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VIṢṆU PURĀṆA AND TEBHŪMIKATHĀ. THESIS ADVISORS: CHAINARONG  
KLINNOI, Ph.D. ASST. PROF. CHIRAPAT   PRAPANDVIDYA, Ph.D. 753 pp.  
 
  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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 ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุบิดา  มารดา  พ่ีๆ และน้องชายท่ีคอยสนบัสนนุช่วยเหลือ
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บทที่ 1 

บทน ำ 

 

1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

  ความหมายของค าว่า “โลก” และ “จักรวาล”  ตามความเข้าใจของคนในปัจจุบัน

มกัจะเป็นการรับรู้ตามนยัขององค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของชาวตะวนัตกท่ีเกิดขึน้เม่ือประมาณ

สองพนัปีซึ่งเช่ือถือความจริงทางรูปธรรมเฉพาะท่ีประจกัษ์ในขอบเขตของประสาทสมัผสัเท่านัน้  

หากแต่ในอดีตกาลเม่ือวิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญก้าวหน้าจนสามารถตอบค าถามเร่ืองโลกและ     

จกัรวาลได้   ดินแดน “อินเดีย” อนัเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณท่ีส าคญัในซีกโลกตะวนัออกได้ให้

ก าเนิดและเผยแพร่ความรู้เร่ืองจักรวาลวิทยาไปยังดินแดนอ่ืนๆ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้  พร้อมๆ กบัการเผยแผ่ศาสนาอนัมีคติเร่ืองจกัรวาลซึ่งอธิบายถึงลกัษณะท่ีเป็น

นามธรรมท่ีเช่ือในสิ่งเหนือธรรมชาตแิละเช่ือมโยงมนษุย์เข้าเป็นสว่นหนึง่ไว้เป็นสาระส าคญั1   

แนวคิดและทฤษฎีท่ีว่าด้วย “จกัรวาลวิทยา” ของศาสนาพราหมณ์ - ฮินดท่ีูก าเนิดขึน้   

ในอินเดียนัน้แรกเร่ิมมีวิวฒันาการมาจากสิ่งตา่งๆ ท่ีอยูร่อบตวัซึง่สมัพนัธ์กบัวิถีชีวิตและการด าเนิน

ชีวิตในแต่ละวัน จนกลายมาเป็นการสร้างทฤษฎีขึน้จากความเช่ือและจินตนาการของตนเอง 

ตอ่มาในยุคพระเวทพฒันาการเก่ียวกับจกัรวาลวิทยามีความชดัเจนมากขึน้  จากแนวคิดเดิมท่ีมี

เพียงเทพเจ้าเก่ียวกับดิน น า้ ลม ไฟ  ความร้อน ความสว่าง เป็นต้น ก็พฒันาไปสู่แนวความคิดท่ี

สลบัซบัซ้อนมากยิ่งขึน้ จนพฒันาไปสู่การแบ่งชัน้การด ารงอยู่ของเทพประจ าโลก อากาศ สวรรค์

และมีพฒันาการไปสู่แนวคิดเก่ียวกับการสร้างโลกและจกัรวาลตามท่ีปรากฏในคมัภี ร์ปรุาณะซึ่ง

ถือเป็นคมัภีร์ท่ีแสดงให้เห็นแนวความคิดและทฤษฎีท่ีว่าด้วย “จกัรวาล” ไว้อย่างชดัเจน โดยให้

ข้อมลูเก่ียวกบัภมูิศาสตร์และข้อมลูความเป็นไปของจกัรวาลทัง้หมดไว้อยา่งสมบรูณ์2   

                                                 
1 วิไลรัตน์  ยังรอด, “การศึกษาภาพภูมิจักรวาลจากภาพจิตรกรรมฝาผนังสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้นในเขต

กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  สาขาวิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร, 

2540), 9.     

 2 Monier Monier Williams, Indian Wisdom (London: W. H. Allen & co., 1875), 490. 
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 คัมภี ร์ปุราณะเป็นคัมภี ร์ศักดิ์สิท ธ์ิประเภทหนึ่งของศาสนาฮินดู  นับได้ว่ามี

ความส าคญัเทียบเท่ากับคมัภีร์พระเวท จึงเรียกว่าเวทท่ี 5   คมัภีร์ปรุาณะเป็นเร่ืองราวท่ีมีมาแต่

โบราณกาล ไมป่รากฏหลกัฐานชดัเจนว่าแตง่ขึน้ครัง้แรกเม่ือใดและมีจ านวนเท่าใด แตพ่บร่องรอย

วา่เกิดขึน้ก่อนสมยัพระเวท เช่ือวา่เกิดขึน้ตัง้แตป่ระมาณ 1,000  ปีก่อนคริสตกาล3   คมัภีร์ปรุาณะ

จะต้องประกอบด้วย “ปัญจลกัษณะ”  คือ คณุสมบตั ิ5 ประการ ดงัตอ่ไปนี ้

1.  สรฺค    เร่ืองการสร้างโลก 

2.  ปรฺตสิรฺค   เร่ืองการสร้างโลกขึน้ใหม ่หลงัจากโลกถกูท าลายสิน้แล้ว 

3.  ว ศ   เร่ืองวงศ์ของเทพและฤาษีทัง้หลาย 

4.  มนฺวนฺตร    เร่ืองสมยัของพระมน ุมนษุย์คนแรกของโลก 

      5.  ว ศานจุริต   เร่ืองประวตัสิริุยวงศ์ และจนัทรวงศ์ของอินเดีย4   

คัมภีร์ปุราณะมีเนือ้หาสาระส าคัญท่ีเก่ียวกับประเทศอินเดีย ทัง้ในด้านสังคม  

วฒันธรรม  ศาสนาและการเมือง เป็นวรรณกรรมท่ีแสดงให้เห็นรูปแบบวิถีชีวิตและวฒันธรรมของ

คนอินเดีย ซึ่งได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนถึงการก าหนดรูปแบบของสังคม การเงิน  ภูมิศาสตร์  

การเมือง ปรัชญา ศาสนาและระบบการศกึษา5   คมัภีร์ปรุาณะนบัเป็นสารานกุรมท่ีรวบรวมความรู้

นานาประการของชาวฮินดูโบราณไว้    กรุณา - เรืองอุไร   กุศลาสยั ได้กล่าวถึงลกัษณะและ

ความส าคญัของคมัภีร์ปรุาณะไว้วา่ 

 

  คมัภีร์ปรุาณะแพร่หลายมาก เพราะเขียนด้วยภาษาง่ายๆ คนทัว่ไปเข้าใจได้ดี คมัภีร์

ปุราณะนี ้เป็นท่ีรวมของประเพณีและวฒันธรรมอนัดีงามของสงัคมฮินดู รวมทัง้คติธรรม 

ค าสัง่สอนทางศาสนาและปรัชญา  ด้วยใช้ค าอธิบายและพรรณนาอย่างแยบคาย เพ่ือให้

ซมึซาบเข้าไปมีอิทธิพลเหนือจิตใจผู้อา่นและผู้ ฟังนิยายต่างๆ ของชาวฮินดู  ตลอดจนเร่ือง

ปกิณกะนานาชนิดมกัจะถือก าเนิดจากคมัภีร์ปุราณะ  เพ่ือให้คมัภีร์ปุราณะได้แพร่หลาย

อย่างทัว่ถงึในชนนานาชัน้ซึง่หมายถงึผู้ ท่ีไมรู้่ภาษาสนัสกฤตด้วย คณาจารย์ในยุคต่อมาได้

แปลคมัภีร์ปุราณะเป็นภาษาพืน้เมืองซึง่ใช้เป็นเร่ืองส าหรับเทศน์หรือเล่าสู่กนัฟังได้แม้ใน
                                                 
  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. 
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บรรดาผู้ ท่ีอา่นหนงัสือไม่ออก  ในรูปลกัษณะนีค้มัภีร์ปุราณะจึงแพร่หลายอยู่ในสงัคมของ

ชาวฮินดเูช่นเดียวกบัท่ีนิทานชาดกแพร่หลายอยู่ในสงัคมของชาวพทุธ6 

 

คัมภีร์ปุราณะเป็นคัมภีร์ท่ีชีใ้ห้เห็นความคิดและทฤษฎีท่ีว่าด้วย “จักรวาล” อย่าง

เด่นชดัมากท่ีสุดในกระบวนทศัน์เก่ียวกบัจกัรวาลวิทยาซึ่งมีปรากฏอยู่ในศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู7  

คมัภีร์ปรุาณะท่ีเช่ือวา่มีความส าคญัท่ีสดุมีอยูด้่วยกนั 18 เลม่  เรียกว่า “มหาปรุาณะ” โดยจกัรวาล

วิทยาท่ีกล่าวไว้ใน “มหาปุราณะ” นัน้อาจจะสรุปลักษณะสัณฐานของจักรวาลได้โดยย่อคือ 

จกัรวาลจะประกอบไปด้วยสวรรค์ท่ีอยู่เหนือโลกขึน้ไปในอากาศ  ส่วนโลกมนุษย์จะประกอบไป

ด้วยทวีป 7 ทวีป แตล่ะทวีปถกูแยกออกจากกนัด้วยมหาสมทุร  มีชมพทูวีปเป็นทวีปท่ีอยู่ตรงกลาง 

มีเขาเมรุตัง้อยู่เป็นศูนย์กลางของจักรวาล  บนยอดเขาเมรุเป็นท่ีตัง้ของนครเทพต่างๆ บริเวณ     

เชิงเขาเมรุจะมีภูเขาค า้ยันอยู่ท่ีทิศทัง้ 4  ถัดจากนัน้จะมีทิวเขาซึ่งเป็นท่ีประทับของบรรดาเทพ    

ชัน้รองอยู่อีกทัง้ 4 ทิศ  และถัดออกมารอบนอกสุดของทิวเขาทางทิศเหนือเป็นท่ีตัง้ของเมือง   

อุตตรกุรุ ทิศใต้เป็นท่ีตัง้ของเมืองภารตะ  ทิศตะวันออกเป็นท่ีตัง้ของเมืองภัทราศวะ  และทิศ

ตะวนัตกเป็นท่ีตัง้ของเมืองเกตมุาละ  ส่วนโลกบาดาลจะอยู่ถัดจากพืน้แผ่นดินลงไปเบือ้งล่างซึ่ง

เป็นท่ีอยู่อาศยัของอสูร  ยกัษ์  นาค  นอกจากนัน้ยงัมีนรกเป็นดินแดนแห่งการลงทณัฑ์คนบาปซึ่ง

จะตัง้อยูใ่ต้พืน้แผน่ดนิ  พระยมเป็นผู้ควบคมุนรก พืน้ท่ีขอบเขตทัง้หมดของจกัรวาลจะถกูห้อมล้อม

ไว้ด้วยภูเขาซึ่งช่วยปิดกัน้ความมืดด้านนอกไว้ และมีเปลือกไข่ทองค าห่อหุ้มส่วนประกอบทัง้หมด    

ความพินาศของจกัรวาลจะเกิดขึน้เม่ือสิน้สดุยคุสดุท้ายของแตล่ะกลัป์    ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีเต็มไป

ด้วยความทกุข์ยากและความเส่ือมทราม  จกัรวาลจึงเกิดการประลยัด้วยเหตอุนัเกิดขึน้จากลม น า้ 

และไฟ       

  คมัภีร์วิษณปุรุาณะถือเป็นคมัภีร์ท่ีมีคา่สงูสดุในจ านวนปรุาณะทัง้หมด จึงได้รับสมญา

ว่าปรุาณรัตนะ  ในภาคเหนือของอินเดียคมัภีร์วิษณุปรุาณะยงัได้รับความนิยมมากจนกระทั่งมี 

                                                 
  6 กรุณา-เรืองอไุร กศุลาสยั, ภำรตวทิยำ (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์ศยาม, 2550), 337. 

  7 พระมหาหรรษา  นิธิบณุยากร, พุทธจักรวำลวทิยำ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, 

2550),13. 
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การแปลออกเป็นภาษาพืน้เมือง   คมัภีร์วิษณุปุราณะถือว่าเป็นหนังสือท่ีมีอิทธิพลกล่อมเกลา

ความเช่ือถือทางศาสนาของคนอินเดียเป็นอันมาก  คมัภีร์วิษณุปรุาณะนบัเป็นปรุาณะท่ีเก่าแก่

ฉบบัหนึง่จดัเป็นวรรณกรรมท่ีส าคญัมากของผู้นับถือพระวิษณุเป็นพระเป็นเจ้าสงูสดุ หรือไวษณพ

นิกาย  คาดว่าจะแต่งขึน้ในยุคเดียวกับพระพุทธศาสนาตอนต้นก่อนคริสต์ศกัราชและแต่งอย่าง

ตอ่เน่ืองมาจนถึงสมยัราชวงศ์คปุตะ (ค.ศ. 280 -550)8  คมัภีร์วิษณุปรุาณะนัน้มีเนือ้เร่ืองส่วนใหญ่

สอดคล้องกับมหาภารตะ  มีเนือ้หาอธิบายถึงแบบแผนของปุราณะครบตามปัญจลักษณะ คือ   

การสร้างโลก (สรฺค) การประลยัและพินาศของโลก (ปรฺตสิรฺค) ยคุท่ีพระมนปุกครองโลก (มนฺวนฺตร) 

การเกิดของวงศ์เทพเจ้าและฤาษีทัง้หลาย (ว ศ) และประวตัขิองกษัตริย์ราชวงศ์ตา่งๆ9  

 คมัภีร์วิษณปุรุาณะกลา่วถึงเร่ืองราวของ “จกัรวาล” ไว้ว่า พระนารายณ์เม่ือทรงต่ืนขึน้

จากการบรรทม จึงสร้างโลกและจกัรวาลขึน้โดยอยู่ในรูปของพระพรหมา สรรพสิ่งเกิดขึน้อยู่ในรูป

ของไข่แห่งพระพรหมา  จกัรวาลนัน้จะประกอบไปด้วยทวีป 7 ทวีป  ได้แก่ ชมพทูวีป  ปลกัษทวีป  

ศาลมลิทวีป  กุศทวีป  เกฺราญจทวีป  ศากทวีปและปษุกรทวีปซึ่งจะแวดล้อมไปด้วยมหาสมุทร    

ทัง้ 7 มหาสมุทร10    ชมพูทวีปจะตัง้อยู่ตรงกลางของทวีปทัง้หมดโดยมีจุดศนูย์กลางของจกัรวาล

คือภูเขาทองช่ือว่า “เมรุ” ซึ่งมีความสูง 84,000 โยชน์ และลึกลงไปใต้ดิน 16,000  โยชน์11 ทาง

เหนือของเขาเมรุ คือ ภูเขานีละ  ภูเขาเศฺวตะและภูเขาศฤงคี  เป็นท่ีตัง้ของเมืองรมยกะ เมือง   

หิรัณมยะ และเมืองอุตตรกรุุ  ทางใต้ของภเูขาเมรุ คือ ภูเขาหิมวตั  ภูเขาเหมกูฏ  ภูเขานิษธะ เป็น

ท่ีตัง้ของเมืองภารตะ  เมืองกิมปรุุษะและเมืองหริวรษะ12  นอกจากนีใ้นคมัภีร์วิษณุปรุาณะยงัได้

                                                 
  8 ช่วงพ.ศ. 863 - 1149    
  9 Maurice Winternitz, History  of  Indian Literature, Vol. 1, 521-528. 
 10 ชมฺพปูลฺกฺษาหฺวเยา  ทฺวีเปา  ศาลฺมลศฺจาปโร  ทฺวิช | 

  กศุะ  เกฺราญฺจสฺตถา  ศากะ  ปษฺุกรศฺไจว  สปตฺมะ ||   วิษณปุรุาณะ 2.2.5 

    เอเต  ทฺวีปาะ  สมไุทฺรสฺต ุ สปตฺ  สปตฺภิราวฺฤตาะ |  

  ลวเณกฺษุสรุาสรฺปิรฺทธิทคฺุธชไละ  สมมฺ ||  วิษณปุรุาณะ 2.2.6 

 11 ชมฺพทฺูวีปะ  สมสฺตานาเมเตษ า  มธฺยส สฺถิตะ | 

   ตสยฺาปิ  เมรุรฺไมเตฺรย  มธฺเย  กนกปรฺวตะ || วิษณุปรุาณะ 2.2.7 

   จตรุาศีติสาหโสฺร  โยชไนรสฺย  โจจฺฉฺรยะ || วิษณุปรุาณะ 2.2.8 … 

 12 รมฺยก   โจตฺตร   วรฺษ   ตสฺไยวาน ุ หิรณฺมยมฺ |   

    อตฺุตราะ  กรุวศฺไจว  ยถา  ไว  ภารต   ตถา || วิษณปุรุาณะ 2.214 
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กล่าวถึงระบบการโคจรของดวงดาวต่างๆ  สวรรค์  เทพเจ้า  มนุษย์  นรก  อสุรกาย พืชและสตัว์

ตา่งๆ ซึ่งล้วนแต่เกิดขึน้อยู่ภายในไข่แห่งพระพรหมาทัง้หมด  สรรพสิ่งเหล่านีถ้กูสร้างและท าลาย

หมนุเวียนเปล่ียนไปตามอายขุองยคุทัง้ 4  ซึง่ถือเป็นหนึง่วนักบัหนึง่คืนของพระพรหมา13  

  นอกจากการเป็นแหล่งความรู้ทางด้านจกัรวาลวิทยาแล้ว คมัภีร์วิษณุปรุาณะยงัเป็น

แหลง่รวมศาสตร์ตา่งๆ เชน่ ดาราศาสตร์  คณิตศาสตร์  จริยศาสตร์และด้านวรรณกรรม เพราะเป็น

แหล่งรวมเร่ืองเล่ามากมาย  อีกทัง้ยงัมีฐานะเป็นบ่อเกิดของพิธีกรรมตา่งๆ ตัง้แต่เกิดจนตายด้วย  

คมัภีร์วิษณุปรุาณะจึงเป็นรากเหง้าทางความคิดและความเช่ือท่ีส าคญัในสงัคมอินเดียท่ีมีอิทธิพล

ต่อการกล่อมเกลาความเช่ือทางศาสนาและจารีตประเพณีของคนในสังคมอินเดียเป็นอย่างยิ่ง 

นกัวิชาการจ านวนมากจึงมกัใช้เป็นแหล่งอ้างอิงค้นคว้าข้อมูลท่ีส าคญัอนัเป็นความรู้ในศาสนา

ฮินดู14  เพราะมีโครงสร้างทางความคดิท่ีเป็นระบบกวา่คมัภีร์อ่ืนๆ ของอินเดีย  

 ในช่วงก่อนพุทธศตวรรษท่ี 20  ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับอิทธิพล      

ความเช่ือท่ีขยายตวัมาจากอินเดีย  โดยผ่านชนชัน้ปกครองท่ีมีการเลือกรับและใช้ศาสนาทัง้ฮินดู

และพุทธศาสนาเป็นเคร่ืองมือในการเพิ่มความชอบธรรมแห่งอ านาจในการปกครอง ใน

ขณะเดียวกันนัน้ความรู้เร่ืองจกัรวาลวิทยาก็เข้ามาพร้อมกัน  ดงัท่ี สุจิตต์  วงศ์เทศ ได้กล่าวถึง  

การรับอิทธิพลเร่ืองจกัรวาลวิทยาจากชมพทูวีปในสวุรรณภมูิไว้วา่  

 

  พร้อมๆ กบัเร่ืองอื่นๆ ของฝ่ายพทุธและฝ่ายพราหมณ์ท่ีแพร่เข้ามาสวุรรณภูมิ ความรู้

เร่ืองไตรภูมิก็เข้ามาในครัง้แรกนีด้้วย  ไตรภูมิเป็นคมัภีร์ท่ีบอกให้รู้เร่ืองก าเนิดมนุษย์ ยกัษ์ 

มาร  เทวดา พรหม  รวมทัง้ก าเนิดโลกและจกัรวาล  นบัเป็นต าราภูมิศาสตร์ท่ีมีขึน้ครัง้แรก 

โดยเช่ือว่าโลกแบน มีเขาพระสุเมรุเป็นแกนหรือศูนย์กลาง  เร่ืองไตรภูมิเป็นความรู้เดิม   

ของชมพทูวีปแพร่หลายในฝ่ายฮินด ูแล้วฝ่ายพุทธปรุงแต่งให้สอดคล้องกบัคติพุทธศาสนา

ของตน  มีในพระสูตรช่ืออคัคญัสูตร  นอกจากมีเร่ืองต่างๆ แล้วยงัมีเร่ืองก าเนิดกษัตริย์ว่า

มาจากพระมหาสมมติราชด้วย...นอกจากนีใ้นการกล่าวถึงเทพเจ้าส าคญัในศาสนาก็มกั

เป็นเร่ืองของผู้ ท่ีจะอภิบาลโลก เช่นพระอินทร์และจตุโลกบาลเป็นหลัก การกล่าวถึง      

พระเป็นเจ้าส าคัญทางศาสนาฮินดู เป็นเพียงอ้างมาเฉพาะเหตุการณ์และเร่ืองราวเป็น   

                                                 
13 Pushpendra Kumar, The Viṣṇu  Mahāpurāṇam, viii. 
14 Ibid., v-vi. 
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ครัง้คราว ซึง่ก็ล้วนแต่มีตวัตนอยู่ในชัน้กามภูมิในทางพระพุทธศาสนาเท่านัน้ ความรู้เร่ือง

ไตรภมูิไมไ่ด้แยกออกมาเป็นวรรณคดีโดดๆ เร่ืองเดียว  แตส่อดแทรกปะปนอยู่ในทกุเร่ือง15  

  

 ไตรภูมิพระร่วงหรือเตภูมิกถา วรรณกรรมทางพุทธศาสนาชิน้ส าคญัในสมัยสุโขทัย

นับเป็นวรรณกรรมโลกศาสตร์เล่มแรกของไทย   พญาลิไททรงพระราชนิพนธ์ขึน้เม่ือประมาณ

พทุธศกัราช 1888    เพ่ือเทศน์ให้พระราชมารดาฟังและมุ่งสอนศาสนาแก่ประชาชนทัว่ไป  ไตรภูมิ

พระร่วงมีเนือ้หากล่าวถึงโลกศาสตร์หรือจกัรวาลวิทยา อันได้แก่ความรู้เก่ียวกับก าเนิดโลกหรือ

จกัรวาล และสิ่งมีชีวิตตา่งๆ ในจกัรวาล  โดยกล่าวถึงภูมิทัง้ 3 ได้แก่ กามภูมิ  รูปภูมิ  และอรูปภูมิ  

ซึ่งมีเนือ้หาพรรณนาลกัษณะสณัฐานของโลก  การเกิดของมนุษย์ สตัว์นรก เปรต อสุรกาย และ

เทวดา  ลักษณะของโลกนีมี้ เขาพระสุเมรุเป็นหลักซึ่งตัง้อยู่ท่ามกลางจักรวาล มีทิวเขาทัง้              

7 เรียกว่าสตับริภัณฑ์ล้อมรอบ คือ ยุคนธร  อิสินธร  กรวิก  สุทศันะ  เนมินธร วินนัตกะและ      

อสัสกัณณะ  มีทะเลรายล้อมอยู่ 7 ชัน้ เรียกว่า มหานทีสีทนัดร ถัดจากทิวเขาอัสสกัณณะซึ่งอยู่

เป็นเขารอบนอกสุดออกมาเป็นมหาสมุทรอยู่ทั่วทุกด้าน แล้วมีภูเขาเหล็กกัน้ทะเลไว้โดยรอบ

เรียกวา่ ขอบจกัรวาล พ้นจากนีไ้ปคือนอกขอบจกัรวาลดงัความวา่ 

 

  อนัวา่เขาพระสเุมรุราชอนัสงูได้ 84,000 โยชน์ ใต้น า้ก็ได้ 84,000  โยชน์  โดยหนาก็

ได้ 84,000 โยชน์ แลเขาพระสเุมรุราชนัน้ แลกลมไสร้โดยรอบปริมณฑลได้ 252,000  โยชน์  

ด้านฝ่ายตะวนัออก อนัเป็นฝ่ายบพุพวิเทหะนัน้เทียรย่อมเงินแล  ด้านหวันอนพระสเุมรุราช  

อนัอยู่ฝ่ายชมพูทวีปอนัท่ีเราอยู่นีเ้ทียรย่อมแก้วอินทนิล  ด้านตะวนัตกพระสเุมรุราช  ฝ่าย

อมรโคยานทวีปมีพรรณเทียรย่อมแก้วผลิกรัตนะ  ด้านตีนนอนพระสเุมรุราชฝ่ายอตุตรกุรุ

ทวีปมีพรรณเทียรย่อมทองแล ด้านตะวันออกแลมีพรรณเทียรย่อมแต่ล้วนเงินนัน้ได้  

63,000 โยชน์   มีพรรณย่อมแก้วอินทนิลอนันัน้ได้ 63,000  โยชน์แล  ด้านตะวนัตกย่อม

แก้วผลิกรัตนะได้  63,000  โยชน์แล  ด้านตีนนอนมีพรรณเทียรย่อมทองได้  63,000  โยชน์

แล  เหนือจอมเขาพระสเุมรุราชนัน้ แลมีไพช(ย)นต  ปราสาทในกลางเมืองนครไตรตรึงษ์นัน้

โดยกว้าง 10,000  โยชน์แล ใต้เขาพระสเุมรุราชนัน้ยงัมีพิภพอสรูอยู่กว้างได้ 10,000 โยชน์ 

                                                 
  15 สจิุตต์  วงษ์เทศ, สุวรรณภูมิ: ต้นกระแสประวตัศิำสตร์ไทย (กรุงเทพฯ: มติชน, 2546), 62. 
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แลมีเขา 3 อนัประดจุก้อนเส้าแต่งรองตีนเขาพระสเุมรุนัน้ไว้ช่ือว่าตรีกูฏบรรพต  โดยสงูเขา 

3 ยอดนัน้แลอนัแลอนัแล 4,000  โยชน์แล  ใต้ตีนเขาตรีกูฏนัน้  มีแผ่นดินเมืองอสรูพิภพอยู่

หว่างเขานัน้แล  นอกเขาพระสุเมรุราชนัน้มีน า้กัน้  ช่ือว่าสีทันดรสมุทรอยู่ล้อมรอบ  โดย

กว้างนัน้ได้ 84,000  โยชน์  โดยลกึได้ 84,000  โยชน์แล  นอกแมน่ า้สีทนัดรนัน้ออกมา จงึมี

ภูเขาอันหนึ่งช่ือว่า(เขา)ยุคนธร  เขานัน้ล้อมรอบพระสุเมรุราชโสด เขายุคุนธรนัน้สูงได้  

42,000  โยชน์  แลจมลงใต้น า้นัน้ก็ได้  42,000  โยชน์แลฯ...นอกเขานัน้เทียรย่อมน า้สมทุร  

แลมีแผ่นดินใหญ่อยู่ 4 ด้าน  แลกลางสมทุรนัน้มีแผ่นดินเลก็อยู่รอบได้ 2,000  โสด  น า้รอบ

แผ่นดินรอบเขาทัง้หลายนัน้ แลมีเขาจกัรวาลเป็นก าแพงล้อมรอบน า้ทัง้มวลนัน้แลฯ...16      

 

  เนือ้หาในไตรภูมิพระร่วงยังกล่าวถึงการโคจรของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาว   

เคราะห์อ่ืนๆ  กล่าวถึงทวีปทัง้ส่ีท่ีตัง้อยู่รอบภูเขาพระสุเมรุ การสลายตวัและการเกิดขึน้ใหม่ของ

จกัรวาลเม่ือสิน้กัลป์  อีกทัง้ส่วนท้ายเร่ืองยงัเป็นการกล่าวถึงวิธีปฏิบตัิเพ่ือบรรลุพระนิพพานตาม

แนวทางของพระพุทธศาสนาด้วย ไตรภูมิพระร่วงเป็นวรรณกรรมท่ีแสดงถึงค าสอนใน

พระพทุธศาสนาท่ีลกึซึง้ โดยระบวุ่าอ้างอิงมาจากคมัภีร์ทางพระพทุธศาสนาไม่น้อยกว่า 30 คมัภีร์  

ไตรภูมิพระร่วงเป็นวรรณกรรมทางศาสนาซึ่งถือก าเนิดขึน้มาในยคุท่ีพระพทุธศาสนาได้ฝังรากลึก

แล้วในสมยัสโุขทยั  จงึนบัเป็นวรรณคดีค าสอนทางศาสนาท่ีมีอิทธิพลตอ่คตคิวามคิดและความเช่ือ

อยา่งมากในสงัคมไทยสืบทอดมาจนถึงปัจจบุนั 

 แนวความคิดเร่ืองจักรวาลวิทยาซึ่งมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการก าหนดความคิ ด 

ความเช่ือของคนไทยตัง้แตอ่ดีตจนปัจจบุนันัน้  นบัเป็นแนวคิดส าคญัท่ีคนไทยได้รับอิทธิพลมาจาก

อินเดียอย่างชดัเจน หากแตป่รับเปล่ียนให้เหมาะสมกบับริบททางสงัคมของตนเอง  ดงันัน้แม้จะมี

ความแตกตา่งกนัในแนวความคดิทางด้านอภิปรัชญา  แตค่วามคดิเร่ืองจกัรวาลวิทยาของชาวฮินดู

และพทุธศาสนิกชนชาวไทยก็น่าจะมีลกัษณะท่ีสมัพนัธ์สอดคล้องกนั   การศึกษาถึงแนวคิดเร่ือง

จักรวาลวิทยาของชาวฮินดูจากคมัภีร์วิษณุปุราณะเพ่ือพิจารณาให้เห็นความสัมพันธ์กับเร่ือง

จกัรวาลวิทยาในไตรภูมิพระร่วงอนัเป็นรากฐานทางความคิดความเช่ือของพทุธศาสนิกชนไทยจึง

                                                 
16กรมศิลปากร, ไตรภูมพิระร่วง (กรุงเทพฯ: อมรการพิมพ์, 2504), 211-213. 
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นา่จะท าให้เห็นความสมัพนัธ์ทางความคดิ  การปรับเปล่ียนแนวความคิดความเช่ือในเร่ืองจกัรวาล

วิทยาของทัง้สองสงัคมได้อยา่งลกึซึง้ชดัเจนยิ่งขึน้  

 ดังนัน้งานวิจัยชิน้นีจ้ึงมุ่งศึกษาเร่ืองจักรวาลวิทยาในคัมภีร์วิษณุปุราณะซึ่งเป็น

รากฐานทางความคิดความเช่ือของชาวฮินดูเพ่ือเปรียบเทียบกับเร่ืองจักรวาลวิทยาในไตรภูมิ    

พระร่วงซึ่งเป็นรากฐานทางความคิดความเช่ือของพุทธศาสนิกชนชาวไทย  เพ่ือชีใ้ห้เห็น         

ความสอดคล้องสมัพนัธ์  ความเหมือนและความแตกตา่งกนัในด้านตา่งๆ ของวรรณกรรมสองถ่ินท่ี

มีรากเหง้าทางวฒันธรรมจากกระแสวฒันธรรมเดียวกนั  

 

ควำมมุ่งหมำยของกำรศึกษำ 

  1.  เพ่ือศกึษาแนวความคดิเร่ืองจกัวาลวิทยาท่ีปรากฏในคมัภีร์วิษณปุรุาณะ 

 2.  เพ่ือศกึษาแนวความคดิเร่ืองจกัรวาลวิทยาท่ีปรากฏในไตรภมูิพระร่วง 

 3. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์และแนวความคิดเร่ืองจกัรวาลวิทยาในคมัภีร์วิษณุปรุาณะ

และไตรภมูิพระร่วง 

   

สมมตฐิำนของกำรศึกษำ 

  แนวคิดจกัรวาลวิทยาในคมัภีร์วิษณุปรุาณะมีความสัมพนัธ์กับแนวคิดจกัรวาลวิทยา

ในไตรภูมิพระร่วง แต่มีลักษณะท่ีปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับสภาพบริบททางสังคมและ

วฒันธรรมของตน 

 

ขอบเขตของกำรศึกษำวิจัย 

 การศกึษาวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ก าหนดขอบเขตในการศกึษาดงันี ้                                
  1. ศึกษาเร่ืองจักรวาลวิทยาในคมัภีร์วิษณุปุราณะ  โดยใช้ต้นฉบบัภาษาสันสกฤต 
จากหนังสือศรีวิษณุปุราณ (Śrīviṣṇupurāṇa) ของศรีมุนิลาล คุปฺต (Śrīmunilāla Gupta)  
บริษัทคีตาเพรส โครขปรุ อินเดีย ซึง่ตีพิมพ์เม่ือ พ.ศ. 1990   

2. ศึกษาเร่ืองจกัรวาลวิทยาในวรรณกรรมสมยัสุโขทยั เร่ืองไตรภูมิพระร่วง พระราช
นิพนธ์ในพระยาลิไทย  โดยจะใช้ต้นฉบบัของราชบณัฑิตยสถานท่ีเรียกช่ือว่า “ไตรภูมิกถา”  ซึ่งถ่าย
ถอดเนือ้ความจากต้นฉบบัเอกสารตวัเขียนอกัษรขอมไทย ฉบบัอยุธยา จ านวน 1 ผูก  ฉบบัมหา
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ช่วยจาร จ านวน 10 ผูก  และฉบบัมหาจันทร์จาร จ านวน 10 ผูก รวม 21 ผูก  แล้วเรียบเรียงขึน้ 
โดยยึดฉบบัมหาช่วยเป็นหลกัเพราะเป็นฉบบัท่ีเก่าและสมบรูณ์ท่ีสุด  เม่ือเรียบเรียงเรียบร้อยแล้ว 
ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ  ณ นคร ผู้ เป็นประธานคณะกรรมการจดัท าพจนานกุรมศพัท์วรรณคดี
ไทยเป็นผู้ตรวจสอบ17  

  
ข้อตกลงเบือ้งต้น 

 1. “ไตรภมูิพระร่วง” จะมีช่ือเรียกหลายช่ือซึ่งแตกตา่งกนัไป เช่น  กรมศิลปากร18 และ

นามานกุรมวรรณคดีไทย เรียกวา่ ไตรภมูิพระร่วง19  ราชบณัฑิตยสถาน เรียกว่า ไตรภูมิกถา20 และ

หนังสือบางเล่มเรียกว่า เตภูมิกถา  แต่วิทยานิพนธ์ฉบับนีจ้ะใช้ช่ือว่า “ไตรภูมิพระร่วง”  เพ่ือ

หมายถึงวรรณกรรมท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัจกัรวาลวิทยาซึ่งพระยาลิไทย ทรงพระราชนิพนธ์ขึน้ในสมยั

สโุขทยัเม่ือ พ.ศ. 1888  เน่ืองจากเป็นช่ือท่ีบุคคลส่วนใหญ่รู้จกักนัเป็นอย่างดีและยงันิยมเรียกกัน

อย่างแพร่หลาย  อีกทัง้ช่ือของวรรณกรรมยงัมีประโยชน์ในการช่วยระบุถึงยคุสมยัของวรรณกรรม

ควบคูก่นัไปด้วย 

  2. วิทยานิพนธ์ฉบบันี ้ผู้ วิจยัจะถ่ายถอดช่ือเฉพาะในภาษาสนัสกฤตอกัษรเทวนาครี

ตามอกัขรวิธีไทยโดยให้ใกล้เคียงกบัระบบเสียงในภาษาเดิม และจะถ่ายถอดช่ือเฉพาะจากอกัษร

เทวนาครีเป็นอกัษรโรมนัไว้ในนขลิขิตเม่ือกลา่วถึงช่ือเฉพาะนัน้ๆ ในครัง้แรก  

 ส่วนช่ือเฉพาะท่ีไทยยืมมาจากภาษาสนัสกฤตมีใช้อยู่แล้วในภาษาไทย ผู้วิจยัจะถ่าย

ถอดช่ือเฉพาะดังกล่าวตามท่ีคนไทยใช้กัน และจะถ่ายถอดเป็นอักษรโรมันไว้ในนขลิขิตเม่ือ

กล่าวถึงช่ือเฉพาะนัน้ๆ ในครัง้แรกเพ่ือแสดงให้เห็นระบบเสียงในภาษาเดิม เช่น พระเจ้าพรหมทตั 

(Brahmadatta) โดยจะไมถ่่ายถอดเป็น พรหมทตัตะ เป็นต้น 

                                                 
  17ราชบัณฑิตยสถาน, พจนำนุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมิกถำ  (ก รุง เทพฯ : 

ราชบณัฑิตยสถาน, 2544), (5). 

  18 กรมศิลปากร, ไตรภูมพิระร่วง (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร, 2504), (1) - (6). 

  19 มลูนิธิสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา, นำมำนุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ 1  ชื่อวรรณคดี (กรุงเทพฯ: มลูนิธิ, 

2550), 164. 

  20 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนำนุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถำ, (5). 
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 นอกจากนี ้ในการแปลคมัภีร์วิษณุปรุาณะจากต้นฉบบัภาษาสนัสกฤต ผู้วิจยัจะแปล

ตามเนือ้ความโดยมุ่งถือความหมายเป็นส าคัญ ไม่ได้แปลตามรูปศพัท์ค าต่อค า ส่วนการแปล

คมัภีร์ต้นฉบบัภาษาสนัสกฤตอ่ืนๆ เป็นภาษาไทยนัน้ ผู้ วิจยัก็จะแปลตามเนือ้ความเช่นกัน แต่จะ

อ้างข้อความท่ีแปลนัน้ไว้ในเนือ้หาของวิทยานิพนธ์ ส่วนข้อความท่ีเป็นต้นฉบบัภาษาสันสกฤต 

ผู้วิจยัจะถ่ายถอดเป็นอกัษรภาษาไทยไว้ในเชิงอรรถและจะจดัท าตารางเทียบอกัษรเทวนาครี โรมนั

และไทยไว้ในภาคผนวก  

  2.  จักรวาล (cosmos) พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้

ความหมายวา่ “ปริมณฑล, ประชมุ,หมู;่ เทือกเขาในนิยายเป็นก าแพงล้อมรอบโลกและเป็นเขตกัน้

แสงสวา่งกบัความมืด,บริเวณโดยรอบของโลก,ทัว่โลก”   

  พจนานุกรมศัพท์ศิลปกรรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน อักษร ข -ฉ 2530   ได้ให้

ความหมายไว้ว่า “ปริมณฑลแห่งภพหรือภูมิทัง้ 3 (ไตรภูมิ) คือ กามภูมิ 11  รูปภูมิ 16  และ      

อรูปภมูิ 4” 

 วิทยานิพนธ์ฉบบันีจ้ะใช้ค าวา่ “จกัรวาล” หมายถึง  พืน้ท่ีและสิ่งท่ีมีทัง้หมดในจกัรวาล 

อนัประกอบไปด้วยโลก ระบบสริุยจกัรวาล เป็นต้น 

 3. วิทยานิพนธ์ฉบบันีจ้ะใช้ค าว่า “พรหมา” (Brahmā)  เพ่ือหมายถึงเทพเจ้าท่ีมี

คุณสมบัติในการสร้างโลก   เน่ืองจาก “พรหม” ในยุคอุปนิษัทมิใช่องค์เดียวกับ “พรหมา”         

พระพรหมาเป็นเทพท่ีเกิดขึน้ในสมยัหลงั คือ สมยัอิติหาสะ  ได้แก่  มหาภารตะ รามายณะ  และ

สมัยปุราณะ   เป็นเทพเพศชายท่ีมีลักษณะเหมือนมนุษย์   มีพระสรัสวตีเป็นพระชายา  ส่วน 

“พรหม” สมัยอุปนิษัท ไม่มีเพศ  เป็นตวัดวงวิญญานท่ีมีอยู่ทุกหนทุกแห่งในจักรวาล  (world - 

spirit)  หรือเ รียกว่า ปรมาตมัน (ปรมาตฺมนฺ)  ซึ่ งจะมี   2  ลักษณะคือ “นิรคุณพรหม”                

(นิรฺคณุพฺรหฺม) คือ ความจริงสงูสดุท่ีไม่สามารถจะใช้ค าพดูใดๆ อธิบายหรือพดูถึงได้  และ “สคณุ

พรหม”  เป็นพระเป็นเจ้าท่ีมีคณุสมบตั ิ คือ  มีอ านาจทกุอยา่ง เป็นผู้สร้างโลก  ผู้คุ้มครองโลก  และ

เป็นผู้ท าลายโลก21    ดงันัน้ในวิทยานิพนธ์ฉบบันีจ้งึจะใช้ค าวา่ “พระพรหมา”  เพ่ือหมายถึง  เทพท่ี

เป็นพระรูปหนึง่ของพระวิษณใุนขณะท่ีทรงสร้างจกัรวาล 

                                                 
  21 จิรพฒัน์  ประพนัธ์วิทยา, พระตรีมูรต ิ(กรุงเทพฯ: เทวสถาน โบสถ์พราหมณ์, 2546), 9. 
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วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 

 การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเอกสาร (Documentary Research)  โดยมีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

  1. รวบรวมเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องจากห้องสมดุตา่งๆ 

 2.  ศกึษาแนวความคดิเร่ืองจกัรวาลวิทยาในคมัภีร์วิษณปุรุาณะ 

 3.  ศกึษาแนวความคดิเร่ืองจกัรวาลวิทยาในไตรภมูิพระร่วง 

 3.  ศกึษาความสมัพนัธ์และเปรียบเทียบแนวความคิดเร่ืองจกัรวาลวิทยาท่ีปรากฏใน

คมัภีร์วิษณปุรุาณะกบัไตรภมูิพระร่วง 

 4.  วิเคราะห์ผล  หาความสมัพนัธ์ ความแตกตา่งระหว่างแนวความคิดจกัรวาลวิทยา

ในคมัภีร์วิษณปุรุาณะกบัไตรภมูิพระร่วง  

 5.  อภิปรายผลการวิจยั สรุปผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ 

 

เอกสำรและงำนวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 1.  สารนิพนธ์เร่ือง “การวิเคราะห์ลักษณะการจัดระเบียบสังคมในคัมภีร์วิษณุ

ปุราณะ” ของพระมหาทศพล คตสุข  ได้กล่าวถึงการจัดระเบียบสังคมในวิษณุปุราณะเป็น            

4 วรรณะซึ่งท าให้มองเห็นวิวฒันาการทางสงัคมของการจดัระเบียบสงัคมในคมัภีร์วิษณุปรุาณะท่ี

สร้างความแตกตา่งในสงัคมอยา่งชดัเจนซึง่คอ่ยๆ พฒันาจนฝังรากลกึในสงัคมอินเดีย22 

 2.  สารนิพนธ์เ ร่ือง “การศึกษาเปรียบเทียบทรรศนะเร่ืองนรก สวรรค์ในคัมภีร์        

พระสุตตันตปิฎกและคัมภี ร์วิษณุปุราณะ ”  ของพระมหาสมบัติ   หม้อมีสุข  ได้กล่าวถึง

แนวความคิดเร่ืองนรกและสวรรค์ในพระสุตตนัตปิฎกของพระพุทธศาสนาและแนวคิดเร่ืองนรก 

สวรรค์ในคมัภีร์วิษณุปรุาณะของศาสนาฮินด ู  โดยจากการศกึษาสรุปได้ว่าคมัภีร์ทัง้สองมีแนวคิด

เร่ืองการเกิดใหม่และการเวียนว่ายตายเกิดในสงัสารวฏัเหมือนกนั แตต่า่งกนัด้านแนวคิดเร่ืองโลก

                                                 
  22 พระมหาทศพล  คตสขุ, “การวิเคราะห์ลกัษณะการจดัระเบียบสงัคมในคมัภีร์วิษณุปรุาณะ” (สารนิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต ภาควิชาภาษาสนัสกฤต บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2545), 28 - 29.  
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และจกัรวาล  แนวความคิดเร่ืองนรกของทัง้สองศาสนาคล้ายคลึงกันมาก ส่วนแนวความคิดเร่ือง

สวรรค์มีความเป็นมาท่ีคล้ายคลงึกนัคือเป็นสถานท่ีรับผลของความดีท่ีได้กระท าไว้ในโลกมนษุย์23 

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

Harace Hayman Wilson  ซึ่งแปลคมัภีร์วิษณะปรุาณะจากภาษาสนัสฤตเป็นภาษาองักฤษและ

ได้อธิบายขยายความเนือ้หา เทพนิยายและประเพณี  รวมทัง้ให้ข้อมูลต่างๆ ท่ีส าคญัเก่ียวกับ

เนือ้หาท่ีปรากฏในคมัภีร์วิษณปุรุาณะ24 

 4.  วิทยานิพนธ์เร่ืองจักกวาฬทีปนีกัณฑ์ท่ี 1 2 3 ของสดภุณ  จังกาจิตต์  (2520)  

ผู้ วิจยัตรวจสอบช าระคมัภีร์จกักวาฬทีปนี ซึ่งมีเนือ้หากล่าวว่าพุทธศาสนาในล้านนามีความเช่ือ

เร่ืองจกัรวาลคตเิชน่กนัดงัพบได้จากวรรณกรรมเร่ือง  จกักวาฬทีปนีท่ีกลา่วถึงจกัรวาลคตไิว้ดงันี ้

 กณัฑ์ท่ี 1  พรรณนาความหมายค าวา่ จกัรวาล ว่าคือ โลกธาตหุนึ่งและกล่าวถึงขนาด

และลกัษณะของจกัรวาล 

 กัณฑ์ท่ี 2  พรรณนาเร่ืองลักษณะของภูเขา 4  ชนิด  ได้แก่  เขาพระสุเมรุ  ภูเขา

สตับริภณัฑ์  ภเูขาหิมพานต์  ภเูขาจกัรวาล 

 กณัฑ์ท่ี 3  พรรณนาเร่ืองแหลง่น า้ 4 ชนิด25  

 5.  วิทยานิพนธ์เร่ืองจักกวาฬทีปนี กัณฑ์ท่ี 4  ของวรศกัดิ์  ศรีบุญ  (2522)   ผู้ วิจัย

ตรวจสอบช าระและศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์จักกวาฬทีปนี โดยกัณฑ์ท่ี 4  มีเนือ้หากล่าวถึง           

การพรรณนาเร่ืองทวีปใหญ่ทัง้ 4  คือ  ชมพูทวีป  บุพพวิเทหทวีป  อมรโคยานทวีป และอุตตรกุรุ

ทวีป รวมทัง้แบง่เป็นทวีปน้อยถึง 2,000 ทวีป26  

                                                 
  23 พระมหาสมบติั  หม้อมีสขุ, “การศกึษาเปรียบเทียบทรรศนะเร่ืองนรก สวรรค์ในคมัภีร์พระสุตตนัตปิฎกและ
คมัภีร์วิษณุปุราณะ”  สารนิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาสนัสกฤต  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร, 
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, “จักกวาฬทีปนีกัณฑ์ท่ี 1 2 3” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  ภาควิชาภาษา

ตะวนัออก บณัฑิตวิทยาลยั  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2520), 216 - 217. 

  26 วรศกัด์ิ  ศรีบญุ, “จกักวาฬทีปนี กณัฑ์ท่ี 4” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  ภาควิชาภาษาตะวนัออก 

บณัฑิตวิทยาลยั  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2522), 289. 
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 6.  วิทยานิพนธ์เร่ืองจกักวาฬทีปนี  กณัฑ์ท่ี 5   ของบาลี  พทุธรักษา  (2523)  ผู้วิจยั

ตรวจสอบช าระคมัภีร์จกักวาฬทีปนี  กณัฑ์ท่ี 5 แล้วแปลเป็นภาษาไทย  โดยมีเนือ้หากล่าวถึงคมัภีร์

จกักวาฬทีปนี กณัฑ์ท่ี 5  ช่ือวา่ ภมูินิทเทส  พรรณนาภมูิ 2 คือ  อบายภูมิและเทวภูมิ  อบายภูมินัน้

ประกอบด้วยนิรยะ  ดิรัจฉานโยนิ  เปรตวิสัย และอสุรกาย  ส่วนเทวภูมินัน้  ประกอบด้วย 

กามาวจร  รูปาวจร  และอรูปาวจร  นอกจากนีย้งักล่าวถึงอสรูกถาซึ่งพรรณนาความเป็นมาอย่าง

พิสดารของอสรู  เทวดาในดาวดงึส์  พิภพ และพรหมกถา27 

 7. วิทยานิพนธ์เร่ืองจักกวาฬทีปนี กัณฑ์ท่ี 6: การตรวจช าระและการศึกษา            

เชิงวิเคราะห์  ของนพพร  เคล้าดี  (2523)  ผู้วิจยัตรวจสอบช าระและศกึษาวิเคราะห์จกักวาฬทีปนี

กัณฑ์ท่ี 6  ซึ่งมีเนือ้หาเร่ืองเบ็ดเตล็ดต่างๆ 7 เร่ือง  คือ เร่ืองอาหาร  การค านวณ  ต้นไม้   โลก 

โลกธาต ุและอนนัตะ28 

 8. วิทยานิพนธ์เร่ืองอรุณวดีสตูร: การตรวจช าระและการศกึษาเชิงวิเคราะห์  ของกวี 

แสงมณี (2523) ผู้ วิจัยได้ตรวจสอบต้นฉบบัตวัเขียนพบว่าภาษาบาลีในคมัภีร์อรุณวดีสูตรเป็น

ภาษาท่ีง่ายและชดัเจน ประดบัด้วยอลังการพอสมควร หลงัจากตรวจช าระแล้วจึงแปลเป็นคมัภีร์

ภาษาไทย   คมัภีร์อรุณวดีสูตรน่าจะแต่งก่อนสมยัพญาลิไทย    ลกัษณะการแต่งเป็นภาษาบาลี

ร้อยแก้วสลับร้อยกรอง  พรรณนาเร่ิมด้วยอดีตนิทาน  ประวัติของพระสิขีพุทธเจ้า  การบ าเพ็ญ

บารมีในอดีตชาตมิาจนถึงประสตูจิากพระครรภ์พระมารดา  เร่ืองการเสด็จออกผนวช  การเสด็จไป

พรหมโลก  และโปรดให้พระอภิภู   อคัรสาวกเบือ้งขวาแสดงธรรมโปรดพรหม เทวดา และมนุษย์  

คัมภีร์อรุณวดีสูตรกล่าวถึงจักรวาลหรือโลกธาตุว่า ส่วนหนึ่งเป็นท่ีอยู่อาศัยของมนุษย์ ซึ่ง

ประกอบด้วยทวีปทัง้ส่ี คือ บพุพวิเทหทวีป  อตุตรกรุุทวีป  ชมพทูวีป และอมรโคยานทวีป  ข้างล่าง

                                                 
  27 บาลี  พทุธรักษา, “จกักวาฬทีปนี  กณัฑ์ท่ี 5” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  ภาควิชาภาษาตะวนัออก 

บณัฑิตวิทยาลยั  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2523), ข. 

  28 นพพร  เคล้าดี, “จกักวาฬทีปนี กณัฑ์ท่ี 6: การตรวจช าระและการศกึษาเชิงวิเคราะห์” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต  ภาควิชาภาษาตะวนัออก บณัฑิตวิทยาลยั  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2523), 210 - 211. 
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ชมพทูวีปเป็นนรก และชัน้ท่ีอยู่สงูกว่ามนษุย์ขึน้ไปเป็นท่ีอยู่ของเทวดาและพรหม  นอกจากนีย้งัได้

กลา่วถึงการเร่ิมต้นและการสิน้กลัป์29  

 9.  วิทยานิพนธ์เร่ืองอุปนิษัท: อภิปรัชญาท่ีสอดคล้องกนัและท่ีสอดคล้องกับทฤษฎี

วิทยาศาสตร์เร่ืองก าเนิดและการสิน้สุดของจกัรวาล โลก สรรพสิ่งและชีวิต  ของอมรา  ศรีสุชาต ิ

(2541)   ได้กล่าวถึง ความหมายท่ีเปรียบเทียบสมัพนัธ์กนัระหว่างจกัรวาลสจัจภาวะกบัจกัรวาล

ปรากฏการณ์ในหลายประเด็น  ระดบัความเหมือนและต่างของจกัรวาลทัง้สองนีแ้จกแจงได้ตาม

ประจกัษภาวะในโลกปรากฏการณ์นีเ้ท่านัน้  อนัท่ีจริงแล้ว มนษุย์ซึ่งมีตวัตนและการรับรู้ผกูพนักบั

โลกปรากฏการณ์ไม่อาจรู้เข้าใจได้ถึงจักรวาลสัจจภาวะ  ดงันัน้อุปนิษัทจึงไม่มีค าตอบส าหรับ

ค าถามทางโลกท่ีวา่  จกัรวาลสจัจภาวะก าเนิดและสิน้สดุอย่างไร หรือเพราะเหตใุด  แม้ว่าจกัรวาล

สจัจภาวะด ารงอยู่ตลอดเวลาและในทกุท่ี แตค่นธรรมดาไม่อาจรับรู้ได้  อปุนิษัททัง้หลายจึงชีแ้นะ

ว่าบคุคลใดก็ตามท่ีกลายเป็นผู้ รู้แจ้ง บุคคลนัน้ย่อมค้นพบจกัรวาลสจัจภาวะหรือ “พฺรหฺมนฺ” หรือ   

”อาตฺมนฺ” ในหัวใจของตนเองและเม่ือถึงเวลานัน้กาลเวลาก็ไม่มีความหมายอันใด  อุปนิษัทยัง

กล่าวว่าจักรวาลสัจจภาวะด ารงอยู่ก่อนการเร่ิมต้นกาลเวลาและอยู่ทัง้ในและนอกจักรวาล

ปรากฏการณ์  แนวคดิทางอภิปรัชญาเชน่นีส้อดคล้องกบัทฤษฎีวิทยาศาสตร์ยคุใหม่เช่นทฤษฎีของ

สตีเฟน ฮอคงิ ทฤษฎีของเดวิท โบห์ม ฯลฯ30 

 10.  วิทยานิพนธ์เร่ืองการศึกษาเปรียบเทียบเร่ืองจกัรวาลวิทยาในศาสนาไชนะและ

พุทธศาสนาเถรวาทของ บ ารุง  ช านาญเรือ (2552) กล่าวถึงแนวความคิดจักรวาลวิทยาของ

ศาสนาไชนะและพุทธศาสนาว่าน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์ - ฮินดท่ีูมีอยู่ก่อน 

เพราะมีลักษณะไม่แตกต่างกัน โดยแนวคิดในศาสนาไชนะน่าจะเก่ากว่าพุทธศาสนา เพราะ

คล้ายคลงึกบัแนวคดิดัง้เดมิมากกวา่31 

                                                 
  29 กวี แสงมณี, “อรุณวดีสตูร: การตรวจช าระและการศกึษาเชิงวิเคราะห์” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  

ภาควิชาภาษาตะวนัออก บณัฑิตวิทยาลยั  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2523),181 – 182. 

  30 อมรา  ศรีสชุาติ, “อปุนิษัท: อภิปรัชญาท่ีสอดคล้องกนัและท่ีสอดคล้องกบัทฤษฎีวิทยาศาสตร์เร่ืองก าเนิด

และการสิน้สุดของจักวาล โลก สรรพสิ่งและชีวิต” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาสนัสกฤต บณัฑิต

วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2551), 344- 354.   

  31 บ ารุง  ช านาญเรือ, “การศึกษาเปรียบเทียบเร่ืองจักรวาลวิทยาในศาสนาไชนะและพุทธศาสนาเถรวาท”  
(วิทยานิพนธ์ปริญญาดษุฎีบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาสนัสกฤต  บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2552), ง. 
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 11. วิทยานิพนธ์เร่ืองการศกึษาเชิงวิเคราะห์แนวคิดเร่ืองจกัรวาลวิทยาในไตรภูมิ  พระ

ร่วงของพระมหาเศรษฐา  เสฏฺฐมโน (หินศิลา) (2552)  กล่าวว่าแนวคิดเร่ืองจักรวาลวิทยาใน

อินเดียนัน้ กระบวนการก าเนิดโลกและจกัรวาลในศาสนาพราหมณ์ - ฮินด ูเกิดขึน้จากเจตจ านง

ของพระผู้ เป็นเจ้า   แนวคิดเร่ืองจกัรวาลวิทยาในไตรภูมิพระร่วงเกิดขึน้เพ่ือตอบปัญหาของมนษุย์

เก่ียวกับเร่ืองโลกและจักรวาลโดยอาศัยแนวคิดหลักจากคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา  แนวคิด

พืน้ฐานในไตรภูมิพระร่วงก็คือวิวฒันาการของโลก  ก าเนิดของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ใน   

31 ภูมิ  ความส าคัญของไตรภูมิพระร่วงอยู่ท่ีการสอนให้เห็นความไม่เท่ียงแท้ของสรรพสิ่ง          

แม้การไปเกิดในสคุติภูมิก็ไม่มีความแน่นอนต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารตอ่ไป     การบรรลุ

พระนิพพานเทา่นัน้ท่ีจะไมต้่องเวียนวา่ยตายเกิดในวฏัสงสารอีกตอ่ไป  อิทธิพลแนวคิดเร่ืองไตรภูมิ

พระร่วงได้สะท้อนผ่านจิตรกรรม  สถาปัตยกรรมและวรรณกรรม ซึ่งเป็นความคิดรวบยอดของ

ศลิปินท่ีสร้างสรรค์ผา่นออกมาในยคุสมยัตา่งๆ 32 

 12. การศกึษาเชิงวิเคราะห์ความคดิเร่ืองจกัรวาลวิทยาในพทุธศาสนาตามท่ีปรากฏใน

พระสุตตนัตปิฎกของนางเพ็ญแข  กิตติศกัดิ์  (2529)  ผู้วิจยัพบว่ามโนทศัน์เร่ืองจกัรวาลวิทยาใน

คัมภีร์สุตตันตปิฎกนัน้เป็นโลกทัศน์ท่ีเ ก่ียวกับลักษณะธรรมชาติของโลกและจักรวาลซึ่งมี

ความสมัพนัธ์กบัมโนทศัน์เร่ืองอ่ืนๆ  เชน่  เร่ืองจิต  กรรม  สคุต ิและทคุติ  นอกจากนัน้พทุธปรัชญา

มิได้ให้ความส าคญัเก่ียวกับอภิปรัชญามากนกั    ค าสอนของพระพุทธเจ้าจึงเน้นวิธีการทางด้าน

ญาณวิทยาเพ่ือเข้าถึงความรู้อนัแท้จริง และเน้นเร่ืองจริยศาสตร์หรือการปฏิบตัิดีมากกว่าเร่ืองอ่ืน  

มโนทศัน์เร่ืองจกัรวาลวิทยาตามคมัภีร์สตุตนัตปิฏกมีความรู้ 2 แบบ  แบบแรกเป็นความรู้ท่ีได้จาก

ประสบการณ์คือความรู้เก่ียวกับธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต และบางส่วนเป็นความรู้เก่ียวกับก าเนิด

ของโลกรวมทัง้ข้อเท็จจริงทางดาราศาสตร์33 

   

                                                 
 32 พระมหาเศรษฐา  เสฏฺฐมโน (หินศิลา), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวคิดเร่ืองจักรวาลวิทยาในไตรภูมิ       

พระร่วง” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  สาขาวิชาพระพทุธศาสนา บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลยั, 2552), 126 - 128.     
33 เพ็ญแข  กิตติศกัด์ิ, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ความคิดเร่ืองจักรวาลวิทยาในพุทธศาสนาตามท่ีปรากฏใน  

พระสตุตนัตปิฎก” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  ภาควิชาปรัชญา บณัฑิตวิทยาลยั  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2529), ง. 
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1. ท าให้เข้าใจองค์ความรู้เร่ืองจกัรวาลวิทยาในคมัภีร์วิษณปุรุาณะลกึซึง้ชดัเจนขึน้ 

  2. เข้าใจแนวคดิจกัรวาลวิทยาในไตรภมูิพระร่วงลกึซึง้และชดัเจนขึน้ 

  3. ทราบถึงความสมัพนัธ์เร่ืองจกัรวาลวิทยาในคมัภีร์วิษณปุรุาณะกบัไตรภมูิพระร่วง  

  4. ท าให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ของวรรณกรรมสนัสกฤตกบัวรรณกรรมไทยมากย่ิงขึน้ 
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บทที่ 2 

แนวคิดเร่ืองจักรวาลวิทยาในคัมภีร์วิษณุปุราณะ 

 

จกัรวาลอนัเป็นสถานท่ีตัง้ของโลกท่ีอยู่อาศยัของมนุษย์เป็นสิ่งท่ีมีขอบเขตกว้างไกล

จนยากท่ีจะรับรู้ได้   มนษุย์ทกุยคุสมยัจงึพยายามอธิบายถึงท่ีมาและลกัษณะของจกัรวาลเพ่ือตอบ 

ข้อสงสยัต่างๆ ท่ีเกิดขึน้  แนวความคิดซึ่งมนุษย์มีต่อความเป็นไปของจกัรวาลเป็นกรอบความคิด

ส าคญัท่ีมนษุย์ใช้ก าหนดแนวทางในการด าเนินชีวิตในยคุสมยันัน้ๆ อนัส่งผลให้กลายเป็นรากฐาน

ความคิดท่ีสืบทอดต่อกันมาในสงัคม  คมัภีร์ปรุาณะถือเป็นอิติหาสะและมีฐานะเป็นพระเวทท่ี 5 

ของสงัคมฮินดู1 เพราะเป็นคัมภีร์ท่ีรวบรวมเร่ืองราวและแนวความคิดท่ีน่าสนใจต่างๆ ในสงัคม

อินเดียไว้เป็นจ านวนมาก   คมัภีร์วิษณปุรุาณะนบัเป็นคมัภีร์ส าคญัท่ีมีเนือ้หาอธิบายถึงก าเนิดและ

ลักษณะของจักรวาลตามความเข้าใจของคนอินเดียในอดีตไว้อย่างชัดเจนมากเล่มหนึ่ง    

การศกึษาแนวความคิดเร่ืองจกัรวาลวิทยาในคมัภีร์วิษณุปรุาณะจึงจะช่วยท าให้เข้าใจแนวคิดของ

คนอินเดียในยคุสมยันัน้ได้อยา่งชดัเจนขึน้  อนัจะน าไปสู่ความเข้าใจทศันคติของคนอินเดียในเร่ือง

ตา่งๆ ได้อยา่งลกึซึง้ยิ่งขึน้ด้วย  ดงันัน้ในบทนีจ้ึงจะศกึษาถึงแนวคิดเร่ืองจกัรวาลวิทยาท่ีปรากฏใน

คมัภีร์วิษณปุรุาณะเป็นส าคญั 

 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของคัมภีร์วิษณุปุราณะ 

 ค าว่า “ปุราณ” (Purāṇa)  พจนานุกรมสันสกฤต – อังกฤษของโมเนียร์ โมเนียร์       

วิลเลียมส์ (Monier Monier Williams) ให้ความหมายไว้ว่า สิ่งท่ีเป็นของโบราณ สมยัโบราณ 

เก่าแก่  ต านาน สิ่งของหรือเหตกุารณ์ในอดีต  ประวตัิศาสตร์ดัง้เดิมและช่ือของกลุ่มวรรณกรรมท่ี

เก่ียวกบัศาสนา2   ค าว่า “ปรุาณะ” ปรากฏในมหาภารตะหมายถึงนิทานเก่าแก่ซึ่งมีลกัษณะเป็น     

ค าสอนและเร่ืองเล่าเก่ียวกบัทวยเทพและเหล่าฤษี   คมัภีร์อปุนิษัทกล่าวว่าปรุาณะเป็นอิติหาสะ 

                                                           
  1 Monier Monier Williams, Indian Wisdom, 2nd ed. (London: Wm. H. ALLEN, 1875), 489. 
  2 Monier Monier Williams, Sanskrit – English Dictionary, 16th ed. (Oxford: Clarendon, 1997), 
635. 
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และถือเป็นพระเวทท่ี 5  คมัภีร์สมฤติกล่าวว่าปุราณะเป็นค าอธิบายของพระเวท 3   ปาณินิ 

(Pāṇini) นกัไวยากรณ์สนัสกฤตชาวอินเดีย ซึ่งมีชีวิตอยู่ประมาณ 700 – 400 ปีก่อนคริสต์ศกัราช  

ได้ใช้ค าว่า “ปุราณะ” ในหนังสืออษฺฏาธฺยายี (Aṣṭādhyāyī) ในความหมายว่า “เก่าแก่และ

โบราณ”4  พจนานุกรมอมรโกศ (Amarakośa) หรือท่ีรู้จักกันในช่ือว่านามลิงคานุศาสนมฺ  

(Nāmaliṅgānuśāsanam) ของอมรสิงห (Amara siṅha) ได้กลา่วถึงค าวา่ “ปรุาณะ” ว่าคือสิ่งซึ่งมี

ลกัษณะ 5 ประการ ได้แก่ อภิปรัชญา นิติศาสตร์ ตรรกวิทยา อรรถศาสตร์และต านานสัน้ๆ ซึ่งยึด

หลกัสจันิยม  ดงัความวา่ 

 

     อานฺวีกฺษิกี, ทณฺฑนีติส,ฺ ตรฺกวิทฺยา’รฺถศาสฺตฺรโยะ | 

      อาขฺยายิโกปลพฺธารฺถา ปรุาณ   ปญฺจ-ลกฺษณมฺ || 5 5    

  

  ค าว่า “ปญฺจลกฺษณ” (Pañcalakṣaṇa) ซึ่งอมรสิงหะเป็นผู้ ใช้อธิบายลักษณะของ

ปรุาณะเป็นคนแรกนัน้   ในภายหลงัได้กลายเป็นค าจ ากดัความของค าว่า “ปรุาณะ” 6   ซึ่งปรากฏ

ในคมัภีร์ปรุาณะตา่ง ๆ เช่น กรฺูมปรุาณ (Kūrma Purāna)  โดยกล่าวว่าปรุาณะนัน้จะมีลกัษณะ   

5 ประการ   ได้แก่ 

1. “สรฺค” (Sarga)     คือ การสร้างจกัรวาล    

2. “ปรฺตสิรฺค” (Pratisarga)  คือ การประลัยและการสร้างขึน้ใหม่หลังจาก 

การประลยัของจกัรวาล        

3. “ว ศ” (Vaṅśa)                  คือวงศแ์หง่เทพเจ้าและฤาษีทัง้หลาย   

4. “มนฺวนฺตร” (Manvantara)       คือ ยคุตา่งๆ ของพระมน ู

5. “ว ศานจุริต” (Vaṅśānucarita)    คือ ประวตัขิองราชวงศท์ัง้หลาย7    

 
                                                           

 3 Vettam  mani, Puranic Encyclopaedia (Delhi: Motilal Banarsidass, 1993), 617. 
  4 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. 

  7 จิรพฒัน์  ประพนัธ์วิทยา, “ปรุาณะ,” นิตยสารไทย - ภารต 17, 25 (มิถนุายน 2532): 82. 
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ดงัข้อความวา่ 

 

สรฺคศจฺ  ปรฺติสรฺคศฺจ  ว โศ  มนฺวนฺตราณิ จ | 

ว ศานจุริต   ไจว  ปรุาณ   ปญฺจลกฺษณมฺ || 128 

 

  ปรุาณะอาจกล่าวได้ว่ามีความเก่าแก่ย้อนหลงัไปถึงวรรณกรรมสมยัพระเวท เพราะ

นิทานจ านวนมากซึง่มีอยูใ่นบทสวดของคมัภีร์ฤคเวทและคมัภีร์พราหมณะตา่งๆ ได้ถกูน ามาเล่าไว้

ในคมัภีร์ปรุาณะ9   คมัภีร์ปรุาณะตา่งๆ นัน้เป็นเร่ืองยากท่ีจะก าหนดเวลาในการประพนัธ์ลงไปให้

ชดัเจนได้   แตเ่ช่ือกนัว่าปรุาณะน่าจะมีฉบบัดัง้เดิมเช่นเดียวกับมหาภารตะและรามายณะ เพราะ

มหาภารตะได้กล่าวถึงคมัภีร์ปุราณะซึ่งย่อมแสดงให้เห็นว่าปุราณะนัน้เป็นคมัภีร์เก่าแก่ท่ีมีมา

ก่อนท่ีมหาภารตะจะปรากฏขึน้อย่างสมบูรณ์    อีกทัง้คมัภีร์มิลินทปัญหาซึ่งเช่ือว่าเกิดขึน้ในช่วง 

300 ปีก่อนคริสต์ศกัราชก็มีการอ้างถึงปุราณะไว้ด้วย10    อีกประการหนึ่งพจนานุกรมอมรโกศ  

พจนานกุรมเล่มแรกในประวตัิวรรณคดีสนัสกฤตของอมรสิงหะ นกัปราชญ์ชาวอินเดียซึ่งเช่ือว่ามี

อายุอยู่ในปลายศตวรรษท่ี 1  ได้เรียกช่ือปรุาณะว่า “ปัญจลกัษณะ”  ตามเนือ้เร่ืองท่ีปรากฏใน

คมัภีร์ปรุาณะ   ดงันัน้คมัภีร์ปรุาณะจึงน่าจะมีมาก่อนสมยัของอมรสิงหะแล้ว   ดงัท่ีมีการอ้างถึง

ในคฺฤหฺยสูตฺรของอาศฺวลายน (Gṛhya-Sūtra of Āśvalāyana) และในมนุธรรมศาสตร์           

(The Laws of Manu)11   คมัภีร์ปรุาณะฉบบัดัง้เดิมนัน้ไม่น่าจะมีปรากฏในปัจจบุนั   ปรุาณะท่ี

ตกทอดมาถึงปัจจุบนัเป็นปรุาณะสมยัหลงัมหาภารตะทัง้สิน้และส่วนใหญ่ได้รับนิทานเก่าแก่ของ

สมัยโบราณมาจากมหากาพย์มหาภารตะ  อย่างไรก็ตามแม้จะมีนิทานบางเร่ืองท่ีเก่าแก่และ        

มีข้อความท่ีพ้องกับมหาภารตะและมนุธรรมศาสตร์ แต่ก็ไม่อาจจะสรุปได้ว่าน ามาจากคัมภีร์

ดงักลา่ว12  นอกจากนีเ้ม่ือพิจารณานิยายตา่งๆ ในคมัภีร์ปรุาณะแล้วยงัพบว่านิยายท่ีมีอยู่ในคมัภีร์

ปุราณะมีพัฒนาการไปมากกว่านิยายในมหากาพย์มหาภารตะ  เพราะวีรบุรุษท่ีเป็นมนุษย์ใน  

                                                           

  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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มหาภารตะกลายเป็นพระเป็นเจ้าในคมัภีร์ปรุาณะ  พระวิษณุและพระศิวะในมหาภารตะเป็นผู้ ท่ีมี

ลกัษณะเหนือกว่าวีรบรุุษท่ีเป็นมนษุย์เพียงเล็กน้อยเท่านัน้   อีกทัง้ยงัมิได้เป็นเทพคูแ่ข่งกนั  แตใ่น

สมัยท่ีปรุาณะฉบบัท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัได้รับการรวบรวมขึน้นัน้  ผู้ ท่ีนับถือพระวิษณุและผู้ ท่ีนบัถือ

พระศิวะได้กลายเป็นคู่แข่งกันอย่างเต็มท่ีแล้ว  นอกจากนีย้ังมีศรัทธาอันแรงกล้าของเหล่า

พราหมณ์ซึ่งถกูกระตุ้นเร้าให้ต่อสู้กบัพระพทุธศาสนาด้วย   ปรุาณะจึงเป็นคมัภีร์ท่ีแสดงออกและ

สนบัสนนุศาสนาฮินดอูยา่งชดัเจน  จากหลกัฐานดงักลา่วนีจ้งึแสดงวา่คมัภีร์ปรุาณะแตง่ขึน้ในสมยั

หลงัมหากาพย์ และอาจจะเป็นไปได้วา่คมัภีร์ปรุาณะท่ีเก่าท่ีสดุท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัเกิดขึน้ในช่วงเวลา

ไม่เกินคริสต์ศักราชท่ี 6 หรือ 713  จากการพิจารณาเนือ้หาท่ีปรากฏในคมัภีร์ปุราณะต่างๆ  

โดยเฉพาะในส่วนท่ีกล่าวถึงรายนามกษัตริย์ในกลียคุ พบว่ามีช่ือราชวงศ์ตา่งๆ ซึ่งมีช่ือเสียงเป็นท่ี

รู้จกักนัดีในประวตัิศาสตร์รวมอยู่ด้วย ได้แก่ ราชวงศ์ศิศนุาคะ  ราชวงศ์นนัทะ ราชวงศ์เมารยะ 

ราชวงศศ์งุคะ ราชวงศ์อนัธระ และราชวงศ์คปุตะ  คมัภีร์ปรุาณะสมยัแรกๆ น่าจะประพนัธ์ขึน้ก่อน

คริสต์ศตวรรษท่ี 7 เพราะไม่ปรากฏช่ือของกษัตริย์ท่ีมีช่ือเสียงในราชวงศ์ต่างๆ ในสมยัหลัง เช่น 

พระเจ้าหรฺษ  (Harṣa)14 และอาจพอสันนิษฐานได้ว่าการบันทึกเร่ืองราวในคัมภีร์ปุราณะ          

ครัง้หลังสุดนัน้น่าจะต้องเกิดขึน้ภายหลังจากการเร่ิมต้นของราชวงศ์คุปตะซึ่งอยู่ในช่วงเวลา     

ค.ศ. 320 - 550  สอดคล้องกับท่ีกล่าวกนัว่าในสมยัราชวงศ์คปุตะ เป็นสมยัท่ีคมัภีร์ปรุาณะ

แพร่หลายอย่างมาก เพราะกษัตริย์ในราชวงศ์นีเ้คารพนับถือและภักดีต่อลทัธิไศวะและไวษณพ

นิกาย 

  “ปรุาณะ” เป็นคมัภีร์ทางศาสนาของชาวอินเดียในสมยัหลงัท่ีเรียกกันว่าศาสนาฮินดู

ซึง่นบัถือพระเป็นเจ้าสงูสดุ 3 องค์ท่ีเรียกว่า “ตริมรูติ” (Tri-mūrti) คือ พระพรหมา พระวิษณุ และ

พระศิวะ   คมัภีร์ปรุาณะจึงจดัเป็นวรรณกรรมทางศาสนาซึ่งมีลกัษณะเป็นค าสอนเพ่ือมุ่งยกย่อง

เทพองค์ใดองค์หนึ่งประจ าลทัธิ   ปรุาณะจะแต่งเป็นโศลกแบบธรรมดา แต่บางตอนเป็นข้อความ

ร้อยแก้ว   ลักษณะการแต่งจะเป็นบทสนทนาโดยสมมติให้ฤษีซึ่งมีช่ือเสียงในสมัยโบราณ เช่น 

ฤษีปฺราศร (Parāśara) เป็นผู้ ตอบค าถามต่างๆ ของศิษย์หรือให้โลมหรษณะ (Lomaharṣaṇa)       

ผู้ เป็นศษิย์ของฤษีวฺยาส (Vyāsa) เป็นผู้ เลา่เร่ือง  ผู้แตง่คมัภีร์ปรุาณะทัง้หมดคือ “สตู” (Sūta) หรือ

                                                           
  13 Monier Monier Williams, Indian Wisdom, 492 - 493. 
  14 Maurice Winternitz, History of Indian Literature, 500 - 502. 
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นกัขบัร้องประจ าราชส านกัซึง่เป็นผู้แตง่กลอนและขบัร้องเพลงสรรเสริญความกล้าหาญของวีรบรุุษ

ในอิติหาสะและปรุาณะ15  ปรุาณะท่ีแตง่ขึน้จึงสืบทอดตอ่กนัมาท านองเดียวกบัมหากาพย์  คมัภีร์

ปรุาณะท่ีส าคญัมีทัง้หมด 18 ปรุาณะ เรียกว่า “มหาปรุาณ” (Mahāpurāṇa)  สามารถจ าแนกโดย

ก าหนดตาม “คณุ”  (Guṇa)  3 ประการ คือ รชสฺ (Rajas)  สตฺตฺว (Sattva) และตมสฺ (Tamas)16 

ของพระผู้ เป็นเจ้าแหง่ตริมรูติ17   ได้ดงันี ้

   1. ราชสปุราณ (Rājasa Purāṇa)  ซึ่งมาจากรชัสของพระพรหมา คือปุราณะท่ี

เก่ียวข้องกบัพระพรหมา ได้แก่ พฺรหฺมปรุาณ (Brahma Purāṇa) พฺรหฺมาณฺฑปรุาณ (Brahmāṇḍa 

Purāṇa)  พฺรหฺมไววรฺตปรุาณ (Brahma Vaivarta Purāṇa)  มารฺกณฺเฑยปรุาณ (Mārkaṇḍeya 

Purāṇa)  ภวิษฺยปรุาณ (Bhaviṣya Purāṇa)  และวามนปรุาณ (Vāmana Purāṇa)   

  2. สาตตฺวฺิกปุราณ (Sāttvika Purāṇa) ซึ่งมาจากสตัตวะของพระวิษณุ คือปรุาณะท่ี

ยกย่องพระวิษณุ บางทีเรียกว่า ไวษฺณวปรุาณ (Vaiṣṇava Purāṇa) ได้แก่ วิษฺณุปรุาณ (Viṣṇu 

Purāṇa)  ภาควตปรุาณ (Bhāgavata Purāṇa)  นารทียปรุาณ (Nāradīya Purāṇa) ครุฑปรุาณ 

(Garuḍa Purāṇa)  ปทฺมปรุาณ (Padma Purāṇa) และวราหปรุาณ (Varāha  Purāṇa)     

  3. ตามสปุราณ (Tāmasa Purāṇa) ซึ่งมาจากตมัสของพระศิวะ คือปุราณะท่ี

สรรเสริญพระศิวะ ได้แก่  ศิวปรุาณ (Śiva Purāṇa)  ลิงฺคปรุาณ (Liṅga Purāṇa)  สฺกนฺทปรุาณ 

(Skanda Purāṇa)  อคฺนิปรุาณ (Agni Purāṇa)  มตฺสฺยปรุาณ (Matsya Purāṇa) และกรฺูมปรุาณ 
(Gūrama Purāṇa)    

                                                           
  15 Monier Monier Williams, Indian Wisdom, 491. 

  16 คณุะ 3 ประการในปรัชญาสางขยะ  คือ รชสั สตัตวะและตมสั มีลกัษณะ ดงันี ้  
       1. รชัส คือ ธาตุแห่งการเคลื่อนไหว การกระตุ้น  เร่งเร้า  และเป็นเหตุของความเจ็บปวดและความทุกข์          
สีของรชสัคือ สีแดง 

   2. สัตตวะ คือ ธาตุแห่งความปิติยินดี ความเบา ความฉลาด ความสว่าง เป็นเหตุแห่งปัญญาและ           
การตระหนกัรู้  สีของสตัตวะคือ สีขาว 
     3. ตมัส คือ ธาตุแห่งความน่ิงเฉย การปฏิเสธ  ความหนัก และความมืด เป็นเหตุแห่งความเขลาและ    
ความมืด  น าไปสู่ความสับสนและโมหะ คือ ความหลง ความเขลาและความโง่   สีของตมัสคือ สีด 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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  คัมภีร์ปุราณะจัดเป็นเพียงส่วนเพิ่มเติมของคัมภีร์พระเวท โดยมีจุดประสงค์เพ่ือ      

สัง่สอนบรรดาผู้หญิงและพวกศทูรซึ่งไม่ได้รับอนญุาตให้เรียนพระเวท18  ปรุาณะมีฐานะเป็นคมัภีร์

ศกัดิ์สิทธ์ิในระดบัชัน้ท่ี 2  เพราะแตเ่ดิมปรุาณะมิใช่วรรณคดีของพระ  ตอ่มาภายหลงัจึงตกมาอยู่

ในมือของเหล่าพระชัน้รองซึ่งไม่ใช่พระผู้ รู้พระเวท  พระเหล่านีจ้ึงใช้ปรุาณะเพ่ือสดดีุเทพเจ้าตา่งๆ 

ท่ีตนบชูา  แม้ในปัจจบุนัชาวฮินดตูา่งก็ยงันบัถือคมัภีร์ปรุาณะว่าเป็นคมัภีร์ศกัดิ์สิทธ์ิ19   ชาวฮินดู

ถือวา่คมัภีร์ปรุาณะเป็นคมัภีร์ท่ีเก่าแก่มาก เช่ือว่าเป็นผลงานของฤษีวยาสะซึ่งเป็นผู้ รวบรวมคมัภีร์

พระเวทและเป็นผู้แต่งมหากาพย์มหาภารตะ รวมทัง้เป็นผู้ก่อตัง้ปรัชญาเวทานตะด้วย20   คมัภีร์

วายุปรุาณะ  ได้กล่าวถึงความส าคญัของคมัภีร์ปรุาณะไว้ว่า  “พราหมณ์ซึ่งอาจจะรู้พระเวททัง้      

4 พร้อม ทัง้เวทางคและอปุนิษัท  แตถ้่าไม่รู้ปรุาณะ ก็อาจจะไม่เป็นท่ียอมรับว่าเป็นพราหมณ์ท่ีเก่ง 

บคุคลควรท าให้ความรู้ในพระเวทมีความมัน่คงโดยอาศยัคมัภีร์อิติหาสะและปรุาณะ พระเวทกลวั

คนท่ีมีความรู้น้อย เพราะคดิวา่คนๆ นัน้จะท าร้ายให้ตนเจ็บปวด”21  ดงัข้อความ 

  

โย  วิทฺยาจฺ  จตโุร  เวทานฺ  สางฺโคปนิษโท  ทฺวิชะ | 

น  เจต ฺ ปรุาณ   ส วิทฺยานฺ  ไนว  ส  สฺยาทฺ  วิจกฺษณะ || 200 

อิติหาสปรุาณาภฺยามฺ  เวท   สมปุวฺฤหเยตฺ | 

พิเภตฺยลฺปศฺรุตาทฺ  เวโท  มามยํ  ปรฺหริษฺยติ || 20122 

 

 คมัภีร์ปรุาณะนัน้มีลกัษณะเป็นสารานุกรมของเร่ืองต่างๆ  เป็นวรรณกรรมท่ีรวบรวม

ข้อมูลท่ีจะให้ความกระจ่างทุกแง่มุมเก่ียวกับศาสนาฮินดู   มีเนือ้หาอธิบายประวตัิความเป็นมา

ของจกัรวาลตัง้แต่อดีตอนัยาวนาน  และแสดงความจริงทัง้ในด้านวิทยาศาสตร์และศาสนศาสตร์ 

ปรุาณะให้ความรู้ในเร่ืองวิทยาศาสตร์กายภาพ ภูมิศาสตร์  ลกัษณะรูปร่างของโลก  ดาราศาสตร์ 

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

  21 จิรพฒัน์  ประพนัธ์วิทยา, “ปรุาณะ,”  นิตยสารไทย – ภารต 17, 25 ( มิถนุายน 2532 ): 80. 

  22 เร่ืองเดียวกนั. 
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ประวตัิศาสตร์ พงศาวดาร และบางปรุาณะยงัมีเนือ้หากล่าวถึงเร่ืองกายวิภาคศาสตร์  การแพทย์  

ไวยากรณ์และการใช้อาวธุสงครามตา่งๆ ด้วย23  

  คมัภีร์วิษณุปรุาณะเป็นปรุาณะท่ีเก่าแก่ท่ีสดุและเป็นหนึ่งในปรุาณะท่ีส าคญัท่ีสุดใน

บรรดาปรุาณะทัง้หมด จึงได้ช่ือว่าเป็น “ปุราณรตฺน” (Purāṇaratna)24   คมัภีร์วิษณุปุราณะเป็น

วรรณคดีประเภทต านานวีรบรุุษ (Epic)  ถือเป็นวรรณกรรมท่ีส าคญัมากของผู้นบัถือพระวิษณุเป็น

เทพสงูสดุหรือไวษณพนิกาย  รามานชุะ (Rāmānuja) นกัปรัชญาชาวอินเดีย ผู้ก่อตัง้ลทัธิไวษณพ

นิกายยกย่องว่าเป็นคมัภีร์หลกัแห่งลทัธิ25   คมัภีร์วิษณุปรุาณะนบัเป็นปรุาณะท่ีเก่าแก่ฉบบัหนึ่ง  

ซึ่งเป็นวรรณกรรมศกัดิ์สิทธ์ิยุคหลงัพระเวทอนัน่าจะเขียนขึน้เป็นล าดบัแรกในช่วงสหสัวรรษแรก

ก่อนคริสตกาล26     ในบรรดาปรุาณะทัง้หมดคมัภีร์วิษณปุรุาณะได้รักษาต้นฉบบัคมัภีร์ดัง้เดิมไว้ได้

อย่างถูกต้องกว่าเล่มอ่ืน  การจะระบรุะยะเวลาท่ีชดัเจนในการประพนัธ์คมัภีร์วิษณุปรุาณะขึน้นัน้

นบัว่าเป็นเร่ืองยาก   นกัวิชาการจ านวนมากพยายามก าหนดช่วงเวลาในการประพนัธ์ไว้  ดงัเช่น  

ฮาซ์ระ (Hazra)  กลา่ววา่คมัภีร์วิษณปุรุาณะน่าจะแตง่ขึน้ในระหว่าง  ค.ศ. 275 - 325   เอช.ซี. เรย์

เชาธุรี (H.C. Raychaudhuri) เห็นว่าอาจจะแตง่ขึน้ระหว่าง ค.ศ. 320 - 35527   เวตตมั มานี  

(Vettam mani)  สนันิษฐานว่าคมัภีร์วิษณุปรุาณะน่าจะแตง่ในคริสต์ศกัราชท่ี 1 หรือ 228   มอริส 

วินเทอร์นิทซ์ (Maurice Winternitz)  สนันิษฐานว่าไม่น่าจะประพนัธ์ขึน้ก่อนคริสต์ศตวรรษท่ี 929   
คมัภีร์วิษณปุรุาณะมีเนือ้หากล่าวถึงศาสนาพทุธและศาสนาเชนซึ่งด ารงอยู่ในช่วงศตวรรษท่ี 6 - 5 

ก่อนคริสต์ศกัราช  คาดวา่จะแตง่ขึน้ในยคุเดียวกบัพระพทุธศาสนาตอนต้นและน่าจะเขียนขึน้ก่อน

ศตวรรษท่ี 12  ก่อนท่ีพุทธศาสนาจะหายไปจากประเทศอินเดีย30   คมัภีร์วิษณุปรุาณะมีเนือ้หาท่ี

แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของพทุธศาสนาท่ีมีตอ่สงัคมฮินดู จนพยายามอธิบายว่าพระพุทธเจ้าเป็น

                                                           
  23 Maurice Winternitz, History of Indian Literature, 490. 
  24 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 
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อวตารปางหนึ่งของพระวิษณุ   โดยเรียกการอวตารครัง้นี ข้องพระวิษณุว่า “มายาโมห” 

(Māyāmoha) 31  ดงัความวา่ 

 

เมื่อพวกเขากล่าวดังนีแ้ล้ว  พระวิษณุผู้ เป็นเจ้า จึงทรงบันดาลมายาโมหะให้เกิดขึน้       

จากพระวรกาย (ของพระองค์)  แล้วก็ประทานแก่เหล่าเทพเจ้าผู้ สงูส่งเหล่านัน้  และรับสัง่

กบัเทพเจ้าผู้สงูสง่เหลา่นัน้ดงันีว้า่ || 3:24:41  

มายาโมหะนีจ้ะหลอกลวงพวกแทตย์นัน้ทัง้หมด  หลงัจากนัน้หมูส่ตัว์ก็จะถูกท าให้เหินห่าง

จากแนวทางแห่งพระเวท || 3:24:42 32 

 

  คมัภีร์วิษณุปรุาณะมีเนือ้หาท่ีกล่าวถึงช่ือของกษัตริย์ในราชวงศ์ต่างๆ ของอินเดีย คือ 

ราชวงศศ์ศินุาคะ  ราชวงศ์นนัทะ ราชวงศเ์มารยะ ราชวงศ์ศงุคะ ราชวงศ์อนัธระและราชวงศ์คปุตะ 

โดยจะระบพุระนามของกษัตริย์ในราชวงศ์ตา่งๆ และระยะเวลาในการครองราชย์ของราชวงศ์นัน้ๆ 

ไว้ด้วย  พระนามของกษัตริย์ท่ีปรากฏ เช่น พระเจ้าพินฺทุสาร (Bindusāra) พระเจ้าอชาตศตฺรุ 

(Ajātaśatru) พระเจ้าอโศกวรฺทฺธน (Aśokavarddhana) พระเจ้าจนฺทฺรคุปฺต (Candra Gupta)  

พระเจ้าอคฺนิมิตรฺ (Agnimitra)  เป็นต้น33   ดงัตวัอยา่ง 

 

ปราศระกล่าวว่า พระเจ้าริปุญฺชย (Ripuñjaya) เป็นกษัตริย์พระองค์สดุท้ายของราชวงศ์

พฺฤหทฺรถ (Bṛhadratha) ซึง่จะมีเสนาบดีช่ือวา่สนิุก (Sunika) || 5:24:1 ||   

สุนิกะได้ปลงพระชนม์แล้วซึ่งกษัตริย์ แล้วได้อภิเษกบุตรของตนขึน้ครองราชสมบัติ    

พระองค์พระนามวา่ พระเจ้าปรฺโทฺยต (Pradyota) || 5:24:2 ||  

พระองค์จะมีพระราชโอรสช่ือว่าพระเจ้าพลาก (Balāka) ซึง่จะมีพระราชโอรสคือพระเจ้า

วิศาขยุป (Viśākhayupa) ซึ่งพระราชโอรสของพระองค์คือพระเจ้าชนก (Janaka) ซึ่งมี

พระโอรสคือพระเจ้านนฺทิวรฺทธน (Nandivarddhana) ซึ่งมีพระโอรสคือพระเจ้านนฺที 

(Nandī) || 5:24:3 – 7 ||  

                                                           

  31 “มายาโมหะ”  หมายถึง ภาพมายา ความฉงนสนเทห์ และเป็นช่ือของพระชินะหรือพระพทุธเจ้า ด ูMonier 
Monier Williams, Sanskrit - English Dictionary, 811.  
  32 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa (Gorakhapura: Gītāpresa, 1990), 218. 
  33 Ibid., 297 - 300. 
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กษัตริย์ทัง้ 5 พระองค์ในราชวงศ์ของปฺรโทฺยตจะทรงปกครองแผ่นดิน 138 ปี || 5:24:8 ||  

หลงัจากนัน้คือพระเจ้าศิศนุาภ (Śiśunābha) (จะได้เป็นกษัตริย์) || 5:24:9 ||  

พระราชโอรสของพระเจ้าศิศนุาภะ คือพระเจ้ากากวรฺณ (Kākavarṇa) ซึง่มีพระโอรสคือ

พระเจ้าเกฺษมธรฺมา (Kṣemadharmā)  ซึ่งมีพระโอรสคือพระเจ้ากฺษเตาชา (Kṣataujā)  

ซึง่จะมีพระเจ้าวิธิสาร (Vidhisāra) เป็นพระโอรส  พระเจ้าวิธิสาระมีพระโอรสคือพระเจ้า

อชาตศตฺรุ (Ajātaśatru)  มีพระโอรสคือพระเจ้าอรฺภก (Arbhaka) ซึง่มีพระโอรสคือพระ

เจ้าอทุยน (Udayana)  พระองค์มีพระโอรสคือพระเจ้านนฺทิวรฺทฺธน (Nandivarddhana) 

ผู้ซึง่มีพระโอรสคือพระเจ้ามหานนฺที (Mahānandī) || 5:24:10 -18 ||   

กษัตริย์ทัง้ 10 ในราชวงศ์ศิศนุาภะย่อมจะครองราชสมบตัิเป็นเวลา 362 ปี || 5:24:19 ||  

พระเจ้ามหานนฺทีก าเนิดพระโอรสจากนางผู้ เป็นศูทร  พระโอรสพระนามว่าพระเจ้า      

มหาปทฺม (Mahāpadma) ผู้ โลภมากและจะล้างผลาญเผ่าพนัธุ์กษัตริย์ทัง้หมดเหมือนกบั

ปรศรุาม || 5:24:20 ||  

จากนัน้กษัตริย์ผู้ เป็นศทูรก็ปกครองแผ่นดิน || 5:24:21 ||  

พระเจ้ามหาปทฺมก็ผาสกุในการปกครองแผ่นดินดงัพระเป็นเจ้าสงูสดุ และพระราชโองการ

ของพระองค์จะต้องได้รับการเช่ือฟัง || 5:24:22 ||  

พระองค์มีพระราชโอรส 8 พระองค์ ได้แก่ สมุาลี (Sumālī) เป็นต้น || 5:24:23 ||  

พระเจ้ามหาปทฺมและราชโอรสทัง้ 8 ครองราชย์ 100  ปี || 5:24:24  - 25 ||   

หลงัจากนัน้พราหมณ์เกาฏิลฺย (Kauṭilya) ก็ก าจดัพระเจ้านนฺท (Nanda)  

และพระราชโอรส || 5:24:26 ||  

หลั ง จ าก ร าช 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 ||  

พราหมณ์เกาฏิลฺยแต่งตัง้ให้จนฺทฺรคปฺุต (Candragupta) ซึง่เป็นกษัตริย์ในราชวงศ์เมารฺย

ขึน้ครองราชย์ || 5:24:28 ||  

พระองค์มีพระราชโอรสช่ือพินฺทุสาร (Bindusāra) ซึ่งมีพระโอรสคือ อโศกวรฺทฺธน 

(Aśokavarddhana)  ซึ่งมีพระโอรสคือสุยศ (Suyaśa) ผู้มีพระโอรสพระนามว่าทศรถ 

(Daśaratha)  ซึง่มีพระโอรสคือสงฺยุต (Saṃyuta)  ผู้มีพระโอรสคือศาลิศูก (Śāliśūka) 

ซึง่มีพระโอรสคือพฤหทฺรถ (Bṛhadratha) || 5:24:29 - 31 ||  
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ราชวงศ์เมารฺยครองราชสมบตัิ 173 ปี || 5:24:3234 

 

     วี เอ สมิธ (V. A. Smith)  กล่าวว่าคมัภีร์วิษณุปรุาณะถือเป็นแหล่งข้อมลูท่ีดีท่ีสุด

ของราชวงศ์เมารยะซึง่อยูใ่นชว่ง 326 - 184 ก่อนคริสต์ศกัราช35   คมัภีร์วิษณุปรุาณะยงัได้กล่าวถึง

ราชวงศ์คปุตะ36  ซึง่ครองราชสมบตัอิยูใ่นช่วง ค.ศ. 320 - 550 ไว้ด้วย  โดยมิได้กล่าวถึงกษัตริย์ท่ีมี

ช่ือเสียงภายหลงัจากช่วงเวลานัน้  คมัภีร์วิษณุปรุาณะจึงน่าจะถกูรวบรวมครัง้หลงัสดุในช่วงเวลา

ดงักล่าวโดยไม่น่าจะเกิดขึน้ก่อน ค.ศ. 320    นอกจากนัน้ยงัมีเนือ้หาบางส่วนท่ีกล่าวพาดพิงถึง

การโจมตีของมสุลิมซึง่เกิดขึน้ครัง้แรกในศตวรรษท่ี 8    การบนัทกึเร่ืองราวไว้ในคมัภีร์วิษณุปรุาณะ

จึงน่าจะต้องเกิดขึน้ภายหลังจากช่วงเวลาดังกล่าวด้วย 37   ดังนัน้จากข้อมูลต่างๆ แม้จะยังไม่

สามารถระบุระยะเวลาการประพันธ์ของคัมภีร์วิษณุปุราณะท่ีชัดเจนได้  แต่ก็อาจสันนิษฐาน

ระยะเวลาในการประพนัธ์ได้สอดคล้องกบัท่ี โฮรัช เฮย์แมน วิลสนั  (Horace Hayman Wilson) 

สนันิษฐานวา่คมัภีร์วิษณปุรุาณะนา่จะประพนัธ์ขึน้ประมาณกลางคริสต์ศตวรรษท่ี 1038           

  คมัภีร์วิษณปุรุาณะน่าจะประพนัธ์ตอ่เน่ืองกนัมาหลายยคุสมยั เป็นผลงานนิพนธ์ของ

กวีหลายคน แต่ส่วนใหญ่ถือว่าท่านวยาสะเป็นผู้ รวบรวม ประพนัธ์เป็นร้อยกรอง ภาษาสนัสกฤต  

โดยฉันทลักษณ์ท่ีเรียกว่า “โศฺลก” (Śloka) ซึ่งเป็นรูปแบบค าประพันธ์ชนิดหนึ่งท่ีนิยมใช้ใน             

การประพนัธ์กวีนิพนธ์สนัสกฤตแบบแผน (Classical Sanskrit Poetry)  โศลกมีพฒันาการมา

จากฉนัท์ในคมัภีร์พระเวทท่ีเรียกว่า อนษฺุฏุภฺ (Anuṣṭubh) โดยมีรูปแบบและหลกัเกณฑ์การบงัคบั

ท่ีแน่นอนขึน้   ลกัษณะฉันทลกัษณ์ในการประพนัธ์โศลก คือ  โศลกบทหนึ่งจะมี  4 บาท  บาทละ   

8 พยางค์  โดยจะบงัคบัครุุ (Guru) คือ พยางค์หนกัและลฆุ (Laghu) คือ พยางค์เบา39   นิยมใช้

สญัลกัษณ์ – แทนครุุ และ   แทนลฆุ40 หรือ    หมายถึงพยางค์ครุุ หรือลฆ ุก็ได้  ในบาทท่ี 1 

                                                           
  34 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 297 - 298. 
  35 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. 

  39 ค าท่ีผสมด้วยสระ a, i, u, ṛ, ḷ, จะเป็นเสียงสัน้ และสระท่ีเหลือเป็นเสียงยาว รวมทัง้เสียงสัน้ท่ีตามด้วย
พยญัชนะ 2 ตวั ด ู C. P. Brown, Sanskrit Prosody and Numeral Symbols Explained  (London: Trubner, 1869), 1. 
  40 C. P. Brown, Sanskrit Prosody and Numeral Symbols Explained (London: Trubner, 1869), 1-
3. 
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จะมีลกัษณะการบงัคบัครุุและลฆเุหมือนกบับาทท่ี 3  และบาทท่ี 2 จะมีลกัษณะการบงัคบัครุุและ

ลฆเุหมือนกบับาทท่ี 4  โดยมีแผนผงัลกัษณะการบงัคบัครุและลฆุ41  รวมทัง้ตวัอย่างโศลกในคมัภีร์

วิษณปุรุาณะ   ดงันี ้

 

        -  -            -     | 

        -  -              -     || 

 ไมเตฺรย  กถยามฺเยตจฺฉฺ-  ฏณษฺุว  สสุมาหิตะ | 

 ยถา  สสรฺช  เทโว’เสา  เทวาทีนขิลานฺวิภะุ || 2:5:342 

 

  หนงัสือปรุาณิค เอนไซโคลพีเดีย (Purāṇic Encyclopaedia) และอ่ืนๆ มกัจะระบวุ่า

คมัภีร์วิษณุปุราณะมีความยาว 23,000  โศลก43  โดยแบ่งออกเป็น 6 อ ศ  (Aṃśa)44   แต่ข้อมูล

จากหนงัสือบางเลม่ระบวุา่มีความยาวประมาณ 7,000 โศลก45  เม่ือตรวจสอบจากหนงัสือศรีวิษณุ

ปรุาณะของศรีมุนิลาละ คุปตะซึ่งตีพิมพ์เม่ือปี ค.ศ 1990  พบว่าคมัภีร์วิษณุปุราณะมีจ านวน

ทัง้หมด 6,404 โศลกเท่านัน้  ไม่ทราบสาเหตุแน่ชดัว่าเหตใุดจ านวนโศลกท่ีปรากฏจึงแตกต่าง  

อย่างมากจากจ านวนท่ีมีผู้ ระบุไว้ในอดีต  แต่สันนิษฐานว่าเนือ้หาบางส่วนสูญหายไปตาม

กาลเวลา อนัเน่ืองมาจากในอดีตอินเดียมีวฒันธรรมท่ีนิยมการท่องจ าคมัภีร์ตา่งๆ มากกว่าการจด

บนัทกึ ซึง่สอดคล้องกบัท่ีเนือ้หาในคมัภีร์วิษณปุรุาณะท่ีกล่าวถึงอานิสงส์จากการฟัง การสวด และ

บอกเลา่คมัภีร์ซึง่จะได้รับผลบญุอนับริสทุธ์ิ46   จงึเป็นไปได้วา่กวา่จะถึงยคุสมยัท่ีมีการรวบรวมเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร เนือ้หาสว่นใหญ่ได้ถกูลืมเลือนสญูหายไปตามกาลเวลา  

                                                           
  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  แปลวา่ สว่น ด ูMonier Monier Williams, Sanskrit - English Dictionary, 1. 
  45 Maurice Winternitz, History of Indian Literature, 521. 

  
46

 Viṣṇu Purāṇa 6:8:56, Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 450. 
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  คมัภีร์วิษณุปุราณะมีเนือ้หาเช่นเดียวกับปุราณะอ่ืนๆ คือ กล่าวถึงการก าเนิดของ

จกัรวาลจนกระทัง่ถึงการประลยัของจกัรวาล  ล าดบัเวลาท่ีเกิดขึน้จะอธิบายถึงช่วงเวลาในอดีตท่ี

นานนับร้อยล้านล้านปี   กล่าวถึงลักษณะของภูมิศาสตร์และจักรวาลวิทยาของฮินดูโบราณ      

การก าเนิดของมนุษย์และสรรพสิ่ง  ยุคสมัยท่ีพระมนุปกครองโลก ล าดบัของวงศ์กษัตริย์ต่างๆ  

วีรบุรุษและผู้ ท่ีได้รับความเคารพบูชาเหมือนเทพเจ้าของอินเดียโบราณ  รวมทัง้ยงัมีเร่ืองราวจาก

มหากาพย์มหาภารตะและรามายณะและเนือ้หาเก่ียวกับการผจญภัยในวัยเด็กของกฤษณะ       

ซึ่งไวษณพนิกายเช่ือว่าเป็นอวตารของพระวิษณุ  เนือ้เร่ืองในคมัภีร์วิษณุปรุาณะส่วนใหญ่นัน้จะ

สอดคล้องกับในมหาภารตะ47   คัมภีร์วิษณุปุราณะมีลักษณะการเล่าเร่ืองโดยน าเสนอเป็นบท

สนทนาถามตอบกนัระหว่างปราศระ ผู้ เป็นอาจารย์กบัไมเตรยะ ผู้ เป็นศิษย์   โดยในเนือ้เร่ืองกล่าว

ว่าท่านปราศระได้รับพรจากฤษีวสิษฐะและฤษีปุลัสตยะให้เป็นผู้ประพันธ์คัมภีร์วิษณุปุราณะ       

ดงัความวา่ 

 

ดกูรท่านผู้สงูสง่ ดงันัน้ข้าพเจ้าจะประทานพรอนัย่ิงใหญ่หนึง่ข้อ || 1:1:25 

ลกูเอย๋ ท่านจะได้เป็นผู้ประพนัธ์คมัภีร์ปรุาณสงัหิตา 

และท่านจะได้รับปัญญาท่ีจะชกัน าไปสูค่วามเป็นเทพเจ้าอย่างแน่นอน || 1:1:26 

ลกูเอย๋ เม่ือการกระท าด าเนินอยู่ก็ตาม ผ่านไปแล้วก็ตาม  

เพราะความดีงามของข้าพเจ้า ปัญญาของท่านก็จะชดัเจนปราศจากข้อสงสยั || 1:1:27 

และต่อจากนัน้พระเป็นเจ้าวสิษฐะผู้ เป็นปู่ ของข้าพเจ้าจึงกล่าวว่าสิ่งท่ีปุลสัตยะกล่าวไว้  

ทัง้หมดนีจ้ะมีแก่ท่าน || 1:1:2848 

 

  คมัภีร์วิษณุปุราณะนอกจากจะมีเนือ้หาสรรเสริญเชิดชูพระวิษณุ  โดยแสดงให้เห็น

บทบาทและความส าคัญอันจะปลูกฝังศรัทธาความเช่ือให้เกิดแก่ผู้ ท่ีนิยมบูชาพระวิษณุเป็น      

พระเป็นเจ้าสงูสดุแล้ว   เนือ้หาสาระของคมัภีร์วิษณุปรุาณะยงัมีลกัษณะเป็นไปตามแบบแผนของ

ปรุาณะครบตาม “ปัญจลกัษณะ”  คือ การสร้างจกัรวาล (สรฺค)   การประลยัและการสร้างขึน้ใหม่

หลงัจากการประลยัของจกัรวาล (ปรฺตสิรฺค)  วงศแ์หง่เทพเจ้าและฤาษีทัง้หลาย (ว ศ)  ยคุตา่งๆ ของ
                                                           
  47 Maurice Winternitz, History of Indian Literature, 502. 
  48 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 3. 
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พระมน ุ(มนฺวนฺตร)   และประวตัิของราชวงศ์ทัง้หลาย (ว ศานุจริต)49   ดงัปรากฏข้อความในท้าย

เร่ืองท่ีกลา่วสรุปถึงขอบเขตของเนือ้หาในคมัภีร์วิษณปุรุาณะไว้อยา่งชดัเจน  ดงัความวา่ 

    

ท่านฤษีปราศระกลา่ววา่ปรุาณะท่ีสมมติกนัวา่เสมอคมัภีร์พระเวท  ข้าพเจ้าอธิบายแก่ท่าน

แล้ว  เม่ือได้ฟังปรุาณะนีแ้ล้ว กองบาปท่ีเกิดจากโทษทกุอย่างจะพินาศลง || 6:8:12 

การสร้างจกัรวาล  การประลยัจกัรวาล  วงศ์แห่งเทพเจ้าและฤษี ยคุของพระมน ุ

และประวตัิของราชวงศ์ทัง้หลายทัง้หมด  ข้าพเจ้าอธิบายแก่ท่านแล้ว 

ในคมัภีร์ปรุาณะนี ้ || 6:8:1350 

 

   “ปัญจลักษณะ” ท่ีแสดงให้เห็นถึงลักษณะของปุราณะในคมัภีร์วิษณุปุราณะนัน้มี

รายละเอียด  ดงัตอ่ไปนี ้

  1. การสร้างจักรวาล (สรฺค)  กลา่วถึงพระวิษณุผู้ เป็นพระเป็นเจ้าสงูสดุ พระองค์เป็น

ผู้สร้างสรรพสิ่งขึน้ตามพระประสงค์ของพระองค์  โดยขณะทรงสร้างจกัรวาลพระองค์จะอยู่ในรูป

ของพระนารายณ์ และจะประทานหน้าท่ีในการสร้างให้กับพระพรหมา  พระองค์สร้างโลกให้

กลบัมามีลกัษณะเหมาะสมเพ่ือการอยู่อาศยัของมนษุย์และสรรพสิ่ง  ทรงสร้างเทพ  มนุษย์ สตัว์ 

และสรรพสิ่งให้มีลกัษณะและหน้าท่ีตา่งๆ กนัไป  โดยพระวิษณจุะอวตารลงมาบนโลกในรูปลกัษณ์

ตา่งๆ  เพ่ือคอยดแูลและชว่ยเหลือประชาชน   

    2. การประลัยและการสร้างขึ ้นใหม่หลังจากการประลัยของจักรวาล              

(ปฺรติสรฺค) กล่าวถึงสภาพอนัผิดปกติของธรรมชาติและลกัษณะพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมต่างๆ 

ของบคุคลในกลียุคก่อนการสิน้สดุของจกัรวาล    เม่ือจกัรวาลจะถูกประลยัพระวิษณุพระเป็นเจ้า

สงูสดุจะอยู่ในพระรูปของรุทระ พระองค์จะสถิตอยู่ในรัศมีของพระอาทิตย์ทัง้ 7 ดวง ท าให้เกิดไฟ

ไหม้โลกทัง้หมด เกิดฝนตกช าระล้างโลกจนกลายเป็นมหาสมทุรเพียงหนึ่งเดียว  เกิดลมพดัจนเมฆ

ฝนเลือนหายไป    หลงัจากนัน้พระวิษณุผู้ เป็นพระเป็นเจ้าสงูสดุจะทรงอยู่ในรูปของพระนารายณ์

ซึง่บรรทมอยูบ่นบลัลงัก์คือพญานาคราชเศษะ   เม่ือถึงเวลาแห่งการสร้างจกัรวาลขึน้ใหม่พระองค์

จะต่ืนจากบรรทมและจะอยูใ่นรูปของพระพรหมา เพ่ือสร้างจกัรวาลขึน้ใหมอี่กครัง้ในลกัษณะเดมิ 

                                                           
  49 Maurice Winternitz, History of Indian Literature, 521-528. 
  50 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 455. 
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 3. วงศ์แห่งเทพเจ้าและฤาษีทัง้หลาย (ว ศ)  กล่าวถึงการเกิดของวงศ์เทพเจ้าและ

ฤษีทัง้หลาย ซึ่งล้วนแล้วแต่เกิดขึน้จากการสร้างของพระพรหมาทัง้สิน้  ในเบือ้งต้นพระพรหมา

สร้างเหล่าเทพขึน้จากการสร้างครัง้ท่ี 6 เรียกว่า “เทวสรฺค”  โดยทรงพิจารณาถึงสิ่งท่ีประกอบด้วย

สตัตวะคือความดี จงึท าให้เกิดเป็นสิ่งท่ีเตม็ไปด้วยความสขุ    และพระพรหมายงัทรงสร้างเหล่าฤษี 

9 ตน จากดวงจิต พร้อมทัง้ภรรยา  เหล่าบรรดาฤษีผู้ เป็นปราชญ์ทัง้ 9 ตน ได้แก่ ภฺฤค ุ(Bhṛgu)  

ปุลสฺตฺย (Pulastya)  ปุลห (Pulaha)  กฺรตุ (Kratu) องฺคิรสฺ (Aṅgiras) มรีจิ (Marīci) ทกฺษ 

(Dakṣa) อตริ (Atri) และวสิษฺฐ (Vasiṣṭha) 

4. ยุคต่างๆ ของพระมนุ (มนฺวนฺตร)  กลา่ววา่ในยคุใหญ่ๆ (มหายคุ) จะมีพระมนุซึ่ง

เป็นบรรพบรุุษคนแรกของมนุษย์   โดยยุคสมยัของพระมนุนัน้มี 7 ยุค ซึ่งพระมนใุนแต่ละยุคจะมี

พระนามเรียงล าดบักนัไป คือ  พระสฺวายมฺภวุ (Svāyambhuva)  พระสฺวาโรจิษ (Svārociṣa)  พระ

อตฺุตมิ (Uttami)  พระตามส (Tāmasa)  พระไรวต (Rāivata)  พระจากฺษุส (Cākṣusa)  และพระ

ไววสฺวต  (Vāivasvata)  โดยในแตล่ะยคุจะกล่าวถึงผู้ เป็นรัชทายาท กล่าวถึงช่ือของสวรรค์  ผู้ เป็น

ใหญ่แหง่สวรรค์  และช่ือของฤษีในแตล่ะยคุซึง่จะมี 7 ตน   

 5. ประวัติของราชวงศ์ทัง้หลาย (ว ศานจุริต) กล่าวถึงประวตัิของราชวงศ์ต่างๆ ซึ่ง

สืบเชือ้สายมาจากพระอาทิตย์ เรียกว่าสูรยวงศ์ และผู้ ท่ีสืบเชือ้สายมาจากพระจันทร์ เรียกว่า          

จนัทรวงศ์   โดยกล่าวถึงสูรยวงศ์ว่ามีต้นวงศ์คือพระทกัษะซึ่งเกิดมาจากนิว้ขวาของพระพรหมา  

พระทักษะมีธิดา ช่ือ นางอทิติซึ่งเป็นผู้ ให้ก าเนิดพระอาทิตย์อันเป็นต้นก าเนิดของสูรยวงศ์        

พระอาทิตย์ให้ก าเนิดพระมนุซึ่งมีพระราชโอรส คือ อิกษฺวากุ (Ikṣvāku)  นฺฤค (Nṛga)  ธฺฤษฺฏ

(Dhṛṣṭa)  ศรฺยาติ (Śaryāti)  นริษฺยนฺตะ (Nariṣyanta)  ปรานฺศ ุ(Prānśu)  นาภาค (Nābhāga)  

ทิษฺฏ (Diṣṭa)  กรุษ (Karuṣa) และปฺฤษธฺร (Pṛṣadhra)  ส่วนจันทรวงศ์นัน้พระพรหมาเป็นผู้ ให้

ก าเนิดอตริซึ่งมีบุตรคือโสมะหรือพระจนัทร์  โดยพระพรหมาสร้างให้โสมะเป็นกษัตริย์ท่ียิ่งใหญ่   

จนัทรวงศ์มีผู้ปกครองแผ่นดินท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองของความเข้มแข็ง ความดี ความกล้าหาญ  เช่น 

นหษุ (Nahuṣa)  ยยาต ิ(Yayāti)  การฺตวีรย (Kārtavīrya) อรชนุ  (Arjuna)  เป็นต้น  

  คัมภีร์วิษณุปุราณะกล่าวว่าเป็นปุราณรัตนะ ถือเป็นคัมภีร์ท่ีมีค่าสูงสุดในจ านวน

ปรุาณะทัง้หมด   คมัภีร์วิษณุปรุาณะถือว่ารักษาต้นฉบบัคมัภีร์ดัง้เดิมไว้ได้อย่างถกูต้องมากท่ีสุด

ในบรรดาคมัภีร์ปรุาณะทัง้หมด   จึงได้รับการยอมรับกนัว่ามีเนือ้หาประวตัิศาสตร์และประเพณีท่ี
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เก่าแก่  อีกทัง้ยงัเป็นแหลง่รวบรวมศาสตร์ตา่งๆ ไว้เป็นจ านวนมาก เช่น ดาราศาสตร์  คณิตศาสตร์       

จริยศาสตร์และด้านวรรณกรรม เพราะเป็นแหล่งรวบรวมเร่ืองเล่ามากมาย   คมัภีร์วิษณุปรุาณะมี

ฐานะเป็นบอ่เกิดของพิธีกรรมตา่งๆ ตัง้แตเ่กิดจนตาย  ในภาคเหนือของอินเดียคมัภีร์วิษณุปรุาณะ

ได้รับความนิยมมากจนกระทั่งมีการแปลออกเป็นภาษาพืน้เมือง  คมัภีร์วิษณุปรุาณะจึงถือเป็น

รากเหง้าทางความคิดและความเช่ือท่ีส าคญัในสงัคมอินเดียท่ีมีอิทธิพลต่อการกล่อมเกลาความ

เช่ือทางศาสนาและสงัคมจารีตประเพณีของคนอินเดียอย่างยิ่ง  นักวิชาการจ านวนมากจึงมกัใช้

เป็นแหล่งอ้างอิงค้นคว้าข้อมลูท่ีส าคญัอันเป็นความรู้ในศาสนาฮินดู  เพราะถือว่ามีโครงสร้างทาง

ความคดิท่ีเป็นระบบกวา่คมัภีร์อ่ืนๆ ของอินเดียและเป็นแหลง่รวบรวมเร่ืองราวเก่าแก่อนัทรงคณุคา่

ไว้เป็นจ านวนมาก  ดงัข้อความท่ีปรากฏในคมัภีร์วิษณปุรุาณะวา่ ผู้ มีความเช่ียวชาญเร่ืองเก่าได้ท า

การรวบรวมต าราท่ีมีช่ือว่าปุราณสังหิตา  โดยอาศัยนิทานเร่ืองยาวและเร่ืองสัน้ๆ และอาศัย       

บทเพลงและประเพณีอนัดีงามท่ีสืบทอดกนัตอ่มา”51 

 

2. แนวคิดเร่ืองจักรวาลวิทยาในคัมภีร์วิษณุปุราณะ 

 คมัภีร์วิษณุปรุาณะซึ่งนบัเป็นวรรณกรรมท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัจกัรวาลวิทยาชดัเจนและ

เป็นระบบเร่ืองหนึง่ของอินเดีย ได้น าเสนอแนวความคดิเร่ืองจกัรวาลไว้ในประเดน็ตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

  2.1 ความหมายของค าว่า “จักรวาล”  ค าวา่ “จกัรวาล” ในภาษาไทยตรงกบั         

ในภาษาสนัสกฤตวา่ “จกฺรวาล” (cakravāla) และ “จกฺรวาฑ” (cakravāḍa) พจนานกุรมสนัสกฤต 

– องักฤษของโมเนียร์ โมเนียร์  วิลเลียมส์ ให้ความหมายไว้วา่ “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)52  

และ “จกฺรวาฑ” (cakravāḍa)  หมายถึง  fire,  the mountain-range cakra - vāla, a circle or a 

troop multitude53   จากความหมายของ    ค าว่า “จกฺรวาล” และ “จกฺรวาฑ” ในภาษาสนัสกฤต

ซึง่มีความหมายท่ีเหมือนกนั คือ  วงกลม  กลุม่ชนและเป็นช่ือเทือกเขา “จกัรวาล” ภเูขาท่ีล้อมรอบ

                                                           
  51 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa,176.     

  52 Monier Monier Williams, Sanskrit - English Dictionary, 381. 
  53 Ibid., 381. 
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โลกไว้  จงึสะท้อนให้เห็นวา่ชาวอินเดียมีทศันคตวิ่า “จกัรวาล” เป็นสถานท่ีท่ีมีลกัษณะเป็นวงกลม 

เก่ียวข้องกบักลุม่ชนจ านวนมากและมีภเูขาช่ือ “จกัรวาล” ซึง่มีลกัษณะเป็นวงกลมล้อมรอบโลก 

 คมัภีร์ฤคเวทมีเนือ้หาท่ีตัง้ค าถามถึงก าเนิดของจักรวาล  และผู้ ท่ีสร้างจักรวาลขึน้    

ดงัความวา่  

 

โก  อทฺธา  เวท  ก  อิห  ปร  โวจตฺ 

กตุ  อาชาตา  กตุ  อิย   วิสฺฤษฺฏิะ | 

อรฺวาคฺเทวา  อสฺย  วิสรฺชเนนา – 

ถา  โก  เวท  ยต  อาพภวู || 10:129:6 54 

ใครรู้จริง  ใครจะประกาศท่ีน่ีวา่มนัถกูสร้างมาจากท่ีไหน   

การสร้างโลกนีม้าจากไหน เน่ืองจากการสร้างโลกนี ้เทพทัง้หลายจงึมาภายหลงั   

แล้วใครเลา่จะรู้วา่มนัเกิดมีขึน้จากท่ีไหน || 10:129:6 

 

 คัมภีร์ฤคเวทจะใช้ค าว่า “อิห”  ซึ่งแปลว่า ท่ีน่ี  สถานท่ีนี ้ ในโลกนี ้55 และ “อิย  

วิสฺฤษฺฏิ” ซึง่หมายถึง การสร้างนี ้56  เพ่ือหมายถึง (การสร้าง) จกัรวาล   

  คมัภีร์อปุนิษัทปรากฏค าเรียก “จกัรวาล” ด้วยค าว่า  “อิทมฺ  สรฺวมฺ”  (หรือสรฺวมฺ อิทมฺ) 

(ทัง้หมดนี)้  “วิศฺวรูป” (รูปทรงอันหลากหลาย)  “พฺรหฺมนฺ” (พรหมัน)  “ไวศฺวานร” (สิ่งมีชีวิต

ทัง้หลายในโลกวตัถท่ีุรวมกนัเป็นจกัรวาล) “ไวศฺวานร- อาตฺมนฺ” (หรืออาตฺมนฺ ไวศฺวานร) (อาตมนัท่ี

เป็นสากล หรือจักรวาล) “ปฺรชาปติ” (พระผู้ สร้าง) “โลกะ” (โลกท่ีอยู่อาศัยหรือโลกอ่ืนๆ ท่ีไม่

เฉพาะเจาะจง)  “โลกาะ” (โลกหลายๆ โลก) “ภูมิ” (โลกทางกายภาพ)  “ภูตฺ” (โลกทางกายภาพ)  

“ภวูสฺ สฺวสฺ” (โลกอ่ืนๆ ท่ีเหนือขึน้ไปหรือโลกทางนามธรรม)  “ชคตฺ” (โลก)  “อิห  อิย   ภูต” (สิ่งมีชีวิต

                                                           
  54 Ralph T. H. Griffith, The Hymns of the Rigveda (Benares: E.J. Lazarus, 1896), 197.  
                  55 Monier Monier William, Sanskrit - English Dictionary, 169. 
                  56 Ibid., 1001. 
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ท่ีอยู่ในโลก)  “ปฺรชา” (ผู้ สืบเชือ้สาย)  “ปฺราณ” (ลมหายใจของสิ่งมีชีวิต)  “ชีว” (ชีวิต) 57 และ 

“พรหมจกัร” (วงล้อของพระพรหมา)  

คมัภีร์วิษณปุรุาณะเมื่อกล่าวถึง “จกัรวาล” จะใช้ค าวา่ “พฺรหฺมาณฺฑ” (brahmāṇḍa) 

หรือ “วิศฺว” (viśva) หรือ “โลก” (loka)   หรือ “ชคตฺ” (jagat) เพ่ือส่ือความ   ดงันี ้

  ค าว่า “พฺรหฺมาณฺฑ” (brahmāṇḍa)  พจนานุกรมสันสกฤต – อังกฤษของโมเนียร์     

โมเนียร์ วิลเลียมส์ ได้ให้ความหมายว่า brahmā's egg, the universe, world58    ดงันัน้ค าว่า              

“พฺรหฺมาณฺฑ” จึงหมายถึงไข่ของพระพรหมา จักรวาลและโลกซึ่งแสดงให้เห็นแนวความคิดว่า

จกัรวาลมีรูปร่างเหมือนไข่และเป็นไข่ของพระพรหมาและจกัรวาลนีถู้กสร้างขึน้โดยพระพรหมา     

มีพระพรหมาเป็นเจ้าของ ซึง่ในคมัภีร์วิษณุปรุาณะอธิบายว่าพระพรหมาเป็นรูปหนึ่งแห่งพระวิษณุ

ผู้ เป็นพระเป็นเจ้าสูงสดุ  คมัภีร์วิษณุปรุาณะใช้ค าว่า “พฺรหฺมาณฺฑ” และอธิบายถึงส่วนประกอบ

ตา่งๆ ของสิ่งท่ีอยูใ่นจกัรวาลไว้   ดงัตวัอยา่ง  

 

ศพฺทาทิภิศฺจ  สหิต   พฺรหฺมาณฺฑมขิล   ทฺวิช | 

เมโรริวาณรฺุยสฺไยตทฺยนฺมย  จ  ทฺวิโชตฺตม || 6:8:2659  

ดูกรท่านพราหมณ์ผู้ประเสริฐสุด ไข่แห่งพรหมาทัง้หมด(ซึ่งประกอบด้วยหิรัณยครรภะ  

อินทรเทพ รุทระ อาทิตยะ อศัวิน วายุ อคันิ วสุ สาธยะ วิศวเทพ คณะเทพ ยักษ์ รากษส 

พญานาค นกัสิทธ์ิ แทตย์ คนธรรพ์ ทานพ นางอปัสร  นกัษัตร ดาวเคราะห์ทกุดวง ฤษีทัง้ 7 

ดาวศุกร์ ท้าวโลกบาลทัง้หลาย มนุษย์ทัง้หลายมีพราหมณ์เป็นต้น สัตว์เลีย้ง สัตว์ป่า 

สัตว์เลือ้ยคลาน สัตว์ปีก พืชมีใบไม้เป็นต้น เทือกเขา ป่าไม้ ไฟ มหาสมุทร แหล่งน า้ 

บาดาล แสงแดดและเสียงเป็นต้น) ล้วนเกิดจากพระองค์เสมือนอณูท่ีเกิดจากเขาเมรุ 

ฉะนัน้พระวิษณุผู้ เป็นเจ้า ทรงเป็นสรรพสิ่ง ทรงรู้ทุกสิ่ง ทรงมีสภาวะอยู่ในทุกสิ่ง ทรง

ปราศจากรูป  ทรงท าลายบาปได้หมดสิน้ พระองค์นัน้ได้รับการกล่าวไว้ในวิษณุปุราณะนี ้ 

|| 6:8:22-27 
                                                           

  57 อมรา ศรีสชุาติ, “อปุนิษัท: อภิปรัชญาท่ีสอดคล้องกนัและท่ีสอดคล้องกบัทฤษฎีวิทยาศาสตร์เร่ืองก าเนิด

และการสิน้สุดของจักรวาล โลก สรรพสิ่งและชีวิต” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาสันสกฤต บณัฑิต

วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2541), 132.  
  58 Monier Monier William, Sanskrit - English Dictionary, 740. 
  59 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 456.     
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  ค าว่า “วิศฺว” (viśva) พจนานุกรมสนัสกฤต – องักฤษของโมเนียร์ โมเนียร์ วิลเลียมส์ 

ได้ให้ความหมายไว้ว่า  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    ดงันัน้การใช้ค าว่า “วิศฺวะ”  จึงหมายถึง จกัรวาล  โลก  มีอยู่ทัว่ทกุแห่ง  

แพร่กระจายไปทั่วทัง้หมด  สะท้อนให้เห็นแนวคิดว่าจักรวาลคือโลกทัง้หมด   มีลักษณะ

แพร่กระจายไปทัว่  ซึง่การใช้ค านีเ้รียกจกัรวาลอาจเช่ือมโยงให้เห็นแนวความคิดว่าจกัรวาลเป็นสิ่ง

ท่ีแพร่กระจายออกไปทัว่  เป็นทกุสิ่งซึ่งน่าจะเป็นคณุสมบตัิของพรหมนัซึ่งอาจกล่าวได้ว่า จกัรวาล

คือพรหมนั  หรืออาจเช่ือมโยงกบัค าว่า “วิษฺณุ” (viṣṇu)  ซึ่งหมายความถึง (prob. fr. √ viṣ,        

"All-pervader" or "Worker") Name of one of the principal Hindu deities61   จึงอาจกล่าว

ได้วา่จกัรวาลคือพระวิษณซุึง่หมายถึงผู้ ท่ีแพร่กระจายไปทัว่เช่นเดียวกนั  ดงันัน้การใช้ค าว่า “วิศฺว” 

หมายถึงจักรวาล จึงสะท้อนแนวคิดว่าจักรวาลคือพรหมันท่ีแผ่กระจายไปทั่ว หรือจักรวาลก็คือ  

พระวิษณผุู้ เป็นสรรพสิ่ง ผู้แผก่ระจายอยูใ่นสรรพสิ่งนัน่เอง  ดงัตวัอยา่ง 

 

ส  เอว  สรฺวภตูาตฺมา  วิศฺวรูโป  ยโต’วฺยยะ | 

สรฺคาทิก   ต ุ ตสฺไยว  ภตูสฺถมปุการกมฺ || 1:2:6962 

เพราะพระองค์นัน้เป็นอาตมนัของสรรพสิ่งในรูปของจกัรวาล  ไมม่ีการเสื่อมสลาย 

และการสร้างเป็นต้น  การด ารงอยู่ของสตัว์และการช่วยเหลือก็เป็นของพระองค์ 

นัน่เอง || 1:2:69 

 

  ค าว่า “โลก” (loka)  พจนานกุรมสนัสกฤต – องักฤษของโมเนียร์ โมเนียร์ วิลเลียมส์ 

ได้ให้ความหมายว่า 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  

ดงันัน้การใช้ค าว่า “โลก” หมายถึง พืน้ท่ี  ประเทศ  โลก  แผ่นดิน  โลกของมนุษย์   มนุษย์  ชมุชน   

                                                           
  60 Monier Monier William, Sanskrit - English Dictionary, 992. 
  61 Ibid., 999.  
  62 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 8. 
  63 Monier Monier William, Sanskrit - English Dictionary, 906. 
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การมองเห็น เป็นต้น เพ่ือหมายถึงจักรวาลจึงแสดงให้เห็นแนวความคิดว่าจักรวาลคือโลกหรือ

แผน่ดนิซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ีเก่ียวข้องกบัมนษุย์ ชมุชน และสิ่งท่ีปรากฏให้มองเห็น  ดงัตวัอยา่ง 

 

เตเนย   นาควรฺเยณ  ศิรสา  วิธฺฤตา  มหี | 

พิภรฺติ  มาล า  โลกาน า  สเทวาสรุมานษุามฺ || 2:5:2764 

ดงันัน้เศษะนาคราชจงึใช้ศีรษะรองรับโลกนีไ้ว้ (และโลกนี)้ ก็รองรับพวงมาลยัแห่งโลก 

อนัประกอบไปด้วยเทพ อสรู และมนษุย์ || 2:5:27 

 

 ค าว่า “ชคตฺ” (jagat) พจนานกุรมสนัสกฤต – องักฤษของโมเนียร์ โมเนียร์ วิลเลียมส์ 

ได้ให้ความหมายว่า air, wind, people, mankind, that which moves or is alive, men and 

animals, animals as opposed to men, men, people, mankind, the world, universe65  

ดงันัน้ “ชคตฺ” จึงหมายถึง  โลก  จกัรวาล  มนุษย์และสตัว์   สตัว์และโลกเบือ้งต ่า ประชาชน พืช

เป็นต้น  สะท้อนให้เห็นวา่จกัรวาลคือโลก เก่ียวข้องกบัมนษุย์ สตัว์และสิ่งมีชีวิตตา่งๆ  ดงันัน้การใช้

ค าว่า “ชคตฺ” เรียกจกัรวาล จึงแสดงแนวคิดให้เห็นว่าจกัรวาลเป็นโลกท่ีอยู่อาศยัของมนษุย์ สตัว์

และสิ่งตา่งๆ   ดงัตวัอยา่ง 

 

โส’หมิจฺฉามิ ธรฺมชฺญ โศฺรตุ  ตฺวตฺโต ยถา ชคตฺ | 

พภวู ภยูศฺจ ยถา มหาภาค ภวิษฺยติ || 1:1:4 

ยนฺมย  จ ชคทฺพฺรหฺมนฺยตศฺไจตจฺจราจรมฺ | 

ลีนมาสีทฺยถา ยตฺร ลยเมษฺยต ิยตฺร จ || 1:1:5  

ยตฺปรฺมาณานิ ภตูานิ เทวาทีน า จ  สมฺภวมฺ | 

สมทฺุรปรฺวตาน า จ ส สฺถาน  จ ยถา ภวุะ || 1:1:666 

ข้าแต่ท่านผู้ รู้ธรรม ข้าพเจ้านัน้ย่อมปรารถนาเพ่ือท่ีจะฟังจากท่านว่าโลก เกิดขึน้อย่างไร   

ข้าแต่ท่านผู้ เป็นมหาภาค และข้าพเจ้านัน้ก็ยังปรารถนาเพ่ือท่ีจะฟังว่าโลกจะเป็นอย่างไร

ตอ่ไป || 1:1:4 
                                                           
  64 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 122.     
  65 Monier Monier William, Sanskrit - English Dictionary, 408. 
  66 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 1.     
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ข้าแตพ่ระพรหมา โลกนีป้ระกอบไปด้วยสิ่งท่ีเคลื่อนที่ได้และสิ่งท่ีเคลื่อนท่ีไม่ได้เป็นสถานท่ี

ซึง่สิ่งท่ีไมม่ีก็มีได้และเป็นสถานท่ีซึง่สิ่งท่ีมีนัน้จะถงึการย่อยยบัไป || 1:1:5 

เพราะวตัถธุาตทุัง้หลายท่ีมีปรากฏ เป็นจดุก าเนิดของเทพ เป็นต้น   

อีกทัง้ยงัเป็นท่ีตัง้ของมหาสมทุร ภเูขา และของโลก ||1:1:6 

 

  ดงันัน้การใช้ค าวา่ “พฺรหฺมาณฺฑ”  “วิศฺว” “โลก” และ “ชคตฺ” เพ่ือใช้เรียกจกัรวาล จงึ

แสดงแนวความคดิท่ีปรากฏอยู่ในคมัภีร์วิษณุปรุาณะ ดงันี ้

  1. จกัรวาลเป็นไข่ของพระพรหมา  พระพรหมาจึงเป็นผู้ ให้ก าเนิด เป็นเจ้าของและ     

มีหน้าท่ีควบคมุความเป็นไปของทกุสิ่งในจกัรวาลนัน้ ซึง่คมัภีร์วิษณปุรุาณะอธิบายว่าพระพรหมาก็

คือพระรูปหนึง่ของพระวิษณผุู้ เป็นพระเป็นเจ้าสงูสดุนัน่เอง 

  2. จกัรวาลคือพรหมนั หรือจกัรวาลคือพระวิษณุผู้ เป็นพระเป็นเจ้าสูงสดุ ซึ่งเป็นสิ่งท่ี 

แผก่ระจายไปทัว่ในสรรพสิ่ง 

  3. จกัรวาลคือโลกซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ีอยูอ่าศยัของมนษุย์ สตัว์และสิ่งตา่งๆ 

  จากการเลือกใช้ค าเรียก “จกัรวาล”  ด้วยค าตา่งๆ ในคมัภีร์วิษณุปรุาณะดงัท่ีกล่าวมา  

แสดงให้เห็นแนวความคิดเร่ืองจกัรวาลว่า จกัรวาลอนัเป็นท่ีอยู่อาศยัของมนุษย์และสรรพสิ่งนัน้    

มีก าเนิดจากพระพรหมาซึ่งคือรูปหนึ่งของพระวิษณุผู้ เป็นพระเป็นเจ้าสูงสุด ผู้ เป็นพรหมันท่ี        

แผก่ระจายไปทัว่ เป็นสรรพสิ่งทัง้ปวง  ดงันัน้พระวิษณุจึงเป็นจักรวาล เป็นผู้ ให้ก าเนิดจกัรวาลและ

เป็นผู้ มีอ านาจสงูสดุเหนือจกัรวาล 

2.2  การก าเนิดของจักรวาลและสรรพสิ่ง (Creation)  คมัภีร์ฤคเวทเป็นหลกัฐาน

ทางวรรณกรรมท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของอินเดียซึ่งส่วนใหญ่แต่งขึน้ใน ช่วงคร่ึงหลงัของระยะ 2,000 ปี  

ก่อนคริสตกาล67    การก าเนิดของจกัรวาล (Cosmogony) ในคมัภีร์ฤคเวทนัน้อาจกล่าวได้ว่ามี   

2 ลักษณะ คือเป็นเร่ืองเก่ียวกับเทพนิยาย (Mythological) และเป็นเร่ืองเก่ียวกับปรัชญา 

(Philosophical)68  กล่าวคือ การก าเนิดจักรวาลในคัมภีร์ฤคเวทมีลักษณะท่ีเป็นเทพนิยาย         

ซึง่เช่ือวา่จกัรวาลเป็นผลผลิตท่ีถกูผลิตขึน้จากเทพเจ้า  คมัภีร์ฤคเวทได้กล่าวถึงก าเนิดของจกัรวาล

                                                           
  67 A.L.Basham,The Wander That Was India (London: William Clower and Soms, 1956), 28.  
  68 Surendranath Dasgupta, A History of Indian Philosophy  (London: Fetter Lane,E.C, 1922), 23. 
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และสรรพสิ่งในลกัษณะเทพนิยาย ดงัเช่น กล่าวว่าเทพธาตฺฤ (Dhātṛ) เป็นผู้สร้างสรรพสิ่ง  สร้าง

พระอาทิตย์และพระจนัทร์  ท าให้เกิดกลางวันและกลางคืน69   หรือกล่าวว่าเทพเจ้าได้บูชายัญ    

“ปรุุษะ” ผู้ มีร่างใหญ่โตและจากร่างยกัษ์นัน้ได้กลายเป็นส่วนต่างๆ ของจักรวาล70  หรือกล่าวว่า 

“ปรฺชาปติ” เป็นเทพผู้สร้างโลกและสรรพสิ่ง71    ส่วนในแง่ของปรัชญานัน้ ทฤษฎีเร่ืองก าเนิดของ

จกัรวาลยงัไม่ค่อยปรากฏเด่นชดัในสมัยพระเวทยุคต้นๆ เพราะแนวความคิดทางปรัชญาค่อยๆ 

พัฒนาโดยล าดับจนกระทั่งถึงยุคอุปนิษัท   เ ร่ืองก าเนิดจักรวาลท่ีปรากฏในคัมภีร์ฤคเวทมี

แนวความคดิในแง่ท่ีเป็นปรัชญาวา่สิ่งท่ีมีอยู่อย่างจริงแท้ (สตฺ) มีเพียงหนึ่งเดียว  แตผู่้ รู้เรียกสิ่งจริง

แท้นัน้ด้วยวิธีการหลายอย่าง72
  “ตทฺ เอกมฺ” (tad ekaṃ)  สิ่งซึ่งมีเพียงหนึ่งเดียวนัน้เป็นสิ่งอิสระ

หนึ่ ง เ ดียว ท่ีไม่อยู่ ใน รูปตัวบุคคล   ปราศจากคุณลักษณะ คุณสมบัติห รือสิ่ ง ท่ี ไม่ ดีใดๆ                

การบรรยายถึงสิ่งนีย้่อมจะเป็น   การจ ากัดสิ่งท่ีไม่จ ากัดและไร้ขอบเขต   เป็นสิ่งท่ีมีอยู่จริงในสิ่ง

ตา่งๆ ท่ีปรากฏในโลก หรืออีกนยัหนึ่งคือเป็นสิ่งแรกก่อนท่ีจะมีสิ่งใดทัง้หมด  จากสิ่งนีท้ าให้ทกุสิ่ง

ทุกอย่างก่อก าเนิดขึน้มา  โดยไม่อาจกล่าวได้ว่าสิ่ งนัน้ เป็น  “สิ่ ง ท่ี มีอยู่ ”  หรือสิ่ง ท่ีไม่มี ”73                

ดงัข้อความท่ีกลา่ววา่ 

 

 1. ในตอนนัน้ ไม่มีสิ่งท่ีไม่มี ไม่มีสิ่งท่ีมี ไม่มีท้องฟ้า ไม่มีสวรรค์ท่ีเลยไป มนับรรจุอะไรไว้

ข้างใน ท่ีไหน อยู่ในความคุ้มครองของใคร มีน า้ท่ีลกึจนหยัง่ไมถ่งึไหม 

 2. ในตอนนัน้ ไม่มีความตาย ไม่มีอะไรเป็นเคร่ืองสังเกตว่าเป็นกลางคืนหรือกลางวัน     

สิ่งนัน้ใช้อ านาจของตัวเองหายใจโดยไม่มีลม นอกเหนือจากสิ่งนัน้แล้วไม่มีสิ่งใดๆ เลย     

ท่ีเลยจากนัน้ไป 

                                                           
  69 Rig Veda 10:190:3, see H.H. Wilson, Rig - Veda Sanhita, 2nd ed. (London: N. Trübner, 1888),  
414. 
  70 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 ความมืดถกูความมืดซอ่นไว้  สิ่งทัง้หมดนีค้ือน า้อย่างเดียว มองไมเ่ห็นอย่าง

อื่นเลย สิ่งนัน้ท่ีเกิดขึน้ถูกปิดไว้ด้วยความว่างเปล่า สิ่งซึง่มีเพียงหนึ่งเดียวนัน้ เกิดขืน้ด้วย

อ านาจของความร้อน 

4. ในตอนแรก มีความต้องการเกิดขึน้กับสิ่งนัน้  นั่นคือสิ่งท่ีเป็นเชือ้อันดับแรกของใจ      

คนฉลาด (กว)ิ เม่ือแสวงหาในใจด้วยปัญญาจงึพบความสมัพนัธ์ระหวา่งสิ่งท่ีมีกบัสิ่งท่ีไมม่ี 

5. สายเชือกของพวกเขายืดออกไปในแนวนอน มีเบือ้งล่าง มีเบือ้งบนไหม มีผู้จะท าให้มี

ครรภ์ มีผู้มีพลงัอ านาจ มีพลงังานเบือ้งลา่งมีสิ่งผลกัดนัเบือ้งบน 

6. ใครรู้จริง ใครจะประกาศท่ีน่ีว่ามนัถูกสร้างมาจากท่ีไหน การสร้างโลกนีม้าจากไหน

เน่ืองจากการสร้างโลกนี ้เทพทัง้หลายจึงมาภายหลงั แล้วใครเล่าจะรู้ว่า มนัเกิดมีขึน้จาก  

ท่ีไหน 

7. การสร้างโลกนีเ้กิดขึน้เม่ือไร เขาสร้างมนั หรือวา่ ไมไ่ด้สร้าง เขาซึง่อยู่ในสวรรค์ท่ีสงูท่ีสดุ

คนเดียวรู้ หรือวา่เขาก็ไมรู้่74 

 

 แนวความคิดท่ีกล่าวถึง “เอก  สตฺ” (ekaṃ sat) สิ่งจริงแท้เพียงสิ่งเดียวอนัเป็นบอ่เกิด

ของสรรพสิ่งในพระเวทนัน้  ในสมยัอุปนิษัทวิวฒันาการกลายเป็นความเช่ือท่ีว่ามีสิ่งท่ีมีอยู่อย่าง

แท้จริงสิ่งหนึ่งซึ่งแผ่เต็มทั่วจักรวาล ทุกสิ่งมาจากสิ่งนี ้ขณะท่ีทุกสิ่งมีอยู่ก็อาศัยสิ่งนี  ้และเม่ือ

กลับไปก็จะกลับไปสู่สิ่งนี ้ ซึ่งเรียกว่า พรหม (ไม่มีเพศ)  หรือพฺรหฺมนฺ (Brahman) หรืออาตฺมนฺ 

(Ātman)  หรือท่ีเรียกวา่ สต ฺ(Sat)  ในยคุอปุษัทนัน้ความคดิเร่ืองพระเป็นเจ้า คือ พรหม (ไม่มีเพศ) 

เป็นสิ่งเดียวกับอาตมันซึ่งมีอยู่ในตวัสิ่งมีชีวิตและมนุษย์ทัง้หลาย  โดยยังไม่มีความคิดเป็นรูป

บุคคล มีหน้าตามือแขนขาดงัเช่นมนุษย์   พรหมเป็นตวัดวงวิญญาณท่ีมีอยู่ทุกหนทุกแห่งใน

จกัรวาล ศงักราจารย์ซึ่งเป็นอาจารย์ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในปรัชญาเวทานตะ ส านักอไทฺวตะ ซึ่งมี    

ชีวิตอยู่ในราวพุทธศตวรรษท่ี 13  มีความเห็นว่าพรหม เป็นสิ่งมีอยู่อย่างแท้จริง (พฺรหฺม สตฺย )     

โลกไม่มีอยู่จริง (ชคนฺมิถฺยา)   พรหมมี 2 ระดับ คือ มองในระดับสายตาของชาวโลกธรรมดา                    

(วฺยาวหาริกทฤษฺฏิ) และมองในระดับความจริงสูงสุด (ปรมารฺถิกทฤษฺฏิ) หรือระดับปรมัตถ์       

เม่ือมองในระดับสายตาของชาวโลกธรรมดา  โลกเป็นสิ่งท่ีมีอยู่จริง  พรหมก็คือ ผู้ สร้างทุกสิ่ง  

                                                           

  74 Rig Veda 10:129:1-7 : แปลโดยจิรพฒัน์  ประพนัธ์วิทยา, see  Arthur Anthony Macdonell, A Vedic 
Reader for Students (Madras: Oxford University Press, 1976), 207 – 211.   
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ผู้ รักษาทุกสิ่งและผู้ท าลายทุกสิ่งในท่ีสุด  พรหมจึงเป็นผู้ มีอ านาจทุกอย่าง (สรฺวศกฺต)  มีความรู้   

ทุกอย่าง (สรฺวชฺญ)  พรหมลกัษณะนีเ้รียกว่า “สคณุพรหม” หรือ “อิศวร”  แต่ศงักราจารย์เห็นว่า

โลกเป็นสิ่งท่ีไม่มีอยู่อย่างแท้จริงเป็นเพียงมองเห็นด้วยอ านาจมายา  เม่ือมองในระดบัปรมตัถ์แล้ว

จึงไม่มีผู้ ใดสร้างโลก ไม่มีผู้ รักษาและผู้ท าลาย    พรหมในยคุอปุนิษัทจึงเป็นสิ่งท่ีมีอยู่อย่างแท้จริง

ในรูปของ “นิรคณุพรหม”  ซึ่งจะไม่สามารถใช้ค าพดูใดๆ อธิบายได้  และอยู่ในรูปของสคณุพรหม

ซึง่มีคณุสมบตัท่ีิสามารถอธิบายได้  ในยคุตอ่มาคือ อิติหาสะ (รามายณะและมหาภารตะ) และยคุ

ปรุาณะ เม่ือศาสนาพราหมณ์แยกออกเป็นสองนิกายอย่างชดัเจนคือ ไศวนิกายซึ่งนบัถือพระศิวะ

เป็นเทพมีอ านาจสูงสุด และไวษณพนิกายซึ่งนบัถือพระวิษณุเป็นเทพมีอ านาจสูงสุด ความเป็น 

“อิศวร” หรือพระเป็นเจ้าผู้ มีอ านาจสงูสดุ จึงได้ตกไปอยู่กบัพระศิวะและพระวิษณุ    เม่ือพระศิวะ

และพระวิษณุซึ่งมีฐานะเป็นพระอิศวรจะต้องท าหน้าท่ีสร้างโลก  รักษาโลกและท าลายโลก  ก็จะ

ปรากฏรูปเป็นเทพสามองค์ คือ พระพรหมา  พระวิษณุและพระศิวะ  ซึ่งเป็นเพียงรูปปรากฏของ

พระผู้ เป็นเจ้าสงูสดุองค์เดียว เพ่ือมาท าหน้าท่ีทัง้สามประการ75    การก าเนิดและท่ีมาของจกัรวาล

ได้รับความสนใจและพยายามอธิบายมาตัง้แต่สมัยพระเวทเร่ือยมา  คมัภีร์วิษณุปุราณะซึ่งมี    

พระวิษณุอยู่ในฐานะ “อิศวร”  ผู้ เป็นพระเป็นเจ้าสงูสุด ก็มีลกัษณะการอธิบายถึงการก าเนิดของ

จกัรวาลไว้เชน่กนั  โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้        

       2.2.1  การก าเนิดจักรวาลในคัมภีร์วิษณุปุราณะ     คมัภีร์วิษณุปรุาณะกล่าว

ว่าพระวิษณุซึ่งเป็นพระเป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เพียงพระองค์เดียว (monotheism)  ซึ่งเป็นผู้ ให้ก าเนิด

จกัรวาลและสรรพสิ่ง  ทรงเป็นมูลเหตแุห่งการสร้าง    การรักษาและการท าลายจกัรวาล   อีกทัง้

พระวิษณุยังเป็นผู้ประเสริฐท่ีสุด ยิ่งใหญ่ท่ีสุด เป็นจิตวิญญาณสูงสุดซึ่งปราศจากความเส่ือม 

ความพินาศและความเปล่ียนแปลง พระองค์ด ารงอยู่ตลอดกาล  พระองค์สถิตอยู่ในทกุท่ีและอยู่

ร่วมกับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี ้ มีพระวรกายยิ่งใหญ่และมีพระทยัสุขุมละเอียดอ่อน พระองค์มี  

พระรูปท่ีปรากฏและไมป่รากฏ  และทรงเป็นเหตแุหง่ความหลดุพ้น พระนามท่ีใช้กล่าวถึงพระวิษณุ

ในคัมภีร์วิษณุปุราณะนัน้มีหลายพระนาม แต่ท่ีพบว่าใช้บ่อยก็คือ พระหริ พระนารายณ์             

พระวาสุเทวะ  พระกฤษณะ  พระนามของพระวิษณุท่ีได้รับการเอ่ยถึงอย่างหลากหลายนัน้น่าจะ

                                                           

  75 จิรพฒัน์  ประพนัธ์วิทยา, พระตรีมูรต,ิ 3 - 9. 
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เป็นไปตามวิวฒันาการของไวษณพนิกายเป็นส าคญั  ความนบัถือศรัทธาท่ีมีตอ่พระวิษณุนัน้กล่าว

กนัวา่ท าให้พระองค์มีพระฉายานบัพนั76 

    ไวษณพนิกาย (Vaiṣṇavism)  เป็นลทัธิท่ียกย่องบชูาพระวิษณุเป็นพระเป็นเจ้า

สูงสุด ผู้ เป็นบ่อเกิดของจกัรวาลและสรรพสิ่ง   พระวิษณุหรือท่ีนิยมเรียกว่าพระหริ (หริ แปลว่า 

พระอาทิตย์ และเป็นช่ือเรียกของวิษณุ – กฤษณะ  มาจาก “หฺฤ” ธาต ุ(√ hṛ)  ซึ่งมีความหมายว่า

ระงบั ก าจดัความชัว่หรือบาป)77     ค าวา่ “ไวษฺณว” (vaiṣṇava) ซึง่กลายเป็นช่ือลทัธิความเช่ือทาง

ศาสนาปรากฏครัง้แรกในมหากาพย์มหาภารตะ78   แต่เร่ืองราวของพระวิษณุมีวิวัฒนาการมา

ตัง้แต่ในสมัยพระเวท    คัมภีร์ฤคเวทมีเนือ้หาท่ีกล่าวถึงพระวิษณุเพียง 6 สูกตะ (sūkta)          

พระวิษณุถือเป็นเทพเจ้าชัน้รองท่ีมีความส าคญัในระดบัปานกลางเท่านัน้ แต่ก็ได้รับการกล่าว

สรรเสริญว่าพระวิษณุเป็นเทพท่ีมีอ านาจบารมียิ่งใหญ่  พระวิษณุเป็นเทพในหมู่สูรยเทพซึ่งมี

ลกัษณะท่ีเก่ียวข้องกับแสงสว่างและชีวิต   ทรงเป็นผู้สร้างสวรรค์และโลกให้แยกอยู่ห่างจากกัน  

ทรงเป็นผู้ค า้จนุสวรรค์และทรงดแูลอปุถมัภ์มนษุย์  ประทานโชคลาภ  ทรัพย์สมบตัิ อาหาร  น า้นม 

ทุ่งหญ้าท่ีอุดมสมบูรณ์แก่ผู้ ถวายบูชาสักการะต่อพระองค์และประทานรางวัลแก่ผู้ ส านึกผิด      

พระวิษณุมีพระฉายานามซึ่งแสดงถึงลกัษณะพิเศษของพระองค์ว่า “อุรุ คาย” (uru - gāya)         

ผู้ด าเนินไปได้ไกล และ “อุรุ กฺรม” (uru-krama)  ผู้ ก้าวไปได้กว้างไกล79  โดยลักษณะดงักล่าว

อธิบายถึง “ตฺริวิกฺรม” (tri-vikrama) คือ การด าเนินเพียง 3 ก้าวของพระวิษณุท่ีมีขอบเขต

กว้างไกลครอบคลุมพืน้ท่ีทัง้หมดของจักรวาล  คือ  แผ่นดิน  อากาศและสวรรค์  ลักษณะ          

การเคล่ือนท่ีดังกล่าวเป็นบุคลาธิษฐานของดวงอาทิตย์ซึ่ง ส่องแสงครอบคลุมพืน้ท่ีต่างๆ   

นอกจากนัน้ในคมัภีร์ฤคเวทยงักล่าวถึงบทบาทของพระวิษณุในฐานะพนัธมิตรของพระอินทร์ใน

การต่อสู่กับวฺฤตฺร (Vṛtra)  ด้วย80    พระวิษณุเป็นเทพท่ีอยู่ในฐานันดรอันสูงสุดในสมัยคัมภีร์ 

พราหมณะ   ไอตเรยะ พฺราหฺมณ (Aitareya-brāhmaṇa) ได้กล่าวว่า “พระอคันีมีอยู่ในสถานท่ี

                                                           
  76 Monier Monier Williams, Religious Thought and Life in india (London: Johm Murray, 1883), 
105. 
  77 Monier Monier William, Sanskrit - English Dictionary, 1289. 
  78 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. 
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เบือ้งล่างในหมู่เทพ   พระวิษณุอยู่ในต าแหน่งสูงสุดในท่ามกลางทวยเทพ”81  ในคมัภีร์อุปนิษัท

เก่าๆ ได้แสดงจุดหมายปลายทางของชีวิตมนุษย์ว่าคือการเข้าถึงนิวาสถานของพระวิษณุ  ซึ่ง

แนวความคิดท่ีสัมพนัธ์กันถึงเร่ืองของ “นารายณ” (Nārāyaṇa) ซึ่งน่าจะมีจุดเร่ิมต้นในคมัภีร์

ฤคเวท และมีวิวฒันาการต่อมาในคมัภีร์พราหมณะ โดยพระนามของท่านหมายถึง “นิวาสสถาน

หรือเคหะของมนษุย์”  หรือมีนยัหมายถึง  “จดุหมายปลายทางของสรรพสตัว์”82   คมัภีร์พราหมณะ

ฉบบัหนึง่กลา่ววา่พระนารายณ์จะประทบัอยู่ในโลกทัง้ปวงและในเทพทัง้หมด สรรพสิ่งทัง้หลายจึง

รวมอยู่ในพระองค์   คมัภีร์พระมนุธรรมศาสตร์ เม่ือกล่าวถึงพระวิษณุในขณะท่ีเก่ียวข้องกับน า้  

พระวิษณุผู้ เป็นพระเป็นเจ้าสูงสุดจะได้รับการเรียกขานว่า “นารายณะ”83    คมัภีร์มหานารายณ 

อุปนิษัท (Mahānārāyaṇa Upaniṣad)  กล่าวถึงต าแหน่งท่ีพระวิษณุครองอยู่ว่าเป็นต าแหน่ง

เดียวกบัท่ีพระศิวะครองอยู่  คมัภีรเศฺวตาศฺวตร อปุนิษัท (Śvetāśvatara Upaniṣad)   ได้กล่าวถึง

ลกัษณะของพระนารายณ์ว่าสิ่งใดท่ีเห็นได้หรือยินได้ในจกัรวาลนี ้ พระนารายณ์ย่อมด ารงอยู่ในท่ี

นัน้ ครอบง าทัง้ภายในและภายนอก84   

 เร่ืองราวของพระวิษณุท่ีปรากฏตัง้แตส่มยัพระเวทนัน้พบว่ามีวิวฒันาการมาจาก

ลทัธิความเช่ือของชาวอารยันท่ีเกิดขึน้ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียซึ่งอาจเกิดขึน้ก่อน

พระพทุธเจ้าและมหาวีระ ศาสดาองค์สดุท้ายของศาสนาเชน  วาสเุทวะ (Vāsudeva) เป็นเทพเจ้า

ท่ีมีช่ือเสียงในพืน้ท่ีทางทิศตะวันตกของอินเดียในช่วงต้นศตวรรษก่อนคริสตกาล วาสุเทวะถูก

เข้าใจว่าเป็นองค์เดียวกับกฤษณะ ซึ่งอาจจะเป็นช่ือแต่ตีความผิดว่าเป็นนามสกุล ส่งผลให้บิดา  

ของกฤษณะถูกเรียกว่าวสุเทวะ (Vasudeva)85   พวกสัตตวะซึ่งเป็นชาวท้องถ่ินในเมืองมถุรา 

(Mathurā) จะบชูาวาสุเทวะ-กฤษณะเป็นเทพเจ้าสงูสดุมาตัง้แตส่มยัโบราณ  โดยมีความเช่ือกัน

ว่ากฤษณะเคยมีชีวิตอยู่ประมาณ 200 ปีก่อนพุทธศาสนา  กฤษณะเป็นบุตรของวสุเทวะ            

วาสเุทวะ-กฤษณะเป็นกษัตริย์ผู้ปรีชาสามารถ  เป็นวีรบรุุษนกัรบท่ีมีผู้คนเคารพนบัถือกนัมากมาย 

จนได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าและกลายเป็นศาสนา “ภาควต” (Bhāgavata) ซึ่งเจริญรุ่งเรือง

                                                           
  81 Monier Monier Williams, Religious Thought and Life in india, 102. 
  82 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. 
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ในช่วงก่อนคริสตกาลจนถึงสมยัคปุตะ86   พระกฤษณะซึ่งเป็นปางอวตารท่ี 8 ของพระวิษณุได้รับ

การกล่าวถึงในช่วงเดียวกับอุปนิษัท   โดยมีหลักฐานเร่ืองเล่าของวีรบุรุษจ านวนมากจากหลาย

ช่วงเวลาและจากหลายส่วนของอินเดียถกูน ามาเช่ือมตอ่กนัในต านานของกฤษณะ87   ตอ่มาลทัธิ

เอกเทวนิยมได้มาผสมผสานกับลทัธิพระเวทเร่ืองวิษณุ-นารายณ์   การผสมผสานท าให้เกิดเทพ

เจ้าของไวษณพนิกายขึน้   หลังจากนัน้วาสุเทวะ-กฤษณะผู้ เป็นศาสดาของศาสนาภาควตะจึง

ได้รับการยกยอ่งขึน้เป็นเทพเจ้าและถือวา่เป็นพระองค์เดียวกบัวิษณ-ุนารายณ์ซึง่อวตารลงมา88   

  ลัทธิวาสุเทวะ – กฤษณะ ถือเป็นรากฐานของภควัทคีตาเช่นเดียวกับไวษณพ

นิกาย89   ค าสอนท่ีเก่าท่ีสดุในภควทฺคีตา (Bhagavad Gītā)  ได้แสดงให้เห็นว่าพระกฤษณะเป็น

อวตารของพระวิษณุ   การอวตารของพระวิษณุคือ การแบง่ภาคมาเกิดในโลกนัน้ กล่าวกนัว่ามี

จ านวนมาก แตก่ารอวตารท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัมากท่ีสดุมี 10 ปางอวตาร   โดยน าเทพและวีรบรุุษ

มารวบรวมไว้ในไวษณพนิกายในเวลาท่ีแตกตา่งกนัไป   แตท่ัง้หมดถกูรวบรวมเข้าด้วยกนัเป็นหนึ่ง

เดียวในศตวรรษท่ี 11  ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าค าสอนในเร่ืองการอวตารในไวษณพนิกายหยิบยืม

บางส่วนมาจากพุทธศาสนาและศาสนาเชน   การอวตารเป็นการแสดงพระอานุภาพบางส่วนของ

พระวิษณใุนการลงมาช่วยเหลือโลกมนษุย์ในช่วงเวลาท่ีอยู่ในอนัตราย  ซึ่งการอวตารครัง้ส าคญัมี 

10 ปางอวตาร90  ดงัตอ่ไปนี ้

1. มตฺสฺย (Matsya)  พระวิษณุอวตารเป็นปลาเพ่ือช่วยพระมนุและครอบครัว  

รวมทัง้ฤษี 7 ตน  และปกป้องคมัภีร์พระเวท ในคราวท่ีเกิดน า้ท่วมโลก ต านานนีป้รากฏในสมัย 

พราหมณะ 
2. กูรฺม (Kūrma)  พระวิษณุอวตารเป็นเต่าเพ่ือรองรับเขามันทระในการกวน

เกษียรสมทุร ซึง่ท าให้เกิดน า้อมฤตและสิ่งส าคญัตา่งๆ รวมทัง้พระลกัษมี 

3. วราห  (Varāha)   พระวิษณุอวตาร เ ป็นหมู ป่ า เ พ่ือปราบหิ ร ณฺยากฺษ 

(Hiraṇyākṣa)  ซึง่น าแผน่ดนิลงไปไว้ใต้มหาสมทุร  ต านานการอวตารนีป้รากฏในสมยัพราหมณะ  

                                                           

  86 หมอ่มเจ้าสภุทัรดิศ  ดิศกลุ, ศาสนาพราหมณ์ในอาณาจกัรขอม (กรุงเทพฯ: พิฆเนศ, 2516), 70. 
  87 Monier Monier Williams, Religious Thought and Life in india, 102. 
  88 M.Hiriyanna, The Essentials of Indian Philosophy, 34. 
  89 Radhakrishnan, Indian Philosophy, 489.  
  90 A.L.Basham, The wander that was India, 302 - 307. 
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แตอ่าจจะมีพฒันาการมาจากความเช่ือดงัเดมิของกลุ่มชนท่ีไม่ใช่อารยนั (non - Aryan) ซึ่งนบัถือ

หมปู่า  ลทัธิบชูาปางอวตารเป็นหมูป่าของพระวิษณุเป็นลทัธิส าคญัในพืน้ท่ีบางส่วนของอินเดียใน

สมยัคปุตะ    

4. นรสิงห (Narasiṃha)  พระวิษณุอวตารเป็นนรสิงห์ซึ่งมีลกัษณะคร่ึงคนคร่ึง

สิงโต เพ่ือประหารหิรณฺยกศิปุ (Hiraṇyakaśipu) ตามการร้องขอความช่วยเหลือจากปฺรหลาท 

(Prahlāda) ผู้ภกัดีตอ่พระวิษณ ุ

5. วามน (Vāmana) พระวิษณุอวตารเป็นคนแคระเพ่ือปราบพลิ (Bali) อสรูซึ่งมี

ฤทธ์ิครองโลกและคกุคามทวยเทพด้วยการบ าเพ็ญตบะของตน  พระวิษณุจึงอวตารเป็นคนแคระ

เพ่ือมาขอบุญเป็นพืน้ท่ี 3 ก้าว  ซึ่งหลงัจากได้รับบญุจากพลิ คนแคระก็กลายร่างใหญ่โตขึน้ และ

ก้าว 3 ก้าวไปในพืน้ท่ีทัง้หมดของจกัรวาล คือ โลก อากาศและสวรรค์ เหลือเพียงพืน้ท่ีนรกไว้ให้  

กบัพลิ       

6. ปรศรุาม (Paraśurāma) พระวิษณุอวตารเป็นปรศรุามบตุรชายของพราหมณ์

ช่ือชมทคฺนิ (Jamadagni) เพ่ือปราบกษัตริย์การฺตวีรย (Kārtavīrya) และวงศ์วรรณะกษัตริย์

ทัง้หลายซึง่เบียดเบียนวรรณะพราหมณ์ 

7. ราม (Rāma) พระวิษณุอวตารเป็นพระรามซึ่งเป็นกษัตริย์แห่งอโยธยา และ

เป็นวีรบรุุษในรามายณะ เพ่ือปกป้องโลกจากการกดข่ีของราวณ (Rāvaṇa)  “ราม” น่าจะมีชีวิตอยู่

ในศตวรรษท่ี 8 หรือศตวรรษท่ี 7 ก่อนคริสต์ศกัราช  ในยุคแรกสุดของเนือ้หาพระรามยงัไม่มี

คณุสมบตัขิองเทพ  เช่ือวา่เป็นปางอวตารก่อนกฤษณะแตมี่พฒันาการช้ากวา่กฤษณะ   

8. กฺฤษฺณ (Kṛṣṇa)  พระวิษณอุวตารเป็นพระกฤษณะ ซึ่งเป็นปางอวตารท่ีส าคญั

ท่ีสดุ  พระกฤษณะเกิดท่ีมถรุาซึง่เป็นดนิแดนของเผา่ยาทวะ บดิาของเขาคือวสเุทวะ และมารดาคือ

นางเทวกี เป็นหลานของราชากงัสะ  ผู้ ได้รับค าท านายว่าจะถกูฆ่าโดยบตุรชายคนท่ี 8 ของนาง

เทวกี  พระกฤษณะได้รับการช่วยเหลือให้เติบโตในครอบครัวของคนเลีย้งววั   หลงัจากฆ่ากังสะ

แล้ว พระกฤษณะได้ครองเมืองทวารกา และปราบปรามกษัตริย์ท่ีชัว่ร้ายและเหล่าอสรูทัว่ทัง้อินเดีย   

พระกฤษณะในมหาภารตะเป็นมิตรและเป็นท่ีปรึกษาของกษัตริย์ปาณฑพ   ค าสอนของ

พระกฤษณะท่ีมีตอ่อรชนุกลายเป็นค าสอนท่ีได้รับการยกย่องในภควทัคีตา  หลงัจากได้รับชยัชนะ
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พระกฤษณะจึงกลบัไปเมืองทวารกาและเสียชีวิตจากการถูกธนยูิงท่ีส้นเท้า  หลงัจากพวกยาทวะ  

ก่อความโกลาหลขึน้ในเมือง  ท้ายท่ีสดุเมืองทวารกาก็จมหายลงไปในมหาสมทุร         

9. พทุธ (Buddha)  พระวิษณอุวตารเป็นพระพทุธเจ้าเพ่ือหลอกลวงคนชัว่และท า

ให้คนเหลา่นัน้ปฏิเสธพระเวท   

10. กัลกิ (Kalki)  พระวิษณุอวตารเป็นกัลกิซึ่งอยู่ในรูปร่างของมนุษย์ข่ีม้าขาว

และถือดาบในมือ  การอวตารครัง้นีจ้ะเกิดขึน้เม่ือถึงท่ีสดุแหง่กลียคุ  กลักิจะมาเพ่ือพิพากษาคนชัว่ 

ให้รางวลัตอบแทนคนดีและท าให้ยคุแหง่ความสขุสงบกลบัคืนมาอีกครัง้91    

  ทฤษฎีอวตารเป็นลกัษณะท่ีเดน่ของศาสนาฮินดตูลอดมา กล่าวคือ เป็นทฤษฎีท่ี

รวมเอาลทัธิความเช่ืออ่ืนๆ มาเป็นของตน  โดยอธิบายว่าเทพเจ้าท่ีบูชากันในลทัธิความเช่ืออ่ืนๆ 

เป็นเพียงอวตารปางหนึ่งของพระเป็นเจ้าสูงสุดพระองค์เดียวกัน  การกระท าเช่นนีม้ิได้เป็น        

การท าลายศรัทธาความเช่ือเหลา่นัน้  แตเ่ป็นการอรรถาธิบายใหม่เพ่ือใช้ประโยชน์จากสิ่งท่ีมีอยู่ใน

ศรัทธาความเช่ือนัน้ๆ92  คมัภีร์วิษณุปรุาณะซึ่งเป็นคมัภีร์ส าคญัของไวษณพนิกาย ได้กล่าวถึง  

พระวิษณุผู้ เป็นพระเป็นเจ้าสูงสุดด้วยพระนามต่างๆ มากมาย   โดยนอกจากจะแสดงให้เห็นถึง  

การอวตารปางส าคญัในการช่วยเหลือสรรพสัตว์แล้ว  เนือ้หาส่วนส าคัญท่ีแสดงให้เห็นถึง      

ความเป็น “อิศวร” ท่ียิ่งใหญ่ของพระองค์ ก็คือการเป็นผู้สร้างจกัรวาลและสรรพสิ่ง โดยในคมัภีร์

วิษณุปรุาณะอธิบายไว้ว่าพระวิษณุจะอยู่ในสภาวะและรูปลกัษณ์ต่างๆ เม่ือคราวก าเนิดจกัรวาล 

เรียงล าดบัตอ่เน่ืองกนัไป   ดงัตอ่ไปนี ้

    2.2.1.1 พระวิษณุคือพรหมันหรือปรมาตมัน ผู้เป็นต้นก าเนิดของ

จักรวาลและสรรพสิ่ง  ในคมัภีร์วิษณปุรุาณะกลา่ววา่พระวิษณุก็คือพรหมนัอนัเป็นสิ่งสงูสดุ มีอยู่

ชัว่นิรันดร์  ไม่เกิด ไม่เส่ือมสลาย ไม่เปล่ียนแปลง มีลกัษณะเป็นหนึ่งเดียวและบริสทุธ์ิเสมอเพราะ

ไม่มีสิ่งท่ีไม่ดี  พรหมนัคือทุกสิ่งทุกอย่าง มีลักษณะทัง้ท่ีปรากฏและไม่ปรากฏ สถิตอยู่ในรูปของ    

ปรุุษะและกาลเวลา  รูปลักษณ์แรกของปรมาตมันเป็นปรุุษะและรูปลักษณ์สุดท้ายคือกาลเวลา 

ลกัษณะสงูสดุอนับริสทุธ์ิของพระวิษณนุัน้ก็คือความประเสริฐสดุของประธานะ  ปรุุษะ วยกัตะและ

กาละซึง่รูปลกัษณ์ของพรหมนัจ าแนกออกเป็น 4 อยา่ง  คือ ประธาน ปรุุษะ วยกัตะและกาละ  เป็น

                                                           
  91 Monier Monier Williams, Indian Wisdom, 300 - 307. 
  92 M.Hiriyanna, The Essentials of Indian Philosophy, 35. 
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เหตใุห้ปรากฏภาวะท่ีแท้จริงคือการรักษา การสร้างและการท าลาย  ดงันัน้รูปลกัษณ์ตา่งๆ นัน้จึง

เป็นกิจกรรมของพรหมนัเสมือนกิจกรรมของเดก็ท่ีก าลงัเลน่   สิ่งซึง่เป็นเหตอุนัไมป่รากฏนัน้เรียกว่า

ปฐมธาตุซึ่งมีลักษณะละเอียดอ่อน  เท่ียงแท้ มีธรรมชาติทัง้ท่ีมีอยู่จริงและไม่มีอยู่จริง ไม่เส่ือม

สลาย ไม่มีสิ่งสนับสนุน ก าหนดนบัไม่ได้ ไม่เปล่ียนแปลง มั่นคง ปราศจากเสียงและสมัผัสและ

ปราศจากรูป เป็นต้น    คัมภีร์วิษณุปุราณะกล่าวไว้ว่าพรหมันนัน้มีคุณะ 3 ประการ คือเป็น

แหล่งก าเนิดของโลก  ไม่มีเบือ้งต้น และเม่ือโลกพินาศพรหมนัจะแผ่แทรกซึมไปทัว่สรรพสิ่งทนัที   

และเม่ือถึงคราวโลกพินาศจะไม่มีกลางวนั ไม่มีกลางคืน ไม่มีท้องฟ้า ไม่มีแผ่นดิน ไม่มีความมืด  

ไม่มีแสงสว่าง และไม่มีสิ่งอ่ืนๆ มีเพียงปฐมธาตุ  พรหมนั และปรุุษะเท่านัน้ซึ่งไม่อาจรับรู้ได้ทาง

ประสาทสมัผสั93 

        แนวความคดิวา่พระวิษณุเป็นพรหมนัอนัเป็นเหตแุห่งการก าเนิดจกัรวาล

นัน้นับเป็นส่วนส าคัญหลักท่ีคัมภีร์วิษณุปุราณะพยายามเช่ือมโยงและเน้นย า้ให้เห็นว่ าทัง้        

พระวิษณแุละพรหมนัเป็นสิ่งเดียวกนั มีคณุสมบตัเิชน่เดียวกนั เพ่ือเช่ือมโยงความเช่ือเร่ืองจกัรวาล

มีก าเนิดจากพระวิษณุเข้ากับแนวความคิดท่ีมีมาแล้วในอดีตว่าจกัรวาลมีก าเนิดมาจากพรหมัน            

การเช่ือมโยงแนวคิดดงักล่าวจึงเป็นกลวิธีในการเพิ่มความน่าเช่ือถือศรัทธาให้กับลัทธิไวษณพ

นิกายมากยิ่งขึน้ โดยไม่ต้องต่อสู้ แข่งขันกับความเช่ือแต่เดิม เพียงอธิบายว่าเป็นสิ่งเดียวกัน          

มีคณุสมบตัเิชน่เดียวกนัเทา่นัน้ 

   2.2.1.2 พระวิษณุ คือ ประธานะหรือประกฤติ 94 และปุรุษะ ซึ่งเป็น

ต้นก าเนิดของจักรวาลและสรรพสิ่ง   คมัภีร์วิษณุปรุาณะมีเนือ้หากล่าวไว้ว่าพระวิษณุเป็นผู้ ให้

ก าเนิดสรรพสิ่ง พระองค์ คือ ประธานะและปรุุษะ  นอกจากนีย้งัมีรูปอ่ืนอีกท่ีรวมกับพระองค์และ

แยกกับพระองค์ซึ่งเรียกว่า กาละ  แต่เม่ือความพินาศผ่านไปวยักตะก็ยังคงมีอยู่ในประกฤติ  

ดงันัน้วฏัจกัรนีจ้ึงเรียกว่าปรากฤตะ (ธรรมชาติ)   พระเป็นเจ้าคือ กาละ ซึ่งจะไม่มีเบือ้งต้น ไม่มีท่ี

สิน้สุด และไม่อาจจะรู้ได้  การสร้าง การด ารงรักษาและการท าลายนีจ้ะเกิดขึน้มาจากพระองค์

อย่างต่อเน่ือง  เม่ือความสมดุลแห่งคุณะยังมีอยู่  และเม่ือปุรุษะนัน้แยกออกจากประกฤติ  
                                                           
  93 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 4-5. 

  94 ประกฤติ (Prakṛti) เป็นมลูเหตขุองโลกและสรรพสิ่ง  ด้วยเหตท่ีุประกฤติเป็นสิ่งแรกของสากลจกัรวาล จึงได้

ช่ือว่าประธาน (Pradhāna). ด ู Satischandra Chatterjee and Dhirendramohan Datt, An Introduction to Indian 

Philosophy  (Calcutta: Narayan Press, 1984), 40. 
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รูปลกัษณ์ของพระวิษณุนัน้จึงเปล่ียนไปเป็นรูปลักษณ์แห่งกาละ  ต่อมาพรหมนัสูงสุดจึงมีอยู่ทั่ว

โลก เป็นเจ้าแห่งสรรพสิ่ง เป็นจิตวิญญาณของสรรพสิ่ง เป็นพระผู้ เป็นเจ้าสงูสดุ  และเม่ือถึงเวลา

สร้างโลก  ด้วยพระประสงค์ของพระองค์เอง พระวิษณจุะเข้าไปในประธานะและปรุุษะ แล้วก็จะท า

สิ่งท่ีเส่ือมและไมเ่ส่ือมให้สัน่ไหว  พระวิษณุผู้ เป็นปรุุโษตตมะเป็นผู้สัน่และเป็นผู้ถกูสัน่ โดยจะสถิต

อยู่ในภาวะเป็นประธานะทัง้โดยสภาวะหดตวัและขยายตวั  พระวิษณุจะปรากฏรูปลกัษณะของ

พระองค์เป็นธรรมชาติท่ีแผ่ขยายและท่ีเป็นอณู และปรากฏรูปลกัษณะของพระองค์ โดยเป็นรูป

แห่งพระพรหมาเป็นต้น  ในเวลาสร้างโลกจากความสมดลุแห่งคณุะซึ่งอาศยัเกษตรชญะคือหลกัรู้

ของพระเป็นเจ้าจึงเกิดมีคณุะปรากฏออกมา  จากนัน้ภาวะท่ีแท้จริงคือประธานะท่ีปรากฏขึน้จึง

หอ่หุ้มมหตั   มหตัประกอบด้วยคณุะ 3 ประการ คือ สตัตวะ รชสั และตมสั   ตมสัจะถกูห่อหุ้มด้วย

ภาวะท่ีแท้จริงคือประธานะ   อหงัการซึ่งเป็นผลมาจากความไม่รู้ มี 3 ชนิด คือไวการิกะ  ไตชสะ 

และ    ภูตาทิ  จากคณุภาวะทัง้ 3 ประการ เหตแุห่งธาตแุละการรับรู้ต่างๆ จึงเกิดขึน้   มหตัถูก

หอ่หุ้มด้วยประธานะเชน่เดียวกบัท่ีอหงัการก็ถกูห่อหุ้มด้วยมหตั   ดงันัน้ธาตเุป็นต้นเม่ือจะสร้างมลู

ฐานของเสียงจงึสร้างอากาศ และสร้างลกัษณะของเสียงจากมลูฐานของเสียงนัน้ ธาตเุป็นต้นนัน้ก็

จะแผ่กระจายไปทัว่มูลฐานของเสียงเช่นเดียวกับท่ีแผ่กระจายไปทัว่อากาศ  อนึ่งอากาศเม่ือจะ

สร้างสัมผัสก็จะสร้างมูลฐานแห่งสัมผัส  ลมซึ่งมีก าลังแรงนัน้ซึ่งมีสัมผัสเป็นคุณลักษณะและ

อากาศซึง่เป็นมลูฐานของเสียงก็จะแผค่ลมุไปถึงมลูฐานแห่งสมัผสั  และตอ่จากนัน้ลมเม่ือจะสร้าง

รูปจึงสร้างมลูฐานของรูป และแสงสว่างเม่ือจะสร้างรส จึงสร้างมูลฐานของรสก่อน  จากรสนัน้จึง

เกิดน า้     น า้นัน้เป็นท่ีรองรับรส และน า้ซึ่งเป็นมูลฐานของรสก็จะแผ่คลุมไปทั่วมูลฐานของรูป   

อนึ่งน า้เม่ือจะสร้างกลิ่นจึงเกิดสสาร  สสารนัน้นบัว่ามีกลิ่นเป็นคณุลกัษณะ  ดงันัน้ในธาตนุัน้ๆ 

ธาตมุลูฐานจึงเรียกว่า “ตนัมาตระ”  เน่ืองจากตนัมาตระทัง้หลายจะไม่เปล่ียนแปลง จึงแยกความ

แตกตา่งไมไ่ด้  และเพราะอหงัการท่ีเกิดจากคณุะคือตมสัจงึมีมลูฐานและธาตดุงันี ้   อหงัการท่ีเกิด

จากแสงสว่างท าให้เกิดอินทรีย์  มนสัเป็นอินทรีย์ท่ี 11  ดงันัน้เทพเจ้าทัง้หลายนบัว่าเกิดมาจาก

ล าดบัเทพเจ้า  อินทรีย์เหลา่นัน้ ผิว สมัผสั ตา จมกู ลิน้ และหเูป็นล าดบัท่ี 5 มีเพ่ือรับรู้เสียงเป็นต้น 

และจะสมัพนัธ์กบัพทุธิ ทวารหนกัและอวยัวะสืบพนัธุ์   มือ เท้าและอวยัวะออกเสียงเป็นล าดบัท่ี 5 

และหน้าท่ีของอวยัวะเหล่านัน้ คือ ขบัถ่ายของเสีย ให้ก าเนิด สร้างสรรค์งานเคล่ือนไหวและออก

เสียง  อากาศ ลม ไฟ น า้และแผ่นดินประกอบไปด้วยคุณลักษณะทัง้หลายมีเสียงเป็นต้น
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ตามล าดบั  เพราะคณุลกัษณะของเสียงเป็นต้นนัน้ สภาวะท่ีน่าพอใจ  สภาวะท่ีรุนแรงและสภาวะ

ท่ีหลงผิดจึงได้รับการสมมติว่าแตกต่างกนั  ดงันัน้ธาตเุหล่านัน้ซึ่งแตกตา่งกนัมีพลงังานแตกตา่ง

กนั ปราศจากการรวมตวักัน เม่ือไม่ได้ผสมผสานกับสิ่งอ่ืนๆ จึงไม่สามารถสร้างสรรค์สรรพสิ่งได้  

เม่ือธาตเุหลา่นัน้มารวมตวักนั อาศยักนัและกนั มีลกัษณะรวมตวักนัเป็นหนึ่งเดียวและทัง้หมดก็จะ

ผสมกลมกลืนกนัเป็นหนึง่เดียว  เพราะธาตทุัง้หลายเหล่านัน้อาศยัปรุุษะและเพราะประธานะคอย

สนับสนุน  ธาตุเหล่านัน้มีมหัตเป็นจุดเร่ิมต้น  วิเศษะเป็นท่ีสุดจึงก่อเกิดเป็นไข่ขึน้   ไข่นัน้

เจริญเติบโตขึน้ตามล าดับเหมือนกับฟองน า้   ในเวลาต่อมาไข่ขนาดใหญ่นัน้ซึ่งสร้างมาจาก

ประกฤตอิาศยัอยูใ่นน า้จงึกลายมาเป็นรูปประเสริฐของพระวิษณใุนรูปของพระพรหมา   ในไข่นัน้มี

ภูเขา ทวีป  มหาสมุทร อีกทัง้มีดวงดาว  โลก รวมอยู่ด้วยกัน มีเทพ อสูรและมนุษย์    ไข่นัน้ถูก

ล้อมรอบ 10 ครัง้ด้วยน า้ ไฟ ลม อากาศและภูตาทิ  ภูตาทินัน้ก็จะถกูล้อมไปด้วยมหตัเช่นเดียวกนั  

มหัตท่ีรวมอยู่กับสรรพสิ่งนัน้ถูกปกคลุมไปด้วยอวยักตะ (สิ่งท่ีไม่แตกแยก) ไข่ถูกห่อหุ้มไปด้วย

เคร่ืองห่อหุ้มทัง้  7  สิ่งนี ้ พระองค์กลายเป็นพระพรหมาและเป็นผู้สร้างโลก  พระวิษณุผู้ มีพลงัอนั

นบัไมไ่ด้  ผู้ทรงไว้ซึง่ความดี  รักษาไว้ซึง่การสร้างตามยคุทัง้ 4 จนกระทัง่ถึงการสิน้กลัป์95   

  เม่ือสิน้กัลป์พระวิษณุเป็นผู้ก่อให้เกิดตมสัคณุ  ผู้ มีรูปดรุ้ายย่อมกลืนกิน

สรรพสตัว์  โลกถกูท าให้เป็นมหาสมุทรเดียว  หลงัจากได้กลืนกินสตัว์ทัง้หลาย พระวิษณุผู้ เป็น  

พระเป็นเจ้าสูงสุดจึงบรรทมอยู่บนบัลลังก์พญานาคราช  เม่ือต่ืนแล้วทรงด ารงไว้ซึ่งเพศของ      

พระพรหมาซึ่งจะสร้างโลกขึน้ใหม่อีกครัง้  สิ่งท่ีเรียกว่า “โลก” จึงเกิดขึน้เพราะแผ่นดิน น า้ ไฟ ลม  

อากาศและอวยัวะในการรับรู้ทัง้หมดท่ีเรียกว่า “ปรุุษะ” เพราะพระองค์เป็นอาตมนัของสรรพสิ่งใน

รูปของจกัรวาล ไมมี่การเส่ือมสลาย การสร้างในเบือ้งต้น การด ารงอยู่ของสตัว์และการช่วยเหลือก็

เป็นขององคพ์ระวิษณุ96 

                    คมัภีร์วิษณุปุราณะอธิบายว่าพระวิษณุคือประธานะ (ประกฤติ) และ     

ปุรุษะซึ่งเป็นต้นก าเนิดของจักรวาลและสรรพสิ่งตามแนวคิดของปรัชญาสางขยะ   คมัภีร์วิษณุ

ปุราณะจะเน้นย า้และเช่ือมโยงว่าพระวิษณุคือสิ่งเดียวกับประธาน  (ประกฤติ) และปุรุษะ          

โดยอธิบายลักษณะของการเกิดจักรวาลตามแนวทางของปรัชญาสางขยะทัง้หมด อีกทัง้ยัง

                                                           
  95 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 5 - 8. 
  96 Ibid., 5 - 8. 
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เช่ือมโยงและกล่าวเน้นย า้ไปพร้อมกันว่าพระวิษณุก็คือพรหมนัและเป็นสรรพสิ่งอนัเป็นเหตแุห่ง

การก าเนิดของจกัรวาล  การน าแนวความคิดและวิธีการอธิบายก าเนิดของจกัรวาลตามแนวคิด

ของปรัชญาสางขยะซึ่งเป็นปรัชญาเก่าแก่ของอินเดียมาใช้อธิบายการก าเนิดของจกัรวาลจึงเป็น

การยืมแนวความคิดท่ีได้รับการเช่ือถือมาผสมผสานสร้างความน่าเช่ือถือศรัทธาให้ลทัธิไวษณพ

นิกายเชน่เดียวกนั 

  2.2.1.2  พระวิษณุคือพระพรหมาหรือพระประชาบดี ผู้เป็น      

ต้นก าเนิดของจักรวาล     คัมภีร์วิษณุปุราณะยังกล่าวถึงท่ีมาของจักรวาลว่าก าเนิดจาก        

พระวิษณซุึง่อยูใ่นรูปของพระพรหมา ขณะท่ีทรงท าหน้าท่ีสร้างสรรพสิ่งพระองค์ก็คือพระนารายณ์

นัน่เอง  พระพรหมาได้รับการกล่าวขานว่าทรงอุบตัิตลอดเวลา พระพรหมาท่ีอยู่ในรูปของ        

พระนารายณ์มีความกระหายท่ีจะกลืนกินโลกทัง้สาม   ทรงบรรทมอยู่บนบลัลังก์พญานาคราช  

เม่ือโลกทัง้ 3 กลายเป็นมหาสมุทรเพียงหนึ่งเดียว   พระพรหมาเทพผู้ เกิดในดอกบวัจะถูกนึกถึง

โดยพระโยคีทัง้หลายผู้ อยู่ในชนโลก  พระพรหมาผู้ เป็นเจ้าซึ่งเป็นสภาวะหนึ่งของพระนารายณ์     

ทรงเป็นเทพเจ้าผู้ เป็นจอมแห่งพระประชาบดี  ทรงเป็นผู้สร้างสรรพสิ่ง เม่ือคราวสิน้กัลป์ในอดีต

พระพรหมาผู้ทรงเป่ียมไปด้วยความเท่ียงธรรม ทรงต่ืนจากนิทรารมณ์แล้วทรงเห็นโลกท่ีว่างเปล่า 

พระนารายณ์ผู้ เป็นเจ้าซึง่ปรากฏสภาวะเป็นพระพรหมา ทรงเป็นเทพเจ้าผู้ ไม่มีการเร่ิมต้น ทรงเป็น

บอ่เกิดของสรรพสิ่ง  เม่ือทรงกระท าโลกให้กลายเป็นมหาสมทุรเพียงหนึ่งเดียวแล้ว  พระประชาบดี

ทรงทราบว่าแผ่นดินแทรกอยู่ระหว่างน า้หลงัจากทรงค านวณแล้ว จึงมีพระประสงค์ท่ีจะทรงสร้าง

ให้น า้รองรับแผ่นดินเอาไว้  ในตอนเร่ิมต้นกลัป์ก่อนพระองค์ทรงแสดงพระวรกายของพระองค์ให้

ต่างกันออกไปเป็นปลา เป็นเต่า เป็นต้น จากนัน้ก็ทรงแสดงพระวรกายเป็นหมูป่า โดยเหว่ียง

แผ่นดินด้วยพระทนต์ ทรงยกแผ่นดินขึน้แล้ววางไว้บนมหาสมทุร  หลงัจากนัน้ทรงจดัแผ่นดินให้

เรียบร้อย  แล้วพระองค์ก็จดัสรรภูเขาทัง้หลายไว้บนแผ่นดินตามสดัส่วน  ทรงสร้างภูเขาทัง้หมดท่ี

ถกูเผาผลาญไปไว้บนพืน้แผ่นดินเหมือนในคราวสร้างโลกครัง้ก่อน จากนัน้พระองค์ก็แบง่แผ่นดิน

ออกเป็น 7 ทวีปตามความเหมาะสม  แล้วสร้างโลกทัง้ 4 เหมือนในอดีต  ในการสร้างโลกนัน้    

พระพรหมาเป็นเพียงเคร่ืองมือแหง่การสร้างเทา่นัน้  เน่ืองจากอ านาจในการสร้างทัง้หลายเกิดจาก

เหตคืุอประธานะ97      

                                                           
97 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 10 - 22. 
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                                    คมัภีร์วิษณุปรุาณะได้รับแนวความคิดว่าพระพรหมาหรือพระประชาบดี

เป็นผู้สร้างจกัรวาลขึน้ซึง่นบัเป็นแนวความคดิท่ีเก่าแก่เชน่กนั  ดงัปรากฏการเรียกจกัรวาลในคมัภีร์

วิษณปุรุาณะวา่ “พฺรหฺมาณฺฑ” หรือไขแ่หง่พระพรหมา  เพียงแตค่มัภีร์วิษณุปรุาณะอธิบายเพิ่มเติม

ว่าพระพรหมาผู้ สร้างจักรวาลขึน้นัน้ก็คือพระรูปหนึ่งของพระวิษณุผู้ เป็นพระเป็นเจ้าสูงสุด         

การหยิบยกแนวความคิดท่ีปรากฏเป็นท่ีรู้จักกันอย่างดีในอดีตมาผสมอธิบายให้กลมกลืนเป็น   

เนือ้เดียวกบัแนวความคิดใหม่ว่าพระวิษณุและพระพรหมาเป็นเทพองค์เดียวกนันัน้ ยงัคงแสดงให้

เห็นความเคารพยกย่องในลทัธิความเช่ือเดิม แตเ่พิ่มการอธิบายความให้เกิดการยอมรับนบัถือใน

องค์พระวิษณุไปในตวัด้วยเช่นเดียวกนั  อีกทัง้ยงัแสดงให้เห็นว่าพระวิษณุช่วยน าแผ่นดินให้ลอย

ขึน้จากมหาสมุทรด้วยการอวตารเป็นหมูป่า ซึ่งเป็นการเน้นย า้ให้เห็นถึงอ านาจบารมีและ         

พระเมตตาของพระวิษณใุนการชว่ยเหลือดแูลโลกมนษุย์ในทกุๆ ช่วงเวลา  นอกจากนีก้ารกล่าวว่า

พระวิษณอุวตารเป็นหมปู่ายงัแสดงให้เห็นถึงการควบรวมลทัธิการบชูาหมปู่าท่ีกลุ่มชนหนึ่งในสมยั

ราชวงศ์คปุตะเคารพบชูามาไว้ในไวษณพนิกายด้วย  อีกทัง้การให้ความส าคญักับการอวตารเป็น

หมปู่านีย้งัสอดคล้องกบัการก าหนดช่วงสมยัในการประพนัธ์คมัภีร์วิษณุปุราณะท่ีมีข้อมลูว่าน่าจะ

ประพนัธ์ในสมยัราชวงศ์คปุตะด้วย     

                         2.2.1.4  พระวิษณุคือปุรุษะ ผู้เป็นต้นก าเนิดของจักรวาล   คมัภีร์

วิษณปุรุาณะยงัมีเนือ้หากลา่ววา่พระวิษณเุป็นปรุุโษตตมะ พระองค์เป็นปรุุษะท่ีมีพระเศียรหนึ่งพนั   

พระเนตรหนึง่พนั  พระบาทหนึง่พนั ทรงแผซ่า่นไปทัว่สรรพสิ่ง ทรงใช้พระองคลีุทัง้ 10  สมัผสัเหนือ

จกัรวาลได้   พระองค์เป็นสิ่งท่ีมีมาแล้วในอดีต  ทัง้ยงัเป็นสิ่งท่ีจะมีตอ่ไปในอนาคตแน่นอน  วิราฏ 

(วตัถทุัง้ปวง) สวราฏ (พระพรหมาผู้สร้าง) สมราฏ (พระมน)ู และอธิปรุุษะ (อาตมนัสงูสดุ) ล้วนถือ

ก าเนิดจากพระองค์  พระองค์นัน้ทรงอยู่ทั่วไปทัง้ส่วนใต้ ส่วนกลางและส่วนเหนือสุดของโลก    

จกัรวาลนีถื้อก าเนิดจากพระองค์ และสิ่งมีชีวิตก็จะถือก าเนิดจากพระองค์  จกัรวาลทัง้หมดนีมี้อยู่

ภายในท่านผู้ ทรงรูปลักษณ์ของพระองค์   การบูชาบวงสรวงด้วยน า้มันเนยใสและการบูชา

บวงสรวงทกุอย่างเกิดมาจากพระองค์  ฤคเวท สามเวท ยชรุเวทและบทสวดทกุอย่างก็เกิดมาจาก

พระองค์   ม้า ววั แพะ แกะและกวางก็เกิดจากพระองค์  วรรณะพราหมณ์เกิดจากพระโอษฐ์ของ

พระองค ์ วรรณะกษัตริย์เกิดจากพระพาหขุองพระองค์  วรรณะแพศย์เกิดจากพระอรุูของพระองค์  

และวรรณะศทูรเกิดจากพระบาทของพระองค์  ดวงอาทิตย์เกิดจากพระเนตร  อากาศเกิดจากลม
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หายใจของพระองค ์ ดวงจนัทร์เกิดจากพระมนสัของพระองค์  ลมหายใจของสิ่งมีชีวิตก็เกิดจากลม

ภายในของพระองค์  ไฟเกิดจากพระโอษฐ์  ท้องฟ้าเกิดจากพระนาภี  สวรรค์เกิดมาจากพระเศียร

ของพระองค์ ทิศทัง้หลายเกิดจากพระกรรณ  ผืนแผ่นดินเกิดจากพระบาทของพระองค์  ทกุสิ่งทุก

อยา่งเกิดจากพระองค์98  

                           คมัภีร์วิษณุปุราณะแทรกแนวความคิดว่าพระวิษณุคือปุรุษะ บุรุษร่าง

ยกัษ์ผู้ เป็นต้นก าเนิดของจกัรวาลและสรรพสิ่งไว้ในบทสรรเสริญพระวิษณุ  โดยกล่าวเช่ือมโยงว่า

พระวิษณุคือ ปุรุษะ  การน าแนวคิดก าเนิดจักรวาลในอดีตมาแทรกไว้ในเร่ือง  แม้จะมิใช่

แนวความคิดของการก าเนิดจกัรวาลหลกัท่ีให้ความส าคญัก็ตาม แต่ก็แสดงให้เห็นว่าผู้ประพนัธ์

ยงัคงมุง่เน้นท่ีจะรวบรวมแนวความเช่ือท่ีปรากฏในสงัคมอินเดียในอดีตมาไว้ในคมัภีร์วิษณุปรุาณะ  

นอกจากจะเป็นไปเพ่ือเพิ่มการยอมรับนบัถือให้กบัพระวิษณุแล้ว ยงัเป็นการใช้ความเช่ือในเร่ือง

สรรพสิ่งเกิดจากอวยัวะตา่งๆ ของปรุุษะหรือพระวิษณุมาเป็นเคร่ืองมือเน้นย า้ให้เห็นถึงสถานภาพ

ของผู้คนในวรรณะต่างๆ ท่ีเป็นความเช่ือในสังคมอินเดียอีกด้วย  การอธิบายแนวความคิดเร่ือง

ก าเนิดจกัรวาลเกิดจากปรุุษะนี ้จึงมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการอธิบายถึงหลักหน้าท่ีของคนใน

วรรณะตา่งๆ ในสงัคมอินเดียท่ีปรากฏในคมัภีร์วิษณุปรุาณะด้วย     

       คมัภีร์วิษณปุรุาณะกล่าวไว้อย่างชดัเจนว่าจกัรวาลก าเนิดขึน้จากอ านาจ

ของพระวิษณุผู้ เป็นพระเป็นเจ้าสูงสุด โดยอธิบายอย่างต่อเน่ืองกันว่าพระวิษณุจะอยู่ในรูปของ   

พรหมนั  ประธานะ (ประกฤติ) และปรุุษะ  และพระพรหมา ในการสร้างให้เกิดจกัรวาลขึน้ และได้

เพิ่มการอธิบายไว้อีกว่าพระวิษณุยงัเป็นปรุุษะ(ปฐมบรุุษ) ผู้ เป็นเหตแุห่งจกัรวาลด้วย  การอธิบาย

ว่าพระวิษณุผู้ เป็นพระเป็นเจ้าสงูสดุอยู่ในสภาวะและรูปลกัษณ์ตา่งๆ เม่ือคราวก าเนิดจกัรวาลนัน้

แสดงให้เห็นการผนวกรวมแนวความคิดท่ีเก่ียวกับการก าเนิดจักรวาลท่ีปรากฏในคมัภีร์ต่างๆ 

ตัง้แต่ในสมยัพระเวทมาไว้ในคมัภีร์เร่ืองนี  ้  โดยเม่ือพิจารณาแล้วพบว่าแนวความคิดเก่ียวกับ    

การก าเนิดจกัรวาลท่ีปรากฏในคมัภีร์วิษณปุรุาณะนัน้สอดคล้องกบัแนวคิดจากแหล่งท่ีมาในคมัภีร์

ตา่งๆ รวมทัง้ยงัแสดงให้เห็นถึงการรวบรวมแนวคิดทางปรัชญาเก่ียวกบัการก าเนิดของจกัรวาลใน

ยคุสมยัตา่งๆ ของอินเดียมาไว้ในคมัภีร์วิษณุปรุาณะด้วย   โดยจะเปรียบเทียบให้เห็นการสืบทอด

                                                           
98 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 48 - 49. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



51 
 

ข้อมูลในคมัภีร์วิษณุปรุาณะจากแหล่งข้อมูลตา่งๆ เรียงล าดบัตามยุคสมยัจากอดีตมาโดยล าดบั

ตามข้อมลูท่ีคมัภีร์วิษณปุรุาณะน ามาใช้อธิบายถึงก าเนิดจกัรวาลไว้  ดงัตอ่ไปนี ้ 

    1. การก าเนิดจักรวาลตามแนวคิดในคัมภีร์พระเวท  คมัภีร์วิษณุ

ปรุาณะสืบทอดแนวคิดการก าเนิดจกัรวาลตามแนวคิดในคมัภีร์พระเวทซึ่งปรากฏแนวความคิด

เร่ืองการก าเนิดจกัรวาลใน 2 ลักษณะ คือ จักรวาลก าเนิดจากปรุุษะและจกัรวาลก าเนิดจาก     

พระประชาบดี  ดงันี ้

          1.1 จักรวาลก าเนิดจากปุรุษะ  แนวความคิดนีป้รากฏในปรุุษสกฺูตะ 

(Puruṣa Sūkta) ในคมัภีร์ฤคเวท  ซึ่งเป็นครัง้แรกท่ีมีการกล่าวไว้ว่า ปรุุษะ คือ ทกุสิ่ง ทัง้สิ่งท่ีมีอยู่

แล้วและสิ่งท่ีจกัมีขึน้  ส่วนตา่งๆ ของปรุุษะจะถกูสร้างเป็นสิ่งตา่งๆ ในจกัรวาล   สรรพสิ่งล้วนเกิด

จากยญักรรม โดยมีปฐมบรุุษแห่งจกัรวาลเป็นเคร่ืองสงัเวยและมีเทพเจ้ากบัเหล่านกัสิทธ์ิเป็นผู้ท า

พิธีสงัเวย99  เนือ้หาในปรุุษสกูตะกลา่วถึงก าเนิดจกัรวาลไว้  ดงันี ้

 

1.ปุรุษะมีพนั (1000) เศียร มีพนัตา มีพนัเท้า ปุรุษะปกปิดแผ่นดินทัง้หมดไว้ทุกด้าน และ

ขยายตวัเลยแผ่นดินออกไปอีก 10 องคลุี 

2. ปุรุษะคือสิ่งทัง้หมดนี ้ท่ีมีมาแล้วและท่ีจะมีในอนาคต ปุรุษะเป็นเจ้าแห่งความไม่ตาย   

ปรุุษะเจริญเติบโตเพ่ิมขึน้เลยความไมต่ายนัน้ เพราะอาศยัอาหาร 

3. ปุรุษะ มีความย่ิงใหญ่ขนาดนัน้ และยังมีความย่ิงใหญ่มากกว่านัน้อีก หนึ่งในสี่ของ      

ปรุุษะคือสิ่งท่ีมีอยู่ท่ีน่ี สามในสี่ของปรุุษะคือสิ่งท่ีเป็นอมตะอยู่ในสวรรค์ 

4. สามในสี่ส่วนของปุรุษะพุ่งขึน้ไปเบือ้งบน หนึ่งส่วนสี่ของเขาเกิดเป็นสิ่งท่ีอยู่ท่ีน่ีอีก 

จากนัน้ปรุุษะได้แผ่ขยายไปทกุทิศไปยงัสิ่งท่ีกินและสิ่งท่ีไมกิ่น 

5. วิราชฺ เกิดจากปุรุษะ จากวิราชฺ ปุรุษะเกิดขึน้ เมื่อเกิดขึน้แล้วปุรุษะได้ขยายตัวเลย

แผ่นดินไปทัง้ข้างหลงัและข้างหน้า 

6. เมื่อพวกเทพประกอบพิธียัชญะโดยใช้ปุรุษะเป็นเคร่ืองสงัเวย (หวิศฺ) ฤดูใบไม้ผลิเป็น 

เนยใสท่ีใช้ในยชัญพิธี ฤดรู้อนเป็นฟืนท่ีใช้ในยัชญพิธี ฤดูใบไม้ร่วงเป็นธวิสฺ (เคร่ืองสงัเวย

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. 
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7. พวกเขาโปรยปุรุษะท่ีเกิดมา(จากวิราชฺ)ในตอนแรกนัน้ลงบนหญ้าท่ีปูไว้ในพิธียัชญะ 

เป็นการท าพิธียชัญะ พวกเทพ พวกสาธฺยะ (เทพกลุ่มหน่ีง) และพวกฤๅษี ได้ท าพิธียชัญะ

โดยใช้ปรุุษะนัน้ 

8. เนยท่ีเป็นก้อนได้ถกูรวมไว้จากยชัญพิธีท่ีเสร็จสมบูรณ์ เขาใช้เนยก้อนนัน้สร้างสตัว์ท่ีอยู่

ในท้องฟ้า สตัว์ท่ีอยู่ในป่า และสตัว์ท่ีอยู่ในบ้าน 

9. จากยชัญพิธีท่ีเสร็จสมบูรณ์นัน้ ฤจฺ (บทสวดในฤคเวท) สามนฺ (บทสวดในสามเวท) ได้

เกิดขึน้ ฉนัท์ทัง้หลายและยชสฺุ (บทสวดในยชรฺุเวท) ได้เกิดขึน้ 

10. จากยัชญพิธีท่ีเสร็จสมบูรณ์นัน้ม้าได้เกิดขึน้  และสัตว์ทัง้หมดท่ีมีฟันสองแถว 

(เช่นเดียวกบัม้า) จากยชัญพิธีท่ีเสร็จสมบรูณ์โคทัง้หลาย แพะและแกะทัง้หลายได้เกิดขึน้ 

11. เมื่อพวกเขาต้องการจะแบ่งปุรุษะพวกเขาแบ่งปุรุษะออกเป็นก่ีส่วน  ส่วนท่ีเป็นปาก

กลายเป็นอะไร ส่วนท่ีเป็นแขนทัง้สองกลายเป็นอะไร ส่วนท่ีเป็นขาอ่อนทัง้สองกลายเป็น

อะไร สว่นท่ีเป็นเท้าทัง้สองกลายเป็นอะไร 

12. ปากของปุรุษะเป็นพราหมณ์ แขนทัง้สองของปุรุษะถูกสร้างเป็นนักรบ (ราชนฺย)        

ขาออ่นทัง้สองถกูสร้างเป็นไวศยะ ศทูร์เกิดจากเท้าทัง้สองของปรุุษะ 

13. พระจนัทร์เกิดจากใจของปุรุษะ พระอาทิตย์เกิดจากจกัษุทัง้สองของปุรุษะ พระอินทร์

และพระอคันิเกิดจากปากของปรุุษะ ลม (วาย)ุ เกิดจากลมหายใจของปรุุษะ 

14. อันตรีกษะ (ท้องฟ้าชัน้บรรยากาศ) เกิดจากสะดือของปุรุษะ ท้องฟ้า (เหนือชัน้

บรรยากาศ) เกิดจากศีรษะของปรุุษะ แผ่นดินเกิดจากเท้าของปุรุษะ ทิศทัง้หลายเกิดจากหู

ของปรุษะ พวกเขาสร้างโลกกนัแบบนี ้

15. ท่อนไม้ท่ียงัเขียว 7 ท่อนใช้ล้อมเขตพิธี ฟืน 7 ท่อนถูกก่อ 3 ครัง้ พวกเทพเมื่อประกอบ

ยชัญพิธีนัน้ จะผกูปรุุษะไว้เป็นสตัว์ท่ีใช้สงัเวยในพิธี 

16. พวกเทพสงัเวยแก่ยชัญพิธีด้วยยชัญพิธี  นีเ้ป็นกฏอนัดบัแรกๆ พลงัอ านาจเหลา่นีไ้ปถึง

ท้องฟ้า ซึง่ ณ ท่ีนัน้ มีพวกเทพและพวกสาธยะอยู่ 100 

 

                                                           

  100 จิรพฒัน์  ประพนัธ์วิทยา แปลเป็นภาษาไทย, ด ู Arthur Anthony Macdonell, A Vedic Reader for 

Students, 195 - 203.   
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      แนวความคดินีจ้กัรวาลมิใชส่ิ่งท่ีเกิดขึน้ได้เองโดยธรรมชาติ  แตค่ณะเทพ

แห่งจักรวาลสร้างขึน้จากสิ่งหนึ่งซึ่งถูกจินตนาการให้มีรูปลกัษณ์เป็นบุรุษยักษ์  ท่ีเรียกว่า ปรุุษะ 

โดยอาศยัไฟแห่งยชัญพิธี  แนวความคิดดงักล่าวปรากฏเป็นบทสรรเสริญถึงความยิ่งใหญ่แห่ง   

พระวิษณพุระผู้ เป็นเจ้าสงูสดุซึง่กลา่ววา่เป็นปรุุษะผู้ เป็นต้นก าเนิดของจกัรวาล    ดงัความวา่ 

 

พระองค์เป็นปรุุษะท่ีมีพระเศียรหนึง่พนั พระเนตรหนึง่พนั พระบาทหนึง่พนั 

ทรงแผ่ซา่นไปทัว่สรรพสิ่ง ทรงใช้พระองคลุีทัง้ 10  สมัผสัเหนือจกัรวาลได้ || 1:12:56 

ข้าแตป่รุุโษตตมะ พระองค์เป็นสิ่งท่ีมีมาแล้วในอดีต ทัง้ยงัเป็นสิ่งท่ีจะมีตอ่ไปในอนาคต 

แน่นอน  วิราฏ (วตัถทุัง้ปวง) สวราฏ (พระพรหมาผู้สร้าง) สมราฏ (พระมน)ุ และอธิปรุุษะ  

(อาตมนัสงูสดุ) ล้วนถือก าหนดจากพระองค์ || 1:12:57  

พระองค์นัน้ทรงอยู่ทัว่ไปทัง้สว่นใต้ สว่นกลางและสว่นเหนือสดุของโลก 

จกัรวาลนีถื้อก าหนดจากพระองค์ และสิ่งมีชีวิตก็จะถือก าเนิดจากพระองค์ || 1:12:58 

จกัรวาลทัง้หมดนีม้ีอยู่ภายในทา่นผู้ทรงรูปลกัษณ์ของพระองค์ การบชูาบวงสรวง 

ก็เกิดจากพระองค์ การเซน่สรวงทกุอย่าง การบชูาบวงสรวงด้วยน า้มนัเนยใส 

และสตัว์ทัง้ 2 ประเภทก็เกิดมาจากพระองค์ || 1:12:59 

ฤคเวทก็เกิดจากพระองค์ สามเวทก็เกิดจากพระองค์ บทสวดทกุอย่างก็เกิดมาจากพระองค์ 

ยชรุเวทก็เกิดจากพระองค์ ม้าและววัท่ีมีฟันข้างเดียวก็เกิดมาจากพระองค์ || 1:12:60 

แพะ แกะและกวางก็เกิดมาจากพระองค์ พราหมณ์เกิดจากพระโอษฐ์ของพระองค์  

กษัตริย์เกิดจากพระพาหขุองพระองค์ || 1:12:61 

แพศย์เกิดจากพระอรุูของพระองค์ ศทูรเกิดจากพระยคุลบาทของพระองค์  

ดวงอาทิตย์เกิดจากพระเนตร อากาศเกิดจากลมหายใจของพระองค์  

ดวงจนัทร์เกิดจากพระมนสัของพระองค์ || 1:12:62 

ลมหายใจของสิ่งมีชีวิตก็เกิดจากลมภายในของพระองค์ ไฟเกิดจากพระโอษฐ์ 

ท้องฟ้าเกิดจากพระนาภี สวรรค์ก็เกิดมาจากพระเศียรของพระองค์ || 1:12:63 

ทิศทัง้หลายเกิดจากพระกรรณ ผืนแผน่ดินเกิดจากพระยคุลบาทของพระองค์ 

ทกุสิ่งทกุอย่างนีเ้กิดจากพระองค์ทัง้นัน้ || 1:12:64101 

                                                           
  101 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 48 - 49. 
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   แนวความคิดเร่ืองปรุุษะเป็นต้นก าเนิดจกัรวาลในคมัภีร์วิษณุปรุาณะนัน้

มีเนือ้หาท่ีอธิบายคล้ายคลึงกับแนวความคิดในคัมภีร์พระเวทซึ่งเป็นความคิดเร่ืองการสร้าง

จกัรวาลท่ีเก่าแก่และปรากฏอยู่ในนิยายโบราณตา่งๆ มากมาย เม่ือพิจารณาพบว่าแม้จะพยายาม

เลียนแบบเนือ้หาจากคมัภีร์ฤคเวท แตก็่มีการอธิบายความท่ีมีรายละเอียดท่ีแตกตา่งกนัไปจากเดิม 

กล่าวคือ เนือ้หาใน ปรุุษสูกฺตะ แสดงให้เห็นว่าสรรพสิ่งเกิดจากยชัญพิธี โดยใช้ปรุุษะเป็นเคร่ือง

สงัเวย และการแบ่งส่วนต่างๆ ของปรุุษะท าให้เกิดเป็นสิ่งต่างๆ ในจักรวาล  แม้ในปรุุษสูกฺตะจะ

กล่าวถึงปุรุษะว่ามีรูปร่างลกัษณะท่ียิ่งใหญ่ แต่ก็ยงัมิใช่สิ่งท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุด เพราะเป็นเพียงเคร่ือง

สงัเวยท่ีเหล่าเทพใช้ประกอบในพิธียชัญะ เทพตา่งๆ จึงมีสภาวะท่ีอยู่เหนือกว่าปรุุษะร่างยกัษ์  แต่

ในคมัภีร์วิษณุปรุาณะให้ความส าคญักบัปรุุษะในฐานะเป็นปรุุโษตตมะ ผู้ เป็นบอ่เกิดของสรรพสิ่ง

ซึง่แสดงให้เห็นอ านาจท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุของปรุุษะในฐานะเป็นผู้ ให้ก าเนิดสิ่งตา่งๆ  โดยมิได้มุ่งเน้นถึง

การถูกบูชาในพิธียัญชะเช่นในคัมภีร์ฤคเวท  ความแตกต่างกันดังกล่าวนีแ้สดงให้เห็นถึง

พัฒนาการทางความคิดในคัมภีร์วิษณุปุราณะท่ีพยายามอธิบายให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของ     

พระวิษณุในฐานะพระเป็นเจ้าสูงสุดเพียงพระองค์เดียว โดยมุ่งเน้นว่าเป็นบ่อเกิดของสรรพสิ่ง    

จากข้อมลูดงักล่าวจึงแสดงให้เห็นว่าคมัภีร์วิษณุปรุาณะสืบทอดแนวคิดจากปรุุษสูกฺตะแล้วน ามา

อธิบายขยายความให้สอดคล้องกับแนวคิดในคัมภีร์เพ่ือใช้ความเช่ือเดิมท่ีแพร่หลายน ามา

สนับสนุนและเช่ือมโยงเป็นเคร่ืองมือสรรเสริญและเพิ่มการยอมรับนับถือให้กับพระวิษณ ุ

นอกจากนีย้งัเป็นการใช้ความเช่ือในเร่ืองสรรพสิ่งเกิดจากอวยัวะต่างๆ ของปรุุษะหรือพระวิษณุผู้

เป็นพระเป็นเจ้าสูงสุดมาเป็นเคร่ืองมือสืบทอดเน้นย า้ให้เห็นถึงสถานภาพและหน้าท่ีของผู้คนใน

วรรณะตา่งๆ ท่ีเป็นความเช่ือในสงัคมอินเดียอีกด้วย  

  1.2 จักรวาลก าเนิดจากพระประชาบดี (ปฺรชาปติ) หรือ           

พระพรหมา102  “ปฺรชาปติ” (Prajāpati)  หมายถึง พระเป็นเจ้าของสตัว์โลก ผู้ปกครองสตัว์โลก          

ผู้คุ้มครองชีวิต103  แม้ในคมัภีร์ฤคเวท ค าวา่ “ปรฺชาปต”ิ ใช้เป็นฉายานามของเทพตา่งๆ  เช่น สวิตฺฤ    

ผู้ เป็นเทพเจ้าของสิ่งมีชีวิตบนโลกทัง้หมด104   หรือเทพผู้ประทานบตุรหลาน105   แตมี่บทสวดใน
                                                           

  102  พรหมา หรือ วิญญาณสากลท่ีปราศจากรูปร่างซึง่ปรากฏพระองค์เป็นผู้สร้างและเป็นเทพ 1 ใน 3 ของเทพ

ตริมรูติ  เรียกวา่ “ปรฺชาปติ” (Prajā-Pati), see Monier Monier Williams, Sanskrit - English Dictionary, 1299. 

  103 Monier Monier Williams, Sanskrit - English Dictionary, 658. 
  104 Rig Veda 4:53:2, see Ralph T.H. Griffith, Rig Veda, accessed June 27, 2015, available from 
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คมัภีร์ฤคเวทท่ีกล่าวถึงผู้ สร้างในช่ือ “หิรณฺยครฺภ” (Hiraṇyagarbha)  ว่าเป็นพระเป็นเจ้าของ

สิ่งมีชีวิตท่ีถกูสร้างขึน้มาทัง้หมดซึง่ในตอนท้ายของบทสวดนีเ้รียก “หิรณฺยครฺภ” ว่า “ปรฺชาปติ”   ซึ่ง

ในสมัยต่อมาเป็นช่ือเรียกของพระพรหมา  โดยได้รับการสดุดีในฐานะเป็นพระผู้ สร้างโลกและ 

สรรพสิ่ง ดแูลคุ้มครองโลกและสวรรค์  เป็นเทพเจ้าของทวยเทพซึ่งจะไม่มีสิ่งใดเหนือกว่าพระองค์   

“ปฺรชาปติ” หรือพระประชาบดีท่ีกล่าวถึงในบทสวดนีจ้ึงอยู่ในฐานะพระเป็นเจ้าผู้ สร้างจักรวาล    

ดงัความวา่ 

  

1. ในเวลาเร่ิมต้นกลัป์ พระองค์มีรูปปรากฏเป็น “หริณฺยครฺภ” ทรงสมภพมาเป็นผู้ปกครอง

หนึ่งเดียวของโลก ทรงสร้างทัง้ฟ้าและดินขึน้  สิ่งใดท่ีพระองค์จะโปรดปรานกบัการบูชา

บวงสรวงของพวกเรา 

2. พระองค์เป็นผู้ประทานลมหายใจ พลงัอ านาจให้กบัสิ่งมีชีวิต  ค าบญัญตัิของพระองค์

ได้รับการยอมรับจากเทพทัง้หมด  พระองค์เป็นพระผู้ เป็นเจ้าแห่งความตาย ผู้ซึง่มีเงาคือ

ชีวิตท่ีเป็นอมตะ สิ่งใดท่ีพระองค์จะโปรดปรานกบัการบชูาบวงสรวงของพวกเรา 

3. ด้วยความย่ิงใหญ่พระองค์กลายเป็นผู้ปกครองโลกของสิ่งท่ีเคลื่อนท่ีได้ทัง้หมดซึง่หายใจ

และอยู่ในภาวะหลบั พระองค์เป็นพระเป็นเจ้าของมนษุย์และปศสุตัว์ สิ่งใดท่ีพระองค์จะ

โปรดปรานกบัการบชูาบวงสรวงของพวกเรา 

4. อ านาจของพระองค์ คือหิมะท่ีปกคลมุภเูขา  และมนษุย์เรียกวา่มหาสมทุร  และ “รสา” 

(rasā) คือการครอบง าของพระองค์  แขนของพระองค์คือสิ่งเหลา่นี ้ พืน้ท่ีสวรรค์เป็นของ

พระองค์ สิ่งใดท่ีพระองค์จะโปรดปรานกบัการบชูาบวงสรวงของพวกเรา 

5. สวรรค์จะเข้มแข็งและแผ่นดนิจะมัน่คงด้วยพระองค์  พระองค์เป็นดินแดนแห่งแสงสวา่ง 

และผู้ค า้จนุขอบโค้งฟ้า  พืน้ท่ีกลางอากาศถกูพระองค์วดัแล้ว  สิ่งใดท่ีพระองค์จะโปรด

ปรานกบัการบชูาบวงสรวงของพวกเรา 

 6. กองทพัทัง้ 2 รบพุ่งกนัขณะดวงจิตของพวกเขาสัน่ไหวได้รับการสนบัสนนุด้วยความ

ช่วยเหลือของพระองค์   เม่ือพวกเขาสิน้สดุ ดวงอาทิตย์ก็จะสอ่งแสง สิ่งใดท่ีพระองค์จะ

โปรดปรานกบัการบชูาบวงสรวงของพวกเรา 

                                                                                                                                                                      
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. เวลาท่ีน า้อันทรงพลังมาถึงซึ่งประกอบด้วยเมล็ดพันธ์ของจักรวาล ก่อให้เกิดอัคนิ  

จากนัน้จิตวิญญาณของเทพจงึเข้าไปในสิ่งมีชีวิต สิ่งใดท่ีพระองค์จะโปรดปรานกบัการบชูา

บวงสรวงของพวกเรา 

8. พระองค์ควบคมุกระแสน า้ท่วมด้วยอ านาจซึง่ประกอบด้วยอ านาจท่ีก่อให้เกิดผลและ       

การสร้างความเคารพบูชา  พระองค์เป็นเทพของทวยเทพ และไม่มีสิ่งใดเทียบกบัพระองค์     

สิ่งใดท่ีพระองค์จะโปรดปรานกบัการบชูาบวงสรวงของพวกเรา 

9. พระองค์อาจจะท าอนัตรายพวกเราผู้ท าให้เกิดโลก  พระองค์เป็นเจ้าของกฏอย่างไมต้่อง

สงสยั  พระผู้สร้างสวรรค์  พระองค์ผู้ซึง่น าไปสูก่ารเกิดกระแสน า้ท่ีย่ิงใหญ่และใสสวา่ง    

สิ่งใดท่ีพระองค์จะโปรดปรานกบัการบชูาบวงสรวงของพวกเรา 

10. “ปรฺชาปต”ิ พระองค์เท่านัน้ท่ีหยัง่รู้การสร้างสรรพสิ่ง  และไมม่ีสิ่งใดเทียบเท่าพระองค์  

พวกเรายอมมอบหวัใจปรารถนาของพวกเราเมื่ออ้อนวอนตอ่พระองค์  พวกเราอาจจะมี

ความมัง่คัง่ในสิ่งท่ีครอบครองอยู่106 

 

   แนวความคดิเร่ือง “ปรฺชาปต”ิ และปรุุษะซึ่งเป็นผู้สร้างจกัรวาลนัน้ พบว่า

ถูกน ามาอธิบายถึงการก าเนิดจักรวาลในลักษณะผสมผสานกันในไมตฺรี  อุปนิษัท (Maitrī 

Upaniṣad) ดงัมีข้อความกลา่ววา่ 

 

   จกัรวาลนีไ้ร้ซึง่การพูดจา  จากนัน้ปฺรชาปติผู้ เป็นสิ่งแท้จริงก็ครุ่นคิดแล้วกล่าวค าว่า       

“ภูรฺ (แผ่นดิน)  ภุวะ (ท้องฟ้า) สวรรค์ (สฺวะ)  น่ีคือร่างหยาบท่ีสุดของปฺรชาปติ                

ซึง่ประกอบด้วยโลกทัง้ 3  ร่างนีม้ีศีรษะเป็นสวรรค์  มีสะดือเป็นท้องฟ้า  มีเท้าเป็นแผ่นดิน   

มีนยัน์ตาเป็นดวงอาทิตย์107            

 

  “หิรณฺยครฺภ” หรือ “ปฺรชาปติ” ในสมยัตอ่มากลายเป็นช่ือเรียกของพระพรหมา เทพ

หนึ่งใน”ตริมูรติ” ผู้ มีหน้าท่ีในการสร้างโลกและสรรพสิ่ง108  คมัภีร์วิษณุปุราณะนอกจากจะน า

                                                           
  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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แนวคิดเร่ืองปุรุษะมากล่าวเป็นบทสรรเสริญถึงอ านาจของพระวิษณุดงัท่ีกล่าวมาแล้ว ยงัได้น า

แนวความคิดว่าพระประชาบดี หรือพระพรหมาเป็นผู้สร้างจกัรวาลมาอธิบายไว้ด้วย โดยกล่าวว่า

เป็นพระรูปหนึง่ของพระวิษณหุรือพระนารายณ์    ดงัตวัอยา่ง 

 

ท่านจงฟังวิธีการท่ีพระพรหมาผู้ เป็นเจ้าซึง่เป็นสภาวะของพระนารายณ์ 

ทรงเป็นเทพเจ้าผู้ เป็นจอมแห่งพระประชาบดี ทรงสร้างสรรพสิ่งจากข้าพเจ้า || 1:4:2 

ในคราวสิน้กลัป์ในอดีต พระพรหมาผู้ เป็นเจ้าผู้ทรงเป่ียมไปด้วยความเท่ียงธรรม 

 ทรงตื่นจากนิทรารมณ์แล้วก็ทรงเห็นโลกที่วา่งเปลา่ || 1:4:3 

พระนารายณ์ผู้ เป็นเจ้า ทรงเป็นเทพเจ้าสงูสดุ เป็นอจินไตย ทรงเป็นจอมของเทพเจ้าเหล่า

อื่น ปรากฏสภาวะเป็นพระพรหมา ทรงเป็นเทพเจ้าผู้ ไม่มีการเร่ิมต้น ทรงเป็นบ่อเกิดของ

สรรพสิ่ง || 1:4:4 

อนึง่ในตอนนี ้(พระมนีุทัง้หลาย) ย่อมกลา่วโศลกนีซ้ า้แล้วซ า้อีกวา่พระนารายณ์  

เทพเจ้าผู้ทรงมีพระรูปเป็นพระพรหมาทรงเป็นทัง้ผู้สร้างและผู้ท าลายโลก || 1:4:5 

น า้ (อาปะ) ซึง่เกิดจากนระ (ปรมาตมนั) นัน่เองถูกเรียกว่า นาระ น า้ (อาปะ) นัน้เคยเป็นท่ี

พกัของนาระนัน้ ดงันัน้นาระ จงึถกูเรียกวา่นารายณ์ || 1:4:6 

เม่ือทรงท าโลกให้กลายเป็นมหาสมทุรหนึ่งเดียวแล้ว พระประชาบดีทรงทราบว่าแผ่นดิน

แทรกอยู่ระหว่างน า้หลงัจากทรงค านวณแล้ว จึงมีพระประสงค์ท่ีจะทรงสร้างให้น า้รองรับ

แผ่นดินเอาไว้  || 1:4:7 

อนึ่งในตอนเร่ิมต้นกลัป์ก่อน พระองค์ทรงแสดงพระวรกายของพระองค์ให้ต่างออกไปเป็น

ปลา  (มสัยาวตาร) เป็นเตา่ (กรูมาวตาร) เป็นต้น จากนัน้ก็ทรงแสดงพระวรกายเป็นหมู่ป่า 

(วราหาวตาร) || 1:4:8 

ในการท าให้โลกทัง้หมดด ารงอยู่ได้ พระประชาบดี ทรงด ารงพระรูปเป็นพระเวท 

และการบชูายญั ทรงเป็นอาตมนัท่ีสงบน่ิง เป็นอาตมนัของสรรพสิ่ง เป็นปรมาตมนั || 1:4:9 

ทรงเป็นท่ีอยู่ของอาตมนั ทรงเป็นผู้ค า้จุ้นโลก ทรงได้รับการสดดุีจากฤษีทัง้หลาย  

ผู้อาศยัอยู่ในชนโลก (โลกของท่านผู้ศกัด์ิสิทธ์ิ) มีท่านฤษีสนกะเป็นต้น  

จากนัน้พระองค์ก็เข้าไปสูน่ า้ || 1:4:10109  

                                                           
  109 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 10 - 11. 
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  แนวความคิดว่าจกัรวาลก าเนิดจาก “ปฺรชาปติ” ซึ่งมีหลกัฐานปรากฏตัง้แต่ในสมัย

พระเวทนัน้ ยังคงเป็นแนวคิดท่ีคัมภีร์วิษณุปุราณะให้ความส าคัญโดยใช้ค าว่าพระประชาบดี     

เพ่ือหมายถึง พระพรหมา ซึ่งก็คือพระนารายณ์อันเป็นรูปหนึ่งของพระวิษณุในคราวสร้างโลก     

การใช้ทัง้ค าว่า “พระพรหมา”  และค าว่าประชาบดี (ปฺรชาปติ) เพ่ือหมายถึงพระวิษณุในรูปของ

พระนารายณ์แสดงให้เห็นวา่คมัภีร์วิษณปุรุาณะต้องการเช่ือมโยงและผนวกรวมว่าพระประชาบดีก็

คือพระพรหมาและพระนารายณ์ซึ่งก็คือพระวิษณุผู้ เป็นพระเป็นเจ้าสูงสุด นอกจากนีก้ารเรียก

จกัรวาลในคมัภีร์วิษณุปรุาณะว่า “พฺรหฺมาณฺฑ”  หรือไข่แห่งพรหมาซึ่งคมัภีร์วิษณุปรุาณะอธิบาย

ว่าพระพรหมาก็คือพระรูปหนึ่งของพระวิษณุ ยงัเป็นการแสดงให้เห็นถึงการยอมรับความคิดเร่ือง    

พระพรหมาเป็นผู้สร้างจกัรวาลขึน้  โดยการหยิบยกแนวความคิดท่ีปรากฏเป็นท่ีรู้จกักนัอย่างดีใน

อดีตมาผสมอธิบายให้กลมกลืนเป็นเนือ้เดียวกับแนวความคิดใหม่ว่า พระวิษณุและพระพรหมา

เป็นพระเป็นเจ้าองค์เดียวกันซึ่งแสดงให้เห็นความเคารพยกย่องในลัทธิความเช่ือเดิม  แต่เพิ่ม    

การอธิบายความให้เกิดการยอมรับนบัถือในองค์พระวิษณุไปในตวัด้วยเช่นเดียวกัน   ดงันัน้จึง

แสดงให้เห็นว่าคัมภี ร์วิษณุปุราณะต้องการผนวกรวมว่า  “ “ปฺรชาปติ”   “พระพรหมา”                

“พระนารายณ์”  ก็คือ พระรูปต่างๆ ของพระวิษณุผู้ เป็นพระเป็นเจ้าสูงสุด เพ่ือเช่ือมโยงสร้าง      

การยกยอ่งยอมรับและสร้างศรัทธาให้มีตอ่พระวิษณมุากขึน้นัน่เอง 

     2. ก าเนิดจักรวาลตามหลักคัมภีร์อุปนิษัท  คมัภีร์พราหมณะส่วน

ใหญ่เม่ือกลา่วถึงก าเนิดจกัรวาลล้วนด าเนินรอยตามแนวคดิในคมัภีร์พระเวทท่ีกล่าวว่า “ปรฺชาปติ” 

เป็นผู้ สร้างจักรวาล แต่ในคัมภีร์อุปนิษัทซึ่งเป็นส่วนท้ายของคัมภีร์พราหมณะกลับมีข้อความ

ปรากฏให้เห็นทัว่ไปในท านองเดียวกนัว่า “แท้จริงแล้ว ในตอนแรก (จกัรวาล) นีคื้อพรหมนัซึ่งรู้ถึง

ตนเองจงึกลา่ววา่ “ฉนัคือพรหมนั”  “สรรพสิ่งนัน้เกิดจากพรหมนั“ หรือ “ในตอนแรก(จกัรวาล)นีคื้อ

อาตมันเท่านัน้” 110  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในคมัภีร์อุปนิษัทมีแนวคิดว่าจักรวาลนัน้ก าเนิดมาจาก      

พรหมนั ค าว่า “พฺรหฺมนฺ” (brahman) สร้างขึน้จากธาต ุพฤหฺ (√ bṛh)  แปลว่าแหล่งก าเนิด      

การแผ่ขยาย  วิวฒันาการ  การเจริญเติบโต  เป็นค าเรียกจิตวิญญาณสูงสุดหรือพระเป็นเจ้าผู้ มี

                                                           
  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 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



59 
 

พลงัอ านาจ เป็นแหล่งก าเนิดและกลบัคืนของสรรพสิ่ง111  พฤหทารัณยกะ อุปนิษัทมีข้อความ

กลา่วถึงก าเนิดจกัรวาลจาก “สิ่งนัน้” (พระพรหมนั) ดงัความวา่  

 

  ในตอนแรกยงัไมม่ีอะไรเลยในโลกนี ้จริงๆ แล้ว โลกนีถู้กความตาย (ความไม่มีนาม-

รูป)   ครอบคลุมไว้ (หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ) ถูกความหิว (ครอบคลุมไว้) เพราะเหตุว่า

ความหิวคือความตาย  สิ่งนัน้ (พระพรหมนั)  คิดว่า ข้าควรเป็นผู้มีตวัตน พระองค์ทรงท า

การสวดมนตร์  ในขณะท่ีพระองค์ทรงสวดมนตร์อยู่นัน้ น า้ก็บังเกิดมีขึน้ (พระองค์มีด าริ) 

วา่ จริงๆ แล้ว ในขณะท่ีข้าก าลงัสวดมนตร์อยู่ น า้ได้ปรากฏมีขึน้มา เพราะฉะนัน้ (น า้ คือ) 

แสงสว่างของแสงสว่าง (น า้คือบ่อเกิดของแสงสว่าง หมายถึง บ่อเกิดของหิรัณยครรภะ) 

นัน่เอง  และจริงๆ แล้ว ความสุขย่อมบงัเกิดมีแก่เขาผู้ ซึง่รู้แล้วอย่างนี ้(ว่า) สิ่งนี ้(น า้) คือ 

แสงสว่างของแสงสว่าง จริงๆ แล้วน า้ก็คือแสงสว่าง  ยังมีสิ่งซึ่งเป็นแผ่นบางๆ  (เหมือน

แผ่นฟิล์ม) ท่ีลอยอยู่บนน า้ (คือ เถ้าธุลีท่ีเกิดจากการลกุไหม้ของจกัรวาลในกัลป์ท่ีผ่านมา) 

ซึ่งนัน้ได้รวมตัวเข้าด้วยกันจนแน่นแข็ง แผ่นดินจึงได้ปรากฏมีขึน้ พระองค์ทรงกระท า 

ความเพียร (บ าเพ็ญตบะ) อยู่บน (แผ่นดิน) นัน้ ในขณะท่ีพระองค์ทรงก าลังกระท า    

ความเพียรอยู่นัน้ อานุภาพของความร้อน (จากตบะ) ได้แปรสภาพเป็นไฟ  พระองค์ทรง

แบ่งแยกพระวรกาย (จกัรวาล) เป็น 3 ส่วน ดวงอาทิตย์  (คือสวรรค์) เป็นหนึ่งในสาม ลม 

(ท้องฟ้า) เป็นหนึ่งในสาม (แผ่นดินเป็นหนึ่งในสาม) พระองค์ผู้ เป็นปราณ (อาตมนั) ก็ได้

จ าแนก (ตน) เป็น 3 ส่วน (เป็นสรรพสิ่งในสามโลก) เศียรของพระองค์เป็นทิศตะวนัออก 

(พระพาหา) ทัง้สองเป็นสิ่งนัน้และสิ่งโน้น  ถัดมาส่วนล่างของพระองค์เป็นทิศตะวันตก 

พระอูรุ (ต้นขา)  ทัง้สองเป็นสิ่งนัน้และสิ่งโน้น พระปรัศว์ (สีข้าง) ทัง้สองเป็นทิศใต้และ   

ทิศเหนือ พระปฤษฎางค์ (หลงั) เป็นสวรรค์  พระอทุรเป็นท้องฟ้า พระอรุะเป็นแผ่นดินนีเ้อง 

พระองค์เองทรงด ารงอยู่ในน า้ (ธาตนุ า้ถือเป็นเคร่ืองห่อหุ้มชีวาตมนัและดงันัน้จึงถูกกล่าว

ว่าเป็นท่ีประทบัของพระเป็นเจ้า) ผู้ รู้อย่างนีแ้ล้วย่อมด ารงอยู่ได้อย่างมัน่คงในท่ีทุกแห่งท่ี

เข้าไป112 

                                                           
  111  Monier Monier Williams, Sanskrit - English Dictionary, 737. 

  112 วรลกัษณ์ พบับรรจง, คัมภีร์ก าเนิดจักรวาลศาสตร์แห่งชีวติ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร, 2545), 26. 
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   ฉานโทคยะ อปุนิษัท (Chandogya Upaniṣad)  กล่าวถึงก าเนิดจกัรวาล

วา่เกิดจากพระพรหมนัผู้ มีธรรมชาตเิป็น “สตั”  ส่วนการก าเนิดจกัรวาลนัน้มีกระบวนการสร้างธาตุ

หลักทัง้ 3 ขึน้ก่อน คือ ธาตุไฟเกิดขึน้ก่อนเป็นล าดับแรกจากนัน้จึงเกิดธาตุน า้และธาตุดิน

ตามล าดบั113  แตใ่นพฤหทารัณยกะอุปนิษัทธาตกุล่าวว่าน า้เกิดขึน้ก่อนเป็นล าดบัแรกจากนัน้จึง

เกิดธาตดุนิและธาตไุฟตามล าดบั  อปุนิษัทยคุต้นๆ คงจะสืบแนวความคิดมาจากฤคเวทท่ีถือว่าน า้

เป็นธาตแุรกท่ีมีอยู่และอาตมนัสร้างจกัรวาลจากน า้เช่นเดียวกับท่ีปรุุษะก็เกิดจากน า้   ความคิด

เร่ืองธาตทุัง้ 3 พฒันามาถึงธาตทุัง้ 5  ซึ่งปรากฏอยู่ในอปุนิษัทยคุหลงัและกลายเป็นความคิดท่ีคู่

มากบัปรัชญาอินเดีย และเม่ือแนวคดิจากคมัภีร์อปุนิษัทพฒันาเป็นปรัชญาระบบตา่งๆ ทัง้ 6  ก็จะ

กล่าวถึงธาตทุัง้ 5 ในฐานะเป็นสารัตถะพืน้ฐาน (primary subustance)  อปุนิษัทท่ีกล่าวถึงธาตุ

ทัง้ 5 คือ ปรัศนอุปนิษัทซึ่งสันนิษฐานว่ากล่าวถึงธาตุทัง้ 5 ไว้เป็นครัง้แรก  ไตตติรียะ อุปนิษัท        

พฤหทารัณยกะ อปุนิษัทและฉานโทคยะ อปุนิษัท114  

   มณุฑกะ อุปนิษัท (Mundaka Upaniṣad) กล่าวถึงการสร้างจกัรวาล

ของพระเป็นเจ้าด้วยพระองค์เอง โดยปราศจากเคร่ืองช่วยในการสร้างและกล่าวถึงล าดบัการเกิด

ของสิ่งตา่งๆ  ไว้ดงันี ้ 

 

  แมงมมุสร้างและชกั (ใย) ได้ฉนัใด สมนุไพรเกิดขึน้บนดินได้ฉันใด ผมและขน (งอก) 

จากคนได้ฉนัใด ทกุสิ่งในโลกนีก้็เกิดจาก (พระพรหมนั) ผู้ ไมม่ีเสื่อมสญูฉนันัน้  พระพรหมนั

ทรงใช้พลานุภาพของตบะ (อนัเกิดจากญาณ) สร้างสมมวลสาร อาหาร (ธาตุดินอนัเป็น

หลกัของรูป) จึงเกิดมีขึน้จากพระองค์ จากอาหาร (จึงเกิดมี) ปราณ  (จากปราณจึงเกิดมี)  

ใจ  (จากใจจึงเกิดมี) ความจริง  (สรรพสิ่งซึ่งถือเป็นความจริงเชิงประสบการณ์)  (จาก

ความจริงจงึเกิดมี) โลกทัง้หลาย (ภพ-ภมูิเพ่ือรองรับกฏแห่งกรรมและวฏัสงสาร) และความ

                                                           
  113 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 

  114 อดุร รัตนภกัด์ิ, “แนวความคิดเร่ืองโลกในปรัชญาอินเดียสายอาสติกะ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  
สาขาปรัชญา  บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2522), 39. 
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เป็นอมตะในกรรมทัง้หลาย  (ภาวะของพระพรหมนัซึ่งมีอยู่ในทุกสิ่งรวมทัง้ในกรรม คือ        

ยญักรรมทัง้หลายด้วย)115 

 

   ไตตติรียะ อุปนิษัท (Taittirīya Upaniṣad)  มีข้อความกล่าวถึงก าเนิด

ของสิ่งต่างๆ จากอาตมนัหรือพระเป็นเจ้าในฐานะท่ีเป็นแก่นสารของทุกสิ่ง  ในท่ีนีมี้เพียงอากาศ

เทา่นัน้ท่ีเกิดจากพระเป็นเจ้าโดยตรง นอกนัน้เกิดจากพระองค์โดยทางอ้อม  ความวา่  

 

  พรหมนัท าให้เกิดอากาศขึน้  ลมเกิดจากอากาศ ไฟเกิดจากลม  น า้เกิดจากไฟ  ดิน

เกิดจากลม  น า้เกิดจากไฟ  ดินเกิดจากน า้ สมนุไพรเกิดจากดิน  อาหารเกิดจากสมนุไพร   

เมล็ดพนัธุ์เกิดจากอาหาร  มนุษย์เกิดจากเมล็ดพนัธุ์  ดงันัน้มนุษย์จึงประกอบด้วยอาหาร

เป็นแก่นสาร116 

 

  ไมตรี อปุนิษัท  นอกจากจะกลา่วถึงว่าจกัรวาลก าเนิดจากพระประชาบดี

ผสมผสานกบัแนวคดิของปรุุษสกูตะแล้ว ยงักลา่ววา่จกัรวาลก าเนิดจากอาตมนัด้วย ดงันี ้

 

  จริงๆ แล้ว สิ่งนัน้เหมือนกบัลกูไฟดวงเล็กๆ (ท่ีแตกกระจายออกไป) จากกองไฟและ

เหมือนกันเลยเทียวกับท่ีรังสีทัง้หลาย (แผ่กระจายออกไป) จากดวงอาทิตย์  ส าหรับเขา 

(อาตมนั)  ก็เช่นกนั จริงๆแล้ว (สรรพสิ่งทัง้หลายในจกัรวาล) มีอาทิเช่น สตัว์โลกทัง้หลาย

ย่อมผุดขึน้มาจากเขาเท่านัน้ครัง้แล้วครัง้เล่าในโลกนีต้ามล าดับ   จริงๆ แล้ว สัตว์โลก

ทัง้หลายทัง้ปวง โลกทัง้หลายทัง้ปวง  ความรู้ทัง้หลายทัง้ปวง เทพเจ้าทัง้หลายทัง้ปวงและ

สิ่งมีชีวิตทัง้หลายทัง้ปวงล้วนผดุขึน้มาจากเขาผู้ นี ้(อาตมนั) ผู้ซึง่อยู่ในตวัตน (ร่างกาย หรือ

ความเป็นปัจเจกบุคคล) ความเร้นลบัของเขาก็คือ ความจริงของความจริง ทีนีใ้นท านอง

เดียวกนักบัท่ีควนัตา่งๆ ย่อมพวยพุ่งออกมาจากกองไฟท่ีถูกก่อขึน้ด้วยเชือ้เพลิงท่ีเปียกชืน้  

ฉันใดก็ฉันนัน้เลยจริงๆ สิ่ง (ทัง้หมด) นี ้อนัได้แก่ ฤคเวท  ยชุรเวท  สามเวท  อถรวางคิรัส 

(อถรรพเวท) ต านานวีรบุรุษ เทพนิยายปร าปรา วิชาความรู้ (ทางโลก) อุปนิษัท              

                                                           

  115 วรลกัษณ์ พบับรรจง, คัมภีร์ก าเนิดจักรวาลศาสตร์แห่งชีวติ, 28. 
  116 F.Max Muller, The Upanishads (Oxford: University Press, 1884), 54. 
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บทร้อยกรอง  สตูร  อนุวยาขยาน  อรรถกถาต่างก็เป็น (เสมือน) ลมหายใจออกของสิ่งท่ีมี

อยู่ผู้ ย่ิงใหญ่นีเ้อง สิ่งมีชีวิตทัง้หมดนีม้าจากเขา (อาตมนั) จริงๆ  117 

 

  สพุาละ อปุนิษัท  กล่าวถึงก าเนิดจกัรวาลจากพระพรหมนั โดยมีแนวคิด

ปรุุษสกูตะรวมอยูด้่วย  ดงันี ้

 

  พวกเขา (ผู้ ศึกษาพระเวท) พูดกันถึงสิ่งนัน้ (พระพรหมนั) ว่า สิ่งนัน้คืออะไร ท่าน    

(สุพาละ)  จึงได้บอกแก่เขา (ว่า) (สิ่งนัน้) มิใช่สัต  มิใช่อสัต  (และก็) มิใช่เป็นทัง้สัต

และอสตัด้วย จากสิ่งนัน้จงึเกิดมีความมืด จากความมืด (จงึเกิดม)ี บ่อเกิดของธาต ุจากบ่อ

เกิดของธาต ุ(จงึเกิดมี) อากาศ  จากอากาศ (จึงเกิดมี) ลม  จากลม (จึงเกิดมี) ไฟ  จากไฟ 

(จึงเกิดมี) น า้  จากน า้ (จึงเกิดมี) ดิน  ต่อจากนัน้จึงปรากฏมีฟองไข่  (ไข่ทองหรือ       

หิรัณยครรภะ) หลงัจากท่ี (พระพรหมา) ได้ประทบัอยู่ใน (หิรัณยครรภะ) นัน้เป็นเวลา 1 ปี 

พระองค์ได้ท าให้ (หิรัณยครรภะ) แยกเป็น 2 ซีก  ซีกล่างเป็นแผ่นดิน  ซีกบนเป็นอากาศ 

(ท้องฟ้าและสวรรค์)  ตรงกลางมีบุรุษผู้ มีทิพยภาวะ กล่าวคือ บุรุษผู้มีศีรษะนับพัน มี

นยัน์ตานับพัน มีเท้านบัพนั มีแขนนับพัน... ปากของเขากลายเป็นพราหมณ์ แขนทัง้สอง

ข้างถกูสร้างเป็นกษัตริย์ (และนกัรบ) ต้นขาทัง้สองของเขาเป็นไวศยะ ศทูรเกิดขึน้แล้วจาก

เท้าทัง้สอง  ดวงจนัทร์เกิดจากใจ ดวงอาทิตย์เกิดจากนยัน์ตา  ลมและลมหายใจเกิดจากหู  

สกลจกัรวาลเกิดจากหวัใจ118 

 

    คมัภีร์อปุนิษัทตา่งๆ ยงักล่าวถึงความสมัพนัธ์ระหว่างโลกและพรหมนัว่า 

มี 3 ลกัษณะ คือ พรหมนัเป็นผู้สร้างโลกและเป็นวิญญาณโลก   พรหมนัเป็นผู้คุ้มครองโลกและ  

พรหมนัในฐานะเป็นผู้ท าลายโลก  กล่าวคือ  พรหมนัเป็นผู้สร้างโลกและเป็นวิญญาณโลก  ตาม

ทรรศนะของอุปนิษัทกล่าวถึงพรหมนัสร้างโลก โดยสร้างธาตทุัง้ 5 ขึน้ แล้วสร้างสิ่งมีชีวิตขึน้โดย

แบ่งตวัเองเข้าไปเป็นวิญญาณแต่ละดวงอยู่ในร่างกายแต่ละร่าง   พรหมันท่ีเป็นผู้สร้างซึ่งเป็น

                                                           

  
117

 วรลกัษณ์  พบับรรจง, คัมภีร์ก าเนิดจักรวาลศาสตร์แห่งชีวติ, 29. 

  118  เร่ืองเดียวกนั, 30. 
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หลกัการแรก และพรหมนัท่ีเป็นบุคคลหรือปรุุษะ หรือท่ีปรากฏในพระเวทและในหลายๆ อุปนิษัท

วา่ “หิรณฺยครฺภ” ซึง่กลา่ววา่เกิดจากธาตแุรกในโลกคือน า้  ซึง่พรหมนัท่ีเป็นหลกัการแรกเป็นผู้สร้าง

น า้ขึน้มาก่อน แล้วพรหมนัท่ีเป็นบคุคลจึงเกิดจากน า้อีกทีหนึ่ง ในอปุนิษัทต่างๆ เรียกพรหมนันีว้่า

พระประชาบดี และพระประชาบดีนีเ้องท่ีสร้างสิ่งตา่งๆ ขึน้มาจึงได้ช่ือว่าเป็นผู้สร้าง   พรหมนัเป็น 

ผู้คุ้มครองโลก  ในพฤหทารัณยกะ อุปนิษัทและเกาษีตกี อปุนิษัท  กล่าวว่า  “เขาเป็นผู้ปกป้อง

จกัรวาล เขาเป็นผู้คุ้มครองจกัรวาล”  ความคิดในอุปนิษัทตอนนี ้รามานุชะน าไปพฒันาเป็นลทัธิ

วิศษิฏาไทฺวตเวทานตะในภายหลงั   ในกฐอปุนิษัท กล่าวถึงพรหมนัในฐานะท่ีเป็นผู้ ควบคมุโลกไว้

ว่า “เขาผู้ อยู่ภายในสรรพสิ่ง เป็นผู้ ควบคุมหนึ่งเดียวท่ีท าให้เกิดสิ่ง ท่ีปรากฏมากมาย บัณฑิต        

ผู้มองเห็นว่าพระองค์อยู่ภายในตวัเอง  ก็จะพบกบัความสขุนิรันดร”119   พฤหทารัณยกะ อปุนิษัท 

กลา่ววา่อาตมนัเป็นผู้ปกครองโลก ก าหนดให้ทกุชีวิตกระท ากรรม  โดยตวัเองเป็นเสมือนสิ่งแนะน า

ภายใน  ดงักล่าวว่า “พระองค์ผู้ ซึ่งอาศยัอยู่บนโลก  ผู้ ซึ่งโลกไม่รู้จัก  แต่โลกก็เป็นร่างกายของ

พระองค ์ เป็นผู้ปกครองโลกจากภายใน  เป็นผู้ควบคมุอยูภ่ายใน เป็นสิ่งอมตะ”120   

   นอกจากนี ค้วามคิดว่าอาตมันหรือพรหมันเ ป็นผู้ ท าลายโลกยัง            

สืบเน่ืองมาจากความคิดท่ีว่าพรหมนัเป็นผู้สร้างโลก เป็นผู้พิทกัษ์และปกครองโลก เม่ือเป็นเช่นนี ้

หากสิน้ระยะเวลาหนึง่ซึง่ยาวนานมากเรียกว่ากลัป์หนึ่งโลกก็จะประลยั พรหมนัจะท าลายโลกและ

วิญญาณทกุดวง รวมทัง้จกัรวาลก็จะกลบัคืนไปสูพ่รหมนั จนกว่าพรหมนัจะสร้างโลกขึน้มาใหม่อีก

ครัง้หนึ่ง โลกก็จะเกิดขึน้อีก  และเม่ือสิน้กัลป์หนึ่งๆ โลกก็จะถูกพรหมนัท าลายและกลับคืนไปสู่  

พรหมนัเป็นอยูเ่ชน่นีเ้ร่ือยไป  ปรัชญาอปุนิษัทและปรัชญาอินเดียทัง้หลายจงึถือวา่โลกมิได้มีอยู่จริง  

ทุกสิ่งมิได้มีอยู่จริงนอกเสียจากสิ่งเดียวคือพรหมันหรืออาตมันเท่านัน้ ท่ีมีอยู่อย่างนิรันดร        

มาณฑกูยะ อปุนิษัท  กลา่ววา่ “พระองค์เป็นพระเป็นเจ้าของสรรพสิ่ง ล่วงรู้สรรพสิ่ง  เป็นผู้ควบคมุ

อยู่ภายในสรรพสิ่ง  เป็นต้นก าเนิดของสรรพสิ่ง  เพราะพระองค์ทรงเป็นแหล่งก าเนิดท่ีแท้จริงและ

เป็นการสิน้สดุของสรรพสิ่ง”121  เศวตาศวตระ อปุนิษัท  กล่าวไว้ว่า “ในท่ีสดุสิ่งทัง้หลายก็คืนกลบั

หรือสญูหายเข้าไปสูพ่รหมนั และพระองคเ์ป็นปฐมเหตขุองทกุสิ่ง”122   

                                                           
  119 F. Max Muller, The Upanishads, 19. 
  120 Ibid., 133. 
  121 Swami Mumukshananda, Māṇḍūkya upaniṣad (Calcutta: Gipidi Box Co,1995), 17-18. 
  122  F. Max Muller, The Upanishads, 249. 
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   แนวความคิดจักรวาลก าเนิดจากพรหมันซึ่งปรากฏในคัมภีร์อุปนิษัท

ตา่งๆ อนัเกิดจากการรับแนวความคดิจากคมัภีร์พระเวทผสมผสานและอธิบายตามแนวคิดของยคุ

สมยันัน้   คมัภีร์  วิษณุปรุาณะให้ความส าคญักับแนวความคิดนีเ้ป็นอย่างยิ่ง  โดยกล่าวไว้อย่าง

ชดัเจนวา่จกัรวาลเกิดจากพรหมนัซึง่ก็คือพระวิษณุผู้ เป็นพระเป็นเจ้าสงูสดุ   ดงัความวา่ 

 

พรหมนันัน้เป็นสิ่งสงูสดุ มีอยู่ชัว่นิรันดร์ ไมเ่กิด ไมเ่สื่อมสลาย ไมเ่ปลี่ยนแปลง  

มีลกัษณะเป็นหนึง่เดียว และบริสทุธ์ิเสมอเพราะไมมี่สิ่งท่ีไมดี่ || 1:2:13 

พรหมนันัน้คือทกุสิ่งทกุอย่างนัน่เอง พรหมนันัน้มีลกัษณะทัง้ท่ีปรากฏและไมป่รากฏ 

นอกจากนีก้็ยงัสถิตอยู่ในรูปของปรุุษะและในรูปกาลเวลา || 1:2:14 

ดกูรท่านพราหมณ์ รูปลกัษณ์แรกของปรมาตมนัเป็นปรุุษะ นอกจากนีรู้ปอื่นๆ ก็มีทัง้ท่ี  

ปรากฏและไมป่รากฏ และรูปลกัษณ์สดุท้าย ก็คือกาลเวลา ||1:2:15 

นกัปราชญ์ทัง้หลายพิจารณาวา่ลกัษณะสงูสดุอนับริสทุธ์ิของพระวิษณนุัน้ ก็คือความ  

ประเสริฐสดุของประธาน (วิญญาณสงูสดุ) ปรุุษะ (วิญญาณ)  วยกัตะ (รูปธรรม)  

และกาละ (เวลา) นัน่เอง || 1:2:16 

อนึง่รูปลกัษณ์ (ของพรหมนั) จ าแนกออกเป็น 4 คือประธาน ปรุุษะ วยกัตะและกาละ   

เป็นเหตใุห้ปรากฏภาวะท่ีแท้จริงคือการรักษา การสร้างและการท าลาย || 1:2:17  

ดงันัน้วยกัตะ พระวิษณ ุอวยกัตะ ปรุุษะ และกาละนัน้ท่านจงเข้าใจ 

วา่เป็นกิจกรรมของพรหมนั เสมือนกิจกรรมของเดก็ท่ีก าลงัเลน่  || 1:2:18 

สิ่งซึง่เป็นเหตอุนัไมป่รากฏนัน้พระฤษีผู้ประเสริฐสดุกลา่ววา่เป็นปฐมธาตุ 

ละเอียดออ่น เท่ียงแท้ มีธรรมชาติทัง้ท่ีมีอยู่จริงและไมม่ีอยู่จริง || 1:2:19 

ไมเ่สื่อมสลาย ไมม่ีสิ่งสนบัสนนุ ก าหนดนบัไมไ่ด้ ไมเ่ปลี่ยนแปลง 

มัน่คง ปราศจากเสียงและสมัผสั และปราศจากรูปเป็นต้น || 1:2:20 

พรหมนันัน้มีคณุ 3 ประการ เป็นแหลง่ก าเนิดของโลก ไมม่ีเบือ้งต้น 

เม่ือก่อนหลงัจากโลกพินาศพรหมนันัน้กไ็ด้แผ่แทรกซมึไปทัว่สรรพสิ่งทนัที || 1:2:21123 

 

                                                           
  123 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 4 - 5 . 
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    แนวความคดิวา่พระวิษณุเป็นพรหมนัอนัเป็นเหตแุห่งการก าเนิดจกัรวาล

นัน้นับเป็นส่วนส าคญัหลักท่ีคมัภีร์วิษณุปุราณะหยิบยกขึน้มาอธิบายเป็นล าดับแรกและยังคง

อธิบายถึงพรหมนัในลกัษณะเดียวกบัท่ีปรากฏในคมัภีร์อปุนิษัท  โดยพยายามเช่ือมโยงและเน้นย า้

ให้เห็นวา่ทัง้พระวิษณแุละพรหมนัเป็นสิ่งเดียวกนั  มีคณุสมบตัิเช่นเดียวกนั เพ่ือเช่ือมโยงความเช่ือ

เร่ืองจกัรวาลมีก าเนิดจากพระวิษณุเข้ากับแนวความคิดท่ีมีมาแล้วในอดีตว่าจกัรวาลมีก าเนิดมา

จากพรหมนั   การอธิบายเช่ือมโยงแนวคิดดงักล่าวจึงเป็นกลวิธีในการเพิ่มความน่าเช่ือถือศรัทธา

ให้กบัพระวิษณุผู้ เป็นพระเป็นเจ้าสงูสดุให้มีมากยิ่งขึน้ โดยไม่ต้องต่อสู้แข่งขนักบัความเช่ือแตเ่ดิม 

เพียงอธิบายวา่พระวิษณเุป็นสิ่งเดียวกบัพรหมนั มีคณุสมบตัเิชน่เดียวกนั  

    3. ก าเนิดจักรวาลตามหลักปรัชญาสางขยะ (The Sāṅkhya 

Philosophy)    ปรัชญาสางขยะเป็นปรัชญาระบบแรกของโลกท่ีพูดถึงวิวฒันาการของโลก     

และจกัรวาล เป็นปรัชญาท่ีเก่าแก่ส านกัหนึ่งของอินเดีย มีอยู่ตัง้แต่ในสมยัอุปนิษัทตอนต้น กล่าว

กนัว่าปรัชญาสางขยะเป็นปรัชญาส านกัแรกท่ีขยายความในคมัภีร์อุปนิษัท นกัปราชญ์หลายคน

เช่ือว่าปรัชญาสางขยะนีใ้นตอนแรกยึดแนวตามหลักธรรมในคมัภีร์อุปนิษัท  และยอมรับทฤษฎี

เทวนิยมท่ีถือว่ามีเทพผู้ สูงสุดเพียงองค์เดียวเป็นผู้ สมบูรณ์  เป็นอัตตาของจักรวาลนี ้แต่ต่อมา

เน่ืองจากอิทธิพลจากศาสนาพุทธ  ปรัชญาสางขยะจึงเปล่ียนจากอุปนิษัทท่ียึดตามหลัก

อภิปรัชญาเป็นสจันิยม คือยอมรับความจริงของวตัถภุายนอกวา่มีอยูไ่ด้อยา่งอิสระจากจิต 

    ปรัชญาสางขยะยอมรับความจริงสูงสุดว่ามี  2  สิ่ง คือ ประกฤติและ      

ปรุุษะซึง่เป็นมลูการณะของสรรพสิ่ง   ประกฤตเิป็นมลูการณะของโลกและจกัรวาลซึ่งเป็นวตัถธุาตุ

มีความละเอียดประณีตมาก  เป็นแหล่งก าเนิดของโลกและจกัรวาลจากสิ่งท่ีหยาบท่ีสดุจนถึงสิ่งท่ี

ละเอียดท่ีสดุ ประกฤตเิป็นสิ่งท่ีไมไ่ด้เกิดขึน้มาจากสิ่งใด  มีอยูเ่ป็นอยูด้่วยตวัเอง  ไม่ตาย และจะไม่

สญูหายไป แตส่ิ่งท่ีเกิดขึน้มาจากการรวมตัวของประกฤติจะตายและสญูหาย  ประกฤติมีคณุะทัง้ 

3 ประการ คือ สตัตวะ รชสั และตมสั  ดงันี ้  

   1. สตัตวะ  แปลว่า  ความมีอยู่  เป็นท่ีเกิดของความดี ความสุข  ความ

เบา  ความแจม่ใส  ปรัชญาสางขยะถือวา่สีของสตัตวะ คือ สีขาว 

   2. รชสั  แปลว่า ความเศร้าหมอง เป็นท่ีเกิดของความเคล่ือนไหว ความ

ชัว่ ความทกุข์  ความเจ็บปวด  ความโหดร้าย รุนแรง สีของรชสัคือ สีแดง 
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   3. ตมัส แปลว่า ความมืด เป็นท่ีเกิดของความโง่เขลา  ความหดหู ่

ความรู้สกึสบัสน ความรู้สกึเฉยๆ   สีของตมสัคือ สีด า 

    คณุะทัง้ 3 ประการมีลกัษณะละเอียดประณีตมาก จนไม่สามารถจะรับรู้

ได้โดยประสาทสมัผสั แตส่ามารถรับรู้ได้ด้วยการอนุมานผลิตผลของมนัเท่านัน้  คณุะทัง้ 3 จะมี

ลกัษณะขดัแย้งกนัตลอด แตจ่ะแยกจากกนัไม่ได้   เพราะการขดัแย้งกนัคือลกัษณะปกติของคณุะ

ทัง้ 3 ประการ  ซึ่งรวมกนัแล้วท าให้เกิดวิวฒันาการของประกฤติกลายเป็นโลกและสรรพสิ่ง  คณุะ

ทัง้ 3 ประการท่ีรวมกนัเข้า เรียกว่า ประกฤตินัน้จะมีการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  จะไม่

หยดุนิ่ง  แตถ้่าเม่ือใดคณุะทัง้ 3 ประการหยดุนิ่ง ไม่เปล่ียนแปลงอยู่ในภาวะสมดลุ เม่ือนัน้เรียกว่า 

ภาวะของประกฤติ   เม่ือคณุะหนึ่งมีปริมาณเหนือกว่าคณุะอ่ืนๆ ภาวะของประกฤติจะเสียความ

สมดลุ เม่ือภาวะเช่นนีเ้กิดขึน้ จะเกิดการสัน่ไหวท่ีรชสัก่อน เม่ือรชสัสัน่ไหว ก็จะท าให้คณุะทัง้สอง 

คือ สัตตวะและตมสั เกิดความเสียสมดุลสั่นไหวตามไปด้วย  การเปล่ียนแปรชนิดนีป้ระกฤติจะ

วิวฒันาการเป็นสิ่งต่างๆ เช่น โลก จกัรวาลและสรรพสิ่ง   ปรัชญาสางขยะกล่าวว่า จกัรวาลและ

สรรพสิ่งเกิดจากประกฤต ิ วิวฒันาการมาจากประกฤต ิ เม่ือเป็นเชน่นัน้ โลกจกัรวาลและสรรพสิ่งก็

คือ ประกฤติ แตเ่ป็นประกฤติในรูปแบบของการวิวฒัน์มาเป็นผล ประกฤติเม่ือยงัไม่วิวฒัน์มาเป็น

โลกจกัรวาลและสรรพสิ่งถือว่าเป็นเหตุ  แต่เม่ือวิวฒัน์ตวัเองคล่ีคลายมาแล้ว ภาวะเช่นนีเ้รียกว่า 

ผล ดงันัน้ผลจึงมีอยู่แล้วในเหตุ ผลมิใช่สิ่งอ่ืนไปจากเหตุ เหตมุิใช่ตวัผลิตผล เพียงแต่ผลคล่ีคลาย

ออกมาจากเหตเุท่านัน้   ปรัชญาสางขยะยอมรับว่าความจริงแท้ซึ่งเป็นมลูการณะของสรรพสิ่งใน

โลกและจักรวาลมีเพียง 2 สิ่งเท่านัน้ คือ ประกฤติ ซึ่งเป็นความจริงแท้ทางวัตถุ และปุรุษะเป็น

ความจริงแท้ทางวิญญาณ  ปรัชญาสางขยะถือว่าอนัติมสจัทัง้สองนีต้า่งอิงอาศยัซึ่งกนัและกันใน

การพฒันาสู่ความสมบูรณ์ของโลกและจกัรวาล  ปรุุษะ คือ อตัตาหรือวิญญาณบริสุทธ์ิ  ปรัชญา

สางขยะ กล่าวว่า ปรุุษะ คือ วิญญาณบริสทุธ์ิ เป็นธาตรูุ้ท่ีมีความรู้สึกนึกคิด และเป็นพืน้ฐานแห่ง

ความรู้ของสิ่งทัง้ปวง เป็นผู้ท ากรรมดีชัว่ด้วยตนเอง และเป็นผู้ รับผลของกรรมนัน้ ๆ ท่ีตวัเองท าไว้  

ปรุุษะเป็นวิญญาณท่ีไมมี่ใครสร้าง ไมมี่การเปล่ียนแปลงมีอยูเ่ป็นนิรันดร์124  

                                                           

  124 อดิศกัด์ิ  ทองบญุ, ปรัชญาอนิเดีย (กรุงเทพฯ: ราชบณัฑิตยสถาน, 2524), 225 – 238. 
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    ทฤษฎีวิวฒันาการของสางขยะเช่ือว่า ประกฤติ คือ มูลการณะของโลก

และจกัรวาล แตมี่เพียงประกฤตอิยา่งเดียวก็จะไมมี่การวิวฒันาการใดๆ เกิดขึน้ สิ่งท่ีท าให้ประกฤติ

วิวัฒน์เป็นสรรพสิ่ง คือ ปุรุษะ ซึ่งเป็นธาตุรู้มีสติสัมปชัญญะและเป็นพืน้ฐานของความรู้อ่ืนๆ 

ทัง้หมด ปรุุษะไม่มีใครสร้าง มีอยู่เป็นอยู่เอง ไม่แก่ ไม่ตาย เป็นอมตะตลอดกาล  ดงันัน้จึงเป็นสิ่ง

จริงแท้ท่ี 2 รองจากประกฤติ   ประกฤติและปุรุษะเป็นสิ่งจริงแท้มีอยู่เป็นอยู่ก่อนกาลเวลาท่ีจะ

ก าหนดได้ มีมาก่อนโลกและจกัรวาล แตท่ัง้สองไม่สมัพนัธ์กนัจึงไม่เกิดวิวฒันาการ  การสมัพนัธ์

กนัของทัง้สองจึงเกิดการวิวฒันาการขึน้   ประกฤติเป็นสิ่งจริงแท้และเป็นมูลการณะของสรรพสิ่ง 

ในตัวมันเองมีจลนภาพอยู่ ถึงกระนัน้มันก็ไม่ได้เข้าไปหาปุรุษะ  ส่วนปุรุษะเองเป็นธาตุรู้และ

เคล่ือนไหวไม่ได้  จึงไม่สามารถเข้าหาประกฤติได้ ปรัชญาสางขยะกล่าวว่า ทัง้ประกฤติและปรุุษะ

สมัพนัธ์กนัเพราะแรงสะท้อน คือ ปรุุษะสะท้อนเข้าหาประกฤติ  เม่ือคณุะทัง้  3 ของประกฤติได้รับ

แรงสัน่สะเทือนจากปรุุษะ รชสัซึ่งมีจลนภาพอยู่ภายในก็จะเกิดการสัน่ไหว  เม่ือรชสัสัน่ไหว  คณุะ

ทัง้สองท่ีเหลือจะเกิดการเสียดลุและสัน่ไหวตามไปด้วย ผลของการสัน่ไหวของคณุะทัง้ 3  เป็นเหตุ

เกิดการผสมกนัเองในรูปตา่งๆ ในท่ีสดุก็เกิดโลกและสิ่งตา่งๆ ในโลกพร้อมทัง้จกัรวาล เม่ือประกฤติ

และปรุุษะสมัพนัธ์กนั สิ่งแรกท่ีเกิดขึน้จากการสมัพนัธ์กนันัน้ คือ มหตัหรือพทุธิ  ผลผลิตอนัดบัท่ี 2 

ซึ่งเกิดจากมหตัหรือพุทธิ คือ อหงัการซึ่งก็คือความรู้สึก “ตวักู” “ของกู”  หลงัจากอหงัการเกิดขึน้

แล้วจะมีมนัสซึ่งเป็นอายตนะกลางท าหน้าท่ีอยู่ภายในเช่ือมโยงระหว่างอหังการและพุทธิกับ  

ญาเณนทรีย์ 5 ให้ท างานร่วมกันได้   ญาเณนทรีย์ 5  คือ  อายตนะภายใน 5 ประการ  มี ตา ห ู

จมกู ลิน้ และกาย มีหน้าท่ีรับรู้อารมณ์ข้างนอก   กรรเมนทรีย์  5  คือ อวยัวะท างานมีปาก  มือ เท้า 

ทวารหนกั ทวารเบา และอวยัวะสืบพนัธุ์    และตนัมาตระหรือสขุมุรูป 5  คือสี เสียง กลิ่น รส และ

ผสัสะ จากสขุมุรูป 5  ก็จะเป็นมหาภูตรูป 5  คือ  อากาศ  ดิน น า้ ลม ไฟ   จากกระบวนการของ

การเกิดนี ้  สามารถเขียนแผนภมูิได้ดงันี ้125 

 

 

 

                                                           
  125 Satischandra Chatterjee and Dhirendramohan Datta, Introduction to Indian Philosophy, 251 - 
288.  
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    แรงส่ันสะเทือนจากปุรุษะถงึประกฤติ 

 

 ปุรุษะ     ประกฤติ 

 

     มหตั  หรือ พุทธิ 

 

     อหงัการ 

 

 

มนัส ญาเณนทรีย์  5 กรรเมนทรีย์  5 ตันมาตระ 5 

       

      มหาภูตรูป  5  

   

   คัมภีร์วิษณุปุราณะ กล่าวถึงแนวความคิดว่าจักรวาลก าเนิดจาก     

ประธานะและปรุุษะ ดงัความวา่ 

 

ดกูรท่านพราหมณ์ รูปลกัษณ์ของพระวิษณมุี 2 รูปเท่านัน้ คือ ประธานะและปรุุษะ  

ดกูรท่านพราหมณ์ พระวิษณนุัน้ยงัมีรูปอื่นอีกท่ีรวมกบัพระองค์ และแยกกบัพระองค์ 

ซึง่เรียกวา่กาละ || 1:2:24 

แตเ่พราะในคราวท่ีความพินาศผ่านไปวยกัตะยงัคงมีอยู่ในประกฤติ   

ดงันัน้วฏัจกัรนีจ้งึได้รับการเรียกขานวา่ปรากฤตะ (ธรรมชาติ)  || 1:2:25 

ดกูรท่านพราหมณ์ พระเป็นเจ้าคือกาละ ไมม่ีเบือ้งต้น ไมม่ีท่ีสิน้สดุ ท่านไมอ่าจจะรู้ได้  

การสร้าง การด ารงรักษาและการท าลายเหลา่นีเ้กิดมาจากพระองค์อย่างต่อเน่ือง || 1:2:26 

ตอ่มาเม่ือความสมดลุแห่งคณุะยงัมีอยู่  (และ) เม่ือปรุุษะนัน้แยกออกจากประกฤติ  

ดกูรท่านไมเตรยะ  รูปลกัษณ์ของพระวิษณนุัน้  

จงึเปลี่ยนไปเป็นรูปลกัษณ์แห่งกาละ || 1:2:27 

ตอ่มาพรหมนัสงูสดุนัน้คือปรมาตมนัจงึมีอยู่ทัว่โลก | 

ทรงอยู่ในสรรพสิ่ง เป็นเจ้าแห่งสรรพสตัว์ เป็นจิตวิญญาณของสรรพสิ่ง  
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เป็นพระผู้ เป็นเจ้าสงูสดุ || 1:2:28 

และเม่ือถงึเวลาสร้างโลก หริ (พรหมนั) ด้วยพระประสงค์ของพระองค์เอง ครัน้เข้าไปใน

ประธานะ (ธาต)ุ และปรุุษะแล้วก็จะท าสิ่งท่ีเสื่อมและไมเ่สื่อมให้สัน่ไหว || 1:2:29 

กลิ่นหอมเพียงแคเ่ข้าไปใกล้เทา่นัน้ก็ย่อมเกิดเคล้ากบัจิตใจ | 

โดยปราศจากผู้น าเข้าไปฉนัใด  พระเป็นเจ้าสงูสดุนัน้กท็รงมีอ านาจในการสร้างโลก 

ฉนันัน้ || 1:2:30 

ข้าแตพ่รหมนั ปรุุโษตตมะนัน้แหละเป็นผู้สัน่และเป็นผู้ถกูสัน่ | 

อนึง่ปรุุโษตตมะนัน้สถิตอยู่ในภาวะเป็นประธานทัง้โดยสภาวะหดตวัและขยายตวั || 1:2:31 

อนึง่พระเป็นเจ้าผู้ทรงย่ิงกวา่พระเป็นเจ้าทกุพระองค์คือพระวิษณนุัน้ 

ย่อมปรากฏรูปลกัษณะของพระองค์โดยเป็นธรรมชาติท่ีแผ่ขยายและท่ีเป็นอณู  

และปรากฏรูปลกัษณะของพระองค์โดยเป็นรูปแห่งพระพรหมาเป็นต้น || 1:2:32 

ข้าแตพ่ระมนีุพราหมณ์ผู้ประเสริฐที่สดุ ในเวลาสร้างโลกจากความสมดลุแห่งคณุะ 

ซึง่อาศยัเกษตรชญะ (หลกัรู้ของพระเจ้า) นัน้ จงึเกิดมีคณุะปรากฏออกมา || 1:2:33 

จากนัน้ภาวะท่ีแท้จริงคือประธานะท่ีปรากฏขึน้จงึห่อหุ้มมหตั  มหตัมีคณุ 3 ประการ  

คือ สตัตวะ (ความดีงาม) รชสั (กิเลสตณัหา) ตมสั (ความโง่เขลา) || 1:2:34 

มหตัถกูห่อหุ้มด้วยภาวะท่ีแท้จริงคือประธานะ เหมือนกบัเมลด็พืชที่ถกูห่อหุ้มด้วยเปลือก

จากภาวะท่ีแท้จริงคือมหตั |  

อหงัการซึง่เป็นผลมาจาก “ตามส” (tāmasa) คือ ความไมรู้่ จงึมี 3 ชนิด คือ | 

ไวการิก (vaikārika) ไตชส (taijasa) และภตูาทิ (bhūtādi) || 1:2:35 

ข้าแตพ่ระมหามนีุ จากคณุภาวะทัง้ 3 ประการ เหตแุห่งธาตแุละการรับรู้ตา่งๆ นัน้ 

จงึมีได้ มหตัถกูห่อหุ้มด้วยประธานะฉนัใด อหงัการก็ถกูห่อหุ้มด้วยมหตัฉนันัน้ || 1:2:36 

ดงันัน้ธาตเุป็นต้นเมื่อจะสร้างมลูฐานของเสียงจึงสร้างอากาศ (และ) สร้างลกัษณะของ 

เสียงจากมลูฐานของเสียงนัน้ || 1:2:37  

ธาตุเป็นต้นนัน้ก็จะแผ่กระจายไปทั่วมูลฐานของเสียงเช่นเดียวกับท่ีแผ่กระจายไปทั่ว

อากาศ | 

อนึง่อากาศเม่ือจะสร้างสมัผสัก็จะสร้างมลูฐานแห่งสมัผสั || 1:2:38 

ลมซึง่มีก าลงัแรงนัน้ช่ือวา่มีการสมัผสัเป็นคณุลกัษณะ | 
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และอากาศซึง่เป็นมลูฐานของเสียงก็จะแผ่คลมุไปถงึมลูฐานแห่งสมัผสั || 1:2:39 

และตอ่จากนัน้ลมเม่ือจะสร้างรูปจงึสร้างมลูฐานของรูป | 

แสงสวา่งเกิดขึน้จากลม ดงันัน้แสงสวา่งจงึมีรูปเป็นคณุลกัษณะ || 1:2:40 

อนึง่ลมซึง่เป็นมลูฐานของสมัผสัแผ่คลมุไปทัว่มลูฐานของรูป | 

และแสงสวา่งเมื่อจะสร้างรส (ของเหลว) จงึสร้างมลูฐานของรสก่อน || 1:2:41 

จากรส (ของเหลว) นัน้จงึเกิดน า้ น า้นัน้เป็นท่ีรองรับรส | 

และน า้ซึง่เป็นมลูฐานของรสกจ็ะแผ่คลมุไปทัว่มลูฐานของรูป || 1:2:42 

อนึง่น า้เม่ือจะสร้างกลิ่นจงึสร้างมลูฐานของกลิ่น | 

จากมลูฐานของกลิ่นนัน้จงึเกิดสสาร สสารนัน้นบัวา่มีกลิ่นเป็นคณุลกัษณะ || 1:2:43  

ดงันัน้ในธาตนุัน้ๆ ธาตมุลูฐานจงึเรียกวา่ ตนัมาตรตา || 1:2:44   

เน่ืองจากตนัมาตรา (ธาตมุลูฐาน) ทัง้หลายจะไมเ่ปลี่ยนแปลง  

ดงันัน้มนัจงึแยกความแตกตา่งไมไ่ด้ || 1:2:45 

อีกทัง้มนัยงัไมน่่าพอใจ ไมส่งูสง่ ไมไ่ร้สติ (และ) ไมแ่ตกตา่งกนั | 

และเพราะอหงัการที่เกิดจากคณุคือตมสัจงึมีมลูฐานและธาตดุงันี ้|| 1:2:46 

อหงัการที่เกิดจากแสงสวา่งท าให้เกิดอินทรีย์ อหงัการท่ีเก่ียวกบัล าดบัเทพเจ้าท าให้เกิด 

เทพเจ้า 10 พระองค์ มนสัเป็นอินทรีย์ท่ี 11 

ดงันัน้เทพเจ้าทัง้หลายนบัวา่เกิดมาจากล าดบัเทพเจ้า || 1:2:47 

ดกูรพราหมณ์ ในอินทรีย์เหลา่นัน้ ผิวสมัผสั ตา จมกู ลิน้ และหเูป็นล าดบัท่ี 5 | 

มีเพ่ือรับรู้เสียงเป็นต้น และจะสมัพนัธ์กบัพทุธิ || 1:2:48 

ดกูรไมเตรยะ ทวารหนกัและอวยัวะสืบพนัธุ์ มือ เท้า และอวยัวะออกเสียงเป็นล าดบัท่ี 5 | 

และหน้าท่ีของอวยัวะเหลา่นัน้คือ ขบัถ่ายของเสีย ให้ก าเนิด สร้างสรรค์งานเคลื่อนไหว 

และออกเสียง || 1:2:49 

ดกูรพราหมณ์ อากาศ ลม ไฟ น า้ และแผ่นดนิประกอบไปด้วยคณุลกัษณะทัง้หลายมีเสียง

เป็นต้นตามล าดบั || 1:2:50 

เพราะคณุลกัษณะของเสียงเป็นต้นนัน้ สภาวะท่ีน่าพอใจ  สภาวะท่ีรุนแรงและสภาวะท่ี

หลงผิดจงึได้รับการสมมติวา่ วิเศษ (แตกตา่งกนั) || 1:2:51 

ดงันัน้ ธาตเุหลา่นัน้ซึง่แตกตา่งกนัมีพลงังานแตกตา่งกนั ปราศจากการรวมตวักนั | 
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เม่ือไมไ่ด้ผสมผสานกบัสิ่งอื่นๆ จงึไมส่ามารถสร้างสรรค์สรรพสิ่งได้ || 1:2:52 

ธาตเุหลา่นัน้ครัน้มารวมตวักนั อาศยักนัและกนั มีลกัษณะรวมตวักนัเป็นหนึง่เดียว 

และทัง้หมดก็จะผสมกลมกลืนกนัเป็นหนึง่เดียว || 1:2:53 

อนึง่เพราะธาตทุัง้หลายเหลา่นัน้อาศยัปรุุษะและเพราะประธานะคอยสนบัสนนุ 

ธาตเุหลา่นัน้มีมหตัเป็นจดุเร่ิมต้น มีวิเศษะเป็นท่ีสดุจงึก่อเกิดเป็นไข่ขึน้ || 1:2:54 

ไข่นัน้เจริญเติบโตขึน้ตามล าดบัเหมือนกบัฟองน า้  ดกูรท่านผู้อจัฉริยะท่ีสดุ ในเวลาตอ่มา 

ไข่ขนาดใหญ่นัน้ ซึง่สร้างมาจากประกฤติอาศยัอยู่ในน า้จงึกลายมาเป็นรูปประเสริฐ 

ของพระวิษณใุนรูปของพระพรหมา || 1:2:55126 

 

    แนวความคิดว่าประธานะ (ปฺรกฤติ) และปุรุษะเป็นต้นก าเนิดของ

จกัรวาลซึ่งเป็นแนวความคิดของปรัชญาสางขยะนัน้  คมัภีร์วิษณุปรุาณะน าเอามาใช้เพ่ืออธิบาย

การก าเนิดของจกัรวาลไว้อยา่งละเอียดเชน่เดียวกบัท่ีปรัชญาสางขยะได้อธิบายไว้  จึงแสดงให้เห็น

ว่านอกจากคมัภีร์วิษณุปุราณะจะให้ความส าคญัว่าจักรวาลก าเนิดจากพระวิษณุซึ่งอยู่ในภาวะ

ของพรหมนัแล้ว ยงัแสดงให้เห็นว่าจกัรวาลจะก าเนิดจากพระวิษณุซึ่งอยู่ในรูปของประกฤติและ   

ปรุุษะด้วย  โดยเช่ือมโยงผสมผสานกบัแนวความคิดก าเนิดจกัรวาลแนวคิดตา่งๆ และอธิบายว่า 

ประธาน (ปรฺกฤต)ิ และปรุุษะเป็นรูปลกัษณ์ของพระวิษณุ  

   4. ก าเนิดจักรวาลตามหลักปรัชญาเวทานตะ (Vedanta 

Philosophy)     ปรัชญาเวทานตะถือเป็นปรัชญาท่ีส าคญัท่ีสดุและเป็นท่ีสดุแห่งพระเวท ซึ่งมี

พืน้ฐานมาจากคมัภีร์พระเวทและอปุนิษัทโดยตรง  โดยเช่ือวา่อนัตมิสจัคือพรหมนัเท่านัน้   ปรัชญา

เวทานตะมีแนวความคดิท่ีแตกตา่งกนัไป 2 ระบบใหญ่ คือ 

    1. อไทฺวต เวทานฺต (Advaita vedānta) เป็นระบบปรัชญาท่ีเช่ือว่า    

อนัติมสจัเป็นสิ่งปรากฏให้เห็นเป็นโลก  โดยท่ีอนัติมสจันีไ้ม่ได้เปล่ียนแปลงไปเป็นโลกจริงๆ  การ

เปล่ียนแปลงเป็นเร่ืองของมายา  ทฤษฎีนีเ้รียกว่าพฺรหฺมวิวรฺตวาท (brahma-vivarta-vāda)  นกั

ปรัชญาคนส าคญัคือศงักราจารย์   ศงักราจารย์เช่ือว่าโลกเป็นปรากฏการณ์ของพรหมนั  โลกและ

สิ่งทัง้หลายในโลกจงึมิใชเ่ป็นสิ่งท่ีมีอยูจ่ริง  

                                                           
  126 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 5 - 8. 
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   2. วิศิษฺฏาไทฺวต เวทานฺต  (Viśiṣṭādvaita vedānta)  เป็นระบบ

ปรัชญาท่ีเช่ือว่าอนัติมสจัเปล่ียนแปลงตวัเองไปเป็นโลกและสิ่งทัง้หลายในโลก  โลกจึงไม่เป็นแต่

เพียงปรากฏการณ์ของพรหมนัเท่านัน้ แต่ได้พฒันาตวัเองไปเป็นสิ่งต่างๆ ด้วย  ทฤษฎีนีเ้รียกว่า           

พฺรหฺมปริณามวาท (brahma-pariṇāma vāda) นกัปรัชญาคนส าคญัคือรามานชุะ   รามานชุะเช่ือ

วา่พรหมนัได้แปรเปล่ียนตวัเองมาเป็นโลกจริงๆ โลกและสิ่งทัง้หลายจงึเป็นสิ่งท่ีมีอยูจ่ริง127  

  แนวความคิดท่ีเป็นพืน้ฐานของการสร้างจกัรวาลในคมัภีร์วิษณุปรุาณะ

แม้จะมีเนือ้หาส่วนหนึ่งน ามาจากปรัชญาสางขยะดังท่ีได้กล่าวมาแล้วก็ตาม แต่ก็มีเนือ้หาท่ี

กล่าวถึงสิ่งท่ีมีอ านาจในการสร้างซึ่งอยู่เหนือสิ่งท่ีเป็นพืน้ฐานการสร้างทัง้ปวง   ลกัษณะแนวคิดท่ี

กล่าวว่าพระวิษณุเป็นเทพผู้สร้าง มีอ านาจเหนือสรรพสิ่ง จึงมีลกัษณะสอดคล้องกบัแนวความคิด

เร่ืองการสร้างโลกและจักรวาลในปรัชญาเวทานตะ  ซึ่งมีพืน้ฐานมาจากพระเวทและอุปนิษัท       

ดงัปรากฏหลกัฐานท่ีได้กล่าวถึงการสืบทอดผนวกรวมแนวคิดจากคมัภีร์ฤคเวทและคมัภีร์อปุนิษัท

ในคมัภีร์วิษณุปุราณะเช่นกัน  แนวคิดก าเนิดจกัรวาลในคมัภีร์วิษณุปุราณะบางส่วนมีลักษณะ

กล่าวว่าโลกเป็นมายาของพรหมนัตามทฤษฎีของท่านศงักราจารย์128  ดงัข้อความในคมัภีร์วิษณุ

ปรุาณะท่ีกลา่ววา่ 

 

ข้าแตท่่านผู้ เป็นใหญ่ในโลก  พระองค์ผู้ เดียวเท่านัน้เป็นความจริงสงูสดุ  สิ่งอื่นไมม่ี   

ความย่ิงใหญ่ของพระองค์นีถ้กูสิ่งท่ีเคลื่อนไหวได้และเคลื่อนไหวไมไ่ด้ปกคลมุ || 1:4:38 

รูป (มรูติ) ปรากฏด้วยปัญญาของพระองค์  ผู้ ไมป่ระกอบความจงรักภกัดีย่อมเห็นโลก 

ด้วยความเข้าใจผิด || 1:4:39 

ผู้ โง่เขลามองเห็นรูปท่ีเกิดจากปัญญาท่ีปรากฏในโลกวา่เป็นแก่นสาร   

เขาจงึอยู่ท่ามกลางมหาสมทุรคือความหลงผิด|| 1:4:40 

ข้าแตพ่ระปรเมศวร  ท่านผู้มีความรู้แตกฉาน  มีใจบริสทุธ์ิ  กจ็ะมองเห็นโลกทัง้หมดวา่เป็น

รูปของพระองค์ท่ีประกอบไปด้วยความรู้ (เห็นตามความเป็นจริง) || 1:4:41 

ข้าแตท่่านผู้ เป็นสรรพสิ่ง  ผู้ เป็นอาตมนัของสรรพสิ่ง  ข้าพเจ้าเลื่อมใส (พระองค์)  

                                                           
  127 Satischandra Chatterjee and Dhirendramohan Datta, Introduction to Indian Philosophy, 51 - 
52. 
  128 Manmatha Nath Dutt, The Viṣṇu Mahāpurāṇam (Delhi: Eastern book linkers, 2005), (x). 
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ผู้ เป็นวิญญาณสงูสดุของโลกนี ้ ข้าแตพ่ระองค์ผู้มีตาประดจุดงับวั  ขอพระองค์จงยกโลก

ขึน้มาขอพระองค์จงประธานศานติสขุ || 1:4:42129 

 

   แม้จะมีเนือ้หากล่าวว่าโลกและสรรพสิ่งเป็นเพียงมายาไม่ใช่โลกจริงๆ   

แตเ่นือ้หาในคมัภีร์วิษณุปรุาณะก็ยงัมีลกัษณะสอดคล้องกับแนวความคิดของรามานุชะซึ่งเช่ือว่า    

พรหมนัได้แปรเปล่ียนตวัเองมาเป็นโลกจริงๆ   โลกและสิ่งทัง้หลายจึงเป็นสิ่งท่ีมีอยู่จริง ดงัท่ี     

รามานุชะยกย่องให้คมัภีร์วิษณุปรุาณะเป็นคมัภีร์ส าคญัตามหลกัปรัชญาและได้อ้างอิงข้อความ

จากคมัภีร์วิษณุปรุาณะเป็นหลกัฐานส าคญัในการอธิบายถึงปรัชญาตามแนวคิดของท่าน 130   ดงั

ข้อความในวิษณปุรุาณะ กลา่ววา่ 

 

โลกเกิดขึน้มาจากพระวิษณแุละด ารงอยู่ในพระวิษณนุัน้เช่นกนั  

พระองค์ทรงเป็นทัง้ผู้สร้าง เป็นผู้ควบคมุและเป็นผู้หยดุยัง้(ท าลาย)โลกนี ้ 

ทัง้พระองค์ก็ยงัทรงเป็นโลกอีกด้วย || 1:4:31131 

อาตมนันัน้คือพรหมนั เป็นแดนอนัประเสริฐสดุ เป็นอาตมนัสงูสดุ (ปรมาตมนั)  

ย่ิงใหญ่ท่ีสดุ อาตมนัสงูสดุนัน้ก็คือพระวิษณุ เป็นสรรพสิ่ง  

เป็นแดนท่ีนกัพรตจะไมห่วนกลบัออกไปอีก || 1:4:37-38 

ประกฤติท่ีข้าพเจ้าได้อธิบายไว้แล้ว นัน้มีทัง้ท่ีปรากฏและไมป่รากฏ ปรุุษะก็เช่นเดียวกนั 

ประกฤติและปรุุษะทัง้สองนัน้ซอ่นอยู่ในปรมาตมนั || 1:4:39 

ปรมาตมนันัน้เป็นอาตมนัท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุ เป็นเคร่ืองรองรับสรรพสิ่ง ปรมาตมนันัน้ได้รับ 

การเรียกขานโดยพระนามวา่วิษณใุนคมัภีร์พระเวทและคมัภีร์เวทานตะ || 1:4:40132 

 

   การก าเนิดจกัรวาลในคมัภีร์วิษณุปรุาณะแสดงให้เห็นถึงแนวความคิดท่ี

เป็นไปตามปรัชญาเวทานตะซึ่งมีพืน้ฐานมาจากคัมภีร์พระเวทและอุปนิษัทโดยตรง  อันเป็น

ลกัษณะท่ีสอดคล้องกบัการสืบทอดแนวคดิเร่ืองก าเนิดจกัรวาลในคมัภีร์วิษณปุรุาณะมาจากคมัภีร์

                                                           
  129 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 13-14. 
  130 Maurice Winternitz, History of Indian Literature, 502. 
  131 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 3. 
  132 Ibid., 14. 
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พระเวทและอุปนิษัทเช่นกัน  การสอดแทรกแนวความคิดเร่ืองจักรวาลเป็นเพียงมายาตาม

ปรัชญาอไทวตะ เวทานตะ และจักรวาลเป็นโลกแท้จริงท่ีเกิดจากการสร้างของ  พรหมันตาม

ปรัชญาวิศิษฏาไทวตะ เวทานตะ แม้จะเป็นแนวความคิดท่ีคอ่นข้างขดัแย้งกัน  แตก็่แสดงให้เห็น

อย่างชัดเจนว่าคมัภีร์วิษณุปุราณะตัง้ใจรวบรวมแนวคิดและปรัชญาต่างๆ มาไว้ โดยพยายาม

แทรกอธิบายให้ผสมกลมกลืนกนัมากท่ีสดุ และเน้นย า้ว่าจกัรวาลก าเนิดจากพระวิษณุด้วยอ านาจ

และพระประสงค์ของพระองค์     

     คมัภีร์วิษณุปรุาณะนัน้พบว่ากล่าวถึงเร่ืองการก าเนิดจกัรวาล โดยเร่ิมต้นด้วย

การอธิบายว่าพระวิษณุซึ่งก็คือพรหมันเป็นผู้ ให้ก าเนิดจักรวาล พระองค์อยู่ในรูปประกฤติและ      

ปรุุษะ   เม่ือจกัรวาลเกิดขึน้แล้ว พระพรหมาจึงมีหน้าท่ีสร้างสรรพสิ่งขึน้หลงัจากนัน้  และหลงัจาก

การประลัยโลกเม่ือจักรวาลถูกท าให้เป็นผืนน า้ทัง้หมดแล้ว  จักรวาลก็จะก าเนิดขึน้อีกครัง้เม่ือ  

พระนารายณ์ต่ืนขึน้และทรงสร้างจักรวาลและสรรพสิ่งขึน้อีกครัง้ในรูปของพระพรหมา ซึ่งใน

ตอนต้นกัลป์หลังจากการประลัย  คมัภีร์วิษณุปุราณะกล่าวไว้ว่าในตอนเร่ิมต้นกัลป์ก่อนๆ นัน้     

พระวิษณุจะแสดงพระวรกายของพระองค์เป็นปลา  เป็นเต่า เป็นต้น และในกัลป์นีท้รงแสดง      

พระวรกายเป็นหมปู่าใช้พระทนต์เหว่ียงแผ่นดินท่ีแทรกอยู่ระหว่างน า้แล้วยกแผ่นดินขึน้และวางไว้

บนมหาสมุทร  แล้วจึงจัดแผ่นให้เรียบ สร้างภูเขาและจัดสรรภูเขาไว้บนแผ่นดิน  แบ่งแผ่นดิน

ออกเป็น 7 ทวีป สร้างจักรวาลให้มีลักษณะเหมือนดงัในอดีต133    การก าเนิดจกัรวาลในคมัภีร์

วิษณุปรุาณะจึงมี 2 ลกัษณะ คือ การก าเนิดจกัรวาลครัง้แรกและการก าเนิดจกัรวาลอีกครัง้หลัง

การประลัยท่ีเรียกว่า ไทนันทินี   แนวคิดการก าเนิดจักรวาลท่ีปรากฏในคมัภีร์วิษณุปุราณะนัน้ 

ปรากฏทัง้แนวความคิดว่าจักรวาลก าเนิดจากปุรุษะ บุรุษร่างยักษ์  จักรวาลก าเนิดจากพรหมัน  

จกัรวาลก าเนิดจากพระพรหมา (พระประชาบดี) ซึ่งแนวคิดต่างๆ นัน้พบว่าเป็นแนวคิดท่ีมีมาแต่

ดัง้เดิมตัง้แต่ในยุคสมยัพระเวทและในสมยัต่อๆ มา  มีลกัษณะของการรวบรวมและด าเนินตาม

แนวคดิและปรัชญาตัง้แตใ่นสมยัพระเวท  อปุนิษัท  ปรัชญาสางขยะ และเวทานตะ  โดยพยายาม

สืบทอด สอดแทรกผสมผสานแนวคิดและปรัชญาตา่งๆ ให้ผสมกลมกลืนกัน  เม่ือพิจารณาคมัภีร์

วิษณุปรุาณะได้แสดงให้เห็นวิวฒันาการอนัเป็นแนวคิดเร่ืองก าเนิดจกัรวาลในสงัคมอินเดียตัง้แต่

อดีตเร่ือยมา   แนวความคิดเร่ืองก าเนิดจกัรวาลท่ีปรากฏในคมัภีร์วิษณุปรุาณะจึงแสดงให้เห็นถึง
                                                           
  133 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 12. 
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การอธิบายเพ่ือผนวกรวบรวมความคดิเร่ือง       การก าเนิดจกัรวาลไว้ให้อยู่ภายใต้แนวความคิดว่า

จกัรวาลก าเนิดจากพระวิษณผุู้ เป็นพระเป็นเจ้าสงูสดุ   จกัรวาลจึงเกิดขึน้อย่างมีสาเหตแุละเหตทุัง้

ปวงเป็นไปตามพระประสงค์และการก าหนดของพระวิษณุแตเ่พียงพระองค์เดียว   ซึ่งการน าเสนอ

ข้อมูลในลักษณะดังกล่าวย่อมสอดคล้องและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวัตถุประสงค์ของ           

การประพนัธ์คมัภีร์วิษณุปรุาณะอนัเป็นคมัภีร์ท่ีเผยแผ่ค าสอนให้นบัถือพระวิษณุในฐานะพระเป็น

เจ้าสงูสดุ      

      2.2.2  การก าเนิดสิ่งมีชีวิตทัง้หลายในคัมภีร์วิษณุปุราณะ   คมัภีร์วิษณุ

ปรุาณะได้กลา่ววา่พระวิษณเุป็นผู้สร้างจกัรวาล   พระองค์มีรูปลกัษณ์เม่ือสร้างจกัรวาลในลกัษณะ

ตา่งๆ หลายประการ   รูปลกัษณ์ท่ีส าคญัหนึ่งในการสร้างสรรพสิ่งของพระวิษณุก็คือ  พระพรหมา   

ในคัมภีร์วิษณุปุราณะกล่าวว่าพระพรหมาเป็นผู้ สร้างสรรพสิ่ง  ทัง้สิ่งท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต          

โดยพระพรหมาทรงเพ่งพินิจถึงสจัธรรมเพ่ือสร้างสิ่งต่างๆ ขึน้ 9 ครัง้  ได้แก่  มหัต  ตนัมาตระ    

(ภูตสรคะ)  การสร้างอวยัวะรับความรู้สึก (เอนทริยกะ)  สิ่งท่ีเคล่ือนท่ีไม่ได้  สัตว์เดรัจฉาน         

(ติรยกัโสรตสั) การสร้างเทพ (อรูธวโสรตสั)  มนษุย์ (อรวากโสรตสั) การสร้างคณุงามความดีและ   

กิเสสตณัหา (อนคุรหะ)  และเกามาระ คือ การรวมปรากฤตะ ซึ่งเป็นการสร้างหลกั และไวกฤตะ      

ซึง่เป็นการสร้างรอง เข้าด้วยกนั   ดงัข้อความวา่ 

 

การสร้างมหตันัน้แหละจดัวา่เป็นการสร้างครัง้ท่ี 1 ของพระพรหมา   

การสร้างตนัมาตรัสเป็นการสร้างครัง้ท่ี 2  

การสร้างครัง้ท่ี 2 นีแ้หละเรียกวา่ภตูสรคะ || 1:5:19 

การสร้างครัง้ท่ี 3 เป็นการสร้างวงศ์เทพมีช่ือวา่เอนทริยกะ (อวยัวะรับความรู้สกึ) || 1:5:20 

ดงันัน้การสร้างซึ่งมีพุทธิเป็นล าดบัแรกจึงเรียกว่า ปรากฤตะและการสร้างครัง้ส าคญัคือ

การสร้างครัง้ท่ี 4 สิ่งท่ีเป็นหลกัส าคญัทัง้หลายนัน่แหละ ก็คือสิ่งท่ีเคลื่อนท่ีไมไ่ด้ || 1:5:21 

และการสร้างท่ีท่านเรียกกวา่ติรยกัโสรตสันัน้ก็คือการสร้างจ าพวกสตัว์เดรัจฉาน  

(จดัเป็นการสร้างครัง้ท่ี 5)  และตอ่จากนัน้การสร้างอรูธวโสรตสัซึง่เป็นการสร้างครัง้ท่ี 6 

 เรียกวา่ เทวสรคะ (การสร้างเทพเจ้า) || 1:5:22  

และตอ่จากนัน้การสร้างอรวากโสรตสัซึง่เป็นการสร้างครัง้ท่ี 7 นัน้  
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ก็คือการสร้างมนษุย์ || 1:5:23 

การสร้างครัง้ท่ี 8 ช่ือวา่อนคุรหะ การสร้างท่ีช่ือวา่อนคุรหะนัน้ได้แก่ คณุงามความด ี 

(สาตตวิกะ) และกิเลสตณัหา (ตามสะ) | 

การสร้าง 5 ครัง้เหลา่นีเ้รียกวา่ ไวกฤตะ (การสร้างรอง) สว่นการสร้างอีก 3 ครัง้เรียกวา่ 

ปรากฤตะ (การสร้างหลกั) || 1:5:24 

การสร้างครัง้ท่ี 9 เรียกวา่ เกามาระ (เยาวชน) รวมปรากฤตะและไวกฤตะเข้าด้วยกนั | 

การสร้างทัง้ 9 ครัง้ดงัท่ีกลา่วมานีแ้ล จดัวา่เป็นการสร้างของพระผู้ เป็นเจ้า  

(พระประชาบดี) || 1:5:25 

ปรากฤตะ (การสร้างหลกั) และ ไวกฤตะ (การสร้างรอง) เป็นมลูเหตขุองโลก  

ท่านอยากจะฟังเร่ืองราวของพระผู้ เป็นเจ้าขณะท่ีทรงสร้างโลกอะไรอื่นอีกไหม || 1:5:26134 

 

   คมัภีร์วิษณุปุราณะได้กล่าวว่าพระพรหมาทรงสร้างสรรพสิ่ง ทัง้การสร้างหลัก

และการสร้างรอง จ านวน 9 ครัง้  สตัว์ทัง้หลายถูกสร้างด้วยกรรมท่ีดีและกรรมท่ีเลวในกาลก่อน         

ไม่มีผู้ ใดสามารถหลุดพ้นไปจากกรรมนัน้ได้   ดงันัน้สัตว์ทัง้หลายจะวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏนี ้  

เม่ือพระพรหมาสร้างโลกขึน้วิญญาณเหล่านีก็้จะเกิดขึน้  และพระพรหมาจะเพิ่มอาตมันของ

พระองคไ์ว้ด้วย  คมัภีร์วิษณปุรุาณะได้กลา่วถึงก าเนิดของสิ่งมีชีวิตตา่งๆ ท่ีส าคญัไว้ ดงัตอ่ไปนี ้

    2.2.2.1  การก าเนิดเทพ   คมัภีร์วิษณุปรุาณะได้กล่าวว่าพระพรหมา

ทรงสร้างเทพตา่งๆ ขึน้ โดย  “การสร้างอรูธวโสรตสั”  ซึ่งเป็นการสร้างครัง้ท่ี 6 เรียกว่า “เทวสรคะ” 

คือ การสร้างเทพเจ้า   การสร้างครัง้นีพ้ระพรหมาได้พิจารณาถึงสิ่งท่ีประกอบด้วยสตัตวะ (ความ

ดี)   จึงท าให้อูรธวโสรตะเกิดขึน้  สตัว์เหล่านีเ้ต็มไปด้วยความสุขและความปีติ  ดงัข้อความท่ี

กลา่วถึงการสร้างเหลา่เทพไว้ดงันี ้

 

และตอ่จากนัน้การสร้างอรูธวโสรตสัซึง่เป็นการสร้างครัง้ท่ี 6 เรียกวา่ เทวสรคะ  

(การสร้างเทพเจ้า) || 1:5:22135  

หลงัจากรู้วา่การสร้างนัน้ไมส่มัฤทธ์ิผลตอ่จากนัน้  พระพรหมาจงึได้พิจารณาถงึสิ่งอื่น   

                                                           
  134 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 15. 
  135 Ibid., 15. 
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และสิ่งท่ีประกอบด้วยสตัตวะ (ความดี)  ช่ือวา่ อรูธวโสรตะ ก็เกิดขึน้|| 1:5:12 

สตัว์เหลา่นัน้เตม็ไปด้วยความสขุและความปีติ เปิดเผยทัง้ภายในและภายนอกและ 

ปรากฏให้เห็นทัง้ภายในและภายนอก ถกูเรียกวา่ ต้นก าเนิดของอรูธวาโสรตะ|| 1:5:13136 

 

 คมัภีร์วิษณุปุราณะกล่าวว่าเทพทัง้หลายเกิดขึน้ด้วยอ านาจสัตตวคุณ     

เกิดจากปากของพระพรหมา ร่างกายท่ีถูกทิง้หลังจากการสร้างซึ่งมีคุณสมบัติของสัตตวะจึง

กลายเป็นกลางวนั  เทพจะมีพลงัเวลากลางวนั137  นอกจากการกล่าวถึงการสร้างเทพเจ้าโดยรวม

ซึง่เกิดขึน้ในคราวสร้างจกัรวาลพร้อมกบัสิ่งตา่งๆ แล้ว  เม่ือพิจารณาเนือ้หาในคมัภีร์วิษณุปรุาณะ

แล้วยงัพบว่ามีการกล่าวถึงก าเนิดของเทพตรีมูรติ  คือ พระวิษณุ  พระรุทระ (ศิวะ) พระพรหมา    

ไว้ดงันี ้

  (1) พระวิษณุ  คมัภีร์วิษณุปรุาณะกล่าวถึงพระวิษณุในฐานะพระเป็น

เจ้าสูงสุด  โดยให้รายละเอียดว่าพระวิษณุคือพรหมันหรือปรมาตมัน  ผู้ ไม่มี เบือ้งต้น ไม่

เปล่ียนแปลง ไมมี่ท่ีสิน้สดุ คงอยู่นิรันดร  พระวิษณุนัน้เป็นผู้สร้างจึงสร้างพระองค์เอง  อยู่ในฐานะ

ผู้ รักษาจงึรักษาพระองค์เอง  และอยูใ่นฐานะผู้ท าลายจงึท าลายพระองค์เอง ทรงเป็นเทพเจ้าผู้ ไม่มี

การเร่ิมต้น ทรงเป็นบ่อเกิดของสรรพสิ่ง  พระวิษณุเป็นสรรพสิ่ง เป็นสิ่งท่ีมีอยู่แล้ว หาจุดเร่ิมต้น

ไม่ได้ ซึ่งเป็นสภาวะท่ีกล่าวถึงในลักษณะนิรคุณพรหม   นอกจากนีย้ังกล่าวถึงในลักษณะของ     

สคนุพรหมวา่พระวิษณผุู้ มีพระรูปปรากฏทรงไว้ซึ่งคทา  สงัข์  จกัร  ดาบหรือธนู138  (โดยทัว่ไปนิยม

กล่าวว่าพระวิษณุ ถือ สงัข์  จกัร  คทา และดอกบวั139)  พระวิษณุมีครุฑเป็นพาหนะ และมีเศษะ

นาคราชเป็นรูปลักษณะหนึ่งในการปกครองบาดาล   คัมภีร์วิษณุปุราณะกล่าวถึงพระวิษณุไว้     

ดงัตวัอยา่ง 

 

ขอนอบน้อมพระองค์ผู้ เป็นพรหมสงูสดุเป็นสถานะสงูสดุของพระวิษณุ  

ผู้ ไมม่ีการเปลี่ยนแปลง ไมเ่กิด มีความบริสทุธ์ิ ไมม่ีรูป (นิรคณุ) ปราศจากกิเลส|| 1:14:38 

ผู้ ไมส่งู ไมเ่ตีย้ ไมอ้่วน ไมด่ า ไมแ่ดง ไมม่ีความเสน่หา ไมม่ีฉายา (เงา)  
                                                           
  136 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 16. 
  137 Ibid., 17.  
  138 Viṣṇu Purāṇa 1: 4: 12, 1:9:66- 67,1:12:45, see Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa,16. 
  139 A.L. Basham, The Wonder That was India, 500. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



78 
 

ไมบ่อบบาง ไมส่ามารถครอบครองได้ ไมม่ีร่างกาย || 1:14:39 

ผู้ ไมใ่ช่อากาศ ผู้ ไมส่ามารถสมัผสัได้ ผู้ปราศจากกลิ่น ผู้ปราศจากรส 

ผู้ ไมม่ีจกัษุ ผู้ ไมม่ีโสต ผู้ไมเ่คลื่อนท่ี ผู้ไมม่ีค าพดู  ไมม่ีลมหายใจ และไมม่ีมนสั || 1:14:40 

ผู้ ไมม่ีนามและไมม่ีโคตร ผู้ ไมม่สีขุ ไมม่ีแสงสวา่ง ผู้ ไมม่ีเหต ุไมม่ีความกลวั  

ปราศจากความลงัเลสงสยั ผู้ตื่นอยู่เสมอ ผู้ ไมแ่ก่ ผู้ไมต่าย || 1:14:41 

ผู้ ไมม่ีกิเลสตณัหา ผู้ไมม่ีเสียง ผู้ ไมต่าย ผู้ ไมม่ีคติ ผู้ไมม่ีสิ่งใดปกคลมุ  

ซึง่เป็นท่ีตัง้อนัสงูสดุของพระวิษณผุู้ ไมม่ีเบือ้งต้นและท่ีสดุ || 1:14:42140 

 

   คมัภีร์วิษณุปรุาณะกล่าวว่าพระวิษณุเป็นผู้ ไม่มีเบือ้งต้น ไม่เกิด ไม่เส่ือม

สลาย  พระนามท่ีเรียกพระวิษณวุา่ “พระนารายณ์”  นัน้มาจากพระองค์มีน า้ซึ่งเกิดจากปรมาตมนั

เป็นท่ีพักในขณะท่ีทรงสร้างสรรพสิ่งในเวลาเร่ิมต้นกัลป์โดยทรงอยู่ในรูปของพระพรหมา           

การอธิบายว่า “นารายณ์” มาจาก “น า้” อันเป็นท่ีพักของ “นาระ” คือปรมาตมันนัน้  เหมือนกับ   

การอธิบายท่ีปรากฏในคมัภีร์มนธุรรมศาสตร์เชน่เดียวกนั     ดงัความวา่ 

 

ในคราวสิน้กลัป์ในอดีต พระพรหมาผู้ เป็นเจ้าผู้ทรงเป่ียมไปด้วยความเท่ียงธรรม 

ทรงตื่นจากนิทรารมณ์แล้วก็ทรงเห็นโลกที่วา่งเปลา่ || 1:4:3 

พระนารายณ์ผู้ เป็นเจ้า ทรงเป็นพระเป็นเจ้าสงูสดุ เป็นอจินไตย ทรงเป็นจอมของเทพเจ้า 

เหลา่อื่น ปรากฏสภาวะเป็นพระพรหมา ทรงเป็นเทพเจ้าผู้ ไมม่ีการเร่ิมต้น  

ทรงเป็นบ่อเกิดของสรรพสิ่ง || 1:4:4 

 อนึง่ในตอนนี ้(พระมนีุทัง้หลาย) ย่อมกลา่วโศลกนีซ้ า้แล้วซ า้อีกวา่พระนารายณ์ 

 เทพเจ้าผู้ทรงมีพระรูปเป็นพระพรหมาทรงเป็นทัง้ผู้สร้างและผู้ท าลายโลก || 1:4:5 

 น า้ (อาปะ) ซึง่เกิดจากนระ (ปรมาตมนั) นัน่เองถกูเรียกวา่ นาระ  

 น า้ (อาปะ) นัน้เคยเป็นท่ีพกัของนาระนัน้ ดงันัน้ นาระ จงึถกูเรียกวา่นารายณ์ || 1:4:6141 

 

                                                           
   140 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 61. 
  141 Ibid., 11. 
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  คัมภีร์วิษณุปุราณะยังกล่าวถึงพระนางลักษมีผู้ เป็นพระชายาของ      

พระวิษณไุว้วา่พระนางลกัษมีเป็นธิดาของขยาตแิละฤษีภฤค ุและพระนางเป็นผู้ ท่ีถือก าเนิดมาจาก             

การกวนเกษียรสมทุร นอกจากพระวิษณุจะมีสภาวะตา่งๆ ดงัท่ีกล่าวมาแล้ว  พระวิษณุจะอวตาร

หรือก าเนิดลงมาในโลกเพ่ือชว่ยเหลือมนษุย์  โดยพระลกัษมีจะลงมาเกิดเป็นพระชายาคูพ่ระบารมี

ด้วยเสมอ   ดงัความวา่ 

 

ในกาลก่อน พระศรีเกิดขึน้ในนางขยาติของภฺฤค ุ ตอ่มาพระนางเกิดขึน้ในมหาสมทุร 

เพราะการกวนน า้อมฤต โดยความพยายามของเทพและทานพ || 1:9:141 

เม่ือใดพระชนารถ ผู้ย า้ยีความเดือดร้อนของคน (พระวิษณ)ุ ผู้ เป็นเทพแห่งเทพ  

ทรงเป็นเจ้าของจกัรวาล กระท าการอวตารมา เม่ือนัน้พระศรีก็จะมาเกิดเป็นเพ่ือน 

พระองค์ || 1:9:142 

เม่ือพระหริเกิดเป็นคนแคระ  พระนางจะเกิดเป็นดอกบวั  แตเ่ม่ือใดพระภาควะผู้ เป็น 

เชือ้สายของภฤคเุกิดเป็นปรศรุาม  พระนางนีก้็จะเกิดเป็นธรณี (แผ่นดิน) || 1:9:143 

ในความเป็นรฆวุงศ์ของพระองค์ (พระราม) พระนางก็จะเกิดเป็นสีดา  ในการเกิดเป็น 

พระกฤษณะ  พระนางกจ็ะเกิดเป็นนางรุกมินี  และในการอวตารอื่นอีก พระนางก็จะเป็น 

ผู้ช่วยเหลือของพระวิษณ ุ|| 1:9:144 

ในความเป็นเทพ พระองค์ก็มีอยู่ในร่างกายของเทพ  ในความเป็นมนษุย์  พระองค์ก็มีรูป 

เป็นมนษุย์  พระนางกระท ารูปตามร่างกายของพระวิษณใุห้เป็นรูปของตนเอง || 1:9:145142 

 

   คมัภีร์วิษณุปุราณะกล่าวว่าพระวิษณุเป็นเหตุให้เกิดน า้ฝน และแม่น า้   

คงคาอนัศกัดิส์ิทธ์ิเกิดจากพระบาทงัคฐุ (นิว้หวัแมเ่ท้า) ของพระวิษณ ุ หลงัจากนัน้จึงตกลงไปท่ีเขา

เมรุและพระศิวะเอาศีรษะรองรับแม่น า้สายหนึ่งใน 4 สายท่ีไหลแยกออกจากแม่น า้คงคา   ดัง

ความวา่ 

 

 ด้วยประการดงักลา่วมานีแ้ดนแห่งพระวิษณนีุเ้ป็นสภาวะท่ีบริสทุธ์ิเป็นแดนชัน้ท่ี 3 

เป็นแดนค า้จุ้นโลกทัง้ 3  (และ) เป็นเหตใุห้เกิดน า้ฝน || 2:8:107 
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ดกูรท่านพราหมณ์ แมน่ า้คงคาซึง่เป็นแมน่ า้ท่ีช าบาปได้ทัง้หมด มีสีน า้ตาลแดง 

เหมือนเคร่ืองไล้ทาร่างกายของนางฟ้าก็ถือก าเนิดจากดินแดนนัน้ || 2:8:108 

ดาวเหนือ (ธรุวะ) รองรับแมน่ า้คงคาซึง่มีกระแสเกิดจากบริเวณพระนขาของพระบาทงัคฐุ  

(นิว้หวัแมเ่ท้า) รูปดอกบวัข้างซ้ายของพระวิษณดุ้วยภกัดีด้วยเศียรเกล้า || 2:8:109 

จากนัน้ฤษีทัง้ 7 ตนผู้มุง่มัน่บ าเพ็ญพรตก าหนดลมหายใจ มีชฎามุน่เป็นมวย 

ก็สถิตอยู่ในน า้ด้วยเกลียวคลื่นของแมน่ า้คงคา || 2:8:110 

จนัทรมณฑลซึง่ถกูโอบล้อมรอบด้วยกระแสน า้อนัตอ่เน่ืองของแมน่ า้คงคานัน้ 

ย่อมท าให้เกิดความงดงามย่ิงนกัในขณะท่ีตกลงมาใกล้ || 2:8:111 

หลงัจากท่ีไหลออกจากจนัทรมณฑลแล้ว แมน่ า้คงคานัน้ก็ลงจากท่ีสงู 

ไปบนเขาเมรุไหลไปยงัทิศทัง้ 4 เพ่ือช าระโลกให้สะอาดหมดจด || 2:8:112  

แมน่ า้คงคาสายเดียวนัน้แหละแยกเป็น 4 สาย คือ สีตา อลกนนัทา จกัษุ และภทัรา 

ไหลบ่าไปในทิศทัง้ 4 || 2:8:113 

พระมหาเทพ (พระศิวะ) มีความยินดีใช้ศีรษะรองรับแมน่ า้สายหนึง่ท่ีไหลแยกออกไป 

ทางทิศทกัษิณช่ือวา่อลกนนัทาเอาไว้เกินกวา่ร้อยปี || 2:8:114 

หลงัจากท่ีไหลออกจากมวยชฎาของพระศมัภเุทพเจ้า (พระศิวะ) แล้ว  

แมน่ า้คงคาซึง่เต็มไปด้วยก้อนกรวดทรายก็ไหลไปช าระบตุรทัง้หลายของสาครผู้มีบาปให้

สะอาดแล้วก็น าไปสูส่วรรค์143 || 2:8:115 

 

   คมัภีร์วิษณปุรุาณะได้กล่าวว่าพระวิษณเุป็นผู้ ท่ีไมมี่เบือ้งต้น ไมเ่กิด ไม่

เปล่ียนแปลงและไมเ่ส่ือม  มีอยูน่ิจนิรันดร พระองค์เป็นสรรพสิ่ง มีพระรูปท่ีปรากฏและไมป่รากฏ  

พระองค์เป็นผู้สร้าง ด ารงรักษาและท าลาย เม่ือปรากฏพระรูปพระองค์จะมี 4 กร มีพระชายาคือ

พระลกัษมี พระวิษณท่ีุกลา่วถึงในคมัภีร์วิษณุปรุาณะจงึมิใชเ่ป็นเพียงเทพ 1 ในตริมรูต ิหากแตคื่อ

พระเป็นเจ้าสงูสดุ พระวิษณใุนคมัภีร์วิษณุปรุาณะจงึได้รับการกล่าวถึงทัง้ในลกัษณะนิรคณุพรหม

และสคณุพรหม     

   (2)   พระพรหมา  คัมภี ร์วิษณุปุราณะกล่าวถึงการก าเนิดของ          

พระพรหมาไว้ว่า พระพรหมาเป็นเทพผู้ เ กิดในดอกบัวซึ่งออกจากนาภีของพระนารายณ์           
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พระพรหมามี 4 พักตร์ หลังจากเม่ือโลกประลัยลง พระโยคีทัง้หลายท่ีอยู่ในชนโลกจะระลึกถึง

พระองค ์ พระพรหมาก็จะสร้างโลกขึน้ใหมอี่กครัง้144  พระพรหมาเป็นรูปหนึ่งของพระวิษณุ เกิดมา

จากไข่ขนาดใหญ่ซึ่งสร้างมาจากประกฤติท่ีอาศัยอยู่ในน า้เม่ือคราวสร้างจักรวาล  และเม่ือ        

พระนารายณ์ทรงต่ืนจากการบรรทมบนบลัลงัก์พญานาคราชเศษะ จะทรงอยู่ในรูปของพระพรหมา

เพ่ือสร้างจกัรวาลขึน้ใหมอี่กครัง้    ดงัข้อความวา่ 

 

ไข่นัน้เจริญเติบโตขึน้ตามล าดบัเหมือนกบัฟองน า้ 

ดกูรท่านผู้อจัฉริยะท่ีสดุ ในเวลาตอ่มาไข่ขนาดใหญ่นัน้ ซึง่สร้างมาจากประกฤติอาศยัอยู่ 

ในน า้จงึกลายมาเป็นรูปประเสริฐของพระวิษณใุนรูปของพระพรหมา || 1:2:55 

ณ เวลานัน้พระวิษณผุู้ เป็นเจ้าแห่งโลก พระองค์เองไมป่รากฏพระรูป 

แตม่ีพระรูปปรากฏอยู่ในรูปของพระพรหมา || 1:2:56145 

เม่ือโลกถกูท าให้เป็นมหาสมทุร  หลงัจากได้กลืนกินสตัว์ทัง้หลาย  

พระผู้ เป็นเจ้าสงูสดุนอนอยู่ท่ีนอนบลัลงัก์นาค || 1:2:64 

หลงัจากต่ืนแล้ว ด ารงไว้ซึง่เพศของพระพรหมา ได้กระท าการสร้างโลกอีกครัง้ || 1:2:65 

 พระองค์ได้รับพระนามวา่พระพรหมาผู้สร้าง พระวิษณผุู้ รักษา และพระศิวะผู้ท าลาย  

ตามหน้าท่ีของตน) พระชนารทนะคือพระผู้ เป็นเจ้าองค์เดียวเท่านัน้ || 1:2:66146... 
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ภาพท่ี 1  พระวิษณอุยูใ่นรูปของพระนารายณ์ ทรงต่ืนจากบรรทมและทรงอยูใ่นรูปของ  

    พระพรหมาเพื่อสร้างจกัรวาล 

ท่ีมา: Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa (Gorakhapura: Gītāpresa, 1990),  
cover. 
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   พระพรหมาเกิดขึน้เม่ือคราวก าเนิดจกัรวาล พระองค์ก าเนิดจากไข่ขนาด

ใหญ่  โดยพระองค์คือพระรูปหนึ่งของพระวิษณุเม่ือจะทรงสร้างโลกและสรรพสิ่ง  คมัภีร์วิษณุ

ปุราณะกล่าวว่าในการสร้างจักรวาลนัน้พระพรหมาทรงเป็นเพียงเคร่ืองมือในการสร้างเท่านัน้  

เน่ืองจากอ านาจในการสร้างทัง้หลายเกิดจากเหตุคือประธานะซึ่งก็คือพระวิษณุนั่นเอง147          

พระพรหมาในคมัภีร์วิษณปุรุาณะจงึเป็นเพียงพระรูปหนึง่ของพระวิษณเุม่ือก าเนิดจกัรวาลเทา่นัน้ 

   (3) พระรุทระ หรือพระศิวะ  คมัภีร์วิษณุปรุาณะยงัได้กล่าวถึงการถือ

ก าเนิดของเทพรุทระว่าก าเนิดจากการเพ่งพินิจของพระพรหมาจึงเกิดพระโอรสซึ่งมีลักษณะ

เหมือนกบัพระองค์  พระโอรสนัน้มีสีพระวรกายสีด าแดง ปรากฏบนพระเพลาของพระพรหมาและ

ทรงส่งเสียงร้องไห้  เม่ือขอประทานนามจากพระพรหมา พระพรหมาจึงประทานพระนามว่า 

“รุทระ”  และประทานพระนามอีก 7 พระนาม คือ  ภวะ ศรวะ อีศาน ปศปุติ  ภีมะ อุคระ และ

มหาเทพ   จากนัน้ประทานวิมาน พระมเหสีและพระโอรสให้ด้วย  พระมเหสีของรุทระคือพระนาง

สตผีู้ เป็นธิดาของพระทกัษะ และพระนางอมุาผู้ เป็นธิดาของพระหิมวตั ดงัข้อความวา่ 

 

ในตอนต้นกลัป์พระพรหมาทรงเพ่งพินิจถงึบตุรท่ีเหมือนกบัพระองค์ 

จากนัน้กมุารผู้มีสีกายด าแดงก็ได้ปรากฏบนพระเพลาของพระองค์ทนัที || 1:8:2 

ดกูรท่านพราหมณ์ผู้ประเสริฐ ขณะนัน้กมุารนัน้ร้องไห้น า้เสียงน่าเอน็ด ู

พลางว่ิงไปทัว่ พระพรหมาจงึร้องถามกมุารนัน้ผู้ก าลงัร้องไห้ “เธอร้องไห้ท าไม” || 1:8:3 

กมุารตอบวา่ “ขอพระองค์โปรดประทานนามแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด”  ขณะนัน้พระประชาบดี 

นัน้รับสัง่กบักมุารนัน้วา่ “ดกูรเทพเจ้า เธอจงช่ือวา่รุทระ เธออย่าร้องไห้ จงอดทน”  

หลงัจากพระพรหมารับสัง่อย่างนีแ้ล้ว  กมุารนัน้กร้็องไห้ซ า้แล้วซ า้อีกถงึ 7 ครัง้ || 1:8:4 

จากนัน้พระเป็นเจ้าสงูสดุก็ได้ประทานนามอีก 7 นามแก่กมุารนัน้ 

และพระเป็นเจ้าสงูสดุนัน้ก็ยงัได้ประทานวิมาน 8 แห่งนีพ้ร้อมทัง้ภรรยาและบตุร || 1:8:5 

ดกูรท่านพราหมณ์ พระประชาบดีนัน้ทรงเรียกกมุารเหลา่นัน้วา่ ภวะ ศรวะ  

อีศาน ปศปุติ ภีมะ อคุระ และมหาเทพ || 1:8:6 

ตอ่มาพระองค์ก็ทรงขนานนามและทรงมอบหมายสถานะเหลา่นีแ้ดก่มุารเหลา่นัน้ 
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สถานะเหลา่นัน้มหีลายรูปแบบตามล าดบัดงันีค้ือ ดวงอาทิตย์ น า้ แผ่นดิน ลม ไฟ 

อากาศ พราหมณ์ผู้ประกอบพิธีกรรมและดวงจนัทร์ || 1:8:7  

ดกูรท่านพราหมณ์ผู้ประเสริฐ ภรรยาของพระอาทิตย์เป็นต้น มีช่ือวา่รุทระเป็นอาทิ  

ได้แก่ สวรจลา อษุา วิเกศี ศิวา  สวาหา ทิศา ทีกษา และโรหิณีตามล าดบั  

ดกูรท่านผู้มีโชคมาก ท่านจงฟังช่ือบตุรของพวกเขาจากข้าพเจ้า || 1:8:8-9 

โลกนีเ้ตม็ไปด้วยลกูหลานของท่านเหลา่นัน้ || 1:8:10 

บตุรของเขาเหลา่นัน้วา่ตามล าดบัคือ ศไนจระ (พระเสาร์) ศกุร์ (พระศกุร์) โลหิตางคะ  

(พระองัคาร) มโนชวะ สกนัทะ สรคะ สนัตานะ และพทุธะ (พระพธุ) || 1:8:11 

พระรุทระผู้มีลกัษณะดงัท่ีกลา่วมานีน้ัน้ได้สมรสกบันางสตี 

ธิดาผู้งดงามของพระประชาบดีนามวา่ทกัษะนัน่เอง || 1:8:12 

ดกูรท่านพราหมณ์ผู้ประเสริฐ และเพราะความโกรธของพระทกัษะ นางสตีนัน้ 

ก็สละชีวิตตนเอง นางไปเกิดเป็นธิดาของพระหิมวตัและนางเมนา (นามวา่อมุา) || 1:8:13 

และพระหระผู้ เป็นเจ้า (รุทระ) ก็ได้อภิเษกสมรสกบันางอมุาอีกครัง้หนึง่ || 1:8:14148 

 

  เทพรุทระหรือพระศิวะหรือพระหระถูกกล่าวว่ามีก าเนิดจากพระพรหมา 

ฐานะของเทพรุทระแม้จะถูกกล่าวว่ามีสถานะท่ีได้รับการยกย่อง  และกล่าวถึงพระรุทระเป็น    

พระรูปหนึ่งของพระวิษณุในการประลยัจกัรวาล   แต่สถานะของเทพรุทระก็มิได้เป็นเทพสูงสุดท่ี

สามารถเทียบเท่ากับพระวิษณุได้   การกล่าวถึงเทพรุทระจึงเป็นการกล่าวถึงอย่างมีนยัแสดงให้

เห็นวา่พระวิษณมีุความยิ่งใหญ่เหนือเทพรุทระ 

   คมัภีร์วิษณปุรุาณะกลา่วถึงการก าเนิดของเทพทัง้ 3  โดยพระวิษณุได้รับ   

การยกย่องและกล่าวถึงในฐานะพระเป็นเจ้าสงูสดุ  โดยอธิบายให้เห็นทัง้ในลกัษณะนิรคณุพรหม

และสคุณพรหมนั   ดงันัน้จึงอาจกล่าวได้ว่าพระวิษณุเป็นความจริงสูงสุด เป็นผู้ มีอยู่ตลอดกาล 

พระพรหมาเป็นรูปลกัษณ์หนึ่งของพระวิษณุซึ่งมีหน้าท่ีในการสร้างจกัรวาลและสรรพสิ่งเม่ือคราว

เร่ิมต้นกลัป์   พระรุทระหรือพระศิวะเป็นผู้ ท่ีพระพรหมาสร้างขึน้มาเท่านัน้  บทบาทและฐานะของ

พระพรหมาและพระรุทระท่ีกล่าวถึงในคมัภีร์วิษณุปรุาณะมิได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นเทพในหมู่
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ตริมูรติท่ีเท่าเทียมกับพระวิษณุ  แต่คมัภีร์วิษณุปรุาณะมุ่งเน้นย า้ว่าพระวิษณุเป็นพระเป็นเจ้าสูง

สดุแตเ่พียงพระองค์เดียว  และยงัแสดงให้เห็นนยัแห่งการข่มกนัว่าพระพรหมาเป็นเพียงส่วนหนึ่ง

ของอ านาจของพระวิษณุเท่านัน้  ส่วนพระรุทระนอกจากจะถูกกดลงให้เป็นเพียงเทพท่ีถูก         

พระพรหมาสร้างขึน้มาแล้ว นยัแห่งการอธิบายถึงก าเนิดของแม่น า้คงคาจากพระบาทงัคฐุ (นิว้หวั

แม่เท้า) ของพระวิษณุ แล้วไหลลงมาอย่างรุนแรงจนกระทัง่พระศิวะทรงต้องใช้พระเศียรรองรับ

สายน า้คงคาเพ่ือชะลอความรุนแรงของแม่น า้คงคาไว้นัน้  ยังส่ือแสดงให้เห็นถึงความเหนือกว่า 

ความยิ่งใหญ่ และมีอ านาจท่ีสูงส่งกว่าของพระวิษณุอีกด้วย  ดงันัน้การกล่าวถึงเทพทัง้ 3 ใน      

ตริมูรติ แม้จะแสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าท่ีในการสร้าง  การด ารงรักษาและการท าลายของเทพ  

ทัง้ 3 แตอ่ านาจทัง้หมดถกูผนวกรวมควบกลืนอธิบายวา่พระพรหมาและเทพรุทระมีฐานะเป็นเพียง

สว่นหนึง่ของพระวิษณผุู้ เป็นพระเป็นเจ้าสงูสดุ 

  2.2.2.2  การก าเนิดอสูร แทตย์ รากษส  ยักษ์และคนธรรพ์     

คมัภีร์วิษณปุรุาณะกลา่วถึงการก าเนิดอสรู แทตย์ รากษส  ยกัษ์  คนธรรพ์   ไว้วา่พระพรหมาสร้าง

อสรูขึน้ขณะท่ีพระองค์ก าลงัเพง่พิจารณาด้วยตมสัคณุ อสรูจงึเกิดขึน้มาจากสะโพกของพระองค์

เป็นล าดบัแรก เม่ือพระพรหมาทรงสร้างสตัว์ทัง้หลายท่ีอ่อนแรงด้วยความหิวกระหาย สตัว์เหล่านัน้

จงึเกิดมามีหลายลกัษณะ ตา่งวิ่งมาหาพระพรหมา กลา่วแก่พระพรหมาวา่ “จงอยา่ท าอยา่งนี ้    

จงรักษาผู้ นีไ้ว้เถิด”  สตัว์เหลา่นัน้จงึได้ช่ือว่าพวกรากษส  สตัว์ท่ีกลา่ววา่ “พวกเราจะเคีย้วกิน”  

สตัว์เหลา่นัน้จงึเรียกว่าพวกยกัษ์    สว่นคนธรรพ์นัน้เกิดจากพระวรกายของพระพรหมาขณะก าลงั

ขบัร้อง  ดงันัน้พวกเขาได้ด่ืมด ่าน า้เสียงของพระพรหมา จงึมีช่ือวา่ คนธรรพ์  ดงัข้อความท่ีปรากฏ

ในคมัภีร์วิษณุปรุาณะ  ดงันี ้

 

เม่ือพระประชาบดีก าลงัเพ่งพิจารณาด้วยตมสัคณุ  ตมสัคณุก็เป็นสิ่งท่ีเพ่ิมเข้ามา  

ตอ่มาอสรูก็เกิดขึน้เป็นอนัดบัแรก โดยสร้างจากสะโพก || 1:5:31 

และตอ่จากนัน้พระเป็นเจ้านัน้ก็ได้ทรงสร้างสตัว์ทัง้หลายท่ีออ่นแรง 

ด้วยความหิวกระหาย สตัว์เหลา่นัน้เกิดมามีหลายลกัษณะ มีหนวดเครา  

จากนัน้สตัว์เหลา่นัน้ ก็วิ่งตรงเข้าไปหาพระผู้ เป็นเจ้าสงูสดุ || 1:5:42 

สตัว์ทัง้หลายท่ีกลา่ววา่ “ข้าแตพ่ระเป็นเจ้าขอพระองค์ จงอยา่ท าอย่างนี ้ 
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จงรักษาผู้ นีไ้ว้เถิด” สตัว์เหลา่นัน้ช่ือวา่พวกรากษส สตัว์อื่นๆ ท่ีกลา่ววา่  

“พวกเราจะเคีย้วกิน” เพราะการเคีย้วกินสตัว์เหลา่นัน้จงึช่ือวา่พวกยกัษ์ || 1:5:43 

ดกูรพราหมณ์ ทนัใดนัน้คนธรรพ์ทัง้หลายจงึเกิดขึน้มาจากพระวรกายของพระองค์ 

ซึง่ก าลงัขบัร้องอยู่ เพราะฉะนัน้พวกเขาขณะดื่มด ่าน า้เสียง(ของพระองค์)  

 จงึมีช่ือวา่ (คนัธรวะ) คนธรรพ์ || 1:5:46 149 

 

  คมัภีร์วิษณุปุราณะกล่าวถึงอสูรว่าเกิดจากตมัสคณุซึ่งเป็นความมืดด า 

ชัว่ร้าย อสรูจึงมีพลงัในเวลากลางคืน  เพ่ือแสดงให้เห็นถึงธรรมชาติท่ีตรงข้ามกบัเทวดาท่ีเกิดจาก

สัตตวคุณ  พวกแทตย์ถูกกล่าวถึงว่าเป็นผู้ ถูกความโลภครอบง า ไม่มีสิริมงคล และปราศจาก

คณุธรรม150  เป็นผู้ ท่ีเบือนหน้าหนีจากพระวิษณุ151  ส่วนรากษส ยักษ์ และคนธรรพ์ ถูกกล่าวถึง

ก าเนิดในลกัษณะอธิบายถึงลกัษณะเดน่และคณุสมบตัเิฉพาะอนัน าไปสูค่ าเรียกช่ือเป็นส าคญั  

 2.2.2.3  การก าเนิดมนุษย์   คมัภีร์วิษณุปรุาณะกล่าวไว้ว่า              

การสร้างอรวากโสรตสัซึง่เป็นการสร้างครัง้ท่ี 7 ซึ่งเกิดจากพระพรหมาเพ่งพินิจถึงสจัธรรมนัน้ พวก

อรวากโสรตสัก็ปรากฏออกมาจากอวยกัตะ พวกเขาด ารงอยู่ในความโง่เขลา มีกิเลสตณัหามาก  

ต่อจากนัน้พวกเขาก็จะมีความทุกข์มากขึน้เร่ือยๆ ท าหน้าท่ีอย่างต่อเน่ืองและปรากฏชัดเจนทัง้

ภายในและภายนอก ในท่ีสดุพวกเขาก็เป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์    ดงัข้อความวา่ 

 

เม่ือพระองค์ผู้ทรงเพ่งพินิจถงึสจัธรรมอยู่เสมอเพ่งพินิจอยู่อย่างนัน้  

ทนัใดนัน้ก็มีอรวากโสรตสัซึง่จะท าให้สมัฤทธ์ิผลได้ปรากฏออกมาจากอวยกัตะ || 1:5:16 

เน่ืองจากสตัว์เหลา่นัน้หมนุเวียนลงเบือ้งลา่ง ฉะนัน้มนัจงึช่ือวา่อรวากโสรตสั 

และพวกเขาปรากฏเห็นได้ชดัเจนขึน้ ด ารงอยู่ในความโง่เขลา มีกิเลสตณัหามาก || 1:5:17 

ตอ่จากนัน้พวกเขาก็จะมีความทกุข์มากขึน้เร่ือยๆ ท าหน้าท่ีอย่างตอ่เน่ือง  

และปรากฏชดัเจนทัง้ภายในและภายนอก ในท่ีสดุพวกเขาก็เป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์  

(ท าให้พระประสงค์ของพระเป็นเจ้าสมัฤทธ์ิผลได้) || 1:5:18152 

                                                           
  149 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 17-18. 
  150 Viṣṇu Purāṇa 1:9:33, see Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 31. 
  151 Viṣṇu Purāṇa 1:9:107, see Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 36. 
  152 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 4. 
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    คมัภีร์วิษณปุรุาณะยงัระบวุา่พระพรหมาสร้างมนษุย์ผู้กล่าวว่าเป็นสตัว์ท่ี

ประเสริฐท่ีสดุซึ่งเรียกว่า อรวากโสรตสั โดยทรงสร้างวรรณะทัง้ 4 คือ พราหมณ์เกิดจากพระโอษฐ์

ของพระพรหมา  กษัตริย์เกิดมาจากพระอุระของพระพรหมา  แพศย์เกิดมาจากพระอูรุของ       

พระพรหมา และศทูรเกิดจากพระบาทของพระพรหมา  พระพรหมาทรงสร้างสรรพสิ่งซึ่งแบ่งเป็น   

4 วรรณะให้เหมาะสมกบัการบวงสรวงท่ีสดุเพ่ือให้การบวงสรวงสมัฤทธ์ิผล  ดงัความวา่ 

 

ท่านพระฤษีปราศระผู้ประเสริฐได้กลา่ววา่ ดกูรท่านพราหมณ์ผู้ เป็นสตัว์ท่ีประเสริฐท่ีสดุ  

ตอนแรกสตัว์ทัง้หลายจ านวนมากได้เกิดจากพระโอษฐ์ของพระพรหมา 

ผู้ทรงเพ่งพิจารณาถงึความจริง ผู้ทรงปรารถนาท่ีจะสร้างโลก || 1:6:3 

สตัว์ทัง้หลายท่ีเตม็ไปด้วยรชสัคณุนัน่แหละเกิดมาจากพระอรุะของพระพรหมา 

และสตัว์ทัง้หลายท่ีเตม็ไปด้วยรชสัคณุและตมสัคณุนัน่แหละเกิดมาจากพระอรุู || 1:6:4 

ดกูรท่านพราหมณ์ผู้ประเสริฐที่สดุ พระพรหมาทรงสร้างสตัว์อื่นๆ ทัง้หมดท่ีเตม็ไปด้วย 

ตมสัคณุจากพระยคุลบาท  จากนัน้พระพรหมาก็ทรงสร้างลกัษณะวรรณะทัง้ 4 ไว้ 

ดงันี ้ || 1:6:5 

ดกูรท่านพราหมณ์ผู้ประเสริฐที่สดุ วรรณะพราหมณ์เกิดจากพระโอษฐ์  

วรรณะกษัตริย์เกิดจากสว่นพระอรุะ วรรณะแพศย์เกิดจากสว่นพระอรุู  

และวรรณะศทูรเกิดจากสว่นพระยคุลบาท || 1:6:6 

ดกูรท่านผู้มีโชค พระพรหมาทรงสร้างสรรพสิ่งนีซ้ึง่แบ่งเป็น 4 วรรณะ 

ให้เหมาะสมกบัการบวงสรวงท่ีสดุเพ่ือให้การบวงสรวงสมัฤทธ์ิผลได้แนน่อน || 1:6:7153 

 

    เม่ือพระพรหมาทรงสร้างสิ่งมีชีวิตแล้วก็ทรงบัญญัติกฎระเบียบตาม

สถานะและตามคณุสมบตั ิ  โดยวรรณะพราหมณ์มีสถานะเป็นผู้ประกอบพิธีกรรม  วรรณะกษัตริย์

ต้องเป็นผู้ ไม่หลบหนีในศกึสงคราม    วรรณะแพศย์เป็นผู้ปฏิบตัิตามหลกัธรรมของตนและวรรณะ

ศทูรเป็นผู้ท าหน้าท่ีคอยรับใช้   ดงัความวา่ 
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และเม่ือพระองค์ทรงสร้างสิ่งมชีีวิตแล้วพระประชาบดีก็ทรงสร้าง 

หมูส่ตัว์เสร็จแล้วก็ทรงบญัญตัิกฎระเบียบตามสถานะ (และ) ตามคณุสมบตัิ || 1:6:32 

ดกูรท่านผู้ประเสริฐ พระองค์ทรงบญัญตัิหลกัปฏิบตัิส าหรับวรรณะและอาศรม 

ซึง่ยดึธรรมะ นอกจากนีพ้ระองค์ก็ทรงก าหนดขอบเขตส าหรับวรรณะทัง้หมด 

ผู้ เช่ือถือในธรรมะอย่างเหมาะสม || 1:6:33 

สถานะของวรรณะพราหมณ์ผู้ประกอบพิธีกรรมได้รับการก าหนดวา่เป็นสถานะ 

ของพระประชาบดี สถานะของวรรณะกษัตริย์ผู้ ไมห่ลบหนีในศกึสงครามได้รับการก าหนด

วา่เป็นสถานะของพระอินทร์ || 1:6:34 

สถานะของวรรณะแพศย์ผู้ปฏิบตัิตามหลกัธรรมของตนได้รับการก าหนดวา่ 

เป็นสถานะของพระมรุต (เทพแห่งลม) สถานะของวรรณะศทูรผู้ท าหน้าท่ี 

คอยรับใช้ได้รับการก าหนดวา่เป็นสถานะของคนธรรพ์ || 1:6:35 154 

 

    คัมภีร์วิษณุปุราณะกล่าวว่าพระพรหมาทรงสร้างมนุษย์ขึน้มานัน้               

ในระยะแรกเป็นผู้ มีจิตใจบริสทุธ์ิ  เม่ือเกิดกิเลสจึงท าให้มนษุย์เกิดความทกุข์   เม่ือสตัว์ทัง้หลาย

เพิ่มขึน้ไม่มากนัก พระพรหมาจึงทรงสร้างพระโอรสของพระองค์จากดวงจิตเป็นพราหมณ์อีก        

9  คน คือ ภฤคิ ปลุสัตยะ ปลุหะ กรต ุ องัคิรสะ  มรีจิ ทกัษะ อตริ วสิษฐะ และสร้างนางขยาติ ภูต ิ 

สมัภูติ  กษมา  ปรีติ  สนนติ  อุรชชา  อนสยูาและนางปรสตูิ ประทานแก่พราหมณ์ผู้ มีใจสงูส่ง     

ทัง้  9  ตน   จากนัน้พระพรหมาทรงสร้างพระมนุให้เป็นผู้ปกครองหมู่สตัว์และสร้างนางศตรูปให้

เป็นชายา สืบวงศ์ตระกูลเร่ือยมา จนกระทั่งถึงพระทักษะบุตรของนางมาริษากับพระโอรส        

ประเจตสัทัง้ 10 พระองค์  พระทักษะได้รับบญัชาจากพระพระพรหมาให้สร้างประชากรและ   

สรรพสตัว์ขึน้   เบือ้งต้นพระทกัษะได้สร้างสรรพสตัว์  สร้างเหล่าเทพ ฤษี พร้อมทัง้คนธรรพ์ อสูร

และง ู  เม่ือประชากรยงัเพิ่มขึน้ไมม่ากนกั  พระทกัษะทรงปรารถนาท่ีจะสร้างประชากรให้เพิ่มมาก

ขึน้โดยการมีเพศสมัพนัธ์อย่างถูกต้องตามครรลองคลองธรรม  จึงแตง่งานกับนางอสิกนิธิดาของ

พระประชาบดีช่ือว่าวีรณะ ต่อจากนัน้มาประชากรก็เกิดขึน้มาจากการมีเพศสมัพนัธ์  ซึ่งเม่ือก่อน
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ประชากรเกิดขึน้มาจากความปรารถนา จากการมอง จากการสมัผสั และจากอ านาจวิเศษแห่ง  

การบ าเพ็ญตบะของผู้วิเศษ    คมัภีร์วิษณปุรุาณะมีเนือ้ความดงัท่ีกลา่วมา ดงันี ้   

 

เม่ือสตัว์ทัง้หลายทัง้หมดเหลา่นัน้ของผู้ ท่ีมีปัญญานัน้ไมเ่พ่ิมขึน้ ดงันัน้พระองค์สร้างบตุร 

ทัง้หลายประกอบด้วยจิตและบตุรอื่นๆ ให้เป็นเช่นเดียวกบัตนเอง || 1:7:4 

พราหมณ์ภฤค ุ ปลุสัตยะ  ปลุหะ  กรต ุ องัคิรสะ  มรีจิ  ทกัษะ  อตริ  วสิษฐะ   

ซึง่เกิดจากจิต || 1:7:5 

พราหมณ์ทัง้ 9 คนนีร้ะบช่ืุอไว้ในคมัภีร์ปรุาณะ || 1:7:6 

พระองค์ทรงสร้างนางขยาติ  ภตู ิ สมัภตูิ  กษมา  ปรีติ  สนนต ิ อรุชชา  อนสยูา  || 1:7:7 

และนางปรสตูิจากนัน้ก็ทรงประทานแก่พราหมณ์เหลา่นัน้ผู้มใีจสงูสง่ อนึง่พระองค์รับสัง่วา่ 

พวกเธอจงเป็นภรรยา ดงันีแ้ล้วก็ทรงประทานให้พราหมณ์เหลา่นัน้ || 1:7:8 

สตัว์เหลา่ใดมีสนทนะเป็นอาทิท่ีได้ถกูสร้างขึน้แล้วในกาลก่อนด้วยความดี  

สตัว์ทัง้หลายเหลา่นัน้จะไมค่ลกุคลีในโลก  ไมป่รารถนาในหมูส่ตัว์ทัง้หลาย || 1:7:9 

สตัว์ทัง้หมดเหลา่นัน้มีความรู้ท่ีได้รับแล้ว  ปราศจากกิเลส ปราศจากความเห็นแก่ตวั   

พระพรหมาได้สร้างโลกให้กบัคนเหลา่นัน้ท่ีไมป่รารถนาสิ่งใดๆ แล้ว || 1:7:10 

ความโกรธของพระพรหมาเป็นสิ่งท่ีย่ิงใหญ่เพราะโลกทัง้ 3 สามารถมอดไหม้ได้เพราะ 

ความโกรธของพระองค์  ท าให้เกิดแสงประทีปท่ีก าลงัลกุไหม้  ดกูรท่านมนีุในเวลานัน้   

โลกทัง้สามจงึได้มีแก่พระพรหมาทัง้หมด || 1:7:11 

ในทนัใดนัน้  ความร้ายกาจที่มีแสงสวา่งเสมอกบัพระอาทิตย์ตอนเท่ียงวนัเกิดขึน้แล้ว 

จากหน้าผากของพระองค์ท่ีมีรอยย่นที่ลกุโพรงเพราะความโกรธ || 1:7:12 

ตอ่มาเขามีร่างกายเป็นสตรีคร่ึงหนึง่ โหดร้าย  มีร่างกายท่ีใหญ่  หลงัจากท่ีพดูกบัเขา 

วา่จงแบ่งร่าง (ของท่าน)  ดงันีแ้ล้วพระพรหมาก็อนัตรธานหายไป || 1:7:13 

จากนัน้พระองค์ได้พดูเชน่นัน้แล้วก็ได้ท าความเป็นผู้หญิง  ผู้ชายทัง้ 2  และแยกผู้ชาย 

เป็น 10  สว่นและ 1 สว่นอีก || 1:7:14 

และตอ่จากนัน้พระเป็นเจ้าเทพสงูสดุนัน้กไ็ด้ทรงจ าแนกความเป็นสตรีให้ออ่นหวานและ 

หย่ิงทะนง ให้สงบเสง่ียมและดรุ้าย และก็ทรงจ าแนกสตรีให้มหีลากหลายสว่นเป็นสีขาว 

และสีด าเหมือนกบัพระองค์ || 1:7:15 
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ดกูรท่านพราหมณ์ตอ่จากนัน้พระพรหมาผู้ เป็นเจ้ากท็รงสร้างพระมนผูู้ เป็นสยมภ ู

ซึง่เกิดจากพระพรหมาให้เหมือนกบัพระองค์เองไว้ในต าแหน่งผู้ปกครองหมูส่ตัว์ || 1:7:16 

และพระมนผูู้ เป็นเจ้าผู้ เป็นพระสยมภกู็ทรงเลือกสตรีนามวา่ศตรูปนัน้ ผู้ท าลายบาปได้แล้ว 

ด้วยตบะให้ด ารงต าแหน่งเป็นชายา || 1:7:17 

และจากบรุุษนัน้นางศตรูปก็ให้ก าเนิดบตุร 2 คนนามวา่ปริยวฺรตและอตุตานบาท 

และธิดา 2 คนนามวา่ประสตูิและอากตูิ || 1:7:18155 

พระทกัษะผู้ เป็นพระประชาบดผีู้ เป็นมหาภาคซึง่ในอดีตได้เป็นบตุรแห่งพระพรหมา 

ได้เกิดเป็นบตุรของนางมาริษากบัพระโอรสประเจตสัทัง้ 10 องค์ || 1:15:74 

ดกูรท่านผู้มีปัญญาประเสริฐสดุ ดงันัน้เพ่ือท่ีจะสร้างประชากรและเพ่ือท่ีจะสร้างเผ่าพงศ์ 

วงศ์วานของพระองค์เอง พระทกัษะผู้ เป็นมหาภาคจงึให้ก าเนิดบตุรทัง้หลาย || 1:15:75 

เม่ือกระท าตามบญัชาของพระพรหมาเพ่ือสร้างประชากรพระองค์จงึสร้าง 

สิ่งท่ีเคลื่อนท่ีได้ และสิ่งท่ีเคลื่อนท่ีไมไ่ด้ สตัว์สองเท้าและสตัว์สี่เท้า || 1:15:76 

พระทกัษะนัน้สร้าง (สิ่งเหลา่นัน้) ตามความปรารถนาแล้ว หลงัจากนัน้ก็สร้าง 

สตรีทัง้หลาย พระองค์ได้ประทานสตรี 10 คนแก่ธรมะ สตรี 13 คนแก่กาศยปะ 

และประทานสตรี 27 คนผู้ควบคมุระบบเวลาแก่พระจนัทร์ || 1:15:77 

ดงันัน้เหลา่เทพ พวกแทตย์ พวกนาค ววัควายทัง้หลาย นกทัง้หลาย พวกคนธรรพ์ 

และเหลา่นางอปัสร รวมทัง้พวกทานพเป็นต้นกไ็ด้เกิดในสตรีเหลา่นัน้ || 1:15:78 

ดกูรท่านไมเตรยะ ตอ่จากนัน้มาประชากรก็เกิดขึน้มาจากการมีเพศสมัพนัธ์ ซึง่เมื่อก่อน

ประชากรเกิดขึน้มาจากความปรารถนา จากการมอง จากการสมัผสัและจากอ านาจวิเศษ

แห่งการบ าเพ็ญตบะของผู้ วิเศษทัง้หลายผู้บ าเพ็ญตบะอย่างเข้มงวด || 1:15:79 

ท่านไมเตรยะผู้ ประเสริฐกล่าวว่าข้าแต่พระมหามุนี  ข้าพเจ้าได้ทราบมาว่า ในอดีต        

พระทกัษะถือก าเนิดจากองคลุีข้างขวา (ของพระพรหมา) พวกกมุารประเจตสัเกิดขึน้มาอีก

ได้อย่างไร || 1:15:80156… 

 ดกูรท่านมหามนีุ   ท่านจงฟังวิธีการท่ีพระทกัษะผู้ ได้รับบญัชาจากพระสวยมัภู 

(พระพรหมา) ในอดีตวา่เธอจงสร้างประชากร แล้วก็สร้างสรรพสตัว์ขึน้   

(ดงัตอ่ไปนี)้ || 1:15:86 
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ในเวลานัน้ เบือ้งต้นพระทกัษะได้สร้างสรรพสตัว์ตามท่ีปรารถนา  

แล้วก็สร้างเหลา่เทพ ฤษี พร้อมทัง้คนธรรพ์ อสรูและง ู|| 1:15:87 

เม่ือพระทกัษะนัน้ก าลงัสร้างประชากร ประชากรเหลา่นัน้ยงัไมเ่พ่ิมมากขึน้ ในเวลานัน้

พระองค์ผู้ เป็นประชาบดีจงึใคร่ครวญถงึเหตท่ีุจะสร้างประชากรอีกครัง้ || 1:15:88 

พระทกัษะผู้ทรงปรารถนาท่ีจะสร้างประชากรให้เพ่ิมมากขึน้โดยการมีเพศสมัพนัธ์ 

อย่างถกูต้องตามครรลองจงึแตง่งานกบันางอสิกนิลกูสาวของพระประชาบดีช่ือวา่วีรณะ  

นางเป็นผู้ ท่ีบ าเพ็ญตบะอย่างเข็มงวด มีช่ือเสียง (และ) เป็นผู้ค า้จนุโลกไว้ || 1:15:89 

ในเวลานัน้เพราะจะสร้างประชากรเป็นเหตพุระประชาบดีผู้มคีวามกระตือรือร้น 

จงึให้ก าเนิดบตุร 5,000 คนในนางอสิกนิผู้ เป็นธิดาแห่งพระประชาบดีวีรณะ || 1:15:90 

ดกูรท่านพราหมณ์ เทพฤษีนามวา่นารทะครัน้เห็นพระโอรสเหลา่นัน้ ผู้ปรารถนาจะ 

เพ่ิมจ านวนประชากรแล้วจงึเข้าไปหา มีถ้อยค าไพเราะกลา่วค านีว้า่ || 1:15:91157 

 

  ในระยะแรกของการสร้าง มนุษย์เกิดขึน้ด้วยอ านาจวิเศษ แต่ต่อมาเม่ือ

มนษุย์อยูร่่วมกนัจงึเกิดการแตง่งาน และมีการเพิ่มจ านวนประชากรตามธรรมชาติขึน้  คมัภีร์วิษณุ

ปรุาณะได้กล่าวถึงการเกิดตามธรรมชาติจากครรภ์มารดาของมนษุย์ท่ีกล่าวว่าล้วนแตเ่ต็มไปด้วย

ความทกุข์ ดงัความวา่ 

 

ดกูรท่านมนีุผู้ประเสริฐ อนึง่ความเดือดร้อนซึง่เกิดจากครรภ์ ชาต ิชรา  

อวิทยา มรณะและนรก จ าแนกออกไปอีกเป็นพนัชนิด || 6:5:9 

สตัว์ท่ีมีร่างกายละเอียดออ่น ถกูห่อหุ้มด้วยมดลกู ในครรภ์ซึง่ปกคลมุไปด้วยรกจ านวน

มาก มีหลงั คอ และกระดกูคดงอ || 6:5:10 

มีความรู้สกึ (เวทนา) เพ่ิมขึน้เร่ือยๆ เพ่ือความเดือดร้อนท่ีมากขึน้ 

ด้วยอาหารจากมารดา ซึง่มีรสเปรีย้ว ขม เผ็ด ร้อน และเคม็ || 6:5:11 

ยงัไมม่ีร่างกายแข็งแรงในการท่ีจะเหยียดหรือคู้ เข้าเป็นต้น 

นอนแช่อยู่ในอจุจาระ ปัสสาวะและเมือกจ านวนมาก ถกูบีบอยู่ตลอดเวลา || 6:5:12 

ยงัไมม่ีลมหายใจ มีการรับรู้ จดจ าได้หลายร้อยชาติ ผกูติดอยู่กบักรรม 
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อย่างตอ่เน่ือง อยู่ในครรภ์ด้วยความทกุข์ทรมาน || 6:5:13 

สตัว์นัน้พอเกิดมาก็มีใบหน้าแปดเปือ้นไปด้วยอจุจาระ เลือด ปัสสาวะ 

และน า้คร ่า มีกระดกูและเส้นเอน็เช่ือมติดกนัด้วยลมประชาบดี || 6:5:14 

มีใบหน้าคว ่าลงต ่า ถกูกระท าด้วยลมก าเนิด (การเบ่ง) ท่ีรุนแรง  

สตัว์นัน้มีความเจ็บปวดถงึการออกมาจากมดลกูท่ีเจ็บระบมของมารดา || 6:5:15      

ดกูรท่านพราหมณ์ผู้ประเสริฐ สตัว์นัน้เม่ือได้สมัผสักบัลมภายนอก 

ก็ประสบกบัอาการมนึงงอย่างรุนแรง และครัน้คลอดออกมาแล้ว 

สตัว์นัน้ก็ถงึการสญูเสียความรู้แจ้ง (วิชญาน) || 6:5:16 

ทารกนัน้มีร่างกายเจ็บปวดรวดร้าวเหมือนถกูท่ิมแทงด้วยหนามเหมือนถกูช าแหละด้วย

เลื่อย เหมือนหนอนท่ีตกลงจากแผลเน่าเป่ือยลงไปท่ีพืน้ดิน || 6:5:17 

ทารกนัน้ไมส่ามารถแม้แตใ่นการขดัถตูวัเอง ไมส่ามารถหมนุพลิกตวัได้เอง 

จะได้รับการอาบน า้และอาหารมีน า้เป็นต้นก็ด้วยความต้องการของผู้อื่น || 6:5:18 

ทารกนัน้นอนหลบัอยู่บนพืน้ท่ีไมส่ะอาด ถกูแมลงและยงุเป็นต้นกินเลือด 

ไมส่ามารถท่ีจะป้องกนัแมลงและยงุเป็นต้นเหลา่นัน้ได้ || 6:5:19 

ความทกุข์ในการเกิดมีหลายอย่างและการเกิดย่อมมีอย่างต่อเน่ือง  

เพราะวา่ในวยัทารกเขาย่อมได้รับความทกุข์ซึง่เกิดจากความไร้เดียงสาเป็นต้น || 6:5:20158 

 

  นอกจากนีค้ัมภีร์วิษณุปุราณะยังได้อธิบายถึงก าเนิดและหน้าท่ีของ

กษัตริย์  นอกเหนือจากการเป็นผู้ ไม่หลบหนีในศกึสงครามไว้อีกว่าพระพรหมาทรงสร้างพระมนุให้

เหมือนกบัพระองค์เองไว้ในต าแหนง่ผู้ปกครองหมูส่ตัว์  พระมนแุละบตุรท่ีเกิดจากนางศตรูปซึ่งเป็น

กษัตริย์ล้วนแล้วแตด่ ารงไว้ซึง่ความกล้าหาญ ยินดีในทางท่ีชอบ ด ารงไว้ซึ่งความเพียร และด ารงไว้

ซึ่งการด ารงรักษา    และยงัมีเนือ้หาท่ีกล่าวว่าพระเจ้าแผ่นดินนัน้สร้างจากเทพทัง้หมด เทพอยู่ใน

ร่างกายของกษัตริย์159   การเรียกขานกษัตริย์ว่า “ราชา”  เกิดจากการสร้างความพึงพอใจให้กับ

ประชาชน เพราะเม่ือไม่มีกษัตริย์เม่ือใด ประชาชนก็จะได้รับความเดือดร้อน ถูกโจรผู้ ร้าย

เบียดเบียน    คมัภีร์วิษณุปรุาณะยงักล่าวถึงเร่ืองราวของพระปฤถุว่าพระองค์เป็นผู้ มีพลานุภาพ 

                                                           
  158 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 437- 438. 
  159 Viṣṇu Purāṇa 1:7:16, 1:13:21-22, see Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 14. 
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ธนูอาชควะ ศรทิพย์และเกราะตกลงมาจากท้องฟ้าเพ่ือมาเป็นอาวุธของพระองค์ พระองค์ได้รับ

การอภิเษกเป็น “ราชา”   พระองค์มีจกัรเป็นอาวธุ ซึ่งกล่าวว่าพระองค์เป็นภาคหนึ่งของพระวิษณุ  

และจกัรเป็นสญัลกัษณ์ของกษัตริย์ผู้ ได้ช่ือว่าเป็น “พระจกัรพรรดิ” พระองค์เป็นผู้ มีบญุ เสด็จไปใน

มหาสมทุร น า้ก็จะแข็งตวั แคเ่พียงคิดค านึงถึงก็มีอาหารท่ีบริบรูณ์  พระปฤถเุป็นผู้ประทานชีวิตจึง

ได้เป็นบดิาของแผน่ดนิ แผน่ดนิทัง้หมดจงึได้รับสมญาวา่ “ปฤถิวี” (ลกูสาวของปฤถ)ุ   ดงัเนือ้ความ

กลา่ววา่  

 

ตอ่มาพราหมณ์เหลา่นัน้ก็ได้ลบูมือขวาของพระราชา (เวนะ) นัน้นัน่เทียว || 1:13:38 

และเม่ือมือขวา (ของพระราชาเวนะ) ถกูลบูอยู่ บตุรของเวนะช่ือวา่ปฤถ ุผู้มีพลานภุาพ 

มากมายสอ่งแสงสวา่งย่ิง โชติช่วงชชัวาลเหมือนไฟด้วยร่างกายของตวัเอง || 1:13:39 

จากนัน้ธนช่ืูอวา่อาชควะก็ได้ตกมาจากท้องฟ้าเป็นล าดบัแรก 

และศรทิพย์กบัเกราะก็ตกลงมาจากท้องฟ้า || 1:13:40 

ก็เม่ือปฤถนุัน้ถือก าเนิดขึน้มาแล้ว สิ่งมีชีวิตทัง้หมดตา่งก็ร่าเริงบนัเทิงใจ || 1:13:41 

เพราะสตับรุุษถือก าเนิดมาแล้วนัน่เอง เวนะก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์ (ตริทิวะ) 

บตุรผู้มีอาตมนัท่ีย่ิงใหญ่ได้ปกป้องพระราชาเวนะนัน้จากนรกท่ีช่ือวา่ปทุ || 1:13:42 

มหาสมทุรและแมน่ า้จากทกุสถานท่ีก็พดัพาเอาน า้และอญัมณีทัง้หมดไหลบ่ามา 

สูส่ถานท่ีนัน้เพ่ือใช้ในพิธีราชาภิเษก || 1:13:43 

ในเวลานัน้พระปิตามหะ พระผู้ เป็นเจ้า (พระพรหมา) พร้อมด้วยหมูเ่ทพ  

และเผ่าพนัธุ์องัคิรัส รวมทัง้สิ่งมีชีวิตท่ีเคลื่อนไมไ่ด้และท่ีเคลือ่นท่ีได้ทัง้หมด 

ก็ได้มารวมตวักนัแล้วก็อภิเษกไวนยะ (บตุรแห่งเวนะหรือปฤถ)ุ ให้เป็นพระราชา || 1:13:44 

และครัน้ได้เห็นจกัร (ของพระวิษณ)ุ ท่ีมือข้างขวาของไวนยะ (ปฤถ)ุ นัน้ พระปิตามหะ 

ก็ทราบทนัทีวา่ปฤถเุป็นภาคหนึง่ของพระวิษณุ จงึมีความร่าเริงยินดีอย่างย่ิง || 1:13:45 

มนษุย์ทกุคนผู้จะได้เป็นพระเจ้าจกัรพรรดิจะมีจกัรของพระวษิณปุรากฏ 

เป็นเคร่ืองหมายอยู่ท่ีมือ ปฤถ ุบตุรแห่งเวนะผู้มีพลานภุาพมาก มีเดชมาก  

เป็นผู้ ท่ีมีอานภุาพแม้แตส่รวงสวรรค์ก็ต้านทานไมไ่ด้นัน้ พระองค์ได้รับการอภิเษก 

ด้วยราไชศวรรย์สมบตัิอนัย่ิงใหญ่ตามพิธีกรรมโดยคณะท่านผู้ รู้ธรรมเนียม || 1:13:46-47 
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ประชาชนเคยถกูบิดาของปฤถนุัน้กดข่ี แตป่ฤถนุัน้กลบัท าให้ประชาชนเบิกบาน ยินดี 

เพราะการท าให้ประชาชนเบิกบานยินดีนัน้ พระนามของปฤถนุัน้จงึปรากฏวา่ 

ราชา || 1:13:48 

และเม่ือพระราชาปฤถนุัน้เสดจ็ยาตราในมหาสมทุร น า้ก็แข็งตวั 

ภเูขาก็แยกให้ช่องทาง และธงก็ไมห่กัโคน่ลง || 1:13:49 

แผ่นดินให้ผลผลิตโดยไมต้่องเพาะปลกู เพียงแคค่ิดอาหารก็ส าเร็จได้ 

สตัว์จ าพวกโคก็เป็นจ าพวกโคสารพดันกึ ในทกุๆ ช่อดอกไม้กจ็ะมีน า้ผึง้อยู่ || 1:13:50 

พอเมื่อราชาปฤถนุัน้เกิดขึน้มาแล้วนัน่เอง เม่ือการบชูาบวงสรวงท่ีท าให้บรรพบรุุษ 

มีความเหมาะสม สตูะผู้มีปัญญามากก็ได้ถือก าเนิดในคราวคัน้น า้โสม 

ในวนัเสาตยะ (วนับชูาบวงสรวงโสมเทพ) || 1:13:51160 

ในเวลาตอ่มา บตุรแห่งเวนะ (ปฤถ)ุ ปรารถนาท่ีจะท าลายภเูขาด้วยธนทูัง้แสนดอก   

ทนัใดนัน้ภเูขาก็ราบเรียบด้วยธนนูัน่เอง || 1:13:82 

เพราะวา่ก่อนการสร้างโลก พืน้ดินนัน้ขรุขระไมเ่สมอกนั ในอดตีการแยกกนัของเมือง 

และหมูบ้่านไมม่ีแล้ว (ไมม่ีเขตแดน) || 1:13:83 

ดกูรท่านไมเตรยะ  ไมม่ีพืชพนัธุ์  ไมม่ีคอกววั  ไมม่ีกสิกรรม  ไมม่ีเส้นทางค้าขาย   

ทกุๆสิ่งก็เกิดขึน้จากบตุรของเวนะ (ปฤถ)ุ || 1:13:84 

ดกูรท่านพราหมณ์ผู้ประเสริฐ  ความราบเรียบของแผ่นดินนีม้ีทกุๆ ท่ี พระราชาก็สร้าง 

ท่ีอยู่อาศยัให้ประชาชนทัง้หมด ณ สถานท่ีนัน้ || 1:13:85 

ในขณะนัน้ (ก่อนหน้านี)้ อาหาร  ผลไม้  ได้มีแล้วแก่ประชาชนทัง้หลาย  เม่ือพืชพนัธุ์ 

ทัง้หลายถกูท าลายแล้ว อาหารนัน้ก็หาล าบากอย่างย่ิง || 1:13:86 

พระปฤถ ุผู้ เป็นท่ีพึง่ของแผน่ดิน ก็เปลี่ยนร่างเป็นลกูววั เป็นพระมน ู เป็นพระสวยมัภ ู   

เป็นกษัตริย์  และรีดน า้นมให้กบัแผ่นดินด้วยมือทัง้ 2 ของตนเอง  ท าให้น า้นมทัง้หมด 

กลายเป็นพืชพนัธุ์ทัง้หมด เพ่ือประโยชน์แก่ประชาชนทัง้หลาย || 1:13:87 

ดกูรพ่อเอย๋  ประชาชนทัง้หลายด ารงชีวิตอยู่ได้สืบมาด้วยอาหาร แม้กระทัง่บดันี ้|| 1:13:88 

เพราะพระปฤถพุระองค์นัน้เป็นผู้ประทานชีวิตจงึได้เป็นบิดาของแผ่นดิน ดงันัน้แผ่นดิน 

ทัง้หมดจงึได้รับสมญาวา่ “ปฤถิวี” (ลกูสาวของปฤถ)ุ || 1:13:89161 

                                                           
  160 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 45. 
  161 Ibid., 58. 
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   คมัภีร์วิษณุปุราณะกล่าวถึงก าเนิดของมนุษย์ว่าเกิดจากการสร้างของ

พระพรหมาเป็นเบือ้งต้น   มนุษย์ถูกสร้างจากกรรมท่ีได้กระท าไว้  แบ่งออกเป็นวรรณะทัง้  4       

พระพรหมาเป็นผู้ก าหนดหน้าท่ีระเบียบแบบแผนให้กับมนุษย์ทุกคน   วรรณะทัง้ 4  ซึ่งเกิดจาก

ร่างกายส่วนต่างๆ ของพระพรหมา จึงมีหน้าท่ีเฉพาะไม่อาจเปล่ียนแปลงได้และเป็นหน้าท่ี

ศกัดิ์สิทธ์ิ หน้าท่ีตามวรรณะของมนุษย์ซึ่งพระผู้ เป็นเจ้าได้ก าหนดมาแล้วตัง้แต่เกิดจึงเป็นหน้าท่ี

ตายตวัและเป็นสิ่งท่ีมนุษย์ต้องปฏิบตัิตาม  วรรณะท่ีต่างกันจึงเป็นเคร่ืองมือก าหนดหน้าท่ีทาง

สังคม  กล่าวคือ ปากของพระพรหมาซึ่งเป็นปากศกัดิ์สิทธ์ินัน้ย่อมใช้กล่าวถึงสิ่งท่ีศักดิ์สิทธ์ิคือ

คัมภีร์พระเวท และใช้รับเคร่ืองสังเวยต่างๆ พราหมณ์จึงมีหน้าท่ีใช้ความรู้อันศักดิ์สิทธ์ิอบรม       

สัง่สอนและประกอบพิธีทางศาสนาให้แก่คนทุกวรรณะ  แขนของพระพรหมาเป็นแหล่งรวมแห่ง

ก าลังท่ีจะปกป้องร่างกาย ควบคมุการเคล่ือนไหวของร่างกาย  กษัตริย์ซึ่งมีความเป็นเทพอยู่ใน

ตนเองจึงมีหน้าท่ีปกครองมนุษย์ทุกวรรณะ  วางกฎระเบียบและรักษาระเบียบให้ทุกวรรณะอยู่

ร่วมกันอย่างสงบสุข   ท้องและต้นขานัน้มีหน้าท่ีหาเคร่ืองอุปโภคบริโภคอนัจ าเป็นและสะสมไว้

ส าหรับคนทุกวรรณะ  แพศย์จึงมีหน้าท่ีด้านเศรษฐกิจ เช่น  ค้าขาย  ท างานช่าง  ท าไร่นา การ

แสวงหาและสะสมทรัพย์จงึเป็นของแพศย์ซึง่จะแบง่ให้พราหมณ์โดยการท าบญุ แบง่ให้กษัตริย์โดย

การเสียภาษี  และแบ่งให้ศูทรโดยการเลีย้งดู  ส่วนศูทรซึ่งเป็นพระบาทนัน้มีหน้าท่ีรองรับให้

ร่างกายมัน่คง เป็นฐานรองรับอยูเ่บือ้งลา่งสดุมีหน้าท่ีรับใช้คนทัง้สามวรรณะ162    ดงันัน้เม่ือมนษุย์

ก าเนิดจากการสร้างของ       พระพรหมาซึ่งเป็นรูปหนึ่งของพระวิษณุจึงมีหน้าท่ีท่ีถูกก าหนดไว้

ตัง้แตถื่อก าเนิดขึน้บนโลกนีแ้ล้ว 

                    2.2.2.4  การก าเนิดปิตฺฤ (Pitṛ)  “ปิตฺฤ” หมายถึงวิญญาณบรรพบรุุษ       

ซึ่งเป็นต้นตระกลูของมนษุย์ทัง้หลาย   ในคมัภีร์ฤคเวทกล่าวไว้ว่าเป็นวิญญาณศกัดิ์สิทธ์ิซึ่งอาศยั

อยูบ่นสวรรค์ชัน้ท่ี 3 ในดินแดนซึ่งเป็นชัน้สงูสดุของพระวิษณุ เป็นบรรพบรุุษต้นตระกลูผู้ซึ่งด าเนิน

รอยตามวิ ธีแห่งโบราณกาล 163   คัมภี ร์วิษณุปุราณะกล่าวถึงปิตฤว่า  เป็น 1 ใน 4 สิ่ งซึ่ ง

ประกอบด้วย เทพ อสูร ปิตฤและมนุษย์ท่ีเรียกว่า “อัมภะ”  ซึ่งพระพรหมาทรงสร้างขึน้แล้วเพิ่ม

                                                           

  162 ปรีชา  ช้างขวัญยืนและสมภาร  พรหมทา, มนุษย์กับศาสนา, (กรุงเทพฯ: โครงการต าราคณะ           

อกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2543), 161. 
  163 A.A. Macdonell  H.Oldenberg and F.Max Muller, The Golden Book of the Holy Vedas, 172.  
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อาตมันของพระองค์ไว้ด้วย  พวกปิตฤนัน้เกิดจากสัตตวะคุณของพระพรหมาจะมีพลังอยู่ใน

ชว่งเวลาระหวา่งกลางวนัและกลางคืน  ดงัข้อความท่ีวา่ 

 

ท่านพราหมณ์  สตัว์ทัง้หลายมี 4 ประเภท ได้แก่เทพทัง้หลายจนถงึสิ่งท่ีเคลื่อนไหว  

ไมไ่ด้เป็นท่ีสดุ เม่ือพระพรหมาสร้างโลกขึน้วิญญาณเหลา่นัน้ก็จะเกิดขึน้มา || 1:5:29 

สิ่งทัง้ 4 เหล่านีถู้กสร้างโดยช่ือว่า อัมภะ (สวรรค์และโลกมนุษย์) พระพรหมาได้เพ่ิม

อาตมนั ของตนเอง (สิ่งทัง้ 4) ไว้ด้วย สิ่งทัง้ 4 ได้แก่ เทพ อสรู ปิตฤและมนษุย์ || 1:5:30... 

