บทที่ 3
จักรวาลวิทยาสยาม
ในบทบทนี้จะเปนการสืบสรางจักรวาลวิทยาสยาม โดยเริ่มจากการกลาวถึงลักษณะ
ทั่วไปของจักรวาลวิทยา เพื่อใหเขาใจลักษณะผสมผสานของจักรวาลวิทยาสยามไดดียิ่งขึ้น จึงจะ
เสนอภาพจักรวาลวิทยาของชนเผาไท จักรววาลวิทยาของศาสนาฮินดู และจักรวาลวิ ทยาของพุทธ
ศาสนา แลวเสนอการสืบสรางจักรวาลวิทยาสยามพรอมวิเคราะหลักษณะผสมผสานที่เกิดขึ้น ทั้ง
ยังวิเคราะหกฎจักรวาลวิทยาสยาม
เพื่อเปนหลักการพื้นฐานในการวิเคราะหคติกษัตริยตาม
โครงสรางระบบความเชื่อตามจักรวาลวิทยาสยามตอไป
จักรวาลวิทยา
จักรวาลวิทยา มาจากคําภาษาอังกฤษ cosmology (cosmos + ology = จักรวาล +
วิทยา) คําวา cosmos (จักรวาล) มาจากภาษากรีก kosmos แปลวา “ระเบียบ” นักคิดชาวกรีก
โบราณคงจะประทับใจกับลักษณะความมีระเบียบของโลกที่พวกเขาพบอยูรอบตัว ไมวาจะเปน
ทองฟา ดวงดาว แผนดิน มหาสมุทร ดังนั้น คําวา cosmos หรือ จักรวาล จึงหมายถึงโลกทาง
กายภาพที่มนุษยรูจัก (Smart, 1983, pp. 54-55) ซึ่งแตกตางกันไปตามความเขาใจในแตละ
วัฒนธรรม ตั้งแตแคบที่สุดที่หมายถึง โลก และกวางที่สุดตามทัศนะวิทยาศาสตรในปจจุบันไดแก
เอกภพ (universe) แตทั้งหมดก็อยูในฐานะของระบบที่เปนระเบียบ หรือระบบที่มีความกลมกลืน
จักรวาลวิทยา หมายถึง ทฤษฎีของเอกภพ (universe) ในฐานะสิ่งรวมที่เปน
ระเบียบ และของกฎทั่วไปที่ควบคุมเอกภพ จึงเปนชุดของหลักการหรือความเชื่อเรื่องธรรมชาติของ
เอกภพในเชิงสัญลักษณ ธรรมชาติของชีวิตและความตาย การสรางเอกภพ
กําเนิดของสังคม
ความสัมพันธของบุคคลกับกลุม และความสัมพันธของมนุษยชาติตอธรรมชาติ
จักรวาลวิทยาจะพรรณนาจักรวาลที่มนุษยรูจักทั้งหมด ประกอบดวยภูมิประเทศและ
สิ่งมีชีวิตทั้งสัตว มนุษย และวิญญาณ ที่อาศัยอยูในนั้น ธรรมชาติทั้งที่อยูรอบตัวและที่ไกลออกไป
ในทองฟาเทาที่มองเห็น รูจัก หรือเขาใจได สิ่งทั้งหมดนี้จะถูกกลาวถึงทั้งโดยตรงและดวย
สัญลักษณ เพื่ออธิบายสิ่งที่เขาใจไดยากดวยสิ่งที่รูจักดีอยูแลว การใชสัญลักษณในการพรรณนา
จักรวาลนั้นเปนผลมาจากความพยายามในการคนหาความจริงและความหมายเกี่ยวกับสิ่งที่ อยู
รอบตัวมนุษย
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การสรางความเขาใจและความหมายตอจักรวาลนั้น มนุษยอยากรูวาจักรวาลเกิดขึ้น
ไดอยางไร จักรวาลประกอบไปดวยอะไร ดําเนินไปดวยวิถีใด และจะสิ้นสุดอยางไร สาระของ
จักรวาลคืออะไร เชนเดียวกันกับตัวมนุษย และมนุษยในฐานะกลุม หรือสังคมเองนั้น เกิด ขึ้นมาได
อยางไร ดํารงอยู และสิ้นสุดอยางไร เมื่อมนุษยตายไปแลวเปนอยางไร จุดหมายของสังคมหรือ
มนุษยคืออะไร
ภาพสะทอนสังคม
ในอีกดานหนึ่ง ภาพของจักรวาล หรือโลกทัศน เปนผลผลิตของสังคม ที่เกิดจากการ
สั่งสมเหตุการณและประสบการณของสังคมที่ถือวาเปนความจริ งและมีความหมายตอสังคม
ระเบียบสังคมหรือวิถีทางสังคมเหลานี้ก็ไดถูกนําไปสรางความหมายใหกับจักรวาลดวย จักรวาล
วิทยาจึงเปนภาพสะทอนของสังคมที่ถูกสรางขึ้นมาโดยแบบแผนการดํารงชีวิตและการจัดระเบียบ
สังคมของวัฒนธรรมที่พัฒนาจักรวาลวิทยานั้นขึ้นมา (Womack, 2001, p. 211)
การควบคุมจักรวาล
จักรวาลวิทยาแสดงใหเห็นถึงพลังอํานาจตางๆ ในประสบการณของมนุษย การ
เขาใจความหมายของพลังอํานาจตางๆ ก็คือการเขาใจระเบียบของจักรวาล และกฎทั่วไปที่ควบคุม
จักรวาล มนุษยใชความเขาใจและความหมายของจักรวาลที่สรางขึ้นมา เพื่อความอยูรอดของ
มนุษยและสังคม และมีความรูสึกวาพวกเขามีมาตรการบางอยางที่จะจัดการกับจักรวาลได
จักรวาลวิทยากับศาสนา
ในมานุษยวิทยาโดยเฉพาะมานุษยวิทยาสังคม (social anthropology) ซึ่งศึกษา
ศาสนาดวยวิธีการเชิงประจักษ ในสังคมที่มีวิถีการคิดแบบงายๆ หรือดั้งเดิม จักรวาลวิทยา
มี
ความหมายเทากับศาสนา (Herzfeld, 2001, p. 192; Howell, 2002, p. 129) เนื่องจากหนาที่หนึ่ง
ที่สําคัญที่สุดของศาสนาก็คือ การอธิบายแงมุมตางๆ ของสิ่งแวดลอมทางกายภาพและทางสังคมที่
มีความสําคัญตอชีวิตของปจเจกบุคคลและสังคม และทั้งยังใหความหมายอีกดวย
ศาสนามักจะสนับสนุนสมมุติฐานพื้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของความเปนจริงที่ผูนับ
ถือศาสนานั้นสรางขึ้นมา ศาสนาจึงไดใหความรูเรื่องจักรวาลวิทยาดวย สังคมมนุษยสรางภาพ
สัญลักษณของความเปนจริงที่ใชเปนกรอบเพื่อแปลความหมายของเหตุการณและประสบการณ
โดยผานศาสนา และใชมั นเพื่อจัดการกับจักรวาลและสังคม จักรวาลวิทยาจึงเปนระบบความเชื่อ
อันหนึ่งที่จัดการกับปญหาพื้นฐานในศาสนาและระเบียบสังคม (Nanda & Warms, 2004, p.
323)
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สําคัญ

แหลงขอมูลของจักรวาลวิทยา
ฮวน ออซซิโอ (Juan Ossio) เห็นวา ในการศึกษาจักรวาลวิทยา มีขอมูล 3 ชนิดที่

(1) เรื่องเลาที่เปนมุขปาฐะหรือขอเขียน
ที่ถือกันวาเปนนิทานปรัมปรา
(2) พิธีกรรม ที่เห็นกันโดยทั่วไปวาเปนการแสดงนิทานปรัมปราเหลานั้น
(3) การแสดงนิทานปรัมปราเหลานั้นทางทัศนศิลป ไมวาในสถาปตยกรรม หรือใน
ประติมานวิทยา (iconography วาดวยลักษณะสัญลักษณของประติมากรรม) (Herzfeld, 2001,
p. 199)
จักรวาลวิทยากับนิทานปรัมปรา
นิทานปรัมปราโดยปกติจะรวมถึงเรื่องจักรวาลวิทยาดวย (Womack, 2001, p. 211)
เนื่องจากนิทานปรัมปราที่เกี่ยวของกับกฎหมายตราสามดวงนั้นมีที่มาจากศาสนาทั้งสิ้น ไมวาจะ
เปนพุทธศาสนา ศาสนาพราหมณหรือฮินดู และ การนับถือผี ดังนั้นการนําเสนอตอไปจึงพิจารณา
เฉพาะนิทานปรัมปราที่เปนเรื่องเลาในศาสนาเทานั้น (religious narratives)
นิทานปรัมปรา (myth มาจากภาษากรีก mythos แปลวา เรื่องเลา ) เปนเรื่องเลา
แบบรอยกรองตามประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ (Winthrop, 1991, p. 192) เปนพื้นฐานสําหรับความเชื่อ
และการปฏิบัติศาสนา แสดงเหตุการณอันไกลโพน กอนที่จะมีบันทึกในประวัติศาสตร ตั้งแตการ
เกิดโลกนี้ขึ้นมา และการสรางมนุษยคนแรก ทั้งยังพรรณนากฎความประพฤติที่เหมาะสม และ
แสดงหลักจริยธรรมและศีลธรรมของสังคมที่ชัดเจน นิทานปรั มปรามีทั้งที่เปนตัวหนังสือและเปน
เรื่องเลามุขปาฐะในสังคมที่ไมมีตัวหนังสือ (Stein & Stein, 2005, p. 31)
สําหรับผูที่เลานิทานปรัมปราแลว พวกเขาคิดวาเรื่องทั้งหมดลวนเปนความจริง เปน
เหตุการณประวัติศาสตรที่เกิดขึ้นในอดีตอันหางไกล ทั้งบุคคล สิ่งเหนือ ธรรมชาติ สถานที่ และ
เหตุการณตางๆ ลวนเปนจริง (Stein & Stein, 2005, p. 34)
ธรรมชาติของตัวบท (texts) ที่เปนเรื่องเลา
เรื่องเลาที่เปนมุขปาฐะมักจะมีขนาดยาวและซับซอนมาก มักจะไมสาธยายตอเนื่อง
กันจนจบบริบูรณ และอาจจะดูเหมือนวาไมใชเปนเรื่องเดียวกัน บางตอนอาจจะถูกนํามาสาธยาย
ในเฉพาะโอกาสเทานั้น เมื่อผานกาลเวลาไปแตละรุนก็มักจะถูกเปลี่ยนแปลงไปทีละเล็กละนอย
โดยไมรูตัว จึงมีนิทานปรัมปราเรื่องเดียวกันหลายแบบในกลุมตางๆ ที่อยูในสังคมเดียวกัน
อยางเชน นิทานปรัมปราเกี่ยวกับเทพเจาในศาสนาฮินดู ที่เรื่อง
เดียวกันมีหลากหลายรูปแบบ
แตกตางไปตามนิกายที่เนนบูชาเทพเจาสูงสุดไมเหมือนกัน
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ตัวบทที่เปนตัวเขียนเปลี่ยนไปไดอยางไร
เรื่องเลาที่เปนตัวเขียนมักจะถูกถายทอดไปไดหลายรุนอยางมั่นคง โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง ถาไมถูกแปลไปเปนภาษาอื่น แตแมจะเปนภาษาเดิม เมื่อ เวลาผานไปก็จะมีคําและวลีที่ไมเปน
ที่เขาใจกันเกิดขึ้นมาได ภาษาของตัวบทที่เปนตัวเขียนมักจะใชภาษา “ศาสนา” ที่ไมไดใชกันใน
ชีวิตประจําวัน บางสังคมก็มีภาษาถิ่นหรือภาษาที่ใชสาธยายเรื่องเลาทางศาสนาโดยเฉพาะ ซึ่ง
มักจะสืบเนื่องมาจากรูปแบบภาษาโบราณที่ใชกันในอดีต ตัวบทที่เปนตัวเขียนมักจะถูก
เปลี่ยนแปลงอยางรอบคอบซึ่งเปนผลมาจากการแปล หรือวาทกรรมทางวิชาการตอความหมาย
ของคําและวลีเฉพาะแหง (Stein & Stein, 2005, p. 37-38)
แกนเรื่องรวมกันในนิทานปรัมปรา
ภายใตเรื่องเลาหลากหลายที่พบในตางวัฒนธรรมนั้นก็มีองคประกอบและแกนเรื่อง
(theme) บางอันรวมกัน ความคลายคลึงกันเหลานี้มีคําอธิบายไดหลายทาง ไมวาจะเปนการ
แพรกระจายวัฒนธรรมจากกลุมหนึ่งไปยังกลุมอื่น หรือเปนธรรมชาติรวมกันของกระบวนการรับรู
และจิตวิทยาของมนุษยก็ได ตอไปนี้เปนแกนเรื่องเลารวมกันบางเรื่องที่พบใน เรื่องเลาทางศาสนา
ตางๆ ทั่วโลก (Stein & Stein, 2005, p. 46-49)
เรื่องกําเนิดโลก (Origin Myths)
เรื่องกําเนิดโลกตอบคําถามพื้นฐานที่สุดของมนุษยบางประการ อันไดแก เราเปน
ใคร? ทําไมเราจึงอยูที่นี่? ความสัมพันธของเรากับโลกเปนอยางไร? เรื่องกําเนิดโลกพูดถึงปญหา
พื้นฐานที่สุดคือเรื่องอัตลักษณ ทั้งของบุคคลและสังคม เรื่องการสรางโลก (Creation Myths)
โดยทั่วไปเปนเรื่องเลาทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด เรื่องเลาอื่นๆ ทั้งหมดในทายที่สุดจะอาศัย
พื้นฐานที่วางไวโดยเรื่องกําเนิดโลกนี้
องคประกอบรวมในเรื่องกําเนิดโลกก็ คืออุปมาอุปมัยการเกิด เมื่ออํานาจเหนือ
ธรรมชาติที่ทําการสรางโลกเปนเพศหญิง โลกก็จะเกิดขึ้นมาทันทีโดยอิสระ เมื่ออํานาจเหนือ
ธรรมชาติเปนเพศชาย การเกิดจะเปนเชิงสัญลักษณมากกวา นั่นคือ เทพเจาจะอาเจียนหรือ
ขับถายโลก หรืออาจจะสละสวนของรางกายเพื่อสรางโลก
เรื่องกําเนิดโลกหลายเรื่องเริ่มตนการสรางโลกดวยความวุนวาย ความมืด หรือความ
วางเปลา
เรื่องน้ําทวม (Flood Myths)
เรื่องน้ําทวมก็มีแพรหลายมากในนิทานปรัมปรา สานุศิษยของฟรอยดคนหนึ่งเคย
อธิบายเกี่ยวกับความฝนที่เกิดขึ้นเมื่อกระเพาะปสสาวะเต็ม คําอธิบายอื่นอาศัยค วามจริงที่วาน้ํา
ทวมมักจะเกิดขึ้นบอยๆ เมื่อผูคนอาศัยอยูใกลกับแหลงน้ํา
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เรือ่ งคนโกง
นิทานปรัมปราบางเรื่องพูดถึงสิ่งเล็กๆ ไมจริงจังเหมือนเรื่องกําเนิดโลก ซึ่งตามปกติก็
มักจะใหคําอธิบายวาทําไมสิ่งตางๆ จึงเปนแบบที่มันเปนอยู หรือพฤติกรรมอะไรควรทําหรือไมค วร
ทํา ประเภทหลังนี้เปนชุดของเรื่องที่รูจักกันวา คนโกง
คนโกงพบไดในเรื่องเลาจากทั่วโลก มักจะเปนประเภทกึ่งคนกึ่งสัตว และมักจะ
เปลี่ยนรูปรางได คนโกงบางคนที่รูจักกันดีก็เปนนักผจญภัย คนตะกละ คนหาความสุขทางเพศ
ขี้เกียจและเบื่องาย ไมซื่อสัตยและหุนหัน ในขณะเดียวกันคนโกงก็รับผิดชอบกับการสรางหรือการ
นําธาตุหลายอยางมาสูโลก เชน ไฟ หรือดวงอาทิตย กระนั้นสิ่งเหลานี้ก็มักจะเปนผลพลอยไดจาก
กิจกรรมอยางอื่นโดยไมตั้งใจ
เรื่องวีรบุรุษ
โจเซฟ แคมปเบลล (Joseph Campbell) เรียกแกนเรื่องวีรบุรุษวา monomyth และมี
ลักษณะดังนี้คือ วีรบุรุษผจญภัยออกจากโลกของวันธรรมดาๆ ไปสู แดนมหัศจรรยของโลกเหนือ
ธรรมชาติ ไดพบกับพลังมหัศจรรยตางๆ และไดชัยชนะที่เด็ดขาด วีรบุรุษกลับจากการผจญภัยอัน
ลึกลับนี้พรอมกับอํานาจที่จะอํานวยพรใหแกคนของเขาได
เรื่องวีรบุรุษเปนแกนเรื่องสามัญที่พบไดในนิทานปรัมปราจํานวนมาก บางครั้งตัว
วีรบุรุษก็อาศัยบุคคลจริงที่ถูกนําเรื่องราวมาแสดงในรูปแบบอุดมคติ แบบแผนของเรื่องวีรบุรุษจะ
ดําเนินตามพิธีผานภาวะ (rite of passage) สามขั้นตอน โดยทั่วไปแลว ขั้นตอนแรกจะเปนการ
พรากจาก ตัววีรบุรุษมักจะเปนหนุมลูกกําพรา ถูก ผลักดันใหออกจากชุมชนดวยเหตุผลไดหลาย
ประการ เหตุผลทั่วไปจะเปนเพราะบานของเขาถูกพลังเหนือธรรมชาติบางอยางทําลายไป ขั้นตอน
ที่สอง ตัววีรบุรุษฝกฝนเรียนรูการใชเครื่องมือเหนือธรรมชาติตางๆ อยางเชน ดาบศักดิ์สิทธิ์ ภายใต
คําแนะนําของอาจารยผูมักจะมีอํานาจเหนือ ธรรมชาติ ในขั้นตอนที่สาม วีรบุรุษกลับมาและกระทํา
ภาระใหเสร็จสมบูรณ เรื่องวีรบุรุษมักจะพบอยูในเรื่องกําเนิดโลก ซึ่งตัววีรบุรุษจะรับผิดชอบในการ
นําความรูบางอยางมาสูมนุษย
ระบบศาสนาทั้งระบบอาจจะอาศัยเรื่องวีรบุรุษเพียงเรื่องเดียวเปนหลักก็ได เชนใน
กรณีของพุทธศาสนา ซึ่งอาศัยเรื่องของเจาชายสิทธัตถะเปนแกนเรื่อง
การเสนอจักรวาลวิทยาเพื่อเปรียบเทียบ
จักรวาลวิทยาตามที่กลาวมาแลวขางตนจะเห็นไดวาประกอบดวย 2 สวนคือ สวนที่
เปนโครงสรางและองคประกอบของจักวาล เปนการบรรยายภาพจักรวาลทั้งหมดใหมองเห็นเปน
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โครงราง เรียกวา จักรวาล พรรณนา (cosmography) อีกสวนหนึ่งเปนหลักการทํางานของจักรวาล
หนึ่งๆ วาดําเนินไปอยางไรภายใตโครงสรางและองคประกอบนั้น และมีเปาหมายอะไร นั่นคือ กฎ
ของจักรวาล หรือระเบียบของจักรวาล (cosmic order) ทั้งสองสวนจะใหความเขาใจถึงจักรวาลที่
สมบูรณ
ยังมีอีกสวนหนึ่งที่เปนเรื่องของจักรวาลแตไมไดนํามาเสนอในที่นี้คือ กําเนิดจักรวาล
(cosmogony) ซึ่งเปนเรื่องที่มุงอธิบายความเปนมาของสิ่งตางๆ ในจักรวาล เนื่องจากจะทําใหเรื่อง
ซับซอนมากเกินไป และทั้งจักรวาลพรรณนาและกฎจักรวาลก็เพียงพอที่จะทําใหเกิด ความเขาใจใน
จักรวาลวิทยาของแตละศาสนาไดเปนอยางดีแลว
จักรวาลที่จะนําเสนอตอไปนี้เปนจักรวาลที่มาจากระบบความเชื่อทางศาสนา ดังนั้น
ในดานโครงสรางมักจะประกอบไปดวย 3 สวนหลักคือ สวรรค โลก และนรก เนื่องจากจักรวาลเปน
ภาพจําลองของสังคม และ 3 ศาสนาที่นําเสนอจักรวาลในที่นี้ก็มีความแตกแตางในระดับของ
สังคมที่พัฒนาศาสนาตางๆ นั้นขึ้นมา การนับถือผีเปนศาสนาของสังคมที่ไมซับซอนดังนั้น
โครงสรางของจักรวาลจึงมักจะไมซับซอนไปดวย สวนใหญจะประกอบเพียงแค 2 สวนคือ สวรรค
และโลก ไมมีนรก สวนประกอบของจักรวาลในการนับถือผี ก็มีแตผีกับมนุษย จะกลาวถึงสิ่งอื่นๆ
นอยมาก เพราะสวนมากสิ่งที่ไมรูจักหรืออธิบายไมไดทั้งหมดก็จะกลาวถึงวาเปนผี กฎของจักรวาล
ก็จะเปนแบบงายๆ ดวยคือ เลื่อนขึ้นไปขางบนทางเดียว แตกตางจากศาสนาฮินดูหรือพุทธศาสนา
ที่มีกฎของจักรวาลที่ซับซอนมากกวา เพร าะทั้งสองศาสนามีการพัฒนาระบบความคิดในขั้นสูง
ตามความซับซอนของสังคมเมืองขนาดใหญ
จักรวาลวิทยาชนเผาไท
ในบรรดาชนเผาไทที่ยังรักษาระบบความเชื่อดั้งเดิมของชนเผาไทไวไดเปนอยางดี ยัง
ไมมีอิทธิพลของศาสนาอื่นเขามาผสม มีอยูดวยกัน 2 กลุมคือ ไทอาหม ในรัฐอั สสัม ประเทศ
อินเดีย และ ไทดํา ในเวียดนามตอนเหนือ
ตอไปจะนําเสนอเฉพาะจักรวาลวิทยาไทอาหม
เนื่องจากไดมีการศึกษาวิเคราะหมาเปนอยางดี สวนของไทดําเทาที่สํารวจขอมูลเบื้องตนมาพบวา
มีความใกลเคียงกับของไทอาหมมาก 1 แตยังไมมีการวิเคราะหอยางเปนระบบเหมือนของไทอาหม
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โปรดดู รณี เลิศเลื่อมใส (2539, น. 69-81), ภัททิยา ยิมเรวัต (2544, น. 206-237),
สุมิตร ปติพัฒน (2545, น. 25-41)
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จักรวาลวิทยาไทอาหม
ไทอาหมเปนชนเผาไทที่เคยมีอาณาจักรของตนเองมายาวนาน แมภายหลังจะหันมา
นับถือศาสนาฮินดู แตก็ยังมีหลักฐานที่บันทึกประวัติศาสตร พิธีกรรม ความเชื่อตางๆ ตกทอดมา
จนถึงปจจุบัน ซึ่ง รณี เลิศเลื่อมใส (2544) ไดนําเอาคัมภีรโบราณที่เกี่ยวของกั บปรัมปราคติตน
กําเนิดมาสืบสรางโครงสรางจักรวาลของไทอาหม 2 โดยสรุปวา โครงสรางจักรวาลของไทอาหมใน
ปรัมปราคติตนกําเนิดมีโครงสรางแกนกลางเปน ฟา- ขวัญ-เมือง กลาวคือ เปน “เมือง” ที่ปกคลุม
ดวย “ฟา” และเชื่อมตอกันดวย “สายเมืองถือขวัญ” คือสายใยที่ทําหนาที่ทรงไวซึ่ง “ขวัญ” (รณี
เลิศเลื่อมใส, 2544, น. 164) ดังนั้นโครงสราหลักของจักรวาลไทอาหมคือ สวรรค (ฟา) กับโลก
(เมือง) ขวัญเปนสิ่งเชื่อมตอที่เคลื่อนไหวไปมาอยูตรงกลาง รากฐานของโครงสรางจักรวาล ฟาขวัญ-เมือง พัฒนามาจากระบบความเชื่อ ผี- ขวัญ-คน
ระบบความเชื่อ “ผี-ขวัญ-คน” (รณี เลิศเลื่อมใส, 2544, น. 172-176)
การนับถือ “ผี” ของไทอาหมถือวา “ผี” อยูในบริบทตรงขามกับ “ผู” หรือคน “ผี” คือ
สิ่งที่มีอยูจริงแตมองไมเห็น ดังนั้นสิ่งที่อยูนอกเหนือความรับรูและความเขาใจของคนจึงจัดเปนผีได
ทั้งสิ้น สิ่งที่เปนผีในทัศนะของไทจึงกินความหมายกวางขวางทั้งยังเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา และ
แตกตางกันตามถิ่นอีกดวย
ในระบบความเชื่อดั้งเดิมของไทกอนพุทธศาสนา ไมมีความคิดเรื่อง “วิญญาณ” เมื่อ
คนตายถือวาไมมีการดับสูญแตเปลี่ยนขั้นเปน “ผี” ผีจึงเปนรูปแบบของชีวิตอยางหนึ่งที่อางอิงอยู
กับคน ผีแรกที่คนไทนับถือคือผีบรรพบุรุษที่เรียกวา “ด้ํา” คนไทเชื่อวาด้ํายังอยูรวมปกปกรักษา
ดูแลลูกหลาน และอาจใหคําปรึกษาได (ดวยพิธีเสี่ยงทาย) ชวยใหสมปรารถนาได เมือ งผีใน
ความหมายแรกสุดคือที่อยูอาศัยของผีบรรพชน
นอกจากผีแลวคนไทดั้งเดิมยังเชื่อเรื่อง “ขวัญ” คนไทเชื่อวาทุกคนมี “ขวัญ” ขวัญ
ไมใชวิญญาณ ขวัญจะมีหลายขวัญอยูตามจุดตางๆ ของรางกาย คนไทแตละถิ่นมีจํานวนขวัญไม
เทากัน ขวัญสําคัญที่สุดอยูบนกระหมอม แตขวัญทั้งหมดในรางกายรวมเปนหนึ่งเดียว ขวัญดํารง
อยูอยางอิสระในรางคน ขวัญมีลักษณะละเอียดออน อ
อนไหวงาย เปลี่ยนแปลงเคลื่อนไห ว
ตลอดเวลา ปรากฏการณทางกาย (เจ็บ, ไข) อารมณกับจิตใจ (ดี, ราย) หรือจิตใตสํานึก (ความ
ฝน) ทั้งหลายขึ้นอยูกับทิศทางการเคลื่อนไหวของขวัญทั้งสิ้น ยามปกติขวัญยอมอยูกับเนื้อกับตัว
หากรางกายหรือจิตใจคนไมปกติดวยประการใดก็ดี ขวั ญก็จะหนีหรือบินจากไป และถาขวัญไป
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ดูรายละเอียดไดที่ รณี เลิศเลื่อมใส (2544, น. 30-32)
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แลวไมกลับมาคนนั้นก็ตาย ขวัญอาจไปกอนตายหรือหลังตายก็ได ไทอาหมไมมีคําอธิบายวาขวัญ
มีรูปรางอยางไร ไทเขินที่เชียงตุงบอกวามีลักษณะเหมือนผีเสื้อ นอกจากนี้อาจจะบอกไดวาขวัญมี
ลักษณะคลายกับคน เนื่องจากขวัญที่ลอยไปจากคน สาม ารถรับฟงการเรียกขวัญ หรือเจตจํานง
ของคน ในพิธีกรรมและกลับมาได แตขวัญก็เปนสิ่งที่มองไมเห็นเหมือนกับผี ดวยเหตุนี้ขวัญจึงอยู
กึ่งกลางระหวางคนกับผี ในลักษณะที่คนมีชีวิตอยู ขวัญบินขามไปมาระหวางเมืองคนกับเมืองผี
