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วิทยานิพนธ์น้มี ุ่งศึกษารวบรวมเรื่องราวเกีย่ วกับ “โลกบาล” ในวรรณคดีพุทธศาสนาฝา่ ยเถรวาทบาลี
(มูล)สรรวาสติวาทิน และมหาสังฆิกะ ในด้านลักษณะและบทบาทรวมถึงแนวคิดเรื่องโลกและทิศอันเป็ นแนวคิด
พืน้ ฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับโลกบาล
ผลการศึกษาพบว่า แนวคิดเรื่องเทวดาผูเ้ ป็ นใหญ่แห่งทิศปรากฏมาตัง้ แต่สมัยพระเวท ในวรรณคดี
สันสกฤตเรียกเทวดากลุ่มดังกล่าวว่า “ทิศามฺปติ” หรือ “ทิคธิปติ” หรือ “โลกบาล” มีรายชื่อ จานวน และบทบาท
แตกต่างกันตามแต่ละสมัย ส่วนวรรณคดีพุทธศาสนาเรียกว่า “มหาราช” หรือ “โลกบาล” มีรายชื่อและจานวนที่
แน่ นอน พุทธศาสนาอาจสืบทอดแนวคิดเรื่องเทวดาผู้เป็ นใหญ่ แห่งทิศที่มอี ยู่เดิม แต่ได้ปรับเปลี่ยนและจัด
ระเบียบแนวคิดดังกล่า วให้เข้า กับ หลักคาสอนทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะในเรื่อ งกฎแห่งกรรมวิบากและ
กฎแห่งไตรลักษณ์ ทาให้โลกบาลมีลกั ษณะและบทบาทตามโลกทัศน์ของพุทธศาสนา
ในด้า นลัก ษณะ โลกบาลในวรรณคดีพุ ท ธศาสนาประกอบด้ว ยเทวดา 4 องค์ ได้แ ก่ ท้า วธตรฐ
ท้าววิรุฬหก ท้าววิรปู กั ข์ และท้าวเวสสวัณหรือกุเวร อยู่บนสวรรค์ชนั ้ จาตุมหาราชิกาในกามสุคติภูมิ โลกบาล
ทรงปกครองทิศหลักทัง้ 4 ของโลกในมิติแนวราบโดยมีเขาพระสุเมรุเป็ นศูนย์กลาง และทรงเป็ นใหญ่เหนือ
คนธรรพ์ กุมภัณฑ์ นาค และยักษ์ ซึง่ เป็ นบริวารของโลกบาลโดยตรง โลกบาลมีลกั ษณะทางกายภาพทีด่ วี เิ ศษ
กว่ า มนุ ษ ย์ใ นทุก ด้านซึ่ง เกิด ขึ้น ด้วยอานิ สงส์แ ห่ งกุ ศ ลกรรม อย่ า งไรก็ดี โลกบาลยัง ตกอยู่ใ นอานาจของ
ไตรลักษณ์และยังเวียนว่ายตายเกิดเหมือนสัตว์โลกทัวไป
่ ในด้านบทบาท โลกบาลมีบทบาทเป็ นผูช้ ่วยเหลือ
สัตว์โลกทีม่ คี ุณธรรมสูงส่งประกอบด้วย พระพุทธเจ้า พุทธบริษทั และท้าวสักกะ อีกทัง้ ยังปกป้องสวรรค์ชนั ้
ดาวดึงส์ซง่ึ เป็ นโลกในเชิงกายภาพ นอกจากนี้ ยังมีบทบาทเป็ น ผูฟ้ งั ธรรม ผู้ปฏิบตั ิธรรม และเป็ นผู้แจ้งข่าว
หรือเหตุการณ์สาคัญทีเ่ กิดขึน้ ในพุทธศาสนา โลกบาลจึงมีบทบาทเกีย่ วข้องกับทัง้ โลกมนุษย์และเทวโลก
แนวคิดเรื่องโลกบาลในวรรณคดีพุทธศาสนาแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการรวมความเชื่อ
ดัง้ เดิม หรือชนพื้นเมืองดัง้ เดิม ซึ่งปรากฏมาแล้วตัง้ แต่ ก่อ นหรือร่วมสมัย กับพุท ธกาลให้เ ข้ามาอยู่ภ ายใต้
พุทธศาสนาด้วยการกาหนดให้คนธรรพ์ กุมภัณฑ์ นาค และยักษ์ซ่งึ เป็ นตัวแทนของความเชื่อดัง้ เดิม และ
ชนพืน้ เมืองดัง้ เดิมทีย่ งั คงมีความขัดแย้งกับพุทธศาสนาเข้ามาเป็ นบริวารของโลกบาลเพื่อเป็ นการแสดงการ
ยอมรับพุทธศาสนา ในขณะเดียวกันพุทธศาสนาก็เป็ นฝ่ายยอมรับความเชื่อดัง้ เดิมหรือชนพื้นเมืองดัง้ เดิม
ดังจะเห็นจากรายนามของโลกบาลทัง้ 4 ทีอ่ าจสะท้อนร่องรอยของความเชื่อดัง้ เดิมและชนพืน้ เมืองดัง้ เดิมทีไ่ ด้
เปลีย่ นฐานะให้กลายเป็ นเทวดาในความเชื่อทางพุทธศาสนา การรับพระปริตรของพระพุทธเจ้าจากโลกบาล
และการกาหนดให้โลกบาลเป็ นผูด้ ูแลทิศทัง้ 4 เป็ นใหญ่ในสวรรค์ชนั ้ จาตุมหาราชิกา เป็ นการแสดงให้เห็นว่า
ต่ า งฝ่า ยต่ างประนี ป ระนอมยอมรับ ความสาคัญของกัน และกัน ดัง นัน้ แนวคิดเรื่อ งโลกบาลในวรรณคดี
พุทธศาสนาจึงมีความแตกต่างจากวรรณคดีสนั สกฤตอย่างเห็นได้ชดั

ภาควิชา ภาษาตะวันออก
ลายมือชื่อนิสติ .……………………………..…………..
สาขาวิชา.................................................................
ภาษาบาลีและสันสกฤต ลายมือชื่อ อ.ทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก .......................
ปีหลั
กษา 2555
ลายมือชื่อ อ.ทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์รว่ ม ……….…..……
นิสกตกิารศึ
……………o.........................................................
…………………

จ
# # 5380124022 : MAJOR PALI AND SANSKRIT
KEYWORDS : LOKAPĀLAS / BUDDHIST LITERATURE
NATCHAPOL SIRISAWAD: LOKAPĀLAS IN BUDDHIST LITERATURE.
ADVISOR: CHANWIT TUDKEAO, Ph. D., CO-ADVISOR: ASST. PROF. BANJOB
BANNARUJI, Ph. D., 295 pp.
The purpose of this thesis was to study “Lokapālas” in Buddhist literatures, including
Theravāda, (Mūla)sarvāstivādin, and Mahāsaṅghika. It specifically aimed to analyze
Lokapālas’ characteristics, roles, and the concept of world (loka) and direction (diś) relating to
the concept of Lokapālas.
The study revealed that the concept of the rulers of the direction had existed since the
vedic period. In Sanskrit literature, the rulers of the direction were called “Diśāmpati,”
“Digadhipati,” or “Lokapāla” which were different in names, numbers, and roles depending on
the periods while in Buddhist literature, they were called “Mahārāja” (the great kings) or
“Lokapāla” (the guardians of the world) which were similar in names, numbers, and roles.
Buddhism might inherit this precedent concept of the rulers of the direction from Brahmanism
but it modified and arranged these concepts in relation to the Buddhist teaching especially the
Law of Kamma and the Three Characteristics of Existence (Tilakkhaṇa). Therefore, Lokapālas
had characteristics and roles according to Buddhist thought.
In terms of its characteristics, Lokapālas are four in number: Dhataraṭṭha (Skt.
Dhṛtarāṣṭra), Virūḷha or Virūḷhaka (Skt. Virūḍhaka), Virūpakkha (Skt. Virūpākṣa), and Kuvera
or Vessavaṇa (Skt. Kubera or Vāiśravaṇa). Their habitation is Cātummahārājikā, the heavenly
realm of the Four Great Kings, classified in the world of sense-desire (Kāmabhūmi). They
rule over four horizontal direction of the world as viewed by Meru mountain in centric. They
are lord of the gandhabbas, the nāgas, the kumbhaṇḍas, and the yakkhas respectively. These
gods exist in a state and environment far superior to that of humans. They are, however, still
bound to the Three Characteristics of Existence and subject to being reborn in the endless cycle
of Saṃsāra. The roles of Lokapālas are the helper of beings with high virtuous
accomplishments including the Buddha, the Buddhist assembly, and Sakka, and they also
protect Tāvatiṃsā heaven sphere which is the physical world. Moreover, they are the listener of
the dhamma and the meditator, and the messenger of the important Buddhist messages or
situations. Therefore, Lokapālas are involved in the world of man (Manussaloka) and the
heavenly world (Devaloka).
The concept of Lokapālas in Buddhist literature reflects an attempt to incorporate
the precedent or contemporary indigenous beliefs and people into Buddhism by positioning
the gandhabbas, the nāgas, the kumbhaṇḍas, and the yakkhas representing indigenous beliefs
and people still in conflict with Buddhism to be the retinues of Lokapālas in order to show their
acceptance of Buddhism. Similarly, Buddhism also shows their acceptance of indigenous
beliefs and people as evidenced by the names of the Four Great Kings which reflect the trace
of changing indigenous beliefs and people to be Buddhist gods, the acceptance of the verses of
protection (paritta), and the assignment of Lokapālas to rule over four direction and the
Cātummahārājikā heaven sphere. These show their compromise and mutual recognition.
The concept of Lokapālas in Buddhist literature is, therefore, distinctively different from
Sanskrit literature.
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประพจน์ อัศววิรุฬหการ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ท่ไี ด้
ประสิทธิ ์ประสาทความรู้ทางภารตวิทยาทัง้ ด้านภาษาและวรรณคดีตลอดจนให้คาแนะนาและ
ข้อ สังเกตอันเป็ นประโยชน์ อ ย่างยิง่ ในการปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้มคี ุณค่ายิง่ ขึ้น
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ได้ช่วยอ่านแปลภาษาสันสกฤต รวมถึงแก้ไขข้อบกพร่องในวิทยานิพนธ์ด้วยความอุตสาหะมา
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ในการศึก ษาระดับมหาบัณฑิต ผู้ว ิจยั ได้รบั ทุนการศึกษาในระดับบัณฑิต ศึกษาจาก
รัฐบาลในโครงการพัฒนากาลังคนด้านมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุ ษยศาสตร์
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Āśvalāyana Gṛhyasūtra
Anglo-Saxon
Atharva Veda
Avestan
Āitareya Brāhṃaṇa
Buddhacarita (edited by E. H. Johnston)
Brahmāṇḍa Purāṇa
Buddhist Hybrid Sanskrit
Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and
Dictionary by Franklin Edgerton
Bhāgavata Purāṇa
Brahma Purāṇa

ฑ
BṛhadārUp.
cf.
ChUp.
Divy.

:
:
:
:

DPPN.
Eng.
EOB
EOR
EPBP
Ger.
Gk.
Goth.
H
Hv.
HEH
Lat.
Lith.
LV.
Mbh.

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Mn.
MS.
Mvu.
O.H.G.
P.
PE.

:
:
:
:
:
:

PSED.

:

PTSD.

:

R.
RV.
RVPD.

:
:
:

ŚāṅkhŚr
ŚBr.
SBV.
SED.

:
:
:

Skt.
SR.

:
:

T

:

TĀr.

:

:

Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad
confer, compare
Chāndogya Upaniṣad
Divyavadana (edited by E. B. Coerll and R. A.
Neil)
Dictionary of Pāli Proper Names
English
Encyclopedia of Buddhism
The Encyclopedia of Religion
Encyclopedia of Puranic Beliefs and Practices
German
Greek
Gothic
Horizontal
Harivaṃśa
The Hindus Encyclopedia of Hinduism
Latin
Lithuanian
Lalitavistara (edited by P. L. Vaidya)
Mahābhārata (Bhandarkar Oriental Research
Institute’s edition)
Mānava Dharmaśāstra
Māitrāyaṇī Saṃhitā
Mahāvastu (edited by Émile Senart)
Old High German
Pāli
The Purāṇic Encyclopaedia: a comprehensive
dictionary with special reference to the epic and
Purāṇic literature by Vettam Mani
The Practical Sanskrit-English Dictionary by
V.S. Apte
The Pali Text Society's Pali-English Dictionary
by T. W. Rhys Davids and William Stede
Rāmāyaṇa(Oriental Institute Vadodara’s edition)
Rgeveda
The Roots, Verb-Forms and Primary Derivatives
of the Sanskrit Language: a supplement to his
Sanskrit grammar by W. D. Whitney
Śāṅkhāyana Śrāutasūtra

Śatapatha Brāhmaṇa
Saṅghabhedavastu (edited by R. Gnoli)
A Sanskrit-English Dictionary by
M. Monier-Williams
Classical Sanskrit
A Sanskrit Reader: text and vocabulary and
notes by C. R. Lanman
Taisho Daizokyo
Tāittirīya Āraṇyaka

ฒ
Tib.
TS.
V
VS.

คำอธิ ยำยสัญลักษณ์
√
*

<

:
:
:
:

Tibet
Tāittirīya Saṃhitā
Vertical
Vājasayeyi Saṃhitā

:
:
:

รากศัพท์
1. รูปสืบสร้าง 2. รูปทีผ่ ดิ , รูปทีไ่ ม่เป็นทีย่ อมรับ
มาจาก

คำชี้แจงกำรอ้ำงอิ ง
1. การอ้างอิงคัมภีรข์ องศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู เช่น คัมภีร์พระเวท พราหมณะ อุปนิษทั
มหาภารตะ รามายณะ ปุราณะ มีระบบการบอกเป็นสากลอยูแ่ ล้วพึงอ้างอิงตามทีน่ ิยมนัน้
2. การอ้างอิง เอกสารที่เ ป็ น คัมภีร์ พุท ธศาสนาในวิท ยานิ พนธ์ฉบับนี้ ใช้ร ะบบคาย่อ
ดังต่อไปนี้
2.1 คัม ภีร์ พ ระไตรปิ ฎ ก ในที่ น้ี ห มายถึ ง พระไตรปิ ฎ กภาษาบาลี อัก ษรไทย
ฉบับสยามรัฐ จานวน 45 เล่ม พ.ศ. 2525 การอ้างอิงใช้ระบบ เล่ม/ข้อ เช่น ที.สี. 9/1 หมายความ
ว่า การอ้างอิงนัน้ ระบุถงึ คัมภีรท์ ฆี นิกาย สีลขันธวรรค พระไตรปิฎกเล่มที่ 9 ข้อที่ 1
2.2 คัมภีร์อรรถกถา หมายถึง อรรถกถาภาษาบาลี อักษรไทย ฉบับคอมพิวเตอร์
เวอร์ชนั 3 ซึง่ สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้จดั ทาขึน้ การอ้างอิงคัมภีร์อรรถกถาใช้
ระบบ เล่ม/หน้า เช่น ชา.อ. 1/1 หมายความว่า การอ้างอิงนัน้ ระบุถงึ คัมภีร์ชาตกัฏฐกถา เล่มที่ 1
หน้าที่ 1 ยกเว้นคัมภีรอ์ รรถกถาทีม่ เี พียงเล่มเดียวจะอ้างอิงเฉพาะหน้าไม่บอกเล่ม
2.3 คัมภีรฎ์ กี า ในทีน่ ้ีหมายถึง ฎีกาภาษาบาลี อักษรไทย ฉบับคอมพิวเตอร์เวอร์ชนั
3 ซึง่ สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้จดั ทาขึน้ การอ้างอิงคัมภีรฎ์ กี าใช้ระบบ เล่ม/หน้า
เช่น วินย.ฎีกา 1/1 หมายความถึงคัมภีร์ฎีกาแห่งอรรถกถาพระวินัยเล่มที่ 1 หน้าที่ 1 ยกเว้น
คัมภีรฎ์ กี าทีม่ เี พียงเล่มเดียวจะอ้างอิงเฉพาะหน้าไม่บอกเล่ม
2.4 คัม ภีร์ ภ าษาบาลี ท่ี น อกเหนื อ จากพระไตรปิ ฎ กอรรถกถาและฎี ก า เช่ น
พจนานุ กรม คัม ภีร์โ ลกศาสตร์ มีร ายละเอียดเกี่ยวกับคัม ภีร์ตามที่ร ะบุไ ว้ใ นรายการอ้างอิง
การอ้างอิงใช้ระบบ เล่ม/หน้า หากมีเพียงเล่มเดียวจะอ้างอิงเฉพาะหน้าไม่บอกเล่ม
2.5 คัมภีรข์ องพุทธศาสนานิกายอื่นๆ นอกเหนือจากฝ่ายเถรวาทบาลี มีรายละเอียด
เกีย่ วกับคัมภีร์ตามที่ระบุไว้ในบรรณานุ กรม การอ้างอิงใช้ระบบ เล่ม/หน้า หรือ เล่ม.ข้อ หากมี
เพียงเล่มเดียวจะอ้างอิงเฉพาะหน้าไม่บอกเล่ม

บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
พินิ จ สุ ข สถิต ย์ กล่ า วว่ า จุ ด ก าเนิ ด ความคิด เรื่อ งเทวดาในอิน เดีย สมัย โบราณมี
ความสัมพันธ์กบั ธรรมชาติเป็ นสาคัญ มีทม่ี าจากการบูชาธรรมชาติ การบูชาธรรมชาติเป็ นเทพเจ้า
การบูชาเทพเจ้าในฐานะเป็ นเทวดา และการบูชาบรรพบุรุษหรือวีรบุรุษทีเ่ สียชีวติ แล้ว1 ทิศต่างๆ
ทีอ่ ยู่รอบตัวเป็ นธรรมชาติอย่างหนึ่งทีช่ าวอินเดียเคารพบูชา อีกทัง้ มีอทิ ธิพลต่อคติความเชื่อ อื่นๆ
ของชาวอินเดียมาตัง้ แต่สมัยพระเวท ชาวอารยันเชื่อว่าทิศต่างๆ ล้วนมีเทวดาประจาทิศสถิตรักษา
อยู่โดยทัวไป
่ ดังที่รู้จกั กันในนามของ “เทวดำผู้เป็ นใหญ่ แห่ งทิ ศ” หรือ ในสมัยต่อ มาเรียกว่า
“โลกบำล” แนวคิดดังกล่าวปรากฏอยูใ่ นวรรณคดีพุทธศาสนาด้วยเช่นกัน ดังทีร่ จู้ กั กันในนามของ
“จำตุมหำรำช” หรือ “จตุโลกบำล”
แนวคิดเรื่องโลกบาลตามคติพราหมณ์-ฮินดูมอี ทิ ธิพลต่อคติความเชื่อของผู้คนในดินแดน
อุษาคเนย์โดยเฉพาะในเขมรโบราณ ดังปรากฏหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ เช่น การพบศิลาจารึก
หลายหลักทีก่ ล่าวถึงโลกบาล อาทิ จารึกของพระเจ้าราเชนทรวรมันทีป่ ราสาทแปรรูป จารึกไว้เมื่อ
พ.ศ. 1504 กล่าวถึงการสร้างศิวลึงค์ราเชนทรวรเมศวร พร้อมกับ โลกบาลผู้รกั ษาทิศทัง้ 8 องค์
เริม่ ต้นด้วยพระอินทร์ (indrādibhiḥ) จารึกในสมัยต่อมาทีป่ ราสาทตาแก้วราวรัชกาลของพระเจ้า
ชัยวรมันที่ 7-8 ได้ก ล่าวว่า “...ท่านพลเทพได้สร้างรูปโคนนทิและโลกบาล อุทศิ กุศลถวายแด่
พระราชาผูท้ รงพระนามว่าศรีชยั วรมัน...” ในคัมภีรม์ หานิรวาณตันตระดูเหมือนจะกล่าวสนับสนุ น
การเคารพนับถือโคนนทิและโลกบาลร่วมกัน อีกทัง้ จารึกหลักใหญ่ท่เี มืองกปิ ลปุระก็ดูเหมือนจะ
กล่าวถึงการเคารพนับถือโลกบาล2 ส่วนหลักฐานทางประติมานวิทยา มีการพบรูปโลกบาลปรากฏ
อยู่เหนือทับหลังของปราสาทบันทายสรีหลังใต้ทงั ้ 4 ทิศ การพบภาพสลักนู นต่ ารูป โลกบาล 10
องค์ สลักอยูท่ ป่ี ราสาทนครวัด โดยแบ่งเป็นโลกบาลผูร้ กั ษาทิศหลัก 4 ทิศ โลกบาลผูร้ กั ษาทิศเฉียง
4 ทิศ โลกบาลผูร้ กั ษาทิศเบือ้ งบนและเบือ้ งล่าง ประกอบไปด้วย
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันออกเฉียงใต้
ทิศใต้
1

พระอินทร์ทรงช้างและถือวัชระ
พระอัคนีทรงแรดหรือระมาด
พระขันทกุมาร มี 6 พักตร์ 12 กร ทรงนกยูง

ดูเพิม่ เติมใน พินิจ สุขสถิตย์, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องเทวดาชัน้ ฉกามาพจรในพระไตรปิ ฎก,”
(วิทยานิพ นธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ,
2537), หน้า 4-7.
2
หม่อมเจ้าสุภทั รดิศ ดิศกุล, ศำสนำพรำหมณ์ ในอำณำจักรขอม, พิมพ์ครัง้ ที่ 3 (กรุงเทพมหานคร:
มติชน, 2547), หน้า 169.

2

ทิศตะวันตกเฉียงใต้
ทิศตะวันตก
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ทิศเบือ้ งบน
ทิศเบือ้ งล่าง

พระไนรฺฤติทรงยักษ์ (รากษส)และถือไม้ทณ
ั ฑ์
พระวรุณทรงหงส์และถือบ่วงบาศ
พระพาย (พระวายุ) ทรงม้าและถือธง
พระกุเวรทรงสิงห์ถอื ดอกบัวและดาบสัน้
พระจันทร์ทรงรถเทียมม้า
พระอาทิตย์ทรงรถเทียมม้า 2 ตัว
พระยมทรงโค3

ภาพสลักดังกล่าวค่อนข้างสอดคล้องกับเนื้อหาในวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ ์ของเขมร ที่
กล่าวถึงเทพเจ้า 9 องค์เสด็จจากสวรรค์ลงมาช่วยในการสยุมพรนางสีดา ซึ่งความจริงน่ าจะเป็ น
โลกบาล 10 องค์ แต่มโี ลกบาล 1 องค์ไม่ได้เสด็จลงมาจากสวรรค์ เพราะเป็ นโลกบาลผู้รกั ษาทิศ
เบือ้ งล่างอยูแ่ ล้ว โลกบาลทัง้ 10 องค์นนั ้ ประกอบไปด้วย
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันออกเฉียงใต้
ทิศใต้
ทิศตะวันตกเฉียงใต้
ทิศตะวันตก
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ทิศเบือ้ งบน
ทิศเบือ้ งล่าง

พระอินทร์ทรงช้าง
พระอัคนีทรงแรด
พระขันทกุมารทรงนกยูง
พระไนรฺฤติทรงยักษ์ (รากษส)
พระวรุณทรงนาค
พระพายทรงม้า
พระกุเวรทรงวิมาน
พระอีศานทรงโค
พระพรหมทรงหงส์
พระยม4

สาหรับประเทศไทยพบหลักฐานทางโบราณคดีเกี่ยวกับโลกบาลในช่วงที่รบั อิทธิพลทาง
ศิลปะจากเขมรโบราณ ตัวอย่างเช่น แท่งหินสลักภาพเทพพระเคราะห์และโลกบาลจากปราสาท
บ้านเบ็ญ อาเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ยงั พบคติเรื่องโลกบาลที่สลักบนกลีบ
ขนุ นซึ่งประดับอยู่ตามชัน้ หลังคาของปราสาทประธานอีกด้วย โดยกลีบขนุ นที่อยู่ในแต่ละทิศจะมี
การสลักรูปโลกบาลตามทิศทีท่ รงรักษาเอาไว้ ประกอบด้วย พระอินทร์ พระยม พระวรุณ และพระ
กุ เ วร5 เช่ น ปราสาทหินพิมาย จัง หวัด นครราชสีม า และปราสาทเขาพนมรุ้ง จังหวัด บุร ีรมั ย์6
เฉพาะที่ปราสาทเขาพนมรุง้ ยังพบประติมากรรมแท่งหินสลักจากศิลาทรายแดงเป็ น รูปสี่เหลี่ยม
3

เรื่องเดียวกัน, หน้า 171.
อรุณศักดิ ์ กิง่ มณี, เทพฮิ นดู ผูพ้ ิ ทกั ษ์พทุ ธสถำน (กรุงเทพมหานคร: มิวเซียมเพรส, 2551), หน้า21.
5
เอกสุดา สิงห์ลาพอง, เทวปฏิ มำสยำม (นนทบุร:ี มิวเซียมเพรส, 2553), หน้า 88.
6
อรุณศักดิ ์ กิง่ มณี, เทพฮิ นดู ผูพ้ ิ ทกั ษ์พทุ ธสถำน, หน้า 21-22.
4

3

ลูกบาศก์จานวน 6 ชิน้ ด้านบนสลักเป็ นรูปดอกบัว ด้านหน้าสลักเป็ นรูป โลกบาล ประทับบนสัตว์
พาหนะ ประกอบด้วย
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันออกเฉียงใต้
ทิศตะวันตก
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ทิศเบือ้ งบน

พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ
พระอัคนีทรงแรดหรือระมาด
พระวรุณทรงนาคห้าเศียร
พระกุเวรทรงคชสีห์
พระอีศานทรงโค
พระพรหมทรงหงส์7

นอกจากนี้ยงั พบหลัก ฐานทางวรรณคดีท่แี สดงให้เ ห็น ว่าคติเ รื่อ งโลกบาลเป็ นที่รบั รู้ใ น
สังคมไทยมาตัง้ แต่สมัยสุโขทัย อาทิ ศิลาจารึกปู่ขุนจิดขุนจอด มีขอ้ ความกล่าวถึงการอัญเชิญเทพ
ต่างๆ มาร่ว มในการทาสัต ย์ส าบาน คือ “...(เทพด)านพเคราะห์ ทวาทศรา(ศี)...จตุโลกบาล
ทศโลก ...”8 ในคาฉันท์ดุษฎีสงั เวยสานวนของขุนเทพกระวีซง่ึ สันนิษฐานว่าแต่งขึน้ ในสมัยอยุธยา
ตอนต้น มีขอ้ ความกล่าวถึงโลกบาลไว้ดงั นี้
๏ อัษเฎาพสูรทวาสวัสดิ
พิฆเนศวรขันธยกุมาร

วิเนาทัศโลกบำล
คือดนูเทวดา9

ส่วนความเชื่อเรื่องโลกบาลตามหลักไสยศาสตร์และโหราศาสตร์กป็ รากฏอยู่ในจารึกวัด
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม เรียกว่า “อาธิไท้โพธิบาท” หรือ “เทวดาโพไทยธิบาท” โลกบาลทัง้ 8
องค์ คือ พระอินทร์ พระเพลิง พระยม พระนารายณ์ พระวรุณ พระพาย พระโสม พระไพศรพณ์
จะแสดงลักษณะอุบาทว์ต่างๆ ซึ่งหมายถึงเหตุการณ์ท่ผี ดิ ไปจากปกติวสิ ยั หรือเหตุท่ไี ม่น่าบังเกิด
ขึน้ เช่น ฟ้าผ่าประตูพระราชวัง แสงอาทิตย์เย็นแต่แสงจันทร์กลับร้อน กล้วยออกปลีกลางต้น หรือ
ม้าคลอดตัวเดียวออกมาเป็ นสองหัว เป็ นต้น เพื่อให้ผู้คนรูว้ ่าจะมีภยั บังเกิดขึน้ ในทิศใด ในตาราจะ
7

เอกสุดา สิงห์ลาพอง, เทวปฏิ มำสยำม, หน้า 88.
กรมศิลปากร, จำรึกสมัยสุโขทัย (กรุงเทพมหานคร: กรมศิลปากร, 2527), หน้า 124.
9
กรมศิลปากร, คำฉันท์ดษุ ฎี สงั เวย คำฉันท์กล่อมช้ำงครัง้ กรุงเก่ำ และคำฉันท์คชกรรม-ประยูร
(กรุงเทพมหานคร: กรมศิลปากร, 2545), หน้า 58.

อาธิไท้โพธิบาทนี้ มีการเขียนได้หลายรูปแบบ เช่น อธิไทโพธิบาท, อธิไท้โพธิบาทว์ อติไท้โพธิบาทว์
เป็ นต้น นาวาอากาศเอก (พิเศษ) แย้ม ประพัฒน์ทอง ได้อรรถาธิบายคานี้ว่า อาธิ น่ าจะมาจาก คาว่า อชฺ
ฌตฺ ต แปลว่า ภายในตน, ไท้ (หรือ) ไท มาจาก เทว แปลว่า เทวดา, โพธิ มาจาก ภูติ แปลว่า วิญญาณ
บาท (หรือ), บาทว์ มาจาก อุปทฺทว แปลว่า เหตุไม่ดี ความทุกข์ คาว่า “อาธิไท้โพธิบาท(ว์)” นี้ คงประกอบขึน้
เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาของคัมภีร์ท่วี ่าด้วยอุบาทว์ท่เี กิดจากเทวดาภายในตน อ้างถึงใน นิยะดา เหล่า
สุนทร, บรรณาธิการ, ประชุมจำรึกวัดพระเชตุพน, พิมพ์ครัง้ ที่ 6 (กรุงเทพมหานคร: คณะสงฆ์วดั พระเชตุพน,
2544), หน้า 802.
8

4

กล่าวถึงลักษณะอุบาทว์ไว้หลายประการ เมือ่ เกิดขึน้ ก็จะแสดงให้เห็นว่าเป็นอุบาทว์ของเทวดาองค์
ใด จากนัน้ ต้องทาพิธบี ชู าโลกบาลประจาทิศนัน้ ๆ ด้วยรูปเคารพต่างๆ ดังนี้
1. พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ 33 เศียร เป็นโลกบาลประจาทิศบูรพา (ตะวันออก) ถ้าทา
พิธไี สยศาสตร์เพื่อแก้อุบาทว์กจ็ ะใช้รปู พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ
2. พระเพลิงทรงระมาดเพลิง เป็ นโลกบาลประจาทิศอาคเนย์ (ตะวันออกเฉียงใต้) ถ้าทา
พิธแี ก้อุบาทว์กจ็ ะใช้รปู พระเพลิงทรงระมาด
3. พระยมราชทรงนกแสก เป็นโลกบาลประจาทิศทักษิณ (ใต้) ถ้าทาพิธแี ก้อุบาทว์จะต้อง
ทาเป็นรูปพระยมทรงกระบือ
4. พระนารายณ์ทรงครุฑ (น่ าจะหมายถึงพระไนรฺ ฤติมากกว่า) เป็ นโลกบาลประจาทิศ
หรดี(ตะวันตกเฉียงใต้) ถ้าทาพิธแี ก้อุบาทว์จะต้องทาเป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑ 4 ตัว
5. พระพิรณ
ุ ทรงพญานาค เป็นโลกบาลประจาทิศประจิม (ตะวันตก) ถ้าทาพิธแี ก้อุบาทว์
ต้องทาเป็นรูปพระพิรณ
ุ ทรงนาค 5 ตัว
6. พระพาย (วายุ ) ทรงม้า ถือ พระขรรค์แ ละวาลวิช นี เป็ น โลกบาลประจ าทิศ พายัพ
(ตะวันตกเฉียงเหนือ) ถ้าทาพิธแี ก้อุบาทว์จะต้องทาเป็นรูปพระพายทรงม้า 6 ตัว
ั้ น
7. พระโสมทรงม้า เป็นโลกบาลประจาทิศอุดร (เหนือ) ถ้าทาพิธแี ก้อุบาทว์จะต้องปนเป็
รูปพระโสมประทับในบุษบก
8. พระไพศรพณ์ (ไพสพ) ทรงหงส์ เป็ นโลกบาลประจาทิศอีสาน(ตะวันออกเฉียงเหนือ)
ถ้าทาพิธแี ก้อุบาทว์ จะต้องทาเป็นรูปพระไพศรพณ์ทรงโค10
นอกจากนี้ช่อื ของประตูพระตาหนักจิตรลดารโหฐานทัง้ 4 ทิศ ก็แสดงให้เห็นถึงความเชื่อ
เรือ่ งโลกบาลตามคติพราหมณ์-ฮินดูเช่นกัน เริม่ จากทิศตะวันออก ทิศใต้ ทิศตะวันตก ทิศเหนือ ดัง
มีนามประตูทค่ี ล้องจองว่า “พระอินทร์อยูช่ ม พระยมอยูค่ ุน้ พระวรุณอยูเ่ จน พระกุเวรอยูเ่ ฝ้า”
จากหลักฐานทางโบราณคดี ประวัตศิ าสตร์ พิธกี รรมในลัทธิไสยศาสตร์และโหราศาสตร์
แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง คติ ค วามเชื่อ เรื่อ งโลกบาลที่ป รากฏมานั บ ตั ง้ แต่ อ ดี ต ตราบจนถึ ง ป จั จุ บ ัน
อย่างไรก็ตาม มีขอ้ พึงสังเกตว่าความสัมพันธ์ระหว่างโลกบาลกับตาแหน่ งทิศที่รกั ษาตามคติของ
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูยงั มีความไม่ลงรอยกันอยูบ่ า้ ง
ส่ ว นแนวคิดเรื่อ งโลกบาลตามคติพุท ธศาสนาก็เ ป็ นที่รบั รู้ของสังคมไทยมาตัง้ แต่ ส มัย
สุโขทัยเช่นกัน ดังปรากฏในวรรณคดีสมัยสุโขทัยเรือ่ งไตรภูมกิ ถา พระราชนิพนธ์ในพระมหาธรรมราชาลิไท มีเนื้อความกล่าวถึงท้าวโลกบาล ไว้ดงั นี้

10

อรุณศักดิ ์ กิง่ มณี, เทพฮิ นดู ผู้พิทกั ษ์พุทธสถำน, หน้า 22-23. และดูเพิม่ เติมใน ส. พลายน้อย,
เทวนิ ยำย, พิมพ์ครัง้ ที่ 4 (กรุงเทพมหานคร: ยิปซี, 2555), หน้า 319-323.

5

…เทพยดาผูเ้ ป็ นพระญาแก่เทวดาทัง้ หลาย ฝ่ายตะวันออกเขาสินเนรุราชนัน้
ชื่อว่าท้ำวธตรฐรำช เป็ นพระญาแก่เทพยดาทัง้ หลายรอดทัวทั
่ ง้ กาแพงจักรวาฬฝ่าย
ตะวันออกแล เทพยดาผู้เป็ นพระญาแก่เทวดาแลฝูงครุฑราช แลฝูงนาคเถิงกาแพง
จักรวาฬเบื้องตะวันตกแล เทพยดาผู้เป็ นพระญาฝ่ายทักษิณชื่อ ท้ ำววิ รุฬหกรำช
เป็ น พระญาแก่ ฝูง ยัก ษ์ อ ัน ชื่อ กุ ม ภัณ ฑ์ แลเทพยดาทัง้ หลายรอดไปเถิง ก าแพง
จักรวาฬฝ่ายทักษิณแลเทพยดาผู้เป็ นพระญาฝ่ายอุดรชื่อท้ ำวไพรศรพณ์ มหำรำช
เป็ นพระญาแก่หมู่ยกั ษ์ทงั ้ หลายแลเทพยดาฝ่ายอุดรทิศเขาพระสิเนรุราชรอดไปเถิง
กาแพงจักรวาฬฝา่ ยอุดรทิศนัน้ แล11
วรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์หลายเรือ่ งมีขอ้ ความกล่าวถึงท้าวโลกบาลตามคติความเชื่อ
ของพุทธศาสนา แสดงให้เห็นว่าความเชื่อเรื่องโลกบาลเป็ นทีร่ บั รูใ้ นสังคมไทยอย่างแพร่หลายแล้ว
เช่น ฉันท์ดุษฎีสงั เวยพระมหาเศวตฉัตร พระทีน่ งั ่ ดุสติ มหาปราสาท ครัง้ รัชกาลที่ 4 พระนิพนธ์ใน
สมเด็จกรมพระยาเดชาดิศรฯ กล่าวถึงชื่อของท้าวจตุโลกบาล ดังข้อความว่า
๏ อ้าจอมจรรโลงดิลกเทพ
คนธรรพเทพยบริพาร
๏ อ้าอิกคือท้าววิ รฬุ หก
สานึงสถานทักษิณบรร
๏ อ้าอิกหนึ่งนามะวิ รปุ ัก
ท่านไท้ธสอนนิกรคุณ
๏ อ้าท้าวภิธานกุวิรรำชะอุตรานุรกั ษธิปไตย
๏ สีท่ า้ วคือจอมจตุรโลก
รับเครือ่ งสักการอนุกูล

ธตรฐบุรสถาน
พิทกั ษ์โลกทุกคืนวัน
อธิปกแก่กุมภัณฑ์
พตเมรุมณฑล
ณปจั ฉิมทิศถกล
อุรคั ฤทธิภติ ไตย
บพิตรมหิทธิไกร
แด่ทานพพณาสูร
ยภิ บำลบอาดูร
ประกอบเพิม่ พระพรถวาย12

ฉันท์ดุษฎีสงั เวยพระมหาเศวตฉัตร พระที่นัง่ อมรินทรวินิจฉัยและพระที่นัง่ อนันตสมาคม
ครัง้ รัชกาลที่ 4 พระนิพนธ์ในสมเด็จกรมพระยาเดชาดิศรฯ มีข้อความกล่าวถึงท้าวโลกบาลไว้
เช่นกันแต่มไิ ด้ระบุช่อื ของโลกบาลแต่ละองค์ ความว่า
๏ อื่นอีกคือจอมจตุรโลก
คาบนี้จงมีกมลยล
๏ เปรมปรีด ิ ์ประสงคหจะรับ

133.

ยภิ บำลบารุงชน
ธุรราชแลเร็วมา
พลีกรรมหรรษา

11

พญาลิไทย, ไตรภูมิกถำหรือไตรภูมิพระร่วง (กรุงเทพมหานคร: กรมศิลปากร, 2528), หน้า 132-

12

ชุมนุมฉันท์ดษุ ฎีสงั เวย เล่ม 1 (พระนคร: องค์การค้าของคุรุสภา, 2503), หน้า 44.

6

พุ่มพานผจงด้วยบุษบา

บิยธุ แย้มยะยงงาม13

ฉันท์สงั เวยพระทีน่ งบางปะอิ
ั่
น มีขอ้ ความกล่าวถึงท้าวโลกบาลไว้ ความว่า
๏ อื่นอีกคือจอมจตุรโลก
คาบนี้จงมีกระมลยล
๏ เปรมปรีด ิ ์ประสงคหะจะรับ
พุ่มพานผจงด้วยบุษบา

อภิ บำลบารุงชน
ธุระราชแลเร็วมา
พลีกรรมหรรษา
บิยธุ แย้มยะยงงาม14

ฉันท์กล่อมสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ สานวนของขุนสารประเสริฐ (นุ ช) มีขอ้ ความกล่าวถึง
ท้าวโลกบาลไว้ ความว่า
๏ ท้ำวโลกบำลมหิทธิศกั ดิ ์
สีท่ ศิ พระอู่กุมารกัน

บริรกั ษ์กลึงขรรค์
ภยพาธบาราศไกล15

ในบทละครราเรื่องศกุนตลา พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั
กล่าวถึงบทชมกองทัพของท้าวทุษยันต์ตามขนบของวรรณคดีไทยโดยเปรียบเทียบกับขบวนทัพ
ของพระอินทร์อนั มีเหล่าท้าวจตุโลกบาลอยู่แวดล้อมทัง้ 4 ทิศ ข้อทีน่ ่ าสังเกต คือ พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงนาคติของโลกบาลในพุทธศาสนามาแสดงไว้ในวรรณคดีพราหมณ์ ฮินดู แม้ว่าในวรรณคดีเรือ่ งนี้จะกล่าวถึงโลกบาลแบบพราหมณ์-ฮินดูดว้ ยก็ตาม ความว่า
(กลม ตรวจพลเทวดา ทัพหน้าคนธรรพ์ ปีกขวาเทวดา ปีกซ้ายยักษ์ ทัพหลังนาค)
๏ งามทรงองค์ทา้ วทุษยันต์
ผูท้ รงมหิทธิ ์ฤทธา
๏ ทรงรถวิมานรัตนา
ขึน้ ขับละลิว่ ปลิวไป
๏ ทัพหน้าคนธรรพ์ชาญชัย
พระขรรค์ทะนงคงกร
๏ ปีกขวาวิ รฬุ หกเริงรอน
ผูฤ้ ทธิรทุ รยุทธนา
๏ ปีกซ้ายกุเวรราชา
กาแหงด้วยแรงเริงรณ

13

เรื่องเดียวกัน, หน้า 67-68.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 89.
15
เรื่องเดียวกัน, หน้า 97.
14

เหมือนจอมเทวัญ
มาตุลเี ทวา
ธตรฐยศไกร
คุมหมูอ่ มร
คุมยักขเสนา

7

๏ วิ รปู ักษ์ทพั หลังยังพล
กระเหิมประยุทธ์ราวี
๏ ได้ฤกษ์เลิกพลโยธี
มายังสมรภูมชิ ยั 16

นาคนาคานนต์
ดัน้ เมฆเมฆี

นอกจากนี้ยงั กล่าวถึงการแต่งตัวของตัวละครที่เกี่ยวข้องกับท้าวโลกบาลในบทละครรา
เรือ่ งดังกล่าว ไว้ใน “เครือ่ งแต่งตัวละคอน” ดังนี้
ท้าวธตรฐ

ยืนเครื่อง ชฎาหางไก่ ผัดหน้า เขียนพรายปาก ถือพระ
ขรรค์
ท้าววิรฬุ หก
ยืนเครือ่ ง ชฎามนุษย์ ผัดหน้า ถือหอก
ท้าวกุเวร
ยืนเครื่อ งยัก ษ์ มงกุ ฎ น้ า เต้าสี่เ หลี่ยม ผัด หน้ าบางๆ
และติดคิ้วให้ขมวด ติดหนวดและเคราน้อยๆ สีดา ถือ
ตะบอง ใช้กริ ยิ าอย่างยักษ์
ท้าววิรปู กั ษ์
ยืนเครือ่ ง ชฎายอดหัวนาค ผัดหน้า ถือศร
พลท้าววิรฬุ หก
เครื่อ งเสนา ใส่ ชฎา ผัด หน้ า (หรือ จะใช้ห ัว โขนหน้ า สี
ต่างๆ ชฎาก็ได้) ถืออาวุธยาว เช่น หอก โล่ ฯลฯ
คนธรรพ (พลธตรฐ) เครือ่ งเสนา หัวผ้าโพกสุวรรณมาลา ไม่ผดั หน้า เขียนคิว้
ขมวด พรายปาก (หรือจะใช้หวั โขนอย่างมนุ ษย์ หัวโล้น
หน้าสีต่างๆ ก็ได้) ถืออาวุธสัน้ เช่น ดาบเขน ดาบสองมือ
ฯลฯ
ยักษ์ (พลท้าวกุเวร) เครื่อ งเสนายัก ษ์ กะโหลกหัว ยักษ์ ไม่ผ ดั หน้ า ติดคิ้ว
ขมวดและดกหนวดเคราตามควร (หรือ จะใช้ห ัว โขน
หน้าเสนายักษ์กไ็ ด้) ถือตะบอง ใช้กริ ยิ าอย่างยักษ์
นาค (พลท้าววิรปู กั ษ์) เครือ่ งนาคแบบโขนหลวง ผัดหน้าถือธนูและดาบ17
โลกบาลในคติพุทธศาสนามีความเกี่ยวข้องกับคติความเชื่อและพิธกี รรมตัง้ แต่ในระดับ
เจ้านายลงมาถึงระดับชาวบ้าน ดังจะเห็นได้จากโลกบาลเข้ามามีส่วนเกีย่ วข้องในพระราชพิธสี าคัญ
ของฝา่ ยราชสานัก อาทิ ในพิธสี ารท มีการแขวนรูปท้าววิรุฬหก ท้าวกุเวรและเทวดาบริวาร ในพระ
ั ้ ปจตุโลกบาลทัง้ 4 องค์ประจาอยู่ทงั ้ 4 ทิศ18 และในการ
ราชพิธพี ริ ุณศาสตร์แบบโบราณก็ให้ปนรู
จัด เตรีย มสถานที่ส าหรับ พระราชพิธ ีบ รมราชาภิเ ษกจะมีก ารปลู ก มณฑปพระกระยาสนาน
16

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั , ศกุนตลำ มัทนะพำธำ ท้ำวแสนปม ประมวลสุภำษิ ต
(ธนบุร:ี โพธิสามต้
์ นการพิมพ์, 2513), หน้า 54-55.
17
เรื่องเดียวกัน, หน้า 8-10.
18
ส. พลายน้อย, เทวนิ ยำย, พิมพ์ครัง้ ที่ 4, หน้า 319.
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ล้อมรอบด้วยราชวัติ 4 มุม มีศาลเทวดาบูชาฤกษ์และท้าวโลกบาลทัง้ 4 ทิศ ศาลพระอินทร์อยู่
กลางมณฑป ในวันสรงพระมูรธาภิเษก เจ้าพนักงานจะย้ายศาลพระอินทร์ไปตัง้ ทีช่ าลาหน้ามณฑป
ทิศตะวันออก ส่วนศาลท้าวโลกบาลทัง้ 4 ย้ายไปเข้าตัง้ ตามราชวัตทิ งั ้ 4 มุม19 โลกบาลยังเข้ามามี
ส่ ว นเกี่ยวข้อ งในพิธ ีก รรมของชาวบ้านที่เ รียกว่า “การขึ้นท้าวทัง้ 4” ซึ่ง เป็ นคติค วามเชื่อ และ
ภูมปิ ญั ญาของชาวล้านนาทีย่ งั คงปฏิบตั สิ บื ต่อกันมาจนถึงปจั จุบนั เมื่อจะทาการมงคลต่างๆ อาทิ
การทาบุญกุศลทางพระพุทธศาสนา การปลูก เรือน การขึ้นบ้านใหม่ งานแต่งงาน งานบวชนาค
บวชเณร งานทาบุญปอยหลวง งานพิธบี ูชาเสาอินทขีล (เสาหลักเมือง) งานแรกนา งานเทศกาล
ตรุษสงกรานต์ งานสืบชะตาอุทศิ ส่วนบุญส่วนกุศลแก่ผู้ ล่วงลับ จะต้องเริม่ จากการบอกกล่าว
“ท้าวทัง้ 4” ก่อนเสมอเพื่อสร้างความพึงพอใจแด่ทา้ วจตุโลกบาล เพื่อขอความคุม้ ครองรักษาให้
ปลอดภัยจากอันตรายและอุปสรรคต่างๆ เพื่อเป็ นสิรมิ งคลเกิดความสุขความเจริญแก่ตนเองและ
ครอบครัว และเพื่อให้กจิ กรรมนัน้ ๆ สาเร็จราบรืน่ ตามเป้าหมาย20
จะเห็นได้ว่าทัง้ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและพุทธศาสนาต่างก็มแี นวคิดเรื่องโลกบาลร่วมกัน
แต่มรี ายละเอียดที่แตกต่างกัน สังคมไทยรับเอาคติความเชื่อเรื่องโลกบาลทัง้ จากฝ่ายพราหมณ์ฮินดูและฝา่ ยพุทธ แล้วนามาผสมผสานกลมกลืนกัน ดังจะเห็นได้จากหลักฐานทางวรรณคดีรวมถึง
ประเพณีพธิ กี รรมดังทีก่ ล่าวถึงแล้วข้างต้น
อนึ่ง ผูว้ จิ ยั สารวจงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องพบว่า มีผศู้ กึ ษาเกี่ยวกับเทวดาในวรรณคดีสนั สกฤต
ทีม่ ฐี านะเป็นโลกบาลประจาทิศหลักทัง้ 4 ทิศไว้บา้ งพอสมควร ได้แก่ งานของเกื้อพันธุ์ นาคบุปผา
ศึกษาเรื่องพระอิ นทร์ในวรรณคดีสนั สกฤต บำลี และวรรณคดี ไทย21 ซึ่งเป็ นโลกบาลผูร้ กั ษา
ทิศตะวันออก งานของอัญชลี จิตรสุคนธ์ ศึกษาเรื่องพระยมในวรรณคดีสนั สกฤต บำลี และ
ไทย22 ซึง่ เป็นโลกบาลผูร้ กั ษาทิศใต้ งานของนภาพรรณ โอวัฒนากิจ ศึกษาเรือ่ งแนวคิ ดเรื่องพระ
วรุณในวรรณคดีสนั สกฤต23 ซึง่ เป็ นโลกบาลผูร้ กั ษาทิศตะวันตก งานของอรวรรณ กุหลาบรัตน์

19

ศรีนวล ภิญโญสุนนั ท์, “พิธรี าชาภิเษกในคติอนิ เดียและไทย: การศึกษาเปรียบเทียบ,” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528), หน้า 98-99.
20
วรรธนะ มูลขา, “ร่องรอยและอิทธิพลของคติพุทธศาสนามหายานทีม่ ตี ่อพิธกี รรมพืน้ บ้านในจังหวัด
เชียงใหม่,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552),
หน้า 101.
21
เกื้อพันธุ์ นาคบุปผา, “พระอินทร์ในวรรณคดีสนั สกฤต บาลี และวรรณคดีไทย,” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520).
22
อัญชลี จิตรสุคนธ์, “พระยมในวรรณคดีสนั สกฤต บาลี และไทย,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524).
23
นภาพรรณ โอวัฒนากิจ , “แนวคิดเรื่องพระวรุณในวรรณคดีสนั สกฤต,” (วิทยานิพนธ์ป ริญญา
มหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523).
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ศึกษาเรื่องพระกุเวรในวรรณคดีสนั สกฤต 24 ซึ่งเป็ นโลกบาลผู้รกั ษาทิศ เหนือ อีกทัง้ มีผู้ศึกษา
เทวดาทีม่ ฐี านะเป็ นโลกบาลผูร้ กั ษาทิศเฉียงอีกเรื่องหนึ่ง ได้แก่ งานของธีรศานต์ ประจันพล เป็ น
กำรศึ ก ษำเชิ ง วิ เครำะห์เรื่ อ งพระอัค นี ในวรรณคดี ส นั สกฤต 25 ซึ่งเป็ นโลกบาลผู้ร กั ษาทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยภาพรวมงานวิจยั ในอดีตเน้นการศึกษาและรวบรวมเรื่องราวของเทพเจ้า
ตามที่ปรากฏในวรรณคดีส ันสกฤตแต่ละสมัยตัง้ แต่สมัยพระเวทจนถึงปุราณะ งานวิจยั บางเรื่อง
ศึกษาครอบคลุมวรรณคดีบาลีและวรรณคดีไทย เพื่อขยายความรูท้ างวรรณคดีอนั แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างอารยธรรมของอินเดียและวัฒนธรรมของไทย แม้งานวิจยั ดังกล่าวจะมีการ
กล่าวถึงเทวดาเหล่านี้ในฐานะโลกบาลไว้บา้ ง แต่กเ็ ป็นการกล่าวอย่างเอกเทศ มิได้แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์กบั โลกบาลองค์อ่นื ๆ ทีป่ รากฏบทบาทร่วมกัน และมิได้แสดงให้ เห็นถึงวิวฒ
ั นาการ
ทางความคิดของชาวอินเดียทีม่ ตี ่อโลกบาลตามทีป่ รากฏในวรรณคดีสนั สกฤตแต่ละสมัย
ผู้วจิ ยั ยังพบว่ามีผู้ศึกษาเกี่ยวกับ แนวคิดเรื่องโลกหรือจักรวาลในคติพุทธศาสนาอันเป็ น
พื้นฐานของแนวคิดเรื่องโลกบาล ได้แก่ งานของเพ็ญแข กิตติศกั ดิ ์ ศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่อง
จักรวำลในพุทธศำสนำตำมที่ ปรำกฏในพระสุตตันตปิ ฎก26 งานของสมภาร พรมทา ศึกษา
เรื่องกำลและอวกำศในพุทธปรัชญำเถรวำท 27 งานของเดือนฉาย อรุณกิจ ศึกษาเชิงวิเคราะห์
เรือ่ งมโนทัศน์ เรื่องโลกในพุทธปรัชญำเถรวำท 28 งานของบารุง ชานาญเรือ ศึกษาเปรียบเทียบ
เรื่องจักรวำลวิ ทยำในศำสนำไชนะและพุทธศำสนำเถรวำท 29 งานวิจยั ส่วนใหญ่เน้ นศึกษา
แนวคิดเรื่องโลกหรือจักรวาลที่ปรากฏในวรรณคดีพุทธศาสนาของฝ่ายเถรวาทบาลี โดยอ้างอิง
หลัก ฐานจากคัมภีร์ช นั ้ พระไตรปิ ฎ กและชัน้ หลัง พระไตรปิ ฎ ก แต่ มไิ ด้จาแนกให้เ ห็น ถึง ความ
แตกต่างของแนวคิดเรื่องโลกตามที่ปรากฏในคัมภีรแ์ ต่ละสมัย จึงไม่สามารถเห็นถึงวิวฒ
ั นาการ
ของแนวคิดดังกล่าวในเชิงประวัตไิ ด้อย่างชัดเจน
24

อรวรรณ กุหลาบรัตน์, “พระกุเวรในวรรณคดีสนั สกฤต,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชา
ภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531).
25
ธีรศานต์ ประจันพล, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องพระอัคนีในวรรณคดีสนั สกฤต,” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530).
26
เพ็ญแข กิตติศกั ดิ,์ “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องจักรวาลในพุทธศาสนาตามที่ปรากฏในพระ
สุตตันตปิ ฎก,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,
2529).
27
สมภาร พรมทา, “กาลและอวกาศในพุทธปรัชญาเถรวาท,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531).
28
เดือ นฉาย อรุ ณกิจ , “การศึก ษาเชิง วิเ คราะห์ม โนทัศ น์ เ รื่ อ งโลกในพุ ท ธปรัช ญาเถรวาท,”
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2531).
29
บารุง ชานาญเรือ , “การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องจักรวาลวิทยาในศาสนาไชนะและพุทธศาสนา
เถรวาท,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2552).
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แนวคิด เรื่อ งโลกยัง ปรากฏในคัม ภีร์โ ลกศาสตร์ภ าษาบาลี ด้ว ย และมีก ารศึก ษาเชิง
วิเ คราะห์ ตรวจสอบชาระ และแปลคัมภีร์ใ บลานภาษาบาลีสู่ภาษาไทย ได้แก่ จักกวำฬที ปนี
ประกอบด้ว ยงานศึก ษาของสดุภณ จังกาจิตต์ 30 วรศักดิ ์ ศรีบุญ31 บาลี พุทธรักษา32 นพพร
เคล้าดี33 แม่ชวี ิมุต ติยา (สุ ภาพรรณ ณ บางช้าง)34 โลกที ปกสำร ประกอบด้วยงานศึกษาของ
เกรียงศัก ดิ ์ ไทยคุ รุ พ นั ธ์35 ปริทศั น์ ศรีรตั นาลัย 36 ก าจัด อัค รผล 37 ประเพีย ร อุ่ นผาง 38 สุ ชาติ
บุญชัย39 ประเสริฐ ใจกล้า40 โลกกุปปัติ งานศึกษาของสมพงษ์ ปรีชาจินดาวุฒ41ิ อรุณวตี สูตร

สดุภณ จังกาจิตต์, “จักกวาฬทีปนี กัณฑ์ท่ี 1, 2, 3 (จักกวาฬสรูปาทินิเทส ปพั พตนิทเทส และ
ชลาสัยนิเทส): การตรวจชาระและการศึกษาเชิงวิเคราะห์ ,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภาษา
ตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520).
31
วรศักดิ ์ ศรีบุญ, “จักกวาฬทีปนี กัณฑ์ท่ี 4 (ทีปนิเทส): การตรวจชาระและการศึกษาเชิงวิเคราะห์,”
(วิทยานิพ นธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ,
2522).
32
บาลี พุทธรักษา, “จักกวาฬทีปนี กัณฑ์ท่ี 5 (ภูมนิ ิเทส): การตรวจชาระและการศึกษาเชิงวิเคราะห์,”
(วิทยานิพ นธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ,
2523).
33
นพพร เคล้าดี, “จักกวาฬทีปนี กัณฑ์ท่ี 6 (ปกิณกวินิจฉัย): การตรวจชาระและการศึกษาเชิง
วิเ คราะห์ , ” (วิท ยานิ พ นธ์ป ริญ ญามหาบัณฑิต ภาควิช าภาษาตะวัน ออก คณะอัก ษรศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2523).
34
แม่ชวี มิ ุตติยา (สุภาพรรณ ณ บางช้าง), จักกวำฬที ปนี : ลักษณะเด่น ภูมิปัญญำ และคุณค่ำ
(กรุงเทพมหานคร: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั , 2554).
35
เกรียงศักดิ ์ ไทยคุรุพนั ธ์, “โลกัปปทีปกสาร ปริจเฉทที่ 1-2: การตรวจชาระและการศึกษาเชิง
วิเ คราะห์ , ” (วิท ยานิ พ นธ์ป ริญ ญามหาบัณฑิต ภาควิช าภาษาตะวัน ออก คณะอัก ษรศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2522).
36
ปริทศั น์ ศรีรตั นาลัย, “โลกัปปทีปกสาร ปริจเฉทที่ 3-4: การตรวจชาระและการศึกษาเชิงวิเคราะห์,”
(วิทยานิพ นธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ,
2524).
37
ก าจัด อัค รผล, “โลกัปปทีป กสาร ปริจเฉทที่ 5: การตรวจชาระและการศึก ษาเชิงวิเ คราะห์ , ”
(วิทยานิพ นธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ,
2523).
38
ประเพียร อุ่นผาง, “โลกัปปทีปกสาร ปริจเฉทที่ 6: การตรวจชาระและการศึกษาเชิงวิเคราะห์ ,”
(วิทยานิพ นธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ,
2523).
39
สุชาติ บุ ญชัย , “โลกัป ปทีปกสาร ปริจเฉทที่ 7: การตรวจชาระและการศึก ษาเชิง วิเ คราะห์, ”
(วิทยานิพ นธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ,
2527).
30
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งานศึก ษาของกวี แสงมณี 42 สัง ขยำปกำสปกรณ์ และฎี กำ งานศึกษาของบุญหนา สอนใจ43
โลกสัณฐำนโชตรนคัณฐี งานศึกษาของทองคา สุธรรม44 อีกทัง้ ยังมีผลงานตรวจชาระและเรียบ
เรียงโดยหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ได้แก่ จักกวำฬที ปนี 45 โลกบัญญัติ46 โลกที ปกสำร47
โลกกุปปั ติ อรุณวตี สูตร ปฐมมูล ปฐมกัป และมูลตันไตรย 48 นอกจากนี้ยงั มีกลุ่มงานวิจยั ที่
ศึกษาเกี่ยวกับเทวดาในพุทธศาสนา ได้แก่ งานของพินิจ สุขสถิต ศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องเทวดำ
ชัน้ ฉกำมำพจรในพระไตรปิ ฎก 49 และงานของอุ ด ม รุ่ ง เรือ งศรี ศึก ษาเทวดำพุท ธใน
พระไตรปิ ฎกและไตรภูมิพระร่วง50 แม้งานวิจยั ดังกล่าวจะมีการกล่าวถึงเรื่องโลกบาลไว้บา้ งใน
ฐานะเทวดาที่อาศัยอยู่ในสวรรค์ชนั ้ จาตุมหาราชิกาแต่เป็ นเพียงการศึกษาจากข้อมูลหลักฐานใน
พระไตรปิฎกเท่านัน้ อีกทัง้ มิได้มกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูลในเชิงที่มาและความสัมพันธ์กบั โลกบาลใน
วรรณคดีสนั สกฤต

40

ประเสริฐ ใจกล้า , “โลกัปปทีปกสาร ปริจเฉทที่ 8: การตรวจชาระและการศึกษาเชิงวิเคราะห์ ,”
(วิทยานิพ นธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬ าลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ,
2527).
41
สมพงษ์ ปรีช าจิน ดาวุ ฒิ, “การศึก ษาเชิง วิเ คราะห์เ รื่อ งโลกุ ป ป ตั ติ, ” (วิท ยานิ พ นธ์ป ริญ ญา
มหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528).
42
กวี แสงมณี, “อรุณวตีสูตร: การตรวจชาระและการศึกษาเชิงวิเคราะห์ ,” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523).
43
บุญหนา สอนใจ, “สังขยาปกาสปกรณ์ และฎีกา: การตรวจชาระและการศึกษาเชิงวิเคราะห์ , ”
(วิทยานิพ นธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ,
2523).
44
ทองคา สุธรรม, “การตรวจชาระและการศึกษาเชิงวิเคราะห์ ค ัมภีร์โลกสัณฐานโชตรนคัณฐี, ”
(วิทยานิพ นธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ,
2533).
45
พระสิรมิ งั คลาจารย์, จกฺกวำฬที ปนี . พิมพ์ครัง้ ที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: สานักหอสมุดแห่งชาติ
กรมศิลปากร, 2548).
46
พระสัท ธัมมโฆสเถระ, โลกบัญญัติ , แปลโดย ศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก (พิเ ศษ) แย้ม
ปรพพัฒน์ทอง (กรุงเทพมหานคร: สานักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2528).
47
พระสังฆราชเมธังกร, โลกที ปกสำร. พิมพ์ครัง้ ที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: สานักหอสมุดแห่งชาติ
กรมศิลปากร, 2549).
48
กรมศิลปากร, โลกุปปั ตติ อรุณวตีสูตร ปฐมมูล ปฐมกัป และมูลตันไตรย (กรุงเทพมหานคร:
หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2533).
49
พินิจ สุขสถิตย์, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องเทวดาชัน้ ฉกามาพจรในพระไตรปิ ฎก.”
50
อุดม รุ่งเรืองศรี, เทวดำพุทธ: เทพเจ้ำในพระไตรปิ ฎกและไตรภูมิพระร่วง (เชียงใหม่: ภาควิชา
ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2523).
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ด้วยเหตุดงั กล่าว ผูว้ จิ ยั จึงมีความเห็นว่าโลกบาลเป็ นกลุ่มเทวดาที่ควรศึกษาวิเคราะห์ให้
ละเอียดมากยิง่ ขึน้ จากเดิมทีเ่ คยมีผศู้ กึ ษาจากัดอยู่ในพระไตรปิฎก ผูว้ จิ ยั ได้เพิม่ ขอบเขตการวิจยั
โดยใช้ขอ้ มูลของวรรณคดีพุทธศาสนาทัง้ ฝ่ายเถรวาทบาลี (มูล)สรรวาสติวาทิน และมหาสังฆิกะ
เพื่อให้เห็นถึง ลักษณะและบทบาทของโลกบาลที่ปรากฏในวรรณคดีพุทธศาสนา รวมถึง ความ
เป็ น มาและวิว ัฒ นาการทางความคิด ของชาวอิน เดีย ที่ม ีต่ อ โลกบาล อัน จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ
การศึกษาวรรณคดีบาลี สันสกฤต และวรรณคดีไทยต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิ จยั
1. เพื่อศึกษาแนวความคิดเรือ่ งโลกและทิศทีป่ รากฏในวรรณคดีพุทธศาสนา
2. เพื่อศึกษาและรวบรวมเรื่องราวของโลกบาลในด้านประวัตคิ วามเป็ นมา ความหมาย
กาเนิด รูปลักษณ์ ภพภูม ิ และบริวาร ทีป่ รากฏในวรรณคดีพุทธศาสนา
3. เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบบทบาทของโลกบาลทีป่ รากฏในวรรณคดีพุทธศาสนานิกาย
ต่างๆ
1.3 สมมติ ฐำนของกำรวิ จยั
โลกบาลในวรรณคดีพุทธศาสนามีแนวความคิดที่ต่างจากโลกบาลในวรรณคดีสนั สกฤต
แนวความคิดนี้อาจสัมพันธ์กบั ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สภาพแวดล้อม ลักษณะภูมปิ ระเทศ
ลักษณะภูมอิ ากาศ ชาติพนั ธุ์ และวัฒนธรรมของอินเดีย
1.4 ขอบเขตของกำรวิ จยั
ในการวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั ศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลเรื่องโลกบาลจากหลักฐานชัน้ ต้นตัง้ แต่สมัยพุทธศาสนาดัง้ เดิมจนถึงช่วงการแยกเป็ นนิกายต่างๆ 51 ได้แก่ พระไตรปิ ฎก อรรถกถา ฎีกา ปกรณ์ วิเสส และคัมภีร์โลกศาสตร์ภาษาบาลีและภาษาไทยรวมทัง้ หลักฐานเอกสารที่นักปราชญ์ โดย
เลือกศึกษาเฉพาะวรรณคดีพุทธศาสนาของฝา่ ยเถรวาทบาลี (มูล)สรรวาสติวาทิน และมหาสังฆิกะ
1.5 ข้อตกลงเบือ้ งต้น
1. การเน้นข้อความอัญพจน์โดยใช้เครื่องหมายสัญประกาศ ตัวอักษรเข้ม หรือ อักษรตัว
เอน เป็นของผูว้ จิ ยั ทีต่ อ้ งการเน้นความสาคัญของข้อความบางตอนเป็นพิเศษ
2. ชื่อหนังสือ ชื่อวรรณคดี และข้อความอัญพจน์ทย่ี กมา ผูว้ จิ ยั จะรักษาการสะกดการันต์
ตามต้นฉบับ
51

ดู เ รื่ อ งการแบ่ ง ช่ ว งสมัย ของคัม ภี ร์ พุ ท ธศาสนาเพิ่ ม เติ ม ใน ประพจน์ อัศ ววิ รุ ฬ หการ,
โพธิ สตั วจรรยำ: มรรคำเพื่อมวลชน (กรุงเทพมหานคร: โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546), หน้า 7-24.

13

3. ในการอ้างอิงหลักฐานภาษาสันสกฤตทีใ่ ช้ในวรรณคดีสนั สกฤตและภาษาสันสกฤตใน
พุทธศาสนา (Buddhist Sanskrit) ทีใ่ ช้ในวรรณคดีพุทธศาสนาผูว้ จิ ยั จะปริวรรตเป็ นอักษรโรมัน
ทัง้ หมด คัมภีรใ์ ดทีพ่ มิ พ์ดว้ ยอักษรโรมันอยู่แล้ว จะคงตามต้นฉบับ ส่วนการอ้างอิงหลักฐานทีเ่ ป็ น
ภาษาบาลี ผูว้ จิ ยั จะอ้างอิงจากพระไตรปิฎกภาษาบาลี อักษรไทย ผูว้ จิ ยั จะกล่าวถึงข้อความทีถ่ อด
ความจากเอกสารภาษาสันสกฤต ภาษาสันสกฤตในพุทธศาสนา ภาษาบาลีท่นี ามาศึกษาไว้ใน
เนื้อ หาวิทยานิพ นธ์ โดยจะให้ยกข้อ ความต้นฉบับไว้ใ นนขลิขติ เฉพาะส่ ว นที่มคี วามสาคัญ ต่ อ
เนื้อหาในวิทยานิพนธ์เท่านัน้ นอกเหนือจากนัน้ ผูว้ จิ ยั จะอ้างอิงเฉพาะชื่อคัมภีรไ์ ว้ในเชิงอรรถ
4. ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วจิ ยั จะถอดคาศัพท์ภาษาบาลีและสันสกฤตตามอักขรวิธขี อง
ไทย โดยจะใส่อกั ษรโรมันไว้ในนขลิขติ เมื่อกล่าวถึงคานัน้ เป็ นครัง้ แรก ในกรณีทค่ี าศัพท์มรี ูปคาที่
ไม่คุ้นเคยสาหรับคนไทย ผู้วจิ ยั จะถอดตัวอักษรตามรูปคาในภาษาบาลีและสันสกฤต แต่หากมี
คาศัพท์ใดทีค่ นไทยรูจ้ กั คุน้ เคยดีแล้ว ผูว้ จิ ยั จะถอดตัวอักษรตามรูปทีค่ นไทยออกเสียง ไม่ถอดตาม
เสียงในภาษาบาลีและสันสกฤต
1.6 วิ ธีดำเนิ นกำรวิ จยั
การวิจยั นี้เป็นการวิจยั เชิงบรรยาย (Descriptive research) โดยมีวธิ ดี าเนินการวิจยั ดังนี้
1. ค้นคว้ารวบรวมหลักฐานและข้อมูล จากหลักฐานชัน้ ต้น เกี่ยวกับโลกบาลในวรรณคดี
สันสกฤตและพุทธศาสนา หากคัมภีรใ์ ดทีไ่ ม่สามารถหาต้นฉบับทีเ่ ขียนด้วยภาษานัน้ ได้ ผู้วจิ ยั จะ
ใช้คมั ภีรฉ์ บับแปล และหลักฐานชัน้ รองอันได้แก่ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากหนังสือ หรือ บทความทีน่ ักปราชญ์
เขียนขึน้ เพื่อเป็นการสนับสนุนและเทียบเคียงความคิดของผูว้ จิ ยั
2. ศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูล
3. เรียบเรียงผลการวิจยั
4. สรุปผลการวิจยั และอภิปรายผล
1.7 ประโยชน์ ที่คำดว่ำจะได้รบั
ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ
1. แนวความคิดเรือ่ งโลกและทิศทีป่ รากฏในวรรณคดีพุทธศาสนา
2. เรือ่ งราวความเป็ นมาและวิวฒ
ั นาการทางความคิดของชาวอินเดียทีม่ ตี ่อโลกบาล
3. บทบาทของโลกบาลทีป่ รากฏในวรรณคดีพุทธศาสนานิกายต่างๆ


นักปราชญ์เรียกชื่อภาษาสันสกฤตในคัมภีรพ์ ุทธศาสนาไว้หลายชื่อ เช่น ภาษาสันสกฤตผสม (Mixed
Sanskrit) ภาษากึง่ สันสกฤต (Quasi-Sanskrit) ภาษาคาถา (The language of the Gāthās) ภาษาสันสกฤต
พันทาง (Hybrid Sanskrit) ภาษาสันสกฤตซึ่งไม่มกี ารขัดเกลา (Unrefined Sanskrit) ภาษาสันสกฤตใน
พุทธศาสนา (Buddhist Sanskrit) ภาษาสันสกฤตพันทางในพุทธศาสนา (Buddhist Hybrid Sanskrit) เป็ นต้น
ในวิทยานิพนธ์น้ผี วู้ จิ ยั จะใช้คาว่า “ภาษาสันสกฤตในพุทธศาสนา”

บทที่ 2
แนวคิ ดเรื่องโลกและทิ ศในวรรณคดีสนั สกฤตและพุทธศาสนา
“เทวดาผู้เป็ นใหญ่แห่งทิศ ” หรือ “โลกบาล” เป็ นกลุ่มเทวดาที่มคี วามสัมพันธ์กบั ทิศ และ
โครงสร้างจักรวาล แนวคิดเกี่ยวกับเทวดากลุ่มดังกล่าวมิได้ปรากฏเฉพาะในวรรณคดีพุทธศาสนา
เท่านัน้ หากแต่ ปรากฏความคิดมาตัง้ แต่สมัยพระเวท ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงเห็นสมควรที่จะรวบรวม
ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่อง “โลก” และ “ทิศ” ทัง้ จากวรรณคดีสนั สกฤตและวรรณคดีพุทธศาสนา
เพื่อเป็นพืน้ ฐานในการศึกษาเรือ่ งโลกบาลต่อไป
2.1 โลกและทิ ศในวรรณคดีสนั สกฤต
2.1.1 แนวคิ ดเรื่องโลกในวรรณคดีสนั สกฤต
โลก (P., Skt. loka) เป็ นนามศัพท์ เพศชาย หมายถึง ทีว่ ่าง, ทีเ่ ปิ ดโล่ง, ห้อง,
สถานที,่ ขอบเขต1 ความหมายดังกล่าวเป็ นความหมายที่ปรากฏมาตัง้ แต่สมัยพระเวท แสดงถึง
พืน้ ที่โล่งในป่าที่แสงแดดและฝนเข้าถึงเพื่อ ใช้เป็ นพื้นที่สาหรับการเพาะปลูก2 หรือ อาจหมายถึง
พืน้ ที่โล่งที่มกี ารแผ้วถางป่า3 ด้วยเหตุน้ี โลกจึงมีความสัมพันธ์ทางความหมายกับ “โรก” (roka)
ซึง่ หมายถึง ความสว่าง, ความรุง่ โรจน์4 เนื่องจากสร้างจาก รุจฺ-ธาตุ (√ruc)5 ซึง่ หมายถึง ส่องแสง;
สว่าง, สุกสว่าง; ทาให้สว่าง, ทาให้สุกสว่าง; โชติช่วง, ดูงดงาม, ดูสวย, ดูสง่า; เห็นด้วย, พึงพอใจ6
เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ โลก ยังหมายถึง ช่องว่างระหว่างกลาง, พื้นที,่ อาณาเขต;7 พื้นทีส่ าหรับใช้
ประกอบพิธกี รรม;8 ทีอ่ ยู่ของมนุ ษย์; ประชากร, มนุ ษยชาติ; พื้นทีก่ ว้าง หมายรวมถึงจักรวาล หรือ
ส่ ว นประกอบต่ างๆ อัน เป็ น ส่ ว นหนึง่ ของจักรวาล โดยเฉพาะส่ ว นทีเ่ ป็ นท้อ งฟ้ า หรือ สวรรค์9
จะเห็นได้ว่า ความหมายตามรูปศัพท์ของโลกตามมติของนักปราชญ์ท่ศี กึ ษาวรรณคดีสนั สกฤต
มีความเกีย่ วข้องกับธรรมชาติหรือหรือสิง่ ทีอ่ ยูร่ อบตัวมนุษย์ ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมแนวคิดเรื่องโลกหรือ
จักรวาลวิทยาในวรรณคดีสนั สกฤตตัง้ แต่สมัยพระเวทจนถึงปุราณะ ไว้ดงั นี้
1

SED., p. 906.