ตอ่มาสิ่งล าดบัสามอาศยัร่างกายอื่นซึง่ประกอบไปด้วยสตัตวะคณุ ปิตฤทัง้หลายของเขา 

 ผู้ เข้าใจวา่เป็นเหมือนบรรพบรุุษได้รับเอาร่างอ่ืนซึง่ประกอบไปด้วยสตัตวะคณุ || 1:5:35 

ต่อมาพระเป็นเจ้าได้สร้างปิตฤทัง้หลายเหล่านัน้   และปิตฤนัน้ซึ่งด ารงอยู่ในช่วงเวลา

ระหว่างกลางวันและกลางคืน   จึงถูกสร้างขึน้ในช่วงรอยต่อระหว่างกลางวันกับ       

กลางคืน || 1:5:36164 

 

    คมัภีร์วิษณุปรุาณะกล่าวว่าเส้นทางของพวกปิตฤ จะอยู่ท่ีทางตอนเหนือ

ของเขาอคัสตยะ  ทางใต้ของเขาอชวิถิ และด้านนอกไวศวานรบถซึ่งจะเป็นทางท่ีสัญจรของ

พวกปิตฤ165   เม่ือถึงชว่งเวลาวิษุวตั ซึ่งเป็นช่วงเวลาศกัดิ์สิทธ์ิ   คมัภีร์วิษณุปรุาณะยงักล่าวไว้ด้วย

ว่าผู้ ท่ีเป็นคนดีทัง้หลายควรให้เคร่ืองสังเวยแด่ทวยเทพ พราหมณ์และเหล่าปิตฤทัง้หลายด้วย     

ซึง่ถือเป็นหลกัการเบือ้งต้นท่ีเก่ียวกบัการให้ทานท่ีเป็นหน้าท่ีท่ีควรปฏิบตัิ166 

   คมัภีร์วิษณุปรุาณะกล่าวว่าปิตฤก าเนิดขึน้จากการสร้างของพระพรหมา

เชน่เดียวกนั  ปิตฤเป็นดวงวิญญาณของบรรพบรุุษท่ีอยู่บนสวรรค์ มนษุย์จะต้องถวายเคร่ืองสงัเวย

เคารพบชูา   การแสดงความเคารพนบัถือตอ่ปิตฤ จึงเป็นการแสดงออกถึงการเคารพบชูาตอ่ดวง

วิญญาณของบรรพชน และยงัแสดงให้เห็นวิถีของการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสงัสารวฏัของมนษุย์

ตราบท่ีมนษุย์ยงัไมบ่รรลโุมกษะด้วย 

                                                           
  164 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 17. 
  165 Viṣṇu Purāṇa 2:8:85, see Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 235. 
  166 Viṣṇu Purāṇa 2:8:79, see Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 234. 
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 2.2.2.5  การก าเนิดของสัตว์และพืช     คมัภีร์วิษณุปรุาณะกลา่ววา่

พระพรหมาสร้างสตัว์ตา่งๆ ขึน้ด้วยการเพง่พิจารณา เรียกการสร้างนีว้า่ “ตริยกัโสรตะ” นบัเป็น 

การสร้างครัง้ท่ี 5   สตัว์พวกนีคื้อสตัว์เดรัจฉานซึง่ถกูเรียกวา่ “ปศ”ุ  เพราะโง่เขลา ไมมี่ความรู้แตถื่อ

ตวัวา่มีความรู้ และประพฤตใินทางท่ีผิด  พระเกศาของพระพรหมาท่ีร่วงเมื่อเห็นลกัษณะท่ีไมน่า่

พอใจของสตัว์เหลา่นีท้ าให้เกิดสตัว์เลือ้ยคลานจ าพวกงู เรียกวา่ “อหิ”  จากนัน้พระพรหมาทรง

สร้าง สตัว์ปีก   ทรงสร้างสตัว์จ าพวกแกะจากพระอรุะ  สร้างสตัว์จ าพวกแพะจากพระโอษฐ์ สร้าง

สตัว์จ าพวกโคจากพระอทุรและจากพระปรัศว์ทัง้สองและสร้างม้า ช้าง ลา ววั กวาง อฐู ลอ่ ละมัง่ 

และสตัว์ชนิดอ่ืนจากพระยคุลบาทของพระองค์  พระพรหมาทรงสร้างพืชสมนุไพรจากพระโลมา

ของพระองค ์  หลงัจากท่ีทรงสร้างสตัว์และพืชสมนุไพรแล้วจากนัน้ก็ทรงจดัสรรล าดบัสตัว์เหลา่นัน้

เพ่ือใช้บชูาบวงสรวง ดงัเนือ้ความในคมัภีร์วิษณุปรุาณะท่ีกลา่วว่า 

 

เม่ือพระองค์ก าลงัเพ่งพิจารณา  ติรยกัโสรตะ(สตัว์เดรัจฉาน) ก็เกิดขึน้   

เพราะการด าเนินไปของสตัว์เดรัจฉานนัน้  ดงันัน้จงึถกูเรียกวา่ ติรยกัโสรตะ || 1:5:9 

สตัว์เดรัจฉานนีถ้กูเรียกวา่ ปศ ุ(สตัว์)  เป็นต้น  เพราะความโง่และความไมรู้่   

สตัว์เดรัจฉานเหลา่นัน้  ไมม่ีความรู้ ถือตวัวา่มีความรู้ และประพฤติในทางท่ีผิด || 1:5:10167 

และหลงัจากท่ีทรงเห็นสตัว์เหลา่นัน้มีลกัษณะไมน่่าพอพระทยั  พระเกศาของพระเป็นเจ้าก็

ได้ร่วงหลน่และผมท่ีร่วงหลน่จากพระเศียรกลบังอกขึน้บนพระเศียรอีกครัง้หนึง่ || 1:5:44  

จากการเคลื่อนไหว พระเกศาเหลา่นัน้จงึกลายเป็นสตัว์เลือ้ยคลายจ าพวกงู 

เพราะการร่วงหลน่ลงมาพวกมนัจงึได้ช่ือวา่ อหิ (ง)ู จากนัน้พระผู้ทรงสร้างโลกพิโรธแล้ว 

จงึทรงสร้างสตัว์ทัง้หลายให้มีจิตใจตัง้อยู่ในความโกรธ สตัว์เหลา่นัน้มีลกัษณะโกรธจดั 

ดรุ้ายป่าเถ่ือน กินของสดๆ เป็นอาหาร || 1:5:45 

พระพรหมาผู้ เป็นเจ้าหลงัจากท่ีสร้างสตัว์เหลา่นีแ้ล้ว ทรงมีศกัตินัน้เป็นแรงกระตุ้น  

จากนัน้จงึทรงสร้างสตัว์อื่นๆ และทรงสร้างพวกสตัว์ปีกตามล าดบั ตามความพอพระทยั

ของพระองค์เอง || 1:5:47 

พระองค์ทรงสร้างสตัว์จ าพวกแกะจากพระอรุะ  ทรงสร้างสตัว์จ าพวกแพะจากพระโอษฐ์ 

                                                           
  167 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 15. 
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นอกจากนีพ้ระประชาบดีก็ทรงสร้างสัตว์จ าพวกโคจากพระอุทรและจากพระปรัศว์           

ทัง้สองด้าน || 1:5:48 

อนึง่พระองค์ทรงสร้างม้า รวมทัง้ช้าง ลา ววั กวาง อฐู ลอ่ ละมัง่  

และสตัว์ชนิดอ่ืนจากพระยคุลบาทของพระองค์ || 1:5:49 

สมนุไพรทัง้หลายซึง่ได้จากผลไม้และรากไม้เกิดมาจากพระโลมาของพระองค์ 

ดกูรท่านพราหมณ์ผู้ประเสริฐที่สดุ ในตอนต้นไตรดายคุซึง่เป็นช่วงต้นกลัป์ 

พระพรหมานัน้หลงัจากท่ีทรงสร้างสตัว์และพืชสมนุไพรแล้วจากนัน้ก็ทรงจดัสรรล าดบัสตัว์ 

เหลา่นัน้เพ่ือใช้บชูาบวงสรวง || 1:5:50168 

 

  คมัภีร์วิษณุปรุาณะกล่าวถึงการสร้างสตัว์เดรัจฉานซึ่งนบัเป็นการสร้างท่ี

ไมส่มัฤทธ์ิผลของพระพรหมาอนัเกิดขึน้ด้วยความไมต่ัง้ใจ  จากนัน้พระองค์สร้างสตัว์ตา่งๆ และพืช

สมนุไพรจากอวยัวะของพระพรหมา  สตัว์เดรัจฉานและพืชสมนุไพรท่ีพระองค์สร้างขึน้นัน้พระองค์

ได้จดัล าดบัสตัว์ท่ีใช้บชูาบวงสรวงตามล าดบั คือ สตัว์บ้านเป็นล าดบัท่ี 1  ได้แก่  คนผิวขาว แกะ 

ม้า ล่อ ลา   สตัว์ป่าเป็นล าดบัท่ี 2  สตัว์ล่าเหย่ือเป็นล าดบัท่ี 3  สตัว์ท่ีมีเท้า 2 กีบเป็นล าดบัท่ี 4   

นกเป็นล าดบัท่ี 5  สตัว์น า้เป็นล าดบัท่ี 6  และสตัว์เลือ้ยคลานเป็นล าดบัท่ี 7169   สตัว์เดรัจฉานและ

พืชสมนุไพรจงึถกูก าหนดบทบาทหน้าท่ีไว้แล้ววา่มีคณุคา่ส าหรับการบชูาบวงสรวงเป็นส าคญั 

   การก าเนิดจักรวาลและสิ่งมีชีวิตทัง้หลายในคัมภีร์วิษณุปุราณะนัน้     

พระวิษณุซึ่งเป็นพระเป็นเจ้าสูงสุดได้รับการกล่าวว่าเป็นผู้ สร้างจักรวาลขึน้  พระพรหมาเป็น

รูปลักษณ์หนึ่งของพระวิษณุเม่ือท าการสร้างจักรวาลและสรรพสิ่ง   โดยพระพรหมาจะสร้าง

สิ่งมีชีวิตต่างๆ ตามกรรมของสิ่งนัน้   และพระพรหมาสร้างมนุษย์ขึน้จากอวัยวะส่วนต่างๆ ของ

พระองค์  และก าหนดหน้าท่ีระเบียบแบบแผนของคนในแตล่ะวรรณะไว้แล้ว   สตัว์ตา่งๆ ถกูสร้าง

ขึน้มาเพื่อการบชูาบวงสรวงเป็นส าคญั  ดงันัน้จึงอาจกล่าวได้ว่าพระวิษณุเป็นผู้สร้างจกัรวาลและ

สรรพสิ่งขึน้ตามพระประสงค์ เป็นสาเหตุแห่งการสร้าง การก าเนิดของจักรวาลและสรรพสิ่ง

ทัง้หลายจงึเกิดขึน้และถกูก าหนดโดยพระวิษณผุู้ เป็นพระเป็นเจ้าสงูสดุแตเ่พียงพระองค์เดียว  และ

พระวิษณุจะถือก าเนิดลงมาบนโลกในรูปลกัษณ์ต่างๆ เพ่ือช่วยเหลือประชาชน  การก าเนิดของ

                                                           
  168 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 18. 
  169 Viṣṇu Purāṇa 1:5:51- 52, see Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 16. 
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สรรพสิ่งจึงมีหน้าท่ีก าหนดไว้ด้วยเสมอ โดยมีพระวิษณุเป็นผู้ควบคมุความเป็นไปของสรรพสิ่งใน

จกัรวาล  แนวความคดิเร่ืองก าเนิดของจกัรวาลและสรรพสิ่งในคมัภีร์วิษณปุรุาณะจึงมีลกัษณะของ

การอธิบายให้ทราบถึงต้นก าเนิดของจกัรวาล โดยการหยิบยืมสืบทอดแนวความคิดท่ีปรากฏใน

สงัคมอินเดียตัง้แตโ่บราณมาผสมผสานส่งเสริมความคิดหลกัของการยกย่องให้นบัถือศรัทธาต่อ

พระวิษณุในฐานะพระเป็นเจ้าสูงสุด  โดยนอกจากจะตอบปัญหาในเชิงอภิปรัชญาอันน่าจะเป็น

ความสงสยัใคร่รู้ของคนในสงัคมแล้ว การสร้างพืน้ฐานความน่าเช่ือถือยกย่องต่อความเป็นมาอนั

เป็นมาของมนุษย์อันมีรากเหง้าซึ่งสืบมาจากเทพเจ้าผู้ เป็นใหญ่นัน้ ยังนบัเป็นการสร้างพลงัแห่ง

ความเช่ือถือศรัทธาให้มีผลตอ่เนือ้หาท่ีจะสัง่สอน ชีน้ า และก าหนดบทบาทหน้าท่ีของคนในสงัคม

อีกด้วย  แนวความคดิการก าเนิดจกัรวาลและสรรพสิ่งในคมัภีร์วิษณุปรุาณะจึงเป็นไปในลกัษณะท่ี

เรียกว่า “อธิบายให้เข้าใจและเช่ือถือในประวัติความเป็นมา  เพ่ือใช้ควบคุมและก าหนดบทบาท

หน้าท่ีของคนในสงัคม” 

  2.3 ลักษณะของจักรวาล   สมยัพระเวทปรากฏแนวคิดว่าจกัรวาลมีลกัษณะท่ี

ส าคญัเป็น 2 ส่วน คือ  “เทฺยาสฺ” (dyaus) คือ สวรรค์ และ “ปฤฺถิวี” (pṛthivī)  คือแผ่นดิน 170   โดย

พบว่าในคมัภีร์ฤคเวทมกัจะกล่าวถึง “เทฺยาสฺ” หรือสวรรค์ “ปฤฺถิวี” หรือแผ่นดิน   ในฐานะท่ีเป็น

เทพคู่กันเสมอ เพราะมีความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกันอย่างใกล้ชิดเหมือนดงัเช่นผู้ ให้ก าเนิดสรรพสิ่ง   

จึงมกัจะเรียกว่า “บิดา” และ “มารดา” สวรรรค์และแผ่นดินเป็นผู้ ให้ก าเนิดและปกป้องดแูลสรรพ

สิ่งในโลกซึ่งจะอยู่ในฐานะ “บุตร”   ดงันัน้สวรรค์และแผ่นดิน จึงมีฐานะเป็นบิดามารดาของเทพ

ตา่งๆ ด้วย171   ดงัข้อความในคมัภีร์ฤคเวทท่ีกลา่วถึงสวรรค์และแผน่ดนิ ไว้วา่ 

 

1. สวรรค์และแผ่นดิน เหล่านีม้อบความเจริญรุ่งเรืองให้สรรพสิ่ง  ผู้ ค า้จุนแผ่นดิน              

ผู้ศักด์ิสิทธ์ิและฉลาดเฉลียว  ถ้วย 2 ชนิดท่ีสูงค่า  ระหว่างเทพธิดาและทวยเทพเหล่านี ้

พระอาทิตย์ท่ีโชติช่วงเคลื่อนไปด้วยค าบญัชาท่ีก าหนดแน่นอน 

                                                           
  170 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. คู่ท่ีกว้างขวางบรรจุได้มากมาย ทรงพลงั ไม่มีทางล้มสลาย  บิดาและมารดาเก็บรักษา

สิ่งมีชีวิตทัง้หมดไว้อย่างปลอดภัย  สองส่วนของโลกซึ่งมีชีวิตชีวา สวยงาม เพราะบิดา

ตกแตง่พวกเขาในรูปร่างท่ีสวยงาม 

3. บุตรของบิดามารดานี  ้เขาเป็นนักบวชซึ่งมีอ านาจในการท าให้สะอาดบริสุท ธ์ิ  

นกัปราชญ์ท าให้โลกพ้นจากบาปด้วยพลงัอ านาจท่ีเป็นเลิศ    นอกจากนัน้น า้นมสีใสของ

เขา เขารีดนมตลอดทัง้วนัมาจากฝงูววัสี และกระทิงท่ีมลีกูดก  

4. ในหมู่เทพท่ีมีความช านาญ พระองค์คือผู้ ท่ีช านาญท่ีสุด ผู้ ซึ่งท าโลกทัง้สองส่วนซึ่งน า

ความรุ่งเรืองไปสู่สรรพสิ่ง  ด้วยสติปัญญาอนัเป็นเลิศ พระองค์ควบคมุพืน้ท่ีภายนอกและ

สร้างพวกเขาด้วยโครงสร้างซึง่จะไมเ่สื่อมสลาย 

5. บทสดดุีในบทสวด  โอ้ สวรรค์และแผ่นดิน  โปรดประทานแก่พวกเรา  ท่านผู้ เป็นคู่ท่ีทรง

พลงัอ านาจ  มีช่ือเสียงย่ิงใหญ่และปกครองด้วยความสง่างามสูงส่ง  โดยพวกเราจะมอบ

บทสวดท่ีเพ่ิมมากย่ิงขึน้  และโปรดส่งพลงัแก่พวกเราผู้ ท่ีสมควรจะได้รับการสรรเสริญของ

มนษุย์172 

 

 ลักษณะของจักรวาลในสมัยพระเวทนัน้ยังไม่ซับซ้อน แม้บทสวดหลายบทจะ

มุง่เน้นกล่าวถึงเพียงสวรรค์และแผ่นดิน  แตเ่ม่ือพิจารณาจากบทสวดหลายๆ บทก็พบว่า  จกัรวาล

นัน้จะประกอบไปด้วยแผ่นดินท่ีอยู่ด้านล่างซึ่งจะมีลักษณะแบนราบเป็นแผ่นกลม สวรรค์จะอยู่

ด้านบนซึ่งเป็นพืน้ท่ีการโคจรของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดวงดาวต่างๆ  และพืน้ท่ีตรงกลาง

ระหว่างแผ่นดินและสวรรค์จะเป็นบรรยากาศ อันเป็นท่ีอาศัยของนก  เมฆและเทวดาชัน้ต ่า173   

ดงันัน้จกัรวาลในคมัภีร์ฤคเวท จึงประกอบด้วย “ตฺริโลก” (triloka) คือ พืน้ท่ี 3 ส่วน ประกอบด้วย 

“ปฤฺถิวี” (pṛthivī)  “อนฺตรีกฺษ”  (Antarīkṣa)  และ “เทฺยาสฺ (dyaus) 174  ดงันี ้  

  “ปฺฤถิวี” หรือแผ่นดิน บางทีจะเรียกว่า ภูมิ (bhūmi) กฺษม (kṣama) กษา (kṣā)  

คฺมา (gmā)   หมายถึงสว่นท่ีอยูเ่บือ้งลา่งหรือสว่นท่ีเป็นพืน้ดินหรือพืน้โลกซึ่งมีลกัษณะเป็นวงกลม

                                                           
  172 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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โดยเปรียบกับล้อรถ  จึงเรียกว่า“ปริมณฺฑล” (parimaṇḍala)  ในคมัภีร์พระเวทนัน้ยังไม่ปรากฏ

ความคดิวา่ผืนแผน่ดนิมีทะเลอยูล้่อมรอบ     

 “อนฺตรีกฺษ” หรือบรรยากาศ คือสว่นท่ีอยูเ่หนือพืน้ดินโลกขึน้ไปอีกชัน้หนึ่งเป็นส่วน

ท่ีวา่งเปลา่ทัง้หมดหรือเป็นอากาศ   เป็นท่ีอยู่ของก้อนเมฆ ฝน ลม  ชาวอารยนัเรียกชัน้บรรยากาศ

ว่า ทะเลหรือมหาสมุทร เพราะเป็นท่ีท่ีเต็มไปด้วยน า้ ลักษณะของน า้ท่ีปรากฏในชัน้บรรยากาศ

เปรียบเสมือนห้วงมหาสมทุร หมู่เมฆเปรียบเสมือนขนุเขาท่ีตัง้ตระหง่านหรือเหมือนโคท่ีอุ้มน า้นม

ไว้และจะปล่อยน า้นมซึ่งก็คือน า้ฝนให้โปรยปรายลงมายังพืน้โลก  ในฤคเวทบางบทเรียกชัน้

บรรยากาศวา่ “รชสฺ” (rajas)   

 “เทฺยาสฺ  หรือสวรรค์ บางทีจะเรียกว่า “ทิวฺ” (div)   คือส่วนท่ีอยู่สูงขึน้ไปจาก

บรรยากาศอีกชัน้หนึ่ง เป็นส่วนท่ีมีแสงสว่างและความเรืองรองมาก เรียกส่วนนีว้่า “วโยมนฺ” 

(vyoman)  ซึง่หมายถึงฟ้าหรือเรียกวา่ “โรจน” (rocana)   ซึง่หมายถึง การแผ่ซ่านไปด้วยแสงสว่าง

หรือสถานท่ีท่ีมีความสวา่งรุ่งเรือง มีลกัษณะเป็นเวิง้โค้งคลมุผิวโลก   สวรรค์จะเรียกว่า “ตฺรีโรจนา”    

(trī rocanā) หมายถึง ดนิแดนแหง่แสงสวา่งทัง้ 3 คือ สวรรค์ชัน้สงูสดุ มกักล่าวกนัว่าเป็นท่ีประทบั

ของพระวิษณผุู้ เป็นประมขุของสริุยเทพทัง้หลาย  สวรรค์ชัน้กลาง และสวรรค์ชัน้ลา่ง175     

  คมัภีร์ฤคเวทปรากฏแนวความคดิท่ีเก่ียวข้องกบันรกวา่เป็นหลมุลึกอนัเป็นสถานท่ี

กักขังคนชั่วผู้ ไม่มีสัจจะและไร้ศีลธรรม เป็นสถานท่ีอันลึกลับมืดมิดไม่มีขอบเขตก าหนดซึ่งเป็น

สถานท่ีท่ีตัง้อยู่ใต้แผ่นดินทัง้สาม  นอกจากความคิดท่ีเก่ียวกับหลุมลึกท่ีมืดมิดแล้ว ยงัไม่ปรากฏ

หลกัฐานกลา่วถึงวิธีลงทณัฑ์วิญญาณแตอ่ยา่งใด    ดงัท่ีกลา่วไว้วา่ 

 

4. ขอให้พระอคันีผู้มีพระทนต์อนัแหลมคม  ผู้ประทานความโอบอ้อมอารี เสวยเปลวเพลิงท่ี

ร้อนแรงย่ิง  บรรดาผู้ ท่ีไมเ่อาใจใสใ่นข้อบญัญตัิของเทพวรุณะและกฎเกณฑ์ท่ีเท่ียงตรงควร

เคารพของเทพมิตระผู้ปราดเปร่ือง    

                                                           
  175 A.A. Macdonell, Vedic Mythology, 8-10. 
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5. เหมือนดงัหญิงสาวท่ีปราศจากพ่ีชายก าลงัหลงทาง เหมือนหญิงผู้ เกลียดชงันายของเธอ  

มีพฤติกรรมชัว่ร้าย  พวกเขาผู้ซึง่เตม็ไปด้วยบาป ไมซ่ื่อสตัย์  พวกเขาท าให้เกิดสถานท่ีท่ี

เป็นหลมุลกึสดุหยัง่176 

 

1. พระอินทร์และโสมะ เผาท าลายศตัรูซึง่เป็นปีศาจ  ส่งลงไปด้านล่าง  บรรดาผู้ซึง่น าไปสู่

ความมืดด้วยความมืด  ท าลายล้างความโง่เขลา  ฆ่าพวกเขาและเผาพวกเขาจนลกุไหม้  

ไลพ่วกเขาออกจากพวกเรา  ท่ิมแทงผู้ ท่ีหิวกระหาย 

2. พระอินทร์และโสมะ  ให้บาปท่ีอยู่รอบต้มความชัว่รายเหมือนหม้อขนาดใหญ่ท่ีตัง้อยู่

ท่ามกลางเปลวเพลิง  ต่อสู้กับค าอ้อนวอนของศตัรู  ผู้กลืนกินเนือ้ดิบ  ดวงตาของความ

อ ามหิตของปีศาจชัว่ร้าย  ควบคมุความเกลียดชงัชัว่นิรันดร 

3. อินทราและโสมะ  ผลกัความชัว่ร้ายลงไปในสว่นท่ีลกึท่ีสดุ โยนพวกเขาลงไปในความมืด

ซึง่ไมม่ีความช่วยเหลือ  ดงันัน้ไม่มีใครในบรรดาพวกเขาอาจจะเคยกลบัคืนมาได้ตัง้แต่นัน้  

ดงันัน้ความโกรธของท่านอาจจะมีอ านาจเหนือกวา่และชนะพวกเขา 

4. อินทราและโสมะ ฟาดสายฟ้าแห่งความตายท่ีรุนแรงของท่านลงบนปีศาจท่ีชัว่ร้ายจาก

สวรรค์และจากแผ่นดิน ออกจากภูเขา สายฟ้าของท่านเผาผลาญเผ่าพันธุ์ ปีศาจถึงแก่

ความตาย 

5.  อินทราและโสมะ  โยนพวกเขาลงมาจากสวรรค์  ลูกศรแห่งความตายของท่าน        

การถาโถมท่ีรุนแรงของหินท่ีถูกเผาลุกเป็นไฟ ชั่วนิรันดร การพุ่งไปอย่างร้อนแรง พุ่งไป

ข้างหน้า ลงไปในสว่นท่ีลกึท่ีสดุและปลอ่ยให้พวกเขาจมลงไปโดยปราศจากเสียง177 

  ศกฺุลยชรุเวทหรือวาชสเนยี สงัหิตาปรากฏค าวา่ “นารกโลก”  เป็นครัง้แรกซึ่งกล่าว

ว่าเป็นท่ีอยู่ของผู้ ท่ีฆ่าคนตาย (วีรหนฺ) ดงัความว่า “ท่ีส าหรับโจรคือความมืดด า นรกคือท่ีส าหรับ

ฆาตกรหรือผู้ ท่ีต้องอุทิศตนให้กับไฟ178   นรกมีรายละเอียดมากขึน้ปรากฏใน “อถรฺวเวท” หรือ

อถรรพเวท ดงัความว่า “ สฺรินฺชยสฺ ผู้ เป็นบุตรของวิตหวฺยซึ่งเติบโตขึน้อย่างแข็งแกร่งยิ่ง 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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เกือบจะได้บรรลถุึงสวรรค์  แตพ่วกเขาท าผิดตอ่ภฺฤค ุจึงถกูโยนลงมา…ถ้ามนษุย์ถ่มน า้ลายหรือสัง่

น า้มกูใสพ่ราหมณ์ พวกเขาจะนัง่อยูท่า่มกลางสายน า้เลือดและต้องเคีย้วกินเส้นผม”179    

 ส่วนมนุธรรมศาสตร์ซึ่งสันนิษฐานว่าประพันธ์ขึน้ราว  200 – 100 ปี  ก่อน           

คริสตกาล  กล่าวถึงก าเนิดของจกัรวาลและได้แจกแจงรายละเอียดของนรกเป็นขมุตา่งๆ มากขึน้

ว่า พระสฺวยมฺภูทรงสร้างสิ่งมีชีวิตทัง้หลายจากพระวรกายของพระองค์เอง ทรงบนัดาลให้เกิดน า้

เป็นสิ่งแรก และทรงวางเมล็ดพันธุ์ของพระองค์ลงในน า้  เมล็ดพันธุ์นัน้กลายเป็น “หิรณฺยครฺภ” 

พระองค์ได้ถือก าเนิดเป็นพระพรหมาจากไข่สีทองนัน้ เป็นต้นก าเนิดของโลกทัง้หมด น า้ถกูเรียกว่า 

“นร” (nara) แท้จริงแล้วน า้ก็คือเชือ้สายของนระ   ดังนัน้ผู้ ท่ีอยู่อาศัยในน า้ เขาจึงถูกเรียกว่า      

“นารายณะ”  พระสฺวยมฺภทูรงแบง่คร่ึงทัง้ 2 ของไข่นัน้เป็นสวรรค์และแผ่นดิน ตรงกลางคือท้องฟ้า

ซึ่งประกอบด้วยทิศทัง้ 8 อนัเป็นท่ีอยู่นิรันดรของน า้ทัง้หลาย180 และกล่าวไว้ว่าบุคคลใดท่ีรับของ

ก านัลจากกษัตริย์ผู้ ละโมบซึ่งประพฤติผิดต่อกฎระเบียบ จะต้องได้รับผลในนรกทัง้ 21 ขุม คือ      

ตมิสฺร (Tamisra) อนฺธตมิสฺร (Andhatamisra) มหเรารว (Maharaurava) เรารว (Raurava)   

มหวิ กิ  (Mahaviki)   กลสุตฺร  (Kalasutra)  มหนรก (Mahanaraka)  สมฺคิวน (Samgivana)      

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

(Kudmala)  ปตุิมฺริตฺติก (Putimrittika)  โลหสนฺกุ (Lohasanku) ริคิษ (Rigiṣa) ปถินฺ (Pathin) 

แม่น า้ไฟ (The flaming river) สลฺมล (Salmala) อสิปตฺรวน (Asipatravana) และโลหกรก 

(Lohakaraka)181  สว่นคมัภีร์ปรุาณะตา่งๆ นัน้ก็มกัจะมีจ านวนนรกท่ีไม่เท่ากนั เช่น พรหมปรุาณะ 

นรกมีจ านวน 22 ขมุ  ภาควตปรุาณะ มีนรก 28  ขมุ เป็นต้น     

  แนวคิดเก่ียวกับจกัรวาลในคมัภีร์สมยัพราหมณะ – อุปนิษัทมีความหลากหลาย 

ปรากฏแนวคิดทัง้ในเชิงปรัชญาและในเชิงกายภาพ  แนวคิดเก่ียวกับจักรวาลในเชิงปรัชญา       

ส่วนใหญ่จะปรากฏในคมัภีร์อุปนิษัท   ส่วนแนวคิดเก่ียวกับจกัรวาลในเชิงกายภาพจะปรากฏใน

คมัภีร์ต่างๆ  เช่น  ฉานโทคยะ อปุนิษัท กล่าวว่า “ในตอนแรกซึ่งไม่มีสิ่งใด สิ่งท่ีมีอยู่เกิดขึน้และ

                                                           
  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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กลายเป็นไข่  ไข่นัน้แตกออกเป็น 2 ส่วน  ส่วนหนึ่งเป็นสีเงินซึ่งกลายเป็นโลกมนษุย์นี ้ และส่วนท่ี

เป็นสีทองกลายเป็นท้องฟ้า182  ในคัมภีร์พราหมณะ – อุปนิษัท โครงสร้างของจักรวาลยังคง

แบ่งเป็น 3 ส่วนดังเช่นในคัมภีร์พระเวท คือ ภูรฺ (Bhūr)  ภุวรฺ (Bhuvar) และ สฺวรฺ (Svar) 

กลายเป็นพยางค์ศกัดิ์สิทธ์ิ183  ดงัเช่นข้อความท่ีปรากฏใน ไตตติรียกะ อปุนิษัท  ได้กล่าวว่า “ภรฺู” 

(Bhūr) “ภุวรฺ” (Bhuvar) และ “สฺวรฺ” (Svar) กลายเป็น “วฺยาหฺฤติ” (vyāhṛti) ซึ่งเป็น 3 พยางค์

ศกัดิส์ิทธ์ิ   “ภรฺู” คือ โลกนี ้ “ภุวรฺ” คือท้องฟ้า  และ “สฺวรฺ” คือ โลกอ่ืนๆ184   ในไตตฺติรียะ อารณฺยก 

(Taittirīya Āraṇyaka) กล่าวถึงการแบ่งโครงสร้างของจักรวาลจาก 3 ส่วน เป็น 7 ส่วนเป็น     

ครัง้แรก  พืน้ท่ี 4 ส่วนท่ีเพิ่มเติมขึน้กลายเป็นพยางค์ศกัดิ์สิทธ์ิใช้เรียกพืน้ท่ีส่วนท่ีอยู่สูงกว่าขึน้ไป  

โดยเรียงล าดบัจากสว่นท่ีอยูต่ ่าสดุไปสงูสดุ  ได้แก่ ภูรฺโลก (Bhūr-loka) ภุวรฺโลก (Bhuvar-loka) 
สฺวรฺโลก (Svar-loka)  มหรฺโลก (Mahar-loka) ชนรฺโลก (Janar-loka)  ตปรฺโลก (Tapar-loka)  
และสตฺยโลกหรือพฺรหฺมโลก (Satya-loka,Brahma-loka)  ดงันัน้อุปนิษัทภายหลงัจึงแบ่งพืน้ท่ี

จกัรวาลออกเป็น 7 ส่วน   ใน  อารุเณยะ อปุนิษัท (Āruṇeya Upaniṣad) กล่าวถึงโลกอีก 7 ส่วนท่ี

อยู่เบือ้งล่างซึ่งแตกต่างออกไป  ได้แก่  อตล (Atala)  ปาตาล (Pātāla)  วิตล (Vitala)  สุตล 
(Sutala)  รสาตล (Rasātala)  มหาตล (Mahātala)  และตลาตล (Talātala)  ดงันัน้โครงสร้าง
ของโลกในคมัภีร์อปุนิษัทจึงมีทัง้หมด 14 ชัน้  แบง่เป็นโลกท่ีอยู่เหนือพืน้ดินขึน้ไป 7 ชัน้ และโลกท่ี

อยู่ใต้พืน้ผิวโลก 7 ชัน้    การแบ่งพืน้ท่ีจักรวาลเป็น 7 ส่วนใน 2 ลักษณะทัง้พืน้ท่ีเหนือพืน้ดิน     

และพืน้ท่ีใต้พืน้ดินนัน้  ในสมัยต่อมาจึงได้รับการขยายเพิ่มเติมรายละเอียดมากขึน้ 185  ใน         

พฤหทารัณยกะ อุปษัทยังกล่าวถึง โลกประเภทต่างๆ  อีก  9 โลก  ไ ด้แก่  อนฺตริ กฺษโลก 

(Antarikṣaloka)  คนฺธรฺวโลก (Gandharvaloka) อาทิตฺยโลก  (Ādityaloka) จนฺทฺรโลก  

                                                           
  182 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) นกฺษตฺรโลก (Nakṣatraloka) เทวโลก (Devaloka) อินฺทฺรโลก (Indraloka)       

ปรฺชาปตโิลก (Prajāpatiloka)  และพฺรหฺมโลก (Brahmaloka)186 

  แนวคิด เ ร่ื อ งจัก รวาล ในวร รณคดีมหากาพ ย์ และปุร าณะค่อน ข้ า ง มี               

ความหลากหลาย บางส่วนยังคงได้รับอิทธิพลมาจากวรรณคดีรุ่นก่อน ในขณะท่ีบางส่วนก็มี

ลกัษณะสอดคล้องกับแนวความคิดเร่ืองจักรวาลในวรรณคดีพุทธศาสนา 187  ในมหาภารตะ 

แนวความคิดเร่ืองจกัรวาลนัน้เป็นไปตามปรัชญาสางขยะ แม้ว่าจะไม่ได้เป็นไปอย่างต่อเน่ืองนกั 

โดยกล่าวว่าจกัรวาลเกิดจากปรุุษะและประกฤติซึ่งเป็นรูปลกัษณ์หนึ่งของพรหมนั  จกัรวาลจึงมี

วิวฒันาการมาจากพรหมนั188   แม้มหาภารตะจะไม่ได้กล่าวถึงเร่ืองจกัรวาลโดยตรง และลกัษณะ

ของพืน้ท่ีต่างๆ ยังไม่ได้กล่าวไว้อย่างเป็นระบบชัดเจนแต่ในภีษมบรรพ (Bhīṣma Parva) ก็มี

เนือ้หากลา่วถึงแมน่ า้คงคาซึง่เป็นแมน่ า้ศกัดิส์ิทธ์ิวา่รู้จกักนัอยา่งแพร่หลายมากกว่า 3 โลก  และยงั

บรรยายถึงลกัษณะของพืน้ท่ีตา่งๆ ภายในจกัรวาลไว้ว่า เขาเมรุซึ่งท าด้วยทอง มีความสงูขึน้ไปบน

ท้องฟ้าและลกึลงไปในพืน้ดนิ ด้านละ 84,000  โยชน์  รองรับพืน้ท่ีของจกัรวาลทัง้ด้านบน ด้านล่าง

และด้านข้าง  ตัง้เป็นศูนย์กลางของทวีปทัง้ 4 ทวีปได้แก่ ภทฺราศฺว  (Bhadrāśva)  ทางทิศ

ตะวันออก ชมฺพูทฺ วีป (Jambūdvīpa) หรือท่ีเ รียกว่าภารต (Bhārata)  ทางทิศใต้ เกตุมาล 

(Ketumāla)     ทางทิศตะวนัตก  และอตฺุตระ-กรุุ (Uttara-Kuru)  ทางทิศเหนือ189   นอกจากนัน้

ยงักลา่ววา่โลกประกอบด้วยทวีปจ านวนมาก   ทวีปทางด้านเหนือนัน้มีทวีปซึ่งอยู่ตรงกลางมีภูเขา

ใหญ่ช่ือว่า   “เคาระ” (Gaura)  ซึ่งทางทิศตะวันตกของทวีปมีภูเขากฤษณะซึ่งเป็นท่ีอยู่ของ        

นารายณะ  ทวีปท่ีตัง้อยู่ตรงกลางจะมีมหาสมุทรท่ีมีขนาดเป็นสองเท่าของแต่ละทวีปล้อมรอบ   

มหาสมุทรนัน้ประกอบด้วยมหาสมุทรเนยใส   มหาสมุทรนมข้น  ถัดมาคือมหาสมุทรเหล้า และ

มหาสมุทรน า้จืด  นอกจากนัน้ยังกล่าวถึงทวีปต่างๆ  เช่น กุศทฺวีป (Kuśadvīpa)  ศาลฺมลิทฺวีป  

                                                           
  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)  โดยกล่าวว่าชมพทูวีป

นัน้ถกูล้อมรอบด้วยมหาสมทุรน า้เคม็   ศากทวีปมีขนาดใหญ่เป็น 2 เทา่ของชมพทูวีป190 

  คมัภีร์ปรุาณะปรากฏแนวคดิเร่ืองจกัรวาลอย่างเดน่ชดั โครงสร้างของจกัรวาลใน

คมัภีร์ปรุาณะยงัคงได้รับอิทธิพลจากคมัภีร์พราหมณะ – อปุนิษัท   ในบรรดาโครงสร้างจกัรวาลนัน้ 

โลกมนุษย์ประกอบด้วยทวีปซึ่งมีจ านวนแตกต่างกันตามแต่ละคัมภีร์  ในพรหมาณฑปุราณะ 

กล่าวถึงทวีปจ านวน 4 ทวีป ได้แก่ ภทัราศวะทางทิศตะวนัออก  ภารตะทางทิศใต้  เกตมุาละทาง

ทิศตะวนัตก  และ (อตุตร) กรุุทางทิศเหนือ  บางคมัภีร์แบ่งทวีปออกเป็น 9 ทวีปบ้าง 13 ทวีปบ้าง  

แต่ส่วนใหญ่กล่าวถึงทวีปจ านวน 7 ทวีปซึ่งมีขนาดแตกต่างกันไป  ในคัมภีร์ปุราณะมีการจัด

โครงสร้างของจกัรวาลเป็นระบบมากขึน้และมีรายละเอียดมากขึน้เม่ือเทียบกบัโครงสร้างจกัรวาล

ในคมัภีร์สมยัพระเวทและพราหมณะ - อปุนิษัท 

  คมัภีร์วิษณุปรุาณะกล่าวถึงจกัรวาลว่ามีจ านวนมากมายและแตล่ะจกัรวาลนัน้

จะมีลกัษณะถกูห่อหุ้มไปด้วยเปลือกไข่แห่งพรหมนัเหมือนเมล็ดของผลมะขวิดท่ีถกูห่อหุ้มทกุด้าน  

ไข่นัน้ถูกห่อหุ้มไปด้วยน า้มากกว่าสิบชัน้ ส่วนท่ีเป็นน า้ทัง้หมดห่อหุ้มภายนอกไปด้วยไฟ  ไฟถูก

ห่อหุ้มด้วยลม  ลมถกูห่อหุ้มด้วยอากาศ  อากาศถกูห่อหุ้มด้วยมหตัมีภูตเป็นต้น  ทัง้หมด 7 สิ่งนัน้  

คือ มหตั  อากาศ ภูต  การณะ  ตามสั  อหงัการ  และสตัตวะ โดยจะมีขนาดเป็น 10 เท่าของสิ่งท่ี

หอ่หุ้มกนัอยูน่ัน้   ประธานตัง้หอ่หุ้มมหตัไว้  ท่ีสดุของอนนัตะนัน้ไมมี่และการก าหนดนบัอนนัตะนัน้

ก็ไมมี่เชน่กนั  ประธานะนัน้ไมมี่ท่ีสิน้สดุและก าหนดนบัประมาณมิได้ เป็นเหตขุองสรรพสิ่งนัน้ก็คือ

ประกฤติ  ประกฤตินัน้เป็นเหตุแห่งไข่ทัง้หลายซึ่งมีจ านวนหลายพนั หลายแสน หลายโกฎิ และ

หลายร้อยโกฏิ191     

  2.4 โครงสร้างของจักรวาล   คมัภีร์วิษณุปรุาณะกล่าวว่าจกัรวาลหรือโลกนีน้ัน้เป็น

ทัง้ผู้สร้าง เป็นทัง้ผู้ดแูล มีคณุยิ่งต่อสรรพสิ่ง เป็นท่ีพกัอาศยัของสรรพสิ่ง    จกัรวาลนัน้มีลกัษณะ

พืน้ท่ีแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ  แผ่นดินหรือพืน้โลก  พืน้ท่ีเหนือแผ่นดิน พืน้ท่ีใต้แผ่นดินและโลกุตรภูมิ   

โดยมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

                                                           
  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 แผ่นดนิหรือพืน้โลก   แผน่ดนิหรือพืน้โลก คือ สถานท่ีท่ีเป็นพืน้ดนิ     

ซึง่สามารถใช้เท้าเดินไปได้ สถานท่ีนัน้เรียกว่า ภรฺูโลก (Bhūrloka)192  ซึง่จะประกอบด้วย

มหาสมทุร แมน่ า้และภเูขา  ขอบเขตของพืน้แผน่ดนิโลกนัน้ คมัภีร์วิษณุปรุาณะกล่าวไว้วา่ “ระยะ

ของแสงท่ีสอ่งไปของพระอาทิตย์และพระจนัทร์จะเท่ากบัขนาดของพืน้โลก ขอบเขตของแผน่ดนิจะ

มีความกว้างเทา่กบัเส้นรอบวงและขอบเขตของท้องฟ้าจะมีระยะเทา่ๆ กบัความกว้างของมณฑล

โลกเชน่เดียวกนั” 193  

  คมัภีร์วิษณุปรุาณะกล่าวถึงจกัรวาลแห่งนีว้่าพืน้ท่ีส่วนท่ีเป็นแผ่นดินหรือพืน้โลก

จะประกอบไปด้วยทวีปทัง้ 7 ได้แก่ ชมฺพูทฺวีป (Jambūdvīpa) ปลกฺษทฺวีป (Plakṣadvīpa)  

ศาลฺมลิ ทฺ วีป   (Śālmalidvīpa)   กุศ ทฺ วีป (Kuśadvīpa)    เ กฺราญฺจ ทฺ วีป  (Krauñcadvīpa)       

ศากทฺวีป (Śākadvīpa)   ปุษฺกรทฺวีป (Puṣkaradvīpa)194  โดยทวีปทัง้ 7 ทวีปนัน้จะถูกล้อมรอบ

ด้วยมหาสมทุร 7 มหาสมทุร  ได้แก่  ลวณ (Lavaṇa) มหาสมทุรน า้เกลือ  อิกฺษุ (Ikṣu) มหาสมทุร
น า้อ้อย  สรุา (Surā) มหาสมทุรเหล้า  สรฺปิ (Sarpi) มหาสมทุรเนยใส  ทธิ (Dadhi) มหาสมทุร
เนยข้น  ทคฺุธ (Dugdha)  มหาสมทุรน า้นม  และชล (Jala) มหาสมทุรน า้195  โดยทวีปทัง้ 7 นัน้ 

คมัภีร์วิษณปุรุาณะได้ให้รายละเอียดไว้ ดงันี ้

        1. ชมพูทวีป  ตัง้อยู่ตรงกลางของทวีปทัง้หมด   มีความกว้างหนึ่งแสน

โยชน์   “ลวณะ” มหาสมุทรน า้เค็ม ซึ่งมีความกว้างแสนโยชน์จะตัง้ล้อมรอบชมพูทวีปในลกัษณะ

วงกลม  นามของชมพูทวีปนัน้มาจากในทวีปแห่งนีมี้ต้นชมพูซึ่งมีผลขนาดใหญ่เท่าพญาคชสาร   

ทวีปแห่งนีมี้เขาเมรุ (Meru) ซึ่งเป็นภูเขาทองตัง้อยู่ตรงกลางของชมพทูวีป196  คมัภีร์วิษณุปรุาณะ

กลา่วถึงรายละเอียดเก่ียวกบัเขาเมรุไว้วา่  

    เขาเมรุ  มีความสูง 84,000  โยชน์  มีความกว้างเท่ากบั 16,000 โยชน์  

ลึก 16,000 โยชน์   มีความสงูจากยอด  32,000   โยชน์  ฐานมีความยาว 16,000  โยชน์   ภูเขานี ้

ด ารงอยู่เหมือนกลีบท่ีหุ้มห่อดอกบวั โดยทางทิศเหนือของเขาเมรุเป็นท่ีตัง้ของภูเขานีล (Nīla)      

ภูเขาเศฺวต (Śveta)  ภูเขาศฺฤงฺคี (Śṛṅgī)  ทางทิศใต้ของเขาเมรุมีภูเขาหิมวตฺ (Himavat)  ภูเขา
                                                           
  192 Viṣṇu Purāṇa 2:7:1:16, Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 127. 
  193 Viṣṇu Purāṇa 2:7:3-4, Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 126. 
  194 Ibid., 103. 
  195 Ibid., 106. 
  196 Ibid., 109. 
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เหมกฏู (Hemakūṭa)  ภูเขานิษธ (Niṣadha)  ทิวเขาทัง้ 2 ท่ีปรากฏอยู่ตรงกลาง มีเนือ้ท่ีไม่น้อยไป

กว่าจ านวนร้อย ภูเขาเหล่านัน้วดัความกว้างได้ 2 พนัโยชน์   ทางทิศใต้ของเขาเมรุมีเมืองล าดบั

แรกช่ือเมืองภารต  (Bhārata)  เมืองกิมฺปรุุษ (Kimpuruṣa) และเมืองหริวรฺษ (Harivarṣa) ทางทิศ

เหนือของเขาเมรุมีเมืองช่ือ เมืองรมฺยก (Ramyaka)  เมืองหิรณฺมย (Hiraṇmaya) และเมืองอตฺุตร
กรุุ (Uttarakuru)  เมืองภารตะเป็นอย่างใดเมืองอ่ืนก็เป็นเช่นนัน้   เมืองแตล่ะเมืองมีขนาด 9,000  

โยชน์    เมืองอิลาวฺฤต (Ilāvṛta) ก็มีขนาดเท่ากนั และมีภูเขาอิลาวฤตะซึ่งเป็นทองตัง้อยู่ตรงกลาง

เหมือนกบัท่ีเขาเมรุตัง้อยูต่รงกลาง  ทัง้ 4  ด้านของเขาเมรุและอิลาวฤตะมีความกว้าง 9,000 โยชน์  

มีภูเขาทัง้หลาย 4 ด้าน  ด้านทัง้ 4  ของเขาเมรุ  มีภูเขา 4  ลกูซึ่งทอดขยายออกไป  9,000  โยชน์  

ภูเขาท่ีตัง้อยู่มีความสูงวดัได้ 10 พนัโยชน์ของเขาเมรุ  ทางทิศตะวนัออกมีภูเขาช่ือว่า ภูเขามนฺทร 

(Mandara) ทางทิศใต้มีช่ือว่าภูเขาคนฺธมาทน (Gandhamādana)  ทางตะวันตกคือ ภูเขาวิปุล 

(Vipula)  และทางเหนือคือภเูขาสปุารฺศฺว (Supārśva)   ในภเูขาเหล่านัน้มีต้นไม้ซึ่งมีความสงูหนึ่ง

พนัหนึ่งร้อยโยชน์เป็นเหมือนธงของภูเขาได้แก่  ต้นกทมฺพ (Kadamba)  ต้นชมฺพู (Jambū)  ต้น  

ปิปปฺล (Pippala)  และต้นวฏ (Vaṭa)   ต้นชมพนูัน้เป็นเหตแุห่งนามของชมพทูวีป ผลของต้นชมพู

นัน้มีขนาดเทา่พญาคชสาร เม่ือตกลงมาบนเขาก็จะแตกกระจายละเอียด  น า้ของผลชมพเูหล่านัน้

กลายเป็นสายน า้เรียกว่า ชามพูนที (Jāmbūnadī)   เม่ือแม่น า้นัน้ไหลไปประชาชนท่ีอาศยัอยู่ใน

สถานท่ีนัน้ก็ใช้ด่ืมกัน   การด่ืมน า้ในเวลานัน้คนทัง้หลายผู้ มีใจบริสุทธ์ิก็จะไม่มีเหง่ือ  ไม่มีกลิ่น

เหม็น  ไม่แก่และไม่มีอินทรีย์อนัเส่ือม  ดินท่ีริมฝ่ังได้ซบัน า้ของผลชมพูนัน้ไว้ เม่ือแห้งเพราะลมท่ี

พอเหมาะก็จะกลายเป็นทองท่ีช่ือว่า ชามฺพูนท (Jāmbūnada) ซึ่งเป็นเคร่ืองประดบัของพวก       

นักสิทธ์ิ197   นอกจากนีย้ังมีเมืองอีก 2 เมือง คือ เมืองภทฺราศฺว (Bhadrāśva) ตัง้อยู่ทางทิศ

ตะวนัออกของเขาเมรุ  และเมืองเกตมุาล (Ketumāla) ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตก ตรงกลางของเมือง

ทัง้ 2 นัน้มีภูเขาอิลาวฺฤต (Ilāvṛta) เขาเมรุมีป่าไจตฺรรถ (Caitraratha) อยู่ทางทิศตะวันออก  

ป่าคนฺธมาทน (Gandhamādana)  อยู่ทางทิศใต้ป่าไวภฺราช (Vaibhrāja) อยู่ทางทิศตะวันตก  

นอกจากนีท้างทิศเหนือก็มีป่านนฺทน (Nandana)   และมีสระ 4 สระ คือ  สระอรุโณท (Aruṇoda)  

                                                           
  197 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 109. 
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มหาภทฺร (Mahābhadra)  อสิโตท (Asitoda) และมานส (Mānasa) ซึ่งเป็นสระท่ีร่ืนรมย์ของทวย

เทพ198 

    ภูเขาท่ีเหมือนกับเส้นใยบวัทัง้หลายตัง้อยู่ทางทิศตะวนัออกของเขาเมรุ 

ได้แก่ ภูเขาศีตามฺภ (Śītāmbha)  ภูเขากุมุนฺท (Kumunda)  ภูเขากุรรี (Kurarī) ภูเขามาลฺยวานฺ 

(Mālyavān)  และภูเขาไวกงฺก (Vaikaṅka)  ทางทิศใต้ของเขาเมรุนัน้มีภูเขาท่ีเหมือนกบัใยบวั

ทัง้หลายได้แก่   ภูเขาตฺริกุฏ (Trikuṭa) ภูเขาศิศิร (Śiśira)  ภูเขาปตงฺค (Pataṅga)  ภูเขารุจก 

(Rucaka)  ภูเขานิษท (Niṣada) เป็นต้น  ทางทิศตะวันตกของภูเขาเมรุนัน้ มีภูเขาท่ีเหมือนกับ

ใยบวัทัง้หลาย ได้แก่ ภูเขาศิขิวาส (Śikhivāsa)  ภูเขาไวฑูรฺย (Vaiḍūrya)  ภูเขากปิล (Kapila)  

ภูเขาคนธมาทน (Gandhamādana)  ภูเขาชารุธิ  (Jārudhi) เป็นต้น  ทางทิศเหนือมีภูเขาท่ี

เหมือนกับใยบวัทัง้หลายซึ่งตัง้อยู่ติดกับเขาเมรุและแยกออกจากใจกลางเขาเมรุเป็นต้น ได้แก่      

ภูเขาศงฺขกูฏ (Śaṅkhakūṭa)  ภูเขาฤฺษภ (ṛṣabha)  ภูเขาห ส (Haṃsa)  ภูเขานาค (Nāga)  ภูเขา

กาลญฺชร (Kālañjara)  เป็นต้น   ภูเขาท่ีมีลกัษณะเหมือนใยบวัทัง้ 4 ทิศของเขาเมรุนัน้เป็นภูเขาท่ี

นา่ร่ืนรมย์อย่างยิ่ง หบุเขาท่ีอยู่ระหว่างภูเขาทัง้หลายเป็นสถานท่ีอยู่ของพวกนกัสิทธ์ิและจารณชน

ผู้ขบัร้องเพลงบนสวรรค์   ณ หุบเขาเหล่านัน้มีป่าไม้และเมืองท่ีน่าร่ืนรมย์ยิ่งและเป็นท่ีอาศยัของ

ทวยเทพทัง้หลายมีพระลกัษมี  พระวิษณ ุ อคันีเทพ  และสรูยเทพเป็นต้น  และท่ีหบุเขาเหล่านัน้ก็มี

ป่าไม้และเมืองเป็นท่ีอาศยัอันประเสริฐสุดของพวกกินนรผู้ประเสริฐ    นอกจากนีพ้วกคนธรรพ์  

รากษส แทตย์  ทานพ ก็เลน่สนกุสนานอยู่ในหบุเขาท่ีน่าร่ืนรมย์แห่งนัน้ทัง้กลางวนักลางคืน  เป็นท่ี

อยูอ่าศยัของพวกผู้แสวงบญุบนโลกมีช่ือวา่สวรรค์  แม้ร้อยปีคนท่ีท าบาปก็ไม่สามารถไปยงัสถานท่ี

แหง่นีไ้ด้199 

   บนยอดเขาเมรุซึ่งนบัว่าเป็นแดนสวรรค์นัน้มีเมืองใหญ่ช่ือว่า “พฺรหฺมณ” 

(Brahmaṇa) ซึ่งมีขนาดกว้างถึงหนึ่งหม่ืนส่ีพันโยชน์  ในทิศทัง้ 8 และในทิศเฉียงทัง้หลาย        

รอบเมืองใหญ่ช่ือพรหมณะนัน้  มีเมืองท่ีงดงามของท้าวโลกบาลทัง้หลายมีพระอินทร์  เป็นต้น 

แม่น า้คงคา (Gaṅgā)  เม่ือตกไปในเมืองพรหมณะจะแยกออกเป็น 4 สาขาในทิศทัง้หลาย ได้แก่  

แม่น า้สีตา (Sītā)  แม่น า้อลกนนฺทา  (Alakanandā)  แม่น า้จกฺษุ (Cakṣu) และแม่น า้ภทฺรา 

                                                           
  198 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 109-110. 
  199 Ibid., 110. 
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(Bhadrā)  ตามล าดบั   แม่น า้สีตาซึ่งไหลไปในท้องฟ้าทางทิศตะวันออกจะไหลตกจากภูเขา       

ลกูหนึ่งไปยงัภูเขาอีกลูกหนึ่ง  และต่อจากนัน้ก็ไหลผ่านเมืองภัทราศวะทางด้านทิศตะวนัออกไป

รวมกับมหาสมทุรเช่นเดียวกับแม่น า้อลกนันทา  ก็ไหลไปทางทิศใต้ผ่านเมืองภารตะแยกเป็น 7 

สาขาแล้วก็ไหลลงสูม่หาสมทุร  แม่น า้จกัษุไหลผ่านภูเขาทางทิศตะวนัตกหมดทกุลกู แล้วหลงัจาก

นัน้ก็จะไหลไปยงัเมืองเกตมุาลาแล้วก็ไหลลงสู่มหาสมุทร  แม่น า้ภทราไหลผ่านภูเขาทางทิศเหนือ

และไหลผา่นเมืองอตุตรกรุุแล้วก็ไหลลงสูม่หาสมทุรทางทิศเหนือ200  

   ภูเขาเมรุจะตัง้อยู่ตรงกลางของภูเขาเหล่านัน้คือ ภูเขานีละ  ภูเขานิษธะ 

ภูเขามาลยวานและภูเขาคันธมาทนะซึ่งภูเขาเหล่านีจ้ะตัง้อยู่ในลักษณะกลีบบวั  เมืองภารตะ 

เมืองเกตมุาลา เมืองภัทราศวะและเมืองกรุุนัน้จะมีลกัษณะเป็นเหมือนใบบวัของโลกอยู่ด้านนอก

ขอบเขตของภูเขา  ขอบเขตภูเขาทัง้ 2 คือ ชฏร (Jaṭara) และเทวกฏู (Devakūṭa)  จะทอดยาวไป

ทางทิศใต้และทิศเหนือติดกับภูเขานีละและภูเขานิษธะ     ภูเขาคนัธมาทนะและภูเขาไกลาส 

(Kailāsa)  ทัง้ 2 จะอยูท่างทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตก ตัง้อยูร่ะหว่างมหาสมทุร มีความยาว 80 

โยชน์  ขอบเขตแห่งภูเขาทัง้ 2 คือ นิษธะและปาริยาตระจะตัง้อยู่ทางด้านตะวันตกของเขาเมรุ

เหมือนกบัภูเขาทัง้ 2 เทือกเขาทางทิศตะวนัออก   ภูเขาทางทิศเหนือทัง้ 2  คือตริศฤงคะและชารุธิ 

จะเช่ือมตดิกบัทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตกตัง้อยูใ่นระหวา่งมหาสมทุร   ขอบเขตภูเขาทัง้ 8 เทือก

นัน้จะตัง้โอบรอบเขาเมรุทัง้  4 ทิศ ทิศละ 2 เทือก201   

    พระวิษณุผู้ เป็นเจ้ามีเศียรเป็นม้าประทบัท่ีเมืองภทราศวะมีพระรูปเป็น

หมปู่าประทบัท่ีเมืองเกตมุาลา  และมีรูปเป็นเตา่ประทบัท่ีเมืองภารตะ  มีรูปเป็นปลาประทบัท่ีเมือง

กรุุ  ในเมืองทัง้ 8 เมืองนัน้ มีเมืองกิมปรุุษะเป็นต้น จะไม่มีความโศกเศร้า ไม่มีความเหน็ดเหน่ือย  

ไม่มีความวิตกกังวล  และไม่มีภัยแม้แต่น้อย  ประชาชนจะมีสุขภาพดี  ไม่มีความเจ็บป่วย  ไม่มี

ความทุกข์ยาก  มีอายุยืนถึงหม่ืนหรือหนึ่งหม่ืน 2 พนัปี  ฝนจะไม่ตกในเมืองเหล่านัน้ แต่ว่าเมือง

เหลา่นัน้จะมีน า้ในดนิอยู่  ในสถานท่ีเหล่านัน้ได้มีการแบง่แยกเป็นกฤตยคุ   เตรตะยคุ เป็นต้น  ใน

เมืองเหล่านัน้ทัง้หมดมีภูเขาเมืองละ 7 เทือก และมีแม่น า้หลายร้อยสาย202  เมืองทัง้  8  

นอกเหนือจากเมืองภารตะจะมีแต่ความสมบูรณ์ซึ่งเกิดมีขึน้ด้วยตนเอง  จะเต็มไปด้วยความสุข
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  201 Ibid., 111. 
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และไมต้่องพยายามใดๆ  ในเมืองเหลา่นัน้ไมมี่การเปล่ียนแปลง และไมมี่ความชรา  ความตายและ

ความกลวั  ในเมืองเหล่านัน้ไม่มีความแตกตา่งระหว่างความดีกบัความชัว่    ไม่มีสูง  ต ่าและเป็น

กลางของคนในเมือง  สภาพของยคุในเมืองทัง้ 8  ไมมี่ตลอดเวลา203 

    เมืองภารตะเป็นเมืองท่ีอยู่ทางเหนือของมหาสมุทรและอยู่ทางใต้ของ

ภูเขาหิมาลย (Himālaya)  เป็นสถานท่ีอยู่อาศยัของเผ่าพันธุ์พระภรตะ  เมืองนีมี้ความกว้าง  
9,000  โยชน์  เป็นดินแดนสร้างกรรมของผู้ ท่ีไปสู่สวรรค์และผู้ ท่ีจะไปถึงความหลุดพ้น  ในเมือง   

ภารตะนีมี้มหาบรรพต 7 เทือก ได้แก่ มเหนฺทร (Mahendra)  มลย (Malaya)  สหฺย (Sahya)    

ศูกติมตฺ (Śūktimat)  ฤกฺษ (Ṛkṣa)  วินฺธย (Vindhya)  และปาริปาตฺร (Pāripātra)  มนุษย์

ทัง้หลายในเมืองภารตะย่อมลถุึงสวรรค์และได้รับมกุติ คือ ความหลดุพ้น  มนษุย์ทัง้หลายในเมือง

ภารตะย่อมไปยังก าเนิดสัตว์เดรัจฉานและนรกและย่อมได้ไปสวรรค์   บรรลุโมกษะไปสู่กลาง

ท้องฟ้าและไปในใต้พืน้ดินได้ แต่ในพืน้ท่ีอ่ืนกรรมของมนุษย์จะไม่ส่งผลเลย204   เมืองภารตะ

แบง่เป็น 9 เขตแดน ได้แก่  อินฺทฺรทฺวีป (Indra-dvīpa)  กเสรุ (Kaseru) ตามฺรปรฺณ (Tāmraparṇa)  

คภสฺติมตฺ (Gabhastimat)  นาคทฺวีป (Nāgadvīpa)  เสามฺย (Saumya)  คนฺธรว (Gandharva)  

วารุณ (Vāruṇa)  และทวีปท่ี 9  จะถกูโอบล้อมไปด้วยมหาสมทุร  ทวีปดงักล่าวนีว้ดัจากทิศใต้ไป

เหนือมีความยาวถึง 1,000 โยชน์  ทางทิศตะวนัออกมีเมืองช่ือ กิราต (Kirāta)  ทางทิศตะวนัตก

เป็นท่ีตัง้ของเมืองยวน (Yavana)  พราหมณ์ กษัตริย์ แพทย์จะอยู่ในเมือง ส่วนศทูรจะอยู่แยก

ออกไป  คนเหล่านีด้ าเนินชีวิตด้วยการบชูายญั  การรบ การค้าขายและการรับใช้ เป็นต้น   เมือง  

ภารตะมีแม่น า้ต่างๆ ดงันี ้ แม่น า้ศตทฺรุ (Śatadru)  แม่น า้จนฺทรภาคา (Candrabhāgā) เป็นต้น 

ไหลลงจากภเูขาหิมวตฺ (Himavat)  แมน่ า้เวทสฺมฺฤต ิ(Vedasmṛti) เป็นต้น ถือก าเนิดจากเทือกเขา

ปาริยาตร (Pāriyātra)  แม่น า้นรฺมทา (Narmadā) และแม่น า้สรุส (Surasa) เป็นต้น   ไหลออก

จากเทือกเขาวินฺธย (Vindya) แม่น า้ตาปี (Tāpī)  แม่น า้ปโยษฺณี (Payoṣṇī)  แม่น า้     นิรฺวินฺธยา 

(Nirvindhyā) เป็นต้น  ถือก าเนิดจากเทือกเขาฤกษ (Ṛkṣa) แม่น า้โคทาวรี (Godāvarī)  ภีมรถี 

(Bhīmarathī)  กฺฤษฺณเวณี (Kṛṣṇaveṇī)  เป็นต้น    ถือก าเนิดจากเทือกเขา สหฺย (Sahya)  

แม่น า้ทุกสายดังกล่าวเป็นแม่น า้ ท่ีช าระบาปและเภทภัยได้   แม่น า้กฺฤตมาล (Kṛtamāla)  
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ตามฺรปรณี (Tāmraparṇī) เป็นต้น  ไหลมาจากเทือกเขามลย (Malaya)  แม่น า้     ตฺริสามา 

(Trisāmā)  และอรฺยกุลฺย (Aryakulya) เป็นต้น  ไหลจากเทือกเขามเหนฺทฺร (Mahendra)  แม่

น า้ฤษิกุลฺยา (Ṛṣikulyā)  และแม่น า้กุมาร (Kumāra) ถือก าเนิดจากเขาศุกฺติมตฺ (Śuktimat)  

บรรดาแมน่ า้เหลา่นัน้ ยงัมีแมน่ า้และล าน า้น้อยอ่ืนๆ อีกหลายพนัสาขา   ในเมืองทัง้หลายดงักล่าว

เหลา่นัน้  ชาวกรุุ (Kuru) และชาวปาญฺจาล (Pāñcāla)  อาศยัอยู่ในมธัยมประเทศ  ชาวเมืองกาม

รูป (Kāmarūpa) อยู่ทางทิศตะวนัออก  ปณฺฑฺร (Puṇḍra)  กลิงค (Kaliṅga)  มคธ (Magadha)  

และประเทศทางทิศใต้ เป็นต้น  เสาราษฺฏฺร (Saurāṣṭra)  ศรุ (Śura)  ภิร (Bhira) และอรฺภุท 

(Arbuda)  อยู่ทางทิศตะวันตก  ชาวเมืองการูษ (Kārūṣa) มาลว (Mālava)  และชาวเขา          

ปาริยาตฺร (Pāriyātra) เสาวีร (Sauvīra) ไสนฺธว (Saindhava)  หณู (Hūṇa)  สาลฺว (Sālva)  และ

ชาวเมืองโกศล (Kośala)  มาทฺร (Mādra)  รม (Rama)  อมฺพษฺฐ (Ambaṣṭha)  และปารสีก 

(Pārasīka) เป็นต้น  ชาวเมืองทัง้หลายด่ืมน า้ของแม่น า้เหล่านัน้  อาศยัอยู่รวมกันใกล้แม่น า้

ตลอดเวลา มีความร่าเริง  เป็นกลุ่มชนจ านวนมาก  ในเมืองภารตะนีมี้ยคุ 4 ยคุ  คือ กฺฤตยคุ (kṛta 

Yuga)  เตฺรตายคุ (Tretā Yuga) ทฺวาปรยคุ (Dvāpara Yuga)  และกลิยคุ (kali Yuga)  ไม่มียคุ

ทัง้ 4  ในเมืองอ่ืนๆ  มนีุทัง้หลายบ าเพ็ญตบะและผู้บชูาก็ท าการบวงสรวงบชูาเช่นกนั  คนทัง้หลาย

จะให้ทานเพ่ือจดุประสงค์ในโลกหน้า205   

    ผู้ คนทัง้หลายในชมพูทวีปนัน้จะบูชาพระวิษณุ  (ยชฺญปุรุษ)                          

ผู้ประกอบด้วยการบูชาด้วยเคร่ืองบชูาทัง้หลายตลอดเวลา  แม้ในทวีปอ่ืนๆ พระวิษณุก็ได้รับการ

บูชาเช่นเดียวกัน   เมืองภารตะเป็นเมืองท่ีประเสริฐท่ีสุดในชมพูทวีป  เพราะว่าเป็นดินแดนท่ี

เหมาะสมกับการเพาะปลูกและเป็นดินแดนท่ีร่ืนรมย์  การเกิดของสัตว์ทัง้หลายจะได้ความเป็น

มนุษย์ก็เพราะการสั่งสมบุญ  ในดินแดนภารตะเทพทัง้หลายต่างก็พากันสรรเสริญว่าประเทศนี ้

ผู้คนทัง้หลายจะได้ไปสูส่วรรค์และถึงการหลดุพ้นเพราะความเป็นคนกล้า   ผู้ ใดสลดักรรมทัง้หลาย

ซึ่งมีผลอนัเกิดจากความไม่ได้มุ่งหวงัอนัใหญ่หลวงย่อมจะถึงซึ่งความไม่มีบาปในพระวิษณุผู้ เป็น

ปรมาตมนัสงูสดุ     ผู้ ท่ีเกิดในเมืองภารตะจะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยร่างกายท่ีมีองค์ประกอบครบถ้วน    

พืน้ท่ีตา่งๆ ในชมพทูวีปท่ีกลา่วไว้ในคมัภีร์วิษณปุรุาณะ มีลกัษณะดงัรูป 
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    2. ปฺลกฺษทฺวีป (Plakṣadvīpa)    ปลักษทวีปตัง้โอบล้อมมหาสมุทร

น า้เค็มเหมือนชมพูทวีปท่ีถูกโอบล้อมด้วยมหาสมุทรน า้เค็ม   ปลกัษทวีปมีขนาดเป็นสองเท่าของ

ชมพูทวีป คือ มีความกว้าง 200,000  โยชน์  ทวีปนีช่ื้อว่าปลักษทวีป ตามช่ือต้นปฺลกฺษ             

(ต้นมะเด่ือ)    พระราชาเมธาติถิ (Medhātithi) เป็นราชาแห่งทวีปนี ้  ปลักษทวีป แบ่งเป็น 7 

แคว้น  ได้แก่  แคว้นศานฺตหย (Śāntahaya-varsa) แคว้นศิศิร (Śiśira-varsa)  แคว้นสุโขทย 

(Sukhodaya-varsa)  แคว้นอานนฺท (Ananda-varsa)  แคว้นศิว (Śiva-varsa)  แคว้นเกษมก 

(Kṣemaka-varsa)  แคว้นธรุว (Dhruva-varsa)   แคว้นทัง้ 7 แคว้นมีภูเขาซึ่งเป็นขอบเขตแดน  

ภูเขาทัง้ 7 ได้แก่  ภูเขาโคเมท (Gomeda)  ภูเขาจนฺทร (Candra)  ภูเขานารท (Nārada)  ภูเขา   
ทุนฺทุภิ  (Dundubhi)  ภูเขาโสมก (Somaka)  ภูเขาสุมน (Sumana)  และภูเขาไวภฺราช 
(Vaibhrāja)  ภูเขาอนัน่าร่ืนรมย์เหล่านัน้ ประชาชนผู้ ไม่มีบาปอาศยัอยู่ร่วมกับคนธรรพ์และ

เทวดาตลอดเวลา  ณ ภูเขาเหล่านัน้มีชนบทศกัดิ์สิทธ์ิ  ผู้คนจะมีอายุยืน ไม่มีความเจ็บป่วยหรือ

โรคภยัทัง้หลาย มีแตค่วามสขุสบายตลอดเวลา206   

    เมืองเหล่านัน้มีแม่น า้ 7  สายซึ่งไหลไปสู่มหาสมทุร  ได้แก่  อนุตปตฺา 

(Anutaptā)  ศิขี (Śikhī) วิปาศา (Vipāśā)  ตฺริทิวา (Tridivā)  อกฺรมา (Akramā) อมฺฤตา 

(Amṛtā)  และสุกฺฤตา (Sukṛtā)   นอกจากนีเ้มืองเหล่านัน้ยังมีภูเขาเล็กๆ และแม่น า้อีกเป็นพัน  

ชาวชนบทมีความร่าเริงเสมอเม่ือด่ืมน า้เหล่านัน้   การลดลงและการเพิ่มขึน้ของชาวชนบทจะไม่มี  

นอกจากนีใ้นสถานท่ีทัง้ 7 แห่งนัน้ก็ยังไม่มีการเปล่ียนแปลงยุค  กาลเวลาเป็นเหมือนกับช่วง

ไตรดายคุตลอดเวลา  ในบรรดาทวีปทัง้หลายมีปลกัษทวีป เป็นต้น มีศากทวีปเป็นท่ีสดุ ประชาชน

จะมีสุขภาพดีถึง 5,000  ปี  ในทวีปเหล่านัน้มีหลกัธรรม 5 ประการ  จ าแนกตามล าดบัวรรณะ 

(อหิงสา  สตัยะ  อสัเตยะ พรหมจรรย์ และปริครหะ)  ในทวีปเหล่านัน้มีวรรณะอยู่ 4 วรรณะ  ได้แก่  

พวกอารยกะ  พวกกรุุ  พวกวิทิศยะ  พวกภาวิ  พวกเขามีหน้าท่ีเหมือนกบัเป็นพราหมณ์  กษัตริย์ 

แพทย์และศทูร    ณ ทวีปแห่งนีพ้ระหริผู้ เป็นเจ้าจะมีพระรูปเป็นพระจนัทร์ ทรงได้รับการบูชาจาก

คนวรรณะต่างๆ  มีพวกอารยกะเป็นต้น  ปลกัษทวีป ถูกโอบล้อมไปด้วยทะเลน า้อ้อยในลกัษณะ

เป็นวงกลมซึง่มีขนาดเทา่กบัปลกัษทวีป207  
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    3. ศาลฺมลทฺวีป (Śālmaladvīpa)      ศาลมลทวีปประกอบด้วยเมืองทัง้  

7  ดงันี ้ ได้แก่  เมืองเศฺวต (Śveta)  เมืองหริต (Harita)  เมืองไวทฺยตุ (Vaidyuta)  เมืองมานส 

(Mānasa)  เมืองชีมตู (Jīmūta)  เมืองโรหิต (Rohita) และเมืองสปฺุรภ (Suprabha) ซึ่งเป็นเมืองท่ี

งดงาม   พระราชาผู้ เป็นวีรบุรุษแห่งศาลมลทวีปพระนามว่าวปุษฺมตฺ (Vapuṣmat) เมืองเหล่านี ้

ประกอบด้วย 4 วรรณะอาศยัอยู่แยกกันในศาลมลิทวีป ได้แก่  กปิล (Kapila)  อรุณ (Aruṇa)      

ปิต  (Pita)  และกฺฤษฺณ (Kṛṣṇa) เชน่เดียวกบัวรรณะพราหมณ์  กษัตริย์  แพทย์และศทูร  พวกเขา

บูชาพระวิษณุผู้ เป็นอาตมนัของทุกสิ่งทุกอย่าง  ผู้ด ารงอยู่ในการบูชาด้วยการบูชาอันประเสริฐ  

และเป็นท่ีนา่ยินดีในการอยูร่่วมกนักบัเหลา่เทพ208   

    มหาสมุทรซึ่งเต็มไปด้วยน า้อ้อยถูกโอบล้อมทุกด้านไปด้วยศาลมลทวีป 

ซึ่งมีขนาดกว้างเป็นสองเท่า   ในศาลมลทวีปมีภูเขา 7 เทือก ซึ่งมีช่ือเสียงว่าเป็นแหล่งก าเนิดของ    

รัตนชาติ  ภูเขาท่ีเป็นเขตแบ่งดินแดนนี  ้ ได้แก่  กุมุท (Kumuda)  อุนฺนต (Unnata)  พลาหก 

(Palāhaka)  โทฺรณ (Droṇa) ซึ่งเป็นภูเขาท่ีเต็มไปด้วยสมนุไพร  กงฺก (Kaṅka)  มหิษ (Mahiṣa)  

และกกทฺุมตฺ (Kakudmat) อีกทัง้ยงัมีแม่น า้ 7 สาย ได้แก่  โยนิ (Yoni)  โตยา (Toyā)  วิตฺฤษฺณ 

(Vitṛṣṇa)  จนฺทฺร (Candra)  มุกฺต (mukta)  วิโมจนี (Vimochanī)  นิวฺฤตฺติ (Nivṛtti)  ซึ่งเป็น

แม่น า้ช าระบาปได้   ในทวีปนีมี้ต้นไม้ใหญ่ช่ือว่า  ศาลฺมล (Śālmala) เป็นต้นไม้ท่ีให้ความร่มร่ืน  

ทวีปนีถ้กูโอบล้อมทกุด้านด้วยมหาสมทุรน า้อ้อย ช่ือวา่ สโุรทะ ความกว้างโดยรอบของศาลมลทวีป

เท่ากับมหาสมุทร  มหาสมุทรสุโรทะซึ่งถูกล้อมรอบด้วยกุศทวีปซึ่งมีความกว้างเป็น 2 เท่าของ  

ศาลมลทวีป209 

    4. กุศทวีฺป (Kuśadvīpa) มีราชาช่ือว่าชฺโยติษฺมตฺ (Jyotiṣmat) มีเมือง 7 

เมืองซึ่งตัง้ช่ือเมืองตามพระนามของพระราชโอรสของพระองค์  ได้แก่ อทฺุภิท (Udbhida) เวณุมนฺ 

(Veṇuman)  ไวรถ (Vairatha) ลมฺพน (Lambaṇa)  ธฺฤติ (Dhṛti)  ปรฺภากร (Prabhākara)  และ

กปิล (Kapila)  ผู้คนทัง้หลายอยู่อาศยัในทวีปนัน้ร่วมกบัพวกแทตย์  ทานพ  เทพ  คนธรรพ์  ยกัษ์  

และพวกกิมปุรุษะ เป็นอาทิ  วรรณะทัง้ 4 ในสถานท่ีนัน้ปฏิบัติตามหน้าท่ีของตน ได้แก่ ทมินฺ 

(Damin)    ศุษฺมินฺ (Śuṣmin)  สฺเนห (Sneha)  และมนฺเทห (Mandeha) ซึ่งเรียกตามล าดับ
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เหมือนกบัพราหมณ์ กษัตริย์  แพทย์และศทูร   ในกศุทวีปพวกเขาบชูาพระชนารฺทน (Janārdana) 

ผู้ มีรูปเป็นพระพรหมา  ภูเขาทัง้ 7 ได้แก่  วิทฺรุม (Vidruma)  เหมไษล (Hemaṣaila)    ทฺยตุิมตฺ 

(Dyutimat)   ปุ ษฺ ปว นฺ  ( Puṣpavan)   กุ เ ศศย  ( Kuśeśaya)   ห ริ  ( Hari)  และม นฺทราจล 

(Mandarācala) ในทวีปนีมี้แม่น า้ทัง้ 7 ได้แก่  ธูตปาป (Dhūtapāpa) ศวิ (Śiva) ปวิตฺร (Pavitra)  

สมฺมติ (Sammati)  วิทฺยทฺุ (Vidyud)   อมฺภะ (Ambha)  และมหี  (Mahī)   แม่น า้ทุกสายล้าง

บาปทัง้หมดได้  ในทวีปนีมี้ภูเขาและแม่น า้เล็กๆ นับพันสาย  หญ้ากุศ (Kuśa) เป็นท่ีมาของช่ือ

เรียกทวีปนี ้  กุศทวีปถูกล้อมรอบด้วยมหาสมุทรฆฺฤต (Ghṛta) หรือมหาสมุทรเนยใสซึ่งถูก
ล้อมรอบด้วยเกราญจทวีป210   

   5. เกฺราญฺจทฺวีป   พระราชาแห่ง เกราญจทวีปคือเจ้าชายทฺยุติมตฺ 

(Dyutimat)  เกราญจทวีปมีขนาดเป็น 2 เท่าของกศุทวีป  เกราญจทวีปล้อมรอบมหาสมทุรฆฺฤตะ    

ทวีปนีมี้เมืองทัง้ 7 เมืองซึ่งตัง้พระนามตามพระราชโอรสของพระเจ้าทฺยุติมตฺ  ได้แก่  กุศล 

(Kuśala)  มนฺทค (Mandaga)  อุษฺน (Uṣṇa)  ปีวร (Pīvara)  อนฺธการก (Andhakāraka)  มุนิ 

(Muni)  ทุนฺทุภิ (Dundubhi)  เทือกเขาท่ีสวยงามเหล่านีเ้ป็นท่ีอยู่อาศยัของเทพและคนธรรพ์    

ในบรรดาเทือกเขาเหล่านัน้เขาเทือกท่ีหนึ่งช่ือว่าเกฺราญฺจ (Krauñca)  เทือกท่ีสองช่ือว่าวามน 

(Vāmana)  เทือกท่ีสามช่ือวา่อนฺธการก (Andhakāraka)  เทือกท่ีส่ีเป็นภูเขาแก้วมีสีเหมือนม้าช่ือ
ว่าสฺวาหินี  (Svāhinī)   เทือกท่ีห้าช่ือว่าทิวาวฺฤตฺ (Divāvṛt)   เทือกท่ีหกช่ือว่าปุณฺฑรีกวนฺ 

(Puñḍarīkavan)  เทือกท่ีเจ็ดเป็นภูเขาใหญ่ช่ือว่าทนฺุทภีุ (Dundubhī)   ภูเขาเหล่านัน้แตล่ะเทือก

มีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของกันและกัน  ในเมืองท่ีน่าร่ืนรมย์เหล่านัน้และบริเวณภูเขาใหญ่

ทัง้หลายเป็นท่ีอยู่อาศยัของประชาชนผู้ปราศจากความเจ็บป่วยซึ่งจะอาศยัอยู่ร่วมกับทวยเทพ    

วรรณะพราหมณ์มีช่ือเรียกว่าปษฺุกร (Puṣkara)  วรรณะกษัตริย์มีช่ือว่าปษฺุกล (Puṣkala) วรรณะ

แพทย์มีช่ือเรียกว่าธนฺย (Dhanya)  และวรรณะศูทรมีช่ือว่าเรียกว่าติษฺย (Tiṣya) ตามล าดับ   

แมน่ า้สายหลกัทัง้ 7 สาย ได้แก่  เคารี (Gaurī)  กมุทฺุวตี (Kumudvatī)  สนฺธฺยา (Sandhyā) ราตริ 

(Rātri) มโนชวา (Manojavā) กฺษานฺติ (Kṣānti) และปุณฺฑรีกา (Puṇḍarīkā) ในสถานท่ีนี ้     

พระวิษณุผู้ เป็นเจ้าผู้ มีรูปเป็นรุทระ  ได้รับการบูชาด้วยเคร่ืองบวงสรวงจากคนวรรณะพราหมณ์ 

เป็นต้น   เกราญจทวีปจะถูกโอบล้อมด้วยมหาสมุทรนมเปรีย้วทุกด้าน   มหาสมุทรนมเปรีย้วมี
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ขนาดเท่ากับเกราญจทวีปและจะถูกโอบล้อมด้วยศากทวีปซึ่งมีขนาดกว้างเป็นสองเท่าของ         

เกราญจทวีป211  

    6. ศากทฺวีป ทวีปนีมี้ราชาคือเจ้าชายภวฺย (Bhavya) ทวีปนีมี้เมือง 7 

เมือง ได้แก่ ชลาทร (Jalādhara) กุมาร (Kumāra)  สุกุมาร (Sukumāra)  มรีจก (Marīcaka)     

กสุโุมท (Kusumoda)  เมาทากิ (Maudāki)  และมหาทฺรุม (Mahādruma)  เมืองเหล่านีมี้ภูเขา 7 

เทือกเป็นภูเขาท่ีใช้แบ่งเขตแดน  ภูเขาทางทิศตะวันออก คือ ภูเขาอุทฺยคิรี (Udayagirī)  ภูเขา

ชลาธาร (Jatādhāra)  ภูเขาไรวตก (Raivataka)  ภูเขาศยาม (Śyāma)  ภูเขาอสฺตคิริ (Astagiri)  

ภเูขาอามฺพิเกย (Āmbikeya)  และภเูขาเกสรี (Kesarī)  ทวีปนีมี้ต้นไม้ช่ือวา่ ศาก (Śāka) ซึ่งเป็นท่ี

สถิตของนกัสิทธ์ิและคนธรรพ์  เม่ือได้สมัผัสลมท่ีเกิดจากต้นไม้นีค้วามร่าเริงยินดีอย่างมากก็จะ

เกิดขึน้   ณ สถานท่ีนัน้มีดินแดนศกัดิ์สิทธ์ิซึ่งเป็นท่ีอาศยัของคนทัง้ 4 วรรณะ และในสถานท่ีนัน้ก็

ยงัมีแม่น า้ศกัดิ์สิทธ์ิสายใหญ่ท่ีสามารถช าระบาปและเภทภัยได้ทัง้หมด ทวีปนีมี้แม่น า้ทัง้ 7 สาย

ได้แก่ สกุุมารี (Sukumārī)  กมุารี (Kumārī)  นลินี (Nalinī)  เธนกุา (Dhenukā)  อิกฺษุ (Ikṣu)  

เวณุกา (Veṇukā)  และคภสฺต ิ(Gabhasti)  และยงัมีแม่น า้น้อยอ่ืนๆ อีกร้อยสาย และมีภูเขาอีก

หนึ่งแสนเทือก  คนท่ีอาศัยอยู่ในเมืองชลาทระ เป็นต้นนัน้จะมีความร่ืนรมย์เม่ือด่ืมน า้ในเมือง

ทัง้หลาย  พวกชาวเมืองเหลา่นัน้จะได้จตุจิากสวรรค์มาสูโ่ลกมนษุย์  ในเมืองเหล่านัน้ไม่มีการเส่ือม

จากธรรมะ  ไม่มีการท าร้ายกนัและกนั  และในเมืองทัง้ 7 เมืองนัน้ไม่มีการท าผิดธรรมเนียมอนัดี

งาม  บรรดาวรรณะทัง้ 4 นัน้ มค (Maga) ก็คือ วรรณะพราหมณ์  มาคธ (Māgadha) ก็คือวรรณะ

กษัตริย์   มานส (Mānasa)  ก็คือวรรณะแพศย์  และมนฺทค (Mandaga)  ก็คือวรรณะศูทร              

ในศากทวีปพระวิษณุทรงอยู่ในรูปพระอาทิตย์ได้รับการบูชาจากชาวศากทวีปเหล่านัน้ผู้ มี         

การควบคุมจิตใจด้วยการกระท าท่ีเหมาะสม   ศากทวีปถูกโอบล้อมไปด้วยมหาสมุทรน า้นม 

ประหนึ่งว่าถกูโอบล้อมไปด้วยก าไลข้อมือซึ่งมีขนาดเท่ากบัศากทวีป  ทะเลน า้นมถกูโอบล้อมด้วย

ปษุกรทวีปทกุๆ ด้าน212      

    7. ปุษฺกรทฺวีป (Puṣkaradvīpa)  พระราชาแห่งปษุกรทวีปคือราชาสวน 
(Savana)  ปษุกรทวีปนัน้มีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของศากทวีป  ปษุกรทวีปมีเมือง 2 เมือง คือ 
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มหาวีระ (Mahāvīra)  และธาตกี (Dhātakī)   ทวีปปุษกรมีภูเขาท่ีเป็นเขตแดนเทือกหนึ่งช่ือว่า

มานโสตฺตระ (Mānasottara) ซึ่งล้อมรอบใจกลางเมืองเหมือนก าไลข้อมือ   ภูเขามานโสตตระนัน้

สูงขึน้ไปถึงห้าหม่ืนโยชน์  และมีขนาดความกว้างโดยรอบเท่ากันนัน้   ภูเขามานโสตตระนัน้ตัง้

ตระหง่านอยู่   ภูเขานัน้แบ่งแยกเมืองทัง้สองนัน้จากกันประหนึ่งอาณาบริเวณปษุกรทวีปท่ีถูก

แบ่งแยกตรงกลางฉะนัน้บรรดาเมืองและภูเขาทัง้  2 นัน้ เมืองแต่ละเมืองมีลกัษณะเหมือนก าไล

ข้อมือ ภูเขาก็เช่นเดียวกัน ผู้คนท่ีใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนัน้จะมีอายุยืน 10,000  ปี  ปราศจากโรคภัย  

ปราศจากความโศกเศร้า ปราศจากราคะและความขุ่นเคืองใจ เป็นต้น ในเมืองเหล่านัน้ไม่มีความ

ชัว่และความดี  ไม่มีผู้ฆ่าและผู้ถูกทารุณ  ไม่มีการอิจฉาริษยา  ไม่มีภัย  ไม่มีความเกลียด  ไม่มี

ความโกรธ  และไม่มีความโลภ เป็นต้น  เมืองท่ีอยู่รอบนอกเขามานโสตตระช่ือว่ามหาวีระ  เมือง

ภายในช่ือวา่ธาตกิ  เมืองทัง้สองนัน้เป็นท่ีอยู่ของพวกเทวดาและพวกแทตย์เป็นต้น   ในปษุกรทวีป

นัน้ไม่มีความสตัย์และความเท็จ  ในทวีปนัน้ซึ่งมีสองเมือง ไม่มีแม่น า้ ไม่มีภูเขาเลย  อนึ่งมนุษย์

และเทพในปุษฺกรทวีปนัน้มีเคร่ืองแต่งกายเหมือนกัน มีรูปร่างเป็นหนึ่งเดียว  ไม่มีระบบวรรณะ    

ไม่มีหลกัอาศรม 4 ไม่มีธรรมเนียมประเพณี  เมืองทัง้  2 ปราศจากคมัภีร์ไตรเพท  ปราศจาก       

กสิกรรม  ปราศจากระบบกฏหมายและปราศจากระบบบริการสาธารณูปโภค   ทวีปนีเ้ป็นทวีปท่ี

อดุมสมบูรณ์เป็นเหมือนสวรรค์ท่ีอยู่บนพืน้ดิน   ในเมืองธาตกีและเมืองมหาวีระ กาลเวลาจะมีแต่

ความสุขสบายทุกๆ ฤดู เป็นเวลาท่ีปราศจากชราและโรคเป็นต้น   ในปุษกรทวีปมีต้นนิโครธ      

(ต้นไทร) ต้นหนึ่งเป็นสถานท่ีพ านกัอนัประเสริฐของพราหมณ์  เป็นสถานท่ีท่ีพราหมณ์ผู้พกัอยู่จะ

ได้รับการบชูาจากพวกเทพและอสรู  ปษุกรทวีปถกูโอบล้อมด้วยมหาสมทุรสวาททูกะ (น า้)  ซึ่งมี

ขนาดความกว้างโดยรอบเทา่กบัปษุกรทวีป ในปษุกรทวีปนัน้อาหารจะเกิดขึน้เอง ประชาชนทกุหมู่

เหลา่ก็ได้ลิม้รสชาตทิัง้ 6 ตลอดเวลา213  

    ในบรรดาทวีปทัง้หลาย ทวีปแต่ละทวีปจะมีขนาดเป็นสองเท่าของกัน

และกนัเหมือนกบัภูเขาทัง้หลายท่ีมีขนาดเป็นสองเท่าของกนัและกนั  ทวีปทัง้ 7 ทวีปถกูโอบล้อม

ไปด้วยมหาสมุทรทัง้  7 มหาสมุทร  ทวีปและมหาสมุทรจึงมีขนาดเป็นสองเท่าของทวีปและ

มหาสมุทรก่อนหน้านี ้ น า้ในมหาสมุทรทุกแห่งจะคงอยู่เหมือนเดิมตลอดเวลา   ความพร่องและ

การเพิ่มขึน้ของน า้เหล่านัน้ไม่เกิดขึน้เลยไม่ว่าเวลาไหนก็ตาม  การขึน้และการลงของน า้จะเป็นไป
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เพราะการขึน้ของดวงจนัทร์ในข้างขึน้และข้างแรม    คมัภีร์วิษณุปรุาณะกล่าวว่าถดัจากเขตแดน

ของทวีปทัง้ 7 จะเป็นสถานท่ีซึง่ไมมี่สตัว์โลกสถานท่ีแห่งนีจ้ะปรากฏอยู่รอบๆ มหาสมทุรสวาททูกะ

สถานท่ีนัน้ คือ “กาญฺจนี ภมูิ” (Kāñcanī bhūmi) เป็นแผน่ดนิทอง ซึ่งมีขนาดเป็นสองเท่าของทวีป

และปราศจากสิ่งมีชีวิตทุกชนิด  ถัดจากแผ่นดินทองมีภูเขาช่ือ โลกาโลก (Lokāloka) ซึ่งมี      

ความกว้าง 10,000 โยชน์  สงูมากถึง 1,000 โยชน์214    ณ ภูเขาโลกาโลกะมีท้าวโลกบาลผู้บ าเพ็ญ

พรตอย่างดีสถิตอยู่  ท้าวโลกปาล (Lokapāla) ทัง้ 4 มีนามว่า ท้าวสุธามา (Sudhāmā)  ท้าว      

กรฺทม (Kardama) มีบุตร 2 คนซึ่งเกิดจากนางศงฺขปา (Śaṅkhapā)  คือ ท้าวหิรัณฺยโรมนฺ 

(Hiraṇyaroman) และท้าวเกตมุตฺ (Ketumat) เป็นล าดบัท่ีส่ี  ท้าวโลกบาลทัง้  4 นีส้ถิตอยู่ในส่ีทิศ

ของเขาโลกาโลกะ ท่านเหล่านัน้ปราศจากความยินดี  ปราศจากความเย่อหยิ่ง  ปราศจากโรคภัย

ไข้เจ็บ  ปราศจากคูค่รองจ านวนมาก215   ความมืดปกคลมุภูเขาโลกาโลกะแห่งนัน้ทุกพืน้ท่ี และ

ความมืดก็ถูกปกคลุมทุกๆ แห่ง ไปด้วยเปลือกไข่     จกัรวาลในคมัภีร์วิษณุปรุาณะมีลกัษณะ      

ดงัรูปตอ่ไปนี ้
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ภาพท่ี 3 ลกัษณะจกัรวาลในคมัภีร์วิษณปุรุาณะ 

ท่ีมา: The Universe of the Vedas, accessed July 3, 2015, available from 
http://www.krishna.com/universe-vedas 
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    คมัภีร์วิษณุปรุาณะกล่าวถึงภูมิศาสตร์ในส่วนท่ีเป็นพืน้ดินว่ามีเขาเมรุตัง้

เป็นศนูย์กลางของทวีปและมหาสมทุรทัง้ 7  ล้อมรอบด้วยแผ่นดินทองอนัไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่อาศยั   

มีภูเขาโลกาโลกะตัง้ล้อมรอบดินแดนทัง้หมดซึ่งจะถกูปกคลมุด้วยเปลือกไข่      ในดินแดนทัง้หมด

บนแผ่นดิน  เมืองภารตะซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองทัง้ 8 ท่ีตัง้อยู่ในชมพูทวีปถูกกล่าวว่าเป็นดินแดนท่ี

ประเสริฐสุดในชมพูทวีป  เป็นดินแดนสร้างกรรม เป็นดินแดนท่ีได้รับการสรรเสริญว่าประเทศนี ้

ผู้คนทัง้หลายจะได้ไปสู่สวรรค์และถึงการหลุดพ้น  ส่วนเมืองอ่ืนๆ ในชมพูทวีป และทวีปทัง้หลาย 

คมัภีร์วิษณุปรุาณะกล่าวว่าล้วนเป็นดินแดนท่ีเต็มไปด้วยความสขุ  ปราศจากความเจ็บป่วย  และ

ประชาชนตัง้อยู่ในหลักธรรม ผู้ คนในทวีปต่างๆ แบ่งตามวรรณะทัง้ 4  และนับถือพระวิษณุซึ่ง

ปรากฏในรูปลกัษณ์ตา่งๆ  ดนิแดนทัง้หมดอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากเมืองภารตะจึงมีลกัษณะเป็นเมือง

ในจินตนาการท่ีเต็มไปด้วยความสขุสมบรูณ์พร้อม   มีเพียงมนษุย์ท่ีอยู่ในเมืองภารตะเท่านัน้ท่ีจะ

สามารถก าเนิดเป็นสตัว์เดรัจฉาน   ตกนรก  ไปสู่สวรรค์ หรือบรรลโุมกษะสู่การหลดุพ้นได้  เพราะ

พืน้ท่ีอ่ืนกรรมของมนุษย์จะไม่ส่งผล  ดังนัน้เมืองภารตะจึงเป็นเมืองท่ีคัมภีร์วิษณุปุราณะให้

ความส าคญัท่ีสดุ  

   เมืองภารตะ ซึ่งกล่าวว่าเป็นท่ีอยู่อาศยัของเผ่าพนัธุ์พระภรตะนัน้  ก็คือ

ประเทศอินเดียอนัมีช่ือท่ีนิยมเรียกว่า “แดนภารตะ”   เม่ือพิจารณาภูมิศาสตร์ของเมืองภารตะท่ี

กล่าวในคมัภีร์ปรุาณะว่ามีมหาบรรพต 7 เทือก  ได้แก่  มเหนฺทร (Mahendra)  มลย (Malaya)  

สหฺย  (Sahya)   ศูกติม ตฺ  (Śūktimat)   ฤกฺษ  (Ṛkṣa)   วิ นฺธย  (Vindhya)   และปาริปาตฺร 

(Pāripātra)  ก็พบวา่เป็นช่ือท่ีสอดคล้องกบัช่ือภเูขาในประเทศอินเดียปัจจบุนั  ดงัแผนท่ี 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



122 
 

 
 

ภาพท่ี 4  แผนท่ีภเูขาในประเทศอินเดีย 

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

wikidot.com/jamvudvipa 
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    ดงันัน้เม่ือพิจารณาการน าเสนอภาพภูมิศาสตร์ในส่วนท่ีเป็นพืน้แผ่นดิน

แล้ว จงึพบวา่วิษณปุรุาณะมุง่ยกยอ่งเมืองภารตะวา่เป็นดนิแดนท่ีประเสริฐท่ีสดุในชมพทูวีป เพราะ

เป็นดินแดนท่ีเหมาะกับการเพาะปลูกและเป็นดินแดนท่ีร่ืนรมย์  เป็นเพียงดินแดนเดียวท่ีมนุษย์

สามารถบรรลถุึงสวรรค์หรือโมกษะได้ด้วยผลจากการกระท า   ภารตะจึงเป็นดินแดนเสมือนจริงท่ี

คมัภีร์วิษณุปุราณะน ามากล่าวถึงเพ่ือยกย่องเชิดชูให้เกิดความนับถือศรัทธา  และมุ่งเน้นให้

ประชาชนท่ีอยูใ่น  “เมืองภารตะ”  กระท ากรรมอนัจะน าไปสู่การบรรลเุป้าหมายสงูสดุของชีวิตด้วย

การเคารพบูชาพระวิษณุ  คมัภีร์วิษณุปุราณะกล่าวถึงมนุษย์ในเมืองภารตะ และในทวีปต่างๆ 

เกือบทัง้หมดโดยกล่าวว่ามนุษย์ในสงัคมนัน้ๆ แบ่งออกเป็นวรรณะทัง้ 4  แม้จะมีช่ือเรียกแตกตา่ง

กนัไปบ้าง แต่แท้จริงก็คือ วรรณะพราหมณ์  กษัตริย์  แพศย์และศทูร นัน่เอง   ดงันัน้จึงอาจกล่าว

ได้ว่าการแบ่งวรรณะนบัเป็นการแบ่งระดบัชนชัน้ของมนุษย์ท่ีคมัภีร์วิษณุปรุาณะให้ความส าคญั

อยา่งยิ่ง  

  2.4.2  พืน้ท่ีเหนือแผ่นดนิ     คมัภีร์วิษณุปรุาณะกล่าวว่าขอบเขตของแผ่นดิน

มีความกว้างระยะเท่ากบัเส้นรอบวงและขอบเขตของท้องฟ้ามีระยะเท่ากบัความกว้างของมณฑล

โลก   พืน้ท่ีเหนือจากพืน้ดินขึน้ไปเป็นสถานท่ีอยู่ของเทวดาและเทพเจ้าต่างๆ  ซึ่งอยู่เหนือพืน้โลก

ถดักนัขึน้ไปในอากาศตามล าดบั  มี  7 ชัน้ คือ ภูรฺโลก (Bhūrloka)  ภวุรฺโลก (Bhuvarloka)  สฺวรฺ

โลก (Svarloka) มหรฺโลก (Maharloka)  ชนโลก (Janaloka)  ตโปโลก (Tapoloka)  และสฺตย

โลก (Stayaloka)  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

   ชัน้ท่ี 1 ภูรฺโลก คือสถานท่ีใดก็ตามท่ีเป็นพืน้ดินท่ีจะใช้เท้าเดินไปได้ซึ่งก็

คือแผน่ดนิหรือพืน้โลกนัน่เอง 

   ชัน้ท่ี 2 ภุวรฺโลก เป็นดินแดนระหว่างพืน้โลกกับดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นท่ีอยู่

อาศยัของพระมนีุ มีนกัสิทธ์ิ เป็นต้น   

   ชัน้ท่ี 3 สฺวรฺโลก คือดินแดนระหว่างดวงอาทิตย์กบัดาวเหนือ (ธรุวะ) ซึ่งมี

ระยะทาง 14 ล้านโยชน์  เป็นดินแดนของสตัว์ท่ียงัยึดติดอยู่กบัโลก  เป็นสวรรค์ท่ีเป็นวิถีโคจรของ

ดวงดาวต่างๆ ซึ่งจะโคจรอยู่รอบๆ ดาวเหนืออันเป็นจุดศูนย์กลางดงัจานหมุนของช่างปัน้หม้อ   

สฺวรฺโลกเป็นท่ีตัง้ของระบบสุริยะซึ่งตัง้อยู่สงูขึน้ไป 100,000 โยชน์จากแผ่นดิน  ส่วนมณฑลของ

พระจนัทร์ตัง้สงูขึน้ไป  100,000  โยชน์จากดวงอาทิตย์   มณฑลของดาวนกัษัตรจะส่องแสงสว่าง
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เหนือดวงจนัทร์ระยะแสนโยชน์  ดาวพุธจะตัง้อยู่เหนือขึน้ไป 200,000 โยชน์จากมณฑลของดาว

นักษัตร  ดาวศุกร์จะสถิตอยู่ห่างออกไปในระยะทางเท่ากันกับดาวพุธ    ดาวอังคารจะตัง้อยู่ใน

ระยะทางสงูเท่ากนัของดาวศกุร์  ส่วนดาวพฤหสับดีจะตัง้อยู่สงูขึน้ไป 2 แสนโยชน์ของดาวองัคาร  

ดาวเสาร์ตัง้อยู่เหนือขึน้ไป 2 แสนโยชน์ของดาวพฤหสับดี  มณฑลดาวฤษีทัง้ 7 จะอยู่เหนือขึน้ไป

จากนัน้แสนโยชน์  และดาวเหนือซึง่เป็นศนูย์กลางของโลกและดวงดาวท่ีเสมอกนัจะตัง้อยู่เหนือขึน้

ไปแสนโยชน์จากดาวฤษีทัง้ 7   คมัภีร์วิษณปุรุาณะได้อธิบายถึงดวงดาวตา่งๆ ท่ีตัง้อยู่ในสฺวรฺโลกไว้  

ดงัตอ่ไปนี ้

    1. “สูรฺย” (Sūrya) หรือดวงอาทิตย์ ตัง้อยู่ 100,000 โยชน์จากแผ่นดิน  

มีรถม้าซึง่มีความยาว 9,000 โยชน์  และคนัไถ (งอนรถ) ท่ีย่ืนจากราชรถมีความยาว 18,000 โยชน์  

แกนล้อรถมีความยาวเกินคร่ึงโกฏิและเกินไปอีก 7 ล้านโยชน์  และล้อก็ตัง้อยู่ท่ีแกนรถน่ีเอง   รถมี 

3 ล้อ มี 5 ซ่ี มี 6 ขอบนอก  ล้อแห่งกาลเวลาทัง้หมดก็ด ารงอยู่ในสิ่งท่ีเรียกว่าปี    ม้าของพระ

อาทิตย์ทัง้ 7 ตวัมีช่ือเป็นฉันท์  ได้แก่ คายตฺรี (gāyatrī) พฺฤหตี (bṛhatī)  อษฺุณิหฺ (uṣṇih)  ชคตี 

(jagatī) ตฺริษฺฎุภฺ (triṣṭubh)  อนุษฺฎุภฺ (anuṣṭubh) และปงฺกติ (paṅkti)   แกนท่ี 2 ของรถมี    

ความยาว 45,000 โยชน์  ขนาดความยาวของแกนล้อรถทัง้ 2 มีขนาดคร่ึงหนึ่งของแอก แกนท่ีสัน้มี

ความยาวคร่ึงหนึ่งของแอก  แกนตวัสัน้ท่ีเป็นท่ีรองเสาหลกัของรถมีความยาวเท่ากบัคร่ึงหนึ่งของ

แอก ส่วนสุดท้ายของแกนรถตัง้อยู่ท่ีภูเขามานสา (Mānasā) เมืองวาสวี (Vāsavī) ตัง้อยู่ทางทิศ

ตะวันออกของภูเขามานโสตฺตร (Mānasottara)    ทางใต้เป็นเมืองพระยม (Yama) ทางทิศ

ตะวนัตกเป็นเมืองพระวรุณ (Varuṇa)  ทางทิศอุดรเป็นเมืองของโสม (Soma) เมืองของท้าวศกฺร 

(Śakra) ช่ือวเสฺวากสารา (Vasvaukasārā)  เมืองของพระยมะ ช่ือว่า ส ยมนี (Saṃyamanī)  

เ มืองของวรุณะ ช่ือว่า  สุขา  (Sukhā)  เ มืองของโสม (Soma)  ช่ือว่าวิภาวรี  (Vibhāvarī)            

พระอาทิตย์ผู้ เป็นเจ้า ผู้ประกอบด้วยล้อจะเคล่ือนท่ีไปพร้อมกับดวงดาวต่างๆ ประดจุดงัลูกศรท่ี  

เขวีย้งไปทางด้านใต้     พระอาทิตย์ผู้ เป็นเจ้าเป็นสาเหตุของสถานะกลางคืนและกลางวนั  เป็น

เทวยานอนัเป็นหนทางอนัประเสริฐของผู้ เป็นโยคีซึง่เป็นความสิน้ไปแหง่กิเลส216  

                                                           

  
216
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    คมัภีร์วิษณุปุราณะได้อธิบายถึงลักษณะต่างๆ ของพระอาทิตย์ท่ีท าให้

เกิดเวลากลางวนักลางคืน ไว้วา่ ในทกุๆ ทวีปดวงอาทิตย์จะปรากฏในเวลากลางวนัตลอดเวลาและ

ในเวลากลางคืนก็จะไม่ปรากฏ  การปรากฏและการไม่ปรากฏของดวงอาทิตย์เรียกว่า อุทยัและ

อัสดง  การขึน้และการตกของดวงอาทิตย์นัน้จะไม่มีตลอดเวลาและจะปรากฏตรงกันข้ามกัน

ตลอดเวลาทัง้ในทิศและทิศเฉียงทัง้หมด    ดวงอาทิตย์นีเ้ม่ือด ารงอยู่ในเมืองของท้าวศกัระเป็นต้น 

ยอ่มต้องสอ่งแสงไปถึงเมืองทัง้ 3  และมมุเมืองทัง้ 2  และเม่ือดวงอาทิตย์ด ารงอยู่ตรงมมุมมุหนึ่งก็

จะส่องแสงไปถึงมมุเมืองทัง้ 3 และเมืองทัง้ 2   ความร้อนจะเพิ่มขึน้ในตอนกลางวนัเพราะการขึน้

ของดวงอาทิตย์   เม่ือดวงอาทิตย์ตกความร้อนก็จะลดน้อยลง เพราะดวงอาทิตย์ขึน้และตก ทิศทัง้ 

2  จึงเรียกว่า ทิศตะวนัออก (ปรากฏก่อน เห็นก่อน) และทิศตะวนัตก (ปรากฏทีหลงั เห็นทีหลงั)  

ดวงอาทิตย์จะสอ่งแสงตัง้แตด้่านหน้าไปจนถึงด้านหลงั  แสงสว่างของดวงอาทิตย์จะส่องไปถึงทกุ

สถานท่ี ยกเว้น “พฺรหฺมณ สภา”  (Brahmaṇa sabhā) ซึ่งอยู่เหนือเขาเมรุอนัเป็นภูเขาของเทพ   

เขาเมรุอยู่เหนือทวีปและเมืองทัง้หมด  ดงันัน้ในทิศเหนือจึงมีกลางวันและกลางคืนตลอดเวลา    

ในเวลากลางคืนแสงของดวงอาทิตย์จะตกเข้าไปในไฟ  เพราะมีไฟในตอนกลางคืนดวงไฟจึงส่อง

สว่างไปได้ไกล   ในตอนกลางวนัแสงสว่างของไฟจะกลบัเข้าไปยงัดวงอาทิตย์ ดงันัน้เพราะผสาน

กบัไฟ ดวงอาทิตย์จะสวา่งไสวอยา่งยิ่ง  สภาวะท่ีเป็นแสงและความร้อนซึ่งเกิดจากดวงอาทิตย์และ

ไฟเป็นสิ่งมีพลงังาน เพราะผสมผสานกันและกันจึงครอบคลมุทัง้กลางวนัและกลางคืน  เม่ือดวง

อาทิตย์ตัง้อยู่ระหว่างซีกโลกใต้หรือซีกโลกเหนือ น า้ก็จะเข้าไปสู่กลางวนัและกลางคืนซึ่งมีความ

สว่างและความมืด น า้ย่อมมีสีแดงตะกัว่เพราะการเข้าไปของความมืด และเม่ือดวงอาทิตย์ตกลง 

น า้ก็จะเข้าไปสู่เวลากลางวนั เพราะฉะนัน้น า้จึงมีสีขาวในเวลากลางคืน เพราะการตกลงไปของ

ดวงอาทิตย์ในเวลากลางวนั  เม่ือดวงอาทิตย์โคจรไปทางตอนกลางของปษุกรทวีปผ่านแผ่นดิน 30 

ส่วนช่วงเวลานัน้มีจ านวนเท่ากบัหนึ่งมหุรูตะ  ในเวลากลางวนัดวงอาทิตย์นีโ้คจรไปรอบๆ เหมือน

กงล้อของชา่งปัน้หม้อ และในเวลากลางคืนจะโคจรผา่นพ้นพืน้ดนิไป ในตอนเร่ิมต้นอตุตรายนั ดวง

อาทิตย์จะโคจรผ่านราศีมงักร จากนัน้ก็จะโคจรผ่านราศีกุมภ์ ผ่านราศีมีนและผ่านราศีอ่ืนๆ  เม่ือ

ดวงอาทิตย์โคจรผ่านราศีทัง้ 3 นัน้แล้ว  ดวงอาทิตย์ก็จะโคจรเข้าสู่จดุราตรีเสมอภาค (วิษุวตั) ซึ่ง

จะท าให้กลางวนัและกลางคืนมีเวลาเท่ากนั จากนัน้กลางคืนก็จะคอ่ยๆ ลดน้อย ส่วนกลางวนัก็จะ

เพิ่มยาวนานขึน้ทกุๆ วนั และต่อจากนัน้เม่ือผ่านราศีเมถนุ ดวงอาทิตย์ก็จะโคจรเข้าสู่จดุสูงสุดไป
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ถึงราศีกรกฏท าให้เกิดจุดราตรีเสมอภาค (ทกัษิณายนั)   ในช่วงทกัษิณายนั ดวงอาทิตย์จะโคจร

อย่างรวดเร็ว  ในเวลากลางวนัดวงอาทิตย์จะโคจรผ่านไปอย่างรวดเร็วเพราะก าลงัแรงลม ดงันัน้

ดวงอาทิตย์จึงโคจรผ่านแผ่นดินอนักว้างใหญ่ไปด้วยระยะเวลาสัน้ๆ   ในช่วงทกัษิณายนั ในเวลา

กลางวนัดวงอาทิตย์จะโคจรผ่านดาวลกูไก่ทัง้ 13 ดวงคร่ึงอย่างรวดเร็วด้วยระยะเวลา 12 มหุรูตะ 

ส่วนในเวลากลางคืน จะโคจรผ่านดาวลูกไก่ด้วยระยะเวลา 18 มุหูรตะ ในช่วงอุตตรายันดวง

อาทิตย์จะโคจรไปอย่างช้าๆ ดงันัน้ดวงอาทิตย์จะโคจรผ่านพืน้โลกเพียงเล็กน้อยด้วยระยะเวลาท่ี

ยาวนานประมาณ 18 มหุูรตะ เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาหลงัอตุรายนั  การเคล่ือนท่ีของดวงอาทิตย์

อย่างช้าๆ จะมีในเวลากลางวันและดวงอาทิตย์จะโคจรผ่านดาวลูกไก่ทัง้  13 ดวงคร่ึงในเวลา

กลางวนั ส่วนในเวลากลางคืนดวงอาทิตย์จะโคจรผ่านดาวลูกไก่โดยระยะเวลา 12 มุหรูตะ   จึง

อาจกลา่วได้วา่ กงล้อท่ีอยูต่รงกลางยอ่มหมนุไปช้าๆ ฉนัใด ดาวเหนือท่ีอยู่ตรงกลางเสมือนกบัก้อน

ดินท่ีอยู่ตรงกลางกงล้อของช่างปัน้หมอก็โคจรไปอย่างช้าๆ  เม่ือดวงอาทิตย์โคจรไปรอบๆ ผ่าน

กลางจุดราตรีเสมอภาคทัง้ 2 การโคจรของดวงอาทิตย์อย่างช้าๆ จะมีในเวลากลางวนั และการ

โคจรของดวงอาทิตย์อย่างรวดเร็วจะมีในเวลากลางคืน ในช่วงอุตตรายนัการโคจรของดวงอาทิตย์

จะช้าในเวลากลางวนั จะเร็วในเวลากลางคืน  ในเวลากลางคืนการโคจรของดวงอาทิตย์ก็จะเร็ว 

และในเวลากลางวนัก็จะช้า  ดวงอาทิตย์นีจ้ะโคจรไปตามเส้นทางเดียวกนัเสมอ ซึ่งในเวลาหนึ่งวนั

กบัหนึ่งคืนจะเสวยราศีทัง้หมดโดยท่ีจะเสวยราศี 6 ราศีในเวลากลางคืน และอีก 6 ราศีในเวลา

กลางวนั ความยาวและความสัน้ในเวลากลางวนัเกิดจากระยะของราศี ความสัน้และความยาวใน

เวลากลางคืนก็เกิดจากระยะของราศีเหมือนกนั ความสัน้และความยาวในช่วงเวลากลางวนัเป็น

ต้นย่อมเป็นไปเพราะการเสวยราศีนัน้เอง   ในช่วงอุตตรายันการโคจรของดวงอาทิตย์ในเวลา

กลางคืนจะเร็ว ในเวลากลางวนัจะโคจรช้า แตใ่นช่วงทกัษิณายนัการโคจรของดวงอาทิตย์จะเกิด

ตรงกันข้ามทัง้หมด กลางคืนเรียกว่า อุษา กลางวนัเรียกว่า วยุษฏิ และช่วงเวลาระหว่างอุษากับ 

วยษุฏิ  เรียก สนธยา   ดวงอาทิตย์เป็นส่วนหนึ่งของพระวิษณุซึ่งมีแสงสว่างเป็นท่ีสดุไม่มีวนัเส่ือม

สลาย การตัง้จิตถึงอักษร โอม ซึ่งเป็นอกัษรศกัดิ์สิทธ์ิจึงเป็นสิ่งประเสริฐ  ผู้ ใดไม่กระท าการบูชา

พระอาทิตย์ในเวลาสนธยายอ่มถกูฆา่เพราะเป็นการกระท าผิดตอ่การกระท าพิธีบชูายญั  ตอ่มาเขา

ผู้ได้รับการคุ้มครองโดยพราหมณ์ทัง้หลายท่ีมีช่ือวา่บาลขิลยะเป็นอาทิ ผู้ปกป้องโลกก็ด าเนินตอ่ไป  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



127 
 

    จากการโคจรของดวงอาทิตย์นัน้คมัภีร์วิษณุปุราณะได้กล่าวถึงระบบ

เวลาต่างๆ ไว้ดงันี ้การกระพริบตา 15  ครัง้ เท่ากับ 1 กาษฐะ  30 กาษฐะ เท่ากับ 1 กะลา  30 

กะลา เท่ากบั 1  มหุรูตะ  30 มหุรูตะ เท่ากบั 1 คืน 1 วนั  การลดและการเพิ่มของส่วนของวนัเป็น

เพียงขณะหนึ่งของสนธยาเท่านัน้  จึงถกูเรียกช่ือเดียวกนักบัหราสะและวฤทธะ เร่ิมตัง้แตเ่ส้นขอบ

ของพระอาทิตย์ พ้นมา 3 มุหูรตะ  เวลานัน้จะถูกเรียกว่า ปราตะ  เวลานัน้เป็นส่วนท่ี 5 ของวัน      

3 มหุรูตะจากเวลาเช้าเรียกว่า สงควะ 3 มหุรูตะจากเวลานัน้ เรียกว่า มธยาหนะ (เท่ียงวนั)  จาก

เวลาเท่ียงวนัเรียกว่า อปราหนะ   3 มุหรูตะ ท่านผู้ รู้เรียกว่า กาลภาคะ เม่ือเวลากลางวนัหมดไป 

เวลานัน้ก็จะเรียกว่า สายาหนะ 15 มหุรูตะ แบง่เป็นมหุรูตะละ 3  15 มหุรูตะเรียกว่า อหรไวษุวตะ  

(กลางวนั)   การเพิ่มหรือการลดของพระอาทิตย์ทางใต้และทางเหนือก็จะเกิด เม่ือพระอาทิตย์โคจร

ไปด้านใต้ก็จะเกิดกลางวนั  และเม่ือพระอาทิตย์โคจรไปทางเหนือก็จะเกิดกลางคืน  ช่วงเวลาหนึ่ง

ยอ่มปรากฏในทา่มกลางฤดสูารท และฤดวูสนัต์  เม่ือดวงอาทิตย์โคจรไปในราศีตลุย์และเมษ ก็จะ

เกิดกลางคืนและกลางวนัเท่ากัน  เม่ือพระอาทิตย์สถิตอยู่ในราศีกรกฏจะเรียกว่า ทกัษิณายนะ  

เม่ือพระอาทิตย์สถิตอยูใ่นราศีมกรจะเรียกว่า อตุตรายนะ   30  มหุรูตะ เรียกว่า อโหรตระ (วนัและ

คืน)  15 มหุรูตะ เรียกวา่  ปักษะ (15 วนั)  2 ปักษ์ เรียกวา่ 1 เดือน  ในเดือนทัง้ 2 เรียกว่า อรกชะ 3 

ฤดู เรียกว่า    อยนะ  2 อยนะ  เรียกว่า 1 ปี 1 ปี ประกอบด้วย 4 ส่วนของเดือน  5 ปีของเวลา

ทัง้หมดช่ือวา่ยคุ    ปีถกูเรียกว่า ล าดบัท่ี 1 เรียกว่า สมวตสระ  ล าดบัท่ี 2 ปริวตสระ  ล าดบัท่ี 3 วต

สระ  ล าดบัท่ี 4 อนวตสระ  ปีท่ี 5 เวลานี ้เรียกว่า ยุค ภูเขาท่ีตัง้อยู่ทางตอนเหนือของเศวตะนัน้มี

ยอด 3 ยอด อยู่ทางทิศใต้ทิศเหนือและตรงจดุศนูย์กลาง จึงท าให้มีช่ือว่าภูเขาศฤงควตั   ดวง

อาทิตย์จะโคจรไปในช่วงกลางของฤดูใบไม้ผลิและฤดใูบไม้ร่วง จุดสูงสุดของดวงอาทิตย์จะอยู่

ในชว่งต้นราศีเมษและในชว่งต้นราศีตลุ ซึง่ในชว่งนัน้กลางวนัและกลางคืนจะมีช่วงเวลาเท่ากนั คือ

มีระยะเวลาประมาณช่วงละ 15 มุหูรตะ  เม่ือดวงอาทิตย์ตัง้อยู่ในส่วนดาวกฤติกา (ดาวลูกไก่)  

แรก ดวงจนัทร์จะตัง้อยู่ในส่วนท่ี 4 ของดาววิศาขาอย่างชดัเจน   เม่ือดวงอาทิตย์โคจรไปยงัส่วนท่ี 

3 ของดาววิศาขา  ดวงจนัทร์จะอยู่ในส่วนต้นของดาวกฤติกา ช่วงเวลานีช่ื้อว่า วิษุวตั (จุดราตรี

เสมอภาค คือจดุท่ีโลกมีเวลากลางวนัและกลางคืนเท่ากนั) กล่าวกนัว่าเป็นช่วงเวลาศกัดิ์สิทธ์ิ   ใน

เวลานัน้เหล่าสาธุชนควรให้เคร่ืองสงัเวยแด่ทวยเทพ แด่พราหมณ์และบรรพบุรุษทัง้หลาย นีคื้อ

หลักการเบือ้งต้นท่ีเก่ียวกับการให้  อนึ่งคนท่ีให้ทานแล้วจะได้ช่ือว่าท าหน้าท่ีท่ีควรท าแล้วใน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



128 
 

ช่วงเวลาวิษุวัต  ระยะเวลาหนึ่งวัน หนึ่งคืน คร่ึงเดือน กลา (นาที) กาษฐา (ชั่วโมง) ชั่วขณะ 

(กษณะ) และวนัดวงจนัทร์เต็มดวง ก าหนดช่ือว่า อมาวาสยา จนัทร์เต็มดวงครัง้แรก (สินีวาลี)  ช่ือ

ว่า รากา และจนัทร์แรมครัง้แรกช่ือว่า อนมุติ ดวงอาทิตย์ท่ีโคจรไปทางเหนือ (อตุตรายนั) มีช่ือว่า 

ตปัส ตปัสยา มธุ มาธวะ ศุกระ และศุจิ ส่วนดวงอาทิตย์ท่ีโคจรไปทางใต้ มีช่ือว่า นภัส นภัสยะ 

อิษะ อรุชะ สหสั และสหสัยะ  ณ ภูเขาโลกาโลกะมีท้าวโลกบาลผู้บ าเพ็ญพรตอย่างดีสถิตอยู่  ทาง

ตอนเหนือของเขาอคสฺตฺย (Agastya) ทางใต้ของเขาอชวีถิ (Ajavīthi) และด้านนอกไวศวานรบถ

มีทางซึ่งเป็นท่ีสญัจรของพวกปิตฤ ณ สถานท่ีนัน้มีหมู่ฤษีผู้ยิ่งใหญ่ ผู้บชูาบวงสรวงอคันิเทพอาศยั

อยู่ ฤษีเหล่านัน้เป็นพราหมณ์ (ฤตวิช) ผู้สวดสรรเสริญพระเวท (พรหมัน) ซึ่งเป็นจุดเร่ิมต้นของ

สิ่งมีชีวิต ทางทิศใต้นัน้เป็นวิถีของสัตว์โลกผู้ เร่ิมต้นสร้างความดี ท่านเหล่านัน้ธ ารงพระเวทให้

ด าเนินไปทกุยคุทกุสมยัอย่างตอ่เน่ืองและเคร่งครัดตามขนบธรรมเนียมและโดยการฟัง อนึ่งท่านท่ี

ถือก าเนิดมาก่อนก็อยู่ในเรือนของท่านท่ีเกิดมาทีหลงั และท่านท่ีเกิดมาทีหลงัก็อยู่ในเผ่าพนัธุ์ของ

เหลา่ทา่นท่ีเกิดมาก่อนในโลกนี ้ท่านเหล่านัน้ด ารงชีพประพฤติพรตอย่างสม ่าเสมอเร่ือยไปอย่างนี ้

โดยอาศยัหนทางด้านทิศใต้ของดวงอาทิตย์ตราบเท่าท่ีดวงจนัทร์และดวงดาวยงัคงมีอยู่  หนทาง

ทางตอนเหนือของดวงอาทิตย์ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของนาควิถีและอยู่ทางทิศใต้ของสปัตรษินัน้เป็น

ทางโคจรของทวยเทพ ณ สถานท่ีนัน้มีเหล่านักสิทธ์ิอาศัยอยู่ พวกเขาเป็นผู้ มีจิตใจบริสุทธ์ิ 

ประพฤตพิรหมจรรย์ ทา่นเหลา่นัน้ไมป่รารถนาการเกิดและเอาชนะความตายได้ด้วย เหล่าพระมนีุ

ผู้ประพฤตพิรหมจรรย์จ านวน 88,000 ตนได้สถิตอยู่ทางทิศเหนือของดวงอาทิตย์จวบจนกระทัง่สิน้

โลก เพราะไมเ่ก่ียวข้องกบัความโลภ ปราศจากเมถนุธรรม ไม่มีความปรารถนาและความเกลียดชงั 

เว้นจากความคดิท่ีจะสร้างเผา่พนัธุ์ อนึง่เพราะปราศจากกามท่านเหล่านัน้จึงบริสทุธ์ิ ท าลายความ

เป็นอมตะเสียได้ การด ารงชีพอยู่ของท่านเหล่านัน้เกิดเป็นความอมตะจวบจนกระทัง่ถึงคราวสิน้

โลก  เวลาท่ีทา่นเหลา่นัน้ด ารงอยู่ในสามโลกเรียกวา่ อปนุรมาร  

   คมัภีร์วิษณุปรุาณะกล่าวว่าพระอาทิตย์ย่อมจะประทานประโยชน์ให้กับ

มนษุย์ใน  4 ลกัษณะ คือ แม่น า้ มหาสมทุร แผ่นดิน และก าเนิดสิ่งมีชีวิต เดือนทัง้หลายระหว่าง 8 

เดือนของปี ดวงอาทิตย์จะท าให้ฝนท่ีมีรสชาติตกลงมา หลังจากนัน้จะเกิดน า้ เกิดอาหารและ

แผ่นดินโลกทัง้หมด ดวงอาทิตย์จะน าน า้จากพืน้ดินไปด้วยรังสีท่ีร้อนแรง   ดวงอาทิตย์ท าให้เกิด

ดวงจนัทร์และต่อมาดวงจันทร์ก็เคล่ือนไปบนเมฆด้วยท่อท่ีประกอบด้วยลมบนสวรรค์ท่ีมีรูปร่าง
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เป็นควนั ไฟ ลม เพราะเมฆทัง้หลายไม่ท าให้ฝนตกลงมาจากท้องฟ้า  น า้ซึ่งอยู่ในเมฆซึ่งมีความ

สะอาดถกูลมหอบไป เม่ือสมควรแก่เวลาจึงตกลงมา      พระอาทิตย์จะสบูน า้ในแม่น า้คงคาไปยงั

อากาศ  ตกลงมาในสระโดยพลนัด้วยรัศมีท าให้เมฆหมดไป    คมัภีร์วิษณุปรุาณะอธิบายไว้ว่าการ

ช าระบาปด้วยการสมัผสัน า้นัน้จะท าให้ไม่ตกนรกเพราะการอาบน า้  ค านีจ้ึงเรียกว่า ตาย (มรติ)  

น า้ในแม่น า้คงคาในอากาศก็จะตกลงมาด้วยรัศมีของพระอาทิตย์ ฝนท่ีตกจากพระอาทิตย์ท่ีเห็น

แล้วในกลุม่ดาวกฤตกิา ดาวฤกษ์ท่ีแตกตา่งกนั แม่น า้คงคานัน้ก็แพร่กระจายไปตามช้างประจ าทิศ 

น า้ซึ่งมาจากสวรรค์จะตกกระจายไปยงัดินแดนทัง้ 2  น า้นัน้จะรับเอาทกุสิ่งทกุอย่างแล้วขจดัด้วย

รังสีของพระอาทิตย์ การอาบน า้จากแม่น า้คงคาซึ่งมาจากสวรรค์อนัเป็นทิพย์เป็นการก าจดับาป

ของประชาชนทัง้หลายเพราะว่าน า้เป็นทัง้สิ่งศกัดิ์สิทธ์ิและมีความจ าเป็นอย่างย่ิง น า้ซึ่งถูกสลัด

ออกมาแล้วจากหมู่เมฆย่อมบ ารุงรักษาสิ่งมี ชีวิตทัง้หลาย  เพราะว่าน า้นัน้หล่อเลีย้งพืชพันธุ์

ทัง้หมดให้กบัสิ่งมีชีวิตทัง้หลายด ารงไว้  บรรดาพนัธุ์พืชตา่งๆ ซึ่งเติบโตด้วยน า้นัน้ก็จะเจริญเติบโต

ส าเร็จผลเกิดขึน้แก่คนทัง้หลาย  คนผู้ ท่ีมีดวงตาแห่งความรู้ก็จะท าการบชูาตลอดวนัตลอดคืนด้วย

น า้นัน้ และจะให้น า้นัน้แก่หมูเ่ทพ   ด้วยประการอยา่งนีท้ัง้การบชูา พระเวทและวรรณะซึ่งมีฝนเป็น      

ต้นก าเนิดเหลา่เทวดาทัง้หมดและสิ่งมีชีวิตทัง้หมดจะด ารงอยูแ่ล้วได้ด้วยฝน เพราะว่าฝนท าให้เกิด

อาหารทัง้หมดซึง่ฝนนีก็้จะเกิดขึน้เพราะแสงแดด    ธรุวะเป็นผู้สนบัสนนุของพระอาทิตย์  ศิศมุาระ 

ผู้ มีรูปร่างของพระนารายณ์เป็นผู้สนับสนุนของธรุวะ นารายณ์ผู้สถิตอยู่ในใจของศิศุมาระเป็น

ผู้สนบัสนนุสรรพสิ่งทัง้หมดและเป็นต้นก าเนิดของสิ่งมีชีวิตซึง่เป็นสิ่งท่ีไมมี่ท่ีสิน้สดุ 

    2. “ธรุว” (dhruva)  ดาวเหนือ เป็นจดุศนูย์กลางของจกัรวาล ดาวเหนือ

ด ารงอยู่ทางด้านทิศเหนือตอนบนของดาวฤษีทัง้ 7   ณ  สถานท่ีนัน้เป็นท่ีประทบัของพระวิษณุ 

เป็นทิพยสถานชัน้ท่ี 3  อันงดงามอยู่บนสรวงสวรรค์  คมัภีร์วิษณุปุราณะกล่าวถึงสถานะ           

อันประเสริฐของพระวิษณุไว้ว่า  สถานะของฤษีทัง้หลายผู้ ก าจัดบาปได้แล้วนัน้เป็นสถานะอัน

ประเสริฐสดุในการท าให้บญุและบาปสิน้ไป เม่ือหมดสิน้ความชัว่และความดี เหตท่ีุจะท าให้ได้รับ

สรรพสิ่งก็จะหมดสิน้ไป  ทางนัน้จะเป็นทางแหง่พระวิษณุซึ่งเป็นทางท่ีคนทัง้หลายเม่ือได้ไปแล้วจะ

ไม่เศร้าโศก    ท่านเหล่านัน้มีธรมะ ธรุวะ เป็นต้น   ผู้ รู้แจ้งโลก  ผู้ มีความงดงามด้วยการบ าเพ็ญ

โยคะเพ่ือไปสู่ความหลุดพ้นด ารงอยู่ในหนทางใด หนทางนัน้เป็นหนทางอนัประเสริฐสุดแห่งพระ

วิษณุ   หนทางใดเป็นหนทางท่ีเหล่าพระโยคีผู้ มีอาตมนัอนัเกิดจากพระวิษณุนัน้เห็นได้ด้วยชญาน
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อันเกิดจากการปลีกวิเวกเสมือนดวงตาอันกว้างไกลในสรวงสวรรค์ หนทางนัน้เป็นหนทางอัน

ประเสริฐสุดแห่งพระวิษณุ    เม่ือดาวเหนือส่องแสงเจิดจรัสตัง้เป็นจุดศูนย์กลาง  ในเวลานัน้

ดวงดาวทัง้หลายทกุดวงจะอยูเ่หนือดาวเหนือ   หยาดน า้จะรวมตวักนัอยู่ในกลุ่มเมฆเกิดเป็นน า้ฝน

และแหล่งน า้ธรรมชาติซึ่งสร้างความพอใจให้เกิดแก่สรรพสิ่ง   จากนัน้เทพเจ้าผู้ เปิดรับเคร่ือง

บวงสรวงด้วยเนยใสก็จะท าให้ฝนตก ฝนก็จะเป็นเหตแุห่งการสร้างสรรพสิ่งต่อไป    ด้วยประการ

ดงักล่าวมานีแ้ดนแห่งพระวิษณุจึงเป็นสภาวะท่ีบริสทุธ์ิ เป็นแดนชัน้ท่ี 3  เป็นแดนค า้จุนโลกทัง้ 3  

และเป็นเหตใุห้เกิดน า้ฝน แม่น า้คงคาซึ่งเป็นแม่น า้ท่ีช าระบาปได้ทัง้หมด    รูปของพระหริเจ้าซึ่ง

ด ารงอยู่แล้วท่ีส่วนหางของธรุวะนัน้จะเห็นบนสวรรค์ซึ่งประกอบไปด้วยดวงดาวรูปปลาโลมา  ดาว

เหนือนัน้เม่ือท่องเท่ียวไปก็โคจรรอบๆ ดวงจนัทร์ ดวงอาทิตย์ ดวงดาวและดาวนกัษัตรทัง้หลาย

ประดจุดงัล้อรถพระอาทิตย์  ดวงจนัทร์ ดารา  นกัษัตรพร้อมกบัดาวเคราะห์ทัง้หลายถกูยึดไว้ด้วย

เคร่ืองยึดท่ีท าด้วยพลังของลม   รูปปลาโลมาของพระอาทิตย์บนสวรรค์เป็นหนทางของ            

พระนารายณ์  เป็นท่ีประทบันัง่ของพระองค์  สถิตอยู่ในใจของพระองค์เอง  หลงัจากได้ท าการบชูา

พระวิษณุแล้ว   ธุรวะผู้ เป็นพระโอรสของอุตตานะปาทะก็ได้สถิตอยู่ท่ีหางของดาวรูปปลาโลมา 

พระชนารถนะผู้ เป็นเทพเจ้าของสรรพสิ่ง เป็นผู้ค า้จุนดาวปลาโลมา และดาวปลาโลมาก็สถิตอยู่

อยา่งมัน่คง  ดวงดาวปลาโลมาของธรุวะสถิตอยู่แล้วอย่างยัง่ยืนท่ีพระอาทิตย์  เม่ือถึงคราวสิน้โลก 

ความหมดสิน้ไปของแผน่ดนิก็จะมาถึงในสว่นเทา่ขนาดท่ีดาวเหนือ (ธรุวะ) ตัง้อยู ่    

    คัมภีร์วิษณุปุราณะยังกล่าวถึงก าเนิดและท่ีมาของแม่น า้คงคาไว้ว่า   

ดาวเหนือ (ธรุวะ) นัน้จะรองรับแม่น า้คงคาซึ่งมีกระแสเกิดจากบริเวณพระนขาของพระบาทงัคุฐ 

(นิว้หัวแม่เท้า) รูปดอกบวัข้างซ้ายของพระวิษณุ  จากนัน้ฤษีทัง้ 7 ตน ผู้มุ่งมั่นบ าเพ็ญพรตจะ

ก าหนดลมหายใจสถิตอยู่ในเกลียวคล่ืนของแม่น า้คงคา จันทรมณฑลซึ่งถูกโอบล้อมรอบด้วย

กระแสน า้อันต่อเน่ืองของแม่น า้คงคานัน้ย่อมท าให้เกิดความงดงามยิ่งนักในขณะท่ีตกลงมา    

หลงัจากท่ีไหลออกจากจนัทรมณฑลแล้ว แม่น า้คงคานัน้ก็ไหลลงจากท่ีสงูไปบนเขาเมรุไหลไปยงั

ทิศทัง้ 4 เพ่ือช าระโลกให้สะอาดหมดจด แม่น า้คงคาแยกเป็น 4 สาย คือ สีตา อลกนนัทา  จกัษุ 

และภทัราไหลบา่ไปในทิศทัง้ 4  พระศิวะมหาเทพใช้ศีรษะรองรับแม่น า้สายหนึ่งช่ือว่าอลกนันทาท่ี

ไหลแยกออกไปทางทิศทกัษิณเอาไว้เป็นระยะเวลาเกินกวา่ร้อยปี  หลงัจากท่ีไหลออกจากมวยชฎา

ของพระศวิะแล้ว แมน่ า้คงคาซึง่เตม็ไปด้วยก้อนกรวดทรายก็ไหลไปช าระลกูๆ ของสาครผู้ มีบาปให้
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สะอาดแล้วก็น าไปสู่สวรรค์   เม่ือคนลงอาบน า้ในแม่น า้คงคาบาปก็จะพินาศไปในทนัทีและจะ

ได้รับบญุกศุลเกิดขึน้ในทนัทีอย่างท่ีไม่เคยมีมาก่อน น า้ในแม่น า้คงคานัน้เม่ือบตุรทัง้หลายผู้ เป่ียม

ด้วยศรัทธาอุทิศให้แก่เหล่าบรรพบุรุษตลอด 100 วัน ก็จะมอบความอ่ิมเอิบใจท่ีได้แสนยากให้  

ราชาทัง้หลายเม่ือได้บูชาบวงสรวงปุรุโษตตมะผู้ เป็นเจ้าแห่งการบูชาบวงสรวงด้วยการบูชา

บวงสรวงอย่างยิ่งใหญ่ในแม่น า้คงคานัน้แล้วก็จะได้รับความส าเร็จอนัแสนประเสริฐทัง้ในสวรรค์

และในโลกนี ้ อนึง่เพราะการอาบน า้ด้วยน า้ในแมน่ า้คงคานัน้ ฤษีทัง้หลายก็จะหมดสิน้บาปมีจิตใจ

ผกูพนัถึงพระวิษณจุงึได้ลถุึงโมกษะคือนิรวาณ แมน่ า้คงคานัน้เม่ือได้สดบั ได้ตัง้ความปรารถนา ได้

เห็น ได้สมัผสั ได้ด่ืม ได้อาบและได้สวดสรรเสริญทุกๆ วนัย่อมช าระสรรพสิ่งให้สะอาดหมดจดได้   

ผู้ ท่ีด ารงอยู่ในระยะทาง 100 โยชน์เม่ือร้องเอ่ยนาม “คงคา” พวกเขาย่อมก าจดับาปท่ีได้ก่อมาใน

สามชาติก่อนได้     แม่น า้คงคานัน้เม่ือเกิดขึน้มาแล้วก็เพียงพอเพ่ือท่ีจะช าระโลกทัง้ 3 ให้สะอาด

บริสทุธ์ิได้ ฉะนัน้แมน่ า้คงคาจงึเป็นแดนแหง่พระวิษณซุึง่เป็นสวรรค์ชัน้ท่ี 3     

   แม้ในวิษณปุรุาณะจะไมไ่ด้กลา่วถึงช่ือสวรรค์ชัน้ตา่งๆ ไว้อย่างชดัเจน แต่

จากเนือ้หาท่ีปรากฏก็มีการกลา่วอ้างถึงสวรรค์ชัน้ตา่งๆ  เช่น  สวรรค์ชัน้ดาวดงึส์  ซึ่งถกูกล่าวถึงว่า

เป็นสวรรค์ท่ีเป็นท่ีอยูอ่าศยัของพระอินทร์  พระอินทร์มีพระนางศจีเป็นภรรยา  อยู่ในเมืองอมราวดี  

พระอินทร์มีช้างไอรวตะเป็นช้างทรงวิษณปุรุาณะ และกลา่วถึงสวรรคชัน้ยามะ  ดงัความวา่ 

 

พระฤษีทรุวาสสันัน้เห็นเทพเจ้าผู้ เป็นสามีของนางศจี (พระอินทร์)  

ผู้ เป็นใหญ่ใน 3 โลกผู้สถิตอยู่บนช้างไอราวตะซึง่บ้าคลัง่พร้อมทัง้เหลา่เทพ 

ก าลงัเข้ามาใกล้ตวัท่าน || 1:9:7217... 

ดกูรท่านไมเตรยะ ในเวลานัน้หมูเ่ทพชัน้ยามะก็สบัสนอลหมา่นอย่างย่ิง  

จงึปรึกษากบัพระอินทร์ เสร็จแล้วก็ไปด าเนินการขดัขวางการบ าเพ็ญฌาน  

(ของพระโอรสธรุวะ) || 1:12:12218 

 

    ชัน้ท่ี 4  มหรฺโลก เป็นท่ีอยู่ของเทวดาผู้ มีอายยืุนถึงหนึ่งกลัป์  ตัง้อยู่เหนือ

ดาวธรุวะ 1 โกฏิโยชน์ เป็นดินแดนท่ีว่างเปล่าจากสิ่งมีชีวิตและในคราวสิน้กัลป์ก็จะไม่พินาศไป    
                                                           
  217 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 29. 
  218 Ibid., 45. 
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ผู้ ท่ีอาศยัอยู ่ ณ ท่ีนีจ้ะมีเวลา  1 กลัป์    ดนิแดนมหรฺโลก นัน้ตัง้อยู่ระหว่างกฤตกโลก คือ โลกซึ่งถกู

สร้างขึน้ทัง้ 3  ได้แก่ ภูรฺโลก  ภุวรฺโลก  และสฺวรฺโลก และอกฤตกโลก คือ โลกซึ่งไม่ถกูสร้างขึน้ทัง้ 3 

คือ ชนโลก  ตโปโลก   และสตัยโลก   

   ชัน้ท่ี 5 ชนโลก  ระยะทางสงูขึน้ไปอีก 2 โกฏิโยชน์  เป็นสถานท่ีอยูข่อง

บตุรทัง้หลายมีสนนัทนะเป็นอาทิ ซึง่เป็นผู้ มีใจบริสทุธ์ิ 

   ชัน้ท่ี 6 ตโปโลก ตัง้อยูส่งูขึน้ไป 8 โกฏิโยชน์จากชนโลก เป็นท่ีอยูข่องเทพ

ช่ือวา่ ไวราช  ซึง่ไฟไมส่ามารถไหม้ถึงได้ในคราวโลกประลยั   

   ชัน้ 7  สตฺยโลก   ตัง้อยูส่งูจากตโปโลก ขึน้ไป 12 โกฏิโยชน์ เป็นดินแดนท่ี

ไมมี่การตายอีกตอ่ไปมีช่ือเรียกวา่ พรหมโลก 

  คมัภีร์วิษณุปุราณะกล่าวถึงพืน้ท่ีเหนือจากพืน้ดินหรือ ภูวโลก ขึน้ไปว่า

เป็นสถานท่ีอยู่ของเทวดาและเทพต่างๆ   ซึ่งมีทัง้หมด 7 ชัน้   แบ่งเป็น 2  ส่วนคือ กฺฤตกโลก 

(kṛtaka)   ส่วนท่ีถูกสร้างขึน้ มี 3 ชัน้  คือ ภูรฺโลก  ภุวรฺโลกและสฺวรฺโลก    ชัน้ท่ี 4  มหรฺโลก   เป็น

ชัน้ท่ีอยูต่รงกลางระหวา่งกฤตกโลก  และ อกฺฤตกโลก (akṛtaka)  คือ โลกซึ่งไม่ถกูสร้างขึน้ มี 3 ชัน้    

คือ  ชนโลก  ตโปโลก  และสตฺยโลก    ดงัรูป 
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ภาพท่ี 5  พืน้ท่ีดนิแดนเหนือจากพืน้ดนิ 
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  คัม ภี ร์วิษณุปุราณะอธิบายไ ว้ว่าสวรโลกซึ่ ง เ ป็น ท่ีตัง้ ของระบบ                

สริุยจกัรวาล  มีดาวเหนือเป็นศนูย์กลางจกัรวาลและเป็นทิพยสถานท่ีเป็นท่ีประทบัของพระวิษณุ

อนัเป็นแดนค า้จุนโลกทัง้ 3   และเป็นเหตใุห้เกิดน า้ฝน    แม่น า้คงคานัน้เกิดจากบริเวณพระนขา 

ของพระบาทังคุฐของพระวิษณุจึงเป็นแม่น า้ศกัดิ์สิทธ์ิ   การอาบน า้จากแม่น า้คงคาซึ่งมาจาก

สวรรค์จะเป็นการก าจดับาปและได้รับบุญกุศลทันที    ดวงอาทิตย์ซึ่งกล่าวว่าเป็นส่วนหนึ่งของ 

พระวิษณุเป็นสาเหตุของการเกิดเวลากลางวันและกลางคืน    ช่วงเวลาวิษุวัตนับเป็นช่วงเวลา

ศกัดิส์ิทธ์ิท่ีสาธุชนควรจะให้เคร่ืองเซ่นสงัเวยแดท่วยเทพ พราหมณ์และบรรพบรุุษ อนัเป็นหลกัการ

ให้เบือ้งต้นซึ่งผู้ ให้ทานจะได้ช่ือว่าท าหน้าท่ีท่ีควรท าแล้ว    พืน้ท่ีส่วนท่ีเหนือจากพืน้ดินจึงเป็นแดน

ของผู้ ท่ีกระท าความดี คือการกระท าตามหน้าท่ีของคนในแตล่ะวรรณะ   พืน้ท่ี 4 ชัน้แรกจะสิน้สดุ

ลงเม่ือคราวสิน้โลก   แตพื่น้ท่ีท่ีเป็นอกฤตโลกนัน้ไฟจะไม่สามารถไหม้ถึงได้ในคราวเม่ือโลกประลยั   

ดนิแดนทัง้ 3 คือ ชนโลก ตโปโลกและสตฺยโลก ซึ่งเป็นดินแดนของผู้ประพฤติธรรม ผู้ มีใจบริสทุธ์ิจะ

คงอยูเ่ร่ือยไปไมส่ญูสลาย      ภาพของพืน้ท่ีเหนือจากพืน้ดินในคมัภีร์วิษณุปรุาณะจึงเป็นภาพของ

ดินแดนอนัเป็นความสขุจากผลของการกระท าดี  ขึน้อยู่กบัการเลือกปฏิบตัิของผู้คนว่าจะต้องการ

ความสุขในระดบัใด   การให้ทานในช่วงเวลาส าคญัถือเป็นสิ่งท่ีควรปฏิบตัิ  และแม่น า้คงคาเป็น

แม่น า้ศกัดิ์สิทธ์ิท่ีสามารถช าระบาปได้  บญุและบาปในคมัภีร์วิษณุปรุาณะจึงเป็นสิ่งท่ีสร้างขึน้ได้

และสามารถช าระล้างออกไปได้ด้วยการสมัผสัแม่น า้ศกัดิ์สิทธ์ิ    บุญสามารถกระท าได้ด้วยการ

อาบน า้จากแมน่ า้ศกัดิส์ิทธ์ิ การให้ทาน และการปฏิบตัิตามหน้าท่ีของตนตามวรรณะ   คมัภีร์วิษณุ

ปรุาณะกล่าวว่าดาวเหนืออนัเป็นทิพยสถานของพระวิษณุเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาล    ภาพ

ของจักรวาลดังกล่าวนีจ้ึงนับเป็นการให้ความส าคญัโดยการก าหนดพืน้ท่ีอันเป็นหัวใจของการ

เคล่ือนท่ีไปแห่งจักรวาลไว้ว่าพระวิษณุเป็นศูนย์กลางของจักรวาล เป็นหลักของจักรวาลและ   

สรรพสิ่ง    และภาพของจักรวาลในวิษณุปุราณะยังตัง้อยู่ภายใต้แนวความคิดท่ียกย่องว่าพระ

วิษณอุยูใ่นต าแหนง่ “ดาวเหนือ” และเป็นต าแหน่งอนัเป็นศนูย์กลางของจกัรวาล พระวิษณุมีภาวะ

เป็นเคร่ืองชีน้ าทางชีวิตมนษุย์ดงัเชน่แสงของดาวเหนือท่ีใช้น าทางในการเดินทางยามค ่าคืนเช่นกนั  

ลักษณะของพืน้ท่ีเหนือแผ่นดินในคัมภีร์วิษณุปุราณะจึงนอกจากจะเป็นไปเพ่ืออธิบายให้เห็น

ธรรมชาติของจกัรวาลเหนือพืน้ดินแล้ว ยงัเป็นการมุ่งย า้ให้เห็นสถานภาพอนัเป็นหวัใจส าคญัของ

พระวิษณใุนจกัรวาลไว้อยา่งชดัเจนด้วย 
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 2.4.3  พืน้ท่ีเบือ้งล่างแผ่นดนิ    คมัภีร์วิษณปุรุาณะยงักลา่ววา่พืน้ท่ีเบือ้งลา่ง 

มีความลกึลงไปจากผิวโลกมีระยะ 70,000 โยชน์  ประกอบไปด้วย 2 สว่น คือ บาดาล และนรก  

โดยมีรายละเอียดดงันี ้

  2.4.3.1  ปาตาล (pātāla) หรือบาดาล  หมายถึง พืน้ท่ีท่ีใต้พืน้ดินลงไป 

หรือพืน้ท่ี 1 ใน 7 ของพืน้ท่ีท่ีอยูใ่ต้พืน้ดนิ อนัเป็นท่ีอยูอ่าศยัของพวกนาคหรืองูและอสรู   มีลกัษณะ

เป็นโพรงหรือช่องในพืน้ดิน    คมัภีร์วิษณุปรุาณะอธิบายถึงบาดาลไว้ว่าเป็นพืน้ท่ีท่ีอยู่ต ่าลงไปใต้

พืน้ดนิ นบัได้วา่เป็นสวรรค์ท่ีอยูเ่บือ้งลา่งภายใต้แผน่ดินลงไป  ท่ีตัง้ของบาดาลนัน้จะอยู่ถดัจากพืน้

โลกลงไปมีระยะ 70,000  โยชน์ แต่ละชัน้มีอาณาเขตกว้างถึง 10,000  โยชน์    มีทัง้หมด 7 ชัน้  

ได้แก่   อตล (Atala)   วิตล (Vitala)  นิตล (Nitala)   คภสฺติมตฺ (Gabhastimat)   มหาตล 

(Mahātala)  สตุล (Sutala)  และชัน้ท่ีดีท่ีสดุซึ่งเป็นชัน้ท่ี 7  ได้แก่  ชัน้  ปาตาล (Pātāla)   แผ่นดิน

จะมีสีขาว  สีด า    สีแดง  สีเหลือง  มีกรวดทราย  หินและทองค าเป็นแผ่นดินท่ีประดบัไปด้วย

ปราสาทอนัประเสริฐ  ในสถานท่ีเหล่านัน้มีทานพ  แทตย์  ยกัษ์  และสตัว์จ าพวกงูใหญ่หลายร้อย

ชนิดอาศยัอยู ่   บาดาลทัง้หลายเป็นสถานท่ีนา่ร่ืนรมย์กว่าสวรรค์เสียอีก  เป็นสถานท่ีท่ีแก้วมณีอนั

งดงามเจิดจรัสท่ีสร้างความพึงพอใจมีติดอยู่ท่ีผ้าเคร่ืองอาภรณ์ของนาค  เมืองบาดาลทุกหนทุก

แห่งเต็มไปด้วยเหล่าธิดาของแทตย์และทานพท่ีงดงาม  เป็นสถานท่ีท่ีในเวลากลางวนั รัศมีดวง

อาทิตย์ส่องแสงสว่างไสว แตไ่ม่เปล่งความร้อน  ในเวลากลางคืน รัศมีดวงจนัทร์ไม่มีความหนาว

เย็นแต่ส่องแสงสว่างอย่างเดียว  เป็นสถานท่ีท่ีเหล่าบุตรของทนเุป็นต้นสนุกสนานเพลิดเพลินกับ

อาหารและเคร่ืองด่ืมชัน้เลิศไม่รับรู้แม้แต่เวลาท่ีล่วงเลยไป  มีทัง้ป่าไม้  แม่น า้ สระบวัท่ีน่าร่ืนรมย์  

มีเสียงร้องของนกดเุหวา่และมีท้องฟ้าท่ีนา่อภิรมย์ใจ   พวกทานพ แทตย์และพวกงูใหญ่ทัง้หลายท่ี

อาศยัหากินอยูใ่นดนิแดนบาดาลมีเคร่ืองประดบัท่ีงดงามอย่างยิ่ง  ใช้เคร่ืองไล้ทาท่ีหอมกรุ่น ได้ฟัง

เสียงดนตรีของพิณ ขลุ่ยและตะโพน  อีกทัง้ยงัได้รับความสนกุสนานเพลิดเพลินอ่ืนๆ อีกมากมาย   

ดินแดนบาดาลมีรูปของพระวิษณุซึ่งถือก าเนิดจากตมสัคณุมีช่ือว่า เศษะ (Śeṣa)  เป็นเทพท่ีได้รับ

การบชูาจากเทวดาและฤษี  พวกแทตย์และพวกทานพไมส่ามารถจะพรรณนาคณุของรูปนัน้ได้  จึง

เป็นเทพท่ีเหล่านกัสิทธ์ิเรียกว่า “อนนฺต” (Ananta) เทพนัน้มีศีรษะ 1,000 ศีรษะ  มีเคร่ืองประดบั

อนัสะอาดบริสุทธ์ิคือสวัสติกะประดบัอยู่  เพ่ือประโยชน์แก่โลก ท่านใช้แก้วมณีท่ีพังพาน 1,000 

เม็ดส่องแสงสว่างไปทั่วทุกทิศ ท าให้เหล่าอสูรหมดอ านาจลง  เทพนัน้มีนยัน์ตากลอกไปมาด้วย
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ความมึนเมาตลอดเวลา มีต่างหูชัน้เลิศ  สวมมงกุฎ  สวมพวงมาลัย  ฉายแสงสว่างไสวเปรียบ

เหมือนเศวตบรรพตท่ีมีแสงไฟ เทพนัน้มีเคร่ืองนุ่งห่มสีนิล ด่ืมน า้เมา ประดบัไปด้วยสร้อยคอสีขาว 

เทพนัน้มีนิว้มือถือคนัไถ ถือคทาอันล า้ค่า เทพนัน้เองได้รับการเคารพบูชาจาก    พระนางกานติ  

(พระลกัษมี)  และพระนางวารุณี  ในคราวสิน้กลัป์ เทพนัน้จะมีเปลวไฟพิษออกมาจากปากรุทระซึ่ง

มีอาตมนัแยกออกมาจากพระวิษณุก็จะออกมากลืนกินโลกทัง้  3   เทพเศษะนัน้ได้รับการบชูาจาก

เทพทัง้ปวงผู้สถิตอยู่ในบาดาล ทรงโลกทัง้หมดเอาไว้เหมือนกบัทรงมงกฏุไว้   แม้แตเ่หล่าเทพก็ไม่

สามารถอธิบายถึงความแข็งแกร่งและพลังอ านาจท่ีแท้จริงและรูปลกัษณ์ของเทพเศษะได้  เม่ือ

อนนัตนาคราช (เศษะ) ผู้ มีนยัน์ตากลอกกลิง้ไปด้วยความมึนเมาอ้าปาก   ขณะนัน้แผ่นดินรวมทัง้

มหาสมุทรและภูเขาก็จะสั่นสะเทือน   เหล่าคนธรรพ์  นางอัปสร นักสิทธ์ิ  กินนร  งูใหญ่ และ

จารณะ ก็ไปไมถ่ึงความสิน้สดุแหง่คณุสมบตัขิองเทพเศษะนัน้   ดงันัน้เทพเศษะนัน้ผู้ ไม่มีการเส่ือม

สลายจึงมีช่ือว่า “อนนัตะ”  ฤษีในอดีตนามว่าครคะเม่ือได้บชูาเทพเศษะแล้ว    ก็ได้รู้โหราศาสตร์

และผลกรรมดีและกรรมชัว่ท่ีได้ศกึษาจากนิมิตทัง้หมดตามความเป็นจริง           เศษะนาคราชจึง

ใช้ศีรษะรองรับโลกไว้ และรองรับพวงมาลยัแหง่โลกอนัประกอบไปด้วยเทพ อสรู  และมนษุย์219  

   คมัภีร์วิษณุปรุาณะกล่าวว่าบาดาลเป็นพืน้ท่ีท่ีอยู่ใต้พืน้ดินลงไป  เป็นท่ี

อยูอ่าศยัของพวกง ู ทานพ แทตย์ ยกัษ์ และอสรู  บาดาลมีความสวยงามสขุสบาย มีเศษะนาคราช 

ซึ่งเป็นรูปของพระวิษณุท่ีถือก าเนิดจากตมัสคุณของพระองค์ เป็นเทพผู้ เป็นใหญ่มีพลังอ านาจ

อย่างยิ่งในบาดาล  ใช้แก้วมณีท่ีพงัพานส่องสว่างท าให้พวกอสรูหมดอ านาจลง  ในคราวสิน้กัลป์

เศษะนาคราชจะปล่อยเปลวไฟพิษออกจากปากเพ่ือท าลายจกัรวาล     บาดาลท่ีกล่าวถึงในคมัภีร์

วิษณจุงึมีลกัษณะเป็นสวรรค์ท่ีตัง้อยูภ่ายใต้พืน้ดิน แลพระวิษณุก็ทรงเป็นใหญ่เป็นท่ีเคารพของผู้ ท่ี

อาศยัอยูใ่นบาดาลเชน่กนั   

  2.4.3.2  นรก  (naraka)   คือ สถานท่ีแห่งการทรมาน220 เป็นสถานท่ี   

ท่ีคนชั่วทัง้หลายย่อมตกในสถานท่ีช่ือ “นรก”   นรกมีท่ีตัง้ซึ่งอยู่ภายใต้แผ่นดินและน า้  คมัภีร์   

มหาภารตะกล่าวถึงนรกไว้ในสฺวรฺคาโรหณบรรพว่าหลงัจากท่ียุธิษฐิระเสด็จถึงสวรรค์ก็ขอร้องให้

เทพยดาพาไปพบบรรดาอนุชาและนางเทฺราปที  ระหว่างทางยุธิษฐิระต้องผ่านแดนนรกซึ่งเป็น

                                                           
  219 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 120-122. 
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หนทางท่ีเต็มไปด้วยสิ่งอัปมงคล น่าอเนจอนาถและขยะแขยง  และเต็มไปด้วยทุกขเวทนาของ

มนษุย์ท่ีกระท าบาป   ห้อมล้อมไปด้วยความมืดมิด ปกคลมุไปด้วยเส้นผม ตะไคร่น า้  ตลบอบอวล

ไปด้วยกลิ่นเหม็นของพวกท่ีท าบาป  เจิ่งนองไปด้วยน า้เลือดน า้หนองและเนือ้ของคนท่ีท าความชัว่  

เตม็ไปด้วยตวัเหลือบ ผึง้ ริน้  และถกูหมีท่ีหน้ากลวัคอยโจมตที าร้าย  ซากศพท่ีเน่าเป่ือยกระจายไป

ทัว่  กระดูกและผม กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป น่าขยะแขยงด้วยหนอนและแมลง  รอบนอกนรก

ทัง้หมดเต็มไปด้วยเปลวไฟตลอดเวลา   ในนรกมีนกกา แร้งและนกอ่ืนๆ ท่ีมีจงอยปากเป็นเหล็ก    

มีผีร้ายท่ีมีปากยาวและแหลมเหมือนเข็ม มีศพกระจดักระจาย เต็มไปด้วยไขมนัและเลือด ขาและ

อวยัวะภายในฉีกขาดแยกเป็นชิน้ส่วน  มีแม่น า้ท่ีก าลงัเดือดพล่าน  มีป่าไม้ท่ีมีใบเป็นดาบและมีด

โกน  มีหม้อเหล็กท่ีมีน า้มนัเดือดพล่านอยู่เต็ม  มีท่ีราบท่ีเต็มไปด้วยทรายร้อนขาวละเอียด มีต้นไม้

ช่ือ ”กูฏศาลฺมลิก” (Kūṭaśālmalika) ท่ีมีหนามอันแหลมคมและเม่ือสัมผัสก็จะท าให้ได้รับ      

ความเจ็บปวดอย่างแสนสาหสั 221   นรกท่ีปรากฏในวิษณุปรุาณะนัน้เป็นสถานท่ีน่ากลวั เป็นท่ี

เสวยผลของกรรมชัว่ท่ีได้กระท าไว้   เม่ือยงัมีชีวิตอยู่ในโลกหลงัจากท่ีมนษุย์ตายไปแล้ว    คนบาป

ผู้ ไม่ใส่ใจต่อความผิดท่ีตนได้กระท าไว้  จึงจะได้รับความทุกข์ท่ีมีผลรุนแรงเป็นร้อยเท่าพันเท่า   

ของกรรมชัว่ท่ีท าในโลกมนุษย์  พระยมผู้ เป็นเจ้าแห่งความตายจะควบคมุดแูลให้ยมทตู (ผู้ รับใช้

พระยม) ซึ่งเรียกว่า  “ยามฺยกิงฺกร” หรือ “ยมปรุุษ” เป็นผู้ลงโทษผู้ เสวยผลกรรมด้วยวิธีการต่างๆ    

มีทัง้ทราย ไฟ เคร่ืองยนต์และอาวธุ  เช่น  บางพวกก็ถกูตดัอวยัวะด้วยเล่ือย  ถกูย่างบนเตาไฟ  ถกู

ถากด้วยขวาน  ถูกฝังไว้ท่ีพืน้ถูกเสียบไว้ท่ีหลาว  ถูกทิง้จากท่ีสูงโดยเอาหวัลงสู่เหว  ถูกสตัว์ร้าย

ตา่งๆ เช่น แรง เสือ เป็นต้น กดักิน  ถกูต้มในน า้มนัท่ีเดือด  กลิง้ไปมาบนน า้กรด  ถกูโยนเข้าไปใน

เคร่ืองบด เป็นต้น   ในคมัภีร์วิษณุปรุาณะปรากฏช่ือนรก ดงัเช่น  เรารว (Raurava)  โรธ (Rodha) 

สกูร (Sūkara) ตาล (Tāla) ตปตฺกมฺุภ (Taptakumbha) ตปตฺโลหน  (Taptalohana)  มหาชวาล 

(Mahājvāla)  ลวณ  (Lavaṇa) วหฺนิชฺวาล (Vahnijvāla) วิศสน (Viśasana)  วิโลหิต (Vilohita)  

รุธิรามภ (Rudhirāmbha)  ไวตรณิ (Vaitaraṇi)    กฺฤมีศ (Kṛmīśa)  กฺฤมิโภชน (Kṛmibhojana)  

อสิปตฺรวน (Asipatravana)  กฺฤษฺณะ (Kṛṣṇa)  ลาลาภกฺษ (Lālābhakṣa)  ทารุณ (Dāruṇa)     

ปูยวาห (Pūyavaha)  ปาป (Pāpa)  อธะศิรสฺ (Adhaḥśiras)  สนฺท ศ (Sandaṃśa)  กาลสูตร 
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(Kālasūtra)  ตมสฺ (Tamas)  และอวีจิ  (Avīci) ศฺวโภชน (Śvabhojana)  อาปฺระติษฐ 

(āpratiṣṭha)  และอปรฺจ ิ(Apraci)  และยงักลา่ววา่มีนรกอ่ืนๆ อีก ซึง่ล้วนแล้วแตเ่ป็นนรกท่ีน่ากลวั

ยิ่ง  คนเหล่าใดยินดีต่อการกระท าชั่ว ย่อมตกไปในสถานท่ีนัน้ซึ่งสถานท่ีนัน้ก็จะให้ความน่า

สะพรึงกลวั  มีอาวธุและไฟท่ีน่ากลวั ในอาณาจกัรพระยม222    คมัภีร์วิษณุปรุาณะได้กล่าวถึงการ

กระท าท่ีมีผลท าให้บคุคลผู้กระท าผิดจะตกลงไปในนรกขมุตา่งๆ  ไว้ดงันี ้

   1. เรารว (Raurava)  เป็นนรกส าหรับผู้ ท่ีเป็นพยานเท็จ พูดโดยเลือก

เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยไม่ชอบธรรม ผู้ ใดได้ช่ือว่าเป็นผู้กล่าวค าเท็จ  บคุคลผู้นัน้จะต้องตกลง

ไปสูเ่รารวนรก 

   2.โรธ (Rodha)     เป็นนรกส าหรับผู้ ท่ีเป็นสาเหตขุองการท าแท้ง  ท าลาย

บ้านเมือง  ฆา่โค  และท าให้คนตาย  บคุคลเหลา่นีย้อ่มจะตกไปยงัโรธนรก 

   3. สูกร (Sūkara)      บุคคลใดด่ืมสุรา  ฆ่าพราหมณ์  ขโมยทองหรือมี

สว่นเก่ียวข้องกบับาปเหลา่นัน้จะต้องตกลงไปในสกูรนรก 

   4. ตาล (Tāla)    บุคคลผู้ ใดฆ่ากษัตริย์  แพศย์  และล่วงเกินภรรยาของ

ครู ผู้นัน้ยอ่มจะต้องตกลงไปสูต่าลนรก  

    5. ตปตฺกณุฑ (Taptakuṇḍa)  บุคคลผู้ ใดฆ่าทหารของกษัตริย์ และล่วง

ละเมิดทางเพศกบัพ่ีน้องของตนจะไปสูต่ปตฺกณุฑนรก  

   6. ตปฺตโลห (Taptaloha)  บุคคลใดขายภรรยาผู้ บริสุทธ์ิ  เป็นผู้ คุม

นกัโทษ  เป็นคนค้าขายม้าและล้มเลิกการบชูา บคุคลนัน้จะต้องตกลงไปในตปัตโลหนรก 

   7. มหาชฺวาล (Mahājvāla)  บุคคลผู้ ใดมีเพศสมัพนัธ์กับบุตรและบุตร

บุญธรรม  ผู้ ใดดหูมิ่นครูอาจารย์  และเป็นผู้กระท าชัว่ข่มเหงผู้ อ่ืน บุคคลผู้นัน้จะต้องตกลงไปใน

มหาชวาลนรก 

    8. ลวณ (Lavaṇa) บุคคลใดประทุษร้ายต่อพระเวท ขายพระเวท และ

บคุคลใดมีเพศสมัพนัธ์กบัผู้ ท่ีไมส่มควร บคุคลนัน้จะตกลงไปสูล่วณนรก 
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   9. วิโลห (Viloha) บคุคลใดเป็นโจรและเป็นผู้กระท าผิดตอ่กฎระเบียบจะ

ตกลงไปในวิโลหนรก  

   10. กฺฤมิภกฺษ (Kṛimibhakṣa)  บุคคลใดรังเกียจเทพ พราหมณ์ บิดา 

และขโมยรัตนะ จะตกไปยงักฤมิภกัษนรก  

   11. กฤมีศ  (Kṛmīśa)  บคุคลใดใช้เวทมนต์ท าร้ายผู้ อ่ืน เขาย่อมจะต้อง

ตกไปสูกฺ่ฤมีศนรก 

   12.ลาลาภกฺษ (Lālābhakṣa)  บุคคลใดกินอาหารก่อนบิดา เทพ และ

แขก  บคุคลผู้นัน้จะตกไปสูล่าลาภกัษนรก   

   13.เวธก (Vedhaka)  บคุคลผู้ท าลกูศรจะต้องตกไปสูเ่วธกนรก 

    14. วิศสน (Viśasana)  บุคคลใดท าศรหรือท าดาบ เป็นต้น จะต้องตก

ลงไปสูน่รกท่ีนา่กลวัช่ือ วิศสนนรก 

    15. อโธมุข (Adhomukha)  บุคคลใดไม่ด ารงอยู่ในความสัตย์สุจริต 

และบคุคลใดบชูาสิ่งท่ีไมค่วรบชูาและเป็นโหราจารย์ จะต้องตกไปสูน่รกช่ืออโธมขุะ 

   16. ปูยวห (Pūyavaha)  บุคคลใดรีบกินอาหารหวานเพียงผู้ เดียว  

พราหมณ์ผู้ขายคร่ัง เลือด งา เกลือ และผู้ ใดเลีย้งแมว ไก่ แพะ หมา หม ูและนก ก็ย่อมจะตกไปยงั          

ปยูวหนรก 

   17. รุธิรานธ (Rudhirānadha)  พราหมณ์ผู้ ใดด าเนินชีวิตด้วยการเป็น

นกัแสดง ชาวประมง  ผู้ ใดสนบัสนนุประพฤติผิดประเวณี  วางยาพิษ  เป็นสายลบั  คนเลีย้งควาย   

ผู้ ท่ีประกอบพิธีกรรมนอกจากวนัท่ีก าหนด (ปรฺวการิน)  ผู้ ใดวางเพลิง ทรยศมิตร เป็นนายพราน    

ผู้ ท่ีท าพิธีกรรมเพ่ือชาวบ้านทัง้หมด (ทัง้คนท่ีเหมาะสมและไม่เหมาะสม) ผู้ ค้าขายโสม ผู้นัน้จะไปสู่  

รุธิรานธนรก  

   18. ไวตรณี (Vaitaraṇī)  บุคคลใดท่ีท าลายพิธีกรรม  และท าลาย

หมูบ้่านจะตกไปสูไ่วตรณีนรก  

   19. กฺฤษฺณ (Kṛṣṇa)  บุคคลใดท าให้เผ่าพันธุ์ สูญสลาย ท าลายกฏ

ระเบียบ  หลวกลวงคดโกง บคุคลผู้นัน้ก็จะตกไปสูก่ฤษณนรก 
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   20. อสิปตฺรวน (Asipatravana)  บุคคลใดตดัต้นไม้อย่างไม่มีประโยชน์  

จะต้องตกไปสูอ่สิปตฺรวนนรก   

   21. วหนิชฺวาล (Vahnijvāla)  บุคคลใดเลีย้งแกะ เป็นพรานล่าสัตว์ 

บคุคลใดใสไ่ฟในภาชนะท่ียงัเผาไมเ่สร็จ ก็จะต้องตกไปสูว่หนิชวาลนรก 

   22. สนฺทมฺศ (Sandamśa)  บคุคลใดท าลายพรต  และท าลายอาศรมของ

ตวัเอง บคุคลทัง้ 2 กลุม่นัน้ยอ่มจะตกลงไปในสนฺทมฺศนรก 

   23. ศฺวโภชน (Śvabhojana)  บคุคลเหลา่ใดเป็นพรหมจารินละเลยหน้าท่ี

เพราะนอนในเวลากลางวนัและบุคคลเหล่าใดถูกบุตรทัง้หลายสั่งสอน บุคคลเหล่านัน้ก็ตกไปสู ่  

ศฺวโภชนนรก  

  คมัภีร์วิษณปุรุาณะได้กลา่วไว้วา่คนทัง้หลายท่ีท าแตก่รรมชัว่จะได้รับการ

ตอบสนองถูกเผาผลาญในนรกเหล่านีแ้ละนรกอ่ืนๆ อีกประมาณหนึ่งร้อยขุมและหนึ่งพนัขมุ บาป

ทัง้หลายอ่ืนๆ มีนบัพนัอย่างฉันใด  บุคคลท่ีกระท าบาปก็จะต้องไปเกิดในนรกและได้รับผลกรรม

จากการกระท าบาปเหล่านัน้ซึ่งมีจ านวนมากมาย  บุคคลใดประกอบกิจผิดหลกัวรรณะและหลกั

อาศรมทัง้ทางกาย วาจา ใจ ก็จะต้องตกนรก ซึ่งคมัภีร์วิษณุปรุาณะระบไุว้ด้วยว่าผู้ ท่ีต าหนิคมัภีร์

พระเวท  ผู้กระท าการคดัค้านการบชูาบวงสรวง  ผู้ละเลยหลกัปฏิบตัิของตนจะต้องตกนรกท่ีมีช่ือ

วา่ ตามิสระ  อนัธตามิสระ  มหาเรารวะ  เรารวะ  อสิปัตรนะ  โฆระ  กาลสตูร  และอวีจิ    พวกสตัว์

นรกท่ีมีหวัทิ่มลงย่อมมองเห็นเทวดาทัง้หลายบนสวรรค์ และพวกเทวดาก็มองลงมาเห็นพวกสตัว์

นรกท่ีมีหัวทิ่มลงมาได้ทัง้หมด  คนชัว่ทัง้หลายเม่ือข้ามพ้นนรกได้แล้ว ก็จะไปเกิดเป็นถาวรวัตถุ  

หนอน  สตัว์น า้  นก  สตัว์เลีย้ง  คน    คนดี  เทวดาและเป็นผู้หลดุพ้นตามล าดบั   ล าดบัชัน้ตอ่ๆ 

มาทัง้หมดนีมี้สดัส่วนพันส่วนเป็นเบือ้งต้น จนกระทัง่ถึงมีความหลุดพ้นเป็นท่ีสุด    บนสวรรค์มี

สิ่งมีชีวิตจ านวนเทา่ใด  ดนิแดนนรกก็มีจ านวนเทา่นัน้   

   คนท่ีท าบาป ไม่สนใจการล้างบาป ย่อมไปสู่นรก  บรรดาการล้างบาป

ทัง้หมดซึง่เป็นการบ าเพ็ญตบะนัน้ การระลึกถึงพระกฤษณะเป็นสิ่งประเสริฐท่ีสดุ  เม่ือกระท าบาป

แล้ว บุคคลใดเกิดความเดือดร้อนใจขึน้  การล้างบาปส าหรับบุคคลนัน้ท่ีดีท่ีสุดอย่างหนึ่งคือการ

ระลงึถึงพระวิษณ ุ คนเม่ือระลกึถึงพระวิษณใุนเวลาเช้า เวลาค ่า เวลาสนธยาและเวลาเท่ียงวนัเป็น

ต้นยอ่มได้รับการสญูสิน้บาปทัง้หลายได้ในทนัที  บคุคลท่ีจะต้องตายเป็นธรรมดาเม่ือระลึกถึงพระ
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วิษณุทัง้วนัทัง้คืนย่อมจะหมดสิน้บาปทัง้หมดไม่ตกไปสู่นรก  สิ่งท่ีท าให้เกิดความปีติแก่จิตใจคือ

สวรรค์ สิ่งท่ีท าให้จิตใจนัน้เป็นทุกข์คือนรก  บาปจึงช่ือว่านรก  บุญจึงช่ือว่าสวรรค์   ความทุกข์

เท่ียงแท้ก็ไม่มี และความสุขเท่ียงแท้ก็ไม่มีเช่นกนั  ความเปล่ียนแปลงแห่งจิตใจนีมี้ความสุขและ

ความทุกข์เป็นต้นเป็นลกัษณะ  ความรู้ท่ีแท้จริงคือความรู้ในพรหมัน  และความรู้ในพรหมนัถูก

กลา่ววา่เป็นไปเพ่ือผกูพนัในโลก  ความรู้ในพรหมนันีเ้ป็นความรู้ท่ีแท้จริง  เป็นความรู้สากล ความรู้

อ่ืนนอกจากความรู้ในพรหมนัไมมี่   คมัภีร์วิษณปุรุาณะกล่าวถึงอายขุองสตัว์ในนรกว่าไม่มีก าหนด

แน่อน  ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่าผลของกรรมชัว่ท่ีจะต้องได้รับนัน้ไม่สามารถท่ีจะก าหนดได้แน่นอน  

สตัว์นรกนัน้จะเสวยอาหารท่ีมีผู้ท าอทุิศแก่สรรพสตัว์ในพิธีศราทธ์ซึ่งคฤหสัถ์ผู้ เคร่งครัดในพิธีกรรม

จะต้องตกัข้าวโปรยไปอทุิศให้ผู้ มีความต้องการอาหารไม่ว่าจะเป็นเทวดา  มนษุย์หรือปีศาจ  ภูตผี 

แมลง  เป็นต้น  ดงันัน้สตัว์นรกผู้ มีความต้องการอาหารจะได้รับผลอทุิศนีด้้วย  

    คมัภีร์วิษณปุรุาณะได้กลา่วถึงการกระท าท่ีเป็นบาป ซึ่งมีผลท าให้ต้องตก

นรกทัง้หมด  สามารถสรุปได้  ดงันี ้

    1. ผู้ ท่ีเป็นพยานเท็จ  กล่าวค าเท็จ  หลอกลวง ต้มตุ๋น  ผู้ ท่ีไม่ซ่ือสตัย์

สจุริต   

    2. ผู้ ท่ีท าแท้ง   ผู้ ท่ีท าเผา่พนัธุ์ให้สลาย  ท าให้คนตาย  ฆา่คน  ฆา่โค 

    3. ผู้กระท าผิดตอ่กฎระเบียบ  ท าลายกฎระเบียบ   ผู้ท าลายบ้านเมือง  

ท าลายหมูบ้่าน 

    4. ผู้ ท่ีด่ืมสรุา 

    5. ผู้ ท่ีล่วงเกินภรรยาของครู ล่วงละเมิดทางเพศพ่ีน้องของตน  และมี

เพศสมัพนัธ์กบับคุคลท่ีไมเ่หมาะสม เชน่  มีเพศสมัพนัธ์กบัลกูและลกูเลีย้ง 

    6. ผู้ ท่ีล้มเลิกการบชูา  ท าลายพิธีกรรมหรือบชูาสิ่งท่ีไม่ควรบชูาและเป็น

โหราจารย์  

  7. ผู้ ท่ีดหูมิ่นครูอาจารย์   รังเกียจเทพ พราหมณ์  และพ่อ  ผู้ประทษุร้าย

พระเวทและขายพระเวท   ผู้ ท่ีถกูบตุรทัง้หลายสัง่สอน 

    8. ผู้ เป็นโจร   ลกัขโมยทรัพย์สิน  ผู้ ท่ีข่มเหงผู้ อ่ืน   ผู้ ท่ีใช้เวทมนต์ท าร้าย

ผู้ อ่ืน 
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    9. ผู้ ท่ีกินอาหารหวานคนเดียว  กินอาหารก่อนพอ่ เทพและแขก 

    10. ผู้ ท่ีตดัต้นไม้อยา่งไมมี่ประโยชน์ 

    11. ผู้ ท่ีท าลายพรต ท าลายอาศรมของตนเอง   ผู้ เป็นพรหมจารินละเลย

หน้าท่ีเพราะนอนกลางวนั 

  12. ผู้ ท่ีประกอบอาชีพเลีย้งแกะ   เป็นพรานล่าสตัว์    ขายภรรยาผู้

บริสทุธ์ิ ผู้คมุนกัโทษ   คนขายม้า   ท าศร  ลกูศร  และท าดาบ    

  13. ผู้ ท่ีเลีย้งแมว ไก่  แพะ หมา  หม ู และนก  

    14. ผู้ใสไ่ฟในภาชนะท่ียงัเผาไมเ่สร็จ 

      15. พราหมณ์ผู้ ท่ีขายคร่ัง เลือด งา และเกลือ  พราหมณ์ท่ีด าเนินชีวิต

เป็นนักแสดง  ชาวประมง  ผู้ สนับสนุนประพฤติผิดประเวณี  วางยาพิษ  เป็นสายลับ  คนเลีย้ง

ควาย ผู้ ท่ีประกอบพิธีกรรมนอกจากวนัท่ีก าหนด  วางเพลิง  ทรยศมิตร  เป็นนายพราน   ผู้ ท่ีท า

พิธีกรรมเพ่ือชาวบ้านทัง้หมดทัง้ท่ีเหมาะสมและไมเ่หมาะสม  และผู้ ค้าขายโสม     

    ลักษณะการกระท าบาปอันเป็นสาเหตุให้ต้องตกนรกในคัมภีร์วิษณุ

ปรุาณะนัน้เป็นการกระท าบาปทัง้ทางกาย วาจาและใจ    มีทัง้ลกัษณะท่ีเป็นความผิดท่ีเป็นสากล

ทัว่ไปและเป็นข้อห้ามท่ีมีลกัษณะเฉพาะในสงัคมอินเดีย  โดยส่วนใหญ่เป็นข้อบงัคบัทางศีลธรรม

ส าหรับคนทัว่ไป แต่มุ่งเน้นควบคมุพฤติกรรมและการกระท าของพราหมณ์เป็นส าคญักว่าคนใน

วรรณะอ่ืน     นรกซึ่งกล่าวว่าเป็นสถานท่ีส าหรับคนท าชั่วจะได้รับผลตอบสนองด้วยการถูกเผา

ผลาญจากการท าบาปในขณะมีชีวิต   ผู้ ท่ีประกอบกิจผิดหลกัวรรณะและหลกัอาศรมทัง้ทางกาย 

วาจาใจ ย่อมจะต้องตกนรกท่ีมีจ านวนนับร้อยนับพันขุม  การลงโทษในนรกนัน้น่าจะมีลักษณะ

คล้ายกบัสภาพของการลงโทษท่ีเกิดขึน้ในสงัคมขณะนัน้ มิได้เป็นภาพท่ีดเูหนือจริงมากนกั  ภาพ

ของนรกในคมัภีร์วิษณุปรุาณะจึงเป็นส่วนส าคญัท่ีตอกย า้ให้ผู้คนไม่กระท าชัว่และปฎิบตัิตามหลกั

วรรณะและหลกัอาศรมอยา่งเคร่งครัด  หรือหากได้พลาดกระท าผิด จะต้องล้างบาป ซึ่งวิธีการล้าง

บาปท่ีดีท่ีสดุคือการระลกึถึงพระวิษณ ุ   

                        พืน้ท่ีเบือ้งล่างแผ่นดินในคมัภีร์วิษณุปรุาณะซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน บาดาลเป็น

พืน้ท่ีท่ีเต็มไปด้วยความสุขสวยงามคล้ายสรวงสวรรค์  ในขณะท่ีนรกเป็นพืน้ท่ีท่ีเต็มไปด้วยความ

ทกุข์ทรมานอนัเกิดจากผลกรรมท่ีเคยกระท าไว้ในอดีต    ภาพของบาดาลจึงน่าจะมีความส าคญัใน
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เชิงการอธิบายให้เห็นลกัษณะของพืน้ท่ีในจกัรวาลอนัเป็นท่ีอยู่อาศยัของสิ่งมีชีวิตอีกกลุ่มหนึ่ง  โดย

อธิบายเช่ือมโยงให้เห็นว่าแม้ในบาดาลนัน้ก็ยังมีเศษะนาคราชซึ่งเป็นรูปหนึ่งของพระวิษณุเป็น

ใหญ่ และแสดงให้เห็นถึงอ านาจอนัเป็นท่ีมาของการประลยัโลกหรือท าให้โลกด ารงอยู่อย่างสขุสงบ

เชน่กนั   สว่นภาพของนรกนัน้นา่จะเป็นไปเพ่ือควบคมุพฤติกรรมของคนในสงัคมเป็นส าคญั  ภาพ

ของนรกจึงถกูสร้างและหยิบโยงให้เก่ียวข้องสมัพนัธ์กบัการกระท าของมนษุย์ในขณะท่ีมีชีวิต  โดย

ก าหนดนรกส าหรับการลงโทษต่อความผิดต่างๆ ไว้อย่างชดัเจน โดยลกัษณะของการลงโทษนัน้

นา่จะคล้ายคลงึกบัการจองจ าเม่ือกระท าผิดในขณะท่ีมีชีวิตเชน่กนั     

  ลักษณะของจักรวาลในคัมภีร์วิษณุปุราณะเป็นจักรวาลท่ีอยู่ในรูปของไข่แห่ง   

พระพรหมา มีเปลือกไข่เป็นท่ีสุด   ในไข่แห่งพระพรหมานัน้มีส่วนพืน้โลกท่ีเป็นท่ีอยู่อาศัย          

ของมนุษย์   โดยมีเขาเมรุเป็นแกนกลาง ประกอบด้วยทวีปทัง้ 7 และมหาสมุทรท่ีล้อมรอบทัง้ 7   

ส่วนท้องฟ้าจะประกอบไปด้วยสวรรค์ชัน้ต่างๆ เหนือพืน้ดินขึน้ไป อีก 6  ชัน้ และส่วนพืน้ล่าง

แผน่ดินยงัประกอบไปด้วยชัน้บาดาลอีก 7 ชัน้  รวมทัง้นรกขมุตา่งๆ ด้วย    ผู้กระท ากรรมดีปฏิบตัิ

ตามหลกัวรรณะ ตัง้อยู่ในศีลธรรม  นบัถือบชูาพระวิษณุในขณะท่ีมีชีวิตอยู่ในภูรฺโลก จะได้ไปเกิด

ในพืน้ท่ีส่วนท่ีอยู่เหนือพืน้ดินขึน้ไป   แต่ถ้าหากกระท าชัว่ ก็จะต้องไปเสวยผลบาปในนรกจนกว่า

จะสิน้ผลกรรม 

  2.4.4  โลกุตรภูมิ    พรหมันหรือปรมาตมันดนิแดนแห่งการบรรลุโมกษะ  

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูเช่ือว่าพรหมนัหรือปรมาตมนั เป็นสัจภาวะสูงสุด  เป็นวิญญาณของโลก  

เป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้เอง ไม่มีรูปร่างปรากฏ มีอยู่ในสรรพสิ่ง เป็นศูนย์รวมแห่งวิญญาณทัง้ปวงเป็น  

ความจริงแท้หรือสจัธรรมเพียงสิ่งเดียว  สรรพสิ่งมาจากพรหมนั ด ารงอยู่และในท่ีสุดก็จะกลบัคืน   

สู่ความเป็นหนึ่งเดียวกับพรหมัน   วิญญาณของมนุษย์และสรรพสัตว์ซึ่งเรียกว่าชีวาตมัน          

หรืออาตมนัเกิดมาจากวิญญาณสากลคือปรมาตมันหรือพรหมนั เม่ือวิญญาณย่อยแยกออกมา

จากปรมาตมนัหรือพรหมนัแล้วจะเข้าไปอยู่ในสิ่งมีชีวิตต่างๆ มีลกัษณะสภาวะท่ีแตกตา่งกนัตาม

ผลกรรมท่ีท าไว้  ตราบเท่าท่ีวิญญาณเหล่านีย้งัไม่หมดกรรมจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไป  จนกว่า

จะเข้าถึงความหลดุพ้น  กระบวนการนีเ้รียกว่าการเวียนว่ายตายเกิดหรือสงัสารวฏั   ดงันัน้การท่ี

อาตมันหรือชีวาตมันย่อยกลับเข้าไปรวมเป็นหนึ่งเดียวกับปรมาตมันหรือพรหมัน   ซึ่งเรียกว่า 

“โมกษะ”  จึงเป็นสภาวะท่ีหลดุพ้นไปจากกิเลสทัง้ปวง  หลดุพ้นจากความทุกข์ ไม่มีการเวียนว่าย
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ตายเกิดอีกตอ่ไป เป็นโลกตุรภูมิ  อยู่เหนือบญุและบาป  ตลอดถึงโลกิยธรรมทัง้ปวง  เป็นสภาวะท่ี

เท่ียงแท้  คงท่ีนิรันดร  เป็นอมตะและถือเป็นจดุหมายสงูสดุของชีวิต223      

  พรหมมนัคือความจริงสงูสดุหรืออนัติมสจั (Ultimate reality)   ตรงกบัความคิด

เร่ืองสิ่งสมบูรณ์ (The Absolute) ของปรัชญาตะวันตก  ค าว่าพรหมันมาจาก “พรฺห” มี

ความหมายว่าเจริญเติบโตหรือวิวฒัน์ (ever-growing, ever- expanding)    เดิมทีเดียวค าว่า    

พรหมันหมายถึง การบูชายัญ ต่อมาความหมายเปล่ียนเป็นหมายถึงผู้ สวดสรรเสริญเทพเจ้า    

และในท่ีสุดค านีใ้ช้ในความหมายว่าความจริงสูงสุดหรืออันติมสจัจ์ซึ่งได้วิวฒันาการมาเป็นโลก

และสรรพสิ่งในโลก   เพราะฉะนัน้ค าว่า พรหมันจึงหมายถึงสิ่งท่ีเป็นมูลการณะของสรรพสิ่ง224   

ปรากฏครัง้แรกในคัมภีร์อุปนิษัทซึ่งพรรณนาถึงพรหมันไว้   2 ลักษณะ  ได้แก่  นิรคุณพรหมัน  

(Ideterminate  Brahman)  และสคณุพรหมนั  (determinate Brahman)  กล่าวคือ  นิรคณุ       
พรหมัน  ได้แก่   พรหมันท่ีก าหนดโดยคุณลักษณะใดๆ ไม่ได้  เป็นวิญญาณบริสุทธ์ิ เป็น              

อบคุลิกพรหมหรืออรูปพรหม  (Impersonal Brahman) คือ มีเนือ้แท้ เป็นสจัจิทานนัทะ (สตั คือ      

ความจริง   จิต  คือ  ความรู้ และ อานันทะ คือ ความสุข) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ปรพรหม  

ส่วนสคณุพรหม  ได้แก่  พรหมนัท่ีก าหนดโดยคณุลกัษณะและคณุสมบตัิต่างๆ เป็นบุคลิกพรหม

หรือรูปพรหม  (personal  Brahman) หรือเรียกอีกอยา่งหนึง่วา่ อปรพรหม      คมัภีร์พระเวทไม่ใช้

ค าวา่ พรหมนัหรือพรหม  แตพ่รรณนาถึงเทพเจ้าสงูสดุ ผู้ เป็นเอกภาพแห่งสิ่งทัง้ปวงไว้  2 ลกัษณะ

คล้ายกบัในคมัภีร์อุปนิษัท  เช่น  ในนาสทิยศกุตะแห่งฤคเวท  พรรณนาเทพเจ้าสูงสุดไว้คล้ายกับ

นิรคณุพรหมนัว่ามีลกัษณะเป็นอบคุคลิกภาพ  เป็นปฐมสจัภาวะ (The Primal One)  ภาวะอ่ืนๆ 
ก าเนิดมาจากสจัภาวะนี ้ ในปรุุษศกุตะแห่งฤคเวทพรรณนาเทพเจ้าสงูสดุไว้คล้ายกบัสคณุพรหมนั

แตเ่รียกวา่ ปรุุษะ    ส านกัปรัชญาอไทฺวตะ  เวทานตะ  ของศงักราจารย์  ตีความว่า นิรคณุพรหมนั

เป็นพรหมแท้  ส่วนสคณุพรหมนัเป็นพรหมเทียมของนิรคณุพรหมนั  คือ เป็นพลงัท่ีลงมาเก่ียวข้อง

กับโลก  ได้แก่  พลังทางสร้างท่ีเรียกว่า พรหมา  พลังทางรักษาท่ีเรียกว่าวิษณุ  และพลังทาง

ท าลายท่ีเรียกว่า ศิวะ  รวมทัง้สามเรียกว่า ตรีมรูติ   ส่วนส านกัปรัชญาวิศิษฎาไทฺวตะ  เวทานตะ

                                                           
  223 Satischandra Chatterjee, An Introduction to Indian Philosophy, 18 - 22. 
  224 F. Max Muller, The Six Systems of Indian Philosophy (New York: Longmans,Green, And 
Co.,1899), 72. 
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ของรามานชุ  ตีความวา่ทัง้นิรคณุพรหมนัและสคณุพรหมนั เป็นพรหมแท้ด้วยกนั  เป็นพรหมนัองค์

เดียวกนั  แตมี่ 2 ลกัษณะ225 

  คมัภีร์วิษณปุรุาณะกลา่วถึงปรมาตมนัหรือพรหมนัซึ่งเป็นอาตมนัสงูสดุ เป็นแดน

อนัประเสริฐท่ีนกัพรตจะไมห่วนกลบัออกไปอีกว่าเป็นดินแดนของพระวิษณุ  โดยได้กล่าวถึงวิธีการ

ท่ีจะบรรลุถึงสถานะสูงสุดด้วยการกระท าความดี  ปฎิบตัิหน้าท่ีตามวรรณะและอาศรมของตน      

มีจิตใจตัง้มัน่ถึงพระวิษณุผู้ เป็นเทพเจ้าสงูสดุ   โดยสรุปคือมีข้อปฏิบตัิให้บรรลโุมกษะ คือ ชญาณ

โยคะ  คือ การบ าเพ็ญสมิให้เกิดวิเวกญาณ คือความรู้ท่ีแยกให้เห็นว่าอะไรจริงแท้  อะไรไม่จริงแท้  

อนัจะท าให้รู้แจ้งตน หลดุพ้นจากอวิทยาท่ีท าให้หลงยดึตดิในวตัถ ุ กรรมโยคะ  คือการบ าเพ็ญตบะ

โยคะอย่างเคร่งครัด  และภกัติโยคะ คือ การมอบกายถวายชีวิตต่อพระเป็นเจ้า  ยอมท าทุกอย่าง

เพ่ือพระองค์โดยไม่หวงัผลตอบแทนเพ่ือตนเอง  และการบูชาบวงสรวงสวดมนต์  คมัภีร์วิษณุ

ปรุาณะให้ความส าคญักบัภกัตโิยคะเป็นส าคญั   โดยให้มีจิตมุ่งมัน่อนัเป็นสมาธิถึงพระวิษณุผู้ เป็น

พรหมนัก็จะบรรลถุึงการหลดุพ้นได้   ดงัเนือ้ความท่ีกลา่วไว้ในคมัภีร์วิษณปุรุาณะ  ดงันี ้

 

ในอาตมันอันสูงสุด (สรเวศะ) ใด ซึ่งเป็นอาตมันของสิ่งมีชีวิต  เป็นสภาวะท่ีสามารถ 

ก าหนดรู้ได้  เป็นอาตมนัท่ีประกอบด้วยปัญญาอนัประเสริฐ  อาตมนัทัว่ไปไม่มีการก าหนด

ช่ือและชาติ เป็นต้น  อาตมนันัน้คือพรหมนั เป็นแดนอนัประเสริฐสุด เป็นอาตมนัสูงสุด 

(ปรมาตมนั) ย่ิงใหญ่ท่ีสดุ  อาตมนัสงูสดุนัน้ก็คือพระวิษณุ เป็นสรรพสิ่ง  เป็นแดนท่ีนกัพรต

จะไมห่วนกลบัออกไปอีก || 6:4:37-38 

ประกฤติท่ีข้าพเจ้าได้อธิบายไว้แล้ว นัน้มีทัง้ท่ีปรากฏและไมป่รากฏ 

ปรุุษะก็เช่นเดียวกนั ประกฤติและปรุุษะทัง้สองนัน้ซอ่นอยู่ในปรมาตมนั || 6:4:39 

ปรมาตมนันัน้เป็นอาตมนัท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุ เป็นเคร่ืองรองรับสรรพสิ่ง  ปรมาตมนันัน้ 

ได้รับการเรียกขานโดยพระนามวา่วิษณใุนคมัภีร์พระเวทและคมัภีร์เวทานตะ || 6:4:40 

หน้าท่ี (กรมะ) ท่ีปรากฏในคมัภีร์พระเวทมี 2 ประการ คือ ประวฤตตะ (กรมโยคะ) 

และนิวฤตตะ (สางขยโยคะ) เพราะหน้าท่ีทัง้ 2 ประการนัน้ สรวมรูติ (ปรุุโษตตมะ) 

จงึได้รับการบชูาสกัการะจากคนทัง้หลาย || 6:4:41 

                                                           

  225 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล,114. 
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แท้จริงบรุุษทัง้หลายย่อมบชูาพระองค์ (พระวิษณ)ุ ผู้ทรงเป็นเจ้าแห่งการบชูาบวงสรวง  

เป็นจิตวิญญาณแห่งการบชุาบวงสรวง เป็นปรุุโษตตมะ ด้วยประวตัตวิถีทัง้หลาย  

ตามฤคเวท ยชรุเวท และสามเวท || 6:4:42 

พระโยคีทัง้หลายย่อมบชูาพระวิษณนุัน้ผู้ เป็นอาตมนัแห่งปัญญา ผู้ เป็นรูปแห่งปัญญา  

ผู้ทรงประทานผลคือความหลดุพ้น ด้วยนิวฤตตวิถีตามชญานโยคะ || 6:4:43226... 

ท่านฤษีปราศระผู้ประเสริฐกลา่ววา่ ดกูรท่านไมเตรยะ หลงัจากท่ีได้รับทราบถงึ 

ความเดือดร้อน 3 ประการ มีอธัยาตมิกะเป็นต้นแล้ว ผู้ รู้เกิดปัญญา 

และหมดความปรารถนาในโลกย่อมลถุงึความหลดุพ้นอนัเป็นท่ีสดุ  || 6:5:1227 

มารีจิ กลา่ววา่ ดกูร  ราชบตุร  สถานะท่ีประเสริฐจะไมถ่กูบรรลถุงึโดยมนษุย์ทัง้หลาย 

ท่ีไมท่ าให้โควินทะพอใจ  ดงันัน้ท่านจงสกัการะอย่างไมม่ีท่ีสิน้สดุ|| 6:5:43 

อาตริ  กลา่ววา่ พระชนารทนะเป็นท่ีพงึพอใจของผู้ใด ผู้นัน้ยอ่มบรรลถุงึความไมเ่สื่อม 

ของปรมาตมนัอนัประเสริฐซึง่เป็นความจริงท่ีฉนักลา่วแล้ว|| 6:5:44 

องัคิระ  กลา่ววา่ ท่ีสดุของอาจมนัท่ีไมเ่สื่อมสลายและไมเ่ปลีย่นแปลงมีอยู่แก่ผู้ ใด  

ถ้าท่านปรารถนา สถานะอนัยอดเย่ียมทัง้หมดนัน้ ท่านก็จงบชูาพระโควินทะ|| 6:5:45 

ปลุสตยะ  กลา่ววา่ผู้ ใดบชูาพระหริผู้ เป็นพระพรหมาอนัประเสริฐ  เป็นสถานะสงูสดุ  

และผู้ เป็นธรรมชาติอนัสงูสดุ  เขาก็ย่อมถงึความหลดุพ้นท่ียากแก่การบรรลถุงึได้ || 6:5:46 

ปลุหะ  กลา่ววา่ ดกูร  พระกมุารผู้ประพฤติพรต  พระอินทร์บชูาใครซึง่เป็นผู้ครอบครอง

ความเป็นใหญ่ ผู้มีสถานะสงูสดุ  ผู้ เป็นกษัตริย์ได้รับซึง่ความเป็นเทพเจ้าแห่งการบชูา  

ท่านจงบชูาพระวิษณ ุ|| 6:5:47 

ฤษีกต ุ กลา่ววา่พระยญัชนะปรุุษะ (พระวิษณ)ุ  พระองค์ใดผู้ควรแก่การบชูา  ผู้ เป็นใหญ่ 

ในการบ าเพ็ญเพียร  และเป็นบรุุษอนัประเสริฐสดุ  สิ่งใดท่ีไมส่ามารถบรรลถุงึได้   

ในเม่ือพระชนารทนะพงึพอใจ  สิ่งนัน้ย่อมมีอยู่ได้อย่างไร || 6:5:48 

พระฤษีทัง้หลายกลา่ววา่ ดกูรเจ้าชาย พระองค์สมควรที่จะฟังพวกข้าพเจ้าอย่างตัง้ใจ 

ถงึวิธีการบชูาพระวิษณท่ีุหมูช่นผู้มุง่มัน่บชูาจะต้องท า  || 6:5:52 

อนัดบัแรกบคุคลจะต้องเพิกถอนความคิดออกจากอรรถะภายนอกทัง้หมด 

                                                           
  226 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 435-436. 

  227 Ibid., 436. 
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จากนัน้ก็จะต้องท าความคิดนัน้ให้หยดุน่ิงอยู่ในโลกที่อยู่อาศยันัน้เท่านัน้ || 6:5:53 

ดกูรเจ้าชาย ขอพระองค์จงรับฟังมนต์ท่ีบคุคลจะต้องสวดด้วยจิตท่ีเป็นสมาธิ 

หนึง่เดียว ซมึซาบอยู่ในสิ่งนัน้ (และ) ควบคมุตนเองได้ ดงัตอ่ไปนี ้|| 6:5:54 

ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระวาสุเทพผู้ มีสภาวะเป็นชญานท่ีบริสุทธ์ิ ผู้มีพระรูปปรากฏ

เป็นพระพรหมา (หิรัณยครรภะ) พระวิษณุ (ปุรุษะ)  พระศิวะ (ประธานะ) และมีพระรูปไม่

ปรากฏ (อวยกัตะ) || 6:5:55 

ในกาลก่อนพระผู้ เป็นเจ้าผู้ เป็นพระมนูสวยมัภูและเป็นพระปิตามหะของพระองค์เคยสวด

มนต์บทนี ้พระชนารทนะ (พระวิษณุ) โปรดปรานมนต์บทนัน้ จึงทรงประทานความส าเร็จ

ตามพระองค์ปรารถนา ซึง่หาได้ยากในโลกทัง้ 3 โลกแก่พระปิตามหะนัน้ ดงันัน้แม้พระองค์ 

ก็จงสวมนต์บทนีบ้่อยๆ ท าให้พระโควินทะโปรดปรานเถิด || 6:5:56-57228 

พระวิษณอุยู่ในตวัมนษุย์  ดงัความวา่ทนัใดนัน้พระราชโอรสธรุวะนัน้ ก็ประกอบพิธีการเข้า

ไปใกล้พระวิษณุผู้ เป็นเทพของเทพท่ีบริเวณท่าส าหรับบ าเพ็ญตบะซึ่งจะก าจัดบาปได้

ทัง้หมด || 1:12:5 

พระโอรสธรุวะนัน้ทรงเพิงสมาธิถงึพระวิษณผุู้ เป็นจอมเทพทัง้หมดซึง่สถิตอยู่ในตวัเอง 

ตามวิธีท่ีพระมนีุทัง้หลายมีท่านมรีจิเป็นต้นได้อธิบายไว้ || 1:12:6229 

เม่ือใดใจของพวกท่านไมไ่ด้มุง่อยู่กบัวตัถภุายนอก  ตัง้อยู่ในเรา  เราก็จะพอใจกบัท่าน  

ดงันัน้ท่านจงยินดีกบัพรอนัประเสริฐนัน้ || 1:12:43 

ท่านปราศระผู้ประเสริฐ กลา่ววา่  ธรุวะได้ฟังค าพดูของพระวิษณผุู้ เป็นเจ้าแห่งเทพ 

เช่นนีแ้ล้ว  ธรุวะก็ลืมตาเห็นพระหริผู้ เป็นเจ้าอยู่เบือ้งหน้า ผู้ปรากฏด้วยฌาณ || 1:12:44 

ธรุวะเห็นพระองค์ผู้ทรงถือสงัข์ จกัร  คฑา  ธน ูและดาบ สวมมงกฎุประดบัด้วยเพชร  

ธรุวะก็ไปสูแ่ผ่นดินด้วยศีรษะ (ธุรวะก็น้อมศีรษะลงสูแ่ผ่นดนิ  

เป็นการแสดงความเคารพ) || 1:12:45230... 

 ดกูรท่านไมเตรยะ และท่านพระฤษีกณัฑผุู้ประเสริฐนัน้ เม่ือตบะเสื่อมลงแล้ว  

ท่านก็ไปยงัดินแดนของพระวิษณซุึง่เรียกวา่ปรุุโษตตมะ || 1:12:52 

(โสมะได้กลา่ววา่) ในขณะนัน้พระฤษีกณัฑนุัน้มีความคิดแน่วแน่เป็นหนึง่เดียว 
                                                           
  228 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 440. 

  229 Ibid.,45. 

  230 Ibid.,48. 
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ได้ท าการบชูาพระหริ (พระวิษณ)ุ ท่านมีจิตใจแน่วแน่เป็นหนึง่เดียวได้ยืนชแูขนขึน้ 

บ าเพ็ญโยคะอย่างย่ิงยวดพลางท าการพร ่าสวดมุง่ถงึฝ่ังคือพรหมนั || 1:12:53 

ข้าแตพ่ระมนีุ พวกเราปรารถนาท่ีจะฟังบทสวดสรรเสริญพรหมมนัอนัยอดเย่ียม  

ซึง่เทพช่ือวา่เกศวะถกูสรรเสริญแล้ว โดยฤษีกณัฑดุ้วยบทสรรเสริญ || 1:12:54 

วิษณผุู้ ท่ีเป็นฝ่ังอนัยากท่ีจะไปถงึได้  ผู้ยอดเย่ียมในบรรดา ผู้ยอดเย่ียมทัง้หลาย   

ผู้มีรูปท่ีเป็นปรมตัถ์  พระองค์ผู้ เป็นพรหมอนัยอดเย่ียม  ผู้ เป็นฝ่ังอนัยอดเย่ียม   

ผู้ประเสริฐกวา่สิ่งมีชีวิตทัง้หลาย || 1:12:55 

พระองค์เป็นเหตแุห่งเหต ุ พระองค์เป็นเหตแุห่งเหตนุัน้อีก  พระองค์เป็นเหตแุห่งเหต ุ

อนัยอดเย่ียม  และในผลทัง้หลายพระองค์รักษาไว้ซึง่ทัง้เหตแุละผลในรูปของการกระท า

และผู้กระท า || 1:12:56 

พระองค์เป็นพระพรหมาเทพเจ้า  พระองค์เป็นพรหมของสิ่งมีชีวิตทัง้หมด  พระองค์เป็น

พระพรหมาผู้ เป็นเจ้าของประชาทัง้หลาย  พระองค์นีไ้ม่เสื่อมสลาย  พระองค์ไม่

เปลี่ยนแปลง  พระองค์เป็นนิจนิรันดร์  พระองค์ไมเ่กิด  พระองค์คือพระวิษณุผู้ ไม่เก่ียวข้อง

ด้วยความเสื่อมทัง้หมดเป็นต้น || 1:12:57 

พระองค์เป็นพระพรหมาผู้ ไมเ่สือ่ม  ไมเ่กิด  เป็นนิรันดร์  และเป็นปรุุโษตมะ โดยประการใด  

ความรักเป็นต้น ความโกรธของฉนัขอจงถงึซึง่ความสงบโดยเร็วด้วยประการนัน้ || 1:12:58 

เขา (กณัฑ)ุ ในขณะท่ีพร ่าสวดถงึบทสวดท่ีมีช่ือวา่ “พรหมประ” นัน้ เขาก็สรรเสริฐซึง่ 

เกศวะตามนัน้แล้ว ก็บรรลถุงึความส าเร็จสงูสดุ || 1:12:59231 

 

   คัมภีร์วิษณุปุราณะมุ่ง เน้นย า้ใ ห้เห็นว่าปรมาตมันหรือพรหมันซึ่ง เ ช่ือว่า            

เป็นสจัภาวะสงูสดุนัน้ก็คือพระวิษณนุัน่เอง    ดงันัน้เม่ือพิจารณาเนือ้หาในคมัภีร์วิษณุปรุาณะแล้ว

จึงพบว่ากล่าวถึงพระวิษณุว่าเป็นพรหมนัหรือปรมาตมนัใน 2 ลกัษณะ คือ  ลกัษณะท่ีเป็นนิรคณุ

พรหมนั  ซึง่นบัเป็นวิญญาณบริสทุธ์ิท่ีเป็นเนือ้แท้  โดยมกัจะกล่าวย า้ว่าพระวิษณุเป็นพรหมนั หรือ

เป็นปรมาตมนัสูงสุด    และลกัษณะท่ีเป็นสคณุพรหมนั  คือ กล่าวถึงองค์พระวิษณุท่ีมีคณุสมบตัิ

ตา่งๆ เป็นบคุลิกพรหม มีรูปปรากฏให้เห็น  ซึ่งน่าจะตรงกบัท่ีกล่าวว่าพระองค์เป็นผู้ ให้ก าเนิดโลก

และสรรพสิ่งในรูปของพระพรหมา  เป็นผู้ ด ารงรักษาในรูปพระวิษณุ  และเป็นผู้ ท าลายในรูป     

                                                           
  231 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 49. 
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ของพระศิวะ  ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นรูปของพระวิษณุ ซึ่งกล่าวว่ามีแดนของพระองค์อยู่ท่ีดาวเหนือ        

อนัเป็นศนูย์กลางจกัรวาล    ดงันัน้จงึอาจกลา่ววา่คมัภีร์วิษณปุรุาณะยงัด าเนินตามแนวความคิดท่ี

สืบทอดมาจากคมัภีร์พระเวทและคมัภีร์อุปนิษัท   แตข่ยายความและเน้นย า้ว่าสิ่งท่ีเป็นความจริง

แท้สูงสดุคือพระวิษณุเท่านัน้    การกล่าวถึงลกัษณะการบรรลุถึงโมกษะท่ีกล่าวไว้ในคมัภีร์วิษณุ

ปุราณะนัน้มี 2 ลักษณะ คือ  วิเทหมุกติ  คือการบรรลุโมกษะของผู้ ท่ีกายแตกดบัไปแล้ว  และ    

ชีวนัมุกติ  คือ การบรรลุโมกษะของผู้ ท่ียงัมีชีวิตอยู่  คืออาตมนักับกายยงัสมัพนัธ์กันอยู่   ดงัเช่น      

การบรรลโุมกษะของเจ้าชายธรุวะ เป็นต้น      

    โลกุตรภูมิ อันเป็นภูมิสูงสุดท่ีปรากฏในคมัภีร์วิษณุปุรณะ ซึ่งเป็นดินแดนท่ีเป็น

เป้าหมายสงูสดุในชีวิตของสรรพสตัว์ ก็คือ การกลบัไปสู่พรหมนัหรือปรมาตมนันัน่เอง  ดงันัน้ภกัติ

โยคะท่ีมีต่อพระวิษณุปรุาณะจึงเป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้มนุษย์สามารถบรรลุโมกษะ  กลบัคืนไปสู่

พรหมนัหรือปรมาตมนัได้ โดยหลดุพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอนัเป็นทกุข์ทัง้ปวง   พรหมนัหรือ

ปรมาตมนัหรือแดนแห่งพระวิษณุจึงเป็นภูมิสูงสุดในจกัรวาล เป็นแดนอนัประเสริฐท่ีสุดท่ีมนุษย์ 

ทกุคนควรไปให้ถึงยงัดนิแดนแหง่นีใ้ห้ได้ 

 จกัรวาลในคมัภีร์วิษณุปรุาณะนัน้มีลกัษณะเป็นพืน้ท่ีซึ่งประกอบด้วยส่วนท่ีเป็น

พืน้ดิน  เหนือพืน้ดิน  และอยู่ใต้พืน้ดิน  และโลกตุรภูมิ     พืน้ท่ีสร้างกรรมของมนุษย์ท่ีท าให้ต้อง

เวียนวา่ยอยูใ่นสงัสารวฎัก็คือเมืองภารตะในชมฺพทฺูวีป    หากมนษุย์กระท าหน้าท่ี ตัง้อยู่ในศีลธรรม

อนัดีเม่ือตายไปก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์ได้รับความสุขสมบูรณ์ในระดบัขึน้ต่างๆ  กันไป  แต่หาก

กระท าชัว่ ท าสิ่งท่ีไม่พึงกระท าตามวรรณะหรือหลกัอาศรมก็จะต้องตกนรก ได้รับโทษต่างๆ  วิธี

หนึ่งท่ีจะท าให้มนุษย์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดบรรลุโมกษะก็คือ การท าให้พระวิษณุ     

พงึพอใจ  เม่ือใดก็ตามท่ีบรรลโุมกษะกลบัไปเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกบัพรหมนัหรือพระวิษณุ เม่ือนัน้

วฎัสงัสารของมนษุย์ก็จะหมดสิน้ลง    ลกัษณะจกัรวาลในคมัภีร์วิษณปุรุาณะจงึเป็นการเรียงล าดบั

ชัน้ตามระดบัของศีลธรรมและคณุความดี เช่นเดียวกับท่ีกล่าวถึงการถือก าเนิดของมนุษย์ว่ามา

จากส่วนต่างๆ ของเทพ   พราหมณ์ และกษัตริย์ ถือเป็นบุคคลท่ีส าคญัจึงก าเนิดจากพระโอษฐ์ 

และพระอรุะ  ซึง่อยูใ่นสว่นบนของร่างกาย   แพศย์คือพระอรุะซึ่งอยู่ตอนกลาง และสิ่งท่ีอยู่ต ่าท่ีสดุ

มีบทบาทในการรับใช้จะเกิดจากพระบาทซึ่งเป็นส่วนล่างสดุของร่างกาย    ลกัษณะการจดัล าดบั

ความส าคัญของพืน้ท่ีจักรวาลและการก าเนิดของมนุษย์จึงสอดคล้องกันในเ ร่ืองการให้
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ความส าคัญเชิงพืน้ท่ีซึ่งเป็นส่วนก าหนดถึงการให้ความส าคัญในด้านอ่ืนๆ ตามมา กล่าวคือ     

พืน้ท่ีด้านบนส าคญัมีคณุคา่กว่าสิ่งท่ีอยู่ด้านล่าง      จกัรวาลในคมัภีร์วิษณุปรุาณะนอกจากจะมี

ลกัษณะทางกายภาพกลมเหมือนไข่แล้ว  วฎัจักรท่ีเป็นไปของจักรวาลและสรรพสิ่งก็มีลักษณะ     

ท่ีกลมหมนุวนเชน่นีเ้ร่ือยไปโดยการขบัเคล่ือนของเทพเจ้าเป็นส าคญั   

2.5  การสิน้สุดของจักรวาล (Destructiont) คมัภีร์อุปนิษัทกล่าวถึงการสิน้สุด

ของจกัรวาลว่ามีสองความหมาย คือ จกัรวาลสจัจภาวะกับจกัรวาลปรากฏการณ์ซึ่งล้วนแล้วแต่

เป็นพรหมนั แต่มีนยัท่ีต่างกันคือ จักรวาล     สจัจภาวะคือสิ่งเดียวกับพรหมนั เป็นความแท้จริง

เท่ียงแท้ อยู่เหนือการก าเนิดและสิน้สดุ ไม่มีการเกิด ไม่มีการตาย  และจกัรวาลปรากฏการณ์เป็น

สิ่งท่ีเกิดมาจากการกระท าของจักรวาลสัจจภาวะหรือพรหมัน แต่เม่ือเกิดขึน้เป็นจักรวาลแล้ว      

จะเป็นสิ่งไม่เท่ียงแท้ มีเกิด ด ารงอยู่และเส่ือมสลายเป็นวฏัจักร ภายใต้การควบคมุของจักรวาล

สจัจภาวะหรือพรหมนั232  อปุนิษัทเห็นว่าจกัรวาลปรากฏการณ์จะหมดสิน้หรือไร้ความหมายลงไป

โดยสิน้เชิงเม่ือบคุคลรู้แจ้งถึงพรหมนั233     ปรัชญาไวเศษิกะ (Vaiśeśika) กล่าวถึงกระบวนการ

การเกิดและการท าลายของจกัรวาลไว้ในลกัษณะท่ีเป็นวงกลมหมนุเวียนกนัไปว่า กระบวนการของ

การสร้างและการท าลายของจกัรวาลปราศจากจดุเร่ิมต้น (Anādi)  ไม่อาจกล่าวถึงการสร้างครัง้

แรกของจกัรวาลได้  ในความเป็นจริงทกุๆ การสร้างจะถกูน ามาก่อนด้วยสภาพของการเส่ือมสลาย 

และทกุๆ การเส่ือมสลายจะถกูน ามาซึง่ระเบียบบางอยา่งของการสร้างขึน้  การสร้างคือการท าลาย

ระเบียบแบบแผนของสิ่งท่ีมีอยู่และน าไปสู่ระเบียบแบบแผนใหม่234   โลกของธรรมชาติแสดงให้

เห็นว่าสรรพสิ่งในโลกไม่ถาวรเท่ียงแท้และไม่เป็นจริง   วฎัจกัรของการตายและเกิดขึน้ใหม่จะพบ

ได้ในสรรพสิ่ง เชน่เดียวกบัพืชพนัธุ์ท่ีเกิดขึน้มาแล้วเส่ือมโทรมตายไปแล้วก็เกิดขึน้ใหม่อีกครัง้  เม่ือ

เส่ือมสลายเราจะได้พบสิ่งแรกเร่ิมของการเกิดขึน้ใหม่ของสิ่งมีชีวิต  การตายจึงเป็นเพียงทางผ่าน

ของชีวิต235   ชาวฮินดเูช่ือวา่โลกมีมาตลอดและจะมีอยูต่ลอดไป  แม้จะมีการเปล่ียนแปลงขึน้แตจ่ะ

                                                           

  232 อมรา ศรีสชุาติ, “อปุนิษัท: อภิปรัชญาท่ีสอดคล้องกนัและท่ีสอดคล้องกบัทฤษฎีวิทยาศาสตร์เร่ืองก าเนิด

และการสิน้สดุของจกัรวาล โลก สรรพสิ่งและชีวิต”,132. 

  233 เร่ืองเดียวกนั, 314. 
  234  Satischandra Chatterjee, An Introduction to Indian Philosophy, 245. 

235 Radhakrishnan, Indain Philosophy (London: George Allen & Unwin LTD,1966), 250.  
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ไม่แตกสลายไป เช่ือว่าโลกเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการซึ่งไม่มีเบือ้งต้นและเบือ้งปลาย หาก

ด าเนินไปในลกัษณะเป็นวงกลมท่ีถกูก าหนดไว้    

 การสิน้สุดของจกัรวาลนัน้คมัภีร์วิษณุปุราณะใช้ค าว่า “ปฺรลย” (pralaya)    ซึ่ง

หมายถึง การสลายตวั การดดูซึมกลบั การท าลาย  การตาย  การท าลายโลกทัง้หมด  ความไม่

รู้สึกตวั การงีบหลับ236   การใช้ค าว่า “ประลัย” แสดงให้เห็นแนวคิดว่าคมัภีร์วิษณุปรุาณะมี

ความคดิเก่ียวกบัการสิน้สดุของจกัรวาล  วา่ 

 1.  การสิน้สดุของจกัรวาลคือการงีบหลบั (ของพระพรหมา) 

 2.  การสิน้สุดของจกัรวาล  คือ การสลายตวั การท าลาย หรือคือการตายของ

จกัรวาล 

 3.  การสิน้สดุของจกัรวาล คือ การคืนกลบัเข้าสูพ่รหมนั 

  การสิน้สดุของจกัรวาลในคมัภีร์วิษณุปรุาณะจึงน่าจะหมายถึงการนอนหลบัของ   

พระพรหมา  จกัรวาลถกูท าลายให้สลายตวัไป และเป็นการกลบัคืนเข้าสู่พรหมนัอนัเป็นท่ีก าเนิด

เบือ้งต้นของจกัรวาล 

 2.5.1  อายุของจักรวาล    ศาสนาฮินดเูช่ือว่ากระบวนการเกิดขึน้ ตัง้อยู่และ

สลายไปของโลกเป็นวงกลมดงัการฉายภาพซ า้ๆ คมัภีร์วิษณุปรุาณะกล่าวถึงสาเหตขุองการสิน้สดุ

ของจกัรวาลวา่จะเกิดขึน้เป็นปกตด้ิวยเหตขุองมนัเองซึง่ไมป่รากฏ คมัภีร์วิษณุปรุาณะกล่าวถึงอายุ

ของจักรวาลหรืออายุของพรหมว่าเป็นวันเวลาท่ีก าหนดไว้อย่างชัดเจนว่าหนึ่งวันกับหนึ่งคืน

ของปิตฤเท่ากบัหนึ่งวนัหนึ่งคืนของเทวดาเท่ากบัหนึ่งปีของมนษุย์ และหนึ่งวนัหนึ่งคืนของพรหม

เทา่กบัสองพนัจตรุยคุของมนษุย์ ยคุทัง้ 4 คือ กฤดายคุ ไตรดายคุ ทวาปรยคุ และกลียคุนัน้เท่ากบั 

12,000 ปีของเทวดา  จตรุยุคทัง้หมดมีธรรมชาติของตวัเองเหมือนกนั  ยุคแรกเรียกว่า กฤดายุค   

ไตรดายคุ  ทวาบรยคุ และยคุสดุท้ายเรียกวา่กลียคุ  ในตอนกลียคุซึ่งเป็นยคุสดุท้ายการท าลายโลก

จะถกูกระท าเช่นเดียวกับในตอนกฤดายคุซึ่งเป็นยคุแรก  อายุของพระพรหมานัน้ก าหนดโดยการ

สมมติว่ามี 100 ปี  จ านวน 100 ปีนัน้มีช่ือเรียกเป็นพิเศษว่า “ปร”  คร่ึงหนึ่งของ ปร  เรียกว่า 

ปรารฺทฺธ  อายุของพระพรหมา อายุของสิ่งทัง้หลายทัง้ท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต เช่น สตัว์ต่างๆ ภูเขา 

                                                           
  236 Monier Monier Williams, Sanskrit – English Dictionary, 689. 
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มหาสมุทร เป็นต้น เป็นรูปหนึ่งของพระวิษณุอนัได้แก่ “กาล” ซึ่งแบ่งเป็นระยะเวลาต่างๆ ซึ่งเป็น

ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้อยา่งชดัเจน ดงันี ้ 

15 นิเมษะ237  เป็น   1 กาษฐา  

  30 กาษฐา    เป็น  1 กลา โดยการค านวณ  

  15 กลา     เทา่กบั  1 นาฑิกา  

  1 นาฑิกา     เทา่กบั  12 ปละคร่ึง  

  30  กะลา      เทา่กบั  1 มหุรูตะ 

2 นาฑิกา     เทา่กบั  1 มหุรูตะ  

30 มหุรูตะ    เทา่กบั    1 อโหราตรฺ (1 วนั 1 คืนในเมืองมนษุย์)  

15  อโหราตรฺ  เทา่กบั    1 ปักษะ 

2  ปักษะ      เทา่กบั  1 เดือน  

  30 วนั    เทา่กบั  1 เดือน    

  6  เดือน     เทา่กบั 1 อยน (อตฺุตรายณ และ ทกฺษิณายณ)238 

  2  อยน      เทา่กบั 1  ปี   (12 เดือน เทา่กบั 1 ปี)  

  1 ปี    เทา่กบั  1 วนั 1  คืนบนสวรรค์(360 วนัและคืนเทา่กบั 1  ปีของเทพ)  

  4 ยคุ    เทา่กบั  12,000 ปีของทวยเทพ  กลา่วคือ 

  กฤตยคุ     มีอาย ุ 4,000  ปีทิพย์ 

  เตรตายคุ      มีอาย ุ 3,000  ปีทิพย์ 

  ทฺวารปรยคุ      มีอาย ุ  2,000  ปีทิพย์ 

  กลิยคุ      มีอาย ุ  1,000  ปีทิพย์ 

   ช่วงเวลาก่อนหน้าแต่ละยุคมีช่ือเรียกว่า “ปรฺูวสนธยา”  มีระยะเวลาคิด

เป็นปีทิพย์ลดหลัน่ไปตามล าดบั  คือ ช่วงก่อนสตัยยุค 400  ปี  ช่วงก่อนกฤตยคุ 300  ปี  ช่วงก่อน

                                                           

  237   1 นิเมษะ เท่ากบั การกะพริบตาหนึ่งครัง้ของมนษุย์เป็นหนึ่งมาตรา 
  238 1 อตฺุตรายณ  (ช่วงท่ีโลกหนัขัว้โลกเหนือเข้าหาดวงอาทิตย์ 6 เดือน) เป็น 1 ทิน  (กลางวนั) เทวดา 
       1 ทกฺษิณายณ (ช่วงท่ีโลกหนัขัว้โลกใต้เข้าหาดวงอาทิตย์  เป็นเวลา 6 เดือน) เป็น 1 ราตฺริ (กลางคืน) ของ
เทวดา 
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ทวาปรยุค  200  ปี  ช่วงก่อนกลิยุค 100 ปี  ช่วงเวลาหลังแต่ละยุคมีช่ือเรียกว่า “สนฺธฺย าศ”  มี

ชว่งเวลาเทา่กบั   ปรฺูวสนฺธฺยา  โดยลดหลัน่ลงมาตามล าดบัเช่นเดียวกนั  ยคุทัง้ส่ีเม่ือเรียกรวมๆ จะ

มีช่ือว่า “จตรุยคุ” ซึ่งมีระยะเวลา  12,000  ปีทิพย์ เท่ากบั 1 จตรุยคุ  และ 1,000  จตรุยคุ  เท่ากบั 

1 ทิวส (วัน) ของพระพรหมา หรือเท่ากับ 1 กัลปะ  1 วันของพระพรหมามีพระมนุ 14 องค์   

ช่วงเวลาของพระมนุแต่ละองค์เรียกว่า  “มนฺวนฺตร”  เป็นระยะเวลาเกิน 71 จตุรยุคเล็กน้อย 

(ประมาณ 71.4 จตรุยคุ) ในชว่งเวลานี ้ฤาษี 7 ตน  เหล่าเทวดา พระอินทร์  พระมน ุ โอรสของพระ

มน ุและราชาทัง้หลาย  จะถกูสร้างและถกูท าลายไป   มนัวนัตระเป็นกาลเวลาหรืออายขุองพระมนุ

และพวกเทวดา  เป็นต้น  1 มนัวนัตระ คิดเป็นปีทิพย์ประมาณ 852,000  ปี  ถ้าคิดเป็นปีมนุษย์ก็

ประมาณ 306,720,000   ปี  และเม่ือเอา 14 คณู  ก็จะได้ 4,294,080,000  ปีมนษุย์  ซึ่งเท่ากบั 1 

วนัของพระพรหมาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 1 กลัปะ  เม่ือหนึ่งวนัของพระพรหมาหรือ 1 กัลปะ 

สิน้สดุลงก็จะเป็นระยะเวลาแหง่การเดนิทางกลบัไปสูพ่ระเป็นเจ้าของสิ่งท่ีเกิดขึน้มาในจกัรวาลโดย

การสร้างของพระเป็นเจ้า  ชว่งเวลานีมี้ช่ือวา่ “ไนมิตฺติก” ช่วงเวลานีคื้อช่วงท่ีจกัรวาลจะถกูเผาไหม้

ทัง้หมด  พระพรหมาจะบรรทมเป็นเวลาหนึ่งคืน  ซึ่งมีช่วงเวลาเท่ากับกลางวันของพระพรหมา  

เม่ือสิน้ก าหนดหนึ่งคืน พระพรหมาก็จะสร้างโลกอีกครัง้ จะเป็นอยู่อย่างนีเ้ป็นชัว่เวลาร้อยปีของ

พระพรหมา  อายุร้อยปีของพระพรหมาเรียกว่า “ปรมายุส”  คร่ึงหนึ่งของอายุของพระพรหมา

เรียกวา่ “ปรารฺทฺธ”  ได้ผา่นไปแล้ว  เม่ือสิน้ 1 ปรารฺทธฺท่ีเป็นสว่นแรก ก็เป็นเวลา 1 มหากลัปะ  มหา

กัลปะท่ีผ่านไปแล้วนีมี้ช่ือเรียกว่า ปัทมมหากัลปะ    ในตอนนีอ้ยู่ใน ปรารฺทธ ส่วนท่ีเป็นคร่ึงหลัง

ของอายขุองพระพรหมาและนีเ้ป็นกลัปะแรกซึง่มีช่ือวา่ “วราหะ” ของปรารทธนี ้ 

  2.5.2  ลักษณะของการสิน้สุดจักรวาล    คมัภีร์วิษณุปรุาณะได้กล่าวถึง

ลกัษณะของเหตกุารณ์ตา่งๆ ท่ีจะด าเนินไปสู่การสิน้สดุจกัรวาล  โดยกล่าวถึงสภาพของกลียุคซึ่ง

เป็นยคุสดุท้ายก่อนการประลยัโลก  และล าดบัสภาวะของการประลยัโลกไว้  ดงันี ้

    2.5.2.1 สภาพของกลียุคก่อนการสิน้สุดจักรวาล    คมัภีร์วิษณุ

ปรุาณะได้กล่าวถึงกลียุคซึ่งเป็นยุคสุดท้ายก่อนการประลยัโลกว่ามีสภาพธรรมชาติและลกัษณะ

พฤตกิรรมตา่งๆ ของบคุลลในสงัคมไว้วา่เม่ือถึงกลียคุ ฝนจะมีน้อย เมฆก็น้อย ข้าวกล้าก็ให้ผลผลิต

น้อยและผลไม้ก็ให้ผลผลิตน้อย ในกลียุคผ้าจะเต็มไปด้วยผ้าป่าน ต้นไม้จะเต็มไปด้วยต้นศมี 

(ตระกลูถัว่) เม่ือกลียคุมาถึงธัญพืชทัง้หลายจะมีแตข้่าวฟ่างเสียเป็นส่วนใหญ่  นมจะมีแตน่มแพะ
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และเคร่ืองไล้ทาก็จะมีแตห่ญ้าอุศีระ (หญ้าฝากหอม มีรากหอม) ธรรมชาติของกลียคุซึ่งเป็นยุคท่ี

ธรรมตามหลกัอาศรม 4 ย่อมหมดสิน้ไป  การด าเนินชีวิตของคนไม่ได้เป็นไปตามวรรณะและหลกั

อาศรมไม่มีผู้ประกอบพิธีกรรมโดยธรรมตามสามเวท ฤคเวทและยชุรเวท วรรณะพราหมณ์จะถูก

ก าหนดให้ประกอบพิธีกรรมอะไรก็ได้  การกระท าการไถ่บาปจะท าอย่างไรก็ได้  ในกลียุคไม่มีพิธี

แตง่งานท่ีเป็นไปตามท านองคลองธรรม สถานภาพของครูกบัศิษย์ก็ไม่มี ธรรมเนียมปฏิบตัิระหว่าง

สามีกบัภรรยาก็ไมมี่  พิธีบชูาบวงสรวงท่ีกระท าตอ่เทพเจ้าด้วยไฟก็ไมมี่  ผู้แข็งแกร่งซึ่งถือก าเนิดใน

ตระกูลใดก็ตามย่อมเป็นเจ้าแห่งสรรพสิ่งเป็นผู้สามารถในการท่ีจะแต่งงานกบัสตรีจากทกุวรรณะ 

ในกลียคุค าพดูใดก็ตามของผู้ใดก็ตามล้วนเป็นศาสตร์ได้ทัง้หมด ทกุคนเป็นเทวดา  อาศรมทัง้หมด

ก็เป็นของทุกคน  ในกลียุคการอดอาหาร การประหยดัมธัยสัถ์ การบริจาคทรัพย์สิน การบ าเพ็ญ

ตบะท่ีเห็นว่าถูกต้องก็จะเกิดขึน้ด้วยการประพฤติปฏิบตัิตามอ าเภอใจ  คนทัง้หลายจะมีความมวั

เมาในความมัง่มีด้วยทรัพย์สมบตัิเพียงเล็กน้อยและสตรีทัง้หลายจะมีความมวัเมาในรูปด้วยเพียง

เส้นผมเทา่นัน้ ในกลียคุสตรีทัง้หลายจะตกแตง่ผมด้วยเส้นผม เพราะทองค าและอญัมณีเป็นอาทิท่ี

เคร่ืองแตง่กายหมดสิน้ลง   สตรีทัง้หลายจะทิง้สามีท่ียากจนเข็ญใจ คนร ่ารวยเท่านัน้จึงจะเลีย้งดู

ภรรยาได้  ผู้ใดให้ทรัพย์จ านวนมาก ผู้นัน้จะเป็นนายของคนทัง้หลายได้ทกุเม่ือ  เหตแุห่งความเป็น

นายไมเ่ก่ียวข้องกบัวงศ์ตระกลูอีกตอ่ไป  ในกลียคุความคิดของคนจะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตวั  มุ่ง

แตแ่สวงหาทรัพย์เทา่นัน้ และทรัพย์สินจะมีไว้เพ่ือใช้สอยส่วนตวัเท่านัน้   ในกลียคุสตรีทัง้หลายจะ

มีเสรีภาพปรารถนาความสนกุสนาน บรุุษทัง้หลายจะมีความปรารถนาในทรัพย์สมบตัิท่ีได้มาอย่าง

ผิดกฎหมาย คนทัง้หลายถึงแม้จะถูกเพ่ือนขอทรัพย์ก็จะไม่ท าให้ทรัยพ์สินของตนเองเสียหายแม้

เพียงคร่ึงของคร่ึงของคร่ึงเหรียญปณะ ในอนาคตความเป็นคนเท่ากนัจะมีในหมู่พราหมณ์ และใน

อนาคตความเคารพในแม่ววัทัง้หลายจะเก่ียวข้องกบัการให้น า้นม  ประชาชนจะเต็มไปด้วยความ

กลวัตอ่ภยัแล้ง กลวัตอ่ทพุภิกขภยั ในเวลานัน้พวกเขาทัง้หมดจะมองดแูตท้่องฟ้าอย่างตอ่เน่ือง คน

ทัง้หลายก็จะคล้ายกับพวกดาบสผู้ มีหวัพืช รากไม้ และผลไม้เป็นอาหารได้รับความทุกข์ทรมาน

เพราะฝนแล้งเป็นต้นและจะฆ่าตวัตาย ในกลียุคคนทัง้หลาย จะปราศจากทรัพย์สินจะประสบ

ทพุภิกขภยัได้รับความทกุข์ทรมานอย่างตอ่เน่ือง หมดสิน้ความสขุความเบิกบาน   คนทัง้หลายจะ

บริโภคอาหารโดยไม่อาบน า้ จะไม่ท าการบูชาไฟ เทวดาและแขก และก็จะไม่ท าการกรวดน า้อทุิศ  

พวกสตรีจะมีจิตใจโลเล ตวัเตีย้ มุ่งแตจ่ะกินอาหารมาก มีบตุรธิดามาก แตจ่ะมีโชคลาภน้อย สตรี
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ทัง้หลายจะเกาศีรษะด้วยมือทัง้สองข้างจะไม่สนใจค าสัง่ของพ่อแม่  ครูบาอาจารย์และสามี  สตรี

ทัง้หลายมุง่แตจ่ะบ ารุงบ าเรอตวัเอง ไม่ช าระล้างร่างกายพดูค าหยาบและโกหกหลอกลวง  กลุสตรี

ทัง้หลายจะทศีุล มีความประพฤติไม่จริงใจ ท าความปรารถนาในบรุุษทัง้หลายอย่างตอ่เน่ือง เด็ก

หนุ่มทัง้หลายจะไม่สนใจพระเวท ไม่บ าเพ็ญพรต และพวกคฤหสัถ์จะไม่บชูายญั ทัง้จะไม่บริจาค

สิ่งของท่ีเหมาะสม พวกวานปรัสถ์จะเลีย้งชีวิตด้วยอาหารจากชาวบ้าน และพวกขอทาน (ภิกษุ)  

จะมีอิทธิพลเพราะความรักจากมิตรเป็นต้นและจากพวกพ้อง เม่ือถึงกลียุคเจ้าชายทัง้หลายจะ

ไมใ่ชผู่้ดแูลรักษา จะเป็นผู้หลวงลวงโดยการโกงศลุกากร จะลกัขโมยทรัพย์สินของประชาชน  ผู้ ใด

ก็ตามมัง่คัง่ด้วยม้า รถ และช้าง ผู้นัน้จะได้เป็นราชาผู้ใดก็ตามไมแ่ข็งแกร่ง ผู้นัน้ทัง้หมดจะเป็นผู้ รับ

ใช้ (ทาส) พวกแพศย์จะเลิกอาชีพกสิกรรมและพาณิชยกรรมเป็นต้นจะเลีย้งชีพด้วยศิลปกรรมหรือ

วิศวกรรมด าเนินชีวิตแบบเดียวกับศูทร พวกศูทรมุ่งแต่บ าเพ็ญพรตด้วยการขออาหาร ถือเพศ

บรรพชิต เป็นพวกชัว่ช้าอาศยัการบ าเพ็ญตนเข้ารีตกับพวกนอกศาสนา แต่พวกเขาจะได้รับการ

สกัการะ ประชาชนถูกบีบคัน้อย่างรุนแรงจากทุพภิกขภัยและภาษีอากรประชาชนท่ีได้รับความ

ยากล าบากก็จะเดินทางไปยงัประเทศท่ีอุดมสมบูรณ์ด้วยข้าวสาลีและข้าวเหนียว (ข้าวบาร์เลย์) 

เม่ือแนวทางแหง่พระเวทสญูหายไป และเม่ือประชาชนมากไปด้วยลทัธินอกรีดเพราะความรุ่งเรือง

ของอธรรมอายขุองคนทัง้หลายจงึสัน้ลง เม่ือคนทัง้หลายบ าเพ็ญตบะ ตบะท่ีบ าเพ็ญไม่ถกูต้องตาม

ศาสตร์ก็จะนา่หวาดกลวั เพราะโทษท่ีเกิดจากราชาความตายก็จะมีตัง้แตใ่นวยัเยาว์  ในกลียคุการ

ให้ก าเนิดซึง่อยูใ่นชว่งท่ีมีอาย ุ5, 6, 7 ปีของผู้หญิงทัง้หลายจะเกิดขึน้ได้ และการให้เกิดของผู้ชายท่ี

มีอาย ุ8, 9, 10 ปีก็จะมีได้ อนึ่งคนท่ีมีอายุ 12 ปีก็จะมีผมหงอกขึน้มาได้   ในกลียคุไม่มีผู้ ใดจะมี

ชีวิตถึง 20 ปี เพราะคนทัง้หลายมีปัญญาน้อย ผิดเพศ มีจิตใจชัว่ช้า  ดงันัน้ก็จะตายไปในเวลา

รวดเร็ว เม่ือใดก็ตามนัน้มีความเส่ือมธรรมะเกิดขึน้ เม่ือนัน้ท่านผู้ รู้ทัง้หลายย่อมก าหนดรู้ถึงความ

เพิ่มขึน้ของกลียุคได้ด้วยการอนุมาน เม่ือใดก็ตามมีพวกนอกศาสนาเพิ่มมากขึน้ เม่ือท่านผู้ มี

ปัญญามากทัง้หลายก็จะก าหนดรู้ได้ว่ากลียุคเพิ่มขึน้  เม่ือใดก็ตาม คนทัง้หลายท่ียึดถือตาม

แนวทางแห่งพระเวทเส่ือมลง เม่ือนัน้ท่านผู้ มีวิจารณญาณทัง้หลายก็จะก าหนดรู้ได้ว่ากลียุค

เพิ่มขึน้ เม่ือใดความคดิเร่ิมสร้างสรรค์ของคนท่ีมีธรรมเส่ือมถอยลง เม่ือนัน้นกัปราชญ์ทัง้หลายก็จะ

ก าหนดได้ถึงอ านาจท่ีเพิ่มขึน้ของกลียุค เม่ือใดก็ตามปรุุโษตตมะผู้ เป็นเจ้าแห่งการบูชาบวงสรวง

ไม่ได้รับการบูชาบวงสรวงจากคนทัง้หลายท่ีจะต้องบูชาบวงสราวง  เม่ือนัน้พลังของกลียุคก็จะ
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ก าหนดรู้ได้ เม่ือใดมนุษย์ทัง้หลายไม่มีความยินดีในค าสอนแห่งพระเวท แต่มีความยินดีในลทัธิ

นอกศาสนา เม่ือนัน้ปราชญ์ทัง้หลายผู้ มีวิจารณญาณก็จะก าหนดได้ว่ากลียคุเพิ่มมากขึน้ ในกลียคุ

คนทัง้หลายท่ีถูกคนนอกศาสนาเบียดเบียนก็จะไม่บูชาพระวิษณุผู้ เป็นเทพเจ้า ชนทัง้หลายผู้ถูก

ลทัธินอกศาสนาเบียดเบียนก็จะตัง้ค าถามถึงประโยชน์ของเทพเจ้า พราหมณ์พระเวทและดอกบวั  

   วรรณะทัง้หลายก็จะมีแตว่รรณะศทูรเป็นส่วนใหญ่ ในกลียคุผู้ ท่ีน่าเคารพ

ของคนทัง้หลายจะมีแม่ยายและพ่อตาส าคญัท่ีสดุ ภรรยาท่ีเลอโฉมก็จะเป็นเพ่ือน (เป็นภรรยา)  

ของน้องชายสามีเป็นต้น และคนทัง้หลายท่ีปฏิบัติตามพ่อตาก็จะกล่าวว่า “ใครมีแม่ ใครมีพ่อ      

(ก็ชา่ง) คนยอ่มด าเนินชีวิตไปตามกรรม” คนทัง้หลายท่ีมีปัญญาน้อยถกูโทษอนัเกิดทางกาย วาจา 

ใจครอบง าแล้วบ่อยๆ ย่อมท าบาปทุกๆ วัน คนทัง้หลายท่ีไร้ความดีงาม จิตใจสกปรก ไร้         

ความละอายแก่ใจจะมีสิ่งใดก็ตามในกลียุคสิ่งนัน้ทัง้หมดจะเกิดขึน้เพ่ือความทุกข์ยาก  ในยุคท่ี

ปราศจากการสาธยายพระเวทและการสวดบูชาไม่มีกฎเกณฑ์และการเซ่นสรวง   เวลานัน้ธรรม

เพียงเล็กน้อยจะคงอยู่ในโลกบางแห่งเท่านัน้ ในกฤดายคุกองบุญอนัสงูสดุคนจะต้องท าด้วยตบะ

ซึ่งในกลียุคนัน้คนจะกระท าด้วยความเพียรเพียงเล็กน้อยเท่านัน้   ผลแห่งการบ าเพ็ญตบะ         

การประพฤติพรหมจรรย์และการสาธยายมนต์เป็นต้นท่ีกระท า 10 ปีในกฤดายุคนัน้จะเท่ากับท า    

1 ปีในไตรดายคุ และท่ีท า 1 เดือนในทวาปรยุค จะเท่ากบัท่ี 1 วนั 1 คืนในกลียคุ  ดงันัน้คนจึง

ยอมรับค าพดูท่ีว่า “กลียคุ ดี” บคุคลบ าเพ็ญสมาธิในกฤดายคุ บชูายญัในไตรดายคุ เคารพบชูาใน

ทวาปรยคุยอ่มได้รับผลใด ในกลียคุยกย่องสรรเสริญพระเกศวะก็ย่อมได้รับผลนัน้เช่นกนั ในกลียคุ

นัน้ มนุษย์ย่อมได้รับธรรมอนัสูงสุดยิ่งด้วยความพยายามเล็กน้อย  เม่ือก่อนพวกพราหมณ์ยึดมัน่

ในพรตและพรหมจรรย์จะต้องยึดถือพระเวท  ตอ่มาผู้ ท่ีบรรลถุึงหน้าท่ีของตนจะต้องบชูาบวงสรวง

ด้วยทรัพย์ตามพิธีกรรม      การสวดท่ีผิด การเฉลิมฉลองท่ีผิดและการบชูายญัท่ีผิดจะเป็นไปเพ่ือ

ความเส่ือมของพราหมณ์ แต่ต่อมาพราหมณ์เหล่านัน้จะต้องท าสิ่งท่ีผิดเหล่านัน้อยู่เสมอ เพราะ

การกระท าผิดในทกุๆ เร่ืองพวกเขาจะมีโทษและการกินการด่ืมเป็นต้นก็จะท าให้พวกเขาไม่ลถุึงสิ่ง

ท่ีปรารถนา  เพราะในหน้าท่ีการงานทุกอย่างพวกเขาจะมีการพึ่งพาอาศัยผู้ อ่ืนทัง้นัน้              

ดงันัน้พราหมณ์เหลา่นัน้จะได้รับโลกสว่นตวัด้วยความทกุข์ยากอย่างยิ่ง  อย่างไรก็ตามวรรณะศทูร

นีจ้ะเป็นผู้ โชคดียิ่งกวา่ ผู้ท าการบชูาบวงสรวงด้วยอาหารและเคร่ืองเซ่นสรวงย่อมได้รับโลกส่วนตวั

โดยการรับใช้วรรณะพราหมณ์ เพราะวา่ข้อจ ากดัในสิ่งท่ีควรกินและไมค่วรกินในสิ่งท่ีควรด่ืมและไม่
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ควรด่ืมส าหรับวรรณะศทูรนัน้ไม่มีเลย  ดงันัน้วรรณะศทูรนัน้จึงได้รับการกล่าวว่า เป็นวรรณะท่ีดี  

ทรัพย์ท่ีคนทัง้หลายได้รับมาโดยไม่ผิดหน้าท่ีของตนเองควรจะถูกให้แก่บุคคลท่ีเหมาะสมและควร

จะใช้บูชาบวงสรวงตามพิธีทุกเม่ือ ในการได้รับและในการดูแลรักษาทรัพย์นัน้เป็นเร่ืองท่ี

ยากล าบากมาก การเก็บสะสมทรัพย์นัน้ไว้โดยการใช้จ่ายตามชอบธรรม  มนุษย์ทัง้หลายเข้าใจ

แล้ว ด้วยความยากล าบากดงักล่าวมานี ้ มนุษย์ทัง้หลายย่อมได้รับโลกส่วนตัวมีโลกของพระ

ประชาบดีเป็นต้น เพราะการรับใช้สามี สตรีจึงได้ช่ือว่าเกือ้กูลสามีนัน้ทัง้ทางกายกระท า ทางใจ

และทางค าพดู ดงันัน้สตรีจึงได้รับความเป็นอยู่ในโลกอนัเดียวกนักบัสามี  สตรีย่อมได้รับโลกหล่า

นัน้โดยไมย่ากเย็นเหมือนกบับรุุษ แท้จริงแล้วในกลียคุ ธรรมย่อมส าเร็จได้ด้วยความเพียรพยายาม

เพียงเล็กน้อยโดยคนทัง้หลายผู้ ล้างบาปทัง้หมดได้แล้วด้วยน า้คือคุณความดีของตน ธรรมย่อม

ส าเร็จได้ด้วยการรับใช้พราหมณ์อย่างสงูสดุโดยวรรณะศทูร และธรรมย่อมส าเร็จได้ด้วยการรับใช้

สามีไมใ่ห้ล าบากโดยสตรีทัง้หลาย  

     2.5.2.2  ล าดับสภาวะของการสิน้สุดจักรวาล   คมัภีร์วิษณปุรุาณะ

กลา่ววา่การสิน้สดุจกัรวาลหรือการประลยั หรือ การเวียนกลบัมาใหมข่องสรรพสิ่งนัน้มี 3 ประการ 

คือ การประลยัแบบไนมิตตกิะ (แบบมีสาเหต)ุ คือ การเวียนกลบัมาใหมใ่นคราวสิน้กลัป์             

ซึง่เก่ียวข้องกบัพระพรหมา   การประลยัแบบปรากฤติกะ (แบบธรรมชาต)ิ คือ  การเวียนกลบัมา

ใหมซ่ึง่เก่ียวข้องกบัปรารทธะทัง้ 2  (ระยะเวลา 50 ปีของพระพรหมา)  และการประลยัแบบอาตยนั

ตกิะ (แบบสงูสดุ)   คือ การเวียนกลบัมาใหมแ่บบสงูสดุช่ือวา่โมกษะ   

    คมัภีร์วิษณุปรุาณะกล่าวถึงการประลยัโลกแบบปรากฤตะ (ธรรมชาติ)  

ไว้ว่ามีลกัษณะคือ เม่ือเวลา 1,000  รอบแห่ง 4 ยคุนัน้สิน้สดุลง  ผืนแผ่นดินจะสญูสิน้ไปมากแล้ว  

ฝนแล้งจะเกิดขึน้รุนแรงมากเป็นระยะเวลา 100 ปี เพราะความทุกข์ยากสิ่งมีชีวิตทัง้หลายท่ีมี

คณุคา่น้อยท่ีมีอยูบ่นโลกก็จะสญูสิน้ไปทัง้หมด  จากนัน้พระวิษณุผู้ทรงรูปแห่งรุทระก็จะท าลายหมู่

สตัว์ทัง้หมดท่ีเกิดจากพระองค์ให้สญูสิน้ไป   พระวิษณุจะทรงสถิตอยู่ในรัศมีทัง้ 7 ของดวงอาทิตย์

แล้วก็ทรงด่ืมน า้ไว้ทัง้หมด   ครัน้ทรงด่ืมน า้ทัง้ท่ีมีอยู่ในสิ่งมีชีวิตและท่ีมีอยู่บนแผ่นดินหมดแล้ว 

พระองค์ก็น าผืนแผ่นดินทัง้หมดไปสู่ความแห้งแล้ง ตอ่มาด้วยอานภุาพแห่งพระวิษณุ  รัศมี 7 สาย

เหลา่นัน้ได้รับการอดุหนนุจากอาหารคือน า้  จงึเกิดดวงอาทิตย์ขึน้ 7 ดวง   ณ เวลานัน้ ดวงอาทิตย์

ทัง้ 7 ดวงจะส่องแสงไปทัง้ข้างล่างและข้างบน เผาไหม้โลกทัง้ 3 รวมทัง้พืน้บาดาลจนหมดสิน้   
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โลกทัง้ 3 รวมทัง้ภูเขา แม่น า้ และมหาสมทุรเป็นต้น ถูกดวงอาทิตย์ทัง้ 7 ดวงนัน้ซึ่งฉายแสงเผา

ผลาญอยู ่ก็จะหมดความชุ่มชืน้  จากนัน้โลกทัง้ 3 โลก มีต้นไม้และน า้ถกูแผดเผาหมดสิน้แล้วและ

แผ่นดินนัน้ก็มีลักษณะเหมือนกับหลังเต่า   จากนัน้พระวิษณุก็จะกลายเป็นรุทระ คือไฟใน      

คราวล้างโลก และเกิดเป็นลมหายใจของพญานาคช่ือเศษะ  เผาผลาญบาดาลใต้โลก                 

ไฟอันร้อนแรงนัน้เผาไหม้บาดาลทัง้หมดจนมาถึงพืน้ดินท าให้พืน้ดินกลายเป็นธุลี  จากนัน้ไฟท่ี

ร้อนแรงก็ไหม้ไปถึงภุวรโลก(ชัน้บรรยากาศ) และสฺวรฺโลก (ชัน้สวรรค์) หมนุวนอยู่ในท่ีนัน้  ในเวลา

นัน้โลกทัง้ 3 ทัง้หมดปรากฏเหมือนกระทะมีเกลียวเปลวไฟอยู่รอบๆ เผาผลาญทัง้สิ่งท่ีเคล่ือนท่ีได้

และเคล่ือนท่ีไม่ได้จนหมดสิน้  จากนัน้ผู้ ท่ีอาศยัอยู่ในโลกทัง้ 2 ถกูความร้อนโอบรอบ ผู้ เคยสร้าง

บญุญาธิการไว้แล้วก็จะไปสู่มหรฺโลก  (โลกท่ีอยู่เหนือขึน้ไปชัน้ท่ี 4) ตอ่จากนัน้ชาวโลกทัง้หลายท่ี

ถูกความร้อนแผดเผาก็จะออกจากโลกนัน้ไป  พวกเขาผู้แสวงหาโลกท่ีประเสริฐด้วยข้อประพฤติ

ปฏิบตัิ 10 ประการก็จะไปยงัชนโลก (โลกท่ีอยู่สงูขึน้ไปอีกชัน้ท่ี 5) จากนัน้พระวิษณุซึ่งปรากฏรูป

เป็นรุทระก็จะเผาผลาญโลกทัง้หมด 

    หลงัจากเม่ือเผาผลาญโลกทัง้หมดแล้ว พระวิษณุในรูปรุทระก็กระท า

ลมหายใจจากปากให้กลายเป็นเมฆ จากนัน้กลุ่มเมฆท่ีน่าสะพรึงกลวัช่ือว่าสงัวรตกะซึ่งมีลกัษณะ

เหมือนพญาคชสาร มีสายฟ้า มีเสียงก้องกังวาน ก็ปรากฏขึน้บนท้องฟ้าเป็นเมฆสีและลักษณะ

ตา่งๆในทนัที เมฆเหล่านัน้ส่งเสียงร้องดงักงัวาน เป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ แผ่เต็มท้องฟ้า ตกเป็น

ฝนห่าใหญ่ ท าให้ไฟท่ีน่าหวาดกลวัอย่างยิ่งซึ่งอยู่ภายในโลกทัง้ 3 ดบัไปทัง้หมด เม่ือไฟดบัลงแล้ว 

ฝนก็จะตกตลอดทัง้วนัทัง้คืนอยา่งตอ่เน่ืองช าระล้างโลกทัง้หมดให้สะอาดด้วยน า้ ฝนเหล่านัน้ช าระ

ล้างแผ่นดินทัง้หมดด้วยสายน า้จ านวนมากยิ่ง แล้วก็ช าระล้างภุวรโลกและโลกชัน้สงูๆ ขึน้ไป เม่ือ

โลกมืดมนอนธการ และเม่ือสิ่งท่ีเคล่ือนท่ีไมไ่ด้และเคล่ือนท่ีได้พินาศไปแล้ว เมฆใหญ่เหล่านัน้ก็ตก

ลงมาเป็นฝนเกินกว่าร้อยปี เม่ือน า้ท่วมไปถึงดินแดนของฤษีทัง้ 7 ตน จากนัน้โลกทัง้ 3 โลกนัน้ก็

กลายเป็นมหาสมทุรเพียงหนึง่เดียว  หลงัจากสิน้โลกความหมดสิน้ไปของแผ่นดินก็จะมาถึงในส่วน

ท่ีเป็นท่ีตัง้อยูข่องดาวเหนือ     

    ตอ่จากนัน้ลมหายใจท่ีออกจากพระโอษฐ์ของพระวิษณุก็กระพือพดัไป

ตลอดเวลากว่า 100 ปีท าให้เมฆเลือนหายไปหมด พระวิษณุผู้ เป็นเจ้าทรงด่ืมลมไว้ทัง้หมด 

ขณะนัน้พระหริผู้ เป็นเจ้าสูงสุด ทรงเป็นพระผู้ สร้าง มีพระรูปเป็นพรหมก็ถึงซึ่งการบรรทมบน
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นาคราชช่ือเศษะ ในมหาสมทุรเพียงหนึ่งเดียวนัน้ ทรงได้รับการสดดีุจากพวกนกัสิทธ์ิมีสนกะเป็น

อาทิซึง่อยู่ในชนโลกและพระองค์ก็ได้รับการระลึกถึงจากพวกฤษีผู้ด ารงอยู่ในพรหมโลก พระวิษณุ

ทรงเข้าโยคนิทราอนัเป็นทิพย์ซึง่เกิดจากมายาของพระองค์เอง พลางใคร่ครวญถึงอาตมนัท่ีมีช่ือว่า

วาสุเทพ  การเวียนกลบัมาใหม่ (การประลยั) ท่ีเรียกว่าไนมิตติกะนี ้ ก็เพราะว่าพระหริผู้ มีรูปเป็น

พรหมบรรทมนิมิตอยู่ในมหาสมุทรนัน้ เม่ือพระผู้ เป็นอาตมันของสรรพสิ่งนัน้ต่ืนบรรทมโลกก็จะ

ขบัเคล่ือนไป  แต่เม่ือพระองค์เคล่ือนเข้าสู่สภาวะหลับใหล  สรรพสิ่งนัน้ก็ย่อมหลับใหลไปด้วย  

เน่ืองจากวนัหนึง่ของพระพรหมาเท่ากบัจ านวน 4 ยคุ 1,000 รอบดงันัน้ กลางคืนก็มีจ านวนเท่ากนั

นัน้เม่ือโลกถูกท าให้เป็นมหาสมุทรหนึ่งเดียว จากนัน้เม่ือราตรีสิน้สุดลง พระวิษณุก็ทรงต่ืนจาก

บรรทม  พระวิษณุจะทรงรูปเป็นพระพรหมาทรงท าการสร้างโลกต่อไปอีก  การประลัยโลกอย่าง

ตอ่เน่ืองดงักล่าวมานีเ้ป็นการสูญสิน้กัลป์ท่ีช่ือว่าไนมิตติกะ เม่ือโลกถึงการสญูสิน้จะไม่มีกลางวนั 

ไมมี่กลางคืน  ไมมี่ท้องฟ้า ไมมี่แผน่ดนิ ไมมี่ความมืด ไม่มีแสงสว่าง และไม่มีสิ่งอ่ืนๆ   มีเพียงปฐม

ธาต ุพรหมนั ปรุุษะเทา่นัน้ซึ่งไม่อาจรับรู้ได้ทางประสาทสมัผสั  เม่ือถึงเวลาท่ีโลกจะถกูสร้างขึน้อีก

ครัง้เป็นไปในวฎัจกัรเดมิ  

    คัมภีร์วิษณุปุราณะอธิบายไว้อย่างชัดเจนว่าจักรวาลเกิดขึน้จาก      

พระวิษณุ โดยพระองค์เป็นสรรพสิ่ ง   พระวิษณุจะอยู่ในรูปของพระพรหมาเม่ือสร้างโลก          

พระวิษณุเป็นอาตมนัอนัเป็นความจริงแท้ของสรรพสิ่ง   พระองค์เป็นบุรุษร่างยกัษ์ซึ่งถูกบชูายญั

จนเป็นท่ีมาของสิ่งต่างๆในจกัรวาล  และพระวิษณุยงัเป็นประกฤติและปรุุษะซึ่งเป็นเหตเุบือ้งต้น

แห่งการก าเนิดจกัรวาล  การอธิบายการก าเนิดจกัรวาลโดยน าแนวความคิดจากคมัภีร์ต่างๆ มา

ผสมผสานกนัโดยเช่ือมโยงว่าทกุสิ่งคือพระวิษณุนัน้ ท าให้เข้าใจได้ง่ายว่ามิว่าจกัรวาลจะถกูกล่าว

วา่มีก าเนิดจากสิ่งใดก็ตาม สามารถสรุปได้อยา่งง่ายดายว่า ทกุสิ่งหรือก าเนิดของจกัรวาลท่ีแท้จริง

นัน้เกิดมาจากพระวิษณผุู้ เป็นเทพสงูสดุตามไวษณพนิกายเทา่นัน้     คมัภีร์วิษณุปรุาณะยงัอธิบาย

ถึงลกัษณะของจกัรวาลไว้อยา่งชดัเจนวา่มีลกัษณะเป็น พรหมณัฑะ  ไข่แห่งพระพรหมานีป้ระกอบ

ไปด้วยแผน่ดนิ  สวรรค์และพืน้เบือ้งลา่ง     เม่ือพระวิษณมีุพระประสงค์จกัรวาลก็จะถึงกาลสญูสิน้

ไป และเวียนกลบัมาถกูสร้างขึน้อีกครัง้   การสิน้ของจกัรวาลนัน้ถกูก าหนดไว้แล้วว่าจะเกิดขึน้ใน

ระยะเวลาหลบัของพระพรหมาซึ่งจะเกิดขึน้ตามภาวะปกติท่ีเป็นไปหลงัจากสิน้กลียุคท่ีมีสภาวะ  

อนัเต็มไปด้วยความล าบากยากแค้นและการด าเนินชีวิตท่ีมิได้เป็นไปตามกรอบท่ีเหมาะสมของ
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สังคมวัฒนธรรมท่ีเคยนิยมปฏิบัติสืบต่อกันมา  จักรวาลจึงถูกท าลายด้วยไฟ  น า้และลม              

จนกลายเป็นมหาสมทุรเดียว โลกจะอยูใ่นสภาวะมืดมิดปราศจากสิ่งใด   

       2.6   บทสรุปแนวความคิดเร่ืองจักรวาลวิทยาในคัมภีร์วิษณุปุราณะ    คั ม ภี ร์

วิษณุปุราณะน าเสนอกรอบความคิดเร่ืองจักรวาลวิทยาไว้อย่างเป็นระบบชัดเจน   โดยเร่ิมต้น

กล่าวถึงก าเนิดของจกัรวาลและสรรพสิ่งซึ่งเกิดจากพระวิษณุผู้ เป็นเทพสงูสุด โดยการผสมผสาน

แนวความคดิท่ีปรากฏมาก่อนในอดีตไว้อย่างละเอียด  ในส่วนลกัษณะของจกัรวาลนัน้คมัภีร์วิษณุ

ปุราณะยังอธิบายให้เห็นภาพของจักรวาลท่ีอยู่ในรูปแห่งไข่ของพระพรหมาไว้อย่างเป็นระบบ     

โดยอธิบายให้เห็นภาพของจกัรวาลทัง้ในส่วนพืน้ดิน ท้องฟ้า และพืน้เบือ้งล่าง ซึ่งนอกจากคมัภีร์

วิษณปุรุาณะจะอธิบายให้เห็นถึงขอบเขต และภูมิศาสตร์ของจกัรวาลในส่วนท่ีเป็นแผ่นดินอนัเป็น

ท่ีอยู่อาศยัของมนุษย์โดยมีเขาเมรุเป็นศูนย์กลางรายล้อมด้วยทวีปและมหาสมุทรทัง้  7 แล้ว    

คมัภีร์วิษณปุรุาณะยงักลา่วถึงสว่นของท้องฟ้าซึง่อธิบายถึงระบบสริุยจกัรวาล และสวรรค์ชัน้ตา่งๆ 

ไว้อย่างชดัเจนและเป็นระบบ   อีกทัง้ยงักล่าวถึงสภาพใต้พืน้ดินเบือ้งล่างอนัเป็นบาดาลและนรก 

ไว้ด้วย   คมัภีร์วิษณปุรุาณะกลา่วถึงความเป็นไปของโลกท่ีด าเนินไปตามล าดบัจนกระทัง่ถึงกลียคุ

อนัเป็นยคุสดุท้าย  และเม่ือสิน้สดุกลียคุการสิน้สดุโลกหรือการประลยัจึงเกิดขึน้อีกครัง้   จกัรวาล

ถูกท าลายให้กลายเป็นมหาสมุทรเดียว และพร้อมจะเร่ิมต้นก าเนิดขึน้ใหม่อีกครัง้ในลักษณะ      

วฏัจกัรเดมิ 

  คัมภีร์วิษณุปุราณะได้อธิบายให้เห็นถึงจุดก าเนิด ลักษณะและความเป็นไปของ

จกัรวาลไว้อย่างชดัเจนครบถ้วน   ดงันัน้จากการพิจารณาเนือ้หาเร่ืองจกัรวาลท่ีปรากฏในคมัภีร์

วิษณุปุราณะจึงท าให้สามารถสรุปแนวคิดเร่ืองจักรวาลวิทยาท่ีปรากฏในคมัภีร์วิษณุปรุาณะได้

ดงัตอ่ไปนี ้

  1.พระวิษณุเป็นผู้ มีอ านาจสูงสุดในการควบคุมความเป็นไปของสรรพสิ่ง    จกัรวาล

และสรรพสิ่งถกูสร้างขึน้ด้วยอ านาจของพระวิษณุ พระวิษณุจึงเป็นผู้ก าหนดการเกิดขึน้ การด ารง

อยู ่และการสิน้สดุแหง่จกัรวาลและสรรพสิ่ง  ดงันัน้พระวิษณเุป็นผู้ มีอ านาจเหนือจกัรวาลทัง้ปวง  

  2. จกัรวาลมีเกิดขึน้ ตัง้อยู ่และดบัลง เชน่นีเ้ป็นวฎัจกัร  หากแตว่ฎัจกัรของการเกิดขึน้ 

ตัง้อยู่ ดบัลงของจกัรวาลเป็นไปด้วยพระประสงค์ของพระเจ้า  ดงัค าเรียกพระวิษณุว่า “พระวิษณุ

เป็นผู้ ให้ก าเนิด  เป็นผู้ด ารงรักษา  และเป็นผู้ ท าลาย”   จักรวาลในวิษณุปุราณะจึงเป็นไปตาม   
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พระประสงค์ของพระเป็นเจ้าทุกประการ ทัง้การเกิดขึน้  การปกป้องคุ้มครอง ควบคมุให้อยู่อย่าง

ปกติสขุ และท าลายเม่ือจกัรวาลตัง้อยู่ในลกัษณะท่ีไม่เหมาะสมหรือเม่ือเวลาท่ีก าหนด  “อ านาจ

ของพระวิษณทุ าให้เกิดการสร้าง การด ารงรักษา และการท าลาย”239  

  3. จกัรวาลและสรรพสิ่งด าเนินไปตาม “หน้าท่ี” ท่ีพระเจ้าเป็นผู้ก าหนดขึน้   พระเจ้า

เองก็มีหน้าท่ีแตกตา่งกนัไปอย่างมีระเบียบ    เช่นเดียวกบัมนษุย์ท่ีถกูก าหนดบทบาทหน้าท่ีไว้แล้ว  

เม่ือใดก็ตามเม่ือพระเจ้าก าหนด “หน้าท่ี” ให้กับมนุษย์ แต่มนุษย์มิได้กระท าตามหน้าท่ีของตน  

เม่ือนัน้มนุษย์จะได้รับการลงทณัฑ์  แต่หากมนุษย์ปฏิบตัิตามท่ีพระเจ้าก าหนด ศรัทธาเช่ือมัน่ใน

พระเจ้า เม่ือนัน้มนษุย์จะรู้สกึวา่ตนเองเป็นสว่นหนึง่ของพระเจ้า มนษุย์ก็จะพบกบัความสขุ  ดงันัน้

วฎัสงัสารท่ีขบัเคล่ือนในคมัภีร์วิษณุปรุาณะนัน้ จึงถกูขบัเคล่ือนด้วย “การกระท าตามหน้าท่ี” ท่ีถกู

ก าหนดควบคมุไว้โดยพระเจ้าเป็นส าคญั     มนษุย์เกิดขึน้ด าเนินชีวิตตามหน้าท่ีท่ีพระเจ้าก าหนด

ขึน้  มนษุย์เม่ือถกูสร้างจากพระเจ้า จึงมีหน้าท่ีท่ีได้รับการก าหนดไว้แล้ว มนษุย์จึงไม่เท่าเทียมกนั 

เล่ือมล า้กนัตามหน้าท่ีท่ีถกูก าหนดไว้แล้ว และต้องปฏิบตัิตามหน้าท่ีของตนและกระท าให้เทพเจ้า

พงึพอใจ 

   จกัรวาล มนุษย์และสรรพสิ่งเป็นไปตามสิ่งท่ีเทพเจ้าก าหนดให้เกิดขึน้  ด ารงอยู่ และ

ดบัลง   พระเจ้าจงึเป็นเหตแุหง่เหตทุัง้ปวง  จากแนวความคิดเร่ืองจกัรวาลทัง้หมดจึงเป็นเคร่ืองมือ

ควบคมุวิถีชีวิตของมนษุย์ให้ต้องปฎิบตัิตาม “หน้าท่ี”  ท่ีถกูก าหนดไว้  ความรู้แท้จริง  การปฏิบตัิ

ญาณโยคะ และภักติโยคะจะเป็นหนทางส าคญัท่ีท าให้มนุษย์บรรลถุึงโมกษะ  หลดุพ้นจากความ

ทกุข์ทัง้ปวง   การรู้ความจริงวา่อาตมนัเป็นสิ่งเดียวกบัปรมาตมนั และกลบัไปรวมอยู่ในพรหมนันัน้

เป็นสิ่งส าคญั  ท่ีมนษุย์จะต้องปฏิบตัหิากต้องการพ้นทกุข์  วิธีการส าคญัท่ีสดุท่ีจะสามารถหลดุพ้น

จากทกุข์ได้ก็คือ การกระท าให้เทพเจ้าพึงพอใจ     ดงันัน้จึงอาจสรุปได้ว่าจกัรวาลก าเนิด  ด ารงอยู ่

และดบัสูญ ขึน้อยู่กบัเทพเจ้าเป็นส าคญั    พระวิษณุจึงเป็นทกุสิ่งทกุอย่างท่ีส าคญัเหนือสิ่งอ่ืนใด 

แนวคดิจกัรวาลวิทยาในคมัภีร์วิษณปุรุาณะจงึเป็นเร่ืองของ “พรหม (วิษณ)ุ ลิขิต”   หรือ “เทพลิขิต” 

เป็นส าคญั 
 

 

 

                                                           
  239 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 10. 
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บทที่ 3 

แนวคิดเร่ืองจักรวาลวิทยาในไตรภูมิพระร่วง 

 

   แนวคิดเร่ืองจักรวาลวิทยานับเป็นความคิดส าคัญท่ีเป็นตวัก าหนดกรอบความคิด

ความเช่ือและการแสดงออกในเร่ืองต่างๆ ของคนในสังคมนัน้ๆ   สังคมไทยพบว่าแนวคิดเร่ือง

จกัรวาลวิทยามีปรากฏอยู่ในความรู้สึกนึกคิดและความเช่ือของผู้คนในสงัคมอย่างชัดเจน  ดงัท่ี

สะท้อนผ่านวรรณกรรม ศิลปกรรมและศิลปวฒันธรรมต่างๆ มากมาย    ไตรภูมิพระร่วงนับเป็น

วรรณกรรมไทยท่ีมีค าอธิบายถึงเร่ืองราวของจักรวาลไว้อย่างเป็นระบบและชัดเจน จนได้รับ      

การกล่าวขานว่าเป็นวรรณกรรมโลกศาสตร์เร่ืองแรกของไทยเท่าท่ีมีหลกัฐานปรากฏตัง้แตใ่นสมยั

สุโขทัย   การศึกษาแนวความคิดเร่ืองจักรวาลวิทยาในไตรภูมิพระร่วง นอกจากจะท าให้เข้าใจ

ระบบความคิดเร่ืองจักรวาลวิทยาในไตรภูมิพระร่วงได้อย่างลึกซึง้ชัดเจนแล้ว ยังจะน าไปสู่     

ความเข้าใจอนัจะมีต่อความคิดความเช่ือต่างๆ ท่ีปรากฏในสงัคมไทยได้ชดัเจนลึกซึง้ยิ่งขึน้ด้วย  

ดงันัน้ในบทนีจ้งึจะศกึษาถึงแนวความคดิเร่ืองจกัรวาลวิทยาท่ีปรากฏในไตรภมูิพระร่วงเป็นส าคญั 

 

1.  ความเป็นมาและความส าคัญของไตรภูมิพระร่วง 

 ไตรภูมิพระร่วงหรือไตรภูมิกถาหรือเตภูมิกถาเป็นวรรณกรรมในสมัยสุโขทัย  

สนันิษฐานว่าเดิมน่าจะเรียกช่ือว่า “เตภูมิกถา” ซึ่งน่าจะมีท่ีมาจากบทนมัสการภาษาบาลีท่ีอยู่    

ต้นเร่ือง1  ดงัความวา่ 

 

วนฺทิตฺวา  สิรสา  พทฺุธ  สสทฺธมฺมคณตฺุตม  

อิท   เตภมูิสงฺเขป   ปวกฺขาม ิกถ  อิธฯ2 

                                                           

  1 สมพงษ์  ปรีชาจินดาวุฒิ, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เร่ืองโลกุปปัตติ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  

ภาควิชาภาษาตะวนัออก จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2528), 88 – 89. 

  2 ราชบัณฑิตยสถาน ,  พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมิกถา (ก รุงเทพฯ : 

ราชบณัฑิตยสถาน, 2544), 1. 
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ข้าพเจ้าขอนมสัการพระพทุธเจ้าพร้อมด้วยพระสทัธรรมอนัอดุมไปด้วยคณุ  

ด้วยเศียรเกล้าแล้วจกักลา่ว เตภูมิกถา นี ้โดยสงัเขปดงัตอ่ไปนี ้

 

 ไตรภูมิพระร่วงไม่ปรากฏต้นฉบบัเดิมครัง้กรุงสุโขทัย  หอพระสมุดวชิรญาณน ามา

จดัพิมพ์ โดยได้ต้นฉบบัมาจากจงัหวดัเพชรบรีุ พระมหาชว่ย วดัปากน า้ (วดักลางวรวิหาร)  จงัหวดั

สมทุรปราการ  เป็นผู้จารลงในใบลานด้วยอกัษรขอมไทยจ านวน 10 ผกู เม่ือเดือนส่ี ปีจอ สมัฤทธิ

ศก  จุลศกัราช 1140 (พ.ศ. 2321) ในสมยัธนบรีุ  และหอพระสมุดวชิรญาณได้ปริวรรต เพ่ือพิมพ์

เผยแพร่ครัง้แรก  เม่ือ พ.ศ. 2455   สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ     

ทรงเรียกช่ือว่า “ไตรภูมิพระร่วง”  ทรงอธิบายความเป็นมาของการตัง้ช่ือหนงัสือไว้ท่ีบานแพนก 

ความวา่  

 

  บรรดาพระเจ้ากรุงสุโขทัย  ดูเหมือนจะปรากฏพระนามในนานาประเทศ แลข้า

ขณัฑสีมา เรียกว่า สมเด็จพระร่วงเจ้าต่อๆ กนัมาทุกพระองค์  ไม่เรียกแต่เฉพาะพระองค์

หนึง่พระองค์ใดใน 6 พระองค์นี ้ และมลูเหตไุมน่่าเช่ือว่าเก่ียวแก่เร่ืองนายร่วง นายคงเครา 

อะไรอย่างท่ีเพ้อในหนังสือพงศาวดารเหนือซึง่คนภายหลงัอธิบายเมื่อยังอ่านอกัษรจารึก

ศิลาไม่ออก  เพราะฉะนัน้เมื่อพิมพ์หนงัสือนี ้จึงให้เรียกว่าไตรภูมิพระร่วง จะได้เป็นคู่กับ

หนงัสือสภุาษิตพระร่วง ซึง่คนภายหลงัได้แตง่เป็นส านวนใหมเ่สียแล้ว3  

 

 ตอ่มาในสมยันายธนิต  อยู่โพธ์ิ  อธิบดีกรมศิลปากรในขณะนัน้  ได้มอบให้นายพิทูร      

มลิวัลย์ เปรียญธรรม 9 ประโยค กองวรรณคดีและประวตัิศาสตร์ตรวจสอบช าระหนงัสือไตรภูมิ

พระร่วงโดยให้รักษาของเดมิไว้ให้มากท่ีสดุ   ในครัง้นัน้ได้เปล่ียนช่ือไตรภูมิพระร่วงเป็นไตรภูมิกถา 

เพ่ือให้ตรงกับช่ือท่ีปรากฏในบานแพนกเดิม และจัดพิมพ์เผยแพร่เป็นครัง้ท่ีสองเม่ือ พ.ศ. 2526  

ตอ่มาคณะกรรมการจดัท าพจนานกุรมศพัท์วรรณคดีแห่งราชบณัฑิตยสถาน ได้ตรวจสอบช าระอีก

ครัง้หนึ่ง โดยใช้ฉบบัเอกสารตวัเขียน อกัษรขอมไทย ไตรภูมิกถาฉบบัอยุธยาตอนปลาย 1 ผูก    

ไตรภมูิกถาฉบบัคดัลอกของพระมหาชว่ยซึง่จารในสมยัรัชกาลสมเดจ็พระเจ้ากรุงธนบรีุ พ.ศ. 2321  

                                                           

  3 กรมศิลปากร, ไตรภูมพิระร่วง (กรุงเทพฯ: อมรการพิมพ์, 2504), (3) – (4).  
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และไตรภูมิกถาฉบบัคดัลอกของพระมหาจนัทร์  จารในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า

จุฬาโลกมหาราช พ.ศ. 2330  มาตรวจสอบควบคู่และได้ตรวจช าระเนือ้ความไตรภูมิกถาและ

จดัพิมพ์เป็นหนงัสือไตรภมูิกถา ฉบบัราชบณัฑิตยสถานเม่ือ พ.ศ. 25444   

 ไตรภูมิพระร่วงหรือไตรภูมิกถาเป็นวรรณกรรมสมัยสุโขทัย เป็นวรรณกรรม            

ทางพระพุทธศาสนาท่ีส าคัญซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ในพระมหาธรรมราชาท่ี 15  (พญาลิไทย)6  

พระมหากษัตริย์รัชกาลท่ี 6   แห่งราชวงศ์พระร่วง  กรุงสโุขทยั   ทรงเป็นพระราชโอรสของพระยา

เลอไทยและเป็นพระราชนัดดาของพ่อขุนรามค าแหงมหาราช   ก่อนท่ีพระองค์จะเสด็จขึน้

ครองราชย์ในราชวงศ์พระร่วง   ทรงด ารงต าแหน่งพระมหาอุปราชครองเมืองศรีสชันาลยั เม่ือสิน้

รัชกาลของพ่อขนุรามค าแหง  กรุงสโุขทยัไม่สามารถด ารงความเป็นบ้านเมืองท่ีรุ่งเรืองเหมือนแต่

เดิมไว้ได้   เมืองต่างๆ ภายในแคว้นสุโขทัยแตกแยกเป็นอิสระปกครองกันเองไม่ยอมขึน้กับกรุง

สโุขทยัท่ีเคยเป็นศนูย์กลาง    ดงันัน้ พ.ศ. 1890 พญาลิไทยจึงน ากองทพัเข้าปราบจนได้ขึน้ครอง

สโุขทยั และสร้างความเป็นปึกแผน่ให้แก่แคว้นสโุขทยัอีกครัง้7  พญาลิไทยเสด็จขึน้ครองราชสมบตัิ

ระหว่าง พ.ศ. 1890 – 1919   ทรงมีพระนามเม่ือราชาภิเษกว่า “พระเจ้าศรีสริุพงศรามมหาธรรม

ราชาธิราช”     พระองค์ทรงเป็นนกัปราชญ์  นกัปกครอง  ทรงท าให้ราชธานีมีความสงบ ปราศจาก

ข้าศึกศัตรูและไม่มีทาสในราชอาณาจักร8   ทรงเช่ียวชาญพระพุทธศาสนา มีพระปรีชารอบรู้

แตกฉานในพระไตรปิฎก อรรถกถา  ฎีกา และปกรณ์พิเศษต่างๆ  ตลอดจนเร่ืองโหราศาสตร์      

ไสยศาสตร์และดาราศาสตร์    ทรงอปุถัมภ์การศกึษาพระพทุธศาสนา  ส่งเสริมให้พระสงฆ์ศกึษา

                                                           

  4 กรมศิลปากร, วรรณคดีแห่งชาต ิ(กรุงเทพฯ: ส านกัวรรณกรรมและประวติัศาสตร์ กรมศิลปากร, 2556), 73 

- 75. 

  5 ประเสริฐ ณ นคร, งานจารึกและประวัตศิาสตร์ของประเสริฐ ณ นคร (นครปฐม: โรงพิมพ์ศนูย์สง่เสริม

และฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  ก าแพงเสน, 2534), 34.  

  6 ประเสริฐ ณ นคร กล่าวว่า พระมหาธรรมราชาท่ี 1 หรือพระเจ้าลิไทย ท่ีจริงท่านทรงพระนามว่าลือไทย แต่

พระภิกษุแต่งประวัติศาสตร์เป็นภาษาบาลี และบวชแปลงพระนามเป็นแบบแขกจนคนทั่วไปชินหูค าว่าลิไทยไปแล้ว, ดู

ประเสริฐ ณ นคร, งานจารึกและประวัตศิาสตร์ของประเสริฐ ณ นคร, 34. 

  7 กรมศิลปากร, น าชมอุทยานประวัตศิาสตร์ สุโขทยั ศรีสัชนาลัย ก าแพงเพชร (สโุขทยั: โรงพิมพ์วิทยา

คอมพิวเตอร์-ออฟเซท, 2553),13. 

  8 ธรรมสภา, สมุดภาพไตรภูม ิ(กรุงเทพฯ: สถาบนับนัลือธรรม, มปป.), 238. 
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พระธรรมวินยั และให้พวกพราหมณ์ศกึษาศิลปศาสตร์ต่างๆ ทรงส่งราชทูตไปเจริญสมัพนัธไมตรี

และน าพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกามาประดิษฐานไว้ในมหาเจดีย์ท่ีเมืองนครชุม      

ทรงสร้างปราสาทราชมนเทียร   โปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองและท าถนนเพ่ือเป็นพระราชกุศลสนอง

พระคุณพระราชบิดา เรียกว่า “ถนนพระร่วง”   โปรดเกล้าฯ ให้สร้างศิลาจารึกหลายหลัก            

ทัง้ภาษาไทย  ภาษาบาลีและภาษาขอม  อีกทัง้ยงัโปรดเกล้าฯ ให้อาราธนาพระมหาสามีสงัฆราช

จากเมืองนครศรีธรรมราชมาท่ีสุโขทัย  และทรงเป็นพระมหากษัตริย์องค์แรกท่ีทรงบรรพชาและ

ผนวชในพระพทุธศาสนา  ณ วดัป่ามะมว่ง9  

  พญาลิไทยทรงพระราชนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วงหลงัจากด ารงพระอิศริยยศเป็นพระมหา

อปุราชครองเมืองศรีสชันาลยัได้ 6 ปี  ดงัท่ีระบใุนบานแพนกเดิมว่า   “เจ้าพระญาเลไทยผู้ เป็นลกู

แห่งเจ้าพระญาเลลิไทย  ผู้ เสวยราชสมบตัิในเมืองศรีสชัชนาลยัแลสุโขทยั  แลเจ้าพระญาลิไทยนี ้ 

ธ เป็นหลานเจ้าพระญารามราชผู้ เป็นสุริยวงศ์  แลเจ้าพระญาเลไทยได้เสวยราชสมบตัิในเมือง   

สัชชนาลัยอยู่ได้ 6 เข้า จึงได้ไตรภูมิ”   ประเสริฐ ณ นคร สันนิษฐานตามข้อความข้างต้นว่า      

พญาลิไทยทรงพระราชนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วงเม่ือประมาณพุทธศักราช 1888    ส่วนวันท่ีทรง     

พระราชนิพนธ์นัน้ปรากฏในหลักฐานต่างๆ  ไม่ตรงกัน ในบานแพนกของไตรภูมิกถาฉบับ

ราชบณัฑิตยสถานตรวจสอบและช าระได้กล่าวว่า  “เนือ้ความไตรภูมิกถานีมี้ในกาลเม่ือใดไสร้   

แลมีแตใ่นปีระกาโพ้นเป็นศกัราชได้ 23  ปี  ปีระกาเดือน 4 เพ็งวนัพฤหสับดีวาร”10   และในอวสาน

พจน์ กล่าวไว้ว่า “แต่นีใ้ส่ไตรภูมิกถาเม่ือใดไสร้ ปีระกา ศักราชได้ 23 ได้ในเดือน 1 เพ็งวัน

พฤหสับดี  มฤคเศียรนกัษัตร”   ประเสริฐ ณ นคร เห็นวา่น่าจะเป็นเดือน 1 เพราะวนัเพ็ญเดือนอ้าย 

พ.ศ. 1888   ตรงกบัวนัพฤหสับดีแตว่นัเพ็ญเดือน 4 และเดือน 10 ไม่ตรงกบัวนัพฤหสับดี  เหตท่ีุ

ตวัเลขไม่ตรงกนัน่าจะเป็นการคดัลอกผิดพลาด จากเดือน 1 เป็นเดือน 10  เพราะมีรอยเปือ้นเป็น

จดุหลงัเลขหนึ่ง และตอ่มาอาจได้ยินค าว่าเดือน 10 เป็นเดือน 4 ไปก็ได้  ส่วน “ศกัราชได้ 23”  ยงั

ไมมี่ผู้ใดทราบวา่เป็นศกัราชอะไร11 

                                                           

  9 ธรรมสภา, สมุดภาพไตรภูม,ิ 238. 

  10 ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 3. 

  11 กรมศิลปากร, วรรณคดีแห่งชาต ิเล่ม 1 (กรุงเทพฯ: ส านกัวรรณกรรมและประวติัศาสตร์กรมศิลปากร, 

2526), 76. 
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  ไตรภมูิพระร่วงเป็นวรรณคดีพระพทุธศาสนา แตง่เป็นร้อยแก้ว  พญาลิไทยทรงระบไุว้

ว่าทรงพระราชนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วงขึน้เพ่ือจะเทศนาโปรดพระราชมารดาและเผยแพร่พระธรรม     

ค าสอนให้ปรากฏและเจริญรุ่งเรือง ดงัข้อความวา่  “ใสเ่พ่ือมีอรรถพระอภิธรรม แลจะใคร่เทศนาแก่

พระมาดาท่าน อนึ่งจะใคร่จ าเริญพระธรรมโสด”12   ไตรภูมิพระร่วงมีเนือ้หาแสดงให้เห็นถึง       

การเวียนวา่ยตายเกิดในภพภมูิทัง้ 3  ของสิ่งมีชีวิตตา่งๆ อนัเกิดจากกรรมท่ีได้กระท าไว้ขณะมีชีวิต    

ภูมิทัง้ 3 คือ กามภูมิ  รูปภูมิ และอรูปภูมิ    สรรพสิ่งท่ีอบุตัิขึน้ จะด ารงอยู่ และเส่ือมสลายไปตาม

กฎไตรลกัษณ์  การกระท าความดีตัง้อยูใ่นศีลธรรมจะท าให้ได้ไปเกิดในภพภูมิท่ีสงูขึน้  หากกระท า

ชัว่ไม่อยู่ในศีลธรรมก็จะท าให้ต้องไปเกิดในภพภูมิท่ีไม่ดี   และเม่ือใดก็ตามท่ีบ าเพ็ญฌานภาวนา

จนดบักิเลสได้หมดสิน้ ก็จะเข้าสู่นิพพานอันเป็นจุดมุ่งหมายสุงสูดของหลกัธรรมในศาสนาพุทธ

นิกายเถรวาท    เนือ้หาของไตรภมูิพระร่วง แบง่เป็น  11 กณัฑ์   ดงันี ้

   1. ปฐมกณัฑ์  เร่ืองนรกภมูิ กลา่วถึง นรกใหญ่ 8 ขมุ  นรกบา่ว 16 ขมุ   โลกนัตนรก 

และมหาอเวจีนรก 

  2. ทตุยิกณัฑ์  เร่ืองติรัจฉานภมูิ  กลา่วถึงก าเนิดสตัว์ดรัิจฉาน 4 ลกัษณะ คือ      

อณัฑชโยนิ  ชลาพชุโยนิ  สงัเสทชโยนิ  และอปุปาตกิโยนิ   

  3. ตติยกณัฑ์  เร่ืองเปรตภมูิ กลา่วถึงชนิดของเปรต  ท่ีอยู่ของเปรต  และบพุพกรรม

ของเปรต 

  4. จตตุถกณัฑ์  เร่ืองอสรุกายภมูิ กลา่วถึงอสรุกาย 2 พวก คือ กาลกญัชกาอสรู และ

ทิพยอสรุกาย  

  5. ปัญจมกณัฑ์  เร่ืองมนสุสภมูิ กลา่วถึงก าเนิดของมนษุย์  ประเภทมนษุย์ ทวีปทัง้ 4  

พระมหาจกัรพรรดริาชและรัตนทัง้ 7  พระเจ้าอโศกมหาราชและโชตกิเศรษฐี 

  6. ฉฎัฐมกณัฑ์  เร่ืองฉกามาพจรภมูิ  กลา่วถึง สวรรค์ 6 ชัน้ คือ จาตมุหาราชิกาสวรรค์   

ดาวดงึษาสวรรค์  ยามาสวรรค์  ดสุิตาสวรรค์  นิมมานรดีสวรรค์  และปรนิมมิตวสวตัตีสวรรค์  

  7. สตัตมกณัฑ์  เร่ืองรูปวจรภมู ิ กลา่วถึง  รูปพรหม 16  ชัน้ และการบ าเพ็ญคณุธรรม

ท่ีจะไปเกิดในภมูิเหลา่นี ้

                                                           

  12 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 4. 
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  8. อฎัฐมกณัฑ์  เร่ืองอรูปาวจรภมูิ กลา่วถึง พรหมท่ีไมมี่รูป 4 ภมูิ และฉพัพรรณรังสี

ของพระพทุธเจ้า 

  9. นวมกณัฑ์  เร่ืองอวินิโภครูป กลา่วถึงทกุสิ่งท่ีอยูใ่นภมูิทัง้ 3 วา่เป็นสิ่งไม่เท่ียง  เชน่ 

ภเูขา แมน่ า้ พระอาทิตย์ พระจนัทร์  นวเคราะห์  ดารากร  ชมพทูวีป และป่าหิมพานต์ 

  10. ทสมกัณฑ์  เ ร่ืองโอกาสมหากัลปสุญญตา กัลปวินาศและอุบัติ   กล่าวถึง      

ความพินาศและการเกิดขึน้ของสิ่งตา่งๆ ในโลก 

  11. เอกาทสมกัณฑ์  เร่ืองนิพพานกถา  กล่าวถึงนิพพานสมบตัิ วิธีปฏิบตัิเพ่ือบรรลุ

นิพพาน  

  พญาลิไทยระบไุว้ 2 แห่ง ทัง้ในบานแพนกต้นเร่ืองและในตอนท้ายเร่ืองว่าน าข้อมลูใน

การประพนัธ์มาจากการสืบค้น รวบรวมข้อมูลจากคมัภีร์ตา่งๆ ในพุทธศาสนามากกว่า 30 คมัภีร์  

เพ่ือใช้พระราชนิพนธ์ไตรภมูิพระร่วง   ดงัข้อความวา่ 

 

       พระธรรมไตรภูมิกถานี  ้ธ เอาออกมาแต่พระคัมภีร์ใดบ้างเล่า  เอามาแต่ใน          

พระอรรถกถาพระจตุราคมนัน้ก็มีบ้าง ในอรรถกถาฎีกาพระอภิธรรม(า)วดารก็มีบ้าง     

พระอภิธรรมสังคหก็มีบ้าง ในพระสุมังคลวิลาสินีก็มีบ้าง ในพระ(ป)ปัญจสูทนีก็มีบ้าง      

ในพระสารัตถปกาสินีก็มีบ้าง ในพระมโนรถปูรณีก็มีบ้าง ในพระสินาโรถปกาสินีก็มีบ้าง   

ในพระอรรถกถาฎีกาพระ  วิไนยก็มีบ้าง ในพระธรรมบทก็มีบ้าง ในพระธรรมมหากถาก็มี

บ้าง ในพระมธุรัตถปูรณีวิลาสินีก็มีบ้าง ในพระธรรมชาตกก็มีบ้าง ในพระชินาลงัการก็มี

บ้าง ในพระสารัตถทีปนีก็มีบ้าง ในพระพทุธวงศ์ก็มีบ้าง ในพระสาระสงัคหะก็มีบ้าง ในพระ

มิลินทปัญหาก็มีบ้าง  ในพระปาเลยยะก็มีบ้าง ในพระมหานิทานก็มีบ้าง  ในพระอนาคต

วงศ์ก็มีบ้าง ในพระจริยาปิฎกก็มีบ้าง ในพระโลกปัญญัตติก็มีบ้าง ในพระมหากลัปก็มีบ้าง 

ในพระอรุณวตีก็มีบ้าง ในพระสมนัตปาสาทิกาก็มีบ้าง ในพระจักษณาภิธรรมก็มีบ้าง ใน

พระอนฎีุกาหิงธรรมก็มีบ้าง ในพระสารีริกพินิจฉยัก็มีบ้าง ในพระโลกปุปัตติก็มีบ้าง แลพระ

ธรรมทัง้หลายนีเ้อาออกมาแลแห่งแลน้อย แลเอามาผสมกนัจงึสมมติช่ือวา่ไตรภมูิกถาแล13  

 

                                                           

  13 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 4-5. 
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  รายช่ือคมัภีร์ท่ีปรากฏในไตรภูมิพระร่วงประมาณ 30 เล่ม อนัเป็นแหล่งอ้างอิงท่ีมา

ของข้อมลูนี ้พอจะจ าแนกถึงท่ีมาของข้อมลูในไตรภมูิพระร่วงได้ ดงันี ้

  1.  พระไตรปิฎก  เป็นคมัภีร์ท่ีรวบรวมพุทธพจน์ซึ่งเป็นพระธรรมค าสัง่สอนของ

พระพุทธเจ้า เรียกตามภาษามคธว่า  เตปิฎก   ประกอบด้วย  3 ปิฎก คือ พระวินัยปิฎก             

พระสตุตนัตปิฎก  และพระอภิธรรมปิฎก  พระไตรปิฎกเป็นคมัภีร์ทางพทุธศาสนาท่ีเก่าแก่ท่ีสดุและ

ส าคญัท่ีสดุในพระพทุธศาสนา   ในอดีตพระสงฆ์จะจดจ าพระพทุธวจนะสืบตอ่กนัมาเป็นมขุปาฐะ 

จนเม่ือประมาณ พ.ศ. 450  จึงมีการท าสงัคายนาพระธรรมวินยัครัง้ท่ี 4 ซึ่งได้มีการจารึกพระพทุธ

วจนะเป็นลายลกัษณ์อักษรในใบลาน และสืบทอดกนัมา  อายขุองคมัภีร์ไม่น้อยกว่า 2,300  ปี14       

คมัภีร์ท่ีกลา่วถึงในไตรภมูิพระร่วงซึง่มีท่ีมาจากพระไตรปิฎก  มีดงันี ้

       1.1 พระธรรมบท  เป็นคมัภีร์หนึ่งในพระสตุตนัตปิฎก  ขทุทกนิกาย ท่ีประมวล

หลกัค าสอนในพทุธศาสนาท่ีพระพทุธเจ้าตรัสไว้เป็นพทุธภาษิตแก่บคุคลในสถานท่ีตา่งๆ พระธรรม

บทเป็นบทร้อยกรองภาษาบาลี 423  คาถา  แบง่เป็นหมวดจ านวน  26 วรรค  ได้แก่  ยมกวรรค 

(หมวดคู่)  อปัปมาทวรรค (หมวดไม่ประมาท)  จิตตวรรค (หมวดจิต)  ปบุผวรรค (หมวดดอกไม้)  

พาลวรรค  (หมวดพาล) บณัฑิตวรรค (หมวดบณัฑิต)  อรหนัตวรรค (หมวดอรหนัต์)  สหสัสวรรค 

(หมวดพัน)  ปาบวรรค (หมวดบาป)  ทัณฑวรรค (หมวดลงทัณฑ์)  ชราวรรค  (หมวดชรา)        

อตัตวรรค (หมวดตน)  โลกวรรค (หมวดโลก)  พุทธวรรค (หมวดพระพุทธเจ้า)  สุขวรรค (หมวด

ความสุข)  ปิยวรรค (หมวดความรัก)  โกธวรรค (หมวดโกรธ)  มลวรรค (หมวดมลทิน)  ธัมมฎัฐ

วรรค (หมวดความเท่ียงธรรม)  มรรควรรค (หมวดทาง)  ปกิณณกวรรค (หมวดเบ็ดเตล็ด)  นิรย

วรรค (หมวดนรก)  นาควรรค (หมวดช้าง)  ตณัหาวรรค (หมวดตณัหา)  ภิกขุวรรค (หมวดภิกขุ)  

พราหมณวรรค (หมวดพราหมณ์)  

  นิยะดา เหล่าสุนทร สนันิษฐานว่าพระธรรมบทท่ีอ้างไว้ในไตรภูมิพระร่วงน่าจะ

เป็นอรรถกถาธรรมบทหรือท่ีเรียกว่า พระธัมมปทฎัฐกถา เพราะพระธรรมบท เป็นคาถาล้วนๆ แต่

พระธมัมปทฎัฐกถา ได้ผกูเร่ืองขึน้เพ่ือให้ความในคาถาชดัเจนขึน้15 

                                                           

  14 คณาจารย์มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, วรรณคดีบาลี (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัจุฬา-       

ลงกรณราชวิทยาลยั, 2552), 24 - 25. 

  15 นิยะดา เหลา่สนุทร, ไตรภูมพิระร่วงการศึกษาที่มา (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์แมค่ าฝาง, 2538),127. 
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  1.2 พระมหานิทาน    วอร์เดมาร์ ซี ไซเลอร์ และสภุาพรรณ ณ บางช้าง กล่าวว่า

คมัภีร์พระมหานิทานน่าจะเป็นคมัภีร์เดียวกบัคมัภีร์โสตตัถกีมหานิทาน  แตน่ิยะดา เหล่าสนุทร มี

ทศันะวา่ไม่น่าจะเป็นคมัภีร์เดียวกนั เพราะไม่มีเนือ้ความตอนใดท่ีตรงกนัเลย แตพ่ระมหานิทานนี ้

น่าจะเป็นคมัภีร์เดียวกับคมัภีร์สมัปิณฑิตมหานิทาน ซึ่งยงัไม่พบต้นฉบบั แต่มีการอ้างถึงบ่อยใน

วรรณกรรมโลกศาสตร์อ่ืนๆ เชน่ ไตรภมูิโลกวินิจฉยกถา16  

     1.3 พระพุทธวงศ์  เป็นคมัภีร์หนึ่งในหมวดอปทาน พระสุตตนัตปิฏก  ขุททก

นิกาย  ล าดับท่ี 12 กล่าวถึงเร่ืองราวของพระพุทธเจ้า 25 พระองค์  โดยมีเนือ้หากล่าวถึงว่า

หลังจากท่ีพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วจึงเสด็จไปยงัเมืองกบิลพสัดุ์ เพ่ือแสดงธรรมโปรดพระราชบิดา 

พระองค์ได้ทรงแสดงปาฏิหาริย์ แสดงเวสสนัตรชาดกโปรดพระประยรูญาต ิ พระสารีบตุรอคัรสาวก

เบือ้งขวากราบทลูถามถึงการตัง้ความปรารถนาพระพทุธภูมิ  และพระบารมีธรรมท่ีทรงบ าเพ็ญมา

แต่อดีต  พระองค์ทรงเล่าถึงประวัติท่ีพระองค์บ าเพ็ญบารมีเป็นเวลาส่ีอสงไขยแสนกัลป์ ทรงรับ

พทุธพยากรณ์ในส านกัของพระพทุธเจ้า 24 พระองค์ และทรงเล่าถึงประวตัิของพระองค์ เร่ืองราว

ของพระพทุธเจ้าแตล่ะองค์ เรียกวา่ พทุธวงศ์ จงึมีเร่ืองราวรวมทัง้สิน้ 25 พทุธวงศ์17   

 1.4 พระจริยาปิฎก  เป็นคมัภีร์ล าดบัท่ี 16 ในขทุทกนิกาย พระสตุตนัตปิฎกว่า

ด้วยการบ าเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าในชาติท่ีล่วงมาแล้ว  แต่งเป็นคาถาล้วน กล่าวถึงเม่ือ      

พระโคดมพทุธเจ้าได้ทรงบ าเพ็ญบารมีจ าเดิมตัง้แตไ่ด้รับพทุธพยากรณ์จากส านกัของพระทีปังกร

พทุธเจ้าเป็นเวลานานถึงส่ีอสงไขยแสนกัลป์  พระจริยวตัรของพระองค์ท่ีน ามาพรรณนาในคัมภีร์

จริยาปิฎกกล่าวถึงเฉพาะในภัททกัลป์เท่านัน้   ซึ่งรวมทัง้สิน้ 35 จริยวตัร หรือ 35 ชาติ  แบ่งเป็น   

3 วรรค คือ วรรคแรก 10 จริยา แสดงทานบารมีของพระโพธิสัตว์ 10 องค์  วรรคท่ีสอง 10 จริยา 

แสดงศีลบารมี  และวรรคท่ีสาม 15 จริยา แสดงเนกขมัมบารมี  ปัญญาบารมี  วิริยบารมี  ขันติ

บารมี  สจัจบารมี  อธิษฐานบารมี  เมตตาบารมี และอเุบกขาบารมี 18  

                                                           

  16 นิยะดา เหลา่สนุทร, ไตรภูมพิระร่วงการศึกษาที่มา, 133 – 134. 

  17 เร่ืองเดียวกนั, 124. 

  18 เร่ืองเดียวกนั, 123. 
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 1.5 พระปาเลยยะ    สมพงษ์  ปรีชาจินดาวุฒิได้ระบุไว้ว่าคัมภีร์เล่มนีคื้อ     

ธรรมปาลิเลยยสตูรซึ่งมีท่ีมาจากพระสุตตนัตปิฏก19    แตน่ิยะดา เหล่าสุนทรได้เสนอทศันะไว้ว่า

คัมภีร์เล่มนีไ้ม่ปรากฏในประวัติวรรณคดีบาลี   จึงสันนิษฐานว่าค าว่า  “ปาเลยยะ” น่าจะ

คลาดเคล่ือนมาจาก   “มาเลยยะ” ซึ่งเป็นช่ือย่อของคมัภีร์มาเลยยเทวตัเถรวตัถุ    เพราะตวั “ป” 

อักษรขอม กับตัว “ม” มีวิธีการเขียนคล้ายคลึงกัน  จึงสันนิษฐานว่าน่าจะหมายถึงคัมภีร์            

มาเลยยเทวตัเถรวตัถุ   เพราะจากการศกึษาพบว่าเนือ้หาบางตอนของทัง้ 2 คมัภีร์นัน้ตรงกนั คือ

ตอนท่ีกลา่วถึงพระจฬุามณีเจดีย์ 20      

  นกัวิชาการหลายท่านเช่ือว่า คมัภีร์มาเลยยเทวตัเถรวัตถุไม่ใช่ผลงานวรรณคดี

บาลีท่ีแต่งในลังกาเพราะไม่ปรากฏคัมภีร์นีใ้นลังกา  แต่เค้าโครงเร่ืองของจูลคัลละในคัมภีร์     

สหสัสวตัถุปกรณ์ของลงักาซึ่งแต่งเม่ือประมาณพุทธศตวรรษท่ี 14 ได้แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลอัน

เป็นต้นเค้าของแนวสาระตามท านองคมัภีร์มาเลยยเทวตัเถรวตัถุซึ่งมีจุดเร่ิมต้นแห่งการวิวฒัน์ท่ี

ประเทศพม่า  จารึกของพม่าซึ่งพรรณนาถึงการเทศนาเร่ืองพระมาเลยยะและการเทศนาเร่ือง

มหาชาติ เม่ือ พ.ศ. 1744   เป็นหลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นว่าน่าจะมีการแต่งผลงานภาษาบาลีเร่ือง

พระมาเลยยะขึน้ในพมา่แล้วในชว่งนัน้  ผลงานดงักล่าวน่าจะแตง่เม่ือประมาณระหว่างปลายพทุธ

ศตวรรษท่ี 16 ถึงต้นพทุธศตวรรษท่ี 18 อนัเป็นช่วงยคุทองแห่งการสร้างสรรค์วรรณคดีบาลีในพม่า  

แต่ไม่ปรากฏหลกัฐานคมัภีร์มาเลยยเทวตัเถรวตัถุในประเทศพม่า  จึงสนันิษฐานว่าผลงานเร่ือง

พระมาเลยยะท่ีแต่งในพม่าไม่ได้อยู่ในรูปและในช่ือคมัภีร์มาเลยยเทวัตเถรวัตถุ  แต่น่าจะเป็น

ผลงานเล็กๆ สัน้ๆ ในลกัษณะท่ีเรียกว่า “พระสูตร” ผู้คนจึงนิยมเรียกว่า “มาเลยยสูตร”  นบัเป็น

พระสูตรนอกพระไตรปิฏก ผลงานนีเ้ผยแพร่สู่ล้านนาไทย   และแพร่กระจายไปสู่ภูมิภาคอ่ืนของ

ประเทศไทย ท าให้มีการแต่งคมัภีร์มาเลยยเทวัตเถรวตัถุในประเทศไทยในเวลาต่อมา 21   คมัภีร์  

มาเลยยเทวัตเถรวัตถุ มีเนือ้หากล่าวถึงพระมาลัยเถระผู้ มีอิทธิฤทธ์ิได้เหาะไปถึงนรก และ           

น าเร่ืองราวท่ีพบเห็นความทุกข์ทรมานของสตัว์นรกมาแจ้งให้ญาติพ่ีน้องทราบเพ่ือจะได้ท าบุญ

                                                           

  19 สมพงษ์  ปรีชาจินดาวฒิุ, “การศึกษาเชงิวเิคราะห์เร่ืองโลกุปปัตติ”, 97. 

  20 นิยะดา เหลา่สนุทร,ไตรภูมพิระร่วงการศึกษาที่มา, 117. 

  21 สภุาพรรณ  ณ บางช้าง,ววิัฒนาการงานเขียนที่เป็นภาษาบาลีในประเทศไทย: ประเภทวเิคราะห์

ธรรมในพระสุตตันตปิฎก (กรุงเทพฯ: จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2531), 316 -317. 
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อุทิศกุศลไปให้  บุรุษยากจนผู้ หนึ่งน าดอกบัว 8 ดอกมาถวาย พระมาลัยน าไปบูชาพระเจดีย์     

จุฬามณีในสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์  ท้าวสักกะจึงแจ้งให้ทราบว่าพระอริยเมตไตรยโพธิสัตว์จะมา

สกัการะพระเจดีย์   พระมาลยัได้พบกบัพระอริยเมตไตรยโพธิสตัว์และได้ทราบว่าพระองค์จะจตุิมา

เป็นพระพทุธเจ้าพระองค์ตอ่ไป22 

  2. อรรถกถา  เป็นคมัภีร์อธิบายความในพระไตรปิฎก  มีก าเนิดท่ีมาทัง้จากท่ี

พระพุทธเจ้าทรงอธิบายไว้เองและเหล่าสาวก มีพระอัครสารีบุตรเถระเป็นต้น อธิบายไว้  ได้รับ   

การสืบทอดต่อคู่กันมากับพระไตรปิฎก 23 เป็นคัมภีร์ส าคัญล าดับท่ี  2  รองจากพระไตรปิฎก     

อรรถกถาท่ีไตรภมูิพระร่วงอ้างถึง   มีดงันี ้

       2.1 พระอรรถกถาพระจตุราคม24  จตรุาคมเป็นค าท่ีใช้เรียกคมัภีร์ทัง้ 4 คมัภีร์ 

ในพระสตุตนัตปิฎก ได้แก่ ทีฆนิกาย  มชัฌิมนิกาย  สงัยตุตนิกาย และองัคตุตรนิกาย    อรรถกถา

จตรุาคม จงึหมายถึง อรรถกถาของคมัภีร์ทัง้ 4 ซึง่มีช่ือเรียกเฉพาะ คือ  อรรถกถาทีฆนิกาย มีช่ือว่า 

สุมังคลวิลาสินี  อรรถกถามชัฌิมนิกาย มีช่ือว่า ปปัญจสูทนี  อรรถกถาสงัยุตตนิกาย  มีช่ือว่า     

สารัตถปกาสินี  อรรถกถาองัคตุตรนิกาย  มีช่ือวา่  มโนรถปรูณี25 

        2.2 พระอรรถกถาฎีกาพระวินัย  อรรถกถาของพระวินยัปิฎกมี 3 คมัภีร์ คือ 

สมันตปาสาทิกา ผลงานของพระพุทธโฆษาจารย์   ปาลิมุตตกวินิจฉัยสังคหอัฏฐกถา  และ      

กงัขาวิตรณี หรือมาตกิฎัฐกถา เป็นอรรถกถาพระปาติโมกข์ ผลงานของพระพทุธโฆษาจารย์  ฎีกา

ของพระวินัยปิฎก ได้แก่  วชิรพุทธิฎีกา  สารัตถทีปนีฎีกา  วิมติวิ โนทนีฎีกา  กังขาฎีกา           

วินยตัถมญัชสุาฎีกา26  

   2.3 พระสมันตปาสาทิกา27  เป็นอรรถกถาธิบายพระวินัยปิฏกทัง้หมด          

พระพทุธโฆสาจารย์แตง่ตามค าอาราธนาของพระพทุธสิริ เม่ือประมาณ พ.ศ. 927- 973  ณ  เมือง

                                                           

  22 นิยะดา เหลา่สนุทร, ไตรภูมพิระร่วงการศึกษาที่มา, 119 - 120. 

  23 คณาจารย์มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, วรรรคดีบาลี, 48. 

  24 ท้ายเร่ืองไตรภมูิพระร่วงเรียกวา่อฏัฐกถาฏีกาพระจตลุมรรค 

  25 คณาจารย์มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, วรรณกรรมบาล,ี 186. 

  26 เร่ืองเดียวกนั, 187. 

  27 ตอนท้ายเร่ืองไตรภมูิพระร่วงเรียก พระสเปนปาสาทิกา 
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อนุราธปุระในศรีลังกาในรัชสมัยของพระเจ้าสิริปาละ  โดยอาศัยอรรถกถาภาษาสิงหลช่ือ     

มหาปัจจรีย์และกุรุนที   พระสมนัตปาสาทิกามีเนือ้หากล่าวถึงพระธรรมวินยัและข้อเท็จจริงทาง

ประวตัิศาสตร์ เช่น  พระราชประวัติของพระเจ้าอโศกมหาราช  ประวัติพระเจ้าอชาตศตัรู  และ

ภมูิศาสตร์ตา่งๆ เชน่ท่ีตัง้เมืองกสุินารา  สาวตัถี และดนิแดนสวุรรณภมูิ28 

  2.4  พระสุมังคลวิลาสินี29  เป็นอรรถาธิบายทีฆนิกาย พระสตุตนัตปิฎก  เป็น

ผลงานของพระพทุธโฆสาจารย์แตง่ตามค าอาราธนาของพระทาฐนาคะ  เม่ือใกล้จะถึง พ.ศ.1000  

โดยอาศยัอรรถกถาภาษาสิงหลซึ่งนอกจากจะเป็นคมัภีร์อธิบายขยายความพระสตูรท่ีมีขนาดยาว

ในทีฆนิกายแล้ว ยงัให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์นิทานพืน้บ้าน   เร่ืองเล่าเก่ียวกับประวัติศาสตร์

อินเดียในด้านสงัคม การเมือง ปรัชญาและศาสนาในยคุของพระพทุธเจ้าและข้อมลูทางภูมิศาสตร์

และอ่ืนๆ อนัทรงคณุคา่ในสมยัโบราณ เช่น ประวตัิการแตง่อรรถกถา เหตกุารณ์ท่ีพระพทุธเจ้าทรง

แสดงยมกปาฏิหาริย์  ประวัติและแผนการปลงพระชนม์พระบิดาเพ่ือชิงบัลลังก์ของพระเจ้า     

อชาตศตัรู  การพรรณนาภมูิศาสตร์ของสถานท่ีตา่งๆ เชน่ แคว้นองัคะ แคว้นโกศล  เมืองราชคฤห์30 

  2.5 พระปปัญจสูทนี  เป็นอรรถาธิบายมัชฌิมนิกาย พระสุตตันตปิฎก          

พระพทุธโฆสาจารย์แตง่ตามค าอาราธนาของพระพทุธมิตตะซึ่งเป็นเพ่ือนและเป็นศิษย์ร่วมส านกัท่ี         

มยุรรูปัฏฏนะในอินเดียใต้ เม่ือใกล้จะถึง พ.ศ. 1000  โดยอาศัยอรรถกถาภาษาสิงหลช่ือ          

มหาอรรถกถาซึ่งนอกจากจะเป็นคมัภีร์อธิบายขยายความเนือ้หาทางธรรมในพระสตูรขนาดกลาง

ในมชัฌิมนิกายทัง้ 152 สูตรแล้ว ยงัให้ข้อมลูรายละเอียดทางประวตัิศาสตร์ ภูมิศาสตร์และอ่ืนๆ 

เช่น ประวัติของพระเจ้ามหามันธาตุในกุรุชนบทและอานุภาพแห่งจัก รรัตนะของพระองค์  

ภูมิศาสตร์ของเทือกเขาหิมาลยั เมืองเวสาลี  เมืองราชคฤห์  วดัโฆสิตาราม ภูมิศาสตร์ของแม่น า้

ตา่งๆ ในอินเดีย เชน่  คงคา  ยมนุา พาหกุา สนุทริกา  สรัสสตีและพหมุตี31  

  2.6 พระมโนรถปูรณี  เป็นอรรถาธิบายองัคตุตรนิกาย  พระสุตตนัตปิฏก      

พระพทุธโฆสาจารย์แตง่ตามค าอาราธนาของพระ (ภทนัตะ) โชติปาลเถระและพระอาชีวกะซึ่งเคย

                                                           

  28 คณาจารย์มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, วรรณคดีบาลี, 51 - 53. 

  29 ท้ายเร่ืองไตรภมูิเรียกวา่พระมงัคลวิลาสนี 

  30 คณาจารย์มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, วรรณคดีบาลี, 53 - 54. 

  31 เร่ืองเดียวกนั, 55. 
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อยู่ร่วมส านกัมหาวิหารในศรีลงักา   คมัภีร์นีน้อกจากจะอธิบายหลกัธรรมส าคญัแล้ว ยงักล่าวถึง

ประวัติพระสาวก สาวิกาองค์ส าคญัๆ เกือบทัง้หมด และสถานท่ีท่ีพระพุทธเจ้าเสด็จจ าพรรษา

ตัง้แตพ่รรษาท่ี 1 ถึงพรรษาท่ี 4532 

   2.7 พระธรรมชาตก33  ชาตกัฏฐกถาหรืออรรถาธิบายขุททกนิกาย ชาดก     

พระสตุตนัตปิฎก พระพทุธโฆสาจารย์แตง่ตามค าอาราธนาของพระอตัถทสัสี  พระพทุธมิตตะและ

พระพทุธปิยะ   เพ่ืออธิบายความในชาดกแห่งขทุทกนิกาย ในพระสตุตนัตปิฎก  อรรถกถาชาดก   

มีชาดก 547  เร่ือง  เร่ืองราวท่ีปรากฏในอรรถกถาชาดก นอกจากประมวลอรรถกถาเก่าๆ ใน

พระพุทธศาสนาแล้ว ยงัได้จากวรรณคดีเก่าแก่ในศาสนาพราหมณ์ ศาสนาเชน เป็นต้น  รวมทัง้

ประมวลเร่ืองตา่งๆ จากดนิแดนหลายแหง่ด้วย เชน่ กรีก และเปอร์เซียร์34  

  2.8 พระมธุรัตนปูรณีวิลาสินี35  เป็นอรรถาธิบายขุททกนิกาย  พุทธวงศ์       

พระสตุตนัตปิฎก  พระพทุธัตตะประพนัธ์ขึน้  จดัเป็นอรรถกถาประมวลความท่ีแตง่โดยปริวรรต

จากคมัภีร์มหาอรรถกถาในรูปภาษาสิงหลมาเป็นภาษามคธ ตามค าอาราธนาของศิษย์ช่ือว่า         

พทุธสีหะ36 

 2.9 พระวิสุทธิมรรค  พระพุทธโฆสาจารย์ประพนัธ์ขึน้เม่ือประมาณพุทธ

ศตวรรษท่ี 10 เป็นคมัภีร์ส าคญัในพทุธศาสนานิกายเถรวาทซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นสารานกุรม

ของพทุธศาสนา   คมัภีร์วิสทุธิมรรคเป็นงานเขียนสรุปสารัตถะของพระไตรปิฎกท่ีประมวลธรรมใน

คมัภีร์พระไตรปิฎกมาแสดงเป็นหมวดหมู่โดยตัง้เป็นค าถาม - ค าตอบ แบ่งเป็น 3 ภาคใหญ่ ๆ     

ถือแนววิสุทธิ 7 ประการเป็นหลัก   โดยขยายสีลวิสุทธิออกเป็นนิเทศหนึ่งต่างหาก เรียกว่า              

สีลนิ เทศ  แยกจิตวิสุทธิออกเป็นนิ เทศหนึ่ง  เ รียกว่า  สมาธินิ เทศ  และแยกปัญญาวิสุทธิ                

ทัง้ 5 ออกเป็นอีกนิเทศหนึง่ เรียกวา่ ปัญญานิเทศ รวมทัง้สิน้มี 23 นิเทศ  

                                                           

  32 คณาจารย์มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, วรรณคดีบาลี, 56 – 57. 

  33 ท้ายเร่ืองไตรภมูิเรียกวา่พระธาเตการตกถา 

  34 คณาจารย์มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, วรรณคดีบาลี, 59 - 60. 