เสมอ
หลักความคิดดั้งเดิมอันเกี่ยวของกับ “ผี-ขวัญ-คน” ของไทเปนระบบความสัมพันธซึ่ง
กันและกัน คนไทไดอธิบายปรากฏการณของธรรมชาติ ชีวิตและสังคม ผานหลักคิดแหงระบบ
ความสัมพันธนี้ เชน การจัดความสัมพันธภายในสังคมขนาดเล็ก การมองชีวิตและวิธีการแกไข
ปญหาทั่วไป ทัศนะตอจิตใจและโรคทางกายรวมทั้งวิธีรักษา
จากรากฐานความคิด ผี- ขวัญ-คน เมื่อสังคมขยายตัวไปจากระดับบาน
(ใน
ความหมายหมูบาน) ไปเปนระดับเมืองที่ครอบคลุมบานและเรือนอีกชั้นหนึ่ง ก็ไดพัฒนาระบบ
“ฟา-ขวัญ-เมือง” ขึ้นมา เพื่อรองรับกับการผลิตขนาดใหญของสังคมเกษตรกรรม ดวยการนับถือ
“ฟา” ในฐานะธรรมชาติที่อํานวยความอุดมสมบูรณตามฤดูกาล แลวหลอมรวม “ฟา” ธรรมชาติ
เขากับ “ผี” อํานาจศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติ ในภาษาไทอาหมมีคํา “ฟาผี” เพื่อหมายถึงเทพเจา
เพื่อแยกกับ “ฟา” ที่หมายถึงทองฟา และ “ฟา” ที่หมายถึงผูปกครอง “ฟาผี” คลายคลึงกับ “ผีฟา”
ในภาษาลาวโบราณและในจารึกสุโขทัยสมัยแรก
ระบบ “ฟา” (สรุปจาก รณี เลิศเลื่อมใส (2544, น. 176-262)
ในสังคมไทอาหม “ฟา” เปนระบบความนึกคิดตอการจัดจําแนกอํานาจตางๆ ทั้งใน
สังคม ในธรรมชาติ เหนือธรรมชาติ ที่เกี่ยวพันกับธรรมชาติแวดลอม ทรัพยากรและความอุดม
สมบูรณ บรรพชนของตระกูล เ ทพเจาและเทวดาตางๆ ตลอดจนระบบการปกครอง และผูปกครอง
ที่สืบเชื้อสายมาจากเทพเจา และจัดระดับอํานาจตางๆ เรียงลําดับจากสูงไปหาต่ําดังนี้
1. “ฟาเปนมิต” (ฟาเปนสีรุงแสงทอง หมายถึง พระเปนเจา ) หรือ “ฟาตือจึ้ง” (พระ
เปนเจาผูทรงไวซึ่งอํานาจเหนือเมือง) พระเปนเจาหรืออธิเทพ (Supreme God เทพเจาสูงสุด)
พัฒนาการจากอํานาจแหงธรรมชาติสูอธิเทพ
ในความเชื่อของชนเผาตางๆ อํานาจเบื้องตน มักเปนสิ่งที่มีอยูจริงและพบเห็นไดจาก
ประสบการณตรง เชน ไฟ หรือดวงอาทิตย แต “ฟา” มีลักษณะเปนนามธรรม ไมอาจระบุลักษณะ
การมีอยูไดอยางชัดเจน ฟาจึงเปนความคิดชั้นสูงหรือปญญาของสังคมโบราณซึ่งเขาใจวา ฟาคือ
สิ่งปกคลุมอยูเบื้องบนเสมือนหลังคา ชั้นฟาหรือฟากฟาเบื้องบนปกคลุมโลกเรียกวา “ฟางําเมือง”
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สําหรับชนเผาไท ฟาเปนตนแหลงและเอื้ออํานวยสภาวะอากาศ และปรากฏการณ
ธรรมชาติทั้งหลายตลอดจนวัฏฏะแหงธรรมชาติ ฤดูกาลและชีวิต ภายหลังไดคําวา “ฟา” เรียก
อํานาจที่เชื่อวามีอยูเบื้องหลังความเปนไปในฟากฟา หรือเปนผูจัดระบบแหงธรรมชาติ
“ฟา” ในฐานะอํานาจแหงธรรมชาติมีอยูในสํานึกของไทมาแตแรก “ฟา” สามารถ
สําแดงตนดวยแสงสวางและแสงสีตางๆ บนฟากฟา โดยเฉพาะยามรุงแจงที่เรียกวา “ฟาสาง” และ
ไดบันดาลความอุดมสมบูรณของสรรพสิ่งบนพื้นโลกโดยใหสายลมหอบเอาเมฆ หมอก ฝน และ
น้ําคางมาให
ตอมาไดแยกอํานาจธรรมชาติจากฟากฟามาเปน “ฟาผี” อํานาจธรรมชาติที่สถิตอยู
“กลางหาว” อันเปนสถานที่เหนือฟากฟาอีกทีหนึ่ง ทําหน าที่ปกปองคุมครอง เปนองคอํานาจ
ศักดิ์สิทธิ์ และเปนเทพเจาในที่สุด สามารถติดตอสื่อสารไดดวยพิธีกรรม
ขั้นตอมาไดพัฒนาเปน “ฟาพอ” รวมลักษณะอํานาจเหนือธรรมชาติเขากับบรรพบุรุษ
กลายเปนเทพเจากึ่งบรรพบุรุษ หรือเทพบิดร มีคุณลักษณะทั้งความสวางและแสงสี ความ อุดม
สมบูรณและการปกปองคุมครอง
ขั้นสุดทายพัฒนาเปน “ฟาเปนมิต” หรือ “ฟาตือจึ้ง” ประมุขสูงสุดในฐานะอธิเทพ
ของเหลาเทพเจาหรือ “สาง” และเทวดาตางๆ หรือ “ผี” ซึ่งมี “เลงดอน เจาฟาแผดขวานคํา ”
เทวราชอีกองคหนึ่งเปนผูบริหาร
นอกจากนี้ อธิเทพองคนี้ยังมีหน าที่ถือเมือง (ตือจึ้ง) คือทรงอํานาจเหนือบานเมืองใน
เชิงสัญลักษณจากกลางหาว ผาน “สายจึ้งเมืองตือขวัญ” (สายใยที่ทําหนาที่ถือขวัญของเมือง) ที่
โยงจากเมืองสูฟา แสดงอํานาจควบคุมจริยธรรมและการปกครอง ผานพิธีกรรมเซนไหวตางๆ เชน
พิธี “เลาฟา” หรือฟองฟาเพื่อประณามผูทําผิดจริยธรรมใหชื่อเสียงเสียหายตราบชั่วลูกชั่วหลาน
พิธี “เรียกขวัญปาวมิ่ง” ขอใหอํานวยผลดีแดผูขอ พิธี “แกกิ่วเมือง” และ “ยอนมิ่งเมือง” แกไข
โชคชะตากษัตริยและบานเมือง พิธี “เฮ็ดหมด” ชําระมลทินของวงศตระกูล และเปนองคพยานใน
การทําสัตยสาบาน “กินหมาง” อีกประการ (รณี เลิศเลื่อมใส, 2544, น. 190-192)
2. ฟา-สาง เทพเจาและเทวดา
เมื่อปฐมกําเนิดโลก มีเทพเจาระดับสูงรองจาก “ฟาเปนมิต” อยู 2 ประเภทคือ “ฟา”
และ “สาง”
“ฟา” เทพเจาแหงธรรมชาติสถิตอยูเบื้องบนในชั้นตางๆ เชน เทพเจาแหงเดือน ตะวัน
ลม เมฆ หมอก น้ําคาง เปนตน
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“สาง” เทพเจาตนวงศผูปกครองและบรรชนของเผาผูถือตัววาเปน “ไขฟา” หรือสืบ
เชื้อสายของอธิเทพหรือ “ฟาพอ” เทพเจาตนวงศมีอยู 3 คน แตละคนเปนสัญลักษณแทนชนเผา
เครือญาติ 3 สาขา คือ “สางดิน” “สางแดง” และ ”สางดํา” ซึ่งตั้งรกรากในที่ตางกันคือ ที่ราบหรือ
“ดิน” ที่ลุมน้ําหรือ “น้ํา” ที่ภูดอยสูงหรือ “ฟา”
เทพเจาทั้งสองประเภทนี้ขยายหรือแตกออกมาจาก “ฟา” ทั้งสิ้น ทําใหเห็นวาศาสนา
“ฟา” ของไทอาหมตั้งอยูบนรากฐานแหงการนับถือธรรมชาติและบรรพชน
3. เสื้อ อารักษประจําถิ่น
ในระบบความเชื่อของไทอาหม “เสื้อ” คือเทวดาที่ทําหนาที่เปนอารักษประจําถิ่น ใน
เมืองหนึ่งมี “เสื้อ” ไดมากมาย แตมี “เสื้อเมืองใหญ” หรืออารักษใหญประจําเมืองไดตนเดียว
เสื้อเมืองใหญมักจะเปนบรรพชนรุนแรกที่ตายอยางผิดธรรมดา
ในการสถาปนาเมืองใหมตองมีพิธีกรรมปลูกตนเสื้อเมื อง ซึ่งเปนตนรุงใหญ หรือ
พญาไมประเภทไทร ซึ่งจะอยูทาง “หัวเมือง” (ทิศเหนือเมือง) เมื่อเจาเมืองคนแรกตายลงก็จะถูกยก
ใหเปนเสื้อเมือง มีหนาที่ปกปองเมือง และมีพิธีเซนไหวดวยการฆาควาย และตองนําเสื้อเจาเมือง
มาประกอบพิธีบูชาเสื้อเมืองดวย
4. ด้ํา บรรพชนของตระกูล
“ด้ํา” เปนคําเรียกผีบรรพบุรุษประจําตระกูล ไทอาหมเรียกด้ําวา “ผีเรือน” ดวย
หมายถึง เทวดาประจําตระกูล ที่มีขอบเขตอํานาจคุมครองในเรือนหรือตระกูลตน ไมใชผีที่อยู
ประจําเรือน (ที่พัก) เพียงหลังเดียว ในกรณีที่ตระกูลนั้ นสิ้นทายาทบุตรชายผูทําหนาที่เซ นไหวด้ํา
ด้ําจะเปลี่ยนเปนผีหรือเทวดาประจําทองถิ่นหรือสังคม หมดอํานาจจากบานเกิดตระกูลของตน
หลังจากขั้นเปนผีจบลงก็จะขึ้นไปสถิตอยูบนเมืองฟารวมกับทวยเทพเจา “ฟา” และ “สาง”
ในระดับอาณาจักร กษัตริยไทอาหมเมื่อตายไปจะไดรับการขนานนามวา “ด้ําอัน
ใหม” สวนบรรพกษัตริยทั้งหมดเรียก “ด้ําทั้งหลาย” ในสมัยที่ราชวงศไทอาหมมีอํานาจอยูใน
รัฐอัสสัม ไดจัดพิธี “เมด้ําเมผี” คือบูชาด้ําและผี เปนพิธีกรรมสําคัญของสังคม ในชวงที่ขยาย
ดินแดนตองจัดทั้งกอนศึก ชวงศึก และหลังศึก เปนการเลี้ยงทั้งผีด้ําและไพรพลที่เหน็ดเหนื่อยบอบ
ช้ําใหฟนคืนดี และเรียกขวัญ (พลัง) ใหกลับคืนมา
5. ผี สิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติอื่นๆ
ในสมัยแรก ชาวไทอาหมนับถือผีแหงธรรมชาติแวดลอม ไดแก ผีแหงปา แมน้ํา
แผนดิน และผืที่เกี่ยวของกับการผลิตคือ ผีขาว และผีเกาแกของชนทองถิ่น ผีเหลานี้มีการเซนไหว
เพื่อขอความคุมครอง หรือความอุดมสมบูรณ
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ระบบขวัญ
“ขวัญ” หมายถึง ชีวิตหรือพลังในรูปแบบไรตัวตน ดํารงอยูอยางอิสระ
ขวัญของสังคมไทอาหมมี 2 ระดับคือ
1. ขวัญเมือง ประกอบดวย ขวัญหมูเจา (ขวัญของกลุมเจา ขุน ผูปกครองเมือง
ตัวแทนการเมืองการปกครอง) ขวัญเงินขวัญคํา (ขวัญของเงินและทอง ตัวแทนเศรษฐกิจหรือความ
อยูดีกินดี) ขัวญชางขวัญมา (ขวัญของกองทัพและไพรพลที่ประกอบดวยกองชางกองมา ตัวแทน
การทหาร)
2. ขวัญบาน (หมูบาน) ประกอบดวย ข วัญขาขวัญเลก (ขวัญของขาและเลก
หมายถึง ขาทาสที่ไดจากเชลยศึก ตั้งหมูบานทํานาอยูรอบเมือง) ขวัญวัวขวัญควาย (ขวัญของสัตว
ที่ชวยทําการผลิตในไรนา) ขวัญเงินขวัญคํา (ในระดับหมูบานหมายถึงความมั่งคั่งหรืออยูดีกินดี
และยุงฉางเก็บขาว)
ความเปนไปของขวัญสังคมเหลานี้สงผลดีหรือรายตอบานเมืองได แตไมมีสิ่งใด
ควบคุมขวัญไดนอกจากเจตจํานงอันแรงกลาของสั งคมเอง บานเมืองจะมีพลังหรือไมขึ้นอยูกับการ
รวมขวัญเหลานี้ใหแนนดุจกําไว ดังนั้นจึงมี “สายเมือง” เชื่อมตอระหวางเมืองกับฟา แลวรวมขวัญ
มาไวที่ “สายเมือง” ขวัญตางๆ จึงตองเกาะกลุมอยูบน “สายเมือง” หรือสัญลักษณแทนบานเมือง
เปน “สายเมืองถือขวัญ” โครงสรางของบานเมืองหรืออาณาจักรประกอบดวยสายเมืองทุกระดับ
จากใหญไปหาเล็กคือ
สายจึงเมือง คือ จิตวิญญาณของอาณาจักร ใหญที่สุด และอยูศูนยกลาง
สายเมืองสี่แจง (มุม) คือ จิตวิญญาณของเมืองรองสี่มุม อยูตรงสี่มุมของจักรวาล
สายเมือง 1,000 เมือง คือ จิตวิญญาณของเมืองบริวาร กระจายอยูรอบศูนยกลาง
ระบบเมือง
เมืองในที่นี้มี 2 ลักษณะคือ เมืองทางกายภาพ กับเมืองศักดิ์สิทธิ์
1. เมืองทางกายภาพ เปนหนวยการปกครอง เมืองบาน (ประเทศ ภาษาไทยใช
บานเมือง) ประกอบดวย แจ (เมืองหลวง) มีเมือง หรือจึง หรือสึง (เมืองทั่วไป) เปนบริวาร แตละ
เมืองประกอบดวย เวียง (เขตศูนยกลางของเมือง มีกําแพงลอมรอบ ) ตั้งอยูหัวเมือง บนที่สูงหันไป
ทางทิศเหนือ มีดอยหรือที่ราบสูงปกอยูทางทิศเหนือดวย ในเวียงมี “หอคํา” หรือ “เรือนหลวง” (วัง
ของเจาฟา) และ “โรงคํา” (ที่วาการของเจาฟา) ที่ต่ําลงไปจากเวียงจะเปนคิงเมือง (กลางเมือง) มี
ตลาด คิงเมืองและลาเมือง (ปลายเมือง) จะเปนที่ตั้งของบาน หรือจอง (หมูบาน) หมูบาน
โดยทั่วไปจะเปนกลุมสกุลหรือโคตรวงศเดียวกัน ประกอบดวย “เรือน” คือกลุมครัวเรือน หมูบานใน
เขตเมืองจะเปนพวกไพร สวนพวกขาและเลก (ทาสเชลย) จะอยูรอบนอกเมืองซึ่งเปนที่นา
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2. เมืองศักดิ์สิทธิ์ เปนเมืองในจินตภาพทางศาสนาของไทอาหม ซึ่งอิงกับโครงสราง
จักรวาล มี ลักษณะเหมือนเรือนขนาดใหญ มี ฟาเปนหลังคาคลุมครอบเมืองเปนพื้นที่สี่เหลี่ยม มี
เขตแดนเมืองจรดกับมุมฟาหรือ “แจงฟา” ซึ่งเทากับมุมเมือง ทุกเมืองมีสายเมืองลอยทะลุหาวขึ้น
ไปจากดอยสูงทางหัวเมืองทิศเหนือ โดยมี “หอฟาเหนือหัว” หรือศาลบูชาเทพเจาบริเวณหัวเมือง
เปนที่สถิตของ “สายเมือง”
กฎของจักรวาลวิทยาไทอาหม
โครงสรางจักรวาล ฟา-ขวัญ-เมือง ของไทอาหม มีหลักการอุดมคติในการรักษาความ
สมดุลระหวาง ฟ า-เมือง หรือธรรมชาติกับคนหรือชุมชน ทรัพยากรกับการผลิต ผูปกครองกับ
พลเมือง บรรพชนกับลูกหลาน เพื่อผลทางความอุดมสมบูรณและความรุงเรือง
ในยามบานเมืองปกติหรือมั่นคง ขวัญตางๆ จะเกาะเกี่ยวกับสายเมือง แตในยามไม
ปกติขวัญจะหลุดลอยไปจากสายเมือง ครั้นแลวสายเมือ งจะสั่นไหวจากฟาถึงเมือง ทําใหเมืองไม
มั่นคง เกิดศึกสงคราม จลาจล กบฏ พลเมืองฟองรองวิวาทฆาฟนกันเอง ฝนแลง ขาวยากหมาก
แพง ชางมาวัวควายตายดวยโรคระบาด กษัตริยหรือบุคคลสําคัญตาย ตองแกไขใหบานเมืองเปน
ปกติโดยการจัดพิธีกรรมทางสังคมรวมกันเพื่อ “เรียกขวัญ” ของบานเมืองใหคืนกลับมาอยูที่สาย
เมืองดังเดิม บานเมืองจึงจะรุงเรืองมั่นคง
พิธีเรียกขวัญเมืองกระทําเพื่อความมั่นคงหรือความสามัคคีเปนสําคัญ แตบางครั้งก็
เรียกขวัญเพื่ออวยชัยหรือเฉลิมฉลอง เชน การเรียกขวัญในพิธีราชาภิเษกของกษัตริยองคใหม สวน
พิธีเรียกขวัญบานกระทําเพื่อความอุดมสมบูรณ เพื่อเพิ่มพูนจํานวนผูคนและผลผลิตขาว
สรุปไดวา โครงสรางจักรวาลของไทอาหมที่เปนพลังอํานาจจากสูงไปหาต่ํา
ประกอบดวย 2 ชั้น คือ สวรรค กับ โลกมนษย
1. ชั้นสวรรค ประกอบดวย
(1) พระเปนเจาหรือเทพเจาสูงสุด เรียกวา ฟาเปนมิต
(2) เทพเจาแหงธรรมชาติ เรียกวา ฟา
(3) เทพเจาตนวงศผูปกครองและบรรพชนของเผา เรียกวา สาง
2. ชั้นโลกมนุษย ประกอบดวย
(4) เทพารักษประจําถิ่น คือ เสื้อเมือง
(5) ผีบรรพบุรุษ คือ ด้ํา
(6) ผีแหงธรรมชาติแวดลอมตางๆ
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ขวัญของสิ่งตางๆ ในโลกมนุษย เปนตัวเชื่อมระหวางสวรรคกับโลกมนุษย โดยปกติจะ
เกาะอยูที่สายขวัญที่โยงจากสิ่งตางๆ ในโลกมนุษยไปสูสวรรค ซึ่งทําหนาที่เปน สายสัญญาณ ที่จะ
บอกเหตุความผิดปกติในโลกมนุษยแกเทพเจาสูงสุด เมื่อ
มีเหตุรายทําใหขวัญกระจัดกระจาย
ออกไปจากสายขวัญ มนุษยตองทําพิธีก รรมเรียกขวัญกลับคืนมาเกาะอยูสายขวัญเหมือนเดิม
มิฉะนั้นเทพเจาบนสวรรคก็จะไมพอใจและทําใหเกิดความพินาศกับมนุษยได
โครงสรางจักรวาลของไทอาหมไมมีนรก ไมมีการตัดสินทําความผิดในโลกมนุษยเพื่อ
จะขึ้นไปสูสวรรค ไทอาหมทุกคนตายแลวจะขยับสถานะจากด้ําไปเปนผีแตยั งอยูในโลกมนุษย เมื่อ
หมดคนเซนไหวแลวจึงจะไปรวมกับบรรพบุรุษซึ่งไดแก สาง
จักรวาลของไทอาหมสะทอนสังคมที่เปนกลุมนครรัฐ รวมตัวกันแบบสหพันธรัฐ โดย
ใชวัฒนธรรมและภาษาที่มีรวมกันเปนอัตลักษณ โครงสรางสังคมมีชนชั้นปกครองกับชนชั้นที่ถูก
ปกครอง มีเกษตรกรรมเป นอาชีพหลัก ดังนั้นหนาที่ของรัฐ (คติกษัตริย) นอกจากจะปองกันการ
รุกรานจากภายนอก รักษาความสงบเรียบรอยภายในแลว ตอง เสริมสรางความอุดมสมบูรณของ
ราษฎรดวย
จักรวาลวิทยาฮินดู
เนื่องจากศาสนาฮินดูมีวิวัฒนาการมายาวนานในพื้นที่กวางใหญของอินเดียโบราณ
จักรวาลวิทยาของฮินดูจึงซับซอนและมีความแตกตางกันตามยุคสมัย นอกจากนี้ในยุคสมัย
เดียวกันยังแตกตางกันไปตามนิกาย แตละนิกายก็มีคัมภีรในกลุมของตนเองจํานวนมาก ดังนั้น
การเสนอภาพจักรวาลวิทยาของฮินดูจึงไมสามารถแสดงรายละเอียดที่แตกตางกันได ภาพที่
นําเสนอจึงเปนการสรุปโครงสรางใหเขาใจไดอยางงายๆ และชัดเจน และเปนภาพที่สวนใหญจะ
เห็นตรงกัน ซึ่งเทาที่สํารวจเบื้องตนมาพบวา Walker (1983) ไดสรุปโครงสรางของจักรวาลฮินดูไว
ไดคอนขางชัดเจน จึงสรุปของ Walker (1983, pp. 252-254) มานําเสนอตอไปนี้
ทฤษฎีการเกิดของโลกของฮินดู ทยี่ อมรับกันโดยทั่วไปเปนการผสมทฤษฎีการเกิดของ
จักรวาลในสมัยพระเวทกับสมัยปุราณะ ในฤคเวทกลาววา “ในปฐมกาล ไมมีทั้งสิ่งที่มีชีวิตหรือไมมี
ชีวิต ไมมีทั้งโลก ทองฟา หรือสวรรค ไมมีความตาย หรือความเปนอมตะ ไมมีคืนหรือวัน มีแต
ความมืดที่ปกคลุมดวยความมืด มีแต น้ําที่แยกกันไมได” ปฐมเหตุนั้นก็กลายมาเปน หิรัณย คัรภะ
(ครรภทอง) คือไขจักรวาลทอง ลอยอยูบนน้ําที่มีมาแตแรก
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ไขนั้นแบงตัวออกเปนสองสวน เปลือกไขทั้งสองกลายเปนสวรรคกับพื้นโลก และแดน
ทั้ง 21 ของจักรวาล ครึ่งบนของเปลือกไขที่เปนทองกลายเปนสวรรค ครึ่ง ลางที่เปนเงินกลายเปน
พื้นโลก เนื้อเยื่อภายนอกกลายเปนภูเขา
เนื้อเยื่อภายในกลายเปนเมฆและหมอก เสนเลือด
กลายเปนแมน้ํา และของเหลวกลายเปนมหาสมุทร พระสวิตฤไดรีบมัดพื้นโลกไว พระวิษณุชวย
ตอกยึด และ พระพฤหัสบดีชวยสวนที่เหลือ เทพองคอื่นๆ ที่มักชวยเหลือพระพ รหมา3ในการสราง
จักรวาล ไดแก พระวิศฺ4วกัรมัน5 พระมนุ6 พระประชาปติ พระปุรุษะ พระยมะ7 และพระยมี
พฺรหฺมาณฺฑะ8 หรือ “ไขของพระพรหมา” ประกอบดวยจักรวาลทั้งหมดและมีแดนทั้ง
21 เรียกวา โลกะ 9 “ที่ตั้ง” เรียงเปนสามกลุมใหญเรียกวา ไตรโลกะ “สามโลก” ประกอบดวย สวรรค
อยูเหนือพื้นโลก ตละ แดนใตดิน และ นรก อยูใตโลกไกลลงไปมาก ไตรโลกะแตละสวนจะถูก
แบงเปน 7 สวนตามประเพณี แมวา ในคัมภีรตางๆ จะเรียงลําดับและมีชื่อไมตรงกันก็ตาม แตก็
ประกอบกันเปนโลกะ 21 โลกะในจักรวาล การพรรณนาแดนตางๆ เหลานี้แตกตางกันคอนขางมาก
ในคัมภีรพระเวท มหากาพย เวทานตะ สางขฺยะ และปุราณะ แตก็สรุปใหเขาใจไดงายๆ ดังนี้
โลกะ เปนคําทั่วไปที่ใชกับทั้งระบบ และยังใชโดยเฉพาะกับโลกะที่หนึ่งของไตรโลกะ
ดวย โลกะประกอบดวยสวรรคแหงเทพทั้งหลาย (จึงเรียกวา อนันท ฺโลกะ) รวมทั้งชั้นบรรยากาศ
และวงโคจรของดวงดาวตางๆ แบงออกเปน 7 สวนคือ
(1) พฺรหฺมาโลกะ ที่อยูของพระพรหมา

3

เพื่อแยกความแตกตาง จะใชคําเรียกพระพรหมตามภาษาสันสกฤตคือ พรหมัน เปนเทพ
เจาสูงสุดของฮินดู สวน พระพรหมา เปนเทพองคหนึ่งในตรีมูรติ ซึ่งประกอบดวย พระพรหมา พระ
วิษณุ และพระศิวะ สวน พระพรหม หรือพรหม จะใชกับเทพในพุทธศาสนา
4
จุดใตคํา เพื่อไมออกเสียงสระที่มากับ พยัญชนะ หรือเปนพยัญชนะตัวสะกด ใสเพื่อชวย
ในการอานใหตรงกับภาษาสันสกฤต เชน วิศ ฺวะ อานวา วิศ-วะ ถาไมใสจุดใต จะอานวา วิ- ศะ-วะ
5
ไทยเรียกวา พระวิศวกรรม
6
ไทยเรียก พระมนู
7
ภาษาไทยเรียกวา พระยม
8
อานวา พระห-มาณ-ฑะ
9
คํานี้ปกติจะถอดเปนภาษาไทยได วา โลก แตมีความหมายไมเหมือนกับในภาษาไทย จึง
ใชตามภาษาสันสกฤต เพื่อไมใหสับสนความหมาย
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(2) ตโปโลกะ ที่อยูของวิราช 10
(3) ชนัรโลกะ ที่อยูของบุตรบางองค 11ของพระพรหมา
(4) มหัรโลกะ ที่อยูของพระประชาปติ 12บางองค
(5) สฺวัรโลกะ กินพื้นที่ตั้งแตดวงอาทิตยไปถึงดาวเหนือ เปนส วรรคของเทพเจาของ
ลัทธิตางๆ เชน พระวิษณุ พระศิวะ พระอินทร และพระกฤษณะ
สวรรคของพระอินทรเรียกวา อิน ฺทฺรโลกะ หรือ ส ฺวัรโลก เรียกกันโดยทั่วไปวา สวรรค
อยูดานเหนือของเขาเมรุ ครอบคลุมดินแดนที่เรียกวา อันตรีกฺ ษะ “แดนกลาง” นั่นคือ ทองฟา
ระหวางพื้นโลกกับสวรรค อันเปนที่อยูของหมูเมฆและนกในแดนที่ต่ําลงไป และมีเหลานางอัปสร
และคนธรรพหรือนักดนตรีในสวรรคอยูในแดนที่สูงขึ้นไป เมืองหลวงของสวรรคคือ อมราวตี ที่ตั้ง
ของวังอันวิจิตรพิศดารของพระอินทรคือ ไวชยันตะ วังแหงนี้มีทองพระโรงที่มีชื่อเสียงคือ สุธรรมา
ซึ่งเปนอัญมณีอันไรคูแขงในบรรดาราชสํานักอันสูงสง ใน บางครั้งพระกฤษณะก็มาใชทองพระโรงนี้
ดวย ในสวนอันมหัศจรรยชื่อ นันทนะ (มีชื่ออื่นดวยวา ปารุษ ฺยะ หรือกันทสาระ) อยูรอบๆ วัง มีตน
กัลปพฤกษ หรือตนสมปรารถนา และในศูนยกลางของสวนแหงนี้มีตนปาริชาติ มีลํา ตนเปนทอง
และใบมีสีสรรพนาอัศจรรย ตนไมนี้เปนที่ชื่นชอบของเหลานางอัปสร และสงกลิ่นหอบอบอวลไปทั่ว
สวรรคแหงนี้ ตนไมนี้ปรากฏขึ้นในการกวนเกษียรสมุทรและพระอินทรไดนํามาไวยังสวรรค สวรรค
ยังเรียกกันอีกวา ต ฺริทิวะ “สวรรค(สูงสุด)ชั้นที่สาม” ตฺริวิษฺฏปะ “โลกที่สาม” อูรฺธฺวโลกะ “โลกเบื้อง
