้ วก็จะไปสูม่ หรโลก (โลกที่อยูเ่ หนือขึ ้นไปชันที
้ ่ 4) ||28
ต่อจากนัน้ ชาวโลกทังหลายที
้
่ถกู ความร้ อนจัดนันแผดเผาก็
้
จะออกจากโลกนันไป
้
พวกเขาผู้แสวงหาโลกที่ประเสริฐด้ วยข้ อประพฤติปฏิบตั ิ 10 ประการก็จะไป
ยังชนโลก (โลกที่อยูส่ งู ขึ ้นไปอีกชันที
้ ่ 5) ||29
ดูกรท่านมุนีผ้ ปู ระเสริฐ จากนันพระชนารทนะ
้
(พระวิษณุ) ซึง่ ปรากฏรูป
เป็ นรุทระ (พระศิวะ) ก็เผาผลาญโลกทังหมดแล้
้
วก็กระทาลมหายใจจากปาก
ให้ กลายเป็ นเมฆ ||30
จากนัน้ กลุม่ เมฆที่นา่ สะพรึงกลัว ชื่อว่าสังวรตกะ มีลกั ษณะเหมือนพญาคชสาร
มีสายฟ้า มีเสียงก้ องกังวาน ก็ปรากฏขึ ้นบนท้ องฟ้าในทันที ||31
เมฆบางกลุม่ มีสีดาเหมือนดอกนิลบุ ล บางกล่มมีสีเหมือนดอกโกมุท
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บางกลุม่ มีสีคล้ ายควันไฟ บางกลุม่ สีเหลือง ||32
บางกลุม่ มีสีเหมือนลา บางกลุม่ มีสีเหมือนน ้าครั่ง บางกลุ่มมีสีเหมือนไพฑูรย์
บางกลุม่ มีสีเหมือนอินทนิล (สีมว่ งแดง) ||33
เมฆบางกลุม่ มีสีเหมือนสังข์และดอกมะลิ บางกลุม่ มีสีเหมือนดอกอัญชัน
บางกลุม่ มีสีเหมือนแมลงเต่าทอง บางกลุม่ มีสีเหมือนนกยูง ||34
เมฆบางกลุม่ มีสีเหมือนมนัศศิลา (หรดาลแดง) บางกลุม่ มีสีเหมือนหริ ดาล
(หรดาลกลีบทอง) บางกลุม่ มีสีเหมือนปี กนกจาษะ ||35
เมฆบางกลุม่ มีลกั ษณะหมือนเมืองหลวง บางกลุม่ มีลกั ษณะเหมือนภูเขา
บางกลุม่ มีลกั ษณะเหมือนกุฎาคาร บางกลุม่ มีลกั ษณะเหมือนกองดิน ||36
ดูกรท่านพราหมณ์ เมฆเหล่านันส่
้ งเสียงร้ องดังกังวาน เป็ นกลุม่ ก้ อนขนาดใหญ่
แผ่เต็มท้ องฟ้า ตกเป็ นฝนห่าใหญ่ ทาให้ ไฟนันที
้ ่นา่ หวาดกลัวอย่างยิ่ง
ซึง่ อยูภ่ ายในโลกทัง้ 3 ดับไปทังหมด
้
||37
ดูกรท่ามุนีผ้ ปู ระเสริฐที่สดุ และเมื่อไฟดับลงแล้ ว ฝนก็จะตกตลอดทังวั
้ นทังคื
้ น
อย่างต่อเนื่องชาระล้ างโลกทังหมดให้
้
สะอาดด้ วยน ้า ||38
ดูกรท่านพราหมณ์ ฝนเหล่านันช
้ าระล้ างแผ่นดินทังหมดด้
้
วยสายน ้าจานวนมากยิ่ง
แล้ วก็ชาระล้ างภุวรโลกและโลกชันสู
้ งๆ ขึ ้นไป ||39
เมื่อโลกมืดมนอนธการ (และ) เมื่อสิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้ และเคลื่อนที่ได้ พินาศไปแล้ ว
เมฆใหญ่เหล่านันก็
้ ตกลงมาเป็ นฝนเกิดกว่าร้ อยปี ||40
ดูกรท่านมุนีผ้ ปู ระเสริฐ ในตอนสิ ้นกัลป์ ทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็ นไปอย่างนี ้
เพราะความยิ่งใหญ่ของพระวาสุเทพ (พระวิษณุ) ผู้เป็ นปรมาตมัน
ตลอดเวลา ||41

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

อัธยายะที่ 4
ท่านฤษี ปราศระผู้ประเสริฐกล่าวว่า
ดูกรท่านมหามุนี เมื่อน ้าท่วมไปถึงดินแดนของฤษีทงั ้ 7 ตน จากนัน้
โลกทัง้ 3 โลกนันก็
้ กลายเป็ นมหาสมุทรเพียงหนึง่ เดียว ||1
ดูกรท่านไมเตรยะ ต่อจากนันลมที
้
่ออกจากพระโอษฐ์ ของพระวิษณุ (ลมหายใจ)
ก็กระพือพัดไปตลอดเวลากว่า 100 ปี ทาให้ เมฆเลือนหายไปหมด ||2
พระเป็ นเจ้ าผู้สร้ างสรรพสิ่ง ผู้ทรงเป็ นอจินไตย ผู้สร้ างสิ่งมีชีวิต ผู้ไม่มีเบื ้องต้ น
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ผู้เป็ นเบื ้องต้ นของสรรพสิ่ง ทรงดื่มลมไว้ ทงหมด
ั้
||3
ขณะนันพระหริ
้
ผ้ เู ป็ นเจ้ าสูงสุด ทรงเป็ นพระผู้สร้ าง มีพระรูปเป็ นพรหม
ก็ถึงซึง่ การบรรทมบนนาคราชชื่อเศษะ ในมหาสมุทรเพียงหนึง่ เดียวนัน้ ||4
ทรงได้ รับการสดุดีจากพวกนักสิทธิ์มีสนกะเป็ นอาทิซงึ่ อยูใ่ นชนโลก
และพระองค์ก็ได้ รับการระลึกถึงจากพวกฤษีผ้ ดู ารงอยูใ่ นพรหมโลก ||5
พระมธุสทู นะ (พระวิษณุ) ทรงเข้ าโยคนิทราอันเป็ นทิพย์
ซึง่ เกิดจากมายาของพระองค์เอง พลางใคร่ครวญถึงอาตมันที่มีชื่อว่าวาสุเทพ ||6
ดูกรท่านไมเตรยะ การเวียนกลับมาใหม่ (การประลัย) ที่เรี ยกว่าไตมิตติกะนี ้
ก็เพราะว่าพระหริผ้ มู ีรูปเป็ นพรหมบรรทมนิมิตอยูใ่ นมหาสมุทรนัน้ ||7
ในเวลาใดพระผู้เป็ นอาตมันของสรรพสิ่งนันตื
้ ่นบรรทม ในเวลานันโลก
้
ก็จะขับเคลื่อนไป (แต่) เมื่อพระองค์เคลื่อนเข้ าสูม่ ายาศัยยา (สภาวะหลับใหล)
สรรพสิ่งนันก็
้ ยอ่ มหลับใหลไปด้ วย ||8
เนื่องจากวันหนึง่ ของพระพรหมเท่ากับจานวน 4 ยุค 1,000 รอบ
ดังนัน้ กลางคืนก็มีจานวนเท่ากันนันเมื
้ ่อโลกถูกทาให้ เป็ นมหาสมุทรหนึง่ เดียว ||9
จากนันเมื
้ ่อราตรี สิ ้นสุดลง พระอชะ (พระวิษณุ) ก็ทรงตื่นจากบรรทม
ทรงทาการสร้ างโลกต่อไปอีก พระวิษณุทรงรูปเป็ นพระพรหม
เหมือนกับที่ข้าพเจ้ าอธิบายแก่ทา่ นตังแต่
้ แรก ||10
ดูกรท่านพราหมณ์ การประลัยโลกอย่างต่อเนื่องดังกล่าวมานี ้เป็ นการสูญสิ ้นกัลป์
ที่ชื่อว่าไนมิตติกะ (และ) เมื่อท่านยังฟั งอยู่ ข้ าพเจ้ าจะอธิบายการสิ ้นกัลป์
ที่ชื่อว่าปรากฤตะต่อไป ||11
ดูกรท่านมุนี เมื่อการชาระล้ างในโลกทังหมดและในบาดาลทั
้
งหมด
้
ถูกทาขึ ้นเพราะสัมผัสกับความแห้ งแล้ งเป็ นต้ น ||12
เมื่อการทาลายล้ างสิ่งที่เปลี่ยนแปลง (วิการ) ที่เหลืออยูท่ งหมดมี
ั้
มหัตเป็ นต้ น
ถูกทาขึ ้นตามความปรารถนาของพระกฤษณะ เมื่อการเวียนกลับมาใหม่นนั ้
ดาเนินต่อไป ||13
ลาดับแรกสุดน ้าจะซึมซับคุณสมบัติด้านกลิ่นของแผ่นดินเอาไว้
จากนันแผ่
้ นดินซึง่ ซับกลิ่นเอาไว้ แล้ วก็จะเริ่มสูญหายไป ||14
เมื่อธาตุแห่งกลิ่นหมดสิ ้นไป แผ่นดินก็จะมีแต่ผืนน ้า
ในเวลานัน้ น ้าจะเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ มีกระแสเชี่ยวกราก มีเสียงดังกึกก้ อง ||15
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เต็มเปี่ ยมโลกนี ้ทุกพื ้นที่ ทังหยุ