2

Margaret and James Stutley, A Dictionary of Hinduism: its mythology, folklore and
development 150 B.C.-A.D. 1500 (Bombay: Allied Publishers Private, 1977), p. 164.
3
Lat. Lūcus ‘a clearing of a forest’; Lith. laukas ‘a field’ ดู SED., p. 906.
4

SR., p. 232.

5

√ruc cf. Gk. dμϕι-λυκ-η, ‘twilight’; λευκ-οs ‘bright’; Lat. lūx *lūc-s, lūmen *luc-men, ‘light’;

lūna *luc-na, ‘moon’; AS. leōh-t; Eng. light

ดู SR., pp. 230-231.

6

PSED., p. 1348; RVPD., p. 141; SED., p. 881; SR., pp. 230-231

7

SED., p. 906.

8

Margaret and James Stutley, A Dictionary of Hinduism: its mythology, folklore and
development 150 B.C.-A.D. 1500, p. 164.
9
SED., p. 906.
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2.1.1.1 แนวคิดเรือ่ งโลกในวรรณคดีพระเวท
แนวคิด เรื่อ งโลกในวรรณคดีพระเวทสะท้อ นให้เ ห็นความคิด ของชาว
อารยันทีถ่ อื เอาธรรมชาติท่มี องเห็นเป็ นตัวแบ่งโลกหรือจักรวาลออกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนทีอ่ ยู่
บนท้อ งฟ้ า เรีย กว่ า เทฺ ย าสฺ (dyāus) และส่ ว นที่อ ยู่บนพื้น ดิน อัน เป็ น ที่ว่ าง เรีย กว่ า ปฤถิ วี
(pṛthivī)

เทฺยาสฺ ในสมัยพระเวท หมายถึง ท้องฟ้า สร้างขึน้ มาจาก ทิวฺ-ธาตุ (√div)
ซึง่ หมายถึง ส่องแสง ท้องฟ้าในสมัยพระเวทมีลกั ษณะเป็ นเวิง้ โค้งคลุมผิวโลก เป็ นทีเ่ กิดของแสง
สว่างและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทเ่ี กี่ยวกับแสงสว่าง เช่น ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า คาศัพท์น้ีจงึ หมายถึง
กลางวัน ได้ดว้ ย ความสว่างเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติทม่ี อี ทิ ธิพลต่อวิถชี วี ติ ของชาวอารยัน พวก
เขาจึงนิยมบูชาและสวดอ้อนวอนปรากฏการณ์ธรรมชาติอนั ป็ นลักษณะหนึ่งของศาสนาอารยัน
ดัง้ เดิม เทฺ ยาสฺ มกั ปรากฏร่ว มกับปฤถิว ีใ นรูปทวันทวสมาสว่า “ทฺ ยาวาปฤถิว ี” (dyāvāpṛthivī)
หมายถึง สวรรค์และแผ่นดิน ดังปรากฏในฤคเวท มณฑลที่ 1 สูกตะที่ 35 มันตระที่ 9 ความว่า
“พระสวิตฤ ผู้มพี ระหัตถ์สที อง ผูแ้ คล่วคล่องว่องไว เสด็จไปในระหว่างภูมทิ งั ้ 2 คือสวรรค์และ
แผ่นดิ น (dyāvāpṛthivī) พระองค์ทรงขจัดโรคภัยไข้เจ็บ เสด็จเข้าไปใกล้พระสูรยะและทรงกระทา
ให้บรรยากาศทีม่ ดื มิดกลับกลายเป็ นฟากฟ้าทีส่ ว่างไสว”10 เนื่องจากทัง้ คู่เป็ นเทพผูใ้ ห้กาเนิดทวย
เทพต่างๆ จึงได้รบั การยกย่องในฐานะบิดรมารดาของสกลจักรวาล และเป็ นส่วนประกอบของ
จัก รวาลที่ช าวอารยัน กล่ าวถึงบ่ อ ยครัง้ นอกเหนือ จากเรียกว่า ทฺ ยาวาปฤถิว ี แล้ว ยังสามารถ
เรียกว่า โรทสี (rodasī) โกษณี (kṣoṇī) ได้อกี ด้วย11
ในคั ม ภี ร์ พ ระเวทบางบทกล่ า วว่ า โลกหรือ จัก รวาลประกอบด้ ว ย
ส่วนประกอบพืน้ ฐาน 3 ส่วน (Triloka) ได้แก่ แผ่นดิ น บรรยากาศ และสวรรค์12
ปฤถิ วี คือ แผ่นดิน เป็ นส่วนที่สมมุตวิ ่าอยู่เบื้องล่าง หรือส่วนที่
เป็นพืน้ ดิน เป็ นทีอ่ ยู่ของสรรพสิง่ ทัง้ หลาย เป็ นทัง้ ทีเ่ กิดและทีต่ ายของสิง่ มีชวี ติ แผ่นดินบนโลกนี้
แผ่ ก ว้างและมีล กั ษณะเป็ นวงกลมเหมือ นวงล้อ ในคัมภีร์พระเวทยังไม่ปรากฏความคิดว่าผืน
แผ่นดินมีทะเลล้อมรอบอยู่ บางครัง้ เรียกแผ่นดินว่า ภูม ิ (bhūmi) กษัม (kṣam) กษา (kṣā) คมา
13

(gmā)

อันตริ กษะ (antarikṣa) คือ บรรยากาศ เป็ นส่วนทีอ่ ยู่เหนือพืน้
โลกขึน้ ไป เป็นส่วนทีส่ มมุตวิ ่าเป็นทีว่ ่างเปล่าทัง้ หมด ชาวอารยันเรียกชัน้ บรรยากาศว่า ทะเล หรือ


dyāus *dyêus cf. Lat. deies ‘day’
RV. 1.35.9 ดูเพิม
่ เติมใน RV. 1.143.2; 1.159.1; 1.160.1; 3.3.11; 7.53.2; 9.85.12; 10.1.7;
10.35.3; 10.64.14; 10.65.8; 10.110.9
11
A. A. Macdonell, Vedic Mythology (Delhi: Motilal Banarsidass, 1974), p. 9.
10

12

RV. 2.40; 8.6.15; 8.10.6; 8.90.6

13

A. A. Macdonell, Vedic Mythology, p. 9.

16

มหาสมุทร เพราะเป็นทีท่ เ่ี ต็มไปด้วยน้า เป็นทีอ่ ยูข่ องก้อนเมฆ ฝน ลม ลักษณะของน้ าทีป่ รากฏใน
ชัน้ บรรยากาศนี้ เ ปรีย บเสมือ นห้ว งมหาสมุท ร หมู่เ มฆที่ร วมตัว กัน เปรีย บเสมือ นขุน เขาที่ต ัง้
ตระหง่านหรือเหมือนโคที่อุ้มน้ านมไว้และจะปล่อยน้ านม คือ น้ าฝนโปรยปรายลงมายังพื้นโลก14
ในฤคเวทบางบทเรียกชัน้ บรรยากาศว่า รชัส (rajas)15
ทิ ว (div) คือ สวรรค์ เป็ น ส่ ว นที่ส มมุ ติ ว่ า อยู่ สู ง ขึ้น ไปจาก
บรรยากาศอีกชัน้ หนึ่ง เป็ นส่วนที่มแี สงสว่าง มีความเรืองรองมาก บางครัง้ เรียกจักรวาลส่วนนี้ว่า
โวยมัน (vyoman) หรือ โรจนะ (rocana)16 สวรรค์ ส่ ว นนี้ ส ามารถแบ่ ง ออกเป็ น 3 ส่ ว นย่ อ ย
(Trirocanā) ได้แ ก่ สวรรค์ชน
ั ้ สูงสุด เป็ นส่วนที่เรืองรองสูงสุด เป็ นที่อยู่ของเทพ บรรพบุรุษและ
17
โสม สวรรค์ชนั ้ กลาง และสวรรค์ชนั ้ ล่าง18
นอกเหนือจาการแบ่งจักรวาลออกเป็ น 3 ส่วนแล้ว ในอถรรพเวทยังแบ่ง
จักรวาลเป็ น 5 ส่วน ได้แก่ ปฤถิ วี อันตริ กษะ ทิ ว นากะ (nāka) คือ โค้งฟ้า และสวรโชยติ ส
19
(svar-jyotis) คือ แสงจากสวรรค์
จะเห็นได้ว่ า ชาวอารยัน ในสมัยพระเวทมองโลกว่ าประกอบด้ว ยส่ ว น
สาคัญพื้นฐาน 3 ส่วน โดยเริม่ จากพื้นดินสูงขึน้ ไปผ่านบรรยากาศจนถึงสวรรค์ด้านบนและยังไม่
ปรากฏความคิดเรือ่ งส่วนทีอ่ ยูใ่ ต้พน้ื ผิวโลก
ความคิด เรื่อ งก าเนิ ดจัก รวาลที่ก ล่ า วถึง ในคัม ภีร์ส มัย พระเวทมีค วาม
ต่างกัน แต่โดยรวมแล้ว โลกและสรรพสิง่ ทัง้ ปวงมิใช่สงิ่ ที่เกิดขึน้ เองโดยธรรมชาติ แต่เกิดมาจาก
“ผู้ส ร้าง” (Creator) ดังนัน้ ไม่ว่าจะอธิบายโลกหรือ สรรพสิ่งต่ างๆ ที่เ กิดขึ้น จึงต้อ งอธิบายโดย
เชื่อ มโยงกับ เทพเจ้า ผู้ย ิ่ง ใหญ่ ห รือ พระผู้เ ป็ น เจ้า อาทิ ในสู ก ตะที่ 121 กล่ า วถึง ประชาบดี
(Prajāpati) ในฐานะผูส
้ ร้างจักรวาลและสรรพสิง่ ในจักรวาล20 ความคิดทีเ่ ด่นชัดทีส่ ุดเกี่ยวกับการ
กาเนิดของจักรวาลปรากฏในปุรุษสูกตะ (Puruṣasūkta) กล่าวว่า เทพเจ้าทรงช่วยกันสร้างโลก
ขึ้นมาจากปุรุษะผู้มกี ายมหึมา มี 1,000 เศียร 1,000 ตา 1,000 เท้า อุทศิ ตนเป็ นเครื่องสังเวย
ปุรุษะมีลกั ษณะ 4 ส่วน กล่าวคือ 1 ใน 4 ส่วน คือ สัตว์โลกทัง้ หลายทัง้ มวล และอีก 3 ใน 4 ส่วน
คือ ความเป็ นอมตะในสวรรค์ ดังข้อ ความว่า “ความยิง่ ใหญ่ ของเขามีมากถึงเพียงนี้และปุรุษ ะ
14

Ibid., p. 10.

15

RV. 5.81.3

16

RV. 1.102.8; 1.149.4; 5.69.1

17

A. A. Macdonell, Vedic Mythology, p. 9.

18

RV. 5.60.6



นากะ (nāka) ยังสามารถเรียกว่า สานุ (sānu) หมายถึง จุดสูงสุด; วิษฏัป (viṣṭap) หมายถึง พื้นผิว;
และปฤษฐะ (pṛṣṭha) หมายถึง สัน, เทือก, จุดสูงสุดของท้องฟ้า ได้อกี ด้วย ดู RV. 1.125.5
19

AV. 4.14.3

20

RV. 10.121.1-10

17

เหนือกว่าจากนี้อกี 1 ใน 4 ส่วนของเขานี้ คือ สัตว์โลกทัง้ หลายทัง้ มวล 3 ใน 4 ส่วนคือ ความเป็ น
อมตะในสวรรค์” และ “3 ใน 4 ส่วน (ความเป็ นอมตะในสวรรค์) ทีเ่ ป็ นของปุรุษะขึ้นไปแล้วสู่ทสี ่ ูง
1 ใน 4 ส่ว นของเขา (สัต ว์โลกทัง้ หลายทัง้ มวล) ยังอยู่ในโลกนี้อีก ต่อ จากนัน้ ปุรุษ ะก้าวไปแล้ว
ทุกทิศทุกทางสู่สงิ ่ ทีก่ นิ อาหารและสิง่ ทีไ่ ม่กนิ อาหาร”21 สรรพสิง่ ต่างๆ เกิดขึน้ จากส่วนประกอบของ
ร่างกายปุรุษะ อาทิ ดวงจันทร์เกิดจากใจ พระอาทิตย์เกิดจากตา พระอินทร์และพระอัคนีเกิดจาก
ปาก และพระวายุเกิดจากลมหายใจ วรรณะทัง้ 4 คือ พราหมณ์เกิดจากปาก กษัตริยเ์ หล่านักรบ
เกิ ด จากแขน ไวศยะหรือ พ่ อ ค้ า เกิ ด จากขาอ่ อ น และศู ท รเกิ ด จากเท้ า ทัง้ 2 นอกจากนี้
ส่วนประกอบของจักรวาลก็เกิดขึน้ จากส่วนประกอบของร่างกายปุรษุ ะเช่นกัน กล่าวคือ ฟ้าเกิดจาก
ศีรษะ อากาศเกิดจากสะดือ ดินเกิดจากเท้าทัง้ 2 ทิศทัง้ หลายเกิดจากหู แนวคิดเกี่ยวกับปุรุษะได้
เปลี่ยนไปในสมัยพราหมณะโดยถือว่า ปุรุษะนี้คอื ภาคหนึ่งของประชาบดี ความคิดเรื่องจักรวาล
วิทยายังปรากฏอย่างกระจัดกระจายในอถรรพเวทซึง่ กล่าวถึงผู้สร้างอีกหลายองค์ทาหน้าที่สร้าง
โลกในลักษณะแตกต่างกันออกไป
2.1.1.2 แนวคิดเรือ่ งโลกในวรรณคดีพราหมณะ-อุปนิษทั
เนื่องจากหลักคาสอนในวรรณคดีพราหมณะ-อุปนิษทั เป็ นหลักปรัชญาทีม่ ี
ความลึกซึง้ และยากทีจ่ ะเข้าใจ แนวคิดเกี่ยวกับโลกในคัมภีรส์ มัยพราหมณะ-อุปนิษทั จึงมีความคิด
ที่หลากหลาย และไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะรวบยอดความคิดที่หลากหลายให้เป็ นทฤษฎีเดียว 22 ผู้วจิ ยั
เห็นว่า แนวคิดเกี่ยวกับโลกในสมัยนี้อาจแบ่งอย่างกว้างๆ ออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ แนวคิด
เกี่ยวกับโลกในเชิงปรัชญา  และแนวคิดเกี่ยวกับโลกในเชิงกายภาพ ผู้ว ิจยั จะกล่ าวถึงเฉพาะ
แนวคิดเกีย่ วกับโลกในเชิงกายภาพซึง่ มีความเกีย่ วข้องกับงานวิจยั เท่านัน้
แนวคิด เกี่ย วกับโลกในเชิง กายภาพปรากฏในฉานโทคยะ อุ ป นิ ษัท23
กล่าวว่า โลกและท้องฟ้าเกิดขึน้ จากหิรณ
ั ยครรภ์ (Hiraṇyagarbha) ทีแ่ ตกออกเป็ น 2 ส่วน ส่วน
21

RV. 10.90.3-4

22

H. Jacobi, “Cosmogony and Cosmology,” HEH 1 (2000): 486.



แนวคิดเกี่ยวกับโลกในเชิงปรัชญาปรากฏเป็ นส่วนใหญ่ ในคัมภีร์อุปนิษัท เช่น พฤหทารัณยกะ
อุปนิษทั กล่าวว่า อาตมันในรูปของปุรุษะเป็ นผูใ้ ห้กาเนิดโลก ดู BṛhadārUp. 1.4 บ้างก็เชื่อว่า พรหมันเป็ นจิต
วิญญาณของจักรวาล พรหมันเท่านัน้ ทีม่ อี ยู่จริง นอกเหนือจากนัน้ เช่น สวรรค์ โลก เป็ นเพียงมายาหรือสิง่ ทีไ่ ม่
อยู่เป็ นนิรนั ดร หากยกเว้นพรหมันแล้ว บรรดาทุกสิง่ ทุกอย่างในจักรวาลล้วนมีองค์ประกอบ (constituents) หรือ
สารัตถะ (essence) 3 อย่าง เรียกว่า “คุณ” (guṇa) ได้แก่ สัตตวะ (sattva) รชัส (rajas) และตมัส (tamas) พรหมัน
ซึง่ เป็ นจิตวิญญาณของจักรวาลเท่านัน้ ทีอ่ ยู่เหนือคุณทัง้ 3 นอกนัน้ ไม่ว่าจะเป็ นเทพ สัตว์ มนุ ษย์หรืออมนุ ษย์ ไม่
ว่าจะอยู่บนสวรรค์ ในโลกหรือในนรก ล้วนมีคุณ 3 ประการเป็ นองค์ประกอบในสัดส่วนทีแ่ ตกต่างกัน ก่อให้เกิด
ความแตกต่างกันระหว่างคนกับเทพ คนกับสัตว์ หรือแม้แต่ระหว่างคนด้วยกันทีม่ คี วามแตกต่างกันตามวรรณะ
ดูเพิม่ เติมใน วิสุทธ์ บุษยกุล, “คัมภีรภ์ ควัตคีตา,” ใน วิ สุทธอักษร (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริน้ ติ้งแอนด์
พับลิชชิง่ , 2554), หน้า 203-204.
23

ChUp. 3.19.1-4

18

หนึ่ ง เป็ น เงิน ซึ่ง เป็ น ส่ ว นล่ า งกลายเป็ นโลก อีก ส่ ว นเป็ นทองซึ่ง เป็ นส่ ว นบนกลายเป็ นท้อ งฟ้ า
ในคัมภีร์พราหมณะยังปรากฏความคิดเรื่องประชาบดีเป็ นผู้สร้างโลกและสรรพสิง่ อย่างเด่นชัด
และยังกล่าวถึงผู้สร้างองค์อ่ ืนๆ นอกเหนือจากประชาบดี เช่น สวยัมภู นารายนะ (Svayambhū
24
Nārāyana) สวยัมภู พรหมัน (Svayambhū Brahman)
ในคัม ภีร์พ ราหมณะ-อุ ปนิ ษัท ยัง คงแบ่ง โครงสร้างของโลกออกเป็ น 3
ส่วนตามคัมภีรส์ มัยพระเวท ส่วนประกอบทัง้ 3 กลายมาเป็ นพยางค์ศกั ดิ ์สิทธิ ์ (vyāhṛti) 3 พยางค์
ที่พ ราหมณ์ ทุ ก คนจะต้ อ งเปล่ ง ในตอนเริ่ม ต้ น การสวดมนตร์ป ระจ าวัน ได้แ ก่ “ภู รฺ ” (bhūr)
หมายถึง โลก “ภุวรฺ” (bhuvar) หมายถึง บรรยากาศ และ “สฺ วรฺ” (svar) หมายถึง สวรรค์ ใน
ไตตติรยี ะ อารัณยกะ กล่าวถึงการแบ่งโครงสร้างของโลกจาก 3 ส่วนเป็ น 7 ส่วนเป็ นครัง้ แรก25
โดยเรียงลาดับจากส่วนที่อยู่ต่ าสุดไปสูงสุด ดังนี้ ภูรโลก (Bhūr-loka) ภุวรโลก (Bhuvar-loka)
สวรโลก (Svar-loka) มหรโลก (Mahar-loka) ชนรโลก (Janar-loka) ตปรโลก (Tapar-loka) และ
สัตยโลกหรือพรหมโลก (Satya-loka, Brahma-loka)
ในอารุเณยะ อุปนิษทั กล่าวถึง โลกอีก 7 ส่วนทีอ่ ยู่เบื้องล่าง ได้แก่ อตล
(Atala) ปาตาล (Pātāla, บาดาล) วิตล (Vitala) สุตล (Sutala) รสาตล (Rasātala) มหาตล
(Mahātala) ตลาตล (Talātala) ทาให้โครงสร้างของจักรวาลในคัมภีรอ
์ ุปนิษทั มีทงั ้ หมด 14 ชัน้
แบ่ ง เป็ น โลกที่อ ยู่ เ หนื อ พื้น ดิน ขึ้น ไป 7 ชัน้ และโลกที่อ ยู่ ใ ต้ พ้ืน ผิว โลก 7 ชัน้ 26 นอกจากนี้
ในพฤหทารัณ ยกะ อุ ป นิ ษัท ยัง กล่ า วถึง โลกประเภทต่ า งๆ อีก 9 โลก ได้แ ก่ อัน ตริก ษโลก
(Antarikṣaloka) คนธรรพโลก (Gandharvaloka) อาทิต ยโลก (Ādityaloka) จันทรโลก
(Candraloka) นั ก ษัต รโลก (Nakṣatraloka) เทวโลก (Devaloka) อินทรโลก (Indraloka)
ประชาบดีโลก (Prajāpatiloka) พรหมโลก (Brahmaloka)27
2.1.1.3 แนวคิดเรือ่ งโลกในวรรณคดีมหากาพย์-ปุราณะ
แ น ว คิ ด เ รื่ อ ง โ ล ก ใ น ว ร ร ณ ค ดี ม ห า ก า พ ย์ -ปุ ร า ณ ะ ค่ อ น ข้ า ง มี
ความหลากหลาย บางส่ ว นยัง คงได้รบั อิทธิพลมาจากวรรณคดีรุ่น ก่ อ น ในขณะที่บางส่ ว นก็ม ี
ลักษณะสอดคล้องกับแนวคิดเรือ่ งโลกในวรรณคดีพุทธศาสนา
แม้ว่าในมหาภารตะจะไม่ได้กล่าวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับจักรวาลไว้โดยตรง
แต่ก็มเี นื้อหาที่กล่าวถึงแนวคิดดังกล่าวไว้บ้าง เช่น ในภีษมบรรพ กล่าวถึง ภูเขาจักรวาล เขา
พระสุเมรุ การแบ่งทวีปสาคัญ ตามทิศทัง้ 4 โดยมีเขาพระสุเมรุเป็ นศูนย์กลาง ได้แก่ ภัทราศวะ
(Bhadrāśva) ทางทิศ ตะวัน ออก ชมพูทวีป (Jambūdvīpa) ทางทิศ ใต้ เกตุ ม าละ (Ketumāla)
24

H. Jacobi, “Cosmogony and Cosmology,” HEH 1 (2000): 485.

25

TĀr. 10.27 qouted in Ibid., p. 487.

26

Ibid., p. 487.

27

BṛhadārUp. 3.6.1-2
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ทางทิศตะวันตก และ (อุตตร)กุ รุ
ช่วงเวลาของโลกเป็นกัลป์และยุค29

(Kuru)

ทางทิศ เหนือ28 ในศานติบรรพ กล่าวถึง การแบ่ง

ส่วนในมานวธรรมศาสตร์ซ่งึ สันนิษฐานว่าประพันธ์ข้นึ ราว 200-100 ปี
ก่อนคริสตกาล กล่าวถึงกาเนิดของจักรวาลไว้ว่า พระสวยัมภูทรงสร้างสิง่ มีชวี ติ ทัง้ หลายจากพระ
วรกายของพระองค์เอง ทรงบันดาลให้เกิดน้ า และทรงดึงเมล็ดพันธุห์ นึ่งออกมาจากน้ า เมล็ดพันธุ์
นัน้ กลายเป็ นหิรณ
ั ยครรภ์ และพระองค์ได้ถอื กาเนิดเป็ นพระพรหมจากไข่สที องนัน้ “พระสวยัมภู
เนรมิตสวรรค์และแผ่นดินจากครึง่ ทัง้ 2 ของไข่นนั ้ ในท่ามกลางสวรรค์และแผ่นดิน คือ ท้องฟ้า ทิศ
ทัง้ 8 (diśaścāṣṭāu) และทีอ่ ยูอ่ นั ถาวรของน้ าทัง้ หลาย”31
30

แนวคิดเรื่องโลกปรากฏอย่างเด่นชัดมากในคัมภีรป์ ุราณะ  ถือได้ว่าเป็ น
ส่วนประกอบในลักษณะสาคัญ 5 ประการ (purāṇam pañcalakṣaṇam) พระพรหมเป็ นผูส้ ร้าง
โลกพร้อมกับสรรพสิง่ ต่างๆ อาทิ น้ า ลม ท้องฟ้า สวรรค์ ฟ้า ทิศ มหาสมุทร แม่น้ า ภูเขา กลางวัน
กลางคืน ยุค เป็ นต้น32 ความคิดเรื่องโลกในวิษณุ ปุราณะซึ่งประพันธ์ขน้ึ ราวคริสต์ศตวรรษที่ 433
28

ดูเพิม่ เติมใน

Dwailpayana Vyasa, The Mahabharata of Krishna Vol. 6 Bhishma Parva,
translated by Kisari Mahan Ganguli, 4th ed. (Delhi: Munshiram Manoharlal, 1980), pp. 13-14.
29
ดูเพิม่ เติมใน W. R. Kloetzli, “Cosmology: Hindu and Jain cosmologies,” EOR 3-4 (1995):
108-109.
30

ดูเพิ่มเติมใน วิสุทธ์ บุ ษยกุล, “ประเภทวรรณคดีสนั สกฤต ตัง้ แต่สมัยสังหิตาถึงธรรมศาสตร์ ,”
ใน วิ สุทธอักษร, หน้า 14.
31

Mn. 1.13



ตามตานานเชื่อกันว่าฤษีวยาสะ (Vyāsa) เป็ นผูร้ วบรวมขึน้ ท่านได้แต่ง คัมภีรป์ ุราณะ หรือ ปุราณะ
สังหิตา โดยรวบรวมเรื่องต่ างๆ คือ นิยายปรัมปรา เกร็ดพงศาวดาร บทเพลง และเรื่องราวเก่าๆ ในยุคนัน้
ปุราณะ สังหิตาจึงมีความหมายว่า “การรวบรวมเรื่องโบราณ” ในคัมภีร์พราหมณะมีขอ้ ความกล่าวถึง คัมภีร์
ปุราณะ จึงทาให้นักปราชญ์บางท่านสันนิษฐานว่า คัมภีรป์ ุราณะมีอายุก่อนสมัยประวัตศิ าสตร์ ในมหาภารตะ
ใช้คาว่าปุราณะในความหมายว่ า เป็ นเรื่องราวเกีย่ วกับทวยเทพและเหล่านักสิทธิ ์ ในคัมภีรอ์ ุปนิษทั มีขอ้ ความ
กล่าวว่า ปุราณะเป็ นอิตหิ าสและมีฐานะเป็ นพระเวทที่ 5 นอกจากนัน้ ในมานวธรรมศาสตร์มขี อ้ ความว่า ปุราณะ
เป็ นอรรถกถาของคัมภีรพ์ ระเวท จากข้อความทัง้ หมดเหล่านี้ทาให้สรุปได้ว่า เนื้อหาปรัชญาในคัมภีรป์ ุราณะอาจ
มี มาก่อนแล้ว แต่คงอยู่ในรูปของมุขปาฐะ ต่อมานักวิชาการได้คน้ พบว่าคัมภีรป์ ุราณะฉบับทีเ่ ก่าทีส่ ุดเขียนขึน้
ใน สมัยคุปตะราวคริสต์ศตวรรษที่ 4-6 นักวิชาการจึงเรียกช่วงเวลานี้ว่า “ยุคปุราณะ” ตามชื่อคัมภีร์ อ้างถึงใน
เอกสุดา สิงห์ลาพอง, เทวปฏิ มาสยาม, หน้า 10.

ลักษณะสาคัญ 5 ประการ ประกอบด้วย สรรค (sarga) กล่าวถึง เรื่องการสร้างโลกและจักรวาล
ประติสรรค (pratisarga) กล่าวถึง เรื่องความพินาศไปของโลกและการถือกาเนิดอีกครัง้ วงศ์ (vaṃśa) กล่าวถึง
ประวัตขิ องทวยเทพและฤษี มันวันตระ (manvantara) กล่าวถึง เรื่องการเริม่ ต้นของพระมนูและยุคแห่งพระมนู
วงศานุจริต (vaṃśānucarita) กล่าวถึง เรื่องการสืบราชสันตติวงศ์ของกษัตริยส์ รู ยวงศ์และจันทรวงศ์
32
ดู BdP. 1.2.7.15-24
33

W. R. Kloetzli, “Cosmology: Hindu and Jain cosmologies,” EOR 3-4 (1995): 109.
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แสดงลัก ษณะของโลกว่ า มีส ัน ฐานเหมือ นไข่ ข องพระพรหม
(aṇḍakaṭāka) ห่อหุม
้ ส่วนประกอบทัง้ หมดไว้อกี ทีหนึ่ง34

(brahmāṇḍa)

โดยมีเ ปลือ กไข่

โครงสร้า งของโลกในคัม ภีร์ปุ ร าณะยัง คงได้ร ับ อิท ธิพ ลมาจากคัม ภีร์
พราหมณะ-อุปนิษัท คือ โลกที่แบ่งออกเป็ น 14 ชัน้ เรียงซ้อนกันในลักษณะแนวดิง่ แบ่งเป็ น 2
ส่วน ส่วนแรกเป็ นส่วนของโลกทีอ่ ยู่ตงั ้ แต่พน้ื ดินขึน้ ไป 7 ชัน้ เรียงลาดับจากส่วนทีอ่ ยู่ต่ าสุดขึน้ ไป
สูงสุด ได้แก่ ภูรโลก ภุวรโลก สวรโลก ชนรโลก ตปรโลก และสัตยโลก35 อีกส่วนหนึ่ง เป็ นส่วนของ
โลกทีอ่ ยูใ่ ต้พน้ื ดินลงไป 7 ชัน้ เป็นทีอ่ ยูข่ องอสุร ยักษ์ นาค แทตย์ ทานพ เรียงลาดับจากส่วนทีอ่ ยู่
สูงสุดลงไปยังส่วนทีอ่ ยูล่ ่างสุด ได้แก่ อตล วิตล สุตล ตลาตล รสาตล มหาตล และปาตาล บ้างก็ว่า
ใต้ปาตาลเป็นทีต่ งั ้ ของนรกซึง่ เป็นดินแดนแห่งการลงทัณฑ์คนบาปอยูภ่ ายใต้การดูแลของพระยม36
ในบรรดาโครงสร้างจักรวาลทัง้ 14 ชัน้ ส่วนของโลกมนุ ษย์ (Bhūr-loka)
มีการจัดองค์ประกอบตามทิศหลักทัง้ 4 ด้วย โลกมนุ ษย์ประกอบด้วยทวีปซึง่ มีจานวนแตกต่างกัน
ตามแต่ละคัมภีร์ ในพรหมาณฑปุราณะ37กล่าวถึง ทวีปจานวน 4 ทวีป ได้แก่ ภัทราศวะทางทิศ
ตะวันออก ภารต (Bhārata) ทางทิศใต้ เกตุมาละทางทิศตะวันตก และ (อุตตร)กุรุทางทิศเหนือ
บางคัมภีรแ์ บ่งทวีปออกเป็ น 9 ทวีปบ้าง 13 ทวีปบ้าง38 แต่โดยส่วนใหญ่กล่าวถึงทวีปจานวน 7
ทวีป ซึ่ง มีขนาดแตกต่ างกันออกไป  มีชมพูทวีปอยู่ต รงกลาง แต่ ล ะทวีป แยกออกจากกันด้ว ย
มหาสมุทรซึ่งอยู่ด้านนอกและมีขนาดใหญ่เป็ น 2 เท่าของทวีปและมหาสมุทรที่อยู่ด้านใน เรียง
สลับกันไป ในคัมภีรป์ ุราณะมักกล่าวถึงรายละเอียดของชมพูทวีปไว้มากที่สุด ถือเป็ นต้นแบบ
34
35

Ibid., 109.

ดูเพิม่ เติมใน Ibid., 110.
ดูเพิม่ เติมใน BhP. 2.5.26.7
37
ดูเพิม่ เติมใน BdP. 1.2.15.50-53
38
ดูเพิม่ เติมใน SED., p. 507.

ทวีปทัง้ 7 ได้แก่ ชมพูทวีป กว้าง 100,000 โยชน์ ปลักษทวีป (Plakṣadvīpa) กว้าง 200,000 โยชน์
ศาลมลทวีป (Sālmaladvīpa) กว้าง 400,000 โยชน์ กุศทวีป (Kuśadvīpa) กว้าง 800,000 โยชน์ เกราญจทวีป
(Krāuñcadvīpa) กว้าง 1,600,000 โยชน์ ศากทวีป (Śākadvīpa) กว้าง 3,200,000 โยชน์ และปุษกรทวีป
(Puṣkaradvīpa) กว้าง 6,400,000 โยชน์ ชื่อของทวีปมาจากชื่อของต้นไม้หรือพืชพรรณทีป
่ ลูกในทวีปนัน้ อาทิ
ชมพูทวีป เรีย กตามชื่อ ของต้นหว้า (Jambū) ซึ่ง นอกจากจะเป็ นต้นไม้ป ระจาทวีปแล้ว ยังเป็ น ต้น ไม้ประจ า
จักรวาลด้วย ดู W. R. Kloetzli, “Cosmology: Hindu and Jain cosmologies,” EOR 3-4 (1995): 108-109.

ชมพูทวีปล้อมรอบด้วยลวโณทะ (lavaṇoda) หรือ มหาสมุทรน้าเค็ม (Salt Ocean) มีขนาด 100,000
โยชน์ ลวโณทะล้อมรอบด้วยปลักษทวีป ปลักษทวีปล้อมรอบด้วยอิกษุ ร ะ (Ikṣura) หรือ มหาสมุทรน้ าอ้อย
(Ocean of Molasses) มีขนาด 200,000 โยชน์ อิกษุ ระล้อมรอบด้วยศาลมลทวีป ศาลมลทวีปล้อมรอบด้วย
สุโรทะ (Suroda) หรือ มหาสมุทรน้ าเหล้า (Ocean of Wine) มีขนาด 400,000 โยชน์ สุโรทะล้อมรอบด้วย
กุศทวีป กุศทวีปล้อมรอบด้วยฆฤโตทะ (Ghṛtoda) หรือ มหาสมุทรน้ ามันเนย (Ocean of Ghee) มีขนาด
800,000 โยชน์ ฆฤโตทะล้อมรอบด้วยเกราญจทวีป เกราญจทวีปล้อมรอบด้วยทัธโยทะ (Dadhyoda) หรือ
36
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ของทวีปอื่นๆ ตรงกลางชมพูทวีปในดินแดนอิลาวฤตะ (Ilāvṛta) เป็ นทีต่ งั ้ ของเขาพระสุเมรุซง่ึ เป็ น
ศูนย์กลางของจักรวาล สูง 84,000 โยชน์ มีสที อง รูปร่างกลมเหมือนกรวยคว่ า เขาพระสุเมรุใน
แต่ละด้านจะสะท้อนสีออกมาแตกต่างกันเปรียบได้กบั วรรณะทัง้ 4 ทางทิศตะวันออกมีสขี าว
หมายถึง พราหมณ์ ทางทิศใต้มสี เี หลือง หมายถึง ไวศยะ ทางทิศตะวันตกมีสดี าเหมือนใบไม้แห้ง
40
(bhṛṅgapatra) หมายถึง ศูทร และทางทิศเหนือมีสแี ดง หมายถึง กษัตริย์ ทีเ่ ชิงเขาพระสุเมรุม ี
ภู เ ข า ค้ า ยั น อ ยู่ ทั ้ง 4 ทิ ศ ไ ด้ แ ก่ มั น ท ร (Mandara) ท า ง ทิ ศ ต ะ วั น อ อ ก คั น ธ ม า ท น์
(Gandhamādana) หรือ เมรุมน
ั ทร (Merumandara) ทางทิศใต้ วิปุละ (Vipula) หรือ กุมุทะ
41
42
(Kumuda) ทางทิศ ตะวัน ตก และสุ ป ารศวะ (Supārśva) ทางทิศ เหนื อ ในวิษ ณุ ปุร าณะ
กล่าวว่า เขาพระสุ เมรุแบ่งออกเป็ น 3 ยอด เป็ นที่ตงั ้ นครไวกุณฐะ (Vāikuṇṭha) ของพระวิษณุ
พรหมปุระ (Brahmapura) ของพระพรหม และไกลาส (Kāilāsa) ของพระศิวะ บริเวณโดยรอบ
ของเขาพระสุเมรุทงั ้ 4 ทิศ และทิศเฉียงอีก 4 ทิศ มีโลกบาลประทับอยู่
ชมพูทวีปมีดนิ แดน (varṣa) จานวน 9 แห่ง ได้แก่ (อุตตร)กุรุ หิรณ
ั มยะ
(Hiraṇmaya) และรัม ยกะ (Ramyaka) อยู่ท างตอนเหนื อ ของเขาพระสุ เ มรุ ทางตะวัน ตกมี
ดิน แดนเกตุ ม าละ ตรงกลางชมพู ท วีป มีดิ น แดนอิ ล าวฤตะซึ่ ง เป็ น ที่ต ัง้ ของเขาพระสุ เ มรุ
ทางตะวันออกมีดนิ แดนภัทราศวะ ทางตอนใต้ของเขาพระสุเมรุมดี นิ แดนอีก 3 แห่ง คือ หริ (Hari)
กิมปุรุษ ะ (Kimpuruṣa) และภารต เฉพาะดินแดนภารตจัดเป็ นกรรมภูม ิ (karmabhūmi) คือ
เป็ นดินแดนที่เ ชื่อ ว่ า กรรมเป็ นปจั จัย ในการกาหนดให้มนุ ษ ย์จะกลับมาเสวยผลกรรมที่ต นได้
กระทาไว้ การหลุดพ้นจึงสามารถเกิดขึน้ ได้ในดินแดนนี้เท่านัน้ ดินแดนแต่ละแห่งแยกออกจากกัน
ด้วยวรรษบรรพต (varṣaparvata) จานวน 6 ลูก ได้แก่ หิมวัต (Himavat) คันระหว่
่
างภารตกับ
กิมปุรุษะ เหมกูฏ (Hemakūṭa) คันระหว่
่
างกิมปุรุษ ะกับหริ นิษธะ (Niṣadha) คันระหว่
่
างหริกบั
อิล าวฤตะ นี ล (Nīla) คัน่ ระหว่ า งอิล าวฤตะกับ รัม ยกะ เศวต (Śveta) คัน่ ระหว่ า งรัม ยกะกับ

มหาสมุทรนมส้ม (Ocean of Curds) มีขนาด 1,600,000 โยชน์ ทัธโยทะล้อมรอบด้วยศากทวีป ศากทวีป
ล้อมรอบด้วยกษีโรทะ (Kṣīroda) หรือ มหาสมุทรน้ านม (Ocean of Milk) มีขนาด 3,200,000 โยชน์ กษีโรทะ
ล้อมรอบด้วยปุษกรทวีป ปุษกรทวีปล้อมรอบด้วยสวาทูทกะ (Svādūdaka) หรือ มหาสมุทรน้ าใส (Freshwater
Ocean) มีข นาด 6,400,000 โยชน์ เป็ น ตัว แบ่ ง ทวีป ออกจากอาณาเขตสีท องซึ่ง เป็ น จุ ด สิ้น สุ ด ของจัก รวาล
อาณาเขตสีทองเป็ นที่ตงั ้ ของภูเขาทีม่ ลี กั ษณะเป็ นวงแหวนล้อมรอบ ชื่อ โลกาโลกะ (lokāloka) ซึง่ เป็ นภูเขาที่
แบ่งแยกระหว่างส่วนทีเ่ ป็ นโลกกับไม่ใช่โลก ระหว่างภูเขาโลกาโลกะซึง่ เป็ นส่วนทีอ่ ยู่นอกสุดของส่วนทีเ่ ป็ นโลก
กับเปลือกของไข่ของพระพรหมเป็ นดินแดนทีพ่ ระอาทิตย์สอ่ งไม่ถงึ มีแต่ความมืด ดู Ibid., 109.

100.

40

BdP. 1.2.15.16-21

41

Sushil Mittal and GeneThursby, eds., The Hindu World (New York: Routledge, 2007), p.

42

The Viṣṇu Purāṇa Vol. 2, Translated by H. H. Wilson (London: Trübner& Co.,1866-1877),

p. 112. อ้างถึงใน

นภาพรรณ โอวัฒนากิจ, “แนวคิดเรื่องพระวรุณในวรรณคดีสนั สกฤต,” หน้า 110.
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หิร ณ
ั มยะ และศฤงควัต (Śṛṅgavat) คัน่ ระหว่ า งหิรณ
ั มยะกับ (อุ ต ตร)กุ รุ 43 ภูเ ขาเหล่ า นี้ ม ีส ีส ัน
หลากหลายเพราะประดับด้วยแก้วมณีต่างๆ โดยจะตัง้ อยู่แวดล้อมดินแดนทัง้ 9 แห่งของชมพูทวีป
ในลักษณะวงกลม โดยมีเขาพระสุเมรุตงั ้ อยูท่ ่ามกลางเทือกเขาต่างๆ ดังภาพ
ดิ นแดน (อุตตร)กุรุ
ภูเขาศฤงควัต
ดิ นแดนหิ รณ
ั มยะ
ภูเขาเศวต
ดิ นแดนรัมยกะ
ภูเขานีล
ดิ นแดนอิ ลาวฤตะ
ภูเขาสุเมรุ
ดิ นแดนเกตุมาละ
ดิ นแดนภัทราศวะ
ดิ นแดนอิ ลาวฤตะ
ภูเขานิษธะ
N
ดิ นแดนหริ
ภูเขาเหมกูฏ
ดิ นแดนกิ มปุรษุ ะ
ภูเขาหิมวัต (หิมาลัย)
ดิ นแดนภารต หรือ (ไหมวัต)
ภาพที่ 1 แสดงดินแดนและภูเขาของชมพูทวีปในสมัยปุราณะ

จะเห็นได้ว่า ในคัมภีร์ปุราณะมีการจัดโครงสร้างของจักรวาลเป็ นระบบ
มากขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบกับโครงสร้างจักรวาลในคัมภีรส์ มัยพระเวทและพราหมณะ-อุปนิษทั โดยมี
เขาพระสุเมรุเป็นศูนย์กลางของจักรวาล
จากการศึกษาแนวคิดเรื่องโลกในวรรณคดีสนั สกฤต จะเห็นถึงพัฒนาการทาง
ความคิดของชาวอารยันในการมองโลกหรือผืนดินทีพ่ วกเขาอาศัยอยู่รวมถึงสรรพสิง่ ที่อยู่รอบตัว
โดยมีพ้นื ฐานมาจากธรรมชาติ ชาวอารยันในสมัยพระเวทมองโลกว่าประกอบด้วยส่ วนสาคัญ
พืน้ ฐานอย่างน้อยทีส่ ุด 2 ส่วน คือ แผ่นดินและท้องฟ้า หากมองโลกว่าประกอบด้วย 3 ส่วน ก็จะ
เพิ่มบรรยากาศ คือ ส่ ว นที่อ ยู่ระหว่ างแผ่ นดินกับท้อ งฟ้ าขึ้นมา ในอถรรพเวทแสดงให้เ ห็นถึง
ความคิดของชาวอารยันที่ซบั ซ้อ นมากขึ้นโดยการแบ่งโลกออกมากถึง 5 ส่ วน ได้แก่ แผ่นดิน
บรรยากาศ สวรรค์ โค้งฟ้า และแสงจากสวรรค์ บางครัง้ ส่วนของบรรยากาศ และสวรรค์ก็ยงั
สามารถแบ่งย่อยลงไปได้อกี โดยภาพรวมแล้วแนวคิดเรื่องโลกที่ปรากฏในวรรณคดีพระเวท
43

ดูใน BdP. 1.2.15.14, 27-31a. แต่ในพรหมปุราณะแสดงว่ามี 7 ลูก คือ โคเมทะ (Gomeda) จันทร
(Candra) นรทะ (Narada) ทุนทุภิ (Dundubhi) โสมกะ (Somaka) สุมนัส (Sumanas) และไวภราช (Vāibhrāja)
ดูใน BrP. 18.6-7.
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กล่าวถึงโครงสร้างทีส่ าคัญของโลกเพียง 3 ส่วน โดยเริม่ จากส่วนทีอ่ ยู่ใกล้ตวั ชาวอารยันมากทีส่ ุด
คือ พื้นดิน จากนัน้ ก็กล่าวถึงส่วนที่สูงขึน้ ไปผ่านบรรยากาศจนถึงสวรรค์ เบื้องบน จักรวาลทัง้ 3
ส่ ว นนี้ เ ป็ น แหล่ ง ก าเนิด ของปรากฏการณ์ ธ รรมชาติท่มี ีอิท ธิพ ลต่ อ ชาวอารยัน โดยตรง ดัง นัน้
ชาวอารยันจึงให้ความสาคัญกับโลกทัง้ 3 ส่วนนี้เป็ นหลักและยังไม่ปรากฏความคิด เรื่องส่วนทีอ่ ยู่
ใต้พน้ื ผิวโลก ต่อมาแนวคิดเรื่องโลกในวรรณคดีพราหมณะ-อุปนิษทั มีความหลากหลายมากยิง่ ขึน้
เนื่องจากมีแ นวคิดทางปรัชญาที่มคี วามลึกซึ้งเข้าใจยากเกิดขึ้นเป็ นจานวนมาก ทาให้แนวคิด
เกี่ย วกับ โลกมีล ัก ษณะเชิง ปรัช ญาอย่ า งเป็ น นามธรรมและเชิง กายภาพอย่ า งเป็ น รูป ธรรม
โครงสร้างของโลกในวรรณคดีพราหมณะ-อุปนิษทั ยังคงได้รบั อิทธิพลมากจากสมัยพระเวท โดย
ในคัมภีร์พ ราหมณะยังคงแบ่งโครงสร้างของโลกออกเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่ โลก บรรยากาศ และ
สวรรค์ ส่วนในคัมภีรอ์ ารัณยกะได้แบ่งโครงสร้างของโลกจาก 3 ส่วนเป็ น 7 ส่วน และในคัมภีร์
อุปนิษัท กล่าวถึง โลกอีก 7 ส่ ว นที่อยู่เ บื้อ งล่ างเพื่อ แยกออกจากโลกที่อ ยู่ด้านบน จึงทาให้
โครงสร้างของจักรวาลในวรรณคดีอุปนิษทั มีทงั ้ หมด 14 ชัน้ แบ่งเป็ นโลกทีอ่ ยู่เหนือพืน้ ดินขึน้ ไป 7
ชัน้ และโลกที่อยู่ใต้พ้นื ผิวโลก 7 ชัน้ จะเห็นได้ว่าความคิดเรื่องส่วนที่อยู่ใต้พ้นื ผิวโลกเกิดขึน้ ใน
สมัยนี้เป็ นครัง้ แรก แนวคิดเรื่องโลกในวรรณคดีมหากาพย์-ปุราณะค่อนข้างมีความหลากหลาย
โดยโครงสร้างหลักของจักรวาลทัง้ 14 ชัน้ ยังคงได้รบั อิทธิพลจากวรรณคดีพราหมณะ-อุปนิษัท
บางส่วนก็เป็ นลักษณะเฉพาะที่เกิดขึน้ ในสมัยนี้ โดยภาพรวม โครงสร้างของจักรวาลที่ปรากฏใน
คัมภีร์ปุราณะมีล กั ษณะเป็ น ระบบ โดยเฉพาะส่ วนโลกมนุ ษย์ท่ีสะท้อ นให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ระหว่างการจัดวางส่วนประกอบของจักรวาลกับทิศหลักทัง้ 4 ทีม่ เี ขาพระสุเมรุเป็นศูนย์กลาง
2.1.2 แนวคิ ดเรื่องทิ ศในวรรณคดีสนั สกฤต
ทิ ศฺ หรือ ทิ ศา (Skt. diś, diśā) เป็ นนามศัพท์ เพศหญิง สร้างมาจาก ทิศฺ-ธาตุ
44
(√diś) หมายถึง ชี้, แสดง, จัดแสดง; ผลิต; เอาไปไว้ขา้ งหน้า; ส่งให้, มอบให้; แสดงความชืน่ ชม;
สัง;่ อนุ ญาต; ยินยอมให้45 เมื่อนามาใช้เป็ นนามศัพท์ หมายถึง หนึง่ ในสี,่ ทิศทาง เช่น ใช้ในบทว่า
diśi diśi (ในทุกทิศทาง), digbhyas (จากทิศทัง้ หลาย), diśo diśas (ทีน่ แ
ี ่ ละทีน่ นั ่ ), ทิศหลักทัง้ 4,46
ทิศเบื้องบนในสวรรค์ เช่น ใช้ในบทว่า diśo’ valokya (มองไปยังทิศบนท้องฟ้า), ทิศทัง้ 8 เช่น ใช้
ในบทว่า aṣṭāu diśas (ทิศทัง้ หลายมี 8 ทิศ อันประกอบด้วย ทิศหลักทัง้ 4 และทิศเฉียงอีก 4 ทิศ)47
นอกจากนี้ยงั หมายถึง ขอบเขต, อากาศ, อาณาบริเวณ, ถิน่ ที,่ ท้องถิน่ , ถิน่ ฐาน, ส่วน; ดินแดนที ่

44

√diś cf. Gk. δεικνυμι ‘show’; Lat. dīco ‘show, tell’; AS. tāh, Ger. zieh ‘pointed out, accused’;

Ger. zeigen ‘show’ ดู SR., pp. 169-170.
45

PSED., p. 814; RVPD., p. 73;. SED., p. 479; SR., p. 169

46

SED., p. 480.

47

SR., p. 170.
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ห่างไกล, ดินแดนทีไ่ ม่คุน้ เคย;48 โลกทัง้ หมด เช่น ใช้ในบทว่า diśo’ ntāt (จากทีส่ ุดของโลก),
จานวน 10; การบอกเป็นนัย, การอ้างอิง, ตัวอย่าง49 ในอมรโกศ ได้แสดงคาพ้องความหมายของ
ทิศ ได้แก่ กกุภ (kakubh) กาษฐา (kāṣṭhā) อาศา (āśā) และหริต (harit)50 แนวคิดเรื่องทิศที่
ปรากฏในวรรณคดีสนั สกฤตเกิดจากธรรมชาติหรือสิง่ ทีอ่ ยู่รอบตัวมนุ ษย์เช่นเดียวกับแนวคิดเรื่อง
โลกโดยมีความสัมพันธ์กบั มโนทัศน์เรื่องโลกของชาวอารยัน ในแต่ละสมัย จากความหมายตามรูป
ศัพ ท์ ข้า งต้ น ผู้ ว ิจ ัย พบว่ า ความหมายพื้น ฐานของทิศ ที่ป รากฏในวรรณคดีส ัน สกฤตมี 2
ความหมาย คือ ทิ ศทาง (direction) และสถานที่ (region)
2.1.2.1 ทิศในฐานะของทิศทาง
ก. ทิศในฐานะของทิศทางในวรรณคดีพระเวท
ทิศทางทีผ่ วู้ จิ ยั กล่าวถึงนี้ หมายถึง เส้นทางหรือแนวของทิศ โดยศัพท์ว่า
ทิศฺ มักปรากฏร่วมกับคาเรียกชื่อทิศ เพื่อระบุเส้นทางหรือแนวของทิศทีต่ อ้ งการกล่าวถึง
ในฤคเวท มณฑลที่ 1 มีขอ้ ความกล่าวถึงทิศร่วมกับเทพเจ้าแห่งแสงสว่าง
ในสมัยพระเวท ความว่า “ธิดาแห่งสวรรค์พระองค์น้ ี (อุษาเทวี หรือ อุษัส ) ทรงสวมพัสตราภรณ์
สว่างไสว และทรงปรากฏกายขึ้นทางทิศ เบื้องหน้ า พระองค์เสด็จไปตาม เส้นทางของกฎฤตะ
เช่นเดียวกับผูท้ คี ่ ุ้นเคยเส้นทางนี้เป็ นอย่างดี พระองค์ไม่เคยหลงไปจากทิ ศทาง (diśo) เลย” 51
หรือ “โคตมะ ปุรุมฬี หะ อตริ ผูม้ กี ารบูชาบวงสรวง บวงสรวงอยู่ซงึ ่ พระองค์ทงั ้ 2 (พระอัศวิน) เพือ่
การคุม้ ครองด้วยการประทานความช่วยเหลืออย่างน่ าอัศจรรย์ ข้าแต่พระนาสตยะทัง้ 2 โปรดเสด็จ
มารับเครือ่ งบูชาบวงสรวงของเรา เสมือนหนึง่ พระองค์ทงั ้ 2 เสด็จตรงไปสู่ทิศ (diśaṃ) อันพระองค์
แสดงแล้วแก่เราทัง้ หลาย” 52 ความหมายของทิศข้างต้นมีนัยถึงเส้นทางที่เทพเจ้าแห่งแสงสว่าง
โคจรบนท้องฟ้า ทิศ จึงหมายถึง ทิศทางทีอ่ ยูบ่ นท้องฟ้า53
อีกนัยหนึ่ง ทิศทีม่ นี ยั ถึงทิศทางที่อยู่บนพืน้ ดินหรือพืน้ โลก ดังข้อความว่า
“จากสิง่ นัน้ แม่น้ าทัง้ หลายย่อมไหลไป ทิ ศทัง้ 4 (ของโลก) (pradiśaścatasraḥ) ย่อมมีชวี ติ อยู่
48

PSED., pp. 814-815.

49

SED., p. 480.



อมรโกศ (Amarakośa) หรือ นามลิงคานุ ศาสน (Nāmaliṅgānuśāsana) เป็ นผลงานของอมรสิงห์
(Amarasiṃha) แต่งขึน
้ ราวก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 6 จัดเป็ นศัพทานุ กรมภาษาสันสกฤต (the Sanskrit lexicon)
ทีร่ วบรวมศัพท์สนั สกฤตไว้เป็ นจานวนมาก ดูเพิม่ เติมใน M. M. Patkar, History of Sanskrit Lexicography
(Delhi: Munshiram Manoharlal, 1981), pp. 19-22.
50
Amar. 1. 3. 1
51

RV. 1.124.3

52

RV. 1.183.5

53

A. A. Macdonell and A. B. Keith, Vedic Index of Name and Subject, Vol. 1, 3rd reprint
(Delhi: Motilal Banarsidass, 1967), p. 365.
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ด้วยสิง่ นัน้ จากนัน้ ย่อมไหลไปอย่างไม่รจู้ บ โลกนัน้ ย่อมมีชวี ติ ”54 ในมันตระดังกล่าวใช้จานวนนับ
จตสฤ (catasṛ) หมายถึง สี ่ คู่กบั ศัพท์ว่า ปฺรทิ ศฺ (pradiś) แทนศัพท์ว่า ทิศฺ ซึง่ ใช้ในความหมาย
เดียวกัน หมายถึง การชี้, การระบุ, ทิศ ทาง, สัง,่ ทิศทัง้ 4; ในทุกทิศทุกทาง; ทิศเฉียงทัง้ 455
ความคิดทีว่ ่าทิศ หมายถึง ทิศทางทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ดินหรือพืน้ โลกปรากฏต่อมาอีกหลายครัง้ สะท้อนให้
เห็นถึงความคิดของชาวอารยัน ในสมัยนัน้ ว่า โลกประกอบด้ ว ย 4 ทิศ อันเป็ นสัญ ลักษณ์ แทน
ขอบเขตอันกว้า งใหญ่ ไ พศาลของโลกหรือ จัก รวาล ดัง ข้อ ความว่ า “4 คื อ ทิ ศ ทัง้ 4 ของโลก
56
(catasraḥ pradiśas) จากทิศทัง้ 4 นี้ ท่านจงนา (แม่โคทัง้ หลาย) กลับมา” และ “ใจใดของท่าน
ไปไกลแล้วสู่มุมโลกทัง้ 4 (bhūmiṃ caturbhṛṣṭiṃ) จงนาใจนัน้ ของท่านกลับมาทีน่ ี ่ ท่านย่อมมี
ชีวติ อยู่เพือ่ การอาศัย ใจใดของท่านไปไกลแล้วสู่ ทิศทัง้ 4 (ของโลก) (catasraḥ pradiśo) จงนา
ใจนัน้ ของท่านกลับมาทีน่ ี ่ ท่านย่อมมีชวี ติ อยูเ่ พือ่ การอาศัย”57
จะเห็นได้ว่า ทิศในฐานะของทิศทางที่กล่าวถึงในสมัยพระเวท มีนัยถึง
ทิศทางทีอ่ ยูบ่ นท้องฟ้าและอยูบ่ นพืน้ โลก แสดงว่า ท้องฟ้า โลกและทิศมีความสัมพันธ์กนั ในทางใด
ทางหนึ่ง ดังปรากฏในปุรุษสูกตะ มันตระที่ 14 ว่า “อากาศเกิดขึ้นแล้วจากสะดือ ท้ องฟ้ าเกิ ดขึ้น
แล้ วจากศี ร ษะ แผ่นดิ น (โลก) เกิ ด แล้ วจากเท้ าทัง้ 2 ทิ ศ ทัง้ หลายเกิ ด แล้ วจากหู (เทวะ
นัก สิทธิ์และฤษีทงั ้ หลาย) จัดแจงแล้ว ซึง่ โลกทัง้ หลายเช่นนี้ ”58 มันตระดังกล่ าวแสดงให้เ ห็นว่า
ท้องฟ้า โลกและทิศ ต่างก็เกิดมาจากส่วนประกอบของร่างกายปุรษุ ะ
ในคัมภีรพ์ ระเวทปรากฏจานวนทิศ คาเรียกชื่อทิศต่างๆ ทีอ่ ยู่รอบตัว และ
ความหมาย แตกต่างกันตามแต่มมุ มองและบริบททีถ่ ูกกล่าวถึง ดังทีผ่ วู้ จิ ยั ได้รวบรวมไว้ดงั นี้
 ทิศจานวน 4 ทิศ
ในสมัยพระเวทมักกล่าวถึงทิศ เพียง 4 ทิศหลัก พบคาเรียกชื่อทิศทัง้ 4
ในรูปอัพยยศัพท์ท่ลี งปญั จมีวภิ กั ติ (วิภกั ติท่ี 5) -tāt หมายถึง จาก... ทาหน้ าที่เป็ นคาวิเศษณ์
59
60
(an adverbial case-form) ปรากฏในฤคเวท มณฑลที่ 7 สูกตะที่ 72 มันตระที่ 5 ดังนี้
ข้าแต่ พระนาสตยะ ข้าแต่ พระอัศ วิน ขอท่านทัง้ 2 จงเสด็จ
จากทางทิ ศตะวัน ตก (paścātāt)
จากทางทิ ศตะวัน ออก
(purastāt)
จากทางทิ ศ ใต้ (adharāt) จากทางทิ ศ เหนื อ
54

RV. 1.164.42

55

SED., p. 679.

56

ดูใน AV. 12.3.7-8

RV. 10.19.8

57

RV. 10.58.3-4

58

RV. 10.90.14

59

A. A. Macdonell, Vedic Mythology, p. 9.

60

RV. 7.72.5
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โปรดนาทรัพย์สมบัตมิ าจากชน 5 เหล่า (pāñcajanya)
จากทัวทุ
่ กแห่ ง ท่านทัง้ หลายโปรดคุ้มครองพวกเราทัง้ หลายในกาล
ทุกเมือ่ ด้วยความผาสุก
(udaktāt)

ในฤคเวทมณฑลที่ 10 สูกตะที่ 87 มันตระที่ 20 มีการใช้คาเรียกชื่อทิศที่
คล้า ยกับ มัน ตระข้า งต้น ได้แ ก่ อธราตฺ (adharāt) อุท กฺ ต าตฺ (udaktāt) ปศฺ จ าตฺ (paścāt)
ปุรสฺตาตฺ (purastāt) แต่มกี ารแปลความหมายของคาเรียกชื่อทิศ ในอีกมุมมองหนึ่ง ดังนี้ “ข้าแต่
พระอัคนีจากเบื้องล่าง (adharāt) จากเบื้องบน (udaktāt) พระองค์โปรดรักษาข้าพเจ้าทัง้ หลาย
จากเบื้องหลัง (paścāt) จากเบื้องหน้ า (purastāt)”61
ในฤคเวทมณฑลที่ 10 สูกตะที่ 36 มันตระที่ 1462 มีการใช้คาเรียกชื่อทิศ
ได้แก่ ปศฺจาตาตฺ (paścātāt) ปุรสฺตาตฺ (purastāt) อุตฺตราตฺตาตฺ (uttarāttāt) อธราตฺตาตฺ
(adharāttāt) ความว่า
พระสวิตฤ พระสวิตฤจากทางเบื้องหลัง (paścātāt) จาก
ทางเบือ้ งหน้ า (purastāt) พระสวิตฤ พระสวิตฤจากทางเบื้องบน
(uttarāttāt) จากทางเบื้ อ งล่ า ง (adharāttāt) พระสวิต ฤขอ



แปลมันตระนี้ใน The Hymns of Rigveda ไว้ว่า “ข้าแต่พระนาสตยะ ข้าแต่พระ
อัศวิน ขอท่านทัง้ 2 จงเสด็จมาจากทางทิ ศตะวันตก จากทางทิ ศตะวันออก จากทางเบื้องล่าง จากเบื้อง
บน...” ดู The Hymns of Rigveda, translated by Ralph T. H. Griffith, 2nd edition (Kotagiri, 1896), p. 282.
ในขณะที่ Peter Michel แปลมันตระนี้ว่า “ข้าแต่พระนาสตยะ ข้าแต่พระอัศวิน ขอท่านทัง้ 2 จงเสด็จมาจากทาง
ทิ ศตะวันตก จากทางทิ ศตะวันออก จากทางทิ ศใต้ จากทางทิ ศเหนื อ...” ดู Peter Michel, Rig-Veda Das
Heilige Wissen Indiens, Band 1 (Germany: Marix Verlag, 2008), p. 247. สิง่ ทีท
่ าให้ปราชญ์ทงั ้ 2 เลือก
แปลศัพท์ อธราตฺ (adharāt) และ อุทกฺตาตฺ (udaktāt) ต่างกัน อาจเพราะมีมุมมองในการพิจารณาบริบทของ
คาศัพท์ในมันตระนี้ท่แี ตกต่างกัน โดยเฉพาะศัพท์ว่า “ปาญฺ จชนฺ ย” (pāñcajanya) ซึ่งมีความหมายไม่แน่ ชดั
Hermann Grassmann อธิบ ายว่ า หมายถึง ทีเ่ ป็ น ของคนแปลกหน้ า ; เผ่ า อืน
่ , หมู่ช นเหล่ า อืน่ , ชนเผ่ า
Ralph T. H. Griffith

(2.a. fremdem Leuten angehörig, von ihnen ausgehend (durch den Gen.: fremder Leute

ดู Von Hermann Grassmann, Wörterbuch zum
Rig-veda (Delhi: Motilal Banarsidass, 1999), p. 477. ส่วน M. Monier-Williams อธิบายว่า ชน 5 เหล่า
ได้แก่ ทวยเทพ มนุ ษย์ คนธรรพ์และนางอัปสร งู และปิ ตฤ ดู SED., p. 576. Ralph T. H. Griffith น่ าจะแปล
“ปาญฺจชนฺ ย” ในฐานะของอมนุ ษย์ทส่ี ามารถมาได้จากทุกทิศทางรวมถึงเบือ้ งบนและเบือ้ งล่างดังที่ M. MonierWilliams ได้นิยามความหมายไว้ ส่วน Peter Michel น่ าจะแปล ชน 5 เหล่า ในฐานะมนุ ษย์ทต
่ี งั ้ ถิน่ ฐานอยู่ทาง
ทิศเหนือและทิศใต้ มากกว่าทีจ่ ะอยู่ทางเบือ้ งบนหรือเบือ้ งล่าง
61
RV. 10.87.20 และดูใน The Hymns of Rigveda, translated by Ralph T.H. Griffith, 2nd edition,

ausgehendrücken); 4. n.,die Gemeinde, der Volksstamm.)

p. 467.