บน” เมืองอมราวตี ยังเรียกกันในอีกชื่อหนึ่ง วา เทวปุระ “นครแหงเทพ” และ “ปูษภาสา “แสงรัศมี
อันสวยงามแหงดวงอาทิตย”
ใน เทวี ภาควตะ สกันธะที่ 8 กลาวถึง กลางเขาเมรุเปนที่ตั้งของพรหมโลกะ หรือ
พรหมปุรี รอบพรหมปุรี เปนที่ตั้ง ของปอม 8 ปอม หรือที่อยูของอัษฏทิกฺปาละ (ผูรักษาทิศทั้ง 8) แต
ละแหงกวาง 2,500 โยชน ดังนั้นจึงมีปุรีหรือนครอยู 9 นครบนยอดเขาเมรุ ไดแก (1) นครของพระ
พรหมาชื่อ มโนวตี อยูตรงกลาง (2) ดานตะวันออก นครของพระอินทร ชื่อ อมราวตี (3) มุมดาน
ตะวันออกเฉียงใต นครของพระอัคนิชื่อ เตโชวตี (4) ดานใต นครของพระยม ะชื่อ สังยมนี (5) มุม

10

พลังของเพศชายที่พระพรหมาสรางขึ้น วิราชเปนผูสรางพระมนุองคแรก (ตนกําเนิดของ
มนุษย) (Monier-Williams, 1993, p. 982)
11
หมายถึง มานสปุตฺ ระ (บุตรที่เกิดจากจิต) ของพระพรหมา ไดแก มรีจิ อังคิระ อตฺ ริ
วสิษฐะ ปุลหะ กฺระตุ และ ปุลัสตฺยะ (Mani, 1993, p. 456)
12
พระผูสราง ที่พระพรหมาสรางขึ้นมา 21 องคเพื่อชวยสรางสิ่งทั้งหลายในโลก
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ดานตะวันตกเฉียงใต นครของพระนิรฤติ ชื่อ กฤษณาฺชนะ (6) ดานตะวันตก นครของพระวรุณะ
ชื่อ ศฺรัทธาวตี (7) มุมดานตะวันตกเฉียงเหนือ นครของพระวายุ ชื่อ คันธวตี (8) ดานเหนือ นครของ
พระกุเพระชื่อ มโหทยะ (9) ดานเหนือ นครของพระอีศานฺ ชื่อ ยโควตี (Mani, 1993, pp. 462-463)
ไวกุณฐะ สวรรคของพระวิษณุ ตั้งอยูบนเนินลาดด านใตของเขาเมรุ อยูเหนือเขา
ไกลาสะ แมน้ําคงคาแหงสวรรคไหลผานสวรรคแหงนี้ นครอันรุงเรืองแหงนี้มีอาคารเปนแกวมณี
ตางๆ ถนนเปนทอง
โคโลกะ (ที่แหงโค) สวรรคของพระกฤษณะ ตั้งอยูใกลไวกุณฐะ เต็มไปดวยปา
ละเมาะและซุมไมที่นาอัศจรรย และแมน้ํายมุนาแหงสวรรคก็ไหลผานสวรรคแหงนี้ ผูบูชา
พระกฤษณะจะถูกนํามายังที่นี่หลังสิ้นชีวิตในรูปของวัว สัตวตางๆ นก และผูที่โชคดีกวาผูอื่นมาใน
รูปโคปาและโคป (หนุมเลี้ยงวัวกับสาวรีดนมวัว) ทั้งหมดจะเขารวมการเตนรําใตแสงจันทรอัน
สนุกสนานของพระกฤษณะ ซึ่งเปนความสุขสูงสุดที่ไมมีขอบเขต นาหลงใหล มีเสนห และนาลิ้มรส
อยูตลอดไป
อลกา สวรรคของพระกุเพระ (ในภาษาไทยเปน กุเวร) อยูบนเขามันทระ เปนนครแหง
เทพที่ร่ํารวยที่สุด สวนของพระกุเพระคือ ไจตฺ ร-รถะ ที่เรียกเชนนั้นเพราะไดรับการดูแลโดยคนธรรพ
ชื่อจิตฺร-รถะ
สวรรคชั้นสูงอื่นๆ ไดแก ไกลาส ะ ภูเขาสวรรคแหงพระศิวะ, มารุตะ โลกแหงเหลา
มารุต อันเปนที่ตั้งของสวรรคโดยเฉพาะของเหลาไวศยะ
(ผูบูชาพระศิวะเปนเทพเจาสูงสุด),
ไววัสวตี (หรือภาสฺวตี) เทพนครแหงพระสูรยะ, วสุธานคระ (เมืองแหงการไดความมั่งคั่ง) เทพนคร
แหงพระวรุณะ ตั้งอยูบนเขาปุษฺ ปคิริ “เขาดอกไม” อยูใกลเขาเมรุ, คณปรวตะ สวรรคขอ งเหลา
คนธรรพ ตั้งอยูใกลเขาไกลาสะ (Walker, 1983, v. 2, pp. 185-186)
(6) ภุวัรโลกะ เปนชั้นบรรยากาศ กินพื้นที่จากพื้นโลกถึงดวงอาทิตย เปนที่อยู
ของปตฤ13 โลกะนี้รวมแดนของดวงอาทิตยและดวงจันทรดวย
(7) ภูรฺโลกะ พื้นโลก แมวาตามประเพณีแลวจะรวมอยูในโลกะทั้งหลายก็ถือวาเปน
อีกชั้นหนึ่งตางหาก
ศูนยกลางของจักรวาลทั้งหมดคือ เขา เมรุ ตั้งเดนอยูในแดนสวรรค อิลาฤตะ เสมือน
เปนศูนยกลางของทั้งจักรวาล เปนทองทั้งลูกสูง 160,000 โยชน อยูเหนือแดนสวรรคทั้งหมด
(Walker, 1983, v. 2, pp. 183-184) ในศูนยกลางของแดนสวรรค เขาเมรุตั้งอยูโดดเดน สวรรค
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ของเทพตางๆ ลวน เรียงรายอยูรอบเขาเมรุ ตนชมพูขึ้นอยูบนเขาเมรุ และตนไมนี้ใหรมเงาปกปอง
พื้นโลกที่อยูเบื้องลาง ดังนั้นพื้นโลกจึงมีชื่อวา ชมพูทวีป ผลของตนชมพูมีขนาดใหญเทาชาง เมื่อ
ผลสุกจะตกลงมายังเทือกเขาและน้ําผลชมพูก็เปนแมน้ําชมพู ซึ่งมีน้ําที่ใหความเปนอมตะ เขาเมรุ
ยังเรียกกันในชื่ออื่นๆ วา สุเมรุ (รูปที่สวยงาม) เหมาทริ (ภูเขาทอง) รัตนสานุ (ยอดแกว) กัรณิกาจ
ละ (ภูเขาดอกบัว) อมรปรวตะ (ภูเขาอมตะ) และเทวปรวตะ (ภูเขาเทพเจา)
ดานตะวันตกของเขาเมรุ เปนที่ตั้งของยอดเขาสุปารศวะ ซึ่งมีปาละเมาะของเทพ
ทั้งหลายเรียกวา ไวภราชะ เปนแหลงหาค วามสําราญของบรรดาเทพและเทพีทั้งหลาย อีกยอดเขา
หนึ่งของเขาเมรุคือ มันทระ ถูกใชเปนหลักเมื่อเหลาเทพกวนเกษียรสมุทร (ทะเลน้ํานม) เพื่อทําน้ํา
อมฤต
ใตแดนสวรรคลงมาคือพื้นโลก มีทวีปทั้ง 7 เรียงเปนวงแหวนหรือเกาะอยูลอมรอบ
ใตอิลาฤตะลงมาเปนพื้นโลกที่เรียกวา ชัมพุ หรือ ชมพูทวีป ซึ่งเปนเกาะวงแหวนนั้นในสุด เปนแผน
เรียบทรงกลมคลายจาน มีแพะขาเดียวตัวหนึ่งชื่อ อช เอกปาทะ ยันพื้นโลกกับทองฟาใหแยกกัน
พื้นโลกตั้งอยูบนหัวของนาคแหงจักรวาลชื่อ เศษะ ซึ่งขดตัวอยูบนเตาชื่อ อกูปาระ มีชางรองรับขา
เตาทั้งสี่ขาง ชางทั้งสี่ ยืนอยูบนเปลือกพฺรหฺมาณฺฑะ ซึ่งตั้งอยูบนที่วาง ลําดับและตําแหนงของสัตว
ตางๆ ในจักรวาลที่กลาวมานี้แตกตางกันไปในคัมภีรตางๆ ชมพูทวีปมีน้ําเค็มชื่อ ลวณะ อยู
ลอมรอบ
เกาะวงแหวนที่สองถัดจากชมพูทวีปคือ ปลักษะ (หรือ โคเมทกะ) ลอมรอบดวยทะเล
น้ําตาลออย หรือน้ําเชื่อม เรียกวา อิกฺษุ
เกาะวงแหวนที่สามถัดจากปลักษะเรียกวา ศาล ฺมละ แวดลอมดวยทะเลเหลาเรียกวา
สุรา
เกาะวงแหวนที่สี่คือ กุศะ ลอมรอบดวยทะเลฆฤตะ หรือเนยบริสุทธิ์ เรียกวา สัรป
เกาะวงแหวนที่หาคือ เกฺรานจะ ลอมรอบดวยทะเลเนยแข็งเรียกวา ทธิ
เกาะวงแหวนที่หกคือ ศเวตทวีป มีทะเลน้ํานมลอมรอบเรียกวา ก ฺษีระ (หรือทุคฺธะ)
เกาะวงแหวนที่เจ็ดคือ ปุษ ฺกระ ลอมรอบดวยทะเลน้ําจืดวงกลมขนาดใหญเรียกวา
ชละ
ที่อยูลอมรอบทะเลขอบนอกสุดเปนดินแดนนาพิศวงชื่อ โลกาโลกะ (โลกที่ไมมีโลก)
ซึ่งแยกโลกที่มองเห็นกับแดนแหงความมืด เปนเทือกเขาสูงหนึ่งแสนโยชน และกวางหนึ่งแสนโยชน
เลยเทือกเขานี้ออกไปมีแตความมืด เลยความมืดนี้ออกไปเปนผิวดานนอกของไขจักรวาลที่โอบอุม
จักรวาลทั้งหมดเอาไวอยูภายใตเปลือกของพ ฺรหฺมาณฺฑะ (Walker, 1983, v. 1, p. 254)
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ตละ “สถานที่” หมายถึงแดนใตพื้นโลก ที่ อยูของสัตวใตดิน มักจะเรียก กันผิดๆ วา
นรก ตละประกอบดวย
(1) ปาตาละ14 อาณาจักรงูของนาค
(2) อตละ อาณาจักรของยักษะ วิญญาณชั่วราย
(3) รสาตละ หรือนิตละ ที่อยูของอสูร (ยักษ) ไทตฺยะ (ปศาจ) และทานวะ (ยักษ
ประเภทหนึ่ง) มีไฟอสูรเผาไหมอยูตลอดเวลา และจากจุดนี้ จะมีไฟไหมครั้งใหญที่จะลุกลามไปทั่ว
ทั้งจักรวาลเมื่อเวลาสิ้นสุดลง
(4) คภัสตละ อาณาจักรของรากษส (ยักษกินคน)
(5) วิตละ อาณาจักรของหาฏกะ ชาวใตดินที่ปกครองโดยพระศิวะ
(6) สุตละ ปกครองโดยมหาพลิ ราชาแหงอสูร (Mani, 1993, pp. 103-104)
(7) มหาตละ อาณาจักรขอ งผี (เปฺรตะ) และกุมฺภาณฺฑะ15 (ปศาจมีลูกอัณฑะเทา
หมอ)
นรก (Walker, 1983, v. 1, pp. 434-435)
ที่ขอบแดนนรกมีเมืองยมปุรี ที่อยูอันนากลัวของพระยมะ เทพแหงความตาย และ
ดินแดนใตโลกอันเปนที่อยูของวิญญาณคนตาย ในสถานที่แหงนี้คนที่ตายไปแลวจะถูกถามถึงการ
กระทําของตนเอง ถูกพิพากษาตามการกระทํานั้น และสงไปยังนรกตางๆ ที่สมควรจะไดไป นรก
ทั้งหลายเปนแดนของความมืด การทรมาน และไฟ สําหรับคนที่ฆาวัวและพราหมณ ผูปกครองที่
กดขี่ คนเปนชู โจร คนนอกศาสนา ผูลบหลูที่นอนของอาจารย ผูละเมิดกฎวรรณะ คนตระหนี่ และ
คนทําบาปอื่นๆ
สําหรับบาปที่มีความเลวทรามมากการทรมานก็รุนแรง ผูที่เปนเหยื่อของการทรมาน
จะไมเคยคลายจากความเจ็บปวยเลยแมขณะเดียว ตรงกันขามพวกเขาไดรับความรูสึกที่ไวเปน
พิเศษเพื่อใหพวกเขาทนทุกขกับความเจ็บปวดอยางรุนแรงดวยความละเอียดออนอยางเต็มที่ ผูที่
ชั่วรายมากจะถูกลงโทษชั่วนิรันดรและอยูในนรกตลอดไป เพื่อรับการลงโทษสําหรับบาปของ
ตนเองที่ไมมีสิ้นสุด นรกที่เล็กกวาสําหรับผูที่ไมมีทายาท สําหรับผูที่รอกลับมาเกิดเปนมนุษยบน
โลกและตองทนรับไฟชําระเพื่อลบลางบาป คนเหลานี้จะถูกกําหนดใหไดรับเพียงการทรมาน
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เล็กนอยเทานั้น มี ตํานานของบุคคล (อยางเชน อชามิละ ) ผูสามารถเอาชนะนรกดวยการกลาว
นามของเทพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง พระวิษณุ ขณะที่สิ้นชีวิต
นรกตามประเพณีแบงออกเปน 7 ชั้นคือ
(1) ปุต (หรือ ปุท) นรกสําหรับผูที่ไมมีลูก ดังนั้นลูกจึงเรียกวา ปุตฺ-ระ “ผูสงใหไปนรก”
(2) อวีจิ “ไมมีความสุข” นรกระดับกลางที่ไมความสุขทางประสาทสัมผัส มีชื่ออื่นวา
สัญชีวนะ “ทําใหมีชีวิต” เพราะผูที่จะไปเกิดใหมในโลกหลังไดรับการลงโทษ มาพักที่นี่ขณะรอ
กลับมาเกิดใหม
(3) สังหาตะ “อัดแนน” นรกสําหรับคนทําบาปทั่วไป นรกนี้เต็มไปดวยผูที่ไดรับการ
ลงโทษเล็กนอยสําหรับการละเมิดที่ไมรายแรง
(4) ตามิสฺระ นรก “มืด” มีอีกชื่อวา ปูติ- มฤตฺติกะ “ดินเหม็นเนา” บอกถึงบรรยากาศที่
มืดและมีกลิ่นเหม็นของนรกแหงนี้ นรกที่อยูต่ํากวาตามิสฺ ระทั้งหมดจะจมอยูในความมืดชั่วนิรันดร
(5) ฤชีษะ ผูคนในนรกนี้จะ “วิ่งกันชุลมุน” อยางบาคลั่งอยูเสมอ ถูกทรมานดวยความ
รูสึกตัว ที่โจมตีพวกเขาดวยความดุรายอยางไมปราณี ในรูปของไฟ งู แมลงมีพิษ สัตวราย และนก
ลาเหยื่อ
(6) กุฑฺมละ นรกที่คนเปนโรคผิวหนัง “แตกตา” เหมือนโรคเรื้อน นรกแหงนี้อยูบน
แมน้ําไวตรณี ที่เต็มไปดวยเลือด มูล ของเนา และสิ่งสกปรก ซึ่งทุกคนจะตองผานไปยังนรกสุดทาย
(7) กาโกละ หรือนรกที่แท มีอีกชื่อวา ตลาตละ “เบื้องลางไมมีสิ้นสุด” หรือ หลุมที่ไม
มีสิ้นสุด สถานที่แหงความเจ็บปวดที่บรรยายไมได ผูลงโทษในนรกนี้คือ เรารวะ ปศาจบริวารของ
รุรุ ซึ่งเปนภาคที่นากลัวของพระศิวะ นรกนี้อยูในคืนมืดมิดตลอดกาล สิ่งเดียวที่สองแสงก็คือ ตปนะ
หลุม “ไหม” ที่มีควันดํา ซึ่งคนจะถูกยางและแทงดวย โลหศังกุ เหล็กแหลม “ปลายทองแดง” แดน
นรกนี้เปนศูนยกลางของความเจ็บปวดที่โหดรายที่สุด ที่ถูกทําใหรุนแรงขึ้นอยางไมอาจจินตนาการ
ได เนื่องจากประ สาททั้งหมดของผูถูกทรมานจะถูกทําใหมีความรูสึกไวขึ้นอยางนากลัวตอความ
เจ็บปวดเพียงเล็กนอยดวยความรุนแรงอยางทุกขทรมาน ซึ่งแตละสวนของรางกายก็มีการทรมาน
ชนิดที่แตกตางกัน เมื่อพวกเขากระหายน้ํา ผูถูกทรมานจะไดรับ โลหิโตทะ เครื่องดื่มเปนเลือดและ
มูลเนาจากแมน้ําไวตรณี (จากนรกขางบน) ใกลๆ กันมีแมน้ํา ศาลฺ มลิ ไหลอยู หลอเลี้ยง
อสิปตตฺร-วนะ หรือ “ตนดาบ” ซึ่งเหยื่อจะตองขึ้นไปถูกแทงดวยกิ่งกานที่มีหนามแหลมและมีพิษ
บางคนจะถูกยางชาๆ ใน อัมพรีษะ หรือก ระทะทอด ดวยเหตุนั้นนรกขุมนี้จึงมีชื่อวา อัมพรีษะ คน
อืน่ ๆ จะถูกตมในน้ํามัน เนื้อของคนอื่นๆ จะถูกฉีกเปนชิ้นเล็กชิ้นนอยโดยพวกปศาจดวยคีม
ปากนกแกวที่รอนแดง เสียงครวญครางและกรีดรองของผูที่ถูกทรมานไดยินอยูตลอดเวลาและกอง
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สะทอนไปทั่วทั้งนรก เพิ่มความนากลัวใหกับที่อยูที่ถูกสาปแชงแหงนี้ นรก
แหงนี้สําหรับผูที่ไม
อาจจะไถบาปไดโดยสิ้นเชิง ผูที่ดูหมิ่นพระเจา ผูที่ปฏิบัติอยางโหดรายตอผูที่ชวยตนเองไมได ผูดู
ถูกความถูกตอง ผูมีชีวิตอยูเพื่อตนเอง พวกเขาจะไมมีหวังที่จะกลับมาเกิดใหมและอยูในภาวะ
ความเจ็บปวดตลอดไปจนวาพระพรหมาและโลกะทั้งหมดจะถูกภัยพิบัติ ทําลายไปในที่สุด
กฎของจักรวาลฮินดู (Walker, 1983, v. 1, pp. 340-341)
กฎของจักรวาลในศาสนาฮินดูจะอยูบนพื้นฐานของความคิดเรื่องกรรม ซึ่งกําหนด
ลักษณะ เปฺ รตภาวะ หรือ “ภาวะหลังการตาย” ของวิญญาณ เนื่องจากถือกันวามนุษยจะไดรับ
รางวัลหรือการลงโทษอยางเครงครัดตามบัญชีชีวิตขั้นสุดทายของการกระทําของเขาในโลก
หลังการตายรางกายของมนุษยจะสลายไป แตวิญญาณ หรือที่เรียกในขั้นนี้วา
เปฺรตะ “ผี” ยังคงอยูในโลกสักสองสามวันจนกวาจะพรอมรับการตัดสิน การตัดสินจะเกิดขึ้นที่
โรงพิพากษาของพระยมะ เจาแหงคนตายและแดนใตพื้นโลก ความคิด เจตนา ความปรารถนา
และการกระทําของวิญญาณจะถูกอานออกมา ทั้งดีและเลว ทําการประเมิน และใหคําตัดสิน
ทัศนะหนึ่งกลาววาหลังการเผาศพวิญญาณของผูที่ทรงคุณธรรมสูงสงและเหมือนกับ
เทวดา ซึ่งไมมีรองรอยของบาปแมแตนอย จะขึ้นไปยังพรหมโลกะ และจะไมกลับมาเปนมนุษย อีก
เปนผูที่เต็มไปดวยความสุข ไรความเจ็บปวยของรางกายและความพิการทั้งหมด และความรูสึกตัว
ของพวกเขาจะขยายออกไปอยูเสมอผานการทําสมาธิถึงความเปนหนึ่งเดียวกับพระเจา ดังนั้นพวก
เขาจึงผานจากความรูแจงหนึ่งไปยังความรูแจงอีกอันหนึ่ง ถูกหอหุมดวยความสุข ที่ไมสามารถ
แสดงออกมาได
คนอื่นๆ ผูไดอุทิศตนเองทําบุญและคุณธรรมทั่วไปๆ และมีการละเมิดที่ไมสําคัญ จะ
ขึ้นไปยังสวัรโลกะ สวรรคชั้นรอง อยูรวมกับผูอื่นที่อยูอยางมีความสุขกับรางวัลการกระทําที่ดี แต
เมื่อถึงเวลาอันสมควรพวกเขาก็กลับมาเกิดเปนมนุษยในฐานะที่ สูงขึ้น เชน พราหมณ เจาชาย และ
ผูมียศศักดิ์
ผูที่บัญชีชีวิตขั้นสุดทายแสดงงบดุลอยูทางดานลบและวิญญาณก็แปดเปอนดวย
บาปที่เห็นไดชัดก็จะไปนรกเล็กตางๆ ซึ่งพวกเขาจะถูกลงโทษเปนเวลาสั้นหรือยาวจนกระทั่งบาป
ของพวกเขาไดรับการชดใชแลว พวกเขาก็จะกลับมาเกิดบ นโลกในวรรณะที่ต่ําลง หรือเปนคนที่
ฐานะดอย หรือแมกระทั่งเปนสัตวปา นก แมลง หนอน หรือตนไม สวนมากบาปของชั่วชีวิตหนึ่งจะ
ชดใชไดดวยการเกิดใหมตอเนื่องกันหลายครั้งเปนอูฐ สุนัข หมู แพะ หนู และสัตวอื่นๆ
ผูที่ทําความชั่วอยางตอเนื่องจะถูกสงไปยังนรกที่ ต่ําที่สุด และพวกเขาจะถูกไฟเผา
เนื้อตัวหลุดลุย และทรมาน จนสิ้นสุดเวลา
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สําหรับผูที่ตองการจะหลุดพนจากวัฏสงสาร ไมตองกลับมาเวียนวายตายเกิดอีกก็จะ
แสวงหาความหลุดพน ดวยการเขาถึงพรหมัน (ความจริงสูงสุด) ซึ่งมี 3 วิธี (โยคะ) หลักดวยกันคือ
(1) ฌานโยคะ ใช ความรู (เขาถึงดวยประสบการณตรงจากการบําเพ็ญเพียร) (2) ภักติโยคะ ใชการ
อุทิศตน (เขาถึงดวยอารมณระลึกถึงพระเจาอยูเสมอ) ( 3) กรรมโยคะ ใชการปฏิบัติ (เขาถึงดวย
ความพยายามทําหนาที่ตามหลักศาสนา คือ ปฏิบัติหนาที่ตามวรรณะ 16ของตนเอง และปฏิบัติตาม
ขั้นตอนของชีวิต (อาศรม 417)) เมื่อเขาถึงความจริงสูงสุด ดวยการตระหนักวา อาตมัน (ตัวตน)
ความจริงแลวก็เปน พรหมัน (ความจริงสูงสุด) ก็จะหลุดพน (มุกติ) (Sharma, 2000, pp. 16-28)
สรุปจักรวาลของฮินดูทั้งหมดอยูในไขของพระพรหมา แบงออกเปน 3 กลุมใหญ
เรียกวา ไตรโลกะ (1) สวรรค อยูเหนือพื้นโลก และโลกมนุษย (2) แดนใตพื้นโลก (3) นรก อยูถัด
จากแดนใตพื้นโลกไปอีกไกลมาก แตละโลกะจะประกอบดวย 7 สวน (โลกะ) รวมเปน 21 โลกะ
สวรรค ประกอบดวย สวนของพระพรหมาและตนกําเนิดของโลกทั้งหมด เปนชั้นที่ 14 สวนของเทพเจาตางๆ ที่สําคัญ คือ พระวิษณุ พระศิวะ พระกฤษณะ และพระอินทร เปนชั้นที่ 5
ชั้นที่ 6 เปนชั้นบรรยากาศ ชั้นที่ 7 เปนพื้นโลกหรือโลกมนุษย พื้นโลกเปนฐานของสวรรค มีเขาเมรุ
เปนแกนกลางตั้งสูงขึ้นไปจนเลยสวนของพระพรหมา เมืองของเหลาเทวดาทั้งหลายตั้งอยูบนยอด
เขาที่เรียงรายถัดจากยอดเขาพระเมรุลงมาเปนชั้นๆ
บนพื้นโลกแบงเปน 7 ทวีป มีลักษณะเปนเกาะวงแหวนลอมรอบเขาพระเมรุ แตละ
ทวีปคั่นดวยทะเลเปนวงแหวนเชนกัน ทวีปวงในสุดเปนฐานของเขาเมรุคือ ชมพูทวีป ที่อยู
ศูนยกลางของมนุษย เลยขอบทะเลวงนอกสุดออกไปเปนเทือกเขาล อมพื้นโลกชื่อ โลกาโลกะ
แดนใตพื้นโลกแบงออกเปน 7 สวนเชนกัน เปนที่อยูของบรรดาพวกที่ไมใชมนุษย
(อมนุษย) ไดแก นาค (งูใหญ) ยักษ อสูร ปศาจ รากษส และผี เปนพวกที่อันตราย คอยมาทําราย
มนุษย
นรกแบงออกเปน 7 ชั้น ตามลําดับชั้นของบาป จากบาปนอยที่สุดไปถึงบาปหนัก
ที่สุด คนที่ตายแลวจะมาที่เมืองของพระยมะ ซึ่งเปนดานแรกของนรก เพื่อตัดสินตามการกระทําใน

16

วรรณะ หมายถึง อาชีพ มี 4 ประเภท ไดแก พราหมณ (สั่งสอน พิธีกรรม ) กษัตริย
(ปกครอง ปองกัน) แพศย (เกษตร คาขาย) ศูทร (บริการ)
17
อาศรม หมายถึง ชวงชีวิต มี 4 ชวง คือ อายุ 1-25 พรหมจารี (นักศึกษา เรียนรูโลก) อายุ
26-50 คฤหัสถ (ผูครองเรือน เลี้ย งดูครอบครัว) อายุ 51-75 วานปรัสถ (ผูอยูปา หาความจริงของ
ชีวิต) อายุ 76 ขึ้นไป สันนยาสี (นักพรต หาความหลุดพน )
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ชั่วชีวิตที่ผานมา ถาทําดีก็ไปสวรรคเสวยสุขอยูกับเทพที่ตนบูชา แลวกลับมาเกิดใหมอีก เมื่อเปน
หนึ่งเดียวกับความจริงสูงสุด (พรหมัน) ก็จะไปอยูในพรหมโลก ไมตองกลับมาเกิดใหมอีก ถาทํา
บาปก็ไปนรกรับการลงโทษดวยการทรมานตามความหนักเบาของบาป นรกชั้นที่ 1-6 เมื่อรับการ
ทรมานจนสมควรกับบาปที่ทําไวแลวก็จะกลับมาเกิดเปนมนุษยอีก แตนรกชั้นที่ 7 เปนของผูที่ทํา
บาปไวหนักที่สุดจะไมไดกลับมาเกิดใหมอีก เชนกัน
จักรวาลของฮินดูสะทอนสังคมที่มีความซับซอนในระดับสูง และมีขนาดใหญโต
กวางขวางมาก มีความคิดที่หลากหลายแตก็อยูรวมกันไดดวยความเชื่อสูงสุดอันเดียวกัน
(พรหมัน) มีระเบียบของสังคมที่ชัดเจนพรอมแนวปฏิบัติอยางละเอียด กําหนดหนาที่และเปาหมาย
อยางแจงชัด เทพเจาสูงสุดมีลักษณะเปนนามธรรมสูงมาก (ความจริงสูงสุด หรือพรหมัน ) แสดงถึง
การพัฒนาภูมิปญญาในระดับสูงยิ่ง คติกษัตริยเปนเพียงหนาที่หนึ่งในสังคม มีหนาที่ปกครองดูแล
สมาชิกในสังคมใหสามารถดําเนินชีวตไปตามหลักธรรมของศาสนาดวยความปลอดภัย และ
สามารถใชอํานาจดวยความรุนแรงได
จักรวาลวิทยาในพุทธศาสนา
จักรวาลวิทยาในพุทธศาสนามีอยูในเอกสารตางๆ จํานวนมาก ในที่นี้จะใชเอกสาร
สมัยอยุธยาและกอนหนานั้นที่อยูในยุคสมัยใกลเคียงกัน ประกอบดวย
โลกทีปกสาร พระสังฆราชเมธังกร (ครูของพระมหาธรรมราชาลิไท) แหงอาณาจักร
เมาะตะมะ รจนา ไมทราบป พ.ศ. (พระสังฆราชเมธังกร, 2529)
ไตรภูมิกถา พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พญาลิไทย) แหงอาณาจักรสุโขทัย ทรงนิพนธ
เมื่อ พ.ศ. 1888 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2544)
จักกวาฬทีปนี พระสิริมังคลาจารย แหงอาณาจักรลานนา รจนา เมื่อ พ .ศ. 2063
(พระสิริมังคลาจารย, 2523)
โลกสัณฐานโชตรตนคัณฐี ไมทราบผูแต ง จารเมื่อ พ .ศ. 2290 ในรัชสมัยสมเด็จ