  35 ท้ายเร่ืองไตรภมูิเรียกวา่พระธมัมรัตถวิลาสินี 

  36 พระคนัธสาราภิวงศ์, ผู้แปล, อภิธัมมาวตาร (กรุงเทพฯ: หจก. ไทยรายวนัการพิมพ์, 2549), (33). 
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 2.10 อรรถกถาฎีกา พระอภธิรรมาวตาร คมัภีร์อภิธัมมาวตารเป็นคมัภีร์ชีแ้นะ       

พระอภิธรรม เป็นอรรถกถาสัง เขปท่ีย่อความจากพระอภิธรรมปิฎกและอรรถกถาของ               

พระพุทธโฆสาจารย์ เป็นผลงานของท่านพระพุทธทัตตเถระเป็นชาวทมิฬ  เกิดท่ีเมืองอุครปุระ 

แคว้นโจฬะ ประเทศอินเดีย  พระพทุธทตัตเถระนา่จะมีชีวิตอยูร่าวปลายพทุธศตวรรษท่ี 9 ท่านเป็น

ผู้คงแก่เรียนและได้เดินทางไปศกึษาท่ีประเทศลงักา ณ ส านกัมหาวิหารซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น

ส านกัใหญ่มาตรฐานการศึกษาสงู สืบทอดค าสอนดัง้เดิมของนิกายเถรวาทอย่างแท้จริง  คมัภีร์นี ้

แต่งตามค าอาราธนาของพระสุมติเถระ  คมัภีร์อภิธัมมาวตารมีอายุเก่าแก่กว่าคมัภีร์อรรถกถา

สังเขป พระอภิธรรมเล่มอ่ืน   คัมภีร์อภิธัมมาวตารนับเป็นอรรถกถาสังเขปฉบับแรกของ            

พระอภิธรรมปิฎก  พระพทุธทตัตเถระถือเป็นบิดาแห่งการรจนาอรรถกถาสงัเขปของคมัภีร์ศาสนา

พทุธนิกายเถรวาท37  ฎีกาของพระอภิธรรมาวตาร มีช่ือว่า อภิธรรมมตัถวิภาวินี38   เนือ้หาของ

คมัภีร์แบง่เป็น 24 ปริจเฉท  ดงันี ้

 ปริจเฉทท่ี 1  จิตตนิเทศ  กล่าวถึงปรมตัถธรรม 4  ลกัษณะของจิต  ความหมาย

ของจิต  ประเภทของจิต  กุศลจิต  กามาวจรกุศลจิต  รูปาวจรกุศลจิต  อรูปาวจรกุศลจิต     

โลกตุตรจิต  คาถาสรุปกุศลจิต  อกศุลจิต  โลภมูลจิต  โทสมลูจิต  โมหมูลจิต  คาถาสรุปอกศุลจิต  

อัพยากตจิต  วิปากจิต  กามาวจรวิปากจิต  รูปาวจรวิปากจิต  อรูปาวจรวิปากจิต  โลกุตตร-         

วิปากจิต  อกศุลวิปากจิต  คาถาสรุปวิปากจิต  เหตท่ีุไมมี่โลกตุตรกิริยาจิต  ค าสรุปกิริยาจิตและจิต

ท่ีมิใชกิ่ริยาจิต  คาถาสรุปจิต 89 ดวง   

 ปริจเฉทท่ี 2  เจตสิกนิเทศ  ความหมายของเจตสิก  เจตสิกท่ีประกอบในกามาวจร

จิต  เจตสิกท่ีประกอบในรูปวาจรจิต  เจตสิกท่ีประกอบในอรูปาวจรจิต  เจตสิกท่ีประกอบใน  

โลกุตตรจิต  เจตสิกท่ีประกอบในอกุศลจิต  เจตสิกท่ีประกอบในโลภมูลจิต  เจตสิกท่ีประกอบใน  

โทสมูลจิต  เจตสิกท่ีประกอบในโมหมูลจิต  อัพยากตเจตสิก เจตสิกท่ีประกอบในกามาวจร-          

วิปากจิต  เจตสิกท่ีประกอบในรูปาวจรวิปากจิต เป็นต้น  เจตสิกท่ีประกอบในอกุศลวิปากจิต      

อพัยากตเจตสิกฝ่ายกิริยา   

                                                           

  37 พระคนัธสาราภิวงศ์, ผู้แปล, อภิธัมมาวตาร, (31)-(34). 

  38 คณาจารย์มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, วรรณคดีบาลี,186-187. 
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 ปริจเฉทท่ี 3  เจตสิกวิภาคนิเทศ  กล่าวถึงเจตสิก 52 ดวง  จิต 121 ดวง             

อวินิพโภคเจตสิก 8  สมัปโยคนยั  จ าแนกจิตโดยองค์ฌาน  จ าแนกจิตโดยอินทรีย์  จ าแนกจิตโดย

องค์มรรค  จ าแนกจิตโดยพละ   

 ปริจเฉทท่ี 4  เอกวิธาทินิเทศ  กลา่วถึงจ าแนกจิตโดยประเภท  จ าแนกจิตโดยวตัถุ  

จ าแนกจิตโดยอารมณ์  จ าแนกจิตโดยเหตุ  จ าแนกจิตท่ีเป็นเหตใุห้รูปเกิดขึน้เป็นต้น  จ าแนกจิต

โดยกิจ  จ าแนกจิตโดยวิญญาณ  วิญญาณธาต ุ และอารมณ์  ประเภทของจิตโดยอารมณ์   

 ปริจเฉทท่ี 5  ภูมิปคุคลจิตตปุปัตตินิเทศ  กล่าวถึงคติ 5 ภพ 3  ภูมิ 30  บคุคล 20 

ตามปฏิสนธิ  บคุคล 11 จ าพวก  การเกิดขึน้ของจิตตามภูมิ  การจ าแนกจิตโดยบคุคล  จิตท่ีเกิดแก่

รูปพรหม  จิตท่ีเกิดแก่อรูปพรหม  จ าแนกจิตโดยบคุคล 12   

 ปริจเฉทท่ี 6  อารัมมณวิภาคนิเทศ  กล่าวถึงอารมณ์ 6  รูปารมณ์  สทัทารมณ์  

คนัธารมณ์  รสารมณ์  โผฏฐัพพารมณ์  ธรรมารมณ์  จ าแนกอารมณ์ 6  โดยภูมิ  การทกัท้วงเร่ือง

อารมณ์  การเฉลย  ประเภทของอารมณ์  ปริตตารมณ์  อารมณ์  5  ปัจจุบนัอารมณ์  จ าแนกจิต

โดยภมูิ  จ าแนกจิตโดยปริตตารัมมณตกิะ  จ าแนกจิตโดยอตีตารัมมณติกะ  จ าแนกจิตโดยอารมณ์  

อารมณ์ของจิตแตล่ะดวง   

 ปริจเฉทท่ี 7  วิปากจิตตปัปวตัตินิเทศ  กล่าวถึงกรรมและวิบาก  การให้ผลของ

กามาวจรกุศลกรรม  การให้ผลต่างกนัของกรรม  มติของพระติปิฏกจฬูนาคเถระ  เจตนาดวงหนึ่ง

ก่อให้เกิด  วิปากจิต 16  ดวง  การเกิดเวทนาตามอารมณ์และการก าหนดตทารัมมณจิต  การเกิด

ปฏิสนธิด้วยติเหตุกกรรมอย่างยิ่งยวด  กรรมเดียวย่อมก่อให้เกิดปฏิสนธิจิตหนเดียว  การเกิด     

ทวิเหตกุปฏิสนธิด้วยทวิเหตกุกรรมอย่างยิ่งยวด  การเกิดอเหตกุปฏิสนธิด้วยทวิเหตกุกรรมอย่าง

ออ่น  การเกิด  ตทารมณจิตตอ่จากอกศุลชวนจิต  มติของพระมหาธรรมรักขิตเถระ อาคนัตกุภวงัค์  

นิยามธรรม 5   

 ปริจเฉทท่ี 8  ปกิณณกนิเทศ  การเปรียบวิถีจิตเหมือนแมงมุม  อารมณ์หนึ่งๆ 

ย่อมมาปรากฏในทวารทัง้สอง  การเกิดขึน้ของอาวชัชนจิตเป็นต้น  เหตเุกิดของจกัขุวิญญาณจิต

เป็นต้น  ปฏิสนธิจิต 19  ดวง  อารมณ์ 3  ของปฏิสนธิจิต  อารมณ์ของกามาวจรปฏิสนธิ  

ตทารัมมณจิต 11  ดวง  จ าแนกตทารมณ์โดยภูมิ   การไม่เกิดตทารมณ์ในรูปภูมิและอรูปภูมิ     

การเกิดจักขุวิญญาณจิตเป็นต้นในรูปภูมิ    การไม่เกิดตทารมณ์ต่อจากมหัคคตชวนะและ  
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โลกุตตรชวนะ  การไม่เกิดตทารัมมณจิตต่อจากกามาวจรชวนะบางดวง  การเกิดตทารมณ์ทาง  

มโนทวาร  การเกิดวิถีจิตทางมโนทวาร  อกศุลวิบาก 84  อย่าง  อกศุลปฏิสนธิ 11 อย่าง  กิริยาจิต

ยอ่มให้ผลไมไ่ด้  ความหมายของปัจจยั  ความหมายของเหต ุ เหต ุ6  ความเป็นอปุการะของเหตุ 6  

อธิบดี 4   

 ปริจเฉทท่ี 9  ปุญญวิปากปัจจยนิเทศ  ภพ 3 เป็นต้น  ความเป็นปัจจัยของ  

ปญุญาภิสงัขาร  ความเป็นปัจจยัของอปญุญาภิสังขาร  ความเป็นปัจจัยของอาเนญชาภิสงัขาร  

การให้ผลของปญุญาภิสงัขาร  การให้ผลของอปญุญาภิสงัขาร  การให้ผลของอาเนญชาภิสงัขาร  

การเกิดขึน้ของปฏิสนธิจิตและจุติจิต  โทษในการถือเอาเอกัตตนยั  โทษในการถือเอานานตัตนยั  

การทกัท้วงและการเฉลย 

 ปริจเฉทท่ี 10  รูปวิภาคนิเทศ   กล่าวถึงความหมายของรูป  รูป 2 ประเภท  

มหาภูตรูป 4  อุปาทายรูป 24  ความหมายของอุปาทายรูป  ความหมายของธาตุ 4              

ธรรมววตัถาน 4  ลกัษณะเป็นต้นของธาตุ 4 ความหมายของจกัษุ  ประเภทของจกัษุ  ปัญญาจกัษุ 

5 ประเภท  สสัมภารจักษุ   จักขุประสาท  โสตประสาท  ฆานประสาท  ชิวหาประสาท              

กายประสาท  ลกัษณะเป็นต้นของปสาทรูป  การคดัค้านมติอ่ืน  ความหมายของลกัษณะเป็นต้น

ของโคจรรูป  อิตถินทรีย์  ปุริสินทรีย์  ลักษณะเป็นต้นของอิตถินทรีย์และปุริสินทรีย์  ชีวิตรูป      

หทัยวัตถุ  อาหารรูป  กายวิญญัติ  วจีวิญญัติ  อากาสธาตุ  ลหุตารูปเป็นต้น  อุปจยรูปและ    

สนัตติรูป  ชรารูป  อนิจจตารูป  ปกิณกะ 7  หมวด  การประมวลรูป  เหตเุกิดของรูป  รูปท่ีเกิดจาก

กรรมเป็นต้นและรูปท่ีมีปัจจยัปรุงแต่ง  ความเป็นหญิงเป็นต้นมีอยู่ทัว่ร่างกาย  เอกวิธนยัเป็นต้น  

การเกิดขึน้ของรูป  รูปกลาปในปฏิสนธิกาล  รูปกลาปในปวตัตกิาล   

 ปริจเฉทท่ี 11  นิพพานนิเทศ  ความหมายของพระนิพพาน  ลกัษณะเป็นต้นของ

พระนิพพาน  พระนิพพานมีอยู่จริง  ความสิน้กิเลสอย่างเดียวไม่ใช่พระนิพพาน  พระนิพพานเป็น

ความสิน้กิเลสโดยอ้อม  อรหัตตผลเป็นความสิน้กิเลสโดยอ้อม  ความสิน้กิเลสชั่วขณะไม่ใช่     

พระนิพพาน  ความสิน้กิเลสท่ียังไม่เกิดขึน้ไม่ใช่พระนิพพาน  พระนิพพานไม่มีปัจจัยปรุงแต่ง     

พระนิพพานเป็นสภาพหลดุพ้น  พระนิพพานมีอยู่โดยสภาวะ  บญัญัติไม่ใช่พระนิพพาน  ความสิน้

กิเลสท่ียังไม่เกิดขึน้ไม่ใช่พระนิพพาน  พระนิพพานไม่มีปัจจัยปรุงแต่ง  พระนิพพานเป็นสภาพ  

หลดุพ้น  พระนิพพานมีอยูโ่ดยสภาวะ  บญัญตัไิมใ่ชพ่ระนิพพาน  
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 ปริจเฉทท่ี 12  ปัญญัตตินิเทศ  ประเภทของบญัญัติ  อรรถบญัญัติ  นามบญัญัต ิ 

บญัญตั ิ3 ประเภท  ตชัชาบญัญตั ิ อปุาทาบญัญตั ิ อปุนิธาบญัญตั ิ ค าสรุปบญัญตั ิ

 ปริจเฉทท่ี 13  การกปฏิเวธนิเทศ  ผู้ท ากรรมและผู้ เสวยผลกรรมไม่มีจริงโดย

ปรมัตถ์  โทษในการเช่ือว่าอัตตาคือเจตนา  โทษในการเช่ือว่าอตัตาต่างจากเจตนาโดยลกัษณะ  

โทษในการเช่ือถือว่าอัตตาต่างจากเจตนาโดยสถานท่ี   การแสดงธรรมโดยประกอบใช้สมมุติ

บญัญตั ิ

 ปริจเฉทท่ี 14  รูปวจรสมาธิภาวนานิเทศ   กล่าวถึงศีลเป็นพืน้ฐานของการปฏิบตัิ

ธรรม  ปลิโพธ 10  องค์คณุของผู้สอนกรรมฐาน  จริต 6  จริต 24  กรรมฐานท่ีเหมาะสมแก่จริต  

กรรมฐาน 40  กรรมฐาน 10  ท าให้เกิดอปุจารสมาธิเท่านัน้  กรรมฐาน 11  ท าให้เกิดรูปฌาน  

กรรมฐาน 11 ท าให้เกิดปฐมฌาน  กรรมฐานท่ีท าให้เกิดรูปฌานเบือ้งต ่า 3  และฌานท่ี 4  

กรรมฐานท่ีควรขยายมี 10  กรรมฐาน 22  ท าให้เกิดปฏิภาคนิมิต  กรรมฐานท่ีเกิดในภูมิต่างๆ  

กรรมฐานท่ีพึงก าหนดด้วยการเพ่งดหูรือสาธยาย  กรรมฐานท่ีก่อให้เกิดฌานตา่งๆ  ข้อปฏิบตัิของ

ผู้ สอนกรรมฐาน  ข้อปฏิบัติของผู้ เรียนกรรมฐาน   การจัดท าดวงกสิณ  ขนาดของดวงกสิณ       

การปรารภความเพียร  วิธีเพ่งกสิณ  อุคคหนิมิต  ปฏิภาคนิมิต  ความต่างกันระหว่างอคุคหนิมิต

กับปฏิภาคนิมิต  ลักษณะของปฏิภาคนิมิต  อุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิ  ความต่างกันของ

สมาธิทัง้สอง   ควรรักษาปฏิภาคนิมิต  วิธีรักษาปฏิภาคนิมิต  อปัปนาโกศล 10 ประการ  ไม่ควรละ

ความเพียร  ควรปรับวิริยะกบัสมาธิ   การบรรลปุฐมฌาน  การได้ช่ือว่าบริกรรมเป็นต้น  จิตดวงท่ี 6 

และท่ี 7  ไมเ่ป็น   ชวนะ  นิวรณ์ 5   สมาธิเป็นปฏิปักษ์ตอ่กามฉันทะ  ปีติเป็นปฏิปักษ์ตอ่พยาบาท  

วิตกเป็นปฏิปักษ์ต่อถีนมิทธะ  สุขเป็นปฏิปักษ์ต่ออุทธัจจะและกุกกุจจะ  วิจารเป็นปฏิปักษ์ต่อ

วิจิกิจฉา  การเข้าฌานสมาบตัิ  วิธีขยายปฏิภาคนิมิต  วสีภาวะ 5 อย่าง  โทษในความไม่ช านาญ

ในฌาน  ฌานท่ีเส่ือมไป  ฌานท่ีตัง้อยู่  ฌานท่ีเจริญขึน้  ฌานท่ีเป็นเหตใุห้บรรลุธรรม  การบรรลุ

ทตุยิฌาน  การบรรลตุตยิฌาน  การบรรลจุตตุถฌาน  ฌานตามจตกุกนยัและปัญจกนยั 

 ปริจเฉทท่ี 15   อรูปาวจรสมาธิภาวนานิเทศ  อากาสานัญจายตนฌาน  

วิญญาณญัจายตนฌาน  อากิญจญัญายตนฌาน  เนวสญัญานาสญัญายตนฌาน     

 ปริจเฉทท่ี 16  อภิญญานิเทศ  กลา่วถึงอภิญญาเป็นเคร่ืองประดบั  ประโยชน์ของ

อภิญญา  อภิญญา  5  ทิพโสตญาณ  เจโตปริยญาณ  ปพุเพนิวาสานสุสตญิาณ  ทิพยจกัษุญาณ   
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 ปริจเฉทท่ี 17  อภิญญารัมมณนิเทศ  กล่าวถึงอารมณ์ 6 ของอิทธวิธญาณ  

อารมณ์ 4 ของทิพโสตญาณ  อารมณ์ 8 ของเจโตปริยญาณ  อารมณ์ 8  ของปพุเพนิวาสานุสตติ

ญาณ  อารมณ์ 4  ของทิพยจกัษุญาณ  อารมณ์ 8 ของอนาคตงัสญาณ  อารมณ์ 5  ของยถากัม

มปุคญาณ  

 ปริจเฉทท่ี 18  ทิฏฐิวิสุทธินิเทศ  กล่าวถึงอุเทศของปัญญา  องค์ธรรมและ

ความหมายของปัญญา  ความต่างกันของสญัญา  วิญญาณ  และปัญญา  ลกัษณะของต้นของ

ปัญญา ประเภทของปัญญา  เหตุในการบรรลุปฏิสัมภิทาญาณ  วิธีเจริญปัญญา  ขันธ์  5         

การก าหนดรูปนาม  ลกัษณะของรูปนาม  ไมมี่สิ่งอ่ืนนอกจากรูปนาม  การเกิดขึน้ของทิฏฐิวิสทุธิ 

 ปริจเฉทท่ี 19  กังขาวิตรณวิสทุธินิเทศ  กล่าวถึงกงัขาวิตรณวิสุทธิ  การก าหนด

เหตปัุจจยัของนาม   การก าหนดเหตปัุจจยัของรูปนามด้วยกรรมและวิบาก  การเกิดขึน้ของกังขา

วิตรณวิสทุธิ   

 ปริจเฉทท่ี 20  มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธินิ เทศ  กล่าวถึงการก าหนดรู้       

ความเกิดดับโดยสังเขปและพิสดาร  วิปัสสนูปกิเลส 10  ผู้ ไม่เกิดและผู้ เกิดวิปัสสนูปกิเลส         

แสงสว่าง  ปิติ ปัสสัทธิ  อุปกิเลส 7 มีญาณเป็นต้น  ค าอธิบายของอุปกิเลส  การเส่ือมไปของ

ภาวนา  มคัคามคัคญาณทสัสนวิสทุธิ   

 ปริจเฉทท่ี 21  ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ  กล่าวถึงปฏิปทาญาณทัสสน-     

วิสทุธิ  วิธีปฏิบตัติามล าดบั  การเกิดมรรคจิต   

 ปริจเฉทท่ี 22  ญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ  กล่าวถึงโคตรภูญาณเป็นอัพโหหาริก

ญาณ  มรรคญาณท่ี 1  การเกิดผลจิต  พระโสดาบัน  ปัจจเวกขณญาณ  พระโสดาบัน            

ปัจจเวกขณญาณ  มรรคญาณท่ี 2  พระสกทาคามี  มรรคญาณท่ี 3  พระอนาคามี  มรรคญาณท่ี 4  

พระอรหนัต์ 

 ปริจเฉทท่ี 23  กิเลสปหานกถา  กล่าวถึงกิเลสธรรมท่ีพึงละได้ด้วยมรรคญาณ  

การก าจดักิเลสของมรรคญาณ  มรรคกิจ 4   

 ปริจเฉทท่ี 24  ปัจจยนิเทศ  กล่าวถึงค าปฏิญญา  ปัจจัย 24  อย่าง  การเป็น

ปัจจยัของรูปและนาม  จ าแนกปัจจยั 24 เป็นรูปและนาม  จ าแนกปัจจยั 24 โดยกาล   
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  2.11 พระอภธิรรมสังคห39  เป็นผลงานของพระอนรุุทธเถระแห่งพม่า  กล่าวกนั

ว่าเป็นบุคคลรุ่นเดียวกับพระพทุธโฆษาจารย์  พระอนุรุทธเป็นพระอรรถกถาจารย์ท่ีมีช่ือเสียงราว

พทุธศกัราช 953  อภิธัมมตัถสงัคหะ เป็นวรรณคดีประเภทสงัคหะ ซึ่งวิเคราะห์ธรรมะเร่ืองใดเร่ือง

หนึ่ง  จดัเป็นคมัภีร์ประเภทแรก คือสรุปความจากพระอภิธรรมปิฎก  เป็นงานสงัคหะท่ีมีช่ือเสียง

ท่ีสดุของพระอภิธรรมปิฎก40 

  2.12 พระสารัตถปกาสินี  เป็นอรรถาธิบายสงัยุตตนิกาย  พระสุตตนัตปิฏก  

พระพทุธโฆษาจารย์เป็นผู้รจนาคมัภีร์นีข้ึน้เพ่ือขยายความในสงัยตุตนิกาย41  

 3. ฎีกา – อนุฎีกา  ฎีกา คือคมัภีร์อธิบายเนือ้ความของอรรถกถาให้เข้าใจง่าย 

เกิดขึน้ภายหลังคัมภีร์อรรถกถา  เป็นคัมภีร์หนึ่งท่ีเป็นคู่มือหรือกุญแจในการศึกษาหลักธรรม      

ค าสอนของพระพทุธเจ้า42  ฎีกาเป็นคมัภีร์ส าคญัล าดบัท่ี 3  อนฎีุกา คือ ฎีกาใหม่ท่ีแตง่เพิ่มเติมขึน้

ภายหลงัเพ่ืออธิบายเนือ้ความในคมัภีร์ฎีกาให้มีความชดัเจนยิ่งขึน้43  เป็นคมัภีร์ส าคญัล าดบัท่ี 4  

ฎีกาและอนฎีุกาท่ีได้รับการอ้างถึงในไตรภมูิพระร่วงนัน้ มีดงันี ้

  3.1 พระสารัตถทีปนี  เป็นฎีกาของพระวินยั พระสารีบตุรเป็นพระเถระผู้ เป็น

หวัหน้าคนส าคญัในการเขียนฎีกาในสมยัของพระเจ้าปรักกรมพาหท่ีุ 1 แห่งลงักา พระสารีบตุรได้

ชีแ้จงถึงจดุมุง่หมายในการแตง่ฎีกาไว้วา่ต้องการจะเขียนฎีกาท่ีอ่านเข้าใจง่ายและมีความสมบรูณ์

พร้อมในทกุด้าน44 

        3.2 พระสินาโรถปกาสินี45  (ลีนตัถปกาสินี)   เป็นฎีกาพระวินยัปิฎก  

         3.3 พระลักษณาภิธรรม หรือลักขณาภิธรรม เป็นช่ืออีกช่ือหนึ่งของคัมภีร์

อภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกาซึ่งเป็นอนุฎีกาท่ีพระสุมังคลาจารย์เป็นผู้ แต่ง  กล่าวถึงเนือ้หาเร่ืองจิต  

เจตสิก  รูป นิพพานซึง่เป็นเนือ้หาหลกัของอภิธรรม46 
                                                           

  39 ท้ายเร่ืองไตรภมูิเรียกวา่พระอภิธมัมตัถสงัเคราห์ 

  40 คณาจารย์มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, วรรณคดีบาลี, 185 - 186. 

  41 เร่ืองเดียวกนั, 180. 

  42 เร่ืองเดียวกนั, 73- 76. 

  43 คณาจารย์มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, วรรณคดีบาลี, 76.  

  44 นิยะดา เหลา่สนุทร, ไตรภูมพิระร่วงการศึกษาที่มา, 180. 

  45 ในตอนท้ายไตรภมูิพระร่วงเรียกวา่พระลีนมารถปกาสินี 
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  4. ปกรณ์วิเสส  เป็นคมัภีร์หรือหนงัสือท่ีพิเศษ หรือแตกตา่งไปจากคมัภีร์ทัง้หลายท่ีมี

อยู่เดิม  ท่ีไม่ได้แตง่อธิบายธรรมะตามคมัภีร์ใดคมัภีร์หนึ่งโดยเฉพาะ  แต่เป็นคมัภีร์ท่ีแต่งขึน้เพ่ือ

แสดงความคิดเห็นอนัเป็นภูมิรู้หรือภูมิธรรมของท่าน มุ่งอธิบายหวัข้อธรรมหรือเกล็ดความรู้ต่างๆ 

ตลอดจนประวตัิและต านาน  โดยศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมลูจากคมัภีร์ต่างๆ ตามเนือ้หาท่ี

ก าหนด47   ไตรภมูิพระร่วงกลา่วถึงปกรณ์วิเสสตา่ง ๆ ดงันี ้

  4.1 พระมิลินทปัญหา     มิลินทปัญหาเป็นวรรณคดีพระพทุธศาสนาท่ีส าคญั

มากท่ีสุดชิน้หนึ่ง  วินเทอร์นิทซ์ปราชญ์ทางพระพทุธศาสนาได้จดัมิลินทปัญหาไว้ในล าดบัแรกสุด

ของวรรณคดีบาลีประเภทอรรถกถา  (Non-Canonical Pālī-Literature) ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ       

มิลินทปัญหาเป็นวรรณคดีประเภทอรรถกถาชิน้แรกสุดซึ่งประพนัธ์ขึน้ในราวต้นคริสต์ศกัราชท่ี 1 

และเป็นคมัภีร์เดียวท่ีไม่ได้ประพนัธ์ในศรีลงักา แตป่ระพนัธ์ในอินเดียตะวนัตกเฉียงเหนือ ปราชญ์

ตา่งเห็นว่ามิลินทปัญหานัน้ได้เค้าโครงเร่ืองมาจากเร่ืองจริงในประวตัิศาสตร์ของพระมหากษัตริย์

เชือ้สายกรีกนามว่าเมนนัโดร (Menandros) ซึ่งน่าจะครองราชย์อยู่ในอินเดียช่วงประมาณ 100 ปี

ก่อนคริสตกาล48   มิลินทปัญหานัน้เดิมทีประพนัธ์ด้วยภาษาสนัสกฤตซึ่งไม่ปรากฏนามผู้แตง่ และ

ต้นฉบบัภาษาสนัสกฤตนัน้ได้สญูหายไปแล้ว คงเหลือแตฉ่บบัภาษาบาลีท่ีพบในประเทศศรีลงักา

เทา่นัน้ซึง่กลา่วกนัวา่ ทา่นพระตปิิฏกจฬุาภยัเป็นผู้ประพนัธ์49 คมัภีร์มิลินทปัญหาได้รับการยกย่อง

จากปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาหลายท่าน อาทิ พระพุทธโฆษาจารย์พระอรรถกถาจารย์             

ผู้ มีช่ือเสียงท่ีสดุทา่นหนึง่ในคริสต์ศตวรรษท่ี 5  ท่านยกย่องมิลินทปัญหาว่าเป็นคมัภีร์ชัน้สงูซึ่งอาจ

เทียบชัน้ได้กับคัมภีร์พระไตรปิฎก และท่านยังใช้คัมภีร์มิลินทปัญหาเป็นหลักวินิจฉัยหนังสือ    

อรรถกถาของท่านด้วย   อีกท่านหนึ่ง คือศาสตราจารย์ริส เดวิดส์ (Rhys Davids) ผู้ แปล              

                                                                                                                                                                      

  46 สาวิตรี  แสนสวา่ง, “การศึกษาวเิคราะห์ค าภาษาตระกูลไทในไตรภูมกิถา” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทย  มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2537), 16. 

  47คณาจารย์มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, วรรณคดีบาลี, 101. 

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

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

  49 มหาเถรสมาคม, มิลินทปัญหา, พิมพ์ครัง้ท่ี 8  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ มหามกุฏราชวิทยาลยั, 2536. พิมพ์

เน่ืองในงานฉลองพระชนมาย ุ80 พรรษา สมเดจ็พระญาณสงัวร (สวุฑัฒนมหาเถระ) สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณา

ยก    วดับวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ 3 ตลุาคม 2536), (29). 
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มิลินทปัญหาเป็นภาษาองักฤษ  ท่านยกย่องว่ามิลินทปัญหาเป็นหนงัสือท่ีแต่งดีนบัเป็นสุดยอด

คัมภีร์หนึ่งของพระพุทธศาสนาและคัมภีร์ท่ีแต่งได้ใกล้เคียงกับมิลินทปัญหานีก็้มีเพียงคัมภีร์         

วิสุทธิมรรคของท่านพระพทุธโฆษาจารย์50     ปัจจุบนัคมัภีร์มิลินทปัญหาคงมีต้นฉบบัภาษาบาลี

อยู่ในประเทศศรีลังกา พม่าและไทย ได้มีการแปลถ่ายทอดไปในหลายๆ ประเทศท่ีนับถือ

พระพทุธศาสนา เชน่ แปลเป็นภาษาองักฤษ จีน รวมทัง้ภาษาไทย ผลงานท่ีแปลเป็นภาษาไทยนัน้

มี 4 ฉบับ คือ ฉบับแปลครัง้กรุงศรีอยุธยา ฉบับแปลในรัชกาลท่ี 3  ฉบับแปลในมหามกุฎราช

วิทยาลยั51  และฉบบัท่ีแปลโดย  ปุ้ ย แสงฉาย    

   มิลินทปัญหาเป็นเร่ืองราวการสนทนาธรรมระหว่างพระนาคเสนเถระผู้ มี

ช่ือเสียงกบัพระเจ้ามิลินท์หรือพระเจ้าเมนนัเดอร์กษัตริย์แห่งกรีก   เนือ้หามิลินทปัญหาแบง่เป็น 6 

สว่น คือ 

    1. บพุพโยค ว่าด้วยบพุพกรรมและประวตัิของพระนาคเสนและพระเจ้า 

มิลินท์  

   2. มิลินทปัญหาวา่ด้วยปัญหาเง่ือนเดียว 

   3. เมณฑกปัญหาวา่ด้วยปัญหาสองเง่ือน 

   4. อนมุานปัญหาวา่ด้วยเร่ืองท่ีรู้โดยอนมุาน 

   5.  ลกัขณปัญหาวา่ด้วยลกัษณะแหง่ธรรมตา่งๆ 

    6. อปุมากถาปัญหาวา่ด้วยเร่ืองท่ีจะพงึทราบด้วยอปุมา  

   4.2  พระชินาลังการ  หรือคมัภีร์ชินาลงัการ  พระพทุธรักขิตเป็นผู้ประพนัธ์ขึน้

เม่ือพุทธศักราช 700  เป็นงานประพันธ์ประเภทร้อยกรอง จ านวน 271 บท แต่งด้วยฉันท์            

12 ประเภท  เนือ้หาของพระชินาลงัการ  กล่าวถึงพุทธประวตัิ เร่ิมตัง้แต่การประสูติ ตรัสรู้ จนถึง

ปรินิพพาน    นิยะดา  เหล่าสนุทร  ได้ตัง้ข้อสงัเกตว่าคมัภีร์ชินาลงัการท่ีระบไุว้ในบานแผนกของ

                                                           

  50  Maurice Winternitz, History of Indian Literature, 176. 

  51 ปุ้ ย แสงฉาย, ผู้แปล,  มลิินทปัญหา ฉบับพร้อมด้วยอรรถกถาฎีกา (กรุงเทพฯ: ส. ธรรมภกัดี, 2528 ), 

ค าน า. 
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ไตรภูมิพระร่วง น่าจะเป็นคมัภีร์ชินาลังการฎีกามากกว่าเพราะมีเนือ้หาตรงกับไตรภูมิพระร่วง

มากกวา่คมัภีร์ชินาลงัการ52 

  4.3 พระสาระสังคหะ  หรือ พระสารัตถสงัคหะ  สภุาพรรณ  ณ บางช้างได้ศกึษา

ค้นคว้าพบวา่คมัภีร์สารัตถสงัคหะมีอยูด้่วยกนั 2 ส านวน  ส านวนแรกเป็นของพระภิกษุชาวลงักาท่ี

มีช่ือว่า พระสิทธัตถะ ผู้ ซึ่งอยู่ในสมยัของพระเจ้าภุวเนกพาหุ  ครองราชย์ระหว่างปีพุทธศกัราช 

1820 – 1831  ส านวนท่ี 2 เป็นของพระภิกษุชาวล้านนา  ท่ีมีช่ือว่าพระนนัทาจารย์   เนือ้ความและ

การล าดับเนือ้ความในทัง้ 2 คัมภีร์นัน้ตรงกัน    สุภาพรรณ  ณ บางช้าง ยังได้สันนิษฐานว่า 

พระนนัทเถระหรือพระนนัทาจารย์ ได้แตง่คมัภีร์สารสงัคหะในช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 1842 – 1858  

ปี พ.ศ. 1858 นัน้เป็นปีท่ีมหาเถรเจ้าช่ือว่านนัทเถระเดินทางไปเผยแพร่ศาสนาในเมืองเขิน ตามท่ี

ปรากฏหลักฐานในต านานเมืองเชียงใหม่ และนันทเถระนีน้่าจะเป็นผู้ เดียวกับพระนันทาจารย์  

ดงันัน้พระนนัทจารย์รูปนีน้า่จะเรียบเรียงแตง่คมัภีร์นีใ้ห้เสร็จสิน้ก่อนไปยงัเมืองเขินในปี พ.ศ. 1858    

คมัภีร์สารัตถสงัคหะส านวนของพระสิทธัตถะแห่งลงักาแตง่ระหว่างปีพทุธศกัราช 1820 – 1831  

ในชว่งเวลาดงักลา่วดจูะสัน้เกินไปท่ีจะมีการเผยแพร่คมัภีร์นีจ้ากลงักามาล้านนา และมายงัสโุขทยั

อีกทอดหนึ่ง  ดังนัน้คมัภีร์สารัตถสังคหะท่ีปรากฏในบานแผนกของไตรภูมิพระร่วงอาจจะเป็น

คมัภีร์สารัตถสงัคหะส านวนของลงักาก็เป็นได้53  

  4.4 พระอนาคตวงศ์  เป็นผลงานของพระกสัสปเถระชาวอินเดียใต้ ซึ่งมีชีวิตอยู่

ในชว่งประมาณปี พ.ศ. 1703 – 1773  คมัภีร์อนาคตวงศ์แตง่เป็นคาถาร้อยกรอง 142 คาถา ผู้แตง่

ยกเนือ้ความให้เป็นพระพทุธด ารัส เลา่เร่ืองของพระศรีอริยเมตไตรย ผู้จะมาตรัสรู้เป็นพระพทุธเจ้า

ภายหลงัพระศาสนาในกาลของพระองค์แล้ว54 

  4.5 พระโลกปัญญัตติ  เป็นผลงานของพระสทัธรรมโฆษเถระ  คมัภีร์โลก

บญัญัติภาษาบาลีท่ีรู้จักกันในเวลานี ้มิใช่ผลงานเรียบเรียงแต่เป็นผลงานแปลจากต้นฉบบัเร่ือง

แรกซึง่เป็นภาษาสนัสกฤต  นอกจากจะมีผู้แปลเป็นภาษาบาลีแล้ว ใน พ.ศ. 1101  พระภิกษุจีนช่ือ

ปรมารถะยงัได้แปลเป็นภาษาจีนจากต้นฉบบัเดิม ช่ือว่า โลกปรฺาชฺญาปติ ฉบบัภาษาจีน และโลก

                                                           

  52 นิยะดา เหลา่สนุทร, ไตรภูมพิระร่วงการศึกษาที่มา, 115 - 117. 

  53 เร่ืองเดียวกนั, 163 - 179. 

  54 เร่ืองเดียวกนั, 184. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



183 
 

บญัญตัภิาษาบาลี พบวา่มีเนือ้หาตรงกนั ส่วนต้นฉบบัภาษาสนัสกฤตได้สญูหายไป เน่ืองจากไม่มี

หลกัฐานเก่ียวกบัคมัภีร์โลกบญัญตัใินลงักา จงึสนันิษฐานว่าน่าจะเป็นผลงานแปลของชาวพม่าซึ่ง

แปลในสมัยพระเจ้าอนุรุทธมหาราช  ผู้ รวบรวมอาณาจักรพุกามและครองราชสมบตัิประมาณ  

พทุธศตวรรษท่ี 16 เหตผุลท่ีน ามาสู่ข้อสนันิษฐานก็คือ ก่อนสมยัพระเจ้าอนรุุทธมหาราช  พม่ายงั

ไมร่วมกนัเป็นปึกแผน่ พระพทุธศาสนายงัไม่เจริญรุ่งเรือง ยงัไม่มีการศกึษาภาษาบาลีอย่างจริงจงั  

อีกประการหนึ่งในเนือ้หาของคัมภีร์ได้กล่าวถึงเร่ืองพระเจ้าอโศกมหาราช   และการบ ารุง

พระพุทธศาสนาในสมยัของพระองค์  เร่ืองดงักล่าวนีไ้ม่มีในฉบบัภาษาจีน  ในสมยัของพระเจ้า  

อนรุุทธมหาราช  นอกจากพระพทุธศาสนาเจริญรุ่งเรืองแล้วยงัปรากฏความนิยมเร่ืองพระเจ้าอโศก

มหาราชเป็นพิเศษด้วย จงึนา่จะเป็นสมยัท่ีจะมีการแปลโลกปรฺาชฺญาปติภาษาจีน เป็นโลกบญัญัติ

ภาษาบาลี55    แบง่เนือ้หาออกเป็น 16 กณัฑ์ แตบ่างเร่ืองซ า้กณัฑ์กนั  แตเ่นือ้ความไม่เหมือนกนั56  

ดงันี ้ 

 กณัฑ์ท่ี 1 จลกณัฑ์   กล่าวถึงสาเหตท่ีุท าให้แผ่นดินไหว  ขนาดของลมและแผ่นดิน  

ลกัษณะของนรก  การแสดงรัศมีและเสียงของพระพุทธเจ้า การเปรียบเทียบรัศมีและเสียงของ

พระพทุธเจ้ากบัพระสาวก 

 กณัฑ์ท่ี 2  ชมพกุณัฑ์ กลา่วถึงชมพทูวีป โดยพรรณนาถึงไม้หว้า 

 กณัฑ์ท่ี 3  ฉชนปทกณัฑ์  กลา่วถึงชมพทูวีและชนบทใหญ่ 6 ชนบท 

 กัณฑ์ท่ี 4  ยักษ์ขกัณฑ์  กล่าวพรรณนาเร่ืองยกัษ์  ปัญหาของยกัษ์  พุทธพยากรณ์

ปัญหายกัษ์ 

 กณัฑ์ท่ี 5  รุจาครีิกณัฑ์  กลา่วพรรณนาภเูขา 7 เทือก  พรรณนาช้างรุจาครีิ 

 กัณฑ์ท่ี 6  จตทีุปกัณฑ์  กล่าวพรรณนาชมพูทวีป  อมรโคยานทวีป  ปพุพวิเทหทวีป  

และอตุตรกรุุทวีป   

 กณัฑ์ท่ี 7  นคกณัฑ์  กลา่วพรรณนาแผน่ดนิและภเูขา  

                                                           

  55  นิยะดา  เหลา่สนุทร, ไตรภูมพิระร่วงการศกึษาที่มา, 154. 

  56 กรมศิลปากร, โลกบัญญัต ิ(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อกัษรไทย, 2528), (4)-(5). 
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 กณัฑ์ท่ี 8  เทวโลกกณัฑ์  กล่าวถึงเทวโลก  พรรณนาภูเขาสิเนรุ สทุศันนคร  เวชยนัต-

ปราสาท เทวสภา  สระโบกขรณี  สวนต่างๆ ช้างเอราวณั  ภูเขายุคนธร และเร่ืองสงครามเทวดา

และอสรู 

 กณัฑ์ท่ี 9 สริุยคณนกณัฑ์  กลา่วถึงพระจนัทร์และพระอาทิตย์  

 กัณฑ์ท่ี 10 จนัฑกัณฑ์  กล่าวถึงกลางวันและกลางคืน  ปักษ์  ฤด ู อบายภูมิ   ท่ีตัง้

ของนรกและพรหมโลก  อายขุองสตัว์ มนษุย์ เทวดาในทวีปตา่งๆ   การด ารงชีวิตของชาวชมพทูวีป 

 กณัฑ์ท่ี 11  อปุปัตตกิณัฑ์  กลา่วถึงสาเหตท่ีุท าให้สตัว์เกิดในนรกและเทวโลก   

 กณัฑ์ท่ี 12  อายกุณัฑ์  กลา่วถึงอายขุองสตัว์ผู้ เกิดในมนษุยโลก อบายภมูิ พรหมโลก 

 กณัฑ์ท่ี 14  นิรยกณัฑ์  กลา่วถึงขมุนรกใหญ่ 8 ขมุ และนรกบา่ว 

 กณัฑ์ท่ี 15  เปรตกณัฑ์  กลา่วพรรณนาประเภทของเปรต 

 กณัฑ์ท่ี 16  ดรัิจฉานกณัฑ์  กลา่วพรรณนาถึงสตัว์เดรัจฉาน 

 กณัฑ์ท่ี 11  จลุลสงัวฏัฏกณัฑ์ท่ี 11  กลา่วถึงความเส่ือมและความเจริญของกปั   

 กณัฑ์ท่ี 15  สงัวฏัฏกณัฑ์  กล่าวถึงสาเหตท่ีุมนษุยโลกและเทวโลกสลาย  การเจริญ

ฌานท าให้เกิดในสคุติโลกสวรรค์และในพรหมโลก  โลกแห้งแล้งและสลายเพราะพระอาทิตย์ขึน้   

7 ดวง  โลกกลบัเจริญขึน้ใหม่  สาเหตท่ีุท าให้เกิดการขโมยของกนัและกนั  ความหมายของค าว่า

ราชาและขตัตยิะ  โลกกลบัสลายอีก 

 กัณฑ์ท่ี 16  ทุกขการกัณฑ์ กล่าวถึงความเปล่ียนแปลงของโลก  ลักษณะของธาตุ

ตา่งๆ เหตปัุจจยัท่ีท าให้ฝนตกและไมต่ก  

 4.6 พระอรุณวตี   ไม่ปรากฏช่ือผู้แตง่ สนันิษฐานว่าแตง่ในลงักา ไทย พม่า แห่ง

ใดแหง่หนึง่  นา่จะแตง่ประมาณพทุธศตวรรษท่ี 7    เนือ้เร่ืองกลา่วถึงประวตัิของพระพทุธเจ้าตัง้แต่

ประสูติจนถึงเสด็จประทบัท่ีเมืองอรุณวดี การเสด็จพรหมโลกของพระพทุธเจ้ากับพระอภิภู  และ

ลกัษณะของจกัรวาล โดยกล่าวว่าจกัรวาลประกอบด้วยทวีปทัง้ส่ี  คือ ชมพูทวีป  อุตตรกุรุทวีป  

ปพุพวิเทหทวีป  และอมรโคยานทวีป   พรรณนาถึงขนาด รูปร่างและส่วนประกอบอ่ืนๆ เช่น ต้นไม้ 

ภเูขา ดวงอาทิตย์ ดวงจนัทร์  และดวงดาวตา่งๆ  จกัรวาลเช่นนีห้นึ่งพนัจกัรวาล เรียกว่า จลุลนิกา

โลกธาต ุ หนึง่หม่ืนจกัรวาล  เรียกวา่ มชัฌิมโลกธาต ุ แสนโกฎิจกัรวาล เรียกว่า ติสหสัสมหาสหสัสี

โลกธาต ุพระสาวกแสดงฤทธ์ิได้เพียงแตใ่นจลุลนิกาโลกธาตเุท่านัน้ ส่วนมชัฌิมโลกธาตแุละติสหสั
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สีมหาสหัสสีโลกธาตุพ้นวิสัยของพระสาวก แต่อยู่ในวิสัยของพระพุทธเจ้าเท่านัน้   เพราะว่า      

พระสาวกกบัพระพทุธเจ้านัน้จะเปรียบเทียบกนัไมไ่ด้57  

  4.7 คัมภีร์โลกุปปัตติ    พระสิริสมันตภัททบณัฑิต พระเถระชาวพม่าแห่ง

อาณาจกัรพกุาม เป็นผู้ประพนัธ์ในรัชสมยัของพระเจ้านรปติสิทธู ประมาณ พ.ศ. 1716 - 1723   

จ านวน 931 คนัถะพระสิริสมนัตภทัทบณัฑิต แต่งเร่ืองนีเ้พ่ือสืบต่อและรวบรวมแนวคิดเร่ืองโลก

ศาสตร์ในพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก  อรรถกถา  ฎีกา  และปกรณ์พิเศษมาจัด

เรียงล าดบัใหม่  ถึงแม้ว่าจะมีปกรณ์พิเศษเร่ืองโลกศาสตร์ซึ่งเช่ือว่าแต่งก่อนหน้าโลกุปปัตติถึง 4 

เร่ือง คือ โลกปัญญัติ  ฉคติทีปนี  มหากปัปโลกสณัฐานปัญญัตติ และอรุณวตีสตูร  แตค่มัภีร์ทัง้ 4 

ยงัมีการจดัล าดบัเนือ้เร่ืองโลกศาสตร์ยงัไม่ชดัเจน  แม้แต่ในพระไตรปิฏก อรรถกถาและฎีกา  ก็

กล่าวถึงอย่างกระจัดกระจายตามเร่ืองต่างๆ  ผู้ แต่งเร่ืองโลกุปปัตติจึงน่าจะแต่งเร่ืองนีข้ึน้เพ่ือ

รวบรวมแนวคดิเร่ืองโลกศาสตร์ให้เป็นระบบชดัเจนขึน้  โดยมีเนือ้หาสรุปได้เป็น 8 สว่น58 

สว่นท่ี 1 บทประณามพจน์กลา่วนมสัการพระพทุธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์ 

สว่นท่ี 2 ความหมายของโลก 3 คือ สงัขารโลก  สตัวโลก โอกาสโลก    

สว่นท่ี 3 การเกิดขึน้และการเส่ือมสลายของสงัขารโลก   

สว่นท่ี 4 การเกิดและการเส่ือมสลายของสตัวโลก   

สว่นท่ี 5 ความพินาศและการเกิดขึน้ของโอกาสโลก 

สว่นท่ี 6  ภมูิศาสตร์ของโลก 

สว่นท่ี 7  ดาราศาสตร์ 

สว่นท่ี 8  การระบช่ืุอผู้แตง่    

เนือ้หาสว่นท่ีโลกปุปัตติคล้ายคลึงกบัไตรภูมิพระร่วง คือ เร่ือง อนิจจลกัษณะ  กล่าวถึงสิ่ง

ตา่งๆ ท่ีอยู่ในโลกไม่พ้นสภาพอนิจจงัคือความไม่เท่ียงและเร่ืองความพินาศและก าเนิดสิ่งตา่งๆใน

                                                           

  57 กวี  แสงมณี, “อรุณวดีสูตร: การตรวจช าระและการศึกษาเชงิวเิคราะห์” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต ภาควิชาภาษาตะวนัออก  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2523), 6. 

  58 สมพงษ์  ปรีชาจินดาวฒิุ, “การศึกษาเชงิวเิคราะห์เร่ืองโลกุปปัตติ”, 44 - 47. 
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โลก  ซึง่เนือ้หาในสว่นนีโ้ลกปุปัตตอิยูต่อนต้นและตอนกลางของเร่ือง  ไตรภูมิพระร่วงมีเนือ้หาส่วน

นีอ้ยูใ่นกณัฑ์ท่ี 9 และ 1059 

 4.8 พระมหากัลป์ หรือ มหากปัปโลกสณัฐานบญัญัติ  ไม่ทราบผู้แตง่และสมยัท่ี

แต่ง แต่มีหลักฐานว่าน่าจะแต่งก่อน พ.ศ. 1888    มีเนือ้หากล่าวถึงความพินาศของโลก           

การก าเนิดโลก และลกัษณะของโลก  ลกัษณะเนือ้หาน่าจะรวบรวมข้อมลูจากพระไตรปิฎกมาจดั

เรียงล าดบั มิใชเ่ป็นผลงานแตง่เองโดยตลอดเร่ือง60 

   4.9 พระโพธิวงศ์  ในคมัภีร์ชินาลงัการ ได้กล่าวถึงคมัภีร์พระโพธิวงศ์ไว้ว่า    

พระพทุธทตัตะเถระเป็นผู้ประพนัธ์ ท่านได้ประพนัธ์คมัภีร์ 3 คมัภีร์ คือ ชินาลงัการ  ทนัตธาตวุงศ์ 

และโพธิวงศ์   ขณะพ านักอยู่ในประเทศลังกา  อย่างไรก็ตามโพธิวงศ์ท่ีพบต้นฉบับปัจจุบัน

ประพนัธ์โดยพระอุปติสสเถระ  ด้วยพบว่าในค าลงท้ายของคมัภีร์โพธิวงศ์มิได้กล่าวถึงผู้ แต่ง     

โพธิวงศ์  แตใ่นคมัภีร์โพธิวงศ์ ฉบบัพม่า ซึ่งปริวรรตจากอกัษรสิงหล มีค าน าภาษาบาลีของผู้ช าระ 

คือ พระชนินทะวัดต่องปอก จังหวัดมองล าใย  กล่าวตามค าน าฉบบัสิงหลว่า ท่านผู้ แต่งคมัภีร์   

พระโพธิวงศ์ คือ พระอปุตสิสเถระ  แตง่ตามค าอาราธนาของพระทาฐานาคเถระ61 

  4.10  พระสารีริกพนิิจฉัย62   เป็นช่ือคมัภีร์ปกรณ์วิเสส63 

       นอกจากนีย้งัมีคมัภีร์ซึ่งยงัไม่สามารถค้นหาประวตัิท่ีมาได้ มีดงันี ้คือ พระธรรม-   

มหากถา พระอนฏีุกาหิงธรรม  พระอนปุตกิา และพระธรรมหทยะ 

      ไตรภูมิพระร่วงนอกจากจะระบุถึงคมัภีร์ต่างๆ อันเป็นแหล่งท่ีมาของข้อมูลท่ีใช้ 

พระราชนิพนธ์แล้ว ยงัระบถุึงพระสงัฆเจ้าทัง้หลายซึง่พญาลิไทยได้ศกึษาเลา่เรียนพระธรรมอนัเป็น

แหลง่ความรู้ของพระองค์ไว้อีกด้วย  ดงัความวา่ 

 

                                                           

  59 สมพงษ์  ปรีชาจินดาวฒิุ, “การศึกษาเชงิวเิคราะห์เร่ืองโลกุปปัตติ”, 96. 

  60 นิยะดา   เหลา่สนุทร,ไตรภูมพิระร่วงการศกึษาที่มา, 131 – 132. 

  61 พระคนัธสาราภิวงศ์, ผู้แปล, อภิธัมมาวตาร (กรุงเทพฯ: หจก. ไทยรายวนัการพิมพ์, 2549), (34). 

  62 ตอนท้ายเร่ืองไตรภมูิพระร่วงเรียก พระสารีริกพินิสยั 

  63 สาวิตรี  แสนสวา่ง, “การศึกษาวเิคราะห์ค าภาษาตระกูลไทในไตรภูมกิถา”, 17. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



187 
 

พระธรรมทัง้หลายนีเ้จ้าพระญาเลไทยอนัเป็นกษัตริย์พงศ์ดงัฤๅแลมาอาจผูกพระคมัภีร์ไตร

ภมูิกถานีไ้ด้ไสร้ เพราะเหตทุ่านนัน้ทรงพระปิฏกไตรธรรม ธได้ฟังได้เรียนแต่ส านกัพระสงัฆ

เจ้าทัง้หลาย คือวา่(พระ)มหาเถรมนีุพงศ์เป็นอาทิครู มเรียนแต่พระอโนมทสัสีแล พระมหา

เถรธรรมปาลเจ้าบ้าง  พระมหาเถรสิทธัตถะเจ้าบ้าง  พระมหาเถรปัญานนัธส เรียนแต่ราช

บัณฑิตผู้หนึ่ง  ช่ืออุปเสนราชบัณฑิต ผู้ หนึ่งช่ืออทรายราชบัณฑิต  เรียนแต่ไกลด้วยวาร

พิสยั แตพ่ระมหาเถรพทุธโฆษาจารย์ในเมืองหริภญุชยั...64 

 

 การระบุช่ือคมัภีร์จ านวนมากและกล่าวอ้างถึงพระเถระต่างๆ ซึ่งพระองค์ได้ศึกษา  

เล่าเรียนเพ่ือบอกถึงแหล่งท่ีมาของข้อมูลท่ีพระองค์ทรงศึกษาค้นคว้าและรวบรวมมาพระราช

นิพนธ์เป็นไตรภูมิพระร่วงนัน้ เป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้ผู้ อ่านและผู้ ฟังเกิดความเช่ือถือต่อ

ข้อมลูท่ีปรากฏในไตรภมูิพระร่วง  ซึง่สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ส าคญัในการพระราชนิพนธ์ไตรภูมิ

พระร่วงขึน้เพ่ือมุ่งเผยแพร่ธรรมะให้เจริญรุ่งเรืองในหมู่ประชาชน โดยระบุว่าอานิสงค์แห่งการฟัง

ไตรภูมิพระร่วงนีจ้ะได้พบพระศรีอารยเมตไตรและได้ไปสู่นิพพาน65   การศึกษาค้นคว้ารวบรวม

ข้อมลูอยา่งกว้างขวาง จนกล่าวกนัว่าไตรภูมิพระร่วงเป็นวิทยานิพนธ์เล่มแรกของไทยนัน้  นบัเป็น

ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ประชาชนเช่ือถือและศรัทธาต่อข้อมลูและเร่ืองราวท่ีปรากฏในไตรภูมิพระร่วง  

อนัจะน ามาซึ่งจุดประสงค์ท่ีลึกซึง้ยิ่งกว่าก็คือการใช้วรรณกรรมเล่มนีเ้พ่ือเป็นวรรณกรรมค าสอน 

ปลกูฝังความเช่ือถือศรัทธาเร่ืองการท าบญุและบาปให้กบัประชาชน อนัจะท าให้ประชาชนตัง้อยู่ใน

ศีลธรรม   ไตรภมูิพระร่วงจงึนบัเป็นเคร่ืองมือในการปกครองให้คนในสงัคมอยู่ร่วมกนัอย่างสงบสขุ

ไม่เบียดเบียนกนั  ด้วยเหตวุ่าเนือ้หาในไตรภูมิพระร่วงเป็นการสร้างโลกทศัน์ ความเช่ือถือศรัทธา 

เป็นการควบคุมปรับเปล่ียนพฤติกรรมของประชาชนให้เกรงกลัวต่อการท าบาปด้วยการสร้าง

ความคดิและความเช่ือให้เกิดขึน้ในความคดิจิตใจของประชาชนเอง      

 ไตรภูมิพระร่วงเป็นวรรณคดีพุทธศาสนาซึ่งได้รับคติเร่ืองไตรภูมิมาจากพุทธศาสนา      

เถรวาท   นบัเป็นวรรณกรรมไทยเร่ืองส าคญัท่ีมีเนือ้หาอธิบายเก่ียวกับเร่ืองจกัรวาลวิทยาไว้อย่าง

ชดัเจน   ไตรภมูิพระร่วงได้น าเสนอข้อมลูเก่ียวกบัโลกและจกัรวาลอนัเป็นพืน้ฐานความรู้แก่ผู้คนใน

                                                           

  64 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 5. 

  65 เร่ืองเดียวกนั,13. 
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ยุคนัน้ เพ่ือเสนอแนวความคิดเร่ืองไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา โดยมุ่งสอนให้คนไม่     

ยึดมัน่ในสรรพสิ่ง เพราะทุกสิ่งย่อมเส่ือมสลายไปตามธรรมชาติ     อันเป็นแนวคิดท่ีมุ่งเสนอให้

หลดุพ้นจากไตรภมูิ ไปสูเ่ป้าหมายสงูสดุคือการนิพพาน  เพ่ือสอนให้คนไม่ยึดติดในสิ่งทัง้ปวงซึ่งจะ

ก่อให้เกิดกิเลสตณัหาอนัจะน ามาซึ่งการกระท าซึ่งน าไปสู่ความทกุข์ยากทัง้ในขณะด ารงชีวิตและ

เม่ือเสียชีวิตไปแล้ว หรือหากท าบญุกุศลก็ยงัมิใช่ความสขุท่ีจีรังยัง่ยืน ท้ายสดุเม่ือหมดผลบญุก็ยงั

ต้องเวียนว่ายอยู่ในวฏัสงสารต่อไป สิ่งเดียวท่ีจะน าไปสู่การหลุดพ้นก็คือ นิพพาน ซึ่งเป็นการดบั

ทกุข์ท่ีแท้จริง  เนือ้หาของไตรภมูิพระร่วงจงึมีคณุคา่ทัง้ในการอธิบายความรู้ทัง้ในเชิงอภิปรัชญาแก่

ผู้คนในสังคมขณะนัน้  และยงัเป็นค าสอนเร่ืองการประพฤติปฎิบตัิตนแก่คนในสงัคมอนัจะน ามา

ซึ่งความสงบสุขของสังคมด้วยอีกประการหนึ่ง   อีกทัง้ยังเป็นการเผยแผ่พระธรรมค าสอนของ

พระพทุธเจ้าให้แพร่หลายด้วย     

 ไตรภูมิพระร่วงได้รับการประกาศยกย่องให้เป็นยอดแห่งวรรณคดีสมัยสุโขทัยจาก

คณะกรรมการวรรณคดีแห่งชาติเม่ือปี พ.ศ.  2554   ไตรภูมิพระร่วงเป็นวรรณกรรมท่ีมีอิทธิพล

อย่างยิ่งในสงัคมไทยตัง้แต่สมยัสุโขทัยจนกระทั่งปัจจุบนั  อิทธิพลส าคญัจากไตรภูมิพระร่วงคือ

ความเช่ือเร่ืองภูมิศาสตร์จักรวาล  การกระท าบาปและบุญ  การเวียนว่ายตายเกิดใน 3 ภพภูมิ  

และการหลุดพ้นจากสงสารวัฎด้วยการเข้าถึงพระนิพพาน   ความเช่ือเหล่านีคื้อแก่นธรรมของ

พระพุทธศาสนา  ไตรภูมิพระร่วงน าเสนอความคิดเหล่านีอ้ย่างชดัเจน  เพ่ือสร้างความศรัทธาแก่

พทุธศาสนิกชนตลอดมา   จินตนาการของกวีโบราณท่ีสร้างสรรค์เพ่ืออธิบายและสนบัสนนุความ

เช่ือดงักล่าว เป็นจินตนาการมหัศจรรย์ท่ีท าให้จดจ า อ้างถึง (allusion) สืบทอด (convention) 

และสืบสร้าง (perpetuation) ในวรรณคดีเร่ืองต่างๆ ต่อมาจนถึงปัจจุบนั66  อิทธิพลของไตรภูมิ

พระร่วงท่ีปรากฏในสงัคมไทยสามารถสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

  1. ด้านวรรณกรรม  ไตรภูมิพระร่วงเป็นวรรณคดีพระพุทธศาสนาเร่ืองแรกของไทยท่ี

เพียบพร้อมด้วยคณุลกัษณะทางวรรณศิลป์67  ศิลปะการแตง่ การผกูเร่ือง  ศิลปะการใช้ภาษาท่ีมี

                                                           

  66  ร่ืนฤทัย  สจัจพนัธ์ุ, “เล่าเร่ืองไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส” (เอกสารประกอบการสมัมนา

ทางวิชาการเร่ือง “คติไตรภูมิ: อิทธิพลต่อวิถีสงัคมไทย”  จัดโดยส านักวรรณกรรมและประวติัศาสตร์ กรมศิลปากร ณ ห้อง   

ป่ินเกล้า โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถนนบรมราชชนนี  กรุงเทพฯ, 28 – 29 มิถนุายน 2555),1. 

  67 กรมศิลปากร, วรรณคดีแห่งชาต,ิ 86.  
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การพรรณนาอย่างละเอียด และมีโวหารเปรียบเทียบท าให้เห็นภาพ เป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้เกิด

ความรู้สกึและจินตนาการคล้อยตามได้อยา่งดีย่ิง   ท าให้ไตรภมูิพระร่วงเป็นวรรณกรรมท่ีมีอิทธิพล

ต่อกวีไทยในสมัยต่อมา เพราะเป็นบ่อเกิดของความคิดและแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์งาน  

โดยพบว่าปรากฏเนือ้หาแทรกอยู่ในวรรณกรรมในยุคหลังจ านวนมาก เช่น ลิลิตโองการแช่งน า้    

ก าศรวลโคลงดัน้   รามเกียรติ์  อิเหนา  กากีค ากลอน  ขุนช้างขุนแผน  มหาเวสสันดรชาดก    

ดงัเชน่ 

ลิลิตโองการแช่งน า้   กล่าวถึงเม่ือสิน้กลัป์จะเกิดดวงอาทิตย์ 7 ดวง ท าให้เกิดไฟบรรลยักัลป์ไหม้

ล้างผลาญจกัรวาล ความวา่ 

 

 นานาอเนกน้าวเดิมกลัป์  จกัร ่าจกัราพาฬเม่ือไหม้ 

 กลา่วถงึตระวนัเจ็ดอนัพลุง่   น า้แล้งไข้ขอดหาย68   

 

ขุนช้างขุนแผน  กล่าวถึงม่านท่ีนางวันทองซึ่งเป็นรูปของเขาพระสุเมรุ สัตบริภัณฑ์ และป่าหิม

พานต์  ดงัความวา่ 

 

มา่นนีฝี้มือวนัทองท า  จ าได้ไมผิ่ดนยัน์ตาพ่ี 

 เส้นไหมแม้นเขียนแนบเนียนดี สิน้ฝีมือแล้วแตน่างเดียว 

 เจ้าปักเป็นป่าพนาเวศ  ขอบเขตเขาคลุ้มชอุม่เขียว 

 รุกขชาติดาดใบระบดัเรียว   พริง้เพรียวดอกดกระดะดวง 

 ปักเป็นหิมพานต์ตระหง่านงาม อร่ามรูปพระสเุมรุภผูา 

 วินนัตกหศักนัเป็นหลัน่มา   การวิกอิสินธรยคุนุธร 

 อากาศคงคาชลาสินธุ์  มจุลินทร์ห้าแถวแนวสลอน 

 ไกรลาสสะอาดเอี่ยมอรชร   ฝงูกินนรคนธรรพ์วิทยา69 

 

                                                           

  68 กรมศิลปากร, วรรณคดีแห่งชาติ, 87. 

  69 เร่ืองเดียวกนั, 87. 
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 ไตรภูมิพระร่วงมีเนือ้หาท่ีเก่ียวกับจกัรวาลวิทยา เพราะกล่าวถึงก าเนิดจกัรวาล โลก

มนษุย์ นรก สวรรค์ และภมูิศาสตร์โลก  ความรู้จากไตรภมูิพระร่วงจึงนบัเป็นความรู้พืน้ฐานท่ีท าให้

เข้าใจวรรณคดีไทยได้อย่างลึกซึง้  นอกจากนัน้ในสมยัสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 

พระองค์ยงัได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระราชาคณะและราชบณัฑิตทัง้ปวงเรียบเรียง 

“ไตรภมูิโลกวินิจฉยกถา” ขึน้ด้วยการศกึษาค้นคว้าจากพระไตรปิฎกซึ่งในช่วงเวลานัน้ยงัไม่พบไตร

ภูมิพระร่วง   ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถามุ่งอธิบายพระพุทธคณุในส่วนท่ีช่ือว่า “โลกวิท”ู ซึ่งหมายถึง

การรู้โลกของพระพทุธเจ้า  ได้แก่  สงัขารโลก  สตัตโลก  และโอกาสโลก  เนือ้ความของไตรภูมิโลก

วินิจฉยกถา  แบ่งเป็น 8 ภาค  คือ โอกาสวินาสโลกกถา  โอกาสสณัฐาหนโลกกถา  นิริยโลกกถา  

เปตโลกกถา  ติรัจฉานโลกกถา  มนุสสโลกกถา  เทวโลกกถา  และพรหมโลกกถา  ไตรภูมิโลก   

วินิจฉยกถามีเนือ้หาคล้ายกบัไตรภมูิพระร่วงแตล่ะเอียดมากกวา่และมีล าดบัเนือ้หาแตกตา่งกนั70   

  2. ด้านศาสนา   ไตรภูมิพระร่วงเป็นวรรณกรรมท่ีน าเสนอแนวความคิดทาง          

พทุธศาสนาอย่างชดัเจน  มีอรรถรส  และเข้าใจได้ง่ายกว่าการสอนหลกัธรรมล้วนๆ  การน าเสนอ

ภาพภพภมูินบัเป็นการสอนให้เกิดความเข้าใจในหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาเร่ืองไตรวฏัฏ์ หรือ

วฏัฏะ 3  คือ กิเลส  กรรม และวิบาก เป็นผลแห่งกรรมหรือการเวียนว่ายตายเกิด   เร่ืองกฎแห่ง  

ไตรลกัษณ์  คือ อนิจจงั ทกุขงั  อนตัตา  ซึ่งเป็นกฎของธรรมชาติท่ีปรากฏในภูมิทัง้ 3  และกฎแห่ง

ไตรสิกขา  คือ ศีล  สมาธิ และปัญญา  ซึ่งเป็นข้อปฏิบตัิให้ชีวิตด าเนินไปในทางท่ีถูกต้องดีงาม71   

การน าเสนอภาพภพภูมิต่างๆ ในไตรภูมิพระร่วงจึงเป็นการส่งเสริมและเน้นย า้แนวความคิดเร่ือง

นรกสวรรค์ท่ีมีมาก่อน โดยน ามาเรียบเรียงให้เป็นระบบและน่าเช่ือถือด้วยการศึกษาค้นคว้าแล้ว

น าเสนออยา่งชดัเจน  ท าให้ไตรภูมิพระร่วงเป็นวรรณคดีท่ีส่งเสริมให้เกิดจริยธรรมขึน้ในสงัคม  ท า

หน้าท่ีอบรมสัง่สอนประชาชนให้ตัง้อยูใ่นศีลธรรม กระท าความดี และเกรงกลบัตอ่บาป    เพ่ือให้ได้

ไปเกิดใหมใ่นภพภมูิท่ีดีในชาตหิน้าและบรรลถุึงนิพพานเพ่ือให้เกิดความสขุนิรันดร 

  3. ด้านการปกครอง  ไตรภูมิพระร่วงนบัเป็นวรรณกรรมท่ีพระยาลิไทยทรงนิพนธ์ขึน้

เพ่ือสร้างความเป็นปึกแผ่นในอาณาจักร การสร้างภพภูมิเพ่ือให้ประชาชนเกรงกลัวต่อการท า 

                                                           

  70 มลูนิธิสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา, นามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ 1 ชื่อวรรณคดี (กรุงเทพฯ: มลูนิธิ, 

2550), 73.  

  71 กรมศิลปากร, วรรณคดีแห่งชาติ,  94. 
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ความชัว่ ด้วยการสร้างภาพบทลงโทษในนรกท่ีรุนแรง  ภาพสวรรค์เพ่ือสนบัสนนุส่งเสริมให้คนท าดี

ตัง้อยูใ่นศีลธรรม  บารมีของพระจกัรพรรดิราชเพ่ือแสดงให้เห็นคติของการมีธรรมะในการปกครอง

และบุญบารมีของกษัตริย์เหนือบุคคลทัว่ไป  สิ่งเหล่านีล้้วนเป็นกุศโลบายท่ีพญาลิไทยใช้ไตรภูมิ

พระร่วงเป็นเคร่ืองมือในการปกครองควบคุมความประพฤติให้ผู้คนในสังคมด าเนินชีวิตและอยู่

ร่วมกันอย่างปกติสุข ซึ่งแนวความคิดความเช่ือเร่ืองนรกสวรรค์นีย้งันบัเป็นความเช่ือท่ีส่งอิทธิพล

ตอ่มาจนปัจจุบนัอนัเป็นส่วนหนึ่งท่ีท าให้ผู้คนเกรงกลวัไม่กล้าท าบาปและมุ่งท าบญุเพ่ือไปสวรรค์    

แนวความคิดจากไตรภูมิพระร่วงจึงนับเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยท าให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข     

สืบมา  เป็นการน าศาสนามาจดัระเบียบสงัคมและเสริมสร้างความเป็นปึกแผน่มัน่คงให้บ้านเมือง 

  4. ด้านศิลปกรรม   ความคิดเร่ืองไตรภูมิก่อให้เกิดการสร้างงานทางด้านศิลปกรรม

ตา่งๆ ทัง้ทางด้านจิตรกรรม  ประตมิากรรมและสถาปัตยกรรม  กล่าวคือ   งานจิตรกรรม  ภาพวาด

ท่ีน าเนือ้หามาจากไตรภูมิพระร่วง เช่น  สมุดภาพไตรภูมิ ฉบบักรุงศรีอยุธยา – ฉบบักรุงธนบุรี      

จิตรกรรมฝาผนังเร่ืองเขาพระสุเมรุ  สตับริภัณฑ์  ป่าหิมพานต์  นรกขุมต่างๆ ในพุทธสถานและ    

วดัวาอารามตา่งๆ  เชน่  ภาพจิตรกรรมในพระวิหารวดัสทุศันเทพวรารามราชวรมหาวิหาร   วดัพระ  

ศรีรัตนศาสดาราม  วดัสระเกศ  งานประติมากรรมท่ีได้รับอิทธิพลจากไตรภูมิพระร่วงมกัเป็น

ประติมากรรมตกแต่งอาคารของพทุธสถานและประสาทราชวงั เช่น รูปปัน้สตัว์หิมพานต์   รูปปัน้

สตัว์นรกตา่งๆ ท่ีวดัไผ่โรงววั จงัหวดัสพุรรณบรีุ   งานสถาปัตยกรรม   แนวคิดจากเร่ืองไตรภูมิเป็น

แนวคดิส าคญัตอ่การสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมไทยเก่ียวกบัพระพทุธศาสนา เป็นคติการวางผงั

ของวัด การสร้างพระเจดีย์  พระปรางค์  พระเมรุมาศ   เป็นต้น   ดงัพบท่ีวัดมหาธาตุ  จังหวัด

สโุขทยั  วดัมหาธาตแุละวดัราชบรูณะ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา   พระปรางค์วดัอรุณราชวราราม 

กรุงเทพมหานคร72  

  ไตรภมูิพระร่วงนบัเป็นวรรณกรรมภาษาไทยเร่ืองแรกท่ีให้ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองโลกและ

จกัรวาลอยา่งชดัเจนและเป็นระบบ   เม่ือศกึษาข้อมลูอนัเป็นท่ีมาของเนือ้หาในไตรภูมิพระร่วงแล้ว

ท าให้พบวา่ไตรภมูิพระร่วงได้รวบรวมความรู้ข้อมลูจากพระไตรปิฎก  อรรถกถา  ฎีกา  ปกรณ์วิเสส 

และได้รับการอบรมศกึษาจากพระเถระผู้ มีช่ือเสียงในอดีตเป็นจ านวนมาก  จากข้อมลูดงักล่าวท า

                                                           

  72 กรมศิลปากร, วรรณคดีแห่งชาติ, 94 – 104. 
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ให้สามารถเช่ือมโยงได้ว่า ความรู้และเนือ้หาท่ีปรากฏในไตรภูมิพระร่วงมิใช่ความรู้ใหม่   หากแต่

เป็นความรู้ท่ีเป็นแก่นในพทุธศาสนาเถรวาท     ดงัท่ีสืบค้นจากคมัภีร์ท่ีไตรภูมิพระร่วงอ้างอิงไว้ว่า

ข้อมูลต่างๆ มาจากแหล่งอินเดียโบราณอันเป็นรากฐานของพระพุทธศาสนาท่ีองค์พระ      

สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเผยแผ่และค าสอนนัน้ได้ถูกสืบทอดบันทึกเผยแพร่ให้กว้างขวาง

ออกไปจากถ่ินอินเดียอันเป็นจุดเร่ิมต้น  ขยายไปสู่ดินแดนต่างๆ ทัง้ลังกา มาสู่เอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ และความรู้นัน้ได้เดินทางสู่ประเทศไทย โดยพบว่าคมัภีร์ท่ีอ้างอิงไว้ในไตรภูมิพระร่วงเป็น

หลกัฐานของการเดินทางเข้ามาของความรู้ความคิดต่างๆ  ดงันัน้จากการศึกษาถึงประวตัิความ

เป็นมาของไตรภูมิพระ ร่วงจึงท าใ ห้ เห็นถึ ง ข้อมูลและแนวความคิดต่างๆ ท่ี รับมาจ าก

พระพทุธศาสนาในอินเดีย และได้รับการรวบรวมเรียบเรียงสร้างสรรค์ให้เป็นไตรภูมิพระร่วงอนัเป็น

ท่ีรู้จกักนัดีและมีอิทธิพลในสงัคมไทยสืบมา 

 

2.  แนวคิดเร่ืองจักรวาลวิทยาในไตรภูมิพระร่วง   

  ไตรภมูิพระร่วง วรรณกรรมพทุธศาสนาในสมยัสโุขทยัซึ่งมีเนือ้หาเร่ืองจกัรวาลวิทยาท่ี

ชดัเจนและเป็นระบบเร่ืองแรกในวรรณกรรมไทยได้น าเสนอแนวคิดเร่ืองจกัรวาลไว้ในประเด็นตา่งๆ 

ดงัตอ่ไปนี ้ 

  2.1  ความหมายของค าว่า “จักรวาล”   พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 

2542 ให้ความหมายไว้ว่า จักรวาล หมายถึง ปริมณฑล  ประชุม หมู่ เทือกเขาในนิยาย  เป็น

ก าแพงล้อมรอบโลกและเป็นเขตกัน้แสงสว่างกบัความมืด  บริเวณโดยรอบของโลก ทัว่โลก (ส.; ป. 

จกฺกวาล) 73   “จกัรวาล”  ในภาษาไทยตรงกับในภาษาสนัสกฤตว่า “จกฺรวาล” (cakravāla) 

หมายถึง a circle, 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)74  

และ “จกัรวาล” ในภาษาบาลีใช้ค าว่า “จกฺกวาฬ” (Cakravāḷa)  หมายถึง a world - circle; a 

                                                           

  73 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  (กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊ คส์

พบัลิเคชัน่ส์, 2546), 297. 
  74  Monier Monier Williams, Sanskrit – English Dictionary, 16th ed. (oxford: clarendon, 1997), 
381. 
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solar system.75   เม่ือพิจารณาความหมายของค าว่า “จกัรวาล”  “จกฺรวาล”  และ “จกฺกวาฬ”  

พบวา่มีความหมายใกล้เคียงกนั   โดยค าวา่ “จกัรวาล” ในภาษาไทย นัน้ได้รับอิทธิพลมาจากค าใน

ภาษาสนัสกฤตและบาลีนัน่เอง    

  เม่ือกลา่วถึงค าวา่  “จกัรวาล” ในพระพทุธศาสนา   พระไตรปิฎกกล่าวถึงลกัษณะและ

ขนาดของ “จกัรวาล” ไว้  ดงัเชน่ 

 

  สมยันัน้จักรวาลทัง้สิน้นี ้และเป็นน า้ทัง้นัน้ มืดมนแลไมเ่ห็นอะไร ดวงจนัทร์และดวง  

อาทิตย์ก็ยังไม่ปรากฏ ดวงดาวนักษัตรทัง้หลายก็ยังไม่ปรากฏ  กลางวนักลางคืนก็ยังไม่ 

ปรากฏ เดือนหนึ่งและกึ่งเดือนก็ยังไม่ปรากฏ ฤดูและปีก็ยังไม่ปรากฏ เพศชายและเพศ

หญิงก็ยงัไมป่รากฏ สตัว์ทัง้หลายถงึซึง่อนันบัเพียงวา่สตัว์เท่านัน้76 

 

  ดกูรอานนท์ จักรวาลหนึ่งมีก าหนดเท่ากับโอกาสท่ีพระจนัทร์พระอาทิตย์โคจร ทั่ว

ทิศสวา่งไสวรุ่งโรจน์ โลกมีอยู่พนัจกัรวาลก่อน ในโลกพนัจักรวาลนัน้ มีพระจนัทร์พนัดวง            

มีอาทิตย์พันดวง มีขุนเขาสิเนรุพันหนึ่ง มีชมพูทวีปพันหนึ่ง มีอปรโคยานทวีปพันหนึ่ง       

มีอุตตรกุรุทวีปพันหนึ่ง มีปุพพวิเทหทวีปพันหนึ่ง มีมหาสมุทรสี่พัน มีท้าวมหาราชสี่พัน      

มีเทวโลกชัน้จาตุมหาราชิกาพันหนึ่ง  มีเทวโลกชัน้ดาวดึงส์พันหนึ่ง มีเทวโลกชัน้ยามา     

พันหนึ่ง  มี เทวโลกชัน้ดุสิตพันหนึ่ง  มี เทวโลกชัน้นิมมานรดีพันหนึ่ง  มีเทวโลกชัน้              

ปรนิมมิตวสวสัตีพนัหนึ่ง มีพรหมโลกพันหนึ่ง ดกูรอานนท์ นีเ้รียกว่าโลกธาตุอย่างเล็กมี

พนัจักรวาล  โลกคณูโดยส่วนพนัแห่งโลกธาตุอย่างเล็ก ซึง่มีพนัจกัรวาลนัน้ นีเ้รียกว่า

โลกธาตุอย่างกลางมีล้านจักรวาล  โลกคูณโดยส่วนพันแห่งโลกธาตุ อย่างกลางมีล้าน

จกัรวาลนัน้  นีเ้รียกวา่โลกธาตุอย่างใหญ่ประมาณแสนโกฏิจักรวาล ดกูรอานนท์ตถาคต

มุง่หมายอยู่ พงึท าโลกธาตุอย่างใหญ่ประมาณแสนโกฏิจักรวาลให้รู้แจ้งได้ด้วยเสียง หรือ

ท าให้รู้แจ้งได้เท่าท่ีมุง่หมาย77 

                                                           
  75 A.P. Buddhadatta Mahathera, Concise Pali - English Dictionary (Colombo : the Colombo 
apothecaries’co.LTD.,1949),95. 
  76 กรมการศาสนา,พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง เล่ม 11 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา,2521), 56. 

  77 กรมการศาสนา, พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง เล่ม 20 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา, 2521) , 

275. 
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  ข้อความในอคัคญัญสตูร และจฬูนีสตูร พระสตุตนัตปิฎก ดงัท่ียกมานัน้เป็นตวัอยา่ง  

ท่ีพระพทุธเจ้าได้กลา่วถึง “จกัรวาล” ไว้  โดยใช้ค าวา่ จกัรวาล (จกัรวาฬ)  โลกธาตแุละโลก  ใน

จฬูนีสตูร ได้อธิบายไว้วา่  “โลกธาต”ุ  ซึง่หมายถึง  แผน่ดิน78  หรือ จกัรวาลทัง้หมด  สรรพสิ่งตา่งๆ 

ล้วนเป็นธาต ุจงึเรียกวา่ โลกธาต ุหรือโลก แบง่ออกเป็น  3  ชนิด  ดงันี ้

   1. โลกธาตขุนาดเล็ก มีพนัจกัรวาล  ประกอบด้วยพระจนัทร์ พระอาทิตย์ ภเูขาสิเนรุ 

และทวีปตา่งๆ ทัง้  4  ทวีป อยา่งละ 1,000  มีมหาสมทุร มหาราช อยา่งละ 4,000  มีสวรรค์ 6  ชัน้  

และพรหมโลกชัน้ละ 1,000 

 2. โลกธาตขุนาดกลาง  คือ โลกคณูโดยส่วนพนัแหง่โลกธาตอุยา่งเล็กซึง่มีพนัจกัรวาล 

โลกธาตขุนาดกลางมีล้านจกัรวาล 

 3. โลกธาตขุนาดใหญ่ คือ โลกคณูด้วยสว่นพนัแหง่โลกธาตอุย่างกลางมีล้านจกัรวาล

เรียกวา่ โลกธาตขุนาดใหญ่ มีแสนโกฏิจกัรวาล  

  คมัภีร์โลกุปปัตติ ได้กล่าวถึงเร่ือง “จกัรวาล” หรือโลก  ไว้ว่าโลกตามอทุานมี 3 อย่าง

คือ สงัขารโลก สตัวโลก  และโอกาสโลก  ในโลกทัง้ 3 นี ้สงัขารโลกพึงทราบในพทุธพจน์ว่า โลก

หนึ่งคือสตัว์ทัง้ปวงด ารงชีวิตอยู่ได้ด้วยอาหาร  สตัว์โลกพึงทราบว่าโลกเท่ียงหรือไม่เท่ียง  โอกาส

โลกพึงทราบว่า “ดวงจนัทร์และดวงอาทิตย์ หมุนสิ่งโลกให้สว่างไสวเพียงใด โลกยงัด ารงอยู่เพียง

นัน้พนัเทา่  อ านาจของทา่นมีอยูใ่นโลก”79 

   พทุธศาสนาได้ให้ความหมายของ “โลก” ว่าหมายถึง สภาวธรรมหรือหมู่สตัว์ สถานท่ี

อยูข่องหมูส่ตัว์ แบง่เป็น 3 นยั นยัละ 3 ประเภท คือ 

 โลก 3 นยัท่ี 1 ได้แก่ 

1. สงัขารโลก โลก คือ สงัขาร หมายถึง สิ่งทัง้ปวงท่ีมีการปรุงแตง่ตามเหตปัุจจยั 

2. สตัว์โลก โลก คือ หมูส่ตัว์ 

  3. โอกาสโลก โลก คือ โอกาส หมายถึง โลกท่ีมนษุย์และสตัว์อาศยัอยู่ โลกอนัมีอยูใ่น 

อวกาศ เอกภพ 

                                                           

  78 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, 1043. 

  79 สมพงษ์  ปรีชาจินดาวฒิุ, “การศึกษาเชงิวเิคราะห์เร่ืองโลกุปปัตติ” (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 

ภาควิชาภาษาตะวนัออก  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2528), 266. 
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  โลก 3 นยัท่ี 2 ได้แก่ 

1. มนษุยโลก  โลก คือ หมูม่นษุย์ หรือโลกท่ีมนษุย์อาศยัอยู่ 

2. เทวโลก  โลก คือ หมูเ่ทพ หรือโลกท่ีเทวดาอาศยัอยู ่ได้แก่ สวรรค์ 6 ชัน้ 

  3. พรหมโลก  โลก คือ หมูพ่รหม  หรือโลกท่ีพรหมอาศยัอยู ่ได้แก่ สวรรค์ชัน้รูปพรหม 

16 ชัน้ และสวรรค์ชัน้อรูปพรหม 4 ชัน้ 

  โลก 3 นยัท่ี 3 ได้แก่ 

  1. กามโลก  โลกของหมูส่ตัว์ผู้ เก่ียวข้องอยูใ่นกาม ได้แก่ อบายภมูิ 4 มนษุยโลกและ

สวรรค์ 6 ชัน้ 

  2. รูปโลก  โลกของหมูส่ตัว์ผู้ เข้าถึงรูปฌาน ได้แก่ รูปพรหม 16 ชัน้  

  3. อรูปโลก  โลกของสตัว์ผู้ เข้าถึงอรูปฌาน  ได้แก่ อรูปพรหม 4 ชัน้80  

 ดงันัน้ “จกัรวาล” ในพระพทุธศาสนา ดงัท่ียกตวัอย่างมานัน้จะหมายถึงจกัรวาลหรือ

โลกภายนอก (ตวัเรา) ท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติ เป็นโลกในเชิงวตัถวุิสยั (objective)   ซึ่งพบว่าจะเรียก 

“จกัรวาล” โดยใช้ค าวา่ จกัรวาล (จกัรวาฬ) โลกธาตแุละโลก 

  ไตรภมูิพระร่วงนอกจากจะใช้ค าวา่ “จกัรวาล” แล้วยงัใช้ค าว่า ไตรภูมิ   ไตรภพ  ภูมิ 3   

ไตรโลก  โลก  โลกทัง้หมด และภพจกัร   เพ่ือส่ือความถึง “จกัรวาล” ด้วย  ดงัตวัอยา่ง 

 

  ... ฝูงจักรวาล ทัง้หลายนีแ้ล 3 อนัอยู่ใกล้กนัดัง่กงเกวียน 3 อนัแลวางไว้ข้างกนัดัง่

บาตร 3  อนัคว ่าไว้ใกล้กันนัน้  หว่างจักรวาล 3 อนัแลมีนรกช่ือว่าโลกนัตนรก...เมื่อดาว

เดือนแลตะวนัอนัไปสอ่งให้คนทัง้หลายสี่แผ่นดินนีใ้ห้ เห็นหนทุกแห่งดงันัน้ ก็มิอาจส่องให้

เห็นใน   โลกันตนรกนัน้ได้  เพราะว่าเดือนแลตะวันอันเป็นไฟแลส่องให้คนทัง้หลาย 4 

แผ่นดินนีไ้ปสอ่งสวา่งกลางหาวแต่เพียงปลายเขายคุนัธรไสร้  แลสอ่งสวา่งไปแตใ่นก าแพง

จักรวาล  และโลกนัตนรกนัน้อยู่นอกก าแพงจักรวาลไสร้...81   

  จะกลา่วถงึพระพทุธศรีศากยมนีุโคดมเจ้าเราเมื่อเสดจ็ยงัธรมานอยู๋ในโลกนี ้ แลยงัมิ

ไป่เสด็จเข้าสู่พระนิพพานไสร้...ช่ืออันว่าพระพุทธเจ้าทัง้หลายไสร้ ก็ย่อมมีพระกรุณา     

                                                           

  80 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล (กรุงเทพฯ: ราชบณัฑิตยสถาน, 2552), 316. 

  81 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 40. 
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อันอนุเคราะห์แก่โลกท้ังหลาย...เพราะว่าพระพุทธเจ้าทัง้หลายแต่ก่อน เทียรย่อม

อนเุคราะห์แก่โลกท้ังหลายแล... 82   

  อนัวา่สตัว์ทัง้หลายย่อมจะเวียนวนไปมาแลเกิดในภูมิ 3 อนันีแ้ล  อนัใดแลช่ือภูมิ 3  

อนันัน้เลา่  อนัหนึง่ช่ือว่ากามภูมิ  อนัหนึ่งช่ือว่ารูปภูมิ  อนัหนึ่งช่ือว่าอรูปภูมิในกามภูมินัน้

ยงัอนัเป็นประเภท 11  อนัใดโสต...จงึผสมภมูิทัง้หลายนีไ้ด้ 31  จงึช่ือวา่ไตรภูมิแล83     

ถึงนครนิพพานอนัประเสริฐย่ิงภูมิท้ังหลาย  3  นีแ้ลทัง้อนนัตจกัรวาล  อนัเป็นเอกาทสม

กณัฑ์  จบโดยสงัเขปแล  ผู้ ใดจะถึงแก่มหานครนิพพานนัน้บ่มิรู้ฉิบหาย  บ่มิรู้แปรปรวนไป

มา แลฝงูสตัว์ทัง้หลายอยู่ในไตรภูมินีแ้ล  กลา่วถงึไตรภูมิกถามหานิพพานแล84 

  ฝูงสัตว์ทัง้หลายอนัเกิดในไตรภพนี ้ แม้นว่ามียศศกัด์ิสมบัติก็ดี คือดัง่ว่าพระญา

มหาจกัรพรรดิราชนัน้ก็ดี  ดัง่พระอินทร์เจ้าไตรตรึงษ์พิภพก็ดี  ดัง่พระพรหมก็ดี ทัง้นีบ้่ห่อน

จะยืนอยู่มัน่คงในยศศกัด์ิสมบติันีไ้ด้เลสกัคาบ  เทียรย่อมรู้ฉิบหาย  รู้ตายจาก รู้พลดัพราก

จากสมบัตินัน้แล  อนัว่าพระอินทร์ก็ดี พระพรหมก็ดี ครัน้ว่าถึงเมือสิน้แก่อายุแล้ว ก็เทียร

ย่อมท่องเท่ียวเวียนไปมาในไตรภพนีบ้่มิ รู้แล้วเลยสักคาบ  บางคาบเล่าไปเกิดใน          

จตุราบาย แลว่าได้ทนทุกขเวทนามากนักหนาก็มี    แลย่อมว่าบ่มิเท่ียงในสงสารนีเ้พ่ือ

ดงันัน้...85  

  อนัวา่ฝงูคนทัง้หลายในโลกนีบ้่มิเท่ียงบ่มิแท้แลแปรปรวนไปมดัง่กล่าวมานีแ้ล  ลาง

ปาง เป็นดีแล้วเป็นร้าย  เป็นร้ายแล้วเป็นดี  บ่ห่อนเท่ียงสกัคาบเลย  อนัว่าคนในโลกนีบ้่มิ

เท่ียงเลย  คนผู้มีปัญญาควรเอาอาการดัง่นี ้ ใส่ใจแลร าพึงถึงอนิจจงัสงสาร  แลเร่งกระท า

บุญแลธรรมจงนัก  ให้พ้นจากสงสารอันบ่มิเท่ียงแล  ให้พ้นพลันถึงสมบัติคือมหานคร

นิพพานอนัมัน่อนับ่มิไหวบ่มิรู้ฉิบหาย  บ่มิรู้ตาย  บ่มิรู้จากท่ีลางท่ีดีย่ิงกว่าสมบตัิทัง้หลาย

อนัมีในไตรโลกนีแ้ล86 

                                                           

          82 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 67- 69. 

  83 เร่ืองเดียวกนั, 6 - 7. 

  84 เร่ืองเดียวกนั, 267. 

  85 เร่ืองเดียวกนั, 208. 

  86 เร่ืองเดียวกนั, 253. 
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  จ าพวกหนึ่งไสร้ว่าจะได้ถึงนิพพานนัน้ยากเพ่ือดัง่นัน้   เมื่อฝูงจกัภาวนาโลกุตรฌาน

อนัเป็นต้นแก่นิพพานจักเล็งดูในภพจักรนี ้แลจะดใูนนิพพานเป็นท่ีเสร็จโสด จะดใูนอดีต

อนาคตปัจจบุนัคือกาลอนัพ้นไปแล้ว...87 

 

  เม่ือพิจารณาค าต่างๆ ท่ีใช้เรียกจกัรวาลในไตรภูมิพระร่วง ได้แก่  จกัรวาล   ไตรภูมิ   

ไตรภพ  ภมูิ 3   ไตรโลก  โลก  โลกทัง้หมด   และภพจกัร ค าตา่งๆ เหลา่นีมี้ความหมาย  ดงัตอ่ไปนี ้    

   ค าวา่ “จกัรวาล” พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายไว้ว่า 

หมายถึง ปริมณฑล  ประชุม หมู่ เทือกเขาในนิยาย เป็นก าแพงล้อมรอบโลกและเป็นเขตกัน้แสง

สว่างกับความมืด  บริเวณโดยรอบของโลก ทั่วโลก88  ดังนัน้จึงแสดงให้เห็นแนวความคิดว่า

จักรวาลคือปริมณฑลของโลก เป็นท่ีอยู่อาศยัของหมู่สัตว์ทัง้หลาย  จักรวาลจะมีภูเขาจักรวาล

ล้อมรอบเป็นขอบเขตดินแดนซึ่งพระอาทิตย์และพระจนัทร์จะมีเส้นทางโคจรให้แสงสว่าง ท าให้

นอกเขตพืน้ท่ีของภเูขาจกัรวาลจะเตม็ไปด้วยความมืดมิด  

  ค าวา่ “ไตรภมูิ” “ไตรภพ” “ภมูิ 3” พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้

ความหมายไว้วา่ หมายถึง ภพทัง้ 3 คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ ตามไสยศาสตร์ว่าสวรรค์  

มนษุยโลก  บาดาล89     ดงันัน้เม่ือพิจารณาเนือ้หาของไตรภมูิพระร่วงจงึแสดงให้เห็นแนวความคิด

วา่จกัรวาลนัน้มีพืน้ท่ีแบง่เป็น 3 ภพภมูิ  คือ กามภพ/ภมูิ  รูปภพ/ภมูิ และอรูปภพ/ภมูิ     

  ค าว่า “ไตรโลก” พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายไว้ว่า 

หมายถึง  โลกทัง้ 3  ทางวรรณคดีหมายความถึง สวรรค์ มนษุยโลก บาดาล  ทางศาสนา  หมายถึง

ภพทัง้ 3 คือ กามภพ รูปภพ  อรูปภพ   หรืออีกนยัหนึ่งหมายถึง  มนษุยโลก  เทวโลก พรหมโลก90   

ดงันัน้เม่ือพิจารณาเนือ้หาของไตรภูมิพระร่วงจึงแสดงให้เห็นแนวความคิดว่าจกัรวาลประกอบไป

ด้วยโลกทัง้ 3  คือ กามภพ/ภมูิ  รูปภพ/ภมูิ และอรูปภพ/ภมูิ     

                                                           

  87 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 257. 

  88 เร่ืองเดียวกนั, 297. 

  89 เร่ืองเดียวกนั, 483 – 484. 

  90 เร่ืองเดียวกนั, 484. 
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  ค าว่า “โลก” พจนานุกรมฉบบัราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายไว้ว่า 

หมายถึง แผ่นดิน โดยปริยายหมายถึงหมู่มนุษย์91    ดงันัน้การใช้ค าว่า “โลก” หรือ โลกทัง้หมด   

ในไตรภูมิพระร่วงจึงแสดงให้เห็นแนวความคิดว่าจกัรวาลก็คือโลกอนัเป็นแผ่นดินท่ีอยู่อาศยัของ

มนษุย์   

  ค าวา่ “ภพจกัร”  พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายไว้วา่  

ภพ  หมายถึง  โลก แผ่นดนิ  วฎัสงสาร92   จกัร  หมายถึง  สิ่งท่ีมีลกัษณะเป็นวงกลมอยา่งล้อรถ   

สิ่งท่ีมีรูปเป็นวงกลมมีฟันเฟืองหมนุด้วยพลงังานตา่งๆ 93  ดงันัน้  “ภพจกัร”  จงึหมายถึง วฏัสงสาร

หรือโลกหรือแผน่ดินท่ีมีลกัษณะเป็นวงกลม หรือมีฟันเฟืองหมนุด้วยพลงังานตา่งๆ     

  ดงันัน้จากค าท่ีใช้เรียกจักรวาลทัง้หมดท่ีปรากฏในไตรภูมิพระร่วง ได้แก่ จกัรวาล   

ไตรภมูิ   ไตรภพ  ภูมิ 3   ไตรโลก  โลก  โลกทัง้หมด   และภพจกัร  ท าให้สามารถสรุปความหมาย

ของค าวา่ “จกัรวาล” ในไตรภมูิพระร่วงได้วา่  “จกัรวาล” หมายถึง   โลกหรือดินแดนซึ่งมีปริมณฑล

เป็นวงกลมอนัเป็นวฏัสงสารของมนษุย์ทัง้หลาย  ประกอบด้วยภพภมูิหรือโลกทัง้ 3  ได้แก่  กามภูมิ  

รูปภมูิ และอรูปภมูิ  จกัรวาลจะมีภเูขาจกัรวาลล้อมรอบเป็นขอบเขตดนิแดนซึ่งภายในจกัรวาลจะมี

พระอาทิตย์และพระจนัทร์โคจรให้แสงสวา่ง ท าให้นอกเขตพืน้ท่ีของภูเขาจกัรวาลหรือนอกจกัรวาล

จะเตม็ไปด้วยความมืดมิด  

  ดงันัน้จากค าเรียก “จกัรวาล” ท่ีปรากฏในไตรภูมิพระร่วงนีแ้สดงให้เห็นแนวความคิด

เร่ืองจักรวาลวิทยาท่ีปรากฏในไตรภูมิพระร่วงว่าจักรวาลเป็นสถานท่ีท่ีมีลักษณะเป็นวงกลม 

ล้อมรอบด้วยภเูขาจกัรวาล และจกัรวาลเป็นโลกท่ีหมู่สตัว์ทัง้หลายอยู่อาศยัร่วมกนั  เป็นดินแดนท่ี

สรรพสตัว์ใช้ด ารงชีวิตเวียนวา่ยตายเกิดอนัมีลกัษณะเป็นวงกลมซึ่งแบง่ออกเป็น 3 ภพภูมิ   ดงันัน้

ค าวา่ “จกัรวาล” ในไตรภมูิพระร่วง จงึมีนยัทางความหมายเชน่เดียวกนักบั  ไตรภูมิ  ไตรภพ  ภูมิ 3   

โลก โลกทัง้หมด และภพจักร  เพียงแต่มุ่งเน้นกล่าวถึงลักษณะเด่นของจักรวาลแตกต่างกันไป

เทา่นัน้ 

 

                                                           

  91 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา,1043. 

  92 เร่ืองเดียวกนั, 817. 

  93 เร่ืองเดียวกนั, 296. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



199 
 

 2.2  การก าเนิดของจักรวาลและสรรพสิ่ง   พทุธศาสนาเป็นศาสนาประเภท  

อเทวนยิม  ไมเ่ช่ือถือความมีอยูข่องพระเป็นเจ้า   ไม่เช่ือว่าพระเป็นเจ้าเป็นผู้สร้างโลกหรือจกัรวาล   

พุทธศาสนาเ ช่ือว่าโลกหรือจักรวาลเกิดขึ น้ โดยธรรมหรือสภาพท่ีมันเป็นและด ารงอยู่                  

โดยกฏธรรมชาติ94   การกล่าวถึงเร่ืองโลกหรือจกัรวาลเป็นสิ่งท่ีไม่พึงคิด เม่ือมีผู้ทูลถามปัญหา

เก่ียวกบัเร่ืองนีพ้ระพทุธเจ้าจะทรงนิ่งหรือไมท่รงตอบ  โดยตรัสว่าเป็นอพัยากตปัญหา คือ ปัญหาท่ี

ไม่ทรงพยากรณ์ เพราะเห็นว่าไม่ประกอบด้วยอรรถ  ไม่ประกอบด้วยธรรม  ไม่เป็นเบือ้งต้นแห่ง

พรหมจรรย์  ไม่เป็นไปเพ่ือความหน่าย  เพ่ือความคลายก าหนัด  เพ่ือความดบั  เพ่ือความสงบ  

เพ่ือความรู้ยิ่ง  เพ่ือความตรัสรู้ และเพ่ือนิพพาน95 

 พระพทุธเจ้าแม้ไม่ได้ให้ความสนใจตรัสถึงเร่ืองจกัรวาลมากนกัโดยเฉพาะในเชิงวตัถุ

วิสัย   แต่พระองค์ก็ตรัสถึงเ ร่ืองจักรวาลไว้ในสูตรต่างๆ   เช่น ปาฏิกสูตร พรหมชาลสูตร              

พระพุทธเจ้าทรงกล่าวถึงความเป็นมาว่าด้วยก าเนิดของจักรวาลตามลัทธิอาจารย์ของสมณ

พราหมณ์   สรุปได้ดงันี ้ 

  1. ทฤษฎีวา่ด้วยก าเนิดของจกัรวาลตามลทัธิอาจารย์วา่พระอิศวรหรือพระพรหมาเป็น

ผู้สร้างจกัรวาล   

  2. ทฤษฎีว่าด้วยก าเนิดของจักรวาลตามลทัธิของอาจารย์ว่ามีมูลเหตมุาจากพวก

เทวดาขิฑฑาปโทสิกะอันเป็นเทวดาท่ีหมกมุ่นอยู่ในความสนุกสนานเกินเวลาจึงหลงลืมสต ิ     

ความหลงลืมจงึท าให้จตุจิากสวรรค์นัน้    

                                                           

  94 พระพทุธเจ้าได้ตรัสถึงเร่ืองก าเนิดของจกัรวาลไว้ในสตูรต่างๆ หลายสตูร  บางสตูรตรัสเล่าไว้โดยตรง เช่น 

ปาฏิกสตูร (ที.ปา. 11/13-16/29-36)  บางสตูรตรัสเล่าไว้โดยอ้อม  เช่น พรหมชาลสตูร (ที.สี.9/31/34/22-28) แต่ทัง้ 2 สตูร 

เป็นการตรัสเลา่ตามคติความเช่ือดัง้เดิม ซึง่เช่ือวา่พระอิศวรหรือพระพรหมาเป็นผู้สร้างจกัรวาล มีบางสตูร เช่น อคัคญัสตูร (ที.

ปา. 11/56-72/92-107)  พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นวิวฒันาการตามธรรมชาติ, ด ู บ ารุง ช านาญเรือ, “การศึกษาเปรียบเทียบ

เร่ืองจักรวาลวิทยาในศาสนาไชนะและพระพุทธศาสนาเถรวาท ”  (วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต  สาขาภาษาสันสกฤต 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2552), 110. 

  95 บ ารุง ช านาญเรือ, “การศกึษาเปรียบเทียบเร่ืองจกัรวาลวิทยาในศาสนาไชนะและพระพทุธศาสนาเถรวาท”  

(วิทยานิพนธ์ปริญญาดษุฎีบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาสนัสกฤต มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2552), 107. 
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  3. ทฤษฎีว่าด้วยก าเนิดของจกัรวาลตามลทัธิอาจารย์ว่ามีมูลเหตมุาจากพวกเทวดา

มโนปโทสิกะอันเป็นเทวดาซึ่งจ้องจับผิดกันและกันเกินควร จึงคิดมุ่ งร้ายต่อกัน   เหน่ือยกาย 

เหน่ือยใจ พากนัจตุจิากสวรรค์ชัน้นัน้ 

  4. ทฤษฎีวา่ด้วยก าเนิดของจกัรวาลตามลทัธิอาจารย์วา่จกัรวาลเกิดขึน้เอง  

    อคัคญัสูตร แห่งปาฏิกวรรค ทีฆนิกาย นบัเป็นสูตรแรกท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงเร่ือง

ก าเนิดและวิวฒันาการของจกัรวาลซึ่งเกิดตามธรรมชาติ และทรงกล่าวปฏิเสธความเช่ือในเร่ือง

วรรณะท่ีเช่ือวา่เกิดมาจากสว่นตา่งๆ ของพระพรหมา ดงัข้อความวา่ 

 

       ดกูรวาเสฎฐะและภารทวาชะ ก็ตามท่ีปรากฏอยู่แล คือ นางพรหมณีทัง้หลายของ

พวกพราหมณ์ มีระดูบ้าง มีครรภ์บ้าง คลอดอยู่บ้าง ให้ลูกกินนมอยู่บ้าง อันท่ีจริง พวก 

พราหมณ์เหล่านัน้ ก็ล้วนแต่เกิดจากช่องคลอดของนางพราหมณีทัง้นัน้  พากันอวดอ้าง

อย่างนีว้า่ พราหมณ์พวกเดียวเป็นวรรณะท่ีประเสริฐท่ีสดุ  วรรณะอื่นเลวทราม  พราหมณ์

พวกเดียวเป็นวรรณะขาว พวกอื่นเป็นวรรณะด า  พราหมณ์พวกเดียวบริสุทธ์ิ  พวกอื่น

นอกจากพราหมณ์หาบริสทุธ์ิไม ่พวกพราหมณ์เป็นบุตรเกิดจากอรุะ เกิดจากปากพรหม มี

ก าเนิดมาจากพรหม พรหมเนรมิตขึน้ เป็นทายาทของพรหม  เขาเหล่านัน้กล่าวตู่พรหม  

และพดูเท็จก็จะประสบแตบ่าปเป็นอนัมาก96 

 

 ไตรภูมิพระร่วงได้กล่าวถึงการก าเนิดของจักรวาลและสิ่งมี ชีวิตทัง้หลายไว้มี

รายละเอียด ดงันี ้

  2.2.1  ก าเนิดจักรวาล   ไตรภมูิพระร่วงมิได้กลา่วถึงเหตเุบือ้งต้นแหง่การเกิดขึน้

ของจกัรวาล97  แตอ่ธิบายถึงการสิน้ไปบางสว่นของจกัรวาลเดมิและการเกิดขึน้ใหม่ในลกัษณะเดิม

อีกครัง้ของจกัรวาล      ไตรภูมิพระร่วงอธิบายถึงความเป็นไปของจกัรวาลซึ่งตรงกับค าสอน      

ของพระพุทธเจ้าท่ีทรงสอนว่าโลกเป็นอนิจจงั มีเกิดแล้วก็ดบัเช่นเดียวกับสสารทัง้หลาย  ไตรภูมิ

พระร่วงอธิบายการเกิดใหม่ของจักรวาลในลักษณะของวิวัฒนาการ  โดยได้กล่าวถึงสภาวะ         

                                                           

  96 กรมการศาสนา, พระไตรปิฎกภาษาไทย, 72. 

  97 การก าเนิดจกัรวาลในไตรภมูิพระร่วงมีเนือ้หาเหมือนกบัในอคัคญัญสตูร   
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อนัต่อเน่ืองหลังจากการถูกท าลายไว้ว่า หลังจากไฟบรรลัยกัลป์ไหม้ล้างโลก ฝนจะตกลงมาจน   

น า้ท่วมถึงพรหมโลกหนึ่งอสงไขย ช่ือว่าสังวัฏฏฐายีอสงไขยกัลป์  ต่อจากนัน้ลม 4 ชนิด คือ  

ปรจิตตวาต  ภตัรวาต  จกัราวาตและวาตวตัตะ จึงพดัให้กลบัเป็นภพภูมิดงัเดิม  โดยลมจะพดัมา

เป็นระลอก  กลายเป็นแผ่นเหมือนปุ่ มเปือก  กลายเป็นกลละดงัน า้ข้าว  เป็นอมัพุชดงัข้าวเปียก  

กลายเป็นเปสิเป็นก้อน  กลายเป็นเปือก จนกลายเป็นภูมิดงัเก่า เกิดรัตนะทั่วทุกแห่ง   เกิดเป็น

มหาพรหมภูมิ  ฝงูพรหมจะลงมาอยู่ในชัน้นัน้ดงัเดิม  จากนัน้น า้ก็จะแห้งลง ลมทัง้ 4 ก็จะพดัใน

ลกัษณะเดิม จนเกิดเป็นพรหมปโรหิตาภูมิ    พรหมปาริสชัชาภูมิ  ฉกามาวจรสวรรค์   แดนมนษุย์  

แดนนรก  แดนเปรต  แดนเดรัจฉาน แดนอสุรกายดังท่ีเคยเป็นมาตามล าดับ98   ลมจะพัดจน

จกัรวาลกลบัมาอยู่ในลกัษณะเดิมก่อนท่ีจะถกูท าลาย  หลงัจากภพภูมิตา่งๆ กลบัคืนสู่สภาพเดิม

แล้ว ในระยะแรกยังไม่มีพระอาทิตย์และพระจันทร์   ดังนัน้ด้วยความคิดค านึงของมนุษย์          

พระอาทิตย์และพระจนัทร์จึงปรากฏขึน้ในจกัรวาล  เม่ือเกิดพระอาทิตย์และพระจนัทร์ จึงท าให้มี

แสงสวา่ง เกิดวนั เดือน ปี ฤดกูาลตา่งๆ  ดงัท่ีไตรภมูิพระร่วงกลา่วไว้วา่ 

 

  แตน่ัน้มืดทัง้เมืองดินนีท้กุแห่งแลมิได้เห็นกนัสกัแห่งเลย  เขาเห็นว่ามืดดงันัน้ก็กล่าว

ทกุคน  เขาจงึร าพงึดงันี ้ แลวา่เราจะกระท าฉนัใด  แลวา่เราจะเห็นทนดงันี ้ เมื่อดงันัน้ด้วย

อ านาจเพ่ือบญุฝงูสตัว์อนัเกิดนัน้  จงึเป็นเดือนเป็นตระวนัเป็นคืนดงัเก่าอีก  อ านาจอธิฐาน

นัน้จงึเกิดเป็นตระวนัดวงหนึง่ใหญ่สงูได้ 50 โยชน์  โดยมณฑลได้ 150 โยชน์ให้คนทัง้หลาย

เห็นหน  เมื่อนัน้ฝูงคนทัง้หลายเห็นกันเรืองดงันัน้แลยินดีถูกเนือ้พึงใจนักหนา จึงว่าดงันี ้

เทพบตุรตนนีอ้าจบรรเทาอนัมืดนัน้กลา่วได้  ควรเรียกช่ือว่าพระสริุยแล  เมื่อนัน้อาทิตย์ให้

รุ่งเรืองสิน้กลางวนัดงันัน้  จึงประทักษิณพระสเุมรุราชไป ครัน้ว่าลบัเขาพระสเุมรุราชฝ่าย

หนึ่งกลับมืดเข้าเล่าแล ฝูงคนทัง้หลายย่ิงกลวัขึน้เล่าโสด  จึงว่าดังนีเ้ทพบุตรอันเกิดให้

รุ่งเรืองดีนักหนาแล้วแต่ว่ายังมีเมื่อมืดดงันี  ้จึงเทพบุตรอาจให้รุ่งเรืองเมือกลางคืนนี ้ ดัง

เทพบุตรลบัไปนัน้ด้วยอ านาจให้ฝูงคนทัง้หลายใฝ่ใคร่แลอธิษฐานดงันี  ้จึงเกิดเป็นเดือน

อนึง่ใหญ่แลงามนกัแตว่า่น้อยกวา่ตระวนัโยชน์ 1  เป็นดงัใจฝูงคนทัง้หลายอธิษฐานนัน้แล  

ทัง้เดือนแลตระวนัย่อมมาแต่พรหมโลก  เพ่ือจักให้เห็นแก่ฝูงคนทัง้หลายในโลกนีแ้ล เมื่อ

                                                           

  98 ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 300 - 303. 
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เขาเห็นเดือนดงันัน้เขายินดีนกัหนาย่ิงกว่าเก่าเขาจึงว่าดงันี  ้  เทพบุตรคนนีอ้าจให้เราเห็น

หนดงัใจเราปรารถนาเช่นนีด้จุรู้ใจเรา แลเกิดเป็นควรเราเรียกช่ือว่าจนัทรเทพบุตรแล เมื่อ

เกิดมีพระอาทิตย์พระจันทร์แล้วดงันัน้แล้ว จึงเกิดเป็นสปัตพีสนักษัตรแลลดาวดารากร

ทัง้หลายภายหลงั  แตน่ัน้จงึมีวนัแลคืนปีแลเดือนทัง้หลายฤดอูาจทัง้หลายแต่นัน้มาแล แต่

จกัให้แผ่นดินแลเรืองเป็นฟ้า เป็นดินรอด เป็นปี เป็นเดือน เป็นตระวนัดงันัน้  โดยอสงไขย

หนึง่เรียกช่ืออนนัต์ได้อสงไขยกลัปแล99  

 

 ไตรภูมิพระร่วงกล่าวถึงการก าเนิดขึน้ใหม่ของจกัรวาลหลงัการประลยั โดยมิได้

กล่าวถึงว่าจักรวาลมีก าเนิดแต่เร่ิมแรกมาจากสิ่งใด  นอกจากไตรภูมิพระร่วงจะด าเนินตาม

แนวความคดิในพระพทุธศาสนาแล้ว  การมิได้พยายามอธิบายถึงท่ีมาของจกัรวาลท่ีแม้ปัจจบุนัยงั

ไม่สามารถหาค าตอบท่ีชัดเจนได้ จึงน่าจะเป็นวิธีการอธิบายท่ีเหมาะสมท่ีสุด เพราะแม้จะมี

เทคโนโลยีท่ีก้าวหน้าแตม่นษุย์ปัจจบุนัก็ยงัไม่สามารถสืบหาจดุก าเนิดของจกัรวาลได้อย่างชดัเจน 

เพียงทราบแตว่า่เม่ือเกิดมาก็อยูบ่นโลกนีแ้ล้ว การอธิบายถึงสภาพปัจจบุนัและอนาคตอนัขึน้อยู่กบั

การกระท าของมนษุย์ในปัจจบุนั จึงน่าจะมีประโยชน์และสอดคล้องกบัเป้าหมายของพทุธศาสนา

และเป้าหมายของไตรภูมิพระร่วงมากกว่า  เหตผุลนีจ้ึงน่าจะสอดคล้องกบัการกล่าวถึงการก าเนิด

ของพระอาทิตย์และพระจันทร์ซึ่งกล่าวว่าเกิดขึน้ตามการคิดค านึงของมนุษย์เ น่ืองจาก           

ความต้องการแสงสว่าง  การมิได้กล่าวถึงจุดก าเนิดของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์มากนักจึง

เทา่กบัเป็นการอธิบายถึงการเกิดขึน้เองตามธรรมชาตขิองดวงอาทิตย์และดวงจนัทร์เชน่กนั  

 2.2.2  ก าเนิดสัตว์ทัง้หลาย     ไตรภูมิพระร่วงได้กล่าวถึงปฏิสนธิในการก าเนิด

ของสัตว์ทัง้หลายท่ีเกิดในภูมิทัง้   31  ภูมิ   ไว้โดยกล่าวว่าสัตว์ทัง้หลายมีลักษณะการเกิด              

4 ประเภท100  คือ 

  1. อณัฑชโยนิ  คือ  สตัว์ท่ีเกิดจากไข ่เชน่ ง ูไก่ นก ปลา เป็นต้น 

  2. ชลาพชุโยนิ  คือ  สตัว์ท่ีเกิดจากปุ่ มเปือกและมีรกห่อหุ้ม เช่น ช้าง ม้า ววั ควาย  

เป็นต้น 

                                                           

  99 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 303 - 305. 
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  3. สงัเสทชโยนิ  คือ  สตัว์ท่ีเกิดจากใบไม้ ละอองดอกบวั หญ้าเน่าเนือ้เน่า เหง่ือ  

ไคล เชน่ หนอน แมลง บุ้ง ริน้ ยงุ ปลา เป็นต้น 

  4. อุปปาติกโยนิ  คือ สัตว์ท่ีเกิดเป็นตัวเป็นตนใหญ่ขึน้ทีเดียว  เช่น เทพยดา 

พรหม และสตัว์นรก  

  ในบรรดาสัตว์ทัง้หลายไตรภูมิพระร่วงได้กล่าวถึงการเกิดขึน้ของมนุษย์ไว้อย่าง

ละเอียด และกล่าวว่ามนุษย์นัน้มีการปฏิสนธิทัง้  4 ประเภท คือ อัณฑชโยนิ  ชลาพุชโยนิ              

สังเสทชโยนิและอุปปาติกโยนิ   แต่ไตรภูมิพระร่วงได้อธิบายถึงการก าเนิดของมนุษย์ไว้อย่าง

ละเอียด  2 ประเภท  คือ อุปปาติกโยนิ คือ มนุษย์ก าเนิดจากพรหมหลังจากการประลัย และ

ชลาพชุโยน ิคือ มนษุย์เกิดจากครรภ์มารดา   ดงันี ้  

        1. มนุษย์ก าเนิดมาจากพรหมหลังจากการประลัย  ไตรภมูิพระร่วงกล่าวว่า

หลงัจากท่ีจกัรวาลกลบัมาอยู่ในลกัษณะเดิมแล้ว น า้จะแห้งลงและเกิดฝนตกในแผ่นดิน จะเกิด     

”พรหมคนัธรส”101 ซึง่มีรสชาติอนัโอชา   ฝงูพรหมซึ่งอยู่ในอาภสัสรพรหมซึ่งสิน้บญุจะจตุิลงมาเกิด

เป็นมนุษย์ในลกัษณะโอปาติกะซึ่งจะมีเพศเป็นชายดงัเช่นขณะท่ีเป็นพรหม ขณะนัน้ร่างกายจะมี

รัศมีรุ่งเรืองงาม มีอิทธิฤทธ์ิ สามารถเหาะเหินเดนิอากาศได้  และยงัไม่ต้องกินอาหารเพ่ือด ารงชีวิต  

แตเ่สวยปิตสิขุเป็นอาหารตา่งข้าวและน า้   ขณะนัน้พรหมเหล่านีจ้ะมีอายไุด้อสงไขยหนึ่ง  จากนัน้

ตอ่มาจงึมีเพศชายและเพศหญิงขึน้  เม่ือฝงูพรหมทัง้หลายชิมรถปถพีทกุวนัๆ  รัศมีตวัก็หายไป ดงั

ความวา่ 

 

  เมื่อน า้แห้งแลฝนดีในแผ่นดินนีม้ีพรหมคนัธรส โอชารสอร่อยนักหนาดั่งอนัจะไม้            

ทกปายาไส  เม่ือนัน้ฝงูพรหมอนัอยู่ในอาภสัสรพรหมสิน้บุญจุติจากอาภสัสรลงมาเกิดเป็น

มนุษย์ เกิดด้วยอปุปาติก  คนฝูงนัน้บ่มิเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชาย เป็นดัง่ฝูงพรหมทัง้หลายแล  

มีรัศมีรุ่งเรืองงามมีฤทธาพิธีอาจไปโดยอากาศ บ่ห่อนรู้กินอาหารสิ่งใด แต่ปิติสุขนัน้เป็น

อาหารตา่งข้าวแลน า้แล เมื่อนัน้อายุเขาได้อสงไขยหนึ่งแล อยู่จ าเนียรกาลดบันัน้แลจักให้

เป็นผู้หญิงผู้ชายดัง่เมื่อก่อนนัน้  ฝงูพรหมทัง้หลายเห็นดัง่นัน้ ต่างคนต่างชิมรสปถพีนัน้ทุก

                                                           

  101  พรหมคนัธรส  สนันิษฐานวา่น่าจะเป็น พรรณคนัธรส แปลว่า สี กลิ่น และรส, ด ู ราชบณัฑิตยสถาน,
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คนตา่งข้าวแลน า้ทกุวนั เหตดุัง่นัน้ด าริ 3 อนัเป็นอกศุลเกิดแก่เขาดัง่นัน้ อนัวา่รัศมีในตวัเขา

ก็หายไปสิน้แตน่ัน้102   

 

  การอธิบายก าเนิดของมนษุย์หลงัจากการประลยัโลกนัน้ อาจมีแนวความคิดท่ีพฒันา

มาจากศาสนาพราหมณ์ท่ีกลา่วอ้างวา่มนษุย์เกิดจากพระพรหมาเป็นผู้สร้างขึน้จากส่วนตา่งๆ ของ

พระองค ์ หากแตพ่ทุธศาสนาปฏิเสธแนวความคิดดงักล่าว จึงเปล่ียนพระพรหมาผู้สร้างในศาสนา

พราหมณ์ เป็นพรหมผู้บ าเพ็ญฌานบารมีจนกระทัง่ผลแหง่บญุนัน้ท าให้ได้ไปเกิดเป็นพรหมในชัน้ท่ี

รอดพ้นจากการประลัยโลก แล้วจึงลงมาเกิดเป็นมนุษย์เม่ือโลกถูกสร้างขึน้ใหม่  การอธิบายว่า

มนษุย์ก าเนิดจากพรหมนีย้งันบัเป็นเคร่ืองส่ือให้เห็นว่ามนษุย์ผู้ มีชีวิตอยู่บนโลกนัน้เป็นผู้ ท่ีมีก าเนิด

มาจากพรหมผู้ มีบุญอนัสืบเน่ืองจากผลบุญท่ีได้กระท าไว้ในอดีต  การอธิบายว่ามนุษย์มีก าเนิด

จากพรหมจึงนอกจากจะเป็นการยกย่องมนุษย์ว่าเป็นผู้ มีบุญแล้ว ยังสามารถแสดงให้เห็นถึง      

วฏัจกัรของจกัรวาลท่ีล้วนแล้วแตเ่กิดขึน้จากจดุเร่ิมต้นจากการกระท าของมนษุย์ และจะหมนุเวียน

ไปเช่นนีต้ราบเท่าท่ีสงัสารวัฏของมนุษย์ยงัด าเนินตอ่ไป ตราบเท่าท่ีมนษุย์ยงัไม่สามารถบรรลุถึง

นิพพานได้    

       2. มนุษย์ก าเนิดมาจากครรภ์มารดา   ไตรภูมิพระร่วงอธิบายถึงการก าเนิด

จากครรภ์มารดาของมนษุย์ไว้อยา่งละเอียดและชดัเจน เพ่ือให้ผู้อา่นเข้าใจถึงธรรมชาติของการเกิด

ท่ีเป็นไป มิใช่เป็นเพราะอ านาจเหนือธรรมชาติใด  สัตว์ทัง้หลายท่ีเกิดในโลกมนุษย์จะมีก าเนิด        

4 ประเภท แต่จะมีก าเนิดจากครรภ์มากกว่าประเภทอ่ืน  การก าเนิดในครรภ์ของมนุษย์ทัง้หลาย 

ไตรภมูิพระร่วงได้กลา่วไว้อยา่งละเอียด ตัง้เตเ่ร่ิมก่อเกิดชีวิตเล็กๆ เรียกว่า “กลละ” ในครรภ์มารดา 

กลละจะเตบิโตใหญ่ขึน้เร่ือย  จนเป็นทารกนัง่อยูก่ลางท้องของมารดา โดยมิได้หายใจ  ทารกจะอยู่

ในครรภ์ด้วยความเจ็บปวดทกุข์ยาก จนกระทัง่ครบก าหนดจงึคลอดออกมา  ดงัท่ีกลา่วไว้วา่  

 

     ผู้หญิงอนัมีคพัภะด้วยชลามพชุโยนิ  เม่ือแรกก่อเป็นนัน้น้อยนกัหนา และเรียกช่ือว่า

กลละ  หวัปีมีเท่านี ้เอาผมคนในแผ่นดินเราอยู่นีม้าผ่าออกเป็น 8 คาบ เอาแต่คาบเดียวมา

เปรียบเท่าผมคนในแผ่นดินอนัช่ืออตุตรกุระนัน้ แลเอาเส้นผมของชาวอตุตรกุรุนัน้แต่เส้น

                                                           

  102 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 246. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



205 
 

หนึ่งชุบน า้มนังาอนัใสงามนัน้ เอามาสลดัเสียได้ 7 คาบแล้วจึงถืออยู่ น า้มนันัน้ย้อยลงมา

ปลายผมนัน้ท่านวา่ยงัใหญ่กวา่กลละนัน้เลย…เม่ือแรกก่อเป็นกลละนัน้มีรูป 8 อนั แลรูป 8 

อนันัน้คือ รูปอนัหนึง่ช่ือวา่ปฐวีรูป อนัหนึง่อนัเป็นน า้ช่ือวา่(อา)โปรูป อนัหนึง่ร้อนขึน้ร้อนขึน้

ช่ือวา่เตโชรูป รูปอนัหนึ่งเป็นลมทรงสตัว์ช่ือ(ว่า)วาโยรูป อนัหนึ่งเป็นตวัช่ือกายรูป อนัหนึ่ง

ให้เป็นผู้หญิงผู้ชายช่ือภาวรูป รูปอนัเป็นใจช่ือหทยัรูป รูปอนัหนึ่งให้คงรูปทัง้หลายช่ือชีวิต

รูป…กมุารอยู่ในท้องแม่นัน้ให้เจ็บเพียงจะตายแล ดจุดัง่ลกูทรายอนัพึ่งออกแล อยู่ธรห้อย 

ผิบ่มิดจุดัง่คนอนัเมาเหล้า ผิบ่มิดจุดัง่ลกูงอูนัหมองเูอาไปลน่นัน้แล อนัอยู่ล าบากยากใจดจุ

ดัง่นัน้ บ่มิได้ล าบากแต่ 2 วาร 3 วารแลจะพ้นได้เลย อยู่ยากแล 7 เดือน ลางคาบ 8 เดือน 

ลางคน 9 เดือน ลางคน 10 เดือน  ลางคน 11 เดือน ลางคนค ารบปีหนึง่จงึคลอดก็มีแล 103 

 

       ไตรภูมิพระร่วงให้ความส าคญักับการอธิบายให้เห็นถึงการก าเนิดจากครรภ์

มารดาของมนุษย์เป็นส าคญั  โดยอธิบายสภาพชีวิตในครรภ์ไว้อย่างละเอียดและชดัเจน นบัเป็น

การเน้นย า้ให้ผู้อา่นเห็นตามสภาพความเป็นจริงและกระบวนการถือก าเนิดของมนุษย์ซึ่งมีลกัษณะ

เป็นธรรมชาตติามความเข้าใจในยคุสมยันัน้  การเน้นย า้เชน่นีเ้พ่ือแสดงให้เห็นว่ามนษุย์มิได้เกิดมา

จากอ านาจวิเศษเหนือธรรมชาติ แต่มนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกันโดยก าเนิด คือ เกิดมาจาก

ครรภ์ของมารดาในลกัษณะเช่นเดียวกนั    การเน้นย า้ดงักล่าวจึงเป็นการตอบโต้กระแสความเช่ือ

ของศาสนาพราหมณ์ท่ีเช่ือว่ามนุษย์เกิดจากส่วนต่างๆ ของพระเจ้าซึ่งท าให้มนุษย์ในสงัคมอยู่ใน

วรรณะท่ีไมเ่ทา่เทียมกนั  

 ไตรภูมิพระร่วงแบ่งประเภทของมนุษย์ในสงัคมตามการกระท าบุญและบาป ไว้

เป็น 4 ประเภท  ได้แก่   คนนรก  คนเปรต  คนเดรัจฉาน และคนมนษุย์   ดงันี ้

  1. คนนรก  คือ คนท่ีฆ่าสตัว์ตดัชีวิต กระท าบาป และเม่ือผลแห่งบาปมาถึงตนจะ

ถกูตดัมือตดัเท้าได้รับความทกุข์ทรมานอยา่งหนกั 

  2. คนเปรต  คือ คนท่ีไม่เคยท าบญุกศุลในอดีตชาติ จึงเกิดมาได้รับความล าบาก

เข็ญใจ ยากไร้ไมมี่เสือ้ผ้าเคร่ืองนุง่หม่ อดอยากไมมี่จะกิน  รูปร่างหน้าตาไมดี่ 
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  3. คนเดรัจฉาน  คือ คนท่ีไมรู้่จกับญุบาป พดูจาไม่มีความเมตตากรุณา ไม่เคารพ

ย าเกรงผู้อาวโุส บดิามารดา ครูบาอาจารย์  ไมรั่กพ่ีรักน้อง กระท าบาปทกุเม่ือ  

  4. คนมนุษย์   คือ คนท่ีรู้จักผิดและชอบ รู้จักบาปและบุญ รู้จักประโยชน์ใน

ปัจจบุนัและอนาคต   รู้จกักลวัและละอายตอ่การท าบาป  เช่ือฟังค าสัง่สอน  รักพ่ีน้อง รู้จกัเมตตา

ตอ่ผู้ล าบากยากไร้ รู้จกัเคารพย าเกรงบดิามารดา ผู้อาวโุส และสมณพราหมณ์ท่ีปฏิบตัิในสิกขาบท

ของพระพทุธเจ้าทกุเม่ือ รู้จกัคณุพระรัตนตรัย    

  ดงัความท่ีปรากฏในไตรภมูิพระร่วง วา่ 

 

       อนัว่ามนุษย์ทัง้หลายนีม้ี 4 จ าพวก จ าพวกหนึ่งช่ือว่าค(น)นรก  อนัหนึ่งช่ือว่าคน

เปรต  จ าพวก หนึ่งช่ือคนดิรัจฉาน  อนัหนึ่งช่ือคนมนุษย์ ฝูงคนอนัท่ีฆ่าสิงสตัว์อนัรู้กระท า

การอันเป็นบาปนัน้มาถึงตน แลท่านได้ตัดตีนสินมือและทุกข์โศกเวทนานักหนาดั่งนี ้

เรียกช่ือว่าคนนรกแล จ าพวกหนึ่งคนอนัหาบุญอนัจะกระท าบ่มิได้แลแต่เมื่อก่อน  แลเกิด

มาเป็นคนเข็ญใจนักหนา แลจะมีผ้าและเสือ้รอบตนนัน้หาบ่มิได้อยู่   หาอนัจะกินบ่มิได้

อยากเผ็ดเร็ดไร้นกัหนา แลมีรูปโฉมโนมพรรณนัน้ก็บ่มิงาม  คนหมูนี่ชื้วา่เปรตมนษุย์แล คน

อนัท่ีมิรู้ว่าบุญแลบาป่อมเจรจาท่ีอนัหาความเมตตากรุณามิได้  ใจกล้าหาญ แข็งบ่มิรู้ย า

เกรงท่าน     ผู้ เถ้าผู้แก่ บ่มิรู้ปฏิบตัิพ่อแม ่แลครูปาธยาย  บ่มิรู้รักพ่ีรักน้อง ย่อมกระท าบาป

ทกุเม่ือ  คน  ผู้ ช่ือวา่ดิรัจฉานมนษุย์แล  คนอนัท่ีวา่รู้จกัผิดแลชอบ  แลรู้จกัท่ีอนัเป็นบาปแล

บญุ  แลรู้จกัประโยชน์ในชัว่นีช้ัว่หน้า  แลรู้จกักลวัแก่บาปและละอายแก่บาป  รู้จกัว่ายาก

ว่าง่าย  แลรู้รักพ่ีรักน้อง แลรู้เอ็นดูกรุณาคนผู้ เข็ญใจ  แลรู้ย าเกรงพ่อแม่ผู้ เถ้าผู้ แก่

สมณพราหมณจารย์อนัอยู่ในสิกขาบทของพระพทุธเจ้าทกุเม่ือ  แลรู้จกัคณุแก้ว 3 ประการ

ไสร้ แลคนฝงูนีแ้ลช่ือวา่มนษุย์ธรรมแล104 

 

 นอกจากนีไ้ตรภูมิพระร่วงยังได้กล่าวถึงวรรณะทัง้  4 คือ  กษัตริย์  พราหมณ์ 

แพศย์ และศทูร ไว้ดงันี ้

                                                           

  104 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 77 – 78. 
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  วรรณะกษัตริย์  ไตรภูมิพระร่วงกล่าวว่าเม่ือมีมนุษย์แล้ว มนุษย์เกิดความ

ขดัแย้งกันด้วยความโลภจึงเลือกพระโพธิสตัว์ผู้ มีความเป็นเลิศกว่าผู้ ใดมาเป็นพระมหากษัตริย์  

เพราะเป็นผู้ มีรูปโฉมงดงามกว่าคนทัง้หลาย  เป็นปราชญ์รอบรู้เหนือคนทัง้หลาย  จิตใจงดงาม     

ใจด ี ใจซ่ือตรง และใจบญุกวา่คนทัง้หลาย   พวกเขาจงึแตง่ตัง้พระโพธิสตัว์ให้เป็นกษัตริย์ ด้วยการ

เรียกช่ือ 3 ช่ือ  ได้แก่   “มหาสมมติราช”  เพราะคนทัง้หลายตัง้ให้เป็นใหญ่   “ขษัตติยะ” เพราะคน

ทัง้หลายให้แบ่งปันไร่นาข้าวน า้แก่ผู้คนทัง้หลาย  และ “ราชา” เพราะเป็นบุคคลท่ีเป็นท่ีพอใจแก่

บคุคลทัง้หลาย     นบัแตน่ัน้คนทัง้หลายจึงเรียกกษัตริย์ว่า “ขษัตติยะ”  สืบทอดกนัเร่ือยมา     ดงั

ความวา่ 

 

  เมื่อนัน้แลบางคนโลภแลใจร้ายไปชิงเอาท่ีผู้อื่น เขาผู้อื่นก็ขดัใจ ไล่ตีไล่ด่ากนัไปมา

เป็น 2 ครัง้ 3  ครัง้ไปเลา่ ทีนัน้เขาจึงชุมนุมปรึกษาเจรจาด้วยกนัว่าฉันนี ้ ว่าบดันีเ้รานีเ้ป็น

โจกเจกโวเวนกัเพราะว่าเราหาท่ีกล่าวบ่มิได้  แลควรเราท่านทัง้หลายตัง้ไว้ท่านผู้หนึ่ง ให้

เป็นใหญ่เป็นเจ้าเป็นจอมเราเถิด…เขาจึงอภิเษกพระโพธิสตัว์เจ้าให้เป็นพระญาด้วยช่ือ 3 

ช่ือ หนึง่ช่ือมหาสมมติราช อนัหนึง่ช่ือขษัตติยะ  อนัหนึ่งช่ือราชา  อนัเรียกช่ือว่ามหาสมมติ

ราชนัน้ไสร้  เพราะว่าคนทัง้หลายย่อมตัง้ให้ท่านเป็นใหญ่แล อนัเรียกช่ือขษัตติยะนัน้ไสร้  

เพราะว่าคนทัง้หลายให้แบ่งปันไร่นาข้าวน า้แก่คนทัง้หลายแล  อันเรียกช่ือว่าราชานัน้

เพราะท่านนัน้ถูกเนือ้พึงใจคนทัง้หลายแล  จึงเรียกว่าราชาเพ่ือดงันัน้แล พระโพธิสตัว์เจ้า

หากเป็นผู้ชายทัง้หลายแล (คน)ทัง้หลายย่อมยอท่านให้เป็นพระญาไสร้ เพราะเขาเห็นท่าน

นัน้มีรูปโฉมอันงามกว่า(คน)ทัง้หลาย แลรู้กว่า(คน)ทัง้หลาย แลใจงามใจดีกว่า(คน)

ทัง้หลาย ใจซื่อใจตรงใจบุญย่ิงกว่าคนทัง้หลาย เขาเห็นดัง่นัน้ เขา(จึง)ตัง้ให้เป็นพระญา 

เป็นเจ้า(เป็น)จอมเขาเพ่ือดัง่นัน้แล พึงสอนเรียกช่ือขษัตติยะนัน้ก็สืบสันดานมาต่อเท้า  

บดันีแ้ล105 

 

 นอกจากนีไ้ตรภมูิพระร่วงยงักลา่วถึงพระยาจกัรพรรดริาชไว้วา่ เป็นผู้ ท่ีในอดีตเคย

ได้กระท าบุญคือปฏิบตัิบูชาแก่พระศรีรัตนตรัย  รู้จกัคณุพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆเจ้า  

                                                           

  105 ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 251-252. 
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และให้ทานรักษาศีลเมตตาภาวนา  เม่ือตายจึงไปเกิดในสวรรค์ บางครัง้ไปเกิดเป็นท้าวเป็น

พระญาผู้ ใหญ่และมีศักดิ์มียศบริวารเป็นจ านวนมากสามารถปราบไปทั่วทัง้จักรวาล  พระยา

จกัรพรรดิราชจะมีพระด ารัสหรือบงัคบับญัชาสิ่งใดจะตัง้อยู่ในธรรมทกุประการ  เป็นผู้ มีบญุ ชอบ

ฟังธรรมเทศนาจากส านกัสมณพราหมณาจารย์และนกัปราชผู้ รู้ธรรม ทรงปัญจศีลทุกวนัไม่เคย

ขาด ทรงอัฏฐศีลทุกวนัอุโบสถมิขาด  ทรงให้ทรัพย์สินเป็นทานแก่ผู้มาขอ  เม่ือแจกทานแล้ว จึง

ช าระสระพระเกศาและทรงน า้ด้วยกลัออมทองค าซึ่งอบด้วยเคร่ืองหอม น าผ้าขาวเนือ้ละเอียดช่ือ

ผ้าสกุลุพตัร์มาหม่และพาดเหนือบา่แล้วสมาทานศีล 8    แล้วเสด็จลงไปนัง่กลางแผ่นดินทองร าพึง

ถึงทานท่ีให้นัน้  และร าพึงถึงศีลซึ่งทรงรักษาอยู่ และร าพึงถึงธรรมอนัทรงไว้นัน้ ด้วยอ านาจบุญ

สมภารนัน้จึงได้รับชัยชนะไปทั่วทัง้จักรวาล106   เม่ือพระญาจักรพรรดิราชนัน้เสด็จสวรรคต       

พระบรมศพจะได้รับการชโลมด้วยกระแจะจนัท์  มดัตราสงัด้วยผ้าขาวเนือ้ละเอียด แล้วน าส าลีมา

ห่อไว้อีกชัน้  ห่อสลบักนัด้วยผ้าจ านวน 500 ชัน้ และส าลีจ านวน 500 ชัน้  แล้วจึงสรงพระศพด้วย

น า้หอม แล้วจึงเอาใส่ในโกศทอง  แล้วยกพระบรมศพไปสงสกัการด้วยแก่นจนัทน์ และกฤษณา

ทัง้หลายแล้วบูชาด้วยข้าวตอกดอกไม้   ครัน้สงสักการเสร็จแล้วจึงเก็บเอาธาตุพระญามหา

จกัรพรรดิราชนัน้ไปบรรจุและก่อพระเจดีย์กลางเมืองนัน้  ให้คนทัง้หลายไปไหว้บูชา  ผู้ ใดได้ไหว้

เคารพบชูา ผู้นัน้ตายไปจะได้ไปเกิดบนสวรรค์เหมือนดงัได้ไหว้พระปัจเจกโพธิเจ้า และพระอรหนัต์

เจ้าซึ่งจะได้รับสมบตัิ 3 ประการ  คือมนุษย์สมบตัิ  สวรรค์สมบตัิ  นิพพานสมบตัิ  ถ้าผู้ ใดได้ไหว้

บชูาพระญามหาจกัรพรรดิราชจะได้สมบตัิ 2 ประการคือมนษุย์สมบตัิและสวรรค์สมบตัิ ยงัมิอาจ

ได้นิพพานสมบตั ิเพราะเหตวุ่าพระญามหาจกัรพรรดิราชนัน้เป็นปถุชุน107   พระญามหาจกัรพรรดิ

ราชจะมีรัตนะทัง้ 7 ดงันี ้

 1. กงจักรแก้ว ช่ือว่าจักรรัตนะ กงจักรแก้วจะจมอยู่ในท้องมหาสมุทรลึกได้ 

84,000  โยชน์  กงจักรแก้วจะประดบัด้วยแก้วทัง้ 7 ประการ กงจกัรนัน้เป็นแก้ว ดุมเป็นแก้ว

อินทนิล มีก า 1,000 ซ่ีอยู่รอบดมุ หวัก าซึ่งฝังเข้าไปในดมุเป็นเงินและทอง  เม่ือเห็นเหมือนดงัดมุ

ยิม้  มองเห็นเป็นสีขาวงาม  ท่ีขอบดมุนัน้หุ้มด้วยแผ่นเงิน  เป็นรูตลอดโดยรอบหวักานัน้ประดบั

                                                           

  106 ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 93- 95. 

  107 เร่ืองเดียวกนั, 143-144. 
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ด้วยแก้ว 7 ประการ กงเป็นแก้วประพาฬงดงามมีรัศมีเหมือนพระอาทิตย์  กล้อง (ปากท่อ)นัน้เป็น

ช่องกลวงตลอดดงัป่ีช่ือพงักาของเทพยดา   ท่อแก้วประพาฬนัน้เม่ือต้องลมจะมีเสียงไพเราะมาก  

แก้วร้อยหนึง่อยูเ่หนือรอบล ากล้องแก้ว  กล้องแก้วนัน้รองอยู่ใต้ต้นกลดขาวร้อยหนึ่งขาว กลดนัน้มี

หอกดาบอยูแ่หง่ละร้อยอยูร่อบ  เหนือกลดมียอดทองงาม เหนือจกัรแก้วมีราชสีห์ทอง 2 ตวัประดบั

ด้วยแก้วสตัตพิธรัตนะ มีแสงทองงาม  เม่ือกงจกัรแก้วหมนุไปบนอากาศดงูดงามดงัไกรสรสีหะสอง

ตวันัน้เหาะและย่ืนหน้าออกจากชายกงจกัรแก้วนัน้  คนทัง้หลายจึงเห็นถึงบญุบารมีของพระญา

มหาจกัรพรรดิจึงต่างมาสวามิภักดิ์   ปากราชสีห์นัน้คาบสร้อยมกุดาใหญ่เท่าล าตาล เม่ือกงจกัร

แก้วลอยอยู่ในอากาศ มุกดานัน้พองออกรอบกงจกัรแก้วนัน้  ดมุกงจกัรแก้ว 3 อนัหมุนไปในทาง

เดียวกัน    กงจักรแก้วนัน้เกิดขึน้เองเพราะบุญของพระญามหาจักรพรรดิราชเจ้า   กัลปใดไม่มี

พระพุทธเจ้าและพระปัจเจกโพธิ จึงจะมีพระญามหาจกัรพรรดิ   เม่ือไฟไหม้แผ่นดินแล้ว ด้วยบุญ

ของผู้ ท่ีจะมาเป็นพระญาจกัรพรรดิราช  กงจกัรแก้วนัน้จะเกิดขึน้ก่อนและจมอยู่ในมหาสมุทรนัน้

เพ่ือรอคอยผู้จะมาเป็นจกัรพรรดิราชนัน้  จกัรแก้วนัน้มีศกัดานุภาพมากจะมีสิ่งใดมีอ านาจเสมอ

ด้วยกงจกัรมิได้  กงจกัรแก้วนัน้เกิดขึน้เพ่ือแสดงว่าพระญาจกัรพรรดิราชเป็นผู้ มีบญุยิ่งกว่าคนทัง้

ปวง และให้คนทัง้หลายในทวีปทัง้ 4 รักกัน   ผู้ ไหว้บูชากงจกัรแก้วด้วยข้าวตอกดอกไม้จะช่วย

บ าบดัความเจ็บไข้ให้อยูดี่กินดีมีทรัพย์สินสมบตัมิาก  กงจกัรประเสริฐกว่าแก้วช่ือว่าสรรพกามททะ 

(แก้วสารพัดนึก)ได้แสนเท่า  เม่ือกงจักรแก้วมาถึงเมืองจะร่อนลงท่ีประตูเมืองแล้วกระท า

ประทกัษิณ 3 รอบเมืองนัน้ 7 รอบ แล้วก็เข้าสู่พระราชมณเทียร   ประทกัษิณพระยามหาจกัรพรรดิ  

3 รอบ พระราชมณเทียรพระยานัน้ 7 รอบแล้วก็เข้ามาสู่พระยามหาจกัรพรรดินัน้  กงจกัรแก้วก็อยู่

ในสถานท่ีนัน้  เม่ือพระญามหาจักรพรรดิราชไปปราบทัง้ 4 แผ่นดิน  กงจักรแก้วนัน้ได้ช่ือว่า        

อรินท108  เม่ือพระญาจกัรพรรดิราชนัน้สวรรคต กงจกัรแก้วนัน้จึงกลบัคืนลงไปในท้องมหาสมุทร  

กงจกัรแก้วจะกลบัคืนลงไปในท้องมหาสมทุรด้วยเหตทุัง้หลาย  คือ 7 วนัพระญามหาจกัรพรรดิราช

จะทิวงคต 7 วนัพระญาจะออกทรงผนวชและพระพทุธเจ้าจะอบุตัิ109   

                                                           

  108 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 95 -126. 

  109 เร่ืองเดียวกนั, 142. 
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  2. ช้างแก้วหรือหตัถีรัตนะ พระยามหาจกัรพรรดิจะทรงบริจาคทานและรักษาศีล 

7 วัน ระลึกถึงบุญท่ีได้กระท ามาแต่ก่อนและระลึกถึงช้างแก้ว ด้วยบุญบารมีของพระญามหา

จักรพรรดิราช ช้างต้นของพระญามหาจักรพรรดิราชช่ือฉัททันต์ หรือช่ืออุโบสถตระกูล ซึ่งเป็น

ช้างเผือกขนาดใหญ่งามดงัพระจนัทร์ และมีตีนแดงงามดงัดวงอาทิตย์รุ่งอรุณ  มีลกัษณะเท้า 9 

แหง่งดงาม มีงวงแดงงามดงัดอกบวัแดง  สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ดงัพระอรหนัต์ผู้ มีอ านาจ  

ช้างนัน้ตัวใหญ่สูงงามดังเขาเงิน  ช้างนัน้จะเหาะมายังเมืองพระยามหาจักรพรรดิเองดัง            

ราชหงส์ทองช่ือธรรมราช เม่ือมาถึงเมืองก็จะเข้าไปในโรงทองซึ่งแตง่ไว้อย่างงดงาม จะมาอยู่เหนือ

ฟกูผ้าท่ีลาดปไูว้และยืนอยู่เหนือแท่นทองนัน้  ช้างนัน้จะมีลกัษณะท่ีดียิ่งกว่าช้างทัง้หลาย110   เม่ือ

พระญาจกัรพรรดสิวรรคตช้างแก้วก็คืนไปอยูต่ระกลูนัน้ดงัเดมิ 

 3.  ม้าแก้วหรืออศัวรัตนะ พระยาจกัรพรรดิราชทรงค านึงถึงม้าแก้วซึ่งจะมาด้วย

บญุของพระองค์     ม้าแก้วตวัประเสริฐกว่าม้าทัง้หลายช่ือว่าม้าพลาหกอสัวราชซึ่งเกิดในตระกูล

สินธพชาติ มีสีเมฆหมอกขาวแกมเขียว  มีกีบเท้าทัง้ 4 และหน้าผากแดงดงัน า้คร่ัง ตวัใหญ่ก าย า 

สนัหลังขาวงามเกลีย้ง  ขนหวัด างามดงัด ากา  สวยงามดงัแก้วอินทนิล  และขนคอขาวดงัหญ้า

ปล้อง   ม้านัน้สามารถเหาะเหินไปในอากาศได้ดจุดงัเหล่าฤาษีสิทธ์ิ   พระยาจกัรพรรดิจะมีรับสัง่

ให้ประดบัม้าแก้วนัน้ด้วยเคร่ืองประดบัทัง้หลาย  คือใส่กะดึง กระพรวนทอง เคร่ืองสนิมอาภรณ์ 

ซองหาง พานหน้าส าหรับประดบัอานแก้วแววสะอาดพาดเหนือหลัง   พระญาพาชีเท้าทัง้ 4 มี

กระพรวนทอง หูทัง้สองใส่ปลอกแก้ว คอใส่สร้อยทอง  หน้าและกีบประดบัด้วยทองทัง้ 4 กีบ111  

เม่ือพระญาจกัรพรรดริาชสวรรคต ม้าแก้วก็จะคืนไปยงัพลาหกตระกลูดงัเดมิ 

 4. ดวงแก้วรัตนะ หรือมณีรัตนะ   เม่ือพระญามหาจกัรพรรดิราชทรงค านึงถึงแก้ว

อนัเกิดส าหรับบญุของพระองค์ จึงทรงบริจาคทานและรักษาศีล 8 ประการ และทรงระลึกถึงบญุท่ี

ได้กระท าและธรรมอันรู้ แล้วระลึกถึงดวงแก้วซึ่งเป็นของพระยามหาจักรรรดิราชเจ้าแต่ก่อน      

ดวงแก้วยาวได้ 4 ศอก ใหญ่เท่าดมุเกวียนใหญ่  สองหัวแก้วนัน้มีดอกบวัทองสองดอก  มีสาย

มกุดาหลายสายอยู่ในกลางมกุดา  ดอกบวัทองนัน้ขาวใสงามตัง้อยู่ในกลีบดอกบวัทอง แก้วรัตนะ

                                                           

  110 ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 127-128. 

  111 เร่ืองเดียวกนั,129-131. 
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นีเ้ป็นพระยาแก่แก้วทัง้หลายจ านวน 84,000  ชนิด   แก้วทัง้หลายเหล่านัน้ย่อมมาเฝ้าพระยาแก้ว  

แก้วทัง้หลายซึ่งเป็นบริวารแก้วนัน้อยู่ในยอดภูเขาอันช่ือพิปุลบรรพต ด้วยบุญแห่งพระญามหา

จกัรพรรดิราช แก้วรัตนะ จึงเหาะมาในอากาศและมีหมู่แก้วบริวารอีก 84,000    มณีรัตนะนีจ้ะ

เกิดขึน้เม่ือพระญามหาจกัรพรรดิราชทรงอุบตัิขึน้  และเม่ือเสด็จสวรรคต แก้วนัน้จึงคืนไปอยู่ใน

ยอดเขาช่ือวิบลูบรรพต    รัศมีแห่งแก้วรุ่งเรืองงามดงัรัศมีพระจนัทร์วนัเพ็ญ  แก้วจะมีบริวารล้อม

มาทัง้ 4 ด้าน  ตามกนัมาในอากาศแล้วก็เข้าไปในปราสาทพระญามหาจกัรพรรดิราช  พระญามหา

จกัรพรรดใิคร่ทดลองอิทธิฤทธ์ิของพระญาแก้วช่ือว่ามณีรัตนะ จึงให้ท าไม้ล าหนึ่งยาว 16 ศอก  จึง

ให้ตีตะเคียวทองใส่พระญาแก้วนัน้แล้วเอาสายทองค าผกูแขวนไว้กบัปลายไม้แล้วยกไม้นัน้ขึน้ให้

ถือไปก่อน มณีรัตนะนีเ้ห็นสว่างแม้ในยามมืดทัง้ 4 ประการคือ เม่ือเดือนดบั  มืดป่าชดั  มืดฟ้ามืด

ฝนและมืดเท่ียงคืน   ด้วยอ านาจรัศมีพระยาแก้วนัน้ก็สว่างให้เห็นทางทัว่ทุกแห่ง112 เม่ือพระญา

จักรพรรดิราชสวรรคต ดวงแก้วและบริวารแก้วทัง้หลายได้ 84,000  จ าพวกก็คืนไปอยู่ในเขา      

วิบลุบรรพตดงัเดมิ113 

 5. นางแก้วหรืออิตถีรัตนะ   นางแก้วของพระพระยามหาจกัรพรรดิราชนัน้  เป็น

หญิงท่ีเคยกระท าบุญมาในอดีต หากมาเกิดในแผ่นดินชมพูทวีป จะมาเกิดในตระกูลกษัตริย์ ใน

เมืองมทัทราฐ ถ้าหากผู้หญิงมีบญุมิได้เกิดในแผ่นดินชมพทูวีป ด้วยบญุของพระญามหาจกัรพรรดิ

ราชนัน้นางแก้วจะมาจากแผ่นดินช่ืออุตตระ มาพร้อมกับเคร่ืองสรรพาภรณ์ซึ่งประกอบด้วยแก้ว

สตัตพิธรัตนะสวยงาม  ลอยมาในอากาศดจุดงันางฟ้า  จากนัน้จึงลงมาไหว้พระยามหาจกัรพรรดิ

ราชเจ้า  นางแก้วจะมีรูปร่างสมส่วน ไม่สงู ไม่ต ่า งดงามถกูใจผู้คนทัง้หลาย ฉวีวรรณเกลีย้งเกลา

งดงาม ละอองธุลีไม่มีติดกาย   นางแก้วมีลกัษณะอนังามครบถ้วนทุกประการ  งดงามเป็นท่ีพึง

พอใจกบัคนทัง้หลายแตไ่ม่เท่านางฟ้าเมืองสวรรค์ชัน้ตรัยตรึงศ์เพราะนางแก้วมีรัศมีจากกายเพียง 

10 ศอก รอบๆ กายของนางแก้วแม้จะมืดแต่ก็จะสว่างจากรัศมีจากกายนาง   นางแก้วมีใบหน้า

เกลีย้งเกลาใสงดงาม  เนือ้และหนงัอ่อนดงัส าลี  เม่ือพระวรกายพระญามหาจกัรพรรดิราชนัน้เย็น

และหนาวกายนางแก้วนัน้จะอุน่  เม่ือพระวรกายพระญามหาจกัรพรรดิราชนัน้ร้อนกายนางแก้วนัน้

                                                           

  112 ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 133 -134. 
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จะเย็น   กายนางแก้วนัน้หอมดงัแก่นจนัทน์กฤษณาอนับดแล้ว  และปรุงด้วยคนัธรสอนัหอมทัง้ 4 

ประการ หอมฟุ้ งตลอดเวลา  นางแก้วเม่ือเจรจาหรือหวัเราะกลิ่นปากนางแก้วจะหอมฟุ้ ง   นางแก้ว

นัน้จะไม่ขึน้นอนเหนือแท่นแก้วก่อนพระญามหาจกัรพรรดิราชเลย  นางแก้วจะไม่ลงจากแท่นแก้ว

ภายหลงัพระญามหาจกัรพรรดิราชเลย  แม้นว่านางแก้วจะกระท าการงานสิ่งใดย่อมไหว้กราบทูล

ให้พระยามหาจกัรพรรดทิราบก่อน  เม่ือใดสัง่ให้ท านางจงึท า  นางนัน้จะไม่ละเมิดค าสัง่เลยสกัครัง้   

กระท าสิ่งใดเป็นท่ีพอพระทยัทกุประการ    พระญาจกัรพรรดิราชผู้ เดียวจะได้เป็นสามีนางแก้ว114  

เม่ือพระญาจกัรพรรดริาชสวรรคตนางแก้วก็จะคืนไปอยู่ท่ีอตุตรกรุุทวีปดงัเดิม หรือหากนางแก้วมา

เกิดในชมพทูวีปนี ้รัศมีท่ีออกจากตวันางนัน้ก็จะหายไปอยูเ่ป็นปกตดิงัผู้หญิงทัง้หลาย115 

 6. ขนุคลงัแก้ว หรือคหปติรัตนะ   เม่ือพระญามหาจกัรพรรดิราชให้ทานรักษาศีล

และร าพึงถึงขุนคลัง ผู้ จะมาเป็นขุนคลังแห่งพระองค์  เม่ือนัน้มหาเศรษฐีผู้หนึ่งอันเป็นวงศ์แห่ง  

มหาเศรษฐีผู้ ประเสริฐแต่โบราณ  ขุนคลังผู้ นัน้สามารถจะท าการงานให้พอพระทัยพระยา        

มหาจกัรพรรดริาชทกุประการได้  ถ้าพระยาจกัรพรรดิราชทรงค านึงถึงและมีพระประสงค์ทรัพย์สิน

สิ่งใด ขุนคลังผู้นัน้ก็สามารถน ามาถวายได้ทุกประการ  พระญามหาจักรพรรดิราชจึงตัง้เป็นขุน  

พระคลงัแก้ว ด้วยอ านาจบญุและธรรมะของพระยาจกัรพรรดนิัน้ ขนุคลงัจึงเหมือนมีตาทิพย์หทูิพย์   

ขุนพระคลังนัน้เม่ือต้องการเงินทองแก้วแหวนสิ่งใด  เงินทองแก้วแหวนนัน้ก็จะมาสู่ขุนพระคลัง

นัน้เองดงัใจขนุพระคลงั  หากต้องการให้เป็นเคร่ืองสนิมพิมพาภรณ์สิ่งใด  เงินทองแก้วแหวนนัน้ก็

จะเป็นดงัใจขนุพระคลงันัน้ทุกประการ116  เม่ือพระญาจกัรพรรดิราชสวรรคต  ดวงตาของขุนคลงั

แก้วนัน้ก็มิได้เห็นไปไกลดงัก่อน แม้นต้องการสิ่งอนัใดก็ไมไ่ด้ดงัใจดงัเชน่เคย117 

 7. ลูกแก้ว หรือ ปริณายกรัตนะ  พระยามหาจกัรพรรดิราชนัน้จะมีพระโอรสพัน

พระองค์  ล้วนมีรูปโฉมงดงาม รู้หลกันกัปราชญ์ และกล้าหาญทุกคน  ส่วนพระโอรสองค์โตจะมี

ความสามารถและประเสริฐยิ่งกว่าพระองค์อ่ืนเพราะบญุของพระญามหาจกัรพรรดิราชซึ่งได้ท าไว้

แตก่่อน  พระโอรส หรือ “ลกูแก้ว” ของพระองค์นัน้จะสามารถรู้ความคิดของคนทัง้หลายได้  แม้ว่า

                                                           

  114 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 136 -137. 
115 เร่ืองเดียวกนั, 143. 

  116 เร่ืองเดียวกนั, 246, 137-139. 
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อยู่ไกลได้ 12 โยชน์ก็ตาม118  เม่ือพระญาจกัรพรรดิราชสวรรคต พระโอรสผู้ เป็นลกูแก้วก็จะมิได้รู้

หลกันกัปราชญ์และจะไมมี่ความรู้ทกุสิ่งดงัเดมิ  หากลกูแก้วของพระญามหาจกัรพรรดิราชมีบญุซึ่ง

ได้กระท ามาแต่ก่อนก็จะได้เป็นพระญาจักรพรรดิราชแทนพระบิดา เม่ือนัน้ก็จะรู้บุญรู้ธรรมอัน

ประเสริฐทกุประการดงัพระบดิา119 

  วรรณะพราหมณ์  ไตรภมูิพระร่วงกลา่วถึงพวกพราหมณ์ไว้ว่า คือ ผู้ ท่ีเบื่อหน่าย

ในวฏัสงสาร จงึสละจากกิเลส ปลีกตวัไปจ าศีลอยู่ในป่าเพ่ือบ าเพ็ญศีลภาวนา และบิณฑบาตเพ่ือ

เลีย้งตน ดงัความว่า “คนลางจ าพวกเห็นอนิจจังสงสารการนัน้ยิ่งเป็นอกุศลยิ่งสังเวชแก่ใจ  จึง

ออกไปหาเป็นกฏิุ  แล ศาลาท่ีสงดั  แล้วจ าศีลภาวนา แล้วย่อมไปปฤกษาหาร  การบิณฑบาตเลีย้ง

ตน แล้วตดัความโลภเสีย  คนหมูก่ระท าบญุชพอ พราหมณ์ทัง้หลายมาตอ่เท้ากาลบดั(นี)้แล “120 

 วรรณะแพศย์  ไตรภูมิพระร่วงกล่าวถึงวรรณะแพศย์ไว้ว่าเป็นผู้ เม่ือได้รับแจกไร่

นาพวกเขาก็พอใจเพียงเท่านัน้ คอยรักษาความถูกต้อง  ค้าขายด้วยความซ่ือสัตย์   ดงัความว่า 

“คนจ าพวกหนึง่ทา่นแจกไร่แจกนาท่ีแดนให้แก่คนทัง้หลายเขาเอาเท่านัน้ เขาคอยรักษา ความชอบ  

ค้าขายด้วยความชอบมา  คนจ าพวกนัน้เป็นแพศย์ สืบสนัดานตอ่เทา่บดันีแ้ล”121 

 วรรณะศูทร  ไตรภูมิพระร่วงกล่าวถึงวรรณศูทรไว้ว่า ผู้ ท่ีกระท าสิ่งใดด้วย

ความสามารถ  เป็นพรานผู้ฆ่าสตัว์ตา่งๆ และปลาทัง้หลายเพ่ือเลีย้งตน  ดงัความว่า “คนลางหมู่

กระท าสิ่งใดย่อมท าด้วยสามารถ  มันฆ่าสิงสัตว์เนือ้แลปลาทัง้หลายย่อมเลีย้งตน  เป็นพราน

แลศทูร์สืบสนัดานมาตอ่เท้าบดันีแ้ล”122  

 นอกจากการให้ความส าคญัว่ามนุษย์เกิดจากครรภ์มารดาเพ่ือจะแสดงถึงความเท่า

เทียมกันในเร่ืองชาติก าเนิดแล้ว ไตรภูมิพระร่วงยงัได้แบ่งมนษุย์ในสงัคมออกเป็น 4 ประเภท คือ  

คนนรก คนเปรต คนเดรัจฉาน และคนมนุษย์  การแบ่งในลกัษณะนีแ้บ่งจากการกระท าบุญและ

บาปเป็นส าคญั การแบง่กลุ่มของมนษุย์ในลกัษณะดงักล่าวนี ้เป็นการแสดงการคดัค้านความเช่ือ

                                                           

  118 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 140-141. 

  119 เร่ืองเดียวกนั, 143. 

  120 เร่ืองเดียวกนั, 252. 

  121 เร่ืองเดียวกนั, 253. 

  122 เร่ืองเดียวกนั, 252 – 253. 
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ของศาสนาพราหมณ์ซึง่แบง่มนษุย์ออกเป็น 4 วรรณะคือ กษัตริย์  พราหมณ์  แพศย์  และศทูร  ซึ่ง

ท าให้มนุษย์ในศาสนาพราหมณ์ไม่เท่าเทียมกัน มีระดบัสูงต ่าตามวรรณะท่ีเกิด   ไตรภูมิพระร่วง

กลา่วถึงวรรณะทัง้ 4 เชน่กนั แตก่ลา่วเน้นย า้วา่วรรณะทัง้ 4 นัน้ แตกตา่งกนัเพราะมีหน้าท่ีในสงัคม

แตกต่างกัน   จึงอาจกล่าวได้ว่าไตรภูมิพระร่วงก าลังพยายามอธิบายให้เห็นว่ามนุษย์ทุกคนใน

สังคมมีความเท่าเทียมกัน แตกต่างกันเพียงหน้าท่ีเท่านัน้   ไตรภูมิพระร่วงยังกล่าวถึงวรรณะ

กษัตริย์ว่า ท่ีเรียกว่าเป็น “สมมติราช” เพราะประชาชนทัง้หลายแตง่ตัง้ให้เป็น  ซึ่งแสดงให้เห็นถึง

การได้รับการยอมรับจากคนส่วนมาก   ท่ีเรียกว่า“ราชา” เพราะว่าได้รับความนิยมยกย่องในหมู่

ประชาชน  และท่ีเรียกว่า   “ขษัตติยะ” เพราะมีหน้าท่ีแบง่ปันไร่นาข้าวน า้แก่ประชาชนทัง้หลาย   

จากการอธิบายถึงท่ีมาของค าเรียกกษัตริย์ท าให้เห็นว่าไตรภูมิพระร่วงก าลงัพยายามแสดงให้เห็น

ว่าความเป็นกษัตริย์เป็นเพราะได้รับการยอมรับยกย่องจากประชาชน เป็นผู้ ท่ีมีหน้าท่ีซึ่งจะต้อง

ปฏิบตัิตอ่ประชาชน และไตรภูมิพระร่วงยงัเน้นย า้ให้เห็นด้วยว่ากษัตริย์นัน้เป็นผู้ ท่ีมีความเป็นเลิศ

เหนือกว่าประชาชนทุกคน โดยเฉพาะกษัตริย์จะเป็นเลิศทางธรรมเหนือกว่าผู้ อ่ืน และผู้ เป็นพระ

มหาจกัรพรรดิราชจะเป็นผู้ ท่ีมีบญุเหนือจากกษัตริย์ทัง้ปวง   การอธิบายถึงความเท่าเทียมกนัของ

มนุษย์ หากแตกต่างกันด้วยหน้าท่ี แสดงให้เห็นแนวความคิดเสมอภาคท่ีปรากฏอยู่ในสงัคม ซึ่ง

อาจสอดคล้องกับท่ีมีผู้ กล่าวว่าพุทธศาสนานัน้เป็นสังคมประชาธิปไตย   มนุษย์เท่าเทียมกัน       

จะแตกตา่งกนัเพราะการกระท าบญุและบาป และมนษุย์มีหน้าท่ีของตนเองในสงัคม    

 ไตรภูมิพระร่วงมิได้กล่าวถึงอ านาจศกัดิ์สิทธ์ิใดอันเป็นผู้ สร้างโลก หากแต่กล่าวถึง

วิวฒันาการของจกัรวาลในลกัษณะเช่นเดียวกับท่ีพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในพระไตรปิฎก  ไตรภูมิ

พระร่วงกลา่วถึงการเกิดของชีวิตมนษุย์ว่าเป็นการจตุิของพรหมชัน้รูปภูมิลงมาเกิดในโลกแบบเกิด

แล้วโตทนัที  มีเพศชายก่อนเพศหญิง  เกิดขึน้พร้อมๆ กนัหลายชีวิต เป็นมนษุย์กลุ่มแรกแตม่ิได้ระบุ

ถึงชีวิตแรก  ส่วนสิ่งอ่ืนๆ บนโลกเกิดหลงัจากการมีอยู่ของมนษุย์   หลงัจากการก าเนิดกลุ่มมนษุย์

ท่ีมาจากพรหมแล้ว  ไตรภมูิพระร่วงก็อธิบายการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ตามหลกัธรรมชาติ

ซึ่งใกล้เคียงกบัความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในปัจจบุนั   ไตรภูมิพระร่วงยงักล่าวถึงประเภทของมนษุย์

ในสงัคมโดยตดัสินจากการกระท าบญุและบาป และยงักล่าวถึงท่ีมาของวรรณะตา่งๆ โดยชีใ้ห้เห็น

ว่าวรรณะต่างๆ ท่ีเรียกกันนัน้ เกิดจากมนุษย์ท่ีมีหน้าท่ีและวิธีการด าเนินชีวิตท่ีแตกต่างกันไป

เท่านัน้  ผู้ ท่ีได้ช่ือว่ากษัตริย์แม้จะมีความเป็นเลิศเหนือกว่าบุคคลทั่วไปแต่การได้เป็นกษัตริย์ก็
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เพราะได้รับการคดัเลือกและได้รับการยอมรับยกย่องจากคนในสงัคม และสิ่งท่ีส าคญัท่ีกษัตริย์มี

เหนือผู้ อ่ืนก็คือความเป็นพระโพธิสัตว์ผู้ มีคุณธรรมยิ่งกว่าคนทัง้ปวงและมีหน้าท่ีคือคอยจัดสรร

ปกป้องคุ้มครองดแูลผู้คนในสงัคม   ดงันัน้จึงแสดงให้เห็นว่าการกล่าวถึงก าเนิดของวรรณะต่างๆ 

รวมทัง้วรรณะกษัตริย์นัน้เพ่ือชีใ้ห้เห็นว่า ทุกวรรณะเป็นคนเท่าเทียมกัน เกิดจากครรภ์มารดา

เหมือนกันแต่แตกต่างกันเพียงแค่หน้าท่ีและการประพฤติปฏิบตัิในชีวิตเท่านัน้   นอกจากนัน้ยัง

อธิบายก าเนิดของความเป็นกษัตริย์ท่ีมีหน้าท่ีท่ีได้รับการแตง่ตัง้ และสร้างความมัน่ใจให้ประชาชน

มากยิ่งขึน้ ด้วยการกลา่ววา่ผู้ เป็นกษัตริย์มิใชบ่คุคลธรรมดาแตมี่ความเป็นเลิศในทกุด้านเหนือกว่า

บคุคลทัว่ไป  จึงอาจกล่าวได้ว่าไตรภูมิพระร่วงต้องการน าเสนอให้เห็นการประเมินค่าคนในสงัคม

จากการกระท าของบุคคลเป็นส าคัญ โดยเน้นว่าทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย์ตามธรรมชาติเฉก

เช่นเดียวกัน   การมิได้กล่าวถึงอ านาจศักดิ์สิทธ์ิอันเป็นท่ีมาของจักรวาลนัน้ แสดงให้เห็นว่า

ผู้ประพนัธ์ไตรภูมิพระร่วงยงัคงยึดแนวคิดเร่ืองการอธิบายความเป็นมาของจกัรวาลว่ามิใช่เร่ืองท่ี

เป็นแก่นสารในลกัษณะเช่นเดียวกับท่ีเป็นพระประสงค์ของพระพทุธเจ้า  โดยท่ีกล่าวถึงเฉพาะท่ี

จ าเป็นเท่านัน้  การมิได้กล่าวถึงธรรมชาติอันศกัดิ์สิทธ์ิ แต่กล่าวเน้นถึงผลกรรมท่ีท าให้เกิดการ

เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆ นัน้เพ่ือเป็นการย า้ว่าชีวิตมนุษย์มิได้มีสิ่งใดท่ีมีอ านาจวิเศษ

สามารถก าหนดวิถีชีวิต สุขทุกข์ในชีวิตได้ หากแตเ่ป็นด้วยกรรมท่ีแตล่ะบคุคลกระท าขึน้หลงัจาก

การเกิดอนัเป็นเร่ืองธรรมชาติทัว่ไป  ไตรภูมิพระร่วงจึงมิได้มุ่งให้ผู้อ่านให้ความสนใจในเร่ืองอ่ืนใด 

นอกเหนือจากการกระท าของตน ซึ่งจะน าผลทัง้สุขและทุกข์มาให้  การมุ่งเน้นแนวคิดดงักล่าว

นอกจากจะเป็นการด ารงแนวความคิดอนัเป็นหวัใจส าคญัของพทุธศาสนาแล้ว  ยงัสอดคล้องกับ

วตัถุประสงค์ในการสร้างงานขึน้เพ่ือเป็นกรอบความคิดและเป็นแนวทางปฏิบตัิตนให้กับคนใน

สงัคมขณะนัน้ได้เป็นอยา่งดีด้วย   

  2.3  ลักษณะของจักรวาล    จกัรวาลในพทุธศาสนามีลกัษณะเป็นวงกลมเรียบ

เสมอเหมือนล้อรถ และมีลกัษณะเป็นหลมุเหมือนบอ่น า้ ล้อมรอบด้วยภูเขาจกัรวาล  ซึ่งหยัง่ลงใน

น า้ 82,000  โยชน์  และสงูขึน้ไป 82,000  โยชน์  เรียงติดตอ่กนัตามแนวนอนโดยมีช่องว่างระหว่าง
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จกัรวาลเหมือนช่องว่างท่ีเกิดจากล้อเกวียน 3 ล้อ ตัง้อยู่ติดกัน123    พระพุทธเจ้ามองว่าแสงของ

พระจนัทร์และพระอาทิตย์จะเป็นมาตรวดัท่ีส าคญัว่าจดุใดท่ีได้ช่ือว่าเป็นเขตแดนของจกัรวาลหนึ่ง  

หากแสงของพระจนัทร์และพระอาทิตย์ส่องแสงไปถึง ณ จดุใด จดุนัน้ย่อมเป็นท่ีปรากฏชดัว่าเป็น

เขตแดนของจกัรวาลหนึง่ๆ124  จกัรวาลในพทุธศาสนามีลกัษณะโครงสร้างเป็นชัน้ๆ เรียงซ้อนกนัขึน้

ไป ส่วนท่ีอยู่ล่างสุดของจักรวาลจะเป็นน า้ซึ่งรองรับแผ่นดิน  โดยตัง้อยู่บนลม และลมตัง้อยู่บน

อากาศ  จกัรวาลในพทุธศาสนามีขนาดความกว้างยาวเท่ากนั คือ 1,203,450 โยชน์  จากพืน้ดินถึง

พรหมโลกชัน้  เนวสญัญานาสญัญายตนะสงู  55,123,200  โยชน์  หากนบัรวมตัง้แต่ท่ีรองรับน า้

ขึน้มาจะมีความสงูรวม  56,803,200  โยชน์125  จกัรวาลแบง่ออกเป็น 3 ชัน้ใหญ่ เรียกว่า ภพ หรือ

ธาต ุหรือโลก126  คือ กามภพ  รูปภพ  อรูปภพ 

 ไตรภูมิพระร่วงได้กล่าวว่าจกัรวาลนัน้มี “อนนัตจกัวาล”  นบัไม่ถ้วน  และได้กล่าวถึง

ลกัษณะของจกัรวาลไว้ว่า แผ่นดินอนัเป็นท่ีตัง้ของจกัรวาลนัน้ถกูรองรับด้วยลม และน า้  ดงัความ

ว่า  “ลมอนัจรดได้โยชน์แลแผ่นดินอนัเราอยู่นีโ้ดยกว้างได้ 10,000  โยชน์ โดยหนาได้ 240,000  

โยชน์  แลน า้อนัทรงแผ่นดินไว้โดยหนา ได้  480,000  โยชน์ ลมอนัทรงน า้แลแผ่นดินไว้บม่ิให้ไหว

โดยหนาได้ 960,000  โยชน์ ฝงูนรกทัง้หลายนัน้ยอ่มอยูใ่ต้แผน่ดนิท่ีเราอยูนี่แ้ล”127   

 ไตรภูมิพระร่วงได้กล่าวถึงโลกันตนรกซึ่งเป็นนรกท่ีอยู่นอกจักรวาลไว้  ท าให้เห็น

ลกัษณะของพืน้ท่ีจกัรวาลโดยรวมมากยิ่งขึน้   ดงัความวา่ 

 

  ฝงูจกัรวาลทัง้หลายนีแ้ล 3 อนัอยู่ใกล้กนัดัง่กงเกวียน 3 อนัแลวางไว้ข้งกนัดัง่บาตร 3 

ลกู อนัคว ่าไว้ใกล้กนันัน้ หว่างจกัรวาล 3 อนัแลมีนรกช่ือว่าโลกนัตนรก  แลอนัแลอนัในโล
                                                           

  
123

 บ ารุง ช านาญเรือ,”การศึกษาเปรียบเทยีบเร่ืองจักรวาลวทิยาในศาสนาไชนะและพระพุทธศาสนา

เถรวาท”, 129. 

  124 พระมหาพรรษา  ธมฺมหาโส, พุทธจักรวาลวทิยา (กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วทิยาลัย, 2550), 17 . 

  
125

 บ ารุง ช านาญเรือ,” การศึกษาเปรียบเทยีบเร่ืองจักรวาลวทิยาในศาสนาไชนะและพระพุทธศาสนา

เถรวาท”, 196. 

  126 เร่ืองเดียวกนั,132. 

  127 ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 44. 
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กนัตนรกนัน้กว้างได้ 8,000  โยชน์   ด้วยหลายนกัหนาและจะนบับ่มิได้   มีคลูกึวงรีหาพืน้

น า้บมิได้  หาฝาเบือ้งบนบมิได้ไสร้  เบือ้งใต้น า้อนัชแูผ่นดินนีห้ากเป็นพืน้ขึน้ช่ือว่าโลกนัตน

รกนัน้แล  เบือ้งบนนัน้เป็นปลอ่งขึน้ไปถงึพรหมโลก  อนัวา่จะมีวิมานอยู่ตรงบนโลกนัตนรก

ขึน้ไปนัน้หาบ่มิได้โสด  แลในโลกนัตนรกนัน้มืดนกัหนา  ฝูงสตัว์ซึง่ได้ไปเกิดในโลกนัตนรก

นัน้ดั่งหลับตาอยู่เมื่อเดือนดับนัน้แล...เพราะว่าเดือนแลตะวันอันเป็นไฟแลส่องให้คน

ทัง้หลาย 4 แผ่นดินไปสอ่งสวา่งกลางหาวแตเ่พียงปลายเขายคุนัธรไสร้  แลส่องสว่างไปแต่

ในก าแพงจักรวาล  แลโลกนัตนรกนัน้อยู่นอกก าแพงจกัรวาลไสร้  อยู่ระหว่างเขาจกัรวาล

ภายนอกเรานี.้..ตา่งคนตา่งตะครุบกนักิน  ก็รัดเอาด้วยกนัทัง้สองมือ  ก็ตกลงทัง้สองคนใน

น า้อนัชแูผ่นดิน  เม่ือเขาตกลงในน า้นัน้  ดจุลกูไม้อนัใหญ่ แลหลน่ลงในน า้นัน้แล  ใต้น า้นัน้

โสดแต่แรกตัง้แผ่นดินแดดบ่ห่อนจะไปต้องน า้นัน้ได้สักคาบหนึ่งเลย   แลน า้นัน้เย็น        

นกัหนา...128 

 

 เม่ือนัน้อนัวา่หมูพ่ระรัศมีเจ้าทัง้หลายก็แข่งกนัเหาะไปเบือ้งหน้า แล้วก็คล้อยลงข้าง

ใต้ถงึทกุแห่งทกุภายฉายพระรัศมีถงึอวิจีนรก  ถงึแดนสดุปฐวีดลได้ 240,000  โยชน์  แล้วก็

ถึงลมอนัทรงน า้แลดินไว้บ่มิให้ไหว  960,000  โยชน์  แล้วดัน้ไปถึงอากาศอนัต่อภายใต้

เบือ้งบนโพ้นไสร้  พุ่งขึน้ไปโดยอนัดบัแลพ้นอรูปพรหมขึน้ไปถงึลมอชดากาศ อนัตอ่ฝ่ายบน

แลฝ่ายทัง้ 8 ทิศ พุ่งไปถงึอนนัตจกัรวาลทกุด้านๆ...129  

 

  จากเนือ้หาในไตรภมูิท่ีกลา่วถึงจกัรวาล ท าให้สามารถสรุปลกัษณะจกัรวาลในไตรภูมิ

พระร่วงได้ว่า จักรวาลซึ่งแบ่งพืน้ท่ีเป็น 3 ส่วน  คือ กามภูมิ รูปภูมิ และอรูปภูมิ จักรวาลนัน้มี

จ านวนมากมาย  พืน้ท่ีของจักรวาลนัน้จะล้อมรอบด้วยภูเขาจักรวาลซึ่งมีลักษณะเป็นวงกลม   

จักรวาลจึงมีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกซึ่งจะเรียงติดต่อกันตามแนวนอนโดยมีช่องว่างมืด

ระหว่างจักรวาลซึ่งมีลักษณะเหมือนช่องว่างท่ีเกิดจากล้อเกวียน 3 ล้อตัง้อยู่ติดกัน   จักรวาล

ด้านล่างนัน้จะถูกรองรับด้วยน า้และลม      ส่วนจักรวาลด้านบนเหนืออรูปพรหมนัน้จะเป็น         

                                                           

  128 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 40- 42. 

  129 เร่ืองเดียวกนั, 207. 
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ลมอชดากาศ    จากข้อมลูท่ีไตรภมูิพระร่วงกลา่วถึงจกัรวาลนัน้  พอจะสรุปลกัษณะของจกัรวาลได้  

ดงัรูป 

 

 

 
 

 
  

  

 ภาพท่ี 6  ลกัษณะของจกัรวาลในไตรภมูิพระร่วง 
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  2.4  โครงสร้างของจักรวาล      จกัรวาลซึง่มีลกัษณะกลม มีภูเขาจกัรวาลเป็นท่ีสดุ

แหง่แผน่ดนินัน้ สตัว์ทัง้หลายยอ่มจะเกิดวนเวียนอยูใ่นภมูิทัง้ 3  คือกามภูมิ  รูปภูมิ  และอรูปภูมิ130   

แตห่ากปฎิบตัฌิานจนบรรลก็ุจะไปถึงยงัมหานครนิพพาน ซึ่งนบัว่าเป็นภูมิท่ี 4  เรียกว่า โลกตุรภูมิ    

ไตรภมูิพระร่วงได้กลา่วถึงภมูิตา่งๆ  ไว้ดงันี ้

        2.4.1 กามภูมิ  คือ ภพของสตัว์ผู้ยงัเสวยกามคณุ คืออารมณ์ทางอินทรีย์ทัง้ 5  

กามภูมิประกอบด้วยภูมิทัง้  11  ภูมิ   คือ ทคุติภูมิหรืออบายภูมิ 4 ภูมิ  คือ ภูมิท่ีปราศจากความ

เจริญ  ประกอบด้วย นรกภมูิ  เปรตวิสยัภมูิ  อสรูกายภูมิ  ดิรัจฉานภูมิ   และสคุติภูมิ 7 ภูมิ คือ ภูมิ

ท่ีดี มีความสุข ประกอบด้วย มนสุสภูมิ  จาตมุหาราชิกาภูมิ  ตาวติงษาภูมิ  ยามาภูมิ  ตสุิตาภูมิ  

นิมมานรดีภมูิ  ปรมิตวสวตัตภิมูิ  โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

         2.4.1.1 นรกภูมิ   คือ  สถานท่ีอนัไม่มีความสขุความเจริญ  หรือภาวะเร่า

ร้อนกระวนกระวาย เป็นสถานท่ีท่ีเช่ือกันว่าผู้ท าบาปจะต้องไปเกิดและถูกลงโทษ มีแตค่วามทุกข์

ทรมาน   

         พระพทุธศาสนาในยคุแรกๆ แม้จะมีสตูรท่ีกล่าวถึงนรกไว้หลายสตูร เช่น 

เทวทตูสตูร พาลปัณฑิตสตูร โกกาลิกสตูร  สงักิจจชาดก แตก็่ยงัไม่มีการจดัระบบท่ีชดัเจน  ตอ่มา

ภายหลงัพุทธกาลประมาณ 400 ปี ส านกัอภิธรรมซึ่งมีการรวบรวมและแต่งคมัภีร์ขึน้เป็นจ านวน

มาก  จึงได้จดัให้เป็นระบบขึน้131  นรกส าคญัหรือท่ีเรียกว่า มหานรก ในพทุธศาสนามี 8 ขมุ คือ 

สญัชีวนรก  กาฬสุตตนรก  สงัฆาฏนรก  โรรุวนรก 2 ขุม  อวีจิมหานรก  ตาปนนรก  และปตาปน

นรก ซึ่งล าดบัและช่ือของนรกต่างๆ จะแตกตา่งกนัไป ไม่ลงรอยเดียวกนั  ในสงัยตุตนิกาย องัคตุร

นิกาย และขุททกนิกาย ได้กล่าวว่านรกมีจ านวน 10 ขุม  คือ  อพัพทุนรก  นิรัพพุทนรก  อพพนรก  

อหหนรก  อฏฏนรก  กมุทุนรก  โสคนัธิกนรก  อปุปลนรก  ปณุฑรีกนรก  ปทมุนรก   มตัสนุาคานรก 

นรกเหล่านีมี้กล่าวถึงในคมัภีร์ยุคแรกสุดของพุทธศาสนาเช่นกัน  พุทธศาสนิกชนทางภาคเหนือ 

(อุตตรนิกาย) มีความเช่ือว่า นรกเหล่านีเ้ป็นนรกเย็นคู่กับมหานรก 8 ขุม ซึ่งเป็นนรกร้อน  แต่มี

จ านวนน้อยกว่าท่ีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกบาลี 2  ขุมและมีช่ือแตกต่างไปบ้าง คือ อรรพุทะ        

                                                           

  130 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 1. 

  131 บ ารุง ช านาญเรือ, “การศึกษาเปรียบเทยีบเร่ืองจักรวาลวทิยาในศาสนาไชนะและพระพุทธศาสนา

เถรวาท”, 133 - 134. 
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นิรรพทุะ  อฏฏะ  หหวะ  หหุวะ  อตุปละ  ปัทมะ  มหาปัทมะ   ส่วนจ านวนอสุสทนรกหรือนรกบา่ว 

แตล่ะแหง่กลา่วไว้ไมต่รงกนั มากบ้างน้อยบ้างสว่นช่ือตรงกนัก็มี แตกตา่งกนัก็มี เช่น เนมิราชชาดก

และอรรถกถาชาดก กล่าวถึงอุสสทนรกไว้ 15 ขุม  คือ เวตรณีนทีนรก  สุนขนรก  สัญโชตินรก     

อังครกสุนรก  โลหกุมภีนรก  โลหกุมภีนรก  ถุสนทีนรก  ตุทนนรก  โอรัพภิกทินรก  รหทนรก        

รหทนรก  กฎูกรินรก  อตจิรินตัถีนรก ชลิตองัครปณุณนรก  มิจฉทิฏฐิกนรก132  มหานรกทัง้ 8 ขมุ มี

สณัฐานเป็นรูปส่ีเหล่ียมคล้ายหีบ มีมมุ 4 มุม  มีประตเูข้าออก 4 ด้าน มีก าแพงเหล็กกัน้โดยรอบ 

ด้านบนมีฝาเหล็กครอบ พืน้ด้านล่างเป็นเหล็กร้อน ฝาและพืน้หนา 9 โยชน์  พืน้ท่ีโดยรอบวัดได้ 

100 โยชน์และเม่ือรวมพืน้ท่ีมหานรกกบัอสุสทนรกโดยรอบวดัได้ 10,000  โยชน์  แตใ่นอรรถกถา

พระวินยัไมไ่ด้แสดงวา่ต้องนบัรวมกบัอสุสทนรก นอกจากนีใ้นอรรถกกถมชัฌิมนิกย  องัคตุตรนิกย 

และฎีกาพระวินยัยงัแสดงว่าลกัษณะดงักล่าวนีเ้ป็นของอวีจีมหานรก โดยไม่ได้กล่าวถึงมหานรก

ขมุอ่ืนๆ  มหานรกเหล่านีต้ัง้ซ้อนกนัเป็นชัน้ แตล่ะชัน้ห่างกนัประมาณ 15,000 โยชน์  โดยสญัชีวน

รกจะตัง้อยู่ชัน้บนสุดและอวีจินรกตัง้อยู่ชัน้ล่างสุด  มหานรกแต่ละขุมจะมีอุสสทนรกอีก 16 ขุม   

โดยประตแูตล่ะด้านจะมี    อสุสทนรก 4 ขมุ แตไ่ม่ได้แสดงท่ีตัง้ของอสสทนรกว่าอยู่ในลกัษณะใด 

ซ้อนกนั เรียงกนั หรือล้อมรอบมหานรกเป็นชัน้ๆ133   ไตรภูมิพระร่วงไม่น่าจะได้รับอิทธิพลโดยตรง

จากคมัภีร์มหาวสัตอุวทาน  แม้จะมีช่ือและโครงสร้างของมหานรกตรงกนั เพราะในสตูรและชาดก

ตา่งๆ ก็มีกลา่วถึงสว่นอสุสทนรกหรือนรกบา่วในไตรภูมิพระร่วงนัน้น่าจะได้รับอิทธิพลจากเนมิราช

ชาดกและอรรถกถา  เพราะมีช่ือและล าดบั ตลอดจนการลงโทษคล้ายกัน  เพียงแต่ในเนมิราช

ชาดกและอรรถกถากล่าวถึงอสุสทนรกไว้เพียง 15 ขมุ  ส่วนไตรภูมิกถากล่าวเพิ่มเป็น 16 ขมุ  โดย

เพิ่มโลหสิมพลีนรกขึน้มาอีก 1 ขุม เป็นอสุสทนรกขมุท่ี 15 และเล่ือนมิจฉาทิฎฐิกนรกในเนมิราช

ชาดกและอรรถกถาเป็นอสุสทนรกขมุท่ี 16  แทน เพ่ือให้สอดคล้องกบัจ านวนอสุสทนรกท่ีกล่าวไว้

วา่มี 16  ขมุ134   

                                                           

  132 บ ารุง ช านาญเรือ, “การศึกษาเปรียบเทยีบเร่ืองจักรวาลวทิยาในศาสนาไชนะและพระพุทธศาสนา

เถรวาท”,140 -141 

  133 ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 33. 

  
134

 บ ารุง ช านาญเรือ, “การศึกษาเปรียบเทยีบเร่ืองจักรวาลวทิยาในศาสนาไชนะและพระพุทธศาสนา

เถรวาท”, 206. 
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         ไตรภมูิพระร่วงเร่ิมต้นกล่าวถึงเร่ืองภูมิตา่งๆ โดยเร่ิมกล่าวถึงจากภูมิแรก 

คือ นรกภมูิ โดยกลา่วไว้วา่นรกทัง้หลายนัน้อยูใ่ต้แผน่ดนิท่ีเราอยูนี่ ้(ชมพทูวีป) ซึ่งแผ่นดินนีมี้ขนาด

กว้าง 10,000  โยชน์  หนา 24,000  โยชน์  น า้ซึ่งรองรับแผ่นดินหนาได้ 480,000  โยชน์  ลมท่ี

รองรับน า้และแผ่นดินไว้ไม่ให้จม ไม่ให้เคล่ือน หนา 860,000  โยชน์ ระยะทางจากมนษุยโลกไป

จนถึงยมโลกมีระยะ 150 โยชน์  จากยมโลกไปถึงอวจีินรกมีระยะ 1,000  โยชน์ 135   

        ไตรภูมิพระร่วงได้กล่าวถึงเมืองของพระญายม และกล่าวว่าพญายมจะ

เป็นผู้พิจารณาตดัสินการกระท าบุญและบาปเพ่ือให้มนุษย์ไปเสวยสุขในสวรรค์  หรือได้รับโทษ

ทณัฑ์ต้องทกุข์ทรมานในนรกไว้วา่ เมืองพระญายมราชนัน้ มีขนาดใหญ่มากจะล้อมรอบประตูนรก

ทัง้ 4 ประตนูรก   พระญายมราชนัน้ทรงธรรม จะตดัสินคดีความด้วยความซ่ือสตัย์และชอบธรรม  

ผู้ ท่ีตายจะต้องไปไหว้พระญายมราชก่อน  พระญายมราชจะถามถึงบาปท่ีได้กระท าแล้วให้ตอบมา

ด้วยความสตัย์   จากนัน้เทวดาทัง้หลาย 4 องค์ซึ่งมีบญัชีบญุและบาปของคนทัง้หลายก็ไปอยู่ในท่ี

นัน้  ผู้ใดกระท าบญุ เทพยาดาจะเขียนช่ือผู้นัน้ลงไว้ในแผน่ทองสกุแล้วทลูใส่ศีรษะไปถึงพระญายม

ราช  พระญายมราชจะสาธุการอนโุมทนายินดีแล้ววางไว้บนแท่นทอง   ผู้ ใดกระท าบาปเทวดาก็จะ

ตราบาญชีลงในแผ่นหนังหมา  เม่ือพระญายมราชถามดังนัน้ผู้ ใดกระท าบุญด้วยอ านาจบุญ         

ผู้นัน้ก็จะกลา่วแก่พระญายมราชว่า ข้าได้ท าบญุธรรมดงัท่ีเทพยดาถือบญัชีไว้ในแผ่นทอง พระญา

ยมราชก็ชีใ้ห้ขึน้ไปสูส่วรรค์   ผู้ใดกระท าบาปไว้เม่ือค านงึถึงบาปของตนก็มิอาจกล่าวถึงบาปได้เลย  

เทพยดาจึงเอาบญัชีในแผ่นหนังหมามาอ่านให้ฟัง  ผู้ ได้กระท าบาปจึงสารภาพว่าจริง  พระญา   

ยมราชและเทพยดาก็จะให้ยมบาลเอาไปยงันรกท่ีเหมาะสมกบับาปหนกัและเบานัน้   ผู้กระท าทัง้

บุญและบาป เทพยดาจะน าบุญและบาปนัน้มาดู กระท าสิ่งใดมากกว่ากันก็ต้องไปฝ่ายนัน้ก่อน  

ถ้ากระท าบญุไว้มากกว่าก็ไปสวรรค์ ภายหลงัจึงจะมาใช้บาปนัน้   ผู้กระท าบาปหนกัจะไปในนรก

ก่อน  ภายหลงัจึงจะได้เสวยบุญนัน้  คนผู้ ใดกระท าบญุและกระท าบาปเท่ากันจะเป็นยมบาล 15  

วนั มีสมบตัิทิพยดจุเทพยดาและจะตกนรก 15 วนั จนสิน้บาปนัน้   ผู้ ใดเกิดมาไม่รู้จกับุญ มิรู้จกั

คณุพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์ และมิได้ให้ทาน ตระหน่ีทรัพย์ และห้ามปรามผู้จะท าทาน  มิรู้

รักพ่ีรักน้อง ไม่มีความเมตตากรุณา  ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์  กระท าชู้    พูดเหลวไหล หยาบคาย 
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สอ่เสียด สบประมาท โกหก ให้ร้ายผู้ อ่ืน และกินเหล้า  ไม่ย าเกรงผู้ เฒ่าผู้แก่ สมณะพราหณาจารย์    

คนเหล่านีเ้ม่ือตายไปจะไปเกิดในนรกใหญ่ 8  ขุม ได้รับความเจ็บปวดทุกขเวทนาอย่างมาก 

นอกจากนัน้ยงัมีนรกเล็กอนัอยูเ่ป็นบริวารนรกบา่วอีกมากมายจนมิอาจกลา่วได้136   

          ไตรภมูิพระร่วงอธิบายถึงลกัษณะของนรกไว้ว่า นรกภูมิทัง้ 8 ขมุตัง้อยู่ใต้

แผ่นดินท่ีมนุษย์อยู่อาศยัและอยู่ถัดลึกกันลงไป  มีลักษณะเป็น 4 มุมและมีประตอูยู่ทัง้ 4 ทิศ      

พืน้ด้านล่างมีลกัษณะเป็นก้อนเหล็กแดงและด้านบนมีฝาปิดเป็นก้อนเหล็กแดงเช่นกนั   นรกจะมี

ความกว้างและสูงเท่ากันเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุรัส   มีขนาดด้านละ 1,000 โยชน์ 8,000 วา           

ความหนาของทัง้ 4 ด้าน  พืน้เบือ้งต ่า และฝาเบือ้งบน หนาด้านละ 9 โยชน์  นรกนัน้ไม่มีท่ีว่าง

เปลา่ เพราะเตม็ไปด้วยฝงูสตัว์นรกทัง้หลายอยูเ่บียดเสียดกนัเต็มนรกนัน้  ไฟนรกจะไม่มีวนัดบัเลย   

จะลกุไหม้อยู่ตลอดจนสิน้กลัป์  ผลแห่งกรรมท่ีได้กระท านัน้จะเป็นเปลวเพลิงลกุไหม้สตัว์นรกนัน้   

นรกใหญ่ 8  ขมุนัน้จะมีนรกบา่วอยู่รอบ 16  ขมุ โดยจะอยู่ด้านละ 4 ขุม   นรกบา่ว 4 ขมุนัน้จะมี

นรกเล็กอยู่รอบอีกจ านวนมากนบัไม่ถ้วน   นรกบา่วทกุแห่งมีความกว้าง 10 โยชน์  นรกเหล่านัน้มี

นรกหลวงอีก 13  อนั  นรกใหญ่ 8 ขมุนัน้จะไม่มียมบาลอยู่เลย    ยมบาลจะมีอยู่แตท่ี่นรกบา่วซึ่ง

เรียกว่า อสุทุธนรก และนรกเล็กทัง้หลาย   ผู้ เป็นยมบาลนัน้คือผู้ ได้กระท าบญุและบาป เม่ือตายก็

ได้ไปเกิดในนรกนัน้ 15 วนั แล้วจึงมาเป็นยมบาล 15 วนั สลบักนัจนกว่าจะสิน้กรรม   นรกใหญ่ทัง้ 

8 ขมุ มีดงันี ้

    1. สัญชีพนรก  สญัชีพนรกจะอยู่เหนือนรกทัง้หมด  ฝงูสตัว์ในนรกนีมี้

อาย ุ500 ปีนรก  หนึ่งวนัหนึ่งคืนในนรกเท่ากบั  9  ล้านปีในเมืองมนษุย์     500 ปี  ในสญัชีพนรก

เท่ากบั  1,620,000,000,000  ปีในเมืองมนษุย์137    นรกบา่วทัง้ 16 ขมุซึ่งอยู่ล้อมรอบสญัชีพนรก 

ได้แก่  

     1. เวตรณีนรกหรือไพตรณีนรก (นรกแม่น า้หวาย)  ผู้ ท่ีจะตก

นรกขมุนี ้คือ คนผู้มัง่คัง่ มีทรัพย์สิน และบริวารมากมาย แตม่กัท าร้ายผู้ อ่ืน  ครัน้เม่ือตายจะไปเกิด

ในนรกช่ือวา่เวตรณี   ยมบาลซึง่อยูใ่นเวตรณีจะไลแ่ทงไลตี่ฝงูคนในนรกด้วยไม้ค้อน  มีดพร้า  หอก
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ดาบ  หลาว  แหลน  เคร่ืองฆา่  เคร่ืองแทง  เคร่ืองยิง  เคร่ืองตีทัง้หลายซึ่งเป็นเหล็กแดงและมีเปลว

ไฟลกุไหม้ตลอดเวลา พวกเขาย่อมจะเจ็บปวดเวทนาจนอดทนไม่ได้เลย  เวตรณีนรกมีแม่น า้ใหญ่

ช่ือวา่ ไพตรณี    น า้ในแมน่ า้จะมีรสเคม็มาก  เม่ือสตัว์นรกหนีลงไปในน า้จะถกูเครือหวายระเนือ้ตวั

ไปมา หวายนัน้มีหนามใหญ่เทา่จอบมีลกัษณะเป็นเหล็กแดงเป็นเปลวไฟลกุตลอดเวลา   เม่ือลงไป

ในน า้ตวัจะขาดดงัเอามีดกรดคมมาแล่   และเครือหวายซึ่งมีลกัษณะเป็นขวากใหญ่ยาวเป็นเหล็ก

แดงลกุเป็นเปลวไฟไหม้ตวัสตัว์นรกนัน้    เม่ือตกจากหนามหวายก็จะถกูทิ่มแทงด้วยขวากเหล็กจน

ตวัขาด จากนัน้จึงถูกไฟไหม้จนสุกเน่าเป่ือยไปหมดสิน้  ใต้ขวากเหล็กในน า้เวตรณีนัน้  มีใบบวั

หลวงเป็นเหล็กคมดงัมีดและเป็นเปลวไฟลุกไหม้ตลอดเวลา  เม่ือตกลงมาคมใบบวัเหล็กแดงก็จะ

บาดร่างจนขาดวิ่นทกุแหง่   จากนัน้จึงตกลงไปในน า้เค็ม แเสบเนือ้ตวัสาหสั  จากนัน้น า้ในแม่น า้ก็

จะกลายเป็นเปลวไฟไหม้ตวั  เม่ือคนนรกถกูเผาด้วยเปลวไฟจงึด าน า้ลงท าให้ถกูคมมีดใต้น า้ฟันตวั

จนขาดไปทัง้ตัว  บางครัง้น า้พัดตัวพุ่งขึน้  บางครัง้น า้พัดตัวด าลง  สัตว์นรกย่อมได้รับความ

เจ็บปวดทกุขเวทนานกัหนา138   

 2. สุนักขนรก (นรกหมา) คนท่ีกล่าวค าร้ายแก่สมณพราหมณ์ผู้ มีศีล

และพ่อแม่และผู้ เฒ่า ครูอาจารย์ คนผู้นัน้ตายไปเกิดในสุนกัขนรก   สุนกัขนรกจะมีหมาตวัใหญ่

ขนาดเทา่ช้างสาร  4  กลุม่  คือ สีขาว สีแดง สีด า และสีเหลือง    ฝงูแร้ง และกาตวัใหญ่เท่าเกวียน  

ปากและตีนของแร้งและกาเป็นเหล็กแดงลกุเป็นเปลวไฟอยู่ตลอดเวลา   ฝงูแร้ง กาและหมาฝงูนัน้

จะจิก กดั ท าร้ายสตัว์นรกให้เจ็บปวดสาหสั139    

  3. โสรชตินรก (นรกเปลวไฟ) ผู้ กล่าวร้ายแก่ท่านผู้ มีศีลซึ่งมิได้

กระท าความผิดใดตอ่ตนเองเลย   จะต้องตกไปในนรกช่ือว่าโสรชตินรก   โสรชตินรกนีจ้ะมีพืน้นรก

เป็นเหล็กแดงมีเปลวไฟลุกตลอดเวลา  สตัว์นรกนัน้ต้องเหยียบอยู่เหนือแผ่นเหล็กแดงนัน้  เหล่า

ยมบาลจะถือค้อนเหล็กแดงอันใหญ่เท่าล าตาลไล่ตีฝูงคนนรกนัน้  คนนรกนัน้ก็จะวิ่งไปบนแผ่น

เหล็กแดงๆ ลกุเป็นไฟ  ไฟจะไหม้เขาร้อนเวทนานกัหนา  ยมบาลจะไล่ตีคนนรกนัน้ เนือ้ตวัของคน
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นรกนัน้ก็จะแหลกไป แล้วกบัเกิดคืนเป็นตวัอีกครัง้ ได้รับความทกุข์ทรมานตราบกระทัง่ยงัคงมีบาป

ต้องทนทกุข์เวทนาอยู่140   

   4. อังคารกาสุมนรก (นรกหลุมถ่านเพลิง)  คนผู้ ใดชกัชวนผู้ อ่ืนให้

กระท าบญุและทาน โดยให้น าทรัพย์มาให้แก่ตน   แตม่ิได้กระท าบญุ  หากลวงเอาทรัพย์มาไช้เป็น

ประโยชน์แก่ตน  ผู้นัน้ตายไปได้จะเกิดในนรกช่ือว่าองัคารกาสมุนรก   เหล่ายมบาลซึ่งอยู่รักษาใน

นรกนัน้จะถือหอกดาบ ถือค้อนเหล็กแดงลกุเป็นเปลวไฟไลข่บัต้อน แทง  ฟัน  ตี  ไล่ผลกัไสให้ตกลง

ในหลมุถ่านไฟแดง   ถ่านไฟแดงร้อนนัน้จะไหม้ร่างกายได้รับทกุข์เวทนานกัหนา  ฝงูยมบาลจึงเอา

จวักเหล็กอันใหญ่ตกัเอาถ่านไฟแดงรดลงเหนือหวั  เขาได้รับความเจ็บปวดหนักหนาเพราะผล

กรรมบาป หากเขาหนีจากขมุถ่านไฟนัน้ เหลา่ยมพบาลจะไลต้่อนตีพุง่แทงตกลงไปดงัเดมิ141   

   5. โลหกุมภีนรก (นรกหม้อเหล็กแดง) ผู้ ใดตีสมณพราหมณ์ผู้ มีศีล  

คนผู้นัน้ตายได้ไปเกิดในโลหกมุภีนรก  นรกนีมี้เหล็กแดงอนัใหญ่เทา่หม้อ และเต็มไปด้วยเหล็กแดง

เช่ือมเป็นน า้อยู ่ ยมบาลจะจบัเท้าคนนรกแล้วหยอ่นหวัลงในหม้อเหล็กแดง  คนนรกจะได้รับความ

ร้อนดิน้ไปมาอยูใ่นหม้อด้วยทกุข์เวทนาจนกวา่จะสิน้อายสุตัว์ในนรกนี ้142 

  6. อโยทกนรก (นรกน า้เหล็กแดง)  ผู้ ใดฆ่าสตัว์ หรือเชือดคอสตัว์

ให้ตาย คนผู้นัน้เม่ือตายไปเกิดในนรก จะมีร่างกายสูงใหญ่  6 พนัวา  ในนรกนัน้มีหม้อเหล็กแดง

ใหญ่เท่าภูเขาใหญ่  ยมบาลจะเอาเชือกเหล็กแดงอนัเป็นเปลวไฟลุกไล่กระวดัรัดคอและบิดให้คอ

ขาดออก แล้วเอาหัวทอดลงในหม้อเหล็กแดงนัน้  ไม่นานร่างกายนัน้ก็จะเกิดหวัใหม่ขึน้มาแทน  

ยมบาลก็จะเอาเชือกเหล็กแดงบิดคอให้ขาดแล้วเอาหวัทอดลงในหม้อเหล็กแดงอีก คนนรกนีจ้ะ

ได้รับความทกุข์ทรมานตราบเท้าสิน้อายแุหง่บาปกรรมท่ีกระท าไว้143   

  7. ถุสปลาจนรก (นรกแกลบและฟาง)   ผู้ ใดเอาข้าวลีบ แกลบ ฟาง 

มาปนกบัข้าวเปลือก แล้วน าไปหลอกขายว่าเป็นข้าวดี  เม่ือตายจะไปเกิดในนรกซึ่งมีแม่น า้ท่ีเต็ม

ไปด้วยเหล็กแดงเป็นเปลวไฟลุกไหม้ คนนรกจะร้อนเนือ้ตวัมาก และจะกระหายอยากกินน า้มาก 

                                                           

  140  ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 30 – 31. 

  141 เร่ืองเดียวกนั, 31. 

  142 เร่ืองเดียวกนั, 24. 

                       143 เร่ืองเดียวกนั, 32 – 33.  
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จึงเอามือพาดเหนือหวัร้องไห้วิ่งไปเหนือเหล็กแดง แล้ววิ่งไปยงัแม่น า้ใสงามนัน้และกระโจนลงไป

ในน า้ น า้นัน้ก็จะกลายเป็นไฟทัง้ 3 ฟากไหม้ตวัเขาจนกลายเป็นข้าวลีบ  และแกลบก็เป็นไฟไหม้ตวั

เขา เขาจะกระหายน า้มากจึงร้องไห้แล้วกินข้าวลีบและแกลบ  ข้าวลีบและแกลบท่ีกินเข้าไปจะ

กลายเป็นไฟออกจากทวารและตวัเขา ต้องทนทกุขเวทนาเอามือพาดเหนือหวัร้องไห้อยูเ่ชน่นัน้144 

  8. ลตตหิสลนรก (นรกหอก) คนผู้ใดลกัทรัพย์ผู้ อ่ืน หรือเป็นโจรท่ีใช้

กลอบุายให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินของผู้ อ่ืน  คนผู้นัน้เม่ือตายไปเกิดในนรก  ยมบาลจะอยู่รอบคนนรก

นัน้ แล้วเอาหอกชนกัไลแ่ทงไลพุ่ง่จนบาดเจ็บทัว่ตวัจนแหลกดงัใบตองแห้งเอามาสบัให้แหลก145   

    9. สีลกัตตนรกหรือพิลสนรก (นรกชืน้เนือ้)    คนผู้ ใดฆ่าปลาแล

หาบมาขายในกลางตลาด เม่ือตายไปจะเกิดในนรก ยมบาลจะเอาเชือกเหล็กแดงคล้องคอ  แล้ว

ลากเอาไปทอดบนแผ่นเหล็กแดง จากนัน้จึงแทงด้วยหอกชนกั ฟันด้วยพร้า  แล่เอาเนือ้ออกเรียง

ราย  เหมือนดังการเรียงชิน้เนือ้ชิน้ปลาท่ีขายกลางตลาด   หลังจากนัน้จึงคืนกลับเป็นร่างกาย

ดงัเดมิ146   

   10. โปราบมิฬหนรก (นรกอาจมเก่า) คนผู้ ใดท่ีท้าวพระญาใช้ให้

ไปเก็บภาษีอากรจากราษฎร แตก่ลบัเรียกเก็บมากกว่าท่ีก าหนด  หรือผู้ ท่ีกล่าวให้ร้าย ข่มขู่ ข่มเหง 

ตี ฆ่า ผู้ อ่ืนและผู้ มีไมตรีเป็นมิตรกบัตน  เม่ือตายไปเกิดในนรก  คนนรกนัน้จะอยู่ในแม่น า้ใหญ่ซึ่ง

เต็มไปด้วยลามกอาจมอันเหม็นหนักหนา  แม้นอยู่ไกลได้ 100 โยชน์ก็ได้กลิ่นเหม็น เม่ือยืนอยู่

ยาวนานทนไมไ่หว เขาก็กินอาจมนัน้ตา่งข้าวตา่งน า้ทกุวนั147 

  11. โลหติบุพนรก (นรกเลือดและหนอง)  คนผู้กระท าร้ายแก่พ่อแม่ 

สงฆ์ ผู้ มีคณุและท่านผู้ มีศีล  เม่ือตายไปเกิดในนรกคนในนรกนัน้จะอยู่ในแม่น า้ใหญ่ท่ีเต็มไปด้วย

เลือดและหนอง เม่ือหาสิ่งใดกินไม่ได้ ด้วยความหิวโดย คนนรกจึงกินเลือดและหนองนัน้  เม่ือกิน

เลือดและหนองเข้าไป ก็จะกลายเป็นไฟไหม้ออกทางทวาร148 

                                                           

  144 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 33. 

  145 เร่ืองเดียวกนั, 34. 

  146 เร่ืองเดียวกนั, 34 – 35. 

  147 เร่ืองเดียวกนั, 35. 

  148 เร่ืองเดียวกนั, 35 – 36. 
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  12. โลหพลิสนรก (นรกเบ็ดเหล็กแดง)  คนซึ่งเจรจาซือ้สินค้าจาก

ผู้ อ่ืน แตใ่ช้กลอบุายหลอกเอาสินค้าด้วยการโกงตราชัง่หรือทนาน โดยมิได้จ่ายเงินให้  เม่ือตายได้

ไปเกิดในนรก ยมบาลจะเอาคีมคีบลิน้ดึงออกมาแล้วเอาเบ็ดขนาดเท่าล าตาลซึ่งเป็นเหล็กแดง

เก่ียวลิน้  ยมบาลจะลากผลกัไปให้ล้มหงายเหนือแผน่เหล็กแดง  ไฟจะลกุไหม้ตวัเขา ยมบาลจะแล่

เอาหนงัออกมาขงึดงัขงึหนงัววั  คนนรกได้รับความเจ็บปวดตวัสัน่เทา อาเจียนออกมาเป็นเลือด149 

   13. สังฆาฏนรก (นรกพิฆาต)  ชายและหญิงท่ีเป็นชู้กัน   เม่ือตาย

ไปเกิดในนรก  ยมบาลจะเอาหอกแทงจนร่างกายถูกบาดขาดวิ่น เลือดและน า้หนองไหลย้อย  คน

นรกนัน้จะจมอยู่ในแผ่นเหล็กแดงคร่ึงตวั ฝังอยู่เช่นนัน้  และยงัมีเขาเหล็กแดงลกุเป็นเปลวไฟกลิง้

เข้ามาหนีบทัง้สองข้างดงัหีบอ้อย เสียงดงัดัง่เสียงฟ้า150   

  14. วสิรนรกหรืออวังสิรนรก (นรกหย่อนหวัลง)  คนผู้กระท าชู้ ด้วย

เมียผู้ อ่ืน นรกนีเ้ต็มไปด้วยผู้ชายและผู้หญิง ยมบาลจะจบั 2 เท้าหย่อนหวัลงในขมุนรกนัน้แล้วจึง

เอาค้อนเหล็กแดงตีตวัเขาจนยบัยอ่ยไป151 

  15. โลหสิมพลีนรก (นรกต้นงิว้เหล็ก)  คนผู้ ใดกระท าชู้กบัเมียผู้ อ่ืน 

หรือผู้หญิงท่ีมีชู้    คนผู้นัน้เม่ือตายไปเกิดในนรกมีป่าไม้งิว้  ต้นงิว้นัน้สงูเป็นโยชน์  หนามงิว้นัน้เป็น

เหล็กแดงลกุเป็นเปลวไฟมีขนาดยาวได้ 16 นิว้  ในนรกเหล่าหญิงชายท่ีรักใคร่กนั บางทีผู้หญิงจะ

อยู่บนปลายงิว้ผู้ชายจะอยู่ข้างล่าง  ยมบาลจะเอาหอกดาบหลาวแหลนคมเป็นเหล็กแดงแทงเท้า

ผู้ชาย ให้ขึน้ไปหาผู้หญิงชู้ของเขาซึ่งอยู่บนปลายงิว้นัน้   และเม่ือผู้ชายทนเจ็บมิได้ก็ปีนขึน้ไปบน

ต้นงิว้นัน้  เม่ือขึน้ไปหนามงิว้นัน้ก็บาดร่างกายขาดไปทกุแห่งและเป็นเปลวไฟไหม้เขา   คนนรกเม่ือ

ทนไม่ได้ก็หนัหวัลงมา  ฝงูยมบาลก็เอาหอกแทงซ า้อีก  ให้ขึน้ไปหาชู้ ท่ีอยู่บนปลายงิว้ เม่ือเขาทน

เจ็บมิได้  จงึขึน้ไปถึงปลายงิว้นัน้  เม่ือใกล้จะถึงผู้หญิงนัน้ก็กลบัลงมาอยูข้่างล่าง   คนนรกผู้กระท า

ชู้กนัขึน้ลงหากนัและมิได้พบกนัอยูเ่ชน่นัน้ พวกเขาได้รับความทกุข์ทรมานหนกัหนา152  

                                                           

  149 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 36. 

  150 เร่ืองเดียวกนั, 36. 

  151 เร่ืองเดียวกนั, 37. 

  152 เร่ืองเดียวกนั, 37 – 38. 
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   16. มิจฉาทิฏฐินรก (นรกของผู้ เห็นผิด)  ผู้ ใดถือมิจฉาทิฏฐิ  2 

ประการ  คือ เหตทุิฏฐิ  และรสาทิฏฐิ  คนเหล่านีไ้ม่กระท าบญุ ท าแตบ่าป  นรกขมุนีย้มมบาลซึ่งมี

ร่างกายใหญ่โตจะถือหอกดาบและหลาวแหลน  และค้อนเหล็กแดงท่ีลุกเป็นเปลวไฟตลอดเวลา 

ท่ิม แทง ฆา่ ฟัน  คนนรกนัน้ได้รับความเจ็บปวดเวทนาย่ิงกวา่นรกทัง้หลาย153   

    2. กาลสูตตนรก    สตัว์ในกาลสตูตนรกจะมีอายยืุนได้ 1,000  ปี   ใน

นรกนัน้วนั หนึ่งคืนหนึ่งในกาลสตูตนรกนัน้เท่ากบั 36,000,000  ปีในมนษุย์  1,000  ปี ในนรกได้

มหาปทมุปทมุประพินท ุ12,960,000,000,000 ปีในมนษุย์154 

    3. สังฆาฏนรก   สตัว์ในสงัฆาฏนรกจะมีอายุ  2,000  ปี  ในสงัฆาฏนรก 

วนัหนึ่งคืนหนึ่งเท่ากบั 145,000,000  ปีในมนษย์  2,000  ปี  ในสงัฆาฏนรกนัน้เท่ากบั 103,680 

,000,000,000  ปีในเมืองมนษุย์155 

    4. โรรุพนรก   สตัว์ในนรกนีจ้ะมีอายุ 4,000 ปี  ในโรรุพนรก  วนัหนึ่งคืน

หนึง่เทา่กบั  576,000,000 ปี ในมนษุย์ 4,000 ปี  ในโรรุพนรกนัน้เท่ากบั 829,440,000,000,000 ปี

ในเมืองมนษุย์156   

    5. มหาโรรุพนรก   สตัว์ในนรกนีมี้อายุ 8,000 ปี  ในนรกวนัหนึ่งคืนหนึ่ง

ในนรก  นั น้ เท่ากับ  230,500,000 ปี   ใน เ มืองมนุษย์ นี  ้   8,000  ปี   ในนรกนัน้ เท่ากับ  

6,635,520,000,000,000  ปี ในเมืองมนษุย์157 

    6. ตาพพนรกหรือดาปนรก  สตัว์ในนรกนีจ้ะมีอาย ุ 1,600  ในนรก วนั

หนึ่งคืนหนึ่งในดาปนรกนัน้เท่ากับ  9,216,000,000 ปี ในเมืองมนุษย์  ทัง้ 16,000  ปีในดาปนรก

เทา่กบั  53,084,160,000,000,000  ในมนษุย์158 

                                                           

  153 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 39. 

  154 เร่ืองเดียวกนั, 21. 

  155 เร่ืองเดียวกนั, 21. 

  156 เร่ืองเดียวกนั. 

  157 เร่ืองเดียวกนั, 21 – 22. 

  158 เร่ืองเดียวกนั, 22. 
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    7. มหาตาพพนรกหรือมหาดาปนรก  สตัว์ท่ีเกิดในนรกนีไ้ม่สามารถ

จะนบัเป็นปีและเดือนท่ีต้องเสวยทกุข์ได้  จะต้องได้รับทกุข์ทรมาน 1 กลัป์159 

    8. มหาอวิจีนรก   ระยะทางจากมนษุยโลกไปจนถึงยมโลกมีระยะ 150 

โยชน์  จากยมโลกไปถึงอวิจีนรกมีระยะ 1,000  โยชน์160   ดงันัน้อวิจีนรกจึงตัง้อยู่ใต้แผ่นดิน

มนษุยโลกมีระยะทางลึกลงไป 1,150 โยชน์   สตัว์นรกท่ีเกิดในมหาอวิจีนรกจะต้องทนทกุขเวทนา

นานถึง 1 กลัป์   1 กัลป์นัน้มีระยะเวลายาวนานประมาณดงัภูเขาสงู 1 โยชน์  กว้างโดยรอบ 3 

โยชน์  ถึงร้อยปีเอาผ้าทิพย์อนัอ่อนดงัควันไฟมากวาดภูเขา เม่ือใดภูเขานัน้ราบเพียงแผ่นดินจึง

เรียกว่าสิน้ 1 กลัป์  ผู้กระท าบาปปัญจานนัตริยกรรม161 จะตกไปในมหาอวิจีนรก   แม้ว่ากปัล์หนึ่ง

ได้พ้นไปแล้ว 3 ส่วน และเหลือเพียงส่วนเดียว แล้วจะเกิดไฟไหม้นรก ตราบใดท่ียงัไม่ครบ 1 กลัป์ 

เม่ือเกิดไฟไหม้มาถึงมหาอวิจีนรกจะมีลมอนัหนึ่งเป็นบาปพดัอย่างรวดเร็วมากเอาสตัว์อนัอยู่ใน

อวิจีไปไว้ในมหาอเวจีนรกอนัอยู่ในจกัรวาลอ่ืนซึ่งไฟไหม้ยงัไปไม่ถึง สตัว์นรกจะอยู่ในนรกนีจ้นสิน้

กลัป์162 

    นรกบา่วทัง้หลายซึ่งอยู่รอบนรกใหญ่ทัง้ 7 ขมุ ซึ่งอยู่ใต้สญัชีพนรกลงไป

นัน้  ในไตรภูมิพระร่วงมิได้กล่าวถึงไว้ กล่าวแต่เพียงว่าร้ายกว่านรกบ่าวของสัญชีพนรกยิ่งนัก     

ลกัษณะของนรกใหญ่ทัง้ 8 ขมุ ซึง่อยูใ่ต้แผน่ดนิชมพทูวีป จะมีนรกบา่วล้อมรอบ ดงัรูป 

 

 

                                                           

  159 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 22. 

  160 เร่ืองเดียวกนั, 34 - 35. 

  161 กรรมหนกั 5 ประการ  ได้แก่   ฆ่ามารดา    ฆ่าบิดา   ฆ่าพระอรหนัต์    ท าร้ายพระพทุธเจ้าจนถึงขึน้ห้อ

เลือดขึน้ไปและท าสงฆ์ให้แตกแยก 

  162 ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา,43 – 44. 
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  นอกจากนรกร้อนแล้ว ในไตรภูมิยงัได้กล่าวถึงนรกเย็นซึ่งอยู่นอกจกัรวาล อนัเป็นนรก

ท่ีแสงสวา่งสอ่งไปไมถ่ึง ตัง้อยูร่ะหวา่งจกัรวาลทัง้ 3  ซึง่เรียกวา่ โลกนัตนรก ไว้วา่ 

  โลกันตนรก  เป็นนรกท่ีตัง้อยู่ระหว่างจกัรวาลทัง้ 3  อยู่ไกลกนัดงัเกวียน 3 อนัน ามา

วางไว้ข้างๆ กนั หรือเหมือนการน าบาตร 3 ลูกมาไว้ใกล้กนั   ช่องหว่างระหว่างจกัรวาลทัง้ 3 คือ

ท่ีตัง้ของโลกันตนรก  โลกกันตนรกมีความกว้าง 8,000  โยชน์  ความสงูของโลกกันตนรกนัน้ไม่

สามารถวดัได้  มีคลูกึเป็นวงรีซึง่ไมส่ามารถจะหยัง่ถึงพืน้น า้อนัเป็นท่ีรองรับเบือ้งล่างได้  และหาฝา

ปิดเบือ้งบนมิได้ เป็นปลอ่งขึน้ไปจนถึงพรหมโลก ไมมี่วิมานอยู่เบือ้งบน โลกกนัตนรกมีแตค่วามมืด

มิด พระอาทิตย์ พระจนัทร์และดาวไม่สามารถส่องแสงไปถึงได้ เพราะมีเส้นทางโคจรซึ่งมีความสงู

อยู่ระดบัเขายุคนธร  จึงส่องแสงสว่างอยู่เฉพาะภายในก าแพงจักรวาลเท่านัน้    โลกันตนรกจะมี

แสงสวา่งเกิดขึน้ เม่ือมีเหตกุารณ์ 5 ประการ  ดงันี ้

1. เม่ือโพธิสตัว์ผู้จะลงมาอบุตัติรัสแก่สพัพญัญตุญาณ  พระโพธิสตัว์เสดจ็ลงมา  

    ปฏิสนธิในครรภ์พระมารดา   

2. เม่ือทา่นสมภพจากมาตคุพัโภทร   

3. เม่ือพระพทุธเจ้าตรัสแก่สพัพญัญตุญาณ    

4. เม่ือพระพทุธเจ้าตรัสเทศนาพระธรรมจกัร   

5. เม่ือพระพทุธเจ้าสดจ็เข้าสู่นิพพาน    

  ด้วยเหต ุ5 ประการนีค้นในนรกจึงได้เห็นกนัในระยะเวลาเร็วประมาณดีดนิว้มือแล้วก็

กลบัสูค่วามมืดมิดในลกัษณะเดมิ  ชว่งท่ีจะเห็นแสงสวา่งยาวนานกว่าช่วงอ่ืนก็คือเม่ือพระพทุธเจ้า

ตรัสเทศนาธรรมจกัร   

  ผู้ท าอนนัตริยกรรม  5 ประการ  ได้แก่  

1. ผู้ท าร้ายแก่พอ่ 

2. ผู้ท าร้ายแม ่

3. ผู้ท าร้ายสมณพราหมณาจารย์ผู้ มีศีล   

4. ผู้ยยุงพระสงฆ์ให้แตกแยกกนั   

5. ผู้ท าร้ายพระพทุธเจ้าจนถึงขัน้ห้อเลือดขึน้ไป 
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  ผู้ท าอนนัตริยกรรม เม่ือตายจะไปเกิดในโลกนัตนรก  สตัว์นรกจะมีร่างกายใหญ่โตสูง  

6,000  วา  เล็บตีน เล็บมือมีขนาดใหญ่ยาว  ใช้เกาะก าแพงจกัรวาฬ  และห้อยตวัอยู่เหมือน

ค้างคาว  หิวโหยมาก ตา่งกินกนัเองเป็นอาหาร  หากตกลงไปในน า้อนัรองรับแผ่นดินซึ่งเยือกเย็น

มาก ร่างกายก็จะเป่ือยแหลกออกดงัก้อนอาจมตกลงในน า้   จากนัน้จึงกลบักลายมาเป็นสตัว์นรก

ปีนกลบัมาเกาะก าแพงจกัรวาลดงัเดิม  ทนทกุขเวทนาวนเวียนอยู่เช่นนีน้านหนกัหนาชัว่พทุธันดร

กลัปหนึง่163   สถานท่ีตัง้ของโลกนัตนรก  มีลกัษณะดงัรูป 

 

 
    

 ภาพท่ี 8  สถานท่ีตัง้ของโลกนัตนรก 

 

 
                                                           

  163 ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 31-33. 
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 ไตรภูมิพระร่วงได้กล่าวถึงการกระท าท่ีเป็นบาป ซึ่งมีผลท าให้ต้องตกนรกทัง้หมด 

สามารถสรุปได้  ดงันี ้

  1. ผู้ มีทรัพย์ มีบริวาร แต่ท าร้ายผู้ อ่ืน แย่งชิงทรัพย์ผู้ อ่ืนเพราะมีก าลงัมากกว่า เรียก

เก็บภาษีอากรมากกวา่ท่ีก าหนด  

  2. ผู้ ท่ีไม่รักพ่ีรักน้อง ไม่มีความกรุณา ข่มขู่ ข่มเหง  ฆ่า ตี ผู้ ท่ีเป็นมิตรกบัตน  และไม่

เคารพย าเกรง กล่าวด่าติเตียน ท าร้ายพ่อแม่ ครูอาจารย์ และสมณพราหมณ์ผู้ มีศีล  ซึ่งไม่มี

ความผิด ท าให้ทา่นได้รับความอบัอาย   

  3. พดูจาเหลาะแหละโลเล พดูใสร้่าย พดูสอ่เสียดเบียดเบียน กล่าวสบประมาท กล่าว

ค าหยาบคาย  กล่าวค าท าร้ายจิตใจผู้ อ่ืนให้เจ็บอาย  โกหก   กล่าวให้ร้ายผู้ อ่ืน และกล่าวยุยง

พระสงฆ์ให้ผิดใจกนั  

  4. ทรมานท าร้ายสตัว์ และฆา่สตัว์ เช่น ฆ่าปลาแล้วหาบปลามาขายท่ีตลาด  เชือดคอ

สตัว์    

  5. คดโกงและปลอมปนสินค้า  เช่น  เอาข้าวลีบ แกลบฟางมาปนกบัข้าวเปลือก  แล้ว

เอาไปหลอกขาย   หลอกซือ้สินค้าแตไ่มจ่า่ยเงินให้  โกงสินค้า โกงตาชัง่ ทะนาน   

  6. ขโมยหรือหลอกเอาทรัพย์สินผู้ อ่ืน กลา่วโทษผู้นัน้วา่เป็นโจร    

  7. เป็นชู้กบัภรรยาหรือสามีผู้ อ่ืนและนอกใจภรรยาและสามีของตน   

  8. เป็นผู้ มีมิจฉาทิษฐิ   ไม่รู้จกับุญและกระท าบาป    มิรู้จกัคณุพระพุทธ พระธรรม 

พระสงฆ์   

  9. ชกัชวนผู้ อ่ืนท าบญุ แตเ่อาทรัพย์นัน้ไปใช้ประโยชน์ส่วนตวั  ตระหน่ีทรัพย์  ไม่ท า

ทาน ห้ามปรามการท าทาน  

  10. กินเหล้าเมามาย  

 เหตุแห่งการตกนรก   ไตรภูมิพระร่วงได้กล่าวว่าสตัว์ท่ีไปเกิดในนรกนัน้ เพราะได้

กระท าบาปด้วยใจ 12 ประการ   เหตแุห่งการตนนรกนีมุ้่งเน้นพิจารณาท่ีจิตใจของผู้กระท าบาปว่า

กระท าบาปด้วยลกัษณะของจิตใจเชน่ใด   โดยพิจารณาท่ีสภาพความมุ่งมัน่หรือการรับรู้ทางจิตใจ
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เป็นหลัก  จึงเป็นมาตรฐานส าคญัท่ีไตรภูมิพระร่วงระบุไว้เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาโทษ 

ของคน  โดยมีการกระท าบาปด้วยใจ 12 ประการ  ดงันี ้ 

1. กระท าบาปด้วยใจไมรู้่วา่บาปและกระท าบาปด้วยใจมุง่มัน่และยินดี 

2. กระท าบาปด้วยใจไมรู้่วา่บาป ยินดีและกระท าบาปเพราะมีผู้ชกัชวน 

3. กระท าบาปด้วยใจรู้วา่บาปและกระท าด้วยใจของตนเองด้วยความมุง่มัน่และยินดี 

4. กระท าบาปด้วยใจรู้วา่บาป ยินดีและกระท าบาปเพราะมีผู้ชกัชวน 

5. กระท าบาปด้วยใจรู้วา่บาปและกระท าเพราะมีผู้ชกัชวนและกระท าด้วยใจร้าย ด้วยใจ

มุง่มัน่ ไมเ่กรงกลวัสิ่งใด 

6. กระท าบาปด้วยใจรู้ว่าบาปและกระท าเพราะมีผู้ ชกัชวน และกระท าด้วยใจร้ายและ  

ใจกล้า 

7. กระท าบาปด้วยใจรู้วา่บาปและกระท าเองด้วยใจร้ายและใจกล้า 

8. กระท าบาปด้วยใจรู้วา่บาป มีผู้ชกัชวนและกระท าด้วยใจกล้า 

9. กระท าบาปด้วยใจซึ่งประกอบไปด้วยโกรธแค้นกระท าบาปด้วยใจกล้าแข็งเองและ   

ใจร้าย 

10. กระท าบาปด้วยใจซึง่ประกอบไปด้วยโกรธแค้นกระท าบาปเพราะเหตมีุผู้ชกัชวน  

11. กระท าบาปด้วยใจซึง่ไมเ่ช่ือบาปบญุและกระท าบาปด้วยใจวางเฉย 

12. กระท าบาปด้วยใจซึ่งฟุ้ งซ่านดงัน าก้อนหินปาลงไปในกองขีเ้ถ้า และกระท าบาปด้วย

ใจวางเฉย 

 ไตรภูมิพระร่วงกล่าวถึงลกัษณะการกระท าบาปว่ามี 10 ประเภท แบง่เป็นการกระท า

บาปทางกาย วาจา  และใจ ได้ดงันี ้

1.การกระท าบาปทางกาย 3  อยา่ง  คือ   

   1.1 ฆา่คนและฆา่สตัว์ด้วยมือและเท้าของตน 

  1.2 ลกัทรัพย์ผู้ อ่ืนท่ีไมไ่ด้ให้แก่ตน 

  1.3  กระท าชู้ ด้วยภรรยาผู้ อ่ืน 

2. การกระท าบาปด้วยปาก 4 อยา่ง คือ 
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  2.1 กลา่วถ้อยค ามสุาวาทและสอ่เสียดเอาทรัพย์สินของทา่น 

   2.2 กลา่วถ้อยค าซึง่ไมน่า่ฟัง  กลา่วถ้อยค าตเิตียนนินทาผู้ อ่ืน 

   2.3  กลา่วถ้อยค าท าให้ผู้ อ่ืนเจ็บใจ และท าให้ผิดใจกนักลา่วถ้อยค าหยาบช้า 

  2.4 กล่าวค าพดูท่ีไม่ควรพดู และกล่าวถ้อยค า “ติรัจฉานกถา”  คือ ถ้อยค าท่ี

ขดัขวางทางสวรรค์และนิพพาน เพราะไมเ่ป็นการน าออกจากทกุข์ 

   3. การกระท าบาปด้วยใจ 3 อยา่ง  คือ 

  3.1  มิจฉาทิฏฐิ ดือ้รัน้ เห็นผิดเป็นชอบ เห็นถกูเป็นผิด   

  3.2  โกรธแค้นและถือวา่เป็นศตัรู ยอมเอาชีวิตแลกเพ่ือแก้แค้น และยึดมัน่ใน

ความโกรธแค้นไมส่ิน้สดุ 

  3.3  ตัง้ใจจะท าร้ายและคดิฆา่เพ่ือชิงทรัพย์สินของผู้ อ่ืน  

  ไตรภมูิพระร่วงกลา่ววา่เจตสิกท่ีชกัจงูให้กระท าบาปมี 27 ประการ164 คือ 

  1. ความกระทบอารมณ์ (ผสัสะ) 

2. ความเสวยอารมณ์ (เวทนา) 

3. ความจ าอารมณ์  (สญัญา) 

4. ความตัง้ใจ (เจตนา) 

5. ความมีใจเป็นสมาธิ (เอกคัคตา) 

6. ความด ารงชีวิตอยู ่(ชีวิตนิทรีย์) 

7. ความใคร่ครวญไตร่ตรอง (มนสิการ) 

8. ความตรึกแตจ่ะท าบาป (วิตก) 

9. ความตรองแตใ่นเร่ืองบาป (วิจาร) 

10. การตดัสินใจอยา่งเดด็ขาดท่ีจะท าบาป (อธิโมกข์) 

11. ความพยายามท าบาป (วิริยะ) 

12. ความช่ืนชมยินดีในการท าบาป (ปีต)ิ 

13. ความพอใจท่ีจะท าบาป (ฉนัทะ) 

                                                           

  164 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 14. 
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14. ความหลงมวัเมาในการท าบาป (โมหะ) 

15. ความไมล่ะอายตอ่บาป (อหิริกะ) 

16. ความไมเ่กรงกลวัตอ่บาป (อโนตตปัปะ) 

17. ความฟุ้ งซา่น (อทุธจัจะ) 

18. ความโลภ (โลภะ) 

19. ความดือ้รัน้ (ทิฏฐิ) 

20. ความถือตวั (มานะ) 

21. ความโกรธ (โทสะ) 

22. ความริษยา (อิสสา) 

23. ความตระหน่ี (มจัฉริยะ) 

24. ความร าคาญใจ (กกุกจุจะ) 

25. ความหดหูใ่จ (ถีนะ) 

26. ควางง่วงเหงา (มิทธะ) 

27.ความลงัเลสงสยั (วิจิกิจฉา) 

 ไตรภูมิพระร่วงกล่าวถึงนรกไว้อย่างชัดเจนและเป็นระบบ กล่าวคือ นรกในไตรภูมิ  

พระร่วงตัง้อยูใ่ต้แผน่ดนิ “ท่ีเราอยู่นี ้“ ก็คือใต้แผ่นดินชมพทูวีปนัน่เอง  นรกมีลกัษณะเป็นส่ีเหล่ียม

จตัรัุสมีขนาดเทา่กนั มีนรกบา่วอยู่รายรอบในแตล่ะด้านในจ านวนท่ีเท่ากนั  นรกในไตรภูมิพระร่วง

ยังมีลักษณะเรียงล าดับชัน้ลงไปในพืน้ดินอย่างมีระเบียบด้วย   นอกจากภาพของสถานท่ีใน

ลกัษณะคกุคมุขงัผู้กระท าชัว่แล้ว นรกในไตรภูมิพระร่วงยงัแสดงให้เห็นภาพแห่งการทรมานสตัว์

นรกอย่างรุนแรงและท าให้สัตว์นรกได้รับความทุกข์ทรมานอย่างมากอีกด้วย  นรกแต่ละขุมมี

ลกัษณะการทรมานเฉพาะตวั และกล่าวถึงเหตแุห่งการต้องตกนรกและได้รับการทรมานจากผล

แหง่การกระท าในขณะท่ีมีชีวิต  นอกจากนีย้งัแสดงให้เห็นว่ามาตรฐานการตดัสินบาปบญุคณุโทษ

ของสตัว์ท่ีเสียชีวิตเป็นไปอย่างยุติธรรม คนกระท าบุญจะไปสวรรค์  คนกระท าชัว่ จะได้รับโทษใน

นรก ซึ่งพฤติกรรมเหล่านีไ้ด้ถูกบนัทึกจดจารไว้อย่างชดัเจน มีหลกัฐานท่ีสามารถตรวจสอบและ

อ้างอิงได้    
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  สิ่งท่ีสะท้อนจากภาพของนรกในไตรภูมิพระร่วง คือ ความยุติธรรมใน 

การตดัสินการกระท าของมนุษย์ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีผลมาจากการกระท าของมนุษย์ในขณะมีชีวิต   

ซึง่สง่ผลให้ผู้อา่นนอกจากจะเกรงกลวัตอ่ภาพของนรกท่ีได้รับรู้แล้ว  ยงัต้องตระหนกัถึงการกระท า

ของตนในขณะมีชีวิตอยู่ให้มากยิ่งขึน้ด้วย ซึ่งภาพของนรกท่ีชดัเจนน่าเกรงกลวัจึงมีผลสอดคล้อง

ตอ่พฤติกรรมของผู้อ่านซึ่งเป็นคนในสงัคมขณะนัน้  ภาพท่ีชดัเจนจึงหล่อหลอมให้เกิดความเกรง

กลวัต่อการท าบาป และควบคมุพฤติกรรมของตนเองให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมอนัดี ซึ่งถือเป็น 

กุศโลบายส าคัญท่ีผู้ ประพันธ์ในฐานะผู้ ปกครองแผ่นดินใช้เป็นเคร่ืองมือในการควบคุม           

ความประพฤติของคนในสงัคมให้อยู่ในกรอบท่ีดีงาม ดงันัน้กรอบการสัง่สอนในพระพุทธศาสนา 

จึงถูกน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการปกครองประชาชนและในขณะเดียวกันก็ถือเป็นการเผยแพร่

พระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงามตามพระประสงค์ด้วย  จึงนบัเป็นความชาญฉลาดของพระญา   

ลิไทยท่ีใช้ศาสนาเป็นเคร่ืองมือสร้างศีลธรรมอนัน ามาใช้ปกครองให้ผู้คนในบ้านเมืองเกิดหิริและ

โอตปัปะในใจ เพ่ือให้ประชาชนอยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งสงบสขุ 

             2.4.1.2  ดิรัจฉานภูมิ   คือ ก าเนิดดิรัจฉาน หรือพวกมืดมวัโง่เขลา  ใน

คมัภีร์อภิธมัมตัถวิภาวินีกล่าวว่าสตัว์ท่ีมีช่ือว่าดิรัจฉานเพราะเดินตามแนวนอน (ของพืน้โลก) และ

ก าเนิดของสตัว์ดิรัจฉานนัน้ช่ือว่าติรัจฉานโยนิ พระสตุตนัปิฎก  ในมชัฌิมนิกาย  แบง่ประเภทของ

สตัว์ดรัิจฉานไว้ 5 ชนิด ดงันี ้ 

  1. สตัว์กินหญ้า   เชน่  ช้าง  ม้า โค ลา แพะ 

  2. สตัว์กินคถู  เชน่  สกุร  สนุขับ้าน  สนุขัป่า 

  3. สตัว์อยูใ่นท่ีมืด  เชน่ แมลง  มอด ไส้เดือน 

  4. สตัว์น า้  เชน่ ปลา เตา่ จระเข้ 

  5. สตัว์อยูใ่นท่ีโสโครก   

    ส่วนในสังยุตตนิกาย และอังคุตตรนิกาย พระพุทธเจ้าทรงแบ่งสัตว์

ดิรัจฉานไว้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ สัตว์น า้และสัตว์บก   สังยุตตนิกาย  ยังมีการแบ่งเป็น 4 

ประเภท ตามลกัษณะทางกายภาพ ดงันี ้

   1. สตัว์ไมมี่เท้า เชน่ ง ูปลา ไส้เดือน 
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   2. สตัว์มี 2 เท้า เชน่ เป็ด ไก่ นก กา 

    3. สตัว์มี 4 เท้า เชน่ ช้าง ม้า ววั ควาย 

    4. สตัว์มีเท้ามากกวา่ 4 เท้าขึน้ไป เชน่ กิง้กือ ตะขาบ ตะเข็บ  

   แม้สัตว์ดิรัจฉานจะมีจ านวนมาก แต่ก็ไม่มีภพหรือโลกเป็นท่ีอยู่ของ

ตนเองอาศยัอยู่บนโลกเช่นเดียวกบัมนษุย์  บางพวกก็อาศยัอยู่กบัมนษุย์  บางพวกก็อาศยัอยู่ตาม

ป่าตามเขา แต่ครุฑและนาคเป็นสัตว์ท่ีมีภพหรือวิมานเป็นท่ีอยู่ของตนเอง  และมีพระราชา

ปกครอง165  

   ไตรภมูิพระร่วงกลา่วถึงตรัิจฉานภมูิไว้วา่สตัว์ท่ีเกิดในติรัจฉานภูมินัน้จะมี

ก าเนิด  4 ประการ ได้แก่  อณัฑชโยน ิ เกิดจากไข ่ ชลามพชุโยนิ เกิดแตปุ่่ มเปือกและมีรกอนัหุ้มห่อ  

สงัเสทชโยนิ เกิดจากใบไม้และละอองดอกบวัหญ้าเน่าเนือ้เน่าและเหง่ือไคล  และอุปปาติกโยนิ 

เกิดเป็นตวัตนใหญ่ทีเดียว    สตัว์เดรัจฉานเหลา่นีไ้ด้แก่  ครุฑ   นาค สิงห์  ช้าง  ม้า  ววั  ควาย เป็ด 

หา่น ไก่ นก ฯลฯ สตัว์เหลา่นีบ้างชนิดมี 2 เท้า   4 เท้า  หรือมีเท้าจ านวนมาก  มีลกัษณะเดินไปมา

และคว ่าหน้าอกลงเบือ้งต ่า166  สตัว์เดรัจฉานมีสญัญาเพียง 3 ประการ คือ  กามสญัญา   อาหาร

สญัญา  มรณสญัญา  ปราศจากธรรมสญัญา คือ การรู้จกับญุและธรรม   เดรัจฉานจะไม่สามารถ

เลีย้งตนด้วยการค้าขาย ไม่สามารถท าไรไถ่นาได้   บางชนิดจึงกินหญ้า เถาวัลย์  ใบไม้  สัตว์

เดรัจฉานจะเลีย้งชีพด้วยการฆ่ากัน   กินกันเอง หรือกินสตัว์ท่ีอ่อนแอกว่า   สตัว์ท่ีแข็งแรงก็จะไล่

กินสตัว์ท่ีอ่อนแอกว่า  สตัว์เดรัจฉานมีอยู่มากมายทัง้ในป่าหิมพานต์และในเมือง  เช่น เป็ด ไก่ นก 

หา่น  สตัว์ท่ีคนเลีย้งไว้กินเป็นอาหาร  สตัว์กินกนัเอง เช่น ครุฑกินนาค สตัว์ใหญ่กินสตัว์เล็ก    เสือ

โคร่ง เสือเหลืองตวัเมียท่ีมีลกู เม่ือหิวจดัหาอาหารไม่ได้ ก็จะกินลูกของตนเอง ไม่ได้มีความรักต่อ

ลูกเลย  สัตว์บางจ าพวกก็เกิดอยู่ในตวัสัตว์เดรัจฉาน  สตัว์บางจ าพวกเกิดในท่ีไม่ดี หากินเลีย้ง

ตนเองไม่ได้ก็จะตายไป  สตัว์บางจ าพวกเกิดในท้องมนษุย์หรือในท้องสตัว์อ่ืน   สตัว์บางจ าพวกมี

ขน เล็บ หนงั เนือ้ เอ็น กระดกู เขา และงา  เม่ือคนจะน าสิ่งๆ เหล่านีไ้ปใช้ประโยชน์ก็จะไปล่า ฆ่า 

แทง ตี สตัว์เอาส่วนต่างๆ ของร่างกายสตัว์มาใช้ประโยชน์ แม้ว่าสตัว์นัน้จะมิได้กระท าสิ่งใดผิด  

                                                           

  165 บ ารุง ช านาญเรือ,”การศึกษาเปรียบเทยีบเร่ืองจักรวาลวทิยาในศาสนาไชนะและพระพุทธศาสนา

เถรวาท”,157. 

  166 ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 36. 
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สตัว์พวก ววั ควาย ช้าง ม้า คนก็จะใช้ให้ท างานหนกัตรากตร า ไม่ได้หยุดพกัเลย  แม้ว่าอยากกิน

หญ้า น า้ ก็จะถูกตี ถูกด่า บงัคบัอยู่ตลอดเวลา    สตัว์เดรัจฉานนีเ้ม่ือตายจึงไปเกิดในจตุราบาย 

สตัว์จ านวนน้อยท่ีจะได้ไปเกิดบนสวรรค์  สตัว์เดรัจฉานมีทัง้ดีและไม่ดี   สตัว์ท่ีดีคือ ราชสีห์  ช้าง

แก้ว  ปลาใหญ่  พญาครุฑ  นาค   ไตรภมูิพระร่วงได้กลา่วถึงสตัว์เดรัจฉานท่ีเป็นสตัว์ท่ีดี ไว้ดงันี ้

      2.4.1.2.1 ราชสีห์  คือ พญาสิงโต เป็นสตัว์ท่ีมีความดรุ้ายและมี

ก าลงัมาก  ไตรภมูิพระร่วงกลา่วไว้วา่มี 4 ประเภท  ดงันี ้

               1. ตณิะสิงหะ  มีตนดงัปีกนกเขา  กินหญ้าเป็นอาหาร   

         2. กาละสิงหะ  มีสีด าดงัววัด า  กินหญ้าเป็นอาหาร    

    3. บณัฑระสิงหะ  มีตนเหลืองดงัใบไม้  กินเนือ้เป็นอาหาร   

    4. ไกรสรสิงหะ  มีฝีปากและปลายตีนทัง้ 4  เป็นสีแดงดงัเอาน า้คร่ัง

ละลายด้วยน า้ชาดหรคุณทา   มีท้องสีแดง  มีแนวแดงตัง้แต่หวัตลอดรอบบนหลังอ้อมลงถึงขา  

ไกรสรสิงหะบางตวัก็มีสีขาวดงัหอยสงัข์   เสียงร้องของไกรสรสีหะ 3 ครัง้นัน้ ดงัได้ยินไกล 3 โยชน์   

บรรดาสตัว์ตา่งๆ เม่ือได้ยินเสียงก็จะตกใจกลวั  ม้าแก้วพลาหกตระกลู พระโพธิสตัว์และพระอรหนั

ตาขีณาสพเจ้า  สามารถฟังเสียงค ารามของไกรสรสีหะได้  ไกรสรสิงหะนัน้เดินไปซ้ายขวาด้านล่าง

บนไกลได้ชัว่ววัมอ  บางตวัเดินสงูขึน้ได้ 7 ชัว่ววัมอบ้าง 16 ชัว่ววัมอบ้าง 20 ชัว่ววัมอบ้าง  ไกรสร

สิงหะมีก าลงัมากนกั  

      2.4.1.2.2 ช้างแก้ว อยู่ในคูหาทอง กว้างใหญ่งดงาม   มี 10 

ประเภท  ได้แก่        

     1. เหกาลาพกหตัถีกลู  (ตระกลูช้าง) 

  2. กงัเขยกหตัถีกลู   

    3. จนัทรหตัถีกลู   

    4. ตามพหตัถีกลู   

    5. มงัคลหตัถีกลู   

    6. คนัธหตัถีกลู   

    7. มงัคลหตัถีกลู   

    8. โปจหตัถีกลู   
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    9. อโุบสถหตัถีกลู   

     10. ฉทัทนัตกลู 

   2.4.1.2.3  ปลาใหญ่ 7 ตวั  ได้แก่ 

    1. ตริน  ยาว 75 โยชน์ 

    2. ตปัิงคล  ยาว 250 โยชน์ 

     3. ติรปิงคล  ยาว 50 โยชน์  เม่ือโบกครีบไปมาน า้ในมหาสมุทรจะ

เกิดฟองกระจายไปไกลถึง 400 โยชน์ หรือ 700 ถึง 800 โยชน์ 

     4. อานนท์  ยาว 1000 โยชน์ 

     5. นิรย  ยาว 1000 โยชน์ 

     6. ชนาโรหน  ยาว 1000 โยชน์ 

   7. มหาต ิ ยาว 1000 โยชน์    ปลาทัง้ 4 มีก าลงัยิ่งกวา่ปลาตริปิงคล 

   2.4.1.2.4 พญาครุฑ  เป็นสตัว์เดรัจฉานซึ่งมีเคร่ืองกินดงัเทพยดาใน

สวรรค์  มีเดชตบะศกัดานุภาพ รู้หลักรู้นิมิตดงัเทพยดาในสวรรค์   จึงมีช่ือว่า เทพโยนิ   ครุฑมี

สถานท่ีอาศยัอยู่ท่ีสระใหญ่ตีนเขาพระสเุมรุช่ือว่าสิมพลี กว้าง 500 โยชน์  มีป่างิว้อยู่รอบความสงู

เทา่กนั   มีต้นงิว้ใหญ่ต้นหนึง่ขนาดเทา่ไม้ชมพทูวีป  ฝ่ังสระนัน้เป็นท่ีอยูข่องฝงูครุฑ  ไม่มีสตัว์ปีกใด

เทียบกบัครุฑได้   ครุฑราช มีตนใหญ่ได้ 50 โยชน์  ขนปีกซ้ายขวาแลคนคอยาว 50 โยชน์  ปีกยาว 

9 โยชน์  ตีนยาว 12 โยชน์   ครุฑกางปีบินบินได้เต็มท่ี 70 โยชน์  กางปีกเหยียดได้ 80 โยชน์ เม่ือ

ครุฑโฉบเอานาคกลางมหาสมุทร น า้จะแยกออกโดยรอบรัศมี 100 โยชน์  ครุฑจะใช้เล็บรัดนาค

ปล่อยหวัห้อยลงพาไปกินยังท่ีอยู่ ครุฑจะกินนาคท่ีมีขนาดเท่าตนหรือตวัเล็กกว่า ถ้าขนาดใหญ่

กว่าก็จะไม่สามารถจบักินได้ ครุฑจะเกิดได้ 4 แบบ  คือ ชลามพุชโยนิ  อณัฑชโยนิ   สงัเสทชโยนิ 

และอุปปาติกโยนิ  พญาครุฑท่ีเกิดจากชลามพุชโยนิและอัณฑชโยนิจะไม่สามารถจบันาคท่ีเกิด

จากสงัเสทชโยนิและอปุปาตกิโยนิได้  

    2.4.1.2.5 พญานาค   ไตรภูมิพระร่วงกล่าวถึงนาคพิภพ ไว้ว่า

หลงัจากไฟไหม้กลัป์แล้ว จะเกิดเป็นแผ่นดินใหม่  มีแตค่วามว่างเปล่า   บางแห่งกว้างและสงู 300 

โยชน์   500 โยชน์   บางแหง่กว้างและสงูได้ 500 โยชน์  บางแห่งกว้างและสงูได้ 700  โยชน์  ท่ีแห่ง

นัน้กลายเป็นแผน่ดนิเสมอกนัทกุแหง่  เป็นสีขาวงาม  มีหญ้าแพรกเขียวมนัสงู 4 นิว้มือ เขียวงาม 3 
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นิว้มือ  มีลกัษณะเหมือนแผ่นแก้วไพฑรูย์   สว่างรุ่งเรืองทัว่แผ่นดิน  มีสระหลายแห่งซึ่งเต็มไปด้วย

ดอกบวั 5 ชนิด  สวยงามมาก  เถาวลัย์จะออกดอกแดงบ้าง  สีขาวบ้าง สีเหลืองบ้าง นาคพิภพจะมี

ปราสาทแก้ว  ปราสาทเงิน  และปราสาททองงดงามมาก และมีท่ีว่างเปล่าซึ่งบางแห่งไม่มีสิ่งใด

อาศยัอยู่  เป็นท่ีกลวงอยู่ใต้ภูเขาพระหิมพานต์ กว้างได้ 500  โยชน์ เป็นเมืองแห่งนาคราชจ าพวก

หนึง่ซึง่มีแก้ว 7 ประการ เป็นแผน่ดนิงามดัง่ไตรตรึงษ์  มีสระใหญ่ ๆ หลายแห่งเป็นท่ีอยู่ของฝงูนาค 

น า้นัน้ใส ไมมี่ตะไคร่ มีท่าน า้ซึ่งราบเรียบอนัเป็นท่ีนาคราชชอบมาอาบน า้เล่นน า้ ในน า้มีปลาใหญ่

ปลาเล็ก มีจอกและพนัธุ์บวั 5 ชนิด  ดอกบวัหลวงมีขนาดใหญ่เท่ากงเกวียน167 นาคมี 2 ประเภท 

คือ ถลชะคือนฤมิตตนได้แตบ่นบก ในน า้นฤมิตตนไมไ่ด้  และชลชะ  คือนาคท่ีนฤมิตตนได้แตใ่นน า้ 

บนบกนิฤมิตตนไม่ได้ จากแผ่นดินท่ีมนุษย์อยู่ซึ่งก็คือชมพูทวีปนีล้งไปถึงนาคพิภพซึ่งถือเป็น

ตรัิจฉานภมูินัน้ ลกึได้โยชน์หนึง่แล ผิจะนบัด้วยวาได้ 8,000  วา168 

    2.4.1.2.6 ราชหงส์  เป็นสตัว์เดรัจฉาน  มีท่ีอยู่ในเขาคิชฌกฏู และ

อยูใ่นถ า้ทองในป่าหิมพานต์  

    ไตรภูมิพระร่วงได้กล่าวถึงเดรัจฉานภูมิอันเป็นภูมิท่ีกล่าวถึงสัตว์ต่างๆ  

โดยแบง่ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ สตัว์ท่ีไม่ดี และสตัว์ท่ีดี   สตัว์เดรัจฉานจะไม่มีธรรมสญัญา ดงันัน้จึง

ถือว่าเป็นภูมิท่ีต ่ากว่ามนุษย์ทัง้หลายซึ่งอยู่ในสภาพภูมิท่ีสูงกว่าอนัเน่ืองจากมีธรรมสญัญา  เม่ือ

สตัว์เดรัจฉานไม่มีธรรมสญัญาจึงท าให้เม่ือตายจะไปเกิดในจตรุบาย มีน้อยมากท่ีจะได้ไปสวรรค์   

การไม่มีธรรมสญัญาและไม่สามารถหาเลีย้งชีพตวัเองได้ ท าให้สตัว์เดรัจฉานต้องเบียดเบียนกัน 

ฆา่กนั กินกนัเอง   สตัว์ใหญ่กินสตัว์เล็ก    และสตัว์หิวก็สามารถกินลกูของมนัเองได้  นอกจากนัน้

ไตรภูมิยงัแสดงให้เห็นความทกุข์ทรมานของสตัว์เดรัจฉาน คือ การถกูมนษุย์บงัคบัให้ท างานหนกั 

และถกูมนษุย์ฆา่เพ่ือน าไปเป็นอาหารหรือน าสว่นตา่งๆ ในร่างกายไปใช้ประโยชน์   ดงันัน้ภาพของ

สัตว์เดรัจฉานจึงเป็นภูมิท่ีต ่ากว่ามนุษย์  ถูกเบียดเบียนด้วยสัตว์เดรัจฉานด้วยกันเอง หรือถูก

มนุษย์เบียดเบียนท าร้าย ได้รับความเดือนร้อนทุกข์ทรมาน     ส่วนสัตว์เดรัจฉานท่ีดีนัน้ก็จะมี

ลักษณะพิเศษ  เช่น มีก าลังมาก มีขนาดใหญ่ หรือมีความเป็นอยู่ท่ีดีกว่าสัตว์เดรัจฉานทั่วไป

                                                           

  167ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 52. 

  168 ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, 53. 
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เทา่นัน้   สตัว์เดรัจฉานจงึนบัเป็นเพ่ือนร่วมโลกท่ีไม่มีธรรมสญัญา มีชีวิตท่ีทกุข์ยาก   เดรัจฉานภูมิ

จึงเป็นภูมิท่ีผู้ อ่านสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจ าวันอันเป็นสภาพตามความเป็นจริงท่ีสัตว์

เดรัจฉานมิได้มีความเป็นอยู่ท่ีดีไปกว่ามนุษย์ได้  ดังนัน้ “ธรรมสัญญา” จึงเป็นส่วนส าคัญท่ี

แบ่งแยกระหว่างมนุษย์และเดรัจฉาน  อันเป็นส่วนหนึ่งท่ีเน้นย า้ให้ผู้อ่านได้ตระหนักถึงลกัษณะ

เดรัจฉานภมูิซึง่เป็นภมูิท่ีต ่ากวา่มนสุสภมูิ   

  2.4.1.3   เปรตภูมิ    คือ แดนเปรตหรือภูมิของผู้หิวกระหายไร้สขุ  พจนานกุรม

ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายว่า เปรต หมายถึง สตัว์พวกหนึ่งเกิดในอบายภูมิ คือ 

แดนทุกข์ ผีเลวจ าพวกหนึ่ง มีหลายชนิด169    คมัภีร์อภิธัมมตัถวิภาวินี กล่าวว่าสตัว์ท่ีช่ือว่าเปรต 

เพราะปราศจากความสขุโดยแท้จริงและวิสยั (ท่ีอยู)่ แหง่เปรตประเภทตา่งๆ มีนิชฌามตณัหิกเปรต

เป็นต้น ช่ือว่า เปตติวิสยั ในขุททกนิกาย  กล่าวว่าปิตติวิสยัคือ ยมโลก แต่ในอรรถกถาและฎีกา

กล่าวว่าเป็นภูมิท่ีไม่ได้ตัง้อยู่  ณ ท่ีใดท่ีหนึ่งโดยเฉพาะ   พวกเปรตอาศยัอยู่ทั่วไปในโลกมนุษย์

เช่นเดียวกบัสตัว์เดรัจฉาน  เช่น ตามป่า ตามเขา รอบๆ เมือง โดยภูมิซ้อนกนัอยู่กบัมนษุย์   อรรถ

กถามชัฌิมนิกายและสงัยุตตนิกายกล่าวว่า รอบเมืองราชคฤห์เป็นท่ีอยู่ของพวกเปรต แต่อาจารย์

บางพวกกล่าวว่า โลกของเปรตคือ โลหกุมภีนรก  ในอรรถกถาและฎีกาแบ่งเปรตออกเป็น 4 

ประเภทบ้าง 12 ประเภทบ้าง โดยถือเอาค าท่ีแสดงลกัษณะของเปรตเหล่านัน้เป็นช่ือเรียก  เช่น อสิ

โลมเปรต สตัตโิลมเปรต  คถูขาทกเปรต เป็นต้น170 

  ไตรภมูิพระร่วงกลา่ววา่ฝงูเปรตจะปฏิสนธิทัง้ 4 โยนิ  สตัว์อนัเกิดในเปรตภูมิอาศยั

อยู่รอบเมืองราชคฤห์  เรียกว่าเปรตยมโลก  มีฝูงเปรตมากมาย  เปรตแบ่งออกเป็น  3 จ าพวก 

ได้แก่ ตรีเหตปุฏิสนธิ    ทวิเหตปุฏิสนธิ   และอเหตปุฏิสนธิ    ดงันี ้

        1.  ตรีเหตุปฏิสนธิ    คือ เปรตท่ีก าเนิดด้วยกุศลเหตุ 3 ประการ คือ อโลภเหต ุ

อโทสเหต ุและอโมหะเหต ุ 

      2.  ทวิเหตปุฏิสนธิ  คือ เปรตท่ีก าเนิดด้วยกุศลเหตุ 2 ประการ คือ อโลภเหตแุละอ

โทสเหต ุ
                                                           

  169 ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, 709. 

  
170

 บ ารุง ช านาญเรือ,”การศึกษาเปรียบเทยีบเร่ืองจักรวาลวทิยาในศาสนาไชนะและพระพุทธศาสนา

เถรวาท”, 158. 
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       3.  อเหตปุฏิสนธิ คือ เปรดท่ีก าเนิดโดยไมมี่เหต ุคือ ปราศจากเหตทุัง้ 3 นัน้ 

   เปรตจะมีอยูท่ัว่ไปและมีลกัษณะรูปร่างหน้าตาท่ีแตกตา่งกนัออกไป  บางพวกอยู่

กลางมหาสมทุร  บางพวกอยู่บนภูเขา  บางจ าพวกอยู่กลางเขา  เปรตบางจ าพวกอยู่ปราสาทแก้ว

งดงาม มีก าแพงก้วและคแูก้วล้อมรอบ     เปรตบางพวกมีช้างม้าข้าทาสยวดยานและมีคานหาม

ทอง ข่ีเทียวไปในอากาศ  แต่แม้จะมียศศกัดิ์เท่าใด ก็ไม่สามารถเทียบกับเทวดาบนสวรรค์ได้   

เปรตบางจ าพวกเม่ือเดือนแรมเป็นเปรต  เดือนขึน้เป็นเทพยดา  เปรตบางพวกมีอายุยืนชั่ว

พุทธันดรกัลป์  เปรตตรีเหตปุฏิสนธิจะสามารถรู้อริยสจั 4 ได้   เปรตบางจ าพวกสิงอยู่ตามต้นไม้

ใหญ่ บางจ าพวกอาศยัอยู่ในท่ีราบและกินอาหารในบริเวณนัน้  เปรตบางพวกมีปราสาททิพย์  มี

อาหารทิพย์เหมือนเทวดา    ผีเสือ้บางพวกอยู่ในต้นไม้และกินข้าวเป็นอาหาร  พวกผีเสือ้ท่ีเป็นตรี

เหตปุฏิสนธิก็จะรู้จกัอริยสจั 4   ผีเสือ้ทัง้หลายจะอยู่ในแผ่นดินได้ช่ือว่าปีศาจซ่อนตวัอยู่ในต้นไม้ 

รากไม้ ผู้คนทัง้หลายจะมองไม่เห็นตวั  พวกเปรตและผีเสือ้ทัง้หลายนัน้เม่ือตายจะกลายเป็นมด

ตะนอยด า ตะเข็บ แมลงป่อง แมลงเมา่ ตัก๊แตน หนอน เก้ง นกกระจิบ นกกระจาบ  และกวางป่า   

  เปรตบางพวกอายยืุนได้ 100 ปี หรือ 1,000 ปี  บางพวกมีอายยืุนได้พทุธันดรกลัป์    

เปรตเหลา่นีไ้มส่ามารถกินแม้แตข้่าว 1 เมล็ด หรือน า้ 1 หยด  

 เปรตบางพวกตวัใหญ่ ปากเล็กเท่ารูเข็ม  ร่างกายผอมมากไม่มีเนือ้และเลือดเลย 

มีแตก่ระดกูและหนกัหุ้มกระดกูเท่านัน้ หนงัท้องนัน้เห่ียวติดกระดูกสนัหลงั ตาลึกกลวงเหมือนโดน

ควักลูกตาออก   ผมยุ่งรุ่งรังลงมาปกปาก   จะเปลือยกายเพราะไม่มีเสือ้ผ้าปกปิดร่างเลย  ตัว

เหม็นสาบน่ารังเกียจมาก  พวกเปรตเหล่านีไ้ด้รับความทุกข์ทรมาน  จึงร้องไห้ครวญคราง

ตลอดเวลาด้วยความหิวโหย  เม่ือไม่มีแรงจึงนอนหงายอยู่เช่นนัน้  และจะได้ยินเสียงคนร้องเรียก

ให้ไปกินข้าวและน า้อยู่ตลอดเวลา  พวกเขาจึงพยายามลุกขึน้แต่ไม่มีแรงก็ล้มทบักันไปมาได้รับ

ความทุกข์ทรมาน  เม่ือลุกขึน้ได้ ก็จะเอามือพาดเหนือศีรษะแล้วไปสู่ท่ีได้ยินเสียงนัน้เพ่ือหาข้าว

และน า้ แต่หาเท่าใดก็ไม่พบข้าวและน า้ เขาจึงส่งเสียงร้องไห้ล้มตวันอนด้วยความทุกข์ทรมาน   

เปรตเหล่านีเ้ม่ือเป็นคนจะริษยาคนอ่ืน เห็นคนอ่ืนมั่งมีทนไม่ได้ เห็นผู้ อ่ืนยากไร้จะดูแคลน    

อยากจะได้ทรัพย์สินของผู้ อ่ืน จึงกระท ากลอุบายให้ได้ทรัพย์สินของผู้ อ่ืนมาเป็นทรัพย์สินของตน  

ตระหน่ีไมรู้่จกัให้ทาน  เม่ือเห็นผู้ อ่ืนให้ทานก็ห้ามปรามไม่ให้บริจาคทาน   ฉ้อโกงเอาทรัพย์สินของ

สงฆ์มาเป็นของตนเอง  คนท่ีมีลกัษณะเชน่นีเ้ม่ือตายไปจะไปเกิดเป็นเปรต    
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 เปรตบางพวกมีกายดงัมหาพรหม  มีรูปร่างงดงามดงัทอง  มีปากดงัปากหมู อด

อยากหนกัหาอาหารกินไมไ่ด้เลย    สาเหตท่ีุเปรตมีลกัษณะตวังดงามดงัทองนัน้เพราะเม่ือก่อนเคย

บวชเป็นชีรักษาศีล  สาเหตท่ีุปากเป็นดงัปากหมเูพราะเคยพดูดถูกู กล่าวร้าย ติเตียนครูบาอาจารย์

และพระสงฆ์ผู้ มีศีล 

 เปรตจ าพวกหนึ่งมีร่างกายงดงามดงัทอง ปากเหม็นมาก  มีหนอนเต็มปาก และ

หนอนนัน้เจาะกินปาก กินหน้าตา   สาเหตท่ีุเปรตมีร่างกายงดงามนัน้เพราะเคยรักษาศีลเม่ือชาติ

ก่อน  สาเหตท่ีุปากเหม็นมีหนอนเตม็ปากนัน้เพราะเคยตเิตียนยยุงสงฆ์ให้ผิดใจกนั 

 เปรตจ าพวกหนึ่งเป็นผู้ หญิง จะเปลือยกาย ตัวเหม็นนักหนา ทั่วร่างกายมี

แมลงวนัตอมเจาะกินตวัเป็นจ านวนมาก  มีร่างกายผอมมาก ไม่มีเนือ้ มีแตเ่อ็นและหนงัหุ้มกระดูก  

เปรตเหล่านีจ้ะอดอยากมากหาสิ่งท่ีจะกินไม่ได้เลย   เปรตเหล่านีจ้ะคลอดลกูออกมา 7 คน  และ

จะกินเนือ้ลกูทัง้ 7 คนด้วยความรู้สึกหิวโหย แตก็่จะไม่รู้สึกอ่ิมเลย  เปรตเหล่านีเ้ม่ือเป็นคนเคยให้

ยาแก่ผู้หญิงมีครรภ์ท าให้แท้งลกู  และเคยสาบานไว้ว่า “ผิว่ากใูห้ยาคนกิน แลให้ลกูคนตกไสร้ แล

ให้กเูป็นเปรตมีเนือ้ตวัอนัเหม็น แลมีแมลงวนัอยู่เจาะตอมกกิูนทกุเม่ือ แลให้กคูลอดลกูกเูม่ือ (เช้า) 

เจ็ดตน (เม่ือเย็นเจ็ดตน) ทุกวัน แลให้กูกินเนือ้ลูกกูเองทุกวัน จงอย่ารู้สิน้สักคาบเลย”  ด้วย

บาปกรรมท่ีเคยกระท าและได้สาบานไว้ดงันัน้ เม่ือตายจึงมาเป็นเปรต เปลือยกลายมีแมลงวนัตอม 

ผอมโซ และต้องฉีกเนือ้ลกูกินทกุวนั วนัละ 14 คน     

 เปรตบางจ าพวกเป็นผู้หญิง เปลือยกายตลอดเวลา อดอยาก เม่ือเห็นข้าวและน า้

แล้วหยิบมากิน ข้าวและน า้จะกลายเป็นก้อนอาจม เลือด หนอง  เม่ือเห็นผ้าเอามาห่ม ผ้านัน้จะ

กลายเป็นแผ่นเหล็กแดงไหม้ร่างกายทัง้หมด  เปรตเหล่านีเ้ม่ือเป็นคน  สามีให้ทานข้าวน า้และผ้า

แด่พระสงฆ์ ผู้ เป็นภรรยากลับโกรธแค้นด่าทอสามีด้วยถ้อยค าว่า “อันมึงท าบุญให้ทานข้าวน า้

ผ้าผ่อนทังนีแ้ก่ชีนัน้  จงกลายเป็นลามกอาจมแลเป็นเหล็กแดงไหม้มึงจงทุกแห่งเถิด”  ด้วย

บาปกรรมท่ีดา่และสาปแชง่สามีนัน้ จงึท าให้เกิดไปเป็นเปรต 

 เปรตบางพวกจะมีร่างกายสูงใหญ่เท่าล าตาล มีผมหยาบ มีตัวเหม็นมาก อด

อยากมาก  แม้ข้าว 1 เมล็ด น า้ 1 หยด ก็ไม่ได้กิน   เปรตพวกนีใ้นชาติก่อนเป็นคนตระหน่ีมาก ไม่

เคยท าบญุให้ทาน ห้ามปรามมิให้ผู้ อ่ืนท าบญุ บาปกรรมท่ีตระหน่ีและไมท่ าบญุจงึท าให้เป็นเปรต 
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  เปรตบางพวกเอาสองมือกอบเอาข้าวลีบท่ีลุกเป็นไฟมาใส่บนศีรษะตนเองอยู่

ตลอดเวลา  เปรตเหล่านีใ้นอดีตเคยเอาข้าวลีบในกบัข้าวดีแล้วเอาไปหลอกขายแก่ผู้ อ่ืน   และด้วย

การกระท าบาปกรรมนี ้จึงต้องกอบข้าวลีบเป็นไฟใส่เหนือหัวตวัเองได้รับความทุกข์ทรมานอยู่

ตลอดเวลา 

 เปรตบางพวกเอาค้อนเหล็กแดงตีหวัตวัเองอยู่ตลอดเวลา เปรตจ าพวกนีใ้นอดีต

เคยตีหวัพ่อแม่ด้วยมือตนเอง  ด้วยไม้  ด้วยเชือก   ด้วยบาปกรรมจึงต้องเป็นเปรตเอาค้อนเหล็ก

แดงตีหวัตนเอง 

 เปรตพวกหนึ่งอดอยากนกัหนา เม่ือเห็นข้าวและน า้ท่ีมีรสอร่อยจึงน ามากิน  เม่ือ

กินเข้าไป ข้าวและน า้จะกลายเป็นอาจม เนา่เป็นหนอนเหม็นยิ่งนกัอยู่ตลอดเวลา  เพราะบาปท่ีเขา

ได้กระท าในอดีต คือ เม่ือมีผู้มาขอทาน ข้าวก็มีอยู ่แตก่ลบัโกหกว่าข้าวไม่มีและสาบานว่า “ผิแลว่า

มีข้าวแลกูพรางว่าหามิได้ไส้แล ขอให้กูกินลามกอาจมอันระคนด้วยเหน้าและหนอนอันเหม็น

นกัหนานัน้เถิด”   ด้วยบาปกรรมซึง่ได้สาบานและหลอกวา่ไมมี่ข้าวนัน้ เม่ือตายไปจึงเป็นเปรต ต้อง

ทนทกุข์ทรมานกินลามกอาจมอนัเหม็นเนา่นกัหนา 

   เปรตพวกหนึ่งมีเล็บมืออันใหญ่ยาวคมดงัมีดกรด ขูดเนือ้และหนังตวัเองกินอยู่

ตลอด เปรตพวกนีใ้นชาติปางก่อนเคยลกัเนือ้ของผู้ อ่ืนมากิน  เม่ือเจ้าของถาม ก็ไม่ยอมรับว่าลกั

ขโมย  จงึสาบานวา่ “ผิแลวา่ข้าได้ลกัของทา่นกินจริงไส้ขอให้กเูอาเล็บมือกขูดูเนือ้แลหนงักกิูนเถิด”  

ครัน้เม่ือตายจงึเป็นเปรตเอาเล็บมือขดูเนือ้หนงักิน เพราะบาปท่ีลกัขโมยและสาบานให้เช่ือตน 

 เปรตจ าพวกหนึ่ง เวลากลางวนัจะยิง ตี ดา่ ฆ่า และแทงตนเอง  และมีหมาใหญ่

เทา่ช้างสารไลก่ดักินเนือ้ ได้รับความล าบากทนทกุข์ทรมานอย่างยิ่ง  เวลากลางคืนเป็นเทพยดา มี

นางฟ้าจ านวนมากเป็นบริวารและได้เสวยสมบัติทิพย์ดังเทวดา   เขาจะเป็นเช่นนีต้ลอดเวลา

จนกว่าจะสิน้บาปกรรม   เหตุท่ีเป็นเช่นนีเ้พราะในอดีตเคยเป็นพราน กลางวนัจะเข้าป่าล่าเนือ้  

กลางคืนจะจ าศีล  ด้วยบาปกรรมท่ีฆ่าสตัว์ในเวลากลางวนัจึงฆ่าพุ่งแทงตนเอง และมีหมาเท่าช้าง

สารไลก่ดั  เพราะท าบาปตอนกลางวนัจึงได้ทนทกุข์กลางวนั  และด้วยผลบญุท่ีได้รักษาศีลในเวลา

กลางคืนจงึได้เป็นเทพยดาเสวยสมบตัทิิพย์     

 เปรตพวกหนึง่มีวิมานดงัเทพยดา มีเคร่ืองประดบัด้วยเงินทองและแก้ว   มีนางฟ้า

หนึ่งหม่ืนเป็นบริวาร  เปรตนัน้อดอยาก หาอาหารกินไม่ได้ จึงเอาเล็บมืออนัคมดงัมีดกรดของตน
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ขว่นขดูเอาเนือ้หนงัของตนมากินตา่งอาหาร  เปรตเหล่านีใ้นอดีตเป็นนายเมืองตดัสินความราษฎร

ด้วยการกินสินบน คนถกูตดัสินวา่ผิด คนผิดตดัสินว่าถกู  ไม่ตดัสินคดีด้วยความเป็นธรรม  วนัหนึ่ง

เป็นวนัรักษาศีล  พระยาผู้ เป็นเจ้าเมืองทรงรักษาศีล 8 พร้อมทัง้บรรดาขนุนางทัง้หลาย  ส่วนนาย

เองนัน้รักษาศีล ขณะเข้าเฝ้า พระยาเจ้าเมืองตรัสถามว่าเขารักษาศีลหรือไม่   เขารู้สึกอายคน

ทัง้หลาย จึงโกหกว่ารักษาศีล   เม่ือเพ่ือนเขาถามความจริง เขาจึงสารภาพว่าไม่ได้รักษาศีล        

ไม่ท าบุญ ไม่ปฏิบตัิธรรม เพ่ือนจึงบอกเขาว่าไม่ให้กินข้าวเย็น วนัรุ่งขึน้จึงค่อยกินแล้วจะได้บุญ   

นายเมืองอดข้าวเย็นตามท่ีเพ่ือนบอก  แต่เขาไม่เคยอดข้าวมาก่อน คืนนัน้จึงเป็นลมตาย ด้วย

บาปกรรมเพราะเป็นนายเมืองแต่กินสินบน ไม่ตดัสินคดีความด้วยความเป็นธรรม จึงกลายเป็น

เปรตเอาเล็บมือตนขดูเนือ้ตวัเองกิน  และด้วยผลบญุท่ีได้ฟังค าตกัเตือนของเพ่ือน ได้รักษาศีลและ

อดข้าวเย็นจนตาย เขาจึงมีวิมานและเคร่ืองประดบัด้วยแก้ว 7 ประการ มีนางฟ้าหนึ่งหม่ืนเป็น

บริวาร  

 เปรตพวกหนึ่งกินเสลด อาเจียน น า้ลาย เหง่ือไคล น า้เน่า หนอง และอาจมเน่า

เหม็นตลอดเวลา  เปรตนัน้เม่ือชาตกิ่อนนัน้เขาเอาข้าวน า้อาหารท่ีเหลือเดนไปถวายแดพ่ระสงฆ์ผู้ มี

ศีล ด้วยบาปกรรมนัน้จงึตายไปเป็นเปรตมีลกัษณะดงัเชน่นัน้ 

 เปรตพวกหนึง่กินแตน่ า้หนอง หมาเนา่ขึน้อืดซึง่มีผู้ เอาไปทิง้ในป่าช้า  เปรตเหล่านี ้

เม่ือชาติก่อนเอาเนือ้ช้างเนือ้หมาและเนือ้สัตว์ทัง้หลายซึ่งมีเล็บและไม่มีเล็บ  ซึ่งในพระวินัย

พระพทุธเจ้าบญัญัติไว้ไม่ให้พระสงฆ์ฉัน แตเ่ขาได้น ามาหลอกให้พระสงฆ์ฉัน   ด้วยบาปท่ีกระท า

นัน้จงึกลายเป็นเปรต 

  เปรตพวกหนึ่งมีเปลวไฟพุ่งออกมาจากอก ลิน้ และปาก เปลวไฟนัน้ลามไหม้ไป

ทัง้ตวั  เปรตนีเ้ม่ือชาติก่อนได้ดา่ สบประมาท ใส่ความ และกล่าวค ามสุาแก่พระสงฆ์ผู้ เฒ่าผู้ มีศีล   

เพราะบาปกรรมท่ีได้กระท าไว้จงึตายไปเป็นเปรต 

 เปรตพวกหนึ่งร่างกายผอม อดอยาก หาน า้ด่ืมไม่ได้เลย เปรตนัน้จึงกระหายน า้

อย่างยิ่ง จึงวิ่งไปเพ่ือหาน า้กิน เม่ือเห็นน า้ใสก็เอามือกอบน า้กิน น า้นัน้กลายเป็นไฟไหม้ทัง้ตัว 

เกลือกกลิง้จนตายในเปลวไฟ  เปรตนีใ้นอดีตเขาข่มเหงคนยากไร้ล าบากโดยไม่มีความกรุณา

ปราณี  อยากได้ทรัพย์สินของผู้ อ่ืน ใสร้่ายให้มีความผิด  เม่ือตายไปเกิดเป็นเปรตเพราะบาปกรรมนี ้ 
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 เปรตพวกหนึง่มีตวัเป่ือยเนา่และผอมมาก หลงัโกง มือเน่า ตีนเป่ือย  เขาจะเอาไฟ

คลอกตวัเองอยู่ตลอดเวลากลิง้ด้วยความทุกข์ทรมานดงัขอนไม้อยู่กลางไร่    เปรตเหล่านีใ้นชาติ

ก่อนเขาเผาป่า สตัว์ทัง้หลายหนีไมท่นัจงึถกูไฟคลอกตาย 

 เปรตพวกหนึง่มีตนใหญ่เทา่ภเูขา มีเส้นขนรียาวแหลมคม  เล็บตีนเล็บมือ เล็บนัน้

คมดงัมีดกรดและหอกดาบ  เม่ือเล็บตีนเล็บมือและขนกระทบกนัจะเกิดเสียงดงัเหมือนฟ้าลัน่เกิด

เปลวไฟลุกไหม้ทัว่ตวั และถูกบาดดงัขวานฟ้าผ่าทั่วตวัเขา เปรตเหล่านีใ้นอดีตเป็นนายเมืองแต่

ตัดสินคดีความไม่ชอบธรรม เห็นแก่สินบน ไม่วางตัวเป็นกลาง ผู้ ถูกว่าผิด ผู้ ผิดว่าถูก ด้วย

บาปกรรมดงักลา่ว เม่ือตายไปจงึไปเกิดเป็นเปรตพวกนี ้171 

 สาเหตท่ีุท าให้มนุษย์ต้องไปเกิดในเปรตภูมิ สามารถสรุปได้จากข้อมูลท่ีกล่าวไว้

ในไตรภมูิพระร่วง  ดงันี ้ 

1. ริษยาผู้ อ่ืน ดถูกูผู้ อ่ืน  อยากได้ทรัพย์ผู้ อ่ืน และท ากลอบุายให้ได้ทรัพย์ผู้ อ่ืน   

2. ตระหน่ี   ไมท่ าบญุให้ทาน  ห้ามปรามผู้ อ่ืนมิให้ท าทานแก่ผู้ยากไร้และพระสงฆ์  

3. ขม่เหงคนยากไร้ ไมก่รุณาปราณี  ใสค่วามผู้ไมมี่ความผิด  

4. ขโมยสิ่งของ ปลอมปนข้าวของ คดโกง โกหกหลอกลวงผู้ อ่ืน  

5. ให้ยาท าแท้งหญิงมีครรภ์ 

6. เผาป่า ฆา่สตัว์ 

7. ท าร้ายบดิามารดา 

  8. ติเตียนสบประมาท กล่าวค าเท็จต่อพระสงฆ์   โกงทรัพย์สินสงฆ์   ยุยง

พระสงฆ์ให้ผิดใจกนั  ถวายของเหลือหรืออาหารต้องห้ามตามพระวินยัแดพ่ระสงฆ์    

  9. บวชเป็นพระถือศีล แตก่ลา่วดถูกู กลา่วร้าย ติเตียนครูบาอาจารย์และพระสงฆ์

ผู้ มีศีล 

10. เป็นนายเมืองตดัสินคดีความโดยไมช่อบธรรม กินสินบน ไมมี่ความยตุธิรรม  

  ดงันัน้จากภาพของเปรตภูมิท่ีกล่าวถึงการกระท าท่ีท าให้ต้องไปเกิดในเปรตภูมิ  

ท าให้มองเห็นความประสงค์ท่ีผู้แตง่ต้องการให้เกิดขึน้ในสงัคม เป็นวิถีการปฏิบตัิของมนษุย์ท่ีไม่พึง

                                                           

  171 ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 47- 60. 
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กระท าต่อผู้ อ่ืนอนัจะท าให้ต้องไปเกิดในเปรตภูมิ   คือ  ประชาชนทัว่ไปต้องไม่มีจิตใจริษยา โลภ

มาก  ไม่ตระหน่ี  ต้องรู้จกัท าบุญให้ทาน ช่วยเหลือผู้ อ่ืน ไม่ฆ่าสตัว์ตดัชีวิต ไม่ลกัทรัพย์หรือฉ้อโกง 

ไมพ่ดูจาตเิตียนกลา่วร้ายครูบาอาจารย์และผู้ มีศีล  ไม่เผาป่า ไม่ท าร้ายพ่อแม่  ท าบญุให้ทานและ

ไม่ห้ามปรามผู้ อ่ืนมิให้ท าบุญ  ไม่โกหก  ปฏิบตัิสิ่งท่ีเหมาะสมต่อพระสงฆ์ พ่อแม่ ครูบาอาจารย์  

พระสงฆ์ ต้องไมต่ าหนิครูบาอาจารย์ผู้ มีศีล  และนายเมือง  ตดัสินคดีความอย่างเท่ียงธรรม ไม่กิน

สินบน มีความยตุธิรรม   ซึง่หากไมก่ระท าสิ่งตา่งๆ เหลา่นี ้เม่ือตายไปยอ่มจะไปเกิดในเปรตภมูิ  

 ภาพของเปรตภูมิท่ีกล่าวไว้ในไตรภูมิพระร่วงนัน้ แสดงให้เห็นชีวิตหลงัความตาย

ของมนุษย์  ผลจากการกระท าบาปกรรมต่างๆ ในขณะมีชีวิตเป็นสิ่งส าคญัท่ีส่งผลให้ไปเกิดใน

เปรตภมูิ และได้รับความทกุข์ทรมานในลกัษณะตา่งๆ กนัไปตามบาปท่ีเคยกระท าไว้ โดยส่วนใหญ่

จะเป็นทกุข์ทรมานท่ีเกิดจากร่างกายของตนเอง คือ  มีลกัษณะผอม หิวโซอดอยากยากไร้  ขดูเนือ้

ตวัเองเป็นอาหาร  เปลือยกาย ตวัเหม็น กินสิ่งเน่าเหม็น มีไฟออกจากตวัเผาไหม้ตนเอง   ท าร้าย

ตวัเองด้วยวิธีการต่างๆ  ซึ่งสภาพของเปรตนัน้ได้รับความทกุข์ทรมานตามกรรมท่ีได้เคยกระท าไว้   

แตใ่นเปรตภมูิก็มิได้แสดงให้เห็นความทกุข์ทรมานจากผลของการกระท าบาปในขณะมีชีวิตเท่านัน้    

ไตรภมูิพระร่วงยงัได้แสดงให้เห็นถึงผลของการกระท าบญุท่ีเปรตตา่งๆ เคยกระท าไว้ในขณะมีชีวิต

ด้วย  กล่าวคือ เปรตต่างๆ ต้องชดใช้กรรมท่ีตนเคยกระท าไว้ในขณะมีชีวิต แต่เปรตบางชนิดท่ีได้

กระท าบญุไว้ในขณะมีชีวิตก็ยงัได้รับผลบุญท่ีเคยกระท าไว้ด้วย   ภาพเปรตภูมิจึงแสดงให้เห็นว่า

ผลของการกระท าบาปท าให้ได้รับความทุกข์ทรมานแสนสาหสัดงัตกนรก แต่ผลการกระท าบุญก็

ท าให้ได้รับความสขุสบายคล้ายอยู่บนสวรรค์ แม้จะไม่สามารถเทียบเท่าได้ก็ตาม  เปรตภูมิจึงเป็น

การแสดงผลของการกระท าท่ีชดัเจนในขณะมีชีวิตท่ีจะส่งผลในขณะตายไปแล้ว  ไตรภูมิพระร่วง

ยกการกระท าบาปต่างๆ น ามาใช้กล่าวอ้างเพ่ือบอกถึงผลท่ีต้องได้รับทุกข์ทรมานไปเกิดเป็นเปรต

ไว้อย่างชดัเจน  ภาพเหตกุารณ์ตา่งๆ จึงสะท้อนเร่ืองราวท่ีน่าจะเกิดขึน้ในสมยัสุโขทยัไว้  ไตรภูมิ

พระร่วงจึงน่าจะมีบทบาทในการสร้างความเกรงกลวัชีวิตหลงัความตาย ประสงค์ตกัเตือนให้ผู้ ฟัง

ธรรมปฏิบตัิตนอยู่ในครรลองคลองธรรมท่ีถูกต้องด้วยการสร้างภาพเปรตท่ีทุกข์ทรมาน และบอก

เหตแุหง่ความทกุข์ทรมานนัน้ไว้อยา่งชดัเจน   

         2.4.1.4 อสุรกายภูมิ    คือ พวกอสรู หรือพวกหวาดหวัน่ไร้ความร่ืนเริง   

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายว่า อสรุกาย หมายถึง สตัว์เกิดใน
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อบายภูมิพวกหนึ่ง เช่ือกันว่าชอบเท่ียวหลอกหลอนคน คู่กับ เปรต172 คัมภีร์อภิธัมมัตถวิภาวินี 

แสดงว่าสตัว์ท่ีช่ือว่าอสรู เพราะไม่เล่น (เหมือนเทวดา) คือ ไม่เล่นโดยความเป็นใหญ่และเป็นกีฬา 

เป็นต้น  พระไตรปิฎก อรรถกถาและฎีกา  แบ่งอสุรกายเป็น 2 พวก คือ พวกอสูรท่ีเป็นเปรต 

เรียกวา่เปตาสรู และพวกอสรูท่ีเป็นศตัรูกบัเทวดา มีท้าวเวปจิตติอสรู เป็นต้น  พวกแรกท่านจดัเข้า

กับพวกเปรต ส่วนพวกหลังท่านจัดเข้ากับเทวดา ดังนัน้ในอบายภูมินีจ้ึงหมายถึงพวกเปตาสูร

เท่านัน้ แม้จะจดัพวกเปตาสูรเข้ากับพวกเปรต แต่ก็มีลกัษณะบางประการท่ีแตกต่างไปจากพวก

เปรต พวกอสรูท่ีเป็นศตัรูกบัเทวดา  อสรูมีท่ีอยู่อาศยั เรียกว่า อสรูภพหรืออสูรวิมานกว้าง 10,000 

โยชน์  อยูใ่ต้ภเูขาสิเนรุ  อสรูประเภทนีบ้างทา่นจดัเป็นเทวดาชัน้ต ่า แตก็่มีภมูิท่ีสงูกวา่มนษุย์173  

     ไตรภูมิพระร่วงกล่าวถึงอสรุกายภูมิว่าใต้เขาพระสเุมรุราชนัน้มีพิภพอสูร

กว้างได้ 10,000  โยชน์  และมีเขา 3 อนัประดจุก้อนเส้าแตง่รองตีนเขาพระสเุมรุราชนัน้ช่ือว่าตรีกฏู

บรรพต สงู 4,000 โยชน์ ใต้ตีนเขาตรีกฏูมีแผน่ดนิอสรูพิภพอยูร่ะหวา่งเขานัน้  สตัว์ในภูมินีมี้ก าเนิด

ทัง้ 4 ประการ  อสูรกายมี 2 พวก คือ  กาลกญัชกาอสูรกายและทิพยอสูรกาย    กาลกัญชกา

อสรุกาย   คือ อสรุกายมีตนสงูได้ 1 คาพยตุหรือเท่ากบั 2,000 วา  ตวัผอมมาก ไม่มีเนือ้และเลือด

เลยดังใบไม้แห้ง มีตาเล็กเหมือนตาปูอยู่เหนือกระหม่อม  ปากเล็กเท่ารูเข็ม  ปากอยู่เหนือ

กระหม่อม   เม่ือเห็นสิ่งใดและต้องการจะกินจะเอาหวัปักลง เอาตีนชนัขึน้จึงได้กินอาหารได้  ถือ

สากไล่ตีกนัตลอดเวลา อสูรกายประเภทนีจ้ะไม่มีความสขุเลยจะทกุข์ยากเข็ญใจกว่าอสรูพวกอ่ืน   

อีกจ าพวกมีตนสงู  1 คาพยุต  มีรูปร่างตา่งๆ กนั หน้าไม่งาม ท้องยาน ฝีปากใหญ่  มีเล็บเท้าเล็บ

มือรี มีตาด าสูงหลงัหกัจมูกเบีย้วใจกล้าหน้าแข็งแรง  อสุรกายกลุ่มนีมี้ช้างม้ารีพ้ลเหมือนดงัพระ

อินทร์  ท่ีอยู่ของอสุรกายอยู่ใต้เขาพระสุเมรุ   เรียกว่าอสุรกายพิภพ   อสุรกายพิภพกว้างได้หม่ืน

โยชน์ เป็นแผน่ทองค างดงาม  อยู่ลึกจากแผ่นดินลงไป 84000 โยชน์  มีเมืองอสรูใหญ่ 4 เมือง    มี

ปราสาทราชมณเฑียรงดงาม มีปราการประตเูมือง 1000 ประตทู าจากแก้วมีคา่  กลางเมืองมีสระ

ทอง มีดอกบวังดงามประดบัด้วยแก้วสตัตพิธรัตนะ   มีต้นแคฝอยไม้ ตัง้แต่โคนถึงคาคบสูงขนาด 

40 โยชน์  มีตารอบต้น ยาวได้ 50 โยชน์  ใต้ต้นมีศิลา 4 แผ่นอยู่รอบต้นไม้แคฝอย  เมืองทิศ

                                                           

  172 ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542,1341. 

  173 บ ารุง ช านาญเรือ, “การศึกษาเปรียบเทยีบเร่ืองจักรวาลวทิยาในศาสนาไชนะและพระพุทธศาสนา

เถรวาท”, 158-159. 
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ตะวนัออกมีพระญาอสรูรสองตนช่ือว่าเปติจิตรสูรร เป็นพระญาแก่อสรูทัง้หลายอยู่เมืองบุพวิเทห  

เบือ้งทกัษิณทิศนีน้มีพระญาอสูร 2 ตน ช่ืออสพัพร  ตนหนึ่งช่ืออสพัพร  อีกตนช่ือสุลิ เป็นพระญา

แก่อสรูทัง้หลายเมืองชมพทูวีป   ฝ่ายตระวนัตกมีพระญาอสรู 2 ตน ตนหนึ่งช่ือว่าเวราสรู  ตนหนึ่ง

ช่ือว่าปรกาสรูเป็นพระญาแก่อสรูเมืองอมรโคยานีทวีป  เมืองอตุรกรุุทวีป มีพระญาอสรู 2 ตน คือ

พรหมทตั และราหู174      

        ไตรภูมิพระร่วงได้กล่าวถึง ราหู  ไว้ว่ามีก าลังกว่าพระญาอสูรทัง้หลาย 

ราหู เป็นพญาอสูร ท่ีมีอ านาจและมีก าลงัแกล้วกล้ากว่าพระญาอสูรทัง้หลาย ใหญ่กว่าเทพยดา

ทัง้หลายในสวรรค์โดยสงูได้ 98,000 โยชน์ และอ้อมรอบหวัโดยใหญ่ 800 โยชน์  หวักว้างได้ 1,200 

โยชน์  แต่ข้างแลข้างได้ 2,600 โยชน์  หน้าผากกว้างได้ 300 โยชน์  จมูกโดยยาวได้ 300 โยชน์  

หว่างคิว้หว่างตา 90 โยชน์  หวัคิว้มาถึงหางคิว้ได้ 200 โยชน์  หัวตาถึงหางตาได้ 200 โยชน์  

ปากกว้างได้ 200 โยชน์  โดยลึกปากได้ 300 โยชน์  โดยกว้างฝ่ามือได้ 200 โยชน์  ขนตีนขนมือขน

นัน้ยาวได้ถึง 30 โยชน์  เม่ือถึงวนัเดือนดบั พระอาทิตย์และพระจนังดงาม ราหจูะมีใจริษยาจึงขึน้

ไปเหนือจอมเขายคุนธรแล้วก็นัง่รอพระอาทิตย์และพระจนัทร์  เม่ือพระอาทิตย์พระจนัทร์มาถึงราหู

ก็จะอ้าปากออก เอาพระอาทิตย์และพระจนัทร์เข้าไปในปาก บางครัง้เอานิว้มือบงัไว้ บางครัง้เอาไว้

ใต้คาง บางครัง้เอาไว้ใต้รักแร้ ท าให้รัศมีของพระอาทิตย์และพระจนัทร์ไม่งดงาม เม่ือพระอาทิตย์

และพระจนัทร์ระลึกถึงและนมสัการพระพทุธเจ้า พระพทุธเจ้าจึงสัง่ให้ราหปูล่อยพระอาทิตย์และ

พระจนัทร์ เม่ือนัน้ราหเูกรงกลวัตอ่ค าสัง่ของพระพทุธเจ้าจึงปล่อยพระอาทิตย์และพระจนัทร์หนีไป

เฝ้าไพจิตราสรูด้วยความกลวัเกรง  ราหเูป็นพระญาแก่ฝงูทิพยอสรุกายอนัอยู่ทิศอดุร เป็นใหญ่กว่า

ฝงูกาลกญัชกาสรูกายทัง้สองชนิด175 

   ไตรภูมิพระร่วงกล่าวถึงลกัษณะของอสรูกายไว้ 2 ลกัษณะ คือ กลุ่มแรก

มีลกัษณะรูปร่างหน้าตาอปัลกัษณ์   ปากเล็กเท่ารูเข็ม ตาเล็กอยู่เหนือกระหม่อม ตวัผอมแห้งไม่มี

เลือดเนือ้  กินอาหารด้วยการปักหวัลงดินจึงกินได้  ถือสากไล่ตีกันตลอดเวลา ล าบากเข็ญใจ หา

ความสขุไมไ่ด้เลย  กลุม่ท่ี 2 มีรูปร่างแตกตา่งกนัไป  หน้าตาไมง่ดงาม  ท้องยานฝีปากใหญ่ เล็บมือ

                                                           

  174 ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 61-64. 

  175 เร่ืองเดียวกนั, 66 – 69. 
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เล็บเท้ารี หลังหัก จมูกเบีย้ว ใจกล้า หน้าเหีย้ม โกรธง่าย    เม่ือพิจารณาแล้วจะพบว่ารูปร่าง

หน้าตาของอสรูกายนัน้อปัลกัษณ์ มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีมิได้มีความสขุ  เต็มไปด้วยความทกุข์ยาก 

หิวโหย เตม็ไปด้วยความโกรธแค้น ท าร้ายกนัเอง   แม้ไตรภมูิพระร่วงจะมิได้กล่าวถึงสาเหตท่ีุท าให้

ต้องเกิดในอสรูกายภมูิไว้อย่างชดัเจนเหมือนในเปรตภูมิหรือนรกภูมิ แตก็่แสดงให้เห็นถึงสภาพอนั

ไม่น่าร่ืนรมย์ของการเกิดในอสูรกายภูมิ แม้ว่าจะพรรณนาถึงสภาพบ้านเมืองท่ีงดงามดงัสวรรค์

ดาวดงึส์ก็ตาม   ดงันัน้ค าวา่ “อสรุกายภมูิ” ซึง่มาจากค าวา่ อ (ไม)่ +สรุะ (เทวดา) + กาย (ตวั ร่าง) 

+ ภูมิ (แผ่นดิน)  จึงบอกถึงดินแดนของผู้ ท่ีมิได้มีลักษณะร่างกายดงัเช่นเทวดา  แม้จะมีสภาพ

ความเป็นอยู่ดงัเทวดาก็ตาม   ความทกุข์ทรมานของอสรูกายนัน้จึงเกิดจากสภาวะของตนเองเป็น

หลกั ซึง่แม้จะมีวิถีดเูหมือนจะดีกว่าในนรกภูมิ หรือเปรตภูมิ แตก็่นบัว่ายงัเป็นภูมิท่ีมิได้มีความสขุ

หรือมีสภาพการท่ีนา่ร่ืนรมย์เทา่มนสุสภมูิ   

    ไตรภูมิพระร่วงกล่าวถึงสาเหตท่ีุท าให้สัตว์ทัง้หลายมีจิตใจโหดร้าย กระท าบาป 

อนัเป็นสาเหตท่ีุท าให้ไปเกิดในจตรุาบายไว้มี  3  ประการ   ได้แก่  

 1. โลโภเหต ุ คือ ต้องการทรัพย์สินของผู้ อ่ืน ฆา่ และท าร้าย ให้ได้ทรัพย์สินนัน้ 

 2. โทโสเหต ุ คือ ผกูใจเคียดแค้นเกลียดชงัคดิเบียดเบียนผู้ อ่ืน 

  3. โมโหเหต ุ คือ ไมรู้่จกับญุและศีลธรรม มีจิตใจพาล หลงกระท าบาปเสมอ  

  ไตรภูมิพระร่วงได้กล่าวถึงทุคติภูมิซึ่งเป็นภูมิท่ีเต็มไปด้วยความทกุข์ทรมาน โดย

กล่าวถึงการกระท าบาปทัง้กายวาจาใจอนัเป็นผลให้ต้องได้ไปเกิดในจตรุาบาย   เม่ือพิจารณาถึง

การกระท าท่ีมีผลให้ต้องเกิดในนรกภูมิและเปรตภูมิอันเป็นภูมิท่ีทุกข์ทรมานยิ่งกว่าภูมิอ่ืนนัน้  

พบว่า ไตรภูมิพระร่วงกล่าวถึงการกระท าบาปในลักษณะท่ีคล้ายคลึงกัน   มีเพียงรายละเอียด

บางส่วนเท่านัน้ท่ีแตกตา่งกันออกไป และมีการกระท าในหลายๆ อย่างท่ีพดูย า้ซ า้ทัง้ใน 2 ภูมิ คือ  

การกลา่วร้าย ท าร้ายพอ่แม ่ครูบาอาจารย์ พระสงฆ์  การไมบ่ริจาคทาน  การฆ่าสตัว์ การลกัทรัพย์ 

การคดโกง เช่น ปนข้าวลีบ  การพูดจาไม่ดี  การเป็นนายเมืองแต่รับสินบนตัดสินคดีความไม่

ยตุธิรรม    จงึอาจกลา่วได้วา่การกระท าในหลายลกัษณะเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ในสงัคมขณะนัน้ และการ

กระท าท่ีท าให้ต้องตกนรกหรือเกิดในเปรตภูมิ คือสิ่งท่ีไม่พึงประสงค์ให้เกิดขึน้ในสังคม  เป็นข้อ
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ห้ามท่ีไม่ควรปฏิบตัิ ผู้ เขียนจึงสร้างภาพท่ีน่าเกรงกลวัเพ่ือเตือนใจหรือห้ามปรามมิให้ผู้อ่านปฏิบตัิ

ดงันัน้  

         2.4.1.5 มนุสสภูมิ   คือ โลกมนุษย์ เป็นภูมิท่ีส าคญัในฐานะเป็น

ศนูย์กลางระหว่างสคุติภูมิและทุคติภูมิ เพราะไม่มีความสขุมากเกินไปจนท าให้ใจลุ่มหลงมวัเมา 

และไมมี่ความทกุข์มากเกินไปจนท าให้ไม่มีเวลาพิจารณาใคร่ครวญหลกัธรรม และอายขุองมนษุย์

ก็มีความเหมาะสมไมส่ัน้หรือยาวนานเกินไปจนท าให้มองไมเ่ห็นความเปล่ียนแปลงของชีวิต คมัภีร์

อภิธมัมตัถวิภาวินีกลา่ววา่สตัว์ท่ีช่ือวา่ มนษุย์ เพราะมีจิตใจสงูด้วยคณุธรรม มีสติ ความเป็นผู้กล้า

หาญ และความเป็นผู้ เหมาะสมแก่พรหมจรรย์ เป็นต้น176 

   คมัภีร์ทางพุทธศาสนากล่าวว่าโลกท่ีมนุษย์อาศยัอยู่แบ่งออกเป็นทวีป

ใหญ่ 4 ทวีป  และทวีปเล็ก 2,000  ทวีป  โดยมีภูเขาสิเนรุซึ่งสงูจากพืน้น า้ 84,000  โยชน์  อยู่ใต้น า้ 

84,000  โยชน์ กว้างและยาว 84,000  โยชน์ ตัง้อยู่ตรงกลางทวีปใหญ่ทัง้ 4 ทวีป  คือ ชมพทูวีป 

อปรโคยานทวีป อุตตรกุรุทวีป และปุพพวิเทหทวีป177  ชมพูทวีปตัง้อยู่ทางทิศใต้ของภูเขาสิเนรุ

ท่ามกลางนีสาคร มีพืน้ท่ี 10,000  โยชน์เป็นทะเล 4,000  โยชน์เป็นท่ีอาศัยของมนุษย์ 3,000 

โยชน์ และเป็นป่าหิมพานต์อีก 3,000  โยชน์  ชมพูทวีปในพุทธศาสนามีสณัฐานเหมือนเกวียนซึ่ง

จะคล้ายกับดินแดนภรตะมาก ท าให้เข้าได้ว่า ชมพูทวีปในพุทธศาสนาก็คือ ดินแดนภรตะ 

สอดคล้องกับความเช่ือในสมยัหลงัท่ีว่าดินแดนภรตะและชมพูทวีปก็คือ ประเทศอินเดีย178 ชมพู

ทวีปมีต้นหว้าเป็นไม้ประจ าทวีป วดัรอบล าต้นได้ 15 โยชน์  ล าต้นสูง 50 โยชน์ ก่ิงยาว 50 โยชน์  

ความกว้างโดยรอบได้ 100 โยชน์  และความสงูก็วดัได้ 100 โยชน์เท่ากนั ขึน้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้ชมพู

นที เชิงภูเขาหิมพานต์ซึ่งสูง 500 โยชน์ กว้างและยาว 3,000 โยชน์  ประกอบด้วย ยอด 84,000  

ยอด  ในป่าหิมพานต์ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของชมพทูวีป เป็นต้นไม้ท่ีด ารงอยู่ตลอดกปัช่ือชมพทูวีป

ก็ได้มาจากต้นหว้า ชมพทูวีปมีท่าเรือ 96 แสนโกฎิท่า บอ่รัตนะ 56 บอ่ โทณมุข (เมืองเล็กท่ีตัง้อยู่

รอบๆ เมืองใหญ่) 9,900,000  แห่ง  และมีนครทัง้หมด 189,000 นคร ตรงกลางของชมพูทวีป

                                                           

  176 บ ารุง ช านาญเรือ, “การศึกษาเปรียบเทยีบเร่ืองจักรวาลวทิยาในศาสนาไชนะและพระพุทธศาสนา

เถรวาท”,159. 

  177 เร่ืองเดียวกนั, 159. 

  
178

 เร่ืองเดียวกนั,208 
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มีรัตนบัลลังก์และต้นมหาโพธ์ิประดิษฐานอยู่   ชมพูทวีปทัง้หมดจัดเป็นมัชฌิมประเทศ179         

เป็นสถานท่ีพระพทุธเจ้าพระปัจเจกพทุธเจ้า พทุธอปัุฏฐาก  พทุธสาวก พทุธมารดา  พทุธบิดา และ

พระเจ้าจกัรพรรดิจะเสด็จมาอุบตัิ ส่วนทวีปท่ีเหลือจดัเป็นปัจจนัตชนบท แต่ในตามพปัณณิทวีป 

(ลงักาทวีป) เมืองอนรุาธปรุะ จดัเป็นมชัฌิมประเทศด้วย   อปรโคยานทวีปตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตก

ของภเูขาสิเนรุ ทา่มกลางผลิกสาคร สณัฐานเหมือนคนัฉ่องและใบหน้าของชาวอปรโคยานทวีปก็มี

ลกัษณะหมือนคนัฉ่อง  อมรโคยานทวีปมีต้นกระทุ่มเป็นไม้ประจ าทวีป ต้นกระทุ่มนีจ้ะด ารงอยู่

ตลอดกปั   อตุตรกรุุทวีปตัง้อยูท่างทิศเหนือของภูเขาสิเนรุ ท่ามกลางปีตสาคร มีพืน้ท่ี 8,000 โยชน์ 

มีสณับานเหมือนตัง่และใบหน้าก็มีลกัษณะเหมือนตัง่  อตุตกรุุทวีปมีสณัฐานเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตัรัุส

และใบหน้าชาวทวีปก็เป็นส่ีเหล่ียมจตัรัุสด้วย  อตุตรกรุุทวีปมีต้นกลัปพฤกษ์เป็นต้นไม้ประจ าทวีป 

กว้างและยาวด้านละ 100 โยชน์ สงู 100 โยชน์  วดัโดยรอบได้ 300 โยชน์  และด ารงอยู่ตลอดกัล์ป  

อุตตรกุรุทวีปมีภูเขาทองแวดล้อม จึงท าให้มีแสงสว่างตลอดเวลา เป็นทวีปท่ีมีพืน้ราบเรียบ          

ไม่มีหลุม ไม่มีบ่อ ปลอดภัยจากสัตว์ร้ายทัง้หลาย มีแม่น า้หลายสาย มีเกาะทองค า 4 เกาะ        

ชาวอุตตรกุรุทวีปทัง้หญิงและชายมีรูปร่างสมส่วน  ผู้ หญิงเป็นสาวราวกับมีอายุเพียง 16 ปี        

ส่วนผู้ ชายเป็นหนุ่มราวอายุ 25 ปี  ปุพพวิเทหทวีปตัง้อยู่ทางทิศตะวันออกของภูเขาสิเนรุ 

ท่ามกลางขีรสาคร มีพืน้ท่ี 7,000 โยชน์ มีสัณฐานเหมือนอฒัจันทร์  ส่วนในคมัภีร์โลกทีปกสาร

กลา่ววา่มีสณัฐานกลมเหมือนคนัฉ่อง  ปพุพวิเทหทวีปมีต้นซกึ (จามจรีุ) เป็นไม้ประจ าทวีป180  

  ไตรภูมิพระร่วงกล่าวถึงมนุษภูมิอันเป็นสัณฐานของโลกไว้ว่าเขาพระ

สเุมรุราชมีความสงู 84,000  โยชน์  ลึกลงใต้น า้ 84,000  โยชน์  หนา 84,000  โยชน์ เขาพระสเุมรุ

ราชมีลกัษณะกลมโดยรอบมีปริมณฑล  252,000  โยชน์181   แวดล้อมด้วยแผ่นดินใหญ่ทัง้ 4 ซึ่งมี

แผ่นดินเล็ก 2,000 ล้อมรอบเป็นบริวารแห่งแผ่นดินใหญ่ทัง้ 4 ทิศ มีมหาสมทุรทัง้ 4 อยู่ขัน้ทกุแดน   

มีแม่น า้ใหญ่และแม่น า้น้อยทัง้หลาย มีภูเขาใหญ่ทุกแห่ง  ป่าใหญ่ทัง้ 4 แผ่นดิน มีเมืองน้อยและ

                                                           

  179 พจนานกุรมราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  อธิบายความหมายวา่ มชัฌิมประเทศ  หมายความวา่  

ประเทศอินเดีย ตามแบบหมายถึงอินเดียตอนกลาง 

  180 บ ารุง ช านาญเรือ, “การศึกษาเปรียบเทยีบเร่ืองจักรวาลวทิยาในศาสนาไชนะและพระพุทธศาสนา

เถรวาท”, 163. 

  181 ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 262. 
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เมืองใหญ่182  แผ่นดินเล็ก 4 อนัซึ่งอยู่ระหว่างทวีปใหญ่ 4 ทวีปเรียกว่ายุปรทวีป  กว้างทวีปละ 

1,000 โยชน์  โดยปริมณฑลรอบได้ 3,000   เป็นเมืองของพญาครุฑ183    เหนือจอมเขาพระสุเมรุ

ราชมีไพชยนตปราสาทอยูก่ลางเมืองนครไตรตรึงษ์  กว้าง 10,000  โยชน์  ใต้เขาพระสเุมรุราชนัน้มี

พิภพอสรูกว้างได้ 10,000  โยชน์  และมีเขา 3 อนัประดจุก้อนเส้าแตง่รองตีนเขาพระสเุมรุราชนัน้

ช่ือว่าตรีกฏูบรรพต สูง 4,000 โยชน์ ใต้ตีนเขาตรีกฏูมีแผ่นดินอสูรพิภพอยู่ระหว่างภูเขานัน้  นอก

เขาพระสเุมรุราชนัน้มีแมน่ า้กัน้ช่ือว่าสีทนัดรสมทุรอยู่ล้อมรอบ กว้าง 84,000 โยชน์  ลึกได้ 84,000 

โยชน์  นอกแม่น า้สีทันดรออกมามีภูเขาช่ือว่าเขายุคุนธร  เขานัน้ล้อมรอบเขาพระสุเมรุราช  มี

ความสงู 42,000 โยชน์ จมลงใต้น า้ 42,000  โยชน์  หนา 42,000  โยชน์  โดยรอบเขาปริมณฑลได้  

1,008,000 โยชน์  นอกเขายคุนุธรมีแม่น า้ช่ือสีทนัดรสมทุรล้อมรอบ กว้างได้ 42,000  โยชน์  ลึก 

42,000 โยชน์  นอกน า้ออกมามีเขาช่ืออิสินธรล้อมรอบ เขานัน้สูง 21,000  โยชน์  จมลงใต้น า้ 

21,000 โยชน์  หนาได้ 21,000 โยชน์  โดยปริมณฑลรอบนัน้ได้ 1,386,000  โยชน์  นอกเขานัน้มี

แมน่ า้สีทนัดรสมทุรล้อมรอบกว้างได้ 21,000 โยชน์  ลึกได้ 21,000  โยชน์  นอกน า้นัน้ออกมามีเขา

ช่ือกรวิก  สงู 10,500  โยชน์  จมลงใต้น า้ได้ 10,500  โยชน์  โดยปริมณฑลรอบเขาได้ 1,574,000 

โยชน์  นอกเขามีแม่น า้สีทันดรสมุทรล้อมรอบ  โดยกว้างได้ 105,000  โยชน์  ลึกได้ 105,000  

โยชน์  โดยปริมณฑลรอบนัน้ได้ 1,664,500  โยชน์  นอกน า้นัน้มีภูเขาช่ือสทุสัน  สูง 5,250  โยชน์  

จมลงใต้น า้ได้ 5,250 โยชน์   หนาได้ 5,250   โดยปริมณฑลรอบเขาได้ 1,669,400 โยชน์  นอกเขา

มีแม่น า้สีทนัดรล้อมรอบกว้าง 5,250  ลึก 5,250  โยชน์  นอกน า้นัน้มีภูเขาช่ือเนมินทร  สูง 2,625  

โยชน์  จมลงใต้น า้ 2,625  โยชน์  หนา 2,625 โยชน์   ปริมณฑลรอบได้ 1,716,750  โยชน์  นอก

เขามีน า้สีทนัดรสมุทรล้อมรอบ กว้างได้ 2,625  โยชน์  ลึก 2,625 โยชน์   โดยรอบได้ 1,750,375  

โยชน์  นอกน า้นัน้มีเขาช่ือวินนัตกะ สงูได้ 1,321 โยชน์  และ 4,000 วา  จมลงในน า้ 1,312  โยชน์ 

4,000 วา  หนา 1,321  โยชน์  ปริมณฑลรอบเขาได้ 17,403,750 โยชน์  นอกเขามีแม่น า้สีทนัดร

สมทุรล้อมรอบ  กว้าง 1,312 โยชน์ 4,000 วา  ลึก    1,312 โยชน์ 4,000 วา    นอกนัน้มีเขาช่ืออสั

สกรรณ  สงู 656  โยชน์ 2,000 วา  จมลงใต้น า้ได้  656  โยชน์ 2,000 วา  หนา  656  โยชน์ 2,000 

                                                           

  182 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 125. 

  183 เร่ืองเดียวกนั, 277. 
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วา  โดยปริมณฑลรอบเขาได้ 175,197  โยชน์และ 4,000  วา  นอกเขานัน้เป็นมหาสมุทร  มี

แผ่นดินใหญ่อยู่ 4 ด้าน และในมหาสมทุรนัน้มีแผ่นดินเล็กอยู่รอบได้ 2,000   น า้รอบแผ่นดินรอบ

เขาทัง้หลายนัน้มีเขาจกัรวาฬเป็นก าแพงล้อมรอบน า้ทัง้มวล  ตัง้แตเ่ขาอสัสกรรณออกไปถึงก าแพง

จกัรวาฬ กว้างได้ 30 โยชน์แล 6,000 วา  เขาก าแพงจกัรวาลสูง 82,000  โยชน์  แตแ่ดนก าแพง

จกัรวาลถึงเขายคุนธร ระหว่างกลางเป็นเส้นทางโคจรของพระอาทิตย์ พระจนัทร์ ดาวนพเคราะห์

และดวงดาวทัง้หลาย การโคจรของดวงดาวท าให้เกิดปีเดือนวนัและคืน    ดงัรูป 

 

  
   

 ภาพท่ี 9  วิถีการโคจรของดวงอาทิตย์และดวงจนัทร์ในไตรภมูิพระร่วง 

   

   เขาพระสเุมรุราชนัน้อยู่ท่ามกลางแผ่นดินใหญ่ทัง้ 4 ทิศ  จากแผ่นดินเรา

นีข้ึน้ไปถึงพระอาทิตย์สูงได้ 42,000 โยชน์ 8,000 วา  พระอาทิตย์กว้าง 400,000 วา  โดย

ปริมณฑลรอบได้ 12,000,000  วา  และพระจนัทร์นัน้มีเส้นทางเดินต ่ากว่าพระอาทิตย์ 8,000 วา  

พระจนัทร์โดยกว้างได้ 392,000  วา ปริมณฑลรอบได้ 1,176,000  วา  จากก าแพงเขาจกัรวาล

มาถึงแดนเขายคุนุธร มีเส้นทางโคจรของพระอาทิตย์ 3 ทางท าให้เกิดฤดทูัง้สาม184  ทางหนึ่งช่ือว่า

โคณวิถี  เม่ือฤดหูนาวพระอาทิตย์เดินฝ่ายก าแพงจกัรวาฬ  คือในเดือน 12 1 2 3    ทางหนึ่งช่ือ   

อชวิถี  เม่ือฤดรู้อนเดนิทางกลางคือเดือน 4  5  6  7    และทางหนึ่งช่ือนาควิถี  ฤดฝูน  ฝ่ายอทุรทิศ

คือเดือน  8  9  10  11   
                                                           

  184 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 262-266. 
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      แผ่นดินซึ่งอยู่ 4 ด้านของเขาพระสุเมรุราช  ได้แก่  บุพพวิเทหะ  อมรโค

ยาน  อตุรกรุุทวีป  ชมพทูวีป   มีรายละเอียดดงันี ้

     ด้านทิศตะวนัออกคือบพุพวิเทหะทวีปล้วนแล้วแตเ่ป็นเงิน 63,000  โยชน์     

แผ่นดิน    บุพพวิเทหอยู่ใต้ออกพระสุเมรุราช กว้าง 7,000  โยชน์  มีปริมณฑลรอบ  210,000  

โยชน์และมีแผ่นดินเล็กได้ 400 แผ่นดินล้อมรอบเป็นบริวาร  ผู้คนในทวีปนีจ้ะมีใบหน้ากลมดงั

เดือนเพ็ญและกลมดงัหน้าแว่น   ทวีปนีมี้แม่น า้ใหญ่แม่น า้เล็กมีเมืองใหญ่เมืองน้อย มีผู้คนอาศยั

อยูใ่นทวีปนีม้ากมาย ทัง้ท้าวพระญาและนายบ้านนายเมือง  คนในบรุพวิเทหะอายยืุนได้ 100 ปี 

     ด้านทิศตะวันตกคืออมรโคยานทวีปล้วนแล้วแต่เป็นแก้วผลึกรัตนะ 

63,000  โยชน์  แผน่ดนิอมรโคยานทวีปอยู่เบือ้งตระวนัตกพระสเุมรุราช โดยกว้างได้ 9,000  โยชน์  

โดยปริมณฑลรอบได้ 2,250 โยชน์  และมีแผ่นดินล้อมรอบเป็นบริวาร  ผู้คนอนัอยู่ท่ีในแผ่นดินนัน้

หน้าดงัเดือนแรม 8 ค ่า  มีแม่น า้ใหญ่และแม่น า้เล็ก มีเมืองใหญ่และเมืองน้อย  คนในอมรโคยาน

ทวีปอายเุขายืนได้ 400 ปี 

    ด้านทิศเหนือคืออุตรกุรุทวีปซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นทอง 63,000 โยชน์  

แผ่นดินอตุตรกุรุทวีป  อยู่เบือ้งตีนพระสเุมรุราชโดยกว้างได้ 8,000  โยชน์   โดยปริมณฑลรอบได้ 

32,000  โยชน์เป็น 4 มมุ  มีแผ่นดินเล็กได้ 500  แผ่นดินนัน้ล้อมรอบเป็นบริวาร และมีภูเขาทอง

ล้อมรอบ  ฝงูคนอยู่ในท่ีนัน้มีใบหน้าเป็น 4 มมุดจุดงัถากให้เป็น 4 เหล่ียม กว้างและรีนัน้เท่ากัน  

ผู้คนอาศยัอยู่ในทวีปนีจ้ านวนมากซึ่งจะดีกว่าคนในทวีปทุกแห่งเพราะว่าพวกเขามีบญุและรักษา

ศีล แผ่นดินในทวีปนีร้าบเรียบเสมอกันสวยงามมาก  มีต้นไม้ต่างๆท่ีงดงามมากมาย ไม่มีด้วงมี

แมลง มีโพรงใดๆ มีดอกและมีลกูตลอดเวลาไม่ขาด  ท่ีใดมีบึงมีหนองมีตระพงัก็จะมีดอกบวัแดง 

บวัขาว บวัเขียว บวัหลวง กมุุท อบุล จงกลนี นิลบุล บวัเผ่ือนและบวัขม  เม่ือลมพดัจะมีกลิ่นหอม

ขจรไปทั่วตลอดเวลา  ชาวอุตตรกุรุทวีปจะมีรูปร่างงดงามสมส่วน ไม่สูง ไม่ต ่า ไม่ผอม ไม่อ้วน    

ผู้คนมีก าลงัเร่ียวแรงตัง้แต่หนุ่มจนแก่ไม่ลดถอยลง  คนชาวอตุตรกุรุทวีปไม่ต้องกงัวลในเร่ืองการ

ท ามาหากิน การท าไร่ไถนา การค้าขาย ชาวอุตรกุรุนัน้จะไม่รู้สึกร้อนรู้สึกหนาว  ไม่มีภยัจากสตัว์

ตา่งๆ  แสงแดดก็ไมท่ าให้รู้สกึร้อนเลย  ไมรู้่ถึงความแตกตา่งของกลางวนัและกลางคืน  ชาวอตุรกรุุ

นัน้จะไมเ่ดือดเนือ้ร้อนใจด้วยเร่ืองใดๆ เลย  ชาวอตุตรกรุุทวีปมีข้าวสารช่ือ “ขชีเตนสาลี” ซึ่งไม่ต้อง

ท านาเอง แต่ข้าวสาลีนีจ้ะเป็นต้นเป็นรวงเอง เป็นข้าวสารเอง ข้าวนัน้จะมีลกัษณะขาวและหอม 
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ปราศจากแกลบและร า ไม่ต้องต าและฝัด   อุตตรกุรุทวีปมีศิลาช่ือ “โชติปราสาท” เม่ือผู้ คนน า

ข้าวสารนัน้มาใส่ในหม้อทองอนั  ยกตัง้เหนือศิลานัน้ ในขณะนัน้ไฟก็จะติดขึน้เอง เม่ือข้าวสกุแล้ว

ไฟก็จะดบัไปเอง  ส่วนเคร่ืองกินกับข้าวนัน้ เม่ือเขาต้องการรับประทานสิ่งใด ก็จะบงัเกิดขึน้เอง  

เม่ือกินข้าวแล้วจะไม่เป็นโรคใดๆ  แผ่นดินอุตตรกุรุทวีปนัน้มีต้นกัลปพฤกษ์ต้นหนึ่ง สูงได้ 100 

โยชน์  กว้างได้ 100  โยชน์  โดยรอบบริเวณมณฑลได้ 300  โยชน์  ผู้ ใดปรารถนาหาทรัพย์สิน ข้าว

ปลาอาหารใดๆ ยอ่มได้ส าเร็จบงัเกิดขึน้ในต้นไม้นัน้ทกุประการ   ผู้หญิงในแผ่นดินอตุตรกรุุทวีปนัน้

งดงามทุกคนรูปร่างสมส่วน  ไม่สูง ไม่เตีย้ ไม่อ้วน ไม่ผอม ไม่ขาว ไม่ด า ผิวพรรณงามดงัทองสุก

เหลืองเป็นท่ีพึงใจผู้ชายทุกคน นิว้มือนิว้เท้ากลมงาม เล็บเท้าเล็บมือแดงงามดงัน า้คลัง่ทาแตง่ไว้  

สองแก้มงามใสเป็นนวล  หน้าเกลีย้งปราศจากมลทินใด  ดวงหน้าใสดุจดวงพระจันทร์วันเพ็ญ  

ดวงตาด าดงัตาของของเนือ้ทรายอายไุด้ 3 วนั  ปากแดงดงัลกูฟักข้าวสกุ  ท้องแบนราบ  ล าตวัอนั

อ้อนแอ้นเกลีย้งกลม  เส้นขนและเส้นผมละเอียดอ่อน  ผมด างามดงัปีกแมลงภู่  ขนคิว้ด าและงาม 

ยิม้แย้มตลอดเวลา   น า้เสียงแจ่มใสปราศจากเสมหะเขฬะ   ประดับร่างกายด้วยเคร่ืองถนิม

อาภรณ์  มีรูปโฉมงดงามดงัสาว 16  และไม่แก่เฒ่า  ผู้ชายในอตุตรกรุุทวีปก็มีรูปโฉมงามดงัหนุ่ม

น้อยอายุ 20 ปี  ไม่แก่เฒ่า  สถานท่ีต่างๆ เต็มไปด้วยความสวยงาม  มีการร้องร า การละเล่น

สนกุสนานตา่งๆ มากมาย ไมมี่การโต้เถียง แยง่ชิงสิ่งใดๆ อยู่กนัอย่างเป็นสขุตลอดเวลา  ชายหญิง

เม่ืออยูด้่วยกนัเป็นผวัเมียจะเสพเมถนุเพียง 7 วนั  ตราบเท่าสิน้ชนมายมุิได้อาวรสิ่งใดๆ  ผู้หญิงใน

แผ่นดินนัน้เม่ือมีครรภ์และจะคลอดลูกในท่ีอยู่นัน้ จะไม่เจ็บท้อง  เม่ือคลอดลูกก็ไม่เจ็บปวด เม่ือ

คลอดออกมาแล้วจะเอาลูกไปนอนหงายไว้ในริมหนทาง แม่ก็จะกลบัไปยงัท่ีอยู่   ผู้คนทัง้หลายท่ี

เดินผ่านไปมาจะเอานิว้มือป้อนเข้าไปในปากลกูอ่อนนัน้ ด้วยบุญของลูกอ่อนก็บงัเกิดน า้นมไหล

ออกมาจากปลายนิว้มือนัน้  หรือเป็นข้าวกล้วยอ้อยเลีย้งลกูอ่อนทกุวนั  เม่ือโตขึน้เด็กหญิงก็ไปอยู่

กบัเดก็หญิง เดก็ชายก็ไปอยูก่บัเด็กชาย  ลกูจะไม่รู้จกัแม่  แม่ก็ไม่รู้จกัลกู  แตล่กูกบัพ่อแม่จะไม่ได้

เป็นผวัเมียกันเพราะต่างเป็นผู้ มีบุญ  เม่ือตายก็มิได้เป็นทกุข์โศก เขาจะเอาศพมาอาบน า้แต่งตวั

แล้วน าไปวางไว้กลางแจ้ง  จากนัน้จะมีนกหสัดีลิงค์หรือนกอินทรีหรือนกกด คาบเอาซากศพนัน้ไป  

คนในทวีปอตุรกรุุทวีปจะไม่ไปเกิดในจตรุบายทัง้ 4  จะไปเกิดในสวรรค์เพราะตัง้อยู่ในปัญจศีลทกุ
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เม่ือ185 แผน่ดนิอตุตรกรุุทวีปนัน้เรียบเสมอกนั งดงาม  ไมมี่ความทกุข์โศก  สรรพสตัว์ร้ายตา่งๆ มิได้

เบียดเบียนกัน  มีหญ้าช่ือว่าฉพิการทัตรขึน้ในแผ่นดินนี  ้มีลักษณะเขียวงามดังแววนกยูง  

ละเอียดออ่น สงู 4 นิว้  น า้นัน้ใสเย็นสะอาด  คนในอตุตรกรุุทวีป อายยืุนได้ 1,000 ปี 

    ด้านทิศใต้ของเขาพระสเุมรุคือชมพทูวีปอนัเป็นท่ีเราอยู่นีล้้วนแล้วแตเ่ป็น

แก้วอินทนิล 63,000  โยชน์186  แผ่นดินชมพทูวีปกว้าง 100,000  โยชน์  ปริมณฑลรอบได้ 30,000  

โยชน์  เป็นพืน้ท่ีมนุษย์อยู่ 3,000 โยชน์   น า้ท่วมเป็นทะเล 4,000  โยชน์ และป่าพระหิมพานต์  

3,000 โยชน์  ป่าหิมพานต์นัน้สนกุสนานนกัหนา  เขาพระหิมพานต์สงูได้ 50 โยชน์  ใหญ่ได้ 2,500  

โยชน์  และมียอดได้ 84,000  ยอด  เชิงเขาพระหิมพานต์นัน้มีไม้หว้าต้นหนึ่งมีขนาดใหญ่อยู่ริมฝ่ัง

น า้ช่ือสีทานที  ขนาดอ้อมรอบได้ 15 โยชน์  จากพืน้ดินถึงคาคบสงูได้ 50 โยชน์  จากคาคบไปถึง

ยอด 50  โยชน์  และคาคบทางทิศตะวนัออกถึงทิศตะวนัตก  1,000 โยชน์  ปลายคาคบทางทิศ

เหนือไปถึงทิศใต้ 800,000  วา  แต่รอบได้ 2,400,000  วา   ดอกหว้านัน้สวยงามมากและมีกลิ่น

หอม ลกูหว้ามีรสหวานดงัน า้ผึง้   ผลหว้าใหญ่มีขนาดใหญ่เม่ือย่ืนมือล้วงเข้าไปในเนือ้หว้าจนสุด

แขนจึงจะถึงเมล็ดในลูกหว้า  ยางลูกหว้าซึ่งตกลงมาจะกลายเป็นทองสกุช่ือชมพูนุท  ถดัจากป่า

หว้าเป็นป่ามะขามป้อม  ป่าสมอ ถดัป่าสมอมีแม่น า้ใหญ่ 7 สาย  ถดัไปมีป่าไม้หว้าสาหวาน   ป่า

ไม้ตา่งๆ นัน้กว้างได้ 4,000 วา  ถดัจากนัน้เป็นป่าไม้นารีผลซึง่มีลกูไม้งดงามดงัหญิงสาวอายุ 16 ปี  

ทางทิศตะวนัตกนัน้ไปถึงแม่น า้ใหญ่ 7 สาย กว้าง 100,000  วา  ถดัแม่น า้ไปด้านหน้ามีป่า 6  แห่ง 

ช่ือ    กุรภ  โกรภ  มหาพิเทห  ตปันทละ  โสโมโล  ไชเยต  ป่าเหล่านีเ้ป็นท่ีอยู่ของผู้ตัง้อยู่ในธรรม  

ถดัป่านัน้ไปเป็นป่ามะขวิด   ในป่าหิมพานต์มีแม่น า้ 7 สาย  ช่ืออณัพดาบส  กนัธปันธสระ  รัตนกะ

สระ   กุนาละสระ  อนัวากินีสระ  พลิปปาสระ  แม่น า้เหล่านี ้กว้าง ลึก มณฑลรอบเท่ากันทุกอนั 

คือ 432,000 วา   มณฑลรอบได้ 1,296,000  วา    แม่น า้อณัฑดาบศกัน้ภูเขา 5 ลกู เขาทัง้ 5  สงู 

200 โยชน์  ล้อมรอบสระช่ือสุทสัสนกูฎซึ่งเป็นทองล้อมอฑักาบศเหมือนดงัก าแพง หนา 400,000  

วา  จิตรกูฎนัน้เต็มไปด้วยแก้วสตัตพิธรัตนะ  กาลกูฎมีสีเขียวดงัดอกอญัชญั  คนัธมาทนกูฎล้วน

แล้วแตเ่ป็นแก้วช่ือมสาลรัตนะ ต้นไม้ในเขานีมี้กลิ่นหอม เป็นยา ในภูเขานีมี้ถ า้คหูาซึ่งเป็นท่ีอยู่ของ

                                                           

  185 ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา,  85-91. 

  186 เร่ืองเดียวกนั, 262. 
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พระปัตเยกโพธิเจ้าทัง้หลาย ท่ีปากประตคูหูาทองนัน้มีต้นไม้ช่ือมกชสพัพตนะ สงู 6 โยชน์ มีขนาด

ใหญ่ ได้ 1 โยชน์  ลมสหรวาตจะพดัดอกเข้าไปรอบแทนแก่วเม่ือพระปัตเยกพทุธเจ้ามาอยู่ในคหูานี ้ 

พอดอกไม้เห่ียวลมสมชนวาตจะพดัดอกไม้ไปเสีย   ภูเขาไกรลาศนัน้ย่อมเป็นเงิน  เขาทัง้หลายอยู่

ด้วยอ านาจอนภุาพของนาคราช  แม่น า้อณัฑดาบศนัน้มีน า้ใส มีท่าส าหรับเทพยดาชายและหญิง

ลงอาบท่าส าหรับพระปัตเเยกโพธิเจ้าลงอาบ ท่านฤาษีสิทธิวิชาธรลงอาบ แม่น า้อัณพดาปส

ไหลเวียนไปในทิศต่างๆ ออกไปถึงสมุทร น า้นัน้พุ่งขึน้เหนือแผ่นดินขึน้เป็นแม่น า้  5 สายช่ือ      

ปัญจมหานที  คือ คงคา  ยมนา  อจีรวดี  มหี  สรภู   น า้นัน้ไหลมาในเมืองคนแล้วจึงไหลออกยงั

มหาสมทุร187  แผน่ดนิชมพทูวีป มีน า้ทว่มอยูไ่ด้ 3  โกฎิ 2 ล้านวา แตเ่ป็นป่าและเขาพระหิมพานต์ 

24,000,000 วา  แผ่นดินท่ีมนษุย์อาศยัอยู่นัน้แบง่เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนหนึ่งช่ือมชัฌิมประเทศ  อีก

ส่วนหนึ่งช่ือปัจจนัตประเทศ   มชัฌิมประเทศนัน้มีทิศเมืองตะวนัออกและมีบ้าน  บ้านใหญ่ช่ือคล  

ทิศตะวนัออกนัน้มีไม้รังต้น 1 ภายนอกไม้รังช่ือว่าปัจจนัตประเทศ ภายในไม่รังเรียกว่ามชัฌิม

ประเทศ  ทางทิศอาคเนย์มีแม่น า้ช่ือสลิลภติ  ภายนอกน า้ช่ือปัจจนัตประเทศ  ฝ่ายหวันอนมีบ้าน

ช่ือเสวตัตรนิกะ  ภายนอกบ้านช่ือปัจจันตประเทศ  ภายในบ้านนัน้ช่ือมัชฌิมประเทศ  เบือ้ง

ตะวนัตกมีบ้านพราหมณ์ช่ือตสุคาม  ภายนอกบ้านช่ือปัจจนัตประเทศ  ภายในบ้านพราหมณ์ช่ือ

มชัฌิมประเทศ  ทางทิศใต้มีภูเขาอนึ่งช่ืออสุฉัชช  ภายนอกเขานัน้ช่ือปัจจนัตประเทศ  ภายในเขา

ช่ือมชัฌิมประเทศ  แตม่ชัฌิมประเทศโดยรีได้ 3,000  โยชน์  กว้างได้ 25 โยชน์  ปริมณฑลโดยรอบ 

11,000  โยชน์  แต่ในมชัฌิมประเทศมีเมืองใหญ่ได้ 16 เมือง  พระพรหมทัง้หลายและเทพยดา

ทัง้หลาย พระพทุธเจ้า  พระปัตเยกโพธิเจ้า  พระอรหนัตาขีณาสพ  พระญาจกัรวตัิราช  พราหมณ์

ฤาษี เศรษฐีผู้ มีบุญ ถ้าสิน้อายุย่อมลงมาเกิดในมัชฌิมประเทศนี ้คนเกิดในทวีปนีมี้ใบหน้าดุจ

ดงัธูบเกวียน188  แผ่นดินชมพทูวีป   พระพทุธเจ้า  พระปัจเจกโพธิเจ้า  พระอรรคสาวก  พระอรหนั

ตาขีณาสพ  พระโพธิสตัว์  และพระญาจกัรพรรดิราชย่อมเกิดในแผ่นดินชมพทูวีป จะไม่ไปเกิดใน

แผน่ดนิทัง้ 3  ทวีปตา่งๆ ในจกัรวาลท่ีกลา่วถึงในไตรภมูิพระร่วงมีลกัษณะดงัรูป 

 

                                                           

  187 ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 282- 283. 

  188 เร่ืองเดียวกนั,  290-291. 
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ภาพท่ี 10  จกัรวาลในไตรภมูิพระร่วง 
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 ภาพท่ี 11  ชมพทูวีปในไตรภมูิพระร่วง 
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   ฝงูสตัว์อนัเกิดในมนษุย์ภมูิยอ่มเกิดในโยนิทัง้  4 คือ  ชลาพชุโยนิ  โอปปา

ติกโยนิ  อณัฑชโยนิ และสงัเสทชโยนิ    แต่มนุษย์เกิดจากชลามพุชโยนิมากท่ีสุด  กุมารมนุษย์

ทัง้หลายเม่ือเกิดขึน้มาจะมี 3  ประเภท คือ  อภิชาติบุตร  ลูกเฉลียวฉลาดเกลีย้งดียิ่งกว่าพ่อแม่     

รู้หลักนักปราชญ์ยิ่งกว่าพ่อแม่  อนุชาติบุตร ลูกอนัเกิดมารู้หลักเร่ียวแรงและรูปโฉมเพียงพ่อแม่   

และอชาติบุตร  ลกูอนัเกิดมาแล้วถ่อยกว่าพ่อกว่าแม่ทุกประการ189  มนษุย์ทัง้หลายมี  4 จ าพวก 

คือ คนนรก  คนเปรต  คนตรัิจฉาน  และคนมนษุย์   

    คนมนุษย์นัน้จะมี 4 จ าพวก   จ าพวกหนึ่งเกิดและอยู่ในชมพูทวีป          

มีใบหน้าดงัดมุเกวียน  อายคุนในชมพทูวีปจะไม่แน่นอน มีขึน้ลง  บางครัง้คนทัง้หลายมีศีลมีธรรม  

บางครัง้คนทัง้หลายไมมี่ศีลธรรม   เม่ือคนทัง้หลายมีศีลธรรมย่อมกระท าบญุและตัง้อยู่ในศีลธรรม 

เคารพผู้ เฒ่าผู้ แก่พ่อแม่และสมณพราหมณาจารย์  เม่ือนัน้อายุของคนทัง้หลายก็จะเพิ่มขึน้ไป     

ถ้าคนทัง้หลายมิได้ตัง้อยู่ในศีลและไม่ได้ท าบุญ ไม่เคารพผู้ เฒ่าผู้แก่พ่อแม่แลสมณพราหมณ์ครู

อาจารย์แล้ว อายุคนทัง้หลายก็จะละน้อยลงเร่ือยๆ   อายุคนในแผ่นดินชมพูทวีปจึงก าหนดมิได้

เพราะเหตนีุ ้ แต่คนอีก 3 ทวีปอายุจะไม่มีเปล่ียนแปลงเลย เพราะพวกเขานัน้อยู่ในปัญจศีลมิได้

ขาด190  สตัว์ทัง้หลายเม่ือจะสิน้อายนุัน้จะลกัษณะ 4 ประการ คือ   อายไุขย คือ  อายคุวรสิน้แต่

น้อยและตาย  กรรมไขย  คือ อายยุงัไม่ควรท่ีจะตายแตต้่องมาตาย    อภุยไขย  คือ  แก่แล้วควร

ตาย   อปัุจเฉทกรรมไขย  คือ คนซึง่อยูดี่กินดีแตมี่อนัตรายจงึตาย191 

   ไตรภูมิพระร่วงกล่าวไว้ว่าแผ่นดินอนัเราอยู่นีมี้ขนาดกว้างได้หม่ืนโยชน์  

หนาได้ 24,000  โยชน์  และน า้อนัทรงแผ่นดินไว้หนาได้ 480,000 โยชน์  ลมอนัทรงน า้และแผ่นดิน

ไว้บมิให้จมบใ่ห้ไหว  โดยหนาได้ 860,000 โยชน์192    มนสุสภมูิท่ีกลา่วถึงในไตรภูมิพระร่วงนัน้เม่ือ

กล่าวถึงสัณฐานจะมีเขาพระสุเมรุเป็นศูนย์กลาง   รายล้อมด้วยภูเขาสัตตบริภัณฑ์ นทีสีทันดร 

และทวีปทัง้ 4   มีก าแพงจกัรวาลล้อมรอบจกัรวาลทัง้หมด   ไตรภูมิพระร่วงกล่าวถึงขนาดเขาพระ

สุเมรุ สัตตบริภัณฑ์ และมหานทีสีทันดรในลักษณะท่ีเป็นสัดส่วนลดหลั่นกันอย่างเป็นระเบียบ   

                                                           

  189 ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 79. 

  190 เร่ืองเดียวกนั, 80 - 81. 

  191 เร่ืองเดียวกนั, 198. 

  192 เร่ืองเดียวกนั, 34 - 35. 
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นอกจากนัน้ยงักลา่วถึงทวีปทัง้ 4  คือ อตุตรกรุุทวีป  อมรโคยนทวีป บพุพวิเทหทวีป และชมพทูวีป   

โดยทวีปทัง้ 3 คือ อุตตกุรุทวีปซึ่งมีลกัษณะดงัยูโทเปียหรือสงัคมอุดมคติอนัเป็นดินแดนท่ีเต็มไป

ด้วยความสุขสมบูรณ์ทุกอย่างดังโลกในความฝันท่ีมนุษย์ปรารถนา    อมรโคยานทวีปและ        

บพุพวิเทหทวีป  ทวีปทัง้ 2 แม้ไม่ได้ให้ข้อมูลลงในรายละเอียดมากนกัแต่ก็กล่าวว่านบัเป็นทวีปท่ี

ดีกว่าชมพทูวีปเพราะมนุษย์ในทวีปเหล่านีต้ัง้อยู่ในปัญจศีล จึงท าให้มีอายุและชีวิตความเป็นอยู่

ดีกวา่มนษุย์ในชมพทูวีปท่ีมีมนษุย์ในลกัษณะท่ีหลากหลายผสมกนัไป ทัง้คนท่ีดีและไม่ดี   ทวีปทัง้ 

3 โดยเฉพาะอุตตรกุรุทวีปจึงเป็นดงัภาพจินตนาการท่ีสร้างให้ผู้อ่านเห็นถึงความสุขสบายอย่าง

สมบรูณ์แบบซึง่จะไมพ่บในดนิแดนชมพทูวีปซึง่ไตรภมูิพระร่วงระบวุา่เป็น “แผน่ดนิท่ีเราอยู่นี”้   คน

ในทวีปนีมี้ทัง้ท่ีกระท าดีและกระท าชัว่ปะปนกันไป    ไตรภูมิพระร่วงกล่าวว่าชมพทูวีปแบ่งเป็น 2 

สว่น คือ มชัฌิมประเทศ และปัจจนัตประเทศ  กล่าวคือ มชัฌิมประเทศ  หมายถึง  ประเทศอินเดีย 

หรืออินเดียตอนกลาง193 และปัจจันตประเทศ คือ ประเทศปลายเขตแดนท่ีอยู่นอกออกไปจาก

มชัฌิมประเทศ194   ดงันัน้จึงอาจกล่าวได้ว่าภาพของชมพูทวีปท่ีกล่าวถึงในไตรภูมินัน้เป็นภาพ

พืน้ท่ีของประเทศอินเดียอนัเป็นท่ีมาของศาสนาพทุธซึ่งกระแสวฒันธรรมนีส้่งผลให้กลายเป็นภาพ

มนสุสภูมิในไตรภูมิพระร่วง  นอกจากความหมายของค าท่ีส่ือถึงความเป็นพืน้ท่ีในประเทศอินเดีย

แล้ว ยงัพบช่ือสถานท่ีในมนสุสภมูิท่ีปรากฏในไตรภมูิพระร่วง อนัเป็นช่ือเมืองและแม่น า้ในประเทศ

อินเดียด้วย คือ  เมืองราชคฤห์195  อนัเป็นช่ือเมืองท่ีในไตรภูมิพระร่วงกล่าวว่าเป็นเมืองท่ีมีพวก

เปรตอาศยัอยู่โดยรอบ  นอกจากนัน้ไตรภูมิพระร่วงยงักล่าวถึงปัญจมหานที196    คือ แม่น า้คงคา  

ยมุนา  อิจิรวดี  และมหีแม่น า้ทัง้ 5 สายถูกกล่าวถึงว่าอยู่ในชมพูทวีป   กล่าวคือ  แม่น า้คงคา 

                                                           

  193 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, 851. 

  194 เร่ืองเดียวกนั, 685. 