62

RV. 10.36.14
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พระองค์โปรดนาความอุดมสมบูรณ์ มาสู่เราทัง้ หลาย พระสวิตฤขอ
พระองค์โปรดประทานอายุทย่ี นื ยาวแก่เราทัง้ หลาย
ในฤคเวทมณฑลที่ 6 สูกตะที่ 19 มันตระที่ 963 มีการใช้คาเรียกชื่อทิศที่
คล้ายกับมันตระข้างต้น ได้แก่ ปศฺจาตฺ ปุรสฺตาตฺ อุตฺตราตฺ (uttarāt) อธราตฺ (adharāt) แต่ม ี
การแปลความหมายของคาเรียกชื่อทิศ ในอีกมุมมองหนึ่ง ดังนี้ “ขอพระอินทร์ผู้ทรงพลัง ผู้ส่อง
สว่ า ง โปรดเสด็ จ มาจากทิ ศตะวัน ตก จากทิ ศเหนื อ จากทิ ศใต้ จากทิ ศตะวัน ออก
(paścādottarādadharādā purastāt)”
อย่างไรก็ต าม ผู้ว ิจยั เห็น ว่า การแปลศัพท์ท่ีเ กี่ยวข้อ งกับ ทิศ ในฤคเวท
ขึน้ อยู่กบั การตีความของผูแ้ ปลแต่ละท่าน เนื่องจากเราไม่สามารถรู้ถงึ ความนึกคิดของผูป้ ระพันธ์
บทสวดในคัมภีรพ์ ระเวทได้อย่างแท้จริง เพียงแต่ใช้หลักฐานเท่าที่ปรากฏในปจั จุบนั มาวิเคราะห์
ตีความความคิดของผู้แต่งคัมภีรใ์ นอดีต จากการแปลบทสวดในฤคเวท อาจสามารถสรุปมุมมอง
เรื่องทิศของชาวอารยันได้เป็ น 2 มิติ โดยมีผพู้ ูดหรือคนเป็ นศูนย์กลาง ได้แก่ การมองทิ ศในมิ ติ
แนวราบ หรือ แนวนอน (Horizontal) กล่าวคือ ทิศทีอ่ ยู่ข้างหน้า หมายถึง ทิศตะวันออก ทิศที่
อยู่ขา้ งหลัง หมายถึง ทิศตะวันตก ทิศทีอ่ ยู่ขา้ งซ้าย หมายถึง ทิศเหนือ ทิศทีอ่ ยู่ขา้ งขวา หมายถึง
ทิศ ใต้ และการมองทิ ศ ในมิ ติ แ นวดิ่ ง หรือ แนวตัง้ (Vertical) กล่ า วคือ ทิศ ที่อ ยู่ข้า งหน้ า
หมายถึง ทิศเบือ้ งหน้า ทิศทีอ่ ยูข่ า้ งหลัง หมายถึง ทิศเบือ้ งหลัง ทิศทีอ่ ยู่ขา้ งบน หมายถึง ทิศเบือ้ ง
บน ทิศ ที่อ ยู่ข้างล่ าง หมายถึง ทิศเบื้อ งล่ าง ดังนัน้ มุมมองการมองทิศทัง้ 2 มิติจงึ ส่ งผลต่ อ
การเลือกแปลคาเรียกชื่อทิศ


แปลมันตระนี้ไว้ว่า “พระสวิตฤ พระสวิตฤจากทางทิ ศตะวันตก จากทางทิ ศ
ตะวันออก พระสวิตฤ พระสวิตฤจากทางทิ ศเหนื อ จากทางทิ ศใต้...” ดู The Hymns of Rigveda, translated
by Ralph T. H. Griffith, 2nd edition, p. 439. ส่วน Peter Michel แปลมันตระนี้ว่า“พระสวิตฤ พระสวิตฤจาก
ทางเบื้ องหลัง จากทางเบื้ องหน้ า พระสวิต ฤ พระสวิต ฤจากทางเบื้ องบน จากทางเบื้ องล่ า ง...” ดู
Peter Michel, Rig-Veda Das Heilige Wissen Indiens, Band 2, p. 188. ผูว
้ จิ ยั จึงเห็นสมควรแปลตามมติของ
Peter Michel เนื่องจากบริบทของมันตระนี้กล่าวถึง เทพสวิตฤที่ กล่าวถึงข้างต้นเป็ นเทพแห่งแสงสว่างในสมัย
พระเวทซึง่ มีฐานะเป็ นดวงอาทิตย์ดวงหนึ่ง การปรากฏขึน้ ของพระอาทิตย์ทอ่ี ยู่ทางเบือ้ งหน้า เบือ้ งหลัง เบือ้ ง
บน และเบือ้ งล่าง สอดคล้องกับลักษณะการโคจรของดวงอาทิตย์ทข่ี น้ึ ทางทิศเบือ้ งหน้าของผูท้ ท่ี าการบูชาพระ
อาทิตย์ แล้วค่ อยๆ เคลื่อ นที่สูงขึ้น ไปทางเบื้องบนในช่วงเวลากลางวัน แล้วคล้อยต่ าลงไปทางเบื้อ งล่างใน
ช่วงเวลาเย็น จนตกดินทางเบือ้ งหลัง ดังทีพ่ ระสารประเสริฐได้แสดงความเห็นไว้ว่า “มติในเรื่องทีจ่ กั รวาลสว่าง
และมืดนี้ว่าอาทิตย์เดินส่องรัศมีอยู่รอบจักรวาล ธรณีเป็ นแผ่นดินแบนๆ อยู่กบั ที่ มีภูเขาสูงใหญ่ยาวเป็ นพืดตัง้
ขวางเป็ นฉากอยู่กลางโลกคือ เขาหิมพาน ตามเค้ารูปธรณีดงั นี้ อาทิตย์ลอยโผล่จากต้นฉาก (เขา) มา อ้อมโค้ง
ไปตามจักรวาลแล้วลอยลับเข้าไปปลายฉาก(เขา)” อ้างถึงใน พระสารประเสริฐ, โลกธาตุ เที ยบทางโลก ทาง
ธรรม อวิ ชชา สังขาร วิ ญญาณ นามรูป ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปทาน ภพ ชาติ และชรามรณะ วิ ธีดดู วง
ชะตาชีวิตทัวไป
่ (พระนคร: เสริมวิทย์บรรณาคาร, 2503), หน้า17-18.
63
RV. 6.19.9 ดูใน The Hymns of Rigveda, translated by Ralph T.H. Griffith, 2nd edition, p. 228.
Ralph T. H. Griffith
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ในอถรรพเวท กาณฑ์ท่ี 15 สูกตะที่ 2 บทที่ 1-4 ปรากฏคาเรียกชื่อทิศ
หลักทัง้ 4 ใช้เป็ นคาคุณศัพท์ (substantive)64 ขยายนามศัพท์ ทิศฺ ได้แก่ ปฺราจีํ ทิ ศมฺ (prācīṃ
diśam) หมายถึง ทิศตะวันออก ทกฺษิณา ทิ ศมฺ (dakṣiṇāṃ diśam) หมายถึง ทิศใต้ ปฺรตี จีํ
ทิ ศมฺ (pratīcīṃ diśam) หมายถึง ทิศตะวันตก และอุทีจีํ ทิ ศมฺ (udīcīṃ diśam) หมายถึง
ทิศเหนือ65 ทิศทีก่ ล่าวถึงนี้เป็ นการมองทิศในมิตแิ นวราบ และจะเห็นถึงวงศัพท์ทใ่ี ช้เรียกชื่อทิศมี
ความหลากหลายมากขึน้
 ทิศจานวน 5 ทิศ
ในไตตติรยี ะ สังหิตา กาณฑ์ท่ี 7 ปรัศนะที่ 1 บทที่ 15 กล่าวถึง ทิ ศเบื้อง
บนซึ่งเป็ นทิศในมิติแนวดิง่ เพิม่ เข้ามาในทิศ ในมิติแนวราบเป็ นทิศที่ 5 โดยใช้ศ ัพท์ว่า อูรฺธฺ ว า
(ūrdhvā) ดัง ข้อ ความว่ า “ข้า ขอถวายเครือ่ งสัง เวยแด่ ผ ืน แผ่ น ดิน แด่ บ รรยากาศ แด่ ส วรรค์
แด่พ ระอาทิต ย์ แด่พ ระจันทร์ แด่ด าวนัก ษัต ร แด่ทิศ ตะวัน ออก (prācyāi diśe) แด่ทิศ ใต้
ิ ตะวันตก (pratīcyāi diśe) แด่ทศิ เหนือ (udīcyāi diśe) แด่ทิศเบื้องบน
(dákṣiṇāyāi diśe) แด่ทศ
66
(ūrdhvāyāi diśe)...” ข้อ สัง เกต คือ ศัพ ท์ว่ า อุ ท ีจ ี (udīcī) สามารถแปลความหมายได้ท งั ้
ทิศเหนือ และ ทิศเบื้องบน แต่ในบริบทนี้ใช้ในความหมายว่า ทิศเหนือ จึงมีศพั ท์ท่ใี ช้หมายถึง
ทิศเบื้องบน เพิม่ ขึน้ มาอีกคาหนึ่ง คือ อูรฺธฺวา
นอกจากการเพิม่ ทิศทีอ่ ยู่ขา้ งบนแล้ว ในอถรรพเวทกาณฑ์ท่ี 15 สูกตะที่
14 บทที่ 1-5 ยังกล่าวถึงทิศทีเ่ รียกว่า ธฺรวุ า (dhruvā) เป็ นทิศที่ 5 ความว่า “...เขาผูเ้ คลือ่ นไป
แล้วสู่ทิศตรงกลางที ม่ นคง
ั ่ (dhruvāṃ diśam) กลายเป็ นพระวิษณุ ขณะทีเ่ คลือ่ นไปอยู่ กระทา
แล้วซึง่ วิราช ให้เป็นผูก้ นิ อาหาร...”67 ธฺรวุ า ทิศมฺ มาจากศัพท์ว่า ธฺรุว (dhruva) ซึง่ หมายถึง มันคง,
่
68
ไม่เปลีย่ นแปลง เมือ่ ใช้รว่ มกับ ทิศฺ หมายถึง ทิศทีเ่ ป็นจุดของสวรรค์ตรงกับตาแหน่ งทีอ่ ยู่ใต้เท้า69
อาจหมายถึงจุดตรงแผ่นดินใต้เท้าทีย่ นื อยู่หรือนัง่ อยู่ขณะประกอบพิธกี รรม เป็ นจุดทีม่ นคงที
ั่
่สุด
ไม่เคลื่อนที่ ผูว้ จิ ยั จึงเห็นควรเรียกทิศดังกล่าวว่า “ทิ ศตรงกลางที่มนคง”
ั่
นอกจากนี้ ทิศ ที่ 5 อาจหมายถึง หมายถึง ทิศ ของผู้พูดซึ่งอยู่ตรงกลาง
โดยใช้ศพั ท์ว่า มธฺยตสฺ (madhyatas) เช่น ในฤคเวท มณฑลที่ 10 สูกตะที่ 42 มันตระที่ 5 ความ
ว่า “พระพฤหัสปติทรงปกป้องพวกเราจากผูท้ คี ่ ดิ ปองร้าย ทัง้ จากเบื้องหลัง จากเบื้องบน จากเบื้อง
ล่ า ง ขอพระอิน ทร์โ ปรดขจัด อุ ป สรรคในการเดิน ทาง ทัง้ จากเบื้อ งหน้ า และจากตรงกลาง
64

A. A. Macdonell, Vedic Mythology, p. 9.
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AV. 15.2.1-4
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TS. 7.1.15
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AV. 15.14.1-5
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SED., p. 521.

69

Ibid., p. 521.

29
(madhyato) แก่ เ ราทัง้ หลาย

ทัง้ หลาย”

70

ขอเพือ่ นทัง้ หลายโปรดขจัด อุ ป สรรคในการเดิน ทางแก่ เ พือ่ น

 ทิศจานวน 6 ทิศ
ในอถรรพเวท กาณฑ์ท่ี 3 สูกตะที่ 27 บทที่ 1-671 กล่าวถึงทิศจานวน 6
ทิศ ประกอบด้วย ทิศหลักทัง้ 4 ตามการมองทิศในมิตแิ นวราบ ได้แก่ ทิศตะวันออก (prācī) ทิศใต้
(dakṣiṇā) ทิศตะวันตก (pratīcī) ทิศเหนือ (udīcī) และเพิม
่ ทิ ศเบื้องบน (ūrdhvā) และทิ ศตรง
กลางที่ มนคง
ั ่ (dhruvā) ในอถรรพเวท กาณฑ์ท่ี 4 สูกตะที่ 14 บทที่ 7-8 ก็กล่าวถึงทิศจานวน
6 ทิศเช่นกัน ความว่า
ท่านจงวางหัวของแพะไปทางทิศตะวันออก (prācyāṃ diśi)
ท่านจงวางสีข้างด้านขวาของแพะไปทางทิศใต้ (dakṣiṇāyāṃ diśi)
ท่านจงวางสะโพกของแพะไปทางทิศ ตะวันตก (pratīcyāṃ diśi)
ท่านจงวางสีขา้ งด้านซ้ายของแพะไปทางทิศเหนือ (uttarasyāṃ diśi)
ท่านจงวางกระดูกหลังของแพะไปทางทิ ศเบื้องบน (ūrdhvāyāṃ
diśi) ท่ านจงวางกระดูก หลัง ของแพะไปทางทิ ศ ตรงกลางที่ มนคง
ั่
(diśi dhruvāyāṃ) (ท้อ งแพะติด กับ พื้น หรือ เวทีท่ป
ี ระกอบพิธ ี )
ท่านจงวางส่วนกลางลาตัวของแพะในท่ามกลางบรรยากาศ72
บ้างก็ใช้ศพั ท์ว่า อวาจี (avācī) หมายถึง ทิ ศเบือ้ งล่าง ซึง่ แต่เดิมใช้ศพั ท์
ว่า อธร (adhara) ในความหมายว่า ทิศเบือ้ งล่าง อาทิ ในวาชสเนยิ สังหิตา ดังข้อความว่า “ข้าขอ
ถวายเครือ่ งสังเวยแด่ทศิ ตะวันออก (prācyāi diśe) แด่ทางนี้ แด่ทศิ ใต้ (dákṣiṇāyāi diśe) แด่ทาง
นี้ แด่ทศิ ตะวันตก (pratīcyāi diśe) แด่ทางนี้ แด่ทศิ เหนือ (udīcyāi diśe) แด่ทางนี้ แด่ทศิ เบื้องบน
73
(ūrdhvāyāi diśe) แด่ทางนี้ แด่ทิศเบื้องล่าง (avācyāi diśe)แด่ทางนี้”
การมองทิศว่ามีจานวน 6 ทิศ เป็ นการผนวกการมองทิศในมิติแนวราบ
กับการมองทิศในมิติแนวดิง่ เข้าไว้ด้วยกัน โดยที่การมองทิศทัง้ 2 มิติมจี ุดร่วมกัน คือ ทิศที่อ ยู่
ข้างหน้ า และทิศที่อยู่ข้างหลัง ซึ่งหมายถึง ทิศ ตะวันออก และทิศตะวันตกในมิติแนวราบ และ
หมายถึง ทิศเบือ้ งหน้า และทิศเบือ้ งหลังในมิตแิ นวดิง่ แต่ในกรณีน้ีใช้ความหมายของการมองทิศ
ในมิตแิ นวราบ หมายถึง ทิศตะวันออก ใช้ศพั ท์ว่า ปฺราจี และทิศตะวันตก ใช้ศพั ท์ว่า ปฺรตีจี ส่วนที่
เหลืออีก 4 ทิศ ได้แก่ ทิศที่อยู่ข้างซ้าย หมายถึง ทิศเหนือ ใช้ศพั ท์ว่า อุทีจี ทิศที่อยู่ข้างขวา
หมายถึง ทิศใต้ ใช้ศพั ท์ว่า ทกฺษิณา ตามการมองทิศในมิตแิ นวราบ ทิศทีอ่ ยู่ขา้ งบน หมายถึง ทิศ
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RV. 10.42.11
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AV. 3. 27. 1-6
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AV. 4.14.7-8
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VS. 22.24
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เบือ้ งบน ใช้ศพั ท์ว่า อูรฺธฺวา และทิศทีอ่ ยู่ขา้ งล่าง หมายถึง ทิศเบือ้ งล่าง ใช้ศพั ท์ว่า อวาจี ตามการ
มองทิศในมิตแิ นวดิง่ ทิศที่ 6 ยังหมายถึงทิศตรงกลางทีม่ นคงได้
ั่
ดว้ ย โดยใช้ศพั ท์ว่า ธฺรวุ า
 ทิศจานวน 7 ทิศ
ในอถรรพเวทบางบทกล่าวเพิม่ ทิศที่ 7 คือ วฺยธฺวา (vyadhvā) หมายถึง
ทิ ศ ในชัน้ บรรยากาศทีอ่ ยู่ระหว่างจุดสูงสุ ด (ūrdhvā) กับทิศตรงกลางทีม่ นคงที
ั่
ผ่ ู้พูดยืนอยู่
74
(dhruvā) ผูว้ จิ ยั เห็นว่าทิศทีก
่ ล่าวถึงนี้เป็นทิศเบือ้ งบนตามการมองทิศในมิตแิ นวดิง่ ดังปรากฏใน
อถรรพเวท กาณฑ์ท่ี 4 สูก ตะที่ 40 บทที่ 1-8 ความว่ า “ข้า แต่ พระอัค นี คนทัง้ หลายเหล่ า ใด
บวงสรวงอยู่จ ากทางชัน้ บรรยากาศคนทัง้ หลายเหล่ า นัน้ ย่อ มได้ร บั การพิจ ารณาและปฏิบ ัติ
เหมือนกับว่าเป็นศัตรูของเราจากทิ ศในชัน้ บรรยากาศ (vyadhvāyā diśo)”75
นอกจากนี้ในวรรณคดีสนั สกฤตสมัยพระเวทยังได้กล่าวถึงทิศที่เรียกว่า
ติ รฺยกฺ (tiryak) หมายถึง ทิ ศในแนวนอน หรือทิ ศในแนวขวาง76 ดังปรากฏในไตตติรยี ะ
สังหิตา กาณฑ์ท่ี 1 ปรัศนะที่ 8 บทที่ 12 ความว่า “เจ้า (น้ า)เป็ นวัชระของพระอินทร์ทใี ่ ช้ฆ่าวฤตระ
พระราชาพระองค์น้ ีจะประหารวฤตระได้ก็ดว้ ยตัวเจ้านี้ พวกเจ้าเป็ นผู้ราวีศตั รู พวกเจ้าจงคุ้มกัน
เราทางด้านทีเ่ ผชิญหน้า (pratyañcaṃ) จงคุม้ กันเราทางด้านข้าง (tiryañcaṃ) จงคุม้ กันเราทาง
ด้านหลัง (anvañcaṃ) จงคุม้ กันเราทุกสารทิศ”77 จะเห็นได้ว่า การใช้ศพั ท์ทเ่ี รียกชื่อทิศว่า ติรฺยกฺ
ในตัวอย่างข้างต้นค่อนข้างจะแตกต่างจากคาเรียกชื่อทิศหลักทัง้ 4 หรือ 6 ทิศ ด้วยบริบทที่
กล่ า วถึงเป็ น เรื่อ งของสงคราม มีก ารเคลื่อ นที่ (movement) จึง มีก ารพูด ถึงด้า นที่เ ผชิญ หน้ า
ด้านหลัง และด้านข้างหมายรวมถึงด้านซ้ายและด้านขวา
จากการศึกษาผูว้ จิ ยั พบว่า ในสมัยพระเวทมีการกล่าวถึงจานวนทิศตัง้ แต่
4 ทิศ จนถึง 7 ทิศ ทิศที่กล่าวถึงทัง้ หมดสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเรื่องทิศ
และโลกของชาวอารยันที่แบ่งโลกออกเป็ น 3 ส่ ว น ตัง้ แต่ พ้นื โลกขึ้นไปจนถึงสวรรค์และยังไม่
ปรากฏความคิดเรื่องส่วนทีอ่ ยู่ใต้พน้ื ผิวโลก จึงทาให้มที ิ ศที่ สมั พันธ์กบั พื้นแผ่นดิ น ได้แก่ ทิศที่
อยู่รอบตัวในมิตแิ นวราบ ทิศตรงกลางทีม่ นคง
ั ่ และทิศของผูพ้ ูดซึง่ อยู่ตรงกลาง ทิ ศที่ สมั พันธ์กบั
ชัน้ บรรยากาศขึ้นไปจนถึงสวรรค์ ได้แก่ ทิศเบือ้ งบน และทิศในชัน้ บรรยากาศ ส่วนทิศเบือ้ งล่าง
ที่กล่าวถึงในสมัยนี้ ผู้ว ิจยั เห็นว่า ยังมิได้หมายถึงทิศหรืออาณาบริเวณที่อยู่ใต้พ้นื โลก แต่น่าจะ
หมายถึงดินแดนอินเดียทางตอนใต้ทล่ี าดต่าลงไป
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A. A. Macdonell and A. B. Keith, Vedic Index of Name and Subject, Vol. 1, 3rd reprint,
p. 365; SED., p. 1028.
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AV. 4.40.1-8
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SED., p. 447.
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ข. ทิศในฐานะของทิศทางในวรรณคดีพราหมณะ-อุปนิษทั
โครงสร้างของจักรวาลในคัมภีรพ์ ราหมณะยังคงแบ่งตามคัมภีรส์ มัยพระ
เวทออกเป็ น 3 ส่วน ได้แก่ โลก บรรยากาศ และสวรรค์ ในคัมภีรอ์ ารัณยกะได้แบ่งโครงสร้างของ
โลกส่วนที่อยู่เหนือจากพื้นดินจาก 3 ส่วนเป็ น 7 ส่วน และในคัมภีรอ์ ุปนิษัท กล่าวถึง โลกอีก 7
ส่ ว นที่อ ยู่เ บื้อ งล่ า งเพื่อ แยกออกจากโลกที่อ ยู่เ บื้อ งบน ท าให้ โ ครงสร้า งของจัก รวาลในคัม ภีร์
พราหมณะ-อุปนิษทั มีทงั ้ หมด 14 ชัน้ แนวคิดเรื่องทิศในสมัยพราหมณะ-อุปนิษทั จึงยังคงกล่าวถึง
ทิศ 4 ทิศ หลัก ในมิติแ นวราบ ทิศ จ านวน 5 ทิศ โดยเพิ่ม อู รฺ ธฺ ว า หรือ ทิ ศเบื้ อ งบน 78 ที่ม ี
ความสัมพันธ์กบั ส่วนทีอ่ ยูเ่ หนือพืน้ ผิวโลกขึน้ ไป และทิศจานวน 6 ทิศ โดยเพิม่ ทิ ศเบื้องบน และ
ทิ ศ ตรงกลางที่ ม นคงเช่
ั่
น เดีย วกับ ที่ป รากฏในคัม ภีร์ ส มัย พระเวท ดัง ปรากฏในไอตเรยะ
พราหมณะ ความว่า
ขอเทพกลุ่ ม เทพวสุ ผู้ เ ป็ นเทพประจ าทิ ศ ตะวั น ออก
(prācyāṃ
diśi)...ขอกลุ่ ม เทพรุ ท ระผู้ เ ป็ น เทพประจ าทิศ ใต้
diśi)...ขอกลุ่ มเทพอาทิต ย์ผู้เป็ นเทพประจาทิศ
(dakṣiṇasyāṃ
ตะวันตก (pratīcyāṃ diśi)...ขอกลุ่มเทพวิศเวเทวาผู้เป็ นเทพ
ประจาทิศเหนือ (udīcyāṃ diśi)...ขอกลุ่มเทพมรุตและอังคิรสั ผู้เป็ น
เทพประจาทิ ศเบื้องบน (ūrdhvāyāṃ diśi)...ขอกลุ่มเทพสาธยะ
ผู้ เ ป็ น เ ท พ ป ร ะ จ า ทิ ศ ต ร ง ก ล า ง ที่ มั น่ ค ง (dhruvāyāṃ
79
madhyamāyāṃ pratiṣṭhāyāṃ diśi)...
ทิ ศ ตรงกลางที่ ม ัน่ คงที่ ก ล่ า วถึ ง ข้ า งต้ น อาจมีนั ย ถึ ง ทิ ศ ตรงกลาง
(madhyatas) ที่ป รากฏในคัม ภีร์ส มัย พระเวทก็เ ป็ นได้ เนื่ อ งจากปรากฏบทว่ า “dhruvāyāṃ
madhyamāyāṃ” บ้างก็เพิม
่ ทิ ศเบือ้ งล่าง (avācī) แทนทิศตรงกลางทีม่ นคง
ั ่ 80
ค. ทิศในฐานะของทิศทางในวรรณคดีมหากาพย์-ปุราณะ
แนวคิดเรื่องโลกในวรรณคดีมหากาพย์-ปุราณะยังคงกล่าวถึงโครงสร้าง
หลักของจักรวาลทัง้ 14 ชัน้ ในมิติแนวดิ่ง ที่ได้รบั อิทธิพลมาจากคัมภีร์ส มัยพราหมณะ-อุปนิษัท
ส่วนโครงสร้างของจักรวาลที่ปรากฏในคัมภีร์ปุราณะบางส่วนมีลกั ษณะเฉพาะ โดยเฉพาะส่วน
โลกมนุ ษย์ท่มี กี ารจัด วางส่ว นประกอบของจักรวาลตามทิศหลักทัง้ 4 ในมิติแนวราบ โดยมีเขา
พระสุเมรุเป็นศูนย์กลาง นอกจากนี้ ในมานวธรรมศาสตร์ยงั ปรากฏความคิดเรื่องทิศในมิตแิ นวราบ
เพิม่ ขึน้ จาก 4 ทิศ เป็ น 8 ทิศ81 ในคัมภีรป์ ุราณะกล่าวถึงจานวนทิศมากถึง 10 ทิศ โดยมีท่มี าว่า
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ŚBr. 5.4.1.3-7

79

ĀitBr. 8.4.5; 8.3.3
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BṛhadārUp. 4.2.4; ŚBr. 14.6.11.5
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เมื่อครัง้ ทีพ่ ระพรหมทรงสร้างสรรพสิง่ ต่างๆ ขึน้ มา พระองค์ทรงดาริว่าจะต้องมีผทู้ ค่ี อยช่วยเหลือ
สิ่งมีชีว ิต ที่พ ระองค์ ท รงสร้า งขึ้น จากความคิดดังกล่ าว ก็บงั เกิด พระธิดาจ านวน 10 องค์จาก
พระกรรณทัง้ 10 ของพระองค์ (ตามคติค วามเชื่อ ของชาวฮิน ดู พ ระพรหมทรงมี 5 พัก ตร์)
กลายเป็ นทิศสาคัญทัง้ 6 คือ ทิศตะวันออก ทิศใต้ ทิศตะวันตก ทิศเหนือ ทิศเบื้องบน (ūrdhvā)
และทิศเบือ้ งล่าง (adharā) และกลายเป็ นทิศเฉียงซึง่ เป็ นทิศรองอีก 4 ทิศ82 ดังนัน้ ทิศทีก่ ล่าวถึง
ในวรรณคดีมหากาพย์-ปุราณะจึงมีจานวนเพิม่ ขึน้ จากเดิมที่กล่าวถึงจานวนทิศมากที่สุด 7 ทิศ
เพิม่ ขึน้ เป็น 8 ถึง 10 ทิศ โดยมีความสัมพันธ์กบั แนวคิดเรือ่ งโลกในวรรณคดีสมัยนี้อย่างชัดเจน
ในวรรณคดีมหากาพย์-ปุราณะยังคงกล่าวถึงทิศหลักทัง้ 4 ในมิตแิ นวราบ
ส่วนความคิดเรื่อ งทิศจานวน 8 ทิศปรากฏเป็ นส่วนใหญ่ ในมานวธรรมศาสตร์และคัมภีรป์ ุราณะ
ฉบับต่างๆ การกล่าวถึงทิศทัง้ 8 เป็ นการเพิม่ ทิศเฉียงซึง่ อยู่ระหว่างทิศหลักทัง้ 4 ในมิตแิ นวราบ
ได้แก่ ทกฺษิณปูรฺว (dakṣiṇapūrva) หรือ อาคฺเนยี (āgneyī) หมายถึง ทิศตะวันออกเฉียงใต้83
ทกฺษิณปศฺจิมา (dakṣiṇapaścimā) หรือ ไนรฺฤตี (nāirṛtī) หมายถึง ทิศตะวันตกเฉียงใต้84
อุตฺตรปศฺ จิมา (uttarapaścimā) หรือ วายวี (vāyavī) หมายถึง ทิศ ตะวันตกเฉี ยงเหนือ85
อุตฺตรปูรฺว (uttarapūrva) หรือ ปูรฺโวตฺตรา (pūrvottarā) หรือ ปฺราคุตฺตรา (prāguttarā)
หรือ ปฺราคุทีจี (prāgudīcī) หรือ ไอศานี (āiśānī) หมายถึง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ86 จะเห็นได้
ว่าคาเรียกชื่อทิศเฉียงมีความสัมพันธ์กบั รายนามของโลกบาลในคีมภีรป์ ุราณะ ได้แก่ อาคฺเนยี
เป็นทิศทีเ่ กี่ยวข้องกับพระอัคนี โลกบาลผูร้ กั ษาทิศตะวันออกเฉียงใต้ ไนรฺฤตี เป็ นทิศทีเ่ กี่ยวข้อง
กับพระไนรฺฤติ โลกบาลผูร้ กั ษาทิศตะวันตกเฉียงใต้ วายวี เป็ นทิศทีเ่ กี่ยวข้องกับพระวายุ โลกบาล
ผูร้ กั ษาทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และ ไอศานี เป็ นทิศที่เกี่ยวข้องกับพระอีศาน โลกบาลผูร้ กั ษาทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนทิศที่ 9 ทีเ่ พิม่ เข้ามา คือ ทิ ศเบื้องบน (ūrdhvā)87 ซึง่ เป็ นมุมมองการ
มองทิศในมิตแิ นวดิง่ และในสมัยเดียวกันนี้ มีการกล่าวถึงทิศจานวนมากทีส่ ุดถึง 10 ทิศ เกิดจาก
การรวมทิศในมิตแิ นวราบจานวน 8 ทิศ กับทิศในมิตแิ นวดิง่ คือ ทิศเบือ้ งบนและทิศเบื้องล่างเข้า
ไว้ดว้ ยกัน88

p. 437.
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Sadashiv Ambadas Dange, “Quarter,” EPBP 4 (1989): 1145.
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V. S. Apte, The Student’s English-Sanskrit Dictionary (Delhi: Motilal Banarsidass, 2009),

84

Ibid., p. 437.
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Ibid., p. 309.
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Ibid., p. 309.

87
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นอกจากนี้ ทิศฺ ยังใช้ร่วมกับศัพท์ว่า ภาค (P., Skt. bhāga) ซึง่ หมายถึง
ส่วน, ส่วนแบ่ง, การแบ่งส่วน; หนึง่ ในสี89่ เช่น diśo bhāga (คนทีว่ งิ ่ ไปทัวทุ
่ กทิศทาง)90 หรือใช้
แทน ทิศฺ ดัง ข้อ ความในศกุ น ตโลปาขยานัม มหาภารตะ ว่ า “พระองค์เ ป็ น พระเจ้า แผ่ น ดิน ผู้
คุม้ ครอง 4 ภาค (ทิ ศ) (caturbhāgaṃ) ทัง้ หมดของโลก และพระองค์ผมู้ ชี ยั ชนะในสงคราม ทรง
ครอบครองแม้กระทังดิ
่ นแดนทัง้ หลายอันแวดล้อมด้วยมหาสมุทร”91
จากการศึกษาสรุปได้ว่า ชาวอารยันมีมุม มองการมองทิ ศ ที่ปรากฏใน
วรรณคดีส ัน สกฤตอยู่ 2 มิติ ได้แ ก่ การมองทิ ศ ในมิ ติ แ นวราบ หรือ แนวนอน (H) และ
การมองทิ ศในมิ ติแนวดิ่ ง หรือ แนวตัง้ (V) การมองทิศในมิตทิ งั ้ 2 มีความสัมพันธ์กบั แนวคิด
เรือ่ งโลกทีป่ รากฏในวรรณคดีแต่ละสมัย ในวรรณคดีพระเวทจนถึงพราหมณะ-อุปนิษทั ชาวอารยัน
ถือ เอาคนเป็ น ศู น ย์ก ลางในการก าหนดทิศ ทิศ ต่ า งๆ จึง เคลื่อ นไปตามตัว ผู้พูด หรือ สิ่ง ที่ผู้พูด
กล่าวถึง ในขณะที่วรรณคดีมหากาพย์-ปุราณะ ชาวอารยันยังคงถือเอาคนเป็ น ศูนย์กลางในการ
กาหนดทิศ แต่เมือ่ กล่าวถึงทิศทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั โครงสร้างจักรวาล ศูนย์กลางในการกาหนดทิศ
จะเปลี่ยนไปอยู่ท่เี ขาพระสุเมรุ ซ่งึ เป็ นศูนย์กลางของจักรวาล เนื่องจากในวรรณคดีมหากาพย์ ปุราณะมีค วามพยายามในการจัดวางโครงสร้างจักรวาลอย่างเป็ นระบบมากขึ้น ทิศ ต่างๆ ที่ม ี
ความสัมพันธ์กบั โครงสร้างจักรวาลจึงไม่มกี ารเคลื่อนทีไ่ ปตามตัวผูพ้ ูดหรือสิง่ ทีผ่ พู้ ูดกล่าวถึงดังที่
เคยปรากฏมาก่อน แต่มลี กั ษณะเป็ นจุด ภาค ส่วน โดยรอบเขาพระสุเมรุ ดังนัน้ ทิศจึงมีจานวน
คาเรียกชื่อ และการแปลความหมายทีแ่ ตกต่างกันออกไป
การมองทิศในมิติแนวราบ หรือ แนวนอน (H) ได้แก่ ทิศที่อยู่ข้างหน้ า
หมายถึง ทิ ศตะวันออก ใช้ศพั ท์ว่า ปุรสฺ, ปูรฺว, ปฺราจี ทิศทีอ่ ยู่ขา้ งหลัง หมายถึง ทิ ศตะวันตก
ใช้ศพั ท์ว่า ปศฺจ, ปศฺจมิ , ปฺรตีจ ี ทิศทีอ่ ยูข่ า้ งซ้าย หมายถึง ทิ ศเหนื อ ใช้ศพั ท์ว่า อุตฺตร, อุทจี ี ทิศที่
อยูข่ า้ งขวา หมายถึง ทิ ศใต้ ใช้ศพั ท์ว่า อธร, ทกฺษณ
ิ า, อวาจี
ทิศที่อยู่ระหว่างข้างหน้ากับข้างขวา หมายถึง ทิ ศตะวันออกเฉี ยงใต้
ใช้ศพั ท์ว่า ทกฺษณ
ิ ปูรฺว, อาคฺเนยี ทิศทีอ่ ยูร่ ะหว่างข้างขวากับข้างหลัง หมายถึง ทิ ศตะวันตก เฉี ยง
ใต้ ใช้ศพั ท์ว่า ทกฺษณ
ิ ปศฺจมิ า, ไนรฺฤตี ทิศทีอ่ ยูร่ ะหว่างข้างหลังกับข้างซ้าย หมายถึง ทิ ศตะวันตก
89

SED., p. 751.
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ประเทือง ทินรัตน์ , “ศกุนตลา: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ทม่ี าและความสัมพันธ์ระหว่างฉบับต่างๆ,”
(วิทยานิพ นธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ,
2531), หน้า 224.

ในหนังสืออมรโกศ ทิควรรค (digvarga) ได้รวบรวมคาศัพท์ท่ใี ช้เรียกทิศหลักทัง้ 4 ได้แก่
ทิศตะวันออก เรียกว่า ปฺราจี หรือ ปูรฺว ทิศใต้ เรียกว่า อวาจี หรือ ทกฺษณ
ิ า ทิศตะวันตก เรียกว่า ปฺรตีจี หรือ ปศฺ
จิม ทิศเหนือ เรียกว่า อุทจี ี หรือ อุตฺตร ดู Amar. 1.3.1-2.0 ส่วน M. Monier-Williams รวบรวมคาศัพท์ทใ่ี ช้
เรียกทิศ ได้แก่ ทิศตะวันออก (prācī) ทิศใต้ (dakṣiṇā) ทิศตะวันตก (pratīcī) ทิศเหนือ (udīcī) ดู SED., p. 480.
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เฉี ยงเหนื อ ใช้ศพั ท์ว่า อุตฺตรปศฺ จมิ า, วายวี ทิศที่อยู่ระหว่างข้างซ้ายกับข้างหน้า หมายถึง
ทิ ศตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ใช้ศพั ท์ว่า อุตฺตรปูรฺว, ปูรฺโวตฺตรา, ปฺราคุตฺตรา, ปฺราคุทจี ,ี ไอศานี
การมองทิศในมิติแนวดิง่ หรือ แนวตัง้ (V) ได้แก่ ทิศ ที่อ ยู่ข้างหน้ า
หมายถึง ทิ ศเบื้องหน้ า ใช้ศพั ท์ว่า ปุรสฺ, ปูรฺว, ปฺราจี ทิศทีอ่ ยู่ขา้ งหลัง หมายถึง ทิ ศเบื้องหลัง
ใช้ศพั ท์ว่า ปศฺ จ, ปศฺ จมิ , ปฺรตีจ ี ทิศทีอ่ ยู่ขา้ งบน หมายถึง ทิ ศเบื้องบน ใช้ศพั ท์ว่า อุตฺตร, อุทจี ,ี
อูรฺธฺวา ทิศทีอ่ ยูข่ า้ งล่าง หมายถึง ทิ ศเบือ้ งล่าง ใช้ศพั ท์ว่า อธร, อวาจี
นอกจากนี้ยงั กล่าวถึงทิศพิเศษอีก 3 ทิศ ได้แก่ ทิ ศตรงกลางที่ มนคง
ั่
เป็ นจุดตัดของทิศหลักทัง้ 4 หรืออยู่ตรงกลางระหว่างทิศหลักทัง้ 4 ที่มคี วามสัมพันธ์กบั ตัวผู้พูด
หรือสิง่ ที่ผพู้ ูดกล่าวถึง ใช้ศพั ท์ว่า ธฺรุวา ทิ ศในชัน้ บรรยากาศที่อยู่ระหว่างจุดสูงสุด กับทิศตรง
กลางทีม่ นคงที
ั่
่ผพู้ ูดยืนอยู่ ใช้ศพั ท์ว่า วฺยธฺ วา ทิ ศในแนวนอน หรือ ทิ ศในแนวขวางทีอ่ ยู่เหนือ
พืน้ ดินรวมถึงด้านซ้ายและขวา ใช้ศพั ท์ว่า ติรฺยกฺ
ผู้ว ิจยั ได้ ส รุปค าศัพท์ท่ใี ช้เ รีย กชื่อ ทิศ ต่ างๆ พร้อ มทัง้ ความหมายของ
คาศัพท์ และความหมายตามการมองทิศในมิตแิ นวราบ (H) กับการมองทิศในมิตแิ นวดิง่ (V)
ตารางที่ 1 ตารางแสดงคาศัพท์ภาษาสันสกฤตทีใ่ ช้เรียกชื่อทิศ ความหมาย และความหมายตาม
การมองทิศในมิตแิ นวราบ (H) กับมิตแิ นวดิง่ (V)
แนว

คาศัพท์

ความหมาย

ความหมายตามมิ ติการมอง
แนวราบ (H)

ปุรสฺ

(puras)

ปุรสฺตาตฺ
ข้างหน้า

(purastāt)

ปูรฺว (pūrva)
ปฺราญฺจฺ (prāñc < pra

แนวดิ่ ง (V)

ข้างหน้า, ก่อน, ทางตะวันออก
จากเบื้อ งหน้ า , จากที่แ ห่ ง แรก,
จากจุดเริม่ ต้น, จากทางตะวันออก
ทิศตะวันออก ทิศเบือ้ งหน้า
ข้างหน้า, ก่อน, ทางตะวันออก
ข้างหน้า, ก่อน, ทางตะวันออก

añc )

ระหว่าง
ข้างหน้ากับ


ปฺราจี (prācī)
ทกฺษณ
ิ ปูรฺว

(dakṣiṇapūrva)

ทางตะวันออกเฉียงใต้

ทิศตะวันออก
เฉียงใต้

มีคุณศัพท์ในภาษาสันสกฤตอยู่จานวนหนึ่งทีส่ ่วนหน้าเป็ นอุปสรรค (Prefix) และส่วนหลังเป็ น añc
หรือ ac añc หรือ ac นี้เมื่อพิจารณาจากคาคุณศัพท์เหล่านี้แล้วจะเห็นว่ามีลกั ษณะคล้ายปจั จัย (suffix) แต่ท่ี
จริงนัน้ añc หรือ ac นี้เป็ นธาตุคากริยา “ไป, โน้ม” เช่น añcti ดูเพิม่ เติมใน วิสุทธ์ บุษยกุล, แบบเรียนภาษา
สันสกฤต (กรุงเทพมหานคร: โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,
2554), หน้า 189.
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ข้างขวา

ข้างขวา

อาคฺเนย (āgneya)
ทางทีม่ พี ระอัคนีเป็ นใหญ่
อาคฺเนยี (āgneyī)
อธร (adhara cf.adhas) ต่ากว่า, ด้อยกว่า, ส่วนทีต่ ่า,
ภูมภิ าคทีต่ ่า
จากเบือ้ งล่าง, จากข้างใต้ (RV.;
อธราตฺ (adharāt)
AV.), จากทางใต้ (AV.)
อธราตฺตาตฺ
จากเบือ้ งล่าง, จากข้างใต้ (RV.)
(adharāttāt)

ทกฺษณ
ิ (dakṣiṇa)
ทางขวา, ทางใต้
ทกฺษณ
ิ า (dakṣiṇā)
อวาญฺจฺ (avāñc < ava- ลงไปข้างล่าง, อยู่ขา้ งล่าง, อยู่ต่ า
añc*)
กว่ า ถ้ า ป รา ก ฏ เป็ นเ อกเท ศ
อวาจี (avācī)
หมายถึง ทิศใต้
ิ ปศฺจมิ
ทางตะวันตกเฉียงใต้
ระหว่างข้าง ทกฺษณ
(dakṣiṇapaścimā)
ขวากับข้าง ไนรฺฤต (nāirṛta)
ทางทีม่ พี ระไนรฺฤติเป็ นใหญ่
หลัง
ไนรฺฤตี (nāirṛtī)

ข้างหลัง

ปศฺจ (paśca)
ปศฺจาตฺ (paścāt)
ปศฺจาตาตฺ (paścātāt)
ปศฺจมิ (paścima)
ปฺรตฺยญฺจฺ (pratyañc <
prati-añc*)
ปฺรตีจี (pratīcī)

ระหว่างข้าง อุตฺตรปศฺจมิ า
(uttarapaścimā)
หลังกับข้าง วายว (vāyava)
ซ้าย
วายวี (vāyavī)
อุตฺตร (uttara)

ข้างซ้าย

ข้างหลัง, ภายหลัง, ทิศตะวันตก
จากทางเบือ้ งหลัง (RV.), จากทาง
ตะวันตก (AV.)
ข้างหลัง, ภายหลัง, ทิศตะวันตก
มาจากด้ า นหลัง , ทิศ ตะวัน ตก,
ทิศทางทีม่ ุ่งหน้าไปทางตะวันตก
ทางตะวันตกเฉียงเหนือ

อุตฺตราตฺ (uttarāt)
อุตฺตราตฺตาตฺ

ทางตะวัน ตกเฉี ย งเหนื อ ที่มีพ ระ
วายุเป็ นใหญ่
ส่ ว นบน, ด้ า นบน,สู ง กว่ า , ทาง
เหนือ ตรงข้ามกับ อธร; ซ้าย ตรง
ข้ามกับ ทกฺษณ
ิ
จากทางเหนื อ (RV.), จากเบื้อ ง
บน

(uttarāttāt)

อุทญฺ จฺ (udañc

< ud-

añc*)
อุทจี ี (udīcī)

อุทกฺตาตฺ

(udaktāt)

หมุ น หรือ หัน ไปทางทิศเบื้องบน,
ขึ้น ข้า งบน ตรงข้า มกับ อธรญฺ จฺ
(adharañc); หันไปทางเหนือ, ข้าง
เหนือ ตรงข้ามกับ ทกฺษณ
ิ
จากเบือ้ งบน,จากทางเหนือ (RV.)

ทิศใต้

ทิศตะวันตก
เฉียงใต้

ทิศตะวันตก

ทิศ
ตะวันตก
เฉียงเหนือ

ทิศเหนือ

ทิศเบือ้ งหลัง
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อุตฺตรปูรฺว

ทางตะวันออกเฉียงเหนือ

(uttarapūrva)

ปูรฺโวตฺตร (pūrvottara) ทางตะวันออกเฉียงเหนือ
ปูรฺโวตฺตรา
(pūrvottarā)

ระหว่างข้าง ปฺราคุตฺตร (prāguttara) ทางตะวันออกเฉียงเหนือ
ซ้ายกับ ปฺราคุตฺตรา
ข้างหน้า (prāguttarā)
ปฺราคุทญฺจฺ
ทางตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศ
ตะวันออก
เฉียงเหนือ

(prāgudañc)
ปฺราคุทจี ี (prāgudīcī)

ไอศาน
ไอศานี
อุตฺตร

ข้างบน

(āiśāna)

ทิศของพระอีศานหรือพระศิวะ

(āiśānī)

ส่ ว นบน, ด้ า นบน,สู ง กว่ า , ทาง
เหนือ ตรงข้ามกับ อธร; ซ้าย ตรง
ข้ามกับ ทกฺษณ
ิ

อุตฺตราตฺ
อุตฺตราตฺตาตฺ
อุทญฺจฺ
อุทจี ี

จากทางเหนื อ (RV.), จากเบื้อ ง
บน
หมุ น หรือ หันไปทางทิศเบื้องบน,
ขึ้น ข้า งบน ตรงข้า มกับ อธรญฺ จฺ ;
หัน ไปทางเหนือ , ข้า งเหนื อ ตรง
ข้ามกับ ทกฺษณ
ิ

อุทกฺตาตฺ

จากเบื้ อ งบน, จากทางเหนื อ

ทิศเบือ้ งบน

(RV.)

ข้างล่าง

อูรฺธฺว (ūrdhva)
อูรฺธฺวา ( ūrdhvā)
อูรฺธฺวมฺ (ūrdhvam)
อธร

ยกขึน้ , อยู่สงู , อยู่เหนือ

อธราตฺ

จากเบื้องล่าง, จากข้างใต้ (RV.;
AV.),จากทางใต้ (AV.)
จากเบือ้ งล่าง, จากข้างใต้ (RV.)
ลงไปข้างล่าง, อยู่ขา้ งล่าง, อยู่ต่ า
กว่า เมื่อใช้ร่วมกับ ทิศฺ หมายถึง
ทิศเบือ้ งล่าง
จุดตรงกลาง, ศูนย์กลาง
ทิศตรงกลาง
จากตรงกลาง, จากศูนย์กลาง

อธราตฺตาตฺ
อวาญฺจฺ
อวาจี

ตรงกลาง

มธฺย (madhya)
มธฺยตสฺ (madhyatas)

ต่ ากว่ า , ด้ อ ยกว่ า , ส่ ว นที่ ต่ า,
ภูมภิ าคทีต่ ่า
ทิศเบือ้ งล่าง

ทิศตรงกลาง
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ตรงกลาง

ธฺรุว (dhruva)
ธฺรุวา (dhruvā)

วฺยธฺวา (vyadhvā)
ชัน้
บรรยากาศ
ติรฺยญฺจฺ (tiryañc <
ด้านขวาง tiras-añc*)
ติรฺยกฺ (tiryak)

มันคง,
่ ไม่เปลีย่ นแปลง
ทิศตรงกลาง เป็ นส่วนทีม่ นคงและ
ั่
มีความสัมพันธ์กบั ตัวผูพ้ ูดหรือสิง่ ทิศตรงกลาง
ที่ผู้พูดกล่าวถึง อาจหมายถึงส่วน
ทีม่ นคง
ั่
ของแผ่นดินใต้เท้าทีย่ นื อยู่ หรือนัง่
อยู่ขณะประกอบพิธกี รรม
ทิศในชัน้ บรรยากาศที่อยู่ระหว่าง
จุดสูงสุดกับทิศตรงกลางทีม่ นคง
ั่

ทิศตรงกลาง
ทีม่ นคง
ั่

ทิศในชัน้
บรรยากาศ

ไปในแนวนอน แนวขวาง หรื อ
ทิศเบือ้ งขวาง
ทิศทางทีม่ าจากซ้ายขวา

ค าเรียกชื่อ ทิศ ดัง กล่ าว สะท้อ นให้เ ห็น ถึงวิถีชีว ิต ของชาวอารยัน และ
ลักษณะภูมศิ าสตร์สาคัญบางประการของดินแดนชมพูทวีป กล่าวคือ
ก. การบูชาพระอาทิตย์
เนื่ อ งจากความสว่ า งจากดวงอาทิต ย์เ ป็ น ปรากฏการณ์ ธ รรมชาติท่ีม ี
อิทธิพลต่อวิถีชวี ติ ของชาวอารยัน พวกเขาจึงนิยมบูชาพระอาทิตย์92 กลุ่มชนที่พูดภาษาอินโดยูโรเปียนมีวงศัพท์ทใ่ี ช้เรียกพระอาทิตย์ซง่ึ เป็ นคาร่วมเชือ้ สายกัน (cognate) เช่น ภาษาสันสกฤต
เรียกว่า สุวรฺ (suvar), สูรฺย (sūrya), สฺวรฺ (svar) ตรงกับ หฺวเร (hvare) ในภาษาอเวสตันหรือ
ภาษาเปอร์เซียโบราณซึ่งชาวเปอร์เซียร์มศี าสนาโซโรแอสเตอร์ท่นี ับถือพระอาทิตย์ และตรงกับ
93
Hēlios ในภาษากรีก การบู ช าพระอาทิต ย์ ข องชาวอารยัน ในสมัย แรกเริ่ม เป็ น ลัก ษณะของ
การบูชาธรรมชาติอย่างแท้จริง ต่อมาจึงบูชาธรรมชาติดงั กล่าวในฐานะเทพเจ้า
ในฤคเวทกล่าวถึง พระอาทิตย์ในฐานะใหม่ คือ เทพเจ้าแห่งแสงสว่าง 
ซึ่ง เป็ น บุ ค ลาธิษ ฐานของปรากฏการณ์ ธ รรมชาติ แ ละกลายเป็ น เทพเจ้ า ที่ม ีอ านาจเหนื อ
ปรากฏการณ์เหล่านัน้ เทพเจ้าแห่งแสงสว่างในสมัยพระเวทมีอยู่เป็ นจานวนมากตามช่วงเวลาของ
วันตัง้ แต่เวลาเช้า เช่น พระอัศวิ น คือแสงสีขาวขมุกขมัว ในเวลาเช้ามืดก่อนทีแ่ สงสีชมพูกจ็ ะฉาย
จับขอบฟ้ าขึ้นมา นัน่ คือ การมาของอุษัส จากนัน้ พระสวิ ตฤจะโผล่ พ้นขอบฟ้ าขึ้นมาฉายแสง
92

บุญชอบ ยีส่ าร, “การศึกษาวิเคราะห์เทพแห่งแสงสว่างในวรรณคดีสมัยพระเวท,” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531), หน้า 5.
93
ศักดิศรี
์ แย้มนัดดา, “พระอาทิตย์ในวรรณคดีพระเวท,” ใน วิ ทยารัตนากร: รวมบทความวิ ชาการ
อักษรศาสตร์ ของศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ ศรี แย้มนัดดา (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริน้ ติ้งแอนด์พบั ลิช
ชิง่ , 2545), หน้า 147.

เทพแห่งแสงสว่างในฤคเวท หมายถึง เทพทีม่ แี สงสว่างและให้แสงสว่างแก่โลกเพื่อขจัดความมืดทัง้
ในเวลากลางวันและเวลากลางคืน อันได้แก่ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาว ซึง่ มีเส้นทางโคจรอยู่ระหว่าง
สวรรค์ บรรยากาศ และโลก

38

เหลืองทองในช่วงสายของวัน จากเที่ยงวันจนถึงบ่ายคล้อยเป็ นหน้ าที่ของพระปูษันที่ฉายแสง
สว่างในช่วงเวลาอันยาวนานทีส่ ุ ด นอกจากนี้ยงั มีเทพเจ้าในวรรณคดีพระเวท (และพราหมณะ) ที่
จัดเป็นเทพเจ้าแห่งแสงสว่างอีกรวมทัง้ สิน้ 18 องค์
เทพเจ้าแห่งแสงสว่างจะปรากฏความสว่างขึน้ ณ ขอบฟ้าเบือ้ งบูรพาทิศ
ดังมันตระที่กล่าวถึงอุษัสว่า “ธิดาแห่งสวรรค์พระองค์น้ ีทรงสวมพัสตราภรณ์สว่างไสว และทรง
ปรากฏกายขึ้น ทางทิ ศ เบื้ องหน้ า (purastāt) พระองค์เ สด็จ ไปตามเส้ น ทางของกฎฤตะ
เช่นเดียวกับผูท้ คี ่ ุน้ เคยเส้นทางนี้เป็นอย่างดี พระองค์ไม่เคยหลงไปจากทิศทางเลย”94 หรือมันตระ
ที่กล่าวถึงพระสวิตฤว่า “พระสวิตฤทรงมีเกศาสีทอง มีรศั มีแห่งพระสูรยะ เสด็จขึ้นทางทิ ศเบื้อง
หน้ า (purastāt) และทรงแสงสว่างอันเป็ นนิรนั ดร์...”95 ดังนัน้ ผู้ท่บี ูชาพระอาทิตย์จะหันหน้าไป
ทางทิศที่พระอาทิตย์ข้นึ และกาหนดเรียกชื่อทิศนัน้ ว่า ปุรสฺ, ปูรฺว, ปฺราจี ซึ่งในความหมายเดิม
หมายถึง ข้างหน้า, ก่อน เนื่องจากเป็ นทิศทีพ่ ระอาทิตย์ขน้ึ อยู่เบือ้ งหน้าของผูท้ าการบู ชา และเป็ น
ทิศทีผ่ บู้ ชู าพึงบูชาก่อนในทุกๆ วัน เพื่อให้พระอาทิตย์ประทานแสงสว่า ง ขจัดความมืดและโรคภัย
ไข้เจ็บ อีกทัง้ ขับไล่วญ
ิ ญาณชัวร้
่ าย เช่น แสงสว่างของพระสวิตฤเป็ นแสงทีน่ าพลังชีวติ และความ
แจ่ ม ใสมาสู่ โ ลก กระตุ้ น ให้ ทุ ก ชีว ิต ในโลกเริ่ม การท างานของตน ดัง ข้ อ ความว่ า “ณ ที น่ ้ ี
เทพสวิตฤจะทรงกระตุ้นให้เราทางานและจะทรงทาให้สตั ว์ 2 เท้าและสัตว์ 4 เท้าเคลือ่ นไหว”96
พระสวิตฤได้รบั ความนับถืออย่างมากในฐานะเทพผู้นาพลังชีวติ และความแจ่มใสมาสู่โลก เป็ นผู้
กระตุน้ ให้ทุกชีวติ ในโลกเริม่ การทางานของตน ชาวอินเดียทุกคนผูน้ ับถือศาสนาพราหมณ์ จะต้อง
สวดบทคายตรีเพื่อสรรเสริญเทพสวิตฤในทุกๆ เช้า ดังนี้ “ขอให้เข้าถึงองค์พระสวิตฤผู้ประเสริฐ
ยอดยิง่ เพือ่ ว่าพระองค์จะได้บนั ดาลเราให้แจ่มแจ้งด้วยความคิด ”97 ปุรสฺ, ปูรฺว, ปฺราจี จึงใช้ใน
ความหมายว่า ทิ ศ ตะวันออกด้วย ส่ วนทิศ ที่อ ยู่เบื้องหลังผู้ ทาการบูชาเรียกว่า ปศฺจ, ปศฺ จิม,


เทพเจ้าแห่งแสงสว่างจานวน 18 องค์ แบ่งออกเป็ น กลุ่มเทพอาทิตย์ 10 องค์ ได้แก่ พระวรุณ
(Varuṇa) พระมิตร (Mitra) พระอรรยมัน (Aryaman) พระภคะ (Bhaga) พระอังศะ (Aṃśa) พระทักษะ (Dakṣa)
พระมารตาณฑะ (Mārtāṇḍa) พระธาตฤ (Dhātṛ) พระอินทร์ (Indra) และพระวิวสั วัต (Vivasvat) และเทพทีไ่ ม่ได้
อยู่ใ นกลุ่ มพระอาทิต ย์ แต่ เ ป็ นเทพที่ให้แสงสว่ างเช่น เดีย วกับ กลุ่ มเทพอาทิต ย์อีก 8 องค์ ได้แก่ พระสูรยะ
(Sūrya) พระวิษ ณุ (Viṣṇu)
พระอัศ วิน (Aśvin) อุ ษัส (Uṣas) พระสวิต ฤ (Savitṛ) พระปูษัน (Pūṣan)
พระตวัษฏฤ (Tvaṣṭṛ) และพระอัคนิ (Agni) โดยแท้จริงแล้วก็คอื เทพองค์เดียวกัน การทีแ่ ยกออกมาปรากฏเป็ น
หลายองค์หลายชื่อก็เพื่อทาหน้าทีต่ ่างๆ กัน อ้างถึงใน บุญชอบ ยีส่ าร, “การศึกษาวิเคราะห์เทพแห่งแสงสว่างใน
วรรณคดีสมัยพระเวท,” หน้า 21.
94

RV. 1.124.3

95

RV. 10.139.1

96

RV. 1.124.1

97

ศักดิศรี
์ แย้มนัดดา, “พระอาทิตย์ในวรรณคดีพระเวท,” ใน วิ ทยารัตนากร: รวมบทความวิ ชาการ
อักษรศาสตร์ ของศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ ศรี แย้มนัดดา, หน้า 149.
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ปฺร ตี จี ซึ่ง ในความหมายเดิม หมายถึง ข้า งหลัง , ทีห ลัง , ภายหลัง และใช้ใ นความหมายว่ า
ทิ ศตะวันตก เพราะเป็นทิศทีพ่ ระอาทิตย์ลบั ขอบฟ้า
ข. ลักษณะทางภูมศิ าสตร์
เมื่อ มีก ารเรีย บเรีย งบทสวดในฤคเวทลงเป็ น ลายลัก ษณ์ อ ัก ษรนั ้น
ศูนย์กลางของวัฒนธรรมของชาวอารยันอยู่ในเขตระหว่างแม่น้ ายมุนา (Yamunā) และศุตุทรี
(Śutudrī) ทางใต้ของอัมพาลา (Ambālā) ในปจั จุบน
ั และตามบริเวณตอนบนของแม่น้ าสรัสวตี ซึง่
ปจั จุบนั เป็ นล าธารที่ไม่มคี วามสาคัญไหลลงสู่ทะเลทรายธาร์ (Thar) ในราชสถาน ในอดีตเป็ น
แม่น้ าสายกว้างและมีกระแสน้ าแรงและอาจไหลไปรวมกับแม่น้ าสินธุใต้ท่บี รรจบของแม่น้ าศุตุทรี
กวีท่แี ต่งฤคเวทรู้จกั เทือกเขาหิมาลัยแล้ว 98 ในการบูชาพระอาทิตย์ ผู้บูชาจะหันหน้าไปทางทิศ
ตะวันออก จึงกาหนดทิศที่อยู่ทางซ้ายมือของผู้บูชาว่า อุตฺตร ซึ่งหมายถึง ซ้าย และยังหมายถึง
ส่วนบน, ด้านบน, สูงกว่า เช่นเดียวกับศัพท์ว่า อุทีจี ซึง่ หมายถึง เบื้องบน, ขึ้นข้างบน และ อูรฺธฺวา
ซึ่ง หมายถึง ยกขึ้น , อยู่สูง , อยู่เ หนื อ เพราะกวีเ ห็น ว่ า ทางซ้า ยมือ มีล ัก ษณะภูม ิป ระเทศเป็ น
เทือกเขาสูง 99 และใช้ศพั ท์ว่า อุตฺตร และ อุทีจี หมายถึง ทิ ศเหนื อ ซึ่งเป็ นทิศทางซ้ายมือของ
ผู้บูช า ส่ ว นทิศ ทางขวามือ เรีย กว่ า ทกฺ ษิ ณา หมายถึง ทิ ศ ใต้ สร้า งจาก ทกฺ ษฺ -ธาตุ (√dakṣ)
หมายถึง สามารถ, ถนัด100 นอกจากนี้ยงั ใช้ศพั ท์ว่า อธร ซึง่ หมายถึง ตา่ กว่า, ด้อยกว่า, ส่วนทีต่ า่ ,
ภูมภิ าคทีต่ า่ และ อวาจี ซึ่งหมายถึง ลงไปข้างล่าง, อยู่ขา้ งล่าง, อยู่ตา่ กว่า เนื่องจากทางขวามือ
ของกวีมลี กั ษณะภูมปิ ระเทศเป็ นทะเลทรายขนาดใหญ่ทล่ี าดต่ าลงไป ชาวอารยันยังไม่ได้ขยายตัว
ไปพ้นแม่น้ายมุนาไปทางตะวันออก มีเพียงบางมันตระทีแ่ ต่งในสมัยหลังกล่าวถึงแม่น้ าคงคาซึง่ อยู่
ทางตะวันออก กวีจงึ ยังไม่รู้จกั ดินแดนใต้แม่น้ ายมุนาลงไป และไม่ได้กล่าวถึงเทือกเขาวินธัย101
พระสารประเสริฐได้อ ธิบายว่าการกาหนดเรียกชื่อ ทิศนัน้ สอดคล้อ งกับลักษณะภูมศิ าสตร์ของ
ดินแดนชมพูทวีป ดังข้อความว่า
นี้เป็ นลักษณะความคิดเห็นของชาติอริยกะ ซึ่งอพยพข้าม
ภูเ ขาหิม าลัย เข้า มาทางอิ น เดีย แล้ว มิไ ด้บ่ า ลงมาทางใต้ คงตัง้
ภูมลิ าเนาและขยายพวกยาวยืดเลียบไปตามแนวภูเขา บ่ายหน้ า
ตรงออกไปมีแนวภูเขาอยู่ทางซ้ายมือ จึ่งกาหนดทิศตามอาการที่
อพยพนัน้ เองว่า ทิศซ้ายมือ ทิศขวามือ ทิศเบือ้ งหน้า ทิศเบือ้ งหลัง
เมื่อเห็นดวงอาทิตย์โผล่ออกจากแนวภูเขาข้างหน้า ทิศเบื้องหน้ า
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A. L. Basham, The Wonder that was India, 3rd revised edition (Delhi: Rupa, 2003), pp. 31-
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SED., p. 178.
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√dakṣ cf. Lat. dexter, ‘clever, right’; Goth. taihsva ‘right hand’ ดู SR., pp. 166-167.
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ซึง่ เรียกตามภาษาชาติอริยกะนัน้ ว่า ทิศบูรพา จึง่ เป็ นทิศตะวันออก
และโดยนัยเดียวกัน ทิศเบือ้ งหลังซึง่ ใช้ภาษาว่า ทิศประจิม จึง่ เป็ น
ทิศตะวันตก ทิศซ้ายมือซึง่ เรียกว่า ทิศอุดร จึง่ เป็ นทิศเหนือ คือ ทิศ
สูง ทิศบน เพราะขึน้ เป็ นภูเขา ทิศขวามือซึง่ ใช้ศพั ท์ว่า ทิศทักษิณ
จึง่ เป็นทิศใต้ คือ ทิศต่า ทิศล่าง เพราะลาดจากภูเขาลงไป102
2.1.2.2 ทิศในฐานะของสถานที ่
ทิศ ในอีก ความหมายหนึ่ ง มิไ ด้ ก ล่ า วถึง ชื่อ ของทิศ ต่ า งๆ ในฐานะของ
ทิศทาง แต่มกั จะปรากฏจานวนนับแล้วตามด้วยศัพท์ว่า ทิศฺ หรือ ปฺรทิศฺ ซึง่ ศัพท์ทงั ้ 2 สามารถใช้
แทนกันได้ดงั ที่กล่าวไว้แ ล้ว โดยใช้ในความหมายว่า อาณาเขต, บริ เวณ, ภูมิภ าค, ดิ นแดน
จานวนดินแดนทีป่ รากฏมีตงั ้ แต่ 5 แห่ง จนถึง 10 แห่ง ดังทีผ่ วู้ จิ ยั ได้รวบรวมไว้พอสังเขป ดังนี้
ในฤคเวท มณฑลที่ 9 สูกตะที่ 86 มันตระที่ 29 กล่าวถึง ดินแดนจานวน
5 แห่งของพระวายุทอ่ี ยูใ่ นชัน้ บรรยากาศ ดังข้อความว่า “พระองค์ยอ่ มเป็ นทะเล ข้าแต่กวี พระองค์
เป็ นสัพพัญญู ดิ นแดนทัง้ 5 เหล่ านั น้ (pañca pradiśo) ย่อมอยู่ในอาณาเขตของพระองค์
พระองค์ทรงข้ามผ่ านสวรรค์แ ละแผ่ นดิน ข้าแต่ ปวมานะ (พระวายุ) ดวงดาวทัง้ หลายเป็ นของ
พระองค์ พระอาทิตย์เป็ นของพระองค์”103 ในวาชสเนยิ สังหิตา กล่าวว่า “พระปูษนั ทรงชนะแล้ว
ซึง่ ดิ นแดนทัง้ 5 (pañca diśa) ด้ว ยอักษรทัง้ 5 ขอให้ข้าพเจ้าชนะดินแดนทัง้ 5 เหล่ านี้ ”104
ในอถรรพเวท กาณฑ์ท่ี 3 สูกตะที่ 24 บทที่ 3 กล่าวว่า “ดิ นแดนทัง้ 5 เหล่านี้ (pañca pradiśo)
เผ่ าพันธุ์ของมนุ ษ ย์ทงั ้ 5 เมือ่ ฝนตกแม่น้ านาไม้ทลี ่ อยตามน้ ามาทีน่ ี ่ นามาซึง่ ความรุ่งเรือ งและ
ผลผลิตทัง้ หลาย”105 ในอถรรพเวทอีกหลายบท106 รวมถึงคัมภีรใ์ นสมัยพราหมณะ-อุปนิษทั ยังคง
ปรากฏความคิดเรือ่ งดินแดนจานวน 5 แห่งเช่นกัน107
ในฤคเวท มณฑลที่ 1 สูกตะที่ 12 มันตระที่ 16 มีขอ้ ความทีแ่ สดงให้เห็น
ว่าทิศในความหมายว่าสถานที่มคี วามสัมพันธ์กบั ถิน่ ที่อยู่บนพื้นโลก ดังข้อความว่า “พระวิษณุ
เสด็จมาจากทีใ่ ด ขอเทวะทัง้ หลายจงพิทกั ษ์เราทัง้ หลาย ณ ทีน่ ัน่ ด้วยอาณาจักร 7 แห่ ง ของ
แผ่นดิ น (sapta dhāmabhiḥ)”108 ในมณฑลที่ 9 สูกตะที่ 114 มันตระที่ 3 กล่าวถึงดินแดน
102

พระสารประเสริฐ, โลกธาตุ เที ยบทางโลก ทางธรรม อวิ ชชา สังขาร วิ ญญาณ นามรูป ผัสสะ
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จานวน 7 แห่งทีเ่ ป็ นของเทพเจ้าแห่งแสงสว่าง ดังข้อความว่า “ดิ นแดนทัง้ 7 (sapta diśo) เป็ น
ของเทพเจ้าแห่งแสงสว่าง พราหมณ์ผบู้ วงสรวงตามฤดูกาล พราหมณ์ผทู้ าพิธบี วงสรวงมีจานวน 7
จานวน 7 คือกลุ่ มเทพอาทิต ยะ ขอพระโสมจงพิทกั ษ์เราด้วยกลุ่มเทพอาทิตยะ ข้าแต่หยดของ
น้ าโสม จงไหลไปเพือ่ พระอินทร์”109 ในศตปถพราหมณะ กาณฑ์ท่ี 9 อัธยายะที่ 5 พราหมณะที่ 2
บทที่ 8 กล่าวถึงดินแดนจานวน 7 แห่ง ดังข้อความว่า “ฤดูทงั ้ หลายมี 7 ฤดู ดิ นแดนทัง้ หลายมี 7
แห่ง (sapta diśa) เทวโลกมีจานวน 7 บทสวดทัง้ หลายมี 7 แบบ”110
ในศตปถพราหมณะ กาณฑ์ท่ี 6 อัธยายะที่ 2 พราหมณะที่ 2 บทที่ 34
และกาณฑ์ท่ี 8 อัธยายะที่ 4 พราหมณะที่ 2 บทที่ 13111 กล่าวถึงดินแดนจานวน 10 แห่ง ความว่า
“บัดนี้กล่าวถึงจานวน 10 อักษร 10 ตัวหล่านัน้ คือ วิราช วิราช คือ พระอัคนี ดิ นแดนมี 10 แห่ ง
(daśa diśo diśo) ดินแดนทัง้ 10 คือ พระอัคนี ลมหายใจทัง้ หลายมี 10 ลมหายใจเหล่านัน
้ คือ
พระอัคนี พระอัคนีมคี วามสาคัญเพียงใด ความสาคัญของลมหายใจย่อมมีเพียงนัน้ ”112
จะเห็ น ได้ ว่ า ทิ ศ ในฐานะของสถานที่ ม ีนั ย ถึ ง ดิน แดนที่ อ ยู่ บ นโลก
บรรยากาศ และสวรรค์ อัน เป็ นส่วนประกอบสาคัญของโครงสร้างของโลกหรือจักรวาลมาตัง้ แต่
สมัยพระเวท ดังนัน้ ทิศในความหมายนี้จงึ มีความสัมพันธ์กบั แนวคิดเรื่องโลกเช่น เดียวกับทิศใน
ฐานะทิศทาง
จากการศึกษาแนวคิดเรือ่ งทิศในวรรณคดีสนั สกฤตสรุปได้ว่า ความหมาย
ของทิศที่ปรากฏในวรรณคดีสนั สกฤตมี 2 ความหมาย คือ ทิศทาง (direction) และสถานที่
(region) ทิศ ในความหมายแรก หมายถึง ทิศ ทาง มีนัยถึงเส้นทางที่เ ทพเจ้าแห่งแสงสว่างหรือ
พระอาทิต ย์โ คจรอยู่บนท้อ งฟ้ า ทิศ จึงมีค วามสัม พัน ธ์ ทิศ ทางที่อ ยู่บนท้อ งฟ้ า และอีกนัยหนึ่ ง
หมายถึง ทิศทางทีอ่ ยู่บนพืน้ ดินหรือพืน้ โลก โดยที่ชาวอารยันมองว่าโลกประกอบด้วย 4 ทิศ มี 4
มุม แสดงถึงขอบเขตอันกว้างใหญ่ไพศาลของจักรวาล ชาวอารยันมีมุมมองการมองทิศทีป่ รากฏใน
วรรณคดีสนั สกฤต อยู่ 2 มิติ ได้แก่ การมองทิศในมิตแิ นวราบ หรือ แนวนอน (H) และการมองทิศ
ในมิตแิ นวดิง่ หรือ แนวตัง้ (V) มุมมองการมองทิศดังกล่าวมีความสัมพันธ์กบั แนวคิดเรื่องโลกที่
ปรากฏในวรรณคดีสนั สกฤตแต่ละสมัย ในวรรณคดีพระเวทจนถึงพราหมณะ-อุปนิษทั ชาวอารยัน
ถือเอาคนเป็ นจุด ศูนย์กลางในการกาหนดทิศ ทิศต่างๆ จึงเคลื่อนไปตามตัวผู้พูดหรือสิง่ ที่ผู้พูด
กล่าวถึง ส่วนในวรรณคดีมหากาพย์-ปุราณะ ทิศต่างๆ ถูกกาหนดขึน้ โดยถือเอาเขาพระสุเมรุเป็ น
ศู น ย์ก ลางจัก รวาล เนื่ อ งจากในวรรณคดีม หากาพย์ -ปุ ร าณะมีค วามพยายามในการจัด วาง
โครงสร้างจักรวาลอย่างเป็ นระบบมากขึน้ ทิศต่างๆ ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั โครงสร้างจักรวาลจึงไม่ม ี
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การเคลื่อนที่ไปตามตัวผู้พูดหรือสิง่ ที่ผู้พูดกล่าวถึงดังที่เคยปรากฏมาก่อน แต่มลี กั ษณะเป็ นจุด
ภาค ส่ ว น โดยรอบเขาพระสุ เ มรุ ดังนัน้ ทิศ จึงมีจานวน ค าเรียกชื่อ และการแปลความหมาย
ที่แตกต่างกันออกไปตามแต่มุมมองและบริบทที่ถูกกล่าวถึง คาเรียกชื่อทิศ สะท้อนให้เห็นถึงวิถี
ชีวติ ของชาวอารยันในการบูชาพระอาทิตย์และลักษณะภูมศิ าสตร์สาคัญบางประการของดินแดน
ชมพูทวีปในสมัยโบราณ ทิศในความหมายที่สอง หมายถึง สถานที่ ทิศในความหมายนี้มนี ัยถึง
ดินแดนทีอ่ ยูบ่ นโลก บรรยากาศ และสวรรค์อนั มีความสัมพันธ์กบั แนวคิดเรือ่ งโลกเช่นกัน
2.2 โลกและทิ ศในวรรณคดีพทุ ธศาสนา
2.2.1 แนวคิ ดเรื่องโลกในวรรณคดีพทุ ธศาสนา
โลก เป็ นนามศัพท์ เพศชาย ในพจนานุ กรมปาลี-อังกฤษ ฉบับสมาคมบาลีปกรณ์
(The Pali Text Society’s Pali-English Dictionary) T. W. Rhys Davids และ William Stede
ได้ให้ความหมายของ “โลก” ไว้ว่า โดยพืน้ ฐานหมายถึง โลกทีเ่ ห็นได้ดว้ ยตา โดยทัวไป
่ หมายถึง
ภพอัน เป็ น ทีอ่ ยู่ข องสรรพสิง่ ในความหมายกว้า ง หมายถึง จัก รวาล บางครัง้ ศัพ ท์น้ี ใ ช้ใ น
ความหมายของ กลุ่ มของสิง่ มีชีว ิต ทีอ่ าศัยอยู่บนโลกนี้ หรือ โลกอืน่ และยังหมายถึง มนุ ษ ย์,
มนุ ษยชาติ, คน, สิง่ มีชวี ติ 113 ส่วนปทานุ กรม บาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต ของกรมพระจันทบุร-ี
นฤนาถ ให้ความหมายว่า ภพเป็ นทีป่ รากฏแห่งสัตว์ (โลก); สัตว์; โลก เป็ นไปในอรรถ คือ 1. ภพ
(ภพมีกามภพเป็ นต้น) 2. ชน (สัต ว์โลก) สัต ว์โลกทัง้ 3 คือ กามโลก สังขารโลก โอกาสโลก114
จะเห็นได้ว่า นิยามความหมายของโลกตามพจนานุ กรมข้างต้น โดยภาพรวมไม่ได้เจาะจงถึงสิง่ ใด
สิง่ หนึ่งอย่างแน่ ชดั โลกอาจหมายถึงจักรวาลทีป่ ระกอบด้วยสิง่ มีชวี ติ และสิง่ ไม่มชี วี ติ สิง่ ที่จบั ต้อง
ได้และสิง่ ที่จบั ต้องไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็ นคน สัตว์ สิง่ ของ หรืออาจหมายถึงสถานที่อนั เป็ นที่อยู่ของ
สรรพสิง่ ทัง้ หลาย หรืออาจหมายถึง สิง่ มีชวี ติ ก็เป็ นได้ซง่ึ จะใช้ในความหมายใดนั ้นขึน้ อยู่กบั บริบท
หรือข้อความทีก่ ล่าวถึง
โลก ในภาษาบาลี สามารถเทียบได้กบั “โลก” หรือ “โรก” ในภาษาสันสกฤตซึ่งมี
ความหมายดัง้ เดิมในสมัยพระเวทว่า ทีว่ ่าง, ทีเ่ ปิดโล่ง115 เนื่องจากสร้างจาก รุจฺ-ธาตุ (√ruc) ซึ่ง
หมายถึง ส่องแสง, สว่าง, สุกสว่าง เหมือนกัน อย่างไรก็ตามนักปราชญ์ทางภาษาบาลีบางท่าน
กล่าวต่างออกไปว่า โลก สร้างมาจาก รุป-ฺ ธาตุ (√rup) ซึง่ หมายถึง สลาย, แตก (เช่นเดียวกับศัพท์
ว่า รูป-rūpa) หรือสร้างมาจาก รุชฺ -ธาตุ (P., Skt. √ruj) ซึง่ หมายถึง สลาย, ทาลาย และใช้ใน
ความหมายเดียวกับ ลุชฺ-ธาตุ (√luj) ซึง่ หมายถึง สลาย, พินาศ เช่นเดียวกัน ดังปรากฏในโลกสูตร
สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค ว่า “ดูก่อนภิกษุ ทีเ่ รียกว่า โลก เพราะจะต้องแตกสลายย่อยยับไป
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PTSD., p. 586.
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พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรนี ฤนาถ, ปทานุกรม บาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต (พระนคร:
มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2513), หน้า 361.
115

PTSD., p. 586.
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(ลุชฺชติ ปลุชฺชตีติ โข ภิกฺขุ ตสฺมา โลโกติ วุจฺจติ )”116 ข้อความดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงหลักคา
สอนของพุทธศาสนาเรือ่ งความไม่เทีย่ ง หรือ อนัตตา ส่วนธาตุปปทีปิกา กล่าวว่า โลก สร้างมาจาก
่
โลกฺ -ธาตุ (√lok cf. √loc) หมายถึง เห็น, ดู, แลดู117 เมื่อทราบนิยามความหมายโดยทัวไปของ
โลก ตามมติของนักปราชญ์ทศ่ี กึ ษาวรรณคดีพุทธศาสนาแล้ว ผู้วจิ ยั เห็นควรที่จะรวบรวมแนวคิด
เรือ่ งโลกทีป่ รากฏในวรรณคดีพุทธศาสนาต่อไป
ในช่วงทีพ่ ุทธศาสนาอุบตั ขิ น้ึ ในอินเดียนัน้ สังคมอินเดียนับถือศาสนาพราหมณ์อนั
เป็ นศาสนาดัง้ เดิมที่มอี ยู่แล้ว เหตุท่พี ุทธศาสนาถือกาเนิดขึน้ ก็เพราะพุทธศาสนามีทศั นะหลาย
ประการที่ไ ม่ ต รงกับ ศาสนาพราหมณ์ ในขณะที่ศ าสนาพราหมณ์ เ ป็ น ศาสนาแบบเทวนิ ย ม
ส่ ว นพุ ท ธศาสนาเป็ น ศาสนาประเภทอเทวนิ ย มที่ ไ ม่ เ ชื่ อ ในความมี อ ยู่ ข องพระเป็ น เจ้ า
ความแตกต่างของความคิดหลักดังกล่าวนี้ ทาให้ศาสนาทัง้ 2 อธิบายแนวคิดเรื่องโลกและเรื่อง
อื่นๆ อันเป็นส่วนของโลกทัศน์แตกต่างกัน ศาสนาพราหมณ์เชื่อว่าพระเจ้าเป็ นผูส้ ร้างจักรวาลและ
สรรพสิ่งต่างๆ ในจักรวาล ส่ ว นพุทธศาสนาเชื่อว่าโลกหรือ จักรวาลเกิด เองตามธรรมชาติจาก
การรวมตัวของปจั จัยต่างๆ และดารงอยู่ได้โดยกฎธรรมชาติ เมื่อถึงทีส่ ุดแล้วจักรวาลก็จะประลัย
หรือแตกสลายตามกฎของธรรมชาติ118 และสามารถเกิดขึน้ ใหม่หากมีเหตุปจั จัย ดังนัน้ จักรวาล
ของพุทธศาสนาจึงมีลกั ษณะเป็ นสิง่ ที่ไม่เทีย่ งแท้ถาวร แต่มกี ารเกิดขึน้ ตัง้ อยู่ และดับไป เป็ นไป
ตามกฎธรรมชาติทเ่ี รียกว่า “ไตรลักษณ์” คือ มีความไม่เทีย่ งแท้ (อนิจฺจตา) มีความทุกข์ (ทุกฺขตา)
และไม่มตี วั ตน (อนตฺตตา)
แม้ว่าพุทธองค์ทรงเป็ น โลกวิทู (ผู้รโู้ ลกอย่างแจ่มแจ้ง ) แต่ คาสอนของพระพุทธองค์ก็มไิ ด้ให้ความสาคัญ เกี่ยวกับเรื่องจักรวาลวิทยาเนื่องจากทรงเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็ นเรื่อง
งมงายและไม่สามารถช่วยให้สรรพสัตว์เข้าสู่นิพพานได้ ทรงเห็นว่าการกล่าวถึงโลกหรือจักรวาล
เป็นสิง่ ทีไ่ ม่พงึ คิดหรืออจินไตยและเป็นติรจั ฉานกถาอย่างหนึ่ง เมือ่ มีผมู้ าทูลถามปญั หาเกี่ยวกับ
โลกว่า โลกเที่ยงหรือไม่ (สสฺ สโต โลโก) โลกไม่เที่ยงหรือไม่ (อสสฺ สโต โลโก) โลกมีท่สี ุดหรือไม่
(อนฺ ตวา โลโก) โลกไม่มที ส่ี ุดหรือไม่ (อนนฺ ตวา โลโก) พระพุทธองค์กจ็ ะทรงนิ่งหรือไม่ทรงตอบโดย
ั หาที่ ไ ม่ ท รงพยากรณ์ เ พราะทรงเห็ น ว่ า “ข้ อ นั ้น ไม่ ป ระกอบด้ ว ยอรรถ
ตรั ส ว่ า เป็ นป ญ
116

ส.สฬา. 18/98
ดูเพิม่ เติมใน หลวงเทพดรุณานุศษิ ฏ์, ธาตุปปฺ ทีปิกา, พิมพ์ครัง้ ที่ 7 (กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2508), หน้า 346-348.
118
ดูเพิม่ เติมใน บารุง ชานาญเรือ , “การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องจักรวาลวิทยาในศาสนาไชนะและ
พุทธศาสนาเถรวาท,” หน้า 188.