้ ดนิ่งและไหลบ่าไป
โลกทังโลก
้ เปี่ ยมไปด้ วยน ้า (และ) กระแสคลื่น ||16
และคุณสมบัตทิ ี่น ้ามีอยูก่ ็ถกู ธาตุไฟดูดดื่มเอาไว้
และเพราะธาตุน ้าสูญสิ ้นไป น ้าเหล่าจึงค่อยๆ สูญหายไป ||17
และต่อจากนันน
้ ้ามีรสชาติเบาบางก็จะกลายเป็ นธาตุไฟ
เมื่อน ้ามีสภาวะเป็ นธาตุไฟก็จะถูกไฟแผ่คลุมไปทังหมด
้
||18
และไฟนันก็
้ จะแผ่ซา่ นไปทุกๆ ที่ ครอบครองน ้านันไว้
้
ในเวลานันโลกนี
้
้ทังหมดก็
้
จะเต็มไปด้ วยแสงไฟอ่อน ||19
เมื่อโลกถูกแสงไฟของดวงไฟปกคลุมไปทัว่ ทังแนวนอน
้
ด้ านบน และด้ านล่าง
ในเวลานันลมซึ
้
ง่ เป็ นรูปถัดไปก็จะดูดซับธาตุไฟเอาไว้ ||20
และต่อจากนันเมื
้ ่อคุณลักษณะทังหมดที
้
่เป็ นลมหายไป
รูปธาตุที่ละเอียดอ่อนสูญสิ ้นไป ธาตุไฟก็จะจะเบาบางลง ||21
ในเวลานันธาตุ
้ ไฟจะลดน้ อยลง ลมแรงก็จะพัดอยู่ตลอดเวลา
เมื่อโลกมืดครึม้ และเมื่อธาตุไฟแทรกอยู่ในธาตุลม ||22
และต่อจากนันลมก็
้
อาศัยมูลเหตุซงึ่ ทาให้ ตนเองเกิด (ไฟกับน ้า)
ก็พดั กระพือไฟทังสิ
้ บทิศ ทังด้
้ านบน ด้ านล่าง และแนวนอน ||23
ขณะนัน้ อากาศก็จะซึมซับคุณสมบัตขิ องลมโดยการสัมผัส
จากนันลมก็
้
จะค่อยๆ ลงลง และจะมีแต่ท้องฟ้าซึง่ ไม่มีที่สิ ้นสุด ||24
ท้ องฟ้านัน้ ไม่มีรูป รส สัมผัสและไม่มีกลิ่น ไม่มีตวั ตน
และเต็มไปทัว่ ทังหมดปรากฏกว้
้
างใหญ่ไพศาล ||25
อากาศเป็ นปริมณฑล เป็ นพื ้นที่วา่ งเปล่าและมีลกั ษณะเป็ นเสียง
อากาศนันซึ
้ ง่ เป็ นมาตรแห่งเสียงก็จะอยูแ่ ผ่คลุมไปทัว่ ทุกแห่ง ||26
จากนันจุ
้ ดเริ่มต้ นของสิ่งมีชีวิตก็จะซึมซับคุณสมบัตแิ ห่งเสียง
ของอากาศนันไว้
้ อีก เมื่ออินทรี ย์ของสิ่งมีชีวิตเริ่มต้ นขึ ้นในสิ่งมีชีวิตเป็ นต้ น
พร้ อมๆ กัน สิ่งมีชีวิตแรกสุด (ภูตาทิ) นี ้จะมีชื่อว่าตามสะ
เป็ นสิ่งที่มีความหยัง่ รู้ในตัวเอง ||27
อนึง่ มหัตซึง่ มีพทุ ธิเป็ นลักษณะก็จะซึมซับเอาภูตาทิไว้ ||28
และมหัตมีความกว้ างใหญ่มีอยูส่ ดุ ขอบจักรวาลทังด้
้ านในและด้ านนอก ||29
ดูกรท่านผู้มีปัญญามาก ด้ วยประการดังกล่าวมานี ้จึงมีประกฤติ (ธรรมชาติ)
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ทัง้ 7 ประการ และในคราวโลกประลัย ประกฤติทงหมดนั
ั้
นก็
้ จะกลับเข้ าหา
กันและกัน ||30
ไข่ (ไข่แห่งพรหมัน) พร้ อมทังทวี
้ ปทัง้ 7 ซึง่ มีมหาสมุทรเป็ นที่สดุ โลกทัง้ 7
พร้ อมทังภู
้ ขาทังหมดนี
้
้ถูกไข่นนห่
ั ้ อหุ้มไว้ ก็จะซ่อนในน ้า ||31
เครื่ องห่อหุ้มคือน ้านันจะถู
้ กไฟดูดดื่มเอาไว้ ไฟก็จะเบาบางลง
เพราะลม ลมก็จะอยูใ่ นอากาศ ||32
และภูตาทิ (ตามัส อหังการ) ซึง่ มีความยิ่งใหญ่ก็ซมึ ซับอากาศนันไว้
้ เช่นกัน
ดูกรท่านพราหมณ์ ประกฤติยอ่ มซึมซับเอาภูตาทิอนั ยิ่งใหญ่เอาไว้
ซึง่ ประกอบด้ วยสรรพสิ่งเหล่านี ้ ||33
ดูกรท่านมหามุนี ความสมดุลแห่งคุณสมบัตซิ งึ่ ไม่มีการเพิ่มขึ ้นและสมบูรณ์แบบ
เรี ยกว่าประกฤติซงึ่ เป็ นเหตุ เป็ นประธาน เป็ นมูลเหตุ สมบูรณ์แบบที่สดุ ||34
ดูกรท่านไมเตรยะ ประกฤติดงั กล่าวนี ้ทังหมดมี
้
รูปทังปรากฏและไม่
้
ปรากฏ
ดังนันสภาวะที
้
่ปรากฏจึงถูกซ่อนอยูใ่ นสิ่งที่ไม่ปรากฏ ||35
ดูกรท่านไมเตรยะ ปุรุษะนันเป็
้ นหนึง่ บริสทุ ธิ์ ไม่เสื่อม เป็ นนิตย์นิรันดร์
แพร่กระจายอยูใ่ นสรรพสิ่ง เป็ นส่วนหนึง่ ของปรมาตมันซึ่งอยูใ่ นสรรพสิ่ง ||36
ในอาตมันอันสูงสุด (สรเวศะ) ใด ซึง่ เป็ นอาตมันของสิ่งมีชีวิต
เป็ นสภาวะที่สามารถกาหนดรู้ได้ เป็ นอาตมันที่ประกอบด้ วยปั ญญา
ประเสริฐอาตมันทัว่ ไป ไม่มีการกาหนดชื่อและชาติเป็ นต้ น
อาตมันนันคื
้ อพรหมัน เป็ นแดนอันประเสริฐสุด เป็ นอาตมันสูงสุด (ปรมาตมัน)
ยิ่งใหญ่ที่สดุ อาตมันสูงสุดนันก็
้ คือพระวิษณุ เป็ นสรรพสิ่ง เป็ นแดนที่
นักพรตจะไม่หวนกลับออกไปอีก ||37-38
ประกฤติที่ข้าพเจ้ าได้ อธิบายไว้ แล้ ว นันมี
้ ทงที
ั ้ ่ปรากฏและไม่ปรากฏ
ปุรุษะก็เช่นเดียวกัน ประกฤติและปุรุษะทังสองนั
้
นซ่
้ อนอยูใ่ นปรมาตมัน ||39
ปรมาตมันนันเป็
้ นอาตมันที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ เป็ นเครื่ องรองรับสรรพสิ่ง
ปรมาตมันนันได้
้ รับการเรี ยกขานโดยพระนามว่าวิษณุในคัมภีร์พระเวท
และคัมภีร์เวทานตะ ||40
หน้ าที่ (กรมะ) ที่ปรากฏในคัมภีร์พระเวทมี 2 ประการ คือ ประวฤตตะ (กรมโยคะ)
และ นิวฤตตะ (สางขยโยคะ) เพราะหน้ าที่ทงั ้ 2 ประการนัน้ สรวมูรติ (ปุรุโษตตมะ)
จึงได้ รับการบูชาสักการะจากคนทังหลาย
้
||41
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แท้ จริงบุรุษทังหลายย่
้
อมบูชาพระองค์ (พระวิษณุ)
ผู้ทรงเป็ นเจ้ าแห่งการบูชาบวงสรวง เป็ นจิตวิญญาณแห่งการบุชาบวงสรวง
เป็ นปุรุโษตตมะ ด้ วยประวัตตวิถีทงหลาย
ั้
ตามฤคเวท ยชุรเวท และสามเวท ||42
พระโยคีทงหลายย่
ั้
อมบูชาพระวิษณุนนผู
ั ้ ้ เป็ นอาตมันแห่งปั ญญา
ผู้เป็ นรูปแห่งปั ญญา ผู้ทรงประทานผลคือความหลุดพ้ น ด้ วยนิวฤตตวิถี
ตามชญานโยคะ ||43
สิ่งใดก็ตามย่อมออกชื่อได้ ด้วยพยางค์สนและยาว
ั้
และสิ่งใดไม่อยูใ่ นวิสยั
แห่งถ้ อยคาทังหลาย
้
(ที่จะเอ่ยถึงได้ ) สิ่งนันทั
้ งหมดคื
้
อพระวิษณุ
ผู้ทรงปราศจากความสูญสิ ้น ||44
พระองค์เป็ นทังสิ
้ ่งที่ปรากฏและไม่ปรากฏ เป็ นปุรุษะสูงสุด (ปุรุโษตตมะ)
เป็ นอาตมันที่ประเสริฐที่สดุ (ปรมาตมัน) เป็ นอาตมันของสรรพสิ่ง
เป็ นพระหริผ้ ทู รงไว้ ซงึ่ รูปทังหมด
้
||45
ดูกรท่านไมเตรยะ ประกฤติทงที
ั ้ ่มีรูปปรากฏและไม่ปรากฏย่อมซึมซาบอยู่