พระเจาอยูหัวบรมโกศ (บุญเลิศ เสนานนท, 2543)
ในการพรรณนาจะใชไตรภูมิกาถาเปนหลัก เนื่องจากเรียบเรียงไดใจความตอเนื่อง
เปนเรื่องเดียวกันตั้งแตตนจนจบ และเปนฉบับเดียวที่เปนภาษาไทย นอกนั้นเปนภาษาบาลี และใช
เอกสารอื่นๆ ประกอบ เพื่อใหเนื้อหาสมบูรณยิ่งขึ้น
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รูปรางของจักรวาล
จักรวาลในพุทธศาสนามีลักษณะเปนแผนกลม มีเสนผาศูนยกลาง 1,203,450 โยชน
และมีความหนา 240,000 โยชน ตัวจักรวาลที่เปนแผนดินเรียกวา มหาปฐพี มีลักษณะเหมือน
กลองแบน เขาพระสุเมรุตั้งอยูตรงกลางมหา ปฐพี มีภูเขาจักรวาลลอมรอบ เปนสิ่งกําหนดขอบเขต
ของจักรวาล เบื้องลางของแผนมหาปฐพีมีแผนน้ําหนา 2 เทา คือ 480,000 โยชนรองรับ แลวก็มี
แผนลมหนา 2 เทาของแผนน้ํา คือ 960,000 โยชน รองรับอีกทีหนึ่ง แผนลมตั้งอยูบนอากาศ แสดง
วาลอยอยูในอวกาศ
ภายใตเขาพระสุเมรุมีเขา 3 ลูก เหมือนกอนเสารองรับเชิงเขาพระสุเมรุ ชื่อวา เขา
ตรีกูฏ (เขา 3 ยอด) โดยรอบเขาพระสุเมรุซึ่งเปนแกนกลางของจักรวาล มีทิวเทือกเขา 7 ชั้น (สัตต
บริภัณฑ) ซอนสลับถัดกันออกมาจากสูงไปหาต่ํา คือ ยุคนธร อิสินธร กรวิก สุทัสนะ เนมิธร วินตกะ
อัสกัณ ความ สูงของแตละเทือกเขาเปนครึ่งหนึ่งของเทือกเขาซึ่งอยูถัดเขาไปขางใน ระหวาง
เทือกเขามีชองเปนรูปวงแหวน เปนสีทันดรสมุทร สลับกันไปกับเทือกเขาทั้ง 7
ถัดจากเทือกเขาอัสกัณ ซึ่งเปนชั้นนอกสุดในชุด 7 ชั้นนั้นเปนทะเลโดยรอบ ถัดจาก
ทะเลเปนบริเวณที่ตั้งของทวีปทั้ง 4 เปนเกาะขนาดใหญลอยอยูลอมรอบทั้ง 4 ทิศของเขาพระสุเมรุ
มีชมพูทวีปอยูทางทิศใตของเขาพระสุเมรุ ทิศเหนือเปนอุตตรกุรุทวีป ทิศตะวันออกเปน บุพวิเทห
ทวีป และทิศตะวันตกเปนอมรโคยานทวีป แตละทวีปมีเกาะหรือทวีปเล็กลอมรอบอยู 500 ทวีป
ถัดจากทวีปใหญทั้ง 4 ออกไปเปนทะเลจนถึงเขากําแพงจักรวาล
จักรวาลที่เปนลักษณะแผนกลมนี้ รวมทั้งสิ่งทั้งหลายที่อยูนั้นในอันจะกลาวโดย
ละเอียดตอไป มีจํานวนมากมายอยูติดตอเนื่องกันไปนับเปนแสนโกฏิจักรวาล และจนนับไมไดเปน
อนันตจักรวาล
สิ่งที่อยูในจักรวาล
การพรรณนาจักรวาลพุทธศาสนาในแนวตั้ง ประกอบดวยภูมิ 3 ภูมิ หรือ ไตรภูมิ
เรียงจากสูงมาหาต่ําคือ อรูปภูมิ รูปภูมิ และกามภูมิ
อรูปภูมิและรูปภูมิ เปนที่อยูของพรหม เรียกวา พรหมโลก อยูสูงขึ้นไปจากยอดเขา
พระสุเมรุเปนระยะทางสูงมากๆ
อรูปภูมิ คือดินแดนของพรหมซึ่งไมมีตัวตน มีแตจิต เป นรูปดวงไฟ ลอยอยูเหนือ
แทนภายในวิมาน มีอยู 4 ชั้น ผูที่บําเพ็ญเพียรสมาธิจนไดฌานที่ 5 เมื่อตายแลวจะไปเกิดอยูใน
อรูปภูมินี้ ชั้นที่ 1 แดนของผูที่เจริญภาวนาเอาอากาศอันวาเปลาเปนอารมณ (วัตถุในการทําสมาธิ)
(อากาสามัญจายตนภูมิ) ชั้นที่ 2 แดนของผูที่เจริญภาวนาเอาวิญญาณที่ไมมีรูปรางเปนอารมณ
(วิญญาณัญจายตนภูมิ) ชั้นที่ 3 แดนของผูที่เจริญภาวนาเอาความไมมีอะไรเปนอารมณ
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(อากิญจัญญายตนภูมิ) ชั้นที่ 4 แดนของผูที่เจริญภาวนาเอาใจอันละเอียดเล็กนอยยิ่งเหมือน
หายไปในอากาศเปนอารมณ (เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ)
ถัดจากอรูปภูมิลงไปไกลมากๆ เปนรูปภูมิ
รูปภูมิ คือแดนมีสุขอันไมมีเรื่องกามเขาไปปน ผูไปเกิดในแดนนี้เรียกวาพวกพรหม
เกิดเปนรางกายใหญโตทันที ลวนแตเปนเพศชาย หนาตาเนื้อตัวเกลี้ยงเกลางดงาม สวางรุงเรือง
ไมเสวยขาว น้ํา ไมรูกลิ่นและรส มีปราสาทอยู สว ยงามกวาสวรรคนับพันเทา ไดแตนั่งฌานสมาบัติ
ไมยินดีที่จะเกี่ยวของกับผูอื่น มีความสุขยิ่งกวาเทวดา พรหมอยูเปนโสดตลอดไป
ประพฤติ
พรหมจรรย (ประพฤติอยางพรหม) มีลูกเมียครองเรือนไมได
รูปพรหมมีทั้งหมด 16 ชั้น (โสฬสพรหม) เปนแดนของผูที่บําเพ็ญจนไดฌานที่ 1
(ปฐมฌานภูม)ิ มี 3 ชั้น ในขั้นต่ํา ตลอดชีวิต เมื่อตายไปจะไดไปเกิดในพรหมปาริสัชชาภูมิ (ชั้น 1,
แดนผูรับใชของมหาพรหม) ไดในขั้นปานกลาง จะไปเกิดในพรหมปโรหิตาภูมิ (ชั้น 2, แดนปุโรหิต
ของมหาพรหม) ไดในขั้นสูงสุด จะไปเกิดในพรหมขั้นมหาพรหมาภูมิ (ชั้น 3, แดนของพรหมผูใหญ
โดยความเปนผูมีพรรณและความเปนผูมีอายุยืนนาน)
ผูไดฌานที่ 2 (ทุติยฌานภูมิ) มี 3 ชั้น ในขั้นต่ํา จะไปเกิดในพรหมปริตตาภาภูมิ (ชั้น
4, แดนของพรหมผูมีรัศมีนอยกวา ) ในขั้นปานกลาง จะไปเกิดในพรหมอัปปมาณาภูมิ (ชั้น 5, แดน
ของพรหมผูมีรัศมีไมมีประมาณ) ขั้นสูงสุด จะไปเกิดในพรหมอาภัสสราภูมิ (ชั้น 6, แดนของพรหม
ผูมีรัศมีเปลงออกมาเหมือนสายฟาฟาด)
ผูไดฌานที่ 3 (ตติยฌานภูมิ) มี 3 ชั้น ในขั้นต่ํา จะไปเกิดในพรหมปริตตสุภาภูมิ (ชั้น
7, แดนของพรหมผูมีรัศมีอันงามแตนอย) ในขั้นปานกลาง จะไปเกิดในพรหมอัปปาณา สุภาภูมิ
(ชั้น 8, แดนของพรหมผูมีรัศมีอันงามไมมีประมาณ) ในขั้นสูงสุด จะไปเกิดในพรหมสุภากิณหาภูมิ
(ชั้น 9, แดนของพรหมผูเปลงปลั่งดวยรัศมีอันงาม)
ผูไดฌานที่ 4 (จตุตถฌานภูมิ) มี 2 ชั้น ในขั้นสูงสุด จะไปเกิดในพรหมเวหัปผลาภูมิ
(ชั้น 10, แดนของพรหมผูมีผลอันไพบูลยที่เกิดจากอํานาจแหงฌาน) ในขั้นสูงสุดและไมมีลูกเมีย
ไมมีใจรักหรือเกลียด จะไปเกิดในพรหมอสัญญีสัตตาภูมิ (ชั้น 11, แดนของพรหมที่ไมมีความรูสึก
กําหนดหมาย) พรหมที่อยูในชั้นนี้ไมเคลื่อนไหวเลยแมแตนอย จะนั่งหรือยืนไปตลอด ไมรับรูใดๆ
ทั้งสิ้น
ผูไดฌานที่ 5 จะไปเกิดในชั้นปญจสุทธาวาส (ที่อยูอันบริสุทธิ์ทั้ง 5) แลวจะไมเกิดมา
เปนคนในมนุษยโลกอีกเลย หากวาสิ้นอายุจากพรหมโลกแลว จะเขาถึงนิพพานเลย พรหมในชั้นนี้
ตางกันที่อายุ มี 5 ชั้น ในพรหมอวิหาภูมิ (ชั้น 12, แดนของพรหมผูไมเสื่อมทรามจากสมบัติของ
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ตน) มีอายุ 1,000 มหากัลป ในพรหมอตัปปาภูมิ (ชั้น 13, แดนของพรหมผูไมเดือดรอนสักหนอย
หนึ่ง) มีอายุ 2,000 มหากัลป ในพรหมสุทัสสาภูมิ (ชั้น 14, แดนของพรหมผูพึงดูไดโดยความสุข
เพราะมีรูปงามอยางยิ่ง) มีอายุ 4,000 มหากัลป ในพรหมสุทัสสีภูมิ (ชั้น 15, แดนของพรหมผูเห็น
ดวยดี คือมีทัศนะอันดี ) มีอายุ 8,000 มหากัลป ในพรหมอกนิฏฐาภูมิ (ชั้น 16, แดนของพรหมผูไม
มีสมบัติอันดอย เพราะประกอบดวยสมบัติอันอุกฤษฏ ) มีอายุ 16,000 มหากัลป
ถัดจากพรหมปาริสัชชาภูมิ (ชั้น 1) ลงไปไกลมากๆ เปนกามภูมิ
กามภูมิ คือแดนที่ของอยูดวยกามตัณหา ยังมีความโลภ โกรธ หลง ดิ้นรนระคนอยู
เรื่องความอยาก ประกอบดวยสุคติภูมิ และอบายภูมิ
สุคติภูมิ คือเปนแดนมีสุข ไดแกสวรรค 6 ชั้น (ฉกามาพจร) และมนุสสภูมิ
แดนสวรรคชั้นฉกามาพจร (สวรรค 6 ชั้น)
ผูใดทําบุญไวดีก็จะไปเกิดเปนเทวดาอยูใ นสวรรค (สวรรค = เปนที่ไปดี หรือเปนที่
อารมณดี) มีปราสาทแกวเงินทองและสมบัติทิพยมากมาย เมื่อไปเกิดในแดนสวรรคนั้นเทวดาจะมี
รางกายโตใหญขึ้นทันที อีกครูหนึ่งตอมาก็จะมีเครื่องประดับที่สวยงาม มีรูปโฉมโนมพรรณเปน
หนุมหรือสาววัย 16 ป และจะคงสภาพเชนนี้ตล อดไป มีรางกายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทิน
ภายในกายปราศจากกลิ่นเหม็นแมเพียงเล็กนอย เทวดาทั้งหลายรูจักเนรมิตกายใหใหญโตตาม
ความประสงค อาหารของเทวดาคืออาหารทิพยทุกมื้อ ไมรูจักปวยไข มีแตความสุขสําราญใจ
ตลอดเวลา อยูกับครอบครัวลูกเมียดวยความสุขเบิกบานชั่ วกาลนาน
สวรรคชั้นที่ 6 ชั้นสูงสุด ชื่อวา ปรนิมิตวสวัดดี (ผูควบคุมการเนรมิตเองก็ได หรือจะ
ใหคนอื่นเนรมิตแทนก็ได) ในสวรรคชั้นนี้หากวาปรารถนาจะไดสรรพทิพยอาหารใดๆ ก็จะมีเทวดา
องคอื่นมาเนรมิตใหดังใจปรารถนา มีพระปรนิมิตวสวัสดีเทวราช เปนใหญเหนือเทวด าทั้งหลาย
และพระยามาราธิราช เปนใหญในหมูมารทั้งหลายอีกฝายหนึ่ง ในชั้นฟานี้จึงมีพระยาผูเปนใหญ 2
องค ไมเคยไปเฝาไปหากันและกันเลย
สวรรคชั้นที่ 5 ชื่อ นิมมานรดี (ผูยินดีในการเนรมิต) เทวดาที่อยูในสวรรคชั้นนี้ หาก
ปรารถนาจะไดสิ่งใด ก็จะเนรมิตสิ่ งนั้นขึ้นมาเองตามใจปรารถนาไดทุกประการ เทวดาทั้งหลาย
สนุกสนานอยูกับนางฟาทั้งหลายดวยใจนั่น เอง
สวรรคชั้นที่ 4 ชื่อ ดุสิต (ไปสูความยินดี) เทวดาผูเปนใหญในสวรรคชั้นนี้ คือ พระสัน
ดุสิตเทพยราช เทวดาทั้งหลายในสวรรคชั้นดุสิตนี้ รูบุญ รูธรรม พระโพธิสัตว ผูสรางสมบารมีกอน
จะเสด็จลงมาเปนพระพุทธเจาสถิตอยูในสวรรคชั้นนี้ พระศรีอาริยเมตไตรยผูจะเสด็จลงมาเปน
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พระพุทธเจาองคตอไปในภัททกัลปนี้ก็สถิตอยูที่สวรรคชั้นนี้ และเทศนาธรรมใหเทวดาทั้งหลายฟง
อยูทุกเมื่อมิไดขาด
สวรรคชั้นที่ 3 ชื่อ ยามา (ไปสูทิพยสุข) เทวดาผูเปนใหญในสวรรคชั้นฟานี้ ชื่อ พระ
สุยามเทวราช ในชั้นฟานี้ไมมีแสงอาทิตยเลยเพราะอยูสูงกวาพระอาทิตยมากนัก เทวดาทั้งหลาย
มองเห็นไดดวยแสงรัศมีจากแกวทั้งหลายและรัศมีจากตัวเทวดานั่นเอง
สวรรคชั้นดาวดึงส
สวรรคชั้นที่ 2 ชื่อ ดาวดึ งส ตั้งอยูบนยอดเขาพระสุเมรุ เปนที่อยูของพระอินทรผูเปน
ใหญในหมูเทวดาทั้งหลาย มีเมืองสุทัศน (ดูงาม) อันมีปราสาทชื่อ ไพชยนตปราสาท เปนที่ประทับ
ของพระอินทรผูเปนใหญ ตั้งอยูใจกลางเมือง
ดาวดึงส แปลวา 33 (สันสกฤตวา ไตรตรึงษ ) หมายถึง เทวดาชั้นผู ใหญซึ่งอยูดวยกัน
บนสวรรคชั้นนี้ 33 องค รวมทั้งพระอินทรดวย เดิมพระอินทรเปนมนุษยชื่อ มฆมานพ มีเพื่อนสนิท
อยู 32 คน ทําบุญกุศล ดวยสาธารณประโยชนไวมาก เมื่อตายจึงไปเกิดเปนเทวดาผูใหญอยูใน
สวรรค ซึ่งมีเมืองหลวงอยูตรงกลาง ชื่อวาเมืองสุทัศน (ดูงาม) เปนเมืองที่พวกอสูรอยูแตเดิม แต
พระอินทรไมตองการเปนใหญรวมกับอสูร เมื่อพวกอสูรจัดเลี้ยงตอนรับดวยน้ําเมา พระอินทรจึง
วางแผนใหสหายทั้งหลายแกลงทําทีวาเมา แลวจับเหลาอสูรที่เมามายไมไดสติ เหวี่ยงลงมาจาก
สวรรค ตกไปอยูที่เชิงเขาพระสุเมรุ (บุญเลิศ เสนานนท, 2543, น. 91)
เมื่อพวกอสูรสรางเมาไดสติแลว ไดสํานึกตัววาเปนเพราะกินเหลาเมามาย จึงตอง
เสียบานเมืองถูกเทวดาแยงเอาไป จึงเลิกกินเหลาแลวไปสรางเมืองใหมอยูใตบาดาลเรียกวาเมือง
ของอสูร หรือ อสุรพิภพ อันมีความงามความสนุกชื่นบานไมแพเมืองสวรรค ที่ถูกเทวดาแยงเอาไป
ถึงคราวตนแคฝอยในอสุรพิภพออกดอก ทําใหพวกอสูรหวนนึกถึงตนปาริชาติบนสวรรคซึ่งอยูใน
บานเมืองเดิมของตน คิดขึ้นมาทีใดก็แคนใจเทวดานัก จึงยกพวกขึ้นไปรบกับเทวดาบอยๆ แตถูก
เทวดาตอตานพายแพมาทุกครั้ง ถึงกระนั้นพวกอสูรก็ไมละความพยายาม คร าวใดตนแคฝอยออก
ดอก ก็ขึ้นไปรบกับเทวดาเสมอ การรบกันนี้เรียกวา เทวาสุรสงคราม คือสงครามระหวางเทวดากับ
อสูร (เสฐียรโกเศศ, 2540, น. 46-47)
สวนสหาย 32 คนของพระอินทรที่ไปเกิดเปนเทวดาดวย ตางก็มีเมืองของตนตั้งอยู
รอบเมืองสุทัศนของพระอินทร แบงกันอยู 4 ทิศๆ ละ 8 เมือง จึงมีเมืองหมดดวยกัน 33 เมือง
เทวดาผูใหญสหายของพระอินทร 32 องคนี้ที่รูจักชื่อกันดีมีอยูหลายองค เชน มาตุลี ซึ่งมีหนาที่เปน
สารถีขับรถใหพระอินทร เวสนุกรรม ซึ่งเปนนายชางของเทวดา พระจันทรเทพบุตร พระสุริย
เทพบุตร พระพิรุณซึ่งเปนเจาแหงฝน เปนตน (เสฐียรโกเศศ, 2540, น. 99)
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รอบเมืองสุทัศน มีอุทยานอันเปนสวนทิพยขนาดใหญอยู 5 ทิศ ทางทิศตะวันออก ชื่อ
นันทวัน (สวนขวัญอันเปนที่ยินดี) ดานทิศใตชื่อ ผารุสกวัน (สวนมะปราง) ทิศตะวันตกชื่อ จิตร
ลดาวัน (งามไปดวยไมเถา) ทางทิศเหนือชื่อ มิสสก วัน (สักกวัน) ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือชื่อ
มหาพน แตละสวนแวดลอมดวยกําแพงแกวโดยรอบ มีปราสาทแกวเหนือประตูทุกประตู มีสมบัติ
ทิพยและตนไมทั้งหลายทั้งไมผลไมดอกมากมาย เปนสถานที่เลนสนุกสนานสําหรับเทวดาทั้งหลาย
ในสวรรคนั้นดาวดึงส
ระหวางสวนมหาวันและสวนนันทวัน มีสระแกวงดงามประดับดวยแกว 7 ประการ ใต
พื้นสระนี้วัดได 80,000 วา และมีแทนแกวอยูในรถไพชยนต (ไพชยนตรถ) เหนือกลางแทนแกวมี
กลดแกวกางอยูกวางหนึ่งโยชน หัวรถไพชยนตมีมาแกว 2,000 ตัวเทียมอยูขางละ 1,000 ตัว
ดานทิศตะวันออกเฉียงใตของสุทัศน นคร มีพระเจดียองคหนึ่งชื่อ พระจุฬามณีเจดีย
รุงเรืองงาม ประดับดวยอินทนิล ตั้งแตกลางองคเจดียไปจนถึงยอดเปนทอง มีกําแพงทองลอมรอบ
มีธงปฏากและธงชัย กลด ชุมสายทั้งหลาย ลวนประดับดวยแกวเงินทองมีสีตางๆ กัน พระเจดีย
จุฬามณีนี้พระอินทรบอกพระมาลัยวาสรางใหเทวดาบูชา ถาบรรจุพระเกศ ก็ตองสรางเมื่อ
พระพุทธเจาเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ คือเมื่อเสด็จออกบวชตัดพระเกศาแลวพระอินทรรับเอา
พระเกศา ไปสรางพระเจดียบรรจุไวบนสวรรค ถาบรรจุพระเขี้ยวแกว จะตองสรางเมื่อเสด็จ
ปรินิพพานแลว พระอินทรขโมยพระเขี้ยวแกวจากมวย ผมโทณพราหมณได เอาไปสรางพระเจดีย
บรรจุไวบนสวรรค หรือมาเจาะพระเจดียบรรจุเดิมเขาไวก็เปนได (เสฐียรโกเศศ, 2540, น. 117118)
เทวดาทั้งหลายก็จะถือเครื่องดนตรีดีดสีตีเปาตางๆ มาบรรเลงบูชาถวายพระเจดียทุก
วันไมมีขาด พระอินทรไดเสด็จไปนมัสการพระเจดีย พรอมหมูเทวดาและนางฟาบริเวรทั้งหลาย ทรง
นําขาวตอกดอกไม ธูปเทียน ของหอม และชวาลาทั้งหลายถวายแกองคพระเจดียไมไดขาด และ
ทรงทําประทักษิณพระเจดียทุกวัน
นอกเมืองสุทัศนทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีอุทยานชื่อ บุณฑริกวัน อยูใกลกับ
อุทยานชื่อ มหาวัน สวนบุณฑริ กวันนี้มีกําแพงลอมรอบทั้ง 4 ดาน ในสวนอุทยานนี้มีตนทองหลาง
ใหญตนหนึ่งชื่อ ปาริชาตกัลปพฤกษ สีแดงเขมราวดอกสะเอง ออนนุมราวกับฟูกผาและหงอนของ
ราชหงสทอง เมื่อพระอินทรประทับบนแทนนี้ แทนหินจะยุบลงไปเสมอสะดือ เมื่อทรงลุกขึ้น แทน
ศิลาก็จะคืนรูปดังเดิม ถ ามีเหตุอะไรเปนเรื่องเดือดรอนขึ้นในเมืองมนุษย แทนนี้จะมีอาการปรากฏ
แข็งกระดาง ไมออนนุมเหมือนเวลาปกติ เปนเครื่องหมายบอกใหพระอินทรรูวามีเรื่องรายเปนเหตุ
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เภทภัยแกผูมีบุญในเมืองมนุษยขึ้นแลว เปนหนาที่ของพระอินทรจะตองเสด็จลงไปชวย หรือใหใคร
ไปชวยแทน เชน ในเรื่องสังขทอง (เสฐียรโกเศศ, 2540, น. 120-121)
ใกลกับตนปาริชาตนั้น มีศาลาใหญชื่อ สุธรรมาเทวสภาคยศาลา งามยิ่งกวาศาลา
อื่นๆ พื้นศาลาเปนแกว 7 ประการ มีกําแพงทองลอมรอบ ในสุธรรมาเทวสภาคยศาลามีธรรมาสน
แกวอยูในศาลานั้น มีราชอาสนทิพยขอ งพระอินทร อีกทั้งที่นั่งของเทวดาทั้ง 32 องค ที่เคยได
กระทําบุญไวรวมกับพระอินทรในปางกอนเปนอาสนะทิพยเชนกัน และยังมีที่นั่งของเทวดา
ทั้งหลายปูลาดดวยผาทิพยเรียงกันตามลําดับ
เมื่อใดเทวดาทั้งหลายในนครดาวดึงสตองการจะฟงธรรม ก็จะมีพรหมตนหนึ่งชื่อ
สนังกุมาร ลงมาจากพรหมโลก เนรมิตตนเปนคนธรรพชื่อ ปญจสิขร ขึ้นนั่งเหนือธรรมาสนเพื่อ
เทศนาธรรม หากวาพรหมสนังกุมารไมมาเทศนาธรรมใหเทวดาทั้งหลายฟง บางครั้งเทวดาใน
สวรรคที่เปนผูรูธรรมก็จะไดรับเชิญใหขึ้นเทศนาธรรมในที่นั้น บางครั้งพระอินทรเองก็ทรงขึ้น
ธรรมาสนเทศนาธรรมเอง เมื่อใดพระอินทรทรงเทศนาธรรม ทาวจตุโลกบาลทั้ง 4 ก็จะพาบริวารไป
เฝาทั้ง 4 ทิศ ของสุธรรมาเทวสภาคยศาลานั้น และหมูคนธรรพก็จะนําเครื่องดนตรี ทั้งหลายมา
บรรเลงแลวรายรํากันอยูที่ปลายเขากําแพงจักรวาลทั้ง 4 ดาน เพื่อถวายแกพระอินทรเจา
ทีเ่ ขาพระสุเมรุนั้น มีชางตัวหนึ่งชื่อ ไอยราพต ชางตัวนี้ไมใชสัตวเดรัจฉาน เปนเทวดา
องคหนึ่งชื่อ เอราวัณเทวบุตร (ไอยราพัณ) ยามเมื่อพระอินทรเสด็จไปที่ใดก็ตาม และพระองค
ประสงคจะทรงชางไป เอราวัณเทวบุตรก็จะเนรมิตตัวเปนชางเผือกเชือกใหญ มีเศียร 33 เศียร มี
เศียรเล็กๆ อีก 2 เศียรอยูรอบนอกเศียรใหญเหลานั้น เศียรใหญที่สุดตรงกลางชื่อ สุทัศน เปนที่
ประทับของพระอินทร เหนือเศียรนี้มีแทนแกว มีปราสาทตั้งอยูกลางแทนแกวนี้
เมื่อพระอินทรเสด็จประทับเหนือแทนแกวเหนือเศียรชางเอราวัณนั้น นางสุธัมมา
มเหสีผูประเสริฐของพระอินทรพรอมบริวาร ก็ประทับเฝาอยูทางเบื้องซายของพระอินทร มเหสีอีก
องคคือ สุชาดา ผูทรงศีลมิไดขาด พรอมบริวาร ประทับเฝาอยูทางเบื้องขวา สวนนางสุนันทา มเหสี
อีกองค พรอมบริวารก็ประทับเฝาอยูดานหลัง สวนนางสุจริตรา มเหสีอีกองคหนึ่ง พรอมด วยบริวาร
ประทับเฝาอยูทางเบื้องซาย ถัดจากนั้นรอบนอกออกไปก็มีนางฟาที่เปนมเหสีของพระอินทรอีก 92
นาง ประทับเฝาอยู ถัดออกไปก็มีนางบริวารสาวใชมากมาย ถัดออกไปอีกก็มีบรรดาเทพธิดา
คนธรรพมากมาย ฟอนรําเลนดนตรีถวายพระอินทรอยู
ทั้งหมดที่พรรณนามานี้คือไพรฟาขาไทบริวารของพระอินทร รวมทั้งทาวจตุโลกบาล
ทั้ง 4 ก็จะพาบริวารไปเฝาพระอินทร และยังมีพระยายักษอีก 28 ตน พรอมอาวุธครบครันแหแหน
เขาเฝาพระอินทรอยู
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สวรรคชั้นจาตุมหาราชิกา
สวรรคชั้นที่ 1 ชื่อ จาตุมหาราชิกาภูมิ (แดนแหง 4 มหาราช) สวรรคชั้นนี้ตั้งอยูบน
ยอดเขายุคันธร (ยุคนธร) ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออก สวนทางทิศใตเปนเขาสิเนรุราช มี
เมืองสวรรคสําหรับเทวดาอยู 4 เมืองดวยกัน ภายในเมืองมีปราสาทแกวเปนที่สถิตของเหลาเทวดา
มีทาวจตุโลกบาลทั้ง 4 รักษาทิศทั้ง 4 ดังนี้
ทาวธตรฐราช สถิตอยูทางทิศต ะวันออกของเขาพระสุเมรุ ผูเปนใหญปกครองเทวดา
และคนธรรพทั้งหมดในบริเวณกําแพงจักรวาลดานทิศตะวันออก
ทาววิรูปกษราช (ผูมีรูปตาวิกล เปนจําพวกมีตาถลน ) สถิตอยูทางกําแพงดาน
ตะวันตก เปนใหญปกครองเหลาครุฑราชและนาค
ทาววิรุฬหกราช ผูเปนใหญทางทิศใต ปกคร องเหลายักษที่ชื่อวากุมภัณฑ รวมทั้ง
เหลาเทวดาที่สถิตอยูทางทิศใตเขาพระสุเมรุตลอดถึงกําแพงจักรวาลดานทิศใต
ทาวไพศรพณมหาราช (ทาวกุเวร) ผูเปนใหญทางทิศเหนือ ปกครองเหลายักษและ
เทวดาที่สถิตอยูทางทิศเหนือของเขาสุเมรุ จนถึงกําแพงจักรวาลดานเหนือ
ทาวจตุโลกบาลจะเสด็จตรวจดูคนในโลกนี้ทําความดีความชั่วทุกวัน บางวันก็จะใช
เทวดาองคอื่นๆ มาแทน เชน ในวันพระ 8 ค่ํา ก็จะใชเทวบุตรมาแทน สวนในวันพระขึ้น 15 ค่ําและ
วันพระขางแรมนั้น ทาวจตุโลกบาลจะเสด็จดวยพระองคเอง เมื่อมาตรวจตราก็จะถือแผนทองเนื้อ
สุกและดินสอทําดวยหินแดง เดินไปทุกแหงทั่วบานเรือนทั้งหลายในโลกมนุษยนี้ ถาเห็นผูใดทําบุญ