อจินไตย มี 4 อย่าง คือ พุทธวิสยั ฌานวิสยั กรรมวิบาก และโลกจินตา ดูใน องฺ.จตุกฺก. 21/77

ติรจั ฉานกถา หมายถึง ถ้อยคาอันขวางต่อทางนิพพานหรือเรื่องราวที่ภิกษุ ไม่ควรนามาเป็ นข้อ
ถกเถียงสนทนา โดยไม่เกีย่ วกับการพิจารณาสังสอนแนะน
่
าทางธรรมอันทาให้คดิ ฟุ้งเฟ้อ และพากันหลงเพลิน
เสียเวลา เสียกิจหน้าทีท่ พ่ี งึ ปฏิบตั ติ ามธรรม
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ไม่ประกอบด้วยธรรม ไม่เป็ นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ ไม่เป็ นไปเพือ่ ความหมายเพือ่ ความทลาย
กาหนัด เพือ่ ความดับ เพือ่ ความสงบ เพือ่ ความรูย้ งิ ่ เพือ่ ความตรัสรูเ้ พือ่ นิพพาน”119
พุทธศาสนามิได้ปฏิเสธการนาสาระเกี่ยวกับโลกและจักรวาลมาอธิบาย ดังจะเห็น
ได้จากพระพุทธเจ้าทรงแสดงทัศนะเรื่อ งโลกและจักรวาลไว้ใ นพระสูต รต่ างๆ อาทิ ปาฏิกสูต ร
ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค 120 พรหมชาลสูตร ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค 121 พระสูตรทัง้ 2 มีการแฝงคติ
ความเชื่อ ดัง้ เดิมซึ่งเชื่อ ว่าพระพรหมเป็ นผู้ส ร้างจักรวาล 122 ในมหาปรินิพพานสูต ร ทีฆนิกาย
มหาวรรค123 ทรงกล่าวถึงลักษณะการตัง้ อยู่ของโลกและการไหวของแผ่นดินไว้ ในอัคคัญญสูตร
ทีฆนิกาย ปาฎิกวรรค124 ทรงแสดงเรื่องกาเนิดและวิวฒ
ั นาการของจักรวาลและสิง่ มีชวี ติ โดยมิได้
ทรงอ้างว่าพระพรหมเป็ นผู้ส ร้างจักรวาล แต่ ต รัส ว่าเป็ นวิว ฒ
ั นาการตามธรรมชาติ ทรงรู้ด้ว ย
สัพพัญญุตาญาณที่เหนือกว่าปญั ญาใดๆ ของมนุ ษย์ปุถุชน M. M. J. Marasinghe แสดง
ความเห็นว่าในพระสูต รดังกล่ าวสะท้อ นภาพพัฒนาการของระบบสังคมมากกว่าการบรรยาย
ลักษณะของโลกในเชิงกายภาพ125 พระพุทธเจ้ามิได้ประสงค์จะแสดงภาวะของโลกทีเ่ ป็ นรูปธรรม
ตามโลกทัศน์ดงั ้ เดิมในสังคมอินเดีย แต่ทรงนาความรูเ้ รื่องโลกของคนในสังคมในด้านรูปธรรมมา
อธิบายใหม่ให้เข้ากับหลักคาสอนเพื่อประโยชน์ต่อการแสดงธรรมทีน่ าไปสู่ความหลุดพ้น
จะเห็นได้ว่า แนวคิดเรื่อ งโลกหรือ จักรวาลปรากฏอยู่ ตามพระสูตรต่างๆ อย่าง
กระจัดกระจาย ในสมัยหลังพุทธกาลจึงได้มกี ารรวบรวมคติเรือ่ งโลกและจักรวาลขึน้ อย่างเป็ นระบบ
และเรียบเรียงขึน้ เป็ นคัมภีร์อกี ประเภทหนึ่งทีอ่ าจเรียกว่า “คัมภีรโ์ ลกศาสตร์” อันเป็ นหลักฐานที่
แสดงแนวคิดเรือ่ งโลกและจักรวาลของพุทธศาสนาและอินเดีย
ผู้วจิ ยั แบ่งหัวข้อการศึกษาแนวคิดเรื่องโลกในพุทธศาสนาออกเป็ น 2 ส่วน ส่วน
แรกกล่าวถึงเรื่องโลก โลกธาตุ และ จักรวาล และส่วนที่ 2 กล่าวถึงโครงสร้างของจักรวาลอันจะ
เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาแนวคิดเรือ่ งโลกบาลต่อไป
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ที.สี. 9/292
ที.ปา. 11/13-16
121
ที.สี. 9/31-34
122
ดูเพิม่ เติมใน บารุง ชานาญเรือ, “การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องจักรวาลวิทยาในศาสนาไชนะและ
พุทธศาสนาเถรวาท,” หน้า 110-120.
123
ที.มหา. 10/98
124
ที.ปา. 11/51-72 และดูเพิม่ เติมใน บารุง ชานาญเรือ, “การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องจักรวาลวิทยาใน
ศาสนาไชนะและพุทธศาสนาเถรวาท,” หน้า 120-125. และเพ็ญแข กิตติศกั ดิ,์ “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่อง
จักรวาลในพุทธศาสนาตามทีป่ รากฏในพระสุตตันตปิ ฎก,” หน้า 5-9.
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ดูเพิม่ เติมใน M. M. J. Marasinghe, “Loka,” EOB 6 (1996): 342-343.
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2.2.1.1 โลก โลกธาตุ และจักรวาล
เมื่อพิจารณาบริบทของโลกที่ปรากฏในพระไตรปิ ฎก จะพบว่าพระพุทธ
องค์ทรงอธิบายเรื่องนี้เอาไว้อย่างหลากหลาย126 โดยสรุป โลกมีนัยครอบคลุมทัง้ สิง่ ทีเ่ ป็ นรูปธรรม
และนามธรรม สิง่ ทีม่ ชี วี ติ และไม่มชี วี ติ ส่วนพระอรรถกถาจารย์ได้จาแนกประเภทของโลกเอาไว้
หลายลัก ษณะด้ว ยกัน กล่ า วคือ นิรยโลก ติรจั ฉานโลก เปรตวิส ยั โลก มนุ ษ ยโลก พรหมโลก
ขันธโลก ธาตุโลก และอายตนโลก127 อย่างไรก็ตาม ในคัมภีรท์ างพุทธศาสนาจาแนกโลกออกเป็ น
2 ลักษณะ คือ โลกในเชิงอัตวิสยั (subjective world) และโลกในเชิงวัตถุวสิ ยั (objective
world) ผูว้ จิ ยั จะกล่าวถึงเฉพาะโลกในเชิงวัตถุวสิ ยั ทีเ่ กีย
่ วข้องกับงานวิจยั เท่านัน้
โลกเชิงวัตถุวสิ ยั คือโลกทีม่ อี ยู่ตามธรรมชาติ หรือโลกภายนอก (ตัวเรา)
สามารถแบ่งโลกออกเป็นอีกหลายนัย ดังนี้
นัยที่ 1 เป็ นการแบ่ง ประเภทของโลกตามความหมายกว้าง หมายถึง
สภาวธรรมหรือหมูส่ ตั ว์ กาหนดโดยขอบเขตบ้าง ไม่กาหนดบ้าง129 ได้แก่
สัง ขารโลก โลก คือ สังขาร หรือ ร่างกาย เพ็ญแข กิต ติศ ัก ดิ ์
กล่าวว่าสังขารมีความหมาย 2 นัย กล่าวคือ นัยแรก สังขาร หมายถึง สภาพปรุงแต่งในขันธ์ 5
สังขารจะปรุงแต่งจิตให้กลายเป็ นจิตที่ดงี ามหรือชัวร้
่ าย มีคุณธรรมหรือไร้คุณธรรมตามแต่เจตนา
ที่ดหี รือชัว่ การปรุงแต่งหรือการแสดงออกนัน้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการกระทาทางกาย วาจา ใจ
เกิดเป็นกรรม คือ การทา การพูด การคิด นัยทีส่ อง สังขารหมายถึง สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เป็ นไปตามอานาจ
ของเหตุและปจั จัยปรุงแต่ง ทุกสิง่ ทุกอย่างที่ปรากฏในธรรมชาติในโลกและจักรวาลเรียกสังขาร
ทัง้ สิน้ ถ้าแบ่งตามนัยนี้แล้วแบ่งได้ 2 ประเภท คือ อุปาทินกสังขาร หมายถึง สังขารที่มชี วี ติ จิตใจ
เช่น มนุ ษย์ สัตว์รวมพวกสัตว์นรก เปรต อสุรกาย เทวดา พรหม และอนุ ปาทินกสังขาร หมายถึง
126

ดูเพิม่ เติมใน พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธบิ ุณยากร), พุทธจักรวาลวิ ทยา (กรุงเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2550), หน้า 24-25.
127
เรื่องเดียวกัน, หน้า 26.

โลกในเชิงอัตวิสยั คือ โลกในความหมายทีส่ มั พันธ์กบั ตัวผูร้ บั รูก้ ารมีอยู่ของโลก กล่าวคือ โดยปกติ
โลกในเชิงวัตถุวสิ ยั จะดารงอยู่ได้ดว้ ยตัวของมันเอง แต่ในขณะเดียวกันมนุ ษย์มอี ายตนะทัง้ ภายในและภายนอก
ในการรับรู้โลกภายนอกหรือสิง่ ต่า งๆ ที่ปรากฏต่อมนุ ษย์ผ่านทางผัสสะ ได้แก่ รูป เสียง กลิน่ รส สัมผัสและ
ธรรมารมณ์ อ้างถึงใน เดือนฉาย อรุณกิจ , “การศึกษาเชิงวิเคราะห์มโนทัศน์เรื่องโลกในพุทธปรัชญาเถรวาท,”
หน้า 47. โลกในเชิงอัตวิสยั เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อายตนโลก หรือ โลกภายใน (ตัวเรา) ดังทีพ่ ระพุทธองค์ได้ตรัส
ไว้ในสมิทธิสตู รดังนี้ “ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ทีเ่ รียกว่า โลก โลก ดังนี้ ด้วยเหตุเพียงเท่าไร จึงเป็ นโลก หรือบัญญัติ
ว่าโลก พระผูม้ พี ระภาคตรัสว่า ดูกรสมิทธิ จักษุรปู จักษุวญ
ิ ญาณ ธรรมทีจ่ ะพึงรูแ้ จ้งด้วยจักษุวญ
ิ ญาณ มีอยู่ ณ ที ่
ใด โลกหรือการบัญญัติว่าโลกก็มอี ยู่ ณ ทีน่ ัน้ ฯลฯ ใจ ธรรมารมณ์ มโนวิญญาณ ธรรมทีจ่ ะพึงรู้แจ้งด้วยมโน
วิญญาณ มีอยู่ ณ ทีใ่ ด โลกหรือการบัญญัตวิ ่าโลกก็มอี ยู่ ณ ทีน่ นั ้ ” อ้างถึงใน ส.สฬา. 18/75; ส.สคา. 15/196-197
129
พระธรรมปิ ฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครัง้ ที่ 10 (กรุงเทพมหานคร:
สือ่ ตะวัน, 2545), หน้า 99.

46

สังขารที่ไม่มจี ติ ใจ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ก้อนหิน130 จะเห็นได้ว่า สังขารเป็ นเพียงสภาพที่ปรุงแต่งขึน้
หรือเป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จากการปรุงแต่ง จึงเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ งแท้ ถาวร มีความเสื่อมสลายเป็ นธรรมดา
ดังพุทธพจน์ทว่ี ่า “...สังขารทัง้ ปวงไม่เทีย่ ง...สังขารทัง้ ปวงเป็นทุกข์...ธรรมทัง้ ปวงเป็ นอนัตตา...”131
คาว่า “สังขาร” ที่ปรากฏในอุ ปปาทสูตรนี้ จดั เป็ น สังขตธรรม  ส่ ว นโลกก็มคี วามแตกสลายเป็ น
ธรรมดาดังปรากฏในโลกสูตร132 ปโลกสูตร133 และบทวิเคราะห์ โลก ศัพท์ในสัททนีตธิ าตุมาลาว่า
“เตสุ สงฺขาโร ลุชฺชตีติ โลโกติ สังขาร ชือ่ ว่า โลก เพราะอรรถว่าต้องแตกสลายย่อยยับไปดังพระ
ดารัส ทีพ่ ระผู้มพี ระภาคตรัส ไว้ว่า ลุ ชฺชติ ปลุ ชฺชตีติ โข ภิกฺขุ ตสฺ มา โลโกติ วุจฺจติ ดูก่ อ นภิก ษุ
ทีเ่ รียกว่า โลก เพราะจะต้อ งแตกสลายย่อ ยยับไป” 134 โลกจึงจัดเป็ น สังขตธรรม คือ เป็ นสิ่งที่
ไม่ เ ที่ย ง มีส ภาวะแห่ ง ความเสื่อ มและความแตกดับ ไปตามธรรมชาติ เ ช่ น เดีย วกับ สัง ขาร
อีกความหมายหนึ่ง สังขาร ชื่อว่า โลก เพราะสัตว์ทงั ้ ปวงดารงอยู่ได้เพราะอาหาร ดังพระบาลีว่า
เอโกโลโก สพฺเพ สตฺตา อาหารฏฺฐกิ า135
สัตวโลก โลก คือ หมูส่ ตั ว์ โดยนัยทีก่ ล่าวไว้ในวิสุทธิมคั คฎีกาว่า
“การประชุมและสืบต่อแห่งขันธ์ทงั ้ หลายทีเ่ นือ่ งด้วยอินทรีย์ ชือ่ ว่า สัตวโลก ชือ่ ว่า สัตว์ เพราะมีจติ
ซัดส่ายไปในอารมณ์ มีรูป เป็ นต้น ชือ่ ว่า โลก เพราะกุศลและอกุศล และวิบากของกุศลและอกุศล
นัน้ ”136 คาอธิบายดังกล่าวมีลกั ษณะสอดคล้องกับบทวิเคราะห์ โลก ศัพท์ในสัททนีตธิ าตุมาลาว่า
“สัตว์ ชือ่ ว่า โลกเพราะอรรถว่าเป็ นทีป่ รากฏกุศล อกุศลและผลของกุศล อกุศลนัน้ ” (โลกิยติ เอตฺ ถ
ปุญฺญปาป ตพฺ พปิ าโก จาติ โลโก)137 ในธาตุปปทีปิกากล่าวว่า “โลกเทีย่ งบ้างโลกไม่เทีย่ งบ้าง”
130

เพ็ญแข กิตติศกั ดิ,์ “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องจักรวาลในพุทธศาสนาตามที่ปรากฏในพระ
สุตตันตปิ ฎก,” หน้า 53-54.
131
องฺ.เอก.-ทุก.-ติก. 20/576

“ธรรม” ในพุทธปรัชญาจาแนกได้เป็ น 2 อย่าง คือ สังขตธรรมกับอสังขตธรรม เกณฑ์ทใ่ี ช้ตดั สินว่า
สิง่ ใดเป็ นสังขตธรรม ต้องประกอบด้วยลักษณะดังนี้ 1. ความเกิดขึน้ ปรากฏ 2. ความแตกดับหรือสลายปรากฏ
3. เมื่อดารงอยู่ความผันแปรปรากฏ เกณฑ์ทใ่ี ช้ตดั สินว่า สิง่ ใดเป็ นอสังขตธรรม ต้องประกอบด้วยลักษณะดังนี้
1. ไม่ปรากฏความเกิด 2. ไม่ปรากฏความสลาย 3.เมื่อดารงอยู่ไม่ปรากฏความผันแปร อ้างถึงใน เดือนฉาย
อรุณกิจ,“การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องมโนทัศน์เรื่องโลกในพุทธปรัชญาเถรวาท,” หน้า 13.
132
ส.สฬา. 18/98
133
ส.สฬา. 18/101
134
พระอัคควังสเถระ, สัททนี ติธาตุมาลา คัมภี รห์ ลักบาลีมหาไวยากรณ์ , ตรวจชาระโดย พระ
ธรรม-โมลี (สมศักดิ ์ อุปสโม), พิมพ์ครัง้ ที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: ไทยรายวันการพิมพ์, 2545), หน้า 40-41. และดู
เพิม่ เติมใน หลวงเทพดรุณานุศษิ ฏ์, ธาตุปปฺ ทีปิกา, พิมพ์ครัง้ ที่ 7, หน้า 346.
135
หลวงเทพดรุณานุศษิ ฏ์, ธาตุปปฺ ทีปิกา, พิมพ์ครัง้ ที่ 7, หน้า 346.
136
จกฺกวาฬ. 12
137
พระอัคควังสเถระ, สัททนี ติธาตุมาลา คัมภีรห์ ลักบาลีมหาไวยากรณ์, ตรวจชาระโดยพระธรรมโมลี (สมศักดิ ์ อุปสโม), พิมพ์ครัง้ ที่ 2, หน้า 41.
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(สสฺสโต โลโกติวา อสสฺ สโต โลโกติ อาโลก)138 ดังนัน้ ทัง้ มนุ ษย์และสัตว์กจ็ ดั อยู่ในประเภทนี้และ
รวมอยู่ในจาพวกสังขารที่มชี วี ติ จิตใจ สัตวโลกนัน้ มีหลายชนิด หลายจาพวก มีการจัดลาดับชัน้
แบ่งภพภูมขิ องสัตว์ประเภทต่างๆ ในโลกออกเป็น 31 ภูมติ ามระดับชัน้ ของจิตใจ
โอกาสโลก โลก คือ แผ่นดินอันเป็ นที่อยู่ของหมู่สตั ว์และเป็ นที่
เกิด ของสัต ว์ทุ ก ประเภท รวมถึง สรรพสิ่ง ต่ า งๆ เช่ น ดวงอาทิต ย์ ดวงจัน ทร์ ดวงดาว และ
ยังหมายถึงโลกอันมีอยูใ่ นอวกาศ จักรวาล139 ส่วนในจักกวาฬทีปนีอธิบายว่า “สัตว์ทยี ่ งั สะดุง้ และที ่
มันคง
่ อีกทัง้ เป็นโอกาสะ (เทสะ-สถานที)่ ของสัตว์เหล่านัน้ ”140 บทวิเคราะห์ โลก ศัพท์ในสัททนีต-ิ
ธาตุมาลามีว่า “โอกาสะ กล่าวคือ จักรวาล ชือ่ ว่า โลก เพราะอรรถว่าเห็นหรือปรากฏโดยอาการอัน
วิจติ ร” (โลกิยติ วิจติ ฺ ตาการโต ทิสฺสตีติ จกฺ กวาฬ สงฺขาโต โอกาโส โลโก) โอกาสโลกนี้ บางครัง้
เรียกว่า “ภาชนโลก” เพราะเป็นทีร่ องรับสัตว์เหล่านัน้ 141
นัยที่ 2 เป็ นการแบ่งประเภทของโลกอันเป็ นที่อยู่ของสัตว์ตามระดับชัน้
ของจิต แบ่งได้เป็ น 3 ระดับ ดังพุทธพจน์ ว่า “ดูกรภิกษุทงั ้ หลายก็ภพเป็ นไฉน ภพสามเหล่านี้คอื
กามภพ รูปภพ อรูปภพ นี้เรียกว่า ภพ”142 ได้แก่ กามภพ โลกอันเป็ นทีอ่ ยู่ของหมู่สตั ว์ผเู้ กี่ยวข้อง
อยู่ในกาม ได้แก่ อบายภูม ิ 4 มนุ สสภูม ิ และสวรรค์ 6 ชัน้ รูปภพ โลกอันเป็ นที่อยู่ของหมู่สตั ว์ผู้
เข้าถึงรูปฌาน ได้แก่ รูปพรหม 16 ชัน้ อรูปภพ โลกอันเป็ นที่อยู่ของหมู่สตั ว์ผู้เข้าถึง อรูปฌาน
ได้แก่ อรูปพรหม 4 ชัน้ บ้างก็เรียกภพทัง้ 3 ว่า “โลก” แต่ไม่เป็ นทีน่ ิยม143 บ้างก็เรียกว่า “ธาตุ” 
การแบ่งโลกในลักษณะนี้ เรียกอีกนัยหนึ่งว่า “ไตรภูม”ิ อันประกอบด้วย กามภูม ิ รูปภูม ิ และอรูป
ภูม ิ บ้างก็แบ่งภูมอิ อกเป็ น 4 โดยเพิม่ โลกุตตรภูม ิ แต่เนื่องจากโลกุตตรภูมเิ ป็ นภูมทิ ่พี ้ นจากโลก
ดังนัน้ เมือ่ กล่าวถึง “ไตรภูม”ิ จึงหมายถึงภูมทิ งั ้ 3 ข้างต้น โดยคาว่า “ภูม”ิ ทีม่ กั ใช้แทนคาว่า “ภพ”
หมายถึง ชัน้ แห่งจิต ระดับจิตใจ ภพกับภูมจิ งึ มีความสัมพันธ์กนั เพราะผู้ท่จี ะไปอุบตั ใิ นภพใดก็
ต้องมีจติ อยูใ่ นระดับชัน้ เดียวกับภพทีจ่ ะไปอุบตั ดิ ว้ ย144
นัยที่ 3 เป็ นการจาแนกสัตวโลก (โลก คือ หมู่สตั ว์) ได้แก่ มนุษยโลก
โลก คือ หมูม่ นุษย์ หรือโลกทีม่ นุษย์อาศัยอยู่ เทวโลก โลก คือ หมู่เทพ หรือโลกทีเ่ ทวดาอาศัยอยู่
138

หลวงเทพดรุณานุศษิ ฏ์, ธาตุปปฺ ทีปิกา, พิมพ์ครัง้ ที่ 7, หน้า 346.
พระธรรมปิ ฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครัง้ ที่ 10, หน้า 99.
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พระอัคควังสเถระ, สัททนี ติธาตุมาลา คัมภีรห์ ลักบาลีมหาไวยากรณ์, ตรวจชาระโดยพระธรรมโมลี (สมศักดิ ์ อุปสโม), พิมพ์ครัง้ ที่ 2, หน้า 41; AbhiBhā. 1049.
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พระธรรมปิ ฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครัง้ ที่ 10, หน้า 100.

ในอภิธรรมโกศภาษยะของฝา่ ยสรรวาสติวาทิน เรียกว่า กามธาตุ รูปธาตุ อรูปธาตุ ดู AbhiBhā. 940.
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บารุง ชานาญเรือ, “การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องจักรวาลวิทยาในศาสนาไชนะและพุทธศาสนา
เถรวาท,” หน้า 132.
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6 ชัน้ พรหมโลก โลก คือ หมูพ่ รหม หรือ โลกทีพ่ รหมอาศัยอยู่ ได้แก่ สวรรค์ชนั ้ รูปพรหม 16 ชัน้
และสวรรค์ชนั ้ อรูปพรหม 4 ชัน้ 145
นอกจากนี้ยงั มีการแบ่งโลกออกเป็ นอีกหลายนัย เช่น โลกแบ่งออกเป็ น
กิเลสโลก ภวโลก และอินทรียโ์ ลก146 ในวิสุทธิมรรค กล่าวถึงการแบ่งออกเป็ นประเภทต่างๆ ไว้อกี
เป็นจานวนมากดังปรากฏในบทอธิบาย “โลกวิท”ู ความว่า
โลกหนึ่ ง คือสัตว์ทุกจาพวกดารงอยู่ได้ดว้ ยอาหาร โลก 2 คือ
นาม 1 รูป 1 โลก 3 คือ เวทนา 3 อย่าง โลก 4 คือ อาหาร 4 อย่าง
โลก 5 คือ อุปาทานขันธ์ 5 โลก 6 คือ อายตนะภายใน 6 โลก 7 คือ
วิญญาณฐิติ 7 โลก 8 คือ โลกธรรม 8 โลก 9 คือ สัตตาวาส 9 โลก 10
คืออายตนะ 10 โลก 12 คือ อายตนะ 12 โลก 18 คือ ธาตุ 18147
นอกจากการจาแนกประเภทของโลกดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น ในคัมภีร์
พุทธศาสนายังกล่าวถึงสิง่ ทีเ่ รียกว่า “โลกธาตุ” และ “จักรวาล” เอาไว้ดว้ ย
ในจัก กวาฬทีปนีได้ใ ห้รูปวิเ คราะห์ศ ัพท์ว่ า “จักรวาล” (P. cakkavāḷa;
Skt. cakravāḍa) ไว้ว่า “ชือ่ ว่าจักรวาล (จกฺ กวาฬ) โดยอรรถวิเคราะห์ว่า ไป คือ เป็ นไปดุจล้อรถ
ซึง่ หมายความว่ า กลม เช่ น กับล้อ รถ วา ธาตุ ใ นอรรถว่ า ไป อล ปจั จัย อาเทศ ล เป็ น ฬ ส่ ว น
โลกทีปกสาร กล่าวว่า ทีเ่ รียกว่า จักรวาล เพราะเหตุทมี ่ ขี อบเสมอกันเหมือนล้อรถและมีอาการโค้ง
ดุจหม้อ”148 ในจูฬนีสูตร อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต 149 พระพุทธองค์ทรงถือเอาการโคจรของดวง
จันทร์และดวงอาทิตย์และแสงสว่างเท่าทีพ่ ระอาทิตย์พระจันทร์จะส่องสว่างไปถึงเป็ นเกณฑ์ในการ
กาหนดขอบเขตของแต่ละจักรวาล แต่ในทัศนะของอรรถกถาจารย์รวมถึง คัมภีรโ์ ลกศาสตร์ได้
กาหนดขนาดของจักรวาลไว้อย่างชัดเจน
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จักรวาลในพุทธศาสนามีลกั ษณะเป็ นแผ่นกลมมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,203,450 โยชน์ และเพราะ
เส้นรอบวงกลมมีขนาดเป็ น 3 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลาง ดังนัน้ จักรวาลจึงมีความยาวโดยรอบ 3,610,350 โยชน์
ดู จกฺกวาฬ. 12 ส่วนทีเ่ ป็ นแผ่นดินหนา 240,000 โยชน์ แยกออกเป็ น 2 ชัน้ แต่ละชัน้ หนา 120,000 โยชน์ ชัน้
บนเรียกว่า แผ่นดินฝุน่ ชัน้ ล่างเรียกว่า แผ่นดินศิลา ดู จกฺกวาฬ. 14 (ในคัมภีรโ์ ลกศาสตร์ภาษาบาลีพบเพียง 2
คัมภีร์ท่กี ล่าวถึงเรื่องแผ่นดินฝุ่นและแผ่นดินศิลา คือ จักกวาฬทีปนีและชินาลังการฎีกา) ส่วนที่เป็ นแผ่นน้ า
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พระพุทธองค์ยงั ทรงแบ่งโลกธาตุออกเป็ น 3 ขนาด ตามจานวนจักรวาล
ดังนี้ โลกธาตุ ขนาดเล็ก เรียกว่า สหัส สีจูฬ นิกาโลกธาตุ ประกอบด้วยจักรวาล 1,000 จักรวาล
โลกธาตุขนาดกลาง เรียกว่า ทวิสหัสสีมชั ฌิมกิ าโลกธาตุ เป็ นโลกธาตุทม่ี ขี นาดใหญ่กว่าโลกธาตุ
ขนาดเล็กประมาณ 2,000 เท่า (ทวิสหัสสี) ประกอบด้วยจักรวาล 1,000,000 จักรวาล และโลกธาตุ
ขนาดใหญ่เรียกว่า ติสหัสสีมหาสหัสสีโลกธาตุ เป็ นโลกธาตุท่มี ขี นาดใหญ่กว่าโลกธาตุขนาดเล็ก
ประมาณ 3,000 เท่า (ติสหัสสี) ประกอบด้วยจักรวาล 1,000,000,000 จักรวาล150 และทรงแสดง
ส่วนประกอบของแต่ละโลกธาตุแก่พระอานนท์ว่า
ดูก่อนอานนท์...ในสหัสสีโลกธาตุนนั ้ มีดวงจันทร์ 1,000 ดวง
มีดวงอาทิตย์ 1,000 ดวง มีขนุ เขาสิเนรุ 1,000 ลูก มีชมพูทวีป 1,000
มีอ ปรโคยานทวีป 1,000 มีอุ ต ตรกุ รุทวีป 1,000 มีปุพพวิเ ทหทวีป
1,000 มีมหาสมุทร 4,000 มีท้าวมหาราช 4,000 มีเทวโลกชัน้ จาตุ มหาราชิกา 1,000 มีเทวโลกชัน้ ดาวดึงส์ 1,000 มีเทวโลกชัน้ ยามา
1,000 มีเ ทวโลกชัน้ ดุ ส ิต 1,000 มีเ ทวโลกชัน้ นิ มมานรดี 1,000 มี
เทวโลกชัน้ ปรนิมมิตวสวัตตี 1,000 มีพรหมโลก 1,000151
จากข้อ มูล ในจูฬ นีสูต รย่อ มแสดงว่ า แต่ ล ะโลกธาตุ หรือ จักรวาลต่ า งก็
ประกอบด้วยพระอาทิตย์ พระจันทร์ ภูเขาสิเนรุ มหาทวีปทัง้ 4 มหาสมุทรทัง้ 4 ท้าวมหาราชทัง้ 4
สวรรค์ชนั ้ กามาวจร 6 ชัน้ และพรหมโลก ทุกจักรวาลจะมีส่วนประกอบเหล่านี้เหมือนกันหมด เมื่อ
รวมโลกธาตุหรือ จักรวาลอย่างน้อยที่สุด 1,000 โลกธาตุหรือ จักรวาล ก็จะประกอบเป็ นโลกธาตุ
ขนาดเล็ก ดังนัน้ “โลกธาตุ” จึงมีความหมายเท่ากับ “จักรวาล” ดังข้อความในจักกวาฬทีปนีว่า
“ชือ่ ว่า จักรวาลนัน้ คือโลกธาตุ” (ตตฺถ จกกวาฬ นาม โลกธาตุ)152
รองรับแผ่นดินหนา 480,000 โยชน์ ส่วนทีเ่ ป็ นลมรองรับแผ่นน้าหนา 960,000 โยชน์ และลมตัง้ อยู่บนอากาศซึง่
เรียกว่าอัชฎากาศ ดู โลกทีปก. 516; จกฺกวาฬ. 14 หรือตุจฉากาศ ดู จกฺกวาฬ. 228 ส่วนอากาศไม่ได้ตงั ้ อยู่บน
สิง่ ใดเป็ นทีว่ ่าง ไม่มที ส่ี ดุ
การกาหนดขนาดของจักรวาลในคัมภีร์โลกศาสตร์ภาษาบาลี มีลักษณะพ้องกับส่วนประกอบของ
ภาชนะโลกทีป่ รากฏในอภิธรรมโกศภาษยะ กล่าวคือ ภาชนโลกมีลกั ษณะเป็ นแผ่นกลมมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
1,203,450 โยชน์ รองรับด้วยแผ่นน้ าหนา 1,120,000 โยชน์ ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่เป็ นทอง (kāñcanamayi
bhūmi) หนา 320,000 โยชน์ อยู่ดา้ นบนติดกับแผ่นดิน และส่วนที่เป็ นแผ่นน้ า (jalamaṇḍala) หนา 800,000
โยชน์ มีขนาดเส้นผ่า นศูนย์กลาง คือ 1,203,450 โยชน์ ส่วนที่เป็ นลม (vāyumaṇḍala) รองรับแผ่นน้ าหนา
1,600,000 โยชน์ และลมตัง้ อยู่บนอากาศ (ākāśa) ดู AbhiBhā. 1049-1050.
150
ดูรายละเอียดเพิม่ เติมใน บารุง ชานาญเรือ, “การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องจักรวาลวิทยาในศาสนา
ไชนะและพุทธศาสนาเถรวาท,” หน้า 130.
151
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โดยทัวไปค
่ าว่า “โลก” “โลกธาตุ” และ “จักรวาล” สามารถใช้แทนกันได้
โลกหนึ่งก็คอื จักรวาลหนึ่ง หรือ โลกธาตุหนึ่งก็คอื จักรวาลหนึ่ง 153 ความคิดเรื่องโลก โลกธาตุแ ละ
จักรวาลยังปรากฏอยู่ในคัมภีรโ์ ลกศาสตร์ภาษาบาลีอกี เป็ นจานวนมากซึ่งได้แสดงรายละเอียดไว้
มากกว่าในพระไตรปิฎก
2.2.1.2 โครงสร้างของจักรวาล
โครงสร้างจักรวาลของพุทธศาสนาปรากฏอยู่ในพระสุตตันตปิฎกและบาง
แห่งในพระวินัยปิ ฎก อาทิ ในเนมิราชชาดก ขุททกนิกาย 154 กล่าวถึงมาตลีเทพสารถีนาพระเจ้า
เนมิราชไปดูดนิ แดนต่างๆ ของจักรวาลทัง้ ส่วนที่เป็ นทุคติภูมแิ ละสุคติภูมริ วมถึงแสดงผลกรรมที่
ทาให้ไ ปเกิดในคติท งั ้ 2 อีก ทัง้ แสดงชื่อ ของเขาสัต ตบริภ ัณ ฑ์ มหานทีส ีทนั ดร ในเกวัฏฏสูต ร
ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค155 กล่าวถึง พระภิกษุเดินทางไปสู่เทวโลกชัน้ ต่ างๆ ที่เหนือกว่า ประณีต
กว่า (อภิกฺกนฺ ตตรา จ ปณีตตรา จ) เพื่อแสวงหามหาภูต รูปว่าสิ้นสุด ณ ที่ใด ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พระวินัยปิ ฎก มหาวรรค 156 กล่าวถึง เหล่าภุมมเทวดาได้บนั ลือธรรมของพระผู้มพี ระ
ภาคเจ้ า ส่ ง ต่ อ ไปสู่ เ ทวโลกชัน้ ต่ า งๆ ตัง้ แต่ ช ัน้ จาตุ ม หาราชิก าไป ถึ ง พรหมโลก ในคัม ภีร์
พระไตรปิ ฎกมิได้ให้ความสาคัญกับโครงสร้างจักรวาลในเชิง กายภาพว่าฉกามาพจรสวรรค์ตงั ้ อยู่
เรีย งล าดับ ซ้ อ นกัน ขึ้น ไปเป็ น ชัน้ ๆ หรือ ว่ า ตัง้ อยู่ ใ นพื้น ที่ร ะดับ เดีย วกัน ในบางพระสู ต ร
พระพุ ทธเจ้าตรัส เรียงลาดับ เทวโลกทัง้ 6 ชัน้ ตัง้ แต่ ชนั ้ ต่ าสุ ดไปยังชัน้ สูงสุด แต่บางพระสูต ร
พระองค์กไ็ ม่ได้ตรัสเรียงตามลาดับชัน้ ดังที่ M. M. J. Marasinghe ได้แสดงทัศนะไว้ว่า
แม้ว่าเราจะเห็นการจาแนกสัตว์โลกจาพวกต่างๆ แต่ก็มไิ ด้
กล่ า วอย่ า งเจาะจงว่ า สัต ว์ โ ลกเหล่ า นั ้น อาศัย อยู่ ต รงส่ ว นใดของ
โครงสร้างจักรวาล ในพระสุ ต ตัน ตปิ ฎก 4 นิ กายแรกซึ่ง เชื่อ ว่าเป็ น
คัมภีรพ์ ุทธศาสนาดัง้ เดิม มิได้ระบุดว้ ยซ้าไปว่านรกตัง้ อยู่ใต้พน้ื ผิวโลก
หรือสวรรค์ของเทวดาตัง้ อยู่เหนือโลกขึน้ ไป แม้จะกล่าวว่าสวรรค์ชนั ้
ดาวดึงส์ว่ามีลกั ษณะเหนือกว่า ประณีตกว่า สวรรค์ชนั ้ จาตุมหาราชิกา
แต่ ก็มไิ ด้ร ะบุ ว่ า สวรรค์ช นั ้ ดาวดึงส์ต ัง้ อยู่เ หนือ สวรรค์ชนั ้ จาตุ ม หาราชิกาในลักษณะซ้อนขึ้นไป และเมื่อกล่าวถึงการอุบตั ิในสวรรค์ชนั ้
ต่ า งๆ ก็ ม ัก จะกล่ า วแต่ เ พีย งว่ า เทพบุ ต รองค์น้ี อุ บ ัติเ ป็ น เทวสหาย
ร่วมกับเทวดาในสวรรค์ชนั ้ ต่างๆ157
153

ดู วินย.อ. 1/127; ที.อ. 2/272; โลกทีปก. 514,524. และ จกฺกวาฬ. 224
ขุ.ชา. 28/525-599
155
ที.สี. 9/343-347
156
วินย.มหา. 4/17
154

157

M. M. J. Marasinghe, “Loka,” EOB 6 (1996): 343.
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สิ่ง ที่ส ามารถอนุ มานได้จ ากข้อ ความในพระสูต ร คือ การแบ่ง ชัน้ ของ
เทวโลกปรากฏมาตัง้ แต่ในชัน้ พระไตรปิฎกแล้ว แต่ยงั มิได้มกี ารจัดอย่างเป็ นระบบ พระพุทธเจ้า
ทรงให้ค วามส าคัญ กับ โครงสร้า งจัก รวาลที่แ บ่ ง ตามระดับ ชัน้ ของจิต มากว่ า ในเชิง กายภาพ
ทรงกล่าวถึงคติหรือภูมทิ ส่ี ตั ว์จะต้องไปเกิดไว้ 5 ประเภท ได้แก่ นรก ติรจั ฉาน เปรตวิสยั มนุ ษย์
และเทวดา158 ขาดแต่พวกอสุรกาย คติทงั ้ 5 มีความสัมพันธ์กบั การแบ่งโลกอันเป็ นทีอ่ ยู่ของสัตว์
ตามระดับชัน้ ของจิต หรือ ไตรภูมจิ กั รวาล อันประกอบด้วยกามภูม ิ รูปภูม ิ และอรูปภูม ิ ดังนี้
กามภูมิ หมายถึง ภูมขิ องสัตว์ผยู้ งั เสวยกามคุณ แบ่งออกเป็ น 2 ภูมใิ หญ่
ได้แก่ อบายภูม ิ คือ ภูมทิ ป่ี ราศจากความเจริญ แบ่งออกเป็ น 4 ภูมยิ ่อย และสุคติภูม ิ คือ ภูมทิ ด่ี มี ี
แต่ความสุข หรือถ้ามีทุกข์กน็ ้อยกว่าความสุข แบ่งออกเป็น 7 ภูมยิ อ่ ย
ส่วนที่อยู่ต่ าที่สุดในบรรดาอบายภูมิ ได้แก่ นรกภูมิ หรือ นิ รยภูมิ เป็ น
แดนแห่งความทุกข์ทรมานแสนสาหัสสาหรับลงโทษผูก้ ระทาบาป ถัดขึน้ มา คือ ติ รจั ฉานภูมิ เป็ น
แดนของพวกมืด มัว โง่เ ขลา สัต ว์ท่ีม ีช่ือ ว่ า เดรัจ ฉานเพราะเดิน ตามแนวนอน (ของพื้น โลก)
สัตว์เดรัจฉานทุกชนิดมีกายหยาบและมีเพศ มีความยินดีในการกิน การนอน การสืบพันธุ์ แต่จะ
ปรุงอาหารเองไม่ได้159 เปรตภูมิ คือ ภูมขิ องผู้หวิ กระหายไร้สุข สัตว์ทไ่ี ปอุบตั ใิ นภูมเิ ปรตนัน้ ถือ
กัน ว่ า มีค วามทุ ก ข์น้ อ ยกว่ า สัต ว์ น รก แต่ ก็ย ัง ห่ า งไกลความสุ ข อยู่ม าก เปรต มีก าเนิ ด แบบ
โอปปาติกะ คือ กาเนิดและเติบโตขึน้ มาทันทีทนั ใด มีหลายประเภท หลายลักษณะ พวกเปรตต้อง
ทนทุกข์ทรมานแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของอกุศลกรรมทีท่ าไว้160 ในมหาวัสตุซ่งึ เป็ นส่วน
หนึ่งของพระวินัยปิ ฎกมหาสังฆิก ะ โลโกตตรวาทิน กล่าวถึงลักษณะของเปรตไว้ว่า มีร่างกาย
ใหญ่โต มีปากเท่ารูเข็ม มีลาคออัน บีบรัดกินอาหารอยูต่ ลอดแต่ไม่รจู้ กั อิม่ มีผวิ พรรณทราม มีกลิน่
เหม็น รูปร่างน่ ากลัว สกปรก เปลือ ยกาย มีความหิว กระหายตลอดเวลาจึงต้อ งดื่มกินอุ จจาระ
ปสั สาวะ น้าลาย น้ามูก หนอง และเลือด161 อสุรกายภูมิ เป็นภูมทิ ใ่ี กล้ชดิ กับภูมขิ องเปรต เป็ นภูม ิ
ทีป่ ราศจากความสนุกสนานร่าเริงและได้รบั ความทุกข์คล้ายคลึงกัน162
158

ม.มู. 12/170; AbhiBhā. 944.
ในพระไตรปิ ฎกและอรรถกถา ได้จดั อสุรกายรวมอยู่ในเปรตวิสยั ดู อภิ .ก. 37/1193-1194; ที.อ.
3/263; อุ.อ. 145; อิต.ิ อ. 337
159
เพ็ญแข กิตติศกั ดิ ์ , “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ความคิดเรื่องจักรวาลวิทยาในพุทธศาสนาตามที่
ปรากฏในพระสุตตันตปิ ฎก,” หน้า 28-29.
160
ดูเพิม่ เติมใน เรื่องเดียวกัน, หน้า 59. และ บารุง ชานาญเรือ, “การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องจักรวาล
วิทยาในศาสนาไชนะและพุทธศาสนาเถรวาท,” หน้า 158.
161
มหาวัสตุอวทาน คัมภีรพ์ ทุ ธศาสนาฝ่ ายมหายาน เล่ม 1, แปลจากต้นฉบับภาษาสันสกฤตโดย
สาเนียง เลื่อมใส (นนทบุร:ี นิตธิ รรมการพิมพ์, 2523), หน้า 18. และดูเพิม่ เติมใน Bhikkhu Telwatte Rahula,


A Critical Study of the Mahāvastu (Delhi: Motilal Banarsidass, 1983), pp. 157-158.
162

ดูเพิม่ เติมใน บารุง ชานาญเรือ, “การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องจักรวาลวิทยาในศาสนาไชนะและ
พุทธศาสนาเถรวาท,” หน้า 158-159.
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สุคติ ภมู ิ มีอยู่หลายชัน้ แบ่งออกเป็ น 2 ระดับ ได้แก่ มนุ สสภูมิ หรือ
แดนของมนุษย์จดั เป็นภูมทิ ส่ี าคัญในฐานะศูนย์กลางระหว่างสุคติภูมแิ ละทุคติภูม ิ กรรมทีก่ ระทาใน
มนุสสภูมจิ ะเป็นตัวกาหนดให้บุคคลเมือ่ ตายไปแล้วไปเกิดในภพภูมติ ่างๆ ส่วนทีอ่ ยู่เหนือมนุ สสภูม ิ
ขึ้นไปเป็ นสวรรค์ ได้แก่ ภพที่มอี ารมณ์อ ั นเลิศ หรือ โลกที่มแี ต่ ความสุ ข เรียกว่า ฉกามาพจร
สวรรค์ หมายถึง สวรรค์ท่ยี งั ข้องเกี่ยวอยู่กบั กามคุณ แบ่งเป็ น 6 ชัน้ ได้แก่ จาตุมหาราชิ กา
(P. Cātummahārājikā; Skt. Cāturmahārājika) เป็ นสถานที่อยู่ของท้าวมหาราชทัง้ 4 หรือ
จตุ โลกบาล ดาวดึ ง ส์ ( P. Tāvatiṃsā; Skt. Trāyastriṃśa) มีท้าวสักกะหรือพระอินทร์เ ป็ น
ผูป้ กครอง ยามา (P., Skt. Yāmā) เป็นแดนทีส่ มบูรณ์ดว้ ยทิพยสุข ดาเนินไปสู่ทพิ ยสุข หรือเพราะ
หลีกไปจากความทุกข์ มีท้าวสุยามเทพบุตรเป็ นผู้ปกครอง ดุสิต (P. Tusitā; Skt. Tuṣita) เป็ น
แดนของผู้ยนิ ดีร่าเริงอยู่เสมอ หรือเพราะเป็ นแดนแห่งเทพผู้เอิบอิ่มด้วยสิรสิ มบัตขิ องตน มีท้าว
สันดุสติ เป็นผูป้ กครอง สวรรค์ชนั ้ นี้เป็นทีส่ ถิตของพระโพธิสตั ว์ทุกพระองค์ก่อนทีจ่ ะเสด็จลงมาอุบตั ิ
ในโลกมนุ ษย์ เ พื่ อ ตรัส รู้ เ ป็ นพระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า นิ มมานรดี (P.Nimmānaratῑ; Skt.
Nirmāṇarati) เป็ นแดนทีเ่ ทวดาปรารถนาโภคะเกินกว่าทีบ
่ ุญกรรมจัดเตรียมไว้ให้กม็ คี วามยินดีใน
โภคะที่ต นนิ ร มิต ขึ้น
มีท้ า วสุ นิ ม มิต เทพบุ ต รเป็ น ผู้ ป กครอง และปรนิ มมิ ต วสวัต ตี
(P. Paranimmitavasavattῑ; Skt. Paranirmitavaśavartin) เป็ นแดนที่เสวยโภคสมบัตทิ ่เี ทวดา
เหล่ า อื่น รู้ค วามต้ อ งการแล้ ว นิ ร มิต ให้ มีท้ า วปรนิ ม มิต วสวัต ตีเ ทพบุ ต รเป็ น ผู้ ป กครอง ใน
ไตรภูมกิ ถา กล่าวว่าสวรรค์ชนั ้ นี้มรี าชาปกครอง 2 องค์คอื ท้าวปรนิมมิตวสวัตดีปกครองพวก
เทวดา และพญามาราธิราชปกครองพวกมาร 163 ผู้ท่เี กิดในสุ ค ติภูมทิ ่กี ล่ าวมาแล้ว ไม่ว่าใน
มนุ สสภูมหิ รือในสวรรค์ชนั ้ ฉกามาพจรยังไม่พ้นจากความโลภ โกรธ หลงและยังคงมีความยินดี
ยินร้ายในรูป รส กลิน่ เสียงและสัมผัส
รูปภูมิ คือ ภพของสัตว์ผู้เข้าถึงรูปฌาน อยู่เหนือฉกามาพจรสวรรค์ เป็ น
แดนของพรหมผู้ไ ม่ข้อ งอยู่ใ นกามคุ ณ ไม่ยนิ ดียนิ ร้ายในรูป รส กลิ่น เสียง หรือ สัมผัส พรหม
เหล่านี้ยงั มีรปู ร่างตัวตนอยู่ จึงเรียกว่า รูปพรหม เสวยปีตสิ ุขระดับสูงต่ าแล้วแต่ระดับของฌาน 164
ซึง่ มีอยู่ 4 ระดับ คือ ปฐมฌานภูมิ 3 ได้แก่ พรหมปาริ สชั ชา (Brahmapārisajjā) เป็ นทีข่ อง
พรหมที่เป็ นบริวารของท้าวมหาพรหมและเหล่าพรหมในชัน้ นี้ต้องทาหน้าที่รบั ใช้พรหมที่สูงกว่า
พรหมปุโรหิ ตา (Brahmapurohitā) เป็ นทีข่ องพรหมผู้ทาหน้าทีเ่ ป็ นปุโรหิตถือกันว่าเป็ นผู้นาใน
กิจการของเหล่าท้าวมหาพรหม มหาพรหมา (Mahābrahmā )เป็ นที่ของท้าวมหาพรหมผู้เป็ น
ใหญ่ในหมู่พรหม ทุติยฌานภูมิ 3 ได้แก่ ปริ ตตาภา (Parittābhā) เป็ นที่อยู่ของพรหมผู้มรี ศั มี
น้ อ ยกว่าพรหมที่อ ยู่สูงขึ้นไป อัปปมาณาภา (Appamāṇābhā) เป็ นที่อ ยู่ของพรหมผู้มรี ศั มี
มากมายประมาณมิได้ อาภัสสรา (Ābhassarā) เป็ นทีอ่ ยู่ของพรหมผูม้ ปี ระกายรุ่งโรจน์แห่งรัศมี
163
164

ดูเพิม่ เติมใน เรื่องเดียวกัน, หน้า 164-173
ดูเพิม่ เติมใน เรื่องเดียวกัน, 174-183, 226
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ซ่านออกมาจากสรีระ และตติ ยฌานภูมิ 3 ได้แก่ ปริ ตตสุภา (Parittasubhā) เป็ นที่อยู่ของ
พรหมผู้มรี ศั มีน้อยกว่าพรหมที่อยู่สูงขึ้นไป อัปปมาณสุภา (Appamāṇasubhā) เป็ นที่อยู่ของ
พรหมผู้มรี ศั มีมากมายประมาณมิได้ สุภกิ ณหา (Subhakiṇhā) เป็ นที่อยู่ของพรหมผู้มปี ระกาย
รุ่ง โรจน์ แ ห่ ง รัศ มีซ่ า นออกมาจากสรีร ะ ส่ ว นจตุ ต ถฌาน แยกเป็ น 7 ชัน้ ได้แ ก่ เวหัป ผลา
(Vehapphalā) เป็ นที่อ ยู่ของพรหมผู้มผ
ี ลอันไพบูลย์ซ่งึ เกิดขึน้ ด้วยอานาจฌาน อสัญญีสตั ตา
(Asaññῑsattā) เป็ นทีอ
่ ยู่ของพรหมทีไ่ ม่มสี ญ
ั ญามีแต่รปู ขันธ์ อวิ หา (Avihā) เป็ นทีอ่ ยู่ของพรหม
ผูไ้ ม่เสื่อมจากสมบัตขิ องตนหรือผูไ้ ม่ละไปเร็ว ผูค้ งอยู่นาน อตัปปา (Atappā) เป็ นทีอ่ ยู่ของพรหม
ผูไ้ ม่ทาความเดือดร้อนแก่ใครหรือ ผูไ้ ม่เดือดร้อนกับใคร สุทสั สา (Sudassā) เป็ นทีอ่ ยู่ของพรหม
ผู้งดงามก่อให้เกิดความเลื่อมใส สุทสั สี (Sudassῑ) เป็ นที่อยู่ของพรหมผู้มองเห็นชัดเจนดีหรือ
ผูม้ ที ศั นาแจ่มชัด อกนิ ฏฐา (Akaniṭṭhā) เป็ นทีอ่ ยู่ของพรหมผูไ้ ม่มคี วามด้อยกว่าใคร เป็ นผูส้ ูงสุด
พรหมโลกทัง้ 5 ชัน้ หลังเรียกว่า “ปญั จสุทธาวาส” รวมทัง้ หมดเป็น 16 ชัน้ 
อรู ป ภูมิ เป็ น แดนของพรหมผู้ ด ารงอยู่ ใ นสภาพของจิต ไม่ ม ี รู ป ร่ า ง
จึงเรียกว่า อรูปพรหม เสวยปี ติสุ ขอยู่ด้วยฌานในระดับสูงกว่ารูปภูม ิ ผู้อยู่ในสวรรค์ช ัน้ นี้จะไม่
กลับมาเกิดในมนุษยโลก แต่จะบรรลุนิพพานไปในทีส่ ุด165 แบ่งได้เป็ น 4 ระดับตามระดับของฌาน
ที่บ รรลุ คือ อากาสานั ญ จายตนะ (P. Ākāsānañcāyatana; Skt. Ākāśānantyāyatana)
ฌานอั น ก าหนดอ ากาศคื อ ช่ องว่ า งหาที่ สุ ด ไม่ ไ ด้ เ ป็ นอ ารมณ์ วิ ญญาณั ญ จายตน ะ
(P. Viññāṇañcāyatana; Skt. Vijñānānantyāyatana) ฌานอันกาหนดวิญญาณหาทีส่ ุดมิได้เป็ น
อารมณ์ อากิ ญจัญญายตนะ (P. Ākiñcaññāyatana; Skt. Ākiṃcanyāyatana) ฌานอันกาหนด
ภาวะทีไ่ ม่มอี ะไรเป็ นอารมณ์ และเนวสัญญานาสัญญายตนะ (P. Nevasaññānāsaññāyatana;
Skt. Nāivasaṃjñānā-saṃjñāyatana) ฌานอันเข้าภาวะจะมีสญ
ั ญาก็ไม่ใช่ ไม่มสี ญ
ั ญาก็ไม่ใช่เป็ น
166
อารมณ์
ผู้วจิ ยั ได้แสดงภาพโครงสร้างจักรวาลตามมติของพุทธศาสนาเถรวาทที่แบ่งตาม
ระดับชัน้ ของจิต ไว้ดงั นี้



ในอภิธรรมโกษภาษยะ แบ่งรูปธาตุ (Rūpadhātu) ออกเป็ น 17 ชัน้ ซึง่ มีอยู่ 4 ระดับตามกาลังของ
ฌาน (dhyāna) คือ ประถมฌาน ได้แก่ พรหมกายิ กะ (Brahmakāyika) พรหมปุโรหิ ต (Brahmapurohita)
มหาพรหมัน (Mahābrahman) ทวิ ตียฌาน ได้แก่ ปรีตตาภะ (Parῑttābha) อประมาณาภะ (Apramāṇābha)
อาภาสวระ (Ābhāsvara) ตฤตียฌาน ได้แก่ ปรีตตศุภะ (Parῑttaśubha) อประมาณศุภะ (Apramānaśubha)
ศุภกฤตสนะ (Śubhakṛtsna) ส่วนจตุรถฌาน แยกเป็ น 8 ชัน้ ได้แก่ อนภระกะ (Anabhraka) ปุณยประสวะ
ั จศุทธาวาส (Suddhāvāsika) ประกอบด้วย อพฤหะ (Abṛha)
(Puṇyaprasava) พฤหัตผล (Bṛhatphala) และปญ
อตปะ (Atapa) สุทฤศะ (Sudṛśa) สุทรรศนะ (Sudarśana) และ อกนิ ษฐะ (Akaniṣṭha)
165
วิสทุ ธ์ บุษยกุล, “ไตรภูมกิ ถา,” ใน วิ สทุ ธอักษร, หน้า 226.
166
ดูเพิม่ เติมใน บารุง ชานาญเรือ, “การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องจักรวาลวิทยาในศาสนาไชนะและ
พุทธศาสนาเถรวาท,” หน้า 184-185.
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4. เนวสัญญานาสัญญายตนภูม ิ
3. อากิญจัญญายตนภูม ิ
2. วิญญาณัญจายตนภูม ิ
1. อากาสานัญจายตนภูม ิ

อรูปภูมิ

จตุตถฌานภูมิ 7
3

รูปภูมิ

16. อกนิฏฐาภูม ิ
15. สุทสั สีภูม ิ
14. สุทสั สาภูม ิ
13. อตัปปาภูม ิ
12. อวิหาภูม ิ
11. อสัญญีสตั ตาภูม ิ
10. เวหัปผลาภูม ิ

ตติยฌานภูมิ 3

9. สุภกิณหาภูม ิ
8. อัปปมาณสุภาภูม ิ
7. ปริตตสุภาภูม ิ

ทุตยิ ฌานภูมิ 3

6. อาภัสสราภูม ิ
5. อัปปมาณาภาภูม ิ
4. ปริตตาภาภูม ิ

ปฐมฌานภูมิ 3

3. มหาพรหมภูม ิ
2. พรหมปุโรหิตาภูม ิ
1. พรหมปาริสชั ชาภูม ิ

6. ฉกามาพจร

11. ปรนิมมิตวสวัตตี
10. นิมมานนรดี
9. ดุสติ
8. ยามา
7. ดาวดึงส์
6. จาตุมหาราชิกา

สุคติภูมิ

5. มนุสสภูมิ
4. อสุรกายภูมิ
3. เปรตภูมิ
กามภูมิ
2. ติรจั ฉานภูมิ
1. นรกภูมิ
ภาพที่ 2 แสดงโครงสร้างจักรวาลพุทธศาสนาเถรวาททีแ่ บ่งตามระดับชัน้ ของจิต
ทีม่ า วิสทุ ธ์ บุษยกุล, “ไตรภูมกิ ถา,” ในวิ สุทธอักษร, หน้า 229-230

ทุคติภมู ิ
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จะเห็นได้ว่า โครงสร้างของจักรวาลในพุทธศาสนาเถรวาท ประกอบด้วย
กามภูม ิ 11 รูปภูม ิ 16 อรูปภูม ิ 4 รวมทัง้ สิ้น 31 ภูม ิ อย่างไรก็ตาม การแบ่งชัน้ จักรวาลแม้จะมี
ความสัมพันธ์กบั สถานทีอ่ ยู่บา้ ง แต่จะมีความสัมพันธ์กบั ระดับชัน้ ของจิตมากกว่า ดังจะเห็นได้จาก
การที่พุ ท ธศาสนาจัด เทวโลกหรือ สวรรค์ 6 ชัน้ รวมอยู่ใ นกามภู ม ิ เช่ น เดีย วกับพวกสัต ว์น รก
สัตว์เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย และมนุษย์เนื่องจากยังมีการเสวยกามคุณอยู่
ตัง้ แต่หลักฐานในชัน้ อรรถกถาและในคัมภีรโ์ ลกศาสตร์ภาษาบาลีเป็ นต้น
มา ได้กาหนดขนาดของจักรวาลหรือความสูงของภพภูมแิ ต่ละชัน้ ไว้ชดั เจน เมื่อผู้วจิ ยั พิจารณา
โครงสร้างของจักรวาลในเชิง กายภาพ พบว่า โครงสร้างจักรวาลในโลกทัศ น์ของพุทธศาสนามีนัย
บางอย่างทีส่ อดคล้องกับโครงสร้างจักรวาลในวรรณคดีสนั สกฤตสมัยมหากาพย์-ปุราณะ กล่าวคือ
การกาหนดให้เขาพระสุเมรุเป็ นแกนกลางของจักรวาลเช่นเดียวกัน แต่กม็ รี ายละเอียดทีแ่ ตกต่าง
กันออกไปบ้าง167 ในส่วนโครงสร้างของจักรวาลนี้ ผูว้ จิ ยั จะแบ่งโครงสร้างของจักรวาลตามมิตกิ าร
มองทิศเป็น 2 ลักษณะ คือ โครงสร้างของจักรวาลในมิตแิ นวดิง่ (V) และในมิตแิ นวราบ (H)
ก. โครงสร้างของจักรวาลในมิตแิ นวดิง่ (V)
เมือ่ พิจารณาโครงสร้างจักรวาลในเชิงกายภาพตามมิตแิ นวดิง่ โดยใช้เขา
พระสุ เ มรุเ ป็ น ศู น ย์ก ลาง พบว่ า โครงสร้างของจัก รวาลที่แ บ่ง ตามระดับ ชัน้ ของจิต ในบางภูม ิ
ไม่สามารถระบุ ท่อี ยู่ของภูมไิ ด้อย่างชัดเจนหรือ มีล กั ษณะเหลื่อมซ้อ นกันในบางภูม ิ ผู้วจิ ยั แบ่ง
โครงสร้างจักรวาลในเชิงกายภาพออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ จักรวาลส่วนล่าง คือ บริเวณตัง้ แต่ใต้เขา
พระสุเมรุลงไป จักรวาลส่วนกลาง คือ บริเวณที่อยู่ในระดับเดียวกับเขาพระสุเมรุ และจักรวาล
ส่วนบน คือ บริเวณตัง้ แต่เขาพระสุมรุขน้ึ ไป
 จักรวาลส่วนล่าง
นรกถือเป็นภูมทิ อ่ี ยูต่ ่าสุดในบรรดาภูมทิ งั ้ 31 ในจักรวาล คัมภีรส์ ่วนใหญ่
กล่ า วตรงกั น ว่ า นรกตั ้ง อยู่ ใ ต้ โ ลกตรงบริ เ วณชมพู ท วี ป อยู่ ล ึ ก ลงไป 15,000 โยชน์168
ในอภิธรรมโกศภาษยะ กล่าวว่า ลึกลงไป 40,000 โยชน์ เป็ นที่ตงั ้ ของพื้นอวีจมิ หานรก 169 ส่วน
G. P. Malalasekera กล่าวว่า ลึกลงไป 700 ไมล์ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ ์ เมืองพุทธคยา เป็ นทีต
่ งั ้
170
171
ของอวีจมิ หานรก บางแห่งแสดงว่านรกอยูใ่ ต้ภเู ขาพระสุเมรุ แต่เพ็ญแข กิตติศกั ดิ ์ กล่าวว่าใน
167

ดูเพิม่ เติมใน พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, พุทธจักรวาลวิทยา, หน้า 19-20.
บารุง ชานาญเรือ , “การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องจักรวาลวิทยาในศาสนาไชนะและพุทธศาสนา
เถรวาท,” หน้า 198.
168

169
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170

DPPN. 1., p. 199.