  195 เป็นช่ือเมืองหลวงของแคว้นมคธสมยัพทุธกาล เป็นเมืองในหบุเขา มีภเูขาล้อมรอบ 5 ลกู จึงมีช่ือเรียกอีก

อย่างหนึง่วา่ เบญจคีรีนคร  ราชคฤห์เป็นเมืองตัง้หลกัพระพทุธศาสนาของพระพทุธเจ้า โดยพระพทุธเจ้าเสดจ็ไปโปรดพระ

เจ้าพิมพิสารผู้ครองนคร เป็นเมืองท่ีมีประวติัความเก่ียวข้องกบัพระพทุธศาสนามากท่ีสดุ สถานท่ีท่ีเก่ียวข้องกบัพระพทุธเจ้า

และพระสาวกยงัปรากฏอยู่มากมาย เช่น พระคนัธกฎีุบนยอดเขาคิชฌกฏู วดัเวฬวุนัซึง่เป็นวดัแห่งแรกในพระพทุธศาสนา ถ า้

สกุรขาตาท่ีพระสารีบตุรได้บรรลธุรรม ถ า้สตับรรณคหูาท่ีท าสงัคายนาครัง้แรก เป็นต้น  

  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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http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%8C%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%8F
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AC%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3
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(Ganges)  เป็นแม่น า้สายส าคญัของอินเดีย ซึ่งได้ช่ือว่าเป็นแม่น า้ศกัดิ์สิทธ์ิของชาวฮินดู มีต้น

ก าเนิดอยู่ทางภาคเหนือของอินเดียบริเวณเทือกเขาหิมาลยั   แม่น า้ยมุนา (Yamuna) ถือเป็น

สาขาหนึ่งท่ีใหญ่ท่ีสุดของแม่น า้คงคา มีก าเนิดจากธารน า้แข็งยมุโนตรี (Yamunotri Glacier)    

แม่น า้อิจิรวดี  คือ  แม่น า้ Airavati หรือท่ีปัจจบุนัเรียกว่าแม่น า้รัปตี  (Rapti)     แม่น า้สรภู หรือ

เรียกว่าแม่น า้โคครา (Gogra)  หรือท่ีปโตเลมี (Ptolemy)   เรียกว่าสารโพส (Sarabos)   ในภาษา

สนัสกฤตเรียกว่า sarayu หรือ Sarju  เป็นแม่น า้ท่ีรู้จกักนัดี เป็นแม่น า้สาขาย่อยของแม่น า้ฆรฆระ 

(gharghara)     ซึง่เป็นสาขาหนึง่ของแมน่ า้คงคา และแม่น า้มหี คือแม่น า้คณัฑก (Gandak)   เม่ือ

น าช่ือเมือง และช่ือแม่น า้ส าคญั ไปเปรียบเทียบกับแผนท่ีของประเทศอินเดียก็พบว่าช่ือดงักล่าว

ปรากฏอยูใ่นแผนท่ีประเทศอินเดียซึง่ในสมยัพทุธกาลเรียกตวัเองวา่ชมพทูวีป ดงัแผนท่ี 

 

 
 

ภาพท่ี 12  แผนท่ีแมน่ า้ในประเทศอินเดียสมยัพทุธกาล 

ท่ีมา: gangapedia, accessed September 6,2015, available from  

http://gangapedia.iitk.ac.in/?q=gmaps&page=10 
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    ชมพูทวีปท่ีกล่าวถึงในไตรภูมิพระร่วง จึงน่าจะเป็นพืน้ท่ีจริงในประเทศ

อินเดียในสมยัพทุธกาลมากกว่าเป็นพืน้ท่ีของสโุขทยัอนัเป็นท่ีตัง้ของพืน้ท่ีท่ีเกิดวรรณกรรมไตรภูมิ

พระร่วงขึน้   หากแต่พระยาลิไทยก็น่าจะทรงถามข้อเท็จจริงนี ้จึงเป็นเหตผุลส าคญัให้ไม่ทรงลง

รายละเอียดในพืน้ท่ีมากนัก มุ่งให้ข้อความเพียงรวมๆ ให้เห็นสนัฐานของมนุสสภูมิโดยรวมดงัท่ี

สืบค้นมาจากข้อมูลอันเป็นข้อมูลท่ีมาจากภูมิศาสตร์ของอินเดียอันเป็นสถาน ท่ีประทับของ

พระพทุธเจ้าในสมยัพทุธกาล     เม่ือเปรียบเทียบการบรรยายเมืองสโุขทยัแบบกว้างๆ โดยมิได้ระบุ

ช่ือของศาสนาสถานหรือสถานท่ีใดๆ อย่างชดัเจนของจารึกพ่อขนุรามค าแหงก็จะพบว่ามีลกัษณะ

เดียวกนักับการบรรยายมนสุสภูมิในไตรภูมิพระร่วง การอธิบายอาณาเขตของเมืองสโุขทัยซึ่งแบ่ง

ออกเป็นส่วนๆ ตามทิศตา่งๆ ก็เป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการอธิบายทวีปทัง้ 4 ท่ีล้อมรอบเขาพระ

สุเมรุในหนังสือไตรภูมิพระร่วง โดยเร่ิมกล่าวถึงทิศใต้ก่อน คือ ชมพูทวีปก่อน แล้วตามด้วยทิศ

ตะวนัตก คือ อมรโคยานทวีป ทิศเหนือ คือ อตุตรกรุุทวีป ทิศตะวนัออก คือ บพุพวิเทหทวีป  และมี

การบรรยายอาณาเขตของเมืองสโุขทยัในสมยัพ่อขุนรามค าแหงให้มีลกัษณะเดียวกับการอธิบาย

อาณาเขตอาณาจกัรของพญาลิไทยในไตรภมูิพระร่วง197 

    มนุสสภูมิ โดยเฉพาะในชมพูทวีปเป็นดินแดนท่ีในไตรภูมิพระร่วงให้

ความส าคญัท่ีสุด โดยมุ่งน าเสนอให้เห็นว่าชีวิตมนุษย์นัน้เป็นทุกข์ โดยเน้นให้เห็นว่ามนุษย์ทุกข์

ทรมานตัง้แต่อยู่ในครรภ์มารดาเร่ือยมา การเกิดของมนุษย์เป็นทุกข์  แม้ได้รับความสุขใดๆ ก็ไม่

ยัง่ยืนดงัเชน่ กลา่วอ้างถึงความสขุและความยิ่งใหญ่ของพระมหาจกัรพรรดิ   โชติกเศรษฐี  เป็นต้น 

ความสขุดงักลา่วไมย่ัง่ยืน ความสขุเดียวท่ีจะคงทน ยัง่ยืนคือการนิพพาน 

   2.4.1.6 ฉกามาพจรภูมิ  ฉกามาพจร หมายถึง สวรรค์ 6 ชัน้ ได้แก่                       

จาตมุหาราชิกาสวรรค์   ดาวดงึส์  ยามา  ดสุิต  นิมมานรดี   และปรนิมมิตวสวตัดี198   เทพยดาซึ่ง

เกิดในฉกามาพจรภูมิ มี 3 จ าพวก คือ สมมุติเทวดา  อุปปัติเทวดา  วิสุทธิเทวดา   สมมุติเทวดา  

คือเหล่าท้าวพระยาในแผ่นดินชมพูทวีปผู้ รู้หลกั รู้บุญและธรรม ตัง้อยู่ในทศพิธราชธรรม   อปุปัติ

เทวดา  คือผู้ ท่ีอยูบ่นสวรรค์ช่ือวา่ฉกามาพจรถึงพรหมโลกเบือ้งบน  และวิสทุธิเทวดา คือ พระพทุธ

                                                           

  197 สาวิตรี  แสนสวา่ง, “การศึกษาวเิคราะห์ค าภาษาตระกูลไทยในไตรภมูกิถา”, 11-12. 

  198 ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, 331. 
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ปัเตยกโพธิเจ้า  พระอรหันตาขีณาสพสาวกเจ้าซึ่งเสด็จเข้าสู่นิพพาน199   ฝูงเทวดาย่อมปฏิสนธิ

ด้วยอปุปาตกิโยนิ   ฉกามาพจรภมูิ ประกอบด้วยสวรรค์ทัง้ 6  ชัน้  ดงันี ้   

    1. จาตุมหาราชิกาภูมิ   เป็นสวรรค์ชัน้ต ่าท่ีสุดในกามาวจรสวรรค์ อยู่

สงูขึน้ไปจากภมูิของมนษุย์ชัน้หนึง่  ตัง้อยู่บนภูเขายคุนธรซึ่งสงูคร่ึงหนึ่งของภูเขาสิเนรุ สวรรค์ชัน้นี ้

ได้ช่ือวา่จาตมุหาราชิก เพราะเป็นสถานท่ีอยูข่องท้าวจตโุลกบาล 

    ไตรภูมิพระร่วงกล่าวว่าจากแผ่นดินขึน้ไปเบือ้งบนได้ 336,000,000 วา  

นบัได้ 46,000 โยชน์  ตัง้อยูเ่หนือจอมเขายคุนธรทัง้ทิศตะวนัตกและตะวนัออก   ทางด้านทิศใต้เขา

พระสิเนรุราชจะมีเมืองใหญ่ซึง่เป็นท่ีอยูข่องเทพยดา 4 เมือง  เมืองนัน้กว้าง 4,000,000 วา รอบนัน้

เป็นก าแพงทองประดบัด้วยแก้ว 7 ประการ  ก าแพงสูง 8,000  วา  บานประตนูัน้เป็นแก้วและมี

ปราสาททองอยู่เหนือประตนูัน้  เมืองนัน้มีปราสาทแก้ว   แผ่นดินนีเ้ป็นแผ่นดินทองเรียบงดงาม

มากดังหน้ากลอง  และอ่อนดงัฟูกผ้า  เม่ือเหยียบลงจะอ่อนนุ่มแล้วก็จะกลับเต็มขึน้มาไม่เห็น

รอยเท้า  มีน า้ใสกว่าแก้วและมีดอกบวับาน 5 ชนิดในสระน า้ซึ่งมีกลิ่นหอมมาก  มีดอกไม้ต่างๆ 

และต้นไม้มีผลรสชาติอร่อย200   เทพยดาในจาตมุหาราชิกามีอายุ 500 ปีทิพย์  นบัปีในมนุษย์ได้   

9 ล้านปี  และเทพยดาอนัอยู่เหนือกลางอากาศนัน้ บางจ าพวกมีปราสาทแก้วกว้าง  80,000  วา  

บางพวกมีปราสาทแก้วกว้าง  16,000 วา   บางพวกมีปราสาทแก้วกว้าง  80,000  วา  บางพวกมี

ปราสาทแก้วกว้าง  88,000  วา    เขาพระสิเนรุราชมีเมืองใหญ่ของเทพยดาทัง้ 4  ซึ่งอยู่เหนือจอม

เขายุคนธรนัน้  พระอาทิตย์  พระจนัทร์และดาวฤกษ์ทัง้ 27 ดวงและดาวทัง้หลายจะโคจรไปรอบ

เขาพระสิเนรุราช201  พระยาจตโุลกบาลทัง้ 4202   ได้แก่  ท้าวธตรฐราช  เป็นเทพยดาผู้ เป็นพระยา

ของเทพยดาทัง้หลายในทิศตะวนัออกของเขาสิเนรุราช  เป็นพระญาแก่เหล่าคนธรรพ์และเทพยดา

ทัง้หลายทัว่ทัง้ก าแพงจกัรวาลด้านทิศตะวนัออก   ท้าววิรูปักขราช  เป็นเทพยดาผู้ เป็นพระยาแก่

เทพยดาและเหล่าครุฑราช  และเหล่านาคราชทัง้หลายซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกจนถึงก าแพง

จักรวาล  ท้าววิรุฒหกราชเป็นเทพยดาผู้ เป็นพระญาฝ่ายทักษิณ  เป็นพระญาแก่เหล่ายักษ์

                                                           

  199 ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 202. 

  200 เร่ืองเดียวกนั, 203. 

  201 เร่ืองเดียวกนั, 204 -205. 

  202 เร่ืองเดียวกนั, 155. 
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กมุภณัฑ์และเทพยดาทัง้หลายในด้านทิศใต้จนถึงก าแพงจกัรวาล   ท้าวไพศพมหาราช เป็นเทพย

ดาผู้ เป็นพระยาของหมู่ยกัษ์ทัง้หลาย และเทพยดาทางทิศเหนือของเขาพระสิเนรุราชจนถึงก าแพง

จกัรวาฬ203
 

    พระยาเทวดานัน้สูง 6,000  วา  เทวดาทัง้หลายท่ีเป็นบริวารสงู 4,000  

วา  ผู้ ใดกระท าบุญจะได้ไปเกิดเป็นเทพยดาซึ่งมีปราสาทแก้วเงินทองสมบตัิเป็นทิพย์มากมาย   

การเกิดของเทวดานัน้ เม่ือเทพยดาอยูใ่นปราสาท หากมีเทพยดาไปเกิดในผ้าภพัพ จะได้ช่ือว่าเป็น

ลกูสาวของเทพยดาองค์นัน้  หากเกิดเหนือท่ีนอนช่ือว่าเป็นเมียเทพยดาผู้ เป็นเจ้าพิมาน  เทพยดา 

ผู้ เป็นสาวใช้ของเทพยดาผู้นัน้ๆ หากเคยได้กระท าบุญมาน้อยจะไปเกิดในประตปูราสาท เกิดใน

ก าแพงของเทพยดาท่ีจะได้เป็นข้าเทพยดาตนนัน้ หากเกิดนอกก าแพงแก้วอนัท่ีล้อมปราสาทแก้ว

ของเทพยดานัน้ ก็จะเป็นไพร่ฟ้าของเทพยดาองค์นัน้  ผู้ ใดเกิดระหว่างแดน พระอินทร์ให้เทวดามา

วดัวาด ูหากใกล้ฝ่ายใดก็ส่งให้เทพยดาองค์นัน้  หากระยะเท่ากันเกิดบ่ายหน้าไปทางทิศใดก็ส่ง

ให้แก่เทพยดาฝ่ายนัน้  หากเงยหน้าขึน้ก็จะเป็นไพร่ฟ้าของพระอินทร์  เม่ือไปเกิดนัน้จะเป็นตวัใหญ่

ขึน้ทนัที ประดบัด้วยอาภรณ์รุ่งเรือง และมีรูปโฉมโนมพรรณนุ่มและงามดงัสาวอนัได้ 16 ปีตลอด

อาย ุ ปราศจากสิ่งหรือกลิ่นอนัเหม็น มีร่างกายบริสทุธ์ิหามลทินมิได้  นิมิตกายใหญ่ได้ตามต้องการ 

กินอาหารทิพย์ ไม่มีมูตคธูอาจมดงัมนษุย์ ตราบสิน้อายุเทพยดาทัง้หลาย ปราศจากพยาธิอาพาธ

สิ่งใดๆ ไมรู้่ไข้รู้เจ็บป่วย อยูส่ขุส าราญใจทกุเม่ือ204 

     2. ดาวดึงษา  จากชัน้ฟ้าช่ือว่าจาตุมหาราชิกาขึน้ไปไกลมีระยะทางได้ 

336,000,000  วา จะถึงชัน้ฟ้าช่ือว่าดาวดงึษาซึ่งตัง้อยู่เหนือจอมเขาพระสิเนรุราชบรรพต  อนัเป็น

เมืองของพระอินทร์ผู้ เป็นพระยาแก่เทพยดาทัง้หลาย  เมืองของพระอินทร์ซึ่งตัง้อยู่บนยอดเขา  

พระสิเนรุราชนัน้ กว้างได้ 8,000,000  วา มีปรางค์ปราสาทแก้วอยูบ่นจอมพระสิเนรุราชบรรพต มีท่ี

เล่นสนุกสนาน  ตัง้แต่ประตเูมืองหลวงทางทิศตะวนัออกไปจนถึงประตูเมืองด้านทิศตะวนัตกมี

ระยะ 8,000,000  วา  ตัง้แตป่ระตดู้านทิศใต้ไปถึงประตทูิศเหนือมีระยะ 8,000,000  วา สวรรค์ชัน้

นีเ้ป็นท่ีอยูข่องพระอินทร์  

                                                           

  203 ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา,, 205. 

  204 เร่ืองเดียวกนั, 205-207. 
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   เมืองของพระอินทร์นีมี้ก าแพงแก้วล้อมรอบมีประตู 1,000 ประต ู ยอด

ปราสาทเหนือประตูทุกประตูประดบัด้วยทองและแก้ว  7 ประการ จากพืน้ประตูขึน้ไปถึงยอด

ปราสาทสงู  250,000 วา  เม่ือเปิดประตจูะได้ยินเสียงไพเราะมาก  สวรรค์ชัน้ไตรตรึงษ์มีไพชยนต 

ปราสาทซึ่งสูง 25,600,000  วา  ปราสาทนัน้งดงามมากเพราะตกแต่งด้วยแก้วสัตตพิธรัตนะ

ทัง้หลาย  มีความสงู 2,400,000 วา  ในนครไตรตรึงษ์ด้านทิศตะวนัออกมีอทุยานทิพย์ช่ือว่านนัวน

อุทยาน มีขนาดโดยรอบได้  800,000  วา  มีก าแพงแก้วล้อมรอบ มีปราสาทแก้วมุงเหนือประตู  

ทกุประต ู   อทุยานทางเข้าสู่เมืองจะมีสระใหญ่ ช่ือว่านนัทาโบกขรณี  จุลนนัทาโบกขรณี  ซึ่งสระ

นัน้มีน า้ใสสะอาดดังแผ่นแก้ว สระนัน้จะมีศิลาแก้วสองแผ่น ช่ือว่านันทาปริถิปาสาณ  และ        

จลุนนัททาปริถิปาสาณ  ศลิาสองแผน่นีจ้ะมีรัศมีรุ่งเรือง เม่ือจบัจะอ่อนดงัถือหนงัอีเห็น   นอกเมือง

ไตรตรึงษ์ทางด้านทิศใต้มีสวนอทุยานใหญ่ช่ือผรุสกวนั  มีก าแพงแก้วล้อมรอบและมีปราสาทท า

เหนือประตลู้วนเป็นแก้วท่ีงดงามมากอยู่รอบอทุยานซึ่งมีขนาด 5,600,000  วา  บริเวณอทุยานเข้า

มามีสระใหญ่ 2 สระ ช่ือภัทราโบกขรณี และสุภัทราโบกขรณี  สระนีมี้ก้อนแก้วช่ือว่าภัทราปริถิ

ปาสาณ และสุภัทราปริถิปาสาณ   เม่ือสัมผัสจะอ่อนเกลีย้งดงัถือหนงัสาน  นอกนครไตรตรึงษ์

ทางด้านทิศตะวนัตกมีอทุยานใหญ่ช่ือว่าจิตรลดาวนั มีก าแพงแก้วล้อมรอบและมีปราสาทแก้วมุง  

ประตทูุกประตงูดงาม รอบอุทยานมีขนาด  400,000 วา บริเวณทางเข้าสู่เมืองมีสระสองสระคือ

จิตรโบกขรณีและจลุจิตรโบกขรณี  และมีแผ่นศิลาแก้วช่ือจิตรปาสาณ และจุลจิตรปราสาณ เม่ือ

สมัผสัจะอ่อนงามดงัหนงัสาน  ทิศเหนือนครไตรตรึงษ์มีสวนช่ือสกักวนั มีปราสาทแก้วคลุมประตู

รอบอทุยานขนาด 4,000,000 วา  บริเวณอทุยานสู่เมืองมีสระใหญ่สองสระช่ือธรรมโบกขรณี และ

สุธรรมาโบกขรณี  ฝ่ังสระมีศิลาแก้วสองแผ่นช่ือธรรมาปริถิปาสาณ  และสุธรรมาปริถิปาสาณ   

ศลิานัน้สว่างไสวอ่อนนุ่มดงัหนงัอีเห็น   นอกเมืองไตรตรึงษ์ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือมีสวนใหญ่ช่ือ

มหาพล มีประสาทแก้วคลุมประตรูอบสวนขนาด 600,000  วา  ในสวนมีปราสาททองค า 1,000 

ปราสาท  ประดบัด้วยแก้วสตัตพิธรัตนะในระหว่างมหาพลวนทุยานและนนัทวนทุานนัน้มีสระแก้ว

ท่ีงดงามเต็มไปด้วยแก้ว 7 ประการเป็นพืน้ขนาด 800,000 วา  และมีแท่นแก้วในไพชยนตรถกว้าง 

8,000 วา  ยาว 8,000 วา   กลางแท่นแก้วขาวนัน้มีกลดแก้วกว้าง 1 โยชน์  กลดแก้วนัน้มีสีเหล่ือม
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ดงัแสงอาทิตย์เม่ือส่องลงมาบงัพระจนัทร์เม่ือเดือนดบั  ในหวัไพชยนตรถนัน้มีม้าแก้ว 2,000  ตวั  

เทียมรถข้างละ 1,000 ตวั  มีเคร่ืองประดบังดงามทุกๆตวั205    ไตรตรึงษ์สวรรค์มีช้างช่ือว่าไอยรา

พรตซึ่งมิใช่สัตว์ดิรัจฉานแต่เป็นเทพ  เม่ือพระอินทร์จะเสด็จไปแห่งใดไอยราวรรณเทพบุตรก็จะ

นิมิตตวัเป็นช้างเผือกสูงได้ 1,200,000  วา และมีหัวได้ 33 หัว  หัวเล็กๆ สองหัวอยู่สองข้างหัว

ทัง้หมด  และหวัใหญ่มีขนาด 2,000 วา หวัถดัเข้าไปทัง้สองข้างมีขนาดหวัละ 3,000 วา  ถดัเข้าไป

หวัละ 4,000 วา ถดัจากนัน้เข้าไปหวัละ 5,000 วา ถดัเข้าไปกว้างหวัละ 6,000 วา  ถดัเข้าไปด้าน

ในก็จะมีขนาดใหญ่ถดักนัเข้าไป  ส่วนหวัใหญ่ซึ่งอยู่ท่ามกลางหวัทัง้หลายช่ือสทุสัซึ่งเป็นพระท่ีนัง่

ของพระอินทร์ มีขนาดกว้าง  240,000 วา เหนือหัวช้างนัน้มีแท่นแก้วกว้าง  96,000 วา  และมี

ปราสาท   กลางแท่นแก้วนัน้มีธง ธงแก้วนัน้สูงได้ 8,000 วา  ธงนัน้ล้วนประกอบด้วยแก้ว 7 

ประการ  และมีพรวนทองค าห้อยอยู่ทกุแห่ง มีแท่นนอนอยู่ในท่ีนัน้กว้าง 3,000 วา   มีราชอาสนะ

หมอนใหญ่หมอนน้อยหมอนอิง  องค์พระอินทร์นัน้สูง 6,000  วา ประดบัด้วยแก้วถนิมอาภรณ์

ทัง้หลาย  พระองค์นัง่อยู่เหนือแท่นแก้วบนหวัช้าง 33 หวั  พระอินทร์ให้เทพยดาทัง้หลายข่ี 22 หวั

นัน้ซึ่งมีบุญเหมือนกับพระอินทร์  หัวช้างทัง้  33 หัวนัน้ แต่ละหัวมีงา 7 ก่ิง  งาแต่ละก่ิงยาว  

400,000  วา  งานัน้มีสระ 7 สระ  สระนัน้มีบวั  7 กอ  กอบวันัน้มีดอก 7 ดอก  แตล่ะดอกมีกลีบ 7 

กลีบ  แตล่ะกลีบมีนางฟ้ายืนฟ้อนร า 7 คน  นางแตล่ะคนมีสาวใช้  7 คน  ช้าง 33 หวันัน้รวมมีงา 

231 ก่ิง  สระ 1,617  สระ  กอบวัในสระนัน้มี 11,319 กอ  ดอกบวันัน้มี 79,233 ดอก  มีกลีบ

ดอกบวั 554,631  กลีบ  นางฟ้าซึ่งฟ้อนร านัน้มี 3,882,417  คน  สาวใช้ของนางระบ านัน้มีจ านวน  

27,176,919  คน   เม่ือพระอินทร์นัง่เหนือแท่นแก้ว  ภรรยาช่ือว่านางสุธรรมาผู้ เป็นใหญ่กว่านาง

ทัง้หลายจะนัง่ทางด้านซ้าย    นางสชุาดานัง่ด้านขวา    นางสนุนัทานัง่ด้านหลงัทางด้านขวา  และ

นางสุจิตรานัง่ด้านหลงัทางด้านซ้าย ถดัจากนัน้ไปเป็นหมู่นางฟ้าซึ่งเป็นเมียพระอินทร์จ านวน 92 

คน 206   ด้านนอกนครไตรตรึงษ์ด้านตะวนัออกเฉียงใต้มีพระเจดีย์ช่ือพระจฬุามณีเจดีย์ซึ่งมีความ

สูง 80,000 วา มีก าแพงทองล้อมรอบด้านละ 160,000 วา   นอกเมืองไตรตรึงษ์ด้านทิศ

ตะวนัออกเฉียงเหนือมีสวนอทุยานช่ือวา่บณุฑริกวนัอยู่ใกล้สวนอทุยานช่ือมหาวนั  สวนอทุยานช่ือ

                                                           

  205 ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 207-211. 

  206 เร่ืองเดียวกนั, 213-220 
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บณุฑริกวนัมีก าแพงล้อมรอบ 4 ด้าน  ด้านละ 160,000 วา  อทุยานนีมี้ไม้ทองหลางใหญ่ช่ือปาริก

ชาติกัลปพฤกษ์ รอบพุ่มไม้นัน้มีขนาด 240,000 วา สูง 800,000  วา  ดอกทองหลางช่ือว่าปาริก

ชาตินัน้จะบานเม่ือถึงหนึ่งร้อยปี   ใต้ต้นมีแท่นศิลาแก้วช่ือปัณฑุกมัพล มีขนาดยาว 480,000  วา  

กว้าง 40,000  วา   หนา 120,000 วา ลกัษณะสีแดงเข้มดงัดอกเส้ง อ่อนดงัฟูกผ้าหรือหงอนราช

หงส์ทอง   เม่ือพระอินทร์นัง่เหนือแผ่นศิลานัน้ แผ่นศิลาจะอ่อนหนุ่มลงไปถึงระดบัสะดือ เม่ือพระ

อินทร์ลุกจากศิลา ศิลานัน้จะกลับเต็มขึน้มาดังเดิม207    บริเวณใกล้ๆ ต้นปาริชาติถัดออกไป

ภายนอกนัน้ยงัมีศาลาใหญ่ช่ือสธุรรมาเทวสภาคยศาลาซึ่งเป็นท่ีแสดงธรรมของพระอินทร์และเทพ

ผู้ รู้ธรรมต่างๆ   มีขนาดกว้าง 2,400,0001 วา  สูง  4,000,000 วา มณฑลโดยรอบมีขนาด  

7,200,000  วา     เทพในไตรตรึงษ์มีอายุ 1,000 ปีทิพย์  เท่ากบั 36,000,000 ปีของมนษุย์   ผู้ ใด

กระท ากศุลบญุธรรมมาแตก่่อน และปรารถนาจะไปเกิดในสวรรค์ควรกระท ากศุลบญุธรรมให้ทาน

รักษาศีลเมตตาภาวนาอุปฐากรักษาศีล บิดามารดาผู้ เฒ่า ผู้ แก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์และสมณ

พราหมณ์ผู้ มีศีล ก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์ชัน้นี ้208 

   3. ยามา   สวรรค์ชัน้ นีอ้ยู่สูงขึ น้ไปเบื อ้งบนจากสวรรค์ไตรตรึงษ์ 

6,720,000,000  วา  เท่ากับ 84,000 โยชน์    เทพยดาทัง้หลายท่ีอยู่ในสวรรค์ชัน้นีจ้ะมีปราสาท

แก้วปราสาททองปราสาทเงินเป็นวิมาน มีก าแพงแก้วรอบ มีสวนแก้วอุทยานและมีสระโบกขรณี   

เทพยดาทัง้หลายนัน้มีองค์และหน้าตารุ่งเรืองงดงาม มีความสงู  8,000 วาทกุองค์  เทพยดาผู้ เป็น

พระยาแก่เทพยดาทัง้หลายในสวรรค์ชัน้นีช่ื้อว่าสุยามเทวราช ในสวรรค์ชัน้ฟ้านีจ้ะไม่เห็นพระ

อาทิตย์ เพราะอยูส่งูกวา่   เทพยดาจะมองเห็นสิ่งตา่งๆ ด้วยรัศมีแก้วทัง้หลายและรัศมีตวัของเทพย

ดาทัง้หลาย  และจะรู้เวลาตา่งๆ ได้โดยอาศยัดอกไม้ทิพย์นัน้ เม่ือใดเห็นดอกไม้นัน้บานจึงรู้ว่าเป็น

เวลากลางวนัและถ้าเห็นดอกไม้นัน้หบุจึงจะรู้ว่าเป็นเวลาค ่า  อายเุทพยดาชัน้นียื้นยาว 2,000  ปี

ทิพย์  และได้ 142,000,000 ปีในมนษุย์เรานี ้209    

    4. ดุสิต  จากสวรรค์ชัน้ยามาขึน้ไปเบือ้งบนสูง  1,344,000,000  วา  

เท่ากับ 168,000  โยชน์  มีปราสาทแก้วปราสาทเงินเป็นวิมาน  มีก าแพงแก้วล้อมรอบ มีความ

                                                           

  207 ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 222-223. 

  208 เร่ืองเดียวกนั, 228-229. 

  209 เร่ืองเดียวกนั, 229 – 230. 
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กว้างและความสงูงดงามยิ่งกว่าปราสาทของเทพยดาทัง้หลายท่ีอยู่ในชัน้ยามา  และมีบรรณาการ

ทกุสิ่ง คือสระและสวนเชน่เดียวกบัสวรรค์ทัง้หลาย เทพยดาซึ่งเป็นพระยาของเทพยดาทัง้หลายช่ือ

ว่าสนัตสุิตเทพยราช  เทวดาทัง้หลายในสวรรค์ชัน้ดสุิตาจะรู้บุญรู้ธรรม   พระโพธิสตัว์เจ้าผู้สร้าง

สมภารซึ่งจะลงมาตรัสเป็นพระพุทธเจ้าจะสถิตในสวรรค์ชัน้นี  ้ ในขณะนีพ้ระศรีอริยเมตไตรยผู้จะ

ลงมาตรัสรู้เป็นพระพทุธเจ้าภายหน้าในภทัทกปันีก็้เสดจ็สถิตอยู่ในสวรรค์ชัน้นีแ้ละย่อมตรัสเทศนา

ธรรมให้เทพยดาทัง้หลายฟังอยู่เป็นประจ ามิได้ขาด   เทพยดาในสวรรค์ชัน้นีมี้อายุ 4,000  ปีทิพย์ 

เทา่กบั 576,000,000  ปีของมนษุย์210 

    5. นิมมานรดี  จากสวรรค์ชัน้ตสุิตาขึน้ไปเบือ้งบน  2,688,000,000  วา 

เท่ากับ 336,000  โยชน์จะถึงชัน้ฟ้าช่ือนิมมารนรดี  มีปราสาทแก้วและปราสาทเงินประสาททอง

เป็นวิมาน  และมีก าแพงแก้วก าแพงทองล้อมรอบ  มีแผ่นดินทองราบเรียบเสมอกันงดงามไปทุก

แห่งและมีสระน า้อาบและน า้สรงสรรพทุกสิ่ง  มีสวนแก้วเหมือนดงัในสวรรค์ชัน้ดุสิตาแต่งดงาม

และดียิ่งขึน้ไปกวา่ เหลา่เทพยดาท่ีอยูใ่นสวรรค์ชัน้นี ้ หากมีใจปรารถนาต้องการสิ่งใดก็จะสามารถ

นฤมิตตนให้เป็นได้ดงัใจปรารถนาทกุประการ   เทพยดาซึ่งอยู่ในสวรรค์นีอ้ายจุะยืน 8,000 ปีทิพย์ 

เทา่กบัระยะเวลาในปีมนษุย์ 2,304,000,000  ปี211 

    6. ปรนิมมิตวสวัสตีสวรรค์  จากสวรรค์นิมมานรดีขึน้ไปเบือ้งบนสูง 

5,376,000,000 วา  เท่ากบั 672,000  โยชน์จะถึงสวรรค์ช่ือปรนิมมิตวสวสัตีสวรรค์  สวรรค์ชัน้นี ้

ประเสริฐด้วยสุขสมบตัิยิ่งกว่าสวรรค์ทัง้หลาย  หากปรารถนาสรรพทิพย์โภชนาหารสิ่งใดๆ และมี

เทพยดาองค์อ่ืนมานฤมิตให้ในสิ่งท่ีปรารถนานัน้  เทพยดาในสวรรค์ชัน้นีส้งู 64,000  วา  สวรรค์ชัน้

นีมี้ 2 ฝ่าย  เทพยดาผู้ เป็นพระยาในชัน้ช่ือปรนิมมิตวสวสัตีเทวราช เป็นพระยาแก่เทพยดาทัง้หลาย 

และพระยามาราธิราชผู้ เป็นพระยาแก่หมู่มารทัง้หลาย   พระยาสององค์นีไ้ม่ได้ไปเฝ้ากนั   อายุ

เทพยดาในสวรรค์ชัน้นีมี้อาย ุ16,000  ปีทิพย์  นบัเป็นปีมนษุย์  921,600,000  ปี212 

    ไตรภูมิกล่าวถึงฉกามาพจรภพว่าเป็นสถานท่ีท่ีอยู่เหนือแผ่นดินอนัเป็นท่ี

อยู่ของมนุษย์ขึน้มา  เป็นสถานท่ีท่ีสวยงาม เทวดาท่ีอยู่บนสวรรค์นีจ้ะมีรูปกายงดงาม แต่งกาย

                                                           

  210 ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิถา, 230. 

  211 เร่ืองเดียวกนั, 231. 

  212 เร่ืองเดียวกนั, 231-232. 
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ด้วยเคร่ืองประดบัท่ีสวยงาม  อยู่ในสถานท่ีท่ีสวยงาม แวดล้อมด้วยบรรยากาศท่ีงดงามเป็นเลิศ   

มีอาหารทิพย์  ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ   นบัว่าเป็นสถานท่ีท่ีมีปัจจยั  4 ครบถ้วนส าหรับผู้ อยู่อาศยั 

เอือ้อ านวยให้เกิดแต่ความสุข  สวรรค์ในสองชัน้สูงสุดสามารถเนรมิตให้ได้ในสิ่งท่ีประสงค์ด้วย 

สวรรค์ท่ีไตรภูมิพระร่วงกล่าวถึงจึงเป็นสถานท่ีท่ีเต็มไปด้วยความสุข ไม่มีทุกข์ภัยใดๆ ผู้ ท่ีอยู่ใน

สวรรค์ก็จะมีอายุยืนมากขึน้ตามความสงูของสวรรค์แต่ละชัน้นัน้    ไตรภูมิพระร่วงกล่าวว่าการจะ

ได้มาเกิดในสวรรค์นัน้จะต้องท าบญุ รักษาศีลอยู่เสมอ บุญจึงจะส่งผลให้ได้มาเสวยสขุในสวรรค์

ชัน้ฟ้าเหลา่นี ้ แตแ่ม้ว่าจะได้รับผลบญุ ได้รับความสขุบนสวรรค์ แตเ่ม่ือหมดผลบญุ เทวดาเหล่านี ้

ก็จะต้องกลบัไปเกิดยงัโลกมนษุย์เช่นเดิม จึงนบัว่ามิใช่ความสขุท่ีแท้จริงถาวร   ไตรภูมิพระร่วงยงั

ชีใ้ห้เห็นความส าคญัของธรรมะ โดยการกล่าวว่าแม้ในสวรรค์ชัน้ต่างๆ เช่น ดาวดึงส์  สวรรค์ชัน้

ดสุิต เหลา่เทวดายงัฟังธรรมและมีการแสดงธรรมอย่างสม ่าเสมอ   การได้มาเกิดบนสรรค์นอกจาก

จะเป็นเพราะผลบญุแล้ว เม่ือได้มาเกิดในสวรรค์ก็มิได้ละเลยตอ่พระธรรมค าสัง่สอนอาจเป็นเพราะ

เหตุว่ายังคงต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏนี  ้ นับเป็นการเน้นย า้ของไตรภูมิพระร่วงอีก

ประการท่ีแสดงให้เห็นถึงความส าคญัของธรรมะ เพ่ือจะกล่าวย า้ว่าธรรมะจะน าไปสู่การนิพพานท่ี

ท าให้พบความสขุท่ีถาวรยิ่งกวา่ความสขุในสวรรค์  

 ไตรภูมิพระร่วงกล่าวถึง  กามภูมิ อันประกอบไปด้วยทุคติภูมิ  และสุขคติภูมิ   

มนสุสภมูินบัเป็นสถานท่ีท่ีอยู่ตรงกลางท่ีปะปนไปด้วยความสขุและทกุข์  เป็นสถานท่ีท่ีการกระท า

ในขณะมีชีวิตจะส่งผลให้ไปเสวยผลบุญหรือผลบาป    หากเม่ือด ารงชีวิตอยู่ในมนุสสภูมิกระท า

บาป  ภาพของความทุกข์ทรมานในการกระท าชัว่ย่อมส่งผลให้ต้องได้รับความทกุข์ทรมาน เดือด

เนือ้ร้อนใจ หรือไปเกิดในภพภมูิท่ีเป็นสตัว์ชัน้ต ่ากวา่มนษุย์  หากกระท าผลบญุ บญุก็จะส่งผลให้ได้

ไปเกิดในสวรรค์ท่ีอยูเ่บือ้งบน เสวยสขุในดินแดนท่ีเต็มไปด้วยความสขุ   ดงันัน้มนสุสภูมิจึงนบัเป็น

ศนูย์กลางส าคญัท่ีท าให้วัฎสงสารเคล่ือนท่ีไปสุดแล้วแต่มนุษย์จะเป็นผู้ ก าหนดการกระท าของ

ตนเอง จนกวา่จะได้พบสขุท่ีถาวรคือการเข้าถึงนิพพาน 
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       2.4.2 รูปภูมิ  คือ ภูมิท่ีเป็นรูปาวจรหรือภพของสตัว์ผู้ เข้าถึงรูปฌาน ซึ่งเรียกว่า 

รูปพรหม อยู่สูงขึน้ไปจากกามภพในส่วนท่ีเป็นกามาวจรสวรรค์ 6 ชัน้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า รูปาว

จรสวรรค ์หรือรูปโลกเป็นสว่นหนึง่ของพรหมโลก  แบง่ออกเป็น 4 ชัน้ใหญ่ๆ ตามขัน้แหง่รูปฌาน213  

       ไตรภูมิพระร่วงกล่าวถึงรูปภูมิว่าประกอบด้วย 16  ประเภท214 เรียกว่าโสฬศรูป

พรหม อนัเป็นท่ีอยู่ของพรหมทัง้หลายซึ่งมีรูป รูปพรหมจะเกิดด้วยอปุปาติกโยนิสิ่งเดียว    พรหม

ทัง้หลายนัน้ล้วนมีแตผู่้ชาย พรหมในชัน้อสญัญีนัน้มีรูปแตเ่ป็นเพียงชัน้เดียวท่ีจะไม่รู้สึกไหวติงใดๆ  

พรหมอีก 15  ชัน้นัน้จะรู้สกึและขยบัเขย่ือนร่างกาย  มีจกัษุมองเห็น มีโสตรับฟังเสียง มีจมกูหายใจ

เข้าออกแต่มิได้รับรู้กลิ่นใดๆ  มีชิวหาส าหรับเจรจาพาที  และมีเนือ้หนงัซึ่งแม้ว่าใช้มือสมัผสัก็ไม่

รู้สกึเจ็บ  พรหมทัง้หลายนัน้ไมต้่องกินอาหารและน า้  ปฏิบตัิอยู่แตใ่นฌานสมาบตัิด้วยตนเอง มิได้

มีความยินดีต่อการถกูต้องผู้ อ่ืน    พระพรหมจะมีลกัษณะงดงาม มีแสงรุ่งเรืองกว่าพระจนัทร์และ

พระอาทิตยพันเท่า  พรหมทัง้หลายจะมีปราสาทแก้วและทองซึ่งปูด้วยอาสนทิพย์ทุกแห่งล้วน

ประดบัด้วยแก้ว 7 ประการ  งดงามยิ่งกว่าได้พนัเท่าของวิมานเทวดาทัง้หลายซึ่งอยู่ในชัน้ท่ีต ่ากว่า 

และมีผมรวบเป็นชฎาท่ีงดงามทุกองค์   หวัเข่าและแขนกลมกลึงงามไม่เห็นข้อต่อและไม่มีอาจม

ใดๆ  พรหมไม่มีใจก าหนดักระศลัย์ยินดีในผู้หญิง  พรหมทัง้หลายจะไม่รู้การขบัร าและการดริุยต

นตรีทัง้หลาย บางกลุ่มอยู่ด้วยฌานช่ืออริยวิหาร  บางกลุ่มอยู่ด้วยฌานช่ือทิพย์วิหาร  บางกลุ่มอยู่

ด้วยฌานพรหมวิหาร   พรหมทัง้หลายซึ่งอยู่ในอกนิษฏฐพรหม เม่ือพระโพธิสตัว์จะเสด็จออกทรง

พระผนวช พรหมนัน้จะเอาผ้าไตรจีวรและเคร่ืองบริขารลงมาจากพรหมโลกและมาถวายแด่พระ

โพธิสตัว์เจ้า พระเจ้าจงึถอดผ้าขาวซึง่พระองค์ทรงนัน้ออกจากพระวรกายย่ืนให้แก่พรหมนัน้ พรหม

จงึรับเอาขึน้ไปไว้บนชัน้อกนิฎฐพรหม แล้วนฤมิตเป็นพระเจดีย์แก้วคลมุด้วยประอบแก้วอนัใสงาม 

สงูได้ 96,000 วา มีพระนามช่ือวา่ทศุเจดีย์215     รูปพรหมทัง้ 16 ชัน้ แบง่ออกเป็น 4 ชัน้ใหญ่ๆ ตาม

ขัน้แหง่รูปฌาน  ได้แก่  

                                                           

  213 บ ารุง ช านาญเรือ,”การศึกษาเปรียบเทยีบเร่ืองจักรวาลวทิยาในศาสนาไชนะและพระพุทธศาสนา

เถรวาท”, 174-175 

  214 ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 237. 

  215  เร่ืองเดียวกนั, 242-243. 
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        2.4.2.1 ปฐมภูมิ 3 ได้แก่  พรหมปาริสชัชาภูมิ พรหมมปโุรหิตาภูมิ และ มหา

พรหมาภมูิ  พรหมทัง้ 3 นี ้เม่ือไฟไหม้กลัป์จะไหม้พรหม 3 ชัน้ด้วย216    โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 

             1. พรหมปาริสัชชาภูมิ  อยู่สูงขึน้ไปจากชัน้ปรนิมมิตวสวัตติสวรรค์  

พรหมโลกนีไ้ม่สามารถจะวดัระยะความสูงได้เพราะอยู่สูงขึน้ไปไกลมาก   ระยะทางนัน้หากเอา

ก้อนศลิาขนาดเทา่ปราสาทเหล็ก ทิง้ลงมาตัง้แตช่ัน้พรหมปาริสชัชา และไมมี่สิ่งใดข้องขวางเลย จะ

ใช้ระยะเวลาถึง 4 เดือนจึงถึงแผ่นดิน  พรหมโลกชัน้นีมี้ปราสาทแก้วและเคร่ืองประดบัทัง้หลายท่ี

งดงามมากยิ่งกว่าปราสาทเทพยดาทัง้หลายซึ่งอยู่ชัน้ใต้ลงมาได้ประมาณพนัเท่า  พราหมณ์หรือ

ฤาษีซึ่งภาวนาได้ปฐมฌาณนี ้ เม่ือตายจะได้ไปเกิดในพรหมปาริสชัชาภูมิ พรหมในชัน้นีจ้ะมีอายุ

อยูไ่ด้หนึง่ในสามของอสงไขยกลัป์217 

   2. พรหมปโรหิตาภูมิ    พราหมณ์หรือฤาษีซึ่งได้ภาวนาได้ปฐมฌาณ 

เม่ือตายได้ไปเกิดในพรหมปโรหิตาภมูิ เสวยสขุอยูโ่ดยนานคร่ึงอสงไขย  

              3. มหาพรหมภูมิ   ผู้ ใดตายไปเกิดในมหาพรหมภูมิ ได้เสวยสขุอายยืุน

ได้มหากลัป์หนึง่  

  2.4.2.2 ทุตยิฌาณภูมิ 3 ได้แก่  ปริตตาภาภูมิ  อปัปมาณาภูมิ  และอภสัสราภูมิ  

เม่ือไฟไหม้กลัป์แล้วน า้จะทว่มถึงอาภสัสราพรหมภมูินัน้218  มีรายละเอียดดงันี ้

        4. ปริตตาภาภูมิ  ผู้ ใดตายไปเกิดในพรหมชัน้นีจ้ะมีอายุยืนได้ 2      

มหากลัป์     

         5. อัปปมาณาภาภูมิ    ผู้ ใดตายไปเกิดในพรหมชัน้นีอ้ายุจะยืนได้ 4 

มหากลัป์ 

  6. อาภัสสราภูมิ  ผู้ใดตายไปเกิดในพรหมชัน้นีอ้ายจุะยืนได้ 8 มหากลัป์  

  2.4.2.3 ตตยิฌาณภูมิ  3 ได้แก่  ปริตสภุาภมูิ  อปัปมาณสภุาภูมิ  และสภุกิณหา

ภมูิ  พรหมทัง้สามอยูส่งูขึน้ไปไกลมาก เม่ือน า้ทว่มแล้วจะเกิดลมพดัจนหมดสิน้ถึง พรหม 3 ชัน้นี ้219 

มีรายละเอียดดงันี ้

                                                           

  216 ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 238. 

  217 เร่ืองเดียวกนั, 192. 

  218 เร่ืองเดียวกนั, 238-239. 
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      7. ปริตสุภาภูมิ   ผู้ใดตายไปเกิดในพรหมชัน้นีอ้ายจุะยืน16 มหากลัป์ 

  8. อัปปมาณสุภาภูมิ   ผู้ ใดตายไปเกิดในพรหมชัน้นีอ้ายุจะยืน  32   

มหากลัป์ 

       9. สุภกิณหาภูมิ   ผู้ใดตายไปเกิดในพรหมชัน้นีอ้ายจุะยืน 64 มหากลัป์ 

  2.4.2.4 จตุตถฌานภูมิ  2  ได้แก่  เวหบัผลาภมูิ  และอสญัญีสตัตาภมูิ   

       10. เวหับผลาภูมิ  ผู้ ใดตายไปเกิดในพรหมชัน้นีจ้ะมีอายุยืน 400     

มหากลัป์ 

  11. อสัญญีสัตตาภูมิ   ผู้ ท่ีภาวนาไม่ปรารถนาในการมีลกูเมีย เม่ือตาย

ได้มาเกิดในพรหมชัน้นี ้พรหมนีจ้ะสงู 96,000 วา ไม่มีจิตใจ หน้าตาเนือ้ตวัพรหมดงัรูปพระปฏิมา

ทองอนัช่างขดัเกลาใหม่งดงามมาก พรหมในชัน้อสญัญีนัน้มีรูปแต่เป็นเพียงชัน้เดียวท่ีจะไม่รู้สึก

ไหวติงใดๆ  พรหมชัน้นีจ้ะอยู่ในปราสาทแก้วกว้างขวาง มีดอกไม้ส่งกลิ่นหอมอยู่รายรอบจะไม่

เห่ียวเฉาร่วงโรย  พรหมอยู่ในชัน้นีมี้จ านวนมากหลายล้านโกฎิ อายุพรหมจะยืน 500 มหากัลป์  

เม่ือใดสิน้อายจุากเมืองพรหม ก็จะกลบัมาเกิดตามบญุและบาปท่ีเคยกระท าไว้ดงัคนปกติทัง้หลาย 

เพราะวา่ยงัไมถ่ึงนิพพาน220    

   2.4.2.5  ปัญจมฌาณ 5  ได้แก่  อวิหาภูมิ  อตปัปาภูมิ  สทุสัสาภูมิ  สทุสัสีภูมิ  

และอกนิฏฐาภูมิ   พรหมทัง้ 5 ชัน้นีจ้ะรอดพ้นจากการไฟไหม้ น า้ท่วม และลมซึ่งเกิดขึน้เม่ือคราว

โลกสญูสิน้  มีรายละเอียดดงันี ้

  12. อวิหาภมูิ  ผู้ใดตายไปเกิดในพรหมชัน้นีจ้ะมีอายยืุน 1,000 มหากลัป์ 

  13. อตปัปาภูมิ  ผู้ ใดตายไปเกิดในพรหมชัน้นีจ้ะมีอายุยืน 2,000 มหา

กลัป์ 

   14. สุทสัสาภูมิ  ผู้ ใดตายไปเกิดในพรหมชัน้นีจ้ะมีอายุยืน 4,000 มหา

กลัป์ 

  15. สทุสัสีภมูิ  ผู้ใดตายไปเกิดในพรหมชัน้นีอ้ายจุะยืน 8,000 มหากลัป์ 

                                                                                                                                                                      

  219 ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 239. 

  220 เร่ืองเดียวกนั, 240- 241. 
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  16. อกนิฏฐาภูมิ  ผู้ ใดตายไปเกิดในพรหมชัน้นีอ้ายจุะยืน 16,000 มหา

กลัป์ เม่ือไฟไหม้แผน่ดนิ พรหมจะน าเคร่ืองอฏัฐบริขารไปไว้บนสวรรค์ชัน้นี ้และเม่ือพระโพธิสตัว์จะ

ออกทรงผนวช พรหมจะเอาลงมาถวาย221 

       พรหมทัง้หลาย 5 ชัน้นีช่ื้อว่า ปัญจสทุธาวาศ  เป็นสถานท่ีท่ีผู้ ได้อนาคามิผลและ

ได้จตตุถฌาณจะได้ไปเกิดในพรหมทัง้ 5 ชัน้นี ้ และจะไม่กลบัคืนไปเกิดในเมืองมนษุย์อีกเลย  เม่ือ

สิน้อายใุนเมืองพรหมนีก็้จะเข้าสูน่ิพพาน222   

      ผู้ ท่ีจะได้ไปเกิดในพรหมโลกคือผู้ ท่ีได้กระท าบุญและตัง้อยู่ในศีลธรรม กล่าวคือ    

ผู้ ท่ีได้ฌานและมิได้ถอยจากฌาน จงึจะได้ไปเกิดในพรหมโลก  แม้ผู้ ใดก็ตามหากท าบญุธรรม บวช

เป็นสมณะ เพียงแต่รักษาศีล  แต่มิได้ฌานซึ่งสามารถจะเหาะเหินเดินอากาศหรือด าดินได้ ก็จะ

มิได้ไปเกิดในพรหมโลก  วิธีการจะภาวนาให้ได้ฌาน จะต้องกระท าดงันี ้คือ  นั่งสมาธิภาวนา

จ าเริญกรรมฐานว่า “ปฐวีกสิณ ” ในเวลากลางวนั และในเวลากลางคือบ าบดั “ปัญจนิวรณ์” คือ 

กามฉันทนิวารณ์   พยาบาทนิวรณ์  ถีนมิทธนิวรณ์  อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ วิจิกิจฉนิวรณ์  จึงจะ

ประกอบด้วยองค์ 5 คือ วิตักกะ  วิจร  ปิติ  สุขะ เอกัคคตา  จึงจะประกอบด้วยญาณ 5 คือ       

อิทธิวิธิญาณ  ทิพพโสตยาณ  ทิพยจักุญณ  ปริจิตตวิชาญาณ  บุพเพนะ  ปุพเพนิวาสานุสสติ

ญาณ  ซึง่สิ่งเหลา่นีล้้วนเป็นสภุาวบญุ ผู้กระท ายอ่มจะได้ไปเกิดในพรหมโลกทัง้ 15 ชัน้  ยกเว้นชัน้

อสญัญีพรหม 223 

     ไตรภูมิพระร่วงกล่าวถึงภาพของรูปภูมิซึ่งเป็นความสุขท่ีเหนือจากความสุขในชัน้

สวรรค์ฉกามพจรภพ  และกล่าวถึงวิธีการจะไปเกิดในรูปพรหมทัง้ 16 ชัน้ไว้อย่างชดัเจนว่าหากแต่

ผู้ ท่ีต้องการเดินทางไปถึงก็จะต้องปฏิบตัิด้วยความมุ่งมัน่ ตัง้ใจมากยิ่งขึน้กว่าการท าบุญรักษาศีล

ซึ่งคือการปฏิบตัิฌานนัน่เอง  จึงจะมีผลให้ได้ไปเกิดในพรหมโลกทัง้ 16 ชัน้นี ้ เม่ือพิจารณาจาก

เนือ้หาจึงอาจกล่าวได้ว่า ไตรภูมิพระร่วงมุ่งจะชีใ้ห้เห็นว่า การท าบญุเพียงธรรมดานัน้มีผลบญุไม่

พอตอ่การได้ไปเกิดเป็นพรหมท่ียงัคงมีรูปร่าง แตจ่ะต้องเพียรพยายาม ตัง้ใจในการกระท าฌานมี

ระดบัขัน้ตัง้แตฌ่านขัน้ต ่าจนฌานขึน้สงูสดุท่ีหากปฏิบตัิฌานได้ไปเกิดในสวรรค์ปัญจสธุาวาสแล้ว 

                                                           

  221 ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 244. 

  222 เร่ืองเดียวกนั, 241. 

  223 เร่ืองเดียวกนั, 245. 
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จะท าให้สามารถก้าวถึงการนิพพานอนัเป็นบรมสขุได้  นบัเป็นภาพความสุขสงบท่ีผู้แต่งสร้างให้

ผู้อา่นเห็นถึงความสขุท่ีอยูส่งูไปอีกขัน้ทัง้ในเชิงพืน้ท่ีและในเชิงคณุภาพของการปฏิบตัิ  

      2.4.3 อรูปภูมิ   คือ ภพท่ีเป็นอรูปาวจร หรือภพของสตัว์ผู้ เข้าถึงอรูปฌาน ซึ่ง

เรียกว่า อรูปพรหม อยู่สงูขึน้ไปจากรูปภพ  ตามรูปศพัท์ อรูปภพ แปลว่าภพของสตัว์ท่ีไม่มีรูปหรือ

ร่างกาย มีแตจ่ิตอยา่งเดียว  ตรงกนัข้ามกบัพรหมชัน้อสญัญีสตัตาซึ่งมีแตร่่างกาย ไม่มีจิต เรียกอีก

อย่างหนึ่งว่า อรูปาวจรสวรรค์หรืออรูปโลกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพรหมโลก แบง่เป็น 4 ชัน้ ตามขัน้

แหง่อรูปฌาน 224 

       ไตรภูมิพระร่วงกล่าวถึงอรูปภูมิไว้ว่า ตัง้แต่อกนิฎฐพรหมอรูปภูมินัน้อยู่สูงขึน้ไป

เบือ้งบนอันว่างเปล่าและห่างไกลยิ่งจะมีพรหมโลก  4 ชัน้  คือ   อากาสานัญจายตนภูมิ  

วิญญาณญัจายตนภูมิ  อากิญจญัญายตนภูกิ  และเนวสญัญานาสญัญายตน  พรหมโลก 4 ชัน้นี ้

ช่ือปัญจฌานภูมิ   พรหม 4 ชัน้นีไ้ม่มีรูปร่าง มีเพียงแต่จิตเท่านัน้  อยู่กลางอากาศอันเป็นท่ีว่าง

เปล่า  พรหม 4 ชัน้นีเ้รียกว่าอรูปพรหมโลก   เหล่าอรูปพรหมนีข้ณะท่ียังเป็นมนุษย์จะระลึก

ปรารถนาให้กายหายไป คงอยูแ่ตเ่พียงจิต เขาจึงภาวนาและกระท าฌานขัน้ 5 นีอ้ย่างสม ่าเสมอ225  

อรูปพรหมทัง้ 4 ชัน้ มีรายละเอียด ดงันี ้

   1. อากาสานัญจายตนภูมิ    ผู้ ท่ีเจริญสมถกรรมฐานจนกระทั่งถึงอา

กาสานญัจายตนฌานจะได้มาเกิดเป็นพรหมในชัน้นี ้ อายพุรหมจะยืนได้ 20,000 มหากลัป   

    2. วิญญาณญัจายตนภูมิ  ผู้ ท่ีเจริญสมถกรรมฐานจนถึงวิญญาณญัจาย

ตนฌานจะได้มาเกิดเป็นพรหมในชัน้นี ้ อายพุรหมนัน้ยืนได้ 40,000  มหากลัป     

    3. อ า กิญจัญญายตนภู กิ   ผู้ ท่ี เ จ ริญสมถก ร รมฐ านจนถึ ง อ า

กิญจญัญายตนฌานจะได้มาเกิดเป็นพรหมในชัน้นี ้ อายพุรหมยืนได้ 60,000 มหากลัป  

    4. เนวสญัญานาสญัญายตน  ผู้ ท่ีเจริญสมถกรรมฐานจนถึงเนวสญัญา

นาสญัญายตนฌานจะได้มาเกิดเป็นพรหมในชัน้นีซ้ึ่งมีสมาบตัิยิ่งกว่าพรหมเทวโลกทกุแห่ง  อายุ

พรหมยืนได้ 84,000  มหากัลป   เม่ือพระพุทธเจ้าเสด็จมาเกิดในโลกนี ้อรูปพรหมทัง้หลายมีใจ

                                                           

  224 บ ารุง ช านาญเรือ,”การศึกษาเปรียบเทยีบเร่ืองจักรวาลวทิยาในศาสนาไชนะและพระพุทธศาสนา

เถรวาท”,184. 

  225 ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 248-249. 
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ศรัทธาและบชูาพระพทุธเจ้า เน่ืองจากในอดีตพระองค์ได้สะสมบญุบารมีด้วยการกระท าความดีไว้

อย่างยิ่ง ดงัปรากฏเป็นท่ีมาของฉัพพรรณรังสีหรือรัศมี 6 ประการของพระพุทธเจ้าท่ีเกิดจากการ

กระท าความดีตอ่ผู้ อ่ืนในลกัษณะตา่งๆ กนั 

      อรูปภูมิ เป็นภูมิท่ีมีแต่เพียงจิตท่ียงัคงมีศรัทธาและบูชาพระพทุธเจ้าเท่านัน้ ไม่มี

ร่างกายปรากฏ อยู่กลางอากาศท่ีว่างเปล่า  การปราศจากตวัตนและอาศยัอยู่ท่ามกลางอากาศท่ี 

“ว่างเปล่า”   อาจส่ือให้เห็นถึงการปราศจากกิเลสภายนอกทกุประเภท  อนัมีผลจากขณะท่ีมีชีวิต

ได้ปฏิบตัิฌานอย่างสม ่าเสมอจนถึงขัน้ 5 และตัง้ปรารถนาให้กายหายไป อนัเป็นการแสดงให้เห็น

ถึงการไมย่ดึตดิตอ่สงัขารและกิเลสทัง้ปวง 

  สรรพสัตว์ทัง้หลายท่ีเกิดในไตรภูมิ ทัง้ผู้ มียศศกัดิ์สมบตัิ  พระยามหาจกัรพรรดิราช  

พระอินทร์   และพรหม เป็นต้น ล้วนแล้วแต่มิได้อยู่อย่างมัน่คงในยศศกัดิ์สมบตัิ ท่ีสุดย่อมจะต้อง

เส่ือม ตาย และต้องพลดัพรากจากสมบตัินัน้  สรรพสิ่งเม่ือสิน้อายขุยัก็ยงัจะต้องวนเวียนไปมาอยู่

ในโลกทัง้ 3 คือ กามภูมิ รูปภูมิ และอรูปภูมินีซ้ึ่งเป็นวฎัสงสารอนัไม่เท่ียง226      รูปภูมิและอรูปภูมิ 

มีลกัษณะเรียงซ้อนกนัขึน้ไปจากดงัรูป 

 

                                                           

  226 ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 258. 
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 ภาพท่ี 13  พืน้ท่ีจกัรวาลสว่นบนในไตรภมูิพระร่วง 
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       2.4.4  โลกุตรภูมิ     โลกตุร หมายถึง เหนือโลก พ้นวิสยัของโลก227   โลกตุรภูมิ 

จึงหมายถึงภูมิท่ีอยู่เหนือโลก หรือพ้นวิสยัโลก ซึ่งก็คือ การนิพพานนัน่เอง   โลกตุรภูมินบัเป็นจตุ

ภมูิ คือ ภมูิท่ี 4228  เป็น “มหานครนิพพาน” ท่ีกลา่วถึงในไตรภมูิพระร่วงนัน่เอง   ดงัข้อความวา่ 

 

  ครัน้ว่าได้อภิญญาณอันช่ืออาสวักขยะนัน้ไสร้  ใจอันท่องเท่ียวไปในสงสารนัน้    

ขาดแล้ว สิน้  น้าวเอาใจต่อนิพพานเดียวไสร้  อภิญญาณอาจบ าบดัรูปสกนธ์ 25  เพทนา

สกนธ์ 5 อนั  สญัญาสกนธ์  20  สงัขารสกนธ์  4   วิญญาณสกนธ์  12  ห้าจ าพวกนี ้      

ช่ือปัญจสกนธ์แล  อภิญญาณอนัช่ืออาสวกัขยญาณ  หากบ าบดัมลุทินทัง้หลายแลพาไปสู่

ท่ีมหานครนิพพานท่ีประเสริฐแล    เม่ือจะได้ฌานฝงูนี ้พยายามภาวนาด้วยนกัหนาจึงได้

ไสร้  จกักลา่วให้รู้แท้ยากนกัหนา229 …ถึงนครนิพพานอนัประเสริฐย่ิงภูมิทัง้หลาย 3 นีแ้ล 

ทัง้อนันตจักรวาล อันเป็นเอกาทสมกัณฑ์จบโดยสังเขปแล  ผู้ ใดจะถึงแก่มหานคร

นิพพานนัน้บ่รู้ฉิบหาย บ่มิรู้แปรปรวนไปมา แลฝงูสตัว์ทัง้หลายอยู่ในไตรภมูินีแ้ล230 

 

  นิพพานหรือ “มหานครนิพพาน” ในไตรภูมิพระร่วงใช้ค าเรียกให้มีลกัษณะคล้าย

ดงัเป็นสถานท่ีท่ีมนุษย์สามารถเดินทางไปถึงได้    “นิพพาน” คือ ความดบัโดยสิน้เชิง  หมายถึง      

ดบักิเลสและความทกุข์เป็นโลกตุรธรรม และเป็นจดุหมายสงูสดุในพระพทุธศาสนา231  แท้จริงแล้ว

ในพุทธศาสนาเถรวาทไม่มีดินแดนพิเศษ ไม่มีชีวิตนิรันดรในดินแดนบรมสุข ไม่มีภพอนัเป็นท่ีอยู่

ของพระอรหนัต์หลงัดบัขนัธปรินิพพานซึง่แสดงวา่นิพพานไมใ่ชภ่พชนิดหนึ่ง นิพพานจึงเป็นค าท่ีใช้

เรียกภาวะของการหลดุพ้นหรือดบัของกิเลสและขนัธ์  จึงไม่มีตวัตนหรือองค์ประกอบใดให้ลดทอน

                                                           

  227 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, 1044. 

  228 คณะท างานโครงการรวบรวมวรรณกรรมอาเซี่ยนไทย, “ค าบรรยายสมัมนาเร่ืองไตรภมูิกถา หรือไตรภมูิ

พระร่วง.” เอกสารค าบรรยายสมัมนาเร่ืองไตรภมูิกถาหรือไตรภมูิพระร่วง, 2526. 

  229 ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 258.  

  230 เร่ืองเดียวกนั, 267. 

  231 ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล, 382. 
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ได้อีก232   แตห่ากมองในแง่ระดบัจิตใจ  นิพพานจะเป็นโลกตุรภูมิหรืออปริยาปันนภูมิซึ่งเป็นระดบั

จิตใจของพระอริยบคุคลท่ีพ้นจากโลกิยภมูิ  3 (ข.ุป.31/72/121-122)233 

   นิพพานมี 3 ช่ือ คือ สุญญตนิพพาน  มิตรนิพพาน  อัปปณิหิตนิพพาน  ไตรภูมิ

พระร่วงกลา่วถึงนิพพานสมบตัวิา่เป็นสิ่งท่ีสนกุ  มีความสขุหาสิ่งใดเปรียบเทียบมิได้ ไม่เส่ือม ไม่แก่ 

ไม่ตาย ไม่ฉิบหาย ไม่รู้จกัการพลดัพราก เป็นสิ่งท่ีดีเลิศกว่าสมบตัิมนุษยโลก เทวโลก และพรหม

โลก  นิพพานนัน้แบง่ได้ 2 ชนิด ได้แก่ อปุาทิเสสนิพานธาต ุคือ ผู้ ท่ีดบักิเลสสิน้ แตย่งัมีขนัธ์ 5  และ     

อนปุาทิเสสนิพพานธาต ุคือ ผู้ ท่ีดบักิเลสและขนัธ์ 5 ได้ทัง้หมด  ไตรภูมิพระร่วงกล่าวว่าผู้ มีปัญญา

ควรค านงึถึงเร่ืองอนิจจงัสงสาร  และเร่งกระท าบญุและตัง้อยูใ่นธรรมเพ่ือจะได้พ้นจากสงสารอนัไม่

เท่ียง และบรรลถุึงมหานครนิพพานซึง่จะมัน่คง ไมมี่วนัเส่ือมสญู ไม่มีสิ่งใดท่ีดีกว่าการบรรลถุึงการ

นิพพาน234     พระพทุธเจ้าเม่ือเสด็จบรรลถุึงนิพพาน 3 ประการ คือ กิเลสนิพพาน  สกนธนิพพาน  

ธาตนุิพพาน พระพทุธเจ้าเข้าสูพ่ระปรินิพพานในวนัเพ็ญเดือน 6   ใต้ต้นพระศรีมหาโพธ์ิ   

  ไตรภูมิพระร่วงกล่าวถึงหนทางซึ่งจะไปสู่นิพพานไว้ว่ามี 8 หนทาง คือ โสดาปัตติ

มรรค  โสดาปัตติผล  สกิทาคามิมรรค  สกิทาคามิผล  อนาคามิมรรค  อนาคามิผล  อรหตัตมรรค  

และอรหตัตผล  ผู้ ต้องการไปถึงมหานครนิพพานนัน้จะต้องตัง้ความปรารถนาเพ่ือให้ถึงนิพพาน

และได้กระท าบุญบารมีแสนมหากัลป์   นครนิพพานประเสริฐยิ่งกว่าภูมิทัง้  3 และทัง้อนันต

จกัรวาล ผู้ใดถึงมหานครนิพพานจะไมรู้่จกัฉิบหาย ไมรู้่จกัเปล่ียนแปลง235  

  นิพพานในไตรภูมิพระร่วงถูกกล่าวถึงว่าเป็น  “มหานครนิพพาน”  การเรียก

นิพพานวา่เป็น “เมืองท่ียิ่งใหญ่” เป็นเมืองท่ีมีอยูซ่ึง่สามารถเดนิทางไปถึงได้นัน้   ผู้ เขียนน่าจะตัง้ใจ

ให้ผู้อ่านและผู้ ฟังเข้าใจและจินตภาพถึงค าว่านิพพานได้ง่ายขึน้   เพราะนิพพานซึ่งเป็นนามธรรม

เป็นสิ่งท่ีอธิบายให้เข้าใจได้ยาก   แตม่ิได้หมายความว่าผู้ประพนัธ์เข้าใจว่านิพพานเป็น “สถานท่ี”  

เพราะนอกจากการปรากฏค าเรียก “มหานครนิพพาน” แล้ว ในส่วนอ่ืนๆ ท่ีอธิบายถึงการนิพพานก็

ยังคงอธิบายถึง “นิพพานสมบตัิ” ว่าเป็นภาวะหนึ่งมิใช่อธิบายในลักษณะการเป็นสถานท่ีหรือ

                                                           

  232 วชัระ  งามจิตรเจริญ,พุทธศาสนาเถรวาท, 56.  

  233 เร่ืองเดียวกนั, 54. 

  234 ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 253. 

  235 เร่ืองเดียวกนั, 267. 
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ดนิแดนใดดนิแดนหนึง่    ดงันัน้การท่ีไตรภมูิพระร่วงกลา่วถึงนิพพานดงัเป็นดินแดนหรือเป็นเมืองท่ี

มนษุย์ทกุคนสามารถเดนิทางบรรลไุปถึงได้ โดยบอกวิธีหรือชีแ้นะแนวทางการปฏิบตัิฌานเพ่ือการ

เดินทางให้บรรลุยังดินแดน “นิพพาน” นีไ้ด้นัน้   ลักษณะการกล่าวถึงดินแดนในลักษณะ

บคุลาธิษฐานเช่นนี ้จึงท าให้ “นิพพาน” อนัเป็นสิ่งท่ียากแก่การรับรู้ เข้าใจได้ง่ายขึน้ในความรู้สึก

นกึคดิของผู้อา่น   

 ไตรภูมิพระร่วงแสดงให้เห็นความสุขอันเป็นเป้าหมายในชีวิตของมนุษย์ท่ีมนุษย์

สามารถเลือกได้ใน 3  ระดบั  คือ  

  1. กามสุข ความสุขท่ีเกิดจากการเสพกามคุณ คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส และ

ธรรมารมณ์    ไตรภมูิพระร่วงน าเสนอความสขุในภาพของสคุติภูมิ เพ่ือให้เป็นเป้าหมายของผู้อ่าน

ซึง่เตม็ไปด้วยความสขุตา่งๆ ทางกามสขุ 

  2. ฌานสุข  ความสุขท่ีเกิดจากฌาน คือ รูปฌาน 4  และอรูปฌาน  ไตรภูมิพระร่วง

น าเสนอความสขุสงบท่ีจะได้รับจากการปฏิบตัฌิานเม่ือบรรลยุงัรูปภมูิและอรูปภมูิ 

  3. นิพพานสขุ  ความสขุคือนิพพาน  คือความสงบระงบัของขนัธ์ 5  นิพพานสขุตา่ง

จากกามสขุและฌานสขุซึ่งยงัมีสญัญาและเวทนาอยู่  ไตรภูมิพระร่วงกล่าวว่านิพพานเป็นบรมสขุ

ท่ีหาสขุใดเปรียบมิได้  เป็นความสุขสงบท่ีแท้จริง หลดุพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอนัเป็นเหตุ

แหง่ทกุข์ 

 วฎัสงัสารของมนษุย์ท่ีเวียนวา่ยตายเกิดในจกัรวาลของไตรภมูิพระร่วงนัน้แสดงให้เห็น

แนวทางในการเลือกเป้าหมายของชีวิตไว้  กล่าวคือ  เม่ือมนุษย์เกิดขึน้มาในจักรวาล มนุษย์

สามารถเลือกกระท าบาปหรือบญุได้   หากกระท าบาปยอ่มส่งผลให้เม่ือเสียชีวิตต้องไปรับโทษหรือ

ทนทกุข์ทรมานในแดนจตรุบายหรือรับความยากล าบากในการเกิดเป็นมนษุย์  และถ้าหากกระท า

บญุย่อมจะได้รับสขุทัง้ในขณะเป็นมนษุย์และไปเสวยสขุยงัฉกามาพจรภพ  หรือฌานสขุในรูปภูมิ

หรืออรูปภูมิ   หากแตก่ารเวียนว่ายตายเกิดในไตรภูมิ คือ กามภูมิ รูปภูมิ และอรูปภูมินัน้ ไตรภูมิ

พระร่วงกลา่ววา่มิใชส่ขุท่ีเท่ียงแท้  นิพพานสขุ จึงเป็นความสขุท่ีมุ่งให้ผู้อ่านปรารถนา เม่ือต้องการ

หลีกหนีจากความทกุข์ทรมานในจตรุบาย และพบว่าแม้ความสขุในกามสขุ และฌานสุข ก็มิเท่ียง

แท้   ภาพของความทกุข์สขุในภมูิทัง้หลายในไตรภูมิพระร่วงจึงถกูสร้างขึน้มาเพ่ือให้ผู้อ่านซึ่งอยู่ใน
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มนุสสภูมิอันเป็นจุดศูนย์กลางในการขับเคล่ือนการเวียนว่ายต่ายเกิดในสังสารวัฏ  ได้เห็นภาพ 

เข้าใจ  ก าหนดเป้าหมายของชีวิต และเลือกแนวทางชีวิตของตนให้เป็นไปในสงัสารวัฏของการ

เวียนวา่ยตายเกิดในจกัรวาลแหง่นี ้  

 ลกัษณะจกัรวาลในไตรภมูิพระร่วง อนัประกอบไปด้วย กามภูมิ รูปภูมิ อรูปภูมิ และโล

กตุรภมูินัน้   นรกภมูิอนัเป็นภมูิท่ีทกุข์ทรมานและเลวร้ายท่ีสดุถกูสร้างให้เกิดเป็นภาพแรกท่ีชดัเจน

ท่ีสุดในใจผู้อ่าน  ท าให้ผู้อ่านเห็นถึงจกัรวาลอีกส่วนหนึ่งท่ีมิสามารถเห็นเองได้ในขณะท่ียงัมีชีวิต

อยู่  ภาพความทกุข์ทรมานท่ีรุนแรงร้ายกาจอนัเป็นผลจากการกระท าบาปต่างๆ เม่ือครัง้ยงัมีชีวิต  

ภาพของภูมิในส่วนท่ีอยู่ใต้พืน้ดินนีจ้ึงนบัเป็นสิ่งท่ีน่าสนใจ ใคร่รู้ และยิ่งผู้ เขียนสร้างภาพให้เป็น

ระบบชดัเจน เห็นภาพอย่างเป็นจริงเป็นจงั ภาพของนรกในฐานะส่วนหนึ่งของจกัรวาลจึงนบัเป็น

สว่นท่ีส าคญัท่ีสดุ มีอิทธิพลท่ีสดุ เป็นกศุโลบายท่ีผู้ปกครองใช้เป็นเคร่ืองมือส่ือให้เกิดภาพในใจแก่

ผู้ อ่าน  การลงโทษท่ีรุนแรงท่ีสุด ถูกน าเสนอก่อน จากนัน้จึงกล่าวถึง เปรตภูมิ  อสูรกายภูมิ  

เดรัจฉานภมูิ ซึง่ทคุติภูมิเหล่านีก็้แสดงให้เห็นถึงความทกุข์ทรมานตา่งๆ อนัเป็นผลเกิดจากเหตคืุอ

กรรมท่ีได้เคยกระท าไว้ในขณะเป็นมนุษย์     ภาพของสคุติภูมิท่ีเจริญขึน้ถกูน าเสนอเพ่ือแสดงให้

เห็นถึงผลบญุท่ีได้กระท าในขณะมีชีวิตอยู่อนัจะน าไปสู่ความสขุทางกามสขุท่ีสมบรูณ์แบบ  รูปภูมิ

และอรูปภูมิ  เป็นภาพของภูมิท่ีเป็นสขุจากการปฏิบตัิฌานภาวนา  เป็นความสุขสงบไม่ยึดติดกับ

ความสุขทางกามใดๆ และโลกุตรภูมิ ภาพท่ีถูกน าเสนอว่าเป็นความสุขสงบอันแท้จริงท่ีมิต้อง

กลบัมาเวียนวา่ยตา่ยเกิดในไตรภูมิอีก    การบรรลถุึงโลกตุรภูมิเป็นเพียงหนทางเดียวท่ีจะหยดุวฎั

สงสาร ท าให้มนุษย์ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้ว   ดงันัน้ไตรภูมิพระร่วงจึงน าเสนอภาพของ

จกัรวาลเพื่อจงูใจให้ผู้อา่นปฏิบตัใินสิ่งอนัพงึประสงค์และหยดุประพฤติปฏิบตัิสิ่งท่ีมิควรกระท า ซึ่ง

วิธีการดงักล่าวมีลกัษณะตรงกบัทฤษฎีการปรับพฤติกรรมในทางจิตวิทยาท่ีเรียกว่า  “การเสนอตวั

แบบ” (Modeling)   

  พฤติกรรมหรือการกระท าของมนษุย์นัน้เกิดขึน้จากสิ่งเร้าภายในตวัของบุคคลซึ่งเป็น

ตวักระตุ้นให้แสดงพฤติกรรม  ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคม (Social Learning  Theory) ของแบน

ดรูา นกัพฤติกรรมนิยมชาวอเมริกนั กล่าวถึงการเรียนรู้โดยการให้ตวัแบบ (Learning Through  

Modeling)  โดยผู้ เรียนจะเลียนแบบจากตวัแบบและการเลียนแบบนีเ้ป็นกระบวนการท่ีเ กิดขึน้

อย่างตอ่เน่ือง  โดยอาศยัการสงัเกตพฤติกรรมของตวัแบบซึ่งรวมถึงการสงัเกตการตอบสนองและ
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ปฏิกิริยาตา่งๆ ของตวัแบบ สภาพแวดล้อมของตวัแบบ ผลกรรมท่ีเกิดขึน้จากการกระท าหรือการ

ปฏิบตัขิองตวัแบบ ค าบอกเลา่เก่ียวกบัตวัแบบ ความน่าเช่ือถือของตวัแบบ ความมีช่ือเสียงของตวั

แบบ  ผลจากการสังเกตจะท าให้ผู้ สังเกตสามารถเลียนแบบพฤติกรรมของตัวแบบหรือเกิด

พฤติกรรมใหม่ๆ ได้  ท าให้ไม่ต้องลองผิดลองถูกซึ่งมีบทบาทส าคญัต่อการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง  

แบนดรูา  กล่าวว่า มนุษย์สามารถเรียนรู้จากตวัแบบ (The Modeling)  จากประสบการณ์ของ

ตนเองและจากการบอกเล่าของบุคคลอ่ืน    ตวัแบบท่ีแสดงพฤติกรรมนัน้มีทัง้ตวัแบบท่ีมีชีวิตจริง 

(Live Models)  และตวัแบบรูปสัญลักษณ์ (Symbolic Models) เช่น ตวัแบบภาพพยนตร์      

ตวัแบบทางโทรทัศน์  ฯลฯ   มนุษย์สามารถเรียนรู้จากการสงัเกตพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน ดงันัน้

พฤติกรรมส่วนใหญ่ของมนุษย์จึงได้รับอิทธิพลจากการสังเกตพฤติกรรมและผลของการแสดง

พฤติกรรมของบุคคลอ่ืน   การบ าบัดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์หรือเสริมสร้างพฤติกรรมท่ีพึง

ประสงค์สามารถสร้างให้เกิดขึน้ได้โดยการจัดสถานการณ์ให้เกิดการเรียนรู้โดยอาศัยตวัแบบ     

การเรียนรู้ท่ีได้จากการสงัเกตและผลของการให้ตวัแบบจะท าให้ผู้สงัเกตเกิดพฤติกรรมใหม่ท่ีไม่เคย

เกิดมาก่อน  ช่วยเพิ่มพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์หรือระงบัพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของผู้สงัเกตและ

ช่วยให้พฤติกรรมของผู้ สังเกตท่ีเคยเรียนรู้มาก่อนแล้วมีแนวโน้มท่ีจะแสดงออกมา   เทคนิค        

การเสนอตวัแบบนีเ้ป็นเทคนิคท่ีใกล้เคียงกับวิถีชีวิตตามธรรมชาติของมนุษย์  จึงมีแนวโน้มท่ีจะ

ลอกเลียนแบบซึ่งกนัและกนัอยู่แล้ว   แบนดรูาเช่ือว่าการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคนนัน้ไม่ได้

เป็นผลมาจากการปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมเท่านัน้  แต่ยังขึน้อยู่กับปัจจัยส่วนบุคคลท่ี

ประกอบด้วยความคิดและความรู้สึกอีกด้วย  การเสนอตวัแบบจะท าให้บุคคลเกิดความคาดหวงั

ถึงผลท่ีจะเกิดขึน้บางอย่าง ซึ่งจะส่งผลท าให้บุคคลตดัสินใจท่ีจะแสดงพฤติกรรม หรือไม่แสดง

พฤติกรรม  แบนดูรากล่าวว่าตวัแบบนัน้มีผลต่อพฤติกรรมของบุคคล 3 ด้าน คือ ช่วยให้บุคคล

เรียนรู้พฤติกรรมใหม่ๆ หรือทกัษะใหม่ๆ  ช่วยให้เกิดการระงบั (Inhibition)  หรือการยตุิการระงับ 

(Disinhibition)  การแสดงพฤติกรรมของผู้ ท่ีสงัเกตตวัแบบได้  และช่วยให้พฤติกรรมท่ีเคยได้รับ

การเรียนรู้มาแล้วมีโอกาสแสดงออก หรือแสดงออกเพิ่มมากขึน้236   กระบวนการการเสนอตวัแบบ

มีลกัษณะดงันี ้  

                                                           

  236  สมโภชน์  เอี่ยมสภุาษิต,ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤตกิรรม (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์จฬุาลงกรณ์
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    ภาพท่ี 14  กระบวนการการเสนอตวัแบบในไตรภมูิพระร่วง 

 

 ทฤษฎีทางจิตวิทยานีช้่วยชีใ้ห้เห็นว่าพฤติกรรมหรือการกระท าของมนุษย์นัน้เกิดขึน้

จากสิ่งเร้าภายในตัวของบุคคลซึ่งเป็นตัวกระตุ้ นให้แสดงพฤติกรรมซึ่งเป็นกระบวนการทาง

จิตวิทยา     เม่ือพิจารณาจากทฤษฎีทางจิตวิทยาดังกล่าวนีจ้ึงพบว่าไตรภูมิพระร่วงนับเป็น

เคร่ืองมือท่ีถูกสร้างขึน้มาเพ่ือเป็นเคร่ืองมือทางจิตวิทยาท่ีใช้เพ่ือควบคุมและเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมของคนในสังคมให้มีลกัษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีผู้ปกครองซึ่งเป็นผู้ประพันธ์ไตรภูมิ

พระร่วงขึน้ต้องการ   แม้พญาลิไทยจะกล่าวไว้ว่ามีพระราชประสงค์ในการแตง่ไตรพระร่วงขึน้เพ่ือ

เผยแพร่ศาสนา และมิได้ระบุว่าพระราชนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วงขึน้เพ่ือปรับเปล่ียนหรือควบคุม

พฤตกิรรมของคนในสงัคม   หากแตเ่ม่ือพิจารณาตามหลกัทฤษฎีการปรับพฤติกรรม โดยใช้เทคนิค

การเสนอตวัแบบ (Modeling)  ไตรภูมิพระร่วงก็มีลกัษณะเป็นดงัตวัแบบท่ีพญาลิไทยรวบรวม

ข้อมูลมาประพนัธ์ขึน้เพ่ือสร้างให้ผู้อ่านเกิดความสนใจ รู้สึกและคิดทบทวนถึงการกระท าของตน 

เพ่ือให้ผู้ อ่านเกิดความคาดหวังถึงผลท่ีจะเกิดขึน้เม่ือเสียชีวิตไปแล้ว  ซึ่งความคาดหวังถึงผลท่ี

เกิดขึน้นีจ้ะสง่ผลท าให้บคุคลตดัสินใจเลือกท่ีจะท าในสิ่งท่ีเรียกวา่ “บญุ” หรือ “บาป”   หรือก าหนด

เป้าหมายในชีวิตให้เป็นไปตามท่ีประสงค์  ภาพความทกุข์ทรมานจากการถูกลงโทษของสตัว์นรก  

การได้รับทุกข์ทรมานในเปรตภูมิ  การมีความเป็นอยู่ท่ียากล าบากในเดรัจฉานภูมิ และการได้รับ

ความทกุข์ทรมานจากร่างกายในอสรูกายภูมิ  เป็นภาพต้นแบบท่ีท าให้ผู้อ่านสะพรึงกลวั  ภาพการ

ด ารงอยูใ่นมนสุสภมูิซึง่มีความเจริญขึน้  มีทางเลือกในชีวิตระดบัหนึ่ง มีความทกุข์อนัเกิดจากผลท่ี

เคยกระท าบาปกรรมไว้ในอดีตด้วยเหตตุา่งๆและมีความสขุในระดบัสามญัชน คือ กิน อยู่ สืบพนัธุ์     

                                                                                                                                                                      

มหาวิทยาลยั, 2550), 253 – 254.  

A 
การเสนอตวัแบบ 

B1 

ความคิดหรือความรู้สกึ  
ของผู้สงัเกตตวัแบบ 

 

B 
พฤติกรรมที่
แสดงออก 

C 
ผลกรรม 
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หรือเกิดเป็นผู้ มีบญุ ดงัเร่ืองราวของบคุคลตา่งๆ เชน่  เร่ืองราวของพระเจ้าอโศก  โชติกเศรษฐี  พระ

มหาจกัรพรรดิ      ภาพของความสขุสมบรูณ์บนสวรรค์  คือ การมีความสขุตามบญุ ไม่ต้องดิน้รน

กับชีวิต มีอาหารทิพย์ อยู่ในสถานท่ีสวยงาม เต็มไปด้วยความสุขทางกามอย่างแท้จริง   ภาพ

ความสขุสงบในรูปภูมิและอรูปภูมิการซึ่งเป็นความสขุท่ีมิได้ยึดติดกบักิเลสทางกามตา่งๆ  มีความ

สงบนิ่ง มีโอกาสในการเวียนวา่ยตา่ยเกิดอนัเป็นทกุข์ลดน้อยลง   และการนิพพาน คือ บนัไดสงูสดุ

ในการหลดุพ้นจากกิเลสต่างๆ หลดุพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอนัเป็นทกุข์ ไปสู่สถานท่ีอนัเป็น

บรมสขุตลอดไป  ภาพของความสขุสงบอย่างแท้จริงในโลกกตุรภูมิอนัมีภาพของพระพทุธเจ้าเป็น

ต้นแบบท่ีน่าเช่ือถือศรัทธานัน้   ภาพต้นแบบท่ีปรากฏในไตรภูมิพระร่วงทัง้หมดจึงเป็นไปตาม

แนวทางจิตวิทยาในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของบคุคลในสงัคมให้มีลกัษณะอนัพึงประสงค์และ

ระงบัพฤตกิรรมไมพ่งึประสงค์     พระยาลิไทยจงึใช้ไตรภมูิพระร่วงเป็น “ต้นแบบ” ใช้เผยแผ่ศาสนา 

ปลกูฝังและปรับเปล่ียนพฤตกิรรมของคนในสงัคม  วิธีการใช้เทคนิคการเสนอตวัแบบให้กบัผู้อ่านนี ้

จงึนบัวา่พระองค์ใช้จิตวิทยาอนัแยบยลในการปกครองประชาชนของพระองค์    

  ไตรภูมิพระร่วงจึงมิใช่หนังสือธรรมดา   ภาพของจักรวาลท่ีพระองค์น าเสนอโดย

รวบรวมข้อมลูจากแหลง่ความรู้ตา่งๆ นอกจากจะเป็นการเน้นย า้แนวความคิดความเร่ือง “ไตรภูมิ” 

ท่ีนา่จะปรากฏอยูแ่ล้วในสงัคมขณะนัน้ให้ชดัเจนเป็นระบบเป็นจริงเป็นจงัยิ่งขึน้แล้ว การอ้างอิงถึง

แหล่งข้อมูลต่างๆ ยังเป็นการสร้างความน่าเช่ือถือให้กับแนวความคิดจกัรวาลวิทยาท่ีปรากฏใน 

“ไตรภูมิพระร่วง” ด้วย   ไตรภูมิพระร่วงวาดภาพจกัรวาลให้เกิดขึน้ในใจผู้อ่าน ตอบปัญหาในเชิง

อภิปรัชญา รวมทัง้ให้ข้อมูล โน้มน้าวจิตใจให้ผู้อ่านปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้เป็นไปตามครรลองท่ี

พึงประสงค์   โดยเลือกก าหนดพฤติกรรมท่ีกระท าอยู่ในปัจจุบนัได้ด้วยตวัเอง มิใช่การบีบบงัคบั   

ความเป็นระบบ น่าเช่ือถือศรัทธาของไตรภูมิพระร่วง จึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีพระยาลิไทยใช้เพ่ือ

สั่งสอน อบรม และปกครองประชาชนของพระองค์ให้ประพฤติปฎิบัติในแนวทางท่ีพระองค์

ประสงค์ และอยู่ร่วมกันในสงัคมอย่างสงบสุข  การใช้หลกัจิตวิทยาอนัลึกซึง้แยบยลนีจ้ึงเป็นส่วน

ส าคญัท่ีท าให้ไตรภมูิพระร่วงมีอิทธิพลในสงัคมไทยสืบมาจนถึงปัจจบุนั      

  2.5 การสิน้สุดของจักรวาล   สริุยสตูร แห่งองัคตุตรนิกาย สตัตก-อฏัฐก-นวกนิบาต 

พระสตุตนัตปิฎก กลา่ววา่จกัรวาลนัน้จะประลยัไปด้วยไฟเท่านัน้  โดยกล่าวถึงเม่ือจกัรวาลประลยั

ด้วยไฟไว้ว่าจะเกิดความแห้งแล้งอย่างหนกั บนท้องฟ้าจะมีดวงอาทิตย์ขึน้ทีละดวงๆ จนกระทัง่ 7 
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ดวง ความร้อนจากดวงอาทิตย์เผาผลาญสิ่ งทัง้หลายในจักรวาลพินาศมีแต่ความมืดมิด237          

ดงัความวา่ 

 

  ดกูรภิกษุทัง้หลาย  ขนุเขาสิเนรุ โดยยาว ๘๔,๐๐๐ โยชน์ โดยกว้าง ๘๔,๐๐๐ โยชน์   

หยัง่ลงใน มหาสมทุร ๘๔,๐๐๐ โยชน์ สงูจากมหาสมทุรขึน้ไป ๘๔,๐๐๐ โยชน์ มีกาลบาง

คราวท่ีฝนไม่ตกหลายปี หลายร้อยปี หลายพนัปี หลายแสนปี เมื่อฝนไม่ตก พืชคาม ภูต

คามและติณชาติท่ีใช้เข้ายา ป่าไม้ใหญ่ ย่อมเฉา เห่ียวแห้ง เป็นอยู่ไม่ได้ ฉันใด สงัขารก็ฉัน

นัน้ เป็นสภาพไมเ่ท่ียง ไมย่ัง่ยืน ไมน่่าช่ืนชม นีเ้ป็นก าหนดควรเบ่ือหน่าย ควรคลายก าหนดั 

ควรหลดุพ้น ในสงัขารทัง้ปวงดกูรภิกษุทัง้หลาย ในกาลบางครัง้บางคราว โดยล่วงไปแห่ง

กาลนาน  พระอาทิตย์ดวงท่ี ๒ ปรากฏเพราะพระอาทิตย์ดวงท่ี ๒ ปรากฏ แม่น า้ล าคลอง

ทัง้หมด ย่อมงวดแห้ง ไม่มีน า้ ฉันใด สังขารก็ฉันนัน้ เป็นสภาพไม่เท่ียง  ควรหลุดพ้น ฯ  

ดกูรภิกษุทัง้หลาย ในกาลบางครัง้บางคราว โดยล่วงไปแห่งกาลนาน  พระอาทิตย์ดวงท่ี ๓ 

ปรากฏ เพราะอาทิตย์ดวงท่ี ๓ ปรากฏ แม่น า้สายใหญ่ๆ  คือ แม่น า้คงคา ยมุนา อจิรวดี 

สรภู มหี ทัง้หมดย่อมงวดแห้ง ไม่มีน า้ ฉันใด   ดกูรภิกษุทัง้หลาย สงัขารทัง้หลายก็ฉันนัน้ 

เป็นสภาพไม่เท่ียง  ควรหลดุพ้น ฯ   ดกูรภิกษุทัง้หลาย ในกาลบางครัง้บางคราว โดยล่วง

ไปแห่งกาลนานพระอาทิตย์ดวงท่ี ๔ ปรากฏ เพราะพระอาทิตย์ดวงท่ี ๔ ปรากฏ แม่น า้สาย

ใหญ่ๆ ท่ีไหลมารวมกันเป็นแม่น า้ใหญ่ คือแม่น า้คงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู  มหี ทัง้หมด

ย่อมงวดแห้ง ไมม่ีน า้ ฉนัใด ดกูรภิกษุทัง้หลาย สงัขารทัง้หลายก็ ฉันนัน้ เป็นสภาพไม่เท่ียง 

ควรหลดุพ้น ฯ  ดกูรภิกษุทัง้หลาย ในกาลบางครัง้บางคราว โดยล่วงไปแห่งกาลนาน พระ

อาทิตย์ดวงท่ี ๕ ปรากฏ เพราะพระอาทิตย์ดวงท่ี ๕ ปรากฏ น า้ในมหาสมุทร ลึก ๑๐๐ 

โยชน์ก็ดี ๒๐๐ โยชน์ก็ดี ๓๐๐ โยชน์ก็ดี ๔๐๐ โยชน์ก็ดี ๕๐๐  โยชน์ก็ดี ๖๐๐ โยชน์ก็ดี 

๗๐๐ โยชน์ก็ด ีย่อมงวดลงเหลืออยู่เพียง ๗ ชัว่  ต้นตาลก็มี ๖ ชัว่ต้นตาลก็มี ๕ ชัว่ต้นตาล

ก็มี ๔ ชั่วต้นตาลก็มี ๓ ชั่วต้นตาลก็มี ๒ ชั่วต้นตาลก็มี ชั่วต้นตาลเดียวก็มี แล้วยังจะ

เหลืออยู่ ๗ ชั่วคน ๖ ชั่วคน ๕ ชั่วคน ๔ ชั่วคน ๓ ชั่วคน ๒ ชั่วคน ชั่วคนเดียว คร่ึงชั่วคน 

เพียงเอว เพียงเข่า เพียงแค่ข้อเท้า เพียงในรอยเท้าโค ดกูรภิกษุทัง้หลาย น า้ในมหาสมทุร

                                                           

  237 บ ารุง ช านาญเรือ,”การศึกษาเปรียบเทยีบเร่ืองจักรวาลวทิยาในศาสนาไชนะและพระพุทธศาสนา

เถรวาท”, 189 – 192. 
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ยงัเหลืออยู่เพียงในรอยเท้าโคในท่ีนัน้ๆ เปรียบเหมือนในฤดแูล้ง เมื่อฝนเมล็ดใหญ่ๆ ตกลง

มา น า้เหลืออยู่ในรอยเท้าโคในท่ีนัน้ๆ ฉะนัน้ เพราะพระอาทิตย์ดวงท่ี ๕ ปรากฏ น า้ใน

มหาสมุทรแม้เพียงข้อนิว้ก็ไม่มี ฉันใด ดูกรภิกษุทัง้หลาย สังขารทัง้หลายก็ฉันนัน้ เป็น

สภาพไมเ่ท่ียง ควรหลดุพ้น ฯ   ดกูรภิกษุทัง้หลาย ในกาลบางครัง้บางคราว โดยล่วงไปแห่ง

กาลนานพระอาทิตย์ดวงท่ี ๖ ปรากฏ เพราะพระอาทิตย์ดวงท่ี ๖ ปรากฏ แผ่นดินใหญ่  นี ้

และขุนเขาสิเนรุ ย่อมมีกลุ่มควนัพลุ่งขึน้ เปรียบเหมือนนายช่างหม้อเผาหม้อท่ี  ปัน้ดีแล้ว 

ย่อมมีกลุ่มควนัพลุ่งขึน้ ฉะนัน้ ดกูรภิกษุทัง้หลาย สงัขารทัง้หลายก็  ฉันนัน้ เป็นสภาพไม่

เท่ียง ควรหลดุพ้น ฯ  ดกูรภิกษุทัง้หลาย ในกาลบางครัง้บางคราว โดยล่วงไปแห่งกาลนาน  

พระอาทิตย์ดวงท่ี ๗ ปรากฏ เพราะพระอาทิตย์ดวงท่ี ๗ ปรากฏ แผ่นดินใหญ่นีแ้ละขุนเขา

สิเนรุ ไฟจะติดทัว่ลกุโชติช่วง มีแสงเพลิงเป็นอนัเดียวกนั เมื่อแผ่นดินใหญ่และขุนเขาสิเนรุ

ไฟเผาลุกโชน ลมหอบเอาเปลวไฟฟุ้ งไปจนถึงพรหมโลก เมื่อขุนเขาสิเนรุไฟเผาลุกโชน

ก าลงัทะลาย ถูกกองเพลิงใหญ่เผาท่วมตลอดแล้ว ยอดเขาแม้ขนาด ๑๐๐ โยชน์ ๒๐๐ 

โยชน์ ๓๐๐ โยชน์ ๔๐๐ โยชน์  ๕๐๐ โยชน์ ย่อมพงัทะลาย เมื่อแผ่นดินใหญ่และขุนเขา

สิเนรุถกูไฟเผาผลาญอยู่ย่อมไม่ปรากฏขีเ้ถ้าและเขม่า เปรียบเหมือนเมื่อเนยใสหรือน า้มนั

ถูกไฟเผาผลาญอยู่  ย่อมไม่ปรากฏขีเ้ถ้าและเขม่า ฉะนัน้ ดูกรภิกษุทัง้หลาย สังขาร

ทัง้หลายก็ฉันนัน้ เป็นสภาพไม่เท่ียง ไม่ยั่งยืน ไม่น่าช่ืนชม ควรจะเบ่ือหน่าย ควรคลาย

ก าหนัด ควรหลดุพ้น ในสงัขารทัง้ปวง ดกูรภิกษุทัง้หลาย ในข้อนัน้ ใครจะรู้ ใครจะเช่ือว่า 

แผ่นดินนีแ้ละขนุเขาสิเนรุจกัถูกไฟไหม้พินาศไม่เหลืออยู่  นอกจากอริยสาวกผู้มีบทอนัเห็น

แล้ว (โสดาบนั) ฯ238 

 

   พระไตรปิฎกจะไม่มีข้อความท่ีกล่าวถึงการประลยัด้วยน า้และลม    การประลยัด้วย

น า้และลมมีรายละเอียดในอรรถกถา ฎีกา และคมัภีร์สมยัหลงัเท่านัน้239   คมัภีร์วิสทุธิมรรคกล่าว

ไว้ว่าจกัรวาลจะประลยัด้วยไฟ น า้ และลม ผลดัเปล่ียนหมนุเวียนกนัไป  อภิธัมมตัถวิภาวินี กล่าว

วา่จกัรวาลจะประลยัด้วยไฟมากกว่าประลยัด้วยน า้และลม คือ ประลยัด้วยไฟ 7 ครัง้ติดตอ่กนั ใน

                                                           

  238 สริุยสตูร แห่งองัคตุตรนิกาย สตัตก-อฏัฐก-นวกนิบาต พระสตุตนัตปิฎก  เลม่ท่ี 15 

  239 บ ารุง ช านาญเรือ, ”การศึกษาเปรียบเทยีบเร่ืองจักรวาลวทิยาในศาสนาไชนะและพระพุทธศาสนา

เถรวาท”, 188. 
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ครัง้ท่ี 8 จงึจะประลยัด้วยน า้ 1 ครัง้ หมนุเวียนไปอย่างนีจ้นครบ 8 รอบ ครัง้ท่ี 8 ของรอบท่ี 8 จึงจะ

ประลยัด้วยลม 1 ครัง้ ดงันัน้ใน 8 รอบ จกัรวาลจะประลยัด้วยไฟ 56 ครัง้ ประลยัด้วยน า้ 7 ครัง้ 

และประลยัด้วยลม 1 ครัง้ รวม 8 รอบ จกัรวาลประลยั 64 ครัง้240  

 คมัภีร์วิสทุธิมรรค กลา่วถึงการประลยัด้วยน า้ ไว้ว่า ตอนแรกจะมีเมฆใหญ่ตัง้ขึน้ แล้ว

จะเกิดฝนตกหนกัไปทัว่แสนโกฎิจกัรวาล จากนัน้จึงมีมหาเมฆน า้กรดเกิดขึน้ มหาเมฆน า้กรดนี ้

ตอนแรกก็ค่อยๆ ตกลงมาปรอยๆ จากนัน้เม็ดฝนก็จะมีขนาดใหญ่ขึน้ ตกจนเต็มแสนโกฏิจกัรวาล 

สิ่งทัง้หลายในจกัรวาลไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินหรือภูเขาจะถกูฝนน า้กรดย่อยสลายจนหมดสิน้  น า้รอง

แผ่นดิน ตลอดจนลมท่ีอุ้ มน า้รองแผ่นดินก็จะสลายเป็นน า้กรด การประลัยนีจ้ะแผ่ขยายขึน้ไป

ข้างบน ท าลายพรหมโลก 3 ชัน้ ในทุติยฌานภูมิจนหมดสิน้แล้วจึงหยุด ทั่วทัง้จักรวาลจะมีแต่

ความมืดมิด241 

 การประลยัด้วยลม  คมัภีร์วิสทุธิมรรค กล่าวจะเกิดเมฆใหญ่ขึน้ จากนัน้ฝนก็ตกลงมา

อย่างหนกั เม่ือฝนตกไปทัว่แสนโกฎิจกัรวาลแล้วก็จะเกิดลมท าลายกปัขึน้ ลมนีจ้ะพดัหอมเอาฝุ่ น

หยาบๆ ขึน้ไปก่อน ต่อมาก็พดัหอบเอาฝุ่ นละเอียด ทรายละเอียด ทรายหยาบ ก้อนกรวด ก้อนหิน

ทัง้ขนาดเล็กและขนาดใหญ่เท่าเรือนยอดแลต้นไม้ ขึน้ไปในอากาศ สิ่งต่างๆ เหล่านีจ้ะแหลก

ละเอียดอยูใ่นอากาศ ไม่ตกลงมาอีก ตอ่มาลมภายใต้แผ่นดินก็จะพดัผนัพลิกแผ่นดิน แล้วหอบขึน้

ไปในอากาศ แหลกละเอียดเป็นผุยผงอยู่ในอากาศ แม้ภูเขาจักรวาลและภูเขาสิเนรุก็ถูกลมพัด

แหลกละเอียดเหมือนกัน การประลัยด้วยลมนีเ้กิดทั่วแสนโกฎิจักรวาล แผ่ขยายขึน้ไปข้างบน 

ท าลายพรหมโลก 3 ชัน้  ในตติยฌานภูมิจนหมดสิน้แล้วจึงหยุด  ทั่วทัง้จักรวาลจะมีแต่            

ความมืดมิด242 

  คมัภีร์วิสทุธิมรรคกลา่วเร่ิมต้นวา่โลกจะพินาศเพราะไฟ ในโลกปุปัติบรรยายเหตกุารณ์

เหมือนกบัวิสทุธิมรรคคือเหตกุารณ์เกิดขึน้เพราะธรรมชาติ   ดงัความวา่ 

                                                           

  240 บ ารุง ช านาญเรือ, ”การศึกษาเปรียบเทยีบเร่ืองจักรวาลวทิยาในศาสนาไชนะและพระพุทธศาสนา

เถรวาท”, 189. 

  241 สมเดจ็พระพฒุาจารย์ (แปล) , คัมภีร์วสิุทธมิรรค (กรุงเทพฯ: ประยรูวงศ์พริน้ท์ติง้ จ ากดั, 2547), 686 – 

688. 

  242 เร่ืองเดียวกนั, 692 – 693. 
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  ก็สมยัใดกปัพินาศไปด้วยไฟ มหาเมฆท่ีท ากปัให้พินาศตัง้ขึน้แต่ต้นเทียว ยงัฝนใหญ่

ให้ตก ลงครัง้หนึง่ทัว่ไปตลอดแสนโกฎิจกัรวาล  พวกมนุษย์พากนัร่าเริงดีใจน าพืชพนัธ์ทุก

ชนิดออกมาหวา่น  ครัน้เม่ือข้าวกล้างอกขึน้พอโคกินได้  มหาเมฆร้องเหมือนฟ้าไม่โปรยฝน

ลงมาแม้แต่หยดเดียว  ในเวลานัน้ฝนขาดหายไปเลย  จริงอยู่พระด ารัสนีพ้ระผู้มีพระภาค

เจ้าทรงหมายถึงเนือ้ความนัน้ตรัสไว้ว่า  ดกู่อนภิกษุทัง้หลาย  สมยัท่ีฝนไม่ตกลงมาตลอด

หลายปี  หลายร้อยปี  หลายพันปี  หลายแสนปีมีอยู่  สัตว์ผู้ อาศัยฝนเลีย้งชีพและพวก

เทวดาผู้ เข้าไปอาศยัดอกไม้และผลไม้เลีย้งชีพสิน้ชีวิตแล้วย่ิมไปเกิดในพรหมโลก   เมื่อ

เวลาผ่านไปนานเข้าอย่างนี ้ น า้ในท่ีนัน้ๆย่อมเหือดแห้งไป   ล าดบัต่อมา ปลาและเต่าก็ดี  

สตัว์นรกก็ดี  ท ากาละแล้วก็ไปบังเกิดในพรหมโลก  อาจารย์พวกหนึ่งกล่าวว่า ในจ านวน

สัตว์เหล่านัน้   พวกสัตว์นรกย่อมฉิบหายไปพร้อมกับความปรากฏขึน้แห่งพระอาทิตย์   

ดวงท่ี 7243 

 

 หลังจากการประลัยโลกเม่ือถึงระยะเวลาหนึ่งจักรวาลก็จะกลบัมาวิวัฒนาการใหม่ 

เกิดสิ่งมีชีวิตทัง้พืช สตัว์ มนุษย์ขึน้อีกครัง้ โดยการวิวฒันาการนีจ้ะเร่ิมจากพรหมโลกชัน้บนลงมา

จนถึงชัน้ล่างสดุของจกัรวาล  หมุนเวียนเป็นวฏัจกัรเร่ือยไป ไม่อาจก าหนดท่ีสดุเบือ้งต้นและท่ีสุด

เบือ้งปลายของจกัรวาลได้244   

  ไตรภูมิพระร่วงกล่าวไว้ถึงการสิน้สุดของจกัรวาลว่า  ภูมิทัง้ 31 ชัน้ ซึ่งประกอบด้วย 

กามภูมิ 11  รูปภูมิ 16  และอรูปภูมิ 4  ล้วนแล้วแตเ่ป็นสิ่งไม่เท่ียงแท้ย่อมถึงซึ่งการสิน้สดุไป  โดย

จกัรวาลจะถกูล้างผลาญด้วยไฟ น า้ และลมตามล าดบั  โดยไฟไหม้นัน้จะเกิดขึน้มีจ านวนมากกว่า

น า้และลม  ไฟจะไหม้ 7 ครัง้ น า้จึงจะท่วม 1 ครัง้  ไฟไหม้ 56 ครัง้ น า้จึงท่วม 8 ครัง้   รวมกนัเป็น 

64 ครัง้  ลมจงึจะพดัให้ทกุสิ่งกลบัคืน 1 ครัง้245  ไฟนัน้จะไหม้กามภูมิทัง้ 11 ชัน้  และรูปภูมิอนัเป็น

ปฐมฌาน 3 ชัน้ คือชัน้พรหมปาริสัชชา พรหมปโรหิตาและมหาพรหม  รวมภพภูมิอันไฟไหม้

ทัง้หมด 14  ชัน้   น า้นัน้จะท่วมกามภูมิ 11  ชัน้  และรูปภูมิอนัเป็นปฐมฌาน 3 ชัน้  และรูปภูมิอนั
                                                           

  243 สมเดจ็พระพฒุาจารย์ (แปล), คัมภีร์วสิุทธมิรรค, 686. 

  244 บ ารุง ช านาญเรือ, ”การศึกษาเปรียบเทยีบเร่ืองจักรวาลวทิยาในศาสนาไชนะและพระพุทธศาสนา

เถรวาท”, 186. 

  245 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 236- 237. 
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เป็นทตุิยฌาน 3 ชัน้  คือ ปริตตาภา  อปัมาภาและอาภสัสรา  ภูมิท่ีน า้ท่วมรวม 17 ชัน้   ลมจะพดั

ท าลายกามภูมิทัง้ 11 ชัน้  และรูปภูมิอนัเป็นปฐมฌาณ  3   รูปภูมิอนัเป็นทตุิยฌาน 3  และรูปภูมิ

อันเป็นตติยฌาน 3 ชัน้  คือปริตตสุภา อัปมาณสุภาและสภกิณหกา  รวมลมจะพัดท าลายถึง

ทัง้หมด 20 ชัน้ รูปภูมิท่ีเหนือขึน้ไปจากนีจ้ะมิได้ถกูลมพดั246  เม่ือถึงคราวไฟไหม้ น า้ท่วม และเกิด

ลมในช่วงสิน้กลัป์จะยงัคงมีพืน้ท่ีท่ีเหลือรอดจากการท าลาย   ซึ่งพืน้ท่ีท่ีเหลือและเหล่าพรหมท่ีไม่

ถกูท าลายจะเป็นสว่นท่ีท าให้เกิดโลกใหมข่ึน้อีกครัง้247 

 ไตรภูมิพระร่วงได้กล่าวถึงสภาพสังคมก่อนจะเกิดไฟไหม้จักรวาลว่าผู้ คนกระท า

บาปกรรมด้วยกาย วาจา และใจ ไมรู้่จกัการท าบญุและไมต่ัง้อยูใ่นธรรม ไม่รู้จกับิดาและมารดา ไม่

รู้จกัสมณพราหมณ์ ไม่รู้จกัท่านผู้ทรงธรรม ไม่รู้จกัพ่ีน้องญาติมิตรสหาย มองเห็นกันเหมือนเป็น

สตัว์ จงึไลฆ่า่ฟันกนั  เพราะบาปกรรมท่ีมนษุย์ได้ท านีจ้งึท าให้เกิดสิ่งไมดี่ทัว่ทัง้จกัรวาล   ชาวนาท า

ไร่ไถ่นาไม่ได้ผลผลิต ฝนแล้ง ผู้คนได้รับความเดือดร้อนไปทกุแห่ง สตัว์ตา่งแห้งตายเพราะขาดน า้ 

จากนัน้จึงเกิดพระอาทิตย์ขึน้มาเป็นสองดวง เม่ือดวงหนึ่งตกอีกดวงหนึ่งก็ขึน้มา ท าให้ไม่มีเวลา

กลางคืน เกิดความร้อนมากยิ่งขึน้  คนทัง้หลายซึง่ยงัไมต่ายเม่ือได้รับความทกุข์ก็ค านึงถึงบญุธรรม

เมตตาภาวนาเม่ือตายไปจึงเกิดในเทวโลก   ขณะท่ีมีพระอาทิตย์สองดวงนัน้น า้ในแม่น า้เล็กแม่น า้

ใหญ่  ห้วยหนองคลองบงึบอ่และสระก็แห้งจนหมด  จากนัน้ไม่นานพระอาทิตย์ก็ขึน้มาเป็น 3 ดวง 

ดวงหนึ่งตกไป  ดวงหนึ่งเท่ียง ดวงหนึ่งก็ขึน้มาท าให้เกิดความร้อนยิ่งขึน้กว่าเดิม ท าให้แม่น า้ใหญ่ 

5 สายแห้งจนหมด  ตอ่มาไม่นานจึงเกิดมีพระอาทิตย์ 4 ดวงขึน้มา  สระ 7  สระแห้งทัง้หมด ได้แก่  

ฉัททนัตสระ  มนัทากินีสระ สีหปปาตสระ  กัณณมณุฑสระ  รัตนกาลสระ  กุนาลสระ  จากนัน้จึง

เกิดพระอาทิตย์ 5 ดวง  น า้ในมหาสมทุรแห้งจนเหลือแตเ่พียงข้อมือเดียว  จนเห็นเงินทองแก้วและ

สตัตพิธรัตนะ  ตอ่มาจึงเกิดพระอาทิตย์ 6 ดวง  เกิดความร้อนไปทัง้จกัรวาล  เห็นเป็นดวงอาทิตย์

ลกุไหม้อยู่เต็มทัว่จกัรวาลดงัเผาหม้อจนเกิดความร้อนเร่าอยู่ในเตาหม้อนัน้ จากนัน้ไม่นานจึงเกิด

พระอาทิตย์ขึน้ 7 ดวง  สตัว์ใหญ่ 7 ตวัอนัอยู่ในสีทนัดรสมุทรทัง้ 7 ซึ่งอยู่ในระหว่างเขาสตัตบริ

ภัณฑ์อนัล้อมเขาพระสุเมรุราชนัน้ไว้ และสตัว์ท่ีอยู่ในฉัททนัตสระสมุทร สตัว์ทัง้หลายในสีทนัดร

                                                           

  246 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 237. 

   247 นิรมล ทพัเวช, “การวเิคราะห์เชงิปรัชญาเร่ืองไตรภูมพิระร่วง”  ( วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 

สาขาวิชาปรัชญา  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2524), 32. 
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สมทุรจะมาไหว้เคารพปลาตวัใหญ่ซึ่งเป็นพระยาปลาอยู่ในสีทนัดรสมทุร 7 ชัน้นัน้ ปลาชัน้นอกนัน้

ช่ือติมิรมหามจัฉา   อุมนัธมหามจัฉา  นิมมิฉรมหามจัฉา  ชนาโรห  พระยาปลา 7 ตวันี ้มีขนาด

ใหญ่เท่ากนัทัง้ 7 ตวั คือ 44,000,000  วา  เม่ือเกิดพระอาทิตย์ 7 ดวงท าให้เกิดความร้อนอย่างยิ่ง

น า้มนัของพระยาปลา 7 ตวัจึงไหลไหม้เขาอสัสกรรณ  และแผ่นดินชมพทูวีปก่อนทกุแห่ง  ไหม้เขา

พระหิมพานต์ ไหม้แผน่ดนิเล็ก 2,000  ไหม้บพุพวิเทหะ อตุรกรุุและอมรโคยานทวีป  ไหม้เมืองครุฑ

ราช  ไหม้ทัง้ 4 แผ่นดินใหญ่  ไหม้นรกทัง้หลายไปถึงมหาอวิจีนรก  ไหม้อบายภูมิทัง้ 4  ไหม้พิมาน

เทวดาอนัมีในยอดเขา  ไหม้เขาเนมินธร  ไหม้วิมานเทวดาทัง้หลาย  ไหม้เขาสทุสันะ ไหม้เขากรวิก  

ไหม้เขาอิสินธร  ไหม้เขายคุนธร ไหม้เมืองพระจตโุลกบาล  ไหม้วิมานแก้วของเทวดา ไหม้เขาพระ

สเุมรุ  ไหม้อสรูพิภพ  ไหม้เมืองพระอินทร์  ไหม้เขาพระสเุมรุ ไหม้ฉกามาพจรภพ  ไหม้เมืองพรหม

ปาริสชัชนาภูมิ  พรหมปโรหิตาภูมิ  ไหม้มหาพรหมภูมิ   ไหม้พรหม  3 ชัน้ ไฟจะไหม้อยู่นานถึง 

อสงไขยหนึง่ช่ืออสวตัตได้อสงไขยกลัป เม่ือไฟไหม้ฝงูเทพยดาและพรหมทัง้หลายจะหนีขึน้ไปยงัชัน้

บนท่ีไฟไหม้ไมถ่ึงและยอ่มเบียดเสียดกนัอยูด่งัแป้งอดักันอยู่248  

  หลงัจากเกิดไฟไหม้แล้ว จงึเกิดฝนตก กลายเป็นน า้ประลยักลัป์ล้างโลก ในตอนแรก

ฝนจะตกลงมามีขนาดเม็ดฝนเทา่ดนิธุลี  จากนัน้จงึตกลงมามีขนาดเทา่เมล็ดพนัธุ์ผกักาด จากนัน้

จงึตกลงมามีขนาดเทา่เมล็ดถัว่  ขนาดเท่าลกูมะขามป้อม เทา่ลกูมะขวิด เทา่ตวัควาย เทา่ตวัช้าง 

เทา่เรือน  และเมล็ดฝนมีขนาดใหญ่ได้อสุภ249หนึง่  จากนัน้มีขนาดใหญ่ 35  วา  จากนัน้มีขนาด 

2,000  วา จากนัน้จงึมีตกลงมามีขนาดใหญ่ 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  

ฝนตกลงมาจนกระทัง่จกัรวาลวา่งเปลา่ลง  น า้ท่วมไปถึงฉกามพจรภพ และทว่มเมืองพรหม 3 ชัน้

ช่ือพรหมปาริสชัชา  พรหมปโรหิตา  มหาพรหมา  จากนัน้ฝนจงึหยดุตกท าให้น า้มีปริมาณคงท่ีอยู่

เพียงเทา่นัน้ สาเหตท่ีุน า้ไมล้่นออกนอกจกัรวาลเพราะเหตวุา่มีลมช่ืออปุเกฏปวุาต  เพราะลมจะพดั

เวียนอยูร่อบเหมือนเป็นดงัขนัน า้นัน้250 

                                                           

  248 ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 237- 240. 

  249 [อสุบ] น. ช่ือมาตราวดัความยาวของอินเดียโบราณเท่ากบั ๑ เส้น ๕ วา ๘๐ อสุภ เป็น ๑ คาวตุ. (ป.). 

  250 ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 239-241. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://dictionary.sanook.com/search/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%A0


292 
 

 หลงัจากเกิดน า้ประลยักลัป์ ฝนตกลงมาทว่มถึงพรหมโลกได้อสงไขยหนึง่ช่ือสงัวตัถายี

อสงไขยกลัป์ จงึเกิดลมพดัท าลาย 4 ชนิด คือ  ปรจิตตวาต ภตัรวาต  จกัราวาต และลมชนิดหนึง่

พดัไปมาจนกลายเป็นแผ่นดัง่ปุ่ มเปือก เป็นกลละดัง่น า้ข้าว  เป็นอมัพชุดงัข้าวเปียก เป็นเปสิ  

เป็นฆนะ  เป็นก้อน เป็นเปือก เกิดเป็นรัตนปราสาททัว่ทกุแหง่  ฝงูพรหมลงมาอยูใ่นภมูิชัน้เดมิ  น า้

เร่ิมแห้งลง ลมทัง้ 4 พดัในลกัษณะเดมิจนในท่ีสดุทกุสิ่งกลบัคืนเป็นภพภมูิรูปภมูิดงัท่ีเคยเป็นใน

อดีตทัง้หมด251  

 ไตรภมูิพระร่วงกลา่วถึงจกัรวาลวา่จะถกูประลยัด้วยสาเหต ุ3 ประการ คือ ไฟ น า้ และ

ลม ซึ่งจากคมัภีร์ในยุคก่อนหน้าไตรภูมิจะกล่าวถึงการประลยัชนิดใดชนิดหนึ่ง   ไตรภูมิพระร่วง

กล่าวถึงการประลยัทัง้ 3 เช่นเดียวกัน หากแต่เม่ืออธิบายถึงภาพการประลยัโลก กลบักล่าวถึง

เหตกุารณ์การประลยัในลกัษณะ 3 ประการ คือ หลงัจากเกิดไฟไหม้ จึงเกิดน า้ท่วม และลมพดั

สร้างให้กลบัคืนมาสู่สภาพในลกัษณะดงัเดิม การประลยัท่ีกล่าวไว้ในไตรภูมิพระร่วงจึงมีลกัษณะ

เป็นเหตกุารณ์ต่อเน่ืองของการประลยัด้วยไฟ น า้และลม   จกัรวาลนัน้เม่ือถูกท าลายแล้วก็จะถูก

สร้างขึน้ใหม่ตามแบบเดิมเสมอ  เป็นการเกิดในลกัษณะวนเวียนกนัไปโดยในไตรภูมิพระร่วงมิได้

กล่าวถึงจุดเร่ิมต้นของจกัรวาล  ภาพของการเกิดขึน้และการประลัยของจกัรวาลเหมือนกับการ

อธิบายเส้นรอบวงของวงกลมซึ่งไม่อาจทราบจุดเร่ิมต้นของเส้นรอบวงได้ 252 ไตรภูมิพระร่วง

กล่าวถึงว่าโลกเส่ือมสลายเพราะผู้คนทัง้หลายกระท าบาปด้วยกาย วาจา ใจ ด้วยเพราะผู้คนไม่

รู้จกับาปบญุคณุโทษ  จงึท าให้ธรรมชาตเิกิดความผิดปกติและเกิดการสญูสิน้ไป  การระบดุงักล่าว

แตกตา่งจากในคมัภีร์บางฉบบัท่ีกลา่ววา่โลกสญูสิน้ไปตามธรรมชาติ  ข้อมลูท่ีแตกตา่งกนัดงักล่าว

นีย้่อมเป็นข้อบง่ชีอี้กประการหนึ่งว่า ผู้ประพนัธ์มีจดุประสงค์เช่ือมโยงความพินาศไปของจกัรวาล

ว่าเก่ียวข้องกับการกระท าของมนุษย์ในจกัรวาล  แม้จะเป็นข้อพิสูจน์ในเชิงประจกัษ์มิได้ แต่การ

กล่าวอ้างและเน้นย า้ถึงการกระท าของบคุคลในสงัคม จึงเป็นเคร่ืองมือหนึ่งท่ีมุ่งให้ผู้อ่านผู้ ฟังเห็น

ว่าการประพฤติปฏิบตัิของตนมีผลอย่างยิ่งตัง้แต่เป็นผลกระทบส่วนตวัท่ีจะได้รับความทุกข์ยาก

แล้ว ยงัส่งผลถึงสงัคมและจกัรวาลท่ีอิงอาศยั เพ่ือเน้นย า้ให้บุคคลประพฤติอยู่ในคณุงามความดี 

                                                           

  251 ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 243-246. 

  252 นิรมล ทพัเวช, “การวเิคราะห์เชงิปรัชญาเร่ืองไตรภูมพิระร่วง”, 33. 
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อยู่ในกรอบของศีลธรรมท่ีเหมาะควร  หากปฏิบตัิอยู่ใน “ธรรม” นอกจากตนเองจะได้รับความสุข

ในชีวิต เม่ือตายได้รับผลบุญไปเสวยสุขในสวรรค์และเม่ือประพฤติดียิ่งขึน้ จนถึงขัน้นิพพานก็จะ

พ้นทุกข์ได้นัน้ การด ารงตนเป็นผู้กระท าดีจึงให้ผลตรงกันข้ามกับการประพฤติผิดธรรมนองคลอง

ธรรม  เนือ้หาท่ีแตกตา่งจากคมัภีร์ในอดีตและมุ่งชีใ้ห้เห็นความส าคญัของการกระท าอนัจะน ามา

ซึ่งการสูญสิน้โลก จึงนบัเป็นความตัง้ใจและจงใจของผู้ประพนัธ์ในการใช้กรอบของศรัทธาความ

เช่ือในการชีใ้ห้เห็นความส าคัญของการกระท าของมนุษย์ท่ีมีผลกระทบต่อความเป็นไปของ    

สรรพสิ่ง  

 2.6   บทสรุปแนวความคิดเร่ืองจักรวาลในไตรภูมิพระร่วง   จกัรวาลในไตรภูมิ

พระร่วงนัน้มีจ านวนมากมายนับไม่ถ้วน   มีลักษณะกลมดงัผลมะขามป้อม  ถูกรองรับด้วยน า้  

และลม   จกัรวาลจ านวนมากมายนัน้ตัง้อยู่ชิดกัน  จักรวาลแต่ละจกัรวาลจะมีเขาพระสุเมรุเป็น  

จดุศนูย์กลาง รายล้อมด้วยภเูขาสตัตบริภณัฑ์  มีทวีปทัง้ 4 อยูใ่นแตล่ะทิศ   จกัรวาลแตล่ะจกัรวาล

จะมีก าแพงจกัรวาลเป็นท่ีสดุแดน  ภายในจกัรวาลนัน้จะมีวิถีโคจรของพระอาทิตย์  พระจนัทร์และ

ดวงดาวตา่งๆ     จกัรวาลและสรรพสิ่งก าเนิดขึน้เองโดยเป็นไปตามธรรมชาติ เป็นวฎัจกัร มีเกิดขึน้  

ตัง้อยู่ และดบัลง ต่อเน่ืองกันไปอันมีผลจากการกระท าของมนุษย์   ค าสอนเก่ียวกับภพภูมิและ

ประเภทของสตัว์เตือนให้เราต้องหมัน่ประพฤตดีิหรือท าแตก่ศุลกรรม  เพราะการจะไปเกิดในภูมิใด

หรือเกิดเป็นสตัว์ประเภทใดก็ขึน้อยู่กบักรรมท่ีเราท าลงไป  หากต้องการไปเกิดในภูมิท่ีดีเป็นสตัว์ท่ี

มีความสุขก็ต้องหลีกเล่ียงการท าความชั่วและหมั่นท าแต่ความดี หรือถ้าจะให้บรรลุเป้าหมาย

สูงสุดตามอุดมคติของพุทธศาสนาก็ต้องปฏิบตัิจนบรรลุนิพพานหลุดพ้นจากภูมิทัง้ปวง  ค าสอน

เร่ืองภมูิและสตัว์ของพทุธศาสนาจงึโยงอยูก่บัค าสอนเร่ืองกรรมโดยตรง253 

 ดงันัน้แนวคิดเร่ืองจกัรวาลวิทยาท่ีปรากฏในไตรภมูิพระร่วงนัน้อาจพอสรุปได้ ดงันี ้

  1.จักรวาลและสรรพสิ่งในไตรภูมิพระร่วงเกิดขึน้โดยมีวิวัฒนาการตามธรรมชาติ 

ดงันัน้เม่ือมนษุย์เกิดขึน้เองตามธรรมชาติเช่นเดียวกัน ก็ย่อมมีความเท่าเทียมกัน แต่แตกต่างกัน

เพียงการกระท าของแต่ละบุคคลเท่านัน้   ดงันัน้มนุษย์จึงมีสิทธิอย่างชอบธรรมในชีวิตตนเอง 

                                                           

  253 วชัระ งามจิตรเจริญ, พุทธศาสนาเถรวาท , 63. 
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สามารถเลือกกระท าและก าหนดชีวิตตนเองได้ โดยมิได้มีผู้ ใดควบคมุให้เกิดขึน้หรือเป็นไปตาม

อ านาจเหนือธรรมชาตใิดๆ 

  2. จกัรวาลและสรรพสิ่งเป็นไปตามกฎไตรลกัษณ์  คือ มีเกิดขึน้  ตัง้อยู่และดบัไป    

ทกุสิ่งล้วนเป็นอนิจจงั  ไมเ่ท่ียงแท้ ไมมี่สิ่งใดคงทนถาวร  

  3. จักรวาลและสรรพสิ่งด าเนินไปเป็นวัฏจักรด้วยเหตุเพราะ “กรรม”  กรรม  คือ     

การกระท าในปัจุบนัของมนษุย์  กรรมหรือการกระท า ณ ปัจจบุนั เป็นท่ีมาของอดีต ท่ีจะเป็นส่วน

ส าคญัท่ีขับเคล่ือนให้เกิดสิ่งต่างๆ ในอนาคต  เม่ือใดก็ตามเม่ือมนุษย์หยุดกรรม อนัเป็นกิเลสได้

หมด มนุษย์ก็จะพ้นจากความทุกข์  และหากมุ่งปฏิบัติฌานสมาธิจนกระทั่งบรรลุนิพพาน  

วฏัสงัสารในชีวิตของมนุษย์ก็จะจบสิน้ลงอย่างถาวร  ดงันัน้ “กรรม” หรือการกระท าของมนษุย์จึง

เป็นดงัเคร่ืองมือท่ีขบัเคล่ือนจกัรวาลซึ่งมีลักษณะเป็นวงกลมให้เคล่ือนท่ีไปดงัวงล้อท่ีหมุนวนไป    

มิรู้จบสิน้      

  แนวคิดเ ร่ืองจักรวาลวิทยาในไตรภูมิพระร่วงนัน้ เป็นไปตามหลักค าสอนใน

พระพทุธศาสนาเถรวาทนัน่เอง  ภาพจกัรวาลท่ีปรากฏในไตรภูมิพระร่วงนอกจากจะเป็นเคร่ืองมือ

ส าคญัท่ีใช้เผยแผ่ค าสัง่สอนในพระพทุธศาสนาแล้ว ยงัเป็นเคร่ืองมือในการปกครองให้มนุษย์เกิด

ความเกรงกลวัต่อการท าบาป ท าให้ผู้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสขุ   ไตรภูมิพระร่วงได้

น าเสนอแนวความคดิเร่ืองของความเทา่เทียมกนัของผู้คนจากภาพของการถือก าเนิดโดยธรรมชาติ

ของจกัรวาลและมนษุย์    มนษุย์เป็นผู้ขบัเคล่ือนจกัรวาลให้เป็นไปด้วยการกระท าของตน   ดงันัน้

แนวคิดจกัรวาลวิทยาในไตรภูมิพระร่วงจึงมีลกัษณะเป็น “กรรมลิขิต”   จดุศนูย์กลางอยู่ท่ีมนษุย์ผู้

ท่ีจะขับเคล่ือนความเป็นไปในจักรวาล และท าให้จักรวาลด าเนินไปเป็นวัฎจักรท่ีไม่จบสิน้   ดัง

ธรรมะข้อปฏิจจสมปุบาท อนัเป็นหลกัธรรมท่ีส าคญัท่ีสดุของพระพุทธศาสนาท่ีแสดงให้เห็นว่าสิ่ง

ทัง้หลายทัง้ปวงล้วนเกิดมาจากเหตปัุจจยั การเกิดขึน้พร้อมกันแห่งธรรมทัง้หลายเพราะอาศยักัน

และกนั  เม่ือสิ่งนีมี้ สิ่งนีจ้ึงมี (อิมสฺมึ  สติ  อิท   โหติ)   เพราะสิ่งนีเ้กิดขึน้  สิ่งนีจ้ึงเกิดขึน้ (อิมสฺสุป ฺ 

ปาทา  อิท   อุปฺปชฺชติ)  เม่ือสิ่งนีไ้ม่มี  สิ่งนีจ้ึงไม่มี (อิมสฺมึ  อสติ  อิท   น  โหติ)   เพราะสิ่งนีด้บัไป  

สิ่งนีจ้ึงดบั (อิมสฺส  นิโรธา  อิท   นิรุชฺฌติ)   กระบวนการเกิดและดบัของธรรมทัง้หลายจึงเป็นเหตุ
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เป็นปัจจยัของกนัและกัน254   แนวความคิดเร่ืองจกัรวาลวิทยาในไตรภูมิพระร่วงจึงด าเนินไปตาม

หลกักฎปฏิจจสมปุบาทนัน่เอง    ดงัรูป 

 

 
  

 ภาพท่ี 14  วฏัจกัรของชีวิต 

 
                                                           

  254ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล ฉบับราชบัณฑติยสถาน (กรุงเทพฯ : 

ราชบณัฑิตยสถาน, 2552),415 – 416.  
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  ภาพท่ี 15  วฎัจกัรของชีวิตตามหลกักฎปฏิจจสมปุบาท 

ท่ีมา: ปฎิจจสมุปบาท, เข้าถึงเม่ือ 14 มกราคม 2258, เข้าถึงได้จาก 

http://www.chatchawan.net/ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



297 
 

  ไตรภูมิพระร่วงเป็นวรรณกรรมภาษาไทยเร่ืองแรกท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัจกัรวาลวิทยาท่ี

ชดัเจนและเป็นระบบ  การอ้างอิงแหล่งท่ีมาของข้อมลูท่ีปรากฏช่ือคมัภีร์จ านวนกว่า 30 เล่มนัน้ท า

ให้เช่ือมโยงได้ว่า แนวความคิดเร่ืองจกัรวาลวิทยาในไตรภูมิพระร่วงนีสื้บทอดมาจากพทุธศาสนา

เถรวาทอนัมีถ่ินก าเนิดมาจากประเทศอินเดีย  เนือ้หาในไตรภูมิพระร่วงสอดคล้องกบัแนวความคิด

ท่ีปรากฏในพระไตรปิฎกอนัเป็นแหล่งข้อมูลท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของพุทธศาสนาเถรวาท   แนวคิดเร่ือง

จกัรวาลวิทยาในไตรภูมิพระร่วงนัน้กล่าวถึงการก าเนิดของจกัรวาลหลงัจากการประลยั   สรรพสิ่ง

จึงเกิดขึน้ใหม่อีกครัง้ในลักษณะเดิม   มนุษย์กลุ่มแรกมาจากพรหมทัง้หลายท่ีรอดพ้นจากการ

ประลัย  กิเลสท าให้หมดสิน้ความเป็นพรหมกลายเป็นมนุษย์สืบทอดเผ่าพันธุ์ เร่ือยมา  จากนัน้

มนุษย์จะถือก าเนิดตามธรรมชาติจากครรภ์มารดา  ดงันัน้จึงมีความเท่าเทียมกัน แตกต่างกันท่ี

หน้าท่ีและการกระท าของตนเท่านัน้   มนุษย์จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพภูมิทัง้ 3  คือ กามภูมิ 

รูปภูมิ และอรูปภูมิ ขึน้อยู่กับการกระท าบุญและบาปของแต่ละบุคคล  เม่ือใดก็ตามท่ีมนุษย์

บ าเพ็ญฌานบารมีจนบรรลนุิพพาน  หรือ “มหานครนิพพาน”  เม่ือนัน้สงัสารวฎัของมนษุย์ก็จะดบั

สิน้ลง มนษุย์จะได้รับความสขุท่ีแท้จริง   ไตรภูมิพระร่วงน าเสนอภาพของจกัรวาลตามแนวคิดของ

พระพทุธศาสนาอนัให้ความส าคญัเร่ืองกฎไตรลกัษณ์ซึ่งกล่าวว่าสรรพสิ่งล้วนเป็นอนิจจงั  ทกุสิ่งมี

เกิดขึน้ ตัง้อยู ่และดบัไป  และยงัแสดงให้เห็นวา่สรรพสิ่งซึ่งเกิดขึน้เองตามธรรมชาตินัน้มีความเท่า

เทียมกนั   “กรรม” หรือการกระท าของมนษุย์ท่ีแตกตา่งกนัเท่านัน้ท่ีเป็นสาเหตทุ าให้มนษุย์มีชีวิตท่ี

มีความทุกข์หรือสุขแตกต่างกัน    “กรรม” หรือการกระท าของมนุษย์จึงเป็นสิ่งส าคัญท่ีท าให้

จักรวาลด าเนินไปในวัฎจักรเดิมดังลักษณะของกงล้อท่ีเคล่ือนไป   ความรู้เร่ืองจักรวาลเป็น

เคร่ืองมือส าคญัท่ีพญาลิไทยใช้เผยแพร่พระพุทธศาสนาและปรับเปล่ียนควบคุมพฤติกรรมของ

ประชาชนในสงัคม  การเรียบเรียงเนือ้หาอย่างมีระบบและการใช้ภาษาท่ีมีวรรณศิลป์ท าให้เกิด

จินตภาพท่ีชดัเจน ส่งผลให้แนวคิดเร่ืองจกัรวาลวิทยาในไตรภูมิพระร่วงได้รับความเช่ือถือศรัทธา

สืบทอดอยูใ่นสงัคมไทยเร่ือยมาจนกระทัง่ปัจจบุนั 
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บทที่ 4 

การเปรียบเทียบแนวคิดเร่ืองจักรวาลวิทยาในคัมภีร์วิษณุปุราณะและไตรภูมิพระร่วง 

 

 คมัภีร์วิษณุปรุาณะซึ่งเป็นวรรณกรรมอินเดียและไตรภูมิพระร่วงซึ่งเป็นวรรณกรรม

ไทยนับเป็นวรรณกรรมท่ีมีเนือ้หาแสดงแนวความคิดเร่ืองจักรวาลวิทยาของทัง้สองชาติไว้อย่าง

ชดัเจน  แนวความคิดเร่ืองจกัรวาลวิทยาในไตรภูมิพระร่วงได้รับแนวความคิดมาจากพทุธศาสนา

ซึ่งถือก าเนิดในประเทศอินเดียอันเป็นดินแดนถ่ินก าเนิดของคัมภีร์วิษณุปุราณะเช่นเดียวกัน    

ดังนัน้แนวความคิดเร่ืองจักรวาลวิทยาในวรรณกรรมทัง้สองจึงน่าจะมีลักษณะท่ีสัมพันธ์กัน                

อันสืบเน่ืองมาจากได้รับกระแสวัฒนธรรมท่ีเกิดมาจากถ่ินเดียวกัน   ในบทนีผู้้ ศึกษาจึงมุ่ง

เปรียบเทียบเพ่ือให้เห็นถึงความสมัพนัธ์  ความเหมือนและความแตกตา่งของแนวคิดเร่ืองจกัรวาล

วิทยาในวรรณกรรมของทัง้ 2 ชาต ิในประเดน็ตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

 

1.  ลักษณะท่ีสัมพันธ์กันระหว่างคัมภีร์วิษณุปุราณะและไตรภูมิพระร่วง 

 คมัภีร์วิษณปุรุาณะและไตรภูมิพระร่วงเป็นวรรณกรรมจกัรวาลวิทยาท่ีแม้จะประพนัธ์

ขึน้ในดนิแดนท่ีตา่งถ่ินกนั แตก็่มีลกัษณะท่ีสมัพนัธ์กนัในหลายประการ  ดงันี ้

        1.1 ประวัตคิวามเป็นมา   เม่ือพิจารณาคัมภีร์วิษณุปุราณะและไตรภูมิพระร่วง

พบว่าวรรณกรรมทัง้ 2 เร่ืองนีเ้ป็นวรรณกรรมท่ีมีเนือ้หากล่าวถึงเร่ืองจกัรวาลวิทยาไว้อย่างชดัเจน

และเป็นระบบท่ีสุดของแต่ละชาติ   แนวความคิดเร่ืองจักรวาลวิทยาในวรรณกรรมทัง้  2 เร่ือง    

อาจกล่าวได้ว่ามีก าเนิดมาจากประเทศอินเดียเช่นเดียวกัน  กล่าวคือ  คมัภีร์วิษณุปรุาณะน่าจะ

ประพันธ์ขึ น้ ในประเทศอินเ ดียก่อนคริสต์ศักราช  400  คาดว่าแต่งขึ น้ ในยุคเ ดียวกับ

พระพุทธศาสนาตอนต้น    คัมภีร์วิษณุปุราณะเป็นวรรณกรรมท่ีแต่งขึน้ในยุคหลังพระเวท            

จึงได้รวบรวมแนวความคิดเร่ืองจักรวาลวิทยาต่างๆ ท่ีปรากฏในสังคมอินเดีย นับตัง้แต่สมัย     

พระเวท อปุนิษัท ซึ่งเกิดขึน้ก่อนสมยัพทุธกาลเร่ือยมา   ส่วนไตรภูมิพระร่วงได้รับแนวความคิดมา

จากพทุธศาสนาอนัถือก าเนิดในประเทศอินเดีย   เม่ือประมาณ 2,600 ปีมาแล้วซึ่งมีรากฐานทาง

ความคิดมาจากสงัคมวฒันธรรมอินเดียโบราณเช่นเดียวกนั    อิทธิพลของศาสนาและวฒันธรรม
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อินเดียซึ่งเดินทางเข้ามาสู่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  โดยเฉพาะการเดินทางของพทุธศาสนาเข้ามา

ในประเทศไทยซึ่งเป็นช่องทางส าคญัท่ีท าให้แนวความคิดจกัรวาลวิทยาในสงัคมอินเดียเข้ามาสู่

สังคมไทย  จนกระทั่งพญาลิไทยได้ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเก่ียวกับจักรวาลวิทยาจาก

แหล่งข้อมลูตา่งๆ แล้วเรียบเรียงประพนัธ์เป็น  ไตรภูมิพระร่วงขึน้เม่ือ พ.ศ. 1888   จากหลกัฐาน

ตา่งๆ พบว่าประเทศไทยติดตอ่กับประเทศอินเดียและรับพระพทุธศาสนาเข้ามาในประเทศไทยมี

ประวตัคิวามเป็นมา ดงันี ้  

  พทุธศาสนาเถรวาทเข้าสู่ประเทศไทยเม่ือ 2,000  กว่าปีมาแล้ว ในสมยัท่ีดินแดนแถบ

นีเ้รียกว่า “สุวรรณภูมิ” อันเป็นท่ีอยู่ของพวกมอญและละว้า   พุทธศตวรรษท่ี 3 มีหลักฐานว่า   

พระเจ้าอโศกมหาราช1   จักรพรรดิแห่งจักรวรรดิเมารยะซึ่งทรงปกครองพระราชธานีช่ือว่า        

ปาฏลีบตุร  ณ แคว้นมคธ ประเทศอินเดีย ได้ส่งพระโสณะและพระอตุตระผู้ เป็นสมณทตูเดินทาง

มาเผยแผ่พุทธศาสนาท่ีสุวรรณภูมิหรือบริเวณท่ีเป็นจงัหวดันครปฐมในปัจจบุนั 2   พระเจ้าอโศก

เป็นผู้ ท่ีได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาราช ทรงเป็นพระจกัรพรรดิท่ีส าคญัท่ีสดุซึ่งประเทศอินเดียและ

ทั่วโลกรู้จักกันเป็นอย่างดี   ศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราชแสดงให้เห็นถึงการประกาศ

แนวนโยบายในการปกครองว่าจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม   ทรงให้ค าแนะน าสั่งสอนแก่

ข้าราชการของพระองค์ให้จดัการปกครองราษฎรด้วยความยตุิธรรม  ทรงปรารถนาความปลอดภยั  

การรู้จกัควบคมุตนเอง  ให้ความยตุธิรรมและความสขุกบัทกุชีวิต  พระองค์ทรงพิจารณาว่าชยัชนะ

ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุคือชยัชนะแหง่ธรรม  ดงัข้อความท่ีปรากฏในศลิาจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราชวา่ 

   

  เม่ือพระมหากษัตริย์ ผู้สง่าสงามและเป็นท่ีรักแห่งพระเป็นเจ้า ทรงครองราชสมบตัิได้ 

8 ปี กลิงคะก็ถูกปราบปรามลง  ประชาชนจ านวน 150,000 คนถูกจับเป็นเชลย  อีก 

100,000  คนถกูประหารชีวิตและประชาชนจ านวนมากเสียชีวิต   หลงัจากได้ครองกลิงคะ 
                                                           

  1  พระเจ้าอโศกมหาราช (พ.ศ. 240 - พ.ศ. 312 ครองราชย์ พ.ศ. 270 - พ.ศ. 311) ทรงปกครองพระราชธานี

ช่ือวา่ ปาฏลีบตุร ซึ่งปัจจุบนัเรียกว่าปัฏนะ Patna  เป็นพระโอรสของพระเจ้าพินทุสารแห่งราชวงศ์โมริยะ  พระมารดานามว่า 

สิริธรรม  มีพระมเหสี  คือ   พระนางอสนัธิมิตตา พระนางเวทิสา พระนางการุวากี    พระนางปัทมาวตี   พระนางดิศราชเทวี  ด ู  

Radhakumud Mookerji, Chandragupta Maurya and his times (Delhi: Motilal Banarsidass,1966), 82. 

  2 วชัระ   งามจิตรเจริญ, พุทธศาสนาเถรวาท (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2552), 25-

27. 
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“พระผู้ เป็นท่ีรักแห่งพระเป็นเจ้า”  ก็เร่ิมด าเนินชีวิตตามธรรมะ รักในธรรมะ เผยแผ่สัง่สอน

ธรรมะ เม่ือดนิแดนท่ียงัมิได้ถกูปราบปรามถกูยดึครองได้ส าเร็จ   ประชาชนถูกฆ่า พวกเขา

ล้มตาย หรือถกูจบัเป็นเชลย  พระองค์รู้สกึหดหู่และสงัเวชพระทยั…  มาบดันีแ้ม้เพียงหนึ่ง

ในร้อยหรือพันของบรรดาผู้ ท่ีได้รับความทุกข์เข็ญในกลิงคะจะต้องถูกฆ่า ตายหรือถูกจับ

เป็นเชลย ก็เป็นสิ่งท่ีสร้างความโศกเศร้าให้กับพระองค์  หากผู้ ใดกระท าผิดต่อพระองค์      

ก็จะได้รับการอภัยเท่าท่ีพระองค์จะพึงกระท าได้ ทรงปกครองด้วยเหตุผลและพยายาม

ปฏิรูปกลุม่ชนชาวป่าท่ีอยู่ในราชอาณาจกัรของพระองค์   พระองค์ไม่เพียงแต่ทรงมีเมตตา

ธรรม ทรงยังโน้มน้าวให้พวกเขาส านักผิดเพ่ือมิให้พวกเขาต้องถูกประหารชีวิต พระองค์

ปรารถนาให้มีความปลอดภัย   การควบคุมตนเอง ความเป็นธรรมและความสุขแก่

สิ่งมีชีวิตทัง้ปวง พระองค์ทรงใคร่ครวญวา่ชยัชนะท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดคือชยัชนะแห่งธรรมะ และ

พระองค์ได้รับชยัชนะนัน้เรียบร้อยแล้ว  ณ สถานท่ีแห่งนีแ้ละทัง้หมดในราชอาณาจกัรของ

พระองค์   แม้แต่ท่ีอยู่ห่างออกไป  18,000  ไมล์  ในดินแดนของกษัตริย์อันติโยคะ 

(Antiyoga) แห่งอาณาจักรกรีก  และไปถึงยังดินแดนของกษัตริย์ทัง้ 4 คือ ตุรมยะ 
(Turamaya)  อันติกินิ (Antikini)  มคา (Magā) และอลิกสุตระ (Alikasutra)  
ตลอดทางทิศใต้ในหมู่พวกโจฬะ (Colas) และปาณฑยะ (Pandyas) ไปจนกระทั่งถึง

ลงักา (Ceylon)3 

  

พระเจ้าอโศกมหาราชทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม เหมือนบิดาปกครองบตุร  ทรงใช้

หลักมนุษยธรรมและจริยธรรมในพุทธศาสนา ทรงตักเตือนข้าราชการของพระองค์ท่ีละเลย

นโยบายของพระองค์ และทรงเผยแพร่นโยบายการปกครองโดยธรรมของพระองค์ให้รู้จกักนัทัว่ใน

ทกุประเทศท่ีเจริญสมยันัน้  ทรงเลิกความคดิท่ีจะเป็นจกัรพรรดโิดยการรบราฆ่าฟัน    ทรงยินดีเป็น

จักรพรรดิแห่งจักรวรรดิ อินเ ดีย  แต่ประสงค์จะเป็นจักรพรรดิแห่งโลกในทางคุณธรรม                  

โดยการประกาศศาสนาพุทธไปทัว่ดินแดนใกล้เคียง ประสงค์ให้ดินแดนใกล้เคียงรู้จกัพระองค์ใน

ฐานะธรรมราชา4    เร่ืองราวของพระเจ้าอโศกมหาราชและพระมเหสีอสนัธิมิตตาได้รับการอ้างถึง

ในไตรภูมิพระร่วง เพ่ือยกตัวอย่างว่าพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นบุคคลผู้ ได้ช่ือว่าเป็น  พระมหา

                                                           
  3  A.L. Basham, The Wonder that was India (London: Sidgwick and Jackson, 1956), 53-54. 

  4  Ibid., 54. 
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จักรพรรดิผู้ ทรงธรรม   เร่ืองราวของพระเจ้าอโศกมหาราชท่ีปรากฏในไตรภูมิพระร่วงจึงเป็น

หลกัฐานส าคญัอีกประการหนึ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงพระเกียรติของพระเจ้าอโศกมหาราชท่ีแพร่หลาย

ไปทัว่จากดนิแดนอินเดียสูก่รุงสโุขทยั  ดงัข้อความท่ีปรากฏในไตรภมูิพระร่วง  ความวา่ 

  

  อนัวา่พระญา (มหา) จกัรพรรดิราชนี ้ยงัมีจ าพวกหนึ่งเล่าไสร้ ยงัมีพระญาองค์หนึ่ง

ทรงพระนามช่ือพระญาศรีธรรมาโศกราช  ธ เสวยราชสมบตัิในเมืองอนัหนึ่ง สมญาช่ือว่า

ปาตลีบุตรมหานคร เมื่อพระญานัน้เสวยราชย์ พระพุทธเจ้าแห่งเรานีเ้สด็จเข้าสู่นฤพาน

แล้วได้ ๒๑๙ พระพรรษา พระญานัน้มีสนมได้ 16,000 นาง ผู้ เป็นพระอคัรมเหสีนัน้ ช่ือว่า

นางอสันธิมิตตา ครัน้ว่าพระญานัน้ได้เสวยราชสมบัติไสร้ ฝูงท้าวพระญาทัง้หลายใน    

ชมพูทวีปมาไหว้มากราบทุกพระองค์ด้วยบุญพระญามหากษัตริย์นัน้เองแล...แลพระญา  

ศรีธรรมาโศกราชนัน้ ธ ได้ฟังธรรมเทศนาแตเ่จ้าไทพระองค์หนึง่ ช่ือวา่เจ้านิโครธเถรนัน้ไสร้ 

พระญานัน้ ธ มีใจใสศรัทธาในศาสนาพระพุทธเจ้านกัหนา ใจ ธ อ่อนน้อมพระศรีรัตนตรัย

นัน้นกัหนา... 5 

   

  คัมภีร์มิลินทปัญหาซึ่งสันนิษฐานว่าประพันธ์ขึน้ในช่วง 300 ปีก่อนคริสต์ศักราช           

เป็นเอกสารโบราณของอินเดียท่ีกล่าวว่ามีการเดินทางมาค้าขายและแสวงโชคในดินแดน     

สวุรรณภูมิซึ่งสนันิษฐานว่าหมายถึงดินแดนในคาบสมทุรมลายู6    ช่วงเวลาท่ีพทุธศาสนาเถรวาท

เข้ามาประเทศไทยจนสามารถลงหลกัฐานมัน่คงได้น่าจะอยู่ในสมยัก่อนหน้าสมยัทวาราวดีซึ่งอาจ

เรียกว่า “สมยัสวุรรณภูมิ” จนกระทัง่ถึงสมยัทวาราวดี     สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา

ด ารงราชานุภาพทรงสนันิษฐานว่าพระพุทธศาสนาน่าจะเข้ามาประดิษฐานในประเทศไทยตัง้แต่  

พ.ศ. 500 และนบัถือกันสืบมาตัง้แต่ครัง้นัน้    ต่อมาในพุทธศตวรรษท่ี 12  พระนางจามเทวี      

เจ้าหญิงแหง่ทวาราวดีได้เสดจ็ไปครองเมืองหริภญุไชย  โดยทรงน าเอาพระสงฆ์จ านวน 500  รูปไป

ด้วย  พุทธศาสนาจึงเผยแผ่ขึน้เหนือไปถึงลุ่มแม่น า้ปิง  ในสมัยลพบุรี ราว พ.ศ.  1545 – 1625  
                                                           

  5 ราชบัณฑิตยสถาน ,  พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมิกถา  (ก รุง เทพฯ : 

ราชบณัฑิตยสถาน, 2544), 126 - 129. 

  6 กรมศิลปากร, รายงานการขุดค้นทางโบราณคดีโบราณสถานเขาพระนารายณ์อ าเภอพุนพนิ  จังหวัด

สุราษฎร์ธานี (กรุงเทพ: โรงพิมพ์เมด็ทราย, 2552), 22. 
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กษัต ริ ย์ เขมรซึ่ งนับถือพุทธศาสนามหายานและศาสนาพราหมณ์มีอ านาจเหนือภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางของไทย   พุทธศาสนามหายานและศาสนาพราหมณ์จึงมี

อิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทยในระยะเวลานัน้ควบคู่ไปกับพุทธศาสนาเถรวาทท่ีเจริญมาตัง้แต่สมัย

ทวาราวดี   ในพ.ศ.1600  อาณาจกัรของพระเจ้าอนรุุทธมหาราชกษัตริย์แห่งพกุาม     แผ่ขยายลง

มาถึงล้านนาและล้านช้าง  พทุธศาสนาเถรวาทท่ีเรียกว่า “พทุธศาสนาหินยานแบบพกุาม” จึงแพร่

เข้ามาในอาณาจักรของไทยด้วย  ต่อมาเม่ือพ่อขุนรามค าแหงมหาราชเสด็จขึน้ครองราชสมบตั ิ  

ใน พ.ศ. 1820 พระองค์ได้แผ่ขยายพระราชอาณาเขตออกไป และได้น าพุทธศาสนาเถรวาทแบบ

ลงักาซึ่งชาวไทยนบัถืออยู่ในปัจจุบนัมาจากภาคใต้ของประเทศไทย   โดยทรงอาราธนาพระสงฆ์

ลังกาวงศ์จากนครศรีธรรมราชมาเผยแผ่พุทธศาสนาในกรุงสุโขทัย  ดังข้อความท่ีปรากฏใน      

ศลิาจารึกของพอ่ขนุรามค าแหงมหาราชวา่   

 

  เมืองสโุขทยันี ้มีอรัญญิก  พ่อขนุรามค าแหงกระท า 

โอยทานแก่มหาเถรสงัฆราชปราชญ์เรียนจบปิฎกไตร 

หลวกั กวา่ปู่ ครูในเมืองนี ้ ทกุคนลกุแตเ่มืองศรีธ - 

ธรรมราชมา  ในกลางอรัญญิก  มีพิหารอนัณ่ืงมน 

ใหญ่สงูงามแก่กม  มีพระอฎัฐารศอนัณ่ืงลกุยื -7 

 

  พุทธศาสนาลงรากฝังลึกกลายเป็นศาสนาส าคัญประจ าชาติท่ีมีบทบาทและมี

ความส าคญัในสงัคมไทยสืบมา  โดยเฉพาะการปลกูฝังแนวความคิดเก่ียวกบัเร่ืองโลกและจกัรวาล

ซึ่งนิยมเรียกว่า “ไตรภูมิ”   เท่าท่ีปรากฏหลกัฐานในปัจจบุนัไตรภูมิพระร่วงนบัเป็นวรรณกรรมไตร

ภมูิเร่ืองแรกท่ีเรียบเรียงเป็นภาษาไทย   วรรณกรรมภาษาบาลีจ านวนกว่า 30 เล่มท่ีไตรภูมิพระร่วง

อ้างถึงในบานแพนกและในตอนท้ายเร่ืองแสดงให้เห็นว่าแนวความคิดเร่ืองไตรภูมิได้แพร่หลายใน

สงัคมไทยมาเป็นเวลานานแล้ว   พญาลิไทยเป็นเพียงผู้ประมวลองค์ความรู้ท่ีส าคญัจากคมัภีร์

ต่างๆ มาเรียบเรียงขึน้ใหม่ โดยน าเสนอเร่ืองราวอย่างเป็นล าดบัขัน้ตอนท าให้เห็นแนวคิดเร่ือง

                                                           

  7 ส านกันายกรัฐมนตรี, ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 1 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 

2521), 22. 
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จกัรวาลวิทยา (cosmology) ท่ีมีลกัษณะเป็นไตรภูมิอย่างชดัเจนมากขึน้  ในขณะเดียวกนัก็เสนอ

แนวคดิท่ีเป็นคตธิรรมหลกัส าคญัทางพทุธศาสนาท่ีสอดคล้องกบัเร่ืองราวของไตรภมูิไว้ด้วย  

 คมัภีร์วิษณุปรุาณะคาดว่าน่าจะเกิดขึน้ในประเทศอินเดียในยุคเดียวกบัพุทธศาสนา

ตอนต้น   อิทธิพลของพทุธศาสนาท่ีแพร่หลายในประเทศอินเดียมีร่องรอยปรากฏให้เห็นในคมัภีร์

วิษณปุรุาณะเชน่กนั   พทุธศาสนานัน้เช่ือวา่เข้ามาในประเทศไทยตัง้แตส่มยัพระเจ้าอโศกมหาราช   

คมัภีร์กว่า 30 เล่ม โดยเฉพาะข้อมูลจากพระไตรปิฎกเป็นหลกัฐานส าคญัอีกประการหนึ่งท่ีแสดง

ว่าแนวความคิดเร่ืองจักรวาลวิทยาในไตรภูมิพระร่วงซึ่งเกิดขึน้ในสมัยสุโขทัยมีรากฐานมาจาก

แนวความคดิแบบพทุธศาสนาเถรวาทซึ่งถือก าเนิดขึน้ในสังคมและวฒันธรรมของอินเดีย   จึงอาจ

กลา่วได้วา่คมัภีร์วิษณปุรุาณะและไตรภมูิพระร่วงมีรากเหง้าทางความคดิเกิดมาจากแหล่งเดียวกนั 

ก็คือประเทศอินเดีย  รากเหง้าทางความคิดอนัเป็นแหล่งก าเนิดของเนือ้หาและแนวคิดในคมัภีร์

วิษณุปุราณะและไตรภูมิพระร่วงเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้วรรณกรรมทัง้ 2 เร่ืองมีลักษณะ            

ท่ีสมัพนัธ์สอดคล้องกัน  แม้จะมีสงัคมวฒันธรรมและความเช่ือทางศาสนาซึ่งเป็นถ่ินก าเนิดของ

วรรณกรมแตล่ะเร่ืองท่ีแตกตา่งกนัอย่างสิน้เชิงก็ตาม  รากเหง้าทางความคิดท่ีถือก าเนิดจากสงัคม

วฒันธรรมอินเดียร่วมกัน จึงเป็นรากฐานส าคญัประการแรกท่ีเป็นสายใยเช่ือมโยงให้คมัภีร์วิษณุ

ปุราณะและไตรภูมิพระร่วงมีลักษณะท่ีสัมพันธ์สอดคล้องกัน  แม้จะไม่มีหลักฐานการรับและ     

สืบทอดวฒันธรรมระหวา่งกนัโดยตรงก็ตาม    

1.2 ผู้ประพันธ์และระยะเวลาที่ประพันธ์   คมัภีร์วิษณุปรุาณะระบไุว้ในเนือ้เร่ือง

ว่าฤษีปราศระซึ่งเป็นตัวละครผู้ เล่าเร่ืองในคมัภีร์วิษณุปุราณะได้รับพรให้ประพันธ์คมัภีร์วิษณุ

ปรุาณะขึน้   โดยฤษีปราศระได้รับฟังเร่ืองราวเหล่านีม้าจากฤษีวสิษฐะผู้ เป็นปู่ ซึ่งได้รับฟังมาจาก 

“พระพรหมา”   ดงัความวา่ 

 

ท่านฤษีปราศระผู้ประเสริฐตอบวา่  สาธุ ท่านไมเตรยะผู้ รู้แจ้งธรรม   

ท่านท าให้ข้าพเจ้าคิดถงึเร่ืองราวในอดีตซึง่ปู่ ของข้าพเจ้าคือท่านฤษีวสิษฐะ 

ผู้ เป็นเจ้าได้พดูไว้อย่างชดัเจน || 1:1:128 

                                                           

  
8
  Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa (Gorakhapura: Gītāpresa, 1990), 2. 
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ข้าพเจ้าจะขอเลา่เร่ืองราวตามท่ีพระเจ้าปู่  คือพระพรหมาผู้ เป็นเจ้า | 

เม่ือถกูหมูพ่ระมนีุผู้ ย่ิงใหญ่มีพระทกัษะเป็นต้นถามแล้ว 

ก็ได้ทรงตอบ (ค าถามของพวกเขา) || 1:2:89 

 

คมัภีร์วิษณุปรุาณะแม้จะไม่สามารถระบไุด้ชดัเจนว่าผู้ ใดประพนัธ์ขึน้   แตก็่กล่าวอ้าง

กันว่าเป็นงานของฤษีวยาสะซึ่งเป็นฤษีท่ีมีช่ือเสียงในต านานซึ่งกล่าวว่าเป็นผู้ รวบรวมเรียบเรียง

คมัภีร์พระเวท คมัภีร์อิติหาสะและคมัภีร์ปุราณะ  ค าว่า “วฺยาส” (Vyāsa) มีความหมายว่า           

ผู้รวบรวม  ผู้ เรียบเรียง  และเป็นช่ือของฤษีท่ีมีช่ือเสียงในต านานซึ่งเป็นบตุรของฤษีปราศระและ  

นางสัตยวตี10   ผู้ เล่าเนือ้หาทัง้หมดในคมัภีร์วิษณุปุราณะคือฤษีปราศระ ตามการซักถามของ      

ไมเตรยะผู้ เป็นศษิย์   ตามต านานฤษีวยาสะและฤษีปราศระจึงมีความเก่ียวข้องกนั โดยฤษีวยาสะ

เป็นบตุรของฤษีปราศระ    ดงันัน้ความสมัพนัธ์ดงักล่าวจึงอาจท าให้เช่ือถือกนัตอ่มาว่าฤษีวยาสะ

เป็นผู้ประพนัธ์คมัภีร์วิษณุปรุาณะขึน้   และยงัอาจกล่าวได้ว่า “วยาสะ” อาจเป็นนามแฝงของผู้ ท่ี

รวบรวมและเรียบเรียงคัมภีร์นีข้ึน้ดังท่ีระบุกันว่าเป็นงานของพวกสูตะ   เน่ืองจากคมัภีร์วิษณุ

ปรุาณะเช่ือว่ามีการรวบรวมเรียบเรียงขึน้ในหลายยคุสมยั    การกล่าวอ้างว่าคมัภีร์วิษณุปรุาณะ

เป็นผลงานของฤษีวยาสะผู้ มีช่ือเสียงและได้รับการยอมรับยกย่อง หรือกล่าวอ้างว่าผู้ประพันธ์

คมัภีร์วิษณุปรุาณะ คือ ฤษีปราศระ ผู้ประพนัธ์วรรณกรรมโดยได้รับฟังเร่ืองราวท่ีสืบทอดมาจาก

พระพรหมา เพ่ือพยายามแสดงให้เห็นถึงระยะเวลาอนัยาวนานของเร่ืองราวในคมัภีร์วิษณุปรุาณะ

ท่ีเล่าสืบทอดต่อกันมานัน้  จึงเป็นส่วนส าคญัท่ีผู้ ประพันธ์พยายามสร้างความน่าเช่ือถือให้กับ

คมัภีร์เล่มนี ้  แม้แท้จริงแล้วจะไม่ทราบช่ือผู้ประพนัธ์ อีกทัง้มีข้อมลูท่ีแสดงว่าคมัภีร์วิษณุปรุาณะ

เรียบเรียงแตง่ขึน้ในยคุหลงัพระเวทและแตง่ตอ่เตมิเร่ือยมาในสมยัหลงัก็ตาม 

การระบุพระนามว่าพญาลิไทยกษัตริย์แห่งสุโขทยัเป็นผู้ประพันธ์ไตรภูมิพระร่วงขึน้  

เม่ือประมาณ พ.ศ 1888  นับเป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้ผู้ อ่านทราบถึงประวัติความเป็นมาของ

วรรณกรรม  การทราบข้อมลูและรายละเอียดท่ีมาและระยะเวลาการประพนัธ์ท่ีชดัเจน  อีกทัง้เม่ือ 

ผู้ประพนัธ์เป็นกษัตริย์ผู้ สืบเชือ้สายมาจากพ่อขุนรามค าแหงกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งสโุขทยั ย่อมท า
                                                           

  9 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 4. 
  10 Monier Monier Williams, Sanskrit - English Dictionary, 16th ed. (Delhi: Motilal Banarsidass, 
1997), 1035. 
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ให้เกิดความเคารพนบัถือต่อตวัผู้ประพนัธ์และสร้างให้เกิดความเช่ือถือศรัทธาตอ่วรรณกรรมมาก

ยิ่งขึน้  การระบุช่ือผู้ ประพันธ์และระยะเวลาในการประพันธ์จึงเป็นวิธีการหนึ่งในการเพิ่ม        

ความเช่ือถือศรัทธาให้กบัไตรภูมิพระร่วง ซึ่งกวีโบราณของไทยไม่คอ่ยนิยมการระบขุ้อมลูท่ีชดัเจน

เชน่นี ้ ดงัข้อความท่ีระบผุู้ประพนัธ์และระยะเวลาในการประพนัธ์ไว้ในไตรภูมิพระร่วงอย่างชดัเจน  

ดงัความวา่ 

 

  เนือ้ความไตรภูมิกถานี ้มีในกาลเมื่อใดไสร้ และมีแต่ในปีระกาโพ้นเมื่อศกัราชได้    

23 ปี     ปีระกาเดือน 4 เพ็งวนัพฤหสับดีวาร ผู้ ใดหากสอดรู้บมิได้ไสร้สิน้ เจ้าพระญาเลไทย

ผู้ เป็นลกูแห่งเจ้าพระญาเลลิไทย ผู้ เสวยราชสมบตัิในเมืองศรีสชัชนาลัย แลสโุขทยั แลเจ้า

พระญาลิไทยนี ้ธ เป็นหลานเจ้าพระญารามราชผู้ เป็นสริุยวงศ์ แลเจ้าพระยาเลไทยได้เสวย

ราชสมบตัิในเมืองสชัชนาลยัอยู่ได้ ๖ เข้า จงึได้ไตรภมูิ(ก)ถา...11      

 

แม้วรรณกรรมทัง้ 2 เร่ืองจะมีผู้ประพนัธ์และระยะเวลาในการประพนัธ์ท่ีแตกตา่งกนั

อย่างมาก  แต่จากข้อมูลท่ีปรากฏในวรรณกรรมทัง้ 2 เร่ือง พบว่ามีกลวิธีการสร้างให้เกิดความ

น่าเช่ือถือต่อวรรณกรรมท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน  คือ การสร้างให้เกิดความเช่ือถือต่อตัว

ผู้ ประพันธ์ โดยพยายามระบุถึงสถานะและให้ข้อมูลเก่ียวกับผู้ ประพันธ์เพ่ือสร้างให้เกิด          

ความเช่ือถือศรัทธาในตวัผู้ประพนัธ์ อนัจะก่อให้เกิดการยอมรับและเช่ือถือตอ่เนือ้หาในวรรณกรรม

ได้โดยปริยาย   

วรรณกรรมทัง้ 2 เร่ืองยงัเพิ่มความน่าเช่ือถือศรัทธาให้กบัข้อมลูด้วยการท่ีผู้ประพนัธ์

แสดงให้เห็นว่าได้ศึกษารวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ  อันเป็นความเช่ือพืน้ฐานมารวบรวม     

เรียบเรียงแล้วน าเสนออย่างเป็นระเบียบ  ท าให้ความคิดความเช่ือท่ีมีอยู่ในสงัคมขณะนัน้ปรากฏ

เป็นเนือ้หาท่ีเป็นระบบชดัเจนยิ่งขึน้    คมัภีร์วิษณุปรุาณะนอกจากพบว่ามีเนือ้หาท่ีสอดคล้องกับ

เร่ืองราวท่ีปรากฏในคมัภีร์ตา่งๆ ดงัเชน่ คมัภีร์พระเวท  อปุนิษัท แล้วยงัระบไุว้ว่า “ผู้ เช่ียวชาญเร่ือง

เก่าได้อาศยันิทานเร่ืองยาวและเร่ืองสัน้ๆ และอาศยับทเพลงและประเพณีอนัดีงามท่ีสืบทอดกัน

                                                           

  11 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 4. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



306 
 

ตอ่มา  รวบรวมเป็นต าราท่ีมีช่ือว่าปรุาณสงัหิตา”12  อีกด้วย   นอกจากนัน้ยงัแสดงให้ผู้อ่านเห็นถึง

เส้นทางของเร่ืองราวท่ีสืบทอดกันมาอย่างยาวนานของคมัภีร์วิษณุปรุาณะ  โดยพระพรหมาเป็น    

ผู้ เลา่เร่ืองสืบตอ่กนัมา   ดงัความวา่ 

 

พระพรหมาได้กลา่ววิษณปุรุาณะนีแ้ก่ฤภใุนเบือ้งต้น ฤภกุบ็อกวิษณปุรุาณะ 

แก่ปริยวรตะ และปริยวรตะก็บอกวิษณปุรุาณะแก่ภาคริุ || 6:8:43 

ภาคริุนัน้ได้บอกวิษณปุรุาณะแก่สตมัภมิตร สตมัภมิตรก็บอกแก่ทธีจะ 

ทธีจะนัน้ก็บอกแก่สารัสวตะ และสารัสวตะนัน้ก็บอกแก่ภฤค ุ|| 6:8:44 

ภฤคนุัน้บอกแก่ปรุุกตุสะ ปรุุกตุสะนัน้ก็บอกแกน่รมทา นรมทาก็บอกแก่ธฤตราษฏระ 

และปรูณนาคะ || 6:8:45 

ดกูรท่านพราหมณ์  ธฤตราษฏระและปรูณนาคะก็บอกแก่นาคราชช่ือวา่วาสกิุ 

วาสกิุก็บอกแก่วตัสะ และวตัสะก็บอกแก่อศัวตระ || 6:8:46 

และอศัวตระก็บอกแก่กมัพละ และกมัพละนัน้ก็บอกแก่เอลาปตุระ || 6:8:47 

ตอ่มา พระมนีุเวทศิราได้เดินทางไปถงึบาดาลแล้วก็ได้ครอบครองวิษณปุรุาณะนี ้

ทัง้หมด และพระมนีุเวทศิราก็ประทานวิษณปุรุาณะนีแ้ก่ประมติ || 6:8:48 

และประมติก็ได้มอบวิษณปุรุาณะนัน้ให้แก่ชาตกุรณะผู้ เป็นนกัปราชญ์ 

และชาตกุรณะก็ได้บอกวิษณปุรุาณะนัน้แก่คนอื่นๆ ท่ีกระท าบญุกศุล || 6:8:49 

และท่านฤษีปลุสัตยวรทานก็ได้บอกวิษณปุรุาณะนีซ้ึง่เป็นคมัภีร์สมฤติแก่ข้าพเจ้า 

ดกูรท่านไมเตรยะ แม้ข้าพเจ้า(ปราศระ)ก็ได้บอกวิษณปุรุาณะนี ้

แก่ท่านตามความเป็นจริง || 6:8:50 

แม้ท่านก็จะบอกวิษณปุรุาณะนีแ้ก่ศินีกะในช่วงกลียคุเช่นกนั|| 6:8:5113 

 

  ในขณะท่ีไตรภมูิพระร่วงสร้างความนา่เช่ือถือให้กบัข้อมลูในเร่ืองด้วยการกล่าวเน้นย า้

ไว้ในบานแพนกและในตอนท้ายเร่ืองถึงแหล่งท่ีมาของข้อมูลท่ีรวบรวมมาใช้ประพันธ์มากกว่า      

30 เลม่ และได้รับการศกึษาเรียนรู้จากพระสงฆ์ บณัฑิตในส านกัตา่งๆ   ดงัข้อความวา่  

                                                           
  12 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 176. 

  13 Ibid., 455. 
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  แลพระธรรมทัง้หลายนีเ้อาออกมาแลแห่งแลน้อย  แลเอามาผสมกนั  จึงสมมติช่ือว่า     

ไตรภมูิกถาแล  พระธรรมทัง้หลายนีเ้จ้าพระญาเลไทยอนัเป็นกษัตริย์พงศ์ดงัฤาแลมาอาจ

ผกูพระคมัภีร์ไตรภมูิกถานีไ้ด้ไสร้ เพราะเหตทุ่านนัน้ทรงพระปิฎกไตรธรรม ธ ได้ฟังได้เรียน

แต่ส านักพระสังฆเจ้าทัง้หลาย คือว่า(พระ)มหาเถรมุนีพงศ์เป็นอาทิครู เรียนแต่พระ        

อโนมทสัสีแล พระมหาเถรธรรมปาลเจ้าบ้าง  พระมหาเถรสิทธัตถะเจ้าบ้าง  พระมหาเถร

(พุทธ)พงษ์เจ้าบ้าง  พระมหาเถรปัญญาญนนัธส  เรียนแต่ราชบณัฑิตผู้หนึ่ง  ช่ืออปุเสน

ราชบัณฑิต ผู้หนึ่งช่ืออทรายราชบัณฑิต เรียนแต่ไกลด้วยสารพิสยั แต่พระมหาเถรพุทธ

โฆษาจารย์ในเมืองหริภญุชยั14   

 

     ความพยายามในการสร้างให้เกิดการยอมรับนบัถือในตวัผู้ประพนัธ์และการรวบรวม

ข้อมูลแนวคิดความเช่ือท่ีส าคัญๆ  มาใช้ประพันธ์งานขึน้จนวรรณกรรมทัง้  2 เร่ืองกลายเป็น

วรรณกรรมจกัรวาลวิทยาท่ีส าคญัของแตล่ะชาติ    นบัเป็นส่วนส าคญัยิ่งท่ีท าให้วรรณกรรมทัง้สอง

ได้รับการยอมรับเช่ือถือศรัทธาจนแพร่หลายในประเทศทัง้ 2 และมีอิทธิพลตอ่ความเช่ือของคนใน

สงัคมนัน้ๆ จนเป็นรากฐานส าคญัทางความคิดท่ีสืบทอดในสงัคมเร่ือยมา    การสร้างให้เกิดความ

น่าเช่ือถือในวรรณกรรมทัง้  2 เร่ือง จึงนับเป็นวิธีการท่ีวรรณกรรมทัง้  2 เลือกใช้ในลักษณะ

คล้ายคลงึกนั  แม้วา่ผู้ประพนัธ์และระยะเวลาในการประพนัธ์ของวรรณกรรมทัง้ 2 เร่ืองจะแตกตา่ง

กนัก็ตาม 

  1.3 จุดมุ่งหมายในการประพันธ์    คมัภีร์วิษณุปรุาณะมิได้กล่าวว่าผู้ประพนัธ์       

มีวตัถุประสงค์ใดในการประพนัธ์  หากแตเ่ม่ือพิจารณาจากเนือ้หาในเร่ืองแล้วพบว่าผู้ประพนัธ์มี

วตัถุประสงค์เพ่ือปลูกฝังความเช่ือให้ผู้คนนบัถือศรัทธาต่อพระวิษณุผู้ เป็นเทพสูงสุด  อธิบายให้

ผู้ อ่านเข้าใจความเป็นไปของจักรวาลซึ่งเก่ียวข้องโดยตรงกับพระวิษณุ อันมีความสัมพันธ์เป็น      

ผู้ก าหนดความเป็นไปในชีวิตของมนุษย์ทัง้หมด     คมัภีร์วิษณุปรุาณะจึงเป็นคมัภีร์สอนศาสนา

เพ่ือปลูกฝังให้ประชาชนปฏิบตัิตามหลักความเช่ือในศาสนาฮินดเูป็นส าคญั    ในขณะท่ีไตรภูมิ

พระร่วงกลา่วไว้อยา่งชดัเจนวา่พญาลิไทยประพนัธ์ขึน้เพ่ือเผยแผ่พระธรรมค าสัง่สอน เทศน์ให้พระ

มารดาและประชาชนฟัง  จุดประสงค์ของไตรภูมิพระร่วงจึงเป็นไปเพ่ือการสัง่สอนศีลธรรมตาม

                                                           

  14 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 5. 
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หลกัศาสนาพทุธเป็นส าคญั   วรรณกรรมทัง้ 2 เร่ืองมีวตัถปุระสงค์เพ่ือมุ่งสอนศาสนาเช่นเดียวกัน 

แม้จะเป็นค าสอนท่ีแตกตา่งกนัในแต่ละศาสนาก็ตาม   นอกจากนัน้ยงัพบว่าคมัภีร์วิษณุปรุาณะ

และไตรภมูิพระร่วงใช้วิธีการกลา่วอ้าง  โน้มน้าวให้สนใจวรรณกรรมของตนในลกัษณะท่ีคล้ายคลึง

กัน คือ เน้นย า้ว่าการฟัง หรือการสวดหรือการเผยแพร่วรรณกรรมทัง้สองเร่ืองจะได้รับอานิสงส์     

ผลบญุอนัประเสริฐอยา่งมากมาย  ดงัความวา่ 

 

คนท่ีได้ฟังคมัภีร์วิษณปุรุาณะนีซ้ึง่เป็นคมัภีร์ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีประเสริฐสดุ ท าลายความมืดมนใน 

กลียคุได้ด้วยความภกัดี เขาย่อมจะหลดุพ้นจากบาปทกุอย่าง || 6:8:52 

คนท่ีฟังคมัภีร์วิษณปุรุาณะนีท้กุวนัก็จะช่ือวา่ได้ท าการอาบน า้ท่ีท่าน า้ทกุท่าและได้ท า   

การสดดุีเทพเจ้าทกุองค์ || 6:8:53 

เพราะได้ฟังวิษณปุรุาณะนีท้ัง้ 10 อธัยายะ มนษุย์ย่อมได้รับผลบญุท่ีได้แสนยากย่ิง 

ซึง่เท่ากบับญุท่ีเกิดจากทานท่ีให้แก่ววักปิลา (ววัสีน า้ตาล) อย่างไมต้่องสงสยั || 6:8:54 

ผู้ใดท าพระวิษณผุู้ทรงเป็นสรรพสิ่ง ทรงสร้างสรรพสิ่ง ทรงเป็นผู้รองรับโลกทัง้หมด   

ทรงเป็นท่ีอาศยัของอาตมนั ทรงเป็นความรู้ (ชญานะ) และทรงป็นสิ่งท่ีควรรู้  

ทรงไมม่ีเบือ้งต้น ไมม่ีท่ีสดุ และทรงเป็นผู้ เกือ้กลูเหลา่เทพเจ้าทัง้หมดไว้ในใจ  

แล้วฟังวิษณปุรุาณะนีท้ัง้หมด ผู้นัน้ย่อมจะได้รับผลบญุทกุอยา่ง 

เช่นเดียวผลบญุท่ีได้รับในยชัญพิธีอศัวเมธอย่างไมต้่องสงสยั || 6:8:55 

พระวิษณ ุ(อจัยตุะ) ผู้ เป็นเจ้า ทรงเป็นเจ้าแห่งโลก ทรงสร้างพรหมนัและชญานะ 

ทรงเป็นพระเป็นเจ้าผู้สร้างโลกทัง้หมดทัง้ในเบือ้งต้น ท่ามกลางและท่ีสดุ 

มีกลา่วไว้ในวิษณปุรุาณะใด มนษุย์เม่ือได้ฟัง สวดและบอกกลา่ววิษณปุรุาณะ 

อนับริสทุธ์ินัน้ทัง้หมดย่อมจะได้รับความบริสทุธ์ิผดุผ่อง ผล (ความบริสทุธ์ิ) นัน้ 

ไมม่ีในภพทัง้ 3 ความส าเร็จอนัสงูนัน้ก็คือพระหริ || 6:8:5615 

 

ผู้ใดจะปรารถนาถงึทิพยสมบตัิปั(ตถ)โมกขนิพพาน ให้สดบัฟังพระไตรภูมิกถานีด้้วยท านุก

อ ารุงด้วยใจศรัทธาอย่าได้ประมาทสักอนัไสร้  จะ(ได้)พบได้ไหว้ได้ฟังธรรมแต่(พระ)ศรี

อาริยเจ้า อนัเสดจ็อบุตัิในอนาคตกา(ล)นัน้แล...16 
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เม่ือพิจารณาวัตถุประสงค์ในการประพันธ์พบว่าคัมภีร์วิษณุปุราณะมุ่งสอนให้นับถือ    

พระวิษณุผู้ เป็นพระเจ้าสูงสดุตามหลกัไวษณนิกายในศาสนาฮินดู  ส่วนไตรภูมิพระร่วงมุ่งสอนให้

เช่ือถือศรัทธาในหลกัแห่งพุทธศาสนาเถรวาท   วรรณกรรมทัง้ 2 เร่ืองจึงสอนให้นบัถือศาสนาท่ี

แตกตา่งกัน โดยน าเสนอหลกัค าสอนท่ีตา่งกัน  แต่ก็ประพนัธ์ขึน้ด้วยวตัถุประสงค์ท่ีคล้ายคลึงกัน

คือ เพ่ือสอนศาสนา ปลกูฝังความเช่ือ ให้ประชาชนในสงัคมปฏิบตัิตามหลกัค าสอนในลทัธิศาสนา

ของตน โดยใช้เนือ้หาเร่ืองราวของจกัรวาลเป็นข้อมลูในการสัง่สอนให้ผู้อ่านเช่ือถือและปฏิบตัิตาม  

รวมทัง้ใช้กลวิธีกล่าวอ้างถึงอานิสงส์อันประเสริฐต่างๆ ท่ีจะได้รับจากการได้ฟังวรรณกรรมทัง้         

2 เร่ืองซึง่แสดงให้เห็นถึงลกัษณะของวรรณกรรมโบราณท่ีถ่ายทอดและเผยแพร่ด้วยวฒันธรรมการ

สวดและการฟังเชน่เดียวกนั 

 1.4 เนือ้หา     คมัภีร์วิษณปุรุาณะเป็นวรรณกรรมในศาสนาฮินดู ส่วนไตรภูมิพระร่วง

เป็นวรรณกรรมในศาสนาพทุธ  ดงันัน้เนือ้หาค าสอนในวรรณกรรมทัง้ 2 จึงมีลกัษณะท่ีแตกตา่งกนั 

หากแต่คมัภีร์วิษณุปุราณะและไตรภูมิพระร่วงเป็นวรรณกรรมสอนศาสนาเช่นเดียวกัน   โดยมี

เนือ้หามุ่งแตง่ขึน้เพ่ือสอนปรัชญาทางศาสนา สัง่สอนจริยธรรมและบทบาทหน้าท่ีของคนในสงัคม

เป็นส าคญั  วรรณกรรมทัง้ 2 เร่ืองจึงมีลกัษณะท่ีคล้ายคลึงกัน คือมีเนือ้หากล่าวถึงลกัษณะและ

ความเป็นไปของจกัรวาล  โดยจะน าความรู้เก่ียวกับจกัรวาลมาใช้เป็นเคร่ืองมือสัง่สอนหลกัธรรม

ของศาสนาและสอนหลกัปฏิบตัิตามความเช่ือในลทัธิศาสนาของตน  เพ่ืออบรมกล่อมเกลาจิตใจ

ของคนในสงัคมและแนะน าวิธีการปฏิบตัิตนให้อยู่ร่วมกนัได้อย่างมีความสขุ รวมทัง้อธิบายให้เห็น

ถึงวิธีท่ีจะท าให้มนษุย์หลดุพ้นจากความทกุข์ทัง้ปวงด้วย   ข้อมลูเก่ียวกบัลกัษณะและความเป็นไป

ของจกัรวาลและสรรพสิ่งในวรรณกรรมทัง้ 2  เร่ือง จึงถกูน ามาใช้อธิบายเพ่ือสอนให้ผู้อ่านเช่ือใน

สงัสารวฏัของการเวียนวา่ยตายเกิดอนัมีผลจากการกระท าในขณะท่ีมีชีวิตอยู่   หากกระท าความดี 

สร้างบุญในขณะมีชีวิต เม่ือตายไปแล้วจะได้ไปเสวยสุขบนแดนสวรรค์   แต่ถ้ากระท าความชั่ว

หรือไม่ปฏิบตัิตามจารีตประเพณี ก็จะต้องตกนรกไปชดใช้กรรมได้รับความทกุข์ทรมานแสนสาหสั    

การบรรลโุมกษะหรือนิพพานจึงเป็นวิธีเดียวท่ีจะท าให้มนษุย์หลดุพ้นจากทกุข์ทัง้ปวง หลดุพ้นจาก

การเวียนวา่ยตายเกิดในสงัสารวฏันีไ้ด้   

                                                                                                                                                                      

  16 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 268. 
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 คมัภีร์วิษณุปรุาณะกล่าวถึงเนือ้หาความเป็นไปของจกัรวาลซึ่งเก่ียวข้องกบัพระวิษณุ

ทัง้หมด ทัง้การเกิดขึน้  การด ารงอยูแ่ละการสญูสลายไป   โดยมุ่งเน้นให้ผู้อ่านเห็นถึงอ านาจบารมี

ของพระวิษณใุนฐานะพระเป็นเจ้าสงูสดุ  เนือ้หาของเร่ืองจงึมุง่เน้นสรรเสริญให้เห็นถึงอ านาจบารมี

ของพระวิษณท่ีุก าหนดความเป็นไปของจกัรวาลและสมัฤทธ์ิผลตา่งๆ ของมนษุย์   อนัเน่ืองมาจาก

การภกัดีตอ่พระวิษณุ  เพ่ือเน้นย า้ให้ผู้อ่านเช่ือถือและปฏิบตัิตามค าสัง่สอนแนะน านัน้   เนือ้หาใน

คมัภีร์วิษณปุรุาณะจงึมีบทสรรเสริญพระวิษณผุู้ เป็นพระเป็นเจ้าสงูสดุเป็นจ านวนมาก โดยชีใ้ห้เห็น

ลกัษณะของพระวิษณผุู้ มีอ านาจเหนือสรรพสิ่ง ดงัตวัอยา่ง 

 

ขอนอบน้อมแดอ่งค์พระวิษณผุู้ทรงเท่ียงแท้ ศกัด์ิสิทธ์ิ คงอยู่ชัว่นิรันดร์  

ผู้ทรงเป็นเทพเจ้าสงูสดุ (ปรมาตมนั) ทรงรูปลกัษณ์หนึง่เดียวตลอดเวลา (และ)  

ทรงเป็นเทพเจ้าของสรรพสิ่ง || 1:2:1 

ขอนอบน้อมแดพ่ระพรหมาผู้สร้าง พระวิษณผุู้ รักษา พระศิวะผู้ท าลายและ 

พระวาสเุทพ ผู้ รักษา || 1:2:2 

ขอนอบน้อมแดพ่ระวิษณผุู้ทรงคณุลกัษณะหนึง่เดียวและหลายอย่าง  

ผู้มีพระวรกายย่ิงใหญ่และมีพระทยัสขุมุละเอียดออ่น  ผู้มีพระรูปไมป่รากฏก็ได้  

ปรากฏก็ได้ (และ) ทรงเป็นเหตแุห่งความหลดุพ้น || 1:2:3 

ขอนอบน้อมแดอ่งค์พระวิษณผุู้ทรงเป็นโลก เป็นมลูเหตแุห่งการสร้าง การรักษา 

และการท าลายโลก ผู้ เป็นเทพเจ้าสงูสดุพระองค์นัน้ || 1:2:4 

ครัน้นอบน้อมพระองค์ผู้ทรงเป็นท่ีตัง้แห่งสรรพสิ่ง ผู้ละเอียดกวา่สิ่งท่ีละเอียดทัง้หลาย  

ผู้ทรงสถิตอยู่ในสรรพสิ่ง ผู้ เท่ียงแท้ถาวร ผู้ เป็นปรุุษะอนัสงูสดุ  || 1:2:5 

ผู้มีพระปัญญาญาณ ผู้ทรงบริสทุธ์ิท่ีสดุด้วยพระปัญญาสงูสดุ 

ผู้ทรงมีพระลกัษณะแห่งความรู้ตามความเป็นจริงผ่านทางภาพมายา || 1:2:6 

ครัน้นอบน้อมพระวิษณผุู้ทรงเป็นผู้ท าลายโลก ทรงสามารถในการรักษาและสร้างโลก  

ผู้ เป็นเจ้าโลก ผู้ ไมม่ีการเกิด ผู้ ไมท่รงเสื่อมสลาย (และ) ผู้ ไมท่รงเปลี่ยนแปลง || 1:2:717 
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  การอวตารของพระวิษณุลงมาเพ่ือช่วยเหลือมนุษย์และสรรพสิ่งแก้ไขปัญหาใน

รูปลกัษณ์ตา่งๆ  เช่น  วราหาวตาร  กมูารวตาร    นบัเป็นเนือ้หาส าคญัท่ีคมัภีร์วิษณุปรุาณะแสดง

ให้เห็นถึงอ านาจอันหาท่ีเปรียบมิได้ ซึ่งเป็นการยกย่องให้ผู้ อ่านเกิดความภักดีและศรัทธาต่อ    

พระวิษณเุป็นส าคญั   คมัภีร์วิษณุปรุาณะยงัอ้างว่าพระพทุธเจ้าเป็นปางอวตารหนึ่งของพระวิษณุ

เช่นกัน โดยกล่าวว่าพระวิษณุอวตารมาเป็นพระพทุธเจ้าเพ่ือหลอกพวกอสูรให้ละทิง้แนวทางแห่ง

พระเวท18  โดยเรียกการอวตารเป็นพระพทุธเจ้าเพ่ือหลอกลวงคนชัว่ให้ละทิง้แนวทางแห่งพระเวท

วา่  “มายาโมหะ”19  ดงัความวา่ 

 

เม่ือพวกเขากลา่วดงันีแ้ล้ว  พระวิษณผุู้ เป็นเจ้า  จงึทรงบนัดาลมายาโมหะ   (พระพุทธเจ้า)  

ให้เกิดขึน้จากพระวรกาย (ของพระองค์)  แล้วก็ประทานแก่เหล่าเทพเจ้าผู้สูงส่งเหล่านัน้  

และรับสัง่กบัเทพเจ้าผู้สงูสง่เหลา่นัน้ดงันีว้า่ || 3:17:41 

มายาโมหะนี ้(พระพทุธเจ้านี)้ จะหลอกลวงพวกแทตย์นัน้ทัง้หมด  หลงัจากนัน้หมูส่ตัว์ก็จะ

ถกูท าให้เหินห่างจากแนวทางแห่งพระเวท || 3:17:42 

ดูกรเทพทัง้หลาย  เทพและแทตย์เป็นต้น ผู้ ขัดขวาง (ปริปนฺถิน) การท าหน้าท่ี  (อธิการ) 

ของพระพรหมาจะมีจ านวนมากเช่นเดียวกบัท่ีพวกเขาจะเป็นผู้ เบียดเบียนเราผู้ด ารงอยู่ใน

ฐานะผู้ด ารงรักษา (โลก) || 3:17:43 

ดกูรเทพทัง้หลาย เม่ือเป็นเช่นนัน้พวกท่านจงไปเถิด  พวกท่านไมต้่องกลวั  

ขณะนี ้มายาโมหะนีล้ว่งหน้าไปก่อน (และ) จะเป็นผู้มีอปุการะแก่พวกท่าน || 3:17:44 

เมื่อพระวิษณุรับสัง่ดงันีแ้ล้ว เทพทัง้หลายก็พากันนอบน้อมพระวิษณุนัน้แล้วก็เดินทางไป

ตามท่ีเคยไปแล้ว ส่วนมายาโมหะ (พระพุทธเจ้า) ก็ได้ไปยังสถานท่ีท่ีมีเทพผู้ ย่ิงใหญ่

มากมายพร้อมกบัเทพเหลา่นัน้ || 3:17:4520  

 

                                                           

  18 พระราชวรมนีุ (ประยทุธ์), กาลานุกรม, (กรุงเทพ: บริษัทมหพนัธ์ไพเบอร์ซีเมนต์ จ ากดั (มหาชน), 2552 ), 

56. 

  19 “มายาโมหะ” หมายถึง สิ่งลวงตา ความสบัสน และเป็นช่ือของไชนะ หรือพระพทุธเจ้า , ด ูMonier Monier 

Williams, Sanskrit-English Dictionary  (London : Oxford University, 1979 ), 811. 
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    การกล่าวถึงพระพุทธเจ้าในนามของ  “มายาโมหะ” ว่าเป็นอวตารปางหนึ่งของ     

พระวิษณนุัน้ยอ่มแสดงให้เห็นว่าสงัคมฮินดขูณะนัน้น่าจะได้รับอิทธิพลจากความเช่ือถือศรัทธาใน

พุทธศาสนา จนเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ผู้ประพันธ์คมัภีร์วิษณุปุราณะต้องน าพระพุทธเจ้ามา

กล่าวถึงเพ่ือควบกลืนให้อยู่ในศาสนาของตนและเพิ่มการยอมรับเช่ือถือศรัทธาในพระวิษณุให้มี

มากยิ่งขึน้  เนือ้หาท่ีกล่าวถึงการอวตารของพระวิษณุในรูปลักษณ์ต่างๆ อันเป็นส่วนส าคัญท่ี

ควบคมุความเป็นไปของจกัรวาล จึงเป็นสิ่งท่ีบง่ชีใ้ห้ผู้อ่านเห็นว่าจกัรวาลทัง้หมดอยู่ภายใต้อ านาจ

ของพระวิษณุ  การกระท าให้พระวิษณุพึงพอใจจึงเป็นหน้าท่ีของมนุษย์ เพราะพระวิษณุจะเป็น    

ผู้ควบคมุทกุสิ่งให้เป็นไปได้ตามท่ีมนษุย์ต้องการ 

  ไตรภูมิพระร่วงใช้ความรู้เก่ียวกับจักรวาลอธิบายให้เห็นถึงผลแห่งการกระท าของ

มนษุย์ท่ีจะเป็นตวัก าหนดท าให้มนษุย์ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสงัสารวัฏแห่งจกัรวาลและยงัมี

ส่วนขับเคล่ือนให้จักรวาลด าเนินไปตามการประพฤติปฏิบตัิของมนุษย์ด้วย   ไตรภูมิพระร่วงใช้ 

“พระพทุธเจ้า” เป็นต้นแบบหรือเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบตัิและเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจ

ของพุทธศาสนิกชน  แม้พระพุทธเจ้าจะมิใช่เทพเช่นพระวิษณุ   แต่ไตรภูมิพระร่วงก็กล่าวถึง

พระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ ท่ีมีความเป็นเลิศเหนือกว่าบุคคล เทพยดาและพรหมต่างๆ    และยงัทรงมี

อิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย์ มีอ านาจเหนือกว่าสรรพสิ่งด้วยผลแห่งการปฏิบตัิบญุบารมีมาแตอ่ดีต    ดงัท่ี

กลา่วถึงลกัษณะพิเศษเหนือมนษุย์ปกตขิณะท่ีพระพทุธเจ้าเป็นพระโพธิสตัว์อยู่ในครรภ์พระมารดา  

ดงัความวา่ 

 

   เมื่อพระโพธิสัตว์อยู่ในคัพภะพระมาดานัน้ บ่มิเหมือนดุจคนทัง้หลาย เบือ้งหลัง           

พระโพธิสัตว์ถูกหลังท้องแม่ แลนั่งแพนงเชิงอยู่ดังนักปราชญ์ผู้ งามนัน้นั่งเทศนาใน

ธรรมาสน์นัน้ ตวัแห่งพระโพธิสตัว์เจ้านัน้เรืองงามดั่งทอง เห็นออกมารอง ๆ  ดัง่จะออกมา

ภายนอกท้อง มาดาโพธิสตัว์ก็ดี แลผู้อื่นก็ดี ก็แลเห็นรุ่งเรืองงามดัง่ท่านเอาไหมอนัแดงนัน้

มาร้อยแก้วขาวนัน้แล เมื่อพระโพธิสตัว์เจ้าเสด็จออกจากท้องแม่ ลมอนัเป็นบุญนัน้บ่มิได้

พดัให้หวัลงมาเบือ้งต ่าแลให้ตีนขึน้เบือ้งบนดั่งสตัว์ทัง้หลายนัน้ หาบมิได้ เมื่อพระโพธิสตัว์

จะออกจากคพัภะมาดานัน้ ธ เหยียดตีนแล เม่ือจะออก ธ ลกุยืนขึน้แล้ว ธ จึงออกจากท้อง

แม ่ธ แล แตเ่ม่ือ ธ ยงัเป็น แต่มนุษย์ทัง้หลายอนัมาเกิดในท้องแม่นัน้ และจะมีประดจุเป็น
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โพธิสัตว์เมื่อปัจฉิมชาติจักได้ตรัสเป็นพระนีบ้ห่อนมีเลย  แต่ก่อน ๆ โพ้นไสร้ย่อมเป็น

โดยปรกติคนทัง้หลายนีแ้ล เมื่อโพธิสัตว์เสด็จลงมาเอาปฏิสนธิ (ก็ดี) เมื่อ ธ สมภพก็ดี 

แผ่นดินไหวได้แลหมื่นจักรวาล  ทัง้น า้อนัชูแผ่นดินก็ไหว  ทัง้น า้สมทุรก็ฟูมฟอง เขาพระ

สุเมรุราชก็ทรงอยู่บมิได้  ก็หวั่นไหวด้วยบุญสมภารพระโพธิสัตว์เจ้าผู้ มาตรัสเป็น

พระพทุธเจ้านัน้แล21 

 

 ไตรภูมิพระร่วงยงัแสดงให้เห็นว่าพระพทุธเจ้าเป็นท่ีพึ่งของสรรพสตัว์   พระพทุธเจ้ามี

บารมี เป็นท่ีพึง่ชว่ยปัดเป่าความทกุข์ให้ผู้ ท่ีเดือดร้อน  เชน่ การกล่าวว่าราหเูกรงกลวัตอ่อ านาจของ

พระพุทธเจ้า จึงต้องคลายจากการกลืนพระอาทิตย์และพระจันทร์   ตามกระแสรับสั่งของ

พระพทุธเจ้า   ดงัตวัอยา่ง 

 

  ในกาลคาบหนึ่งพระเจ้าเสด็จอยู่ในเชตุพนมหาวิหารอันเป็นอารามแห่งนาย

อนาถปิณฑิกเศรษฐี แลอาศยัแก่เมืองสาวตัถีมหานคร ในกาลเมื่อวนัเพ็งบูรณมี(ทิ)วสแล

เกิดมีจนัทรคราส จึงพระจนัทรเทพบุตรก็ระลกึถึงพระพุทธเจ้า ก็นมสัการแด่พระพุทธเจ้า 

แล้วแล กล่าวด้วยคาถาว่าดงันีว้่า ข้าแต่พระพุทธเจ้าผู้ เพียร ข้าก็ไหว้พระบาทแห่งพระผู้มี

(พระ)ภาค พระองค์อันพ้นจากกิเลสทัง้ปวง แลบัดนีข้้าผู้ เป็นข้าพระองค์เจ้ามาบังเกิดภัย

อันตรายยากเนือ้แค้นใจนักหนา แลพระองค์เจ้าจงมาเป็นท่ีพึ่งแก่ข้า  แลช่วยทุกข์             

ข้าผู้ ล าบากใจดังนีใ้นกาลนัน้พระสัพพัญญูเจ้าผู้ เป็นโลกวิทู  ธ ก็ตรัสรู้อาการดังนัน้ 

พระองค์เจ้าก็มีพระกรุณาแก่จนัทรเทวบตุร พระองค์เจ้าจงึมีพทุธบณัฑรูแก่อสริุนทราหดู้วย

พระคาถาวา่ดงันี.้..วา่ดกูรราห ูอนัวา่จนัทรเทวบุตรนีล้แุกสรณาคมน์ พระตถาคตไสร้จะยงั

ราหอูสริุนทร์นีใ้ห้ปลอ่ยซึง่จนัทรเทพบตุร เพ่ือดัง่ฤาแลวา่สิน้ ช่ืออนัวา่พระพทุธเจ้าทัง้หลาย

ไสร้ ก็ย่อมมีพระกรุณาอนัอนุเคราะห์แก่โลกทัง้หลาย  ในกาลดัง่นัน้ราหูอสริุนทร์ครัน้ได้ยิน

พระพทุธบณัฑรูดัง่นัน้ จงึวางแก่จนัทรเทพบตุรนัน้เสีย แล้วก็แลน่หนีไปสูพ่ระญาอสรูอนัช่ือ

วา่ไพจิตราสรูราช แลราหอูสริุนท์นัน้ก็มีใจยินร้าย ขนลกุหนงัหวัพอง จึงยืนอยู่ในสถานแห่ง

หนึง่ พระญาอสรูผู้ ช่ือวา่ไพจิตราสรูราชนัน้ จงึถามราหู  อสริุนทร์ว่า ฉันนีว้่า ดกูรราหู ท่าน

เป็นฉนัใดแล ราหจูงึวางจนัทรเทวบตุรเสียแลมาด้วยดว่นนกัหนา มายืนอยู่ แลมีสวภาพอนั
                                                           

  21 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 76. 
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ยินร้าย  แลตระหนกตกใจกลัวนักหนาบารนี ราหูอสุรินทร์นัน้จึงขานไพจิตราสูรว่าด้วย

ถ้อยค าดงันี ้มหาราช ข้าแต่เจ้ากู บัดนีข้้ากลวัแต่คาถาพระพุทธเจ้าบณัฑูรว่า แลข้าก็วาง

จันทรเทวบุตรนัน้เสียเพ่ือดังนัน้ไสร้ ผิแลว่าข้าบ่มิได้วางจันทรเทวบุตรนัน้เสียไสร้ อนัว่า

ศีรษะแห่งข้าเพียงจะแตกออกไปเป็น 7 ภาคแล แม้นว่าศีรษะบ่มิแตกบ่มิตายแลว่ายังมี

ชีวิตอยู่ไสร้ แลความสขุจะมีแตใ่ดแก่ข้าเลย22 

 

 ไตรภมูิพระร่วงแสดงให้เห็นวา่พระพทุธเจ้าเป็นผู้ มีบญุบารมี    บารมีของพระพทุธเจ้า

เม่ือคราวกระท ายมกปาฏิหาริย์ด้วยฤทธ์ิอันช่ือว่า “อิทธิวิธิฌาณ” เกิดเป็น   “มหาฉพรรณรังสี    

พระพรรณรัศมี”   ซึ่งพระรัศมี 6 ประการนัน้เกิดจากผลแห่งการกระท าความดีในอดีตของ

พระพุทธเจ้า  พระรัศมีของพระพุทธเจ้าในคราวแสดงยมกปาฏิหาริย์นัน้ส่องสว่างสูงขึน้ไปเหนือ

อรูปพรหมเลยชัน้ลมอชดากาศ  ลงไปถึงอวิจีนรก  และส่องสว่างไปทัว่ทัง้อนนัตจกัรวาล บญุบารมี

ของพระพทุธเจ้าเป็นท่ียอมรับยกยอ่งของสรรพสิ่ง  ดงัอากปักิริยาท่ีธรรมชาติแสดงตอ่พระองค์ เช่น 

เกิดแผ่นดินไหว เขาพระสุเมรุอ่อนน้อมค้อมลง หรือเหล่าอรูปพรหมต่างก็ลงมานมัสการต่อ

พระพทุธเจ้า  ดงัเนือ้หาในไตรภมูิท่ีกลา่วไว้วา่ 

 

  เม่ือนัน้อนัวา่หมู่พระรัศมีเจ้าทัง้หลายก็แข่งกนัเหาะไปเบือ้งหน้า แล้วก็คล้อยลงข้าง

ใต้ถงึทกุแห่งทกุภายฉายพระรัศมีถงึอวิจีนรกถงึแดนสดุปฐวีดลได้ 240,000 โยชน์ แล้วก็ถงึ

ลมอนัทรงน า้แลดินไว้บ่มิให้ไหว 960,000 โยชน์ แล้วดัน้ไปเถิงอากาศอนัต่อภายใต้เบือ้ง

บนโพ้นไสร้ พุ่งขึน้ไปโดยอนัดบัแลพ้นอรูปพรหมขึน้ไปถึงลมอชดากาศ อนัต่อฝ่ายบนแล

ฝ่ายทัง้ 8 ทิศ พุ่งไปถึงอนันตจักรวาลทุกด้าน  แลพระรัศมีทัง้หลายนัน้เห็นสว่างเข้าไป     

ทุกรูทุกซอกห้วยเนินเขา ในถ า้แลปล่องช่องเหวเงือ้มแง่แลท่ีมืดนัน้  อันท่ีรัศมีแห่ง          

พระอาทิตย์แลพระจนัทร์สอ่งเข้าไปบ่มิได้นัน้ อนัว่าพระรัศมีพระพุทธเจ้าวนันัน้อาจส่องให้

เห็นทกุแห่งแพร่งพรายแล เม่ือพระพทุธเจ้ากระท าปาฏิหาริย์ครัง้นัน้ แผ่นดิน(ก็)ไหวทัง้ปวง 

ทัง้พระสมุทรก็ตีฟองนองระลอก ทัง้พระสเุมรุราช(ก็)อ่อนน้อมค้อมดั่งยอดหวาย อนัท่าน

ลนไฟแลอ่อน สรรพดุริยดนตรีทัง้หลายอนัหาจิตบ่มิได้ก็ดีหากดงัเอง ดจุดัง่มีคนตีแลเป่า 

                                                           

  22 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 67- 68. 
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แลหากอยู่หากเปล่งเสียงนัน้ออกเอง แลเพราะนกัหนาถวายบูชาแก่พระพุทธเจ้า แล(หมู่)

พรหมทัง้หลายคืออรูปพรหมก็ดี ก็ลงมานมสัการแดพ่ระพทุธเจ้าด้วยเพราะดงันัน้23 

 

 นอกจากการแสดงให้เห็นถึงบุญบารมีของพระพุทธเจ้าแล้ว   สิ่งส าคัญท่ีไตรภูมิ     

พระร่วงกล่าวเน้นย า้ให้เห็นความส าคญัก็คือพระธรรมค าสัง่สอนของพระพุทธเจ้า  โดยกล่าวว่า  

การตัง้อยู่ในศีลธรรมจะช่วยเกือ้กูลความเป็นไปของจักรวาล  ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็น     

ค าสอนท่ีประเสริฐ ผู้ใดท่ีสามารถปฏิบตัติามได้จะได้ช่ือวา่เป็นผู้ มีบญุ   ดงัความวา่ 

 

  พระองค์สร้างสมภารมามากแลเท่าถึง ได้ตรัสแก่สพัพญัญตุญาณดัง่นัน้ก็ดี พระเจ้า

สัง่สอนโลกทัง้หลาย  ลางคนยินดีแลท าตามพระบัณฑูร ลางคนสิยังบ่มิยินดีบ่มิท าตาม

พระบณัฑูรพระพุทธเจ้าไสร้ ผิผู้ ใดมีบุญมีสมภารจึงกระท าตามไสร้  ผู้ ใดบุญน้อยบ่มิอาจ

ท าตามได้ เทียรย่อมกระท าตามความอนัมิชอบดัง่นัน้ก็ยงัมีมากนกั24 

 

  ภาพของพระพุทธเจ้าในไตรภูมิพระร่วงแม้จะเป็นเพียงมนุษย์ มิใช่เป็นเทพเจ้า

ศกัดิ์สิทธ์ิผู้บนัดาลความส าเร็จให้กับมนุษย์ได้ดงัเช่นพระวิษณุท่ีกล่าวไว้ในคมัภีร์วิษณุปุราณะ   

แตก็่กล่าวว่ามีอ านาจบารมีเป็นท่ีพึ่งพาส าหรับผู้ ท่ีได้รับความทกุข์ยากเดือดร้อน  อีกทัง้พระธรรม

ค าสอนของพระองค์ก็ท าให้มนุษย์หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เช่นกัน    พระพุทธเจ้าในไตรภูมิ     

พระร่วงจึงเป็นผู้น าในพุทธศาสนา เฉกเช่นเดียวกับท่ีพระวิษณุในคัมภีร์วิษณุปรุาณะเป็นผู้น าใน  

ไวศณพนิกาย ศาสนาฮินด ู แม้วรรณกรรมทัง้ 2 เร่ืองจะมีหลกัค าสอนท่ีแตกตา่งกนั  มีหลกัปฏิบตัิ

ท่ีแตกต่างกัน แต่ก็ถือว่าวรรณกรรมทัง้สองได้สร้างภาพของผู้น าทางศาสนาท่ีชัดเจนซึ่งใช้เป็น

แนวทางให้ผู้อา่นยดึถือปฏิบตัติามแนวทางในค าสัง่สอน  โดยใช้วิธีการสร้างให้ผู้น าทางศาสนาของ

ตนมีพระบารมีและอ านาจท่ีเหนือกว่าสรรพสิ่ง แตก็่มีพระเมตตากรุณาต่อสรรพชีวิตเช่นเดียวกัน

อีกด้วย  

                                                           

  23 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 203 – 208. 

  24 เร่ืองเดียวกนั,107. 
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 เหตุผลส าคัญท่ีท าให้เกิดความสัมพันธ์กันของวรรณกรรมทัง้สองเร่ือง  แม้จะถือ

ก าเนิดในถ่ินท่ีแตกตา่งกนั มีเนือ้หาหลกัค าสอนในศาสนาท่ีแตกตา่งกนั ก็คือ การตัง้อยู่ในปรัชญา

อินเดียเช่นเดียวกัน  โดยปรัชญาอินเดียจะถือเอาพระเวทเป็นหลัก แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม   

อาสติกะ (Orthodox) และกลุ่มนาสติกะ (Heterodox)  กล่าวคือ กลุ่มอาสติกะ เป็นกลุ่มท่ีเช่ือ

ตามคมัภีร์พระเวทและยอมรับนบัถือและให้ความส าคญัต่อคมัภีร์พระเวท ได้แก่  ปรัชญานยายะ 

ปรัชญาไวเศษิกะ ปรัชญาสางขยะ ปรัชญาโยคะ  ปรัชญามีมางสา  ปรัชญาเวทานตะ  และกลุ่ม 

นาสติกะ เป็นกลุ่มท่ีไม่เช่ือคมัภีร์พระเวทและไม่ยอมรับความส าคญัของพระเวท ได้แก่ ปรัชญา

จารวาก ปรัชญาไชนะ  และปรัชญาพทุธ25  ดงัแผนผงัแสดงการจดักลุม่ปรัชญาอินเดีย  ดงันี ้

 

               ปรัชญาอินเดีย 

 

  อาสตกิะ         นาสตกิะ 

 

มีฐานอิสระ              มีพระเวทเป็นฐาน        จารวาก  พุทธ  ไชนะ 

 

นยายะ  ไวเศษิกะ  สางขยะ  โยคะ      มีมางสา     เวทานตะ 

 

 คมัภีร์วิษณุปรุาณะเป็นวรรณกรรมท่ีตัง้อยู่ในปรัชญาอินเดียเพราะมีเนือ้หาท่ีสืบทอด

จากคมัภีร์พระเวท อปุนิษัท และปรัชญาตา่งๆ ของอินเดีย  สว่นไตรภมูิพระร่วงเป็นวรรณกรรมพทุธ

ศาสนาท่ีถือว่ามีรากฐานมาจากคัมภีร์พระเวทเช่นเดียวกัน แม้จะปฏิเสธคัมภีร์พระเวทก็ตาม  

วรรณกรรมทัง้ 2 เร่ืองแม้จะมีแนวความคิดเร่ืองจกัรวาลท่ีแตกตา่งกนัไปตามความเช่ือของศาสนา

แตก็่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของปรัชญาอินเดียเช่นเดียวกนั  จึงมีลกัษณะร่วมบางประการท่ีท าให้เนือ้หา

ของคมัภีร์วิษณุปรุาณะและไตรภูมิพระร่วงมีความสมัพนัธ์กัน   เม่ือพิจารณาวรรณกรรมทัง้สอง

                                                           

  25 Satischandra Chatterjee and Dhirendramohan Datta, An Introduction to Indain Philosophy,    8th 

ed. (Calcutta: Calcutta University, 1984), 7. 
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เร่ืองพบวา่มีเนือ้หาท่ีน าเสนอแนวคิด  ค าสอนและหลกัปฏิบตัิท่ีมีลกัษณะคล้ายคลึงกนัในประเด็น

ตา่งๆ  แตจ่ะแตกตา่งกนัในรายละเอียดตามความเช่ือในลทัธิศาสนาของตน   ดงัตอ่ไปนี ้

   1.4.1 แนวคิดร่วมกันบนพืน้ฐานของปรัชญาอินเดีย   

   1.4.1.1  ชีวิตมนุษย์เป็นทุกข์  ปรัชญาอินเดียมีทรรศนะท่ีมองโลกในแง่

ร้ายหรือทนุิยม (pessimism) โดยมีความเห็นว่าโลกหรือชีวิตนัน้มีความทกุข์ทรมาน  แตชี่วิตก็จะ

ไม่ต้องจบลงด้วยความทุกข์หรือจมอยู่กับความทุกข์ตลอดไป   เพราะมีทรรศนะท่ีว่ามนุษย์นัน้มี

ความหวัง มีโอกาสท่ีจะแสวงหาทางท่ีจะน าไปสู่สภาวะท่ีปราศจากความทุกข์โดยสิน้เชิงและ      

ไม่หวนกลับมาทุกข์อีก  ดงันัน้วรรณกรรมท่ีตัง้อยู่บนพืน้ฐานของปรัชญาอินเดียจึงพบว่าจะ

กลา่วถึงวา่ชีวิตมนษุย์เตม็ไปด้วยความทกุข์ยากตา่งๆ ตัง้แตเ่กิดจนตาย   

   คัมภีร์วิษณุปุราณะกล่าวว่าชีวิตมนุษย์เต็มไปด้วยความทุกข์  ทัง้จาก  

การเกิด แก่ เจ็บ ตาย อวิชชาและนรก   โดยความทุกข์ในชีวิตของมนุษย์นัน้แบ่งเป็น 3  ประเภท 

คือ อาธยาตมิกะ คือ ความทกุข์ท่ีเกิดจากร่างกายและจิตใจ   อาธิเภาติกะ คือ ทกุข์ท่ีมีสาเหตเุกิด

มาจากสตัว์และปีศาจ และอาธิไทวิก คือ ทกุข์ท่ีมีสาเหตเุกิดมาจากธรรมชาต ิ   ดงัความวา่  

 

ท่านฤษีปราศระผู้ประเสริฐกลา่ววา่ ดกูรท่านไมเตรยะ หลงัจากท่ีได้รับทราบถงึ 

ความเดือดร้อน 3 ประการ มีอธัยาตมิกะเป็นต้นแล้ว  

ผู้ รู้เกิดปัญญาและหมดความปรารถนาในโลกย่อมลถุงึความหลดุพ้นอนัเป็นท่ีสดุ  || 6:5:1 

และความเดือดร้อนท่ีช่ือวา่อาธยาตมิกะมี 2 ประการ คือ ทางร่างกาย 

และทางจิต อาธยาตมิกะทางร่างกายนัน้แบ่งออกเป็นหลายชนิด  

และท่านจงฟังอาธยาตมิกะทางร่างกายนัน้ ดงัตอ่ไปนี ้|| 6:5:2 

ความเดือดร้อนท่ีเกิดทางร่างกายจ าแนกออกเป็นหลายชนิด ได้แก ่โรคเก่ียวกบัศีรษะ  

หวดั  ไข้ ข้อตอ่อกัเสบ ฝีคณัฑสตูร โรคท่ีเก่ียวกบัม้าม  ริดสีดวงทวาร พพุอง หืดหอบ และ 

อาการเจ็บป่วยเป็นต้น รวมทัง้โรคตา โรคบิด เรือ้น ซึง่เป็นโรคท่ีเกิดทางร่างกายเช่นกนั  

(ตอ่ไป) ท่านควรฟังอาธยาตมิกะทางใจ || 6:5:3-4  

ดกูรท่านพราหมณ์ผู้ประเสริฐสดุ ความเดือดร้อนทางใจนัน้มีหลายชนิด คือ ความเดือดร้อน  

ท่ีเกิดจากความรัก ความโกรธ ความกลวั ความเกลียดชงั ความโลภ ความหลง  
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ความสิน้หวัง และความเดือดร้อนซึ่งเกิดจากความโศก ความไม่พอใจ ความอัปยศ     

ความริษยา ความตระหน่ีถ่ีเหน่ียวเป็นต้น ความเดือดร้อนท่ีมีหลายชนิด   

ดงัมีตวัอย่างท่ีกลา่วมาแล้วนีเ้รียกวา่ อาธยาติมกะ || 6:5:5-6 

ความเดือดร้อนของคนทัง้หลายย่อมเกิดเพราะสตัว์ป่า นก มนษุย์ ปีศาจ อสรพิษ รากษส  

และสตัว์เลือ้ยคลานเป็นต้น ความเดือดร้อนนัน้เองช่ือวา่ อาธิเภาติกะ || 6:5:7 

ดกูรท่านพราหมณ์ผู้ประเสริฐ ความเดือดร้อนซึง่เกิดจากความหนาวเย็น ลม ความร้อน ฝน  

และสายฟ้าเป็นต้น ท่านผู้ประเสริฐท่านหลายเรียกวา่ อาธิไทวิกะ || 6:5:8  

ดกูรท่านมนีุผู้ประเสริฐ อนึง่ความเดือนร้อนซึง่เกิดจากครรภ์ ชาต ิชรา อวิชชา มรณะ 

และนรก จ าแนกออกไปอีกเป็นพนัชนิด || 6:5:926 

 

   ไตรภูมิพระร่วงกล่าวว่าชีวิตของมนุษย์นัน้จะวนเวียนอยู่ในความทุกข์ 

ตัง้แตเ่กิดจนตายเชน่เดียวกนั  แม้เป็นพระมหาจกัรพรรดิก็ยงัต้องเวียนว่ายพบเจอความทกุข์อยู่ใน

สงัสารวฏัเชน่เดียวกบัมนษุย์ทัว่ไปจนกวา่จะบรรลนุิพพาน   ดงัความวา่ 

 

  แม้นถึงว่าพระญามหาจักรพ(รรดิรา)ชองค์ผู้มีบุญแล้วสิปราบได้ทัง้ 4 แผ่นดินดัง่นี ้

ไสร้ยงัวา่รู้ถึงแก่ทิวงคตแล้ว  แลว่ายงัมิตัง้อยู่มัน่คงได้ ยงัรู้ว่ายไปมาในสงสารนีไ้สร้ ใจบ่มิ

พ้นจากความทุกข์ในสังสา(ร)วัฎนี ้ เมื่อใดได้ถึงแก่นฤพานแล้วไสร้   จึงพ้นจากทุกข์

ทัง้หลายใน สงัสารวฎันีแ้ล...27     

 

   เนือ้หาของวรรณกรรมทัง้สองเร่ืองจึงมุ่งชีใ้ห้เห็นความทุกข์ในชีวิตท่ี

มนุษย์จะต้องประสบตราบเท่าท่ียงัต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในจกัรวาลนี  ้ ความทุกข์จึงเป็นสิ่ง

ส าคัญท่ีกดดันให้มนุษย์เลือกกระท าความดี ความชั่ว หรือหาวิธีปฏิบัติเพ่ือให้หลุดพ้นจาก     

ความทกุข์ทัง้ปวง  

    1.4.1.2  จุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต คือ การหลุดพ้นจากความทุกข์

ทัง้ปวง  ปรัชญาอินเดียทุกส านกัเกิดขึน้จากความไม่พอใจสภาพความเป็นอยู่ของโลกและชีวิต 

                                                           
  26 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 414. 

  27 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 125. 
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เพราะเล็งเห็นว่าโลกและชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์   จึงพยายามแสวงหาความจริง เพ่ือจะท าให้

ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์และบรรลุถึงความสุขนิรันดร  โดยถือว่าการควบคุมตนเองหรือ        

การควบคมุจิตใจไม่ปล่อยให้ลุ่มหลงในตณัหาเป็นทางขจดักิเลสและความทุกข์ทัง้ปวง  เพ่ือจะได้

บรรลโุมกษะหรือนิพพานอนัเป็นความสขุนิรันดร โดยเช่ือวา่การบรรลโุมกษะหรือนิพพานนัน้เป็นสิ่ง

ท่ีเป็นไปได้   วิธีท่ีจะปฏิบตัิให้ถึงความหลุดพ้นความทุกข์ก็คือการรู้ความจริง   วรรณกรรมท่ีมี

พืน้ฐานอยู่ในปรัชญาอินเดียจึงมุ่งชีใ้ห้เห็นทางแห่งการหลุดพ้นนี ้ ดงัท่ีเรียกช่ือว่า “โมกษะ”28 ใน

คมัภีร์วิษณุปรุาณะ หรือ “นิพพาน”29 ในไตรภูมิพระร่วง แม้ใช้ค าเรียกท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละ

ศาสนา แตก็่หมายถึงการหลดุพ้นจากความทกุข์ คือการเวียนวา่ยตายเกิดในสงัสารวฏัเชน่เดียวกนั 

   คมัภีร์วิษณุปรุาณะกล่าวถึง “ปรุุษารถ” หรือเป้าหมายในชีวิตของมนษุย์

วา่ประกอบด้วย อรรถะ กามะ ธรรมะ และโมกษะซึ่งถือเป็นเป้าหมายสงุสดุของชีวิต เป็นสภาวะท่ี

ท าให้มนุษย์หลุดพ้นไปจากความทุกข์    คมัภีร์วิษณุปรุาณะกล่าวไว้ว่าการจะบรรลุโมกษะได้คือ

การท่ีมนุษย์รู้ความจริงว่าตนเองเป็นสิ่งเดียวกับปรมาตมันสูงสุดและกลับไปรวมกับปรมาตมัน

สงูสดุซึง่ก็คือพระวิษณนุัน่เอง   โดยคมัภีร์วิษณุปรุาณะได้กล่าวว่าวิธีการท่ีง่ายท่ีสดุ ก็คือ การภกัดี

ตอ่พระวิษณ ุ ดงัความวา่ 

 

เพราะการระลกึถึงพระวิษณุ เขาจะมีกองกิเลสทัง้หมดสญูสิน้ ได้ลถุึงความหลดุพ้น (แต่) 

การบรรลถุงึสวรรค์ถกูพิจารณาเป็นอปุสรรคส าหรับเขา || 2:6:42 

ดกูรท่านไมเตรยะ ผู้ ใดมีใจตัง้มัน่ในพระวาสเุทพ (พระวิษณ)ุ โดยการสวดอ้อนวอน  

เผาเคร่ืองเซน่สงัเวยและบชูาสรรเสริญเป็นต้น ผลคือการได้เป็นจอมเทวดาเป็นต้น   

ถกูพิจารณาวา่เป็นอปุสรรคของผู้นัน้ || 2:6:43 

การไปถงึสวรรค์ชัน้สงูสดุซึง่มีอนัจะต้องกลบัมาบนโลกอีก จะมีประโยชน์อะไร  

การสวดอ้อนวอนออกนามวา่ วาสเุทวะ ซึง่เป็นหน่ออนัจะน าไปสูก่ารบรรลถุงึ 

ความหลดุพ้นสงูสดุ จะมีประโยชน์อะไร || 2:6:44  
                                                           

  
28

 โมกษะ หมายถึง การหลดุพ้น การหลดุพ้นจากการด ารงอยู่ทางโลกิยวิสยัและสงัสารวฏั, ด ูMonier Monier 

Williams, Sanskrit – English Dictionary, 16th ed. (Delhi: Motilal Banarsidass, 1997), 835. 

  29 นิพพาน หมายถึง การดบัสนิทแห่งกิเลสและกองทกุข์  ด ูราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (กรุงเทพฯ: นามมีบุ๊คส์, 2546), 589.  
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ดกูรท่านมนีุ เพราะฉะนัน้ บคุคลท่ีจะต้องตายเป็นธรรมดาเม่ือระลกึถงึพระวิษณุ 

ทัง้วนัทัง้คืนย่อมจะหมดสิน้บาปทัง้หมดไมต่กไปสูน่รก || 2:6:45 

ดกูรท่านพราหมณ์ผู้ประเสริฐ สิ่งท่ีท าให้เกิดความปีติแก่จิตใจคือสวรรค์ 

สิ่งท่ีท าให้จิตใจนัน้เป็นทกุข์คือนรก บาปจงึช่ือวา่นรก บญุจงึช่ือวา่สวรรค์ || 2:6:46 

สิ่งหนึ่งเป็นไปเพ่ือความทุกข์ก็มี เป็นไปเพ่ือความสุขก็มี เป็นไปเพ่ือความอิจฉาริษยาก็มี

เป็นไปเพ่ือความโกรธก็มี เพราะฉะนัน้สิ่งซึง่เป็นสภาวะเท่ียงแท้จะมีได้อย่างไรเลา่ || 2:6:47 

เพราะว่าสิ่งนัน้นั่นเองเมื่อเกิดมาเพ่ือความปีติแล้วก็จะเกิดมาเพ่ือความทุกข์ได้อีก สิ่งนัน้ 

อีกนัน่แหละ เม่ือเกิดมาเพ่ือความโกรธแล้วก็จะเกิดขึน้เพ่ือความผ่องใสได้อีก || 2:6:48 

เพราะฉะนัน้ความทุกข์เท่ียงแท้ก็ไม่มี และอะไรก็ตามท่ีเป็นความสขุเท่ียงแท้ก็ไม่มีเช่นกัน  

ความเปลี่ยนแปลงแห่งจิตใจนีม้ีความสขุและความทกุข์เป็นต้น เป็นลกัษณะ || 2:6:49 

ความรู้ท่ีแท้จริงนัน่เองคือความรู้ในพรหมนั และความรู้ในพรหมนัถกูกลา่ววา่เป็นไป 

เพ่ือผกูพนัในโลก ความรู้ในพรหมนันีเ้ป็นความรู้ท่ีแท้จริง เป็นความรู้สากล  

ความรู้อื่นนอกจากความรู้ (ในพรหมนั) ไมม่ ี|| 2:6:50 

ดกูรท่านไมเตรยะ ท่านจงศกึษาความรู้ (ชญานะ) เท่านัน้ คือ วิทยาและอวิทยา || 2:6:5130 

 

   ไตรภูมิพระร่วงเรียกสภาวะของการหลุดพ้นว่า “นิพพาน”   โดยมนุษย์

จะต้องเข้าใจว่าทกุสิ่งเป็นอนิจจงั ไม่เท่ียงแท้ และควรปฏิบตัิฌานบารมีเพ่ือให้หลุดพ้นจากความ

ทกุข์ทัง้ปวง เพ่ือเข้าสู ่“มหานครนิพพาน”   ดงัความวา่ 

 

  อนัวา่ฝงูคนทัง้หลายในโลกนีบ้่มิเท่ียงบ่มิแท้แลแปรปรวนไปมาดัง่กลา่วมานีแ้ล  ลาง

ปาง เป็นดีแล้วเป็นร้าย  เป็นร้ายแล้วเป็นดี  บ่ห่อนเท่ียงสกัคาบเลย  อนัว่าคนในโลกนีบ้่มิ

เท่ียงเลย  คนผู้มีปัญญาควรเอาอาการดัง่นี ้ใสใ่จแลร าพงึถงึอนิจจจงัสงสาร  แลเร่งกระท า

บญุแลธรรมจงนกั ให้พ้นจากสงสารอนับ่มิเท่ียงแล  ให้พ้นพลนัถงึสมบตัิคือมหานครนิพาน

อนัมัน่อนับ่มิไหวบ่มิรู้ฉิบหาย บ่มิรู้ตาย  บ่มิรู้จากท่ีลางท่ีดีย่ิงกว่าสมบตัิทัง้หลายอนัมีใน      

ไตรโลกนีแ้ล31 

                                                           
  30 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 125. 

  31 ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 253. 
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   “โมกษะ” ในคมัภีร์วิษณปุรุาณะหรือ ”นิพพาน” ในไตรภูมิพระร่วง จึงเป็น

หนทางหลดุพ้นจากความทกุข์ซึ่งเป็นสิ่งท่ีวรรณกรรมทัง้ 2 เร่ืองเช่ือว่ามีจริง แม้จะเรียกช่ือต่างกัน

ตามศาสนาท่ีแตกตา่งกันก็ตาม  เนือ้หาของวรรณกรรมทัง้ 2 เร่ืองจึงมีลกัษณะท่ีสอดคล้องกันคือ

แสดงให้เห็นถึงดินแดนสูงสุดท่ีมนุษย์พึงจะต้องเดินทางไปให้ถึงดินแดนแห่งนี ้เพ่ือความสุขท่ี

แท้จริงของชีวิตและหลดุพ้นจากสงัสารวฏั 

    1.4.1.3 ความเช่ือเร่ืองกฎแห่งกรรมและสังสารวัฏ   ปรัชญาอินเดีย

ทกุส านกัเช่ือในกฎแห่งกรรมและการเกิดใหม่  โดยถือว่าหลกัแห่งกรรมเป็นกฎแห่งสากลจกัรวาล   

กรรมเป็นพลังในการน าสัตว์ให้เกิดใหม่  โมกษะหรือนิพพานเท่านัน้ท่ีจะปลดเปลือ้งให้พ้นจาก

กรรมและการเกิดใหม่  อวิชชาหรืออวิทยาเป็นสาเหตแุห่งความติดข้องและการเวียนว่ายตายเกิด

ในวฏัสงสาร  ส่วนวิชชาหรือวิทยาเป็นสิ่งท่ีจะท าให้หลดุพ้นจากการติดข้องและการเวียนว่ายตาย

เกิด  ปรัชญาอินเดียทกุส านกัไมไ่ด้มีความเห็นพ้องกนัในเร่ืองวิทยาและอวิทยา   ปรัชญาฮินดถืูอว่า

การเห็นหรือการรู้ชัดว่ามีสิ่งเท่ียงแท้ไม่เปล่ียนแปรท่ีเรียกว่า  อาตมัน เป็นวิทยา  ดงัท่ีปรากฏใน

คมัภีร์วิษณุปรุาณะซึ่งกล่าวถึงพระวิษณุว่าพระองค์เป็นอาตมนั เป็นสิ่งเท่ียงแท้ ไม่มีความเส่ือม 

และไมมี่ความเปล่ียนแปลง  ดงัความวา่   

 

ท่านฤษีปราศระกล่าวว่า ขอนอบน้อมแด่องค์พระวิษณุผู้ ทรงเท่ียงแท้ ศกัด์ิสิทธ์ิ คงอยู่       

ชัว่นิรันดร์  ผู้ทรงเป็นเทพเจ้าสงูสดุ (ปรมาตมนั) ทรงรูปลกัษณ์หนึ่งเดียวตลอดเวลา (และ) 

ทรงเป็นเทพเจ้าของสรรพสิ่ง || 1:2:1 

พระองค์ทรงปราศจากความเสื่อม ความพินาศ  ความเปลี่ยนแปลง ความเจริญเติบโตและ

การเกิดซึง่ใครๆ ก็สามารถกลา่วได้แน่นอนวา่พระองค์ทรงด ารงอยู่ตลอดเวลา || 1:211  

เ น่ืองจากพระองค์ทรงสถิตอยู่ในทุกท่ีและทรงอยู่ ร่วมกับทุกสิ่ งทุกอย่างในโลกนี  ้           

ด้วยประการฉะนี ้ ดงันัน้พระองค์จงึได้รับขนานพระนามจากเหลา่นกัปราชญ์วา่ 

วาสเุทพ || 1:2:12 

พรหมนันัน้เป็นสิ่งสงูสดุ มีอยู่ชัว่นิรันดร์ ไมเ่กิด ไมเ่สื่อมสลาย ไมเ่ปลี่ยนแปลง  

มีลกัษณะเป็นหนึง่เดียว และบริสทุธ์ิเสมอเพราะไมมี่สิ่งท่ีไมดี่ || 1:2:1332 

                                                           
  32 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 2-3. 
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  สว่นพทุธปรัชญาถือว่าการเห็นว่ามีสิ่งเท่ียงแท้ ถาวรเช่นนัน้เป็นอวิชชา33  

สรรพสิ่งในโลกล้วนอนิจจงั  ไมเ่ท่ียง  มีความเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ   ดงัท่ีกล่าวไว้ในไตรภูมิพระร่วง  

ความวา่ 

 

อนัวา่แผ่นดินก็ดี แมน่ า้ก็ดี  ภูเขาก็ดี  ฝูงไม้ไล่อนัมีพรรณใหญ่แลสงูงามดัง่กล่าวมา

นีแ้ล  อนัว่าหาจิตแลหาชีวิตบ่มิได้ดงันีก้็ดี  เท่าว่ามีแต่อ(วิ)นิโภครูป 8 อนั คือ ปถวี อาปะ 

เตชะ  วายะ วณัณะ คนัธะ  รสะ  โอชา ก็ยงัวา่ถงึท่ีอนัรู้ฉิบหาย บ่ห่อนตัง้อยู่มัน่คงตรงเท่ียง

ได้เลย  อย่าวา่แตฝ่งูสตัว์อนัมีจิตแลวา่จะตัง้อยู่(มัน่)คงตรงอยู่เท่ียงได้เลยแล ด(ูก)รสปับรุุษ

ทัง้หลาย เร่งพิจารณาเห็นซึง่อนิจจสงสารสภุาพนี.้..34 

 

   แม้ว่าคมัภีร์วิษณุปรุาณะซึ่งเป็นปรัชญาฮินดแูละไตรภูมิพระร่วงซึ่งเป็น

พทุธปรัชญาจะมีความเช่ือเร่ืองอวิทยาหรืออวิชาและวิทยาหรือวิชชาท่ีแตกตา่งกนั แตว่รรณกรรม

ทัง้ 2 เร่ืองก็เช่ือในเร่ืองของกฎแห่งกรรมและวัฏสังสาร ซึ่งนับเป็นพืน้ฐานของปรัชญาอินเดีย         

ท่ีชีใ้ห้เห็นกฎแห่งกรรมท่ีมนษุย์ทกุคนจะต้องเผชิญอยู่ในสงัสารวฎัในจกัรวาลแห่งนี  ้   โดยคมัภีร์

วิษณปุรุาณะกล่าวว่าสตัว์ทัง้หลายจะถกูสร้างด้วยกรรมและวนเวียนอยู่ในวัฏสงสาร  มนษุย์จะไม่

สามารถหลดุพ้นไปจากกรรมนัน้ได้จนกวา่จะบรรลโุมกษะ   ดงัความวา่ 

 

สตัว์ทัง้หลายถกูสร้างด้วยกรรมทัง้หลายท่ีดีและเลวในกาลก่อน  ไมส่ามารถหลดุพ้น 

ไปจากกรรมนัน้ได้  ก็จะวนเวียนอยู่ในสงัสารวฏันี ้|| 1:5:28 

ท่านพราหมณ์ สตัว์ทัง้หลายมี 4 ประเภท  ได้แก่เทพทัง้หลายจนกระทัง่ถึงสิ่งท่ีเคลื่อนไหว

ไมไ่ด้เป็นท่ีสดุ  เม่ือพระพรหมาสร้างโลกขึน้วิญญาณเหลา่นัน้ก็จะเกิดขึน้มา || 1:5:2935 

 

                                                           

  33 ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 253. 

  34 เร่ืองเดียวกนั. 

  35 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 17. 
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   ไตรภูมิพระร่วงแสดงให้เห็นว่ามนุษย์จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ใน    

ไตรภูมิจากการกระท ากรรมของตนเช่นเดียวกัน  ผลแห่งการกระท าของมนุษย์จะเป็นเคร่ือง

ขบัเคล่ือนให้มนุษย์เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสงัสารวัฏจนกว่าจะหลดุพ้นเข้าสู่นิพพาน โดยไตรภูมิ

พระร่วงจ าแนกให้เห็นถึงประเภทของกรรมตา่งๆ ท่ีมนษุย์กระท า  คือ กรรมท่ีให้ผลตามหน้าท่ี มี 4 

ประเภท ได้แก่ ชนกกรรม คือ กรรมท่ีเป็นตวัน าให้ไปเกิดเป็นสิ่งตา่งๆ  อปัุตถมัภกกรรม คือ กรรมท่ี

สนบัสนนุชนกกรรม อุปปีฬกกรรม คือ กรรมท่ีท าหน้าท่ีบีบคัน้ไม่ให้ชนกกรรมให้ผลได้เต็มท่ี  และ

อุปฆาฏกกรรม คือ กรรมท่ีท าหน้าท่ีตดัรอนไม่ให้ชนกกรรมให้ผลอีกต่อไป    กรรมท่ีให้ผลตาม

น า้หนัก  ได้แก่  ครุกรรม (ปัญจานันตริยกรรม) คือ กรรมหนักซึ่งจะให้ผลก่อนกรรมอ่ืนทัง้หมด    

อาสันนกรรม คือ กรรมท่ีท าเม่ือใกล้ตายหรือท่ีระลึกได้ในขณะจิตสุดท้าย  อาจิณณกรรม        

(พหุลกรรม) คือ กรรมท่ีท าจนเคยชินหรือกรรมท่ีท ามากครัง้  กตตัตากรรม คือ กรรมท่ีท าไว้ด้วย

เจตนาท่ีอ่อนหรือด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์   และกรรมให้ผลตามกาลเวลา  ได้แก่  ทิฏฐธรรม

เวทนียธรรม  คือ กรรมให้ผลในปัจจบุนั  อปุปัชชเวทนียกรรม คือ กรรมท่ีท าใว้ในชาติปัจจบุนัแตว่่า

ยงัไมไ่ด้โอกาสให้ผล เม่ือตายจากชาตินีไ้ปเกิดใหม่ จึงให้ผลในชาติใหม่  และอปราปรเวทนียกรรม 

คือ กรรมให้ผลในภพตอ่ๆ ไป36    ดงัข้อความในไตรภมูิพระร่วงกลา่วไว้วา่ 

 

  กรรมอันเป็นต้นแก่กรรมทัง้หลายมี 4 จ าพวก อันหนึ่งช่ือ(ช)นกกรรม อันหนึ่งช่ือ

อปัุตถมัภกกรรม  อนัหนึง่ช่ืออปุปีฬกกรรม  อนัหนึง่ช่ืออปุฆาฏกกรรม 4 จ าพวกดัง่นี ้ อนัช่ือ

ว่าชนกกรรมนัน้  คือว่าเกิดเป็นคนทัง้หลายนีแ้ล  อนัช่ือว่าอปัุตถมัภกกรรมนัน้  หากให้สุข

ทกุข์  อนัหนึง่ให้ยินดีแลยินร้ายนัน้แล  อนัช่ือวา่อปุปีฬกกรรมนัน้  หากให้ชุมแห่งเนือ้ตนแล

ให้เป็นทุกประการนีแ้ล  อนัช่ือว่าอุ(ป)ฆาฏกกรรมนัน้  คือว่าบ าบัดชีวิตสตัว์ทัง้หลายแล  

กรรมวิบากอนัจะแต่งให้เป็นทุกข์นัน้มี 4 จ าพวกดัง่นี ้ อนัหนึ่งคือว่าปัญจานันตริยกรรม  

อนัหนึง่คือวา่อาสนันกรรม  อนัหนึง่คือวา่อาจิณณกรรม  อนัหนึง่คือวา่กฎตัตากรรม  อนัช่ือ

ว่าปัญจานันตริยกรรมนีน้ัน้  ให้วิบากมากนักหนาแล  อนัช่ือว่า(อา)สนันกรรมนัน้  คือให้

วิบากด่วนดบัพลนัแล  อนัช่ือว่าอาจิณณกรรมนัน้  ให้ล าอดุเป็นอุปทรัพย์บ่มิขาดให้ค านึง

แล  อนัช่ือ(วา่)กฎตัตากรรมนัน้  หากให้วิบากอนัเป็นบุญก็ดีบาปก็ดีให้ด้วยด่วนนกัหนาแล  

                                                           

  36
  ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 656. 
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กรรมตาย อนัให้วิบากอนัอาจเพ่ือตนกระท านัน้มี 4 จ าพวกนัน้โสด  อนัหนึ่งช่ือทิฎฐธรรม

เวทนียกรรม  อนัหนึง่ช่ืออปุปัชชเวทนียกรรม  อนัหนึง่ช่ือ(อ)ปราป(ริย)เวทนียกรรม  อนัหนึ่ง

ช่ืออโหสิกรรมแล  อนัช่ือว่าทิฎฐธรรมเวทนียกรรมนัน้  คือว่าได้ท าบุญท าบาปก็ดีในก าเนิด

นี ้แลกรรมนัน้หากให้พิบากได้ทัง้ก าเนิดนีแ้ล  อนัช่ือว่าอปุปัชเวทนียกรรมนัน้  กรรมนัน้จะ

ให้ได้วิบากในก าเนิดหน้าโพ้นแล  อันช่ือว่าอปราปริยเวทนียกรรมนัน้  กรรมนัน้ตามให้

วิบากตราบได้ถึงนิพพานแล  อนัช่ือว่าอโหสิกรรมนัน้คือให้หายไปบ่มีวิบากเลย...ฝูงสตัว์

ทัง้หลายนีเ้มื่อจะใกล้ขาดใจตาย แลจะไปเอาปฏิสนธิแห่งอื่น แลเมื่อจะใกล้ขาดใจแลเกิด

นัน้แลยงัร าพงึในใจตนนัน้ได้ 41 ดวงจิต ตนจงึขาดใจตายจากนีแ้ลแลเอาปฏิสนธิเกิดโพ้น37

  

   กฎแหง่กรรมจึงเป็นสิ่งท่ีท าให้มนษุย์เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสงัสารวัฏไม่

รู้จบสิน้  ดงันัน้กรรมหรือการกระท าของมนุษย์จึงเป็นสิ่งส าคญัซึ่งจะก าหนดสถานะของตนเอง  

เม่ืออยู่ในสังสารวัฏนี ้   เร่ืองกฎแห่งกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏจึงเป็นเนือ้หา

ส าคัญท่ีปรากฏในคัมภีร์วิษณุปุราณะและไตรภูมิพระร่วง โดยอาจจะกล่าวถึงเนือ้หา หรือยก

เร่ืองราวการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏด้วยเหตุแห่งกรรมต่างๆ ของตัวละครในเร่ือง        

เพ่ืออธิบายให้ผู้อ่านเห็นถึงเหตแุห่งกรรมต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน  แม้จะมีความเช่ือในเร่ืองอวิทยา

และวิทยาท่ีแตกตา่งกนัก็ตาม 

   1.4.1.4 การเน้นหลักปฏิบัติ   ปรัชญาอินเดียให้ความส าคัญต่อ      

การปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งเพราะพยายามท่ีจะแสวงหาหนทางหรือระเบียบของชีวิตท่ีจะน าไปสู่

จดุมุง่หมายท่ีสงูสดุของชีวิต  ไม่ใช่เพียงหาความรู้เพ่ือความพึงพอใจเท่านัน้  ดงันัน้วรรณกรรมท่ีมี

รากฐานของปรัชญาอินเดียจึงมุ่งชี ใ้ห้เห็นถึงวิธีการปฏิบัติให้เข้าถึงสภาวะสูงสุดของชีวิต หรือ

เรียกว่า จริยศาสตร์ อนัว่าด้วยข้อปฏิบตัิเพ่ือให้บรรลุถึงความรู้แจ้ง เห็นจริง ตามหลกัอภิปรัชญา

ของแตล่ะส านกั38 

   คัมภีร์วิษณุปุราณะมุ่งแสดงให้เห็นตัวอย่างของผู้ ท่ีปฏิบัติด้วยความ

มุง่มัน่จนบรรลผุลส าเร็จ  ดงัเชน่  การบรรลธุรรมของธรุวะ   หรือมกัยกตวัอย่างเม่ือมนษุย์และเทพ

                                                           

  37 ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 164-165. 

  38 อดิศกัด์ิ ทองบญุ, ปรัชญาอนิเดีย (กรุงเทพฯ: ราชบณัฑิตยสถาน, 2524), 5-8. 
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ได้รับความเดือดร้อนก็จะปฏิบตัิด้วยการสรรเสริญถึงพระวิษณุ   เม่ือพระวิษณุพึงพอใจจึงปรากฏ

พระองค์เพ่ือให้พรตามท่ีผู้บชูาสรรเสริญร้องขอ  จากนัน้พระวิษณุจึงจะประทานผลตามท่ีผู้ ร้องขอ

ต้องการ   คัมภี ร์วิษณุปุราณะจึงมุ่งยกตัวอย่างท่ีแสดงให้เห็นการภักติต่อพระวิษณุและ

ความส าคญัของการปฏิบตัิบูชาบวงสรวงซึ่งท้ายสุดจะท าให้เทพเจ้าพึงพอใจและประทานผลท่ี

มนุษย์ต้องการมาให้     นอกจากนัน้ยงักล่าวเน้นย า้ถึงการปฏิบตัิฌาณโยคะหรือบ าเพ็ญตบะว่า

เป็นหนทางท่ีจะท าให้ได้พบองค์พระวิษณุซึ่งสามารถจะบนัดาลความส าเร็จดงัประสงค์ทุกสิ่งให้

มนษุย์ได้  ดงัความวา่ 

 

ดูกรเจ้าชาย พระองค์สมควรท่ีจะฟังพวกข้าพเจ้าอย่างตัง้ใจ ถึงวิธีการบูชาพระวิษณุ        

ท่ีหมูช่นผู้มุง่มัน่บชูาจะต้องท า  || 1:11:52 

อนัดบัแรกบคุคลจะต้องเพิกถอนความคิดออกจากอรรถะภายนอกทัง้หมด 

จากนัน้ก็จะต้องท าความคิดนัน้ให้หยดุน่ิงอยู่ในโลกที่อยู่อาศยันัน้เท่านัน้ || 1:11:53 

ดกูรเจ้าชาย ขอพระองค์จงรับฟังมนต์ท่ีบคุคลจะต้องสวดด้วยจิตท่ีเป็นสมาธิหนึง่เดียว  

ซมึซาบอยู่ในสิ่งนัน้ (และ) ควบคมุตนเองได้ ดงัตอ่ไปนี ้|| 1:11:54 

ขอความนอบน้อมจงมีแดพ่ระวาสเุทพผู้ มีสภาวะเป็นชญานท่ีบริสทุธ์ิ 

ผู้มีพระรูปปรากฏเป็นพระพรหมา (หิรัณยครรภะ) พระวิษณ ุ(ปรุุษะ)  

พระศิวะ (ประธานะ) และมีพระรูปไมป่รากฏ (อวยกัตะ) || 1:11:55 

ในกาลก่อนพระผู้ เป็นเจ้าผู้ เป็นพระมนูสวยมัภูและเป็นพระปิตามหะของพระองค์เคยสวด

มนต์บทนี ้พระชนารทนะ (พระวิษณุ) โปรดปรานมนต์บทนัน้ จึงทรงประทานความส าเร็จ

ตามพระองค์ปรารถนาซึง่หาได้ยากในโลกทัง้ 3 โลกแก่พระปิตามหะนัน้  ดงันัน้แม้พระองค์

ก็จงสวดมนต์บทนีบ้่อยๆ ท าให้พระโควินทะโปรดปรานเถิด || 1:11:56-5739 

 

    ไตรภูมิพระร่วงกล่าวถึงท าสมาธิและการปฏิบัติฌานระดับต่างๆ  

จนกระทั่งถึงระดบัฌานขัน้ท่ี 5    ซึ่งจะได้ไปเกิดเป็นพรหม  หลังจากเป็นพรหมแล้วก็จะบรรลุสู่ 

การนิพพานหรือการปฏิบตัิฌานบารมีจนกระทัง่สามารถบรรลเุข้าสู่นิพพานได้   การปฏิบตัิจึงเป็น

                                                           
  39 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 44. 
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เพียงหนทางเดียวท่ีจะท าให้มนุษย์หลุดพ้นจากความทุกข์และพบกับความสุขท่ีแท้จริงซึ่ง          

ไตรภมูิพระร่วงมุ่งชีใ้ห้มนษุย์เข้าใจถึงวิธีการปฏิบตัิเพ่ือสมัฤทธ์ิผลนีแ้ละปฏิบตัิตาม   โดยกล่าวถึง 

“กสิณ 10”  คือ  วิธีท่ีจะท าให้จิตสงบโดยการเพง่วตัถเุพ่ือให้จิตเป็นสมาธิ 10 ประการ และกล่าวถึง     

ฌาน  คือ ภาวะท่ีจิตสงบแน่วแน่จนเป็นสมาธิ เน่ืองมาจากการเพ่งอารมณ์40     ไตรภูมิพระร่วง

กล่าวถึงฌาน 8 หรือ สมาบตัิ 8  คืออาการท่ีจิตได้บรรลถุึงความสงบขัน้ฌาน แบง่เป็น รูปสมาบตั ิ

4  และอรูปสมาบตั ิ4   กลา่วคือ  รูปสมาบตัิ 4  คือ  อาการท่ีจิตเข้าถึงความสงบโดยก าหนดสิ่งท่ีมี

รูปเป็นอารมณ์ เป็นสมาบตัิท่ีเม่ือบรรลุแล้วส่งผลให้ไปเกิดในรูปพรหม แบ่งเป็น   4 ขัน้  ได้แก่  

ปฐมฌาน  ทตุิยฌาน  ตติยฌาน  จตตุถฌาน  และอรูปสมาบตัิ 4  คือ  อาการท่ีจิตเข้าถึงความ

สงบโดยก าหนดสิ่งท่ีไม่มีรูปเป็นอารมณ์   เม่ือได้บรรลุถึงแล้วส่งผลให้ไปเกิดเป็นอรูปพรหม  

แบ่งเป็น 4 ขัน้  ได้แก่  อากาสานัญจายตนฌาน  วิญญาณัญจายตนฌาน  อากิญจัญญายตน

ฌาน  และเนวสญัญานาสญัญายตนฌาน41   ดงัความวา่ 

 

  เมื่อฝูงจกัภาวนาโลกุตรฌานอนัเป็นต้นแก่นิพพานจกัเล็งดใูนภพจักรนี ้  แลจะดใูน

นิพพานเป็นท่ีเสร็จโสด จะดูในอดีตอนาคตปัจจุบันคือกาลอันพ้นไปแล้ว แลอันจักมา

ภายหลัง อันยังบัดนี ้ จึงภาวนาด้วยกสิณ 10 อันด้วย(อุ)กฤษฐ์ จึงจะได้ฌาน 5 สิ่ง       

อฏัฐสมาบตัิ 8 สิ่ง ฉฬภิญญา 6  แม้ผิเ(ผ)ด็จสิน้แล้วก็ดี  แลไปบ่มิได้ถึงแก่ธรรมฝูงนี ้ ไป่มิ

เห็นนิพพานได้  อนัว่านิพานนีเ้ลือกผู้จะรู้จกัเห็นไสร้  อนัว่าฌานสมาบตัิอนัใดสิน้  คือปัญ

จมฌานอนัเป็นแดนโลกุดร  ครัน้ได้ปัญจมฌานนัน้อาจด าดินบิ(น) บน (ไป) ได้ทุกแห่งแล  

ครัน้ได้  อัฏฐสมาบัติ 8 อันได้สิน้  อันหนึ่งช่ือปฐมฌานสมาบัติ  อันหนึ่งช่ือทุติยฌาณ

สมาบัติ  อันหนึ่งช่ือ (ตติยฌานสมาบัติ  อันหนึ่งช่ือจตุตถฌานสมาบัติ  อันหนึ่งช่ือ         

อากาสานัญจายตนสมาบัติ   อันหนึ่ ง ช่ือ วิญญาณัญจายตนสมาบัติ  อันหนึ่ง ช่ือ               

อากิญจัญญายตนฌานสมาบัติ อันหนึ่งช่ือเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ อันนีช่ื้อ  

อฏัฐสมาบตัิ ครัน้ว่าได้อฏัฐสมาบตัิ  8 อนันีแ้ล้ว เห็นทัง้ชัน้ฟ้าดินสิน้ แลเห็นทัง้ความสุข

อันมีในชัน้ฟ้าแลชัน้ดินชัน้ อินทร์แลพรหมทัง้หลายเห็นมาอยู่ในฝ่ามือ (คือดั่ง)ผล

                                                           

  40 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 , 389.  

  41 เร่ืองเดียวกนั, 736. 
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มะขามป้อมอนัอยู่ในใจมือนัน้แล อนัวา่ได้ฉฬภิญญา 6 อนันัน้อนัไปสิน้ อนัหนึ่งนัน้ช่ืออิทธิ

วิชชา อนัหนึ่งช่ือทิพพจักษุญาณ อนัหนึ่งช่ือทิพพโสตญาณ อนัหนึ่งช่ือ(เจ)โตปริยญาณ 

อนึง่ช่ือปพุเพนิวาสานสุสติญาณ อนัหนึ่งช่ืออาสว(ัก)ขยญาณ อนัว่าได้อิทธิ(วิช)ชานัน้ไสร้ 

อาจกระท าฤทธ์ิได้ทกุอนั… ครัน้ว่าได้อภิญญาณอนัช่ืออาสวกัขยะนัน้ไสร้ ใจอนัท่องเท่ียว

ไปมาในสงสารนัน้ ขาดแล้วสิน้      น้าวเอาใจตอ่นิพพานเดียวไส้ อภิญญาณอาจบ าบดัรูป

สกนธ์ 25 เพทนาสกนธ์ 5 อัน สัญญาสกนธ์ 20 สังขารสกนธ์ 4 วิญญาณสกนธ์ 12 ห้า

จ าพวกนีช่ื้อปัญจสกนธ์แล อภิญญาณอนัช่ืออาสวกัขยาญาณ หากบ าบดัมุลทินทัง้หลาย

แลพาไปสู่ท่ีมหานครนิพพานท่ีประเสริฐแล เมื่อจะได้ฌานฝูงนี ้พยายามภาวนาด้วย

นกัหนาจงึได้ไสร้42 

 

     การกล่าวถึงหลกัปฏิบตัิท่ีท าให้ส าเร็จผลตามท่ีปรารถนานบัเป็นเนือ้หา

ส าคญัท่ีวรรณกรรมทัง้ 2 เร่ืองมุ่งชีใ้ห้ผู้อ่านปฏิบตัิตาม   หลกัปฏิบตัิเพ่ือด าเนินไปสู่การบรรลธุรรม

จึงเป็นกรอบส าคญัท่ีปรากฏอยู่ในวรรณกรรมทัง้ 2 เร่ืองซึ่งด าเนินตามปรัชญาอินเดียร่วมกัน  

หากแตแ่ตกตา่งกนัท่ีคมัภีร์วิษณปุรุาณะเน้นการปฏิบตับิชูาเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่พระวิษณุ

เพ่ือประทานผลตามท่ีตนต้องการหรือประทานความหลุดพ้น คือ “โมกษะ”   ในขณะท่ีไตรภูมิ   

พระร่วงมุ่ง เ น้นการปฏิบัติฌานด้วยตนเองเ พ่ือการหลุดพ้นจากกิเลสต่างๆ  และบรรล ุ          

นิพพาน”  ซึง่เป็นทางหลดุพ้นจากความทกุข์ทัง้ปวง 

        1.4.2. หลักปฏิบัตใินการด ารงชีวิต   คมัภีร์วิษณปุรุาณะและไตรภมูิพระร่วง

นอกจากจะปลกูฝังแนวความคดิตา่งๆ แล้ว  ยงัมีเนือ้หาท่ีกลา่วถึงหลกัซึง่มนษุย์ควรปฏิบตัไิว้ด้วย  

โดยสามารถแบง่ได้เป็น 3 ลกัษณะ คือ  หลกัปฏิบตัิตนของมนษุย์   หลกัปฎิบตัริะหว่างมนษุย์กบั

มนษุย์  และหลกัปฏิบตัขิองมนษุย์กบัสิ่งแวดล้อม  ดงันี ้

 

   1.4.2.1 หลักปฏิบัติตนของมนุษย์   วรรณกรรมทัง้ 2 เร่ืองกล่าวว่า

มนษุย์ควรกระท าความดีและละเว้นความชัว่ หรือท าบญุและละเว้นจากการท าบาป  เพราะเน้นย า้

ว่าการกระท าความดีหรือท าบุญในขณะมีชีวิตจะส่งผลให้เม่ือตายไปแล้วดวงวิญญาณจะได้ไปสู่

                                                           

  42 ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 257 – 258. 
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สวรรค์หรือภพภูมิท่ีอยู่สูงขึน้ไปอนัเป็นดินแดนท่ีเต็มไปด้วยความสุขสงบ  และหากท าชัว่หรือท า

บาปก็จะต้องตกนรกได้รับความทกุข์ทรมานในภพภูมิท่ีอยู่ต ่ากว่า   วรรณกรรมทัง้ 2 เร่ืองกล่าวถึง

หลกัปฏิบตัขิองมนษุย์ไว้  ดงันี ้

    คมัภีร์วิษณุปุราณะกล่าวว่ามนุษย์จะต้องปฎิบตัิตามหน้าท่ีของวรรณะ

และอาศรม   โดยถือเป็นสิ่งส าคญัท่ีหากไม่ปฏิบตัิตามจะท าให้ต้องตกนรก เพราะถือว่าเป็นสิ่งท่ี

เทพเจ้าก าหนดไว้   การกระท าให้พระเจ้าพึงพอใจจะเป็นส่วนส าคญัในการก าหนดชีวิตของมนษุย์

ให้สมปรารถนาตามท่ีต้องการ   การปฏิบตัิตามหลกัวรรณะและหลกัอาศรมทัง้ทางกาย วาจา ใจ

จงึเป็นสิ่งท่ีมนษุย์ต้องปฏิบตัติาม  ดงัความวา่ 

 

คนทัง้หลายท่ีท าแตก่รรมชัว่จะได้รับการตอบสนองถกูเผาผลาญในนรกเหลา่นีแ้ละอื่นๆ อีก  

ประมาณหนึง่ร้อยขมุและหนึง่พนัขมุ || 2:6:30 

บาปทัง้หลายอื่นๆ เหล่านีม้ีนบัพนัอย่างฉันใด  คนทัง้หลายท่ีไปเกิดในนรกย่อมได้เสวย

บาปเหลา่นัน้ซึง่มีนบัพนัฉนันัน้ || 2:6:31 

คนเหล่าใดประกอบกิจผิดหลกัวรรณะและหลกัอาศรมทัง้ทางกาย วาจา ใจ  คนเหล่านัน้

จะตกนรก || 2:6:3243 

 ดกูรท่านมุนีผู้ประเสริฐ ประกอบพิธีบูชาบวงสรวงทุกๆ วนั เป็นเคร่ืองสนบัสนุนส่งเสริม 

(และ) ท าให้บาปท่ีคนทัง้หลายท าสงบลงได้ || 1:6:2844 

 

  คมัภีร์วิษณุปรุาณะกล่าวไว้ว่าวิธีท่ีจะท าให้เกิดบาปคือการฆ่าพราหมณ์   

(พรหมหติ)  และวิธีการท่ีจะท าให้เกิดบุญคือการฆ่าม้า (อศัวเมธ)  เน่ืองจากผลของบาปและบุญ

ทัง้สองนัน้จะคงอยู่เร่ือยไปจวบจนสิน้โลก45  นอกจากนัน้คมัภีร์วิษณุปรุาณะยงักล่าวถึงบาปของ   

ผู้ ท่ีต าหนิคมัภีร์พระเวท  คดัค้านการบูชาบวงสรวง และละเลยหลกัปฏิบตัิหน้าท่ีตามวรรณะของ

ตนวา่จะต้องตกนรกซึง่นบัเป็นวิธีการรักษาให้คมัภีร์พระเวท ตลอดจนค าสอนและหลกัปฏิบตัิตา่งๆ 

ยงัด ารงอยูใ่นสงัคมอยา่งมัน่คง   ดงัความวา่ 

                                                           
  43 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 124. 
  44 Ibid., 22. 
  45 Ibid., 129. 
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ดกูรท่านมหามนีุแตว่า่รอยดา่งพร้อยแห่งบาปนัน้ท่ีคนสร้างตามกาลเวลาเจริญขึน้ในใจคน 

เหลา่ใด คนเหลา่นัน้ก็จะไมม่ีใจในการบชูาบวงสรวง || 1:6:29 

พวกท่ีปฏิเสธการบชูาบวงสรวงก็พากนัต าหนิหลกัค าสอนในคมัภีร์พระเวท  คมัภีร์พระเวท

และการกระท าการบชูาบวงสรวงเป็นต้นท่ีมีอยู่ทัง้หมด || 1:6:30 

พวกท่ีไมเ่ช่ือคมัภีร์พระเวท เป็นคนท่ีท าการคดัค้านแนวทางแห่งการประพฤติมีจิตใจชัว่ช้า 

มีพฤติกรรมเลวทราม เป็นคนหลอกลวงไมน่่าเช่ือถือ || 1:6:31… 

สถานะ (นรก) ท่ีช่ือว่า ตามิสระ อันธตามิสระ มหาเรารวะ เรารวะ อสิปัตรวนะ โฆระ     

กาลสูตร อวีจิ ดังกล่าวมานีไ้ด้รับการก าหนดว่าเป็นสถานะของผู้ ต าหนิคัมภีร์พระเวท 

ผู้กระท าการคดัค้านการบชูาบวงสรวง ผู้ละเลยหลกัปฏิบตัิของตน || 1:6:41- 4246 

 

    การบูชาบวงสรวงเป็นหนทางท่ีจะช่วยท าให้บาปสงบลง ผู้ ไม่ปฏิบตัิพิธี

บชูาบวงสรวงเกิดจากบาปท่ีเกิดขึน้ในใจ การมีจิตตัง้มัน่ถึงพระวิษณุจะได้รับบุญมาก วิธีการจะ

บรรลุธรรมสูงสุดคือการปฏิบตัิฌานและท่องอกัษร 12  ตวั  เพ่ือกระท าให้พระวิษณุพึงพอใจ     

เม่ือพระวิษณุพึงพอใจก็จะประทานสิ่งท่ีมนุษย์ประสงค์  ดงัตวัอย่างการปฏิบตัิบูชาของธรุวะจน

บรรลธุรรม  ความวา่ 

 

และคนทัง้หลายท่ีมีจิตใจตัง้มัน่ยกย่องนบัถือพระองค์ทัง้ในเวลาเช้าและเย็น  

ก็จะมีบญุมาก || 1:12:95      

ท่านปราศรผู้ประเสริฐกล่าวว่า ข้าแต่ท่านผู้ เป็นมหามติ ดงันัน้ธรุวะได้รับพรอย่างนีก้่อน

จากพระชนารธนะผู้ เป็นท่ีพึ่งของชาวโลกและเป็นเทพของเทพ  และพระองค์ถึงสถานะ    

อนัสงูสดุ || 1:12:96 

ธรุวะได้บรรลธุรรมสงูสดุเพราะเช่ือฟังธรรมสงูสดุจากพ่อแมด้่วยตนเองเพราะอานภุาพของ

ตบะท่ีแก่กล้า ด้วยการภาวนะถงึอกัษรทัง้ 12 ตวั || 1:12:97 

อศุนสัผู้ เป็นอาจารย์ของเทพและอสรูได้เหน็ความส าเร็จและช่ือเสียงท่ีก าลงัเพ่ิมขึน้ของเขา 

(ธรุวะ) ได้ร้องบทสวดสรรเสริญแล้ว || 1:12:98 

                                                           
  46 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 22-23. 
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โอ้ นีค้ือพลงัแห่งความเพียรของตบะ โอ้ น่ีคือผลของตบะนีซ้ึง่ฤษีทัง้ 7 ได้กระท าความเพียร

นีแ้ล้ว และสถาปนาธรุวะไว้เป็นผู้น า || 1:12:9947 

 

   คมัภีร์วิษณปุรุาณะยงัมีหลกัความเช่ือทางศาสนาท่ีกล่าวว่าบาปเป็นสิ่งท่ี

ล้างและขจัดออกได้ การล้างบาปด้วยน า้จากแม่น า้ศกัดิ์สิทธ์ิจะท าให้ความชั่วหรือบาปท่ีเคย

กระท าไว้หมดไป   ดงันัน้มนุษย์จะต้องกระท าการล้างบาป และการล้างบาปท่ีดีท่ีสดุคือการระลึก

ถึงพระวิษณ ุ และการระลกึถึงพระวิษณตุลอดเวลาจะท าให้บาปหมดสิน้ไป   ดงัความวา่ 

 

ดกูรท่านไมเตรยะ พระสวยมัภ ูเป็นต้น  ผู้ รู้เร่ืองการล้างบาปนัน้ได้กลา่วถงึการล้างบาป 

อย่างหนกัไว้ส าหรับบาปท่ีหนกัและการล้างบาปอย่างเบาไว้ส าหรับบาปเล็กน้อย || 2:6:38

บรรดาการล้างบาปทัง้หมดซึ่งเป็นการบ าเพ็ญตบะนัน้  การระลึกถึงพระกฤษณะ         

(พระวิษณ)ุ เป็นสิ่งประเสริฐที่สดุ || 2:6:39 

เม่ือกระท าบาปแล้ว บุคคลใดเกิดความเดือดร้อนใจขึน้  การล้างส าหรับบุคคลนัน้ท่ีดีท่ีสดุ

อย่างหนึง่คือการระลกึถงึพระหริ || 2:6:40 

คนเมื่อระลึกถึงพระนารายณ์ในเวลาเช้า เวลาค ่า  เวลาสนธยาและเวลาเท่ียงวนัเป็นต้น

ย่อมได้รับการสญูสิน้บาปทัง้หลายได้ในทนัที || 2:6:4148 

 

   การให้ทานนบัเป็นสิ่งส าคญัหนึ่งท่ีคมัภีร์วิษณุปรุาณะกล่าววา่เป็นหน้าท่ี

ท่ีควรท า เป็นสิ่งท่ีคนดีควรกระท า โดยเฉพาะในชว่งเวลาศกัดิส์ิทธ์ิท่ีเรีกวา่ “วิษุวตั” คือ ชว่งจดุ

ราตรีเสมอภาค เป็นจดุท่ีโลกมีเวลากลางวนัและกลางคืนเทา่กนั   ดงัความว่า 

 

ในเวลานัน้นัน่เอง ช่วงเวลานีช่ื้อวา่ วิษุวตั กลา่วกนัว่าเป็นช่วงเวลาศกัด์ิสิทธ์ิ 

ในเวลานัน้ เหลา่คนดีควรให้เคร่ืองสงัเวย (ทาน) แดท่วยเทพ || 2:8:78 

แดพ่ราหมณ์และบรรพบรุุษทัง้หลาย นีแ้หละเป็นหลกัการเบือ้งต้นท่ีเก่ียวกบัการให้ 

อนึง่คนท่ีให้ทานแล้วได้ช่ือวา่ท าหน้าท่ีท่ีควรท าแล้วในช่วงเวลาวิษุวตั || 2:8:7949 
                                                           
  47 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 8. 
  48 Ibid., 105. 
  49 Ibid., 134. 
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    คมัภีร์วิษณุปรุาณะกล่าวไว้ว่ามนุษย์จะได้รับผลจากการกระท าของตน   

กิเลสต่างๆ และความโกรธเป็นสิ่งท่ีจะขดัขวางการเดินทางไปสู่สวรรค์ของมนุษย์ ความโกรธคือ

ความโง่เขลาท่ีสร้างความพินาศอยา่งใหญ่หลวงให้กบัผู้ โกรธ   การรู้จกัระงบัความโกรธและการให้

อภยัจงึจะได้ช่ือว่าเป็นสาธุชน   ดงัความวา่ 

 

ลกูเอย๋ พอทีเถอะกบัความโกรธอนัไมม่ีท่ีสิน้สดุ เจ้าจงละทิง้อารมณ์โกรธนีเ้สีย  

รากษสทัง้หลายไมไ่ด้ท าผิดตอ่พ่อของเจ้า เพราะวา่การตายนัน้ถกูก าหนดไว้แล้ว || 1:1:16 

ความโกรธย่อมมีแก่คนโง่เท่านัน้ ความโกรธจะมีแก่คนฉลาดได้อย่างไร 

ลกูเอย๋ ใครจะฆ่าใครได้ เพราะวา่มนษุย์นัน้ย่อมได้รับผลจากการกระท าของตน || 1:1:17 

ลกูเอย๋ ความโกรธเป็นสิ่งท่ีสร้างความพินาศอย่างใหญ่หลวง 

ตอ่ยศและตบะท่ีหมูม่นษุย์ได้สัง่สมมาด้วยความเจ็บปวดทรมานมากมาย || 1:1:18 

เหลา่พระฤษีผู้ ย่ิงใหญ่ ย่อมสละความโกรธท่ีเป็นเหตขุดัขวางทางสวรรค์และความหลดุพ้น

อย่างสม ่าเสมอ ลกูเอย๋ เจ้าจงอย่าตกอยู่ในอ านาจของความโกรธนัน้เลย || 1:1:19 

พอทีกบัการล้างผลาญเหล่ารากษสผู้ต ่าต้อย ผู้ ไม่มีพิษภยั จงหยุดการบวงสรวงนีเ้สียเถิด 

เพราะวา่สาธุชนทัง้หลาย ย่อมรู้จกัให้อภยั || 1:1:2050 

 

      ในขณะท่ีไตรภูมิพระร่วงเน้นย า้เร่ืองการกระท าความดีทัง้ทางกาย วาจา 

ใจ ซึ่งจะเรียกว่าเป็นการท าบญุ  จะท าให้ได้รับผลท่ีดี  และหากกระท าชัว่ทางกาย วาจา ใจจะท า

ให้ต้องตกนรก  ไตรภูมิพระร่วงกล่าวถึงเร่ืองวรรณะไว้เล็กน้อย แตไ่ม่ได้ให้ความส าคญั  มุ่งเน้นย า้

ถึงผลของการกระท าของมนุษย์เองท่ีจะเป็นเคร่ืองก าหนดชีวิตของมนุษย์ทัง้หมด โดยกล่าวถึง

มนษุย์ไว้ 4 ประเภท  คือ  คนนรก  คนเปรต  คนดิรัจฉาน  และคนมนษุย์ซึ่งเรียกว่า “มนุษย์ธรรม”  

ซึง่เป็นมนษุย์ท่ีได้รับการยอมรับและพงึประสงค์ให้มีในสงัคมท่ีสดุ   ดงัท่ีกลา่ววา่ 

 

  คนอันท่ีว่ารู้จักผิดแลชอบ แลรู้จักท่ีอันเป็นบาปแลบุญ แลรู้จักประโยชน์ในชั่วนี ้     

ชัว่หน้า แลรู้จกักลวัแก่บาปแลละอายแก่บาป รู้จกัวา่ยากวา่ง่าย แลรู้รักพ่ีรักน้อง แลรู้เอ็นดู
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กรุณาคนผู้ เข็ญใจ แลรู้ย าเกรงพ่อแมผู่้ เถ้าผู้แก่สมณพราหมณาจารย์อนัอยู่ในสิกขาบทของ

พระพทุธเจ้าทกุเม่ือ แลรู้จกัคณุแก้ว ๓ ประการไสร้ แลคนฝงูนีแ้ลช่ือวา่มนษุยธรรมแล51 

 

   ไตรภูมิพระร่วงมุ่งเน้นสอนให้มนุษย์กระท าบุญ ไม่ตัง้อยู่ในความโลภ 

โกรธและหลง ซึง่จะท าให้มนษุย์มีชีวิตท่ีมีความสขุ  ดงัความวา่ 

 

  อนัวา่เกิดมาแล(จะ)ได้สขุสมบตัิในเทวโลกก็ดี มนษุยโลกก็ด ี เพราะเหตไุด้ท าบญุแต่

ก่อน แลประกอบด้วยไตรเหต ุ 3 อนึง่ช่ืออโลโภเหต ุ บ่มิได้โลภเพ่ือจะเอาสินท่านผู้อืน่ 

อนัหนึง่ช่ือ อโทโสเหต ุ เหตวุา่บ่มิได้ขึง้เคียด บ่มิรู้คมุนมุคมุโทษ บ่มิรู้ริษยาแก่ท่านผู้อื่นแล 

อนัหนึง่ช่ือ อโมโหเหต ุ เหตวุา่บ่มิหลง แลบ่มิได้กระท าการอนัเป็นบาป แลเทียรย่อมกระท า

การอนัเป็นบญุ เพ่ือเหต ุ3 อนัดัง่กลา่วแล้วนี ้จงึมียศศกัด์ิแลสขุสมบติัเพ่ือดัง่นัน้แล52 

 

    การกระท าทัง้หมดของมนุษย์จะถูกจดบันทึกไว้    ผู้ ท่ีท าบุญจะได้รับ   

การเขียนช่ือไว้ในแผน่ทองค าและเป่าประกาศช่ือเสียงในสวรรค์  การท าบญุท่ีไตรภูมิพระร่วงกล่าว

ว่าจะท าให้ได้ไปเกิดในสวรรค์นัน้  ได้แก่  การท าบญุ รักษาศีล  เคารพเช่ือฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์

และสมณพราหมณ์    ดงัความวา่ 

 

  ในมนษุยโลกนีท้กุแห่งแล ถ้าแลวา่ผู้ ใดท าบุญท าธรรมไสร้ ธ จึงเขียนนามผู้นัน้ลงใน

แผ่นทองเนือ้สุกนัน้ว่าดงันี ้ท่านผู้ นีช่ื้อนีอ้ยู่บ้านนีเ้รือนนีไ้ด้ท าบุญธรรมฉันนี ้ๆ  มีอาทิคือ

ไหว้นบค ารพสมาบูชาแลปฏิบัติแก่พระศรีรัตนตรัย แลเลีย้งดูพ่อแลแม่ย าแยงผู้ เถ้าผู้ แก่

(รัก)พ่ีรักน้อง แลรักท่านผู้อื่น แลชีต้น อาจารย์แลครูบาธยาย แลให้ผ้ากฐินแลก่อพระเจดีย์ 

กระท าคูหาปลูกกุฎีวิหารแลปลูกพระศรีมหาโพธิ แลสดับฟังพระธรรมเทศนา แลจ าศีล

เมตตาภาวนาสวดมนต์ไหว้พระ แลอ านวยทานย าเกรงสมณพราหมณ์ผู้มีศีลแลบูชาธรรม

ทัง้ปวงนี ้ถ้าแลว่าผู้ ใดแลกระท าแต่ละสิ่ง ๆ  ดงันัน้ก็ดี เทพยดาก็เขียนนามลงในแผ่นทอง

ดงักลา่วมานัน้แล แล้วจึงเอาแผ่นทองนัน้ไปให้แก่ปัญจสิขรเทวบุตร ปัญจสิขรเทวบุตรนัน้
                                                           

  51 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 78. 

  52 เร่ืองเดียวกนั, 191. 
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จึงเอาไปให้แก่พระมาตลุี พระมาตลุีนัน้จึงเอาไปทูลถวายแด่พระอินทร์เจ้าแล จึงเทพยดา

ทัง้หลายก็อา่นดใูนแผ่นทอง ถ้าเห็นบญัชีในแผ่นทองนัน้มากไสร้ จงึเทพยดาทัง้หลายก็ส้อง

สาธุการยินหลากยินดีนกัหนา ด้วยค าวา่ดัง่นี ้ มนษุย์ทัง้หลายจะได้ขึน้มาเกิดเป็นเพ่ือนเรา

นีม้ากนกัหนา53 

 

    บาปหรือความชัว่ในไตรภมูิพระร่วงเป็นสิ่งท่ีไมส่ามารถขจดัให้หมดสิน้ไป

ได้  ผู้ใดกระท าบาปไว้ก็จะต้องชดใช้ผลกรรมจากการกระท านัน้ทกุประการ  บาปและบญุแยกส่วน

กนั  ผลของการกระท าจะอยู่ติดตามตวัผู้กระท าเร่ือยไป เพราะการกระท าบุญและบาปจะถูกจด

บนัทึกไว้อย่างชดัเจน   การกระท าบุญจะมีเทพยดาเขียนไว้ในแผ่นทองสุก  ในขณะท่ีบาปจะถูก  

เทพยดาจารไว้ในแผ่นหนงัหมา หลงัจากตายไปมนษุย์จะต้องไปชดใช้ผลแห่งกรรมชัว่ในนรก แล้ว

จงึได้ไปเสวยสขุจากผลแหง่กรรมดีในดนิแดนสวรรค์  ดงัความวา่ 

 

  ผู้ ใดอนักระท าบาปไส้ เทวดานัน้ก็ตราบาญชีลงในแผ่นหนงัหมาแลเอาไว้แง ๑ เมื่อ

พระญายมราชถามดงันัน้ ผู้ ใดกระท าบุญด้ยอ านาจบุญผู้นัน้หากร าพึงรู้ทุกอนัแลกล่าวแก่

พระญายมราชวา่ ข้าได้ท าบญุธรรมดงันัน้เทพยดาถือบาญชีนัน้ ก็หมายบาญชีในแผ่นทอง

นัน้ก็ดุจความอันเจ้าตัวกล่าวนัน้ พระญายมราชก็ชีใ้ห้ขึน้ไปสู่สวรรค์อันมีวิมานทองอัน

ประดบันีด้้วยแก้ว 7 ประการ แลมีนางฟ้าเป็นบริวารแลมีบริโภคเทียรย่อมทิพย์ แลจะกลา่ว

เถิงความสขุนัน้บมิได้เลยฯ ผิแลผู้ใดกระท าบาปนัน้บนัดาลสูต่นมนัเองนัน้แลมนัมิอาจบอก

บาปได้เลย จึงเทพยดานัน้เอาบาญชีในแผ่นหนงัหมามาอ่านให้มนัฟัง มนัจึงสารภาพว่า

จริงแล้วพระญายมราชและเทพยดานัน้ ก็บังคบัแก่ฝูงยมบาลให้เอามนัไปโดยบาปกรรม

มนัอนัหนาและเบานัน้แลฯ54 

 

   ไตรภมูิพระร่วงชีแ้นะให้มนษุย์ในชมพทูวีปตัง้อยู่ในเบญจศีล   โดยกล่าว

ว่าทวีปทัง้ 3 คือ อุตตรกุรุทวีป  อมรโคยานทวีป และบุรพวิเทหทวีป ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นดินแดนท่ี

                                                           

  53 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 185. 

  54 เร่ืองเดียวกนั, 24 -25. 
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เต็มไปด้วยความสุขทัง้ปวง อายุไขจะไม่เปล่ียนแปลง เพราะมนุษย์ในทวีปทัง้ 3 เป็นผู้ตัง้อยู่ใน

เบญจศีล  ดงัความวา่ 

 

  แลอายคุนทัง้ ๓ ทวีปนัน้บห่อนจะรู้ขึน้รู้ลงเลยสกัคาบ เพราะวา่เขานัน้อยู่ในปัญจศีล

ทุกเมื่อบมิได้ขาด  เขาบห่อนจะรู้ฆ่าสตัว์ตวัเป็นให้จ าตายเขาบห่อนจะรู้ลกัเอาทรัพย์สิน

ท่านมากก็ดีน้อยก็ดีอนัเจ้าของมิได้ให้ เขาบห่อนจะรู้ฉกลกัเอา อนึ่งเขาบห่อนจะรู้ท าชู้ ด้วย

เมียท่านผู้อื่น ส่วนว่าผู้หญิงเล่าเขาก็บห่อนจะรู้ท าชู้ ด้วยผัวท่านแล ผู้อื่นแลเขาบห่อนจะรู้

ท าชู้จากผวัของตน อนึง่เขาบห่อนจะรู้เจรจามสุาวาทแลเขาบห่อนจะรู้เสพย์สรุายาเมา แล

เขารู้ย ารู้เกรงผู้ เถ้าผู้ แก่พ่อแลแม่ของเขา ๆ  รู้รักพ่ีรู้รักน้องของเขา ๆ  ก็ใจอ่อนใจอดเขารู้

เอน็ดกูรุณาแก่กนั เขาบห่อนจะรู้ริษยากนั เขาบห่อนจะรู้เสียดรู้ส่อรู้ด่ารู้ทอรู้พ้อรู้ตดักนัแล 

เขาบห่อนจะรู้ทะเลาะเบาะแว้งถุ้ งเถียงกนั เขาบห่อนจะรู้ชิงช่วงหวงแหนแดนแลท่ีบ้านรัว้

ร้าวของกนัแล เขาบห่อนจะรู้ท าข่มเหงเอาเงินเอาทองของแก้วลกูแลเมียแลข้าวไร่โคนาหวั

ป่า คา่ท่ีห้วยละหานธารน า้เชิงเรือนเรือกสวนเผือกมนัหวัหลกัหวัต่อหวัล้อหวัเกวียน เขามิรู้

เบียดเบียนเรือชานาวาโคมหิงษาช้างม้าข้าไทย สรรพทรัพย์สิ่งสินอนัใดก็ดี เขาบห่อนรู้ว่า

ของตนท่านดเูสมอกนัสิน้ทกุแห่งแล เขานัน้บห่อนท าไร่ไถนาค้าขายหลายสิ่งเลยฯ55 

 

   ไตรภูมิพระร่วงสนบัสนุนให้มนุษย์ท าบุญและทาน หากตระหน่ีไม่รู้จัก

ท าบุญทาน ห้ามผู้ อ่ืนไม่ให้บริจาคทาน จะกลายเป็นเปรตต้องอดอยากทนทุกข์ทรมานหลังจาก

ตายไปแล้ว  ดงัความวา่ 

 

  แลตระหน่ีมิได้ให้ทาน  ครัน้วา่เห็นเขาจะให้ทาน  ตนย่อมห้ามปรามมิให้เขาให้ททาน

ได้...56 แลเปรตฝงูนีเ้ม่ือก าเนิดเกิดก่อนเขานีต้ระหน่ีนกั  แลเขาบ่มิมกักระท าบญุให้ทานเลย  

เขา เห็นท่านท าบุญให้ทานไสร้  มนัย่อมห้ามปรามเสย มิให้ท่านท าบุญให้ทานได้   ด้วย

                                                           

  55 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 79. 
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บาปกรรมอนัตนตระหน่ีแลมิมกัท าบญุให้ทานดัง่นัน้  เขาได้ไปเป็นเปรตแลอดอยากนกัหนา  

อาหารจะกินไสร้ก็หาบ่มิได้สกัอนันัน้ เพราะบาปแลกรรมเขาอนัได้กระท าบ่มิดีนัน้แล57 

 

    คมัภีร์วิษณุปุราณะกล่าวถึงหลกัท่ีมนุษย์ควรปฏิบตัิไว้ว่ามนุษย์จะต้อง

ปฏิบัติตามหน้าท่ีในวรรณะและหลักอาศรม ทัง้กาย วาจา ใจ    ต้องท าทานและปฏิบัติบูชา

บวงสรวงเทพเจ้า  ต้องมีจิตตัง้มัน่ในพระวิษณุ  ต้องล้างบาป การระลึกถึงพระวิษณุเป็นการล้าง

บาปท่ีดีท่ีสดุ    และไม่ควรละเลยตอ่หน้าท่ีตามวรรณะของตน ไม่ควรต าหนิคมัภีร์พระเวท และไม่

ควรคดัค้านการบชูาบวงสรวงเพราะสิ่งเหล่าจะท าให้ต้องตกนรก  ในขณะท่ีไตรภูมิพระร่วงมุ่งเน้น

ให้มนษุย์กระท าความดีทัง้กาย วาจาและใจ  ต้องรู้จกัท าบญุให้ทาน  ไม่โลภ โกรธ หลง และตัง้อยู่

ในเบญจศีล    

    วรรณกรรมทัง้ 2 เร่ืองกล่าวถึงเร่ืองกรรมไว้เช่นเดียวกนั  โดยหลกักฎแห่ง

กรรมนีน้่าจะพฒันามาจากกฎของพระวรุณะผู้ควบคมุกฎระเบียบแห่งจักรวาลซึ่งเรียกว่า “ฤต” 

(Ṛta)   ฤตะ แปลว่า หลกัของสรรพสิ่ง  เป็นระเบียบจกัรวาล  เป็นสิ่งท่ีตัง้อยู่ในกฎระเบียบและมี

อยูอ่ยา่งเท่ียงตรงทัว่ไปในทกุแห่ง   สรรพสิ่งล้วนมีฤตะเป็นหลกัส าคญั    ฤษีในสมยัพระเวทคิดว่า 

ฤตะเป็นสิ่งท่ีมีอยู่ก่อนปรากฏการณ์ต่างๆ ทัง้หมด  การหมุนเวียนอย่างต่อเน่ืองของโลกก็คือ     

การแสดงออกท่ีแตกต่างกันของฤตะท่ีไม่เปล่ียนแปลง ดังนัน้ฤตะจึงถูกเรียกว่าเป็นบิดาของ    

สรรพสิ่ง   พระวิษณุก็เป็นสิ่งท่ีเกิดจากฤตะ  สวรรค์และโลกมนุษย์ตัง้อยู่ตามกฎแห่งฤตะ58  ฤตะ

เป็นระเบียบทางศีลธรรมท่ีมีมาตัง้แตส่มยัพระเวทอนัเป็นแหล่งท่ีรวบรวมผลแห่งการกระท ากรรม

ของมนุษย์ไว้ อันเป็นเค้ามูลของแนวความคิดเร่ืองกรรมซึ่งมีอิทธิพลต่อแนวความคิดของ          

ชาวอินเดียในสมยัตอ่มา59   กฎแห่งกรรมจึงนบัเป็นวิธีการควบคมุพฤติกรรมของมนษุย์ เป็นหลกั

ปฏิบตัขิองมนษุย์ท่ีมีพฒันาการสืบทอดตอ่กนัมาทัง้ในคมัภีร์วิษณปุรุาณะและไตรภมูิพระร่วง   

                                                           

   57 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 58. 

  58 Radhakrishnan, Indian Philosophy, 8th ed. (London: George Allen & Unwin, 1966), 78-79. 

  59  ณรงค์  วงษ์อดุม, “การศกึษาเชิงวิจารณ์ความคิดเร่ืองกรรมในปรัชญาอินเดียสายอาสติกะ”, (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบณัฑิต  สาขาวิชาปรัชญา บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,2526),17.) 
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   1.4.2.2 หลักปฏิบัติระหว่างมนุษย์กับมนุษย์   แม้ธรรมชาติของ

มนุษย์ทั่วไปมีทัง้ดีและเลวปะปนกัน  แต่ทัง้คมัภีร์วิษณุปุราณะและไตรภูมิพระร่วงก็กล่าวไว้

เหมือนกันว่าเนือ้แท้ธรรมชาติของมนุษย์เรานัน้เป็นคนดี มีจิตใจบริสุทธ์ิมาแต่ก าเนิด แต่เพราะ

มนษุย์หลงผิดจึงกระท าชัว่ซึ่งจะน าความเดือดร้อนมาสู่ตนเอง    วรรณกรรมทัง้ 2 เร่ืองนีน้อกจาก

จะสอนการประพฤติปฏิบตัิของตนเองดงัท่ีกล่าวมาแล้ว  ยงักล่าวถึงการปฏิบตัิตนระหว่างมนษุย์

ด้วยกนัด้วย   โดยวรรณกรรมทัง้ 2 เร่ือง ได้กลา่วถึงแนวความคิดและหลกัปฏิบตัิท่ีมนษุย์พึงปฏิบตัิ

ตอ่กนัไว้  ดงันี ้

         1.4.2.2.1 หลักปฏิ บัติของ ผู้ปกครองและ ผู้อ ยู่ ใ ต้

ปกครอง    วรรณกรรมทัง้ 2 เร่ืองนัน้กล่าวถึงหน้าท่ีของผู้ปกครองไว้คล้ายคลึงกัน คือมีหน้าท่ี

ปกป้องดูแลประชาชนให้ได้รับความสุข   โดยมุ่งท่ีจะเน้นย า้ให้ผู้ ปกครองต้องมีจริยธรรม  ไม่

เบียดเบียนประชาชนเพ่ือให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในบ้านเมือง   คมัภีร์วิษณุปรุาณะ

กล่าวถึงคนในก าเนิดของวรรณกษัตริย์ว่ามีหน้าท่ีในการรบ เป็นผู้ ท่ีไม่หลบหนีในการศึกสงคราม  

หน้าท่ีของกษัตริย์คือจะต้องท าหน้าท่ีปกครองปกป้องดแูลประชาชนให้มีความสุข กษัตริย์จะต้อง

ด ารงไว้ซึ่งความกล้าหาญ ความเพียร ยินดีในทางท่ีชอบและกระท าการไว้ซึ่งการด ารงรักษา60  

นอกจากนัน้พระมหากษัตริย์ยังต้องมีคุณธรรมต่างๆ เช่น วาจาสัตย์  เมตตากรุณา ซ่ือสัตย์  

กตญัญ ู ยตุธิรรม  ดงัความวา่ 

 

ผู้ ท่ีเป็นพระราชานีจ้ะต้องเป็นผู้ รับสั่งแต่ค าสัตย์ บริจาคทานสม ่าเสมอ เป็นผู้ ซื่อสัตย์      

เป็นผู้ ละอายต่อบาป เป็นผู้ มีเมตตา เป็นผู้ อดทน เป็นผู้ กล้าหาญ เป็นผู้ ปราบปราม        

คนชัว่  || 1:13:61 

อนึ่งพระราชาจะต้องเป็นผู้ รู้หลักธรรม เป็นผู้ กตัญญู เป็นผู้ มีความกรุณา เป็นผู้ รับสั่ง

ไพเราะอ่อนหวาน เป็นผู้นบัถือผู้ ท่ีควรนบัถือ เป็นผู้บูชาบวงสรวง (เทพเจ้า) เป็นผู้ เคารพ

พราหมณ์ (และ) เป็นผู้ยกย่องสนบัสนนุคนดี || 1:1362 

และในขณะพิจารณาตดัสินคดีความ ผู้ ท่ีเป็นพระราชาจะต้องเป็นผู้ยตุิธรรม 

ทัง้ในศตัรูและมิตร || 1:136361  
                                                           
  60 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 8. 
  61 Ibid., 53. 
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         ไตรภูมิพระร่วงกล่าวถึงหลกัปฏิบตัิของพระราชาผู้ปกครองประเทศ  

โดยกลา่ววา่ควรปกครองประเทศด้วยความเมตตากรุณา   หากประชาชนเก็บเก่ียวผลผลิตได้น้อย 

ก็ไม่ควรเก็บเป็นของหลวงหรือเก็บไว้แค่เพียงเล็กน้อยเท่านัน้  หากประชาชนยากจนขดัสนมาขอ

ยืมเงินทอง ก็ไมค่วรคดิดอกเบีย้  ควรเลีย้งดเูหลา่ทหารไม่ให้อดอยาก  ไม่ใช้แรงงานรีผ้ลหรือคนแก่

ชราเกินความเหมาะสม  ควรเลีย้งดสูมณพราหมณ์และนกัปราชญ์ราชบณัฑิตอย่างดี   อีกทัง้ยัง

กล่าวถึงความยตุิธรรมเท่ียงตรงของกษัตริย์และผู้ปกครองต่างๆ ท่ีต้องตดัสินคดีความด้วยความ

เท่ียงตรง  ดงัความวา่  

 

  ดกูร ชาวเจ้าท้าวพระญาทัง้หลาย ประการหนึ่ง ด้วยไพร่ฟ้าข้าไทยราษฎรทัง้หลาย

ท าไร่ไถนากินในแผ่นดินเรานี ้ เม่ือได้ข้าวนัน้เป็นรวงไสร้  ให้ผู้ดีเข็ญใจซื่อนัน้ไปดปัูนคา่โดย

อุดมเทียบนัน้แล กระท าข้าวเปลือกนัน้เป็นสิบส่วน  แลเอาเป็นหลวงนัน้แต่ส่วนหนึ่งแล     

9 ส่วนนัน้ให้แก่เขาแล  ผิแลดเูห็นว่าเขามิได้ข้าวนัน้ไสร้ มิควรเอาแก่เขาเลยฯ อนึ่งควรให้

ข้าวสกัสว่นแก่ไพร่แลทแกล้วทหารทัง้หลายเพ่ือลลหกคาบ จึงพอเขากิน อย่าให้เขาอดเขา

อยาก …อนึง่ไพร่ฟ้าข้าไทยทัง้หลายอนัอยู่แวน่แค้นแดนดินเมืองเรา ผิแลว่เขาจะไปค้าขาย

กินก็ดี แลว่าเขาหาทุนบ่มิได้ แลเขามาหา ขอเราผู้ เป็นเจ้านายแลขอกู้ เงินทองไปเป็นทุน

ค้าขายกินดัง่นัน้เราผู้ เป็นท้าวพระญานีค้วรปลงเงินทองในท้องพระคลงันัน้ให้แก่เขา แลว่า

เขาเอาไปมากน้อยเท่าใดก็ดี ให้ตราเป็นบาญชีไว้แต่ต้น ๆ ปีไสร้ เราผู้ เป็นไทบ่มิควรเอา

เป็นดอกเป็นปลายแก่เขาเลย ควรให้เรียกเอาแต่เท่าทุนเก่านัน้แลคืน แลภาษีแลดอกนัน้

อย่าได้เอาของเขาเลย… ผู้ เป็นท้าวพระญานีแ้ม้นจะพิพาทเจรจาสิ่งใดก็ดี อย่าเจรจามาก 

แม้นจะยิม้แย้มด้วยสิ่งใด อย่ายิม้แย้มมาก แต่พอประมาณเถิด เร่งให้ร าพึงเถิงความชอบ 

อย่าได้ประมาทลืมตนเลย แม้จะบงัคบัถ้อยความของไพร่ฟ้าข้าไทยทัง้หลายไสร้ อย่าได้ว่า

โพ้น ๆ ว่าพี ้ๆ  ด่าตีกันบังคบัถ้อยความนัน้ให้ถูกถ้วนโดยธรรม พิจารณารูปความนัน้ แต่

ต้นจนปลายให้ตลอดรอดแล้ว จงึบงัคบัด้วยใจอนัซื่ออนัตรงนัน้แล62 

 

                                                           

  62 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 104 - 105. 
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         นอกจากการกล่าวแนะน าถึงสิ่งท่ีผู้ปกครองควรกระท าแล้ว ไตรภูมิ

พระร่วงยงักลา่วถึงผลกรรมท่ีผู้ปกครองจะได้รับหากมิได้ปฏิบตัิตามหน้าท่ีของตน  เช่น การต้องไป

เกิดเป็นเปรตหรือไปชดใช้กรรมในนรกขมุตา่งๆ  หากกินสินจ้าง  ตดัสินคดีความอย่างไม่เป็นธรรม    

ดงัความวา่ 

 

  เปรตเหล่านีเ้มื่อก่อนโพ้นมนัได้เป็นนายเมือง  แลแต่งบังคบัความราษฎรทัง้หลาย

ไสร้แล มนัย่อมมกักินสินจ้างของเขา  ท่ีผู้ชอบไสร้มนัว่าผิด  ท่ีผู้ ผิดไสร้มนัว่าชอบ  มนัมิได้

กระท าโดยแพ่งธรรมหาบ่มิได้แล…ด้วยบาปกรรมของมนัท่ีมนัเป็นนายเมือง  แลกินสินจ้าง  

แลมิบังคับความโดยคลองธรรมดัง่นัน้  มนัจึงเป็นเปรตยากเผ็ดเร็ดไร้ใหญ่หลวงนักหนา    

หาอาหารจะกินบ่มิได้เลยสกัหยาด...เปรตฝูงนีเ้มื่อก่อนเขาได้เป็นนายเมือง แลแต่งความ

เมืองมิชอบทางธรรม  ย่อมเห็นแก่สินจ้างแลสินสอด  บ่มิเป็นกลาง  การย์ผู้ชอบไสร้ว่าผิด  

การย์ผู้ ผิดไสร้วา่ชอบ   ด้วยบาปกรรมแต่งความบ่มิชอบธรรมดัง่นัน้ไสร้  ครัน้ว่าตายเขาไป

เป็นเปรตอยู่แล63 

 

        คมัภีร์วิษณปุรุาณะและไตรภมูิพระร่วงมีเนือ้หาท่ีกล่าวถึงหน้าท่ีท่ีควร

ปฏิบตัขิองบคุคลท่ีอยูใ่นฐานะผู้ปกครองไว้อย่างชดัเจน  รวมทัง้ยงักล่าวถึงผลกรรมท่ีจะได้รับหาก

มิปฏิบตัติามหน้าท่ีของตน เพ่ือเป็นการเน้นย า้ให้ผู้ ท่ีมีอ านาจพงึระลกึถึงสิ่งท่ีต้องกระท าและไม่ควร

กระท า    

       1.4.2.2.2 หลักปฏิบัติกับสมณพราหมณ์ ผู้ทรงศีลและครู

อาจารย์    คมัภีร์วิษณุปุราณะให้ความส าคญัต่อสมณพราหมณ์และผู้ทรงศีลไว้เช่นกัน           

โดยกลา่วไว้วา่วรรณะพราหมณ์เกิดจากพระโอษฐ์ของพระพรหมา  หากพิจารณาค ากล่าวในคมัภีร์

วิษณุปรุาณะท่ีกล่าวไว้ว่า “พระพรหมาทรงสร้างสรรพสิ่งนีซ้ึ่งแบ่งเป็น 4 วรรณะให้เหมาะสมกับ

การบวงสรวงท่ีสุดเพ่ือให้การบวงสวรวงสมัฤทธ์ิผลได้แน่นอน”  จากข้อความดงักล่าวจึงแสดงให้

เห็นว่าบุคคลท่ีอยู่ในวรรณะพราหมณ์นบัว่าอยู่ในวรรณะสูงสุดและส าคญัท่ีสุดในสงัคมขณะนัน้   

เพราะคัมภีร์วิษณุปุราณะกล่าวว่าโลกนีด้ ารงอยู่ได้ด้วยการบวงสรวง    นอกจากการกล่าวถึง

                                                           

  63 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 60 - 63. 
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สถานะท่ีสงูสดุของพราหมณ์แล้ว คมัภีร์วิษณุปรุาณะยงักล่าวถึงสิ่งท่ีพราหมณ์ไม่ควรปฏิบตัิ  เช่น 

พราหมณ์จะต้องไม่ขายคร่ัง  เลือด งาและเกลือซึ่งจะท าให้ต้องตกปยูวหนรก64   เพ่ือให้พราหมณ์

ประพฤติตนให้เหมาะสมตามท่ีสังคมต้องการ     ดงันัน้บุคคลต่างๆ จึงต้องเคารพต่อพราหมณ์   

คมัภีร์วิษณปุรุาณะจงึกลา่วถึงผลกรรมท่ีมนษุย์จะได้รับหากไมเ่คารพตอ่พราหมณ์ไว้  เช่น  ผู้ ใดฆ่า

พราหมณ์จะต้องตกนรกสกูรนรก  ผู้ ใดล่วงเกินภรรยาของครูก็จะต้องตกตาลนรกผู้ ใดดหูมิ่นครู

อาจารย์จะตกนรกมหาชวาลนรก  ผู้ใดรังเกียจพราหมณ์จะตกนรกกฤมิภกัษนรก    ดงัความวา่ 

 

ผู้ใดฆ่ากษัตริย์ แพศย์ และลว่งเกินภรรยาของครู เขาย่อมไปสูต่าลนรก สว่นผู้ใดฆ่าทหาร

ของกษัตริย์และลว่งละเมิดทางเพศกบัพ่ีน้องของตนจะไปสูต่ปัตกณุฑนรก || 2:6:10 

ผู้ใดมีเพศสมัพนัธ์กบัลกูและลกูเลีย้ง ผู้ ใดดหูมิ่นครูอาจารย์ และเป็นคนชัว่ผู้ข่มเหงคนอื่น 

จะตกลงไปในมหาชวาลนรก || 2:6:12 

ดกูรท่านพราหมณ์ ผู้ใดประทษุร้ายตอ่พระเวท ขายพระเวท และผู้มีเพศสมัพนัธ์ 

กบัผู้ ท่ีไมส่มควร เขาจะไปสูล่วนรก || 2:6:1365 

 

        ไตรภูมิพระร่วงให้ความส าคัญกับสมณพราหมณ์  ผู้ ทรงศีล  ครู

อาจารย์เชน่กนั  โดยกลา่วไว้อยา่งชดัเจนถึงผลกรรมท่ีจะได้รับ  เช่น  หากใช้ค าลบหลู่ดหูมิ่น พดูไม่

ดี หรือ กระท าร้ายต่อสมณพราหมณ์  ยุยงให้สมณะแตกแยกกนัจะต้องตกนรกหรือเป็นเปรตเพ่ือ

ชดใช้ตอ่การกระท าท่ีไมดี่นัน้  ดงัตวัอยา่ง 

 

  นรกอนัเป็นค ารบ 2 นัน้ช่ือสนุขันรก  คนผู้ใดกลา่วค าร้ายแก่สมณพราหมณ์ผู้มีศีลแล

พ่อแมแ่ลผู้ เถ้าผู้แก่ครูบาทยาย  คนผู้นัน้ ตายไปเกิดในนรกอนัช่ือว่าสนุขันรกนัน้แล…66คน

ฝูงใดอนักระท าร้ายแก่พ่อแลแม่แลสมณพราหมณาจารย์  ผู้มีศีล และยุยงสงฆ์ให้ผิดกัน  

ครัน้ว่าตายไปเกิดในนรกอันช่ือว่าโลกันตนรกนัน้แล67…เมื่อก่อนเขาได้บวชเป็นชีจ าศีล

                                                           
  64 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 122. 
  65 Ibid., 123. 

  66 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 30. 

  67 เร่ืองเดียวกนั, 41. 
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บริสทุธ์ิ  อนัวา่มีปากดัง่ปากหมนูัน้เพราะวา่เขาได้ประมาท แลกล่าวขวญัครูบาอาจารย์แล

เจ้ากสูงฆ์ผู้มีศีล   เปรตจ าพวกหนึ่งตวังามดัง่ทองแลปากนัน้เหม็นนกัหนา หนอนออกเต็ม

ปากแล เจาะกินหน้าตาเขา  เขามีตัวงามดั่งทองนัน้ เพราะเขาได้รักษาศีลเมื่อก่อน         

แลปากเขาเหม็นเป็นหนอนออกบ่อนกินปากเขานัน้ เพราะว่าเขาได้ติเตียนยุยงสงฆเจ้าให้

ผิดกนั68 

 

         นอกจากนีไ้ตรภูมิพระร่วงยังกล่าวถึงสิ่งท่ีไม่ควรปฏิบัติเร่ืองของ    

การถวายอาหารแดพ่ระสงฆ์ไว้วา่ ไมค่วรถวายอาหารท่ีเป็นของเหลือเดนหรืออาหารท่ีไม่เหมาะสม

แก่พระสงฆ์ เพราะจะท าให้ได้รับกรรมกลายเป็นเปรตต้องทนทุกข์ทรมานเม่ือเสียชีวิตไปแล้ว           

ดงัความวา่ 

 

  เปรตนัน้เมื่อชาติก่อนนัน้เขายอมเอาข้าวแลน า้อาหารอันเป็นเดนเป็นชานนัน้ไสร้   

แลเอาไปให้แก่พระสงฆเจ้าผู้มีศีล  ด้วยบาปกรรมเขาอนัได้ให้ข้าวแลน า้อาหารท่ีเป็นแดน

เป็นชานนัน้แกพระสงฆเจ้าฉันนัน้69 ...ในลกัขณะพระวินยัอนัพระพุทธเจ้าบญัญัติไว้มิให้

พระสงฆเจ้าฉนัไสร้  แลเขาได้ เอามาอ าพรางให้พระสงฆเจ้าฉนั  ด้วยความอ าพรางให้ทาน

ฉันนัน้  ครัน้ว่าตนตายได้เป็นเปรตพวกนี ้70...เปรตจ าพวกนีม้ีเมื่อชาติก่อนโพ้นไสร้  เขาได้

ด่าแลสบประมาทพระสงฆเจ้า   อนัหนึ่งเขากล่าวความมสุาวาทแก่พระสงฆ์ผู้ เถ้าผู้แก่ผู้มี

ศีลด้วยค าอ าพรางท่านก็ดี ครัน้ตายไปเป็นเปรตอยู่  ด้วยว่าบาปกรรมเขาอนัเขาได้ด่าทอ

ไสร้71 

 

        ไตรภูมิพระร่วงมักจะใช้ค าควบรวมกล่าวถึงผู้ ทรงศีลว่า “สมณ

พราหมณ์”  ซึง่มีขอบเขตหมายถึงทัง้พระสงฆ์ในศาสนาพทุธและพราหมณ์ในศาสนาพราหม์-ฮินด ู 

แต่พบว่าคมัภีร์วิษณุปุราณะจะให้การยกย่องยอมรับเฉพาะ “พราหมณ์” เท่านัน้   จึงอาจเป็น

                                                           

  68 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 57. 

  69 เร่ืองเดียวกนั, 62. 

  70 เร่ืองเดียวกนั. 

  71 เร่ืองเดียวกนั. 
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ข้อสงัเกตได้ว่า    ไตรภูมิพระร่วงเปิดกว้างให้การยอมรับและเคารพตอ่ผู้ทรงศีลไม่ว่าจะศาสนาใด  

ก็ตาม  ในขณะท่ีคมัภีร์วิษณปุรุาณะจะให้การยกยอ่งยอมรับเฉพาะ “พราหมณ์” เท่านัน้ มิได้หมาย

รวมถึงผู้ทรงศีลในศาสนาอ่ืน     

        1.4.2.2.3 หลักปฏิบัติของบุคคลในครอบครัว หลกัปฏิบตัิท่ีบคุคล

ในครอบครัวพึงกระท าต่อกันนัน้มีกล่าวไว้ในวรรณกรรมทัง้สองซึ่งจะกล่าวถึงหน้าท่ีของคนใน

ครอบครัวท่ีพงึมีหน้าท่ีปฏิบตัิตอ่กนั  ความกตญัญรูู้คณุตอ่บพุการีนบัเป็นหลกัส าคญัท่ีวรรณกรรม

ทัง้ 2 เร่ืองให้ความส าคญั   คมัภีร์วิษณปุรุาณะกลา่วไว้วา่ผู้ใดรังเกียจบิดาจะต้องตกนรกกฤมิภกัษ

นรก  หรือกินอาหารก่อนบิดาจะตกนรกลาลาภักษนรก72  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความส าคญัต่อการ

เคารพนับถือและการปฏิบัติตัวให้เหมาะสมแม้กระทั่งในเร่ืองล าดับการรับประทานอาหาร     

นอกจากนีค้มัภีร์วิษณุปรุาณะยงัแสดงให้เห็นความส าคญัของความสมัพนัธ์ระหว่างบิดามารดา

และบุตร  เพราะกล่าวไว้ว่าผลการกระท าดีของบุตร ท าให้ผู้ เป็นมารดาพ้นจากบาปและได้รับ

สถานะท่ีสงูสง่ ดงัเชน่ท่ีกลา่วถึงเร่ืองของธรุวะและนางสนีุติ   ผลของการกระท าของบตุรท าให้บิดา

พ้นจากความผิด มิต้องตกนรกดงัท่ีกล่าวไว้ในเร่ืองของเวนะ  ความคิดดงักล่าวนีแ้สดงให้เห็นถึง

ความส าคญัของการปฏิบตัิตนของบุตรท่ีนอกจากจะส่งผลดีต่อตนเองแล้ว ยงัส่งผลท่ีดีไปสู่บิดา

มารดาอีกด้วย  ความประพฤตแิละการปฏิบตัขิองบตุรจงึเป็นสิ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ของ

คนในครอบครัวท่ีเก่ียวพนักนั มิใชเ่ป็นเร่ืองของแตล่ะบคุคล   ดงัความวา่ 

 

แมข่องธรุวะมีช่ือวา่สนีติ และอีกช่ือหนึง่ของนางคือสนูฤตา  

ใครจะสามารถสรรเสริญเกียรติยศของเธอในโลกได้ || 1:12:100 

ผู้ ใดอุ้มธรุวะไว้ในครรภ์ได้รับสถานะอนัประเสริฐ ผู้นัน้ก็จะได้รับการสถาปนาถึงสถานะ  

อนัประเสริฐซึง่ได้รับคือการอยู่ในโลกทัง้ 3 || 1:12:10173 

ก็เม่ือปฤถนุัน้ถือก าเนิดขึน้มาแล้ว สิ่งมีชีวิตทัง้หมดตา่งก็ร่าเริงบนัเทิงใจ || 1:12:41 

เพราะสตับรุุษถือก าเนิดมาแล้วนัน่เอง เวนะก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์ (ตริทิวะ) 

บตุรผู้มีอาตมนัท่ีย่ิงใหญ่ได้ปกป้องพระราชาเวนะนัน้จากนรกท่ีช่ือวา่ปทุ || 1:12:4274 

                                                           

  72 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 122. 

  73 Ibid., 21. 
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         ไตรภมูิพระร่วงสอนให้เคารพนบัถือบพุการีเช่นเดียวกนั  โดยกล่าวว่า

หากกระท าร้ายพ่อแม่จะได้รับโทษหนักซึ่งถือเป็นหนึ่งใน “อนันตริยกรรม” ซึ่งเป็นกรรมหนัก      

ไตรภูมิพระร่วงกล่าวถึงความทุกข์ทรมานจากการกระท าบาปต่อบิดามารดา เพ่ือเป็นการปลกูฝัง

ให้มนษุย์เคารพนบัถือผู้ มีบพุการี  ดงัความวา่ 

 

  คนฝงูใดกระท าร้ายแก่พ่อแม่พระสงฆ์แลคนผู้มีคณุแลท่านผู้มีศีลก็ดี  คนฝูงนัน้ตาย

ไปเกิด ในนรกนัน้75...เปรตจ าพวกหนึง่ เขาย่อมเอาค้อนเหล็กอนัแดงตีหวัเขาเองอยู่ทุกเมื่อ

บ่มิวายไสร้  แลเปรตจ าพวกนี ้ เม่ือก าเนิดเขาแตก่่อนไสร้  เขาได้ตีหวัพ่อแมแ่ห่งเขาด้วยมือ

ก็ดี  ด้วยไม้ก็ดี  ด้วยเชือกก็ดี  ด้วยบาปกรรมเขาอนัได้ตีหัวพ่อแม่เขานัน้  เขาก็เอาค้อน

เหลก็แดงตีหวัเขาเองอยู่ทกุเม่ือ  เพ่ือบาปกรรมเขาท าเองนัน้แล76 

 

        เนือ้หาท่ีกล่าวเน้นย า้ให้เห็นความส าคญัของบิดามารดา หรือผลแห่ง

การกระท าท่ีเก่ียวข้องกบับดิามารดาจงึเป็นหลกัปฏิบตัิหนึ่งท่ีวรรณกรรมทัง้ 2 ให้ความส าคญั และ

มีเนือ้หากลา่วถึงไว้อยา่งชดัเจน 

 

        1.4.2.2.3 หลักปฏิบัติระหว่างสามีและภรรยา   ความสมัพนัธ์

ระหว่างสามีและภรรยานับเป็นหน้าท่ีส าคญัท่ีแสดงให้เห็นบทบาทหน้าท่ีในครอบครัว    คมัภีร์

วิษณุปรุาณะได้กล่าวถึงหลกัปฏิบตัิระหว่างสามีและภรรยาไว้ว่าภรรยาต้องเช่ือฟังค าสัง่ของสามี   

ดงัความวา่ 

 

ดกูรท่านพราหมณ์  หน้าท่ีอนัประเสริฐของภรรยาทัง้หลายเข้าใจวา่ 

คือการเช่ือฟังสามีฉนัใด  หน้าท่ีของท่านก็ถกูเข้าใจวา่ 

                                                                                                                                                                      

  74 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 51-52. 

  75 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 35. 

  76 เร่ืองเดียวกนั, 59. 
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คือการเช่ือฟังค าสัง่ของเราฉนันัน้ || 1:13:2477 

 

        แม้หลกัปฏิบตัิระหว่างสามีและภรรยาในคมัภีร์วิษณุปรุาณะจะแสดง

ให้เห็นวา่สามีอยูใ่นฐานะของผู้น าซึง่มีอ านาจเหนือภรรยา  แตก็่กลา่วไว้วา่ผู้ ใดขายภรรยาผู้บริสทุธ์ิ

ก็จะต้องตกนรกตปัตโลหนรก   และยงัได้กล่าวไว้ว่าหากผู้ ใดมีเพศสมัพนัธ์กบัผู้ ท่ีไม่สมควรจะต้อง

ตกนรกลวนรก78   ข้อห้ามดงักล่าวจึงอาจเป็นส่วนท่ีช่วยควบคมุให้สามีแสดงบทบาทท่ีเหมาะสม

ตอ่ภรรยาแม้จะเป็นผู้ ท่ีต้องเช่ือฟังสามีก็ตาม  นอกจากนีค้มัภีร์วิษณุปรุาณะยงักล่าวว่า “ผู้ ใดเป็น

สาเหตขุองการท าแท้งจะต้องตกนรกโรทะ”   จากข้อความดงักล่าวจึงแสดงให้เห็นกรอบความคิด

ของการท่ีสามีภรรยาจะต้องรับผิดชอบตอ่บตุรท่ีก าลงัจะเกิดด้วยเชน่กนั การท าแท้งหรือเป็นสาเหตุ

แหง่การท าแท้งจงึต้องไปชดใช้กรรมในนรกเชน่กนั 

        ไตรภูมิพระร่วง แม้จะมิได้กล่าวถึงหน้าท่ีของภรรยาท่ีพึงกระท าต่อ

สามีไว้อย่างชัดเจน  แต่จากเนือ้หาท่ีกล่าวถึงหญิงท่ีได้รับการยกย่องเป็น “นางแก้ว” ดังเช่น      

นางอสันธิมิตตามเหสีของพระเจ้าอโศกมหาราชท่ีกล่าวยกย่องช่ืนชมการปรนนิบตัิต่อสามีของ

นางในลกัษณะท่ี “เช่ือฟังค าสัง่  ต่ืนก่อน นอนทีหลงั”   แม้มิได้กลา่วว่าเป็นหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบตัิ แตก็่

เป็นการชีช้วนให้ภรรยาปฏิบตัติอ่สามีของตนอยูก่ลายๆ อนัถือเป็นกรอบความคิดท่ีสอดแทรกไว้ให้

ยดึถือปฏิบตัติาม  ไตรภมูิพระร่วงยงัชีใ้ห้เห็นถึงความส าคญัของการมีบตุร เพราะหากหญิงใดไม่มี

บตุรจะแสดงว่าเป็นผู้ ท่ีมีบาปกรรม79  นอกจากนีไ้ตรภูมิพระร่วงยงักล่าวถึงบทบาทหน้าท่ีระหว่าง

สามีภรรยาโดยจะมุ่งเน้นการกล่าวถึงความซ่ือสตัย์ท่ีพึงมีตอ่คู่ครองของตนเป็นส าคญั หากหญิง

ชายคนใดเป็นชู้กนัเม่ือตายไปจะต้องตกนรก  สงัฆาฏนรก  วสิรนรก และโลหสิมพลีนรก   ดงัความ

ท่ีกลา่วไว้วา่ 

    

  นรกบ่าวอนัดบัเป็นค ารบ 13 ช่ือว่าสงัฆาฏนรก ผู้ชายแรงท าชู้ ด้วยเมียท่าน  ผู้หญิง

ท าชู้ จากผวัตน  ครัน้ว่าตายไปเกิดในนรกนัน้  นรกนัน้มีผู้หญิงก็หลายมีผู้ชายก็มาก ฝูง

                                                           

  77 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 53. 

  78 Ibid.,149. 

   79 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 70. 
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ยมบาลเอาหอกแทงตนเขบาดขาดว่ินนกัหนา มีเลือดแลน า้หนองย้อยนกัหนา80 …นรกบ่าว

ถดันัน้(อนั)เป็นค ารบ 14 ช่ือวสิรนรก คนฝงูอนักระท าชู้ ด้วยเมียท่าน ตายไปเกิดในนรกนัน้

แล ...นรกบ่าวถัดนัน้อนั(เป็น)ค ารบ 15 ช่ือโลหสิมพลีนรก ฝูงคนอนัท าชู้ ด้วยเมียท่านก็ดี 

แลผู้หญิงอนัมีผวัแล้วแลท าชู้จากผวัตนก็ดี คนฝงูนัน้ตายไปเกิดในนรกนัน้…81 

 

        การกล่าวถึงความซ่ือสัตย์ต่อกันของสามีภรรยา  การปฏิบัติตัวท่ี

เหมาะสมของภรรยาตอ่สามีและสามีตอ่ภรรยาเป็นเนือ้หาท่ีปรากฏในวรรณกรรมทัง้ 2 เร่ืองเช่นกนั  

ดงันัน้จึงนบัเป็นกรอบความคิดส าคญัท่ีสอดแทรกไว้ให้ผู้คนในสงัคมปฏิบตัิตามตัง้อยู่ในศีลธรรม

อนัดีเชน่เดียวกนั 

   1.4.2.1  หลักปฏิบัติต่อธรรมชาติ   มนุษย์มีชีวิตอยู่ท่ามกลาง

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    ดงันัน้จึงต้องเก่ียวข้องกบัธรรมชาติอยู่ตลอดเวลา การแสดงออกและ

ท่าทีท่ีมีต่อธรรมชาติ    ตลอดจนความจ าเป็นท่ีจะต้องปรับตวัให้สอดคล้องกับธรรมชาติจึงเป็น

ส่วนส าคญัท่ีจะช่วยให้มนุษย์ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสขุ   ดงันัน้คมัภีร์วิษณุปรุาณะและไตรภูมิ

พระร่วงจงึแสดงให้เห็นหลกัปฏิบตัิท่ีสอนให้มนษุย์ในสงัคมปฏิบตัิตอ่ธรรมชาติเพ่ือด ารงอยู่ร่วมกบั

ธรรมชาตอิยา่งมีความสขุไว้อยา่งชดัเจนด้วย   

       คัมภีร์วิษณุปุราณะมีเนือ้หาท่ีกล่าวว่ามนุษย์ไม่ควรจะตัดไม้โดยไม่

จ าเป็น ผู้ใดตดัต้นไม้อย่างไม่มีประโยชน์ จะต้องตกนรกอสิปตรวนนรก82  การระบวุ่าให้ตดัต้นไม้เท่าท่ี

จ าเป็นยอ่มแสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคญัตอ่ต้นไม้   นอกจากนีค้มัภีร์วิษณุปรุาณะยงัชีใ้ห้เห็น

ความส าคญัของธรรมชาติในฐานะเป็นบ่อเกิดของสิ่งต่างๆ ท่ีส าคญัต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์

มากมาย  การยกย่องเรียกสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติเป็น เทพเจ้า เช่น พระอาทิตย์  พระจันทร์         

การกล่าวถึงแม่น า้คงคาว่าเป็นแม่น า้ศักดิ์สิทธ์ิมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กับเทพเจ้า จึงนับเป็น     

กศุโลบายให้มนุษย์เคารพและดแูลธรรมชาติในฐานะผู้ มีคณุ  เป็นผู้ประทานผลประโยชน์ให้แก่

มนษุย์  ดงัความวา่ 

                                                           

    80 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 36 

  81 เร่ืองเดียวกนั, 37. 

  82 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 136. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



345 
 

ดกูรท่านพราหมณ์ ในเวลาใดดาวเหนือสอ่งแสงเจิดจรัสตัง้เป็นจดุศนูย์กลาง 

ในเวลานัน้บรรดาดาวทัง้หลาย ดาวทกุดวงจะอยู่เหนือดาวเหนือเพราะกลุม่เมฆ || 2:8:104 

ดกูรท่านมหามนีุ หยาดน า้ได้รวมตวักนัอยู่ในกลุม่เมฆแล้วก็ท าให้เกิดน า้ฝน 

และแหลง่ธรรมชาติ อีกทัง้ยงัท าความพอใจให้เกิดแก่สรรพสิ่งมีทวยเทพเป็นต้น || 2:8:105 

และตอ่จากนัน้เทพเจ้าเหลา่นัน้ผู้ เปิดรับเคร่ืองบวงสรวงด้วยเนยใสก็จะท าให้เกิดฝน 

ฝนก็จะเป็นเหตแุห่งการสร้าง (สรรพสิ่ง) ตอ่ไป || 2:8:106 

ด้วยประการดงักลา่วมานีแ้ดนแห่งพระวิษณนีุเ้ป็นสภาวะท่ีบริสทุธ์ิเป็นแดนชัน้ท่ี 3 

เป็นแดนค า้จุ้นโลกทัง้ 3  (และ) เป็นเหตใุห้เกิดน า้ฝน || 2:8:10783 

 

   ความสัมพันธ์ท่ีคมัภีร์วิษณุปุราณะกล่าวว่าธรรมชาติเก่ียวข้องโดยตรง

กบัเทพเจ้านัน้  ยอ่มแสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นของการบวงสรวงตอ่เทพเจ้า เพราะจะเป็นผู้ท าให้

ธรรมชาติเป็นปกติสขุ อ านวยความอดุมสมบรูณ์ให้กบัมนษุย์   การบชูาบวงสรวงเทพจึงนอกจาก

จะท าให้เทพอ านวยผลต่างๆ ตามท่ีมนุษย์พอใจแล้ว  ยงัท าให้วิถีชีวิตท่ีอยู่ท่ามกลางธรรมชาติใน

ความคิดของมนุษย์เป็นไปอย่างปกติสุขด้วย  การบูชาบวงสรวงจึงกลายเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับ

มนษุย์อนัมีผลตอ่เทพเพ่ือให้ชว่ยดแูลธรรมชาตใิห้เป็นไปตามท่ีมนษุย์ต้องการ  

   ไตรภมูิพระร่วงมุง่เน้นให้เห็นวา่มนษุย์จะต้องเคารพธรรมชาติ การกระท า

ของมนุษย์มีผลโดยตรงต่อระบบธรรมชาติทัง้หมด  รวมทัง้มีผลกระทบโดยตรงต่อการสิน้สุดของ

จกัรวาล   ดงัความวา่ 

 

  เมื่อว่าไฟแลไหม้กัลป์ แลไหม้ฝูงคนทัง้หลายผู้ กระท าบาปด้วยกาย ผู้ กระท าบาป

ด้วยปาก ผู้กระท าบาปด้วยใจ แลมิรู้บุญธรรมเลยสกัอนั แลบมิรู้จักบิดาแลมารดา แลมิ

รู้จกัสมณพราหมณ์ แลมิรู้จกัท่านผู้ทรงธรรม แลมิรู้จกัว่าพ่ีน้องแลญาติมิตรสหาย แลเห็น

กนัดัง่กวางแลทราย ดงัเป็ดแลไก่ ดงัหมแูลหมา ดงัช้างแลม้า ย่อมไล่ฆ่าไล่ฟันกนันัน้ ด้วย

บาปกรรมอนัเขาได้ท าบาปดงันีแ้ล เกิดอบุตัิบ่มิดีทัว่ทัง้จกัรวา(ล)นีท้กุแห่ง84 

 

                                                           
  83 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 136. 

  84 ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 237. 
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   ไตรภูมิพระร่วงท าให้ผู้ อ่านเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเทพยดากับ

ธรรมชาติ  โดยกล่าวว่าพิมานหรือปราสาทของเทพยดาจะอยู่บนภูเขา  แผ่นดิน  หรืออยู่เหนือ

ต้นไม้  การตดัต้นไม้แบบถอนรากถอนโคนจะท าให้ปราสาทของเทพยดานัน้หายไป  ดงันัน้ภาพท่ี

ไตรภูมิพระร่วงสร้างให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ระหว่างเทพยดากับธรรมชาติต่างๆ จึงเป็นการสร้าง

ภาพให้มนุษย์ตระหนักถึงความส าคัญของธรรมชาติ   โดยสร้างให้มนุษย์เคารพและให้

ความส าคญักบัต้นไม้  และเกรงกลวัตอ่การตดัต้นไม้หรือกระท าตอ่ธรรมชาติ  เพราะมีเทพยดาอยู่

ประจ าในธรรมชาตนิัน้  ดงัความวา่  

 

  เทพยดาจ าพวกหนึง่พงึรู้ แง่ภูเขาอนัอยู่ในแผ่นดินนีก้็อยู่เป็นพิมาน เทพยดาจ าพวก

อยู่กลางพซูึง่เหนือต้นไม้ขึน้(ไป)เป็นพิมานอยู่ มีปราสาทอยู่เหนือต้นไม้ใหญ่ พุ่มไม้นัน้เป็น

พิมาน ผิมีคนฟัดค่าไม้นัน้ขาด วิมานนัน้พังแล ผิไม้นัน้หากหกัเองก็ดี ปราสาทเทวดานัน้ 

พงัทลายแล ผิว่าค่าคบไม้นัน้ยงัค้างได้ ปราสาทพิมานยงัค้างนัน้แล ผิค่าไม้หกัสิน้ทุกภาย

ไสร้ ปราสาทเทวดานัน้หกัสิน้แล ฝงูเทพยดาอนัอยู่ในพฤกษพิมานนัน้ ถ้าต้นไม้หกัพิมานก็

หกัสิน้แล  ถ้ายงัแตต่อไม้ก็ดี ปราสาทแก้วนัน้บ่มิพงัสกั(อนั) ยงัตัง้ดงัเก่าไส้ ผิต้นไม้นัน้โค่น

ลงทัง้รากสิน้ไส้ ปราสาทนัน้จงึหายแล บ่มิเห็นสกัแห่งแล85 

 

   ไตรภูมิพระร่วงนอกจากจะเช่ือมโยงธรรมชาติว่าเป็นสถานท่ีอาศยัของ

เทวดา หรือเรียกธรรมชาติต่างๆ เช่น ดวงอาทิตย์  ดวงจนัทร์  ในลกัษณะเป็นเทพ เพ่ือให้มนุษย์

เคารพและเกรงกลวัต่อการปฏิบตัิตอ่ธรรมชาติแล้ว  ไตรภูมิพระร่วงยงักล่าวถึงผลกรรมท่ีจะต้อง

กลายไปเป็นเปรต หากเผาป่าและท าให้สตัว์ป่าล้มตายไว้ด้วย  ดงัความว่า  “เปรตฝงูนีไ้สร้เม่ือก่อน

เขาคลอกป่าเผาป่า  แลสิงสตัว์อนัใดท่ีหนมิทนันัน้ไฟก็ไหม้ลามตาย” 86 

    ไตรภูมิพระร่วงยงักล่าวถึงผลแห่งการกระท าของกษัตริย์ว่าจะส่งผลต่อ

ความเป็นไปของธรรมชาติด้วย หากกษัตริย์ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเหมาะสม ธรรมชาติก็จะอุดม

สมบูรณ์ประชาชนอยู่กันอย่างมีความสุข  แต่ถ้าหากกษัตริย์มีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมย่อมจะ

                                                           

  85 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 167. 

  86 เร่ืองเดียวกนั, 63. 
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ส่งผลให้ธรรมชาติวิปริต  เกิดภยัพิบตัิตา่งๆ สร้างความเดือดร้อนกับประชาชนด้วย  ดงันัน้ไตรภูมิ

พระร่วงจึงแสดงให้เห็นความคิดเช่ือมโยงว่าการกระท าของกษัตริย์มีส่วนทัง้โดยตรงและโดยอ้อม

กบัทกุข์สขุของประชาชน  กษัตริย์จงึต้องด ารงตนให้เหมาะสม   ดงัความวา่ 

 

  วนัคืนแลปีเดือนทัง้หลายบห่อนรู้หลากเลย อนึง่ฝงูเทพดารักษาทัง้หลายอนัอยู่รักษา

เป็นเสือ้บ้าน ทรงเมืองนัน้ ท่านก็รักษาดุจเกรงท้าวพระญาผู้ ได้กระท าความอนัชอบด้วย

คลองธรรมนัน้แล  แลท้าวพระญาองค์ใดกระท าความอนับ่มิชอบคลองธรรมไสร้ เทวาฟ้า

ฝนนัน้ก็พิปริต แม้นท าไร่ไถนาก็บันดาลให้เสียหายตายด้วย(แล้ง)แลฝนแล อนึ่งผลไม้

ทัง้หลายแลพืชอนัเกิดเหนือแผ่นดินอนัมีโอชารสอนัอร่อยนัน้กลบัหายเสียไปเพ่ือโอชารส

นัน้จมลงไปใต้แผ่นดินสิน้ ทัง้ต้นแลล าอนัปลูกนัน้ มนัก็มิงามเลย ทัง้แดดแลลมทัง้ฝนแล

เดือนดาวก็บ่มิชอบอุตุกาลดั่งเก่าเลย เพราะว่าท้าวพระญากระท าบ่มิชอบธรรมนัน้ แล

เทพยดาทัง้หลายเขาเกลียดเขาชงัพระญาอาธรรมนัน้นกั เขาบ่มิใคร่แลดหูน้าคนนัน้ แม้น

วา่เขาแลดกู็ดี บห่อนเลง็ดซูึง่หน้าย่อมแลดแูตห่างตาเขาไสร้87 

 

    เนือ้หาของคมัภีร์วิษณุปรุาณะและไตรภูมิพระร่วงกล่าวถึงหลกัปฏิบตัิท่ี

มนษุย์ควรกระท า ทัง้ตอ่ตนเอง  ตอ่คนในสงัคมและธรรมชาตไิว้อยา่งชดัเจน  โดยมุ่งเน้นแนะน าสัง่

สอนให้มนุษย์ในสงัคมปฏิบตัิตามเพ่ือให้เกิดความสุขสงบในชีวิตเป็นส าคญั  เนือ้หาในเร่ืองของ

หลกัปฏิบตัิในวรรณกรรมทัง้ 2 เร่ือง แม้จะมีรายละเอียดท่ีอาจแตกต่างกันไปบ้างตามความเช่ือ

ของแต่ละศาสนาและสังคม  หากแต่ก็เป็นค าสอนท่ีคล้ายคลึงกันในหลายลักษณะดังท่ีกล่าว

มาแล้ว 

   เนือ้หาในวรรณกรรมทัง้ 2 เร่ือง นอกจากการอธิบายถึงลักษณะและ

เร่ืองราวความเป็นไปของจกัรวาลท่ีน าเสนอเพ่ือใช้สอนหลกัศาสนาและการประพฤติปฏิบตัิแล้ว   

การยกตวัอย่างเร่ืองราวของตวัละครเพ่ือท าให้เกิดความน่าเช่ือถือศรัทธาอนัจะเป็นแบบอย่างให้

ผู้อา่นคล้อยตามตอ่ค าแนะน าสัง่สอนและปฏิบตัติามหลกัธรรมนัน้ๆ ยงันบัเป็นเนือ้หาส าคญัหนึ่งท่ี

ผู้ประพันธ์วรรณกรรมทัง้ 2 เล่มเลือกใช้เพ่ือโน้มน้าวใจให้ผู้ อ่านเช่ือถือและปฏิบตัิตามค าสอน    

                                                           

  87 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 106. 
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กล่าวคือ  คมัภีร์วิษณุปุราณะมกัจะกล่าวอ้างถึงการเวียนว่ายตายเกิดของตวัละครในเร่ืองและ

แสดงให้เห็นว่าผลจากการภักดีต่อพระวิษณุอย่างแท้จริงนัน้ท าให้สามารถบรรลุผลส าเร็จตามท่ี

ปรารถนาหรือบรรลุโมกษะได้  ดงัเช่นเร่ืองราวการบรรลุธรรมของธรุวะ พระราชโอรสของพระเจ้า  

อุตตานปาทะและพระนางสุนิติ ซึ่งมีพระชนม์เพียง 4-5 ชันษา แต่สามารถบรรลุธรรมสูงสุดได้ 

เพราะสวดภาวนาและบ าเพ็ญตบะถึงพระวิษณดุ้วยความภกัดี   ดงัตวัอยา่ง 

 

ข้าแตพ่ระผู้ เป็นเจ้าสงูสดุ เพราะความภกัดีตอ่พระองค์นีข้้าพเจ้าปรารถนาสถานะ 

ซึง่เป็นสถานะท่ีสดุสง่ท่ีสดุกวา่สถานะทัง้หมด ซึง่เป็นสถานะท่ีจะสนบัสนนุสตัว์โลก 

(และ) เป็นสถานะท่ีไมม่ีวนัเสื่อมสลาย || 1:12:81 

พระวิษณผุู้ เป็นเจ้ากลา่ววา่สถานะท่ีพระองค์ปรารถนานี ้พระองค์จะได้รับแน่นอน 

ดกูรเจ้าชายน้อย ในอดีตชาติเราก็พอใจท่านมาแล้ว || 1:12:82 

ชาติก่อน ท่านเกิดเป็นพราหมณ์ มีจิตมุง่มัน่แน่วแน่ตอ่เราเพียงหนึง่เดียว 

ตลอดเวลา เป็นผู้ เช่ือฟังบิดามารดา และเป็นผู้ รักษาธรรมมาตัง้แตเ่กิด || 1:12:83... 