ในพระองค์ ปุรุษะก็เช่นเดียวกันย่อมซึมซาบอยูใ่ นพระองค์ที่แพร่กระจายอยู่
(และ) ที่มีอาตมันซึง่ ไม่มีสิ่งใดขัดขวางได้ ||46
ดูกรท่านไมเตรยะ เวลาที่ชื่อว่า ทวิปรารทธะ (2 ปรารทธะ) ซึง่ ข้ าพเจ้ า
ได้ อธิบายแก่ท่านแล้ วนัน้ คือ (ถูกกล่าวว่า) ช่วงเวลาหนึง่ วันของพระวิษณุ
ผู้เป็ นเจ้ า ||47
ดูกรท่านมหามุนี อนึง่ เมื่อประกฤติซมึ ซาบในธรรมชาติที่ปรากฏ และเมื่อปุรุษะ
ซึมซาบอยูใ่ นธรรมชาตินนเช่
ั ้ นกัน ประมาณแห่งเวลานันเป็
้ นเวลาหนึง่ คืน
ของพระวิษณุนนั ้ ||48
ดูกรท่านพราหมณ์ (แท้ ที่จริง) เวลากลางวันและเวลากลางคืนสาหรับ
พระปรมาตมันผู้เป็ นนิตย์นิรันดร์ นนไม่
ั ้ มีอยูเ่ ลย นัน่ คือการเปรี ยบเทียบเวลา
สาหรับพระวิษณุผ้ เู ป็ นเจ้ านัน้ ||49
ดูกรท่านไมเตรยะผู้มาจากพรหมัน ข้ าพเจ้ าได้ อธิบายการประลัย
ที่เกิดขึ ้นตามธรรมชาติ แก่ท่านแล้ วด้ วยประการดังกล่าวมานี ้
ต่อไปนี ้ท่านจงฟั งการสร้ างโลกขึ ้นใหม่ (ปรติสญ
ั จร) ซึง่ ไม่มีที่สิ ้นสุด ||50
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อัธยายะที่ 5
ท่านฤษี ปราศระผู้ประเสริฐกล่าวว่า
ดูกรท่านไมเตรยะ หลังจากที่ได้ รับทราบถึงความเดือดร้ อน 3 ประการ
มีอธั ยาตมิกะเป็ นต้ นแล้ ว ผู้ร้ ูเกิดปั ญญาและหมดความปรารถนาในโลก
ย่อมลุถึงความหลุดพ้ นอันเป็ นที่สดุ ||1
และความเดือดร้ อนที่ชื่อว่าอาธยาตมิกะมี 2 ประการ คือ ทางร่างกาย
และทางจิต อาธยาตมิกะทางร่างกายนันแบ่
้ งออกเป็ นหลายชนิด
และท่านจงฟั งอาธยาตมิกะทางร่างกายนันดั
้ งต่อไปนี ้ ||2
ความเดือดร้ อนที่เกิดทางร่างกายจาแนกออกเป็ นหลายชนิด ได้ แก่
โรคเกี่ยวกับศีรษะ หวัด ไข้ ข้ อต่ออักเสบ ฝี คัณฑสูตร โรคที่เกี่ยวกับม้ าม
ริดสีดวงทวาร พุพอง หืดหอบ และอาการเจ็บป่ วยเป็ นต้ น รวมทังโรคตา
้
โรคบิด เรื อ้ นซึง่ เป็ นโรคที่เกิดทางร่างกายเช่นกัน (ต่อไป) ท่านควรฟั ง
อาธยาตมิกะทางใจ ||3-4
ดูกรท่านพราหมณ์ผ้ ปู ระเสริ ฐสุด ความเดือดร้ อนทางใจนันมี
้ หลายชนิด คือ
ความเดือดร้ อนที่เกิดจากความรัก ความโกรธ ความกลัว ความเกลียดชัง
ความโลภ ความหลง ความสิ ้นหวัง และความเดือดร้ อนซึง่ เกิดจากความโศก
ความไม่พอใจ ความอัปยศ ความริษยา ความตระหนี่ถี่เหนี่ยวเป็ นต้ น
ความเดือดร้ อนที่มีหลายชนิดดังมีตวั อย่างที่กล่าวมาแล้ วนี ้เรี ยกว่า
อาธยาติมกะ ||5-6
ความเดือดร้ อนของคนทังหลายย่
้
อมเกิดเพราะสัตว์ป่า นก มนุษย์ ปี ศาจ
อสรพิษ รากษส และสัตว์เลื ้อยคลานเป็ นต้ น ความเดือดร้ อนนันเองชื
้
่อว่า
อาธิเภาติกะ ||7
ดูกรท่านพราหมณ์ผ้ ปู ระเสริ ฐ ความเดือนร้ อนซึง่ เกิดจากความหนาวเย็น
ลม ความร้ อน ฝน และสายฟ้าเป็ นต้ น ท่านผู้ประเสริฐทังหลายเรี
้
ยกว่า
อาธิไทวิกะ ||8
ดูกรท่านมุนีผ้ ปู ระเสริฐ อนึง่ ความเดือดร้ อนซึง่ เกิดจากครรภ์ ชาติ ชรา
อวิชชา มรณะและนรก จาแนกออกไปอีกเป็ นพันชนิด ||9
สัตว์ที่มีร่างกายละเอียดอ่อนถูกห่อหุ้มด้ วยมดลูกในครรภ์ซงึ่ ปกคลุมไปด้ วย
รกจานวนมาก มีหลัง คอ และกระดูกคดงอ ||10
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มีความรู้สกึ (เวทนา) เพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ เพื่อความเดือดร้ อนที่มากขึ ้น
ด้ วยอาหารจากมารดา ซึง่ มีรสเปรี ย้ ว ขม เผ็ด ร้ อน และเค็ม ||11
ยังไม่มีร่างกายแข็งแรงในการที่จะเหยียดหรื อคู้เข้ าเป็ นต้ น
นอนแช่อยูใ่ นอุจจาระ ปั สสาวะและเมือกจานวนมากถูกบีบอยู่ตลอดเวลา ||12
ยังไม่มีลมหายใจ มีการรับรู้ จดจาได้ หลายร้ อยชาติ ผูกติดอยู่กบั กรรม
อย่างต่อเนื่อง อยูใ่ นครรภ์ด้วยความทุกข์ทรมาน ||13
สัตว์นนพอเกิ
ั้
ดมาก็มีใบหน้ าแปดเปื อ้ นไปด้ วยอุจจาระ เลือด ปั สสาวะ
และน ้าคร่ า มีกระดูกและเส้ นเอ็นเชื่อมติดกันด้ วยลมประชาบดี ||14
มีใบหน้ าคว่าลงต่า ถูกกระทาด้ วยลมกาเนิด (การเบ่ง) ที่รุนแรง
สัตว์นนมี
ั ้ ความเจ็บปวดถึงการออกมาจากมดลูกที่เจ็บระบมของมารดา ||15
ดูกรท่านพราหมณ์ผ้ ปู ระเสริ ฐ สัตว์นนเมื
ั ้ ่อได้ สมั ผัสกับลมภายนอก
ก็ประสบกับอาการมึนงงอย่างรุนแรง และครัน้ คลอดออกมาแล้ ว
สัตว์นนก็
ั ้ ถึงการสูญเสียความรู้แจ้ ง (วิชญาน) ||16
ทารกนันมี
้ ร่างกายเจ็บปวดรวดร้ าวเหมือนถูกทิ่มแทงด้ วยหนาม
เหมือนถูกชาแหละด้ วยเลื่อย เหมือนหนอนที่ตกลงจากแผลเน่าเปื่ อย
ลงไปที่พื ้นดิน ||17
ทารกนันไม่
้ สามารถแม้ แต่ในการขัดถูตวั เอง ไม่สามารถหมุนพลิกตัวได้ เอง
จะได้ รับการอาบน ้าและอาหารมีน ้าเป็ นต้ นก็ด้วยความต้ องการของผู้อื่น ||18
ทารกนันนอนหลั
้
บอยูบ่ นพื ้นที่ไม่สะอาด ถูกแมลงและยุงเป็ นต้ นกินเลือด
ไม่สามารถที่จะป้องกันแมลงและยุงเป็ นต้ นเหล่านันได้
้ ||19
ความทุกข์ในการเกิดมีหลายอย่างและการเกิดย่อมมีอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าในวัยทารก เขาย่อมได้ รับความทุกข์ซงึ่ เกิดจากความไร้ เดียงสาเป็ นต้ น ||20
คนที่ถกู ความมืดคือความไม่ร้ ูบดบัง มีความคิดที่โง่เขลาย่อมไม่ร้ ูวา่
เรามาจากที่ไหน เราเป็ นใคร เราจะไปที่ไหน อะไรเป็ นธรรมชาติของตัวเรา ||21
เราถูกผูกไว้ ด้วยเครื่ องผูกอะไร อะไรเป็ นเหตุ อะไรไม่ใช่เหตุ
อะไรเป็ นสิ่งที่ควรทา อะไรเป็ นสิ่งที่ไม่ควรทา อะไรเป็ นสิ่งที่ควรพูด
และอะไรห้ ามพูด ||22
อะไรคือธรรม และอะไรคืออธรรม เราจะประกอบด้ วยพรตอะไร
และจะประกอบอย่างไร อะไรถูก อะไรผิด อะไรมีคณ
ุ และอะไรมีโทษ ||23
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ด้ วยประการดังกล่าวมานี ้ คนทังหลายผู
