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   สุภาพร  พลายเล็ก :  การศึกษาเปรียบเทียบเร่ืองจักรวาลวิทยาในคัมภีร์วิษณุปุราณะและ                       
ไตรภูมิพระร่วง. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ. ดร. ชัยณรงค์  กลิ่นน้อย และ ผศ. ดร. จิรพัฒน์            
ประพนัธ์วิทยา. 753  หน้า  
   วิทยานิพนธ์นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดเร่ืองจกัรวาลวิทยาที่ปรากฏในคมัภีร์วิษณปุรุาณะ
และไตรภมูิพระร่วงซึง่มีลกัษณะทัง้ที่แตกตา่งและคล้ายคลงึกนั 
                     ผลการศกึษาพบวา่คมัภีร์วิษณปุรุาณะและไตรภมูิพระร่วงเป็นวรรณกรรมต่างถ่ินกนั มีผู้ ประพนัธ์ 
ระยะเวลาในการประพนัธ์และเนือ้หาหลกัค าสอนศาสนาที่แตกตา่งกนั แตเ่ป็นวรรณกรรมสอนศาสนาที่มีเนือ้หา
เร่ืองจกัรวาลซึง่สบืรากเหง้าทางความคิดมาจากประเทศอินเดีย จึงจดัอยู่ในปรัชญาอินเดียเช่นเดียวกนั ท าให้มี
แนวคิดเร่ืองจกัรวาลวิทยาที่มีลกัษณะสมัพนัธ์สอดคล้องกนั 
   จักรวาลในคัมภีร์วิษณุปุราณะและไตรภูมิพระร่วงมีจ านวนมากมาย  จักรวาลในคัมภีร์วิษณุ
ปุราณะ มีลกัษณะกลมเหมือนไข่  ดาวเหนือเป็นศูนย์กลางจักรวาล  แต่จักรวาลในไตรภูมิพระร่วงมีลกัษณะ
ทรงกระบอก  โลกเป็นศนูย์กลางของจกัรวาล  พืน้ที่ภายในจกัรวาลในคมัภีร์วิษณปุรุาณะและไตรภมูิพระร่วงมี
ลกัษณะเป็นวงกลมเรียงซ้อนกันเป็นชัน้ ประกอบด้วยพืน้ที่ใต้แผ่นดิน  แผ่นดินและพืน้ที่เหนือแผ่นดิน  มีภูมิ
สูงสุดอันเป็นพืน้ที่ที่มนุษย์หลุดพ้นจากความทุกข์เรียกว่า “โมกษะ” หรือ “นิพพาน”  การจัดเรียงพืน้ที่ใน
วรรณกรรมทัง้สองมีลกัษณะที่แตกตา่งกนัแตม่ีเขาเมรุหรือเขาพระสเุมรุเป็นแกนกลางของแผ่นดิน ล้อมรอบด้วย
ทวีปและมหาสมทุร  มีแดน “ภารตะ” หรือ “ชมพทูวีป” เป็นศนูย์กลางในการสร้างกรรมที่คล้ายกนั  
  คมัภีร์วิษณปุรุาณะและไตรภมูิพระร่วงมีแนวคิดวา่จกัรวาลด าเนินไปตามวฏัจกัร คือ เกิดขึน้ ด ารง
อยูแ่ละดบัสญูไป  จกัรวาลและสรรพสิง่ในคมัภีร์วิษณปุรุาณะเกิดขึน้จากการสร้างของพระวิษณ ุ มนษุย์มีหน้าที่
ตามที่ถกูก าหนดไว้  จกัรวาลในไตรภมูิพระร่วงเกิดขึน้ตามวิวฒันาการ มนษุย์และสรรพสิ่งเกิดขึน้ตามธรรมชาติ
ด้วยผลกรรมและจะด าเนินไปตามผลแห่งการกระท า  จักรวาลในคมัภีร์วิษณปุุราณะด ารงอยู่ตามการควบคุม  
ดแูลของพระวิษณ ุ สว่นจกัรวาลในไตรภมูิพระร่วงด ารงอยูด้่วยผลจากการกระท าและทา่ทีของมนษุย์ที่ปฏิบตัิต่อ
ธรรมชาติ  จกัรวาลในคมัภีร์วิษณปุรุาณะจะดบัสญูไปตามระยะเวลาที่ก าหนดด้วยอ านาจของเทพเจ้า แตผ่ลจาก
การท าผิดศีลธรรมของมนษุย์จะท าให้จกัรวาลในไตรภมูิพระร่วงดบัสญูลงด้วยภยัธรรมชาติตา่งๆ     
  แนวคิดเร่ืองจักรวาลในวรรณกรรมทัง้ 2 เร่ืองแสดงให้เห็นวัฏจักรของชีวิตมนุษย์และสรรพสิ่ง        