ในเวลานัน้ ราชบุตรพระองค์หนึ่งในขณะท่ีทรงพระเยาว์ เป็นผู้ เพียบพร้อมไปด้วยโภค

ทรัพย์ทัง้หมด มีพระสิริโฉมงดงามน่าช่ืนชมได้เป็นสหายของท่าน || 1:12:84 

เพราะการสมาคมกบัราชบตุรนัน้ พระองค์เลง็เห็นทรัพย์สมบตัิของราชสมบตัินัน้  

ซึง่จะมีได้ยากอย่างย่ิงแล้ว จงึท าความปรารถนาวา่  

“ขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นราชบตุรด้วยเถิด” || 1:12:85 

ดกูรเจ้าชายธรุวะ จากนัน้พระองค์ก็ได้เป็นราชบุตรตามท่ีพระองค์ปรารถนา พระองค์ไป 

ประสตูิในต าหนกัของพระเจ้าอตุตานปาทะซึง่เป็นตระกลูที่จะไปเกิดได้ยาก || 1:12:86 

เน่ืองจากสถานะ (การได้ไปเกิด) ในตระกลูของพระสวยมัภเูป็นท่ีได้แสนยาก 

ส าหรับคนอื่นๆ || 1:12:87 

ดกูรเจ้าชายน้อย แตน่ี่ไมใ่ช่สิ่งท่ีมีคา่ส าหรับท่านผู้ท าให้เราโปรดปราน   

คนท่ีท าให้เราพอใจแล้วก็จะลถุงึความหลดุพ้นได้ในทนัที || 1:12:88 

ท่านปราศระผู้ประเสริฐกล่าวว่า ข้าแต่ท่านผู้ เป็นมหามติ  ดงันัน้ธรุวะได้รับพรอย่างนีก้่อน 

จากพระชนารธนะผู้ เป็นท่ีพึง่ของชาวโลกและเป็นเทพของเทพ  

และพระองค์ถงึสถานะอนัสงูสดุ || 1:12:96 
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ธรุวะได้บรรลธุรรมสงูสดุเพราะเช่ือฟังธรรมสงูสดุจากพ่อแมด้่วยตนเอง 

เพราอานภุาพของตบะที่แก่กล้า ด้วยการภาวนะถงึอกัษรทัง้ 12 ตวั || 1:12:97 

อศุนสัผู้ เป็นอาจารย์ของเทพและอสรูได้เห็นความส าเร็จและช่ือเสียง 

ท่ีก าลงัเพ่ิมขึน้ของเขา (ธรุวะ) ได้ร้องบทสวดสรรเสริญแล้ว || 1:12:98 

โอ้ นีค้ือพลงัแห่งความเพียรของตบะ โอ้ น่ีคือผลของตบะนีซ้ึง่ฤษีทัง้ 7 ได้กระท าความเพียร

นีแ้ล้วและสถาปนาธรุวะไว้เป็นผู้น า || 1:12:9988 

 

   ไตรภูมิพระร่วงยกตัวอย่างท่ีแสดงให้เห็นผลแห่งการกระท าความดี 

บ าเพ็ญเพียร ตัง้มัน่ในการมุ่งบรรลุธรรมซึ่งส่งผลให้บรรลุนิพพานในท่ีสุด  นอกจากการกล่าวถึง

เร่ืองราวการบ าเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าในอดีตชาติจนกระทัง่ทรงบรรลุสู่นิพพานแล้ว  ไตรภูมิ

พระร่วงยงัยกตวัอยา่งผู้ ท่ีตัง้มัน่อยูใ่นธรรมะจนประสบความสขุส าเร็จบรรลนุิพพาน ดงัเช่นเร่ืองราว

การเวียนวา่ยตายเกิดจนบรรลธุรรมของนางอมัพปาลิกา  ผลกรรมจากการดา่พระอรหนัต์ขีณาสพ

ท าให้นางอัมพปาลิกาต้องตกนรก ต้องเกิดเป็นหญิงแพศยา ได้รับกรรมและความทุกข์ทรมาน

หลายภพชาติ  แตเ่พราะนางศรัทธาในพุทธศาสนา เม่ือได้ฟังธรรมจากพระโกณฑญัญะ ผู้ เป็นลูก

ซึง่บวชในพทุธศาสนา  นางจงึบวชและได้บรรลอุรหนัต์  ดงัความวา่ 

 

  ยังมีนางผู้ หนึ่งช่ือว่านางอัมพปาลิกา แลนางนัน้ได้บวชเป็นภิกษุณีในศาสนา

พระพุทธเจ้านัน้ แลนางนัน้ถือศีลาทิคุณมัน่คงนักหนา อุปฐากรักษากวาดวดัผัดแผ้วทุก

เมื่อ ในกาลวนัหนึ่ง นางภิกษุ(ณี)องค์หนึ่งนัน้ ไปประทกัษิณพระเจดีย์เจ้าด้วยหมู่ชาวเจ้า

เถรีทัง้หลายด้วยกนั  เม่ือนัน้ยงัมีเจ้าไทเถรีองค์หนึ่ง ธ เป็นอรหนัตาขีณาสพ แลแก่กว่าเจ้า

ไททัง้หลาย แลท่านนัน้ประทกัษิณไปก่อนท่านทัง้หลาย แลท่านมาพลนันัก แลมิทนัแปร

หน้าหนีพระเจดีย์เจ้า แลน า้ลายเหนียวของนางเถรีอรหันต์ก็เล็ดออกก้อนหนึ่ง  ต้องพระ

เจดีย์เจ้าแล ท่านนัน้ก็บ่มิทันเห็น แล ธ ก็เดินไปภายหน้า  เมื่อนัน้จึงเจ้าภิกษุนีผู้ ช่ือนาง  

อมัพปาลิกนิกานัน้เห็นก้อนน า้ลายนัน้ จึงนางอมัพปาลิกนิกานัน้จึงด่าว่าดงันี .้.. ครัน้ว่า

นางนัน้สิน้ชนมาพิธีแล้ว นางก็ได้ไปตกนรกด้วยกรรมบาปของนางอนัท่ีนางได้ด่าพระมหา

                                                           

  
88 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 50-51. 
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เถรีขีณาสพนัน้ แลนางได้ทนทุกขเวทาอยู่ในนรกโพ้นหึงนานหลายปีนักหนา ครัน้ว่าสิน้

บาปพ้นจากนรกขึน้มาแลได้เกิ(ด)เป็นผู้หญิงแม่ร้ายแพศยาได้หมื่นชาติ เพราะบาปอนัตน

ได้ดา่พระมหาเถรีขีณาสพเจ้านัน้ วา่ผู้หญิงแม่ร้ายนัน้แลจึงเป็นหญิงแพศยา ครัน้ว่าสิน้แต่

นัน้แล้ว จงึได้มาเกิดท่ีในคา่คบไม้มว่งต้นหนึง่ อนัมีท่ีในอทุยานของพระญาในเมืองไพสาลี

นครนัน้ ด้วยเดชอ านาจศีลอนัท่ีนางได้รักษามัน่คง แต่เมื่อยงัได้บวชเป็นภิกษุณีในก าเนิด

ก่อนนัน้ แลนางมีรูปโฉมโนมพรรณ์งามทั่วทัง้สารพางค์ แลงามกว่านางทัง้หลายชาวเมือง

(ไ)พสาลีนครนัน้  ครัน้ว่า(เกิด)ในค่าคบไม้ม่วงบัดเดี๋ยวก็ใหญ่เป็นสาวดี ควรท่ีมีเหย้ามี

เรือนในทันใดนัน้แล เมื่อนัน้คนหมู่อยู่เฝ้าอุทยานของพระญานัน้  เขาเห็นนางนัน้งาม

นกัหนา เขาจงึเอานางนัน้ไปถวายแก่พระญาผู้ เสวยราชย์ในเมืองไพสาลีนครนัน้…พระญา 

ธ จงึตัง้นางอมัพปาลิกนิกานัน้ไว้ให้เป็นนางนครโสภินี ให้เป็นสาธารณะแก่ท้าวพระญาลกู

เจ้าเหง้าขุนทัง้หลายแล อยู่จ าเนียรกาลไป นางจึงเกิดลกูชายคนหนึ่งช่ือเจ้าโกณฑัญญะ

กมุาร แลนางนัน้มีใจ(ใส)ศรัทธาในศาสนาพระ(ส)ัพพญัญพูทุธเจ้าเรานีน้กัหนา แลจึงสร้าง

อารามกบัทัง้ด้วยพระวิหารอนัหนึ่ง แล้วจึงให้เจ้าโกณฑญัญะกุมารผู้ลกูนัน้บวชในศาสนา

แห่งพระพุทธเจ้าเรา แลเจ้าโกณฑัญญกุมารนัน้ก็สร้างสมณธรรม ก็บรรลุถึงอรหัตต์เป็น

ขีณาสพอ าพนด้วยปฏิสมัพิทาญาณ ทรงพระนามช่ือเจ้าโกญฑญัญะเถรแล  เมื่อนัน้นาง

อมัพปาลิกานัน้ได้ฟังพระธรรมเทศนาแต่(ส า)นกัพระโกญฑญัญะเถรผู้ลูกแห่งตน  นางก็

ยินดีแลมีใจใสศรัทธา นางก็บวชในศาสนาพระพุทธเจ้าเรานี ้อยู่จ าเนียรเจียรกาล นางก็ลุ

ถงึอรหนัต์เป็นขีณาสพแล ครัน้วา่สิน้ชนมาพิธีแล้วไสร้กไ็ด้ถงึแก่มหานครนิพพานแล89 

 

        การยกตวัอย่างเร่ืองราวของบุคคลท่ีกระท าตามหลักค าสอนของแต่ละศาสนา

จนกระทัง่บรรลธุรรมอนัเป็นเป้าหมายสงูสดุนบัเป็นเนือ้หาส าคญัท่ีวรรณกรรมทัง้ 2 น าเสนอเพ่ือให้

ผู้อ่านเข้าใจถึงหลกัค าสอนและเห็นผลตามท่ีกล่าวไว้ตามค าสอนนัน้ๆ  การยกตวัอย่างเร่ืองราว

ความส าเร็จของบุคคลจึงเป็นกลวิธีท่ีท าให้ผู้ อ่านเช่ือถือ คล้อยตามและปฏิบัติตาม ซึ่งถือเป็น

เนือ้หาส าคัญท่ีท าให้ค าสอนของวรรณกรรมทัง้  2 น่าเช่ือถือ ดูมีเหตุผลและจริงจังมากขึน้ใน      

การรับรู้ของผู้อา่น 

                                                           

  89  ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 158 – 160.  
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       วรรณกรรมทัง้ 2 เร่ืองมีลกัษณะเนือ้หาท่ีคล้ายคลึงกันคือกล่าวถึงความรู้เก่ียวกับ

จกัรวาลเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือสอนหลกัธรรมของศาสนาและสอนหลกัปฏิบตัิตามความเช่ือในลทัธิ

ศาสนาของตน  เพ่ืออบรมกล่อมเกลาจิตใจของคนในสังคมและแนะน าวิธีการปฏิบัติตนให้อยู่

ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและวิธีหลุดพ้นจากความทุกข์ทัง้ปวง  การกล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของ

ผู้น าทางศาสนานบัเป็นเนือ้หาส าคญัท่ีสร้างความเช่ือถือศรัทธาให้เกิดขึน้ในใจผู้อ่าน   โดยเนือ้หา

ทัง้หมดจะด าเนินผ่านแนวความคิดท่ีตัง้อยู่บนปรัชญาอินเดียร่วมกนัเพ่ือใช้สอนหลกัปฏิบตัิต่างๆ 

ในการด ารงชีวิตทัว่ไป  การยกตวัอย่างเร่ืองราวของตวัละครท่ีด าเนินตามหลกัค าสอนแล้วประสบ

ความส าเร็จ เพ่ือให้เกิดความน่าเช่ือถือศรัทธาและดึงดดูให้ปฏิบตัิตามมากยิ่งขึน้  นับเป็นกลวิธี

ส าคญัท่ีพบในเนือ้หาของวรรณกรรมทัง้ 2 เร่ืองเช่นเดียวกัน  ดงันัน้แม้คมัภีร์วิษณุปุราณะและ    

ไตรภูมิพระร่วงจะเป็นวรรณกรรมท่ีมีถ่ินก าเนิดตา่งกัน มีผู้ประพนัธ์และระยะเวลาการประพนัธ์ท่ี

แตกตา่งกนั     แตเ่นือ้หาท่ีน าเสนอในวรรณกรรมทัง้ 2 เร่ืองก็มีลกัษณะท่ีคล้ายคลึงกนัในหลาย

ประการ 

   คมัภีร์วิษณุวิษณุปุราณะเป็นคมัภีร์ส าคญัในศาสนาฮินดู   ส่วนไตรภูมิพระร่วงเป็น

วรรณกรรมส าคญัในพทุธศาสนาเถรวาท   รูปแบบของวรรณกรรมศาสนาทัง้ 2 เร่ืองจึงมีลกัษณะ

เป็นวรรณกรรมค าสอน คือมีข้อมูล โน้มน้าวใจ ให้เช่ือถือและปฏิบตัิตาม   โดยจะน าเสนอเนือ้หา

เก่ียวกับเร่ืองความเป็นไปของจกัรวาลมาใช้เสนอปรัชญาความคิดและหลกัปฏิบตัิตา่งๆ  เพ่ือโน้ม

น้าวสัง่สอนให้ประชาชนประพฤติปฏิบตัิอยู่ในกรอบจารีตและศีลธรรมท่ีพึงประสงค์    การสร้าง

ความน่าเช่ือถือให้กับวรรณกรรมจึงเป็นส่วนส าคญัอย่างยิ่งท่ีจะช่วยท าให้ปรัชญาความคิดตาม

หลักศาสนาได้รับการยอมรับเช่ือถือศรัทธา อันจะน ามาซึ่งการยึดถือปฏิบัติตามในท่ีสุด   

ความสัมพันธ์สอดคล้องกันของเนือ้หาอันเน่ืองจากการตัง้อยู่ในปรัชญาอินเดียร่วมกันจึงท าให้

วรรณกรรมทัง้ 2 มีลกัษณะเนือ้หาท่ีสอดคล้องกันในหลายประการ     การรับอิทธิพลของสงัคม

วัฒนธรรมอินเดียในไตรภูมิพระร่วงจากพระพุทธศาสนาท่ีถือก าเนิดในประเทศอินเดีย   

จดุประสงค์ในการประพนัธ์ท่ีคล้ายคลึงกนัจึงนบัเป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้  ไตรภูมิพระร่วงมีลกัษณะ

สมัพนัธ์ในหลายๆ ด้านกบัคมัภีร์วิษณปุรุาณะซึง่เป็นคมัภีร์ท่ีมีต้นก าเนิดในประเทศอินเดีย   คมัภีร์

วิษณุปรุาณะและไตรภูมิพระร่วงจึงเป็นวรรณกรรมจกัรวาลวิทยาท่ีแม้จะประพนัธ์ขึน้ในดินแดนท่ี
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ตา่งถ่ินกนั แต่ก็มีลกัษณะท่ีสมัพนัธ์กนัในหลายประการอย่างน่าสนใจ  โดยเฉพาะความสมัพนัธ์

กนัในเร่ืองแนวความคดิท่ีเก่ียวข้องกบัจกัรวาลวิทยา 

 

2. การเปรียบเทียบแนวคิดเร่ืองจักรวาลวิทยาในคัมภีร์วิษณุปุราณะและไตรภูมิพระร่วง 

  เม่ือพิจารณาเนือ้หาท่ีกล่าวถึงเร่ืองจกัรวาลในคมัภีร์วิษณุปรุาณะและไตรภูมิพระร่วง 

พบว่าวรรณกรรมทัง้ 2 มีแนวความคิดเร่ืองจักรวาลวิทยาท่ีมีลักษณะเหมือนและแตกต่างกัน  

ดงัตอ่ไปนี ้

  2.1  ความหมายของจักรวาล    ค าว่า “จกัรวาล” ในภาษาไทยเป็นค ายืมมาจาก   

ค าว่า “จกฺรวาล” ในภาษาสันสกฤตและ “จกฺกวาฬ” ในภาษาบาลี   เม่ือน ามาใช้ในภาษาไทย 

“จักรวาล”  จะหมายถึง ปริมณฑล  ประชุม หมู่ บริเวณโดยรอบของโลก ทั่วโลก และเป็นช่ือ

เทือกเขาในนิยายอันเป็นก าแพงล้อมรอบโลกและเป็นเขตกัน้แสงสว่างกับความมืด 90    จาก

การศึกษาพบว่าในคมัภีร์วิษณุปรุาณะและ    ไตรภูมิพระร่วงใช้ค าเรียก “จกัรวาล”  ในลกัษณะท่ี

แตกต่างกนั  กล่าวคือ คมัภีร์วิษณุปรุาณะ    เม่ือกล่าวถึง “จกัรวาล”  จะใช้ค าว่า “พฺรหฺมาณฺฑะ”  

ซึง่หมายความวา่ไขข่องพระพรหมา   จกัรวาลและโลก91   “วิศวะ” ซึง่หมายความว่า  จกัรวาล  โลก  

มีอยูท่ัว่ทกุแหง่  แพร่กระจายไปทัว่ ทัง้หมด92   “โลก” หมายถึง พืน้ท่ี  ประเทศ  โลก  แผ่นดิน  โลก

ของมนษุย์   มนษุย์  ชมุชน   การมองเห็น93  และ “ชคตั”  หมายถึง  โลก  จกัรวาล  มนษุย์และสตัว์   

สตัว์และโลกเบือ้งต ่า ประชาชน พืช เป็นต้น94   ดงันัน้การใช้ค าว่า “พฺรหฺมาณฺฑะ”  “วิศวะ” “โลก” 

และ “ชคตั” เพ่ือใช้เรียกจกัรวาล  จึงแสดงให้เห็นว่าคมัภีร์วิษณุปรุาณะมีแนวความคิดเก่ียวกับ 

“จกัรวาล” ว่า  จกัรวาลเป็นไข่ของพระพรหมา พระพรหมาผู้ เป็นเจ้าของมีหน้าท่ีควบคมุความ

เป็นไปของสรรพสิ่งในจกัรวาล  จกัรวาลคือพรหมนัหรือจักรวาลคือพระวิษณุผู้ เป็นเทพสูงสุด ซึ่ง

                                                           

  90 ราชบณัฑิตยสถาน,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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เป็นสิ่งท่ีแผก่ระจายไปทัว่ในสรรพสิ่ง  และจกัรวาลคือโลกซึง่เป็นพืน้ท่ีอยู่อาศยัของมนษุย์ สตัว์และ

สิ่งตา่งๆ 

  ไตรภูมิพระร่วงเรียก ”จกัรวาล” ด้วยค าว่า “จกัรวาล”  “ไตรภูมิ”   “ไตรภพ”  “ภูมิ 3“  

“ไตรโลก” “โลก” “โลกทัง้หมด” และ “ภพจกัร” ท าให้สามารถสรุปความหมายของค าว่า “จกัรวาล” 

ในไตรภูมิพระร่วงได้ว่า “จกัรวาล”  ในไตรภูมิพระร่วงนัน้หมายถึง โลกหรือดินแดนอนัเป็นท่ีอาศยั

ของมนุษย์และสรรพสิ่งซึ่ง มีปริมณฑลเป็นวงกลมอันเป็นวัฏสงสารของมนุษย์ทัง้หลาย  

ประกอบด้วยภพภูมิหรือโลกทัง้ 3  ได้แก่  กามภูมิ  รูปภูมิ และอรูปภูมิ     จักรวาลจะมีภูเขา

จกัรวาลล้อมรอบเป็นขอบเขตดินแดนซึ่งพระอาทิตย์และพระจนัทร์จะมีเส้นทางโคจรให้แสงสว่าง  

ท าให้นอกเขตพืน้ท่ีของภเูขาจกัรวาลหรือนอกจกัรวาลจะปกคลมุไปด้วยความมืดมิด  

 เม่ือพิจารณาความหมายของค าท่ีใช้เรียก “จักรวาล” ในคัมภีร์วิษณุปุราณะและ     

ไตรภูมิพระร่วงพบว่า การใช้ค าเรียกจกัรวาลในคมัภีร์วิษณุปรุาณะแสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์

เชิงอ านาจท่ีเทพเจ้าจะมีอ านาจควบคุมความเป็นไปของจักรวาล  กล่าวคือ  ค าเรียกจักรวาล

สะท้อนให้เห็นว่าจกัรวาลเกิดจากพระพรหมาซึ่งในคมัภีร์วิษณุปรุาณะอธิบายว่าพระพรหมาเป็น  

พระรูปหนึ่งของพระวิษณุ   จกัรวาลจะมีลกัษณะเป็นรูปไข่   จกัรวาลคือพระวิษณุผู้ เป็นเทพสงูสุด 

ผู้แพร่กระจายไปทัว่อนัเป็นลกัษณะของพรหมนัเช่นเดียวกัน  ค าเรียกจกัรวาลจึงแสดงถึงอ านาจ

ความเป็นเจ้าของของเทพเจ้าและลักษณะของพืน้ท่ีอันเป็นท่ีอยู่อาศยัของมนุษย์และสรรพสิ่ง   

ในขณะท่ีไตรภูมิพระร่วงใช้ค าเรียกจกัรวาลท่ีแสดงถึงการแบง่พืน้ท่ีท่ีมนษุย์และสรรพสิ่งอาศยัอยู่

ออกด้วยผลแหง่การกระท ากรรม  อนัมีลกัษณะของพืน้ท่ีหรือความเป็นไปของวฏัสงสารเป็นวงกลม

ท่ีหมนุเคล่ือนท่ีไป  หรือมีฟันเฟืองหมนุด้วยพลงังานตา่งๆ   และเป็นดินแดนท่ีมีภูเขาจกัรวาลเป็น

ขอบเขตแบ่งแยกพืน้ท่ีแต่ละจกัรวาลออกจากกันอย่างชดัเจน    หากพิจารณาการใช้ค าเรียก 

“จกัรวาล” ในวรรณกรรมทัง้ 2  เร่ือง จะพบว่าคมัภีร์วิษณุปรุาณะจะใช้ค าเรียกท่ีแสดงให้เห็นถึง

ลกัษณะพืน้ท่ีของจกัรวาลและความเป็นเจ้าของจกัรวาล   ในขณะท่ีไตรภูมิพระร่วงจะใช้ค าเรียก

จักรวาลท่ีแสดงถึงลักษณะพืน้ท่ี  ความเป็นไปของจักรวาลและการจัดแบ่งพืน้ท่ีของจักรวาล   

ดังนัน้จากค าเรียกจักรวาลของวรรณกรรมทัง้  2 เร่ืองแสดงให้เห็นแนวความคิดท่ีผู้ เรียกมีต่อ

จกัรวาลท่ีเหมือนกนัและแตกตา่งกนั  กลา่วคือ  วรรณกรรมทัง้สองเร่ืองเรียกจกัรวาลด้วยค าเรียกท่ี

แสดงถึงลกัษณะพืน้ท่ีซึง่มีลกัษณะกลมอนัเป็นท่ีอยูอ่าศยัของมนษุย์และสตัว์   แตก็่แสดงให้เห็นว่า
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คมัภีร์วิษณุปุราณะมุ่งชีใ้ห้เห็นถึงอ านาจท่ีอยู่เหนือความเป็นไปของจักรวาลซึ่งถูกควบคุมโดย   

เทพเจ้า   ในขณะท่ีไตรภมูิพระร่วงแสดงให้เห็นการจดัแบง่พืน้ท่ีของจกัรวาลตามผลแห่งการกระท า

ของมนุษย์ และผลจากการกระท านัน้เป็นตัวขับเคล่ือนให้จักรวาลด าเนินไปตามวัฏจักรอย่าง

ตอ่เน่ือง   การเรียกช่ือจกัรวาลในคมัภีร์วิษณุปรุาณะจึงสะท้อนแนวคิดเร่ืองเทพมีอ านาจควบคมุ

ความเป็นไปในจกัรวาลเป็นส าคญั  ในขณะท่ีไตรภูมิพระร่วงสะท้อนว่าความเป็นไปของจกัรวาล

เกิดขึน้และเป็นไปด้วยผลแหง่การกระท าของมนษุย์ซึง่เป็นตวัแบง่พืน้ท่ีของจกัรวาลให้แตกตา่งกนั     

  2.2 การก าเนิดของจักรวาลและสรรพสิ่ง    แมคโดเนลล์ (macdonell) ได้แสดง

ทรรศนะเร่ืองการสร้างจกัรวาลและสรรพสิ่งในจกัรวาลไว้ 2 ทรรศนะ คือ ทรรศนะท่ีหนึ่ง จกัรวาล

เป็นผลิตผลทางจักรกล เป็นงานทักษะทางด้านช่างฝีมือ สรรพสิ่งล้วนแล้วแต่เป็นผลิตผลทาง

จกัรกล  และทรรศนะท่ีสอง จักรวาลเป็นผลิตผลทางธรรมชาติ95 จากทรรศนะดงักล่าวสามารถ

อธิบายถึงการก าเนิดของจกัรวาลว่ามี 2 ลกัษณะ คือ  ทฤษฎีท่ีเช่ือว่าจกัรวาลเกิดขึน้จากการสร้าง

ขึน้และทฤษฎีท่ีเช่ือว่าจกัรวาลเกิดขึน้จากวิวฒันาการตามธรรมชาติ เม่ือพิจารณาคมัภีร์วิษณุ

ปรุาณะและไตรภมูิพระร่วงพบวา่มีลกัษณะการก าเนิดจกัรวาล  ดงัตอ่ไปนี ้

       2.2.1 การก าเนิดของจักรวาล   คมัภีร์วิษณุปรุาณะและไตรภมูิพระร่วงได้

อธิบายถึงการก าเนิดจกัรวาลไว้  ซึง่มีลกัษณะท่ีสอดคล้องกบัทรรศนะเร่ืองการก าเนิดจกัรวาลท่ี

แมคโคเนลล์ได้กล่าวไว้  ดงันี ้

       1. ทฤษฎีท่ีเช่ือว่าจักรวาลเกิดขึน้จากการสร้างขึน้  ทฤษฎีนีเ้ช่ือว่าจักรวาลเป็น

ผลผลิตท่ีถูกสร้างขึน้  จกัรวาลเกิดขึน้อย่างฉับพลัน  มีอ านาจท่ีสร้างและบนัดาลให้เกิดจกัรวาล

และสรรพสิ่ง  ซึ่งทรรศนะนีส้อดคล้องกบัแนวความคิดเร่ืองก าเนิดจกัรวาลในคมัภีร์วิษณุปรุาณะท่ี

กล่าวว่าจกัรวาลนัน้ก าเนิดจากพระวิษณุ  แม้คมัภีร์วิษณุปรุาณะจะอธิบายถึงการก าเนิดของ

จกัรวาลโดยแสดงให้เห็นล าดบัขัน้ตอนการเกิดขึน้ของจกัรวาล แตก็่เน้นย า้ว่าพระวิษณุคือสรรพสิ่ง  

พระองค์คือพรหมนั  ประกฤตแิละปรุุษะ  พระพรหม และปรุุษะ ปฐมบรุุษร่างยกัษ์    และเน้นย า้ว่า

พระวิษณุพระเป็นเจ้าสูงสุดเป็นผู้สร้างจักรวาลและสรรพสิ่งด้วยพระประสงค์ของพระองค์เอง     

ดงัความวา่ 

                                                           
  95 Surendranath desgupta, A History of Indian Philosophy  (London: Cambridge University, 
1922), 18. 
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อนึง่เพราะธาตทุัง้หลายเหลา่นัน้อาศยัปรุุษะและเพราะประธานะคอยสนบัสนนุ 

ธาตเุหลา่นัน้มีมหตัเป็นจดุเร่ิมต้น มีวิเศษะเป็นท่ีสดุจงึก่อเกิดเป็นไข่ขึน้ || 1:2:54 

ไข่นัน้เจริญเติบโตขึน้ตามล าดบัเหมือนกบัฟองน า้ 

ดกูรท่านผู้อจัฉริยะท่ีสดุ ในเวลาตอ่มาไข่ขนาดใหญ่นัน้ซึง่สร้างมาจากประกฤติอาศยัอยู่ 

ในน า้จงึกลายมาเป็นรูปประเสริฐของพระวิษณใุนรูปของพระพรหมา || 1:2:55 

ณ เวลานัน้พระวิษณุผู้ เป็นเจ้าแห่งโลกพระองค์เองไม่ปรากฏพระรูปแต่มีพระรูปปรากฏ  

อยู่ในรูปของพระพรหมา || 1:2:56…  

พระองค์กลายเป็นพระพรหมาและเป็นผู้สร้างโลก || 1:2:61 

พระวิษณผุู้ เป็นเจ้า ผู้มีพลงัอนันบัไมไ่ด้ ผู้ทรงไว้ซึง่ความดี (สตัตวะ)   

รักษาไว้ซึง่การสร้างตามยคุทัง้ 4 จนกระทัง่ถงึการสิน้กลัป์ || 1:2:62… 

เม่ือโลกถกูท าให้เป็นมหาสมทุร  หลงัจากได้กลืนกินสตัว์ทัง้หลาย  

พระผู้ เป็นเจ้าสงูสดุนอนอยู่ท่ีนอนบลัลงัก์นาค || 1:2:64 

หลงัจากต่ืนแล้ว ด ารงไว้ซึง่เพศของพรหม ได้กระท าการสร้างโลกอีกครัง้ || 1:2:65 

พระองค์ได้รับพระนามวา่พระพรหมาผู้สร้าง พระวิษณผุู้ รักษา และพระศิวะผู้ท าลาย  

(ตามหน้าท่ีของตน) พระชนารทนะคือพระผู้ เป็นเจ้าองค์เดียวเท่านัน้ || 1:2:6696 

 

       2. ทฤษฏีท่ีเช่ือว่าจักรวาลเกิดขึน้จากวิวัฒนาการตามธรรมชาติ  คือ เช่ือว่า

จกัรวาลมิได้ถกูสร้างขึน้มาอย่างฉับพลนั  แต่เกิดจากวิวฒันาการขึน้มาตามล าดบั แบบค่อยเป็น

ค่อยไปอย่างช้าๆ  ไตรภูมิพระร่วงมิได้กล่าวถึงการก าเนิดเร่ิมต้นของจกัรวาล แต่กล่าวถึงก าเนิด

ของจักรวาลภายหลังจากการประลัยด้วยไฟ น า้ และลมช่วยพัดให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาเป็น    

ภพภูมิดงัเดิม  โดยมิได้กล่าวว่ามีอ านาจเหนือธรรมชาติใดสร้างจกัรวาลขึน้   ลกัษณะการอธิบาย

เช่นนีจ้ึงน่าจะสอดคล้องว่าจักรวาลในไตรภูมิพระร่วงมีลักษณะท่ีเกิดจากการวิวัฒนาการขึน้

ตามล าดบัอนัเป็นไปตามธรรมชาต ิ   ดงัความวา่ 

 

  เม่ือวา่ไฟแลจะมาไหม้กลัป์ไปนีแ้ลมีดัง่ฤาบ้างสิ(้น) อนัว่าไหม้แลล้างให้ฉิบหายเสีย

นัน้มี 3 จ าพวกแล  จ าพวกหนึง่เพ่ือไฟ  จ าพวกหนึง่เพ่ือน า้  จ าพวกหนึง่เพ่ือลมแล…แลฝน
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ตกลงแลน า้ท่วมถึงพรหมโลกได้อสงไขยหนึ่ง ช่ือสงัวตัถายีอสงไขยกัลป์แล บดัแมงลม 4 

อนั จึงพดัห้วงให้เป็นภูมิดัง่เก่าขึน้นัน้ ลมอนัหนึ่ง(ช่ือ)ปรจิตตวาต ลมอนัหนึ่งช่ือภัตรวาต 

ลมอนัหนึ่งจักราวาต ลมอนัหนึ่งพัดไปมาเป็นละลอกกลายเป็นแผ่นดงัปุ่ มเปือกสุด เป็น

แผ่นกลายเป็นกลละดั่งน า้ข้าว สุดเป็นกลละกลายเป็นอัมพุช ดังข้าวเปียก สุดอัมพุช

กลายเป็นเปสิ (สดุเปสิกลายเป็นฆนะ) เป็นก้อน สดุเป็นเบือกกลายเป็นภูมิ (ทอง) ดงัเก่าก็

ดแูพร่งพรายงามนัก เป็นดัง่ท่ีอยู่เมื่อก่อน เกิดเป็นรัตน(ปราสาท)ทั่วทุกแห่งดงัเก่า...เกิด

เป็นเขาพระสุเมรุราชโดยใหญ่โดยสูงเท่าเก่า เกิดเป็นสัตตบริภัณฑ์ แลสีทันดรสมุทร

ล้อมรอบ เกิดเป็นจตุรมหาทวีป แลปริตตทวีปน้อย 2,000 ล้อมรอบดั่งเก่า เกิดเป็นป่า    

หิมพานต์ แลเกิดสตัตมหาสระ เกิดเป็นปัญจมหานที เกิดเป็นจกัรวาลรอบทัง้หลายทัง้ท่ี (มี

เม่ือก่อน) เป็นฉนัใดไสร้ (ก)็เกิดเป็นด(ุจ)เดียวนัน้ขึน้สิน้แล เกิดเป็นดาวดงึษาภูมิเมืองพระ

อินทร์ เกิดเป็นจาตมุหาราชิกาภูมิเมืองพระจตโุลกบาล เกิดเป็นมนุษย์ เกิดเป็นนรก เกิด

เป็นเปรตวิสยั เกิดเป็นดิรัจฉานภมูิ เกิดเป็นอสรุกายภมูิ ท่ีใดมเีม่ือก่อนก็เกิดมีดัง่ก่อนนัน้97 

 

      แนวคิดเร่ืองการก าเนิดจกัรวาลของวรรณกรรมทัง้  2 เร่ืองจึงมีลกัษณะท่ีแตกต่าง

กัน คมัภีร์วิษณุปุราณะเน้นย า้ว่าจักรวาลเกิดจากการสร้างของเทพเจ้า โดยมีเวลาท่ีก าหนดไว้

ชัดเจน  ในขณะท่ีไตรภูมิพระร่วงมิได้กล่าวถึงว่าจักรวาลมีก าเนิดแต่เร่ิมแรกมาจากสิ่งใด  แต่

กลา่วถึงการก าเนิดขึน้ใหมข่องจกัรวาลหลงัการประลยัโดยธรรมชาติ ซึง่การเกิดใหม่ของโลกในครัง้

ต่อมาจะเป็นไปหลังจากการประลัยโลกทุกครัง้  เป็นวัฏจักรท่ีด าเนินวนเวียนเช่นนีเ้ร่ือยไป   

ลกัษณะการเกิดขึน้  ตัง้อยู่ และดบัไปของจกัรวาลวนเวียนอย่างตอ่เน่ืองเช่นนีเ้ป็นลกัษณะท่ีกล่าว

ไว้คล้ายคลงึกนัในวรรณกรรมทัง้ 2 เร่ือง   จกัรวาลซึง่คมัภีร์วิษณปุรุาณะจะเรียกว่า “พรหมาณฑะ”  

หรือไข่แห่งพรหม  จึงแสดงให้เห็นว่าพระพรหมาเป็นเจ้าของจักรวาล  มีอ านาจในการสร้าง 

ควบคมุความเป็นไปของจกัรวาลทัง้หมด  วฏัจกัรท่ีเป็นไปทัง้หมดของจกัรวาลจึงอยู่ในการลิขิตของ

พระพรหมาซึ่งคมัภีร์วิษณุปรุาณะกล่าวว่าคือรูปหนึ่งของพระวิษณุ    ในขณะท่ีจกัรวาลในไตรภูมิ

พระร่วงไม่ได้กล่าวถึงก าเนิดเร่ิมต้นของจกัรวาลไว้   แต่กล่าวว่าจกัรวาลด าเนินไปตามธรรมชาติ

                                                           

  97  ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 70. 
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อนัมีผลเก่ียวเน่ืองกับผลจากการกระท าของมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งส าคญัท่ีท าให้จกัรวาลถูกท าลายลง

โดยธรรมชาตติา่งๆ จนกระทัง่เกิดขึน้อีกครัง้ตามธรรมชาติ   

       2.2.2 การก าเนิดสรรพสิ่ง   คมัภีร์วิษณปุรุาณะและไตรภมูิพระร่วงกลา่วถึงการ

ก าเนิดของสรรพสิ่งในจกัรวาล ไว้ดงัตอ่ไปนี ้

  2.2.2.1  การก าเนิดมนุษย์  คมัภีร์วิษณุปรุาณะกล่าวว่าพระวิษณุ      

ในรูปของพระพรหมาสร้างมนษุย์    ผู้ เป็นสตัว์ท่ีประเสริฐท่ีสดุซึ่งเรียกว่า “อรวากโสรตสั” โดยทรง

สร้างวรรณะทัง้ 4 คือ วรรณะพราหมณ์เกิดจากพระโอษฐ์ของพระพรหมา  วรรณะกษัตริย์เกิดมา

จากพระอรุะของพระพรหมา  วรรณะแพศย์เกิดมาจากพระอรุูของพระพรหมา  และวรรณะศทูรเกิด

จากพระบาทของพระพรหมา  พระพรหมาทรงสร้างสรรพสิ่งซึ่งแบง่เป็น 4 วรรณะให้เหมาะสมกบั

การบวงสรวงท่ีสดุเพ่ือให้การบวงสรวงสมัฤทธ์ิผล  และเม่ือพระองค์ทรงสร้างสิ่งมีชีวิตแล้วก็ทรง

บญัญตักิฎระเบียบตามสถานะ ในระยะแรกของการสร้าง มนษุย์เกิดขึน้ด้วยอ านาจวิเศษ แตต่อ่มา

เม่ือมนุษย์อยู่ร่วมกันจึงเกิดการแต่งงานและมีการเพิ่มจ านวนประชากรตามธรรมชาติขึน้   ใน

ระยะแรกมนษุย์เป็นผู้ มีจิตใจบริสทุธ์ิ  เม่ือเกิดกิเลสจงึท าให้มนษุย์เกิดความทกุข์   วรรณะท่ีตา่งกนั

จึงเป็นเคร่ืองมือก าหนดหน้าท่ีทางสงัคมของมนุษย์  วรรณะทัง้ 4  ซึ่งเกิดจากร่างกายส่วนต่างๆ 

ของพระพรหมานัน้ จึงมีหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบตัิตามหน้าท่ีซึ่งพระผู้ เป็นเจ้าได้ก าหนดมาแล้วตัง้แตเ่กิด 

คมัภีร์วิษณุปรุาณะกล่าวว่ามนุษย์เกิดจากการสร้างของพระวิษณุในรูปของพระพรหมาโดยสร้าง

ขึน้ตามกรรมของแตล่ะบคุคล   ดงัความวา่ 

 

 ดกูรท่านมนีุผู้ประเสริฐ สตัว์ทัง้หลายเหลา่นัน้สร้างโดยพระพรหมา แบ่งเป็น 4 วรรณะ

เป่ียมไปด้วยศรัทธาชอบ โน้มเอียงไปในพฤติกรรมท่ีดีงาม || 1:6:11 

(สตัว์ทัง้หลายเหลา่นัน้) พอใจอยู่ตามท่ีตนปรารถนา ปราศจากอปุสรรคทกุอย่าง มีจิตใจ

สะอาด บริสทุธ์ิผดุผ่อง ท าหน้าท่ีของตนโดยปราศจากมลทิน || 1:6:12 

และจิตใจสตัว์เหลา่นัน้บริสทุธ์ิและเม่ือหริผู้บริสทุธ์ิสถิตอยู่ภายในจิตใจ (ของสตัว์เหลา่นัน้)  

สตัว์เหลา่นัน้ก็จะเห็นความรู้ท่ีบริสทุธ์ิซึง่เป็นทางน าไปสูก่ารปรากฏของพระวิษณุ || 1:6:13

จากนัน้สว่นหนึง่ของพระหริซึง่ขึน้อยู่กบัชะตากรรมนัน้ ก็จะท าให้เกิดบาปท่ีร้ายแรง มีสาระ

น้อยมากๆ || 1:6:14 
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ดกูรท่านไมเตรยะ บาปท่ีเกิดจากเมล็ดคืออธรรม เกิดจากความหลงและความโลภ และ

ส าเร็จจากราคะเป็นต้น  ในบรรดามนษุย์เหลา่นัน้  || 1:6:15 

และความส าเร็จทัง้ 8 ประการมีราสะและอลุลสะเป็นอาทินัน้ไมส่ามารถเกิดขึน้เลย 

พร้อมกบัการเกิด || 1:6:16 

เมื่อมนุษย์ทัง้หลายท่ีเหลืออ่อนก าลังและเมื่อบาปเพ่ิมพูน  ต่อจากนัน้มนุษย์ทัง้หลาย

เหลา่นัน้จะเดือดร้อนเพราะความทกุข์ท่ีมีพลงัเป็น 2 เท่า || 1:6:1798 

 

  สว่นไตรภมูิพระร่วงกลา่ววา่มนษุย์ในยคุแรกเกิดขึน้เม่ือพรหมลงมากินง้วนดิน จึงหมด

สภาพความเป็นพรหมกลายเป็นคน   จากนัน้มนษุย์จึงเกิดขึน้เองตามธรรมชาติ    เม่ือพิจารณา

การก าเนิดของมนษุย์ในวรรณกรรมทัง้สอง  จงึพบวา่มีท่ีมาท่ีแตกตา่งกนั คมัภีร์วิษณุปรุาณะกล่าว

ว่ามนุษย์ถูกสร้างขึน้จากกรรมโดยมีหน้าท่ีตามวรรณะท่ีก าหนดมาแต่ก าเนิดแล้ว    ส่วนไตรภูมิ 

พระร่วงนัน้การอธิบายก าเนิดของมนุษย์หลังจากการประลัยของโลกนัน้อาจมีแนวความคิดท่ี

พฒันา มาจากศาสนาพราหมณ์ท่ีกล่าวว่ามนษุย์เกิดจากพระพรหมาเป็นผู้สร้างขึน้จากส่วนตา่งๆ 

ของพระองค ์ แตเ่ปล่ียนพระพรหมาเทพผู้สร้างในศาสนาพราหมณ์ เป็นพรหมผู้บ าเพ็ญฌานบารมี

จนกระทัง่ผลแห่งบญุนัน้ท าให้ได้ไปเกิดเป็นพรหมในชัน้ท่ีรอดพ้นจากการประลยัโลก แล้วสญูสิน้

ความเป็นพรหมเม่ือลงมากินง้วนดินจึงกลายเป็นมนษุย์เม่ือจกัรวาลถกูสร้างขึน้ใหม่  การอธิบาย

ว่ามนุษย์ก าเนิดจากพรหมนีย้ังนับเป็นเคร่ืองส่ือให้เห็นว่ามนุษย์ผู้ มีชีวิตอยู่บนโลกนัน้เป็นผู้ ท่ีมี

ก าเนิดมาจากพรหมผู้ มีบญุอนัสืบเน่ืองจากผลบญุท่ีเคยได้กระท าไว้ในอดีต  การอธิบายว่ามนษุย์มี

ก าเนิดจากพรหมจงึนอกจากจะเป็นการยกยอ่งมนษุย์วา่เป็นผู้ มีบญุกว่าสตัว์อ่ืนๆ แล้ว  ยงัแสดงให้

เห็นถึงวฏัจกัรของจกัรวาลท่ีล้วนแล้วแตเ่กิดขึน้จากจดุเร่ิมต้นจากการกระท าของมนษุย์ท่ีได้สะสม

บญุจนได้ไปเกิดเป็นพรหม       วฏัจกัรของจกัรวาลจะเป็นเช่นนีต้ราบเท่าท่ีสงัสารวฎัของมนษุย์ยงั

ด าเนินตอ่ไป ตราบเท่าท่ีมนษุย์ยงัไม่สามารถบรรลุถึงนิพพานได้   ไตรภูมิพระร่วงให้ความส าคญั

กบัการอธิบายให้เห็นถึงธรรมชาติของการก าเนิดจากครรภ์มารดาของมนษุย์เช่นกัน  โดยอธิบาย

สภาพชีวิตทารกในครรภ์มารดาไว้อย่างละเอียดและชดัเจน นบัเป็นการเน้นย า้ให้ผู้อ่านเห็นตาม

สภาพความเป็นจริงและกระบวนการถือก าเนิดของมนุษย์ซึ่งมีลักษณะเป็นไปตามธรรมชาติ     

                                                           
  98 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 24. 
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การเน้นย า้เชน่นีเ้พ่ือแสดงให้เห็นวา่มนษุย์มิได้เกิดมาจากอ านาจวิเศษเหนือธรรมชาติใด แตม่นษุย์

ทุกคนมีความเท่าเทียมกันโดยก าเนิด คือ เกิดมาจากครรภ์ของมารดาในลักษณะเช่นเดียวกัน     

แต่จะแตกต่างกันด้วยการกระท าในขณะท่ีด ารงชีวิตอยู่เท่านัน้ ซึ่งเป็นตวัแปรขับเคล่ือนให้ชีวิต

เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพภูมิต่างๆ ในสงัสารวฏั   การเน้นย า้ดงักล่าวจึงเป็นการตอบโต้กระแส

ความเช่ือของศาสนาพราหมณ์ท่ีเช่ือว่ามนุษย์เกิดจากส่วนต่างๆ ของพระเจ้าซึ่งท าให้มนุษย์ใน

สังคมอยู่ในวรรณะท่ีไม่เท่าเทียมกัน และต้องบูชาบวงสรวงเทพเจ้าเพราะเช่ือว่าชีวิตมนุษย์ถูก

ก าหนดและควบคมุโดยพระเจ้าทัง้หมด 

 การกล่าวถึงก าเนิดในวรรณะท่ีแตกตา่งกนัของมนษุย์ในคัมภีร์วิษณุปรุาณะนัน้แสดง

ให้เห็นถึงอิทธิพลของการก าหนดบทบาทหน้าท่ีของคนในสงัคมอินเดียท่ีสืบทอดความเช่ือดงักล่าว

มาตัง้แต่ยุคพระเวท ดงัท่ีพบการสืบทอดเนือ้หาจากปุรุษสูกตะมาจากคมัภีร์ฤคเวท  เม่ือชาว

อารยนัเข้ามาในอินเดียได้มีการแบง่ชัน้ในโครงสร้างของชนเผ่าอยู่แล้ว  แม้แตโ่ศลกท่ีเก่าท่ีสดุก็พบ

ค าว่า “กฺษตฺร” (kṣatra)  ซึ่งหมายถึงชนชัน้สูง  และ “วิศฺ” (viś)  ซึ่งหมายถึงคนสามัญในเผ่า       

ค าว่า “วรฺณ” (varṇa) ในภาษาสนัสกฤตแปลว่า สี (colour)  ในยคุแรกไม่ได้หมายถึงชัน้ (caste)  

ซึง่ชีใ้ห้เห็นวา่ระบบวรรณะมีจดุเร่ิมต้นการเปล่ียนแปลงโครงสร้างชนชัน้ภายในเผา่เม่ือมาปะปนกบั

คนตา่งสีผิวและมีวฒันธรรมท่ีแตกตา่งกนั   ชาวอารยนัเม่ือเข้ามาในอินเดียคงให้ความส าคญัเร่ือง

ความบริสทุธ์ิของสายเลือด เม่ือต้องปะปนกบัชนพืน้เมืองท่ีมีผิวด ากวา่  จึงแบง่ชนชัน้อย่างเข้มงวด

ขึน้เพ่ือกีดกนัพวกทาส  ในสมยัพระเวทการแบ่งคนในสงัคมออกเป็น 4 วรรณะได้รับการคุ้มครอง

ทางศาสนา กลายเป็นความเช่ือท่ีปรากฏสืบทอดตอ่มาจนกระทัง่ทกุวนันี ้99    คมัภีร์วิษณุปรุาณะ

ปรากฏความคิดเร่ืองระบบวรรณะอย่างชัดเจน  แสดงให้เห็นทัง้การสืบทอดและเน้นย า้ระบบ

โครงสร้างของชนชัน้อันเป็นถือเป็นรากเหง้าทางของวัฒนธรรมเดิมของอินเดีย   โดยอธิบายว่า

มนษุย์ทกุคนถกูก าหนดหน้าท่ีไว้แล้วโดยพระพรหมา  จึงมีหน้าท่ีท่ีก าหนดให้ปฎิบตัิและมีความไม่

เท่าเทียมกันตามโครงสร้างของระบบชนชัน้ในสงัคม  ในขณะท่ีไตรภูมิพระร่วงจะจัดกลุ่มคนใน

สังคมตามการกระท าความดีความชั่ว โดยแบ่งคนออกเป็น 4 ประเภท คือ คนนรก  คนเปรต       

คนเดรัจฉานและคนมนุษย์   เม่ือไตรภูมิพระร่วงกล่าวถึงระบบวรรณะทัง้ 4  คือ  กษัตริย์  

พราหมณ์ แพศย์ และศทูรซึง่เป็นการแบง่ชนชัน้คนในสงัคมเหมือนในคมัภีร์วิษณุปรุาณะ  ก็มิได้ให้
                                                           
  99 A.L. Basham, The Wonder that was India (London: Sidgwick and Jackson, 1956), 34-35. 
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ความส าคญัมากนกั  กล่าวถึงเพียงอาชีพของแตล่ะวรรณะเท่านัน้  โดยมิได้แสดงถึงความเหล่ือม

ล า้กนัทางสถานภาพของคนในสงัคมแตอ่ยา่งใด  แสดงให้เห็นวา่ผู้ประพนัธ์ไตรภูมิพระร่วงทราบถึง

แนวคิดในการแบ่งคนออกเป็นวรรณะ แต่มิได้ให้ความส าคัญ มุ่งเน้นประเมินค่าบุคคลจาก

พฤตกิรรมดีชัว่เป็นส าคญั   วรรณะท่ีทัง้คมัภีร์วิษณุปรุาณะและไตรภูมิพระร่วงตา่งให้ความส าคญั 

และมีเนือ้หากล่าวถึงบทบาทหน้าท่ีท่ีสอดคล้องกันอย่างน่าสนใจ ก็คือ วรรณะกษัตริย์   อาจเป็น

เพราะกษัตริย์เป็นสถานะของผู้ ใช้อ านาจ มีบทบาทหน้าท่ีในการปกครองผู้คน เป็นผู้ ให้คณุและ

โทษกบัคนในสงัคมโดยตรง  กษัตริย์จึงเป็นบคุคลท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นไปของสงัคม มีอ านาจ

เหนือบคุคลตา่งๆ   วรรณกรรมค าสอนทัง้ 2 เร่ือง จึงมุ่งวางแนวทางประพฤติปฎิบตัิท่ีส าคญัให้กบั

ผู้ ท่ีจะต้องปกครองบุคคลอ่ืน และอธิบายถึงท่ีมาของกษัตริย์เพ่ือสร้างให้ผู้คนในสงัคมเกิดความ

เคารพนับถือยอมรับและยกย่องกษัตริย์ด้วย      วรรณกรรมทัง้ 2 เร่ืองได้กล่าวถึงก าเนิดของ

กษัตริย์มีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

   2.2.2.2 การก าเนิดของกษัตริย์     คมัภีร์วิษณุปรุาณะกล่าวถึงมนษุย์ท่ี

พระพรหมาส ร้างให้ เ ป็นกษัต ริ ย์  มีหน้า ท่ีปกครองประชาชนบุคคลแรกก็ คือ  พระมน ู                  

โดยพระพรหมาสร้างขึน้ให้เหมือนกับพระองค์   และสืบเชือ้สายความเป็นกษัตริย์ตามวงศ์ตระกูล

เร่ือยมาเพราะด ารงอยู่ในวรรณะกษัตริย์   กษัตริย์ในคมัภีร์วิษณุปรุาณะจะมีความเป็นเทพท่ีถูก

สร้างขึน้ สอดคล้องกบัการก าเนิดของมนษุย์ซึ่งถกูสร้างและก าหนดบทบาทหน้าท่ีโดยพระพรหมา  

กษัตริย์ในคมัภีร์วิษณุปุราณะจึงมีความเป็นเทพอยู่ในตวั   ด ารงสถานะ “เทวราชา” เพราะมี   

ความเป็นเทพและสืบอ านาจจากเทพเจ้าโดยตรง   ในขณะท่ีไตรภูมิพระร่วงกล่าวถึงท่ีมาของ

กษัตริย์ว่ามาจากการได้รับเลือกจากประชาชน  เพราะเป็นผู้ มีความเป็นเลิศทกุด้านเหนือบคุคล

ทัว่ไป   ความเป็นกษัตริย์จึงเกิดมาจากการมีคณุสมบตัิเป็นเลิศจนได้รับการยอมรับยกย่องจาก

ประชาชน   ลกัษณะท่ีมาของกษัตริย์ในไตรภูมิพระร่วงจึงมีลกัษณะสงัคมประชาธิปไตยอย่าง

ชดัเจน    ดงันัน้เม่ือกล่าวถึงก าเนิดของกษัตริย์ในคมัภีร์วิษณุปรุาณะและไตรภูมิพระร่วงจึงมี  

ความแตกตา่งกนั  กษัตริย์ในคมัภีร์วิษณุปรุาณะมีความเป็นเทพเจ้า มีอ านาจและบารมีท่ีสืบทอด

อยู่ในตัว  แต่กษัตริย์ในไตรภูมิพระร่วงเป็นมนุษย์ ผู้ มีความสามารถ  คุณธรรม และได้รับ           

การยอมรับยกยอ่งเหนือกวา่คนทัง้ปวง  
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   คุณสมบัติของกษัตริย์  วรรณกรรมทัง้ 2 เร่ืองกล่าวถึงกษัตริย์ว่าเป็น

บคุคลผู้ มีลกัษณะพิเศษท่ีเหนือจากบคุคลทัว่ไปในสงัคม  กล่าวคือ  ในคมัภีร์วิษณุปรุาณะกล่าวถึง

พระปฤถุว่าเป็นผู้ มีพลานุภาพ ได้รับอาวุธท่ีตกลงมาจากท้องฟ้า มีความเป็นเทพอยู่ในตวัเอง    

ไตรภูมิพระร่วงกล่าวถึงความเลิศของผู้ เป็นกษัตริย์เช่นกัน    หากแต่จะมุ่งเน้นว่ากษัตริย์คือ         

พระโพธิสตัว์ผู้ มีความเป็นเลิศกวา่ผู้ใด มีรูปโฉมงดงามกวา่คนทัง้หลาย  เป็นปราชญ์รอบรู้เหนือคน

ทัง้ปวง  มีจิตใจงดงาม ซ่ือตรงและใจบญุกวา่คนทัง้หลาย กษัตริย์ในไตรภูมิพระร่วงจึงด ารงสถานะ 

“ธรรมราชา”    วรรณกรรมทัง้ 2 เร่ืองกล่าวถึงจกัรในฐานะอาวธุท่ีแสดงให้เห็นถึงความเป็น “มหา

จกัรพรรด”ิ ไว้เชน่เดียกวนั   “จกัร” ซึง่เป็นอาวธุส าคญัของพระวิษณุ  เป็นเคร่ืองหมายแสดงให้เห็น

ถึงความเป็นเทพ   คัมภีร์วิษณุปุราณะกล่าวว่าพระปฤถุเป็นภาคหนึ่งของพระวิษณุ  จึงมีจักร

ปรากฏบนพระหตัถ์  จกัรท่ีปรากฏจึงเป็นสญัลกัษณ์ของพระมหาจกัรพรรดิซึ่งก็สอดคล้องกับใน

ไตรภูมิพระร่วงท่ีกล่าวว่าจักรแก้วเป็นรัตนะท่ีส าคัญของกษัตริย์ผู้ เป็นพระจักรพรรดิเช่นกัน  

กษัตริย์ท่ีเหนือจากกษัตริย์ทัง้หลายจะเรียกวา่ “พระจกัรพรรด”ิ  ซึ่งคมัภีร์วิษณุปรุาณะกล่าวว่าเป็น

ผู้ มีบุญมาก  เสด็จไปในมหาสมุทร น า้ก็จะแข็งตัว แค่เพียงคิดค านึงถึงก็มีอาหารท่ีบริบูรณ์        

ไตรภูมิพระร่วงกล่าวว่าพระยาจกัรพรรดิราชเป็นพทุธศาสนิกชนท่ีดี รักษาศีล 5  ฟังธรรม  บริจาค

ทาน  เป็นผู้ มีบญุ  ตัง้อยู่ในศีลในธรรมทกุประการ    ค าว่า “จกัรพรรดิ”  มาจากค าว่า “จกฺรวรฺตินฺ” 

(cakravartin) ในภาษาสันสกฤต ซึ่งแปลว่า  ผู้ ไปทุกแห่งโดยปราศจากการขัดขวาง   ผู้ ใช้         

จกัรเคล่ือนรถไปได้ทกุแห่งโดยไม่มีเคร่ืองกีดขวาง   พระราชาธิราช  ผู้ มีอ านาจสงูสดุของโลก ผู้

ครองจกัรหรือประเทศซึง่กว้างใหญ่ไพศาลจากทะเลด้านหนึ่งจดทะเลอีกด้าน100    ดงันัน้ “จกัร” ซึ่ง

แปลวา่ ล้อรถ  วงกลม และอาวธุรูปกลมและมีแฉกซึ่งเป็นอาวธุของพระวิษณุ เป็นต้น101  จึงนบัว่า

เป็นเคร่ืองหมายส าคญัท่ีผู้จะได้ช่ือว่าเป็น “พระจกัรพรรดิ” จะต้องมีไว้ในครอบครอง ดงัท่ีปรากฏ

สอดคล้องกันทัง้ในคมัภีร์วิษณุปรุาณะและไตรภูมิพระร่วง อนัส่ือแสดงถึงอ านาจและบารมีท่ีแผ่

ขยายไปอยา่งกว้างไกล   

                                                           

  100 Monier Monier Williams, Sanskrit – English Dictionary, 381. 

  101 Ibid., 380. 
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  เนือ้หาโดยรวมแล้ววรรณกรรมทัง้สองเร่ืองกล่าวถึงคุณสมบัติของ      

พระจกัรพรรดิว่าเป็นผู้ มีบุญบารมีคล้ายคลึงกนั   โดยคมัภีร์วิษณุปรุาณะจะมุ่งเน้นความพิเศษใน

ด้านความเป็นเทพ มีอาวธุวิเศษ และมีอ านาจบารมี เป็นดงั “เทวราชา”   ในขณะท่ีไตรภูมิพระร่วง

จะมุ่งเน้นว่ากษัตริย์เป็นผู้ ท่ีมีคณุธรรม เป็นผู้ มีบุญเหนือกว่าประชาชนอ่ืน แม้จะกล่าวถึงอ านาจ

บารมีวิเศษ หากแต่ก็เน้นย า้ว่ามาจากบุญบารมีท่ีสร้างสมไว้เป็นส าคญั จึงมีลักษณะดงั “ธรรม

ราชา” 

    หน้าที่ของกษัตริย์  คมัภีร์วิษณปุรุาณะและไตรภูมิพระร่วงมีเนือ้หาท่ีให้

นิยามความหมายของค าว่า “ราชา”  ไว้เช่นเดียวกัน  ค าว่า “ราชา”  (Rājā)  เป็นช่ือต าแหน่ง

หวัหน้าของชนเผา่อารยนั   ราชามิใช่ผู้ปกครองท่ีมีอ านาจเบ็ดเสร็จ   เพราะการปกครองของแตล่ะ

เผ่าบางส่วนจะอยู่ในความรับผิดชอบของท่ีประชมุของเผ่า คือ สภา  (Sabhā) และสมิติ (Samiti) 

สภาท่ีประชุมใหญ่ทัง้ 2 มีอิทธิพลต่อราชามาก เพราะจะต้องได้รับการรับรองต าแหน่งจากสภานี ้  

บางเผ่าก็ปกครองโดยตรงโดยท่ีประชุม  ต าแหน่งราชาจึงอาจเป็นต าแหน่งท่ีใช้กับบคุคลท่ีดีท่ีสุด

ของเผา่ซึ่งท าหน้าท่ีปกครองตามข้อเสนอของประชาชน   เดิมทีชาวอารยนันบัถือราชาอยู่ในฐานะ

เป็นผู้น าในสงครามรับผิดชอบในการป้องกนัเผ่า  เป็นต าแหน่งท่ีสืบตระกลู   ในระยะแรกยงัไม่ถือ

ว่าเป็นเทพเจ้า ราชาจะด ารงอยู่ได้โดยบรรณาการจากประชาชนและทรัพย์สินท่ีริบมาจาก

สงคราม102   ในวรรณกรรมทัง้ 2 เร่ืองใช้ค าว่า  “ราชา”  หมายถึงกษัตริย์ผู้ ปกครองแผ่นดิน      

คมัภีร์วิษณุปรุาณะกล่าวถึงหน้าท่ีของกษัตริย์ว่าจะต้องปกครอง ดแูลประชาชน   ไตรภูมิพระร่วง

กล่าวว่ากษัตริย์ในตอนแรกจะเป็นผู้จดัการผลประโยชน์ของสงัคมซึ่งต่อมาก็แสดงให้เห็นถึงการมี

หน้าท่ีในการปกครอง ดแูลประชาชน รวมทัง้สัง่สอนประชาชนให้รู้จกัหลกัธรรมด้วย    วรรณกรรม

ทัง้ 2 เร่ืองกล่าวถึงท่ีมาของค าเรียก “ราชา” ไว้คล้ายคลึงกนั  คือ เป็นผู้ ท่ีท าให้ประชาชนพึงพอใจ 

จงึเรียกกษัตริย์วา่ “ราชา” ไตรภมูิพระร่วงยงักลา่ววา่ท่ีเป็นกษัตริย์เพราะคนทัง้หลายตัง้ให้เป็นใหญ่ 

เป็นผู้แบง่ปันไร่นาข้าวน า้แก่ผู้คนทัง้หลายและเป็นท่ีพอใจแก่บคุคลทัง้หลาย   ดงัท่ีปรากฏในคมัภีร์

วิษณปุรุาณะและไตรภมูิพระร่วง กลา่วไว้วา่ 

 

 
                                                           

102 A.L. Basham, The Wonder that was India, 33. 
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ประชาชนเคยถกูบิดาของปฤถนุัน้กดข่ี แตป่ฤถนุัน้กลบัท าให้ประชาชน 

มีความเบิกบานยินดี เพราะการท าให้ประชาชนมีความเบิกบานยินดีนัน้  

พระนามของปฤถนุัน้จงึปรากฏวา่ ราชา || 1:13:48 

และเม่ือพระราชาปฤถนุัน้เสดจ็ยาตราในมหาสมทุร น า้ก็แข็งตวั 

ภเูขาก็แยกให้ช่องทาง และธงก็ไมห่กัโคน่ลง || 1:13:49 

 แผ่นดินให้ผลผลิตโดยไมต้่องเพาะปลกู เพียงแคค่ิดอาหารก็ส าเร็จได้ 

สตัว์จ าพวกโคก็เป็นจ าพวกโคสารพดันกึ ในทกุๆ ช่อดอกไม้ก็จะมีน า้ผึง้อยู่ || 1:13:50103 

 

  เขาจงึอภิเษกพระโพธิสตัว์(เจ้า)เป็นพระญาด้วยช่ือ 3 ช่ือ  หนึ่งช่ือ มหาสมมติรา(ช) 

อนัหนึ่ง  ช่ือขษัตติยะ อนัหนึ่งช่ือราชา  อนัเรียกช่ือว่ามหาสมมติราชนัน้ไสร้ เพราะว่าคน

(ทัง้)หลายยอมตัง้ให้ท่านเป็นใหญ่แล  อนัเรียกช่ือขษัตติยนัน้ไสร้ เพราะวา่คน(ทัง้)หลายให้

แบ่งปันไร่นาข้าวน า้แก่คนทัง้หลายแล  อนัเรียกช่ือว่าราชานัน้ เพราะท่านนัน้ถูกเนือ้พึงใจ

คนทัง้หลายแล  จงึเรียกวา่ราชาเพ่ือดัง่นัน้แล104 

 

    นอกจากนีว้รรณกรรมทัง้ 2 เร่ืองยงักลา่วถึงลกัษณะของพระจกัรพรรดิซึ่ง

มีความเป็นเลิศเหนือกษัตริย์ทัง้ปวงไว้ในลกัษณะคล้ายคลึงกัน  กล่าวคือคมัภีร์วิษณุปุราณะได้

กล่าวถึงลกัษณะของพระจักรพรรดิไว้ว่าจะต้องเป็นผู้ มีพลานุภาพมาก รับสัง่แต่ค าสตัย์ บริจาค

ทานสม ่าเสมอ  เป็นผู้ ซ่ือสตัย์ ละอายตอ่บาป มีเมตตา อดทน  กล้าหาญ เป็นผู้ปราบปรามคนชัว่  

ต้องเป็นผู้ รู้หลกัธรรม กตญัญ ู มีความกรุณา รับสัง่ไพเราะอ่อนหวาน และเป็นผู้นบัถือผู้ ท่ีควรนบั

ถือ เป็นผู้บชูาบวงสรวงเทพเจ้า เป็นผู้ เคารพพราหมณ์  ยกย่องสนบัสนนุคนดี  และพิจารณาตดัสิน

คดีความด้วยความยตุธิรรม  ดงัข้อความวา่ 

 

พระฤษีทัง้หลายกลา่ววา่ ขอพวกท่านจงสดดุีพระราชานี ้

ถงึหน้าท่ีท่ีพระจกัรพรรดิ ผู้มีพลานภุาพมากจะต้องท าและคณุทัง้หลายท่ีพระจกัรพรรดิ 

ผู้มีพลานภุาพมากจะต้องมี || 1:13:56… 

                                                           
  103 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 55. 

  104 ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 252. 
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ผู้ ท่ีเป็นพระราชานีจ้ะต้องเป็นผู้ รับสัง่แตค่ าสตัย์ บริจาคทานสม ่าเสมอ  

เป็นผู้ซื่อสตัย์  เป็นผู้ละอายตอ่บาป เป็นผู้มีเมตตา เป็นผู้อดทน เป็นผู้กล้าหาญ  

เป็นผู้ปราบปรามคนชัว่ || 1:13:61 

อนึ่งพระราชาจะต้องเป็นผู้ รู้หลักธรรม เป็นผู้ กตัญญู เป็นผู้ มีความกรุณา เป็นผู้ รับสั่ง

ไพเราะออ่นหวาน  เป็นผู้นบัถือผู้ ท่ีควรนบัถือ เป็นผู้บชูาบวงสรวง (เทพเจ้า)  

เป็นผู้ เคารพพราหมณ์ (และ) เป็นผู้ยกย่องสนบัสนนุคนดี || 1:13:62 

และในขณะพิจารณาตดัสินคดีความ ผู้ ท่ีเป็นพระราชาจะต้องเป็นผู้ยตุิธรรม 

ทัง้ตอ่ศตัรูและมิตร || 1:13:63105 

 

    ไตรภูมิพระร่วงกล่าวถึงลกัษณะของพระมหาจักรพรรดิไว้ใกล้เคียงกับ

คณุสมบตัิท่ีปรากฏในคมัภีร์วิษณุปรุาณะ โดยกล่าวว่าพระมหากษัตริย์จะต้องมีทศพิธราชธรรม 

คือ จริยวัตรท่ีพระเจ้าแผ่นดินพึงประพฤติเป็นหลักธรรมประจ าพระองค์ มี 10 ประการ  ได้แก่     

ทาน คือ การให้   ศีล คือ ความประพฤติท่ีดีงาม  ปริจจาคะ คือ การบริจาคและการเสียสละ        

อาชชวะ  คือ ความซ่ือตรง  มทัทวะ คือ ความอ่อนโยน   ตปะ คือ ความเพียรอนัเป็นเคร่ือง        

เผาผลาญกิเลสตณัหา  อกัโกธะ คือ  ความไม่โกรธ   อวิหิงสา คือ ความไม่เบียดเบียน  ขนัติ  คือ 

ความอดทน  และ อวิโรธนะ  คือ ความไมค่ลาดธรรม  ความเท่ียงธรรม106   ดงัความวา่  

 

  คนผู้ ใดท่ีได้ท าบุญแต่ก่อน คือว่าได้ปฏิบัติบูชาแก่พระศรีรัตนตรัย แลรู้จักคุณ

พระพทุธเจ้า  พระธรรมเจ้า พระสงฆเจ้า แลให้ทาน รักษาศีลเมตตาภาวนา ครัน้ตายก็เอา

(ต)นไปเกิดในสวรรค์ ลางคาบเล่าได้เกิดเป็นท้าวเป็นพระญาผู้ ใหญ่ แลมีศกัด์ิมียศบริวาร

เป็นอเนกอนนัต์ไสร้ ได้ปราบทัว่ทัง้จกัรวาลแล  แม้ท่านวา่กลา่วถ้อยค าสิ่(ง)ใดก็ด ี แลบงัคบั

บญัชาสิ่งใดก็ดี เทียรย่อมชอบด้วยทรงธรรมทุกประการแล  ท่านนัน้เป็นพระญาทรงพระ

นามช่ือว่าพระญาจักรพรรดิราชแล  พระญามีบุญดั่งนัน้ใจ ธ มักใคร่ฟังธรรมเทศนานัก 

หนา ธ ย่อมฟังธรรมเทศนาแต่ส านักสมณพราหมณาจารย์ แลนักปราชญ์ผู้ รู้ธรรม แล

พระญานัน้ ธ ทรงปัญจศีลทุกวารบ่มิได้ขาดในวันอุโบสถศีลไสร้ย่อมทรงอัฏฐศีลทุกวัน

                                                           
  105 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 56.     
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 ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 375. 
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http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
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อโุบสถบ่มิขาด ในวนัเพ็งบูรณ์ไสร้ครัน้เมื่อเช้า ธ ย่อมให้แต่ธนทรัพย์สรรพเหตอุนัอเนกนัน้

แล้ว ธ ให้ขนเอามากองไว้ท่ีหน้าพระลานชัย แล้ว ธ แจกให้เป็นทานแก่คนอนัเทียวมาขอ 

ครัน้ว่า ธ แจกทานสิน้แล้ว ธ จึงช าระสระพระเกศแลสรงน า้ด้วยกละออมทองค าอนัอบไป

ด้วยเคร่ืองหอมได้ละพนักละออม …แล้วจึงสมาทานเอาศีล 8 อนั แล้ว ธจึงเสด็จลงไปนั่ง

กลางแผ่นดินทองอนัประดบัด้วยแก้ว…แลพระญานัน้ ธ ร าพึงถึงทานอนั ธ ให้นัน้ แลร าพึง

ถงึศีลอนั ธ รักษาอยู่นัน้ แล ธ ร าพึงถึงธรรมอนั(ธ)ทร(ง)ไว้นัน้ ธ ก็เมตตาภาว(นา)แล ด้วย

อ านาจบญุสมภาร ธ นัน้ ธ จงึได้ปราบทัว่ทัง้จกัรวาลดัง่นัน้แล107 

 

  เม่ือพิจารณาเนือ้หาท่ีวรรณกรรมทัง้ 2 เร่ืองกล่าวถึงกษัตริย์ซึ่งมีลกัษณะท่ีคล้ายคลึง

กนัคือกษัตริย์มีหน้าท่ีดแูลคุ้มครองปกป้องประชาชน  หากแต่มีความแตกต่างกันในรายละเอียด  

กล่าวคือ  จะพบว่ากษัตริย์ในคมัภีร์วิษณุปรุาณะมีอ านาจพิเศษในฐานะเทพจึงมีพลงัอ านาจและ

ลกัษณะพิเศษเหนือผู้ อ่ืน  หากแตก่ษัตริย์ในไตรภูมิพระร่วงจะเน้นย า้ว่าเป็นบคุคลท่ีเคยสร้างบุญ

บารมีสะสมไว้แล้วในอดีตและปัจจุบนั  เป็นผู้ มีคณุธรรมจนท าให้ได้รับการยอมรับจากประชาชน

เป็นส าคญั   ดงันัน้การกล่าวถึงความเป็นกษัตริย์หรือพระมหาจกัรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่จึงมีลกัษณะท่ี

เหมือนกนั แตกตา่งเพียงคมัภีร์วิษณปุรุาณะเน้นย า้ความเป็นเทพท่ีมีอิทธิฤทธ์ิเหนือบคุคลอนัติดตวั

มาแตก่ าเนิด  แตไ่ตรภมูิพระร่วงมุง่เน้นความเป็นเลิศในด้านคณุธรรมทัง้ท่ีเคยสะสมไว้ในอดีตและ

กระท าในปัจจบุนั   

  ดงันัน้เม่ือพิจารณาถึงลกัษณะการก าเนิดของมนุษย์  หรือกษัตริย์ในวรรณกรรมทัง้ 2 

เร่ือง  จึงพบว่าคมัภีร์วิษณุปรุาณะให้ความส าคญักบับคุคลโดยเน้นท่ีการปฏิบตัิหน้าท่ีตามวรรณะ 

ซึ่งท าให้บุคคลมีฐานะและหน้าท่ีในสงัคมแตกต่างกนั    ไตรภูมิพระร่วงแม้กล่าวว่ามนุษย์เป็นผู้ มี

ก าเนิดจากพรหมผู้สะสมบญุไว้ในอดีต  แตก็่ให้ความส าคญัเน้นย า้ว่ามนษุย์เกิดขึน้โดยธรรมชาติ

จากครรภ์มารดา  ความแตกตา่งของผู้คนจึงอยู่ท่ีการประพฤติปฏิบตัิเป็นส าคญั  การแยกแยะคน

ในสงัคมจงึเป็นเพราะการกระท าดีชัว่เป็นหลกั    ดงันัน้ความเป็นมนษุย์ในวรรณกรรมทัง้ 2 เร่ืองจึง

แตกตา่งกนัอย่างชดัเจน    การแบง่กลุ่มของมนษุย์ด้วยคณุธรรมในไตรภูมิพระร่วงเป็น 4 ประเภท 

คือ คนนรก  คนเปรต คนเดรัจฉานและคนมนษุย์   จึงเป็นการเสนอความคิดท่ีตา่งจากศาสนา

                                                           

  107 ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 89 – 90. 
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พราหมณ์-ฮินดซูึง่แบง่มนษุย์ออกเป็น 4 วรรณะคือ กษัตริย์  พราหมณ์  แพศย์  และศทูร  มนษุย์ใน

ศาสนาพราหมณ์ไม่เท่าเทียมกัน มีระดบัสงูต ่าตามวรรณะท่ีเกิด   ไตรภูมิพระร่วงกล่าวถึงวรรณะ

ทัง้ 4 เช่นกัน แต่กล่าวเน้นย า้ว่าวรรณะทัง้ 4 นัน้ แตกต่างกันเพราะประกอบอาชีพในสังคม

แตกต่างกัน   จึงอาจกล่าวได้ว่าไตรภูมิพระร่วงก าลังพยายามอธิบายให้เห็นว่ามนุษย์ทุกคนใน

สังคมมีความเท่าเทียมกัน แตกต่างกันเพียงหน้าท่ี    กษัตริย์ในคัมภีร์วิษณุปุราณะจะเน้นถึง     

การเป็นผู้ปกครองผู้ มีอ านาจบารมี มีความเป็นเทพเจ้าอยู่ในตนเอง  ส่วนกษัตริย์ในไตรภูมิพระร่วง

จะเน้นถึงการเป็นผู้ปกครองผู้ทรงธรรม ซึ่งอ านาจบญุบารมีเกิดจากการปฏิบตัิตวัในขณะมีชีวิตจน

ได้รับการยอมรับยกย่องในสงัคม  ไตรภูมิพระร่วงจึงมุ่งท่ีจะแสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ระหว่าง

ผู้ปกครองกบัการเป็นผู้ มีบญุหรือผู้ทรงธรรมเป็นส าคญั 

    2.2.2.3 การก าเนิดของเทพ  คมัภีร์วิษณุปรุาณะกล่าวถึงการสร้าง  

ครัง้ท่ี 6 เรียกว่า “เทวสรคะ” คือ การสร้างเทพเจ้า  การสร้างครัง้นีพ้ระพรหมาได้พิจารณาถึงสิ่งท่ี

ประกอบด้วยสตัวะคือความดี    จึงท าให้อรูธวโสรตะเกิดขึน้  สตัว์เหล่านีเ้ต็มไปด้วยความสขุและ

ความปีติซึ่งลกัษณะการกล่าวถึงเทพในไตรภูมิพระร่วงมีลกัษณะท่ีคล้ายคลึงกันคือ  เทพเป็นผู้ ท่ี

ตัง้อยู่ในความสุข แต่เทพในไตรภูมิ   พระร่วงนัน้ ความสุขท่ีได้รับมาจากผลแห่งการกระท าดีใน

ขณะท่ีมีชีวิตอยู่ เม่ือตายไปแล้วจึงได้ไปเกิดเป็นเทพ ได้รับความสุขในด้านกามอย่างเต็มท่ี  การ

กระท าจงึเป็นสว่นส าคญัท่ีไตรภมูิพระร่วงเน้นย า้ให้เห็นท่ีมาของความสขุสบายในสรวงสรรค์ ความ

เป็นเทพมิใช่ถกูสร้างขึน้จากพระพรหมาดงัเช่นในคมัภีร์วิษณุปรุาณะ แม้จะกล่าวว่าสร้างสรรพสิ่ง

ตามผลกรรมก็ตาม  

   2.2.2.4 การก าเนิดสัตว์   คมัภีร์วิษณุปรุาณะกล่าวถึงการสร้าง       

“ติรยกัโสรตะ” ซึ่งเป็นการสร้างครัง้ท่ี 5   สตัว์พวกนีคื้อสตัว์เดรัจฉาน เป็นพวกท่ีโง่ ไม่มีความรู้แต่

ถือตวัว่ามีความรู้และประพฤติในทางท่ีผิด   ในไตรภูมิพระร่วงกล่าวถึงสตัว์เดรัจฉานว่ามีการ

เกิดขึน้ตามธรรมชาติ  เหตขุองการเกิดเป็นสตัว์เดรัจฉานนัน้เป็นผลจากการกระท ากรรมไว้ในอดีต 

จงึต้องได้รับผลกรรม ไมไ่ด้รับความสขุ ถกูกดข่ีข่มเหง  สตัว์เดรัจฉานมีสญัญาเพียง 3 ประการ คือ  

กามสัญญา   อาหารสัญญา  มรณสัญญา  ปราศจากธรรมสัญญา คือ การรู้จักบุญและธรรม   

เดรัจฉานจะไม่สามารถเลีย้งตนด้วยการค้าขาย ไม่สามารถท าไรไถ่นาได้   ดงันัน้ภาพของสัตว์

เดรัจฉานในวรรณกรรมทัง้ 2 เร่ือง จึงมีลกัษณะท่ีไม่ได้ตัง้อยู่ในธรรมเช่นเดียวกนั หากแตก่ารเกิด
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เป็นสตัว์เดรัจฉานในคมัภีร์วิษณุปรุาณะถกูพระพรหมาสร้างขึน้โดยก าหนดให้เป็นไปเพ่ือการบชูา

บวงสรวงเป็นส าคญั  ในขณะท่ีไตรภูมิพระร่วงมุ่งแสดงให้เห็นถึงผลของกรรมชัว่ท่ีเคยได้กระท าไว้   

จงึต้องเกิดมาเป็นสตัว์เดรัจฉานตามผลกรรมนัน้  

 แม้คมัภีร์วิษณุปรุาณะจะกล่าวว่ามนุษย์และสิ่งต่างๆ ถูกสร้างขึน้จากพระพรหมา    

แตก็่ระบไุว้อยา่งชดัเจนวา่การสร้างนัน้จะสร้างขึน้ตามกรรม  ดงัท่ีกลา่ววา่ 

 

ต่อจากนัน้พระพรหมาาผู้ประเสริฐพระผู้สร้างเป็นเบือ้งต้น  พระองค์ได้ทรงสร้างนัน้ขึน้ 

ผู้ ใดได้สร้างกรรมทัง้หลายเหล่าใดของสตัว์ทัง้หลายในกาลก่อน  ผู้นัน้ซึง่ถูกสร้างซ า้แล้ว 

ซ า้เลา่ย่อมยินดีตอ่กรรมเหลา่นัน้ || 1:5:60 

สิ่งท่ีเกิดจากขึน้จากการสร้างของพระองค์ย่อมได้รับการเบียดเบียน 

และไมไ่ด้รับการเบียดเบียน ความออ่นโยนและความแข็งกระด้างได้รับความเป็นธรรม 

และความอยตุิธรรม  ความจริงใจและความหลอกลวง  

ดงันัน้พระองค์จงึชอบใจตอ่การสร้างของพระองค์ || 1:5:61 

และพระผู้สร้างนัน้ พระองค์ได้สร้างสตัว์ให้มีความหลากหลายแตกตา่งกนัด้วยพระองค์เอง  

ให้มีความแตกตา่งกนัในด้านการรับรู้และในขนาดของร่างกาย || 1:5:62 

พระองค์ได้สร้างนามและรูปของสตัว์ทัง้หลายท่ีเกิดจากกรรมให้ได้รับการพฒันาด้วย   

ในล าดบัแรกพระองค์ได้สร้างนาม รูป และหน้าท่ีของสตัว์ทัง้หลายและของเทพทัง้หลาย

ด้วยอ านาจที่ปรากฏในพระเวท || 1:5:63108 

 

  แนวความคดิท่ีเก่ียวกบัการก าเนิดของจกัรวาลและสิ่งมีชีวิตทัง้หลายในวรรณกรรมทัง้ 

2 เร่ืองนัน้  ความแตกตา่งในเร่ืองการมีผู้ สร้าง และการเกิดขึน้เองตามวิวฒันาการนัน้ นบัเป็นส่วน

ส าคญัท่ีท าให้การอธิบายถึงสิ่งตา่งๆ แตกตา่งกนั  เม่ือจกัรวาลและสรรพสิ่งถกูสร้างขึน้โดยเทพเจ้า  

เทพเจ้าจึงมีหน้าท่ีในการจัดการความเป็นไปของทุกสิ่ง  ทัง้ความเป็นไปของจักรวาล และความ

เป็นไปของมนษุย์   ในขณะท่ีเม่ือจกัรวาลและมนษุย์ก าเนิดขึน้ตามวิวฒันาการ  จกัรวาลจึงเป็นไป

ตามธรรมชาต ิ  มนษุย์สามารถเลือกปฏิบตัิตามสิ่งท่ีตนเองเลือกได้และรับผลท่ีเกิดจากการกระท า

                                                           
  108 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 22. 
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นัน้   แนวความคิดเร่ืองการก าเนิดของจักรวาลและสรรพสิ่งจึงเป็นส่วนส าคญัในการก าหนด

บทบาท หน้าท่ีและความเป็นไปของสรรพสิ่ง   แนวความคิดเร่ืองการก าเนิดของจักรวาลและ   

สรรพสิ่งของวรรณกรรมทัง้ 2 เร่ืองแตกต่างกนัอย่างชดัเจน  หากแตใ่นความแตกตา่งกนันัน้พบว่า 

มีการอธิบายท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนัในหลายๆ ประการ 

  2.3 ลักษณะของจักรวาล    คมัภีร์วิษณุปุราณะกล่าวถึงจักรวาลว่ามีจ านวนมาก

และแต่ละจักรวาลนัน้จะมีลักษณะถูกห่อหุ้มไปด้วยเปลือกไข่แห่งพรหมันเหมือนเมล็ดของผล

มะขวิดท่ีถกูหอ่หุ้มทกุด้าน     ไข่นัน้ถกูห่อหุ้มไปด้วยน า้มากกว่าสิบชัน้ ส่วนท่ีเป็นน า้ทัง้หมดห่อหุ้ม

ภายนอกไปด้วยไฟ  ลม  อากาศ  มหตั109 และประธานะ110ตัง้ห่อหุ้มมหตัไว้  ประธานะนัน้ไม่มีท่ี

สิน้สดุและก าหนดนบัประมาณมิได้ ประกฤติเป็นเหตแุห่งสรรพสิ่งและเป็นเหตแุห่งไข่ทัง้หลายซึ่งมี

จ านวนหลายพนั หลายแสน หลายโกฏิและหลายร้อยโกฏิ    คมัภีร์วิษณุปรุาณะกล่าวไว้ว่าขนาด

ของพืน้โลกเท่ากับระยะของแสงท่ีส่องไปของพระอาทิตย์และพระจนัทร์   ขอบเขตของแผ่นดินมี

ความกว้างระยะเท่ากับเส้นรอบวงและขอบเขตของท้องฟ้ามีระยะเท่ากับความกว้างของมณฑล

โลก   พืน้ท่ีเหนือจากแผ่นดินขึน้ไปอนัเป็นสถานท่ีอยู่ของเทวดาและเทพเจ้าตา่งๆ  ซึ่งอยู่เหนือพืน้

โลกถดักนัขึน้ไปในอากาศตามล าดบั มี  7 ชัน้ คือ ภูรโลก ภวุรโลก สวรโลก มหรโลก  ชนโลก ตโป

โลกและสตัยโลก  พืน้ท่ีเบือ้งล่างมีความลึกลงไปจากผิวโลกประกอบไปด้วยบาดาลซึ่งอยู่ต ่าลงไป

ใต้พืน้ดนิ มีทัง้หมด 7 ชัน้  ได้แก่  อตละ วิตละ นิตละ คภสัตมตั  มหาตละ  สตุละ และชัน้ปาตาละ 

ถดัจากบาดาลลงไปจะเป็นนรกซึ่งตัง้อยู่ภายใต้แผ่นดินและน า้   เม่ือมนษุย์ปฎิบตัิฌานด้วยความ

ภกัดีตอ่พระวิษณผุู้ เป็นพระเป็นเจ้าสงูสดุ  ก็จะสามารถบรรลถุึงโมกษะซึ่งเป็น  โลกตุรภูมิได้ส าเร็จ    

จกัรวาลในคมัภีร์วิษณปุรุาณะซึง่กลา่ววา่มีลกัษณะเหมือนไข ่ดงัเมล็ดของผลมะขวิด และมีจ านวน

มากมายนบัไมถ้่วนนัน้   ดงัรูป 

 

                                                           

  109 มหัต แปลว่าย่ิงใหญ่ คือ เชือ้เดิมท่ีย่ิงใหญ่ของประกฤติ ต้นตอของโลกท่ีประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆ  ด ู      

ฟืน้ ดอกบวั, ปวงปรัชญาอนิเดีย (กรุงเทพฯ: ศยาม, 2545),187. 

  110 ประธานะเป็นค าเรียกช่ือของประกฤติ อนัเน่ืองจากเป็นสิ่งแรกของสากลจกัรวาล ประกฤติเป็นธรรมชาติ

ลกึลบัมหศัจรรย์เกิดขึน้เอง เป็นมลูเหตขุองโลกและสรรพสิ่ง  ด ูฟืน้ ดอกบวั, ปวงปรัชญาอนิเดีย,182.  
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 ภาพท่ี 17  จกัรวาลในคมัภีร์วิษณปุรุาณะมีลกัษณะกลมเหมือนผลมะขวิด 

 ท่ีมา: มะขวิด, เข้าถึงเม่ือ 20 กมุภาพนัธ์ 2558, เข้าถึงได้จาก  

 http://www.baanmaha.com/community/thread16110.html 

 

 
 

 ภาพท่ี 18   ลกัษณะของทวีปและมหาสมทุรท่ีแวดล้อมเขาเมรุ 

 ท่ีมาก: Mount Sumeru, accessed June 25, 2015, available from 

 http://www.harekrsna.com/sun/editorials/04-13/editorials10050.htm 
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 ไตรภมูิพระร่วงกลา่ววา่จกัรวาลนัน้มี “อนนัตจกัวาล”  นบัไม่ถ้วน  แผ่นดินอนัเป็นท่ีตัง้

ของจกัรวาลนัน้ถกูรองรับด้วยลมและน า้   จกัรวาลซึ่งมีลกัษณะกลม มีภูเขาจกัรวาลเป็นท่ีสดุแห่ง

แผ่นดินนัน้  สตัว์ทัง้หลายจะเกิดวนเวียนอยู่ในภูมิทัง้ 3  คือ กามภูมิ  รูปภูมิ  และอรูปภูมิ111   แต่

หากปฎิบตัฌิานจนบรรลก็ุจะไปถึงยงัมหานครนิพพานซึง่เป็นภมูิท่ี 4 เรียกว่า โลกตุรภูมิ    จกัรวาล

ในไตรภูมิพระร่วงมีจ านวนมากมายนับไม่ถ้วน มีรูปร่างกลมทรงกระบอกเรียงติดต่อกัน โดยมี

ช่องว่างระหว่างจกัรวาลอนัเป็นท่ีตัง้ของโลกนัตนรก  จกัรวาลในไตรภูมิพระร่วงนัน้มีลกัษณะตรง

กบัจกัรวาลในพระพทุธศาสนาซึ่งกล่าวว่ามีลกัษณะเป็นทรงกระบอก กว้างเท่ากนั แบง่เป็น 3 ชัน้ 

เรียงซ้อนกนัขึน้ไป  คือ ชัน้ล่าง  ชัน้กลาง  ชัน้บน112    ลกัษณะจกัรวาลในไตรภูมิพระร่วงซึ่งกลม

เป็นทรงกระบอกเรียงตอ่เน่ืองกนัเป็นอนนัตจกัรวาล   ดงัรูป 

 

 
 

 ภาพท่ี 19  รูปลกัษณะภายนอกของจกัรวาลในไตรภมูิพระร่วง 

 

                                                           

  111 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 1. 

  112 บ ารุง ช านาญเรือ, “การศึกษาเปรียบเทยีบเร่ืองจักรวาลวทิยาในศาสนาไชนะและพระพุทธศาสนา

เถรวาท”, 196. 
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  เม่ือพิจารณาจากเนือ้หาในคัมภีร์วิษณุปุราณะและไตรภูมิพระร่วงนัน้  จะพบว่า

ลกัษณะของจกัรวาลในวรรณกรรมทัง้ 2 เร่ืองแตกตา่งกนั  โดยจกัรวาลในคมัภีร์วิษณุปรุาณะจะมี

ลักษณะภายนอกเหมือนไข่ ถูกห่อหุ้ มด้วยน า้และลม  ในขณะท่ีจักรวาลในไตรภูมิพระร่วงมี

ลกัษณะกลมเป็นรูปทรงกระบอกท่ีน ามาผกูติดกนั ท าให้อนนัตจกัรวาลมีช่องว่างตรงกลางระหว่าง 

3 จกัรวาลซึ่งก็คือ โลกันตนรกท่ีมืดมิด   จกัรวาลในไตรภูมิพระร่วงกล่าวว่าถูกรองรับด้วยน า้ ลม

และอัชดากาศ พืน้ท่ีสูงขึน้ไปเหนืออรูปพรหมจะเรียกว่า อัชดากาศ 113 เช่นกัน  แม้รูปลักษณะ

ภายนอกของจกัรวาลจะแตกตา่งกนั แตล่กัษณะทางกายภาพภายในของจกัรวาลทัง้ในคมัภีร์วิษณุ

ปรุาณะและไตรภูมิพระร่วงมีรูปลกัษณะการจดัเรียงล าดบัพืน้ท่ีหรือภพภูมิในแนวดิ่ง เรียงซ้อนกัน

เป็นชัน้ๆ ขึน้ไปคล้ายคลงึกนั  แบง่พืน้ท่ีเป็น 3 ส่วน  โดยมีลกัษณะเรียงล าดบัจากพืน้ท่ีท่ีมีศีลธรรม

น้อยไปหามาก  จากดินแดนท่ีเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานเรียงสงูขึน้ไปสู่ดินแดนท่ีเป็นความสุข

สงบมากกว่า    โครงสร้างการจดัเรียงล าดบัพืน้ท่ีภายในของจกัรวาลในวรรณกรรมทัง้  2 เร่ืองนัน้ 

จึงมีลกัษณะเหมือนกัน  แตกต่างกันเพียงรูปลกัษณ์ภายนอกของจกัรวาลและรายละเอียดต่างๆ

เทา่นัน้ 

  2.4  ส่วนประกอบของจักรวาล   คมัภีร์วิษณปุรุาณะและไตรภมูิพระร่วงสามารถ

แบง่พืน้ท่ีของจกัรวาลออกเป็น 3 สว่นและกลา่วถึงภมูิอนัประเสริฐสดุไว้เชน่เดียวกนั  แม้โครงสร้าง

ของจกัรวาลจะคล้ายคลงึกนัแตก็่มีรายละเอียดในแตล่ะพืน้ท่ีท่ีแตกตา่งกนัไป  โดยจะเปรียบเทียบ

ให้เห็นถึงสว่นประกอบชัน้ตา่งๆ ของจกัรวาลตามสภาพพืน้ท่ี  ได้แก่ จกัรวาลชัน้ล่าง  จกัรวาลชัน้

กลาง  จกัรวาลชัน้บน และภพภมูิสงูสดุ   ดงัตอ่ไปนี ้

       2.4.1 จักรวาลชัน้ล่าง คือ พืน้ท่ีสว่นท่ีอยูใ่ต้พืน้ดนิลกึลงไปจากผิวโลก        

คมัภีร์วิษณปุรุาณะกลา่ววา่พืน้ท่ีเบือ้งลา่งมีความลกึลงไปจากผิวโลกมีระยะ 70,000 โยชน์   พืน้ท่ี

เบือ้งลา่งของจกัรวาลในคมัภีร์วิษณปุรุาณะกล่าวว่าแบง่เป็น 2 สว่น คือ  บาดาลและนรก   ซึง่ใน

ไตรภมูิ พระร่วงจะเรียกพืน้ท่ีสว่นนีว้า่ นรกภมูิ อสรุกายภมูิ และ “นาคพิภพ” ซึง่เป็นสตัว์ท่ีอยูใ่น

เดรัจฉานภมูิ  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

                                                           

  113 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมกิถา, 257. 
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         2.4.1.1. บาดาลหรือปาตาละ วรรณกรรมทัง้ 2 เร่ือง กล่าวถึง

บาดาลวา่เป็นพืน้ท่ีท่ีมีลกัษณะเหมือนสวรรค์แตอ่ยู่ใต้พืน้ดิน  เป็นท่ีอยู่อาศยัของนาคและอสรูเป็น

หลกั   หากแตค่ าอธิบายในคมัภีร์วิษณปุรุาณะนัน้บาดาลจะอยูถ่ดัจากพืน้โลกลงไปมีระยะ 70,000  

โยชน์  ในสถานท่ีเหล่านัน้มีทานพ  แทตย์  ยกัษ์และสตัว์จ าพวกงูใหญ่หลายร้อยชนิดอาศยัอยู่     

มีถึง 7 ชัน้ ได้แก่  อตละ วิตละ นิตละ ควัสตมัต มหาตละ สุตละและปาตาละ ภายใต้ดินแดน     

ปาตาละจะมีเศษะนาคราชทรงโลกทัง้หมดเอาไว้ เม่ือเศษะนาคราชอ้าปากก็จะท าให้มหาสมทุร

และภเูขาสัน่สะเทือน   ดงัความวา่ 

 

เทพเศษะนัน้ได้รับการบชูาจากเทพทัง้ปวงสถิตอยู่ใต้ปาตาละ (บาดาล) ทรงโลกทัง้หมด 

เอาไว้ เหมือนกบัทรงมงกฎุไว้ || 2:5:20 

แม้แตเ่หลา่เทพก็ไมส่ามารถเพ่ือท่ีจะอธิบายและเพ่ือท่ีจะรู้ความแข็งแกร่ง พลงัอ านาจ  

รูปท่ีแท้จริงและรูปลกัษณ์ของเทพเศษะนัน้ได้ || 2:5:21 

ใครจะกลา่วถงึพลงัอ านาจของเทพเศษะนัน้ผู้รองรับแผ่นดินทัง้เอาไว้ 

ประหนึง่คล้องพวงมาลยัท่ีมีรัศมีงดงามอนัเปลง่ออกมาจากแก้วมณีบนพงัพาน || 2:5:22 

เม่ืออนนัตนาคราช (เทพเศษะ) ผู้มีนยัน์ตากลอกกลิง้ไปด้วยความมนึเมาอ้าปาก 

ขณะนัน้แผน่ดินรวมทัง้มหาสมทุรและภเูขาก็สัน่สะเทือน || 2:5:23114 

 

    ในขณะท่ีไตรภูมิพระร่วงกล่าวถึงท่ีอยู่อาศัยของพวกนาค เรียกว่า    

“นาคพิภพ”  ซึ่งจดัอยู่ในติรัจฉานภูมิ โดยกล่าวว่าอยู่ใต้แผ่นดินท่ีมนุษย์อยู่ลงไปลึกได้โยชน์หนึ่ง  

8,000  วา  ดงัท่ีกลา่ววา่ “แตแ่ผน่ดนิอนัเราอยูนี่ล้งไปถึงนาคพิภพ อนัช่ือว่าติรัจฉานภูมินัน้ โดยลึก

ได้โยชน์หนึ่งแล ผิจะนับด้วยวาได้ 8,000  วาแล”115    นาคพิภพเป็นสถานท่ีท่ีเป็นท่ีราบเสมอกัน 

พืน้ดนิเป็นสีขาวเหมือนแผ่นเงินยวง  มีหญ้าแพรกเขียวงามขึน้สงู 3 – 4 นิว้มือ  ดสูว่างเรืองรองไป

ทั่วแผ่นดิน   มีสระบัว  ต้นไม้ต่างๆ งดงามยิ่ง  นาคพิภพเป็นท่ีอยู่ของฝูงนาค  มีปราสาทแก้ว 

ปราสาทเงินและปราสาททองท่ีว่างกลวงใต้เขาพระหิมพานต์ซึ่งกว้าง  500 โยชน์เป็นเมือง         

                                                           

  114 Śrīmunilāla  Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 121-122.     

  115 ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 53. 
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แห่งนาคราช  มีแก้วรัตนะ 7 ประการประดับงดงามเหมือนสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์   เม่ือพิจารณา        

“นาคพิภพ” ในไตรภูมิพระร่วงก็คือดินแดน “บาดาล” ในคมัภีร์วิษณุปรุาณะนัน่เอง  ซึ่งนาคพิภพ

หรือบาดาลนีเ้ป็นพืน้ท่ีท่ีมีความงดงามเทียบเท่ากับสรวงสวรรค์และเป็นท่ีอาศัยของพวกนาค

เช่นเดียวกนั  นาคราชในไตรภูมิพระร่วงนัน้จะมีลกัษณะเป็นสตัว์เดรัจฉานทัว่ไป อาจมีฤทธ์ินฤมิต

ตนได้เท่านัน้   หากแต่ “เศษะ” นาคราชมีลกัษณะอนัเป็นเทพโดยกล่าวว่าเป็นพระรูปหนึ่งของ   

พระวิษณซุึง่มีความส าคญัและมีอิทธิพลตอ่ความเป็นไปของโลกมากกวา่นาคในไตรภมูิพระร่วง  

      2.4.1.2. อสูรพิภพ  พืน้ท่ีใต้พืน้ดินถกูกล่าวถึงในคมัภีร์วิษณุปรุาณะและไตรภูมิ

พระร่วงวา่เป็นท่ีอยูข่องพวกอสรูเช่นเดียวกนั   คมัภีร์วิษณุปรุาณะกล่าวไว้ว่าอสรูเกิดจากตมสัคณุ

ของพระพรหมาซึ่งพระองค์สร้างอสรูจากสะโพก  การเกิดจากตมสัคณุนัน้ท าให้พวกอสรูมีพลงัใน

เวลากลางคืน ตา่งจากเทพท่ีจะมีเวลาในกลางวนั  พวกอสรูเป็นผู้ ท่ีมีนิสยัดรุ้าย  เป็นผู้ถกูความโลภ

ครอบง า  ปราศจากคณุธรรม และไมมี่สิริมงคล  ดงัความวา่ 

 

เม่ือโลกทัง้ 3 ปราศจากสิริมงคลโดยสิน้เชิง (และ) ไมม่ีคณุงามความดีเลย 

พวกแทตย์และทานพกไ็ด้ด าเนินการใช้ก าลงัโจมตีหมูเ่ทพ || 1:9:32 

จากนัน้พวกแทตย์ผู้ถกูความโลภครอบง า ไมม่ีสิริมงคล ปราศจากคณุธรรม 

ก็ได้ท าสงครามกบัหมูเ่ทพผู้ปราศจากสิริมงคล ไมม่ีคณุงามความดี || 1:9:33... 

เม่ือดื่มน า้อมฤตแล้ว  ในขณะนัน้กองทพัแทตย์ทัง้หลายถกูเทพพลิท าลาย  

กระจดักระจายไป ณ สถานท่ีตา่งๆ และกลบัไปยงับาดาล || 1:9:111116  

 

  ไตรภูมิพระร่วงกล่าวว่าพิภพอสูรอยู่ใต้เขาพระสุเมรุราช ใต้ตีนเขาตรีกูฏซึ่งเป็น

ก้อนเส้ารองรับเขาพระสุเมรุจะมีแผ่นดินอสูรพิภพอยู่ระหว่างเขานัน้   เมืองของอสูรนัน้มี         

ความงดงาม ประสาทประดบัตกแต่งด้วยทองค าและแก้วสตัตพิธรัตนะคล้ายกับเมืองไตรตรึงษา

เชน่กนั  พวกอสรูมีฤทธ์ิเดช ก าลงัคล้ายกบัพระอินทร์ หากแตมี่รูปร่างหน้าตาอปัลกัษณ์ไมง่ดงาม 

   บทบาทส าคญัท่ีคมัภีร์วิษณุปรุาณะและไตรภูมิพระร่วงกล่าวถึงไว้คล้ายคลึงกัน 

คือ เร่ืองของอสูรกลืนพระอาทิตย์หรือพระจันทร์   โดยคัมภีร์วิษณุปุราณะกล่าวถึงรากษสช่ือ      
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“มนฺเทห” (Mandeha)  ผู้กลืนกินพระอาทิตย์ โดยกล่าวว่าเม่ือเข้าสู่สนธยา กลุ่มรากษสผู้ชัว่ช้า

นามว่ามนัเทหะตา่งปรารถนาท่ีจะกลืนกินดวงอาทิตย์ จากนัน้การตอ่สู้กันระหว่างพระอาทิตย์กับ

รากษสจึงเกิดขึน้  พราหมณ์ผู้ประเสริฐทัง้หลายจะประพรมน า้ศกัดิ์สิทธ์ิซึ่งประกอบไปด้วยอกัษร

โอมอนัศกัดิ์สิทธ์ิและสวดอทุิศด้วยบทสวดคายตรี และด้วยน า้อนัเปรียบเหมือนสายฟ้านัน้รากษส 

ผู้ชัว่ช้าจงึถกูเผาผลาญ  ดงัความวา่ 

 

และเม่ือย่างเข้ายามสนธยาอนัแสนโหดร้ายทารุณ กลุม่รากษสผู้ชัว่ช้านามวา่มนัเทหะ 

ตา่งปรารถนาท่ีจะกลืนกินดวงอาทิตย์ || 2:8:49 

ดกูรท่านไมเตรยะ ค าสาปแช่งรากษสเหลา่นัน้ถกูท าแล้วโดยพระประชาบดี 

การรอดชีวิตและการตายของรากษสเหลา่นัน้มีอยู่ทกุๆ วนั ||  2:8:50 

จากนัน้การต่อสู้ กันอย่างโหดร้ายทารุณย่ิงระหว่างดวงอาทิตย์กับรากษสเหล่านัน้           

จึงบังเกิดขึน้    ดูกรท่านมหามุนี จากนัน้พราหมณ์ผู้ประเสริฐทัง้หลายก็จะประพรมน า้

ศกัด์ิสิทธ์ิ || 2:8:51 

ซึ่งประกอบไปด้วยอักษรโอมอันศักด์ิสิทธ์ิ และท่ีสวดอุทิศด้วยบทสวดคายตรี ด้วยน า้     

อนัเปรียบเหมือนสายฟ้า (วชัระ) นัน้ รากษสผู้ชัว่ช้าเหลา่นัน้จงึถกูเผาผลาญ || 2:8:52 

การบชูาไฟครัง้แรกอนัมีมนต์ขลงัใดท่ีพราหมณ์อคันิโหตฤสาธยาย ด้วยการบชูาไฟครัง้แรก

นัน้ดวงอาทิตย์ท่ีมีรัศมีพนัแสงจะสอ่งแสงสวา่งไสวเจิดจ้า || 2:8:53 

อกัษร โอม มีความหมายวา่ พระวิษณุผู้ เป็นเจ้าเป็นคมัภีร์ไตรเพท เป็นเทพเจ้าแห่งการพูด 

ด้วยการสวดอกัษร โอม นัน้ รากษสเหลา่นัน้จงึถงึความพินาศ || 2:8:54 

ดวงอาทิตย์เป็นส่วนหนึ่งของพระวิษณุอนัประเสริฐซึ่งมีแสงสว่างเป็นท่ีสุด  ไม่มีวนัเสื่อม

สลาย ฉะนัน้การตัง้จิตถึงอกัษร โอม ซึ่งเป็นอกัษรศกัด์ิสิทธ์ิจึงเป็นสิ่งประเสริฐ || 2:8:55

จากนัน้รากษสผู้ชั่วร้ายมีช่ือว่ามนัเทหะซึ่งถูกเผาด้วยการเปล่งอกัษร คือ โอม ท่ีถูกเปล่ง 

ออกมาแล้วเป็นแสงสวา่งโดยพวกเขา || 2:8:56117 

 

      ลักษณะแนวคิดเร่ืองอสูรกลืนกินพระอาทิตย์และแพ้พ่ายด้วยมนต์นีมี้

ความสอดคล้องกับเร่ืองราวของราหูท่ีปรากฏในไตรภูมิพระร่วงว่าพญาอสูรช่ือ  ราหู  ผู้ มีก าลัง
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อ านาจแกล้วกล้ากว่าพระญาอสูรทัง้หลาย  มีขนาดร่างกายใหญ่กว่าเทพยดาทัง้หลายในสวรรค์ 

เม่ือถึงวันเดือนดบั พระอาทิตย์และพระจันทร์งดงาม ราหูจะมีใจริษยาจึงขึน้ไปเหนือจอมเขา

ยุคนธร  เม่ือพระอาทิตย์พระจนัทร์มาถึงราหูก็จะอมเอาพระอาทิตย์และพระจนัทร์เข้าไปในปาก  

บางครัง้เอานิว้มือบงัไว้ บางครัง้เอาไว้ใต้คาง บางครัง้เอาไว้ใต้รักแร้ ท าให้รัศมีของพระอาทิตย์และ

พระจนัทร์ไมง่ดงาม เม่ือพระอาทิตย์และพระจนัทร์ระลึกถึงและนมสัการพระพทุธเจ้า พระพทุธเจ้า

จึงสั่งให้ราหูปล่อยพระอาทิตย์และพระจันทร์  ราหูเกรงกลัวต่อค าสัง่ของพระพุทธเจ้าจึงปล่อย   

พระอาทิตย์และพระจนัทร์  ดงัเนือ้ความในไตรภมูิพระร่วงกลา่ววา่ 

 

  ครัน้เม่ือวนัเดือนเพ็งแลเดือนนัน้งาม  ครัน้เม่ือวนัเดือนดบัแลตะวนังาม  แลราหูนัน้มิ

หนา จะมกัเห็นพระอาทิตย์แลพระจันทร์อันงามดั่งนัน้  และมันมีใจหิงสามันจึงขึน้เหนือ

จอมเขายุคนัธรนัน้ แล้วก็นั่งอยู่ท่าพระอาทิตย์อนัอยู่ในปราสาทอนัสถิตอยู่ในเกวียนทอง

พายทอง...ลางคาบราหูอ้าปากออกเอาพระอาทิตย์แลพระจันทร์วบัเข้าไปไว้ในปาก  ลาง

คาบเอานิว้มือบังไว้  ลางคาบเอาไว้ใต้คาง  ลางคาบเอาไว้ใต้รักแร้  แลกระท าดัง่เมื่อนัน้

ไสร้ อนัวา่รัศมีพระอาทิตย์ก็ดีพระจนัทร์ก็ดีเศร้าหมองบ่มิงามได้เลย  แลคนทัง้หลายว่ามีสุ

ริยองัฆาฏแล (จันทรองัฆาฏแล)...แลสุริยเทพบุตรนัน้ตระหนักตกใจนักหนา  ก็ระลึกถึง

พระพทุธเจ้า  ก็นมสัการแก่พระพทุธเจ้าวา่ดงันี ้ ข้าแต่พระพุทธสพัพญัญเูจ้า  ผู้มีเพียรไสร้ 

พระองค์พ้นจากกิเลสทัง้มวล  บัดนีข้้าผู้ เป็นข้าพระองค์เจ้าเกิดความทุกข์มากนัก แล

ล าบากยากเนือ้แค้นใจนกัหนา  จงพระพุทธเจ้ามาเป็น(ท่ี)พึ่งแก่ข้าพเจ้าบดันีเ้ถิด  เมื่อดัง่

นัน้พระโลกวิทูรเจ้าตรัสรู้อาการทัง้ปวงนัน้พระสัพพัญญเจ้าก็ทรงพระกรุณาแก่สุริย

เทพบตุร  พระพทุธเจ้าจงึมีพทุธฎีกาแก่อสริุนทราหวูา่ดัง่นีว้่าดกูรราหู  อนัว่าสริุยเทวบุตรนี ้

ลแุก่สรณาคมน์พระตถาคตผู้บ าบดักิเลสทัง้มวล  แลอสริุนทราหูท่าน (จง) ปล่อยสริุยเทว

บตุรนัน้เสีย  เพราะวา่พระพทุธเจ้าทัง้หลายแตก่่อน เทียร(ย่อม) อนเุคราะห์แก่โลกทัง้หลาย

แล ดูกรราหู อนัว่าพระอาทิตย์อนัมีรัศมีอนัรุ่งเรือง แลบนัเทามืดมนอนธการทัง้หลาย แล

ย่อมเสร็จในแล ราหูอสุรินทร์อย่าได้กลืนพระอาทิตย์ มึงเร่งปล่อยพระอาทิตย์ผู้ลุแก่ไตร
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สรณาคมน์ของพระตถาคตนีเ้สีย  เมื่ออสุรินทราหูได้ยินพุทธบัณฑูรจึงวางพระอาทิตย์    

เสีย...118  

 

    การกล่าวถึงอ านาจของอสรูผู้บดบงัพระอาทิตย์หรือพระจนัทร์นอกจาก

จะเป็นลกัษณะของการอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาตท่ีิคล้ายคลึงกนัแล้ว ยงัเป็นเนือ้เร่ืองท่ีมุ่ง

แสดงให้เห็นอ านาจและความศกัดิ์สิทธ์ิของผู้น าทางศาสนาของตนท่ีเป็นส่วนส าคญัในการท าให้

อสูรเกรงกลวัและท าให้ปรากฏการณ์ธรรมชาตินัน้คล่ีคลายกลบัเป็นปกติได้ดงัเดิม   เนือ้เร่ืองท่ี

อธิบายถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ โดยอธิบายว่าเป็นการกระท าของอสูรจึงเป็นลักษณะท่ี

คล้ายคลงึกนั จนอาจเช่ือได้วา่นา่จะเป็นเร่ืองท่ีได้รับอิทธิพลมาจากต้นก าเนิดเดียวกนั 

    บาดาลซึ่งเป็นพืน้ท่ีอยู่ใต้ดินลงไป ถูกกล่าวถึงว่าเป็นดินแดนแห่งอสูร  

นาค  แทตย์  แม้บาดาลจะมีความงดงามดัง่เช่นสวรรค์  แต่ผู้ ท่ีอาศยัอยู่ในดินแดนนัน้ก็นับเป็น

สิ่งมีชีวิตท่ีตัง้อยู่ในพฤติกรรมท่ีโหดร้าย มีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมนกั   ข้อมลูโดยรวมของบาดาล

ในวรรณกรรมทัง้ 2 เร่ืองจึงมีลกัษณะท่ีคล้ายคลึงกนั  แตแ่ตกตา่งกนัท่ีรายละเอียดจ านวนชัน้ของ

บาดาล  และสิ่งท่ีส าคญัก็คือในคมัภีร์วิษณุปรุาณะกล่าวว่า บาดาลนัน้เป็นท่ีอยู่ของเศษะนาคราช

ซึ่งเป็นรูปท่ีเกิดจากตมสัคณุของพระวิษณุ  เศษะนาคราชจะใช้แก้วมณีท่ีพงัพานส่องแสงสว่างท า

ให้เหล่าอสรูหมดอ านาจลง และพ่นเปลวไฟพิษออกมาเม่ือคราวประลยัจกัรวาล   การกล่าวเช่นนี ้

ในคัมภีร์วิษณุปุราณะได้แสดงให้เห็นว่าพระวิษณุมีอ านาจสูงสุดในการปกครองควบคุม          

ความเป็นไปในชัน้บาดาลเช่นกนั  นาคราชจึงมิใช่สตัว์เช่นเดียวกับในไตรภูมิพระร่วง หากแต่เป็น

เทพเจ้าท่ีมีความส าคญัซึ่งมนุษย์ต้องให้การเคารพบูชาในฐานะท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นไปของ

จกัรวาล 

     2.4.1.3. นรก   คมัภีร์วิษณุปรุาณะและไตรภูมิพระร่วงกล่าวถึงนรก     

ไว้เช่นเดียวกนัว่าเป็นดินแดนท่ีอยู่ใต้พืน้ดิน เป็นพืน้ท่ีแห่งการชดใช้กรรมของผู้ ท่ีเคยกระท าชัว่เม่ือ

ครัง้ยังมีชีวิต   พระยมเป็นผู้ ควบคุมดูแลดินแดนแห่งการลงโทษทัณฑ์นี  ้   พระยมจะเป็นผู้

                                                           

  118 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 69 
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พิจารณาตดัสินการกระท าบุญและบาปเพ่ือให้มนุษย์ท่ีกระท าความดีไปเสวยสุขในสวรรค์  และ

มนษุย์ท่ีกระท าชัว่จะได้รับโทษทณัฑ์ต้องทกุข์ทรมานในนรก    ดงัความวา่ 

 

คนท่ีตายไปแล้วจะถกูจองจ าด้วยบ่วงของทาสแห่งพระยม  

จะถกูเฆ่ียนตีด้วยท่อนไม้  จะได้พบกบัลกัษณะอนัน่าหวาดกลวัของพระยม   

และจะได้เจอหนทางท่ีน่าหวาดกลวัด้วย || 6:5:44119 

 

  แลมีเมืองพระญายมราชนัน้ใหญ่นักแล อ้อมรอบประตูนรก(นัน้)ทัง้ 4 ประตูนรก 

(ถ้วนทกุ นรก)นัน้แล พระญายมราชนัน้ทรงธรรมนกัหนา  พิจารณาถ้อยความอนัใดใดแล

บังคับ โจทย์แลจ าเลยนัน้ด้วยสัตย์ซื่อ  แลชอบธรรมทุกอันทุกเมื่อผู้ ใดตายย่อมไปไหว้

พระญายมราชก่อน พระญายมราชจึงถามผู้ นัน้(ว่า)ยังมึงได้กระท าบุญกระท าบาป        

ฉนัใด...120 

 

   เร่ืองของพระยม (yama) น่าจะเป็นแนวคิดท่ีเกิดขึน้มาแล้วตัง้แตใ่นช่วง

สมยัอินโด-อิหร่าน ดงัท่ีพบว่ามีเนือ้หาสอดคล้องกับในคมัภีร์อเวสตะ (Avesta) วรรณคดีโบราณ

ของอิหร่าน   คมัภีร์ฤคเวทกล่าวถึงพระยมเป็นหวัหน้าของดวงวิญญาณ  เป็นผู้ควบคมุความตาย   

พระยมไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มเทพ  เป็นเพียงผู้ปกครองผู้ ท่ีเสียชีวิตไปแล้ว  พระยมจะอาศยัอยู่บน

ท้องฟ้าในสถานท่ีท่ีเป็นท่ีอยูข่องทวยเทพ  ความตายนบัเป็นวิถีทางของพระยม   โซ่ตรวนผกูข้อเท้า

ของพระยมถูกกล่าวว่าเป็นพันธนาการคู่ขนานไปกับพระวรุณะเทพผู้ดูแลรักษากฎระเบียบทาง

ศีลธรรมและกฎของธรรมชาติ   นกฮูกและนกพิราบเป็นผู้ส่งสารของพระยมและจะมีสุนขัลาย 2 

ตวัเป็นทูตประจ าซึ่งจะคอยดแูลควบคมุวิถีทางท่ีคนตายจะเดินทางไปสมทบกบัปิตฤ   สุนขัทัง้ 2  

ตวัจะคอยเฝ้าดมูนษุย์และเดนิทางไปอยูใ่นทา่มกลางมนษุย์ทัง้หลายเพ่ือเป็นผู้ส่งสารให้กบัพระยม   

พระยมเป็นปิตฤคนแรกและเป็นบรรพบุรุษท่ีตายคนท่ี 1121  เม่ือพิจารณาเร่ืองราวของพระยมท่ี

                                                           
  119 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 433.     

  120 ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา,  24. 
  121 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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กลา่วถึงในคมัภีร์วิษณปุรุาณะและไตรภมูิพระร่วงก็น่าจะมีรากเหง้าทางความคิดสืบทอดตอ่กนัมา

ตัง้แต่ในสมัยพระเวท   โดยพระยมในวรรณกรรมทัง้ 2 มีฐานะเป็นผู้ ควบคุมดวงวิญญาณ

เชน่เดียวกนั  มีลกัษณะเป็นผู้ทรงธรรม ท่ีรู้เห็นการกระท าทกุอยา่งของมนษุย์ หากแตมี่รายละเอียด

ท่ีอธิบายถึงพระยมมากขึน้ เช่น พระยมเป็นผู้น่าหวาดกลวัในคมัภีร์วิษณุปรุาณะ  หรือเมืองของ

พระยมในไตรภมูิพระร่วงตัง้โอบล้อมประตนูรกทัง้ 4 ด้าน    

   นรกซึ่งคมัภีร์วิษณุปรุาณะกล่าวว่าเป็นสถานท่ีท่ีคนชัว่ทัง้หลายย่อมตก

ลงไปอันตัง้อยู่ภายใต้แผ่นดินและน า้นัน้   คมัภีร์วิษณุปุราณะกล่าวถึงรายช่ือนรกไว้มีประมาณ    

41 ขุม   แต่ให้รายละเอียดของการกระท าบาปท่ีเป็นเหตทุ าให้ตกนรกไว้ 31 ขุม  ช่ือของนรกใน

คัมภีร์วิษณุปุราณะมีส่วนคล้ายกับมหานรกในพุทธศาสนามากกว่าคัมภีร์อ่ืนๆ  เช่น ตามิสระ     

อนัธตามิสระ มหาเรารวะ เรารวะ อสิปัตรวนะ กาลสตูรและอวีจี122    นรกในคมัภีร์วิษณุปรุาณะจะ

กลา่วถึงการกระท าผิดท่ีเป็นสาเหตใุห้ต้องตกนรกนัน้  โดยมิได้กล่าวถึงสภาพหรือลกัษณะของนรก

แตล่ะขมุไว้  แตก่ลา่วไว้รวมๆ วา่เม่ือมนษุย์ตายไปแล้วจะต้องได้รับทกุข์ทรมานตา่งๆ   ดงัความวา่ 

 

เม่ือมนษุย์ทัง้หลายตายไป ความทกุข์มากมายอื่นๆ เหลา่นีก้็จะมีอีก 

ท่านจงฟังความทกุข์ทัง้หลายท่ีคนผู้ตายไปแล้วจะได้รับในนรกตอ่ไป || 6:5:43 

คนท่ีตายไปแล้วจะถกูจองจ าด้วยบ่วงของทาสแห่งพระยม จะถกูเฆ่ียนตีด้วยท่อนไม้  

จะได้พบกบัลกัษณะอนัน่าหวาดกลวัของพระยม 

และจะได้เจอหนทางท่ีน่าหวาดกลวัด้วย || 6:5:44 

ดกูรท่านพราหมณ์ ความทกุข์ทรมานในนรกแตล่ะขมุซึง่มีแตส่ิ่งน่ากลวัเป็นต้นวา่ทรายร้อน 

ไฟ เคร่ืองจกัร สงัหารและอาวธุ เป็นสภาพท่ียากล าบากเหลือทน || 6:5:45 

ส าหรับบางคนจะถกูตดัด้วยเลือ่ย บางคนจะถกูเผาอยู่เบ้าหลอม 

บวกคนจะถกูฟันด้วยขวาน และบางคนจะถกูฝังไว้ในดนิ || 6:5:46 

บางคนถกูแขวนไว้บนเสา บางคนถกูใสเ่ข้าไปไว้ตอ่หน้าเสือ (ให้เสือกิน) 

บางคนถกูแร้งรุมทึง้ บางคนถกูเสือกดักิน || 6:5:47 

                                                           

  122 บ ารุง ช านาญเรือ,”การศึกษาเปรียบเทยีบเร่ืองจักรวาลวทิยาในศาสนาไชนะและพระพุทธศาสนา

เถรวาท”, 198. 
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บางพวกถกูต้มอยู่ตรงกลางน า้มนั บางพวกถกูแช่ไว้ในโคลนน า้กรด บางพวกถกูโยนลงมา 

จากท่ีสงู บางพวกถกูซดัออกไปด้วยเคร่ืองยนตร์ส าหรับซดั || 6:5:48 

ดกูรท่านพราหมณ์ ทกุข์ทัง้หลายในนรกมีสาเหตจุากบาปซึง่เป็นทกุข์ท่ีสตัว์นรกทัง้หลาย 

จะต้องได้รับแนน่อน สตัว์นรกเหลา่นัน้นบัจ านวนไมไ่ด้ || 6:5:49123 

 

   ไตรภูมิพระร่วงกล่าวถึงนรกว่าจะมีความกว้างและสูงเท่ากันเป็นรูป

ส่ีเหล่ียมจตรัุส  พืน้ด้านล่างมีลกัษณะเป็นก้อนเหล็กแดงและด้านบนมีฝาปิดเป็นก้อนเหล็กแดง

เช่นกัน   นรกนัน้ไม่มีท่ีว่างเปล่าเต็มไปด้วยฝูงสตัว์นรกทัง้หลายอยู่เบียดเสียดกันเต็มนรกนัน้   ไฟ

นรกจะไม่มีวนัดบัเลย   จะลุกไหม้อยู่ตลอดจนสิน้กัลป์  ยมบาลจะมีอยู่แต่ท่ีนรกบา่วและนรกเล็ก

ทัง้หลาย  ผู้ เป็นยมบาลคือผู้กระท าบญุและบาป เม่ือตายก็ได้ไปเกิดในนรก 15 วนั แล้วจึงมาเป็น

ยมบาล 15 วนั สลบักนัจนกวา่จะสิน้กรรม     

        วรรณกรรมทัง้ 2 เร่ืองกล่าวว่านรกมีจ านวนมากนับไม่ถ้วน  ในคมัภีร์

วิษณุปรุาณะจะมีเพียงนรกร้อนท่ีตัง้อยู่ในจกัรวาลเท่านัน้   แต่ในไตรภูมิพระร่วงกล่าวว่ามีทัง้นรก

ร้อนท่ีอยูใ่ต้ชมพทูวีปและนรกเย็นท่ีอยูน่อกจกัรวาลอนัเป็นดินแดนระหว่างจกัรวาลทัง้ 3 ท่ีเช่ือมตอ่

กัน    จ านวนนรกท่ีกล่าวว่ามีมากมายในวรรณกรรมทัง้  2 นัน้ ในแต่ละขุมจะอธิบายถึงความ

ประพฤติ  อนัเป็นบาปท่ีกระท าในขณะมีชีวิตซึ่งท าให้ต้องตกนรกในขุมตา่งๆ ไว้ด้วยเช่นเดียวกัน  

คมัภีร์วิษณปุรุาณะกลา่ววา่นรกมีจ านวนมากแตก่ลา่วถึงรายช่ือไว้จ านวน 28 ขมุ  ในขณะท่ีไตรภูมิ

พระร่วงกล่าวว่ามีนรกขมุใหญ่ 8 ขมุ และมีนรกขุมย่อยเรียงรายอย่างเป็นระบบชดัเจนนบัไม่ถ้วน   

ภาพของนรกในไตรภูมิพระร่วงจึงถกูพรรณนาไว้อย่างเป็นระบบ ทัง้ลกัษณะของพืน้ท่ี  การกระท า

กรรมและผลท่ีได้รับจากการกระท ากรรมต่างๆ   นรกในไตรภูมิพระร่วงจึงมีการให้รายละเอียดท่ี

ชดัเจนกว่านรกในคมัภีร์วิษณุปรุาณะ   เม่ือพิจารณาความประพฤติอนัไม่เหมาะสมท่ีเป็นเหตใุห้

ต้องตกนรกนัน้    พบทัง้ความผิดจากการประพฤติไม่ดีทางกาย วาจาและใจเช่นเดียวกัน  

พฤติกรรมท่ีพบนัน้เป็นความผิดสามญัซึ่งเป็นสากล เช่น การฆ่า การลกัทรัพย์    หากแตใ่นคมัภีร์

วิษณุปุราณะนัน้จะพบว่าการไม่เคารพพระเวท  คดัค้านการบูชาบวงสรวง กระท าผิดตามหลัก

วรรณะและอาศรมจะเป็นเหตใุห้ต้องตกนรกด้วย   ดงัความวา่ 
                                                           

  123 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 176.     
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สถานะ (นรก) ท่ีช่ือวา่ ตามิสระ อนัธตามิสระ มหาเรารวะ เรารวะ อสิปัตรวนะ โฆระ  

กาลสตูร อวีจิ ดงักลา่วมานีไ้ด้รับการก าหนดวา่เป็นสถานะของผู้ต าหนิคมัภีร์พระเวท  

ผู้กระท าการคดัค้านการบชูาบวงสรวงผู้ละเลยหลกัปฏิบตัิของตน || 1:6:41-42124 

คนทัง้หลายท่ีท าแตก่รรมชัว่จะได้รับการตอบสนองถกูเผาผลาญในนรก 

เหลา่นีแ้ละอื่นๆ อีก ประมาณหนึง่ร้อยขมุและหนึง่พนัขมุ || 2:6:30 

บาปทัง้หลายอื่นๆ เหลา่นีม้ีนบัพนัอย่างฉนัใด   

คนทัง้หลายท่ีไปเกิดในนรกย่อมได้เสวยบาปเหลา่นัน้ซึง่มีนบัพนัฉนันัน้ || 2:6:31 

คนเหลา่ใดประกอบกิจผิดหลกัวรรณะและหลกัอาศรมทัง้ทางกาย วาจา ใจ 

คนเหลา่นัน้จะตกนรก || 2:6:32125 

 

   ดงันัน้แม้ว่าวรรณกรรมทัง้ 2 เร่ืองจะกล่าวว่านรกเป็นท่ีท่ีลงโทษคน

กระท าชัว่ แต่เหตแุห่งการลงโทษในคมัภีร์วิษณุปรุาณะยงัคงผูกโยงอยู่กับค่านิยมทางสงัคมและ

วฒันธรรมเป็นส าคญัยิ่งกวา่ข้อก าหนดในไตรภูมิพระร่วง  แสดงให้เห็นว่า “นรก” ในวรรณกรรมทัง้ 

2 เร่ืองถูกสร้างขึน้ให้เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม  คมัภีร์วิษณุ

ปุราณะควบคุมให้คนตัง้อยู่ในศีลธรรมอันดี รวมทัง้ปฏิบัติตามหลักวรรณะและอาศรม อีกทัง้

คา่นิยมในสงัคม  ในขณะท่ีไตรภมูิพระร่วงมุ่งเน้นให้คนประพฤติให้ถกูต้องตามศีลธรรมและยึดมัน่

ในพระธรรมค าสัง่สอนเป็นส าคญั   ดงันัน้คมัภีร์วิษณุปรุาณะและไตรภูมิพระร่วงจึงสร้างภาพนรก

ขึน้มาเพ่ือเป็นสถานท่ีควบคมุพฤติกรรมของคนในสงัคม ให้เกรงกลวัตอ่การท าผิดตอ่ค่านิยมและ

หลกัศีลธรรมของสงัคมในลกัษณะเดียวกนั  หากข้อห้ามหรือความผิดอนัเป็นเหตใุห้ต้องรับโทษนัน้

แตกตา่งกนัไปตามหลกัของศาสนาทัง้ 2 ศาสนา 

   จิตรกร (chitaka)  กล่าวว่า พุทธศาสนายืมแนวคิดเก่ียวกับชนิดและ

รูปแบบการลงโทษในนรกมาจากคมัภีร์หรือแหล่งข้อมูลท่ีมีอยู่ก่อน  เช่น คมัภีร์ปรุาณะเพราะมี

แนวคิดหลายอย่างเหมือนกัน 126   สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส             

ทรงสนันิษฐานวา่นรกของพทุธศาสนากบันรกในศาสนาพราหมณ์มีเค้าเป็นอนัเดียวกนั  ตา่งได้มา
                                                           
  124 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 23. 

  125  Ibid., 124.     

  126 M.G. Chitkara, Encyclopaedia of Buddhism: A World Faith, (Delhi: A.P.H publishing 
Corporation Pvt. Ltd., 2002), 269.  
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จากต้นก าเนิดเดียวกัน  หรือถ่ายอย่างกันมา เป็นแต่ยกัเยือ้งให้เหมาะแก่ลทัธิของตน127   นรกใน

คัมภีร์วิษณุปุราณะและไตรภูมิพระร่วงมีลักษณะคล้ายกัน  คือ พืน้ท่ีแห่งการลงทัณฑ์ท่ีอยู ่          

ใต้แผน่ดนิ เป็นท่ีคมุขงัผู้กระท าบาป   ซึง่ล้วนแล้วแตเ่ป็นนรกท่ีน่ากลวัในอาณาจกัรของพระยม แต่

มีจ านวนและช่ือของนรกแตกตา่งกนั    มีช่ือนรกท่ีคล้ายคลึงกนั คือ  เรารวนรก   ไวตรณินรก  กาล

สตูรนรกและอวิจีนรก แตก็่อธิบายถึงสาเหตแุหง่การต้องตกนรกขมุดงักลา่วตา่งกนัไป    

 3.2 จักรวาลชัน้กลาง 

 จกัรวาลชัน้กลางเป็นพืน้แผ่นดินซึ่งเป็นท่ีอาศยัของสัตว์เดรัจฉานต่างๆ  และมนุษย์  

โดยคมัภีร์วิษณปุรุาณะและไตรภมูิพระร่วงได้กล่าวถึงพืน้ท่ีจกัรวาลชัน้กลางซึ่งเป็นแผ่นดินท่ีอาศยั

ของมนษุย์และสิ่งตา่งๆ  ไว้ดงันี ้

    3.2.1. ปิตฤหรือเปรต 

     คมัภีร์วิษณปุรุาณะกลา่ววา่ปิตฤ เป็น 1 ใน 4 สิ่งซึง่ประกอบด้วย เทพ อสรู ปิตฤ

และมนุษย์  ท่ีเรียกว่า “อัมภะ” ซึ่งพระพรหมาได้สร้างขึน้แล้วเพิ่มอาตมันของพระองค์ไว้ด้วย  

โดยปิตฤนัน้เกิดขึน้จากสัตวะคุณของพระพรหมาจะมีพลังอยู่ในช่วงเวลาระหว่างกลางวันและ

กลางคืน  เป็นวิญญาณบรรพบุรุษท่ีมนุษย์ควรจะให้เคร่ืองสังเวยเม่ือถึงช่วงเวลาวิษุวัตอันเป็น

ชว่งเวลาศกัดิ์สิทธ์ิเช่นเดียวกนั   คมัภีร์วิษณุปรุาณะกล่าวว่าเส้นทางเดินของพวกปิตฤจะอยู่ท่ีทาง

ตอนเหนือของภูเขาอคสัตยะ  ทางใต้ของภูเขาอชวิถิ และด้านนอกไวศวานรบถซึ่งจะเป็นทางท่ี

สญัจรของพวกปิตฤ  ดงัความวา่  

 

ในเวลานัน้นัน่เอง ช่วงเวลานีช่ื้อวา่ วิษุวตั (จดุราตรีเสมอภาค คือจดุท่ีโลกมีเวลากลางวนั 

และกลางคืนเท่ากนั) กลา่วกนัวา่เป็นช่วงเวลาศกัด์ิสิทธ์ิ  ในเวลานัน้เหลา่คนดีควรให้ 

เคร่ืองสงัเวย (ทาน) แดท่วยเทพ || 2:8:78 

 แดพ่ราหมณ์และบรรพบรุุษทัง้หลาย นีแ้หละเป็นหลกัการเบือ้งต้นท่ีเก่ียวกบัการให้  

อนึง่คนท่ีให้ทานแล้วได้ช่ือวา่ท าหน้าท่ีท่ีควรท าแล้วในช่วงเวลาวิษุวตั || 2:8:79... 

ทางตอนเหนือของเขาอคสัตยะ ทางใต้ของเขาอชวีถิ และด้านนอกไวศวานรบถ 

                                                           

  127 สมเดจ็พระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส, สารานุกรมพระพุทธศาสนา (กรุงเทพฯ: มหามกฎุ

ราชวิทยาลยั, 2539),138. 
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 มีทางซึง่เป็นท่ีสญัจรของพวกปิตฤ || 2:8:85128 

 

  บ ารุง ช านาญเรือ ได้เสนอความคิดไว้ว่า ปิตฤโลกของพราหมณ์น่าจะหมายถึง         

ปิตติวิสยัหรือเปรตในพระพทุธศาสนา โดยค าว่า “ปิตติ” ตรงกบัค าว่า “ปิตฤ”  คติเร่ืองปิตติวิสยัท่ี

กลา่ววา่เป็นพวกเดียวกบัเปรต ผอมโซ รูปร่างไมส่มประกอบ  ทัง้นา่กลวัและน่าสงสารนัน้ ถกูกล่าว

ว่าอาจเป็นไปด้วยเจตนาจะเหยียดบรรพบุรุษของพวกพราหมณ์129   เม่ือพิจารณารายละเอียด

เก่ียวกบัปิตฤในคมัภีร์วิษณปุรุาณะพบวา่ ปิตฤเป็นวิญญาณบรรพบรุุษท่ีอยู่บนสวรรค์ พระพรหมา

สร้างขึน้จากสัตตวคุณคือความดี   ดังนัน้ปิตฤแม้จะหมายถึงวิญญาณบรรพบุรษแต่ก็มิใช่

วิญญาณในลกัษณะท่ีน่ากลวัและต้องทนทกุข์ทรมานเช่นเดียวกบัเปรตในไตรภูมิพระร่วง ปิตฤใน

คมัภีร์วิษณปุรุาณะและเปรตในไตรภมูิพระร่วงจงึมีลกัษณะท่ีเหมือนกนัเพียงอยา่งเดียวคือเป็นดวง

วิญญาณ   ไตรภูมิพระร่วงกล่าวว่าพวกเปรตอาศัยอยู่ทั่วไปในโลกมนุษย์เช่นเดียวกับสัตว์

เดรัจฉาน  เชน่ ตามป่า ตามเขา รอบๆ เมือง โดยมีภูมิซ้อนกนัอยู่กบัมนษุย์ สตัว์อนัเกิดในเปรตภูมิ

อาศยัอยูร่อบเมืองราชคฤห์มีจ านวนมากมาย  เรียกว่า “เปรตยมโลก”  ภาพของเปรตภูมิท่ีกล่าวไว้

ในไตรภมูิพระร่วงนัน้แสดงให้เห็นชีวิตหลงัความตายของมนษุย์  แสดงให้เห็นถึงผลจากการกระท า

บาปกรรมตา่งๆ ในขณะมีชีวิตท่ีส่งผลให้ไปเกิดในเปรตภูมิและได้รับความทกุข์ทรมานในลกัษณะ

ตา่งๆ กนัไปตามบาปท่ีเคยกระท าไว้  โดยสว่นใหญ่จะเป็นทกุข์ทรมานท่ีเกิดจากร่างกายของตนเอง

ตามกรรมท่ีได้เคยกระท าไว้   แต่ในเปรตภูมิก็มิได้แสดงให้เห็นความทุกข์ทรมานจากผลของการ

กระท าบาปในขณะมีชีวิตเท่านัน้    ไตรภูมิพระร่วงยังได้แสดงให้เห็นถึงผลของการกระท าบุญท่ี

เปรตต่างๆ เคยกระท าไว้ในขณะมีชีวิตด้วย  ภาพของเปรตภูมิจึงแสดงให้เห็นผลของการกระท า

บาปท าให้ได้รับความทกุข์ทรมานแสนสาหสัดงัตกนรก แตผ่ลการกระท าบญุก็ท าให้ได้รับความสขุ

สบายคล้ายอยู่บนสวรรค์  เปรตภูมิจึงเป็นการเน้นย า้ผลของการกระท าในขณะมีชีวิตท่ีจะส่งผล

เม่ือตายไปแล้ว  โดยไตรภูมิพระร่วงยกการกระท าบาปต่างๆ น ามาใช้กล่าวอ้างเพ่ือบอกถึงผลท่ี

ต้องได้รับทุกข์ทรมานไปเกิดเป็นเปรตไว้อย่างชดัเจน  ดงันัน้ “ปิตฤ”ในคมัภีร์วิษณุปรุาณะและ 

                                                           
  128 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 134-135.     

  129 บ ารุง ช านาญเรือ,”การศึกษาเปรียบเทยีบเร่ืองจักรวาลวทิยาในศาสนาไชนะและพระพุทธศาสนา

เถรวาท”, 222. 
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“เปรต” ในไตรภูมิพระร่วงอาจจะมีพฒันาการมาจากจดุเร่ิมต้นเดียวกนั  แตถ่กูอธิบายขยายความ

จนมีลกัษณะและรายละเอียดท่ีแตกตา่งกนั           

      3.2.2  สัตว์เดรัจฉาน 

      เดรัจฉานนัน้ในคมัภีร์วิษณุปรุาณะเรียกว่า “ติรยกัโสรตะ” แปลว่าด าเนินไปตาม

ขวาง130 โดยเรียกช่ือตามลกัษณะการด าเนินไปของสตัว์  สตัว์เดรัจฉานจะเป็นพวกท่ีไม่มีความรู้ โง่

เขลา แตถื่อตวัวา่มีความรู้ และประพฤตใินทางท่ีผิด  ดงัความวา่ 

 

เม่ือพระองค์ก าลงัเพ่งพิจารณา  ติรยกโสรตะ(สตัว์เดรัจฉาน) ก็เกิดขึน้   

เพราะการด าเนินไปของสตัว์เดรัจฉานนัน้  ดงันัน้จงึถกูเรียกวา่ ติรยกัโสรตะ || 1:5:9 

สตัว์เดรัจฉานนีถ้กูเรียกวา่ ปศ ุ(สตัว์)  เป็นต้น  เพราะความโง่และความไมรู้่  สตัว์เดรัจฉาน

เหลา่นัน้  ไมม่ีความรู้  ถือตวัว่ามีความรู้  และประพฤตใินทางท่ีผิด || 1:5:10131 

 

 “ตริยกัโสรตะ”  ซึง่ตรงกบัการเรียกช่ือในไตรภูมิพระร่วงว่า “ติรัจฉาน” แปลว่าสตัว์ท่ีเจริญ 

โดยขวาง กล่าวว่าสตัว์เดรัจฉาน132 “เทียรย่อมเดินไปมาแลคว ่าอกลงเบือ้งต ่า” 133   วรรณกรรมทัง้ 

2 เร่ืองนีน้อกจากจะเรียกช่ือสัตว์ตามลักษณะการเดินเช่นเดียวกันแล้ว  ยงักล่าวไว้คล้ายกันว่า 

สตัว์เดรัจฉานเป็นสตัว์ท่ีไม่มีความรู้  ประพฤติในทางท่ีผิด  ลกัษณะเช่นเดียวกบัท่ีไตรภูมิพระร่วง

กล่าวว่าสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์ท่ีปราศจากธรรมสัญญาคือการไม่รู้จักบุญจักธรรม   แม้สัตว์

เดรัจฉานในไตรภูมิพระร่วงจะปราศจากธรรมสญัญา แต่ไตรภูมิพระร่วงก็ให้ความส าคญักับชีวิต

สตัว์เดรัจฉานด้วยการสอนให้มนษุย์ตัง้อยูใ่นธรรม ไม่เบียดเบียน ท าร้าย เพราะหากมนษุย์ฆ่าสตัว์ 

เบียดเบียน และท าร้ายยอ่มจะต้องชดใช้กรรมจากการกระท านัน้เชน่กนั    ดงัความวา่ 

 

อนัวา่ติรัจฉานนีแ้ลจะมีธรรมสญัญานัน้หาบ่มิได้มากนกัหนาแลอนัว่าธรรมสญัญานัน้รู้จกั 

บุญจกัธรรม  เลือกติรัจฉาน(นัน้)จะรู้จกับุญจกัธรรมไสร้  อนัว่าเป็นติรัจฉานนัน้บ่ห่อนจะ

                                                           

  130 Monier Monier Williams, Sanskrit – English Dictionary, 447. 

  131 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa , 15.     

  132 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, 466. 

  133 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 45. 
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เลีย้งตนด้วยค้าแลขาย แลท าไร่ไถนาเลีย้งชีวิตหาบ่มิได้...ฝูงติรัจฉานนัน้ย่อมฆ่าสิงสตัว์  

อนัรู้ติงมาเลีย้งตนรอดชัว่ตนเขา  เมื่อเขาตายไปแล เขาย่อมไปเกิดในจตรุาบายไสร้ เลือก

แลนกัจงึสตัว์จะได้เกิดเมืองฟ้าไสร้...134  

 

หากแตใ่นคมัภีร์วิษณปุรุาณะสตัว์เดรัจฉานซึง่พระพรหมาสร้างขึน้มานัน้เพ่ือใช้ในการบชูา

บวงสรวงเป็นส าคญั  ดงันัน้การปฏิบตัิต่อสตัว์ในฐานะเป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกันจึงน่าจะแตกตา่ง

จากสิ่งท่ีกลา่วไว้ในไตรภูมิพระร่วง  จึงอาจเป็นเหตผุลท่ีมนษุย์สามารถใช้สตัว์เป็นเคร่ืองบวงสรวง

สงัเวยได้ แม้วา่จะต้องฆา่สตัว์ก็ตาม หากยดึถือตามหลกัปฏิบตัใินคมัภีร์วิษณปุรุาณะ   

       3.2.3   โลกมนุษย์   คือส่วนท่ีเป็นมนุสสภูมิหรือมนุษยโลก เป็นส่วนท่ีมี

ความส าคญัมากเพราะเป็นท่ีอยูข่องมนษุย์ เป็นภมูิท่ีส าคญัในฐานะเป็นศนูย์กลางระหว่างทคุติภูมิ

และสคุติภูมิ   เป็นดินแดนท่ีมนษุย์จะเลือกกระท ากรรมเพ่ือให้ได้ไปเกิดในภพภูมิต ่าหรือไปเกิดใน

สุคติภูมิ หรือโลกุตรภูมิซึ่งนับเป็นเป้าหมายสูงสุดในการด าเนินชีวิต   คมัภีร์วิษณุปุราณะและ    

ไตรภูมิพระร่วงได้กล่าวถึงลกัษณะทางกายภาพของจกัรวาลชัน้กลางซึ่งเป็นท่ีอาศยัของมนษุย์ไว้

เช่นเดียวกนั เม่ือพิจารณาแล้วพบว่ามีโครงสร้างท่ีคล้ายคลึงกัน  คือพืน้ท่ีทัง้หมดนัน้จะมีเขาเมรุ

หรือเขาพระสุเมรุซึ่งเป็นภูเขาทองเป็นศนูย์กลาง  มีลกัษณะพืน้ท่ีจดัเรียงล าดบัเป็นวงกลมซ้อนๆ 

กันไป  รายล้อมด้วยภูเขา มหาสมุทรและทวีป  แต่จ านวนทวีป สถานท่ีตัง้ ลักษณะของพืน้ท่ี 

รวมทัง้รายละเอียดต่างๆ นัน้จะมีลักษณะท่ีแตกต่างกันไป   กล่าวคือจักรวาลในส่วนท่ีเป็น

มนุษยโลกนัน้  คมัภีร์วิษณุปรุาณะกล่าวว่าภูเขาเมรุเป็นศนูย์กลางของทวีปทัง้หมดถูกล้อมรอบ

ด้วยทวีปทัง้ 7 และมหาสมุทรทัง้ 7 เรียงสลบักันไป   ทวีปทัง้ 7 ได้แก่ ชมพทูวีป  ปลกัษทวีป    

ศาลมลิทวีป  กศุทวีป เกราญจทวีป    ศากทวีป และปษุกรทวีป   มหาสมทุรทัง้ 7 จะล้อมรอบทวีป

แตล่ะทวีปสลบักนัไป  คือ ลวณะ อิกษุ สรุา สรปิ  ทธิ  ทุคธะ และชละ   ทวีปและมหาสมทุรตา่งๆ 

มีภูเขาโลกาโลกะเป็นก าแพงสงูล้อมรอบจกัรวาลทัง้หมด   โดยในบรรดาทวีปทัง้หลาย ทวีปแตล่ะ

ทวีปก็มีขนาดเป็นสองเทา่ของกนัและกนั เหมือนกบัภเูขาทัง้หลายท่ีมีขนาดเป็นสองเท่าของกนัและ

กนั135   โดยมีลกัษณะดงัรูป 

                                                           

  134 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 45-46. 
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ภาพท่ี 20  รูปลักษณะแผ่นดนิในจักรวาลชัน้กลาง 

    ไตรภูมิพระร่วงกล่าวว่ามนุษยโลกมีเขาพระสุเมรุราชเป็นศนูย์กลางจกัรวาล  ภูเขา

พระสุเมรุจะถูกล้อมรอบด้วยแม่น า้สีทันดรสลับกับภูเขาทัง้  7 ลูกหรือสัตบริภัณฑ์  โดยแม่น า้

สีทนัดรและสตับริภัณฑ์ทัง้หมดนัน้จะมีขนาดเล็กลดลัน่เป็นคร่ึงหนึ่งของกันและกัน  สตับริภัณฑ์
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ทัง้หมด ได้แก่ เขายคุนัธร  อิสินธร  กรวิก  สทุสันะ เนมินทร วินนัตกะและอสัสกรรณ    ดินแดน

นอกเขาอสัสกรรณนัน้จะเป็นมหาสมทุรซึง่มีแผ่นดินใหญ่อยู่ 4 ด้าน และในมหาสมทุรนัน้มีแผ่นดิน

เล็กอยู่รอบจ านวน 2,000    ดินแดนทัง้หมดจะมีเขาจักรวาลเป็นก าแพงล้อมรอบน า้ทัง้หมด        

ซึง่นบัเป็นท่ีสดุแดนของจกัรวาล    ดงัรูป 

                     

อุตตรกุรุทวีป

บูรพวิเทหทวิปอมรโคยานทวีป

ชมพูทวีป

ภเูขาจกัรวาล

เขาพระสุเมรุ 
และสัตตบริภัณฑ์

ลักษณะจักรวาลในไตรภมิูพระร่วง
 

 ภาพท่ี 21  ลกัษณะจกัรวาลชัน้กลางในไตรภมูิพระร่วง 

 

 ลักษณะของจักรวาลชัน้กลางหรือโลกในวรรณกรรมทัง้สองเร่ืองนัน้มีโครงสร้าง

โดยรวมท่ีคล้ายคลงึกนั คือเป็นแผน่ดนิท่ีมีลกัษณะเป็นวงกลมแบน  โดยมีเขาเมรุหรือเขาพระสเุมรุ

เป็นจดุศนูย์กลางของโลกหรือพืน้ท่ีในจกัรวาลชัน้กลาง  วรรณกรรมทัง้ 2 เร่ืองกล่าวไว้เหมือนกนัว่า

ภเูขาเมรุหรือภเูขาพระสเุมรุซึง่มีลกัษณะเป็นทรงกลมเป็นเสาหลกัของจกัรวาล เป็นภูเขาท่ีเช่ือมตอ่
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ระหว่างดินแดนต่างๆ ในจกัรวาล  เม่ือพิจารณาดแูล้วภูเขาเมรุและภูเขาพระสุเมรุมีลักษณะถูก

ห่อหุ้มไว้ด้วยภูเขาทัง้หลายเหมือนกลีบท่ีหุ้มห่อดอกบวัดงัท่ีกล่าวไว้ในคมัภีร์วิษณุปรุาณะ   ภเูขา

เมรุในคมัภีร์วิษณปุรุาณะหรือเขาพระสเุมรุในไตรภมูิพระร่วงมีลกัษณะท่ีแตกตา่งกนัก็คือ ภูเขาเมรุ

จะตัง้อยู่ตรงกลางของชมพทูวีปซึ่งล้อมรอบด้วยทวีปทัง้  7 ซึ่งจะมีขนาดใหญ่เป็น 2 เท่าของกนัไป

เร่ือยๆ     ส่วนภูเขาพระสุเมรุในไตรภูมิพระร่วงจะถูกล้อมรอบด้วยภูเขาสตับริภัณฑ์ซึ่งมีความสูง

ลดลัน่กันไปมีขนาดเป็นคร่ึงหนึ่งของกนัและกัน  และตัง้อยู่ตรงกลางทวีปใหญ่ทัง้ 4 ทวีปท่ีตัง้ราย

รอบทัง้ 4 ทิศ     ภูเขาเมรุและภูเขาสเุมรุกล่าวว่ามีความสงูเท่ากนั คือ 84,000  โยชน์  แตมี่ความ

กว้างและความลกึไมเ่ทา่กนั    คมัภีร์วิษณุปรุาณะกล่าวว่าบนยอดเขาเมรุซึ่งนบัว่าเป็นแดนสวรรค์

นัน้มีเมืองใหญ่ช่ือว่า “พรหมณะ”  ทิศทัง้ 8 และในทิศเฉียงทัง้หลายรอบเมืองพรหมณะเป็นเมือง

ของท้าวโลกบาลทัง้หลายมีพระอินทร์เป็นต้น    ดงัความวา่ 

 

ดกูรท่านไมเตรยะ บนยอดเขาพระสเุมรุซึง่นบัวา่แดนสวรรค์ มีเมืองใหญ่ ช่ือวา่พรหมณะซึง่

มีขนาดกว้างถงึหนึง่หมื่นสี่พนัโยชน์ || 2:2:31 

 ในทิศทัง้ 8 และในทิศเฉียงทัง้หลายรอบเมืองใหญ่ช่ือพรหมณะนัน้  มีเมืองท่ีงดงามของ

ท้าวโลกบาลทัง้หลายมีพระอินทร์เป็นต้น || 2:2:32136 

 

  ไตรภูมิพระร่วงกล่าวว่าเหนือจอมเขาพระสุเมรุราชเป็นสวรรค์ช่ือว่าดาวดึงษา   มี           

ไพชยนตปราสาทอยู่กลางเมืองนครตรัยตรึงศ์อนัเป็นเมืองของพระอินทร์ผู้ เป็นพระยาแก่เทพยดา

ทัง้หลาย เป็นเมืองท่ีงดงาม เตม็พร้อมไปด้วยความสขุตา่งๆ มากมาย  ดงัความวา่ 

 

ดาวดงึษานัน้ตัง้อยู่เหนือจอมเขาพระสิเนรุราชบรรพตอนัปรากฏเป็นเมืองพระอินทร์      

ผู้ เป็นพระญาแก่เทพยดาทัง้หลาย  ในยอดเขาพระสิเนรุราชนัน้เป็นเมืองของพระอินทร์  

โดยกว้างคณนาไว้ได้ 8,000,000  วา  มีปรางค์ปราสาทแก้วเฉพาะซึง่จอมเขาพระสิเนรุราช

บรรพต แลมีท่ีเล่นท่ีหัวสนุกนักหนาโสด  แต่ประตูเมืองหลวงฝ่ายตะวนัออกเมืองแห่ง

สมเด็จอัมรินทราธิราช  ไปถึงประตูเมืองฝ่ายตะวันตกโดยไกลได้ 8,000,000  วาแล แต่
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ประตูฝ่ายข้างทักษิณทิศไปถึงประตูฝ่ายข้างอุดรทิศเมืองพระอินทร์เจ้านัน้โดยไกลได้  

8,000,000  วา  แล  แต่ประตูฝ่ายข้างทักษิณทิศไปถึงประตูฝ่ายข้างอุดรทิศเมืองพระ

อินทร์เจ้านัน้โดยไกลได้ 8,000,000  วา มีก าแพงแก้วล้อมรอบ มีประตูรอบนัน้ได้ 1,000  

หนึง่  แลมียอดปราสาทอนัมงุเหนือประตนูัน้ทกุประตู  เทียรย่อมทอง  แล้วประดบัด้วยแก้ว

ทัง้ 7 ประการ...137    

 

  ส่วนพืน้ท่ีใต้เขาพระเมรุในคมัภีร์วิษณุปุราณะเป็นบาดาล 7 ชัน้ ซึ่งเป็นดินแดนของ

พวกอสรู รวมทัง้นรกตา่งๆ คล้ายกบัในไตรภูมิพระร่วงท่ีกล่าวว่าใต้ตีนเขาตรีกฏูซึ่งเป็นก้อนเส้ารอง

ตีนเขาพระสเุมรุราชนัน้เป็นอสรูพิภพ  นอกจากนัน้ใต้พืน้ดนิยงัมีนาคพิภพและนรกอีกด้วย    ดงันัน้

จงึอาจกลา่วได้วา่พืน้ท่ีซึง่เป็นดนิแดนเหนือเขาพระสเุมรุในวรรณกรรมทัง้ 2 เร่ืองมีความเช่ือว่าเป็น

ดินแดนสวรรค์ เป็นเมืองศกัดิ์สิทธ์ิเช่นเดียวกัน  แม้จะเป็นดินแดนของเทพเจ้าท่ีแตกตา่งกนัก็ตาม  

แต่พืน้ท่ีใต้พืน้ดินจะเป็นท่ีของผู้ มีคุณธรรมต ่ากว่า และเป็นสถานท่ีแห่งการทรมานผู้กระท าชั่ว

หลงัจากท่ีเสียชีวิตไปแล้ว 

  เมืองต่างๆ ท่ีอยู่รายล้อมภูเขาเมรุในคมัภีร์วิษณุปรุาณะ คือ ทางทิศใต้ของเขาเมรุมี

เมืองภารตะ เมืองกิมปรุุษะและเมืองหริวรษะ ทางทิศเหนือของเขาเมรุมีเมืองช่ือ เมืองรัมยกะ เมือง

หิรัณมยะและเมืองอุตตรกุรุ ทางทิศตะวนัออกมีเมืองภัทราศวะ  และทางทิศตะวนัตกมีเมืองเกตุ

มาลา   เมืองท่ีรายล้อมเขาเมรุมีลกัษณะท่ีสมัพนัธ์กบัลกัษณะการตัง้อยูข่องทวีปทัง้ 4  ใน   ไตรภูมิ

พระร่วง คือ อุตตรกุรุทวีป  อมรโคยานทวีป  ชมพูทวีปและบุพพวิเทหะทวีป กล่าวคือ พืน้ท่ีเหนือ

เขาเมรุหรือเขาพระสเุมรุซึ่งเป็นจดุศนูย์กลาง  คือเมืองอตุตรกรุุในคมัภีร์วิษณุปรุาณะซึ่งสอดคล้อง

กับอุตตรกุรุทวีปในไตรภูมิพระร่วง   คัมภีร์วิษณุปุราณะให้ความส าคัญกับเมืองภารตะและมี

รายละเอียดท่ีน่าเช่ือว่าคือดินแดนของประเทศอินเดียในปัจจุบนั   ชมพทูวีปในพทุธศาสนากล่าว

ว่ามีสณัฐานเหมือนเกวียนซึ่งคล้ายกับดินแดนภารตะมาก  ท าให้เข้าใจได้ว่าชมพูทวีปใน  พุทธ

ศาสนาก็คือดินแดนภารตะ  ซึ่งสอดคล้องกับความเช่ือในสมยัหลงัท่ีกล่าวว่าดินแดนภารตะและ

ชมพทูวีปก็คือ ประเทศอินเดีย   ดงันัน้จึงน่าจะเป็นไปได้ว่าความคิดเร่ืองลกัษณะท่ีตัง้ของทวีปใน

พทุธศาสนานา่จะถกูปรับเปล่ียนและเช่ือมโยงจากเมืองภารตะท่ีตัง้อยู่ทางใต้ของเขาเมรุดงัท่ีกล่าว
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ไว้ในคัมภีร์วิษณุปุราณะมาเป็นชมพูทวีปตามแนวความคิดท่ีไตรภูมิพระร่วงรับมาจากคัมภีร์

พระพทุธศาสนา  ส่วนอีก 3 ทวีปเม่ือพิจารณาจากช่ือและต าแหน่งท่ีตัง้ก็น่าจะเป็นดินแดนท่ีตัง้อยู่

ในเขตวิเทหะทัง้หมด  บุพพวิเทหทวีป คือ ปรูวววิเทหะ  อุตตรกุรุทวีป คือดินแดนอุตตรกุรุ  และ 

อมรโคยานทวีป ก็น่าจะได้แก่ อปรวิเทหะ   แม้พยางค์หลงัของช่ือจะต่างไปบ้าง แตต่ าแหน่งท่ีตัง้  

ก็ตรงกัน     สิกดาร์ (sikdar)  กล่าวว่า การแบ่งจกัรวาลชัน้กลางออกเป็น 4 ทวีป คือ ชมพูทวีป   

บรูพวิเทหทวีป  อมรโคยานทวีปและอตุตรกรุุทวีปมีขึน้ในสมยัหลงั   ในคมัภีร์พรหมาณฑปรุาณะก็

แบง่เป็น 4 ทวีปเช่นเดียวกนักบัพทุธศาสนา แตมี่ช่ือตา่งไป คือ ภารตะอยู่ทางทิศใต้  เกตมุาลาอยู่

ทางทิศตะวนัตก  กรุุอยูท่างทิศเหนือ และภทัราศวะอยูท่างทิศตะวนัออก138  คมัภีร์วิษณุปรุาณะยงั

กล่าวถึงค าเรียกชมพูทวีปว่า “มธัยมประเทศ”  อีกด้วย ซึ่งเป็นลกัษณะท่ีตรงกบัค าเรียกประเทศ

อินเดียวา่ “มชัฌิมประเทศ” ในไตรภมูิพระร่วง ดงัความวา่ 

 

ดกูรท่านพราหมณ์ผู้ประเสริฐ ท่ีมธัยมประเทศ (ชมพทูวีป) มต้ีนไม้ขนาดใหญ่มาก 

ขนาดเท่ากบัต้นชมพ ู(ต้นหว้า) ปลกัษะ (ต้นมะเดื่อ) เป็นช่ือเรียกต้นไม้นัน้ 

ทวีปนีจ้งึช่ือวา่ปลกัษทวีป  (ตามช่ือต้นไม้นัน้) || 2:4:18139  

 

   แตฝ่งูม(น)ุษย์อยู่แจกเป็น ๒ ส่วน ส่วนหนึ่งช่ือมชัฌิมประเทศ  ส่วนหนึ่งช่ือปัจจนัต

ประเท(ศ)แล แดนอนัช่ือมชัฌิมประเทศนัน้มีเมืองอนัหนึง่เทียรย่อมทิศตะวนัออก แลมีบ้าน 

บ้านใหญ่อนัช่ือคล เบือ้งตะวนัออก แลว่าบ้านนัน้มีไม้รังต้นหนึ่ง ภายนอกไม้รังนัน้ช่ือว่า 

ปัจจันตประเทศ ภายในไม้รังนัน้เรียกช่ือว่ามชัฌิมประเทศแล  เบือ้งอาคเนย์แลมีแม่น า้

อนัหนึง่ช่ือวา่สลิสภติ  ภายนอกน า้นัน้ช่ือปัจจนัตประเทศ ฝ่ายหวันอนแลว่ามีบ้านอันหนึ่ง

ช่ือเสวตกรนี   ภายนอกบ้านนัน้ช่ือปัจจนัตประเทศ ภายในบ้านนัน้ช่ือมชัฌิมประเทศแล 

เบือ้งตระวนัตกนัน้แลมีบ้านพราหมณ์อันหนึ่งช่ือตุสคาม  ภายนอกบ้านพราหมณ์นัน้ช่ือ  

ปัจจันตประเทศ ภายในบ้านพราหมณ์นัน้ช่ือมชัฌิมประเทศแล เบือ้งตีนนอนแลมีภูเขา

อนึ่งช่ืออสุธชธะ  ภายนอกเขานัน้ช่ือปัจจนัตประเทศแล ภายในเขานัน้ช่ือมชัฌิมประเทศ

                                                           

  138 บ ารุง ช านาญเรือ,”การศึกษาเปรียบเทยีบเร่ืองจักรวาลวทิยาในศาสนาไชนะและพระพุทธศาสนา

เถรวาท”, 207-208. 

  139 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 115.     
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แล  แตม่ชัฌิมประเทศโดยรีไปได้ 3,000 โยชน์  แลโดยกว้างไปได้ 25 โยชน์ โดยบริมณฑล

รอบคอบนัน้ได้ 11,000 โยชน์แล  แต่ในมชัฌิมประเทศนัน้แลมีเมืองใหญ่ได้ 16 เมืองแล

พระพรหมาทัง้หลายก็ดี เทพยดาทัง้หลายก็ดี  ถ้าว่าสิน้อายุย่อมลงมาเกิดในมัชฌิม

ประเทศนีแ้ล  พระพทุธเจ้าก็ดี พระปัตเยกโพธิเจ้าก็ดี พระอรหนัตาขีณาสพเจ้าก็ดี  พระญา

จักรวรรดิราชนัน้ก็ดี พราหมณ์แลฤๅษี(เศรษ)ฐีผู้ มีบุญเทียรย่อมมาบังเกิดแห่งมัชฌิม

ประเทศนีแ้ล  อนัวา่แผ่นดินชมพทูวีปนีไ้ด้ 10,000 โยชน์แล140 

 

  ดนิแดนชมพทูวีปเป็นทวีปท่ีวรรณกรรมทัง้ 2 เร่ือง กลา่วถึงในลกัษณะคล้ายคลงึกนั

และให้ความส าคญัยิ่งกวา่ทวีปทัง้ปวงเพราะนบัเป็นดนิแดนสร้างกรรมของมนษุย์ โดยมีทัง้สว่นท่ี

กลา่วถึงเหมือนกนัและแตกตา่งกนั  ดงัตอ่ไปนี ้

  ลกัษณะของชมพทูวีป คมัภีร์วิษณุปรุาณะกล่าวว่าชมพทูวีป ตัง้อยู่ตรงกลางของทวีป

ทัง้หมดซึ่งสอดคล้องกับค าเรียกว่า “มธัยมประเทศ”    ซึ่งจะถูกล้อมรอบด้วยมหาสมุทรน า้เค็ม 

ทวีปและมหาสมทุรตา่งๆ   ในขณะท่ีไตรภูมิพระร่วงกล่าวว่าชมพทูวีป หรือ “มชัฌิมประเทศ” เป็น

ทวีปทางตอนใต้ของเขาพระสุเมรุ    ดังนัน้ลักษณะสถานท่ีตัง้ของชมพูทวีปจึงแตกต่างกัน   

วรรณกรรมทัง้ 2 เร่ืองกล่าวถึงท่ีมาแห่งนามของชมพูทวีปและรายละเอียดไว้คล้ายคลึงกันว่า      

มาจากในทวีปแห่งนีมี้ต้นชมพูหรือต้นหว้า141ซึ่งมีผลขนาดใหญ่เท่าพญาคชสาร  เม่ือผลตกลงมา

บนเขาก็จะแตกกระจาย  น า้ของผลชมพเูหล่านัน้กลายเป็นสายน า้เรียกว่า ชามพนูที   ดินท่ีริมฝ่ัง

ได้ซบัน า้ของผลชมพไูว้เม่ือแห้งก็จะกลายเป็นทองท่ีช่ือวา่ ชามพนูท   ดงัความวา่ 

 

ดกูรท่านมหามนีุ ต้นชมพนูัน้เป็นเหตแุห่งนามของชมพทูวีป ผลของต้นชมพนูัน้ 

มีขนาดเท่าพญาคชสาร ผลชมพเูหลา่นัน้พอตกลงบนเขาก็แตกกระจายละเอียด || 2:2:20 

ด้วยน า้ของผลชมพเูหลา่นัน้ ในเวลานัน้สายน า้นัน้เขาจงึเรียกกนัวา่ ชามพนูที 

                                                           

   140 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 234. 

  
141  ต้นหว้า เป็นไม้ต้นสงู 10-35 ม. ใบเป็นใบเด่ียวรูปไข่หรือรูปรี ดอกสีขาวหรือสีเหลืองอ่อน ผลเป็นผลสด รูปรี

แกมรูปไข่ ฉ ่าน า้ สีม่วงด า  มีถ่ินก าเนิดในอินเดียจนถึงเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  ในประเทศไทยพบทัว่ไปตามป่าดิบชืน้และ   
ป่าผลดัใบ ออกดอกและติดผลช่วงเดือนธันวาคม-มิถุนายน, ดู ต้นหว้า, เข้าถึงเมื่อ 17 กรกฎาคม 2558, เข้าถึงได้จาก 

http://www.qsbg.org/database/botanic_book%20full%20option/search_detail.asp?botanic_id=1136 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



391 
 

แมน่ า้ไหลหลัง่ไหลไปและชนท่ีอาศยัอยู่ในสถานท่ีนัน้ก็ใช้ดื่มกิน || 2:2:21 

เพราะการดื่มน า้นัน้ ในเวลานัน้คนทัง้หลายผู้ มีใจบริสทุธ์ิกจ็ะไมมี่เหง่ือ  

จะไมม่ีกลิ่นเหมน็ จะไมแ่ก่และจะไมม่ีอินทรีย์ (ประสาทสมัผสั) อนัเสื่อม || 2:2:22 

 ดินท่ีริมฝ่ังได้ซบัน า้ของผลชมพนูัน้แล้วเม่ือแห้งเพราะลมท่ีพอเหมาะก็ได้กลายเป็น 

ทองท่ีช่ือวา่ชามพนูทซึง่เป็นเคร่ืองประดบัของพวกนกัสิทธ์ิ || 2:2:23142 

 

      ไตรภมูิพระร่วงกลา่วไว้คล้ายคลงึกนัว่าชมพทูวีปมีต้นหว้าเป็นต้นไม้ประจ าทวีปซึ่งต้น

หว้าคือต้นชมพูนัน่เอง     ผลหว้ามีขนาดใหญ่เม่ือย่ืนมือล้วงเข้าไปในเนือ้หว้าจนสุดแขนจึงจะถึง

เมล็ดในลกูหว้า  ยางลกูหว้าซึง่ตกลงมาจะกลายเป็นทองสกุช่ือชมพนูทุ   ดงัท่ีไตรภูมิพระร่วงกล่าว

ไว้วา่ 

 

  แผ่นดินชมพทูวีปอนัได้ 10,000  โยชน์  แลเป็นท่ีของมนษุย์เราอยู่นีไ้ด้ 3,000  โยชน์

แล   แตน่ า้ท่วมเป็นทะเลเสียนัน้ไปได้ 4,000 โยชน์  แตเ่ป็นท่ีป่าเสีย คือป่าพระหิมพานต์

ได้ 3,000  โยชน์  แลในป่าพระหิมพานต์นัน้สนกุนกัหนาแล...ในตีนเขาพระหิมพานต์นัน้มี

ไม้หว้าต้นหนึง่ใหญ่เป็นท่ีในฝ่ังน า้ช่ือสีทานที  โดยใหญ่ต้นหว้านัน้อ้อมรอบได้ 15  โยชน์  

แตด่ินขึน้ไปถงึคา(คบ)สงูได้ 50 โยชน์  แตค่า่คบขึน้ไปถงึยอด 50 โยชน์  แลคา่คบข้าง

ตะวนัออกมาถงึตะวนัตกโดยไกลได้ 1,000  โยชน์ ...  แลลกูหว้านัน้โดยใหญ่เท่ากลองอนั

ใหญ่แลกินหวานดัง่น า้ผึง้  อนัวา่ลกู(หว้า)นัน้ถ้าวา่ตกถกูตวัๆ นัน้หอมดัง่หอมน า้ตระครร 

ดัง่แก่นจนัทน์นัน้    ถ้าย่ืนมือล้วงเข้าไปในเนือ้หว้าพอสดุแขนจงึถงึเมด็ในหว้าแล...ลกูหว้า

นัน้หลน่ตกลงทัว่ทัง้รอบต้นนัน้สว่นวา่ลกูอนัเป็นในคา่เบือ้งตีนนอนนัน้  แลตกลงในท่านทีก็

เป็นเหย่ือแก่ฝงูปลาในน า้นัน้  ยางลกูหว้าอนัตกลงนัน้กลายเป็นทองสกุช่ือวา่ชมพนูท...143    

 

                                                           

  142  Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa , 109.     

  143 ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 224 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



392 
 

 
  

 ภาพท่ี 22  ต้นชมพหูรือต้นหว้า 

ท่ีมา : ต้นหว้า, เข้าถงึเมื่อ 17 กรกฎาคม 2558, เข้าถงึได้จาก  http://bangkrod. 

  blogspot.com/2013/06/blog-post_29.html 
 

 คมัภีร์วิษณปุรุาณะกลา่วไว้วา่เมืองภารตะนบัเป็นศนูย์กลางของการเวียนว่ายตายเกิด

ในสงัสารวฏัในจกัรวาล  เพราะเป็นศนูย์กลางแหง่การสร้างกรรมตา่งๆ  ดงัความวา่ 

 

ดกูรท่านมนีุ  จากเมืองภารตะนีม้นษุย์ทัง้หลายย่อมลถุงึสวรรค์จากเมืองภารตะนีม้นษุย์ 

ทัง้หลายย่อมได้รับมกุติ (ความหลดุพ้น) และจากเมืองภารตะนีม้นษุย์ทัง้หลายย่อมไปยงั 

ก าเนิดสตัว์เดรัจฉานและนรก || 2:3:4 

จากเมืองภารตะนีม้นษุย์ทัง้หลายย่อมได้ไปสวรรค์  บรรลโุมกษะไปสูก่ลางท้องฟ้าและ 

ไปในใต้พืน้ดินได้ แตใ่นพืน้ท่ีอืน่กรรมของมนษุย์จะไมส่ง่ผลเลย || 2:3:5144 

 

  คัมภีร์วิษณุปุราณะกล่าวไว้ว่าเมืองภารตะเป็นดินแดนท่ีประเสริฐท่ีสุดและเป็น

ดินแดนแห่งการสร้างกรรมของมนุษย์   เมืองต่างๆ ท่ีกล่าวถึงในคมัภีร์วิษณุปุราณะล้วนแล้วแต ่
                                                           

  144 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 112.     
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นบัถือพระวิษณุในพระรูปท่ีมีลกัษณะตา่งๆ กนัไป   และชมพทูวีปในไตรภูมิพระร่วงพรรณนาว่ามี

ลักษณะท่ีคล้ายคลึงกับเมืองภารตะในคมัภีร์วิษณุปุราณะ คือชมพูทวีปเป็นพืน้ท่ีท่ีดีท่ีสุด  แต่

แตกตา่งกนัท่ีดินแดนภารตะเคารพนบัถือพระวิษณุ  และชมพทูวีปในคมัภีร์วิษณุปรุาณะมีเขาเมรุ

ตัง้เป็นแกนกลางของจกัรวาล  ในขณะท่ีไตรภูมิพระร่วงมีรัตนบลัลงัก์และต้นมหาโพธ์ิประดิษฐาน

ตัง้อยูเ่ป็นศนูย์กลางของชมพทูวีปซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของการเป็นแผ่นดินแห่งพระพทุธศาสนา และ

กล่าวว่าพระพทุธเจ้า พระปัจเจกโพธิเจ้า พระอคัรสาวก พระอรหนัตขีณาสพ พระโพธิสตัว์และ 

พระเจ้าจักรพรรดิราชย่อมเกิดในแผ่นดินชมพูทวีปเท่านัน้จะไม่ไปเกิดในแผ่นดินทัง้ 3 ทวีปและ

เมืองอ่ืนๆ ข้อความดงักลา่วจงึเป็นการแสดงให้เห็นถึงการยกย่องว่าชมพทูวีปเป็นดินแดนท่ีมีความ

พิเศษดีกวา่แผน่ดนิอ่ืนๆ   แม้วา่พทุธศาสนาจะเช่ือวา่การบรรลธุรรมหรือนิพพานนัน้ไม่ได้ขึน้อยู่กบั

สถานท่ีเพียงอยา่งเดียว นอกจากมนษุยโลกแล้วบนสวรรค์ก็สามารถบรรลธุรรมได้145  แม้ในไตรภูมิ

พระร่วงจะยกย่องว่าชมทวีปเป็นดินแดนท่ีดีกว่าแผ่นดินอ่ืนๆ แต่ก็กล่าวว่าอายุของผู้คนจะผกผนั

ขึน้ลงไม่แน่นอนขึน้อยู่กบัการรักษาศีล ท าบญุ  เคารพบิดามารดา สมณพราหมณ์และครูอาจารย์  

แตกต่างจากอีก 3 ทวีปซึ่งตัง้อยู่ในเบญจศีลท าให้อายุคงท่ีไม่เปล่ียนแปลง กล่าวคือ คนในทวีป     

บรุพวิเทหะมีอาย ุ100 ปี  คนในทวีปอมรโคยานมีอาย ุ400  ปี  และคนในทวีปอตุตรกรุุทวีปมีอาย ุ

1,000  ปี  ทวีปทัง้ 3 จึงเป็นดินแดนท่ีเต็มไปด้วยความสุขสมบรูณ์แบบ มนุษย์ทุกคนตัง้อยู่ใน

ศีลธรรม ไมเ่บียดเบียนกนั ปราศจากโรคภยัไข้เจ็บและทกุข์ภยัใดๆ   โดยเฉพาะอตุตรกรุุทวีปซึ่งถกู

กล่าวถึงว่ามีลกัษณะเป็นดินแดนท่ีเต็มไปด้วยความสุขสมบูรณ์แบบอย่างครบถ้วนแตกต่างจาก

สภาพวิถีชีวิตของผู้คนในชมพทูวีป   ลกัษณะทวีปในอดุมคตขิองทวีปทัง้ 3  ทวีปนัน้สอดคล้องกบัท่ี

คมัภีร์วิษณุปุราณะกล่าวถึงเมืองต่างๆ ยกเว้นเมืองภารตะ ว่าเป็นเมืองท่ีล้วนแต่เต็มไปด้วย

ความสขุ ปราศจากทกุข์ภยัและความโศกเศร้าใดๆ มีลกัษณะเป็นยโูทเปียหรือสงัคมในอดุมคติท่ีมี

ทกุสิ่งทกุอยา่งอดุมสมบรูณ์และดีพร้อมสมบรูณ์แบบ    ดงัความวา่ 

 

ดกูรท่านมหามนีุ  ในเมืองทัง้ 8 เมืองนัน้ มีเมืองกิมปรุุษะเป็นต้น ไมม่ีความโศกเศร้า   

ไมม่ีความเหน็ดเหน่ือย ไมม่ีความวิตกกงัวล  และไมม่ีภยัแม้แตน้่อย เป็นต้น || 2:2:53 
                                                           

   145 บ ารุง ช านาญเรือ,”การศึกษาเปรียบเทยีบเร่ืองจักรวาลวทิยาในศาสนาไชนะและพระพุทธศาสนา

เถรวาท”, 206. 
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ประชาชนจะมีสขุภาพดี  ไมม่ีความเจ็บป่วย ไมม่ีความทกุข์ยาก มีอายยืุนถงึหมื่น 

หรือหนึง่หมืน่ 2 พนัปี || 2:2:54 

ฝนจะไมไ่ด้ตกในเมืองเหลา่นัน้ (แตว่า่) เมืองเหลา่นัน้จะมีน า้ในดินอยู่ในสถานท่ีเหลา่นัน้ 

ได้มีการแบ่งแยกเป็น กฤตยคุ  เตรตะยคุ  เป็นต้น || 2:2:55146 

 

  อายุคนทัง้หลายอนัอยู่ในชมพูทวีปนี ้ ย่อมรู้ขึน้ลง เพราะเหตุว่าดั่งนี ้ลางคาบคน

ทัง้หลายมีศีลมีธรรม…อายุคนทัง้หลายนัน้ก็เร่งจ าเริญขึน้ไปเนือง ๆ  แล  ผิแลว่าคน

ทัง้หลายมิได้จ าศีลแลมิได้ท าบญุ แลมิได้ย าเกรงผู้ เถ้าผู้แก่พ่อแลแม่สมณพราหมณาจารย์

ครูปาธยายแล้วดงันัน้ไสร้ อนัวา่อายคุนทัง้หลายนัน้ก็เร่งถอยมา ๆ  เนือง ๆ  แล แลอายุคน

ในแผ่นดินชมพูทวีปเราอยู่นีจ้ึงว่าหาก าหนดบ่มิได้… แลอายุคนทัง้ ๓ ทวีปนัน้บ่ห่อนจะรู้

ขึน้ลงเลยสกัคาบ เพราะว่าเขานัน้อยู่ในปัญจศีลทุกเมื่อบ่มิได้ขาด  เขาบ่ห่อนจะรู้ฆ่าสตัว์

ตวัเป็นให้จ าตาย  เขาบ่ห่อนจะรู้ลกัเอาสินทรัพย์  ท่านมากก็ดีน้อยก็ดี อนัเจ้าเข้ามิได้ให้ 

เขาบ่ห่อนจะรู้ฉกลกัเอา อนึง่เขาบ่ห่อนจะรู้ท าชู้ ด้วยเมียท่านผู้อื่น  สว่นว่าผู้หญิงเล่าเขาก็บ่

ห่อนจะรู้ท าชู้ ด้วยผัวท่านแลผู้อื่น  แลเขาบ่ห่อนจะรู้ท าชู้จากผัวของตน อนัหนึ่งเขาบ่ห่อน

จะรู้เจรจามสุาวา(ท)แลเขาบ่ห่อนจะรู้เสพสรุายาเมา แลเขารู้ย ารู้เกรงผู้ เถ้าผู้แก่พ่อแม่ของ

เขา เขารู้รักพ่ีรักน้องของเขา  เขาก็ใจอ่อนใจอด เขารู้เอ็นดูกรุณาแก่กัน เขาบ่ห่อนจะรู้

ริษยากัน เขาบ่ห่อนจะรู้เสียดรู้ส่อ รู้ทอรู้พ้อรู้ตัดกัน แลเขาบ่ห่อนจะรู้ทะเลาะเบาะแว้งถุ้

งเถียงกนั เขาบ่ห่อนจะรู้   ชิงช่วงหวงแหนแดนแลท่ีบ้านรัว้ราวของกนั แลเขาบ่ห่อนจะรู้ท า

ข่มเหงเอาเงินเอาทองของแก้วลูกแลเมีย แลข้าวไร่ โคนาหัวป่าค่าท่ีห้วยละหานธารน า้ 

เชืองเรือน เรือกสวนเผือกมนัหวัหลกัหวัต่อ หวัล้อ หวัเกวียน เขามิรู้เบียดเบียนเรือชานาวา

โคมหิงสาช้างม้าข้าไทสรรพทรัพย์สิ่งสินอนัใดก็ดี เขาบ่ห่อนรู้ว่าของตนของท่าน ดเูสมอกนั

สิน้ทกุแห่งแล เขานัน้บ่ห่อนท าไร่ไถนาค้าขายหลายสิ่งเลย…147 

 

 วรรณกรรมทัง้ 2 เร่ืองกล่าวถึงภูเขาซึ่งเป็นท่ีสุดของแดนจักรวาลไว้เช่นเดียวกัน 

หากแต่คมัภีร์วิษณุปุราณะเรียกว่า ภูเขาโลกาโลกะ  แต่ไตรภูมิพระร่วงเรียกว่า ภูเขาจักรวาล   

                                                           

  
146

  Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 111.     

  147 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 78-79. 
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ภูเขาโลกาโลกะกล่าวว่าเป็นท่ีสถิตทัง้  4 ทิศของท้าวโลกบาลทัง้ 4 มีนามว่า ท้าวสุธามา 

(Sudhāmā) ท้าวกรฺทม (Kardama)  ท้าวหิรณฺยโรมนฺ (Hiraṇyaroman) และท้าวเกตุมตฺ 

(Ketumat)148    ความมืดปกคลุมภูเขาโลกาโลกะทุกพืน้ท่ี และความมืดก็ถูกปกคลุมไปด้วย     

เปลือกไข ่   ไตรภมูิพระร่วงกลา่ววา่จาตมุหาราชิกาภูมิซึ่งเป็นสวรรค์ชัน้ต ่าท่ีสดุในกามาวจรสวรรค์

ตัง้อยู่บนภูเขายุคันธรซึ่งมีความสูงคร่ึงหนึ่งของภูเขาพระสุเมรุนัน้เป็นสถานท่ีอยู่ของท้าว            

จตโุลกบาล ได้แก่ ท้าวกเุวรุราชหรือพระไพศรพณ์  ท้าวธตรฐราช  ท้าววิรูปักขราชและท้าววิรุฬหก

ราช149    ดงันัน้จึงอาจกล่าวได้ว่าพืน้ท่ีด้านนอกสดุของโลกมนษุย์จะมีภูเขาล้อมรอบไว้ในลกัษณะ

เดียวกนัและมีความเช่ือเร่ืองท้าวโลกบาลเช่นเดียวกนั   แม้จะมีช่ือเรียกท่ีแตกตา่งกนัออกไปก็ตาม   

ดงัความวา่ 

 

นอกจากนัน้ก็ยงัมีภเูขาช่ือวา่โลกาโลกะมีความกว้าง 10,000 โยชน์ 

และภเูขานัน้มีความสงูมากถงึ 1,000 โยชน์ || 2:4:94 

อนึง่ความมืดได้ตัง้ปกคลมุภเูขาแห่งนัน้ทกุพืน้ท่ี  

และความมืดก็ถกูปกคลมุไปด้วยเปลือกไข่ทกุๆ แห่ง || 2:4:95…150 

ณ ภเูขาโลกาโลกะท่ีข้าพเจ้าได้บอกแก่ท่านก่อนแล้วนัน้  

มีท้าวโลกบาลผู้บ าเพ็ญพรตอย่างดีสถิตอยู่ || 2:8:82 

ดกูรท่านพราหมณ์ ท้าวโลกบาลทัง้ 4 มีนามว่า ท้าวสธุามา  ท้าวกรฺทมะมีบตุร 2 คน 

ซึง่เกิดจากนางสงัขปา คือ ท้าวหิรัณยโรมนั และ ท้าวเกตมุตัเป็นล าดบัท่ีสี่ || 2:8:83 

ท้าวโลกบาลทัง้ 4 นีส้ถิตอยู่ในสี่ทิศของเขาโลกาโลกะ ท่านเหลา่นัน้ปราศจากความยินดี  

ปราศจากความเย่อหย่ิง ปราศจากโรคภยัไข้เจ็บ  ปราศจากคูค่รองจ านวนมาก || 2:8:84151 

                                                           

  148 คมัภีร์มนุธรรมศาสตร์กล่าวถึงโลกบาลหรือผู้ปกป้องคุ้มครองโลกประจ าทิศทัง้ 8 ได้แก่ พระโสมะหรือ

พระจันทร์เป็นโลกบาลประจ าทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  พระอัคนีเป็นโลกบาลประจ าทิศตะวันออกเฉียงใต้  พระสูรยะเป็น

โลกบาลประจ าทิศตะวนัตกเฉียงใต้    พระวายุหรือปวนะเป็นโลกบาลประจ าทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ  พระอินทร์เป็นโลกบาล

ประจ าทิศตะวนัออก   พระกเุพระเป็นโลกบาลประจ าทิศเหนือ  พระวารุณะเป็นโลกบาลประจ าทิศตะวนัตก   และพระยมเป็น

โลกบาทประจ าทิศใต้, ด ู George Bühler, The Laws of Manu, accessed july 17, 2015, available from  

http://www.sacred-texts.com/hin/manu/manu05.htm. 
149  เร่ืองเดียวกนั, 133. 

  150 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 120.     
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  พระญาเทพยดาฝูงอนัช่ือธตรฐราชอนัเป็นพระญาแก่เทพยดาทัง้หลายในจอมเขา

ยุคนธรฝ่ายบุรพทิศถึงเขาก าแพงจักรวาล …จึงถึงจอมเขายุคนธรเบือ้งบุรพทิศ ถัดนัน้

พระญาองค์ หนึ่งช่ือว่าท้าววิรุฬหกราชอนัเป็นพระญาแก่ผีเสือ้ผีกุมภณัฑ์ทัง้หลายถึงแดน

เขาก าแพงจักรวาลเบือ้งทักษิณทิศ… ถดันัน้พระญาเทพยดาองค์หนึ่งช่ือท้าววิรูปักขราช 

แลเป็นพระญาแก่ฝูงนาคราชทัง้หลายถึงแดนก าแพงจักรวาลเบือ้งปัจฉิมทิศ …ถัดนัน้

พระญาเทพยดาตนหนึ่งช่ือว่าท้าวไพศรพณ์มหาราช เป็นพระญาแก่ฝูงยักษ์แลเทพยดา

ทัง้หลายฝ่ายอดุรทิศถงึก าแพงจกัรวาลเบือ้งอดุรทิศพระสเุมรุราชแล 152 

 

  จกัรวาลชัน้กลางในวรรณกรรมทัง้ 2 เร่ืองจึงมีลกัษณะในหลายประการท่ีคล้ายคลึง

กนั  แต่ในความคล้ายคลึงก็มีรายละเอียดท่ีแตกตา่งกันไปตามความเช่ือในศาสนาของตน แต่ก็

แสดงให้เห็นวา่นา่จะมาจากรากฐานความเช่ือท่ีมีร่วมกนั 

 3.3 จักรวาลชัน้บน   จกัรวาลชัน้บนคือพืน้ท่ีเหนือจากพืน้ดินขึน้ไปอนัเป็นสถานท่ี

อยู่ของเทวดาและผู้ ท่ีตัง้อยู่ในฌานบารมี  เทวดาและผู้ ท่ีอาศัยอยู่ในพืน้ท่ีชัน้สูงขึน้ไปจะมีอาย ุ

อ านาจ ความสขุ  รัศมี  ความบริสทุธ์ิของจิตและความสามารถทางประสาทสมัผสัเหนือกว่าผู้ ท่ีอยู่

ในเทวโลกและพรหมโลกชัน้ล่าง   คมัภีร์วิษณุปุราณะแบ่งพืน้ท่ีเหนือพืน้โลกสูงถัดกันขึน้ไปใน

อากาศตามล าดบั  มีทัง้หมด  7 ชัน้  คือ ภูรโลก  ภวุรโลก  สวรโลก  มหรโลก ชนโลก ตโปโลกและ

สตัยโลก ดงัความวา่ 

 

สถานท่ีใดก็ตามท่ีเป็นพืน้ดินท่ีจะใช้เท้าเดินไปได้ สถานท่ีนัน้เรียกวา่ ภรูโลก 

เขตแดนของภรูโลกนัน้ข้าพเจ้าได้กลา่วไว้แล้ว || 16 

ดกูรท่านมนีุผู้ประเสริฐ ดินแดนระหวา่งพืน้โลกกบัดวงอาทิตย์เป็นท่ีอยู่อาศยั 

ของพระมนีุมีนกัสิทธ์ิเป็นต้น ดนิแดนนัน้เรียกวา่ ภวุรโลก ซึง่เป็นโลกล าดบัท่ี 2 || 2:7:17 

ดินแดนระหวา่งดาวเหนือ (ธรุวะ) กบัดวงอาทิตย์ ซึง่มีระยะทาง 14 ล้านโยชน์  

เป็นดินแดนท่ีสตัว์ผู้ยงัยดึติดอยู่กบัโลกเรียกกนัวา่ สวรโลก || 2:7:18 

ดกูรท่านไมเตรยะ โลกทัง้ 3 นี ้(ภะู ภวุะ สวะ) ถกูเรียกวา่ กฤตกะ (ถกูสร้างขึน้มา) 

                                                                                                                                                                      
  151 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 135.     
  152 ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 211. 
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และโลกทัง้ 3 คือ ชนะ ตปะ และสตัยะ ถกูเรียกวา่ อกฤตกะ (ไมถ่กูสร้างขึน้มา) || 2:7:19 

ดินแดนท่ีวา่งเปลา่จากสิ่งมีชีวิต (และ) ในคราวสิน้กลัป์ก็ไมพิ่นาศไปเลย  

ดินแดนนัน้ตัง้อยู่ระหวา่งกฤตกโลกและอกฤตกโลกมีช่ือเรียกวา่ มหรโลก || 2:7:20153 

 

  ส่วนในไตรภูมิพระร่วงนัน้ส่วนท่ีอยู่เหนือพืน้ดินประกอบด้วยฉกามาพจรภพ รูปภูมิ

และอรูปภูมิ  เม่ือพิจารณาพืน้ท่ีจักรวาลชัน้บนของวรรณกรรมทัง้  2 เร่ือง สามารถแบ่งออกเป็น     

2 สว่นเชน่เดียวกนั คือ เทวโลกและพรหมโลก  กล่าวคือ  พืน้ท่ีส่วนท่ีเรียกว่า “เทวโลก”  คือ พืน้ท่ีท่ี

ยงัข้องเก่ียวกบักามเป็นดินแดนท่ีอยู่อาศยัของเทพและเทวดาตา่งๆ  ในคมัภีร์วิษณุปรุาณะ ได้แก่  

ภูรโลก ภุวรโลก สวรโลก ซึ่งเรียกว่า “กฤตกะ” คือ โลกท่ีถูกสร้างขึน้หลงัจากการประลยั ส่วนใน  

ไตรภมูิพระร่วงคือฉกามาพจรภพซึ่งเป็นสวรรค์ทัง้ 6 ชัน้  และพืน้ท่ีส่วนท่ีเรียกว่า “พรหมโลก”  คือ

ดินแดนอันเป็นท่ีอยู่ของผู้ประพฤติธรรม ผู้ทรงศีล ผู้ ตัง้อยู่ในฌานบารมี ในคมัภีร์วิษณุปุราณะ  

ได้แก่ ชนโลก ตโปโลก และสตัยโลก ส่วนในไตรภูมิพระร่วงคือ รูปภูมิ อรูปภูมิ  ดงันัน้พืน้ท่ีท่ีอยู่

เหนือพืน้ดินจึงเป็นพืน้ท่ีของความสุขและความดีงาม  สวรรค์ หรือ “เทวโลก” จะเป็นพืน้ท่ีท่ีให้

ความสุขทางกาม แต่ความสุขสงบในธรรมจะเป็นพืน้ท่ีส่วนท่ีอยู่ เหนือจากเทวโลกขึน้ไป 

วรรณกรรมทัง้ 2 เร่ืองกลา่วถึงพืน้ท่ีท่ีเป็น “เทวโลก” และ”พรหมโลก”  ไว้ดงันี ้

 พืน้ท่ีส่วนท่ีเป็น “เทวโลก” ในคมัภีร์วิษณุปรุาณะไม่ได้กล่าวถึงสวรรค์ชัน้ตา่งๆ ไว้

อย่างชดัเจน แต่จะมีเนือ้หากล่าวถึงสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์และยามะซึ่งเป็นช่ือสวรรค์เช่นเดียวกับใน

ไตรภูมิพระร่วง  คมัภีร์วิษณุปรุาณะและไตรภูมิพระร่วงมีสิ่งท่ีน่าสนใจก็คือการกล่าวถึงข้อมูล

เก่ียวกบัสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ไว้คล้ายคลงึกนั คือ  สวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ (ตรัยตรึงศ์) เป็นสวรรค์อนัเป็นท่ี

อยูอ่าศยัของพระอินทร์และเร่ืองราวเก่ียวกบัพระอินทร์   โดยมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

   เร่ืองราวของพระอินทร์ในพทุธศาสนาน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์ 

- ฮินดู เพราะเป็นท่ีรู้จักกันแพร่หลายในอินเดียมาเป็นเวลานาน  ตัง้แต่สมัยแรกท่ีพวกอารยัน

อพยพเข้ามาตัง้ถ่ินฐานในอินเดีย เม่ือประมาณ 4,000 – 3,000  ปีมาแล้ว  ดงัปรากฏเร่ืองราวอยู่

ในคมัภีร์พระเวท  นอกจากนีย้งัมีหลกัฐานว่าในคมัภีร์อเวสตะของชาวอิหร่านก็มีช่ือของพระอินทร์

ปรากฏอยู่ซึ่งแสดงว่าพระอินทร์น่าจะเป็นเทพท่ีชาวอารยนัรู้จกัมาก่อนท่ีจะเร่ิมอพยพเข้ามาตัง้ถ่ิน
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ฐานในอินเดีย  ต่อมาสมยัมหากาพย์และปรุาณะแม้พวกอารยนัจะหนัไปนบัถือเทพเจ้าองค์อ่ืนๆ 

เป็นเทพสูงสุดแต่พระอินทร์ก็ยังเป็นเทพท่ีรู้จักกันดี    ในสมัยมหากาพย์กล่าวว่าพาหนะของ     

พระอินทร์คือช้างไอราวตะหรือไอราวณะ   คมัภีร์พระเวทไมไ่ด้กลา่วถึงท่ีอยูข่องพระอินทร์ไว้ชดัเจน

กล่าวเพียงป็นหวัหน้าเทพแห่งบรรยากาศซึ่งอยู่ระหว่างแผ่นดินและสวรรค์   วรรณคดีสมยัหลงัได้

กล่าวถึงสวรรค์ของพระอินทร์ว่าตัง้อยู่บนภูเขาเมรุ  นครของพระองค์ช่ือว่าอมราวตีซึ่งเป็นสถานท่ี

น่าร่ืนรมย์  มีสวนช่ือนนัทนะ  มีต้นไม้สวรรค์หลายชนิด รวมทัง้ต้นปาริชาติด้วย   พระองค์ประทบั

อยูใ่นวิมานช่ือปษุกรมาลินีหรือไวชยนัตะ154   คมัภีร์วิษณปุรุาณะกล่าวถึงเร่ืองราวของพระอินทร์ไว้

ว่าพระอินทร์ผู้ เป็นใหญ่ในโลกทัง้ 3  มีพระนางศจีเป็นมเหสี  นครของพระอินทร์ช่ือว่าอมราวดีซึ่ง

อยู่บนสวรรค์ชัน้ตรัยตรึงศ์  พระอินทร์มีช้างทรงช่ือว่าไอราวตะ  คัมภีร์วิษณุปุราณะกล่าวถึง      

ช้างไอราวตะหรือช้างเอราวณัว่ามีนิสยัและพฤติกรรมเหมือนช้างท่ีเป็นสตัว์ทัว่ไป ดงัเช่นกล่าวถึง

อาการคลุ้มคลัง่มึนเมาเม่ือได้กลิ่นหอมจากพวงมาลยัของฤษีทุรวาส  (ทรุวาสสั) จนกระทัง่ใช้งวง

ขว้างพวงมาลัยลงพืน้  ท าให้ฤษีทุรวาสโกรธเคืองและสาปให้เหล่าเทพหมดอ านาจลง อันเป็น

สาเหตใุห้เกิดการกวนเกษียรสมทุรระหวา่งเทพและอสรู  ดงัความวา่ 

 

พระฤษีทรุวาสสันัน้เห็นเทพเจ้าผู้ เป็นสามีของนางศจี (พระอินทร์) ผู้ เป็นใหญ่ใน 3 โลก 

ผู้สถิตอยู่บนช้างไอราวตะซึง่บ้าคลัง่พร้อมทัง้เหลา่เทพก าลงัเข้ามาใกล้ตวัท่าน || 1:9:7 

ฤษีถือพวงมาลยัท่ีมีกลิ่นท าให้ผึง้ถงึกบัเมาไว้ท่ีศีรษะของตน แล้วโยนไปท่ีพระอินทร์  

(ฤษีนัน้)ราวกบัคนบ้า || 1:9:8 

พระอินทร์จบัพวงมาลยัวางไว้ท่ีหวัของช้างไอราวตะ (เอราวณั) แล้วน าไปวางไว้ท่ีศีรษะ 

เหมือนแมน่ า้ชานวีบนยอดเขาไกรลาส || 1:9:9 

ช้างไอราวตะนีม้ีตาถกูท าให้มืดบอดด้วยการถกูดงึมาด้วยกลิ่นหอม หลงัจากมนัได้ 

กลิ่นแล้วจงึใช้งวงขว้างพวงมาลยันัน้ลงไปบนพืน้ดิน || 1:9:10155 

 

                                                           

  154 เกือ้พนัธ์ุ  นาคบปุผา, “พระอินทร์ในวรรณคดีสนัสกฤต บาลี และวรรณคดีไทย” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาตะวนัออก  บณัฑิตวิทยาลยั  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2520), 13- 42. 
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     ไตรภูมิพระร่วงกล่าวว่าพระอินทร์มีท่ีประทบัคือไพชยนตปราสาท อยู่บนสวรรค์

ชัน้ดาวดึงส์ซึ่งตัง้อยู่บนยอดเขาพระสุเมรุ  พระอินทร์มีพระมเหสี คือ นางสุธัมมา  นางสุชาดา    

นางสุนนัทาและนางสุจิตรา  พระอินทร์มีไอยราพรตเป็นช้างทรงซึ่งมิใช่สตัว์ดิรัจฉานแต่เป็นเทพ 

เม่ือพระอินทร์จะเสด็จไปท่ีใดไอราวณัเทวบุตร156จะนิมิตกายเป็นช้างเผือกขนาดใหญ่ มีจ านวน        

33 เศียร  ช้างเอราวัณในไตรภูมิพระร่วงจึงเป็นช้างจ าแลงท่ีมีลักษณะเกินจริงเป็นเทพมิใช่สัตว์

ดงัเชน่ท่ีกลา่วถึงในคมัภีร์วิษณปุรุาณะ    ดงัความในไตรภมูิพระร่วงกลา่วไว้วา่ 

 

   ยงัมีช้างตวัหนึง่ช่ือวา่ไอยราพต  แลวา่ช้างตวันัน้มิใช่สตัว์ดิรัจฉาน  อนัว่าในเมืองฟ้า

โพ้นบ่มีสตัว์ดิรัจฉานตวัน้อยก็ดีตวัใหญ่ก็ดีหาบ่มิได้  เทียรย่อมเทพยดาสิน้ไสร้  แลว่ายงัมี 

เทพยดาองค์หนึง่ ช่ือไอยราพณัเทวบุตร  ผิแลเมื่อพระอินทร์เจ้าแลมีท่ีเสร็จไปเล่นแห่งใดๆ 

ก็ด ีแล ธ จะใคร่ข่ีช้างไปเลน่ จงึไอยราวณัเทพบตุรก็นิฤมิตตวัเป็นช้างเผือกตวัหนึ่งใหญ่นกั 

โดยสงูได้ 1,200,000  วา  แลมีหวัได้ 33  หวั...157 

 

  นอกจากนัน้พระอินทร์ในคมัภีร์วิษณุปรุาณะยงัเป็นเทพผู้ขดัขวางการบรรลธุรรม

ของเจ้าชายธรุวะ  บทบาทนีแ้ตกต่างจากพระอินทร์ในไตรภูมิพระร่วงซึ่งเป็นผู้ตัง้อยู่ในธรรมและ

สนบัสนนุการบรรลธุรรม  ข้อมลูเก่ียวกบัพระอินทร์ท่ีคล้ายคลึงกนัในวรรณกรรมทัง้ 2 เร่ืองนีแ้สดง

ให้เห็นว่าแม้จะมีรากเหง้าทางความคิดมาจากแหล่งก าเนิดเดียวกนั แต่ก็จะถกูอธิบายให้แตกตา่ง

กนัไปตามลทัธิความเช่ือทางศาสนา  ดงัเร่ืองราวของพระอินทร์ในคมัภีร์วิษณุปรุาณะและไตรภูมิ

พระร่วง ดงัความวา่  

 

ดกูรท่านไมเตรยะ ในเวลานัน้หมูเ่ทพชัน้ยามะก็สบัสนอลหมา่นอย่างย่ิง  

จงึปรึกษาหารือกบัพระอินทร์เสร็จแล้วก็ไปด าเนินการขดัขวางการบ าเพ็ญฌาน  

(ของพระโอรสธรุวะ) || 1:12:12 

                                                           

  156  ไอราวณัเทพบตุร คือเทพบตุรท่ีเนรมิตเป็นช้างไอราวณั  อาจเรียกวา่ไอยราพณัเทวบตุร  หรือไอยราวณั

เทพบตุร เอราวณัเทพบตุร, ด ู ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 650. 

  157 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 175. 
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ดกูรท่านมหามนีุ  กษูมานฑะพร้อมกบัพระอินทร์มีความเดือนร้อน  จงึได้เร่ิมเพ่ือท่ีจะ 

ท าการขดัขวางการนัง่สมาธิอย่างแน่วแน่ || 1:12:13158 

 

  ผิพรหมผู้หนึง่ช่ือวา่สนัตกมุารแลมา(แต)่พรหมโลก แลมานิรมิตตนเป็นดัง่คนธรรพ์

เทพบตุรผู้ ช่ือวา่ปัญจสิขร  แลมาเทศนาธรรมให้เทพยดาทัง้หลายฟัง  ลางคาบเทพยดาใน

สวรรค์มีผู้ รู้ธรรมไสร้  และเทพยดาทัง้หลายก็เชิญขึน้เทศนาธรรมในท่ีนัน้  ลางคาบเลา่พระ

อินทร์ ธ ขึน้บนธรรมาสน์นัน้แล้วเทศนาธรรมเอง  ผิเม่ือพระอินทร์เจ้าเทศนานัน้ท้าวจตุ

โลกบาลทัง้ 4 เอาบริวารไปเฝ้าไปคลัทัง้ 4 ทิศแห่งสธุรรมาเทวสภาคยศาลานัน้159 

 

ความส าคญัของพืน้ท่ีท่ีเป็นเทวโลกในคมัภีร์วิษณุปรุาณะ ก็คือ  เป็นดินแดนท่ีตัง้ของ

ระบบสริุยจกัรวาลทัง้หมด  ซึ่งประกอบไปด้วยดวงอาทิตย์  ดวงจนัทร์  ดาวนกัษัตร  ดาวพุธ  ดาว

ศกุร์  ดาวองัคาร  ดาวพฤหสับดี  ดาวเสาร์ ดาวฤษีทัง้ 7  และมีดาวเหนือเป็นศนูย์กลางของ

จักรวาล  ไตรภูมิพระร่วงกล่าวถึงระบบสุริยจักรวาลว่าอยู่ในพืน้ท่ีเทวโลกเช่นกัน และกล่าวว่า   

การโคจรของดวงอาทิตย์  ดวงจนัทร์  ดาวนกัษัตร  ดาวพระองัคาร  พระพธุ  พฤหสับดี  ศกุร์  เสาร์ 

เกตุ  ซึ่งเรียกว่าดาวนพเคราะห์160 ตัง้อยู่ในพืน้ท่ีส่วนท่ีเป็นเทวโลก   ดวงดาวต่างๆ ในระบบ          

สุริยจักรวาลในไตรภูมิพระร่วงและคมัภีร์วิษณุปุราณะมีช่ือใกล้เคียงกัน และคล้ายกับช่ือของ

ดวงดาวในระบบสริุยจกัรวาลซึ่งเป็นข้อมลูในปัจจบุนัด้วย   คมัภีร์วิษณุปรุาณะกล่าวว่าดาวเหนือ

เป็นศูนย์กลางของจักรวาล  แต่ก็ให้ความส าคญักับดวงอาทิตย์ในฐานะท่ีเป็นบ่อเกิดของระบบ

เวลา บอ่เกิดของแม่น า้ มหาสมทุร แผ่นดินและสิ่งมีชีวิต  ในขณะท่ีไตรภูมิพระร่วงแสดงให้เห็นว่า

โลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาล   ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวต่างๆ จะโคจรอยู่รอบเขา    

พระสเุมรุอนัเป็นศนูย์กลางของแผน่ดนิโลก ซึ่งท าให้เกิดระบบเวลาและอ่ืน ๆ เช่นเดียวกบัในคมัภีร์

วิษณปุรุาณะ  รวมทัง้วิถีการโคจรของดวงอาทิตย์ทัง้ในไตรภูมิพระร่วงและคมัภีร์วิษณุปรุาณะก็จะ

เคล่ือนท่ีและสอ่งสวา่งอยูเ่พียงไมเ่กินระดบัความสงูของเขาพระสเุมรุหรือเขาเมรุเชน่เดียวกนั  

                                                           

  158 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 45.     

  159
  ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 184. 

  160 เร่ืองเดียวกนั, 222. 
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  พืน้ท่ีส่วนท่ีเรียกว่า “พรหมโลก” นัน้  คมัภีร์วิษณุปรุาณะกล่าวว่าเป็นพืน้ท่ีซึ่งไม่ถูก

ท าลายเม่ือคราวสิน้กลัป์ คือ ชนโลก ตโปโลกและสตัยโลก   พืน้ท่ีในคมัภีร์วิษณุปรุาณะซึ่งจะไม่ถกู

ประลยัส่วนนีส้อดคล้องกับพืน้ท่ีในไตรภูมิพระร่วงซึ่งจะไม่ถูกท าลายเม่ือคราวสิน้กัลป์  ได้แก่   

“ปัญจสุทธาวาส” ซึ่งเป็นรูปพรหม 5 ชัน้สุดท้ายและอรูปพรหม   ดงันัน้จึงอาจกล่าวได้ว่าพืน้ท่ี

ส่วนบนของจักรวาลทัง้ในคมัภีร์วิษณุปุราณะและไตรภูมิพระร่วงนัน้ เป็นพืน้ท่ีของผู้ ท่ีตัง้อยู่ใน

ศีลธรรม ปราศจากกิเลส  เป็นพืน้ท่ีท่ีจะรอดพ้นจากการประลยัและจะคงอยูต่ลอดไป     

  วิธีการท่ีจะท าให้บรรลุถึงดินแดนท่ีเป็นจกัรวาลส่วนบนนัน้มีวิธีการท่ีใกล้เคียงกันคือ 

คมัภีร์วิษณุปรุาณะกล่าวว่าสวรรค์เป็นพืน้ท่ีของการกระท าดี คือการกระท าตามหน้าท่ีของบคุคล

ในแตล่ะวรรณะซึ่งจะท าให้ได้เสวยผลของความดีท่ีคนชัว่ไม่มีทางจะได้รับผลนัน้  ไตรภูมิพระร่วง

กล่าวว่าผู้ ท่ีบรรลุถึงสวรรค์ได้นัน้จะต้องเป็นผู้ ท่ีกระท าดี ตัง้อยู่ในศีลธรรมและปฏิบตัิฌานบารมี  

ดงันัน้วิธีการบรรลุสู่เทวโลกและพรหมโลกในคมัภีร์วิษณุปรุาณะและไตรภูมิพระร่วงจึงมุ่งเน้นให้

มนุษย์กระท าความดีเช่นเดียวกัน  แต่ “ความดี” ในคมัภีร์วิษณุปรุาณะคือการกระท าตามหน้าท่ี

ตามวรรณะ  ในขณะท่ี “ความดี” ในไตรภูมิพระร่วงคือการกระท าตามหลกัศีลธรรม รวมทัง้การฝึก

สมาธิเพ่ือควบคมุจิตใจ   วิธีการน าไปสู่เทวโลกและพรหมโลกของวรรณกรรมทัง้  2 เร่ืองจึงถูก      

ผูกโยงเข้ากับค าสอนของศาสนาและหลักปฏิบตัิในสังคมเป็นส าคญั  เพ่ือให้คนในสังคมเช่ือถือ

และปฏิบตัติามหลกัค าสอนในวรรณกรรมนัน้ๆ 

  พืน้ท่ีส่วนบนของจกัรวาลในวรรณกรรมทัง้ 2 เร่ืองนบัเป็นพืน้ท่ีท่ีเป็นผลตอบสนองตอ่

การกระท าดีในขณะท่ีมีชีวิต   เม่ือสิน้ชีวิตจึงจะได้รับความสขุทางกาม หรือได้รับความสขุสงบใน

พรหมโลก  ระดบัความสูงของพืน้ท่ีท่ีเพิ่มมากขึน้จึงแปรเปล่ียนไปตามระดบัคณุธรรม ศีลธรรม 

และขัน้ฌานบารมีท่ีเพิ่มมากขึน้ของแตล่ะบคุคล  ซึ่งล้วนแล้วแตข่ึน้อยู่กบัการประพฤติปฏิบตัิของ

แตล่ะบคุคลในขณะท่ีมีชีวิตอยู ่

 3.4  โลกุตรภูมิ  โลกตุรภูมิเป็นภูมิอนัถือเป็นเป้าหมายสงูสดุในการด าเนินชีวิตของ

มนษุย์  คมัภีร์วิษณุปรุาณะและไตรภูมิพระร่วงกล่าวถึงการปฏิบตัิตนให้บรรลุถึงการหลดุพ้นจาก

การเวียนว่ายตายเกิดในวฏัสงสารไว้เช่นเดียวกัน  แต่เพราะต่างศาสนากัน จึงเรียกช่ือโลกุตรภูมิ

แตกตา่งกนัวา่ “โมกษะ” และ “นิพพาน”  คมัภีร์วิษณุปรุาณะกล่าวถึง เป้าหมายของชีวิตมนษุย์ทัง้ 
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4 ประการ161 ได้แก่    อรรถะ คือ การได้ครอบครองทรัพย์สินและสมบตัิตา่งๆ  กามะ คือ การได้รับ

ความพึงพอใจในสิ่งท่ีปรารถนาอนัเกิดจากกามคณุทัง้ 5 ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ   

ธรรมะ คือ ความสขุท่ีเกิดจากความสงบใจด้วยสนัติสขุ  และโมกษะ คือ ความสขุใจท่ีเกิดจากการ

หลุดพ้นไปจากอ านาจของกิเลสอย่างสิน้เชิง  ดังความว่า  “ผู้ ใดก็ตามปรารถนาธรรมะ อรรถะ      

กามะและโมกษะ เขาจะต้องบูชาสกัการะพระผู้ เป็นเจ้าผู้ เป็นปรุุโษตตมะซึ่งหาจุดเร่ิมต้นไม่ได้

ตลอดเวลา”162   

  คัมภีร์วิษณุปุราณะแฝงไว้ด้วยค าสอนในปรัชญาเวทานตะซึ่งสอนว่าพรหมัน           

คือ  ความจริงสงูสดุหรืออนัติมสจั (Ultimate reality)  ค าว่า พรหมนั หมายความว่าเจริญเติบโต

หรือวิวฒัน์   เดมิทีเดียวค าวา่พรหมนัหมายถึง การบชูายญั  ตอ่มาความหมายเปล่ียนเป็นหมายถึง

ผู้สวดสรรเสริญเทพเจ้า และในท่ีสุดค านีใ้ช้ในความหมายว่าความจริงสงูสดุหรืออนัติมสจัจ์ซึ่งได้

วิวัฒนาการมาเป็นโลกและสรรพสิ่งในโลก  เพราะฉะนัน้ค าว่าพรหมันจึงหมายถึงสิ่งท่ี เป็นมูล

การณะของสรรพสิ่ง  พรหมนัและอาตมนัตามทรรศนะแห่งอปุนิษัทนัน้ เป็นสิ่งท่ีเท่ียงแท้และไม่มี

วนัเปล่ียนแปลง ฉะนัน้พรหมนัและอาตมนัเป็นสิ่งแท้จริงอย่างเดียวกนั  ถ้ามองจากแง่อตัวิสยัหรือ

ในฐานะผู้ รู้ก็เรียกว่าอาตมนั  แตถ้่ามองจากแง่วตัถวุิสยัหรือในฐานะสิ่งท่ีถูกรู้ก็เรียกว่าพรหมนั163     

ดังนัน้การท่ีอาตมันกลับไปรวมกับพรหมันจึงถือว่าเป็นการหลุดพ้น  ซึ่งก็คือการบรรลุโมกษะ   

คมัภีร์วิษณุปรุาณะกล่าวว่าพระวิษณุก็คือพรหมนั ดงันัน้การบรรลถุึงดินแดนของพระวิษณุจึงเป็น

การหลดุพ้นนัน่เอง   หนทางท่ีจะน าไปสู่โมกษะได้นัน้ คมัภีร์วิษณุปรุาณะกล่าวว่าเกิดจากชญาณ

โยคะ ภักติโยคะ  กรรมโยคะ และภักติโยคะ คือการมีจิตระลึกและสวดภาวนาถึงพระวิษณุ

ตลอดเวลาซึง่ถือเป็นทางท่ีจะท าให้หลดุพ้นได้ง่ายท่ีสดุ  ดงัความวา่ 

 

พระฤษีทัง้หลายกลา่ววา่ดกูรเจ้าชาย พระองค์สมควรที่จะฟังพวกข้าพเจ้าอย่างตัง้ใจ 

ถงึวิธีการบชูาพระวิษณท่ีุหมูช่นผู้มุง่มัน่บชูาจะต้องท า  || 1:11:52 

อนัดบัแรกบคุคลจะต้องเพิกถอนความคิดออกจากอรรถะภายนอกทัง้หมด 

จากนัน้ก็จะต้องท าความคิดนัน้ให้หยดุน่ิงอยู่ในโลกที่อยู่อาศยันัน้เท่านัน้ || 1:11:53 
                                                           
  161 Monier Monier Williams, Sanskrit - English Dictionary, 637. 
  162 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 72.     

  163 อดุร  รัตนภกัด์ิ, “แนวความคิดเร่ืองโลกในปรัชญาอินเดียสายอาสติกะ”, 23. 
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ดกูรเจ้าชาย ขอพระองค์จงรับฟังมนต์ท่ีบคุคลจะต้องสวดด้วยจิตท่ีเป็นสมาธิหนึง่เดียว  

ซมึซาบอยู่ในสิ่งนัน้ (และ) ควบคมุตนเองได้ ดงัตอ่ไปนี ้|| 1:11:54 

ขอความนอบน้อมจงมีแดพ่ระวาสเุทพผู้ มีสภาวะเป็นชญานท่ีบริสทุธ์ิ ผู้มีพระรูปปรากฏ 

เป็นพระพรหมา (หิรัณยครรภะ) พระวิษณ ุ(ปรุุษะ) พระศิวะ (ประธานะ) และมีพระรูปไม ่

ปรากฏ (อวยกัตะ) || 1:11:55 

ในกาลก่อนพระผู้ เป็นเจ้าผู้ เป็นพระมนูสวยมัภูและเป็นพระปิตามหะของพระองค์เคยสวด

มนต์บทนี ้ พระชนารทนะ (พระวิษณุ) โปรดปรานมนต์บทนัน้จึงทรงประทานความส าเร็จ

ตามพระองค์ปรารถนาซึง่หาได้ยากในโลกทัง้ 3 โลกแก่พระปิตามหะนัน้  ดงันัน้แม้พระองค์

กจ็งสวมนต์บทนีบ้่อยๆ ท าให้พระโควินทะโปรดปรานเถิด || 1:11:56-57…164 

ดกูรเจ้าชายน้อย แตน่ี่ไมใ่ช่สิ่งท่ีมีคา่ส าหรับท่านผู้ท าให้เราโปรดปราน 

คนท่ีท าให้เราพอใจแล้วก็จะลถุงึความหลดุพ้นได้ในทนัที || 1:11:88165 

 

 โลกุตรภูมิในไตรภูมิพระร่วงก็คือการนิพพาน ซึ่งก็คือการดับสูญ การหลุดพ้นจาก   

การเวียนว่ายตายเกิดและการพบความสุขท่ีแท้จริง  หนทางซึ่งจะไปสู่นิพพานนัน้ไตรภูมิพระร่วง

กล่าวไว้ว่ามี 8 หนทาง คือ โสดาปัตติมรรค  โสดาปัตติผล  สกิทาคามิมรรค  สกิทาคามิผล  

อนาคามิมรรค  อนาคามิผล  อรหตัตมรรคและอรหตัตผล   ผู้ ต้องการไปถึงมหานครนิพพานนัน้

จะต้องตัง้ความปรารถนาเพ่ือให้ถึงนิพพานและได้กระท าบญุบารมีแสนมหากลัป์   ดงันัน้นอกจาก         

การกระท าความดีอย่างต่อเน่ืองแล้ว การปฏิบตัิฌานบารมียงัเป็นหนทางส าคญัท่ีจะท าให้มนษุย์

บรรลถุึงนิพพานได้ 

  ไตรภูมิพระร่วงได้พรรณนาลกัษณะของจักรวาลว่ามีลกัษณะเป็นแผ่นกลม เขาพระ

สุเมรุจะตัง้เป็นศูนย์กลางของจักรวาลชัน้กลาง  มีภูเขาสัตบริภัณฑ์คือภูเขาบริวารอีก 7 ลูก

ล้อมรอบสลบักบัมหานทีสีทนัดร   ภายในจกัรวาลจะประกอบไปด้วยมหาทวีปทัง้ 4 ตัง้อยู่ทัง้ 4 ทิศ

ของภเูขาพระสเุมรุ และมีภเูขาจกัรวาลล้อมรอบอยู่ชัน้นอกสดุ   จกัรวาลชัน้บนเป็นส่วนของสวรรค์ 

รูปภูมิและอรูปภูมิ  ส่วนจกัรวาลชัน้ล่างจะประกอบด้วยอสูรกายพิภพ  นาคพิภพ และมีนรกเรียง

ซ้อนกนัอยู่ใต้ดิน จกัรวาลดงักล่าวนีน้ิยมเรียกว่า “จกัรวาลแบบไตรภูมิ”  ซึ่งภาพของจกัรวาลแบบ  

                                                           
  164 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 53. 
  165 Ibid., 54. 
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ไตรภูมิจะมีลักษณะท่ีแตกต่างจากจักรวาลทางดาราศาสตร์มากกว่าจักรวาลท่ีปรากฏใน

พระไตรปิฎก166  เม่ือกล่าวถึงคติของ “ไตรภูมิ” ซึ่งก็คือการแบง่พืน้ท่ีของจกัรวาลออกเป็น  3  ส่วน

นัน้   คมัภีร์วิษณปุรุาณะกล่าวถึงโลกทัง้ 3 ไว้เช่นกนั  โดยใช้ค าว่า “ตริโลก”  (triloka)   ซึ่งแปลว่า 

the 3 worlds หรือ 3 โลก167    ดงัข้อความวา่ 

 

ก็ในเวลานัน้โลกทัง้ 3 ทัง้หมดซึง่ประกอบด้วย ภ ู(พืน้ดิน)  ภวุะ (อากาศ)  เป็นต้น   

ย่อมถกูไฟไหม้  ผู้ ท่ีอาศยัอยู่ในมหาโลกะได้รับความทกุข์ด้วยความร้อน  

จงึ(ไปอาศยั)พระชนะ ||  1:3:23 

เม่ือโลกทัง้ 3 กลายเป็นมหาสมทุรเพียงหนึง่เดียว พระพรหมาท่ีอยู่ในรูปของพระนารายณ์

มีความกระหายท่ีจะกลืนกินโลกทัง้สามไปนอนยงับลัลงัก์นาค || 1:3:24168 

 

  โลกทัง้ 3 ในคมัภีร์วิษณุปรุาณะน่าจะมีต้นก าเนิดทางความคิดมาจากแนวความคิด

เร่ืองจกัรวาลในสมยัพระเวทซึ่งในคมัภีร์วิษณุปรุาณะก็ยงัปรากฏแนวคิด “ตริโลกะ” หรือโลกทัง้ 3  

โดยจะหมายถึง แผ่นดิน  อากาศและสวรรค์เช่นเดียวกับในคมัภีร์พระเวท   เม่ือพิจารณาค าว่า 

“ตริโลกะ” ท่ีใช้ในคัมภีร์วิษณุปุราณะนัน้พบว่ามีลักษณะการกล่าวถึงพืน้ท่ีท่ีไม่ชัดเจนและ

เปล่ียนแปลงไปตามบริบทของเนือ้หาท่ีต้องการกลา่วถึง  ดงัเชน่ 

 

ดกูรมหามนีุ  โลกทัง้ 3 นีไ้ด้กลา่วแล้วโดยความสงู และแผ่นดินนีก้็ตัง้อยู่ด้วยผล  

ของการบชูา || 2:7:11… 

 ดกูรท่านไมเตรยะ โลกทัง้ 3 นี ้(ภะู ภวุะ สวะ) ถกูเรียกวา่ กฤตกะ (ถกูสร้างขึน้มา) 

และโลกทัง้ 3 คือ ชนะ ตปะและสตัยะ ถกูเรียกวา่ อกฤตกะ (ไมถ่กูสร้างขึน้มา) || 2:7:19169 

 

                                                           

  166 วชัระ งามจิตรเจริญ, พุทธศาสนาเถรวาท, 52-53. 
  167 Monier Monier William, Sanskrit – English Dictionary, 460. 
  168 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 10. 

  
169  Ibid., 109 
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  โลกทัง้สามในคัมภีร์วิษณุปุราณะจะเป็นเพียงพืน้ท่ีส่วนหนึ่งของจักรวาลมิได้

ครอบคลมุถึงพืน้ท่ีของจกัรวาลทัง้หมด หรืออาจใช้เพ่ือบอกจ านวนของโลกตา่งๆท่ีมีจ านวน 3 โลก     

จากเนือ้หาท่ีปรากฏในคมัภีร์วิษณุปุราณะค าว่า “ตริโลกะ” พบว่าส่วนใหญ่จะหมายถึง ภูรโลก     

ภุวโลก และสวรโลก ซึ่งเป็นลกัษณะของการแบ่งพืน้ท่ีจกัรวาลเช่นเดียวกบัในสมยัพระเวท  คมัภีร์

วิษณปุรุาณะกลา่วถึงโลกทัง้ 3 ซึง่เป็นพืน้ท่ีส่วนท่ีมีการเกิดขึน้  ตัง้อยู่และประลยัลง  มิได้หมายถึง

พืน้ท่ีสว่นท่ียงัคงอยูโ่ดยปราศจากการถกูท าลายตามวฏัจกัรซึ่งอาจจะเป็นเพราะในสมยัของคมัภีร์

วิษณปุรุาณะพืน้ท่ีของจกัรวาลได้ถกูอธิบายให้มีพืน้ท่ีถึง 7 สว่น  ในขณะท่ีในสมยัพระเวทพืน้ท่ีของ

จกัรวาลถกูกลา่วถึงเพียงแค ่3 สว่นเทา่นัน้ ดงันัน้ค าเรียก “ตริโลกะ” น่าจะเป็นแนวคิดท่ีสืบทอดมา

ตัง้แตส่มยัพระเวท    ส่วนไตรภูมิพระร่วงใช้ค าว่า “ไตรภูมิ” ซึ่งหมายถึงพืน้ท่ีทัง้ 3 เช่นเดียวกนั แต่

หมายถึงพืน้ท่ีทัง้หมดในจักรวาล  คือ กามภูมิ  รูปภูมิ และอรูปภูมิ  ดงัข้อความว่า “อันว่าสัตว์

ทัง้หลายย่อมจะเวียนวนไปมาแลเกิดในภูมิ 3 อนันีแ้ล อนัใดแลช่ือภูมิ 3  อนันัน้เล่า  อนัหนึ่งช่ือว่า

กามภูมิ  อนัหนึ่งช่ือว่ารูปภูมิ  อนัหนึ่งช่ือว่าอรูปภูมิ”170    ไตรภูมิพระร่วงกล่าวถึงพืน้ท่ีในจกัรวาล

ทัง้หมด  โดยแบง่พืน้ท่ีทัง้หมดเป็น  3  ส่วนอนัเก่ียวเน่ืองกับการเวียนว่ายตายเกิดของมนุษย์เป็น

ส าคญั   ค าว่า “ไตรภูมิ”  ในไตรภูมิพระร่วงจึงเป็นพืน้ท่ีเท่ากับค าว่า “จักรวาล”  นั่นเอง    เม่ือ

พิจารณาตามค าเรียกเม่ือกล่าวถึง “โลกทัง้ 3”   ในวรรณกรรมทัง้ 2 เร่ือง  จึงอาจจะสนันิษฐานได้

วา่เดมิทีพืน้ท่ีของจกัรวาลตามความเช่ือของอินเดียท่ีปรากฏในคมัภีร์พระเวทแบง่พืน้ท่ีเป็น 3 ส่วน   

พทุธศาสนาใช้ความเช่ือในเร่ืองโลกทัง้ 3 นีเ้พ่ืออธิบายหลกัค าสอนของตน โดยแบง่พืน้ท่ีทัง้ 3 ตาม

ผลจากการกระท าของมนษุย์   การแบง่พืน้ท่ีจกัรวาลเป็น 3 ภูมิจึงแสดงให้เห็นการให้ความส าคญั

ในเชิงพืน้ท่ี  ผลจากการกระท าท่ีดีจะท าให้มนษุย์สามารถเล่ือนขัน้การเกิดของตวัเองไปอยู่ในพืน้ท่ี

ท่ีสูงขึน้  อนัน่าจะเป็นพืน้ฐานความเช่ือในเร่ืองพืน้ท่ีท่ีแสดงให้เห็นว่าพืน้ท่ีสูง มีความส าคญักว่า

พืน้ท่ีต ่า  ซึ่งแสดงออกถึงความไม่เท่าเทียมกันในเร่ืองของความเช่ือเร่ืองของพืน้ท่ีสงูต ่าซึ่งมีอยู่ใน

สงัคม   คติไตรภูมินีจ้ึงชีใ้ห้มนุษย์เห็นถึงความส าคญัของการกระท าท่ีมีผลต่อการเปล่ียนภพภูมิ

ของตนท่ีด าเนินไปตามสงัสารวัฏ ซึ่งไตรภูมิพระร่วงก็รับคติไตรภูมิในแนวทางของพทุธศาสนามา

ใช้นัน่เอง   ในขณะท่ีพืน้ท่ีของจกัรวาลในคมัภีร์วิษณุปรุาณะได้แบง่ส่วนของพืน้ท่ีแตกต่างออกไป

                                                           

  170 ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 6. 
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จากในสมัยพระเวท   โลกทัง้ 3 จึงมิใช่ค าเรียกท่ีคลอบคลุมพืน้ท่ีทัง้หมดของจักรวาลได้ซึ่งจะ

แตกต่างไปจากในคมัภีร์พระเวท   คมัภีร์วิษณุปุราณะแม้จะให้ความส าคญักับการกระท าของ

มนุษย์ แต่การกระท าให้พระเป็นเจ้าพึงพอใจนบัเป็นสิ่งส าคญัท่ีสุด  คมัภีร์วิษณุปรุาณะแสดงให้

เห็นความเช่ือในเร่ืองการให้ความส าคญัของพืน้ท่ีเช่นเดียวกนั มีลกัษณะการเรียงล าดบัพืน้ท่ีจาก

ต ่าไปสูงสอดคล้องกับการเรียงล าดบัพืน้ท่ีในไตรภูมิพระร่วง คือ  นรก บาดาล พืน้ดิน  สวรรค์     

ชนโลก มหรโลกและพรหมโลก   แต่คมัภีร์วิษณุปรุาณะกล่าวว่าต าแหน่งของพระวิษณุซึ่งตัง้อยู่ท่ี

ดาวเหนือนัน้เป็นศูนย์กลางของจักรวาล   ซึ่งน่าจะสอดคล้องกับสิ่งท่ีต้องการเน้นย า้ว่าทุกสิ่ง

เป็นไปตามความประสงค์ของพระวิษณพุระผู้ เป็นเจ้าผู้ เป็นใหญ่เหนือสรรพสิ่ง   แม้จะกล่าวว่าชีวิต

ของมนุษย์จะด าเนินไปตามผลกรรมก็ตาม    การอธิบายภพภูมิในวรรณกรรมทัง้ 2 เร่ืองจึงเป็น  

การอธิบายในเชิงอภิปรัชญาเพื่อตอบข้อสงสยัของมนษุย์และเช่ือมโยงให้เห็นถึงผลของการกระท า

ตามหลักหน้าท่ีและค าสอนอันจะมีผลต่อการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏแห่งจักรวาลนี ้    

ความเช่ือในเร่ืองโลกทัง้ 3 หรือคติ  “ไตรภูมิ” ในไตรภูมิพระร่วง    จึงน่าจะมีรากเหง้าทางความคิด

มาจากอินเดีย  แตไ่ด้พฒันาไปตามแนวความคดิความเช่ือในลทัธิบริบทของศาสนาแตล่ะศาสนาท่ี

เปล่ียนแปลงไป 

 เม่ือพิจารณาความสุขอันเป็นเป้าหมายในชีวิตของมนุษย์ท่ีกล่าวไว้ในคมัภีร์วิษณุ

ปรุาณะและไตรภมูิพระร่วงพบวา่มีลกัษณะท่ีคล้ายกนั โดยแบง่ออกเป็น  3  ระดบั  คือ  

1. กามสขุ คือ ความสขุท่ีเกิดจากการเสพกามคณุ คือ รูป เสียง กลิ่น รส สมัผสั  

2. ฌานสขุ คือ ความสขุท่ีเกิดจากฌานในพรหมโลก 

3. การหลดุพ้น คือ ความสขุสงบท่ีเกิดจากการหลดุพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ซึ่ง

เรียกวา่ นิพพานหรือโมกษะ  

  การเข้าถึงเป้าหมายของพุทธศาสนาตามท่ีปรากฏในไตรภูมิพระร่วงเป็นเร่ือง      

เฉพาะตนไม่ต้องขึน้อยู่กับสิ่งอ่ืน กล่าวคือ บุคคลจะบรรลุนิพพานได้ด้วยการขดัเกลาหรืออบรม

ตนเองตามหลกัไตรสิกขาหรือมรรคมีองค์ 8  ซึง่เป็นการพ้นทกุข์ด้วยตนเองโดยไม่ต้องอาศยัอ านาจ

เหนือธรรมชาติใดๆ อย่างในศาสนาเทวนิยม  บุคคลอ่ืนซึ่งรวมทัง้พระพุทธเจ้าเป็นเพียงผู้ ชีแ้นะ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



407 
 

ส่งเสริมเท่านัน้   ไม่ใช่ผู้ ก าหนดหรือผู้ ตัดสินให้ใครบรรลุนิพพานหรือไม่บรรลุนิ พพาน171   

วรรณกรรมทัง้ 2 เร่ือง กล่าวไว้เหมือนกันว่ามนุษย์เป็นสตัว์ท่ีจะสามารถด าเนินไปสู่การบรรลุ

สวรรค์และบรรลธุรรมได้   ดงัท่ีคมัภีร์วิษณปุรุาณะ กลา่วไว้เชน่กนัวา่ 

 

นรชนเหลา่นัน้ผู้ ยินดีในธรรมอนัดีงาม มีจริยาวตัรท่ีงดงามเป็นสตับรุุษ  

ผู้ด าเนินไปตามครรลองธรรมท่ีดีย่อมประสบความส าเร็จเสมอ || 1:6:9 

ดกูรท่านมนีุ นรชนทัง้หลายย่อมบรรลสุวรรค์และส าเร็จธรรมจากการเป็นมนษุย์ | 

และดกูรท่านพราหมณ์ มนษุย์ทัง้หลายย่อมไปยงัสถานท่ีท่ีพวกเขาพอใจ || 1:6:10 

ดูกรท่านมุนีผู้ประเสริฐ สตัว์ทัง้หลายเหล่านัน้สร้างโดยพระพรหมา แบ่งเป็น 4 วรรณะ

เป่ียมไปด้วยศรัทธาชอบ โน้มเอียงไปในพฤติกรรมท่ีดีงาม || 1:6:11 

(สตัว์ทัง้หลายเหลา่นัน้) พอใจอยู่ตามท่ีตนปรารถนา ปราศจากอปุสรรคทกุอย่าง 

มีจิตใจสะอาด บริสทุธ์ิผดุผ่อง ท าหน้าท่ีของตนโดยปราศจากมลทิน || 1:6:12 

และจิตใจสตัว์เหล่านัน้บริสุทธ์ิ เมื่อหริผู้บริสุทธ์ิสถิตอยู่ภายในจิตใจ(ของสตัว์เหล่านัน้) 

สตัว์เหลา่นัน้ก็จะเห็นความรู้ท่ีบริสทุธ์ิซึง่เป็นทางน าไปสูก่ารปรากฏของพระวิษณ ุ|| 1:6:13 

จากนัน้สว่นหนึง่ของพระหริซึง่ขึน้อยู่กบัชะตากรรมนัน้ก็จะท าให้เกิดบาปท่ีร้ายแรง  

มีสาระน้อยมากๆ || 1:6:14 

ดกูรท่านไมเตรยะ  บาปท่ีเกิดจากเมลด็คืออธรรม  เกิดจากความหลงและความโลภ   

และส าเร็จจากราคะเป็นต้น  ในบรรดามนษุย์เหลา่นัน้  || 1:6:15 

และความส าเร็จทัง้ 8 ประการมีราสะและอลุลสะเป็นอาทินัน้ ไมส่ามารถเกิดขึน้เลย 

พร้อมกบัการเกิด || 1:6:16 

เมื่อมนุษย์ทัง้หลายท่ีเหลืออ่อนก าลังและเมื่อบาปเพ่ิมพูล ต่อจากนัน้มนุษย์ทัง้หลาย

เหลา่นัน้จะเดือดร้อนเพราะความทกุข์ท่ีมีพลงัเป็น 2 เท่า || 1:6:17172 

 

  ภาพของจักรวาลในวรรณกรรมทัง้ 2 เร่ือง จึงมุ่งให้มนุษย์เลือกปฏิบตัิให้บรรลุตาม

เป้าหมายท่ีต้องการ โดยสร้างภาพให้เห็น บอกถึงวิธีการปฏิบตัิให้บรรลุยงัเป้าหมายท่ีต้องการไว้

                                                           

  171 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 33-34. 
  172 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa,  20-21. 
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อยา่งชดัเจน ภาพจกัรวาลอนัเป็นพืน้ท่ีสว่นบนจงึเป็นการสร้างความหวงัให้กบัมนษุย์ผู้กระท ากรรม

ในจกัรวาลชัน้กลาง  ในขณะท่ีภาพจกัรวาลชัน้ลา่งเป็นภาพของการห้ามปราม ควบคมุให้มนษุย์ไม่

ท าชัว่หรือไม่ท าในสิ่งท่ีสงัคมไม่ต้องการ  โดยโลกตุรภูมิเป็นเป้าหมายสงูสดุของการด าเนินชีวิตซึ่ง

หากบรรลุถึงได้ก็จะพบความสุขท่ีแท้จริง หยุดการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ  แม้จะมี

รายละเอียดเนือ้หาท่ีแตกตา่งกนัไปบ้าง แตก็่พบวา่วรรณกรรมทัง้ 2 เร่ืองมีภาพโครงสร้างจกัรวาลท่ี

คล้ายคลงึกนัจนเช่ือได้วา่มีต้นก าเนิดความคดิมาจากวฒันธรรมเดียวกนั 

  2.5 การสิน้สุดของจักรวาล   คมัภีร์วิษณุปรุาณะใช้ค าว่า “ประลยั” ซึ่งหมายความ

ถึงการสลายตวั  การดดูซึมกลบั  การท าลาย  การตาย  การท าลายโลกทัง้หมด  ความไม่รู้สึกตวั  

และการงีบหลบั173    การใช้ค าดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าคมัภีร์วิษณุปรุาณะมีความคิดเก่ียวกับการ

สิน้สุดของจักรวาลว่าเป็นการงีบหลับของพระพรหมา การสลายตัว การท าลาย การตายของ

จกัรวาลและการคืนกลบัเข้าสู่พรหมนั   การสิน้สดุจกัรวาลหรือการประลยัหรือการเวียนกลบัมา

ใหม่ของสรรพสิ่งนัน้คมัภีร์วิษณุปรุาณะกล่าวว่ามี 3 ประการ  ได้แก่  การประลยัแบบไนมิตติกะ 

คือ การประลยัแบบมีสาเหต ุเป็นการเวียนกลบัมาใหม่ในคราวสิน้กลัป์ซึ่งเก่ียวข้องกบัพระพรหมา  

การประลยัแบบปรากฤตกิะ คือ    การประลยัแบบธรรมชาต ิ เป็นการเวียนกลบัมาใหม่ซึ่งเก่ียวข้อง

กบัปรารทธะทัง้ 2  คือ ระยะเวลา 50 ปีของพระพรหมา  และการประลยัแบบอาตยนัติกะ เป็น   

การเวียนกลบัมาใหมแ่บบสงูสดุช่ือวา่โมกษะ     

  การสิน้สุดของจกัรวาลในระยะเวลาหลบัของพระพรหมาจะเกิดขึน้ตามภาวะปกติท่ี

เป็นไปหลงัจากสิน้สดุกลียคุซึ่งมีสภาวะอนัเต็มไปด้วยความล าบากยากแค้นและการด าเนินชีวิตท่ี

มิได้เป็นไปตามกรอบท่ีเหมาะสมของสงัคมวฒันธรรมท่ีเคยนิยมปฏิบตัิสืบตอ่กนัมา  จกัรวาลจึงถกู

ท าลายด้วยรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ 7 ดวงซึง่พระวิษณสุถิตอยู ่ ตอ่มาเศษะนาคราชจะอยู่ใน

รูปของเทพรุทระซึ่งจะพ่นไฟออกมาเผาผลาญจกัรวาล จากนัน้ลมหายใจของเศษะนาคราชจะ

กลายเป็นเมฆตกลงมาเป็นฝนจนน า้ท่วมกลายเป็นมหาสมุทร  และเศษะนาคราชนัน้ก็จะพ่นลม

หายใจเป่าเมฆให้หายไป    จกัรวาลในขณะนัน้จงึกลายเป็นมหาสมทุรเพียงหนึ่งเดียว โลกจะอยู่ใน
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สภาวะมืดมิดปราศจากสิ่งใด   เพ่ือรอการต่ืนของพระนารายณ์และเร่ิมต้นการสร้างจกัรวาลขึน้ใหม่

อีกครัง้  ดงัความวา่ 

 

ในเวลาท่ี 1,000 รอบแห่ง 4 ยคุนัน้สิน้สดุลง เม่ือผืนแผ่นดินสญูสิน้ไปมากแล้ว 

ฝนแล้งจะเกิดขึน้รุนแรงมากเป็นระยะเวลา 100 ปี || 6:3:14…   

ดกูรท่านมนีุผู้ประเสริฐที่สดุ พระวิษณผุู้ เป็นเจ้าจงึทรงสถิตอยู่ในรัศมีทัง้ 7 ของดวงอาทิตย์

แล้วก็ทรงดื่มน า้ไว้ทัง้หมด || 6:3:17… 

ดกูรท่านพราหมณ์ ณ เวลานัน้ ดวงอาทิตย์ทัง้ 7 ดวงนัน้สอ่งแสงไป 

ทัง้ข้างลา่งและข้างบน เผาไหม้โลกทัง้ 3 รวมทัง้พืน้บาดาลจนหมดสิน้ || 6:3:21… 

จากนัน้พระหริ (พระวิษณ)ุ นัน้ก็ได้กลายเป็นรุทระ (พระศิวะ) คือไฟในคราวล้างโลก 

เกิดเป็นลมหายใจของพญานาคช่ือเศษะ เผาผลาญบาดาลใต้โลก || 6:3:24 

ไฟอนัร้อนแรงนัน้เผาไหม้บาดาลทัง้หมดจนมาถงึพืน้ดินท าให้พืน้ดินกลายเป็นธลุี || 6:3:25 

จากนัน้ไฟท่ีร้อนแรงย่ิงมีเกลียวหมนุเป็นพวงไฟขนาดใหญ่ไปถงึภวุรโลก 

(ชัน้บรรยากาศ) และสวรโลก (ชัน้สวรรค์) หมนุวนอยู่ในท่ีนัน้นัน่เอง || 6:3:26… 

ในเวลานัน้โลกทัง้ 3 ทัง้หมดปรากฏเหมือนกระทะ มีเกลียวเปลวไฟอยู่รอบๆ 

ดกูรท่านมนีุผู้ประเสริฐ จากนัน้พระชนารทนะ (พระวิษณ)ุ ซึง่ปรากฏรูปเป็นรุทระ(พระศิวะ) 

ก็เผาผลาญโลกทัง้หมดแล้วก็กระท าลมหายใจจากปากให้กลายเป็นเมฆ || 6:3:30... 

ดกูรท่านมนีุผู้ประเสริฐที่สดุ และเม่ือไฟดบัลงแล้ว ฝนก็จะตกตลอดทัง้วนัทัง้คืน 

อย่างตอ่เน่ืองช าระล้างโลกทัง้หมดให้สะอาดด้วยน า้ || 6:3:38 

ดกูรท่านพราหมณ์ ฝนเหลา่นัน้ช าระล้างแผ่นดินทัง้หมดด้วยสายน า้จ านวนมากย่ิง 

แล้วก็ช าระล้างภวุรโลกและโลกชัน้สงูๆ ขึน้ไป || 6:3:39 

เม่ือโลกมืดมนอนธการ (และ) เมื่อสิ่งท่ีเคลื่อนท่ีไมไ่ด้และเคลื่อนท่ีได้พินาศไปแล้ว 

เมฆใหญ่เหลา่นัน้ก็ตกลงมาเป็นฝนเกิดกวา่ร้อยปี || 6:3:40 

ดกูรท่านมนีุผู้ประเสริฐ ในตอนสิน้กลัป์ ทกุสิ่งทกุอย่างจะเป็นไปอย่างนี ้ 

เพราะความย่ิงใหญ่ของพระวาสเุทพ (พระวิษณ)ุ ผู้ เป็นปรมาตมนัตลอดเวลา || 6:3:41 

ท่านฤษีปราศรผู้ประเสริฐกลา่ววา่  ดกูรท่านมหามนีุ เม่ือน า้ท่วมไปถงึดินแดน 

ของฤษีทัง้ 7 ตน จากนัน้โลกทัง้ 3 โลกนัน้ก็กลายเป็นมหาสมทุรเพียงหนึง่เดียว || 6:4:1  
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ดกูรท่านไมเตรยะ ตอ่จากนัน้ลมท่ีออกจากพระโอษฐ์ของพระวิษณุ (ลมหายใจ) 

ก็กระพือพดัไปตลอดเวลากวา่ 100 ปีท าให้เมฆเลือนหายไปหมด || 6:4:2 

พระเป็นเจ้าผู้สร้างสรรพสิ่ง ผู้ทรงเป็นอจินไตย ผู้สร้างสิ่งมีชีวิต ผู้ ไมม่ีเบือ้งต้น 

ผู้ เป็นเบือ้งต้นของสรรพสิ่ง ทรงดื่มลมไว้ทัง้หมด || 6:4:3 

ขณะนัน้พระหริผู้ เป็นเจ้าสงูสดุ ทรงเป็นพระผู้สร้าง มีพระรูปเป็นพรหม 

ก็ถงึซึง่การบรรทมบนนาคราชช่ือเศษะ ในมหาสมทุรเพียงหนึง่เดียวนัน้ || 6:4:4 

ในเวลาใดพระผู้ เป็นอาตมนัของสรรพสิ่งนัน้ตื่นบรรทมในเวลานัน้โลกก็จะขบัเคลื่อนไป

(แต)่ เม่ือพระองค์เคลื่อนเข้าสูม่ายาศยัยา (สภาวะหลบัใหล) สรรพสิ่งนัน้ก็ย่อมหลบัใหล 

ไปด้วย || 6:4:8 

เน่ืองจากวนัหนึง่ของพระพรหมา เท่ากบัจ านวน 4 ยคุ 1,000 รอบ 

ดงันัน้ กลางคืนก็มีจ านวนเท่ากนันัน้เม่ือโลกถกูท าให้เป็นมหาสมทุรหนึง่เดียว || 6:4:9 

 จากนัน้เม่ือราตรีสิน้สดุลงพระอชะ (พระวิษณ)ุ ก็ทรงตื่นจากบรรทม  

ทรงท าการสร้างโลกตอ่ไปอีก พระวิษณทุรงรูปเป็นพระพรหมาเหมือนกบัท่ีข้าพเจ้าอธิบาย

แก่ท่านตัง้แตแ่รก || 6:4:10174 

 

 ไตรภมูิพระร่วงกลา่วถึงจกัรวาลว่าจะ “ฉิบหาย” ประลยัด้วยสาเหต ุ3 ประการ คือ ไฟ 

น า้และลม ซึ่งจากคมัภีร์ในยุคก่อนหน้าไตรภูมิพระร่วงจะกล่าวถึงว่าเกิดจากการประลยัชนิดใด

ชนิดหนึง่    ไตรภูมิพระร่วงกล่าวถึงการประลยัทัง้ 3 ชนิดไว้ หากแตเ่ม่ืออธิบายถึงภาพการประลยั

กลบักล่าวถึงเหตกุารณ์การประลยัในลกัษณะ 3 ชนิดตอ่เน่ืองกนั  คือ หลงัจากเกิดไฟไหม้ จึงเกิด

น า้ท่วม และลมพดัสร้างให้กลบัคืนมาสู่สภาพในลกัษณะดงัเดิม การประลยัท่ีกล่าวไว้ในไตรภูมิ

พระร่วงจงึมีลกัษณะเป็นเหตกุารณ์ตอ่เน่ืองของการประลยัด้วยไฟ น า้และลม   จกัรวาลนัน้เม่ือถกู

ท าลายแล้วก็จะถูกสร้างขึน้ใหม่ตามแบบเดิมเสมอ  เป็นการเกิดขึน้ในลกัษณะวนเวียนกันไปโดย

ในไตรภูมิพระร่วงมิได้กล่าวถึงจุดเร่ิมต้นของจักรวาล  ภาพของการเกิดขึน้และการประลัยของ

จกัรวาลเหมือนกับการอธิบายเส้นรอบวงของวงกลมซึ่งไม่อาจทราบจุดเร่ิมต้นของเส้นรอบวงได้  

โดยไตรภมูิพระร่วงได้กลา่วถึงการประลยัของจกัรวาลไว้ ดงัความวา่ 
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  แต่ฝูงอนัมีจิตแลมีชีวิตอนัเกิดในภูมิทัง้ 31 ชัน้ทัง้นีม้ิเท่ียง ย่อมฉิบหายด้วยมตัยุรา

หากกระท าให้หายไสร้ อนัว่าสิ่งทัง้หลายอนัท่ีมีแต่รูปแลว่าหาจิตมิได้อันมีในภูมิ  12 ชัน้

แห่งนี ้เท่าเว้นไว้แตอ่สญัญีสตัว์ขึน้ไปเบือ้งบนแล อนัวา่ท่ีต ่าแต่อสญัญีสตัว์ลงมาหาเรานีม้ี

อาทิ คือพระสเุมรุราชย่อมรู้ฉิบหาย(ไป)ด้วยไฟด้วยน า้ด้วยลม หากกระท าให้ฉิบหายเสียได้

แล เม่ือวา่ไฟแลจะมาไหม้กลัป์ไปนีแ้ล มีดัง่ฤๅบ้างสิ(้น) อนัวา่ไหม้แลล้างให้ฉิบหายเสียนัน้

มี  3 จ าพวกแล จ าพวกหนึ่งเพ่ือไฟ จ าพวกหนึ่งเพ่ือน า้ จ าพวกหนึ่งเพ่ือลมแล ไฟหากมา

ล้างมากกวา่น า้แลลม ไฟมล้าง 7 คาบเลา่ น า้จงึมล้างคาบหนึง่เลา่ โดยอนัดบัดงันัน้ แต่ไฟ

มล้าง 56 คาบ แต่น า้(มล้าง) 8 คาบ ดงันัน้เป็น 64 คาบ (ลม)จึงมล้างคาบหนึ่ง เมื่อว่าไฟ

มล้างมากกว่าน า้ น า้มล้างมากกว่าลมเพ่ือดงันัน้ฯ… เมื่อว่าไฟแลไหม้กลัป์ แลไหม้ฝูงคน

ทัง้หลายฝูงกระท าบาปด้วยกาย ผู้กระท าบาปด้วยปาก ผู้ กระท าบาปด้วยใจ แลมิรู้บุญ

ธรรมเลยสกัอนั แลบมิรู้จกับิดาแลมารดา แลมิรู้จกัสมณพราหมณ์ แลมิรู้จกัท่านผู้ทรงธรรม 

แลมิรู้จักว่าพ่ีน้องแลญาติมิตรสหาย แลเห็นกันดั่งกวางแลทราย ดั่งเป็ดแลไก่ ดงัหมูแล

หมา ดัง่ช้างแลม้า ย่อมไลฆ่่าไลฟั่นกนันัน้ ด้วยบาปกรรมอนัเขาได้ท าบาปดัง่นีแ้ล เกิดอบุตัิ

บ่มิดีทัว่ทัง้จกัรวา(ล)นีทุ้กแห่งแล …อยู่บ่มิหึง ตระบดับงัเกิดเป็นตะวนัขึน้ 7 ดวงแลร้อน... 

แลแผ่นดินชมพูทวีปท่ีเราอยู่นีก้่อนทุกแห่งแล ไหม้ทัง้เขาพระหิมพานต์ 7 อนัแลมียอด ได้ 

84,000 นัน้ แล้วเลื่อนไหม้ทัง้แผ่นดินเล็ก 2,000 ไหม้ไปชัน้อนันัน้เน่ืองๆ  ไหม้ทัง้บุพพวิเท

หะแลอุตรกุรุแลอมรโคยานทวีป ทัง้เมืองครุฑราช  ไหม้ทัง้ ๔ แผ่นดินใหญ่ดงัว่าไหม้ป่า   

แลไหม้นรกทัง้หลาย ตลอดไปถึงมหาอวิจีนรก แล้วไหม้อบายภูมิทัง้ ๔ ไหม้เขาพินาศไป

เนือง ๆ  ...เม่ือไฟไหม้ดัง่นัน้ ฝงูเทพยดาแลพรหมทัง้หลาย เทียรย่อมหนีขึน้ไปสู่ชัน้บนท่ีไฟ

ไหม้บ่มิถึง แลเทียรย่อมเบียดเสียดกนัอยู่ดุจดัง่แป้งยดัขนานนัน้แล อยู่หึงนานนกั ตระบดั

ฝนจึงตก ...แลน า้เร่งท่วมเถิงเมืองพรหม ๓ ชัน้อนัช่ือพรหมปริสชัชา พรหมปโรหิตา มหา

พรหมา ฝนบมิได้ตกน า้จงึเท่ียงอยู่ แตน่ัน้จงึบมีฝนแลฯ โจษวา่มีน า้อนัเตม็แตต่ ่านีข้ึน้ไปเถิง

บนพรหมโลกย์ดงันัน้เป็นใด... แตฝ่นตกลงแลน า้ท่วมถงึพรหมโลกได้อสงไขยหนึง่ ช่ือสงัวตั

ถายีอสงไขยกลัป์แล บัดแมงลม 4 อนั จึงพัดห้วงให้เป็นภูมิดงัเก่าขึน้นัน้น ลมอนัหนึ่งช่ือ 

ปรจิตตวาต ลมอนัหนึ่งช่ือภทัรวาต ลมอนัหนึ่งจกัราวาต ลมอนัหนึ่งพดัไปมาเป็นละลอก 

กลายเป็นแผ่นดัง่ปุ่ มเปือกสดุ เป็นแผ่นกลายเป็นกลละดัง่น า้ข้าว สดุเป็นกลละกลายเป็น

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



412 
 

อมัพุช ดังข้าวเปียก สุดอัมพุชกลายเป็นเปสิ(สุดเปสิกลายเป็นฆนะ)  เป็นก้อน สุดเป็น

เปือกกลายเป็นภูมิ(ทอง)ดัง่เก่าก็ดแูพร่งพรายงามนกั...เกิดเป็นจกัรวาลรอบทัง้หลายทัง้ท่ี

(มีเมื่อก่อน) เป็นฉนัใดไสร้ (ก็)เกิดเป็นด(ุจ)เดียวนัน้ขึน้สิน้แล175 

 

 เม่ือพิจารณาการสิน้สดุของจกัรวาลท่ีกล่าวไว้ในวรรณกรรมทัง้  2 เร่ือง จะมีลกัษณะ

เช่ือมตอ่กบัการก าเนิดจกัรวาลขึน้ใหมห่ลงัจากการประลยัเสมอ  การประลยัในคมัภีร์วิษณุปรุาณะ

จะมีก าหนดท่ีแน่นอนชดัเจน  โดยกล่าวว่าเท่ากบัวนัและคืนของพระพรหมา ประกอบด้วย 4 ยุค

ชดัเจน   การแบง่ยคุจกัรวาลของศาสนาพราหมณ์ - ฮินดจูะใช้ความสขุและความทกุข์หรือความดี

และความชัว่ในการแบง่  ดงันัน้คณุธรรมของผู้คนจะลดต ่าลงในแตล่ะยุคจนกระทัง่ถึงยุคสุดท้าย

คือกลียุคท่ีผู้คนมีความประพฤติไม่ตรงตามวรรณะและหลกัอาศรมซึ่งสิ่งเหล่านีล้้วนแล้วแต่เป็น

สญัลกัษณ์ให้เห็นถึงเวลาท่ีด าเนินมาถึงตามระยะเวลาท่ีได้ก าหนดไว้แล้ว   การสิน้สดุของจกัรวาล

จึงเก่ียวข้องกับเทพโดยตรง  พระวิษณุหรือพระพรหมาเป็นผู้ก าหนดระยะเวลาของการประลยันัน้  

จะเกิดมีพระอาทิตย์ 7 ดวง  พระรุทระซึ่งอยู่ในรูปของเศษะนาคราชจะปล่อยไฟออกมาไหม้

จกัรวาลเกือบทัง้หมด    ฝนจะตกจนจกัรวาลกลายเป็นมหาสมุทรเพียงหนึ่งเดียว เม่ือนัน้ก็จะถึง

เวลาท่ีพระนารายณ์ต่ืนจากบรรทมและจะอยูใ่นรูปของพระพรหมาเพ่ือสร้างจกัรวาลขึน้ใหม่อีกครัง้  

ในขณะท่ีไตรภมูิพระร่วงกล่าวถึงการประลยัในลกัษณะท่ีเป็นวฏัจกัรตอ่เน่ืองกบัการก าเนิดเช่นกนั  

แต่เหตุแห่งการประลัยนัน้ไตรภูมิพระร่วงกล่าวอ้างว่าเกิดจากการกระท าของมนุษย์    โลกเกิด

สภาวะวิกฤติ ส่งผลให้เกิดพระอาทิตย์ 7 ดวงไหม้โลก  เกิดน า้ท่วมโลก และเกิดลมพดัจนเกิด

จกัรวาลใหม ่  แม้ไตรภูมิพระร่วงจะให้น า้หนกัว่าการประลยัเกิดจากพฤติกรรมของมนษุย์  แตเ่ม่ือ

พิจารณารายละเอียดท่ีกล่าวถึงช่วงเวลาและยคุตา่งๆ จึงอาจกล่าวได้ว่าน่าจะรับอิทธิพลเร่ืองของ

ช่วงเวลาการประลยัของจกัรวาลมาจากศาสนาฮินด ู  โดยพิจารณาว่ามีลกัษณะท่ีคล้ายคลึงกัน 

คือการประลัยจะเกิดหลงัจากกลียุค  เกิดไฟไหม้หลังจากปรากฏพระอาทิตย์ 7 ดวง  เกิดฝนตก   

น า้ทว่มและเกิดลมพดั จนเร่ิมต้นวฏัจกัรไปสูจ่ดุก าเนิดจกัรวาลอีกครัง้    คมัภีร์วิษณุปรุาณะมุ่งเน้น

แสดงให้เห็นอ านาจของเทพเจ้าท่ีก าหนดและท าให้เกิดการประลยัของจักรวาล  หากแต่ไตรภูมิ 

                                                           

  175 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา, 236-247. 
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พระร่วงมิได้เช่ือในเร่ืองเทพเจ้าก าหนดความเป็นไปของจกัรวาล  เนือ้หาท่ีเช่ือมโยงถึงพระเจ้าจึงถกู

ติดทิง้ไปและมุ่งเน้นว่าการเปล่ียนแปลง ความฉิบหายหรือการประลัยของจักรวาลเกิดจาก

พฤติกรรมของมนุษย์เป็นส าคญั   จกัรวาลในไตรภูมิพระร่วงเป็นเร่ืองของธรรมชาติ ไม่มีพระเจ้า

เป็นผู้สร้างหรือท าลาย ไมส่ามารถก าหนดเบือ้งต้นและท่ีสดุได้  จกัรวาลมีการเกิดขึน้  ด ารงอยู่และ

เส่ือมสลายลง   เม่ือจักรวาลเส่ือมสลายลงแล้ว หากมีเหตุปัจจัยก็สามารถเกิดมีขึน้ใหม่ได้        

การประลยัของจกัรวาลแต่ละครัง้ ไม่ว่าจะด้วยไฟ น า้ ลม มนุษย์จะเสียชีวิตทัง้หมด  รวมถึงสตัว์

นรกและรูปพรหมบางสว่นด้วย โดยมีการก าหนดเวลาของแตล่ะยคุไว้อยา่งชดัเจน    

 ตามความเช่ือของพุทธศาสนาเถรวาทซึ่งสอดคล้องกับในไตรภูมิพระร่วงกล่าวไว้ว่า 

ไม่มีผู้ สร้าง ผู้ท าลายหรือผู้คอยควบคุมโลกและชีวิตมนุษย์อย่างเทพเจ้าหรือพระเจ้าในศาสนา

เทวนิยม  เทพหรือพรหมในพทุธศาสนาเถรวาทเป็นเพียงสตัว์ประเภทหนึ่งท่ีทกุคนมีสิทธิจะเป็นได้

และไมใ่ชผู่้สร้าง ผู้ท าลายหรือผู้ควบคมุโลก    ชีวิตสตัว์ทัง้มวลล้วนต้องเกิดและดบั ไม่มีชีวิตอมตะ 

ทุกสิ่งในโลกหรือเอกภพต้องเป็นไปตามธรรมชาติ คือเป็นไปตามเหตุปัจจยัโดยไม่มีใครมาคอย

ควบคมุบงการ176  การสวดมนต์และการปฏิบตัิกรรมฐานไม่ใช่พิธีเพ่ือติดตอ่กบัพระเจ้าหรือเพ่ือท า

ให้พระเจ้าโปรดปรานพึงพอใจจนบนัดาลให้ผู้ปฏิบตัิได้ในสิ่งท่ีหวัง  หากกระท าเพ่ือให้จิตของ

มนุษย์มีสมาธิ หลุดพ้นจากความทุกข์และการเวียนว่ายตายเกิดด้วยตนเอง โดยมิต้องกลับมา 

เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฎแห่งจักรวาลนีอี้ก ซึ่งนับเป็นการประลัยแบบอาตยันติกะ คือ   

การเวียนกลบัมาใหมแ่บบสงูสดุช่ือวา่โมกษะ หรือนิพพานในพทุธศาสนานัน่เอง 

 2.6  บทสรุปแนวคิดเร่ืองจักรวาล   แนวความคิดเร่ืองกรรมและการเกิดใหม่ใน

ปรัชญาอินเดียทั่วๆ ไปนัน้สันนิษฐานกันว่ามีเค้ามาจากฤตะในคมัภีร์ฤคเวท  ฤตะนัน้หมายถึง

ความเป็นระเบียบแห่งสรรพสิ่งในสากลจกัรวาลหรือความเป็นระเบียบในธรรมชาติ  กฎแห่งกรรม

ในปรัชญาอินเดียจึงมีความหมาย 2 นยั คือ     กฎแห่งธรรมชาติหรือกฎแห่งเหตแุละผล  และกฎ

แห่งศีลธรรม   กฎแห่งธรรมชาตินัน้มีความหมายว่าทุกๆ สิ่งทุกอย่างในธรรมชาติเกิดขึน้เป็นไป

ตามอ านาจของเหตปัุจจยั  ไม่มีสิ่งใดท่ีเกิดขึน้มาอย่างลอยๆ หรือปราศจากเหตุ เม่ือมีสิ่งใดเกิดขึน้

ก็มีเหตุท าให้สิ่งนัน้เกิดขึน้  เม่ือสิ่งนัน้ด ารงอยู่      ก็มีเหตุท าให้สิ่งนัน้ด ารงอยู่  เม่ือสิ่งนัน้เส่ือม

                                                           

  176 วชัระ  งามจิตรเจริญ, พุทธศาสนาเถรวาท, 34. 
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สลายไปก็มีเหตุท าให้สิ่งนัน้เส่ือมสลายไป นั่นก็คือในธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเกิดขึน้ 

ด ารงอยู่หรือดบัไป โดยไม่มีเหตหุรือปราศจากเหตุ  แตใ่นแง่ท่ีเป็นกฎศีลธรรมนัน้หมายถึง กฎแห่ง

การกระท าของสิ่งท่ีมีชีวิต ทกุชีวิตจะต้องตกอยู่ใต้กฎแห่งกรรม และถ้ามองแคบลงไปอีกก็คือกฎท่ี

เก่ียวกับการกระท าของมนุษย์ เป็นกฎแห่งศีลธรรมท่ีเก่ียวข้องกับมนุษย์ ใครท าดีย่อมได้รับผลดี 

ใครท าชัว่ยอ่มได้รับผลชัว่  ดงันัน้แนวความคิดเร่ืองกรรมและการเกิดใหม่ในปรัชญาอปุนิษัทจึงถือ

ได้ว่าเป็นกฎของการธ ารงไว้ซึ่งคณุคา่ทางศีลธรรม  คณุคา่ของกรรมดีและกรรมชัว่ซึ่งมนษุย์เราได้

กระท าไว้  กฎแห่งกรรมจึงแสดงให้เห็นว่าผลกรรมต่างๆ ท่ีมนุษย์ได้สร้างขึน้มาแล้วนัน้ย่อมไม่   

สญูหายไปไหน  และเป็นการรับรองว่าไม่มีเหตกุารณ์อ่ืนใดท่ีจะเกิดขึน้กบัมนษุย์ นอกจากผลของ

กรรมซึ่งตนเองได้กระท าไว้แล้วเท่านัน้  กฎแห่งกรรมจึงเป็นกฎสากลส าหรับมนุษย์ทุกรูปทกุนาม  

การกระท าต่างๆ ของมนุษย์จึงขึน้อยู่กับมนษุย์เอง     ใครท าดีย่อมได้ดี  ใครท าชัว่ย่อมได้ชัว่  

มนษุย์เป็นผู้ตดัสินใจและกระท า ดงันัน้ผลการกระท าและการตดัสินใจดงักล่าวมนษุย์จึงต้องได้รับ

ผลกรรมตามท่ีตนกระท าลงไป นัน่ก็คือมนุษย์ต้องรับผิดชอบต่อการกระท าของตนเองด้วย  ผล

กรรมท่ีได้กระท าลงไปนัน้จะต้องตามติดให้ผลตอ่ๆ ไปจนกว่าจะชดใช้ผลกรรมท่ีได้กระท าให้หมด

สิน้  ผลกรรมจะดีหรือไม่ดีจึงขึน้อยู่กบัมนษุย์    ดงัข้อความท่ีกล่าวไว้ชดัเจนในคมัภีร์พฤหทารัณย

กะ177  ค าสอนเร่ืองกรรมของพทุธศาสนาเถรวาทต่างจากค าสอนเร่ืองกรรมของศาสนาอ่ืนๆ ท่ีมี

ความเช่ือเร่ืองชะตาลิขิต และความเช่ือเร่ืองการ   ถูกกรรมเก่าในอดีตชาติก าหนดอย่างสิน้เชิงท่ี

เรียกว่า “ปพุเพกตวาท” เพราะกฎแห่งกรรมของ   พทุธศาสนาเถรวาทไม่มีลกัษณะบงัคบัตายตวั 

ชนิดแก้ไขไม่ได้เลย หรือไม่มีพระเจ้ามาคอยควบคมุกฎแห่งกรรมนี ้ดงันัน้ตามค าสอนเร่ืองกรรม

ของพทุธศาสนาเถรวาท มนษุย์จึงเป็นไปตาม “กรรมลิขิต” ไม่ใช่ “พรหมลิขิต” หรือ “พระเจ้าลิขิต” 

และสามารถแก้ไขหรือก าหนดวิถีชีวิตใหม่ได้   จากค าสอนนีเ้องท่ีท าให้มนุษย์มีสถานภาพสูงส่ง

เพราะสามารถก าหนดวิถีชีวิตตนเองว่าจะให้เป็นไปอย่างไร  ไม่ต้องอาศยัการอ้อนวอนและการดล

บนัดาลจากสิ่งอ่ืนใด178  ซึง่ก็สอดคล้องกบัแนวคดิท่ีปรากฏในไตรภมูิพระร่วง 

                                                           

  177 ณรงค์  วงษ์อดุม, “การศึกษาเชงิวจิารณ์ความคดิเร่ืองกรรมในปรัชญาอนิเดียสายอาสตกิะ” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต ภาควิชาปรัชญา บณัฑิตวิทยาลยั  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,2526), 31 – 32. 

  178 เร่ืองเดียวกนั, 267. 
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  แม้ในคมัภีร์วิษณปุรุาณะจะมีเนือ้หาท่ีกลา่วถึงเร่ืองกรรมซึง่มีผลตอ่การเกิดของมนษุย์

ไว้เช่นกนั  แตค่มัภีร์วิษณุปรุาณะกล่าวว่ากรรมนัน้ถกูควบคมุโดยพระวิษณุ  โลกนีด้ ารงอยู่ได้ด้วย        

พระวิษณุ  เพราะพระองค์เป็นสรรพสิ่ง  เป็นปรมาตมัน เป็นอาตมัน พระองค์เป็นพระเวทและ   

การบชูายญั   ดงันัน้แนวคิดในคมัภีร์วิษณุปรุาณะจะปรากฏเร่ืองของกรรมแตก็่อยู่ภายใต้การลิขิต

จากพระวิษณุเป็นส าคัญ การบูชาบวงสรวงพระวิษณุจะท าให้มนุษย์บรรลุถึงความส าเร็จใน       

ทุกประการดงัท่ีปรารถนา และยังเช่ือว่าหากกระท าผิดสามารถช าระล้างบาปให้หมดไปได้ด้วย      

การบชูาบวงสรวงพระวิษณผุู้ เป็นพระเป็นเจ้าสงูสดุ  ดงัความวา่ 

 

ในการท าให้โลกทัง้หมดด ารงอยู่ได้  พระประชาบดีทรงด ารงพระรูปเป็นพระเวทและ       

การบชูายญั ทรงเป็นอาตมนัท่ีสงบน่ิงเป็นอาตมนัของสรรพสิ่ง เป็นปรมาตมนั || 1:8:9179 

ดกูรท่านมนีุผู้ประเสริฐ ประกอบพิธีบชูาบวงสรวงทกุๆ วนั 

เป็นเคร่ืองสนบัสนนุสง่เสริม (และ) ท าให้บาปท่ีคนทัง้หลายท าสงบลงได้ || 1:8:28180 

 

  จากการศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเร่ืองจักรวาลวิทยาในคัมภีร์วิษณุปุราณะและ     

ไตรภูมิพระร่วงในประเด็นต่างๆ  สามารถแสดงลักษณะความสัมพันธ์  ความเหมือนกันและ

แตกต่างกันของจกัรวาลในวรรณกรรมทัง้  2 เร่ือง  ได้ตามตารางท่ี 1.1 – 1.3  จากการศึกษา

เปรียบเทียบท าให้พบว่าแนวความคิดเร่ืองจักรวาลวิทยาในคัมภีร์วิษณุปุราณะ วรรณกรรมใน

ไวษณพนิกาย  ศาสนาฮินด ูและไตรภูมิพระร่วง วรรณกรรมในพุทธศาสนาเถรวาทมีลักษณะท่ี

คล้ายคลึงกนัมาก จนเช่ือได้ว่ามีก าเนิดมาจากรากเหง้าทางความคิดเดียวกนั   จึงแสดงให้เห็นว่า

พทุธศาสนาน่าจะได้รับอิทธิพลแนวคิดเร่ืองจกัรวาลวิทยามาจากศาสนาพราหมณ์ท่ีมีอยู่ก่อนใน

ประเทศอินเดีย  ซึ่งแนวความคิดเร่ืองจกัรวาลวิทยาในคมัภีร์วิษณุปรุาณะและไตรภูมิพระร่วงก็มี

รายละเอียดท่ีแตกต่างกันซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวความคิดเร่ืองจกัรวาลท่ีสมัพนัธ์กับความเป็นไป

ของมนษุย์ในสงัคมท่ีแตกตา่งกนัในเร่ืองตา่งๆ   ดงัตอ่ไปนี ้

                                                           

  179 Śrīmunilāla Gupta, Śrīviṣṇu Purāṇa, 17.     

  180 Ibid., 381. 
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  1. แนวคิดเร่ืองวฏัจักรของจกัรวาล ทัง้การก าเนิด  การด ารงอยู่และการประลัยใน

คมัภีร์วิษณปุรุาณะและไตรภมูิพระร่วง มีลกัษณะดงันี ้  

       1.1 แนวความคิดเร่ืองการก าเนิดของจกัรวาลและสรรพสิ่งในคมัภีร์วิษณุปรุาณะ

และไตรภูมิพระร่วงมีลกัษณะท่ีแตกตา่งกนัอย่างชดัเจน โดยคมัภีร์วิษณุปรุาณะมีแนวความคิดว่า

จกัรวาลและสรรพสิ่งเกิดขึน้มาจากการสร้างของพระวิษณุ  ดงันัน้มนษุย์จึงต้องภักติต่อเทพ ท า

ตามหน้าท่ีท่ีเทพผู้สร้างก าหนดไว้  และท าให้เทพพึงพอใจ เพราะความพึงพอใจของเทพเจ้าย่อม

น ามาซึ่งผลสมัฤทธ์ิท่ีมนุษย์พึงพอใจเช่นกนั  ในขณะท่ีไตรภูมิพระร่วงมีแนวคิดว่าจกัรวาลเกิดขึน้

ตามวิวฒันาการ สรรพสิ่งเกิดขึน้ตามธรรมชาติตามกรรมท่ีมนษุย์เคยกระท าไว้  ความเป็นไปของ

ชีวิตมนุษย์จึงเป็นไปตามการกระท าของตนเอง และเกิดขึน้จากผลแห่งการกระท าของมนุษย์

ทัง้หมด     

       1.2 แนวคดิเร่ืองการด ารงอยูข่องจกัรวาล   การด ารงอยู่ของจกัรวาลในคมัภีร์วิษณุ

ปรุาณะกล่าวว่าจกัรวาลด ารงอยู่ตามการคุ้มครอง ควบคมุ ดแูลรักษาของพระวิษณุ   การกระท า

ให้พระวิษณุพึงพอใจ องค์พระวิษณุจะเป็นผู้ช่วยเหลือคุ้มครองให้ชีวิตด ารงอยู่อย่างมีความสขุได้   

ไตรภมูิพระร่วงนัน้มีแนวคดิว่าจกัรวาลด ารงอยู่อนัเน่ืองจากความเป็นไปของการกระท าของมนษุย์  

ผลจากการกระท าต่างๆ ของมนุษย์มีผลต่อความเป็นไปของจกัรวาลโดยตรง  ดงันัน้การกระท า

และท่าทีของมนุษย์ท่ีมีต่อธรรมชาติจึงมีผลต่อความเป็นไปของจักรวาล  แต่มนุษย์ก็จะต้อง

ประพฤติปฏิบัติต่อธรรมชาติต่างๆ ด้วยความนอบน้อมและให้ความเคารพต่อสรรพสิ่งรอบตัว

เชน่เดียวกนั 

       1.3 แนวคิดเร่ืองการประลยัของจกัรวาล  แนวความคิดของการประลยัในคมัภีร์

วิษณุปรุาณะกล่าวว่าเกิดขึน้ตามเวลาในแตล่ะยคุท่ีก าหนดขึน้โดยเทพเจ้าซึ่งมีระยะเวลาท่ีชดัเจน

ในแต่ละยุคอนัสอดคล้องกับพฤติกรรมของมนุษย์ท่ีแสดงออกต่อหลกัปฏิบตัิในสงัคมของมนุษย์

เชน่กนั เม่ือถึงเวลานัน้เทพเจ้าจะเป็นผู้ประลยัจกัรวาลลงเพ่ือรอให้ถึงเวลาของการสร้างขึน้ใหม่อีก

ครัง้  ต่างจากไตรภูมิพระร่วงท่ีกล่าวว่าการประลัยของจักรวาลมีผลจากการกระท าของมนุษย์

โดยตรง  การกระท าท่ีผิดตอ่ศีลธรรมอนัดีงามจะมีผลท่ีท าให้จกัรวาลประลยัลงด้วยธรรมชาติตา่งๆ 

ท่ีเกิดความผิดปกตจินกลายเป็นเหตรุุนแรงให้จกัรวาลประลยัลงทัง้หมด   
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  2. ลักษณะของจักรวาล  รูปลักษณะภายนอกของจักรวาลในคมัภีร์วิษณุปุราณะมี

ลกัษณะกลมเหมือนไข่หรือลูกมะขวิด  ในขณะท่ีรูปลกัษณะภายนอกของจกัรวาลในไตรภูมิพระ

ร่วงมีลักษณะเป็นทรงกระบอกท่ีติดกัน โดยมีโลกันตนรกซึ่งเป็นนรกเย็นอยู่ตรงกลางระหว่าง

จกัรวาลทัง้ 3 นัน้    ภายในของจกัรวาลในวรรณกรรมทัง้ 2 มีลกัษณะเป็นพืน้ท่ีวงกลมเรียงซ้อนกนั

เป็นชัน้ ทัง้จกัรวาลชัน้ล่าง  จกัรวาลชัน้กลางและจกัรวาลชัน้บน รวมทัง้มีภูมิสูงสุดอนัเป็นโลกุตร

ภูมิ พืน้ท่ีท่ีมนุษย์จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทัง้ปวงเช่นเดียวกัน  โดยมีแดน “ภารตะ” หรือ “ชมพู

ทวีป”  เป็นศนูย์กลางในการกระท ากรรมเชน่เดียวกนั   

 จากแนวคิดเก่ียวกับจักวาลท่ีวรรณกรรมทัง้ 2 เร่ืองแสดงให้เห็นถึงรูปลักษณะของ

จักรวาลและวัฏจักรของชีวิตมนุษย์ท่ีมีลักษณะคล้ายกับ “วงกลม” ในความหมายของค าว่า 

“จกัรวาล”  ซึ่งแสดงนยัส าคญัท่ีสอดคล้องกนัของแนวคิดเร่ืองจกัรวาลในวรรณกรรมทัง้  2 เร่ืองว่า 

จกัรวาลและสรรพสิ่งเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์  คือ มีเกิดขึน้  ตัง้อยู่และดบัไป  ทุกสิ่งล้วนเป็น

อนิจจงั  ไม่เท่ียงแท้ ไม่มีสิ่งใดคงทนถาวร    จกัรวาลและสรรพสิ่งด าเนินไปเป็นวฏัจกัรด้วยเหตุ

เพราะ “กรรม”  กรรม  คือ การกระท าในปัจบุนัของมนุษย์  กรรมหรือการกระท า ณ ปัจจุบนั เป็น

ท่ีมาของอดีต ท่ีจะเป็นสว่นส าคญัท่ีขบัเคล่ือนให้เกิดสิ่งตา่งๆ ในอนาคต  เม่ือใดก็ตามท่ีมนษุย์หยดุ

กรรม อนัเป็นกิเลสได้หมด มนุษย์ก็จะพ้นจากความทกุข์ และหากมุ่งปฏิบตัิฌานสมาธิจนกระทัง่

บรรลุโมกษะหรือนิพพาน  วัฏสงัสารในชีวิตของมนุษย์ก็จะจบสิน้ลงอย่างถาวร  ดงันัน้ “กรรม” 

หรือการกระท าของมนุษย์จึงเป็นดังเคร่ืองมือท่ีขับเคล่ือนจักรวาลซึ่งมีลักษณะเป็นวงกลมให้

เคล่ือนท่ีไปดงัวงล้อท่ีหมุนวนไปมิรู้จบสิน้      วรรณกรรมทัง้ 2 เร่ืองปรากฏแนวคิดเร่ืองกรรม

เหมือนกัน  แต่คมัภีร์วิษณุปรุาณะมุ่งเน้นว่าการกระท า “กรรม” ตามหน้าท่ี โดยมีพระวิษณุเป็นผู้

ควบคมุดแูลและประทานผลแห่งกรรมนัน้  ส่วนไตรภูมิพระร่วง “กรรม” เกิดขึน้และมีผลจากการ

กระท าของมนุษย์เอง   แนวคิดเร่ืองจักรวาลในวรรณกรรมทัง้  2 เร่ืองจึงเป็นเร่ืองท่ีท าให้มนุษย์

ตระหนกัถึงการเวียนว่ายตายเกิดในสงัสารวฏั แล้วหนักลบัมาตัง้ใจด าเนินตามทางอนัประเสริฐท่ี

จะน าออกไปพ้นจากสงัสารวฎัอนัเป็นทกุข์นี ้

  คมัภีร์วิษณุปุราณะ แสดงให้เห็นแนวความคิดเร่ืองจกัรวาลว่า จักรวาลอนัเป็นท่ีอยู่

อาศยัของมนษุย์และสรรพสิ่งมีก าเนิดจากพระพรหมาซึ่งเป็นรูปหนึ่งของพระวิษณุผู้ เป็นเทพสงูสดุ 

พระวิษณุผู้ เป็นพรหมันจึงเป็นจักรวาล เป็นผู้ ให้ก าเนิดจักรวาล โดยคัมภีร์วิษณุปุราณะยังคง 
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แนวความคดิเร่ืองจกัรวาลและสรรพสิ่งถกูสร้าง ถกูควบคมุ และถกูท าลายโดยเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ซึ่ง

ในคมัภีร์วิษณปุรุาณะ หมายถึง พระวิษณผุู้ เป็นพระเป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เพียงองค์เดียวซึ่งเป็นผู้พิทกัษ์

และควบคมุความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสิ่งตา่งๆ ในสากลจกัรวาลและเป็นมลูการณะแห่งโลก

และสรรพสิ่งในโลก    ส่วนแนวคิดเร่ืองจกัรวาลวิทยาท่ีปรากฏในไตรภูมิพระร่วงนัน้จกัรวาลและ

สรรพสิ่งในไตรภูมิพระร่วงเกิดขึน้โดยมีวิวฒันาการตามธรรมชาติ  มนษุย์เกิดขึน้เองตามธรรมชาติ

จึงมีความเท่าเทียมกนั แตแ่ตกตา่งกนัเพียงการกระท าของแตล่ะบคุคล มนษุย์จึงมีสิทธิอย่างชอบ

ธรรมในชีวิตตนเอง สามารถเลือกกระท าและก าหนดชีวิตตนเองได้ โดยมิได้มีผู้ ใดควบคมุให้เกิดขึน้

หรือเป็นไปตามอ านาจเหนือธรรมชาตใิดๆ และผลจากการกระท าของมนษุย์จะสอดคล้องและมีผล

ตอ่ความเป็นไปของจกัรวาลโดยตรง  ดงันัน้แนวความคิดเร่ืองจกัรวาลในไตรภูมิพระร่วงจึงมุ่งเน้น

ชีใ้ห้เห็นว่าผลจากการกระท าของมนุษย์มีผลต่อความเป็นไปของจกัรวาลอันเป็นท่ีอยู่อาศยัของ

มนุษย์โดยตรง  มนุษย์จึงเป็นผู้ ก าหนดการกระท าสิ่งต่างๆ ของตนทัง้เพ่ือให้ตนเองหลุดพ้นจาก

ความทกุข์ และก าหนดความเป็นไปของจกัรวาลอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้  ดงัจะสามารถแสดงให้เห็น

แนวคดิเร่ืองจกัรวาลวิทยาในวรรณกรรมทัง้สองท่ีมีความสมัพนัธ์กบัมนษุย์ได้ ดงัรูป 

 

แนวความคิดเร่ืองจักรวาลในคัมภีร์วิษณุปุราณะ 

 

              

          พระวิษณุผู้เป็นเทพสูงสุด 

 

การกระท าของมนุษย์           สุขทุกข์ของมนุษย์และความเป็นไปของจักรวาล

  

 

 

แนวคิดเร่ืองจักรวาลในไตรภูมิพระร่วง 

 

การกระท าของมนุษย์        สุขทุกข์ของตนและความเป็นไปของจักรวาล 
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  ดงันัน้แนวความคิดเร่ืองจกัรวาลวิทยาในคมัภีร์วิษณุปรุาณะซึ่งแสดงให้เห็นว่าความ

เป็นไปของจกัรวาลและสรรพสิ่งในจกัรวาลขึน้อยู่กบัพระวิษณุเทพ  ความเป็นไปของจกัรวาลและ

สรรพสิ่ง  ซึ่งการเกิดขึน้  ตัง้อยู่ ดบัไป เป็นสงัสารวฎัในชีวิตมนษุย์ท่ีจะต้องประสบ  การท าให้เทพ

พึงพอใจจึงเป็นส่วนส าคญัท่ีจะท าให้มนุษย์บรรลุผลตามท่ีตนต้องการ  และสามารถบรรลุธรรม

สงูสดุ คือ “โมกษะ” ได้   ส่วนแนวความคิดเร่ืองจกัรวาลวิทยาในไตรภูมิพระร่วงนัน้แสดงให้เห็นว่า

จกัรวาลและสรรพสิ่งเกิดขึน้และเป็นไปตามธรรมชาติ การเกิดขึน้  ด ารงอยู ่และดบัไป เก่ียวข้องกบั

ผลจากการกระท าของมนุษย์    มนุษย์เป็นผู้ ก าหนดชีวิตของตนเองด้วยการเลือกกระท ากรรมท่ี

เหมาะสม เม่ือใดก็ตามท่ีมนุษย์ปฏิบตัิจนกระทัง่บรรลุ “นิพพาน”  อนัเป็นธรรมสูงสุด  มนุษย์จะ

หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสงัสารวฎั   แนวความคิดเร่ืองจกัรวาลวิทยาในคมัภีร์วิษณุ

ปุราณะจึงเป็นไปเพ่ือน าเสนอเ ร่ือง  “พระวิษณุลิขิต”   ในขณะท่ีไตรภูมิพระร่วงน าเสนอ

แนวความคดิเร่ืองจกัรวาลวิทยาเพ่ือแสดงให้เห็นถึง  “กรรมลิขิต”  เป็นส าคญั  ดงันัน้แนวความคิด

เร่ืองจักรวาลวิทยาท่ีแตกต่างกัน จึงท าให้ค าสอนและหลักปฏิบัติส าคัญในวรรณกรรมทัง้  2 

แตกตา่งกนั  แม้จะมีเร่ืองราวของจกัรวาลท่ีใกล้เคียงกนัในหลายๆ ประการ อนัเน่ืองมาจากการถือ

ก าเนิดจากรากฐานทางวฒันธรรมเดียวกนัจากปรัชญาอินเดียนัน่เอง    ดงัตารางท่ีแสดงลกัษณะท่ี

สมัพนัธ์กนั  ความเหมือนและความแตกต่างของแนวคิดเร่ืองจกัรวาลวิทยาในคมัภีร์วิษณุปรุาณะ

และไตรภมูิพระร่วง  
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ตารางที่ 1  เปรียบเทียบลักษณะท่ีสัมพันธ์กันระหว่างคัมภีร์วิษณุปุราณะ 
และไตรภูมิพระร่วง 

 
ลักษณะท่ีสัมพันธ์กันระหว่างคัมภีร์วิษณุปุราณะ 
และไตรภูมพิระร่วง 

คัมภร์ีวษิณุปุราณะ ไตรภูมพิระร่วง 

1.ประวตัคิวามเป็นมา   วรรณกรรมอินเดีย วรรณกรรมไทย 
2.ผู้แตง่และ 
ระยะเวลาท่ีแตง่ 

  ฤษีวยาสะ พญาลไิทย 
  ไม่เกิน คศ. 400 พ.ศ. 1888 

3.จดุมุ่งหมายในการ
แตง่ 

  สอนศาสนาฮินด ู  
ลทัธิไวษณวนิกาย 

สอนศาสนาพทุธ  
เถรวาท 

4.เนือ้หา     
 แนวคดิร่วมกนับน

พืน้ฐานของปรัชญา
อินเดีย 

 อาสตกิะ นาสตกิะ 

  ชีวิตมนษุย์เป็นทกุข์ อาธยาตมิกะ 
อาธิเภาตกิะ 
อาธิไทวิก 

เกิด แก่ เจ็บ และตาย 

  จดุมุ่งหมายสงูสดุของ
ชีวิต คือ การหลดุพ้น
จากความทกุข์ทัง้ปวง   

โมกษะ นิพพาน 

  ความเช่ือเร่ืองกฎแหง่
กรรมและสงัสารวฏั 

กรรมถกูควบคมุโดยพระ
วิษณ ุ

กรรมเกิดจากการกระท าของ
มนษุย์ 

  การเน้นหลกัปฏิบตั ิ ภกัตโิยคะ   
ฌาณโยคะ 

การปฏิบตัฌิานบารมี 

 หลกัปฏิบตัใินการ
ด ารงชีวิต 

   

  หลกัปฏิบตัตินของ
มนษุย์ 

ปฎิบตัติามหน้าท่ีของ
วรรณะและอาศรมและ 
การกระท าให้พระเจ้าพงึ
พอใจ 

การกระท าความดีทัง้ทาง
กาย วาจา ใจ 

  หลกัปฏิบตัติอ่ธรรมชาต ิ ธรรมชาตเิก่ียวข้องโดยตรง
กบัเทพเจ้า 
การบวงสรวงตอ่เทพเจ้า 
เพราะจะเป็นผู้ท าให้
ธรรมชาตเิป็นปกตสิขุ 

มนษุย์จะต้องเคารพ
ธรรมชาต ิการกระท าของ
มนษุย์มีผลโดยตรงตอ่ระบบ
ธรรมชาตทิัง้หมด 

 แนวคดิเร่ืองจกัรวาล
วิทยา 

 จกัรวาลและสรรพสิง่
เกิดขึน้  ตัง้อยู่ และดบัไป 
มาจากอ านาจของพระ
วิษณ ุ

จกัรวาลเกิดขึน้ตาม
วิวฒันาการ สรรพสิง่เกิดขึน้
ตามธรรมชาตติามกรรมท่ี
มนษุย์เคยกระท าไว้   
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบแนวคิดเร่ืองจักรวาลวิทยาในคัมภีร์วิษณุปุราณะ 
และไตรภูมิพระร่วง 

 
แนวคดิเร่ืองจักรวาลวทิยาในคัมภีร์วษิณุปุราณะ 
และไตรภูมพิระร่วง 

คัมภีร์วษิณุปุราณะ ไตรภูมพิระร่วง 

1. ความหมายของ
จกัรวาล 

  พฺรหฺมาณฺฑะ,  
วิศวะ, โลก, ชคตั 

จกัรวาล,ไตรภมูิ, 
ไตรภพ,ภมูิ 3 , 
ไตรโลก,โลก, 
โลกทัง้หมด.ภพจกัร 

2. การก าเนิดของ
จกัรวาลและสรรพสิง่ 

  ทฤษฎีท่ีเช่ือว่าโลกถกูสร้างขึน้ ทฤษฏีท่ีเช่ือว่าโลกเกิดจาก
วิวฒันาการ 

3.ลกัษณะของ

จกัรวาล 

  กลมเหมือนไข ่ ทรงกระบอก 

4.สว่นประกอบของ
จกัรวาล 

จกัรวาลชัน้ลา่ง   บาดาล 7 ชัน้ ได้แก่  อตละ  
วิตละ นิตละ ควสัตมตั มหา
ตละ สตุละ และปาตาละ 

นาคพิภพ 

  นรก นรกมีมากมายแตก่ลา่วถงึ

รายช่ือไว้จ านวน 41 ขมุ   
นรกขมุใหญ่ 8 ขมุ และมี
นรกขมุย่อยเรียงราย
มากมาย 

 จกัรวาลชัน้กลาง    

  ปิตฤหรือเปรต ปิตฤ เป็นวิญญาณบรรพบรุุษ 
อยู่อย่างมีความสขุ 

เปรต เป็นวิญญาณท่ีทกุข์
ทรมาน 

  สตัว์เดรัจฉาน สร้างเพ่ือการบชูายญั เกิดจากกรรม 

  โลกมนษุย์ เขาพระเมรุเป็นแกนกลาง
จกัรวาล 
ทวีป 7 ทวีป  ได้แก่  ชมพทูวีป   
ปลกษทวีป  
ศาลมลทิวีป  กศุทวีป  
เกราญจนปทวีป  
ศากทวีป  
ปษุกรทวีป    

เขาสเุมรุเป็นแกนกลาง
จกัรวาล 
ทวีป 4 ทวีป  ได้แก่  
อตุตรกรุุทวีป   
อมรโคยานทวีป   
ชมพทูวีป 
บพุพวเิทหะทวีป 
 

 จกัรวาลชัน้บน  เทวโลกและพรหมโลก ฉกามาพจรภพ  
รูปภมูิและอรูปภมูิ   

 ภมูิสงูสดุ     โมกษะ นิพพาน 
5.การสิน้สดุของ
จกัรวาล 

  พระวษิณเุป็นผู้ก าหนดการ
สิน้สดุของจกัรวาล 

การกระท าของมนษุย์เป็นตวั
ก าหนดการสิน้สดุของ
จกัรวาล 

   ส
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บทที่ 5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

บทสรุป 
 คมัภีร์วิษณุปรุาณะซึ่งเป็นวรรณกรรมอินเดียและไตรภูมิพระร่วงซึ่งเป็นวรรณกรรม
ไทย แม้จะเป็นวรรณกรรมท่ีเกิดขึน้ต่างถ่ินฐานอันมีสภาพภูมิศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมท่ี
แตกตา่งกนั ผู้แตง่และระยะเวลาท่ีแตง่แตกตา่งกนั รวมทัง้เป็นวรรณกรรมค าสอนคนละศาสนา แต่
เม่ือเป็นวรรณกรรมสอนศาสนาท่ีมีรากเหง้าทางความคิดเกิดมาจากประเทศอินเดียเช่นเดียวกัน  
จงึท าให้คมัภีร์วิษณปุรุาณะและไตรภมูิพระร่วงมีลกัษณะท่ีสมัพนัธ์กนัในหลายประการ  

คมัภีร์วิษณุปุราณะและไตรภูมิพระร่วงเป็นวรรณกรรมท่ีมีรูปแบบการประพนัธ์เป็น
วรรณกรรมสอนศาสนาเช่นเดียวกนัจึงนบัเป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้วรรณกรรมทัง้สองเร่ืองมีลกัษณะ
ท่ีคล้ายคลึงกัน  มีจุดประสงค์ในการแต่งเพ่ือมุ่งเน้นสอนศาสนาเป็นส าคญั  โดยเนือ้หาเก่ียวกับ
ความเป็นไปและลกัษณะของจกัรวาลตามแนวคิดของแตล่ะศาสนาถกูน ามาใช้อธิบายโน้มน้าวให้
ประชาชนเช่ือถือศรัทธาและปฎิบัติตามหลักค าสอนของศาสนาตน    การน าข้อมูลจากแหล่ง
อ้างอิงต่างๆ มาใช้อธิบายเนือ้หาในวรรณกรรมทัง้ 2 เร่ืองนบัเป็นวิธีการส าคญัท่ีน ามาใช้สร้างให้
เกิดความน่าเช่ือถือศรัทธาตอ่เนือ้ความในวรรณกรรมนัน้ๆ     แม้เนือ้หาของวรรณกรรมทัง้ 2 เร่ือง
จะมีลักษณะท่ีแตกต่างกันไปตามหลักค าสอนของแต่ละศาสนา แต่ก็แสดงให้เห็นถึงเนือ้หาท่ีมี
ลักษณะสัมพันธ์สอดคล้องกันอันเน่ืองมาจากการตัง้อยู่ในปรัชญาอินเดียร่วมกัน    โดยเฉพาะ
แนวคดิเร่ืองจกัรวาลวิทยาซึง่พบวา่มีลกัษณะท่ีแตกตา่งกนัและคล้ายคลงึกนั  ดงัตอ่ไปนี ้  
   “จักรวาล”  ในคมัภีร์วิษณุปุราณะใช้ค าเรียกว่า พฺรหฺมาณฺฑะ วิศวะ โลกและชคัต 
แสดงให้เห็นลกัษณะพืน้ท่ีของจกัรวาลและความเป็นเจ้าของจกัรวาลซึ่งสะท้อนแนวคิดเร่ืองเทพมี
อ านาจควบคมุความเป็นไปในจกัรวาลทัง้หมด  ในขณะท่ีไตรภูมิพระร่วงใช้ค าเรียกว่า จกัรวาล  
ไตรภูมิ  ไตรภพ  ภูมิ 3 ไตรโลก โลก โลกทัง้หมดและภพจักร  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงลักษณะพืน้ท่ี
เช่นเดียวกัน แต่แสดงให้เห็นความเป็นไปของจกัรวาลและการจดัแบง่พืน้ท่ีของจกัรวาลว่าเกิดขึน้
และด าเนินไปตามผลแหง่การกระท าของมนษุย์เป็นส าคญั  
  การก าเนิดของจกัรวาลและสิ่งมีชีวิตทัง้หลายในคมัภีร์วิษณุปรุาณะและไตรภูมิพระ
ร่วงมีลกัษณะท่ีแตกต่างกัน  จกัรวาลในคมัภีร์วิษณุปรุาณะเกิดขึน้ด้วยอ านาจของพระวิษณุ โดย
พระองค์จะอยู่ในรูปของพรหมนั  ประกฤติและปรุุษะ  พระพรหม (ประชาบดี)  และปรุุษะร่างยกัษ์   
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เม่ือจกัรวาลเกิดขึน้แล้วพระพรหมาซึ่งเป็นรูปหนึ่งของพระวิษณุจะมีหน้าท่ีสร้างสรรพสิ่งขึน้ มนษุย์
จึงมีหน้าท่ีตามท่ีพระเจ้าก าหนดไว้     ส่วนไตรภูมิพระร่วงมิได้กล่าวถึงการก าเนิดเร่ิมต้นของ
จกัรวาล แตก่ล่าวถึงก าเนิดของจกัรวาลภายหลงัจากการประลยั ด้วยไฟ น า้ และลมช่วยพดัให้ทกุ
สิ่งทุกอย่างกลับมาเป็นภพภูมิดังเดิม  จักรวาลในไตรภูมิพระร่วงจึงเกิดขึน้ตามวิวัฒนาการ   
มนษุย์และสรรพสิ่งเกิดขึน้ตามธรรมชาตอินัสืบเน่ืองจากผลกรรมท่ีเคยกระท าไว้    
  จกัรวาลในคมัภีร์วิษณุปรุาณะจะมีลกัษณะภายนอกเหมือนไข่ ถกูห่อหุ้มด้วยน า้และ
ลม  ในขณะท่ีจกัรวาลในไตรภมูิพระร่วงมีลกัษณะกลมเป็นรูปทรงกระบอกท่ีน ามาผกูติดกนั ท าให้
อนันตจักรวาลมีช่องว่างตรงกลางระหว่าง 3 จักรวาลซึ่งก็คือ โลกันตนรก   จักรวาลในไตรภูมิ    
พระร่วงถกูรองรับด้วยน า้ ลมและอชัดากาศ พืน้ท่ีสงูขึน้ไปเหนืออรูปพรหมจะเรียกว่า “อชัดากาศ”   
พืน้ท่ีภายในของจกัรวาลในคมัภีร์วิษณุปรุาณะและไตรภูมิพระร่วงมีรูปลกัษณะการจดัเรียงล าดบั
พืน้ท่ีหรือภพภูมิในแนวดิ่ง แบ่งพืน้ท่ีออกเป็น 3 ส่วน คือ จกัรวาลชัน้ล่าง จกัรวาลชัน้กลาง และ
จกัรวาลชัน้บน   เรียงกันเป็นชัน้ๆ ขึน้ไปคล้ายคลึงกัน   พืน้ท่ีภายในจกัรวาลของวรรณกรรมทัง้ 2 
เร่ืองมีรายละเอียดการจดัวางพืน้ท่ีแตกตา่งกนั  แตมี่เขาเมรุหรือเขาพระสเุมรุเป็นศนูย์กลางแผ่นดิน  
ล้อมรอบด้วยภเูขา ทวีปและมหาสมทุรซึง่มีลกัษณะคล้ายกนั มีเมืองภารตะหรือชมพทูวีปเป็นพืน้ท่ี
แหง่การกระท ากรรมเชน่เดียวกนั   

การสิน้สดุของจกัรวาลท่ีกล่าวไว้ในวรรณกรรมทัง้ 2 เร่ือง จะมีลกัษณะเช่ือมต่อกับ
การก าเนิดจกัรวาลขึน้ใหมห่ลงัจากการประลยัเสมอ  การประลยัในคมัภีร์วิษณปุรุาณะจะมีก าหนด
ท่ีแน่นอนชัดเจนเท่ากับวันและคืนของพระพรหมา พระวิษณุหรือพระพรหมาเป็นผู้ ก าหนด
ระยะเวลาของการประลัยและประลัยโลกด้วยอ านาจของพระองค์  การสิน้สุดของจักรวาลจึง
เก่ียวข้องกับเทพโดยตรง  ในขณะท่ีเหตแุห่งการประลยัในไตรภูมิพระร่วงเกิดจากการกระท าของ
มนษุย์ท่ีไมต่ัง้อยูใ่นศีลธรรม เป็นเหตปัุจจยัท าให้จกัรวาลพินาศลง 
 คมัภีร์วิษณุปรุาณะและไตรภูมิพระร่วงมีแนวคิดว่าจกัรวาลด าเนินไปตามวัฏจกัร คือ
การเกิดขึน้  ด ารงอยู่ และดบัไป    แตค่มัภีร์วิษณุปรุาณะมีแนวความคิดว่าจกัรวาลและสรรพสิ่ง
เกิดขึน้มาจากการสร้างของพระวิษณุ  ดงันัน้มนษุย์จึงต้องภกัดีตอ่เทพ ท าตามหน้าท่ีท่ีเทพผู้สร้าง
ก าหนดไว้  และท าให้เทพพึงพอใจ  ในขณะท่ีไตรภูมิพระร่วงมีแนวคิดว่าจักรวาลเกิดขึน้ตาม
วิวฒันาการ สรรพสิ่งเกิดขึน้ตามธรรมชาติตามกรรมท่ีมนษุย์เคยกระท าไว้   ความเป็นไปของชีวิต
มนุษย์จึงเป็นไปตามการกระท าของตนเอง และเกิดขึน้จากผลแห่งการกระท าของมนุษย์ทัง้หมด     
จักรวาลในคัมภีร์วิษณุปุราณะด ารงอยู่ตามการคุ้ มครอง  ควบคุม ดูแลรักษาของพระวิษณุ        
หากกระท าให้พระวิษณุพึงพอใจ องค์พระวิษณุจะเป็นผู้ช่วยเหลือคุ้ มครองให้ชีวิตด ารงอยู่อย่างมี
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ความสุขได้   ไตรภูมิพระร่วงนัน้มีแนวคิดว่าจักรวาลด ารงอยู่อนัเน่ืองจากความเป็นไปของการ
กระท าของมนุษย์  ผลจากการกระท าต่างๆ ของมนุษย์มีผลต่อความเป็นไปของจกัรวาลโดยตรง  
ดงันัน้การกระท าและท่าทีของมนุษย์ท่ีมีต่อธรรมชาติจึงมีผลต่อความเป็นไปของจกัรวาล  ดงันัน้
มนุษย์ก็จะต้องประพฤติปฏิบัติต่อธรรมชาติต่างๆ ด้วยความนอบน้อมและให้ความเคารพต่อ  
สรรพสิ่งรอบตวัเช่นเดียวกนั    แนวความคิดของการประลยัในคมัภีร์วิษณุปรุาณะกล่าวว่าเกิดขึน้
ตามเวลาในแตล่ะยคุท่ีก าหนดขึน้โดยเทพเจ้าซึ่งมีระยะเวลาท่ีชดัเจนในแตล่ะยุคอนัสอดคล้องกับ
พฤตกิรรมของมนษุย์ท่ีแสดงออกตอ่หลกัปฏิบตัใินสงัคมของมนษุย์ด้วยเช่นกนั เม่ือถึงเวลาสิน้กลัป์
อนัสอดคล้องกับพฤติกรรมท่ีเส่ือมทรามของมนุษย์ในสงัคม  เทพเจ้าจะเป็นผู้ประลยัจกัรวาลลง
เพ่ือรอให้ถึงเวลาของการสร้างขึน้ใหม่อีกครัง้  ต่างจากไตรภูมิพระร่วงท่ีกล่าวว่าการประลยัของ
จกัรวาลมีผลจากการกระท าของมนุษย์โดยตรง  การกระท าท่ีผิดตอ่ศีลธรรมอนัดีงามจะมีผลท่ีท า
ให้จกัรวาลประลยัลงด้วยธรรมชาติต่างๆ ท่ีเกิดความผิดปกติจนกลายเป็นเหตรุุนแรงให้จกัรวาล
ประลยัลงทัง้หมด    
  แนวความคิดเร่ืองจักรวาลวิทยาในคมัภีร์วิษณุปุราณะแสดงให้เห็นว่าความเป็นไป
ของจกัรวาลและสรรพสิ่งในจกัรวาลขึน้อยูก่บัเทพเจ้า หรือ“เทพเจ้าลิขิต” ความเป็นไปของจกัรวาล
และสรรพสิ่ง  ซึ่งการเกิดขึน้  ตัง้อยู่ ดบัไป เป็นสงัสารวฏัในชีวิตมนษุย์ท่ีจะต้องประสบ  การท าให้
เทพพึงพอใจจึงเป็นส่วนส าคญัท่ีจะท าให้มนุษย์บรรลุผลตามท่ีตนต้องการ  และสามารถบรรลุ
ธรรมสงูสดุ คือ “โมกษะ”    ส่วนแนวความคิดเร่ืองจกัรวาลวิทยาในไตรภูมิพระร่วงนัน้แสดงให้เห็น
วา่จกัรวาลและสรรพสิ่งเกิดขึน้และเป็นไปตามธรรมชาติ การเกิดขึน้  ด ารงอยู่ และดบัไป เก่ียวข้อง
กบัผลจากการกระท าของมนษุย์    มนษุย์เป็นผู้ก าหนดชีวิตของตนเองด้วยการเลือกกระท ากรรมท่ี
เหมาะสม เม่ือใดก็ตามท่ีมนุษย์ปฏิบตัิจนกระทัง่บรรลุ “นิพพาน”  อนัเป็นธรรมสูงสุด  มนุษย์จะ
หลดุพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสงัสารวัฏ   แนวความคิดเร่ืองจกัรวาลวิทยาในขณะท่ีไตรภูมิ
พระร่วงน าเสนอแนวความคิดเร่ืองจักรวาลวิทยาเพ่ือแสดงให้เห็นถึง  “กรรมลิขิต”  เป็นส าคญั  
แนวคดิเก่ียวกบัจกัวาลในวรรณกรรมทัง้ 2 เร่ืองแสดงให้เห็นรูปลกัษณ์ของจกัรวาลและวัฏจกัรของ
ชีวิตมนษุย์ท่ีมีลกัษณะคล้ายกบัวงกลม  หมนุเวียนเร่ือยไปตามกฎไตรลกัษณ์  คือ มีเกิดขึน้  ตัง้อยู่
และดบัไป   เม่ือมนุษย์ปฏิบตัิบูชาบวงสรวง หรือปฏิบตัิฌานสมาธิจนกระทั่งบรรลุโมกษะหรือ
นิพพาน  วฏัสงัสารในชีวิตของมนษุย์ก็จะจบสิน้ลงอยา่งถาวร      
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยครัง้นี  ้ ผู้ ศึกษามีความเห็นว่าคัมภีร์วิษณุปุราณะมีเนือ้หาและ

เร่ืองราวท่ีน่าสนใจอย่างยิ่ง และมีหลากหลายประเด็นท่ีเนือ้หามีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับ

วรรณกรรมไทยเร่ืองตา่งๆ    โดยมีประเดน็ท่ีนา่สนใจศกึษา  เชน่ 

 1. การผนวกรวมความคิดความเช่ือต่างๆ ในเร่ืองปางอวตารของพระวิษณุในคมัภีร์

วิษณปุรุาณะ  โดยพิจารณาวา่ปางอวตารตา่งๆ ของพระวิษณุนัน้มีท่ีมาจากการผนวกรวมเจ้าลทัธิ

ใดท่ีปรากฏในอินเดีย เพ่ือใช้ในการสร้างความนา่เช่ือถือให้กบัพระวิษณมุากยิ่งขึน้ 

  2. ควรศกึษาความสมัพนัธ์ของพระพทุธศาสนาท่ีปรากฎในคมัภีร์วิษณุปรุาณะ  เพ่ือ

แสดงให้เห็นว่าพระพทุธศาสนาท่ีเคยเจริญรุ่งเรืองในประเทศอินเดียในอดีตนัน้ได้ส่งอิทธิพลอย่าง

นา่สนใจดงัปรากฏเนือ้หาหรือความเช่ือตา่งๆ ท่ีสอดแทรกอยูใ่นคมัภีร์วิษณปุรุาณะ 

  3. ควรศึกษาเปรียบเทียบจักรวาลวิทยาในคมัภีร์ไศวนิกายกับไวษณพนิกาย เพ่ือดู

ความสมัพนัธ์ ความเหมือนและความแตกต่าง ซึ่งจะท าให้เข้าใจจกัรวาลวิทยาของอินเดียลึกซึง้

ยิ่งขึน้ 

 4. ควรศกึษาเปรียบเทียบเร่ืองพระวิษณุในคมัภีร์วิษณุปรุาณะและในวรรณกรรมไทย 

เพ่ือพิจารณาความเหมือนและความแตกต่าง ซึ่งจะท าให้เห็นความสัมพันธ์ของพระวิษณุเทพท่ี

ปรากฏใน 2 สงัคม 
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ตารางท่ี 3  ตารางเทียบอักษรเทวนาครี-โรมัน-ไทย 
 

ภาษาสันสกฤต 
พยัญชนะวรรค 

ก วรรค k!       k        กฺ o!     kh      ขฺ g!      g      คฺ "!     gh     ฆฺ '!      ṅ      งฺ 
จ วรรค c!      c       จฺ D!       ch      ฉฺ j!      j       ชฺ H!      jh     ฌฺ |!     ñ      ญฺ 
ฏ วรรค q!       ṭ       ฏฺ Q!        ṭh       ฐฺ f!        ḍ      ฑฺ F!      ḍh    ฒฺ [!      ṇ       ณฺ 

ต วรรค t!        t         ตฺ w!       th       ถฺ d!       d        ทฺ x!      dh     ธฺ n!        n       นฺ 
ป วรรค p!        p        ป ฺ )!     ph     ผฺ b!       b      พฺ -!       bh      ภฺ m!      m     มฺ 

 
พยัญชนะอวรรค 

อวรรค 
y!        y        ยฺ r!        r       รฺ l!       l       ลฺ v!       v       วฺ 

z!      ś         ศฺ ;!        ṣ       ษฺ s!       s      สฺ h!       h      หฺ 

 
สระ 

สระลอย/สระจม โรมนั/ไทย สระลอย/สระจม โรมนั/ไทย 

     A               £                a                  อ      Aa                   £a            ā                     อา      

     #         i£            i                       อิ      $                   £I      ī                      อี 

     %                  £u            u                      อ ุ      ^                   £ª      ū                     อ ู

     \                 £&       ṛ                      ฤ      §                  £̈      ṝ                      ฤา 

     ¤                  £         ḷ                      ฦ      @                   £e      e                      เอ 

     @e                    £E       ai                    ไอ      Aae                 £ae      o                     โอ 

     AaE                 £aE       au                   เอา 

 
อนุสวาระและวิสรคะ 

เทวนาครี โรมนั/ไทย 

    A<                 £<     aṃ          อ      
   A>      £>      aḥ              อะ 
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หลักการปริวรรต 
 

1.  พยญัชนะอกัษรเทวนาครีท่ีมีเคร่ืองหมายวิราม (  £!   ) อยู่ใต้ ถือว่าไม่มีสระใดผสม

อยู่ออกเสียงตามล าพงัไม่ได้ เช่น k!  c!  q! t! p! ปริวรรตเป็นอกัษรโรมนัดงันี  ้ k  c  ṭ  t  p และเม่ือ
ปริวรรตเป็นอกัษรไทยจะใสเ่คร่ืองหมายพินท ุ(   . ) ไว้ใต้ดงันี ้กฺ  จฺ  ตฺ  ฏฺ  ป ฺ 
 2.  พยญัชนะอักษรเทวนาครีท่ีมีเคร่ืองหมายวิรามอยู่ใต้ ไม่ว่าจะตามหลังสระใดก็
ตาม ถือวา่พยญัชนะนัน้เป็นตวัสะกด เม่ือปริวรรตเป็นอกัษรโรมนัจะเขียนเฉพาะรูปพยญัชนะและ
เม่ือปริวรรตเป็นอกัษรไทยจะใสเ่คร่ืองหมายพินทไุว้ใต้ เชน่ 

 -gvan! อกัษรโรมนั = bhagavān  อกัษรไทย = ภควานฺ 

 pué;m! อกัษรโรมนั = purusṣam อกัษรไทย = ปรุุษมฺ 

 3.  พยญัชนะอกัษรเทวนาครีท่ีไม่มีเคร่ืองหมายวิรามอยู่ใต้และไม่มีรูปสระใดผสมอยู่

จะถือว่าพยญัชนะนัน้มีสระ อะ ผสมอยู่ เช่น ' | n [ m เม่ือปริวรรตเป็นอกัษรโรมนัจะใส่ a 

ผสมกบัพยญัชนะนัน้ ดงันี ้ṅa  ña  ṇa  na  ma และเม่ือปริวรรตเป็นอกัษรไทยจะไม่ใส่เคร่ืองหมาย
พินทไุว้ใต้ดงันี ้ง  ณ  น  ม 
 4.  พยญัชนะอกัษรเทวนาครีคร่ึงรูปท่ีใช้เป็นตวัสะกด ไม่ว่าจะตามหลงัสระใดก็ตาม   
ถือว่าพยญัชนะนัน้เป็นตวัสะกด เม่ือปริวรรตเป็นอกัษรโรมนัจะเขียนเฉพาะรูปพยญัชนะและเม่ือ
ปริวรรตเป็นอกัษรไทยจะใสเ่คร่ืองหมายพินทไุว้ใต้ เชน่ 

 pu:p อกัษรโรมนั = puṣpa  อกัษรไทย = ปษฺุป 

 i-]u อกัษรโรมนั = bhikṣu  อกัษรไทย = ภิกฺษุ 
 5.  พยญัชนะอกัษรเทวนาครีคร่ึงรูปซึ่งควบกล า้กบัพยญัชนะอ่ืน ไม่ได้ใช้เป็นตวัสะกด 
เม่ือปริวรรตเป็นอักษรโรมันจะเขียนเฉพาะรูปพยัญชนะและเม่ือปริวรรตเป็นอักษรไทยจะใส่
เคร่ืองหมายพินทไุว้ใต้ เชน่ 

 ]iÇy อกัษรโรมนั = kṣatriya  อกัษรไทย = กฺษตฺริย 

 ài[xan อกัษรโรมนั = praṇidhāna อกัษรไทย = ปรฺณิธาน 

 6.  พยญัชนะอกัษรเทวนาครีท่ีควบกล า้กบัพยญัชนะ ย  ร  ล  ว หรือ ษ และผสมกบั
สระ เอ ไอ โอ เอา เม่ือปริวรรตเป็นอกัษรโรมนัจะเขียนรูปสระตอ่ท้ายพยญัชนะท่ีควบกล า้นัน้ และ
เม่ือปริวรรตเป็นอกัษรไทยจะเขียนรูปสระไว้หน้าและ/หรือคร่อมพยญัชนะควบกล า้นัน้ เชน่ 

 pu{yen อกัษรโรมนั = puṇyena  อกัษรไทย = ปเุณฺยน 

 ]eÇe อกัษรโรมนั = kṣetre  อกัษรไทย = เกฺษเตฺร 
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 ¬ez อกัษรโรมนั = kleśa  อกัษรไทย = เกฺลศ 

 AñE> อกัษรโรมนั = aśvaiḥ  อกัษรไทย = อไศฺวะ 

 Aa ae อกัษรโรมนั = āḍhyo  อกัษรไทย = อาโฒฺย 
 raÇaE อกัษรโรมนั = rātrau  อกัษรไทย = ราเตฺรา 

 7.  พยญัชนะอกัษรเทวนาครีท่ีผสมกับสระ \ ( £&  ) เม่ือปริวรรตเป็นอกัษรโรมนัจะ
เขียนรูปสระ ṛ ต่อท้ายพยัญชนะ และเม่ือปริวรรตเป็นอักษรไทยจะใส่เคร่ืองหมายพินทุไว้ใต้
พยญัชนะท่ีอยูข้่างหน้าสระ ฤ นัน้เพ่ือแสดงวา่พยญัชนะและสระ ฤ นัน้ออกเสียงควบกล า้กนั เชน่ 

 g&hpit อกัษรโรมนั = gṛhapati  อกัษรไทย = คฺฤหปต ิ

 t&tIy อกัษรโรมนั = tṛtīya  อกัษรไทย = ตฺฤตีย 

 m&g อกัษรโรมนั = mṛga  อกัษรไทย = มฺฤค 
 8.  พยัญชนะอักษรเทวนาครีรูป  รฺ  เรผะ ( £› ) ท่ีเขียนซ้อนบนพยัญชนะอ่ืน เม่ือ
ปริวรรตเป็นอักษรโรมันจะเขียนเฉพาะรูปพยัญชนะ r และเม่ือปริวรรตเป็นอักษรไทยจะใส่
เคร่ืองหมายพินทไุว้ใต้รูปพยญัชนะ ร เชน่ 

 SvgR  อกัษรโรมนั = svarga  อกัษรไทย = สฺวรฺค 

 @eñyR อกัษรโรมนั = aiśvarya  อกัษรไทย = ไอศฺวรฺย 

 9.  เคร่ืองหมายอวครหะ ( = ) ท่ีใช้แสดงการสนธิวิสรคะท้ายค าหน้ากับสระ อะ ต้น     
ค าหลังตามหลักการสนธิในภาษาสันสกฤต เม่ือปริวรรตเป็นอักษรโรมันและอักษรไทยนิยมใช้
เคร่ืองหมาย ( ’ ) แทน เชน่ 

 puÇaE=ip อกัษรโรมนั = putro’pi  อกัษรไทย = ปโุตฺร’ปิ 

 devae=Ç อกัษรโรมนั = devo’tra  อกัษรไทย = เทโว’ตฺร  
 10.  เคร่ืองหมายจบประโยคและ/หรือโศลกจะใช้เคร่ืองหมายเดิมท่ีตรงกับต้นฉบบั
ภาษาสนัสกฤตอกัษรเทวนาครีดงันี ้
 เคร่ืองหมายทณัฑะ  | ใช้ปิดท้ายบาทท่ีสองของโศลกและ/หรือจบประโยค 
 เคร่ืองหมายทวิทณัฑะ || ใช้ปิดท้ายบาทท่ีส่ีของโศลก จบโศลกและ/หรือจบยอ่หน้า 
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โอมฺ 

ศฺรีมนฺนารายณาย นมะ 

ศฺรีวิษฺณุปุราณ 

ปฺรถม อศํ 

นารายณํ นมสฺกฺฤตฺย นรํ ไจว นโรตฺตมมฺ || 

เทว  สรสฺวต  วฺยาสํ ตโต ชยมทีุรเยตฺ || 

ศฺรีสตู อวุาจ  

โอมฺ ปราศรํ มนุิวรํ กฺฤตเปารฺวาหฺณิกกฺริยมฺ | 

  ไมเตฺรยะ ปริปปรฺจฺฉ ปรฺณิปตฺยาภิวาทฺย จ || 1 

  ตฺวตฺโต หิ เวทาธฺยยนมธีตมขิลํ คโุร | 

  ธรฺมศาสฺตฺราณิ สรฺวาณิ ตถางฺคานิ ยถากฺรมมฺ || 2 

  ตฺวตฺปรฺสาทานฺมนุิเศฺรษฺ มามนฺเย นากฺฤตศฺรมมฺ | 

  วกฺษฺยนฺต ิสรฺวาศาสฺเตฺรษุ ปรฺายโศ เย’ปิ วิทฺวิษะ || 3 

  โส’หมิจฺฉามิ ธรฺมชฺ โศฺรต ุตฺวตฺโต ยถา ชคตฺ | 

  พภวู ภยูศฺจ ยถา มหาภาค ภวิษฺยต ิ|| 4 

  ยนฺมยํ จ ชคทฺพฺรหฺมนฺยตศฺไจตจฺจราจรมฺ | 

  ลีนมาสีทฺยถา ยตฺร ลยเมษฺยต ิยตฺร จ || 5  

  ยตฺปรฺมาณานิ ภูตานิ เทวาทีนา จ  สมฺภวมฺ | 

  สมทฺุรปรฺวตานา จ สสฺถาน จ ยถา ภวุะ || 6 

  สรฺูยาทีนา  จ สสฺถาน ปรฺมาณํ มนุิสตฺตม | 

เทวาทีนํา ตถา วศานฺมนนฺูมนฺวนฺตราณิ จ || 7 

   กลฺปาน กลฺปวิภาคําศฺจ จาตรุยคุวิกลฺปิตานฺ | 

  กลฺปานฺตสฺย สฺวรูปํ จ ยคุธรฺมําศฺจ กฺฤตฺสฺนศะ || 8 

  เทวรฺษิปารฺถิวานํา  จ จริตํ  ยนฺมหามเุน | 

  เวทศาขาปรฺณยนํ  ยถาวทวฺยาสกรฺตฤกมฺ || 9 

  ธรฺมําศฺจ  พฺราหฺมณาทีนํา  ตถา  จาศฺรมวาสินามฺ | 

   ส
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  โศรฺตมุิจฺฉามฺยหํ  สรฺวํ ตฺวตฺโต  วาสิษฺฐนนฺทน ||10 

  พฺรหฺมนฺปรฺสาทปรฺวณํ  กรุุษฺว มยิ  มานสมฺ | 

  เยนาหเมตชฺชานียํา  ตวตฺปรฺสาทานฺมหามเุน || 11 

 ศฺรีปราศร  อวุาจ 

  สาธุ  ไมเตรฺย  ธรฺมชฺญ  สฺมาริโต’สมิ  ปรุาตนมฺ | 

  ปิตะุ  ปิตา   เม  ภควานฺ  วสิษฺโฐ  ยทวุาจ  ห || 12 

  วิศฺวามิตฺรปรฺยกฺุเตน  รกฺษสา  ภกฺษิตะ  ปรุา | 

  ศฺรุตสฺตาตสฺตตะ  โกฺรโธ  ไมเตฺรยาภนฺูมมาตลุะ || 13 

  ตโต’หํ  รกฺษสํา  สตฺรํ  วินาศาย  สมารภมฺ | 

  ภสฺมีภตูาศฺจ  ศตศสฺตสฺมินฺสเตฺร  นิศาจราะ || 14 

  ตตะ  สงฺกฺษียมาเณษุ  เตษุ  รกฺษสฺสฺวาเศษตะ | 

  มามวุาจ  มหาภาโค  วสิษฺโฐ  มตฺปิตามหะ || 15 

  อลมตฺยนฺตโกเปน  ตาต  มานฺยมุิมํ  ชหิ | 

  รากฺษสา  นาปราธฺยนฺติ  ปิตสฺุเต  วิหิตํ  หิ ตตฺ || 16 

  มฒูานาเมว  ภวต ิ โกฺรโธ  ชฺญานวตํา  กตุะ | 

  หนฺยเต  ตาต กะ เกน  ยตะ สฺวกฺฤตภกฺุปมุานฺ || 17 

  สญฺจิตสฺยาปิ  มหตา  วตฺส  เกฺลเศน  มานไวะ | 

  ยศสสฺตปสศฺไจว  โกฺรโธ  นาศกระ  ประ || 18 

  สฺวรฺคาปวรฺควฺยาเสธการณํ  ปรมรฺษยะ | 

  วรฺชยนฺติ  สทา  โกฺรธํ  ตาต  มา  ตทฺวโศ  ภว || 19 

  อลํ  นิศาจไรรฺทคฺไธรฺทีไนรนปการิภิะ | 

  สตฺรํ เต วิรมตฺเวตตฺกฺษมาสารา  หิ สาธวะ || 20 

  เอวํ ตาเตน  เตนาหมนนีุโต  มหาตฺมนา | 

  อปุสํหฺฤตวานฺสตฺรํ  สทฺยสฺตทฺวากฺยเคารวาตฺ || 21 

  ตตะ  ปรีตะ ส ภควานฺวสิษฺโฐ  มนุิสตฺตมะ | 

  สมฺปรฺาปตฺศฺจ  ตทา  ตตฺร ปลุสฺตฺโย  พรฺหฺมณะ  สตุะ || 22 
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  ปิตามเหน  ทตฺตาฆรฺยะ  กฤตาสนปริคฺรหะ | 

  มามวุาจ  มหาภาโค  ไมเตฺรย  ปลุหาคฺรชะ || 23 

 ปลุสฺตฺย  อวุาจ 

  ไวเร  มหติ  ยทฺวากฺยาทฺคโุรรทฺยาศฺริตา  กฺษมา | 

  ตฺวยา  ตสฺมาตฺสมสฺตานิ  ภวาญฺจฺฉาสฺตฺราณิ  เวตฺสฺยต ิ|| 24 

  สนฺตเตรฺน  มโมจฺเฉทะ  กฺรุทฺเธนาปิ  ยตะ  กฤตะ| 

  ตฺวยา  ตสฺมานฺมหาภาค  ททามฺยนยํ  มหาวรมฺ||25 

  ปรุาณสํหิตากรฺตา  ภวานฺวตฺส  ภวิษฺยติ| 

  เทวตาปารมารฺถฺยํ  จ  ยถาวทฺเวตฺสฺยเต  ภวานฺ || 26 

  ปรฺวฤตฺเต  จ นิวฤตฺเต  จ กรฺมณฺยสฺตมลา  มตะิ | 

  มตฺปรฺสาทาทสนฺทิคฺธา  ตว  วตฺส ภวิษฺยติ || 27 

  ปลุสฺตเยน  ยทกฺุตํ  เต  สรฺวเมตทฺภวิษฺยติ | 

  ตตศฺจ  ปรฺาห  ภควานฺวสิษฺโฐ  เม  ปิตามหะ || 28 

  อิต ิ ปรฺูว วสิษฺเฐน  ปลุสฺตเยน จ ธีมตา | 

  ยทกฺุตํ ตตฺสฺมฺฤติ ํยาติ ตฺวตฺปรฺศฺนาทขิลํ มม || 29 

  โส’หํ  วทามฺยเศษํ  เต ไมเตฺรย  ปริปฤฺจฺฉเต | 

  ปรุาณสํหิตํา  สมฺยกฺ ตํา นิโพธ  ยถาตถมฺ || 30 

  วิษโณะ  สกาศาททฺุภูตํ  ชคตฺตตฺไรว  จ  สฺถิตมฺ | 

  สฺถิตสํิยมกรฺตา’เสา  ชคโต’สฺย  ชคจฺจ สะ || 31 

  อิต ิ ศฺรีวิษฺณุปรุาเณ  ปรฺถเมํ’เศ  ปรฺถโม’ธยายะ||1|| 

 

อถ ปฺรถเมเํศะ  ทวฺิตโิย’ถยายะ 

 ศฺรีปราศร  อวุาจ 

  อวิการาย  ศทฺุธาย  นิตฺยาย  ปรมาตฺมเน | 

  สไทกรูปรูปาย  วิษฺณเว  สรฺวชิษฺณเว || 1 

  นโม หิรณฺยครฺภาย  หรเย ศงฺกราย จ | 

   ส
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  วาสเุทวาย  ตาราย  สรฺคสฺถิตฺยนฺตการิเณ || 2 

  เอกาเนกสฺวรูปาย  สฺถลูสกฺูษมาตฺมเน  นมะ | 

  อวฺยากฺตรฺยากฺตรูปาย  วิษณเว  มกฺุตเิหตเว || 3 

  สรฺคสฺถิตวิินาศานํา  ชคโต  โย  ชคนฺมยะ| 

  มลุภโูต  นมสฺตสไม  วิษฺเณเว  ปรมาตฺมเน||4 

  อาธารภตํู  วิศฺวสฺยาปยฺณียําสมณียสามฺ| 

  ปรฺณมฺย  สรฺวภตูสฺถมจฺยตํุ  ปรุุโษตฺตมมฺ||5 

  ชฺญานสฺวรูปมตฺยนฺตนิรฺมลํ  ปรมารฺถตะ| 

  ตเมวารฺถสฺวรูเปณ  ภฺรานฺตทิรฺศนตะ  สฺถิตมฺ || 6 

  วิษฺณุ◦   ครฺสิษฺณุ◦  วิศฺวสฺย  สฺถิเตา  สรฺเค  ตถา  ปรฺภมฺุ| 

  ปรฺณมฺย  ชคตามีศมชมกฺศยมวฺยยมฺ||7 

  กถยามิ  ยถาปรฺูว  ทกฺศาทฺไยรฺมนุิสตฺตไมะ| 

  ปฤษฺฎะ  โปรฺวาจ  ภควานพฺชโยนิ  ปิตามหะ||8 

  ไตศฺโจกฺตํ  ปรุุกตฺุสาย  ภภูเุช  นรฺมทาตเฎ| 

  สารสฺวตาย  เตนาปิ  มหฺยํ  สารสฺวเตน  จ||9 

  ประ  ปราณํา  ปรมะ  ปรมาตฺมาตฺมสํสฺถิตะ| 

  รูปวรฺณาทินิรฺเทศวิโศษณวิวรฺชิตะ||10 

  อปกฺศยวินาศามฺยํา  ปริณามรฺธิชนมภิะ| 

  วรฺชิตะ ศกฺยเต  วกฺต◦ุ  ยะ สทาสฺตีต ิเกวลมฺ||11 

  สรฺวตฺตราเสา  สมสฺตํ  จ วสตฺยตฺเรต ิ ไว ยตะ| 

  ตตะ ส วาสเุทเวต ิ วิทฺวทฺภิะ  ปริปฐยเต||12 

  ตทพฺรหฺม  ปรมํ  นิตฺยมชมกฺศยมวฺยยมฺ| 

  เอกสฺวรูปํ  ต ุสทา เหยาภาวาจฺจ  นิรฺมลมฺ||13 

  ตเทว สรฺวเมไวตทฺวฺยกฺตาวฺยกฺตสฺวรูปวตฺ| 

  ตถา ปรุุษรูเปณ  กาลรูเปณ  จ สฺถิตมฺ||14 

  ปรสฺย  พฺรหฺมเณ รูปํ ปรุุษะ  ปรฺถมํ  ทฺวิช| 
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  วฺยกฺตาวฺยกฺเต  ตไถวานฺเย  รูเป  กาลสฺตถา  ปรมฺ||15 

  ปรฺธานปรุุษวฺยกฺตกาลานามํ  ปรมํ  หิ  ยตฺ| 

  ปศฺยนฺต ิ สรูยะ  สทฺุธํ  ตทฺวิษโณะ  ปรมํ  ปทมฺ||16 

  ปรฺธานปรุุษวฺยกฺตกาลาสฺต ุ ปรฺวิภาคสะ| 

  รูปาณิ  สฺถิตสิรฺคานตวฺยกฺตสิวฺภภาวเหตวะ||17 

  วฺยกฺตํ  วิษณสฺุตถาวฺยกฺตํ  ปรุุษะ  กาล  เอว  จ| 

  กฺรีฑโต  พาลกสฺเยว  เจษฏํา  ตสฺย  นิศามย||18 

  อวฺยกฺตํ  การณํ  ยตฺตตฺปรฺธานมฤปิสตฺตไมะ| 

  โปรฺจฺยเต  ปรฺกฤตะิ  สกฺูษฺมา  นิตฺยํ  สทสทาตฺมกมฺ||19 

  อกฺษยฺยํ  นานฺยทาธารมเมยมชรํ  ธฺรุวมฺ| 

  ศพฺทสฺปรฺศวิหีนํ  ตทฺรูปาทิภิรสํหิตมฺ||20 

  ตฺริคณํุ  ตชฺชคทฺโยนิรนาทิปรฺภวาปยฺยมฺ| 

  เตนาเคฺร  สรฺวเมวาสิทฺวยาปตํฺ  ไว ปรฺลยาทนุ||21 

  เวทวาทวิโท  วิทฺวนฺนิยตา  พฺรหฺมาวาทินะ| 

  ปฐนฺติ  ไจตเมวารฺถํ  ปรฺธานปรติปาทกมฺ||22 

  นโห  น  ราตริรฺน  นโภ  น  ภมูิ- 

   รฺนาสีตฺตโมชฺเยตริภจฺูจ| 

    โสฺรตฺราทิภทฺุธยานปุลมฺยเมกํ 

ปรฺาธานิกํ  พฺรหฺม  ปมุามฺสฺตทาสีตฺ||23 

วิษฺโณะ  สฺวรูปาตฺปรโต  หิ  เต  ทวิ 

รูเป  ปรฺธานํ  ปรฺรุษศฺจ  วิปรฺ| 

    ตสฺไยว  เต’นฺเยน  ธฤเต  วิยเุตฺร 

รูปานฺตรํ  ตทฺทวิช  กาลสํชญมฺ||24 

ปรฺกฤเตา  สํสฺถิตํ  วฺยกฺตมฺตีตปรฺลเย  ต ุ ยตฺ| 

ตสฺมาตฺปรฺากฤตสํโชฺญ’ยมจฺุยเต  ปรฺตสิณฺจระ||25 

อนาทิรฺภควานฺกาโล  นานฺโต’สฺย  ทฺวิช  วิทฺยาเต| 

   ส
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  อวฺยจฺุฉนฺนาสฺตตสฺตฺเวเต  สรฺคสฺถิตฺยนฺตสํยมาะ||26 

  ครุสษมฺเย  สสสฺตสฺมินฺปฤถกฺป◦ุสิ  วฺยวสฺถิเต| 

  กาลสฺวรูปํ  ตทฺวิษฺโณไมเตฺรย  ปริวรฺตฺตเต||27 

  ตตสฺต ุ สตฺปรํ  พฺรหฺม  ปรมาตฺมา  ชคนฺมยะ| 

  สรฺวคะ  สรฺวภเูตศะ  สวรฺาตฺมา  ปรเมศฺวระ||28 

  ปรฺธานปรุุเษา  จาปิ  ปรฺวิศยาตฺเมจฉยา  หริะ| 

  โกฺศภยามาส  สมฺปรฺาเปตฺ  สรฺคกาเล  วฺยยาวฺยเยา||29 

  ยถา  สนฺนิธิภาเตฺรณ  ภนฺธะ  โกฺศภาย  ชายเต| 

  มนโส  โนปกรฺตฤตฺวาตฺตถา’เสา  ปรเมศฺวระ||30 

  ส  เอว  โกฺศภเต  พฺรหฺมนฺ  โกฺศภฺยศฺจ  ปรุุโษตฺตมะ| 

  ส สงฺโกจวิกาสาภฺยํา ปรฺธานตฺเว’ปิ  จ สถิตะ||31 

  วิกาสาณสฺุวรูไปศฺจ  พรฺหฺมรูปาทิภิสตถา| 

  วฺยกฺตสฺวรูปศฺจ  ตถา  วิษฺณะุ  สรฺเวศฺวเรศฺวระ||32 

  คณุสามฺยาตฺตตสฺตสฺมาตฺเกฺศตฺรชฺญาธิษฺฏิตานฺมเุน| 

  คณุวฺยจฺชนสมฺภูตะ  สรฺคกาเล  ทวิโชตฺตมฺ|33 

  ปรฺธานตตฺตวมทุภตํู  มหานฺตํ  สสฺสมาวฤโณตฺ| 

  สาตฺติวโก  ราชสศฺไจว  ตามสศฺจ  ตฺริธา  มหานฺ||34 

  ปรฺธานตตฺตฺเวน  สมํ  ตฺวจา  พรชมิวาวฤตมฺ| 

  ไวการิกสฺไตชสศฺจ  ภูตาทิศฺไจว  ตามสะ||35 

  ตฺริวิโธ’ยมหงฺกาโร  มหาตฺตตฺตฺวาทชายต| 

  ภเูตนฺทฺริพาณํา  เหตมุสฺส  ตฺริภณุตฺวานฺมหามเุน| 

  ยถา  ปรฺธาเนน  มหานฺมหาตา  ส  สถาวฤตะ||36 

  ภตูาทิสต ุ วิกรฺุวาณะ  ศพฺทตนฺมาตฺตกํ  ตตะ| 

  สสรฺช  ศพฺทตนฺมาตฺตาทากาศํ  ศพฺทลกฺศณมฺ||37 

  ศพฺทมาตรํ  สถากาศํ  ภูตาทะ ส สมาวฤโณตฺ| 

  อากาศสต ุ วิกรฺุวาณะ  สฺปรฺศมาตรํ  สสรฺช  ห||38 
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  พลวานภวทฺวายสฺุตสฺย  สฺปรฺศา  คโุณ  มตะ| 

  อกาศํ  อพฺทมาตฺรํ  ต ุ สฺปรฺศมาตฺรํ  สมาวฤโณตฺ||39 

  ตโต  วายรฺุวิกรฺุวโณ  รูปมาตฺรํ  สสรฺช  ห| 

  ชฺโยตรุิตฺปทฺยเต  วาโยสฺตทฺรูปคณุมจฺุยเต||40 

  สฺปรฺศมาตรํ  ต ุ ไว  วาย ู รูปมาตรํ  สมาวฤโณตฺ| 

  ชฺโยติศฺจาปิ  วิกรฺุวาณํ  รสมาตรํ  สสรฺช ห||41 

  สมฺภวนฺต ิ ตโต’มฺภําสิ  รสาธาราณิ  ตานิ จ| 

  รสมาตฺราณิ  จามฺภําสิ  รูปมาตฺรํ  สมาวฤโณตฺ||42 

  วิกรฺุวาณานิ  จามฺภําสิ  คนะมาตฺรํ  สสรชิเร| 

  สงฺฆาโต  ชายเต  ตสฺมาตฺตสิย  คนฺโธ  คโุณ  มตะ||43 

  ตสิมํตฺสสฺมิ◦สฺต ุ สนฺมาตฺรํ  เตน  ตนฺมาตฺรตา  สฺมฤตา||44 

  ตนฺมาตฺตาณฺวิโศษาณิ  อวิโศษาสฺตโต  หิ เต||45 

  น  ศานฺตา  นาปิ  โฆราสฺเต  น  มฒูาศฺจาวิเศษิณะ| 

  ภตูตนฺมาตฺรสรฺโค’ยมหงฺการาตฺต ุ ตามสาตฺ||46 

  ไตชสานีนฺทฺริยาณฺยาหรฺุเทวา  ไวการิกา  ทศ | 

  เอกาทศํ  มนศฺจตฺร  เทวา  ไวการิกาะ  สมฤตาะ||47 

  ตฺวกฺ  จกฺศรฺุนาสิกา  ชิหฺวา  โศฺรตฺรมตฺร  จ  ปญฺจมมฺ| 

  ศพฺทาทีนามวาปตฺฺยรฺถํ  พทฺุธิยกฺุตานิ  ไว  ทฺวิช||48 

   ปายปูสฺเถา  กเรา  ปาเทา  วากฺ  จ  ไมเตฺรย  ปญฺจมี| 

  วิสรฺคศลฺิปคตฺยกฺุต ิ กรฺม  เตษํา  จ  กถฺยเต||49 

  อากาศวายเุตชําสิ  สลิลํ  ปฤถิวี  สถา| 

  ศพฺทาทีภิรฺคไุนรฺพฺรหฺมนฺสํยกฺุตานฺยตฺุตโรตฺตไระ||50 

  ศานฺตา  โฆราศฺจ  มฒูาศฺจ  วิเศษาสฺเตน  เต  สฺมฤตาะ||51 

  นานาวีรฺยาะ  ปฤถคฺภตูาสฺตตสฺเต  สํหติ◦  วินา| 

  นาศกฺนวุนฺปรฺชาะ  สฺรษฺฏมุสมาคมฺย  กฤตฺสฺนศะ||52 

  สเมตฺยานฺโยนฺยสํโยคํ  ปรสฺปรสมาศฺรยาะ| 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



448 
 

   เอกสงฺฆาตลกฺศยาศฺจ  สมฺปรฺาปไฺยกฺยมเศษตะ||53 

   ปรุุษาธิษฺฐิตตฺวาจฺจ  ปรฺธานานคฺุรเหณ  จ| 

   มหทาทฺยา  วิเศษานฺตา  หฺยณฺฑมตฺุปาทยนฺต ิ เต||54 

   ตตฺกฺรเมณ  วิวฤทฺธํ  สชฺชลพทฺุพทุวตฺสมมฺ| 

   มเูตมฺโย’ณฺฑํ  มหาพทฺุเธ  มหาตฺตททุเกศยมฺ| 

   ปรฺกฤตํ  พฺรหฺมรูปสฺย  วิษฺโณะ  สฺถานมนตฺุตมมฺ||55 

 ตตฺราวฺยกฺตสฺวรูโป’เสา  วฺยกฺตรูโป  ชคตฺปตะิ| 

 วิษฺณรฺุพฺรหฺมสฺวรูเปณ  สฺวยเมว  วฺยวสฺถิตะ||56 

 เมรุรุลฺพมภตฺูตสฺย  ชรายศฺุจ  มหีธราะ| 

 ครฺโภทกํ  สมทฺุราศฺจ  ตสฺยาสนฺสมุหาตฺมนะ||57 

 สาทฺริทฺวีปสมทฺุราศฺจ  สชฺโยติรฺโลกสํครฺหะ| 

 ตสฺมินฺนณฺเฑ’ภวทฺวิปรฺ   สเทวาสรุมานษุะ||58 

 วาริวหฺนฺยนิลากาไศสฺตโต  ภูตาทินา  พหะ| 

 วฤตํ  ทศคไุนรณฺฑํ  ภตูาทิรฺมหตา  สถา||59 

  อวฺยกฺเตนาวฤโต  พฺรหฺมํสฺไตะ  สรฺไวะ  สหิโต  มหานฺ| 

  เอภิราวรไนรณฺฑํ  สปตฺภิะ  ปรฺากฤไตรฺวฤตมฺ| 

  นาริเกลผลสฺยานฺตรฺพีชํ  พาหฺยทไลริว||60 

  ชษุนฺ  รโช  คณํุ  ตตฺร  สฺวยํ  วิศฺเวศฺวโร  หริะ| 

  พฺรหฺมา  ภตฺูวาสฺย  ชคโต  วิสฤษฺเฎา  สมฺปรฺวรฺตฺตเต||61 

  สฤษฺฏํ  จ  ปาตฺยนยุคํุ  ยาวตฺกลฺปวิกลฺปนา| 

  สตฺตฺวภฤทฺภควานฺวิษฺณรุปรฺเมยปรากฺรมะ||62 

  สโตทฺเวกี  จ  กลฺปานฺเต  รุทฺรรูปี  ชนารฺทนะ| 

  ไมเตฺรยาขิลภตูานิ  ภกฺศยตฺยตทิารุณะ||63 

  ภกฺศยิตฺวา  จ  ภตูานิ  ชคตฺเยการฺณวีกฤเต| 

  นาคปรฺยงฺกศยเน  เศเต  จ  ปรเมศฺวระ||64 

  ปรฺพทฺุธศฺจ  ปนุะ  สฤษฺฏิ◦  กโรต ิ พฺรหฺมรูปธฤกฺ||65 
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  สฤษฺฏิสฺถิตฺยนฺตกรณี◦  พฺรหฺมวิษฺณศุวิาตฺมิกามฺ| 

  ส  สํชญํา  ยาต ิ ภควาเนก  เอว  ชนารฺทนะ||66 

  สฺรษฺฎา  สฤชต ิ จาตฺมานํ  วิษณะุ  ปาลฺยํ  จ  ปาติ  จ| 

  อปุสํหฺริยเต  จานฺเต  สํหรฺตา  จ  สฺวยํ  ปรฺภะุ||67 

  ปฤถิวฺยาปสฺตถา  เตโช  วายรุากาศ  เอว  จ| 

  สรฺเวนฺทิรฺยานฺตะกรณํ  ปรุุษารวฺยํ  หิ  ยชฺชคตฺ||68 

  ส  เอว  สรฺวภูตาตฺมา  วิศฺวรูโป  ยโต’วฺยยะ| 

  สรฺคาทิกํ  ต ุ ตสฺไยว  ภตูสฺถมปุการกมฺ||69 

  ส  เอว  สฤชฺยะ  ส  จ  สรฺคกรฺตา 

  ส  เอว  ปาตฺยตฺต ิ จ  ปาลฺยเต  จ| 

  พฺรหฺมาทฺยวสฺถาภิรโศษมรฺูติ- 

  รฺวิษฺณรฺุวริษฺโฏ  วรโท  วเรณฺยะ||70 

||อิต ิ ศฺรีวิษฺณปุรุาเณ  ปรฺถเมํ’เศ  ทฺวิตีโย’ธยายะ||2|| 

 

  ศรีไมเตฺรย  อวุาจ 

นิรฺครุสฺยาปรฺเมยสฺย  ศทฺุธสฺยาปยฺมลาตฺมนะ| 

    กถํ  สรฺคาทิกรฺตฤตฺวํ  พฺรหฺมโณ’ภฺยปุคมฺยเต||1 

ศรีปราศร  อวุาจ 

ศกฺตยะ  สรฺวภาวานามจินฺตฺยชฺญานโคจราะ| 

ยโต’โต  พฺรหฺมณสฺตาสฺต ุ สรฺคาทฺยา  ภาวศกฺตยะ| 

ภวนฺต ิ ตปตํา  เศฺรษฺฐ  ปาวกสฺย  ยโถษฺณตา||2 

ตนฺนิโพธ  ยถา  สรฺเค  ภควานฺสมฺปรฺวรฺตฺตเต| 

นารายาณาขฺโย  ภควานฺพฺรหฺมา  โลกปิตามหะ||3 

อตฺุปนฺนะ  เปรฺจฺยเต  วิทฺวนฺนิตฺยเมโวปจารตะ||4 

นิเชน  ตสฺย  มาเนน  อายรฺุวรฺษศตํ  สฺมฤตมฺ| 

ตสฺปราขฺยํ  ตทรฺทฺธํ  จ  ปรารฺทฺธมภิธียเต||5 
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กาลสฺวรูปํ  วิษฺโณศฺจ  ยนฺมโยกฺตํ  ตวานฆฺ| 

  เตน  ตสฺย  นิโพธ  ตฺวํ  ปริมาโณปปาทนมฺ||6 

  อนฺเยษํา  ไจว  ชนฺตนํูา  จราณามจราศฺจ  เย|| 

 ภภูภูฤตฺสาคราทีนามเศษานํา  จ  สตฺตม||7 

 กาษฺฐา  ปญฺจทศาขฺยาตา  นิเมษา  มนุิสตฺตมา| 

 กาษฺฐา  ตฺริ◦ศตฺกลา ตฺริ◦ศตฺกลา ไมหรฺูตโิก  วิธีะ||8 

 ตาวตฺสํขฺไยรโหราตฺรํ  มหุตฺูไตมรฺนษํุ  สฺมฤตมํ| 

 อโหราตฺราณิ  ตาวนฺต ิ มาสะ  ปกฺศทฺวยาตฺมกะ||9 

 ไตะ  ษฑฺภิรยนํ  วรฺษํ  เทฺว’ยเน  ทกฺษิเรตฺตเร| 

 อยนํ  ทกฺศณํิ  ราตฺริรฺเทวานามตฺุตรํ  ทีนมฺ||10 

 ทีวฺไยรฺวรฺษสหสฺไรสฺต ุ กฤตเตฺรตาทิสํชฺญิตมฺ| 

 จตรฺุยคํุ  ทฺวาทศภิสฺตทฺวิภาคํ  นิโพธ  เม||11 

 จตฺวาริ  ตฺรีณิ  ไทฺว  ไจกํ  กฤตาทิษุ  ยถากฺรมมฺ| 

 ทิวฺยาพฺทานํ  สหสฺราณิ  ยเุคษฺวาหะุ  ปรุาวิทะ||12 

 ตตฺปรฺมาไณะ  ศไตะ  สนฺธฺยา  ปรฺูวา  สตฺราภิธียเต| 

 สนฺธฺยําศศฺไจว  ตตฺตลฺุโย  ยคุสฺยานนฺตโร  หิ สะ||13   

 สนฺธฺยาสนฺธฺยําศโยรนฺตรฺยะ  กาโล  มนุิสตฺตม| 

 ยคุาขฺยะ  ส  ต ุ วิเชฺยยะ  กฤตเตฺรตาทิสํชฺญิตะ||14 

 กฤตํ  เตฺรตา  ทฺวาปรศฺจ  กลิศฺไจว  จตรฺุยคุมฺ| 

 โปรฺจฺยเต  ตตฺสหสฺรํ  จ  พฺรหฺมโณ  ทิวสํ  มเุน||15 

 พฺรหฺมโณ  ทิวเส  พฺรหฺมนฺมนวสฺต ุ จตรฺุดทศ| 

 ภวนฺต ิ ปริมาณํ  จ  เตษํา  กาลกฤตํ  ศฺฤณุ||16 

 สปตฺรฺษยะ  สรุาะ  ศโกฺร  มนสฺุตตฺสนูโว  นฤปาะ| 

 เอกกาเล  หิ  สฤชฺยนฺเต  สํหฺริยนฺเต  จ  ปรฺูววตฺ||17 

 จตรฺุยคุาณํา  สํขฺยาตา  สาธิกา  โหฺยกสปตฺตะ| 

 มนฺวนฺตรํ  มโนะ  กาละ  สรุาทีนํา  จ  สตฺตม||18 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



451 
 

อเษฺตา  ศต  สหสฺราณิ  ทิวฺยยา  สํขฺยยา  สฺมฤตมฺ| 

ทฺวิปญฺจาศตฺตถานฺยานิ  สหสฺราณฺยธิกานิ  ต|ุ|19 

ตฺริ◦ศตฺโกฏฺยสฺต ุ สมฺปรฺูณาะ  สํขฺยาตาะ  สํขฺยยา  ทฺวิช| 

สปตฺษษฺฏิสฺตถานฺยานิ  นิยสุานิ  มหามเุน||20 

วิ◦ศตสฺิต ุ สหสฺราณิ  กาโล’ยมธิกํ  วินา| 

มนฺวนฺตรสฺย  สงฺขฺเยยํ  มานไุษรฺวตฺสไรรฺทฺวิช||21 

จตรฺุทศคโุณ  หฺโยษ  กาโล  พฺรหฺมมหะ  สฺมฤตมฺ| 

พฺราหฺโม  ไนมิตฺติโก  นาม  ตสฺยานฺเต  ปรฺตสิญฺจระ||22 

ตทา  หิ  ทหฺยเต  สรฺวํ  ไตฺรโลกฺยํ  ภรฺูภวุาทิกมฺ| 

ชนํ  ปรฺยานฺต ิ ตาปารฺตา  มหรฺโลกนิวาสินะ||23 

เอการฺณเว  ต ุ ไตฺรโลกฺเย  พฺรหฺมา  นารายณาตฺมกะ| 

โภคศิยฺยํา  คตะ  เศเต  ไตฺรโลกฺยครูาสพํฤหิตะ||24 

ชนสฺไถรฺโยคภิิรฺเทวศฺจินฺตฺยมาโน’พฺชสมฺภวะ| 

ตตฺปรฺมาณํา  หิ  ตํา  ราตฺริ◦  ตทนฺเต  สฤชเต  ปนุะ||25 

เอวํ  ต ุ พฺรหฺมโณ  วรฺษศตํ  จ  ยตฺ| 

ศตํ  หิ  ตสฺย  วรฺษาณํา  ปรมายรฺุมหาตฺมนะ||26 

เอกมสฺย  วฺยตีตํ  ต ุ ปรารฺทธ  พฺรหฺมโณ’นฆ| 

ตสฺยานฺเต’ภนฺูมหากลฺปะ  ปาทฺม  อิตฺยภิวิศฺรุตะ||27 

ทฺวิตียสฺย  ปรารฺทฺธสฺย  วรฺตมานสฺย  ไว  ทฺวิช| 

วาราห  อิต ิ กลฺโป’ยํ  ปรฺถมะ  ปริกีรฺติตะ||28 

||อิต ิศฺรีวิษฺณปุรุาโณ  ปรฺถเมํ’เศ  ตฤตีโย’ธฺยายะ||3|| 

 

พฺรหฺมา  นารายณาขฺโย’เสา  ภควานฺยถา| 

สสรฺช  สรฺวภตูานิ  ตทาจกฺศว  มหานเุน||1 

ปรฺชาะ  สสรฺช  ภควานฺพฺรหฺมา  นารายณาตฺมกะ| 

ปรฺชาปตปิตรฺิเทโว  ยถา  สนฺเม  นิศามย||2 
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อตีตกลฺปาวสาเน  นิศาสปุโฺตสฺถิตะ  ปรฺภะุ| 

สตฺตโวทฺริกฺตสฺตถา  พฺรหฺมา  ศนฺูยํ  โลกมไวกฺศต||3 

นารายณะ  ปโร’จินฺตฺยะ  ปเรษามปิ  ส  ปรฺภะู| 

พฺรหฺมสฺวรูปี  ภควานนาทิะ  สรฺวสมฺภวะ||4 

อิมํา  โจทาหรนฺตฺยตฺร  ศฺโลกํ  นารายณํ  ปรฺติ| 

พฺรหฺมสฺวรูปิณํ  เทวํ  ชคตะ  ปรฺภวาปยฺยมฺ||5 

อาโป  นารา  อิต ิ โปรฺกฺตา  อาโป  ไว  นรสนูวะ| 

อยนํ  ตสฺย  ตาะ  ปรฺูว  เตน  นารายณะ  สฺมฤตะ||6 

โตยานฺตะ  สฺถํา  มหี◦  ชฺญาตฺวา  ชคตฺเยการฺณวีกฤเต| 

อนมุานาตฺตททฺุธารํ  กรฺตกุามะ  ปรฺชาปตะิ||7 

อกโรตฺสฺวตนมูนฺยํา  กลฺปาทิษุ  ยถา  ปรุา| 

มตฺสฺยกรฺูมาทิกํา  ตทฺวทฺวาราหํ  วปรุาสฺถิตะ||8 

เวทยชฺญมยํ  รูปมโศษชคตะ  สฺถิเตา| 

สฺถิตะ  สฺถิราตฺมา  สรฺวาตฺมา  ปรมาตฺมา  ปรฺชาปตะิ||9 

ชนโลกคไตสฺสิทฺไธสฺสนกาทฺไยรภิษฺฏตุะ| 

ปรฺวิเวศ  ตทา  โตยมาตฺมาธาโร  ธราธระ||10 

นิรีกฺศย  ตํ  ตทา  เทวี  ปาตาลตลมาคตมฺ| 

ตษฺุฏาว  ปรฺณตา  ภตฺูวา  ภกฺตนิมฺรา  วสนฺุธรา||11 

ปฤถิวฺยวุาจ 

นมสฺเต  ปณุฑรีกากฺศ  ศงฺขจกฺรคทาธร| 

มามทฺุธราสฺมาททฺยา  ตฺวํ  ตวตฺโต’หํ  ปรฺูวมตฺุถิตา||12 

ตฺวยาหมทฺุธฤตา  ปรฺูวํ  ตฺวนฺมยาหํ  ชนารฺทน| 

ตถานฺยานิ จ ภตูานิ  คคนาทีนฺยเศษตะ||13 

นมสฺเต  ปรมาตฺมาสฺมนฺปรุุษาตฺมนฺนโม’สต ุ เต| 

ปรฺธานวฺยกฺตภูตาย  กาลภูตาย  เต  นมะ||14 

ตฺวํ  กรฺตา  สรฺวภตูานํา  ตฺวํ  ปาตา  ตฺวํ  วินาศกฤตฺ| 
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สรฺคาทิษุ  ปรฺโภ  พฺรหฺมวิษฺณุรุทฺราตฺมรูปธฤกฺ||15 

สมฺภกฺศยิตฺวา  สกลํ  ชคตฺเยการฺณวีกฤเต| 

เศเษ  ตฺวเมว  โควินฺท  จินฺตฺยมาโน  มนีษิภิะ||16 

ภวโต  ยตฺปรํ  ตนฺน  ชานาติ  กศฺจน| 

อวตาเรษุ  ยทรูปํ  ตทรฺจนฺต ิ ทิเวากสะ||17 

ตฺวามาราธฺย  ปรํ  พฺรหฺม  ยาตา  มกฺุติ◦  มมุกฺุศวะ| 

วาสเุทวมนาราธฺย  โก  โมกฺศํ  สมวาปสฺฺยติ||18 

ยตฺกิญฺจินฺมนสา  คฺราหฺยํ  ยทฺคฺราหฺยํ  จกฺศรุาทิภิะ| 

พทฺุธยา  จ  ยตฺปริจฺเฉทฺยํ  ตทฺรูปมขิลํ  ตว||19 

  ตฺวนฺมยาหํ  ตฺวทาธารา  ตฺวตฺสฤษฺฏา  ตฺวตฺสมาศฺจยา| 

  มาธวีมิต ิ โลโก’ยมภิธตฺเต ตโต  หิ  มามฺ||20 

  ชยาขลิชฺยานมย  ชย  สถลูมยาวฺยย| 

  ชยา’นนฺต  ชยาวฺยกฺต  ชย  วฺยกฺตมย  ปรฺโภ||21 

  ปราปราตฺมนฺวิศฺวาตฺมญฺจย  ยชฺญปเต’นฆ| 

  ตฺวํ  ยชฺญสฺตฺวํ  วษทฺการสฺตฺวโมงฺการสฺตฺวมคฺนยะ||22 

  ตฺวํ  เวทาสฺตฺวํ  ตทงฺคานิ  ตฺวํ  ยชฺญปรุุโษ  หเร| 

  สรฺูยาทโย  คฺรหาสฺตารา  นกฺศตฺราณฺยขิลํ  ชคตฺ||23 

  มรฺูตามรฺูตมทฤศฺยํ  จ  ทฤศยํ  จ  ปรุุโษตฺตม| 

  ยจฺเจกฺตํ  ยจฺจ  ไนโวกฺตํ  มยาตฺร  ปรเมศฺวร| 

  ตตฺสรฺวํ  ตฺวํ  นมสฺตมุยํ  ภโูย  ภโูย  นโม  นมะ||24 

  ศรีปราศร  อวุาจ 

  เอวํ  สํสฺตยูมานสฺต ุ ปฤถิวฺยา  ธรณีธระ| 

  สามสฺวรธฺวนิะ  ศฺรีมาญฺชครฺช  ปริฆรฺฆรมฺ||25 

  ตตะ  สมตฺุกฺศิปยฺ  ธรํา  สฺวทํษฺฏฺรยา| 

  มหาวราหะ  สฺผฏุปทฺมโลจนะ| 

  รสาตลาทตฺุปลปตฺรสนฺนิภิะ| 
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  สมตฺุถิโต  นีล  อิวาจโล  มหานฺ||26 

  อตฺุตษฺิฐตา  เตน  มขุานิลาหตํ| 

  ตตฺสมฺภวามฺโภ  ชนโลกสํศฺรยานฺ| 

  ปรฺกฺศาลยามาส  หิ  ตานฺมหาทฺยตีุนฺ 

  สนนฺทนาทีนปกลฺมษานฺ  มนีุนฺ||27 

  ปรฺยานฺต ิ โตยานิ  ขรุาคฺรวิกฺศต- 

  รสาตเล’ธะ  กฤตศพฺทสนฺตติ| 

  ศฺวาสานิลาสฺตาะ  ปริตะ  ปรฺยานฺติ 

  สิทธา  ชเน  เย  นิยตา  วสนฺติ||28 

  อตฺุตษฺิฐฺตสฺตสฺย  ชลารฺทฺรฺกกฺุเศ 

  รฺมหาวราฆสฺย  มหี◦  วิคฤหฺย| 

  วิธุนฺวโต  เวทมยํ  ศรีรํ 

  โรมานฺตรสฺถา  มนุยะ  สฺตวุนฺติ||29 

  สํ  ตษฺุฏวุสฺุโตษปรีตเจตโส 

  โลเก  ชเน  เย  นิวสนฺต ิ โยคินะ| 

  สนนฺทนาทฺยา  หฺยตนิมฺรกนฺธรา 

  ธราธรํ  ธีรตโรทฺธเตกฺศณมฺ||30 

  ชเยศฺวราณํ  ปรเมศ  เกศว 

  ปรฺโภ  คทาศงฺขธราสิจกฺรธฤกฺ| 

  ปรฺสตูนิาศสฺถิตเหตรีุศฺวร- 

  สฺตฺวเมว  นานฺยตฺปรมํ  จ  ยตฺปทมฺ||31 

  ปาเทษุ  เวทาสฺตว  ยปูทํษฺฏฺร 

  ทนฺเตษุ  ยชฺญาศฺจิตยศฺจ  วกฺเตฺร| 

  หตุาศชิหฺโว’สิ  ตนรุูหาณิ 

  ทรฺภาะ  ปรฺโภ  ยชฺญปมํุาสฺตฺวเมว||32 

  วิโลจเน  ราตฺรฺยหนี  มหาตฺม- 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