้
้ หมกมุน่ อยู่กบั การสืบพันธุ์
ผู้โง่เขลาเสมือนสัตว์ป่าย่อมได้ รับความทุกข์มากมายซึง่ เกิดจากความไม่ร้ ู ||24
ดูกรท่านพราหมณ์ ความไม่ร้ ู ความมืดบอด (และ) กิเลสตัณหา
เป็ นจุดเริ่มต้ นและดาเนินการของพวกคนโง่ ดังนันจึ
้ งเกิดมีการปฏิเสธการงาน ||25
เพราะปฏิเสธการงาน นรกจึงมีผลสาหรับพวกนักบวช เพราะฉะนันคนที
้
่โง่เขลา
ก็จะมีความทุกข์อย่างยิ่งใหญ่ทงในโลกนี
ั้
้และโลกหน้ า ||26
อนึง่ คนจะมีร่างกายทรุดโทรมเพราะชรา มีอวัยวะหย่อนยาน
มีใบหน้ าซูบผอมและเหี่ยวย่น มีเส้ นเอ็นหย่อนและมีศีรษะเหี่ยวย่น ||27
มีการมองเห็นสถานที่ไกลเสื่อมลง มีดวงดาวไม่ปรากฏบนท้ องฟ้า
มีขนออกมาจากช่องจมูก มีร่างกายสัน่ ||28
มีกระดูกทุกชิ ้นปรากฏชัดเจน มีกระดูกสันหลังโค้ งงอ
มีความอยากอาหารน้ อยเพราะไฟธาตุในร่างกายผิดปรกติ
มีความคิดเฉื่อยช้ า ||29
จะก้ าวเดิน จะลุก จะนอน จะนัง่ ก็ยากลาบาก มีหแู ละตาเสื่อมสภาพ
มีปากเปรอะเปื อ้ นด้ วยน ้าลายที่ไหลออกมา ||30
มีประสาทสัมผัสทุกส่วนที่ควบคุมไม่ได้ มุง่ หน้ าสู่ความตาย
จดจาวัตถุทงหมดที
ั้
่มีอยูไ่ ม่ได้ เลยแม้ เพียงชัว่ ขณะ ||31
เมื่อถ้ อยคาถูกกล่าวเพียงครัง้ เดียว เขาก็จะเกิดความเหนื่อยล้ า
มีความลาบากมากและตื่นตลอดเวลาเพราะการหายใจลาบากและไอ ||32
คนแก่ก็จะถูกคนอื่นพยุงขึ ้นและถูกคนอื่นพานอน เขาจะถูกคนรับใช้
บุตรและภรรยาทาให้ เสียเกียรติ (ถูกเหยียดหยาม) ||33
คนแก่จะหมดสิ ้นความสะอาด ต้ องการแต่ความสนุกสนานและอาหาร
เป็ นที่ขบขันของคนรองข้ าง และเป็ นที่นา่ รังเกียจของญาติพี่น้อง ||34
เขาเมื่อหวนระลึกถึงการกระทาของตนเองเหมือนกับที่เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงชีวิตอื่นๆ ก็จะเดือดร้ อนใจทอดถอนหายใจยาวๆ เพราะลูกหลาน ||35
ความทุกข์ซงึ่ มีตวั อย่างดังกล่าวมานี ้เป็ นความทุกข์เพราะความชราอย่างเดียวเท่านัน้
ท่านจงฟั งความทุกข์ที่คนแก่จะประสบเพราะความตายต่อไป ||36
คนแก่จะมีคอ เท้ าและมืออ่อนแรง มีอาการสัน่ ตลอดเวลา ตกอยูใ่ นอานาจ
ของความเจ็บป่ วยอย่างต่อเนื่อง มีความจาได้ หมายรู้ด้อยลงอย่างต่อเนื่อง ||37

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

742

เขาจะมีความสับสนในการยึดติดว่าเป็ นของตัวเราเองอย่างยิ่ง โดยคิดว่าบรรดาเงิน
ทองพืชพันธุ์ธญ
ั ญาหาร บุตร ภรรยา คนรับและบ้ านเรื อนเป็ นต้ น สิ่งเหล่านี ้
จะเป็ นไปอย่างไร ||38
เขาจะมีเส้ นชีวิตถูกตัดขาดด้ วยโรคที่รุนแรงทารุณอันทาลายข้ อต่อได้ เหมือนกับ
ถูกตัดด้ วยเลื่อย และเหมือนถูกแทงด้ วยศรอันแหลมคมของนักฆ่า (ความตาย) ||39
คนแก่จะมีแววตาเปลี่ยนแปลงไป (พล่ามัว) สัน่ มือและเท้ าทุกขณะ มีเพดานปาก
และริมฝี ปากแห้ งผาก ทาเสียงฆุระ ฆุระ ||40
เขาจะมีลาคอถูกเมือกน ้าที่เป็ นโทษขัดขวาง ถูกเบียดเบียนด้ วยลมหายใจตีขึ ้น
มีความร้ อน (ไข้ ) สูง ทุกข์ทรมานเพราะความกระหายและความหิว ||41
เขาถูกทาสแห่งพระยมบีบคันแล้
้ ว ย่อมประสบกับความตายด้ วยความเจ็บปวด
และต่อมาเขาก็จะได้ รับร่างกายที่มีแต่ความเจ็บป่ วยเพราะกิเลสตัณหาอีก ||42
เมื่อมนุษย์ทงหลายตายไป
ั้
ความทุกข์มากมายอื่นๆ เหล่านี ้ก็จะมีอีก
ท่านจงฟั งความทุกข์ทงหลายที
ั้
่คนผู้ตายไปแล้ วจะได้ รับในนรกต่อไป ||43
คนที่ตายไปแล้ วจะถูกจองจาด้ วยบ่วงของทาสแห่งพระยม
จะถูกเฆี่ยนตีด้วยท่อนไม้ จะได้ พบกับลักษณะอันน่าหวาดกลัวของพระยม
และจะได้ เจอหนทางที่น่าหวาดกลัวด้ วย ||44
ดูกรท่านพราหมณ์ ความทุกข์ทรมานในนรกแต่ละขุมซึง่ มีแต่สิ่งน่ากลัวเป็ นต้ นว่า
ทรายร้ อน ไฟเครื่ องจักรสังหารและอาวุธ เป็ นสภาพที่ยากลาบากเหลือทน ||45
สาหรับบางคนจะถูกตัดด้ วยเรื่ อย บางคนจะถูกเผาอยูเ่ บ้ าหลอม
บวกคนจะถูกฟั นด้ วยขวาน และบางคนจะถูกฝั งไว้ ในดิน ||46
บางคนถูกแขวนไว้ บนเสา บางคนถูกใส่เข้ าไปไว้ ตอ่ หน้ าเสือ (ให้ เสือกิน)
บางคนถูกแร้ งรุมทึ ้ง บางคนถูกเสือกัดกิน ||47
บางพวกถูกต้ มอยูต่ รงกลางน ้ามัน บางพวกถูกแช่ไว้ ในโคลนน ้ากรด
บางพวกถูกโยนลงมาจากที่สงู บางพวกถูกซัดออกไป
ด้ วยเครื่ องยนตร์ สาหรับซัด ||48
ดูกรท่านพราหมณ์ ทุกข์ทงหลายในนรกมี
ั้
สาเหตุจากบาป
ซึง่ เป็ นทุกข์ที่สตั ว์นรกทังหลายจะต้
้
องได้ รับแน่นอน สัตว์นรกเหล่านัน้
นับจานวนไม่ได้ ||49
ดูกรท่านพราหมณ์ผ้ ปู ระเสริ ฐที่สดุ การได้ รับความทุกข์ทรมานมิใช่จะมีแต่ในนรก
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อย่างเดียวเท่านัน้ แม้ ในสวรรค์ ผู้ที่ยงั จะต้ องเวียนว่ายตายเกิดอยูก่ ็ยงั หยุดยัง้
ความกลัวที่จะตกสวรรค์ไม่ได้ เลย ||50
เขาจะมาอยูใ่ นครรภ์และจะเกิดต่อไปเรื่ อยๆ เขาจะถูกซ่อนเร้ นไว้ ในครรภ์
และเมื่อเขาเกิดมาก็จะถึงการแตกดับไปอีกเหมือนเดิม ||51
อนึง่ พอเขาเกิดมาแล้ วก็ตายอีกในขณะที่เป็ นเด็กเล็ก ในขณะเป็ นหนุม่ สาว
หรื อครัน้ ถึงวัยกลางคน หรื อในวัยชราเขาก็ต้องตายเหมือนเดิม ||52
เขามีชีวิตอยูต่ ราบใดก็ตาม เขาก็จะมีแต่ความทุกข์ตา่ งๆ นานาตราบนัน้
เหมือนเมล็ดฝ้ายจะมีก็เพราะกลุม่ ก้ อนแห่งสายใยซึง่ เป็ นเหตุแห่งเส้ นด้ าย||53
เพราะการรวบรวมทรัพย์ เพราะเสียทรัพย์ และเพราะการเก็บรักษาทรัพย์
คนทังหลายจึ
้
งมีแต่ความทุกข์ทรมานมากมายทุกเมื่อ นอกจากนี ้
เพราะสูญเสียสิ่งอันเป็ นที่รักที่ปรารถนา คนทังหลายก็
้
จะมีแต่ความทุกข์มากมาย
เช่นกัน ||54
ดูกรท่านไมเตรยะ เรื่ องใดก็ตามที่เป็ นเหตุแห่งความปี ตียินดีของคนทังหลาย
้