171

ดูเพิม่ เติมใน บารุง ชานาญเรือ , “การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องจักรวาลวิทยาในศาสนาไชนะและ
พุทธศาสนาเถรวาท,” หน้า 198.
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พระสุตตันตปิ ฎกไม่ได้อธิบายว่า นรกอยู่ส่วนไหนของโลกหรือจักรวาล ไม่มคี าว่าเบื้องบนและ
เบือ้ งล่าง อย่างไรก็ตาม ก็เป็ นทีย่ อมรับว่านรกตัง้ อยู่ใต้พ้นื ดินตรงบริเวณส่วนทีเ่ ป็ นชมพูทวีปทาง
ทิศใต้ของจักรวาล172 ในพุทธศาสนายุคแรก แม้จะมีสูตรทีก่ ล่าวถึงนรกไว้หลายสูตร เช่น เทวทูต ั ฑิต สูต ร174 โกกาลิกสูตร 175 สังกิจจชาดก 176 แต่ ก็ยงั ไม่มกี ารจัดระบบที่ชดั เจน
สูต ร173 พาลปณ
ต่อมาภายหลังพุทธกาลประมาณ 400 ปี สานักอภิธรรมซึ่งมีการรวบรวมและแต่งคัมภีรข์ น้ึ เป็ น
จานวนมาก จึงได้จดั ให้เป็นระบบขึน้ 177
ตารางที่ 2 ตารางแสดงรายชื่อมหานรก
สังกิ จจชาดก178 อภิ ธานัปปที ปิกา179
มหาวัสตุ180
สัญชีวนรก
สัญชีวะ
สัญชีวะ (Sañjīva)
กาฬสุตตนรก
กาฬสุตตะ
กาลสูตระ (Kālasūtra)
สังฆาฎนรก
มหาโรรุวะ
สังฆาตะ (Saṅghāta)
โรรุวนรก
โรรุวะ (จูฬโรรุวะ)
เรารวะ (Rāurava)
ปตาปนะ
มหาเรารวะ (Mahārāurava)
(มหา)โรรุวนรก
อวีจมิ หานรก
อวีจิ
อวีจิ (Avīci)
ตาปนนรก
สังฆาตะ
ตปนะ (Tapana)
ปตาปนนรก
ตาปนะ
ประตาปนะ (Pratāpana)

อภิ ธรรมโกศภาษยะ181
สัญชีวะ
กาลสูตระ
สังฆาตะ
เรารวะ
มหาเรารวะ
ตปนะ
ประตาปนะ
อวีจิ

172

เพ็ญแข กิตติศกั ดิ ์ , “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ความคิดเรื่องจักรวาลวิทยาในพุทธศาสนาตามที่
ปรากฏในพระสุตตันตปิ ฎก,” หน้า 54.
173
ม.อุ. 14/504-525; องฺ.เอก.-ทุก.-ติก. 20/475
174
ม.อุ. 14/467-503
175
ส.สคา. 15/598-605; องฺ.ทสก. 24/89; ขุ.สุ. 25/384-387
176
ขุ.ชา. 28/90-93
177
บารุง ชานาญเรือ , “การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องจักรวาลวิทยาในศาสนาไชนะและพุทธศาสนา
เถรวาท,” หน้า 132-134. ดูเพิม่ เติมในเรื่องเดียวกัน, หน้า 132-156, 197-206.
178
ขุ.ชา. 28/92
179
อภิธาน. 186
180

Mvu. 1.9

181
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ในอรรถกถาชาดก อธิบายว่าหมายถึง ชาลโรรุวนรก (นรกอันเต็มไปด้วยเปลวไฟอันแดงคล้ายเลือด)
และธูมโรรุวนรก (นรกอันเต็มไปด้วยควันอันแสบ) ดู ชา.อ. 8/118 แต่ในอรรถกถาสังยุตตนิกาย อธิบายต่าง
ออกไปว่า ชาลโรรุวนรก เป็ นชื่อของอวีจมิ หานรก ดู ส.อ. 1/79 ส่วนในอภิธานัปปทีปิกา แบ่งเป็ น โรรุวนรกและ
มหาโรรุวนรก ดู อภิธาน. 186.
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จะเห็นได้ว่าชื่อของมหานรกในคัมภีร์ของพุทธศาสนาฝ่ายต่างๆ มีความ
พ้องกัน ส่วนลาดับของมหานรกแต่ละขุมในแต่ละคัมภีร์ อาจจัดเรียงไม่เหมือนกัน บ้าง ลาดับที่
ถู ก ต้อ งนัน้ อวีจมิ หานรกต้อ งอยู่ล่ างสุ ด เพราะในภูมนิ านัต ตญาณนิทเทส ปฏิส มั ภิทามรรค
มหาวรรค ญาณกถา รับรองไว้ว่า “...ข้างล่างตลอดไปจนถึงอเวจีนรกเป็ นทีส่ ุด...(เหฏฺฐโต อวีจนิ ิรย
ปริย นฺ ต กริตฺ ว า...)” 182 ในจัก กวาฬทีปนี ก็ไ ด้อ้า งถึง การจัด เรีย งล าดับ นรกตามที่ก ล่ า วไว้ใ น
ญาณวิภงั คฎีกาว่า “สญฺ ชวี กาฬสุตตสงฺ ฆาตโรรุวมหาโรรุวตาปนปตาปนอวีจติ ิ อฏฺฐ มหานิรยาติ
อิมาย จ ญาณวิภงฺคฎีกาย อวิโรโธ โหติ”183 ซึง่ ก็สอดคล้องกับในฎีกาชินาลังการ B.C. Law และ
G. P. Malalasekera ก็กล่าวว่า อวีจม
ิ หานรกตัง้ อยูเ่ บือ้ งล่างสุดเช่นเดียวกัน184
อสุร (asura) ที่เป็ นศัตรูกบั เทวดาเป็ นอีกพวกหนึ่งที่มที ่อี ยู่เป็ นของ
ตนเองโดยเฉพาะเรีย กว่ า “อสุ รภพ” หรือ “อสุ รวิมาน” เดิมทีอ สุ ร พวกนี้ เ คยอยู่บนสวรรค์ช นั ้
ดาวดึงส์มาก่อน เมือ่ มาฆมาณพมาเกิดเป็นท้าวสักกะหรือพระอินทร์บนสวรรค์ชนั ้ นี้พร้อมกับสหาย
ทัง้ 32 ได้จบั พวกอสุรโยนลงไปในมหาสมุทรที่เชิงเขาสิเนรุ จึงทาให้พวกอสุรต้องอาศัยอยู่เบื้อง
ล่างเขาสิเนรุมลี กั ษณะเป็ นช่อง (วิวระ) ขนาดกว้าง 10,000 โยชน์ เกิดขึน้ ด้วยบุญญานุ ภาพของ
พวกอสุ ร 185 มีต้น จิต ตปาตลิ (ต้น แคฝอย) เป็ นต้นไม้ป ระจาอสุ รภพดัง ข้อ ความในอรรถกถา
จูฬตัณหาสังขยสูตรว่า “สถานทีช่ อื ่ ว่าภพอสุร มีอยู่ทพี ่ ้นื เบื้องล่างของภูเขาสิเนรุ มีประมาณเท่า
ดาวดึงส์เทวโลกทีเดียว พวกอสุรอยู่ในทีน่ ัน้ ต้นไม้ชอื ่ จิต ตปาตลิก็มอี ยู่เพือ่ อสุรเหล่านัน้ ”186 และ
กุลาวกชาดก กล่าวว่า “ชือ่ ว่า ภพอสุรมีขนาดเท่าดาวดึงส์เทวโลกอยู่ ณ พื้นภายใต้เขาสิเนรุ ในภพ
อสุรนัน้ ได้มตี ้นไม้ตงั ้ อยู่ชวกั
ั ่ ป ชือ่ ว่า ต้นจิต ตปาตลิ เหมือ นต้นปาริฉัตตกะของเหล่าเทพ ”187
ในจักกวาฬทีปนี กล่าวโดยสรุปว่า ที่อยู่อาศัยของพวกอสุรมีทงั ้ ที่อยู่ภายใต้เขาพระสุเมรุ อยู่ใน
มหาสมุท รใกล้เ ชิง เขาพระสุ เ มรุ หรือ อยู่ภายนอกเขาพระสุ เ มรุ 188 ดังปรากฏในมหาสมัยสูต ร
กล่ า วถึ ง พวกอสุ ร ที่ อ าศั ย อยู่ ใ นมหาสมุ ท รเดิ น ทางมาเฝ้ าพระพุ ท ธเจ้ า และพุ ท ธสาวก ณ
ป่ามหาวัน189 เมื่อพิจารณาในเชิง กายภาพ จะเห็นได้ว่า อสุรภพอยู่ในระดับที่ต่ ากว่าแดนของ
มนุ ษย์ แต่หากพิจาณาจากระดับชัน้ ของจิต พบว่าพวกอสุรทีเ่ ป็ นศัตรูกบั เทวดาจัดเป็ นเทวดาชัน้

182
183
184

ขุ.ปฏิ. 31/172
จกฺกวาฬ. 113

B.C. Law, Heaven and Hell in Buddhist Perspective (Delhi: Bhartiya Publishing House,
1973.), p. 94; DPPN. 1., p. 199.
185

วินย.อ. 1/126; ธ.อ. 2/103; จกฺกวาฬ. 142-143
ม.อ. 2/210
187
ชา.อ. 1/302
188
จกฺกวาฬ. 157
189
ที.มหา. 10/244
186
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ต่าทีม่ ภี มู สิ งู กว่ามนุษย์190 แต่ในมหาวัสตุกล่าวว่าเมื่อ อสุรตายไปจะบังเกิดในอบายภูม191
ิ แสดงให้
เห็นว่า พวกอสุรมีทงั ้ ทีอ่ ยู่สุคติภมู แิ ละทุคติภมู ิ
 จักรวาลส่วนกลาง
จักรวาลส่วนกลาง หมายถึง บริเวณทีอ่ ยู่ในระดับเดียวกับเขาพระสุเมรุแต่
ยังไม่เลยพ้นยอดเขาพระสุ เมรุ จักรวาลส่ ว นนี้ถือ ว่าเป็ นส่ว นที่มคี วามเหลื่อ มซ้อนของภพภูม ิ
มากที่สุ ด เพราะเป็ น ที่อ าศัย ของสิ่ง มีชีว ิต จ านวนมากไม่ จ าเพาะแต่ ม นุ ษ ย์ เ ท่ า นั ้น แต่ ย ัง
ประกอบด้วยสัตว์เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย รวมถึงเทวดาบางจาพวก
ติ รจั ฉานภูมิเป็นภูมทิ ใ่ี กล้ชดิ โลกมนุ ษย์มากทีส่ ุด สัตว์เดรัจฉานบางพวก
อาศัยอยู่กบั มนุ ษย์ บางพวกอาศัยอยู่ตามป่าเขา แต่ บางพวกก็มวี ิมานหรือมีแดนที่อยู่เฉพาะที่
มนุษย์ไม่อาจพบเห็นได้ เช่น ราชสีห์ ช้างตระกูลพิเศษ ปลาใหญ่ ครุฑและนาค ส่วนเปรตอาศัยอยู่
ทัวไปในโลกมนุ
่
ษ ย์เ ช่นเดียวกับสัต ว์ เ ดรัจฉาน คือ อยู่ต ามป่า ตามเขา หรือ รอบๆ เมือ ง เช่ น
รอบเมือ งราชคฤห์192 แต่ เปรตบางพวกก็มวี มิ านของตนเอง เช่น เวมานิกเปรต มียานพาหนะ
งดงามลอยไปในอากาศมีบริวารมากมายต่างแต่งกายงดงาม 193 ส่วนอสุรกาย แม้มไิ ด้กล่าวถึงที่
อยู่ไ ว้อ ย่า งชัด เจน แต่ อ าจสันนิษ ฐานได้ว่ าอาศัยอยู่ ใ นแดนของมนุ ษ ย์เ ช่น เดีย วกับ พวกเปรต
อย่างไรก็ตาม สัตว์เดรัจฉาน เปรต หรืออสุรกาย แม้จะได้เสวยความสุขอยู่บา้ งแต่ก็ยงั คงมีความ
ทุกข์อยู่มาก มิอาจเทียบได้กบั เทวดาในสวรรค์ จึงจัดอยู่ในอบายภูมหิ รือทุคติ ภูมซิ ่งึ เป็ นภูมทิ ่มี ี
ระดับชัน้ ของจิตต่ากว่ามนุษย์ แต่อมนุ ษย์เหล่านี้กอ็ าศัยอยูร่ ว่ มภพเดียวกับมนุษย์
นอกจากนี้ยงั มีเ ทวดาบางจาพวกที่มรี ะดับชัน้ ของจิต สูงกว่ามนุ ษ ย์แต่
อาศัยร่ว มภพเดียวกับมนุ ษ ย์ ได้แก่ ภุมมเทวดา หมายถึง เทวดาที่อ ยู่บริเ วณ “ภูม”ิ หรือ
แผ่นดิน194 อากาสัฏฐเทวดา หมายถึง เทวดาผู้อยู่ใน “อากาส” เหนือแผ่นดินขึน้ ไปแต่อยู่ใต้
เทวโลกชัน้ จาตุมหาราชิก195 เทวดาอีกพวกหนึ่งทีม่ ที อ่ี ยู่ในจักรวาลส่วนกลาง คือ เทวดาที่อาศัย
อยู่ในสวรรค์ชนั ้ จาตุมหาราชิ กาซึ่งเป็ นสวรรค์ชนั ้ ต่ าสุดในกามาพจรสวรรค์ ผู้วจิ ยั จะกล่าวถึง
รายละเอียดไว้ในเรือ่ งบริวารของโลกบาลในบทต่อไป
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บารุง ชานาญเรือ, “การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องจักรวาลวิทยาในศาสนาไชนะและพุทธศาสนา เถร
วาท,” หน้า 158-159.
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192

Mvu. 1.30

ม.อ. 4/177; ส.อ. 1/38
ขุ.เปต. 26/113
194
จกฺกวาฬ. 143
195
จกฺกวาฬ. 167
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 จักรวาลส่วนบน
จักรวาลส่วนบน หมายถึง บริเวณตัง้ แต่ส่วนยอดของเขาพระสุ เมรุขน้ึ ไป
ตัง้ แต่สวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์จนถึงอรูปพรหม
ข. โครงสร้างของจักรวาลในมิตแิ นวราบ (H)
หากมองโครงสร้างของจักรวาลในมิตแิ นวราบ (H) จะเห็นได้ว่าการแบ่ง
โครงสร้างของจักรวาลในกามภูมบิ างชัน้ สามารถแบ่งตามทิศหลักทัง้ 4 ได้อย่างสมมาตร ได้แก่
นรกภูม ิ อสุรภพ มนุสสภูม ิ สวรรค์ชนั ้ จาตุมหาราชิกาและดาวดึงส์
 นรกภูม ิ
ในพุ ทธศาสนาแบ่งมหานรกออกเป็ น 8 ขุม มีส ณ
ั ฐานเป็ นรูปสี่เ หลี่ยม
196
คล้ายหีบ มีมุม 4 มุม มีประตูเข้าออก 4 ด้าน ในคัมภีร์พุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทบาลีกล่าวว่า
มหานรกแต่ละขุมมีอุสสทนรก (BHS. utsada) หรือนรกบริวารอีก 16 ขุม197 ประตูของมหานรก


สวรรค์ทอ่ี ยู่สงู ขึน้ ไปจากสวรรค์ชนั ้ จาตุมหาราชิกา 336,000,000 วา หรือ 42,000 โยชน์ หรือสูงจาก
พืน้ ดิน 84,000 โยชน์ คือ ดาวดึงส์ มีขนาดกว้าง 10,000 โยชน์ ตัง้ อยู่บนยอดเขาพระสุเมรุ สูงขึน้ ไปจากสวรรค์
ชัน้ ดาวดึงส์ 434,400 โยชน์ คือ ยามา สูงขึน้ ไปจากสวรรค์ชนั ้ ยามา 784,800 โยชน์ คือ ดุสิต สูงขึน้ ไปจาก
สวรรค์ชนั ้ ดุสติ 1,135,200 โยชน์ คือ นิ มมานรตี สูงขึ้นไปจากสวรรค์ชนั ้ นิมมานรดี 1,485,600 โยชน์ คือ
ปรนิ มมิ ตวสวัตตี สูงขึน้ ไปจากสวรรค์ชนั ้ ปรนิมมิตวสวัตตี 1,836,000 โยชน์ เป็ นทีต่ งั ้ ของพรหมโลกของผูท้ ไ่ี ด้
ปฐมฌานทีม่ คี วามสูงในระดับเดียวกัน สูงขึน้ ไปจากพรหมโลกของผูท้ ไ่ี ด้ปฐมฌาน 2,186,400 โยชน์ เป็ นทีต่ งั ้
ของพรหมโลกของผู้ท่ไี ด้ทุติยฌานที่มคี วามสูงในระดับเดียวกัน สูงขึน้ ไปจากพรหมโลกของผู้ท่ไี ด้ทุติย ฌาน
2,536,800 โยชน์ เป็ นทีต่ งั ้ ของพรหมโลกของผูท้ ไ่ี ด้ตติ ยฌานทีม่ คี วามสูงในระดับเดียวกัน สูงขึน้ ไปจากพรหม
โลกของผูท้ ไ่ี ด้ตติยฌาน 2,887,200 โยชน์ เป็ นทีต่ งั ้ ของพรหมโลกของผูท้ ไ่ี ด้จตุตถฌาน ได้แก่ พรหมเวหัปผลา และพรหมอสัญญีสตั ตา สูงขึน้ ไปจากพรหมเวหัปผลา 3,237,600 โยชน์ เป็ นทีต่ งั ้ ของพรหมอวิ หา สูงขึน้
ไปจากพรหมอวิหา 3,588,000 โยชน์ เป็ นทีต่ งั ้ ของพรหมอตัปปาสูงขึน้ ไปจากพรหมอตัปปา 3,939,400 โยชน์
เป็ นทีต่ งั ้ ของพรหมสุทสั สา สูงขึน้ ไปจากพรหมสุทสั สา 4,288,800 โยชน์ เป็ นทีต่ งั ้ ของพรหมสุทสั สี สูงขึน้ ไป
จากพรหมสุทสั สี 4,639,200 โยชน์ เป็ นทีต่ งั ้ ของพรหมอกนิ ฏฐา สูงขึน้ ไปจากพรหมอกนิฏฐา 4,989,600
โยชน์ เป็ นที่ตงั ้ ของอรูปพรหมอากาสานั ญจายตนะ สูงขึ้นไปจากพรหมอากาสานัญจายตนะ 5,340,000
โยชน์ เป็ นทีต่ งั ้ ของอรูปพรหมวิ ญญาณัญจายตนะ สูงขึน้ ไปจากพรหมวิญญาณัญจายตนะ 5,690,400 โยชน์
เป็ นทีต่ งั ้ ของอรูปพรหมอากิ ญจัญญายตนะ สูงขึน้ ไปจากพรหมอากิญจัญญายตนะ 6,040,800 โยชน์ เป็ น
ทีต่ งั ้ ของอรูปพรหมเนวสัญญานาสัญญายตนะ ดู โลกทีปก. 542-544 และดูเพิม่ เติมใน บารุง ชานาญเรือ ,
“การศึก ษาเปรีย บเทียบเรื่องจักรวาลวิทยาในศาสนาไชนะและพุท ธศาสนาเถรวาท ,” หน้ า 167-185. และดู
เปรียบเทียบระดับความสูงของสวรรค์แต่ละชัน้ ทีป่ รากฏในอภิธรรมโกศภาษยะ ใน AbhiBhā. 1078-1079
196
ดูเพิม่ เติมใน ม.อุ. 14/475,514-523; ขุ.ชา. 28/92; ชา.อ. 8/120-121; Mvu. 1.9; บารุง ชานาญเรือ,
“การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องจักรวาลวิทยาในศาสนาไชนะและพุทธศาสนาเถรวาท,” หน้า 141-142.
197
ขุ.ชา. 28/92
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ในแต่ละทิศมีอุสสทนรก 4 ขุม198 แต่มไิ ด้ระบุทต่ี งั ้ ของอุสสทนรกว่าอยู่ในลักษณะซ้อนกัน เรียงกัน
หรือล้อมรอบมหานรกเป็นชัน้ ๆ นอกจากอุสสทนรกแล้ว ในโลกทีปกสารยังได้แสดงว่าในแต่ละทิศ
ของมหานรกทัง้ 8 ขุม มียมโลกอีก 10 แห่ง ได้แก่ โลหกุมภี สิมพลี อสินขะ ตัมโพทกะ อโยคุฬะ
เมสปพั พตะถุสนที สีตนที สุนขนรก ยันตปาสาณะ 199 รวม 4 ทิศ เป็ น 40 แห่ง และยังกล่าวอีก
ว่า ในทิศทัง้ 4 ของมหานรกทัง้ 8 ขุม มียมราช 4 องค์ มีสริ คิ ุตอามาตย์ 4 ท่านเหมือนกัน200

198

ชา.อ. 8/120
ในจักกวาฬทีปนี ได้กล่าวอ้างถึง อุสสทนรกในสังกิจจชาดกไว้ว่ามี 10 ขุม ได้แก่ โลหกุมภีนรก
(สาหรับลงโทษคนที่ฆ่าบิดา) ปี ฬนนรก ขุรธารีนรก เวตรณีนทีนรก โกฏิสมิ พลีนรก โลหกุมภีนรก (สาหรับ
ลงโทษชายหญิงทีป่ ระพฤตินอกใจ) อักโกสกปริภาสกิตถีนรก ขารนทีนรก กูฏการินรก มิคลุททกาทินรก ดู
จกฺกวาฬ. 117
ในเนมิราชชาดกและอรรถกถา กล่าวถึงอุสสทนรกไว้ 15 ขุม ได้แก่ เวตรณีนที(นรก) สุนขนรก
สัญโชตินรก อังคารกาสุนรก โลหกุมภีนรก โลหกุมภีนรก (อุณโหทกนรก) ถุสนทีนรก ตุทนนรก โอรัพภิกาทินรก
รหทนรก (มุตตกรีสปุณณรหทนรก) รหทนรก (อโยโลหิตปุพพปุณณรหทนรก) กูฏการินรก อติจารินิตถีนรก
ชลิตอังคารปุณณนรก มิจฉาทิฏฐิกนรก ดู ขุ.ชา. 28/539-569; ชา.อ. 9/177-199
ในไตรภูมกิ ถาแสดงไว้ 16 ขุม ได้แก่ เวตรณีนรก สุนัขนรก สโชตินรก อังคารกาสุนรก โลหกุมภีนรก
อโยทกนรก ถุสปลาภนรก สัตติหตนรก พิลสนรก โปราณมิฬหนรก โลหิตปุพพนรก โลหพฬิสนรก สังฆาฏนรก
อวังสิรนรก โลหสิมพลีนรก มิจฉาทิฏฐินรก ดู พญาลิไทย, ไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระร่วง, หน้า 35-41
แม้ว่าหลักฐานชัน้ พระไตรปิ ฎกจะกล่าวว่าอุสสทนรกมีจานวน 16 ขุม แต่กม็ ไิ ด้แสดงจานวนครบตามที่
กล่าวไว้และมีช่อื เรียกแตกต่างกันออกไป ต่อมาในสมัยหลังจึงมีความพยายามทีจ่ ะทาให้ครบบริบรู ณ์ ในเทวทูต
สูตร พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงอุสสทนรกทีป่ ระตูเบือ้ งหน้ามหานรก ไว้ 5 ขุม ซึง่ ในอรรถกถา กล่าวว่าหมายถึง
อวีจิมหานรก ได้แก่ คูถนรก กุกกุลนรก สิมพลีวนนรก อสิปตั ตวนนรก ขาโรทกนที หรือ เวตรณีนที ดู ม.อุ.
14/517-521 ในจักกวาฬทีปนี กล่าวว่า แม้ประตูทเ่ี หลือก็เหมือนกัน ดังนัน้ อุสสทนรกของอวีจมิ หานรกจึงมี 20
ขุม เมื่อรวมอุสสทนรกของมหานรกทีเ่ หลือจึงมี 160 ขุม การทีอ่ รรถกถาแสดงอุสสทนรกของมหานรกแต่ละขุมมี
16 ขุมนัน้ อาจเพราะไม่ได้นับรวมขาโรทกนที ไว้ด้วย นักปราชญ์บางท่านก็ให้นับ รวมอสิปตั ตวน(นรก) และ
เวตรณีนที นรกป็ นขุมเดียวกัน ดู จกฺกวาฬ. 120 และดูเพิม่ เติมใน บารุง ชานาญเรือ, “การศึกษาเปรียบเทียบ
เรื่องจักรวาลวิทยาในศาสนาไชนะและพุทธศาสนาเถรวาท,” หน้า 139.
ในมหาวัสตุกล่าวถึงอุตสทนรกจานวน 16 ขุม แต่ท่รี ะบุช่อื ไว้ในคัมภีรม์ เี พียง 4 ขุม ได้แก่ กุกูลนรก
(Kukūla) กุณปนรก (Kuṇapa) ศาลมลีวนนรก (Śālmalῑvana) (ประกอบด้วย อสิปตั รวนนรก (Asipattravana)
และกุมภนรก (Kumbha)) สุดท้ายคือ ไวตรณีนรก (Vāitaraṇῑ) ดู Bhikkhu Telwatte Rahula, A Critical Study
of the Mahāvastu, p. 158. และในอภิธรรมโกศภาษยะก็กล่าวถึงอุตสทนรกจานวน 16 ขุมเช่นเดียวกัน โดยอยู่
รอบมหานรกทัง้ 4 ด้าน ด้านละ 4 ขุม มีช่อื เหมือนกัน ได้แก่ กุกูลนรก กุณปนรก กษุรมรรคนรก (Kṣuramarga)
(ประกอบด้วยอสิปตั รวนนรก และอยะศัลมลีวนนรก (Ayaḥśalmalῑvana)) สุดท้ายคือไวตรณีนรก ดูเพิม่ เติมใน


AbhiBhā. 1059.

ในจักกวาฬทีปนีกล่าวว่า อสิวนะ หมายถึง ปา่ มีใบดุจดาบ ดู จกฺกวาฬ. 124

ในจักกวาฬทีปนีกล่าวว่า มิฬหปพั พตะ หมายถึง ภูเขาคูถ ดู จกฺกวาฬ. 124
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 อสุรภพ
ในจัก กวาฬทีป นี ได้ร วบรวมชื่อ อสุ ร ส าคัญ ที่ป รากฏตามคัม ภีร์ต่ า งๆ
ได้แก่ เวปจิตติ ปหาราทะ สัมพระ พลิ สุจติ ติ เวโรจะ ทานเวฆสา 201 อสุรนิ ทร์ทม่ี บี ทบาทสาคัญ ที่
ั ญัติสู ต รกล่ า วไว้ว่ า “บรรดาสัต ว์
ปรากฏในพระสุ ต ตัน ตปิ ฎ ก ได้แ ก่ เวปจิต ติแ ละราหู ในป ญ
202
ทัง้ หลายผูม้ อี ตั ภาพ (ใหญ่) อสุรนิ ทราหูเป็นเลิศ” ส่วนในอรรถกถาทัง้ หลายมักกล่าวว่า เวปจิตติ
เป็ นผูส้ ูงสุดในเหล่าบรรดาอสุร203 แต่ในโลกทีปกสารได้กล่าวถึงการแบ่งการปกครองของอสุ รภพ
ในลักษณะเดียวกับสวรรค์ชนั ้ จาตุมหาราชิกาทีม่ ที า้ วมหาราชทัง้ 4 คอยดูแลทิศหลักทัง้ 4 กล่าวคือ
ในทิศหลัก ทัง้ 4 ของอสุรภพ ท้ าวเวปจิ ตติ ค รองราชย์ด้านทิศตะวันออก มีอุ ปราชชื่อ สุจติ ตะ
สัมพระครองราชย์ด้านทิศ ใต้ มีอุ ปราชชื่อ นมุจ ิ พลิ ค รองราชย์ด้านทิศ ตะวัน ตก มีอุ ปราชชื่อ
อุสุโรชะ ปหาราทะครองราชย์ด้านทิศเหนือ มีอุปราชชื่อ ราหู นครทัง้ 4 อันเป็ นที่อยู่อาศัยของ
อสุรปรากฏอยู่ในท่ามกลางผาสามเส้า นครเหล่านัน้ แลก็แวดล้อมด้วยปราการแก้ว 7 ประการ
และสมบูรณ์ดว้ ยเครือ่ งประดับต่างๆ204
 มนุสสภูม ิ
มนุ สสภูมใิ นพุทธศาสนาประกอบด้วยเขาสิเนรุเป็ นศูนย์กลางจักรวาล มี
ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาวต่างๆ โคจรโดยรอบ205 มีทวีปใหญ่ 4 ทวีป206 และมีทวีปเล็ก
(ปริตฺตทวีป) 500 ทวีป เป็ นบริวาร รวมทัง้ สิน้ 2,000 ทวีป207 มีมหาสมุทร 4 แห่ง ตัง้ แวดล้อมเขา
สิเนรุใน 4 ทิศ
ภูเขาสิเนรุในพุทธศาสนาตัง้ อยู่ตรงกลางทวีปใหญ่ทงั ้ 4 ไม่ได้ตงั ้ อยู่ตรง
กลางชมพูทวีปในดินแดนอิลาวฤตะดังปรากฏในคัมภีรส์ มัยปุราณะ สิง่ ทีต่ งั ้ อยู่ตรงกลางชมพูทวีป
ในพุทธศาสนา คือ รัตนบัลลังก์และต้นพระศรีมหาโพธิ208
์ ภูเขาสิเนรุอยู่สูงขึ้นไปจากมหาสมุทร

199

เกรียงศักดิ ์ ไทยคุรุพนั ธ์, “โลกัปปทีปกสาร ปริจเฉทที่ 1-2: การตรวจชาระและการศึกษาเชิง
วิเคราะห์,” หน้า 78.
200
เรื่องเดียวกัน, หน้า 80.
201
จกฺกวาฬ. 160
202
องฺ.จตุกฺก. 21/15
203
จกฺกวาฬ. 161
204
โลกทีปก. 536; จกฺกวาฬ. 161
205
ขุ.ชา. 27/373
206
องฺ.เอก.-ทุก.-ติก 20/520
207
จกฺกวาฬ. 11
208
ดูเพิม่ เติมใน บารุง ชานาญเรือ, “การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องจักรวาลวิทยาในศาสนาไชนะและพุทธ
ศาสนา เถรวาท,” หน้า 207.

62

84,000 โยชน์ หยังลงในมหาสมุ
่
ทร 84,000 โยชน์ กว้างและยาว 84,000 โยชน์  ภูเ ขาสิเ นรุ
ล้อมรอบด้วยภูเขาสัตตบริภณ
ั ฑ์ซง่ึ สูงลดหลันกั
่ นไป
ในคัมภีร์โลกศาสตร์กล่ าวถึงลักษณะสัณฐานของภูเ ขาสิเ นรุ ไม่ตรงกัน
บ้างก็ว่ามีสณ
ั ฐานเป็ นทรงกลม 210 บ้างก็ว่าเป็ นทรงเหลี่ยม 211 บนยอดของเขาพระสุเมรุเป็ นที่ตงั ้


ในคัมภีรโ์ ลกศาสตร์ภาษาบาลีโดยส่วนใหญ่จะกล่าวถึงลักษณะของเขาพระสุมรุพอ้ งกับในสุรยิ สูตร
ดู องฺ.สตฺตก.-อฏฐก.-นวก. 23/63 ยกเว้นโลกบัญญัติ กล่าวว่า เขาพระสุเมรุ กว้างและยาวด้านละ 80,000 โยชน์
สูงขึน้ ไปจากมหาสมุทร 80,000 โยชน์ หยังลงในมหาสมุ
่
ทร 80,000 โยชน์ ดู โลกปญฺ ญ. 220 ซึ่งพ้องกับใน
อภิธรรมโกศภาษยะ ดู AbhiBhā. 1059.

ภูเขาสัตตบริภณ
ั ฑ์ในคัมภีร์ฝ่ายเถรวาทบาลี ได้แก่ ภูเขายุคนธรสูงขึน้ ไปจากมหาสมุทร 42,000
โยชน์ เท่ากับครึ่งหนึ่งของภูเขาสิเนรุ ภูเขาอิสนิ ธรสูงขึน้ ไปจากมหาสมุทร 21,000 โยชน์ เท่ากับครึง่ หนึ่งของ
ภูเขายุคนธร ภูเขากรวิกสูงขึน้ ไปจากมหาสมุทร 10,500 โยชน์ เท่ากับครึง่ หนึ่งของภูเขาอิสนิ ธร ภูเขาสุทสั สนะ
สูงขึน้ ไปจากมหาสมุทร 5,250 โยชน์ เท่ากับครึ่งหนึ่งของภูเขากรวิก ภูเขาเนมินธรสูงขึน้ ไปจากมหาสมุทร
2,625 โยชน์ เท่ากับครึ่งหนึ่งของภู เขาสุทสั สนะ ภูเขาวินตกะสูงขึน้ ไปจากมหาสมุทร 1,312 โยชน์ เท่ากับ
ครึง่ หนึ่งของภูเขาเนมินธร และภูเขาอัส สกัณณะสูงขึน้ ไปจากมหาสมุทร 656 โยชน์ เท่ากับครึง่ หนึ่งของภูเขา
วินตกะ ดู จกฺกวาฬ. 20 มีสที นั ดรสมุทรหรือสีทสมุทรคันระหว่
่
างกลางภูเขาสัตตบริภณ
ั ฑ์ ดู ขุ.ชา. 28/590-591;
จกฺกวาฬ. 36-37; อรุณ. 50; โลกทีปก. 518 และมีอสีทสมุทร หรือ ทะเลน้ าเค็มตัง้ อยู่รอบภูเขาอัสสกัณณะด้าน
นอกจนถึงทวีปและต่อจากทวีปจนถึงภูเขาจักรวาล ดู จกฺกวาฬ. 38; โลกสณฺฐาน. 129; โลกทีปก. 518
ในเนมิราชชาดก และอรรถกถา กล่าวถึงการเรียงลาดับชื่อภูเขาสัตตบริภณ
ั ฑ์ขณะที่มาตลีเทพสารถีนา
พระเจ้ า เนมิร าชทรงทิพ ยานชมทิพ สถาน ดัง นี้ สุ ท ัส สนะ กรวิก อิส ิน ธร ยุ ค นธร เนมิน ธร วิน ตกะ และ
อัสสกัณณะ ภู เขาเหล่ านี้ สูงกว่า กัน ขึ้น ไปเป็ นลาดับ ภูเขาเหล่ านี้ เป็ นที่สถิตของท้าวจาตุ ม หาราช ดู ขุ. ชา.
28/590-591; ชา.อ. 9/215
ในคัมภีร์โลกศาสตร์ภาษาบาลีบางเล่ม ได้วเิ คราะห์ความแตกต่ างของการเรียงลาดับชื่อภูเขาสัตต บริภณ
ั ฑ์ ได้แก่ ชินาลังการฏีกา โลกัปปทีปกสาร ส่วนจักกวาฬทีปนี เห็นว่าการวิเคราะห์เรื่องนี้ในชินาลังการ
ฏีกาและโลกัปปทีปกสารไม่ถูกต้องจึงได้ประมวลข้อมูลและความคิดเห็นในคัม ภีร์ต่างๆ แล้ววิเคราะห์ความ
ถูกต้อง ดู จกฺกวาฬ. 23-27; แม่ชวี มิ ุตติยา, จักกวาฬทีปนี : ลักษณะเด่น ภูมิปัญญา และคุณค่า, หน้า 80-83.
ส่วนอภิธรรมโกศภาษยะ กล่าวถึงการเรียงลาดับชื่อภูเขาสัตตบริภณ
ั ฑ์ท่ตี ่ างไปจากคัมภีร์ของฝ่าย
เถรวาทบาลี ดังนี้ ภูเขายุคนธร (Yugandhara) สูงขึน้ ไปจากมหาสมุทร 40,000 โยชน์ ภูเขาอีษาธร (Īṣādhara)
สูงขึน้ ไปจากมหาสมุทร 20,000 โยชน์ ภูเขาขทิรกะ (Khadiraka) สูงขึน้ ไปจากมหาสมุทร 10,000 โยชน์ ภูเขา
สุทรรศนะ (Sudarśana) สูงขึ้นไปจากมหาสมุท ร 5,000 โยชน์ ภูเขาอัศวกรรณ (Aśvakarṇa) สูง ขึ้นไปจาก
มหาสมุ ท ร 2,500 โยชน์ ภู เ ขาวิน ตกะ (Vinataka) สูง ขึ้น ไปจากมหาสมุ ท ร 1,250 โยชน์ ภู เ ขาเนมิน ธร
(Nimindhara) สูงขึน
้ ไปจากมหาสมุทร 625 โยชน์ ภูเขาสัตตบริภณ
ั ฑ์ทงั ้ หมดทาจากทองตัง้ อยู่ลอ้ มรอบเขาพระ
สุเมรุซง่ึ เป็ นศูนย์กลางของจักรวาล โดยมีภูเขาเนมินธรอยู่ภายนอกสุ ด ถัดจากภูเขาเนมินธร คือ ทีต่ งั ้ ของทวีป
ทัง้ 4 และต่ อ จากทวีป ทัง้ 4 จะล้อ มรอบด้ว ยภู เ ขาจัก รวาล (Cakravāḍa) ซึ่ง ท ามาจากเหล็ก สูง ขึ้น ไปจาก
มหาสมุทร 312.5 โยชน์ มีศที สมุทรคันระหว่
่
างกลางภูเขาสัตตบริภณ
ั ฑ์ ดู AbhiBhā. 1052-1053, 1221.
210
โลกทีปก. 515; โลกสณฺฐาน. 116 (โส สิเนรุปพฺพโต วฏฺโฏ น จตุรสฺโส)
211
โลกปญฺญ. 220
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ของสวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์ เนื่องจากพวกอสุรมักจะยกทัพไปรบกับท้าวสักกะอยู่เนืองๆ ทาให้ตงั ้ แต่
ภายใต้มหาสมุทรขึน้ ไปรอบเขาพระสุเมรุทงั ้ 4 ด้าน จะมีอมนุ ษย์และเทวดาคอยอารักขาอยู่ เพื่อ
ป้องกันพวกอสุร ในจักกวาฬทีปนีได้อ้างถึงพระวินัยฎีกา พร้อมทัง้ สรุปวิเคราะห์ว่าภูเขาพระสุเมรุ
มีลกั ษณะเป็ นสีเ่ หลีย่ ม มี 4 ด้าน คาว่าบริภณ
ั ฑ์ 4 (จตฺตาริ ปริภณฺ ฑาณิ) หมายถึง บริภณ
ั ฑ์ทต่ี งั ้
อยูโ่ ดยรอบเขาพระสุเมรุทงั ้ 4 ด้าน ประเด็นปญั หาในเรื่องนี้ คือ ถ้ากล่าวแยกทีละบริภณ
ั ฑ์ท่ตี งั ้ อยู่
4 ด้านของเขาพระสุเมรุ ในกรณีน้ี แต่ละด้านก็ต้องเริม่ ตัง้ แต่นาคทีอ่ ารักขาระเบียงแรก ถ้ากล่าว
โดยรวม หมายความว่ า เขาพระสุ เ มรุ แ ต่ ล ะด้านมี 5 ระเบีย ง โดยมีน าค(อุ ร ค) ครุฑ (กโรฏิ)
กุมภัณฑ์ (ปยสฺสหาริ) ยักษ์ (มทนยุตฺต) และท้าวมหาราชทัง้ 4 (จตุโร มหฏฺฐา) ทาหน้าทีอ่ ารักขา
ระเบียงที่ 1-5 ก่อนจะถึงสวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์ แต่ถ้าเข้าใจว่า คาว่า บริภณ
ั ฑ์ 4 หมายถึงระเบียง
(อาลินฺท, เมขล) ที่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุแต่ละด้านมีเพียง 4 ระเบียง ความเข้าใจนัน้ ไม่ถูกต้อง
เพราะเขาพระสุเมรุแต่ละด้านมี 5 ระเบียง212 T. W. Rhys Davids และ William Stede ได้ให้
ความหมายของศัพท์ว่า “ปริภณฺ ฑ” ว่าหมายถึง กาแพงทีอ่ ยู่โดยรอบ 213 ส่วนศัพท์ว่า “อาลินฺท,
อาฬินฺท” หมายถึง ระเบียง214 ดังนัน้ บริภณ
ั ฑ์ จึงมิได้หมายถึง ระเบียง
จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ภูเขาสิเนรุไม่ได้กลมเท่ากันตลอด ในแต่
ละด้า นของภูเ ขาสิเ นรุป ระกอบด้ว ยรัต นะที่แ ตกต่ า งกัน ดัง ปรากฏในอรรถกถาอัส สุ สูต รที่ 3
สังยุตตนิกาย นิทานวรรคว่า ทิศตะวันออกเป็ นสีเงิน ทิศใต้เป็ นสีแก้วมณี ทิศตะวันตกเป็ นสีแก้ว
ผลึก และทิศ เหนื อ เป็ น สีท อง 215 ซึ่ง ในจัก กวาฬทีป นี แ ละโลกุ ป ป ตั ิก ล่ า วพ้อ งกับ ในอรรถกถา
ดังกล่าว ส่วนในคัมภีรโ์ ลกศาสตร์อ่นื ๆ กล่าวต่างกันออกไปบ้าง 216 รัศมีของสีรตั นะแต่ละด้านของ
ภูเขาสิเนรุส่งผลต่อสีของมหาสมุทรที่ลอ้ มรอบภูเขาสิเนรุ ดว้ ยเช่นกัน217 ในอนมตัคคสังยุตตฏีกา
กล่าวย้าว่ามหาสมุทรรอบเขาสิเนรุแบ่งออกตามทิศ หลักทัง้ 4 ได้แก่ ทะเลใต้ (ทกฺ ขณ
ิ สมุทฺโท)
ทะเลตะวันตก (ปจฺฉิมสมุทฺโท) ทะเลเหนือ (อุตฺตรสมุทฺโท) ทะเลตะวันออก (ปาจีนสมุทฺโท)218
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จกฺกวาฬ. 19 และดูเพิม่ เติมในแม่ชวี มิ ุตติยา, จักกวาฬทีปนี : ลักษณะเด่น ภูมิปัญญาและคุณค่า,

หน้า 74-75.
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PTSD., p. 430.
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Ibid., p. 109.
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ส.อ. 2/177; ที.อ. 3/157 และดูเทียบลักษณะสีของเขาพระสุเมรุในคัมภีรป์ ุราณะ หน้า 22.
ดูเพิม่ เติมใน แม่ชวี มิ ุตติยา. จักกวาฬที ปนี : ลักษณะเด่น ภูมิปัญญา และคุณค่า, หน้า 74.
ในอภิธรรมโกศภาษยะ กล่าวว่า ทิศตะวันออกเป็ นสีเงิน ทิศใต้เป็ นสีแก้วไพฑูรย์ ทิศตะวันตกเป็ นสีแก้วผลึก และ
ทิศเหนือเป็ นสีทอง ดู AbhiBhā. 1051.
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ดูเพิม่ เติมใน ส.อ. 12/177; จกฺกวาฬ. 42; โลกทีปก. 520; โลกปญฺญ. 222; โลกสณฺฐาน. 124-125
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จกฺกวาฬ. 42
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โดยรอบเขาสิ เ นรุ ม ี ท วี ป ใหญ่ ท ั ง้ 4 ได้ แ ก่ ปุ พ พวิ เ ทหทวี ป ( Skt.
219
Pūrvavideha) ตัง้ อยู่ทางทิศ ตะวันออกของภูเ ขาสิเนรุ ท่ามกลางขีรสาคร (ทะเลสีน้ านม) มี
ต้นซึก (จามจุร)ี เป็ นไม้ประจาทวีป ชมพูทวีปตัง้ อยู่ทางทิศใต้ของภูเขาสิเนรุท่ามกลางนีลสาคร
(ทะเลสีเขียว)220 มีขนาดใหญ่ทส่ี ุดในบรรดามหาทวีปทัง้ 4 มีสณ
ั ฐานเหมือนเกวียนและใบหน้าของ
ชาวชมพูทวีปก็มลี กั ษณะเหมือนเกวียน ชื่อชมพูทวีปก็ได้มาจากต้นหว้า ซึ่งเป็ นต้นไม้ประจาทวีป
อปรโคยานทวีป(Skt. Aparagodāna) ตัง้ อยู่ทางทิศตะวันตกของภูเขาสิเนรุ ท่ามกลางผลึกสาคร
(ทะเลสีแก้วผลึก)221 อปรโคยานทวีปมีต้นกระทุ่มเป็ นไม้ประจาทวีปต้นกระทุ่มนี้จะดารงอยู่ตลอด
กัป อุ ต ตรกุ รุ ท วีป ( Skt. Uttarakuru) ตัง้ อยู่ท างทิศ เหนื อ ของภูเ ขาสิเ นรุ ท่ า มกลางปี ต สาคร
(ทะเลสีเหลือง)222 มีต้นกัลปพฤกษ์เป็ นต้นไม้ประจาทวีป ในอภิธรรมโกศภายะ กล่าวว่า ทวีปใหญ่
ทัง้ 4 แต่ละทวีปจะมีทวีปย่อย (antaradvῑpa) 2 ทวีป223
 สวรรค์ชนั ้ จาตุมหาราชิกา
สวรรค์ช ัน้ จาตุ ม หาราชิก าเป็ น สวรรค์ช ัน้ แรกของฉกามาพจร มีท้า ว
จาตุมหาราชหรือท้าวจตุโลกบาลเป็ นผู้ปกครอง ทรงเป็ นใหญ่ ในทิศหลักทัง้ 4 โดยรอบเขาพระ
สุเมรุ ผูว้ จิ ยั จะกล่าวถึงรายละเอียดเกีย่ วกับท้าวโลกบาลและสวรรค์ชนั ้ จาตุมหาราชิกาในบทต่อไป
 สวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์
สวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์ หมายถึง สวรรค์ทม่ี เี ทวดาผูเ้ ป็ นใหญ่ จานวน 33 องค์
ประกอบด้วยท้าวสักกะซึง่ เป็ น “เทวราชา” ของสวรรค์ชนั ้ นี้ ส่วนอีก 32 องค์ เป็ นบริวารชัน้ ผูใ้ หญ่
219

โลกทีปก. 521; โลกปญฺญ. 244
โลกทีปก. 521

ในโลกบัญญัติ อรุณวตีสูต ร โลกัปปทีปกสาร โลกสัณฐานโชตรตนคัณฐี ไตรภูมิกถา เรียกว่ า
อมรโคยานทวีป ส่วนโลกุปตั ติและจักกวาฬทีปนีแสดงว่า ชื่อทวีปนี้ต้องเป็ น อปรโคยาน เท่ านัน้ เพราะคาว่า
ปพฺพ ในคาว่า ปุพฺพวิเทห เป็ นตัวกาหนด เนื่องจากคาว่า ปุพฺพ และ อปร เป็ นคาทีใ่ ช้ค่กู นั ดังในคาว่า ปุพฺพาปร
ดู จกฺ กวาฬ. 66. ซึ่งสอดคล้องกับมหาวัสตุ ท่เี รียกทวีปนี้ว่า อปรโคทานีย (Aparagodānῑya) ดู Mvu. 1.6;
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AbhiBhā. 1056.
221

โลกทีปก. 521
โลกทีปก. 521; โลกปญฺญ. 244
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ดูเพิม่ เติมใน AbhiBhā. 1051.

ในอภิธรรมโกศภาษยะ กล่าวว่า สวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์มลี กั ษณะเป็ นสีเ่ หลีย่ มจัตุ รสั กว้างด้านละ 20,000
โยชน์ วัดโดยรอบได้ 80,000 โยชน์ ทีม่ ุมทัง้ 4 มียอดเขา (kūṭa) ซึง่ สูง 500 โยชน์ กว้าง 500 โยชน์ เป็ นทีอ่ ยู่
ของยักษ์ช่อื วัชรปาณี (Vajarapāṇis) ตรงกลางมีเมืองสุทรรศนะ (Sudarśana) เป็ นทีอ่ ยู่ของพระอินทร์หรือท้าว
สักกะ มีขนาดกว้างยาวด้านละ 2,500 โยชน์ สูง 1.5 โยชน์ ตรงกลางของเมืองเป็ นที่ตงั ้ ของปราสาทไวชยันต์
(Vāijayanta) มีข นาดกว้า งยาวด้านละ 250 โยชน์ มีอุท ยานอยู่ต ามทิศหลัก ทัง้ 4 ของนคร ได้แ ก่ ไจตรรถ
(Cāitraratha) ทางทิศตะวันออก ปารุษยะ (Pāruṣya) ทางทิศใต้ มิศระ (Miśra) ทางทิศตะวันตก และนันทนะ
ั ้ ดาวดึงส์มอี ุทยาน 8
(Nandana) ทางทิศเหนือ ดู AbhiBhā. 1067-1068. ส่วนในมหาวัสตุ กล่าวว่า บนสวรรค์ชน
222
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ของท้าวสักกะผูเ้ คยสร้างกุศลกรรมร่วมกับท้าวสักกะในสมัยทีเ่ ป็ นมาฆมาณพแห่งหมู่บา้ นอจลคาม
ในแคว้นมคธมาก่อน แล้วไปอุบตั ใิ นสวรรค์ชนั ้ นี้ ตรงกลางสวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์เป็ นทีต่ งั ้ สุทสั สนนคร
และมีปราสาทเวชยันต์ (ไพชยนต์) ซึง่ เป็นทีป่ ระทับของท้าวสักกะตัง้ อยู่ใจกลางนครนัน้ นอกจากนี้
ยังมีอุทยานอยูต่ ามทิศหลักทัง้ 4 ของนครสุทสั สนะ ได้แก่ ด้านทิศตะวันออกมีอุทยาน ชื่อ นันทนะ
ด้านทิศใต้มอี ุทยานชื่อ ปารุสกะ ด้านทิศตะวันตกมีอุทยานชื่อ จิตตลดา และด้านทิศเหนือมีอุทยาน
ชื่อ มิสสกะ แต่ล ะอุ ทยานจะมีส ระโบกขรณีอยู่ 2 แห่ง 224 ในโลกบัญ ญัติ กล่าวถึงต าแหน่ งของ
อุทยานต่างออกไป กล่าวคือ ด้านทิศเหนือมีอุทยาน ชื่อ นันทนะ ด้านทิศ ตะวันออกมีอุทยานชื่อ
จิตตลดา ด้านทิศใต้มอี ุทยานชื่อ ปารุสกะ และด้านทิศตะวันตกมีอุทยานชื่อ มิสสกะ225
กล่ าวโดยสรุป แนวคิดเรื่อ งโลกในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาสามารถจาแนกได้ 2
ลักษณะคือ โลกในเชิงอัตวิสยั (subjective world) และโลกในเชิงวัตถุวสิ ยั (objective world)
ซึง่ โลกเชิงวัตถุวสิ ยั สามารถแบ่งโลกออกเป็ นอีกหลายนัย ที่สาคัญ ได้แก่ สังขารโลก (โลกคือ
สังขาร) สัตวโลก (โลกคือหมู่สตั ว์) และโอกาสโลก (โลกคือแผ่นดิน) แนวคิดในเรื่องไตรลักษณ์
กอปรกับความไม่เชื่อในเรือ่ งพระเจ้าสร้างโลก ทาให้พุทธศาสนาอธิบายแนวคิดเรื่องโลกว่าเกิดขึน้
เองตามธรรมชาติจากการรวมตัวของปจั จัยทัง้ หลาย และดารงอยู่โดยกฎของธรรมชาติ คือ เมื่อ
เกิดขึน้ แล้วก็มกี ารเปลีย่ นแปลงและเสื่อมสลายได้ หากมีเหตุปจั จัยก็สามารถเกิดมีขน้ึ ใหม่ ดังนัน้
จัก รวาลของพุ ท ธศาสนาจึง มีล กั ษณะเป็ นสิ่ง ที่ไม่เ ที่ย งแท้ถ าวรสอดคล้อ งกับ ความหมายของ
สังขารโลก เมื่อเป็ นเช่นนี้ทุก สรรพสิง่ ที่อาศัยหรือเป็ นส่วนหนึ่งของโครงสร้างจักรวาลของพุทธ
ศาสนา ก็ยอ่ มต้องประสบกับความเปลีย่ นแปลงผันแปรไปตามกฎไตรลักษณ์ดว้ ยเช่นกัน
ในแต่ ล ะจัก รวาลหรือ โลกธาตุ ประกอบไปด้ ว ยศู น ย์ก ลางของจัก รวาล คือ
เขาพระสุเมรุ ล้อมรอบไปด้วยภูเขาสัตตบริภณ
ั ฑ์ ทัง้ 7 ลูก คือ ยุคนธร อิสนิ ธร กรวิก สุท ัสสนะ
เนมินธร วินตกะ และอัส สกัณ ณะ พื้นของจักรวาลเป็ นพื้นน้ าที่มแี ผ่นดินอันเป็ นทวีปใหญ่ทงั ้ 4
ตัง้ อยู่ คือ ปุพพวิเทหทวีป ชมพูทวีป อปรโคยานทวีป และอุตตรกุรุทวีป มีทวีปเล็ก 2000 ทวีป
ส่วนด้านบนจะประกอบด้วยสวรรค์ชนั ้ กามาวจร 6 ชัน้ ท้าวมหาราชทัง้ 4 พรหมโลกชัน้ รูปาวจร
16 ชัน้ และอรูปาวจร 4 ชัน้ และมีดวงอาทิตย์ 1 ดวงจันทร์ 1 ดวง ทุกจักรวาลจะมีส่วนประกอบ
เหล่านี้เหมือ นกันหมด ซึ่งเมื่อนาโลกธาตุหรือจักรวาลมารวมกันก็จะสามารถแบ่งขนาดของ
โลกธาตุออกได้เป็น 3 ขนาด ได้แก่ โลกธาตุขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
แห่ง (aṣṭasu ca mahāudyāneṣu) ได้แก่ ไวชยันตะ (Vāijayanta) นันทาปุษกรณี (Nandā-puṣkaraṇī) ปาริปาตระ
(Pāripātra) โกวิทารมหาวัน (Kovindāra-mahāvana) ปารุษยกะ (Pāruṣyaka) จิตรรถ (Citraratha) นันทนวัน
(Nandanavana) มิศรกวัน (Miśrakavana) ดู Bhikkhu Telwatte Rahula, A Critical Study of the
Mahāvastu, p. 158.
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บารุง ชานาญเรือ , “การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องจักรวาลวิทยาในศาสนาไชนะและพุทธศาสนา
เถรวาท,” หน้า 168.
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ในส่วนโครงสร้างของจักรวาล ผู้วจิ ยั พบว่า หากพิจารณาโครงสร้างของจักรวาล
ตามระดับชัน้ ของจิต สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ กามภูม ิ ซึง่ เป็ นระดับต่ าสุด เป็ นภูมขิ อง
ผู้ท่ยี งั หมกมุ่นในกามารมณ์อยู่ รูปภูมเิ ป็ นภูมขิ องผู้ท่ไี ด้รูปฌาน และอรูปภูมเิ ป็ นภูมริ ะดับสูงสุด
ผูท้ ไ่ี ด้อรูปฌานจะไปเกิดในภูมนิ ้ี รวมเรียกว่า “ไตรภูมจิ กั รวาล” นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั ยังได้พจิ ารณา
โครงสร้างของจักรวาลในเชิงกายภาพโดยใช้เกณฑ์การมองทิศมาเป็ นตัวกาหนด แบ่งออกเป็ น 2
ลักษณะ ได้แก่ โครงสร้างของจักรวาลในมิตแิ นวดิง่ (V) และโครงสร้างของจักรวาลในมิตแิ นวราบ
(H) ในลักษณะแรก ผู้วจิ ยั ใช้เขาพระสุเมรุเป็ นตัวแบ่งจักรวาลอย่างกว้างๆ ออกเป็ น 3 ส่วน คือ
จักรวาลส่วนล่าง จักรวาลส่วนกลาง และจักรวาลส่วนบน จากการศึกษาพบว่า มีเพียงบางภูม ิ
เท่านัน้ ทีส่ ามารถกาหนดทีอ่ ยู่ของภพภูมทิ แ่ี น่ นอนได้ ได้แก่ นรกภูม ิ อสุรภพ อาศัยอยู่ในจักรวาล
ส่วนล่าง เทวดาตัง้ แต่ชนั ้ ดาวดึงส์ขน้ึ ไปอาศัยอยู่ ในจักรวาลส่วนบน ส่วนจักรวาลส่วนกลางเป็ น
ส่วนที่มคี วามเหลี่อมซ้อนกัน ของภูมมิ ากที่สุด สิง่ มีชวี ิตชนิดต่างๆ อาศัยอยู่ร่ว มกันในลักษณะ
ระนาบเดียวกันตัง้ แต่ ภาคพื้นดินจนถึงสวรรค์ชนั ้ จาตุม หาราชิกา ได้แก่ มนุ ษ ย์ สัตว์เดรัจฉาน
เปรต อสุรกาย รวมถึงเทวดาบางจาพวก เช่น ภุมมเทวดา อากาสัฏฐเทวดาและเทวดาทีอ่ ยู่ในชัน้
จาตุมหาราชิกา ส่วนลักษณะทีส่ อง ผูว้ จิ ยั พบว่า ภพภูมบิ างส่วนสามารถจัดโครงสร้างภายในตาม
ทิศหลักทัง้ 4 ในมิตแิ นวราบได้ ได้แก่ นรกภูม ิ อสุรภพ มนุ สสภูม ิ สวรรค์ชนั ้ จาตุมหาราชิกาและ
ดาวดึงส์
จะเห็นได้ว่า ไม่ว่าจะใช้เกณฑ์ใดในการมองโครงสร้างของจักรวาลในเชิง กายภาพ
ก็จะเห็นถึงความเหลื่อมซ้อนกันของภูมติ ่างๆ ในเรื่องของสถานที่อยู่ แต่หากมองโครงสร้างของ
จักรวาลที่แบ่งตามระดับชัน้ ของจิต จะเห็นว่าการเรียงลาดับของภูมแิ ห่งจิตมีความเป็ นระเบียบ
ไม่สบั สน พระพุทธพจน์ทท่ี รงกล่าวถึงโลกธาตุหรือจักรวาล ก็เพื่อเป็ นพืน้ ฐานของการแสดงธรรมที่
นาไปสู่การปฏิบตั เิ พื่อความหลุดพ้นเท่านัน้ มิได้แสดงเรื่องโลกธาตุเพื่อวางรากฐานของจักรวาล
วิทยาแต่อย่างใด พระพุทธเจ้าจึงทรงให้ความสาคัญกับโลกในเชิง อัตวิสยั หรือ โลกในเชิงจิตใจ
มากกว่าเชิงวัตถุวสิ ยั หรือ โลกในเชิงกายภาพ ดังทีร่ ะวี ภาวิไลยังได้แสดงทัศนะไว้ว่า
แท้จริงจักรวาลแบบอินเดียโบราณนัน้ ก็คอื แผนผังของโครงสร้างของ
ด้านนามธรรมคือจิตใจของมนุ ษย์นนั ่ เอง เป็ นการแสดงระดับจิตของสัตว์โลก
ให้เห็นภาพได้ชดั เจนเข้าใจง่าย เรือ่ งราวเกีย่ วกับจักรวาลจึงเป็ นการตอบสนอง
ต่อความเชื่อในสิง่ ที่ไม่ปรากฏในธรรมชาติทวไป
ั ่ เป็ นสิง่ ที่เกิดจากการหยังรู
่ ้
และเป็ นไปตามกฎแห่งกรรม ใช้ในการอบรมสังสอนคนให้
่
มคี วามละอายและ
226
เกรงกลัวต่อบาปและเร่งทาความดี

226

ระวี ภาวิไล, โลกทัศน์ ชี วทัศน์ เปรียบเที ยบวิ ทยาศาสตร์กบั พุทธศาสนา (กรุงเทพมหานคร:
มูลนิธพิ ุทธธรรม, 2543), หน้า 28-29.
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2.2.2 แนวคิ ดเรื่องทิ ศ ในวรรณคดีพทุ ธศาสนา
ทิ สา (disā cf. Skt. diś, diśā) เป็ นนามศัพท์ เพศหญิง สร้างมาจาก ทิสฺ-ธาตุ
(√dis) หมายถึง ชี้, แสดง เมื่อนามาใช้เป็ นนามศัพท์ หมายถึง หนึง่ ในสี,่ ทิศทาง เช่น ในบทว่า
227
228
diso disaṃ: ในทุกทิศทาง, ทิศทางทีแ่ น่ นอน, ทิศหลักทัง้ สี ่ , ด้าน ส่วน ทิศเฉียง เรียกว่า
“วิทสิ า” (vidisā) หรือ “อนุ ทสิ า” (anudisā)229 นอกจากนี้ยงั หมายถึง สถานที,่ ถิน่ ที230
่ เมื่อทราบ
นิย ามความหมายโดยทัว่ ไปของทิศ ตามมติข องนัก ปราชญ์ท่ศี ึกษาวรรณคดีพุท ธศาสนาแล้ว
ผูว้ จิ ยั เห็นสมควรทีจ่ ะรวบรวมแนวคิดเรือ่ งทิศทีป่ รากฏในวรรณคดีพุทธศาสนา
ในปุณณกมาณวกปญั หานิทเทส ขุททกนิกาย จูฬนิเทศ กล่าวถึง สิง่ ต่างๆ ทีช่ าว
อินเดียพึงสังเวยบูชาในสมัยพุทธกาลว่าเป็ นเทวดาของพวกตน (เย เยส ทกฺขเิ ณยฺยา เต เตส เทว
ตา) อาทิ บุคคล สัตว์เลีย้ ง ธรรมชาติ เป็นต้น ดังข้อความว่า
อาชีวกเป็ นเทวดาของพวกอาชีวกสาวก นิครนถ์เป็ นเทวดาของพวก
นิครนถ์สาวก...ดาบสเป็นเทวดาของพวกดาบสสาวก ช้างเป็นเทวดาของพวก
ประพฤติหตั ถีพรต ม้าเป็ นเทวดาของพวกประพฤติ อัสสพรต โคเป็ นเทวดา
ของพวกประพฤติโคพรต…ทิ ศทัง้ หลายเป็ นเทวดาของพวกประพฤติ ทิศา
พรต (ทิ สาวติ กาน ทิ สา เทวตา)…231
คาว่า “เทวดา” ทีก่ ล่าวถึงข้างต้น หมายถึง สิง่ อันเป็ นทีเ่ คารพนับถือในยุคแรกเริม่
ของศาสนา และ “ทิศ” ก็เป็ นสิง่ ที่ผู้คนในสมัยพุทธกาลเคารพบูชา แสดงว่าการบูชาทิศต้องมีมา
ก่อนสมัยพุทธกาล เนื่องด้วยแนวคิดเรื่องทิศก็ปรากฏมาตัง้ แต่สมัยพระเวทแล้ว แนวคิดเรื่องทิศ
ในพุ ทธศาสนาจึง อาจได้รบั อิทธิพ ลมาจากในศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู ผู้ว ิจยั พบว่า ความหมาย
พืน้ ฐานของทิศทีป่ รากฏในวรรณคดีพุทธศาสนามี 2 ความหมายเช่นเดียวกับในวรรณคดีสนั สกฤต
คือ ทิ ศทาง (direction) และสถานที่ (region)
2.2.2.1 ทิศในฐานะของทิศทาง
ในวรรณคดีพุทธศาสนาพบว่ามีมุมมองการมองทิศ ในฐานะของทิศทาง
โดยมีคนหรือผูพ้ ดู เป็นศูนย์กลางเช่นเดียวกับปรากฏในวรรณคดีสนั สกฤต แต่ทศิ ทีก่ ล่าวถึงมีนัยถึง
ทิศทางที่อยู่บนพืน้ ดินหรือพืน้ โลกมากกว่าทิศทางที่อยู่บนท้องฟ้า นอกจากนี้ เมื่อกล่าวถึงทิศที่ม ี
ความสัมพันธ์ก ับโครงสร้างจัก รวาล พบว่า เขาพระสุ เมรุซ่งึ เป็ นศูนย์กลางของจักรวาลจะเป็ น
227
228

361.
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PTSD., p. 323.