455 
 

 นฺสรฺวาศฺรยํ  พฺรหฺม  ปรํ  ศริสฺเต| 

 สกฺูตานฺยเศษาณิ  สฏากลาโป 

 ฆฺราณํ  สมสฺตานิ  หวี◦ษิ  เทว||33 

 สฺรุกฺตณฺุฑ  สามาสฺวรธีรนาท 

 ปรฺาคฺวํศกายาขิลสตฺรสนฺเธ| 

 ปรฺูเตษฺฏธรฺมศฺรวโณ’สิ  เทว 

 สนาตนาตฺมนฺภควนฺปรฺสีท||34 

 ปทกฺรมากฺรานฺตภวํุ  ภวนฺต- 

 มาทิสฺถิตํ  จากฺศร  วิศฺวมรฺูเต| 

 วิศฺวสฺย  วิทฺมะ  ปรเมศฺวโร’สิ 

 ปรฺสีท  นาโถ’สิ  ปราวรสย||35 

 ทํษฺฏฺราคฺรวินฺยสฺตมเศษเมต- 

 ทฺภมูณฺฑลํ  นาถ  วิภาวฺยเต  เต| 

 วิคาหตะ  ปทฺมวนํ  วิลคฺนํ 

 สโรชินีปตฺรมิโวฒปงฺกมฺ||36 

 ทฺยาวาปฤถิวฺโยรตลุปรฺภาว 

 ยทนฺตรํ  ตทฺวปษุา  ตไวว| 

 วฺยาปตํฺ  ชคทฺวฺยาปตฺสิมรฺถทีปเฺต 

 หิตาย  วิศฺวสฺย  วิโภ  ภว  ตฺวมฺ||37 

 ปรมารฺถสฺตฺวเมไวโก  นานฺโย’สฺต ิ ชคตะ  ปเต| 

 ตไวษ  มหิมา  เยน  วฺยาปิตเมสจฺจราจรมฺ||38 

 ยเทตทฺ  ทฤศฺยเต  มรฺูตฺตเมตชฺชฺญานาตฺมนสฺตว| 

 ภฺรานฺตชฺิญาเนน  ปศฺยนฺติ  ชคทฺรูปมโยคนิะ||39 

 ชฺญานสฺวรูปมขิลํ  ชคเทตทพทฺุธยะ| 

 อรฺถสฺวรูปํ  ปศยนฺโต  ภฺรามฺนฺเต  โมหสมฺปลฺเว||40 

 เย  ต ุ ชฺญานวิทะ  ศทฺุธเจตสสฺเต’ขิลํ  ชคตฺ| 
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  ชฺญานาตฺมกํ  ปรฺปศฺยนฺต ิ ตฺวทฺรูปํ  ปรเมศฺวร||41 

   ปรฺสีท  สรฺว  สรฺวาตฺมนฺวาสาย  ชคตามิมามฺ| 

   อทฺุธโรรฺวีมเมยาตฺมญฺฉนฺโน  เทหฺยพฺชโลจน||42 

   สตฺตฺโวทฺริกฺโต’สิ  ภควนฺ โควินฺท  ปฤถิวีมิมามฺ| 

   สมทฺุธร  ภวาเยศ  ศนฺโน  เทหฺยพฺชโลจน||43 

   สรฺคปรฺวฤตฺตรฺิภวโต  ชคตามปุการิณี| 

   สวตฺเวษา  นมสฺเต’สฺต ุ ศนฺโน  เทหฺยพฺชโลจน||44 

 ศฺรีปราศร  อวุาจ 

   เอวํ  สํสฺตยูมานสต ุ ปรมาตฺมา  มหีธระ| 

   อชฺุชหาร  กฺศติิ◦  กฺศปิรํฺ  นฺยสฺตวําศฺจ  มหามฺภสิ||45 

   ตสฺโยปริ  ชเลาฆสฺย  มหาตี  เนาริว  สฺถิตา| 

   วิตตตฺวาตฺต ุ เทหสฺย  น  มหี  ยาติ  สมฺปลฺวมฺ||46 

   ตตะ  กฺศติิ◦  สมํา  กฤตฺวา  ปฤถิวฺยํา  โส’จิโนทฺครีินฺ| 

   ยถาวิภาคํ  ภควานนาทิะ  ปรเมศฺวระ||47 

   ปรฺากฺสรฺคทคฺธานขิลานฺปรฺวตานฺปฤถิวีตเล| 

   อโมเฆน  ปรฺภาเวณ  สสรฺชาโมฆวาญฺฉตะ||48 

   ภวูิภาคํ  ตตะ  กฤตฺวา  สปตฺทฺวีปานฺยถาตถมฺ| 

   ภรูาทฺยําศฺจตโุร  โลกานฺปรฺูววตฺสมกลฺปยตฺ||49 

   พฺรหฺมรูปธโร  เทวสฺตโต’เสา  รชสา  วฤตะ| 

   จการ  สฤษฺฏิ◦  ภควําศฺจตรฺุวกฺตฺรธโร  หริะ|| 50 

   นิมิตฺตมาตฺรเมวา’เสา  สฤชฺยานํา  สรฺคกรฺมณิ| 

   ปรฺธานการณีภตูา  ยโต  ไว  สฤชฺยศกฺตยะ||51 

   นิมิตฺตมาตฺรํ  มกฺุตฺไววํ  นานฺยตฺกิญฺจิทเปกฺศเต| 

   นียเต  ตปตํา  เศฺรษฺฐ  สฺวศกฺตฺยา  วสฺต ุ วสฺตตุามฺ||52 

   ||อิต ิ ศฺรีวิษฺณปุรุาเณ  ปรฺถมํ’เศ  จตรฺุโถ’ธฺยายะ ||4|| 
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 ศฺรีไมเตฺรยะ  อวุาจ 

   ยถา  สสรฺค  เทวษิรฺปิตฤทานวานฺ| 

   มนษฺุยตรฺิยคฺวฤกฺศาทีนฺภวฺูโยมสลิเลากสะ||1 

   ยทฺคณํุ  ยตฺสฺวภาวํ  จ  ยทฺรูปํ  จ  ชคทฺทฺวิช| 

   สรฺคาเทา  สฤษฺฏวานฺพฺรหฺมา  ตนฺมมาจกฺศว  กฤตฺสฺนศะ||2 

 ศฺรีปราศร  อวุาจ 

   ไมเตฺรย  กถยามฺเยตจฺฉฺฤณุษฺว  สสุมาหิตะ| 

   ยถา  สสรฺช  เทโว’เสา  เทวาทีนขิลานฺวิภะุ||3 

   สฤษฺฏิ◦  จินฺตยตสฺตสฺย  กลฺปาทีษุ  ยถา  ปรุา| 

   อพทฺุธิปรฺูวกะ  สรฺคะ  ปรฺาทรฺุภตูสฺตโมมยะ||4 

   ตโม  โมโห  มหาโมหสฺตามิสฺโร  หฺยนฺธสํชฺญิตะ| 

   อวิทฺยา  ปญฺจปรฺไวษา  ปรฺาทรฺุภตูา  มหาตฺมนะ||5 

   ปญฺจธา’วสฺถิตะ  สรฺโค  ธยายโต’ปรฺตโิพธวานฺ| 

   พหิรนฺโต’ปรฺกาศศฺจ  สํวฤตาสฺมา  นคาตฺมกะ||6 

   มขฺุยา  นคา  ยตะ  โปรฺกฺตา  มขฺุยสรฺคสฺตตสฺตฺวยมฺ||7 

   ตํ  ทฤษฺฏฺวา’สาธกํ  สรฺคมมนฺยทปรํ  ปนุะ||8 

   ตสฺยาภิธยายตะ  สรฺคสฺตรฺิยกฺโสฺรตามฺยวรฺตฺตต| 

    ยสฺมาตฺตรฺิยกฺปรฺวฤตฺตสฺิส  ติรฺยกฺสฺรตาสฺตตะ  สฺมฤตะ|9| 

   ปศฺวาทยสฺเต  วิขฺยาตาสฺตมะ  ปรฺายา  หฺยเวทีนะ| 

   อตฺุปถคฺรหิณศฺไจว  เต’ชฺญาเน  ชฺญานมานินะ||10 

   อหงฺกฤตา  อหมฺมานา  อษฺฏาวิ◦ศทฺวธาตฺมกาะ| 

   อนฺตะ  ปรฺกาศาสฺเต  สรฺเว  อาวฤตาศฺจ  ปรสฺปรมฺ||11 

   ตมปยฺสาธกํ  มตฺวา  ธฺยายโต’นฺยสฺตโต’ภวตฺ| 

   อธฺูรฺวโสฺรตาสฺตฤตียสฺต ุ สาตฺตวิโกธฺรฺวมวรฺตฺตต||12 

   เต  สขุปรีฺตพิหลุา  พหิรนฺตสฺตฺวนาวฤตาะ| 

   ปรฺกาศา  พหิรนฺตศฺจ  อธุรฺวโสฺรโตทฺภวาะ  สฺมฤตาะ||13 
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   ตษฺุฏาตฺมนสฺตฤตียสฺต ุ เทวสรฺคสฺต ุ ส  สฺมฤตะ| 

   ตสฺมินฺสรฺค’ภวตฺปรีฺตรฺินิษฺปนฺเน  พฺรหฺมณสฺตทา||14 

   ตโต’นฺยํ  ส  ตทา  ทธฺเยา  สาธกํ  สรฺคมตฺุตมมฺ| 

   อสาธกําสฺต ุ ตาญฺชฺญาตฺวา  มขฺุยสรฺคาทิสมฺภวานฺ||15 

   สถาภิธฺยายตสฺตสฺย  สตฺยาภิธฺยายินสฺตตะ| 

   ปรฺทรฺุพภวู  จาวฺยกฺตาทรฺวากฺโสฺรตาสฺต ุ สาธกะ||16 

   ยสฺมาทรฺวาคฺวฺยวรฺตฺตนฺต  ตโต’รฺวากฺโสฺรตสสฺต ุ เต| 

   เต  จ  ปรฺกาศพหลุาสฺตโมทฺริกฺตา  รโช’ธิกาะ||17 

   ตสฺมาตฺเต  ทะุขพหลุ  ภโูยภยูศฺจ  การิณะ| 

   ปรฺกาศา  พหิรนฺตศฺจ  มนษฺุยาะ  สาธกาสฺต ุ เต||18 

   อิตฺเยเต  กถิตาะ  สรฺคาะ  ษฑตฺร  มนุิสตฺตม| 

   ปรฺถโม  มหตะ  สรฺโค  วิชฺเยโย  พฺรหฺมณสฺต ุ สะ||19 

   ตนฺมาตฺราณํา  ทฺวิตียศฺจ  ภูตสรฺโค  หิ ส  สฺมฤตะ| 

   ไวการิกสฺตฤตียสฺต ุ สรฺค  ไอนฺทฺริยกะ  สฺมฤตะ||20 

   อิตฺเยษ  ปรฺากฤตะ  มรฺคะ  สมฺภโูต  พทฺุธิปรฺูวกะ| 

   มขฺุยสรฺคศฺจตรฺุถสฺต ุ มขฺุยา  ไว  สฺถาวราะ  สฺมฤตาะ||21 

   ตรฺิยกฺโสฺรตาสฺต ุ ยะ  โปรฺกฺตสฺไตริยคฺโยนฺยะ  ส  อจฺุยเต| 

   ตทธฺูรฺวโสฺรตสํา  ษษฺโฐ  เทวสรฺคสฺต ุ สํสฺมฤตะ||22 

   ตโต’รฺวากฺโสฺรตสํา  สรฺคะ  สปตฺมะ  ส ต ุ มานษุะ||23 

   อษฺฏโม’นคฺุรหะ  สรฺคะ  สาตฺตฺวิกสิตามสศฺจ  สะ| 

   ปญฺไจเต  ไวกฤตาะ  สรฺคาะ  ปรฺากฤตาสฺตตฺุรยะ  สฺมฤตาะ||24 

   ปรฺากฤโต  ไวกฤตศฺไจว  เกามาโร  นวมะ  สฺมฤตะ| 

   อิตฺเยเต  ไว  สมาขฺยาตา  นว  สรฺคาะ  ปรฺชาปเตะ||25 

   ปรฺากฤตา  ไวกฤตาศฺไจว  ชคโต  มลูเหตวะ| 

   สฤชโต  ชคทีศสฺย  กิมนฺยจฺฉฺโรตมุิจฺฉสิ||26 

 ศฺรีไมเตฺรย  อวุาจ 
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   สงฺกฺเศปาตฺกาถิตะ  สรฺโค  เทวาทีนํา  มเุน  ตฺวยา| 

   วิสฺตราจฺฉฺโรตมุิจฺฉามิ  ตฺวตฺโต  มนุิวโรตฺตม||27 

  ศฺรีปราศร  อวุาจ 

   กรฺมภิรฺภวิตาะ  ปรฺูไวะ  กศุลากศุไลสฺต ุ ตาะ| 

   ขฺยาตฺยา  ตยา  หฺยนิรฺมกฺุตาะ  สํหาเร  หฺยปุสํหฺยฺตาะ||28 

   สฺถาวรานฺตาะ  สรุาทฺยาสฺต ุ ปรฺชา  พฺรหฺมํศฺจตรฺุวิธาะ| 

   พฺรหฺมณะ  กรฺุวตะ  สฤษฺฏิ◦  ชชฺญิเร  มานสาสฺต ุ ตาะ||29 

   ตโต  เทวาสรุปิตฤๅนฺมนษฺุยําศฺจ  จตษฺุฏยมฺ| 

   สิสฤกฺศรุมฺภําสฺเยตานิ  สฺวมาตฺมานมยยูชุตฺ||30 

   ยกฺตาสฺมนสฺตโมมาตฺรา  หฺยทฺุริกฺตา’ภตฺูปรฺชาปเตะ| 

   สิสฤกฺโศรฺชฆนาตฺปรฺูวมสรุา  ชชฺญิเร  ตตะ||31 

   อตฺสสรฺช  ตตสฺสํา  ต ุ สโมมาตฺราสฺมิกํา  ตนมฺุ| 

   สา  ต ุ ตฺยกฺตา  ตนสฺุเตน  ไมเตฺรยาภทฺูวิภาวรี||32 

   สิสฤกฺศรุนฺยเทหสฺถะ  ปรีฺตมิาป  ตตะ  สรุาะ| 

   สตฺตฺโวทฺริกฺตาะ  สมทฺุภตูา  มขุโต  พฺรหฺมโณ  ทฺวิช||33 

   ตฺยกฺตา  สาปิ  ตนสฺุเตน  สตฺตวปรฺายมภหูินมฺ| 

   ตโต  หิ  พลิโน ราตฺราวสรุา  เทวตา  เทวา||34 

   สตฺตฺวมาตฺราตฺมิกาเมว  ตโต’นฺยํา  ชคฤเห  ตนมฺุ| 

   ปิตฤวนฺมนฺยมานสฺย  ปิตรสฺตสฺย  ชชฺญิเร||35 

   อตฺุสสรฺช  ตตสฺตํา  ต ุ ปิตฤๅนฺสฤษฺฏฺวาปิ  ส  ปรฺภะุ| 

   สา  โจตฺสฤษฺฏาภวตฺสนฺธฺยา  ทินนกฺตานฺตรสฺถิตา||36 

   รโชมาตฺราสฺมิกามนฺยํา  ชคฤเห  ส  ตนํ  ตตะ| 

   รโชมาโตฺรตฺกฏา  ชาตา  มนษฺุยา  ทฺวิชสตฺตม||37 

   ตามปยฺาศ ุ ส  ตตฺยาช  ตน◦ุ  สทฺยาะ  ปรฺชาปตะิ| 

   ชฺโยตฺสฺรา  สมภวตฺสาปิ  ปรฺากฺสนฺธฺยา  ยา’ภิธียเต||38 

   ชฺโยตฺสฺราคเม  ต ุ พลิโน  มนษุยาะ  ปิตรสฺตถา| 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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   ไมเตฺรย  สนฺธฺยาสมเย  ตสฺมาเทเต  ภวนฺต ิ ไว||39 

   ชฺโยตฺสฺรา  ราตฺรฺยหนี  สนฺธยา  จตฺวารฺเยตานิ  ไว  ปรฺโภะ| 

   พฺรหฺมณสฺต ุ ศรีราณิ  ตฺริคโุณปาศฺรยาณิ  ต|ุ|40 

   รโชมาตฺราตฺมิกาเมว  ตโต’นยํา  ชคฤเห  ตนมฺุ| 

   ตตะ  กฺศทฺุ  พฺรหฺมโณ  ชาตา  ชชฺเญ  กามสฺตยา  ตตะ||41 

   กฺศตฺุกฺศามานนฺธกาเร’ถ  โส’สฤชทฺภควําสฺตตะ| 

   วิรูปาะ  ศฺมศฺรุลา  ชาตาสฺเต’มฺยธาวํสฺตตะ  ปรฺภมฺุ||42 

   ไมวํ  โภ  รกฺศยตาเมษ  ไยรุกฺตํ  รากฺศสาสฺต ุ เต| 

   อจูะุ  ขาทาม  อิตฺยนฺเย  เย  เต  กฺศาสฺต ุ ชกฺศณาตฺ||43 

    อปริฺเยณ  ต ุ ตานฺทฏษฺฏฺวา  เกศาะ  ศีรฺยนฺต  เวธสะ| 

   หีนาศฺจ  ศิรโส  ภยูะ  สมาโรหนฺต  ตจฺฉิระ||44 

   สรฺปณาตฺเต’ภวนฺ  สรฺปา  หีนตวิาทหยะ  สฺมฤตาะ| 

   ตตะ  กฺรุทฺโธ  ชคตฺสฺรษฺฏา  โกฺรธาตฺมาโน  วินิรฺมเม| 

   วรฺโณน  กปิเศโนคฺรภูตาสฺเต  ปิศิตาศนาะ ||45 

   คายโต’งฺคาตฺสมตฺุปนฺนา  คนฺธรฺวาสฺตสฺย  ตตฺกฺศณาตฺ| 

   ปิพนฺโต  ชชฺญิเร  วาจํ  คนฺธรฺวาสฺเตน  เต  ทฺวิช||46 

   เอตานิ  สฤษฺฏฺวา  ภควานฺพฺรหฺมา  ตจฺฉกฺติโจทิตะ| 

   ตตะ  สฺวจฺฉฺนฺทโต’นฺยานิ  วยําสิ  วยโส’สฤชตฺ||47 

   อวโย  วกฺศสศฺจกฺเร  มขุโต’ชาะ  ส  สฤษฺฏวานฺ| 

   สฤษฺฏวานทุราทฺคาศฺจ  ปาศฺรฺวาภฺยํา  จ  ปรฺชาปตะ||48 

   ปทฺมฺยํา  จาศฺวานฺสมาตงฺคานฺราสภานฺควยานฺมฤคานฺ| 

   อษฺุฏฺรานศฺวตรําศฺไจว  นฺยงฺกนูนฺยาศฺจ  ชาตยะ||49 

   โอษธฺยะ  ผลมลูินฺโย  โรมภฺยสฺตสฺย  ชชฺญิเร| 

   เตฺรตายคุมเุข  พฺรหฺมา  กลฺปสาเทา  ทฺวิโชตฺตม| 

   สฤษฺฏฺวา  ปศฺโวษธีะ  สมฺยคฺยโุยช  ส  ตทาธฺวเร||50 

   เคารชะ  ปรุุโษ  เมษศฺจาศฺวาศฺวตรครฺทภาะ| 

   ส
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   เอตานฺคฺรามานฺปศนูาหรุารณฺยําศฺจ  นิโพธ  เม||51 

   ศฺวาปทา  ทฺวิขรุา  หสฺตี  วานราะ  ปกฺศิปญฺจมาะ| 

   เอาทกาะ  ปศวะ  ษษฺฐาะ  สปตฺมาสฺต ุ สรีสฤปาะ||52 

   คายตฺรํ  จ  ฤๅจศฺไจว  ตฺริวฤตโสมํ  รถนฺตรมฺ| 

   อคฺนิษฺโฏมํ  จ  ยชฺญานํา  นิรฺมเม  ปรฺถมานฺมขุาตฺ||53 

   ยช◦ูษิ  ไตฺรษฺฏภํุ  ฉนฺทะ  สฺโตมํ  ปญฺจทศํ  สถา| 

   พฤหตฺสาม  ตโถกฺถํ  จ  ทกฺศิณาทสฤชนฺมขุาตฺ||54 

   สามานิ  ชคตีฉนฺทะ  สโตมํ  สปตฺทศํ  สถา| 

   ไวรูปมตริาตฺรํ  จ  ปศฺจิมาทสฤชนฺมขุาตฺ||55 

   เอกวิ◦ศมถรฺวาณมาปโฺตรฺยามาณเมว  จ| 

   อนษฺุฏภํุ  จ  ไวราชมตฺุตราทสฤชนฺมขุาตฺ||56 

   อจฺุจาวจานิ  ภตูานิ  คาเตฺรภฺยสฺตสฺย  ชชฺญิเร| 

   เทวาสรุปิตฤๅนฺ  สฤษฺฏฺวา  มนษฺุยําศฺจ  ปรฺชาปตะิ||57 

   ตตะ  ปนุะ  สสรฺชาเทา  สงฺกลฺปสฺย  ปิตามหะ| 

   ยกฺศานฺ  ปิศาจานฺคนฺธรฺวานฺ  ตไถวาปสฺรสํา  คณานฺ||58 

   นรกินฺนรรกฺศําสิ  วยะ  ปศมุฤโครคานฺ| 

   อวฺยยํ  จ  วฺยยํ  ไจว ยทิทํ  สฺถาณชุงฺคมมฺ||59 

   ตตฺสสรฺช  ตทา  พฺรหฺมา  ภควานาทิกฤตฺปรฺภะุ| 

   เตษํา  เย  ยานิ  กรฺมาณิ  ปรฺากฺสฤษฺฏายํา  ปรฺตเิปทิเร| 

   ตานฺเยว  เต ปรฺปทฺยานฺเต  สฤชฺยมานาะ  ปนุะ  ปนุะ ||60 

   หิ◦สฺราหิ◦เสฺร  มฤทกฺุรูเร  ธรฺมาธรฺมาวฤตานฤเต| 

   ตทฺภาวิตาะ  ปรฺปทฺยานฺเต  ตสฺมาตฺตตฺตสฺย  โรจเต||61 

   อินฺทฺริยารฺเถษุ  ภเูตษุ  ศรีเรษุ  จ  ส  ปรฺภะ| 

   นานาตฺวํ  วินิโยคํ  จ  ธาไตวํ  วฺยสฤชตฺสฺวยมฺ||62 

   นาม  รูปํ  จ  ภตูานํา  กฤตฺยานํา  จ  ปรฺปญฺจนมฺ| 

   เวทศพฺเทมฺย  เอวาไท  เทวาทีนํา  จการ  สะ||63 

   ส
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สมุดกลาง



462 
 

   ฤๅษีณํา  นามเธยานิ  ยถา  เวทศฺรุตานิ  ไว| 

   ตถา  นิโยคโยคฺยานิ  หฺยนฺเยษามปิ  โส’กโรตฺ||64 

   ยถรฺตษฺุวฺฏตลุิงฺคนิ  นานารูปาณิ  ปรฺยเย| 

   ทฺฏศยนฺเต  ตานิ  ตานฺเยว  ตถา  ภาวา  ยคุาทิษุ||65 

   กโรตฺเยวํวิธํา  สฤษฺฏิ◦  กลฺปาเทา  ส  ปนุะ  ปนุะ| 

   สิสฤกฺศาศกฺศยิกฺุโต’เสา  สฤชฺยศกฺตปิรฺโจทิตะ||66 

   ||อิต ิ ศฺรีวิษฺณปุรุาโณ  ปรฺถเมํ’เศ  ปญฺจโม’ธฺยายะ||5|| 

 

  ศฺรีไมเตฺรย  อวุาจ 

   อรฺวากฺโสฺรตาสฺต ุ กถิโต  ภวตา  ยสฺต ุ มานษุะ| 

   พฺรหมนฺวสฺตรโต  พฺรูหิ  พฺรหฺมา  ตมสฤชทฺยาถา||1 

   ยถา  จ  วรฺณนสฤชทฺยาทฺคณํุาศฺจ  ปรฺชาปตะิ| 

   ยจฺจ  เตษํา  สฺมฤตํ  กรฺม  วิปรฺาทีนํา  ตทจฺุยตามฺ||2 

  ศฺรีปราศร  อวุาจ 

   สตฺยาภิธฺยายินะ  ปรฺูวํ  สิสฤกฺโศรฺพฺรหฺมโณ  ชคตฺ| 

   อชายนฺต  ทฺวิชเศฺรษฺฐ  สตฺตโวทฺริกฺตา  มขุาตฺปรฺาชาะ||3 

   วกฺศโส  รชโสทฺริกฺตาสฺตถา  ไว  พฺรหฺมโณ’ภวนฺ| 

   รชสา  ตมสา  ไจว  สมทฺุริกฺตาสฺตโถรุตะ||4 

   ปทฺภฺยามนฺยาะ  ปรฺาชา  พฺรหฺมา  สสรฺช  ทฺวิชสตฺตม| 

   ตมะ  ปรฺธานาสฺตาะ  สรฺวาศฺจาตรฺุวณฺรฺยมิทํ  ตตะ||5 

   พฺราหฺมณาะ  กฺศตฺริยา  ไวศฺยาะ  ศทฺูราศฺจ  ทฺวิชสตฺตม| 

   ปาโทรุวกฺศะสฺถลโต  มขุตศฺจ  สมทฺุคตาะ||6 

   ยชฺญนิษฺปตฺตเย  สรฺวเมตทฺ  พฺรหฺมา  จการ  ไว| 

   จาตรฺุวณฺรฺยํ  มหาภาค  ยชฺญาสาธนมตฺุตมมฺ||7 

   ยชฺไญราปยฺายิตา  เทวา  วฤษฺฏยตฺุสรฺเคณ  ไว  ปรฺชาะ| 

   อาปยฺายยนฺเต  ธรฺมชฺญ  ยชฺญาะ  กลฺยาณเหตวะ||8 

   ส
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   นิษฺปาทฺยานฺเต  นไรสฺไตสฺต ุ สฺวธรฺมาภิรไตสฺสทา| 

   วิศทฺุธาจรโณเปไตะ  สทฺภิ  สนฺมารฺคคามิภิะ||9 

   สฺวรฺคาปวรฺเคา  มานษฺุยาตฺปรฺาปนฺวุนฺต ิ นรา  มเุน| 

   ยจฺจาภิรุจิตํ  สฺถานํ  ตทฺยานฺต ิ มนชุา  ทฺวิช||10 

   ปรฺชาสฺตา  พฺรหฺมณา  สฤษฺฏาศฺจาตรฺุวณฺรฺยวฺยวสฺถิตาะ| 

   สมฺยกฺฉฺรทฺธาสมาจารปรฺวณา  มนุิสตฺตม||11 

   ยเถจฺฉาวาสนิรตาะ  สรฺวพาธาวิวรฺชิตาะ| 

   ศทฺุธานฺตะกรณาะ  ศทฺุธาะ  กรฺมานษฺุฐานนิรฺมลาะ||12 

   ศทฺุเธ  จ  ตาสํา  มนสิ  ศทฺุเธ’นฺตะ  สํสฺถิเต  หเรา| 

   ศทฺุธชฺญานํ  ปรฺปศฺยนฺต ิ วิษฺณฺวาขฺยํ  เยน  ตตฺปทมฺ||13 

   ตตะ  กาลาตฺมโก  โย’เสา  ส  จําศะ  กถิโต  หเระ| 

   ส  ปาตยตฺยฆํ  โฆรมลฺปมลฺปาลฺปสารวตฺ||14 

   อธรฺมพีชสมทฺุภตํู  สโมโลภสมทฺุภวมฺ| 

   ปรฺชาส ุ ตาส ุ ไมเตฺรย  ราคาทิกมสาธกมฺ||15 

   ตตะ  สา  สหชา  สิทฺธิสฺตาสํา  นาตีว  ชายเต| 

 

   รโสลฺลาสาทยศฺจานยาะ  สิทฺธโย’ษฺเฏา  ภวนฺติ  ยาะ||16 

   ตาส ุ กฺศีณาสฺวเศษาส ุ วรฺทฺธมาเน  จ  ปาตเก| 

   ทฺวนฺทฺวาภิภวทะุ  ขารฺตาสฺตา  ภวนฺติ  ตตะ  ปรฺชาะ||17 

   ตโต  ทรฺุคาณิ  ตาศฺจกฺรุรฺธานฺวํ  ปารฺวตเมาทกมฺ| 

   กฤตฺริมํ  จ  ตถา  ทรฺุคํ  ปรุขรฺวฏกาทิกมฺ||18 

   คฤหาณิ  จ  ยถานฺยายํ  เตษุ  จกฺรุะ  ปรุาทิษุ| 

   ศีตาตปาทิพาธานํา  ปรฺศมาย  มหามเต||19 

   ปรฺตีการมิมํ  กฤตฺวา  ศีตาเทสฺตาะ  ปรฺชาะ  ปนุะ| 

   วารฺโตปายํ  ตตศฺจกฺรุรฺหสฺตสิทฺธิ◦  จ  กรฺมชามฺ||20 

   วฺรีหยศฺจ  ยวาสฺไจว  โคธูมาศฺจาณวสฺตลิาะ| 

   ส
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   ปริฺยงฺคโว  หฺยทุาราศฺจ  โกรทษูาะ  สตีนกาะ||21 

   มาษา  มทฺุคา  มสรูาศฺจ  นิษฺปาวาะ  สกลุตฺถกาะ| 

   อาฒกฺยศฺจณกาศฺไจว  ศณาะ  สปตฺทศ  สฺมฤตาะ||22 

   อิตฺเยตา  โอษธีนํา  ต ุ คฺรามฺยานํา  ชาตโย  มเุน| 

   โอษธฺโย  ยชฺญิยาศฺไจว  คฺรามฺยารณฺยาศฺจติรฺทศ||23 

   วฺรีหยสฺสยวา  มาษา  โคธูมาศฺจาณวสฺตลิาะ| 

   ปริฺยงฺคสุปตฺมา  หฺเยเต  อษฺฏมาสฺต ุ กลุตฺถกาะ||24 

   ศฺยามากาสฺตฺวถ  นีวารา  ชรฺตลิาะ  สคเวธุกาะ| 

   สถา  เวณุยวาะ  โปรฺกฺตาสฺตถา  มรฺกฏกา  มเุน||25 

   คฺรามฺยารณฺยาะ  สฺมฤตา  หฺเยตา  โอษธฺยสฺต ุ จตรฺุทศ| 

   ยชฺญนิษฺปตฺตเย  ยชฺญสฺตถาสํา  เหตรุุตฺตมะ||26 

   เอตาศฺจ  มห  ยชฺเยน  ปรฺชานํา  การณํ  ปรมฺ| 

   ปราวรวิทะ  ปรฺาชฺญาสฺตโต  ยชฺญานฺวิตนฺวเต||27 

   อหนฺยหนฺยนษฺุฐานํ  ยชฺญานํา  มนุิสตฺตม| 

   อปุการกรํ  ป◦ุสํา  กฺริยมาณาฆศานฺตทิมฺ||28 

   เยษํา  ต ุ กาลสฤษฺโฏ’เสา  ปาปพินฺทรฺุมหามเุน| 

   เจตะส ุ ววฤเธ  จกฺรุสฺเต  น  ยชฺเญษุ  มานสมฺ||29 

   เวทวาทําสฺตถา  เวทานฺยชฺญกรฺมาทิกํ  จ  ยตฺ| 

   ตตฺสรฺวํ  นินฺทยามาสรฺุยชฺญวฺยาเสธการิณะ||30 

   ปรฺวฤตฺตมิารฺควฺยจฺุฉิตฺตกิาริโณ  วิทนินฺทกาะ| 

   ทรุาตฺมาโน  ทรุาจารา  พภวูะุ  กฏิุลาศยาะ||31 

   สํสิทฺธายํา  ต ุ วารฺตายํา  ปรฺชาะ  สฤษฺฏา  ปรฺชาปตะิ| 

   มรฺยาทํา  สฺถาปยามาส  ยถาสฺถานํ  ยถาภณุมฺ||32 

   วรฺณานามาศฺรมาณํา  จ  ธรฺมานฺธรฺมภฤตํา  วร| 

   โลกําศฺจ  สรฺววรฺณานํา  สมฺยคฺธรฺมานปุาลินามฺ||33 

   ปรฺาชาปตฺยํ  พฺราหฺมณานํา  สฺมฤตํ  สฺถานํ  กฺริยาวตามฺ| 

   ส
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   สฺถานไมนฺทฺรํ  กฺศตฺริยาณํา  สํคฺราเมษฺวนิวรฺตนิามฺ||34 

   ไวศฺยานํา  มารุตํ  สฺถานํ  สฺวธรฺมมนวุรฺตนิามฺ| 

   คานฺธรฺวํ  ศทฺูรชาตีนํา  ปริจรฺยานวุรฺตนิามฺ||35 

   อษฺฏาศีตสิหสฺราณิ  มนีุนามธฺูรฺวเรตสามฺ| 

   สฺมฤตํ  เตษํา  ต ุ ยตฺสฺถานํ  ตเทว  ครุุวาสินามฺ||36 

   สปตฺรฺษีณํา  ต ุ ยตฺสฺถานํ  สฺมฤตํ  ตทฺไว  วเนากสามฺ| 

   ปรฺาชาปตฺยํ  คฤหสฺถานํา  นฺยาสินํา  พฺรหฺมสํชฺญิตมฺ||37 

   โยคินามมฤตํ  สฺถานํ  สฺวาตฺมสนฺโตษการิณามฺ||38 

   เอกานฺตนิะ  สทา  พฺรหฺมธฺยายิโน  โยคนิศฺจ  เย| 

   เตษํา  ต ุ ปรมํ  สฺถานํ  ยตฺตตฺปศฺยนฺต ิ สรูยะ||39 

   คตฺวา  คตฺวา  นิวรฺตฺตนฺเต  จนฺทฺรสรฺูยาทโย  คฺรหาะ| 

   อทฺยาปิ  น  นิวรฺตฺตนฺเต  ทฺวาทศากฺศรจินฺตกาะ||40 

   ตามิสฺรมนฺธตามิสฺรํ  มหาเรารวเรารเวา| 

   อสิปตฺรวนํ  โฆรํ  กาลสตฺูรมวีจิกมฺ||41 

   วินินฺทกานํา  เวทสฺย  ยชฺญวฺยาฆาตการิณามฺ| 

   สฺถานเมตตฺสมาขฺยาตํ  สฺวธรฺมตาคินศฺจ  เย||42 

   ||อิต ิ ศฺรีวิษฺณปุรุาเณ  ปรฺถเมํ’เศ  ษษฺโฏ’ธยายะ||6|| 

 

  ศฺรีปราศร  อวุาจ 

   ตโต’ภิธฺยายตสฺตสฺย  ชชฺญิเร  มานสาะ  ปรฺชาะ| 

   ตจฺฉรีรสมตฺุปนฺไนะ  การไยสฺตะ  กรไณะ  สห | 

   เกฺษตฺรชฺญาะ  สมวรฺตฺตนฺต  คาเตฺรภฺยสฺตสฺย  ธีมตะ||1 

   เต  สรฺเว  สมวรฺตฺตนฺต  เย  มยา  ปรฺคทุาหฺยฺตาะ| 

   เทวาทฺยาะ  สฺถาวรานฺตาศฺจ  ไตฺรคณฺุยวิษเย  สฺถิตาะ||2 

   เอวํภตูานิ  สฺฤษฺฏานิ  จราณิ  สฺถาวราณิ  จ||3 

   ยทาสฺย  ตาะ  ปรฺชาะ  สรฺวา  น  วฺยวรฺธนฺต  ธีมตะ| 

   ส
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   อถานฺยานฺมานสานฺปตฺุรานฺสทฺฤศานาตฺมโน’สฺฤชตฺ||4 

   ภฺฤค◦ุ  ปลุสฺตฺยํ  ปลุหํ  กฺรตมุงฺคริสํ  ตถา| 

   มรีจิ◦  ทกฺษมตฺริ◦  จ  วสิษฐํ  ไจว  มานสานฺ||5 

   นว  พฺรหฺมาณ  อิตฺเยเต  ปรุาเณ  นิศฺจยํ  คตาะ||6 

   ขฺยาติ◦  ภตูิ◦  จ  สมฺภตูิ◦  กฺษมํา  ปรีฺติ◦  ตไถว  จ| 

   สนฺนติ◦  จ  ตไถโวชฺรฺชามนสยํูา  ตไถว  จ||7 

   ปรฺสตูิ◦  จ  ตตะ  สฺฤษฺฏฺวา  ทไท  เตษํา  มหาตฺมนามฺ| 

   ปลฺโย  ภวธฺวมิตฺยกฺุตฺวา  เตษาเมว  ต ุ ทตฺตวานฺ||8 

   สนนฺทนาทโย  เย  จ  ปรฺูวสฺฤษฺฏาสฺต ุ เวธสา| 

   น  เต  โลเกษฺวสชฺชนฺต  นิรเปกฺษาะ  ปรฺชาส ุ เต||9 

   สรฺเว  เต’ภฺยาคตชฺญานา  วีตราคา  วิมตฺสราะ| 

   เตษฺเววํ  นิรเปเกฺษษุ  โลกสฺฤษฺไฏ  มหาตฺมนะ||10 

   พฺรหฺมโณ’ภนฺูมหานฺ  โกฺรธสฺรฺไรโลกฺยทหนกฺษมะ| 

   ตสฺย  โกฺรธาตฺสมทฺุภตูชฺวาลามาลาตทีิปิตมฺ| 

   พฺรหฺมโณ’ภตฺูตทา  สรฺวํ  ไตฺรโลกฺยมขิลํ  มเุน||11 

   ภฺรกฏีุกฏิุลาตฺตสฺย  ลลาฏาตฺโกฺรธทรปิตาตฺ| 

   สมตฺุปนฺนสฺตทา  รุโทฺร  มธฺยาหฺนารฺกสมปรฺภะ||12 

   อรฺธนารีนรวปะุ  ปรฺจณฺโฑ’ติศรีรวานฺ| 

   วิภชาตฺมานมิตฺยกฺุตฺวา  ตํ  พฺรหฺมานฺตรฺทเธ  ตตะ||13 

   ตโถกฺโต’เสา  ทฺวิธา  สฺรฺรีตฺวํ  ปรุุษตฺวํ  ตถา’กโรตฺ| 

   วิเภทปรุุษตฺวํ  จ  ทศธา  ไจกธา  ปนุะ||14 

   เสามฺยาเสามฺไยสฺตทา  ศานฺตา’ศานฺไตะ  สฺรฺรีตฺวํ  จ  ส  ปรฺภะุ| 

   วิเภท  พหธุาะ  เทวะ  สฺวรูไปรสิไตะ  สิไตะ||15 

   ตโต  พฺรหฺมา’’ตฺมสมฺภตํู  ปรฺูวํ  สวายมภูวํู  ปรฺภะุ| 

   อาตฺมานเมว  กฺฤตวานฺปรฺชาปาลฺเย  มนุ◦  ทฺวิช||16 

   ศตรูปํา  จ  ตํา  นารี◦  ตโปนิรฺธูตกลฺมษามฺ| 

   ส
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   สฺวายมฺภโุว  มนรฺุเทวะ  ปตฺนีตฺเว  ชคฺฤเห  ปรฺภะุ||17 

   ตสฺมาตฺต ุ ปรุุษาทฺเทวี  ศตรูปา  วฺยชายต| 

   ปริฺยวฺรโตตฺตานปาเทา  ปรฺสตฺูยากตูสํิชฺญิตมฺ||18 

   กนฺยาทฺวยํ  จ  ธรฺมชฺญ  รูเปาทารฺยคณุานฺวิตมฺ| 

   ทเทา  ปรฺสตูิ◦  ทกฺษาย    อากตูิ◦  รุจเย  ปรุา||19 

   ปรฺชาปตะิ  ส  ชคฺราห  ตโยรฺคชฺเญ  สทกฺษิณะ| 

   ปโุตฺร  ยชฺโญ  มหาภาค  ทมฺปตฺโยรฺมิถนํุ  ตตะ||20 

   ยชฺญสฺย  ทกฺษิณายํา  ต ุ ปตฺุรา  ทฺวาทศ  ชชฺญิเร| 

   ยามา  อิติ  สมาขฺยาตา  เทวาะ  สฺวายมฺภเุว  มเนา||21 

   ปรฺสตฺูยํา  จ  ตถา  ทกฺษศฺจตโสฺร  วิ◦ศตสฺิตถา| 

   สสรฺช  กนฺยาสฺตาสํา  จ  สมฺยงฺ  นามานิ  เม  ศฺฤณุ||22 

   ศฺรทฺธา  ลกฺษมีรฺธฺฤตสฺิตษฺุฏิรฺเมธา  ปษฺุฏิสฺตถา  กฺริยา| 

   พทฺุธิรฺลชฺชา  วปะุ  ศานฺตะิ  สิทฺธิะ  กีรฺตสฺิรฺรโยทศี||23 

   ปลฺยรฺถํ  ปรฺตชิคฺราห  ธรฺโม  ทากฺษายณีะ  ปรฺภะุ| 

   ตาภฺยะ  ศษฺิฏาะ  ยวียสฺย  เอกาทศ  สโุลจนาะ||24 

   ขฺยาตะิ  สตฺยถ  สมภตูะิ  สฺมฺฤตะิ  ปรีฺตะิ  กฺษมา  ตถา| 

   สนฺตติศฺจานสยูา  จ  อชฺูรฺชา  สฺวาหา  สฺวธา  ตถา||25 

   มฺฤครฺุคโว  มรีจิศฺจ  ตถา  ไจวางฺคริา  มนุิะ| 

   ปลุสฺตฺยะ  ปลุหศฺไจว  กฺรตศฺุจรฺษิวรสฺตถา||26 

   อตฺริรฺวสิษฺโฐ  วหฺนิศฺจ  ปิตรศฺจ  ยถากฺรมมฺ| 

   ขาตฺยาทฺทา  ชคฺฤหะุ  กนฺยา  มนุโย  มนุิสตฺตมํ||27 

   ศฺรทฺธา  กามํ  จลา  ทรฺปํ  นิยมํ  ธฺฤตริาตฺมชมฺ| 

   สนฺโตษํ  จ  ตถา  ตษฺุฏิรฺโลภํ  ปษฺุฏิรสยูต||28 

   เมธา  ศฺรุตํ  กฺริยา  ทณฺฑํ  นยํ  วินยเมว  จ ||29 

   โพธํ  พทฺุธิสฺตถา  ลชฺชา  วินยํ  วปรุาตฺมชมฺ| 

   วฺยวสายํ  ปรฺชชฺเญ  ไว  กฺเษมํ  ศานฺตริสยูต||30 
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   สขํุ  สิทฺธิรฺยศะ  กีรฺตฺตริิตฺเยเต  ธรฺมสนูวะ| 

   กามาทฺรตะิ  สตํุ  หรฺษํ  ธรฺมไปตฺรมสยูต||31 

   หิ◦สา  ภารฺยา  ตฺวธรฺมสฺย  ตโต  ชฺชฺเญ  ตถานฺฤตมฺ| 

   กนฺยา  จ  นิกฺฤตสฺิตาภฺยํา  ภฺยํ  นรกเมว  จ||32 

   มายา  จ  เวทนา  ไจว  มิถนํุ  ตฺวิทเมตโยะ| 

   ตโยรฺชฺเญ’ถ  ไว  มายา  มฺฤตฺย◦ุ  ภตูาปหาริณมฺ||33 

   เวทนา  สฺวสตํุ  จาปิ  ทะุขํ  ชชฺเญ’ถ  ไรรวาตฺ| 

   มฺฤตฺโยวฺรฺยาธิชราโศกตฺฤษฺณาโกฺรธาศฺจ  ชชฺญิเร||34 

   ทะุโขตฺตราะ  สฺมฺฤตา  หฺเยเต  สรฺเว  จาธรฺมลกฺษณาะ| 

   ไนษํา  ปโุตฺร’สฺต ิ ไว  ภารฺยา  เต  สรฺเว  หฺยรฺูธฺวเรตสะ||35 

   เราทฺราณฺเยตานิ  รูปาณิ  วิษฺโณริมนุิวราตฺมช| 

   นิตฺยปรฺลยเหตตฺุวํ  ชคโต’สฺย  ปรฺยานฺติ  ไว||36 

   ทกฺโษ  มรีจิรตฺริศฺจ  มฺฤคฺวาทฺทาศฺจ  ปรฺเชศฺวราะ| 

   ชคตฺยตฺร  มหาภาค  นิตยิสรฺคสฺย  เหตวะ||37 

   มนโว  มนปุตฺุราศฺจ  ภปูา  วีรฺยธราศฺจ  เย| 

   สนฺมารฺคนิรตาะ  ศรูาสฺเต  สรฺเว  สฺถิตกิาริณะ||38 

  ศฺรีไมเตฺรย  อวุาจ 

   เยยํ  นิตฺยา  สฺถิตรฺิพฺรหฺมนฺนิตฺยสรฺคสฺตเถริตะ| 

   นิตฺยาภาวศฺจ  เตษํา  ไว  สฺวรูปํ  มม  กถฺยตามฺ||39 

  ศฺรีปราศร  อวุจ 

   สรฺคสฺถิตวิินาศําศฺจ  ภควานฺมธุสทูนะ| 

  ไตสฺไต  รูไปรจินฺตฺยาตฺมา  กโรตฺยวฺยาหโต  วิภะุ||40 

  ไนมิตฺตกิะ  ปรฺากฺฤตกิสฺตไถวาตฺยนฺตโิก  ทฺวิช| 

  นิตฺยศฺจ  สรฺวภตูานํา  ปรฺลโย’ยํ  จตรฺุวิธะ||41 

  พฺราหฺโม  ไนมิตฺตกิสฺตตฺร  โศเต’ยํ  ชคตีปตะิ| 

  ปรฺยาต ิ ปรฺากฺฤเต  ไจว  พฺรหฺมาณฺฑํ  ปรฺกฤเตา  ลยมฺ||42 
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  ชฺญานาทาตฺยนฺตกิะ  โปรฺกฺโต  โยคินะ  ปรมาตฺมนิ| 

  นิตฺยะ  สไทว  ภูตานํา  โย  วินาโศ  ทิวานิศมฺ||43 

  ปรฺสตูะิ  ปรฺกฺฤเตรฺยา  ต ุ สา  สฤษฺฏิะ  ปรฺากฺฤตา  สฺมฺฤตา| 

  ไทนนฺทินี  ตถา  โปรฺกฺตา  ยานฺตรปรฺลยาทนุ||44 

  ภตูานิยนทุินํ  ยตฺร  ชายนฺเต  มนุิสตฺตม| 

  นิตฺยสรฺโค  หิ  ส  โปรฺกฺตะ  ปรุาณารฺถวิจกฺษไณะ||45 

  เอวํ  สรฺวศรีเรษุ  ภควานฺภูตภาวนะ| 

  สํสฺถิตะ  กรุุเต  วิษฺณรุุตฺปตฺติสฺถิตสํิยมานฺ||46 

  สฺฤษฺฏิสฺถิติวินาศานํา  ศกฺตยะ  สรฺวเทหิษุ| 

  ไวษฺณวฺยะ  ปริวรฺตฺตนฺเต  ไมเตฺรยาหรฺนิศํ  สมาะ||47 

  คณุตฺรยมยํ  หฺเยตทฺพฺรหฺมนฺ  ศกฺตตฺิรยํ  มหตฺ| 

  โย’ตยิาต ิ ส  ยาตฺเยว  ปรํ  นาวตฺรฺตเต  ปนุะ|||48 

 

 ศฺรีปราศร  อวุาจ 

  กถิตสฺตามสะ  สรฺโค  พฺรหฺมณสฺเต  มหามเุน| 

  รุทฺรสรฺคํ  ปรฺวกฺษยามิ  ตนฺเม  นิคทตะ  ศฺฤณุ||1 

  กลฺปาทาวาตฺมนสฺตลฺุยํ  สตํุ  ปรฺธฺยายตสฺตตะ| 

  ปรฺาทรุาสีตฺปรฺโภรงฺเก  กมุาโร  นีลโลหิตะ||2 

  รุโรท  สสฺุวรํ  โส’ถ  ปรฺาทฺรวทฺทฺวิสตฺตม| 

  กิ◦  ตฺวํ  โรทิษิ  สํ  พฺรหฺมา  รุทนฺตํ  ปรฺตฺยวุาจ  ห||3 

  นาม  เทหีต ิ ตํ  โส’ถ  ปรฺตฺยวุาจ  ปรฺชาปตะิ| 

  รุทฺรสฺตฺวํ  เทว  นามฺนาสิ  มา  โรทีรฺไธรฺยมาวห| 

  เอวมกฺุตะ  ปนุะ  โส’ถ  สปตฺกฺฤตฺโว  รุโรท ไว||4 

  ตโต’นฺยานิ  ทเทา  ตสฺไม  สปตฺ  นามานิ  ไว  ปรฺภะุ| 

  สฺถานานิ  ไจษามษฺฏานํา  ปตฺนีะ  ปตฺุรําศฺจ  ส  ปรฺภะุ||5 

  ภวํ  ศรฺวมเถศานํ  ตถา  ปศปุติ◦  ทฺวิช| 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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    ภีมมคฺุรํ  มหาเทวมวุาจ  ส  ปิตามหะ||6 

    จเกฺร  นามานฺยไถตานิ  สฺถานานฺเยษํา  จการ สะ| 

    สรฺูโย  ชลํ  มหี  วายรฺุวหฺนิรากาศเมว  จ| 

    ทีกฺษิโต  พฺรหฺมณะ  โสม  อิตฺเยตาสฺตนวะ  กฺรมาตฺ||7 

    สวุรฺจลา  ตไถโวษา  วิเกศี  จาปรา  ศิวา| 

    สฺวาหา  ทิศสฺตถา  ทีกฺษา  โรหิณี  จ  ยถากฺรมมฺ||8 

    สรฺูยาทีนํา  ทฺวิชศฺเรษฺฐ  รุทฺราทฺไทรฺนามภิะ  สห| 

    ปลฺยะ  สฺมฺฤตา  มหาภาค  ตทปตฺยานิ  เม  ศฺฤณุ||9 

    เอษํา  สตูิปรฺสตูภิามิทมาปรูติ◦  ชคตฺ||10 

    ศไนศฺจรสฺตถา  ศกฺุโร  โลหิตางฺโค  มโนชวะ| 

    สฺกนฺทะ  สรฺโค’ถ  สนฺตาโน  พธุศฺจนกฺุรมาตฺสตุาะ||11 

    เอวํปรฺกาโร  รุโทฺร’เสา  สตี◦  ภารฺยามนินฺทิตามฺ| 

    อปุเยเม  ทหุิตรํ  ทกฺษสฺไยว  ปรฺชาปเตะ||12 

    ทกฺษโกปาจฺจ  ตตฺยาช  สา  สตี  สิวกเลวรมฺ| 

    หิมวททหุิตา  สา’ภนฺูเมนายํา  ทฺวิชสตฺตม||13 

    อปุเยเม  ปนุศฺโจมามนนฺยํา  ภควานฺหระ||14 

    เทเวา  ธาตฺฤวิธาตาเรา  มฺฤโคะ  ขฺยาตริสยูต| 

    ศฺริยํ  จ  เทวเทวสฺย  ปตฺนี  นารายณสฺย  ยา||15 

    ศฺรีไมเตฺรย  อวุาจ 

    กฺษีราพฺเธา  ศฺรีะ  สมตฺุปนฺนา  ศฺรูยเต’มฺฤตมนฺถเน| 

    ภฺฤโคะ  ขฺยาตฺยํา  สมตฺุปนฺเนตฺเยตทาห  กถํ  ภวานฺ||16 

   ศฺรีปราศร  อวุาจ 

    นิตฺไยไวษา  ชคนฺมตา  วิษฺโณะ  ศฺรีรนปายินี| 

    ยถา  สรฺวคโต  วิษฺณสฺุตไถเวยํ  ทฺวิโชตฺตม||17 

    อรฺโถ  วิษฺณริุยํ  วาณี  นีตเิรษา  นโย  หริะ| 

    โพโธ  วิษฺณริุยํ  พทุธิรฺธรฺโม’เสา  สตฺกฺริยา  ตฺวิยมฺ||18 

   ส
ำนกัหอ
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    สฺรษฺฏา  วิษฺณริุยํ  สฺฤษฺฏิะ  ศฺรีรฺภมูิรฺภธูโร  หริะ| 

    สนฺโตโษ  ภควาลฺลกฺษมีสฺตษฺุฏิรฺไมเตฺรย  ศาสฺวตี||19 

    อิจฺฉา  ศฺรีรฺภควานฺกาโม  ยชฺโญ’เสา  ทกฺษิณา  ตฺวิยมฺ| 

    อาชฺยาหตุริเสา  เทวี  ปโุรฑาโศ  ชนารฺทนะ||20 

    ปตฺนีศาลา  มเุน  ลกฺษมีะ  ปรฺาคฺวํโศ  มธุสทูนะ| 

    จิตรฺิลกฺษมีรฺหริรฺยปู  อิธฺมา  ศฺรีรฺภควานฺกศุะ||21 

    สามสฺวรูปี  ภควานทฺุคีตะิ  กมลาลยา| 

    สฺวาหา  ลกฺษีรฺชคนฺนโถ  วาสเุทโว  หตุาศนะ||22 

    ศงฺกโร  ภควาญฺเฉาริรฺเคารี  ลกฺษมีรฺทฺวิโชตฺตม| 

    ไมเตฺรย  เกศวะ  สรฺูสฺตตฺปรฺภา  กมลาลยา||23 

    วิษฺณะุ  ปิตฺฤคณะ  ปทฺมา  สฺวธา  ศาศฺวตปษฺุฏิทา| 

    ทฺเทาะ  ศฺรีะ  สรฺวาตฺมโก  วิษฺณรุวกาโศ’ตวิิสฺตระ||24 

    ศศางฺกะ  ศฺรีธระ  กานฺตะ  ศฺรีสฺตไถวานปายินี| 

    ธฺฤตรฺิลกฺษมีรฺชคจฺเจษฺฏา  วายะุ  สฺรวตฺรโค  หริะ||25 

    ชลธิรฺทฺวิช  โควินฺทสฺตเทฺวลา  ศฺรีรฺมหามเุน| 

    ลกฺษมีสฺวรูปมินฺทฺราณี  เทเวนฺโทฺร  มธุสทูนะ||26 

    ยมศฺจกฺรธระ  สากฺษาทฺธูโมรฺณา  กมลาลายา| 

    ฤทฺธิะ  ศฺรีะ  ศฺรีธโร  เทวะ  สฺวยเมว  ธเนศฺวระ||27 

    เคารี  ลกฺษมีรฺมหาภาคา  เกศโว  วรุณะ  สฺวยมฺ| 

    ศฺรีรฺเทวเสนา  วิเปรฺนฺทฺร  เทวเสนาปติรฺหริะ||28 

    อวษฺฏมฺโภ  คทาปาณิะ  ศกฺตรฺิลกฺษมีรฺทฺวิโชตฺตม| 

    กาษฺฐา  ลกฺษมีรฺนิเมโษ’เสา  มหุตฺูรฺโต’เสา  กลา  ตฺวิยมฺ||29 

    ชฺโยตฺสฺนา  ลกฺษมีะ  ปรฺทีโป’เสา  สรฺวะ  สรฺเวศฺวโร  หริะ| 

    ลตาภตูา  ชคนฺมาตา  ศฺรีวิษฺณรฺุทฺรุมสํชฺญิตะ||30 

    วิภาวรี  ศฺรีรฺทิวโส  เทวศฺจกฺรคทาธระ| 

  วรปรฺโท  วโร  วิษฺณรฺุวธะ  ปทฺมวนาลยา||31 

   ส
ำนกัหอ
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    นทสิวรูปี  ภควาญฺฉฺรีรฺนทีรูปสํสฺถิตา| 

    ธฺวชศฺจ  ปณฺุฑรีกากฺษะ  ปตากา  กมาลยา||32 

    ตฺฤษณา  ลกฺษมีรฺชคนฺนาโถ  โลโภ  นารายณะ  ประ| 

    รตี  ราคศฺจ  ไมเตฺรย  ลกฺษมีรฺโควินฺท  เอว  จ||33 

    กิ◦  จาตพิหโุนกฺเตน  สงฺกฺเษเปทมจฺุยเต||34 

    เทวตรฺิยงฺมนษุยาเทา  ปนฺุนามา  ภควานฺหริะ| 

    สฺรฺรีนามฺนี  ศฺรีศฺจ  วิชฺเญยา  นานโยรฺวิทฺยาเต  ปรมฺ||35 

    ||อิต ิ ศฺรีวิษฺณปุรุาเณ  ปรฺถเมํ’เศ  อษฺฏโม’ธฺยายะ||8|| 

  

   ศฺรีปราศร  อวุาจ 

    อิดํ  จ  ศฺฤณุ  ไมเตฺรย  ยตฺปฤฺษฺโฏ’หมิห  ตฺวยา| 

    ศฺรีสมฺพนฺธํ  มยาปเฺยตจฺฉฺรุตมาสีนฺมรีจิตะ||1 

    ทรฺุวาสาะ  ศงฺกรสฺยําศฺจจาร  ปฤฺถิวีมิมามฺ| 

    ส  ททรฺศ  สฺรชํ  ทิวฺยามฺฤษิรฺวิทฺยาธรีกเร||2 

    สนฺตานกานามขิลํ  ยสฺยา  คนฺเธน  วาสิตมฺ| 

    อตเิสวฺยมภทฺูพฺรหฺมนฺ  ตทฺวนํ  วนจาริณามฺ||3 

    อนฺมตฺตวฺรตธฺฤคฺวิปรฺสฺตํา  ทฺฏษฺฏฺวา  โศภนํา  สฺรชมฺ| 

    ตํา  ยยาเจ  วราโรหํา  วิทฺยาธรวธู◦  ตตะ||4 

    ยาจิตา  เตน  ตนฺวงฺคี  มาลํา  วิทฺยาธรางฺคนา| 

    ทเทา  ตสฺไม  วิศาลากฺษี  สาทรํ  ปรฺณิปตฺย  ตมฺ||5 

    ตามาทายาตฺมโน  มรฺูธฺนิ  สฺรชมนฺุมตฺตรูปธฺฤกฺ| 

    กฺฤตฺวา  ส  วิปโฺร  ไมเตฺรย  ปริพภฺราม  เมทินีมฺ||6 

    ส  ททรฺศ  ตมายานฺตมนฺุมตฺไตราวเต  สฺถิตมฺ| 

    ไตฺรโลกฺยาธิปติ◦  เทวํ  สห  เทไวะ  ศจีปตมฺิ||7 

    ตามาตฺมนะ  ส  ศริสะ  สฺรชมนฺุมตฺตษฺฏฺปทามฺ| 

    อาทายามรราชาย  จิกฺเษโปนฺมตฺตวนฺมนุิะ||8 

   ส
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    คฺฤหิตฺวา’มรราเชน  สฺรไคราวตมรฺูทฺธนิ| 

    นฺยสฺตา  รราช  ไกลาสศขิเร  ชาหฺนวี  ยถา||9 

    มทานฺธการิตากฺโษ’เสา  คนฺธากฺฤษฺเฏน  วารณะ| 

    กเรณาฆฺราย  จิกฺเษป  ตํา  สฺรชํ  ธรณีตเล||10 

    ตตศฺจโุกฺรธ  ภควานฺทรฺุวาสา  มนุิสตฺตมะ| 

    ไมเตฺรย  เทวราชํ  ตํ  กฺรุทฺธศฺไจตทวุาจ  ห||11 

   ทรฺุวาสา  อวุาจ 

    เอศฺวรฺยมททษฺุฏาตฺมนฺนตสฺิตพฺโธ’สิ  วาสว| 

    ศฺริโย  ธาม  สฺรชํ  ยสฺตฺวํ  มทฺทตฺตํา  นาภินนฺทสิ||12 

    ปรฺสาท  อิต ิ โนกฺตํ  เต  ปรฺณิปาตปรุะสรมฺ| 

    หรฺโษตฺผลฺุลกโปเลน  น  จาปิ  ศริสา  ธฺฤตา||13 

    มยา  ทตฺตามิมํา  มาลํา  ยสฺมานฺน  พห ุ มนฺยเส| 

    ไตฺรโลกฺยศฺรีรโต  มฒู  วินาศมปุยาสฺยติ||14 

    มํา  มนฺยเส  ตฺวํ  สทฺฏศํ  นนํู  ศเกฺรตรทฺวิไชะ| 

    อโต’วมานมสฺมาส ุ มานินา  ภวตา  กฺฤตมฺ||15 

    มหาตฺตา  ภวตา  ยสฺมาตฺกฺษิปตฺา  มาลา  มหีตเล| 

    ตสฺมาตฺปรฺณษฺฏลกฺษมีกํ  ไตฺรโลกฺยํ  เต  ภวิษฺยติ||16 

    ยฺสย  สญฺชาตโกปสฺย  ภยเมต ิ จราจรมฺ| 

    ตํ  ตฺวํ  มามติครฺเวณ  เทวราชาวมนฺยเส||17 

   ศฺรีปราศร  อวุาจ 

    มเหนฺโทฺร  วารณสฺกนฺธาทวตีรฺย  ตฺวรานฺวิตะ| 

    ปรฺสาทยามาส  มนุิ◦  ทรฺุวาสสมกลฺมษมฺ||18 

    ปรฺสาทฺยามานะ  ส  ตทา  ปรฺณิปาตปรุะสรมฺ| 

    อิตฺยวุาจ  สหสฺรากฺษํ  ทรฺุวาสา  มนุิสตฺตมะ||19 

   ทรฺุวาสา  อวุาจ 

    นาหํ  กฺฤปาลหฺุยทโย  น จ  มํา  ภชเต  กฺษมา| 

   ส
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    อนฺเย  เต  มนุยะ  ศกฺร  ทรฺุวาสสมเวหิ  มามฺ||20 

    เคาตมาทิภิรนฺไยสฺตฺวํ  ครฺวมาโรปิโต  มธุา| 

    อกฺษานฺตสิารสรฺวสฺวํ  ทรฺุวาสสมเวหิ  มามฺ||21 

    วสิษฺฐาทฺไยรฺทยาสาไรสฺสโตตฺรํ  กรฺุวทฺภิรุจฺจไกะ| 

    คณฺวํ  คโต’สิ  เยไนวํ  มามปทฺฺยาวมฺยเส||22 

    ชฺวลชฺชฏากลาปสฺย  ภฺฤกฏีุกฏิุลํ  มขุมฺ| 

    นิรีกฺษย  กสฺรฺริภวุเน  มม  โย  น  คโต  ภยมฺ||23 

    นาหํ  กฺษมิษฺเย  พหนุา  กิมกฺุเตน  ศตกฺรโต| 

    วิฑมฺพนามิมํา  ภยูะ  กโรษฺยนนุยาตฺมิกามฺ||24 

   ศฺรีปราศร  อวุาจ 

    อิตฺยกฺุตฺวา  ปรฺยเยา  วิปโฺร  เทวราโช’ปิ  ตํ  ปนุะ| 

    อารุหฺไยราวตํ  พฺรหฺมนฺ  ปรฺยยาวมราวตีมฺ||25 

    ตตะ  ปรฺภฺฤต ิ นิะศฺรีกํ  สศกฺรํ  ภวุนตฺรยมฺ|| 

    ไมเตฺรยาสีทปธฺวสฺตํ  สงฺกฺษีเณาษธิวีรุธมฺ||26 

    น  ยชฺญาะ  สมวรฺตฺตนฺต  น  ตปสฺยนฺติ  ตาปสาะ| 

    น  จ  ทานาทิธรฺเมษุ  มนศฺจเกฺร  ตทา  ชนะ||27 

    นิะสตฺวาะ  สกลา  โลกา  โลภาทฺยปุหเตนฺทฺริยาะ| 

    สฺวลฺเป’ปิ  หิ  พภวูสฺุเต  สาภิลาษา  ทฺวิโชตฺตม||28 

    ยตะสตฺตวํ  ตโต  ลกฺษมีะ  สตฺตฺวํ  ภตฺูยนสุาริ  จ| 

    นิะศฺรีกาณํา  กตุะ  สตฺตฺวํ  วินา  เตน  คณุาะ กตุะ||29 

    พลเศารฺยาทาภาวศฺจ  ปรุุษาณํา  คไุณรฺวินา|  

    ลงฺฆนียะ  สมสฺตสฺย  พลเศารฺยวิวรฺชิตะ||30 

    ภวตฺยปธฺวสฺตมตรฺิลงฺฆิตะ  ปรฺถิตะ  ปมุานฺ||31 

    เอวํมตฺยนฺตนิะศฺรีเก  ไตฺรโลกฺเย  สตฺตววรฺชิเต| 

    เทวานฺ  ปรฺต ิ พโลทฺโยคํ  จกฺรุไทเตยทานวาะ||32 

    โลภาภิภตูา  นิะศฺรีกา  ไทตฺยาะ  สตฺตววิวรฺชิตาะ| 

   ส
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    ศฺรียา  วิหิไนรฺนะ สตฺตไวรฺเทไวศฺจกฺรุสฺตโต  รณมฺ||33   

    วิชิตาสฺรฺริทศา  ไทตฺไยรินฺทราทฺยาะ  ศรณํ  ยยะุ| 

    ปิตามหํ  มหาภาคํ  หตุาศนปโุรคมาะ||34 

    ยถาวตฺกถิโต  เทไวรฺพฺรหฺมา  ปรฺาห  ตตะ  สรุานฺ| 

    ปราวเรศํ  ศรณํ  วฺรชธฺวมสรุารฺทนมฺ||35 

    อตฺุปตฺตสฺิถิตนิาศานามเหต◦ุ  เหตมีุศฺวรมฺ| 

    ปรฺชาปตปิติ◦  วิษฺณมุนนฺตมปราชิตมฺ||36 

    ปรฺธานป◦ุโสรชโยะ  การณํ  การฺยภตูโยะ| 

    ปรฺณตารฺตฺตหิรํ  วิษฺณุ◦  ส  วะ  เศฺรโย  วิธาสฺยติ||37 

   ศฺรีปราศร  อวุาจ 

    เอวมกฺุตฺวา  สรุานฺสริวานฺ  พฺรหฺมา  โลกปิตามหะ| 

    กฺษีโรทสฺโยตฺตรํ  ตีรํ  ไตเรว  สหิโต  ยเยา||38 

    ส  คตฺวา  ตฺริทไศะ  สมเวตะ  ปิตามหะ| 

    ตษฺุฏาว  วาคฺภิริษฺฏาภิะ  ปราวรปติ◦  หริมฺ||39 

   พฺรหฺโมวาจ 

    นมามิ  สรฺวํ  สรฺเวศมนนฺตมชมวฺยยมฺ| 

    โลกธาม  ธราธารมปรฺกาศมเภทินมฺ||40 

    นารายณมณําสมเศษาณามณียสามฺ| 

    สมสฺตานํา  คริษฺฐํ  จ  ภรูาทีนํา  ครียสามฺ||41 

    ยตฺร  สรฺวํ  ยตะ  สรฺวมตฺุปนฺนํ  มตฺปรุะสรมฺ| 

    สรฺวภตูศฺจ  โย  เทวะ  ปราณามปิ  ยะ  ประ||42 

    ประ  ปรสฺมาตฺปรุุษาตฺปรมาตฺมสฺวรูปธฺฤกฺ| 

    โยคภิิศฺจินฺตฺยเต  โย’เสา  มกฺุตเิหโตรฺมมุกฺุษุภิะ||43 

     สตฺตฺวาทโย  น  สฺนตีเศ  ยตฺร  จ  ปรฺากฺฤตา  คณุาะ| 

    ส  ศทุธะ  สรฺวศทฺุเธภยะ ปมุานาทฺยะ  ปรฺสีทตุ||44 

  กลากาษฺฐามหุตฺูรฺตาทิกาลสตฺูรสฺย  โคจเร| 
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    ยสฺย  ศกฺตรฺิน  ศทุธสฺย  ส  โน  วิษฺณะุ  ปรฺสีทตุ||45 

    โปรฺจฺยเต  ปรเมโศ  หิ  ยะ  ศทฺุโธ’ปยฺปุจารตะ| 

    ปรฺสีทต ุ ส  โน  วิษฺณุราตฺมา  ยะ  สรฺวเทหินามฺ||46 

    ยะ  การณํ  จ  การฺยํ  จ  การณสิยาปิ  การณมฺ| 

    การฺยสิยาปิ  จ  ยะ  การฺยํ  ปรฺสีทต ุ ส  โน  หริะ||47 

    การฺยการฺยสฺย  ยตฺการฺยํ  ตตฺการฺยสฺยาปิ  ยะ  สฺวยมฺ| 

    ตตฺการฺยการฺยภโูต  ยสฺตตศฺจ  ปรฺณตาะ  สฺม  ตมฺ||48 

    การณํ  การณสฺยาปิ  ตสฺย  การณการณมฺ| 

    ตตฺการณานํา  เหต◦ุ  ตํ  ปรฺณาตาะ  สฺม  ปเรศฺวรมฺ||49 

    โภกฺตารํ  โภคยภตํู  จ  สฺรษฺฏารํ  สฺฤชฺยเมว  จ| 

    การฺยกรฺตฺฤสฺวรูปํ  ตํ  ปรฺณตาะ  สฺม  ปรํ  ปทมฺ||50 

    วิศทฺุธโพธวนฺนิตฺยมชมกฺษยมวฺยยมฺ| 

    อวฺยกฺตมวิการํ  ยตฺตาทฺวิษฺโณะ  ปรมํ  ปทมฺ||51 

    น  สฺถลํู  น  จ  สกฺูษมํ  ยนฺน  วิเศษณโคจรมฺ| 

    ตตฺปทํ  ปรมํ  วิษฺโณะ  ปรฺณมามะ  สทา’มลมฺ||52 

    ยสฺยายตุายตํุาศําเศ  วิศฺวศกฺตริิยํ  สฺถิตา| 

    ปรพฺรหฺมสฺวรูปํ  ยตฺปรฺณมามสฺตมวฺยยมฺ||53 

    ยทฺโยคนิะ  สโททฺยกฺุตาะ  ปณฺุยปาปกฺษเย’กฺษยมฺ| 

    ปศยนฺต ิ ปรฺณเว  จินฺตฺยํ  ตทฺวิณฺโณะ  ปรมํ  ปทมฺ||54 

    ยนฺน  เทวา  น  มนุโย  น  จาหํ  น  จ  ศงฺกระ| 

    ชานนฺต ิ ปรเมศสฺย  ตทฺวิษฺโณะ  ปรมํ  ปทมฺ||55 

    ศกฺตโย  ยสฺย  เทวสฺย  พฺรหฺมวิษฺณศุิวาตฺมิกาะ| 

    ภวนฺตฺยภตูปรูวสฺย  ตทฺวิษฺโณะ  ปรมํ  ปทมฺ||56 

    สฺรเวศ  สริวภตูาตฺมนฺสรฺว  สรฺวาศฺรยาจฺยตุ| 

    ปรฺสีท  วิษฺโณ  ภกฺตานํา  วฺรช  โน  ทฺฏษฺฏิโคจรมฺ||57 

    ศฺรีปราศร  อวุาจ 
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    อิตฺยทีุริตมากณรฺย  พฺรหฺมณสฺรฺริทศาสฺตตะ| 

    ปรฺณมฺโยจะุ  ปรฺสีเทต ิ วฺรช  โน ทฺฏษฺฏิโคจรมฺ||58 

    ยนฺนายํ  ภควานฺ  พฺรหมา  ชานาติ  ปรมํ  ปทมฺ| 

    ตนฺนตาะ  สฺม  ชคทฺธาม  ตว  สรฺวคตาจฺยตุ||59 

    อิตฺยนฺเต  วจสสฺเตษํา  เทวานํา  พฺรหฺมณสฺตถา| 

    อจุรฺุเทวรฺษยสฺสรฺเว  พฺฤหสฺปตปิโุรคมาะ||60 

    อาทฺโย  ยชฺญปมุานีฑฺยะ  ปรฺูเวษํา  ยศฺจ  ปรฺูวชะ| 

    ตนฺนตาะ  สฺม  ชคตฺสฺรษฺฏะุ  สฺรษฺฏารมวิเศษณมฺ||61 

    ภควนฺภตูภวฺเยศ  ยชฺญมรฺูตฺติธราวฺยย| 

    ปรฺสีท  ปรฺณตานํา  ตฺวํ  สรฺเวษํา  เทหิ  ทรฺศนมฺ||62 

    เอษ พฺรหฺมา  สหาสฺมาภิะ  สหรุทฺไรสฺรฺริโลจนะ| 

    สรฺวาทิตฺไถะ  สมํ  ปษูา  ปาวโก’ยํ  สหาคฺนิภิะ||63 

    อศฺวิเนา  วสวศฺเจเม  สรฺเว  ไจเต  มรุทฺคณาะ| 

    สาธฺยา  วิศฺเว  ตถา  เทวา  เทเวนฺทฺรศฺจายมีศฺวระ||64 

    ปรฺณามาปรฺวณา  นาถ  ไทตฺยไสนฺยะ  ปราชิตาะ| 

    ศรณํ  ตฺวามานปุรฺาปตฺาะ  สมาสฺตา  เทวตาคณาะ||65 

    ศฺรีปราศร  อวุาจ 

    เอวํ  สํสฺตยุมานสฺต ุ ภควาญฺฉงฺขจกฺรธฺฤกฺ| 

    ชคาม  ทรฺศนํ  เตษํา  ไมเตฺรย  ปรเมศฺวระ||66 

    ตํ  ทฺฏษฺฏฺวา  เต  ตทา  เทวาะ  ศงฺขจกฺรคทาธรมฺ| 

    อปรฺูวรูปสํสฺถานํ  เตชสํา  ราศมิรฺูชิตมฺ||67 

    ปรฺณมฺย  ปรฺณตาะ  สฺรเว  สํกฺโษภสฺตมิิเตกฺษณาะ| 

    ตษฺุฏวุะุ  ปณฺุฑรีกากฺษํ  ปิตามหปโุรคมาะ||68 

    เทวา  อจุะุ 

    นโม  นโม’วิโศษสฺตฺวํ  ตฺวํ  พฺรหฺมา  ตฺวํ  ปินากธฺฤกฺ| 

    อินทฺรสฺตฺวมคฺนิะ  ปวโน  วรุณะ  สวิตา  ยมะ||69 

   ส
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    วสโว  มรุตะ  มาธยา  วิศฺเวเทวคณาะ  ภวานฺ| 

    โย’ยํ  ตวาคฺนโต  เทว  สมีปํ  เทวตาคณะ| 

    ส  ตฺวเมว  ชคตฺสฺรษฺฏา  ยตะ  สรฺวคโต  ภวานฺ||70 

    ตฺวํ  ยชฺญสฺตฺวํ  วษฏฺการสฺตฺวโมงฺการะ  ปรฺชาปตะิ| 

    วิทฺยา  เวทฺยํ  จ  สรฺวาตฺมํสฺตฺวนฺมยํ  จาขิลํ  ชคตฺ||71 

    ตฺวามารฺตฺตาะ  ศรณํ  วิษฺโณ  ปรฺยาตา  ไทตฺยนิรฺชิตาะ| 

    วยํ  ปรฺสีท  สรฺวาตฺมํสฺเตชสาปยฺายยสฺว  นะ||72 

    ตาวทารฺตฺตสฺิตถา  วาญฺฉา  ตาวนฺโมหสฺตถา’สขุมฺ| 

    ยาวนฺน  ยาต ิ ศรณํ  ตฺวามเศษาฆนาศนมฺ||73 

    ตฺวํ  ปรฺสาทํ  ปรฺสนฺนาตมินฺ  ปรฺปนฺนนํา  กรุุษฺว นะ| 

    เตชสํา  นาถ  สรฺเวษํา  สฺวศกฺตฺยาปยฺายนํ  กรุุ||74 

    ศฺรีปราศร  อวุาจ 

    เอวํ   สํสฺตยูมานสฺต ุ ปรฺณไตรมไรรฺหระ| 

    ปรฺสนฺนทฺฏษฺฏิรฺภควานิทมาห  ส  วิศฺวกฺฤตฺ||75 

    เตชโส  ภวตํา  เทวาะ  กริษฺยามฺยปุพฺฏํหณมฺ| 

    วทามฺยหํ  ยตฺกฺริยตํา  ภวทฺภิสฺตทิทํ  สรุาะ||76 

    อานีย  สหิตา  ไทตฺยะ  กฺษีราพฺเธา  สกเลาษธีะ| 

    ปรฺกฺษิปยฺาตฺรามฺฤตารฺถํ  ตาะ  สกลา  ไทตฺยทานไวะ| 

    มนฺถานํ  มนฺทรํ  กฺฤตฺวา  เนตฺรํ  กฺฤตฺวา  จ  วาสกิุมฺ||77 

    มถฺยตามมฺฤตํ  เทวาะ  สหาเย  มยฺยวสฺถิเต||78 

    สามปรฺูวํ  จ  ไทเตยาสฺตตฺร  สาหายฺยกรฺมณิ| 

    สามานฺยผลโภกฺตาโร  ยยํู  วาจฺยา  ภวิษฺยถ||79 

    มถฺยมาเน  จ  ตตฺราพฺเธา  ยตฺสมตฺุปตฺสฺยเต’มฺฤตมฺ| 

    ตตฺปานาทฺพลิโน  ยยูมมราศฺจ  ภวิษฺยถ||80 

    ตถา  จาหํ  กริษฺยามิ  เต  ยถา  ตฺริทศทฺวิษะ| 

    น  ปรฺาปสฺฺยนฺตฺยมฺฤตํ  เทวาะ  เกวลํ  เกฺลศภาคนิะ||81 
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    ศฺรีปราศร  อวุาจ 

    อิตฺยกฺุตา  เทวเทเวน  สรฺว  เอว  ตทา  สรุาะ| 

    สนฺธานมสไุระ  กฺฤตวิา  ยตฺนวนฺโต’มฺฤเต’ภวนฺ||82 

    นาเนาษธีะ  สมานีย  เทวไทเตยทานวาะ| 

    กฺษิปตฺฺวา  กฺษีราพฺธิปยสิ  ศรทภฺรามลตฺวิษิ||83 

    มนฺถานํ  มนฺทรํ  กฺฤตฺวา  เนตฺรํ  กฺฤตฺวา  จ  วาสกิุมฺ| 

    ตโต  มถิตมุารพฺธา  ไมเตฺรย  ตรสา’มฺฤตมฺ||84 

    วิษุธาะ  สหิตาะ  สรฺเว  ยตะ  ปจฺุฉํ  ตตะ  กฺฤตาะ| 

    กฺฤษฺเณน  วาสเุกรฺไทตฺยาะ  ปรฺูวกาเย  นิเวศิตาะ||85 

    เต  ตสฺย  มขุนิศฺวาสวหฺนิตาปหตตฺวิษะ| 

    นิสฺเตชโส’สรุาะ  สรฺเว  พภวูรุมิเตาชสะ||86 

    เตไนว  มขุนิศฺวาสวายนุาสฺตพลาหกะ| 

    ปจฺุฉปรฺเทเศ  วรฺษทฺภิสฺตทา  จาปยฺายิตาะ  สรุาะ||87 

    กฺษีโรทมธเย  ภควานฺกรฺูมรูปี  สฺวยํ  หริะ| 

    มนฺถนาทฺเรรธิษฺฐานํ  ภฺรมโต’ภนฺูมหามเุน||88 

    รูเปณานฺเยน  เทวานํา  มธฺเย  จกฺรคทาธระ| 

    จกรฺษ  นาคราชานํ  ไทตฺยมธฺเย’ปเรณ  จ||89 

    อปุรฺยากฺรานฺตวาญฺจฺไฉลํ  พฺฤหทฺรูเปณ  เกศวะ| 

    ตถาปเรณ  ไมเตฺรย  ยนฺน  ทฺฏษฏํ  สรุาสไุระ||90 

    เตชสา  นาคราชานํ  ตถาปยฺายิตวานฺหริะ| 

    อนฺเยน  เตชสา  เทวานปุพฺฤ◦หิตวานฺปรฺภะุ||91 

    มถฺยมาเน  ตตสฺตสฺมินฺกฺษีราพฺเธา  ไทวทานไวะ| 

    หวิรฺธามา’ภวตฺปรฺูวํ  สรุภิะ  สรุปชูิตา||92 

    ชคฺมรฺุมทํุ ตโต  เทวา  ทานวาศฺจ  มหามเุน| 

    วฺยากฺษิปตฺเจตสศฺไจว  พภวูะุ  สฺตมิิเตกษฺณาะ||93 

     กิเมตทิต ิ สิทฺธานํา  ทิวิ  จินฺตยตํา  ตตะ| 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



480 
 

    พภวู  วารุณี  เทวี  มทาฆรฺูณิตโลจนา||94 

    กฺฤตาวรฺตาตฺตตสฺตสฺมาตฺกฺษีโรทาทฺวาสยญฺชคตฺ| 

    คนฺเธน  ปาริชาโต’ภทฺูเทวสฺรฺรีนนฺทนสฺตรุะ||95 

    รูเปาทารฺยคโุณเปตสฺตถา  จาปสฺรสํา  คณะ| 

    กฺษีโรทเธะ  สมตฺุปนฺโน  ไมเตฺรย  ปรมาทฺภตุะ||96 

    ตตะ  ศีตําศรุภวชฺชคฺฤเห  ตํ  มเหศฺวระ| 

    ชคฺฤหศฺุจ  วิษํ  นาคาะ  กฺษีโรทาพฺธิสมตฺุถิตมฺ||97 

    ตโต  ธนฺวนฺตริรฺเทวะ  ศฺเวตามฺพรธรสฺสฺวยมฺ| 

    พิภฺรตฺกมณฺฆล◦ุ  ปรฺูณมมฺฤตสฺย  สมตฺุถิตะ||98 

    ตตะ  สฺวสฺถมนสฺกาสเต  สรฺเว  ไทเตทานวาะ| 

    พภวูรฺุมทุิตาะ  สรฺเว  ไมเตฺรย  มนุิภิะ  สห||99 

    ตตะ  สฺผรุตฺกานฺตมิตี  วิกาสิกมเล  สฺถิตา| 

    ศฺรีรฺเทวี  ปยสสฺตสมาททุภตูา  ธฺฤตปงฺกชา||100 

    ตํา  ตษฺุฏวุรฺุมทุา  ยกฺุตา  ศฺรีสกฺูเตน  มหรฺษยะ||101 

    วิศฺวาวสมุขุาสฺตสฺยา  ภนฺธรฺวาะ  ปรุโต  ชคะุ| 

    ฆฺฤตาจีปรฺมขุาสฺตตร  นนฺฤตศฺุจาปสฺโรคณาะ||102 

    คงฺคาทฺยาะ   สริรตสฺโตไยะ  สฺนานารฺถมปุตสฺถิเร| 

    ทิคฺคชา  เหมปาตฺรสฺถมาทาย  วิมลํ  ชลมฺ| 

    สฺนาปยาญฺจกฺริเร  เทวี◦  สรฺวโลกมเหศฺวรีมฺ||103 

    กฺษีโรโท  รูปธฺฤกฺตสฺไย  มาลามมฺลานปงฺกชามฺ| 

    ทเทา  วิภษูณานฺยงฺเค  วิศฺวกรฺมา  จการ  ห||104 

    ทิวฺยมาลฺปามฺพรธรา  สฺนาตา  ภษูณภษิูตา| 

    ปศฺยตํา  สรฺวเทวานํา  ยเยา  วกษะสฺถลํ  หเระ||105 

    ตยา  วิโลกิตา  เทวา  หริวกฺษะสฺถลสฺถยา| 

    ลกฺษมฺยา  ไมเตฺรย  สหสา  ปรํา  นิรฺวฺฤตมิาคตาะ||106 

    อทฺุเวคํ  ปรมํ  ชคฺมรฺุไทตฺยา  วิษฺณปุรางฺมขุาะ| 
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    ตฺยกฺตา  ลกฺษมฺยา  มหาภาค  วิปรฺจิตฺตปิโุรคมาะ||107 

    ตตสฺเต  ชคฺฤหรฺุไทตฺยา  ธนฺวนฺตริกรสฺถิตมฺ| 

    กมณฺฆล◦ุ  มหาวีรฺยา  ยตฺราสฺเต’มฺฤตมตฺุตมมฺ||108 

    มายยา  โมหยิตฺวา  ตานฺวิษณะุ  สฺรรีรูปสํสฺถิตะ| 

    ทานเวภฺยสฺตทาทาย  เทเวภฺยะ  ปรฺทเทา  ปรฺภะุ||109 

    ตตะ  ปปะ  สรุคณาะ  ศกฺราทฺยาสฺตตฺตทา’มฺฤตมฺ| 

    อทฺุยตายธุนิสฺรฺริ◦ศา  ไทตฺยาสฺตําศฺจ  สมภฺยยะุ||110 

    ปีเต’มฺฤเต  จ  พลิภิรฺเทไวรฺไทตฺยจมสฺูตทา| 

    พธฺยมานา  ทิโศ  เภเช  ปาตาลํ  จ  วิเวศ  ไว||111 

    ตโต  เทวา  มทุา  ยกฺุตาะ  ศงฺขจกฺรคทาภฺฤตมฺ| 

    ปรฺณิปตฺย  ยถาปรฺูวมศาสตฺตตฺตฺริวิษฺฏปมฺ||112 

    ตตะ  ปรฺสนฺนภาะ  สรฺูยะ  ปรฺยเยา  สฺเวน  วรฺตมนา| 

    ชโยตี◦ษิ  จ  ยถามารฺคํ  ปรฺยยรฺุมนุิสตฺตม||113 

    ชชฺวาล  ภควําศฺโจจฺไจรุทีปตฺิรฺวิภาวสะุ| 

    ธรฺเม  จ  สรฺวภูตานํา  ตทา  มตริชยต||114 

    ไตฺรโลกฺยํ  จ  ศฺริยา  ชษฺุฏํ  พภวู  ทฺวิชสตฺตมฺ| 

    ศกฺรศฺจ  ตฺริทศเศฺรษฺฐะ  ปนุะ  ศฺรีมานชายต||115 

    สิ◦หาสนคตะ  ศกฺรสฺสมฺปรฺาปยฺ  ตฺริทิวํ  ปนุะ| 

    เทวราชฺเย  สฺถิโต  เทวี◦  ตษฺุฏาวาพฺชกรํา  ตตะ||116 

    อินฺทฺร  อวุาจ 

    นมสฺเย  สรฺวโลกานํา  ชนนีมพฺชสมฺภวามฺ| 

    ศฺริยมนฺุนิทฺรปทฺมากฺษี◦  วิษฺณวุกฺษะ  สฺถลสฺถิตามฺ||117 

    ปทฺมาลยํา  ปทฺมกรํา  ปทฺมปตฺรนิเภกฺษณามฺ| 

    วนฺเท  ปทฺมมขีุ◦  เทวี◦  ปทฺมนาภปริฺยามหมฺ||118 

    ตฺวํ  สิทฺธิสฺตวํ  สฺวธา  สฺวาหา  สธุา  ตฺวํ  โลกปาวนี| 

    สนฺธฺยา  ราตฺริะ  ปรฺภา  ภตูรฺิเมธา  ศฺรทฺธา  สรสฺวตี||119 
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    ยชฺญวิทยา  มหาวิทยา  คหฺุยวิทฺยา  จ  โศภเน| 

    อาตฺมวิทฺยา  จ  เทวิ  ตฺวํ  วิมกฺุตผิลทายินี||120 

    อานิวีกฺษิกี  ตฺรยีวารฺตฺตา  ทณฺฆนีตสฺิตฺวเมว  จ| 

    เสามฺยาเสามฺไยรฺชคทฺรูไปสฺตฺวไยตฺตทฺเทวิ  ปริูตมฺ||121 

    กา  ตฺวนฺยา  ตฺวามฺฤเต  เทวิ  สรฺวยชฺญมยํ  วปะุ| 

    อธฺยาสฺเต  เทวเทวสฺย  โยคจิินฺตฺยํ  คทาภฺฤตะ||122 

    ตฺวยา  เทวิ  ปริตฺยกฺตํ  สกลํ  ภวุนตฺรยมฺ| 

    วินษฺฏปรฺายมภวตฺตฺวเยทานี◦  สเมธิตมฺ||123 

    ทาราะ  ปตฺุราสฺตถาคารสหฺุยทฺธานฺยธนาทิกมฺ| 

    ภวตฺเยตนฺมหาภาเค  นิตฺยํ  ตฺวทฺวีกฺษณานฺนฺฤณามฺ||124 

    ศรีราโรคฺยไมศฺวรฺยมริปกฺษกฺษยะ  สขุมฺ| 

    เทวิ  ตฺวทฺทฺฏษฺฏิทฺฏษฺฏานํา  ปรุุษาณํา  น  ทรฺุลภมฺ||125 

    ตฺวํ  มาตา  สรฺวโลกานํา  เทวเทโว  หริะ  ปิตา| 

    ตฺวไยตทฺวิษฺณุนา  จามฺพ  ชคทฺวฺยาปตํฺ  จราจรมฺ||126 

    มา  นะ  โกศํ  ตถา  โคษฺฐํ  มา  คฺฤหํ  มา  ปริจฺฉทมฺ| 

    มา  ศรีรํ  กลตฺรํ  จ  ตฺยเชถาะ  สรฺวปาวนิ||127 

    มา  ปตฺุรานฺมา  สหุยทฺวรฺคํ  มา  ปศนฺูมา  วิภษูณมฺ| 

    ตฺยเชถา  มม  เทวสฺย  วิษโณรฺวกฺษะ  สฺถลาลเย||128 

    สตฺตฺเวน  สตฺยเศาจามฺยํา  ตถา  ศีลาทิภิรฺคไุณะ| 

    ตฺยชฺยนฺเต  เต  นราะ  สทฺยะ  สนฺตฺยกฺตา  เย  ตฺวยามเล||129 

    ตฺวยา  วิโลกิตาะ  สทฺยะ  ศีลาทฺไยรขิไลรฺคไุณะ| 

    กไุลศฺวรฺไยศฺว  ยชฺุยนฺเต  ปรุุษา  นิรฺคณุา  อปิ||130 

    ส  ศฺลาธฺยะ  ส  คณีุ  ธนฺยะ  ส  กลีุนะ  ส  พทฺุธิมานฺ| 

    ส  ศรูะ  ส  จ  วิกฺรานฺโต  ยสฺตฺวยา  เทวิ  วีกฺษิตะ||131 

    สทฺโย  ไวคณฺุยมายานฺต ิ ศีลาทฺยาะ  สกลา คณุาะ| 

    ปรางฺมขีุ  ชคทฺธาตฺรี  ยสฺย  ตฺวํ  วิษฺณวุลฺลเภ||132 
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    น  เต  วรฺณยิต◦ุ  ศกฺตา  คณุาญฺชิหฺวาปิ  เวธสะ| 

    ปรฺสีท  เทวิ  ปทฺมากฺษิ  มาสฺมําสฺตฺยากฺษีะ  กทาจน||133 

    ศฺรีปราศร  อวุาจ 

    เอวํ  ศฺรีะ  สํสฺตตุา  สมฺยกฺ  ปรฺาห  เทวี  ศตกฺรตมฺุ| 

    ศฺฤณฺวตํา  สรฺวเทวานํา  สรฺวภตูสฺถิตา  ทฺวิช||134 

    ศฺรีรุวาจ 

    ปริตษฺุฏาสฺมิ  เทเวศ  สฺโตเตฺรณาเนน  เต  หเร| 

    วรํ  วฺฤณีษฺว  ยสฺตฺวิษฺโฏ  วรทาหํ  ตวาคตา||135 

    วรทา  ยทิ  เม  เทวิ  วรารฺโห  ยทิ  วาปยฺหมฺ| 

    ไตฺรโลกฺยํ  น  ตฺวยา  ตฺยาชฺยเมษ  เม’สฺต ุ วระ  ประ||136 

    สโตเตฺรณ  ยสฺตไถเตน  ตฺวํา  สฺโตษฺยตฺยพฺธิสมฺภเว| 

    ส  ตฺวยา  น  ปริตฺยาชฺโย  ทฺวิตีโย’สฺต ุ วโร  มม||137 

    ศฺรีรุวาจ 

    ไตฺรโลกฺยํ  ตฺริทศเศฺรษฺฐ  น  สนฺตฺยกฺษามิ  วาสว| 

    ทตฺโต  วโร  มยา  ยสฺเต  สฺโตตฺราราธนตษฺุฏยา||138 

    ยศฺจ  สายํ  ตถา  ปรฺาตะ  สโตเตฺรณาเนน  มานวะ| 

    มํา  สโตษฺต ิ น  ตสฺยาหํ  ภวิษฺยามิ  ปรางฺมขีุ||139 

    ศฺรีปราศร  อวุาจ 

    เอวํ  ทเทา  วรํ  เทวี  เทวราชย  ไว  ปรุา| 

    ไมเตฺรย  ศฺรีรฺมหาภาคา  สฺโตตฺราราธนโตษิตา||140 

    ภฺโคะ  ขฺยาตฺยํา  สมตฺุปนฺนา  ศฺรีะ  ปรฺูวมทุเธะ  ปนุะ| 

    เทวทานวยเตฺนน  ปรฺสตูา’มฺฤตมนฺถเน||141 

    เอวํ  ยทา  ชคตฺสฺวามี  เทวเทโว  ชนารฺทนะ| 

    อวตารํ  กโรตฺเยษา  ตทา  ศฺรีสฺตตฺสหายินี||142 

    ปนุศฺจ  ปทฺมาทตฺุปนฺนา  อาทิตฺโย’ภทฺูยทา  หริะ| 

    ยทา  ต ุ ภารฺคโว  รามสฺตทาภทฺูธรณี  ตฺวิยมฺ||143 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



484 
 

    ราฆวตฺเว’ภวตฺสีตา  รุวิมณี  กฺฤษฺณชนฺมนิ| 

    อนฺเยษุ  จาวตาเรษุ  วิษฺโณเรษานปายินี||144 

    เทวตฺเว  เทวเทเหยํ  มนษฺุยตฺเว  จ  มานษีุ| 

    วิษฺโณรฺเทหานรูุปํา  ไว  กโรตฺเยษาตฺมนสฺตนมฺุ||145 

    ยศฺไจตจฺฉฺฏณยุาชฺชนฺม  ลกฺษมฺยา  ยศฺจ  ปเฐนฺนระ| 

    ศฺริโย  น  วิจฺยตุสฺิตสฺย  คฺฤเห  ยาวตฺกลุตฺรยมฺ||146 

    ปฐฺยเต  เยษุ  ไจเวยํ  คฺฤเหษุ  ศฺรีสฺตตุรฺิมเุน| 

    อลกฺษมีะ  กลหาธารา  น  เตษฺวาสฺเต  กทาจน||147 

    เอตตฺเต  กถิตํ  พฺรหฺมนฺยนฺมํา  ตฺวํ  ปริปฤฺจฺฉสิ| 

    กฺษีราพฺเธา  ศฺรีรฺยถา  ชาตา  ปรฺูวํ  ภฺฏคสุตุา  สตี||148 

    อิต ิ สกลวิภูตฺยวาปตฺเิหตะุ  สฺตตุริิยมินฺทฺรมโุขทฺคตา  หิ  ลกฺษมฺยาะ| 

    อนทุินมิห  ปฐยเต  นฺฤภิรฺไยรฺวสต ิ น  เตษุ  กทาจิทปยฺลกฺษมีะ||149 

    อิต ิ ศรีวิษฺณุปรุาเณ  ปรฺถเมํ’เศ  นวโม’ธฺยายะ||9|| 

 

    ศฺรีไมเตฺรยะ  อวุาจ 

    กถิตํ  เม  ตฺวยา  สรฺวํ  ยตฺปฤฺษฺโฏ’สิ  มยา  มเุน| 

    ภฺรคสุรฺคาตฺปรฺภฺฤตฺเยษ  สรฺโค  เม  กถฺยตํา  ปนุะ||1 

    ศฺรีปราศร  อวุาจ 

    มฺฤโคะ  ขฺยาตยํา  สมตฺุปนฺนา  ลกฺษมีรฺวิษฺณุปริคฺรหะ| 

    ตถา  ธาตฺฤวิธาตาเรา  ขฺยาตฺยํา  ชาเตา  สเุตา  มฺฤโคะ||2 

    อายตรฺินิยติศฺไจว  เมโระ  กนฺเย  มหาตฺมนะ| 

    ภารฺเย  ธาตฺฤวิธาโตฺรสฺเต  ตโยรฺชาเตา  สตุาวเุภา||3 

    ปรฺาณศฺไจว  มฺฤกณฺฑศฺุจ  มารฺกณฺเฑโย  มฺฤกณฺฑตุะ| 

    ตโต  เวทศริา  ชชฺเญ  ปรฺาณสฺยาปิ  สตํุ  ศฺฤณุ||4 

    ปรฺาณสฺย  ทฺยตุมิานฺปโุตฺร  ราชวําศฺจ  ตโต’ภวตฺ| 

    ตโต  วํโศ  มหาภาค  วิสฺตรํ  ภารฺคโว  ภตะ||5 
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    ปตฺนี  มรีเจะ  สมฺภตูะิ  เปารฺณมาสมสยูต| 

    วิรชาะ  ปรฺวตศฺไจว  ตสฺย  ปเุตฺรา  มหาตฺมนะ||6 

    วํศสํกีรฺตเน  ปตฺุรานฺวทิษฺเย’หํ  ตโต  ทฺวิช| 

    สฺมฺฤตศฺิจางฺคริสะ  ปตฺนี  ปรฺสตูา  กนฺยกาสฺตถา| 

    สินีวาลี  กหุศฺูไจว  รากา  จานมุตสิิตถา||7 

    อนสยูา  ตไถวาเตฺรรฺชชฺเญ  นิษฺกลฺมษานฺสตุานฺ| 

    โสมํ  ทรฺุวาสสํ  ไจว  ทตฺตาเตฺรยํ  จ  โยคนิมฺ||8 

    ปรีฺตฺยํา  ปลุสฺตฺยภารฺยายํา  ทตฺโตลิสฺตตฺมโุต’ภวตฺ| 

    ปรฺูวชนฺมนิ  โย’คสฺตฺยะ  สฺมฺฤตะ  สฺวายมฺภเุว’นฺตเร||9 

    กรฺทมศฺโจรฺวรียําศฺจ  สหิษฺณุศฺจ  สตุาสฺรฺรยะ| 

    กฺษมา  ต ุ สษุุเว  ภารฺยา  ปลุหสฺย  ปรฺชาปเตะ||10 

    กฺรโตศฺจ  สนฺตตรฺิภารฺยา  วาลขิลฺยานสยูต| 

    ษษฺฏิปตฺุรสหสฺราณิ  มนีุนามรฺูธวเรตสามฺ| 

    องฺคษฺุฐปรฺวมาตฺราณํา  ชฺวลทฺภาสฺกรเตชสามฺ||11 

    อรฺุชายํา  ต ุ วสิษฺฐสฺย  สปตฺาชานฺต  ไว  สตุาะ12 

    รโช  โคโตฺรรฺทฺธฺวพาหศฺุจ  สวนศฺจานฆสฺตถา| 

    สตุปาะ  ศกฺุร  อิตฺเยเต  สรฺเว  สปตฺรฺษโย’มลาะ||13 

    โย’สาวคฺนฺยภิมานี  สฺยาทฺ  พฺรหฺมณสฺตนโย’คฺรชะ| 

    ตสฺมาตฺสฺวาหา  สตุาลฺเลเภ  ตฺรีนทุาเราชโส  ทฺวิช||14 

    ปาวกํ  ปวมานํ  ต ุ ศจุิ◦  จาปิ  ชลาศินมฺ||15 

    เตษํา  ต ุ สนฺตตาวนฺเย  จตฺวาริ◦ศจฺจ  ปญฺจ  จ| 

    กถฺยนฺเต  วหฺนยศฺไจเต  ปิราปตฺุรตฺรยํ  จ  ยตฺ||16 

    เอวเมโกนปญฺจาศทฺวหฺนยะ  ปริกีรฺตติาะ||17 

    ปิตโร  พฺรหฺมณา  สฺฤษฺฐา  วฺยาขฺยาตา  เย  มยา  ทฺวิช| 

    อคฺนิษฺวาตฺตา  พรฺหิษโท’นคฺนยะ  สาคฺนยศฺจ  เย||18 

    เตมฺยะ  สฺวธา  สเุต  ชชฺเญ  เมนํา  ไว  ธาริณี◦  ตถา| 
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    เต  อเภ  พฺรหฺมวาทินฺเยา  โยคนฺิยาวปยฺเุภ  ทฺวิช||19 

    อตฺตมาชฺญานสมฺปนฺเน  สรฺไวะ  สมทุิไตรฺคไุณะ||20 

    อิตฺเยษา  ทกฺษกนฺยานํา  กถิตาปตฺยสนฺตตะิ| 

    ศฺรทฺธาวานฺสํสฺมรนฺเนตามนปตฺโย  น  ชายเต||21 

    อิต ิ ศฺรีวิษฺณุปรุาเณ  ปรฺถเม◦’เศ  ทศโม’ธฺยายะ||10|| 

 

   ศฺรีปราศร  อวุาจ 

    ปริฺยวฺรโตตฺตานปาเทา  มโนะ  สฺวายํภวุสฺย  ต|ุ 

    ทฺเวา  ปตฺุเรา  ต ุ มหาวีรฺเยา  ธรฺมชฺเญา  กถิเตา  ตว||1 

    ตโยรุตฺตานปาทสฺย  สรุุจฺยามตฺุตมะ  สตุะ| 

    อภีษฺฏายามภทฺูพฺรหฺมนฺปิตรุตฺยนฺตวลฺลภะ||2 

    สนีุตรฺินาม  ยา  ราชญสฺตสฺยาสีนฺมหิษี  ทฺวิช| 

    ส  นาตปิรีฺตมํิาสฺตสิยามภทฺูยสฺยา  ธฺรุวะ  สตุะ||3 

    ราชาสนสฺถตสฺยางฺกํ  ปิตรฺุภฺรตรมาศฺริตมฺ| 

    ทฺฤษฺฏฺโวตฺตมํ  ธฺรุวศฺจเกฺร  ตมาโรฒํ  มโนรถมฺ||4 

    ปรฺตฺยกฺษํ  ภปูตสฺิตสฺยาะ  สรุุจฺยา  นาภฺยนนฺทต| 

    ปรฺณเยนาคตํ  ปตฺุรมตฺุสงฺคาโรหโณตฺสกุมฺ||5 

    สปนฺตีตนยํ  ทฺฏษฺฏฺวา  ตมงฺกาโรหโณตฺสกุมฺ| 

    สฺวปตฺุรํ  จ  ตถารูฒํ  สรุุจิรฺวากฺยมพฺรวีตฺ||6 

    กฺรียเต  กิ◦  วฺฤถา  วตฺส  มหาเนษ  มโนรถะ| 

    อนฺยสฺรฺรีครฺภชาเตน  หฺยสมฺภยู  มโมทเร||7 

    อตฺตโมตฺตมมปรฺาปยฺมวิเวโก  หิ  วาญฺฉสิ| 

    สตฺยํ  สตุสฺตฺวมปยฺสฺย  กินฺต ุ น  สฺวํ  มยา  ธฺฤตะ||8 

    เอตทฺราชาสนํ  สรฺวภภฺูฤตฺสํศฺรยเกตนมฺ| 

    โยคฺยํ  มไมว  ปตฺุรสฺย  กิมาตฺมา  กฺลิศฺยเต  ตฺวยา||9 

    อจฺุไจรฺมโนรถสฺเต’ยํ  มตฺปตฺุรสฺเยว  กิ◦  วฺฤถา| 
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    สนีุตฺยามาตฺมโน ชนฺม  กิ◦  ตฺวยา  นาวคมฺยเต||10 

   ศฺรีปราศร  อวุาจ 

    อตฺุสฺฤชฺย  ปิตรํ  พาลสฺตจฺฉฺรุตฺวา  มาตฺฤภาษิตมฺ| 

    ชคาม  กปิุโต  มาติรฺนิชายา  ทฺวิช  มนฺทิรมฺ||11 

    ตํ  ทฺฏษฺฏฺวา  กปิุตํ  ปตฺุรมีษตฺปรฺสฺผริุตาธรมฺ| 

    สนีุตริงฺกมาโรปยฺ  ไมเตฺรเยทมภาษต||12 

    วตฺส  กะ  โกปเหตสฺุเต  กศฺจ  ตฺวํา  นาภินนฺทติ| 

    โก’วชานาต ิ ปิตรํ  วตฺส  ยสฺเต’ปราธยติ||13 

   ศฺรีปราศร  อวุาจ 

    อิตฺยกฺุตะ  สกลํ  มาเตฺร  กถยามาส  ตทฺยถา| 

    สรุุจิะ  ปรฺาห  ภปูาลปรฺตฺยกฺษมตคิรฺวิตา||14 

    วินิะศฺวสฺเยต ิ กถิเต  ตสิมนฺปเุตฺรณ  ทรฺุมนาะ| 

    ศฺวาสกฺษาเมกฺษณา  ทีนา  สนีุตรฺิวากฺยมพฺรวีตฺ||15 

   สนีุตรุิวาจ 

    สรุุจิะ  สตฺยมาเหทํ  มนฺทภาคฺโย’สิ  ปตฺุรก| 

    น  หิ  ปณฺุยวตํา  วตฺส  มปตฺไนเรวมจฺุยเต||16 

    โนทฺเวคสฺตาต  กรฺตฺตวฺยะ  กฺฤตํ  ยทฺภวตา  ปรุา| 

    ตตฺโก’ปหรฺตฺต ุ ศกฺโนต ิ ทาต◦ุ  กศฺจากฺฤตํ  ตฺวยา||17 

    ตตฺตฺวยา  นาตฺร  กรฺตฺตวฺยํ  ทะุขํ  ตทฺวากฺยสมฺภวมฺ||18 

    ราชาสนํ  ราชจฺฉตฺรํ  วราศฺววรวารณาะ| 

    ยสฺย  ปณฺุยานิ  ตสฺไยเต  มตฺไวตจฺฉามฺย  ปตฺุรก||19 

    อนฺยชนฺมกฺฤไตะ  ปณฺุไยะ  สรุุจฺยํา  สรุุจิรฺนฺฤปะ| 

    ภารฺเยต ิ โปรฺจฺยเต  จานฺยา  มทฺวิธา  ปณฺุยวรฺชิตา||20 

    ปณฺุโยปจยสมฺปนฺนสฺตสฺยาะ  ปตฺุรสฺตโถตฺตมะ| 

    มม  ปตฺุรสฺตถา  ชาตะ  สฺวลฺปปณฺุโย  ธฺรุโว  ภวานฺ||21 

    ตถาปิ  ทะุขํ  น  ภวานฺ  กรฺตฺตมุรฺหติ  ปตฺุรก| 

   ส
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    ยสฺย  ยาวตฺม  ไตไนว  สฺเวน  สษฺุยต ิ มานวะ||22 

    ยาด ิ เต  ทะุขมตฺยรฺถํ  สรุุจฺยา  วจสาภวตฺ| 

    ตตฺปณฺุโยปจเย  ยตฺนํ  กรุุ  สรฺวผลปรฺเท||23 

    สศีุโล  ภว  ธรฺมาตฺมา  ไมเตฺระ  ปรฺาณิหิเต  รตะ| 

    นิมฺนํ  ยถาปะ  ปรฺวณาะ  ปาตฺรมายานฺติ  สมฺปทะ||24 

   ธฺรุว อวุาจ 

    อมฺพ  ยตฺตวมิทํ  ปรฺาตฺถ  ปรฺศมาย  วโจ  มม| 

    ไนตทฺทรฺุวจสา  ภินฺเน  หฺยทเย  มม  ตษฺิฐติ||25 

    โส’หํ  ตถ  ยตษฺิยิ  ยถา  สรฺโวตฺตโมตฺตมมฺ| 

    สฺถานํ  ปรฺาปสฺฺยามฺยเศษาณํา  ชคตามภิปชูิตมฺ||26 

    สรุุจิรฺทยิตา  ราชฺญสฺตสฺยา  ชาโต’สฺมิ  โนทราตฺ| 

    ปรฺภาวํ  ปศฺย  เม’มฺพ  ตฺวํ  วฺฤทฺธสฺยาปิ  ตโวทเร||27 

    อตฺุตมะ  ส  มม  ภฺราตา  โย  ครฺเภณ  ธฺฤตสฺตยา| 

    ส  ราชาสนมาปโฺนต ุ ปิตฺรา  ทตฺตํ  ตถาสฺต ุ ตตฺ||28 

    นานฺยทตฺตมภีปสฺามิ  สฺถานมมฺพ  สฺวกรฺมณา| 

    อิจฺฉามิ  ตทหํ  สฺถานํ  ยนฺน  ปรฺาป  ปิตา  มม||29 

   ศฺรีปราศร  อวุาจ 

    นิรฺชคาม  คฺฤหานฺมาตริุตฺยกฺุตฺวา  มาตรํ  ธฺรุวะ| 

    ปรุาจฺจ  นิรฺคมฺย  ตตสฺตทฺพาหฺโยปวนํ  ยเยา||30 

    ส  ททรฺศ  มนีุ◦สฺตตฺร  สปตฺ  ปรฺูวาคตานฺธฺรุวะ| 

    กฺฤษฺณาชิโตตฺตรีเยษุ  วิษฺฏเรษุ  สมาสฺถิตานฺ||31 

    ส  ราชปตฺุรสฺตานฺสรฺวานฺปรฺณิปตฺยาภฺยภาษต| 

    ปรฺศฺรยาวนตะ  สมฺยคภิวาทนปรฺูวกมฺ||32 

   ธฺรุว อวุาจ 

    อตฺุตานปาทตนยํ  มํา  นิโพธต  สตฺตมาะ| 

    ชาตํ  สนีตฺยํา  นิรฺเวทาทฺยษฺุมากํ  ปรฺาปตฺมนฺตกิมฺ||33 
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   ฤษย  อจุะุ 

    จตะุปญฺจาพฺทสมฺภโูต  พาลสฺตฺวํ  นฺฤนนฺทน| 

    นิรฺเวทการณํ  กิญฺจิตฺตว  นาทฺยาปิ  วรฺตฺตเต||34 

    น  จินฺตฺยํ  ภวตะ  กิญฺจิทฺธฺริยเต  ภปูตะิ  ปิตา| 

    น  ไจเวษฺฏวิโยคาทิ  ตว  ปศฺยาม  พาลก||35 

    ศรีเร  น  จ  เต  วฺยาธิรสฺมาภิรุปลกฺษยเต| 

    นิรฺเวทะ  กินฺนิมิตฺตสฺเต  กถฺยตํา  ยทิ  วิทฺยเต||36 

   ศฺรีปราศร  อวุาจ 

    ตตะ  ส  กถยามาส  สรุุจฺยา  ยททุาหฺยตมฺ| 

    ตนฺนิศมฺย  ตตะ  โปรฺจรฺุมนุยสฺเต  ปรสฺปรมฺ||37 

    อโห  กฺษตฺรํ  ปรํ  เตโช  พาลสฺยาปิ  ยทกฺษมา| 

    สปลฺยา  มาตรุุกฺตํ  ยทฺธฺฏยานฺนาปสรฺปติ||38 

    โภ  โภ  กฺษตฺริยทายาท  นิรฺเวทาทฺยาตฺตฺวยาธุนา| 

    กรฺต◦ุ  วฺยวสิตํ  ตนฺนะ  กถฺยตํา  ยทิ  โรจเต||39 

    ยจฺจ  การฺยํ  ตวาสฺมาภิะ  สาหายฺยมมิตทฺยเุต| 

    ตทจฺุยตํา  วิวกฺษุสฺตฺวมสฺมาภิรุปลกฺษยเส||40 

   ธฺรุว  อวุาจ 

    นาหมรฺถมภีปสฺามิ  น  ราชฺยํ  ทฺวิชสตฺตมาะ| 

    ตตฺสฺถานเมกมิจฺฉามิ  ภกฺุตํ  นานฺเยน  ยตฺปรุา||41 

    เอตนฺมิ  กฺริยตํา  สมฺยกฺกถฺยตํา  ปรฺาปยฺเต  ยถา| 

    สฺถานมคฺรฺยํ  สมาสฺเตภฺยะ  สฺถาเนภฺโย  มนุิสตฺตมาะ||42 

    มรีจิรุวาจ 

    อนาราธิตโควินฺไทรฺนไระ  สฺถานํ  นฺฤปาตฺมช| 

    น  หิ  สมฺปรฺาปยฺเต  เศฺรษฺฐํ  ตสฺมาทาราธฺยาจฺยตุมฺ||43 

   อตฺริรุวาจ 

    ประ  ปราณํา  ปรุุโษ  ยสฺย  ตษฺุโฏ  ชนารฺทนะ| 
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    ส  ปรฺาปโฺนตฺยกฺษยํ  สฺถานเมตตฺสตฺยํ  มโยทิตมฺ||44 

   องฺคริา  อวุาจ 

    ยสฺยานฺตะ  สรฺวเมเวทมจฺยตุสฺยาวฺยยาตฺมนะ| 

    ตมาราธย  โควินฺทํ  สฺถานมคฺรฺยํ  ยทีจฺฉสิ||45 

   ปลุสฺตฺย  อวุาจ 

    ปรํ  พฺรหฺม  ปรํ  ธาม  โย’เสา  พฺรหฺม  ตถา  ปรมฺ| 

    ตมาราธฺย  หริ◦  ยาต ิ มกฺุตมิปยฺติทรฺุลภามฺ||46 

   ปลุห  อวุาจ 

    เอนฺทฺรมินฺทระ  ปรํ  สฺถานํ  ยมาราธย  ชคตฺปตมฺิ| 

    ปรฺาป  ยชฺญปติ◦  วิษฺณุ◦  ตมาราธย  สวฺุรต||47 

   กฺรตรุุวาจ 

    โย  ยชฺญปรุุโษ  ยชฺโญ  โยเคศะ  ปรมะ  ปมุานฺ| 

    ตสฺมิ◦สฺตษฺุฏ  ยทปรฺาปยํฺ  กิ◦  ตทสฺต ิ ชนารฺทเน||48 

   วสิษฺฐ  อวุาจ 

    ปรฺาปโฺนษฺยาราธิเต  วิษฺเณา  มนสา  ยทฺยาทิจฺฉสิ| 

    ไตฺรโลกฺยานฺตรฺคตํ  สฺถานํ  กิม ุ วตฺโสตฺตโมตฺตมมฺ||49 

   ธฺรุว  อวุาจ 

    อาราธฺยะ  กถิโต  เทโว  ภวทฺภิะ  ปรฺณตสฺย  เม| 

    มยา  ตตฺปริโตษาย  ยชฺชปตฺวฺยํ  ตทจฺุยตามฺ||50 

    ยถา  จาราธนํ  ตสฺย  มยา  การฺถํ  มหาตฺมนะ| 

    ปรฺสาทสมุขุาสฺตนฺเม  กถยนฺต ุ มหรฺษยะ||51 

   ฤษย  อจุะุ 

    ราชปตฺุร  ยถา  วิษฺโณราราธนปไรรฺนไระ| 

    การฺยมาราธนํ  ตนฺโน  ยถาวจฺฉฺโรตมุรฺหสิ||52 

    พาหฺยารฺถาทขิลาจฺจิตฺตํ  ตฺยาชเยตฺปรฺถมํ  นระ| 

    ตสฺมินฺเนว  ชคทฺธามฺนิ  ตตะ  กรฺุวีต  นิศฺจลมฺ||53 
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    เอวเมกาคฺรจิตฺเตน  ตนฺมเยน  ธฺฤตาตฺมนา| 

    ชปตฺวฺยํ  ยนฺนิโพไธตตฺตนฺนะ  ปารฺถิวนนฺทนะ||54 

    หิรณฺยครฺภปรุุษปรฺธานาวฺยกฺตรูปิเณ| 

    โอม  นโม  วาสเุทวาย  ศทฺุธชฺญานสฺวรูปิเณ||55 

    เอตชฺชชาป  ภควานฺ  ชปยํฺ  สฺวายมฺภโุว  มนะุ| 

    ปิตามหสฺตว  ปรุา  ตสฺย  ตษฺุโฏ  ชนารฺทนะ||56 

    ทเทา  ยถาภิลษิตํา  สิทฺธิ◦  ไตฺรโลกฺยทรฺุลภามฺ| 

    ตถา  ตฺวมปิ  โควินทํ  โตษไยตตฺสทา  ชปนฺ||57 

    อิต ิ ศฺรีวิษฺณุปรุาเณ  ปรฺถเมํ’เศ  เอกาทโศ’ธยายะ||11|| 

   ศฺรีปราศร  อวุาจ 

    นิศมฺไยตทเศเษณ  ไมเตฺรยะ  นฺฤปเตะ  สตุะ| 

    นิรฺชคาม  วนาตฺตสฺมาตฺปรฺณิปตฺย  ส  ตานฺฤษีนฺ||1 

    กฺฤตกฺฤตฺยมิวาตฺมานํ  มนฺยมานสฺตโต  ทฺวิช| 

    มธุสํชฺญํ  มหาปณฺุยํ  ชคาม  ยมนุาตฏมฺ||2 

    ปนุศฺจ  มธุสํชฺเญน  ไทตฺเยนาธิษฺฐิตํ  ยตะ| 

    ตโต  มธุวนํ  นามฺนา  ขฺยาตมตฺร  มหีตเล||3 

    หตฺวา  จ  ลวณํ  รกฺโษ  มธุปตฺุรํ  มหาพลมฺ| 

    ศตฺรุฆฺโน  มธุรํา  นาม  ปรีุ◦  ยตฺร  จการ  ไว||4 

    ยตฺร  ไว  เทวเทวสฺย  สานฺนิธฺยํ  หริเมธสะ| 

    สรฺวปาปหเร  ตสฺมิ◦สฺตปสฺตีรฺเถ  จการ  สะ||5 

    มรีจิมขฺุไยรฺมนุิภิรฺยโถทฺทิษฺฏมภตฺูตถา| 

    อาตฺมนฺยเศษเทเวศํ  สฺถิตํ  วิษฺณมุมนฺยต||6 

    อนนฺยเจตสสฺตสฺย  ธฺยายโต  ภควานฺหริะ| 

    สรฺวภตูคโต  วิปรฺ  สฺรวภาวคโต’ภวตฺ||7 

    มนสิยวสฺถิเต ตสฺมินฺวิษฺเณา  ไมเตฺรย  โยคินะ| 

    น  ศศาก  ธรา  ภารมโุทฺวฒุ◦  ภตูธาริณี||8 
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    วามปาทสฺถิเต  ตสฺมินฺนามารฺทฺเธน  เมทินี| 

    ทฺวิตียํ  จ  นานามารฺทฺธ  กฺษิเตรฺทกฺษิณตะ  สฺถิเต||9 

    ปาทางฺคษฺุเฐน  สมฺปีฑฺย  ยทา  ส  วสธํุา  สฺถิตะ| 

    ตทา  สมาสฺตา  วสธุา  จจาล  สห  ปรฺวไตะ||10 

    นทฺโย  นทาะ  สมทฺุราศฺจ  สงฺกฺโษภํ  ปรมํ  ยยะุ| 

    ตตฺกฺโษภาทมาราะ  กฺโษภํ  ปรํ  ชคฺมรฺุมหามเุน||11 

    ยามา  นาม  ตทา  เทวา  ไมเตฺรย  ปรมากลุาะ| 

    อินฺเทฺรณ  สห  สมฺมนฺตฺรฺย  ธฺยานภงฺคํ  ปรฺจกฺรมะุ||12 

    กษฺูมาณฺฑา  วิวิไธ  รูไปรฺมเหนฺเทฺรณ  มหามเุน| 

    สมาธิภงฺคมตฺนฺตมารพฺธาะ  กรฺตฺตมุาตรุาะ||13 

    สนีุตรฺินาม  ตนฺมาตา  สาสฺรา  ตตฺปรุตะ  สฺถิตา| 

    ปเุตฺรต ิ กรุณํา  วาจมาห  มายามยี  ตทา||14 

    ปตฺุรกาสฺมานฺนวรฺตฺตสฺว  ศรีราตฺยยทารุณาตฺ| 

    นิรฺพนฺธโต  มยา  ลพฺโธ  พหภิุสฺตวํ  มโนรไถะ||15 

    ทีนาเมกํา  ปริตฺยกฺตมุนาถํา  น  ตฺวมรฺหสิ| 

    สปตฺนีวจนาทฺวตฺส  อคเตสฺตฺวํ  คตรฺิมม||16 

    กฺก  จ  ตฺวํ  ปญฺจวรฺษียะ  กฺก  ไจตทฺทารุณํ  ตปะ| 

    นิวรฺตตํา  มนะ  กษฺฏานฺนรฺพนฺธาตฺผลวรฺชิตาตฺ||17 

    กาละ  กฺรีฑนกานานฺเต  ตทนฺเต’ธฺยยนสฺย  เต| 

    ตตะ  สมสฺตโภคานํา  ตทนฺเต  เจษฺยเต  ตปะ||18 

    กาละ  กฺรีฑนกานํา  ยสฺตว  พาลสฺย  ปตฺุรก| 

    ตสฺมิ◦สฺตฺวมิจฺฉสิ  ตปะ  กิ◦  นาศายาตฺมโน  รตะ||19 

    มตฺปรีฺตะิ  ปรโม  ธรฺโม  วโย’วสฺถากฺริยากฺรมมฺ| 

    อนวุรฺตฺตสฺว  มา  โมหานฺนิวรฺตตาสฺมาทธรฺมตะ||20 

    ปริตฺยชต ิ วตฺสาทฺยา  ยทฺเยตนฺน  ภวําสฺตปะ| 

    ตฺยกฺษยามฺยหมิห  ปรฺาณําสฺตโต  ไว  ปศฺยตสฺตว||21 
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   ศฺรีปราศร  อวุาจ 

    ตํา  ปรฺลาปวตีเมวํ  วาษฺปากลุวิโลจนามฺ| 

    สมาหิตมนา  วิษฺเณา  ปศฺยนฺนปิ  น  ทฺฏษฺฏวานฺ||22 

    วตฺส  วตฺส  สโุฆราณิ  รฺกฺษําสเยตานิ  ภีษเณ| 

    วเน’ภฺยทฺุยตศสฺรฺราณิ  สมายานฺตฺยปคมฺยตาม||23 

    อิตฺยกฺุตฺวา  ปรฺยเยา  สาถ  รกฺษําสฺยาวิรฺพภสฺุตตะ| 

    อภฺยทฺุยโตคฺรศสฺสฺราณิ  ชฺวาลามาลากไุลรฺมไุขะ||24 

    ตโต  นาทานตีโวคฺราตฺราชปตฺุรสฺย  เต  ปรุะ| 

    มมุจุรฺุทีปตฺศสฺรฺราณิ  ภฺรามยนฺโต  นิศาจราะ||25 

    ศวิาศฺจ  ศตโศ  เนทะุ  สชฺวาลากวไลรฺมไุขะ| 

    ตฺราสาย  ตสฺย  พาลสฺย  โยคยกฺุตสฺย  สรฺวทา||26 

    หนฺยตํา  หนฺยตาเมษ  ฉิทฺยตํา  ฉิทฺยตามยมฺ| 

    ภกฺษยตํา  ภกฺษยตํา  จายมิตฺยจูสฺุเต  นิศาจราะ||27 

    ตโต  นานาวิธานฺนาทานฺ  สิ◦โหษฺฏฺรมกรานนาะ| 

    ตฺราสาย  ราชปตฺุรสฺย  เนทสฺุเต  รชนีจราะ||28 

    รกฺษําสิ  ตานิ  เต  นาทาะ  ศิวาสฺตานฺยายธุานิ  จ| 

    โควินฺทาสกฺตจิตฺตสฺย  ยยรฺุเนนฺทฺริยโคจรมฺ||29 

    เอกาคฺรเจตาะ  สตตํ  วิษฺณเุมวาตฺมสํศฺรยมฺ| 

    ทฺฏษฺฏวานฺปฏฺถิวีนาถปโุตฺร  นานฺยํ  กถญฺจน||30 

    ตตะ  สรฺวาส ุ มายาส ุ วีนาส ุ ปนุะ  สรุาะ| 

    สงฺกฺโษภํ  ปรมํ  ชคฺมสฺุตตฺปราภวศงฺกิตาะ||31 

    เต  สเมตฺย  ชคทฺโยนิมนาทินิธนํ  หริมฺ| 

    ศรณฺยํ  ศรณํ  ยาตาสฺตปสา  ตสฺย  ตาปิตาะ||32 

   เทวา  อจุะุ 

    เทวเทว  ชคนฺนาถ  ปเรศ  ปรุุโษตฺตม| 

    ธฺรุวสฺย  ตปสา  ตปตฺาสฺตฺวํา  วยํ  ศรณํ  คตาะ||33 
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    ทิเน  ทิเน  กลาเลเศาะ  ศศางฺกะ  ปรฺูยเต  ยถา| 

    ตถายํ  ตปสา  เทว  ปรฺยาตฺปฏฺทฺธิมหรฺนิศมฺ||34 

    เอาตฺตานปาทิตปสา  วยมิตฺถํ  ชนารฺทน| 

    ภีตาสตฺวํา  ศรณํ  ยาตาสฺตปสสฺตํ  นิวรฺตย||35 

    น  วิทฺมะ  กิ◦  ศกฺรตฺวํ  สรฺูยตฺวํ  กิมภีปสฺติ| 

    วิตฺตปามฺพปุโสมานํา  สาภิลาษะ  ปเทษุ กิมฺ||36 

    ตทสฺมากํ  ปรฺสีเทศ  หฺยทยาจฺฉลฺยมทฺุธร| 

    อตฺตานปาทตนยํ  ตปสะ  สนฺนิวรฺตฺตย||37 

   ศฺรีภควานวุาจ 

    เนนฺทฺรตฺวํ  น  จ  สรฺูยตฺวํ  ไนวามฺพปุธเนศตามฺ| 

    ปรฺารฺถยตฺเยษ  ยํ  กามํ  ตํ  กโรมฺยขิลํ  สรุาะ||38 

    ยาต  เทวา  ยถากามํ  สฺวสฺถานํ  วิคตชฺวราะ| 

    นิวรฺตฺตยามฺยหํ  พาลํ  ตปสฺยาสกฺตมานสมฺ||39 

   ศฺรีปราศร  อวุาจ 

    อิตฺยกฺุตา  เทวเทเวน  ปรฺณมฺย  ตฺริทศาสฺตตะ| 

    ปรฺยยะุ  สฺวานิ  ธิษฺณฺยานิ  ศตกฺรตปุโุรคมาะ||40 

    ภควานปิ  สรฺวาตฺมา  ตนฺมยตฺเวน  โตษิตะ| 

    คตฺวา  ธฺรุวมวุาเจทํ  จตรฺุภชุวปรฺุหริะ||41 

   ศฺรีภควานวุาจ 

    เอาตฺตานปาเท  ภทฺรํ  เต  ตปสา  ปริโตษิตะ| 

    วรโท’หมนปุรฺาปโฺต  วรํ  วรย  สวฺุรต||42 

    พาหฺยารฺถนิรเหกฺษํ  เต  มยิ  จิตฺตํ  ยทาหิตมฺ| 

    ตษฺุโฏ’หํ  ภวตสฺเตน  ตทฺวฺฤณีษฺว  วรํ  ปรมฺ||43 

   ศฺรีปราศร  อวุาจ 

    ศฺรุตฺเวตฺถํ  คทิตํ  ตสฺย  เทวเทวสฺย  พาลกะ| 

    อนฺุมีลิตากฺโษ  ททฺฏเศ  ธฺยานทฺฏษฺฏิ  หริ◦  ปรุะ||44 
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    ศงฺขจกฺรคทาศารฺงฺควราสิธรมจฺยตุมฺ| 

    กิรีฏินํ  สมาโลกฺย  ชคาม  ศริสา  มหีมฺ||45 

    โรมาญฺจิตางฺคะ  สหสา  สาธฺวสํ  ปรมํ  คตะ| 

    สฺตวาย  เทวเทวสฺย  ส  จเกฺร  มานสํ  ธฺรุวะ||46 

    กิ◦  วทามิ  สฺตตุาวสฺย  เกโนเกฺตนาสฺย  สํสฺตตุะิ| 

    อิตฺยากลุมตรฺิเทวํ  ตเมว  ศรณํ  ยเยา||47 

   ธฺรุว  อวุาจ 

    ภวนนฺยทิ  เม  โตษํ  ตปสา  ปรมํ  คตะ| 

    สฺโตตํ  ตทหมิจฺฉามิ  วรเมนํ  ปรฺยจฺฉ  เม||48 

    [พฺรหฺมาทฺไยรฺยสฺย  เวทชฺไญชฺรฺญายเต  ยสฺย  โน  คตะิ| 

    ตํ  ตฺวํา  กถมหํ  เทว  สฺโตต◦ุ  ศกฺโนมิ  พาลกะ|| 

    ตฺวทฺภกฺตปิรฺวณํ  หฺเยตตฺปรเมศฺวร  เม  มนะ| 

    สฺโตต◦ุ  ปรฺวฺฤตฺตํ  ตฺวตฺปาเทา  ตตฺร  ปรฺชฺญํา  ปรฺยจฺฉ  เม||] 

   ศฺรีปราศร  อวุาจ 

    ศงฺขปรฺานฺเตน  โควินฺทสฺตํ  ปสฺปรฺศ  กฺฤตาญฺจลิมฺ | 

    อตฺุตานปาทตนยํ  ทฺวิชวรฺย  ชคตฺปตะิ ||49 

    อถ  ปรฺสนฺนวทนะ  ส  กฺษณานฺนฺฤปนนฺทนะ | 

    ตษฺุฏาว  ปรฺณโต  ภตฺูวา  ภูตธาตารมจฺยตุมฺ ||50 

   ธฺรุว  อวุาจ 

    ภมูิราโป’นโน  วายะุ  ขํ  มโน  พทฺุธิเรว  จ | 

    ภตูาทิราทิปรฺกฺฤตรฺิยสฺย  รูปํ  นโต’สฺมิ  ตมฺ ||51 

    ศทฺุธะ  สกฺูษโม’ขิลวาปี  ปรฺธานาตฺปรตะ  ปมุานฺ | 

    ยสฺย  รูปํ  นมสฺตสไม  ปรุุษาย  คณุาศเิน ||52 

    ภรูาทีนํา  สมสฺตานํา  คนฺธาทีนํา  จ  ศาศฺวตะ | 

    พทฺุธฺยาทีนํา  ปรฺธานาสฺย  ปรุุษสฺย  จ  ยะ  ประ ||53 

    ตํ  พฺรหฺมภตูมาตฺมานมเศษชคตะ  ปตมฺิ | 
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    ปรฺปทฺเย  ศรณํ  ศทฺุธํ  ตฺวทฺรูปํ  ปรเมศฺวร ||54 

    พฺฤหตฺตฺวาทฺพฺฤ◦หณตฺวาจฺจ  ยทฺรูปํ  พฺรหฺมสํชฺญิตมฺ | 

    ตสฺไม  นมสฺเต  สรฺวาตฺมนฺโยค ิ จินฺตฺยาวิการิเณ ||55 

    สหสฺรศีรฺษา  ปรุุษะ  สหสฺรากฺษะ  สหสฺรปาต | 

    สรฺววฺยาปี  ภวุะ  สฺปรฺศาทตฺยตษฺิฐทฺทศางฺคลุมฺ ||56 

    ยทฺภตํู  ยจฺจ  ไว  ภวฺยํ  ปรุุโษตฺตม  ตทฺภวานฺ | 

    ตฺวตฺโต  วิราทฺ  สฺวราทฺ  สมฺราทฺ  ตฺวตฺตศฺจาปยฺธิปรุูษะ ||57 

    อตฺยริจฺยต  โส’ธศฺจ  ติรฺยคธฺูรฺวํ  จ  ไว  ภวุะ | 

    ตฺวตฺโต  วิศฺวมิทํ  ชาตํ  ตฺวตฺโต  ภตูภวิษฺยตี ||58 

    ตฺวทฺรูปธาริณศฺจานฺตรฺภตํู  สรฺวมิทํ  ชคตฺ | 

    ตฺวตฺโต  ยชฺญะ  สรฺวหตุะ  ปฤฺษทาชฺยํ  ปศรฺุทฺวิธา ||59 

    ตฺวตฺตะ  ฤโจ’ถ  สามานิ  ตฺวตฺตศฺฉนฺทําสิ  ชชฺญิเร | 

    ตฺวตฺโต  ยช◦ูษฺยชายนฺต  ตฺวตฺโต’ศฺวาศฺไจกโต  ทตะ ||60 

    คาวสฺตฺวตฺตะ  สมทฺุธูตาสฺตฺวตฺโต’ชา  อวโย  มฺฤคาะ | 

    ตฺวนฺมขุาทฺพฺราหฺมณาสฺตฺวตฺโต  พาโหะ  กฺษตฺรมชายต ||61 

    ไวศฺยาสฺตโวรุชาะ  ศทฺูราสฺตว  ปทฺภฺยํา  สมทฺุคตาะ | 

    อกฺษโณะ  สรฺูโย’นิละ  ปรฺาณาจฺจนฺทฺรมา  มนสสฺตว ||62 

    ปรฺโณ’นฺตะสษิุราชฺชาโต  มขุาทคฺนิรชายต | 

    นาภิโต  คคนํ  ทฺเยาศฺจ  ศริสะ  สมวรฺตต ||63 

    ทิศะ  โศฺรตฺราตฺกฺษิตะิ  ปทฺภฺยํา  ตฺวตฺตะ  สรฺวมภทูิทมฺ ||64 

    นฺยโคฺรธะ  สมุหานลฺเป  ยถา  พีเช  วฺยวสฺถิตะ | 

    สํยเม  วิศฺวมขิลํ  วีชภเูต  ตถา  ตฺวยิ ||65 

    พีชาทงฺกรุสมฺภโูต  นฺยโคฺรธสฺต ุ สมตฺุถิตะ | 

    วิสฺตารํ  จ  ยถา  ยาต ิ ตฺวตฺตะ  สฺฤษฺเฏา  ตถา  ชคตฺ ||66 

    ยถา  หิ  กทลี  นานฺยา  ตฺวกฺปตฺราทปิ  ทฺฏศฺยเต | 

    เอวํ  วิศฺวสฺย  นานฺยสฺตฺวํ  ตฺวตฺสฺถายีศฺวร  ทฺฏศฺยเต ||67 
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    หฺลาทินี  สนฺธินี  สํวิตฺตวยฺเยกา  สรฺวสํสฺถิเตา | 

    หฺลาทตาปกรี  มิศฺรา  ตฺวยิ  โน  คณุวรฺชิเต ||68 

    ปฤฺถคฺภไูตกภตูาย  ภูตภตูาย  เต  นมะ | 

    ปรฺภตูภตูภตูาย  ตมฺุยํ  ภตูาตฺมเน  นมะ ||69 

    วฺยกฺตํ  ปรฺธานปรุุเษา  วิราทฺ  สมฺราทฺ  สฺวราทฺ  สถา | 

    วิภาวฺยเต’นฺตะกรเณ  ปรุุเษษฺวกฺษโย  ภวานฺ ||70 

    สรฺวสฺมินฺสรฺวภตูสฺตฺวํ  สรฺวะ  สรฺวสฺวรูปธฺฤกฺ | 

    สรฺวํ  ตฺวตฺตสฺตตศฺจ  ตฺวํ  นมะ  สรฺวาตฺมเน’สฺต ุ เต ||71 

    สรฺวาตฺมโก’สิ  สรฺเวศ  สรฺวภตูสฺถโต  ยตะ | 

    กถยามิ  ตตะ  กิ◦  เต  สรฺวํ  เวตฺสิ  หฺยทิ  สฺถิตมฺ ||72 

    สฺรวาตฺมนฺสรฺวภเูตศ  สรฺวสตฺตฺวสมทฺุภว | 

    สรฺวภโูต  ภวานฺเวตฺติ  สรฺวสตฺตวมโนรถมฺ ||73 

    โย  เม  มโนรโถ  นาถ  สผละ  ส  ตฺวยา  กฺฤตะ | 

    ตปศฺจ  ตปตํฺ  สผลํ  ยทฺทฺโฏ’สิ  ชคตฺปเต ||74 

   ศฺรีภควานวุาจ 

    ตปสสฺตตฺผลํ  ปรฺาปตํฺ  ยทฺทฺฏษฺโฏ’หํ  ตฺวยา  ธฺรุว | 

    มทฺทรฺศนํ  หิ  วิผลํ  รชปตฺุร  น  ชายเต ||75 

    วรํ  วรย  ตสฺมาตฺตวํ  ยถาภิมตมาตฺมนะ | 

    สรฺวํ  สมฺปทฺยเต  ป◦ุสํา  มยิ  ทฺฏษฺฏิปถํ  คเต ||76 

   ธฺรุว  อวาจ 

    ภควนฺภตูภวฺเยศ  สรฺวสฺยาสเต  ภวานฺ  หฺยทิ | 

    กิมชฺญาตํ  ตว  พฺรหฺมนฺมนสา  ยนฺมเยกฺษิตมฺ ||77 

    ตถาปิ  ตมฺุยํ  เทเวศ  กถยิษฺยามิ  ยนฺมยา | 

    ปรฺาถฺรฺยเต  ทรฺุวินีเนน  หฺยทเยนาติทรฺุลภมฺ ||78 

    กิ◦  วา  สรฺวชคตฺสฺรษฺฏะ  ปรฺสนฺเน  ตฺวยิ  ทรฺุลภมฺ | 

    ตฺวตฺปรฺสาทผลํ  ภงฺุกฺเต  ไตฺรโลกฺยํ  มฆวานปิ ||79 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



498 
 

    ไนตทฺราชาสนํ  โยคฺยมชาตสฺย  มโมทราตฺ | 

    อิติครฺวาทโวจนฺมํา  สปตฺนี  มาตรุุจฺจไกะ ||80 

    อาธารภตํู  ชคตะ  สรฺเวษามตฺุตโมตฺตมมฺ | 

    ปรฺารฺถยามิ  ปรฺโภ  สฺถานํ  ตฺวตฺปรฺสาทาทโต’วฺยยมฺ ||81 

   ศฺรีภควานวุาจ 

    ยตฺตฺวยา  ปรฺาถฺรฺยเต  สฺถานเมตตฺปรฺาปสฺฺยติ  ไว  ภวานฺ | 

    ตฺวยา’หํ  โตษิตะ  ปรฺูวมนฺยชนฺมนิ  พาลก ||82 

    ตฺวมาสีรฺพฺราหฺมณะ  ปรฺูวํ  มยฺเยกาคฺรมตะิ  สทา | 

    มาตาปิโตฺรศฺจ  ศศฺุรูษุรฺนิชธรฺมานปุาลกะ ||83 

    กาเลน  คจฺฉตา  มิตรํ  ราชปตฺุรสฺตวาภวตฺ | 

    เยาวเน’ขิลโภคาฒโย  ทรฺศนีโยชฺชฺชลากฺฤตะิ ||84 

    ตตฺสงฺคาตฺตสฺย  ตามฺฤทฺธิมวโลกฺยาตทิรฺุลภามฺ | 

    ภเวยํ  ราชปโุตฺร’หมิต ิ วาญฺฉา  ตฺวยา  กฺฤตา ||85 

    ตโต  ยถาภิลษิตา  ปรฺาปตฺา  เต  ราชปตฺุรตา | 

    อตฺุตานปาทสฺย  คฺฤเห  ชาโต’สิ  ธฺรุว  ทรฺุลเภ ||86 

    อนฺเยษํา  ทรฺุลภํ  สฺถานํ  กเุล  สฺวายมฺภวุสฺย  ยตฺ ||87 

    ตสฺไยตทปรํ  พาล  เยนาหํ  ปริโตษิตะ | 

    มามาราธย  นโร  มกฺุตมิวาปโฺนตฺยวิลมฺพิตามฺ ||88 

    มยฺยารฺปิตมานา  พาล  กิม ุ สฺวรฺคาทิกํ  ปทมฺ ||89 

    ไตฺรโลกฺยาทธิเก  สฺถาเน  สรฺวตาราคฺรหาศฺรยะ | 

    ภวิษฺยต ิ น  สนฺเทโห  มตฺปรฺสาทาทฺภวานฺธฺรุว ||90 

    สรฺูยาตฺโสมาตฺตถา  เภามาตฺโสมปตฺุราทฺพฺฤหสฺปเตะ | 

    สิตารฺกตนยาทีนํา  สรฺวรฺกฺษณํา  ตถา  ธฺรุว ||91 

    สปตฺรฺษีณามเศษาณํา  เย  จ  ไวมานิกาะ  สรุาะ | 

    สรฺเวษามปุริ  สฺถานํ  ตว  ทตฺตํ  มยา  ธฺรุว || ||92 

    เกจิจฺจตรฺุยคํุ  ยาวตฺเกจินฺมนฺวนฺตรํ  สรุาะ | 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



499 
 

    ตษฺิฐนฺต ิ ภวโต  ทตฺตา  มยา  ไว  กลฺปสํสฺถิตะิ ||93 

    สนีุตริปิ  เต  มาตา  ติวทาสนฺนาตนิิรฺมลา | 

    วิมาเน  ตารกา  ภูตฺวา  ตาวตฺกาลํ  นิวตฺสฺยติ ||94 

    เย  จ  ตวํา  มานวาะ  ปรฺาตะ  สายํ  จ  สสุมาหิตาะ | 

    กีรฺตฺตยิษฺยนฺติ  เตษํา  จ  มหตฺปณฺุยํ  ภวิษฺยติ ||95 

   ศฺรีปราศร  อวุาจ 

    เอวํ  ปรฺูวํ  ชคนฺนาถาทฺเทวเทวาชฺชนารฺทนาตฺ | 

    วรํ  ปรฺาปยฺ  ธฺรุวะ  สฺถานมธยาสฺเต  ส  มหามเต ||96 

    สฺวยํ  ศศฺุรูษณาทฺธมฺรฺยานฺมาตาปิโตฺรศฺจ  ไว  ตถา | 

    ทฺวาทศากฺษรมาหาตฺมฺยาตฺตปสศฺจ  ปรฺภาวตะ ||97 

    ตสฺยาภิมานมฺฤทฺธํ  จ  มหิมานํ  นิรีกฺษย  หิ | 

    เทวาสรุาณามาจารฺยะ  ศฺโลกมโตฺรศนา  ชเคา ||98 

    อโห’สฺย  ตปโส  วีรฺยมโห’สฺย  ตปสะ  ผลมฺ | 

    ยเทนํ  ปรุตะ  กฺฤตฺวา  ธฺรุวํ  สปตฺรฺษยะ  สฺถิตาะ ||99 

    ธฺรุวสฺย  ชนนี  เจยํ  สนีุตรฺินาม  สนฺูฤตา | 

    อสฺยาศฺจ  มหิมานํ  กะ  ศกฺโต  วรฺณยิต◦ุ  ภวุิ ||100 

    ไตฺรโลกฺยาศฺรยตํา  ปรฺาปตํฺ  ปรํ  สฺถานํ  สฺถิรายติ | 

    สฺถานํ  ปรฺาปตฺา  ปรํ  ธฺฤตฺวา  ยา  กกฺุษิวิวเร  ธฺรุวมฺ ||101 

    ยศฺไจตตฺกีรตฺตเยนฺนิตฺยํ  ธฺรุวสฺยาโรหณํ  ทิวิ | 

    สรฺวปาปวินิรฺมกฺุตะ  สฺวรฺคโลเก  มหียเต ||102 

    สฺถานภฺรํศํ  น  จาปโฺนติ  ทิวิ  วา  ยทิ  วา  ภวุิ | 

    สรฺวกลฺยาณสํยกฺุโต  ทีรฺฆกาลํ  ส  ชีวติ ||103 

    อิต ิ ศฺรีวิษฺณุปรุาเณ  ปรฺถเมํ’เศ  ทฺวาทโศ’ธฺยายะ ||12 || 

     

   ศฺรีปราศร  อวุาจ 

    ธฺรุวาจฺฉิษฺฏิ◦  จ  ภวฺยํ จ  ภวฺยาจฺฉมฺภวฺุรฺยชายต| 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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    ศษฺิเฏราธตฺต  สจฺุฉายา  ปญฺจปตฺุรานกลฺมาษานฺ||1 

    ริป◦ุ  ริปญฺุชยํ  วิปรํฺ  วฺฤกลํ  วฺฤกเตชสมฺ| 

    ริโปราธตฺต  พฺฤหตี  จากฺษุษํ  สรฺวเตชสมฺ||2 

    อชีชนตฺปษฺุกริณฺยํา  วารุณํา  จากฺษุโษ  มนมฺุ| 

    ปรฺชาปเตราตฺมชายํา  วีรณสฺย  มหาตฺมนะ||3 

    มโนรชายนฺต  ทศ  นฑฺวลายํา  มเหาชสะ| 

    กนฺยายํา  ตปตํา  เศฺรษฺฐ  ไวราชสฺย  ปรฺชาปเตะ||4 

    กรุุะ  ปรุุะ  ศตทฺยมฺุนสฺตปสฺวี  สตฺยวาณฺธุจิะ| 

    อคฺนิษฺโฏโม’ตริาตฺรศฺจ  สทฺุยมฺุนศฺเจต ิ เต  นว| 

    อภิมนฺยศฺุจ  ทศโม  นฑฺวลายํา  มเหาชสะ||5 

    กโุรรชนยตฺปตฺุรานฺ  ษฑาคฺเนยี  มหาปรฺภานฺ| 

    องฺคํ  สมุนสํ  ขฺยาติ◦  กฺรตมุงฺครสํ  ศพิิมฺ||6 

    องฺคาตฺสนีุถาปตฺยํ  ไว  เวนเมกมชายต| 

    ปรฺชารฺถมฺฤษยสฺตสฺย  มมนฺถรฺุทกฺษิณํ  กรมฺ||7 

    เวนสฺย  ปาเณา  มถเต  สมฺพภวู  มหามเุน| 

    ไวนฺโย  นาม  มหีปาโล  ยะ  ปฤถะุ  ปริกีรฺตฺตติะ||8 

    เยน  ทคฺุธา  มหี  ปรฺูวํ  ปรฺชานํา  หิตการณาตฺ||9 

   ศฺรีไมเตฺรย  อวุาจ 

    กิมรฺถ  มถิตะ  ปาณิรฺเวนสฺย  ปรมรฺษิภิะ| 

ยตฺร  ชชฺเญ  มหาวีรฺยะ  ส  ปฤฺถรฺุมนุิสตฺตม||10 

   ศฺรีปราศร  อวุาจ 

    สนีุถา  นาม  ยา  กนฺยา  มฺฤตฺโยะ  ปรฺถมโต’ภวตฺ| 

    องฺคสฺย  ภารฺยา  สา  ทตฺตา  ตสฺยํา  เวโน  วฺยชายต||11 

    ส  มาตามหโทเษณ  เตน  มฺฤตฺโยะ  สตุาตฺมชะ| 

    นิสรฺคาเทษ  ไมเตฺรย  ทษฺุฏ  เอว  วฺยชายต||12 

    อภิษิกฺโต  ยทา  ราชฺเย  ส  เวนะ  ปรมรฺษิภิะ| 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



501 
 

    โฆษยามาส  ส ตทา  ปฤฺถิวฺยํา  ปฤฺถิวีปตะิ||13 

    น  ยษฺฏวฺยํ  น  ทาตวฺยํ  น  โหตวฺยํ  กถญฺจน| 

    โภกฺตา  ยชฺญสฺย  กสฺตฺวนฺโย  หฺยหํ  ยชฺญปตะิ  ปรฺภะุ||14 

    ตตสฺตมฺฤษยะ  ปรฺูวํ  สมฺปชฺูย  ปฤฺถิวีปตมฺิ| 

    อจูะุ  สามกลํ  วากฺยํ  ไมเตฺรย  สมปุสฺถิตาะ||15 

   ฤษย  อจูะ 

    โภ โภ  ราชนฺ  ศฺฤณษฺุว  ตฺวํ  ยทฺวทาม  มหีปเต| 

    ราชฺเทโหปการาย  ปรฺชานํา  จ  หิตํ  ปรมฺ||16 

    ทีรฺฆสเตฺรณ  เทเวศํ  สรฺวยชฺเญศฺวรํ  หริมฺ| 

    ปชูยิษฺยาม  ภทฺรํ  เต  ตสฺยําศสฺเต  ภวิษฺยติ||17 

    ยชฺเญน  ยชฺญปรุุโษ  วิษฺณะุ  สมฺปรีฺณิโต  นฺฤป| 

    อสฺมาภิรฺภวตะ  กามานฺสริวาเนว  ปรฺทาสฺยติ||18 

    ยชฺไญรฺยชฺเญศฺวโร  เยษํา  ราษฺฏเร  สมฺปชฺูยเต  หริะ| 

    เตษํา  สรฺเวปสฺิตาวาปตฺิ◦  ททาต ิ นฺฤป  ภภฺูฤตามฺ||19 

   เวน  อวุาจ 

    มตฺตะ  โก’ภฺยธิโก’นฺโย’สฺต ิ กศฺจาราธฺโย  มมาประ| 

    โก’ยํ  หริริต ิ ขฺยาโต  โย  โว  ยชฺเญศฺวโร  มตะ||20 

    พฺรหฺมา  ชนารฺทนะ  ศมฺภริุนฺโทฺร  วายรฺุยโม  รวิะ| 

    หตุภคฺุวรุโณ  ธาตา  ปษูา  ภมูิรฺนิศากระ||21 

    เอเต  จานฺเย  จ  เย  เทวาะ  ศาปานคฺุรหการิณะ| 

    นฺฤปสฺไยเต  ศรีรสฺถาะ  สรฺวเทวมโย  นฺฤปะ||22 

    เอวํ  ชฺยาตฺวา  มยาชฺญปตํฺ  ยทฺยาถา  กฺริยตํา  ตถา| 

    น  ทาตวฺยํ  น  ยษฺฏวฺยํ  น  โหตวฺยํ  จ  โภ  ทฺวิชาะ||23 

    ภรฺตฺฤศศฺุรูษณํ  ธรฺโม  ยถา  สฺรฺรีณํา  ปโร  มตะ| 

    มมาชฺญาปะลนํ  ธรฺโม  ภวตํา  จ  ตถา  ทฺวิชาะ||24  

   ฤษย  อจุะุ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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    เทหยานชุญํา  มหาราช  มา  ธรโม  ยาต ุ สงฺกฺษนฺยมฺ| 

    หวิษํา  ปริณาโม’ยํ  ยเทตทขิลํ  ชคตฺ||25 

   ศรีปราศร  อวุาจ 

    อิต ิ วิชญาปยมาโน’ปิ  ส  เวนะ  ปรมรฺษิภิะ| 

    ยทา  ททาต ิ นานชุญํา  โปรฺกฺตะ  ปนุะ  ปนุะ||26 

    ตตสฺเต  มนุยะ  สรฺเว  โกปามรฺษสมนฺวิตาะ| 

    หนฺยตํา  หนฺยตํา  ปาป  อิตฺยจูสฺุเต  ปรสฺปรมฺ||27 

    โย  ยชฺญปรุุษํ  วิษฺณมุนาทินิธนํ  ปรฺภมฺุ| 

    วินินฺทตฺยธมาจาโร  น  ส  โยคฺโย  ภวุะ  ปตะิ||28 

    อิตฺยกฺุตฺวา  มนฺตฺรปไูตสฺไตะ  กไุศรฺมนุิคณา  นฤปมฺ| 

    นิชฆฺนรฺุนิหตํ   ปรฺูวํ  ภควนฺนินฺทนาทินา||29 

    ตตศฺจ  มนุโย  เรณุ◦  ททฤศะุ  สรฺวโต  ทฺวิช| 

    กิเมตทิต ิ จาสนฺนานฺปปรฺจฺฉสฺุเต  ชนําสฺตทา||30 

    อาขฺยาตํ  จ  ชไนสฺเตษํา  โจรีภไูตรราชเก| 

    ราษฺเฏฺร  ต ุ โลไกรารพฺธํ  ปรสฺวาทานมาตไุระ||31 

    เตษามทีุรฺณเวคานํา  โจราณํา  มนุิสตฺตมาะ| 

    สมุหานฺ  ทฤศฺยเต  เรณะุ  ปรวิตฺตาปหาริณามฺ||32 

    ตตะ  สมฺมนฺตฺรฺย  เต  สรฺเว  มนุยสฺตสฺย  ภภูฤตะ| 

    มมนฺถรูุรุ◦  ปตฺุรารฺถมนปตฺยสฺย  ยตฺนตะ||33 

    มถฺยมานาตฺสมตฺุตสฺเถา  ตสฺโยโระ  ปรุุษะ  กิละ| 

    ทคฺธสฺถณูาปรฺตีกาศะ  ขรฺวฺวาฏาสฺโย’ตหฺินสฺวกะ||34 

    กิ◦  กโรมีติ  ตานฺสรฺวานฺส  วิปรฺานาห  จาตรุะ| 

    นิษีเทติ  ตมจูสฺุเต  นิษาทสฺเตน  โส’ภวตฺ||35 

    ตตสฺตตฺสมฺภวา  ชาตา  วินฺธฺยเศาลนิวาสินะ| 

    นิษาทา  มนุิศารฺทลู  ปาปกรฺโมปลกฺษณาะ||36 

    เตน  ทวาเรณ  ตตฺปาปํ  นิษฺกฺรานฺตํ  ตสฺย  ภปูเตะ| 

   ส
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    นิษาทาสฺเต  ตโต  ชาตา  เวนกลฺมษนาศนาะ||37 

    ตสฺไยว  ทกฺษิณํ  หสฺตํ  มมนฺถสฺุเต  ตโต  ทฺวิชาะ||38 

    มถฺยมาเน  จ  ตตฺราภูตฺปฤถรฺุไวนฺยะ  ปรฺตาปวานฺ| 

    ทีปยฺมานะ  สฺววปษุา  สากฺษาทคฺนิริว  ชวลนฺ||39 

    อาทฺยมาชควํ  นาม  ขาตฺปปาต  ตโต  ธนะุ| 

    ศราศฺจ  ทิวฺยา  นภสะ  กวจํ  จ  ปปาต  ห||40 

    ตสฺมินฺ  ชาเต  ต ุ ภตูานิ  สมฺปรฺหฺยษฺฏานิ  สรฺวศะ|41 

    สตฺปเุตฺรไณว  ชาเตน  เวโน’ปิ  ตฺริทิวํ  ยเยา| 

    ปนฺุนามฺโน  นรกาตฺ  ตฺราตะ  สเุตน  สมุหาตฺมนา||42 

    ตํ  สมทฺุราศฺจ  นทฺยศฺจ  รตฺนานฺยาทาย  สรฺวศะ| 

    โตยานิ  จาภิเษการฺถ  สรฺวาณฺเยโวปตสฺถิเร||43 

    ปิตามหศฺจ  ภควานฺเทไวรางฺคริไสะ  สห| 

    สฺถาวราณิ  จ  ภูตานิ  ชงฺคมานิ  จ  สรฺวศะ| 

    สมาคมฺย  ตทา  ไวนฺยมภฺยสิญฺจนฺนราธิปมฺ||44 

    หสฺเต  ต ุ ทกฺษิเณ  จกฺรํ  ทฺฤษฺฏฺวา  ตสฺย  ปิตามหะ| 

    วิษฺโณรํศํ  ปฤฺถ◦ุ  มตฺวา  ปริโตษํ  ปรํ  ยเยา||45 

    วิษฺณจุกฺรํ  กเร  จิหฺนํ  สรฺเวษํา  จกฺรวรฺตนิามฺ| 

    ภวตฺยวฺยาหโต  ยสฺย  ปรฺภาวสฺตฺริทเศารปิ||46 

    มหตา  ราชราชเยน  ปฤฺถรฺุไวนฺยะ  ปรฺตาปวานฺ| 

    โส’ภิษิกฺโต  มหาเตชา  วิธิวทฺธรฺมโกวิไทะ||47 

    ปิตฺรา’ปรญฺชิตาสฺตสฺย  ปรฺชาสฺเตนานรุญฺชิตาะ| 

    อนรุาคาตฺตตสฺตสฺย  นาม  ราเชตฺยชายต||48 

    อาปสฺตสฺตมฺภิเร  จาสฺย  สมทฺุรมภิยาสฺยตะ| 

    ปรฺวตาศฺจ  ททรฺุมารฺคํ  ธฺวชภงฺคศฺจ  นาภวตฺ||49 

    อกฺฤษฺฏปจฺยา  ปฤฺถิวี  สิทฺธยนฺตฺยนฺนานิ  จินฺตยา| 

    สรฺวกามทฆุา  คาวะ  ปฏุเก  ปฏุเก  มธุ||50 
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    ตสฺย  ไว  ชาตมาตฺรสฺย  ยชฺเญ  ไปตามเห  ศเุภ| 

    สตูะ  สตฺูยํา  สมตฺุปนฺนะ  เสาตฺเย’หนิ  มหามตะิ||51 

    ตสฺมินฺเนว  มหายชฺเญ  ชชฺเญ  ปรฺาชฺโญ’ถ  มาคธะ| 

    โปรฺกฺเตา  ตทา  มนุิวไรสฺตาวเุภา  สตูมาคเธา||52 

    สตยูตาเมษ  นฺฤปตะิ  ปฤฺถรฺุไวนฺยะ  ปรฺตาปวานฺ| 

    กรฺไมตทนรูุปํ  วํา  ปาตฺรํ  สฺโตตฺรสฺย  จาปรมฺ||53 

    ตตสฺตาวจูตรฺุวิปรฺานฺสรฺวาเนว  กฺฤตาญฺชลี| 

    อทฺย  ชาตสฺย  โน  กรฺม  ชฺญายเต’สย  มหีปเตะ||54 

    คณุา  น  จาสฺย  ชฺญายนฺเต  น  จาสฺย  ปรฺถิตํ  ยศะ| 

    สฺโตตฺรํ  กิมาศฺรยํ  ตฺวสฺย  การฺยมสฺมาภิรุจฺยตามฺ||55 

   ฤษย  อจุะุ 

    กริษฺยตฺเยษ  ยตฺกรฺม  จกฺรวรฺตี  มหาพละ| 

    คณุา  ภวิษฺยา  เย  จาสฺย  ไตรยํ  สฺตยูตํา  นฺฤปะ||56 

   ศรีปราศร  อวุาจ 

    ตตะ  ส  นฤปตสฺิโตษํ  ตจฺฉฺรุตฺวา  ปรมํ  ยเยา| 

    สทฺคไุณะ  ศฺลาธฺยตาเมติ  ตสฺมาลฺลภฺยา  คณุา  มม||57 

    ตสฺมาทฺยททฺย  สฺโตเตฺรณ  คณุนิรฺวรฺณนํ  ตฺวิเมา| 

    กริษฺเยเต  กริษฺยามิ  ตเทวาหํ  สมาหิตะ||58 

    ยทิเมา  วรฺชนียํ  จ  กิญฺจิทตฺร  วทิษฺยตะ| 

    ตทหํ  วรฺชยิษฺยามีตฺเยวํ  จเกฺร  มติ◦  นฺฤปะ||59 

    อถ  เตา  จกฺรตะุ  สฺโตตฺรํ  ปฤฺโถรฺไวนฺยสฺย  ธีมตะ| 

    ภวิษฺไยะ  กรฺมภิะ  สมฺยกฺสสฺุวเรา  สตูมาคเธา||60 

    สตฺยวาคฺทานฺศีโล’ยํ  สตฺยสนฺโธ  นเรศฺวระ| 

    หฺรีมานฺไมตฺระ  กฺษมาศีโล  วิกฺรานฺโต  ทษฺุฏศาสนะ||61 

    ธรฺมชฺญศฺจ  กฺฤตชฺญศฺจ  ทยาวานฺ  ปริฺยภาษกะ| 

    มานฺยานฺมานยิตา  ยชฺวา  พฺรหมณฺยะ  สาธุสมฺมตะ||62 
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    สมะ  ศเตฺรา  จ  มิเตฺร  จ  วฺยวหารสฺถิเตา  นฺฤปะ||63 

    สเูตโนกฺตานฺ  คณุานิตฺถํ  ส  ตทา  มาคเธน  จ| 

    จการ  หฺยทิ  ตาทฺฤกฺ  จ  กรฺมณา  กฺฤตวานเสา||64 

    ตตสฺต ุ ปฤฺถิวีปาละ  ปาลยนฺปฤฺถิวีมิมามฺ| 

    อิยาช  วิวิไธรฺยชฺไยรฺมหทฺภิรฺภริูทกฺษิไณะ||65 

    ตํ  ปรฺชาะ  ปฤฺถิวีนาถมปุตสฺถะุ  กฺษุธารฺทิตาะ| 

    โอษธีษุ  ปรฺณษฺฏาส ุ ตสฺมินฺกาเล  หฺยราชเก| 

    ตมจูสฺุเต  นตาะ  ปฤฺษฺฏาสฺตตฺราคมนกาคฺณมฺ||66 

   ปรฺชา  อจุะุ 

    อราชเก  นฺฤปเศฺรษฺฏ  ธริตฺยา  สกเลาษฺธีะ| 

    คฺรสฺตาสฺตตะ  กฺษยํ  ยานฺติ  ปรฺชาะ  สรฺวาะ  ปรฺเชศฺวร||67 

    ตฺวนฺโน  วฺฤตฺตปิรฺโท  ธาตฺรา  ปรฺชาปาโล  นิรูปิตะ| 

    เทหิ  นะ  กฺษุตฺปรีตานํา  ปรฺชานํา  ชีวเนาษธีะ||68 

   ศฺรีปราศร  อวุาจ 

    ตตสฺต ุ นฺฤตรฺิทิวฺยมาทายาชควํ  ธนะุ| 

    ศรําศฺจ  ทิวฺยานฺกปิุตะ  โสนฺวธาวทฺวสนฺุธรามฺ||69 

    ตโต  นนาศ  ตฺวริตา  เคารฺภูตฺวา  จ  วสนฺุธรา| 

    สา  โลกานฺพฺรหฺมโลกาทีนฺสนฺตฺราสาทคมนฺมหี||70 

    ยตฺร  ยตฺร  ยเยา  เทวี  สา  ตทา  ภตูธาริณี| 

    ตตฺร  ตตฺร  ต ุ สา  ไวนฺยํ  ททฺฤเศ’ภฺยทฺุยตายธุมฺ||71 

    ตตสฺตํ  ปรฺาห  วสธุา  ปฤฺถ◦ุ   ปฤฺถปุรากฺรมมฺ| 

    ปรฺเวปมานา  ตทฺพาณปริตฺราณปรายณา||72 

   ปฤฺถิวยวุาจ 

    สฺตฺรีวเธ  ตฺวํ  มหาปาปํ  กิ◦  นเรนฺทรฺ  น  ปศฺยสิ| 

    เยน  มํา  หนฺตมุตฺยรฺถํ  ปรฺกโรษิ  นฺฤโปทฺยมมฺ||73 

   ปฤฺถรุุวาจ 
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    เอกสฺมินฺ  ยตฺร  นิธนํ  ปรฺาปิเต  ทษฺุฎการิณิ| 

    พหนํูา  ภวติ  กฺเษมํ  ตสฺย  ปณฺุยปรฺโท  วธะ||74 

   ปฤฺถิวฺยวุาจ 

    ปรฺชานามปุการาย  ยทิ  มํา  ตวํ  หนิษฺยสิ| 

    อาธาระ  กะ  ปรฺชานํา  เต  นฺฤปเศฺรษฺฐฺ  ภวิษฺยติ||75 

   ปฤฺถรุุวาจ 

    ตวํ  หตฺวา  วสเุธ  พาไณรฺมจฺฉสนปรางฺมขีุมฺ| 

    อาตฺมโยคพเลเนมา  ธารยิษฺยามฺยหํ  ปรฺชาะ||76 

   ศฺรีปราศร  อวุาจ 

    ตตะ  ปรฺณมฺย  วสธุา  ตํ  ภยูะ  ปรฺาห  ปารฺถิวมฺ| 

    ปรฺเวปิตางฺคี  ปรมํ  สาธฺวสํ  สมปุาคตา||77 

   ปฤฺถีวฺยวุาจ 

    อปุายตะ  สมารพฺธาะ  สรฺเว  สิทฺธยนฺตฺยปุกฺรมาะ| 

    ตสฺมาทฺวทามฺยปุายํ  เต  ตํ  กรุุษฺว  ยทีจฺฉสิ||78 

    สมสฺตา  ยา  มยา  ชีรณา  นรนาถ  มเหาปธีฺะ| 

    ยทีจฺฉสิ  ปรฺทาสฺยามิ  ตาะ  กฺษีรปริณามินีะ||79 

    ตสฺมาตฺปรฺชาหิตารฺถาย  มม  ธรฺมมฺฤตํา  วร| 

    ตํ  ต ุ วตฺสํ  กรุุษฺว  ตฺวํ  กฺษเรยํ  เยน  วตฺสลา||80 

    สมํา  จ  กรุุ  สรฺวตฺร  เยน  กฺษีรํ  สมนฺตตะ| 

    วเราษธีพีชภตํู  พีชํ  สรฺวตฺร  ภาวเย||81 

   ศฺรีปราศร  อวุาจ 

    ตต  อตุสารยามาส  ไศลานฺ  ศตสหสฺรศะ| 

    ธนษฺุโกฏฺยา  ตทา  ไวนฺยสฺเตน  ไศลา  วิวรฺทฺธิตาะ||82 

    น  หิ  ปรฺูววิสรฺเค  ไว  วิษเม  ปฤฺถิวีตเล| 

    ปรฺวิภาคะ  ปรุาณํา  วา  คฺรามาณํา  วา  ปรุา’ภวตฺ||83 

    น  สสฺยานิ  น  โครกฺษยํ  น  กฺฤษิรฺน  วณิกฺปถะ| 
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    ไวนฺยาตฺปรฺภฺฤต ิ ไมเตฺรย  สฺรวสฺไยตสฺย  สมฺภวะ||84 

    ยตฺร  ยตฺร  สมํ  ตฺวสฺยา  ภเูมราสีทฺทฺวิโชตฺตม| 

    ตตฺร  ตตฺร  ปรฺชาะ  สรฺวา  นิวาสํ  สมโรจยนฺ||85 

    อาหาระ  ผลภลูานิ  ปรฺชานามภวตฺตทา| 

    กฺฤจฺฉฺเรณ  มหตา  โส’ปิ  ปรฺณาษฺฏาสฺโวษฺธีษุ  ไว||86 

    ส  กลฺปยิตฺวา  วตฺสํ  ต ุ มนุ◦  สฺวายมฺภวํุ  ปรฺภมฺุ| 

    สฺวปาเณา  ปฤฺถิวีนาโถ  ทโุทห  ปฤฺถิวี◦  ปฤฺถะุ|  

    สสฺยชาตานิ  สรฺวาณิ  ปรฺชานํา  หิตกามฺยยา||87  

    เตนานฺเนน  ปรฺชาสฺตาต  วรฺตนฺเตทฺยาปิ  นิตฺยศะ||88 

    ปรฺาณปรฺทาตา  ส  ปฤฺถรฺุยสฺมาทฺภเูมรภตฺูปิตา| 

    ตตสฺต ุ ปฤฺถิวีสํชฺญามวาปาขิลธาริณี||89 

    ตตศฺจ  เทไวรฺมนุิภิรฺไทตฺไย  รกฺโษภิรทฺริภิะ| 

    คนฺธรฺไวรุรไครฺยกฺไษะ  ปิตฺฤภิสฺตรุภิสฺตถา||90 

    ตตฺตตฺปาตฺรมปุาทาย  ตตฺตทฺทคฺุธํ  มเุน  ปยะ| 

    วตฺสโทคฺธฺฤวิเศษาศฺจ  เตษํา  ตทฺโยนโย’ภวนฺ||91 

    ไสษา  ธาตฺรี  วิธาตฺรี  จ  ธาริณี  โปษณี  ตถา| 

    สรฺวสฺย  ต ุ ตตะ  ปฤฺถฺวี  วิษฺณปุาทตโลทฺภวา||92 

    เอวํ  ปรฺภาวสฺส  ปฤฺถะุ  ปโุตฺร  เวนสฺย  วีรฺยวานฺ| 

    ชชฺเญ  มหีปตะิ  ปรฺูโว  ราชาภชฺูชนรญฺจนาตฺ||94 

    ย  อิทํ  ชนฺม  ไวนฺยสฺย  ปฤฺโถะ  สํกีรฺตฺตเยนฺนระ| 

    น  ตสฺย  ทษฺุกฺฤตํ  กิญฺจิตฺผลทายิ  ปรฺชายเต||95 

    ทสฺุสฺวปโฺนปศมํ  นฺฦๅณํา  ศฺฤณฺวตาเมตทตฺุตมมฺ| 

    ปฤฺโถรฺชนฺม  ปรฺภาวศฺจ  กโรต ิ สตตํ  นฺฤณามฺ||96 

    อิต ิ ศฺรีวิษฺณุปรุาเณ  ปรถเมํ’เศ  ตฺรโยทโศ’ธฺยายะ|| 13|| 
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 ศฺรีปราศร  อวุาจ 

    ปฤฺโถะ  ปเุตฺรา  ต ุ ธรฺมชฺเญา  ชชฺญาเต’นตรฺทฺธิวาทิเนา| 

    ศขิณฺฑินี  หวิรฺธานมนฺตรฺธานาทฺวฺยชายต||1 

    หวิรฺธานาตฺ  ษฑาคฺเนยี  ธีษฺณา’จนยตฺสตุานฺ| 

    ปรฺาจีนพรฺหิษํ  ศกฺุรํ  คยํ  กฺฤษฺณํ  วฺฤชาชิเนา||2 

    ปรฺาจีนพรฺหิรฺภควานฺมหานาสีตฺปรฺชาปตะิ| 

    หวิรฺธานานฺมหาภาค  เยน  สํวรฺธีตาะ  ปรฺชาะ||3 

    ปรฺาจีนาคฺนาะ  กศุาสฺตสฺย  ปฤฺถิวฺยํา  วิศฺรุตา  มเุน| 

    ปรฺาจีนพรฺหิรภวตฺขฺยาโต  ภวุิ  มหาพละ||4 

    สมทฺุรตนยายํา  ต ุ กฺฤตทาโร  มหีปตะิ| 

    มหตสฺตปสะ  ปาเร  สวรฺณายํา  มหามเต||5 

    สวรฺณาธตฺต  สามทฺุรี  ทศ  ปรฺาจีนพรฺหิษะ| 

    สรฺเว  ปรฺเจตโส  นาม  ธนรฺุเวทสฺย  ปารคาะ||6 

    อปฤฺถคฺธรฺมจรณาสฺเต’ตปยฺนฺต  มหตฺตปะ| 

    ทศวรฺษสหสฺราณิ  สมทฺุรสลิเลศยาะ||7 

   ศฺรีไมเตฺรย  อวุาจ 

    ยทรฺถํ  เต  มหาตฺมานสฺตปสฺเตปรฺุมหามเุน| 

    ปรฺเจตสะ  สมทฺุรามฺภสฺเยตทาขฺยาตมุรฺหสิ||8 

   ศฺรีปราศร  อวุาจ 

    ปิตฺรา  ปรฺเจตสะ  โปรฺกฺตาะ  ปรฺชารฺถมมิตาตฺมนา| 

    ปรฺชาปตนิิยกฺุเตน  พหมุานปรุสฺสรมฺ||9 

   ปรฺาจีนพรฺหิรุวาจ 

    พฺรหมณา  เทวเทเวน  สมาทิษฺโฏ’สฺมฺยหํ  สตุาะ| 

    ปรฺชาะ  สํวรฺทธนียาสฺเต  มยา  โจกฺตํ  ตเถต ิ ตตฺ||10 

    ตนฺมม  ปรีฺตเย  ปตฺุราะ  ปรฺชาวฺฤทฺธิมตนฺทฺริตาะ| 

  กรุุธฺวํ  มานนียา  วะ  สมฺยคาชฺญา  ปรฺชาปเตะ||11 
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 ศฺรีปราศร  อวุาจ 

  ตตสฺเต  ตตฺปิตะ  ศฺรุตฺวา  วจนํ  นฺฤปนนฺทนาะ| 

  ตเถตฺยกฺุตฺวา  จ  ตํ  ภยูะ  ปปรฺจฺฉะุ  ปิตรํ  มเุน||12 

 ปรฺเจตส  อจูะุ 

  เยน  ตาต  ปรฺชาวฺฤทฺเถา  สมรฺถาะ  กรฺมณา  วยมฺ| 

  ภเวม  ตตฺ  สมสฺตํ  นะ  กรฺม  วฺยาขฺยาตมุรฺหสิ||13 

  ปิโตวาจ 

    อาราธฺย  วรทํ  วิษฺณมุิษฺฏปรฺาปตฺมิสํศยมฺ| 

    สเมต ิ นานฺยถา  มรฺตฺยะ  กิมนฺยตฺกถยามิ  วะ||14 

    ตสมาตฺปรฺชาวิวฤทฺธยรฺถํ  สรฺวภตูปรฺภุ หริมฺ| 

    อาราธยต  โควินฺทํ  ยาด ิ สิทฺธิมภีปสฺถ||15 

    ธรฺมมรฺถํ  จ  กามํ  จ  โมกฺษํ  จานฺวิจฺฉตํา  สทา| 

    อาราธนีโย  ภควานนาทิปรุุโษตฺตม||16 

    ยสฺมินฺนาราธิเต  สรฺคํ  จการาเทา  ปรฺชาปตะิ| 

    ตมาราธฺยาจฺยตํุ  วฺฤทฺธิะ  ปรฺชานํา  โว  ภวิษฺยติ||17 

 ศฺรีปราศร  อวุาจ 

    อิตฺเยวมกฺุตาสฺเต  ปิตฺรา  ปตฺุราะ  ปรฺเจตโส  ทศ| 

    มคฺนาะ  ปโยธิสลิเล  ตปสฺเตปะุ  สมาหิตาะ||18 

    ทศวรฺษสหสฺราณิ  นฺยสฺตจิตา  ชคตฺปเตา| 

    นารายเณ  มนุิศฺเรษฺฐ  สรฺวโลกปรายเณ||19 

    ตไตฺรวาวสฺถิตา  เทวเมกาคฺรมนโส  หริมฺ| 

    ตษฺุฏวุรฺุยสฺสฺตตุะ  กามานฺ  สโตตริุษฺฏานฺปรฺยจฺฉติ||20 

   ศฺรีไมเตฺรย  อวุาจ 

    สฺตวํ  ปรฺเจตโส  วิษฺโณะ  สมทฺุรามฺภสิ  สํสฺถิตาะ| 

    จกฺรุสฺตนฺเม  มนุิเศฺรษฺฐ  สปุณฺุยํ  วกฺตมุรฺหสิ||21 

    ศฺฤณ ุ ไมเตฺรย  โควินฺทํ  ยถาปรฺูวํ  ปรฺเจตสะ| 
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  ตษฺุฏวุสฺุตนฺมยีภตูาะ  สมทฺุรสลิเลศยาะ||22 

 ปรฺเจตส  อจูะุ 

    นตาะ  สฺม  สรฺววจสํา  ปรฺตษฺิฐา  ยตฺร  ศาศฺวตี| 

    ตมาทฺยนฺตมเศษสฺย  ชคตะ  ปรมํ  ปรฺภมฺุ||23 

    ชฺโยตริาทฺยมเนาปมฺยมณฺวนนฺตมปารวตฺ| 

    โยนิภตูมเศษสฺย  สฺถาวรสฺย  จรสฺย  จ||24 

    ยสฺยาหะ  ปรฺถมํ  รูปมรูปสฺย  ตถา  นิศา| 

    สนฺธฺยา  จ  ปรเมศสฺย  ตสฺไม  กาลาตฺมเน  นมะ||25 

    ภชฺุยเต’นทุินํ  เทไวะ  ปิตฺฤภิศฺจ  สธุาตฺมกะ| 

    ชีวภตูะ  สมสฺตสฺย  ตสฺไม  โสมาตฺมเน  นมะ||26 

    ยสฺตมําสฺยตฺต ิ ตีวฺราตฺมา  ปรฺภาภิรฺภาสยนฺนภะ| 

    ธรฺมศีตามฺภสํา  โยนิสฺตสฺไม  สรฺูยาตฺมเน  นมะ||27 

    กาฐินฺยวานฺ  โย  พิภรฺตฺติ  ชคเทตทเศษตะ| 

    ศพฺทาทิสํศฺรโย  วฺยาปี  ตสฺไม  ภมฺูยาตฺมเน  นมะ||28 

    ยทฺโยนิภูตํ  ชคโต  พีชํ  ยตฺสรฺวเทหินามฺ| 

    ตตฺโตยรูปมีศสฺย  นมาโม  หริเมธสะ||29 

    โย  มขํุ  สรฺวเทวานํา  หวฺยภกฺุกวฺยภกฺุ  ตถา| 

    ปิตฺฦณํา  จ  นมสฺตสฺไม  วิษฺณเว  ปาวกาตฺมเน||30 

    ปญฺจธาวสฺถิโต  เทเห  ยศฺเจษฺฏํา  กรุุเต’นิศมฺ| 

    อากาศโยนิรฺภควําสฺตสฺไม  วายฺวาตฺมเน  นมะ||31 

    อวกาศมเศษาณํา  ภตูานํา  ยะ  ปรฺยจฺฉติ| 

    อนนฺตภรฺูตมิาญฺฉทุธสฺตสไม  วฺโยมาตฺมเน  นมะ||32 

    สมสฺเตนทฺริยสรฺคสฺย  ยะ  สทา  สฺถานมตฺุตมมฺ| 

    ตสฺไม  ศพฺทาทิรูปาย  นมะ  กฺฤษฺณาย  เวธเส||33 

    คฺฤหฺณาต ิ วิษยานฺนิตฺยมินฺทฺริยาตฺมา  กฺษรากฺษระ| 

    ยสฺตสฺไม  ชญานภลูาย  นตาะ  สฺม  หริเมธเส||34 
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    คฺฤหีตานินฺทฺริไยรรฺถานาตฺมเน  ยะ  ปรฺยจฺฉติ| 

    อนฺตะกรณรูปาย  ตสฺไม  วิศฺวาตฺมเน  นมะ||35 

    ยสฺมินฺนมนฺเต  สกลํ  วิศวํ  ยสฺมาตฺตโถทฺคตมฺ| 

    ลยสฺถานํ  จ  ยสฺตสฺไม  นมะ  ปรฺกฺฤตธิรฺมิเณ||36 

    ศทฺุธะ  สํลฺลกฺษฺยเต  ภฺรานฺตฺยา  คณุวานิว  โย’คณุะ| 

    ตมาตฺมารูปิณํ  เทวํ นตาะ  สฺม  ปรุุโษตฺตมมฺ||37 

    อวิการมชํ  ศทฺุธํ  นิรฺคณํุ  ยนฺนิรญฺชนมฺ| 

    นตาะ  สฺม  ตตฺปรํ  พฺรหม  วิษฺโณรฺยตฺปรมํ  ปทมฺ||38 

    อทีรฺฆหรฺสฺวมสฺถลูมนณฺวศฺยามโลหิตมฺ| 

    อสฺเนหจฺฉายมตนมุสกฺตมศรีริณมฺ||39 

    อนากาศมสํสฺปรฺศมคนฺธมรสํ  จ  ยตฺ| 

    อจกฺศโุกฺรตฺรมจลมวากฺปาณิมมานสมฺ||40 

    อนามโคตฺรมสขุมเตชสฺกมเหตกุมฺ| 

    อภยํ  ภฺรานฺตริหิตมนิทฺรมชรามรมฺ||41 

    อรโช’ศพฺทมมฺฤตมปลฺตํุ  ยทสํวฺฤตฺตมฺ| 

    ปรฺูวาปเร  น  ไว  ยสฺมิสฺตทฺวิษฺโณะ  ปรมํ  ปทมฺ||42 

    ปรเมศตฺวคณุวตฺสรฺวภตูมสํศฺรยมฺ| 

    นตาะ  สฺม  ตปปฺทํ  วิษฺโณรฺชิหฺวาทฺฤคฺโภจรํ  น  ยตฺ||43 

   ศฺรีปราศร  อวุาจ 

    เอวํ  ปรฺเจตโส  วิษฺณ ุ สฺตวุนฺตสฺตตฺสมาธยะ| 

    ทศวรฺษสหสฺรณิ  ตปศฺเจรุรฺมหารฺณเว||44 

    ตตะ  ปรฺสนฺโน  ภควําสฺเตษามนฺตรฺชเล  หริะ| 

    ทเทา  ทรฺศนมนฺุนิทฺรนีโลตฺปลทลจฺฉวิะ||45 

    ปตตฺตฺริราชมารูฒมวโลกฺย  ปรฺเจตสะ| 

    ปรฺณิเปตะุ  ศโิรภิสฺตํ  ภกฺตภิาราวนามิไตะ||46 

    ตตสฺตานาหะ  ภควานฺทฺริยตามีปสฺิโต  วระ| 
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    ปรฺสาทสมุโุข’หํ  โว  วรทะ  สมปุสฺถิตะ||47 

    ตตสฺตมจูรฺุวรทํ  ปรฺณิปตฺย  ปรฺเจตสะ| 

    ยถา  ปิตฺรา  สมาทิษฺฏํ  ปรฺชานํา  วฺฤทฺธิการณมฺ||48 

    ส  จาปิ  เทวสฺตํ  ทตฺตฺวา  ยถาภิลษิตํ  วรมฺ| 

    อนฺตรฺธานํ  ชคามาศ ุ เต  จ  นิศฺจกฺรมรฺุชลาตฺ||49 

    อิต ิ ศฺรีวิษฺณุปรุาเณ  ปรฺถเม’เศ  จตรฺุทโศ’ธฺยายะ ||14 || 

 

 ศฺรีปราศร  อวุาจ 

  ตปศฺจรตฺส ุ ปฤฺถิวี˚  ปรฺเจตะส ุ มหีพหุาะ | 

  อรกษฺยมาณามาววฺรุรฺพภวูาถ  ปรฺชากฺษยะ || 1 

  นาศกนฺมรุโต  วาตุํ วฺฤตํ ขมภวทฺทฺรุไมะ |    

  ทศวรฺษสหสฺราณิ  น  เศกศฺุเจษฺฎิตุํ  ปรฺชาะ || 2 

  ตานฺทฺฤษฺฎฺวา  ชลนิษฺกฺรานฺตาะ  สรฺเว  กฺรุทฺธาะ  ปรฺะเจตสะ | 

  มเุขโภฺย  วายมุคฺนํิ  จ  เต’สฺฤชนฺ  ชาตมนยวะ || 3 

  อนฺุมลูานถ  ตานฺวฺฤกฺษานฺกฺฤตฺวา  วายรุโศษยตฺ | 

  ตานคฺนิรทหทฺโฆรสฺตตฺราภทฺูทฺรุมสงฺกฺษยะ|| 4 

  ทฺรุมกฺษยมโถ  ทฺฤษฺฎฺวา  กิญฺจิจฺฉิเษฺฎษุ  ศาขิษุ | 

  อปุคมฺยาพฺรวีเทตาตฺราชา  โสมะ  ปรชาปตีนฺ || 5 

  โกปํ  ยจฺฉต  ราชานะ  ศฺฤณุธฺวํ  จ  วโจ  มม | 

  สนฺธานํ  วะ  กริษฺยามิ  สห  กฺษิตรุิไหรหมฺ || 6 

  รตฺนภตูา  จ  กนฺเยยํ  วารฺเกฺษยี  วรวรฺณินี | 

  ภวิษฺยชฺชานตา  ปรฺูวํ  มยา  โคภิรฺวิวรฺทธิตา || 7 

  มาริษา  นาม  นาไมฺนษา  วฺฤกฺษาณามิต ิ นิรฺมิตา | 

  ภารฺยา  โว’สฺต ุ มหาภาคา  ธฺรุวํ  วํศวิวรฺทธินี || 8 

  ยษฺุมากํ  เตชโส’รฺเทฺธน  มม  จารฺเทฺธน  เตชสะ | 

  อสฺยามตฺุปตฺสฺยเต  วิทฺวานฺทโกฺษ  นาม  ปรฺชาปตะิ || 9 
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  มม  จําเศน  สํยกฺุโตฺร  ยษฺุมตฺเตโชมเยน  ไว | 

  เตชสาคฺนิสโม  ภยูะ  ปรฺชาะ  สํวรฺทฺธยิษฺยติ || 10 

  กณฺฑรฺุนาม  มนุิะ  ปรฺูวมาสีเทฺวทวิทํา  วระ | 

  สรุเมฺย  โคมตีตีเร  ส  เตเป  ปรมํ  ตปะ || 11 

  ตตฺโกฺษภาย  สเุรนเทฺรณ  ปรฺมฺโลจาขฺยา  วราปสฺราะ | 

  ปรฺยกฺุตา  โกฺษภยามาส  ตมฺฤษํิ  สา  ศจุิสฺมิตา || 12 

  โกฺษภิตะ  ส  ตยา  สารฺทฺธ  วรฺษาณามธิกํ  ศตมฺ | 

  อตษฺิฐนฺมนฺทรโทฺรณฺยํา  วิษยาสกฺตมานสะ || 13 

  ตํ  สา  ปรฺาห  มหาภาค  คนฺตมุิจฉามฺยหํ  ทิวมฺ | 

  ปรฺสาทสมุโุข  พฺรหฺมนฺนนชุญํา  ทาตมุรฺหสิ || 14 

  ตไยวมกฺุตะ  ส  มนุิสฺตสฺยามาสกฺตมานสะ | 

  ทินานิ  กตจิิทฺภเทฺร  สฺถียตามิตฺยภาษต || 15 

  เอวมกฺุตา  ตตสฺเตน  สาคฺรํ  วรฺษศตํ  ปนุะ | 

  พภุเุช  วิษยําสฺตนฺวี  เตน  สากํ  มหาตฺมนา || 16 

  อนชุญํา  เทหิ  ภควนฺ  วฺรชามิ  ตฺริทศาลยมฺ | 

  อกฺุตสฺตเถต ิ ส  ปนุะ  สฺถียตามิตฺยภาษต || 17 

  ปนุรฺคเต  วรฺษศเต  สาธิเก  สา  ศภุานนา | 

  ยามีตฺยาห  เทวํ  พฺรหฺมนฺปรฺณยสฺมิตโศภนมฺ || 18 

  อกฺุตสฺตไยวํ  ส  มนุิรุปคหฺุยายเตกฺษณามฺ | 

  อิหาสฺยตํา  กฺษณํ  สภฺุรุ  จิรณาลํ  คมิษฺยสิ || 19 

  สา  กฺรีฑมานา  สโุศฺรณี  สห  เตนรฺษิณา  ปนุะ | 

  ศตทฺวยํ  กิญฺจิทนํู  วรฺษาณามนฺวตษฺิฐต || 20 

  คมนาย  มหาภาค  เทวราชนิเวศนามฺ | 

  โลปรฺกฺตะ  โปรฺกฺตสฺตยา  ตนฺวฺยา  สฺถียตามิตฺยภาษต || 21   

  ตสฺย  ศปภยาทฺภีตา  ทากฺษิณฺเยน  จ  ทกฺษิณา | 

  โปรฺกฺตา  ปรฺณยภงฺคารฺตฺตเิวทินี  น  ชเยา  มนุิม || 22 
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  ตยา  จ  รมตสฺตสฺย  ปรมรฺเษรหรฺนิศามฺ | 

  นวํ  นวมภูตฺเปรฺม  มนฺมถาวิษฺฏเจตสะ || 23 

  เอกทา  ต ุ ตฺวรายกฺุโต  นิศฺจกฺราโมฏชานฺมะนิะ | 

  นิษฺกฺรามนฺตํ  จ  กเุตฺรต ิ คมฺยเต  ปรฺาห  สา  ศภุา  || 24 

  อิตฺยกฺุตะ ส ตยา  ปรฺาหะ  ปริวฺฤตฺตมหะ  ศเุภ | 

  สนฺโธฺยปาสฺติ ํ กาโรษฺยามิ  กฺริยาโลโป’นฺยถา  ภเวตฺ || 25 

  ตตะ  ปรฺหสฺย  สทุตี  ตํ  สา  ปรฺาห  มหามนุิมฺ | 

  กิมทฺย  สรฺวธรฺมชฺญ  ปริวฺฤตฺตมหสฺตว || 26 

  พหนํูา  วิปรฺ  วรฺษาณํา  ปริวฺฤตฺตมหสฺตว | 

  คตเมตนฺน กรุุเต  วิสมยํ  กสฺย  กถฺยตามฺ || 27 

 มนุิรุวาจ 

  ปรฺาตสฺตฺวมาคตา  ภเทฺร  นทีตีรมิทํ  ศภุมฺ | 

  มยา  ทฺฤษฺฏาสิ  ตนฺวงฺค ิ ปรฺวิษฺฏาสิ  มมาศฺรมมฺ || 28 

  อิยํ  จ  วรฺตเต  สฺนธฺยา  ปริณามมหรฺคตมฺ | 

  อปุหาสะ  กิมรฺโถ’ยํ  สทฺภาวะ  กธฺยตํา  มม || 29 

 ปรฺมโลโจวาจ 

  ปรฺตฺยษูสฺยาคตา  พฺรหมฺนฺ สตฺยเมตนฺน  ตนฺมฺฤษา | 

  นนฺวสฺย  ตสฺย  กาลสฺย  คตานฺยพฺทศตานิ  เต  || 30 

 โสม  อวุาจ 

  ตตสฺสสาธูวโส  วิปรฺสฺตํา  ปปรฺจฺฉายเตกฺษณามฺ | 

  กถฺยตํา  ภีรุ  กะ กาลสฺตฺวยา  เม  รมสะ  สห || 31 

 ปรฺมฺโลโจวาจ 

  สปโฺตตฺตราณฺยตีตานิ  นววรฺษศตานิ  เต | 

  มาสาศฺจ  ษฺฏตไถวานฺยตฺสมตีตํ  ทินตฺรยมฺ || 32 

 ฤษิรุวาจ 

  สตฺยํ  ภีรุ  วทสฺเยตตฺปริหาโส’ถ  วา  ศเุภ | 
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  ทินเมกมหํ  มนฺเย  ตฺวยา  สารฺทฺธมิหาสิตมฺ || 33 

 ปรฺมฺโลโจวาจ 

  วทิษฺยามฺยนฺฤตํ  พฺรหฺมนฺกถมตฺร  ตวานฺตเิก | 

  วิเศเษณาทฺย  ภวตา  ปฤฺษฺฏา   มารฺคานวุรฺตินา || 34 

 โสม  อวุาจ 

  นิศมย  ตทฺวจะ  สตฺยํ  ส  มนุิรฺนฺฤปนนฺทนาะ | 

  ธิคฺธิงฺ มามิตฺยตีเวตฺถํ  นินินฺทาตฺมานมาตฺมนา || 35 

 มนุิรุวาจ 

  ตปําสิ  มม  นษฺฏานิ  หตํ  พฺรหฺมวิทํา  ธนมฺ | 

  หโต  วิเวกะ  เกนาปิ  โยษินฺโมหาย  นิรฺมิตา || 36 

  อรฺุมิษฏฺกาตคํิ  พฺรหฺม  เชฺญยมาตฺมชเยน  เม | 

  มตเิรษา  หฺฤตา  เยน  ธิกฺ  ตํ  กามํ  มหาคฺรหมฺ || 37 

  วฺรตานิ  เวทเวทฺยาปโฺตการณานฺยขิลานิ  จ | 

  นรกคฺรามมารฺเคณ  สงฺเคนาปหฺฤตานิ  เม || 38 

  วินินฺเทฺยตฺถํ  ส  ธรฺมชฺญะ  สฺวยมาตมิานมาตฺมนา | 

  ตามปสฺรสมาสีนามิทํ  วจนมพฺรวีตฺ || 39 

  คจฺฉ  ปาเป  ยถากามํ  ยตฺการฺยํ  ตตฺกฺฤตํ  ตฺวยา | 

  เทวราชสฺย  มตฺโกฺษภํ  กรฺุวนฺตฺยา  ภาวเจษฺฏิไตะ || 40 

  น  ตฺวํา  กโรมฺยหํ  ภสฺม  โกฺรธตีเวฺรณ  วหฺนินา  | 

  สตํ  สปตฺปทํ  ไมตฺรมษิุโต’หํ  ตฺวยา  สห || 41 

  อถวา  ตว  โก  โทษะ  กํิ  วา  กปุยฺามฺยหํ  ตว  | 

  มไมว  โทโษ  นิตรํา  เยนาหมชิเตนฺทฺริยะ || 42 

  ยยา  ศกฺรปริฺยารฺถินฺยา  กฺฤโต  เม  ตปโส  วฺยยะ | 

  ตฺวยา  ธิกฺตํา  มหาโมหมญฺชษํูา  สชุคุคปุสฺิตามฺ || 43 

 โสม  อวุาจ 

  ยาวทิตฺถํ  ส  วิปรฺษิสฺตํา  พฺรวีต ิ สมุธฺยมามฺ | 

   ส
ำนกัหอ
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  ตาว  ทฺคลตฺเสฺวทชลา  สา  พภวูาตเิวปถะุ || 44 

   ปรฺเวปมานํา  สตตํ  สฺวินฺนคาตฺรลตํา  สตีมฺ | 

  คจฺฉ  คจฺเฉติ  สโกฺรธมวุาจ  มนุิสตฺตมะ || 45 

  สา  ต ุ นิรฺภรฺตฺสิตา  เตน  วินิษฺกฺรมฺย  ตทาศฺรมาตฺ | 

  อากาศคามินี  เสฺวทํ  มมารฺช  ตรุปลฺลไวะ || 46 

  นิรฺมารฺชมานา  คาตฺราณิ  คลตฺเสฺวทชลานิ  ไว | 

  วฺฤกฺษาทฺวฺฤกฺษํ  ยเยา  พลา  ตทคฺรารุณปลฺลไวะ || 47 

  ฤษิณา  ยสฺตทา  ครฺภสฺตสฺยา  เทเห  สมาหิตะ | 

  นิรฺชคาม  ส  โรมาญฺจเสฺวทรูปี  ตทงฺคตะ  || 48 

  ตํ  วฺฤกฺษา  ชคฺฤหรฺุครฺภเมกํ  จเกฺร  ต ุ มารุตะ | 

  มยา  จาปยฺายิโต  โภภิะ  ส  ตทา  ววฺฤเธศไนะ || 49 

  วฺฤกฺษาคฺรครฺภสมฺภตูา  มาริษาขฺยา  วรานนา | 

  ตํา ปรฺทาสฺยนฺติ โว  วฺฤกฺษาะ  โกป  เอษ  ปรฺศามฺยตามฺ || 50 

  กณฺโฑรปตฺยเมวํ  สา  วฺฤเกฺษภฺยศฺจ  สมทฺุคตา | 

  มมาปตฺยํ  ตถา  วาโยะ  ปรฺมโลจาตนยา  จ สา || 51 

 ศฺรีปราศร  อวุาจ 

  สา  จาปิ  ภควานฺ  กณฺฑะุ  กฺษีเณ  ตปสิ  สตฺตมะ | 

  ปรุุโษตฺตมาขฺยํ  ไมเตฺรย  วิษฺโณรายตนํ  ยเยา || 52 

  ตไตฺรกาคฺรมตรฺิภตฺูวา  จการาราธนํ  หเระ | 

  พฺรหฺมปารมยํ  กรฺุวญฺชปเมกาคฺรมานสะ | 

  อรฺูธฺวพาหรฺุมหาโยคี  สฺถิตฺวาเสา  ภปูนนฺทนาะ || 53 

 ปรฺเจตส  อจูะุ 

  พฺรหฺมปารํ  มเุนะ  โศฺรตมุิจฺฉามะ  ปรมํ  สฺตวมฺ | 

  ชปตา  กณฺฑนุา  เทโว  เยนาราธฺยต  เกศวะ || 54 

  ปารํ  ปรํ  วิษฺณรุปารปาระ 

  ประ  ปเรภยะ  ปรมารฺถรูปี | 
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  ส  พฺรหฺมปาระ  ปรปารภูตะ 

  ประ  ปราณามปิ  รปาระ || 55 

  ส การณํ  การณตสฺตโต’ปิ 

  ตสฺยาปิ  เหตะ  ปรเหตเุหตะุ | 

  การฺเยษุ  ไจวํ  สห  กรฺมกรฺตฤ- 

  รูไปรเศไษรวตีห  สรฺวมฺ || 56 

  พฺรหมฺ ปรฺภรฺุพฺรหมฺ  ส สรฺวภโูต 

  พฺรหมฺ  ปรฺชานํา  ปติรจฺยโุต’เสา | 

  พฺรหฺมาวยยํ  นิตฺยมชํ  ส วิษฺณ-ุ 

  รปกฺษยาไทฺยรขิไลรสงฺค ิ|| 57 

  พฺรหฺมากฺษรมชํ  นิตฺยํ  ยถา’เสา  ปรุุโษตฺตมะ | 

  ตถา  ราคาทโย  โทษาะ  ปรฺยานฺต ุ ปรฺศมํ  มม || 58 

  เอตทฺพฺรหฺมปราขยํ  ไว  สํสฺตวํ  ปรมํ  ชปนฺ | 

  อวาป  ปรมํา  สิทฺธิ  ส  ตมาราธฺย  เกศวมฺ || 59 

  [อิมํ  สฺตวํ  ยะ  ปฐติ  ศฺฤณยุาทฺวาปิ  นิตฺยศะ |  

ส  กามเทไษรขิไลรฺมกฺุตะ  ปรฺปโฺนต ิ วาญฺฉิตมฺ || ]  

อิยํ จ มาริษา  ปรูวมาสีทฺยา  ตํา พฺรวีมิ วะ | 

การฺยเคารวเมตสฺยาะ  กถเน  ผลทายิ  วะ || 60 

อปตฺุรา  ปรฺาคยํิ  วิษณุํ  มฺฤเต  ภรฺตฺตริ  สตฺตมา | 

ภปูปตฺนี  มหาภาคา  โตษยามาส  ภกฺติตะ || 61 

อาราธิตสฺตยา  วิษฺณะุ  ปรฺาห  ปรฺตฺยกฺษตํา คตะ | 

วรํ  วฺฤณีษฺเวต ิ ศเุภ  สา  จ  ปรฺาหาตฺมวาญฺฉิตมฺ || 62 

ภควนฺพาลไวธวฺยาทฺ  วฺฤถาชนฺมาหมีทฺฤศี | 

มนฺทภาคฺยา  สมทฺุภตูา  วิผลา  จ  ชคตฺปเต || 63 

ภวนฺต ุ ปตยะ ศฺลาธฺยา  มม  ชนฺมนิ  ชนฺมนิ | 

ตฺวตฺปรฺสาทาตฺตถา  ปตฺุระ ปรฺชาปตสิโม’สต ุ เม || 64 

   ส
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กลํุ  ศีลํ  วยะ  สตฺยํ  ทากฺษิณฺยํ  กฺษิปรฺการิตา | 

อวิสํวทิตา  สตฺตวํ  วฺฤทฺธเสวา  กฺฤตชฺญตา || 65 

รูปสมฺปตสิมายกฺุตา  สรฺวสฺย  ปริฺยทรฺศนา | 

อโยนิชา  จ ชาเยยํ ตฺวตฺปรฺสาทาทโธกฺษช || 66 

  โสม อวุาจ 

   ตไยวมกฺุโต  เทเวโศ  หฺฤษีเกศ  อวุาจ  ตามฺ | 

   ปรฺณามนมฺรามตฺุถาปยฺ  วรทะ  ปรเมศฺวระ || 67 

  เทว อวุาจ 

   ภวิษฺยนฺติ  มหาวีรฺยา  เอกสฺมินฺเนว  ชนฺมนิ | 

   ปรฺขฺยาโตทารกรฺมาโณ  ภวตฺยาะ  ปตโย  ทศ || 68 

    ปตฺุรํ  จ  สมุหาวีรฺยํ  มหาพลปรากฺรมมฺ |  

   ปรฺชาปติคไุณรฺยกฺุตํ  ตวิมวาปสฺฺยสิ  โศภเน || 69 

   วํศานํา  ตสฺย  กรฺตฺฤตฺวํ  ชคตฺยสฺมินฺภวิษฺยติ | 

   ไตฺรโลกฺยมขิลา  สตูสฺิตสฺย  จาปรูยิษฺยติ || 70 

   ตฺวํ  จาปยฺโยนิชา  สาธฺวี  รูเปาทารฺยคณุานฺวิตา | 

   มนะปรีฺตกิรี  นฺฤๅณํา  มตฺปรฺสาทาทฺภวิษฺยสิ  || 71 

   อิตฺยกฺุตฺวานฺตรฺทเธ  เทวสฺตํา  วิศาลวิโลจนามฺ | 

   สา  เจยํ  มาริษา  ชาตา  ยษฺุมาตฺปตฺนี  นฺฤปาตฺมชาะ || 72 

  ศฺรีปราศร  อวุาจ 

   ตตะ  โสมสฺย  วจนาชฺชคฺฤหสุเต  ปรฺเจตสะ | 

   สํหฺฤตฺย  โกปํ  วฺฤเกฺษภยะ  ปตฺนีธรฺเมณ  มาริษามฺ || 73 

   ทศภฺยสฺต ุ ปรฺเจโตภฺโย  มาริษายํา  ปรฺชาปตะิ | 

   ชเชฺญ  ทโกฺษ  มหาภาโค  ยะ  ปรูวํ  พฺรหฺมโณ’ภวตฺ || 74 

   ส  ต ุ ทโกฺษ  มหาภาคสฺสฺฤษฺฏยรฺถํ  สมุหามเต | 

   ปตฺุรานตฺุปาทยามาส  ปรฺชาสฺฤษฺฏยรฺถมาตฺมนะ || 75 

   อวรําศฺจ  วรําศฺไจว  ทฺวิปโท’ถ  จตษฺุปทานฺ | 

   ส
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สมุดกลาง



519 
 

   อาเทศํ  พฺรหฺมณะ  กรฺุวนฺ  สฺฤษฺฏยรฺถํ  สมปุสฺถิตะ || 76 

   ส  สฺฤษฺฏฺวา  มนสา  ทกฺศะ  ปศฺจาทสฺฤชต  สฺตฺริยะ | 

   ทเทา  ส ทศ  ธรฺมาย  กศฺยปาย  ตฺรโยทศ | 

   กาลสฺย  นยเน  ยกฺุตาะ  สปตฺวิศํตมิินฺทเว || 77 

   ตาส ุ เทวาสฺตถา  ไทตฺยา  นาคา  คาวสฺตถา  ขคาะ | 

   คนฺธรฺวาปสฺรสศฺไจว  ทานวาทฺยาศฺจ  ชชฺญิเร || 78  

   ตตะ  ปรฺภฺฤต ิ ไมตฺรย  ปรฺชา  ไมถนุสมฺภวาะ | 

   สงฺกลฺปาทฺทรฺศนาตฺสฺปรฺศาตฺปรฺูเวษามภวนฺ ปรฺชาะ |  

   ตโปวิเศไษะ  สิทฺธานํา  ตทาตฺยนฺตตปสฺวินามฺ || 79 

  ศฺรีไมเตฺรย  อวุาจ 

   องฺคษฺุฐาทฺทกฺษิณาทฺทกฺษะ  ปรฺูวํ  ชาโต  มยา  ศฺรุตะ | 

   กถํ  ปรฺาเจตโส  มยูะ  สมตฺุปนฺโน  มหามเุน || 80 

   อิษ  เม  สํศโย  พฺรหฺมนสมุหานฺหฺฤทิ  วรฺตฺตเต | 

   ยทฺเทาหิตฺรศฺจ  โสมสฺย  ปนุะ  ศฺวศรุตํา  ภตะ || 81 

  ศฺรีปราศร  อวุาจ 

   อตฺุปตฺตศฺิจ  นิโรธศฺจ  นิตฺโย  ภเูตษุ  สรฺวทา | 

   ฤษโย’ตฺร  น  มหฺุยนฺต ิเย จานฺเย  ทิวฺยจกฺษุษะ || 82 

   ยเุค  ยเุค  ภวนฺตฺเยเต  ทกฺษาทฺทา  มนุิสตฺตม | 

   ปนุศฺไจวํ  นิรุทธยนฺเต  วิทฺวําสฺตตฺร  น  มหฺุยต ิ|| 83 

   กานิษฺฏยํ ชฺไยษฺฐยมปเฺยษํา ปรฺูวํ  นาภทฺูทฺวิโชตฺตม | 

   ตป เอว  ครีโย’ภตฺูปรฺภาวศฺไจว  การณมฺ || 84 

  ศฺรีไมเตฺรย  อวุาจ 

   เทวานํา  ทานวานํา  จ  คนฺธรฺโวราครกฺษสามฺ |  

   อตฺุยตฺติ ํ วิสฺตริเณห  มม  พฺรหฺมนฺปรฺกีรฺตฺตย || 85 

  ศฺรีปราศร  อวุาจ 

   ปรฺชาะ  สฺฤเชต ิ วฺยาทิษฺฏะ  ปรฺูว  ทกฺษะ  สฺวยมฺภวุา | 
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   ยถา  สสรฺช  ภตูานิ  ตถา  ศฺฤณ ุ มหามเุน || 86 

   มานสานฺเยว  ภตูานิ  ปรฺูวํ  ทโกฺษ’สฺฤชตฺตทา | 

   เทวานฺฤษีนฺสคนฺธรฺวานสรุานฺปนฺนคําสฺตถา  || 87 

   ยทาสฺย  สฺฤชมานสฺย  น  วฺยวรฺธนฺต  ตาะ ปรฺชาะ | 

   ตตะ  สญฺจินฺตฺย  ส  ปนุะ  สฺฤษฺฏิหิโตะ  ปรฺชาปตะิ || 88 

   ไมถเุนไนว  ธรฺเมณ|  สิสฺฤกฺษุรฺวิวิธาะ  ปรฺชาหะ | 

   อสิกฺรีมาวหตฺกนฺยํา  วีรณสฺย  ปรฺชาปเตะ | 

   สตํุา  สตุปสา  ยกฺุตํา  มหาตํี  โลกธาริณีมฺ || 89 

   อถ  ปตฺุรสหสฺราณิ  ไวรุณฺยํา  ปญฺจ  วีรฺวานฺ | 

   อสิกฺนฺยํา  ชนยามาส  สรฺคเหโตะ  ปรฺชาปตะิ || 90 

   ตานฺทฺฤษฺฏวา  นารโท  วิปร  สํวิวรฺทธยิษูนฺปรฺชาะ | 

   สงฺคมฺย  ปริฺยสํวาโท  เทวรฺษิริทมพฺรวีต || 91 

   เห  หรฺยศฺวา  มาวีรฺยาะ  ปรฺชา  ยยํู  กริษฺยถ | 

   อีทฺฤโศ  ทฺฤศฺยเต  ยตฺโน  ภวตํา  ศฺรูยตามิทมฺ || 92 

   พาลิศา  พต  ยยํู  ไว  นาสฺยา  ชานีต  ไว  ภวุะ | 

   อนฺตรูรฺธฺวมธศฺไจว  กถํ  สฺฤกฺษยถ  ไว  ปรชาะ  || 93 

   อรฺูธฺวํ  ตรฺิยคธศฺไจว  ยทา’ปรฺตหิตา  คตะิ | 

   ตทา  กาสมาทฺภโุว  นานฺตํ  สรฺเว  ทฺรกฺษฺยถพาลิศาะ | 94 

   เต  ต ุ ตทฺวจนํ  ศฺรุตฺวา  ปรฺยาตาะ  สรฺวโต  ทิศมฺ | 

   อทฺยาปิ  โน  นิวรฺตนฺเต  สมเุทฺรภย  อิวาปคาะ || 95 

   หรฺยศฺเวษฺวถ  นษฺเฏษุ  ทกฺษะ  ปรฺาเจตสะ  ปนุะ | 

   ไวรุณฺยามถ  ปตฺุราณํา  สหสฺรมมฺฤชตฺปรฺภะุ  || 96 

   วิวรฺทธยิษวสฺเต  ต ุ ศพลาศฺวาะ  ปรฺชาะ  ปนุะ | 

   ปรฺูโวกฺตํ  วจนํ  พฺรหฺมนฺนารเทไนว  โนทิตาะ  || 97 

   อนฺโย’นิยมจูสฺุเต  สรฺเว  สมฺยคาห  มหามนุิะ | 

   ภฺราตฺฤๅณํา  ปทวี  ไจว  คนฺตวฺยา  นาตฺร  สํศยะ || 98 
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   ชฺญาตฺวา  ปรฺมาณํ  ปฤฺถฺวฺยาศฺจ  ปรฺชาสฺสฺรกฺษฺยามเห  ตตะ | 

   เต’ปิ  เตไนว  มารฺเคณ  ปรฺยาตาะ สรฺวโตมขุมฺ | 

   อทฺยาปิ  น  นิวรฺตฺตนฺเต  สมเุทฺรภฺย  อิวาปคาะ || 99 

   ตตะ  ปรฺภฺฤต ิ ไว  ภฺราตา  ภฺราตรุนฺเวษเณ  ทฺวิช | 

   ปรฺยาโต  นศฺยติ  ตถา  ตนฺน  การฺยํ  วิชานตา || 100 

   ตําศฺจาปิ  นษฺฏานฺ  วิชฺญาย  ปตฺุรานฺ ทกฺษะ  ปรฺชาปตะิ | 

   โกฺรธํ  จเกฺร  มหาภาโค  นารทํ  ส  ศศาป จ || 101 

   สรฺคกามสฺตโต  วิทฺวานฺส  ไมเตฺรยะ  ปรฺชาปตะิ | 

   ษษฺฏํิ  ทโกฺษ’สฺฤชตฺกนฺยา  ไวรุณฺยิต ิ นะ  ศฺรุตมฺ || 102 

   ทเทา  ส  ทศ  ธรฺมาย  กศฺยปาย  ตฺรโยทศ | 

   สปตฺวิํศต ิ โสมาย  จตโสฺร’ริษฺฏเนมิเน || 103 

   เทฺว  ไจว  พหปุตฺุราย  เทฺว  ไจวางฺคริเส  ตถา | 

   เทฺว  กฺฤศาศฺวาย  วิทเุษ  ตาสํา  นามานิ  เม  ศฺฤณ ุ|| 104 

   อรุนฺธตี  วสรฺุยามิรฺลมฺพา ภานรฺุมรุตฺวตี | 

   สงฺกลฺปา จ มหุรฺูตา  จ  สาธฺยา  วิศฺวา  จ  ตาทฺฤศี | 

   ธรฺมปลฺโย  ทศ  เตวฺตาสฺตาสฺวปตฺยานิ  เม  ศฺฤณ ุ|| 105 

   วิศฺเวเทวาสฺต ุ วิศฺวายาะ สาธฺยา  สาธฺยานชายต | 

   มรุตฺวตฺยํา  ภรุตฺวนฺโต  วโสศฺจ  วสวะ สฺมฺฤตาะ | 

   ภาโนสฺต ุ ภานวะ  ปตฺุรา  มหุรฺูตายํา  มหุรฺูตชาะ || 106 

   ลมฺพายาศฺไจว  โฆโษ’ถ  นาควีถี  ต ุ ยามิชา || 107 

   ปถฺวิวีวิษยํ  สรฺวมรุนฺธตฺยามชายต | 

   สงฺกลฺปายาสฺต ุ สรฺวาตฺมา  ชเชฺญ  สงฺกลฺป  เอว  หิ || 108 

   เย  ตฺวเนกวสปุรฺาณเทวา  โชฺยตะิปโุรคมาะ | 

   วสโว’ษฺเฏา  สมาขฺยาตาเสฺตษํา  วกฺษยามิ  วิสฺตรมฺ || 109 

   อาโป  ธฺรุวศฺจ  โสมศฺจ  ธรฺมศฺไจวานิโล’นละ | 

   ปรฺตฺยษูศฺจ  ปรฺภาสศฺจ  วสโว  นามภิะ  สฺมฺฤตาะ || 110 
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   ธฺรุวสฺย  ปโุตฺร  ภควานฺกาโล  โลกปรฺกาลนะ || 111 

   โสมสฺย  ภควานฺวรฺจา  วรฺจสฺวี  เยน  ชายเต || 112 

   ธรฺมสฺย  ปโุตฺร  ทฺรวิโณ  หตุหวฺยวหสฺตถา | 

   มโนหรายํา  ศศิิระ  ปรฺาโณ’ถ วรุณสฺตถา || 113 

    อนิลสฺย  ศวิา  ภารฺยา  ตสฺยาะ ปโุตฺร  มโนชวะ | 

   อวิชฺญาตคตศฺิไจว  เทฺวา  ปตฺุราวนิลสฺย  ต ุ|| 114 

   อคฺนิปตฺุระ  กมุารสฺต ุ ศรสฺตมฺเพ  วฺยชายต | 

   ตสฺย  ศาโข  วิศาขศฺจ  ไนภเมยศฺจ  ปฤฺษฺฐชาะ || 115 
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   ปรฺตยษูสฺย  วิทะุ  ปตฺุรํา  ฤษิ  นามฺนาถ  เทวลมฺ | 

   เทฺวา  ปเุตฺรา  เทวลสฺยาปิ  กฺษมาวนฺเตา  มนีษิเณา || 117 

   พฺฤหสฺปเตสฺต ุ ภคนีิ  วรสฺตฺรี  พฺรหฺมจาริณี | 
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   ปรฺภาสสฺย ต ุ สา ภารฺยา  วสนูามษฺฏมสฺย  ต ุ|| 118 

   วิศฺวกฺรมา  มหาภาคสฺตสฺยํา  ชเชฺญ  ปรฺชาปตะิ | 

   กรฺตา  ศลฺิปสหสฺราณํา  ตฺริทศานํา  จ  วรฺทธกี || 119 
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   หรศฺจ  พหรูุปศฺจ  ตฺรฺยมฺพกศฺจาปราชิตะ | 

   วฺฤษากปิศฺจ  ศมฺภศฺุจ  กปรฺที  ไรวตะ  สฺมฺฤตะ || 122 

   มฺฤควฺยาธศฺจ  ศรฺวศฺจ  กปาลี  จ  มหามเุน | 
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   อปุสฺถิเต’ตยิศสศฺจกฺษุษสฺยานฺตเร  มโนะ | 
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   พหปุตฺุรสฺย  วิทษุศฺจตโสฺร  วิทฺยตุะ  สฺมฺฤตาะ || 135 

   ปรฺตฺยงฺคริสชาะ  เศฺรษฺฐา  ฤโจ  พฺรหฺมรฺษิสตฺกฺฤตาะ | 
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   เตษามปีห  สตตํ  นิโรโธตฺปตฺตรุิจฺยเต || 138 
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   ทิตยา  ปตฺุรทฺวยํ  ชเชฺญ  กศฺยปาทิต ิ นะ  ศฺรุตมฺ | 
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   สํหฺลาทศฺจ  มหาวีรฺยา  ไทตฺยวํศวิวรฺทฺธนาะ || 142 

   เตษํา  มธฺเย  มหาภาค  สฺรวตฺร  สมทฺฤภฺวศี | 
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   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



526 
 

โอมฺ 

ศฺรีมนฺนารายณาย นมะ 

ศฺรีวิษฺณุปุราณ 

ทวฺิตีย อศํ 

 

  ศฺรีไมเตฺรย  อวุาจ 

   ภควนฺสมฺยภาขฺยาตํ   มไมตทขิลํ  ตฺวยา  | 

   ชคตะ  สรฺคสมฺพนฺธิ  ยตฺปฤฺษฺโฏ’สิ  คโุร  มยา  || 1 

   โย’ยมํโศ  ชคตฺสฺฤษฺฏิสมฺพนฺโธ  คทิตสฺตฺวยา  | 

   ตตฺราหํ  โศฺรตมุิจฺฉามิ  ภโูย’ปิ  มนุิสตฺตม  || 2 

   ปริฺยวฺรโตตฺตานปาเทา  สเุตา  สฺวายมฺภวุสฺย เยา |  

   ตโยรุตฺตานปาทสฺย  ธฺรุวะ  ปตฺุรสฺตฺวโยทิตะ || 3 

   ปริยวฺรตสฺย  ไนโวกฺตา  ภวตา  ทฺวิช  สนฺตตะิ | 

   ตามหํ  โศฺรตมุิจฺฉามิ  ปรฺสนฺโน  วกฺตมุรฺหสิ || 4 

  ศฺรีปราศร  อวุาจ 

   กรฺทมสฺยาตฺมชํา  กนฺยามปุเยเม  ปริฺยวฺรตะ | 

   สมฺราทฺ กกฺุษิศฺจ  ตตฺกนฺเย  ทศปตฺุราสฺตถา’ปริ || 5 

   มหาปรฺชฺญา  มหาวีรฺยา  วินีตา  ทยิตา  ปิตะุ | 

   ปริฺยวฺรตสตุาะ  ขฺยาตาสฺเตษํา  นามานิ  เม  ศฺฤณ ุ|| 6 

   อาคฺนีธฺรศฺจาคฺนิพาหศฺุจ  วปษฺุมานฺทฺยตุมํิาสฺตถา | 

   เมธา  เมธาตถิิรฺภวฺยะ สวนะ  ปตฺุร  เอว  จ || 7 

   ชฺโยติษฺมานฺทศมสฺเตษํา  สตฺยนามา  มโุต’ภวตฺ | 

   ปริฺยวฺรตสฺย  ปตฺุราสฺเต|  ปรฺขฺยาตา  พลวีรฺยตะ || 8 

   เมธาคฺนิพาหปุตฺุราสฺต ุ ตฺรโย  โยคปรายณาะ | 

   ชาตสฺิมรา  มหาภาคา  น  ราชยาย  มโน  ทธุะ || 9 

   นิรฺมลาะ  สรฺวกาลนฺต ุ สมสฺตารฺเถษุ  ไว  มเุน | 
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   จกฺรุะ  กฺริยํา  ยถานฺยายมผลากางฺกฺษิโณ  หิ  เต || 10 

   ปริฺยวฺรโต  ทเทา  เตษํา  สปตฺานํา  มนุิสตฺตม | 

   สปตฺทฺวีปานิ  ไมเตฺรย  วิภชฺย  สมุหาตฺมนามฺ || 11 

   ชมฺพทฺูวีปํ  มหาภาค  สาคฺนีธฺราย  ทเทา  ปิตา | 

   เมธาตเิถสฺตถา  ปรฺาทาตฺปลฺกฺษทฺวีปํ  ตถาปรมฺ || 12 

   ศาลฺมเล  จ  วปษฺุมนฺตํ  นเรนฺทฺรมภิษิกฺตวานฺ | 

   ชฺโยติษฺนฺตํ  กศุทฺวีเป  ราชานํ  กฺฤตวานฺปรฺภะุ || 13 

   ทฺยตุมินฺตํ  จ  ราชานํ  ไกฺรญฺจทฺวีเป  สมาทิศตฺ | 

   ศากทฺวีเปศฺวรํ  จาปิ  ภวฺยํ  จเกฺร  ปริฺยวฺรตะ |  

   ปษฺุกราธิปติํ  จเกฺร  สวนํ  จาปิ  ส  ปรฺภะุ  || 14 

   ชมฺพทฺูวีเปศฺวโร  ยสฺต ุ อาคฺนีโธฺร  มนุิสตฺตม  || 15 

   ตสฺย  ปตฺุรา  พภวูเุสฺต  ปรฺชาปตสิมา  นว | 

   นาภิะ  กิมฺปรุุษศฺไจว  หริวรฺษ  อิลาวฺฤตะ || 16 

   รมฺโย  หิรณฺวานฺษษฺฐศฺจ  กรุุรฺภทฺราศฺว  อิว  จ | 

   เกตมุาลสฺตไถวานฺยะ  สาธุเจษฺโฏ’ภวนฺนฺฤปะ || 17 

   ชมฺพทฺูวีปวิภาคําศฺจ  เตษํา วิปรฺ  นิศามย | 

   ปิตฺรา  ทตฺตํ  หิมาหฺวํ  ต ุ วรฺษํ  นาเภสฺต ุ ทกฺษิณมฺ || 18 

   เหมกฏํู  ตถา  วรฺษํ  ทเทา  กิมฺปรุุษาย  สะ | 

   ตฺฤตียํ  ไนษธํ  วรฺษํ  หริวรฺษาย  ทตฺตวานฺ || 19 

   อิลาวฺฤตาย  ปรฺทเทา  เมรุรฺยตฺร  ต ุ มธฺยมะ | 

   นีลาจลาศฺริตํ  วรฺษํ  รมฺยาย  ปรฺทเทา  ปิตา || 20 

   เศฺวตํ  ตทตฺุตรํ  วรฺษํ  ปิตฺรา  ทตฺตํ  หิรณฺวเต || 21 

   ยทตฺุตรํ  ศฺฤงฺควโต  วรฺษํ  ตตฺกรุเว  ทเทา | 

   เมโระ ปรฺูเวณะ  ยทฺวรฺษํ  ภทฺราศฺวาย  ปรฺทตฺตวานฺ || 22 

   คนฺธมาทนวรฺษํ  ต ุ เกตมุาลาย  ทตฺตวานฺ | 

   อิตฺเยตานิ  ทเทา  เตภยะ  ปเุตฺรภยะ  ส  นเรศฺวระ || 23 
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   วรฺเษเษฺวเตษุ  ตานฺปตฺุรานภิษิจฺย  ส  ภมูิปะ | 

   ศาลครามํ  มหาปณฺุยํ  ไมเตฺรย  ตปเส  ยเยา || 24 

   ยานิ  กิมฺปรุุษาทีนิ  วรฺษาณฺยษฺเฏา  มหามเุน | 

   เตษํา  ศวาภาวิกี  สิทฺธิะ  สขุปรฺายา  หฺยยตฺนตะ || 25 

   วิปรฺยโย  น  เตษฺวสฺต ิ ชรามฺฤตยิภุยํ  น  จ | 

   ธรฺมาธรฺเมา  น  เตษฺวาสฺตํา  โนตฺตมาธมมธฺยมาะ | 

   น  เตษฺวสฺต ิ ยคุาวสฺถา  เกฺษเตฺรษฺวษฺฏส ุ สรฺวทา || 26 

   หิมาหฺวยํ  ต ุ ไว  วรฺษํ  นาเภราสีนฺมหาตฺมนะ | 

   ตสฺยรฺษโภ’ภวตฺปโุตฺร  เมรุเทวฺยํา  มหาทฺยตุะิ || 27 

   ฤษภาทฺภรโต  ชเชฺญ  เชฺยษฺฐะ  ปตฺุรศตสฺย  สะ | 

   กฺฤตฺวา  ราชฺยํ  สฺวธรฺเมณ  ตเถษฺฏฺวา  วิวิธานฺมขานฺ || 28 

   อภิษิจฺย  สตํุ  วีรํ  ภรตํ  ปฤฺถีวีปตะิ | 

   ตปเส  ส  มหาภาคะ  ปลุหสฺยาศฺรมํ  ยเยา || 29 

   วานปรฺสฺถวิธาเนน  ตตฺราปิ  กฺฤตนิศจยะ | 

   ตปสฺเตเป  ยถานฺยายมิยาช  ส  มหีปตะิ || 30 

   ตปสา  กรฺษิโต’ตฺยรฺถ  กฺฤโศ  ธรนิสฺนตตะ | 

   นคฺโน  วีฏํา  มเุข  กฺฤตฺวา  วีราธฺวานํ  ตโต  ภตะ || 31 

   ตตศฺจ  ภารตํ  วรฺษเมตลฺโลเกษุ  ภียเต | 

   ภรตาย  ยตะ  ปิตฺรา  ทตฺตํ  ปรฺาติษฺฐตา  วนมฺ || 32 

   สมุตรฺิภรตสาภูตฺปตฺุระ  ปรมธารฺมิกะ | 

   กฺฤตฺวา  สมฺยคฺทเทา  ราชฺยมิษฺฏมขะ  ปิตา || 33 

   ปตฺุรสงฺกฺรามิตศฺรีสฺต ุ ภรตะ  ส  มหีปตะิ | 

   โยคาภฺยาสรตะ  ปรฺาณาญฺศาลคฺราเม’ตฺยชนฺมเุน || 34 

   อชายต  จ  วิโปรฺ’เสา  โยคนํิา  ปรฺวเร  กเุล | 

   ไมเตรฺย  ตสฺย  จริตํ  กถยิษฺยามิ  เต  ปนุะ || 35 

   สมุเตเสฺตชสสฺตสฺมาทินฺทฺรทฺยมฺุโน วฺยชายต | 
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   ปรเมษฺฐี  ตตสฺตสฺมาตฺปรฺตหิารสฺตทนฺวยะ || 36 

   ปรฺตหิรฺเตต ิ วิขฺยาต  อตฺุปนฺนสฺตสฺย  จาตฺมชะ | 

   ภวสฺตสฺมาทโถทคีถะ  ปรฺสฺตาวสฺตตฺมโุต  วิภะุ || 37 

   ปฤฺถสฺุตตสฺตโต  นกฺโต  นกฺตสฺยาปิ  คยะ  สตุะ | 

   นโร  คยสฺย  ตนยสฺตตฺปโุตฺร’ภทฺูวิราฏฺ  ตตะ || 38 

   ตสฺย  ปโุตฺร  มหาวีรฺโย  ธีมําสฺตสฺมาทชายต | 

   มหานฺตสฺตตฺสตุศฺจาภนฺูมนสฺยสฺุตสฺย  จาตฺมชะ || 39 

   ตฺวษฺฏา  ตฺวษฺฏศฺุจ  วิราโช  รชสฺตสฺยาปยฺภตฺูสตุะ | 

   ศตชิทฺรชสสฺตสฺย  ชเชฺญ  ปตฺุรศตํ  มเุน || 40 

   วิษฺวคฺชฺโยตะ  ปรฺธานาเสฺต  ไยริมา  วรฺทฺธิตาะ  ปรฺชาะ | 

   ไตริทํ  ภารตํ  วรฺษํ  นวเภทมลงฺกฺฤตมฺ || 41 

   เตษํา  วํศปรฺสไูตศฺจ  ภกฺุเตยํา  ภารตี  ปรุา | 

   กฺฤตเตฺรตาทิสรฺเคณ  ยคุาขฺยาเมกสปตฺตมฺิ || 42 

   เอษ  สฺวายมฺภวุะ  สรฺโค  เยเนทํ  ปรูริตํ  ชคตฺ | 

   วาราเห  ต ุ มเุน  กลฺเป  ปรฺูวมนฺวนฺตราธิปะ || 43 

   อิต ิ ศฺรีวิษฺณุปรุาเณ  ทฺวิตีเยํ’เศ  ปรฺถโม’ธฺยายะ || 1 || 

 

  ศฺรีไมเตฺรย  อวุาจ 

   กถิโต  ภวตา  พฺรหฺมนฺสรฺคะ  สฺวายมภวุศฺจ  เม | 

   โศฺรตมุิจฺฉามฺยหํ  ตฺวตฺตะ  สกลํ  มณฺฑลํ  ภวุะ || 1 

   ยาวนฺตะ  สาครา  ทฺวีปาสฺตถา  วรฺษาณิ  ปรฺวตาะ | 

   วนานิ  สริตะ  ปรฺุโย  เทวาทีนํา  ตถา  มเุน | 2 

   ยตฺปรฺมาณมิทํ  สรฺวํ  ยทาธารํ  ยทาตฺมกมฺ | 

   สํสฺถานมสฺยย  จ  มเุน  ยถาวทฺวกฺตมุรฺหสิ || 3 

  ศฺรีปราศร  อวุาจ 

   ไมเตฺรย  ศฺรูยตาเมตตฺสงฺเกฺษปาทฺคทโต  มม | 
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   นาสฺย  วรฺษศเตนาปิ  วกฺตุํ  ศกฺโย หิ  วิสฺตระ || 4 

   ชมฺพปูลฺกฺษาหฺวเยา  ทฺวีเปา  ศาลฺมลศฺจาปโร  ทฺวิช | 

   กศุะ  เกฺราญจสฺตถา  ศากะ  ปษุกรศฺไจว  สปตฺมะ || 5 

   เอเต  ทฺวีปาะ  สมไุทฺรสต ุ สปตฺ  สปฺตภิราวฺฤตาะ | 

   ลวเณกฺษุสรุาสรฺปิรฺทธิทคฺุธชไละ  สมมฺ || 6 

   ชมฺพทฺูวีปะ  สมสฺตานาเมเตษํา  มธฺยสํสฺถิตะ | 

   สตฺยาปิ  เมรุไมเตฺรย  มธฺเย  กนกปรฺวตะ || 7 

   จตรุศีตสิาหโสฺร  โยชไนรสฺย  โจจฺฉฺรยะ || 8 

   ปรฺวิษฺฏะ  โษฑศาธสฺตาทฺทฺวาตฺรํิ  วิสฺตฺฤตะ | 

   มเูล  โษฑศสาหโสฺร  วิสฺตารสฺตสฺย  สรฺวศะ || 9 

   ภปูทฺมสฺยาสฺย  ไศโล’เสา  กรฺณิกาการสํสฺถิตะ || 10 

   หิมวานฺเหมกฏูศฺจ  นิษธศฺจาสฺย  ทกฺษิเณ | 

   นีละ  เศฺวตศฺจ  ศฺฤงฺคี  จ  อตฺุตเร  วรฺษปรฺวตาะ || 11 

   ลกฺษปรฺมาเณา  เทฺวา  มธฺเยา  ทศหีนาสฺตถาปเร | 

   สหสฺรทฺวิตโยจฺฉฺรายาสฺตาวทฺวิสฺตาริณศฺจ  เต || 12 

   ภารตํ  ปรฺถมํ  วรฺษํ  ตตะ  กิมฺปรุุษํ  สฺมฺฤตมฺ | 

   หริวรฺษํ  ตไถวานฺยนฺเมโรรฺทกฺษิณโต  ทฺวิช || 13 

   รมฺยกํ  โจตฺตรํ  วรฺษํ  ตสฺไยวาน ุ หิรณฺมยมฺ | 

   อตฺุตราะ  กรุวศฺไจว  ยถา  ไว  ภารตํ  ตถา || 14 

   นวสาหสฺรเมไกกเมเตษํา  ทฺวิชสตฺตม | 

   อิลาวฺฤตํ  จ  ตนฺมธฺเย  เสาวรฺโณ  เมรุรุจฺฉฺริตะ || 15 

   เมโรศฺจตรฺุทิศํ  ตตฺต ุ นวสาหสฺรวิสฺตฺฤตมฺ |  

   อิลาวฺฤตํ  มหาภาค  จตฺวารศฺจาตฺร  ปริวตาะ || 16 

   วิษฺกมฺภา  รจิตา  เมโรรฺโยชนายตุมจฺุฉฺริตาะ || 17 

   ปรฺูเวณ  มนฺทโร  นาม  ทกฺษิเณ  คนฺธมาทนะ | 

   วิปลุะ  ปศฺจิเม  ปารฺเศฺว  มปุารฺศฺวศฺโจตฺตเร  สฺมฺฤตะ  ||  18 
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   กทมฺพเสฺตษุ  ชมฺพศฺูจ  ปิปปฺโล  วฏ  เอว  จ | 

   เอกาทศศตายามาะ  ปาทปา  ภิริเกตวะ || 19 

   ชมฺพทฺูวีปสฺย  สา  ชมฺพรฺูนามเหตรฺุมหามเุน | 

   มหาภชปรฺมาณานิ  ชมฺพฺวาสฺตสฺยาะ  ผลานิ  ไว | 

   ปตนฺต ิ ภภฺูฤตะ  ปฤฺษฺฐิ  ศีรฺยมาณานิ  สรฺวตะ || 20 

   รเสน  เตษํา  ปรฺขฺยาตา  ตตฺร  ชามฺพนูทีติ  ไว | 

   สริตปรฺวรฺตฺตเต  จาปิ  ปียเต  ตนฺนิวาสิภิะ || 21 

   น  เสฺวโท  น  จ  เทารฺคนฺธฺยํ  น  ชรา  เนนฺทฺริยกฺศยะ | 

   ตตฺปานาตฺสฺวจฺฉมนสํา  ชนานํา  ตตฺร  ชายเต || 22 

   ตีรมฺฤตฺตทฺรสํ  ปรฺาปย  สขุวายวุิโศษฺตา | 

   ชามฺพนูทาขฺยํา  ภวติ  สวุรฺณ  สิทฺธภษูณมฺ || 23 

   ภทฺราศฺวํ  ปรฺูวโต  เมโระ  เกสมุาลํ  จ  ปศฺจิเม | 

   วรฺเษ  เทฺว  มนุิเศฺรษฺฐ  ตโยรฺมธฺยมิลาวฺฤตะ || 24 

   วนํ  ไจตฺรรถํ  ปรฺูเว  ทกฺษิเณ  ภนฺธมาทนมฺ | 

   ไวภฺราชํ  ปศฺจิเม  ตฺทวทตฺุตเร  นมฺทนํ  สฺมฺฤตมฺ | 25 

   อรุโณทํ  มหาภทฺรมสิโตทํ  สมานสมฺ | 

   สรําเสฺยตานิ  จตฺวาริ  เทวโภคฺยานิ  สรฺวทา || 26 

   ศีตามฺภศฺจ  กมุนฺุทศฺจ  กรุรี  มาลฺยวําสฺตถา | 

   ไวกงฺกปรฺมขุา  เมโระ  ปรฺูวตะ  เกสราจลาะ || 27 

   ตฺริกฏูะ  ศศฺิรศฺไจวะ  ปตงฺโค  รุจกสฺตถา | 

   นิษทาทฺยา  ทกฺษิณตสฺตสฺย  เกสรปรฺวตาะ || 28 

   ศขิิวาสาะ  สไวฑรฺูยะ  กปิโล  คนฺธมาทนะ | 

   ชารุธิปรฺมขุาสฺตทฺวตฺปศฺจิเม  เกสราจลาะ || 29 

   เมโรรนนฺตรางฺเคษุ  ชฐราทิษฺววสฺถิตาะ | 

   ศงฺขกโูฏ’ถ  ฤษโภ  หํโส  นาคสฺตถาประ | 

   กาลญฺชาทฺยาศฺจ  ตถา  อตฺุตเร  เกสราจลาะ || 30 
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   จตรฺุทศสหสฺราณิ  โยชนานํา  มหาปรีุ | 

   เมโรรุปริ  ไมเตรฺย  พฺรหฺมณะ  ปรฺถิตา  ทิวิ || 31 

   ตสฺยาสฺสมนฺตตศฺจาษฺเฏา  ทิศาส ุ วิทิศาส ุ จ | 

   อินฺทฺราทิโลกปาลานํา  ปรฺขฺยาตาะ  ปรฺวราะ  ปรุะ || 32 

   วิษฺณปุาทวินิษฺกฺรานฺตา  ปลฺาวยิเตฺวนฺทมุณฺฑลมฺ | 

   สมนฺตาทฺ  พฺรหฺมณะ  ปรฺูยํา  ภงฺคา  ปตต ิ ไว  ทิวะ | 33 

   สา  ตตฺร  ปตติา  ทิกฺษุ  จตรฺุทฺธา  ปรฺสิปทฺยเต | 

   สีตา  จาลกนนฺทา  จ  จกฺษุรฺภทฺรา  จ  ไว  กฺรมาตฺ || 34 

   ปรฺูเวณ  ไศลาตฺสีตา  ต ุ ไศลํ  ยาตฺยนฺตริกฺษคา | 

   ตตศฺจ  ปรฺูววรฺเษณ  ภทฺราเศฺวไนต ิ สารฺณวมฺ || 35 

   ตไถวาลกนนฺทาปิ  ทกฺษิเณไนตฺย  ภารตมฺ |  

   ปรฺยาต ิ สาครํ  ภตฺูวา  สปตฺเภทา  มหามเุน || 36 

   จกฺษุศฺจ  ปศฺจิมครีินตีสฺย  สกลําสฺตตะ | 

   ปศฺจิมํ  เกตมุาลาขยํ  วรฺษํ  คไตฺวต ิ สาครมฺ || 37 

   ภทฺรา  ตโถตฺตรครีินตฺุตรําศฺจ  ตถา  กรูุนฺ | 

   อตีตฺโยตฺตรมมฺโภธํิ  สมาภฺเยต ิ มหามเุน || 38 

   อานีลนีษธายเมา  มาลฺยวทฺคนฺธมาทเนา | 

   ตโยรฺมธยคโต  เมรุะ  กณิรฺกาการสํสฺถิตะ || 39 

   ภารตาะ  เกตมุาลาศฺจ  ภทฺราศฺวาะ  กรุวสฺตถา | 

   ปตฺราณิ  โลกปทฺมสฺย  มรฺยาทาไศลพาหฺยตะ || 40  

   ชฐโร  เทวกฏูศฺจ  มรฺยาทาปรฺวตวเุภา | 

   เตา  ทกฺษิโณตฺตรายามาวานีลนิษธายเสา || 41 

   นิษธะ  ปาริยาตฺรศฺจ  มรฺยาทาปรฺวตาวเุภา | 

   อศีตโิยชนายามาวรฺณวานฺตรฺวฺยวสฺถิเตา || 42 

   นิษธะ  ปาริยาตฺรศฺจ  มรฺยาทาปรฺวตาวเุภา | 

   เมโระ  ปศฺจิมทิคฺภาเค  ยถา  ปรฺูเว  ตถา  สฺถิเตา || 43 
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   ตฺริศฺฤงฺโค  ชารุธิศฺไจว  อตฺุตเรา  วรฺษปรฺวเตา | 

   ปรฺูวปศฺจายตาเวตาวรฺณวานฺตรฺวยวสฺถิเตา || 44 

   อิตฺเยเต  มนุิวรฺโยกฺตา  มรฺยาทาปรฺวตาสฺตว | 

   ชฐราทฺยะ สฺถิตา  เมโรสฺเตษํา  เทฺวา เทฺวา  จตรฺุทิศมฺ || 45 

   เมโรศฺจตรฺุทิศํ  เย  ต ุ โปรฺกฺตาะ  เกสรปรฺวตะ | 

   ศีตานฺตาทฺยา  มเุน  เตษามตีว  หิ  มโนรมาะ | 

   ไศลานามนฺตเร  โทฺรณฺยะ  สิทธจารณเสวิตาะ || 46 

   สรุมฺยาณิ  ตถา  ตาส ุ กานนานิ  ปรุาณิ  จ | 

   ลกฺษมีวิษฺณฺวคฺมิสรฺูยาทิเทวานํา  มนุิสตฺตม | 

   ตาสฺวายตนวรฺยาณิ  ชษฺุฏนิ  วรกินฺนไระ || 47 

   คนฺธรฺวยกฺษรกฺษําสิ  ตถา  ไตเตยทานวาะ | 

   กฺรีฑนฺติ  ตาส ุ รมฺยาส ุ ไศลโทฺรณีษฺวหรฺนิศมฺ || 48 

   เภามา  เหฺยเต  สฺมฺฤตาะ  สฺวรฺคา  ธรฺมิณามาลยา  มเุน | 

   ไนเตษุ  ปาปกรฺมาเณ  ยานฺติ  ชนฺมาศไตรปิ || 49 

   ภาทฺราศฺเว  ภควานฺวิษฺณรุาสฺเต  หยศริา  ทฺวิช | 

   วราหะ  เกตมุาเล  ต ุ ภารเต  กรฺูมรูปธฺฤกฺ || 50 

   มตฺสฺยรูปศฺจ  โภวินฺทะ  กรุุษฺวาสฺเต  ชนารฺทนะ | 

   วิศฺวรูเปณ  สรฺวตฺร  สรฺวะ  สรฺวตฺรโค  หริะ ||| 51 

    สรฺวสฺยาธารภโูต’เสา  ไมเตฺรยาสฺเต’ขิลาตฺมกะ || 52 

   ยานิ  กิมฺปรุุษาทีนิ  วรฺษาณฺยษฺเฏา  มหามเุน | 

   น  เตษุ  โศโก  นายาโส  โนเทฺวคะ  กฺษุทฺภยาทิกมฺ || 53 

   สฺวสฺถาะ  ปรฺช  นิราตงฺกาสฺสรฺวทะุขวิวรฺชิตาะ | 

   ทศทฺวาทศวรฺษาณํา  สหสฺราณิ  สฺถิรายษุะ || 54 

   น  เตษุ  วรฺษเต  เทโว  เภามานฺยมฺภําสิ  เตษุ  ไว | 

   กฺฤตเตฺรตาทิกํ  ไนว  เตษุ  สฺถาเนษุ  กลฺปนา || 55 

   สรฺเวษฺเวเตษุ  วรฺเษษุ  สปตฺ  สปตฺ  กลุาจลาะ | 
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   ยทฺยศฺจ  ศตศสฺเตภฺยะ  ปรฺสตูา  ยา  ทฺวิโชตฺตม || 56 

   อิต ิ ศฺรีวิษฺณุปรุาเณ  ทฺวิตีรฺเย’เศ  ทฺวิตีโย’ธฺยายะ || 2 || 

    

  ศฺรีปราศร  อวุาจ 

   อตฺุตรํ  ยตฺสมทฺุร  หิมาเทฺรสฺย  หิมาทฺริศฺไจว  ทกฺษิณมฺ | 

   วรฺษํ  ตทฺภารตํ  นาม  ภารตี  ยตฺร  สนฺตตะิ || 1 

   นวโยชนสาหโสฺร  วิสฺตาโร’สฺย  มหามนุิ | 

   กรฺมภมูิริยํ  สฺวรฺคมปวรฺคํ  จ  คจฺฉตามฺ || 2 

    มเหนฺโทฺร  มลยะ  สหฺยะ  ศกฺุตมิานฺฤกฺษปรฺวตะ | 

   วินฺธฺยศฺจ  ปาริยาตฺรศฺจ  สปตฺาตฺร  กลุาปรฺวตาะ || 3 

   อตะ  สมฺปรฺาปยฺเต  สฺวรฺโค  มกฺุตมิสฺมาตฺปรฺยานฺติ  ไว | 

   ตรฺิยกฺตวํ  นรกํ  จาปิ  ยานฺตฺยตะ  ปรุุษา  มเุน || 4 

   อิตะ  สฺวรฺคศฺจ  มธฺยํ  จานฺตศฺจ  ภมฺยเต | 

   น  ขลฺวนฺยตฺร  มรฺตฺยานํา  กรฺม  ภเูมา  วิธียเต || 5 

   ภารตสฺยาสฺย  วรฺษสฺย  นวเภทานฺนิศามย | 

   อินฺทฺรทฺวีปะ  กเสรุศฺจ  ตามฺรปรฺโณ  คมสฺตมิานฺ || 6 

   นาคทฺวปสฺตถา  เสามฺโย  คนฺธรฺวสฺตฺวถ  วารุณะ | 

   อยํ  ต ุ นวมสฺเตปํา  ทฺวีปะ  สาครสํวฤตะ || 7 

   โยชนานํา  สหสฺรํ  ต ุ ทฺวีโป’ยํ  ทกษิโณตฺตราตฺ | 

   ปรฺูเว  กิราตา  ยสฺยานฺเต  ปศฺจิเม  ยวนาะ  สฺถิตาะ || 8 

   พฺราหฺมณาะ  กฺษิตฺรยา  ไวศฺยา  มธฺเย  ศทฺูราศฺจ  ภาคศะ |  

   อิชฺยายธุวาณิชฺยาทฺไยรฺวรฺตยนฺโต  วฺยวสฺถิตาะ || 9 

   ศตทฺรูจนฺทรฺภาคาทยา  หิมวตฺปาทนิรฺคตาะ | 

   เวทสฺมฺฤตมิขุาทฺยาศฺจ  ปาริยาโตฺรทฺภวา  มเุน || 10 

   นรฺมทา  สรุสาทฺยาศจ  นโทฺย  วินฺทฺยาทฺรินิรฺคตาะ | 

   ตาปีปโยษฺณีนิรฺวินฺธฺยาปรฺมขุา  ฤกฺษสมฺภวาะ || 11 
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   โคทาวรี  ภีมรถี  กฺฤษฺณเวณฺยาทิกาสฺตถา | 

   สฺหฺยปาโททฺภวา  นทฺยะ  สฺมฺฤตาะ  ปาปภยาปหาะ || 12 

   กฺฤตมาลา  ตามฺรปรฺณีปรฺมขุา  มลโยทฺภวาะ | 

   ตฺริสามา  จารฺยกลฺุปาทฺยา  มเหนฺทฺรปรฺภวาะ  สฺมฺฤตาะ || 13 

   ฤษิกลฺุยากมุาราทฺยาะ  ศกฺุติมตฺปาทสมฺภวาะ | 

   อาสํา  นทฺยปุนทฺยศฺจ  สนฺตฺยนฺยาศฺจ  สหสฺรศะ || 14 

   ตาสฺวิเม  กรุุปาญฺจลา  มธฺยฺเทศาทโย  ชนาะ | 

   ปรฺูวเทศาทิกาศฺไจว  กามรูปนิวาสินะ || 15 

   ปณฺุฑฺราะ  กลิงฺคา  มภธา  ทิกฺษิณาทฺยาศฺจ  สรฺวศะ | 

   ตถาปรานฺตาะ  เสาราษฺฏฺราะ  ศรูาภีราสฺตถารฺพทุาะ || 16 

   การูษา  มาลวาศฺไจว  ปาริยาตฺรนิวาสินะ | 

   เสาวีราะ  ไสนฺธวา  หณูาะ  สาลฺวาะ  โกศลวาสินะ | 

   มาทฺรารามาสฺตถามฺพษฺฐาะ  ปารสีกาทยสฺตถา || 17 

   อาสํา  ปิพนฺต ิ สลิลํ  วสนฺต ิ สหิตาะ  สทา | 

   สมีปโต  มหาภาค  หฺยษฺฏปษฺุฏชนากลุาะ || 18 

   จตฺวาริ  ภารเต  วรฺเษ  ยคุานฺยตฺร  มหามเุน | 

   กฺฤตํ  เตฺรตา  ทฺวาปรญฺจ  กลิศฺจานฺยตฺร  น  กฺวจิตฺ || 19 

   ตปสฺตปยฺนฺติ  มนุโย  ชหฺุวเต  จาตฺร  ยชฺวินะ | 

   ทานานิ  จาตฺร  ทียนฺเต  ปรโลการฺถมาทราตฺ || 20 

   ปรุุไษรฺยชฺญปรุุโษ  ชมฺพทฺูวีเป  สเทชฺยเต |  

   ยไชฺญรฺยชฺนมโย  วิษฺณุรนฺยทฺวีเปษุ  จานฺยถา || 21 

   อตฺราปิ  ภารตํ  เศฺรษฺฐํ  ชมฺพทฺูวีเป  มหามเุน | 

   ยโต  หิ  กรฺมภเูรษา  หฺยโต’นฺยา  โภคภมูยะ || 22 

   อตฺร  ชนฺมสหสฺราณํา  สหไสฺรรปิ  สตฺตม | 

   กทาจิลฺลภเต  ชนฺตรฺุมานษุยํ  ปณฺุยสญฺจยาตฺ || 23 

   คายนฺต ิ เทวาะ  กิล  คีตกานิ 
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   ธนฺยยาสฺต ุ เต  ภารต  ภมูิภาเค | 

   สฺวรฺคาปวรฺคาสฺปทมารฺคภเูต  

   ภวนฺต ิ ภยูะ  ปรุุษาะ  สรุตฺวาตฺ || 24 

   การฺมาณฺยสงฺกลฺหิตตตฺผลานิ 

   สํนฺยสฺย  วิษฺเณา  ปรมาตฺมภุเต | 

   อวาปย  ตํา  กรฺมมหีมนนฺเต  

   สสฺมินฺลฺลยํ  เย ตฺวมลาะ  ปรฺยานฺติ || 25 

   ชานีม  ไนตตฺกฺว  วยํ  วิลิเน 

   สฺวรฺคปรฺเท  กรฺมณิ  เทหพนฺธมฺ | 

   ปรฺาปสฺฺยาม  ธนฺยาะ  ขล ุ เต  มนษฺุยา 

   เย  ภารเต  เนนฺทฺริยวิปรฺหีนาะ || 26 

   นววรฺษํ  ต ุ ไมเตฺรย  ชมฺพทฺูวีปมิทํ  มยา | 

   ลกฺษโยชนวิสฺตารํ  สงฺเกฺษปาตฺกถิตํ  ตว || 27 

   ชมฺพทฺูวีปํ  สมาวฺฤตฺย  ลกฺษโยชนวิสฺตระ | 

   ไมเตรฺย  วลยาการะ  สฺถิตะ  กฺษาโรทธิรฺพหิะ || 28 

   อิต ิ ศฺรีวิษูณุปรุาเณ  ทฺวิตีรฺเย’เศ  ตฺฤตีโย’ธยายะ || 3 || 

 

  ศฺรีปราศร  อวุาจ 

   กฺษาโรเทน  ยถา  ทฺวีโป  ชมฺพสํูชฺโญ’ภิเวษฺฏิตะ | 

   สํเวษฺฏย  กฺษารมทุธํิ  ปลฺกฺษทฺวีปสิตถา  สฺถิตะ || 1 

   ชมฺพทฺูวีปสฺย  วิสฺตาระ  ศตสาหสฺรสมฺมิตะ | 

   ส  เอว  ทฺวิคโุณ  พฺรหฺมนฺ  ปลฺกฺษทฺวีป  อทุาหฺยตะ || 2 

   สปตฺ  เมธาตเิถะ  ปตฺุราะ  ปลฺกฺษทฺวีเปศฺวรสฺย  ไว | 

   เชฺยษฺฐะ  ศานฺตหโย  นาม  ศิศริสฺตทนนฺตระ || 3 

   สโุขทยสฺตถานนฺทะ ศวิะ  เกฺษมก  เอว  จ | 

   ธฺรุวศฺจ  สปตฺมสฺเตษํา  ปลฺกฺษทฺวีเปศฺวรา  หิ  เต || 4 
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   ปรฺูวํ  ศานฺตหยํ  วรฺษ  ศิศฺรํ  จ  สขํุ  ตถา | 

   อานนฺทํ  จ  ศวํิ  ไจว  เกฺษมกํ  ธฺรุวเมว  จ || 5 

   มรฺยาทาการกาสฺเตษํา  ตถานฺเย  วรฺษปรฺวตาะ | 

   สปไฺตว  เตษํา  นามานิ  ศฺฤณษฺุว  มนุิสตฺตม || 6 

   โคเมทศฺไจว  จนฺทฺรศฺจ  นารโท  ทนฺุทภิุสฺตถา | 

   โสมกะ  สมุนาศฺไจว  ไวภฺราชศฺไจว  สปตฺมะ || 7 

   วรฺษาจเลษุ  รมฺเยษุ  วรฺเษเษฺวเตษุ  จานฆาะ | 

   วสนฺต ิ เทวคนฺธรฺวสหิตาะ  สตตํ  ปรฺชาะ || 8 

   เตษุ  ปณุยา  ชนปทาศฺจิราจฺจ  มฺริยเต  ชนะ | 

   นาธโย  วฺยาธโย  วาปิ  สรฺวกาลสขํุ  หิ  ตฺต || 9 

   เตษํา  นทฺยสฺต ุ สปไฺตว  วรฺษาณํา  จ  สมทฺุรคาะ | 

   นามตสฺตาะ  ปรฺวกฺษยามิ  ศฺรุตาะ  ปาปํ  หรนฺติ  ยาะ || 10 

   อนตุปตฺา  ศขีิ  ไจว  วิษปศา  ตฺริทิวากฺลมา | 

   อมฺฤตา  สกฺุฤตา  ไจว  สปไฺตตาสฺตตฺร  นิมฺนคาะ || 11 

   เอเต  ไศลาสฺตถา  นทฺยะ  ปรฺธานาะ  กถิตาสฺตว | 

   กฺษุทฺรไศลาสฺตถา  นทฺยสฺตตฺร  สนฺต ิ สหสฺรศะ | 

   ตาะ  ปิพนฺติ  สทา  หฺยษฺฏา  นทีรฺชนปทาสฺต ุ เต || 12 

   อปสรฺปิณี  น  เตษํา  ไว  น  ไจโวตฺสรฺปิณี  ทฺวิช | 

   ณ  เตฺววาสฺต ิ ยคุาวสฺถา  เตษุ  สฺถาเนษุ  สปตฺส ุ|| 13 

   เตฺรตายคุสมะ  กาละ  สรฺเทว  มหามเต | 

   ปลฺกฺษทฺวีปาทิษุ  พฺรหฺมญฺฉากทฺวีปานฺตเิกษุ  ไว || 14 

   ปญฺจ  วรฺษสหสฺราณิ  ชนา  ชีวนฺตฺยนามยาะ | 

   ธรฺมาะ  ปญฺจ  ตไถเตษุ  วรฺณาศฺรมวิภาคศะ || 15 

   วรฺณาศฺจ  ตตฺร  จตฺวารสฺตานฺนิโพธ  วทามิ  เต || 16 

   อารฺยกาะ  กรุราศฺไจว  วิทิศฺยา  ภาวินศฺจ  เต | 

   วิปรฺากฺษตฺริยไวศฺยาสฺเต  ศทฺูราศฺจ  มนุิสตฺตม || 17 
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   ชมฺพวฺูฤกฺษปรฺมาณสฺต ุ ตมฺมธฺเย  สมุหําสฺตรุะ | 

   ปลฺกฺษสฺตนฺนามสํชฺโญ’ยํ  ปลฺกฺษทฺวีโป  ทฺวิโชตฺตม || 18 

   อิชฺยเต  ตตฺร  ภควําสฺไตรฺวรฺไณรารฺยกาทิภิะ | 

   โสมรูปี  ชคตฺสฺรษฺฏา  สฺรวะ  สรฺเวศฺวโร  หริะ || 19 

   ปลฺกฺษทฺวีปปรฺมาเณน  ปลฺกฺษทฺวีปะ  สมาวฺฤตะ | 

   ตไถเวกฺษุรโสเทน  ปริเวษานกุาริณา || 20 

   อิตฺเยวํ  ตว  ไมเตรฺย  ปลฺกฺษทฺวีป  อทุาหฺยตะ | 

   สงฺเกฺษเปณ  มยา  ภยูะ  ศาลฺมลํ  เม  นิศามย || 21 

   ศาลฺมลสฺเยศฺวโร  วีโร  วปษุมําสฺตตฺสตุาญฺฉฺฤปปฺ ุ| 

    เตษํา  ต ุ นามสํชฺญานิ  สปตฺวรฺษาณิ  ตานิ  ไว || 22 

   เศฺวโต’ถ  หริตศฺไจว  ชีมโูต  โรหิตสฺตถา | 

   ไวทฺยโุต  มานสศฺไจว  สปุรฺภศฺจ  มหามเุน || 23 

   ศาลฺมเลน  สมโุทฺร’เสา  ทฺวิเปเนเกฺษรโสทกะ | 

   วิสฺตารทฺวิคเุณนาถ  สรฺวตะ  สํวฺฤตะ  สฺถิตะ || 24 

   ตตฺราปิ  ปรฺวตาะ  สปตฺ  วิชฺเญยา รตฺนโยนยะ | 

   วรฺษาภิวฺยญฺชกา  เย  ต ุ ตถา  สปตฺ  จ  นิมฺนภาะ || 25 

   กมุทุศฺโจศฺโจนฺนตศฺไจว  ตฺฤตียศฺจ  พลาหกะ | 

   โทฺรโณ  ยตฺร  มเหาษธยะ  ส  จตรฺุโถ มหีธระ || 26 

   กงฺกสฺต ุปญฺจมะ  ษษฺโฐ  มหิษะ  สปตฺมสฺตถา | 

   กกทฺุมานฺปรฺวตวระ  สรินฺนามานิ  เม  ศฺฤณุ || 27 

   โยนิสฺโตยา  วิตฺฤษฺณา  จ  จนฺทฺรา  มกฺุตา  วิโมจนี | 

   นิวฺฤตฺตะิ  สปตฺมี  สามํา  สฺมฤตาสฺตาะ ปาปศานฺตทิาะ || 28 

   เศฺวตญฺจ  หริตํ  ไจว  ไวทฺยตํุ  มานสํ  ตถา | 

   ชีมตํู  โรหิตํ  ไจว  สปุรฺภํ  จาปิ  โศภนมฺ | 

   สปไฺตตานิ  ต ุ วรฺษาณิ  จาตรฺุวณรฺยยตุานิ  ไว || 29 

   ศาลฺมเล  เย  ต ุ วรฺณาศฺจ  วสนฺตฺเยเต  มหามเุน | 
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   กปิลาศฺจรุณาะ  ปิตะ  กฺฤษฺณาศฺไจว  ปฤฺถกฺ  ปฤฺกฺ || 30 

   พฺราหฺมณาะ  กฺษตฺริยา  ไวศฺยาะ  ศทฺูราศฺไจว  ยชนฺติ  ตมฺ | 

   มภวนฺตํ  สมสฺตสฺย  วิษฺณมุาตฺมานมวฺยยมฺ | 

   วายภุตํู  มขโศฺรษฺไฐรฺยชฺวาโน  ยชฺญสํสฺถิตมฺิ || 31 

   เทวานามตฺร  สานฺนิธฺยมตีว  สมุโนหเร | 

   ศาลฺมลิะ  สมุหานฺวฺฤโกฺษ  นามฺนา  นิรฺวฺฤตกิารกะ || 32 

   เอษ  ทฺวีปะ  สมเุทฺรณ  สโุรเทน  สมาวฺฤตะ | 

   วิสฺตาราจฺฉาลฺมลสฺไยว  สเมน  ต ุ สมนฺตตะ || 33 

   สโุรทกะ  ปริวฺฤตะ  กศุทฺวีเปน  สรฺวตะ | 

   ศาลฺมลสฺย  ต ุ วิสฺตาราทฺ ทฺวิภเุณน  สมนฺตตะ || 34 

   ชฺโยติษฺมตะ  กศุทฺวีเป  สปตฺ  ปตฺุราญฺฉฺฤณุษฺว ตานฺ || 35 

   อทฺุภิโท  เวณมํุาศฺไจว  ไวรโถ  ลมฺพโน  ธฺฤตะิ | 

   ปรฺภากโร’ถ  กปิลสฺตนฺนามา  วรฺษปทฺธตะิ || 36 

   ตสฺมินฺวสนฺต ิ มนชุาะ  สห  ไทเตยทานไวะ | 

   ตไถว  เทวคนฺธรฺวกฺษกิมฺปรุุษาทยะ || 37 

   วรฺณาสฺตตฺราปิ  จตฺวาโร  นิชานษฺุฐานตตฺปราะ | 

   ทมินะ  ศษฺุมิณะ  เสนฺหา  มนฺเทหาศฺจ  มหามเุน || 38 

   พฺราหฺมณะ  กฺษตฺริยา  ไวศาะ  ศทฺูราศฺจานกฺุรเมโทตาะ || 39 

   ยโถกฺตกรฺมกรฺตฺฤตฺวาตฺสฺวาธิการกษฺยาย  เต | 

   ตไตฺรว  ตํ  กศุทฺวีเป  พฺรหฺมรูปปํ  ชนารฺทนมฺ | 

   ยชนฺตะ  กฺษปยนฺตฺยคฺุรมธิการผลปรฺทมฺ || 40 

   วิทฺรุโม  เหมไศลศฺจ ทฺยตุมิานฺ ปษฺุปวําสฺตถา | 

   กเุศศโย  หริศฺไจว  สปตฺโม  มฺนทราจละ || 41 

   วรฺษาจลาสฺต ุ สไปตฺเต  ตตฺร  ทฺวีเป  มหามเุน | 

   นทฺยศฺจ  สปตฺ  ตาสํา  ต ุศฺฤณ ุ นามานฺยนกฺุรมาตฺ | 42 

   ธูตปาปา  ศวิา  ไจว  ปวิตฺรา  สมฺมตสฺิตถา | 
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   วิทฺยทุมฺภา  มหี  จานยา  สรฺวปาปหราสฺตวฺมาะ || 43 

   อนฺยาะ  สหสฺรศศฺตตฺร  กฺษุทฺรนทฺยสตถาจลาะ | 

   กศุทฺวีเป  กศุสฺตมพะ  สํชฺญยา  ตสฺย  ตตฺสฺมฺฤตมฺ || 44 

   ตตฺปรฺมาเณน  ส  ทฺวีโป  ฆฺฤโตเทน  สมาวฺฤตะ | 

   ฆฺฤโตทศฺจ  สมฺโทฺร  ไว  เกฺราญฺจทฺวีเปน  สํวฺฤตะ || 45 

   เกฺราญฺจทฺวีโป มหาภาค  ศฺรูยตาญฺจาปโร  มหานฺ | 

   กศุทฺวีปสฺย  วิสฺตาราทฺ  ทฺวิคโุณ  ยสฺย  วิสฺตระ || 46 

   เกฺราญฺจทฺวีเป  ทฺยตุมิตะ  ปตฺุราสฺตสฺย  มหาตฺมนะ | 

   ตนฺนมามานิ  จ  วรฺษาณิ  เตษํา  จเกรฺ  มหีปตะิ || 47 

   กศุโล  มนฺทคศฺโจษฺณะ  ปีวโร’ถานฺธการกะ | 

   มนุิศฺจ  ทนฺุทภิุศฺไจว  สปไฺตเต  ตตฺสตุา  มเุน || 48 

   ตตฺราปิ  เทวคนฺธรฺวเสวิตาะ  สมุโนหราะ | 

   วรฺษาจลา  มหาพทฺุเธ  เตษํา  นามานิ  เม  ศฺฤณ ุ|| 49 

   เกฺราญฺจศฺจ  วามนศฺไจว  ตฺฤตียศฺจานฺธการณะ | 

   จตรฺุโถ  รตฺนไศลศฺจ  สฺวาหินี  หยสนฺนิภะ || 50 

   ทิวาวฺฤตฺปญฺจมศฺจาตฺร  ตถานฺยะ  ปณฺุฑรีกวานฺ | 

   ทนฺุทภิุศฺจ  มหาไศโล  ทฺวิคณุาสฺเต  ปรสฺปรมฺ | 

   ทฺวีปา  ทฺวีเปษุ  เย  ไศลา  ยถา  ทฺวีเปษุ  เต  ตถา || 51 

   วรฺเษเษฺวเตษุ  รมฺเยษุ  ตถา  ไศลวเรษุ  จ | 

   นิวสนฺติ  นิราตงฺกาะ  สห  เทวคไณะ  ปรฺชาะ || 52 

   ปษฺุกราะ  ปษฺุกลา  ธนฺยาสฺติษฺยาขฺยาศฺจ  มหามเุน | 

   พฺราหฺมณาะ  กฺษตฺริยา  ไวศฺยาะ  ศทฺูราศฺจานกฺุรโมทิตาะ || 53 

   นทีรฺไมเตฺรย  เต  ตตฺร  ยาะ  ปิพนฺต ิ ศฺฤณษฺุว  ตาะ | 

   สปตฺปรฺธานาะ  ศตศสฺตตฺรานฺยาะ  กฺษุทฺรนิมฺนคาะ || 54 

   เคารี  กมุทฺุวตี  ไจว  สนฺธยา  ราตฺริรฺมโนชวา | 

   กฺษานฺตศฺิจ  ปณฺุฑรีกา  จ  สปไฺตตา  วรฺษนิมฺนคาะ || 55 
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   ตตฺราปิ  วิษฺณรฺุภควานฺปษฺุกราทฺไยรฺชนารฺทนะ | 

   ยาไค  รุทฺรสฺวรูปศฺจ  อิชฺยเต  ยชฺญสนฺนิเธา || 56 

   เกฺราญฺจทฺวีปะ  สมเุทฺรณ  ทธิมณฺโฑทเกน  จ | 

   อาวฺฤตะ  สรฺวตะ  เกฺราญฺจทฺวีปตลฺุเยน  มานตะ || 57 

   ทธิมณโฑทกศฺจาปิ  ศากทฺวีเปน  สํวฺฤตะ | 

   เกฺราญฺจทฺวีปสฺย  วิสฺตาราทฺ  ทฺวิคเุณน  มหามเุน || 58 

   ศากทฺวีเปศฺวรสฺยาปิ  ภวฺยสฺย  สมุหาตฺมนะ | 

   สปไฺตว  ตนยาสฺเตษํา  ทเทา  วรฺษาณิ  สปตฺ  สะ || 59 

   ชลทศฺจ  กมุารศฺจ  สกุมุาโร  มรีจกะ | 

   กสุโุมทศฺจ  เมาทากิะ  สปสฺมศฺจ  มหาทฺรุมะ || 60 

   ตตฺสํชฺญานฺเยว  ตตฺราปิ  สปตฺ  วรฺษาณฺยนกฺุรมาตฺ | 

   ตตฺราปิ  ปรฺวตาะ  สปตฺ  วรฺษวิจฺเฉทการิณะ || 61 

   ปรฺูวสฺตโตฺรทยคริิรฺชลาธารสฺตถาประ | 

   ตถา  ไรวตกะ  ศฺยามสฺตไถวาสฺตคิริรฺทฺวิช | 

   อามฺพิเกยสฺตถา  รมฺยะ  เกสรี  ปรฺวโตตฺตมะ || 62 

   ศากาสฺตตฺร  มหาวฺฤกฺษะ  สิทฺธคนฺธรฺวเสวิตะ | 

   ยตฺรตฺยวาตสํสฺปศราทาหฺลาโท  ชายเต  ประ || 63 

   ตตฺร  ปณฺุยา  ชนปทาศจาตรฺุวณฺรฺยสมนฺวิตาะ | 

   นทฺยศฺจาตฺร  มหาปณฺุยาะ  สรฺวปาปภยาปหาะ || 64 

   สกุมุารี  กมุารี  จ  นลินี  เธนกุา  จ  ยา | 

   อิกฺษุศฺจ  เวณกุา  ไจว  คภสฺตี  สปตฺมี  ตถา || 65 

   อนฺยาศจ  ศตศสฺตตฺร  กฺษุทฺรนทฺโย  มหามเุน | 

   มหีธราสฺตถา  สนฺต ิ ศตโศ’ถ  สหสฺรศะ || 66 

   ตาะ  ปิพนฺติ  มทุา  ยกฺุตา  ชลทาทิษุ  เย  สฺถิตาะ | 

   วรฺเษษุ  เต  ชนปทาะ  สฺวรฺคาทภฺเยตฺย  เมทินีมฺ || 67 

   ธรฺมหานิรฺน  เตษฺวสฺต ิ น  สงฺฆรฺษะ  ปรสฺปรมฺ | 
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   มรฺยาทาวฺยตฺุกรฺโม  นาปิ  เตษุ  เทเศษุ  สปตฺส ุ|| 68 

   มคาศฺจ  มาคธาศฺไจว  มานสา  มนฺทคาสฺตถา | 

   มคา  พฺราหฺมณภยูิษฺฐา  มาคธาะ  กฺษตฺริยาสฺตถา | 

   ไวศฺยาสฺต ุ มานสาสฺเตษํา  ศทฺูราสฺเตษํา  ต ุ มนฺทคาะ || 69 

   ศากทฺวีเป  ต ุ ไตรฺวิษฺณะุ  สรฺูยรูปธโร  มเุน | 

   ยโถกฺไตริชฺยเต  สมฺยกฺกรฺมภิรฺนิยตาตฺมภิะ || 70 

   ศากทฺวีปสฺต ุ ไมเตรฺย  กฺษีโรเทน  สมาวฺฤตะ | 

   ศากทฺวีปปรฺมาเณน  วลเยเนว  เวษฺฏิตะ || 71 

   กฺษีราพฺธิะ  สรฺวโต  พฺรหฺมนฺปษฺุกราขฺเยน  เวษฺฏิตะ | 

   ทฺวีเปน  ศากทฺวีปาตฺต ุ ทฺวิภคเณน  สมนฺตตะ || 72 

   ปษฺุกเร  สวนสฺยาปิ  มหาวีโร’ภวตฺสตุะ | 

   ธาตกิศฺจ  ตโยสฺตตฺร  เทฺว  วรฺเษ  นามจิหฺนิเต | 

   มหาวีรํ  ตไถวานฺยทฺธาตกีขณฺฑสํชฺญิตมฺ || 73 

   เอกศฺจาตฺร  มหาภาค  ปรฺขฺยาโต  วรฺษปรฺวตะ | 

   มานโสตฺตรสํชฺโญ  ไว  มธฺยโต  วลยากฺฤตะิ || 74 

   โยชนานํา  สหสฺราณิ  อรฺูธฺว  ปญฺจาศทจฺุฉฺริตะ | 

   สาวเทว  จ  วิสฺตีรฺณะ  สรฺวตะ  ปริมณฺฑละ || 75 

   ปษฺุกรทฺวีปวลยํ  มธฺเยน  วิภชนฺนิว | 

   สฺถิโต’เสา  เตน  วิจฺฉินฺนํ  ชาตํ  ตทฺวรฺษกทฺวยมฺ || 76 

   วลยาการเมไกกํ  ตโยรฺวรฺษํ  ตถา  ภิริะ | 77 

   ทศวรฺษสหสฺราณิ  ตตฺร  ชีวนฺต ิ มานวาะ | 

   นิรามยา  วิโศกาศฺจ  ราคทฺเวษาทิวรฺชิตาะ || 78 

   อธโมตฺตเมา  น  เตษฺวาสฺตํา  น  วธฺยวธเกา  ทฺวิช | 

   เนรฺษาสยูา  ภยํ  เทฺวโษ  โทโษ  ภาทิโก  น  จ || 79 

   มหาวีรํ  พหิรฺวรฺษํ  ธาตากีขณฺฑมนฺตตะ | 

   มานโสตฺตรไศลสฺย  เทวไทตฺยาทิเสวิตมฺ || 80 
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   สตฺยานฺฤเต  น ตฺตราสฺตํา  ทฺวีเป  ปษฺุกรสํชฺญิเต | 

   น  ตตฺร  นฺทยะ  ไศลา  วา  ทฺวีเป  วรฺษทฺวยานฺวิเต || 81 

   ตลฺุยเวษาสฺต ุ มนชุา  เทวาสฺตไตฺรกรูปิณะ | 

   วรฺณาศฺรมาจารหีนํ  ธรฺมาจรณวรฺชิตมฺ || 82 

   ตฺรยี  วารฺตา  ทณฺฑนีติศศฺุรูษารหิตญฺจ  ยตฺ | 

   วรฺษทฺวยํ  ต ุ ไมเตรฺย  เภามะ  สฺวรฺโค’ยมตฺุตมะ || 83 

   สรฺวรฺตสุขุทะ  กาโล  ชราโรคาทิวรฺชิตะ | 

   ธาตากีขณฺฑสํเชฺญ’ถ  มหาวีเร  จ ไว  มเุน || 84 

   นฺยโคฺรธะ  ปษฺุกรทฺวีเป  พฺรหฺมณะ  สฺถานมตฺุตมมฺ | 

   ตสฺมินฺนิวสต ิ พฺรหฺมา  ปชฺูยมานะ  สรุาสไุระ || 85 

   สฺวาททูเกโนทธินา  ปษฺุกระ  ปริเวษฺฏิตะ | 

   สเมน  ปษฺุกรสฺไยว  วิสฺตารานฺมณฺฑฺลํ  ตถา || 86 

     เอวํ  ทฺวีปาะ  สมไุทฺรศฺจ  สปตฺ  สปตฺภิราวฺฤตาะ | 

   ทฺวีปศฺไจว  สมทฺุรศฺจ  สมาเนา  ทฺวีคเุณา  ปเรา || 87 

   ปยําสิ  สรฺวทา  สรฺวสมเุทฺรษุ  สมานิ  ไว | 

   นฺยนูาตริิกฺตตา  เตษํา  กทาจินฺไนว  ชายเต || 88 

   สฺถาลีสฺถมคฺนิสํโยคาทเุทฺรกิ  สลิลํ  ยถา | 

   ตเถนฺทวฺุฤทฺเถา  สลิลมมฺโภเธา  มนุิสฺตฺตม || 89 

   อนฺยนูานตริิกฺตาศฺจ  วรฺธนฺตฺยาโป  หฺรสนฺต ิ จ | 

   อทุยาสฺตมเนษฺวินฺโทะ  ปกฺษโยะ  ศกฺุลกฺฤษฺณโยะ || 90 

   ทโศตฺตราณิ  ปศฺไจว  หฺยงฺคลุนํา  ศตนิ  ไว | 

   อปํา  วฺฤทฺธิกฺษเยา  ทฺฤษฺเฏา  สามทฺุรีณํา  มหามเุน || 91 

   โภชนํ  ปษฺุกรทฺวีเป  ตตฺร  สฺวยมปุสฺถิตมฺ | 

   ษฑฺรสํ  มญฺุจเต  วิปรฺ  ปรฺชาะ  สรฺวาะ  สไทว  หิ || 92 

   สํวาททูกสฺย  ปริโต  ทฺฤศฺยเต’โลกสํสฺถิตะิ | 

   ทฺวิคณุา  กาญฺจนี  ภมูิะ  สรฺวชนฺตวุิวรฺชิตา || 93 
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544 
 

   โลกาโลกสฺตตศฺไศโล  โยชนายตุวิสฺตฺฤตะ | 

   อจฺุฉฺราเยณาปิ  ตาวนฺติ  สหสฺราณฺยจโล  หิ  สะ || 94 

   ตตสฺตมะ  สมาวฺฤตฺย  ตํ  ไศลํ  สรฺวตะ  สฺถิตมฺ | 

   ตมศฺจาณฺฑกฏาเหน  สมนฺตาตฺปริเวษฺฏิตมฺ || 95 

   ปญฺฺจาศตฺโกฏิวิสฺตารา  เสยมรฺุวี  มหามเุน | 

   สไหวาณฺฑกฏาเหน  สทฺวีปาพฺธิมหีธรา || 96 

   เสยํ  ธาตฺรี  วิธาตฺรี  จ สรฺวภตูคณุาธิกา | 

   อาธารภตูา  สรฺเวษํา  ไมเตฺรย  ชคตามิต ิ|| 97 

   อิต ิ ศฺรีวิษฺณุปรุาเณ  ทฺวิตีเย’เศ  จตรฺุโถ’ธฺยายะ || 4 || 

 

  ศฺรีปราศร  อวุาจ 

   วิสฺตาร  เอษ  กถิตะ  ปฤฺถิวฺยา  ภวโต  มยา | 

   สปตฺตสฺิต ุ มหสฺราณิ  ทฺวิโชจฺฉฺราโย’ปิ  กถฺยเต || 1 

   ทศสาหสฺรเมไกกํ  ปาตาลํ  มนุิสตฺตม | 

   อตลํ  วิตลํ  ไจว  นิตลํ  จ  คภสฺตมิตฺ | 

   มหาขฺยํ  สตุลํ  จาคฺรฺยํ  ปาตาลํ  จาปิ  สปตฺมมฺ || 2 

   ศกฺุลกฺฤณฺณารุณาะ  ปีตาะ  ศรฺกราะ  ไศลกาญฺจนาะ | 

   ภมูโย  ยตฺร  ไมเตฺรย  วรปรฺาสาทมณฺฑิตาะ || 3 

   ภมูโย  ยตฺร  ไมเตฺรย  วรปรฺาสาทมณิฑตาะ || 

   เตษุ  ทานวไทเตยา  ยกฺษาศฺจ  ศตศสฺตถา | 

   นิวสนฺติ  มหานาคชาตยศฺจ  มหามเุน || 4 

   สฺวรฺโลกาทปิ  รมฺยาณิ  ปาตาลานีติ  นารทะ | 

   ปรฺาห  สฺวริคสทํา  ปาตาลาภฺยาคโต  ทิวิ || 5 

   อาหฺลาทการิณะ  ศภฺุรา  มณโย  ยตฺร  สปุรฺภาะ | 

   นาคามรณภษูาส ุ ปาตาลํ  เกน  ตตฺสมมฺ || 6 

   ไทตฺยทานวกนฺยาภิริตศฺไจตสฺจ  โศภิเต | 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



545 
 

   ปาตาเล  กสฺย  น  ปรีฺตรฺิวิมกฺุตสฺยาปิ  ชายเต || 7 

   ทิวารฺกรศฺมโย  ยตฺร  ปรฺภํา  ตนฺวนฺต ิ นาตปมฺ | 

   ศศฺรสฺมรฺน  ศีตาย  นิศิ  โทฺยตาย  เกวลมฺ || 8 

   มกฺษฺยโภชฺยมหาปานมทุิไตรปิ  โภคภิิะ | 

   ยตฺร  น  ชฺญายเต  กาโล  คโต’ปิ  ทนชุาทิภิะ || 9 

   วนานิ  นทฺโย  รมฺยาณิ  สรําสิ  กมลากราะ | 

   ปุํ สฺโกกิลาภิลาปาศฺจ  มโนชฺญานฺยมฺพราณิ  จ || 10 

   ภษูณานฺยติศภฺุราณิ  ภคฺธาฒฺยํ  จานเุลปนมฺ | 

   วีณาเวณมฺุฤทงฺคานํา  สฺวนาสฺตรฺูยาณิ  จ  ทฺวิช  || 11 

   เอตานฺยนฺยานิ  โจทารภาคฺยโภภฺยานิ  ทานไวะ | 

   ไทตฺโยรไคศฺจ  ภชฺุยนฺเต  ปาตาลานฺตรโคจไระ || 12 

   ปาตาลานามธศฺจาสฺเต  วิษฺโณรฺยา  ตามสี  ตนะุ | 

   เศษาขฺยา  ยทฺคณุานฺวกฺตุํ  น  ศกฺตา  ไทตฺยทานวาะ || 13 

   โย’นนฺตะ  ปฐฺยเต  สิทฺไธรฺไทโว  เทวรฺษิปชูิตะ | 

   ส  สหสฺรศริา  วฺยกฺตสฺวสฺตกิามลภษูณะ || 14 

   ผณามณิสหเสฺรณ  ยะ  ส  วิทฺโยตยนฺทิศะ | 

   สรฺวานฺกโรติ  นิรฺวีรฺยานฺ  หิตาย ชคโต’สรุานฺ || 15 

   มทาฆรฺูณิตเนโตฺร’เสา  ยะ  สไทไวกกณฺุฑละ | 

   กิรีฏี  สฺรคฺธโร  ภาต ิ สาคฺนิะ  เศฺวต  อิวาจละ || 16 

   นีลวาสา  มโทตฺสิกฺตะ  เศฺวตหาโรปโศภิตะ | 

   สาภฺรคงฺคาปรฺวาโห’เสา  ไกลาสาทฺริริวาประ || 17 

   ลงฺคลาสกฺตหสฺตโคฺร  พิภฺรนฺมสุลมตฺุตมมฺ | 

   อปุาสฺยเต  สฺวยํ  กานฺตฺยา  โย  วารุณฺยา  จ  มรฺูตฺตยา || 18 

   กาลฺปานฺเต  ยสฺย  วกฺเตฺรภฺโย  วิษานลศิโขชฺชฺวละ | 

   สงฺกรฺษณาตฺมโก  รุโทฺร  นิษฺกฺรมฺยาตฺต ิ ชคตฺตฺรยมฺ || 19 

   ส  พิภฺรจฺเฉขรีภตูมเศษํ  กฺษิตมิณฺฑลมฺ | 
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   อาสฺเต  ปาตาลภลูสฺถะ  เศโษ’เศษสรุารฺจิตะ || 20 

   ตสฺย  วีรฺยํ  ปรฺภาวศฺจ  สฺวรูปํ  รูปเมว  จ | 

   น  หิ  วรฺณยิตุํ  ศกฺยํ  ชฺญาตุํ  จ  ตฺริทไศรปิ || 21 

   ยสฺไยษา  สกลา  ปฤฺถฺวี  ผณามณิศขิารุณา | 

   อาสฺเต  กสุมุมาเลว  กสฺตทฺวีรฺยํ  วทิษฺยต ิ|| 22 

   ยทา  วิชฺฤมฺภเต’นนฺโต  มทาฆรฺูณิตโลจนะ | 

   ตทา  จลต ิ ภเูรษา  สาพฺธิโตยา  สกานนา || 23 

   คนฺธรฺวาปสฺรสะ  สิทฺธา  กินฺนโรรคจารณาะ | 

   นานฺตํ  คณุานํา  คจฺฉนฺต ิ เตนานนฺโต’ยมวฺยยะ || 24 

   ยสฺย  นาควธูหสฺไตรฺเลปิตํ  หริจนฺทนมฺ | 

   มหุะุ  ศฺวาสานิลาปาสฺตํ  ยาต ิ ทิกฺษูทวาสตามฺ || 25 

    ยมาราธฺย  ปรุาณรฺษิรฺครฺโค  ชฺโยตํีษิ  ตตฺตฺวตะ | 

   ชฺญาตวานฺสกลํ  ไจว  นิมิตฺตปฐิตํ  ผลมฺ || 26 

   เตเนยํ  นาควรฺเยณ  ศิรสา  วิธฺฤตา  มหี | 

   พิภรฺต ิ มาลํา  โลกานํา  สเทวาสรุมานษุามฺ || 27 

   อิต ิ ศฺรีวิษฺณุปรุาเณ  ทฺวิตียํ’เศ  ปญฺจโม’ธฺยายะ || 5 || 

   

  ศฺรีปราศร  อวุาจ 

   ตตศฺจ  นรกา  วิปรฺ  ภโุว’ธะ  สลิลสฺย  จ | 

   ปาปิโน  เยษุ ปาตฺยนฺเต  ตาญฺจฺฉฺฤณษฺุว  มหามเุน || 1 

   เรารวะ  สกูโร  โรธสฺตาโล  วิศสนสฺตถา | 

   มหาชฺวาลสฺตปตฺกมฺุโภ  ลวโณ’ถ  วิโลหิตะ || 1 

   เรารวะ  สกูโร  โรธสฺตาโล  วิศสนสฺตถา | 

   มหาชฺวาลสฺตปตฺกมฺุโภ  ลวโณ’ถ  วิโลหิตะ || 2 

   รุธิรามฺโภ  ไวตรณิะ  กฺฤมีศะ  กฺฤมิโภชนะ | 

   อสิปตฺรวนํ  กฺฤษฺโณ  ลาลาภกฺษศฺจ  ทารุณะ || 3 

   ส
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   ตถา  ปยูวหะ  ปาโป  วหฺนิชฺวาโล  หฺยธะศริาะ | 

   สนฺทํศะ  กาลสตฺูรศฺจ  ตมศฺจาวีจิเรว  จ || 4 

   ศฺวโภชโน’ถาปรฺตษฺิฐศฺจาปรฺจิศฺจ  ตถา  ประ | 

   อิตฺเยวมาทยศฺจานฺเย  นรกา  มฺฤศทารุณาะ || 5 

   ยมสฺย  วิษเย  โฆราะ  ศสฺตฺราคฺนิภยทายินะ | 

   ปตนฺต ิ เยษุ  ปรุุษาะ  ปาปกรฺมรตาสฺต ุ เย || 6 

   กฏูสากฺษี  ตถา’สมฺยกฺปกฺษปาเตน  โย  วเทตฺ | 

   ยศฺจานฺยทนฺฤตํ  วกฺต ิ ส  นโร  ยาต ิ เรารวมฺ || 7 

   ภฺรูณหา  ปรุหนฺตา  จ  โคฆฺนศฺจ  มนุิสตฺตม | 

   ยานฺติ  เต  นรกํ  โรธํ  ยศฺโจจฺฉฺวาสนิโรธกะ || 8 

   สรุาโป  พฺรหฺมหา  หรฺตา  สวุรฺณสฺย  จ  สกูเร | 

   ปรฺยานฺต ิ นรเก  ยศฺจ  ไตะ  สํสรฺคมไุปติ  ไว || 9 

   ราชนฺยไวศฺยหา  ตาเล  ตไถว  ครุุตลฺปคะ | 

   ตปตฺกณฺุเฑ  สิวสฺฤภามี  หนฺต ิ ราชภฏําศฺจ  ยะ || 10 

   สาธฺวีวิกฺรยกฺฤทฺพนฺธปาละ  เกสริวิกฺรยี |  

   สปตฺโลเห  ปตนฺตฺเยเต  ยศฺจ  ภกฺตํ  ปริตฺยเชตฺ || 11 

   สฺนษํุา  สตํุา  จาปิ  คตฺวา  มหาชฺวาเล  นิปาตฺยเต | 

   อวมานฺตา  ครูุณํา  โย  ยศฺจาโกฺรษฺฏา  นราธมะ || 12 

   เวททษูโยตา  ยศฺจ  เวทวิกฺรยิกศฺจ  ยะ | 

   อภมฺยคามี  ยศฺจ  สฺยาตฺเต  ยานฺติ  ลวณํ  ทฺวิช || 13 

   โจโร  วิโลเห  ปตติ  มรฺยาทาทษูกสฺตถา || 14 

   เทวทฺวิชปิตฺฤทฺเวษฏา  รตฺนทษูยิตา  จ  ยะ | 

   ส  ยาต ิ กฺฤมิภเกฺษ  ไว  กฺฤมีเษ  จ  ทริุษฺฏกฺฤตฺ || 15 

   ปิตฺฤเทวาตถํีิสฺตฺยกฺตฺวา  ปรฺยสฺนาต ิ นราธมะ | 

   ลาลาภเกฺษ  ส  ยาตฺยคฺุเร  ศรกรฺตฺตา  จ  เวธเก || 16 

   กโรติ  กรฺณิโน  ยศฺจ  ยศฺจ  ขงฺคาทิกฺฤนฺนระ | 
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   ปรฺยานฺตฺเยเต  วิศสเน  นรเก  มฺฤศทารุเณ || 17 

   อสตฺปรฺติคฺฤหีตา  ต ุ นรเก  ยาตฺยโธมเุข | 

   อยาชฺยยาชกศฺไจว  ตถา  นกฺษตฺรสจูกะ || 18 

   เวคี  ปยูวเห  ไจโก  ยาต ิ มิษฺฏานฺนภงฺุนฺระ || 19 

    ลากฺษามําสรสานํา  จ  ตลิานํา  ลวณสฺย  จ | 

   วิเกฺรตา  พฺราหฺมโณ  ยาติ  สเมว  นรกํ  ทฺวิช || 20 

   มารฺชารกกฺุกฏุจฺฉาคศฺววราหวิหงฺคมานฺ | 

   โปษยนฺนรกํ  ยาต ิ ตเมว  ทฺวิชสตฺตม || 21 

   รงฺโคปชีวี  กวรฺตฺตะ  กณฺุฑาศี  คครทสฺตถา | 

   สจีู  มาหิษกไศจว  ปรฺวการี  จ  โย  ทฺวิชะ || 22 

   อาคารทาหี  มิตฺรฆฺนะ  ศากนุิรฺคฺรมยาชกะ | 

   รุธิรานฺเธ  ปตนฺตฺเยเต  โสมํ  วิกฺรณณเต  จ  เย || 23 

   มขหา  คฺรามหนฺตา  จ  ยาติ  ไวตรณํี  นระ || 24 

   เรตะปาตาทิกรฺตตาโร  มรฺยาทาเภทิโน  หิ  เย | 

   เต  กฺฤษฺโณ  ยานฺตฺยเศาจาศฺจ  กหุกาจีวินฺศฺจ เย || 25 

   อสิปตฺรวนํ  ยาต ิ วนจฺเฉที  วฺฤไถว  ยะ | 

   เอารภฺริโก  มฺฤควฺยาโธ  วหฺนิชฺวาเล  ปตนฺต ิ ไว || 26 

   ยานฺตฺเยเต  ทฺวิช  ตไตฺรว  เย  จาปาเกษุ  วหฺนิทาะ || 27 

   วฺรตานํา  โลปโก  ยศฺจ  สฺวาศฺรมาทฺวิจฺยตุศฺจ  ยะ | 

   สนฺทํศยาตนามธฺเย  ปตตสฺตาวภุาวปิ  || 28 

   ทิวา  สฺวเปนฺ  จ  สฺกนฺทนฺเต  เย  นรา  พฺรหฺมจาริณะ | 

   ปไุตฺรรธยาปิตา  เย  จ  เต  ปตนฺติ  ศฺวโภชเน || 29 

   เอเต  จานฺเย  จ  นรกาะ  ศตโศ’ถ  สหสฺรศะ | 

   เยษุ  ทษฺุกฺฤตกรฺมาณะ  ปจฺยนฺเต  ยาตนาคตาะ || 30 

   ยไถว  ปาปานฺเยตานิ  ตถานฺยานิ  สหสฺรศะ | 

   มชฺุยนฺเต  ตานิ  ปรุุไษรฺฯรกานฺตรโคจไระ || 31 
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   วรฺณาศฺรมวิรุทฺธํ  จ  กรฺม  กรฺุวนฺต ิ เย  นราะ | 

   กรฺมณา  มนสา  วาจา  นิรยษุุ  ปตนฺต ิ เต || 32 

   อธะศโิรภิรฺทฺฤศฺยนฺเต  นารไกรฺทิวิ  เทวตาะ | 

   เทวาศฺจโธมขุานฺสรฺวานธะ  ปศฺยนฺต ิ นารกานฺ || 33 

   สฺถาวราะ  กฺฤมโย’พฺชาศฺจ  ปกฺษิณะ  ปศโว  นราะ | 

   ธารฺมิกาสฺตฺริทศาสฺตทฺวนฺโมกฺษิณศฺจ  ยถากฺรมมฺ | 34 

   สหสฺรภาคปรฺถมา  ทฺวิตียานกฺุรมาสฺตถา | 

   สรฺเว  เหฺยเต  มหาภาค  ยาวนฺมกฺุตสิมาศฺรยาะ || 35 

   ยาวนฺโต  ชนฺตวะ  สฺวรฺเค  ตาวนฺโต  นรเกากสะ | 

   ปาปกฺฤทฺยาติ  นรกํ  ปรฺายศฺจิตฺตปรางฺมขุะ || 36 

   ปาปานามนรูุปาณิ  ปรฺายศฺจิตฺตานิ  ยทฺยาถา | 

   ตถา  ตไถว  สํสฺมฺฤตฺย  โปรฺกฺตานิ  ปรมรฺษิภิะ || 37 

   ปาเป  ครูุณิ  ครูุณิ  สฺวลฺปานฺยลฺเย  จ  ตทฺวิทะ | 

   ปรฺายศฺจิตฺตานิ  ไมเตรฺย  ชคะุ  สฺวายมฺภวุาทยะ || 38 

   ปรฺายศฺจิตฺตานฺยเศษาณิ  ตปะ  กรฺมาตมกานิ  ไว | 

   ยานิ  เตษามเศษาณํา  กฺฤษฺณานสฺุมรณํ  ปรมฺ || 39    

   กฺฤเต  ปาเป’นตุาโป  ไว  ยสฺย  ปุํ สะ  ปรฺชายเต | 

   ปรฺายศฺจิตฺตํ  ต ุ ตสฺไยกํ  หริสํสฺมรณํ  ปรมฺ || 40 

   ปรฺาตรฺนิศิ  ตถา  สนฺธฺยามธฺยาหฺนาทิษุ  สํสฺมรนฺ | 

   นารายณมวาปโฺนติ  สทฺยะ  ปาปกฺษานฺนระ || 41 

   วิษฺณสํุสฺมรณาตฺกฺษีณสมสฺตเกฺลศสญฺจยะ | 

   มกฺุติ ํ ปรฺยาต ิ สฺวรฺคาปตฺสฺิตสฺย  วิฆฺโน’นมีุยเต || 42 

   วาสเุทเว  มโน  ยสฺย  ชปโยมารฺจนาทิษุ | 

   ตสฺยานฺตราโย  ไมเตฺรย  เทเวนฺทฺรตฺวาทิกํ  ผลมฺ || 43 

   กฺก  นากปฤฺษฺฐภมนํ  ปนุราวฺฤตฺตลิกฺษณมฺ | 

   กฺก  ชโป  วาสเุทเวต ิ มกฺุตพีิชมนตฺุตมมฺ || 44 

   ส
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   ตสฺมาทหรฺนิศํ  วิษฺณุํ  สํสฺมรนฺปรุุโษ  มเุน | 

   น  ยาต ิ นรกํ  มรฺตยะ  สงฺกฺษีณาขิลปาตกะ || 45 

   มนะปรีฺตกิระ  สฺวรฺโค  นรกสฺตทฺวิปรฺยยะ | 

   นรกสฺวรฺคสํชฺเญ  ไว  ปาปปณฺุเย  ทฺวิโชตฺตม || 46 

   วสฺตฺเวกเมว  ทะุขาย  สขุาเยรฺษยาคมาย  จ | 

   โกปาย  จ  ยตสฺตสฺมาทฺวสฺต ุ วสฺตฺวาตฺมกํ  กตุะ || 47 

   ตเทว  ปรีฺตเย  ภตฺูวา  ปนุรฺทะุขาย  ชายเต | 

   ตเทว  โกปาย  ยตะ  ปรฺสาทาย  จ  ชายเต || 48 

   ตสฺมาทฺทะุขาตฺมกํ  นาสฺต ิ น  จ  กิญฺจิตฺสขุาตฺมกมฺ | 

   นมสะ  ปริณาโม’ยํ  สขุทะุขาทิลกฺษณะ || 49 

   ชฺญานเมว  ปรํ  พฺรหฺม  ชฺญานํ  พนฺธาย  เจษฺยเต | 

   ชฺญานาตฺมกมิทํ  วิศฺวํ  น  ชฺญานาทฺวิทฺยเต  ปรมฺ || 50 

   วิทฺยาวิทฺเยติ  ไมเตฺรย  ชฺญานเมโวปธารย || 51 

   เอวเมตนฺมาขฺยาตํ  ภวโต  มณฺฑลํ  ภวุะ | 

   ปาตาลานิ  จ  สรฺวาณิ  ตไถว  นรกา  ทฺวิช || 52 

   สมทฺุราะ  ปรฺวตาศฺไจว  ทฺวีปา  วรฺษาณิ  นิมฺนคาะ | 

   สงฺเกฺษปาตฺสรฺวมาขฺยาตํ  กํิ  ภยูะ  โศฺรตมุิจฺฉสิ || 53 

   อิต ิศฺรีวิษฺณปุรุาเณ  ทฺวิตีเยํ’เศ  ษษฺโฐ’ธฺยายะ || 6 || 

   

  ศฺรีไมเตฺรย  อวุาจ 

   กถิตํ  ภตูลํ  พฺรหฺมนฺมไมตทขิลํ  ตฺวยา | 

   ภวุรฺโลกาทิกําลฺโลกาญฺจฺโฉฺรตมุิจฺฉามฺยหํ  มเุน || 1 

   ตไถว  คฺรหสสฺัถานํ  ปรฺมาณานิ  ยถา  ตถา |     

    สมาจกฺษว  มหาภาค  ตนฺมหฺยํ  ปริปฤฺจฺฉเต || 2 

   ศวิจนฺทฺรมโสรฺยาวนฺมยไูขรวภาสฺยเต | 

   สสมทฺุรสริจฺไฉลา  ตาวตี  ปฤฺถิวี  สฺมฤตา || 3 
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   ยาวตฺปรมาณา  ปฤฺถิวี  วิสฺตารปริมณฺฑลาตฺ | 

   นภสฺตาวตฺปรฺมาณํ  ไว  วฺยาสมณฺฑลโต ทฺวิช || 4 

   ภเูมรฺโยชนลเกฺษ  ต ุ เสารํ  ไมเตฺรย  มณฺฑลมฺ | 

   ลกฺษาทฺทฺวากรสฺยาปิ  มณฺฑฺลํ  ศศนิะ  สฺถิตมฺ || 5 

   ปรฺูเณ  ศตสหเสฺร  ต ุ โยชนานํา  นิศากราตฺ | 

   นกฺษตฺรมณฺฑลํ  กฺฤตฺสฺนมปุริษฺฏาตฺปรฺกาศเต || 6 

   ทฺเว  ลเกฺษ  โจตฺตเร  พฺรหฺมนฺ  พโุธ  นกฺษตฺรมณฺฑลาตฺ | 

   ตาวตฺปรฺมาณภาเค  ต ุ พธุสฺยาปยฺศุนาะ  สฺถิตะ || 7 

   องฺคารโก’ปิ  ศกฺุรสฺย  ตตฺปรฺมาเณ  วฺยวสฺถิตะ | 

   ลกฺษทฺวเย  ต ุ เภามสฺย  สฺถิโต  เทวปโุรหิตะ || 8 

   เศาริวฺพฺฤหสฺปเตศฺโจรฺธฺว  ทฺวิลเกฺษ  สมวสฺถิตะ | 

   สปตฺรฺษิมณฺฑฺลํ  ตสฺมาลฺลกฺษเมกํ  ทฺวิโชตฺตม || 9 

   ฤษิภฺยสฺต ุ มหสฺราณํา  ศตาทรฺูธวํ  วฺยวสฺถิตะ | 

   เมฒีภตูะ  สมสฺตสฺย  ชฺโยติศฺจกฺรสฺย  ไว  ธฺรุวะ || 10 

   ไตฺรโลกฺยเมตตฺกถิตมตฺุเสเธน  มหามเุน | 

   อิชฺยาผลสฺย  ภเูรษา  อิชฺยา  จาตฺร  ปรฺตษฺิฐิตา || 11 

   ธฺรุวาทรฺูธวํ  มหารฺโลโก  ยตฺร  เต  กลฺปวาสินะ | 

   เอกโยชนโกฏิสฺต ุ ยตฺร  เต  กลฺปวาสินะ || 12 

   ทฺวิ  โกฏี  ชโน  โลโก  ยตฺร  เต  พฺรหฺมณะ  สตุาะ | 

   สมนฺทนาทฺยาะ  ปรฺถิตา  ไมเตฺรยามลเจตสะ | 13 

   จตรฺุคโุณตฺตเร  โจรฺธฺว  ชนโลกาตฺตปะ  สฺถิตมฺ | 

   ไวราชา  ยตฺร  ไต  เทวาะ  สฺถิตา  ทาหวิวรฺชิตาะ || 14 

   ษงฺคเุณน  ตโปโลกาตฺสตฺยโลโก  วิราชเต | 

   อปนุรฺมารกา  ยตฺร  พฺรหฺมโลโก  หิ ส  สฺมฺฤตะ || 15 

   ปาทคมฺยนฺต ุ ยตฺกิญฺจิทฺวสฺตฺวสฺต ิ ปฤฺถิวีมยมฺ | 

   ส  ภรฺูโลกะ  สมาขฺยาโต  วิสฺตโร’สฺย  มโยทิตะ || 16 
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   ภมูิสรฺูยานฺตรํ  ยจฺจ  สิทฺธาทิมนุิเสวิตมฺ | 

   ภวุรฺโลกสฺต ุ โส’ปยฺกฺุโต  ทฺวิตีโย  มนุิสตฺตม || 17 

   ธฺรุวสรฺูยานฺตรํ  ยจฺจ  นิยตุานิ  จตรฺุทศ | 

   สฺวรฺโลกะ  โส’ปิ  คทิโต  โลกสํสฺถานจินฺตไกะ || 18 

   ไตฺรโลกฺยเมตตฺกฺฤตกํ  ไมเตฺรย  ปริปฒฺยเต | 

   ชนสฺตปสฺตถา  สตฺยมิติ  จากฺฤตกํ  ตฺรยมฺ || 19 

   กฺฤตกากฺฤตโยรฺมธฺเย  มหรฺโลก  อิต ิ สฺมฺฤตะ | 

   ศนฺูโย  ภวต ิ กลฺปานฺเต  โย’ตฺยนฺตํ  น  วินศฺยติ || 20 

   เอเต  สปตฺ  มยา  โลกา  ไมเตฺรย  กถิตาสฺตว | 

   ปาตาลานิ  จ  สปไฺตว  พฺรหฺมาณฺฑสฺไยษ  วิสฺตระ || 21 

   เอตทณฺฑกฏาเหน  ตรฺิยกฺ  โจรฺธวมธสฺตถา | 

   กปิตฺถสฺย  ยถา  วีชํ  สรฺวโต  ไว  สมาวฺฤตมฺ || 22 

   ทโศตฺตเรณ  ปยสา  ไมเตฺรยาณฺฑํ  จ  ตทฺวฺฤตมฺ | 

   สรฺโว’มฺพปุริธาโน’เสา  วหฺนินา  เวษฺฏิโต  พหิะ || 23 

   วหฺนิศฺจ  วายนุา  วายรฺุไมเตฺรย  นภสา  วฺฤตะ | 

   ภตูาทินา  นภะ  โส’ปิ  มหตา  ปริเวษฺฏิตะ | 

   ทโศตฺตราณฺยเศษาณิ  ไมเตฺรไยตนิ  สปตฺ  ไว || 24 

   มหานฺตํ  จ  สมาวฺฤตฺย  ปรฺธานํ  สมวสฺถิตมฺ | 

   อนนฺตสฺย  น  ตสฺยานฺตะ  สํขฺยานํ  จาปิ  วิทฺยเต || 25 

   ตทนฺนตมสํขฺยาตปรฺมาณํ  จาปิ  ไว  ยตะ | 

   เหตภุตูมเศษสฺย  ปรฺกฺฤตะิ  สา  ปรา  มเุน || 26 

   อณฺฑานํา  ต ุ สหสฺราณํา  สหสฺราณฺยตุานิ จ | 

   อิทฺฤศานํา  ตถา  ตตฺร  โกฏิโกฏิศตานิ จ || 27 

   ทารุณฺยคฺนิรฺยถา  ไตลํ  เตเล  ตทฺวตฺปมุานปิ | 

   ปรฺธาเน’วสฺถิโต  วฺยาปี  เจตนาตฺมาตฺมเวทนะ || 28 

   ปรฺธานํ  จ  ปมํุาศฺไจว  สรฺวภูตาตฺมภูตยา | 
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   วิษฺณศุกฺตฺยา  มหาพทฺุเธ  วฺฤเตา  สํศฺรยธรฺมิเณา || 29 

   ตโยะ  ไสว  ปฤฺถคฺภาวการณํ  สํศฺรยสฺย  จ | 

   โกฺษภการณภตูา  จ  สรฺคกาเล  มหามเต || 30 

   ยถา  สกฺตํ  ชเล  วาโต  พิภรฺตฺต ิ กณิกาศตมฺ | 

   อกฺตะิ  สาปิ  ตถา  วิษฺโณะ  ปรฺธานปรุุษาตฺมกมฺ || 31 

   ยถา  จ  ปาทโป  มลูสฺกนฺธศาขาทิสํยตุะ | 

   อาทิพีชาตฺปรฺภวต ิ พีชานฺยนฺยานิ  ไว  ตตะ || 32 

   ปรฺภวนฺติ  ตตสฺเตมฺยะ  สมฺภวนฺตฺยปเร  ทฺรุมาะ | 

   เต’ปิ  ตลฺลกฺษณทฺรวฺยการณานคุตา  มเุน || 33 

   เอวมวฺยากฺฤตาตฺปรฺูวํ  ชายนฺเต  มหาทาทยะ | 

   วิเศานฺตาสฺตตสฺเตมฺยะ  สมฺภวนฺตฺยสรุาทยะ | 

   เตมฺยศฺจ  ปตฺุราสฺเตษํา  จ  ปตฺุราณามปเร  สตุาะ || 34 

   พีชาทฺวฺฤกฺษปรฺโรเหณ  ยถา  นาปจยสฺตโระ | 

   ภตูานํา  ภตูสรฺเคณ  ไนวาสฺตฺยปจยสฺตถา || 35 

   สนฺนิธานาทฺยถากาศกาลาทฺยาะ  การณํ  ตโระ | 

   ตไถวาปริณาเมน  วิศฺวสฺย  ภควานฺหริะ || 36 

   วฺรีหิพีเช  ยถา  มลํู  นาลํ  ปตฺรางฺกเุรา  ตถา | 

   กาณฺฑํ  โกษสฺต ุ ปษฺุปํ  จ  กฺษีรํ  ตทฺวจฺจ  ตณฺฑลุาะ | 37 

   ตษุาะ  กณาศฺจ  สนฺโต  ไว  ยานฺตฺยาวิรฺภาวมาตฺมนะ | 

   ปรฺโรหเหตสุามคฺรีมาสาทฺย  มนุิสตฺตม || 38 

   ตถา  กรฺมสฺวเนเกษุ  เทวาทฺยาะ  สมวสฺถิตาะ | 

   วิษฺณศุกฺติ ํ สมาสาทฺย  ปรฺโรหมปุยานฺต ิ ไว || 39 

   ส  จ  วิษฺณะุ  ปรํ  พฺรหฺม  ยตะ  สรฺวมิทํ  ชคตฺ | 

   ชคจฺจ โย  ยตฺร  เจทํ  ยสฺมิํศฺจ  ลยเมษฺยต ิ|| 40 

   ตทฺพฺรหฺม  ตตฺปรํ  ธาม  สทสตฺปรมํ  ปทมฺ | 

   ยสฺย  สรฺวมเภเทน  ยตศฺไจตจฺจราจรมฺ || 41 
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   ส  เอว  มลูปรฺกฺฤตรฺิวฺยกฺตรูปี  ชคจฺจ  สะ | 

   ตสฺมินฺเนว  ลยํ  สรฺวํ  ยาต ิ ตตฺร  จ  ติษฺฐติ || 42 

   กรฺตากฺริยาณํา ส  จ  อิชยเต  กฺรตะุ  

   ส  เอว  ตตฺกรฺมผลํ  จ  ตสฺย | 

   สฺรุคาทิ  ยตฺสาธนมปยฺเศษํ 

   หเรรฺน  กิญฺจิทฺวฺยตริิกฺตมสฺติ || 43 

   อิต ิ ศฺรีวิษฺณุปรุาเณ  ทฺวิตีเยํ’เศ  วปตฺโม’ธฺยายะ || 7 || 

    

  ศฺรีปราศร  อวุาจ 

   วฺยาขฺยาตเมตทฺพฺรหฺมาณฺฑสํสฺถานํ  ตว  สวฺุรต | 

   ตตะ  ปรฺมาณสํสฺถาเน  สรฺูยาทีนํา  ศฺฤณุษฺว  เม || 1 

   โยชนานํา  สหสฺราณิ  ภาสฺกรสฺย  รโถ  นว | 

   อีษาทณฺฑสฺตไถวาสฺย  ทฺวิคโุณ  มนุิสตฺตม || 2 

   สารฺธโกโฏสฺตถ  สปตฺ  นิยตุานฺยธิกานิ  ไว | 

   โยชนานํา  ต ุ ตสฺยากฺษสฺตตฺร  จกฺรํ  ปรฺตษฺิฐิตมฺ || 3 

   ตฺรินาภิมติ  ปญฺจาเร  ษฺณเนมินฺยกฺษยาตฺมเก | 

   สํวตฺสรมเย  กฺฤตฺสฺนํ  กาลจกฺรํ  ปรฺตษฺิฐิตมฺ || 4 

   หยาศฺจ  สปตฺจฺฉนฺทําสิ  เตษํา  นามานิ  เม  ศฺฤณ ุ| 

   ภายตฺรี  จ  พฺฤหตฺยษฺุณิคฺชคตี  ตฺริษฺฏเุพว  จ | 

   อนษฺุฏปุปฺงฺกฺติริตฺยกฺุตา  ฉนฺทําสิ  หรโย  รเวะ || 5 

   จตฺวรารํิศตฺสหสฺราณิ  ทฺวิตีโย’โกฺษ  วิวสฺวตะ | 

   ปญฺจานฺยานิ  ต ุ ธานานิ  สฺยนฺทนสฺย  มหามเต || 6 

   อกฺษปรฺมาณมภุโยะ  ปรฺมาณํ  ตทฺยคุรฺทฺธโยะ | 

   หฺรโสฺว’กฺษสฺตทฺยคุารฺทฺเธน  ธฺรุวาธาโร  รถสฺย  ไว | 

   ทฺวิตีเย’เกฺษ  ต ุ ตจฺจกฺรํ  สํสฺถิตํ  มานสาจเล || 7 

   มานโสตฺตรไศลสฺย  ปรูวโต  วาสวี  ปรีุ | 
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   ทกฺษิเณ  ต ุ ยมสฺยานฺยา  ปรฺตีจฺยํา  วรุณสฺย  จ | 

   อตฺุตเรณ  จ  โสมสฺย  ตาสํา  นามานิ  เม  ศฺฤณ ุ|| 8 

   วเสฺวากสารา  ศกฺรสฺย  ยามฺยา  สํยมนี  ตถา | 

   ปรีุ  สขุา  ชเลศสฺย  โสมสฺย  จ  วิภาวรี || 9 

   กาษฺฐํา  คโต  ทกฺษิณตะ  กฺษิปเฺตษุริว  สรฺปต ิ| 

   ไมเตฺรย  ภควานฺภานชฺุรฺโยติษํา  จกฺรสํยตุะ || 10 

   อโหราตฺรวฺยวสฺถานการณํ  ภควานฺรวิะ | 

   เทวยานะ  ประ  ปนฺถา  โยคินํา  เกฺลศสงฺกฺษเย || 11 

   ทิวสสฺย  รวิรฺมธฺเย  สริวกาลํ  วฺยวสฺถิตะ | 

   สรฺวทฺวีเปษุ  ไมเตฺรย  นิศารฺทฺธสฺย  จ  สมฺมขุะ || 12 

   อทุยาสฺตมเน  ไจว  สรฺวกาลํ  ต ุ สมฺมเุข | 

   วิทิศาส ุ ตฺวเศษาส ุ ตถา  พฺรหฺมนฺ  ทิศาส ุ จ || 13 

   ไยรฺยตฺร  ทฺฤศฺยเต  ภาสฺวานฺส  เตษามทุยะ  สฺมฺฤตะ | 

   ตโิรภาวํ  จ  ยไตฺรต ิ ตไตฺรวาสฺตสนํ  รเวะ || 14 

   ไนวาสฺตมนมรฺกสฺย  โนทยะ  สรฺวทา  สตะ | 

   อทุยาสฺตมนาขฺยํ  หิ  ทรฺศนาทรฺศนํ  รเวะ || 15 

   ศกฺราทีนํา  ปเุร  ติษฺฐนฺ  สฺปฤฺศตฺเยษ  ปรุตฺรยมฺ | 

   วิโกเณา  เทฺวา  วิโกณสฺถสฺตฺรีนฺ  โกณานฺเทฺว  ปเุร  ตถา || 16 

   อทุิโต  วรฺทฺธมานาภิรามธฺยาหฺนาตฺตปนฺุรวิะ | 

   ตตะ  ปรํ  หฺรสนฺตีภิรฺโคภิรสฺตํ  นิยจฺฉต ิ|| 17 

   อทุยาสฺตมนามฺยํา  จ  สฺมฺฤเต  ปรฺูวาปเร  ทิเศา | 

   ยาวตฺปรุสฺตาตฺตปติ  ตาวตฺปฤฺษฺเฐ  จ  ปารฺศฺวโยะ || 18 

   ฤเต’มรคเิรรฺเมโรรุปริ  พฺรหฺมณะ  สภามฺ | 

   เย เย  มรีจโย’รฺกสฺย  ปรฺยานฺต ิ พฺรหฺมณะ  สภามฺ | 

   เต  เต  นิรสฺตาสฺตทฺภาสา  ปรฺตีปมปุยานฺต ิ ไว || 19 

   ตสฺมาทฺทิศฺยตฺุตรสฺยํา  ไว  ทิวาราตฺริะ  สไทว  หิ | 
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   สรฺเวษํา  ทฺวีปวรฺษาณํา  เมรุรุตฺตรโต  ยตะ || 20 

   ปรฺภา  วิวสฺวโต  ราตฺราวสฺตํ  คจฺฉต ิ ภาสฺกเร | 

   วิศตฺยคฺนิมโต  ราเตฺรา  วิหฺนิรฺทรูาตฺปรฺกาศเต || 21 

   วหฺนิะ  ปรฺภา  ตถา  ภานรฺุทิเนษฺวาวิศต ิ ทฺวิช | 

   อตีว  วหฺนิสํโยคาทตะ  สรฺูยะ  ปรฺกาศเต || 22 

   เตชสี  ภาสฺกราคฺเนเย  ปรฺกาศฺณสฺวรูปิณี | 

   ปรสฺปรานปุรฺเวศาทาปยฺาเยเต  ทิวานิศมฺ || 23 

    ทกฺษิเณตฺตรภมฺูยรฺทเธ  สมตฺุเตษฺฐต ิ ภาสฺกเร | 

   อโกราตฺรํ  วิศตฺยมฺภสฺตมะ ปรฺากาศฺยศีลวตฺ || 24 

   อาตามฺรา  หิ  ภวนฺตฺยาโป  ทิวา  นกฺตปรฺวิศนาตฺ | 

   ทินํ  วิศาต ิ ไจวามฺโภ  ภาสฺกเร’สฺตมเุปยษิุ | 

   ตสฺมาจฺฉกฺุลา  ภวนฺตฺยาโป  นกฺตมหฺนะ ปรฺเวศนาตฺ || 25 

   เอวํ  ปษฺุกรมธฺเยน  ยทา  ยาต ิ เทวากฺระ | 

   ตฺรํิศทฺภาคนฺต ุ เมทินฺยาสฺตทา เมาหรฺูตกีิ  คตะิ || 26 

   กลุาลจกฺรปรฺยนฺโต  ภฺรมนฺเนษ  ทิวากระ | 

   กโรตฺยหสฺตถา  ราตฺรํิ  วิมญฺุจนฺเมทินํี  ทฺวิช || 27 

   อยนสฺโยตฺตรสฺยาเทา  มกรํ  ยาต ิ ภาสฺกระ | 

   ตตะ  กมฺุภํ  จ  มีนํ  จ  ราเศ  ราศฺยนฺตรํ  ทฺวิช || 28 

   ตฺริเษฺวเตษฺวถ  ภกฺุเตษุ  ตโต  ไวษุวตํี  ภตมฺิ | 

   ปรฺยาต ิ สวิตา  กรฺุวนฺนโหรากฺตํ  ตตะ  สมมฺ || 29 

   ตโต  ราตฺริะ  กฺษยํ  ยาติ  วรฺทฺธเต’นทุินํ  ทินมฺ || 30 

   ตตศฺจ  มิถนุสฺยานฺเต  ปรํา  กาษฺฐามปุาคตะ | 

   ราศิ ํ กรฺกฏกํ  ปรฺาปยฺ  กรุุเต  ทฺกษิณายนมฺ || 31 

   กลุาลจกฺรปรฺยนฺโต  ยถา  ศีฆฺรํ  ปรฺวรฺตฺตเต | 

   ทกฺษิณปรฺกฺรเม  สรูยสฺตถา  ศีฆรํ  ปรฺวรฺตเต || 32 

   อตเิวคิตยา  กาลํ  วายเุวคพลาจฺจรนฺ | 
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   ตสฺมาตฺปรฺกฺฤษฺฏํา  ภมูิํ  ต ุ กาเลนาลฺเปน  คจฺฉต ิ|| 33 

   สรฺูโย  ทฺวาทศภิะ  ไศฆฺรฺยานฺมหุรฺูไตรฺทกฺษิณายเน | 

   ตฺรโยทศารฺทฺธมฺฤกฺษาณามหฺนา  ต ุ จรต ิ ทฺวิช | 

   มหุรฺูไตสฺตาวทฺฤกฺษาณิ  นกฺตมษฺฏาทเศศฺจรนฺ || 34 

   กลุาลจกฺรมธฺยสฺโถ  ยถา  มนฺทํ  ปรฺสรฺปต ิ| 

   ตโถทคยเน  สรูยะ  สรฺปเต  มนฺทวิกฺรมะ || 35 

   ตสฺมาทฺทีรฺเฆณ  กาเลน  ภมูิมลฺปํา  ต ุ คจฺฉต ิ| 

   อษฺฏาทศมหุรฺูตํ  ยทตฺุตรายณปศฺจิมมฺ || 36 

   อหรฺภวติ  ตจฺจาปิ  จรเต  มนฺทวิกฺรมะ || 37 

   ตฺรโยทศารฺทธมหฺนา  ต ุ ฤกฺษาณํา  จรเต  รวิะ | 

   มหุรฺูไตสฺตาวทฺฤกฺษาณิ  ราเตฺรา  ทฺวาทศภิศฺจรนฺ || 38 

   อโต  มนฺทตรํ  นาภยํา  จกฺรํา  ภฺรมต ิ ไว ยถา | 

   มฺฤตฺปณฺฑ  อิว  มธยสฺโถ  ธฺรุโว  ภฺรมต ิ ไว ตถา || 39 

   กลุาลจกฺรนาภิสฺต ุ ยถา  ตไตฺรว  วรฺตเต | 

   ธฺรุวสฺตถา  หิ  ไมเตฺรย  ตไตฺรว  ปริวรฺตเต || 40 

   อภโยะ  กาษฺฐโยรฺมธฺเย  ภฺรมโต  มณฺฑลานิ  ต ุ| 

   ทิวา  นกฺตํ  จ  สรฺูยสฺย  มนฺทา  ศีฑฺรา  จ  ไว  คตะิ || 41 

   มนฺทาหฺนิ  ยสฺมินฺนยเน  ศีฆฺรา  นกฺตํ  ตทา  คตะิ | 

   ศีฆฺรา  นิศิ  ยทา  จาสฺย  ตทา  มนฺทา  เทวา  คตะิ || 42 

   เอกปรฺมาณเมไวษ  มารฺคํ  ยาต ิ ทิวากระ | 

   อโหราตฺริณ  โย  ภงฺุกฺเต  สมาสฺตา  ราศโย  ทฺวิช || 43 

   ษเฑว  ราศีนฺ  โย  ภงฺุกฺเต  ราตฺราวนฺยําศฺจ  ษฑฺเทวา || 44 

   ราศปิรฺมาณชนิตา  ทีรฺฆหฺรสฺวาตฺมตา  เทเน | 

   ตถา  นิศายํา  ราศีนํา  ปรฺมาไณรฺลฆทีุรฺฆตา | 45 

   ทินาเทรฺทีรฺฆหฺรสฺวตฺวํ  ตทฺโภเคไนว  ชายเต | 

   อตฺุตเร  ปรฺกฺรเม  ศีฆฺรา  นิศ ิ มนฺทา  คตรฺิทิวา | 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



558 
 

   ทกฺษิเณ  ตฺวยเน  ไจว  วีปรีตา  วิวสฺวตะ | 46 

   อษุา  ราตฺริะ  สมาขฺยาตาวฺยษฺุฏิศฺจาปยฺจฺุยเต  ทินมฺ | 

   โปรฺจฺยเต  จ  ตถา  สฺนธฺยา  อษุาวฺยษฺุฏโยรฺยทนฺตรมฺ || 47 

   สนฺธยากาเล  จ  สมฺปรฺาปเฺต  เราเทฺร  ปรมทารุเณ | 

   มนฺเทหา  รากฺษสา  โฆราะ  สรฺูยมิจฺฉนฺต ิ ขาทิตมฺุ || 48 

   ปรฺชาปตกฺิฤตะ  ศาปสฺเตษํา  ไมเตฺรย  รกฺษสามฺ | 

   อกฺษยตฺวํ  ศีราณํา  มรณํ  จ  ทิเน  ทิเน || 50 

   ตตะ  สรฺูยสฺย  ไตรฺยทฺุธํ  ภวตฺยตฺยนฺตทารุณมฺ | 

   ตโต  ทฺวิโชตฺตมาสฺโตยํ  สงฺกฺษิปนฺต ิ มหามเุน || 51 

   โองการพฺรหฺมสํยกฺุตํ  คายตฺรยา  จาภิมนฺตฺรตมฺ | 

   เตน  ทหฺยนฺต ิ เต ปาปา  วฺรชีภเูตน  วาริณา || 52 

   อคฺนิโหเตฺร  หยูเต  ยา  สมนฺตฺรา  ปรฺถมาหตุะิ | 

   สรูโย  ชฺโยตะิ  สหสฺรําศสฺุตยา  ทีปยฺติ  ภาสฺกระ || 53 

   โองฺกาโร  ภควานฺวิษฺณสฺุตฺริธามา  วจสํา  ปตะิ | 

   ตทจฺุจารณตสฺเต  ต ุ วินาศํ  ยานฺติ  รากฺษสาะ || 54 

   ไวษฺณโวํ’ศะ  ประ  สรฺูโย  โย’นฺตรฺชฺโยตริสมฺปลฺวมฺ | 

   อภิธายก  โองการสฺตสฺย  ตตฺเปรฺกะ  ประ || 55 

   เตน  สมฺเปรฺริตํ  ชฺโยติโรงฺการิณาถ  ทีปตฺมิตฺ | 

   ทหตฺยเศษรกฺษําสิ  มนฺเทหาขฺยานฺยฆานิ  ไว || 56 

   ตสฺมานฺโนลฺลงฺฆนํ  การฺยํ  สนฺธโยปาสนกรฺมณะ | 

   ส  หนฺต ิ สรฺูยํ  สนฺธยายา  โนปาสฺติํ  กรุุเต  ต ุ ยะ || 57 

   ตตะ  ปรฺยาติ  ภควานฺพฺราหฺมไณรภิรกฺษิตะ | 

   พาลขิลฺยาทิภิศฺไจว  ชคตะ  ปาลโนทฺยตะ || 58 

   กาษฺฐา  นิเมษา  ทศ  ปญฺจ  ไจว 

   ตฺรํิศจฺจ  กาษฺฐา  ครเยตฺกลํา  จ | 

   ตฺรํิศตฺกลศฺไจว  ภเวนฺมหุรฺุต- 
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   สฺไตสฺตฺรํิศตา  ราตฺรยหนี  สเมเต || 59 

   หฺราสวฺฤทฺธี  ตฺวหรฺภาไครฺทิวสานํา  ยถากฺรมมฺ | 

   สนฺธยา  มหุรฺูตมาตฺรา  ไว  หฺราสวฺฤทฺธโยะ  สมา  สฺมฤตา || 60 

   เรขาปรฺภฺฤตฺยถาทิตฺเย  ตฺริมหุรฺูตคเต  รเวา | 

   ปรฺาตะ  สฺมฺฤตสฺตตะ  กาโล  ภาคศฺจาหฺนะ  ส  ปญฺจมะ || 61 

   ตฺสมาตฺปรฺาตสฺตนาตฺกาลาตฺริมหุรูตสฺต ุ สงฺควะ | 

   มธฺยาหฺนสฺตฺริมหุรฺูตสฺต ุ ตสฺมาตฺกาลาตฺต ุ สงฺควาตฺ || 62 

   ตฺสฺมานฺมาธฺยาหฺนิกาตฺกาลาทปราหฺณ  อิต ิ สฺมฤตะ | 

   ตฺรย  เอว  มหุรฺูตาสฺต ุ กาลภาคะ  สฺมฤโต  พไุธะ || 63 

   อปราเหฺณ  วฺยตีเต  ต ุ กาละ  สายยาหฺน  เอว  จ | 

   ทศปญฺจมหุรฺูตา  ไว  มหุรฺูตาสฺตฺรย  เอว  จ || 64 

   ทศปญฺจมหุรฺูตํ  ไว  อหรฺไววษุวตํ  สฺมฺฤตมฺ || 65 

   วรฺทธเต  หฺรสเต  ไจวาปยฺยเน  ทกฺษิโณตฺตเร | 

   อหสฺต ุ คฺรสเต  ราตฺรํิ  ราตฺริรฺคฺรสติ  วาสรมฺ || 66 

   ศรทฺวสนฺตโยรฺมธฺเย  วิษุวํ  ต ุ วิภาวฺยเต | 

   ตลุาเมษคเต  ภาเนา  สมราตฺริทินํ  ต ุ ตตฺ || 67 

   กรฺกฏาวสฺถิเต  ภาเนา  ทกฺษิณายนมจฺุยเต | 

   อตฺุตรายณมปยฺกฺุตํ  มกรสฺเถ  ทิวากเร || 68 

   ตฺรํิศนฺมหฺุรฺตํ  กถิตมเฆราตฺรํ  ต ุ ยนฺมยา | 

   ตานิ  ปญฺจทศ  พฺรหฺมนฺ  ปกฺษ  อิตฺยภิธียเต || 69 

   มาสะ  ปกฺษทฺวเยโนโกฺต  เทฺวา  มาเสา  จารฺกชาวฺฤตะุ | 

   ฤตตฺุรยํ  จาปยฺยนํ  เทฺวยเน  วรฺษสํชฺญิเต || 70 

   สํวตฺสราทยะ  ปญฺจ  จตรฺูมาสวิกลฺปตาะ | 

   นิศฺจยะ  สรฺวกาลสฺย  ยคุมิตฺยภิธียเต || 71 

   สํวตฺสรสฺต ุ ปรฺถโม  ทฺวิตียะ  ปริวตฺสระ | 

   อิทฺวตฺสรสฺตฺฤตียสฺต ุ จตรฺุถศฺจานวุตฺสระ | 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



560 
 

   วตฺสระ  ปญฺจมศฺจาตฺร  กาโล’ยํ  ยคุสํชฺญิตะ || 72 

   ยะ  เศฺวตสฺโยตฺตระ  ไศละ  ศฺฤฑฺควานิติ  วิศฺรุตะ | 

   ตฺรีณิ  ตสฺย  ต ุ ศฺฤฑฺคาณิ  ไยรยํ  ศฺฤงฺควานฺสฺมฺฤตะ || 73 

   ทกฺษิณํ  โจตฺตรํ  ไจว  มธฺยํ  ไวษุวตํ  ตถา | 

   ศรทฺวสนฺตโยรฺมธฺเย  ตทฺภานะุ  ปรฺตปิทฺยเต | 

   เมษาเทา  จ  ตลุาเทา  จ  ไมเตฺรย  วิษุวตฺสฺถิตะ || 74 

   ตทา  ตลฺุยมโหราตฺรํ  กโรติ  ตมิิราปหะ | 

   ทศปญฺจมหุรฺูตํ  ไว  ตเทตทภุยํ  สฺมฺฤตมฺ || 75 

   ปรฺถเม  กฺฤตฺตกิาภาเค  ยทา  ภาสฺวําสฺตทา  ศศี | 

   วิศาขานํา  จตรฺุเถํ’เศ  มเุน  ติษฺฐตฺยสํศยมฺ || 76 

   วิศาขานํา  ยทา  สรูยศฺจรตฺยํศํ  ตฺฤตียกมฺ | 

   ตทา  จนฺทฺรํ  วิชานียาตฺกฺฤตฺตกิศริสิ  สฺถิตมฺ || 77 

   ตไทว  วิษุวาขฺโย’ยํา  กาละ  ปณุโย’ภิธียเต | 
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   สินีวาลี  กหุศฺูไจว  รากา  จานมุตสฺิตถา || 80 
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  ศฺรีปราศร  อวุาจ 
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   อตฺุตานปาทปตฺุรสฺต ุ ตมาราธฺย  ชคตฺปตมฺิ | 

   ส  ตาราศิศมุารสฺย  ธฺรุวะ  ปจฺุเฉ  วฺยวสฺถิตะ || 5 
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   นาไลรฺวิกฺษิปเต’เภฺรษุ  ธูมาคฺนฺยนิลมรฺูติษุ || 9 

   น  ภฺรศฺยนฺติ  ยตสฺเตมฺโย  ชลานฺยภฺราณิ  ตานฺยตะ | 

   อภฺรสฺถาะ  ปรฺปตนฺตฺยาโป  วายนุา  สมทีุริตาะ | 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



565 
 

   สํสฺการํ  กาลชนิตํ  ไมเตฺรยาสาทฺย  นิรฺมลาะ || 10 
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   ทฺฤษฏารฺกปติตํ  ชฺเญยํ  ตทฺคางฺคํ  ทิคฺคโชชฺฌิตมฺ || 15 

   ยคฺุมรฺเกฺษษุ  จ  ยตฺโตยํ  ปตตฺยรฺโกชฺฌิตํ  ทิวะ | 

   ตฺตสรูยรศมิภิะ  สรฺวํ  สมาทาย  นิรสฺยเต || 16 

   อภุยํ  ปณฺุยมตฺรฺถํ  นฺฤณํ  ปาปปภยาปหมฺ | 

   อากาศคงฺคาสลิลํ  ทิวฺยํ  สฺนานํ  มหามเุน || 17 

   ยตฺต ุ ไมไฆะ  สมตฺุสฺฤษฺฏํ  วาริ  ตตฺปรฺาณินํา  ทฺวิช | 

   ปษฺุณาตฺโยษธยะ  สรฺวา  ชีวนายามฺฤตํ  หิ ตตฺ || 18 
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   เตน  ยชฺญานฺยถาโปรฺกฺตานฺมานวาะ  ศาสฺตฺรจกฺษุษะ | 
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   เอวํ  ยชฺญาศฺจ  เวทาศฺจ  วรฺณาศฺจ  วฺฤษฺฏิปรฺูวกาะ | 

   สรฺเว  เทวนิกายาศฺจ  สรฺเว  ภตูคณาศฺจ  เย || 21 

   วฺฤษฺฏยา  ธฺฤตมิทํ  สรฺวมนฺนํ  นิษฺปาทฺยเต  ยยา | 

   สาปิ  นิษฺปาทฺยเต  วฺฤษฺฏิะ  สวิตฺรา  มนุิสตฺตม || 22 

   อาธารภตูะ  สวิตรฺุธฺรุโว  มนุิวโรตฺตม | 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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   ธฺรุวสฺย  ศศิมุาโร’เสา  โส’ปิ  นารายณาตฺมกะ || 23 

   หฺยทิ  นารายณสิตสฺย  ศศิมุารสฺย  สํสฺถิตะ | 

   พิภรฺตา  สรฺวภูตานามาทิภตูะ  สนาตนะ || 24 

   อิต ิ ศฺรีวิษฺณุปรุาเณ  ทฺวิตีเยํ’เศ  นวโม’ธยายะ || 9 || 
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โอมฺ 

ศฺรีมนฺนารายณาย นมะ 

ศฺรีวิษฺณุปุราณ 

ษษฺฐ อศํ 

   

  ศฺรีไมเตฺรย  อวุาจ 

   วฺยาขฺยาตา  ภวตา  สรฺควํศมนฺวนฺตรสฺถิตะิ | 

   วํศนจุริตํ  ไจว  วิสฺตเรณ  มหามเุน || 1 

   โศฺรตมุิจฺฉามฺยหํ  ตฺวตฺโต  ยถาวทปุสํหฺยตมฺิ | 

   มหาปรฺลยสํชฺญํา  จ  กลฺปานฺเต  จ  มหามเุน || 2 

  ศฺรีปราศร  อวุาจ 

   ไมเตฺรย  ศฺรูยตํา  มตฺโต  ยถาวทปุสํหฺยตะิ | 

   กลฺปานฺเต  ปรฺากฺฤเต  ไจว  ปรฺลเย  ชายเต  ยถา || 3 

   อโหราตรํ  ปิตฺฤๅณํา  ต ุ มาโส’พฺทสฺตฺริทิเวากสามฺ | 

   จตรฺุยคุสหเสฺร  ต ุ พฺรหฺมโณ  ไว  ทฺวิโชตฺตม || 4 

   กฺฤตํ  เตฺรตา  ทฺวาปรํ  จ  กลิศฺเจต ิ จตรฺุยคุมฺ | 

   ทิวฺไยรฺวรฺษสหไสฺรสฺต ุ ตทฺทฺวาทศภิรุจฺยเต || 5 

   จตรฺุยคุาณยเศษาณิ  สทฺฤศานิ  สฺวรูปตะ | 

   อาทฺยํ  กฺฤตยคํุ  มกฺุตฺวา  ไมเตฺรยานฺตฺยํ  ตถา  กลิมฺ || 6 

   อาทฺเย  กฺฤตยเุค  สรฺโค  พฺรหฺมณา  กฺริยเต  ยถา | 

   กฺริยเต  โจปสํหารสฺตถานฺเต  จ  กเลา  ยเุค || 7 

  ศฺรีไมเตฺรย  อวุาจ 

   กเลสฺสฺวรูปํ  ภควนฺวิสฺตราทฺวกฺตมุรฺหสิ | 

   ธรฺมศฺจตษฺุปาทฺภควานฺยสฺมินฺวิปลฺวมฺฤจฺฉต ิ|| 8 

  ศฺรีปราศร  อวุาจ 

   กเลสฺสฺวรูปํ  ไมเตฺรย  ยทฺภวาญฺโฉฺรตมุิจฺฉต ิ| 

   ส
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   ตนฺนิโพธ  สมาเสน  วรฺตเต  ยนฺมหามเุน || 9 

   วรฺณาศฺรมาจารวตี  ปรฺวฺฤตฺติรฺน  กเลา  นฺฤณามฺ | 

   น  สามฤคฺยชรฺุธรฺมวินิษฺปาทนไหตกีุ || 10 

   วิวาหา  น  กเลา  ธรฺมยา  น  ศษฺิยครุุสํสฺถิตะิ | 

   น  ทามฺปตฺกฺรโม  ไนว  วหฺนิเทวาตฺมกะ  กฺรมะ || 11 

   ยตฺร  กตฺุร  กเุล  ชาโต  พลี  สรฺเวศฺวระ  กเลา | 

   สรฺเวภฺย  เอว  วรฺเณภฺโย  โยคฺยะ  กนฺยาวโรธเน || 12 

   เยน  เกน  จ  โยเคน  ทฺวิชาติรฺทีกฺษิตะ  กเลา | 

   ไยว  ไสว  จ  ไมเตฺรย  ปรฺายศฺจิตฺตํ  กเลา  กฺริยา || 13 

   สรฺวเมว  กเลา  ศาสตฺรํ  ยสฺย  ยทฺวจนํ  ทฺวิช | 

   เทวตา  จ  กเลา  สรฺวา  สรฺวสฺสวฺวสฺย  จาศฺรมะ || 14 

   อปุวาสสฺตถายาโส  วิตฺโตตฺสรฺคสฺตปะ  กเลา | 

   ธรฺโม  ยถาภิรุจิไตรนษฺุฐาไนรนษฺุฐิตะ || 15 

   วิตฺเตน  ภวิตา  ปุํ สํา  สฺวลฺเปนาฒยมทะ  กเลา | 

   สฺตฺรีณํา  รูปมทศฺไจวํ  เกไศเรว  ภวิษฺยต ิ|| 16 

   สวุรฺณมณิรตฺนาเทา  วสฺเตฺร  โจปกฺษยํ  คเต | 

   กเลา  สตฺริโย  ภวิษฺยนฺต ิ ตทา  เกไศรลงฺกฺฤตาะ || 17 

   ปริตฺยกฺษยนฺติ  ภรฺตฺตรํ  วิตฺตหีนํ  ตถา สตฺริยะ | 

   ภรฺตฺตา  ภวิษฺยต ิ กเลา  วิตฺตวาเนว  โยษิตามฺ || 18 

   โย  ไว  ททาต ิ พหลํุ  สฺวํ  ส  สิวามี  สทา  นฺฤณามฺ | 

   สฺวามิตฺวเหตสฺุสมฺพนฺโธ  น  จาภิชนตา  ตถา || 19 

   คฺฤหานฺตา  ทฺรวฺยสงฺฆาตา  ทฺรวฺยานฺตา  จ ตถา  มตะิ | 

   อรฺถาศฺจาตฺโมปโภคฺยานฺตา  ภวิษฺยนฺติ  กเลา  ยเุค || 20 

   สฺตฺริยะ  กเลา  ภวิษฺยนฺต ิ ไสฺวริณฺโย  ลลิตสฺปฤฺหาะ | 

   อนฺยายาวาปตฺวิตฺเตษุ  ปรุุษาะ  สฺปฤฺหยาลวะ || 21 

   อภฺยรฺถิตาปิ  สหฺุยทา  สฺวารฺถหานํิ  น  มานวาะ | 

   ส
ำนกัหอ
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   ปณารฺธารฺธารฺทฺธมาเตฺร’ปิ  กริษฺยนฺต ิ กาเลา  ทฺวิช || 22 

   สมานเปารุษํ  เจโต  ภาวิ  วิเปรฺษุ  ไว  กเลา | 

   กฺษีรปรุทานสมฺพนฺธิ  ภาวิ  โวษุ  จ  เคารวมฺ || 23 

   อนาวฺฤษฺฏิภยปรฺายาะ  ปรฺชาะ  กฺษทฺภยกาตราะ | 

   ภวิษฺยนฺติ  ตทา  สรฺเว  คคนาสกฺตทฺฤษฺฏยะ || 24 

   กนฺทมลูผลาหาราสฺตาสา  อิว  มานวาะ | 

   อาตฺมานํ  ฆาตยิษฺยนฺต ิ หฺยนาวฺฤษฺฏาทิทะุขิตาะ || 25 

   ทรฺุภิกฺษเมว  สตตํ  ตถา  เกฺลศมานีศฺวราะ | 

   ปรฺาปสฺฺยนฺติ  วฺยาหตสขุปรฺโมทา  มานวาะ  กเลา || 26 

   อสฺนานโภชิโน  นาคฺนิเทวตาตถิิปชูนมฺ | 

   กริษฺยนฺต ิ กเลา  ปรฺาปเฺต  น  จ  ปิณฺโฑทกกฺริญามฺ || 27 

   โลลปุา  หรฺสฺวเทหาศฺจ  พหฺวนฺนาทนตตฺปราะ | 

   พหปุรฺชาลฺปภาคฺยาศฺจ  ภวิษฺยนฺต ิ กเลา  สฺตฺริยะ || 28 

   อภุาภฺยามปิ  ปาณิมํา  ศริะกณฺฑยูนํ  สฺตฺริยะ | 

   กรฺุวนฺตโย  ครุุภรฺตฺฤๅณามาชฺญํา  เภตฺสฺยนฺตฺยนาทราะ || 29 

   สฺวโปษณปราะ  กฺษุทฺรา  เทหสําสฺการวรฺชิตาะ | 

   ปรุษานฺฤตภาษิณฺโย  ภวิษฺยนฺต ิ กเลา  สฺตฺริยะ || 30 

   ทะุศีลา  ทษฺุฏศีเลษุ  กรุวนฺตฺยสฺสตตํ  สฺปฤฺหามฺ | 

   อสทฺวฺฤตฺตา  ภวิษฺยนฺต  ปรุุเษษุ  กลุางฺคนาะ || 31 

   เวทาทานํ  กริษฺยนฺต ิ วฏวศฺจากฺฤตวฺรตะ | 

   คฺฤหสฺถาศฺจ  น  โหษฺยนฺต ิ น  ทาสฺยนฺตฺยจุิตานฺยปิ  || 32 

   วานปรฺสฺถา  ภวิษฺนฺต ิ คฺรามฺยาหารปริคฺรหาะ | 

   ภิกฺษวศฺจาปิ  มิตฺราทิเสฺนหสมฺพนฺธยนฺตฺรณาะ || 33 

   อรกฺษิตาโร  หรฺตฺตารศฺศลฺุกววฺยาเชน  ปรฺถิวาะ | 

   หาริโณ  ชนวิตฺตนํา  สมฺปรฺาปเฺต  ต ุ กเลา  ยเุค || 34 

   โย  โย’ศฺวรถนาคาฒญสฺส  ส  ราชา  ภวิษฺยต ิ| 

   ส
ำนกัหอ
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   ยศฺจ  ยศฺจาพลสฺสรฺวสฺส ส  ภฺฤตฺยะ  กเลา  ยเุค || 35 

   ไวศฺยาะ  กฺฤษิวาณิชฺยาทิ  สนฺตฺยชฺย  นิชกรฺม  ยตฺ | 

   ศทฺูรวฺฤตฺตฺยา  ปรฺวรฺตฺสฺยนฺต ิ การุกรฺโมปชีวินะ || 36 

   ไภกฺษวฺรตปราะ  ศทฺูราะ  ปรฺวฺรชฺยาลิงฺคิ  โน’ธมาะ | 

   ปาษณฺฑสํศฺรยํา  วฺฤตฺตมิาศฺรยิษฺยนฺต ิ สตฺกฺฤตะ || 37 

   ทรฺุภิกฺษกรปีฑภิรตีโวปทฺรุตา  ชนาะ | 

   โคธูมานฺนยวานฺนาฒยานฺเทศานฺยาสฺยนฺต ิ ทะุขิตาะ || 38 

   เวทมารฺเค  ปรฺลีเน  จ  ปาษณฺฑาฒเย  ตโต  ชเน | 

   อธรฺมวฺฤทฺธยา  โลกานามลฺปมายรูุภวิษฺยต ิ|| 39 

   อศาสฺตฺรวิหิตํ  โฆรํ  ตปยฺมาเนษุ  ไว  ตปะ | 

   นเรษุ  นฺฤปโทเษณ  พาลฺเย  มฺฤตฺยรฺุภวิษฺยติ || 40 

   ภวิตา  โยษิตํา  สตูะิ  ปญฺจษทฺสปตฺวารฺษิกี | 

   นวาษฺฏทศวรฺษาณํา  มนษฺุยาณํา  ตถา  กเลา || 41 

   ปลิโตทฺภวศฺจ  ภวิตา  ตถา  ทฺวาทศวารฺษิกะ | 

   นาตชีิวต ิ ไว  กศฺจิตฺกเลา  วรฺษาณิ  วิศํตะิ || 42 

   อลฺปปรฺชฺญา  วฺฤถาลิงฺคา  ทษฺุฏานฺตะกรณาะ  กเลา | 

   ยตสฺตโต  วินงฺกฺษยนฺต ิ กาเลนาลฺเปน  มานวาะ || 43 

   ยทา  ยทา  หิ  ไมเตฺรย  หานิรธรฺมสฺย  ลกฺษยเต | 

   ตทา  ตทา  กลิรฺวฺฤทฺธิรนเุมยา  วิจกฺษไณะ || 44 

   ยทา  ยทา  หิ  ปาษณฺฑวฺฤทฺธิรฺไมเตฺรย  ลกฺษฺญเต | 

   ตทา  ตทา  กเลรฺวฺฤทฺธิรนเุมยา  มหาตฺมภิะ || 45 

   ยทา  ยทา  สตํา  หานิรฺเวทมารฺคานสุาริณามฺ | 

   ตทา  ตทา  กเลรฺวฺฤทฺธิรนเุมยา  วิจกฺษไณะ || 46 

   ปรฺารมฺตาศฺจาวสีทนฺต ิ ยทา  ธรฺมภฺฤตํา  นฺฤณามฺ | 

   ตทานเุมยํ  ปรฺาธานฺยํ  กเลรฺไมเตฺรย  ปณฺฑิไตะ || 47 

   ยทา  ยทา  น  ยชฺญานามีศฺวระ  ปรุุโษตฺตมะ | 
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   อิชฺยเต  ปรุุไษรฺยชฺไญสฺตทา  ชฺเญยํ  กเลรฺพลมฺ || 48 