เรื่ องนันล้
้ วนจะกลับกลายเป็ นเมล็ดพันธุ์แห่งต้ นไม้ คือความทุกข์ได้ เช่นกัน ||55
ภรรยา บุตร มิตร สมบัตพิ สั ถาน บ้ านเรื อน เรื อกสวนไร่นา่ ทรัพย์สินเงินทองเป็ นอาทิ
ไม่ได้ สร้ างความสุขได้ มากเท่ากับที่สร้ างความทุกข์ให้ แก่มนุษย์ ||56
ด้ วยประการดังกล่าวมานี ้ มนุษย์ทงหลายผู
ั้
้ มีใจถูกแผดเผาด้ วยความร้ อน
จากดวงอาทิตย์คือความทุกข์ในวัฏสงสารจะมีความสุขได้ ในที่ไหนเล่า
นอกเสียจากใต้ ร่มเงาแห่งต้ นไม้ คือวิมกุ ติ ||57
เพราะฉะนันเมื
้ ่อเราดารงอยู่ในสถานะทังหลาย
้
ได้ แก่ การตังครรภ์
้
เกิดและแก่เป็ นต้ น
แล้ วประสบความทุกข์ซงึ่ จาแนกได้ เป็ น 3 อย่าง การเข้ าถึงพระเป็ นเจ้ า
ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นเอก กาจัดความบันเทิงและความสุขอันยอดเยี่ยมได้ แล้ ว
เป็ นสภาวะเที่ยงแท้ สดุ ท้ ายเพียงหนึง่ เดียวซึง่ บัณฑิตนับว่าเป็ นเภสัชขนานเอก
(ที่ใช้ แก้ ทกุ ข์ทงั ้ 3 ได้ ) ||58-59
เพราะฉะนันเพื
้ ่อให้ ได้ เข้ าถึงพระเป็ นเจ้ านัน้ บัณฑิตชนทังหลาย
้
จึงควรทาความเพียร
พยายาม ดูกรท่านมหามุนี เหตุที่จะทาให้ เข้ าถึงพระเป็ นเจ้ านันได้
้ ได้ แก่ กรรมะ และ
ชญานะ ||60
ชญานะนันมี
้ 2 อย่าง คือ ชญานะซึง่ เกิดจากอาคม และ ชญานะซึง่ เกิดจากวิเวกะ
ชญานะซึง่ เกิดจากอาคมนัน้ ได้ แก่ ศัพทะและพรหมะ ชญานะซึง่ เกิดจากวิเวกะ
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ได้ แก่ พรหมัน ซึง่ เป็ นชญานะขันสู
้ งสุด ||61
ดูกรท่านพราหมณฤษี อชญานะ (อวิชชา) เปรี ยบเสมือนความมืดในเวลากลางคืน
(ส่วน) ชญานะซึง่ เกิดทางอินทรี ย์เปรี ยบเสมือนดวงประทีป (ในขณะที่) ชญานะ
ซึง่ เกิดจากวิเวกะ เปรี ยบเสมือนกับ ดวงอาทิตย์ ||62
ดูกรท่านมุนีผ้ ปู ระเสริฐ พระมนู ระลึกถึงอรรถแห่งพระเวทแล้ วได้ กล่าวเรื่ องใดไว้
ท่านจงฟั งเรื่ องนันของข้
้
าพเจ้ าผู้จะกล่าวให้ สมั พันธ์ กนั ดังต่อไปนี ้ ||63
ท่านควรรู้วา่ พรหมันมี 2 อย่าง คือ ศัพทพรหมัน และปรพรหมัน
ผู้ที่ฉลาดในศัพทพรหมันก็จะได้ เขาถึงปรพรหมัน ||64
อนึง่ อถรวเวทระบุวา่ วิทยามี 2 อย่างเท่านัน้ คือ (ปรวิทยา และ อปรวิทยา)
เขาเข้ าถึงอักษระ (พรหมัน) จัดเป็ นปรวิทยา (ส่วน) อปรวิทยาก็คือพระเวท
มีฤคเวทเป็ นต้ น ||65
สิ่งใดก็ตาม ไม่แปรผัน ไม่เสื่อมสลาย เป็ นอจินไตย ไม่เกิด ไม่เปลี่ยนแปลง
อธิบายไม่ได้ ไม่มีรูป ไม่มีมือ ไม่มีเท้ าเป็ นต้ น ||66
มีอานาจสูงสุด อยูท่ กุ หนทุกแห่ง เที่ยงแท้ เป็ นจุดกาเนิดของสรรพสิ่ง
หาเหตุมิได้ แทรกซึมอยูท่ กุ ๆ แห่งที่แทรกซึมได้ เป็ นสรรพสิ่งที่ผ้ รู ้ ูทงหลายเท่
ั้
านัน้
จะเห็นได้ ||67
สิ่งนันก็
้ คือพรหมัน พรหมันนันเป็
้ นสถานะที่ประเสริฐสุด พรหมันนัน้
ท่านผู้ปรารถนาโมกษะจะต้ องบาเพ็ญฌาน (ธยานะ) พรหมันนัน้
มีกล่าวไว้ ในคัมภีร์พระเวท เป็ นสภาวะละเอียดอ่อน ทางนันเป็
้ นทางอันประเสริ ฐสุด
ที่ทาให้ เข้ าถึงพระวิษณุ || 68
ลักษณะที่แท้ จริงของปรมาตมันถูกเรี ยกด้ วยคาว่าภควัตนันเอง
้
ศัพท์วา่ ภควัต ระบุถึงอาตมันอันไม่เสื่อมสลายซึง่ เป็ นปฐมเหตุนนั ้ || 69
ผู้ที่เข้ าใจความจริงแท้ แห่งอรรถะที่ได้ กล่าวไว้ อย่างนี ้แล้ วจะมีชญานะอันประเสริฐสุด
ซึง่ มีอยู่ 3 อย่าง (พระเวททัง้ 3) || 70
ดูกรท่านพรามหณ์ ในการบูชาพรหมันนันแหละซึ
้
ง่ ไม่เสียงศัพทะและโคจระ
ผู้จะบูชาต้ องใช้ ศพั ท์วา่ ภควัต || 71
ดูกรท่านไมเตรยะ ศัพท์วา่ ภควัตถูกแสดงไว้ ในพรหมันอันสูงสุด
ได้ ชื่อว่ามีอานาจสูงสุด บริสทุ ธิ์ เป็ นเหตุของเหตุทงปวง
ั ้ || 72
ดูกรท่านมุนี อักษร ภ มีความหมาย 2 อย่าง คือ ผู้รักษา และ ผู้ปกป้อง
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อนึง่ ความหมายของอักษร ค คือ ผู้นา ผู้ขบั เคลื่อน ผู้สร้ าง || 73
ความหมาย 6 อย่าง คือ ความยิ่งใหญ่ (ไอศวรยะ)
ความดีงามทังปวง
้ (ธรรมะ) เกียรติยศ (ยศ) สิริมงคล (ศรี ) ความรู้ (ชญานะ)
และความหมดสิ ้นราคะ (ไวราคยะ) มีการกล่าวไว้ ในพยางค์ 2 พยางค์ ว่า ภค || 74
สิ่งทังหลายด
้
ารงอยูใ่ นอักษร ว นัน้ ซึง่ เป็ นอาตมันของสิ่งมีชีวิต
เป็ นอาตมันของสรรพสิ่ง อนึ่งความหมายของอักษร ว นันก็
้ มีอยู่ในสรรพสิ่ง
เพราะฉะนันความหมายของอั
้
กษร ว ก็คือ อวยยะ (เที่ยงแท้ ยงั่ ยืน) || 75
ดูกรท่านไมเตรยะ ด้ วยประการดังกล่าวมานี ้ ศัพท์อนั ยิ่งใหญ่นี ้ก็คือ ภควาน
ศัพท์วา่ ภควาน เป็ นชื่อของพระวาสุเทพผู้ทรงเป็ นพรหมันสูงสุด
ไม่ใช่สิ่งอื่นเลย || 76
เพราะฉะนันศั
้ พท์นี ้จึงเป็ นศัพท์ที่มีข้อความบ่งถึงปทารถะที่ควรบูชา
แต่มิใช่เป็ นศัพท์ที่ใช้ ในการกล่าวอ้ างในที่อื่นของผู้ใช้ || 77
ผู้ที่เข้ าใจการเกิดและการสูญสิ ้น การมาและการไป วิทยาและอวิทยา
สรรพสัตว์ ผู้นนควรชื
ั้
่อว่า ภควาน || 78
ชญานะ ศักติ พล ไอศวรรย์ วีรยะ และ เตชะ ทังหมดเป็
้
นสิ่งที่พงึ กล่าวไว้
ในศัพท์วา่ ภควัต ยกเว้ นคุณเป็ นต้ นที่ควรหลีกเลี่ยง || 79
สรรพสิ่งดารงอยูใ่ นปรมาตมันนัน้ ดังนันวาสุ
้ เทพนันซึ
้ ง่ เป็ นอาตมันของสรรพสิ่ง
จึงชื่อว่าดารงอยูใ่ นสรรพสิ่ง|| 80
ในกาลก่อน เกศิธวัชถูกถามแล้ วจึงได้ กล่าวความหมายของชื่อ ของพระวาสุเทพ
ผู้เป็ นอนันตะ ผู้เที่ยงแท้ แก่ขาณฑิกยชนกะ || 81
เพราะว่าพระเป็ นเจ้ าวาสุเทพนันทรงด
้
ารงอยูภ่ ายในสรรพสิ่ง และสรรพสิ่งเหล่านัน้
ก็ดารงอยูภ่ ายในพระเป็ นเจ้ าวาสุเทพนัน้ ฉะนันพระเป็
้
นเจ้ าวาสุเทพจึงชื่อว่า
เป็ นผู้สร้ างและเป็ นผู้รักษาโลก || 82