ทํากรรม ก็จะเขียนชื่อผูนั้นลงในแผนทองนั้นวา คนนี้ชื่อนี้อยูบานนี้ ไดทําบุญกุศลเชนนี้ เทวดา
เขียนชื่อลงในแผนทอง แลวมอบใหแกปญจสิขรเทพบุตรเพื่อไปถวายแกพระมาตุลี พระมาตุลีจึ ง
นําไปถวายแกพระอินทร เทวดาทั้งหลายจะมาอานดูในแผนทองนี้ ถาเห็นวาบัญชีรายชื่อในแผน
ทองมีมาก เทวดาก็จะแซซองสาธุการยินดีดวยเห็นวามนุษยทั้งหลายจะไดเกิดขึ้นมาเปนเพื่อนตน
มากมาย และจตุราบายก็จะวางเปลาลง
พระอินทรไดตั้งดาน 5 ดานที่เชิงเขาพระสุเมรุ เพื่อปองกันการรุกรานของพวกอสูร
ดานแรก เชิงเขาพระสุเมรุดานลางสุด พวกนาครักษา เพราะพวกนาคเปนสัตวมีกําลังในน้ํา ถัดขึ้น
ไป ดานที่ 2 พวกครุฑรักษา ดานที่ 3 พวกกุมภัณฑรักษา คือพวกทานพและรากษส ดานที่ 4 พวก
ยักษรักษา มีความประพฤติไมเรียบรอยเปนนักเลง ที่ชอบการสูรบ ดานที่ 5 ดานบนสุด ทาว
โลกบาลทั้ง 4 เปนผูรักษา (บุญเลิศ เสนานนท, 2543, น. 92; พระสิริมังคลาจารย, 2523, น. 7)
ตั้งแตเขตกําแพงจักรวาลถึงเขายุคันธร ระหวางกลางเปนหนทางโคจรของพระ
อาทิตย พระจันทร และดาวนพเคราะห ดวงดาวทั้งหลาย รวมทั้งดา วฤกษ 27 ดวง (สัตตพีส
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นักษัตร) และ 12 ราศี เที่ยวหมุนเวียนไปมารอบเขาพระสุเมรุตลอดเวลา ในทางวิถีที่ทําใหเรารู ป
เดือน วัน และรูจักพยากรณเรื่องดีและเรื่องราย
นอกจากเทวดาที่อยูบนสวรรคแลว ยังมีเทวดาอีก 2 พวกคือ
พวกแรกเปนพวกที่สถิตอยูตามภูเขาในโลกนี้ มีวิมานอยูบนภูเขา
พวกที่สอง สถิตอยูตามตนไม ทั้งที่มีวิมานอยูบนตนไม (หรือพฤกษวิมาน) กลางลํา
ตนของตนไมใหญและอยูตามพุมไม ถาพุมไมโคนลงหรือหัก วิมานของเทวดาก็จะพังลง วิมานก็
พังทลาย แตถายังมีตอไมเหลืออยู วิมานก็ยังตั้งอยูตามเดิม ถ าตนไมนั้นถูกทําลายทั้งโคนและราก
ปราสาทก็จะหายไป ปราสาทของเทวดาตามตนไมนั้นคนธรรมดาไมอาจจะแลเห็นได พวกผีและ
เทวดาเทานั้นที่แลเห็นวิมานได
แมนวาเทวดาทั้งหลายจะมีสุขสมบัติปานใดก็ดี ก็ยังหมดสิ้นจากความสุขและสมบัติ
ตางๆ ลงได เมื่อครบกําหนดอายุตนเองก็ ตองลงมาเกิดเปนมนุษยอีก
มนุสสภูมิ คือแดนมนุษย
มนุษยทั้งหลายนี้มี 4 จําพวก คือ มนุษยนรก มนุษยเปรต มนุษยเดรัจฉาน และ
มนุษยคน มนุษยนรก คือ เหลามนุษยที่ฆาสัตวมีชีวิต เมื่อบาปมาถึงตนและถูกผูอื่นตัดมือตัด
เทา ไดรับความทุกขโศก ลําบากมาก , มนุษยเปรต คือ พวกที่ไมเคยทําบุญในชาติกอน จึงเกิดมา
เปนคนยากไร เข็ญใจ ไมมีเสื้อผาจะนุงหม อดอยากยากแคน ไมมีอาหารจะกิน หิวกระหายมาก ขี้
ริ้วขี้เหร, มนุษยเดรัจฉาน คือ มนุษยที่ไมรูจักบุญและบาป เจรจาหาความเมตตากรุณามิได มีใจ
แข็งกระดาง ไมยําเกรงผูอาวุโส ไมรูจักปรนนิบัติบิดามารดา และอุปชฌาย อาจารย ไมรูจักรักพี่รัก
นอง กระทําบาปทุกเมื่อ , มนุษยคน คือ บรรดามนุษยที่รูจักและชอบ รูจักบาปและบุญ รูจัก
ประโยชนในโลกนี้และโลกหนา รูจักกลัวและละอา ยแกบาป วานอนสอนงาย รูจักรักพี่รักนอง รูจัก
เอ็นดูกรุณาตอผูยากไรเข็ญใจ รูจักยําเกรงบิดามารดา ผูอาวุโส สมณพราหมณาจารยที่ปฏิบัติใน
สิกขาบทของพระพุทธเจาทุกเมื่อ รูจักคุณแกว 3 ประการ
ทวีปใหญทั้ง 4 ในมหาสมุทรรอบเขาพระสุเมรุตางก็มีมนุษยอาศัยอยู
อมรโคยานทวีป ทางทิศตะวันตกเขาพระสุเมรุ บรรดามนุษยในอม รโคยานทวีปมี
หนาดังเดือนแรม 8 ค่ํา มีอายุยืนได 400 ป จึงตาย
บุรพวิเทหทวีป ทางทิศตะวันออกเขาพระสุเมรุ เหลามนุษยในบุรพวิเทหทวีปมีหนา
กลมดังเดือนเพ็ญ มีอายุยืนได 100 ป จึงตาย
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อุตตรกุรุทวีป ทางทิศเหนือของเขาพระสุเมรุ มนุษยในทวีปนั้นมีหนาเปนรูปสี่ เหลี่ยม
มีอายุยืนได 1,000 ปจึงตาย มีความเปนอยูดีกวาคนในทวีปอื่น เพราะบุญของเขา เพราะเขารักษา
ศีล
ชมพูทวีป ทางทิศใตของเขาพระสุเมรุ มนุษยที่อยูในชมพูทวีปนี้ มีหนารูปไขเหมือน
ดุมเกวียน อายุของคนชาวชมพูทวีป อาจยาวหรือสั้น เพราะเหตุที่บางครั้ งมีศีลธรรม บางคราวไมมี
อายุของคนเหลานั้นจะสั้นลงๆ เพราะเหตุดังกลาว อายุของมนุษยในชมพูทวีปนี้จึงกําหนดไมได
ตางกับอายุของมนุษยในทวีปอื่นทั้ง 3 ทวีป ไมเคยมีเพิ่มขึ้นหรือลดลงเลย เพราะมนุษยเหลานั้น
ตั้งอยูในเบญจศีลตลอดกาลไมไดขาด
ชมพูทวีปและปาหิมพานต
แผนดินชมพูทวีปนั้น มีปริมาณได 10,000 โยชน ทั้งดานยาวและดานกวางแยก
ออกเปนที่อยูอาศัยของหมูมนุษย 3,000 โยชน เปนปาเขาหิมพานต 3,000 โยชน เปนทะเล 4,000
โยชน
ภูเขาหิมพานตนั้นสูงประมาณ 500 โยชน กวางใหญ 3,000 โยชน มียอดเขา 84,000
ยอด ที่เชิ งเขาหิมพานตนั้นมีตนหวาใหญตนหนึ่ง อยูใกลฝงแมน้ําชื่อวา สีทานที ถัดจากปาไมหวา
นั้นไปเบื้องหนา มีปาไมมะขามปอม ปาสมอ แมน้ําใหญ 7 สาย ปาไมหวา ปาไมนารีผล ซึ่งมี
ลักษณะทรวดทรงงามปานสาวรุนที่มีอายุได 16 ป และผานปาไมหมูนั้นไปทางดานทิศ ตะวันออก
ยาวรีไปถึงแมน้ําสมุทรทางดานทิศตะวันตก และยาวรีไปถึงแมน้ําใหญ 7 สาย ถัดจากแมน้ําไป
เบื้องหนามีปาไม 6 ปา ปาเหลานี้เปนที่อยูอาศัยบําเพ็ญบุญของผูทรงธรรมทั้งหลาย ปลาเนื้อถา
ตายเอง พวกเขาจึงจะกินกัน
ในปาหิมพานตมีสระใหญ 7 สระ คือ สระอโนดาต สระกัณณมุณฑะ สระรถการะ
สระฉัททันต สระกุณาละ สระมันทากินี และ สระสีหปปาตะ สระใหญทั้ง 7 นี้เทากัน
สระอโนดาต น้ําในสระอโนดาตนั้นใสงามนักหนา มีเขา 5 เทือกลอมรอบคือ เขา
สุทัสสะ (สุทัสสนกูฏ) เปนทอง, เขาจิตรกูฏ เปนแกว 7 ประการ, เขากาฬ(กาล)กูฏ สีเขียวดังด อก
อัญชัน, เขาคันธมาทน (มาทนกูฏ) แกวชี่อ มสาลรัตนะ, และ เขาไกรลาศ เปนเงิน เขาเทือกนี้ใหญ
และสูงเทากัน ยื่นไปในสระอโนดาต
สระอโนดาตมีทาเปนที่อาบน้ํา ปราศจากมลทินเหมือนแกวผลึก มีสัตวน้ํา เชน ปลา
และทามีกระดานหินอันจูงใจ มีบันไดทองและบันไดแกวมณีจัดแ จงไวเปนอันดี เปนที่สรงสนาน
ของพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจาและพระขีณาสพ และเปนที่อาบของฤษีผูมีฤทธิ์ เปนที่เลน
อุทยานกรีฑาของเทวดาและยักษเปนตน ในขางทั้งสี่ของสระอโนดาตนั้น มีปาก 4 คือ ปากราชสีห
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ปากชาง ปากมา ปากโคอุสภะ ซึ่งเปนทางไหลออกแหงแมน้ํา ทั้งสี่ (พระสิริมังคลาจารย, 2523, น.
39)
ณ จอมเขาไกรลาศนั้นมีเมืองหนึ่งลวนไปดวยเงินและทอง มีหมูนางกินรีอาศัยอยูที่
เมืองนั้น บานเมืองนั้นมีความสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจ คลายเมืองดาวดึงสสวรรคชั้นทิพย และ
เมืองนั้นเปนที่ประทับของพระปรเมศวรเจา (พระอิศวร)
แผนดินชมพูทวีปนี้ สวนที่มนุษยอยูแบงออกเปน 2 สวน คือ ฝายในเรียกวา มัชฌิม
ประเทศ ฝายนอกเรียกวา ปจจันตประเทศ
ในมัชฌิมประเทศนั้นมีเมืองใหญๆ 16 เมือง เมื่อพระพรหมและเทวดาทั้งหลายสิ้น
อายุขัยแลว ยอมจุติลงมาเกิดในมัชฌิมประเทศนี้ พระพุ ทธเจา พระปจเจกพุทธเจา พระอรหันต
ขีณาสพ พระยาจักรพรรดิราช พราหมณและฤษี เศรษฐีผูมีบุญทั้งหลาย ยอมจุติลงมาเกิดใน
มัชฌิมประเทศนี้เหมือนกัน
ถัดจากแดนของมนุษยลงไปก็เปนแดนของอบายภูมิ
อบายภูมิ คือแดนอันเปนทุกขเดือดรอนมาก ประกอบดวย อสุรกายภูมิ เปตภูมิ
ติรัจฉานภูมิ และนรกภูมิ
อสุรกายภูมิ (แดนของอสูร) ( อสูร, อสุระ = ผูไมใชสุระ คือไมใชพวกเทวดา )
อสุรกายเหลานี้มี 2 จําพวก ไดแก (1) กาลกัญชกาอสุรกาย (อสุรกายผูมีปากเทารูเข็ม ) มีรูปรางสูง
1 คาพยุต หรือเทากับ 2,000 วา ผอมมาก ไมมีเนื้อและเลือดเลยแ มแตนอย ตัวเหมือนตนไมแหง
ตาเล็กเทาตาปู ตาอยูเหนือกระหมอม ปากเล็กเทารูเข็ม อยูเหนือกระหมอมเชนเดียวกัน เวลาเห็น
สิ่งใดและตองการจะกินสิ่งนั้นจะปกหัวลง ยกเทาขึ้นขางบน จึงจะกินสิ่งนั้นได เขาถือสากไลตีกัน
ตลอดเวลา ไมมีความสุขเลย ลําบากยากแคนกวา อสุรกายจําพวกอื่น (2) ทิพยอสุรกาย มีรูปรางสูง
1 คาพยุต เชน เดียวกัน แตมีรูปรางตางกัน มีหนาไมงาม ทองยาน ปากใหญ เล็บมือเล็บเทารี ขอบ
ตาต่ําสูง หลังหัก จมูกเบี้ยว ใจกลา หนาเหี้ยม โกรธจัด โกรธงาย ชอบทําลายเหมือนกาลกัญชกา
อสุรกาย มีชาง มา ขา ทาส บริว าร
นับจากโลกมนุษยถึงอสุรพิภพลึก 8,400 โยชน มีเมืองอสูรใหญ 4 เมือง มีพระยาอสูร
อยูเมืองละ 2 คน เมืองทางทิศตะวันออกมีพระยาอสูร 2 ตน ตนหนึ่ง ชื่อ เวปจิตราสูร และสุจิตติ
อสูร ซึ่งเปนพระยาของอสูรทั้งหลายในบูรพวิเทหทวีปนั้น เมืองทางทิศใตมีพระยาอสูร 2 ตน คือ
อสัพพร และสุลิ พระยาอสูรทั้งสองเปนพระยาของอสูรทั้งหลายในชมพูทวีป เมืองทางทิศตะวันตก
มีพระยาอสูร 2 ตน คือ เวราสูร และบริกาสูร เปนพระยาอสูรทั้งหลายในอมรโคยามทวีป เมืองทาง
ทิศเหนือมีพระยาอสูร 2 ตน คือ พรหมทัต และราหู เปนพระยาอสูรทั้งหลายในอุตตรกุรุทวีป
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พระยาอสูรราหูนั้นมีอํานาจและกําลังมาก กลาหาญกวาพระยาอสูรทั้งหลาย กาย
ใหญกวาเทวดาทั้งหลายในสวรรค วันเดือนเพ็ญพระจันทรงาม และวันเดือนดับพระอาทิตยงาม
ราหูเห็นพระอาทิตยและพระจันทรงานเชนนั้นก็มีใจริษยา จึงขึ้นไปนั่งอยูบนยอดเขายุคันธร คอย
พระอาทิตยซึ่งอยูในปราสาทในเกวียนทองซึ่งเปนพาหนะ มีมาสินธพพันหนึ่งลากเกวียนทองนั้น
ลอยไปในอากาศ เลียบรอบเขาพระสุเมรุไปในระดับเสมอยอดเขายุคันธร พระจันทรอยูในปราสาท
ในเกวียนแกวมณี มีมาสินธพ 500 ตัว ลากไปในอากาศในระดับต่ํากวาแนวพระอาทิตยโยชนหนึ่ง
เลียบรอบเขาพระสุเมรุ ครั้นลอยไปถึงที่ราหูคอยอยู บางครั้งราหูจะอาปากอมพระอาทิตยและ
พระจันทรไว บางครั้งจะเอานิ้วมือบังไว บางครั้งเอาไวใตคาง บางครั้งเอาไวใตรักแร เมื่อราหูกระทํา
อยางนั้น รัศมีพระอาทิตยก็ดี พระจันทรก็ดี จะหมองไมงดงาม และคนทั้งหลายจะกลาววาเกิด
สุริยคราสและจันทรคราส
เปตภูมิ (แดนของเปรต) เปรตอยูรอบๆ เมืองราชคฤห ภายนอกเมืองราชคฤหเปนที่
อยูของพวกเปรต เรียก เปรตยมโลก ซึ่งมีเปรตอยูมาก นอกจากนั้นเปรตบางจําพวกอยูใน
มหาสมุทร บางจําพวกอยูบนยอดเขา บางจําพวกอยูตามไหลเขา เปรต 3 จําพวกนี้ ไดแก (1) เปรต
ทีถ่ ือกําเนิดจากเหตุ 2 (อโลภเหตุ อโทสเหตุ ), (2) เปรตที่ถือกําเนิดดวยเหตุ 3 (อโลภเหตุ อโทสเหตุ
อโมหเหตุ), และ (3) เปรตที่ถือกําเนิดโดยไมมีเหตุ (ปราศจากเหตุทั้ง 3 นั้น) เปรตบางจําพวกโชคดี
ไดอยูปราสาทแกว มีกําแพงแกวและคูแกวลอมรอบ ดูงามมาก แตเปรตเหลานี้แมจะ
โชคดีมี
ยศศักดิ์เพียงใดก็ไมอาจเทียบกับเทวดาในสวรรคได
นอกจากเปรตแลว ในแดนเปรตยังมีผีเสื้อ ผีเสื้อบางจําพวกอยูในตนไมและกินขาว
เปนอาหาร บรรดาผีเสื้อที่กําเนิดดวยเหตุ 3 สามารถรูอริยสัจ 4 และฝูงผีปศาจซอนตนอยูใน
แผนดิน แมวามันแอบอยูหลังตนไมแมตนเล็กนิดเดียว คนทั้งหลายก็จะมองไมเห็นมัน
ฝูงเปรตและฝูงผีเสื้อทั้งหลาย เมื่อตายแลวจะเกิดเปนมดตะนอยดํา บางครั้งเปน
ตะเข็บ แมลงปอง และแมงเมา บางครั้งเปนตั๊กแตน เปนหนอน บางครั้งเปนเนื้อ เปนนกเล็กนอย
เชน นกกระจิบ นกกระจาบ บางครั้งเปนเนื้อปลา ถา มันตายไป มันจะเกิดเปนดังนั้นทุกครั้ง
ผูที่มาเกิดเปนเปรตนั้น เกิดจากการกระทําอกุศลกรรมตางๆ เอาไว เมื่อตายไปก็เปน
เปรตในรูปรางและพฤติกรรมตางๆ กันตามประเภทของกรรมที่ทําเอาไว เชน
เปรตบางจําพวกตัวใหญ แตปากเทารูเข็ม บางจําพวกผอมมาก เมื่อเกิดเปนคน มัก
อิจฉาริษยาผูอื่น เห็นผูอื่นมั่งมีจะทนไมได เห็นผูอื่นยากไรจะดูแคลน เห็นผูอื่นมั่งมีก็อยากจะได
ทรัพยสินของเขา มักจะคิดหากลอุบายที่จะเอาทรัพยสินผูอื่นมาเปนของตน เปนคนตระหนี่ไมให
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ทาน เมื่อเห็นผูอื่นจะใหทานก็หามปราม นอกจากนี้ยังโกงทรัพยสินของสงฆมาไวเปนประโยชนของ
ตน
เปรตจําพวกหนึ่งมีกายดังทาวมหาพรหม และงามดั่งทอง เพราะชาติกอนเขาไดบวช
เปนชีถือศีลบริสุทธิ์ แตมีปากเหมือนปากหมู เพราะเขาดูถูกและกลาวราย ติเตียนครูบาอาจารย
และพระสงฆผูมีศีล
เปรตจําพวกหนึ่งมีรางกายสูงใหญเทาตนตาล เสน ผมหยาบมาก ตัวเหม็นมากหาที่ดี
ไมไดสักแหง เปรตจําพวกนี้ในชาติกอน เปนคนตระหนี่มากไมเคยทําบุญใหทานเลย เห็นผูอื่น
ทําบุญใหทานก็หามปราม
เปรตจําพวกหนึ่งเขายอมเอาสองมือกอบเอาขาวลีบลุกเปนไฟมาใสศีรษะตนเอง
ตลอดเวลา ในปางกอนเขาเอาขาวลีบปนขาวดีแลวเอาไปหลอกขาย
เปรตจําพวกหนึ่ง ตัวใหญเทาภูเขา มีขนยาวแหลมมาก เล็บตีนเล็บมือใหญ เล็บนั้น
คมดังมีดกรดและหอกดาบ เมื่อเล็บตีนเล็บมือและขนของเขากระทบกันเมื่อใด จะเกิดเสียงดัง
เหมือนฟาผา เกิดเปนไฟลุกไหมตัวเอง และบาดตัวเหมือนดังขวานฟาผาตัวเขาทุกแหง ในชาติกอน
เกิดเปนนายเมือง และตัดสินคดีความไมชอบธรรม เห็นแกสินบน ไมวางตัวเปนกลาง คนถูกวาผิด
คนผิดวาถูก
ติรัจฉานภูมิ (แดนสัตวเดรัจฉาน) ( ติรัจฉาน = ตามขวาง หรือตามเสนนอน
หมายถึง ไปไหน มาไหน ตองคว่ําอกไป ) บรรดาสัตวเดรัจฉานเหลานี้ไดแก ครุฑ นาค สิงห ชาง มา
วัว ควาย เนื้อ เปด หาน ไก และนก เปนตน สัตวเหลานี้บางชนิดไมมีเทา บางชนิดมี 2 เทา บาง
ชนิดมี 4 เทา บางชนิดมีเทาเปนจํานวนมาก
สัตวเดรัจฉานมีความรูอยู 3 อยางคือ รูสืบพันธุ รูกินอาหาร และรูกลัวความตาย
ตามปกติสัตวเดรัจฉานไมรูจักบุญหรือกรรม สัตวเดรัจฉานเลี้ยงชีวิตดวยการฆากัน เมื่อตายไป
ยอมไปเกิดในอบายภูมิ 4 สัตวเดรัจฉานจํานวนนอยที่ได ไปเกิดบนสวรรค
สัตวซึ่งเดินคว่ําตัวลงขนานกับพื้นนั้นมีทั้งที่ดีและที่ไมดี ที่ดีไดแก ราชสีห ซึ่งมี
4
ประเภท คือ (1) ติกสีหะ มีขนสีหมน เหมือนสีปกน กเขา กินหญาเปนอาหาร (2) กาฬสีหะ มีขนสี
ดําเหมือนวัวดํา กินหญาเปนอาหาร (3) ปณฑุรสีหะ มีขนสีเหลือง เหมือนสีใบไม กินเนื้อเปน
อาหาร และ (4) ไกรสรสีหะ มีปากและเทาทั้ง ๔ เปนสีเหลือง ทองก็เปนสีแดงเชนกัน มีแนวแดง
ตั้งแตหัวตลอดจนถึงหลัง และออมลงถึงขา แนวแดงนี้ดุจรัดสะเอว ขนคอออนนุมราวกับพันดวยผา
แดง เสียงรองของไกรสีหะนั้นดังมากจนไดยินไปไกลถึง 3 โยชน มีกําลังวังชาแข็งแรงยิ่งนัก ใน
บรรดาสัตวสี่ตีนนั้นไมมีสัตวใดจะกระโดดไปในอากาศไดเร็วเทาไกรสรสีหะ ยกเวนแตชางแกว
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ที่เชิงเขาพระสุเมรุมีสระใหญสระหนึง่ ชื่อ สิมพลี กวาง 500 โยชน มีตนงิ้วขึ้นเปนปา
ลอมรอบ มีความสูงเทากัน มีตนงิ้วใหญอยูตนหนึ่ง ขนาดเทาตนไมชมพูทวีป สระนี้เปนที่อยูของฝูง
ครุฑ พญาครุฑจัดเปนสัตวเดรัจฉาน แตอาหารและที่อยูของครุฑนั้นเหมือนของเทวดาในสวรรค มี
ฤทธิ์อํานาจ สามารถเนรมิตตนไดเชนกัน
พญาครุฑผูเปนใหญนั้นมีรางกายใหญโตถึง 150 โยชน ปกซายขวายาว 150 โยชน
หางยาว 60 โยชน คอยาว 30 โยชน ปากยาว 9 โยชน ตีนทั้งสองยาว 12 โยชน เมื่อเวลาครุฑเฉี่ยว
นาคกลางมหาสมุทร น้ําจะแยกออกโดยรอบมีรัศมี 100 โยชน ครุฑจะใชเปบรัดหางนาค ป ลอยหัว
หอยลง แลวเหาะบินไปยังที่อยูแลวจึงจะกินเปนอาหาร ครุฑมักจะเลือกกินนาคที่มีขนาดเทากับตน
หรือเล็กกวา
ระยะทางจากพื้นแผนดินที่เราอยู จนถึงนาคพิภพนั้น ลึกถึง 8,000 วา ภายใตเขา
หิมพานต กวาง 500 โยชน เปนนาคพิภพ หรือเมืองนาคราช เปนที่อยูของน าคทั้งหลาย มีปราสาท
แกว ปราสาทเงิน ปราสาททองงามมาก แผนดินงดงามดั่งสวรรคชั้นไตรตรึงษ อันเปนที่อยูของพระ
อินทร มีสระใหญๆ หลายแหง ลวนเปนที่อยูของฝูงนาค มีทาน้ําราบเรียบแหงหนึ่งซึ่งนาคชอบมา
อาบน้ําเลน
นรกภูมิ (แดนสัตวนรก) สัตวในนรกเกิดขึ้นดว ยรูปกายโตใหญทันใด มาเกิดเพราะ
ทําบาปดวยใจราย ไดแก อกุศลจิต 12 ดวง จากมูลเหตุ 3 ประการคือ ความโลภ ความโกรธ ความ
หลง สภาพการทําบาปมี 10 จําพวก คือ กายกรรม 3 (การฆาคนและสัตว, การลักทรัพย, การเปนชู
กับภรรยาและสามีของผูอื่น) วจีกรรม 4 (การกลาวเท็จ, การกลาวคําสอเสียดยุยงใหผูอื่นผิดใจกัน ,
การกลาวยอนคําหยาบคาย, การกลาวคําเพอเจอไรสาระ) มโนกรรม 3 (ความดื้อรั้น เห็นผิดเปน
ชอบ, ความโกรธแคนผูอื่นไมมีวันสิ้นสุด, ความตั้งใจทํารายผูอื่น)
นรกใหญ 8 ขุม อยูภายใตแผนดินเปนชั้นๆ ถัดกันลงไป ชั้นลางสุดคือ อวีจีนรก
1. สัญชีพนรก (นรกคืนชีพ) สัตวนรกในขุมนี้จะถูกนายนิรยบาลถืออาวุธตางๆ อันลุก
โพลงบั่นใหเปนทอนนอยทอนใหญ แลวก็เปนขึ้นมาใหบั่นอีก มีอายุยืนได 500 ปนรก หนึ่งวันหนึ่ง
คืนในนรกขุมนี้ เทียบไดกับ 9 ลานปในเมืองมนุษย
2. กาฬสุตตนรก (นรกดายดํา) นรกขุมนี้นายนิรยบาลทําเครื่องหมายดวยดายดํา
(เสนบรรทัด) ของชางไม แลวใชมีดถากรางกายสัตวนรกตามแนวดายดํานั้น มีอายุยืนได 1,000 ป
นรก หนึ่งวันหนึ่งคืนในนรกขุมนี้ เทียบไดกับ 36,000,000 ปในเมืองมนุษย
3. สังฆาฏนรก (นรกพิฆาต) สัตวนรกในขุมนี้เขาไปอยูในแผนดินเหล็กอันลุกโพลง
เพียงสะเอว ตรึงแนน จากนั้นใหภูเขาเหล็กอันลุกโพลงลูกใหญวิ่งลงมา รองดุจสายฟากลิ้งลงมา
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บดสัตวนรกเหลานั้นดุจหินบดบดเมล็ดงา ไปจนถึงทิศตะวันตก แลวก็กลิ้งทับกลับทิศตะวันออก
บดทับไปมาอยูอยางนั้น มีอายุยืนได 2,000 ปนรก หนึ่ งวันหนึ่งคืนในนรกขุมนี้ เทียบไดกับ
145,000,000 ปในเมืองมนุษย
4. โรรุวะนรก (นรกรอน) เต็มดวยเปลวไฟสีแดงเลือดลุกโพลงตั้งอยูชั่วกัลป เปลวไฟ
เขาไปทางปากแผลทั้ง 9 ของสัตวซึ่งไหมอยู รองกันเสียงขรม มีอายุยืนได 4,000 ปนรก หนึ่งวัน
หนึ่งคืนในขุมนรกนี้ เทียบไดกับ 576,000,000 ปในเมืองมนุษย
5. มหาโรรุวะนรก (นรกรอนใหญ) เต็มดวยควันอันแสบ เขาไปทางปากแผลทั้ง 9 ของ
สัตวซึ่งไหมอยูยังสรีระใหรอนรุมดุจแปง รองกันเสียงขรม มีอายุยืนได 8,000 ปนรก หนึ่งวันหนึ่งคืน
ในนรกขุมนี้ เทียบไดกับ 2,304,000,000 ปในเมืองมนุษย
6. ตาปะนรก (นรกเผาไหม) นายนิรยบาลใหสัตวนรกทั้งหลายนั่งบนหลาวเหล็กอัน
ลุกโพลงประมาณเทาลําตาล แผนดินขางลางก็ลุกโพลง มีอายุยืนได 16,000 ปนรก หนึ่งวันหนึ่งคืน
ในนรกนี้ เทียบไดกับ 9,236,000,000 ปในเมืองมนุษย
7. มหาตาปะนรก (นรกเผาไหมใหญ) นายนิรยบาลใหสัตวนรกขุมขึ้นไปยืนอยูบน
ยอดภูเขาเหล็กอันลุกโพลง โดนลมซึ่งมีกรรมเปนปจจัยพัดปลิวตก เอาศีรษะลงขางลาง หลาวเหล็ก
ทั้งหลายอันลุกโพลงก็ผุดขึ้นจากแผนดินเหล็ก เสียบทะลุศีรษะและรางกายอยูบนหลาวเหลานั้นลุก