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรนี ฤนาถ, ปทานุกรม บาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต, หน้า
อภิธาน. 9.
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PTSD., p. 323.
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ศูนย์กลางในการกาหนดทิศซึง่ มีลกั ษณะเป็ นจุด ภาค ส่วน ดังนัน้ ทิศจึงมีจานวน คาเรียกชื่อ และ
การแปลความหมายที่แตกต่างกันออกไปตามแต่มุมมองและบริบทที่ถูกกล่าวถึง ดังที่ผู้วจิ ยั ได้
รวบรวมไว้ดงั นี้
ก. ทิศจานวน 4 ทิศ
ในวรรณคดีพุทธศาสนากล่าวถึงทิศจานวน 4 ทิศ อันหมายถึงทิศหลักทัง้
4 ตามการมองทิศในมิตแิ นวราบ ได้แก่ ทิศทีอ่ ยู่ขา้ งหน้าหมายถึง ทิศตะวันออก ทิศที่อยู่ขา้ งขวา
หมายถึง ทิศใต้ ทิศทีอ่ ยู่ขา้ งหลัง หมายถึง ทิศตะวันตก ทิศทีอ่ ยู่ขา้ งซ้าย หมายถึง ทิศเหนือ อาทิ
ในอปราทิฏฐิสตู รที่ 5 สังยุตตนิกาย สคาถวรรค ความว่า
…ล า ดั บ นั ้ น แ ล ท่ า น พ ร ะ ม ห า โ ม ค คั ล ล า น ะ อ า ศั ย
ทิ ศตะวันออก (ปุรตฺถิม ทิ ส) นัง่ ขัดสมาธิในเวหาเบื้องบนของพรหม
นัน้ (แต่) ต่ ากว่าพระผูม้ พี ระภาคเข้าเตโชธาตุกสิณแล้ว …ลาดับนัน้ แล
ท่านพระมหากัสสปอาศัย ทิ ศใต้ (ทกฺขิณ ทิ ส) นัง่ ขัดสมาธิในเวหา
เบือ้ งบนของพรหมนัน้ (แต่) ต่ากว่าพระผูม้ พี ระภาค เข้าเตโชธาตุกสิณ
แล้ว…ลาดับนัน้ แล ท่านพระมหากัปปิ นะอาศัย ทิ ศตะวันตก (ปจฺฉิม
ทิ ส) นัง่ ขัดสมาธิในเวหาเบื้องบนพรหมนัน้ (แต่)ต่ ากว่าพระผู้มพี ระ
ภาค เข้าเตโชธาตุกสิณแล้ว...ลาดับนัน้ แล ท่านพระอนุ รุทธอาศัยทิ ศ
เหนื อ (อุตฺตร ทิ ส) นัง่ ขัดสมาธิในวิเวหาเบื้องบนของพรหมนัน้ (แต่)
ต่ากว่าพระผูม้ พี ระภาค เข้าเตโชธาตุกสิณแล้ว232
ในอัตถิราคสูตร สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ความว่า
พระผู้มพี ระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทงั ้ หลาย เรือนยอด หรือ
ศาลามีสองยอด หน้าต่างด้านทิ ศตะวันออก (ปาจิ น) อันบุคคลเปิดไป
ทางเหนื อ (อุตฺตราย) หรือทางใต้ (ทกฺขิณาย) เมือ่ พระอาทิตย์ขน้ึ ไป
แสงสว่างส่องเข้าไปทางหน้าต่างจะพึงตัง้ อยู่ ณ ทีไ่ หน ภิกษุเหล่านัน้
กราบทูลว่า ตัง้ อยูท่ ฝ่ี าด้านตะวันตก (ปจฺฉิมาย) พระเจ้าข้า233
ในอาฏานาฏิยสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ความว่า
แต่ ท่นี ้ีไ ปทิศ ที่ชนเรียกกันว่า ทิ ศ ตะวันออก (อิโต สา ปุริมา
ทิ สา อิต)ิ ...แต่น้ีไปทิศทีช่ นเรียกกันว่าทิ ศใต้ (อิโต สา ทกฺขิณา ทิ สา
อิติ)…แต่ ท่ีน้ีไ ปทิศ ที่ชนเรีย กกัน ว่ า ทิ ศ ตะวันตก(อิโ ต สา ปจฺฉิ มา
232
233
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ทิ สา อิต)ิ …แต่ทศิ นี้ไปทิศทีช่ นเรียกกันว่าทิ ศเหนื อ (อิโต สา อุตฺตรา
ทิ สา อิต)ิ …234
นอกจากนี้ยงั ใช้จานวนนับ จตุโร (caturo cf. Skt. catur) คู่กบั ทิ สา
หมายถึง ทิศหลักทัง้ 4 ทิศ ดังปรากฏในกรรณมุณฑเปตวัตถุ ขุททกนิกาย เปตวัตถุ ว่า “ปราสาท
เป็ นอันมากของท่าน ล้วนแล้วด้วยทองคาและเงิน รุ่งเรืองงามสง่าไปทัวทั
่ ง้ 4 ทิ ศ (จตุโร ทิ สา)
235
โดยรอบ” ในพุทธจริต ก็ใช้จานวนนับ จตุรฺ (catur) คู่กบั ศัพท์ว่า ทิศฺ เช่นกัน ความว่า
“พระองค์ผมู้ กี ารดาเนินเหมือนราชสีห์ ทอดพระเนตรไปทัง้ 4 ทิ ศ (caturdiśaṃ) และกล่าวแล้วซึง่
คาพูดทีจ่ ะทาซึง่ ถ้อยคาทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตว่า ข้าพเจ้าเกิดมาแล้วเพือ่ การตรัสรูเ้ พือ่ ประโยชน์แก่
ชาวโลก การเกิดในภพนี้ของข้าพเจ้าโดยครัง้ สุดท้าย” 236
ข. ทิศจานวน 6 ทิศ
ในอวัสสุตสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค กล่าวถึงทิศจานวน 6 ทิศ
ประกอบด้วย ทิศหลักทัง้ 4 ตามการมองทิศในมิตแิ นวราบ ได้แก่ ปุรตฺถิมา ทิ สา (puratthimā
disā) หมายถึง ทิศตะวันออก ทกฺขิณา ทิ สา (dakkhiṇā disā) หมายถึง ทิศใต้ ปจฺฉิมา ทิ สา
(pacchimā disā) หมายถึง ทิศตะวันตก อุตฺตรา ทิ สา (uttarā disā) หมายถึง ทิศเหนือ และ
เพิม่ อุปริ มา ทิ สา (uparimā) หมายถึง ทิ ศเบื้องบน และเหฏฺฐิมา ทิ สา (heṭṭhimā) หมายถึง
ทิ ศเบือ้ งล่าง ความว่า
ดูกรอาวุโส เรือนไม้อ้อก็ดี เรือนหญ้าก็ดี ทีแ่ ห้งเกราะ เขาทา
ไว้ภายนอกกาลฝน ถ้าแม้บุรุษพึงเข้าไปใกล้เรือนไม้อ้อหรือเรือนหญ้า
นัน้ ในทิ ศตะวันออก (ปุรตฺถิมาย ทิ สาย) ด้วยคบหญ้าอันไฟติดทัว่
แล้ว ไฟพึงได้ช่องได้เหตุ ถ้าแม้บุรุษพึงเข้าไปใกล้เรือนไม้อ้อหรือเรือน
หญ้านัน้ ในทิ ศตะวันตก (ปจฺฉิมาย ทิ สาย) ในทิ ศเหนื อ (อุตฺตราย
ทิ สาย) ในทิ ศใต้ (ทกฺขิณาย ทิ สาย) ในทิ ศเบื้องล่าง (เหฏฺฐิมโต) ใน
ทิ ศเบื้องบน (อุปริ มโต) ด้วยคบหญ้าอันไฟติดทัวแล้
่ ว ไฟพึงได้ช่อง
237
ได้เหตุ
ในลลิตวิสตระของฝ่ายสรรวาสติวาทินก็กล่าวถึงทิศจานวน 6 ทิศเช่นกัน
ในตอนพระโพธิสตั ว์ทรงเปล่ งอาสภิว าจา พระองค์เ สด็จพระราชดาเนิ นไปยัง ทิศ ทัง้ 6 ได้แ ก่
234

ที.ปา. 11/210-213
ขุ.เปต. 26/109
236
อัศวโฆษ, มหากาพย์พุทธจริ ต ฉบับสมบูรณ์ , แปลและเรียบเรียงโดย สาเนียง เลื่อมใส,
(กรุงเทพมหานคร: ศูนย์สนั สกฤตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), หน้า 6.
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ส.สฬา. 18/329 ดูเพิม่ เติมใน ที.ปา. 11/198
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ทิศตะวันออก (pūrvāṃ diśam) ทิศใต้ (dakṣiṇāṃ diśam) ทิศตะวันตก (paścimāṃ diśam)
ทิศเหนือ (uttarāṃ diśam) ทิศเบือ้ งล่าง (adhastād-diśam) และทิศเบือ้ งบน (upariṣṭād-diśam)
ทิศละ 7 ก้าว แล้วทรงเปล่งอาสภิวาจาแตกต่างกันออกไปในแต่ละทิศ238
การมองทิศว่ามีจานวน 6 ทิศ เป็ นการผนวกการมองทิศในมิติแนวราบ
กับการมองทิศในมิตแิ นวดิง่ เข้าไว้ดว้ ยกัน เช่นเดียวกับทีป่ รากฏในวรรณคดีสนั สกฤต โดยทีก่ าร
มองทิศทัง้ 2 มิตมิ จี ดุ ร่วมกัน คือ ทิศทีอ่ ยูข่ า้ งหน้า และทิศทีอ่ ยู่ขา้ งหลัง ซึง่ หมายถึง ทิศตะวันออก
และทิศตะวันตกในมิตแิ นวราบและหมายถึง ทิศเบื้องหน้า และทิศเบื้องหลังในมิตแิ นวดิง่ แต่ใน
วรรณคดีพุทธศาสนาใช้ความหมายของการมองทิศทัง้ 2 มิติ ส่วนทีเ่ หลืออีก 4 ทิศ ได้แก่ ทิศทีอ่ ยู่
ข้างซ้าย หมายถึง ทิศเหนือ และทิศเบื้องซ้ายด้วย ทิศที่อยู่ขา้ งขวา หมายถึง ทิศใต้และทิศเบื้อง
ขวาด้ว ย ตามการมองทิศ ในมิติแ นวราบ ทิศ ที่อ ยู่ข้า งบน หมายถึง ทิศ เบื้อ งบน และทิศ ที่อ ยู่
ข้างล่าง หมายถึงทิศเบือ้ งล่าง ตามการมองทิศในมิตแิ นวดิง่
ค. ทิศจานวน 8 ทิศ
การกล่าวถึงทิศทัง้ 8 ทิศ เป็ นการเพิม่ ทิศที่อยู่ระหว่างทิศ หลักทัง้ 4 เข้า
ไป เรียกว่า อนุทิสา หรือ วิ ทิสา หมายถึง ทิ ศเฉี ยง ดังที่ T. W. Rhys Davids และ William
Stede ได้อธิบายศัพท์ 2 ศัพท์น้วี ่าหมายถึง “ทิศเฉียงของเข็มทิศ หรือใช้เป็ นศัพท์สาหรับเรียกกลุ่ม
ของทิศเฉียงทัง้ 4”239 ดังปรากฏในสูจมิ ขุ สี ตู ร สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ความว่า
ดิฉันถามว่า ดูกรสมณะ ท่านก้มหน้าฉันหรือ ท่านก็ตอบว่า
เรามิได้กม้ หน้าฉันหรอกน้องหญิง ดิฉนั ถามว่า ถ้าอย่างนัน้ ท่านแหงน
หน้าฉันหรือสมณะ ท่านก็ตอบว่า เรามิได้แหงนหน้าฉันหรอกน้องหญิง
ดิฉันถามว่า ถ้าอย่างนัน้ ท่านมองดู ทิ ศหลัก (ทิ สา) ฉันหรือสมณะ
ท่านก็ตอบว่า เรามิได้มองดูทิศหลัก (ทิ สา) ฉันหรอกน้องหญิง ดิฉัน
ถามว่า ถ้าอย่างนัน้ ท่านมองดูทิศเฉี ยง (วิ ทิสา) ฉันหรือสมณะ ท่านก็
ตอบว่า เรามิได้มองดู ทิ ศ เฉี ย ง (วิ ทิ ส า) ฉันหรอกน้ อ งหญิง ก็บดั นี้
ท่านฉันอย่างไรเล่าสมณะ240
บ้างเรียกทิศทัง้ 8 ทิศว่า ปุถทุ ฺทิสา (puthuddisā) หมายถึง ทิศต่างๆ
นานา ดังปรากฏในปฐมสักกนมัสนสูตรที่ 8 สังยุตตนิกาย สคาถวรรค ว่า “ท้าวมฆวาสุชมั บดี
เทวราชผู้เป็ นประมุขของเทวดาทัง้ หลาย ครัน้ ตรัสดังนี้แล้ว ทรงน้ อมนมัส การทิ ศเป็ นอันมาก
241

238

LV. 62

239

PTSD., p. 36, 621.

240

ส.ขนฺ ธ. 17/517

241

PTSD., p. 466.
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(ปุ ถ ุทฺ ทิ ส า) แล้ว เสด็จ ขึ้น รถ” 242 ในอรรถกถาสัง ยุ ต ตนิ ก าย (สารัต ถปกาสินี ) อรรถาธิบ าย
ปุถุทฺทสิ า ว่าหมายถึง ทิศใหญ่ 4 ทิศและทิศเฉียง 4ทิศ (อฏฺฐเม ปุถุทฺทสิ าติ จตสฺ โส ทิสา จตสฺ โส
อนุทสิ า จ)243
ง. ทิศจานวน 9 ทิศ
การกล่าวถึงทิศทัง้ 9 ทิศ เป็ นการเพิม่ ทิ ศเบื้องบน คือ อุทฺธ (uddhaṃ)
เข้าไปในทิศในมิตแิ นวราบจานวน 8 ทิศ ดังปรากฏในเกวัฏฏสูตรทีฆนิกาย สีลขันธวรรค ความว่า
พวกพ่อค้าเดินเรือทะเลย่อมจับนกตีรทัสสี (นกดูฝง)ั ่ ลงเรือ
ไปด้ว ย เมื่อ ไม่ เ ห็น ฝ งั ่ เขาย่ อ มปล่ อ ยนกตีร ทัส สีม นั บิน ไปยัง ทิ ศ
ตะวันออก (ปุรตฺถิม ทิ ส) ทิ ศใต้ (ทกฺขิณ ทิ ส) ทิ ศตะวันตก (ปจฺ
ฉิ ม ทิ ส) ทิ ศเหนื อ (อุตฺตร ทิ ส) ทิ ศเบื้องบน (อุทฺธ ทิ ส) ทิ ศเฉี ยง
ั่
(อนุทิส) ถ้ามันแลเห็นฝงโดยรอบมั
นก็บนิ เลยไป ถ้ามันแลไม่เห็นฝงั ่
โดยรอบ มันก็จะกลับมายังเรือนัน้ อีก ดูกรภิกษุเธอก็ฉันนัน้ แล เทีย่ ว
แสวงหาจนถึงพรหมโลก ก็ไม่ได้รบั พยากรณ์ปญั หานี้ ในที่สุดก็ต้อง
กลับ มาหายังสานักเรานันเอง
่
ปญั หาข้อนี้เธอมิควรถามอย่างนัน้ แต่
ควรถามอย่างนี้244
จ. ทิศจานวน 10 ทิศ
การกล่าวถึงทิศทัง้ 10 ทิศ เกิดจากการรวมการมองทิศในมิตแิ นวราบ กับ
การมองทิศในมิตแิ นวดิง่ เข้าไว้ด้วยกัน แต่เพิม่ การมองทิศในแนวราบจากทีม่ เี พียง 4 ทิศ เป็ น 8
ทิศ ในวรรณคดีพุทธศาสนาพบว่า การมองทิศจานวน 10 ทิศนัน้ มีรูปแบบที่ปรากฏร่วมกันอยู่
หลายรูปแบบ อาทิ
 คาเรียกชื่ อทิ ศหลัก 4 ทิ ศ-อนุทิสา (ทิศเฉียง)-อุทฺธ (ทิศเบือ้ งบน)อโธ (adho) (ทิศเบือ้ งล่าง) อาทิ ในวักกลิสูตร สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค กล่าวว่า “ก็สมัยนัน้
แล ปรากฏเป็ น กลุ่ ม ควัน กลุ่ ม หมอกลอยไป ทางทิ ศ ตะวัน ออก (ปุ ริ ม ทิ สํ) ทิ ศตะวัน ตก
(ปจฺฉิมทิ ส)ํ ทิ ศเหนื อ (อุตฺตรทิ ส)ํ ทิ ศใต้ (ทกฺขิณทิ ส)ํ ทิ ศเบื้องบน (อุทฺธทํ ิ ส)ํ ทิ ศเบื้องล่าง
(อโธทิ ส)ํ และทิ ศเฉี ยง (อนุทิส)ํ ”245
 ทิ สา (ทิศหลัก 4 ทิศ)-อนุทิสา (ทิศเฉียง)-ปฏิ ทิสา (paṭidisā) อาทิ
ในลักขณสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค กล่าวว่า “พระมหาบุรุษเช่นนัน้ ย่อมเป็ นใหญ่ ทุกทิ ศ (ทิ สา จ
242

ส.สคา. 15/932
ส.อ. 1/334
244
ที.สี.9/348
245
ส.ขนฺ ธ. 17/221 ดูเพิม่ เติมใน องฺ.สตฺตก.-อฏฐก.-นวก. 23/99
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72

ปติ ทิ สา จ วิ ทิสา) ในโลกนี้โดยแท้”246 ข้อที่น่าสังเกต คือ ศัพท์ว่า ปฏิ ทิสา หมายถึง ทิศที่ตรง
ข้ามกับทิศหลักทัง้ 4247 อาจใช้เรียก ทิศเบือ้ งบน (อุทฺธ) และ ทิศเบือ้ งล่าง (อโธ) รวมกัน248
 ทิ ส า (ทิศ หลัก 4 ทิศ)-วิ ทิ ส า (ทิศ เฉี ยง)-อุทฺ ธ (ทิศ เบื้อ งบน)-อโธ
(ทิศเบือ้ งล่าง) อาทิ ในฉัททันตชาดก ขุททกนิกาย ชาดก ความว่า “ทิ ศหลัก 4 ทิ ศ (ทิ สา) ทิ ศ
เฉี ยง 4 ทิ ศ (วิ ทิสา) ทิ ศเบื้องบน (อุทฺธ)ํ ทิ ศเบื้องล่าง (อโธ) ทัง้ 10 ทิ ศนี้ (ทส ทิ สตา) พระองค์
ทรงฝนั เห็นพญาช้างซึง่ มีงามีรศั มี 6 ประการอยูท่ ศิ ไหน”249
 คาเรียกชื่อทิ ศหลัก 4 ทิ ศ คาเรียกชื่ออนุทิสา (ทิศเฉียง)-เหฏฐิ มา
(ทิศเบือ้ งบน)-อุปริ มา (ทิศเบือ้ งล่าง) อาทิ ในขุททกนิกาย ปฏิสมั ภิทามรรค ความว่า
...ครัน้ แล้วย่อมมนสิการถึงเสียงเป็ นนิมติ แห่ง เสียงทัง้ หลาย
แม้ในที่ไกล แม้ในที่ใกล้ แม้เป็ นเสียงหยาบ แม้เป็ นเสียงละเอียด
แม้เป็นเสียงละเอียดยิง่ นัก ย่อมมนสิการถึงเสียงเป็ นนิมติ แห่งเสียง
ทัง้ หลายในทิ ศตะวันออก (ปุรตฺถิมาย ทิ ส าย) ทิ ศ ตะวันตก
(ปจฺฉิมาย ทิ สาย) ในทิ ศเหนื อ (อุตฺตราย ทิ สาย) ในทิ ศใต้
(ทกฺ ขิ ณ าย
ทิ สาย) แม้ ใ นทิ ศเฉี ยงของทิ ศตะวัน ออก
(ปุรตฺถิมายปิ อนุทิสาย ทิ ศตะวันออกเฉี ยงใต้ ) แม้ในทิ ศเฉี ยง
ของทิ ศ ตะวัน ตก (ปจฺ ฉิ มายปิ อนุ ทิ ส าย ทิ ศ ตะวัน ตก
เฉี ยงเหนื อ) แม้ในทิ ศเฉี ยงของทิ ศเหนื อ (อุตฺตรายปิ อนุทิสาย
ทิ ศ ตะ วั น ออกเฉี ยง เหนื อ ) แม้ ใ นทิ ศ เฉี ยง ของ ทิ ศ ใต้
(ทกฺ ขิ ณ ายปิ อนุ ทิ ส าย ทิ ศ ตะวัน ตกเฉี ยงใต้ ) แม้ ใ น
ทิ ศเบื้ อ งล่ า ง (เหฏฺ ฐิ มายปิ
ทิ สาย) แม้ ใ นทิ ศเบื้ อ งบน
(อุปริ มายปิ ทิ สาย) ภิกษุนัน้ มีจติ อันอบรมแล้วอย่างนัน้ บริสุทธิ ์
ผ่องแผ้วย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณอันหมดจดแห่งโสตธาตุ250
ที่น่ าสัง เกต คือ ในวรรณคดีพุ ทธศาสนาฝ่ ายเถรวาทบาลีม ิไ ด้ม ีค า
เรีย กชื่อ ทิศ เฉี ย งทัง้ 4 ที่ม ีนัย ถึงโลกบาลผู้รกั ษาทิศ เหมือ นดังค ารีย กชื่อ ทิศ เฉี ย งในวรรณคดี
สันสกฤต
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ที.ปา. 11/169
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PTSD., p. 395.
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Ibid., p. 323.
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ขุ.ชา. 27/2334
ขุ.ปฏิ. 31/254
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 ใช้ศพั ท์ว่า สพฺพา ทิ สา หมายถึง ทิศทัง้ 10 ทิศ อาทิ ในมัลลิกาสูตร
ที่ 8 สังยุตตนิกาย สคาถวรรค กล่าวว่า “บุคคลค้นหาด้วยจิตตลอดทิ ศทัง้ หมด (สพฺพา ทิ สา)
ไม่ไ ด้พ บใครซึง่ เป็ นทีร่ กั ยิง่ กว่าตนในทีไ่ หนๆ เลย สัต ว์ทงั ้ หลายเหล่ าอืน่ ก็รกั ตนมาก เช่นนัน้
เหมือนกัน ฉะนัน้ ผูร้ กั ตนจึงไม่ควรเบียดเบียนสัตว์อนื ่ ”251
ในบางพระสูตรกล่าวถึงทิศทีเ่ รียกว่า ติ ริย (tiriyaṃ) ซึง่ หมายถึง ทิ ศใน
แนวนอน หรือทิ ศในแนวขวาง252 โดยมักจะปรากฏร่วมกับ ศัพท์ว่า อุทฺธ หมายถึง ทิ ศเบื้องบน
และ อโธ หมายถึง ทิ ศเบือ้ งล่าง253 ดังปรากฏในมหาลิสตู ร ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค ความว่า
พระผูม้ พี ระภาคตรัสว่า ดูกรมหาลี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เจริญ
สมาธิเฉพาะส่วนเพื่อเห็นรูปทิพย์อ ันน่ ารัก ประกอบด้วยกามเป็ นทีต่ งั ้
แห่งความกาหนัด ในทิ ศตะวันออก (ปุรตฺถิมาย ทิ สาย)…ดูกรมหา
ลี ข้ออื่นยังมีอกี ภิกษุเจริญสมาธิเฉพาะส่วน เพื่อเห็นรูปทิพย์อนั น่ ารัก
ประกอบด้วยกาม เป็ นที่ตงั ้ แห่งความกาหนัด ในทิ ศใต้ (ทกฺขิณาย
ทิ สาย) ภิก ษุ เ จริญ สมาธิเ ฉพาะส่ ว น เพื่อ เห็ น รู ป ทิพ ย์ อ ัน น่ า รัก
ประกอบด้ ว ยกามเป็ น ที่ ต ั ง้ แห่ ง ความก าหนั ด ใน ทิ ศตะวัน ตก
(ปจฺฉิมาย ทิ สาย) ภิกษุเจริญสมาธิเฉพาะส่วน เพื่อเห็นรูปทิพย์อนั
น่ า รัก ประกอบด้ว ยกาม เป็ น ที่ต ัง้ แห่ ง ความก าหนัด ในทิ ศ เหนื อ
(อุตฺตราย ทิ สาย) ภิกษุผู้เจริญสมาธิเฉพาะส่วน เพื่อเห็นรูปทิพย์อนั
น่ารัก ประกอบด้วยกามเป็นทีต่ งั ้ แห่งความกาหนัดในทิ ศเบื้องบน ทิ ศ
เบือ้ งตา่ และทิ ศเบือ้ งขวาง (อุทฺธมโธ ติ ริย)...254
พระอรรถกถาจารย์อธิบายบท ติ ริย ว่าหมายถึง ทิศเฉียง (ติรยิ นฺ ติ
อนุ ทสิ าย)255 ดังนัน้ เมื่อกล่าวถึงทิศหลักทัง้ 4 ร่วมกับ ติ ริย (ทิศเฉียง) อุทฺธ (ทิศเบื้องบน) อโธ
(ทิศเบื้องล่าง) จึงหมายรวมทุก ทิศทุกทาง ในความหมายเดียวกับ สพฺพ า ทิ ส า256 อาทิ ใน
โคธิกสูตรที่ 3 สังยุตตนิกาย สคาถวรรค กล่าวว่า “ทัง้ ในทิ ศเบื้องบน (อุทฺธ)ํ ทัง้ ทิ ศเบื้องล่าง
(อโธ) ทัง้ เบื้องขวาง (ติ ริย)ํ ทัง้ ทิ ศใหญ่ (ทิ สา) ทิ ศน้ อย (อนุทิสา) ทัวแล้
่ ว มิได้ประสบ โคธิกะ
257
258
นัน้ ไป ณ ทีไ่ หน” ลักษณะเช่นนี้ยงั ปรากฏในอีกหลายพระสูตร
251

ส.สคา. 15/348 ดูเพิม่ เติมใน ที.มหา. 10/26

252

PTSD., p. 303.

253

Ibid., p. 30.

254

ที.สี. 9/244-245
ที.อ. 1/280

255
256

PTSD., p. 303.

257

ส.สคา. 15/494
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นอกจากนี้ ทิ ส า ยัง ใช้ ร่ ว มกับ ศัพ ท์ ว่ า ภาค ในศัพ ท์ ว่ า ทิ สาภาค
259
(disābhāga cf. Skt. digbhāga, diśo bhāga) เพื่อใช้หมายถึง หนึง่ ในสี,่ ทิศทาง ด้วยเช่นกัน
ดังปรากฏในอารัญญกวัตร พระวินัยปิฎก จุลวรรค ความว่า “ลาดับนัน้ โจรเหล่านัน้ คิดกันว่า พวก
นี้น้ าดืม่ ก็ไม่ม ี น้ าใช้กไ็ ม่ม ี ไฟก็ไม่ม ี ไม้สไี ฟก็ไม่ม ี ทางนักษัตรก็ไม่รู้ ทิ ศาภาค (ทิ สาภาคํ) ก็ไม่รู้
พวกนี้เป็นโจร พวกนี้ไม่ใช่ภกิ ษุ จึงทุบตีแล้วหลีกไป จึงภิกษุเหล่านัน้ แจ้งเรือ่ งนัน้ แก่ภกิ ษุทงั ้ หลาย
ภิกษุทงั ้ หลาย จึงกราบทูลเรือ่ งนัน้ แด่พระผูม้ พี ระภาค”260
จากการศึกษาสรุปได้ว่า มุมมองการมองทิศ ที่ปรากฏในวรรณคดีพุทธ
ศาสนา อยู่ 2 มิติ ได้แก่ การมองทิ ศในมิ ติแนวราบ หรือ แนวนอน (H) และการมองทิ ศใน
มิ ติแนวดิ่ ง หรือ แนวตัง้ (V) เช่นเดียวกับที่ปรากฏในวรรณคดีสนั สกฤต มุมมองการมองทิศ
ดัง กล่ า วมีค วามสัม พัน ธ์ก ับ แนวคิด เรื่อ งโลกในวรรณคดีพุ ท ธศาสนา โดยมีผู้พูด หรือ คนเป็ น
ศูนย์กลาง แต่เมื่อกล่าวถึงทิศทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั โครงสร้างจักรวาล ศูนย์กลางในการกาหนดทิศ
จะเปลี่ยนไปเป็ นเขาพระสุเมรุ ซ่งึ เป็ นศูนย์กลางของจักรวาล ทิศจึงมีจานวน คาเรียกชื่อ และการ
แปลความหมายทีแ่ ตกต่างกันออกไป
จานวนทิศที่ปรากฏในวรรณคดีสนั สกฤตและพุทธศาสนามีทงั ้ ลักษณะ
เหมือน ลักษณะคล้ายและลักษณะต่าง ลักษณะเหมือน คือ ในวรรณคดีทงั ้ 2 กล่าวถึงทิศจานวน 4
ทิศตามการมองทิศในมิตแิ นวราบ และทิศจานวน 8 ทิศโดยเพิม่ ทิศทีอ่ ยู่ระหว่างทิศหลักทัง้ 4 หรือ
ทิศเฉียงตามการมองทิศในมิตแิ นวราบ การกล่าวถึงทิศจานวน 9 ทิศ โดยการเพิม่ ทิศเบื้องบน
ลักษณะคล้าย คือ การกล่าวถึงทิศจานวน 6 ทิศในวรรณคดีทงั ้ 2 ประกอบด้วยทิศในมิตแิ นวราบ
เป็นพืน้ ฐาน แต่ทศิ ทีเ่ พิม่ เติมเข้ามามีรายละเอียดทีแ่ ตกต่างกัน ดังนี้ ในวรรณคดีสนั สกฤตกล่าวถึง
ทิศเบื้องบนและทิศตรงกลางที่มนคงเพิ
ั่
ม่ เข้ามาในสมัยพระเวท เมื่อมีความคิดเรื่องส่วนที่อยู่ใต้
พื้นผิวโลกในสมัยพราหมณะ-อุปนิษทั จึงกล่าวถึงทิศเบื้องบนและทิศเบื้องล่าง ส่วนในวรรณคดี
พุทธศาสนาเพิม่ ทิศเบือ้ งบนและทิศเบือ้ งล่าง ทัง้ นี้เพราะพุทธศาสนามีความเชื่อเรื่องดิ นแดนทีอ่ ยู่
ใต้พ้นื โลกอยู่แล้ว การกล่าวถึงทิศจานวน 10 ทิศในวรรณคดีทงั ้ 2 เป็ นการเพิม่ ทิศเบื้องบนและ
เบือ้ งล่างเข้ามารวมกับทิศหลัก 4 ทิศและทิศเฉียงอีก 4 ทิศ แต่ในวรรณคดีพุทธศาสนามีรปู แบบที่
ปรากฏร่ว มกัน หลากหลายกว่ า ในวรรณคดีส ันสกฤต ลัก ษณะต่ า ง คือ ในวรรณคดีส ัน สกฤต
กล่าวถึงทิศจานวน 4 ทิศตามการมองทิศในมิตแิ นวดิง่ ในวรรณคดีพุทธศาสนามิได้กล่าวถึงทิศ
จานวน 5 ทิศ อย่างในวรรณคดีสนั สกฤตที่เพิม่ ทิศเบื้องบน หรือทิศตรงกลางที่มนคง
ั ่ หรือ ทิศ
เบื้องล่าง เข้ามานอกเหนือจากทิศหลักทัง้ 4 ในวรรณคดีสนั สกฤตสมัยพระเวทกล่าวถึงทิศในชัน้
บรรยากาศเข้ามาเป็ นทิศที่ 7 ซึ่งการกล่าวถึงทิศจานวน 7 ทิศไม่ปรากฏในวรรณคดีพุทธศาสนา
258
259
260

ที.สี. 9/383; ม.อุ. 14/422; ส.สฬา. 18/572; อภิ.วิ. 35/741
PTSD., p. 323.

วินย.จุลฺล. 7/428 ดูเพิม่ เติมใน ชา.อ. 1/111-113
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ทัง้ นี้ ทิศตรงกลางที่มนคงและทิ
ั่
ศในชัน้ บรรยากาศ ที่ปรากฏในวรรณคดีสนั สกฤตและทิศเบื้อง
ขวาง ทีป่ รากฏในวรรณคดีทงั ้ 2 จัดเป็นทิศลักษณะพิเศษทีเ่ พิม่ เข้ามา
ในวรรณคดีพุทธศาสนามีคาเรียกชื่อทิศ และการแปลความหมายของทิศ
แบ่งตามมิตกิ ารมองทิศ ดังที่ผู้วจิ ยั สรุปคาศัพท์ท่ใี ช้เรียกชื่อทิศต่างๆ พร้อมทัง้ ความหมายของ
คาศัพท์ และความหมายตามการมองทิศในมิตแิ นวราบ หรือแนวนอน (H) กับการมองทิศในมิติ
แนวดิง่ หรือ แนวตัง้ (V) ไว้ดงั นี้
ตารางที่ 3 ตารางแสดงคาศัพท์ภาษาบาลีและปรากฤตทีใ่ ช้เรียกชื่อทิศ ความหมาย และ
ความหมายตามการมองทิศในมิตแิ นวราบ (H) กับมิตแิ นวดิง่ (V)
แนว

คาศัพท์
ปุรตฺถมิ า

ข้างหน้า

ความหมาย

ก่อน หน้า มีในทิศตะวันออก

ปาจีน (pācīna)

cf. Skt. prācīna, prāñc, prāc

ปุรมิ า (purimā)

cf. Skt.puras, puras-ima

BHSD., p. 347.

262

PTSD., p. 469.

263

BHSD., p. 348.

แนวดิ่ ง (V)

ทิศตะวันออก

ทิศเบือ้ งหน้า

มีในทิศตะวันออก

เป็ น ค าคุ ณ ศัพ ท์ แ สดงขัน้ กว่ า
และ ขั ้น สู ง สุ ด ( comparativesuperlative formation) ชนเกิด
แล้วในก่อน มีในกาลก่อน ก่อน
หน้า262 ทางตะวันออก263
ทิศเฉียงของทิศตะวันออก

ระหว่าง ปุรตฺถมิ าย อนุทสิ าย
ข้างหน้ากับ (puratthimāya anudisāya)
ข้างขวา
cf. Skt. dakṣiṇā
ทกฺขณ
ิ า (dakkhiṇā)
ข้างขวา
ทางขวา ทางใต้

261

แนวราบ (H)
cf. Skt. *purastāt-ima

(P., AMg. puratthimā)
261
(BHS. purastima )

ิ าย อนุทสิ าย
ระหว่างข้าง ทกฺขณ
(dakkhiṇāya
anudisāya)
ขวากับข้าง
หลัง

ความหมายตามมิ ติการมอง

ทิศเฉียงของทิศใต้

ทิศตะวันออก
เฉียงใต้
ทิศใต้
ทิศเบือ้ งขวา
ทิศตะวันตกเฉียง
ใต้
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ข้างหลัง

ปจฺฉิมา (pacchimā)

cf. Skt. paścimā, *paśca-ima

(AMg. pacchā)
264
(BHS. paścima )

(superlative formation)

ระหว่างข้าง ปจฺฉมิ าย อนุทสิ าย
หลังกับข้าง (pacchimāya anudisāya)
ซ้าย
อุตฺตรา (uttarā)
ข้างซ้าย

เป็ น ค าคุ ณศัพ ท์แ สดงขัน้ สูง สุด
เกิด ในภายหลัง ข้า งหลัง ทิ ศ
ตะวันตก
ทิศเฉียงของทิศตะวันตก

เป็ น ค าคุ ณ ศัพ ท์ แ สดงขัน้ กว่ า
ทางซ้าย ทิศเหนือ

ทิศ
ตะวันตกเฉียง
เหนือ

ทิศเฉียงของทิศเหนือ

ทิศเหนือ
ทิศเบือ้ งซ้าย
ทิศ
ตะวันออกเฉียง
เหนือ

cf. Skt. upari *upari-ma; Lat.
super; Goth. ufar; O.H.G.
ubir; Ger. über; Eng. over

เป็ น ค าคุ ณศัพ ท์แ สดงขัน้ สูง สุด
(superlative formation) ยกขึน
้
อยู่สงู อยู่เหนือ

ข้างบน
อุทฺธ (uddhaṃ)

ทิศเบือ้ งหลัง

cf. Skt. uttarā

(comparative formation)

ระหว่างข้าง อุตฺตราย อนุทสิ าย
ซ้ายกับ (uttarāya anudisāya)
ข้างหน้า
อุปริมา (uparimā)

ทิศตะวันตก

ทิศเบือ้ งบน

cf. Skt. ūrdhvā; Lat. arduus
steep

ยกขึน้ อยู่สงู อยู่เหนือ
เหฏฺฐมิ า (heṭṭhimā)

cf. Skt. adhastāt

เป็ นคาคุณศัพท์แสดงขัน้ กว่า
และขัน้ สูงสุด (comparativesuperlative formation)

265

มาจาก เหฏฺฐา (heṭṭhā)
มีในเบือ้ งต่า ภูมภิ าคทีต่ ่า

ข้างล่าง
(adho)
(BHS. adharima,
266
adhasta )

cf. Skt. adhas, adharas; Lat.
inferus; Goth. undar; Eng.
under

ติรยิ (tiriyaṃ)

cf. Skt. tiryañc, tiryak

อโธ

ด้านขวาง

267

(BHS. tiriya )
(AMg. tiri, tiriya)
264

Ibid., p. 338.

265

PTSD., p. 733.

266

BHSD., p. 12.

267

Ibid., p. 253.

ทิศเบือ้ งล่าง

เบือ้ งต่า ข้างล่าง
ขวาง ไปในแนวนอน

ทิศเบือ้ งขวาง

77
Skt. uttara udīcī ūrdhvā
P. uparimā uddhaṃ

E
Skt. puras pūrva prācī
P. puratthimā pācīna purimā

N

S

Skt. uttara udīcī
P. uttarā

Skt. madhyatas
dhruvā

W

Skt. adhara dakṣiṇā avācī
P. dakkhiṇā

Skt. paśca paścima pratīcī
P. pacchimā
Skt. adhara avācī
P. heṭṭhimā adho

ภาพที่ 3 แสดงคาศัพท์ภาษาสันสกฤต ภาษาบาลี และภาษาปรากฤตทีใ่ ช้เรียกชื่อทิศ

ในวรรณคดีพุทธศาสนานอกจากจะมีคาเรียกชื่อทิศเฉพาะทิศนัน้ ๆ แล้ว
ยังมีคาเรียกชื่อ ทิศ แบบรวมกลุ่ม ได้แก่ ทิศหลัก 4 ทิศ รวมเรียกว่า ทิ สา ทิศ เฉี ยง 4 ทิศ รวม
เรียกว่า อนุ ทิสา หรือ วิ ทิสา ทิศเบื้องบน (อุทฺธ) และทิศเบื้องล่าง (อโธ) รวมเรียกว่า ปฏิ ทิสา
ทิศทัง้ 8 รวมเรียกว่า ปุถทุ ฺทิสา หมายถึง ทิศใหญ่ 4 ทิศและทิศเฉียง 4
ในอภิธานัปปทีปิกา สัคคกัณฑ์ ได้รวบรวมคาศัพท์ทใ่ี ช้เรียกทิศหลักทัง้ 4
ได้แก่ ทิศตะวันออก เรียกว่า ปาจี หรือ ปุพฺพ ทิศใต้ เรียกว่า ทกฺขิณา ทิศตะวันตก เรีย กว่า
ปตี จฺยุ หรือ ปจฺฉิม ทิศ เหนือ เรียกว่า อุทีจี หรือ อุตฺตร ส่วนทิศ เฉียง เรียกว่า อนุ ทิ สา หรือ
วิ ทิสา268
ในสัททนีตธิ าตุมาลามีคาอธิบายสาเหตุทเ่ี รียกทิศต่างๆ ว่า “ทิศเบื้องหน้า
เป็ นต้น ชือ่ ว่า ทิสา เพราะปรากฏโดยประการต่ างๆ เช่น ทิศ นี้เป็ นทิศ เบื้องหน้ า ทิศ นี้เ ป็ นทิศ
เบื้องหลัง เป็ นต้น ด้วยสามารถแห่งการหมุนเวียนของดวงจันทร์ เป็ นต้น ” (ทิสฺสติ จนฺ ทาวฏฺฏนา
ทิวเสน “อย ปุรมิ า อย ปจฺฉิมา” ติอาทินา นานปฺปการโต ปญฺญายตีติ ทิสา ปุรตฺถมิ ทิสารทโย)269
เช่นเดียวกับในอาฏานาติยสูตรทีก่ ล่าวไว้ว่า
พระสุรยิ าทิตย์ มีมณฑลใหญ่ อุทยั ขึ้นแต่ทศิ ใดแล เมื่อพระ
อาทิตย์อุทยั ขึน้ ราตรีก็หายไปครัน้ พระอาทิตย์อุทยั ขึน้ ย่อมเรียกกัน
ว่ากลางวัน แม้น่านน้ าในที่ พระอาทิตย์อุทยั นัน้ เป็ นสมุทรลึก มีน้ าแผ่
268

อภิธาน. 9
พระอัคควังสเถระ, สัททนี ติธาตุมาลา คัมภีรห์ ลักบาลีมหาไวยากรณ์, ตรวจชาระโดย พระธรรม
โมลี (สมศักดิ ์ อุปสโม), พิมพ์ครัง้ ที่ 2, หน้า 472-473.
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เต็มไป ชนทัง้ หลาย ย่อมรูจ้ กั น่ านน้ านัน้ ในที่นนั ้ อย่างนี้ว่า สมุทรมีน้ า
แผ่เต็มไป แต่ท่นี ้ีไป ทิศที่ชนเรียกกันว่า ปุริมทิ ศ…พระสุรยิ าทิตย์ม ี
มณฑลใหญ่ อัสดงคตในทิศใด และเมื่อพระอาทิตย์อสั ดงคต กลางวัน
ก็ดบั ไป ครัน้ พระอาทิตย์อสั ดงคตแล้ว ย่อมเรียกกันว่ากลางคืน แม้
น่านน้าในทีพ่ ระอาทิตย์อสั ดงคตแล้ว เป็ นสมุทรลึก มีน้ าแผ่เต็มไป ชน
ทัง้ หลายย่อมรู้จกั น่ านน้ านัน้ ในที่นัน้ อย่างนี้ว่าสมุทรมีน้ า แผ่เต็มไป
แต่ทน่ี ้ไี ป ทิศทีม่ หาชนเรียกกันว่า ปัจฉิ มทิ ศ270
จากคาอธิบายจะเห็นว่า คาเรียกชื่อทิศในวรรณคดีพุทธศาสนามีความ
เกี่ย วข้อ งกับ วิถีโ คจรของพระอาทิต ย์ ใ นลัก ษณะเดีย วกับ วรรณคดีส ัน สกฤตที่ช าวอารยัน
กาหนดการเรียกชื่อทิศจากการสังเกตวิถโี คจรของพระอาทิตย์
2.2.2.2 ทิศในฐานะของสถานที ่
ทิศ ในอีก ความหมายหนึ่ ง ใช้ ใ นความหมายถึง อาณาเขต บริ เ วณ
ภูมิภาค ดิ นแดน ถิ่ นอื่น ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ผืนแผ่นดิน หรือโลก แนวคิดนี้แสดงให้เห็นว่าทิศมี
ความสัมพันธ์กบั โลกอย่างชัดเจน อาทิ ในอุปชั ฌายวัตร พระวินัยปิฎก มหาวรรค กล่าวว่า “ไม่ลา
อุปชั ฌายะก่อน ไม่พงึ เข้าบ้าน ไม่พงึ ไปป่าช้า ไม่พงึ หลีกไปสู่ดินแดนอื น่ (ทิ สา) ถ้าอุปชั ฌายะ
อาพาธ พึงพยาบาลจนตลอดชีวติ พึงรอจนกว่าจะหาย”271
นอกเหนือจากการกล่าวถึงทิศในฐานะของทิศทางและสถานทีอ่ นั เป็ นความหมาย
พืน้ ฐานแล้ว พระพุทธเจ้ายังทรงใช้ทศิ เป็นอุบายในการสังสอนประชาชน
่
ทิศจึงมีความหมายในเชิง
อุปลักษณ์ (Metaphor) หมายถึง บุคคลประเภทต่างๆ และพระนิพพาน
ก. บุคคลประเภทต่างๆ
ในสิงคาลกสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค กล่าวว่า “สมัยหนึง่ พระผู้มพี ระภาค
ประทับอยู่ ณ พระวิหารเวฬุวนั เขตพระนครราชคฤห์ สมัยนัน้ สิงคาลกคฤหบดีบุตร ลุกขึ้นแต่เช้า
ออกจากกรุงราชคฤห์ มีผา้ ชุ่ม มีผมเปี ยก ประคองอัญชลี นอบน้อมทิศทัง้ หลาย คือ ทิศเบื้องหน้า
ทิศเบื้องขวา ทิศเบื้องหลัง ทิศเบื้องซ้าย ทิศ เบื้อ งล่าง ทิศ เบื้ อ งบน”272 เนื้อความข้างต้นเป็ น
ประจักษ์พยานให้เห็นว่า ผู้คนในสมัยพุทธกาลมีการแสดงความนอบน้อมทิศต่างๆ ที่อยู่รอบตัว
การบูชาทิศของสิงคาลกคฤหบดีบุตรเป็ นการทาตามคาสอนของบิดาตน โดยมิได้มนี ัยสาคัญใดๆ
พระพุทธเจ้าทรงมีพระปญั ญาญาณ จึงทรงนาความเชื่อดังกล่าวเป็ นเครื่องมือในการสังสอนธรรม
่
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ด้วยการเปรียบเทียบทิศทีอ่ ยูร่ อบตัวทัง้ 6 เป็นบุคคลประเภทต่างๆ ทีเ่ ราต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์ทาง
สังคม โดยมิได้ทรงตรัสห้ามการบูชาทิศอันจะเป็นการฝื นความเชื่อทีม่ มี าแต่เดิม ได้แก่
1. ทิศเบื้องหน้า (ปุรตฺ ถิมา ทิสา) คือ ทิศตะวันออก ได้แก่ มารดาบิดา
เพราะเป็นผูม้ อี ุปการะแก่เรามาก่อน
2.ทิศเบือ้ งขวา (ทกฺ ขณ
ิ า ทิสา) คือ ทิศใต้ ได้แก่ ครูอาจารย์ เพราะเป็ น
ทักขิไณยบุคคลควรแก่การบูชาคุณ
3. ทิศ เบื้อ งหลัง (ปจฺ ฉิ ม า ทิส า) คือ ทิศ ตะวัน ตก ได้แ ก่ บุ ต รภรรยา
เพราะมีขน้ึ ภายหลังและคอยเป็นกาลังสนับสนุนอยูข่ า้ งหลัง
4. ทิศ เบื้องซ้าย (อุ ตฺต รา ทิส า) คือ ทิศ เหนือ ได้แก่ มิต รและอ ามาตย์
เพราะเป็นผูช้ ่วยให้ขา้ มพ้นอุปสรรคภัยอันตราย และเป็นกาลังสนับสนุน ให้บรรลุความสาเร็จ
5. ทิศ เบื้องล่ าง (เหฏฺฐมิ า ทิสา) ได้แก่ ทาสและกรรมกร เพราะเป็ น
ผูช้ ่วยทาการงานต่างๆ เป็นฐานกาลังให้
6. ทิศเบือ้ งบน (อุปริมา ทิสา) ได้แก่ สมณพราหมณ์ คือ พระสงฆ์ เพราะ
เป็นผูส้ งู ด้วยคุณธรรมและเป็นผูน้ าทางจิตใจ273
ข. พระนิพพาน
พระนิ พ พานซึ่ง เป็ น จุด มุ่ง หมายสู ง สุ ด ในทางพุ ท ธศาสนานัน้ ก็ม กั จะเรีย กว่ า
“ทิสา” ดังพุทธวจนะว่า “เสตเกตุ บุคคลผูม้ คี วามทุกข์ถงึ ทิศใดแล้วกลับเป็ นผูม้ คี วามสุข ทิศนัน้ ชือ่
ว่าทิ ศสูงสุด” (เอสา ทิ สา ปรมา เสตเกตุ ย ปตฺ วา นิทฺทุกขฺขา สุขโิ น ภวนฺ ติ)274 เหตุ ท่พี ระ
นิพพานเรียกว่า “ทิสา” เพราะเป็ นสภาพปรากฏมีอยู่ตลอดกาลทัง้ ปวง เนื่องจากเป็ นธรรมเที่ยง
เพราะไม่มคี วามเกิดขึน้ และดับไป (อุปปฺ าทวยาภาเวน นิจฺจธมฺมตฺ ตา สพฺพกาลมฺปิ วิชฺชตีติ ทิสา
นิพฺพาน)275 ในอัจฉราสูตรที่ 6 สังยุตตนิกาย สคาถวรรค ก็กล่าวเปรียบเทียบพระนิพพานกับทิศที่
ไม่มภี ยั ความว่า “ทางนัน้ ชือ่ ว่าเป็ นทางตรง ทิ ศนัน้ ชื อ่ ว่าไม่มีภยั (อภยา นาม สา ทิ สา) รถชือ่
ว่าไม่มเี สียงดัง ประกอบด้วยล้อคือธรรม หิรเิ ป็ นฝาของรถนัน้ สติเป็ นเกราะกัน้ ของรถนัน้ เรากล่าว
ธรรมมีสมั มาทิฏฐินาหน้าว่าเป็ นสารถี ยานชนิดนี้มอี ยู่แก่ผใู้ ด จะเป็ นหญิงหรือชายก็ตาม เขา (ย่อม
ไป) ในส านั ก พระนิ พ พานด้ ว ยยานนี้ แ หละ” 276 มีค วามอธิบ ายในอรรถกถาสัง ยุ ต ตนิ ก าย
(สารัตถปกาสินี) ไว้ว่า “บทว่า อภยา นาม สา ทิ สา พระผูม้ พี ระภาคเจ้าตรัสหมายเอาพระนิพพาน
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ที.ปา. 11/198, 205 ดูเพิม่ เติมใน พระธรรมปิ ฎก, พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์
(กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2543), หน้า 191-196.
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ขุ.ชา. 27/838
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พระอัคควังสเถระ, สัททนี ติธาตุมาลา คัมภีรห์ ลักบาลีมหาไวยากรณ์ , ตรวจชาระโดย พระธรรม
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จริงอยู่ ในพระนิพพานนัน้ ภัยอะไรๆ ก็ไม่ม ี หรือว่าภัยนัน้ ย่อมไม่มแี ก่ผถู้ งึ พระนิพพานแล้ว เพราะ
เหตุนนั ้ พระผูม้ พี ระภาคเจ้าจึงตรัสว่า อภยา นาม สา ทิ สา แปลว่า ทิศนัน้ ชือ่ ว่าไม่มภี ยั ”277
จากการศึกษาแนวคิดเรื่องทิศในวรรณคดีพุทธศาสนาสรุปได้ว่า ความหมายของ
ทิศที่ปรากฏในวรรณคดีพุทธศาสนามีความหมายพื้นฐาน 2 ความหมายเช่นเดียวกับที่ปรากฏ
ในวรรณคดีสนั สกฤต คือ ความหมายแรก ทิศ หมายถึง ทิศทาง (direction) ในความหมายนี้ ทิศ
มีนยั ถึงทิศทางทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ดินหรือพืน้ โลกเป็ นสาคัญ มุมมองการมองทิศทีป่ รากฏในวรรณคดีพุทธ
ศาสนามีอยู่ 2 มิติ โดยมีผู้พูดเป็ นศูนย์กลางได้แก่ การมองทิ ศในมิ ติแนวราบ หรือ แนวนอน
(H) และการมองทิ ศ ในมิ ติแนวดิ่ ง หรือ แนวตัง้ (V) แต่ เ มื่อ กล่ าวถึงทิศ ที่มค
ี วามสัมพันธ์กับ
โครงสร้างจักรวาล ศูนย์กลางในการกาหนดทิศจะเปลีย่ นไปเป็ นเขาพระสุเมรุซง่ึ เป็ นศูนย์กลางของ
จักรวาล ทิศจึงมีจานวน คาเรียกชื่อ และการแปลความหมายทีแ่ ตกต่างกันออกไปตามแต่มุมมอง
และบริบ ทที่ถู ก กล่ า วถึง ส่ ว นทิศ ในความหมายที่ส อง หมายถึง อาณาเขต บริเ วณ ภูม ิภ าค
(region) ทิศ ในความหมายนี้ จ ึง หมายถึง สถานที่ท่ีอ ยู่บ นผืน แผ่ น ดิน หรือ โลก นอกเหนื อ จาก
ความหมายพื้นฐานดังกล่าว ทิศยังมีความหมายในเชิงอุปลักษณ์ หมายถึง บุคคลประเภทต่างๆ
และพระนิพพาน
เมื่อทราบถึงแนวคิดเรื่อ งโลกและทิศ ในวรรณคดีสนั สกฤตและพุทธศาสนาแล้ว ในบท
ต่อไปผู้วจิ ยั จะศึกษาเรื่องเทวดาที่อยู่ประจาทิศ หรือ โลกบาลอันมีความสัมพันธ์กบั แนวคิดเรื่อง
โลกและทิศทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ศกึ ษาไว้
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บทที่ 3
ลักษณะและบทบาทของโลกบาลในวรรณคดีพทุ ธศาสนา
เนื้อ หาของบทที่ 3 แบ่งออกเป็ น 4 ส่ ว น ส่ ว นแรกจะกล่ าวถึงแนวคิดเรื่อ งโลกบาลใน
วรรณคดีสนั สกฤตและวรรณคดีของศาสนาเชน ส่วนที่ 2 จะเป็นการนาเสนอลักษณะของโลกบาลที่
ปรากฏในวรรณคดีพุทธศาสนา ส่วนที่ 3 จะกล่าวถึง บทบาทของโลกบาลที่ปรากฏในวรรณคดี
พุทธศาสนา และในส่วนที่ 4 เป็ นการเปรียบเทียบลักษณะและบทบาทของโลกบาลในวรรณคดี
สันสกฤตและพุทธศาสนา
3.1 แนวคิ ดเรื่องโลกบาลในวรรณคดีสนั สกฤตและวรรณคดีของศาสนาเชน
ผู้วจิ ยั ได้รวบรวมแนวคิดเรื่อ งโลกบาลที่ปรากฏในวรรณคดีส นั สกฤตและวรรณคดีของ
ศาสนาเชนอัน เป็ น พื้น ฐานในการศึก ษาพัฒ นาการทางความคิด เรื่อ งโลกบาลในวรรณคดี
พุทธศาสนาต่อไป
3.1.1 แนวคิ ดเรื่องโลกบาลในวรรณคดีสนั สกฤต
ในส่ ว นนี้ ผู้ว ิจ ยั จะกล่ า วถึง เฉพาะแนวคิด เรื่อ งโลกบาลที่ป รากฏในวรรณคดี
สันสกฤตตัง้ แต่สมัยพระเวทจนถึง สมัยมหากาพย์-ปุราณะ อันมีความสัมพันธ์กบั แนวคิดเรื่องโลก
และทิศทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ศกึ ษาไว้แล้วในบทที่ 2
3.1.1.1 แนวคิดเรือ่ งโลกบาลในวรรณคดีพระเวท
สืบเนื่องจากโครงสร้างของโลกในวรรณคดีพระเวทแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน
ในวรรณคดีพระเวทจึงแบ่งเทวดาออกเป็ น 3 กลุ่ม ตามโครงสร้างของโลก ได้แก่ เทพเจ้าที่อยู่ใน
โลกมนุ ษย์ เทพเจ้าทีอ่ ยู่ในบรรยากาศ และเทพเจ้าที่อยู่ในสวรรค์ ในบางคัมภีรก์ ็ระบุจานวนไว้ว่า
มีกลุ่มละ 11 องค์1 บ้างก็ไม่ได้ระบุจานวนไว้2 บางแห่งกล่าวว่าเทพเจ้าของอินเดียในสมัยโบราณ
มีมากถึง 3,339 องค์3 อย่างไรก็ตาม เป็ นทีย่ อมรับกันโดยทัวไปว่
่ าเทพเจ้าในยุคพระเวทมีจานวน
4
33 องค์ เทพเจ้าทีอ่ ยู่ในสวรรค์ บรรยากาศ และโลก จะมีเทพเจ้าทีเ่ ป็ นหัวหน้ากลุ่มของตน ได้แก่
พระสูรยะ พระอินทร์หรือพระวายุ และพระอัคนี ตามลาดับ ดังข้อความในฤคเวทว่า “พระสูรยะ
โปรดคุ้ม ครองข้า พเจ้า ทัง้ หลายจากสวรรค์ พระวาตะ โปรดคุ้ม ครองข้า พเจ้า ทัง้ หลายจาก
บรรยากาศ พระอัคนี โปรดคุ้มครองข้าพเจ้าทัง้ หลายจากแผ่ นดินทัง้ หลาย”5 อาจกล่าวได้ว่า
1

RV. 1.139.11

2

AV. 10.9.12

3

RV. 3.9.9; 10.52.6; VS. 33.7

4

RV. 3.6.9; AV. 10.7.13

5

RV. 10.158.1
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เทพเจ้าทัง้ 3 องค์เป็ นบุคลาธิษฐานของพลังงานสาคัญทีอ่ ยู่เบือ้ งหลังปรากฏการณ์ธรรมชาติ และ
ส่งผลต่ อ ชาวอารยันโดยตรง กล่ าวคือ พระอัค นี หรือ ไฟ เป็ นพลังงานที่ส าคัญ บนโลกมนุ ษ ย์
พระวายุ หรือ ลม เป็ นพลังงานที่สาคัญ บนชัน้ บรรยากาศ และ พระสูรยะ หรือ แสงสว่าง เป็ น
พลังงานทีส่ าคัญบนสวรรค์ ชาวอารยันจึงสวดวอนขอเทพเจ้าทัง้ 3 องค์ทป่ี ระทับอยู่ในส่วนต่างๆ
ของโลกให้มาคุ้มครองตน สังเกตได้จากการใช้คากริยาธาตุ ปา (√pā) หมายถึง ปกป้อง (จาก),
คุม้ ครอง (ประเทศ), ปกครอง6 เทวดาทีก่ ล่าวถึงในมันตระข้างต้น มีความสัมพันธ์กบั โลกทัง้ 3 ส่วน
แต่ไม่มคี วามเกี่ยวข้องกับทิศ แม้ว่าแนวคิดเรื่องโลกบาลยังไม่ปรากฏอย่างชัดเจน แต่จากการทา
หน้าทีป่ กป้องคุม้ ครองมนุ ษย์ดงั กล่าวอาจจะมีอทิ ธิพลต่อแนวคิดเรื่องโลกบาลทีป่ รากฏในภายหลัง
ซึง่ จะกล่าวถึงรายละเอียดต่อไป
ในวรรณคดีพระเวท ยังไม่ปรากฏความคิดเรื่องโลกบาล แต่ มคี วามคิด
เรื่อง “เทวดาผู้เป็ นใหญ่ แห่ งทิ ศ” ปรากฏหลักฐานในฤคเวท มณฑลที่ 9 สูกตะที่ 113 มันตระ
ที่ 2 กล่ า วถึง พระโสมในฐานะ “เทวดาผู้เ ป็ นใหญ่ แ ห่ ง ทิ ศ ทัง้ หลาย” หรือ “ทิ ศ ามฺ ป ติ ”
(Diśāmpati) โดยมิได้เจาะจงทิศใดทิศหนึ่งแต่ มนี ัยถึงทิศทางที่อยู่บนพื้นโลก ดังข้อความว่า
“ข้าแต่พระโสม ผู้เป็ นใหญ่ แห่ งทิ ศทัง้ หลาย ผู้ประทานความมังคั
่ ง่ ขอท่านโปรดไหลมาจาก
ดินแดนฤชีกะ ด้วยสัจจวาจา ด้วยความสัตย์ ด้วยความศรัทธา ด้วยการบาเพ็ญตบะ ข้าแต่หยดน้ า
โสมทีถ่ ูกคัน้ แล้ว ขอพระองค์โปรดไหลเพือ่ พระอินทร์”7 นามศัพท์ “ทิศามฺปติ” เกิดจากการสมาสที่
ไม่ลบวิภกั ติเดิม (aluptasmāsa) ระหว่างบทหน้าทีแ่ จกวิภกั ติท่ี 6 พหูพจน์ คือ “ทิศามฺ” (diśām <
8
9
dis-ām) กับ “ปติ” (pati หมายถึง ผู้เป็ นใหญ่ ) ในลักษณะเดียวกับ วาสฺโตษฺ ปติ (Vāstoṣpati)
และเกฺษตฺรสฺยปติ (Kṣetrasya pati)10 ซึง่ เป็นเทพทีท่ าหน้าทีป่ กปกั รักษาคุม้ ครองธรรมชาติและ
สิง่ ต่างๆ รอบตัว เรียกว่า “เทพารักษ์” หรือ “เทพผูพ้ ทิ กั ษ์” (Tutelary Deities)
เหตุทพ่ี ระโสมมีฐานะเป็ น “ทิศามฺปติ” หรือ “ผูเ้ ป็ นใหญ่แห่งทิศทัง้ หลาย”
อาจเพราะพระองค์จดั เป็นเทพเจ้าทีอ่ ยูใ่ นโลกมนุษย์ จากการศึกษาของอุดม จันทะดวง พบว่า โสม
เป็ นพืชที่มแี หล่งกาเนิดอยู่บนยอดเขามูชวัต ชาวอินเดียเห็นว่าโสมเป็ นต้นไม้ท่มี คี ุณประโยชน์
หลายประการ และได้รบั การยกย่องมากกว่าต้นไม้ชนิดอื่น เป็ นเจ้าป่า เป็ นต้นไม้ศกั ดิ ์สิทธิ ์ทีม่ เี ทพ
เจ้าคอยปกปกั รัก ษา เป็ นต้นไม้ท่ใี ห้ก าเนิ ดสมุนไพร น้ า และโค เป็ นยารักษาโรคภัยไข้เจ็บแก่
ชาวบ้าน ส่วนน้ าที่คนั ้ ออกมาจากต้นโสมเป็ นน้ าเมาชนิดหนึ่งที่ได้รบั การยกย่องว่าเป็ นเครื่องดื่ม

6

SED., p. 613.

7

RV. 9. 113. 2

8

Ibid., p. 582.

9

RV. 7.54.1

10

A. A. Macdonall, “Vedic religion,” HEH 4 (2000): 1895.
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ศักดิ ์สิทธิ ์และสงวนไว้สาหรับถวายแด่เทพเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิง่ พระอินทร์11 อีกทัง้ เป็ นทีย่ อมรับ
ว่าโสมจะสามารถบันดาลผลต่างๆ แก่ผดู้ ่มื ได้ ดังนัน้ น้ าโสมจึงถูกยกฐานะขึน้ เป็ นเทพเจ้านามว่า
“โสมเทพ” ถือว่ามีความสาคัญและมีบทสวดมากเป็ นลาดับที่ 3 รองจากพระอินทร์และพระอัคนี
กอปรกับโลกและทิศมีความสัมพันธ์กนั เนื่องจากทิศทีม่ นี ยั ถึงทิศทางบนโลก คือ ทิศหลักทัง้ 4 ถูก
ใช้เป็ นสัญลักษณ์แทนขอบเขตอันกว้างใหญ่ไพศาลของโลก เมื่อพระโสมเป็ นพืชที่ขน้ึ อยู่บนโลก
และมีคุณประโยชน์ ต่อมนุ ษย์ผู้อาศัยอยู่บนโลกโดยตรง พระองค์จงึ มีฐานะเป็ น “ทิศามฺปติ” หรือ
“ผูเ้ ป็ นใหญ่แห่งทิศทัง้ หลาย” โดยมิได้เจาะจงให้เป็ นใหญ่เฉพาะทิศใดทิศหนึ่ง และ “ทิศทัง้ หลาย”
มีนยั ถึงทิศทางทีอ่ ยูบ่ นพืน้ โลกทีพ่ ระโสมมีบทบาท
ส่ ว นในวาชสเนยิ สัง หิต า กล่ า วถึง พระรุท ระ  ในฐานะ “ทิศ ามฺ ป ติ”
ดังข้อความว่า “ขอความนอบน้อมจงมีแด่ (เทพรุทระ) ผูม้ แี ขนสีทอง ผูเ้ ป็นจอมทัพ ผู้เป็ นใหญ่แห่ ง
ทิ ศทัง้ หลาย ผูม้ ศี รี ษะอันงดงามคือต้นไม้ทงั ้ หลาย ผูเ้ ป็ นใหญ่แห่งหมู่สตั ว์ ผูเ้ ป็ นใหญ่แห่งเส้นทาง
โคจรทัง้ หลาย ผู้ ม ีร ัศ มีส ีแ ดง ผู้เ ป็ น ใหญ่ แ ห่ ง ความเจริญ รุ่ ง เรือ ง ผู้ ม ีเ กศาสีท อง ผู้ส วมสาย
ยัชโญปวีต” 12
ในไตตติร ีย ะ สัง หิต า กล่ า วถึง “เทวดาผู้เ ป็ นใหญ่ แ ห่ ง ทิ ศ ” หรือ
“ทิ คธิ ปติ ” (Digadhipati) จ านวน 6 องค์ ได้ แ ก่ พระอัค นี ผู้ เ ป็ น ใหญ่ ใ นทิศ ตะวัน ออก
พระอิ นทร์ ผูเ้ ป็นใหญ่ทศิ ใต้ พระโสม ผูเ้ ป็ นใหญ่ในทิศตะวันตก พระวรุณ ผูเ้ ป็ นใหญ่ในทิศเหนือ
และพระพฤหัสปติ ผูเ้ ป็นใหญ่ในทิศใหญ่ และพระยม ผูเ้ ป็นใหญ่ในทิศนี้
ผู้เ ป็ น ที่น่ า ชื่น ชมนัน่ เทีย ว คือ เธอทิ ศ ตะวัน ออก อธิ บ ดี
(ผู้เป็ นใหญ่ ) ของเธอผู้นัน้ คื อ พระอัคนี งูสดี าเป็ นผู้รกั ษา ผู้เป็ น
ใหญ่ ผู้ใดและผู้ปกปกั รักษาผู้ใด ขอความนอบน้ อมจงมีแด่เทพทัง้ 2
นั ้น ขอเทพทัง้ 2 โปรดประทานความเมตตาแก่ เ ราทั ง้ หลาย
คนทัง้ หลายเหล่านัน้ เราทัง้ หลายเกลียดซึง่ ผูใ้ ดและผูใ้ ดเกลียดซึง่ พวก
เราทัง้ หลาย ข้าพเจ้าย่อมวางซึง่ ผูน้ นั ้ บนฟนั ของพระองค์ทงั ้ 2 ผูท้ รง
พลังนัน่ เทียว คือ เธอทิ ศ ใต้ อธิ บดี ของเธอผู้นัน้ คื อ พระอิ นทร์
งูพ ิษเป็ นผู้รกั ษา…ผู้มาก่อ นนัน่ เทียว คือ เธอทิ ศ ตะวันตก อธิ บดี
11

อุ ดม จันทะดวง, “การศึกษาเชิง วิเ คราะห์เรื่องน้ า โสมและเครื่อ งดื่ม อื่น ๆ ในคัม ภีร์พระเวท ,”
(วิทยานิพ นธ์ป ริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬ าลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ,
2545), หน้า 84. และดูเพิม่ เติมใน ศักดิศรี
์ แย้มนัดดา, “พระอินทร์,” ในวิ ทยารัตนากร: รวมบทความวิ ชาการ
อักษรศาสตร์ของศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ ศรี แย้มนัดดา, หน้า 154-155.

ในอาศวลายนะ คฤหยสูตรซึง่ เป็ นสูตรทีเ่ กีย่ วกับการทาพิธกี รรมในครัวเรือน มีการกล่าวถึงการทาพิธี
บูชาทิศหลักทัง้ 4 ต่อพระรุทระด้วย ดู ĀśvGṛ. 4. 8. 23-24
12

VS. 16.17
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ของเธอผู้นัน้ คือ พระโสม งูพษิ เป็ นผู้รกั ษา… ผู้มคี วามมังคั
่ งนั
่ น่
เทียว คือ เธอทิ ศเหนื อนัน้ อธิ บดีของเธอผู้นัน้ คือ พระวรุณ งูลาย
ขวางเป็ นผูร้ กั ษา… ผูเ้ ป็ นใหญ่นนั ่ เทียว คือ เธอทิ ศใหญ่ อธิ บดีของ
เธอผู้นัน้ คื อ พระพฤหัสปติ งูสขี าวเป็ นผู้รกั ษา… ผู้มอี านาจนัน่
เทียว คือ เธอทิ ศนี้ อธิ บดี ของเธอผู้นัน้ คื อ พระยม งูท่มี จี ุดที่คอ
เป็ นผูร้ กั ษา ผูเ้ ป็ นใหญ่ผใู้ ดและผูป้ กปกั รักษาผูใ้ ด ขอความนอบน้อม
จงมีแด่เทพทัง้ 2 นัน้ ขอเทพทัง้ 2 โปรดประทานความเมตตาแก่เรา
ทัง้ หลาย คนทัง้ หลายเหล่ านัน้ เราทัง้ หลายเกลียดซึ่งผู้ใ ดและผู้ใ ด
เกลียดซึง่ พวกเราทัง้ หลาย ข้าพเจ้าย่อมวางซึ่งผูน้ นั ้ ในขากรรไกรของ
พระองค์ทงั ้ 213
สิง่ ทีน่ ่ าสังเกต คือ มนตร์ดงั กล่าวมีการกล่าวถึง “ทิศใหญ่” (bṛhatī diś)
และ “ทิศนี้” (iyaṃ diś) ซึง่ ยังไม่แน่ ชดั ว่าหมายถึงทิศใด หากแต่เนื้อความดังกล่าวมีลกั ษณะพ้อง
กับเนื้อความในอถรรพเวท กาณฑ์ท่ี 3 สูกตะที่ 27 บทที่ 1-6 ดังนี้
ทิ ศ ตะวัน ออกมี พ ระอัค นี เ ป็ นอธิ บ ดี มีงูส ีด าเป็ น ผู้ร กั ษา
มีเทพกลุ่มอาทิตย์เป็ นศร ขอความนอบน้อมจงมีแด่สงิ่ เหล่านี้ คือ ทิศ
ทัง้ หลายเหล่านัน้ อธิบดีเหล่านัน้ ผู้รกั ษาเหล่านัน้ ศรเหล่านัน้ ผู้ใด
ย่ อ มเกลีย ดซึ่ง เราทัง้ หลาย เราทัง้ หลายย่ อ มเกลีย ดซึ่ง ผู้ ใ ด เรา
ทัง้ หลายย่ อ มวางท่ า นผู้ นั น้ ในฟ นั ของพระองค์ท ัง้ 2 ทิ ศ ใต้ มี พ ระ
อิ นทร์เป็ นอธิ บดี มีงลู ายขวางเป็ นผูร้ กั ษา มีบรรพบุรุษเป็ นศร... ทิ ศ
ตะวันตกมีพระวรุณเป็ นอธิ บดี มีงพู ษิ เป็นผูร้ กั ษา มีอาหารเป็ นศร...
ทิ ศเหนื อมีพระโสมเป็ นอธิ บดี มีงพู ษิ เป็ นผูร้ กั ษา มีสายฟ้าเป็ นศร...
ทิ ศ ตรงกลางที่ ม นคงมี
ั่
พ ระวิ ษ ณุ เ ป็ นอธิ บ ดี มีงูท่ีม ีจุด ที่ค อเป็ น
ผู้รกั ษา มีพืชสมุนไพรเป็ นศร...ทิ ศ เบื้ อ งบนมีพ ระพฤหัส บดี เป็ น
อธิ บดี มีงสู ขี าวเป็นผูร้ กั ษา มีฝนเป็นศร...14
ในอถรรพเวท กล่ า วถึง เทวดาผู้เ ป็ นใหญ่ แ ห่ ง ทิ ศ (Digadhipati)
จานวน 6 องค์ ได้แก่ พระอัคนี ผู้เป็ นใหญ่ในทิศตะวันออก พระอิ นทร์ ผู้เป็ นใหญ่ในทิศใต้ พระ
วรุณ ผูเ้ ป็ นใหญ่ในทิศทิศตะวันตก พระโสม ผูเ้ ป็ นใหญ่ในทิศเหนือ พระวิ ษณุ ผูเ้ ป็ นใหญ่ในทิศ

13

TS. 5.5.10.1-2

14

AV. 3.27.1-6
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ตรงกลางทีม่ นคง
ั ่  และพระพฤหัสปติ ผูเ้ ป็นใหญ่ในทิศเบือ้ งบน จะเห็นได้ว่าเนื้อความส่วนใหญ่ใน
อถรรพเวทมีลกั ษณะพ้องกับไตตติรยี ะ สังหิตา แต่ก็มสี ่วนที่แตกต่างกันอยู่บ้าง กล่าวคือ ทัง้ 2
คัมภีรก์ ล่าวถึงตาแหน่ งของทิศทีพ่ ระวรุณและพระโสมเป็ นใหญ่ สลับกัน อย่างไรก็ดี ในอถรรพเวท
บางบทได้ระบุไว้ว่าพระโสมเป็ นใหญ่ในทิศตะวันตกซึ่งพ้องกับไตตติรยี ะ สังหิตา ดังข้อความว่า
“พระโสมผู้เป็ นใหญ่และผู้ประทานความเมตตาย่อมอยู่ ณ ทิศใด ทิศนัน้ เป็ นทิศทีป่ ระเสริฐอย่าง
แน่นอนในทิ ศตะวันตก”15 แสดงให้เห็นว่า ทิศทีพ่ ระโสมเป็ นใหญ่ยงั คงมีความไม่ลงรอยกันอยู่ อีก
ทัง้ ในอถรรพเวทยังได้กล่าวถึงเรื่องศรเพิม่ เติมขึน้ มา ในอถรรพเวท กล่าวถึง พระพฤหัสปติ เป็ น
เทวดาผูเ้ ป็ นใหญ่ในทิศเบือ้ งบน (ūrdhvā diś) และมีงูสขี าว (śvitra) เป็ นผู้รกั ษา เช่นเดียวกับ
ไตตติรยี ะ สังหิตา จึงมีความเป็ นไปได้ว่าทิศใหญ่ (bṛhatī diś) ในไตตติรยี ะ สังหิตาน่ าจะหมายถึง
ทิศเบือ้ งบน ส่วนทิศตรงกลางทีม่ นคงในอถรรพเวทที
ั่
ม่ งี ทู ม่ี จี ุดทีค่ อ (kalmāṣagrīva) เป็ นผูร้ กั ษาก็
พ้องกับทิศนี้ (iyaṃ diś) ในไตตติรยี ะ สังหิตา แม้ว่าทิศดังกล่าวจะมีเทวดาผูเ้ ป็ นใหญ่ต่างกันแต่ม ี
ชื่องูท่รี กั ษาเหมือนกัน จึงมีความเป็ นไปได้ว่าทิศนี้ (iyaṃ diś) ที่มพี ระยมเป็ นอธิบดี น่ าจะ
หมายถึงทิศตรงกลางทีม่ นคง
ั ่ (dhruvā diś) ทีม่ พี ระวิษณุเป็นอธิบดี
จากหลักฐานข้างต้นย่อมแสดงให้เห็นว่าชาวอารยันมีความคิดเรื่องการ
บูชาทิศมาเป็ นเวลานานแล้ว โดยที่ผู้รจนาคัมภีรก์ าหนดให้ทศิ สาคัญต่างๆ มีเทวดาเป็ น อธิ ปติ

(adhipati) คือเป็ นผูเ้ ป็ นใหญ่ในทิศนัน
้
ในอถรรพเวท กาณฑ์ท่ี 4 สูกตะที่ 40 บทที่ 1-7
เทวดาทีอ่ ยูใ่ นทิศต่างๆ จานวน 7 ทิศ

มีบทสวดกล่าวถึง

ข้าแต่ชาตเวทัส (พระอัคนี) คนทัง้ หลายเหล่าใด บวงสรวง
อยู่จากทางเบื้องหน้า คนทัง้ หลายเหล่านัน้ ย่อมได้รบั การพิจารณา
และปฏิบตั เิ หมือนกับว่าเป็ นศัตรูของเราจากทิ ศตะวันออก เมื่อคน
ทัง้ หลายเหล่านัน้ ปะทะซึ่ง พระอัคนี แล้ว จงได้รบั บาดเจ็บ เราย่อม
ฆ่าซึง่ คนทัง้ หลายเหล่านัน้ จากทางเบือ้ งหลังด้วยการโจมตี
ข้าแต่ ชาตเวทัส คนทัง้ หลายเหล่าใด บวงสรวงอยู่จากทาง
เบือ้ งขวา คนทัง้ หลายเหล่านัน้ ย่อม...จากทิ ศใต้ เมื่อคนทัง้ หลาย
เหล่านัน้ ปะทะซึง่ พระยมแล้ว จงได้รบั บาดเจ็บ...