ดูกรท่านมุนี พระเป็ นเจ้ าวาสุเทพนันก้
้ าวข้ ามประกฤติของสรรพสิ่ง การเปลี่ยนแปลง
คุณและโทษในเบื ้องต้ น ทรงล่วงพ้ นอุปสรรคทุกอย่าง เป็ นอาตมันของสรรพสิ่ง
พระองค์ทรงแผ่ไปในระหว่างจักรวาล || 83
พระเป็ นเจ้ าวาสุเทพนันทรงเป็
้
นอาตมันที่ประกอบด้ วยคุณอันดีงามทังหมด
้
สรรพสิ่งล้ วนปกคลุมไปด้ วยศักติเพียงเล็กน้ อยของพระองค์ พระองค์
ทรงมีพระวรกายยิ่งใหญ่ตามความปรารถนาของพระองค์ ทรงสร้ างประโยชน์
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แก่โลกทังหมด
้
|| 84
พระองค์ทรงเป็ นศูนย์รวมแห่งคุณอันเป็ นเอก ได้ แก่ เดช พล ไอศวรรย์ ความรู้แจ้ ง
ความกล้ าหาญและศักติเป็ นต้ น ทรงเป็ นผู้ประเสริฐสุดกว่าผู้ประเสริฐทังหลาย
้
ทรงเป็ นผู้ที่ไม่มีเกลศเป็ นต้ นทุกอย่าง || 85
พระองค์ทรงเป็ นผู้ยิ่งใหญ่ ทรงเป็ นผู้สาเร็จและเป็ นผู้มีพระรูปสาเร็จ
ทรงเป็ นเทพเจ้ าของสรรพสิ่ง ทรงเป็ นผู้เห็นสรรพสิ่ง ทรงเป็ นผู้ร้ ูสรรพสิ่ง
ทรงเป็ นศักติของสรรพสิ่ง ทรงเป็ นผู้ชื่อว่าปรเมศวระ || 86
สิ่งที่ร้ ู เห็น หรื อเข้ าใจได้ วา่ ไม่มีโทษ บริสทุ ธิ์ ประเสริฐสุด ไร้ มลทิน
เป็ นเอก นันเรี
้ ยกว่า ชญานะ สิ่งอื่นจากนันเรี
้ ยก อชญานะ || 87
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ท่านฤษี ปราศระกล่าวว่า
ข้ าพเจ้ าได้ อธิบายการประลัยครัง้ ที่ 3 ซึง่ เป็ นการประลัยครัง้ สุดท้ ายนี ้
ไว้ ชดั เจนแล้ วด้ วยประการดังกล่าวมานี ้ ความประลัยภายในพรหมัน
ซึง่ มีอยูช่ วั่ นิรันดร์ นนชื
ั ้ ่อว่าวิมกุ ติ || 1
ข้ าพเจ้ าได้ อธิบายการสร้ างโลก (สรคะ) การประลัยโลก (ประติสรคะ)
วงศ์แห่งเทพเจ้ าและฤษี (วังศะ) ยุคของพระมนู (มันวันตระ) และประวัติ
ของราชวงศ์ทงหลาย
ั้
(วังศานุจริต) แก่ทา่ นแล้ ว || 2
ดูกรท่านไมเตรยะ ไวษณวปุราณะซึง่ เป็ นเครื่ องขจัดบาปได้ ทกุ อย่าง
ประเสริฐที่สดุ กว่าศาสตร์ ทงปวง
ั ้ เป็ นเครื่ องลุถึงปุรุษารถะ
(และ) เที่ยงแท้ นี ้ ข้ าพเจ้ าได้ อธิบายแก่ทา่ นผู้ปรารถนาที่จะฟั งแล้ ว
คาถามอื่นใดที่ทา่ นควรกล่าว ตอนนี ้ข้ าพเจ้ าจะอธิบายแก่ทา่ น || 3-4
ท่านฤษีไมเตรยะผู้ประเสริฐกล่าวว่า
ข้ าแต่พระมุนี ข้ าพเจ้ าถามท่านถึงเรื่ องใด ท่านก็ได้ อธิบายเรื่ องนันทั
้ งหมดแล้
้
ว
และข้ าพเจ้ าฟั งเรื่ องนันด้
้ วยภักติ ข้ าพเจ้ าไม่มีเรื่ องอื่นที่จะต้ องถาม || 5
ข้ าพเจ้ าตัดความสงสัยทุกอย่างได้ แล้ ว ข้ าพเจ้ าทาความสะอาดแห่งจิตใจได้ แล้ ว
การเกิด การดารงอยูแ่ ละการประลัย (แห่งโลก) ข้ าได้ ร้ ูแล้ ว เพราะความเลื่อมใส
ในตัวท่าน || 6
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ข้ าแต่ครู อนึง่ ข้ าพเจ้ าได้ เข้ าใจคุณสมบัติ (ราศิ) ทัง้ 3 ศักติทงั ้ 3 และข้ าพเจ้ า
ก็ยงั เข้ าใจแจ่มชัดถึงการเจริ ญภาวนาทัง้ 3 อย่างครบถ้ วน || 7
ข้ าแต่พราหมณ์ เพราะความเลื่อมใสในตัวท่าน ข้ าพเจ้ าจึงได้ ร้ ูสิ่งที่ควรรู้
ว่า โลกทังหมดนี
้
้ของพระวิษณุอะไรก็ทาลายไม่ได้ สิ่งอื่นไม่จาเป็ นอีกต่อไป || 8
ข้ าแต่ท่านมหามุนี เพราะความเลื่อมใสในตัวท่าน ข้ าพเจ้ าสมปรารถนาแล้ ว
หมดความสงสัยแล้ ว อนึง่ ข้ าพเจ้ าเข้ าใจธรรมทังหลายมี
้
วรรณธรรมเป็ นต้ น
อย่างครบถ้ วนแล้ ว || 9
กรรมะทังหมดทั
้
งที
้ ่ดาเนินไป (ประวฤตตะ) และที่ย้อนกลับ (นิวฤตตะ)
ข้ าพเจ้ าเข้ าใจแล้ ว ข้ าแต่ทา่ นพราหมณ์ผ้ ปู ระเสริฐสุด ขอท่านจงสบายใจเถิด
ไม่มีสิ่งอื่นที่ข้าพเจ้ าจะถามอีก || 10
ข้ าแต่ครู ท่านถูกข้ าพเจ้ าประกอบไว้ ด้วยความลาบากในการอธิบายเรื่ องนัน้
โปรดอภัยด้ วยเถิด สาหรับสัตบุรุษทังหลายไม่
้
มีความแตกต่าง
ระหว่างบุตรกับศิษย์ || 11
ท่านฤษี ปราศระกล่าวว่า
ปุราณะที่สมมติกนั ว่าเสมอคัมภีร์พระเวทข้ าพเจ้ าอธิบายแก่ทา่ นแล้ ว
เมื่อได้ ฟังปุราณะนี ้แล้ ว กองบาปที่เกิดจากโทษทุกอย่างจะพินาศลง || 12
การสร้ างโลก (สรคะ) การประลัยโลก (ประติสรคะ) วงศ์แห่งเทพเจ้ าและฤษี (วังศะ)
ยุคของพระมนู (มันวันตระ) และประวัตขิ องราชวงศ์ทงหลาย
ั้
(วังศานุจริ ต)
ทังหมดข้
้
าพเจ้ าอธิบายแก่ทา่ นแล้ วแก่ท่านแล้ วในคัมภีร์ปรุ าณะนี ้ || 13
เทพเจ้ า แทตย์ คนธรรพ์ พญานาค รากษส ยักษ์ วิทยาธร นักสิทธิ์
และนางอัปสร ข้ าพเจ้ าก็กล่าวไว้ ในคัมภีร์ปรุ าณะนี ้ || 14
พระมุนีทงหลายผู
ั้
้ อบรมตนแล้ ว ผู้เปี่ ยมไปด้ วยตบะ ระบบวรรณะทัง้ 4
การประพฤติอนั ประเสริฐสุดของคนทังหลาย
้
สถานที่อนั ศักดิส์ ิทธิ์ (บุณยะ)
บนโลก แม่น ้าและมหาสมุทรอันศักดิส์ ิทธิ์ ภูเขาที่ศกั ดิส์ ิทธิ์ยิ่ง
ประวัตขิ องนักปราชญ์ทงหลาย
ั้
ธรรมทังหลายมี
้
วรรณธรรมเป็ นต้ น รวมทัง้
พระเวทและศาสตร์ ทงหลาย
ั้
ข้ าพเจ้ าก็อธิบายโดยครบถ้ วน
เพียงเพราะระลึกถึงสิ่งทังหลายที
้
่กล่าวมานี ้ มนุษย์ก็จะหลุดพ้ นจากบาปทังปวง
้
ในทันที || 15-17
พระหริผ้ เู ป็ นเจ้ า ผู้เที่ยงแท้ ทรงเป็ นเหตุแห่งการเกิด การดารงอยูแ่ ละการทาลาย
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ของโลก พระองค์ได้ รับการกล่าวว่ามีอยูใ่ นสรรพสิ่ง และเป็ นอาตมันของสรรพสิ่ง|| 18
เมื่อเอ่ยนามของพระองค์ซ ้าแล้ วซ ้าอีก มนุษย์ยอ่ มจะหลุดพ้ นจากบาปทุกอย่าง
ในทันที เปรี ยบเสมือนกวางที่กลัวสิงโตแล้ ววิ่งหนีไปในทันทีฉะนัน้ || 19
ดูกรท่านไมเตรยะ การเอ่ยพระนามของพระองค์ซ ้าแล้ วซ ้าอีกเป็ นเครื่ องทาลาย
บาปทังปวงได้
้
อย่างยอดเยี่ยม เปรี ยบเสมือนไฟที่เป็ นเครื่ องทาลายธาตุทงหลาย
ั้
ได้ อย่างดียิ่งฉะนัน||