ไหมโพลงอยู มีอายุยืนมากนัก จะนับเปนปเดือนนรกนั้นมิไดเลย นับดวยกัลปไดกึ่งกัลป
8. อวีจินรก (อวีจิ = ปราศจากกลิ่น หมายถึง “ปราศจากหยุดพัก” คือไดรับทุกข
ทรมานอยางไมมีสราง ไมมีหยุด ) สัตวที่เกิดในนรกขุมนี้ มีอายุยืนยิ่งนัก จะนับเปนปเดือนนรกนั้น
มิไดเลย นับดวยกัลปไดหนึ่งกัลป
นรกใหญทั้ง 8 ขุมนี้ แตละขุมมี 4 มุม และมีประตูประจําทั้ง 4 ทิศ พื้นเปนเหล็กแดง
มีฝาปดขางบนเปนเหล็กแดงเชนกัน มีเนื้อที่กวางและสูงเทากัน เปนรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส สวนหนา
ของผนัง 4 ดาน พื้นและเพดานสวนละ 9 โยชน ในนรกไมมีที่วางเปลา เต็มไปด วยสัตวนรก ซึ่ง
เบียดเสียดกันอยูเต็มพื้นที่ ไฟนรกลุกโชนอยูตลอดเวลาไมเคยดับไหม คุกรุ
นอยูตลอดกัลป
บาปกรรมของสัตวนรกลุกขึ้นเปนไฟเผาภายในตัวบุคคลนั้นราวกับเปนฟนซึ่งไมเคยดับเลย
นรกใหญทั้ง 8 ขุมนี้ ลอมรอบดวยนรกบาว 16 ขุม ดานละ 4 ขุม นอกจากนี้ นรกบาว
ยังแบงยอยเปนนรกเล็กเรียกวา ยมโลก อีก 40 ขุม ทั้งนรกบาวและนรกใหญรวมทั้งสิ้นได 456 ขุม
ในนรกใหญทั้ง 8 ขุมนั้นไมมียมบาล แตนรกบาวและนรกเล็กมียมบาลอยูดวย นรกบาวที่มียมบาล
อยูนั้น เรียกชื่อวา อุสันธนรก
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ยมบาลทั้งหลายนั้น เมื่อครั้งเปนมนุ ษยไดทําทั้งบาปและบุญ ดังนั้นเมื่อตายจึงไดไป
เกิดในนรกเปนเวลา 15 วัน ถูกยมบาลอื่น ๆ ฟน แทง ตลอด 15 วันนั้น ตอจากนั้นก็ไดกลับเปน
ยมบาลอีก 15 วัน วนเวียนไปมาเชนนี้เปนเวลานานมาก จนกวาจะสิ้นบาปกรรมที่ไดกระทําไว
เมืองพระยายมราชนั้น มีเนื้อที่กวางให ญไพศาล ลอมรอบดวยประตูนรก 4 ดาน
พระยายมราช เปนผูทรงธรรมยิ่งนัก พิจารณาคดีดวยความซื่อสัตย และชอบธรรม ทุกกาลทุกเมื่อ
ผูใดตายยอมไปเฝาพระยายมราชกอน มีเทวดา 4 องค เปนผูชวยพระยายมราช องคหนึ่งถือบัญชี
ซึ่งจดบุญและบาปของคนทั้งหลายไว เทวดาเขียนชื่อผูไดทําบุญไวในแผนทองคํา สวนผูที่ไดกระทํา
บาป ก็จดลงบนแผนหนังหมา
เมื่อพระยายมราชถามผูที่ตายวาไดเคยทําบุญสิ่งใดบาง ผูนั้นก็จะสามารถรําลึกได
ดวยอํานาจบุญ สามารถทูลตอบแกพระยายมราชวา ตนไดเคยกระทําบุญและกรรม ไวอยางใดบาง
เทวดาผูถือบัญชี ก็นําบัญชีนั้ นมาตรวจสอบตามที่จดไวในแผนทองคํา ก็พบวาถูกตองตามที่เจาตัว
ไดกลาวไว พระยายมราชก็มีบัญชาใหผูนั้นขึ้นสูสวรรค สถิต ณ วิมานทอง ประดับดวยแกว
7
ประการ มีนางฟาเปนบริวาร เสวยอาหารทิพย มีแตความสุข
ถาผูใดทําบาปไว เมื่อหวนคิดถึงบาปของตน ก็ไมสาม ารถบอกได เทวดาจึงนําบัญชี
แผนหนังหมามาอานใหฟง เมื่อผูที่ทําบาปไดฟงแลวก็สารภาพวา ไดทําบาปเชนนั้นจริง พระยา
ยมราชจึงสั่งใหยมบาลนําเอาตัวผูนั้นไปตกนรกในขุมใดตามแตบาปหนักหรือเบา ความทุกขเวทนา
ที่ผูทําบาปไดรับนั้น มีมากจนมิสามารถบรรยายได
สวนผูที่ทําทั้งบาปและบุญ เทวดาก็จะชั่งสวนบุญและบาปดูทั้งสองอยาง ถาบุญหนัก
กวาบาป ก็ใหไปขึ้นสวรรคกอน ภายหลังจึงกลับมาใชบาปของตนในเมืองนรก ถาสวนที่เปนบาป
หนักกวาก็สงใหไปตกนรก ภายหลังจึงมาเสวยบุญในสวรรค สวนผูที่ทําทั้งบุญและบาปเทาๆ กัน
นั้น พระยายมราชแล ะเทวดาที่ถือบัญชี ก็จะสั่งใหเปนยมบาล 15 วัน มีสมบัติทิพยเชนเดียวกับ
เทวดา ตอจากนั้น ก็ใหตกนรก 15 วัน จนกวาจะสิ้นบาปที่กระทําไว
โลกันตนรก (โลกันต = อยูระหวางโลก) ตั้งอยูระหวางจักรวาล 3 แหง เปรียบเสมือน
ชองวางระหวางวงกลม 3 วงมาวางชิดกัน นรกนี้ กวาง 8,000 โยชน ความยาวไมสามารถวัดได มีคู
ลึกและยาว มีความลึกที่หยั่งไมได เบื้องบนไมมีฝาปด เบื้องลางมีน้ํารองรับแผนดินเปนพื้น เบื้อง
บนนั้นเปนปลองสูงขึ้นไปจนถึงพรหมโลก โลกันตนรกนี้มีแตความมืดมนยิ่งนัก สัตวที่เกิดในนรกนี้
มองไมเห็นอะไรเลยราวกับหลับตาในคืนเดือนมืด เนื่องจากตั้งอยูนอกกําแพงจักรวาล ดังนั้นแสง
สวางจึงสองไปไมถึง
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ผูใดประทุษรายบิดามารดา นักบวช ครูอาจารย ผูมีศีล และยุยงสงฆใหแตกกัน เมื่อ
ตายไปก็จะเกิดในโลกันตนรกนี้ สัตวในนรกนี้รางกายสูงใหญถึง 6,000 วา เล็บมือเล็บเทานี้เกา ะที่
แหงใดก็จะติดกับที่แหงนั้น สัตวนรกนี้ใชเล็บเกาะกําแพงจักรวาล หอยโหนโยนตัวเหมือนคางคาวมี
ความหิวโหยอยางเหลือประมาณ ครั้นปนปายหาอาหารก็จะถูกตองมือของกันและกัน คิดวาเปน
อาหาร ตางก็ดีใจจึงกัดกินกันและกัน ตางใชมือตะครุบและรัดกันเพื่อกินเปนอาหาร จนตกลงในน้ํา
ซึ่งรองรับแผนดินไว ขณะที่ตกลงไปในน้ํานั้นเหมือนผลไมใหญหลนน้ําซึ่งแสงแดดไมเคยสองถึงเลย
ดังนั้นน้ําจะเย็นยะเยือกเปนที่สุด พอตกลงไปในน้ําครูเดียวรางกายก็เปอยยุยราวกับกอนอุจจาระ
ตกลงในน้ํา เมื่อสัตวนรกนี้ตายแลวก็กลับเปนตัวตนขึ้นมาอีก ปนขึ้ นไปเกาะกําแพงจักรวาลดาน
นอก ซ้ําแลวซ้ําเลา ไดรับทุกขเวทนาเปนเวลานานชั่วพุทธันดรกัลปหนึ่ง
(พุทธันดรกัลปหนึ่ง
หมายถึง ชวงเวลาที่พระพุทธเจาปรากฏขึ้นในโลกพระองคหนึ่ง )
มหาอวีจินรก (มักเรียกกันวา อเวจี ) ซึ่งเปนนรกชั้นต่ําสุดนั้น ผูที่กระทําบาปหนักที่ สุด
ทั้ง 5 ประการ (ปญจานันตริยกรรม) แลวไปเกิดในมหาอวีจินรก เมื่อกัลปหนึ่งผานไปแลว 3 สวน
ไฟบรรลัยกัลปก็จะไหมขึ้นครั้งหนึ่ง แตจะไมไหมคนนรก ทั้งนี้ เพราะเมื่อไฟบรรลัยกัลปไหมมาถึง
มหาอวีจินรก ก็จะมีลมชนิดหนึ่งเกิดจากบาปกรรมไดพัดพาตัวคนนรกไปยังนรกขุ มอื่นซึ่งไฟยังไหม
ไปไมถึง ลมนี้พัดเร็วมาก
ระยะทางจากมนุษยโลกถึงยมโลกคือ 140 โยชน แผนดิน ของมนุษยโลกกวาง
10,000 โยชน หนา 240,000 โยชน น้ําที่พยุงแผนดินไวหนา 480,000 โยชน ลมซึ่งพยุงน้ําและดิน
ไวมิใหจม มิใหไหว หนา 960,000 โยชน บรรดาสัตวนรกทั้งหลายนั้นอยูใตแผนดินที่เราอยูนี้
กฎของจักรวาลในศาสนาพุทธ
กฎเกณฑที่ควบคุมระเบียบของจักรวาลในศาสนาพุทธ คือ กฎแหงกรรม ดังจะเห็น
ไดวาสิ่งที่มีอยูในจักรวาลในศาสนาพุทธทั้งหมด จะไมมีสิ่งใดอยูคงที่ จะเวียนว ายตายเกิดไปตาม
ผลกรรม โดยมีมนุษยเปนจุดศูนยก ลาง หรือเปนจุดเปลี่ยน ถาทําดีก็เกิดสูงขึ้นไปเปนเทวดาหรือ
พรหม ไดรับความสุขสนุกสบาย ถาทําชั่วก็ลงไปเกิดเปนอสูร เปรต สัตวนรก ไดรับความทรมาน
ทุกขยากแสนสาหัส เมื่อรับผลของกรรมดีหรือชั่วตามสมควรแกกรรมนั้นๆ แลว ก็กลับมาเกิดเปน
มนุษยอีก เริ่มทํากรรมใหมตอ ไป อาศัยการทําบุญทํากุศลและการบําเพ็ญเพียรสมาธิ เพื่อเลื่อนชั้น
ขึ้นไปใหถึงชั้นพรหม และเมื่อไดฌานที่ 5 และไปเกิดในชั้นปญจสุทธาวาสขึ้นไปแลว เมื่อหมดอายุ
แลวก็จะไปนิพพาน ไมกลับมาเกิดใหมอีก
สรุปจักรวาลพุทธศาสนามีโครงสรางแบงออกเปน 3 กลุมใหญ เรียกวา ไตรภูมิ คือ
อรูปภูมิ รูปภูมิ และกามภูมิ
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อรูปภูมิ และรูปภูมิ เปนที่อยูของพรหม เรียกวา พรหมโลก มีทั้งหมด 20 ชั้น
กามภูมิ ประกอบดวย (1) สุคติภูมิ คือ สวรรค 6 ชั้น เปนที่อยูของเทวดา และมนุสส
ภูมิ ที่อยูของมนุษย กับ (2) อบายภูมิ คือ อสุรกายภูมิ (ที่อยูของอสูร), เปตภูมิ (ที่อยูของเปรต),
ติรัจฉานภูมิ (ที่อยูของสัตวเดรัจฉาน) และนรกภูมิ (ที่อยูของสัตวนรก คือผูทําบาปที่ตายไปแลว)
มนุสสภูมิเปนแดนกลางที่มนุษยจะกระทํากรรมและรับผลกรรมเมื่อตายไปแลวใน
สวรรคเมื่อทําดี และนรกเมื่อทําชั่ว หลังจากรับผลข องกรรมดีในสวรรคและกรรมชั่วในนรกแลวก็จะ
กลับมาเกิดเปนคนใหมอีก เพื่อทํากรรมตอไป จนกวาจะสามารถดับกิเลสทั้งหมดได (นิพพาน) ก็
จะหลุดพนจากการเวียนวายตายเกิด เมื่อตายไปแลวจะเปนพรหมอยูในพรหมโลกชั้นสูงสุด
ตลอดไป
จักรวาลพุทธศาสนาสะทอนลักษณะสังคมที่ซับซอนคลายกับจักรวาลของศาสนา
ฮินดู ตางกันที่ของพุทธศาสนามีความเชื่อเปนหนึ่งเดียว ไมความหลากหลายในความเชื่อ เทวดา
ของพุทธศาสนาไมใชฐานะถาวรเหมือนของฮินดู แตเมื่อมนุษยหลุดพนจากวัฏสงสารก็จะไปอยูใน
ระดับสูงสุดของจักรวาลแลวไมกลับมาเกิดใหมอีกเหมือนกัน การตกน รกของพุทธศาสนาก็ไมมี
นรกที่ตองรับโทษอยูที่นั่นตลอดกาลเหมือนของฮินดู แสดงถึงการไมใชความรุนแรง ใหโอกาสใน
การกลับตัว คติกษัตริยตามจักรวาลของพุทธศาสนามีลักษณะเปนผูรักษาคุมครองสังคมและพุทธ
ศาสนา สงเสริมใหราษฎรไดปฏิบัติตามหลักธรรมของพุทธศาสนา คลายกับห นาที่ของกษัตริยใน
จักรวาลของฮินดู แตไมมีลักษณะใชความรุนแรง
จักรวาลวิทยาในกฎหมายตราสามดวง
ในกฎหมายตราสามดวงมีเนื้อหาที่ถือไดวาเปนจักรวาลวิทยาอยู 3 กลุมดวยกันคือ
1. กลุมพรรณนาจักรวาล
ในการพรรณนาวาจักรวาลเปนอยางไร จะเห็นไดจากการพรรณนาวา มีพลังอํานาจ
ตางๆ ในประสบการณของมนุษยอยางไรบาง ซึ่งในกฎหมายตราสามดวงจะมีอยู 2 แหง ไดแก
(1) บานแผนก ในพระไอยการลักษณภญาน (ลักษณภญาณ 1.293-295)
(2) คําสัจาธิษฐาน โองการดําน้ํา และโองการลุยเพลิง ในพีสูทดําน้ํา/ลุยเพลิง (พีสูท
ดําน้ํา/ลุยเพลิง 1.327-333)
2. กลุมกําเนิดโลก
มีเรื่องกําเนิดโลก ราชา และคัมภีรพระธรรมศาสตร มีอยู ในบานแผนกพระธรรมสาตร
(พระธรรมสาตร 1.9-14)
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3. กลุมเรื่องประกอบ
นอกจากนั้น ยังมีเรื่องประกอบอื่นๆ ที่ใชประกอบหัวขอเรื่องอื่น และประกอบ
พิธีกรรมตางๆ ไดแก
เรื่องพระอินทรมอบหลักการของผูพิพากษา ประกอบหัวขอเรื่องในหลั กอินทภาษ
(หลักอินทภาษ 1.33-50)
ในกฎมณเทียรบาล มีเรื่องประกอบพิธีกรรม ไดแก
เรื่องเทพดาวนพเคราะห ในพระราชพิธีเบาะพก (กฎมณเทิยรบาล 1.107)
เรื่องเขาพระสุเมรุ เรื่องกวนเกษียรสมุทร และเรื่องนารายณบรรทมสินธุ ในพิธี
อินทราภิเษก (กฎมณเทิยรบาล 1.109-110)
ตอไปนี้จะกลาวถึงกลุมเรื่องการพรรณนาจักรวาลในกฎหมายตราสามดวงเทานั้น
พลังอํานาจในจักรวาล
จักรวาลที่แสดงดวยพลังอํานาจตางๆ ที่ปรากฏในกฎหมายตราสามดวง มีดังนี้
ในบานแผนก พระไอยการลักษณภญา น (ลักษณภญาน 1.293-294) เมื่อ
กระลาการจะทําการซักพยาน ใหประกาศตอหนาพยาน ขอใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาประชุมเพื่อ
ฟงคําผูเปนพยาน ประกอบดวย
(1) พระอดีตพุทธเจา ไดแก สมเดจพระกุกกุสนธ
(กกุสันธะ) พระโกนาคม
พระกัษษป (กัสสปะ)
(2) สมเดจพระศรีสากยมุนีโคดม สมเดจพระพุทธิเจา
(3) พระไตรยปฎกธรรม
(4) สิ่งระลึกถึงพระพุทธเจา ไดแก พระปฏิมากร เจดีย
(5) เทวดาในพุทธศาสนา ไดแก พระอินท (ร) พระพรหม พระยมราช ทาวจาตุ
โลกบาล พระจันท(ร) พระอาทิตย
(6) เทพารักษ ไดแก ภูมอารักษอากาศ เทพยุดาผูรักษาพระพุทธสาศนา เทพยุดาอัน
รักษาซึ่งขอบขันทสีมาแลพระมหาบวรเศวตรฉัตร
ในคําสัจาธิษฐาน / โองการดําน้ํา และ // โองการลุยเพลิง ในพีสูทดํา น้ํา/ลุย
เพลิง เปนคําอธิษฐานตอความจริงกอนการดําน้ํา ใหสิ่งที่เคารพนับถือและเทวดาทั้งหลายมารับ
เครื่องบูชา โองการดําน้ําและโองการลุ ยเพลิงขอใหสิ่งทรงอํานาจทั้งหลายมาทํารายผูใหความเท็จ
(พีสูทดําน้ํา/ลุยเพลิง 1.327-333) ประกอบดวย
(1) รัตนไตรยางค (พระรัตนตรัย) ไดแก
บวรอัคสาศดา (พระพุทธ) // พุททงง (พุทธัง = พระพุทธ)
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พระธรรมคําภีร // ธรรมมัง (พระธรรม)
พระสงฆ มีองคอริยะทังแปดเปนประทาน // สังฆัง (พระสงฆ)
(2) พระพุทธเจาในอนาคต ไดแก / พระศรีอารย (พระศรีอารยเมตไตรย)
(2) พรหมในพุทธศาสนา ไดแก พรหมโศฬศ (พรหม 16 ชั้น) / พรหมสุดสิ้นอัคขนิฐ
ภูมิน (พรหมถึงชั้นอกนิฏฐา) // พระพรหม โสฬศพรหมมา (พรหม 16 ชั้น)
(3) เทวดาในพุทธศาสนา ไดแก
เทวาชั้นฉะกามา(พจร) (สวรรค 6 ชั้น)
ทาวจตุโลกบาล (/จตุมหาราชิกา, จาตุมหาราชิกา) ไดแก ทาวทธรฐ (//มหาธทรฐ
ราชา), (ทาว)วิรุฬหก (//วิรุฬหกค), (ทาว)วิรุฬปกข (//วิรุฬปก), กุเวรุราช (//กุเวณุราช)
เทพ(ดาว)นพเคราะห ไดแก ระวิ (ป. = อาทิตย), จันทร (//ศศิ (ศศิน (ส.) = จันทร)),
อังคาร, พุท (พุธ), ชิวาร (//ชิวะ (ชีว (ส.) = พฤหสบดี)), สุกระ (//ศุกระ (ศุกร)), เสารัน (//เสาระ
(เสาร)), พระเกษ (เกตุ), ราหู
ยมราชา นางเมขลาเจาแดนสมุท(ร) (/เมฆขลา //มณีเมฆลา)
(4) เทวดาในศาสนาพราหมณ ไดแก ทาวตรีเนตร อิศรานารถ (พระอิศวร), (นาง)
อุมา, วรนารายน (พระนารายณ), วิศนุเวศ (พระวิษณุ), ทาวเวสุวัณ // วิคเณศ (พิฆเนศ) พระ
ลักษมี นางพระศรี พระกาล
(5) วีรบุรุษในตํานานมหากาพยทั้งมหาภารตะและรามเกียรติ์ ไดแก // ทาวทศกรรฐา
(ทศกัณฐ), พระรามเทพ (พระราม), กรุงภาลี (ทาวกรุงพาลี)
(6) เทวดาในธรรมชาติ ไดแก พระพาย (พระ)ธรณี // พระพิรุณ (พระ)คงคาสมุท(ร)
พระเพลิง พระไพร
(7) อมนุษย ไดแก กุมภัณท (กุมภัณฑ) / อสุเรนทยักษา // พิทยาธร คนธรรภ
(คนธรรพ)
(8) ผูมีฤทธิ์ ไดแก ฤๅษี สิทธิ (นักสิทธ)
(9) สัตวเดรัจฉาน ไดแก ทาวนาคา ครุทธ (ครุฑ) / งู เงือก จรเข ปลาโลมา มังกร
เหรา ฉลาม
(10) เทพารักษ หรือผี ไดแก ภูมารักษ เจาคีรี ถ้ําเถื่อนเทวา นัทีธาร รุขชาด มรคาวาศ
(มรรคา+อาวาส, มรรค = ถนน, อาวาส = วัด) เจดีย นัคครา (นคร) เสื้อเมือง / เทวันบรรพต หวย
หนองคลองควร ทรงเมือง หลักเมือง สระน้ํา ถ้ําเถื่อน ราวปา สิงขร พฤกษา คูหา บ อ ทอธาร นัดที
วารีคงคา อากาศเทวา อารักษเทวา // เทวาอารักษ ภูมพฤกษเทวาอากาศ พระกุลี (เพี้ยนมาจาก
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กลี, กลิ เปนผีรายนําความพินาศมาสูคน (เปลื้อง ณ นคร, 2544, น. 62, 35, 34)) พระขัตุคามี พระ
สามล ธรรมิคราช (พระธรรมมิกราช เปนพระภูมิประจําพืชพันธุธัญญาหารตางๆ (ฉวีงาม มาเจริญ,
2548, น. 49))
(11) ผีราย ไดแก / ผีเสื้อน้ํา ผีสางตายโหง ตายพราย ตกน้ํา ผีตายเสือขบ ชางแทง
แรดควายขวิดตายในพื้นปตพี ภูตพราย
(12) ภูมิจักรวาล ไดแก พรหมโลก 16 ชั้น สวรรค 6 ชั้น แสนโกฏิจักระวาฬ อนันต
จักรวาฬ / ไกรลาศบรรพต ขุมนรก // เบื้องต่ําลงไปพิภพทาวนาคา เมรู (เขาพระสุเมรุ) สี่ทวีป ไดแก
อุดรกโร อมรโคยา(น) บุพวิเทหา ชมภู (ชมพูทวีป)
เปรียบเทียบกับลิลิตโองการแชงน้ํา
พลังอํานาจตางๆ ที่มีในกฎหมายตราสามดวงนี้คลายคลึงกันกับในลิลิตโองการแชง
น้ํา ซึ่งเปนวรรณกรรมสมัยอยุธยาตอนตน ในรัชสมัย สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (อูทอง) ใชอานใน
พระราชพิธีถือน้ําพระพัทธ อันเปนพิธีของพราหมณ เบื้องตนกลาวบูชาเทพ 3 องคของพราหมณ
คือ พระนารายณ พระอิศวร และพระพรหม จากนั้นอัญเชิญเทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตางๆ มาเปน
พยานในการดื่มน้ําสาบานของเหลาขุนนาง ไดแก (ชลดา เรืองรักษลิขิต, 2547)
(1) ทศพลพระ (พระผูมีกําลังสิบ = พระพุทธเจา)
(2) ประเตยก (ปจเจก = พระปจเจกพุทธเจา)
(3) ธรรมารคะ (ทางธรรม = พระธรรม)
(4) พระสงฆ
(5) เทวดาของพุทธศาสนา ไดแก แมน (พรหม), เจาผาหลวง (ผูเปนใหญแหงเขาพระ
สุเมรุ = พระอินทร), เทพเจาแหงสวรรค 6 ชั้น (ฉกามาพจร), สี่ปวงผีหาว (ผีฟาทั้ง 4 = ทาวจตุ
โลกบาล), ยมราช, ยมบาล, มาร (พญาสวัตดีมาร)
(6) เทพเจาของพราหมณ ไดแก พระนารายณ , เจาผาเผือก (เทพเขาไกรลาส = พระ
อิศวร)/ผูเปนใหญแหงเขากาฬกูฏ, ขุนแผน/ขุนหงสทองเกลาสี่ (พระพรหม), ขุนกลาแกลวขี่ยูง
(พระขันทกุมารทรงนกยูงเปนพาหนะ), พระกรรมบดีปูเจา (เทพผูเปนใหญในการคลองชาง), พระ
ศรีพรหมรักษ (เทวดาบริวารพระอิศวร)
(7) วีรบุรุษและผูรายในตํานานมหากาพย ไดแก สิบหนาเจาอสูร (ทศกัณฐ), พระราม
, พระลักษณ, อร (นางสีดา)
(8) เทพในธรรมชาติ ไดแก อากาศเทวดา , ฟากระแฉน (พระอัคนี), ลม (พระวายุ
หรือพระพาย), ฝน (พระพิรุณ)
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(9) อสูร ไดแก เจาสามเสา (ผูเปนใหญแหงเขาตรีกูฏ/ทาวไพจิตราสูร), ผีกลวงหาว
(ผีกลางหาว = พระราหู), ฟาจรโลดลิ่วขวาน (รามสูร)
(10) เทพารักษ ไดแก ภูมิเทเวศ (พระภูมิเจาที่), ปูสมิงพราย (เทพประจําเขาเขียว),
เจาผาลาย (เทพประจําเขาจิตรกูฏ), ผีดง (ผีปา = เทพรักษาปา), ผีหมื่นถ้ํา (ผีประจําถ้ําตางๆ =
เทพรักษาถ้ํา), ล้ําหมื่นผา (เทพรักษาภูเขาจํานวนมาก), พนัสบดี (เจาปา),
(11) ผีราย ไดแก ผีพราย (ผีที่ตายในน้ํา), ผีชรมื่นดํา (ผีสูงใหญดํามืด), หลายบาน
(ผีจากหลายบาน), หลายทา (ผีจากหลายทาน้ํา), ผีหา (ผีโรคระบาด), ผีเหว (ผีทั้งหลายในปาชา),
หนาเทาแผง (ผีหนาใหญเทาแผง)
(12) ผีดี ไดแก ผีเรือนหรือผีบรรพบุรุษ
(13) สัตวเดรัจฉาน ไดแก สัตวมีเขี้ยวเล็บงา เชน หมา หมู หมี ชาง เงือก (พญานาค),
เงือกปล้ํา (พญาครุฑ), จระเข เสือ แรด งูพิษ รุง (รุง = เหยี่ยว)
(14) ภูมิจักรวาล ไดแก พระสุธาวาส (สวรรคชั้นปญจสุทธาวาส คือ นครของพระ
พรหม 5 ชั้น), เมืองธาดา (เมืองของพรหม ไดแก ดินแดนของรูปภูมิพรหม 16 และอรูปภูมิพรหม
4), ฟาชรแรงหกคลวง (สวรรคหกหองฟา = สวรรค 6 ชั้นแรก), ไตรตรึงษ/แผนเมืองอินทร (สวรรค
ชั้นดาวดึงสของพระอินทร), กามภูมิ, จตุราบาย (อบายภูมิทั้ง 4 ไดแก นรกภูมิ เดรัจฉานภูมิ เปรต
ภูมิ และอสุรกายภูมิ ), ผาเยอ (เขาหลวง = เขาพระสุเมรุ) เขาสัตตบริภัณฑ ผาหอม หวาน (เขา
คันธมาทน), ผาดํา (เขากาฬกูฏ), สามเสา (เขาตรีกูฏ), ผาเผือก (เขาขาว = เขาไกรลาส), เขาเขียว,
ผาลาย (เขาจิตรกูฏ), สี่ปวงดิน (ทวีปใหญทั้ง 4), เลา (นรก), อพิจี (อวีจิ, อเวจีนรก)
สรุปจักรวาลในกฎหมายตราสามดวงกับลิลิตโองการแชงน้ํา
องคประกอบของพลังอํานาจที่ปรากฏในกฎหมายตราสามดวงกับลิลิตโองการแชง
น้ํามีความคลายคลึงกันมาก ที่กลาวถึงอันดับแรกๆ จะเปนกลุมที่เกี่ยวของกับศาสนาพุทธ อันดับ
กลางๆ ไดแกที่เกี่ยวของกับศาสนาพราหมณ อันดับทายๆ จะเปนกลุมบรรดาเทพารักษและผี
ทั้งหลาย จึงแบงไดเปน 3 กลุมคือ
1. กลุมศาสนาพุทธ
(1) พระอดีตพุทธเจา ไดแก พระกกุสันธะ พระโกนาคม พระกัสสปะ
(2) พระปจเจกพุทธเจา
(3) สมเด็จพระศรีสากยมุนีโคดม สมเด็จพระพุทธเจา
(4) พระพุทธเจาในอนาคต ไดแก พระศรีอารยเมตไตรย
(5) พระไตรยปฎกธรรม
(6) พระอริยสงฆ
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(7) สิ่งระลึกถึงพระพุทธเจา ไดแก พระปฏิมากร เจดีย
(8) พรหมในพุทธศาสนา ไดแก พรหมโสฬส (พรหม 16 ชั้น)
(9) เทวดาในพุทธศาสนา ไดแก พระอินทร พญาสวัตดีมาร