หม่อมราชวงศ์สุรยิ วุฒิ สุขสวัสดิ ์ กล่าวว่า พระวิษณุ เป็ นเทพผูร้ กั ษาทิศเบือ้ งล่าง แต่ผวู้ จิ ยั เห็นว่า
ควรรักษาทิศตรงกลางที่มนคงมากกว่
ั่
า เนื่องจากใช้บทว่า dhruvā diś ดูเพิม่ เติมใน หม่อมราชวงศ์สุรยิ วุฒิ
สุขสวัสดิ,์ ปราสาทเขาพระวิ หาร (กรุงเทพมหานคร: เมืองโบราณ, 2536), หน้า 541-542.
15


AV. 12.3.9

ศัพ ท์ว่า อธิ ปติ (adhipati) เป็ น นามศัพท์เพศชาย หมายถึง ผู้ปกครอง, ผู้สงการ,
ั่
ผู้เ ป็ นใหญ่ ,
พระราชา สร้างมาจาก อธิ อุปสรรค รวมกับ ปตฺ -ธาตุ (√pat) ดู SED., pp. 21, 580, 582
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ข้าแต่ชาตเวทัส คนทัง้ หลายเหล่าใด บวงสรวงอยู่จากทาง
เบื้องหลัง คนทัง้ หลายเหล่านัน้ ย่อม...จากทิ ศตะวันตก เมื่อคน
ทัง้ หลายเหล่านัน้ ปะทะซึง่ พระวรุณแล้ว จงได้รบั บาดเจ็บ...
ข้าแต่ ชาตเวทัส คนทัง้ หลายเหล่าใด บวงสรวงอยู่จากทาง
เบือ้ งซ้ายคนทัง้ หลายเหล่านัน้ ย่อม...จากทิ ศเหนื อ เมื่อคนทัง้ หลาย
เหล่านัน้ ปะทะซึง่ พระโสมแล้ว จงได้รบั บาดเจ็บ...
ข้าแต่ชาตเวทัส คนทัง้ หลายเหล่าใด บวงสรวงอยู่จากทาง
เบือ้ งล่างคนทัง้ หลายเหล่านัน้ ย่อม...จากทิ ศตรงกลางที่ มนคงเมื
ั่
่อ
คนทัง้ หลายเหล่านัน้ ปะทะซึง่ แผ่นดิ นแล้ว จงได้รบั บาดเจ็บ...
ข้าแต่ชาตเวทัส คนทัง้ หลายเหล่าใด บวงสรวงอยู่จากทาง
ชั ้น บรรยากาศคนทั ้ง หลายเหล่ า นั ้น ย่ อ ม ...จากทิ ศในชั ้น
บรรยากาศ เมือ่ คนทัง้ หลายเหล่านัน้ ปะทะซึง่ พระวายุแล้ว จงได้รบั
บาดเจ็บ...
ข้าแต่ชาตเวทัส คนทัง้ หลายเหล่าใด บวงสรวงอยู่จากทาง
เบื้อ งบนคนทัง้ หลายเหล่ านัน้ ย่อ มได้ร บั การพิจ ารณาและปฏิบ ัติ
เหมือนกับว่าเป็ นศัตรูของเราจากทิ ศเบื้องบน เมื่อคนทัง้ หลาย
เหล่านัน้ ปะทะซึ่งพระสูรยะแล้ว จงได้รบั บาดเจ็บ เราย่อมฆ่าซึง่ คน
ทัง้ หลายเหล่านัน้ จากทางเบือ้ งหลังด้วยการโจมตี16
ในอถรรพเวท กาณฑ์ท่ี 15 สูกตะที่ 14 บทที่ 1-5 มีบทสวดกล่าวถึง
เทวดาทีอ่ ยูใ่ นทิศต่างๆ จานวน 5 ทิศ
เขาผู้เคลื่อนไปแล้วสู่ทิศตะวันออก กลายเป็ นกลุ่มเทพ
มารุต ขณะทีเ่ คลื่อนไปอยู่ กระทาแล้วซึง่ ใจให้เป็ นผู้กนิ อาหาร ผูใ้ ด
รูแ้ ล้วอย่างนี้ ผูน้ นั ้ ย่อมเป็นผูก้ นิ อาหารด้วยการกินอาหารคือใจ
เขาผู้เคลื่อนไปแล้วสู่ทิศใต้ กลายเป็ นพระอิ นทร์ ขณะที่
เคลื่อนไปอยู่ กระทาแล้วซึง่ พละกาลังให้เป็ นผูก้ นิ อาหาร ผู้ใดรูแ้ ล้ว
อย่างนี้ ผูน้ นั ้ ย่อมเป็นผูก้ นิ อาหารด้วยการกินอาหารคือพละกาลัง
เขาผูเ้ คลื่อนไปแล้วสู่ทิศตะวันตก กลายเป็ นพระวรุณราช
ขณะที่เคลื่อนไปอยู่ กระทาแล้วซึ่ง น้ าให้เป็ นผู้กนิ อาหาร ผู้ใดรู้แล้ว
อย่างนี้ ผูน้ นั ้ ย่อมเป็นผูก้ นิ อาหารด้วยการกินอาหารคือน้า
16

AV. 4.40.1-7
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เขาผู้เ คลื่อนไปแล้วสู่ ทิศ เหนื อ กลายเป็ น พระโสมราช
ขณะที่เคลื่อนไปอยู่ กระทาแล้ว ซึ่งเครื่องสังเวยที่บวงสรวงแล้วโดย
ฤษี 7 ตน ให้เป็ นผู้กนิ อาหาร ผู้ใดรู้แล้วอย่างนี้ ผู้นัน้ ย่อมเป็ นผู้กิน
อาหารด้วยการกินอาหารคือเครือ่ งสังเวย
เขาผู้เ คลื่อนไปแล้วสู่ ทิศ ตรงกลางที่ มนคง
ั่
กลายเป็ น
พระวิ ษ ณุ ขณะที่เ คลื่อ นไปอยู่ กระท าแล้ว ซึ่ง วิร าชให้เ ป็ น ผู้กิน
อาหาร ผู้ใ ดรู้แ ล้ว อย่ า งนี้ ผู้นั น้ ย่ อ มเป็ น ผู้กิน อาหารด้ว ยการกิน
อาหารคือ วิราช17
3.1.1.2 แนวคิดเรือ่ งโลกบาลในวรรณคดีพราหมณะ-อุปนิษทั
ในไอตเรยะ พราหมณะ18และศตปถพราหมณะ19 แบ่งเทพเจ้าออกเป็ น 3
กลุ่ม เช่นเดียวกับสมัยพระเวท แต่เรียกชื่อกลุ่มและจานวนเทพเจ้าของแต่ละกลุ่มต่างออกไป เช่น
กลุ่ ม ที่ อ ยู่ บ นโลกเรี ย กว่ า “กลุ่ ม เทพวสุ ” มี 8 องค์ กลุ่ ม ที่ อ ยู่ ใ นบรรยากาศเรี ย กว่ า
“กลุ่มเทพรุทระ” มี 11 องค์ และกลุ่มทีอ่ ยู่ในสวรรค์เรียกว่า “กลุ่มเทพอาทิ ตย์” มี 12 องค์ รวม
เป็ น 31 องค์ ในคัมภีรศ์ ตปถพราหมณะ ระบุไว้ว่าตาแหน่ งของเทพที่ เหลือ 2 ตาแหน่ งนัน้ อาจ
จัดสรรให้เทฺยาสฺและปฤถิว ี หรือพระอินทร์และพระประชาบดี ส่วนไอตเรยะ พราหมณะ จัดสรรให้
วษัฏ การและพระประชาบดี เทพเจ้า ในคัม ภีร์พ ราหมณะจึง มีจ านวน 33 องค์เ ท่ า กับ คัม ภีร์
พระเวท20
ในไอตเรยะ พราหมณะ กล่าวถึง พราหมณ์ฤ ตวิชสวดอัญ เชิญเทพเจ้า
ประจาทิศต่างๆ ให้มาร่วมถวายการรดน้ าอภิเษกแด่พระราชาในพิธไี อทรมหาภิเษกซึ่งเป็ นการ
จาลองเหตุการณ์ท่ที วยเทพกลุ่มต่างๆ ได้ถวายการรดน้ า อภิเษกแด่พระอินทร์เป็ นเวลา 31 วัน
ได้แ ก่ กลุ่ม เทพวสุ ผู้เ ป็ น เทพประจ าทิศ ตะวัน ออก กลุ่ ม เทพรุท ระ ผู้เ ป็ น เทพประจ าทิศ ใต้
กลุ่มเทพอาทิ ตย์ ผู้เป็ นเทพประจาทิศตะวันตก กลุ่มเทพวิ ศเวเทวา ผูเ้ ป็ นเทพประจาทิศเหนือ
กลุ่มเทพมรุตและอังคิ รสั ผู้เป็ นเทพประจาทิศเบื้องบน กลุ่มเทพสาธยะ ผู้เป็ นเทพประจาทิศ
ตรงกลางที่ม นคง
ั ่ 21 การกล่ า วอัญ เชิญ คณะเทพที่อ ยู่ป ระจ าทิศ ต่ า งๆ ให้ม าร่ว มในพิธ ีไ อทรมหาภิเษก อาจเป็ นลัก ษณะเฉพาะของพิธดี งั กล่ าว เนื่อ งจากเทวดาผู้เป็ นใหญ่แห่งทิศ ในสมัย
พระเวทมีเพียงทิศละองค์มไิ ด้กล่าวเป็ นคณะเทพ อีกทัง้ ในคัมภีร์อ่นื ๆ ก็มไิ ด้กล่าวถึงคณะเทพ
ดังกล่าวในฐานะเทวดาผูเ้ ป็ นใหญ่แห่งทิศ อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าทิศทัง้ 6 ทีก่ ล่าวถึงในคัมภีร์
17

AV. 15.14.1-5

18

ĀitBr. 2.18.8

19

ŚBr. 4.5.7.2

20

A. A. Macdonell, Vedic Mythology, p. 19.

21

ĀitBr. 8.4.5; 8.3.3
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ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเรื่องทิศและโลกในคัมภีรพ์ ราหมณะที่ยงั คง
ได้รบั อิทธิพลมาจากสมัยพระเวทและยังไม่ปรากฏความคิดเรือ่ งดินแดนทีอ่ ยูใ่ ต้พน้ื โลก
คัมภีร์ใ นสมัยพราหมณะ-อุ ปนิษัท ที่กล่ าวถึงเทวดาผู้รกั ษาทิศ โดยตรง
ได้แก่ พฤหทารัณยกะ อุปนิษทั อัธยายะที่ 3 พราหมณะที่ 9 บทที่ 19-2422 ศากลยะตัง้ คาถามกับ
ยาชญวัลกยะว่า “ข้าพเจ้า (ศากลยะ) รูจ้ กั ทิศทัง้ หลาย ท่าน (ยาชญวัลกยะ) รูจ้ กั ทิศทัง้ หลายพร้อม
ทัง้ เทวดาผูอ้ ยู่ประจาทิศเหล่านัน้ หรือไม่” (diśo veda sadevāḥ sapratiṣṭhā iti yad diśo vettha
sa devāḥ sapratiṣṭhāḥ) ยาชญวัล กยะ ตอบว่า“ข้าพเจ้ารู้” จากนัน
้ เป็ นบทสนทนาระหว่าทัง้ คู่
กล่าวถึงทิศทัง้ 5 และเทวดาผูอ้ ยู่ประจาทิศ จานวน 5 องค์ ได้แก่ พระอาทิ ตย์ เทวดาผู้อยู่ประจา
ทิศตะวันออก พระยม เทวดาผูอ้ ยูป่ ระจาทิศใต้ พระวรุณ เทวดาผูอ้ ยูป่ ระจาทิศตะวันตก พระโสม
เทวดาผู้อ ยู่ประจาทิศ เหนือ พระอัคนี เทวดาผู้อยู่ประจาทิศ ตรงกลางที่มนคง
ั ่  ในฉานโทคยะ
อุปนิษทั กล่าวถึงเทวดาผูอ้ ยูป่ ระจาทิศ จานวน 5 องค์ ได้แก่ พระอาทิ ตย์ ทรงรักษาทิศตะวันออก
พระจันทร์ ทรงรักษาทิศใต้ พระอัคนี ทรงรักษาทิศตะวันตก พระปรรชันยะ ทรงรักษาทิศเหนือ
พระพาย ทรงรักษาทิศเบือ้ งบน23
จากการศึก ษาผู้ว ิจ ัย พบว่ า ในคัม ภีร์ส มัย พระเวทจนถึง พราหมณะอุปนิษัทยังไม่ปรากฏความคิดเรื่องโลกบาล แต่ มคี วามคิดเรื่อ ง “เทวดาผู้เป็ นใหญ่ แห่ ง ทิ ศ ”
ปรากฏหลักฐานเป็ นลายลักษณ์มาตัง้ แต่สมัยพระเวท ในฤคเวทกล่าวถึงเทพเจ้าเพียงองค์เดียว
เป็ น “เทวดาผู้เป็ นใหญ่ แห่ งทิ ศทัง้ หลาย” หรือ “ทิ ศามฺปติ ” (Diśāmpati) โดยมิได้เจาะจงทิศ
ใดทิศหนึ่งแต่มนี ัยถึงทิศทางทีอ่ ยู่บนพืน้ โลก ต่อมาในยชุรเวทและอถรรพเวทกล่าวถึงเทพเจ้าองค์
สาคัญ หลายองค์ใ นฐานะ “เทวดาผู้เป็ นใหญ่ แห่ ง ทิ ศ ” หรือ “ทิ ค ธิ ปติ ” (Digadhipati) โดย
กาหนดให้เทพเจ้าเหล่านัน้ เป็ นใหญ่ในทิศต่างๆ จานวน 5 ทิศ ได้แก่ ทิศหลักทัง้ 4 ตามมิตกิ าร
มองทิศในแนวราบ กับ ทิศตรงกลางที่มนคง
ั ่ จานวน 6 ทิศ ได้แก่ ทิศหลักทัง้ 4 ทิศตรงกลางที่
มันคง
่ และทิศ เบื้อ งบน จ านวน 7 ทิศ ได้แ ก่ ทิศ หลัก ทัง้ 4 ทิศ ตรงกลางที่ม นคง
ั ่ ทิศ ในชั น้
บรรยากาศและทิศเบือ้ งบน ในคัมภีรอ์ ุปนิษทั กล่าวถึงเทพเจ้าที่อยู่ประจาทิศ จานวน 5 ทิศ ได้แก่
ทิศหลักทัง้ 4 ส่วนทิศที่ 5 ทีเ่ พิม่ เข้ามามีทงั ้ ทิศตรงกลางทีม่ นคงและทิ
ั่
ศเบือ้ งบน จะเห็นได้ว่าทิศที่
ปรากฏในยชุรเวทและอถรรพเวทมีความสัมพันธ์กบั แนวคิดเรือ่ งโลกในสมัยพระเวทโดยมีผพู้ ูดเป็ น
ศูนย์กลาง กล่าวคือ มีทศิ ทีส่ มั พันธ์กบั พืน้ โลก ได้แก่ ทิศหลักทัง้ 4 และทิศตรงกลางทีม่ นคง
ั ่ ทิศที่
สัมพันธ์กบั ชัน้ บรรยากาศ ได้แก่ ทิศในชัน้ บรรยากาศ และทิศทีส่ มั พันธ์กบั สวรรค์ ได้แก่ ทิศเบือ้ ง
22


BṛhadārUp. 3.9.19-24

หม่อมเจ้า สุภทั รดิศ ดิศกุล ทรงอธิบายว่า พระอัคนีเป็ นเทวดาทีป่ ระจาอยู่ทศิ เบือ้ งบน แต่ผวู้ จิ ยั เห็น
ว่าควรหมายถึง ทิ ศตรงกลางที่ มนคง
ั ่ เนื่องจากต้นฉบับภาษาสันสกฤตว่า : “ kiṃ devato’ syāṃ dhruvāyāṃ
diśyasīti agnī-devata iti.” ดูใน หม่อมเจ้า สุภท
ั รดิศ ดิศกุล, ศาสนาพราหมณ์ในอาณาจักรขอม, หน้า 171
23
เรื่องเดียวกัน, หน้า 171.

89

บน ส่วนทิศเบือ้ งล่างยังมิได้กล่าวถึง เนื่องจากยัง ไม่ปรากฏความคิดเรื่องส่วนทีอ่ ยู่ใต้พน้ื ผิวโลกใน
สมัยนี้ ทิศทีป่ รากฏในคัมภีรอ์ ุปนิษทั ก็ความสัมพันธ์กบั แนวคิดเรือ่ งโลกในสมัยพราหมณะ-อุปนิษทั
ด้วยเช่นกัน
เทวดาผู้เป็ นใหญ่แห่งทิศ หรือเทวดาที่อยู่ประจาทิศ มาจากกลุ่มเทวดาที่
อาศัยอยู่ในโลกมนุ ษย์ ในบรรยากาศ และในสวรรค์ ซึง่ ล้วนเป็ นเทพเจ้าทีไ่ ด้รบั ความนิยมหรือถูก
ยกย่องไว้ในฐานะทีส่ งู ส่งในหมูช่ าวอารยันอยูแ่ ล้ว หากพิจารณาสถานทีอ่ ยู่ของเทพเจ้าดังกล่าวกับ
ตาแหน่งของทิศทีเ่ ป็นใหญ่จะเห็นถึงความไม่ลงรอยกันอยู่บา้ ง เช่น พระพฤหัสปติ ซึ่งเป็ นเทพเจ้า
ทีอ่ ยู่ในโลกมนุ ษย์ กลับเป็ นใหญ่ในทิศเบือ้ งบน พระวิษณุ ซึง่ เป็ นเทพเจ้าทีอ่ ยู่ในสวรรค์ กลับเป็ น
ใหญ่ในทิศตรงกลางทีม่ นคง
ั ่ เป็นต้น ส่วนเทวดาผูเ้ ป็ นใหญ่แห่งทิศหลักทัง้ 4 ส่วนมากเป็ นเทพเจ้า
ทีอ่ ยูใ่ นโลกมนุษย์และในบรรยากาศ จะเห็นได้ว่า แนวคิดเรือ่ งเทวดาผูเ้ ป็ นใหญ่แห่งทิศทีป่ รากฏใน
วรรณคดีส มัยพระเวทจนถึง พราหมณะ-อุ ป นิ ษัท ยัง ไม่ แ สดงให้เ ห็น ถึงความสัมพัน ธ์ร ะหว่ า ง
สถานทีอ่ ยูข่ องเทวดากับทิศทีเ่ ป็นใหญ่อย่างชัดเจน ดังทีผ่ วู้ จิ ยั ได้สรุปไว้ ดังนี้
ตารางที่ 4 ตารางแสดงเทวดาผูเ้ ป็นใหญ่แห่งทิศในสมัยพระเวท-พราหมณะ-อุปนิษทั
ทิ ศ
ตะวันออก
ใต้
ตะวันตก
เหนือ
เบือ้ งบน
ตรงกลางทีม่ นคง
ั่
ในชัน้ บรรยากาศ

ยชุรเวท
อัคนี
อินทร์
โสม
วรุณ
พฤหัสปติ
ยม

อัคนี
อินทร์
วรุณ
โสม
พฤหัสปติ
วิษณุ

เทวดาผูเ้ ป็ นใหญ่แห่งทิ ศ
อถรรพเวท
อัคนี
มารุต
ยม
อินทร์
วรุณ
วรุณ
โสม
โสม
สูรยะ
แผ่นดิน (ภูม)ิ
วิษณุ
วายุ

อุปนิ ษทั
อาทิตย์
อาทิตย์
ยม
จันทร์
วรุณ
อัคนี
โสม
อินทร์
วายุ
อัคนี

เทวดาบางองค์มกี ารการระบุถงึ สถานทีอ่ ยู่อาศัยอย่างชัดเจนเอาไว้ตงั ้ แต่
สมัยพระเวท อาทิ ในอถรรพเวท24 กล่าวว่า พระยม เป็นเทพแห่งบรรพบุรษุ หรือปิตฤ มีอาณาจักร
อยู่ทางทิศใต้ ส่วนพระวรุณ ประทับอยู่ในน้ าหากแต่น้ าในที่น้ีคงเป็ นห้วงน้ าในชัน้ บรรยากาศ
มากกว่า อีกทัง้ พระองค์ยงั เป็ นเทพเจ้าที่มคี วามเกี่ยวข้องกับน้ าโดยตรง อาทิ ทรงเป็ นเจ้าแห่งน้ า
บ้าง ทรงเป็ นเจ้าแห่งฝนบ้าง และทรงเป็ นโอรสแห่งน้ า25 ในอถรรพเวท26 กล่าวว่า พระวรุณทรง
ปกครองอยู่ทางทิศตะวันตกเป็ นครัง้ แรก อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่า เมื่อพระยมและพระ
วรุณ มีฐานะเป็ น “ทิคธิปติ” ก็มไิ ด้ทรงอยู่ประจาทางทิศ ใต้และทิศตะวันตกเสมอไป จากตาราง
24

AV. 12.3.8

25

นภาพรรณ โอวัฒนากิจ, “แนวคิดเรื่องพระวรุณในวรรณคดีสนั สกฤต,” หน้า 66-67.

26

AV. 1.31.1; 3.27.3; 12.53.9, 57
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ข้างต้น อาจหาแนวโน้มของความสัมพันธ์ระหว่างเทวดากับทิศที่เป็ นใหญ่ได้จากจานวนรายนาม
ของเทวดาทีป่ รากฏซ้าในวรรณคดีสมัยพระเวทจนถึงพราหมณะ-อุปนิษทั กล่าวคือ พระอัคนี เป็ น
เทวดาผู้เป็ นใหญ่แห่งทิศตะวันออก พระอิ นทร์ เป็ นเทวดาผูเ้ ป็ นใหญ่แห่งทิศทิศใต้ พระวรุณ
เป็นเทวดาผูเ้ ป็นใหญ่แห่งทิศตะวันตก และพระโสม เป็นเทวดาผูเ้ ป็นใหญ่แห่งทิศเหนือ
รายนามของเทวดาผูเ้ ป็นใหญ่แห่งทิศล้วนแต่เป็ นเทพเจ้าทีช่ าวอารยันนับ
ถือมากเป็ นลาดับต้นๆ และมีความเกี่ยวข้องกับมนุ ษย์ ในทางใดทางหนึ่ง ดังที่ผู้วจิ ยั ได้รวบรวม
บทบาทของเทวดาผู้เป็ นใหญ่แห่งทิศ ทีส่ าคัญไว้ อาทิ พระอินทร์ พระยม พระวรุณ และพระอัคนี
กล่ า วคือ พระอิ น ทร์เ ป็ นเทพที่ม ีผู้นับถือ มากที่สุ ดและมีบ ทสวดสรรเสริญ มากที่สุ ดในฤคเวท
สันนิษฐานว่าน่ าจะเป็ นเทพที่ชาวอารยันรู้จกั กันมาก่อนที่จะเริม่ อพยพเข้ามาตัง้ ถิน่ ฐานที่อนิ เดีย
ดังจะเห็นได้จากชื่อของพระอินทร์ทป่ี รากฏในคัมภีรอ์ เวสตะ (Avesta) ของอิหร่าน ความยิง่ ใหญ่
ของพระองค์ถูกกล่าวไว้มากทัง้ ในฐานะทีท่ รงเป็ นเทพทีม่ สี ายฟ้าเป็ นอาวุธ เป็ นผูพ้ ชิ ติ อมนุ ษย์แห่ง
ความแห้งแล้งหรือความมืดอย่างวฤตระ เป็นผูป้ ลดปล่อยสายน้าให้เป็ นอิสระ เป็ นผูใ้ ห้แสงสว่างแก่
ฟ้ า และดิน เป็ นผู้ป ระทานฝน เป็ นเทพแห่ ง สงคราม เป็ นต้ น ชาวอารยัน มัก สวดอ้ อ นวอนขอ
พระองค์ให้พระองค์ประทานความมันคั
่ งและทรั
่
พย์อ่นื ๆ ด้วย 27 พระวรุณ เป็ นเทพที่เก่าแก่และ
สาคัญ ที่สุ ดพระองค์ห นึ่งของชาวอารยัน มาก่ อ นที่ชาวอารยันจะเริม่ อพยพเข้ามาตัง้ ถิ่นฐานที่
อินเดียเช่นเดียวกับพระอินทร์ พระองค์มฉี ายาว่า อสุระ (asura cf. Av. ahura ‘the god, lord’)
พระองค์มภี ารกิจอันยิง่ ใหญ่ในฐานะเทพเจ้าผูพ้ ทิ กั ษ์และธารงไว้ซง่ึ กฎระเบียบแห่งจักรวาลอันผูใ้ ด
จะละเมิดมิได้ เรียกว่า “ฤตะ” และมีหน้าทีล่ งโทษผูก้ ระทาความผิดด้วยบ่วงของพระองค์28 พระยม
เป็ นมนุ ษย์คนแรกที่ตาย ปราชญ์ทางสันสกฤตบางท่านถือว่าพระยมและยมีน้องสาวฝาแฝดเป็ น
มนุ ษ ย์คู่ แ รกผู้ใ ห้ก าเนิ ด มนุ ษ ยชาติ เป็ น ผู้ท่ีดู แ ลดิน แดนปิ ต ฤและเป็ น ราชาแห่ ง บรรพบุ รุษ ผู้
ล่วงลับ29 พระอัคนี ทรงเป็ นไฟที่อยู่บนพื้นโลก บรรยากาศและสรวงสวรรค์ ทรงมีอานาจยิง่ ใหญ่
กว่าเทพองค์อ่นื ๆ ความยิง่ ใหญ่ของพระองค์จงึ แผ่กว้างไปทัวทั
่ ง้ สวรรค์และโลก จนเป็ นทีย่ าเกรง
ต่อหมูเ่ ทพและมนุษย์ทงั ้ หลาย พระองค์ยงั รักษาและควบคุมสิง่ ต่างๆ ทีม่ อี ยู่ภายใต้กฎฤตะอันเป็ น
กฎของจักรวาลด้วยคล้ายกับหน้าที่ของพระวรุณ พระองค์ทรงเป็ นสื่อกลางทีเ่ ชื่อมระหว่างมนุ ษย์
กับเทพเจ้าผ่านทางพิธกี รรมบวงสรวง เนื่องจากชาวอารยันเชื่อว่าเครื่องสังเวยจะส่งถึงเทพเจ้าที่
ตนเคารพนับถือผ่านทางไฟ โดยพระอัคนีทรงเผาไหม้เครือ่ งสังเวย จนเกิดเป็นเปลวไฟและควันไฟ
พุ่งออกจากร่างกายของพระองค์ขน้ึ ไปสู่ทอ้ งฟ้าเพื่อนาเครือ่ งสังเวยไปถวายแด่เทพเจ้า พระอัคนีจงึ
เป็ นเสมือนเป็ นปากและลิ้นของเทพเจ้า นอกจากนี้พระองค์ยงั ทรงเป็ นเทพของพวกนักบวชที่ทา

27

ดูเพิม่ เติมใน เกือ้ พันธุ์ นาคบุปผา, “พระอินทร์ในวรรณคดีสนั สกฤต บาลี และวรรณคดีไทย.”
ดูเพิม่ เติมใน นภาพรรณ โอวัฒนากิจ, “แนวคิดเรื่องพระวรุณในวรรณคดีสนั สกฤต.”
29
ดูเพิม่ เติมใน อัญชลี จิตรสุคนธ์, “พระยมในวรรณคดีสนั สกฤต บาลี และไทย.”
28
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พิธบี ูชาด้วยไฟ และเป็ นศูนย์กลางของทุกชีวติ ภายในบ้าน เพราะทุกบ้านจะมีไฟเพื่อ ให้แสงสว่าง
สร้างความอบอุ่น ตลอดจนใช้สาหรับหุงต้ม พระองค์จงึ เป็นเทพทีอ่ ยูป่ ระจาทุกครัวเรือน 30
จะเห็นได้ว่า เทพเจ้าแต่ละองค์ต่างก็มบี ทบาทหน้าที่หลักและมีลกั ษณะ
เด่นเฉพาะตนที่แตกต่างกัน แต่เมื่อนามากล่าวร่วมกันในฐานะ “เทวดาผูเ้ ป็ นใหญ่แห่งทิศ” กลับมี
บทบาทร่ว มกันในการป้อ งกันศัต รูภายนอก ภูต ผี สิ่งชัวร้
่ ายที่มาจากทิศต่ างๆ ไม่ให้เข้ามาทา
อันตรายพราหมณ์ผู้สวดอถรรพเวท หรือ พราหมณ์ผู้ทาหน้าที่บูชาไฟ ดังจะเห็นได้ จากเนื้อหาที่
กล่ า วถึง ในคัม ภีร์อ ถรรพเวท อาทิ มนตร์ห รือ คาถาอาคมส าหรับ ส่ ง ศัต รูไ ปเพื่อ ให้งูล งโทษ
(A charm consigning an enemy to the serpents for punishment ใน AV. 3.27.1-6) มนตร์สาหรับ
ต้านผูบ้ ูชาซึง่ เป็ นศัตรู (A charm against rival worshippers ใน AV. 4.40.1-7) โดยทีเ่ ทวดาจะ
ประจาอยูต่ ามทิศต่างๆ รอบตัวของพราหมณ์ผปู้ ระกอบพิธบี วงสรวงเพื่อ “คุม้ ครอง”และ “ทาลาย”
ศัตรูหรือผู้ท่ไี ม่แสดงเคารพ มนตร์ทุกบทจึงกล่าวถึงทิศตรงกลางที่มนคงอั
ั่
นหมายถึง ทิศของ
พราหมณ์ ผู้กาลังประกอบพิธ ีอยู่ซ่งึ เป็ นทิศที่มนคงและเป็
ั่
นศู นย์กลางของมณฑลพิธ ี ส่วนผู้ท่ที า
หน้าที่ “รักษาทิศ” อย่างแท้จริง คือ เหล่าบรรดาอสรพิษดังปรากฏหลักฐานในไตตติรยี ะ สังหิตา
และอถรรพเวท

30

ดูเพิม่ เติมใน ธีรศานต์ ประจันพล, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องพระอัคนีในวรรณคดีสนั สกฤต.”
เนื้อหาทีป่ รากฏในอถรรพเวทสะท้อนให้เห็นถึงความหมายดัง้ เดิมของคัมภีรด์ งั กล่าว เดิมอถรรพเวท
มีช่อื เต็ม “อถรฺ วาคิร สฺ ” (Atharvāṅgiras) แยกศัพท์เป็ น อถรฺ ว (Atharvan) และ องฺ คิรสฺ (Aṅgiras) ศัพท์ว่ า
“อถรฺวนฺ ” ตรงกับภาษาของชาวเปอร์เชียร์ในอเวสตะว่า อาถรวัน (āthravan) ซึง่ สร้างศัพท์มาจาก อาตรฺ (ātar)
หรือ อาถรฺ (āthar) ตรงกับภาษาพระเวทว่า อถรฺ (athar) แปลเหมือนกันว่า ไฟ คาว่า อถรฺ วนฺ จึงหมายถึง
“นักบวชผูท้ าหน้าทีบ่ ูชาไฟ” (Fire people, Fire-priest หรือ Fire-worshippers) ส่วนศัพท์ว่า “องฺคริ สฺ” มี
ความหมายเดียวกับ “อถรฺวนฺ ” หมายถึง “คณะนักบวชผูท้ าหน้าทีบ่ ชู าไฟ” ต่อมาก็กลายความหมายมาเป็ น “(สูตร
ทีใ่ ช้ท่องจาเป็ น) อาคมขลัง” อย่างไรก็ดี M. Winternitz กล่าวว่า สองคานี้มคี วามหมายต่างกันอยู่ อถรฺ ว มุ่งถึง
บทมนตร์ขลังซึ่งก่อให้เกิดความร่มเย็นเป็ นสุข ขณะที่ องฺ คริ สฺ เป็ นมนตร์ดา (Black Magic) ใช้ต่อสูก้ บั ศัตรู
ภายนอกบ้าง ภูตผีหรือหมอผีชวร้
ั ่ ายพวกอื่นบ้าง ดังนัน้ “อถรฺวาคิรสฺ” ซึง่ เป็ นชื่อเดิมของอถรรพเวทจึงหมายรวม
เอาบทมนตร์หรือคาถาอาคม 2 ประเภท ประเภทแรก คือบทมนตร์ท่ีใช้สวดเพื่อให้เกิด ความเจริญรุ่ งเรือ ง
ประเภททีส่ อง เป็ นบทสวดใช้สวดป้อ งกันตัวยามที่เ ผชิญ ศัต รูห รือ ขจัด สิง่ ชัวร้
่ า ยโดยเฉพาะ สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ของคัมภีร์ดงั กล่าวว่า “To appease, to bless and to curse” ซึง่ เมื่อขยายความแล้วหมายถึง “เอาใจ
(ภูตผีปิศาจ) อวยพร (ผูเ้ ป็ นมิตร) และสาปแช่ง (ศัตรู) ต่อมานิยมเรียกสัน้ ๆ เฉพาะคาแรกว่า อถรฺวเวทสํหิตา
หรือ อถรรพเวท หมายถึง “ความรูใ้ นเรื่องสูตรซึง่ ใช้เป็ นเวทมนตร์” (Knowledge of magic formulas) อ้างถึง
ใน ปฐมพงษ์ โพธิประสิ
์ ทธินนั ท์, “วิเคราะห์เรื่องราวเกีย่ วกับพระปริตร,” ใน ประพจน์ อัศววิรุฬหการ และอนันต์
เหล่าเลิศวรกุล, บรรณาธิการ, อายุบวร รฤกพระคุณครู, (กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย , 2538), หน้ า 144; วิสุทธ์ บุษยกุล, “ประเภทวรรณคดีสนั สกฤต ตัง้ แต่
สมัยสังหิตาถึงธรรมศาสตร์,” ใน วิ สุทธอักษร, หน้า 6-7.
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ดังนัน้ “ทิศามฺปติ” หรือ “ทิคธิปติ” จึงมิได้เป็ นชื่อเฉพาะของเทพเจ้าองค์
ใดองค์หนึ่ง หรือเป็ นบุคลาธิษฐานของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทไ่ี ด้รบั การบูชาให้เป็ นเทพเจ้า
โดยตรง แต่อาจเป็นชื่อเรียก ฉายา ชื่อตาแหน่ง คุณสมบัติ หรือ หน้าทีห่ นึ่งของเทพเจ้าทีไ่ ด้รบั การ
นับถือในหมูช่ าวอารยันอยูแ่ ล้ว
หากพิจารณาจากบทบาทของเทวดาผู้เป็ นใหญ่แห่งทิศ ในสมัยพระเวท
จนถึงพราหมณะ-อุปนิษทั อาจสะท้อนให้เห็นความคิดเรื่องโลกบาลได้เช่นกัน กล่าวคือ “โลกบาล”
(P., Skt. Lokapāla) เป็ นศัพท์สมาสระหว่างศัพท์ว่า “โลก” กับ “บาล” (P. pāla) ซึง่ สร้างมาจาก
ปา-ธาตุ (√pā) เมื่อแปลตามรูปศัพท์ หมายถึง “เทวดาผู้ปกป้องหรือคุ้มครองโลก” ข้อที่ควร
พิจารณา คือ “โลก” ในทีน่ ้ี หมายถึงสิง่ ใด จากข้อมูลทีผ่ วู้ จิ ยั ศึกษาพบว่า “โลก” ทีเ่ ทวดาผูเ้ ป็ นใหญ่
แห่งทิศให้การ คุม้ ครอง คือ “โลก” ในความหมายของ “มนุษย์ทอ่ี าศัยอยู่บนโลก” ซึง่ ก็คอื ตัวของผู้
กล่าวเชิญเทวดาให้มาประจาตามทิศต่างๆ ยังมิได้หมายถึงโลกในเชิงกายภาพอันประกอบด้วย
โลก บรรยากาศ และสวรรค์ ดังปรากฏว่า เทวดาผู้เ ป็ นใหญ่ แห่งทิศ ทาหน้ าที่ “ปกป้อ ง” หรือ
“คุม้ ครอง” ผูป้ ระกอบพิธบี วงสรวงจากภยันตรายทัง้ ปวงทีม่ าจากทิศต่างๆ อาจกล่าวได้ว่า เทวดาผู้
เป็นใหญ่แห่งทิศมีหน้าทีเ่ ป็น “โลกบาล” คือเป็น “เทวดาผูป้ กป้องหรือคุม้ ครองมนุษย์”
3.1.1.3 แนวคิดเรือ่ งโลกบาลในวรรณคดีมหากาพย์-ปุราณะ
ในสมัย มหากาพย์น้ี ช าวอิน เดีย ให้ค วามเคารพยกย่ อ งเทพเจ้า สูง สุ ด
จานวน 3 องค์ ได้แก่ พระพรหมผูส้ ร้าง พระวิษณุผรู้ กั ษา และพระศิวะผูท้ าลาย จะเห็นได้ว่า ชาว
อินเดียในยุคสมัยนี้ให้ความสาคัญกับสภาวะของโลก 3 ประการคือ การสร้างขึน้ การธารงรักษาไว้
และการทาลาย โดยมีพระผูเ้ ป็นเจ้าทัง้ 3 เป็นบุคลาธิษฐานหรือตัวแทนของสภาวะทัง้ 3 นี้ เทพเจ้า
สูงสุดทัง้ 3 รวมองค์เรียกว่า “ตริมรู ติ” (trimūrti)31 เมือ่ เทพเจ้าทัง้ 3 องค์เลื่อนฐานะจากเทพทีไ่ ม่ม ี
ความสาคัญในสมัยพระเวทกลายเป็ นเทพเจ้าสูงสุดในสมัยมหากาพย์แล้ว เทพเจ้าที่เคยได้รบั ยก
ย่องนับถือในหมู่ชาวอารยัน อาทิ พระอินทร์ พระยม พระอัค นี พระโสม พระวรุณ กลับถู กลด
สถานภาพให้อยูภ่ ายใต้ความยิง่ ใหญ่ของเทพทัง้ 3 องค์ การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวมิได้หมายความ
ว่าชาวอินเดียจะเลิกนับถือเทพเจ้าที่เคยมีบทบาทสาคัญในสมัยพระเวท แต่ในทางปฏิบตั เิ ทพเจ้า
เหล่านี้จะมิได้รบั การยกย่องให้มคี วามสาคัญเท่าเทียมกับพระผูเ้ ป็ นเจ้าทัง้ 3 แต่มฐี านะเป็ นเพียง
“โลกบาล”
แนวคิด เรื่อ งโลกบาลปรากฏอย่า งเด่ น ชัด ในวรรณคดีส มัย มหากาพย์
เนื่องจากมีการใช้นามศัพท์ “โลกบาล” ในการกล่าวถึงกลุ่มของเทพเจ้าจานวน 3 องค์บา้ ง หรือ 4
องค์บ้า ง อาทิ ในมหาภารตะ อนุ ศ าสนบรรพ แสดงให้เ ห็น ถึง แนวคิด เรื่อ งโลกบาลในสมัย
มหากาพย์ว่า โลกบาลประกอบด้วยเทพเจ้าจานวน 3 องค์ ดังข้อความว่า “โอ้ บุตรแห่งพระเทวกี
31

J. A. Dobois, Hindu Manner, Customs and Ceremonies (New Delhi: Mamta Publication,
1973), pp. 550-556.
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แสงสว่ า งทีป่ รากฏใน 3 โลก และโลกจ านวน 3 โลกในโลกทัง้ ปวง และโลกบาล 3 องค์
(lokapālāstrayaśca) กองไฟในพิธ ีบ วงสรวง 3 กอง และพยางค์ศ ัก ดิ์ส ิท ธิ์ 3 พยางค์ เทวดา
ทัง้ หลายทัง้ ปวงจานวน 3 องค์”32 ข้อความดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า “โลกบาล” มีความสัมพันธ์กบั
การแบ่งจักรวาลออกเป็ น 3 ส่วน แต่ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ทิศ สังเกตได้จากบริบททีก่ ล่าวถึง อาทิ
33
“trayo lokās” หมายถึง โลกจานวน 3 โลก “jyotīṃsi” หมายถึง แสงสว่างทีป่ รากฏใน 3 โลก
“vyāhṛtayas” หมายถึง พยางค์ศก
ั ดิส์ ทิ ธิ์ 3 พยางค์ ได้แก่ “ภูรฺ” โลก “ภุวรฺ” บรรยากาศ และ“สฺ วรฺ”
34
สวรรค์ โลกบาลในทีน่ ้จี งึ อาจหมายถึง กลุ่มของเทวดาจานวน 3 องค์ทป่ี ระกอบด้วยเทวดาบนพืน้
โลก บรรยากาศ และสวรรค์ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวอาจได้รบั อิทธิพลจากเทพเจ้าที่เป็ นหัวหน้ าของ
โลกในแต่ละส่วนในสมัยพระเวททีช่ าวอารยันสวดอ้อนวอนให้มาพิทกั ษ์คุม้ ครอง
ในกรรณบรรพ กล่าวถึงรายชื่อเทวดากับทิศทีค่ ุ้มครอง ได้แก่ พระอัคนี
(Jātavedas) ทรงคุ้มครองทิศตะวันออก พระยม ทรงคุ้มครองทิศ ใต้ พระวรุณ ทรงคุ้มครอง
ทิศตะวันตก และ พระโสม ทรงคุ้มครองทิศ เหนือ ดังข้อความว่า “เทวดาทัง้ หลายผู้ได้รบั การ
บวงสรวง ผู้มพี ระอัคนีนาหน้า ย่อมคุ้มครองทางทิศตะวันออก บรรพบุรุษทัง้ หลายย่อมคุ้มครอง
ทางทิศ ใต้ อ ัน พระยมผู้ ก ระท าสิง่ ดีง ามปกป้ องแล้ ว พระวรุ ณ ย่ อ มคุ้ ม ครองทางทิศ ตะวัน ตก
พลิผู้ปกป้องอยู่ซงึ ่ อสุรทัง้ หลาย พระโสมผู้ศกั ดิส์ ทิ ธิ์ ผู้เกีย่ วข้องกับพระพรหม ย่อมคุ้มครองทาง
ทิศเหนือพร้อมด้วยพราหมณ์ทงั ้ หลาย”35 เป็ นที่น่าสังเกตว่าเทวดาทัง้ 4 องค์ท่กี ล่าวถึงนี้เป็ น
เทวดาผูเ้ ป็นใหญ่แห่งทิศหลักทัง้ 4 มาตัง้ แต่สมัยพระเวท36 แสดงว่าแนวคิดเรื่องเทวดาผูเ้ ป็ นใหญ่
แห่งทิศ ยังคงปรากฏต่อมาในสมัยมหากาพย์ด้วย อย่างไรก็ตาม สิง่ ที่แตกต่ างออกไปจากสมัย
พระเวท คือ ทิศทีก่ ล่าวถึงมีเพียงทิศหลักทัง้ 4 เท่านัน้
จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ในสมัยมหากาพย์ชาวอารยันมีความคิด
ทัง้ เรื่องของ “โลกบาล” จานวน 3 องค์ท่มี คี วามสัมพันธ์กบั โครงสร้างจักรวาล 3 ส่วน และเทวดา
จานวน 4 องค์ทม่ี คี วามสัมพันธ์กบั ทิศหลักทัง้ 4 ซึง่ อาจหมายถึงเทวดาผูเ้ ป็ นใหญ่แห่งทิศอันเป็ น
แนวคิดที่ปรากฏมาก่อนหรือร่วมสมัยกับวรรณคดีสมัยมหากาพย์ นอกจากนี้ในคัมภีรเ์ ดียวกันยัง
ปรากฏความคิดเรื่องโลกบาลจานวน 4 องค์ทม่ี คี วามสัมพันธ์กบั ทิศหลักทัง้ 4 แต่ยงั คงมีความไม่
ลงรอยกันอยูม่ าก ดังทีผ่ วู้ จิ ยั ได้รวบรวมไว้ เช่น ในมหาภารตะ อุทโยคบรรพ กล่าวว่า
ครัน้ เมื่อพระพฤหัสปติผปู้ ระเสริฐกล่าวแล้วย่างนี้ แก่ผสู้ บื เชื้อ
สายจากพระอังคิรสั ว่า “พระกุเวรผูเ้ ป็นโลกบาล และพระยมไววัสวตะ
32

Mbh. 13.143.29

33

SED., p. 427.

34

Ibid, p. 1039.

35

Mbh. 8.30.76-77

36

ดูเพิม่ เติมใน AV. 4.40.1-7
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และพระโสมผู้เป็ นเทพเก่าแก่ และพระวรุณ ไปแล้ว” เทพทัง้ หลาย
เหล่านัน้ นันเที
่ ยว เมือ่ มาพร้อมแล้ว กล่าวแล้วกับพระอินทร์ผเู้ ป็ นใหญ่
ว่า “วฤตระอันพระองค์ฆ่าแล้วและตวาษฏระอันพระองค์ฆ่าแล้วด้วย
ความโชคดี ข้า แต่ ท้า วศัก ระ เราทัง้ หลายเห็น แล้ว ซึง่ พระองค์ผู้ม ี
สุขภาพดี ผู้ไม่ได้รบั บาดเจ็บ ผู้ทาลาย” ท้าวศักระพระองค์นัน้ กล่าว
ตอบแล้วซึง่ โลกบาลทัง้ หลายเหล่านัน้ ในทานองเดียวกัน ท้าทายอยู่
ในที่ใ กล้ของนหุษะ นหุษะผู้เ ป็ นราชาของทวยเทพ ผู้มรี ูปที่น่ากลัว
ความช่วยเหลืออันท่านทัง้ หลายจงให้แก่เรา ณ ทีน่ ้ี ทวยเทพทัง้ หลาย
กล่ า วแล้ว กับ พระอิน ทร์ว่ า “ข้า แต่ เ ทวะ นหุ ษ ะผู้ม ีรูป ร่ า งทีน่ ่ า กลัว
ผู้มยี าพิษ ในดวงตา เราทัง้ หลายกลัว เขาแล้ว ข้าแต่ พระราชา หาก
พระองค์พึง ชนะแก่ น หุ ษ ะแล้ว ข้า แต่ ท้า วศัก ระ พวกเราทัง้ หลาย
สมควรจะอยู่ ข้า งเดีย วกับ พระองค์ ” พระอิน ทร์ก ล่ า วตกลงแล้ ว
“ท่านทัง้ หลายผู้เจริญ เจ้าแห่ งน้ า พระยมและพระกุเวรจงได้รบั การ
อภิเษกในวันนี้ เราทัง้ หลายย่อมชนะซึง่ ศัตรู คือ นหุษะ ผู้มรี ูปร่างน่ า
กลัวพร้อมด้วยเขาผูน้ ้ ี (พระอัคนี )” จากนัน้ แม้พระอัคนีกล่าวแล้วแก่
ท้าวศักระว่า “พระองค์จงให้ซงึ ่ ส่วนของพระองค์แก่ขา้ พเจ้า จงให้ซงึ ่
ความช่วยเหลือแก่ขา้ พเจ้า” ท้าวศักระกล่าวแล้วกะพระอัคนีว่า ดูก่อน
พระอัคนี ส่วนหนึ่งที่เป็ นของพระอินทร์และพระอัคนีในพิธบี วงสรวง
อันยิง่ ใหญ่จงเป็ นของท่าน พระอินทร์ผู้ศกั ดิ ์สิทธิ ์ ผู้ลงโทษพวกแทตย์
เมื่อไตร่ตรองแล้วอย่างนี้ ท้าวศักระผู้ประทานพร เมื่อต้อนรับอย่างดี
แล้ว ให้แ ล้ว ซึ่ง ความเป็ น ใหญ่ แ ก่ พ ระกุเ วร ผู้เ ป็ น ใหญ่ แ ห่ ง ทรัพ ย์
ทัง้ หลาย แห่งยักษ์ทงั ้ ปวง พระยมผูเ้ ป็ นใหญ่แห่งบรรพบุรุษทัง้ หลาย
และพระวรุณผูเ้ ป็นเจ้าแห่งน้า37
จากข้อ ความข้า งต้น จะเห็น ว่ า มีก ารกล่ า วถึง โลกบาลจ านวน 4 องค์
ได้แก่ พระกุเวร พระยม (Vāivasvata) พระวรุณ และพระโสม พระอินทร์ทรงอภิเษกและ
ประทานพรแก่โลกบาล 3 องค์ ได้แก่ พระกุเวร พระยม พระวรุณ สิง่ ที่น่าสังเกต คือ ในช่วงการ
อภิเษกกลับไม่กล่าวถึงพระโสมซึง่ ถูกกล่าวถึงในตอนแรก อีกทัง้ พระอินทร์ยงั ได้ประทานรางวัลแก่
พระอัคนีแทน จึงอาจเป็ นไปได้ว่าเกิดความสับสนในการทาหน้าที่โลกบาลของพระโสมและพระ
อัคนี ส่วนพระอินทร์กถ็ ูกกล่าวแยกออกมาจากกลุ่มของโลกบาล นอกจากนี้ยงั มีขอ้ ความอีกหลาย
ตอนที่กล่าวทานองว่าพระอินทร์ไม่ได้รวมอยู่ในกลุ่มของโลกบาลมาตัง้ แต่แรก อาทิ ในอนุ ศาสนบรรพ กล่าวว่า “มเหนทระให้แล้วซึง่ พระขรรค์ทมี ่ ขี นาดใหญ่แก่โลกบาลทัง้ หลาย และโลกบาล
37

Mbh. 5.16.27-34
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ทัง้ หลายให้แล้ว แก่มนู ผู้เป็ นโอรสของพระอาทิตย์ โลกบาลทัง้ หลายกล่าวแก่ท่านว่า ท่านจงเป็ น
ใหญแห่งมนุ ษย์ทงั ้ หลายด้วยดาบทีป่ ระกอบด้วยธรรม และจงคุม้ ครองลูกหลาน”38 ในตอนทีอ่ รชุน
ได้รบั ประทานอาวุ ธ จากทวยเทพทัง้ หลาย เพื่อ ที่จ ะได้น าอาวุ ธ ไปปราบฝ่า ยทุรโยธน์ ก็มกี าร
กล่าวถึงพระอินทร์และโลกบาลแยกออกจากกัน ดังคาพูดของวยาสะทีก่ ล่าวกับยุธษิ ฐิระว่า “ดูก่อน
โอรสแห่งปาณฑุ (ยุธษิ ฐิระ) ด้วยเหตุแห่งศร เขา(อรชุน) จงไปพบมเหนทร รุทระ วรุณ กุเวร และ
พระยม (อรชุน)ผูน้ ้ ีเป็ นผู้สามารถทีจ่ ะมองเห็นซึง่ เทวะทัง้ หลายได้ด้วยอานาจตบะและความกล้า
หาญ”39 ในบทต่อไปกล่าวว่า “ฤษีผนู้ ้เี ป็นผูม้ เี ดชอันยิง่ ใหญ่ เป็นผูม้ พี ระนารายณ์เป็ นสหาย เป็ นฤษี
โบราณ เป็ นอมตะ เป็ นเทวะ เป็ นส่ ว นทีเ่ ป็ นอมตะของพระวิษ ณุ เมือ่ ได้รบั ซึง่ ศรทัง้ หลายจาก
พระอิ นทร์และพระรุทระและโลกบาลทัง้ หลายนันเที
่ ยว ผูย้ งิ ่ ใหญ่จกั กระทาซึง่ หน้าทีอ่ นั ยิง่ ใหญ่ ”40
ทาให้สามารถอนุ มานได้ว่า โลกบาลที่กล่าวถึง ได้แก่ พระยม พระกุเวร และพระวรุณ ส่วนพระ
อินทร์น่าจะแยกออกมาจากกลุ่มของโลกบาล
ส่วนในวนบรรพ กล่าวถึง โลกบาลจานวน 4 องค์แปลงองค์เป็ นพระนลใน
พิธสี ยุมพรของนางทมยันตี ในเหตุการณ์ดงั กล่าวไม่ปรากฏชื่อของพระกุเวรและพระโสม แต่กลับมี
ชื่อของพระอัคนีและพระอินทร์ และดูเหมือนว่าพระอินทร์จะแยกออกมาจากกลุ่มของโลกบาลใน
ช่วงแรก เนื่องจากมีบทสนทนาระหว่างพระอินทร์กบั ฤษีนารทในอินทรโลกเกิดขึน้ ก่อนเหตุการณ์ท่ี
เหล่าบรรดาโลกบาลจะเสด็จเข้ามา อีกทัง้ ยังกล่าวอีกว่าพระอัค นีเ ป็ นหัวหน้ าของเหล่ าเทวดา
ดังข้อความว่า
ครัน้ เมื่อคาพูดนี้อนั ฤษีนารทกล่าวอยู่และฝ่ายท้าวโลกบาล
ทัง้ หลายพร้อ มด้ว ยพระอัค นี ผ้เู ป็ นเทวดาสูง สุด (lokapālāśca
sāgnikāḥ) (เป็ นหัวหน้ าของเทวดาทัง้ หลาย) เสด็จมาแล้วสู่ท่ใี กล้
ของเทวราชา ลาดับนัน้ ท้าวโลกบาลทัง้ หลายทัง้ ปวงได้ยนิ แล้วซึ่ง
คาพูดที่มคี วามสาคัญของฤษีนารท เมื่อได้ยนิ แล้วนัน่ เทีย วเป็ น
ผูต้ ่นื เต้นยินดีและกล่าวแล้ว (ว่า) “เราทัง้ หลายจะไปด้วย” 41
ฝ่ายทัง้ 2 พระองค์ เมื่อประจักษ์ในความปี ตขิ องกันและกัน
แล้ว ในกาลนัน้ ไปแล้วสู่เทวดาทัง้ หลายเหล่านัน้ ผู้ม ีพระอัคนี เป็ น
หัวหน้ า (agnipurogamān) เป็นทีพ่ ง่ึ ด้วยใจ42

38

Mbh. 12.160.66-67

39

Mbh. 3.37.28

40

Mbh. 3.37.29-30

41

Mbh. 3.51.23-24

42

Mbh. 3.54.23
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จากข้อความข้างต้น มีขอ้ พึงวินิจฉัยว่าโลกบาลมีจานวนเท่าใด จากบทว่า
“lokapālāśca sāgnikāḥ” แจกรูปพหูพจน์ แสดงว่าโลกบาลต้อ งมีอ ย่างน้ อ ย 3 องค์ซ่งึ มีความ
เป็ นไปได้ 2 กรณี คือ มีโลกบาลจานวน 3 องค์รวมพระอัคนีแล้ว หรือ มีโลกบาลจานวน 3 องค์
พร้อมด้วยพระอัคนีเป็ นองค์ท่ี 4 ในพระนลคาหลวงพระราชนิพนธ์ในพระบาสมเด็จพระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยูห่ วั แสดงให้เห็นว่าโลกบาลทีเ่ ข้ามาเฝ้าพระอินทร์มจี านวน 3 องค์โดยรวมพระอัคนีแล้ว
ความว่า
พอพระมุนีนารท เผยพจน์หมดถ้อยลง พะเอินองค์ โลกปา
ลามาพร้อมด้ วยพระอัค นี ต่างมีอ านุ ภาพถนัด จัดเปนอมโรดม
ต่างมาประนมอภิวาทน์ ท้าวเทวราชจอมสวรรค์ ครัน้ ยืนนิ่งฟงั วจี
แห่งมุนีนารท ทราบเหตุหมดทุกประการ เรื่องเยาวมาลย์เลอสรร
สามเทพพลันยิ นดี เปล่งวจีแจ่มจ้า ว่าข้านี้กจ็ ะไป ในทีส่ ยมพรนาง
ตรัสพลางท้าวเทวราช ผู้องอาจแขงขลัง ต่างสัง่ เกณฑ์สุรคณา และ
สุรพาหนเสร็จ จึง่ รีบเสด็จสู่วทิ รรภ์ อันเปนที่สมาคม ปวงบรมกษัตร์
ไสร์ ปราถนาจักได้ สนิทเจ้าแจ่มจันทร์ นันแล
่ 43
ในบทต่อมาได้มกี ารกล่าวถึงชื่อของโลกบาล โดยเพิม่ พระอินทร์ซง่ึ ไม่ได้
รวมอยูใ่ นกลุ่มของโลกบาลมาตัง้ แต่แรก อย่างไรก็ตาม โลกบาลทีป่ รากฏในเหตุการณ์น้ีมจี านวน 4
องค์ ได้แก่ พระอิ นทร์ พระอัคนี พระวรุณ และพระยม ดังข้อความว่า
เราคือ พระอิ น ทร์ ผู้น้ี ค ือ พระอัค นี และผู้น้ี ก็ค ือ เจ้ า แห่ ง
สายนํ้าทัง้ หลาย (พระวรุณ) โอ้ราชะ แม้ผู้น้ีคอื พระยม ผู้ทาที่สุด
แห่ ง สรีร ะของมนุ ษ ย์ท ัง้ หลาย ท่ า นนั น่ แหละ จงประกาศซึ่ง เรา
ทัง้ หลาย ผูม้ ารวมตัวกันแก่นาง ทมยันตีว่า โลกบาลทัง้ หลายมีพระ
อินทร์ผู้เ ป็ นใหญ่ เ ป็ นต้น ผู้ปรารถนาที่จะเห็นซึ่งท่านมาชุมนุ มกัน
เทวะทัง้ หลาย คือ ท้าวศักระ พระอัคนี พระวรุณ และพระยม ย่อม
ปรารถนาเพื่อทีจ่ ะได้รบั ซึง่ ตัวเธอ เธอจงเลือกซึง่ เทพองค์ใดองค์หนึ่ง
ในบรรดาท้าวโลกบาลทัง้ หลาย (เหล่านี้) เป็นคู่ชวี ติ 44
นอกจากนี้ยงั มีกลุ่มของโลกบาลทีป่ ระกอบด้วย พระอิ นทร์ (Śatakratu)
พระยม (Vāivasvata) พระวรุณ (Varuṇa) และพระกุเวร (Dhaneśa) แต่บางครัง้ ก็ปรากฏ
ร่วมกันเป็ นกลุ่มโดยมิได้ระบุว่าทัง้ 4 องค์ คือ โลกบาล45 ในรามายณะ อุตตรกาณฑ์ กล่าวว่า
43

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั , พระนลคําหลวง (พระนคร: ศิลปาบรรณคาร, 2496),

หน้า 21-22.
44

Mbh. 3.52.4-6

45

Mbh. 7.50.43

ดูเทียบ พระนลคําหลวง, หน้า 27.

97

พระพรหมประทานพรและทรงแต่งตัง้ ให้พระกุเวรเป็ นเจ้าแห่งความมังคั
่ งและเป็
่
นโลกบาลองค์ท่ี 4
ดังข้อความว่า
เพราะว่าสิง่ ใดเป็ นที่ปรารถนาของท่าน สิง่ นัน้ คือ 1 ใน 4
ของพระยม พระอินทร์ และพระวรุณ เพื่อทีจ่ ะสร้างโลกบาลองค์ท่ี 4
ของโลกบาลทัง้ หลาย ดูก่อนผูร้ ธู้ รรม เจ้าจงไปกระทาเช่นนัน้ เจ้าจง
ได้รบั ซึ่งความเป็ นผู้มงคั
ั ่ ง่ เพราะว่าวันนี้เจ้าก็เป็ น โลกบาลองค์ที่ 4
ของโลกบาลทัง้ หลายอันมีพระยม พระอิ นทร์ และพระวรุณ46
พระพรหมยังทรงแต่ งตัง้ โลกบาลทัง้ 4 องค์ใ ห้อ ยู่ประจาทิศ หลักทัง้ 4
ได้แก่ พระอินทร์ประจาทิศตะวันออก พระยมประจาทิศใต้ และพระวรุณประจาทิศตะวันตก และ
พระกุเวรประจาทิศ เหนือ ข้อความข้างต้นเป็ นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า โลกบาลที่ปรากฏใน
มหากาพย์รามายณะเดิมคงมีเพียง 3 องค์ นักวิชาการทางภารตวิทยาเห็นพ้องกันว่าโลกบาลที่
เพิ่มเข้ามาอีก 1 องค์ คือ พระกุ เ วร ซึ่งไม่เ คยมีฐานะเป็ นทัง้ ทิศ ามฺ ปติหรือ โลกบาลมาก่ อ นใน
อโยธยากาณฑ์ กล่ าวว่า “ข้าพเจ้าร้อ งเรียกซึง่ เทวดาผู้เป็ น โลกบาลทัง้ 3 อันมีพระอินทร์เป็ น
ประมุข” (āhvaye lokapālāṃs trīn śakramukhāṃs athā )47 E. W. Hopkins แสดงความเห็นว่า
ข้อความดังกล่าวกล่าวถึง พระอินทร์และโลกบาลอีก 3 องค์ รวมเป็ น 4 องค์ นอกจากนี้ ราวณะยัง
กล่าวว่า ตนเองเป็ นโลกบาลองค์ท่ี 548 แสดงให้เห็นว่าโลกบาลในรามายณะน่ าจะมีจานวน 4 องค์
เพราะเนื้อความในคัมภีรอ์ กี หลายตอนได้แสดงให้เห็นว่าโลกบาลมีจานวน 4 องค์49 ไม่ว่าโลกบาล
ในมหากาพย์ดงั กล่าวจะมีจานวนเท่าใดก็ตาม สิง่ ทีเ่ ห็นได้ชดั คือ ผูร้ จนาคัมภีรย์ ่อมทราบถึงแนวคิด
เรือ่ งโลกบาลและได้เปรียบเทียบตัวละครเอกของเรื่อง คือ พระรามกับท้าวโลกบาล ดังข้อความว่า
“แผ่นดินปรารถนาพระรามผูน้ นั ้ ผูเ้ พียบพร้อมด้วยคุณความดีอย่างนี้ ผู้ มคี วามสัตย์และความกล้า
หาญ ผูเ้ ป็นทีพ่ งึ ่ เสมือนเป็ นท้าวโลกบาล”50
การทีใ่ นมหากาพย์ทงั ้ 2 กล่าวถึงโลกบาลจานวน 4 องค์ทม่ี คี วามสัมพันธ์
กับทิศหลักทัง้ 4 ผูว้ จิ ยั สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากการผนวกความคิดเรื่องเทวดาผูเ้ ป็ นใหญ่แห่งทิศ
ซึ่ง ปรากฏมาก่ อ นหรือ ร่ ว มสมัย กับ ช่ ว งที่ร จนามหากาพย์ ท ัง้ 2 โดยที่เ ทวดาทัง้ 2 กลุ่ ม มี
ลักษณะร่วมกันในเรื่องสถานทีอ่ ยู่ กล่าวคือ เทวดาผูเ้ ป็ นใหญ่แห่งทิศมาจากกลุ่มเทวดาทีอ่ าศัยอยู่
บนโลก บรรยากาศ และสวรรค์ เช่นเดียวกับ โลกบาลมีความสัมพันธ์กบั โลกในเชิงกายภาพทัง้ 3
ส่วน กอปรกับทิศหลักทัง้ 4 ทีเ่ ทวดาเป็นใหญ่ก็เป็ นทิศทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั โลกและเป็ นสัญลักษณ์
46

R. 7.3.16-17

47

E. W. Hopkins, Epic Mythology (Delhi: Indological Book House, 1968), p. 150.

48

Ibid., p. 149.

49

R. 6.80.36, 116.58; 7.13.37, 20.18

50

ทัศนีย์ สินสกุล, “จักรพรรดิราชย์ในคติอนิ เดีย ,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภาษา
ตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519), หน้า 12.
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แทนขอบเขตอันกว้างใหญ่ของโลกตามความคิดของชาวอารยันมาตัง้ แต่สมัยพระเวท จึงอาจเป็ น
จุดเชื่อมที่ทาให้เทวดาทัง้ 2 กลุ่มรวมกันเป็ นหนึ่งเดียว ดังนัน้ โลกบาลในสมัยมหากาพย์ จึงมี
จานวนเพิม่ ขึน้ เป็น 4 องค์ ตามทิศหลักทัง้ 4 โดยใช้ช่อื “โลกบาล” เรียกแทนกลุ่มเทวดาผูเ้ ป็ นใหญ่
แห่งทิศ เนื่องจากไม่ปรากฏศัพท์ว่า “ทิศามฺปติ” หรือ “ทิคธิปติ” ในมหากาพย์ทงั ้ 2 อีกเลย
แม้ว่าโลกบาลจะอยู่ประจาทิศหลักทัง้ 4 อันมีความสัมพันธ์กบั ดินแดนที่
อยู่บ นโลก แต่ โ ลกบาลก็มไิ ด้ป กป้ อ งเฉพาะดิน แดนบนโลกตามทิศ ที่ได้ร บั มอบหมายเท่ า นัน้
โลกบาลบางองค์ยงั ดูแลรักษาบริเวณทีอ่ ยู่เบือ้ งล่างของโลกหรือบริเวณแหล่งน้ า ดังจะเห็นได้จากที่
อยูแ่ ละขอบเขตความรับผิดชอบของโลกบาลในสมัยมหากาพย์ ได้แก่ พระยม และ พระวรุณ
พระยมเป็ น โลกบาลผู้ ดู แ ลทางทิศ ใต้ ในมหาภารตะและรามายณะ
กล่าวถึงที่อยู่ของพระยมว่าอยู่ในความมืดสุดของโลกทางทิศใต้ อยู่ต่ ากว่าโลกมนุ ษย์ และอยู่ห่าง
จากโลกมนุ ษย์ 86,000 โยชน์ พระราชวังของพระยม เรียกว่า สังยมนี (Saṃyamanī) เป็ นทีอ่ ยู่
ของคนตาย เป็ นทีอ่ ยู่ทร่ี ุ่งเรืองของนักรบ ส่วน John Dowson กล่าวว่าราชธานีของพระยมชื่อว่า
“ทัก ษิณ าสาปติ” มีจติ รคุ ปต์เ ป็ นเจ้าหน้ าที่ผู้จดบันทึกกรรมดีและกรรมชัวของบุ
่
ค คลขณะที่ย งั
ดารงชีวติ อยู่ในโลกและหลังจากที่ได้รบั คาพิพากษาอย่างยุติธรรมแล้ววิญญาณของคนดีจะไปสู่
แดนของบรรพบุรุษหรือแดนปิ ตฤ วิญญาณของคนชัวจะไปลงนรกขุ
่
มใดขุมหนึ่งใน 21 ขุม ตาม
ความชัวของตน
่
หรืออาจจะเกิดเป็ นอย่างอื่นในโลกอีก พระยมยังมีฉายาว่า “ปิตฤปติ” (Pitṛpati)
หมายถึง ผูเ้ ป็ นใหญ่ในบรรดาบรรพบุรุษ พระยมเป็ นประมุขแห่งปิ ตฤโลกซึง่ อยู่ทางทิศใต้อยู่ต่ า
กว่าโลกมนุ ษ ย์และอยู่เหนืออตลโลก 51 จะเห็นได้ว่าพระยมประทับอยู่ในดินแดนทางทิศใต้ตาม
ตาแหน่งของทิศทีท่ รงรักษาและยังรวมถึงบริเวณทีอ่ ยูใ่ ต้พน้ื โลก
ส่วนพระวรุณเป็ นโลกบาลผู้ดูแลทางทิศตะวันตก ในมหากาพย์ทงั ้ 2 ได้
บรรยายลักษณะที่ประทับของพระองค์ว่าอยู่ทางทิศตะวันตก อาทิ ในอุทโยคบรรพ ครุฑได้ทูล
พระวิษณุว่า พระวรุณถือกาเนิดและดารงความเป็นอิสระ ณ ทีแ่ ห่งนี้ (ทิศตะวันตก) พระกัศยปะได้
สถาปนาพระวรุณเป็นกษัตริยป์ กครองอาณาบริเวณแห่งนี้ ในอุทโยคบรรพ พระกัศยปะทรงแต่งตัง้
ให้พระวรุณเป็ นเจ้าแห่งดินแดนตะวันตก เพื่อให้ความคุ้มครองแก่สตั ว์น้ าทัง้ หลาย ในรามายณะ
กล่าวว่า ทีป่ ระทับของพระวรุณอยูบ่ นยอดเขาทางทิศตะวันตก พระวรุณยังทรงเป็ นเทพเจ้าแห่งน้ า
มหาสมุทร และสัตว์น้าทัง้ ปวง ในวนบรรพ มีขอ้ ความบรรยายถึงเสียงและคลื่นของทะเลในบริเวณ
ทีป่ ระทับของพระวรุณ ส่วนในหริวงศ์กล่าวว่าที่ประทับของพระองค์อยู่ในทะเลน้ านมซึ่งพระวิษณุ
บรรทมอยู52่ จะเห็นได้ว่า ทีป่ ระทับของพระวรุณมีทงั ้ ทีอ่ ยูใ่ นมหาสมุทรและบริเวณทางทิศตะวันตก

51
52

176-177.