้ 20
อนึง่ เมื่อระลึกถึงพระองค์เพียงครัง้ เดียว ความมืดมลในกลียคุ อันแสนโหดร้ าย
ที่สร้ างความเจ็บปวดเหมือนในนรกแก่มนุษย์ทงหลายก็
ั้
จะถึงความย่อยยับไป || 21
ดูกรท่านพราหมณ์ผ้ ปู ระเสริ ฐสุด ไข่พรหมทังหมด
้
(พรหมัณฑะ) ซึง่ ประกอบด้ วย
หิรัณญครรภะ อินทรเทพ รุทระ อาทิตยะ อัศวิน วายุ อัคนิ วสุ สาธยะ วิศวเทพ
คณะเทพ ยักษ์ รากษส พญานาค นักสิทธิ์ แทตย์ คนธรรพ์ ทานพ นางอัปสร
ดาวนักษัตร ดาวเคราะห์ทกุ ดวง ฤษีทงั ้ 7 ดาวศุกร์ ท้ าวโลกบาลทังหลาย
้
มนุษย์ทงหลายมี
ั้
พราหมณ์เป็ นต้ น สัตว์เลี ้ยง สัตว์ป่า สัตว์เลื ้อยคลาน สัตว์ปีก
พืชมีใบไม้ เป็ นต้ น เทือกเขา ป่ าไม้ ไฟ มหาสมุทร แหล่งน ้า บาดาล แสงแดด
และเสียงเป็ นต้ นล้ วนเกิดจากพระองค์เสมือนอณูที่เกิดจากเขาพระสุเมรุฉะนัน้
พระวิษณุผ้ เู ป็ นเจ้ า ทรงเป็ นสรรพสิ่ง ทรงรู้ทกุ สิ่ง ทรงมีสภาวะอยูใ่ นทุกสิ่ง
ทรงปราศจากรูป ทรงทาลายบาปได้ หมดสิ ้น พระองค์นนได้
ั ้ รับการกล่าวไว้
ในวิษณุปรุ าณะนี ้ //22-27
ดูกรท่านมุนีผ้ ปู ระเสริฐสุด เพราะได้ ฟังวิษณุปรุ าณะนี ้มนุษย์จะได้ รับผลบุญ
เช่นเดียวกับผู้ที่อาบน ้าชาระบาปในพิธีอศั วเมธและพิธีอวภฤถะแล้ วได้ ผลบุญ || 28
เพราะฟั งคัมภีร์วิษณุปรุ าณะนันมนุ
้ ษย์ย่อมได้ รับผลบุญเช่นเดียวกับผู้ที่ถือศีลอด
ที่เมืองประยาคะ ปุษกระ กุรุเกษตร และอรรณวะ || 29
ดูกรท่านพราหมณ์ เพราะฟั งคัมภีร์วิษณุปรุ าณะนันเพี
้ ยงครัง้ เดียว มนุษย์
ย่อมได้ รับผลบุญยิ่งใหญ่ เช่นเดียวกับคนที่ได้ รับผลบุญยิ่งใหญ่
ในการประกอบพิธีบชู าไฟตลอด 1 ปี || 30
เพราะได้ เห็นพระหริ มนุษย์จะได้ รับผลบุญเช่นเดียวกับที่ได้ รับผลบุญ
เพราะการอาบน ้าในแม่น ้ายมุนาที่เมืองมถุรา ในวัน 12 ค่าเดือนเชษฐมาส
ดูกรท่านพราหมณฤษี ผู้ที่มีใจยึดมัน่ ในองค์พระวิษณุเมื่อได้ ฟังเรื่ องราว
แห่งปุราณนี ้อย่างดีย่อมจะได้ รับผลบุญทุกอย่าง || 31-32
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ดูกรท่านมุนีผ้ ปู ระเสริฐ มนุษย์ผ้ ไู ด้ อาบน ้าในแม่น ้ายมุนา (และ) ถือศีลอด
ในวัน 12 ค่า ศุกลปั กษ์ เดือนเชษฐมาส (และ) ผู้ที่มีจิตใจตังมั
้ น่
ประกอบพิธียชั ญะ ชื่ออัศวเมธ อย่างถูกต้ องติดต่อกันในเมืองมถุรา
ย่อมได้ รับผลบุญทังหมด
้
|| 33-34
เมื่อได้ เห็นทรัพย์สินของบรรพบุรุษทังหลายถู
้
กพวกลูกหลานในสกุลแก่งแย่งกัน
บิดามารดาพร้ อมบรรพบุรุษของพวกเขาจึงได้ กล่าวดังนี ้ว่า || 35
คนที่เกิดในสกุลของพวกเรา เมื่อได้ อาบน ้าในแม่น ้ายมุนา (และ) ถือศีลอด
ในศุกลปั กษ์ เดือนเชษฐมาส ที่เมืองมถุราจะได้ ชื่อว่าบูชาพระโควินทะ
มิใช่หรื อ เมื่อเป็ นเช่นนี ้ พวกเราก็จะได้ ข้ามพ้ นการเกิดในสกุลของตน
แล้ วจะได้ รับความสาเร็จอย่างสูงสุด || 36-37
เมื่อได้ บชู าพระชนารทนะอย่างถูกต้ อง ในศุกลปั กษ์ เดือนเชษฐมาส
คนที่เกิดในสกุลของคนมัง่ คัง่ ก็จะให้ ก้อนอาหาร (สาหรับบูชา) ในแม่น ้ายมุนา || 38
ในเวลานันคนผู
้
้ มีจิตใจตังมั
้ น่ อาบน ้าในแม่น ้ายมุนาแล้ วบูชาพระกฤษณะ
และให้ ก้อนอาหารแก่บรรพบุรุษในแม่น ้ายมุนานัน้ ทาบรรพบุรุษของตนให้ สงู ส่งขึ ้น
ย่อมได้ รับผลบุญอันใด เพราะฟั งเรื่ องราวแห่งวิษณุปรุ าณะนันด้
้ วยความภักดี
คนก็ได้ รับผลบุญนันเช่
้ นกัน || 39-40
วิษณุปรุ าณะนี ้เป็ นเครื่ องปกป้องคุ้มครองอย่างดีเลิศสาหรับผู้ที่กลัวสังสารวัฏ
เป็ นปุราณะที่สมควรแก่การฟั งอย่างยิ่งในบรรดาเรื่ องที่ควรฟั ง เป็ นเครื่ องป้องกัน
ที่ดีที่สดุ ในบรรดาเครื่ องป้องกันทังหลาย
้
|| 41
วิษณุปรุ าณะนี ้เป็ นเครื่ องทาลายฝั นร้ าย เป็ นเครื่ องจากัดสิ่งชัว่ ร้ ายทังหมด
้
เป็ นสิ่งมงคลยิ่งในบรรดาสิ่งที่เป็ นมงคลทังหลาย
้
อีกทังยั
้ งเป็ นเครื่ องประทาน
บุตรสมบัตใิ ห้ แก่คนทังหลายได้
้
|| 42
พระพรหมได้ กล่าววิษณุปรุ าณะนี ้แก่ฤภุในเบื ้องต้ น ฤภุก็บอกวิษณุปรุ าณะ
แก่ปริยวรตะ และปริยวรตะก็บอกวิษณุปรุ าณะแก่ภาคุริ || 43
ภาคุรินนได้
ั ้ บอกวิษณุปรุ าณะแก่สตัมภมิตร สตัมภมิตรก็บอกแก่ทธีจะ
ทธีจะนันก็
้ บอกแก่สารัสวตะ และสารัสวตะนันก็
้ บอกแก่ภฤคุ || 44
ภฤคุนนบอกแก่
ั้
ปรุ ุกตุ สะ ปุรุกตุ สะนันก็
้ บอกแก่นรมทา นรทาก็บอกแก่ธฤตราษฏระ
และปูรณนาคะ || 45
ดูกรท่านพราหมณ์ ธฤตราษฏระและปูรณนาคะก็บอกแก่นาคราชชื่อว่าวาสุกิ
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วาสุกิก็บอกแกวัตสะ และวัตสะก็บอกแก่อศั วตระ || 46
และอัศวตระก็บอกแก่กมั พละ และกัมพละนันก็
้ บอกแก่เอลาปุตระ || 47
ต่อมา พระมุนีเวทศิราได้ เดินทางไปถึงบาดาลแล้ วก็ได้ ครอบครองวิษณุปรุ าณะนี ้
ทังหมด
้
และพระมุนีเวทศิราก็ประทานวิษณุปรุ าณะนี ้แก่ประมติ || 48
และประมติก็ได้ มอบวิษณุปรุ าณะนันให้
้ แก่ชาตุกรณะผู้เป็ นนักปราชญ์
และชาตุกรณะก็ได้ บอกวิษณุปรุ าณะนันแก่
้ คนอื่นๆ ที่กระทาบุญกุศล || 49
และท่านฤษี ปลุ สั ตยวรทานก็ได้ บอกวิษณุปรุ าณะนี ้ซึง่ เป็ นคัมภีร์สมฤติแก่ข้าพเจ้ า
ดูกรท่านไมเตรยะ แม้ ข้าพเจ้ าก็ได้ บอกวิษณุปรุ าณะนี ้แก่ทา่ นตามความเป็ นจริง || 50
แม้ ทา่ นก็จะบอกวิษณุปรุ าณะนี ้แก่ศนิ ีกะในช่วงกลียคุ เช่นกัน|| 51
คนที่ได้ ฟังคัมภีร์วิษณุปรุ าณะนี ้ซึง่ เป็ นคัมภีร์ศกั ดิส์ ิทธิ์ที่ประเสริฐสุด
ทาลายความมืดมลในกลียคุ ได้ ด้วยความภักดี เขาย่อมจะหลุดพ้ น
จากบาปทุกอย่าง || 52
คนที่ฟังคาคัมภีร์วิษณุปรุ าณะนี ้ทุกวันก็จะชื่อว่าได้ ทาการอาบน ้าที่ทา่ น ้าทุกท่า