เทวาชั้นฉกามาพจร (สวรรค 6 ชั้น),
ทาวจตุโลกบาล (จาตุมหาราชิกา) ไดแก ทาวธตรฐราช , ทาววิรุฬหกราช, ทาววิรุฬ
ปกษราช, ทาวกุเวรราช (หรือทาวไพศรพณ)
เทวดานพเคราะห ไดแก พระอาทิตย , พระจันทร, พระอังคาร, พระพุธ, พระพฤหสบดี
, พระศุกร, พระเสาร, พระเกษ, พระราหู
ยมราชา ยมบาล นางเมขลาเจาแดนสมุทร
(10) อมนุษย ไดแก กุมภัณฑ อสุเรนทรยักษา พิทยาธร คนธรรพ
(11) อสูร ไดแก ทาวไพจิตราสูร ราหู รามสูร
(10) สัตวเดรัจฉาน ไดแก พญานาค พญาครุฑ งู เงือก จระเข ปลาโลมา มังกร เหรา
ฉลาม สัตวมีเขี้ยวเล็บงา เชน หมา หมู หมี ชาง เสือ แรด งูพิษ
2. กลุมศาสนาพราหมณ
(1) เทวดาในศาสนาพราหมณ ไดแก พระอิศวร , พระอุมา, พระนารายณ, พระวิษณุ,
พระพรหม, ทาวเวสุวัณ, พระพิฆเนศ, พระลักษมี, พระศรี, พระกาล พระขันทกุมาร
(2) วีรบุรุษและผูรายในตํานานมหากาพยทั้งมหาภารตะและรามเกียรติ์ ไดแก
พระราม พระลักษณ ทาวทศกรรฐ ทาวกรุงพาลี
(3) เทวดาในธรรมชาติ ไดแก พระพาย (พระวายุ) พระธรณี พระพิรุณ พระคงคา
สมุทร พระเพลิง พระไพร พระอัคนี
(4) ผูมีฤทธิ์ ไดแก ฤๅษี นักสิทธ
3. กลุมนับถือผี (animism, วิญญาณนิยม)
(1) เทพารักษ หรือผี ไดแก
ประจําธรรมชาติ ไดแก ภูมิอารักษ อากาศเทวา เจาคีรี ถ้ําเถื่อน นทีธาร รุกขชาติ
หวยหนองคลองควน สระน้ํา ราวปา สิงขร พฤกษา พระธรรมมิกราช พนัสบดี พระศรีพรหมรักษ
ประจําสถานที่ ไดแก ถนน วัด เจดีย นคร เสื้อเมือง ทรงเมือง หลักเมือง คูหา บอ ทอ
ธาร เทพยุดาผูรักษาพระพุทธศาสนา เทพยุดาอันรักษาซึ่งขอบขัณฑสีมาแลพระมหาบวร
เศวตรฉัตร พระกรรมบดีปูเจา พระภูมิเจาที่ ปูสมิงพราย พระขัตุคามี พระสามล
(2) ผีเรือนหรือผีบรรพบุรุษ

94
(3) ผีราย ไดแก ผีเสื้อน้ํา ผีสางตายโหง ตายพราย ตกน้ํา ผีตายเสือขบ ชางแทง แรด
ควายขวิด ตายในพื้นปฐพี ภูตพราย พระกุลี ผีพราย ผีสูงใหญดํามืด ผีจากหลายบาน ผีจากหลาย
ทาน้ํา ผีหา ผีทั้งหลายในปาชา ผีหนาใหญเทาแผง
สวนภูมิจักรวาลนั้นไมแตกตางกันมากนัก ประกอบดวย พรหมโลก 16 ชั้น นครของ
พระพรหม 5 ชั้น สวรรค 6 ชั้นแรก ไตรตรึงษ (สวรรคชั้นดาวดึงสของพระอินทร ) กามภูมิ เขาพระ
สุเมรุ เขาสัตตบริภัณฑ เขาคันธมาทน เขากาฬกูฏ เขาตรีกูฏ เขาไกรลาส เขาเขียว เขาจิตรกูฏ ทวีป
ใหญทั้ง 4 อุดรกโร อมรโคยาน บุพวิเทหา ชมพูทวีป อบายภูมิทั้ง 4 นรกภูมิ เดรัจฉานภูมิ เปรตภูมิ
และอสุรกายภูมิ พิภพทาวนาคา ขุมนรก แสนโกฏิจักรวาล อนันตจักรวาล
ภูมิจักรวาลขางตนนี้เหมือนกับจักรวาลในพุทธศาสนาเกือบทั้งหมด ถารวมกับพลัง
อํานาจในกลุมศาสนาพุทธแลวก็จะเหมือนกับจักรวาลในพุทธศาสนาเลยทีเดียว ดังนั้นจึงจะแสดง
การเปรียบเทียบจักรวาลในพุทธศาสนากับจักรวาลในกฎหมายตราสามดวงวาเหมือนหรือตางกัน
อยางไร
เปรียบเทียบจักรวาลในพุทธศาสนากับในกฎหมายตราสามดวง
ในการเปรียบเทียบจะเริ่มดวยการประมวลภาพจักรวาลในกฎหมายตราสามดวง
กอน ใน กฎหมายตราสามดวงมีขอมูลแสดงจักรวาลอยูสองประเภท ไดแก กําเนิดโลก กับ ภูมิ
จักรวาล
กําเนิดโลก
ในกฎหมายตราสามดวงมีเรื่องกําเนิดโลกอยูในตนเรื่องพระราช
พงศาวดารสมเด็จพระเจามหาสมมุติราชของพระธรรมสาตร ดังนี้
ในสวนแรกนั้น กลาวถึงสภาพของโลกเมื่อแรกเกิดขึ้น มีองคประกอบเหมือนภูมิ
จักรวาลในพุทธศาสนา ไดแก กําแพงจักรวาล เขาพระสุเมรุ เขาลอมรอบเขาพระสุเมรุทั้ง 7 ทวีป
ใหญ 4 ทวีป ทวีปนอย 2,000 ทวีป มีมหาสมุทร 4 แหง ทวีปให ญทั้ง 4 ไดแก บุพวิเทหะ
อมรโคยาน อุดรกาโร18 ชมพูทวีป นอก จากนี้ยังมีอสูรพิภพ สุบรรณราชพิภพ (แดนของครุฑ) และ
สวรรคชั้นดาวดึงส ดังนี้
กิร ดั่งจไดฟงมา ในปถมกัลปแรกตั้งแผนดินนั้น มีกําแพงจักรวาฬ แลเฃาพระ
สุเมรุราช แลสัตะปะริภัณทะบรรพตทัง 7 ทวีปใหญ 4 ทวีปนอย 2,000 มหาสมุท 4
แลไมใหญประจําที่ทัง 7 คือศิริศะพฤกษอั นประจําในบุพวิเทหะ แลไมกระทุมประจํา
18
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ในอะมระโคญานะ แลไมกรรมพฤกษประจําทวีปอุดรกาโร แลไมหวาประจําชมภู
ทวีป แลไมแคฝอยประจําในอสูระพิภพ แลไมงิ้วประจําทวีปสุบรรณราชพิภพ แลไม
ปาริกะชาติอยูในดาวดิงษาสวรรค
ในสวนที่สอง กลาวถึงการเกิดของมนุษยจากพรหมที่ลงมากินดิน รูปทิพยจึงเสื่อม
ตอมาบริโภคขาวสาลีเปนอาหาร ความเปนพรหมก็หายไป กลายเปนมนุษย มีความใครจึงสมสูกัน
มีลูกหลาน ตั้งบานเรือนในที่ตางๆ สืบตอกันมา ดังนี้
แลในปถมกัลปเกีดกอบัวมีดอกหา บอกสัญานิมิตร อันจะอุบัติแหงสมเดจพระ
พุทธิเจาทังหาพระองคอันจไดตรัสในพัทกัลปนิ้ แลพรหมทังปวงหอมอายดินลงมากิน
พะสุธารศ ครั้นนานมาทิพยระสาหารก็อันตระธานถอยรศ รูปทิพยที่ปรากฎิก็เสี่อม
ลงๆ มิไดคงโดยเพศวิไสยพรหม ครั้นนานมาก็บริโภคชาติษาลีเปนอาหาร สรรพะ
อันตระธานเสี่อมสิ้นศักดาเดชเพศพรหมก็หาย กลายเปนเพศบุรุษเพศษัตรีบังเกีดมี
ฉรรทราคสองเสพยอัศธรรม เกีดบุตรนัดดาสืบสืบกันมา แลวจึ่งตั้งเปนคามเขตเคหา
ในที่สานุทิศประเทศตางตาง (พระธรรมสาตร 1.9)
ในสวนที่สองนี้ใจความเหมือนกับขอความในอัคคัญญสูตร (มหามกุฎราชวิทยาลัย,
2530, ล. 15, น. 150-156) ตางกันที่รายละเอียด สรุปความตรงกันวา มนุษยเกิดจากพรหม แต
ในอัคคัญญสูตรมีรายละเอียดมากกวา 19
ในการพระราชพิธีอินทราภิเษก มีขอมูลแสดงการจําลองจักรวาลดังนี้
มีเขาพระสุเมรุเหลี่ยมหนึ่งทอง เหลี่ยมหนึ่งนาค เหลี่ยมหนึ่งแกว เหลี่ยมหนึ่งเงิ น สูง

19

ในอัคคัญญสูตรกลาวไปถึงกอนโลกพินาศ วาหมูสัตวเวียนไปเกิดในชั้นอาภัสสรพรหม
มีเพศเปนพรหม มีปติเปนอ าหาร มีรัศมีเอง ทองเที่ยวไปในอากาศได อยูในวิมานอันแสนงาม เมื่อ
โลกพินาศไปแลว จักรวาลกลายเปนน้ําไปหมด มีแตความมืด ยังไมมีสิ่งใดทั้งสิ้น ตอมามีงวนดิน
ลอยอยูบนน้ํา มีกลิ่นหอม จึงมีพรหมลงมากินงวนดินดวยความอยาก ตัณหาจึงเกิดขึ้น รัศมีก็
หายไป พระจันทรและ พระอาทิตยปรากฏขึ้นมา หมูดาวนักษัตร กลางคืนกลางวัน เดือนปและ
ฤดูกาลก็ปรากฏขึ้น โลกก็มีสิ่งตางๆ เกิดขึ้น พรหมที่กินงวนดิน ทําใหมีผิวพรรณดี พวกที่ผิวพรรณ
ดีกวาก็ดูถูกพวกที่ดอยกวา เกิดมีมานะถือตัว งวนดินจึงหายไป ตอมาก็มีกะบิดิน เครือดิน พรหม
ทั้งหลายก็มีมานะถือตัวเพิ่มมากขึ้น จนถึงขาวสาลีที่งอกเอง เมื่อกินแลวจึงไดปรากฏเพศหญิงและ
เพศชาย ตางแลดูกันแลวเกิดความเรารอน จึงสมสูกัน แตถูกคนอื่นดาวาเปนการกระทําที่ไม
เหมาะสม ตอมาเกิดความละอายจึงสรางเรือนที่อยูเพื่อปกปดการกระทําที่นาอายนั้น
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1 เสน 5 วา อยูในกลางสนาม ยอดเขาพระสุเมรุมีรูปพระอินทร รูปอสูรอยูกลางเขาพระสุเมรุ เชิง
เขาพระสุเมรุมีรูปยักษ คนธรรพ รากษสยืนอยู และมีรูปคชสีห ราชสีห สิงโต กิเลน เลียงผา ชาง โค
กระบือ และเสือ หมี นอกจากนี้ยังมีรูปพระนารายณบรรทมสินธุใ นเชิงเขาพระสุเมรุ รอบเขาพระ
สุเมรุมีเขาอิสินธรสีนาค สูงเสนหนึ่ง เขา ยุคุนธรสีทอง สูงเสนหนึ่ง เขากรวิกสีเงิน สูง 15 วา มีรูป
เทวดานั่งทุกเขา เขาไกรลาสสีเงิน สูง 10 วา บนเขาไกรลาสมีรูปพระอิศวรเปนเจาและนางอุมา
ภควดี นอกสนามมีรูปอสูรยืน (กฎมณเทียรบาล 1.110)
ภูมิจักรวาล
ที่กลาวมาขางตนประกอบกับขอมูลจากสวนอื่นๆ ในกฎหมายตราสา มดวงนํามา
ประมวลเปนภาพแสดงถึงภูมิจักรวาลไดวา
โลกเปนเเผนดินมีความหนาไดสองเเสนสี่หมื่นโยชน (ลักษณภญาน 1.294) มีเขา
พระสุเมรุอยูตรงกลาง เขาพระสุเมรุมีเลี่ยมอยู 4 เหลี่ยม เปนทอง นาค แกว และเงิน มีภูเขา
วงแหวนลอมรอบเขาพระสุเมรุอยู 7 วง ถัดไปเปนทวีปใ หญ 4 ทวีป คือ บุพวิเทหะ อมรโคยาน
อุดรกาโร และชมพูทวีป มีทวีปเล็กอีก 2,000 ทวีป มีมหาสมุทร 4 แหง ลอมรอบเขาพระสุเมรุและ
เขาบริวารทั้ง 7
เหนือเขาพระสุเมรุขึ้นไปสูงสุดเปนพรหมโลก 16 ชั้น มีทาวมหาพรหม (พระธรรม
สาตร 1.10) ถัดลงมามีสวรรค 6 ชั้น 2 ชั้นลางคือ ดาวดึงส และจาตุมหาราชิกา (หลักอินทภาษ
1.33) วิมานของพระอินทรชื่อ ไพชยนตทิพยพิมาน (หลักอินทภาษ 1.35) อยูบนยอดเขาพระสุเมรุ
พระอินทรเปนเจาแหงเทพสองชั้นฟาสถิตเหนือบัณฑุกําพลศิลาอาสนใตรวมไมทิพยปาริชาติ (หลัก
อินทภาษ 1.34) มนุษยที่ทําดีเมื่อตายไปแลวจะไดไปอยูในสวรรค (หลักอินทภาษ 1.34) ในสวรรค
มีนางเทพอัปสรรูปรางงดงามและแตงกายสวยวิจิตร ขับขานดนตรีอยูทุกเมื่อ มีเทพบุตรเทพธิดามา
บริการรับใช (หลักอินทภาษ 1.33) เมื่อมนุษยทําดีเทวดาทั้งหลายก็ปรายสุวรรณ (ทอง) รัชตะ
(เงิน) ขาวตอกดอกไมเปนเครื่องสัก การบูชา (พระธรรมสาตร 1.12) พระอินทรและพรหมไมไดอยู
อยางถาวรตองจุติลงมาเวียนวายตายเกิดเชนเดียวกันกับมนุษย (ทาษ 2.107) (เบดเสรจ 2.236)
ยอดเขาบริวารของพระสุเมรุทั้ง 7 มีเทวดาอาศัยอยู รวมทั้งเขาไกรลาส ซึ่งมีพระ
อิศวรเปนเจาและนางอุมาภควดี เชิงเขาพระสุเมรุมียักษ คนธรรพ รากษส รวมทั้งสัตวเดรัจฉาน
ตางๆ เชน คชสีห ราชสีห สิงโต กิเลน เลียงผา ชาง โค กระบือ เสือ และหมี ใตเขาพระสุเมรุมีพระ
นารายณบรรทมสินธุ
ในชมพูทวีปมีปาหิมพานต (หิมวันตประเทศ) มีเทพกินร กินรี คนธรรพ สุบรรณปกษี
(ครุฑ) วาสุกรีนาคา (นาค) (พระธรรมสาตร 1.10)
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ถัดจากโลกมนุษยลงไปเปนจัตุราบาย (อบายภูมิทั้ง 4) (ลักษณมรดก 2.128) ไดแก
อสุรกายภูมิ เปตภูมิ ติรัจฉานภูมิ และนรกภูมิ
เปตภูมิ เปรตมีเล็บมือใหญเทาใบจอบ มีเปลวไฟลุกรุงเรือง ควักเอารุธิระ (เลือด)
มังสะ (เนื้อ) แหงตนบริโภคเปนอาหาร (พระธรรมสาตร 1.16) (ลักษณตระลาการ 1.354) เปรตใน
เชิงเขาคิชกูฏ มีตัวอันสูงไดสามคาพยุต มีปากเทารูเข็ม เอาเล็ บตนแกะซึ่งโลหิตในกายกินเป น
อาหารจนสิ้นพุทธันดรกัลป (ลักษณภญาน 1.294)
นรกภูมิ สัตวนรกถูก นายนิรยบาล20เอากายขึ้นวางเหนือแผนเหล็กแดง แลวเอาเหล็ ก
แดงตรึงศีรษะ ตรึงเทาไว แลวเอาขวานผาอกตัดตีน ตัดมือเสีย หรือนายนิรยบาลเอากายขึ้นวาง
เหนือแผนเหล็กแดง เเลวเอาหอกอันใ หญแทงหูขวาตลอดหูซาย เเทงหูซายตลอดหูขวา หรือนาย
นิรยบาลเอากายขึ้นวางเหนือแผนเหล็กแดง เอาขอเกี่ยวตาซายตาขวาคราออกมา และสัตวนรกนั้น
กลัวภัยวิง่ ลงไปยังขุมคูถนรกอันเต็มไปดวยลามกอาจมเดือดพลานวายอยู มีตัวอันล ะลายไปแลว
เกิดขึ้นมาเสวยทุกขเวทนาอีกเลา (ลักษณภญาน 1.294-295)
จักรวาลมีจํานวนมากถึงหมื่นจักรวาล (หลักอินทภาษ1.36) แสนโกฏิจักรวาล และ
อนันตจักรวาล (พีสูทดําน้ํา/ลุยเพลิง 1.328)
ตามที่แสดงมาขางตนจะเห็นไดวา กําเนิดโลกกับภูมิจักรวาลในกฎหมายตราสาม
ดวงมีลักษณะเหมือนกับของจักรวาลพุทธศาสนา ยกเวน ในภูมิจักรวาลของกฎหมายตราสามดวง
มีพระอิศวรกับนางอุมาภควตีบนเขาไกรลาส และพระนารายณบรรทมสินธุใตเขาพระสุเมรุ
เมื่อนําองคประกอบของพลังอํานาจตางๆ ที่ ปรากฎในกฎหมายตราสามดวงเรียง
ตามลําดับที่ปรากฎในแนวตั้ง เปรียบเทียบกับองคประกอบของจักรวาลในพุทธศาสนา ไดดังนี้
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โครงสรางจักรวาลในแนวตั้ง
จักรวาลในกฎหมายตราสามดวง
จักรวาลในพุทธศาสนา
(1) พระอดีตพุทธเจา
(2) พระปจเจกพุทธเจา
(3) สมเด็จพระพุทธเจา
(4) พระพุทธเจาในอนาคต
(5) พระไตรยปฎกธรรม
(6) พระอริยสงฆ
(7) สิ่งระลึกถึงพระพุทธเจา
(8) พรหมในพุทธศาสนา
อรูปภูมิ (พรหมโลก 4 ชั้นแรก) รูปภูมิ (พรหม 16 ชั้น)
(9) เทวดาในพุทธศาสนา
กามภูมิ (สวรรค 6 ชั้น)
(10) เทวดาในศาสนาฮินดู
(11) วีรบุรุษและผูรายในตํานานฮินดู
(12) เทวดาในธรรมชาติ
(13) อมนุษย
กามภูมิ (มนุสสภูม)ิ
(14) ผูมีฤทธิ์ของฮินดู
(15) อสูร
กามภูมิ (อสุรกายภูมิ)
(16) เปรต
กามภูมิ (เปตภูม)ิ
(17) สัตวเดรัจฉาน
กามภูมิ (ติรัจฉานภูม)ิ
(18) เทพารักษ หรือผี
(19) ผีราย
(20) สัตวนรก
กามภูมิ (นรกภูม)ิ
โครงสรางจักรวาลในแนวตั้งของกฎหมายตราสามดวงตรงกับจักรวาลพุทธศาสนา
เปนสวนใหญ ที่กฎหมายตราสามดวงมีเพิ่มเขามาคือ กลุมพระรัตนตรัยและสิ่งระลึกถึง
พระพุทธเจา ((1)-(7)) กลุมศาสนาพราหมณ ((10)-(12), (14)) กลุมนับถือผี ((18)-(19)) การ
เรียงลําดับก็จะเห็นไดชัดเจนวา กลุมพุทธศาสนาอยูบนสุด ตรงกลางเปนกลุมศาสนาพราหมณ
และดานลางเปนกลุมนับถือผี
ดังนั้น จักรวาลวิทยา ในกฎหมายตราสามดวงจึงไมเหมือนกับจักรวาลวิทยาในพุทธ
ศาสนา เพราะ ประกอบดวยพลังอํานาจของกลุมศาสนาพุทธ พราหมณ แ ละผี มีลักษณะเปนการ
เอาจักรวาลวิทยาของพุทธศาสนามาเปนหลัก เสริมดวยพลังอํานาจของพราหมณและผี โดยเพิ่ม
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เทพตางๆ ของศาสนาพราหมณเขาไปกับหมูเทวดาของพุทธ และเพิ่มผีตางๆ เขาไป
ระหวาง
ติรัจฉานภูมิกับนรกภูมิ
ฉะนั้น ผูวิจัยจึงขอเสนอชื่อจักรวาลวิทยาในกฎหมายตราสามดวงวา จักรวาลวิทยา
สยาม อันเปนจักรวาลวิทยาของไทยในอดีตสยามประเทศ ซึ่งปรากฏใหเห็นชัดเจนในสมัยอยุธยา
เปนตนมา ประกอบดวยพลังอํานาจของศาสนาพุทธ พราหมณ และผี ผสมกลมกลืนกัน โดยมี
จักรวาลวิทยาของพุทธเปนหลัก และเสริมดวยพลังอํานาจของพราหมณกับผี
กฎจักรวาลวิทยาสยาม
จากการเปรียบเทียบจักรวาลวิทยาของพุทธศาสนาและของกฎหมายตราสามดวง
แลว ไดเสนอวาจักรวาลวิทยาในกฎหมายตราสามดวงเปน จักรวาลวิทยาสยาม นั้น เราอาจจะ
ประมวลกฎจักรวาลที่ดัดแปลงมาจากกฎจักรวาลของพุทธศาสนา โดยเพิ่มความเชื่อเรื่องเทพของ
พราหมณ และผีของทองถิ่น เขาไป ก็อาจจะสังเคราะหออกมาเปนกฎของจักรวาลวิทยาสยามได
ดังนี้
ในระดับจักรวาลจะเปนอํานาจของกฎแหงกรรมในพุทธศาสนาจะคอยควบคุมมนุษย
ทั้งในโลกนี้และโลกหนา แตหวังผลในโลกหนาเปนหลัก ดังนั้น การทําบุญจึงหวังผลในชาติหนา
สภาพที่เปนอยูในชาตินี้เปนผลจากการกระทําในชาติที่แลว
ในระดับสังคมหรืออาณาจักร พลังอํานาจตามธรรมชาติของเทพเจาจะดลบันดาลให
ผูบูชาประสบความสําเร็จตามที่ตองการจากสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไดผลในชาตินี้ ไมตองรอ
ชาติหนา แตตองรับผิดชอบกับผลกรรมที่จะเกิดขึ้นเอาเอง
ในระดับชุมชนหรือครอบครัว พลังอํานาจผี มีทั้งผีดีและผีราย ผีดีคือผีบรรพบุรุษตอง
เซนไหวใหคอยชวยเหลือคุมครองทั้งจากภัยธรรมชาติและผีรายที่มีอยูมากมายในสถานที่ตางๆ
เมื่อจะทําอะไรจึงตองขออนุญาตเจาที่เจาทาง บนบานศาลกลาวใหเจาพอเจาแมชวยใหประสบ
ความสําเร็จตามที่ตั้งความปรารถนาไว เมื่อสําเร็จแลวก็ถวายสิ่งที่เจาพอเจาแมชอบตามที่บนไว
การนับถือผีเปนการปองกันสิ่งชั่วรายและชวยเหลือใหสําเร็จภารกิจในชีวิตประจําวัน
นอกจากนี้ ทั้งเทพและผีในพุทธศาสนาตางก็อยูภายใตกฎแหงกรรม ตองเวียนวาย
ตายเกิด เทพเจาที่อยูในสวรรคยังตองฟ งเทศนฟงธรรม เพื่อจะนํามาปฏิบัติเมื่อเสวยผลบุญ
หมดแลวจุติเปนมนุษยอีก และมีหนาที่ปกปองชวยเหลือคนดีมีศีลธรรม ผีก็ยังตองรักษาคนดี ตก
น้ําไมไหล ตกไฟไมไหม ผูที่บําเพ็ญบุญญาบารมีมามาก ทั้งเทพและผีทั้งหลายจะดลบันดาลใหเกิด
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สภาพผิดธรรมชาติเปนปรากฏการณอัศจรรย เพื่อชวยเหลือในยามคับขัน หรือตามที่อธิษฐานขอ
แตถามนุษยไมอยูในศีลในธรรม ทั้งเทพและผีจะไมคุมครอง ธรรมชาติก็จะวิปริต เปนการลงโทษ
มนุษยที่ทําชั่ว
ทั้งสามอํานาจจากพุทธ-พราหมณ-ผี
จะอํานวยใหมนุษยมีความสุขและประสบ
ความสําเร็จทั้งในชีวิประจําวัน โลกนี้ และโลกหนา
ความเปนมาของการผสมผสานพุทธ-พราหมณ-ผี
พื้นฐานผี
สุวรรณภูมิเปนดินแดนเกาแกที่มีผูคนผลัดเปลี่ยนกันเขามาตั้งถิ่นฐานตั้งแตสมัยกอน
ประวัติศาสตร ในสมัยเหล็ก (ราว 2,300 ปมาแลว) เริ่มมีหลักฐานรองรอยการเขามาของวัฒนธรรม
ศาสนาพุทธและพราหมณ (ไฮแอม และ รัชนี ทศรัตน, 2542, น. 140-141) กอนหนาการเขามา
ของศาสนาพุทธและพราหมณ กลุมชนตางๆ ในบริเวณนี้นับถือผี หรือวิญญาณนิยม (animism)
อันเปนความเชื่อดั้งเดิมของกลุมชนตางๆ ที่เชื่อในเรื่องวิญญาณ (spirit) ซึ่งสิงสถิตอยูในสิ่งและใน
ที่ตางๆ ในธรรมชาติ เชน ภูเขา ตนไม ลําธาร กอนหิน หรือไฟ นอกจากนี้วิญญาณของคนที่ตายไป
แลวก็จะคงอยูในฐานะผี (ghost) วิญญาณมีทั้งดีและราย ผีดีคือผีบรรพบุรุษ เทพารักษตางๆ และ
มีพิธีกรรมในการบูชาหรือเอาใจผี เชน การเซนไหวผีบรรพบุรุษ เจาพอเจาแมประจําหมูบาน ซึ่งนัก
มานุษยวิทยาถือวาเปนวัฒนธรรมชาวบาน (folk culture) และสามารถอยูรวมกันไดกับศาสนาที่
พัฒนามาสูงกวา อยางเชน พุทธศาสนา (Winthrop, 1991, pp. 10-12) ความเชื่อวิญญาณนิยม
ผสมกลมกลืนกับพุทธศาสนา และยังหลงเหลือมาจนถึงปจจุบัน เชน การนับถือผีบรรพบุรุษ
เทพารักษ เสาหลักเมือง หรือเสื้อเมือง
เครก เรยโนลดส (Craig Reynolds) เสนอวาการที่เรื่องจักรวาล นรกสวรรคในพุทธ
ศาสนา เขากับสังคมในภาคพื้นแหลมทองนี้ไดอยางดีก็เนื่องจากสามารถรวมเอาผีสางการนับถือ
วิญญาณมาไวในชั้นของจักรวาลได ความคิดเรื่องของจักรวาลชวยยก ระดับความเชื่อทองถิ่นของ
สังคมในแหลมทองขึ้นอยูในระดับเดียวกับศาสนาสากลของอินเดีย ในทํานองเดียวกันก็ทําให
ความคิดเรื่องดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสังคมแถบนี้มากขึ้นดวย (พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต),
2523, น. 82)
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หยั่งรากพุทธ
อาณาจักรอยุธยาในลุมแมน้ําเจาพระยาถือกําเนิดขึ้นมาโดยการเปนมหาอํานาจ
แทนอาณาจักรเขมรที่ยิ่งใหญในดินแดนสุวรรณภูมิหรือแหลมทอง ภาคพื้นทวีปของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตในปจจุบัน ในพุทธศตวรรษที่ 19
ลุมแมน้ําเจาพระยาที่อาณาจักรอยุธยาสถาปนาขึ้นมานั้น เปนบริเวณที่มีรองรอย
การนับถือศาสนาพุทธเถรวาทมาตั้งแตสมัยทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 12 เปนตนมา และนครรัฐ
อิสระตางๆ ที่เกิดขึ้นพรอมกันในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 17 หรือตนพุทธศตวรรษที่ 18 ก็ลวนนับ
ถือพุทธศาสนาเถรวาทเชนเดียวกัน ดังมีประเพณีการสรางพระบรมธาตุไวเคารพบูชาอยูกลางเมือง
ซึ่งตางกับอาณาจักรเขมรที่นับถือศาสนาพราหมณเปนสวนใหญ (เสมอชัย พูลสุวรรณ, 2539, น.