   น  ปรีฺตรฺิเวทวาเทษุ  ปาษณฺเฑษุ  ยทา  รตะิ | 

   กเลรฺวฺฤทฺธิสฺตทา  ปรฺาชฺไญรนเุมยา  วิจกฺษไณะ || 49 

   กเลา  ชคตฺปติํ  วิษูณุํ  สรฺวสฺรษฺฏารมีศฺวรมฺ | 

   นารฺจยิษฺยนฺติ  ไมเตฺรย  ปาษณฺโฑปหตา  ชนาะ || 50 

   กํิ  เทไวะ  กํิ  ทฺวิไชรฺเวไทะ  กํิ  เศาเจนามฺพชุนฺมนา | 

   อิตฺเยวํ  วิปรฺ  วกฺษฺยนฺต ิ ปาษณฺโฑปหตา  ชนาะ || 51 

   สฺวลฺปามฺพวฺุฤษฺฎิะ  ปรฺชนฺยะ  สสฺยํ  สฺวลฺปผลํ  ตถา | 

   ผลํ  ตถาลฺปสารํ  จ  วิปรฺ  ปรฺาปเฺต  กเลา  ยเุค || 52 

   ศาณีปรฺยาณิ  วสฺตฺราณิ  ศมีปรฺายา  มหีรุหาะ | 

   ศทฺูรปรฺายาสฺตถา  วรฺณา  ภวิษฺยนฺติ  กเลา  ยเุค || 53 

   อณปุรฺายาณิ  ธานฺยานิ  อชาปรฺายํ  ตถา  ปยะ | 

   ภวิษฺยต ิ กเลา  ปรฺาปเฺต  เหฺยาศีรํ  จานเุตปนมฺ || 54 

   ศฺวศฺรูศฺวศรุภยูิษฺฐา  ครุวศฺจ  นฺฤณํา  กเลา | 

   ศฺยาลาทฺยา  หาริภารฺยาศฺจ  สฺฤหฺยโท  มนุิสตฺตม || 55 

   กสฺย  มาตา  ปิตา  กสฺย  ยถา  กรฺมานคุะ  ปมุานฺ | 

   อิต ิ โจทหริษฺยนฺต ิ ศฺวศรุานคุตา  นราะ || 56 

   วางฺมนะกายไชริโทไษรภิภตูาะ  ปนุะ  ปนุะ | 

   นราะ  ปาปานฺยนทุินํ  กริษฺยนฺตฺยลฺปเมธสะ || 57 

   นิสฺสตฺตฺวานามเศาจานํา  นิหฺริกาณํา  ตถา  นฺฤณามฺ | 

   ยทฺยทฺทะุขาย  ตตฺสรฺวํ  กลิกาเล  ภวิษฺยต ิ|| 58 

   นิสฺสฺวาธฺยายวษทฺกาเร  สฺวธาสฺวาหาวิวรฺชิเต | 

   ตทา  ปรฺวิรโล  ธรฺมะ  กฺกจิลฺโลเก  นิวตฺสฺยต ิ|| 59 

   ตตฺราลฺเปไนว  ยตฺเนจ  ปณฺุยสฺกนฺธมนตฺุตมมฺ | 

   กโรติ  ยํ  กฺฤตยเุค  กฺริยเต  ตปสา  หิ  สะ || 60 

   อิต ิ ศฺรีวิษฺณุปรุาเณ  ษษฺเฐ’เศ  ปรฺถโม’ธฺยายะ || 1 || 
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  ศฺรีปราศร  อวุาจ 

   วฺยาสศฺจาห  มหาพทฺุธิรฺยทไตฺรว  หิ  วสฺตนุิ | 

   ตจฺฉฺรูยตํา  มหาภาค  คทโต  มม  ตตฺตฺวตะ || 1 

   กสฺมินฺกาเล’ลฺปโก  ธรฺโม  ททาต ิ สมุหตฺผลมฺ | 

   มนีุนํา  ปณฺุยวาโท’ภตฺูไกศฺจเสา  กฺริยเต  สขุมฺ || 2 

   สนฺเทหนิรฺณยารฺถาย  เวทวฺยาสํ  มหามนุิมฺ | 

   ยยสฺุเต  สํศยํ  ปรฺษฺฏุํ  ไมเตฺรย  มนุิปงฺุควาะ || 3 

   ททฺฤศสฺุเต  มนํิุ  ตตฺร  ชาหฺนวีสลิเล  ทฺวิช | 

   เวทวฺยาสํ  มหาภาคมรฺทฺธสฺนาตํ  สตํุ  มม || 4 

   สนานาวสานํ  เต  ตสฺย  ปรฺตีกฺษนฺโต  มหรฺษยะ | 

   ตสฺถสฺุตีเร  มหานทฺยาสฺตรุษณฺฑมปุาศฺริตาะ || 5 

   มคฺโน’ถ  ชาหฺนวีโตยาทตฺุถายาห  สโุต  มม | 

   ศทฺูรสฺสาธุะ  กลิสฺสาธุริตฺเยวํ  ศฺฤณฺวตํา  วจะ || 6 

   เตษํา  มนีุนํา  ภยูศฺจ  มมชฺช  ส  นทีชเล | 

   สาธุ  สาธฺวิต ิ โจตฺถาย  ศทฺูร  ธนฺโย’สิ  จาพฺรวีตฺ || 7 

   นิมคฺนศฺจ  สมตฺุถาย  ปนุะ  ปรฺาห  มหามนุิะ | 

   โยษิตะ  สาธุ  ธนฺยาสฺตาสฺตาภฺโย  ธนฺยตโร’สฺต ิกะ || 8 

   ตตะ  สฺนาตฺวา  ยถานฺยามายานฺตํ  จ  กฺฤตกฺริยมฺ | 

   อปุตสฺถรฺุมหาภาคํ  มนุยสฺเต  สตํุ  มม || 9 

   กฺฤตสํวนฺทนําศฺจาห  กฺฤตาสนปริคฺรหานฺ | 

   กิมรฺถมาคตา  ยยูมิต ิ สตฺยวตีสตุะ || 10 

   ตมจูะุ  สํศยํ  ปรฺษฺฏุํ  ภวนฺตํ  วยมาคตาะ | 

   อลํ  เตนาสฺต ุ ตาวนฺนะ  กถฺยตามปรํ  ตฺวยา || 11 

   กลิสฺสาธฺวิติ  ยตฺโปรฺกฺตํ  ศทฺูระ  สาธิวติ  โยษิตะ | 

   ยทาห  ภควานฺ  สาธุ  ธนฺยาศฺเจต ิ ปนุะ  ปนุะ || 12 
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   ตตฺสรฺวํ  โศฺรตมุิจฺฉาโม  น  เจทฺ  คหฺุยํ  มหามเุน | 

   ตตฺกถฺยตํา  ตโต  หฺยตฺสฺถํ  ปฤฺจฺฉามสฺตฺวํา  ปรฺโยชนมฺ || 13 

  ศฺรีปราศร  อวุาจ 

   อิตฺยกฺุโต  มนุิภิรฺวฺยาสะ  ปรฺหสฺเยทมถาพฺรวีตฺ | 

   ศฺรูยตํา  โภ  มนุิเศฺรษฺฐา  ยทกฺุตํ  สาธุ  สาธฺวิต ิ|| 14 

  ศฺรีปราศร  อวุาจ 

   ยตฺกฺฤเต  ทฺศภิรฺวรฺไษสฺเตฺรตายํา  หายเนน  ตตฺ | 

   ทฺวาปเร  ตจฺจ  มาเสน  หฺยเฆราเตฺรณ  ตตฺกเลา || 15 

   ตปโส  พฺรหฺมจรฺยสฺย  ชปาเทศฺจ  ผลํ  ทฺวิชาะ | 

   ปรฺาปโฺนต ิ ปรุุษสฺเตน  กลิสฺสาธฺวิต ิ ภาษิตมฺ || 16 

   ธยายนฺกฺฤเต  ยชนฺยชฺไญสฺเตฺรตายํา  ทฺวาปเร’รฺจยนฺ | 

   ยทาปโฺนติ  ตทาปโฺนต ิ กเลา  สํกีรฺตฺย  เกศวมฺ || 17 

   ธรฺโมตฺกรฺษมตีวาตฺร  ปรฺาปโฺนต ิ ปรุุษะ  กเลา | 

   อลฺปายาเสน  ธรฺมชฺนาสฺเตน  ตษฺุโฏ’สฺมยหํ  กเละ || 18 

   วฺรตจรฺยาปไรรฺคฺราหฺยา  เวทาะ  ปรฺูวํ  ทฺวิชาตภิิะ | 

   ตตสฺสฺวธรฺมสมฺปรฺาปไฺตรฺยษฺฏวฺยํ  วิธิวทฺธไนะ || 19 

   วฺฤถา  กถา  วฺฤถา  โภชฺยํ  วฺฤเถชฺยา  จ  ทฺวิชนฺมนามฺ | 

   ปตนาย  ตโต  ภาวฺยํ  ไตสฺต ุ สํมิภิสฺสทา || 20 

   อสมฺยกฺกรเณ  โทษสฺเตษํา  สรฺเวษุ  วสฺตษุุ | 

   โภชฺยเปยาทิกํ  ไจษํา  เนจฺฉาปรฺาปตฺกิรํ  ทฺวิชาะ || 21 

   ปารตนฺตฺรยํ  สมสฺเตษุ  เตษํา  การฺเยษุ  ไว  ยตะ | 

   ชยนฺต ิ เต  นิชําลฺโลกานฺกฺเลเศน  มหตา  ทฺวิชาะ || 22  

  

            ทฺวิชศศฺุรูษไยไวษ  ปากยชฺญาธิการวานฺ | 

   นิชาญฺชยติ  ไว  โลกาญฺจฺฉโูทฺร  ธนฺยตรสฺตตะ || 23 

   ภกฺษฺยาภกฺษฺเยษุ  นาสิยาสฺติ  เปยาเปเยษุ  ไว  ยตะ | 
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   นิยโม  มนุิศารฺทลูาสฺเตนาเสา  สาธิวตีริตะ | 24 

   สฺวธรฺมสฺยาวิโรเธน  นไรรฺลพฺธํ  ธนํ  สทา | 

   ปรฺติปาทนียํ  ปาเตฺรษุ  ยษฺฏวฺยํ  จ  ยถาวิธิ || 25 

   ตสฺยารฺชเน  มหาเกฺลศะ  ปาลเน  จ  ทิวิโชตฺตมาะ | 

   ตถาสทฺวินิโยเคน  วิชฺญาตํ  คหนํ  นฺฤณามฺ || 26 

   เอวมนฺไยสฺตถา  เกฺลไศะ  ปรุุษา  ทิวิชสตฺตมาะ | 

   นิชาญฺชยนฺต ิ ไว  โลกานฺปรฺาชาปตฺยาทิกานฺกฺรมาตฺ || 27 

   โยษิจฺฉศฺุรูษณาทฺภรฺตฺตะุ  กรฺมณา  มนสา  คริา | 

   ตทฺธิตา  ศภุมาปโฺนต ิ ตตฺสาโลกฺยํ  ยโต  ทฺวิชาะ || 28 

   นาตเิกฺลเศน  มหตา  ตาเนว  ปรุุโษ  ยถา | 

   ตฺฤตียํา วฺยาหฺยตํ  เตน  มยา  สาธฺวติ  โยษิตะ || 29 

   เอตทฺวะ  กถิตํ  วิปรฺา  ยนฺนิมิตฺตมิหาคตาะ | 

   ตตฺปฤฺจฺฉต  ยถากามํ  สรฺวํ  วกฺษยามิ  วะ  สฺผฏุมฺ || 30 

   ฤษยสฺเต  ตตะ  โปรฺจรฺุยตฺปรฺษฺฏวฺยํ  มหามเุน | 

   อสฺมินฺเนว  จ  ตตฺ  ปรฺศฺเน  ยถาวตฺถิตํ  ตฺวยา || 31 

  ศฺรีปรศร  อวุาจ 

   ตตะ  ปรฺหสฺย  ตานาห  กฤษฺณทฺไวปายโน  มนุิะ | 

   วิสฺมโยตฺผลฺุลนยนําสฺตาปสําสฺตานปุาคตานฺ || 32 

   มไยษ  ภวตํา  ปรฺศฺโน  ชฺญาโต  ทิวฺเยน  จกฺษุษา | 

   ตโต  หิ  วะ  ปรฺสงฺเคน  สาธุ  สาธิวต ิ ภาษิตมฺ || 33 

   สฺวลฺเปน  หิ  ปรฺยตฺเนน  ธรฺมสฺสิทฺธยต ิ ไว  กเลา | 

   นไรราตฺมคณุามโภภิะ  กฺษาลิตาขิลกิลฺพิไษะ || 34 

   ศไูทฺรศฺจ  ทฺวิชศศฺุรูษาตตฺปไรรฺทฺวิชสตฺตมาะ | 

   ตถา  สฺตฺรีภิรนายาสาตฺปติศศฺุรูษไยว  หิ || 35 

   ตตสฺตฺริตยมปเฺยตนฺมม  ธนฺยตรํ  มตมฺ | 

   ธรฺมสมฺปาทเน  เกฺลโศ  ทฺวิชาตีนํา  กฺฤตาทิษุ || 36 
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   ภวทฺภิรฺยทภิเปรฺตํ  ตเทตตฺกถิตํ  มยา | 

   อปฤฺษฺเฏนาปิ  ธรฺมชฺญาะ  กิมนฺยตฺกฺริยตํา  ทฺวิชาะ || 37 

  ศรีปราศร  อวุาจ 

   ตตสฺสมฺปชฺูย  เต  วฺยาสํ  ปรฺศศํสะุ  ปนุะ  ปนุะ | 

   ยถา’’คตํ  ทฺวิชา  ชคฺมวฺุรยาโสกฺตกิฤตนิศฺจยาะ || 38 

   ภวโต’ปิ  มหาภาค  รหสฺยํ  กถิตํ  มยา | 

   อตฺยนฺตทษฺุฏสฺย  กเลรยเมโก  มหานฺคณุะ | 

   กีรฺตนาเทว  กฺฤษฺณสฺย  มกฺุตพนฺธะ  ปรํ  วฺรเชตฺ || 39 

   ยจฺจาหํ  ภวตา  ปฤฺษฺโฏ  ชคตามปุสํหฺยตมฺิ | 

   ปรฺากฺฤตามานฺตราลํา  จ  ตามปเฺยษ  วทามิ  เต || 40 

   อิต ิ ศฺรีวิษฺณุปรุาเณ  ษษฺเฐํ’เศ  ทฺวิตีโย’ธฺยายะ || 2 || 

 

  ศฺรีปราศร  อวุาจ 

   สรฺวษาเมว  ภตูานํา  ตฺริวิธะ  ปรฺตสิญฺจระ | 

   ไนมิตฺตกิะ  ปรฺากฺฤตกิสฺตไถวาตฺยนฺตโิก  ลยะ || 1 

   พฺราหฺโม  ไนมิตฺตกิสฺเตษํา  กลฺปานฺเต  ปรฺตสิญฺจระ | 

   อาตฺนฺติกสฺต ุ โมกฺษขฺยะ  ปรฺากฺฤโต  ทฺวิปรารฺทฺธกะ || 2 

  ศฺรีไมเตฺรย  อวุาจ 

   ปรารฺทธสํขฺยํา  ภควนฺมมาจกฺษว  ยยา  ต ุ สะ | 

   ทฺวิภณีุกฺฤตยา  ชฺเญะ  ปรฺากฺฤตะ ปรฺตสฺิญจระ || 3 

  ศฺรีปราศร  อวุาจ 

   สฺถานาตฺสฺถานํ  ทศคณุเมกสฺมาทฺคณฺยเต  ทฺวิช | 

   ตโต’ษฺฏาทศเม  ภาเค  ปรารฺทฺธมาภิธียเต || 4 

   ปรารฺทฺธทฺวิคณํุ  ยตฺต ุ ปรฺากฺฤตสฺส  ลโย  ทฺวิช | 

   ตทาวฺยกฺเต’ขิลํ  วฺยกฺตํ  สฺวเหเตา  ลยเมต ิ ไว || 5 

   นิเมโษ  มานโุษ  โย’เสา  มาตฺรา  มาตฺราปรฺมาณตะ | 
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   ไตะ  ปญฺจทศภิะ  กาษฺฐา  ตฺรํิศตฺกาษฺฐา  กลา  สฺมฺฤตา || 6 

   นาฑิกา  ต ุ ปรฺมาเณน  สา  กลา  ทศ  ปญฺจ  จ | 

   อนฺมาเนนามฺภสสฺสา  ต ุ ปลานฺยรฺทฺธตฺรโยทศ || 7 

   มาคเธน  ต ุ มาเนน  ชลปรฺสฺถสฺต ุ ส  สฺมฺฤตะ | 

   เหมมาไษะ  กฺฤตจฺฉิทฺรศฺจตริุภิศฺจตรุงฺคไุละ || 8 

   นาฑิกาภฺยามถ  ทฺวาภฺยํา  มหุรฺูโต  ทฺวิชสตฺตม | 

   อโหราตฺรํ  มหุรฺูตาสฺต ุ ตฺรํิศนฺมาโส  ทิไนสฺตถา || 9 

   มาไสรฺทฺวทฺศภิรฺวรฺษมโหราตฺรํ  ต ุ ตทฺทิวิ | 

   ตฺริภิรฺวรฺษศไตรฺวรฺษํ  ษษฺฏยา  ไจวาสรุทฺวิษามฺ || 10 

   ไตสฺต ุ ทฺวาทศสาหสฺไสฺรศฺจตรฺุยคุมทุาหฺยตมฺ | 

   จตรฺุยคุสหสฺรํ  ต ุ กถฺยเต  พฺรหฺมโณ  ทินมฺ || 11 

   ส  กลฺปสฺตตฺร  มนวศฺจตรฺุทศ  มหามเุน | 

   ตทนฺเต  ไจว  ไมเตฺรย  พฺราหฺโม  ไนมิตฺตโิก  ลยะ || 12 

   ตสฺย  สฺวรูปมตฺยคุรํ  ไมเตรฺย  คทโต  มม | 

   ศฺฤณษฺุว  ปรฺากฺฤตํ  ภยูสฺตว  วกฺษยามฺยหํ  ลยมฺ || 13 

   จตรฺุยคุสหสฺรานฺเต  กฺษีณปรฺาเย  มหีตเล | 

   อนาวฺฤษฺฏิรตีโวคฺรา  ชายเต  ศตวารฺษิกี || 14 

   ตโต  ยานฺยลฺปสาราณิ  ตานิ  สตฺตฺวานฺยเศษตะ | 

   กฺษยํ  ยานฺต ิ มนุิศฺเรษฺฐ  ปารฺถิวานฺยนปีุฑนาตฺ || 15 

   ตตะ  ส  ภควานฺวิษฺณ ู รุทฺรรูปธโร’วฺยยะ | 

   กฺษยาย  ยตเต  กรฺตมุาตฺมสฺถาสฺสกลาะ ปรฺชาะ || 16 

   ตตสฺส  ภควานฺวิษฺณุรฺภาโนสฺสปตฺส ุ รศมิษุ | 

   สฺถิตะ  ปิพตฺยเศษาณิ  ชลานิ  มนุิสตฺตม || 17 

   ปีตฺวามภําสิ  สมสฺตานิ  ปรฺาณิภมูิคตานฺยปิ | 

   โศษํ  นยต ิ ไมเตฺรย  สมสฺตํ  ปฤฺถิวีตลมฺ || 18 

   สมทฺุรานสริตะ  ไศลนทีปรฺสฺรวณานิ  จ | 
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   ปาตาเลษุ  จ  ยตฺโตยํ  ตตฺสรฺวํ  นยต ิ กฺษยมฺ || 19 

   ตตสิตสฺยานภุาเวน  โรยาหาโรปพฺฤํหิตาะ | 

   ต  เอว  รศฺมยสฺสปตฺ  ชายนฺเต  สฺปตฺ  ภาสฺกราะ || 20 

   อธศฺโจรฺธวํ  จ  เต  ทีปตฺาสฺตตสฺสปตฺ  ทิวากราะ | 

   ทหนฺตฺยเศษํ  ไตฺรโลกฺยํ  สปาตาลตลํ  ทฺวิช || 21 

   ทหฺยมานํ  ต ุ ไตรฺทีปไฺตสฺไตฺรโลกฺยํ  ทฺวิช  ภาสฺกไระ | 

   สาทฺรินทฺยรฺณวาโภคํ  นิเสฺนหมภิชายเต || 22 

   ตโต  นิรฺทภธวฺฤกฺษามฺพ ุ ไตฺรโลกฺยมขิลํ  ทฺวิช | 

   ภวตฺเยษา  จ  วสธุา  กรฺูมปฤฺษฺโฐปมากฺฤตะิ || 23 

   ตตะ  กาลาคฺนิรุโทฺร’เสา  ภตฺูวา  สริวหโร  หริะ | 

   เศษาหิศฺวาสสมฺภูตะ ปาตาลานิ  ทหตฺยธะ || 24 

   ปาตาลานิ  สมสฺตานิ  ส  ทคฺธวา  ชฺวลโน  มหานฺ | 

   ภมูิมภฺเยตฺย  สกลํ  พภสฺต ิ วสธุาตลมฺ || 25 

   ภวุรฺโลกํ  ตตสฺสริวํ  สฺวรฺโลกํ  จ  สทุารุณะ | 

   ชฺวาลามาลามหาวรฺตสฺตเตฺรว  ปริวรฺตเต || 26 

   อมฺพรีษมีวาภาต ิ ไตฺรโลกฺยมขิลํ  ตทา | 

   ชฺวาลาวรฺตปรีวารมปุกฺษีณจราจรมฺ || 27 

   ตตสิตาปปรีตาสฺต ุ โลกทฺวยนิวาสินะ | 

   กฺฤตาธิการา  คจฺฉนฺติ  มหรฺโลกํ  มหามเุน || 28 

   ตสฺมาทปิ  มหาตาปตปตฺา  โลกาตฺตตะ  ปรมฺ | 

   คจฺฉนฺติ  ชนโลกํ  เต  ทศาวฺฤตฺตฺยา  ปไรษิณะ || 29 

   ตโต  ทคฺธฺวา  ชคตฺสรฺวํ  รุทฺรุรูปี  ชนารฺทนะ | 

   มขุนิะศฺวาสชานฺเมฆานฺกโรติ  มนุิสตฺตม || 30 

   ตโต  คชกลุปรฺขฺยาสฺตฑิตฺวนฺโต’ตนิาทินะ | 

   อตฺุตษฺิฐนฺต ิ ตถา  วฺโยมฺนิ  โฆราสฺสํวรฺตกา  ฆนาะ || 31 

   เกจินฺนีโลตฺปลสฺยามาะ  เกจิตฺกมุทุสนฺนิภาะ | 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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   ธูมฺรวรฺณา  ฆนาะ  เกจิตฺเกจิตฺปีตาะ  ปโยธราะ || 32 

   เกจิทฺราสภวรฺณาภา  ลากฺษารสนิภาสฺตถา | 

   เกจิทฺไวฑรฺูยสงฺกาศา  อินฺทฺรนีลนิภาะ  กฺกจิตฺ || 33 

   ศงฺขกนฺุทนิภาศฺจานฺเย  ชาตฺยญฺชนนิภาะ  ปเร | 

   อินฺทฺรโคปนิภาะ  เกจิตฺตตศศิขินิภาสฺตถา || 34 

   มนศศิลาภาะ  เกจิไทฺว  หริตาลนิภาะ  ปเร | 

   จาษตฺรนิภาะ  เกจิทตฺุติษฺฐนฺเต  มหาฆนาะ || 35 

   เกจิตฺปรุวราการะ  เกจิตฺปรฺวตสนฺนิภาะ | 

   กฏูาคารนิภาศฺจานฺเย  เกจิตฺสฺถลนิภา  ฆนาะ || 36 

   มหาราวา  มหากายาะ  ปรูยนฺต ิ นภะสฺถลมฺ | 

   วรฺษนฺตสฺเต  มหาสารําสฺตมคฺนิมตไิภรวมฺ | 

   ศมยนฺตฺยขิลํ  วิปรฺ  ไตฺรโลกฺยานฺตรธิษฺฐิตมฺ || 37 

   นษฺฏิ  จาคฺเนา  จ  สตตํ  วรฺษมาณา  หฺยหรฺนิศมฺ | 

   ปลฺาวยนฺต ิ ชคตฺสรฺวมมฺโภภิรฺมนุิสตฺตม || 38 

   ธาราภิรตมิาตฺราภิะ  ปลฺาวยิตฺวาขิลํ  ภวุมฺ | 

   ภวุรฺโลกํ  ตไถโวรฺธฺวํ  ปลฺาวยนฺต ิ หิ  เต  ทฺวิช || 39 

   อนฺธการีกฺฤเต  โลเก  นฺษฺฏิ  สฺถาวรชงฺคเม | 

   วรฺษนฺต ิ เต  มหาเมฆา  วรฺษาณามธิกํา  ศตมฺ || 40 

   เอวํ  ภวต ิ กลฺปานฺเต  สมสฺตํ  มนุิสตฺตม | 

   วาสเุทวสฺย  มาหาตฺมฺยานฺนิตฺยสฺย  ปรมาตฺมนะ || 41 

   อิตอ  ศฺรีวิษฺณปุรุาเณ  ษษฺเฐํ’เศ  ตฺฤตีโย’ธฺยายะ || 3 || 

 

  ศฺรีปราศร  อวุาจ 

   สปตฺรฺษิสฺถานมากฺรมฺย  สฺถิเต’มฺภสิ  มหามเุน | 

   เอการฺณวํ  ภวตฺเยตตฺไตฺรโลกฺยมขิลํ  ตตะ || 1 

   มขุนิะศฺวาสโช  วิษฺโณรฺวายสฺุตาญฺชลทําสฺตตะ | 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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   นาศยนฺวาต ิ ไมเตฺรย  วรฺษาณามปรํ  ศตมฺ || 2 

   สรฺวภตูมโย’จินฺตฺโย  ภควานฺภตูภาวนะ | 

   อนาทิราทิรฺวิศฺวสฺย  ปีตฺวา  วายมุเศษตะ || 3 

   เอการฺณเว  ตตสฺตสฺมิญฺจฺเฉษศยฺยาคตะ  ปรฺภะุ | 

   พฺรหฺมรูปปธรศฺเศเต  ภควานาทิกฺฤทฺธริะ || 4 

   ชนโลกคไตสฺสิทฺไธสฺสนกาทฺไยรภิษฺฏตุะ | 

   พฺรหฺมโลกคไตศฺไจว  จินฺตฺยมาโน  มมุกฺุษุภิะ || 5 

   อาตฺมมายามยํี  ทิวฺยํา  โยคนิทฺรํา  สมาสฺถิตะ | 

   อตฺมานํ  วาสเุทวาขฺยํ  จินฺตยนฺมธุสทูนะ || 6 

   เอษ  ไนมิตฺติโก  นาม  ไมเตฺรย  ปรฺตสิญฺจระ | 

   นิมิตฺตํ  ตตฺร  ยจฺเฉเต  พฺรหฺมรูปธโร  หริะ || 7 

   ยทา  ชาครฺต ิ สรฺวาตฺมา  ส  ตทา  เจษฺฏเต  ชคตฺ | 

   นิมีลตฺเยตทขิลํ  มายาศยฺยํา  คเตจฺยเุต || 8 

   ปทฺมโยเนรฺทินํ  ยตฺต ุ จตรฺุยคุสหสฺรวตฺ | 

   เอการฺณวีกฺฤเต  โลเก  ตาวตี  ราตฺริริษฺยเต || 9     

   ตตะ  ปรฺพทฺุโธ  ราตฺรยนฺเต  ปนุสฺสฺฤษฺฏํิ  กโรตฺยชะ | 

   พฺรหฺมสฺวรูปธฺฤคฺวิษฺณรฺุถา  เต  กถิตํ  ปรุา || 10 

   อิตฺเยษ  กลฺปสํหาโร’วานฺตรปรฺลโย  ทฺวิช | 

   ไนมิตฺตกิสฺเต  กถิตะ  ปรฺากฺฤตํ  ศฺฤณฺวตะ  ปรมฺ || 11 

   อนาวฺฤษฺฏยาทิสมฺปรฺกาตฺกฺฤเต  สํกฺษาลเน  มเุน | 

   สมสฺเตษฺเวว  โลเกษุ  ปาตาเลษฺวขิเลษุ  จ || 12 

   มหทาเทรฺวิการสฺย  วิเศษานฺตสฺย  สํกฺษเย | 

   กฺฤณฺโณจฺฉาการิเต  ตสฺมินฺปรฺวฺฤตฺเต  ปรฺตสิญฺจเร || 13 

   อาโป  ครสนฺต ิ ไว  ปรฺูวํ  ภเูมรฺคนฺธาตฺมกํ  คณุมฺ | 

   อาตฺตคนฺธา  ตโต  ภมูิะ  ปรฺลยตฺวาย  กลฺปเต || 14 

   ปรฺณาษฺเฏ  คนฺธตนฺมาเตฺร  ภวตฺยรฺุวี  ชลาตฺมิกา | 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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   อาปสฺตทา  ปรฺวฺฤทฺธาสฺต ุ เวควตฺโย  มหาสฺวนาะ || 15 

   สฺรวมาปรูยนฺตีทํ  ตษฺิฐนฺต ิ วิจรนฺต ิ จ | 

   สลิเลโนรฺมิมาเลน  โลกา  วฺยาปตฺาะ  สมานฺตตะ || 16 

   อปามปิ  คโุณ  ยสฺต ุ ชฺโยตษิา  ปียเต  ต ุ สะ | 

   นศฺยนฺตฺยาปสฺตตสฺตศฺจ  รสตนฺมาตฺรสํกฺษยาตฺ || 17 

   ตตศฺจาโป  หฺยตรสา  ชฺโยตษํิ  ปรฺาปนฺวุนฺต ิ ไว | 

   อคฺนฺยวสฺเถ  ต ุ สลิเล  เตชสา  สรฺวโต  วฺฤเต || 18 

   ส  จาคฺนิะ  สรฺวโต  วฺยาปยฺ  จาทตฺเต  ตชฺชลํ  ตถา | 

   สรฺวมาปรฺูยเต’รฺจิรฺภิสฺตทา  ชคทิทํ  ศไนะ || 19 

   อรฺจิรฺภิสฺสํวฺฤเต  ตสฺมิํมสฺตรฺิยครฺูธฺวมธสฺตทา | 

   ชฺโยติโษ’ปิ  ปรํ  รูปํ  วายรุตฺติ  ปรฺภากรมฺ || 20 

   ปรฺลีเน  จ  ตตสฺตสฺมินฺวายภุเูต’ขิลาตฺมนิ | 

   ปรฺณษฺเฏ  รูปตนฺมาเตฺร  หฺยตรูโป  วิภาวสะุ || 21 

   ปรฺศามฺยติ  ตทา  ชฺโยตรฺิวายรฺุโทธูยเต  มหานฺ | 

  นิราโลเก  ตถา  โลเก  วายฺววสฺเถ  จ  เตชสิ || 22 

  ตตสฺต ุ มลูมาสาทฺย  วสฺุสมฺภวมาตฺมนะ | 

  อรฺูธวํ  จาธศฺจ  ตรฺิยกฺจ  โทธวีต ิ ทิโศ  ทศ || 23 

  วาโยรปิ  คณํุ  สฺปรฺศมากาโศ  คฺรสเต  ตตะ | 

  ปรฺศามฺยติ  ตโต  วายะุ  ขํ  ต ุ ติษฺฐตฺยนาวฺฤตมฺ || 24 

   อรูปรสมสฺปรฺศมคนฺธํ  น  จ  มรฺูตฺตมิตฺ | 

  สรฺวมาปรูยจฺไจว  สมุหตฺตตฺปรฺกาศเต || 25 

  ปริมณฑลํ  จ  สษิุรมากาศํ  ศพฺทลกษณมฺ | 

  ศพฺทมาตฺรํ  ตทากาศํ  สรฺวมาวฺฤตฺย  ตษฺิฐต ิ|| 26 

  ตตศฺศพฺทคณํุ  ตสฺย  ภตูาทิรฺคฺรสเต  ปนุะ | 

  ภเูตนฺทฺริเยษุ  ยคุปทฺภูตาเทา  สํสฺถิเตษุ  ไว | 

  อภิมานาตฺมโก  หฺโยษ  ภูตาทิสฺตามสสฺสฺมฺฤตะ || 27 
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  ภตูาทํิ  คฺรสเต  จาปิ  มหานฺไว  พทฺุธิลกฺษณะ || 28 

  อรฺุวี  มหําศฺจ  ชคตะ  ปรฺานฺเต’นฺตรฺพาหฺยตฺสฺตถา || 29 

  เอวํ  สปตฺ  มหาพทฺุเธ  ปรฺมาตฺปรฺกฺฤตยสฺสฺมฺฤตาะ | 

  ปรฺตฺยาหาเร  ต ุ ตาสฺสรฺวาะ  ปรฺวิศนฺติ  ปรสฺปรมฺ || 30 

  เยเนทมาวฺฤตํ  สรฺวมณฺฑมปสฺ ุ ปรฺลียเต | 

  สปตฺทฺวีปสมทฺุรานฺตํ  สปตฺโลกํ  สปรฺวตมฺ || 31 

  อทุกาวรณํ  ยตฺต ุ ชฺโยตษิา  ปียเต  ต ุ ตตฺ | 

  ชฺโยตรฺิวาเยา  ลยํ  ยาต ิ ยาตฺยากาเศ  สมีรณะ || 32 

  อากาศํ  ไจว  ภตูาทิรฺคฺรสเต  ตํ  ตถา  มหานฺ | 

  มหานฺตเมภิสฺสหิตํ  ปรฺกฺฤตรฺิคฺรสเต  ทฺวิช  || 33 

  คณุสามฺยมนทฺุริกฺตมนฺยนํู  จ  มหามเุน | 

  โปรฺจฺยเต  ปรฺกฺฤตรฺิเหตะุ  ปรฺธานํ  การณํ  ปรมฺ || 34 

  อิตฺเยษา  ปรฺกฺฤตสฺิสรฺวา  วฺยกฺตาวฺยกฺตสฺวรูปิณี | 

  วฺยกฺตสฺวรูปมวฺยกฺเต  ตสฺมานฺไมเตฺรย  ลียเต || 35 

  เอกศฺศทฺุโธ’กฺษโร  นิตฺยสฺสรฺววฺยาปี  ตถา  ปมุานฺ | 

  โส’ปยํฺศสฺสรฺวภตูสฺย  ไมเตฺรย  ปรมาตฺมนะ || 36 

  น  สนฺต ิ ยตฺร  สรฺเวเศ  นามชาตฺยาทิกลฺปนาะ | 

  สตฺตามาตฺราตฺมเก  ชฺเญเย  ชฺญานาตฺมนฺยาตฺมนะ ปเร || 37 

  ตทฺพฺรหฺม  ปรมํ  ธาม  ปรมาตฺมา ส  เจศฺวระ | 

  ส  วิษฺณสฺุสรฺวเมเวทํ  ยโต  นาวรฺตเต  ยตะิ || 38 

  ปรฺกฺฤตรฺิยา  มยา’’ขฺยาตา  วฺยกฺตาวฺยกฺตสฺวรูปิณี | 

  ปรุุษศฺจาปยฺภุาเวเตา  ลีเยเต  ปรมาตฺมนิ || 39 

  ปรมาตฺมา  จ  สรฺเวษามาธาระ  ปรเมศฺวระ | 

  วิษฺณนุามา  ส  เวเทษุ  เวทานฺเตษุ  จ  คียเต || 40 

  ปรฺวฺฤตฺตํ  จ  นิวฺฤตฺตํ  จ  ทฺวิวิธํ  กรฺม  ไวทิกมฺ | 

  ตาภฺยามภุาภฺยํา  ปรุุไษสฺสรฺวมรูตฺตสฺิส  อิชฺยเต || 41 
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  ฤคฺยชสฺุสามภิรฺมารฺไค  ปรฺวฺฤตฺไตริชฺยเต  หฺยเสา | 

  ยชฺเญศฺวโร  ยชฺญปมุานฺปรุุไษะ  ปรุุโษตฺตมะ || 42 

  ชฺญานาตฺมา  ชฺญานโยเคน  ชฺญานมรฺูตฺต ิ ส  เจชฺยเต | 

  นิวฺฤตฺเต  โยคภิิรฺมารฺเค  วิษฺณรฺุมกฺุตผิลปรฺทะ || 43 

  หฺรสฺวทีรฺฆปลฺไุตรฺยตฺต ุ กิญฺจิทฺวสฺตฺวภิธียเต | 

  ยจฺจ  วาจามวิษยํ  ตตฺสรฺวํ  วิษฺณรุวฺยยะ || 44 

  วฺยกฺตสฺส  เอว  จาวฺยกฺตสฺส  เอว  ปรุุโษ’วฺยยะ | 

  ปรมาตฺมา  จ  วิศฺวาตฺมา  วิศฺวรูปธโร  หริะ || 45 

  วฺยกฺตาวฺยกฺตาตฺมิกา  ตสฺมินฺปรฺกฺฤตสฺิสมฺปรฺลียเต | 

  ปรุุษศฺจาปิ  ไมเตฺรย  วฺยาปินฺยวฺยาหตาตฺมนิ || 46 

  ทฺวิปรารฺทธาตฺมกะ  กาละ  กถิโต  โย  มยา  ตว | 

  ตทหสฺตสฺย  ไมเตฺรย  วิษฺโณรีศสฺย  กถฺยเต || 47 

  วฺยกฺเต  ต  ปรฺกฺฤเตา  ลีเน  ปรฺกฺฤตฺยํา  ปรุุเษ  ตถา | 

  ตตฺร  สถิเต  นิศา  จาสฺย  ตตฺปรฺมาณา  มหามเุน || 48 

  ไนวาหสฺตสฺย  น  นิศา  นิตฺยสฺย  ปรมาตฺมนะ | 

  อปุจารสฺตถาปเฺยษ  ตสฺเยศสฺย  ทฺวิโชจฺยเต || 49 

  อิตฺเยษ  ตว  ไมเตฺรย  กถิตะ  ปรฺากฺฤโต  ลยะ | 

  อาตฺยนฺตกิมโถ  พฺรหฺมนฺนิโพธ  ปรฺตสิญฺจรมฺ || 50 

  อิต ิ ศฺรีวิษฺณุปรุาเณ  ษษฺเฐ’เศ  จตรฺุโถ’ธยายะ || 4 || 

  

 ศฺรีปราศร  อวุาจ 

  อาธฺยาตฺมิกาทิ  ไมเตฺรย  ชฺญาตฺวา  ตาปตฺรยํ  พธุะ | 

  อตฺุปนฺนชฺญานไวราคฺยะ  ปรฺาปโฺนตฺยาตฺยนฺติกํ  ลยมฺ || 1 

  อาธฺยาตฺมิโก’ปิ  ทฺวิวิธศฺศารีโร  มานสสฺตถา | 

  ศารีโร  พหภิุรฺเภไทรฺภิทฺยเต  ศฺรูยตํา  จ  สะ || 2 

  ศโิรโรคปรฺติศฺยายชฺวรศลูภคนฺทไระ | 
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  คลฺุมารฺศะศฺวยถศฺุวาสจฺฉรฺทฺยาทิภิรเนกธา || 3 

  ตถากฺษิโรคาตีสารกษฺุฐางฺคามยสํชฺญิไตะ | 

  ภิทฺยาเต  เทหชสฺตาโป  มานสํ  โศฺรตมุรฺหสิ || 4 

  กามโกฺรธภยเทฺวษโลภโมหวิษาทชะ | 

  โศกาสยูาวมาเนรฺษฺยามาตฺสรฺยาทิมยสฺตถา || 5 

  มานโส’ปิ  ทฺวิชเศฺรษฺฐ  ตาโป  ภวต ิ ไนกธา | 

  อิตฺเยวมาทิภิรฺเภไทสฺตาโป  หฺยาธฺยาตฺมิกะ  สฺมฺฤตะ || 6 

  มฺฤภปกฺษิมนษฺุยาทฺไยะ  ปิศาโจรครากฺษไสะ | 

  สรีสฺฤปาทฺไยศฺจ  นฺฤณํา  ชายเต  จาธิเมาตกิะ || 7 

  ศีตวาโตษฺณวรฺษามฺพไุวทฺยตุาทิสมทฺุภวะ | 

  ตาโป  ทฺวิชวร  เศฺรษฺฐะ  กถฺยเต  จาธิไทวิกะ || 8 

  ครฺภชนฺมชราชฺญานมฺฤตฺปนุารกชํ  ตถา | 

  ทะุขํ  สหสฺรโศ  เภไทรฺภิทฺยเต  มนุิสตฺตม || 9 

  สกุมุารตนรฺุครฺเภ  ชนฺตรฺุพหมุลาวฺฤเต | 

  อลฺุพสํเวษฺฏิโต  ภคฺุนปฤฺษฺฐคฺรีวาสฺถิสํหตะิ || 10 

  อตฺยมฺลกฏตีุกฺษฺโณษฺณลวไณรฺมาตฺฤโภชไนะ | 

  อตฺยนิตตาไปรตฺยรฺถํ  วรฺทฺธมานาตเิวทนะ || 11 

   ปรฺสารณากญุจูนาเทา  นางฺคานํา  ปรฺภรุาตฺมนะ | 

   ศกฺฤนฺมตฺูรมหาปงฺกศายี  สรฺวตฺร  ปีฑีตะ || 12 

   นิรุจฺฉวาสะ  สไจตนฺยสิสฺมรญฺชนฺมศตานฺยถ | 

   อาสฺเต  ครฺเภ’ตทิะุเขน  นิชกรฺมนิพนฺธนะ || 13 

   ชายมานะ  ปรีุษาสฺฤฑฺมตฺูรศกฺุราวิลานนะ | 

   ปรฺาชาปตฺเยน  วาเตน  ปีฑยมานาสฺถิพนฺธนะ || 14 

   อโธมโุข  ไว  กฺริยเต  ปรฺพไลสฺสตูมิารุไตะ | 

   เกฺลศานฺนิษฺกฺรานฺตมิาปโฺนต ิ ชฐรานฺมาตรุาตรุะ || 15 

   มรฺูจฺฉามวาปยฺ  มหตํี  สํสฺปฤฺษฺโฏ  พาหฺยวายนุา | 
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   วิชฺญานภฺรํศมาปโฺนต ิ ชาตศฺจ  มนุิสตฺตม || 16 

   กณฺฏไกริว  ตนฺุนางฺค  กฺรกไจริว  ทาริตะ | 

   ปตูวฺิรณานฺนิปติโต  ธรณยํา  กฺริมิโก  ยถา || 17 

   กณฺฑยูเน’ปิ  จาศกฺตะ  ปริวรฺเต’ปยฺนีศฺวระ | 

   สฺนานปานาทิกาหารมปยฺาปโฺนต ิ ปเรจฺฉยา || 18 

   อศจุิปรฺสฺตเร  สปุตฺะ  กีฏทํศาทิภิสฺตถา | 

   ภกฺษฺยมาโณ’ปิ  ไนเวษํา  สมรฺโถ  วินิวารเณ || 19 

   ชมฺมทะุ  ขานฺยเนกานิ  ชนฺมโน’นนฺตราณิ จ | 

   พาลภาเว  ยทาปโฺนต ิ หฺยาธิเภาตาทิกานิ  จ || 20 

   อชฺญานตมสา’’จฺฉนฺโน  มฒูานฺตะ  กรโณ  นระ | 

   น  ชานาต ิ กตุะ  โก’หํ  กฺกาหํ  คนฺตา  กิมาตฺมนะ || 21 

   เกน  พนฺเธน  พฺทฺโธ’หํ  การณํ  กิมการณามฺ | 

   กํิ  การฺยํ  กิมการฺยํ  วา  กํิ  วาจฺยํ  กํิ  จ  โนจฺยเต || 22 

   โก  ธรฺมะ  กศฺจ  วาธรฺมะ  กสฺมินฺวรฺเต’ถ  วา  กถมฺ | 

   กํิ  กรฺตวฺยมกรฺตวฺยํ  กํิ  วา  กํิ  คณุโทษวตฺ || 23 

   เอวํ  ปศสุไมรฺมไูฒรชฺญานปรฺภวํ  มหตฺ | 

   อวาปยฺเต  นไรรฺทะุขํ  ศิศฺโนทรปรายไณะ || 24 

   อชฺญานํ  ตามโส  ภาวะ  การฺยารมฺภปรฺวฺฤตฺตยะ | 

   อชฺญานินํา  ปรฺวรฺตนฺเต  กรฺมโลปาสฺตโต  ทฺวิช || 25 

   นรกํ  กรฺมณํา  โลปาตฺผลมาหรฺุมนีษิณะ | 

   ตสฺมาทชฺญานินํา  ทะุขมิห  จามตฺุร โจตฺตมมฺ || 26 

   ชราชรฺชรเทหศฺจ  ศถิิลาวยวะ  ปมุานฺ | 

   วิคลจฺฉีรฺณทศโน  วลิสฺนายศุิราวฺฤตะ || 27 

   ทรูปรฺณษฺฏนยโน  วฺโยมานฺตรฺคตตารกะ | 

   นาสาวิวรนิรฺยาตโลมปญฺุชศฺจลทฺวปะุ || 28 

   ปรฺกฏีภตูสรฺวาสฺถิรฺนตปฤฺษฺฐาสฺถิสํหตะิ | 
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   อตฺุสนฺนชฐราคฺนิตฺวาทลฺปาหาโร’ลฺปเจษฺฏิตะ || 29 

   กฺฤจฺฉฺราจฺจงฺกฺรมโณตฺถานศยนาสนเจษฺฏิตะ | 

   มนฺทีภวจฺโฉฺรตฺรเนตฺรสฺสฺรวลฺลาลาวิลานนะ || 30 

   อนายตฺไตสฺสมสฺไตศฺจ  กรไณรฺมรโณนฺมขุะ | 

   ตตฺกฺษเณ’ปยฺนภุูตานามสฺมรฺตาขิลวสฺตนุามฺ || 31 

   สกฺฤทจฺุจาริเต  วากฺเย  สมทฺุภตูมหาศฺรมะ | 

   ศฺวาสกาศสมทฺุภูตมหายาสปรฺชาคระ || 32 

   อนฺเยโนตฺถาปยฺเต’นเยน  ตถา  สําสํเวศฺยเต  ชรี | 

   ภฺฤตฺยาตฺมปตฺุรทาราณามวมานาสฺปทีกฺฤตะ || 33 

   ปรฺกฺษีณาขิลเศาจศฺจ  วิหาราหารสสฺปฤฺหะ | 

   หาสฺยะ  ปริชนสฺยาปิ  นิรฺวิณฺณาเศษพานฺธวะ || 34 

   อนภุตูมิวานฺยสฺมิญฺชนฺมนฺยาตฺมวิเจษฺฏิตมฺ | 

   สํสฺมรนฺเยาวเน  ทีรฺธํ  นิะศฺวสตฺยภิตาปิตะ || 35 

   เอวมาทีนิ  ทะุขานิ  ชรายามนภุยู  ไว | 

   มรเณ  ยานิ  ทะุขานิ  ปรฺาปโฺนต ิ ศฺฤณุ  ตานฺยปิ || 36 

   ศฺลถทฺคฺรีวางฺฆฺรีหสฺโต’ถ  วฺยาปโฺต  เวปถนุา  ภฺฤศมฺ | 

   มหุคฺุรฺลานิปรวโศ  มหุรฺุชานลวานฺวิตะ || 37 

   หิรณฺยธานฺยตนยภารฺยาภฺฤติยคฺฤหาทิษุ | 

   เอเต  กถํ  ภวิษฺยนฺตีตฺยตีว  มมตากลุะ || 38 

   มรฺมภิทฺภิรฺมหาโรไคะ  กฺรกไจริว  ทารุไณะ | 

   ศไรริวานิตกสฺโยไคฺรศฉิทฺยมานาสพุนฺธนะ || 39 

   ปริวรฺตติตารากฺโษ  หสฺตปาทํ  มหุะุ  กฺษิปนฺ | 

   สํศษฺุยมาณตาลฺโวษฺฐปโุฏ  ฆรุฆรุายเต || 40 

   นิรุทฺธกณฺโฐ  โทเษไฆรุทานศฺวาสปีฑีตะ | 

   ตาเปน  มหตา  วฺยาปตฺสฺตฺฤษา  จารฺตฺตสฺตถา  กฺษุธา || 41 

   เกฺลศาทตฺุกฺรานฺตมิาปโฺนติ  ยมโกงฺกรปีฑีตะ | 
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   ตตศฺจ  ยาตนาเทหํ  เกฺลเศน  ปรฺตปิทฺยเต || 42 

   เอตานฺยนฺยานิ  โจคฺราณิ  ทะุขานิ  มรเณ  นฺฤณามฺ | 

   ศฺฤณษฺุว  นรเก  ยานิ  ปรฺาปยฺนฺเต  ปรุุไษรฺมฺฤไตะ || 43 

   ยามฺยกิงฺกรปาศาทิคฺรหณํ   ทณฺฑตาทฑนมฺ | 

   ยมสฺย  ทณฺศนํ  โจคฺรมคฺุรมารฺควิโลกนมฺ || 44 

   กรมฺภพาลาวหฺนิยนฺตฺรศสฺตฺราทิภีษเณ | 

   ปรฺตฺเยกํ  นรเก  ยาศฺจ  ยาตนา  ทฺวิช  ทะุสหาะ || 45 

   กฺรกไจะ  ปาฏยมานานํา  ภูษายํา  จาปิ  ทหฺยตามฺ | 

   กฐุาไระ  กฺฤตฺยมานานํา  ภเูมา  จาปิ  นิขนฺยตามฺ || 46 

   ศเูลษฺวาโรปยฺมาณานํา  วฺยาฆฺรวกฺเตฺร  ปรฺเวศฺยตามฺ | 

   คฺฤไธฺรสฺสมฺภกฺษฺยมาณานํา  ทฺวีปิภิศฺโจปภชฺุยตามฺ || 47 

   กฺกาถฺยตํา  ไตลมธฺเย  จ  กฺลิทฺยตํา  กฺษารกรฺทเม | 

   อจฺจานฺนิปาตฺยมานานํา  กฺษิปยฺตํา  เกฺษปยนฺตฺรไกะ || 48 

   นรเก  ยานิ  ทะุขานิ  ปาปเหตทฺูภวานิ  ไว | 

   ปรฺาปยฺนฺเต  นารไกรฺวิปรฺ  เตษํา  สํขฺยา  น  วิทฺยเต || 49 

   น  เกวลํ  ทฺวิชโศฺรษฺฐ  นรเก  ทะขปทฺธตะิ | 

   สฺวรฺเค’ปิ  ปาตภีตสฺย  กฺษยิษฺโณรฺนาสฺต ิ นิรฺวฺฤตะิ || 50 

   ปนุศฺจ  ครฺเภ  ภวติ  ชายเต  จ  ปนุะ  ปนุะ | 

   ครฺเภ  วิลียเต  ภโูย  ชายมาโน’สฺตเมต ิไว || 51 

   ชาตมาตฺรศฺจ  มฺริยเต  พาลภาเว’ถ  เยาวเน | 

   มธฺยมํ  วา  วยะ  ปรฺาปยฺ  วารฺทฺธเก  วาถวา  มฺฤตะิ || 52 

   ยาวชฺชีวต ิ ตาวจฺจ  ทะุไขรฺนานาวิไธะ  ปลฺตุะ | 

   ตนฺตกุารณปกฺษเมาไฆราสฺเต  การฺหาสพีชวตฺ || 53 

   ทฺรวฺยนาเศ  ตโถตฺปตฺเตา  ปาลเน  จ  สทา  นฺฤณามฺ | 

   ภวนฺตฺยเนกทะุขานิ  ตไถเวษฺฏวิปตฺตษุิ || 54 

   ยทฺยตฺปรีฺตกิรํ  ปุํ สํา  วสฺต ุ ไมเตฺรย  ชายเต | 
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   ตเทว  ทะุขวฺฤกฺษสฺย  พีชตฺวมปุคจฺฉต ิ|| 55 

   กาลตฺรปตฺุรมิตฺรารฺถคฺฤหเกฺษตฺรธนาทิไกะ | 

   กฺริยเต  น  ตถา  ภริู  สขํุ  ปุํ สํา  ยถา’สขุมฺ || 56 

   อิต ิ สํสารทะุขารฺกตาปตาปิตเจตสามฺ | 

   วิมกฺุติปาทปจฺฉายามฺฤเต  กตฺุร  สขํุ  นฺฤณามฺ | 57 

   ตทสฺย  ตฺริวิธสฺยาปิ  ทะุขชาตสฺย  ไว  มม | 

   ครฺมชนฺมชราทฺเยษุ  สฺถาเนษุ  ปรฺภวิษฺยตะ || 58 

   นิรสฺตาตศิยาหฺลาทสขุภาไวกลกฺษณา | 

   เภษชํ  ภควตฺปรฺาปตฺเิรกานฺตาตฺยนฺตกีิ  มตา || 59 

   ตสฺมาตฺตปรฺาปตฺเย  ยตฺนะ  กรฺตวฺยะ  ปณิฑไตรฺนไระ | 

   ตตฺปราปตฺเิหตรฺุชฺญานํ  จ  กรฺม  โจกฺตํ  มหามเุน || 60 

   อาคโมตฺถํ  วิเวกาจฺจ  ทฺวิธา  ชฺญานํ  ตทจฺุยเต | 

   ศพฺทพฺรหฺมาคมมยํ  ปรํ  พฺรหฺม  วิเวกชมฺ || 61 

   อนฺธํ  ตม  อิวาชฺญานํ  ทีปวจฺเจนฺทฺริโยทฺภวมฺ | 

   ยถา  สรูยสฺตถา  ชฺญานํ  ยทฺวิปรฺรฺเษ  วิเวกชมฺ || 62 

   มนรุปยฺาห  เวทารฺถํ  สมฺฤตฺวา  จนฺมนุิสตฺตม | 

   ตเทตจฺฉฺรูยตามตฺร  สมฺพนฺเธ  คทโต  มม || 63 

   เทฺว  พฺรหฺมณี  เวทิตวฺเย  ศพฺทพฺรหฺม  ปรํ  จ  ยตฺ | 

   ศพฺทพฺรหฺมณิ  นิษฺณาตะ  ปรํ  พฺรหฺมาธิคจฺฉต ิ|| 64 

   เทฺว  ไว  วิทฺเย  เวทิตวฺเย  อิติ  จาถรฺวณี  ศฺรุตะิ | 

   ปรยา  ตฺวกฺษรปรฺาปตฺิรฺฤคฺเวทาทิมยาปรา || 65 

   ยตฺตทวฺยกฺตมชรมจินฺตยมชมวฺยยมฺ | 

   อนิรฺเทศฺยมรูปํ  จ  ปาณิปาทาทฺยสํยตุมฺ || 66 

   วิภ ุ สรฺวคตํ  นิตฺยํ  ภูตโยนิรการณมฺ | 

   วฺยาปยฺวฺยาปตํฺ  ยตะ  สรฺวํ  ยไทฺว  ปศฺยนฺต ิ สรูยะ || 67 

   ตทฺพฺรหฺม  ตตฺปรํ  ธาม  ตทฺธเยยํ  โมกฺษกางฺกฺษิภิะ | 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



588 
 

   ศฺรุติวากฺโยทิตํ  สกฺูษฺมํ  ตทฺวิษฺโณะ  ปรมํ  ปทมฺ || 68 

   ตเทว  ภควทฺวาจฺยํ  สฺวรูปํ  ปรมาตฺมนะ | 

   วาจโก  ภควจฺฉพฺทสฺตสฺยาทฺยสฺยากฺษยาตฺมนะ || 69 

   เอวํ  นิคทิตารฺถสฺย  ตตฺตตฺตวํ  ตสฺย  ตตฺตวตะ | 

   ชฺญายเต  เยน  ตชฺชฺญานํ  ปรมนฺยตฺตฺรยีมยมฺ || 70 

   อศพฺทโคจรสฺยาปิ  ตสฺย  ไว  พฺรหฺมโณ  ทฺวิช | 

   ปชูายํา  ภควจฺฉพฺทะ  กฺริยเต  หฺยปุจารตะ || 71 

   ศทฺุเธ  มหาวิภตูยาขฺเย  ปเร  พฺรหฺมณิ  ศพฺทฺยเต | 

   ไมเตฺรย  ภควจฺฉทสฺสรฺวการณการเณ || 72 

   สมฺภรฺเตต ิ ตถา  ภรฺตา  ภกาโร’รฺถทฺวยานฺวิตะ | 

   เนตา  คมยิตา  สฺรษฺฏา  คการารฺถสฺตถา  มเุน || 73 

   เอศฺวรฺยสฺย  สมคฺรสฺย  ธรฺมสฺย  ยศสศิศฺรยะ | 

   ชฺยานไวราคฺยโยศฺไจว  ษณฺณํา  ภค  อิตีรณา || 74 

   วสนฺต ิ ตตฺร  ภตูานิ  ภตูาตฺมนฺยขิลาตฺมนิ | 

   ส  จ  ภเูตษฺวเศเษษุ  วการารฺถสฺตโต’วฺยยะ || 75 

   เอวเมษ  มหาญฺฉพฺโท  ไมเตฺรย  ภควานิต ิ| 

   ปรมพฺรหฺมภตูสฺย  วาสเุทวสฺย  นานฺยคะ || 76 

   ตตฺร  ปชฺูยปทารฺโถกฺติปริภาษาสมนฺวิตะ | 

   ศพฺโท’ยํ  โนปจาเรณ  ตฺวนฺยตฺร  หฺยปุจารตะ || 77 

   อตฺุปตฺติ ํ ปรฺลยํ  ไจว  ภูตานามาคติํ  คตมฺิ | 

   เวตฺติ  วิทฺยามวิทฺยํา  จ  ส  วาจฺโย  ภควานิต ิ|| 78 

   ชฺญานศกฺตพิไลศฺวรฺยวีรฺยเตชําสฺยเศษตะ | 

   ภควจฺฉพฺทวาจฺยานิ  วินา  เหไยรฺคณุาทิภิะ || 79 

   สรฺวาณิ  ตตฺร  ภตูานิ  วสนฺต ิ ปรมาตฺมนิ | 

   ภเูตษุ  จ  ส  สรฺวาตฺมา  วาสเุทวสฺตตะ  สฺมฺฤตะ || 80 

   ขาณิฑกฺยชนกายาห  ปฤฺษฺฏะ  เกศธฺิวชะ  ปรุา | 
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   นามาวฺยาขฺยามานนฺตสฺย  วาสเุทวสฺย  ตตฺตวตะ || 81 

   ภเูตษุ  วสเต  โส’นฺตรฺวสนฺตฺยตฺร  จ  ตานิ  ยตฺ | 

   ธาตา  วิธาตา  ชคตํา  วาสเุทวสฺตตะ  ปรฺภะุ || 82 

   ส  สรฺวภตูปรฺกฺฤติ ํ วิการา- 

   นณุาทิโทษําศฺจ  มเุน  วฺยตีตะ | 

   อตีตสรฺวาวรโณ’ขิลาตฺมา  

   อตีตสรฺวาวรโณ’ขิลาตฺมา 

   เตนาสฺตฺฤตํ  ยทฺภวุนานฺตราเล || 83 

   สมสฺตกลฺยาณคณุาตฺมโก’เสา 

   สฺวศกฺตเิลศาวฺฤตภตูวรฺคะ | 

   อิจฺฉาคฺฤหีตาภิมโตรุเทห- 

   สฺสํสาธิตาเศษชคทฺธิโต  ยะ || 84 

   เตโชพไลศฺวรฺยมหาวโพธ- 

   สวีุรฺยศกฺตฺยาทิคไุณกราศะิ | 

   ประ  ปราณํา  สกลา  น  ยตฺร  

   เกฺลศาทยสฺสนฺติ  ปราวเรเศ || 85 

   ส  อีศฺวโร  วฺยษฺฏิสมษฺฏิรูโป  

   วฺยกฺตสฺวรูโป’ปรฺกฏสฺวรูปะ | 

   สรฺเวศฺวรสฺสรฺวทฺฤกฺ สรฺววิจฺจ 

   สมสฺตศกฺตะิ  ปรเมศฺวราขฺยะ || 86 

   สํชฺญายเต  เยน  ตทสฺตโทษํ 

   ศทฺุธํ  ปรํ  นิรฺมลเมกรูปมฺ | 

   สํทฺฤศฺยเต  วาปยฺวคมฺยเต  วา  

   ตชฺชฺญานมชฺญานมโต’นฺยทกฺุตมฺ || 87 

   อิต ิ ศฺรีวิษฺณุปรุาเณ  ษษฺเฐํ’เศ  ปญฺจโม’ธฺยายะ || 5 || 
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  ศฺรีปราศร  อวุาจ 

   อิตฺเยษ  กถิตะ  สมฺยกฺ  ตฺฤตียะ  ปรฺตสิญฺจระ | 

   อาตฺยนฺตโิก  วิมกฺุตรฺิยา  ลโย  พฺรหฺมณิ  ศาศฺวเต || 1 

   สรฺคศฺจ  ปรฺตสิรฺคศฺจ  วํศมนฺวนฺตราณิ  จ | 

   วํศานจุริตํ  ไจว  ภวโต  คทิตํ  มยา || 2 

   ปรุาณํ  ไวษฺณวํ  ไจตตฺสรฺวกิลฺพิษนาศนมฺ | 

   วิศษฺิฏํ  สรฺวศาสฺเตฺรภฺยะ  ปรุุษารฺโถปปาทกมฺ || 3 

   ตภฺุยํ  ยถาวนฺไมเตฺรย  โปรฺกฺตํ  ศศฺุรูษเว’วยยมฺ | 

   ยทนฺยทปิ  วกฺตวฺยํ  ตตฺปฤฺจฺฉาทฺย  วทามิ  เต || 4 

  ศฺรีไมเตฺรย  อวุาจ 

   ภควนฺกถิตํ  สรฺวํ  ยตฺปฤฺษฺโฏ’โส  มยา  มเุน | 

   ศฺรุตํ  ไจตนฺมยา  ภกฺตฺยา  นานฺยตฺปรฺษฺฏวฺยมสฺต ิเม || 5 

   วิจฺฉินฺนาะ  สรฺวสนฺเทหา  ไวมลฺยํ  มนสะ กฺฤตมฺ | 

   ตฺวตฺปรฺสาททานฺมยา  ชฺญาตา  อตุปตฺตสฺิถิตสํิกฺษยาะ || 6 

   ชฺญาตศฺจตรฺุวิโธ  ราศะิ  ศกฺติศฺจ  ตฺริวิธา  คโุร | 

   วิชฺญาตา  สา  จ  การฺตฺสฺนฺเยน  เตฺรวิธา  ภาวภาวนา || 7 

   ตฺวตฺปรฺสาทานฺมยา  ชฺญาตํ  ชฺเญยนฺไยรลํ  ทฺวิช | 

   ยเทตทขิลํ  วิษฺโณรฺชคนฺน  วฺยตริิจฺยเต || 8 

   กฺฤตารฺโถ’หมสฺนเทหสฺตฺวตฺปรฺสาทานฺมหามเุน | 

   วรฺณธรฺมาทโย  ยรฺมา  วิทิตา ยทเศษตะ || 9 

   ปรฺวฺฤตฺตํ  จ  นิวฺฤตฺตํ  จ  ชฺญาตํ  กรฺม  มยาขิลมฺ | 

   ปรฺสีท  วิปรฺปรฺวร  นานฺยตฺปรฺษฺฏวฺยมสฺต ิ เม || 10 

   ยทสฺย  กถนายาไสรฺโยชิโต’สิ  มยา  คโุร | 

   ตตฺกฺษมฺยตํา  วิเศโษ’สฺต ิ น  สตํา  ปตฺุรศิษฺยโยะ || 11 

  ศฺรีปราศร  อวุาจ 

   เอตตฺเต  ยนฺมยาขฺยาตํ  ปรุาณํ  เวทสมฺมตมฺ | 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



591 
 

   ศฺรุเต’สฺมินฺสรฺวโทโษตฺถะ ปาปราศะิปรฺณศฺยต ิ|| 12 

   สรฺคศฺจ  ปรฺตสิรฺคศฺจ  วํศมนฺวนฺตราณิ  จ | 

   วํศานจุริตํ  กฺฤตฺสฺนํ  มยาตฺร  ตว  กีรฺตติมฺ || 13 

   อตฺร  เทวาสฺตถา  ไทตฺยา  คนฺธรฺโวรครากฺษสาะ | 

   ยกฺษวิทฺยาธราสฺมิทฺธาะ กถฺยนฺเต’ปสฺรสสฺตถา || 14 

   มนุโย  ภาวิตาตฺมานะ  กถฺยนฺเต  ตปสานฺวิตาะ | 

   จาตรฺุวณฺรฺยํ  ตถา  ปุํ สํา  วิศิษฺฏจริตานิ จ || 15 

   ปณฺุยาะ  ปรฺเทศา  เมทินฺยาะ  ปณฺุยา  นทฺโย’ถ  สาคราะ | 

   ปรฺวตาศฺจ  มหาปณฺุยาศฺจริตานิ  จ  ธีมตามฺ || 16 

   วรฺณธรฺมาทโย  ธรฺมา  เวทศาสฺตฺราณิ  กฺฤตฺสฺนศะ | 

   เยษํา  สํสฺมรณาตฺสทฺยะ  สรฺวปาไปะ  ปรฺมจฺุยเต || 17 

   อตฺปนฺตสฺิถิตินาศานํา  เหตรฺุโย  ชคโต’วฺยยะ | 

   ส  สรฺวภตูสฺสรฺวาตฺมา  กถฺยเต  ภควานฺหริะ || 18 

   อวเศนาปิ  ยนฺนามฺนิ  กิรฺตเิต  สรฺวปาตไกะ | 

   ปมุานฺวิมจฺุยเต  สทฺยะ  สิํหตฺรสฺไตรฺวฺฤไกริว || 19 

   ยนฺนามากีรฺตนํ  ภกฺตฺยา  วิลายนมนตฺุตมมฺ | 

   ไมเตฺรยาเศษปาปานํา  ธาตนูามิว  ปาวกะ || 20 

   กลิกลฺมษมตฺยคุรํุ  นรการฺตปิรฺทํ  นฺฤณามฺ | 

   ปรฺยาต ิ วิลยํ  สทฺยะ  สกฺฤทฺยตฺร  จ  สํสฺฤเต || 21 

   หิรณฺยครฺภเทเวนฺทฺรรูทฺราทิตฺยาศฺววายภิุะ | 

   ปาวไกรฺวสภิุะ  สาธฺไยรฺวิศฺเวเทวาทิภิะ  สไุระ || 22 

   ยกฺษรกฺโษรไคะ  สิทฺไธรฺไทตฺยคนฺธรฺวทานไวะ | 

   อปสฺโรภิสฺตถา  ตารานฺกศไตฺระ  สกไลรฺคฺรไหะ || 23 

   สปตฺรฺษิภิสฺตถา  ธิษฺณฺไยรฺธิษฺณยุาธิปตภิิสฺตถา | 

   พฺราหฺมณาทฺไยรฺมนษฺุไยศฺจ  ตไถว  ปศภิุรฺมฺฤไคะ || 24 

   สรีมฺฤไปรฺวิหงฺไคศฺจ  ปลาศาทฺไยรฺมหีรุไหะ | 
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   วนาคฺมิสาครสริตฺปาตาไละ  สธราทิภิะ || 25 

   อพฺทาทิภิศฺจ  สหิตํ  พฺรหฺมาณฺฑมขิลํ  ทฺวิช | 

   เมโรริวาณรฺุยสฺไยตทฺยนฺมยํ  จ  ทฺวิโชตฺตม || 26 

   ส  สรฺวะ  สรฺววิตฺสรฺวสฺวรูโป  รูปวรฺชิตะ | 

   ภควานฺกีรฺตโิต  วิษฺณรุตฺร  ปาปปรฺณาศนะ || 27 

   ยทศฺวเมธาวมฺฤเถ  สฺนาตะ  ปรฺาปโฺนต ิ ไว  ผลมฺ | 

   มานวสฺตทวาปโฺนต ิ ศฺรุตฺไวตนฺมนุิสตฺตม || 28 

   ปรฺยาเค  ปษฺุกเร  ไจว  กรุุเกฺษเตฺร  ตถารฺณเว | 

   กฺฤโตปวาสะ  ปรฺาปโฺนต ิ ตทสฺย  ศฺรวณานฺนระ || 29 

   ยทคฺนิโหเตฺร  สหุเุต  วรฺเษณาปโฺนต ิมานวะ | 

   มหาปณฺุยผลํ  วิปรฺ  ตทสฺย  ศฺรวณาตฺสกฺฤตฺ || 30 

   ยชฺชฺเยษฺฐศกฺุลทฺวาทศฺยํา  สฺนาตฺวา  ไว  ยมนุาชเล | 

   มถรุายํา  หรํิ  ทฺฤษฺฏฺวา  ปรฺาปโฺนต ิ ปรุุษะ  ผลมฺ || 31 

   ตทาปโฺนตฺยขิลํ  มมฺยคธฺยายํ  ยะ  ศฺฤโณต ิ ไว | 

   ปรุาณสฺยาสฺย  วิปรฺรฺเษ  เกศวารฺปิตมานสะ || 32 

   ยมนุาสลิลสฺนาตะ  ปรุุโษ  มนุิสตฺตม | 

   ชฺเยฺฐามเูล  สิเต  ปกฺเศ  ทฺวาทศฺยํา  สมโุปษิตะ || 33 

   สมภฺยรฺจยาจฺยตํุ  สมฺยงฺ  มถรุายํา  สมาหิตะ | 

   อศฺวเมธสฺย  ยชฺญสฺย  ปรฺาปโฺนตฺยวิกลํ  ผลมฺ || 34 

   อาโลกฺยรฺทะมถานฺเยษามนฺุนีตานํา  สฺววํศไชะ | 

   เอตตฺวิโลจรุนฺเยษํา  ปิตระ  สปิตามหาะ || 35 

   กจฺจิทสฺมตฺกเุล  ชาตะ กาลินฺทีสลิลาปลฺตุะ | 

   อรฺจยิษฺยติ  โควินฺทํ  มถรุายามโุปษิตะ || 36 

   ชฺเยษฺฐามเูล  สิเต  ปกฺเษ  เยไนวํ  วยมปยฺตุ | 

   ปรามฺฤทฺธิมวาปสฺฺยามสฺตาริตาะ  สฺวกโุลทฺภไวะ || 37 

   ชฺเยษฺฐามเูล  สิเต  ปกฺเศ สมมฺยรฺจย  ชนารฺทนมฺ | 
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   ธนฺยานํา  กลุชะ  ปิณฺฑานฺยมนุายํา  ปรฺทาสฺยต ิ|| 38 

   ตสฺมินฺกาเล  สมภฺยรฺจย  ตตฺร  กฺฤษฺณํ  สมาหิตะ | 

   ทตฺตวา  ปิณฺฑํ  ปิตฺฤภฺยศฺจ  ยมนุาสลิลาปลฺตุะ || 39 

   ยทาปโฺนติ  นระ  ปณฺุยํ  ตารยนฺสฺวปิตามหานฺ | 

   ศฺรุตฺวาธฺยายํ  ตทาปโฺนต ิ ปรุาณสฺยาสฺย  ภกฺติตะ | 40 

   เอตตฺสํสารภีรูณํา  ปริตฺราณมนตฺุตมมฺ | 

   ศฺราวฺยาณํา  ปรมํ  ศฺราวฺยํ  ปวิตฺราณามนตฺุตมมฺ || 41 

   ทะุสฺวปนฺนาศนํ  นฺฤๅณํ  สรฺวทษฺุฏนิพรฺหณมฺ | 

   มงฺคลํ  มงฺคลานํา  จ  ปตฺุรสมฺปตฺปรฺทายกมฺ || 42 

   อิทมารฺษํ  ปรุา  ปรฺาห  ฤภเว  กมโลทฺภวะ | 

   ฤภะุ  ปริฺยวฺรตายาห  ส  จ  ภาครุเย’พฺรวีตฺ || 43 

   ภาคริุะ  สิตมฺภมิตฺราย  ทธีจาย  ส  โจกฺตวานฺ | 

   สารสฺวตาย  เตโนกฺตํ  มฺฤคสฺุสารสฺวเตน  จ || 44 

   มฺฤคณุา  ปรุุกตฺุสาย  นรฺมทาไย  ส  โจกฺตวานฺ | 

   นรฺมทา  ธฺฤตราษฺฏฺราย  นาคายาปรูณาย  จ || 45 

   ตามฺยํา  จ  นาคราชาย  โปรฺกฺตํ  วาสกุเย  ทฺวิช | 

   วาสกิุะ  ปรฺาห  วตฺสาย  วตฺสศฺจาศฺวตราย  ไว || 46 

   กมฺพลาย จ  เตโนกฺตเมลาปตฺุราย  เตน  ไว || 47 

   ปาตาลํ  สมนปุรฺาปตฺสฺตโต  เวทศฺรา  มนุิะ | 

   ปรฺาปตฺวาเนตทขิลํ  ส  จ  ปรฺมตเย  ทเทา || 48 

   ทตฺตํ  ปรฺมตนิา  ไจตชฺชาตกุรฺณาย  ธีมเต | 

   ชาตกุรฺเณน  ไจโวกฺตมนฺเยษํา  ปณฺุยกรฺมณามฺ | 49 

   ปลุสฺตฺยวรทาเนน  มมาปเฺยตตฺสฺมฺฤติํ  คตมฺ | 

   มยาปิ  ตภฺุยํ  ไมเตฺรย  ยถาวตฺกถิตํ  ตฺวิทมฺ || 50 

   ตฺวมปเฺยตจฺฉินีกาย  กเลรนฺเต  วทิษฺยสิ || 51 

   อิตฺเยตตฺปรมํ  คหฺุยํ  กลิกลฺมปนาศนมฺ | 
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   ยะ  ศฺฤโณต ิ นโร  ภกฺตฺยา  สรฺวปาไปะ  ปรฺมจฺุยเต || 52 

   สมสฺตตีรฺถสฺนานานิ  สมสฺตามรสํสฺตตุะิ | 

   กฺฤตา  เตน  ภเวเทตทฺยะ  ศฺฤโณติ  ทิเน ทิเน || 53 

   กปิลาทานชนิตํ  ปณฺุยมตฺยนฺตทรฺุลภมฺ | 

   ศฺรุตฺไวตสฺย  ทศาธฺยายานวาปโฺนต ิ น  สํศยะ || 54 

   ยสฺตฺเวตตฺสกลํ  ศฺฤโณติ  ปรุุษะ 

   กฺฤตฺวา  มนสฺยจฺยตํุ    

   สรฺวํ  สรฺวมยํ  สมสฺตชคตา- 

   มาธารมาตฺมาศฺรยมฺ | 

   ชฺญานชฺเญยมนาทิมนิตรหิตํ 

   สริวามราณํา  หิตํ 

   ส  ปรฺาปโฺนต ิ น  สํศโย’สฺตฺยวิกกลํ 

   ยทฺวาชิเมเธ  ผลมฺ || 55 

   ยตฺราเทา  ภควําศฺจราจรครุุ- 

   รฺธฺเย  ตถานฺเต  จ  สะ 

   พฺรหฺมชฺญานมโย’จฺยโุต’ขิลชค- 

   นฺมธฺยานฺตสรฺคปรฺภะุ | 

   ตตฺสรฺวํ  ปรุุษะ  ปวิตฺรมมลํ 

   ศฺฤณฺวนฺปฐนฺวาจย- 

   นฺปรฺาปโฺนตฺยสฺต ิ น  ตฺตผลํ  ตฺริภวุเน- 

   ษฺเวกานฺตสิรฺทฺธิหริะ || 56 

   ยสฺมินฺนยสฺตมตรฺิน  ยาต ิ นรกํ 

   สฺวรฺโค’ปิ  ยจฺจินฺตเน 

   วิฆฺโน  ยตฺร  นิเวศิตาตฺมมนโส 

   พฺราหฺโม’ปิ  โลโก’ลฺปกะ | 

   มกฺุติ ํ เจตสิ  ยะ  สฺถิโต’มลธิยํา  
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   ปุํ สํา  ททาตฺยวฺยยะ 

   กํิ  จิตฺรํ  ยทฆํ  ปรฺยาต ิ วิลยํ 

   ตตฺราจฺยเุต  กีรฺตเิต || 57 

   ยชฺไญรฺยชฺญวิโท  ยชนฺต ิ สตตํ 

   ยชฺเญศฺวรํ  กรฺมิโณ 

   ยํ  ไว  พฺรหฺมมยํ  ปราวรมยํ 

   ธยายนฺต ิ จ  ชฺญานินะ | 

   ยํ  สญฺจินฺตฺย  น  ชายเต  น  มฺริยเต 

   โน  วรฺทฺธเต  หียเต  

   ไนวาสนฺน  จ  สทฺภวตฺยต ิ ตตะ 

   กํิ  วา  หเระ  ศฺรูยตามฺ || 58 

   กวฺยํ  ยะ  ปิตฺฤรูปธฺฤคฺวิธิหตํุ 

   หวฺยํ  จ  ภงฺุกฺเต  วิภุ- 

   เทรฺวตฺเว  ภควานนาทินิธนะ 

   สฺวาหาสฺวธาสชฺญิเต | 

   ยสฺมินฺพฺรหฺมณิ  สรฺวศกฺตนิิลเย 

   มานานิ  โน  มานินํา 

   นิษฺฐาไย  ปรฺภวนฺต ิ หนฺติ  กลษํุ 

   โศฺรตฺรํ  ส  ยาโต  หริะ || 59 

   นานฺโต’สฺต ิ ยสฺย  น  จ  ยสฺย  สมทฺุภโว’สฺต ิ 

   วฺฤทฺธิรฺน  ยสฺย  ปริณามวิวรฺชิตสฺย | 

   นาปกฺษยํ  จ  สมไุปตฺยวิการิ  วสฺต ุ

   ยสฺตํ  นโต’สฺมิ  ปรุุโษตฺตมมีศมีฑยมฺ || 60 

   ตสฺไยว  โย’น ุ คณุภคฺุพหไุธก  เอว 

   ศทฺุโธ’ปยฺศทฺุธ  อิว  ภาติ  หิ  มรฺูตเิภไทะ | 

   ชฺญานานฺวิตะ  สกลสตฺตฺววิภูตกิรฺตา 
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   ตสฺไม  นโม’สฺต ุ ปรุุษาย  สทาวฺยยาย || 61 

   ชฺญานปรฺวฺฤตฺตนิิยไมกฺยมยาย  ปุํ โส 

   โภคปรฺทานปฏเว  ตฺริคณุาตฺมกาย | 

   อวฺยากฺฤตาย  ภวภาวนการณาย 

   วนฺเท  สฺวรูปภวนาย  สทาชราย || 62 

   วฺโยมานิลาคฺนิชลภรูจนามยาย 

   ศพฺทาทิโภคฺยวิษโยปนยกฺษมาย | 

   ปุํ สะ  สมสฺตกรไณรุปการกาย 

   วฺยกฺตาย  สกฺูษมพฺฤหทาตฺมวเต  นโต’สฺมิ || 63 

   อิต ิ วิวิธมชสฺย  ยสฺย  รูปํ 

   ปรฺกฺฤตปิราตฺมมยํ  สนาตนสฺย | 

   ปรฺทิศต ุ ภควานเศษปุํ สํา 

   หริรปชนฺมชราทิกํา  ส  สิทฺธิมฺ || 64 

   อิต ิ ศฺรีวิษฺณุปรุาเณ  ษษฺเฐํ’เศ  อษฺฏโม’ธฺยายะ || 8 ||  

   

 

 

      

   

    

      

     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



597 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 

บทแปลคัมภีร์วษิณุปุราณะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



598 
 

คัมภีร์วิษณุปุราณะฉบับแปลภาษาไทย 
 

ขอนอบน้อมแดพ่ระนารายณ์ผู้ เลิศท่ีสดุ 
คมัภีร์วิษณปุรุาณะอนัเป็นมงคล 

 
องค์ที่ 1 

หลงัจากนมสัการพระนารายณ์ ทา่นผู้ประเสริฐสดุในหมูม่นษุย์ | 
พระสรัสวดีเทวี และฤษีวยาสะแล้ว ตอ่จากนัน้ขอให้พระนารายณ์ผู้ เป็นเจ้าเป็นต้น 

ชว่ยบนัดาลให้เกิดชยั ชนะด้วยเถิด || 
 

           อัธยายะที่ 1 
  ทา่นศรีสตูะได้กล่าวไว้แล้ว 

โอม หลงัจากท่ีค านบัและอภิวาทพระฤษีปราศระซึ่งเป็นพระมุนีผู้ประเสริฐผู้ท าการ
บชูาในทกุๆ อษุาโยคแล้ว | 
ทา่นไมเตรยะจงึได้ถามทา่นพระฤษีปราศระอยา่งละเอียดวา่ ||1 
“ครูครับ บทเรียนคมัภีร์พระเวททัง้หมด คมัภีร์ธรรมศาสตร์และเวทางคศาสตร์ 
ทกุแขนง ข้าพเจ้าเลา่เรียนแล้วจากทา่นตามล าดบั ||2 
ข้าแตพ่ระมนีุผู้ประเสริฐสดุ เพราะการประสาทของท่าน    
คนสว่นใหญ่แม้ผู้ ท่ีเป็นศตัรู กนัก็ยงัจกักลา่วไมไ่ด้วา่  
ข้าพเจ้านัน้มีความรู้ในศาสตร์ทกุสาขา โดยท่ีไมไ่ด้อุตสาหะใดเลย ||3 
ข้าแตท่า่นผู้ รู้ธรรม ข้าพเจ้านัน้ยอ่มปรารถนาเพ่ือท่ีจะฟังจากทา่นวา่โลก 
เกิดขึน้ อยา่งไร  
ข้าแตท่า่นผู้ เป็นมหาภาค และข้าพเจ้านัน้ก็ยงัปรารถนาเพ่ือท่ีจะฟังวา่โลกจะเป็น 
อยา่งไรตอ่ไป ||4 
ข้าแตพ่ระพรหมา โลกนีป้ระกอบไปด้วยสิ่งท่ีเคล่ือนท่ีได้และสิ่งท่ีเคล่ือนท่ีไมไ่ด้ 
 เป็นสถานท่ีซึง่สิ่งท่ีไมมี่ก็มีได้และเป็นสถานท่ีซึง่สิ่งท่ีมีนัน้จะถึงการย่อยยบัไป ||5 
เพราะวตัถธุาตทุัง้หลายท่ีมีปรากฏ เป็นจดุก าเนิดของเทพเป็นต้น 
อีกทัง้ยงัเป็นท่ีตัง้ของมหาสมทุร ภเูขา และของโลก ||6 
ข้าแตพ่ระมนีุผู้ประเสริฐท่ีสดุ นอกจากนีว้ตัถธุาตยุงัเป็นท่ีตัง้และเป็นขอบเขต 
ของดวงอาทิตย์เป็นต้น  ตลอดจนเป็นวงศ์ของเทพ รวมทัง้วงศ์ของพระมน ุ 
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และระยะเวลาท่ีเรียกวา่ “มนัวนัตระ” ||7 
กลัป์และการจ าแนกกลัป์ประกอบด้วยยคุ 4 ยคุเป็นลกัษณะแหง่การสิน้กลัป์ 
และเป็นธรรมชาติทัง้หมดแห่งยคุ ||8 
ข้าแตพ่ระมหามนีุ ประวตัขิองเทพเจ้า ฤษี พระราชาและการแบง่สาขาพระเวท 
ทา่นฤษีวยาสะจ าแนกไว้อยา่งชดัเจน || 9 
ข้าแตท่่านผู้ เป็นบตุรแหง่ฤษีวาสิษฐะ ดงันัน้ข้าพเจ้าปรารถนาเพ่ือท่ีจะฟังหลกัธรรม   
ทัง้หมดของพราหมณ์เป็นต้น และของเหลา่พระฤษีจากท่าน ||10 
ข้าแตท่่านมหามนีุ เพราะการประสาทของทา่น   ขอทา่นโปรดโน้มน้าวจิตใจข้าพเจ้า 
ให้เล่ือมใสในพรหมนัซึง่จะท าให้ข้าพเจ้าได้รู้สิ่งท่ีกล่าวมานัน้ ||11 
ทา่นฤษีปราศระผู้ประเสริฐ ตอบว่า 
สาธุ ทา่นไมเตรยะผู้ รู้แจ้งธรรม ทา่นท าให้ข้าพเจ้าคิดถึงเร่ืองราวในอดีต 
ซึง่ปู่ ของข้าพเจ้าคือทา่นฤษีวสิษฐะผู้ เป็นเจ้าได้พดูไว้แล้วอยา่งชดัเจน ||12 
ทา่นไมเตรยะ ข้าพเจ้าได้ฟังมาวา่เม่ือก่อนบดิาของข้าพเจ้าถกูกินโดยรากษส 
ท่ีทา่นวิศวามิตรสง่มา ดงันัน้ข้าพเจ้าจงึโกรธอยา่งรุนแรง ||13 
จากนัน้ข้าพเจ้าเร่ิมพิธีบวงสรวงเพื่อท าลายรากษส 
และเพราะพิธีบวงสรวงนัน้  รากษสทัง้หลายจงึกลายเป็นเถ้าถ่าน 100 ชิน้ ||14 
ตอ่มาเม่ือรากษสเหลา่นัน้ถกูก าจดัจนสิน้ซากแล้ว ปู่ ของข้าพเจ้า 
คือท่านวสิษฐะผู้ยิ่งใหญ่จงึได้พดูกบัข้าพเจ้าว่า ||15 
ลกูเอย๋ พอทีเถอะกบัความโกรธอนัไมมี่ท่ีสิน้สดุ เจ้าจงละทิง้อารมณ์โกรธนีเ้สีย  
รากษสทัง้หลายไมไ่ด้ท าผิดตอ่พอ่ของเจ้า เพราะวา่การตายนัน้ถกูก าหนดไว้แล้ว ||16 
ความโกรธย่อมมีแก่คนโง่เทา่นัน้ ความโกรธจะมีแก่คนฉลาดได้อยา่งไร 
ลกูเอย๋ ใครจะฆา่ใครได้ เพระวา่มนษุย์นัน้ยอ่มได้รับผลจากการกระท าของตน ||17 
ลกูเอย๋ ความโกรธเป็นสิ่งท่ีสร้างความพินาศอยา่งใหญ่หลวง 
ตอ่ยศและตบะท่ีหมูม่นษุย์ได้สัง่สมมาด้วยความเจ็บปวดทรมานมากมาย ||18 
เหลา่พระฤษีผู้ยิ่งใหญ่ ยอ่มสละความโกรธท่ีเป็นเหตขุดัขวางทางสวรรค์ 
และความหลดุพ้นอยา่งสม ่าเสมอ  
ลกูเอย๋ เจ้าจงอยา่ตกอยูใ่นอ านาจของความโกรธนัน้เลย ||19 
พอทีกบัการล้างผลาญเหล่ารากษสผู้ต ่าต้อย ผู้ ไมมี่พิษภยั จงหยดุการบวงสรวง 
นีเ้สียเถิด เพราะวา่สาธุชนทัง้หลาย ย่อมรู้จกัให้อภยั ||20 
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ข้าพเจ้าได้รับค าแนะน าจากปู่ นัน้  ดงันัน้แล้วจงึหยดุพิธีบวงสรวง 
ทนัทีตามค าแนะน าสัง่สอนนัน้ ||21 
จากนัน้ทา่นวสิษฐะผู้ เป็นเจ้า ซึง่เป็นพระมนีุผู้ เลิศนัน้จงึรู้สึกยินดี 
และในขณะนัน้ทา่นฤษีปลุสัตยะผู้ เป็นบตุรแหง่พรหมก็มาถึงสถานท่ีนัน้ ||22 
ดกูรท่านไมเตรยะ ! พ่ีชายของปลุหะผู้ยิ่งใหญ่ ครัน้ได้รับการต้อนรับด้วยความเคารพ 
จากปู่  หลงัจากเลือกท่ีนัง่ได้แล้วก็ได้พดูคยุกบัข้าพเจ้า ||23 
ทา่นปลุสัตยะกล่าววา่ 
เน่ืองจากทา่นใช้ความอดทนอดกลัน้อยา่งเหมาะสมตอ่ศตัรูผู้ยิ่งใหญ่ 
ตามค าแนะน าของครู ดงันัน้ทา่นก็จะเข้าใจศาสตร์ครบทกุศาสตร์ ||24 
และเน่ืองจากทา่นไมไ่ด้ท าการสงัหารลกูหลานของข้าพเจ้าด้วยความโกรธ  
ดกูรท่านผู้สงูสง่  ดงันัน้ข้าพเจ้าจะประทานพรอนัยิ่งใหญ่หนึง่ข้อ ||25 
ลกูเอย๋  ทา่นจะได้เป็นผู้ประพนัธ์คมัภีร์ปรุาณสงัหิตา 
และทา่นจะได้รับปัญญาท่ีจะชกัน าไปสูค่วามเป็นเทพเจ้าอยา่งแนน่อน ||26 
ลกูเอย๋  เม่ือการกระท าด าเนินอยูก็่ตาม ผ่านไปแล้วก็ตาม  
เพราะความดีงามของข้าพเจ้า ปัญญาของทา่นก็จะชดัเจน  
ปราศจากข้อสงสยั ||27 
และตอ่จากนัน้พระเป็นเจ้าวสิษฐะผู้ เป็นปู่ ของข้าพเจ้าจงึกลา่ววา่ 
สิ่งท่ีปลุสัตยะกลา่วไว้ทัง้หมดนีจ้ะมีแก่ทา่น ||28  
สิ่งท่ีทา่นฤษีวสิษฐะและทา่นฤษีปลุสัตยะผู้ มีปัญญาได้กล่าวไว้แล้วแตแ่รก 
ดงักลา่วมานีน้ัน้จะถึงซึง่การระลกึถึงของข้าพเจ้าได้ทัง้หมดเพราะค าถาม 
ของทา่น ||29 
ดกูรท่านไมเตรยะ ! ทา่นถามถึงคมัภีร์ปรุาณสงัหิตา ข้าพเจ้าก็จะตอบทัง้หมด 
ขอให้ทา่นจงเข้าใจคมัภีร์ปรุาณสงัหิตานัน้อยา่งถกูต้องชดัเจน ||30 
โลกเกิดขึน้มาจากพระวิษณุและด ารงอยูใ่นพระวิษณนุัน้เชน่กนั 
พระองค์ทรงเป็นทัง้ผู้สร้าง เป็นผู้ควบคมุและเป็นผู้หยดุยัง้ (ท าลาย) โลกนี ้

                   ทัง้พระองค์ก็ยงัทรงเป็นโลกอีกด้วย ||31  
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อัธยายะที่ 2 
ทา่นฤษีปราศระกลา่ววา่ 

 ขอนอบน้อมแดอ่งค์พระวิษณผุู้ทรงเท่ียงแท้ ศกัดิส์ิทธ์ิ คงอยูช่ัว่นิรันดร์ 
 ผู้ทรงเป็นเทพเจ้าสงูสดุ (ปรมาตมนั) ทรงรูปลกัษณ์หนึง่เดียวตลอดเวลา 

(และ) ทรงเป็นเทพเจ้าของสรรพสิ่ง ||1 
ขอนอบน้อมแดพ่ระพรหมาผู้สร้าง พระวิษณผุู้ รักษา พระศวิะผู้ท าลาย 
และพระวาสเุทพผู้ รักษา ||2 
ขอนอบน้อมแดพ่ระวิษณผุู้ทรงคณุลกัษณะหนึง่เดียวและหลายอยา่ง 
ผู้ มีพระวรกายยิ่งใหญ่และมีพระทยัสขุมุละเอียดอ่อน 
ผู้ มีพระรูปไมป่รากฏก็ได้ ปรากฏก็ได้ (และ) ทรงเป็นเหตแุหง่ความหลดุพ้น ||3 
ขอนอบน้อมแดอ่งค์พระวิษณผุู้ทรงเป็นโลก เป็นมลูเหตแุหง่การสร้าง การรักษา 
และการท าลายโลก ผู้ เป็นเทพเจ้าสงูสดุพระองค์นัน้ ||4 
ครัน้นอบน้อมพระองค์ผู้ทรงเป็นท่ีตัง้แหง่สรรพสิ่ง ผู้ละเอียดกวา่สิ่งท่ีละเอียดทัง้หลาย 
ผู้ทรงสถิตอยูใ่นสรรพสิ่ง ผู้ เท่ียงแท้ถาวร ผู้ เป็นปรุุษะอนัสงูสดุ  ||5 
ผู้ มีพระปัญญาญาณ ผู้ทรงบริสทุธ์ิท่ีสดุด้วยพระปัญญาสงูสดุ 
ผู้ทรงมีพระลกัษณะแหง่ความรู้ตามความเป็นจริงผา่นทางภาพมายา ||6 
ครัน้นอบน้อมพระวิษณผุู้ทรงเป็นผู้ท าลายโลก ทรงสามารถในการรักษาและสร้างโลก  
ผู้ เป็นเจ้าโลก ผู้ ไมมี่การเกิด ผู้ ไมท่รงเส่ือมสลาย (และ) ผู้ ไมท่รงเปล่ียนแปลง ||7 
ข้าพเจ้าจะขอเลา่เร่ืองราวตามท่ีพระเจ้าปู่  คือพระพรหมาผู้ เป็นเจ้า เม่ือถกูหมูพ่ระมนีุ 
ผู้ยิ่งใหญ่มีพระทกัษะเป็นต้น ถามแล้วก็ได้ทรงตอบ (ค าถามของพวกเขา) ||8 
อนึง่ข้าพเจ้าจะขอเลา่เร่ืองราวท่ีพระมนีุผู้ยิ่งใหญ่เหลา่นัน้เล่าถวาย 
แดพ่ระเจ้าปรุุกตุสะ ณ ฝ่ังแมน่ า้นรมทา และเร่ืองราวท่ีพระเจ้าปรุุกตุสะนัน้ 
ได้ตรัสเลา่แก่ทา่นสารัสวตะรวมทัง้เร่ืองราวท่ีท่านสารัสวตะนัน้เลา่แก่ข้าพเจ้าด้วย ||9  
ในบรรดาผู้ ท่ียิ่งใหญ่ พระองค์ทรงเป็นผู้ประเสริฐท่ีสดุ ทรงยิ่งใหญ่ท่ีสดุ 
ทรงเป็นจิตวิญญาณสงูสดุซึง่สถิตอยูใ่นพระองค์เอง ทรงปราศจากลกัษณะวิเศษ 
คือการจ าแนกรูปลกัษณ์และวรรณะเป็นต้น ||10 
พระองค์ทรงปราศจากความเส่ือม ความพินาศ  ความเปล่ียนแปลง การเจริญเติบโต 
และการเกิดซึง่ใครๆ ก็สามารถกลา่วได้แนน่อนวา่พระองค์ 
ทรงด ารงอยูต่ลอดเวลา ||11  
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เน่ืองจากพระองค์ทรงสถิตอยูใ่นทกุท่ีและทรงอยูร่่วมกบัทกุสิ่งทกุอยา่งในโลกนี ้ 
ด้วยประการฉะนี ้ดงันัน้พระองค์จงึได้รับขนานพระนามจากเหลา่นกัปราชญ์ 
วา่ วาสเุทพ ||12 
พรหมนันัน้เป็นสิ่งสงูสดุ มีอยู่ชัว่นิรันดร์ ไมเ่กิด ไมเ่ส่ือมสลาย ไมเ่ปล่ียนแปลง  
มีลกัษณะเป็นหนึง่เดียว และบริสทุธ์ิเสมอเพราะไมมี่สิ่งท่ีไมดี่ ||13 
พรหมนันัน้คือทกุสิ่งทกุอย่างนัน่เอง พรหมนันัน้มีลกัษณะทัง้ท่ีปรากฏและไมป่รากฏ 
นอกจากนีก็้ยงัสถิตอยูใ่นรูปของปรุุษะและในรูปกาลเวลา ||14 
ดกูรท่านพราหมณ์ รูปลกัษณ์แรกของปรมาตมนัเป็นปรุุษะ 
นอกจากนีรู้ปอ่ืนๆ ก็มีทัง้ท่ีปรากฏและไมป่รากฏ และรูปลกัษณ์สดุท้าย 
ก็คือกาลเวลา ||15 
นกัปราชญ์ทัง้หลายพิจารณาวา่ลกัษณะสงูสดุอนับริสทุธ์ิของพระวิษณนุัน้ 
ก็คือความประเสริฐสดุของประธาน (วิญญาณสงูสดุ) ปรุุษะ (วิญญาณ)  
วยกัตะ (รูปธรรม) และกาละ (เวลา) นัน่เอง ||16 
อนึง่รูปลกัษณ์ (ของพรหมนั) จ าแนกออกเป็น 4 คือประธาน ปรุุษะ วยกัตะและกาละ 

 เป็นเหตใุห้ปรากฏภาวะท่ีแท้จริงคือการรักษา การสร้างและการท าลาย ||17  
ดงันัน้ วยกัตะ พระวิษณ ุอวยกัตะ ปรุุษะ และกาละนัน้ท่านจงเข้าใจ 
วา่เป็นกิจกรรมของพรหมนั เสมือนกิจกรรมของเด็กท่ีก าลงัเลน่  ||18 
สิ่งซึง่เป็นเหตอุนัไม่ปรากฏนัน้พระฤษีผู้ประเสริฐสดุกลา่ววา่เป็นปฐมธาตุ 
ละเอียดออ่น เท่ียงแท้ มีธรรมชาตทิัง้ท่ีมีอยูจ่ริงและไมมี่อยูจ่ริง ||19 
ไมเ่ส่ือมสลาย ไมมี่สิ่งสนบัสนนุ ก าหนดนบัไมไ่ด้ ไมเ่ปล่ียนแปลง  มัน่คง ปราศจาก 
เสียงและสมัผสั และปราศจากรูปเป็นต้น ||20 
พรหมนันัน้มีคณุ 3 ประการ เป็นแหลง่ก าเนิดของโลก ไมมี่เบือ้งต้น 
เม่ือก่อนหลงัจากโลกพินาศพรหมนันัน้ก็ได้แผแ่ทรกซมึไปทัว่สรรพสิ่งทนัที ||21 
ดกูรท่านผู้ เป็นปราชญ์ พราหมณ์ทัง้หลายผู้ รู้หลกัพระเวท ผู้ควบคมุจิตตนเองได้ 
ยอ่มสอนหลกัการสร้างแหง่ปฐมธาตนีุไ้ว้อยา่งชดัเจน ||22 
ไมมี่กลางวนั ไมมี่กลางคืน ไมมี่ท้องฟ้า ไมมี่แผน่ดนิ ไมมี่ความมืด ไมมี่แสงสวา่ง  
และไมมี่สิ่งอ่ืนๆ มีเพียงปฐมธาต ุพรหมนั (และ) ปรุุษะเท่านัน้ 
ซึง่ไมอ่าจรับรู้ได้ทางประสาทสมัผสั มีโสตประสาทเป็นต้น ||23 
ดกูรท่านพราหมณ์ รูปลกัษณ์ของพระวิษณมีุ 2 รูปเทา่นัน้ คือ ประธานะและปรุุษะ  
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ดกูรท่านพราหมณ์ พระวิษณนุัน้ยงัมีรูปอ่ืนอีกท่ีรวมกบัพระองค์ และแยกกบัพระองค์ 
ซึง่เรียกวา่กาละ ||24 

 แตเ่พราะในคราวท่ีความพินาศผา่นไปวยกัตะยงัคงมีอยูใ่นประกฤติ  ดงันัน้วฏัจกัรนี ้
จงึได้รับการเรียกขานวา่ปรากฤตะ (ธรรมชาต)ิ  ||25 
ดกูรท่านพราหมณ์ พระเป็นเจ้าคือกาละ ไมมี่เบือ้งต้น ไมมี่ท่ีสิน้สดุ  ท่านไมอ่าจจะรู้ได้  
การสร้าง การด ารงรักษาและการท าลายเหลา่นี ้ 
เกิดมาจากพระองค์อยา่งตอ่เน่ือง ||26 

 ตอ่มาเม่ือความสมดลุแหง่คณุะยงัมีอยู ่ (และ) เม่ือปรุุษะนัน้แยกออกจากประกฤต ิ 
ดกูรท่านไมเตรยะ รูปลกัษณ์ของพระวิษณนุัน้จงึเปล่ียนไป 
เป็นรูปลกัษณ์แหง่กาละ ||27 

 ตอ่มาพรหมนัสงูสดุนัน้คือปรมาตมนัจงึมีอยูท่ัว่โลก | 
 ทรงอยูใ่นสรรพสิ่ง เป็นเจ้าแหง่สรรพสตัว์ เป็นจิตวิญญาณของสรรพสิ่ง  
 เป็นพระผู้ เป็นเจ้าสงูสดุ ||28 
 และเม่ือถึงเวลาสร้างโลก หริ (พรหมนั) ด้วยพระประสงค์ของพระองค์เอง 
 ครัน้เข้าไปในประธานะ (ธาต)ุ และปรุุษะแล้ว 

ก็จะท าสิ่งท่ีเส่ือมและไมเ่ส่ือมให้สัน่ไหว ||29 
 กลิ่นหอมเพียงแคเ่ข้าไปใกล้เทา่นัน้ก็ยอ่มเกิดเคล้ากบัจิตใจ | 
 โดยปราศจากผู้น าเข้าไปฉนัใด พระเป็นเจ้าสงูสดุนัน้ก็ทรงมีอ านาจ 

ในการสร้างโลกฉนันัน้ ||30 
 ข้าแตพ่รหมนั ปรุุโษตตมะนัน้แหละเป็นผู้สัน่และเป็นผู้ถกูสัน่ | 
 อนึง่ปรุุโษตตมะนัน้สถิตอยูใ่นภาวะเป็นประธานทัง้โดยสภาวะหดตวัและขยายตวั ||31 
 อนึง่พระเป็นเจ้าผู้ทรงยิ่งกวา่พระเป็นเจ้าทกุพระองค์คือพระวิษณนุัน้ 
 ยอ่มปรากฏรูปลกัษณะของพระองค์โดยเป็นธรรมชาติท่ีแผข่ยายและท่ีเป็นอณ ู 
 และปรากฏรูปลกัษณะของพระองค์โดยเป็นรูปแหง่พระพรหมาเป็นต้น ||32 
 ข้าแตพ่ระมนีุพราหมณ์ผู้ประเสริฐท่ีสดุ ในเวลาสร้างโลกจากความสมดลุแหง่คณุ 

ซึง่อาศยัเกษตรชญะ (หลกัรู้ของพระเจ้า) นัน้ จงึเกิดมีคณุปรากฏออกมา ||33 
จากนัน้ภาวะท่ีแท้จริงคือประธานะท่ีปรากฏขึน้จงึหอ่หุ้มมหตั (mahat) 
มหตัมีคณุะ 3 ประการ คือ สาตตวะ (ความดีงาม) รชสั (กิเลสตณัหา) 
ตมสั (ความโง่เขลา) ||34 
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 มหตัถกูหอ่หุ้มด้วยภาวะท่ีแท้จริงคือประธานะ เหมือนกบัเมล็ดพืชท่ีถกูห่อหุ้ม 
ด้วยเปลือกจากภาวะท่ีแท้จริงคือมหตั |  
อหงัการซึง่เป็นผลมาจากความไมรู้่ (tāmasa) จงึมี 3 ชนิด คือ | 
ไวการิก (vaikārika) ไตชส (taijasa) และภตูาทิ (bhūtādi) ||35 
ข้าแตพ่ระมหามนีุ จากคณุภาวะทัง้ 3 ประการ เหตแุหง่ธาตแุละการรับรู้ตา่งๆ นัน้ 
จงึมีได้ มหตัถกูหอ่หุ้มด้วยประธานะฉนัใด อหงัการก็ถกูห่อหุ้มด้วยมหตัฉนันัน้ ||36 
ดงันัน้ธาตเุป็นต้นเม่ือจะสร้างมลูฐานของเสียง จงึสร้างอากาศ (และ)  
สร้างลกัษณะของเสียงจากมลูฐานของเสียงนัน้ ||37  
ธาตเุป็นต้นนัน้ก็จะแผก่ระจายไปทัว่มลูฐานของเสียง 
เชน่เดียวกบัท่ีแผ่กระจายไปทัว่อากาศ | 
อนึง่อากาศเม่ือจะสร้างสมัผสัก็จะสร้างมลูฐานแหง่สมัผสั ||38 
ลมซึง่มีก าลงัแรงนัน้ช่ือวา่มีการสมัผสัเป็นคณุลกัษณะ | 
และอากาศซึง่เป็นมลูฐานของเสียงก็จะแผค่ลมุไปถึงมลูฐานแหง่สมัผสั ||39 
และตอ่จากนัน้ลมเม่ือจะสร้างรูปจงึสร้างมลูฐานของรูป | 
แสงสวา่งเกิดขึน้จากลม ดงันัน้ แสงสวา่งจงึมีรูปเป็นคณุลกัษณะ ||40 
อนึง่ลมซึง่เป็นมลูฐานของสมัผสัแผค่ลมุไปทัว่มลูฐานของรูป | 
และแสงสวา่งเมื่อจะสร้างรส (ของเหลว) จงึสร้างมลูฐานของรสก่อน ||41 
จากรส (ของเหลว) นัน้จงึเกิดน า้ น า้นัน้เป็นท่ีรองรับรส | 
และน า้ซึง่เป็นมลูฐานของรสก็จะแผค่ลมุไปทัว่มลูฐานของรูป ||42 
อนึง่น า้เม่ือจะสร้างกลิ่นจงึสร้างมลูฐานของกลิ่น | 
จากมลูฐานของกลิ่นนัน้จงึเกิดสสาร สสารนัน้นบัวา่มีกลิ่นเป็นคณุลกัษณะ ||43

 ดงันัน้ ในธาตนุัน้ๆ ธาตมุลูฐานจงึเรียกวา่ ตนัมาตรตา ||44  
 เน่ืองจากตนัมาตรา (ธาตมุลูฐาน) ทัง้หลายจะไมเ่ปล่ียนแปลง ดงันัน้  

มนัจงึแยกความแตกตา่งไมไ่ด้ ||45 
 อีกทัง้มนัยงัไมน่า่พอใจ ไมส่งูสง่ ไมไ่ร้สต ิ(และ) ไมแ่ตกตา่งกนั | 
 และเพราะอหงัการท่ีเกิดจากคณุะคือตมสัจงึมีมลูฐานและธาตดุงันี ้||46 
 อหงัการท่ีเกิดจากแสงสวา่งท าให้เกิดอินทรีย์ อหงัการท่ีเก่ียวกบั 
 ล าดบัเทพเจ้าท าให้เกิดเทพเจ้า 10 พระองค์ มนสัเป็นอินทรีย์ท่ี 11 
 ดงันัน้เทพเจ้าทัง้หลายนบัว่าเกิดมาจากล าดบัเทพเจ้า ||47 
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 ดกูรพราหมณ์ ในอินทรีย์เหล่านัน้ ผิวสมัผสั ตา จมกู ลิน้ และหเูป็นล าดบัท่ี 5 | 
 มีเพ่ือรับรู้เสียงเป็นต้น และจะสมัพนัธ์กบัพทุธิ ||48 
 ดกูรไมเตรยะ ทวารหนกัและอวยัวะสืบพนัธุ์ มือ เท้า และอวยัวะออกเสียง 

เป็นล าดบัท่ี 5 | 
 และหน้าท่ีของอวยัวะเหลา่นัน้คือ ขบัถ่ายของเสีย ให้ก าเนิด สร้างสรรค์งาน 
 เคล่ือนไหว และออกเสียง ||49 
 ดกูรพราหมณ์ อากาศ ลม ไฟ น า้ และแผน่ดนิประกอบไปด้วยคณุลกัษณะ 
 ทัง้หลายมีเสียงเป็นต้นตามล าดบั ||50 
 เพราะคณุลกัษณะของเสียงเป็นต้นนัน้ สภาวะท่ีนา่พอใจ สภาวะท่ีรุนแรง  
 และสภาวะท่ีหลงผิดจงึได้รับการสมมตวิ่า วิเศษ (แตกตา่งกนั) ||51 
 ดงันัน้ ธาตเุหลา่นัน้ซึง่แตกตา่งกนัมีพลงังานแตกตา่งกนั ปราศจากการรวมตวักนั | 
 เม่ือไมไ่ด้ผสมผสานกบัสิ่งอ่ืนๆ จงึไมส่ามารถสร้างสรรค์สรรพสิ่งได้ ||52 
 ธาตเุหลา่นัน้ครัน้มารวมตวักนั อาศยักนัและกนั มีลกัษณะรวมตวักนัเป็นหนึง่เดียว 
 และทัง้หมดก็จะผสมกลมกลืนกนัเป็นหนึง่เดียว ||53 
 อนึง่เพราะธาตทุัง้หลายเหลา่นัน้อาศยัปรุุษะและเพราะประธานะคอยสนบัสนนุ 
 ธาตเุหลา่นัน้มีมหตัเป็นจดุเร่ิมต้น มีวิเศษะเป็นท่ีสดุจงึก่อเกิดเป็นไขข่ึน้ ||54 
 ไขน่ัน้เจริญเตบิโตขึน้ตามล าดบัเหมือนกบัฟองน า้ 
 ดกูรท่านผู้อจัฉริยะท่ีสดุ ในเวลาตอ่มาไขข่นาดใหญ่นัน้ 

ซึง่สร้างมาจากประกฤติอาศยัอยูใ่นน า้จงึกลายมาเป็นรูปประเสริฐ 
ของพระวิษณใุนรูปของพระพรหมา ||55 
ณ เวลานัน้พระวิษณผุู้ เป็นเจ้าแหง่โลกพระองค์เองไมป่รากฏพระรูป 
แตมี่พระรูปปรากฏอยูใ่นรูปของพระพรหมา ||56 
อนึง่เขาพระสเุมรุเป็นมดลกู ภเูขาทัง้หลายเป็นเปลือกนอกของมดลกู 
และมหาสมทุรท าหน้าท่ีเป็นน า้ในครรภ์ของพระผู้ เป็นวิญญาณสงูสดุนัน้ ||57 
ดกูรท่านผู้ เป็นปราชญ์ ในไข่นัน้มีภเูขา ทวีป มหาสมทุร อีกทัง้มีดวงดาว โลก 
รวมอยู่ด้วยกนั มีเทพ อสรู และมนษุย์ ||58 
ไขน่ัน้ถกูล้อม 10 ครัง้ด้วยน า้ ไฟ ลม อากาศ และภตูาทิ  
และภตูาทินัน้ก็จะถกูล้อมไปด้วยมหตัเชน่เดียวกนั ||59 
ดกูรพราหมณ์ มหตัท่ีรวมอยู่กบัสรรพสิ่งนัน้ถกูปกคลมุไปด้วยอวยกัตะ  
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(สิ่งท่ีไมแ่ตกแยก) ไขถ่กูห่อหุ้มไปด้วยเคร่ืองห่อหุ้มทัง้  7 สิ่งนี ้
เหมือนจาวมะพร้าวถกูห่อหุ้มไปด้วยกะลาและเปลือกชัน้นอก ||60  
พระองค์กลายเป็นพระพรหมาและเป็นผู้สร้างโลก||61 
พระวิษณผุู้ เป็นเจ้า ผู้ มีพลงัอนันบัไมไ่ด้ ผู้ทรงไว้ซึง่ความดี (สตัตวะ)   
รักษาไว้ซึง่การสร้างตามยคุทัง้ 4 จนกระทัง่ถึงการสิน้กลัป์||62 
โอ้ ไมเตรยะ  พระชนารทนะ (พระวิษณ)ุ  ผู้ก่อให้เกิดตมสัคณุ ผู้ มีรูปดรุ้าย 
ยอ่มกลืนกินสรรพสตัว์เม่ือสิน้กลัป์ ||63 
เม่ือโลกถกูท าให้เป็นมหาสมทุร  หลงัจากได้กลืนกินสตัว์ทัง้หลาย  
พระผู้ เป็นเจ้าสงูสดุนอนอยูท่ี่นอนบลัลงัก์นาค||64 
หลงัจากต่ืนแล้ว ด ารงไว้ซึง่เพศของพรหม ได้กระท าการสร้างโลกอีกครัง้ ||65 
พระองค์ได้รับพระนามวา่พระพรหมาผู้สร้าง พระวิษณผุู้ รักษา และพระศวิะผู้ท าลาย  
(ตามหน้าท่ีของตน) พระชนารทนะคือพระผู้ เป็นเจ้าองค์เดียวเทา่นัน้||66 
พระวิษณผุู้สร้างยอ่มสร้างซึง่ตนเอง พระวิษณผุู้ รักษาย่อมรักษาพระองค์เอง   
และในท่ีสดุพระวิษณผุู้ท าลายยอ่มท าลายพระองค์เอง||67 
สิ่งท่ีเรียกวา่โลกเกิดขึน้เพราะแผน่ดนิ น า้ ไฟ ลม อากาศและอวยัวะในการรับรู้ทัง้หมด 
ท่ีเรียกวา่ปรุุษะ||68 
เพราะพระองค์นัน้เป็นอาตมนัของสรรพสิ่งในรูปของจกัรวาลซึง่ไมมี่การเส่ือมสลาย 
และการสร้างเป็นต้น การด ารงอยูข่องสตัว์และการชว่ยเหลือก็เป็นของพระองค์ 
นัน่เอง||69 
พระวิษณผุู้ มีรูปท่ีสมบรูณ์ (ทัง้ 3) มีพระพรหมาเป็นต้น  ผู้ประเสริฐสดุ   
เป็นผู้ให้สิ่งประเสริฐ ผู้ยอดเย่ียมด้วยการปรากฏกายทัง้หมด||70 

  
อัธยายะที่ 3 

ทา่นฤษีไมเตรยะผู้ประเสริฐ กลา่ววา่ 
ภาวะท่ีพระพรหมาผู้ปราศจากคณุสมบตั ิไร้ขอบเขตบริสทุธ์ิและผู้ มีวิญญาณบริสทุธ์ิ | 
ผู้ท าหน้าท่ีสร้าง เราจะรู้ได้อยา่งไร ||1 
ทา่นฤษีปราศระะผู้ประเสริฐกลา่ววา่  
ดกูรพระฤษีผู้ประเสริฐท่ีสดุ เพราะวา่พลงัอ านาจทัง้หลายของภาวะทัง้ปวง 
ไมส่ามารถเข้าใจได้และไมส่ามารถรับรู้ได้ ฉะนัน้พลงัอ านาจทัง้หลาย 
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มีการสร้างเป็นต้นจงึเป็นภาวะของพระพรหมา ดงัเชน่ความร้อนของไฟ 
ท่ีสร้างความร้อนได้ฉะนัน้ ||2 
ดกูรท่านผู้ รู้แจ้ง พระพรหมาผู้ เป็นเจ้าผู้ เป็นต้นก าเนิดของสตัว์โลก 
ขณะท่ีทรงท าหน้าท่ีสร้างสรรพสิ่ง พระองค์ก็คือพระนารายณ์นัน่เอง ||3 
ดกูรท่านผู้ เป็นปราชญ์ วา่กันตามท่ีคุ้นชิน พระพรหมาจะได้รับการกล่าวขานวา่ 
ทรงอบุตัติลอดเวลา ||4 

 โดยการค านวณลกัษณะตามธรรมชาตขิองพระองค์ อายมุนษุย์ถกูก าหนดไว้ 
 100 ปี อาย ุ100 ปีนัน้เรียกว่า ปรา คร่ึงหนึง่ของอาย ุ100 ปีนัน้เรียกวา่ ปรารทธะ ||5 
 ดกูรท่านผู้ปราศจากความชัว่ร้าย ขอทา่นจงตัง้ใจฟังการอธิบายปริมาณ 
 แหง่รูปแบบเวลาของพระวิษณเุทพเจ้าซึง่ข้าพเจ้าอธิบายแก่ทา่นแล้ว ||6 
 ดกูรท่านผู้ประเสริฐท่ีสดุ อนึ่งทา่นจงตัง้ใจฟังการอธิบายปริมาณ 
 ของสตัว์เหล่าอ่ืนท่ีเคล่ือนท่ีได้ และของสิ่งท่ีเคล่ือนท่ีไมไ่ด้ รวมทัง้ของสรรพสิ่ง 
 เป็นต้นวา่แผน่ดิน ภเูขาและมหาสมทุร ||7 
 ดกูรท่านมนีุผู้ประเสริฐ 1 กาษฐาเทา่กบั 15 นิเมษา (การกระพริบตา) 30 กาษฐา  
 เทา่กบั 1 กลา 30 กลา เทา่กบั 1 มหุรูตะ ||8 
 ดงันัน้  30 มหุรูตะ จงึเทา่กบั 1 วนั 1 คืนของมนษุย์  
 30 วนัและคืนเทา่กบั 1 เดือน ซึง่แยก 2 ปักษ์ ||9 
 6 เดือนเท่ากบั 1 อยนะ 1 ปีมี 2 อยนะ คือ ทกัษิณายนัและอตุตรายนั 
 ทกัษิณายนัเป็น 1 คืนของเทพ อตุตรายนัเป็น 1 วนัของเทพ ||10 
 อนึง่ 12,000 ปีของเทพประกอบไปด้วย 4 ยคุ ได้แก่ กฤดายคุ ไตรดายคุเป็นต้น 
 ทา่นจงเข้าใจรูปแบบเวลาตามท่ีข้าพเจ้าจ าแนก ||11 
 ผู้ เช่ียวชาญด้านล าดบัเหตกุารณ์ก่อนหลงัได้กลา่วไว้วา่ ในยคุทัง้ 4 มีกฤดายคุเป็นต้น 
 (กฤดายคุ) เทา่กบั 4,000 ปีเทพ (ไตรดายคุ) เทา่กบั 3,000 ปีเทพ  
 (ทวาบรยคุ) เทา่กบั 2,000 ปีเทพและ (กลียคุ) เทา่กบั 1,000 ปีเทพ 
 ตามล าดบั ||12 
 ในยคุทัง้ 4 นัน้ประมาณ 100 ปีเทพนัน้ เรียกว่าสนัธยาแรก และ 

หลายร้อยปีเทพตอ่มาเรียกว่าสนัธยางศะ เพราะวา่เวลาของยคุมีล าดบัเทา่กนั ||13 
ดกูรมนีุผู้ประเสริฐ เวลาซึง่อยูใ่นระหวา่งสนัธยาและสนัธยางศะท่ีเรียกวา่ยคุนัน้  
มีช่ือวา่ กฤดายคุ ไตรดายคุเป็นต้น ||14 
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ดกูรมนีุ จตรุยคุ ได้แก่ กฤดายคุ ไตรดายคุ ทวาบรยคุ และกลียคุ 
1,000 จตรุยคุเทา่กบั 1 วนัของพระพรหมา ||15 
ดกูรท่านพราหมณ์ 1 วนัของพระพรหมาเทา่กบั 14 ชว่งแผน่ดนิพระมน ุ 
อนึง่ทา่นจงฟังการจ าแนกเวลาท่ีทา่นเหล่านัน้ได้จดัสรรไว้แล้ว ||16 
แท้จริงพระฤษีทัง้ 7 ตน เหล่าเทพ ท้าวศกัระ พระมน ุวงศ์วานแหง่พระมน ุ 
พระราชาทัง้หลายจะถกูสร้างก่อนในเวลาเดียวกนั และก็จะถกูท าลาย 
ในเวลาเดียวกนั ||17 
ดกูรท่านผู้ประเสริฐ 71 จตรุยคุกวา่ๆ เรียกวา่ มนัวนัตระ และชว่งเวลาของพระมน ุ
ก็เป็นชว่งเวลาของเทพเป็นต้นเชน่กนั ||18 
มนัวนัตระนบัตามจ านวนปีเทพเทา่กบั 852,000 ปีกวา่ๆ |19 
ดกูรพราหมณ์ผู้ เป็นมหามนีุ มนัวนัตระนัน้เทา่กบัเวลา  306,720,000 ปีถ้วน 
ตามปีมนษุย์  ||20-21 
เวลานัน้ 1 วนัของพรหมเทา่กบัการคณูด้วย 14  ในท่ีสดุแหง่กาลนัน้ พรหมช่ือ          
ไนมิตกิะยอ่มเกิดขึน้เพ่ือท าลาย||22 
ก็ในเวลานัน้โลกทัง้ 3 ทัง้หมดซึง่ประกอบด้วย ภ ู(โลก)  ภวูะ (อากาศ)  เป็นต้น  ย่อม
ถกูไฟไหม้  ผู้ ท่ีอาศยัอยูใ่นมหาโลกะได้รับความทกุข์ด้วยความร้อน จงึ(ไปอาศยั) 
พระชนโลก||23 
เม่ือโลกทัง้ 3 กลายเป็นมหาสมทุรเพียงหนึง่เดียว พระพรหมาท่ีอยูใ่นรูปของพระ
นารายณ์มีความกระหายท่ีจะกลืนกินโลกทัง้สามไปนอนยงับลัลงัก์นาค||24 
เทพผู้ เกิดในดอกบวั (พระพรหมา) ถกูนกึถึงโดยพระโยคีทัง้หลายผู้อยูใ่นโลกของพระ
ชนะ เพราะวา่ 1 คืน เทา่กบั 1 วนั (ของพระองค์) หลงัจากสิน้สดุโลก พระองค์ก็สร้าง 
(โลก) อีกครัง้||25 
น่ีคือ 1 ปีของพรหม และน่ีคือ 100 ปีของพระองค์ เพราะ 100 ปีของพระองค์เป็นอายุ
ท่ีประเสริฐของพระมหาอาตมนั||26 
ดกูร ทา่นผู้ไมมี่บาป  คร่ึงหนึ่งของพระพรหมานัน้ผา่นพ้นไปแล้ว เม่ือถึงท่ีสดุแหง่อายุ
ของพระพรหมานัน้จะได้มีมหากลัป์ท่ีช่ือวา่ “ปัทมะ” ||27 
ดกูรพราหมณ์ เม่ือคร่ึงท่ี 2 ก าลงัด าเนินไปอยู ่กลัป์นีช่ื้อว่า “วราหะ”  
ถกูนบัเป็นกลัป์ท่ี 1||28 
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อัธยายะที่ 4 
 ทา่นฤษีไมเตรยะผู้ประเสริฐกลา่ววา่ 
 ข้าแตท่่านมหามนีุ ทา่นจงบอกวิธีการท่ีพระพรหมาผู้ เป็นเจ้าซึง่ปรากฏพระนามวา่ 
 นารายณ์นัน้ทรงสร้างสรรพสิ่งในเวลาเร่ิมต้นกลัป์อยา่งไร ||1 
 ทา่นฤษีปราศระผู้ประเสริฐกลา่ววา่ 
 ทา่นจงฟังวิธีการท่ีพระพรหมาผู้ เป็นเจ้าซึง่เป็นสภาวะของพระนารายณ์ 
 ทรงเป็นเทพเจ้าผู้ เป็นจอมแห่งพระประชาบดีทรงสร้างสรรพสิ่งจากข้าพเจ้า ||2 
 ในคราวสิน้กลัป์ในอดีต พระพรหมาผู้ เป็นเจ้าผู้ทรงเป่ียมไปด้วยความเท่ียงธรรม 

ทรงตื่นจากนิทรารมณ์แล้วก็ทรงเห็นโลกท่ีวา่งเปลา่ ||3 
พระนารายณ์ผู้ เป็นเจ้า ทรงเป็นเทพเจ้าสงูสดุ เป็นอจินไตย  
ทรงเป็นจอมของเทพเจ้าเหล่าอ่ืน ปรากฏสภาวะเป็นพระพรหมา  
ทรงเป็นเทพเจ้าผู้ไมมี่การเร่ิมต้น ทรงเป็นบอ่เกิดของสรรพสิ่ง ||4 
อนึง่ในตอนนี ้(พระมนีุทัง้หลาย) ย่อมกลา่วโศลกนีซ้ า้แล้วซ า้อีกว่าพระนารายณ์ 
เทพเจ้าผู้ทรงมีพระรูปเป็นพระพรหมาทรงเป็นทัง้ผู้สร้างและผู้ท าลายโลก ||5 
น า้ (อาปะ) ซึง่เกิดจากนระ (ปรมาตมนั) นัน่เองถกูเรียกว่า นาระ  
น า้ (อาปะ) นัน้เคยเป็นท่ีพกัของนาระนัน้ ดงันัน้ นาระ จงึถกูเรียกวา่ 
นารายณ์ ||6 
เม่ือทรงท าโลกให้กลายเป็นมหาสมทุรหนึง่เดียวแล้ว พระประชาบดี 
ทรงทราบว่าแผน่ดนิแทรกอยู่ระหวา่งน า้หลงัจากทรงค านวณแล้ว 
จงึมีพระประสงค์ท่ีจะทรงสร้างให้น า้รองรับแผน่ดนิเอาไว้  ||7 
อนึง่ในตอนเร่ิมต้นกลัป์ในกลัป์ก่อน พระองค์ทรงแสดงพระวรกายของพระองค์ 
ให้ตา่งออกไปเป็นปลา (มสัยาวตาร) เป็นเตา่ (กรูมาวตาร) เป็นต้น จากนัน้ 
ก็ทรงแสดงพระวรกายเป็นหมูป่่า (วราหาวตาร) ||8 
ในการท าให้โลกทัง้หมดด ารงอยูไ่ด้ พระประชาบดีทรงด ารงพระรูป 
เป็นพระเวทและการบชูายญั ทรงเป็นอาตมนัท่ีสงบนิ่ง เป็นอาตมนัของสรรพสิ่ง 
เป็นปรมาตมนั ||9 
ทรงเป็นท่ีอยูข่องอาตมนั ทรงเป็นผู้ค า้จุ้นโลก ทรงได้รับการสดดีุ 
จากฤษีทัง้หลายผู้อาศยัอยูใ่นชนโลก (โลกของทา่นผู้ศกัดิ์สิทธ์ิ)  
มีทา่นฤษีสนกะเป็นต้นจากนัน้พระองค์ก็เข้าไปสูน่ า้ ||10 
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ในขณะนัน้เทพีวสนุธรา (เทพีประจ าแผน่ดิน) เห็นพระองค์เสดจ็มาถึง 
พืน้บาดาลจงึน้อมไหว้นอบน้อมด้วยความภกัดีแล้วก็สดดีุพระองค์ ||11 
เทพีปฤถิวีกลา่วว่า ข้าแตพ่ระองค์ผู้ มีพระเนตรดงัดอกบณุฑริก ผู้ทรงสงัข์ จกัร คทา 
ขอนอบน้อมแดพ่ระองค์ ขอพระองค์โปรดยกข้าพเจ้าขึน้ 
จากพืน้บาดาลนีด้้วยเถิด (เน่ืองจาก) ในกาลก่อนข้าพเจ้าเกิดขึน้มาจากพระองค์ ||12 
ข้าแตพ่ระชนารทนะ (พระวิษณ)ุ เม่ือก่อนพระองค์สร้างข้าพเจ้าขึน้มา 
จากพระองค์ ข้าพเจ้าเป็นส่วนหนึง่ของพระองค์เหมือนกบัสรรพสิ่งอ่ืนๆ  
เชน่ท้องฟ้าเป็นต้น ||13 

 ข้าแตพ่ระปรมาตมนั ขอความนอบน้อมจงมีแดพ่ระองค์  
 ข้าแตพ่ระปรุุษาตมนั ขอความนอบน้อมจงมีแดพ่ระองค์  
 ขอความนอบน้อมจงมีแดพ่ระองค์ผู้ เป็นประธานะ (เหต)ุ  เป็นวยกัตะ (ผล) 
 และเป็นกาลเวลา ||14 
 ข้าแตพ่ระเป็นเจ้าสงูสดุ พระองค์ทรงเป็นผู้สร้างสรรพสิ่ง   
 พระองค์ทรงเป็นผู้ รักษา พระองค์ทรงเป็นผู้ท าลาย  
 ซึง่อยูใ่นรูปของพระพรหมา พระวิษณแุละพระรุทระ ||15 

ข้าแตพ่ระโควินทะ พระองค์ครัน้กลืนกิน (ท าลาย) สรรพสิ่งแล้ว 
เม่ือโลกถกูพระองค์ท าให้เป็นมหาสมทุรหนึง่เดียวแล้วก็บรรทม (บนบลัลงัก์นาค) 
ขณะท่ีเหลา่ฤษีก าลงัเข้าฌาน ||16 
ใครก็ตามย่อมไมรู้่ภาวะอนัเท่ียงแท้สงูสดุของพระองค์ได้  
เทพเจ้าทัง้หลายย่อมเคารพบชูาพระรูปในลกัษณะท่ีเป็นรูปอวตาร ||17 
ฤษีทัง้หลายเคารพบชูาพระองค์ผู้ เป็นพรหมนัสงูสดุ (ปรมาตมนั) ยอ่มลถุึงโมกษะได้  
ใครไมเ่คารพบชูาพระวาสเุทพ (พระวิษณ)ุ แล้วจะบรรลถุึงโมกษะได้อยา่งไร ||18 

 สิ่งใดก็ตามท่ีรับรู้ได้ทางมนสั สิ่งใดก็ตามท่ีรับรู้ได้ทางจกัษุเป็นต้น  
 และสิ่งใดก็ตามแยกแยะได้ด้วยพทุธิ สิ่งนัน้ทัง้หมดคือรูปของพระองค์ ||19 
 ข้าพเจ้าเป็นสว่นหนึง่ของพระองค์ มีพระองค์เป็นผู้ค า้จนุ มีพระองค์เป็นผู้สร้าง 
 มีพระองค์เป็นผู้ด ารงรักษา ดงันัน้นัน่เองชาวโลกนีจ้งึเรียกข้าพเจ้าวา่ “มาธวี” ||20 
 ข้าแตพ่ระผู้ทรงหยัง่รู้สรรพสิ่ง ขอพระองค์จงชนะ ข้าแตพ่ระผู้ทรงยิ่งใหญ่ 
 ผู้ไมเ่ส่ือมสลาย ขอพระองค์จงชนะ ข้าแตพ่ระผู้ทรงเป็นอนนัต์ ขอพระองค์จงชนะ  

ข้าแตพ่ระปรมาตมนั (อวยกัตะ) ขอพระองค์จงชนะ ข้าแตพ่ระวยกัตมยะ  
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(ผู้ เป็นใหญ่ในการรับรู้) ผู้ เป็นเจ้า ขอพระองค์จงชนะ ||21 
 ข้าแตพ่ระผู้ เป็นอาตมนัของสิ่งดัง้เดมิและสิ่งตอ่มา ผู้ เป็นอาตมนัของสรรพสิ่ง 
 ผู้ เป็นเจ้าแหง่การบวงสรวง ผู้ปราศจากสิ่งชัว่ร้าย ขอพระองค์จงชนะ  
 พระองค์คือยชัญะ (การบชูาบวงสรวง) พระองค์คือวษัฏการ (ผู้สวดบชูาไฟด้วยค าวา่  

วษักฏะ) พระองค์คือโองการ พระองค์คือไฟทัง้หลาย ||22 
 ข้าแตพ่ระหริเทพเจ้า พระองค์คือพระเวท พระองค์คือเวทางค์ พระองค์คือประธาน 

ในการบวงสรวง พระองค์คือดวงฤกษ์มีดวงอาทิตย์เป็นต้น พระองค์คือดาวเคราะห์  
ดาวนกัษัตร พระองค์คือโลกทัง้หมด ||23 
ข้าแตท่่านผู้ เป็นบรุุษสงูสดุ  พระองค์เป็นผู้ มีรูปและไมมี่รูป  ท่านเป็นผู้ไมถ่กูเห็นและ 
ถกูเห็น  ข้าแตท่า่นผู้ เป็นปรเมศวระ  พระองค์เป็นสิ่งท่ีข้าพเจ้าระบแุละไมไ่ด้ระบถุึง   
พระองค์เป็นทกุสิ่งทกุอยา่ง  ขอนอบน้อมตอ่พระองค์  ขอนอบน้อมตอ่พระองค์ 
อีกครัง้||24 
พระวิษณท่ีุได้รับการสรรเสริญโดยแผน่ดิน (ปถวีเทวี) โดยประการฉะนี ้ เร่ิมแล้วซึง่ 
การเปลง่เสียงในท านองสามเวท||25 
ดงันัน้หลงัจากท่ีเหว่ียงแผน่ดินด้วยฟันของพระองค์  หมปู่าผู้ยิ่งใหญ่  
(เทพมหาวราหะ) ผู้ มีดวงตาประดจุดอกบวัแรกแย้ม และร่างกาย 
ประดจุภเูขาใหญ่สีนิลเหมือนใบบวัก็ดนัขึน้มาจากพืน้||26 
พระองค์ผู้ผดุขึน้มาแล้ว น า้ซึ่งเกิดจากการกระท านัน้ถกูกระทบด้วยลมจากปาก 
(พระองค์) พระมนีุท่ีอาศยัอยู่ในโลกของพระชนะ  ผู้ มีความสวา่งไสวอยา่งยิ่ง  ผู้ ไมมี่ 
บาป  ผู้ มีความเบกิบานใจเป็นต้น ได้ช าระแล้วซึง่พระมนีุเหลา่นัน้ให้บริสทุธ์ิ||27 
น า้ทัง้หลายได้ไหลลงสูเ่บือ้งลา่งจากพืน้แผน่ดินท่ีถกูเหยียบโดยปลายกรีบ 
เท้าของสตัว์ มีเสียงดงัอยา่งตอ่เน่ือง พระฤษีเหล่าใดท่ีอาศยัอยูใ่นโลก 
ของพระชนะ  พระฤษีเหลา่นัน้ก็เคล่ือนย้ายไปรอบๆ 
ด้วยลมหายใจ(ของหมปู่า) ||28 
เม่ือทา่นมหาวราหะผดุขึน้มาจากชอ่งน า้แทรกแผน่ดนิ(ขึน้มา)สลดัร่างกายท่ีประกอบ 
จากพระเวท  พระมนีุทัง้หลายท่ีอยู่ระหวา่งขมุขนของพระมหาวราหะก็สดดีุ 
พระองค์||29 

 พระโยคีท่ีอาศยัอยูท่ี่โลกของพระชนะและสนนัทนะเป็นต้นด้วยจิตใจท่ีเตม็ไปด้วย 
ความยินดี  ด ารงไว้ซึง่ความเคารพอยา่งยิ่งก็สรรเสริญพระองค์ผู้ทรงไว้ซึง่โลกด้วย 
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ดวงตาท่ีเบกิโพลงค้างอยู่||30 
ข้าแตพ่ระเกศวะ ผู้ เป็นท่ีสดุ ผู้ยิ่งใหญ่แหง่เทพทัง้หลาย  ขอชยัชนะจงมีแก่พระองค์ ข้า 
แตพ่ระองค์ผู้ทรงไว้ซึง่คฑา  สงัข์  ดาบและจกัร  พระองค์นัน่แหละเป็นวิญญาณสงูสดุ  
(เทพผู้ยิ่งใหญ่)  เป็นสาเหตแุหง่การสร้าง  การท าลายและการรักษา  สิ่งอ่ืนซึง่
ประเสริฐกวา่พระองค์ไมมี่||31 
พระเวททัง้หลายเป็นเท้าของทา่น  เสาในการบชูายญัเป็นเขีย้วใหญ่  การบชูาเป็นฟัน  
สถานท่ีประกอบไฟในพิธีเป็นปาก  ไฟส าหรับประกอบพิธีเป็นลิน้  หญ้าท่ีใช้ประกอบ
ในพิธีเป็นรูขมุขน  ข้าแตเ่ทพ พระองค์นัน่แหละเป็นผู้ประกอบพิธี||32 
ข้าแตท่่านมหาอาตมนั  กลางคืนและกลางวนัเป็นดวงตาของทา่น  สภาพความเป็น
พรหมสงูสดุซึง่เป็นท่ีอาศยัของสรรพสิ่งเป็นศีรษะ  สว่นท่ีเหลือของบทสกุตะเป็นแผง
คอ  ข้าแตเ่ทพ จมกูเป็นเคร่ืองบชูาทัง้หมด||33 
ข้าแตเ่ทพ พระองค์เป็นผู้ มีทพัพีเป็นปาก  ผู้ เปลง่เสียงอย่างหนกัแนน่ในคมัภีร์สามเวท  
ผู้ มีสว่นหน้าของร่างกายเป็นห้องส าหรับการบชูา  ผู้ มีข้อตอ่เป็นการบชูาทัง้หมด   
ผู้ มีหคืูอธรรมท่ีส าเร็จตามความปรารถนา  พระผู้ เป็นอาตมนัท่ีเท่ียงแท้   
พระผู้นา่เล่ือมใส||34 
ข้าแตพ่ระองค์ผู้ ไมเ่ส่ือมสลาย  ผู้ มีรูปเป็นโลกทัง้หมด  ข้าพเจ้าเล่ือมใส    
พระองค์ผู้ ก้าวข้ามโลกด้วยเท้า  ผู้ด ารงอยูเ่ป็นเบือ้งต้น  เป็นผู้ท าลายโลก   
พระองค์เป็นเทพเจ้าสงูสดุ  พระองค์เป็นท่ีพึง่ของโลก||35 
ข้าแตพ่ระองค์ผู้ เป็นท่ีพึง่  ผู้ท าให้ผา่นพ้นอปุสรรค มณฑลของโลกทัง้หมดถกูเห็นวา่
อยูท่ี่ปลายเขีย้ว  ประดจุดงัใบบวัท่ีเปือ้นโคลนซึง่ติดอยูใ่นสระบวั  ||36 
ข้าแตพ่ระองค์ผู้ มีก าลงัซึง่ไมส่ามารถเทียบเทา่ได้  ช่องวา่งระหวา่งสวรรค์และแผ่นดนิ
ถกูปกคลมุด้วยร่างกายของทา่นนัน่เอง ข้าแตเ่ทพเจ้า โลกถกูปกคลมุไปด้วยแสงสวา่ง
อนัรุ่งโรจน์  ขอพระองค์จงเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของชาวโลก||37 
ข้าแตท่่านผู้ เป็นใหญ่ในโลก  พระองค์ผู้ เดียวเทา่นัน้เป็นความจริงสงูสดุ  สิ่งอ่ืนไมมี่  
ความยิ่งใหญ่ของพระองค์นีถ้กูสิ่งท่ีเคล่ือนไหวได้และเคล่ือนไหวไมไ่ด้ปกคลมุ||38 
รูป (มรูต)ิ ปรากฏด้วยปัญญาของพระองค์  ผู้ ไมป่ระกอบความจงรักภกัดีย่อมเห็นโลก
ด้วยความเข้าใจผิด||39 
ผู้ โง่เขลามองเห็นรูปท่ีเกิดจากปัญญาท่ีปรากฏในโลกวา่เป็นแก่นสาร  เขาจงึอยู่
ทา่มกลางมหาสมทุรคือความหลงผิด||40 
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ข้าแตพ่ระปรเมศวร  ทา่นผู้ มีความรู้แตกฉาน  มีใจบริสทุธ์ิ  ก็จะมองเห็นโลกทัง้หมด
วา่เป็นรูปของพระองค์ท่ีประกอบไปด้วยความรู้ (เห็นตามความเป็นจริง) ||41 
ข้าแตท่่านผู้ เป็นสรรพสิ่ง  ผู้ เป็นอาตมนัของสรรพสิ่ง  ข้าพเจ้าเล่ือมใส (พระองค์)  
ผู้ เป็นวิญญาณสงูสดุของโลกนี ้ ข้าแตพ่ระองค์ผู้ มีตาประดจุดงับวั  ขอพระองค์จงยก
โลกขึน้มา  ขอพระองค์จงประธานศานตสิขุ||42 
ข้าแตพ่ระโควินทะ  พระองค์คือคณุสมบตัแิหง่ความดีทัง้ปวง  ข้าแตพ่ระองค์ผู้ เป็น
เทพสงูสดุ  ขอพระองค์จงยกโลกนี ้ ข้าแตพ่ระองค์ผู้ มีตาดงัดอกบวั   
ขอพระองค์จงประทานศานติ||43 
การสร้างโลกและการช่วยเหลือชาวโลกจงเป็นของพระองค์  ขอนอบน้อมพระองค์   
ข้าแตพ่ระองค์ผู้ มีดวงตาดงัดอกบวั  ขอพระองค์จงประทานศานติ||44 
ทา่นพระฤษีปราศระกลา่ววา่  พระองค์เม่ือได้รับการสดดีุวา่เป็นพระปรมาตมนั  
เป็นผู้ค า้จุ้นโลกอยา่งนี ้ ทรงยกแผน่ดนิขึน้ทนัทีและก็วางไว้บนมหาสมทุร ||45 
แผน่ดนิก็จะไมจ่มลงเพราะความยิ่งใหญ่ของพระวรกายของพระองค์ 
เหมือนเรือใหญ่ท่ีลอยอยูบ่นมหาสมทุร ||46 
หลงัจากจดัแผน่ดนิให้เรียบแล้วพระเป็นเจ้าสงูสดุผู้ ไมป่รากฏเบือ้งต้น 
พระองค์นัน้ก็จดัสรรภเูขาทัง้หลายไว้บนแผน่ดินตามสดัส่วน ||47 
ด้วยพลานภุาพอนัไมมี่ท่ีสิน้สดุ พระองค์ผู้ มีพระประสงค์ซึง่จะสมัฤทธ์ิผลแนน่อน 
จงึทรงสร้างสรรค์ภเูขาทัง้หมดท่ีถกูเผาผลาญไปในคราวสร้างโลกครัง้ก่อน 
ไว้บนพืน้แผน่ดิน ||48 
จากนัน้พระองค์ก็แบง่แผ่นดินออกเป็น 7 ทวีปตามความเหมาะสม 
เสร็จแล้วก็สร้างโลกทัง้ 4 มีนรก (bhūr) เป็นต้นเหมือนในอดีต ||49 
จากนัน้พระองค์ผู้ เป็นเทพผู้ทรงรูปเป็นพระพรหมาทรงเป่ียมไปด้วยรชสัคณุ 
ทรงเป็นพระหริผู้ เป็นเจ้าผู้ มีพระพกัตร์ 4 พกัตร์ก็ได้ทรงสร้างโลกขึน้ ||50 
ในการสร้างโลกนัน้พระองค์ (พระพรหมา) ทรงเป็นเพียงเคร่ืองมือ 
แหง่การสร้างเทา่นัน้ เน่ืองจากอ านาจ (ศกัติ) ในการสร้างทัง้หลาย 
เกิดจากเหตคืุอประธานะ ||51 
ดกูรท่านฤษีผู้ประเสริฐท่ีสดุในหมูท่า่นผู้บ าเพ็ญตบะ นอกจาก 
พระองค์ผู้ทรงเป็นเพียงเคร่ืองมือแล้วก็ไมเ่ห็นเคร่ืองมืออ่ืนเลย 
วตัถถุกูควบคมุด้วยอ านาจของความเป็นวตัถเุอง ||52 
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อัธยายะที่ 5 
 ทา่นพระฤษีไมเตรยะกลา่วว่า 
 ข้าแตท่่านพราหมณ์ ขอทา่นโปรดอธิบายวิธีการท่ีเทพเจ้านัน้ 
 ทรงสร้างเทพ ฤษี บรรพบรุุษ ทานพ มนษุย์ สตัว์เดรัจฉาน ต้นไม้เป็นต้น  

(และ) แผน่ดิน ท้องฟ้า แมน่ า้ และท่ีอยูอ่าศยั ||1 
 (และ) ขอท่านจงอธิบายโลกซึง่มีคณุสมบตั ิมีสภาพ มีรูปร่าง 
 ท่ีพระพรหมาทรงสร้างในคราวแรกท่ีสร้างโลกแก่ข้าพเจ้าอยา่งชดัเจน ||2 
 ทา่นพระฤษีปราศระกลา่ววา่ 
 ดกูรท่านไมเตรยะ ทา่นจงตัง้ใจฟังให้ดี ข้าพเจ้าจะอธิบายวิธีการท่ีเทพเจ้าสงูสดุนัน้ 

ได้สร้างสรรพสิ่งมีเทพเป็นต้น ||3 
 ขณะท่ีพระองค์ก าลงัค านงึถึงการสร้างโลกในกลัป์ก่อนเป็นอาทิ   

การสร้างซึง่เร่ิมต้นด้วยความไมรู้่ประกอบด้วย ตมสัก็ปรากฏขึน้ ||4 
ความไมรู้่ทัง้ 5 ประการเหลา่นี ้ คือ ตมสั (ความไมรู้่)  โมหะ (ความหลง)  มหาโมหทั  
(ความวัเมา)  ตมิสระ  (ความโกรธ)  และอนัธะ (ความมืดบอด)   
ปรากฏแล้วตอ่ปรมาตมนั||5 
เม่ือพระพรหมาก าลงัพิจารณาถึงการสร้างทัง้ 5  ประการ  ได้แก่  ความไมรู้่   
ความมืดทัง้ภายในและภายนอก  ความลุม่หลงของอาตมนั   
ความไมเ่คล่ือนท่ีของอาตมนั||6 
เพราะสิ่งท่ีไมเ่คล่ือนไหวถกูเรียกวา่การสร้างเป็นล าดบัแรก   
ฉะนัน้สิ่งนีจ้งึถกูเรียกวา่การสร้างครัง้แรก||7 
พระองค์หลงัจากเห็นการสร้างซึง่ไมส่มัฤทธ์ิผลจงึปรารถนาซึง่การสร้างอ่ืนอีกครัง้||8 

 เม่ือพระองค์ก าลงัเพง่พิจารณา  ติรยกโสรตะ(สตัว์เดรัจฉาน) ก็เกิดขึน้   
เพราะการด าเนินไปของสตัว์เดรัจฉานนัน้  ดงันัน้จงึถกูเรียกวา่ ตริยกโสรตะ||9 
สตัว์เดรัจฉานนีถ้กูเรียกวา่ ปศ ุ(สตัว์)  เป็นต้น  เพราะความโง่และความไมรู้่   
สตัว์เดรัจฉานเหลา่นัน้  ไมมี่ความรู้  ถือตวัวา่มีความรู้  และประพฤตใินทางท่ีผิด ||10 
ข้อบกพร่องของอาตมนั 28  ประการมีอหงัการ (เป็นตวัเรา)  และมมงัการ  
(อาการวา่เป็นของเรา)  เป็นอาทิ  ข้อบกพร่องเหล่านัน้ทัง้หมดปรากฏอยูภ่ายในและ 
รวมกนัอยูก่บัสิ่งอ่ืน||11 
หลงัจากรู้วา่การสร้างนัน้ไมส่มัฤทธ์ิผล   ตอ่จากนัน้พระพรหมาจงึได้พิจารณาถึง 
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สิ่งอ่ืน  และสิ่งท่ีประกอบด้วยสตัตวะ (ความดี)  ช่ือวา่ อรูธวโสรตะ ก็เกิดขึน้||12 
สตัว์เหลา่นัน้เตม็ไปด้วยความสขุและความปีต ิเปิดเผยทัง้ภายในและภายนอก  และ 
ปรากฏให้เห็นทัง้ภายในและภายนอก ถกูเรียกวา่ ต้นก าเนิดของอรูธวาโสรตะ||13 

 การสร้างของเทพเจ้าครัง้ท่ี 3 นัน้ถกูเรียกว่า ตษุฏาตมนสั (ท าให้วิญญาณพอใจ) 
 เม่ือการสร้างนัน้ส าเร็จลงพระพรหมาจงึเกิดปีต ิ||14 
 ถดัจากนัน้มาพระองค์ เม่ือทรงทราบวา่การสร้างทัง้หลายมีการสร้างครัง้ส าคญั      

เป็นต้นนัน้ยงัไมส่มัฤทธ์ิผล จึงทรงเพง่พินิจถึงการสร้างท่ีสงูสดุอ่ืนๆ  
ซึง่จะสมัฤทธ์ิผลได้ ||15 
เม่ือพระองค์ผู้ทรงเพง่พินิจถึงสจัธรรมอยูเ่สมอ เพง่พินิจอยูอ่ยา่งนัน้  

 ทนัใดนัน้ก็มีอรวากโสรตสัซึง่จะท าให้สมัฤทธ์ิผลได้ปรากฏออกมาจากอวยกัตะ ||16 
 เน่ืองจากสตัว์เหลา่นัน้หมนุเวียนลงเบือ้งลา่ง ฉะนัน้มนัจึงช่ือวา่อรวากโสรตสั 
 และพวกเขาปรากฏเห็นได้ชดัเจนขึน้ ด ารงอยูใ่นความโง่เขลา มีกิเลสตณัหามาก ||17 
 ตอ่จากนัน้พวกเขาก็จะมีความทกุข์มากขึน้เร่ือยๆ ท าหน้าท่ีอยา่งตอ่เน่ือง  
 และปรากฏชดัเจนทัง้ภายในและภายนอก ในท่ีสดุพวกเขาก็เป็นมนษุย์ 
 ท่ีสมบรูณ์ (ท าให้พระประสงค์ของพระเป็นเจ้าสมัฤทธ์ิผลได้) ||18 
 ดกูรท่านมนีุผู้ประเสริฐ ในการสร้างนีท้า่นได้กลา่วถึงการสร้างไว้ 6 ครัง้ดงันีคื้อ 
 การสร้างมหตันัน้แหละจดัวา่เป็นการสร้างครัง้ท่ี 1 ของพระพรหมา 
 การสร้างตนัมาตรัสเป็นการสร้างครัง้ท่ี 2 การสร้างครัง้ท่ี 2 นีแ้หละเรียกว่า 
 ภตูสรคะ ||19 
 การสร้างครัง้ท่ี 3 เป็นการสร้างวงศ์เทพมีช่ือวา่เอนทริยกะ (อวยัวะรับความรู้สึก) ||20 
 ดงันัน้การสร้างซึง่มีพทุธิเป็นล าดบัแรกจงึเรียกวา่ ปรากฤตะ 
 และการสร้างครัง้ส าคญัคือการสร้างครัง้ท่ี 4 สิ่งท่ีเป็นหลกัส าคญัทัง้หลายนัน่แหละ 
 ก็คือสิ่งท่ีเคล่ือนท่ีไมไ่ด้ ||21 
 และการสร้างท่ีท่านเรียกวา่ติรยกัโสรตสันัน้ก็คือการสร้างจ าพวกสตัว์เดรัจฉาน  

(จดัเป็นการสร้างครัง้ท่ี 5) 
 และตอ่จากนัน้การสร้างอรูธวโสรตสัซึง่เป็นการสร้างครัง้ท่ี 6 เรียกว่า เทวสรคะ  

(การสร้างเทพเจ้า) ||22  
 และตอ่จากนัน้การสร้างอรวากโสรตสัซึง่เป็นการสร้างครัง้ท่ี 7 นัน้ 

ก็คือการสร้างมนษุย์ ||23 
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การสร้างครัง้ท่ี 8 ช่ือว่าอนคุรหะ การสร้างท่ีช่ือวา่อนคุรหะนัน้ได้แก่ 
คณุงามความดี (สาตตวิกะ) และกิเลสตณัหา (ตามสะ) | 
การสร้าง 5 ครัง้เหลา่นีเ้รียกว่า ไวกฤตะ (การสร้างรอง) ส่วนการสร้างอีก 3 ครัง้ 
เรียกวา่ ปรากฤตะ (การสร้างหลกั) ||24 
การสร้างครัง้ท่ี 9 เรียกวา่ เกามาระ (เยาวชน, ยวุชน) รวมปรากฤตะและไวกฤตะ 
เข้าด้วยกนั | 
การสร้างทัง้ 9 ครัง้ดงัท่ีกล่าวมานีแ้ลจดัว่าเป็นการสร้างของพระผู้ เป็นเจ้า 
(พระประชาบดี) ||25 
ปรากฤตะ (การสร้างหลกั) และ ไวกฤตะ (การสร้างรอง) เป็นมลูเหตขุองโลก  
ทา่นอยากจะฟังเร่ืองราวของพระผู้ เป็นเจ้าขณะท่ีทรงสร้างโลกอะไรอ่ืนอีกไหม ||26 
ทา่นฤษีไมเตรยะผู้ประเสริฐได้กลา่ววา่ 
ข้าแตพ่ระมนีุ ท่านได้อธิบายการสร้างเทพเจ้าเป็นต้นไว้โดยสงัเขป | 
ข้าแตท่่านพระมนีุผู้ประเสริฐ ข้าพเจ้าปรารถนาจะฟังเร่ืองราว 
โดยละเอียดจากท่าน ||27 
สตัว์ทัง้หลายถกูสร้างด้วยกรรมทัง้หลายท่ีดีและเลวในการก่อน  ไมส่ามารถหลดุพ้น 
ไปจากกรรมนัน้ได้  ก็จะวนเวียนอยูใ่นสงัสารวฏันี ้||28 
ทา่นพราหมณ์ สตัว์ทัง้หลายมี 4 ประเภท  ได้แก่เทพทัง้หลาย จนกระทัง่ถึงสิ่งท่ี 
เคล่ือนไหวไมไ่ด้เป็นท่ีสดุ  เม่ือพระพรหมาสร้างโลกขึน้วิญญาณเหลา่นัน้ 
ก็จะเกิดขึน้มา|| 29 
สิ่งทัง้ 4 เหลา่นีถ้กูสร้างโดยช่ือวา่ อมัภะ (สวรรค์และโลกมนษุย์)  พระพรหมาได้เพิ่ม 
อาตมนัของตนเอง (สิ่งทัง้ 4) ไว้ด้วย  สิ่งทัง้ 4  ได้แก่  เทพ  อสรู  บรรพบรุุษและ 
มนษุย์|| 30 
เม่ือพระประชาบดีก าลงัเพง่พิจารณาด้วยตมสัคณุ ตมสัคณุก็เป็นสิ่งท่ีเพิ่มเข้ามา   
ตอ่มาอสรูก็เกิดขึน้เป็นอนัดบัแรก โดยสร้างจากสะโพก|| 31 
ตอ่มาพระพรหมาก็สร้างร่างกายซึง่ประกอบด้วยตมสัคณุ ดกูรทา่นไมเตรยะ และ 
ร่างกายนัน้ซึง่ถกูสละและละทิง้ไปแล้วด้วยเกิดจากผลของตมสัคณุนัน้|| 32 
ตอ่มาอาตมนัซึง่ด ารงอยูใ่นร่างอ่ืนได้รับความปิตไิด้สร้างเทพทัง้หลาย ทา่นพราหมณ์  
เทพทัง้หลายเกิดขึน้ด้วยอ านาจสตัวคณุเกิดจากปากของพระพรหมา|| 33 
และร่างกายนัน้ถกูทอดทิง้แล้ว ดงันัน้คณุสมบตัขิองสตัตวะ (ความดี) จงึกลายเป็น 
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กลางวนั และดงันัน้อสรูจงึมีพลงัในเวลากลางคืน เทพจะมีพลงัเวลากลางวนั||34 
ตอ่มาสิ่งล าดบัสามอาศยั  ร่างกายอ่ืนซึง่ประกอบไปด้วยสตัตวะคณุ   
บรรพบรุุษทัง้หลายของเขาผู้ เข้าใจวา่เป็นเหมือนบรรพบรุุษ   
ได้รับเอาร่างอ่ืนซึง่ประกอบไปด้วยสตัตวะคณุ||35 
ตอ่มาพระเป็นเจ้าได้สร้างบรรพบรุุษทัง้หลายเหลา่นัน้และบรรพบรุุษนัน้ซึง่ด ารงอยู่ 
ชว่งเวลาระหวา่งกลางวนัและกลางคืนจงึถกูสร้างขึน้ในช่วงรอยตอ่ระหวา่ง 
กลางวนักบักลางคืน||36 
จากนัน้พระองค์ก็ทรงรับร่างอ่ืนท่ีประกอบไปด้วยรชสัคณุ (กิเลสตณัหา) 
ดกูรท่านพราหมณ์ผู้ประเสริฐสดุ (ดงันัน้) มนษุย์ทัง้หลายจงึมากไปด้วย 
รชสัคณุเกิดขึน้ ||37 
และพระประชาบดีนัน้ก็ทรงละทิง้ร่างกายนัน้ฉับพลนัทนัที  
และร่างกายนัน้ก็กลายเป็นรุ่งอรุณ (โชยสนา) ท่ีเรียกวา่สนธยาแรก ||38 
ดกูรท่านไมเตรยะ เพราะฉะนัน้มนษุย์ทัง้หลายและบรรพบรุุษเหลา่นี ้
จะมีพลงัในยามรุ่งอรุณ (และ) ในยามสนธยานัน่เอง ||39 
รุ่งอรุณ ราตรี ทิวา สนธยาทัง้ 4 นีเ้ป็นร่างกายของพระพรหมา 
ผู้ เป็นเจ้าสงูสดุซึง่ประกอบไปด้วยคณุทัง้ 3 ประการ ||40 
จากนัน้พระองค์ก็ทรงรับร่างกายอ่ืนท่ีประกอบไปด้วยรชสัคณุอีก 
ตอ่จากนัน้ความหิวกระหายของพระพรหมาจงึเกิดขึน้  
ตอ่มาความโกรธ (กามะ) จงึเกิดด้วยความหิวกระหายนัน้ ||41 
และตอ่จากนัน้พระเป็นเจ้านัน้ก็ได้ทรงสร้างสตัว์ทัง้หลาย 
ท่ีออ่นแรงด้วยความหิวกระหาย สตัว์เหลา่นัน้เกิดมา 
มีหลายลกัษณะ มีหนวดเครา จากนัน้สตัว์เหล่านัน้  
ก็วิ่งตรงเข้าไปหาพระผู้ เป็นเจ้าสงูสดุ ||42 
สตัว์ทัง้หลายท่ีกลา่ววา่ “ข้าแตพ่ระเป็นเจ้าขอพระองค์ 
จงอยา่ท าอยา่งนี ้จงรักษาผู้ นีไ้ว้เถิด” สตัว์เหล่านัน้ช่ือวา่พวกรากษส 
สตัว์อ่ืนๆ ท่ีกลา่วว่า “พวกเราจะเคีย้วกิน” เพราะการเคีย้วกิน 
สตัว์เหลา่นัน้จงึช่ือวา่พวกยกัษ์ ||43 
และหลงัจากท่ีทรงเห็นสตัว์เหลา่นัน้มีลกัษณะไมน่า่พอพระทยั 
พระเกศาของพระเป็นเจ้าก็ได้ร่วงหลน่  
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และผมท่ีร่วงหลน่ไปจากพระเศียรกลบังอกขึน้บนพระเศียรอีกครัง้หนึง่ ||44 
จากการเคล่ือนไหว พระเกศาเหลา่นัน้จงึกลายเป็นสตัว์เลือ้ยคลายจ าพวกงู 
เพราะการร่วงหลน่ลงมาพวกมนัจงึได้ช่ือวา่ อหิ (ง)ู  
จากนัน้พระผู้ทรงสร้างโลกพิโรธแล้วจงึทรงสร้างสตัว์ทัง้หลาย 
ให้มีจิตใจตัง้อยูใ่นความโกรธ สตัว์เหลา่นัน้มีลกัษณะโกรธจดั 
ดรุ้ายป่าเถ่ือน กินของสดๆ เป็นอาหาร ||45 
ดกูรพราหมณ์ ทนัใดนัน้คนธรรพ์ทัง้หลายจงึเกิดขึน้มาจากพระวรกาย 
ของพระองค์ซึง่ก าลงัขบัร้องอยู ่เพราะฉะนัน้พวกเขาขณะดื่มด ่าน า้เสียง 
(ของพระองค์) จงึมีช่ือวา่ (คนัธรวะ) คนธรรพ์ ||46 
พระพรหมาผู้ เป็นเจ้าหลงัจากท่ีสร้างสตัว์เหลา่นีแ้ล้วทรงมีศกัตินัน้เป็นแรงกระตุ้น 
จากนัน้จงึทรงสร้างสตัว์อ่ืนๆ พวกสตัว์ปีกตามล าดบั ตามความพอพระทยั 
ของพระองค์เอง ||47 
พระองค์ทรงสร้างสตัว์จ าพวกแกะจากพระอรุะ ทรงสร้างสตัว์จ าพวกแพะ 
จากพระโอษฐ์ นอกจากนีพ้ระประชาบดีก็ทรงสร้างสตัว์จ าพวกโค 
จากพระอทุรและจากพระปรัศว์ทัง้สอง ||48 
อนึง่พระองค์ทรงสร้างม้า รวมทัง้ช้าง ลา ววั กวาง อฐู ล่อ ละมัง่  
และสตัว์ชนิดอ่ืนจากพระยคุลบาทของพระองค์ ||49 
สมนุไพรทัง้หลายซึง่ได้จากผลไม้และรากไม้เกิดมาจากพระโลมาของพระองค์ 
ดกูรท่านพราหมณ์ผู้ประเสริฐท่ีสดุ ในตอนต้นไตรดายคุซึ่งเป็นชว่งต้นกลัป์ 
พระพรหมานัน้หลงัจากท่ีทรงสร้างสตัว์และพืชสมนุไพรแล้ว  
จากนัน้ก็ทรงจดัสรรล าดบัสตัว์เหลา่นัน้เพ่ือใช้บชูาบวงสรวง ||50 
คนผิวขาว แกะ ม้า ล่อ ลา เหลา่นีเ้ขาเรียกกนัว่า สตัว์บ้าน (ครามยะ)  
และทา่นจงเข้าใจวา่สตัว์ท่ีเหลือเป็นสตัว์ป่า (ตามค าอธิบาย) ของข้าพเจ้า ||51  
สตัว์ลา่เหย่ือ (สตัว์ท่ีใช้เท้าตะครุบเหย่ือ) สตัว์ท่ีมีเท้า 2 กีบ  ช้าง  วานร   
นกเป็นล าดบัท่ี 5  สตัว์น า้เป็นล าดบัท่ี 6  และสตัว์เลือ้ยคลานเป็นล าดบัท่ี 7 ||52 
พระพรหมาได้สร้างบทสวดคายตระ  ฤจ  ตริวฤทโสมะ  รถนตระ  และอคนิษโตมะใน 
บรรดาการประกอบพิธีทัง้หลายจากหน้าแรกของพระองค์||53 
พระองค์ได้สร้างยชสุ  ไตรษฎภุฉนัท์  สโตมะเป็นล าดบัท่ี 15 พฤหตัสามะ  และอกุถะ 
จากพระพกัตร์ด้านทกัษิณ||54 
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พระองค์ได้สร้างสามะ  จาคาตีฉนัท์  สโตมะเป็นล าดบัท่ี 17  ไวรูปะ และอตริาตระ  
จากพระพกัตร์ด้านตะวนัตกของพระองค์ ||55 
พระองค์ได้สร้างเอกวินศะ  อารถวะ  และอาปโตรยามะ อนษุฎมุภะ  และไวราจะ จาก 
พระพกัตร์ด้านเหนือของพระองค์||56 
พระประชาบดีได้สร้างเทพอสรู บรรพบรุุษและมนษุย์ พระองค์สร้างสตัว์ตา่งๆ 
ทัง้หลายจากแขนขาของพระองค์||57 
ในตอนต้นแหง่กลัป์พระองค์ได้สร้างยกัษ์ ปีศาจ คนธรรพ์ และเหลา่นางอปัสร 
อีกครัง้||58 
พระองค์ได้สร้างคน  กินนร  รากษส  นก  ววัควาย  กวาง  ง ู และสตัว์ท่ีเคล่ือนท่ีไมไ่ด้   
ทัง้ท่ีมีอายยืุนและอายสุัน้||59 
ตอ่จากนัน้พระพรหมาผู้ประเสริฐพระผู้สร้างเป็นเบือ้งต้น  พระองค์ได้ทรงสร้างสตัว์ 
เหลา่นัน้ขึน้  ผู้ใดได้สร้างกรรมทัง้หลายเหลา่ใดของสตัว์ทัง้หลายในกาลก่อน ผู้นัน้ซึ่ง
ถกูสร้างซ า้  แล้วซ า้เลา่ยอ่มยินดีตอ่กรรมเหลา่นัน้||60 
สิ่งท่ีเกิดขึน้จากการสร้างของพระองค์ยอ่มได้รับการเบียดเบียน 
และไมไ่ด้รับการเบียดเบียน มีความอ่อนโยนและความแข็งกระด้าง  
ได้รับความเป็นธรรมและความอยตุธิรรม  ความจริงใจและความหลอกลวง   
ดงันัน้พระองค์จงึชอบใจตอ่การสร้างของพระองค์|| 61 
และพระผู้สร้างนัน้ พระองค์ได้สร้างสตัว์ให้มีความหลากหลายแตกตา่งกนัด้วย 
พระองค์เอง  ให้มีความแตกตา่งกนัในด้านการรับรู้และในขนาดของร่างกาย||62 
พระองค์ได้สร้างนามและรูปของสตัว์ทัง้หลายท่ีเกิดจากกรรมให้ได้รับการพฒันาด้วย   
ในล าดบัแรกพระองค์ได้สร้างนาม รูป และหน้าท่ีของสตัว์ทัง้หลายและของเทพ 
ทัง้หลายด้วยอ านาจท่ีปรากฏในพระเวท|| 63 
ช่ือของฤษีทัง้หลายเป็นท่ีรับรู้ในคมัภีร์พระเวทฉนัใด  พระองค์ได้ท าการประกอบ 
พิธีนิโยคตอ่พระเวทอ่ืนๆฉนันัน้|| 64  
ลกัษณะของฤดกูาลตา่งๆ ย่อมถกูพิจารณาเห็นในการเปล่ียนแปลงตามฤดกูาล   
สภาพของฤดเูหลา่นัน้ย่อมพิจารณาเห็นได้ในยคุแรก|| 65 
พระองค์ผู้ มีพลงัในการสร้าง  ผู้ ได้รับการร้องขอ  ผู้ประกอบไปด้วยศกัติ  พระองค์ท า 
การสร้างเชน่นีอี้กครัง้ในกลัป์แรก|| 66 
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อัธยายะที่ 6 
 ทา่นฤษีไมเตรยะผู้ประเสริฐกลา่ววา่  
 ผู้ ท่ีเป็นมนษุย์นัน้พระองค์เรียกวา่ อรวากโสรตสั  
 ข้าแตท่่านพราหมณ์ขอทา่นจงอธิบายวิธีการท่ีพระพรหมาทรงสร้าง 
 มนษุย์นัน้อยา่งละเอียด ||1 
 และขอทา่นจงอธิบายวิธีการท่ีพระประชาบดีทรงสร้างวรรณะตามคณุลกัษณะ 
 และขอทา่นจงอธิบายหน้าท่ีของวรรณะเหลา่นัน้มีพราหมณ์เป็นต้น 
 ท่ีพระประชาบดีทรงมอบหมายไว้แล้วด้วยเถิด ||2 
 ทา่นพระฤษีปราศระผู้ประเสริฐได้กลา่วว่า 
 ดกูรท่านพราหมณ์ผู้ เป็นสตัว์ท่ีประเสริฐท่ีสดุ ตอนแรก  
 สตัว์ทัง้หลายจ านวนมากได้เกิดจากพระโอษฐ์ของพระพรหมา 

ผู้ทรงเพง่พิจารณาถึงความจริง ผู้ทรงปรารถนาท่ีจะสร้างโลก ||3 
สตัว์ทัง้หลายท่ีเตม็ไปด้วยรชสัคณุนัน่แหละเกิดมาจากพระอรุะของพระพรหมา 
และสตัว์ทัง้หลายท่ีเตม็ไปด้วยรชสัคณุและตมสัคณุนัน่แหละเกิดมาจากพระอรุู ||4 
ดกูรท่านพราหมณ์ผู้ประเสริฐท่ีสดุ พระพรหมาทรงสร้างสตัว์อ่ืนๆ ทัง้หมด 
ท่ีเตม็ไปด้วยตมสัคณุจากพระยคุลบาท  จากนัน้พระพรหมาก็ทรงสร้าง 
ลกัษณะวรรณะทัง้ 4 ไว้ดงันี ้ ||5 
ดกูรท่านพราหมณ์ผู้ประเสริฐท่ีสดุ วรรณะพราหมณ์เกิดจากพระโอษฐ์ 
วรรณะกษัตริย์เกิดจากสว่นพระอรุะ วรรณะแพศย์เกิดจากสว่นพระอรุู  
และวรรณะศทูรเกิดจากสว่นพระยคุลบาท ||6 
ดกูรท่านผู้ มีโชค พระพรหมาทรงสร้างสรรพสิ่งนีซ้ึง่แบง่เป็น 4 วรรณะ 
ให้เหมาะสมกบัการบวงสรวงท่ีสดุเพ่ือให้การบวงสรวงสมัฤทธ์ิผลได้แนน่อน ||7 
ดกูรท่านผู้ รู้ธรรม เทพทัง้หลายยินดีตอ่การบวงสรวง สตัว์ทัง้หลายยินดีตอ่ฝน 
ท่ีโปรยปรายลงมา (ดงันัน้) การบวงสรวงจงึเป็นเหตแุหง่ความดีงาม ||8 

 นรชนเหลา่นัน้ผู้ยินดีในธรรมอนัดีงาม มีจริยาวตัรท่ีงดงาม 
 เป็นสตับรุุษ ผู้ด าเนินไปตามครรลองธรรมท่ีดีย่อมประสบความส าเร็จเสมอ ||9 
 ดกูรท่านมนีุ นรชนทัง้หลายย่อมบรรลสุวรรค์และส าเร็จธรรมจากการเป็นมนษุย์ | 
 และดกูรท่านพราหมณ์ มนษุย์ทัง้หลายย่อมไปยงัสถานท่ีท่ีพวกเขาพอใจ ||10 
 ดกูรท่านมนีุผู้ประเสริฐ สตัว์ทัง้หลายเหลา่นัน้สร้างโดยพระพรหมา  
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 แบง่เป็น 4 วรรณะ เป่ียมไปด้วยศรัทธาชอบ โน้มเอียงไปในพฤตกิรรมท่ีดีงาม ||11 
 (สตัว์ทัง้หลายเหลา่นัน้) พอใจอยูต่ามท่ีตนปรารถนา ปราศจากอปุสรรคทกุอย่าง 
 มีจิตใจสะอาด บริสทุธ์ิผดุผ่อง ท าหน้าท่ีของตนโดยปราศจากมลทิน ||12 
  และจิตใจสตัว์เหลา่นัน้บริสทุธ์ิ และเม่ือหริผู้บริสทุธ์ิสถิตอยูภ่ายในจิตใจ  

(ของสตัว์เหลา่นัน้) สตัว์เหลา่นัน้ก็จะเห็นความรู้ท่ีบริสทุธ์ิ  
ซึง่เป็นทางน าไปสูก่ารปรากฏของพระวิษณ ุ|| 13 

  จากนัน้สว่นหนึง่ของพระหริซึ่งขึน้อยูก่บัชะตากรรมนัน้ ก็จะท าให้เกิดบาปท่ีร้ายแรง  
มีสาระน้อยมากๆ || 14 
ดกูรท่านไมเตรยะ  บาปท่ีเกิดจากเมล็ดคืออธรรม  เกิดจากความหลงและความโลภ   
และส าเร็จจากราคะเป็นต้น  ในบรรดามนษุย์เหลา่นัน้  || 15 
และความส าเร็จทัง้ 8 ประการมีราสะและอลุลสะเป็นอาทินัน้ไมส่ามารถเกิดขึน้เลย 
พร้อมกบัการเกิด || 16 
เม่ือมนษุย์ทัง้หลายท่ีเหลืออ่อนก าลงัและเมื่อบาปเพิ่มพลู ตอ่จากนัน้มนษุย์ทัง้หลาย 
เหลา่นัน้จะเดือดร้อนเพราะความทกุข์ท่ีมีพลงัเป็น 2 เทา่|| 17 
จากนัน้มนษุย์ทัง้หลายได้สร้างป้อมก าแพงท่ีประกอบด้วยไม้หินและน า้   
ป้อมท่ีถกูสร้างขึน้ เมืองและหมูบ้่านเป็นต้น|| 18 
ดกูรท่านมหามต ิ มนษุย์ทัง้หลายได้สร้างบ้านในเมืองเหลา่นัน้  เป็นต้น เพ่ือบรรเทา 
ความหนาว ความร้อน เป็นต้น|| 19 
มนษุย์เหลา่นัน้ก็ป้องกนัตอ่ความหนาวเป็นต้น  และจากนัน้พวกเขาก็ได้ประกอบ  
การงานของตนเองให้เป็นอบุายวิธีแหง่การเลีย้งชีพ (สมัมาชีพ) || 20 
มีช่ือทัง้ 17 ชนิดเรียกวา่  วรีหิ  ยาวะ  โกธูมะ  อานวสตลิะ  ปริยงควะ  อตุระ   
โกระดสูะ  สตีนกะ    || 21 
มาษะ  มคุคะ  มะสรุะ  นิษปาวะ  กลุาณะ  อถักะ  อาธากิ  จานากะ  ศนะ|| 22 
ดกูรท่านมนีุ  โอสถ 14  ชนิดทัง้หลายในบ้านและในป่าเป็นโอสถส าหรับการบชูา || 23 
ได้แก่  วรีหิ  ยาวะ  มาษะ  โกทมูะ  อนาวาสตลิะ  ปริยงคเุป็นล าดบัท่ี 7   
และล าดบัท่ี 8  คือกลุตตกะ|| 24 
ดกูรท่านมนีุ  พืชทัง้หลายมีช่ือวา่  ศยามากะ  นิวาระ  ชรตลิะ  คเวทกุะ  เวณยุาวะ   
มารกฎกะ|| 25 
และพืชทัง้ 14  ชนิด  ได้แก่  ครามยะ (ท่ีบ้าน)  และอรัญญะ (ในป่า)   
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มีอยูเ่พ่ือการบชูา  และพืชเหลา่นีมี้วตัถปุระสงค์สงูสดุคือการบชูา|| 26 
และพืชเหลา่นีพ้ร้อมกบัการบชูาเป็นสาเหตท่ีุประเสริฐของการเพิ่มประชากร   
หลงัจากนัน้ผู้ รู้เหตแุละผลทัง้หลายท าการบชูา|| 27 
ดกูรท่านมนีุผู้ประเสริฐ ประกอบพิธีบชูาบวงสรวงทกุๆ วนั 
เป็นเคร่ืองสนบัสนนุสง่เสริม (และ) ท าให้บาปท่ีคนทัง้หลายท าสงบลงได้ || 28 
ดกูรท่านมหามนีุ แตว่่ารอยดา่งพร้อยแหง่บาปนัน้ท่ีถกูสร้างตามกาลเวลา 

 เจริญขึน้ในใจคนเหลา่ใด คนเหลา่นัน้ก็จะไมมี่ใจในการบชูาบวงสรวง || 29 
 พวกท่ีปฏิเสธการบชูาบวงสรวง ก็พากนัต าหนิหลกัค าสอนในคมัภีร์พระเวท 
 คมัภีร์พระเวทและการกระท าการบชูาบวงสรวงเป็นต้นท่ีมีอยูท่ัง้หมด || 30 
 พวกท่ีไมเ่ช่ือคมัภีร์พระเวทเป็นคนท่ีท าการคดัค้านแนวทางแหง่การประพฤติ 
 มีจิตใจชัว่ช้า มีพฤตกิรรมเลวทราม เป็นคนมีความคดิคดโกง || 31 
 และเม่ือพระองค์ทรงสร้างสิ่งมีชีวิตแล้วพระประชาบดีก็ทรงสร้าง 
 หมูส่ตัว์เสร็จแล้วก็ทรงบญัญัตกิฎระเบียบตามสถานะ (และ) ตามคณุสมบตั ิ|| 32 
 ดกูรท่านผู้ประเสริฐ พระองค์ทรงบญัญตัหิลกัปฏิบตัสิ าหรับวรรณะและอาศรม 
 ซึง่ยดึธรรมะ นอกจากนีพ้ระองค์ก็ทรงก าหนดขอบเขตส าหรับวรรณะทัง้หมด 
 ผู้ เช่ือถือในธรรมะอย่างเหมาะสม || 33 
 สถานะของวรรณะพราหมณ์ผู้ประกอบพิธีกรรมได้รับการก าหนดวา่ 

เป็นสถานะของพระประชาบดี 
สถานะของวรรณะกษัตริย์ผู้ ไมห่ลบหนีในศกึสงครามได้รับการก าหนดวา่ 
เป็นสถานะของพระอินทร์ || 34 
สถานะของวรรณะแพศย์ผู้ปฏิบตัติามหลกัธรรมของตนได้รับการก าหนดวา่ 
เป็นสถานะของพระมรุต (เทพแหง่ลม) 
สถานะของวรรณะศทูรผู้ท าหน้าท่ีคอยรับใช้ได้รับการก าหนดว่า 
เป็นสถานะของคนธรรพ์ || 35 
สถานะของพระมนีุจ านวน 88,000 ตนนัน้ได้รับการก าหนดวา่ 
เป็นสถานของครูเทา่นัน้ || 36 
สถานะของพระฤษีทัง้ 7 ตนได้รับการก าหนดวา่ 
เป็นสถานะของทา่นผู้อยู่อาศยัในป่า (วานปรัสถ์) 
สถานะของคฤหสัถ์ผู้ เป็นสนัยาสีได้รับการก าหนดวา่ 
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เป็นสถานะของพระประชาบดีซึง่เรียกว่า พรหมะ || 37 
สถานะของพระโยคีผู้ประพฤตสินัโดษด้วยตวัเองได้รับการก าหนดวา่ 
เป็นสถานท่ีเป็นอยูช่ัว่นิรันดร (โมกษะ) || 38 
พระโยคีทัง้หลายเหลา่ใด มีจิตเป็นหนึง่เดียว เพง่ถึงพระพรหมาอยู่ตลอดเวลา  
ทวยเทพทัง้หลาย ย่อมเห็นสถานะของพระโยคีเหลา่นัน้ว่าเป็นสถานะสงูสดุ|| 39 
ดาวเคราะห์ทัง้หลายมีดวงจนัทร์และดวงอาทิตย์เป็นต้นโคจรเร่ือยไปแล้วก็กลบัมา 
แตว่า่ในวนันีผู้้ ท่ีพิจารณาถึงอกัษร 12 ตวั (พระนามของพระวิษณ)ุ จะไมก่ลบัมา || 40 
สถานะ (นรก) ท่ีช่ือวา่ ตามิสระ อนัธตามิสระ มหาเรารวะ เรารวะ อสิปัตรวนะ  
โฆระ กาลสตูร อวีจิ ดงักลา่วมานีไ้ด้รับการก าหนดวา่เป็นสถานะ 
ของผู้ต าหนิคมัภีร์พระเวท ผู้กระท าการคดัค้านการบชูาบวงสรวง 
ผู้ละเลยหลกัปฏิบตัขิองตน || 41- 42 
  

 อัธยายะที่ 7 
 หลงัจากนัน้เม่ือพระพรหมาเพง่พิจารณาอยู ่ สตัว์ทัง้หลายท่ีประกอบด้วยใจก็เกิดขึน้  

พร้อมกบัเหตแุละผลทัง้หลายท่ีเกิดขึน้กบัร่างกายนัน้  ผู้ รู้เก่ียวกบัการเกษตรทัง้หลาย 
ได้ปรากฏจากร่างกายของนกัปราชญ์นัน้ ||1 
สตัว์เหลา่ใดท่ีมีเทพเป็นต้นและสิ่งท่ีเคล่ือนท่ีไมไ่ด้ซึง่ด ารงอยูแ่ล้วในอารมณ์คือ 
คณุะทัง้ 3  ถกูเราน าไปแล้วในเบือ้งหน้า สตัว์ทัง้หมดเหล่านัน้ได้เกิดขึน้แล้ว||2 
สตัว์ทัง้หลายเชน่นี ้ทัง้ท่ีเคล่ือนท่ีได้และเคล่ือนท่ีไมไ่ด้ก็ถกูสร้างขึน้มาก||3 
เม่ือสตัว์ทัง้หลายทัง้หมดเหล่านัน้ของผู้ ท่ีมีปัญญานัน้ไมเ่พิ่มขึน้ ดงันัน้พระองค์ 
สร้างบตุรทัง้หลายประกอบด้วยจิตและบตุรอ่ืนๆ ให้เป็นเช่นเดียวกบัตนเอง||4 
พราหมณ์ภฤค ุ ปลุสัตยะ  ปลุหะ  กรต ุ องัคริสะ  มรีจิ  ทกัษะ  อตริ  วสิษฐะ   
ซึง่เกิดจากจิต||5 
พราหมณ์ทัง้ 9 คนนีร้ะบช่ืุอไว้ในคมัภีร์ปรุาณะ ||6 
พระองค์ทรงสร้างนางขยาติ  ภตู ิ สมัภตู ิ กษมา  ปรีต ิ สนนต ิ อรุชชา  อนสยูา  ||7 
และนางปรสตูิ   จากนัน้ก็ทรงประทานแก่พราหมณ์เหลา่นัน้ผู้ มีใจสงูสง่  
อนึง่พระองค์รับสัง่วา่พวกเธอจงเป็นภรรยา   ดงันีแ้ล้วก็ทรงประทานให้พราหมณ์ 
เหลา่นัน้ ||8 
สตัว์เหลา่ใดมีสนทันะเป็นอาทิท่ีได้ถกูสร้างขึน้แล้วในกาลก่อนด้วยความดี  
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สตัว์ทัง้หลายเหลา่นัน้จะไมค่ลกุคลีในโลก  ไมป่รารถนาในหมู่สตัว์ทัง้หลาย||9 
สตัว์ทัง้หมดเหลา่นัน้มีความรู้ได้รับแล้ว  ปราศจากกิเลส ปราศจากความเห็นแก่ตวั   
พระพรหมาได้สร้างโลกให้กบัคนเหล่านัน้ท่ีไมป่รารถนาสิ่งใดๆแล้ว||10 
ความโกรธของพระพรหมาเป็นสิ่งท่ียิ่งใหญ่เพราะโลกทัง้ 3 สามารถมอดไหม้ได้เพราะ 
ความโกรธของพระองค์  ท าให้เกิดแสงประทีปท่ีก าลงัลกุไหม้  ดกูรทา่นมนีุในเวลานัน้   
โลกทัง้สามจงึได้มีแก่พระพรหมาทัง้หมด||11 
ในทนัใดนัน้  ความร้ายกาจท่ีมีแสงสวา่งเสมอกบัพระอาทิตย์ตอนเท่ียงวนัเกิดขึน้แล้ว 
จากหน้าผากของพระองค์ท่ีมีรอยยน่ท่ีลกุโพรงเพราะความโกรธ||12 
ตอ่มาเขากลายเป็นร่างกายสตรีคร่ึงหนึง่ โหดร้าย  มีร่างกายท่ีใหญ่   
หลงัจากท่ีพดูกบัเขาว่า  จงแบง่ร่าง (ของท่าน)   
ดงันีแ้ล้วพระพรหมาก็อนัตรธานหายไป||13 
จากนัน้พระองค์ได้พดูเชน่นัน้แล้วก็ได้ท าความเป็นผู้หญิง  ผู้ชายทัง้ 2  และแยก 
ผู้ชายเป็น 10  สว่นและ 1 ส่วนอีก||14 
และตอ่จากนัน้พระเป็นเจ้าเทพสงูสดุนัน้ก็ได้ทรงจ าแนกความเป็นสตรี 
ให้ออ่นหวนและหยิ่งทะนง ให้สงบเสง่ียมและดรุ้าย   
และก็ทรงจ าแนกสตรีให้มีหลากหลายส่วนเป็นสีขาวและสีด าเหมือนกบัพระองค์||15 
ดกูรท่านพราหมณ์ตอ่จากนัน้พระพรหมาผู้ เป็นเจ้าก็ทรงสร้างพระมนผุู้ เป็นสยมภ ู
ซึง่เกิดจากพระพรหมาให้เหมือนกบัพระองค์เองไว้ในต าแหนง่ผู้ปกครองหมูส่ตัว์ ||16 
และพระมนผุู้ เป็นเจ้าผู้ เป็นพระสยมภก็ูทรงเลือกสตรีนามวา่ศตรูปนัน้ 
ผู้ท าลายบาปได้แล้วด้วยตบะให้ด ารงต าแหนง่เป็นชายา ||17 
และจากบรุุษนัน้นางศตรูปก็ให้ก าเนิดบตุร 2 คนนามว่าปริยพรตและอตุตานบาท 
และธิดา 2 คนนามว่าประสตูิและอากตู ิ||18 
ดกูรท่านผู้ รู้แจ้งหลกัธรรม อนึง่ธิดาทัง้ 2 คนนัน้เพียบพร้อมไปด้วยรูปสมบตัิ 
และคณุสมบตัคืิอความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ 
ในเบือ้งต้นพระมนไุด้ประทานนางประสตูิให้แก่ทกัษะ  
(และ) ประทานนางอากตูแิก่รุจิ (นามหนึง่ของพระประชาบดี) ||19 
ดกูรท่านผู้ มีโชคมาก บตุรนามวา่ยชัญะพร้อมทัง้ธิดานามวา่ทกัษิณา 
ก็ได้ถือก าเนิดจากคูส่ามีภรรยาทัง้ 2 นัน้ จากนัน้พระประชาบดีนัน้ 
ก็ทรงเลือกให้เขาทัง้ 2 สมรสกนั ||20 
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และแล้วบตุร 12 คนของยชัญะก็ถือก าเนิดในนางทกัษิณา 
ในยคุของพระมนผุู้ เป็นพระสยมภเูทพทัง้หลายช่ือวา่ยาม ||21 
อนึง่ทกัษะได้ให้ก าเนิดธิดา 24 คนจากนางประสตู ิ 
และทา่นจงตัง้ใจฟังช่ือของธิดาเหลา่นัน้จากข้าพเจ้า ||22 
ธิดา 13 คนมีช่ือวา่ ศรัทธา ลกัษมี ธฤต ิตษุฏิ เมธา ปษุฎิ กริยา 
พทุธิ ลชัชา วป ุศานต ิสิทธิ และกีรต ิ||23 
พระเป็นเจ้านามวา่ธรรมะได้เลือกธิดาของทกัษะมาเป็นภรรยา 
สว่นธิดาผู้ออ่นเยาว์กวา่อีก 11 คนท่ีเหลือจากธิดาทัง้ 13 คนนัน้  
เป็นผู้ มีนยัน์ตางดงาม ||24 
(ธิดาทัง้ 11 คนนัน้) ได้แก่ ขยาต ิสตี สมัภูต ิสมฤต ิปรีต ิกษมา สนัตต ิ 
อนสยูา อรูชชา สวาหา สวธา  ||25 
ดกูรท่านมนีุผู้ประเสริฐ พระมนีุทัง้หลาย ได้แก่ พระฤษีภฤค ุ 
ภวะ มรีจิ  องัคีรส ปลุสัตยะ ปลุหะ กรต ุ||26 
พระฤษีอตัริ วสิฏฐะ วหนิ และพระฤษีปิตฤก็ได้แตง่งานกบัลกูสาว (ของทกัษะ) 
มีนางขยาตเิป็นต้นตามล าดบั ||27 
(ตอ่มา) นางศรัทธาก็ให้ก าเนิดบตุรช่ือกามะ จลา ทรปะ นิยมะ ธฤต ิสนัโตษ  
ตษุฏิ โลภะ และปษุฏิ ||28 
และบตุรช่ือเมธา ศรุตะ กริยา ทณัฑะ นยะและวินยะ ||29 

 และนางก็ยงัให้ก าเนิดบตุรช่ือ โพธะ พทุธิ ลชัชา วินยะ วป ุ 
 วยวยาสะ สว่นนางศานตก็ิให้ก าเนิดบตุรช่ือเกษมะ ||30 
 นางสิทธิให้ก าเนิดบตุรช่ือสขุะ นางกีรตใิห้ก าเนิดบตุรช่ือยศะ  
 ตามท่ีกล่าวมานีเ้ป็นบตุรของธรรมะ  
 รตใิห้ก าเนิดบตุรช่ือหรษะจากกามะ และให้ก าเนิดหลานแก่ธรรมะ ||31 
 หิมสาเป็นภรรยาของอธรมะ  ให้ก าเนิดลกูชายช่ืออนฤตะและนิกฤตเิป็นลกูสาว   

และทัง้สองให้ก าเนิด ภยาและนรกและตอ่มา||32 
มายาและเวทนาเป็นบตุรแฝดของคนทัง้สอง และตอ่จากนัน้มายาได้ให้ก าเนิดมฤตย ุ 
ผู้ประหารสตัว์ทัง้หลาย||33 
เวทนาและทกุข์ได้ถึงซึง่ความเป็นทกุข์ของตนได้ถือก าเนิดจากเรารวะ และมฤตยไูด้ 
ก าเนิด วยาธิ  ชรา โศกะ  ตฤษณะ  โกรธะ ||34 
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ทัง้หมดนีถ้กูเรียกว่ามี “ทกุข์โคตร” (มีทกุข์มากมาย) และมีลกัษณะท่ีเป็นอธรรม   
พวกเขาไมมี่บตุรและภรรยาเพราะพวกเขาทัง้หมดอยู ่(ในกระแสแหง่ธรรมท่ีสงู) ||35 

 ดกูรท่านมนีุผู้ประเสริฐ  รูปทัง้หลายของพระวิษณุท่ีดรุ้าย (นา่กลวั) รูปของพระวิษณุ 
เหลา่นัน้ ถึงเหตแุหง่การประลยัโลกเสมอ||36 
ดกูรท่านผู้ เป็นมหาภาค  ทกัษะ มรีจิ  รต ิ และภิกฤคเป็นต้น  เหลา่นีเ้ป็นเทพเจ้าใน 
การสร้างของสรรพสตัว์และเป็นเหตขุองการสร้างโลกเสมอ||37 
พระมน ุบตุรของพระมนแุละกษัตริย์ด ารงไว้ ซึง่ความกล้าหาญ ยินดีในทางท่ีชอบ  
ทกุคนเหล่านัน้กระท าการไว้ซึง่การด ารงรักษา||38 
ดกูรท่านพราหมณ์  การด ารงรักษา การสร้าง และการท าลาย ทา่นจงบอกสภาพเดมิ 
ของการด ารงรักษา การสร้างและการท าลายแก่ฉนั||39 
ทา่นมธุสทูนะผู้ เจริญ  ทา่นผู้ มีรูปท่ียากตอ่การเข้าใจ ย่อมท าให้การสร้างการด ารง 
รักษา และการท าลายไมถ่กูขดัขวาง||40 
ดกูรท่านพราหมณ์  ไนมิตตกิะ  ปรกฤติกะ  อายนตกิะ  และนิตยะ  
ทัง้ 4 ประการนีเ้ป็นประลยัของสรรพสตัว์||41 
ในบรรดาเหตทุัง้ 4 ประการนี ้ ในยคุไนมิตกิะเกิดขึน้ พรหมผู้ เป็นเจ้าโลกก าลงันอนอยู่   
และเม่ือปรากฤตเกิดขึน้ โลกยอ่มถึงการประลยัเพราะสภาพเดมิ (ปรากฤต)ิ ||42 
อาตยนตกิะและนิตยะ ทา่นกล่าวไว้วา่เป็นปรมาตมนั เป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัของ 
พระโยคี เพราะความรู้ซึง่เป็นความพินาศทัง้กลางวนัและกลางคืนของสรรพสตัว์||43 
การเกิดขึน้ของธรรมชาตขิองประกฤตถิกูเรียกว่า ปรกฤตะ  การสร้างซึง่เกิดภายหลงั 
จากการประลยั ถกูเรียกวา่ ไดนนัทินี ||44 

 ทา่นมนีุผู้ประเสริฐ  สตัว์ทัง้หลายยอ่มเกิดขึน้ ณ สถานท่ีใดทกุวนั สตัว์เหลา่นัน้ถกู 
เรียกวา่ “นิตยสรคะ”  เพราะการสร้างนัน้ถกูเรียกโดยการเล็งถึงผลแหง่ปรุาณะ||45 
ดงันัน้พระวิษณผุู้ เป็นเจ้าทรงสร้างสตัว์ทัง้หลาย ทรงกระท าซึง่การสร้าง  
การด ารงรักษาและการท าลายในร่างกายของสรรพสตัว์||46 
ทา่นไมเตรยะ  อ านาจของพระวิษณทุ าให้เกิดการสร้าง การด ารงรักษา  
และการท าลายร่างกายของสรรพสตัว์เหมือนกบักลางวนัและกลางคืน||47 
ทา่นพราหมณ์ อ านาจของพระวิษณนีุป้ระกอบด้วยคณุะทัง้ 3 และศกัตทิัง้ 3  
ท่ียิ่งใหญ่ ซึง่พวกเขาถึงแล้วไมก่ลบัไปสูก่ารเกิดอีก||48 
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อัธยายะที่ 8 
ทา่นฤษีปราศระผู้ประเสริฐกลา่ววา่ 
ดกูรท่านมหามนีุการสร้างตมสัคณุของพระพรหมาข้าพเจ้าได้อธิบายไว้แล้ว 
ข้าพเจ้าจะอธิบายการสร้างของพระรุทระตอ่ไป ทา่นจงฟังการสร้างของพระรุทระนัน้ 
จากค าอธิบายของข้าพเจ้า ||1 
ในตอนต้นกลัป์พระพรหมาทรงเพง่พินิจถึงบตุรท่ีเหมือนกบัพระองค์ 
จากนัน้กมุารผู้ มีสีกายด าแดงก็ได้ปรากฏบนพระเพลาของพระองค์ทนัที ||2 
ดกูรท่านพราหมณ์ผู้ประเสริฐ ขณะนัน้กมุารนัน้ร้องไห้น า้เสียงนา่เอ็นด ู
พลางวิ่งไปทัว่ พระพรหมาจงึร้องถามกมุารนัน้ผู้ก าลงัร้องไห้  
“เธอร้องไห้ท าไม” ||3 
กมุารตอบว่า “ขอพระองค์โปรดประทานนามแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด”  
ขณะนัน้พระประชาบดีนัน้รับสัง่กบักมุารนัน้วา่ “ดกูรเทพเจ้า เธอจงช่ือว่า 
รุทระ เธออยา่ร้องไห้ จงอดทน” หลงัจากพระพรหมารับสัง่อยา่งนีแ้ล้ว 
กมุารนัน้ก็ร้องไห้ซ า้แล้วซ า้อีกถึง 7 ครัง้ ||4 
จากนัน้พระเป็นเจ้าสงูสดุก็ได้ประทานนามอีก 7 นามแก่กมุารนัน้ 
และพระเป็นเจ้าสงูสดุนัน้ก็ยงัได้ประทานวิมาน 8 แหง่นีพ้ร้อมทัง้ภรรยาและบตุร ||5 
ดกูรท่านพราหมณ์ พระประชาบดีนัน้ทรงเรียกกมุารเหลา่นัน้วา่ ภวะ ศรวะ  
อีศาน ปศปุต ิภีมะ อคุระ และมหาเทพ ||6 
ตอ่มาพระองค์ก็ทรงขนานนามและทรงมอบหมายสถานะเหลา่นีแ้ดก่มุารเหลา่นัน้ 
สถานะเหลา่นัน้มีหลายรูปแบบตามล าดบัดงันีคื้อ ดวงอาทิตย์ น า้ แผน่ดนิ ลม ไฟ 
อากาศ พราหมณ์ผู้ประกอบพิธีกรรมและดวงจนัทร์ ||7  
ดกูรท่านพราหมณ์ผู้ประเสริฐ ภรรยาของพระอาทิตย์เป็นต้น 
มีช่ือวา่รุทระเป็นอาทิ ได้แก่ สวุรจลา อษุา วิเกศี ศิวา   
สวาหา ทิศา ทีกษา และโรหิณีตามล าดบั  
ดกูรท่านผู้ มีโชคมาก ทา่นจงฟังช่ือบตุรของพวกเขา 
จากข้าพเจ้า ||8-9 
โลกนีเ้ตม็ไปด้วยลกูหลานของทา่นเหลา่นัน้ ||10 
บตุรของเขาเหลา่นัน้วา่ตามล าดบัคือ ศไนจระ (พระเสาร์) 
ศกุร์ (พระศกุร์) โลหิตางคะ (พระองัคาร) มโนชวะ สกนัทะ  
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สรคะ สนัตานะ และพทุธะ (พระพธุ) ||11 
พระรุทระผู้ มีลกัษณะดงัท่ีกล่าวมานีน้ัน้ได้สมรสกบันางสตี 
ธิดาผู้งดงามของพระประชาบดีนามวา่ทกัษะนัน่เอง ||12 
ดกูรท่านพราหมณ์ผู้ประเสริฐ และเพราะความโกรธของพระทกัษะ 
นางสตีนัน้ก็สละชีวิตตวัเอง นางไปเกิดเป็นธิดาของพระหิมวตั 
และนางเมนา (นามว่าอมุา) ||13 
และพระหระผู้ เป็นเจ้า (รุทระ) ก็ได้อภิเษกสมรสกบันางอมุาอีกครัง้หนึง่ ||14 
นางขยาตภิรรยาของภฤคไุด้ให้ก าเนิดเทพธาตฤและวิธาตฤ และให้ก าเนิด 
ศรี (พระนางลกัษมี) ซึง่เป็นชายาของพระนารายณ์มหาเทพ ||15 
ทา่นฤษีไมเตรยะผู้ประเสริฐกลา่ววา่  
ศรี (พระนางลกัษมี) ได้ถือก าเนิดในเกษียรสมทุรเม่ือครัง้กวนน า้อมฤต 
ข้าพเจ้าได้ฟังมาอยา่งนี ้เหตใุดทา่นจงึกล่าววา่ นางถือก าเนิดจากภฤคแุละขยาต ิ||16 
ทา่นฤษีปราศระผู้ประเสริฐกลา่ววา่ 
ดกูรท่านพราหมณ์ผู้ประเสริฐ ศรี (พระนางลกัษมี) ของพระวิษณนีุ ้
ผู้ เป็นมารดาของโลกคงอยูช่ัว่นิรันดร ทรงไมเ่ปล่ียนแปลงเหมือนกบั 
พระวิษณผุู้ทรงแทรกซมึอยูท่กุหนทกุแหง่ ||17 
(กลา่วคือ) พระวิษณเุป็นอรรถ พระนางเป็นค าพดู พระนางเป็นกฎหมาย 
พระหริ (วิษณ)ุ เป็นหลกัปฏิบตั ิ 
ถ้าพระวิษณเุป็นโพธะ (ความรู้) พระนางก็เป็นพทุธิ (ปัญญา) 
ถ้าพระวิษณเุป็นธรรม พระนางก็เป็นความดีนัน่เอง ||18 
พระวิษณทุรงเป็นผู้สร้าง พระนางศรีนีท้รงเป็นการสร้าง  
ถ้าพระนางศรีเป็นแผน่ดนิ พระหริก็ทรงเป็นผู้ค า้จนุแผ่นดิน  
ทา่นไมเตรยะ ถ้าพระเป็นเจ้าเป็นความสนัโดษ พระนางลกัษมีก็เป็นความยินดี 
ท่ีมีอยูช่ัว่นิรันดร์ ||19 
ถ้าพระนางศรีคือความปรารถนา พระเป็นเจ้าก็คือกาม  
ถ้าพระเป็นเจ้านัน้ทรงเป็นยชัญะ พระนางศรีนีก็้ทรงเป็นทกัษิณา  
ถ้าพระนางศรีนัน้ทรงเป็นการบวงสรวงด้วยเนยใส  
พระเป็นเจ้าชนารทนะ (พระวิษณ)ุ ก็ทรงเป็นการบวงสรวง ||20 
ดกูรท่านมนีุ ถ้าพระลกัษมีเป็นปัตนีศาลา (ห้องส าหรับสตรีท่ีใช้ตระเตรียมเคร่ืองบชูา 
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บวงสรวง) 
พระเป็นเจ้ามธุสทูนะ (พระวิษณ)ุ ก็ทรงเป็นปราควงัศะ  
(ห้องส่ีเหล่ียมด้านหน้าท่ีใช้ส าหรับพิธีการบชูาบวงสรวง) ||21 
 ถ้าพระผู้ เป็นเจ้าทรงเป็นคมัภีร์สามเวท พระนางลกัษมีผู้ทรงอาศยัอยูใ่นดอกบวั 
ก็จะเป็นบทขบัร้องในคมัภีร์สามเวท | 
ถ้าพระวาสเุทพผู้ เป็นท่ีพึง่ของโลกทรงเป็นไฟ พระนางลกัษมีก็ทรงเป็น 
บทสวดบวงสรวง (สวาหา) ||22 
ดกูรท่านพราหมณ์ผู้ประเสริฐ ถ้าพระผู้ เป็นเจ้าเศาริ (พระวิษณ)ุ  
เป็นพระศงักร (พระศวิะ) พระนางลกัษมีก็เป็นพระนางเคารี (พระแมอ่มุา) 
ดกูรท่านไมเตรยะ ถ้าพระเกศวะ (พระวิษณุ) เป็นดวงอาทิตย์  
พระนางกมลาลยั (พระนางลกัษมี) ก็เป็นแสงสวา่งของดวงอาทิตย์นัน้ ||23 
ถ้าพระวิษณเุป็นคณะพระปิตฤ พระนางปัทมา (พระลกัษมี) ก็เป็นพระนางสวธา 
ผู้มอบความรักเอาใจใสช่ัว่นิรันดร์ | 
ถ้าพระวิษณผุู้ เป็นอาตมนัของสรรพสิ่งเป็นอวกาศอนักว้างใหญ่ไพศาล 
พระนางศรี (พระลกัษมี) ก็ทรงเป็นท้องฟ้า ||24 
ถ้าพระศรีธร (พระวิษณ)ุ เป็นดวงจนัทร์ พระนางศรี (พระลกัษมี) 
ก็จะเป็นความงดงามท่ีไมมี่วนัเส่ือมคลาย | 
ถ้าพระหริ (พระวิษณุ) ทรงเป็นสายลมท่ีพดัไปทัว่ทกุหนทกุแหง่ 
พระลกัษมีก็จะเป็นผู้ประคบัประคองในการขบัเคล่ือนโลก ||25 
ดกูรท่านพราหมณ์ถ้าพระโควินทะ (พระวิษณ)ุ ทรงเป็นมหาสมทุร 
พระนางศรี (พระลกัษมี) ก็จะเป็นของเขตของมหาสมทุร 
ดกูรท่านมหามนีุ ถ้าพระมธุสทูนะ (พระวิษณ)ุ เป็นพระอินทร์ 
พระลกัษมีก็เป็นพระนางอินทราณี (ภรรยาของพระอินทร์) ||26 
ถ้าพระจกัรธร (พระวิษณุ) เป็นพระยม พระนางกมลาลยั (พระลกัษมี) 
 ก็เป็นพระนางธูโมรณา (ภรรยาของพระยม) นัน่เอง  
ถ้าพระเป็นเจ้าศรีธร (พระวิษณ)ุ เองเป็นพระธเนศวร (พระกเุวร) 
พระนางศรีก็ทรงเป็นความมัง่มีโชคลาภ ||27 
ถ้าพระเกศวะเองเป็นพระวรุณ พระนางลกัษมีก็เป็นพระนางเคารี 
ผู้ มีโชคลาภมากมาย  
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ดกูรท่านผู้ เป็นจอมของพราหมณ์ ถ้าพระหริเป็นเจ้าแหง่เสนาเทพ 
พระนางศรีก็เป็นเสนาเทพ ||28 
ดกูรท่านพราหมณ์ผู้ประเสริฐ ถ้าพระคทาปาณิ (พระวิษณ)ุ เป็นการต้านทาน 
พระลกัษมีก็เป็นศกัต ิ(อ านาจการต้านทาน) 
ถ้าพระวิษณนุัน้เป็นระยะเวลาชัว่กะพริบตา (นิเมษะ) พระลกัษมีก็เป็นระยะเวลา 
1 กาษฐะ ถ้าพระวิษณเุป็นระยะเวลา 1 มหุรูตะ พระลกัษมีนัน้ก็เป็นระยะเวลา 
1 กลา ||29   
ถ้าพระหริเป็นเจ้าของสรรพสิ่งและเป็นทกุสิ่งทกุอยา่งทรงเป็นดวงประทีป 
พระลกัษมีก็เป็นแสงสว่าง | 
ถ้าพระวิษณไุด้ช่ือวา่เป็นต้นไม้ใหญ่ พระศรีผู้ เป็นมารดาแหง่โลก 
ก็จะเป็นลดาวลัย์ ||30 
ถ้าเทพเจ้าผู้ทรงจกัรและคทา (พระวิษณ)ุ เป็นกลางวนั พระศรี (ลกัษมี) ก็จะเป็น 
กลางคืน  ถ้าพระวิษณผุู้ประทานพรเป็นเจ้าบา่ว พระนางปัทมวนาลยั (พระลกัษมี)  
ก็จะเป็นเจ้าสาว ||31 
ถ้าพระผู้ เป็นเจ้าเป็นแมน่ า้ (นทะ) พระศรี (ลกัษมี) ก็จะเป็นสายน า้ (นที) 
และถ้าพระบณุฑรีกากษะ (พระวิษณ)ุ เป็นธงชยั พระนางกมลาลยั 
ก็เป็นธงปฏาก ||32 
ถ้าพระนารายณ์ผู้ประเสริฐสดุผู้ เป็นท่ีพึง่ของโลกเป็นความปรารถนา (โลภะ) 
พระนางลกัษมีก็เป็นความทะยานอยาก (ตฤษณา) 
ดกูรท่านไมเตรยะ ถ้าพระโควินทะ (พระวิษณ)ุ ทรงเป็นความรักใคร่ 
พระลกัษมีก็จะเป็นความยินดีนัน่เอง ||33 
ประโยชน์อะไรด้วยการกลา่วมากเกินไป ข้าพเจ้าจะเลา่โดยยอ่ดงันี ้||34 
ในบรรดาเทพเจ้า สตัว์เดรัจฉานและมนษุย์เป็นต้นพระหริผู้ เป็นเจ้า 
ได้นามวา่เป็นบรุุษ และพระศรีได้นามวา่เป็นสตรี นอกเหนือจากนี  ้
ไมมี่อีกแล้ว ||35 

 
ตอนที่ 9 

 ทา่นฤษีปราศระผู้ประเสริฐกลา่ววา่ 
 ดกูรท่านไมเตรยะ ทา่นจงฟังสิ่งท่ีทา่นถามข้าพเจ้าในตอนนี ้
 เก่ียวกบัพระนางศรีซึง่ข้าพเจ้าก็ได้ฟังมาจากพระฤษีมรีจิ ||1 
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 พระฤษีทรุวาสสัซึง่สว่นหนึง่ของพระศงักร (พระศวิะ) ได้ท่องเท่ียวไป 
 ทัว่แผน่ดินนี ้| 
 พระฤษีนัน้ได้เห็นทิพยมาลาในมือของนางฟ้า (วิทยาธรี) องค์หนึง่ ||2 
 ดกูรท่านพราหมณ์ ทิพยมาลานัน้มีกลิ่นหอมฟุ้ งไปทัว่ป่าต้นกลัปะนัน้ 
 ซึง่เป็นท่ีนา่ร่ืนรมย์ยินดีส าหรับผู้ ท่ีอาศยัอยูใ่นป่า  ||3 
 หลงัจากท่ีได้เห็นมาลาอนังดงามนัน้แล้วพระฤษีผู้หลงใหลใคร่บ าเพ็ญพรต 
 จงึได้ขอมาลานัน้กบันางฟ้าผู้ เลอโฉมผู้ เป็นภรรยาของวิทยาธรนัน้ทนัที ||4 
 นางฟ้าผู้ เป็นภรรยาของวิทยาธรผู้ มีรูปร่างสะโอดสะอง มีดวงตากลมโต 

พอถกูฤษีทรุวาสสันัน้ขอมาลาจงึนอบน้อมพระฤษีนัน้อย่างงดงามแล้วก็ 
ถวายมาลาให้แก่พระฤษีนัน้ ||5 
ดกู่อนทา่นไมเตรยะ พระฤษีนัน้ผู้หลงใหลใคร่ในรูปร่าเริงยินดี 
จงึรับมาลานัน้แล้วก็วางไว้บนศีรษะเสร็จแล้วก็ท่องเท่ียวไปทัว่ปฐพี ||6 
พระฤษีทรุวาสสันัน้เห็นเทพเจ้าผู้ เป็นสามีของนางศจี (พระอินทร์)  
ผู้ เป็นใหญ่ใน 3 โลกผู้สถิตอยูบ่นช้างไอราวตะซึง่บ้าคลัง่พร้อมทัง้เหลา่เทพ 
ก าลงัเข้ามาใกล้ตวัท่าน ||7 
ฤษีผู้ เหมือนกบัคนบ้าถือพวงมาลยัท่ีมีกลิ่นท าให้ผึง้ถึงกบัเมาไว้ท่ีศีรษะของตน  
แล้วโยนไปท่ีพระอินทร์ ||8 
พระอินทร์จบัพวงมาลยัวางไว้ท่ีหวัของช้างไอรวตะ (เอราวณั) แล้วน าไปวางไว้ท่ี 
ศีรษะเหมือนแมน่ า้ชาหนวีบนยอดเขาไกรลาส||9 
ช้างไอรวตะนีมี้ตาถกูท าให้มืดบอดด้วยการถกูดงึมาด้วยกลิ่นหอม หลงัจากมนัได้ 
กลิ่นแล้วจงึใช้งวงขว้างพวงมาลยันัน้ลงไปบนพืน้ดนิ||10 
ดกูรไมเตรยะ  ตอ่มาฤษีทรุวาสผู้ประเสิรฐในบรรดามนีุทัง้หมดก็โกรธ แล้วก็พดูกบั 
พระอินทร์วา่||11 
ฤษีทรุวาส พดูว่าดกู่อนวสวะ ทา่นเป็นผู้มวัเมาในอ านาจ มีจิตใจชัว่ช้า  
และมีความดือ้รัน้อยา่งมาก  ทา่นไมย่ินดีกบัพวงมาลยั 
อนัเป็นเคร่ืองหมายแหง่ความ เป็นมงคลซึ่งเราให้แล้ว ||12 
ทา่นผู้ไมไ่ด้แสดงความเคารพตอ่ผู้ ท่ีมาก่อน และทา่นไมไ่ด้เอามือวางไว้ท่ีศีรษะ        
ด้วยความพอใจ  ด้วยความหยาบคาย และด้วยพฤตกิรรมท่ีไมเ่คารพ ไมไ่ด้พดูวา่ 
ขอแสดงความเล่ือมใส ||13 
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ทา่นผู้ โง่เขลา  เพราะทา่นไม่ได้แสดงความเคารพพวงมาลยัท่ีเราได้ให้ไว้   
ดงันัน้สมบตัใินโลกทัง้ 3 ของทา่นจะถึงความพินาศ ||14 
โอ้ ท้าวศกัระ  ทา่นคงคิดวา่เราเหมือนกบัพราหมณ์คนอ่ืนๆ แนแ่ท้  ดงันัน้ทา่นจงึคดิ 
ท าการดหูมิ่นพวกเรา||15 
เพราะทา่นขว้างพวงมาลยัท่ีเราให้ไว้ลงกบัพืน้ดนิ   
ดงันัน้โลกทัง้ 3 ท่ีมีความเป็นสิริมงคลถกูท าลายแล้วก็จะปรากฏแก่ทา่น ||16 
เม่ือความโกรธเกิดขึน้แก่เรา  โลกจะถึงภยัพิบตัท่ีิเคล่ือนท่ีได้และเคล่ือนท่ีไมไ่ด้   
ดงันัน้ทา่นจงปฏิบตัิกบัเราด้วยความเคารพยิ่ง ||17 
ฤษีปราศระพดูวา่  พระอินทร์ลงมาจากหลงัช้างอยา่งรีบเร่ง  
ปรารถนาจะแสดงความเคารพฤษีทรุวาสผู้ไมมี่บาป ||18 
ทนัใดนัน้ฤษีทรุวาสผู้ประเสริฐในบรรดามนีุทัง้หลายได้ถกูท าให้พอใจ 
ด้วยความเคารพแล้วพดูกบัพระอินทร์วา่||19 
ฤษีทรุวาสกลา่ววา่ ข้าพเจ้าไมใ่ชผู่้ ท่ีมีจิตใจอ่อนโยน  
และการขอขมาก็ไมท่ าให้เรายินยอมได้ 
ดกูรท้าวศกัระ พวกเขาเป็นมนีุทัว่ๆ ไป ทา่นไมรู้่หรือวา่เราคือฤษีทรุวาส ||20 

 ทา่นถกูท าให้เย่อหยิ่งอวดดีโดยฤษีเคาตมะเป็นต้นอยา่งไร้แก่นสารจริงๆ   
ทา่นจงรู้เอาไว้ว่า เราคือทรุวาสผู้ มีลกัษณะนิสยัท่ีไมมี่ความอดทนนกั ||21 
เพราะพระฤษีวสิษฐะเป็นต้น ผู้ เป่ียมล้นไปด้วยความกรุณาได้ท าบชูาสรรเสริญ 
ด้วยน า้เสียงก้องกงัวาน (ฉะนัน้) ทา่นจงึได้มีความหยิ่งทะนง 
อนัเป็นเหตใุห้ทา่นดถูกู แม้แตเ่ราอยา่งนีใ้นเวลานี ้ ||22 
ใครในโลกทัง้ 3 เม่ือได้มองดใูบหน้าท่ีมีคิว้ขมวดของเรา 
ผู้ มีมวยผมมุน่เป็นชฎา ลกุดัง่เปลวเพลิงแล้วไมก่ลวับ้าง ||23 
ดกูรท่านศตกรต ุ(พระอินทร์) จะพดูมากไปท าไมเลา่  
เราไมใ่ห้อภยัทา่น ทา่นท าการดหูมิ่นนีซ้ า้แล้วซ า้อีก  
ทา่นจงรับผลการดหูมิ่นซึง่เป็นของตวัทา่น ||24 
ทา่นฤษีปราศระกลา่ววา่ 
ดกูรท่านพราหมณ์ พระฤษี (ทรุวาส) หลงัจากท่ีกล่าวอยา่งนีแ้ล้วก็หลีกไป 
สว่นท้าวเทวราชก็ทรงช้างไอรวตะนัน้มุง่หน้าไปท่ีนครอมราวดีเชน่กนั ||25 
ดกูรท่านไมเตรยะตอ่จากนัน้มาโลกทัง้ 3 รวมทัง้ท้าวศกัระ 
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ก็ปราศจากความเป็นสิริมงคล เส่ือมลง พืชพรรณสมนุไพรก็ได้สญูสิน้ไปทัง้หมด ||26 
ในเวลานัน้ยชัญะทัง้หลาย (การบชูาบวงสรวง) ก็ไมด่ าเนินตอ่ไป ดาบสทัง้หลายก็ไม่ 
ยอมบ าเพ็ญตบะ และมนษุย์ก็ไมใ่สใ่จในการท าดีมีทานเป็นต้น ||27 
ดกูรท่านพราหมณ์ผู้ประเสริฐ สตัว์โลกทกุหมูเ่หลา่เป็นผู้ปราศจากคณุธรรม 
มีอินทรีย์ห่อหุ้มไปด้วยความโลภเป็นต้น พวกเขามีความทะยานอยาก 
แม้แตใ่นสิ่งของเพียงเล็กน้อย ||28 
เพราะมีคณุงามความดี สิริมงคลจงึจะมี และเม่ือมีคณุงามความดี 
ก็จะมีทรัพย์สมบตัิติดตามมา ผู้ ท่ีปราศจากสิริมงคลจะมีคณุงามความดีได้อย่างไร 
เว้นจากคณุงามความดีเสียแล้ว คณุ (สิ่งเกือ้กลู) จะมีได้อยา่งไร ||29 
เว้นคณุ (สิ่งเกือ้กลู) เสียแล้วคนทัง้หลายก็จะไมมี่พลงัอ านาจเป็นต้น 
คนท่ีไมมี่พลงัและอ านาจก็จะถกูคนทัง้หมดลบล้างได้ ||30 
(แม้แต)่ คนท่ีมีช่ือเสียงเม่ือถกูก้าวข้ามแล้วก็จะเป็นผู้หมดสิน้ความนา่ศรัทธา ||31 
เม่ือโลกทัง้ 3 ปราศจากสิริมงคลโดยสิน้เชิง (และ) ไมมี่คณุงามความดีเลย 
พวกแทตย์และทานพก็ได้ด าเนินการใช้ก าลงัโจมตีหมู่เทพ ||32 
จากนัน้พวกแทตย์ผู้ถกูความโลภครอบง า ไมมี่สิริมงคล ปราศจากคณุธรรม 
ก็ได้ท าสงครามกบัหมูเ่ทพผู้ปราศจากสิริมงคล ไมมี่คณุงามความดี ||33 
หมูเ่ทพชัน้ตรัยตรึงศ์มีพระอินทร์เป็นต้นถกูพวกแทตย์พิชิตแล้ว 
มีหตุาศนา (เทพแหง่ไฟหรืออคันิเทพ) เป็นผู้น า ได้ไปขอให้พระปิตามหะผู้ มีโชคมาก 
ให้เป็นท่ีพึง่ ||34 
พราหมณ์ถกูเทพทัง้หลายถกูกลา่วเชน่นัน้แล้ว กล่าวตอบกบัเทพทัง้หลายวา่  
พวกทา่นจงด าเนินไปเพ่ือแสวงหาท่ีพึง่คืออตเิทพผู้ก าจดัอสรู||35 
ผู้ เป็นเหตท่ีุหาสาเหตไุมไ่ด้ของการสร้าง การด ารงรักษาและการท าลาย ผู้ เป็นเหตแุหง่ 
ความเป็นใหญ่ (อีศวร) เป็นพระเป็นเจ้าของพระประชาบดี  มีนามวา่วิษณ ุเป็นผู้ไมมี่ 
ขอบเขต (อนนัตะ) เป็นผู้ไมมี่ใครพิชิตได้ (อปราชิตะ) ||36 
เป็นสาเหตแุหง่ประธานและปรุุษะซึง่ยงัไมเ่กิดขึน้ เป็นผลของสิ่งท่ีมีแล้ว  
พวกทา่นจงแสดงความเคารพพระวิษณ ุผู้ก าจดัความทกุข์   
พระองค์ผู้ประเสริฐจะชว่ยเหลือพวกทา่น ||37 
หลงัจากพดูกบัเทพทัง้หมดอยา่งนีแ้ล้ว พราหมณ์ผู้ เป็นบรรพบรุุษของชาวโลก  
พราหมณ์ก็ได้ไปยงัฝ่ังเหนือของเกษียรสมทุรพร้อมเขาเหล่านัน้||38 
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พราหมณ์ผู้ เป็นบรรพบรุุษไปพร้อมกบัเทพทัง้หมดเหลา่นัน้ แล้วก็สรรเสริญพระหริ 
ผู้ เป็นเทพผู้ประเสริฐด้วยค าพดูท่ีแสดงความเคารพ ||39 
ข้าแตพ่ระวิษณผุู้ด ารงไว้ซึง่แผน่ดนิ (พระโลกธาม)  ข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ 
ผู้ เป็นทกุสิ่งทกุอย่าง ผู้ ไมมี่ขอบเขต  ผู้ เป็นใหญ่ในสรรพสิ่ง  ผู้ ไมเ่กิด   
ผู้ไมเ่ปล่ียนแปลง ผู้ด ารงไว้ซึ่งแผน่ดนิ  ผู้ ไม่อาจเห็นได้  ผู้ ไมส่ามารถท าลายได้ ||40 
ผู้ มีนามวา่นารายณะ ผู้ เป็นส่วนท่ีเล็กท่ีสดุ (อณ)ู  ในบรรดาสิ่งท่ีเล็กท่ีสดุทัง้หมด  
และเป็นสิ่งท่ีใหญ่ท่ีสดุในบรรดาสิ่งท่ีใหญ่ทัง้หมดมีแผน่ดินเป็นต้น ||41 
ทกุสิ่งทกุอยา่งเกิดในพระองค์  ทกุสิ่งทกุอยา่งเกิดจากพระองค์  พระองค์มีอยูก่่อน 
สิ่งมีชีวิต (สตั) พระองค์เป็นทกุสิ่งทกุอย่าง และพระองค์เป็นผู้ประเสริฐในบรรดา 
สิ่งมีชีวิตทัง้หลาย ||42 
พระองค์เป็นผู้ประเสริฐกว่าบรุุษอ่ืน  และด ารงไว้ซึง่รูปคือปรมาตมนั   
พระองค์ถกูคดิ โดยพระโยคีผู้ปรารถนาการหลดุพ้น เพราะเหตคืุอความหลดุพ้น ||43 
คณุะทัง้หลายมีสตัตวะเป็นต้น และปรากฤตยิอ่มไมมี่ในเทพพระองค์ใด   
พระองค์นัน้เป็นผู้บริสทุธ์ิในบรรดาสิ่งบริสทุธ์ิทัง้หมด   
บดันีข้อให้ประชาจงแสดงความเคารพพระองค์ ||44 
ศกัตขิองพระองค์ผู้บริสทุธ์ิไม่ถกูผกูมดัด้วยกาล มีกาละ กาษฐะ  และมหุรตาเป็นอาทิ 
ในขอบเขต ขอพระวิษณจุงประทานพรให้กบัข้าพระพทุธเจ้า||45 
เพราะพระองค์เป็นปรเมศวรผู้บริสทุธ์ิและเป็นผู้ เข้าถึงได้ยอ่มถกูกลา่วถึง   
ขอพระวิษณเุจ้าผู้ เป็นวิญญาณของร่างกายทัง้หมดจงประทานพร ||46 
ผู้ใดเป็นเหตแุละผล  และเป็นเหตแุหง่เหต ุและผู้ใดเป็นผลของผล ขอพระหริพระองค์ 
นัน้ท าให้พวกเรายินดี ||47 
ผู้ใดเป็นผลของผลของผล และผู้ใดเป็นผลของผลนัน่เอง  และผู้ใดเป็นผลของผลนัน้   
ดงันัน้พวกเราทัง้หลายได้แสดงความเคารพพระองค์แล้ว ||48 
ผู้ใดเป็นสาเหตขุองสาเหต ุและเป็นสาเหตขุองสาเหตนุัน้   
พวกเราได้แสดงความเคารพพระองค์ผู้ประเสริฐสดุ ผู้ เป็นเหตแุหง่สาเหตนุัน้ ||49 
พวกเราเคารพพระองค์ ผู้ มีสภาวะสงูสดุ  ผู้ มีความเบิกบาน  ผู้ เป็นสิ่งท่ีถกูยินดี   
เป็นผู้สร้างและเป็นผู้ถกูสร้าง  ผู้ผลิตผลด้วยพระองค์เอง ||50   
พวกเรานอบน้อมพระวิษณเุจ้า ผู้ เป็นภาวะสงูสดุ ผู้ มีความรู้บริสทุธ์ิ  ผู้มัน่คง ผู้ ไมเ่กิด   
ไมส่ญูสิน้  ไมเ่ส่ือมสลาย  ไม่พินาศและไมเ่ปล่ียนแปลง ||51 
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พวกเราเคารพพระวิษณ ุผู้ เป็นสภาวะสงูสดุ ผู้ ไมห่ยาบ ผู้ ไมล่ะเอียด   
ผู้ ท่ีมีความรู้สึกไมแ่ตกตา่งและเป็นผู้ มีความบริสทุธ์ิตลอดกาล ||52 
อ านาจทัง้หมดนีด้ ารงอยูใ่นหม่ืนสว่นของผู้ใด พวกเราเคารพพระองค์ผู้ มีธรรมชาตเิป็น 
พรหมสงูสดุและไมเ่ส่ือมสลาย||53 
พระผู้บ าเพ็ญเพียรทัง้หลาย  ผู้ มีความเพียรอยูต่ลอดเวลายอ่มเห็นพระองค์ผู้มองเห็น 
ความสิน้ไปแหง่บญุและบาป  ผู้ถกูคดิถึงด้วยพยางค์ “โอม” และพระองค์ผู้ มีสภาวะ 
สงูสดุ ||54 
ทวยเทพ พระมนีุ  ข้าพเจ้า และพระสงักร (พระศวิะ) ย่อมไมรู้่จกัพระวิษณุ 
ผู้ เป็นปรเมศวรและเป็นสภาวะสงูสดุ ||55 
อ านาจศกัตท่ีิมีอยูใ่นพระพรหมา พระวิษณ ุและพระศวิะเป็นของพระวิษณุ 
ผู้ ท่ีไมเ่คยมีมาก่อน ผู้ เป็นสภาวะสงูสดุ ||56 
ข้าแตพ่ระองค์ผู้ประเสริฐแห่งสรรพสิ่ง  ผู้ เป็นวิญญาณของสรรพสิ่ง ผู้ปกป้องสรรพสิ่ง   
เป็นผู้ไมเ่ส่ือมสลาย  ทา่นจงแสดงความเคารพพระวิษณ ุ จงด าเนินไปสู่ 
พระองค์ผู้สามารถเห็นได้ส าหรับผู้แสดงความภกัดี ||57 
ฤษีปราศระพดูวา่ หลงัจากนัน้พราหมณ์ทัง้ 30 คน ได้ฟังค าพดูดงันีแ้ล้ว  
แสดงความเคารพและพดูวา่ขอพระองค์ประทานพร  
ขอพระองค์ด าเนินไปสูท่ี่(พวกเรา) สามารถมองเห็นได้  ||58 
พระพรหมาผู้ เป็นเจ้านีไ้มรู้่จกัพระวิษณผุู้ เป็นสภาวะสงูสดุ   
ข้าแตพ่ระองค์ซึง่ด ารงไว้ซึง่โลก  ข้าแตพ่ระองค์ผู้ด าเนินไปทกุแหง่และไมเ่ส่ือมสลาย   
พวกเราได้แสดงความเคารพตอ่พระองค์แล้ว ||59 
ในท่ีสดุแหง่ค าพดูของเทพเหลา่นัน้  พราหมณ์และเทพฤษีทัง้หมดมีพระพฤหสับดีเป็น 
หวัหน้าได้พดูดงันีว้า่ ||60 
ผู้ใดเป็นคนแรกเป็นบคุคลควรแก่การบวงสรวงบชูา  เป็นผู้ ท่ีเกิดก่อนสิ่งท่ีเกิดก่อน 
สรรพสิ่ง  เป็นผู้สร้างโลก พวกเราแสดงความเคารพพระองค์ผู้สร้างและไมมี่ 
ความแตกตา่ง ||61 
ข้าแตพ่ระองค์ผู้ เป็นใหญ่ในอดีตและอนาคต  ผู้ด ารงไว้ซึง่รูปเคารพท่ีควรแก่การบชูา   
และผู้ไมเ่ส่ือมสลาย  ขอพระองค์ประทานพรแก่ผู้นอบน้อมทัง้หลาย   
ขอพระองค์จงให้การมองเห็นแก่คนทัง้หมด ||62 
น่ีคือพราหมณ์พร้อมกบัพวกเรา  น่ีคือไตรโลจนะพร้อมกบัพระรุทระ (ศวิะ)  
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น่ีคือพระอาทิตย์พร้อมกบัพระอาทิตยะทัง้หมด  และน่ีคือปาวกะ (เทพแหง่ไฟ)  
พร้อมกบัอคันีเทพ ||63 
และน่ีคือพระอศัวินทัง้ 2 และวสวะ (วสเุดวะ) และเหลา่นีคื้อหมูพ่ระมารุต   
และน่ีคือเทพสาธยะและวิศวเทพ และพระอินทร์ผู้ เป็นใหญ่ในเหลา่เทพ ||64 
ข้าแตพ่ระองค์ผู้ เป็นท่ีพึง่  เหลา่เทพทัง้หมดถกูกองทพัอสรูท าให้พา่ยแพ้ 
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จงึมาหาทา่นให้เป็นท่ีพึง่ แล้วสวดแสดงความเคารพ ||65 
ฤษีปราศระพดูวา่   ดกูรทา่นไมเตรยะ  พระปรเมศวรผู้ประเสริฐ  
ผู้ทรงไว้ซึง่สงัข์และจกัร  ผู้ ได้รับการสรรเสริญอยา่งนี ้ 
ถึงแล้วซึง่การมองเห็นพวกเขา ||66 
ในขณะนัน้เทพเหลา่นัน้ได้เห็นพระองค์ ผู้ทรงไว้ซึง่สงัข์  จกัร  และคฑา  ผู้ด ารงไว้ซึง่ 
รูปท่ีไมป่รากฏมาก่อน  ผู้ มีพลงั ผู้ มีราศี และผู้ เข้มแข็ง ||67 
เทพทัง้หมดแสดงความเคารพ  มีดวงตาท่ีเปียกชืน้เพราะความกงัวล  
ยอมรับวา่พระองค์ เป็นบรรพบรุุษของเหลา่เทพสรรเสริญพระองค์ 
ผู้ มีตาดงัดอกบวั ||68 
เทพพดูวา่  ขอนอบน้อม  ขอนอบน้อม พระองค์คือความไมแ่ตกตา่ง  พระองค์คือ 
พรหม  พระองค์คือผู้ทรงไว้ซึง่ตรีศลู  พระองค์คือพระอินทร์  พระองค์คือพระอคันี   
พระองค์คือพระปวนะ (เทพแหง่ลม)  พระองค์คือพระวรุณ  พระองค์คือพระสวิตา  
(พระอาทิตย์)  พระองค์คือพระยม||69 
ดกูรเทพ  พระองค์คือพระวส ุ พระองค์คือพระมารุต  พระองค์คือสาธยะ   
และพระองค์คือคณะแหง่หมูเ่ทพทัง้หมด  หมูข่องเทพนีม้าหาพระองค์   
พระองค์นัน่แหละคือผู้สร้างโลก  พระองค์เป็นผู้ปรากฏอยู่ทกุท่ี ||70 
พระองค์คือการบวงสรวง  พระองค์คือวษฏการะ  พระองค์คือโอม   
พระองค์คือพระประชาบดี  ข้าแตผู่้ เป็นวิญญาณของสรรพสิ่ง   
พระองค์เป็นความรู้  พระองค์เป็นสิ่งท่ีควรรู้  พระองค์นีคื้อโลกทัง้หมด ||71 
ข้าแตพ่ระวิษณ ุ พวกเราเป็นผู้ มีความทกุข์ ถกูพวกแทตย์เอาชนะแล้วถึงพระองค์เป็น 
ท่ีพึง่  ข้าแตพ่ระองค์ผู้ เป็นวิญญาณของสรรพสิ่ง   
ขอพระองค์จงประทานพรแก่พวกเรา  จงประทานพลงัแก่พวกข้าพเจ้า ||72 
ตราบใดท่ีความเดือดร้อน ความปรารถนา โมหะและความทกุข์ยอ่มไมถ่ึงพระองค์ 
ผู้ เป็นท่ีพึง่  ผู้ท าลายบาปได้ทัง้หมด ||73 
ข้าแตพ่ระองค์ผู้ มีวิญญาณท่ีนา่เล่ือมใส  ขอพระองค์จงประทาน 
ความส าเร็จแก่ข้าพเจ้า  ข้าแตพ่ระองค์ผู้ เป็นท่ีพึง่ของพลงัทัง้หมด   
ขอพระองค์จงประทานความส าเร็จด้วยอ านาจของพระองค์ ||74 
ทา่นปราศระผู้ประเสริฐกลา่ววา่ฝ่ายพระหริผู้ ได้รับการสรรเสริญอยา่งนีจ้ากเทพ  
ผู้แสดงความเคารพแล้ว  ผู้ มีวิสยัทศัน์นา่เล่ือมใส  ผู้สร้างสรรพสิ่ง  ตรัสดงันีว้า่ ||75 
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ดกูรเทพทัง้หลาย  เราจะท าให้พวกทา่นแข็งแรงและมีพลงัด้วยพลงั   
ดกูรเทพทัง้หลาย พวกท่านจงท าสิ่งท่ีฉนับอก ||76 
โอสถทัง้หมดถกูน ามาพร้อมกบัแทตย์ทัง้หลายถกูขว้างไปท่ีเกษียรสมทุร   
โอสถทัง้หมดนัน้ถกูอสรูและทานพกระท าภเูขาให้เป็นดงัไม้กวนและพญานาควาสกีุ 
เป็นดงัเชือกเพ่ือน า้อมฤต ||77 
เทพทัง้หลายกวนน า้อมฤตเม่ือเราก็อยูท่ี่นัน่ด้วย ||78 

 ในการกระท าร่วมกนัในการกวนเกษียรสมทุรนัน้ ทา่นจงเป็นมิตรกบัแทตย์ทัง้หลาย 
และทา่นจงเป็นผู้บริโภคผลเทา่กนัด้วยวาจา ||79 
เม่ือเกษียรสมทุรถกูกวน  น า้อมฤตก็จะเกิดขึน้ พวกท่านและเหลา่เทพจะมีพลงั 
จากการด่ืม ||80 
ศตัรูของเทพทัง้หลายเหล่านัน้จะไมไ่ด้รับซึง่น า้อมฤตด้วยประการใด  ฉันก็จะกระท า 
ด้วยประการนัน้  เทพทัง้หลายจะได้รับผลแตเ่พียงผู้ เดียว ||81 
ทา่นฤษีปราศระผู้ประเสริฐกลา่ววา่ 
หลงัจากพระผู้ เป็นเทพของเหลา่เทพ (พระวิษณ)ุ รับสัง่ดงันีแ้ล้ว ในเวลานัน้ 
เหลา่เทพทัง้หมดจงึร่วมมือกบัเหลา่อสรูกระท าการกวนน า้อมฤต ||82 
ดกูรท่านไมเตรยะพวกเทพ แทตย์และทานพพากนัรวบรวมโอสถชนิดตา่งๆ 
แล้วก็โยนลงไปในน า้เกษียรสมทุรซึง่งดงามเหมือนกลุม่เมฆในฤดใูบไม้ร่วง ||83 
เสร็จแล้วก็ใช้ภเูขามนัทระเป็นไม้กวนแล้วใช้พญานาควาสกิุเป็นเชือก 
จากนัน้ก็เร่ิมต้นกวนน า้อมฤตอย่างร่วมแรงแข็งขนั ||84 
เพราะเทพทัง้หมดได้ร่วมมือกบัพระกฤษณะ (พระวิษณ)ุ  
ฉะนัน้พวกเทพจงึได้จบัหางของพญานาควาสกิุ พวกแทตย์เข้าไปจบัท่ีส่วนหวัของ 
พญานาควาสกิุ ||85 
พวกอสรูทัง้หมดนัน้เป็นพวกท่ีมีฤทธ์ิเดชมากมาย 
แตเ่ร่ิมหมดพลงัลงเพราะความร้อนจากไฟซึง่ออกมาจาก 
ลมทางปากของพญานาควาสกิุแล้วก็หมดหมดฤทธ์ิเดช (ในท่ีสดุ) ||86 
ในขณะนัน้นัน่เองเพราะกลุม่ควนัท่ีพวยพุง่ออกมาตามลมหายใจทางปาก 
ซึง่แพร่กระจายลงมาทางสว่นหางของพญานาควาสกิุนัน้ เวลานัน้เอง 
พวกเทพจงึมีความกระชุม่กระชวย ||87 
ดกูรท่านมหามนีุ พระหริผู้ เป็นเจ้าทรงปรากฏพระองค์เองเป็นเตา่ (กรูมาวตาร) 
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อยูต่รงกลางเกษียรสมทุรทรงเป็นฐานรองรับแทง่หินไม้กวน (ภเูขามนัทระ) 
ท่ีก าลงัหมนุกวนอยู่ ||88 
 พระหริผู้ เป็นเจ้าผู้ทรงจกัรและคทาสถิตอยูท่า่มกลางหมูเ่ทพด้วยรูปอยา่งหนึง่ 
และอีกพระรูปหนึง่สถิตอยูท่่ามกลางหมูแ่ทตย์ทรงชว่ยดงึพญานาค ||89 
ดกูรท่านไมเตรยะ พระเกศวะผู้ เป็นเจ้า (พระวิษณ)ุ มีพระรูปมหมึา 
ซึง่เป็นพระรูปท่ีหมูเ่ทพและอสรูตา่งก็ไมเ่คยเห็นทรงชกัแท่งภเูขาอยูด้่านบน ||90 
อนึง่พระหริผู้ เป็นเจ้าสงูสดุทรงท าให้พญานาคมีชีวิตชีวาด้วยเดช (ของพระองค์)   
และทรงท าให้เหลา่เทพกระปรีก้ระเปร่าด้วยเดชานภุาพอ่ืนๆ ||91 
เวลานัน้เม่ือเกษียรสมทุรนัน้ถกูหมูเ่ทพและทานพกวนอยู่  
อนัดบัแรกโคสรุภิซึง่เป็นแหล่งผลิตเนยใส ได้รับการบชูาจากเทพก็ได้ปรากฏขึน้ ||92 
ดกูรท่านมหามนีุ ขณะนัน้พวกเทพและทานพตา่งก็มีความร่าเริงยินดี 
และมีจิตใจพองโตจ้องมองอยา่งช่ืนชม ||93 
เม่ือพวกนกัสิทธ์ิบนสวรรค์คิดกนัว่า อะไรนัน่ ทนัใดนัน้พระวารุณีเทวี 
(เทพีแหง่สรุา) ผู้ มีดวงเนตรมึนเมาก็ปรากฏขึน้ ||94 
จากนัน้โลกก็มีกลิ่นหอมฟุ้ งกระจายออกมาจากน า้นมนัน้ท่ีถกูท าให้หมนุวนอยู่  
กลายเป็นต้นปาริชาตซึง่เป็นต้นไม้ท่ีท าให้เทพนารีร่าเริงยินดี ||95 
ดกู่อนทา่นไมเตรยะ   และตอ่จากนัน้หมูน่างอปัสรผู้ เป่ียมไปด้วยรูปสมบตัิ 
และคณุสมบตัคิรบถ้วน นา่ต่ืนตาต่ืนใจยิ่งนกัก็ปรากฏขึน้มาจากเกษียรสมทุร ||96 
ทนัใดนัน้ดวงจนัทร์ปรากฏขึน้มา (จากนัน้) พระมเหศวร (พระวิษณ)ุ  
ก็ทรงครอบครองดวงจนัทร์นัน้เอาไว้ สว่นหมูน่าคก็ได้ครอบครองพิษ 
ซึง่เกิดจากน า้เกษียรสมทุร ||97 
จากนัน้เทพธนัวนัตริผู้ทรงเคร่ืองทรงสีขาวก็ผดุขึน้มา (จากเกษียรสมทุร) เอง 
ถือคนโทซึง่เตม็ไปด้วยน า้อมฤตมาด้วย ||98 
ดกูรท่านไมเตรยะ จากนัน้เผ่าพนัธุ์พวกแทตย์และพวกทานพทัง้หมดนัน้ 
ตา่งก็มีจิตใจปรีดิเ์ปรมเกษมสนัต์ ทัง้หมดร่วมบนัเทิงยินดีกบัเหลา่พระมนีุ ||99 
จากนัน้พระนางศรีเทวี (พระแมล่กัษมี) มีดอกบวัเป็นเคร่ืองรองรับ   
ผู้ เป่ียมไปด้วยความงดงามอยา่งยิ่งยวด สถิตอยูใ่นดอกบวัท่ีแย้มบานก็ได้ผดุขึน้มา 
จากน า้เกษียรสมทุรนัน้ ||100 
เหลา่พระมหาฤษีตา่งก็มีความยินดีแล้วก็สวดสดดีุพระนางนัน้ด้วยศรีสกูตะ ||101 
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พวกคนธรรพ์น าโดยทา่นวิศวาวสก็ุได้พากนัเดนิน าหน้าพระศรี (ลกัษมี) นัน้  
และหมูน่างอปัสรน าโดยนางอปัสรช่ือฆฤตาจีก็ได้พากนัฟ้อนร าในท่ีนัน้ ||102 
แมน่ า้ทัง้หลายมีแมน่ า้คงคาเป็นต้นก็น าสายน า้เข้ามาเพ่ือสรงสนานพระนางศรี 
พญาช้างทิคคชะก็ใช้น า้สะอาดท่ีอยูใ่นภาชนะทองค าให้พระนางศรีสรงสนาน 
ท าให้พระนางเป็นมเหศวรีเทวีของโลกทัง้หมด ||103 
เกษียรสมทุรได้มอบพวงมาลยัดอกบวัซึง่ไมมี่วนัเห่ียวแห้ง 
แก่พระนางศรีผู้ เลอโฉมยิ่ง ในขณะท่ีพระวิศวกรรมเทพบตุร 
ก็ได้ท าการประดบัตกแตง่พระวรกายพระนางศรี ||104 
พระนางศรีนัน้ทรงมาลยัทิพย์และเคร่ืองทรงทิพย์ สรงสนาน 
(และก็) ทรงตกแตง่ด้วยเคร่ืองประดบั เม่ือเทพทัง้หมดมองดอูยู่ 
 (ในสายตาของเหลา่เทพทัง้หมด) ถึงแล้วซึง่การเป็นดวงพระทยัของพระหริ||105 
ดกู่อนทา่นไมเตรยะ เหลา่เทพถกูพระนางลกัษมีซึง่ด ารงอยูท่ี่ดวงพระทยัของพระหริ 
มอง ถึงซึง่ความยินดีอยา่งยิ่งในทนัใดนัน่เอง ||106 
ดกูรท่านผู้ เป็นมหาภาค  เหล่าเทพแทตย์ทัง้หลาย ผู้ เบือนหน้าหนีจากพระวิษณ ุ  
ผู้ มีพระวิปรจิตตเิป็นหวัหน้า  ถกูพระลกัษมีทอดทิง้ถึงซึง่ความกลวัอยา่งยิ่ง ||107 
ดกูรท่านผู้ มีความเพียรอยา่งยิ่ง  ทนัใดนัน้เหลา่แทตย์ทัง้หลายถือคนโทท่ีอยูใ่นมือของ 
ธนวนตริ ซึง่บรรจนุ า้อมฤตอนัประเสริฐ ||108 
พระวิษณผุู้ เป็นเจ้าซึง่อยูใ่นรูปของสตรี ท าให้เหลา่แทตย์ลุม่หลงด้วยมายา   
พระองคถื์อเอาน า้อมฤตซึง่เป็นของทานพทัง้หลายประทานให้แก่เทพทัง้หลาย ||109 
ทนัใดนัน้คณะเทพทัง้หลายมีพระศกัระเป็นต้นก็ด่ืมน า้อมฤตนัน้  เหลา่แทตย์ทัง้หลาย 
มีมือถืออาวธุและดาบเผชิญหน้ากบัเหลา่เทพทัง้หลาย ||110 
เม่ือด่ืมน า้อมฤตแล้ว  ในขณะนัน้กองทพัแทตย์ทัง้หลายถกูเทพพลิท าลาย กระจดั 
กระจายไป ณ สถานท่ีตา่งๆ และกลบัไปยงับาดาล ||111 
ทนัใดนัน้เหลา่เทพผู้ประกอบแล้วด้วยความยินดีก็แสดงความนอบน้อมกบัพระผู้ทรง 
ไว้ซึง่สงัข์  จกัร  และคทาเหมือนท่ีเคยท ามาแตก่่อน  ได้ปกครองแล้วซึง่โลกทัง้             
3 นัน้ ||112 
ดกูรท่านมหามนีุผู้ประเสริฐ ทนัใดนัน้พระอาทิตย์ซึง่มีแสงสวา่งท่ีงดงามก็โคจรไป 
 ตามทางของตนและดวงดาวทัง้หลายก็โคจรตามทาง ||113 
พระอาทิตย์ท่ีมีแสงงดงามส่องแสงไปยงัพระเป็นเจ้าอยา่งเจิดจ้าและทนัใดนัน้  
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ความรู้ในธรรมก็เกิดขึน้แก่สรรพสตัว์ทัง้หลาย ||114 
ดกูรท่านพราหมณ์ผู้ประเสริฐ โลกทัง้ 3 เป็นสิ่งท่ีตกแตง่ไปด้วยความเป็นสิริมงคล  
และท้าวศกัระผู้ประเสริฐในสวรรค์ ผู้มัง่คัง่ก็เกิดขึน้ ||115 
หลงัจากนัน้ท้าวศกัระผู้สถิตอยู ่ณ อาสนะสิงหาสน์ถึงซึง่สวรรค์อีกครัง้  ด ารงอยูใ่น 
ความเป็นเทวราชา  แสดงความยินดีกบัพระเทวีผู้ มีดอกบวัอยูใ่นมือ ||116 
พระอินทร์กลา่ววา่ 
ข้าพเจ้าขอนมสัการพระแมศ่รี (พระลกัษมี) ผู้ เป็นพระแมเ่จ้าของโลกทัง้ปวง 
ผู้ เกิดมาจากดอกบวั ผู้ มีพระเนตรเหมือนดอกบวัท่ีแย้มบาน ผู้สถิตอยู่ในดวงพระทยั 
ของพระวิษณุ ||117 
ข้าพเจ้าขอวนัทาพระเทวีผู้สถิตอยูใ่นดอกบวั  ผู้ มีดอกบวัอยูใ่นพระหตัถ์ ผู้ มีพระเนตร 
มีสีเหมือนใบบวัผู้ มีพระพกัตร์เหมือนดอกบวัทรงเป็นท่ีรักของพระวิษณุผู้ เป็นเจ้า ||118 
พระองค์ทรงเป็นสิทธิ เป็นสวธา เป็นสวาหา เป็นสธุา ทรงป็นผู้บริสทุธ์ิในโลก  
ทรงเป็นเวลาสนธยา เป็นราตรี เป็นแสงสวา่ง เป็นผู้ รุ่งเรือง เป็นผู้ฉลาดปราดเปร่ือง  
เป็นผู้นา่ศรัทธาเล่ือมใส เป็นพระแมส่รัสวดี ||119 
ข้าแตพ่ระเทวีผู้ทรงงดงาม พระองค์ทรงเป็นผู้ มีทกัษะในการบวงสรวง  
ทรงเป็นความรู้ท่ีเท่ียงแท้ยิ่งใหญ่ ทรงเป็นผู้หยัง่รู้มนัตระ ทรงเป็นผู้ รู้แจ้งอาตมนั 
และทรงเป็นผู้ประทานผลคือโมกษะ ||120 
ข้าแตพ่ระเทวี พระองค์คือความจริงขัน้สงูสดุ พระองค์คือพระเวททัง้ 3 พระองค์ 
คือผู้ควบคมุความยตุธิรรม และโลกนีเ้ตม็ไปด้วยรูปแบบท่ีนา่ยินดีและไมน่า่ยินดี 
เพราะพระองค์||121 
ข้าแตพ่ระเทวี นอกจากพระองค์แล้วสตรีอ่ืนใดเลา่จะอยูใ่กล้ชิดพระวรกาย 
ท่ีเกิดจากการบวงสรวงทกุอยา่งของพระผู้ เป็นเทพของเทพผู้ซึง่ทรงคทา 
ผู้จะเข้าถึงได้โดยพระโยคี ||122 
ข้าแตพ่ระเทวี โลกทัง้ 3 โลกถกูพระองค์ทรงท าลายแล้วโดยสิน้เชิง  
บดันีพ้ระองค์ทรงได้ฟืน้ฟโูลกทัง้ 3 นัน้ให้มีชีวิตชีวาขึน้มาใหม ่||123 
ข้าแตพ่ระแมเ่จ้าผู้ทรงมีโชคมาก นรชนทัง้หลายมีภรรรยา บตุร รวมทัง้บ้านเรือน  
มิตรสหายพืชพรรณธญัญาหารและทรัพย์สมบตัเิป็นต้นนี ้ได้ตลอดเวลา 
ก็เพราะการพิจารณาของพระองค์ ||124 
ข้าแตพ่ระเทวี ความปราศจากโรคาพาธของร่างกาย ความมัง่คัง่ร ่ารวย  
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ความสญูสิน้ข้าศกึศตัรู ความสขุสบาย ไมใ่ชเ่ร่ืองท่ีจะได้มายากส าหรับบรุุษทัง้หลาย 
ผู้ได้รับการมองเห็นโดยการเห็นของพระองค์ ||125 
ข้าแตพ่ระแมเ่จ้า พระองค์เป็นมารดาของโลกทัง้ปวง  
ในขณะท่ีพระหริผู้ทรงเป็นเทพของเทพนัน้ทรงเป็นบดิาของโลกทัง้ปวง 
พระองค์และพระวิษณทุรงควบคมุโลกนีซ้ึง่ประกอบไปด้วยสิ่งท่ีเคล่ือนไหวได้ 
และเคล่ือนไหวไมไ่ด้ ||126 
ข้าแตพ่ระองค์ผู้ทรงบริสทุธ์ิทกุประการ ขอพระองค์อยา่ทรงละทิง้ทรัพย์สมบตัิ 
ของพวกข้าพเจ้า อยา่ละทิง้โรงววัควายของพวกข้าพเจ้า อยา่ละทิง้บ้านเรือน 
ของพวกข้าพเจ้า อยา่ละทิง้เคร่ืองนุง่หม่ของพวกข้าพเจ้า อยา่ละทิง้ร่างกาย 
ของพวกข้าพเจ้า อยา่ละทิง้ภรรยาของพวกข้าพเจ้า ||127 
ข้าแตพ่ระแมเ่จ้าผู้สถิตอยูใ่นดวงพระทยัของพระวิษณุเทพเจ้าของข้าพเจ้า 
ขอพระองค์อยา่ละทิง้บตุรทัง้หลาย อยา่ละทิง้มิตรสหาย อยา่ละทิง้ปศสุตัว์  
อยา่ละทิง้เคร่ืองประดบัตกแตง่ ||128 
 ข้าแตพ่ระนางผู้บริสทุธ์ิ คนทัง้หลายท่ีถกูพระองค์ละทิง้ก็จะพลอยถกูความดีงาม 
ความจริง ความบริสทุธ์ิและถกูคณุ มีศีลเป็นต้น ละทิง้เชน่กนั ||129 
คนทัง้หลายท่ีปราศจากคณุความดี เม่ือพระองค์มองเห็นก็จะได้รับการประกอบไว้ 
ด้วยคณุทกุอย่างมีศีลเป็นต้น พร้อมทัง้ได้รับการประกอบไว้ด้วยตระกลูท่ีสงูศกัดิ์ 
และทรัพย์สมบตัิ ||130 
ข้าแตพ่ระเทวี ผู้ ท่ีได้รับการมองเห็นโดยพระองค์ เขาก็จะเป็นผู้นา่ยกย่องสรรเสริญ 
เป็นผู้ มีคณุความดี เป็นผู้ มีความสขุ เป็นผู้ เกิดในตระกลูท่ีดี เป็นผู้ฉลาดหลกัแหลม 
เป็นผู้ มีอ านาจวาสนาและเป็นผู้ ท่ีแข็งแกร่ง ||131 
ข้าแตพ่ระแมเ่จ้าผู้ เป็นท่ีรักของพระวิษณ ุพระองค์ทรงดแูลโลก 
ทรงเป็นผู้ เบือนพระพกัตร์หนีผู้ใด คณุทัง้หลายทัง้ปวงมีศีลเป็นต้นของผู้นัน้ 
ก็จะด าเนินไปสู่ความชัว่ร้ายแนน่อน ||132 
ข้าแตพ่ระเทวีผู้ มีพระเนตรคล้ายดอกบวั แม้ว่าพระชิวหาของพระพรหมายงัไม ่
สามารถกลา่วสรรเสริญพระคณุทัง้หลายของพระองค์ได้ ก็ขอพระองค์โปรดพอพระทยั  
ขอพระองค์อยา่ได้ละทิง้พวกข้าพระองค์เลย ไมว่า่เวลาใดก็ตาม ||133 
ทา่นพระฤษีปราศระผู้ประเสริฐกลา่ววา่ 
ดกูรท่านพราหมณ์ เม่ือเทพทัง้ปวงก าลงัฟังอยู ่พระแมเ่จ้าศรีเทวี 
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ผู้ ทรงได้รับการสรรเสริญอย่างยิ่งผู้ ทรงสถิตอยู่ในสรรพสิ่ง  จึงตอบท้าวศตกรต ุ      
(พระอินทร์) ดงันี ้||134 
พระแมเ่จ้าศรีรับสัง่วา่  
ดกูรพระอินทร์ผู้ เป็นเจ้าแหง่เทพ ข้าพเจ้ารู้สกึยินดีอยา่งยิ่งกบัค าสรรเสริญนีข้องทา่น  
ขอทา่นจงเลือกพรท่ีทา่นปรารถนา  
ข้าพเจ้าเป็นผู้ประทานพรได้เดนิทางมาหาทา่น ||135 
ข้าแตพ่ระมหาเทวี  ถ้าข้าเป็นผู้คูค่วรแก่บญุ  ขอพระองค์ทรงประทานบญุแก่ข้าพเจ้า   
โลกทัง้ 3 ไมค่วรถกูละทิง้โดยทา่น  บญุอนัประเสริฐนัน้จงมีแก่ข้าพเจ้า ||136 
ดกูรพระนางผู้ เกิดจากมหาสมทุร  ผู้จะสรรเสริญทา่นด้วยบทสวดสรรเสริญนัน้   
เขาจะไมถ่กูทอดทิง้โดยพระองค์  ขอบญุครัง้ท่ี ๒  จงมีแก่ข้าพเจ้า ||137 
ดกูรท่านวาสวะ (พระอินทร์)  ผู้ เป็นใหญ่ในเหลา่เทพ  ข้าพเจ้าจะไมท่ิง้โลกทัง้ ๓   
บทสรรเสริญย่อมมีแก่ท่านทัง้หลายด้วยความยินดีในการบชูา  
สิ่งนัน้เราได้ให้แล้ว ||138 
คนใดสวดสรรเสริญข้าพเจ้าในตอนเย็นและตอนเช้า  ด้วยบทสรรเสริญนัน้  
ข้าพเจ้าก็จะไมเ่บือนหน้าหนีตอ่พวกเขา ||139 

  ศรีปราศระกลา่วว่า 
 ดกูรท่านไมเตรยะ  พระศรีเทวีผู้ มีโชคมาแตก่าลก่อน  ผู้ยินดีในบทสรรเสริญได้ 
  ประทานพรแก่เทวราชา (พระอินทร์)  ดงันี ้||140 
 ในกาลก่อน พระศรีเกิดขึน้ในนางขยาตขิองภฤค ุ ตอ่มาพระนางเกิดขึน้ในมหาสมทุร 
  เพราะการกวนน า้อมฤต โดยความพยายามของเทพและทานพอีก||141 
 เม่ือใดพระชนารถ ผู้ย า้ยีความเดือดร้อนของคน (พระวิษณ)ุ ผู้ เป็นเทพแหง่เทพ  

เป็นเจ้าของจกัรวาล  กระท าการอวตารมา  เม่ือนัน้พระศรีก็จะมาเกิดเป็นเพ่ือน 
พระองค ์||142 
เม่ือพระหริเกิดเป็นคนแคระ  พระนางจะเกิดเป็นดอกบวั  แตเ่ม่ือใดพระภาควะผู้ เป็น 
เชือ้สายของภฤคเุกิดเป็นปรศรุาม  พระนางนีก็้จะเกิดเป็นธรณี (แผน่ดนิ) ||143 
ในความเป็นรฆวุงศ์ของพระองค์ (พระราม) พระนางก็จะเกิดเป็นสีดา  ในการเกิดเป็น 
พระกฤษณะ  พระนางจะเกิดเป็นนางรุกมินี  และในการอวตารอ่ืนอีก  
พระนางก็จะเป็นผู้ชว่ยเหลือของพระวิษณุ ||144 
ในความเป็นเทพ  พระองค์ก็มีอยูใ่นร่างกายของเทพ  ในความเป็นมนษุย์  พระองค์ก็มี 
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รูปเป็นมนษุย์ พระนางกระท ารูปตามร่างกายของพระวิษณใุห้เป็นรูปของตนเอง ||145 
ผู้ใดฟังและผู้อา่นเร่ืองการเกิดขึน้ของพระลกัษมี  พระศรีก็จะไมท่อดทิง้ในเร่ืองของเขา 
จนกระทัง้ 3 ชัว่อายคุน ||146 
ข้าแตพ่ระมนีุ  บทสรรเสริญพระศรีนีถ้กูอา่นในเรือนใดๆ บ้าง  โชคร้าย 
และการทะเลาะวิวาท ก็จะไมมี่ในเรือนของพวกเขา ไมว่่าในกาลใด ||147 
ดกูรท่านพราหมณ์  สิ่งใดท่ีท่านบอกแล้ว ทา่นก็จงถามแก่ข้าพเจ้า  พระศรีเกิดเป็น 
ลกูสาวของภฤคกุ่อน ภายหลงัเกิดท่ีทะเลน า้นม ||148 

 บทสรรเสริญของพระศรีนี ้ซึง่เป็นเหตแุหง่การได้รับสมบตัิทัง้มวลออกมาจากปากของ 
  พระอินทร์  บทสวดสรรเสริญยอ่มถกูอา่นทกุๆวนั โดยคนเหลา่ใด ความยากจนก็จะไม่ 
  มีอยูใ่นคนเหลา่นัน้ไมว่า่ในกาลใด||149 
 

อัธยายะที่ 10 
ทา่นฤษีไมเตรยะกลา่ววา่ 
ข้าแตท่่านมนีุ ทกุๆ เร่ืองราวท่ีผมถามทา่นนัน้ ทา่นได้บอกแก่กระผมแล้ว 
ขอทา่นจงเลา่ถึงการสร้างนีเ้ร่ิมต้นตัง้แตก่ารสร้างพระภฤคแุก่ข้าพเจ้าอีกครัง้หนึง่ ||1 
ทา่นพระฤษีปราศระตอบว่า 
พระนางลกัษมีผู้ เป็นชายาของพระวิษณถืุอก าเนิดจากพระภฤคแุละนางขยาติ 
นอกจากนีบ้ตุรทัง้ 2 ซึง่ช่ือวา่ธาตฤและวิธาตฤก็ได้ถือก าเนิดจากพระภฤคแุละ 
นางขยาตด้ิวย ||2 
ธิดาทัง้ 2 นามว่าอายาตแิละนิยตถืิอก าเนิดจากพระเป็นเจ้าเมรุผู้ เป็นใหญ่ 
ธิดาทัง้ 2 คนนัน้ก็ได้มาเป็นภรรยาของธาตฤและวิธาตฤทัง้ 2 คนนัน้ ||3 
ปราณะและมฤกณัฑถืุอก าเนิดจาก (ธาตฤกบัอายาตแิละวิธาตฤกบันิยติ) 
มารกาณเฑยะถือก าเนิดจากมฤกณัฑ ุ 
เวทศริาได้ถือก าเนิดจากปราณะ ทา่นจงฟังเร่ืองลกูชายของปราณะเถิด ||4 
ดกูรท่านผู้ มีโชคมาก บตุรคนหนึง่ของปราณะช่ือวา่ทยตุมิตั และบตุรอีกคนหนึง่ 
ช่ือราชวตัก็ถือก าหนดจากปราณะนัน้เชน่กนั  
ตอ่มาวงศ์ตระกลูของเผา่พนัธุ์ภฤคก็ุมีการสืบวงศ์ตระกลูไปอีกมากมาย ||5 
ภรรยาของพระฤษีมรีจิช่ือวา่นางสมัภตูใิห้ก าเนิดบตุรช่ือเปารณมาสะ 
วิรชาและปรวตะเป็นบตุรของทา่นเปารณมาสะผู้ยิ่งใหญ่นัน้ ||6 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



645 
 

ดกูรท่านพราหมณ์ ตอ่ไปนีข้้าพเจ้าจะกลา่วถึงบตุรทัง้หลายในล าดบัวงศ์ คือ 
ภรรยาของฤษีองัคีรสช่ือนางสมฤตใิห้ก าเนิดธิดา (4 คน) คือ 
นางสินีวาลี กหุ ูรากา และอนมุตี ||7 
อนึง่นางอนสยูาภรรยาของพระฤษีอตริก็ได้ให้ก าเนิดบตุรทัง้หลายผู้ปราศจากบาป 
คือพระฤษีโสมะ พระฤษีทรุวาสและพระฤษีทตัตาเตรยะ ||8 
นอกจากนีบ้ตุรช่ือวา่ทตัโตลิผู้ซึง่ในอดีตชาตใินยคุพระมนสุวยมัภมีูนามวา่ 
อคสัตยะก็ได้ถือก าเนิดในนางปรีตผิู้ เป็นภรรยาของพระฤษีปลุสัตยะ ||9 
อนึง่นางกษมาภรรยาของพระประชาบดีปลุหะได้ให้ก าเนิดบตุร 3 คน คือ 
กรทมะ อารวรีวะ และสหิษณ ุ||10 
อนึง่ภรรยาของกรตช่ืุอวา่สนัตตไิด้ให้ก าเนิดบตุรกลุม่วาลขิลยะ (พระฤษีแคระ)  
ซึง่เป็นพระมนีุผู้ประพฤตพิรหมจรรย์จ านวน 60,000 คน แตล่ะคนมีขนาดเทา่ 
ข้อนิว้หวัแมมื่อ มีเดชประดจุแสงอาทิตย์ ||11 
นอกจากนีบ้ตุร 7 คนของพระฤษีวสิษฐะก็ได้ถือก าเนิดในนางอรูชาเชน่กนั ||12 
ได้แก่ รชะ โคตระ อรูทธวพาห ุสวนะ อนฆะ สตุปา ศกุระ ทัง้ 7 คน 
ดงักลา่วมานีล้้วนเป็นพระฤษีผู้บริสทุธ์ิ ||13 
ดกูรท่านพราหมณ์ อคันิเทพผู้ ช่ือวา่อภิมานีนัน้เป็นบตุรคนแรกของพระพรหมา 
นางสวาหาได้บตุร 3 คนผู้งดงามอยา่งยิ่งจากอคันิเทพนัน้ ||14 
ได้แก่ ปาวกะ ปวมานะ และศจุิผู้ ด่ืมน า้ ||15 
และในการสืบเชือ้สายตอ่มา พวกเขาก็มีบตุรอีก 45 คน และบตุรเหลา่นี ้
ก็มีช่ือวา่เทพแหง่ไฟ  (อคันิเทพ) อนึง่เพราะรวมบิดา 1 และบตุรทัง้ 3  เข้าด้วย ||16 
จงึรวมเป็นอคันิเทพจ านวน 49 องค์ ||17 

 ดกูรท่านพราหมณ์ ข้าพเจ้าได้อธิบายล าดบัวงศ์ตระกลูท่ีพระพรหมาทรงสร้าง 
 ซึง่พวกท่ีช่ือวา่อคันิษวาตตะเป็นพวกท่ีไมบ่ชูาไฟ พวกท่ีช่ือวา่พรหิษัท 

เป็นพวกท่ีบชูาไฟ ||18 
 นางสวธาให้ก าเนิดธิดา 2 คนช่ือเมนาและธาริณีจากอคันิเทพเหลา่นัน้  

ดกู่อนทา่นพราหมณ์ นางทัง้ 2 เป็นผู้ยดึมัน่ในพรหมนั (พรหมวาทินี)  
นอกจากนีน้างทัง้ 2 ก็ยงัเป็นโยคินี ||19 
เป็นผู้ เพียบพร้อมไปด้วยความชญานชัน้สงู เพียบพร้อมไปด้วยคณุสมบตัทิกุอยา่ง||20 
ข้าพเจ้าได้เลา่การสืบเชือ้สายวงศ์ตระกลูลกูสาวของพระทกัษะนีด้งัท่ีกลา่วมานี ้
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ผู้ ท่ีมีศรัทธาแล้วระลกึถึงการสืบวงศ์ตระกลูของเทพเจ้าเหลา่นี ้
ก็จะไมส่ญูสิน้เผา่พนัธุ์ ||21 

 
อัธยายะที่ 11 

 ทา่นพระฤษีปราศระกลา่ววา่  
 บตุรทัง้ 2 ผู้ เป็นมหาวีรบรุุษ รู้แจ้งธรรมะของพระมนสุวยมัภมีูช่ือปริยวรตะ 

และอตุตานปาทะข้าพเจ้าเล่าแก่ทา่นแล้ว ||1 
 ดกูรท่านพราหมณ์ บตุรช่ืออตุตมะของอตุตานปาทะนัน้ได้ถือก าเนิดแล้ว 
 ในนางสรุุจิผู้ เป็นท่ีรักย่ิง เขาเป็นท่ีรักยิ่งของบิดา ||2 
 ดกูรท่านพราหมณ์ พระราชาพระองค์นัน้ได้มีพระมเหสีพระนามวา่สนีุติ 
 ผู้ซึง่มีบตุรช่ือวา่ธรุวะ ธรุวะนัน้ไมเ่ป็นท่ีโปรดปราน (ของพระราชา) ||3 
 ธรุวะครัน้เห็นพระภาดาพระนามวา่อตุตมะผู้ประทบับนพระเพลา 
 ของพระบดิาผู้ประทบับนราชอาสน์จงึปรารถนาเพ่ือท่ีจะขึน้ไปบนราชอาสน์นัน้ ||4 
 เม่ือพระนางสรุุจินัน้ทอดพระเนตรอยู ่พระราชาไมพ่อพระทยัพระโอรส 
 ผู้ปรารถนาท่ีจะขึน้ไปบนพระเพลาซึง่เข้ามาใกล้ด้วยความรักใคร่ ||5 
 พระนางสรุุจิครัน้ทรงเห็นโอรสของพระมเหสีอีกองค์หนึง่ (ของพระนางสนีุต)ิ 
 ซึง่ปรารถนาท่ีจะขึน้มาบนพระเพลานัน้และก็ทรงเห็นโอรสของพระนางเอง 
 ซึง่ประทบัอยูก่่อนแล้วจงึทรงกลา่วถ้อยค าวา่ ||6 
 ลกูเอย๋ ลกูผู้ เกิดในครรภ์ของสตรีอ่ืน ไมไ่ด้เกิดร่วมกนัในครรภ์ของฉนั 
 ท าความปรารถนาท่ียิ่งใหญ่นีอ้ยา่งโง่เง่าเพราะเหตใุด ||7 
 หนไูมมี่สตยิัง้คิดเสียเลยปรารถนาฐานะท่ีไมอ่าจจะถึงได้ 
 ซึง่เป็นฐานะท่ีสงูสง่ท่ีสดุ  
 ในความเป็นจริงหนก็ูเป็นโอรสของพระราชานี ้(เชน่กนั) 
 แตว่า่ฉนัไมไ่ด้ให้ก าเนิดหนนูะ ||8 
 ราชอาสน์นีเ้ป็นท่ีประทบัของราชาทกุพระองค์ 
 เป็นสถานท่ีท่ีเหมาะสมกบับตุรของฉนัเท่านัน้  
 ท าไมหนจูงึท าร้ายตวัหนเูอง (เชน่นี)้ ||9 
 ท าไมหนจูงึมีความปรารถนาท่ีสงูสง่อยา่งโง่เขลาเชน่นี ้
 ท าเหมือนกบัว่า (หน)ู เป็นบตุรของฉนั 
 หนไูมรู้่เลยหรือว่าหนเูป็นลกูของนางสนีุติ ||10 
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 ทา่นพระฤษีปราศระกลา่ววา่ 
 ดกูรท่านพราหมณ์ พระโอรสครัน้ทรงได้ยินถ้อยค าของพระมารดา  
 (มารดาเลีย้ง) นัน้แล้วจงึทรงล้มเลิก (ท่ีจะเข้าไปหา) พระบดิา  
 ทรงขุน่เคืองพระทยัเสดจ็ไปท่ีต าหนกัพระมารดาของพระองค์เอง ||11 
 ดกูรท่านไมเตรยะพระนางสนีุตคิรัน้ทรงเห็นพระโอรสนัน้ 
 ผู้ทรงขุน่เคืองพระทยั (และ) มีริมฝีปากสัน่เล็กน้อยจงึทรงอุ้มพระโอรส 
 ขึน้พระเพลาแล้วรับสัง่ดงันีว้่า ||12 
 ลกูรัก อะไรเป็นสาเหตท่ีุท าให้หนขูุน่เคืองใจ และใครท าให้หนไูมพ่อใจ 
 ลกูรัก ใครกนัท่ีท าผิดตอ่หนก็ูได้ช่ือวา่ดหูมิ่นพระบิดา (ของหน)ู ด้วย ||13 
 ทา่นพระฤษีปราศระกลา่ววา่ 
 พระโอรสธรุวะครัน้พระมารดารับสัง่ดงันีแ้ล้วจงึทรงเลา่เร่ืองราวทัง้หมด 
 ให้ฟังตามนัน้ทนัที 
 พระนางสนีุตผิู้หยิ่งทะนงจงึไปกราบทลู (รายละเอียดทัง้หมด) 
 เฉพาะพระพกัตร์พระราชา ||14 
 เม่ือพระโอรสกราบทลูเลา่เร่ืองราวนัน้อยา่งนัน้แล้ว 
 พระนางสนีุตผิู้นา่สงสารถึงกบัทรงขุน่เคืองพระทยั 
 มีพระเนตรอิดโรยและหมน่หมองได้กราบทลูถ้อยค า (ตอ่ไป) ||15 
 พระนางสนีุตรัิบสัง่ว่า 
 พระนางสรุุจิรับสัง่ดงันีถ้กูต้องแล้ว ลกูรัก เจ้าเป็นคนต ่าต้อยจริงๆ 
 ลกูรัก เพราะว่ามารดาเลีย้งทัง้หลายจะไมพ่ดูอยา่งนีก้บั 
 คนท่ีมีบญุญาธิการแนน่อน ||16 
 พอ่คณุ ใครกนัท่ีสามารถยึดสิ่งท่ีหนเูคยท าไว้แล้วในกาลก่อน 
 และใครกนัสามารถให้สิ่งท่ีหนยูงัไมไ่ด้ท าไว้เลย หนไูม่ควรท าให้ผู้นัน้ 
 ได้รับความเดือดร้อน ||17 
 เพราะฉะนัน้ตอนนีห้นไูมค่วรท าการเปลง่ค าพดูท่ีจะท าให้ล าบากเลย ||18 
 ผู้ ท่ีมีบญุญาธิการก็จะมีสิ่งมงคลเหลา่นีคื้อ ราชอาสน์ เศวตฉตัร  
 ม้าทรง ช้างทรง ลกูรัก หนรูู้อยา่งนีแ้ล้วก็จงเจียมตนไว้ ||19 
 พระราชาโปรดปรานพระนางสรุุจิก็เพราะบญุกศุล 
 ท่ีพระนางเคยสร้างไว้ตัง้แตช่าตปิางก่อนได้ช่ือว่าเป็นพระมเหสี 
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 ได้เพียงพระองค์เดียว สว่นสตรีอ่ืนเช่นหมอ่มฉนัได้ช่ือว่าเป็นสตรีท่ีไมมี่บญุ ||20 
 พระโอรสอตุตมะของพระนางสรุุจินัน้ทรงสมบรูณ์ไปด้วยการสัง่บญุกศุล 
 ธรุวะลกูแม ่หนเูป็นลกูของแมเ่กิดมาอยา่งนัน้แล้วชา่งมีบญุน้อยเสียจริง ||21 
 ลกูรักของแม่ หนไูมค่วรท าความทกุข์โศกอย่างนัน้เลย 
 คนเรานัน้ควรพอใจด้วยสิ่งเพียงแคท่ี่ตนมีเทา่นัน้ ||22 
 ถ้าความทกุข์โศกของหนมีูมากเกินไปเพราะพระด ารัสของพระนางสรุุจิ 
 ดงันัน้หนจูงท าความขวนขวายในการสัง่สมบญุกศุลซึง่จะอ านวยผลทกุสิ่งได้ ||23 
 หนจูงเป็นคนมีความประพฤตท่ีิดี จงตัง้ตนอยูใ่นธรรม จงมีไมตรีจิต 
 (และ) จงยินดีในการบ าเพ็ญประโยชน์ตอ่สตัว์โลก  
 (เน่ืองจาก) ทรัพย์สมบตัทิัง้หลายยอ่มมีส าหรับคนท่ีเหมาะสม 
 เสมือนน า้ท่ีไหลลงสูท่ี่ลุม่ฉะนัน้ ||24 
 ธรุวะตอบวา่ข้าแตพ่ระมารดา พระด ารัสท่ีพระองค์ตรัสเพื่อปลอบใจหม่อมฉนันี ้
 ไมไ่ด้คงอยูใ่นจิตใจของหมอ่มฉนัท่ีแตกสลายลงเพราะค าพดูท่ีหยาบช้า 
  (ของพระนางสรุุจิ) ||25 
 หมอ่มฉนันัน้จะเพียรพยายามอยา่งยิ่งยวดโดยประการท่ีหมอ่มฉนัจะได้รับ 
 สถานะท่ีสงูสดุกวา่สถานะทัง้หมดซึง่เป็นสถานะท่ีจะได้รับการบชูายิ่ง 
 จากชาวโลกทัง้หมด ||26 
 หมอ่มฉนัไมไ่ด้เกิดจากพระครรภ์ของพระนางสรุุจิซึง่โปรดปรานของราชา 
 ข้าแตพ่ระมารดา ขอพระองค์โปรดดพูลงัอ านาจของหม่อมฉนัผู้ เตบิโต 
 ในพระครรภ์ของพระองค์เถิด ||27 
 ขอให้เจ้าชายอตุตมะผู้ เป็นพระภาดาของหม่อมฉนัซึง่พระนางสรุุจิ 
 ทรงไว้ด้วยพระครรภ์ (ผู้ เป็นโอรสของพระนางสรุุจิ) จงได้รับ 
 ราชบลัลงัก์ท่ีพระบิดาพระราชทาน ขอให้ราชบลัลงัก์นัน้จงเป็น  
 (ของเจ้าชายสรุุจินัน้) ตามนัน้เถิด ||28 
 ข้าแตพ่ระมารดา หม่อมฉนัไมไ่ด้ปรารถนาต าแหนง่ท่ีผู้ อ่ืนมอบให้ 
 (แต)่ หม่อมฉนัปรารถนาต าแหนง่ท่ีพระบดิาของหมอ่มฉันไมเ่คยได้รับ 
 ด้วยการกระท าของหม่อมฉนัเอง ||29 
 ทา่นพระฤษีปราศระได้กลา่ววา่ 
 หลงัจากเจ้าชายธรุวะรับสัง่กบัพระมารดาดงันีแ้ล้วเสดจ็ออกจากต าหนกั 
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 ของพระมารดา และตอ่จากนัน้พระองค์เสดจ็ออกจากเมืองไปประทบั 
 ท่ีป่าละเมาะใกล้ๆ ภายนอกเมืองนัน้ ||30 
 ณ ป่าละเมาะนัน้เจ้าชายธรุวะนัน้ทรงเห็นพระฤษี 7 ตนผู้มาอยูก่่อน 
 ซึง่นัง่อยูบ่นฟ่อนหญ้ากศุะท่ีมีหนงัละมัง่ด ารองอยูข้่างบน ||31 
 ราชโอรสนัน้ทรงค านบัพระมนีุทกุตนนัน้ทรงนอบน้อม 
 ด้วยความเคารพก่อนท่ีจะทรงอภิวาทเสร็จแล้วก็ได้รับสัง่ ||32 
 เจ้าชายธรุวะรับสัง่ว่า 
 ข้าแตเ่หล่าพระฤษีผู้ยิ่งใหญ่ ทา่นทัง้หลายทราบใชไ่หมวา่ข้าพเจ้า 
 เป็นโอรสของราชาอตุตานปาทะผู้ ถือก าเนิดในพระนางสนีุติ 
 ผู้มาปรากฏใกล้ๆ ทา่นทัง้หลายเพราะหมดความพอใจในโลกวิสยั ||33 
 เหลา่พระฤษีกลา่ววา่ 
 ดกูรเจ้าชาย พระองค์ยงัทรงพระเยาว์มีพระชนม์เพียง 4-5 ชนัษา 
 ถึงวนันีเ้หตท่ีุจะท าให้หมดความพอใจในโลกวิสยัอะไรๆ ของทา่น 
 ยงัไมน่า่จะมี ||34 
 เหตท่ีุจะท าให้หมดความพอใจในโลกวิสยัอะไรๆ ท่านยงัไมต้่องคิด 
 (เพราะวา่) พระบิดา (ของพระองค์) ยงัทรงครองราชย์สมบตัิอยู ่ 
 ดกูรพระกมุารและพวกเราก็ยงัไมเ่ห็นเหตแุหง่ความทกุข์โศก 
 มีความพลดัพรากจากสิ่งอนัเป็นท่ีรักเป็นต้นของพระองคเ์ลย ||35 
 และพยาธิในพระวรกายของพระองค์พวกอาตมภาพก็ยงัสงัเกตไมเ่ห็นเลย  
 ความหมดความพอใจในโลกวิสยัของทา่นมีอะไรเป็นสาเหตุ 
 ขอพระองค์โปรดทรงบอกถ้าพระองค์ทรงทราบ ||36 
 ทา่นพระฤษีปราศระกลา่ววา่ 
 ตอ่จากนัน้พระกมุารธรุวะนัน้ก็ทรงเลา่ถึงพระด ารัสท่ีพระนางสรุุจินัน้รับสัง่ 
 หลงัจากได้ยินเร่ืองราวนัน้แล้วจากนัน้พระมนีุเหลา่นัน้ก็ได้พดูคยุกนัวา่ ||37 
 ชา่งนา่สงสารเหลือเกิน เดชซึ่งเป็นของวรรณะกษัตริย์ชา่งมีมากมายเหลือเกิน 
 เพราะพวกวรรณะกษัตริย์ยงัมีความอิจฉาริษยาแม้แตก่บัพระกมุารผู้ทรงพระเยาว์ 
 (ทัง้) พระกมุารผู้ทรงพระเยาว์ก็ยงัก าจดัพระด ารัสท่ีพระมารดาเลีย้งรับสัง่ 
 ออกไปจากพระทยัไมไ่ด้ ||38 
 ดกูรรัชทายาทผู้ เจริญยิ่ง เพราะความหมดความพอใจในโลกวิสยั (ของพระองค์) 
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 ถ้าพระองค์พอพระทยั ขอพระองค์โปรดทรงบอกสิ่งท่ีพระองค์ปรารถนา 
 ท่ีจะทรงกระท าแก่พวกข้าพระองค์ในเวลานีเ้ถิด||39 
 ดกูรเจ้าชายผู้สง่างามหาผู้ เปรียบมิได้ ขอพระองค์จงทรงบอก 
 ความชว่ยเหลือท่ีพวกข้าพระองค์จะสามารถกระท าเพ่ือพระองค์ได้ด้วยเถิด 
 พระองค์ผู้พอพระทยัท่ีจะทรงบอกพวกข้าพระองค์จงึจะเข้าใจได้||40 
 เจ้าชายธรุวะตอบวา่ 
 ข้าแตท่่านพราหมณ์ผู้ประเสริฐ ข้าพเจ้าไมไ่ด้ปรารถนาทรัพย์สมบตัิ 
 ไมไ่ด้ปรารถนาราชสมบตัิ ข้าพเจ้าปรารถนาสถานะเพียงหนึง่เดียว 
 ซึง่เป็นสิ่งท่ีผู้ อ่ืนไมเ่คยได้รับมาก่อน||41 
 ข้าแตพ่ระมนีุผู้ประเสริฐ ขอทา่นหลายโปรดบอกวิธีท่ีข้าพเจ้าท าได้ 
 ซึง่เป็นวิธีท่ีข้าพเจ้าจะบรรลสุถานะท่ีสงูสดุกวา่สถานะทัง้หมดด้วยเถิด||42 
         มรีจิ กลา่วว่า 
 ดกูร  ราชบตุร  สถานะท่ีประเสริฐจะไมถ่กูบรรลถุึงโดยมนษุย์ทัง้หลายท่ีไมท่ าให้ 
  โควินทะพอใจ  ดงันัน้ท่านจงสกัการะอยา่งไมมี่ท่ีสิน้สดุ||43 
        อาตริ  กล่าววา่ 
  พระชนารทนะเป็นท่ีพงึพอใจของผู้ใด ผู้นัน้ย่อมบรรลถุึงความไมเ่ส่ือมของปรมาตมนั 
  อนัประเสริฐซึง่เป็นความจริงท่ีฉนักลา่วแล้ว||44 
       องัคริะ  กลา่ววา่ 

 ท่ีสดุของอาตมนัท่ีไมเ่ส่ือมสลายและไมเ่ปล่ียนแปลงมีอยู่แก่ผู้ใด ถ้าทา่นปรารถนา 
สถานะอนัยอดเย่ียมทัง้หมดนัน้ ทา่นก็จงบชูาพระโควินทะ||45 

       ปลุสตยะ  กลา่ววา่ 
 ผู้ใดบชูาพระหริผู้ เป็นพระพรหมาอนัประเสริฐ  เป็นสถานะสงูสดุ และผู้ เป็นธรรมชาติ 
อนัสงูสดุ  เขาก็ยอ่มถึงความหลดุพ้นท่ียากแก่การบรรลถุึงได้||46 

        ปลุหะ  กล่าววา่ 
 ดกูร  พระกมุารผู้ประพฤตพิรต  พระอินทร์บชูาใครซึง่เป็นผู้ครอบครองความเป็น 
  ใหญ่ ผู้ มีสถานะสงูสดุ  ผู้ เป็นกษัตริย์ได้รับซึง่ความเป็นเทพเจ้าแหง่การบชูา  
  ทา่นจงบชูาพระวิษณุ ||47 
       ฤษีกฺรต ุ กลา่วว่า 
 พระยญัชนะปรุุษะ (พระวิษณ)ุ  พระองค์ใดผู้ควรแก่การบชูา   
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 ผู้ เป็นใหญ่ในการบ าเพ็ญเพียร  และเป็นบรุุษอนัประเสริฐสดุ  สิ่งใดท่ีไมส่ามารถบรรลุ 
ถึงได้  ในเม่ือพระชนารทนะพงึพอใจ  สิ่งนัน้ยอ่มมีอยูไ่ด้อยา่งไร ||48 

       ฤษีวสิษฐะกล่าววา่ 
 ถ้าทา่นปรารถนาสิ่งใดซึง่เป็นสถานท่ีปรากฏในทัง้ 3 โลกด้วยใจ   
 ทา่นย่อมได้รับสิ่งนัน้ เม่ือพระวิษณพุอใจ  เดก็เอย๋ อะไรเป็นสิ่งสงูสดุท่ีสดุ ||49 
       ธุรวะลา่ววา่ 
 ทา่นทัง้หลายได้บอกถึงเทพเจ้าผู้ซึง่นา่เคารพบชูาแก่ข้าพเจ้าผู้นอบน้อมแล้ว  

ขอทา่นจงได้โปรดบอกมนตร์ท่ีข้าพเจ้าจะต้องสวดเพ่ือท าให้เทพเจ้าโปรดปราน ||50 
 ขอพระมหาฤษีผู้ยิ่งใหญ่ผู้ มีใบหน้างดงามนา่เล่ือมใสโปรดบอกแก่ข้าพเจ้า 
  

ถึงวิธีการการบชูาเทพเจ้านัน้ท่ีข้าพเจ้าจะต้องกระท าด้วยเถิด ||51 
         พระฤษีทัง้หลายกล่าววา่ 
 ดกูรเจ้าชาย พระองค์สมควรท่ีจะฟังพวกข้าพเจ้าอยา่งตัง้ใจถึงวิธีการบชูา 
 พระวิษณท่ีุหมูช่นผู้มุง่มัน่บชูาจะต้องท า  ||52 
 อนัดบัแรกบคุคลจะต้องเพิกถอนความคดิออกจากอรรถะภายนอกทัง้หมด 
 จากนัน้ก็จะต้องท าความคิดนัน้ให้หยดุนิ่งอยูใ่นโลกท่ีอยู่อาศยันัน้เท่านัน้ ||53 
 ดกูรเจ้าชาย ขอพระองค์จงรับฟังมนต์ท่ีบคุคลจะต้องสวดด้วยจิตท่ีเป็นสมาธิ 
 หนึง่เดียว ซมึซาบอยูใ่นสิ่งนัน้ (และ) ควบคมุตนเองได้ ดงัตอ่ไปนี ้||54 
 ขอความนอบน้อมจงมีแดพ่ระวาสเุทพผู้ มีสภาวะเป็นชญานท่ีบริสทุธ์ิ 
 ผู้ มีพระรูปปรากฏเป็นพระพรหมา (หิรัณยครรภะ) พระวิษณ ุ(ปรุุษะ)  
 พระศวิะ (ประธานะ) และมีพระรูปไมป่รากฏ (อวยกัตะ) ||55 
 ในกาลก่อนพระผู้ เป็นเจ้าผู้ เป็นพระมนสุวยมัภแูละเป็นพระปิตามหะ 
 ของพระองค์เคยสวดมนต์บทนี ้พระชนารทนะ (พระวิษณ)ุ โปรดปราน 
 มนต์บทนัน้จงึทรงประทานความส าเร็จตามพระองค์ปรารถนา 
 ซึง่หาได้ยากในโลกทัง้ 3 โลกแก่พระปิตามหะนัน้ ดงันัน้แม้พระองค์ 
 ก็จงสวมนต์บทนีบ้อ่ยๆ ท าให้พระโควินทะโปรดปรานเถิด ||56-57 
 

อัธยายะที่ 12  
 ทา่นพระฤษีปราศระผู้ประเสริฐกลา่ววา่  
 ดกูรท่านไมเตรยะ หลงัจากท่ีทรงสดบัเร่ืองนัน้ทัง้หมดแล้วพระราชโอรสนัน้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



652 
 

 ก็นอบน้อมพระฤษีเหลา่นัน้เสร็จแล้วก็เสดจ็ออกจากป่านัน้ไป ||1 
 ดกูรท่านพราหมณ์ ตอ่จากนัน้พระราชโอรสนัน้ทรงค านงึถึงพระองค์เอง 
 ประหนึง่วา่ได้ท าหน้าท่ีส าเร็จแล้วจากนัน้พระองค์ก็เสดจ็ไป 
 ยงัริมฝ่ังแมน่ า้ยมนุาซึง่เป็นสถานท่ีศกัดิส์ิทธ์ิย่ิงช่ือว่ามธุ ||2 
 ก็เพราะวา่สถานท่ีแหง่นัน้มีแทตย์ช่ือวา่มธุสถิตอยู่ 
 ดงันัน้สถานนัน้จงึมีช่ือว่าวธุวนะซึง่เป็นท่ีรู้จกักนัดีบนพืน้ปฐพีแหง่นี ้||3 
 อนึง่ยกัษ์ช่ือศตัรุฆนะได้สงัหารบตุรของมธุนามว่าลวณะผู้ มีก าลงัมากมาย 
 แล้วก็ได้สร้างเมืองมธุราในท่ีนัน้ ||4 
 ทนัใดนัน้พระราชโอรสธรุวะนัน้ก็ประกอบพิธีการเข้าไปใกล้พระวิษณุ 
 ผู้ เป็นเทพของเทพท่ีบริเวณท่าส าหรับบ าเพ็ญตบะซึง่จะก าจดับาปได้ทัง้หมด ||5 
 พระโอรสธรุวะนัน้ทรงเพ่งสมาธิถึงพระวิษณผุู้ เป็นจอมเทพทัง้หมด 
 ซึง่สถิตอยู่ในตวัเองตามวิธีท่ีพระมนีุทัง้หลายมีทา่นมรีจิเป็นต้นได้อธิบายไว้ ||6 
 ดกูรท่านพราหมณ์ เม่ือพระโอรสธรุวะนัน้ผู้ มีพระทยัเป็นหนึง่เดียวก าลงัเพง่อยู่ 
 (ทนัใดนัน้) พระเป็นเจ้าหริ (พระวิษณ)ุ ผู้สถิตอยูใ่นสรรพสิ่ง 
 ผู้ เป็นความจริงทกุอยา่งก็ได้ปรากฏขึน้ ||7 
 ดกูรท่านไมเตรยะ ครัน้พระวิษณนุัน้ลงมาสถิตในพระทยัของพระโอรสธรุวะ 
 ผู้ก าลงับ าเพ็ญเพียรอยู ่แผน่ดนิซึง่รองรับสิ่งมีชีวิตได้ทัง้หมด 
 ก็ไมส่ามารถเพ่ือท่ีจะรับภาระของเขาไว้ได้ ||8 
 เม่ือพระโอรสธรุวะนัน้ทรงยืนด้วยพระบาทข้างซ้าย แผน่ดินคร่ึงหนึง่ 
 ก็ยบุตวัลง และครัง้ท่ี 2 เม่ือพระองค์ทรงยืนด้วยพระบาทข้างขวา 
 แผน่ดนิอีกคร่ึงหนึง่ก็ยบุตวัลง || 9 
 เม่ือพระองค์ประทบัสมัผสัแผน่ดนิด้วยพระบาทงัคฐุ (นิว้หวัแมเ่ท้า)  
 แผน่ดนิทัง้หมดรวมทัง้ภเูขาก็ได้สัน่สะเทือน ||10 
 ทา่นมหามนีุ แม่น า้ ล าธารและมหาสมทุรก็สัน่กระเพ่ือมรุนแรงมาก 
 เพราะแมน่ า้ ล าธารและมหาสมทุรสัน่กระเพ่ือม สรวงสวรรค์ 
 ก็เลยสัน่สะเทือนอย่างรุนแรงด้วย ||11 
 ดกูรท่านไมเตรยะ ในเวลานัน้หมูเ่ทพชัน้ยามาก็สบัสนอลหมา่นอย่างยิ่ง 
 จงึปรึกษาหารือกบัพระอินทร์เสร็จแล้วก็ไปด าเนินการขดัขวางการบ าเพ็ญฌาน 
 (ของพระโอรสธรุวะ) ||12 
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 ดกูรท่านมหามนีุ  กษูมานฑะพร้อมกบัเทวดาจ านวนมากและพระอินทร์มีความเดือน 
ร้อนจงึได้เร่ิมเพ่ือท่ีจะท าการขดัขวางการนัง่สมาธิอยา่งแนว่แน ่||13 

 ทนัใดนัน่เอง  ภาพมายามารดาของเขาช่ือว่าสนีุติยืนอยูข้่างหน้าเขาพร้อมทัง้น า้ตา   
 กลา่วค าพดูด้วยความน่าสงสารวา่ ลกูเอย๋ ||14 
 ดกูรลกูเอย๋  เจ้าผู้ มีความเพียรพยายาม จงเลิกจากการทรมาน 
 ร่างกายท่ีเราได้รับแล้วด้วยความปรารถนาอยา่งยิ่ง||15 
 ลกูเอย๋  เจ้าไมค่วรทิง้ฉนัให้เป็นทกุข์  โดดเดี่ยวไมมี่ท่ีพึง่จากค าพดูของแมเ่ลีย้ง ผู้ ไมมี่ 
   เหตผุล  เจ้าเป็นท่ีพึง่ของเรา||16 
  เจ้าอายเุพียง 5 ขวบเทา่นัน้  การบ าเพ็ญเพียรนัน้เป็นสิ่งทารุณ   
 จงกลบัใจเสียจากความเพียรพยายามท่ีแน่วแนอ่นัปราศจากผลส าเร็จ||17 
 เวลานีเ้ป็นการสิน้สดุการเลน่  ดงันัน้เวลานีจ้งึเป็นเวลาแห่งการศกึษาของทา่น และ 
  เป็นเวลาแหง่ความสขุและในท่ีสดุการบ าเพ็ญเพียรก็จะเพิ่มขึน้ (ตามวยั) ||18 
 ลกูเอย๋ นีเ้ป็นเวลาแหง่การเล่นสนกุของหนูผู้ยงัเป็นเดก็อยู่ 
 ในเวลาเชน่นัน้หนจูะปรารถนาการบ าเพ็ญตบะ ยินดีเพ่ือท่ีจะท าตวัเองให้ล าบาก 
 ท าไม ||19 
 ตามล าดบัหน้าท่ีซึง่ก าหนดไว้ในแตล่ะวยั หน้าท่ีท่ีดีท่ีสดุ (ของหน)ูคือท าให้แมย่ินดี  
 หนจูงหวนกลบัมาจากอธรรมนัน้อยา่คล้อยตามโมหะเลย ||20 
 ลกูเอย๋ ถ้าหนไูม่ยอมเลิกการบ าเพ็ญตบะเดียวนีล้ะก็ 
 แมจ่ะหยดุหายใจตอ่หน้าตอ่ตาของหนใูนเวลานีท้นัทีแนน่อน ||21 
 ทา่นพระฤษีปราศระกลา่ววา่ 
 พระกมุารธรุวะมีพระทยัตัง้มัน่แนว่แนใ่นพระวิษณแุม้จะเห็น 
 มารดารูปมายานัน้ผู้ก าลงัพดูอยูซ่ึง่มีดวงตาเอ่อล้นไปด้วยน า้ตา 
 แตก็่ไมส่นใจมอง ||22 
 ลกูเอย๋ ลกูเอ๋ย รากษสท่ีน่าหวาดกลวัยิ่งถือศสัตราวธุมาด้วย 
 ก าลงัมาถึงป่าท่ีนา่กลวั หนจูงหนี ||23 
 ครัน้พดูยา่งนีแ้ล้วมารดา (รูปมายา) นัน้ก็หายวบัไปทนัที  
 จากนัน้พวกรากษสถือศสัตราวธุท่ีนา่กลวั มีใบหน้าท่ีเตม็ไปด้วยเปลวไฟ 
 ก็ได้ปรากฏกายขึน้ ||24 
 จากนัน้รากษสเหลา่นัน้ก็ได้เปลง่เสียงร้องอนันา่สะพรึงกลวัอยา่งยิ่ง 
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 พลางหมนุศสัตราวธุท่ีมีไฟลกุโพลงตอ่หน้าเจ้าชายธรุวะ ||25 
 อนึง่หมาในจ านวน 100 ตวัมีปากท่ีเตม็ไปด้วยอาหารท่ีเป็นเปลวไฟ 
 ได้สง่เสียงร้องตลอดเวลาเพ่ือท าให้เจ้าชายผู้ยงัทรงพระเยาว์ผู้ประกอบ 
 ความเพียรอยูน่ัน้หวาดกลวั ||26 
 รากษสเหลา่นัน้ก็ร้องบอกวา่ “พวกเจ้าจงฆา่เจ้าชายนี ้จงฆา่เจ้าชายนี ้
 จงฉีกเจ้าชายนีเ้ป็นชิน้ๆ จงฉีกเจ้าชายนีเ้ป็นชิน้ๆ และจงกินเจ้าชายนี ้
 จงกินเจ้าชายนี ้||27 
 จากนัน้รากษสเหลา่นัน้ซึง่มีใบหน้าเป็นสิงโต อฐู มกร (จระเข้) 
 ก็พากนัสง่เสียงร้องขู่เข็ญตา่งๆ เพ่ือท าให้เจ้าชายธรุวะทรงหวาดกลวั ||28 
 รากษส เสียงร้องขู ่หมาในรวมทัง้อาวธุทัง้หลายเหลา่นัน้ไมไ่ด้กล า้กราย 
 อารมณ์ความรู้สกึของเจ้าชายนัน้ผู้ มีพระทยัมุง่มัน่ถึงแตพ่ระโควินทะ ||29 
 เจ้าชายธรุวะนัน้มีพระทยัแน่วแนเ่ป็นหนึง่เดียวถึงพระวิษณผุู้ประทบัอยู่ 
 ในพระองค์อยา่งตอ่เน่ืองจงึไมท่รงรับรู้ถึงสิ่งอ่ืนเลย ||30 
 ทนัใดนัน้เม่ือภาพมายาทัง้หมดมลายหายไป เทพทัง้หลาย 
 ก็เลยฉงนสงสยัในการมลายหายไปของภาพมายานัน้แล้วถึง 
 ความสบัสนอลหม่านอยา่งยิ่งอีกครัง้ ||31 
 เทพเหลา่นัน้ถกูตบะของเจ้าชายธรุวะนัน้ท าให้เดือดร้อนจงึรวมตวักนั 
 ไปขอพึง่พระหริผู้สร้างโลก ผู้ ไมมี่เบือ้งต้นและท่ีสดุ ผู้ปกป้องหมูส่ตัว์ ||32 
 เหลา่เทพทลูวา่ 
 ข้าแตเ่ทพของเทพ ผู้ เป็นท่ีพึง่ของโลก ผู้ เป็นใหญ่สงูสดุ ผู้ เป็นปรุุโษตตมะ 
 พวกข้าพระองค์ ถกูตบะของเจ้าชายธรุวะท าให้เดือดร้อนจึงขอถึงพระองค์ 
 เป็นท่ีพึง่ ||33 
 ข้าแตเ่ทพ ดวงจนัทร์เตม็ดวงขึน้วนัแล้ววนัเลา่โดยระยะเวลา 30-31 วนัฉนัใด 
 เจ้าชายธรุวะนีย้่อมลถุึงความส าเร็จอนัยิ่งใหญ่ขึน้เร่ือยๆ ด้วยตบะของพระองค์ 
 ฉนันัน้ ||34 
 ข้าแตพ่ระชนารทนะ (พระวิษณ)ุ ข้าพระองค์ทัง้หลายหวาดกลวั 
 เพราะตบะของพระเอาตตานปาทะ (เจ้าชายธรุวะ) ฉะนัน้ข้าพระองค์จงึขอถึง 
 พระองค์เป็นท่ีพึง่ ขอพระองค์โปรดให้เจ้าชายธรุวะนัน้เลิก  
 จากการบ าเพ็ญตบะเถิด ||35 
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 พวกข้าพระองค์ไมท่ราบวา่ เจ้าชายธรุวะทรงประสงค์ความเป็นท้าวศกัระ 
 หรือความเป็นสรูยเทพ หรือว่าเจ้าชายธรุวะมีพระประสงค์ในต าแหนง่ 
 ของท้าวกเุวร พระวรุณหรือโสมเทพ ||36 
 ข้าแตพ่ระผู้ เป็นเจ้า ดงันัน้ขอพระองค์โปรดเมตตาพวกข้าพระองค์ 
 โปรดยกศรออกจากใจของพวกข้าพระองค์ แล้วก็ขอให้พระองค์ 
 โปรดยบัยัง้เจ้าชายธรุวะจากการบ าเพ็ญตบะด้วยเถิด ||37 
 พระผู้ เป็นเจ้าวิษณุตรัสวา่ 
 เจ้าชายธรุวะนีไ้มไ่ด้ประสงค์ความเป็นพระอินทร์ ความเป็นสรูยเทพ  
 ความเป็นพระวรุณ และความเป็นท้าวกเุวร 
 ดกูรเทพทัง้หลาย  (ดงันัน้) เราจะต้องประทานสิ่งซึง่เขาปรารถนาทัง้หมด  
 (แก่เจ้าชายธรุวะนัน้) ||38 
 ดกูรเทพทัง้หลาย พวกท่านจงอยา่ร้อนใจเลยกลบัไปยงัวิมานของตวัเอง 
 ตามความปรารถนาเถิด  
 เราจะหยดุยัง้เจ้าชายผู้ ใจแน่วแนอ่ยู่กบัการตบะเอง ||39 

 จากนัน้ฤษีปราศระพดูวา่เหล่าเทพทัง้ 30  ซึง่มีพระอินทร์เป็นผู้น า  ถกูพระวิษณตุรัส 
ดงันี ้แล้วก็ท าความเคารพแล้วหายตวัไปยงัท่ีอยูข่องตนเอง||40  

 พระหริเจ้าผู้ มีพระวรกาย ประกอบด้วยพระพาหาทัง้ 4 ถกูท าให้พอใจแล้ว   
 ด้วยสภาพตามธรรมชาติของพระองค์  ด าเนินไปแล้วก็ตรัสด ารัสนีก้บัธรุวะว่า||41 
 พระวิษณผุู้ เป็นเจ้าได้กลา่วว่า  ดกูรเจ้าผู้ เป็นลกูของอตูานปทะ  
 ดกูรท่านผู้บ าเพ็ญพรตอยา่งยอดเย่ียม   ข้าพเจ้าผู้ประทานพรมาถึงแล้ว (ดงันัน้)  
 ทา่นจงเลือกพรอนัประเสริฐ||42 
 เม่ือใดใจของพวกทา่นไมไ่ด้มุง่อยูก่บัวตัถภุายนอก  ตัง้อยูใ่นเรา   
 เราก็จะพอใจกบัทา่น  ดงันัน้ทา่นจงยินดีกบัพรอนัประเสริฐนัน้||43 
 ทา่นปราศระผู้ประเสริฐ กล่าววา่  ธรุวะได้ฟังค าพดูของพระวิษณผุู้ เป็นเจ้าแหง่เทพ 
 เชน่นีแ้ล้ว  ก็ลืมตาเห็นพระหริผู้ เป็นเจ้าอยูเ่บือ้งหน้า ผู้ปรากฏด้วยฌาณ||44 
 ธรุวะเห็นพระองค์ผู้ทรงถือสงัข์ จกัร  คฑา  ธน ูและดาบ สวมมงกฎุประดบัด้วยเพชร   
  ก็ไปสูแ่ผน่ดินด้วยศีรษะ (ธุรวะก็น้อมศีรษะลงสูแ่ผน่ดนิ  
 เป็นการแสดงความเคารพ) ||45 
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 ทนัใดนัน้ธรุวะผู้ มีร่างกายขนชชูนัก็ถึงความกลวัอยา่งยิ่ง ก็ตัง้ใจสวดสรรเสริญเทพ 
ของเทพ ||46 

 เจ้าชายธรุวะมีพระด าริท่ีสบัสนวา่ เราจะพดูอย่างไรในการสรรเสริญพระองค์  
 การสดดีุพระองค์จะต้องมีด้วยค าพดูเชน่ไร ดงันีจ้งึได้ถึงเทพเจ้านัน้นัน่แหละ 
 เป็นท่ีพึง่ ||47 
 เจ้าชายธรุวะกลา่ววา่ ข้าแตพ่ระผู้ เป็นเจ้า ถ้าพระองค์มีความยินดีอย่างยิ่ง 
 ด้วยการบ าเพ็ญตบะของข้าพเจ้า ฉะนัน้ข้าพเจ้าจงึปรารถนาเพ่ือจะสรรเสริญ 
 พระองค์ ขอพระองค์โปรดประทานพรนีแ้ก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด ||48 
 ข้าแตเ่ทพเจ้า วิธีการสรรเสริญพระองค์แม้แตเ่หลา่ทา่นผู้วิเศษผู้ รู้แจ้งพระเวท 
 มีพระพรหมาเป็นต้นก็ยงัไมท่ราบเลย ข้าพเจ้ายงัเป็นเดก็อยูจ่ะมีความสามารถ 
 เพ่ือสวดสรรเสริญพระองค์นัน้ได้อย่างไร || 
 ข้าแตพ่ระผู้ เป็นเจ้าสงูสดุ จิตใจของข้าพเจ้านีเ้ป่ียมล้นไปด้วยความภกัดี 
 ตอ่พระองค์อยา่งสดุซึง้ได้ด าเนินไปเพ่ือสวดสรรเสริญแทบพระยคุลบาท 
 ของพระองค์แล้ว เพราะการสวดสรรเสริญนัน้ขอพระองค์โปรดประทาน 
 ปรัชญา (ปัญญา) แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด || 
 ทา่นพระฤษีปราศระกลา่ววา่ 
 ดกูรท่านพราหมณ์ผู้ประเสริฐ พระโควินทะผู้ เป็นเจ้าของโลกทรงสมัผสั 
 โอรสของราชาอตุตานปาทะ (เจ้าชายธรุวะ) ผู้ประนมมืออยูน่ัน้ 
 ด้วยยอดสงัข์ ||49 
 จากนัน้เจ้าชายธรุวะนัน้ก็มีใบหน้าผ่องใสขึน้ทนัทีได้เคารพนอบน้อมแล้วก็ 
 สรรเสริญพระวิษณผุู้คุ้มครองสรรพสตัว์ ผู้ เส่ือมสลาย ||50 
 เจ้าชายธรุวะกลา่ววา่  
 ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระองค์ผู้ มีพระรูปเป็นดิน น า้ ไฟ ลม อากาศ มนสั 
 พทุธิ ภตูาทิ และเป็นอาทิประกฤต ิ||51 
 ขอนอบน้อมตอ่ปรุุษะผู้ มีคณุะเป็นภกัษา (คณุาศนิ) ผู้ มีพระรูปบริสทุธ์ิ 
 ละเอียดออ่น แผก่ระจายครอบคลมุสรรพสิ่ง ผู้ เป็นปรุุษะซึ่งอยูเ่หนือประธานะ ||52 
 พระองค์ทรงเป็นทกุสิ่งทกุอย่างมีแผน่ดนิเป็นต้นและเป็นประสาทรับรู้ 
 กลิ่นเป็นต้น ซึง่มีอยูช่ัว่นิรันดร อีกทัง้ยงัทรงเป็นผู้ ท่ีอยูเ่หนือ 
 พทุธิเป็นต้น เหนือประธานะและเหนือปรุุษะด้วย||53 
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 ข้าแตพ่ระผู้ เป็นเจ้าสงูสดุ ข้าพเจ้าขอถึงพระองค์ ผู้ เป็นหนึ่งเดียว 
 กบัพระพรหมา ผู้ เป็นอาตมนัท่ียิ่งใหญ่ (ปรมาตมนั) ของโลกทัง้หมด 
 ผู้ มีพระรูปบริสทุธ์ิวา่เป็นท่ีพึง่ ||54 
 ข้าแตพ่ระองค์ผู้ เป็นอาตมนัของสรรพสิ่ง ผู้ ท่ีเหลา่โยคีจะต้องเพง่สมาธิถึง  
 ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระองค์ผู้ ไมเ่ปล่ียนแปลงผู้ มีพระรูปปรากฏเหมือน 
 พระพรหมาเพราะพระองค์มีสภาวะแผข่ยายและเท่ียงแท้ ||55 
 พระองค์เป็นปรุุษะท่ีมีพระเศียรหนึง่พนั พระเนตรหนึง่พนั พระบาทหนึง่พนั 
 ทรงแผซ่า่นไปทัว่สรรพสิ่ง ทรงใช้พระองคลีุทัง้ 10  สมัผสัเหนือจกัรวาลได้ ||56 
 ข้าแตป่รุุโษตตมะ พระองค์เป็นสิ่งท่ีมีมาแล้วในอดีต ทัง้ยงัเป็นสิ่งท่ีจะมีตอ่ไป 
 ในอนาคตแนน่อน  วิราฏ (วตัถทุัง้ปวง) สวราฏ (พระพรหมาผู้สร้าง) 
 สมราฏ (พระมน)ุ และอธิปรุุษะ  (อาตมนัสงูสดุ) ล้วนถือก าหนดจากพระองค์||57  
 พระองค์นัน้ทรงอยูท่ัว่ไปทัง้สว่นใต้ ส่วนกลางและสว่นเหนือสดุของโลก 
 จกัรวาลนีถื้อก าเนิดจากพระองค์ และสิ่งมีชีวิตก็จะถือก าเนิดจากพระองค์||58 
 จกัรวาลทัง้หมดนีมี้อยูภ่ายในทา่นผู้ทรงรูปลกัษณ์ของพระองค์ การบชูาบวงสรวง 
 ก็เกิดจากพระองค์ การเซน่สรวงทกุอยา่ง การบชูาบวงสรวงด้วยน า้มนัเนยใส 
 และสตัว์ทัง้ 2 ประเภทก็เกิดมาจากพระองค์ ||59 
 ฤคเวทก็เกิดจากพระองค์ สามเวทก็เกิดจากพระองค์ บทสวดทกุอย่าง 
 ก็เกิดมาจากพระองค์ ยชรุเวทก็เกิดจากพระองค์ ม้าท่ีมีฟัน 
 ข้างเดียวก็เกิดมาจากพระองค์ ||60 
 ววั เกิดจากพระองค์ แพะ แกะและกวางก็เกิดมาจากพระองค์  
  พราหมณ์เกิดจากพระโอษฐ์ของพระองค์ กษัตริย์เกิดจากพระพาหขุองพระองค์ ||61 
 แพศย์เกิดจากพระอรุูของพระองค์ ศทูรเกิดจากพระยคุลบาทของพระองค์  
 ดวงอาทิตย์เกิดจากพระเนตร อากาศเกิดจากลมหายใจของพระองค์ 
 ดวงจนัทร์เกิดจากพระมนสัของพระองค์ ||62 
 ลมหายใจของสิ่งมีชีวิตก็เกิดจากลมภายในของพระองค์ ไฟเกิดจากพระโอษฐ์ 
 ท้องฟ้าเกิดจากพระนาภี สวรรค์ก็เกิดมาจากพระเศียรของพระองค์ ||63 
 ทิศทัง้หลายเกิดจากพระกรรณ ผืนแผน่ดินเกิดจากพระยคุลบาทของพระองค์ 
 ทกุสิ่งทกุอยา่งนีเ้กิดจากพระองค์ทัง้นัน้ ||64 
 ในชว่งเวลาท่ีโลกท าลาย ทกุสิ่งทกุอยา่งก็จะอยู่ในพระองค์ผู้ เป็นประหนึง่เมล็ดพืช 
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 เปรียบเหมือนต้นไทรใหญ่ท่ีแทรกอยูใ่นเมล็ดพืชฉะนัน้ ||65 
 สว่นต้นไทรซึง่มีหน่ออนัเกิดจากเมล็ดผดุขึน้มา  ต้นไทรแผ่ก่ิงก้านสาขาไปฉนัใด   
 โลกก็ถกูสร้างจากพระองค์เช่นเดียวกนั ||66 
 ต้นกล้วยไมส่ามารถเห็นได้นอกจากเปลือกและใบฉนัใด  สภาวะท่ีแท้จริง 
 ของพระองค์ก็ไม่สามารถเห็นได้นอกจากจกัรวาลฉนันัน้ ||67 
 เม่ือทา่นด ารงอยูใ่นสรรพสิ่งก็ยอ่มมีสิ่งหนึง่ซึง่ก่อให้เกิดความยินดีพอใจ เม่ือพระองค์ 
 ปราศจากคณุสมบตั ิ การรวมกนัทัง้ความพงึพอใจและไมพ่อใจก็ยอ่มไมมี่ ||68 
 ข้าขอนอบน้อมตอ่พระองค์ผู้ เป็นสิ่งเดียวในสิ่งท่ีแตกตา่ง ผู้ เป็นความจริง ผู้ เป็น 
  ปฐมธาต ุ ผู้ เป็นจิตวิญญาณของสรรพสิ่ง ||69 
 พระองค์ปรากฏพระวรกายอยา่งชดัเจน  เป็นปรธานะและปรุุษะ  พระองค์เป็นวิราฏ  
  (ช่ือพระพรหมา)  เป็นสมราฏ(พระจกัรพรรด)ิ  สวราฏ (พระมน)ุ  พระองค์เป็นปรุุษะท่ี 
 ไมเ่ส่ือมสลาย  พระองค์ย่อมปรากฏเพราะการบ าเพ็ญเพียร ||70 
 พระองค์เป็นทกุสิ่งทกุอยา่งในทกุแหง่หน  พระองค์เป็นทัง้หมด  พระองค์ด ารงไว้ 
 ซึง่รูปทัง้หมด  และทกุสิ่งเกิดจากพระองค์  ขอนอบน้อมตอ่พระองค์ผู้ เป็นอาตมนัของ 
 สรรพสิ่ง ||71 
 เพราะพระองค์เป็นจิตวิญญาณทัง้หมด  เป็นใหญ่ในสรรพสิ่งและด ารงอยูใ่นสรรพสิ่ง   
 ทา่นรู้สิ่งใดทัง้หมดท่ีด ารงอยู่ในใจ  เราจะบอกสิ่งนัน้แก่ท่านทัง้หมด ||72 
 ข้าแตพ่ระองค์ผู้ เป็นอาตมนัทัง้หมด  ผู้อยูใ่นทกุหนแหง่  ผู้ เป็นต้นก าเนิดของสรรพสิ่ง   
 ผู้ เป็นสรรพสิ่ง  พระองค์รู้ความปรารถนาของสรรพสตัว์ ||73 
 ข้าแตพ่ระองค์ผู้ เป็นท่ีพึง่  สิ่งใดเป็นผลส าเร็จในความปรารถนาของข้าพเจ้า   
 สิ่งนัน้ถกูพระองค์ท าแล้ว  ข้าแตพ่ระองค์ผู้ เป็นใหญ่ในแผ่นดนิ ท่านเห็นสิ่งใด   
 สิ่งนัน้ได้แก่ตบะท่ีบ าเพ็ญแล้วส าเร็จผล ||74 
 พระเป็นเจ้าตรัสว่า ดกูรธรุวะ  เราถกูเห็นแล้วโดยทา่นซึ่งสิ่งใด   
 สิ่งนัน้ได้แก่ตบะซึง่บรรลถุึงผลส าเร็จแล้ว   
 ดกูรท่านราชบตุร  เพราะการเห็นเราย่อมก่อให้เกิดผล (ไมไ่ร้ประโยชน์) ||75 
 ดงันัน้ทา่นจงเลือกพรตามความต้องการของตน  เม่ือเราถึงซึง่แนวทางแหง่การเห็น 
 ของบคุคลทัง้หลาย  ทกุสิ่งย่อมส าเร็จ ||76  

 ข้าแตพ่ระองค์  ผู้ เป็นเจ้าแหง่อดีตและอนาคต พระองค์มีอยู ่(สถิต) ในใจของสรรพสิ่ง        
ข้าแตพ่รหมนั  สิ่งใดอนัเราเห็นแล้ว  สิ่งนัน้ไมถ่กูรู้แล้วด้วยใจของทา่นหรือ ||77 
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 ข้าแตท่่านผู้ เป็นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ เม่ือเป็นเช่นนัน้ข้าพเจ้าจะบอก 
 สิ่งท่ีข้าพเจ้าปรารถนาซึง่เป็นสิ่งท่ีจิตใจอนัได้รับการแนะน ามาไมดี่ 
 (หยาบกระด้าง) จะเข้าถึงได้ยาก ||78 
 ข้าแตพ่ระองค์ผู้ทรงเป็นผู้สร้างโลกทัง้ปวง เม่ือพระองค์พอพระทยั 
 อะไรเลา่จะเป็นสิ่งท่ีได้มายาก แม้พระอินทร์ก็ยงัทรงครอบครอง 
 โลกทัง้ 3 ซึง่เป็นผลอนัเกิดจากความภกัดีตอ่พระองค์ ||79 
 แมเ่ลีย้งได้พดูกบัข้าพเจ้าด้วยเสียงอนัดงัของแมเ่พราะความหยิ่งทะนง 
 วา่ “ราชบลัลงัก์นีไ้มคู่ค่วรกบัเจ้าผู้ ไมไ่ด้เกิดมาจากครรภ์ของฉนั” ||80 
 ข้าแตพ่ระผู้ เป็นเจ้าสงูสดุ เพราะความภกัดีตอ่พระองค์นีข้้าพเจ้าปรารถนาสถานะ 
 ซึง่เป็นสถานะท่ีสงุสง่ท่ีสดุกวา่สถานะทัง้หมด ซึง่เป็นสถานะท่ีจะสนบัสนนุสตัว์โลก 
 (และ) เป็นสถานะท่ีไมมี่วนัเส่ือมสลาย ||81 
 พระวิษณผุู้ เป็นเจ้ากล่าวว่า 
 สถานะท่ีพระองค์ปรารถนานี ้พระองค์จะได้รับแนน่อน 
 ดกูรเจ้าชายน้อย ในอดีตชาติเราก็พอใจทา่นมาแล้ว ||82 
 ชาตกิ่อน ท่านเกิดเป็นพราหมณ์ มีจิตมุง่มัน่แนว่แน่ตอ่เราเพียงหนึง่เดียว 
 ตลอดเวลา เป็นผู้ เช่ือฟังบดิามารดา และเป็นผู้ รักษาธรรมมาตัง้แตเ่กิด ||83 
 ในเวลานัน้ ราชบตุรพระองค์หนึง่ในขณะท่ีทรงพระเยาว์ 
 เป็นผู้ เพียบพร้อมไปด้วยโภคทรัพย์ทัง้หมด มีพระสิริโฉมงดงามนา่ช่ืนชม 
 ได้เป็นสหายของท่าน ||84 
 เพราะการสมาคมกบัราชบตุรนัน้ พระองค์เล็งเห็นทรัพย์สมบตันิัน้ 
 ของราชสมบตันิัน้ซึง่จะมีได้ยากอย่างยิ่งแล้วจงึท าความปรารถนาวา่ 
 “ขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นราชบตุรด้วยเถิด” ||85 
 ดกูรเจ้าชายธรุวะ จากนัน้พระองค์ก็ได้เป็นราชบตุรตามท่ีพระองค์ปรารถนา 
 พระองค์ไปประสตูใินต าหนกัของพระเจ้าอตุตานปาทะซึง่เป็นตระกลูท่ีจะไปเกิด 
 ได้ยาก ||86 
 เน่ืองจากสถานะ (การได้ไปเกิด) ในตระกลูของพระสวยมัภเูป็นท่ีได้แสนยาก 
 ส าหรับคนอ่ืนๆ ||87 
 ดกูรเจ้าชายน้อย แตน่ี่ไมใ่ชส่ิ่งท่ีมีคา่ส าหรับทา่นผู้ท าให้เราโปรดปราน 
 คนท่ีท าให้เราพอใจแล้วก็จะลถุึงความหลดุพ้นได้ในทนัที ||88 
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 ดกูรเจ้าชายน้อย ผู้ ท่ีมีใจมัน่คงในเราจะได้บรรลหุนทางไปสวรรค์เป็นต้น 
 เพียงแคนี่ห้รือ ||89 
 ดกูรธรุวะ เพราะความพอใจของเรา ทา่นจะมีดวงดาวและดาวเคราะห์ 
 ทัง้ปวงเป็นท่ีอยูใ่นสถานะท่ีเหนือโลกทัง้ 3 ขึน้ไปอีก  
 ทา่นไมต้่องสงสยัเลย ||90 
 ดกูรธรุวะ เราได้ให้สถานะท่ีอยูเ่หนือดวงอาทิตย์ ดวงจนัทร์  
 ดาวองัคาร ดาวพธุ ดาวพฤหสับดี และเหนือดาวฤกษ์ทัง้ปวง 
 มีดาวศกุร์และดาวเสาร์เป็นต้น ||91 
 ดกูรธรุวะ เราได้ให้สถานะแก่ทา่นซึง่อยูเ่หนือสถานะของพระฤษีทัง้ 7 ตน 
 และอยูเ่หนือสวรรค์ของทวยเทพ ||92 
 เทวดาบางพวกด ารงอยูต่ลอดระยะเวลา 4 ยคุ เทวดาบางพวกด ารงอยู่ 
 ตลอดยคุของพระมน ุแตเ่ราจะให้ทา่นด ารงอยูไ่ปตลอดระยะเวลา 1 กลัป์ 
 แนน่อน ||93 
 แม้แตพ่ระนางสนีุตผิู้ เป็นพระมารดาของทา่นก็จะได้เป็นดวงดาว 
 ท่ีบริสทุธ์ิผดุผ่องใกล้เคียงกบัทา่นในวงโคจรจะอยูไ่ด้นานเทา่นาน ||94 
 และคนทัง้หลายท่ีมีจิตใจตัง้มัน่ยกย่องนบัถือพระองค์ทัง้ในเวลาเช้าและเย็น 
 ก็จะมีบญุมาก ||95      
 ทา่นปราศระผู้ประเสริฐกลา่ววา่  
 ข้าแตท่่านผู้ เป็นมหามติ ดงันัน้ธรุวะได้รับพรอยา่งนีก้่อน จากพระชนารธนะ  
 ผู้ เป็นท่ีพึง่ของชาวโลกและเป็นเทพของเทพ และพระองค์ถึงสถานะอนัสงูสดุ ||96 
 ธรุวะได้บรรลธุรรมสงูสดุเพราะเช่ือฟังธรรมสงูสดุจากพอ่แมด้่วยตนเอง 
 เพราอานภุาพของตบะท่ีแก่กล้า ด้วยการภาวนะถึงอกัษรทัง้ 12 ตวั ||97 
 อศุนสัผู้ เป็นอาจารย์ของเทพและอสรูได้เห็นความส าเร็จและช่ือเสียง 
 ท่ีก าลงัเพิ่มขึน้ของเขา (ธรุวะ) ได้ร้องบทสวดสรรเสริญแล้ว ||98 
 โอ้ นีคื้อพลงัแหง่ความเพียรของตบะ โอ้ น่ีคือผลของตบะนีซ้ึง่ฤษีทัง้ 7  
 ได้กระท าความเพียรนีแ้ล้วและสถาปนาธรุวะไว้เป็นผู้น า ||99 
 แมข่องธรุวะมีช่ือวา่สนีติ และอีกช่ือหนึง่ของนางคือสนูฤตา  
 ใครจะสามารถสรรเสริญเกียรตยิศของเธอในโลกได้ ||100 
 ผู้ใดอุ้มธรุวะไว้ในครรภ์ได้รับสถานะอนัประเสริฐ ผู้นัน้ก็จะได้รับการสถาปนา 
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 ถึงสถานะอนัประเสริฐซึง่ได้รับคือการอยูใ่นโลกทัง้ 3 ||101 
 ผู้ใดควรกลา่วสรรเสริญการเกิดขึน้ของธรุวะในสวรรค์เป็นประจ า  
 เขาจะพ้นจากบาปทัง้มวลและได้ขึน้ไปอยู่บนสวรรค์ ||102 
 พระองค์จะไมถ่ึงความสญูเสียสถานะของพระองค์ทัง้บนสวรรค์และบนโลก 
 พระองค์ประกอบไปด้วยความดีงามทัง้หมดย่อมด ารงชีพตลอดกาลนานเทอญ ||103 
  

อัธยายะที่ 13 
 ทา่นฤษีปราศระกลา่ววา่  
 ศมัภไุด้คลอดบตุรช่ือศิษฏิและภวยะจากธรุวะผู้ได้รับการประทานพรทกุอย่าง 
 สจุฉายาภรรยาของศิษฏิก็ได้มีบตุร 5 คนผู้ปราศจากความดา่งพร้อย ||1 
 ได้แก่ ริป ุริปชุยะ วิประ วฤกละ วฤกเตชสั  
 พฤหตีภรรยาของริปมีุบตุรช่ือจากษุษะผู้ มีเดชครบทัง้หมด ||2 
 จากษุษะก็ได้ให้ก าเนิดพระมนใุนนางปษุกริณีเผา่พนัธุ์ของพระวรุณ 
 ซึง่เป็นลกูสาวพระประชาบดีผู้ยิ่งใหญ่นามวา่วีรณะ ||3 
 ดกูรท่านผู้ประเสริฐท่ีสดุในบรรดาท่านผู้บ าเพ็ญตบะ บตุร 10 คน 
 ผู้ มีฤทธ์ิมากมายได้ถือก าเนิดจากพระมนใุนนางนฑัวลาผู้ เป็นลกูสาว 
 ของพระประชาบดีช่ือวา่ไวราชะ ||4 
 ได้แก่ กรุุ ปรุุ ศตทัยมุนะ ตปัสวี สตัยวตั ศจิ อคันิษฺโฏมะ อตริาตระ  
 สทุยมุนะท่ีกลา่วมานีคื้อบตุรทัง้ 9 คนนัน้  
 และบตุรคนท่ี 10 คืออภิมนัยผุู้ มีอ านาจมากมายก็ถือก าเนิด 
 ในนางนฑัวลา ||5 
 นางอคัเนยีภรรยาของกรุุให้ก าเนิดบตุรผู้ เฉลียดฉลาดงดงามยิ่ง 6 คน 
 ได้แก่ องัคะ สมุนสั ขยาต ิกรต ุองัคริส และศพิิ ||6 
 นางสนีุถะได้ให้ก าเนิดบตุรหนึง่คนช่ือว่าเวนะจากองัคะนั่นเอง 
 เพ่ือเพิ่มเผา่พนัธุ์มนษุย์พระฤษีทัง้หลายจงึได้ลบูแขนขวาของทา่นเอง ||7 
 ดกูรท่านมหามนีุ เม่ือพระฤษีทัง้หลายลบูแขนของพระฤษีเวนะแล้ว  
 ก็ได้มีพระราชาพระนามวา่ไวนยะผู้ได้รับการเฉลิมพระนามวา่ปฤถุ 
 ผู้ซึง่ได้รีดแผน่ดนิคือน า้นมให้เรียบเพ่ือประโยชน์แก่หมูส่ตัว์ในกาลก่อน ||8-9 
 พระฤษีไมเตรยะกลา่ววา่  
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 ข้าแตท่่านพระมนีุผู้ประเสริฐสดุ แขนของพระฤษีเวนะถกูเหลา่พระฤษี 
 ผู้ประเสริฐลบูเพ่ือประโยชน์อะไรจงึท าให้พระเจ้าปฤถผุู้ มีพลานภุาพมากมายนัน้ 
 ทรงอบุตัขิึน้ ||10 
 ทา่นพระฤษีปราศระผู้ประเสริฐกลา่ววา่  
 เร่ิมแรกบตุรีนามว่าสนีุถาได้ถือก าเนิดมาจากพระมฤตย ุ 
 สนีุถาได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นภรรยาขององัคะ เวนะก็ได้ถือก าเนิด 
 ในนางสนีุถานัน้ ||11 
 ดกูรท่านไมเตรยะ เวนะนีน้ัน้เป็นหลานของมฤตยเุกิดมาเป็นคนชัว่ช้า 
 เพราะความชัว่ของตานัน้ ||12 
 ในเวลาท่ีเวนะนัน้ได้รับพิธีราชาภิเษกโดยเหลา่พระฤษีผู้ยิ่งใหญ่แล้ว 
 ก็ได้ประกาศวา่ เขาเป็นพระเจ้าแผน่ดนิ ||13 
 ไมว่า่อยา่งไรก็ตาม ใครก็ไม่ต้องบชูา ไมต้่องให้เคร่ืองสงัเวย ไมต้่องท าพิธีบวงสรวง 
 ใครอ่ืนเลา่จะรับการบชูาบวงสรวง เพราะเราเป็นเจ้าแหง่การบชูาบวงสรวง ||14 
 ดกูรท่านไมเตรยะ ตอ่จากนัน้พระฤษีทัง้หลายก็ได้ประชมุกนับชูาพระเจ้าแผน่ดนิ 
 พระองค์นัน้ก่อนแล้วก็กลา่วถ้อยค าออ่นหวาน ||15 
 พระฤษีทัง้หลายกล่าววา่  
 ขอถวายพระพรมหาบพิตร เจ้าแผน่ดนิ ขอพระองค์โปรดสดบัสิ่งท่ีพวกเรา 
 จะกราบทลูเพื่อประโยชน์เกือ้กลูแก่ราชสมบตัแิละพระพลานามยั (ของพระองค์) 
 และจะเป็นประโยชน์สงูสดุส าหรับประชาชนเถิด ||16 
 พวกเราจะบชูาพระหริ (พระวิษณ)ุ ผู้ เป็นเจ้าของเทพ ผู้ เป็นเจ้าของการบชูาบวงสรวง 
 ทัง้หมดด้วยบทสวดสรรเสริญยาวเป็นพิเศษ ความสขุสบายก็จะมีแก่พระองค์ 
 สว่นแหง่การบชูาบวงสรวงนัน้ก็จะมีแก่พระองค์เชน่กนั ||17 
 ขอถวายพระพรมหาบพิตร พวกเราจะท าให้พระวิษณผุู้ เป็นเจ้าแหง่การบชูาบวงสรวง 
 พอพระทยัด้วยบชูาบวงสรวง (และ) พระวิษณนุัน้ก็จะประทานความสมปรารถนา 
 ทัง้หมดแก่พระองค์ ||18 
 ขอถวายพระพรมหาบพิตร พระหริผู้ เป็นเจ้าแหง่การบชูาบวงสรวง 
 ทรงได้รับการบชูาบวงสรวงด้วยเคร่ืองบชูาบวงสรวงในแว่นแคว้นของพระราชา 
 เหลา่ใด พระหรินัน้ก็จะประทานการสมความปรารถนาทกุอยา่งแก่พระราชา 
 เหลา่นัน้ ||19 
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 เวนะพดูวา่ 
 เพราะฉะนัน้ใครอ่ืนยิ่งกว่าเราจะมีอีกหรือ  และใครอ่ืนนอกจากเราท่ีควรบชูา  ใครนี  ้
 ถกูเรียกวา่หริ  ใครเป็นเจ้าแหง่การบชูาของทา่น? ||20 
 เทพเหลา่นีไ้ด้แก่  พรหมา  ชนารทนะ  ศมภ ุ อินทรา  วาย ุ ยามะ  รวิ  หตุภกุ  วารุณะ   
 ธาตา  ปษูา  ภมูิ  นิศากร และเทพอ่ืนๆ  ผู้สร้างความอนเุคราะห์ด้วยการสาป  เทพ 
 เหลา่นีอ้ยู่ในร่างกายของกษัตริย์  พระเจ้าแผน่ดินสร้างมาจากเทพทัง้หมด ||21-22 
 ดกูรท่านพราหมณ์  ทา่นรู้อย่างนีแ้ล้วจงท าสิ่งท่ีเราสัง่  ทา่นอยา่ให้   
 ทา่นอยา่บชูา  ท่านอยา่บวงสรวง ||23 
 ดกูรท่านพราหมณ์  หน้าท่ีอนัประเสริฐของภรรยาทัง้หลายเข้าใจวา่คือการเช่ือฟังสามี 
 ฉนัใด  หน้าท่ีของทา่นก็ถกูเข้าใจวา่คือการเช่ือฟังค าสัง่ของเราฉนันัน้ ||24  
  ฤษีทัง้หลายกลา่ววา่  ดกูรมหาราชผู้ยิ่งใหญ่  ทา่นจงอนญุาตข้าพเจ้าเถิด   
 หน้าท่ี(ของข้าพเจ้า) อยา่ถึงซึง่ความสิน้สดุลงเลย  โลกทัง้หมดนีเ้ป็นผลของการบชูา 
 นีเ้อง ||25 
  ฤษีปราศระ  พดูว่าแม้วา่เวนะจะมีใจท่ีถกูท าให้รู้แล้วโดยฤษีผู้ประเสริฐทัง้หลาย 
 เชน่นัน้แล้วก็ตาม  เวนะถึงพดูแล้วพดูอีก  ก็ยงัไมไ่ด้รับอนญุาต ||26 

 ดงันัน้พระมนีุเหลา่นัน้ทัง้หมด ผู้ประกอบไปด้วยความโกรธแค้น  พวกเขาจงึพดูกนัวา่ 
จงฆา่คนบาป  จงฆา่คนบาป ||27 

 ผู้ใดต าหนิพระวิษณุ ผู้ เป็นจิตวิญญาณแหง่การบชูา  ผู้ ไมมี่เบือ้งต้นและไมมี่สิน้สดุ   
 ผู้ทรงอ านาจยิ่ง  เขาผู้ มีความประพฤตมิิชอบไมเ่หมาะสมเป็นพระราชาของ 
 ชาวโลก ||28 
 เม่ือพดูดงันัน้แล้ว  เหลา่มนีุทัง้หลายก็ได้ฆา่กษัตริย์ด้วยหญ้ากศุะเหลา่นัน้ 
 ท่ีบริสทุธ์ิด้วยมนต์  เป็นคนแรกซึง่ถกูฆา่แล้วด้วยการวา่กลา่วเป็นต้น 
 ตอ่พระผู้ เป็นเจ้า ||29 
 ดงันัน้เหลา่มนีุก็เห็นฝุ่ นจากทกุด้าน และพวกเขาทัง้หลายก็ถามคนท่ีอยูใ่กล้ๆ วา่  
 “นีคื้ออะไร” ||30 
 ชนทัง้หลายบอกแล้วแก่ฤษีเหลา่นัน้วา่  เม่ือราชอาณาจกัรไมมี่กษัตริย์  ชาวโลกท่ีเป็น 
 โจรทัง้หลายผู้ มีความโลภก็เร่ิมลกัขโมยสิ่งของของคนอ่ืน ||31 
 ดกูรท่านมนีุผู้ประเสริฐทัง้หลาย  ฝุ่ นก้อนใหญ่ก็ปรากฏขึน้ เพราะโจรทัง้หลายผู้ เร่งรีบ 
 เข้าลกัทรัพย์ของคนอ่ืน ||32 
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 ตอ่มา มนีุทัง้หมดเหล่านัน้ได้ปรึกษากนัแล้ว  จงึลบูต้นขากษัตริย์พระองค์นัน้   
  ด้วยความพยายามเพ่ือจะได้บตุร ||33 
 ได้ยินวา่บรุุษได้เกิดจากต้นขาของเขาเพราะถกูลบู  เป็นผู้ ท่ีปรากฏเหมือนเสาท่ีถกู 
 ไฟไหม้  มีใบหน้าเรียบ  ตวัเตีย้และเล็กมากๆ (แคระ) ||34 
 เขาก็พดูกบัฤษีเหลา่นัน้ทัง้หมดอย่างนุม่นวลวา่ “ฉนัจะท าอยา่งไรดี”   
 ฤษีเหลา่นัน้พดูกบัเขาวา่ “จงนัง่ลง” ดงันัน้เขาจงึมีช่ือว่า นิษาท ||35 
      ดกูรท่านมนีุผู้ประเสริฐ ตอ่มา เผา่พนัธุ์ของนิษาทนัน้ก็ได้ถือก าเนิดขึน้ 
 อาศยัอยู ่ณ ภเูขาวินธยะได้ช่ือวา่นิษาทา มีลกัษณะแหง่การกระท าท่ีเป็นบาป ||36 
 โดยวิธีนัน้ความชัว่นัน้ของพระราชา (เวนะ) นัน้ก็ได้แพร่กระจายออกมา 
 จากนัน้เผา่พนัธุ์ของนิษาทเหลา่นัน้ท่ีเกิดมาแล้วก็เป็นผู้ท าลายความชัว่ของเวนะ ||37 
 ตอ่มาพราหมณ์เหลา่นัน้ก็ได้ลบูมือขวาของพระราชา (เวนะ) นัน้นัน่เทียว ||38 
 และเม่ือมือขวา (ของพระราชาเวนะ) ถกูลบูอยู ่บตุรของเวนะช่ือวา่ปฤถุ 
 ผู้ มีพลานภุาพมากมายสอ่งแสงสวา่งยิ่ง โชตชิ่วงชชัวาลเหมือนไฟ 
 ด้วยร่างกายของตวัเอง ||39 
 จากนัน้ธนช่ืูอวา่อาชควะก็ได้ตกมาจากท้องฟ้าเป็นล าดบัแรก 
 และศรทิพย์กบัเกราะก็ตกลงมาจากท้องฟ้า ||40 
 ก็เม่ือปฤถนุัน้ถือก าเนิดขึน้มาแล้ว สิ่งมีชีวิตทัง้หมดตา่งก็ร่าเริงบนัเทิงใจ ||41 
 เพราะสตับรุุษถือก าเนิดมาแล้วนัน่เอง เวนะก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์ (ตริทิวะ) 
 บตุรผู้ มีอาตมนัท่ียิ่งใหญ่ได้ปกป้องพระราชาเวนะนัน้จากนรกท่ีช่ือวา่ปทุ ||42 
 มหาสมทุรและแมน่ า้จากทกุสถานท่ีก็พดัพาเอาน า้และอญัมณีทัง้หมดไหลบ่ามา 
 สูส่ถานท่ีนัน้เพ่ือใช้ในพิธีราชาภิเษก ||43 
 ในเวลานัน้พระปิตามหะ พระผู้ เป็นเจ้า (พระพรหมา) พร้อมด้วยหมูเ่ทพ  
 และเผา่พนัธุ์องัคริส รวมทัง้สิ่งมีชีวิตท่ีเคล่ือนไมไ่ด้และท่ีเคล่ือนท่ีได้ทัง้หมด 
 ก็ได้มารวมตวักนัแล้วก็อภิเษกไวนยะ (บตุรแหง่เวนะหรือปฤถ)ุ ให้เป็น 
 พระราชา ||44 
 และครัน้ได้เห็นจกัร (ของพระวิษณ)ุ ท่ีมือข้างขวาของไวนยะ (ปฤถ)ุ นัน้  
 พระปิตามหะก็ทราบทนัทีว่าปฤถเุป็นภาคหนึง่ของพระวิษณ ุ 
 จงึมีความร่าเริงยินดีอยา่งยิ่ง ||45 
 มนษุย์ทกุคนผู้จะได้เป็นพระเจ้าจกัรพรรดจิะมีจกัรของพระวิษณปุรากฏ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



665 
 

 เป็นเคร่ืองหมายอยูท่ี่มือ ปฤถ ุบตุรแหง่เวนะมีพลานภุาพมาก มีเดชมาก  
 เป็นผู้ ท่ีมีอานภุาพแม้แตส่รวงสวรรค์ก็ต้านทานไมไ่ด้นัน้ได้รับการอภิเษก 
 ด้วยราไชศวรรย์สมบตัอินัยิ่งใหญ่ตามพิธีกรรมโดยคณะท่านผู้ รู้ธรรมเนียม ||46-47 
 ประชาชนเคยถกูบดิาของปฤถนุัน้กดข่ี แตป่ฤถนุัน้กลบัท าให้ประชาชน 
 มีความเบิกบานยินดี เพราะการท าให้ประชาชนมีความเบกิบานยินดีนัน้  
 พระนามของปฤถนุัน้จงึปรากฏวา่ ราชา ||48 
 และเม่ือพระราชาปฤถนุัน้เสดจ็ยาตราในมหาสมทุร น า้ก็แข็งตวั 
 ภเูขาก็แยกให้ช่องทาง และธงก็ไมห่กัโคน่ลง ||49 
  แผน่ดนิให้ผลผลิตโดยไม่ต้องเพาะปลกู เพียงแคค่ดิอาหารก็ส าเร็จได้ 
 สตัว์จ าพวกโคก็เป็นจ าพวกโคสารพดันกึ ในทกุๆ ช่อดอกไม้ก็จะมีน า้ผึง้อยู ่||50 
 พอเม่ือราชาปฤถนุัน้เกิดขึน้มาแล้วนัน่เอง เม่ือการบชูาบวงสรวงท่ีท าให้บรรพบรุุษ 
 มีความเหมาะสม สตูะผู้ มีปัญญามากก็ได้ถือก าเนิดในคราวคัน้น า้โสม 
 ในวนัเสาตยะ (วนับชูาบวงสรวงโสมเทพ) ||51 
 และในการบชูาบวงสรวงครัง้ยิ่งใหญ่นัน้นัน่เอง มาคธะผู้ มีปัญญามาก 
 ก็ได้ถือก าเนิดขึน้มา ในเวลานัน้เหลา่ทา่นพระมนีุผู้ประเสริฐ 
 ได้กลา่วกบัสตูะและมาคธะทัง้ 2 คนนัน้วา่ ||52 
 ขอทา่นทัง้ 2 โปรดสดดีุราชาปฤถบุตุรแหง่เวนะผู้ มีพลานภุาพมากมายนี ้
 การกระท านีเ้หมาะสมส าหรับทา่นทัง้ 2 และเป็นเร่ืองเหมาะสมอยา่งยิ่ง 
 ส าหรับการสดดีุ (พระราชา) ||53 
 จากนัน้เขาทัง้ 2 นัน้ก็ประนมมือกลา่วกบัพระฤษีทัง้หมดเลยวา่ 
 กิจของราชาท่ีเกิดในวนันีน้ัน้ยงัไมมี่ใครรับรู้ ||54 
 คณุทัง้หลายของพระองค์ก็ยงัไมมี่ใครรับรู้ และยศของพระองค์ก็ยงัไมข่จรขจายไป 
 และขอทา่นทัง้หลายได้โปรดบอกการสรรเสริญราชานัน้ท่ีพวกเราจะต้องท า 
 วา่ต้องอาศยัอะไร (ต้องท าอยา่งไร) ||55 
 พระฤษีทัง้หลายกล่าววา่ 
 ขอพวกทา่นจงสดดีุพระราชานีถ้ึงหน้าท่ีท่ีพระจกัรพรรดผิู้ มีพลานภุาพมาก  
 จะต้องท าและคณุทัง้หลายท่ีพระจกัรพรรดผิู้ มีพลานภุาพมากจะต้องมี ||56 
 ทา่นพระฤษีปราศระผู้ประเสริฐกลา่ววา่ 
 หลงัจากท่ีทรงสดบัค าพดูนัน้แล้วทนัใดนัน้พระราชานัน้ก็ถึงความพอพระทยั 
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 อยา่งยิ่ง บคุคล (ในโลกนี)้ ย่อมได้รับการยกย่องสรรเสริญเพราะคณุความดีทัง้หลาย 
 เพราะฉะนัน้คณุทัง้หลายของข้าพเจ้าจงึเป็นคณุท่ีเหมาะสมแล้ว ||57 
 เพราะฉะนัน้ในวนันีเ้ขาทัง้ 2  (โอรส) คนนีจ้ะท าการพิจารณาคณุด้วยบทสรรเสริญใด 
 เราก็จะตัง้ใจท าตามบทสรรเสริญนัน้ให้ได้ ||58 
 พระราชาทรงมีมตอิยา่งนีว้า่ ในตอนนีเ้ขาทัง้ 2 นีจ้ะกลา่วถึงสิ่งใดก็ตาม 
 ท่ีต้องละเว้น เราก็จะละเว้นสิ่งนัน้ ||59 
 ในขณะนัน้ สตูรและมคธ ทัง้ 2 คนนัน้  ผู้ มีน า้เสียงไพเราะออ่นหวานก็ได้กระท าการ 
 สรรเสริญปฤถบุตุรของเวนะ ผู้ เป็นนกัปราชญ์ ด้วยหน้าท่ีอนัจะมาถึงในอนาคต||60 
 ผู้ ท่ีเป็นพระราชานีจ้ะต้องเป็นผู้ รับสัง่แตค่ าสตัย์ บริจาคทานสม ่าเสมอ  
 เป็นผู้ ซ่ือสตัย์ เป็นผู้ระอายตอ่บาป เป็นผู้ มีเมตตา เป็นผู้อดทน เป็นผู้กล้าหาญ  
 เป็นผู้ปราบปรามคนชัว่ ||61 
 อนึง่พระราชาจะต้องเป็นผู้ รู้หลกัธรรม เป็นผู้กตญัญู เป็นผู้ มีความกรุณา  
 เป็นผู้ รับสัง่ไพเราะอ่อนหวาน เป็นผู้นบัถือผู้ ท่ีควรนบัถือ เป็นผู้บชูาบวงสรวง  
 (เทพเจ้า) เป็นผู้ เคารพพราหมณ์ (และ) เป็นผู้ยกย่องสนบัสนนุคนดี ||62 