ที่มีเกิดขึน้ ตัง้อยู่และดบัไป ด าเนินหมุนเวียนเป็นวงกลมสืบเนื่องกันไป  วฏัสงัสารของมนุษย์จะสิน้สดุลงเมื่อ
ปฏิบตัิจนบรรลโุมกษะหรือนิพพาน   คมัภีร์วิษณปุรุาณะแสดงแนวความคิดว่าจกัรวาลและสรรพสิ่งเป็นไปตาม
การก าหนดของเทพเจ้า  แต่ไตรภูมิพระร่วงแสดงให้เห็นว่าจักรวาลและสรรพสิ่งด าเนินไปตามวัฏจักรของ
ธรรมชาติอนัเกิดจากการกระท าของมนษุย์  
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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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กิตตกิรรมประกาศ 
 
 ผู้ วิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ ดร. ชัยณรงค์  กลิ่นน้อย  อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรพัฒน์  ประพันธ์วิทยา  ท่ีกรุณาให้ค าปรึกษาและ
ค าแนะน าอนัมีคณุคา่ยิ่งตอ่การแปลข้อมลูสนัสกฤตและการเขียนเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ 
 วิทยานิพนธ์ฉบบันีจ้ะไม่ส าเร็จโดยสมบูรณ์หากปราศจากค าแนะน าอันมีคณุค่ายิ่ง
ของรองศาสตราจารย์  ดร. ประเทือง  ทินรัตน์    และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบตัิ  มัง่มีสุขศิริ  
ผู้วิจยัจงึขอกราบขอบพระคณุไว้ ณ ท่ีนี ้
 ขอกราบขอบพระคณุคณาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาสนัสกฤตทกุท่านท่ีให้โอกาสใน
การศึกษาภาษาสนัสกฤต ให้ความรู้ ค าแนะน า ตลอดจนความช่วยเหลือต่างๆ ตลอดระยะเวลา 
ในการเรียน  ขอขอบคณุอาจารย์ ดร. สาโรจน์   บวัพนัธุ์งาม  ท่ีช่วยเหลือให้ค าแนะน าในการเรียน
และช่วยเหลือในการแปลข้อมูลสันสกฤตตลอดระยะเวลาท่ี เ รียนและท าวิ ทยานิพนธ์   
ขอขอบพระคณุภาควิชาภาษาไทย คณะศลิปศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ท่ีอนมุตัิให้ลาเรียน
ตลอดระยะเวลา 5 ปี  ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่ีอนุมัติให้ลาเรียนและมอบ
ทนุการศกึษาให้ตลอดหลกัสตูร   
   ขอขอบคุณเพ่ือนๆ ผู้ ร่วมเรียนภาษาสนัสกฤตทุกท่านท่ีช่วยเหลือสนบัสนุนและให้
ก าลังใจกันตลอดระยะเวลาท่ีเรียนและท าวิทยานิพนธ์  ขอบคณุทุกท่านท่ีคอยให้ก าลังใจ ดูแล 
ช่วยเหลือและห่วงใยผู้ วิจัยมาโดยตลอด  ผู้ วิจัยซาบซึง้กับก าลังใจ  ค าแนะน า ตลอดจน          
ความชว่ยเหลือของทกุท่าน ซึ่งมีมากมายจนมิสามารถเอ่ยนามได้ในพืน้ท่ีจ ากดัแห่งนี  ้แตจ่ะจดจ า
สิ่งเหลา่นีไ้ว้ตราบนานเทา่นาน 
 ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุบิดา  มารดา  พ่ีๆ และน้องชายท่ีคอยสนบัสนนุช่วยเหลือ
ดแูลและเป็นก าลงัใจท่ีส าคญัยิ่งของผู้วิจยัตลอดระยะเวลาของการศกึษา 
 สดุท้ายขอขอบพระคณุ “พระวิษณุลิขิต” ท่ีท าให้ได้มีโอกาสเรียนภาษาสนัสกฤต และ
ได้พิสจูน์วา่ความส าเร็จจะบงัเกิดได้เม่ือใช้ “กรรมลิขิต”   
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