และได้ ทาการสดุดีเทพเจ้ าทุกองค์ || 53
เพราะได้ ฟังวิษณุปรุ าณะนี ้ทัง้ 10 อัธยายะ มนุษย์ย่อมได้ รับผลบุญที่ได้ แสนยากยิ่ง
ซึง่ เท่ากับบุญที่เกิดจากทานที่ให้ แก่ววั กปิ ลา (วัวสีน ้าตาล) อย่างไม่ต้องสงสัย || 54
ผู้ใดทาพระวิษณุผ้ ทู รงเป็ นสรรพสิ่ง ทรงสร้ างสรรพสิ่ง ทรงเป็ นผู้รองรับโลกทังหมด
้
ทรงเป็ นที่อาศัยของอาตมัน ทรงเป็ นความรู้ (ชญานะ) และทรงป็ นสิ่งที่ควรรู้
ทรงไม่มีเบื ้องต้ น ไม่มีที่สดุ และทรงเป็ นผู้เกื ้อกูล
เหล่าเทพเจ้ าทังหมดไว้
้
ในใจแล้ วฟั งวิษณุปรุ าณะนี ้ทังหมด
้
ผู้นนย่
ั ้ อมจะได้ รับผลบุญทุกอย่างเช่นเดียวผลบุญที่ได้ รับในยัชญพิธีอศั วเมธ
อย่างไม่ต้องสงสัย || 55
พระวิษณุ (อัจยุตะ) ผู้เป็ นเจ้ า ทรงเป็ นเจ้ าแห่งโลก ทรงสร้ างพรหมันและชญานะ
ทรงเป็ นพระเป็ นเจ้ าผู้สร้ างโลกทังหมดทั
้
งในเบื
้
้องต้ น ท่ามกลางและที่สดุ
มีกล่าวไว้ ในวิษณุปรุ าณะใด มนุษย์เมื่อได้ ฟัง สวดและบอกกล่าววิษณุปรุ าณะ
อันบริ สทุ ธิ์นนทั
ั ้ งหมดย่
้
อมจะได้ รับความบริสทุ ธิ์ผดุ ผ่อง ผล (ความบริสทุ ธิ์) นัน้
ไม่มีในภพทัง้ 3 ความสาเร็จอันสูงนันก็
้ คือพระหริ || 56
ผู้ใดมีความคิดตังมั
้ น่ ในพระวิษณุ ผู้นนจะไม่
ั้
ไปนรก
เพราะการระลึกถึงพระองค์ แม้ แต่สวรรค์ก็ถกู พิจารณาว่าเป็ นอุปสรรค
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อนึง่ พราหมณ์ผ้ มู ีอาตมันและมนัสตังมั
้ น่ ในพระองค์ยอ่ มคิดว่า โลก
เป็ นสภาพเล็กน้ อย พระวิษณุ (อวยยะ) ทรงดารงอยูใ่ นจิตอันบริสทุ ธิ์
ของคนทังหลายแล้
้
วย่อมทรงประทานความหลุดพ้ น (มุกติ) ให้ แก่พวกเขา
เป็ นเรื่ องอัศจรรย์ยิ่งที่ เมื่อกล่าวสรรเสริญพระวิษณุแล้ ว สิ่งชัว่ ร้ ายย่อมถึง
การย่อยยับ || 57
คนทังหลายผู
้
้ จะประกอบกรมะ รู้พิธียชั ญะย่อมบวงสรวงพระวิษณุใด
ผู้เป็ นเจ้ าแห่งยัชญะอย่างสม่าเสมอ และคนทังหลายผู
้
้ จะประกอบชญานะ
ย่อมเพ่งถึงพระวิษณุใด ผู้เป็ นพรหมัน ผู้เป็ นทังเหตุ
้ และผล
เพราะระลึกถึงพระวิษณุใด คนย่อมไม่เกิด ไม่ตาย ไม่แก่ ไม่เสื่อมสลาย
ไม่มีทงเหตุ
ั ้ ไม่มีทงผล
ั ้ ดังนันจะต้
้ องฟั งเรื่ องอะไรเล่านอกเสียจากพระวิษณุนนั ้ || 58
พระภควานผู้เป็ นเจ้ าพระองค์ใด ทรงไม่มีเบื ้องต้ นและที่สิ ้นสุด
ทรงไว้ ซงึ่ รูปแห่งพระปิ ตฤ ทรงควบคุมผู้บชู าบวงสรวงและทรงเสวยเครื่ องเซ่นสรวง
ที่เขาบูชาในพิธี ในฐานะที่ทรงเป็ นเทพเจ้ าผู้ได้ รับสมญานามว่าสวาหาและสวาธา
(อนึง่ ) การคิดคานวณของนักคิดทังหลายในพระวิ
้
ษณุผ้ เู ป็ นเจ้ าพระองค์ใด
ผู้เป็ นประหนึง่ พรหมัน ผู้ทรงเป็ นที่อาศัยแห่งศักติทกุ อย่างเพื่อให้ สิ ้นสุด
ย่อมเกิดขึ ้นไม่ได้ เลย พระหริ พระองค์นนเมื
ั ้ ่อเข้ าสูโ่ สตประสาทแล้ วย่อมทาลาย
ความชัว่ ร้ ายได้ || 59
พระวิษณุผ้ เู ป็ นเจ้ าพระองค์ใด ทรงไม่มีการอุบตั ิ ไม่มีจดุ สิ ้นสุด ไม่มีการเสื่อมสลาย
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง อนึง่ พระวิษณุพระองค์ใดทรงเป็ นสสาร (วัสตุ)
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่มีการเสื่อมสลาย ข้ าพเจ้ าขอนอบน้ อมพระวิษณุผ้ เู ป็ นเจ้ า
พระองค์นนั ้ ผู้เป็ นปุรุโษตตมะที่ควรยกย่องสรรเสริญ || 60
พระวิษณุพระองค์ใด ทรงคุณะอันละเอียดอ่อน ทรงเป็ นหนึง่ เดียวเท่านัน้
(แต่) มีหลายรู ปลักษณ์ ทรงบริสทุ ธิ์ แต่ปรากฏเสมือนว่าไม่บริสทุ ธิ์
เพราะมีลกั ษณะที่หลากหลาย พระองค์ทรงประกอบด้ วยชญานะ
(และ) ทรงเป็ นผู้สร้ างความเจริญรุ่งเรื องให้ แก่สรรพสัตว์ ขอความนอบน้ อม
จงมีแด่พระวิษณุเทพเจ้ าพระองค์นนผู
ั ้ ้ ทรงเป็ นปุรุษะที่ไม่เปลี่ยนแปลงทุกเมื่อ || 61
ข้ าพเจ้ าขอวันทาพระวิษณุผ้ เู ป็ นเจ้ า ผู้เป็ นจุดศูนย์รวมแห่งชญานะ (สัตตวคุณ)
ประวฤตติ (รชคุณ) และนิยมะ (ตมัสคุณ) ทรงผู้ฉลาดในการประทาน
ความสุขสาราญแก่หมูม่ นุษย์ ทรงเป็ นอาตมันแห่งคุณะทัง้ 3
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ทรงไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทรงเป็ นเหตุแห่งการมีอยูข่ องภพ
ทรงเกิดขึ ้นเองตามสภาวะ ผู้ไม่เสื่อมสลายตลอดเวลา || 62
ข้ าพเจ้ าขอนอบน้ อมแด่พระวิษณุผ้ เู ป็ นเจ้ า ผู้สร้ างสวรรค์ อากาศ ไฟ น ้า
และแผ่นดิน ผู้เหมาะสมกับการได้ รับอารมณ์อนั น่าพอใจมีเสียงเป็ นต้ น
ผู้ทรงสร้ างอุปาระโดยการกระทาทุกสิ่งทุกอย่างให้ แก่มนุษย์ ผู้ที่สามารถรับรู้ได้
ผู้มีอาตมันละเอียดอ่อนและแข็งแกร่ง || 63
พระวิษณุผ้ เู ป็ นเจ้ าพระองค์ใดผู้ไม่เกิด ผู้มีอยูช่ วั่ นิรันดร์ ทรงมีพระรูปหลากหลาย
ทรงสร้ างประกฤติและอาตมันอื่นๆ ขอพระวิษณุ (หริ ) ผู้เป็ นเจ้ าพระองค์นนั ้
โปรดแสดงความสาเร็จมีการไม่เกิดและไม่แก่เป็ นต้ นแก่มนุษย์ทงหมดด้
ั้
วยเถิด || 64
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ประวัตผิ ้ ูวิจัย
ชื่อ – สกุล
ที่อยู่
ที่ทางาน
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2553
ประวัตกิ ารทางาน
พ.ศ. 2542 – 2546
พ.ศ.2546- ปั จจุบนั

นางสาวสุภาพร พลายเล็ก
17 ซอยเอกชัย 139 ถ. เอกชัย เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาเร็จการศึกษาการศึกษาบัณฑิต เอกวิชาภาษาไทย
เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
สาเร็จการศึกษาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต เอกวรรณคดีไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
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