 และในขณะพิจารณาตดัสินคดีความ ผู้ ท่ีเป็นพระราชาจะต้องเป็นผู้ยตุธิรรม 
 ทัง้ในศตัรูและมิตร ||63 
ในเวลานัน้พระองค์ (พระเจ้าปฤถ)ุ ทรงกระท าคณุทัง้หลายท่ีสตูะและมาคธะ 
 ได้กราบทลูดงันัน้ไว้ในพระทยัแล้ว และพระองค์ก็ทรงกระท าตามหน้าท่ี 
 เชน่นัน้ (ตามคณุธรรมดงัท่ีกลา่วมานัน้) ||64 
 และตอ่มาพระราชาก็ทรงปกครองแผน่ดนินีแ้ละก็ทรงบชูาบวงสรวง 
 ด้วยการบชูาบวงสรวงท่ียิ่งใหญ่มากมายซึง่เป็นให้ให้อิสรภาพ ||65 
เม่ือพืชพนัธุ์มากมายเสียหายในคราวท่ีไมมี่พระราชานัน้  
 ประชาชนผู้หิวกระหายจงึพากนัไปเข้าเฝ้าพระราชาพระองค์นัน้ 
ประชาชนเหลา่นัน้ถวายความเคารพแล้วหลงัจากถกูถามถึงสาเหตกุารมา 
 ในท่ีนัน้จงึกราบทลูพระราชานัน้ ||66 
 ประชาชนกราบทลูว่า 
 ข้าแตพ่ระราชาผู้ประเสริฐท่ีสดุ ในชว่งท่ีไมมี่พระราชา พืชพนัธุ์ทัง้หมด 
 ท่ีมีอยูใ่นโลก ถกูท าให้เสียหายแล้ว ข้าแตพ่ระราชา เม่ือเป็นดงันัน้ประชาชน 
 ทัง้หมดก็ถึงความอดยาก ||67 
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 พระองค์ทรงได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นพระราชาผู้ประทานความเป็นอยู่ 
 แก่พวกข้าพระองค์จากพระประชาบดีได้โปรดพระราชทาน 
 พืชพนัธุ์ท่ีใช้ประทงัชีวิตแก่พวกข้าพระองค์ผู้ เป็นประชาชนท่ีหิวกระหายด้วยเถิด||68 

 ทา่นพระฤษีปราศระผู้ประเสริฐได้กลา่วว่า 
 และในขณะนัน้พระราชากริว้แล้วจงึทรงถือธนทูิพย์ช่ือวา่อาชควะและศรทิพย์ 
 แล้วพระองค์ก็เสดจ็ไปทัว่แผ่นดนิ ||69 
 และในขณะนัน้พระแมธ่รณี (วสนุธรา) ก็ได้กลายเป็นแม่โครีบหนีไป 
 เพราะความกลวัพระแมธ่รณีนัน้จงึเดนิทางไปยงัโลกทัง้หลายมีพรหมโลกเป็นต้น ||70 
 พระแมธ่รณี (แมโ่ค) นัน้ผู้ทรงไว้ซึง่สรรพสิ่งได้เดนิทางไปถึงสถานท่ีใดๆ  
 ในเวลานัน้ พระแมธ่รณี (แม่โค) นัน้ก็เห็นแตบ่ตุรแหง่เวนะ (พระราชา) ผู้ ถืออาวธุ 
 ในสถานท่ีนัน้ ๆ เหมือนเดมิ ||71 
 ทนัใดนัน้พระแมธ่รณีสัน่กลวัมุง่หาท่ีก าบงัศรนัน้จงึได้กลา่วกบัพระราชาปฤถุ 
 ผู้ทรงฤทธานภุาพนัน้ ||72 
 พระแมธ่รณีกลา่ววา่ 
 ดกูรพระราชา พระองค์ไมท่รงทราบบาปหนกัเพราะการฆ่าสตรีหรือ 
 ดกูรพระราชา เน่ืองจากพระองค์ท าความพยายามเพ่ือคิดท่ีจะฆา่เรา ||73 
 พระราชาปฤถรัุบสัง่วา่ 
 ดกูรนางผู้มกัท าชัว่ เม่ือสิ่งหนึง่สิ่งใดถกูฆา่แล้ว ความเกษมยอ่มมี 
 แก่สิ่งมีชีวิตหมูม่าก ผู้ ท่ีฆา่สิ่งนัน้จะช่ือวา่ผู้ให้บญุ ||74 
 พระแมธ่รณีกลา่ววา่ 
 ดกูรพระราชาผู้ประเสริฐท่ีสดุ ถ้าพระองค์จะฆา่ข้าพเจ้าเพ่ืออปุการะประชาชน 
 แล้วละก็ ใครจะเป็นผู้ให้ท่ีอยู่อาศยัแก่ประชาชนของพระองค์เลา่ ||75 
 พระราชาปฤถรัุบสัง่วา่ 
 ดกูรพระแมธ่รณี ข้าพเจ้าจะใช้ศรทัง้หลายฆ่าทา่นผู้ไมอ่ยูใ่นการควบคมุของข้าพเจ้า 
 และจะให้ท่ีอยู่อาศยัแก่ประชาชนเหลา่นีด้้วยก าลงัความเพียรของตวัเราเอง ||76 
 ทา่นพระฤษีปราศระกลา่วตอ่ไปวา่ 
 ทนัใดนัน้พระแมธ่รณีมีร่างกายสัน่สะท้านมีความหวาดกลวัมาก 
 จงึนอบน้อมพระราชาปฤถนุัน้แล้วก็กล่าวตอ่ไป  ||77 
 พระแมธ่รณีกลา่ววา่ 
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 สรรพสตัว์ผู้ ริเร่ิมด้วยอบุายวิธีท่ีเหมาะสมแล้วมีความเพียรพยายาม 
 ยอ่มประสบความส าเร็จได้  
 เพราะฉะนัน้ข้าพเจ้าจะบอกอบุายวิธีท่ีเหมาะสมแก่พระองค์  
 พระองค์จงกระท า (ตาม) อบุายวิธีท่ีเหมาะสมนัน้เถิด ถ้าพระองค์มีพระประสงค์ ||78 
 พืชพนัธุ์มากมายทัง้หมดท่ีถกูท าลายแล้วโดยข้าพเจ้า ถ้าทา่นปรารถนา ข้าพเจ้าจะ 
 ประทานโอสถเหลา่นัน้ให้เกลายเป็นน า้นม ||79 
  ดกูรท่านผู้ประเสริฐในบรรดาผู้สนบัสนนุธรรม  เพราะฉะนัน้เพ่ือประโยชน์ของ 
 ประชาชน  ขอท่านจงให้ลกูววันัน้ซึง่น า้นมนีจ้ะเป็นน า้นมอนัศกัดิส์ิทธ์ิ||80 
 ดกูรท่านผู้ประเสริฐ  น า้นมมีอยูร่อบๆ ฉันใด ทา่นก็จงท าทกุๆท่ีให้เสมอกนัฉนันัน้   
 ข้าพเจ้าจะท าเมล็ดพืชให้เป็นพืชคือน า้นมทกุๆ ท่ี ||81 
 ทา่นปราศระผู้ประเสริฐกลา่ววา่ 
 ในเวลาตอ่มา บตุรแหง่เวนะ (ปฤถ)ุ ปรารถนาท่ีจะท าลายภเูขาด้วยธนทูัง้แสนดอก   
 ทนัใดนัน้ภเูขาก็ราบเรียบด้วยธนนูัน่เอง ||82 
 เพราะวา่ก่อนการสร้างโลก พืน้ดนินัน้ขรุขระไมเ่สมอกนั ในอดีตการแยกกนัของเมือง 
 และหมูบ้่านไมมี่แล้ว (ไมมี่เขตแดน) ||83 
 ดกูรท่านไมเตรยะ  ไมมี่พืชพนัธุ์  ไมมี่คอกววั  ไมมี่กสิกรรม  ไมมี่เส้นทางค้าขาย   
 ทกุๆสิ่งก็เกิดขึน้จากบตุรของเวนะ (ปฤถ)ุ ||84 
 ดกูรท่านพราหมณ์ผู้ประเสริฐ  ความราบเรียบของแผน่ดินนีมี้ทกุๆท่ี พระราชาก็สร้าง 
 ท่ีอยู่อาศยัให้ประชาชนทัง้หมด ณ สถานท่ีนัน้ ||85 
 ในขณะนัน้ (ก่อนหน้านี)้ อาหาร  รากผลไม้  ได้มีแล้วแก่ประชาชนทัง้หลาย  เม่ือ 
 พืชพนัธุ์ทัง้หลายถกูท าลายแล้ว อาหารนัน้ก็หาล าบากอย่างยิ่ง ||86 
 พระปฤถ ุผู้ เป็นท่ีพึง่ของแผน่ดนิ ก็เปล่ียนร่างเป็นลกูววั เป็นพระมน ุ เป็นพระสวยมภ ู   
 เป็นกษัตริย์  และรีดน า้นมให้กบัแผน่ดนิด้วยมือทัง้ 2 ของตนเอง  ท าให้น า้นมทัง้หมด 
 กลายเป็นพืชพนัธุ์ทัง้หมด เพ่ือประโยชน์แก่ประชาชนทัง้หลาย ||87 
 ดกูรพอ่เอย๋  ประชาชนทัง้หลายด ารงชีวิตอยูไ่ด้สืบมาด้วยอาหาร แม้กระทัง้บดันี|้|88 
 เพราะพระปฤถพุระองค์นัน้เป็นผู้ประทานชีวิตจงึได้เป็นบิดาของแผน่ดนิ ดงันัน้ 
 แผน่ดนิทัง้หมดจงึได้รับสมญาวา่ “ปฤถิวี” (ลกูสาวของปฤถ)ุ ||89 
 ดกูรท่านมนีุ และตอ่มาพวกเทพ มนีุ แทตย์ รากษส ภเูขา คนธรรพ์ ง ูยกัษ์ ปิตฤ 
 และต้นไม้จงึได้ถือภาชนะของตนเองมารีดน า้นมตามท่ีตนต้องการ 
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 และความพิเศษแหง่ลกูโคและคนรีดน า้นมก็ได้เป็นแหลง่ก าเนิดของพวกเขา ||90 - 91 
 และหลงัจากนัน้แผน่ดนิ แม่ ผู้ดแูล ผู้อุ้มชแูละผู้ เลีย้งสรรพสิ่งจงึได้เกิด 
 จากฝ่าพระบาทของพระวิษณ ุ||92 
 ด้วยประฉะนีป้ฤถบุตุรแหง่เวนะจงึได้เป็นผู้ทรงน าอาจมากท่ีสดุ 
 ได้เป็นพระราชาเจ้าแผ่นดนิพระองค์แรกเพราะท าให้ประชาชนมีความสขุได้ ||93 
 คนท่ีกล่าวสรรเสริญการเกิดของปฤถบุตุรแหง่เวนะนี ้ 
 กรรมชัว่อะไรก็ตามท่ีจะให้ผลได้ยอ่มไมเ่กิดแก่เขา ||94 
 และเม่ือคนทัง้หลายได้สดบัการเกิดและอ านาจอนัสงูสง่นีข้องปฤถุ 
 การเกิดและอ านาจของปฤถก็ุจะท าการระงบัฝันร้ายของคนทัง้หลายได้เสมอ ||95 
 

อัธยายะที่ 14 
 ทา่นพระฤษีปราศระ กลา่วว่า  
 ฝ่ายโอรสทัง้ 2 พระองค์ผู้ รู้ธรรมนามวา่อนัตรธานะและวาทิก็ได้ประสตูิ 
 จากปฤถ ุ(และ) ศขิณัฑินีก็ได้ให้ก าเนิดโอรสนามวา่หวิรธานะจากอนัตรธาน ||1 
 เจ้าหญิงธิษณาธิดาแหง่อคันิเทพก็ได้ให้ก าเนิดโอรส 6 พระองค์จากหวิรธานะ 
 คือ ปราจีนพรหิษะ ศกุระ คยะ กฤษณะ วฤชะและอชินะ ||2 
 ดกูรท่านผู้ มีโชคมาก ปราจีนพรหิ  ได้เป็นพระประชาบดีผู้ เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ 
 ซึง่เป็นเหตใุห้มีประชาชนเพิ่มขึน้อีกมากมาย   
 ภายหลงัจากท่ีหวิรธานะสิน้พระชนม์ ||3 
 ดกูรท่านมนีุ (เน่ืองจาก) หญ้ากศุะทัง้หลายท่ีมียอดหนัไปทางทิศปราจีน 
 ขึน้แพร่หลายบนแผน่ดนิของทา่น (ฉะนัน้) ทา่นจงึได้รับการขนานนามวา่ 
 ปราจีนพรหิซึง่เป็นผู้ มีอ านาจยิ่งใหญ่ในแผน่ดนิ ||4 
 ดกูรท่านผู้ มีปัญญามาก หลงัจากการบ าเพ็ญตบะอนัยิ่งใหญ่ พระราชา 
 ก็ได้อภิเษกสมรสกบัธิดาของพระสมทุรนามวา่สวรณา ||5 
 นางสวรณาธิดาแหง่พระสมทุรได้ให้ก าเนิดโอรส 10 พระองค์จากปราจีนพรหิส
 ทกุพระองค์มีพระนามว่าปราเจตสะ ซึง่เป็นผู้ มีความรู้แตกฉานในธนรุเวท ||6 
 พระโอรสเหลา่นัน้ประพฤตธิรรมร่วมกนัได้นอนอยูใ่นมหาสมทุร 
 บ าเพ็ญตบะอย่างยิ่งใหญ่ตลอดระยะเวลา 10,000 ปี ||7 
 ทา่นพระฤษีไมเตรยะผู้ประเสริฐ  กลา่ววา่ 
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 ข้าแตพ่ระมหามนีุ พระโอรสปราเจตสัเหล่านัน้ผู้ มีอาตมนัยิ่งใหญ่ 
 ได้บ าเพ็ญตบะอยูใ่นท้องทะเลเพ่ืออะไร ทา่นสมควรเพ่ือท่ีจะบอกเร่ืองนี  ้
 (แก่ข้าพเจ้า) ||8 
 ทา่นพระฤษีปราศระผู้ประเสริฐ  กลา่ววา่ 
 พระบดิาผู้ มีอาตมนัยิ่งใหญ่ผู้ ได้รับการแตง่ตัง้เป็นพระประชาปติ 
 ได้ตรัสบอกพวกเจ้าชายประเจตสะ (ถึงการเพิ่มจ านวนประชากร)  
 เพ่ือประโยชน์แก่ประชาชน ||9 
 พระเจ้าปราจีนพรหิส  ตรัสว่า 
 ลกูทัง้หลาย พ่อได้รับบญัชาจากพระพรหมาผู้ทรงเป็นเทพของเทพวา่ 
 “เธอจะต้องเพิ่มจ านวนประชากร” ดงันัน้พอ่จงึตอบรับทนัทีวา่ “ตกลงตามนัน้” ||10 
 ลกูทัง้หลาย เพ่ือความปีตขิองพอ่ เธอทัง้หลายผู้ เฉลียวฉลาดจงท าการเพิ่มพนู 
 จ านวนประชากร เธอทัง้หลายจะต้องเคารพ 
  พระบญัชาท่ีเหมาะสมของพระประชาบดี ||11 
 ทา่นพระฤษีปราศระผู้ประเสริฐ  กลา่ววา่  
 ดกูรท่านมนีุ หลงัจากได้สดบัพระด ารัสของพระบิดานัน้แล้ว  ทนัใดนัน้ 
 พระราชโอรสเหล่านัน้กราบทลูวา่ รับด้วยเกล้า พระพทุธเจ้าคะ่ แล้วก็ทลูถาม 
 พระบดิานัน้ซ า้อีก||12 
 พวกเจ้าชายประเจตสะ  กราบทลูวา่ 
 ข้าแตพ่ระราชบดิา พวกข้าพระองค์จะพงึสามารถในการเพิ่มจ านวนประชากรได้ 
 ด้วยวิธีใด พระองค์ สมควรเพ่ือท่ีจะตรัสบอกวิธีนัน้ทัง้หมดแก่พวกข้าพระองค์ ||13 
 พระราชบดิา ตรัสวา่ 
 มนษุย์เม่ือได้บชูาสกัการะพระวิษณุ ผู้ประทานพรแล้วยอ่มได้รับการประสบกบั 
 สิ่งท่ีปรารถนาอยา่งไมต้่องสงสยั โดยวิธีอ่ืนหาได้ไม ่เราจะบอกวิธีอ่ืน 
 แก่เธอทัง้หลายได้อยา่งไรเลา่ ||14 
 ถ้าพวกเธอปรารถนาท่ีจะได้รับความส าเร็จ เพราะฉะนัน้เพ่ือท่ีจะเพิ่ม 
 จ านวนประชากร พวกเธอจงท าการบชูาสกัการะพระโควินทะผู้ เป็นพระหริ 
 ผู้ เป็นเจ้าของสรรพสิ่ง ||15 
 ผู้ใดก็ตามปรารถนาธรรม อรรถ กามและโมกษะ  
 เขาจะต้องบชูาสกัการะพระผู้ เป็นเจ้าผู้ เป็นปรุุโษตตมะซึ่งหาจดุเร่ิมต้นไมไ่ด้  
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 ตลอดเวลา ||16 
 เม่ือได้บชูาสกัการะพระวิษณุแล้ว พระประชาบดีจงึท าการสร้างโลกได้ส าเร็จ 
 ในตอนต้น  (ฉะนัน้) เม่ือได้บชูาสกัการะพระวิษณผุู้ เป็นอยูช่ัว่นิรันดร์แล้ว 
 การเพิ่มจ านวนประชากรของพวกเธอก็จะส าเร็จได้เชน่กนั ||17   
 ทา่นพระฤษีปราศระ  กล่าวว่า  
 พระโอรสกลุม่ประเจตสัทัง้ 10 พระองค์นัน้เม่ือพระบิดารับสัง่ดงักลา่วมา 
 อยา่งนีแ้ล้ว จงึทรงด าดิง่ลงไปในน า้ทะเลแล้วก็ตัง้ใจบ าเพ็ญตบะ ||18 
 ดกูรท่านพระมนีุผู้ประเสริฐ พระโอรสประเจตสัเหลา่นัน้มีพระทยัแนว่แน่ 
 ในพระนารายณ์ผู้ เป็นเจ้าของโลกผู้ทรงเป็นท่ีพึง่ของสรรพสตัว์ 
  ด ารงพระชนม์อยูใ่นน า้ทะเลนัน้นัน่เองตลอดระยะเวลา 10,000 ปี 
 (ทกุพระองค์) มีพระทยัแนว่แนเ่ป็นหนึง่เดียวสดดีุพระหริผู้ เป็นเจ้า 
 ผู้ซึง่เม่ือได้รับการสดดีุแล้ว  ก็จะทรงประทานกามอนันา่ปรารถนา 
 แก่ผู้สดดีุ ||19-20 
 ทา่นพระฤษีไมเตรยะผู้ประเสริฐ  กลา่ววา่  
 ข้าแตพ่ระมนีุผู้ประเสริฐ พระโอรสประเจตสัทัง้หลายทรงด ารงพระชนม์อยู่ 
 ในน า้ทะเลได้ท าการสดดีุพระวิษณแุล้ว ท่านควรท่ีจะกล่าวถึงบญุอนัยิ่งใหญ่นัน้
 แก่ข้าพเจ้า ||21 
 ทา่นพระฤษีปราศระผู้ประเสริฐ  กลา่ววา่  
 ดกูรท่านไมเตรยะ พระโอรสประเจตสัทัง้หลาย ผู้ เป็นสว่นหนึง่ของพระวิษณนุัน้ 
 ทรงด ารงพระชนม์อยู่ในน า้ทะเลได้สดดีุพระโควินทะตัง้แตก่่อน ทา่นจงฟัง 
 (เร่ืองราวนัน้เถิด) ||22 
 พระโอรสประเจตสัทัง้หลาย  รับสัง่วา่ 
 พวกเราได้นอบน้อมพระองค์  ผู้ทรงเป็นแก่นแท้ชัว่นิรันดร์ ของถ้อยค าทัง้หมด 
 ผู้ทรงเป็นเบือ้งต้นและท่ีสดุของโลกทัง้หมด (และ) เป็นพระเป็นเจ้าสงูสดุนัน้ ||23 
 พระองค์ทรงเป็นแสงสว่างแรก หาผู้ เปรียบเทียบมิได้ ไมส่ามารถแบง่แยกได้ 
 เป็นผู้ไมมี่ท่ีสิน้สดุ เป็นผู้ไมมี่ขอบเขตจ ากดั 
 ทรงเป็นแหลง่ก าเนิดของสรรพสิ่ง ทัง้ท่ีเคล่ือนท่ีได้และเคล่ือนท่ีไมไ่ด้ ||24 
 ขอความนอบน้อมจงมีแดพ่ระองค์ ผู้ทรงเป็นหนึง่เดียวกบัเวลา ผู้ เป็นเจ้าสงูสดุ 
 ผู้ไมมี่พระรูป ผู้ มีรูปแรกคือเวลากลางวนั เวลาสนธยาและเวลากลางคืน ||25 
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 ขอความนอบน้อมจงมี แดพ่ระองค์มีเป็นหนึง่เดียวกบัพระจนัทร์ 
 ผู้ เป็นชีวะของสรรพสิ่ง พระองค์ทรงเป็นน า้อมฤตท่ีพวกเทพและพวกปิตฤ 
 ด่ืมทกุๆ วนั||26 
 ขอความนอบน้อมจงมีแดพ่ระองค์ผู้ทรงเป็นหนึง่เดียวกบัพระอาทิตย์ 
 ผู้ มีพระรัศมีแรงกล้าทรงก าจดัความมืดด้วยแสงสว่างสอ่งท้องฟ้า 
 ให้สวา่งไสว พระองค์ทรงเป็นแหลง่ก าเนิดของฤดรู้อน ฤดหูนาวและฤดฝูน||27 
 ขอนอบน้อมตอ่พระองค์ผู้ เป็นหนึง่เดียวกบัแผ่นดนิ ผู้ มีความหนกัแนน่  
 ผู้ค า้จุ้นโลกนีท้ัง้หมด ผู้ เป็นท่ีอาศยัของอินทรีย์มีเสียงเป็นต้น  
 ผู้แผค่รอบคลมุไปทัว่||28 
 ข้าพเจ้าขอนอบน้อมตอ่พระหริผู้ เป็นแหลง่ก าเนิดของสตัว์โลกผู้ เป็นเมล็ดพนัธุ์พืช 
 ของวิญญาณทัง้หมดและผู้ มีรูปคือน า้ ||29 
 ผู้ใดเป็นปากของเทพทัง้หมด เป็นไฟและเป็นวิญญาณของบรรพบรุุษ ข้าพเจ้า 
 ขอนอบน้อมตอ่พระวิษณพุระองค์นัน้ ผู้ เป็นอาตมนัคือปาวกะ (ไฟ) ||30 
 ผู้ใดสถิตอยู่ในสว่นทัง้ 5 ในร่างกาย เป็นแหลง่ก าเนิดของอากาศท าความปรารถนา 
 อยูเ่สมอ ขอนอบน้อมตอ่พระองค์ผู้ เป็นอาตมนัคือวาย ุ(ลม) ||31 
 ผู้ใดไมมี่รูปร่างและมีความบริสทุธ์ิอยา่งย่ิงให้อากาศแก่สตัว์ทัง้หลายทัง้หมด 
 ขอนอบน้อมตอ่พระองค์ผู้ มีอาตมนัคือโวยมะ (อากาศ) ||32 
 ผู้ใดมีสถานะอนัสงูสดุของอินทรีย์ทัง้หมด ขอนอบน้อมตอ่พระกฤษณะผู้สร้าง 
 ผู้ มีอินทรีย์คือเสียงเป็นต้นเป็นรูป ||33 
 ขอนอบน้อมตอ่พระหริเมธศะผู้ เป็นแหลง่ก าเนิดของความรู้ ผู้ เป็นอารมณ์ของ 
 อินทรีย์ทัง้หลาย พระองค์เป็นอาตมนัท่ีเส่ือมสลายและไมเ่ส่ือมสลาย ||34 
 ขอนอบน้อมตอ่พระองค์ผู้ เป็นจิตวิญญาณผู้ เป็นจิตวิญญาณแหง่จกัรวาล 
 ผู้ประทานประโยชน์ทัง้หลายท่ีได้รับแล้วด้วยอินทรีย์ทัง้หลายในอาตมนั||35 
 โลกทัง้หมดมีในจกัรวาลใด และโลกด ารงอยูใ่นจกัรวาลใดและโลกถกูท าลาย 
 ขอนอบน้อมตอ่พระองค์ผู้ เป็นประกฤตท่ีิประเสริฐ ||36 
 อนัท่ีจริงแล้วผู้ใดมีความบริสทุธ์ิไร้คณุสมบตัิทัง้หลายด้วยความผิดพลาด 
 ข้าพเจ้าขอนอบน้อมตอ่พระองค์ผู้ เป็นปรุุโษตตมะผู้ มีรูปคืออาตมนั ||37 
 ขอนอบน้อมพระองค์ผู้ เป็นพรหมสงูสดุเป็นสถานะสงูสดุของพระวิษณ ุ 
 ผู้ไมมี่การเปล่ียนแปลง ไมเ่กิด มีความบริสทุธ์ิ ไมมี่รูป (นิรคณุ) ปราศจากกิเลส||38 
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 ผู้ไมส่งู ไมเ่ตีย้ ไมอ้่วน ไมด่ า ไมแ่ดง ไมมี่ความเสนห่า ไมมี่ฉายา (เงา)  
 ไมบ่อบบาง ไมส่ามารถครอบครองได้ ไมมี่ร่างกาย ||39 
 ผู้ไมใ่ชอ่ากาศ ผู้ ไมส่ามารถสมัผสัได้ ผู้ปราศจากกลิ่น ผู้ปราศจากรส 
 ผู้ไมมี่จกัษุ ผู้ ไมมี่โสต ผู้ ไมเ่คล่ือนท่ี ผู้ ไมมี่ค าพดู  ไมมี่ลมหายใจ และไมมี่มนสั ||40 
 ผู้ไมมี่นามและไมมี่โคตร ผู้ ไม่มีสขุ ไมมี่แสงสวา่ง ผู้ ไมมี่เหต ุ
 ไมมี่ความกลวั ปราศจากความลงัเลสงสยั ผู้ ต่ืนอยูเ่สมอ ผู้ ไมแ่ก่ ผู้ ไมต่าย ||41 
 ผู้ไมมี่กิเลสตณัหา ผู้ ไมมี่เสียง ผู้ ไมต่าย ผู้ ไมมี่คต ิผู้ ไมมี่สิ่งใดปกคลมุ  
 ซึง่เป็นท่ีตัง้อนัสงูสดุของพระวิษณผุู้ ไมมี่เบือ้งต้นและท่ีสดุ ||42 
 ขอนอบน้อมแดธ่รรมชาตขิองพระวิษณผุู้ เป็นเจ้าสงูสดุ ผู้ เป่ียมไปด้วยคณุ 
 ผู้อยูใ่นสรรพสิ่ง ผู้ ไมมี่ท่ีอาศยั ผู้ ท่ีลิน้ไมส่ามารถอธิบายได้และตาก็ไมส่ามารถ 
 ท่ีจะเห็นได้ ||43 
 ทา่นพระฤษีปราศระ  กล่าวว่า 
 พวกเจ้าชายประเจตสะตัง้ใจสดดีุพระวิษณอุย่างนีแ้ล้วก็บ าเพ็ญตบะอยูใ่นมหาสมทุร 
 เป็นระยะเวลา 10,000 ปี ||44 
 ทนัใดนัน้พระหริผู้ เป็นเจ้าผู้ มีพระฉวีดงักลีบนิลบุลท่ีเบง่บานก็ได้ปรากฏพระองค์ 
 ตอ่หน้าเจ้าชายประเจตสัเหล่านัน้ในทา่มกลางทะเล ||45 
 พวกเจ้าชายประเจตสัทรงเห็นพระหริผู้ เป็นเจ้านัน้ (พระวิษณ)ุ ผู้ทรงสบุรรณ 
 ก็พากนันอบน้อมพระองค์ด้วยพระเศียรท่ีน้อมลงด้วยความจงรักภกัดี ||46 
 จากนัน้พระวิษณผุู้ เป็นเจ้าก็รับสัง่กบัเจ้าชายเหลา่นัน้วา่ “พวกทา่นจงเลือก 
 พรท่ีพวกทา่นปรารถนาเถิด” เราผู้ มีความรู้สึกเล่ือมใสผู้ประทานพรแก่พวกท่าน 
 ได้มาปรากฏตวั (อยู่ตรงนีแ้ล้ว) ||47 
 จากนัน้พวกเจ้าชายประเจตสัจงึได้นอบน้อมพระวิษณผุู้ประทานพรนัน้แล้ว 
 ก็กราบทลูถึงเหตแุหง่การเพิ่มจ านวนประชากรตามค าสัง่ของพระบดิา ||48 
 และแล้วพระวิษณเุทพเจ้านัน้ก็ประทานพรนัน้ตามท่ีเจ้าชายเหลา่นัน้ทรงปรารถนา 
 ทนัใดนัน้เจ้าชายเหล่านัน้ก็อนัตรธานไปแล้วก็ออกไปจากทะเล ||49 
  

อัธยายะที่ 15 
 ทา่นพระฤษีปราศระผู้ประเสริฐ กลา่วว่า 
 เม่ือพวกเจ้าชายประเจตสัก าลงับ าเพ็ญตบะอยู ่ต้นไม้ขนาดใหญ่ทัง้หลาย 
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 ก็ได้ปกคลมุแผน่ดนิท่ีไมไ่ด้รับการดแูลรักษา และประชาชนก็เจ็บป่วย ||1 
 ลมก็ไมพ่ดั ท้องก็ปกคลมุไปด้วยต้นไม้ทัง้หลาย และประชาชนก็ไมส่ามารถ 
 เก็บเก่ียวผลผลิตได้ตลอดระยะเวลา 10,000 ปี ||2 
 เม่ือเจ้าชายประเจตสัออกมาจากทะเลแล้วได้เห็นเหตกุารณ์เหลา่นัน้ทกุพระองค์นัน้ 
 ก็พิโรธ เกิดความไมพ่อพระทยัแล้วจงึปลอ่ยลมและไฟออกมาจากพระโอษฐ์ ||3 
 ทนัใดนัน้ลมก็ท าให้ต้นไม้เหลา่นัน้ถอนรากถอนโคนขึน้แล้วท าให้มนัเห่ียวแห้ง 
 ไฟอนัร้อนแรงก็เผาไหม้ต้นไม้เหลา่นัน้ ในเวลานัน้ต้นไม้ก็ได้สญูสิน้ไปทัง้หมด ||4 
 ขณะนัน้พระราชาพระนามว่าโสมะครัน้ทรงเห็นวา่ต้นไม้ถกูท าลายสญูสิน้ไป 
 เม่ือต้นไม้เหลืออยูเ่พียงเล็กน้อยจงึเสดจ็เข้าไปหาเจ้าชายเหลา่นัน้แล้วก็รับสัง่วา่ ||5 
 ดกู่อนราชาทัง้หลาย พวกทา่นจงระงบัความโกรธและจงฟังค าพดูของเรา 
 เราจะกระท าการประสานความสมัพนัธ์ระหวา่งพวกทา่นกบัต้นไม้ ||6 
 และหญิงสาวคนนีผู้้ เป็นดัง่รัตนะ ผู้ เกิดจากต้นไม้ เป็นสตรีท่ีมีรูปโฉมงดงามอยา่งยิ่ง 
 นางเคยได้รับการเลีย้งดจูากเราผู้ รู้เหตกุารณ์ในอนาคตด้วยแสงสวา่ง ||7 
 นางมีช่ือวา่มาริษา เพราะนางถกูสร้างขึน้มาตามช่ือของต้นไม้ 
 ขอให้นางจงเป็นภรรยาผู้ มีโชคลาภของพวกท่าน (และ) จงเป็นผู้ เพิ่ม 
 วงศ์ตระกลู (ของพวกทา่น) ให้ยัง่ยืนสืบไป ||8 
 ด้วยเดชของพวกทา่นคร่ึงหนึ่งและด้วยเดชของเราคร่ึงหนึ่งพระประชาปติ 
 นามวา่ทกัษะผู้ เป็นปราชญ์ ก็จะอบุตัใินนางมาริษานี ้||9 
 และทกัษะนัน้ก็จะมีสว่นแหง่เดชของเรา และก็จะมีสว่นก็เกิดจากเดช 
 ของพวกทา่น เขาจะมีเดชหมือนกบัไฟ เพิ่มประชากรให้มีจ านวนมากขึน้เร่ือยๆ ||10 
 ในอดีตได้มีพระมนีุนามวา่กณัฑ ุผู้ประเสริฐสดุในบรรดาเหลา่พระมนีุผู้ รู้พระเวท  
 ทา่นได้บ าเพ็ญตบะอยา่งสงูสดุอยู่ท่ีริมฝ่ังแมน่ า้โคมตีท่ีสวยงาม ||11 
 นางอปัสรผู้งดงามนามวา่ปรัมโลจา ถกูจอมเทพสง่ไปเพ่ือก่อกวนพระมนีุนัน้ 
 (จากนัน้) นางอปัสรนัน้ผู้ มีรอยยิม้หวานหยาดเยิม้ก็ได้ไปก่อกวนพระฤษีนัน้ ||12 
 พระฤษีนัน้เม่ือถกูก่อกวนแล้วก็มีใจเตม็ไปด้วยความสขุส าราญแล้ว ก็ด ารงชีพอยู่ 
 ร่วมกบันางท่ีหบุห้วยบริเวณภเูขามนัทระเกินกว่าร้อยปี ||13 
 นางพดูกบัฤษีนัน้วา่  ดกูรทา่นผู้ เป็นมหาภาค ฉนัปรารถนาท่ีจะไปสูส่วรรค์  
 ดกูรท่านพราหมณ์  ทา่นผู้ มีใบหน้าอนันา่เล่ือมใส  
 ทา่นควรท่ีจะให้การยินยอมกบัฉนั ||14 
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 ฤษีนัน้ถกูเธอพดูอยา่งนีแ้ล้ว  ก็มีใจผกูพนัอยูก่บันางก็พดูวา่ “ดกูรท่ีรัก  
 ขอเธอจงอยูต่อ่อีกสองสามวนั ||15 
 ตอ่มานางถกูฤษีพดูเชน่นีแ้ล้ว นางผู้ มีร่างกายบอบบางก็ได้อยู่ร่วมกนักบัฤษี 
 ผู้ เป็นมหาอาตมนัใหญ่จวบจนกระทัง่ร้อยปี ||16 
 ดกูรท่านผู้ประเสริฐ ทา่นจงให้การยิมยอมฉนัไปสู่สวรรค์ และฤษีก็พดูเชน่นัน้อีก 
 และได้กลา่วอีกว่า “ขอเธอจงอยูเ่ถิด” ||17 
 เม่ือร้อยปีผา่นพ้นไปแล้ว นางผู้ มีใบหน้างดงาม ผู้ มีความนา่รักและรอยยิม้งดงาม 
 ก็พดูวา่ “ดกูรทา่นพราหมณ์ฉนัจะไปสูส่วรรค์” ||18 
 ฤษีนัน้ถกูนางพดูเชน่นีแ้ล้ว ฤษีผู้ มีตาลกุโพลงก็ซอ่น (ความรู้สกึ) ไว้ชัว่ขณะหนึง่ 
 แล้วก็พดูว่า “จงอยู่อีกสกัพกัหนึง่แล้วทา่นจะไปตลอดกาล (ก็ได้) ||19 
 นางผู้ มีสะโพกผึง่ผายผู้ มีใจเพลิดเพลินอยูก่บัฤษีนัน้อีก นางก็อยูร่่วมกบัฤษีนัน้ 
 เกือบสองร้อยปี ||20 
 ฤษีถกูนางผู้บอบบางพดูแล้วพดูอีกเพ่ือจะไปสูส่วรรค์จงึพดูวา่ “จงอยูก่่อนเถิด” ||21 
 นางผู้กลวัจากค าสาปของฤษีผู้ เก่ียวข้องกบัการบวงสรวง นางผู้ รู้ถึงความเจ็บปวด 
 ของการพลดัพรากเพราะความรัก เม่ือถกูฤษีพดูเชน่นีแ้ล้วจงึไมท่ิง้เขาไป ||22 
 ความรักได้มีแล้วเกิดขึน้เสมอทัง้วนัทัง้คืนของฤษีผู้ประเสริฐ ผู้ มีใจเตม็ไปด้วย 
 ความรัก ผู้ มีความสขุกบันาง ||23 
 ครัง้หนึง่ พระฤษีเร่งรีบออกไปจากอาศรม นางผู้งดงามกลา่วกบัฤษีผู้ออกไปแล้ว 
 วา่ “จะไปไหน” ||24 
 ฤษีนัน้ถกูนางพดูอยา่งนีจ้งึพดูวา่ “ดกูรน้องนาง วนัเวลาใกล้จะสิน้สดุ 
 ฉนัจะต้องท าการบชูาในเวลาสนธยา มิฉะนัน้ ฉนัจะต้อง 
 สญูเสียหน้าท่ี  ||25 
 จากนัน้นางผู้ มีฟันสวยได้หวัเราะแล้วก็พดูกบัมหาฤษีนัน้ว่า “ดกูรทา่นผู้ รู้ธรรม 
 ทัง้มวล ท าไมวนันี ้วนัเวลาของทา่นจงึใกล้จะสิน้สดุลง” ||26 
 “ทา่นพราหมณ์ ตลอดเวลาหลายปี วนัเวลาท่ีใกล้จะสิน้สดุลงของทา่นก็ได้ 
 ด าเนินไปแล้ว วนัเวลาท่ีใกล้จะสิน้สดุลงนัน้ไมท่ าความแปลกใจให้แก่ทา่นหรือ? 
 ทา่นจะบอกฉนัเพ่ืออะไร ||27 
 พระมนีุกลา่ววา่ 
 ดกูรนางท่ีรัก เธอมาริมฝ่ังแม่น า้อนังดงามนีใ้นตอนรุ่งเช้า ฉนัเห็นเธอ 
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 ผู้ มีร่างกายบอบบาง (และก็) ได้น าเธอเข้าไปยงัอาศรมของฉนั ||28 
 สนธยานีก้ าลงัผา่นไป และวนัเวลาก็จะถึงความสิน้สดุลง 
 การหวัเราะ (ของเธอ) มีประโยชน์อะไร เธอจงบอกความจริงนีแ้ก่ฉนั ||29 
 นางฟ้าปรัมโลจา กลา่ววา่ 
 ดกูรท่านพราหมณ์ ดฉินัมาถึงแล้วในตอนอษุาโยค (รุ่งเช้า) นัน่เป็นความจริง 
 ไมใ่ชส่ิ่งโกหก ระยะเวลาหนึง่ร้อยปีแหง่ความสขุนัน้ของท่านได้ผา่นไปแล้ว ||30 
 โสมะ กลา่ววา่ 
 ขณะนัน้พระฤษีผู้ เตม็ไปด้วยความหวาดวิตก  จงึได้ถามนางฟ้าผู้ มีดวงตาเรียวยาว 
 วา่ “ดกูรนางผู้ขลาดกลวั เธอจงบอกฉนัหน่อยวา่ เวลาไหนเป็นเวลาท่ีฉนัอภิรมย์ 
 ร่วมกบัเธอ ||31 
 นางฟ้าปรัมโลจา กลา่ววา่ 
 ระยะเวลา 907 ปี 6 เดือน กบัอีก 3 วนัของทา่นได้ผ่านพ้นไปแล้ว ||32 
 พระฤษีกลา่ววา่ 
 ดกูรนางผู้ขลาดกลวั เธอพดูจริง หรือว่าน่ีเป็นค าล้อเลน่ของเธอ นางฟ้าผู้ เลอโฉม 
 ฉนัจ าได้วา่วนัเดียว (เท่านัน้) ท่ีฉนัอยูร่่วมกบัเธอในท่ีนี ้||33 
 นางฟ้าปรัมโลจา กลา่ววา่ 
 ดกูรท่านพราหมณ์  ฉนัจะพดูไมจ่ริงกบัทา่นนีไ้ด้อยา่งไร  
 ในวนันีท้า่นผู้ประพฤตติามหลกัธรรมได้ถามดฉินัแปลกๆ ||34 
 โสมะ  กลา่ววา่ 
 ดกูรเจ้าชายทัง้หลาย พระมนีุนัน้เม่ือได้ยินค าพดูนัน้ซึง่เป็นค าสตัย์แล้วดงันัน้ 
 ทา่นจงึต าหนิตนด้วยตนเองอยา่งรุนแรงว่า “เราน่ีชา่งนา่ระอายเหลือเกิน” ||35 
 พระมนีุ  กลา่วว่า 
 ตบะของเราพินาศแล้ว ทรัพย์ของผู้ ท่ีรู้แจ้งพรหมนัได้ถกูขโมยไปแล้ว 
 ความรู้แจ้งของเราถกูท าลายแล้ว ใครกนัหนอสร้างสตรีขึน้มาเพื่อท าให้เรา 
 ลุม่หลง ||36 

 เราควรจะต้องรู้ถึงพรหมนัซึง่เอาชนะคล่ืนทัง้หก ( ได้แก่ ความหิว ความกระหาย 
ความเศร้าโศก ความโง่เขลา ความเส่ือมสลาย และความตาย) ได้ (แตบ่ดันี)้ ความรู้ 
 ของเรานีถ้กูกามใดพรากไปแล้ว นา่ต าหนิกามนัน้ซึง่มีอ านาจยิ่งใหญ่จริงๆ ||37     
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 พรตอนัเป็นเหตใุห้ได้รับปัญญาจากคมัภีร์พระเวททัง้หมดของเราถกูพรากไปแล้ว     
โดยความเก่ียวข้อง (กบักาม) ซึง่เป็นทางน าไปสู่นรกภมูิ ||38 
 พระฤษีผู้ รู้ธรรมนัน้เม่ือต าหนิตวัเองด้วยตวัดงันีแ้ล้ว จงึกล่าวถ้อยค านี ้
 กบันางฟ้าซึง่นัง่อยู่ใกล้ๆ นัน้วา่ ||39 
 “หญิงชัว่  เธอจงไปตามยถากรรมเถิด เธอผู้กระท าให้เรามีจิตใจหวัน่ไหว 
 ด้วยอิริยาบถท่ีท าให้เทวราชพอพระทยั  นบัวา่ได้กระท าสิ่งท่ีเธอต้องท าเสร็จแล้ว ||40 

 ฉนัจะไมท่ าให้เธอกลายเป็นเถ้าธุลีด้วยไฟอนัแรงกล้าคือความโกรธ  
 สตับรุุษทัง้หลายมีมิตรภาพถึง 7 ครัง้ เราได้ใช้ชีวิตอยูร่่วมกบัเธอผา่นไปแล้ว ||41 
 อีกอยา่งหนึง่เธอจะมีโทษได้อยา่งไร หรือฉนัจะโกรธเธอท าไม 
 เป็นความผิดของฉนัคนเดียวทัง้หมด เพราะฉนัควบคมุอินทรีย์ (จิตใจตวัเอง)  
 ไมไ่ด้ ||42 
 เธอใช้กองแหง่ความลุม่หลงอนัยิ่งใหญ่ใดซึง่เป็นท่ีรักเป็นท่ีปรารถนาของท้าวศกัระ 

 มาท าให้ตบะของเราเส่ือม ขอต าหนิ (และ) ขอแสดงความรังเกียจกองแหง่ 
ความลุม่หลงอนัยิ่งใหญ่นัน้ ||43 

 โสมะ กลา่ววา่ 
 ทนัทีท่ีพระพราหมณ์ฤษีนัน้กลา่วกบันางฟ้าผู้ มีเอวงดงามดงันี  ้
 ทนัใดนัน้นางฟ้านัน้ก็มีเหง่ือไหล (และ) ตวัสัน่ ||44 
 พระฤษีผู้ประเสริฐ กลา่วด้วยความโกรธกบันางฟ้าผู้ มีร่างกายสัน่ระรัว 
 มีเหง่ือไหลออกจากร่างกายท่ีบอบบางอยา่งตอ่เน่ืองวา่ “ไปให้พ้นๆ” ||45 
 ขณะนัน้นางฟ้านัน้ ถกูฤษีนัน้ดา่ประจานแล้วจงึออกจากอาศรมนัน้ 
 ขณะท่ีเหาะไปบนท้องฟ้านางก็ใช้ใบ้ไม้ออ่นๆ ซบัเหง่ือ ||46 
 นางฟ้านัน้เหาะผา่นต้นไม้ต้นหนึง่ไปสูต้่นไม้อีกต้นหนึง่ 
 พลางใช้ยอดไม้สีแดงออ่นๆ นัน้เช็ดร่างกายท่ีมีเหง่ือก าลงัไหลย้อยอยู ่||47 
 ในขณะนัน้ครรภ์ได้ถือก าเนิดในร่างกายของนางฟ้านัน้โดยพระฤษี 
 ครรภ์นัน้มีรูปปรากฏอยูใ่นเหง่ือท่ีออกจากรูขมุขนได้ออกมาจากร่างกาย 
 ของนางฟ้านัน้ ||48 
 ต้นไม้ทัง้หลายได้รับเอาครรภ์นัน้ไว้ และลมก็ได้กระท าให้ครรภ์นัน้เป็นหนึง่เดียวกนั 
 และเราก็ได้เลีย้งดคูรรภ์นัน้จนเตบิโตด้วยแสงสวา่ง (ของเรา) ในขณะนัน้ 
 ครรภ์นัน้ก็คอ่ยๆ  เจริญเติบโตตามล าดบั ||49 
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 (เพราะ) นางฟ้านัน้เกิดจากครรภ์ท่ีอยูบ่นยอดไม้ (ฉะนัน้) นางฟ้าผู้งดงามนัน้ 
 จงึช่ือวา่มาริษา ต้นไม้ทัง้หลายจะมอบนางฟ้ามาริษานัน้แก่พวกทา่น  
 พวกทา่นจงระงบัความโกรธนีเ้สีย ||50 
 นางฟ้านัน้เป็นธิดาของฤษีกณัฑ ุและนางได้เกิดจากต้นไม้   
 นางเป็นธิดาของเรา (แสงสว่าง) เชน่เดียวกบัท่ีเป็นธิดาของลม  
 นอกจากนีน้างก็ยงัเป็นธิดาของนางฟ้านามวา่ปรัมโลจาอีกด้วย ||51 
 ทา่นพระฤษีปราศระกลา่ววา่ 
 ดกูรท่านไมเตรยะ และทา่นพระฤษีกณัฑผุู้ประเสริฐนัน้ เม่ือตบะเส่ือมลงแล้ว  
 ทา่นก็ไปยงัดนิแดนของพระวิษณซุึง่เรียกวา่ปรุุโษตตมะ ||52 
 (โสมะได้กลา่ววา่) ในขณะนัน้พระฤษีกณัฑนุัน้มีความคิดแนว่แนเ่ป็นหนึง่เดียว 
 ได้ท าการบชูาพระหริ (พระวิษณ)ุ 
 ทา่นมีจิตใจแน่วแนเ่ป็นหนึง่เดียวได้ยืนชแูขนขึน้บ าเพ็ญโยคะอยา่งยิ่งยวด 
 พลางท าการพร ่าสวดมุง่ถึงฝ่ังคือพรหมนั ||53 
 ข้าแตพ่ระมนีุ พวกเราปรารถนาท่ีจะฟังบทสวดสรรเสริญพรหมมนัอนัยอดเย่ียม  
  ซึง่เทพช่ือวา่เกศวะถกูสรรเสริญแล้ว โดยฤษีกณัฑดุ้วยบทสรรเสริญ ||54 
 วิษณผุู้ ท่ีเป็นฝ่ังอนัยากท่ีจะไปถึงได้  ผู้ยอดเย่ียมในบรรดา ผู้ยอดเย่ียมทัง้หลาย   
 ผู้ มีรูปท่ีเป็นปรมตัถ์  พระองค์ผู้ เป็นพรหมอนัยอดเย่ียม  ผู้ เป็นฝ่ังอนัยอดเย่ียม   
 ผู้ประเสริฐกวา่สิ่งมีชีวิตทัง้หลาย ||55 
 พระองค์เป็นเหตแุหง่เหต ุ พระองค์เป็นเหตแุหง่เหตนุัน้อีก  พระองค์เป็นเหตแุหง่เหตุ 
 อนัยอดเย่ียม  และในผลทัง้หลายพระองค์รักษาไว้ซึง่ทัง้เหตแุละผลในรูปของการ 
 กระท าและผู้กระท า ||56 
 พระองค์เป็นพระพรหมาเทพเจ้า  พระองค์เป็นพรหมของสิ่งมีชีวิตทัง้หมด  พระองค์ 
 เป็นพระพรหมาผู้ เป็นเจ้าของประชาทัง้หลาย  พระองค์นีไ้มเ่ส่ือมสลาย  พระองค์ไม่ 
 เปล่ียนแปลง  พระองค์เป็นนิจนิรันดร์  พระองค์ไมเ่กิด  พระองค์คือพระวิษณผุู้ ไม่ 
 เก่ียวข้องด้วยความเส่ือมทัง้หมดเป็นต้น ||57 
 พระองค์เป็นพระพรหมาผู้ไม่เส่ือม  ไมเ่กิด  เป็นนิรันดร์  และเป็นปรุุโษตมะ  โดย 
 ประการใด  ความรักเป็นต้น และความโกรธของฉนัขอจงถึงซึง่ความสงบโดยเร็วด้วย 
  ประการนัน้ || 58 
 เขา (กณัฑ)ุ ในขณะท่ีพร ่าสวดถึงบทสวดท่ีมีช่ือวา่ “พรหมประ” นัน้ เขาก็สรรเสริฐซึ่ง 
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 เกศวะตามนัน้แล้ว ก็บรรลถุึงความส าเร็จสงูสดุ ||59 
 ผู้ใดสวดหรือฟังบทสวดสรรเสริญนีเ้ป็นประจ า เขาก็จะมีความหลดุพ้นจากความรัก 
 ความโกรธทัง้หมด  ย่อมได้รับสิ่งท่ีปรารถนา นางมาริษานีไ้ด้มีแล้วในอดีตอยา่งไร   
 ฉนัจะบอกเร่ืองราวนัน้แก่ท่านทัง้หลาย ในการพดูถึงความเคารพในผลแหง่กรรมของ 
 นางจะให้ประโยชน์ตอ่ทา่น ||60 
 ดกูรท่านผู้ เป็นมหาภาค  เม่ือสามีเสียชีวิต ก่อนนีน้างไมมี่บตุร  
 นางเป็นผู้ยอดเย่ียมและนางเป็นพระราชินี มีความภกัดี  
 ปรารถนาท่ีจะท าให้พระวิษณพุงึพอใจ ||61 

 พระวิษณถุกูท าให้พอใจโดยนาง  ถึงซึง่การปรากฏด้วยสายตาแล้วก็พดูวา่   
ดกูรนางงาม  เจ้าจงขอพระและนางก็พดูถึงความปรารถนาวา่ ||62 
 ข้าแตพ่ระองค์ผู้ เป็นเจ้าแหง่โลก  ข้าพเจ้าก็เป็นเชน่นีแ้ละเกิดมาไร้คา่ เพราะเป็น
หม้ายตัง้แตเ่ด็ก  ข้าพเจ้าจงึเกิดมาโชคร้าย และไร้คณุคา่ ||63 
ทกุครัง้ท่ีข้าพเจ้าเกิดขึน้มา  ก็จะมีสามีท่ีได้รับการยกยอ่ง เพราะการประสาทของ
พระองค์ ขอบตุรผู้ เสมอกบัพระประชาบดีจงมีแก่ข้าพเจ้า ||64 
ข้าพเจ้าได้กระท าโดยทนัที คือ ตระกลู  มีศีล  มีอ านาจ  การบชูา  การรักษาสตัย์  
ความกรุณา  ไมล่ะเมิดค าสญัญา  ท าความดี  นบัถือผู้อาวโุสกวา่  (และ) กตญัญ ู||65 
ข้าแตท่่านอโธกษชะ  ข้าพเจ้ามีรูปท่ีสวยงาม  ประกอบด้วยสรรพสิ่ง  นา่รัก ไมเ่กิด
ตามธรรมชาต ิ จงเกิดขึน้เพราะการประสาทของพระองค์เถิด ||66 
โสมะกลา่วว่า  หฺฤษีเกศะ ผู้ เป็นใหญ่ในหมูเ่ทพ ผู้ เป็นปรเมศวร  ผู้ประทานพร อนันาง
กลา่วแล้วเชน่นีแ้ล้วก็ยกย่องเธอ แล้วพดูกบัเธอ ||67 
เทพกลา่ววา่  ในการเกิดชาติหนึง่สามีของเธอ 10 คน เป็นผู้ มีก าลงัมาก มีช่ือเสียงแหง่
การกระท าท่ีแผไ่ปกว้างขวาง ||68 
ดกูรนางงาม  นางได้รับบตุรผู้ มีความกล้าหาญมาก มีพลงัมาก มีความพากเพียร
พยายาม  ประกอบด้วยคณุสมบตัขิองพระประชาบดี ||69 
ความสงูสง่แหง่วงศ์ตระกลูจะมีในโลกนี ้ โลกทัง้ 3 จะเตม็ไปด้วยการเกิดของเขา (วงศ์
ตระกลู) ||70 
และทา่นผู้ไมไ่ด้เกิดตามธรรมชาต ิ ท่านผู้บริสทุธ์ิถึงพร้อมด้วยรูปสมบตัแิละคณุสมบตัิ
อยา่งใหญ่ไพศาล ผู้สร้างความพอใจให้แก่คนทัง้หลาย  ยอ่มเกิดขึน้เพราะการ
ประสาทของเรา  ||71 
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 ดกูรเจ้าชายทัง้หลาย เทพเจ้า (พระวิษณ)ุ หลงัจากท่ีกล่าวกบันางมาริษานัน้ 
 ผู้ มีดวงตาเบกิกว้างแล้วก็หายไป และนางมาริษานีเ้องก็ได้เป็นภรรยา 
 ของพวกพระองค์ ||72 
 ทา่นพระฤษีปราศระผู้ประเสริฐกลา่ววา่ 
 จากนัน้เพราะค าพดูของโสมะ พระกมุารประเจตสัเหลา่นัน้ก็หยดุโกรธต้นไม้ 
 ทัง้หลาย แล้วก็รับนางมาริษาเป็นภรรยาโดยชอบธรรม ||73 
 พระทกัษะผู้ เป็นพระประชาบดีผู้ เป็นมหาภาคซึง่ในอดีตได้เป็นบตุรแหง่พรหม 
 ได้เกิดเป็นบตุรของนางมาริษากบัพระโอรสประเจตสัทัง้ 10 องค์ ||74 
 ดกูรท่านผู้ มีปัญญาประเสริฐสดุ ดงันัน้เพ่ือท่ีจะสร้างประชากรและเพ่ือท่ีจะสร้าง 
 เผา่พงศ์วงวานของพระองค์เอง พระทกัษะผู้ เป็นมหาภาค 
 จงึให้ก าเนิดบตุรทัง้หลาย ||75 
 เม่ือกระท าตามบญัชาของพระพรหมาเพ่ือสร้างประชากร พระองค์จงึสร้าง 
 สิ่งท่ีเคล่ือนท่ีได้ และสิ่งท่ีเคล่ือนท่ีไมไ่ด้ สตัว์สองเท้าและสตัว์ส่ีเท้า ||76 
 พระทกัษะนัน้สร้าง (สิ่งเหล่านัน้) ตามความปรารถนาแล้วหลงัจากนัน้ก็สร้าง 
 สตรีทัง้หลาย พระองค์ได้ประทานสตรี 10 คนแก่ธรมะ สตรี 13 คนแก่กาศยปะ 
 และประทานสตรี 27 คนผู้ควบคมุระบบเวลาแก่พระจนัทร์ ||77 
 ดงันัน้เหลา่เทพ พวกแทตย์ พวกนาค ววัควายทัง้หลาย นกทัง้หลาย พวกคนธรรพ์ 
 และเหลา่นางอปัสร รวมทัง้พวกทานพเป็นต้นก็ได้เกิดในสตรีเหลา่นัน้ ||78 
 ดกูรท่านไมเตรยะ ตอ่จากนัน้มาประชากรก็เกิดขึน้มาจากการมีเพศสมัพนัธ์  
 ซึง่เม่ือก่อนประชากรเกิดขึน้มาจากความปรารถนา จากการมอง จากการสมัผสั 
 และจากอ านาจวิเศษแหง่การบ าเพ็ญตบะของผู้วิเศษทัง้หลายผู้บ าเพ็ญตบะ 
 อยา่งเข้มงวด ||79 
 ทา่นไมเตรยะผู้ประเสริฐ กล่าววา่ 
 ข้าแตพ่ระมหามนีุ ข้าพเจ้าได้ทราบมาวา่ ในอดีตพระทกัษะถือก าเนิดจากองคลีุ 
 ข้างขวา (ของพระพรหมา) พวกกมุารประเจตสัเกิดขึน้มาอีกได้อยา่งไร ||80 
 ดกูรท่านพราหมณ์ ในใจของข้าพเจ้ามีความสงสยันีม้ากมายเหลือเกินวา่ 
 หลานชายของโสมะจะกลายเป็นพอ่ตาของเขาอีกได้หรือ ||81 
 ทา่นพระฤษีปราศระผู้ประเสริฐ กลา่วว่า 
 การเกิดและการตายในสรรพสตัว์เป็นสิ่งเท่ียงแท้เสมอ ฤษีทัง้หลายนัน้ 
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 อยา่ลุม่หลงในจกัษุทิพย์ท่ีมีอยูเ่ลย ||82 
 ดกูรท่านมนีุผู้ประเสริฐ ในทกุยคุทกุสมยัพระทกัษะเป็นต้นเหลา่นีย้่อมเกิดขึน้ 
 และดบัไปอยา่งนีอี้ก นกัปราชญ์ยอ่มไมลุ่ม่หลงในกรณีเช่นนี ้||83 
 ดกูรท่านพราหมณ์ผู้ประเสริฐ บรรดาสถานะเหลา่นีใ้นอดีตไมไ่ด้มีทัง้ผู้ น้อย  
 ไมไ่ด้มีทัง้ผู้อาวโุส ตบะอนัแรงกล้าและอ านาจเทา่นัน้เป็นมลูเหตุ 
 แหง่ความเป็นผู้ น้อยและผู้อาวโุส ||84 
 พระฤษีไมเตรยะ กล่าววา่ 
 ดกูรท่านพราหมณ์ ในประเด็นนีข้อท่านโปรดอธิบายอยา่งละเอียดถึงการเกิด 
 พวกเทพ ทานพ คนธรรพ์ งแูละรากษสแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด ||85 
 ทา่นพระฤษีปราศระผู้ประเสริฐ กลา่วว่า 
 ดกูรท่านมหามนีุ ทา่นจงฟังวิธีการท่ีพระทกัษะผู้ได้รับบญัชาจากพระสวยมัภู 
 (พระพรหมา) ในอดีตวา่ เธอจงสร้างประชากร แล้วก็สร้างสรรพสตัว์ขึน้  
 (ดงัตอ่ไปนี)้ ||86 
 ในเวลานัน้ เบือ้งต้นพระทกัษะได้สร้างสรรพสตัว์ตามท่ีปรารถนา  
 แล้วก็สร้างเหลา่เทพ ฤษี พร้อมทัง้คนธรรพ์ อสรูและง ู||87 
 เม่ือพระทกัษะนัน้ก าลงัสร้างประชากร ประชากรเหลา่นัน้ยงัไมเ่พิ่มมากขึน้  
 ตอ่มาพระองค์ผู้ เป็นประชาบดีจงึใคร่ครวญถึงเหตท่ีุจะสร้างประชากรอีกครัง้ ||88 
 พระทกัษะผู้ทรงปรารถนาท่ีจะสร้างประชากรให้เพิ่มมากขึน้โดยการมีเพศสมัพนัธ์ 
 อยา่งถกูต้องตามครรลองจงึแตง่งานกบันางอสิกนิลกูสาวของพระประชาบดี 
 ช่ือวา่วีรณะ นางเป็นผู้ ท่ีบ าเพ็ญตบะอยา่งเข็มงวด มีช่ือเสียง (และ)  
  เป็นผู้ค า้จนุโลกไว้ ||89 
 ในเวลานัน้เพราะจะสร้างประชากรเป็นเหตพุระประชาบดีผู้ มีความกระตือรือร้น 
 จงึให้ก าเนิดบตุร  5,000 คนในนางอสิกนิผู้ เป็นธิดาแหง่พระประชาบดีวีรณะ ||90 
 ดกูรท่านพราหมณ์ เทพฤษีนามวา่นารทะ  ครัน้เห็นพระโอรสเหลา่นัน้ 
 ผู้ปรารถนาจะท าการเพิ่มจ านวนประชากรแล้วจงึเข้าไปหา มีถ้อยค าไพเราะ 
 กลา่วค านี ้||91  
 ดกูรท่านหรยศัวะทัง้หลาย ผู้ มีก าลงัมาก พวกท่านจะสร้างประชากร 
 ความพยายามของพวกทา่นปรากฏเชน่นี ้ขอพวกทา่นจงฟังค านีก้่อน ||92 
 พวกทา่นยงัเดก็นกั พวกยงัไมรู้่เลยวา่สว่นกลาง สว่นสงูและสว่นต ่า 
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 ของแผน่ดินนีเ้ลย  พวกทา่นจะสร้างประชากรได้อยา่งไร ||93 
 ดกูรเดก็น้อยทัง้หลาย เม่ือปัญญาของพวกท่านไมถ่กูขดัขวางทัง้โดยสว่นสงู 
 สว่นกลาง และสว่นต ่า (ของแผน่ดนิ) เพราะเหตไุรพวกท่านทกุคนจงึไมม่องด ู
 ความสิน้สดุของโลกเลา่ ||94 
 และหลงัจากได้ฟังค าพดูนัน้แล้ว พวกเขาจงึออกเดนิทางไปทัว่ทกุทิศ  
 เปรียบเหมือนแมน่ า้ท่ีไมไ่หลย้อนกลบัจากมหาสมทุรฉะนัน้ ||95 
 จากนัน้เม่ือหรยศัวะทัง้หลายจากไปแล้ว พระประชาบดีทกัษะบตุรแหง่ประเจตสั  
 ก็สร้างบตุร 1,000 คน ในธิดาของวีรณะอีกครัง้ ||96 
 ตอ่จากนัน้ เหล่าประชาชนทัง้หลายท่ีมีช่ือว่า ศพลาศวะ ท่ีถกูค าพดูกระตุ้นโดยนารทะ 
 ก็ได้เพิ่มถ้อยค าพดูท่ีอ้างถึงในครัง้ก่อน ||97 
 ประชาชนทัง้หมดก็พดูกนัวา่ พระมนีุพดูถกูต้องแล้ว ความสงสยัไมไ่ด้เกิดขึน้ใน 
  ท่ีนี ้ ||98 
 ตอ่มาเม่ือพวกเรารู้ถึงประมาณของจกัรวาลแล้วก็จะสร้างประชาชนทัง้หลาย  
 และพวกเขาก็ด าเนินไปตามหนทางนัน้ทกุทิศ   
 แม้กระทัง่บดันีพ้วกเขาก็ยงัไมก่ลบัมาดจุดงัแมน่ า้ท่ีไมไ่หลกลบัไปยงัมหาสมทุร ||99 
 ดกูรท่านพราหมณ์  หลงัจากนัน้ ในการค้นหาพ่ีน้อง พ่ีน้องไปแล้วก็หายไปอีก  ดงันัน้ 
 นกัปราชญ์ไม่ควรปฏิบตัิการกระท าเชน่นี ้||100 
 พระทกัษะผู้ เป็นพระประชาบดี ผู้ เป็นมหาภาค  หลงัจากทราบวา่บตุร 
 ทัง้หลายเหลา่นัน้หายตวัไปแล้ว ก็โกรธและสาปนารทะ ||101 
 ดกูรท่านไมเตรยะ  พวกเราได้ฟังมาวา่ ทนัใดนัน้พระทกัษะผู้ เป็นพระประชาบดี ผู้ เป็น 
 ปราชญ์ ปรารถนาท่ีจะสร้างประชากรขึน้ พระองค์ก็สร้างลกูสาว 60 คนในนาง 
 วีรณะ  ||102 
 พระองค์ให้ลกูสาวแก่ธรรมะ  10 คน  กาศยปะ  13  คน  โสมะ  27  คน   
  อภิษฏเนมิ 4 คน ||103 
 ทา่นจงฟังช่ือทัง้หลายของสตรีเหลา่นีจ้ากฉนั  และให้พหปุตุระ 2 คน  ให้องัคริสะ 2  
 คน  ให้กฤศาศวะ ผู้ เป็นปราชญ์อีก 2 คน ||104 
 ทา่นจงฟังเราวา่ภรรยาเหล่านัน้ของธรรมะมี 10 คน คือ  อรุนธตี  วส ุ ชวมิ  ลงัฆา   
 ภาน ุ มรุตวตี  สงกลปะ  มหุรูตา  สาธยะ และวิศวะ ||105 
   สว่นวิศเวเทวะได้ถือก าเนิดแล้วจากวิศวะกบันางสาธยะ   
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 เป็นลกูสาวของสาธยะ  มารุตเกิดในนางมารุตวตี  และวส ุเรียกช่ือวา่ วสวะ   ||106 
 โฆษะเกิดในนางลงัฆา  และนาควีธีเกิดจากชวม ิ||107 
 สิ่งทัง้มวลซึง่เป็นสว่นหนึง่ของแผน่ดนิได้เกิดขึน้จากนางอรุนธต ิ และการเกิดขึน้ของ 
 นางสงักลัปะทัง้หมดก็เกิดจากตระกลูสงักลัปะนัน่เอง ||108 
 เทพช่ือวา่วสปุราณะจ านวนมากมีชโยตสิเป็นหวัหน้า   
 ข้าพเจ้าจะกลา่วอยา่งพิสดารถึงช่ือของวสนุัน้ทัง้ 8 คน ||109 
 พวกวสมีุช่ือเรียกเหลา่นีคื้อ  อาป ุ ธรุวะ  โสมะ  ธรมะ  อนิละ  อนละ  ปฺรตยษูะ  และ 
  ปรภาสะ  ||110 
 ลกูของอาปะ คือ ไวตณัฑยะ  ศรมะ  ศานตะ  ธวนิ  และลกูของธรุวะ ก็คือ  กาละผู้  
 ประเสริฐซึง่เป็นผู้คุ้มชโูลก ||111 
 บตุรโสมะ คือ วรจะผู้ประเสริฐ ผู้ซึง่เกิดจากวรจสวี ||112 
 บตุรของธรมะในนางมโนหรา  คือ  ทรวิณะ  หตุหวยวหะ  ศศิิระ  ปราณะ  
  และวรุณะ ||113 
 ภรรยาของอนิละ คือ ศวิะ  บตุรของเขาคือ มโนชวะ และ อวิชนาตคต ิ และเป็นบตุร 
 ของอนิละ  และบตุรทัง้ 2 เป็นลกูของอนิละ ||114 
 ลกูของอคันิ คือ  กมุาระ ได้เกิดขึน้แล้วในดงของต้นศระ (กก)  บตุรของเขาคือ ศาขะ   
 วิศาขะ  ไนคเมยะ  และปฤฺษฐษะ ||115 
 เชือ้สายของกฤตติกา  มีช่ือว่า การตตเิกยะ ||116 
 ฤษีมีนามวา่ เทวละ  ผู้ชาญฉลาดเป็นบตุรของปรตยษูะ  บตุรทัง้ 2  ของเทวละ 
  เป็นผู้อดทนและเฉลียวฉลาด ||117 
 น้องสาวของฤษีท่ีช่ือวา่พฤหสัปต ิเป็นสตรีผู้ประเสริฐ ประพฤตพิรหมจรรย์ 
 เพียบพร้อมด้วยการบ าเพ็ญโยคะ ท่องเท่ียวไปทัว่โลกโดยไมมี่อะไรขดัขวางได้ 
 และนางก็เป็นภรรยาของปรภาสะทายาทล าดบัท่ี 8 ของตระกลูวส ุ||118 
 พระวิศวกรรมผู้ เป็นมหาภาคผู้ เป็นพระประชาบดีผู้สร้างงานศลิปะนบัพนัชิน้ 
 และเป็นวิศวกรของหมูเ่ทวดาชัน้ตรัยตรึงศ์ก็ได้ถือก าเนิดแล้วในนาง ||119 
 ทา่นเป็นผู้สร้างเคร่ืองตกแตง่ทัง้หมดและเป็นผู้ เลิศในบรรดาผู้ มีศลิปะ  
 ทา่นนัน่แหละได้สร้างวิมานทัง้หลายแก่เทวดาทัง้หมด และมนษุย์ทัง้หลาย 
 ก็ใช้ศลิปะของทา่นผู้ มีอาตมนัยิ่งใหญ่เลีย้งชีวิต ||120 
 บตุรทัง้หลายของทา่นมี 4 คน ทา่นจงฟังช่ือของพวกเขาจากข้าพเจ้า 
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 ได้แก่ อไชกปาทะ อหิรพธุนยะ ตวตษัตฤ รุทระผู้กล้าหาญ 
  และบตุรท่ีถือก าเนิดจากตวษัตฤเอง คือ วิศวรูปผู้ เป็นฤษีท่ียิ่งใหญ่ ||121 
 ดกูรท่านมนีุผู้ประเสริฐ เหลา่รุทระทัง้ 11 คนผู้ เป็นใหญ่ในโลกทัง้ 3 
 มีช่ือระบไุว้ดงันีคื้อ หระ พหรูุปะ ตรยมัพกะ อปราชิตะ วฤษากปิ ศมัภ ุ 
 กปรที ไรวตะ มฤควยาธะ ศรวะ และกปาลี อนึง่รุทระทัง้หลาย 
 ผู้ มีอ านาจไมมี่ขีดจ ากดัจะมีช่ือเรียก 100 ช่ือ ||122-123 
 ทา่นจงฟังช่ือภรรยาของฤษีกาศยปะเหลา่นัน้จากข้าพเจ้า 
 คือ อทิต ิทิต ิทน ุอริษฏา สรุสา ขสา ||124 
 สรุภิ วินตา ตามรา โกรธวศา อิรา กทรุ และมนุิ ดกูรทา่นผู้ รู้แจ้งธรรม  
 ทา่นจงฟัง (เร่ืองราว) เผา่พนัธุ์ของพวกเขาจากข้าพเจ้า (ดงัตอ่ไปนี)้ ||125 
 ในชว่งเวลาของพระมนแุรก ทา่นเหลา่นัน้เป็นเทพเจ้าผู้ประเสริฐสดุ 
 มีจ านวน 12 องคร์วมกนัช่ือว่าดษิุตา ในคราวท่ีใกล้จะสิน้ยคุพระมนจุากษุษัส    
 (พระมนลุ าดบัท่ี 6) และในยคุของพระมนไุววสัวตะ(พระมนลุ าดบัท่ี 7) ทา่น 
 เหลา่นัน้ทัง้หมดก็ยงัคงมีเกียรตยิศมากมายรวมกนัอยูเ่หมือนเดมิ ||126-127 
 ดกูรเทพทัง้หลาย พวกท่านจงมาเร็วๆ พวกเราจะเข้าไปสู่นางอทิต ิ 
 (ปฏิสนธิในครรภ์ของนางอทิติ) แล้วก็จะถือก าเนิดในยคุของพระมน ุ
 จากนัน้พวกเราก็จะมีความเจริญรุ่งเรือง ||128 
 และครัน้กล่าวอยา่งนีแ้ล้วในยคุของพระมนจุากษุษัส เทพเหลา่นัน้ทัง้หมด 

 ก็ได้ไปเกิดในนางอทิตธิิดาของพระทกัษะ จากฤษีกาศยปะบตุรของฤษีมรีจิ ||129 
จากนัน้เทพเหลา่นัน้ก็ไปเกิดเป็นบตุรของนางอทิติ เป็นผู้ มีเดชมาก จ านวน 12 คน 
ดงันี ้วิษณุและศกัระได้ถือก าเนิดก่อน และจากนัน้ก็เป็น อรยมา ธาตา ตวษัตฤ  
ปษูาน วิวสัวาน สวิตา มิตระ วรุณะ องัศ ุและภคะ ||130-131 
ในยคุของพระมนท่ีุช่ือว่าจากษุษัส เทพทัง้หลายท่ีเคยเป็นหมูเ่ทพท่ีช่ือวา่ทษิุตา 
 ในยคุของพระมนท่ีุวา่ไววสัวตะ เทพเหลา่นัน้นัน่เองก็ได้เกิดเป็นบตุรของนางอทิติ 
 จ านวน 12 คน ||132 
ธิดาทัง้ 27 คนผู้ มีความประพฤตดีิงามได้ช่ือวา่เป็นภรรยาของโสมะ 
ทัง้หมดนัน้ได้เป็นเทพธิดาประจ าดาวนกัษัตรและปรากฏช่ือตามดาวนกัษัตรนัน้ ||133 
เทพธิดาเหลา่นัน้ซึง่มีเดชอนัไร้ขอบเขตได้มีบตุรมากมายท่ีงดงาม 
ในเวลานัน้ภรรยาทัง้หลายของอริษฏเนมิมีบตุรจ านวน 16 คน ||134 
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ธิดาของพหปุตุระผู้ เป็นปราชญ์ได้เกิดเป็นสายฟ้าทัง้ 4 ||135 
พวกฤจซึง่เป็นบตุรของฤษีปรัตยงัคริสะเป็นผู้ ท่ีประเสริฐ ได้รับการยกยอ่ง 
 จากพรหมฤษี และกลุม่เทพท่ีช่ือวา่เทวประหรณะก็เป็นเผา่พนัธุ์ของเทพฤษี 
 ช่ือวา่กฤศาศวะ ||136 

 พอ่เอย๋ เม่ือสิน้ยคุ 1,000 ยคุหมูเ่ทพทัง้หมดก็กลบัมาเกิดอีกครัง้หนึง่  
 แตมี่เทพจ านวน 33 องค์เกิดตามความพอใจของตวัเอง ||137 
 ถึงตอนนีก้ารจตุแิละการอบุตัิของเทพทัง้หลายเหลา่นัน้ก็ได้รับการกล่าวถึงอยู่ 
 เนืองๆ ||138 
 ดกูรท่านไมเตรยะ การขึน้และการตกของพระอาทิตย์ในโลกนีจ้ะมีอยา่งสม ่าเสมอ 
 ฉนัใด หมูเ่ทพเหลา่นัน้ก็จะเกิดขึน้ทกุยคุทกุสมยัฉนันัน้เหมือนกนั ||139 
 ข้าพเจ้าได้ยินมาว่า บตุรทัง้ 2 ของนางทิตไิด้เกิดจากฤษีกาศยปะ คือ 
 หิรัณยกศปิ ุและ หิรัณยากษะผู้ ท่ีใครก็ตามไมอ่าจจะเอาชนะได้ ||140 
 อนึง่นางมีธิดาช่ือวา่สิงหิกาซึ่งเป็นภรรยาของวิประจิตต ิ||141 
 หิรัณยกศปิมีุบตุร 4 คนซึง่เป็นผู้ ท่ีมีพลานภุาพมาก ได้แก่ 
 อนหุลาทะ หลาทะ ประหลาทะผู้ เป็นปราชญ์ และสงัหลาทะ 
 ผู้ มีความกล้าหาญมาก ผู้ เป็นต้นก าหนดของวงศ์แทตย์ ||142 
 ดกูรท่านมหาภาค ในท่ามกลางของพวกเขา ประหลาทะ 
 เป็นผู้ ท่ียึดมัน่ในความยตุธิรรมตลอดเวลา ผู้ซึง่ได้กลา่วแสดงความภกัดี 
 อยา่งยิ่งยวดตอ่พระชนารทนะ (พระวิษณ)ุ ||143 
 ดกูรท่านพราหมณ์ ไฟท่ีราชาแหง่แทตย์ท าให้ลกุโพลงขึน้แล้วซึง่จะเผาผลาญร่างกาย 

 ได้ทกุสว่นก็ไมส่ามารถจะแผดเผาประหลาทะผู้ มีหวัใจตัง้มัน่ในพระวาสเุทวะ       
(พระวิษณ)ุ ได้ ||144 
 เม่ือทา่นผู้ เป็นปราชญ์ ถกูบว่งบาศผกูแล้วเคล่ือนไปสถิตอยู่ในน า้กลางมหาสมทุร 
 แผน่ดนิทัง้หมดก็ได้สัน่สะเทือน ||145 
 ร่างกายของทา่นผู้ มีจิตใจจดจอ่ถึงพระอจัยตุะ (พระวิษณุ) อยู่ตลอดเวลา  
ก็ไมถ่กูศสัตราหลากหลายชนิดท่ีจอมแทตย์ซดัลงมาท าร้ายได้ ||146 
พญางทูัง้หลายท่ีมีปากพน่แสงไฟพิษออกมาซึง่แทตย์บญัชามาเพ่ือสงัหารทา่น 
ผู้ มีเดชมาก ก็ไม่อาจจะท าได้||147 

 ผู้ใดมีร่างกายท่ีถกูกระทบด้วยก้อนหิน ได้รับการปกป้องโดยการระลกึถึงพระวิษณุ   
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 ระลกึถึงพระปรุุโษตมะ  ผู้ ท่ีมีลกัษณะเชน่นีจ้ะไมไ่ด้ช่ือว่าเสียสละชีวิตของตนเอง  
  (ไมเ่สียชีวิต) ||148 
 แผน่ดนิรองรับแล้วซึง่ผู้ มีจิตใจสงู  ผู้ตกจากท่ีสงูซึง่ถกูขว้างแล้วโดยหวัหน้าของแทตย์   
 ผู้อยูบ่นสวรรค์ ||149 
 เม่ือการฆา่มธูอยูใ่นใจแล้ว  ลมมีสภาพซมึซบัในร่างกายของเขาซึง่ประกอบด้วย 
 หวัหน้าแทตย์  ถึงแล้วซึง่การท าลายล้าง ||150 
 ช้างประจ าทิศท่ีเมา นอบน้อมตอ่หวัหน้าแทตย์ซึง่การมีงาหกัและหมดความเยอ่หยิ่ง 
 และศโิรราบไปท่ีแผ่นอกของเขา ||151 
 พิธีกรรมท่ีกระท าแล้วโดยปโุรหิตของราชาแหง่แทตย์  ย่อมจะไมเ่กิดขึน้แล้วแก่เขา 
  ผู้ มีใจเก่ียวข้องกบัโควินทะในกาลก่อน ||152 
 ภาพลวงตา แหง่ความคิด 1,000 ของลมัพระ ซึง่มีอยูใ่นตวัเขา  
 ถกูก าจดัแล้วด้วยจกัรของพระกฤษณะ ||153 
 ยาพิษท่ีมีพิษร้าย ซึง่ปรุงโดยพอ่ครัวของหวัหน้าแทตย์ก็ท าลายซึง่ความเปล่ียนแปลง 
  แหง่ความคดิและความถือตวั ||154 
 ผู้ใดมีจิตใจเสมอกบัสรรพสตัว์ในโลกนี ้ ประกอบด้วยคณุคือไมตรี  เขา(ปฏิบตั)ิ ใน 
 ตวัเองเชน่ใด (ก็ปฏิบตั)ิ กบัผู้ อ่ืนฉนันัน้ ||155 
 เขาผู้ด ารงไว้ซึง่ธรรมเป็นท่ีก าเนิดอนัยอดเย่ียมแหง่คณุมีความสตัย์และความยิ่งใหญ่ 
 เป็นอาทิ  เขาได้เป็นตวัอยา่งของคนดีทัง้หมดตลอดกาล ||156 
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คัมภีร์วิษณุปุราณะฉบับแปลภาษาไทย  
องค์ที่  2 

 
อัธยายะที่ 1 

  ไมเตรยะ กลา่ววา่ 
 ดกูรท่านผู้ประเสริฐ  ทา่นกล่าวทัง้หมดนีอ้ยา่งเหมาะสมแก่ฉนัซึง่ฉนัได้ถามแล้วเก่ียวกบั 

การสร้างของจกัรวาล  สิ่งท่ีท่านกลา่วแล้วแก่ข้าพเจ้าทัง้หมดนัน้เป็นสิ่งท่ีเราถามถึง      
การสร้างโลก ||1 
ดกูรท่านมนีุผู้ประเสริฐ  ความเก่ียวข้องกบัการสร้างโลกอนัใดท่ีทา่นบอกแล้วบางสว่น   
ข้าพเจ้าปรารถนาท่ีจะฟังการสร้างโลกนัน้อีกครัง้ ||2 
ทา่นได้กล่าวแล้วว่าปริยวตะและอตุตานปาทะ ทัง้ 2 เป็นลกูของสวยมัภวุะ (และ) ธรุวะ
เป็นบตุรของอตุตานปาทะ ท่านได้กลา่วแล้ว  ||3 
ทา่นพราหมณ์ เผา่พนัธุ์ของปริยวรตะทา่นไมไ่ด้กลา่วถึงเลย  ข้าพเจ้ามีความศรัทธา (ตอ่
วงศ์นี)้  ปรารถนาท่ีจะฟัง  ท่านควรท่ีจะกลา่วถึง ||4 
ฤษีปราศรกลา่วแล้ววา่  ปริยวรตะแตง่งานแล้วกบักนัยาซึ่งเป็นลกูสาวของกรทมะ   
และมีธิดาทัง้ 2 คือ  สมัราฏและกกุษิ   ตอ่มามีลกูชาย 10 คน ||5 
ลกูของปริยวรตะเหลา่นัน้มีปัญญา  กล้าหาญยิ่ง  นอบน้อมเป็นท่ีรักของบิดา  
ทา่นจงฟังช่ือของลกูๆ เหลา่นัน้ ||6 
คือ  อาคนีธระ  อคันิพาห ุ วปษุมตั  ทยตุมิตั  เมธา  เมธาตถิิ  ภวยะ  สวนะ  และปตุระ ||7 
(บตุร) ล าดบัท่ี 10  ของพวกเขาช่ือวา่  ชโยติษมาน  ซึง่เป็นช่ือท่ีมีความส าคญั  
บตุรทัง้หลายของปริยวรตะนัน้ได้ช่ือวา่มีพลงัและมีความกล้าหาญ ||8 
และบตุรทัง้ 3 คือ เมธา  อคันิพาห ุ และปตุระ  ยึดมัน่ในการบ าเพ็ญตบะ   
เป็นผู้ระลกึถึงการเกิดในอดีต  เป็นมหาภาค  ไมมี่ความปรารถนาเพ่ือการครองราชย์ ||9 
ดรูทา่นมนีุ  และบตุรทัง้หลายเหลา่นัน้มีความบริสทุธ์ิตลอดเวลา  ไมป่รารถนาผลใดๆ
ทัง้สิน้  ประกอบพิธีกรรมในสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ทัง้ปวง ||10 
ดกูรท่านไมเตรยะผู้ เป็นมนีุผู้ประเสิรฐ  ปริยวตะแบง่ทวีปทัง้ 7  ให้แก่ลกูทัง้ 7 ผู้ มีจิตใจท่ี
งดงาม ||11 
ดกูรท่านผู้ เป็นมหาภาค  บดิานัน้มอบชมพทูวีปแก่อคนีธระ และให้ทวีปอีกทวีปหนึง่คือ
ปลกัษทวีปแดเ่มธาติถิ ||12 
พระราชาแตง่ตัง้เจ้าชายวปษุมตัท่ีทวีปศาลมลิ  มอบกศุทวีปกบัชโยตษิมตั ||13 
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พระราชาปริยวรตะมอบเกราญจทวีปกบัทยตุมิตั  และมอบศากทวีปให้แก่ภวยผุู้ เป็นใหญ่ 
และมอบปษุกรแก่สวนะ ||14 
ดกูรท่านมนีุผู้ประเสริฐ  อาคนีธระ  เป็นผู้ยิ่งใหญ่ในชมพทูวีป ||15 
บตุรทัง้ 9 ของปริยวรตะ ผู้ เหมือนกบัพระประชาบดี  ได้แก่  นาภิ  กิมปรุุษะ  หริวรษะ   
อิลาวฤต  ||16 
และรมยะ  ล าดบัท่ี 6 คือหิรัณวตั  และกรุุ  ภทัราศวะ  และอีกคนหนึง่คือ เกตมุาละ   
ผู้ เป็นคนดี ||17 
ดกูรท่านพราหมณ์  บดิาให้สว่นชมพทูวีปแก่ลกูทัง้หลาย  โดยได้มอบหิมาหวะซึง่อยู่ทาง
ใต้กบันาภิ ||18 
พระองค์ได้มอบแล้วซึง่หิมากูฏะ  ให้กบักิมปรุุษะ  และล าดบัท่ี 3 มอบเมืองนิษธะแก่
หริวรษะ ||19 
พอ่ได้มอบเมืองท่ีมีเขาพระสเุมรุท่ีอยู่ตรงกลางให้กบัอิลาวฤต  และมอบเมืองท่ีมีภเูขานิละ
ตัง้อยูใ่ห้กบัรัมยะ ||20 
พอ่ได้มอบเมืองท่ีมีหิมะทางเหนือกบัหิรัณวตั ||21 
พอ่ได้มอบเมืองศฤงควตัทางเหนือให้กบักรุะ  และมอบเมืองทางท่ีทิศตะวนัออกของเมรุ  
แก่ภทัราศวะ ||22 
และพระราชามอบเมืองคนธมาทนะให้กบัเกตมุาละ  และได้มอบเมืองเหล่านี ้ ดงัท่ีกลา่วนี ้
แก่บตุรทัง้หลายนัน้ ||23 
ดกูรท่านไมเตรยะ  พระองค์นัน้ได้มอบเมืองนัน้กบับตุรทัง้หลาย แล้วได้ไปยงัหมูบ้่าน   
ศาลครามเพื่อบ าเพ็ญตบะ ||24 
ดกูรท่านมหามนีุ  เมืองทัง้ 8 มี กิมปรุุษะเป็นอาทิ   ความสมบรูณ์ของเมืองเหลา่นัน้มีขึน้
ด้วยตนเอง  เตม็ไปด้วยความสขุและไมต้่องพยายามใดๆ ||25 
ในเมืองเหลา่นัน้ไมมี่การเปล่ียนแปลง  และไมมี่ความชรา  ความตาย และความกลวั  ใน
เมืองเหลา่นัน้ไมมี่ความแตกตา่งระหวา่งความดีกบัความชัว่  ไมมี่สงู ต ่าและเป็นกลางของ
คนในเมือง  สภาพของยคุในเมืองทัง้  8 ไมมี่ตลอดเวลา ||26 
แตเ่มืองท่ีช่ือวา่ “หิมะ” ได้เป็นเมืองของนาภิ ผู้ มีจิตใจสงูสง่  บตุรของนาภิช่ือวา่ ฤษภะ  
เกิดในนางเมรุ ผู้ มีความปราดเปร่ือง ||27 
ภรตะเป็นลกูคนโตเกิดจากฤษภะ  เขา (ภรตะ) มีลกูหนึง่ร้อยคน  เขาได้ครองราชย์โดย
ธรรม  และได้กระท าการบชูานานาประการ  ||28 
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ฤษภะ ผู้ เป็นมหาภาค  ได้อภิเษกภรตะซึง่เป็นบตุรผู้กล้าหาญ ไปสู่อาศรมของปลุหสยะ 
เพ่ือการบ าเพ็ญพรต ||29 
พระองค์ผู้ มีความคุ้นเคยกบัการบ าเพ็ญพรต (วนปรัสถ์) บ าเพ็ญตบะแล้ว 
ตามท่ีเคยปฏิบตัมิา ||30 
ตอ่มาเพราะการท าลาย (กิเลส) ด้วยตบะ จนมีร่างกายผา่ยผอม จนเห็นเส้นเอ็น  
เปลือยกาย และใสไ่ม้เล็กๆไว้ในปาก  ด าเนินไปสูห่นทางใหญ่ ||31 
หลงัจากนัน้ เมืองนัน้ถกูชาวโลกเรียกวา่ “ภารตะ”  และบดิามอบเมืองแก่พระภรตะ แล้ว
ไปสูป่่า ||32 
ลกูของภารตะช่ือวา่ สมุาต ิเป็นผู้ เลิศในธรรม เพราะบิดาผู้ปรารถนาการบวงสรวง ได้มอบ
ราชสมบตัใิห้กบัเขาโดยดี ||33 
ดกูรท่านมนีุ  กษัตริย์ภรตะพระองค์นัน้ ผู้ มีโชคคือมีบตุรผู้คงแก่เรียน ระลกึถึงการบ าเพ็ญ
โยคะอยา่งย่ิงและสละชีวิตในสถานท่ีศกัดิส์ิทธ์ิช่ือวา่ “ศาลครามะ” ||34 
ดกูรท่านไมเตรยะ  เขา (ภรตะ) เกิดในตระกลูพราหมณ์ของนกับวชท่ีมีช่ือเสียง   
ข้าพเจ้าจะเลา่ประวตัขิองเขาแก่ทา่นอีก ||35 
ลกูของสมุาตช่ืิอว่า อินทรทยมุนะ ผู้ มีเดช  ตอ่มา ปรตหิาระ ผู้ เป็นเลิศได้เป็นเผา่พนัธุ์ตอ่
จากเขา ||36 
ผู้ มีช่ือวา่ ปรติหรตะ เกิดจากปรตหิาระ   ตอ่มาภวะก็เกิดเป็นบตุรเขา (ปรตหิรตะ)  และ  
อทุคีกะก็เป็นลกูของภรวะ  ตอ่มาวิภก็ุเป็นบตุรของปราสตวะ ||37 
และบตุรของปฤฺธุคือนกตะ  และลกูของนกตะช่ือว่าคยะ  ลกูของคยะช่ือว่านระ  และลกู
ของนระก็คือวิราฏ ||38 
บตุรของวิราฏช่ือวา่ธีมต ผู้ มีก าลงัมาก  และหานตะเป็นลกูของธีมต และมนสยเุป็นลกูของ
มหานตะ ||39 
ดกูรท่านมนีุ  ลกูของมนสัย ุช่ือวา่ ตวษัตฤ  ลกูของตวษตฤ  คือ วิราชะ  ลกูของวิราชะคือ
ราชะ  ลกูของราชะคือสตยจิต ให้ก าเนิดลกู 100 คน || 40 
เมืองภารตะนีถ้กูแบง่เป็น 9 สว่น  ชาวประชาทัง้หลายมีความเจริญรุ่งเรือง โดยกษัตริย์
เหลา่นี ้|| 41 
เมืองภารตะนีมี้ความยินดีเพราะการประสตูแิหง่วงศ์ของกษัตริย์เหลา่นี ้  ยคุกฤตยคุและ
เตรตายคุเป็นต้น  มีนบัได้ 71 วงศ์  โดยล าดบัของการปกครอง || 42 
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ดกูรท่านมนีุ  การสร้างของพระสวยมภนีูท้ าให้โลกสมบรูณ์  พระมนัวันตระเป็นพระองค์
แรกในกลัป์ท่ีมีช่ือวา่ วราหะ || 43 
ทา่นไมเตรยะผู้ประเสริฐกลา่ววา่ 
ดกูรท่านพราหมณ์  การสร้างของพระสวยมภ ูทา่นผู้ประเสริฐบอกแก่ข้าพเจ้าแล้ว   
ดงันัน้ข้าพเจ้าปรารถนาเพ่ือท่ีจะฟังซึง่เร่ืองของแผน่ดนิทัง้หมดจากทา่น  || 1 
ดกูรท่านมนีุ  มหาสมทุร ทวีป  เมือง  ภเูขา  ป่า แมน่ า้ เมืองของเทพเป็นอาทิ   
มีจ านวนเทา่ใด || 2 
ดกูรท่านมนีุ  ท่านควรเพื่อจะกลา่วถึงขนาด สถานท่ีตัง้  สภาพธรรมชาต ิ และรูปร่าง
ทัง้หมดนี ้|| 3 
ทา่นศรีปราศรผู้ประเสริฐกล่าววา่ 
ดูกรท่านไมเตรยะ ท่านจงฟังเร่ืองนัน้จากข้าพเจ้าโดยย่อ เพราะว่าความพิสดารของ
เร่ืองราวทัง้หมดนัน้ไมส่ามารถเพ่ือจะกลา่วได้โดย 100 ปี || 4 
ดกูรท่านพราหมณ์  ทวีปทัง้ 2 คือ ชมพทูวีป ปลกัษทวีป ศาลมลิทวีป และทวีปอ่ืนๆ ได้แก่  
กศุะ  เกราญจะ  ศากะ  และทวีปท่ี 7 คือ ปษุกรทวีป || 5 
ทวีปเหลา่นัน้ถกูล้อมรอบด้วยมหาสมทุร 7 มหาสมทุร คือ  ลวณะ (น า้เกลือ)  
อิกษุ (น า้อ้อย)  สรุะ (เหล้า)  สรปิ (เนยใส)   ทธิ (เนยข้น)  ทคุธา (นม)   
ชละ (น า้)  || 6 
ดกูรท่านไมเตรยะ  ชมพูทวีปตัง้อยู่ตรงกลางของทวีปทัง้หมด  เมรุซึ่งเป็นภูเขาทองตัง้อยู่
ตรงกลางของชมพทูวีปนัน้ || 7 
เขาพระสเุมรุยกขึน้โดยโยชน์ทัง้หลายได้ 84,000 โยชน์ || 8 
ความกว้างของ (ภเูขา)  ทัง้หมดจากรากเทา่กบัสิบหกพนั (16,000)  โดยความลกึนบัได้ 
16 พนั  จากยอดได้สามสิบสองพนั (32,000) ฐานวดัได้ 16 โยชน์ || 9 
ภเูขานีด้ ารงอยูเ่หมือนกลีบท่ีหุ้มหอ่ดอกบวั || 10 
ทางทิศใต้ของพระสเุมรุนีมี้ภูเขาช่ือวา่ หิมวต  เหมกฏู  และนิษธะ  ทางทิศเหนือมีภเูขาคือ 
ภเูขานีละ (เขียว)  ศเวตะ (ขาว)  ศฤงคี (แหลม) || 11 
ทิวเขาทัง้ 2 ท่ีปรากฏอยู่ตรงกลาง จ านวนร้อย (ไมมี่จดุ)  ภเูขาเหลา่นัน้วดัความกว้างได้ 2 
พนัโยชน์ || 12 
ดกูรท่านพรามหณ์  จากทางทิศใต้ของเขาพระสเุมรุ เมืองล าดบัแรกช่ือวา่ ภารตะ  
กิมปรุุษะ และหริวรษะ || 13 
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ทางด้านเหนือของเขา (พระสเุมรุ) มีเมืองช่ือวา่ รมยกะ เมืองภารตะ  ถดัจากนัน้คือ     
หิรัณมยะ และอตุตรกรุุ  เมืองภารตะเป็นอยา่งใดเมืองอ่ืนก็เป็นเชน่นัน้  
(การเรียงล าดบั) || 14 
ดกูรท่านพราหมณ์ผู้ประเสริฐ เมืองอิลาวฤตะ แต่ละเมืองมีขนาด 9000  โยชน์ ภูเขาอิ
ลาวฤตะเป็นทองและตัง้อยูต่รงกลางเหมือนกบัเขาพระสเุมรุตรงกลาง || 15 
ดกูรท่านผู้ เป็นมหาภาค ทัง้ 4 ด้านของเขาพระสเุมรุและอิลาวฤตะมีความกว้าง 9000 
โยชน์  มีภเูขาทัง้หลาย 4 ด้าน ด้านทัง้ 4 ของเขาพระสเุมรุมีภเูขา ภ ลกูขยายออกไป 9000  
โยชน์ || 16 
ภเูขาท่ีตัง้อยูมี่ความสงูนบัวดัได้ 10 พนัโยชน์ของเขาพระสเุมรุ นบัได้เป็นหม่ืนๆ โยชน์ของ
เขาพระสเุมรุแตไ่มเ่ทา่  ||17 
ทางทิศตะวนัออกมีภเูขาช่ือว่า มนัทระ  ทางทิศใต้มีช่ือว่าคนัธมาทานะ ทางตะวนัตกคือ    
วิปลุะ  และทางเหนือมีสปุารษวะ || 18 
ในภเูขาเหลา่นัน้มีต้นไม้ซึง่มีความสงูหนึง่พนัหนึง่ร้อยโยชน์เป็นเหมือนธงของภเูขาได้แก่ 
ต้นกทมัพะ ต้นชมพ ูต้นปิปปละ และต้นวฏะ || 19 
ดกูรท่านมหามนีุ ต้นชมพนูัน้เป็นเหตแุหง่นามของชมพทูวีป ผลของต้นชมพนูัน้ 
มีขนาดเทา่พญาคชสาร ผลชมพเูหลา่นัน้พอตกลงบนเขาก็แตกกระจายละเอียด || 20 
ด้วยน า้ของผลชมพเูหลา่นัน้ ในเวลานัน้สายน า้นัน้เขาจงึเรียกกนัวา่ ชามพนูที 
แมน่ า้ไหลหลงัไหลไปและชนท่ีอาศยัอยูใ่นสถานท่ีนัน้ก็ใช้ด่ืมกิน || 21 
เพราะการด่ืมน า้นัน้ ในเวลานัน้คนทัง้หลายผู้ มีใจบริสทุธ์ิก็จะไมมี่เหง่ือ  
จะไมมี่กลิ่นเหม็น จะไมแ่ก่และจะไมมี่อินทรีย์ (ประสาทสมัผสั) อนัเส่ือม || 22 
 ดนิท่ีริมฝ่ังได้ซบัน า้ของผลชมพนูัน้แล้วเม่ือแห้งเพราะลมท่ีพอเหมาะก็ได้กลายเป็น 
ทองท่ีช่ือว่าชามพนูทซึง่เป็นเคร่ืองประดบัของพวกนกัสิทธ์ิ || 23 
ดกูรท่านมนีุผู้ประเสริฐ เมือง 2 เมืองคือ เมืองภทัราศวะตัง้อยูท่างทิศตะวนัออก 
ของเขาพระสเุมรุ เมืองเกตมุาลาตัง้อยูท่างทิศตะวนัตก และตรงกลางของเมือง 
ทัง้ 2 นัน้มีภเูขาอิลาวฤตะ || 24 
ป่าไจตระรถะอยูท่างทิศตะวนัออก ภเูขาคนัธมาทน์อยูท่างทิศใต้ ป่าไวภราชะ 
อยูท่างทิศตะวนัตก นอกจากนีท้างทิศเหนือก็มีป่านนัทนะ || 25 
สระ 4 สระเหลา่นีคื้อ อรุโณทะ มหาภทัระ อสิโตทะ (และ) สมานสะ 
เป็นสระท่ีร่ืนรมย์ของทวยเทพตลอดเวลา || 26 
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ภเูขาท่ีเหมือนกบัเส้นใยบวัทัง้หลายตัง้อยูท่างทิศตะวนัออกของเขาพระสเุมรุ 
ได้แก่ ภเูขาศีตามภะ ภเูขากมุนุทะ ภเูขากรุรี ภเูขามาลยวาน และภเูขาไวกังกะ  || 27  
ทางทิศใต้ของเขาพระสเุมรุนัน้ มีภเูขาท่ีเหมือนกบัใยบวัทัง้หลาย ได้แก่ ภเูขาตริกฏูะ 
ภเูขาศศิริะ ภเูขาปตงัคะ ภเูขารุจกะและภเูขานิษทะเป็นต้น || 28 
ทางทิศตะวนัตกของเขาพระสเุมรุนัน้ มีภเูขาท่ีเหมือนกบัใยบวัทัง้หลาย ได้แก่  
ภเูขาศขิิวาสะ ภเูขาไวฑรูยะ ภเูขากปิละ ภเูขาคนัธมาทนะ และภเูขาชารุธิเป็นต้น || 29 
ทางทิศเหนือ มีภเูขาท่ีเหมือนกบัใยบวัทัง้หลายซึง่ตัง้อยูต่ดิกบัเขาพระสเุมรุและแยกออก 
จากใจกลางเขาพระสเุมรุเป็นต้น ได้แก่ ภเูขาศงัมกฏูะ ภูเขาฤษภะ ภูเขาหงัสะ ภูเขานาคะ 
และภเูขากาลาญชะเป็นต้น || 30 
ดกูรทา่นไมเตรยะ บนยอดเขาพระสเุมรุซึง่นบัวา่แดนสวรรค์ มีเมืองใหญ่ช่ือวา่พรหมณะ 
ซึง่มีขนาดกว้างถึงหนึง่หม่ืนส่ีพนัโยชน์ || 31 
ในทิศทัง้ 8 และในทิศเฉียงทัง้หลายรอบเมืองใหญ่ช่ือพรหมณะนัน้ มีเมืองท่ีงดงาม 
ของท้าวโลกบาลทัง้หลายมีพระอินทร์เป็นต้น || 32 
แมน่ า้คงคาซึง่เกิดจากพระบาทของพระวิษณไุหลผา่นดวงจนัทร์แล้วก็ตกลงมาจาก   
สวรรค์ไหลไปรอบเมืองพรหมณะ || 33  
แมน่ า้คงคานัน้เม่ือตกไปในเมืองพรหมณะนัน้แล้วแยกออกเป็น 4 สาขาในทิศทัง้หลาย 
ได้แก่ สีตา อลกนนัทา จกัษุส และภทัรา ตามล าดบั || 34 
แมน่ า้สีตาซึง่ไหลไปในท้องฟ้าทางทิศตะวนัออกไหลตกจากภเูขาลกูหนึง่ไปยงัภเูขา 
อีกลกูหนึง่ และตอ่จากนัน้ก็ไหลผา่นเมืองภทัราศวะทางด้านทิศตะวนัออกไปรวมกบั 
มหาสมทุร || 35 

 ดกูรท่านมหามนีุ เช่นเดียวกนัแมน่ า้อลกนนัทาก็ไหลไปทางทิศใต้ผ่านเมืองภารตะ 
 แยกเป็น 7 สาขาแล้วก็ไหลลงสูม่หาสมทุร || 36 
 อนึง่แมน่ า้จกัษุสไหลผา่นภเูขาทางทิศตะวนัตกหมดทกุลกูแล้วหลงัจากนัน้ก็ไหลไปยงั 
 เมืองเกตมุาลาแล้วก็ไหลลงสู่มหาสมทุร || 37 
 ดกูรท่านมหามนีุ แมน่ า้ภทัราไหลผา่นภเูขาทางทิศเหนือและไหลผา่นเมืองอตุตรกรุุ  
 แล้วก็ไหลลงสูม่หาสมทุรทางทิศเหนือ || 38 
 ภเูขาพระสเุมรุตัง้อยูต่รงกลางของภเูขาเหลา่นัน้คือ ภเูขาอานีละ ภเูขานิษทะ  
 ภเูขามาลยวนัและภเูขาคนัธมาทนะตัง้อยูใ่นลกัษณะกลีบบวั || 39 
 เมืองภารตะ เมืองเกตมุาลา เมืองภทัราศวะ และเมืองกรุุมีลกัษณะเป็นเหมือนใบบวั 
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 ของโลกอยู่ด้านนอกขอบเขตของภเูขา || 40  
 ขอบเขตภเูขาทัง้ 2 นัน้คือ ชฏระและเหมกฏูะ  ทอดยาวไปทางทิศใต้และทิศเหนือติดกบั 

ภเูขาอานีละและภเูขานิษภะ || 41 
ภเูขาคนธมาธนและภเูขาไกลาส ทัง้ 2 อยูท่างทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตก ตัง้อยู่ 
ระหวา่งมหาสมทุร มีความยาว 80 โยชน์ || 42 
ขอบเขตแหง่ภเูขาทัง้ 2 คือ นิษธะและปาริยาตระตัง้อยู่ทางด้านทิศตะวนัตกอขงเขาพระ 
สเุมรุเหมือนกบัภเูขาตัง้ 2 เทือกเขาทางทิศตะวนัออก || 43 
ภเูขาทางทิศเหนือทัง้ 2 คือตริสฤงคะและชารุธิ เช่ือมติดกบัทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตก
ตัง้อยูใ่นระหวา่งมหาสมทุร  || 44 
ขอบเขตภเูขาทัง้ 8 เทือกท่ีพระมนีุกลา่วแก่ทา่นนัน้มีเทือกเขาชฏระ เป็นต้น ตัง้โอบรอบเขา
พระสเุมรุนัน้ 4 ทิศ  ทิศละ 2 เทือก || 45 
ดกูรมนีุ  ภเูขาท่ีมีลกัษณะเหมือนใยบวัทัง้ 4 ทิศของเขา พระสเุมรุท่ีได้กลา่วมาแล้วมี
ภเูขาคีตานตะเป็นอาทิ  เป็นภเูขาท่ีนา่ร่ืนรมย์ใจอยา่งยิ่ง หบุเขาท่ีอยูร่ะหวา่งภเูขาทัง้หลาย
เป็นสถานท่ีอยู่ของพวกนกัสิทธิและจารณชน || 46 
ดกูรท่านมนีุผู้ประเสริฐ  อนึง่ ณ หบุเขาเหลา่นัน้มีป่าไม้และเมืองท่ีนา่ร่ืนรมย์ยิ่งและเป็นท่ี
อาศยัของทวยเทพทัง้หลายมีพระลกัษมี  พระวิษณ ุ อคันีเทพ  สรุยเทพเป็นต้น   และท่ีหบุ
เขาเหลา่นัน้ก็มีป่าไม้และเมืองเป็นท่ีอาศยัอนัประเสริฐสดุของพวกกินกรผู้ประเสริฐ || 47 
นอกจากนี ้พวกคนธรรพ์  รากษส  แทตย์  ทานพ ก็เลน่สนกุสนานอยูใ่นหบุเขาท่ีนา่ร่ืนรมย์
แหง่นัน้ทัง้กลางวนักลางคืน || 48 
ดกูรท่านมนีุ  ท่ีอยูอ่าศยัของพวกผู้แสวงบญุบนโลกมีช่ือว่าสวรรค์ แม้ร้อยปีคนท่ีท าบาปก็
ไมส่ามารถไปยงัสถานท่ีแหง่นีไ้ด้  || 49 
ดกูรท่านพราหมณ์  พระวิษณผุู้ เป็นเจ้ามีเศียรเป็นม้าประทบัท่ีเมืองภทัรศวะ  มีพระรูปเป็น
หมปู่าประทบัท่ีเมืองเกตมุาลาและมีพระรูปเป็นเตา่ประทบัท่ีเมืองภารตะ || 50 
อนึง่(พระวิษณ)ุ โกวินทนะหรือพระชนารทนะ มีพระรูปเป็นปลาท่ีเมืองกรุุ พระหริผู้สถิตอยู่
ในสรรพสิ่ง ทรงเป็นทกุสิ่งทกุอยา่ง ทรงอยูใ่นท่ีทกุสถาน มีพระรูปเป็นทกุสิ่ง 
ทกุอย่าง|| 51 
ดกูรท่านไมเตรยะ  พระวิษณุนีท้รงเป็นผู้ค า้จนุของสรรพสิ่ง  เป็นอาตมนัของสรรพสิ่ง || 52 
ดกูรท่านมหามนีุ  ในเมืองทัง้ 8 เมืองนัน้ มีเมืองกิมปรุุษะเป็นต้น ไมมี่ความโศกเศร้า  ไมมี่
ความเหน็ดเหน่ือย ไมมี่ความวิตกกงัวล  และไมมี่ภยัแม้แตน้่อย เป็นต้น || 53 
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ประชาชนจะมีสขุภาพดี  ไม่มีความเจ็บป่วย  ไมมี่ความทกุข์ยาก  มีอายยืุนถึงหม่ืนหรือ
หนึง่หม่ืน 2 พนัปี || 54 
ฝนจะไมไ่ด้ตกในเมืองเหล่านัน้ (แตว่า่) เมืองเหลา่นัน้จะมีน า้ในดินอยู่  ในสถานท่ีเหลา่นัน้
ได้มีการแบง่แยกเป็น กฤตยคุ  เตรตะยคุ  เป็นต้น || 55 
ดกูรท่านพราหมณ์ผู้ประเสริฐสดุ ในเมืองเหลา่นัน้ทัง้หมดมีภเูขาเมืองละ 7 เทือก  และมี
แมน่ า้หลายร้อยสาย || 56 
 

อัธยายะที่ 3 
ทา่นศรีปราศร  กลา่ววา่ ประเทศท่ีอยูท่างเหนือของมหาสมทุรและท่ีอยูท่างใต้ของภเูขา
หิมาลยั มีช่ือวา่ภารตะซึง่เป็นสถานท่ีอยู่อาศยัของเผา่พนัธุ์พระภรตะ || 1 

 ดกูรท่านมหามนีุ  ความกว้างของเมืองนีมี้ขนาด 9000 โยชน์  นีเ้ป็นดนิแดนสร้างกรรมของ 
ผู้ ท่ีไปสูส่วรรค์และผู้ ท่ีจะไปถึงความหลดุพ้น || 2 
ในเมืองภารตะนีมี้มหาบรรพต 7 เทือก ได้แก่  มเหนทระ  มลยะ  สหยะ  ศกุตมิตั  ฤกษะ   
วินธยะ  และปริยาตระ || 3 
ดกูรท่านมนีุ  จากเมืองภารตนีม้นษุย์ทัง้หลายย่อมลถุึงสวรรค์จากเมืองภารตะนีม้นษุย์ 
ทัง้หลายย่อมได้รับมกุต ิ(ความหลดุพ้น) และจากเมืองภารตะนีม้นษุย์ทัง้หลายยอมไปยงั 
ก าเนิดสตัว์เดรัจฉานและนรก || 4 
จากเมืองภารตะนีม้นษุย์ทัง้หลายยอ่มได้ไปสวรรค์  บรรลโุมกษะไปสูก่ลางท้องฟ้าและไป 
ในใต้พืน้ดินได้ แตใ่นพืน้ท่ีอ่ืนกรรมของมนษุย์จะไมส่ง่ผลเลย || 5 
ทา่นจงรับฟังการจ าแนกทัง้ 9 เขตแดนของเมืองภารตะนัน้ ได้แก่  อินดรทวีป  กเสรุ       
ตามรปรณะ  คภสตมิต  || 6 
นาคทวีป  เสมายะ  คนธรวะ  วารุณะ  บรรดาทวีปเหล่านัน้  สว่นทวีปท่ี 9 นีถ้กูโอบล้อมไป
ด้วยมหาสมทุร || 7 
ทวีปดงักลา่วนีว้ดัจากทิศใต้ไปเหนือมีความยาวถึง 1000 โยชน์  ทางทิศตะวนัออกมีเมือง
ช่ือ กิราตส  ทางทิศตะวนัเป็นท่ีตัง้ของเมืองยวนส || 8 
พราหมณ์  กษัตริย์  แพทย์  จะอยูใ่นเมืองและศทูร  จะอยแูยกออกไป  ด าเนินชีวิตด้วย
การบชูายญั  การรบ การค้าขายและการรับใช้ เป็นต้น || 9 
ดกูรท่านมนีุ  แมน่ า้ศตทรุ  แมน่ า้จนัทภาคะ เป็นต้น  ไหลลงจากภเูขาหิมวตั  แม่น า้เวท
สมฤต ิเป็น้น  ถือก าเนิดจากเทือกเขาปาริยาตระ || 10 
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แมน่ า้นรมทาและแมน่ า้สรุส เป็นต้นไหลออกจากเทือกเขาวินธยั  แมน่ า้ตาปี  แมน่ า้ 
ปโยษณี  แมน่ า้นิรวินธยะ เป็นต้น  ถือก าเนิดจากเทือกเขาฤกษะ || 11 
แมน่ า้โควารี  ภีมรถี  กฤษณเวณิ  เป็น้น  ถือก าเนิดจากเทือกเขาสหยะ  แมน่ า้ทกุสาย
ดงักลา่วเป็นแมน่ า้ท่ีช าระบาปและเภทภยัได้ || 12 
แมน่ า้กฤตมาลา  ตามรปรณี  เป็นต้น  ไหลมาจากเทือกเขามลยะ  แมน่ า้ตริสามา และ
อรยกลุย เป็นต้น ไหลจากเทือกเขามเหอินทระ || 13 
แมน่ า้ฤสิกลุยะ  และแมน่ า้กมุาระ ถือก าเนิดจากเขาศกุติมต  บรรดาแมน่ า้เหลา่นัน้ ยังมี
แมน่ า้แลล าน า้น้อยอ่ืนๆ อีกหลายพนัสาขา || 14 
ในเมืองทัง้หลายดงักลา่วเหล่านัน้ ชาวกรุุและชาวปาญจาลา  อาศยัอยูใ่นมธัยมประเทศ  
ชาวเมืองกามรูปะจะอยูท่างทิศตะวนัออก || 15 
ปณุฑรส  กลิงคะ มคธ  และประเทศทางทิศใต้ เป็นต้น  เสาราษฏระ  ศรูส ภีรัสและ       
อรภดุส อยูท่างทิศตะวนัตก || 16 
ชาวเมืองการุธส  มาลวส  และชาวเขาปาริยาตระ  เสาวีรส ไสนธรส  หณูส  สาลรส  และ
ชาวเมืองโกศล  มาทรส รามส  อมัพษัฐส  และปารสีกส เป็นต้น || 17 
ดกูรท่านผู้ มีโชคมาก ชาวเมืองทัง้หลายด่ืมน า้ของแมน่ า้เหลา่นัน้  อาศยัอยูร่วมกนัใกล้
แมน่ า้ ตลอดเวลา มีความร่าเริง เป็นกลุม่ชนจ านวนมาก || 18 
ดกูรท่านมหามนีุ  ในเมืองภารตะนีมี้ยคุ 4 ยคุ  คือ กฤตยคุ  เตรตะยคุ  ทวาปรยคุ  และ 
กลิยคุ  ไมมี่ยคุทัง้ 4 ในเมืองอ่ืนๆ || 19 
มนีุทัง้หลายบ าเพ็ญตบะและผู้บชูาก็ท าการบวงสรวงบชูาเชน่กนั คนทัง้หลายก็ให้ทานเพ่ือ
จดุประสงค์ในโลกหน้า || 20 
ในชมพทูวีป พระวิษณ ุ (พระยชญบรุุษะ)  ผู้ประกอบด้วยการบชูา ได้รับการบชูา ด้วย
เคร่ืองบชูาทัง้หลาย ตลอดเวลาด้วยคนทัง้หลาย แม้ในทวีปอ่ืนๆ ก็ได้รับการบูชา
เชน่เดียวกนั || 21 
ดกูรมหามนีุ  เพราะฉะนัน้เมืองภรตะเป็นเมืองท่ีประเสริฐท่ีสดุในชมพทูวีป  เพราะวา่เมือง
ภารตะนีเ้ป็นดนิแดนท่ีเปมาะสม (แหง่การเพาะปลกู) และมีดนิแดนท่ีร่ืนรมย์ || 22 
ดกูรท่านผู้ประเสริฐ  โดยพนัแหง่พนัปีของการเกิดของคนทัง้หลาย บางครัง้การเกิดของ
สตัว์ทัง้หลายจะได้ความเป็นมนษุย์ก็เพราะการสัง่สมบญุ || 23 
ในดนิแดนภารตะ เทพทัง้หลายก็ร้องเพลงสรรเสริญพากนัสวดสรรเสริญวา่ ประเทศนีผู้้คน
ทัง้หลายก็จะได้ไปสูส่วรรค์และถึงการหลดุพ้น เพราะความเป็นคนกล้า (เทพ) || 24 
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ผู้ ท่ีสลดักรรมทัง้หลายซึง่มีผลอนัเกิดจากความไมไ่ด้มุง่หวงั  อนัใหญ่หลวงนัน้ยอ่มถึงซึง่
ความไมมี่บาป ในพระวิษณุผู้ เป็นปรมาตมนัสงูสดุ || 25 
พวกเราไมรู้่วา่ เราทัง้หลายจะได้รับสิ่งท่ีดี ผลแหง่กรรมคือการไปสูส่วรรค์เม่ือใด แตผู่้ ท่ีเกิด
ในเมืองภารตะนี ้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยร่างกายท่ีมีองค์ประกอบครบถ้วน|| 26 
ดกูรท่านไมเตรยะ  ชมพทูวีปนีท้ัง้ 9 เมือง มีความกว้างได้หนึง่ร้อยพนัโยชน์ (หนึง่แสน
โยชน์) ข้าพเจ้าจะบอกแก่ท่าน โดยสงัเขป  || 27 
ดกูรท่านไมเตรยะ  มหาสมทุรน า้เคม็ซึง่มีความกว้างแสนโยชน์ มีลกัษณะเหมือนวงกลม
ตัง้ล้อมรอบชมพทูวีป  || 28 
 

อัธยายะที่ 4 
ทา่นพระฤษีปราศรกลา่ววา่  ปลกัษทวีปตัง้โอบล้อมด้วยมหาสมทุรน า้เคม็เหมือนชมพู
ทวีปท่ีถกูโอบล้อมด้วยมหาสมทุรน า้เคม็ || 1 
ดกูรท่านพราหมณ์ ความกว้างของชมพทูวีปวดัขนาดได้ 100,000 โยชน์  
ปลกัษทวีปนัน้ถกูระบวุา่มีขนาดเป็นสองเทา่ (ของชมพทูวีป) || 2 
พระโอรสทัง้ 7 พระองค์ของพระเจ้าเมธาตถิิ ผู้ เป็นราชาแหง่ปลกัษทวีป 
พระองค์โตสดุมีพระนามว่าศานตหยะ ตอ่จากนัน้ก็คือพระโอรสศศิริะ || 3 
พระโอรสสโุขทยะ พระโอรสอานนัทะ พระโอรสศวิะ พระโอรสเกษมกะ  
และพระโอรสล าดบัท่ี 7 คือธรุวะ พระโอรสทัง้ 7 พระองค์นัน้เป็นราชา 
แหง่ปลกัษทวีป || 4 
(แคว้นมี 7 แคว้น) แคว้นแรกคือศานตหยะ (จากนัน้ก็คือ) แคว้นศศิิระ  
แคว้นสขุะ แคว้นอานนัทะ แคว้นศวิะ แคว้นเกษมกะ และแคว้นธรุวะ || 5 
แคว้นทัง้ 7 แคว้นนัน้มีภเูขาซึ่งเป็นขอบเขตเป็นภเูขาท่ีแบง่เขตแดน 
ช่ือทัง้หลายของภเูขาเหลา่นัน้มี 7 ช่ือ ทา่นมนีุผู้ประเสริฐสดุ ขอทา่นจงฟัง || 6 
ภเูขาโคเมทะ ภเูขาจนัทระ ภเูขานารทะ ภเูขาทนุทภิุ  ภเูขาโสมกะ  
ภเูขาสมุนสั และภเูขาล าดบัท่ี 7 ไวภราชะ || 7 

 ท่ีภเูขาอนันา่ร่ืนรมย์เหลา่นัน้ ประชาชนผู้ไมมี่บาปอาศยัอยูร่่วมคนธรรพ์และเทวดา 
 ตลอดเวลา || 8 
 ท่ีภเูขาเหลา่นัน้มีชนบทศกัดิ์สิทธ์ิ คนมีชีวิตอยูน่านจงึจะตาย (คนมีอายยืุน) 
 อีกทัง้ยงัไมมี่ความเจ็บป่วยหรือโรคภยัทัง้หลาย มีแตค่วามสขุสบายตลอดเวลา || 9 
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 เมืองเหลา่นัน้มีแมน่ า้อยู ่7 สายซึง่จะไหลไปสูม่หาสมทุร เราจะบอกช่ือแมน่ า้เหลา่นัน้ 
 ซึง่เป็นช่ือท่ีเม่ือได้ฟังแล้วจะขจดับาปออกไปได้ || 10 
 แมน่ า้ในเมืองนัน้มี 7 สายดงันีคื้อ อนตุปัตา ศขีิ วิปาศา ตริทิวา กลมา (กลม)ุ 
 อมฤตา และสกุฤตา || 11 
 ภเูขาและแมน่ า้หลกัๆ เหลา่นีเ้ราได้บอกท่านแล้ว 
 นอกจากนีท่ี้เมืองเหลา่นัน้ก็ยงัมีภเูขาเล็กๆ และแมน่ า้อีกเป็นพนั  
 ชาวชนบทเหล่านัน้มีความร่าเริงเสมอด่ืมน า้เหล่านัน้ || 12 
 ดกูรท่านพราหมณ์ การลดลงและการเพิ่มขึน้ของชาวชนบทเหลา่นัน้ไมมี่  
 นอกจากนีใ้นสถานท่ี (ชนบท) ทัง้ 7 แหง่นัน้ก็ยงัไมมี่การเปล่ียนแปลงยคุ || 13 
 ดกูรท่านผู้ มีความคิดอนัประเสริฐ กาลเวลาเป็นเหมือนกบัชว่งไตรดายคุตลอดเวลา 
 ดกูรท่านพราหมณ์ ในบรรดาทวีปทัง้หลายมีปลกัษทวีปเป็นต้น มีศากทวีปเป็นท่ีสดุ || 14 
 ประชาชนจะมีสขุภาพดีมีชีวิตอยูไ่ด้ถึง 5,000 ปี  
 ในทวีปเหล่านัน้มีหลกัธรรม 5 ประการ จ าแนกตามล าดบัวรรณะ (อหิงสา สตัยะ  
 อสัเตยะ พรหมจรรย์ และ อปริครหะ) || 15 
 และในทวีปเหล่านัน้ มีวรรณะอยู ่4 วรรณะ ทา่นจงรู้วรรณะเหลา่นัน้ เราจะบอก 
 แก่ทา่น ดงันี ้|| 16 
 ดกูรท่านมนีุผู้ประเสริฐ ประชาชนเหลา่นัน้พวกอารยกะ พวกกรุุ พวกวิทิศยะ  

และพวกภาวิ พวกเขามีหน้าท่ีเหมือนกบัเป็นพราหมณ์ กษัตริย์ แพทย์และศทูร || 17 
ดกูรท่านพราหมณ์ผู้ประเสริฐ ท่ีมธัยมประเทศ (ชมพทูวีป) มีต้นไม้ขนาดใหญ่มาก 
ขนาดเท่ากบัต้นชมพ ู(ต้นหว้า) ปลกัษะ (ต้นมะเดื่อ) เป็นช่ือเรียกต้นไม้นัน้ 
ทวีปนีจ้งึช่ือวา่ปลกัษทวีป  (ตามช่ือต้นไม้นัน้) || 18 
ในสถานท่ีนัน้พระหริผู้ เป็นเจ้า ผู้ เป็นทกุสิ่งทกุอยา่ง ผู้ เป็นเจ้าของสรรพสิ่ง  
ผู้ทรงสร้างโลก ผู้ มีพระรูปเป็นพระจนัทร์ ทรงได้รับการบชูาจากคนวรรณะตา่งๆ นัน้ 
มีพวกอารยกะเป็นต้น || 19 
ปลกัษทวีปถกูโอบล้อมไปด้วยทะเลน า้อ้อยซึง่มีขนาดเทา่กบัปลกัษทวีป 
ซึง่โอบล้อมในลกัษณะเป็นวงกลม || 20 
ดกูรท่านไมเตรยะ ข้าพเจ้าได้บอกเล่าถึงปลกัษทวีปแก่ท่านโดยยอ่แล้วดงักล่าวมานี  ้
ตอ่ไปนี ้ทา่นจงรับฟังศาลมลทวีปจากข้าพเจ้า || 21 
พระราชาผู้ เป็นวีรบรุุษแหง่ศาลมลทวีปพระนามว่าวปษุมตั ทา่นจงฟัง (พระนาม)  
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พระโอรสทัง้ 7 พระองค์ของพระเจ้าวปษุมตันัน้และจงฟังเมืองทัง้ 7 เมืองเหลา่นัน้ 
ซึง่เรียกช่ือตามพระนามของพระโอรสเหลา่นัน้ตอ่ไป  || 22 
ดกูรท่านมหามนีุ พระโอรสเหลา่นัน้มีพระนามวา่ เศวตะ หริตะ ชีมตูะ โรหิตะ  
ไวทยตุะ มานสสั และสปุระภะ || 23 
มหาสมทุรซึง่เตม็ไปด้วยน า้อ้อยนัน้ถกูโอบล้อมทกุด้านไปด้วยทวีปศาลมละ 
ซึง่มีขนาดกว้างเป็นสองเท่า || 24 
ในศาลมลทวีปนัน้ มีภเูขา 7 เทือกซึง่มีช่ือเสียงว่าเป็นแหล่งก าเนิดของรัตนชาติ 
เป็นภเูขาท่ีเป็นเขตแบง่ดนิแดน อีกทัง้ยงัมีแมน่ า้ 7 สาย || 25 
ภเูขาทัง้ 7 ได้แก่  กมุทุะ  อนุนตะ  และล าดบัท่ี 3 คือ พลาหกะ  ล าดบัท่ี 4 คือ โทรณะ  ซึง่ 
เป็นภเูขาท่ีเตม็ไปด้วยพืชสมนุไพรนัน้  || 26 
ภเูขาอนัประเสริฐ ล าดบัท่ี 5 คือ กงกะ  ล าดบัท่ี 6 คือ มหิษะ  ล าดบัท่ี 7  คือ กกกทุมา   
และทา่นจงฟังช่ือของแมน่ า้เหลา่นัน้ || 27 
แมน่ า้ทัง้ 7 เหลา่นัน้  ได้แก่  โยนิ  โตยา  วิตฤษณะ  จนัทระ  มกุตา  วิโมจนิ  ล าดบัท่ี 7   
คือ นิวฤตติ  ซึง่เป็นแมน่ า้ท่ีช าระบาปได้ || 28 
เมืองทัง้ 7 ได้แก่  ศเวตะ  หริตะ  ไวทยตุะ  มาสนะ และชีมตูะ  โรหิตะ  และสปุรภะ  
ซึง่เป็นเมืองท่ีงดงาม  เมืองเหลา่นัน้ประกอบด้วย 4 วรรณะ || 29 
ดกูรท่านมหามนีุ  วรรณะทัง้ 4 เหล่านีย้่อมอาศยัอยูแ่ยกกนัในทวีปศาลมละ  ได้แก่  กปิละ  
อรุณะ  ปิตะ  และกฤษณะ || 30 
เชน่เดียวกบัวรรณะ  พราหมณ์  กษัตริย์  แพทย์  และศทูร  พวกเขาบชูาพระวิษณเุจ้า   
ผู้ เป็นอาตมนัของทกุสิ่งทกุอยา่ง  ผู้ประเสริฐสดุ  ผู้ ไมเ่ส่ือมสลาย  ผู้ด ารงอยูใ่นการบชูา
ด้วยการบชูาอนัประเสริฐ || 31 
และเป็นท่ีนา่ยินดีในการอยูร่่วมกนักบัเหลา่เทพ มีต้นไม้ใหญ่ช่ือวา่ ศาลมลิ เป็นต้นไม้ท่ีให้
ความร่มร่ืน || 32 
ทวีปนัน้ถกูโอบล้อมทัง้หมดทกุด้านด้วยมหาสมทุร ช่ือวา่ สโุรทะ  ความกว้างโดยรอบของ
ทวีปศาลมละเทา่กบัมหาสมทุร || 33 
มหาสมทุรสโุรทะ ถกูล้อมรอบด้วยกศุทวีป  ซึง่มีความกว้างเป็น 2 เท่าของทวีปศาลมะ || 
34  
ในกศุทวีปมีพระราชาช่ือวา่ชยตุษิมตั ซึง่มีบตุร 7 คน   ทา่นทัง้หลายจงฟังช่ือเหลา่นัน้ || 35 
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ได้แก่  อทุภิทะ  เวณมุาน  ไวรถะ  ลมภนะ  ธฤต ิ  ปรภากระ  และกปิละ  ช่ือทัง้หลาย
เหลา่นัน้เป็นไปตามช่ือเมือง || 36 
ผู้คนทัง้หลายอยู่อาศยัในทวีปนัน้ร่วมกบัพวกแทตย์  ทานพ  เทพ  คนธรรพ์  ยกัษ์  และ
พวกกิมปรุุษะ   เป็นอาทิ || 37 
ดกูรท่านมหามนีุ  วรรณะทัง้ 4 ในสถานท่ีนัน้ ปฏิบตัิตามหน้าท่ีของตน ได้แก่  ล าดบัแรก 
คือ ทมินะ  ศษุมิส  เสนหา  และมนเทหสั  || 38 
ซึง่ถกูเรียกตามล าดบัเหมือนกบั พราหมณ์  กษัตริย์  แพทย์  และศทูร || 39 
ในกศุทวีป  พวกเขาบชูาพระชนารทนะ  ผู้ มีรูปเป็นพระพรหม  ผู้ประทานรางวลัอนัยิ่งใหญ่  
เพ่ือความไมเ่ส่ือมจากอ านาจของตน  โดยความเป็นผู้สร้างกรรมดงัท่ีกล่าวแล้ว || 40 
ภเูขาทัง้ 7 ได้แก่  วิทรุมะ  เหมไศละ  ทยตุมิตั  ปษุปวนะ  กเุศศยะ  หริ  ล าดบัท่ี 7  คือ 
มนัทรา || 41 
ดกูรท่ามหามนีุ  ในเวลานัน้ในทวีปนัน้ เทือกเขาทัง้ 7 นัน้  และทา่นจงฟังช่ือทัง้หลายของ
แมน่ า้ทัง้ 7 นัน้ ตามล าดบั || 42 
ได้แก่  ธูตปาปา  ศิวะ  ปวิตระ  สมมต ิ วิทยทุมภะ  มหี   
แมน่ า้ทัง้หมดขดับาปทัง้หมด || 43 
ในท่ีนัน้ภเูขาและแมน่ า้เล็กๆนบัพนัสายมีอยูใ่นกศุทวีป   
ก าแหง่หญ้ากศุะนัน้จงึเป็นช่ือเรียกของทวีป || 44 
กศุทวีปนัน้ถกูล้อมรอบโดยมหาสมทุรฆฤตะ  มหาสมทุรฆฤตะถกูล้อมรอบด้วย 
เกราญจทวีป || 45 
ดกูรท่านผู้ เป็นมหาภาค  ทา่นจงฟัง ความกว้างของเกราญจทวีปเป็น 2 เทา่ 
ของกศุทวีป || 46 
ในเกราญจทวีป ทยตุมิตัมีพระโอรสผู้ มีอาตมนัใหญ่  พระราชาทรงตัง้ช่ือเมืองเหลา่นัน้
ตามช่ือลกู  || 47 
ดกูรพระมนีุ  บตุรทัง้ 7 ของพระทยตุมิตั ได้แก่  กศุละ  มลัลคะ อษุนะ  ปีวระ  อนธการกะ  
มนุิ  และ ทนุทภิุ  || 48 
ดกูรท่านผู้ รู้  เทือกเขาท่ีสวยงามเหลา่นัน้เป็นท่ีอยูอ่าศยัของเทพและคนธรรพ์  จงฟังช่ือ
เหลา่นัน้จากฉัน  || 49 
ในบรรดาเขาเหล่านัน้ เขาเทือกท่ีหนึง่ช่ือวา่เกราญจะ เทือกท่ีสองช่ือวา่วามนะ  
เทือกท่ีสามช่ือวา่อนัธการกะ เทือกท่ีส่ีเป็นภเูขาแก้วมีสีเหมือนม้าช่ือวา่สวาหินี || 50 
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เทือกท่ีห้าช่ือว่าทิวาวฤต เทือกท่ีหกช่ือวา่ปณุฑรีกวตั เทือกท่ีเจ็ดเป็นภเูขาใหญ่ 
ช่ือวา่ทนุทภิุ ภเูขาเหลา่นัน้แตล่ะเทือกมีขนาดใหญ่เป็นสองเทา่ของกนัและกนั  
ในบรรดาทวีปทัง้หลาย ทวีปแตล่ะทวีปก็มีขนาดเป็นสองเทา่ของกนัและกนั 
เหมือนกบัภเูขาทัง้หลายท่ีมีขนาดเป็นสองเทา่ของกนัและกนั || 51 
ในเมืองท่ีนา่ร่ืนรมย์เหลา่นัน้และท่ีบริเวณภเูขาใหญ่ทัง้หลาย 
ประชาชนปราศจากความเจ็บป่วยอยู่ร่วมกบัทวยเทพ || 52 
ดกูรท่านมหามนีุ วรรณะพราหมณ์มีช่ือเรียกว่าปษุกระ วรรณะกษัตริย์ 
มีช่ือเรียกว่าปษุกละ วรรณะแพทย์มีช่ือเรียกวา่ธานยะ และวรรณะศทูร 
มีช่ือเรียกว่าติษยะ ตามล าดบั || 53 
ดกูรท่านไมเตรยะ แมท่ัง้หลายท่ีชนทัง้หลายใช้ด่ืม ท่านจงฟังแมน่ า้เหลา่นัน้ 
แมน่ า้สายหลกัมีเจ็ดสาย และแมน่ า้น้อยอ่ืนๆ มีอีกร้อยสาย || 54 
แมน่ า้สายหลกัทัง้ 7 สายดงันีคื้อ เคารี กมุทุวตี สนัธยา ราตริ มโนชวา กษานติ 
และปณุฑรีกา || 55 
ในสถานท่ีนัน้ ในการรับการบชูาบวงสรวง พระวิษณุผู้ เป็นเจ้า ผู้ เป็นพระชนารทนะ  
ผู้ มีพระรูปเป็นรุทระ (พระศวิะ) ได้รับการบชูาด้วยเคร่ืองบชูาบวงสร้าง 
จากคนวรรณะพราหมณ์เป็นต้น || 56 
ดกูรท่านมหามนีุ ทวีปเกราญจะ ถกูโอบล้อมไปด้วยมหาสมทุรนมเปรีย้วทกุด้าน  
อนึง่มหาสมทุรนมเปรีย้ววา่โดยขนาดมีขนาดเท่ากบัทวีปเกราญจะก็ยงัถกูโอบล้อม 
ด้วยทวีปศากะซึง่มีขนาดกว้างเป็นสองเทา่ของทวีปเกราญจะ || 57-58 
อนึง่พระเจ้าภวยะผู้ เป็นราชาแหง่ศากะทวีปผู้ มีอาตมนัยิ่งใหญ่มีพระโอรส 7 พระองค์ 
พระองค์ได้พระราชทานเมืองทัง้ 7 เมืองแก่พระโอรสเหลา่นัน้ || 59 
พระโอรสเหลา่นัน้ ได้แก่ ชลทะ กมุาระ สกุมุาระ มรีจกะ กสุโุมทะ เมาทากิ และเมืองท่ีเจ็ด 
คือมหาทรุมะ || 60 
ในบรรดาเมืองเหลา่นัน้ เมืองทัง้  7 เมืองมีช่ือตามพระโอรสเหลา่นัน้ตามล าดบั 
และเมืองเหลา่นัน้มีภเูขา 7 เทือกเป็นภเูขาท่ีใช้แบง่เขตแดน || 61 
ดกูรท่านพราหมณ์ บรรดาภเูขาเหลา่นัน้ ภเูขาทางทิศตะวนัออก คือ ภเูขาอทุยัครีิ 
ภเูขาชลาธาร ภเูขาไรวตกะ ภเูขาสยามะ ภเูขาอสัตคีรี ภเูขาอามพิเกยะ และ 
ภเูขาเกสรีซึง่เป็นภเูขาท่ีนา่ร่ืนรมย์ทัง้ยงัเป็นภเูขาท่ีสงูสดุ || 62 
ท่ีทวีปนัน้มีต้นไม้ใหญ่ช่ือวา่ศากะซึง่เป็นท่ีสถิตของนกัสิทธ์ิและคนธรรพ์ 
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เป็นต้นไม้ท่ีเพราะได้สมัผสักบัลมท่ีเกิดจากมนั ความร่าเริงยินดีอยา่งมาก 
ก็จะเกิดขึน้ || 63 
ณ สถานท่ีนัน้มีดนิแดนศกัดิ์สิทธ์ิซึง่เป็นท่ีอาศยัของคนทัง้ 4 วรรณะ และในสถานท่ีนัน้ 
ก็ยงัมีแมน่ า้ศกัดิส์ิทธ์ิสายใหญ่ท่ีสามารถช าระบาปและเภทภยัได้ทัง้หมด || 64 
แมน่ า้ทัง้ 7 สาย ได้แก่ สกุมุารี กมุารี นลินี เธนกุา อิกษุ เวณกุา และแมน่ า้สายท่ี 7 
คือแมน่ า้คภสัตี || 65 

 ดกูรท่านมหามนีุ และท่ีทวีปนัน้ก็ยงัมีแมน่ า้น้อยอ่ืนๆ อีกร้อยสาย และมีภเูขา 
 อีกหนึง่แสนเทือก || 66 
 คนท่ีอาศยัอยูท่ี่เมืองชลทะเป็นต้นนัน้มีความร่ืนรมย์ด่ืมน า้ ในเมืองทัง้หลาย 
 พวกชาวเมืองเหลา่นัน้ได้จตุิจากสวรรค์มาสูโ่ลกมนษุย์ || 67 
 ในเมืองเหลา่นัน้ไมมี่การเส่ือมจากธรรมะ ไมมี่การท าร้ายกนัและกนั และในเมือง 
 ทัง้ 7 เมืองนัน้ไมมี่การท าผิดธรรมเนียมอนัดีงาม || 68 
 บรรดาวรรณะทัง้ 4 นัน้ มคะ ก็คือ วรรณะพราหมณ์อนัประเสริฐสดุ มาคธะ ก็คือ  

วรรณะกษัตริย์ มานสะ ก็คือ วรรณะแพศย์ และ มนัทคะ ก็คือ วรรณะศทูร || 69 
ดกูรท่านมนีุ ในศากะทวีป พระวิษณทุรงอยูใ่นรูปพระอาทิตย์ได้รับการบชูา 
จากชาวทวีปศากะเหลา่นัน้ผู้ มีการควบคมุจิตใจด้วยการกระท าท่ีเหมาะสม 
เหมือนดงัท่ีกลา่วมาแล้ว || 70 
ดกูรท่านไมเตรยะ ศากะทวีปถกูโอบล้อมไปด้วยทะเลน า้นม ประหนึง่วา่ถกูโอบล้อม 
ไปด้วยก าไลข้อมือซึง่มีขนาดเทา่กบัศากะทวีป || 71 
ดกูรท่านพราหมณ์ ทะเลน า้นมถกูโอบล้อมด้วยทวีปท่ีช่ือวา่ปษุกระทกุๆ ด้าน 
และทวีปปษุกระนัน้มีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของทวีปศากะ || 72 
ในแคว้นปษุกระ พระเจ้าสวนะ (มีพระโอรส 2 พระองค)์ พระโอรสพระองค์หนึง่ 
พระนามวา่มหาวีระ อีกพระองค์หนึง่พระนามว่าธาตกิุ ในทวีปปษุกระนัน้ 
เมือง 2 เมืองเรียกช่ือพระนามของพระโอรสทัง้ 2 นัน้ คือ เมืองหนึง่ช่ือวา่มหาวีระ 
อีกเมืองหนึง่ธาตกีุ || 73 
ดกูรท่านมหาภาค ท่ีแคว้นปษุกระนัน้มีภเูขาท่ีเป็นเขตแดนเทือกหนึง่ช่ือวา่มานโสตตระ 
ซึง่ล้อมรอบใจกลางเมืองเหมือนก าไลข้อมือ || 74 
ภเูขามานโสตตระนัน้สงูขึน้ไปถึงห้าหม่ืนโยชน์ และมีขนาดความกว้างโดยรอบ  
เทา่กนันัน้ || 75 
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ภเูขามานโสตตระนัน้ตัง้ตระหง่านอยู่ ภเูขานัน้แบง่แยกเมืองทัง้สองนัน้จากกนั 
ประหนึง่อาณาบริเวณทวีปปษุกระท่ีถกูแบง่แยกตรงกลางฉะนัน้ || 76 
บรรดาเมืองและภเูขาทัง้ 2 นัน้ เมืองแตล่ะเมืองมีลกัษณะเหมือนก าไลข้อมือ 
ภเูขาก็เชน่เดียวกนั (คือมีลกัษณะเหมือนก าไลข้อมือ) || 77 
ผู้คนมีอายยืุน 10,000 ปีปราศจากโรคภยั ปราศจากความโศกเศร้า  
ปราศจากราคะและความขุน่เคืองใจเป็นต้นใช้ชีวิตอยูใ่นเมืองนัน้ || 78 
ดกูรท่านพราหมณ์ ในเมืองเหลา่นัน้ไมมี่ความชัว่และความดี ไมมี่ผู้ฆา่และผู้ถกูทารุณ 
ไมมี่การอิจฉาริษยา ไมมี่ภยั ไมมี่ความเกลียด ไมมี่ความโกรธ  
และไมมี่ความโลภเป็นต้น || 79 
เมืองท่ีอยูร่อบนอกเขามานโสตตระช่ือวา่มหาวีระ เมืองภายในช่ือวา่ธาตกี 
เมืองทัง้สองนัน้เป็นท่ีอยูข่องพวกเทวดาและพวกแทตย์เป็นต้น || 80 
ในทวีปท่ีช่ือวา่ปษุกระนัน้ไม่มีทัง้ความสตัย์และความเท็จ ในทวีปนัน้ซึง่มีสองเมือง 
ไมมี่แมน่ า้ ไมมี่ภเูขาเลย || 81 
อนึง่มนษุย์และเทพในทวีปปษุกระนัน้มีเคร่ืองแตง่กายเหมือนกนั มีรูปร่างเป็นหนึง่เดียว 
ไมมี่ระบบวรรณะ ไมมี่หลกัอาศรม 4 ไมมี่ธรรมเนียมประเพณี || 82 
ดกูรไมเตรยะ เมืองทัง้ 2 นัน้ปราศจากคมัภีร์ไตรเพท ปราศจากกสิกรรม  
ปราศจากระบบกฎหมายและปราศจากระบบบริการสาธารณปูโภค 
ทวีปนีเ้ป็นทวีปท่ีอดุมสมบรูณ์เป็นเหมือนสวรรค์ท่ีอยูบ่นพืน้ดนิ || 83 
ดกูรท่านมนีุ ในเมืองท่ีช่ือว่าธาตกีและเมืองมหาวีระ กาลเวลาจะมีแตค่วามสขุสบาย 
ทกุๆ ฤด ูเป็นเวลาท่ีปราศจากชราและโรคเป็นต้น || 84 
ในปษุกระทวีปมีต้นนิโครธ (ต้นไทร) ต้นหนึง่เป็นท่ีสถานท่ีพ านกัอนัประเสริฐ 
ของพราหมณ์ เป็นสถานท่ีท่ีพราหมณ์ผู้พกัอยูจ่ะได้รับการบชูาจากพวกเทพและอสรู || 85 
ปษุกระทวีปถกูโอบล้อมด้วยมหาสมทุรสวาททูกะซึง่มีขนาดความกว้างโดยรอบเทา่กบั 
ทวีปปษุกระ  || 86 
ทวีปทัง้ 7 ทวีปถกูโอบล้อมไปด้วยมหาสมทุรทัง้  7 มหาสมทุร ดงันัน้  
ทวีปและมหาสมทุรจงึมีขนาดเป็นสองเทา่ของทวีปและมหาสมทุรก่อนหน้านี ้|| 87 
น า้ในมหาสมทุรทกุแหง่จะคงอยูเ่หมือนเดมิตลอดเวลา 
ความพร่องและการเพิ่มขึน้ของน า้เหลา่นัน้ไมเ่กิดขึน้เลยไมว่า่เวลาไหนก็ตาม || 88 
ดกูรท่านมนีุผู้ประเสริฐ น า้ท่ีอยูใ่นหม้อจะเพิ่มขึน้เพราะสมัผสักบัความร้อนฉนัใด 
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น า้ในมหาสมทุรก็สงูขึน้เพราะการขึน้ของดวงจนัทร์ฉันนัน้ || 89 
ในการขึน้และในการลงของดวงจนัทร์ซึง่จดัเป็นข้างขึน้และข้างแรม 
น า้ท่ียงัไมมี่การพร่องก็จะสงูขึน้และน า้ท่ีไมมี่การล้นก็จะลดลง || 90 
ดกูรท่านมหามนีุ การขึน้และการลงของน า้ท่ีมีอยูใ่นมหาสมทุร 
จะปรากฏในปริมาณ 510 นิว้ || 91 
ดกูรท่านพราหมณ์ ในปษุกระทวีปนัน้ อาหารเกิดขึน้เอง  
ประชาชนทกุหมูเ่หลา่ก็ได้ลิม้รสชาตทิัง้ 6 ตลอดเวลา || 92 
สถานท่ีซึง่ไมมี่สตัว์โลกจะปรากฏอยูร่อบๆ น า้หวาน 
สถานท่ีนัน้เป็นเป็นแผน่ดนิทองซึง่มีขนาดเป็นสองเทา่ของทวีป (และ)  
ปราศจากสิ่งมีชีวิตทกุชนิด || 93 
นอกจากนัน้ก็ยงัมีภเูขาช่ือวา่โลกาโลกะมีความกว้าง 10,000 โยชน์ 
และภเูขานัน้มีความสงูมากถึง 1,000 โยชน์ || 94 
อนึง่ความมืดได้ตัง้ปกคลมุภูเขาแหง่นัน้ทกุพืน้ท่ี  
และความมืดก็ถกูปกคลมุไปด้วยเปลือกไขท่กุๆ แหง่ || 95 
ดกูรท่านมหามนีุ โลกนีน้ัน้มีความกว้าง 50 โกฏิ ประกอบไปด้วยทวีป  
มหาสมทุรและภเูขา รวมทัง้มีเปลือกไข่ด้วย || 96 
ดกูรท่านไมเตรยะ โลกนีน้ัน้เป็นทัง้ผู้สร้าง เป็นทัง้ผู้ดแูล มีคณุยิ่งตอ่สรรพสิ่ง 
เป็นท่ีพกัอาศยัของสรรพสิ่งดงักลา่วมาแล้วนี ้|| 97  
 
 

อัธยายะที่ 5 
 ทา่นพระฤษีปราศรกลา่ววา่ 
 ดกูรท่านพราหมณ์ ความกว้างของแผน่ดินข้าพเจ้าได้บอกแก่ทา่นแล้ว 

สว่นความสงู (ความลกึจากผิวโลกสูแ่กนโลก) ของแผ่นดินนัน้ข้าพเจ้ากลา่ววา่ 
มีระยะ 70,000 โยชน์ || 1 
ดกูรท่านมนีุผู้ประเสริฐ ชัน้แผน่ดนิแตล่ะชัน้มีขนาด 10,000 โยชน์  
(มีทัง้หมด 7 ชัน้) ได้แก่ อตละ วิตละ นิตละ คภสัตมตั มหาตละ สตุละ 
และชัน้ท่ีดีท่ีสดุซึง่เป็นชัน้ท่ี 7 ได้แก่ ชัน้ปาตาละ || 2 
ดกูรท่านไมเตรยะ แผน่ดินจะมีสีขาว สีด า สีแดง สีเหลือง มีกรวดทราย หิน 
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และทองค าเป็นแผน่ดนิท่ีประดบัไปด้วยปราสาทอนัประเสริฐ || 3 
ดกูรท่านมหามนีุ ในสถานท่ีเหลา่นัน้มีทานพ แทตย์ ยกัษ์ และสตัว์จ านวนงใูหญ่ 
หลายร้อยชนิดอาศยัอยู ่|| 4 
ทา่นนารทะครัน้กลบัจากบาดาลยงัสวรรค์แล้วก็ประกาศในทา่มกลางหมูเ่ทวดาวา่ 
ปาตาละ (บาดาล) ทัง้หลายเป็นสถานท่ีนา่ร่ืนรมย์กว่าสวรรค์เสียอีก || 5 
ปาตาละ (บาดาล) ซึง่เป็นสถานท่ีท่ีแก้วมณีอนังดงามเจิดจรัส 
ท่ีสร้างความพงึพอใจให้ได้ มีตดิอยูท่ี่ผ้าเคร่ืองอาภรณ์ของนาคนัน้ 
จะมีอะไรมาเสมอเหมือนได้เลา่ || 6 
ในปาตาละท่ีงดงามไปด้วยเหลา่ธิดาของแทตย์และทานพทกุหนทกุแหง่ 
ใครกนัเล่าจะไมเ่กิดความปีติยินดี แม้จะเป็นคนท่ีหลดุพ้นแล้วก็ตาม || 7 
เป็นสถานท่ีท่ีในเวลากลางวนั รัศมีดวงอาทิตย์สอ่งแสงสวา่งไสว แตไ่มเ่ปลง่ความร้อน 
ในเวลากลางคืน รัศมีดวงจนัทร์ไมมี่ความหนาวเย็น แตส่่องแสงสวา่งอย่างเดียว || 8 
เป็นสถานท่ีท่ีเหลา่บตุรของทนเุป็นต้นสนกุสนานเพลิดเพลินกบัอาหารและเคร่ืองดื่ม 
ชัน้เลิศไมรั่บรู้ถึงแม้แตเ่วลาท่ีลว่งเลยไป || 9 
มีทัง้ป่าไม้ ทัง้แมน่ า้ ทัง้สระบวัท่ีนา่ร่ืนรมย์ มีเสียงร้องของนกดเุหวา่และ 
มีท้องฟ้าท่ีนา่อภิรมย์ใจ || 10 
ดกูรท่านพราหมณ์ พวกทานพ แทตย์และพวกงใูหญ่ทัง้หลายท่ีอาศยัหากินอยู่ 
ในดนิแดนปาตาละได้ใช้เคร่ืองประดบัท่ีงดงามอยา่งยิ่ง ได้ใช้เคร่ืองไล้ทาท่ีหอมกรุ่น 
ได้ฟังเสียงดนตรีของพิณ ขลุ่ยและตะโพน อีกทัง้ยงัได้รับความสนกุสนานเพลิดเพลิน 
อ่ืนๆ อีกมากมาย || 11-12 
อนึง่ภายใต้ดนิแดนปาตาละ มีรูปของพระวิษณซุึง่ถือก าเนิดจากตมสัคณุ 
มีช่ือวา่เศษะ ซึง่พวกแทตและพวกทานพไมส่ามารถเพ่ือท่ีจะพรรณนาคณุ 
ของรูปนัน้ได้ || 13 
เทพท่ีเหลา่นกัสิทธ์ิเรียกวา่ อนนัตะ นัน้ เป็นเทพท่ีได้รับการบชูาเทวดาและฤษี      
เทพนัน้มีศีรษะ 1,000 ศีรษะ มีเคร่ืองประดบัอนัสะอาดบริสทุธ์ิคือสวสัติกะประดบัอยู ่|| 14 
เพ่ือประโยชน์แก่โลก ทา่นใช้แก้วมณีท่ีพงัพาน 1,000 เม็ดสอ่งแสงสวา่งไปทัว่ทกุทิศ 
ท าให้เหลา่อสรูหมดอ านาจลง || 15 
เทพนัน้มีนยัน์ตากลอกไปมาด้วยความมนึเมาตลอดเวลา มีตา่งหชูัน้เลิศ 
สวมมงกฎุ สวมพวงมาลยั ฉายแสงสวา่งไสวเปรียบเหมือนเศวตบรรพตท่ีมีแสงไฟ || 16 
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เทพนัน้มีเคร่ืองนุง่หม่สีนิล (สีน า้เงินเข้ม) ด่ืมน า้เมา ประดบัไปด้วยสร้อยคอสีขาว 
เปรียบเหมือนเขาไกลาสอีกเทือกหนึง่ซึง่มีประดบัไปด้วยเมฆและสายน า้คงคา || 17 
เทพนัน้มีนิว้มือถือคนัไถ ถือคทาอนัล า้คา่ เทพนัน้เองได้รับการเคารพบชูา 
จากพระนางกานต ิ(พระลกัษมี) และพระนางวารุณี (เทพีแหง่น า้เมา) ผู้ เลอโฉม || 18 
ในคราวสิน้กลัป์ เทพนัน้จะมีเปลวไฟพิษออกมาจากปาก รุทระ (ศิวะ) ซึง่มีอาตมนั 
แยกออกมาจากพระวิษณุก็จะออกมากลืนกินโลกทัง้ 3 โลก || 19 
เทพเศษะนัน้ได้รับการบชูาจากเทพทัง้ปวงสถิตอยูใ่ต้ปาตาละ (บาดาล) ทรงโลกทัง้หมด 
เอาไว้ เหมือนกบัทรงมงกฎุไว้ || 20 
แม้แตเ่หลา่เทพก็ไมส่ามารถเพ่ือท่ีจะอธิบายและเพื่อท่ีจะรู้ความแข็งแกร่ง พลงัอ านาจ  
รูปท่ีแท้จริงและรูปลกัษณ์ของเทพเศษะนัน้ได้ || 21 
ใครจะกลา่วถึงพลงัอ านาจของเทพเศษะนัน้ผู้รองรับแผ่นดนิทัง้เอาไว้ 
ประหนึง่คล้องพวงมาลยัท่ีมีรัศมีงดงามอนัเปลง่ออกมาจากแก้วมณีบนพงัพาน || 22 
เม่ืออนนัตนาคราช (เทพเศษะ) ผู้ มีนยัน์ตากลอกกลิง้ไปด้วยความมนึเมาอ้าปาก 
ขณะนัน้แผน่ดินรวมทัง้มหาสมทุรและภเูขาก็สัน่สะเทือน || 23 
เหลา่คนธรรพ์ นางอปัสร นกัสิทธ์ิ กินนร งใูหญ่ และจารณะ ก็ไปไมถึ่งความสิน้สดุ 
แหง่คณุสมบตั ิ(ของเทพเศษะนัน้) ได้ ดงันัน้ เทพเศษะนัน้ผู้ มีการเส่ือมสลาย 
จงึมีช่ือวา่อนนัตะ || 24 
ไม้จนัทร์ท่ีทาอยูท่ี่มือของภรรยาของเศษนาคราชได้พดักระจายออกมา 
เพราะลมหายใจของเศษนาคราชแผ่ตลบอบอวลไปทัว่ทกุทิศ|| 25 
ฤษีในอดีตนามว่าครคะเมื่อได้บชูาเทพเศษะนัน้แล้วก็ได้รู้โหราศาสตร์ 
และผล (กรรมดีและกรรมชัว่) ท่ีได้ศกึษาจากนิมิตทัง้หมดตามความเป็นจริง || 26 
ดงันัน้ เศษะนาคราชจงึใช้ศีรษะรองรับโลกนีไ้ว้ (และโลกนี)้ ก็รองรับพวงมาลยัแหง่โลก 
อนัประกอบไปด้วยเทพ อสรู และมนษุย์ || 27 
 

อัธยายะที่ 6  
ทา่นศรีปราศรผู้ประเสริฐกล่าววา่  
ดกูรท่านพราหมณ์ คนชัว่ทัง้หลายย่อมตกไปในสถานท่ีใด สถานท่ีนัน้ช่ือนรก 
ซึง่อยูภ่ายใต้แผน่ดินและน า้ ดกูรท่านมหามนีุ ทา่นจงฟังเร่ืองนรกเหลา่นัน้ || 1 
ได้แก่ เรารวะ สกูระ โรทะ ตาละ วิศสนะ มหาชวาละ ตปัตกมุภะ ลวณะ วิโลหิตะ || 2 
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รุธิรามภะ ไวตรณิ กฤมีศะ กฤมิโภชนะ อสิปตรวนะ กฤษณะ ลาลาภกัษะ ทารุณะ || 3 
และ ปยูวหะ ปาปะ วหนิชวาละ อธสัศริา สนัทงัศะ กาลสตูระ ตมสั และอวีจิ || 4 
ศวโภชนะ อาประตษิฐะ และ อประจิ นรกเป็นอาทิดงักล่าวมานีเ้ป็นนรกท่ีน่ากลวัยิ่ง || 5 
คนเหลา่ใดยินดีตอ่การกระท าชัว่ ย่อมตกไปในสถานท่ีนัน้ซึง่สถานท่ีนัน้ก็จะให้ 
ความนา่สะพรึงกลวั มีอาวธุและไฟท่ีนา่กลวั ในอาณาจกัรของพระยม || 6 
ผู้ใดเป็นพยานเท็จพดูโดยการตกไปฝ่ายใดฝ่ายหนึง่โดยไมช่อบ ผู้ใดได้ช่ือวา่ 
กลา่วค าเท็จ คนผู้นัน้จะไปสูเ่รารวนรก || 7 
ดกูรท่านมนีุผู้ประเสริฐ ผู้ใดเป็นสาเหตขุองการท าแท้ง ท าลายเมือง และฆา่โค 
และท าให้คนตาย พวกเขาย่อมไปยงันรกช่ือวา่โรทะ || 8 
คนเหลา่ใดด่ืมสรุา ฆา่พราหมณ์ ขโมยทอง และถึงความเก่ียวข้องกบับาปเหล่านัน้ 
ก็จะตกลงไปสูส่กูรนรก || 9 
ผู้ใดฆา่กษัตริย์ แพศย์ และล่วงเกินภรรยาของครู เขาย่อมไปสูต่าลนรก สว่นผู้ ใด 
ฆา่ทหารของกษัตริย์ และลว่งละเมิดทางเพศกบัพ่ีน้องของตน จะไปสูต่ปัตกณุฑนรก || 10 
ผู้ใดท ากรรมคือการขายภรรยาผู้บริสทุธ์ิ ผู้คมุนกัโทษ และเป็นคนขายม้า  
และล้มเลิกการบชูา จะตกลงไปในตปัตโลหนรก || 11 
ผู้ใดมีเพศสมัพนัธ์กบัลกูและลกูเลีย้ง ผู้ใดดหูมิ่นครูอาจารย์ และเป็นคนชัว่ผู้ขม่เหงคนอ่ืน 
จะตกลงไปในมหาชวาลนรก || 12 
ดกูรท่านพราหมณ์ ผู้ใดประทษุร้ายตอ่พระเวท ขายพระเวท และผู้ มีเพศสมัพนัธ์ 
กบัผู้ ท่ีไมส่มควร เขาจะไปสูล่วนรก || 13 
ผู้ เป็นโจรและเป็นผู้กระท าผิดตอ่กฎระเบียบ จะตกลงไปในวิโลหนรก || 14 
ผู้ใดรังเกียจเทพ พราหมณ์ พอ่ และขโมยรัตนะ จะตกไปยงักฤมิภกัษนรก  
และผู้ใดใช้เวทมนต์ท าร้ายผู้ อ่ืน เขายอ่มไปสู่กฤมิศนรก || 15 
ผู้ใดกินอาหารก่อนพอ่ เทพ และแขก เขาจะไปสูล่าลาภกัษนรก และคนท าลกูศร 
ก็จะตกไปเวธกนรก || 16 
ผู้ใดท าศร ดาบเป็นอาทิ จะลงไปสูน่รกท่ีนา่กลวั คือ วิศสนะ || 17  
ผู้ใดไมด่ ารงในความสตัย์สจุริต จะไปสูน่รกช่ืออโธมขุะ และผู้บชูาสิ่งท่ีไมค่วรบชูา 
และผู้ เป็นโหราจารย์จะลงไปสูน่รกอโธมขุะเชน่กนั || 18 
คนผู้ รีบกินอาหารหวานคนเดียวยอ่มไปยงัปยูวหนรก || 19 
ดกูรท่านพราหมณ์ พราหมณ์ผู้ท าหน้าท่ีขายคร่ัง เลือด งา และเกลือ ก็จะไปสู่ 
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นรกนัน้ (ปยูวหนรก) || 20 
ดกูรท่านพราหมณ์ผู้ประเสริฐ ผู้ใดเลีย้งแมว ไก่ แพะ หมา หม ูและนกจะไปสู่นรก 
นัน้เหมือนกนั (ปยูวหนรก) || 21 
พราหมณ์ใด ด าเนินชีวิตด้วยการเป็นนกัแสดง ชาวประมง ผู้ใดสนบัสนนุ 
ประพฤตผิิดประเวณี วางยาพิษ เป็นสายลบั คนเลีย้งควาย ผู้ ท่ีประกอบพิธีกรรม 
นอกจากวนัท่ีก าหนด (ปรวการิน) || 22 
ผู้ใดวางเพลิง ทรยศมิตร เป็นนายพราน ผู้ ท่ีท าพิธีกรรมเพ่ือชาวบ้านทัง้หมด  
(ทัง้คนท่ีเหมาะสมและไมเ่หมาะสม) ผู้ ค้าขายโสม ผู้นัน้จะไปสูร่ธิรานธนรก || 23 
คนท่ีท าลายพิธีกรรม และท าลายหมูบ้่านจะไปสูไ่วตรณีนรก || 24 
ผู้ใดท าให้เผ้าพนัธุ์สลาย ท าลายกฎระเบียบ หลวกลวงต้มตุน๋ ก็จะไปสู่กฤษณนรก || 25 
ผู้ใดตดัต้นไม้อยา่งไมมี่ประโยชน์ จะไปสูอ่สิปตรวนนรก ผู้ใดเลีย้งแกะ เป็นพราน 
ลา่สตัว์ก็จะไปสู่วหนิชวาลนรก || 26 
ดกูรท่านพราหมณ์ ผู้ใดใสไ่ฟในภาชนะท่ียงัเผาไมเ่สร็จ จะไปสูว่หนิชวาลนรก || 27 
ผู้ใดท าลายพรต และท าลายอาศรมของตวัเอง เขาทัง้สองยอ่มตกลงไป 
ในสนัทงัศนรก || 28 
คนเหลา่ใดเป็นพรหมจารินละเลยหน้าท่ีเพราะนอนในเวลากลางวนั  
และคนเหลา่ใดถกูบตุรทัง้หลายสัง่สอน คนเหล่านัน้ก็จะไปสูศ่วโภชนนรก || 29 
คนทัง้หลายท่ีท าแตก่รรมชัว่จะได้รับการตอบสนองถกูเผาผลาญในนรก 
เหลา่นีแ้ละอ่ืนๆ อีก ประมาณหนึง่ร้อยขมุและหนึง่พนัขมุ || 30 
บาปทัง้หลายอ่ืนๆ เหลา่นีมี้นบัพนัอย่างฉนัใด 
คนทัง้หลายท่ีไปเกิดในนรกย่อมได้เสวยบาปเหลา่นัน้ซึง่มีนบัพนัฉนันัน้ || 31 
คนเหลา่ใดประกอบกิจผิดหลกัวรรณะและหลกัอาศรมทัง้ทางกาย วาจา ใจ 
คนเหลา่นัน้จะตกนรก || 32 
พวกสตัว์นรกท่ีมีหวัทิ่มลงยอ่มมองเห็นเทวดาทัง้หลายบนสวรรค์ 
และพวกเทวดาก็มองลงมาเห็นพวกสตัว์นรกท่ีมีหวัทิ่มลงได้ทัง้หมด || 33 
(คนชัว่ทัง้หลายเม่ือข้ามพ้นนรกได้แล้ว) ก็จะไปเกิดเป็นถาวรวตัถ ุหนอน สตัว์น า้ 
นก สตัว์เลีย้ง คน คนดี เทวดา และเป็นผู้หลดุพ้นตามล าดบั || 34 
ดกูรท่านผู้ มีโชคมาก ล าดบัชัน้ตอ่ๆ มาทัง้หมดนีมี้สดัสว่นพนัสว่นเป็นเบือ้งต้น 
จนกระทัง่ถึงมีความหลดุพ้นเป็นท่ีสดุ || 35  
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บนสวรรค์มีสิ่งมีชีวิตจ านวนเทา่ใด ดนิแดนนรกก็มีจ านวนเทา่นัน้ 
คนท่ีท าบาป เบือนหน้าหนี (ไมส่นใจ) การล้างบาป ย่อมไปสูน่รก || 36 
การล้างบาปทัง้หลายซึง่เหมาะสมกบับาปมีมากน้อยเพียงใด ทัง้หมดนัน้ 
พระฤษีผู้ประเสริฐทัง้หลายจดจ า (พระเวทได้) อธิบายไว้แล้ว || 37 
ดกูรท่านไมเตรยะ พระสวยมัภเูป็นต้นผู้ รู้เร่ืองการล้างบาปนัน้ได้กลา่วถึงการล้างบาป 
อยา่งหนกัไว้ส าหรับบาปท่ีหนกัและการล้างบาปอย่างเบาไว้ส าหรับบาปเล็กน้อย || 38 
บรรดาการล้างบาปทัง้หมดซึ่งเป็นการบ าเพ็ญตบะนัน้ การระลกึถึงพระกฤษณะ 
(พระวิษณ)ุ เป็นสิ่งประเสริฐท่ีสดุ || 39 
เม่ือกระท าบาปแล้ว บคุคลใดเกิดความเดือดร้อนใจขึน้ 
การล้างส าหรับบคุคลนัน้ท่ีดีท่ีสดุอยา่งหนึง่คือการระลกึถึงพระหริ || 40 
คนเม่ือระลกึถึงพระนารายณ์ในเวลาเช้า เวลาค ่า  เวลาสนธยาและเวลาเท่ียงวนัเป็นต้น 
ยอ่มได้รับการสญูสิน้บาปทัง้หลายได้ในทนัที || 41 
เพราะการระลกึถึงพระวิษณุ เขาจะมีกองกิเลสทัง้หมดสญูสิน้ได้ลถุึงความหลดุพ้น 
(แต)่ การบรรลถุึงสวรรค์ถกูพิจารณาเป็นอปุสรรคส าหรับเขา || 42 
ดกูรท่านไมเตรยะ ผู้ใดมีใจตัง้มัน่ในพระวาสเุทพ (พระวิษณ)ุ โดยการสวดอ้อนวอน 
เผาเคร่ืองเซน่สงัเวยและบชูาสรรเสริญเป็นต้น ผลคือการได้เป็นจอมเทวดาเป็นต้น 
ถกูพิจารณาว่าเป็นอปุสรรคของผู้นัน้ || 43 
การไปถึงสวรรค์ชัน้สงูสดุซึง่มีอนัจะต้องกลบัมาบนโลกอีกเป็นลกัษณะ 
จะมีประโยชน์อะไร การสวดอ้อนวอนออกนามว่า วาสเุทวะ ซึง่เป็นหน่อ 
อนัจะน าไปสูก่ารบรรลถุึงความหลดุพ้นสงูสดุ จะมีประโยชน์อะไร || 44  
ดกูรท่านมนีุ เพราะฉะนัน้ บคุคลท่ีจะต้องตายเป็นธรรมดาเม่ือระลกึถึงพระวิษณุ 
ทัง้วนัทัง้คืนย่อมจะหมดสิน้บาปทัง้หมดไม่ตกไปสูน่รก || 45 
ดกูรท่านพราหมณ์ผู้ประเสริฐ สิ่งท่ีท าให้เกิดความปีตแิก่จิตใจคือสวรรค์ 
สิ่งท่ีท าให้จิตใจนัน้เป็นทกุข์คือนรก บาปจงึช่ือวา่นรก บญุจงึช่ือวา่สวรรค์ || 46 
สิ่งหนึง่เป็นไปเพ่ือความทกุข์ก็มี เป็นไปเพ่ือความสขุก็มี เป็นไปเพ่ือความอิจฉาริษยาก็มี 
เป็นไปเพ่ือความโกรธก็มี เพราะฉะนัน้ สิ่งซึง่เป็นสภาวะเท่ียงแท้จะมีได้อยา่งไรเลา่ || 47 
เพราะวา่สิ่งนัน้นัน่เองเม่ือเกิดมาเพื่อความปีตแิล้วก็จะเกิดมาเพื่อความทกุข์ได้อีก 
สิ่งนัน้อีกนัน่แหละเม่ือเกิดมาเพ่ือความโกรธแล้วก็จะเกิดขึน้เพ่ือความผอ่งใสได้อีก || 48 
เพราะฉะนัน้ความทกุข์เท่ียงแท้ก็ไมมี่ และอะไรก็ตามท่ีเป็นความสขุเท่ียงแท้ก็ไมมี่เชน่กนั 
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ความเปล่ียนแปลงแหง่จิตใจนีมี้ความสขุและความทกุข์เป็นต้นเป็นลกัษณะ || 49 
ความรู้ท่ีแท้จริงนัน่เองคือความรู้ในพรหมนั และความรู้ในพรหมนัถกูกล่าววา่ 
เป็นไปเพ่ือผกูพนัในโลก ความรู้ในพรหมนันีเ้ป็นความรู้ท่ีแท้จริง เป็นความรู้สากล 
ความรู้อ่ืนนอกจากความรู้ (ในพรหมนั) ไมมี่ || 50 
ดกูรท่านไมเตรยะ ทา่นจงศกึษาความรู้ (ชญานะ) เทา่นัน้ คือ วิทยาและอวิทยา || 51 
ดกูรท่านพราหมณ์ มณฑลของโลก ปาตาละ (บาดาล) ทัง้หมด รวมทัง้นรกทัง้หลาย 
ข้าพเจ้าได้อธิบายแก่ทา่นด้วยประการดงักลา่วมาแล้วนี ้|| 52 
มหาสมทุร ภเูขา ทวีป เมือง แมน่ า้ ทัง้หมดข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้วโดยสงัเขป 
ทา่นปรารถนาเพ่ือจะฟังอะไรอีกหรือไม ่|| 53 
  

 
 อัธยายะที่ 7 

ทา่นไมเตรยะผู้ประเสริฐกลา่ววา่  
ดกูรท่านพราหมณ์  โลกทัง้หมดท่ีทา่นอธิบายแล้วกบัข้าพเจ้านัน้ ดกูรทา่นมนีุ   
ข้าพเจ้าปรารถนาท่ีจะฟังจากทา่น มีภวูโลก เป็นอาทิ || 1 
ดกูรท่านผู้ มีโชคมาก สิ่งใดท่ีฉนัถาม ทา่นจงบอกขอบเขตและสนัฐานของดวงดาว 
แกข้่าพเจ้า || 2 
ทา่นปราศระผู้ประเสริฐกลา่ววา่พืน้โลก (ภวูโลก) ประกอบด้วย มหาสมทุร แม่น า้และภเูขา 
เชน่เดียวกบัแสงของพระอาทิตย์และพระจนัทร์ท่ีสอ่งสว่างเพียงนัน้ (ระยะของแสงท่ีสอ่ง 
ไปเทา่กบัขนาดของพืน้โลก) || 3 
ดกูรท่านพราหมณ์  ขอบเขตแผน่ดนิ มีความกว้างระยะเท่าๆ กบัเส้นรอบวงและขอบเขต 
ของท้องฟ้ามีระยะเทา่ๆกบัความกว้างของมณฑลโลกเชน่เดียวกนั || 4 
ดกูรท่านไมเตรยะ  ระบบสริุยะตัง้อยู่แสน(100 X100)  โยชน์ จากแผ่นดนิ สว่นมณฑลของ 
พระจนัทร์ตัง้อยู่ แสน(100 X100)  โยชน์จากพระอาทิตย์ || 5 
มณฑลของนกัษัตร (ดวงดาว) จะสอ่งแสงสวา่งเหนือดวงจนัทร์ระยะแสนโยชน์ || 6 
ดกูรท่านพราหมณ์  เหนือขึน้ไป 2 แสนโยชน์จากมณฑลของนกัษัตรมีดาวพธุตัง้อยู ่ 
ดาวศกุร์ท่ีสถิตอยูใ่นระนาบเดียวกนั || 7 
ดาวองัคารตัง้อยูใ่นระยะทางสงูเทา่กนัของดาวศกุร์  สว่นดาวพฤหสับดีตัง้อยูส่งูขึน้ไป 2  
แสนโยชน์ของดาวองัคาร || 8 
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ดกูรท่านพราหมณ์ผู้ประเสริฐ  ดาวเสาร์ตัง้อยูเ่หนือขึน้ไป 2 แสน โยชน์ของดาวพฤหสับดี   
มณฑลดาวฤษีทัง้ 7 เหนือขึน้ไปจากนัน้ แสนโยชน์ || 9 
ดาวเหนือซึง่เป็นศนูย์กลางของโลกและดวงดาวท่ีเสมอกนัตัง้อยูเ่หนือขึน้ไปแสนโยชน์  
จากดาวฤษี || 10 
ดกูรมหามนีุ  โลกทัง้ 3 นีไ้ด้กลา่วแล้วโดยความสงู และแผ่นดนินีก็้ตัง้อยูด้่วยผลของ 
การบชูา || 11 
ระยะทาง 1 โกฏิโยชน์เหนือจากดาวเหนือขึน้ไป คือ มหารโลก  ซึง่ผู้ ท่ีอาศยัอยู ่ณ ท่ีนีมี้ 
เวลา 1 กลัป์ อยูใ่น 1 กลัป์ || 12 
ดกูรท่านไมเตรยะ  ระยะทาง 2 โกฏิโยชน์ช่ือวา่ ชนโลก ซึง่เป็นสถานท่ีอยูข่องบตุร 
ทัง้หลายมีสนนัทนะเป็นอาทิ ซึง่เป็นผู้ มีใจบริสทุธ์ิ || 13 
สงูขึน้ไป 8 โกฏิโยชน์จาก ชนโลก  เป็นสถานท่ีตัง้คือ ตปโลก  สถานท่ีท่ีเทพช่ือไวราช   
สถิตอยู ่ซึง่ไฟไมส่ามารถไหม้ถึงได้ || 14 

 จากตปโลกเป็นระยะทาง 6 เทา่ (12 โกฏิโยชน์) เป็นอาณาจกัรท่ีเรียกวา่สตัยโลก  
 เป็นดนิแดนท่ีไมมี่การตายอีกตอ่ไปมีช่ือเรียกวา่ พรหมโลก || 15 

สถานท่ีใดก็ตามท่ีเป็นพืน้ดนิท่ีจะใช้เท้าเดนิไปได้ สถานท่ีนัน้เรียกวา่ ภสฺูโลก (โลกคือ 
แผน่ดนิ) เขตแดนของภสฺูโลกนัน้ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้ว || 16 

 ดกูรท่านมนีุผู้ประเสริฐ ดนิแดนระหว่างพืน้โลกกบัดวงอาทิตย์เป็นท่ีอยูอ่าศยั 
 ของพระมนีุมีนกัสิทธ์ิเป็นต้น ดนิแดนนัน้เรียกวา่ ภวุสฺโลก ซึง่เป็นโลกล าดบัท่ี 2 || 17 
 ดนิแดนระหวา่งดาวเหนือ (ธรุวะ) กบัดวงอาทิตย์ ซึง่มีระยะทาง 14 ล้านโยชน์  
 เป็นดนิแดนท่ีสตัว์ผู้ยงัยดึติดอยูก่บัโลกเรียกกนัวา่ สวรโลก || 18 
 ดกูรท่านไมเตรยะ โลกทัง้ 3 นี ้(ภะู ภวุะ สวะ) ถกูเรียกวา่ กฤตกะ (ถกูสร้างขึน้มา) 
 และโลกทัง้ 3 คือ ชนะ ตปะ และสตัยะ ถกูเรียกวา่ อกฤตกะ (ไมถ่กูสร้างขึน้มา) || 19 
 ดนิแดนท่ีวา่งเปลา่จากสิ่งมีชีวิต (และ) ในคราวสิน้กลัป์ก็ไมพ่ินาศไปเลย  
 ดนิแดนนัน้ตัง้อยูร่ะหวา่งกฤตกโลกและอกฤตกโลกมีช่ือเรียกวา่ มหสฺโลก || 20 
 ดกูรท่านไมเตรยะ ข้าพเจ้าได้อธิบายโลกทัง้ 7 และปาตาละ  (บาดาล) ทัง้ 7  
 แก่ทา่นแล้ว ขอบเขตของโลกทัง้ปวง (พรหมาณฑะ) ข้าพเจ้าก็ได้อธิบายแก่ทา่นแล้ว|| 21 
 จกัรวาลนีถ้กูห่อหุ้มไปด้วยเปลือกไขแ่หง่พรหมนัทัง้ในแนวนอน ด้านบนและด้านลา่ง 
 เหมือนเมล็ดของผลมะขวิดท่ีถกูหอ่หุ้มทกุด้าน || 22 
 ดกูรท่านไมเตรยะ และไขน่ัน้ถกูหอ่หุ้มไปด้วยน า้มากกว่าสิบชัน้ สว่นท่ีเป็นน า้ทัง้หมด 
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 หอ่หุ้มภายนอกไปด้วยไฟ || 23 
 ดกูรท่านไมเตรยะ อนึง่ไฟถกูหอ่หุ้มด้วยลม ลมก็ถกูห่อหุ้มด้วยอากาศ  
 ดกูรท่านไมเตรยะ อากาศนัน้เลา่ก็ถกูห่อหุ้มด้วยมหตัมีภตูเป็นต้น 
 ทัง้หมด 7 อยา่งนัน้ (อากาศ ภตู การณะ ตามสั อหงัการ มหตั สตัตวะ)  
 มีขนาดเป็น 10 เทา่ (ของสิ่งท่ีหอ่หุ้มกนัอยู่นัน้) || 24 
 อนึง่ประธานะตัง้หอ่หุ้มมหตัไว้ ท่ีสดุของอนนัตะนัน้ไมมี่ และการก าหนดนบัอนนัตะนัน้ 
 ก็ไมมี่เชน่กนั || 25 
 ดกูรท่านมนีุ ประธานะนัน้ไม่มีท่ีสิน้สดุและก าหนดนบัประมาณมิได้ เป็นเหตุ 
 ของสรรพสิ่ง นัน้ก็คือประกฤตนิัน่เอง || 26 
 อนึง่ประกฤตนิัน้เป็นเหตแุหง่ไขท่ัง้หลายซึง่มีจ านวนหลายพนั หลายแสน หลายโกฏิ  
 และหลายร้อยโกฏิ || 27 
 ปรุุษะซึง่แผไ่ปทัว่สรรพสิ่ง มีเจตนาและรับรู้ได้เองก็ด ารงอยูใ่นประธานะ 
 เปรียบเสมือน ไฟท่ีแฝงอยูใ่นไม้ (และ) เปรียบเสมือนน า้มนัท่ีแฝงอยูใ่นงา || 28 
 ดกูรท่านผู้ มีความรู้มาก ประธานะและปรุุษะมีการพึง่พาอาศยัเป็นธรรมดา 
 ถกูหอ่หุ้มไปด้วยศกัตแิหง่พระวิษณซุึง่เป็นอาตมนัของสรรพสิ่ง || 29 
 ดกูรท่านมีปัญญามาก ศกัติแหง่พระวิษณ ุเป็นเหตแุหง่การแยกประธานะและปรุุษะ 
 (ในคราวสิน้โลก) และเป็นเหตแุหง่การสัน่สะเทือนของประธานและปรุุษะท่ีมาเช่ือมกนั 

ในคราวสร้างโลก || 30 
เปรียบเหมือนลมท่ีพดัพาหยดน า้จ านวน 100  ท่ีติดอยูก่บัพืน้น า้ ศกัตขิองพระวิษณ ุก็มี 
ประธานและปรุุษะเป็นธรรมชาต ิเชน่เดียวกนั || 31 
เปรียบเหมือนต้นไม้ รากไม้  เนือ้เย่ือ ก่ิงก้านสาขาท่ีเกิดจากเมล็ดเป็นต้น  และตอ่จากนัน้ 
พืชอ่ืนๆ ก็เกิดขึน้ || 32 
ดกูรท่านมนีุ  ตอ่มาต้นไม้ทัง้หลายก็เกิดจากเมล็ดพืชทัง้หลาย และพืชเหลา่นัน้เป็นผลมา 
จากลกัษณะทรัพย์ การณะ ตามนัน้ || 33 
ล าดบัแรก มหทัเป็นอาทิย่อมเกิดจากสิ่งท่ีบอกไมไ่ด้  อสรูก็เกิดขึน้ และลกูอ่ืนก็เกิดจากลกู 
ของลกู || 34 
การสญูเสียของต้นไม้ไมมี่เพราะการงอกของต้นไม้ฉนัใด  การสญูเสียของสรรพสิ่งก็ไมมี่  
เพราะการสร้างสิ่งมีชีวิตทัง้หลายฉนันัน้|| 35 
อากาศและเวลาเป็นเหตแุหง่การเกิดของต้นไม้ เพราะการเช่ือมตอ่เช่นเดียวกนั พระหริเจ้า 
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ก็เป็นสาเหตแุหง่การเปล่ียนแปลงซึง่จกัรวาล || 36 
ราก ล าต้น ใบ หนอ่ มีในเมล็ดพนัธุ์ฉนัใด ก่ิงก้าน หน่อ ดอกไม้  นมและข้าวสารก็มีอยู่ใน 
เมล็ดพืชเชน่เดียวกนั  || 37 
ดกูรท่านมนีุผู้ประเสริฐสดุ เปลือกข้าว  รวงข้าว เม่ือมีอยู่ย่อมบรรลถุึงความปรากฏขึน้มา 
ของตวัมนัเอง เพราะอาศยัถึงซึง่การรวมกนัของเหตคืุอการงอก || 38 
เทพเป็นต้น ก็จะเกิดขึน้ในผลกรรมของตวัเอง เพราะเข้าใกล้ศกัตขิองพระวิษณจุงึถึง 
ซึง่การเกิด || 39 
และพระวิษณนุัน้ก็คือพระพรหมผู้ เป็นอาตมนัสงูสดุ  พระวิษณคืุอโลก  โลกนีก็้อยูใ่นตวั 
พระวิษณ ุโลกนีจ้ะถึงซึง่การท าลายล้างด าเนินกลบัไปสูพ่ระวิษณนุัน้ || 40 
ผู้ใดมีทกุอยา่งเพราะความไมแ่ตกตา่ง และสิ่งมีชีวิตและไมมี่ชีวิตก็มาจากพระองค์  
ซึง่เป็นพรหมอนัสงูสดุ   พระองค์เป็นความจริงและความเท็จ ทกุสิ่งออกจากพระวิษณ ุ  
หลอมและตัง้อยูใ่นพระวิษณุ || 41 
พระองค์นัน้เป็นประกฤตแิตเ่ดมิ และพระองค์เป็นโลก  พระองค์น าไปสู่การท าลายล้าง 
ทัง้หมด ในโลกนัน้นัน่เอง และพระองค์ด ารงอยูใ่นโลก || 42 
พระองค์เป็นผู้กระท าตอ่การกระท าทัง้หมด  และพระองค์เป็นผลของการบชูา   
พระองค์เป็นผลของกรรมนัน้ และพระองค์เป็นช้อนไม้เป็นอาทิ ในพิธีกรรมทัง้หมด   
ไมมี่สิ่งใด นอกไปจากพระหริ || 43 
 

อัธยายะที่ 8 
 
ทา่นศรีปราศระผู้ประเสริฐกลา่ววา่ 
ดกูรท่านผู้ มีพรตอนัดีงาม  ข้าพเจ้าได้อธิบายสณัฐานของไขพ่รหมตอ่ทา่นแล้ว  
ล าดบันีข้อท่านจงฟังขอบเขตและสถานท่ีตัง้ของพระอาทิตย์เป็นต้น || 1 
ดกูรท่านมนีุผู้ประเสริฐ  รถม้าของพระอาทิตย์มีความยาว 9,000  โยชน์ และคนัไถ  
(งอนรถ) ท่ียืน จากราชรถมีความยาวเป็น 2 เทา่ของความยาวนี ้(18000 โยชน์)  || 2 
แกนล้อรถมีความยาวเกินคร่ึงโกฏิและเกินไปอีก 7 ล้านโยชน์ และล้อก็ตัง้อยูท่ี่แกนรถ 
น่ีเอง || 3 
รถมี 3 มี 5 ช่ี มี 6 ขอบนอก ล้อแหง่กาลเวลาทัง้หมดก็ด ารงอยูใ่นสิ่งท่ีเรียกวา่ปี || 4 
ทา่นจงฟังช่ือม้าทัง้ 7 ตวัซึง่เป็นช่ือฉนัท์  ท่านจงฟังช่ือของม้าเหลา่นี ้ได้แก่ คายตรี  พฤหต ิ  
อษุณิข  ชาคตี  ตฤษฎถุ  อนษุฏถุ  ภงกติ || 5 
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ดกูรท่านผู้ มีความคิดหลกัแหลม  แกนท่ี 2 ของรถมีความยาว 45,000  โยชน์ || 6 
ขนาดความยาวของแกนล้อรถทัง้ 2 มีขนาดคร่ึงหนึง่ของแอก  แกนท่ีสัน้มีความยาว 
คร่ึงหนึง่ของแอก  แกนตวัสัน้ท่ีเป็นท่ีรองเสาหลกัของรถมีความยาวเทา่กบัคร่ึงหนึง่ของ 
แอก  สว่นสดุท้ายของแกนรถตัง้อยูท่ี่เขามานสะ || 7 
ทา่นจงฟังช่ือเหลา่นี ้ เมืองวาสวีตัง้อยู่ทางทิศตะวนัออกของภเูขามานโสตระ  ทางใต้เป็น 
เมืองพระยม  ทางทิศตะวนัตกเป็นเมืองพระวรุณ  ทางทิศอดุรเป็นเมืองของโสมะ  || 8 
เมืองของท้าวศกระ ช่ือ วสเวากสารา  เมืองของพระยมช่ือวา่ สมยมนี  เมืองของวรุณช่ือวา่ 
สขุะ  เมืองของโสมะช่ือวา่วิภาวรี  || 9 
ดกูรไมเตรยะ  พระอาทิตย์ผู้ เป็นเจ้า ผู้ประกอบด้วยล้อ เคล่ือนท่ีไปพร้อมกบัดวงดาว   
ประดจุดงัลกูศรท่ีเขวีย้งไปทางด้านใต้ || 10 
พระอาทิตย์ผู้ เป็นเจ้าเป็นสาเหตขุองสถานะกลางคืนและกลางวนั เป็นเทวยาน   
เป็นหนทางอนัประเสริฐของผู้ เป็นโยคีซึง่เป็นความสิน้ไปแหง่กิเลส || 11 
ดกูรท่านไมเตรยะ ในทกุๆ ทวีปดวงอาทิตย์จะปรากฏในเวลากลางวนัตลอดเวลา 
ในเวลากลางคืนก็จะปรากฏตรงกนัข้าม (ไมป่รากฏ)  || 12 
ดกูรท่านพราหมณ์ในการขึน้และการตกของดวงอาทิตย์จะปรากฏตรงกนัข้ามกนั 
ตลอดเวลาทัง้ในทิศและทิศเฉียงทัง้หมด || 13 
ดวงอาทิตย์นัน้ถกูคนเหลา่ใดเห็นในท่ีใด ในท่ีนัน้คนเหลา่นัน้ก็จะกลา่ววา่ การขึน้ (อทุยั) 
และดวงอาทิตย์ไมป่รากฏ ในท่ีนัน้ก็เรียกวา่ การตก (ดสัดง) ของดวงอาทิตย์ || 14 
การขึน้และการตกของดวงอาทิตย์นัน้ไมมี่ตลอดเวลา การปรากฏและการไมป่รากฏ 
ของดวงอาทิตย์เหลา่นัน้มีช่ือเรียกวา่ อทุยัและอสัดง || 15 
ดวงอาทิตย์นีเ้ม่ือด ารงอยูใ่นเมืองของท้าวศกัระเป็นต้นยอ่มต้องสอ่งแสงไปถึง 
เมืองทัง้ 3  และมมุเมืองทัง้ 2 และเม่ือดวงอาทิตย์ด ารงอยู่ตรงมมุมมุหนึง่ก็จะสอ่งแสง 
ไปถึงมมุเมืองทัง้ 3 และเมืองทัง้ 2 || 16 
เพราะการขึน้ของดวงอาทิตย์ ความร้อนจะเพิ่มขึน้ในตอนกลางวนั  
จากนัน้เพราะดวงอาทิตย์ตก ความร้อนก็จะลดน้อยลง || 17 
เพราะดวงอาทิตย์ขึน้และตก ทิศทัง้ 2 จงึเรียกวา่ ทิศตะวนัออก (ปรากฏก่อน เห็นก่อน)  
และทิศตะวนัตก (ปรากฏทีหลงั เห็นทีหลงั) ดวงอาทิตย์จะสอ่งแสงตัง้แตด้่านหน้า 
ไปจนถึงด้านหลงั || 18 
แสงสวา่งของดวงอาทิตย์ย่อมสอ่งไปถึง (ทกุสถานท่ี) ยกเว้นพรหมสภาซึง่อยูเ่หนือ 
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เขาพระสเุมรุอนัเป็นภเูขาของเทพ แสงสวา่งของดวงอาทิตย์ (ครัน้ส่องไปไมถ่ึง) 
พรหมสภาก็จะถกูขดัขวางถึงการสะท้อนกลบั || 19 
เพราะเขาพระสเุมรุอยูเ่หนือทวีปและเมืองทัง้หมด ฉะนัน้ในทิศเหนือจงึมี 
กลางวนัและกลางคืนตลอดเวลา || 20 
ในเวลากลางคืนแสงของดวงอาทิตย์ย่อมตกไป (และ) เข้าไปในไฟ  
เพราะมีไฟ ในตอนกลางคืนดวงไฟจงึสอ่งสวา่งไปได้ไกล || 21 
ดกูรท่านพราหมณ์ อนึง่ในตอนกลางวนั แสงสวา่งของไฟจะกลบัเข้าไปยงัดวงอาทิตย์ 
ดงันัน้เพราะผสานกบัไฟ ดวงอาทิตย์จะสวา่งไสวอยา่งยิ่ง || 22  
สภาวะท่ีเป็นแสงและความร้อนซึง่เกิดจากดวงอาทิตย์และไฟเป็นสิ่งมีเดช (มีพลงังาน) 
เพราะผสมผสานกนัและกนัจงึครอบคลมุทัง้กลางวนัและกลางคืน || 23 
เม่ือดวงอาทิตย์ตัง้อยูร่ะหวา่งซีกโลกใต้หรือซีกโลกเหนือ  
น า้ก็จะเข้าไปสูก่ลางวนัและกลางคืนซึง่มีความสวา่งและความมืด || 24 
น า้ยอ่มมีสีแดงตะกัว่เพราะการเข้าไปของความมืด และเม่ือดวงอาทิตย์ตกลง 
น า้ก็จะเข้าไปสูเ่วลากลางวนั เพราะฉะนัน้น า้จงึมีสีขาวในเวลากลางคืน  
เพราะการตกไปลงดวงอาทิตย์ในเวลากลางวนั || 25 
เม่ือดวงอาทิตย์โคจรไปทางตอนกลางของปษุกรทวีปผา่นแผน่ดนิ 30 สว่น 
ชว่งเวลานัน้มีจ านวนเทา่กบัหนึง่มหุรูตะ || 26 
ดกูรท่านพราหมณ์ ในเวลากลางวนัดวงอาทิตย์นีโ้คจรไปรอบๆ  
เหมือนกงล้อของชา่งปัน้หม้อ และในเวลากลางคืนจะโคจรผา่นพ้นพืน้ดนิไป || 27    
ดกูรท่านพราหมณ์ในตอนเร่ิมต้นอตุตรายนั ดวงอาทิตย์จะโคจรผา่นราศีมงักร  
จากนัน้ก็จะโคจรผา่นราศีกมุภ์ ผา่นราศีมีนและผา่นราศีอ่ืนๆ || 28 
ตอ่เม่ือดวงอาทิตย์โคจรผา่นราศีทัง้ 3 นัน้แล้ว จากนัน้ดวงอาทิตย์ก็จะโคจร 
เข้าสูจ่ดุราตรีเสมอภาค (วิษุวตั) ซึง่ท าให้กลางวนัและกลางคืนมีเวลาเท่ากนั || 29 
จากนัน้กลางคืนก็จะคอ่ยๆ ลดน้อย สว่นกลางวนัก็จะเพิ่มยาวนานขึน้ทกุๆ วนั || 30 
และตอ่จากนัน้เม่ือผ่านราศีเมถนุ ดวงอาทิตย์ก็จะโคจรเข้าสูจ่ดุสงูสดุ 
ไปถึงราศีกรกฏท าให้เกิดจดุสดุทางใต้ (ทกัษิณายนั) || 31 
ในชว่งทกัษิณายนั ดวงอาทิตย์จะโคจรอยา่งรวดเร็วเหมือนกงล้อของชา่งปัน้หม้อ 
ท่ีโคจรไปอย่างรวดเร็ว || 32 
ในเวลากลางวนัดวงอาทิตย์จะโคจรผา่นไปอย่างรวดเร็วเพราะก าลงัแรงลม 
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ฉะนัน้ดวงอาทิตย์จงึโคจรผา่นแผน่ดนิอนักว้างใหญ่ด้วยระยะเวลาสัน้ๆ || 33 
ดกูรท่านพราหมณ์ ในชว่งทกัษิณายนั ในเวลากลางวนัดวงจะอาทิตย์จะโคจร 
ผา่นดาวลกูไก่ทัง้ 13 ดวงคร่ึงอยา่งรวดเร็วด้วยระยะเวลา 12 มหุรูตะ  
สว่นในเวลากลางคืน จะโคจรผา่นดาวลกูไก่ด้วยระยะเวลา 18 มหุรูตะ || 34 
ในชว่งอตุตรายนัดวงอาทิตย์จะโคจรไปอยา่งช้าๆ เหมือนจดุศนูย์กลางกงล้อ 
ของชา่งปัน้หม้อท่ีหมนุไปอย่างช้าๆ || 35   
ดงันัน้ดวงอาทิตย์จะโคจรผา่นพืน้โลกเพียงเล็กน้อยด้วยระยะเวลาท่ียาวนาน 
ประมาณ 18 มหุรูตะ เน่ืองจากเป็นชว่งเวลาหลงัอตุรายนั || 36 
การเคล่ือนท่ีของดวงอาทิตย์อยา่งช้าๆ จะมีในเวลากลางวนั || 37 
และดวงอาทิตย์จะโคจรผ่านดาวลกูไก่ทัง้ 13 ดวงคร่ึงในเวลากลางวนั 
สว่นในเวลากลางคืนดวงอาทิตย์จะโคจรผา่นดาวลกูไก่โดยระยะเวลา 12 มหุรูตะ || 38  
จากท่ีกลา่วมานี ้กงล้อท่ีอยูต่รงกลางยอ่มหมนุไปช้าๆ ฉนัใด ดาวเหนือท่ีอยู่ตรงกลาง 
เสมือนกบัก้อนดนิ (ท่ีอยูต่รงกลางกงล้อของช้างปัน้หมอ) ก็โคจรไปอย่างช้าๆ ฉนันัน้ || 39 
ตรงกลางกงล้อของชา่งปัน้หม้อยอ่มโคจรไปในลกัษณะเช่นนัน้ (ช้าๆ) ฉนัใด 
ดกูรท่านไมเตรยะ ดาวเหนือก็โคจรไปในลกัษณะเชน่นัน้ ฉนันัน้เหมือนกนั || 40 
เม่ือดวงอาทิตย์โคจรไปรอบๆ ผา่นกลางจดุราตรีเสมอภาคทัง้ 2  
การโคจรของดวงอาทิตย์อย่างช้าๆ จะมีในเวลากลางวนั และการโคจรของดวงอาทิตย์ 
อยา่งรวดเร็วจะมีในเวลากลางวนัคืน || 41 
ในชว่งอตุตรายนันีก้ารโคจรของดวงอาทิตย์จะช้าในเวลากลางวนั จะเร็วในเวลากลางคืน 
ในเวลากลางคืนการโคจรของดวงอาทิตย์ก็จะเร็ว และในเวลากลางวนัก็จะช้า || 42 
ดกูรท่านพราหมณ์ ดวงอาทิตย์นีจ้ะโคจรไปตามเส้นทางเดียวกนัเสมอ  
ซึง่ในเวลาหนึง่วนักบัหนึง่คืนจะเสวยราศีทัง้หมด || 43 
โดยท่ีจะเสวยราศี 6 ราศีในเวลากลางคืน และอีก 6 ราศีในเวลากลางวนั || 44 
ความยาวและความสัน้ในเวลากลางวนัเกิดจากระยะของราศี  
ความสัน้และความยาวในเวลากลางคืนก็เกิดจากระยะของราศีเหมือนกนั || 45 
ความสัน้และความยาวในช่วงเวลากลางวนัเป็นต้นยอ่มได้เพราะการเสวยราศีนัน้ 
นัน้เอง ในชว่งอตุตรายนั การโคจรของดวงอาทิตย์ในเวลากลางคืนจะเร็ว  
ในเวลากลางวนัจะโคจรช้า || 46 
แตใ่นชว่งทกัษิณายนัการโคจรของดวงอาทิตย์จะเกิดตรงกนัข้ามกนัทัง้หมด || 47 
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กลางคืนเรียกวา่ อษุา กลางวนัเรียกว่า วยษุฏิ และชว่งเวลาระหวา่งอษุากบัวยษุฏิ 
เรียก สนธยา || 48 
และเม่ือยา่งเข้ายามสนธยาอนัแสนโหดร้ายทารุณ กลุม่รากษสผู้ชัว่ช้านามวา่มนัเทหะ 
ตา่งปรารถนาท่ีจะกลืนกินดวงอาทิตย์ ||49 
ดกูรท่านไมเตรยะ ค าสาปแช่งของรากษสเหล่านัน้ถกูท าแล้วโดยพระประชาบดี 
การรอดชีวิตและการตายของรากษสเหลา่นัน้มีอยู่ทกุๆ วนั || 50 
จากนัน้การตอ่สู้กนัอยา่งโหดร้ายทารุณยิ่งระหวา่งดวงอาทิตย์ 
กบัรากษสเหลา่นัน้จงึบงัเกิดขึน้   
ดกูรท่านมหามนีุ จากนัน้พราหมณ์ผู้ประเสริฐทัง้หลายก็จะประพรมน า้ศกัดิส์ิทธ์ิ || 51 
ซึง่ประกอบไปด้วยอกัษรโอมอนัศกัดิส์ิทธ์ิ และท่ีสวดอทุิศด้วยบทสวดคายตี  
ด้วยน า้อนัเปรียบเหมือนสายฟ้า (วชัระ) นัน้ รากษสผู้ชัว่ช้าเหลา่นัน้จงึถกูเผาผลาญ || 52 
การบชูาไฟครัง้แรกอนัมีมนต์ขลงัใดท่ีพราหมณ์อคันิโหตฤสาธยาย  
ด้วยการบชูาไฟครัง้แรกนัน้ดวงอาทิตย์ท่ีมีรัศมีพนัแสงจะสอ่งแสงสวา่งไสวเจิดจ้า || 53 

 อกัษร โอม มีความหมายวา่ พระวิษณผุู้ เป็นเจ้าเป็นคมัภีร์ไตรเพท เป็นเทพเจ้า 
 แหง่การพดู ด้วยการสวดอกัษร โอม นัน้ รากษสเหลา่นัน้จงึถึงความพินาศ || 54 
 ดวงอาทิตย์เป็นสว่นหนึง่ของพระวิษณอุนัประเสริฐซึง่มีแสงสวา่งเป็นท่ีสดุ 
 ไมมี่วนัเส่ือมสลาย ฉะนัน้ การตัง้จิตถึงอกัษร โอม ซึง่เป็นอกัษรศกัดิส์ิทธ์ิ 
 จงึเป็นสิ่งประเสริฐ || 55 
 จากนัน้รากษสผู้ชัว่ร้ายมีช่ือว่ามนัเทหะซึง่ถกูเผาด้วยการเปลง่อกัษร คือ โอม ท่ีถกูเปล่ง 
  ออกมาแล้วเป็นแสงสวา่งโดยพวกเขา || 56 
 ผู้ใดไมก่ระท าการบชูาพระอาทิตย์ในเวลาสนธยา เขายอ่มถกูฆา่เพราะเป็นการกระท า 
  ความผิดตอ่การกระท าพิธีบชูายญัในเวลาสนธยา || 57 
 ตอ่มาเขาผู้ได้รับการคุ้มครองโดยพราหมณ์ทัง้หลายท่ีมีช่ือวา่พาลขิลยะเป็นอาทิ ผู้ปกป้อง 

โลกก็ด าเนินตอ่ไป || 58 
การกระพริบตา 15  ครัง้ เทา่กบั 1 กาษฐะ  30 กาษฐะ เท่ากบั 1 กะลา  30 กะลา เทา่กบั  
1 มหุรูตะ  30 มหุรูตะ เทา่กบั 1 คืน 1 วนั || 59 
การลดและการเพิ่มของสว่นของวนัเป็นเพียงขณะหนึง่ของสนธยาเทา่นัน้  ถกูเรียกช่ือ 
เดียวกนักบั หราสะและวฤทธะ || 60 
เร่ิมตัง้แตเ่ส้นขอบของพระอาทิตย์ พ้นมา 3 มหุรูตะ  เวลานัน้จะถกูเรียกวา่ ปราตะ   
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เวลานัน้เป็นส่วนท่ี 5 ของวนั || 61 
3 มหุรูตะจากเวลาเช้าเรียกว่า สงควะ  3 มหุรูตะจากเวลานัน้ เรียกวา่ มธยาหนะ  
(เท่ียงวนั)  || 62 
จากเวลาเท่ียงวนัเรียกวา่ อปราหนะ  3 มหุรูตะ ท่านผู้ รู้เรียกวา่ กาลภาคะ || 63 
เม่ือเวลากลางวนัหมดไป เวลานัน้ก็จะเรียกวา่ สายาหนะ  15 มหุรูตะ  
แบง่เป็นมหุรูตะ ละ 3  || 64 
15 มหุรูตะเรียกวา่ อหรไวษุวตะ  (กลางวนั) || 65 
เม่ือการเพิ่มหรือการลดของพระอาทิตย์ทางใต้และทางเหนือก็จะเกิด   
เม่ือพระอาทิตย์โคจรไปด้านใต้ก็จะเกิดกลางวนั และเม่ือพระอาทิตย์โคจรไปทางเหนือ 
ก็จะเกิดกลางคืน || 66 
ชว่งเวลาหนึง่ยอ่มปรากฏในทา่มกลางฤดสูารท และฤดวูสนัต์  เม่ือดวงอาทิตย์โคจรไปใน 
ราศีตลุย์และเมษ ก็จะเกิดกลางคืนและกลางวนัเทา่กนั || 67 
เม่ือพระอาทิตย์สถิตอยูใ่นราศีกรกฏจะเรียกวา่ ทกัษิณายนะ  เม่ือพระอาทิตย์สถิตอยู่ใน 
ราศีมกรจะเรียกวา่ อตุตรายนะ || 68 
ดกูรท่านพราหมณ์  30  มหุรูตะ เรียกวา่ อโหรตระ (วนัและคืน)  15 มหุรูตะ เรียกวา่  
ปักษะ (15 วนั) || 69 
2 ปักษ์ เรียกว่า 1 เดือน  ในเดือนทัง้ 2 เรียกว่า อรกชะ 3 ฤด ูเรียกวา่ อยนะ  2 อยนะ   
เรียกวา่ 1 ปี || 70 
1 ปี ประกอบด้วย 4 สว่นของเดือน  5 ปีของเวลาทัง้หมดช่ือวา่ยคุ || 71 
ปีถกูเรียกวา่ ล าดบัท่ี 1 เรียกวา่ สมวตสระ  ล าดบัท่ี 2 ปริวตสระ  ล าดบัท่ี 3 วตสระ   
ล าดบัท่ี 4 อนวตสระ  ปีท่ี 5 เวลานี ้เรียกวา่ ยคุ || 72 
ภเูขาท่ีตัง้อยู่ทางตอนเหนือของเศวต (เศวตวรรษ หรือ ภรตวรรษ) มีช่ือวา่ศฤงควตั  
ภเูขานัน้มียอด 3 ยอดจงึท าให้ภเูขานีมี้ช่ือวา่ ศฤงควตั || 73 
ดกูรท่านไมเตรยะ ภเูขาลกูหนึง่อยูท่างทิศใต้ ลกูหนึง่อยูท่างทิศเหนือ และอีกลกูหนึง่อยู่ 
ตรงจดุศนูย์กลาง ดวงอาทิตย์จะโคจรไปในชว่งกลางของฤดใูบไม้ผลิและฤดใูบไม้ร่วง  
จดุสงูสดุ (ของดวงอาทิตย์) จะอยูใ่นชว่งต้นราศีเมษและในชว่งต้นราศีตลุย์ || 74 
ในเวลานัน้ดวงอาทิตย์จะท าให้กลางวนัและกลางคืนมีชว่งเวลาเทา่กนั 
ชว่งเวลากลางวนัและกลางคืนทัง้สองนัน้มีระยะเวลาประมาณชว่งละ 15 มหุรูตะ || 75 
ดกูรท่านมนีุ เม่ือดวงอาทิตย์ตัง้อยูใ่นส่วนดาวกฤติกา (ดาวลกูไก่) แรก ดวงจนัทร์ 
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ดวงจนัทร์จะตัง้อยูใ่นส่วนท่ี 4 ของดาววิศาขอยา่งชดัเจน || 76 
เม่ือดวงอาทิตย์โคจรไปยงัสว่นท่ี 3 ของดาววิศาข  เม่ือนัน้พงึรู้วา่ดวงจนัทร์ 
จะอยูใ่นสว่นต้นของดาวกฤตกิา || 77 
ในเวลานัน้นัน่เอง ชว่งเวลานีช่ื้อวา่ วิษุวตั (จดุราตรีเสมอภาค คือจดุท่ีโลกมี 
เวลากลางวนัและกลางคืนเท่ากนั) กลา่วกนัวา่เป็นชว่งเวลาศกัดิส์ิทธ์ิ 
ในเวลานัน้ เหลา่คนดีควรให้เคร่ืองสงัเวย (ทาน) แดท่วยเทพ || 78 
แดพ่ราหมณ์และบรรพบรุุษทัง้หลาย นีแ้หละเป็นหลกัการเบือ้งต้นท่ีเก่ียวกบัการให้ 
อนึง่คนท่ีให้ทานแล้วได้ช่ือวา่ท าหน้าท่ีท่ีควรท าแล้วในชว่งเวลาวิษุวตั || 79 
ระยะเวลาหนึง่วนั หนึง่คืน คร่ึงเดือน กลา (นาที) กาษฐา (ชัว่โมง) ชัว่ขณะ (กษณะ) 
และวนัดวงจนัทร์เตม็ดวง ก าหนดช่ือวา่ อมาวสี จนัทร์เตม็ดวงครัง้แรก (สินีวาลี)  
ช่ือวา่ รากา และจนัทร์แรมครัง้แรกช่ือวา่ ช่ือวา่ อนมุติ || 80  
ดวงอาทิตย์ท่ีโคจรไปทางเหนือ (อตุตรายนั) มีช่ือวา่ ตปัส ตปัสยา มธุ มาธวะ  
ศกุระ และศจุิ สว่นดวงอาทิตย์ท่ีโคจรไปทางใต้ มีช่ือวา่ นภสั นภสัยะ อิษะ อรุชะ  
สหสั และสหสัยะ || 81 
ณ ภเูขาโลกาโลกะท่ีข้าพเจ้าได้บอกแก่ท่านก่อนแล้วนัน้ มีท้าวโลกบาล 
ทัง้ 4 ผู้บ าเพ็ญพรตอยา่งดีสถิตอยู ่|| 82 
ดกูรท่านพราหมณ์ ท้าวโลกบาลทัง้ 4 มีนามวา่ ท้าวสธุามา  ท้าวกรทมะมีบตุร  2 คน  
ซึง่เกิดจากนางสงัขปา คือ ท้าวหิรัณยโรมนั และ ท้าวเกตมุตัเป็นล าดบัท่ีส่ี || 83 
ท้าวโลกบาลทัง้ 4 นีส้ถิตอยูใ่นส่ีทิศของเขาโลกาโลกะ ทา่นเหลา่นัน้ 
ปราศจากความยินดี ปราศจากความเยอ่หยิ่ง ปราศจากโรคภยัไข้เจ็บ  
ปราศจากคูค่รองจ านวนมาก || 84 
ทางตอนเหนือของภเูขาอคสัตยะ ทางใต้ของภเูขาอชวีถิ และด้านนอกไวศวานรบถ 
มีทางซึง่เป็นท่ีสญัจรของพวกปิตฤ || 85 
ณ สถานท่ีนัน้มีหมูฤ่ษีผู้ยิ่งใหญ่ ผู้บชูาบวงสรวงอคันิเทพอาศยัอยู ่ฤษีเหลา่นัน้ 
เป็นพราหมณ์ (ฤตวิช) ผู้สวดสรรเสริญพระเวท (พรหมนั) ซึง่เป็นจดุเร่ิมต้นของสิ่งมีชีวิต  
ทางทิศใต้นัน้เป็นวิถีของสตัว์โลกผู้ เร่ิมต้น (สร้างความดี) || 86 
ทา่นเหลา่นัน้ธ ารงพระเวทให้ด าเนินไปทกุยคุทกุสมยัอย่างตอ่เน่ืองและเคร่งครัด  
ตามขนบธรรมเนียมและโดยการฟัง || 87   

 อนึง่ทา่นท่ีถือก าเนิดมาก่อนก็อยูใ่นเรือนของทา่นท่ีเกิดมาทีหลงั และทา่นท่ีเกิดมา 
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 ทีหลงัก็อยูใ่นเผา่พนัธุ์ของเหลา่ทา่นท่ีเกิดมาก่อนในโลกนี ้|| 88  
 ทา่นเหลา่นัน้ด ารงชีพประพฤตพิรตอยา่งสม ่าเสมอเร่ือยไปอย่างนี  ้
 โดยอาศยัหนทางด้านทิศใต้ของดวงอาทิตย์ตราบเท่าท่ีดวงจนัทร์และดวงดาว 

ยงัคงมีอยู ่|| 89 
หนทางทางตอนเหนือของดวงอาทิตย์ซึง่อยูท่างทิศเหนือของนาควิถีและ 
อยูท่างทิศใต้ของสปัตรษิ (ฤษี 7 ตน ) นัน้เป็นทางโคจรของทวยเทพ || 90 
ณ สถานท่ีนัน้มีเหลา่นกัสิทธ์ิอาศยัอยู ่พวกเขาเป็นผู้ มีจิตใจบริสทุธ์ิ  
ประพฤตพิรหมจรรย์ ทา่นเหลา่นัน้ไมป่รารถนาการเกิดอีก  ทัง้ทา่นเหลา่นัน้ 
ก็เอาชนะความตายได้ด้วย || 91 
เหลา่พระมนีุผู้ประพฤตพิรหมจรรย์จ านวน 88,000 ตนได้สถิตอยูท่างทิศเหนือ 
ของดวงอาทิตย์จวบจนกระทัง่สิน้โลก || 92 
เพราะไมเ่ก่ียวข้องกบัความโลภ เพราะปราศจากเมถนุธรรม เพราะไมมี่ความปรารถนา 
และความเกลียดชงั เพราะเว้นจากความคิดท่ีจะสร้างเผา่พนัธุ์ || 93 
อนึง่เพราะปราศจากกามะ เน่ืองจากการแสดงโทษของเสียงเป็นต้น 
เพราะเหตดุงักล่าวมานี ้ทา่นเหลา่นัน้จงึบริสทุธ์ิ ท าลายความเป็นอมตะเสียได้ || 94 
การด ารงชีพอยู ่(ของทา่นเหลา่นัน้) เกิดเป็นความอมตะจวบจนกระทัง่ 
ถึงคราวสิน้โลก เวลาท่ีท่านเหลา่นัน้ด ารงอยู่ในสามโลกเรียกวา่ อปนุรมาร || 95 
ดกูรท่านพราหมณ์ วิธีท่ีกระท าให้เกิดบาปมีเพราะการฆ่าพราหมณ์ (พรหมหต)ิ  
และท าให้เกิดบญุมีเพราะการฆา่ม้า (อศัวเมธ) ผลของบาปและบญุทัง้สองนัน้ 
ถกูกลา่ววา่จะคงอยูเ่ร่ือยไปจวบจนสิน้โลก  || 96 
ดกูรท่านไมเตรยะ หลงัจากสิน้โลกไป ความหมดสิน้ไปของแผน่ดนิก็จะมาถึง 
ในสว่นเทา่ขนาดท่ีธรุวะ (ดาวเหนือ) ตัง้อยู ่|| 97 
อนึง่ดาวเหนือด ารงอยูท่างด้านทิศเหนือตอนบนดาวฤษีทัง้ 7 ณ สถานท่ีใด  
สถานท่ีนัน้เป็นท่ีประทบัของพระวิษณ ุเป็นทิพยสถานชัน้ท่ี 3 อนังดงาม 
อยูบ่นสรวงสวรรค์ || 98 
ดกูรท่านพราหมณ์ สถานะของฤษีทัง้หลาย ผู้ก าจดัเปือกตมคือบาป (โทษ) ได้แล้ว 
ผู้ควบคมุตนเองได้ดีนัน้เป็นสถานะอนัประเสริฐสดุในการท าให้บญุและบาปสิน้ไป || 99 
เม่ือหมดสิน้ความชัว่และความดี เหตท่ีุจะท าให้ได้รับสรรพสิ่งก็จะหมดสิน้ไป 
ทางนัน้เป็นทางแหง่พระวิษณซุึง่เป็นทางท่ีคนทัง้หลายเม่ือได้ไปแล้วจะไมเ่ศร้าโศก || 100 
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ทา่นเหลา่นัน้มีธรมะ ธรุวะ เป็นต้น ผู้ รู้แจ้งโลก ผู้ มีความงดงามด้วยการบ าเพ็ญโยคะ 
เพ่ือไปสูค่วามหลดุด ารงอยูใ่นหนทางใด หนทางนัน้เป็นหนทางอนัประเสริฐสดุ 
แหง่พระวิษณ ุ|| 101 
ดกูรท่านไมเตรยะ สรรพสิ่งท่ีเก่ียวพนักนัทัง้ท่ีเคล่ือนท่ีได้และเคล่ือนท่ีไมไ่ด้ 
เป็นสิ่งท่ีต้องท าให้ส าเร็จในหนทางใด หนทางนัน้เป็นหนทางอนัประเสริฐ 
แหง่พระวิษณ ุ|| 102 
หนทางใดเป็นหนทางท่ีเหลา่พระโยคีผู้ มีอาตมนัอนัเกิดจากพระวิษณนุัน้ 
เห็นได้ด้วยชญานอนัเกิดจากวิเวก เสมือนดวงตาอนักว้างไกลในสรวงสวรรค์ 
(ดวงตาพระอินทร์) หนทางนัน้เป็นหนทางอนัประเสริฐสดุแหง่พระวิษณ ุ|| 103 
ดกูรท่านพราหมณ์ ในเวลาใดดาวเหนือสอ่งแสงเจิดจรัสตัง้เป็นจดุศนูย์กลาง 
ในเวลานัน้บรรดาดาวทัง้หลาย ดาวทกุดวงจะอยูเ่หนือดาวเหนือเพราะกลุม่เมฆ || 104 
ดกูรท่านมหามนีุ หยาดน า้ได้รวมตวักนัอยูใ่นกลุม่เมฆแล้วก็ท าให้เกิดน า้ฝน 
และแหลง่ธรรมชาต ิอีกทัง้ยงัท าความพอใจให้เกิดแก่สรรพสิ่งมีทวยเทพเป็นต้น || 105 
และตอ่จากนัน้เทพเจ้าเหลา่นัน้ผู้ เปิดรับเคร่ืองบวงสรวงด้วยเนยใสก็จะท าให้ฝน 
ฝนก็จะเป็นเหตแุหง่การสร้าง (สรรพสิ่ง) ตอ่ไป || 106 
ด้วยประการดงักลา่วมานีแ้ดนแหง่พระวิษณนีุเ้ป็นสภาวะท่ีบริสทุธ์ิเป็นแดนชัน้ท่ี 3 
เป็นแดนค า้จนุโลกทัง้ 3  (และ) เป็นเหตใุห้เกิดน า้ฝน || 107 
ดกูรท่านพราหมณ์ แมน่ า้คงคาซึง่เป็นแมน่ า้ท่ีช าบาปได้ทัง้หมด มีสีน า้ตาลแดง 
เหมือนเคร่ืองไล้ทาร่างกายของนางฟ้าก็ถือก าเนิดจากดนิแดนนัน้ || 108 
ดาวเหนือ (ธรุวะ) รองรับแม่น า้คงคาซึง่มีกระแสเกิดจากบริเวณพระนขา 
ของพระบาทงัคฐุ (นิว้หวัแมเ่ท้า) รูปดอกบวัข้างซ้ายของพระวิษณดุ้วยภกัดี 
ด้วยเศียรเกล้า || 109 
จากนัน้ฤษีทัง้ 7 ตนผู้มุง่มัน่บ าเพ็ญพรตก าหนดลมหายใจ มีชฎามุน่เป็นมวย 
ก็สถิตอยูใ่นน า้ด้วยเกลียวคล่ืนของแมน่ า้คงคา || 110 
จนัทรมณฑลซึง่ถกูโอบล้อมรอบด้วยกระแสน า้อนัตอ่เน่ืองของแมน่ า้คงคานัน้ 
ยอ่มท าให้เกิดความงดงามยิ่งนกัในขณะท่ีตกลงมาใกล้  (อหุ) || 111 
หลงัจากท่ีไหลออกจากจนัทรมณฑลแล้ว แมน่ า้คงคานัน้ก็ลงจากท่ีสงู 
ไปบนเขาพระสเุมรุไหลไปยงัทิศทัง้ 4 เพ่ือช าระโลกให้สะอาดหมดจด || 112  
แมน่ า้คงคาสายเดียวนัน้แหละแยกเป็น 4 สาย คือ สีตา อลกนนัทา จกัษุ และภทัรา 
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ไหลบา่ไปในทิศทัง้ 4 || 113 
พระมหาเทพ (พระศวิะ) มีความยินดีใช้ศีรษะรองรับแมน่ า้สายหนึง่ท่ีไหลแยกออกไป 

 ทางทิศทกัษิณช่ือวา่อลกนนัทาเอาไว้เกินกวา่ร้อยปี || 114 
 หลงัจากท่ีไหลออกจากมวยชฎาของพระศมัภเุทพเจ้า (พระศวิะ) แล้ว แมน่ า้คงคา 
 ซึง่เตม็ไปด้วยก้อนกรวดทรายก็ไหลไปช าระลกูๆ ของสาครผู้ มีบาปให้สะอาดแล้วก็ 

น าไปสูส่วรรค์ || 115 
ดกูรท่านไมเตรยะ เม่ือคนลงอาบน า้ในแมน่ า้คงคานัน้ บาปก็พินาศไปในทนัที 
และการได้รับบญุกศุลอยา่งท่ีไมเ่คยมีมาก่อนก็จะเกิดขึน้ในทนัทีเชน่กนั || 116 
ดกูรท่านไมเตรยะ น า้ในแมน่ า้คงคานัน้เม่ือบตุรทัง้หลายผู้ เป่ียมด้วยศรัทธาอทุิศให้ 
แก่เหลา่บรรพบรุุษตลอด 100 วนั ก็จะมอบความอิ่มเอิบใจท่ีได้แสนยากให้ || 117 
ดกูรท่านพราหมณ์ ราชาทัง้หลายเม่ือได้บชูาบวงสรวงปรุุโษตตมะผู้ เป็นเจ้า 
แหง่การบชูาบวงสรวงด้วยการบชูาบวงสรวงอยา่งยิ่งใหญ่ในแมน่ า้คงคานัน้แล้ว 
ก็จะได้รับความส าเร็จอนัแสนประเสริฐทัง้ในสวรรค์และในโลกนี ้|| 118 
อนึง่เพราะการอาบน า้ด้วยน า้ในแมน่ า้คงคานัน้ ฤษีทัง้หลายก็จะหมดสิน้บาป 
มีจิตใจผกูพนัถึงพระเกศวะ (พระวิษณ)ุ ได้ลถุึงโมกษะคือนิรวาณ || 119 
แมน่ า้คงคานัน้เม่ือได้สดบั ได้ตัง้ความปรารถนา ได้เห็น ได้สมัผสั ได้ด่ืม ได้อาบ 
และได้สวดสรรเสริญทกุๆ วนัยอ่มช าระสรรพสิ่งให้สะอาดหมดจดได้ || 120 
ผู้ ท่ีด ารงอยูใ่นระยะทาง 100 โยชน์ได้ร้องเอ่ยนามวา่ คงคา คงคา แล้ว 
พวกเขายอ่มจ ากดับาปท่ีได้ก่อมาในสามชาตกิ่อนได้ || 121 
เน่ืองจากแมน่ า้คงคานัน้เม่ือเกิดขึน้มาแล้วก็เพียงพอเพ่ือท่ีจะช าระโลกทัง้ 3  
ให้สะอาดบริสทุธ์ิได้ ฉะนัน้แมน่ า้คงคานัน้จงึเป็นแดนแหง่พระเป็นเจ้า (พระวิษณ)ุ 
ซึง่เป็นสวรรค์ชัน้ท่ี 3 || 122 
อธัยายะท่ี 8 ในสว่นท่ี 2 ในคมัภีร์วิษณปุรุาณะอนัประเสริฐจบแล้วด้วยประการฉะนี ้
 
 

อัธยายะที่ 9 
 
ฤษีปราศระผู้ประเสริฐ กล่าววา่  รูปของพระหริเจ้าซึง่ด ารงอยูแ่ล้วท่ีสว่นหางของธรุวะนัน้  
จะเห็นบนสวรรค์ซึง่ประกอบไปด้วยดวงดาวรูปปลาโลมา || 1 
ดาวเหนือนัน้เม่ือทอ่งเท่ียวไปก็โคจรรอบๆพระจนัทร์ พระอาทิตย์ ดวงดาวและดาวนกัษัตร 
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ทัง้หลายประดจุดงัล้อรถ || 2 
พระอาทิตย์  พระจนัทร์ ดารา  นกัษัตรพร้อมกบัดาวเคราะห์ทัง้หลายถกูยดึไว้แล้วด้วย 
เคร่ืองยึดท่ีท าด้วยพลงัของลม  || 3 
รูปปลาโลมาของพระอาทิตย์บนสวรรค์ท่ีพรรณนาไว้แล้วโดยข้าพเจ้า เป็นหนทางของ 
พระนารายณ์  เป็นท่ีประทบันัง่ของพระองค์  สถิตอยูใ่นใจของพระองค์เอง || 4 
หลงัจากได้ท าการบชูาพระวิษณแุล้ว ธุรวะผู้ เป็นบตุรของอตุตานะปาดะก็สถิตอยู่ท่ี 
หางของดาวรูปปลาโลมา || 5 
พระชนารถนะผู้ เป็นเทพเจ้าของสรรพสิ่ง เป็นผู้ค า้จนุดาวปลาโลมา และดาวปลาโลมาก็ 
สถิตอยูอ่ยา่งมัน่คง  ดวงดาวปลาโลมาของธรุวะสถิตอยูแ่ล้วอยา่งยัง่ยืนท่ีพระอาทิตย์ || 6 
ดกูรท่านพราหมณ์  ทา่นผู้ มีใจมัน่คงจงฟังเร่ืองนัน้ โดยวิธีการ โดยเดือนทัง้หลายระหว่าง  
8 เดือนของปี  พระอาทิตย์จะท าให้ฝนท่ีมีรสชาตติกลงมา และหลงัจากนัน้เกิดน า้และเกิด 
อาหาร และแผน่ดนิโลกทัง้หมด || 7 – 8 
พระอาทิตย์น าน า้แหง่พืน้ดนิไปด้วยรังสีท่ีร้อนแรง  พระอาทิตย์ท าให้เกิดพระจนัทร์ และ 
ตอ่มาพระจนัทร์ก็เคล่ือนไปบนเมฆด้วยท่อท่ีประกอบด้วยลม บนสวรรค์ ท่ีมีรูปร่างเป็น 
ควนั ไฟ ลม || 9  
ดกูรท่านไมเตรยะ  เพราะเมฆทัง้หลายไมท่ าให้ฝนตกลงมาจากท้องฟ้า  น า้ซึง่อยูใ่นเมฆ   
ซึง่มีความสะอาด ถกูลมหอบไป  ซึง่มีความบริสทุธ์ิสมควรแก่เวลา จงึตกลงมา || 10 
พระอาทิตย์ย่อมประทาน 4 แหลง่ คือ แมน่ า้ มหาสมทุร แผน่ดนิ และก าเนิดสิ่งมีชีวิต || 11 
พระอาทิตย์จะสบูน า้ในแมน่ า้คงคาไปยงัอากาศ  ตกลงมาในสระโดยพลนั ด้วยรัศมี ถึงซึง่ 
การไมมี่เมฆ || 12 
ดกูรท่านพราหมณ์ผู้ประเสริฐสดุ  การช าระบาปด้วยการสมัผสัน า้นัน้  จะไมต่กนรกเพราะ 
การอาบน า้พิมพ์นีจ้งึเรียกวา่ ตาย (มรต)ิ || 13 
เพราะพระอาทิตย์ถกูเห็นแล้ว ฝนตกลงมาโดยปราศจากเมฆ น า้แมน่ า้คงคาในอากาศก็ 
จะตกลงมาด้วยรัศมีของพระอาทิตย์ || 14 
ฝนท่ีตกจากพระอาทิตย์ท่ีเห็นแล้วในกลุม่ดาวกฤติกา ดาวฤกษ์ท่ีแตกตา่งกนั แมน่ า้คงคง 
นัน้ก็แพร่กระจายไปตามช้างประจ าทิศ || 15 
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คัมภีร์วิษณุปุราณะฉบับแปลภาษาไทย  
องค์ที่ 6 

 
อัธยายะที่ 1 

 
 ทา่นฤษีไมเตรยะกลา่ววา่ 

ดกูรท่านมหามนีุ การสร้างโลก ล าดบัวงศ์ ยคุแหง่พระมน ูและการตัง้ราชวงศ์ 
ทา่นได้อธิบายอย่างละเอียดแล้ว  ||1 

 ดกูรท่านมหามนีุ ข้าพเจ้าปรารถนาเพ่ือท่ีจะสดบัการท าลายโลกซึง่ได้นามว่า 
 มหาประลยั และเกิดขึน้ในคราวสิน้กลัป์จากท่านตามความเป็นจริง ||2 
 ทา่นฤษีปราศระผู้ประเสริฐกลา่ววา่ 
 ดกูรท่านไมเตรยะ ทา่นจงฟังการท าลายโลก เม่ือความประลยัโลกเกิดขึน้ 
 ในคราวสิน้กลัป์และเกิดขึน้เป็นปรกตจิากข้าพเจ้าตามความเป็นจริง ||3 
 ดกูรพราหมณ์ผู้ประเสริฐสดุ หนึง่วนักบัหนึง่คืนของปิตฤเทา่กบัหน 

หนึง่วนัหนึง่คืนของเทวดาเท่ากบัหนึง่ปีของมนษุย์ และหนึง่วนัหนึง่คืน 
ของพรหมเทา่กบัสองพนัจตรุยคุของมนษุย์ ||4 
ยคุทัง้ 4 คือ กฤดายคุ ไตรดายคุ ทวาปรยคุ และกลียคุนัน้เทา่กบั 
12,000 ปีของเทวดา ||5 
ดกูรท่านไมเตรยะ จตรุยคุทัง้หมดมีธรรมชาติของตวัเองเหมือนกนั 
ยคุแรกเรียกว่า กฤดายคุ ฯลฯ ยคุสดุท้ายเรียกว่ากลียคุ ||6 

 ในตอนกลียคุซึง่เป็นยคุสดุท้ายการท าลายโลกจะถกูกระท า 
 เชน่เดียวกบัในตอนกฤดายคุซึง่เป็นยคุแรก การสร้างโลก 
 ยอ่มถกูกระท าโดยพระพรหม ||7 
 ทา่นฤษีไมเตรยะกลา่ววา่  
 ดกูรท่านผู้ประเสริฐ ทา่นสมควรท่ีจะกล่าวธรรมชาตขิองกลียคุอยา่งพิสดาร 
 ซึง่เป็นยคุท่ีธรรมตามหลกัอาศรม 4 ยอ่มถึงการหมดสิน้ไป ||8 
 ทา่นฤษีปราศระผู้ประเสริฐกลา่ววา่ 
 ดกูรท่านไมเตรยะผู้ เป็นมหามนีุ ทา่นจงธรรมชาตขิองกลียคุ 
 ท่ีทา่นปรารถนาจะฟัง ซึง่ด าเนินไปอย่างครบถ้วนแล้ว ||9  
 ในกลียคุการด าเนินชีวิตของคนไมไ่ด้เป็นไปตามวรรณะและหลกัอาศรม  
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 ไมมี่ผู้ประกอบพิธีกรรมโดยธรรมตามสามเวท ฤคเวทและยชรุเวท ||10 
 ในกลียคุไมมี่พิธีแตง่งานท่ีเป็นไปตามท านองคลองธรรม  
 สถานภาพของครูกบัศษิย์ก็ไมมี่ ธรรมเนียมปฏิบตัริะหวา่งสามีกบัภรรยาก็มีมี 
 พิธีบชูาบวงสรวงท่ีกระท าตอ่เทพเจ้าด้วยไฟก็ไมมี่ ||11  
 ในกลียคุผู้แข็งแกร่งซึง่ถือก าเนิดในตระกลูใดก็ตามย่อมเป็นเจ้าแหง่สรรพสิ่ง 
 เป็นผู้สามารถในการท่ีจะแตง่งานกบัสตรีจากทกุวรรณะ ||12 
 ในกลียคุวรรณะพราหมณ์ได้ถกูก าหนดโดยการประกอบพิธีกรรมอะไรก็ได้ 
 ดกูรท่านไมเตรยะ ในกลียคุการกระท าการไถ่บาปจะท าอยา่งไรก็ได้  

(มีหลายรูปแบบ) ||13 
ดกูรท่านพราหมณ์ ในกลียคุค าพดูใดก็ตาม ของผู้ใดก็ตามล้วนเป็นศาสตร์ 
ได้ทัง้หมด ในกลียคุทกุคนเป็นเทวดา และอาศรมทัง้หมดก็เป็นของทกุคน ||14 
ในกลียคุการอดอาหาร การประหยดัมธัยสัถ์ การบริจาคทรัพย์สิน การบ าเพ็ญตบะ  
ท่ีเห็นวา่ถกูต้องก็จะเกิดขึน้ด้วยการประพฤติปฏิบตัิตามอ าเภอใจ ||15 
ในกลียคุ คนทัง้หลายจะมีความมวัเมาในความมัง่มีด้วยทรัพย์สมบตัเิพียงเล็กน้อย 
และสตรีทัง้หลายจะมีความมวัเมาในรูปด้วยเพียงเส้นผมเทา่นัน้ ||16 
ในกลียคุเม่ือทองค า อญัมณีเป็นอาทิท่ีเคร่ืองแตง่กายหมดสิน้ลง ในเวลานัน้ 
สตรีทัง้หลายจะตกแตง่ด้วยเส้นผม ||17 
ในกลียคุ สตรีทัง้หลายจะทิง้สามีท่ียากจนเข็ญใจ คนร ่ารวยเทา่นัน้จงึจะเลีย้งดู 
ภรรยาได้ ||18 
ผู้ใดให้ทรัพย์จ านวนมากของตนได้ ผู้นัน้จะเป็นนายของคนทัง้หลายได้ทกุเม่ือ 
เหตแุหง่ความเป็นนายไมเ่ก่ียวข้องกบัวงศ์ตระกลูอีกตอ่ไป ||19 
ในกลียคุความคิดของคนจะจบลงท่ีบ้านและจบลงท่ีทรัพย์สมบตัิ  
(เห็นแก่ประโยชน์สว่นตวั) มุ่งแตแ่สวงหาทรัพย์เทา่นัน้ และทรัพย์สิน 
จะมีไว้เพ่ือใช้สอยสว่นตวัเทา่นัน้ ||20 
ในกลียคุสตรีทัง้หลายจะมีเสรีภาพปรารถนาความสนกุสนาน บรุุษทัง้หลาย 
จะมีความปรารถนาในทรัพย์สมบตัท่ีิได้มาอย่างผิดกฎหมาย ||21 
ดกูรท่านพราหมณ์ ในกลียคุ คนทัง้หลายถึงแม้จะถกูเพ่ือนขอทรัพย์ 
ก็จะไมท่ าให้ทรัยพ์สินของตนเองเสียหายแม้เพียงคร่ึงของคร่ึงของคร่ึง 
เหรียญปณะ ||22  
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 ในกลียคุ ในอนาคตแตนี่ไ้ปความเป็นคนเทา่กนัจะมีในหมู่พราหมณ์  
และในอนาคตความเคารพในแมว่วัทัง้หลายจะเก่ียวข้องกบัการให้น า้นม ||23 
ประชาชนจะเตม็ไปด้วยความกลวัตอ่ภยัแล้ง กลวัตอ่ทพุภิกขภยั  
ในเวลานัน้พวกเขาทัง้หมดจะมองดแูตท้่องฟ้าอยา่งตอ่เน่ือง ||24 
คนทัง้หลายก็จะคล้ายกบัพวกดาบสผู้ มีหวัพืช รากไม้ และผลไม้เป็นอาหาร 
ได้รับความทกุข์ทรมานเพราะฝนแล้งเป็นต้นและจะฆา่ตวัตาย ||25 
ในกลียคุคนทัง้หลาย จะปราศจากทรัพย์สินจะประสบทพุภิกขภยั 
ได้รับความทกุข์ทรมานอยา่งตอ่เน่ือง หมดสิน้ความสขุความเบกิบาน ||26 
เม่ือถึงกลียคุ คนทัง้หลายจะบริโภคอาหารโดยไมอ่าบน า้ จะไมท่ าการบชูา 
ไฟ เทวดาและแขก และก็จะไมท่ าการกรวดน า้อทุิศ ||27 
ในกลียคุ พวกสตรีจะมีจิตใจโลเล ตวัเตีย้ มุง่แตจ่ะกินอาหารมาก (ตะกละ) 
มีบตุรธิดามากและมีโชคลาภน้อย ||28 
สตรีทัง้หลายจะท าการเกาศีรษะด้วยมือทัง้สองข้างจะไมส่นใจค าสัง่ 
ของพอ่แม ่ครูบาอาจารย์และสามี ||29 
ในกลียคุ สตรีทัง้หลายมุง่แตจ่ะบ ารุงบ าเรอตวัเอง ไมช่ าระล้างร่างกาย 
พดูค าหยาบและโกหกหลอกลวง  ||30 
กลุสตรีทัง้หลายจะทศีุล มีความประพฤตไิมจ่ริงใจ ท าความปรารถนา 
ในบรุุษทัง้หลายอยา่งตอ่เน่ือง ||31 
เดก็หนุม่ทัง้หลายจะไมส่นใจพระเวท ไมบ่ าเพ็ญพรต และพวกคฤหสัถ์ 
จะไมบ่ชูายญั ทัง้จะไมบ่ริจาคสิ่งของท่ีเหมาะสม ||32 
พวกวานปรัสถ์จะเลีย้งชีวิตด้วยอาหารจากชาวบ้าน และพวกขอทาน (ภิกษุ) 
จะมีอิทธิพลเพราะความรักจากมิตรเป็นต้นและจากพวกพ้อง ||33 
เม่ือถึงกลียคุ เจ้าชายทัง้หลายจะไมใ่ชผู่้ดแูลรักษา จะเป็นผู้หลอกลวง 
โดยการโกงศลุกากร จะลกัขโมยทรัพย์สินของประชาชน ||34 
ในกลียคุ ผู้ใดก็ตามมัง่คัง่ด้วยม้า รถ และช้าง ผู้นัน้จะได้เป็นราชา 
ผู้ใดก็ตามไมแ่ข็งแกร่ง ผู้นัน้ทัง้หมดจะเป็นผู้ รับใช้ (ทาส) ||35 
พวกแพศย์จะเลิกอาชีพกสิกรรมและพาณิชยกรรมเป็นต้นจะเลีย้งชีพ 
ด้วยศลิปกรรมหรือวิศวกรรมด าเนินชีวิตแบบเดียวกบัศทูร ||36 
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พวกศทูรมุง่แตบ่ าเพ็ญพรตด้วยการขออาหาร ถือเพศบรรพชิต เป็นพวกชัว่ช้า 
อาศยัการบ าเพ็ญตนเข้ารีตกบัพวกนอกศาสนา แตพ่วกเขาจะได้รับการสกัการะ ||37 
ประชาชนถกูบีบคัน้อยา่งรุนแรงจากทพุภิกขภยัและภาษีอากร 
ประชาชนท่ีได้รับความยากล าบากก็จะเดนิทางไปยงัประเทศ 
ท่ีอดุมสมบรูณ์ด้วยข้าวสาลีและข้าวเหนียว (ข้าวบาร์เลย์) ||38 
เม่ือแนวทางแหง่พระเวทสญูหายไป และเม่ือประชาชนมากไปด้วยลทัธินอกรีด 
เพราะความรุ่งเร่ืองของอธรรมอายขุองคนทัง้หลายจงึสัน้ลง ||39 
เม่ือคนทัง้หลายบ าเพ็ญตบะ ตบะท่ีบ าเพ็ญไมถ่กูต้องตามศาสตร์ 
ก็จะนา่หวาดกลวั เพราะโทษท่ีเกิดจากราชาความตาย 
ก็จะมีตัง้แตใ่นวยัเยาว์ ||40 
ในกลียคุ การให้ก าเนิดซึง่อยู่ในชว่งท่ีมีอาย ุ5, 6, 7 ปีของผู้หญิงทัง้หลาย 
จะเกิดขึน้ได้ และการให้เกิดของผู้ชายท่ีมีอาย ุ8, 9, 10 ปีก็จะมีได้ ||41 
อนึง่คนท่ีมีอาย ุ12 ปีก็จะมีผมหงอกขึน้มาได้ ในกลียคุ ไมมี่ใครสกัคนเลย 
จะมีชีวิตถึง 20 ปี ||42 
ในกลียคุเพราะคนทัง้หลายมีปัญญาน้อย ผิดเพศ มีจิตใจชัว่ช้า 
ดงันัน้คนทัง้หลายก็จะตายไปในเวลารวดเร็ว ||43 

 ดกูรท่านไมเตรยะ เม่ือใดก็ตามนัน้มีความเส่ือมธรรมะเกิดขึน้ เม่ือนัน้ 
 ทา่นผู้ รู้ทัง้หลายยอ่มก าหนดรู้ถึงความเพิ่มขึน้ของกลียคุได้ด้วยการอนมุาน ||44 
 ดกูรท่านไมเตรยะ เม่ือใดก็ตามมีพวกนอกศาสนาเพิ่มมากขึน้  
 เม่ือทา่นผู้ มีปัญญามากทัง้หลายก็จะก าหนดรู้ได้วา่กลียคุเพิ่มขึน้ ||45 
 เม่ือใดก็ตาม คนทัง้หลายท่ียึดถือตามแนวทางแหง่พระเวทเส่ือมลง  
 เม่ือนัน้ทา่นผู้ มีวิจารณญาณทัง้หลายก็จะก าหนดรู้ได้วา่กลียคุเพิ่มขึน้ ||46 
 ดกูรท่านไมเตรยะ เม่ือใดความคดิเร่ิมสร้างสรรค์ของคนท่ีมีธรรมเส่ือมถอยลง 
 เม่ือนัน้นกัปราชญ์ทัง้หลายก็จะก าหนดได้ถึงอ านาจท่ีเพิ่มขึน้ของกลียคุ ||47 
 เม่ือใดก็ตามปรุุโษตตมะผู้ เป็นเจ้าแหง่การบชูาบวงสรวงไมไ่ด้รับการบชูาบวงสรวง 
 จากคนทัง้หลายท่ีจะต้องบชูาบวงสราวง เม่ือนัน้พลงัของกลียคุ (ปราชญ์ทัง้หลาย) 
 ก็จะก าหนดรู้ได้ ||48 
 เม่ือใดมนษุย์ทัง้หลายไมมี่ความยินดีในค าสอนแหง่พระเวท แตมี่ความยินดี 
 ในลทัธินอกศาสนา เม่ือนัน้ปราชญ์ทัง้หลายผู้ มีวิจารณญาณก็จะก าหนดได้วา่ 
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 กลียคุเพิ่มมากขึน้ ||49 
 ดกูรท่านไมเตรยะ ในกลียคุคนทัง้หลายท่ีถกูคนนอกศาสนาเบียดเบียน 
 ก็จะไมบ่ชูาพระวิษณผุู้ เป็นเทพเจ้า ผู้ เป็นเจ้าโลก ผู้สร้างสรรพสิ่ง ||50 
 ดกูรท่านพราหมณ์ ชนทัง้หลายผู้ถกูลทัธินอกศาสนาเบียดเบียน 
 ก็จะกลา่วกนัอย่างนีว้า่ เทพเจ้าทัง้หลายจะมีประโยชน์อะไร 
  พราหมณ์ทัง้หลาย (และ) พระเวททัง้หลายจะมีประโยชน์อะไร 
 ดอกบวัท่ีบริสทุธ์ิจะมีประโยชน์อะไร ||51 
 ดกูรท่านพราหมณ์ เม่ือถึงกลียคุ ฝนจะมีน้อย เมฆก็น้อย ข้ากล้าก็ให้ผลผลิตน้อย 
 และผลไม้ก็ให้ผลผลิตน้อย ||52 
 ในกลียคุ ผ้าจะเตม็ไปด้วยผ้าป่าน ต้นไม้จะเตม็ไปด้วยต้นศมี (ตระกลูถัว่)  
 วรรณะทัง้หลายก็จะมีแตว่รรณะศทูรเป็นส่วนใหญ่ ||53 
 เม่ือกลียคุมาถึง ธญัพืชทัง้หลายจะมีแตข้่าวฟ่างเสียเป็นสว่นใหญ่  
 นมจะมีแตน่มแพะเสียเป็นส่วนใหญ่ และเคร่ืองไล้ทาก็จะมีแต่ 

หญ้าอศีุระ (หญ้าฝากหอม มีรากหอม) ||54 
ดกูรท่านมนีุผู้ประเสริฐสดุ ในกลียคุผู้ ท่ีนา่เคารพของคนทัง้หลาย 
จะมีแมย่ายและพอ่ตาส าคญัท่ีสดุ ภรรยาท่ีเลอโฉมก็จะเป็นเพ่ือน 
(เป็นภรรยา) ของน้องชายสามีเป็นต้น ||55 
และคนทัง้หลายท่ีปฏิบตัิตามพอ่ตาก็จะกล่าวว่า “ใครมีแม ่ใครมีพอ่ (ก็ชา่ง) 
คนย่อมด าเนินชีวิตไปตามกรรม” ||56 
คนทัง้หลายท่ีมีปัญญาน้อยถกูโทษอนัเกิดทางกาย วาจา ใจครอบง าแล้วบอ่ยๆ  
ยอ่มท าบาปทกุๆ วนั ||57 
คนทัง้หลายท่ีไร้ความดีงาม จิตใจสกปรก ไร้ความระอายแก่ใจจะมีสิ่งใดก็ตาม 
ในกลียคุสิ่งนัน้ทัง้หมดจะเกิดขึน้เพ่ือความทกุข์ยาก ||58 
ในยคุท่ีปราศจากการสาธยายพระเวทและการสวดบชูา  
ไมมี่กฎเกณฑ์และการเซน่สรวง เวลานัน้ธรรมเพียงเล็กน้อย 
จะคงอยูใ่นโลกบางแหง่เทา่นัน้ ||59 
ในกฤดายคุกองบญุอนัสงูสดุคนจะต้องท าด้วยตบะซึง่ในกลียคุนัน้คนจะกระท า 
ด้วยความเพียรเพียงเล็กน้อยเทา่ ||60 
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อัธยายะที่ 2 
 ทา่นฤษีปราศระผู้ประเสริฐกลา่ววา่ 
 ดกูรท่านผู้ มีโชคมาก เม่ือข้าพเจ้าอธิบายตามความเป็นจริง ขอทา่นจงฟัง 
 สิ่งท่ีทา่นฤษีวยาสผู้ มีปัญญามากได้อธิบายไว้แล้วในเร่ืองนัน้ตอ่ไป ||1 
 พระมนีุทัง้หลายได้มีค ากลา่วท่ีเป็นบญุวา่ ในเวลาใดธรรมะเล็กน้อยให้ผลยิ่งใหญ่ 
 ใครกนัเล่าจะท าธรรมอนัเล็กน้อยนัน้ได้ง่าย ||2  

ดกูรท่านไมเตรยะ พระมนีุผู้ มีช่ือเสียงทัง้หลายเหลา่นัน้ ได้ไปเพ่ือถามความสงสยั 
กบัทา่นพระมหามนีุช่ือว่าเวทวยาสเพ่ือต้องการจะถอนความสงสยั ||3 
ดกูรท่านพราหมณ์ ในท่ีนัน้มนีุทัง้หลายเหลา่นัน้ได้เห็นพระมหามนีุเวทวยาส 
ผู้ มีโชคมากผู้ เป็นบตุรแหง่เราซึง่แชน่ า้อยู่คร่ึงตวัในแมน่ า้คงคา ||4 
พระมหาฤษีเหลา่นัน้พกัอยู่ใกล้ไพรสณฑ์แหง่หนึง่อยูท่ี่ริมฝ่ังมหานที 
รอคอยการสรงน า้เสร็จของพระมหามนีุนัน้ ||5 

 ขณะนัน้บตุรแหง่เราด าลงไปในน า้แล้วก็โผลข่ึน้มาจากแม่น า้คงคากลา่ววา่ 
 “ศทูรทัง้หลายดี กลียคุดี” ทา่นทัง้หลายจงฟังถ้อยค าดงัตอ่ไปนี ้||6 
  บตุรแหง่เรานัน้ด าลงไปในแมน่ า้แล้วก็โผล่ขึน้มาอีกแล้วก็บอกแก่มนีุทัง้หลาย 
 เหลา่นัน้วา่ “ดีแล้วดีแล้ว” แล้วก็ได้กลา่วตอ่ไปว่า “ดกูรศทูร ทา่นคือผู้ประเสริฐ” ||7 
 อนึง่พระมหามนีุได้ด าลงน า้แล้วก็โผลข่ึน้มากลา่วอีกว่า “ดีแล้ว สตรีเหลา่นัน้ 
 เป็นผู้ประเสริฐ  ใครกนัเลา่จะประเสริฐไปกวา่สตรีเหลา่นัน้” ||8 
 ตอ่จากนัน้มนีุเหล่านัน้ก็เข้าไปหาบตุรแหง่เราผู้ มีโชคมาก ผู้สรงน า้เสร็จ 
 และท าหน้าท่ีเสร็จแล้วเดนิทางกลบัมาตามธรรมเนียมปฏิบตั ิ||9 
 อนึง่บตุรแหง่นางสตัยวดี (วยาส) ได้กล่าวกบัมนีุทัง้หลายผู้ท าการวนัทา 
 และท าการเล่ือกท่ีนัง่เสร็จแล้ววา่ “ท่านทัง้หลาย มาท าไม” ||10 
 ฤษีเหลา่นัน้กลา่วกบับตุรแห่งนางสตัยวดีนัน้ว่า “พวกเรามาเพื่อถาม 
 ความสงสยักบัทา่น พอเถิดกบัค าถามนัน้ ขอท่านจงบอกเร่ืองเร่ืองหนึง่ 
 แก่ข้าพเจ้าทัง้หลายก่อนเถิด” ||11 
 ค าใดทา่นกลา่วไว้แล้ววา่ “กลียคุดี” “ศทูรดี” “สตรีทัง้หลายดี” (และ) ค าท่ีทา่นกลา่ว 
 ซ า้แล้วซ า้อีกวา่ “ดีแล้วและประเสริฐแล้ว” ||12 
 ดกูรท่านมหามนีุ ค าทัง้หมดนัน้ข้าพเจ้าทัง้หลายปรารถนาท่ีจะฟัง  

หากมนัไมใ่ชค่วามลบัแล้วละก็ ขอท่านจงบอกเร่ืองนัน้ด้วยเถิด จากนัน้ 
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พวกข้าพเจ้าจงึจะถามค าถามท่ีมีอยูใ่นใจกบัทา่น ||13 
ทา่นฤษีปราศระผู้ประเสริฐกลา่ววา่ 
ทา่นฤษีวยาสเม่ือถกูมนีุทัง้หลายถามดงันีแ้ล้วก็หวัเราะจากนัน้ก็กลา่วดงันีว้า่ 
“ทา่นมนีุผู้ประเสริฐทัง้หลายครับ ขอท่านจงฟังถ้อยค าท่ีข้าพเจ้ากลา่ววา่  
‘ดีแล้ว ดีแล้ว’ ดงัตอ่ไปนี ้||14 
ทา่นฤษีวยาสผู้ประเสริฐกลา่ววา่ 
ดกูรพรามหณ์ทัง้หลาย ผลแหง่การบ าเพ็ญตบะ การประพฤตพิรหมจรรย์ 
และการสาธยายมนต์เป็นต้นท่ีกระท า 10 ปีในกฤดายคุนัน้จะเทา่กบัท า 1 ปี 
ในไตรดายคุ และท่ีท า 1 เดือนในทวาปรยคุ จะเทา่กบัท่ี 1 วนั 1 คืนในกลียคุ 
ดงันัน้คนจงึยอมรับค าพดูท่ีว่า “กลียคุ ดี” ||15-16  
บคุคลบ าเพ็ญสมาธิในกฤดายคุ บชูายญัในไตรดายคุ เคารพบชูาในทวาปรยคุ 
ยอ่มได้รับผลใด ในกลียคุยกยอ่งสรรเสริญพระเกศวะก็ย่อมได้รับผลนัน้เชน่กนั ||17 
ดกูรท่านผู้ รู้หลกัธรรมทัง้หลาย ในกลียคุนัน้ มนษุย์ยอ่มได้รับธรรมอนัสงูสดุยิ่ง 
ด้วยความพยายามเล็กน้อย ดงันัน้ข้าพเจ้าจงึพอใจกลียคุ ||18 
เม่ือก่อน พวกพราหมณ์ยดึมัน่ในพรตและพรหมจรรย์จะต้องยดึถือพระเวท 
ตอ่มาผู้ ท่ีบรรลถุึงหน้าท่ีของตนจะต้องบชูาชวงสรวงด้วยทรัพย์ตามพิธีกรรม ||19 
การสวดท่ีผิด การเฉลิมฉลองท่ีผิดและการบชูายญัท่ีผิดจะเป็นไปเพ่ือความเส่ือม 
ของพราหมณ์ แตต่อ่มาพราหมณ์เหลา่นัน้จะต้องท า (สิ่งท่ีผิดเหลา่นัน้) อยูเ่สมอ ||20 
ดกูรท่านพราหมณ์ทัง้หลาย เพราะการกระท าผิดในทกุๆ เร่ืองพวกเขาจะมีโทษ 
และการกินการด่ืมเป็นต้นก็จะท าให้พวกเขาไมล่ถุึงสิ่งท่ีปรารถนา ||21 
เพราะในหน้าท่ีการงานทกุอยา่งพวกเขาจะมีการพึง่พาอาศยัผู้ อ่ืนทัง้นัน้ 
(ดงันัน้) พราหมณ์เหลา่นัน้จะได้รับโลกส่วนตวัด้วยทกุข์ยากอย่างยิ่ง ||22 
อยา่งไรก็ตาม วรรณะศทูรนีผู้้ โชคดียิ่งกวา่ ผู้ท าการบชูาบวงสรวงด้วยอาหาร 
และเคร่ืองเซน่สรวง ยอ่มได้รับโลกสว่นตวัโดยการรับใช้วรรณะพราหมณ์แนแ่ท้ ||23 
ดกูรท่านมนีุผู้ประเสริฐทัง้หลาย เพราะวา่ข้อจ ากดัในสิ่งท่ีควรกินและไมค่วรกิน 
ในสิ่งท่ีควรด่ืมและไมค่วรด่ืมส าหรับวรรณะศทูรนัน้ไมมี่เลย  ดงันัน้วรรณะศทูรนัน้ 
จงึได้รับการกลา่วว่า เป็นวรรณะท่ีดี ||24 

 ทรัพย์ท่ีคนทัง้หลายได้รับมาโดยไมผ่ิดหน้าท่ีของตนเองควรจะถกูให้ 
 แก่บคุคลท่ีเหมาะสมและควรจะใช้บชูาบวงสรวงตามพิธีทกุเม่ือ ||25 
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 ดกูรท่านพราหมณ์ผู้ประเสริฐทัง้หลาย ในการได้รับและในการดแูลรักษา 
 ทรัพย์นัน้เป็นเร่ืองท่ียากล าบากมาก การเก็บสะสมทรัพย์นัน้ไว้ 
 โดยการใช้จา่ยตามชอบธรรมมนษุย์ทัง้หลายเข้าใจแล้ว ||26 
 ดกูรท่านพราหมณ์ผู้ประเสริฐทัง้หลาย ด้วยความยากล าบากดงักลา่วมานี  ้
 มนษุย์ทัง้หลายยอ่มได้รับโลกสว่นตวัมีโลกของพระประชาบดีเป็นต้นตามล าดบั||27 
 ดกูรท่านพราหมณ์ทัง้หลาย เพราะการรับใช้สามี สตรีจงึได้ช่ือว่าเกือ้กลูสามีนัน้ 
 ทัง้ทางการกระท า ทางใจและทางค าพดู ดงันัน้สตรีจงึได้รับความเป็นอยู่ 

ในโลกอนัเดียวกนักบัสามีนัน้อนังดงาม ||28 
สตรีย่อมได้รับโลก (สว่นตวั) เหลา่นัน้แนน่อนโดยไมย่ากเย็นเหมือนกบับรุุษ 
ดงันัน้ข้าพเจ้าจงึกลา่วครัง้ท่ีสามวา่ สตรีทัง้หลายดี ||29 
ดกูรท่านพราหมณ์ทัง้หลาย เหตผุลท่ีพวกทา่นมาในท่ีนีน้ัน้ข้าพเจ้าได้ตอบแล้ว 
ดงันัน้ทา่นทัง้หลายจงถามเร่ืองทกุเร่ืองตามความปรารถนาเถิด 
ข้าพเจ้าจะบอกกลา่วแก่พวกทา่นอยา่งชดัเจน ||30 
จากนัน้ฤษีเหลา่นัน้จงึได้กลา่ววา่ ท่านมหามนีุ ในค าถามท่ีสมควรถาม 
ของพวกข้าพเจ้า ท่านได้อธิบายแก่พวกข้าพเจ้าอย่างชดัเจนแล้ว ||31  

 ทา่นฤษีปราศระผู้ประเสริฐกลา่ววา่ 
 ขณะนัน้ทา่นฤษีกฤษณไทวปายนะก็ยิม้แย้มแล้วกล่าวกบัดาบสเหล่านัน้ 
 ผู้อยูใ่กล้ๆ มีนยัน์ตาเบกิโพลงด้วยความพิศวงสงสยั ||32 
 วา่ “ข้าพเจ้าได้ทราบค าถามนีข้องทา่นทัง้หลายด้วยทิพยจกัษุ  
 ดงันัน้ข้าพเจ้าจงึกลา่วกบัทา่นทัง้หลายตอ่ๆ กนัว่า “สาธุ สาธุ” ||33 
 แท้จริงแล้วในกลียคุ ธรรมยอ่มส าเร็จได้ด้วยความเพียรพยายามเพียงเล็กน้อย 
 โดยคนทัง้หลายผู้ ล้างบาปทัง้หมดได้แล้วด้วยน า้คือคณุความดีของตน ||34 

ดกูรท่านพราหมณ์ผู้ประเสริฐทัง้หลาย ธรรมย่อมส าเร็จได้ด้วยการรับใช้พราหมณ์ 
อยา่งสงูสดุโดยวรรณะศทูร และธรรมชอ่มส าเร็จได้ด้วยการรับใช้สามี 
ไมใ่ห้ล าบากโดยสตรีทัง้หลาย ||35 

 ดงันัน้เหตผุลทัง้ 3 ประการของข้าพเจ้านีจ้งึเป็นเหตผุลท่ีเหมาะสมแล้ว 
 (เพราะ) ในกฤดายคุเป็นต้น ในการส าเร็จธรรมของพวกพราหรมณ์จะยากล าบาก ||36 
 สิ่งท่ีทา่นทัง้หลายมุง่หมายแล้วนัน้ข้าพเจ้าก็ได้บอกแล้ว  
 ดกูรท่านพราหมณ์ผู้ รู้ธรรม ข้าพเจ้าผู้ยงัไมไ่ด้ถกูสอบถามเลยจะต้องท าอะไรอ่ืนเล่า 
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 (จะให้บอกอะไรอ่ืนอีก)  ||37 
 ทา่นฤษีปราศระผู้ประเสริฐได้กลา่ววา่ 
 จากนัน้ฤษีเหลา่นัน้ก็บชูาแล้วก็สรรเสริญทา่นฤษีวยาสซ า้แล้วซ า้อีก  
 พราหมณ์ทัง้หลายได้ตดัสินใจตามค าพดูขอบฤษีวยาสแล้วก็ออกเดนิทางไป 
 ตามทางท่ีมา ||38 
 ดกูรท่านผู้ มีโชคมาก ความลบัข้าพเจ้าก็ได้บอกแก่ท่านแล้ว 
 กลียคุซึง่เป็นยคุท่ีเลวร้ายท่ีสดุก็มีคณุมากประการหนึง่ดงัท่ีได้กลา่วมานี  ้

เพราะการสรรเสริฐพระกฤษณะเพียงอยา่งเดียว ผู้ ท่ีได้การหลดุพ้น 
ก็จะต้องเข้าถึงภมูิอนัประเสริฐสดุ ||39 

 ข้าพเจ้าถกูทา่นถามแล้วจะบอกการประลยัของโลกและสภาพธรรมชาต ิ
ซึง่อยูใ่นระหว่างนัน้แก่ท่านตอ่ไป ||40 

 
อัธยายะที่  3 

ทา่นฤษีปราศระผู้ประเสริฐกลา่ววา่ 
การเวียนกลบัมาใหม่ (การประลยั) ของสรรพสิ่งมี 3 ประการ คือ   

 การประลยัแบบไนมิตตกิะ (แบบมีสาเหต)ุ การประลยัแบบปรากฤตกิะ  
(แบบธรรมชาต)ิ การประลยัแบบอาตยนัตกิะ (แบบสงูสดุ) ||1 
บรรดาการเวียนกลบัมาใหม่ทัง้ 3 ประการนัน้ การเวียนกลบัมาใหม่ 
ในคราวสิน้กลัป์ซึง่เก่ียวข้องกบัพระพรหมช่ือวา่ไนมิตติกะ  
การเวียนกลบัมาใหมซ่ึง่เก่ียวข้องกบัปรารทธะทัง้ 2 (ระยะเวลา 50 ปีของพระพรหม) 
ช่ือวา่ปรากฤตกิะ สว่นการเวียนกลบัมาใหมแ่บบสงูสดุช่ือวา่โมกษะ ||2  

 ทา่นไมเตรยะกล่าววา่  
 ข้าแตท่่านผู้ประเสริฐ ขอท่านจงบอกจ านวนท่ีช่ือวา่ปรารทธะแก่ข้าพเจ้า 
 โดยกระท าให้เป็นทวีคณูอนัอาจจะท าให้ทราบถึงการเวียนกลบัมาใหม่ 
 ซึง่เก่ียวข้องกบัประกฤตไิด้  ||3 
 ทา่นฤษีปราศระผู้ประเสริฐกลา่ววา่ 
 ดกูรท่านพราหมณ์ ตวัเลขฐานสิบจากฐานหนึง่ย่อมได้รับการค านวณ  
 (การคณูด้วยสิบ) ในสว่นท่ีสิบแปดจากตวัเลขฐานสิบนัน้ (จากการคณูด้วยสิบ 

สิบแปดครัง้) เทา่กบัหนึง่ปรารทธะ ||4 
ดกูรท่านพราหมณ์ สองเทา่ของปรารทธะจะเป็นการประลยัซึง่เก่ียวข้องกบั 
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ประกฤต ิในเวลานัน้สิ่งท่ีปรากฏทัง้หมดก็จะถึงการประลยัไปหมดแนน่อน 
ในเหตขุองมนัเองซึง่ไมป่รากฏ ||5 
โดยการค านวณแบบมาตรา การกะพริบตาครัง้หนึง่ของมนษุย์เป็นหนึง่มาตรา 
(1 นิเมษะ) 15 นิเมษะเป็น 1 กาษฐา 30 กาษฐาเป็น 1 กลา ||6 
โดยการค านวณ 15 กลา (10 กลา บวก 5 กลา) เทา่กบั 1 นาฑิกา  
แตโ่ดยการค านวณด้วยน า้ (1 นาฑกิา) เทา่กบั 12 ปละคร่ึง ||7 
โดยการค านวณแบบชาวมคธ ภาชนะซึง่ท าด้วยทองค าหนกั 4 มาษะ  
ยาว 4 นิว้ บรรจนุ า้ได้ 1 ปรัสถะ เจาะรู นัน้ เทา่กบั (1 นาฑิกา) ||8     

 ดกูรท่านพรามหณ์ผู้ประเสริฐ 2 นาฑิกา เทา่กบั 1 มหุรูตะ  
30 มหุรูตะเท่ากบั  1 วนั 1 คืน 30 วนัเทา่กบั 1 เดือน ||9 
12 เดือน เทา่กบั 1 ปี และ 1 ปีนัน้เทา่กบั 1 วนั 1 คืนบนสวรรค์ 
360 วนัและคืนเท่ากบั 1 ปีของทวยเทพ ||10 

 4 ยคุเทา่ 12,000 ปีของทวยเทพ 4 ยคุ 1,000 รอบเทา่กบั 1 วนัของพรหม ||11 
 ดกูรท่านมหามนีุไมเตรยะ จ านวน 4 ยคุ 1,000 รอบนัน้เทา่กบั 1 กลัป์  
 ใน 1 กลัป์นัน้มีพระมน ู14 องค์  และในตอนสิน้กลัป์นัน้เอง จะเกิดการประลยั 
 ท่ีช่ือวา่ไนมิตตกิะซึง่เก่ียวข้องกบัพระพรหม ||12 
 ดกูรท่านไมเตรยะ ลกัษณะแหง่การประลยันัน้นา่หวาดกลวัยิ่งนกั  
 เม่ือข้าพเจ้าอธิบาย ขอทา่นจงฟัง ข้าพเจ้าจะกลา่ถึงการประลยัท่ีช่ือปรากฤตะ 
 แกท่า่นเพิ่มเตมิ (ดงัตอ่ไปนี)้ ||13 
 ในเวลาท่ี 1,000 รอบแหง่ 4 ยคุนัน้สิน้สดุลง เม่ือผืนแผน่ดนิสญูสิน้ไปมากแล้ว 
 ฝนแล้งจะเกิดขึน้รุนแรงมากเป็นระยะเวลา 100 ปี ||14   
 ดกูรท่านมนีุผู้ประเสริฐสดุ เพราะความทกุข์ยากล าบากสิ่งมีชีวิตทัง้หลาย 
 ท่ีมีคณุคา่น้อยท่ีมีอยู่บนโลกก็จะถึงการสญูสิน้ไปทัง้หมด ||15 
 จากนัน้พระวิษณผุู้ เป็นเจ้า ผู้ ไมมี่วนัเส่ือมสลาย ผู้ทรงรูปแหง่รุทระ (พระศวิะ) 
 ก็จะพยายามท าการท าลายหมูส่ตัว์ทัง้หมดท่ีเกิดจากพระองค์ให้สญูสิน้ไป ||16 
 ดกูรท่านมนีุผู้ประเสริฐท่ีสดุ พระวิษณผุู้ เป็นเจ้าจงึทรงสถิตอยู่ในรัศมีทัง้ 7  
 ของดวงอาทิตย์แล้วก็ทรงดื่มน า้ไว้ทัง้หมด ||17 
 ดกูรท่านไมเตรยะ ครัน้ทรงดื่มน า้ทัง้ท่ีมีอยูใ่นสิ่งมีชีวิตและท่ีมีอยูบ่นแผนดิน 
 หมดแล้ว พระองค์ก็น าผืนแผ่นดนิทัง้หมดไปสูค่วามแห้งแล้ง ||18 
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 น า้ในมหาสมทุร แมน่ า้และน า้ตกจากภเูขา รวมถึงน า้ท่ีอยู่ใต้บาดาล 
 พระองค์ก็น าไปสูค่วามสญูสิน้ทัง้หมด ||19 
 ตอ่มา ด้วยอานภุาพแหง่พระวิษณนุัน้ รัศมี 7 สายเหลา่นัน้แหละ 
 ได้รับการอดุหนนุจากอาหารคือน า้ (ดงันัน้) จงึเกิดดวงอาทิตย์ขึน้ 7 ดวง ||20 
 ดกูรท่านพราหมณ์ ณ เวลานัน้ ดวงอาทิตย์ทัง้ 7 ดวงนัน้ส่องแสงไป 
 ทัง้ข้างลา่งและข้างบน เผาไหม้โลกทัง้ 3 รวมทัง้พืน้บาดาลจนหมดสิน้ ||21 
 ดกูรท่านพราหมณ์ โลกทัง้ 3 รวมทัง้ภเูขา แมน่ า้ และมหาสมทุรเป็นต้น 

ถกูดวงอาทิตย์ (ทัง้ 7 ดวง) นัน้ ซึง่ฉายแสง เผาผลาญอยู่ ก็จะหมดความชุม่ชืน้ ||22 
ดกูรท่านพราหมณ์ จากนัน้ โลกทัง้ 3 โลก มีต้นไม้และน า้ถกูแผดเผาหมดสิน้แล้ว 

 และแผน่ดนินัน้ก็มีลกัษณะเหมือนกบัหลงัเตา่ ||23 
 จากนัน้พระหริ (พระวิษณ)ุ นัน้ก็ได้กลายเป็นรุทระ (พระศิวะ) คือไฟในคราวล้างโลก 
 เกิดเป็นลมหายใจของพญานาคช่ือเศษะ เผาผลาญบาดาลใต้โลก ||24 
 ไฟอนัร้อนแรงนัน้เผาไหม้บาดาลทัง้หมดจนมาถึงพืน้ดินท าให้พืน้ดนิ 

กลายเป็นธุลี ||25 
 จากนัน้ไฟท่ีร้อนแรงยิ่งมีเกลีย้วหมนุเป็นพวงไฟขนาดใหญ่ไปถึงภวุรโลก 
 (ชัน้บรรยากาศ) และสวรโลก (ชัน้สวรรค์) หมนุวนอยูใ่นท่ีนัน้นัน่เอง ||26 
 ในเวลานัน้โลกทัง้ 3 ทัง้หมดปรากฏเหมือนกระทะ มีเกลียวเปลวไฟอยูร่อบๆ 
 เผาผลาญทัง้สิ่งท่ีเคล่ือนท่ีได้และเคล่ือนท่ีไมไ่ด้จนหมดสิน้ ||27 
 ดกูรท่านมหามนีุ จากนัน้ผู้ ท่ีอาศยัอยูใ่นโลกทัง้ 2 ถกูความร้อนโอบรอบ  
 เคยสร้างบญุญาธิการไว้แล้วก็จะไปสูม่หรโลก (โลกท่ีอยูเ่หนือขึน้ไปชัน้ท่ี 4) ||28 
 ตอ่จากนัน้ ชาวโลกทัง้หลายท่ีถกูความร้อนจดันัน้แผดเผาก็จะออกจากโลกนัน้ไป 
 พวกเขาผู้แสวงหาโลกท่ีประเสริฐด้วยข้อประพฤติปฏิบตัิ 10 ประการก็จะไป 
 ยงัชนโลก (โลกท่ีอยูส่งูขึน้ไปอีกชัน้ท่ี 5) ||29 
 ดกูรท่านมนีุผู้ประเสริฐ จากนัน้พระชนารทนะ (พระวิษณุ) ซึง่ปรากฏรูป 
 เป็นรุทระ (พระศวิะ) ก็เผาผลาญโลกทัง้หมดแล้วก็กระท าลมหายใจจากปาก 
 ให้กลายเป็นเมฆ ||30 
 จากนัน้ กลุม่เมฆท่ีนา่สะพรึงกลวั ช่ือวา่สงัวรตกะ มีลกัษณะเหมือนพญาคชสาร 
 มีสายฟ้า มีเสียงก้องกงัวาน ก็ปรากฏขึน้บนท้องฟ้าในทนัที ||31 
 เมฆบางกลุม่มีสีด าเหมือนดอกนิลบุล บางกลม่มีสีเหมือนดอกโกมทุ  
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 บางกลุม่มีสีคล้ายควนัไฟ บางกลุม่สีเหลือง ||32 
 บางกลุม่มีสีเหมือนลา บางกลุม่มีสีเหมือนน า้คร่ัง บางกลุ่มมีสีเหมือนไพฑรูย์ 
 บางกลุม่มีสีเหมือนอินทนิล (สีมว่งแดง) ||33 
 เมฆบางกลุม่มีสีเหมือนสงัข์และดอกมะลิ บางกลุม่มีสีเหมือนดอกอญัชนั  
 บางกลุม่มีสีเหมือนแมลงเตา่ทอง บางกลุม่มีสีเหมือนนกยงู ||34 
 เมฆบางกลุม่มีสีเหมือนมนศัศลิา (หรดาลแดง) บางกลุม่มีสีเหมือนหริดาล  

(หรดาลกลีบทอง) บางกลุม่มีสีเหมือนปีกนกจาษะ ||35 
เมฆบางกลุม่มีลกัษณะหมือนเมืองหลวง บางกลุม่มีลกัษณะเหมือนภเูขา 
บางกลุม่มีลกัษณะเหมือนกฎุาคาร บางกลุม่มีลกัษณะเหมือนกองดนิ ||36 

 ดกูรท่านพราหมณ์ เมฆเหลา่นัน้สง่เสียงร้องดงักงัวาน เป็นกลุม่ก้อนขนาดใหญ่ 
 แผเ่ตม็ท้องฟ้า ตกเป็นฝนหา่ใหญ่ ท าให้ไฟนัน้ท่ีนา่หวาดกลวัอย่างยิ่ง 
 ซึง่อยูภ่ายในโลกทัง้ 3 ดบัไปทัง้หมด ||37 
 ดกูรท่ามนีุผู้ประเสริฐท่ีสดุ และเม่ือไฟดบัลงแล้ว ฝนก็จะตกตลอดทัง้วนัทัง้คืน 
 อยา่งตอ่เน่ืองช าระล้างโลกทัง้หมดให้สะอาดด้วยน า้ ||38 
 ดกูรท่านพราหมณ์ ฝนเหลา่นัน้ช าระล้างแผน่ดนิทัง้หมดด้วยสายน า้จ านวนมากย่ิง 
 แล้วก็ช าระล้างภวุรโลกและโลกชัน้สงูๆ ขึน้ไป ||39 
 เม่ือโลกมืดมนอนธการ (และ) เม่ือสิ่งท่ีเคล่ือนท่ีไมไ่ด้และเคล่ือนท่ีได้พินาศไปแล้ว 
 เมฆใหญ่เหลา่นัน้ก็ตกลงมาเป็นฝนเกิดกว่าร้อยปี ||40 
 ดกูรท่านมนีุผู้ประเสริฐ ในตอนสิน้กลัป์ ทกุสิ่งทกุอยา่งจะเป็นไปอยา่งนี ้ 
 เพราะความยิ่งใหญ่ของพระวาสเุทพ (พระวิษณ)ุ ผู้ เป็นปรมาตมนั 
 ตลอดเวลา ||41 
 

อัธยายะที่  4 
ทา่นฤษีปราศระผู้ประเสริฐกลา่ววา่ 

 ดกูรท่านมหามนีุ เม่ือน า้ท่วมไปถึงดนิแดนของฤษีทัง้ 7 ตน จากนัน้ 
 โลกทัง้ 3 โลกนัน้ก็กลายเป็นมหาสมทุรเพียงหนึง่เดียว ||1  
 ดกูรท่านไมเตรยะ ตอ่จากนัน้ลมท่ีออกจากพระโอษฐ์ของพระวิษณ ุ(ลมหายใจ) 
 ก็กระพือพดัไปตลอดเวลากว่า 100 ปีท าให้เมฆเลือนหายไปหมด ||2 
 พระเป็นเจ้าผู้สร้างสรรพสิ่ง ผู้ทรงเป็นอจินไตย ผู้สร้างสิ่งมีชีวิต ผู้ ไมมี่เบือ้งต้น 
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 ผู้ เป็นเบือ้งต้นของสรรพสิ่ง ทรงดื่มลมไว้ทัง้หมด ||3 
 ขณะนัน้พระหริผู้ เป็นเจ้าสงูสดุ ทรงเป็นพระผู้สร้าง มีพระรูปเป็นพรหม 

ก็ถึงซึง่การบรรทมบนนาคราชช่ือเศษะ ในมหาสมทุรเพียงหนึง่เดียวนัน้ ||4 
 ทรงได้รับการสดดีุจากพวกนกัสิทธ์ิมีสนกะเป็นอาทิซึง่อยูใ่นชนโลก 
 และพระองค์ก็ได้รับการระลึกถึงจากพวกฤษีผู้ด ารงอยูใ่นพรหมโลก ||5 
 พระมธุสทูนะ (พระวิษณ)ุ ทรงเข้าโยคนิทราอนัเป็นทิพย์ 

ซึง่เกิดจากมายาของพระองค์เอง พลางใคร่ครวญถึงอาตมนัท่ีมีช่ือวา่วาสเุทพ ||6 
ดกูรท่านไมเตรยะ การเวียนกลบัมาใหม ่(การประลยั) ท่ีเรียกวา่ไตมิตตกิะนี ้

 ก็เพราะวา่พระหริผู้ มีรูปเป็นพรหมบรรทมนิมิตอยูใ่นมหาสมทุรนัน้ ||7 
 ในเวลาใดพระผู้ เป็นอาตมนัของสรรพสิ่งนัน้ต่ืนบรรทม ในเวลานัน้โลก 
 ก็จะขบัเคล่ือนไป (แต)่ เม่ือพระองค์เคล่ือนเข้าสูม่ายาศยัยา (สภาวะหลบัใหล) 
 สรรพสิ่งนัน้ก็ยอ่มหลบัใหลไปด้วย ||8 
 เน่ืองจากวนัหนึง่ของพระพรหมเทา่กบัจ านวน 4 ยคุ 1,000 รอบ 
 ดงันัน้ กลางคืนก็มีจ านวนเท่ากนันัน้เม่ือโลกถกูท าให้เป็นมหาสมทุรหนึง่เดียว ||9 

จากนัน้เม่ือราตรีสิน้สดุลง พระอชะ (พระวิษณ)ุ ก็ทรงต่ืนจากบรรทม 
 ทรงท าการสร้างโลกตอ่ไปอีก พระวิษณทุรงรูปเป็นพระพรหม 
 เหมือนกบัท่ีข้าพเจ้าอธิบายแก่ทา่นตัง้แตแ่รก ||10 
 ดกูรท่านพราหมณ์ การประลยัโลกอยา่งตอ่เน่ืองดงักลา่วมานีเ้ป็นการสญูสิน้กลัป์ 

ท่ีช่ือวา่ไนมิตตกิะ (และ) เม่ือทา่นยงัฟังอยู ่ข้าพเจ้าจะอธิบายการสิน้กลัป์ 
ท่ีช่ือวา่ปรากฤตะตอ่ไป ||11  

  ดกูรท่านมนีุ เม่ือการช าระล้างในโลกทัง้หมดและในบาดาลทัง้หมด 
 ถกูท าขึน้เพราะสมัผสักบัความแห้งแล้งเป็นต้น ||12 
 เม่ือการท าลายล้างสิ่งท่ีเปล่ียนแปลง (วิการ) ท่ีเหลืออยูท่ัง้หมดมีมหตัเป็นต้น 
 ถกูท าขึน้ตามความปรารถนาของพระกฤษณะ เม่ือการเวียนกลบัมาใหมน่ัน้ 
 ด าเนินตอ่ไป ||13 
 ล าดบัแรกสดุน า้จะซมึซบัคณุสมบตัิด้านกลิ่นของแผน่ดินเอาไว้ 
 จากนัน้แผน่ดนิซึง่ซบักลิ่นเอาไว้แล้วก็จะเร่ิมสญูหายไป ||14 
 เม่ือธาตแุหง่กลิ่นหมดสิน้ไป แผน่ดนิก็จะมีแตผื่นน า้  

ในเวลานัน้ น า้จะเพิ่มขึน้เร่ือยๆ มีกระแสเช่ียวกราก มีเสียงดงักึกก้อง ||15 
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เตม็เป่ียมโลกนีท้กุพืน้ท่ี ทัง้หยดุนิ่งและไหลบา่ไป  
โลกทัง้โลก เป่ียมไปด้วยน า้ (และ) กระแสคล่ืน ||16 

 และคณุสมบตัท่ีิน า้มีอยูก็่ถกูธาตไุฟดดูด่ืมเอาไว้  
 และเพราะธาตนุ า้สญูสิน้ไป น า้เหลา่จงึคอ่ยๆ สญูหายไป ||17  
 และตอ่จากนัน้น า้มีรสชาตเิบาบางก็จะกลายเป็นธาตไุฟ  
 เม่ือน า้มีสภาวะเป็นธาตไุฟก็จะถกูไฟแผค่ลมุไปทัง้หมด ||18 
 และไฟนัน้ก็จะแผซ่า่นไปทกุๆ ท่ี ครอบครองน า้นัน้ไว้ 
 ในเวลานัน้โลกนีท้ัง้หมดก็จะเตม็ไปด้วยแสงไฟออ่น ||19 
 เม่ือโลกถกูแสงไฟของดวงไฟปกคลมุไปทัว่ทัง้แนวนอน ด้านบน และด้านล่าง 

ในเวลานัน้ลมซึง่เป็นรูปถดัไปก็จะดดูซบัธาตไุฟเอาไว้ ||20 
 และตอ่จากนัน้เม่ือคณุลกัษณะทัง้หมดท่ีเป็นลมหายไป 
 รูปธาตท่ีุละเอียดอ่อนสญูสิน้ไป ธาตไุฟก็จะจะเบาบางลง ||21 
 ในเวลานัน้ธาตไุฟจะลดน้อยลง ลมแรงก็จะพดัอยู่ตลอดเวลา   
 เม่ือโลกมืดครึม้ และเม่ือธาตไุฟแทรกอยู่ในธาตลุม ||22 
 และตอ่จากนัน้ลมก็อาศยัมลูเหตซุึง่ท าให้ตนเองเกิด (ไฟกบัน า้)  
 ก็พดักระพือไฟทัง้สิบทิศ ทัง้ด้านบน ด้านลา่ง และแนวนอน ||23 
 ขณะนัน้ อากาศก็จะซมึซบัคณุสมบตัขิองลมโดยการสมัผสั 
 จากนัน้ลมก็จะคอ่ยๆ ลงลง และจะมีแตท้่องฟ้าซึง่ไมมี่ท่ีสิน้สดุ ||24 
  ท้องฟ้านัน้ ไมมี่รูป รส สมัผสัและไมมี่กลิ่น ไมมี่ตวัตน  

และเตม็ไปทัว่ทัง้หมดปรากฏกว้างใหญ่ไพศาล ||25 
 อากาศเป็นปริมณฑล เป็นพืน้ท่ีวา่งเปลา่และมีลกัษณะเป็นเสียง 
 อากาศนัน้ซึง่เป็นมาตรแหง่เสียงก็จะอยูแ่ผ่คลมุไปทัว่ทกุแหง่ ||26 
 จากนัน้จดุเร่ิมต้นของสิ่งมีชีวิตก็จะซมึซบัคณุสมบตัแิหง่เสียง 
 ของอากาศนัน้ไว้อีก เม่ืออินทรีย์ของสิ่งมีชีวิตเร่ิมต้นขึน้ในสิ่งมีชีวิตเป็นต้น 
 พร้อมๆ กนั สิ่งมีชีวิตแรกสดุ (ภตูาทิ) นีจ้ะมีช่ือวา่ตามสะ  

เป็นสิ่งท่ีมีความหยัง่รู้ในตวัเอง ||27 
 อนึง่มหตัซึง่มีพทุธิเป็นลกัษณะก็จะซมึซบัเอาภตูาทิไว้ ||28 
 และมหตัมีความกว้างใหญ่มีอยูส่ดุขอบจกัรวาลทัง้ด้านในและด้านนอก ||29 
 ดกูรท่านผู้ มีปัญญามาก ด้วยประการดงักลา่วมานีจ้งึมีประกฤติ (ธรรมชาติ)  
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ทัง้ 7 ประการ และในคราวโลกประลยั ประกฤตทิัง้หมดนัน้ก็จะกลบัเข้าหา 
กนัและกนั ||30 
ไข ่(ไขแ่หง่พรหมนั) พร้อมทัง้ทวีปทัง้ 7 ซึง่มีมหาสมทุรเป็นท่ีสดุ โลกทัง้ 7 
พร้อมทัง้ภขูาทัง้หมดนีถ้กูไข่นัน้หอ่หุ้มไว้ก็จะซ่อนในน า้ ||31 
เคร่ืองห่อหุ้มคือน า้นัน้จะถกูไฟดดูด่ืมเอาไว้ ไฟก็จะเบาบางลง 
เพราะลม ลมก็จะอยูใ่นอากาศ ||32 

 และภตูาทิ (ตามสั อหงัการ) ซึง่มีความยิ่งใหญ่ก็ซมึซบัอากาศนัน้ไว้เชน่กนั  
 ดกูรท่านพราหมณ์ ประกฤติยอ่มซมึซบัเอาภตูาทิอนัยิ่งใหญ่เอาไว้ 
 ซึง่ประกอบด้วยสรรพสิ่งเหล่านี ้||33 
 ดกูรท่านมหามนีุ ความสมดลุแหง่คณุสมบตัซิึง่ไมมี่การเพิ่มขึน้และสมบรูณ์แบบ 
 เรียกวา่ประกฤตซิึง่เป็นเหต ุเป็นประธาน เป็นมลูเหต ุสมบรูณ์แบบท่ีสดุ ||34 
 ดกูรท่านไมเตรยะ ประกฤติดงักลา่วนีท้ัง้หมดมีรูปทัง้ปรากฏและไมป่รากฏ  
 ดงันัน้สภาวะท่ีปรากฏจงึถกูซอ่นอยูใ่นสิ่งท่ีไมป่รากฏ ||35 
 ดกูรท่านไมเตรยะ ปรุุษะนัน้เป็นหนึง่ บริสทุธ์ิ ไมเ่ส่ือม เป็นนิตย์นิรันดร์  
 แพร่กระจายอยูใ่นสรรพสิ่ง เป็นสว่นหนึง่ของปรมาตมนัซึ่งอยูใ่นสรรพสิ่ง ||36 
 ในอาตมนัอนัสงูสดุ (สรเวศะ) ใด ซึง่เป็นอาตมนัของสิ่งมีชีวิต  
 เป็นสภาวะท่ีสามารถก าหนดรู้ได้  เป็นอาตมนัท่ีประกอบด้วยปัญญา  
 ประเสริฐอาตมนัทัว่ไป ไมมี่การก าหนดช่ือและชาตเิป็นต้น  
 อาตมนันัน้คือพรหมนั เป็นแดนอนัประเสริฐสดุ เป็นอาตมนัสงูสดุ (ปรมาตมนั) 
 ยิ่งใหญ่ท่ีสดุ อาตมนัสงูสดุนัน้ก็คือพระวิษณ ุเป็นสรรพสิ่ง เป็นแดนท่ี 
 นกัพรตจะไมห่วนกลบัออกไปอีก ||37-38 
 ประกฤตท่ีิข้าพเจ้าได้อธิบายไว้แล้ว นัน้มีทัง้ท่ีปรากฏและไมป่รากฏ 
 ปรุุษะก็เชน่เดียวกนั ประกฤตแิละปรุุษะทัง้สองนัน้ซ่อนอยูใ่นปรมาตมนั ||39 
 ปรมาตมนันัน้เป็นอาตมนัท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุ เป็นเคร่ืองรองรับสรรพสิ่ง  
 ปรมาตมนันัน้ได้รับการเรียกขานโดยพระนามวา่วิษณใุนคมัภีร์พระเวท 
 และคมัภีร์เวทานตะ ||40 
 หน้าท่ี (กรมะ) ท่ีปรากฏในคมัภีร์พระเวทมี 2 ประการ คือ ประวฤตตะ (กรมโยคะ) 
 และ นิวฤตตะ (สางขยโยคะ) เพราะหน้าท่ีทัง้ 2 ประการนัน้ สรวมรูต ิ(ปรุุโษตตมะ) 
 จงึได้รับการบชูาสกัการะจากคนทัง้หลาย ||41 
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 แท้จริงบรุุษทัง้หลายย่อมบชูาพระองค์ (พระวิษณ)ุ  
ผู้ทรงเป็นเจ้าแหง่การบชูาบวงสรวง เป็นจิตวิญญาณแหง่การบชุาบวงสรวง  
เป็นปรุุโษตตมะ ด้วยประวตัตวิถีทัง้หลาย ตามฤคเวท ยชรุเวท และสามเวท ||42 
พระโยคีทัง้หลายย่อมบชูาพระวิษณนุัน้ผู้ เป็นอาตมนัแหง่ปัญญา  
ผู้ เป็นรูปแหง่ปัญญา ผู้ทรงประทานผลคือความหลดุพ้น ด้วยนิวฤตตวิถี 
ตามชญานโยคะ ||43 

 สิ่งใดก็ตามยอ่มออกช่ือได้ด้วยพยางค์สัน้และยาว และสิ่งใดไมอ่ยูใ่นวิสยั 
แหง่ถ้อยค าทัง้หลาย (ท่ีจะเอ่ยถึงได้) สิ่งนัน้ทัง้หมดคือพระวิษณุ 
ผู้ทรงปราศจากความสญูสิน้ ||44 
พระองค์เป็นทัง้สิ่งท่ีปรากฏและไมป่รากฏ เป็นปรุุษะสงูสดุ (ปรุุโษตตมะ)   

 เป็นอาตมนัท่ีประเสริฐท่ีสดุ (ปรมาตมนั) เป็นอาตมนัของสรรพสิ่ง  
 เป็นพระหริผู้ทรงไว้ซึง่รูปทัง้หมด ||45 
 ดกูรท่านไมเตรยะ  ประกฤติทัง้ท่ีมีรูปปรากฏและไมป่รากฏยอ่มซมึซาบอยู่ 
 ในพระองค์ ปรุุษะก็เชน่เดียวกนัยอ่มซมึซาบอยูใ่นพระองค์ท่ีแพร่กระจายอยู่ 
 (และ) ท่ีมีอาตมนัซึง่ไมมี่สิ่งใดขดัขวางได้ ||46 
 ดกูรท่านไมเตรยะ เวลาท่ีช่ือวา่ ทวิปรารทธะ (2 ปรารทธะ) ซึง่ข้าพเจ้า 
 ได้อธิบายแก่ท่านแล้วนัน้ คือ (ถกูกล่าววา่) ชว่งเวลาหนึง่วนัของพระวิษณุ 
 ผู้ เป็นเจ้า ||47 
 ดกูรท่านมหามนีุ อนึง่เม่ือประกฤตซิมึซาบในธรรมชาตท่ีิปรากฏ และเม่ือปรุุษะ 
 ซมึซาบอยูใ่นธรรมชาตินัน้เช่นกนั ประมาณแหง่เวลานัน้เป็นเวลาหนึง่คืน 

ของพระวิษณนุัน้ ||48 
ดกูรท่านพราหมณ์ (แท้ท่ีจริง) เวลากลางวนัและเวลากลางคืนส าหรับ 
พระปรมาตมนัผู้ เป็นนิตย์นิรันดร์นัน้ไมมี่อยูเ่ลย นัน่คือการเปรียบเทียบเวลา 
ส าหรับพระวิษณผุู้ เป็นเจ้านัน้ ||49 
ดกูรท่านไมเตรยะผู้มาจากพรหมนั ข้าพเจ้าได้อธิบายการประลยั 
ท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาติ แก่ท่านแล้วด้วยประการดงักลา่วมานี ้ 
ตอ่ไปนีท้า่นจงฟังการสร้างโลกขึน้ใหม่ (ปรตสิญัจร) ซึง่ไมมี่ท่ีสิน้สดุ ||50 
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อัธยายะที่  5 
ทา่นฤษีปราศระผู้ประเสริฐกลา่ววา่ 
ดกูรท่านไมเตรยะ หลงัจากท่ีได้รับทราบถึงความเดือดร้อน 3 ประการ  
มีอธัยาตมิกะเป็นต้นแล้ว ผู้ รู้เกิดปัญญาและหมดความปรารถนาในโลก 
ยอ่มลถุึงความหลดุพ้นอนัเป็นท่ีสดุ  ||1 
และความเดือดร้อนท่ีช่ือวา่อาธยาตมิกะมี 2 ประการ คือ ทางร่างกาย 
และทางจิต อาธยาตมิกะทางร่างกายนัน้แบง่ออกเป็นหลายชนิด  
และทา่นจงฟังอาธยาตมิกะทางร่างกายนัน้ดงัตอ่ไปนี ้||2 
ความเดือดร้อนท่ีเกิดทางร่างกายจ าแนกออกเป็นหลายชนิด ได้แก่ 
โรคเก่ียวกบัศีรษะ หวดั ไข้ ข้อตอ่อกัเสบ ฝีคณัฑสตูร โรคท่ีเก่ียวกบัม้าม  
ริดสีดวงทวาร พพุอง หืดหอบ และอาการเจ็บป่วยเป็นต้น รวมทัง้โรคตา  
โรคบดิ เรือ้นซึง่เป็นโรคท่ีเกิดทางร่างกายเชน่กนั (ตอ่ไป) ทา่นควรฟัง 
อาธยาตมิกะทางใจ ||3-4  
ดกูรท่านพราหมณ์ผู้ประเสริฐสดุ ความเดือดร้อนทางใจนัน้มีหลายชนิด คือ 
ความเดือดร้อนท่ีเกิดจากความรัก ความโกรธ ความกลวั ความเกลียดชงั 
ความโลภ ความหลง ความสิน้หวงั และความเดือดร้อนซึง่เกิดจากความโศก  
ความไมพ่อใจ ความอปัยศ ความริษยา ความตระหน่ีถ่ีเหน่ียวเป็นต้น  
ความเดือดร้อนท่ีมีหลายชนิดดงัมีตวัอยา่งท่ีกลา่วมาแล้วนีเ้รียกวา่ 
อาธยาตมิกะ ||5-6 
ความเดือดร้อนของคนทัง้หลายยอ่มเกิดเพราะสตัว์ป่า นก มนษุย์ ปีศาจ 
อสรพิษ รากษส และสตัว์เลือ้ยคลานเป็นต้น ความเดือดร้อนนัน้เองช่ือวา่  
อาธิเภาตกิะ ||7 
ดกูรท่านพราหมณ์ผู้ประเสริฐ ความเดือนร้อนซึง่เกิดจากความหนาวเย็น  
ลม ความร้อน ฝน และสายฟ้าเป็นต้น ทา่นผู้ประเสริฐทัง้หลายเรียกวา่ 
อาธิไทวิกะ ||8  
ดกูรท่านมนีุผู้ประเสริฐ อนึง่ความเดือดร้อนซึง่เกิดจากครรภ์ ชาต ิชรา  
อวิชชา มรณะและนรก จ าแนกออกไปอีกเป็นพนัชนิด ||9 
สตัว์ท่ีมีร่างกายละเอียดออ่นถกูหอ่หุ้มด้วยมดลกูในครรภ์ซึง่ปกคลมุไปด้วย 
รกจ านวนมาก มีหลงั คอ และกระดกูคดงอ ||10 
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มีความรู้สกึ (เวทนา) เพิ่มขึน้เร่ือยๆ เพ่ือความเดือดร้อนท่ีมากขึน้ 
ด้วยอาหารจากมารดา ซึง่มีรสเปรีย้ว ขม เผ็ด ร้อน และเค็ม ||11 
ยงัไมมี่ร่างกายแข็งแรงในการท่ีจะเหยียดหรือคู้เข้าเป็นต้น 
นอนแช่อยูใ่นอจุจาระ ปัสสาวะและเมือกจ านวนมากถกูบีบอยู่ตลอดเวลา ||12 
ยงัไมมี่ลมหายใจ มีการรับรู้ จดจ าได้หลายร้อยชาต ิผกูติดอยู่กบักรรม 
อยา่งตอ่เน่ือง อยูใ่นครรภ์ด้วยความทกุข์ทรมาน ||13 
สตัว์นัน้พอเกิดมาก็มีใบหน้าแปดเปือ้นไปด้วยอจุจาระ เลือด ปัสสาวะ 
และน า้คร ่า มีกระดกูและเส้นเอ็นเช่ือมตดิกนัด้วยลมประชาบดี ||14 
มีใบหน้าคว ่าลงต ่า ถกูกระท าด้วยลมก าเนิด (การเบง่) ท่ีรุนแรง  
สตัว์นัน้มีความเจ็บปวดถึงการออกมาจากมดลกูท่ีเจ็บระบมของมารดา ||15      
ดกูรท่านพราหมณ์ผู้ประเสริฐ สตัว์นัน้เม่ือได้สมัผสักบัลมภายนอก 
ก็ประสบกบัอาการมนึงงอยา่งรุนแรง และครัน้คลอดออกมาแล้ว 
สตัว์นัน้ก็ถึงการสญูเสียความรู้แจ้ง (วิชญาน) ||16 
ทารกนัน้มีร่างกายเจ็บปวดรวดร้าวเหมือนถกูทิ่มแทงด้วยหนาม  
เหมือนถกูช าแหละด้วยเล่ือย เหมือนหนอนท่ีตกลงจากแผลเนา่เป่ือย 
ลงไปท่ีพืน้ดนิ ||17 
ทารกนัน้ไมส่ามารถแม้แตใ่นการขดัถตูวัเอง ไมส่ามารถหมนุพลิกตวัได้เอง 
จะได้รับการอาบน า้และอาหารมีน า้เป็นต้นก็ด้วยความต้องการของผู้ อ่ืน ||18 
ทารกนัน้นอนหลบัอยูบ่นพืน้ท่ีไมส่ะอาด ถกูแมลงและยงุเป็นต้นกินเลือด 
ไมส่ามารถท่ีจะป้องกนัแมลงและยงุเป็นต้นเหลา่นัน้ได้ ||19 
ความทกุข์ในการเกิดมีหลายอยา่งและการเกิดยอ่มมีอยา่งตอ่เน่ือง  
เพราะวา่ในวยัทารก เขาย่อมได้รับความทกุข์ซึง่เกิดจากความไร้เดียงสาเป็นต้น ||20 
คนท่ีถกูความมืดคือความไม่รู้บดบงั มีความคิดท่ีโง่เขลาย่อมไมรู้่วา่ 
เรามาจากท่ีไหน เราเป็นใคร เราจะไปท่ีไหน อะไรเป็นธรรมชาตขิองตวัเรา ||21 
เราถกูผกูไว้ด้วยเคร่ืองผกูอะไร อะไรเป็นเหต ุอะไรไม่ใชเ่หต ุ
อะไรเป็นสิ่งท่ีควรท า อะไรเป็นสิ่งท่ีไมค่วรท า อะไรเป็นสิ่งท่ีควรพดู 
และอะไรห้ามพดู  ||22 
อะไรคือธรรม และอะไรคืออธรรม เราจะประกอบด้วยพรตอะไร 
และจะประกอบอย่างไร อะไรถกู อะไรผิด  อะไรมีคณุ และอะไรมีโทษ ||23 
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ด้วยประการดงักลา่วมานี ้คนทัง้หลายผู้หมกมุน่อยู่กบัการสืบพนัธุ์ 
ผู้ โง่เขลาเสมือนสตัว์ป่ายอ่มได้รับความทกุข์มากมายซึง่เกิดจากความไมรู้่ ||24 
ดกูรท่านพราหมณ์ ความไมรู้่ ความมืดบอด (และ) กิเลสตณัหา  
เป็นจดุเร่ิมต้นและด าเนินการของพวกคนโง่ ดงันัน้จงึเกิดมีการปฏิเสธการงาน ||25 
เพราะปฏิเสธการงาน นรกจงึมีผลส าหรับพวกนกับวช เพราะฉะนัน้คนท่ีโง่เขลา 
ก็จะมีความทกุข์อยา่งยิ่งใหญ่ทัง้ในโลกนีแ้ละโลกหน้า ||26 
อนึง่คนจะมีร่างกายทรุดโทรมเพราะชรา มีอวยัวะหย่อนยาน 
มีใบหน้าซูบผอมและเห่ียวย่น มีเส้นเอ็นหยอ่นและมีศีรษะเห่ียวยน่ ||27 
มีการมองเห็นสถานท่ีไกลเส่ือมลง มีดวงดาวไมป่รากฏบนท้องฟ้า 
มีขนออกมาจากช่องจมกู มีร่างกายสัน่ ||28 
มีกระดกูทกุชิน้ปรากฏชดัเจน มีกระดกูสนัหลงัโค้งงอ 
มีความอยากอาหารน้อยเพราะไฟธาตใุนร่างกายผิดปรกต ิ 
มีความคิดเฉ่ือยช้า ||29 
จะก้าวเดนิ จะลกุ จะนอน จะนัง่ ก็ยากล าบาก มีหแูละตาเส่ือมสภาพ 
มีปากเปรอะเปือ้นด้วยน า้ลายท่ีไหลออกมา ||30 
มีประสาทสมัผสัทกุส่วนท่ีควบคมุไมไ่ด้ มุง่หน้าสู่ความตาย 
จดจ าวตัถทุัง้หมดท่ีมีอยูไ่มไ่ด้เลยแม้เพียงชัว่ขณะ ||31 
เม่ือถ้อยค าถกูกล่าวเพียงครัง้เดียว เขาก็จะเกิดความเหน่ือยล้า  
มีความล าบากมากและตื่นตลอดเวลาเพราะการหายใจล าบากและไอ ||32 
คนแก่ก็จะถกูคนอ่ืนพยงุขึน้และถกูคนอ่ืนพานอน เขาจะถกูคนรับใช้  
บตุรและภรรยาท าให้เสียเกียรต ิ(ถกูเหยียดหยาม) ||33 
คนแก่จะหมดสิน้ความสะอาด ต้องการแตค่วามสนกุสนานและอาหาร  
เป็นท่ีขบขนัของคนรองข้าง และเป็นท่ีนา่รังเกียจของญาติพ่ีน้อง ||34 
เขาเม่ือหวนระลึกถึงการกระท าของตนเองเหมือนกบัท่ีเกิดขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 
ในชว่งชีวิตอ่ืนๆ ก็จะเดือดร้อนใจทอดถอนหายใจยาวๆ เพราะลกูหลาน ||35 
ความทกุข์ซึง่มีตวัอยา่งดงักล่าวมานีเ้ป็นความทกุข์เพราะความชราอยา่งเดียวเท่านัน้ 
ทา่นจงฟังความทกุข์ท่ีคนแก่จะประสบเพราะความตายตอ่ไป ||36 
คนแก่จะมีคอ เท้าและมือออ่นแรง มีอาการสัน่ตลอดเวลา ตกอยูใ่นอ านาจ 
ของความเจ็บป่วยอยา่งตอ่เน่ือง มีความจ าได้หมายรู้ด้อยลงอยา่งตอ่เน่ือง ||37 
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เขาจะมีความสบัสนในการยึดติดวา่เป็นของตวัเราเองอย่างยิ่ง โดยคดิวา่บรรดาเงิน 
ทองพืชพนัธุ์ธญัญาหาร บตุร ภรรยา คนรับและบ้านเรือนเป็นต้น สิ่งเหลา่นี  ้
จะเป็นไปอย่างไร  ||38 
เขาจะมีเส้นชีวิตถกูตดัขาดด้วยโรคท่ีรุนแรงทารุณอนัท าลายข้อตอ่ได้เหมือนกบั 
ถกูตดัด้วยเล่ือย และเหมือนถกูแทงด้วยศรอนัแหลมคมของนกัฆา่ (ความตาย) ||39 
คนแก่จะมีแววตาเปล่ียนแปลงไป (พลา่มวั) สัน่มือและเท้าทกุขณะ มีเพดานปาก 
และริมฝีปากแห้งผาก ท าเสียงฆรุะ ฆรุะ ||40 
เขาจะมีล าคอถกูเมือกน า้ท่ีเป็นโทษขดัขวาง ถกูเบียดเบียนด้วยลมหายใจตีขึน้ 
มีความร้อน (ไข้) สงู ทกุข์ทรมานเพราะความกระหายและความหิว ||41 
เขาถกูทาสแหง่พระยมบีบคัน้แล้ว ย่อมประสบกบัความตายด้วยความเจ็บปวด 
และตอ่มาเขาก็จะได้รับร่างกายท่ีมีแตค่วามเจ็บป่วยเพราะกิเลสตณัหาอีก ||42 
เม่ือมนษุย์ทัง้หลายตายไป ความทกุข์มากมายอ่ืนๆ เหล่านีก็้จะมีอีก 
ทา่นจงฟังความทกุข์ทัง้หลายท่ีคนผู้ตายไปแล้วจะได้รับในนรกตอ่ไป ||43 
คนท่ีตายไปแล้วจะถกูจองจ าด้วยบว่งของทาสแหง่พระยม  
จะถกูเฆ่ียนตีด้วยทอ่นไม้ จะได้พบกบัลกัษณะอนันา่หวาดกลวัของพระยม 
และจะได้เจอหนทางท่ีน่าหวาดกลวัด้วย ||44 
ดกูรท่านพราหมณ์ ความทกุข์ทรมานในนรกแตล่ะขมุซึง่มีแตส่ิ่งนา่กลวัเป็นต้นวา่  
ทรายร้อน ไฟเคร่ืองจกัรสงัหารและอาวธุ เป็นสภาพท่ียากล าบากเหลือทน ||45 
ส าหรับบางคนจะถกูตดัด้วยเร่ือย บางคนจะถกูเผาอยูเ่บ้าหลอม 
บวกคนจะถกูฟันด้วยขวาน และบางคนจะถกูฝังไว้ในดนิ ||46 
บางคนถกูแขวนไว้บนเสา บางคนถกูใสเ่ข้าไปไว้ตอ่หน้าเสือ (ให้เสือกิน) 
บางคนถกูแร้งรุมทึง้ บางคนถกูเสือกดักิน ||47 
บางพวกถกูต้มอยูต่รงกลางน า้มนั บางพวกถกูแชไ่ว้ในโคลนน า้กรด  
บางพวกถกูโยนลงมาจากท่ีสงู บางพวกถกูซดัออกไป 
ด้วยเคร่ืองยนตร์ส าหรับซดั ||48 
ดกูรท่านพราหมณ์ ทกุข์ทัง้หลายในนรกมีสาเหตจุากบาป  
ซึง่เป็นทกุข์ท่ีสตัว์นรกทัง้หลายจะต้องได้รับแนน่อน สตัว์นรกเหลา่นัน้ 
นบัจ านวนไมไ่ด้ ||49 

 ดกูรท่านพราหมณ์ผู้ประเสริฐท่ีสดุ การได้รับความทกุข์ทรมานมิใชจ่ะมีแตใ่นนรก 
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 อยา่งเดียวเทา่นัน้ แม้ในสวรรค์ ผู้ ท่ียงัจะต้องเวียนวา่ยตายเกิดอยูก็่ยงัหยดุยัง้ 
 ความกลวัท่ีจะตกสวรรค์ไมไ่ด้เลย ||50 
 เขาจะมาอยูใ่นครรภ์และจะเกิดตอ่ไปเร่ือยๆ เขาจะถกูซ่อนเร้นไว้ในครรภ์ 
 และเม่ือเขาเกิดมาก็จะถึงการแตกดบัไปอีกเหมือนเดมิ ||51 
 อนึง่พอเขาเกิดมาแล้วก็ตายอีกในขณะท่ีเป็นเดก็เล็ก ในขณะเป็นหนุม่สาว 
 หรือครัน้ถึงวยักลางคน หรือในวยัชราเขาก็ต้องตายเหมือนเดมิ ||52 
 เขามีชีวิตอยูต่ราบใดก็ตาม เขาก็จะมีแตค่วามทกุข์ตา่งๆ นานาตราบนัน้ 
 เหมือนเมล็ดฝ้ายจะมีก็เพราะกลุม่ก้อนแหง่สายใยซึง่เป็นเหตแุหง่เส้นด้าย||53  
 เพราะการรวบรวมทรัพย์ เพราะเสียทรัพย์ และเพราะการเก็บรักษาทรัพย์  
 คนทัง้หลายจงึมีแตค่วามทกุข์ทรมานมากมายทกุเม่ือ นอกจากนี ้
   เพราะสญูเสียสิ่งอนัเป็นท่ีรักท่ีปรารถนา คนทัง้หลายก็จะมีแตค่วามทกุข์มากมาย 
 เชน่กนั ||54 
 ดกูรท่านไมเตรยะ เร่ืองใดก็ตามท่ีเป็นเหตแุหง่ความปีตียินดีของคนทัง้หลาย 
 เร่ืองนัน้ล้วนจะกลบักลายเป็นเมล็ดพนัธุ์แหง่ต้นไม้คือความทกุข์ได้เชน่กนั ||55 
 ภรรยา บตุร มิตร สมบตัพิสัถาน บ้านเรือน เรือกสวนไร่นา่ ทรัพย์สินเงินทองเป็นอาทิ 
 ไมไ่ด้สร้างความสขุได้มากเท่ากบัท่ีสร้างความทกุข์ให้แก่มนษุย์  ||56 
 ด้วยประการดงักลา่วมานี ้มนษุย์ทัง้หลายผู้ มีใจถกูแผดเผาด้วยความร้อน 
 จากดวงอาทิตย์คือความทกุข์ในวฏัสงสารจะมีความสขุได้ในท่ีไหนเลา่ 
 นอกเสียจากใต้ร่มเงาแหง่ต้นไม้คือวิมกุต ิ||57 

เพราะฉะนัน้เม่ือเราด ารงอยู่ในสถานะทัง้หลาย ได้แก่ การตัง้ครรภ์ เกิดและแก่เป็นต้น 
แล้วประสบความทกุข์ซึง่จ าแนกได้เป็น 3 อย่าง การเข้าถึงพระเป็นเจ้า 
ซึง่มีลกัษณะเป็นเอก ก าจดัความบนัเทิงและความสขุอนัยอดเย่ียมได้แล้ว 
เป็นสภาวะเท่ียงแท้สดุท้ายเพียงหนึง่เดียวซึง่บณัฑิตนบัว่าเป็นเภสชัขนานเอก  
(ท่ีใช้แก้ทกุข์ทัง้ 3 ได้)  ||58-59  
เพราะฉะนัน้เพ่ือให้ได้เข้าถึงพระเป็นเจ้านัน้ บณัฑิตชนทัง้หลาย จงึควรท าความเพียร 
พยายาม ดกูรท่านมหามนีุ เหตท่ีุจะท าให้เข้าถึงพระเป็นเจ้านัน้ได้ ได้แก่ กรรมะ และ 
ชญานะ ||60 
ชญานะนัน้มี 2 อยา่ง คือ ชญานะซึง่เกิดจากอาคม และ ชญานะซึง่เกิดจากวิเวกะ 

 ชญานะซึง่เกิดจากอาคมนัน้ ได้แก่ ศพัทะและพรหมะ ชญานะซึง่เกิดจากวิเวกะ 
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 ได้แก่ พรหมนั ซึง่เป็นชญานะขัน้สงูสดุ ||61 
 ดกูรท่านพราหมณฤษี อชญานะ (อวิชชา) เปรียบเสมือนความมืดในเวลากลางคืน 
 (สว่น) ชญานะซึง่เกิดทางอินทรีย์เปรียบเสมือนดวงประทีป (ในขณะท่ี) ชญานะ 

ซึง่เกิดจากวิเวกะ เปรียบเสมือนกบั ดวงอาทิตย์ ||62 
ดกูรท่านมนีุผู้ประเสริฐ พระมน ูระลกึถึงอรรถแหง่พระเวทแล้วได้กลา่วเร่ืองใดไว้ 
ทา่นจงฟังเร่ืองนัน้ของข้าพเจ้าผู้จะกลา่วให้สมัพนัธ์กนัดงัตอ่ไปนี ้||63 
ทา่นควรรู้วา่พรหมนัมี 2 อยา่ง คือ ศพัทพรหมนั และปรพรหมนั  
ผู้ ท่ีฉลาดในศพัทพรหมนัก็จะได้เขาถึงปรพรหมนั ||64 
อนึง่อถรวเวทระบวุา่ วิทยามี 2 อยา่งเทา่นัน้ คือ (ปรวิทยา และ อปรวิทยา)  
เขาเข้าถึงอกัษระ (พรหมนั) จดัเป็นปรวิทยา (สว่น) อปรวิทยาก็คือพระเวท 
มีฤคเวทเป็นต้น ||65 
สิ่งใดก็ตาม ไมแ่ปรผนั ไมเ่ส่ือมสลาย เป็นอจินไตย ไมเ่กิด ไมเ่ปล่ียนแปลง 
 อธิบายไมไ่ด้ ไมมี่รูป ไมมี่มือ ไมมี่เท้าเป็นต้น ||66 
มีอ านาจสงูสดุ อยูท่กุหนทกุแหง่ เท่ียงแท้ เป็นจดุก าเนิดของสรรพสิ่ง  
หาเหตมุิได้ แทรกซมึอยูท่กุๆ แหง่ท่ีแทรกซมึได้ เป็นสรรพสิ่งท่ีผู้ รู้ทัง้หลายเทา่นัน้ 
จะเห็นได้ ||67 
สิ่งนัน้ก็คือพรหมนั พรหมนันัน้เป็นสถานะท่ีประเสริฐสดุ พรหมนันัน้ 
ทา่นผู้ปรารถนาโมกษะจะต้องบ าเพ็ญฌาน (ธยานะ) พรหมนันัน้ 
มีกลา่วไว้ในคมัภีร์พระเวท เป็นสภาวะละเอียดออ่น ทางนัน้เป็นทางอนัประเสริฐสดุ 
ท่ีท าให้เข้าถึงพระวิษณ ุ|| 68 
ลกัษณะท่ีแท้จริงของปรมาตมนัถกูเรียกด้วยค าวา่ภควตันัน้เอง  
ศพัท์วา่ ภควตั ระบถุึงอาตมนัอนัไมเ่ส่ือมสลายซึง่เป็นปฐมเหตนุัน้ || 69 
ผู้ ท่ีเข้าใจความจริงแท้แหง่อรรถะท่ีได้กลา่วไว้อย่างนีแ้ล้วจะมีชญานะอนัประเสริฐสดุ 
ซึง่มีอยู ่3 อย่าง (พระเวททัง้ 3) || 70 
ดกูรท่านพรามหณ์ ในการบชูาพรหมนันัน้แหละซึง่ไมเ่สียงศพัทะและโคจระ 
ผู้จะบชูาต้องใช้ศพัท์วา่ภควตั || 71 

 ดกูรท่านไมเตรยะ ศพัท์วา่ภควตัถกูแสดงไว้ในพรหมนัอนัสงูสดุ  
ได้ช่ือวา่มีอ านาจสงูสดุ บริสทุธ์ิ เป็นเหตขุองเหตทุัง้ปวง || 72 
ดกูรท่านมนีุ อกัษร ภ มีความหมาย 2 อยา่ง คือ ผู้ รักษา และ ผู้ปกป้อง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 745 

อนึง่ความหมายของอกัษร ค คือ ผู้น า ผู้ขบัเคล่ือน ผู้สร้าง || 73 
ความหมาย 6 อยา่ง คือ ความยิ่งใหญ่ (ไอศวรยะ)  
ความดีงามทัง้ปวง (ธรรมะ) เกียรติยศ (ยศ) สิริมงคล (ศรี) ความรู้ (ชญานะ)  
และความหมดสิน้ราคะ (ไวราคยะ) มีการกล่าวไว้ในพยางค์ 2 พยางค์ วา่ ภค || 74 
สิ่งทัง้หลายด ารงอยูใ่นอกัษร ว นัน้ ซึง่เป็นอาตมนัของสิ่งมีชีวิต  
เป็นอาตมนัของสรรพสิ่ง อนึ่งความหมายของอกัษร ว นัน้ก็มีอยู่ในสรรพสิ่ง 
เพราะฉะนัน้ความหมายของอกัษร ว ก็คือ อวยยะ (เท่ียงแท้ยัง่ยืน) || 75 

 ดกูรท่านไมเตรยะ ด้วยประการดงักลา่วมานี ้ศพัท์อนัยิ่งใหญ่นีก็้คือ ภควาน 
 ศพัท์วา่ ภควาน เป็นช่ือของพระวาสเุทพผู้ทรงเป็นพรหมนัสงูสดุ  
 ไมใ่ชส่ิ่งอ่ืนเลย || 76 
 เพราะฉะนัน้ศพัท์นีจ้งึเป็นศพัท์ท่ีมีข้อความบง่ถึงปทารถะท่ีควรบชูา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 แตม่ิใชเ่ป็นศพัท์ท่ีใช้ในการกลา่วอ้างในท่ีอ่ืนของผู้ใช้ || 77 
 ผู้ ท่ีเข้าใจการเกิดและการสญูสิน้ การมาและการไป วิทยาและอวิทยา  
 สรรพสตัว์ ผู้นัน้ควรช่ือว่า ภควาน || 78 
 ชญานะ ศกัต ิพล ไอศวรรย์ วีรยะ และ เตชะ ทัง้หมดเป็นสิ่งท่ีพงึกลา่วไว้ 
 ในศพัท์วา่ ภควตั ยกเว้นคณุเป็นต้นท่ีควรหลีกเล่ียง || 79      
 สรรพสิ่งด ารงอยูใ่นปรมาตมนันัน้ ดงันัน้วาสเุทพนัน้ซึง่เป็นอาตมนัของสรรพสิ่ง 
 จงึช่ือวา่ด ารงอยูใ่นสรรพสิ่ง|| 80       
 ในกาลก่อน เกศธิวชัถกูถามแล้วจงึได้กลา่วความหมายของช่ือ ของพระวาสเุทพ 
 ผู้ เป็นอนนัตะ ผู้ เท่ียงแท้ แก่ขาณฑิกยชนกะ  || 81      
 เพราะวา่พระเป็นเจ้าวาสเุทพนัน้ทรงด ารงอยูภ่ายในสรรพสิ่ง และสรรพสิ่งเหลา่นัน้ 
 ก็ด ารงอยูภ่ายในพระเป็นเจ้าวาสเุทพนัน้ ฉะนัน้พระเป็นเจ้าวาสเุทพจงึช่ือวา่ 
 เป็นผู้สร้างและเป็นผู้ รักษาโลก  || 82 
 ดกูรท่านมนีุ พระเป็นเจ้าวาสเุทพนัน้ก้าวข้ามประกฤตขิองสรรพสิ่ง การเปล่ียนแปลง  
 คณุและโทษในเบือ้งต้น ทรงลว่งพ้นอปุสรรคทกุอยา่ง เป็นอาตมนัของสรรพสิ่ง  
 พระองค์ทรงแผไ่ปในระหวา่งจกัรวาล    || 83 
 พระเป็นเจ้าวาสเุทพนัน้ทรงเป็นอาตมนัท่ีประกอบด้วยคณุอนัดีงามทัง้หมด 
 สรรพสิ่งล้วนปกคลมุไปด้วยศกัตเิพียงเล็กน้อยของพระองค์ พระองค์ 
 ทรงมีพระวรกายยิ่งใหญ่ตามความปรารถนาของพระองค์ ทรงสร้างประโยชน์ 
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 แก่โลกทัง้หมด     || 84   
 พระองค์ทรงเป็นศนูย์รวมแห่งคณุอนัเป็นเอก ได้แก่ เดช พล ไอศวรรย์ ความรู้แจ้ง 
 ความกล้าหาญและศกัตเิป็นต้น ทรงเป็นผู้ประเสริฐสดุกว่าผู้ประเสริฐทัง้หลาย  
 ทรงเป็นผู้ ท่ีไมมี่เกลศเป็นต้นทกุอย่าง || 85 
 พระองคท์รงเป็นผู้ยิ่งใหญ่ ทรงเป็นผู้ส าเร็จและเป็นผู้ มีพระรูปส าเร็จ 
 ทรงเป็นเทพเจ้าของสรรพสิ่ง ทรงเป็นผู้ เห็นสรรพสิ่ง ทรงเป็นผู้ รู้สรรพสิ่ง  
 ทรงเป็นศกัตขิองสรรพสิ่ง ทรงเป็นผู้ ช่ือวา่ปรเมศวระ || 86 
 สิ่งท่ีรู้ เห็น หรือเข้าใจได้วา่ ไมมี่โทษ บริสทุธ์ิ ประเสริฐสดุ ไร้มลทิน  

เป็นเอก นัน้เรียกวา่ ชญานะ สิ่งอ่ืนจากนัน้เรียก อชญานะ || 87      
 
 

อัธยายะที่ 8 
  ทา่นฤษีปราศระกลา่ววา่ 

ข้าพเจ้าได้อธิบายการประลยัครัง้ท่ี 3 ซึง่เป็นการประลยัครัง้สดุท้ายนี ้
ไว้ชดัเจนแล้วด้วยประการดงักลา่วมานี ้ความประลยัภายในพรหมนั 
ซึง่มีอยูช่ัว่นิรันดร์นัน้ช่ือวา่วิมกุติ || 1 
ข้าพเจ้าได้อธิบายการสร้างโลก (สรคะ) การประลยัโลก (ประตสิรคะ)  
วงศแ์หง่เทพเจ้าและฤษี (วงัศะ) ยคุของพระมน ู(มนัวนัตระ) และประวตัิ 
ของราชวงศ์ทัง้หลาย (วงัศานจุริต) แก่ทา่นแล้ว || 2 
ดกูรท่านไมเตรยะ ไวษณวปรุาณะซึง่เป็นเคร่ืองขจดับาปได้ทกุอยา่ง 
ประเสริฐท่ีสดุกวา่ศาสตร์ทัง้ปวง เป็นเคร่ืองลถุึงปรุุษารถะ  
(และ) เท่ียงแท้นี ้ข้าพเจ้าได้อธิบายแก่ทา่นผู้ปรารถนาท่ีจะฟังแล้ว 
ค าถามอ่ืนใดท่ีทา่นควรกลา่ว ตอนนีข้้าพเจ้าจะอธิบายแก่ทา่น || 3-4      
ทา่นฤษีไมเตรยะผู้ประเสริฐกลา่ววา่ 
ข้าแตพ่ระมนีุ ข้าพเจ้าถามท่านถึงเร่ืองใด ทา่นก็ได้อธิบายเร่ืองนัน้ทัง้หมดแล้ว 
และข้าพเจ้าฟังเร่ืองนัน้ด้วยภกัต ิข้าพเจ้าไมมี่เร่ืองอ่ืนท่ีจะต้องถาม || 5 
ข้าพเจ้าตดัความสงสยัทกุอย่างได้แล้ว ข้าพเจ้าท าความสะอาดแหง่จิตใจได้แล้ว 
การเกิด การด ารงอยูแ่ละการประลยั (แหง่โลก) ข้าได้รู้แล้ว เพราะความเล่ือมใส 
ในตวัท่าน || 6 
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ข้าแตค่รู อนึง่ข้าพเจ้าได้เข้าใจคณุสมบตั ิ(ราศ)ิ ทัง้ 3 ศกัตทิัง้ 3 และข้าพเจ้า 
ก็ยงัเข้าใจแจ่มชดัถึงการเจริญภาวนาทัง้ 3 อยา่งครบถ้วน || 7 

 ข้าแตพ่ราหมณ์ เพราะความเล่ือมใสในตวัทา่น ข้าพเจ้าจึงได้รู้สิ่งท่ีควรรู้ 
 วา่ โลกทัง้หมดนีข้องพระวิษณอุะไรก็ท าลายไมไ่ด้ สิ่งอ่ืนไมจ่ าเป็นอีกตอ่ไป  || 8 
 ข้าแตท่่านมหามนีุ เพราะความเล่ือมใสในตวัทา่น ข้าพเจ้าสมปรารถนาแล้ว 
 หมดความสงสยัแล้ว อนึง่ข้าพเจ้าเข้าใจธรรมทัง้หลายมีวรรณธรรมเป็นต้น 
 อยา่งครบถ้วนแล้ว  || 9 
 กรรมะทัง้หมดทัง้ท่ีด าเนินไป (ประวฤตตะ) และท่ีย้อนกลบั (นิวฤตตะ)  
 ข้าพเจ้าเข้าใจแล้ว ข้าแตท่า่นพราหมณ์ผู้ประเสริฐสดุ ขอทา่นจงสบายใจเถิด 
 ไมมี่สิ่งอ่ืนท่ีข้าพเจ้าจะถามอีก || 10 
 ข้าแตค่รู ท่านถกูข้าพเจ้าประกอบไว้ด้วยความล าบากในการอธิบายเร่ืองนัน้ 
 โปรดอภยัด้วยเถิด ส าหรับสตับรุุษทัง้หลายไมมี่ความแตกตา่ง 
  ระหวา่งบตุรกบัศษิย์ || 11 

ทา่นฤษีปราศระกลา่ววา่ 
ปรุาณะท่ีสมมติกนัวา่เสมอคมัภีร์พระเวทข้าพเจ้าอธิบายแก่ทา่นแล้ว 
เม่ือได้ฟังปรุาณะนีแ้ล้ว กองบาปท่ีเกิดจากโทษทกุอยา่งจะพินาศลง || 12 
การสร้างโลก (สรคะ) การประลยัโลก (ประตสิรคะ) วงศ์แหง่เทพเจ้าและฤษี (วงัศะ)  
ยคุของพระมน ู(มนัวนัตระ) และประวตัขิองราชวงศ์ทัง้หลาย (วงัศานจุริต)  
ทัง้หมดข้าพเจ้าอธิบายแก่ทา่นแล้วแก่ท่านแล้วในคมัภีร์ปรุาณะนี ้ || 13 
เทพเจ้า แทตย์ คนธรรพ์ พญานาค รากษส ยกัษ์ วิทยาธร นกัสิทธ์ิ  
และนางอปัสร ข้าพเจ้าก็กลา่วไว้ในคมัภีร์ปรุาณะนี ้|| 14 
พระมนีุทัง้หลายผู้อบรมตนแล้ว ผู้ เป่ียมไปด้วยตบะ  ระบบวรรณะทัง้ 4  
การประพฤตอินัประเสริฐสดุของคนทัง้หลาย สถานท่ีอนัศกัดิส์ิทธ์ิ (บณุยะ)  
บนโลก แมน่ า้และมหาสมทุรอนัศกัดิส์ิทธ์ิ ภเูขาท่ีศกัดิส์ิทธ์ิย่ิง  
ประวตัขิองนกัปราชญ์ทัง้หลาย ธรรมทัง้หลายมีวรรณธรรมเป็นต้น รวมทัง้ 
พระเวทและศาสตร์ทัง้หลาย ข้าพเจ้าก็อธิบายโดยครบถ้วน 

  เพียงเพราะระลกึถึงสิ่งทัง้หลายท่ีกลา่วมานี ้มนุษย์ก็จะหลดุพ้นจากบาปทัง้ปวง 
 ในทนัที || 15-17 
 พระหริผู้ เป็นเจ้า ผู้ เท่ียงแท้ ทรงเป็นเหตแุหง่การเกิด การด ารงอยูแ่ละการท าลาย 
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 ของโลก พระองค์ได้รับการกลา่ววา่มีอยูใ่นสรรพสิ่ง และเป็นอาตมนัของสรรพสิ่ง|| 18 
 เม่ือเอย่นามของพระองค์ซ า้แล้วซ า้อีก มนษุย์ยอ่มจะหลดุพ้นจากบาปทกุอยา่ง 
 ในทนัที เปรียบเสมือนกวางท่ีกลวัสิงโตแล้ววิ่งหนีไปในทนัทีฉะนัน้ || 19 
 ดกูรท่านไมเตรยะ การเอย่พระนามของพระองค์ซ า้แล้วซ า้อีกเป็นเคร่ืองท าลาย 
 บาปทัง้ปวงได้อยา่งยอดเย่ียม เปรียบเสมือนไฟท่ีเป็นเคร่ืองท าลายธาตทุัง้หลาย 
 ได้อยา่งดียิ่งฉะนัน้|| 20 
 อนึง่เม่ือระลกึถึงพระองค์เพียงครัง้เดียว ความมืดมลในกลียคุอนัแสนโหดร้าย 
 ท่ีสร้างความเจ็บปวดเหมือนในนรกแก่มนษุย์ทัง้หลายก็จะถึงความย่อยยบัไป || 21 
 ดกูรท่านพราหมณ์ผู้ประเสริฐสดุ ไขพ่รหมทัง้หมด (พรหมณัฑะ) ซึง่ประกอบด้วย 
 หิรัณญครรภะ  อินทรเทพ รุทระ อาทิตยะ อศัวิน วาย ุอคันิ วส ุสาธยะ วิศวเทพ  
 คณะเทพ ยกัษ์ รากษส พญานาค นกัสิทธ์ิ แทตย์ คนธรรพ์ ทานพ นางอปัสร  
 ดาวนกัษัตร ดาวเคราะห์ทกุดวง ฤษีทัง้ 7 ดาวศกุร์ ท้าวโลกบาลทัง้หลาย  
 มนษุย์ทัง้หลายมีพราหมณ์เป็นต้น สตัว์เลีย้ง สตัว์ป่า สตัว์เลือ้ยคลาน สตัว์ปีก  
 พืชมีใบไม้เป็นต้น เทือกเขา ป่าไม้ ไฟ มหาสมทุร แหลง่น า้ บาดาล แสงแดด 
 และเสียงเป็นต้นล้วนเกิดจากพระองค์เสมือนอณท่ีูเกิดจากเขาพระสเุมรุฉะนัน้ 
 พระวิษณผุู้ เป็นเจ้า ทรงเป็นสรรพสิ่ง ทรงรู้ทกุสิ่ง ทรงมีสภาวะอยูใ่นทกุสิ่ง 
 ทรงปราศจากรูป ทรงท าลายบาปได้หมดสิน้ พระองค์นัน้ได้รับการกล่าวไว้ 
 ในวิษณปุรุาณะนี ้//22-27 
 ดกูรท่านมนีุผู้ประเสริฐสดุ เพราะได้ฟังวิษณปุรุาณะนีม้นษุย์จะได้รับผลบญุ 
 เชน่เดียวกบัผู้ ท่ีอาบน า้ช าระบาปในพิธีอศัวเมธและพิธีอวภฤถะแล้วได้ผลบญุ || 28 
 เพราะฟังคมัภีร์วิษณปุรุาณะนัน้มนษุย์ย่อมได้รับผลบญุเชน่เดียวกบัผู้ ท่ีถือศีลอด 

ท่ีเมืองประยาคะ ปษุกระ กรุุเกษตร และอรรณวะ || 29 
ดกูรท่านพราหมณ์ เพราะฟังคมัภีร์วิษณปุรุาณะนัน้เพียงครัง้เดียว มนษุย์ 
ยอ่มได้รับผลบญุยิ่งใหญ่ เช่นเดียวกบัคนท่ีได้รับผลบญุยิ่งใหญ่ 
ในการประกอบพิธีบชูาไฟตลอด 1 ปี || 30 
เพราะได้เห็นพระหริ มนษุย์จะได้รับผลบญุเชน่เดียวกบัท่ีได้รับผลบญุ 
เพราะการอาบน า้ในแมน่ า้ยมนุาท่ีเมืองมถรุา ในวนั 12 ค ่าเดือนเชษฐมาส 
ดกูรท่านพราหมณฤษี ผู้ ท่ีมีใจยดึมัน่ในองค์พระวิษณเุม่ือได้ฟังเร่ืองราว 
แหง่ปรุาณนีอ้ยา่งดีย่อมจะได้รับผลบญุทกุอยา่ง || 31-32 
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ดกูรท่านมนีุผู้ประเสริฐ มนษุย์ผู้ ได้อาบน า้ในแมน่ า้ยมนุา (และ) ถือศีลอด 
ในวนั 12 ค ่า ศกุลปักษ์ เดือนเชษฐมาส (และ) ผู้ ท่ีมีจิตใจตัง้มัน่ 
ประกอบพิธียชัญะ ช่ืออศัวเมธ อยา่งถกูต้องติดตอ่กนัในเมืองมถรุา  
ยอ่มได้รับผลบญุทัง้หมด || 33-34 
เม่ือได้เห็นทรัพย์สินของบรรพบรุุษทัง้หลายถูกพวกลกูหลานในสกลุแก่งแยง่กนั 
บดิามารดาพร้อมบรรพบรุุษของพวกเขาจงึได้กล่าวดงันีว้่า || 35 
คนท่ีเกิดในสกลุของพวกเรา เม่ือได้อาบน า้ในแมน่ า้ยมนุา (และ) ถือศีลอด 
ในศกุลปักษ์ เดือนเชษฐมาส ท่ีเมืองมถรุาจะได้ช่ือวา่บชูาพระโควินทะ 
มิใชห่รือ เม่ือเป็นเชน่นี ้พวกเราก็จะได้ข้ามพ้นการเกิดในสกลุของตน 
แล้วจะได้รับความส าเร็จอย่างสงูสดุ || 36-37 
เม่ือได้บชูาพระชนารทนะอย่างถกูต้อง ในศกุลปักษ์ เดือนเชษฐมาส  
คนท่ีเกิดในสกลุของคนมัง่คัง่ก็จะให้ก้อนอาหาร (ส าหรับบชูา) ในแมน่ า้ยมนุา || 38 
ในเวลานัน้คนผู้ มีจิตใจตัง้มัน่อาบน า้ในแมน่ า้ยมนุาแล้วบชูาพระกฤษณะ  
และให้ก้อนอาหารแก่บรรพบรุุษในแมน่ า้ยมนุานัน้ ท าบรรพบรุุษของตนให้สงูสง่ขึน้ 
ยอ่มได้รับผลบญุอนัใด เพราะฟังเร่ืองราวแหง่วิษณุปรุาณะนัน้ด้วยความภกัดี 
คนก็ได้รับผลบญุนัน้เชน่กนั || 39-40 
วิษณปุรุาณะนีเ้ป็นเคร่ืองปกป้องคุ้มครองอยา่งดีเลิศส าหรับผู้ ท่ีกลวัสงัสารวฏั 
เป็นปรุาณะท่ีสมควรแก่การฟังอยา่งยิ่งในบรรดาเร่ืองท่ีควรฟัง เป็นเคร่ืองป้องกนั 
ท่ีดีท่ีสดุในบรรดาเคร่ืองป้องกนัทัง้หลาย || 41 
วิษณปุรุาณะนีเ้ป็นเคร่ืองท าลายฝันร้าย เป็นเคร่ืองจ ากดัสิ่งชัว่ร้ายทัง้หมด 

 เป็นสิ่งมงคลยิ่งในบรรดาสิ่งท่ีเป็นมงคลทัง้หลาย อีกทัง้ยงัเป็นเคร่ืองประทาน 
บตุรสมบตัใิห้แก่คนทัง้หลายได้ || 42 
พระพรหมได้กลา่ววิษณุปรุาณะนีแ้ก่ฤภใุนเบือ้งต้น ฤภก็ุบอกวิษณปุรุาณะ 
แก่ปริยวรตะ และปริยวรตะก็บอกวิษณปุรุาณะแก่ภาคริุ || 43 
ภาคริุนัน้ได้บอกวิษณุปรุาณะแก่สตมัภมิตร สตมัภมิตรก็บอกแก่ทธีจะ 
ทธีจะนัน้ก็บอกแก่สารัสวตะ และสารัสวตะนัน้ก็บอกแก่ภฤค ุ|| 44 
ภฤคนุัน้บอกแก่ปรุุกตุสะ ปรุุกตุสะนัน้ก็บอกแก่นรมทา นรทาก็บอกแก่ธฤตราษฏระ 
และปรูณนาคะ || 45 
ดกูรท่านพราหมณ์  ธฤตราษฏระและปรูณนาคะก็บอกแก่นาคราชช่ือวา่วาสกิุ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 750 

วาสกิุก็บอกแกวตัสะ และวตัสะก็บอกแก่อศัวตระ || 46 
และอศัวตระก็บอกแก่กมัพละ และกมัพละนัน้ก็บอกแก่เอลาปตุระ || 47 
ตอ่มา พระมนีุเวทศริาได้เดนิทางไปถึงบาดาลแล้วก็ได้ครอบครองวิษณปุรุาณะนี  ้
ทัง้หมด และพระมนีุเวทศริาก็ประทานวิษณุปรุาณะนีแ้ก่ประมต ิ|| 48 
และประมตก็ิได้มอบวิษณุปรุาณะนัน้ให้แก่ชาตกุรณะผู้ เป็นนกัปราชญ์ 
และชาตกุรณะก็ได้บอกวิษณปุรุาณะนัน้แก่คนอ่ืนๆ ท่ีกระท าบญุกศุล || 49 
และทา่นฤษีปลุสัตยวรทานก็ได้บอกวิษณุปรุาณะนีซ้ึง่เป็นคมัภีร์สมฤตแิก่ข้าพเจ้า 
ดกูรท่านไมเตรยะ แม้ข้าพเจ้าก็ได้บอกวิษณปุรุาณะนีแ้ก่ทา่นตามความเป็นจริง || 50 
แม้ทา่นก็จะบอกวิษณปุรุาณะนีแ้ก่ศนีิกะในชว่งกลียคุเชน่กนั|| 51 
คนท่ีได้ฟังคมัภีร์วิษณปุรุาณะนีซ้ึง่เป็นคมัภีร์ศกัดิส์ิทธ์ิท่ีประเสริฐสดุ 
ท าลายความมืดมลในกลียคุได้ด้วยความภกัดี เขาย่อมจะหลดุพ้น 
จากบาปทกุอยา่ง || 52 
คนท่ีฟังค าคมัภีร์วิษณุปรุาณะนีท้กุวนัก็จะช่ือวา่ได้ท าการอาบน า้ท่ีทา่น า้ทกุทา่ 
และได้ท าการสดดีุเทพเจ้าทกุองค์ || 53 

 เพราะได้ฟังวิษณปุรุาณะนีท้ัง้ 10 อธัยายะ มนษุย์ย่อมได้รับผลบญุท่ีได้แสนยากย่ิง 
 ซึง่เทา่กบับญุท่ีเกิดจากทานท่ีให้แก่ววักปิลา (ววัสีน า้ตาล) อย่างไมต้่องสงสยั || 54 
 ผู้ใดท าพระวิษณผุู้ทรงเป็นสรรพสิ่ง ทรงสร้างสรรพสิ่ง ทรงเป็นผู้รองรับโลกทัง้หมด 
 ทรงเป็นท่ีอาศยัของอาตมนั ทรงเป็นความรู้ (ชญานะ) และทรงป็นสิ่งท่ีควรรู้  

ทรงไมมี่เบือ้งต้น ไมมี่ท่ีสดุ และทรงเป็นผู้ เกือ้กลู 
เหลา่เทพเจ้าทัง้หมดไว้ในใจแล้วฟังวิษณปุรุาณะนีท้ัง้หมด  
ผู้นัน้ยอ่มจะได้รับผลบญุทกุอยา่งเชน่เดียวผลบญุท่ีได้รับในยชัญพิธีอศัวเมธ  
อยา่งไมต้่องสงสยั || 55 
พระวิษณ ุ(อจัยตุะ) ผู้ เป็นเจ้า ทรงเป็นเจ้าแหง่โลก ทรงสร้างพรหมนัและชญานะ 
ทรงเป็นพระเป็นเจ้าผู้สร้างโลกทัง้หมดทัง้ในเบือ้งต้น ทา่มกลางและท่ีสดุ 
มีกลา่วไว้ในวิษณปุรุาณะใด มนษุย์เม่ือได้ฟัง สวดและบอกกลา่ววิษณปุรุาณะ 
อนับริสทุธ์ินัน้ทัง้หมดยอ่มจะได้รับความบริสทุธ์ิผดุผ่อง ผล (ความบริสทุธ์ิ) นัน้ 
ไมมี่ในภพทัง้ 3 ความส าเร็จอนัสงูนัน้ก็คือพระหริ|| 56 
ผู้ใดมีความคิดตัง้มัน่ในพระวิษณ ุผู้นัน้จะไมไ่ปนรก 
เพราะการระลกึถึงพระองค์ แม้แตส่วรรค์ก็ถกูพิจารณาว่าเป็นอปุสรรค 
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อนึง่พราหมณ์ผู้ มีอาตมนัและมนสัตัง้มัน่ในพระองค์ยอ่มคดิว่า โลก 
เป็นสภาพเล็กน้อย พระวิษณ ุ(อวยยะ) ทรงด ารงอยูใ่นจิตอนับริสทุธ์ิ 
ของคนทัง้หลายแล้วยอ่มทรงประทานความหลดุพ้น (มกุติ) ให้แก่พวกเขา 
เป็นเร่ืองอศัจรรย์ยิ่งท่ี เม่ือกล่าวสรรเสริญพระวิษณแุล้ว สิ่งชัว่ร้ายย่อมถึง 
การย่อยยบั || 57 
คนทัง้หลายผู้จะประกอบกรมะ รู้พิธียชัญะยอ่มบวงสรวงพระวิษณใุด 
ผู้ เป็นเจ้าแหง่ยชัญะอยา่งสม ่าเสมอ และคนทัง้หลายผู้จะประกอบชญานะ 
ยอ่มเพง่ถึงพระวิษณใุด ผู้ เป็นพรหมนั ผู้ เป็นทัง้เหตแุละผล 
เพราะระลกึถึงพระวิษณใุด คนย่อมไมเ่กิด ไมต่าย ไมแ่ก่ ไมเ่ส่ือมสลาย  
ไมมี่ทัง้เหต ุไมมี่ทัง้ผล ดงันัน้จะต้องฟังเร่ืองอะไรเลา่นอกเสียจากพระวิษณนุัน้ || 58 
พระภควานผู้ เป็นเจ้าพระองค์ใด ทรงไมมี่เบือ้งต้นและท่ีสิน้สดุ  
ทรงไว้ซึง่รูปแหง่พระปิตฤ ทรงควบคมุผู้บชูาบวงสรวงและทรงเสวยเคร่ืองเซน่สรวง 
ท่ีเขาบชูาในพิธี ในฐานะท่ีทรงเป็นเทพเจ้าผู้ได้รับสมญานามวา่สวาหาและสวาธา  
(อนึง่) การคิดค านวณของนกัคิดทัง้หลายในพระวิษณผุู้ เป็นเจ้าพระองค์ใด  
ผู้ เป็นประหนึง่พรหมนั ผู้ทรงเป็นท่ีอาศยัแหง่ศกัตทิกุอยา่งเพ่ือให้สิน้สดุ 
ยอ่มเกิดขึน้ไมไ่ด้เลย พระหริพระองค์นัน้เม่ือเข้าสูโ่สตประสาทแล้วย่อมท าลาย 
ความชัว่ร้ายได้ || 59 

 พระวิษณผุู้ เป็นเจ้าพระองค์ใด ทรงไมมี่การอบุตั ิไมมี่จดุสิน้สดุ ไมมี่การเส่ือมสลาย 
 ไมมี่การเปล่ียนแปลง อนึง่พระวิษณพุระองค์ใดทรงเป็นสสาร (วสัต)ุ  
 ไมมี่การเปล่ียนแปลง ไมมี่การเส่ือมสลาย ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระวิษณผุู้ เป็นเจ้า 
 พระองค์นัน้ ผู้ เป็นปรุุโษตตมะท่ีควรยกย่องสรรเสริญ || 60 
 พระวิษณพุระองค์ใด ทรงคณุะอนัละเอียดอ่อน ทรงเป็นหนึง่เดียวเท่านัน้  

(แต)่ มีหลายรูปลกัษณ์ ทรงบริสทุธ์ิ แตป่รากฏเสมือนว่าไมบ่ริสทุธ์ิ 
 เพราะมีลกัษณะท่ีหลากหลาย พระองค์ทรงประกอบด้วยชญานะ  
 (และ) ทรงเป็นผู้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่สรรพสตัว์ ขอความนอบน้อม 
 จงมีแดพ่ระวิษณเุทพเจ้าพระองค์นัน้ผู้ทรงเป็นปรุุษะท่ีไมเ่ปล่ียนแปลงทกุเม่ือ || 61 
                   ข้าพเจ้าขอวนัทาพระวิษณผุู้ เป็นเจ้า ผู้ เป็นจดุศนูย์รวมแหง่ชญานะ (สตัตวคณุ) 
 ประวฤตติ (รชคณุ) และนิยมะ (ตมสัคณุ) ทรงผู้ฉลาดในการประทาน 
 ความสขุส าราญแก่หมูม่นษุย์ ทรงเป็นอาตมนัแหง่คณุะทัง้ 3  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 752 

ทรงไมมี่การเปล่ียนแปลง ทรงเป็นเหตแุหง่การมีอยูข่องภพ  
ทรงเกิดขึน้เองตามสภาวะ ผู้ ไมเ่ส่ือมสลายตลอดเวลา || 62 
ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแดพ่ระวิษณผุู้ เป็นเจ้า ผู้สร้างสวรรค์ อากาศ ไฟ น า้ 
และแผน่ดนิ ผู้ เหมาะสมกบัการได้รับอารมณ์อนันา่พอใจมีเสียงเป็นต้น  
ผู้ทรงสร้างอปุาระโดยการกระท าทกุสิ่งทกุอยา่งให้แก่มนษุย์ ผู้ ท่ีสามารถรับรู้ได้ 
ผู้ มีอาตมนัละเอียดอ่อนและแข็งแกร่ง || 63 
พระวิษณผุู้ เป็นเจ้าพระองค์ใดผู้ไมเ่กิด ผู้ มีอยูช่ัว่นิรันดร์ ทรงมีพระรูปหลากหลาย 
ทรงสร้างประกฤตแิละอาตมนัอ่ืนๆ ขอพระวิษณุ (หริ) ผู้ เป็นเจ้าพระองค์นัน้ 
โปรดแสดงความส าเร็จมีการไมเ่กิดและไมแ่ก่เป็นต้นแก่มนษุย์ทัง้หมดด้วยเถิด || 64 
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                         ประวัตผู้ิวิจัย 
 

ช่ือ – สกลุ  นางสาวสภุาพร  พลายเล็ก     
ท่ีอยู ่ 17  ซอยเอกชยั 139  ถ. เอกชยั  เขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร 
ท่ีท างาน  ภาควิชาภาษาไทย  คณะศลิปศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประวตักิารศกึษา  
     พ.ศ. 2538 ส าเร็จการศกึษาการศกึษาบณัฑิต เอกวิชาภาษาไทย  

  เกียรตนิิยมอนัดบัสอง มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร    
       พ.ศ. 2541   ส าเร็จการศกึษาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  เอกวรรณคดีไทย    

  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
       พ.ศ. 2553 ศกึษาตอ่ระดบัปริญญาดษุฎีบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาสนัสกฤต   
   ภาควิชาภาษาตะวนัออก  คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลยัศลิปากร  
ประวตักิารท างาน  
 พ.ศ. 2542 – 2546       อาจารย์  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั   
   กรุงเทพมหานคร    
 พ.ศ.2546- ปัจจบุนั อาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาไทย  คณะศลิปศาสตร์  
      มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
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