2)
หลักฐานรองรอยโบราณสถานและศิลปวัตถุแสดงวาบรรดานครรัฐอิสระตางๆ ในลุม
แมน้ําเจาพระยา รูจักทั้งศาสนาพุทธและพราหมณมาเปนเวลานาน แตไดเลือกนับถือศาสนาพุทธ
นิกายเถรวาท เพื่อใชเปนหลักในการรวบรวมผูคนหลายหลายชนเผาและเชื้อชาติเขามาอยูในสังคม
ของนครรัฐเดียวกันได หลักคําสอนของศาสนาพุทธเถรวาทสามารถทําใหผีบรรพบุรุษของชนเผา
ตางๆ อยูรวมกันไดอยางสงบสุข และมีสิ่งยึดเหนี่ยวอันเดียวกันผสานสังคมหลายวัฒนธรรมเขามา
เปนหนึ่งเดียวกันได
จักรวาลวิทยาของพุทธศาสนาก็ไดแพรหลายมาตั้งแตยุคนครรัฐอิสระจนถึงยุค
อาณาจักรตางๆ เชน ลานนา สุโขทัย และอยุธยา จึงไดมีวรรณกรรมแสดงเรื่องจักรวาลวิทยาของ
ศาสนาพุทธอยูหลายเรื่อง ซึ่งสวนใหญจะเปนภาษาบาลี แตการมีเรื่องจักรวาลวิทยาของพุทธ
ศาสนาเปนภาษาพื้นเมือง เชน ภาษาไทย ไวตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 19 ก็ยิ่งแสดงถึงความเขาใจและ
ความแพรหลายของจักรวาลวิทยาของพุทธศาสนาไดดี
เมื่อสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้น จึงไมนาแปลกใจที่มีความเชื่อจักรวาลวิทยาของพุทธ
ศาสนาปรากฏอยูในสถาปตยกรรม ศิลปกรรม และวรรณกรรม ตลอดสมัยอยุธยา เชน คติการ
สรางพระบรมธาตุเจดียไวกลางเมืองในสมัยตนอยุธยา คติการจําลองเจดียพระบรมธาตุเปนเขา
พระสุเมรุศูนยกลางของจักรวาล การแสดงภาพกามภูมิในผนังโบสถดานหลังพระประธาน
(เสมอชัย พูลสุวรรณ, 2539, น. 77) และโลกสัณฐาน เกี่ยวกับเขาพระสุเมรุ เกี่ยวกับภูเขาสัตต บริ
ภัณฑและมหาสมุทรที่ลอมรอบ สวรรคชั้นดาวดึงสของพระอินทร และสวนสัตวในปาหิมพานตที่
ปรากฏอยูในวรรณกรรมตางๆ มากมาย (ปรุงศรี วัลลิโภดม, ผกาวรรณ เดชเทวพร และ พรรณิกา
นิลณรงค, 2526, น. 118)
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อิทธิพลพราหมณ
ในขณะเดียวกัน อาณาจักรอยุธยาก็กอตัวขึ้นมาท ามกลางภาพลักษณความเจริญ
รุงเรืองและอํานาจที่ยิ่งใหญของอาณาจักรเขมร ที่เกรียงไกรที่สุดเทาที่เคยปรากฏมาในดินแดน
สุวรรณภูมิ ดังนั้นในฐานะผูสืบทอดอํานาจความยิ่งใหญของอาณาจักรเขมร ผูปกครองอาณาจักร
อยุธยาจึงมีความจําเปนที่จะตองสรางภาพลักษณความมีอํานาจที่ยิ่ งใหญและศักดิ์สิทธิ์ใหไมดอย
ไปกวาที่ผูปกครองเขมรเคยสรางไว (เสมอชัย พูลสุวรรณ, 2539, น. 11) เทพเจาและพิธีกรรมตางๆ
ของศาสนาพราหมณที่เคยถูกใชสรางความยิ่งใหญและศักดิ์สิทธิ์ของอาณาจักรเขมร จึงถูกนํามา
ใชในการเสริมสรางภาพลักษณอํานาจของอาณาจักรอยุธยาดวย เชน พระราชพิธีถือน้ําพระพัทธ
พระราชพิธีราชาภิเษก
การผสมผสานพุทธพราหมณผี
การผสมผสานทางศาสนาในมานุษยวิทยาถือวาเปนการผสมผสานทางวัฒนธรรม
(syncretism) ซึ่งเปนการประสมลักษณะจากวัฒนธรรมสองแหลงขึ้นไป เพื่อสรางเปนวัฒนธรรม
ใหม แตกระนั้นก็ยังคงรักษาลั กษณะเดิมในรูปแบบใหม (Stein & Stein, 2005, p. 251) แนวคิด
การผสมผสานทางวัฒนธรรมนี้มีประโยชนเมื่อใชกับทฤษฎีหนาที่ (functional theory) ที่เนนบูรณา
การความหลากหลายในสังคมใหเปนหนึ่งเดียวกัน (Lindstrom, 2002, p. 539) สวนมากจะใช
แนวคิดนี้ในการศึกษาการผสมผสานทางศาสนา และการสรางวัฒนธรรมใหใหม ที่เกิดจากการ
ปะทะสังสรรคกันระหวางวัฒนธรรมตางๆ (acculturation)
ในการผสมผสานพุทธพราหมณผีในจักรวาลวิทยาสยามนี้ไมใชเปนสิ่งที่แปลกใหม
เมื่อศึกษาประวัติพุทธศาสนาและจักรวาลวิทยาของพุทธศาสนาอยางละเอียดก็จะพบการ
ผสมผสานที่คลายคลึงกันมีมากอนแลวตั้งแตพุทธศาสนายังอยูในดินแดนอินเดีย
พุทธศาสนากําเนิดขึ้นมาในสังคมของอินเดียโบราณที่มีศาสนาพราหมณเปนความ
เชื่อหลัก ดังนั้นศาสนาพุทธจึงใชวิธีลมลางความเชื่อของศาสนาพราหมณโดยการใชความคิด
ความเชื่อบางอยางของศาสนาพราหมณ แต ใชในความหมายของพุทธศาสนา (พระราชวรมุนี
(ประยุทธ ปยุตฺโต), 2523, น. 12-13) เชน หลักกรรม พรหม เทวดา พระอินทร
หลักกรรม
กรรมในศาสนาพราหมณมีไวเพื่อสนับสนุนเรื่องวรรณะสี่ สวนพุทธศาสนาสอนหลัก
กรรมเพื่อลางระบบวรรณะสี่ ศาสนาพราหมณสอนหลักกรรมเพื่อใหเชื่ อวา การที่มาเกิดในวรรณะสี่
เปนกษัตริย เปนพราหมณ เปนแพศย เปนศูทรนี้ ก็เพราะวาไดทํากรรมที่จะใหมันเปนอยางนั้น
ดังนั้นถาเกิดมาในวรรณะไหนก็ตองยอมรับสภาพที่เปนอยู และมีหนาที่ประจําวรรณะซึ่งตองทํา
ตามใหดีที่สุด และเมื่อทําอยางนั้นแลวก็นับวาเปนกรรมดีของตน ก็มีทาง มีความหวังที่จะไปเกิดใน
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วรรณะสูงขึ้นตอไปในชาติเบื้องหนา และมีทางที่จะเจริญกาวหนา บรรลุโมกษะ ไดหลุดพน ได
เขาถึงพรหมได
พุทธศาสนาสอนวาคนเราจะสูงและต่ําทรามประเสริฐ ไมไดอยูที่ชาติกําเนิด ใครทํา
กรรมดีคนนั้นก็เปนคนดี ทํากรรมชั่วก็เป นคนชั่ว เมื่อประพฤติปฏิบัติดี มีความเพียรพยายามใช
สติปญญา ก็สามารถบรรลุธรรมได เปนพระอรหันตได ไมวาจะอยูในวรรณะไหน ฉะนั้นคําสอน
เรื่องกรรมของพุทธและพราหมณจึงเปนคําสอนเดียวกัน คําศัพทเดียวกัน แตมีความหมายตางกัน
(พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต), 2523, น. 13-14)
พรหม
พรหมของศาสนาพราหมณ เปนพรหมผูสรางโลก เรียกวา พระพรหมา แตเดิมพระ
พรหมาเปนพระวิญญาณดวงใหญไมมีรูปรางเปนตัวตน (นิรคุณพรหม) เรียกวา พรหมัน โลกธาตุ
และสิ่งทั้งปวงที่ปรากฏเห็น ก็ออกมาจากพรหมั น เมื่อตายหรือทําลายไปแลวก็กลับคืนไปสูพรหมั น
หรือเขารวมอยูกับที่เดิม เพราะฉะนั้นโลกและสิ่งทั้งหลายในโลกจึงเปนสิ่งไมเที่ยงไมแทจริง มีเที่ยง
และแทจริงก็แตพรหมันเทานั้น
ตอมาในสมัยที่ศาสนาพราหมณพัฒนามาเปนศาสนาฮินดู พรหมันซึ่งไมมีรูปราง
ตัวตนนี้กลายมาเปนพระพรหมามีตัวตน (สคุณพรหม) พระพรหมาผูสรางนี้เรียกวา ธาดาพรหม
หรือจตุรพักตรคือพรหมสี่หนา (เสฐียรโกเศศ, 2540, น. 130)
พรหมในศาสนาพุทธมีฐานะสูงกวาเทวดา มีจํานวนมากมาย มีที่เปนใหญกวาพรหม
ทั้งหลายเรียกวา ทาวมหาพรหม หรือสหัมบดีพรหม ดั่งที่กลาวออกพระนามทาน เมื่ออาราธนา
พระสงฆแสดงพระธรรมเทศนา เปนตําแหนงหัวหนาของพวกพรหมเทานั้น อยางเดียวกับพระ
อินทรเปนหัวหนาพวกเทวดา
พระพรหมาในศาสนาพราหมณเปนเทวดาใหญ เปนผูสราง แตในศาสนาพุทธพรหม
ก็ตองเวียนวายตายเกิด ยกเวนพรหมตั้งแตชั้นปญจสุทธาวาสขึ้นไปที่ไมตองมาเกิดใหมอีก ไป
นิพพานเลย ทําหนาที่เปนตัวแทนของทางแหงการดับทุกข
เทวดา
เทวดาหรือเทพเจาในศาสนาพราหมณนั้นมีฤทธิ์เดชอํานาจมากมาย ไมแก ไมตาย
เปนทิพย ควบคุมพลังธรรมชาติ อยางเชน ลม ฝน ความอุดมสมบูรณ มีรูปรางอยางมนุษย และมี
พฤติกรรมเหมือนอยางมนุษยดวย ทั้งพฤติกรรมที่ดีและไมดี มนุษยสามารถบูชาเพื่อออนวอนของ
ใหเทพเจาอํานวยสิ่งตางๆ ตามที่ตองการได ตามคุณลักษณะเฉพาะตนของเทพนั้นๆ เชน พระ
พิฆเนศ เปนเทพเจาแหงศิลปวิทยา ผูใดที่ตองการความสําเร็จดานศิลปะก็ตองบูชา แตเทวดาใน

104
ศาสนาพุทธมีสถานะชั่วคราวของผูทําความดี เมื่อเสวยผลบุญหมดแลวก็จะตองกลับมาเกิดเปน
คนอีก เทวดายังตองฟงพระเทศนเพราะยังของอยูในกาม ไมตางอะไรกับมนุษย
ที่นาสนใจคือในพระไตรปฎกจะพูดถึงนรกสวรรคนอยที่สุด ถาพูดถึงก็ไมให
รายละเอียดบอกแตเพียงวาคนทําดีเมื่อตายไป เขาถึงสุคติ หรือวาทําชั่วก็เขาถึงนรก ไมไดบอกวา
นรกสวรรคเปนอยางไร แตในอรรถกถาฎีกาซึ่งขยายความในพระไตรปฎกในชั้นหลังไดพยายามจะ
ดึงเรื่องสังสารวัฏใหชัดเจนขึ้นในแงกายภาพ ในแง ภูมิศาสตรใหชัดเจน ที่ชัดที่สุดก็อยูในอรรถกถา
ชาดก เนมิราชชาดกนั้นชัดเจนมาก จึงมีรายละเอียดของนรกสวรรคหรือจักรวาลวิทยาของพุทธ
ศาสนาตามที่มีอยูในปจจุบัน (ปรุงศรี วัลลิโภดม, ผกาวรรณ เดชเทวพร และ พรรณิกา นิลณรงค,
2526, น. 110)
พระอินทร
พระอินทรในฝายของศาสนาพราหมณในสมัยพระเวทเปนเทพนักรบ มีหนาที่คอยขับ
ไลและประหารพวกอสูร ซึ่งทําความมืดมัวใหแกโลก โดยใชสายฟาเปนอาวุธ เรียกวา วชิราวุธ เปน
เครื่องทําลายขจัดใหหมดสิ้นไป ถาอสูรตนใดทําความแหงแลงใหเกิดมีขึ้น พระอินทรก็ลางผลาญ
อสูรตนนั้นเสีย แลวก็ใหน้ํา ฟาหรือฝนตกลงมา เมื่อพระอินทรมีหนาที่คอยใหความสวางและความ
ชุมชื่นเปนประโยชนแกการเพาะปลูก ซึ่งเปนงานสําคัญของคนสมัยโบราณ ดั่งนี้มนุษยยอมมีความ
ยินดีนิยมนับถือพระอินทรยิ่งกวาเทพองคอื่น ในที่สุดพระอินทรก็ไดเปนใหญเหนือเทวดาอื่น
ทั้งหมด แมพระวรุณซึ่งเปนเจาแหงฝนแหงน้ําโดยตรงก็สูพระอินทรไมได
ตอมาศาสนาพราหมณไดพัฒนาไปเปนศาสนาฮินดู หรือไสยศาสตรในทุกวันนี้ พระ
อินทรก็เสื่อมลงกลายเปนเทพที่ไดประพฤติชั่วเสียหาย เทวดาในสมัยพระเวทบางองคซึ่งไมใช
เทวดาสําคัญอะไร กลับไดเปนใหญกลายเปนพระเจ าขึ้น คือพระอิศวรและพระนารายณ พระอินทร
ถูกลดฐานะลง แมยังยอมใหเปนเทพบดีหรือหัวหนาเทวดาดั่งเดิมอยู แตตองเปนรองลงมาจาก
พระเปนเจา (เสฐียรโกเศศ, 2540, น. 100-102)
พระอินทรในพุทธศาสนามีลักษณะเปนพระอินทรของสมัยพระเวทมากกวา เปน
ตําแหนงเทพที่เปนผูพิทักษปกปองความดี คอยตามรักษาคนดี และสงเสริมพุทธศาสนาใหเจริญ
ถาวรสืบไป และพระอินทรก็เปนตําแหนง ตองเกิด ตาย มีอายุ ไมไดเที่ยงแทนิรันดร ใครทําดี ใคร
เปนนักสังคมสงเคราะหอยางมฆมาณพ ทํากิจการสาธารณประโยชน แลวก็ไดไปเกิดเปนพระ
อินทร เมื่อหมดบุญแลว ก็ ไปหมุนเวียน เวียนวายตายเกิดอีก ผูอื่นที่ทําความดีก็ไปเกิดเปนพระ
อินทรตอไป แลวก็ไปทําหนาที่นั้น เปนตําแหนง (พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต), 2523, น. 16)
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นอกจากความพยายามในการสรางความหมายใหมใหกับความคิดและความเชื่อ
ของพราหมณแลว พุทธศาสนายังมีการผ สมผสานความเชื่อดั้งเดิมของชาวบานทองถิ่นตางๆ ดวย
เชน เปรต
เปรต
เปรต เปนภาษาสันสกฤต ตรงกับ เปต ในภาษาบาลี แปลวา ผู ไปกอน หมายความ
ถึง บรรพบุรุษ ที่ตายไปแลว ถาเปนคนดีพระยมจะพาวิญญาณไปสูแดนอันเปนบรมสุข ไมมาเกิด
อีก เปนคติความเชื่อถือขั้นตนในสมั ยพระเวท ภายหลังเมื่อเกิดมีนรกขึ้น ผูตายไปอาจตกนรกไดถา
คนเปนไมชวย ชาวอินเดียจึงวาบรรพบุรุษของใครที่ตายไปแลวลูกหลานจะตองทําบุญอุทิศผล
สงไปให เรียกวาทําพิธีศราทธ ถาไมทําพิธีศราทธอุทิศสวนบุญไปให บรรพบุรุษที่ตายไป เปนเปรต
จะไดรับความอดอยากมาก
การเซนผีเรือนหรือผีปูยาตายายของไทยเปนประเพณีกันมาแตโบราณ ก็เปนความ
เชื่อเดียวกัน แตปูยาตายายของไทยอยูประจําบานประจําเรือนของลูกหลาน สวนผีบรรพบุรุษของ
ชาวอินเดีย เมื่อตายและเผาแลวระหวาง 10 วัน จะมีรางกายออนเปยก เรียกวา ลิงคสรีระ เพราะ
รางกายเดิมถูกไฟเผาผลาญหมดไปแลว จึงจําเปนตองมีรูปรางใหม เมื่อลูกหลานทําพิธีศราทธ
อยางเดียวกับที่ประเพณีเดิมของไทยทําบุญ 7 วัน อุทิศขาวน้ําไปให ขาวสุกปนเปนกอน เรียกวา
ขาวบิณฑ รางกายของเปรตก็จะแข็งแรงขึ้นเปลี่ยนเปนรูปหยาบหรืออวนขึ้น ไมออนเปยกเหมือน
เมื่อกอน เรียกวา สถูลสรีระ และจะเปลี่ยนจากสภาพเปนเปรตไปเปน ปตฤ หรือบิดา หรือผีบรรพ
บุรุษ มีที่อยูในโลกของเปรตโดยเฉพาะ มีรางกายสุขุมโปรงบาง เรียกวา สูกษมะ
พุทธศาสนารับเรื่องเกาแกสืบเนื่องกันมาเขาไวในศาสนาดวย เพื่อไมใหขัดกับความ
นิยมที่เชื่อถือกันอยู แตเปลี่ยนเปนวา ผูไปเกิดในเปตวิสัยหรือแดนแหงเปรต เปนเพราะบาปกรรมที่
ทําไว แตผอนหนักเปนเบาได ถาลูกหลานญาติมิตรทําบุญอุทิศขาวน้ําใหไป การทําบุญเลี้ยงพระที่
เรียกวา บุรพเปตพลี คือเซนบรรพบุรุษซึ่งตายไปเปนเปรต หรือทําบุญเปนทักษิณานุปทานบุญอุทิ ศ
ไปใหนี้ ถาคราวใดหลงลืมไปไมทําบุญสงไปให เปรตมักจะมาเขาฝน ปรากฏใหเห็นเต็มตัวมี
รางกายผอมโซ รองทุกขวาอดอยากเต็มที (เสฐียรโกเศศ, 2540, น. 35-40)
จากตัวอยางตางๆ ขางตน จะเห็นไดวาตั้งแตยุคเริ่มแรกของพุทธศาสนาก็มีการหยิบ
ยืมแนวคิด คําศัพท ที่ใช กันในศาสนาพราหมณ มาใชในความหมายใหม และมีการรับความเชื่อ
พื้นเมืองเขามาผสมผสานใหอยูรวมกันได ตอมาเมื่อมีการแบงแยกออกเปนนิกายเถรวาทกับ
มหายานแลว ฝายนิกายมหายานก็ยังไดพัฒนาคุณลักษณะของพระพุทธเจาและพระโพธิสัตว
ออกมาเปนเทพตางๆ มากมาย เพื่อตอบโตกั บการพัฒนาศาสนาพราหมณมาเปนฮินดู ที่แตเดิมมี
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เทพเจาจากธรรมชาติที่มีลักษณะไมชัดเจน จึงสรางระบบเทพเจาผูเปนใหญ 3 องค (พระศิวะ พระ
นารายณ และพระพรหม า) แตมาจากเทพเจาสูงสุดองคเดียวกัน (ตรีมูรติ) และเทพเจาตางๆ ที่มี
คุณลักษณะเฉพาะสนองความตองการไดอย างกวางขวาง รวมทั้งรับเอาเทพทองถิ่นซึ่งสวนใหญ
เปนเจาแม เขามาเปนคูกับเทพที่สวนใหญเปนเพศชาย จึงสามารถดึงดูดการนับถือบูชาไดทั่วถึง
เปนอยางมาก
เมื่อศาสนาพุทธเผยแพรมายังดินแดนสุวรรณภูมินั้น ก็เขามาพรอมกันทั้งเถรวาทกับ
มหายาน และศาสนาพราหมณ ได เกิดการผสมผสานขึ้นเชนเดียวกันกับที่เคยเกิดขึ้นมาแลวใน
อินเดีย รูปแบบที่แพรหลายที่สุดคงจะเปนสูตรผสมพุทธ -พราหมณ-ผี ปรากฏรูปแบบที่คลายคลึง
กันนี้ในพุกาม ลานนา ลานชาง และเขมร แตสัดสวนความสําคัญของทั้ง 3 ฝายจะแตกตางกันไป
ในแตละวัฒนธรรม ในจักรวาลวิทยา สยาม ฝายพุทธจะสําคัญที่สุดและเปนโครงสรางหลัก ฝาย
พราหมณเขามาเสริมอยูระดับกลาง และฝายผีอยูระดับลางสําคัญนอยที่สุด
จักรวาลวิทยาสยาม : การปรับตัวของสังคมที่ซับซอน หลากหลาย
จักรวาลวิทยาสยามจึงสะทอนการปรับตัวตอบสนองตอสภาวการณใหมของ
สังคมไทยในลุมน้ําเจาพระยา ที่พัฒนามาเปนสังคมที่มีความซับซอนสูง มีอิทธิพลหลากหลายทั้ง
จากภายในและภายนอก การปรับตัวนี้เปนการผสมกลมกลืนความเชื่อที่แตกตางกัน โดยนํามาใช
ในบทบาทหนาที่ที่เหมาะสม ตางเสริมซึ่งกันและกันใหไดผลอยางเต็มที่ทุกดาน ฝายผีอํานวย
ผลประโยชนความอุดมสมบูรณและมั่นคงในชีวิตประจําวัน ฝายพราหมณอํานวยพลังอํานาจของ
เทพเจาใหประสบความสําเร็จในชีวิตนี้ ฝายพุทธศาสนาอํานวยผลตามบุญกรรมที่ไดกระทําไวทั้ง
ในโลกนี้และโลกหนา โดยมีอุดมคติของพุทธศาสนาเปนเปาหมาย นั่นคือ การบรรลุนิพพาน แต
ในขณะที่ยังไปไมถึง ก็ตองการ สิ่งตางๆ ที่จะชวยใหการดําเนินชีวิตใหเปนไปไดอยางดีที่สุด แตก็
เปนเพียงสิ่งที่เขามาชวยเหลือชั่วคราว หากสามารถพัฒนาตนเองตามแนวทางพุทธศาสนาได
อยางเต็มที่แลว ความชวยเหลือจากพราหมณและผีก็ไมจําเปน และไมตองการอีกตอไป
ในบทตอไปจะเปนการนํากฎของจักรวาลวิทยาสยามไปเปนกรอบในการวิเคราะห
อํานาจทางการเมืองและกฎหมายในกฎหมายตราสามดวง