อัญชลี จิตรสุคนธ์, “พระยมในวรรณคดีสนั สกฤต บาลี และไทย,” หน้า 25-29.
ดูเพิม่ เติมใน นภาพรรณ โอวัฒนากิจ, “แนวคิดเรื่องพระวรุณในวรรณคดีสนั สกฤต,” หน้า 92-96,

99

ในขณะทีพ่ ระยมและพระวรุณ มีทศิ ที่รกั ษาที่แน่ นอน ในมหาภารตะบาง
ตอนยังคงมีความสับสนกันระหว่างทิศที่พระกุเวรและพระอินทร์ดูแล เช่น ในวนบรรพ เธามยะ
กล่าวกับยุธษิ ฐิระว่า
เมื่อมองไปทางทิศตะวันออก กล่าวแล้วซึ่งถ้อยคานี้ว่า ข้า
แต่มหาราช ภูเขามันทรซึง่ เป็นเจ้าแห่งภูเขานี้ ย่อมตัง้ อยู่ ปกคลุมซึง่
แผ่ น ดิน ซึ่ง มีท ะเลล้ อ มรอบ ข้ า แต่ ยุ ธ ิษ ฐิร ะพระอิน ทร์แ ละพระ
ไวศรวณะดูแลรักษาแล้วซึง่ ทิศนี้ คือ ทิศตะวันออก ซึง่ ประดับประดา
งดงามด้วยปา่ ละเมาะและปา่ ทัง้ หลายและภูเขาทัง้ หลาย ฤษีทงั ้ หลาย
ผูร้ ธู้ รรมทัง้ ปวง ผูเ้ ฉลียวฉลาด กล่าวแล้วอย่างนี้ว่า ทิ ศตะวันออกนี้
คือที่อยู่ของพระอิ นทร์และพระไวศรวณะผูเ้ ป็นราชา53
จากข้อ ความข้างต้น จะเห็นได้ว่า พระกุ เ วรดูแลบริเ วณทิศ ตะวันออก
ร่วมกับพระอินทร์ ส่วนทางทิศเหนือนัน้ มิได้กล่าวถึงว่าใครเป็ นผู้ดูแล อย่างไรก็ตาม โลกบาลที่
กล่าวถึงมากทีส่ ุดในสมัยมหากาพย์ ได้แก่ พระอินทร์ พระยม พระวรุณ และพระกุเวร ซึง่ ดูแลทาง
ทิศตะวันออก ทิศใต้ ทิศตะวันตก และทิศเหนือ ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาในแง่บทบาท พบว่า บทบาทหลักของโลกบาลของในสมัย
มหากาพย์ คือ การเป็ น ผู้ช่วยเหลือ “พระผูเ้ ป็ นเจ้า” ด้วยการปกป้องหรือคุ้มครอง “สวรรค์” ซึ่ง
เป็นโลกในเชิงกายภาพ ตามทิศทีต่ นรับผิดชอบ เพื่อป้องกันภยันตรายทีอ่ าจมาจากทิศต่างๆ อาทิ
ในหริวงศ์ซ่งึ เป็ นภาคผนวกของมหาภารตะ กล่าวว่า พระวิษณุ ได้จดั แบ่งขอบเขตการดูแลรักษา
สวรรค์เพื่อพิทกั ษ์ป้องกันอันตรายจากผูท้ อ่ี าจมารบกวนโดยเฉพาะพวกอสุรซึง่ เป็ นศัตรูสาคัญของ
ทวยเทพ ด้วยการสอดส่องดูแลให้เกิดความสงบเรียบร้อยและมีความเจริญรุ่งเรืองภายในขอบเขต
หรือบริเ วณที่ต นเองรัก ษาอยู่ หากมีเ หตุ ร้ายเกิดขึ้นก็ จาเป็ นต้อ งยกกองทัพไปปราบเหล่าศัต รู
กาลังของกองทัพเป็นสิง่ สาคัญยิง่ เทวดาทัง้ หลายจึงเตรียมพร้อมทีจ่ ะรับศึกกับฝ่ายอสุร ดังนัน้ จึง
ต้องมีการจัดแบ่งกาลังรบและอานาจความรับผิดชอบอย่างเป็ นระเบียบทัง้ 4 ทิศ กล่าวคือ โดยให้
พระอิ นทร์ผู้เป็ นท้าวโลกบาลผู้มเี นตรนับพันประทับบนช้างไอราวัต อยู่เบื้อ งหน้ าของกองทัพ
ทางเบื้องซ้ายของพระองค์ได้ตระเตรียมรถทรงที่มคี วามเร็วดุจดังครุฑประดับประดาด้วยอัญมณี
นานาชนิด แวดล้อมด้วยเหล่าเทวดา คนธรรพ์ และยักษ์ พระองค์พทิ กั ษ์รกั ษาทิศตะวันออกของ
กองทัพสวรรค์54 พระยมประทับยืนอยู่ท่ามกลางกองทัพเพื่อปกป้องศัตรูทางทิศใต้55 พระวรุณ
ประดับประดาด้วยเพชรนิลจินดา หอยสังข์และพาหุรดั ไข่มุกงดงามยิง่ ประทับยืนพร้อมที่จะสู้รบ
ั ่ ่วนเพื่อจะแยกออกจากฝงั ่ บรรดามหาสมุทรทัง้ 4 และเหล่านาค
ปานประหนึ่งมหาสมุทรที่ปนป
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ทัง้ หลายแวดล้อมพระองค์เพื่อ ปกป้องทิศตะวันตก56 และพระกุเวรผูม้ นี ระเป็ นพาหนะ ผูเ้ ป็ นเจ้า
แห่งทรัพย์สมบัติ ผูง้ ามสง่า มีกายสีนิล ทรงหอยสังข์ เครื่องเพชรและคทา เสด็จประทับรถทรง
บุษบก ติดตามด้วยพวกยักษ์รากษสและเหล่าบริวารทัง้ หลาย พระองค์คุ้มครองทางปี กทิศเหนือ
ของกองทัพสวรรค์57 จะเห็นได้ว่าโลกบาลทัง้ 4 องค์เป็ นจอมทัพทีน่ ่ าเกรงขามยิง่ ในการรบและ
ตระเตรียมองค์อย่างเต็มที่เพื่อคุม้ กันทัง้ 4 ทิศ58 ทาให้กองทัพสวรรค์แข็งแกร่งสามารถปะทะกับ
เหล่าอสุรได้อย่างมันใจ
่
โลกบาลยังมีพฤติกรรมในการให้ความช่วยเหลือ แก่ “มนุ ษย์” ในลักษณะ
ต่างๆ เพื่อทาให้สามารถแก้ไขปญั หาหรืออุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ ได้ อาทิ การประทานเทพศัสตราวุธอัน
ทรงฤทธานุภาพแก่อรชุนเพื่อต่อสูก้ บั กษัตริย์ฝ่ายเการพ เนื้อเรื่องในตอนนี้มวี ่า หลังจากทีก่ ษัตริย์
ปาณฑพทัง้ 5 ถูกเนรเทศมาอยู่ป่าแล้ว ณ ภูเขามันทร อรชุนได้บาเพ็ญพรตอย่างเคร่งครัด พร้อม
ทัง้ แสดงวีรกรรมอันเป็ นเหตุให้พระศิวะพอพระทัยยิง่ จึงประทานพรแก่อรชุนว่า พระองค์จะเป็ นผู้
ทีเ่ รืองอานาจ ประสบชัยชนะศัตรู และความปรารถนาของพระองค์จะเป็ นผลสาเร็จอย่างแน่ นอน
พระศิวะตรัสรับสังให้
่ อรชุนเดินทางสู่สวรรค์ เพื่อขอเทพศัสตราวุธจากโลกบาล เทพทุกองค์ต่างก็
แสดงความชื่นชมทีอ่ รชุนได้เดินทางมาในครัง้ นี้ สาหรับพระกุเวรได้กล่าวกับพระอรชุนว่า พระองค์
ดีใจมากที่พบพระอรชุนเหมือนดังได้พบพระกฤษณะและได้เล่าเรื่องราวในอดีตกาลว่า ครัง้ หนึ่ง
พระอรชุนเคยเป็ นเทพมาก่อนและยังได้ร่วมบาเพ็ญพรตกับพระกุเวรและโลกบาลอื่นๆ ทุกวัน
ดังนัน้ โลกบาลแต่ ละองค์จงึ ประทานเทพศัตราวุธอันเรืองฤทธิ ์แก่ อรชุนใช้ในการศึกกับกษัตริย์
เการพ เช่น พระวรุณ ประทานธนู คาณฑีวะ (Gāṇḍῑva) ประดับเพชรนิลจินดา กระบอกบรรจุ
ลูกศร 2 แล่ง และรถศึกซึง่ ประดับตกแต่งด้วยอาวุธนานาชนิดของสรวงสวรรค์ รถนี้เทียมด้วยม้า
ขาวประดุจเงินหรือปุยเมฆ59 พระกุเวรประทานอาวุธทีม่ พี ลานุ ภาพและอานาจสามารถทาให้ศตั รู
หลับหมดมีช่อื ว่า อันตรธาน (Antardhāna) อาวุธนี้พระศิวะเคยใช้ฆ่าตริปุระ พระอรชุนเป็ นผูเ้ ดียว
ทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมกับอาวุธนี้60 จะเห็นได้ว่า เหล่าโลกบาลมีบทบาทช่วยเหลือพระอรชุนด้วย
การประทานอาวุธสาคัญเพื่อใช้ในการสูร้ บกับฝา่ ยอธรรม
ในนโลปาขยานัม เมื่อพระนลเสด็จถึงเมืองนิษธั พระองค์ไม่สามารถเข้า
ไปในวังของนางทมยันตีได้เพราะมีเวรยามคอยเฝ้าอารักขาอย่างเข้มงวด แต่ด้วยความช่วยเหลือ
ของโลกบาลทัง้ 4 องค์ พระนลก็สามารถเข้าไปพบนางทมยันตีและแจ้งให้นางทราบถึง บัญชาของ
โลกบาลทัง้ 4 ได้โดยสะดวก ดังข้อความว่า “เราเป็ นผูม้ าแล้ว เป็ นผูอ้ นั คนทัง้ หลายไม่สงั เกตแล้ว
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ด้วยอานาจพิเศษของเทพทัง้ หลายเหล่านัน้ นัน่ เทียว ใครๆ ไม่เห็นแล้ว ซึง่ เราผู้เข้ามาอยู่และไม่
สามารถหยุด ยัง้ ”61 จะเห็นได้ว่า เหล่ าโลกบาลมีบทบาทช่วยเหลือพระนลเพื่อให้ภารกิจสาเร็จ
ได้โดยปราศจากอุปสรรค
จะเห็นได้ว่า โลกบาลมีบทบาทเป็ นผู้ช่ว ยเหลือ พระวิษ ณุ ด้วยการเป็ น
กองทัพสวรรค์ประจาอยู่ทงั ้ 4 ทิศเพื่อปกป้องสวรรค์จากการรุกรานของพวกอสุร อีกทัง้ ยังคงทา
หน้ าที่ช่ว ยเหลือ “มนุ ษ ย์” ด้ว ยการประทานสิ่งของเพื่อ ใช้ก าจัด ฝ่ายศัต รู หรือ ด้ว ยการใช้พ ลัง
อานาจเพื่อให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ นอกจากนี้ยงั พบว่าโลกบาลในสมัยมหากาพย์มบี ทบาทเป็ น
ผูป้ ระทานรางวัล และผูท้ ดสอบ
โลกบาลมีบทบาทเป็ นผู้ประทานรางวัล โดยมีพฤติกรรมในการมอบสิง่
ใดสิง่ หนึ่งให้แก่ผู้ท่ที าความดีความชอบ อาทิ ในตอนพิธสี ยุมพรนางทมยันตี เมื่อ โลกบาลทัง้ 4
องค์ คือ พระอัค นี พระยม พระวรุณ และพระอินทร์ ประจักษ์ ถึงสัจวาจาของพระนลและน้ า
พระทัยเด็ดเดี่ยวมันคงของนางทมยั
่
นตีท่มี ตี ่อพระนล จึงประทานพรและของขวัญ 8 ประการแก่
พระนล ในการนี้ พระอิ นทร์ประทานความสามารถในการมองเห็นเทพเจ้าและการเดิน อันสง่างาม
พระอัค นี ประทานพรว่า หากพระองค์ต้อ งการไฟ ณ ที่ใ ด ก็ใ ห้ม ีไฟเกิดขึ้น ณ ที่นัน้ และให้
พระองค์สามารถไปสวรรค์ได้ทุกเมื่อ พระยมประทานความสามารถในการปรุงอาหารเป็ นเลิศ
และความตัง้ มันอย่
่ างสูงสุดในธรรม พระวรุณประทานพรว่า เมื่อใดก็ตามที่พระนลปรารถนาน้ า
น้าก็จะปรากฏขึน้ และประทานพวงมาลัยอันมีกลิน่ หอม ดังข้อความว่า
ฝ่ายเมื่อเจ้าชายแห่งแคว้นนิษัธ อันนางไภมีเลือกแล้ว ท้าว
โลกบาลผูย้ งิ่ ใหญ่ทงั ้ หลายทัง้ ปวง ให้พรทัง้ หลายทัง้ 8 ประการจาก
ดวงใจอันปลืม้ ปิตแิ ก่พระนล ท้าวศักระผูม้ ใี จยินดีอยู่ ผูเ้ ป็ นสามีของ
นางศจีใ ห้แล้ว ซึ่ง ความสามารถในการมองเห็นเทพเจ้า ในพิธ ี
บวงสรวง และท่าเดินอันสง่างามยิง่ แก่ พระนล เจ้าชายแห่งแคว้น
นิ ษั ธ ย่ อ มปรารถนาซึ่ง การปรากฏตัว (ของพระอัค นี ) ณ ที่ใ ด
พระอัคนี ประทานแล้ว ซึ่งการปรากฏตัว ของพระองค์เอง ณ ที่นัน้
พระอัคนีผมู้ อี าหาร คือ เครื่องสังเวย ประทานแล้วซึ่งโลกทัง้ หลายที่
มีแสงสว่างด้วยตัวเอง (โลกสวรรค์) แก่พระองค์ พระยมให้แล้วซึ่ง
ความสามารถในการปรุงอาหารเป็ นเลิศ และความตัง้ มันอย่
่ างสูงสุด
ในธรรม เจ้าชายแห่งแคว้นนิษัธย่อมปรารถนาซึ่งการมีอ ยู่ของน้ า
ทัง้ หลาย ณ ทีใ่ ด ผู้เป็ นใหญ่แห่ งนํ้าทัง้ หลาย (พระวรุณ) ประทาน
แล้วการมีอยู่ของน้ า ณ ที่นัน้ และพวงมาลัยทัง้ หลายที่อบอวลด้วย
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กลิน่ หอมอย่างยิง่ และท้าวโลกบาลทัง้ หลายทัง้ ปวงประทานแล้วซึ่ง
บุตร 2 คนแก่พระองค์62
เมื่ อ พระราชาปฤถุ ไ ด้ ร ับ การแต่ ง ตั ้ง เป็ นจัก รพรรดิ โ ดยทวยเทพ
เหล่าโลกบาลได้เสด็จมาประทานของขวัญแก่พระราชาปฤถุ กล่าวคือ พระกุเวรได้ประทานบัลลังก์
พระวรุณ ประทานฉัตร พระอิ นทร์ประทานมงกุ ฎ และพระยมประทานคทา63 เมื่อราชามรุตตะ
กระทาพิธบี วงสรวงได้เชิญเทพต่างๆ และโลกบาลทัง้ 4 มาร่วมพิธ ี ขณะนัน้ ราวณะได้นัง่ บุษบก
ผ่ า นมา พวกเทพทัง้ หลายตกใจกลัว พากัน หนี ไ ป โลกบาลก็แ ปลงกายเป็ น สัต ว์ต่ า งๆ คือ
พระอิ นทร์แปลงเป็ นนกยูง พระยมแปลงเป็ นนกกา พระวรุณเป็ นหงส์ และพระกุเวรเป็ นกิ้งก่า
เมือ่ ราวณะไปแล้วโลกบาลทัง้ 4 ก็ทรงให้พรแก่สตั ว์ทไ่ี ด้ทรงอาศัยร่างนัน้ พระอินทร์ให้พรแก่นกยูง
มีหางสีน้ าเงินเข้มและจะมีรปู ตาทัง้ พันบนหางนัน้ พระยมให้พรนกกา เป็ นผูไ้ ม่กลัวความตายและ
จะมีอายุยนื นานจะตายก็เพราะถูกมนุ ษย์ฆ่า พระวรุณให้พรแก่หงส์ว่า หงส์ไม่ต้องมีสขี าวล้วน
ให้ปีกมีสเี ข้มและเอียงแนบตัวทีห่ น้าอกจะมีสดี งั มรกต พระกุเวรให้พรกิ้งก่าว่าให้หวั ของกิ้งก่าเป็ น
สีทองซึง่ เป็นสัญลักษณ์ของพระองค์ตลอดไป64
จะเห็นได้ว่า โลกบาลได้ประทานรางวัล แก่ บุค คลผู้ประกอบพร้อ มด้ว ย
คุณธรรมอันสูงส่ง อาทิ พระนลผูท้ รงรักษาสัจวาจา พระราชาปฤถุผเู้ ป็ นจักรพรรดิ หรือแม้แต่สตั ว์
ต่างๆ ทีเ่ หล่าโลกบาลใช้อาศัยเป็นร่าง ก็ได้รบั ประทานพรจากพระองค์เช่นกัน
โลกบาลมีบทบาทเป็ นผู้ทดสอบ ทาให้ผู้ถูกทดสอบแสดงความสามารถ
อย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ ในนโลปาขยานัม โลกบาลเข้ามาทดสอบพระนลในด้านการรักษาสัจจะ
เป็ น การทดสอบเพื่อ ให้ผู้ถู ก ทดสอบแสดงความสื่อ สัต ย์ รัก ษาค าพู ด เนื้ อ เรื่อ งในตอนนี้ ม ีว่ า
ในระหว่ า งทางที่พ ระนลเสด็จ ไปยัง เมือ งวิท รรภะเพื่อ เข้า ร่ว มพิธ ีส ยุม พรของนางทมยัน ตีนัน้
โลกบาลทัง้ 4 คือ พระอัคนี พระยม พระวรุณ และพระอิ นทร์ เห็นพระนลมีรศั มีรุ่งโรจน์ เปรียบ
ได้กบั แสงพระอาทิตย์ ยังความพิศวงในความงามของพระนลให้เกิดขึน้ แก่เทพโลกบาลทัง้ 4 จนถึง
กับเสด็จลงจากรถทรงในท้องฟ้า เพื่อจะเป็ นการทดลองน้ าพระทัยของพระนล “ดูก่อ นพระนล
ผูเ้ จริญ ผูเ้ ป็ นราชาผูย้ งิ ่ ใหญ่ ผูเ้ ป็ นเจ้าชายแห่งแคว้นนิษั ธ ท่านเป็ นผูม้ วี าจาสัตย์ ดูก่อนผูป้ ระเสริฐ
สุดในหมูม่ นุษย์ท่านจงกระทาซึง่ ความช่วยเหลือ ท่านจงเป็ นทูตของพวกเรา” 65 โลกบาลทัง้ 4 ตรัส
ให้พระนลเป็ นเทวทูตเพื่อไปแจ้งแก่นางทมยันตีว่าเหล่าโลกบาลทัง้ 4 มีความปรารถนาในตัวนาง
ทมยันตี พระนลได้ถวายสัจวาจาแก่โลกบาลทัง้ 4 และรับคาสังของโลกบาลไปบอกแก่
่
นางทมยันตี
เมื่อ เสด็จ ถึง เมือ งนิ ษัธ พระนลจึง กล่ า วกะนางทมยัน ตีว่ า “เทวดาทัง้ หลาย คือ ท้ า วศัก ระ
62

ดูเทียบ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั , พระนลคําหลวง, หน้า 69-71.
อรวรรณ กุหลาบรัตน์, “พระกุเวรในวรรณคดีสนั สกฤต,” หน้า 65.
64
เรื่องเดียวกัน, หน้า 66.
Mbh. 3.54.34-37

63

65

Mbh. 3.51.30
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พระอัคนี พระวรุณ และพระยม ปรารถนาเพือ่ ทีจ่ ะได้ตวั เธอ ดูก่อนโฉมงาม เธอจงเลือก เทพองค์
ใดองค์หนึง่ ในบรรดาเทพทัง้ หลายเหล่านัน้ เป็ นสวามี” 66 แต่นางทมยันตียนื ยันว่า นางตัดสินใจรัก
พระนลมาแล้วตัง้ แต่ได้ทราบเรือ่ งจากหงส์ผเู้ ป็นสื่อ นางเป็นผูม้ นในคุ
ั ่ ณธรรมทีว่ ่าหญิงมีรกั ได้เพียง
รักเดียว และเปลีย่ นความคิดไม่ได้ นางบอกพระนลว่าจะขอเลือกพระนลเป็ นสามี แม้พระนลจะอ้าง
ว่าตนเองเป็ นเทวทูตและขอให้นางเลือกเทพองค์ใดองค์หนึ่งก็ตาม นางยืนยันที่จะใช้สทิ ธิทน่ี างมี
เลือกพระนลเป็ นคู่ครองในพิธสี ยุมพร เมื่อถึงเวลาพิธสี ยุมพร นางทมยันตีมนใจว่
ั ่ าจาพระนลได้
และตัง้ ใจแน่นอนทีจ่ ะเลือกพระนลทีน่ างรักและมันหมาย
่
เมื่อมองดูเหล่าราชาทีม่ าเรียงรายอยู่ในที่
ประชุม นางเห็นว่ามีพระนลอยู่ถึง 5 องค์ นางทราบทันทีว่าโลกบาลทัง้ 4 องค์หยังทราบเจตนา
่
ของนาง จึงได้เนรมิตร่างให้เหมือนพระนลมาปนอยูด่ ว้ ย นางทมยันตีแทบจะหมดปญั ญา แต่เพราะ
นางเป็นผูม้ นในความนั
ั่
บถือเทพเจ้า นางระลึกถึงโลกบาลทัง้ 4 องค์ ตัง้ จิตสัตยาธิษฐาน เอาความ
สัตย์ในความรักของนางเป็ นเครื่องบูชา 67 ขอให้โลกบาลทัง้ 4 เป็ นพยานในคุณธรรมอันมันคงของ
่
นางผู้มรี กั เดียวใจเดียว และช่ว ยแสดงองค์ใ ห้นางทราบว่าใครคือ พระนลตัว จริง เพื่อ ที่นางจะ
สามารถเลือกพระนลทีน่ างรักได้ถูกต้อง โลกบาลทราบเจตนาและความมันคงในความรั
่
กและความ
ซื่อสัตย์ของนางอันเป็ นธรรมะอันสูงสุดแห่งกุลสตรีจงึ ยอมตามที่นางอธิษฐานขอ เมื่อนางทมยันตี
สามารถมองเห็นว่าในจานวนพระนลทัง้ 5 องค์นนั ้ 4 องค์มลี กั ษณะพิเศษ คือ ไม่มเี งาทอดลงมาที่
พื้น ตาไม่ ก ะพริบ พวงมาลาไม่ เ หี่ย วเฉาและอื่น ๆ นางจึง สามารถเลือ กพระนลตัว จริง ได้
วิสุทธ์ บุษยกุล ได้ให้ขอ้ สังเกตเกีย่ วกับโลกบาลในนโลปาขยานัมไว้ว่า
จะเห็นว่าความเชื่อทางศาสนาบางส่วนในเรื่องนี้ ไม่ตรงกับหลัก
ความเชื่อตามคัมภีรม์ หาภารตะ เช่นเมื่อพูดถึงเทพที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
แทนที่พ ระนลหรือนางทมยันตีจะบูชาพระวิษ ณุ พระศิวะ หรือ พระ
พรหม ซึ่งเป็ นบรมเทพที่ได้รบั ความนับถือสูงสุดในคัมภีรม์ หาภารตะ
แต่กลับไปอธิษฐานและขอความช่วยเหลือจากโลกบาลทัง้ 4 คือ พระ
อินทร์ พระอัคนี พระยมและพระวรุณ ซึง่ เป็ นเทพสาคัญในสมัยฤคเวท
น่าสังเกตว่าพระนลไม่มเี อ่ยชื่อของพระวิษณุ พระศิวะ หรือพระพรหม
เลย เพราะฉะนัน้ นักวรรณคดีส่วนใหญ่จงึ ถือว่า เรื่องนโลปาขยานนี้
คงเป็นเรือ่ งเก่าทีม่ ผี เู้ ล่าสืบต่อกันมานานจนได้รบั ความนิยมแพร่หลาย
ตัง้ แต่ก่อนจะมีการประพันธ์มหาภารตะ68
จากข้ อ มู ล ที่น าเสนอข้ า งต้ น ผู้ ว ิ จ ัย ได้ ส รุ ป รายชื่อ โลกบาลในสมัย
มหากาพย์ออกมาเป็นตาราง ดังนี้
66

Mbh. 3.52.23

67

Mbh. 3.54.18

68

วิสทุ ธ์ บุษยกุล, “นโลปาขยานัม พระนลคาหลวง และพระนลคาฉันท์,” ในวิ สุทธอักษร,หน้า 53-54.
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ตารางที่ 5 ตารางแสดงรายชื่อโลกบาลในสมัยมหากาพย์69
ทิ ศ
ตะวันออก
ใต้
ตะวันตก
เหนือ

อัคนี
ยม
วรุณ
โสม

โลกบาล
มหาภารตะ
อัคนี
กุเวร
กุเวร
ยม
ยม
ยม
วรุณ
วรุณ
วรุณ
อินทร์
โสม
อินทร์

อินทร์
ยม
วรุณ
กุเวร

รามายณะ
อินทร์
ยม
วรุณ
กุเวร

จะเห็นว่าตาแหน่ งของโลกบาลที่ไม่มกี ารเปลี่ยนแปลงในสมัยมหากาพย์
คือ พระวรุณเป็นโลกบาลผูร้ กั ษาทิศตะวันตก และพระยมเป็ นโลกบาลผูร้ กั ษาทิศใต้ ส่วนพระอัคนี
พระกุเวร และพระอินทร์ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดูแลทางทิศตะวันออก พระอินทร์ พระกุเวร และพระ
โสม ได้ร บั แต่ ง ตัง้ ให้ดู แ ลทางทิศ เหนื อ กลุ่ ม ของโลกบาลผู้ร กั ษาทิศ หลัก ทัง้ 4 ที่ป รากฏใน
มหาภารตะมีอยู่หลายกลุ่ม ผู้วจิ ยั ไม่อาจสรุปได้ว่า กลุ่มของโลกบาลผู้รกั ษาทิศหลักทัง้ 4 กลุ่มใด
เกิดขึน้ ก่อน แต่หากพิจารณาจากรายชื่อผู้วจิ ยั เห็นว่ากลุ่มของโลกบาลที่น่าจะเก่าที่สุด คือ พระ
อัคนี พระยม พระวรุณ และพระโสม เนื่องจากมีช่อื พ้องกับเทวดาผูเ้ ป็นใหญ่แห่งทิศ (ทิศามฺปติ)
ในสมัย พระเวท ส่ ว นกลุ่ ม ของโลกบาลที่ป ระกอบด้ว ย พระอัค นี พระยม พระวรุณ และ
พระอิ นทร์ น่ าจะเก่ากว่ากลุ่มที่มพี ระกุเวร เนื่องจากพระอัคนีเป็ นเทวดาผู้เป็ นใหญ่แห่งทิศมา
ตัง้ แต่สมัยพระเวท ส่วนพระกุเวรเป็ นเทพเจ้าที่ได้รบั ความนับถือในสมัยหลัง วรรณคดีสมัยมหา
กาพย์จ ึง ระบุ ว่ า พระกุ เ วรได้ร บั การแต่ ง ตัง้ ให้เ ป็ นโลกบาลองค์ท่ี 4 และเข้ามาอยู่ใ นกลุ่ ม ของ
โลกบาลทีม่ พี ระยม พระอินทร์ และพระวรุณ 70 เมื่อพระอินทร์และพระกุเวรเข้ามาเป็ นสมาชิกของ
โลกบาล และได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นโลกบาลประจาทิศตะวันออกและทิศเหนือตามลาดับ พระโสม
และพระอัคนีซ่งึ เคยเป็ นสมาชิกของโลกบาลที่ดูแลทิศหลักมาก่อนก็ กลายเป็ นโลกบาลผู้รกั ษา
ทิศเฉียงในสมัยต่อมา คือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามลาดับ สาเหตุท่ี
รายนามของโลกบาลในสมัยมหากาพย์มคี วามแตกต่างไม่เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันตลอดทัง้ เรื่อง
เพราะมหาภารตะอาจมิได้เป็ นผลงานของบุคคลเพียงคนเดียวตามมติของนัก วิชาการในปจั จุบนั
เนื่องจาก “วยาสะ” ซึง่ เป็นชื่อของฤษีผแู้ ต่งมหากาพย์เรือ่ งนี้อาจเป็นได้ทงั ้ วิสามานยนามอันเป็ นชื่อ
เฉพาะของบุคล หรือ สามัญนามซึง่ เป็นคานามทัวไปที
่ ม่ คี วามหมายว่า ผูร้ วบรวม (compiler)71
69

E. W. Hopkins, Epic Mythology, p. 152.

70

Ibid., p. 151.

71

ดูเพิม่ เติมใน ยะวาหระราล เนห์รู, พบถิ่ นอิ นเดีย ความเรียงประวัติศาสตร์, แปลโดย กรุณา
กุศลาสัย, พิมพ์ครัง้ ที่ 5 (กรุงเทพมหานคร: แม่คาผาง, 2549), หน้า, 209-210; วิสทุ ธ์ บุษยกุล, “นโลปาขยานัม
พระนลคาหลวง และพระนลคาฉันท์,” ใน วิ สุทธอักษร, หน้า 51; ศักดิศรี
์ แย้มนัดดา, “มหาภารตะ,” ใน
วรรณวิ ทยา: รวมบทความทางวิ ชาการภาคภาษาและวรรณคดีไทย-บาลี-สันสกฤตบางเรื่อง, หน้า 18-
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กล่าวโดยสรุป โลกบาลในวรรณคดีมหากาพย์ประกอบด้วยกลุ่มเทวดา
จานวน 4 องค์ท่มี คี วามสัมพันธ์กบั ทิศหลักทัง้ 4 มีบทบาทเป็ นผู้ช่วยเหลือ “พระผู้เป็ นเจ้า” และ
“มนุ ษย์” ในลักษณะต่างๆ เพื่อ ทาให้สามารถแก้ไขปญั หาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นได้ อีกทัง้ ยังมี
บทบาทเป็ นผู้ประทานรางวัล และเป็ นผู้ทดสอบ ดังนัน้ โลกบาลจึงมีความเกี่ยวข้อ งกับ ทัง้ โลก
มนุ ษย์และสวรรค์อนั เป็ นโลกในเชิงกายภาพ ทาให้โลกบาลในสมัยมหากาพย์มขี อบเขตหน้าที่ใน
การดูแล “โลก” เพิม่ มากขึน้ ทัง้ ที่หมายถึงมนุ ษย์และโลกอันเป็ นส่วนหนึ่งของจักรวาล สอดคล้อง
กับความหมายของ “โลกบาล” ตามที่ M. Monier-Williams ได้นิยามความหมายไว้ว่า ผูป้ กป้อง
โลก, ผูค้ ุม้ ครองโลก, ผูป้ กครองทิศทัง้ 4 ของโลก, ผูป้ กป้องหรือคุม้ ครองชาวโลก72
ข้อความในมานวธรรมศาสตร์ กล่าวถึงพระเป็ นเจ้าได้สร้างพระราชาจาก
ความเป็ นอมตะและอานุ ภาพของทวยเทพจานวน 8 องค์ ได้แก่ พระอิ นทร์ พระวายุ พระยม
พระสูรยะ พระอัคนี พระวรุณ พระจันทร์ และพระกุเวร ดังข้อความว่า
เพราะว่าโลกนี้ปราศจากพระราชาแล้ว ชาวโลกจะกระจัดกระจายไป
ทุกทิศทุกทางเพราะความกลัว พระผู้เป็ นเจ้าจึงทรงสร้างพระราชา
ขึน้ เพื่อพิทกั ษ์รกั ษาชาวโลกทัง้ ผอง พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงสร้างพระราชา
ด้ ว ยอนุ ภ าคอัน เป็ น อมตะของพระอิ นทร์ พระวายุ พระยม
พระสูรยะ พระอัคนี พระวรุณ พระจันทร์ และพระกุเวรผู้เป็ น
เจ้าแห่งทรัพย์สมบัติ ด้วยเหตุทพ่ี ระนฤบาลองค์น้ีนิรมิตขึน้ มาจาก
อนุ ภาคทัง้ หลายของทวยเทพผู้ยงิ่ ใหญ่ เ หล่ านี้ พระองค์จงึ ทรงมี
อ านาจเหนือ สรรพสัต ว์ด้ว ยพระเดชานุ ภาพ พระองค์ป ระดุ จดวง
อาทิตย์ ทรงเผาตาทัง้ หลายและใจทัง้ หลายในโลกนี้ ไม่ มใี ครกล้า
จ้องมองพระองค์ พระองค์ทรงเป็ น พระอัคนี พระวายุ พระสูรยะ
พระจันทร์ พระธรรมราช(พระยม) พระกุเวร พระวรุณ และ
พระอิ นทร์ ผูย้ งิ่ ใหญ่ดว้ ยพระราชอานาจ73
เนื่องจากในมานวธรรมศาสตร์มคี วามคิดว่าทิศที่เกิดขึน้ ระหว่างท้องฟ้า
และแผ่นดินมีจานวน 8 ทิศ ดังนัน้ ในคัมภีรด์ งั กล่าวจึงกล่าวถึงโลกบาลจานวน 8 องค์ แต่มไิ ด้ระบุ
ว่าโลกบาลอยู่ประจาทิศใด ความว่า “และพระนฤบาลทรงไว้ซงึ ่ ร่างกายของโลกบาลทัง้ 8
(aṣṭānāṃ lokapālānāṃ) ได้แก่ พระโสม พระอัคนี พระสูรยะ พระวายุ พระอิ นทร์ พระ
กุเวร พระวรุณ และพระยม โลกบาลทรงอาศัยอยู่ใ นองค์พระราชา ความไม่บริสุ ทธิก์ ็ไม่ได้
19; Maurice Winternitz, A history of Indian literature, Vol. 1, Translated from the German by Mrs. S.
Ketkar, (New York: Russell& Russell, 1926), pp. 324-325.
72

SED., p. 906.

73

Mn. 7.3-7
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ส่งผ่านมาถึงพระราชานี้ เพราะว่าความ บริสุทธิแ์ ละความไม่บริสุทธิข์ องมรรตัยชนทัง้ หลายถูกทา
ให้เกิดขึน้ และทาให้หายไปจากโลกทัง้ หลาย”74
จะเห็นได้ว่า รายนามของโลกบาลที่ปรากฏในมานวธรรมศาสตร์มคี วาม
สอดคล้องกับโลกบาลทีป่ รากฏในมหาภารตะและรามายณะ ยกเว้น พระสูรยะและพระวายุ อย่างไร
ก็ตาม เทพเจ้าทัง้ 2 ต่างก็เป็ นเทวดาผูเ้ ป็ นใหญ่แห่งทิศมาตัง้ แต่สมัยพระเวท นอกจากนี้ ข้อความ
ข้า งต้น ยัง แสดงถึง ความส าคัญ ของพระราชาและความสัม พัน ธ์ร ะหว่ างพระราชากับ โลกบาล
ความสัมพันธ์ดงั กล่ าวอาจสะท้อ นความคิดว่าพระราชา คือ โลกบาลที่อ าศัยอยู่บนโลกมนุ ษ ย์
คอยคุ้ม ครองปกป กั รัก ษา “ชาวโลก” ส่ ว นโลกบาลทัง้ 8 คือ เทวดาผู้ป กป้อ งทัง้ “โลก” และ
“มนุ ษย์” ซึง่ อย่างน้อยก็คอื พระราชาผูท้ โ่ี ลกบาลแบ่งภาคมาเกิด ในการคุม้ ครองโลกนัน้ โลกบาล
ต้องมีอานาจหน้ าที่ในการลงโทษผู้กระทาความผิด อาทิ พระยม หนึ่งในโลกบาลที่ปรากฏในมนุ
สมฤติ พระองค์สามารถล่วงรูถ้ งึ ผู้ทก่ี ระทาความผิดแม้ในที่ลบั ตาคน และสามารถลงโทษผูก้ ระทา
ผิดนัน้ ได้ กฎหมายพระมนูมกั จะอ้างอยูเ่ สมอว่าการลงโทษผูก้ ระทาความผิดเป็ นหน้าทีข่ องกษัต ริย์
ในโลก เพราะถือว่ากษัตริยค์ อื ผู้ทโ่ี ลกบาลแบ่งภาคมาเกิด โลกบาลก็ดี หรือ พระราชาก็ดี จะต้อง
ไม่สนใจกับความชอบหรือไม่ชอบของตนเอง จะต้องมีความประพฤติตรงไปตรงมา มีอานาจเหนือ
ความโกรธและสามารถควบคุมตนเองได้75 ดังนัน้ “โลกบาล” จึงมีความหมายว่า “พระราชา”76 ด้วย
อย่างไรก็ดี บทบาทในการลงโทษผู้กระทาผิดของพระยม อาจไม่ใช่บทบาทหลักของพระยมใน
ฐานะโลกบาล เนื่องจากในสมัยพระเวทปรากฏความคิดว่าพระยมเป็ นผู้พจิ ารณาความดีความชัว่
ของมนุ ษย์ มีอานาจทีจ่ ะให้รางวัลผูก้ ระทาดีและลงโทษผูก้ ระทาความผิด อยู่แล้ว77 หรือแม้แต่พระ
วรุณก็จะทรงลงโทษผู้กระทาชัวอย่
่ างรุนแรงเช่นเดียวกัน 78 ในมานวธรรมศาสตร์มไิ ด้กล่าวว่าพระ
ยมในฐานะโลกบาลทรงลงโทษผูก้ ระทาผิด บทบาทในการลงโทษจึงเป็นบทบาทโดยทัวไปของเทพ
่
เจ้าองค์นนั ้ ๆ อยูแ่ ล้ว ไม่ใช่บทบาทสาคัญของโลกบาลในสมัยหากาพย์
ในคัมภีรป์ ุราณะ กล่าวว่า พระพรหมทรงสร้างโลกบาลขึ้นมาทัง้ หมด 8
องค์ ประกอบด้วยโลกบาลผูร้ กั ษาทิศหลัก 4 ทิศ และโลกบาลผูร้ กั ษาทิศเฉียงอีก 4 ทิศ เรียกว่า
“อษฺฏทิ กฺปาล”(Aṣṭadikpāla) ดังมีรายนามดังต่อไปนี้ พระอิ นทร์ โลกบาลผูร้ กั ษาทิศตะวันออก
พระอัค นี โลกบาลผู้รกั ษาทิศ ตะวันออกเฉี ยงใต้ พระยม โลกบาลผู้รกั ษาทิศ ใต้ พระไนรฺ ฤ ติ
โลกบาลผู้รกั ษาทิศตะวันตกเฉียงใต้ พระวรุณ โลกบาลผูร้ กั ษาทิศตะวันตก พระวายุ หรือ พระ
79
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Mn. 5.96-97

75

Mn. 8.173

76

SED., p. 906.

77

ดูเพิม่ เติมใน อัญชลี จิตรสุคนธ์, “พระยมในวรรณคดีสนั สกฤต บาลี และไทย,” หน้า 53-54.
ดูเพิม่ เติมใน นภาพรรณ โอวัฒนากิจ, “แนวคิดเรื่องพระวรุณในวรรณคดีสนั สกฤต,” 150-151.
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ดูเพิม่ เติมใน Sadashiv Ambadas Dange, “Quarter,” EPBP 4 (1989): 1145.
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มารุต โลกบาลผู้รกั ษาทิศตะวันตกเฉียงเหนือ พระกุเวร โลกบาลผู้รกั ษาทิศเหนือ พระอีศาน
โลกบาลผูร้ กั ษาทิศตะวันออกเฉียงเหนือ80
จะเห็นได้ว่าในสมัยปุราณะกล่าวถึงพระไนรฺฤติว่าเป็ น โลกบาลผูร้ กั ษาทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ และพระอีศานว่าเป็ นโลกบาลผู้รกั ษาทิศตะวันออกเฉียงเหนือ แทนที่พระสูรยะ
(พระวิวสั วัต) และพระโสม (พระจันทร์) ที่ปรากฏในมานวธรรมศาสตร์ตามลาดับ แต่ก็มไิ ด้เป็ น
เช่นนัน้ เสมอไป เพราะวิษณุปรุ าณะตอนหนึ่ง81 กล่าวถึงพระวิวสั วัตและพระโสม แทนที่พระไนรฺฤติ
และพระอีศ าน จึงทาให้มรี ายนามโลกบาลเหมือ นกับที่ปรากฏในมานวธรรมศาสตร์ ส่ว นอัค นิ
ปุราณะ ได้กล่าวรวมพระโสม (พระจันทร์) กับพระกุเวรไว้ด้วยกัน ในขณะที่มตั สยปุราณะกลับ
กล่าวถึงพระจันทร์แทนทีพ่ ระกุเวร82
ในอัคนิปุราณะยังได้กล่าวเพิม่ เติมให้พระพรหมเป็ นผู้รกั ษาทิศเบื้องบน
และให้เศษะหรืออนันตนาคราช เป็ นสัตว์ท่รี กั ษาทิศเบื้องล่างรวมเป็ น 10 ทิศ83 เช่นเดียวกับที่
กล่าวไว้ในวราหปุราณะ 84 ในขณะที่คมั ภีรป์ ุราณะบางเล่ม กล่าวถึงโลกบาลไว้เพียง 4 องค์ อาทิ
พรหมาณฑปุราณะ กล่าวว่า พระอินทร์ อาศัยอยู่ทางทิศตะวันออกของเขาพระสุเมรุ มีเมืองชื่อ
อมราวตี (Amarāvatī) พระยม อาศัยอยู่ทางทิศใต้ของเขาพระสุเมรุ มีเมืองชื่อ สังยมนี พระวรุณ
อาศัยอยูท่ างทิศตะวันตกของเขาพระสุเมรุ มีเมืองชื่อ สุขา (Sukhā) และพระโสม อาศัยอยู่ทางทิศ
เหนือของเขาพระสุเมรุ มีเมืองชื่อ วิภาวรี (Vibhāvarī) โลกบาลจึงอยู่ทบ่ี ริเวณทิศทัง้ 4 รอบเขา
พระสุเมรุ เพื่อดูแลความสงบสุขและปกป้องโลก85
ในภาควตปุราณะ กล่ าวว่า ตรงยอดของเขาพระสุเ มรุเ ป็ นเมืองของ
พระพรหม โดยรอบของเขาพระสุเมรุมเี มืองของท้าวโลกบาลประจาอยู่ทงั ้ 8 ทิศ86 ในเทวีภาควตะ
80

Margaret and James Stutley, A Dictionary of Hinduism: its mythology, folklore and
development 150 B.C.-A.D. 1500, p. 165.
81
The Viṣṇu Purāṇa Vol. 2, Translated by H. H. Wilson, p. 118. อ้างถึงใน นภาพรรณ

โอวัฒนากิจ, “แนวคิดเรื่องพระวรุณในวรรณคดีสนั สกฤต,” หน้า 110.
82
หม่อมเจ้าสุภทั รดิศ ดิศกุล, ศาสนาพราหมณ์ในอาณาจักรขอม, หน้า 171.

เศษะ หรือ อนันตนาคราช มีขนาดใหญ่ มหึมาที่สุด มีหวั ถึงหนึ่งพันและกายยาวหาที่สุดมิได้ ทรง
ความเป็ นอมตะอยู่ตลอดจึงได้นามว่า อนันตนาคราช พญานาคนี้เอากายขดรอบแท่นทีป่ ระทับขอบพระวิษณุ ใน
ทะเลน้ านม ณ สวรรค์ชนั ้ ไวกูณฐ์ และหัวหนึ่งในจานวนพันหัวของพญานาคตนนี้ค้าจุนโลกเอาไว้ ฉะนัน้ บาง
คราวที่หวั นาคนี้ส่ายไปมาจึงทาให้เกิดแผ่นดินไหว อ้างถึงใน ศักดิศรี
์ แย้มนัดดา,“นาค,” ในวรรณวิ ทยา:
รวมบทความทางวิ ชาการภาคภาษาและวรรณคดีไทย-บาลี-สันสกฤตบางเรือ่ ง, หน้า 45.
83
หม่อมราชวงศ์สุรยิ วุฒิ สุขสวัสดิ,์ ปราสาทเขาพนมรุ้ง: ศาสนบรรพตที่ งดงามที่ สุดในประเทศ
ไทย, พิมพ์ครัง้ ที่ 4 (กรุงเทพมหานคร: มติชน, 2539), หน้า 368.
84

Varāha P. 29.3-15 quoted in Sadashiv Ambadas Dange, “Quarter,” EPBP 4 (1989): 1145.
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Bd.P. 1.2.21.32-34
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Subodh Kapoor, editor, “Meru,” HEH 3 (2000): 1209.
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กล่ าวถึง พระพรหมผู้เป็ นใหญ่ใ นดินแดนพรหมโลกประทับนัง่ อยู่ใ นเมือ งมโนวตี (Manovatī)
แวดล้อมด้วยเมืองใหญ่ 8 เมืองของโลกบาลตัง้ อยู่ใน 8 ทิศ แต่ละเมืองมีพน้ื ทีค่ รอบคลุมประมาณ
2,500 โยชน์ ซึ่งตัง้ อยู่บริเวณโดยรอบเขาพระสุเมรุ 87 มีหน้าที่คุ้มครองธรรมและดูแลความสงบ
เรียบร้อยของโลก
ตารางที่ 6 ตารางแสดงรายชื่อเมืองของโลกบาลในเทวีภาควตะ88
ทิ ศที่รกั ษา
ตะวันออก
ตะวันออกเฉียงใต้
ใต้
ตะวันตกเฉียงใต้
ตะวันตก
ตะวันตกเฉียงเหนือ
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ

โลกบาล
พระอินทร์
พระอัคนี
พระยม
พระไนรฺฤติ
พระวรุณ
พระวายุ
พระกุเวร
พระอีศาน, พระศิวะ

ชื่อเมือง
อมราวตี (Amarāvatī)
เตโชวตี (Tejovatī)
สังยมนี (Saṃyamanī)
กฤษณาญชนา (Kṛṣṇāñjanā)
ศรัทธาวตี (Śraddhāvatī)†
คันธวตี (Gandhavatī)
มโหทยะ (Mahodaya)
ยโศวตี (Yaśovatī)‡

ในวิษณุ ปุราณะ89 กล่าวต่างออกไปว่าใต้เขาพระสุเมรุเป็ นที่ตงั ้ ของเมือง
ทัง้ 8 เป็ น เมือ งศัก ดิส์ ิท ธิข์ องโลกบาลผู้ร กั ษาทิศ ทัง้ 8 คือ ศตมธะ อิว ลนะ เอาตกะ รากษส
อัมพุปะ อนิละ ศคิน อีศะ
87

PE., p. 62.

88

PE., p. 62.



บางแห่งกล่าวว่า ชื่อ วัสเวากสาระ (Vasvāukasāra)
บางแห่งกล่าวว่า ชื่อ ชิวนี (Jivanῑ) ดู Subodh Kapoor, editor, “Meru,” HEH 3 (2000): 1209.

บางแห่งกล่าวว่า ชื่อ วิรุปกั ษะ (Virupakṣa) ดู Ibid., p. 1209.
†
ในวิษณุ ปุราณะ กล่าวว่า เมืองมุขยา ของพระวรุณ ตัง้ อยู่ทางทิศตะวันตกของภูเขามานโสตตระ
คัมภีรป์ ุราณะอีก 3 คัมภีร์ คือ และพราหมาณฑะปุราณะ ลิงคปุราณะและวายุปุราณะ กล่าวถึงชื่อนครของพระ
วรุณ คือ สุขา (ชื่อดังกล่าวพ้องกับดินแดนสุขาวดีหรือภูมอิ นั มีความสุข อันเป็ นดินแดนทางทิศตะวันตกทีส่ ถิต
ของพระอมิตาภะธยานิพุทธะ และคาว่า อมิตาภะ ก็ปรากฏอยู่ในวิษณุ ปุราณะว่าเป็ นชื่อ ของเทพจาพวกหนึ่ง)
ส่วนภาควตปุราณะ กล่าวว่าเมืองของพระวรุณชื่อ นิมโลจนิ (เมืองพระอาทิตย์ตก) และอัคนิปุราณะ กล่าวถึง
เทวสถานของพระวรุณและเทวีวารุณี ตัง้ อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ อ้างถึงใน นภาพรรณ โอวัฒนากิจ, “แนวคิด
เรื่องพระวรุณในวรรณคดีสนั สกฤต,” หน้า 110-111 และดูเพิม่ เติมใน เสฐียรโกเศศ นาคประทีป, ลัทธิ ของเพื่อน
(กรุงเทพมหานคร: พิราบ, 2540), หน้า 114-115.
‡
บางแห่งกล่าวว่า ชื่อ อีศาน (Īśāna) ดู Subodh Kapoor, editor, “Meru,” HEH 3 (2000): 1209.
89
The Viṣṇu Purāṇa Vol. 2, Translated by H. H. Wilson, p. 112. อ้างถึงใน นภาพรรณ โอวัฒนากิจ, “แนวคิดเรื่องพระวรุณในวรรณคดีสนั สกฤต,” หน้า 110.
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นอกจากการกล่ า วถึงโลกบาลในเทวลัก ษณะแล้ว ในสมัย มหากาพย์ปุราณะยัง ปรากฏแนวคิดเรือ่ งสัตว์ทอ่ี ยูป่ ระจาทิศ สัตว์เหล่านี้ยงั ทาหน้าทีเ่ ป็ นพาหนะของโลกบาล
และช่วยค้าจุนโลกให้มนคงอี
ั ่ กด้วย เช่น ช้าง
ช้าง เป็นสัตว์ทม่ี คี ุณลักษณะโดดเด่น ในแง่ทเ่ี ป็ นสัตว์ทรงพลัง แต่สงบนิ่ง
และฉลาดมาก ช้างยังมีลกั ษณะนิสยั และการดาเนินชีวติ ทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์หลายอย่าง จนกลายเป็ น
ทีม่ าของคาที่ใช้เรียกช้างหลากหลายคา เช่น นาค คชา ทวีป ปทั มิน ชื่อทีค่ ุ้นเคยกันดีอกี ชื่อหนึ่ง
คือ “หัตถี” (P. hatthῑ; Skt. hastin) แปลว่า “ผูม้ มี อื ” มีตานานเล่าว่าเมื่อช้างตัวแรกกาเนิดออกมา
จากหิรณ
ั ยครรภ์ พระพรหมทรงแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน แล้วทรงเป่าลมแห่งชีวติ เข้าไป ส่วนหนึ่ง
กลายเป็ นช้างพัง 8 ตัว ในขณะที่อกี ส่วนหนึ่งกลายเป็ นช้างเอราวัณ 1 ตัวและช้างพลายอีก 7 ตัว
รวมเป็นช้างตัวผู้ 8 ตัว ต่อมาฝา่ ยช้างตัวผูท้ งั ้ 8 ได้ทาหน้าทีเ่ ป็ นพาหนะของโลกบาลผูร้ กั ษาทิศทัง้
8 ของจักรวาล และสุดท้ายก็กลายเป็ นผูร้ กั ษาทิศเสียเอง ทาให้ชา้ งกลายเป็ นสัญลักษณ์ของความ
แข็งแรง ความมันคง
่ และการปกป้องรักษาคุม้ ครอง90
ในมหากาพย์รามายณะ พาลกาณฑ์ สรรคที่ 3991 กล่าวถึงช้างประจาทิศ
หลัก 4 ทิศ มีห น้ าที่แ บกโลกอยู่ข้า งใต้ เรียกว่า “ทิคฺ ค ช” (Diggaja) หรือ ช้างแห่ งจักรวาล
(elephants of the universe) หากช้างเหล่านี้ส่ายศีรษะก็จะทาให้เกิดแผ่นดินไหวบนโลกมนุ ษย์
เรื่องนี้ได้เล่าขึน้ ตอนโอรสของพระสครซึง่ ติดตามหาม้าของพระบิดาได้เห็นช้างเหล่านี้ ได้แก่ ช้าง
ประจาทิศตะวันออกชื่อ วิรูปากษะ (Virūpākṣa) ช้างประจาทิศใต้ช่อื มหาปทั มะ (Mahāpadma)
ช้างประจาทิศตะวันตกชื่อ เสามนสะ (Sāumanasa) ช้างประจาทิศเหนือชื่อ ภัทร (Bhadra)
ในมหากาพย์มหาภารตะ ภีษมบรรพ92 กล่าวถึงช้างสวรรค์จานวน 8 ตัว
อยูป่ ระจาทิศ มีหน้าทีช่ ่วยประคับประคองโลกและจักรวาล ช้างเหล่านี้สามารถเหาะไปในอากาศได้
ตามอิสระ93 ต่อมาในสมัยปุราณะก็กล่าวถึงช้างประจาทิศจานวน 8 ตัวเช่นเดียวกันและเป็ นช้าง
พาหนะของโลกบาลผู้อภิบาลทิศนัน้ เนื่องจากในสมัยนี้มคี วามคิดเรื่องทิศจานวน 8 ทิศ ในภาษา

90

วิไลรัตน์ ยังรอต, ดู รู้ พุทธประวัติ เรื่องราวและความหมายในงานศิ ลปกรรมจาก 11
เหตุการณ์สาํ คัญของพระพุทธเจ้า (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริน้ ติง้ แอนด์พบั ลิชชิง่ , 2539), หน้า 22-23.
91

Valmiki, The Ramayana of Valmiki, Translated by Ralph T.H. Griffith (London: Trubner,
1870-1874), p. 52.

บางแห่งเรียก หิมปาณฑระ (Himapāṇḍara) ดู Margaret and James Stutley, A Dictionary of
Hinduism: its mythology, folklore and development 150 B.C.-A.D. 1500, p. 165.
92
Dwailpayana Vyasa, The Mahabharata of Krishna Vol. 5 Bhishma Parva, translated by
Kisari Mahan Ganguli, 4th ed, (Delhi: Munshiram Manoharlal), p. 28.
93

ละเอียด วิสุทธิแพทย์, “ช้างในวรรณคดีสนั สกฤตและวรรณคดีบาลี,” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522), หน้า 36.
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สันสกฤตเรียกช้างเหล่านี้ว่า โลกบาล (Lokapāla)94 ทิงฺนาค (Diṅnāga) ทิคฺคช (Diggaja) ทิศาคช
(Diśāgaja) ทิคฺ ว ารณ (Digvāraṇa) ทิกฺ ก รินฺ (Dikkarin)
ทิงฺ ม าตงฺ ค (Diṅmātaṅga)95 ใน
96
The Puranic Encyclopaedia
ได้ให้รายละเอียดคู่ช้างพลาย (Aṣṭadiggaja) และช้างพัง
(Aṣṭadikkariṇī) ซึง่ สอดคล้องกับรายชื่อช้างประจาทิศในหนังสืออมรโกศ97 ไว้ดงั นี้
ตารางที่ 7 ตารางแสดงรายชื่อช้างประจาทิศทัง้ 8 ในสมัยมหากาพย์-ปุราณะ
ทิ ศที่รกั ษา
โลกบาล
ตะวันออก
พระอินทร์
ตะวันออกเฉียงใต้
พระอัคนี
ใต้
พระยม
ตะวันตกเฉียงใต้
พระไนรฺฤติ หรือ สูรยะ
ตะวันตก
พระวรุณ
ตะวันตกเฉียงเหนือ พระวายุ หรือ พระมารุต
เหนือ
พระกุเวร
ตะวันออกเฉียงเหนือ พระอีศาน หรือ พระโสม

ชื่อช้างพลาย
ไอราวตะ(Airāvata)
ปุณฑรีกะ (Puṇḍarīka)
วามนะ (Vāmana)
กุมุทะ (Kumuda)
อัญชนะ (Añjana)
ปุษปทันตะ (Puṣpadanta)

ชื่อช้างพัง
อภระมู (Abhramū)
กปิ ลา (Kapilā)
ปิ งคลา (Piṅgalā)
อนุปมา (Anupamā)
ตามระกรรณี (Tāmrakarṇī)

สารวเภามะ (Sārvabhāuma)

อังคนา (Aṅganā)

สุประตีกะ

(Supratīka)

ศุภระทันตี (Śubhradantī)
อัญชนาวตี (Añjanāvatī)

จากการศึกษาแนวคิดเรื่องโลกบาลในสมัยพระเวท พบว่า สิง่ ทีท่ าหน้าที่
รักษาทิศ คือ เหล่าบรรดาอสรพิษ คาศัพท์ทใ่ี ช้เรียกงูในภาษาสันสกฤตมีอยู่เป็ นจานวนมาก อาทิ
อหิ (ahi) สรรปะ (sarpa) พบในฤคเวท98 อีกคาหนึ่ง คือ นาค (nāga) ซึง่ ปรากฏมาตัง้ แต่ในคัมภีร์
พราหมณะ99 หมายถึง งู หรือ ช้าง ในสมัยมหากาพย์-ปุราณะ มีศพั ท์ทใ่ี ช้เรียกช้างประจาทิศ ว่า
“ทิงฺน าค” ซึ่ง ผู้ว ิจยั เห็น ว่า น่ าจะเป็ นค าศัพ ท์ท่ีเ ก่ า ที่สุ ด ในบรรดาศัพท์ท่ใี ช้เ รียกช้างประจาทิศ
เนื่องจากแสดงให้เห็นถึง ร่องรอยความคิดในสมัย พระเวทที่งูมหี น้าที่รกั ษาทิศ ต่อมาเมื่อ “นาค”
94

Margaret and James Stutley, A Dictionary of Hinduism: its mythology, folklore and
development 150 B.C.-A.D. 1500, p. 165.
95
SED., p. 479.
96

PE., p. 62.

97

Amar. 1.3.4; 1.3.5



บางแห่ งเรีย ก อภรมาตังคะ (Abhramātaṅga) บ้า งก็เรียก อรรกโสทร (Arkasodara) นาคมัลละ
(Nāgamalla) สทาทานะ (Sadādāna) มาทัมพร (Madambara) ดู John Dowson, Classical Dictionary of
Hindu Mythology and Religion, Geography, History and Literature (New Delhi: Rupa, 2011), p. 180.

บางแห่งเรียก อัญชนาวตี (Añjanāvatī) ดู Ibid., p. 180.


บางแห่งกล่าวว่า ยังไม่รชู้ ่อื ช้างพังทีแ่ น่ นอน ดู

Margaret and James Stutley, A Dictionary of
Hinduism: its mythology, folklore and development 150 B.C.-A.D. 1500, p. 165.
98
ดูเพิม่ เติมใน A. A. Macdonell and A. B. Keith, Vedic Index of Name and Subject, Vol. 1, 3rd
reprint, pp. 50-51.
99
Ibid., p. 440.
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หมายถึงช้างด้วย ช้างจึงกลายเป็ นสัตว์ทม่ี คี วามเกี่ยวข้องกับทิศโดยทาหน้าที่เป็ นทัง้ พาหนะของ
โลกบาลและเป็ นสัตว์ประจาทิศ จึงอาจกล่าวได้ว่า แนวคิดเรื่องการใช้สตั ว์ทาหน้าที่รกั ษาทิศใน
สมัยมหากาพย์-ปุราณะมิใช่เรือ่ งใหม่ แต่น่าจะได้รบั อิทธิพลมาจากสมัยพระเวท
ในวรรณคดีพุทธศาสนา ก็กล่าวถึงช้างทีอ่ ยู่ประจาทิศเช่นกัน ในอภิธานัปปทีปิกา
กล่าวถึง ช้างประจาทิศ 8 ทิศ เรียกว่า “ทิสาคชา”100 และช้างพังของช้างประจาทิศทัง้ 8 และใน
จักกวาฬทีปนีกไ็ ด้แสดงชื่อช้างประจาทิศทัง้ 8 ชื่อทีเ่ รียกช้างประจาทิศทัง้ 8 และช้างพังของช้าง
ประจาทิศทัง้ 8 ทัง้ นี้ช้างที่ประจาทิศหลัก 4 ทิศจะมีช่อื เฉพาะ ส่วนช้างที่ประจาทิศเฉียงจะมีช่อื
เดียวกันว่า “อนุทสิ ฺวารณ” (ผูค้ ุม้ ครองรักษาทิศเฉียง)101
ตารางที่ 8 ตารางแสดงชื่อช้างประจาทิศทัง้ 8 ในจักกวาฬทีปนี102
ทิ ศที่รกั ษา
ตะวันออก
ตะวันออกเฉียงใต้
ใต้
ตะวันตกเฉียงใต้
ตะวันตก
ตะวันตกเฉียงเหนือ
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภทช้างประจําทิ ศ
เอราวัณ
ปุณฑริกะ
วามนะ
กุมุทะ
อัญชนะ
บุปผทันตะ
สัพพภุมมะ
สุปปติกะ

ชื่อช้างที่อยูป่ ระจําทิ ศ
ปาจีนวารณะ
อนุทสิ วารณะ
อวาจิวารณะ
อนุทสิ วารณะ
ปตีจวิ ารณะ
อนุทสิ วารณะ
อุทจี วิ ารณะ
อนุทสิ วารณะ

ช้างพังของช้างประจําทิ ศ
อัพภมู
กาปิ ลา
ปิ งคลา
อนุปกั กมา
ตัมพวัณณี
สุภทันตี
ลิงคนา
อัญชนาวตี

ในมหากาพย์เ สานทรนัน ทะของอัศ วโฆษก็เ รียกช้างประจ าทิศ ว่ า “ทิคฺ ว ารณ”
เช่นกัน เป็ นที่น่าสังเกตว่าชื่อของช้างพลายและช้างพังที่ปรากฏในจักกวาฬทีปนีนัน้ มีค วาม
สอดคล้องกับรายชื่อของช้างประจาทิศทัง้ 8 ในสมัยปุราณะ จึงอาจเป็ นไปได้ว่าในฎีกาแห่งสัคค
กัณ ฑ์ท่พี ระสิร ิมงั คลาจารย์ผู้ร จนาคัม ภีร์น้ีไ ด้ก ล่ าวอ้า งไว้น่ าจะได้รบั อิท ธิพ ลมาจากวรรณคดี
สันสกฤตก็เป็นได้
จากการศึก ษาแนวคิด เรื่อ งโลกบาลในสมัย มหากาพย์ -ปุ ร าณะจะเห็น ได้ว่ า
ชาวอารยันในสมัยนี้ ใ ห้ค วามเคารพยกย่อ งพระวิษณุ พระพรหมและพระศิวะว่าเป็ นเทพสูงสุ ด
ส่วนเทพเจ้าองค์อ่นื ๆ ทีม่ คี วามสาคัญและได้รบั การนับถือในสมัยพระเวทได้แปรเปลีย่ นไป โดยถูก
ลดบทบาทลงเหลือเพียงฐานะ “โลกบาล” ในวรรณคดีมหากาพย์กล่าวถึงโลกบาลเพียง 4 องค์
103

100
101

อภิธาน. 10
แม่ชวี มิ ุตติยา (สุภาพรรณ ณ บางช้าง), จักกวาฬที ปนี : ลักษณะเด่น ภูมิปัญญา และคุณค่า,

หน้า 128.

102

จกฺกวาฬ. 137
ดูใน อัศวโฆษ, มหากาพย์เสานทรนันทะของอัศวโฆษ, ปริวรรต แปลและเรียบเรียงโดย สาเนียง
เลื่อมใส (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธแิ ปดหมื่นสีพ่ นั พระธรรมขันธ์, 2543), หน้า 24.
103

112

ต่อมาในมานวธรรมศาสตร์กล่าวถึงโลกบาลจานวน 8 องค์ทม่ี คี วามสัมพันธ์กบั ความเป็ นพระราชา
ส่ ว นคัม ภีร์ปุ ร าณะฉบับ ต่ า งๆ ได้ ก ล่ า วถึง ชื่อ ของโลกบาลซึ่ง มีค วามคล้ า ยกับ ที่ป รากฏใน
มานวธรรมศาสตร์ อีกทัง้ ยังกล่ าวถึงที่ประทับและพาหนะของโลกบาล สิง่ ที่น่าสังเกต คือ เดิม
เทวดาผูเ้ ป็ นใหญ่แห่งทิศในสมัยพระเวทจนถึงอุปนิษทั จะทาหน้าทีร่ กั ษาทิศเบือ้ งบน ทิศตรงกลาง
ทีม่ นคง
ั ่ หรือ ทิศเบือ้ งล่างด้วย แต่โลกบาลในสมัย มหากาพย์-ปุราณะจะรักษาทิศเพียง 4 ทิศหลัก
หรือ 8 ทิศ (รวมทิศเฉียง) ซึง่ เป็นทิศในมิตแิ นบราบทัง้ สิน้ ผูว้ จิ ยั เห็นว่า อาจเป็ นเพราะทิศเบือ้ งบน
มีเทพเจ้าสูงสุด 3 องค์เป็ นผู้ดูแล เนื่องจากเป็ นเทพที่มรี ะดับสูงกว่าโลกบาล ส่วนทิศเบื้องล่างก็
มอบหมายให้สตั ว์สาคัญทาหน้าที่ค้าจุนโลกไว้ โลกบาลจึงทาหน้ าปกป้องคุ้มครอง “มนุ ษย์” และ
“โลกในเชิงกายภาพ” ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากเทพเจ้าสูงสุด
3.1.2 แนวคิ ดเรื่องโลกบาลในวรรณคดีของศาสนาเชน
นอกจากแนวคิดเรื่อ งโลกบาลจะปรากฏอย่างชัดเจนในวรรณคดีสนั สกฤตแล้ว
แนวคิดนี้ยงั ไปปรากฏในวรรณคดีของศาสนาเชนทัง้ 2 นิกาย กล่าวคือ ในนิกายเศวตามพร
กล่าวถึง เทวดากลุ่มไวมานิกะที่เรียกว่ากัลโปปปนั นะอาศัยอยู่ในกัลปวิมานที่แบ่งออกเป็ นชัน้ ๆ
เรียงซ้อนขึน้ ไปจานวน 12 ชัน้ ในแต่ละชัน้ จะมีพระอินทร์จานวน 1 องค์ซง่ึ มีนามแตกต่างกันและมี
โลกบาลจานวน 4 องค์ได้แก่ โสม โลกบาลผูร้ กั ษาทิศตะวันออก ยม โลกบาลผูร้ กั ษาทิศใต้ วรุณ
โลกบาลผูร้ กั ษาทิศตะวันตก ไวศรวณะ โลกบาลผูร้ กั ษาทิศเหนือ เป็นผูป้ กครอง วิมานของเทวดา
กัลโปปปนั นะอาจเทียบได้กบั ฉกามาพจรสวรรค์ในพุทธศาสนา เพราะเทวดาเหล่านี้ยงั ยุ่งเกี่ยวกับ
กามารมณ์ โดยวิมานชัน้ แรกคือ เสาธรรมซึ่งตัง้ อยู่เหนือเขาพระสุเมรุอาจเทียบได้กบั สวรรค์ชนั ้
จาตุมหาราชิกาและดาวดึงส์ 2 ชัน้ รวมกัน โลกบาลในศาสนาเชนทาหน้าที่เป็ นผู้ช่วยพระอินทร์ใน
การปกครองสวรรค์แต่ละชัน้ ไม่ได้แยกอยูต่ ่างหากเหมือนกับโลกบาลในคติพุทธศาสนาทีอ่ าศัยอยู่
ในสวรรค์ชนั ้ จาตุมหาราชิกา จะเห็นได้ว่าชื่อของโลกบาลในวิมานทัง้ 12 ชัน้ พ้องกับชื่อโลกบาลใน
ศาสนาพราหมณ์ -ฮิน ดู ต่ า งกัน เพีย งทิศ ตะวัน ออกเท่ า นัน้ ที่ศ าสนาเชนเป็ น โสม แต่ ศ าสนา
พราหมณ์ -ฮินดู เป็ นพระอินทร์104 ส่ ว นนิกายทิค ัมพร ระบุว่า อิ นทร์ เป็ น โลกบาลผู้รกั ษาทิศ


ศาสนาเชน เป็ นศาสนาในกลุ่มนาสติกะ(heterodox) ทีค่ ดั ค้านหรือไม่ยอมเชื่อในความถูกต้องสมบูรณ์
และความศักดิสิ์ ทธิของคั
์ มภีรพ์ ระเวท โดยเห็นว่าคัมภีรพ์ ระเวทเป็ นผลงานของมนุ ษย์ มีถูกมีผดิ และสามารถ
แก้ไขปรับปรุงได้ พุทธศาสนาเกิดร่วมสมัยกับศาสนาเชน แม้จะมีทรรศนะแตกต่ างกันในบางเรื่อง แต่ ทงั ้ 2
ศาสนาต่างก็มคี วามเห็นตรงกันอย่างหนึ่งว่า พระเป็ นเจ้าหรือพระพรหมตามทีก่ ลุ่มอาสติกะ (orthodox) เชื่อกัน
ไม่มี จึงจัดเป็ นศาสนาประเภทเทวนิยม (Atheism) ก่อนคริสตกาลประมาณ 400-300 ปี ศาสนาเชนได้แตก
ออกเป็ น 2 นิกาย ได้แก่ ทิคมั พร (Digambara) และเศวตามพร (Śvetambara) อ้างถึงใน บารุง ชานาญเรือ ,
“การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องจักรวาลวิทยาในศาสนาไชนะและพุทธศาสนาเถรวาท,” หน้า 8, 10-11.
104
เรื่องเดียวกัน, หน้า 212. และดูรายละเอียดแนวคิดเรื่องจักรวาลวิทยาในศาสนาไชนะเพิม่ เติม ใน
เรื่องเดียวกัน, หน้า 10-106, 193-225.
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ตะวันออก ส่วนทิศที่เหลือกล่าวไว้ตรงกัน 105 จะเห็นได้ว่า รายชื่อของโลกบาลที่ปรากฏในคัมภีร์
ของศาสนาเชนมีนามสอดคล้อ งกับ โลกบาลทัง้ 4 ในวรรณคดีส นั สกฤตแต่ ไม่ส อดคล้อ งกับ ใน
วรรณคดีพุทธศาสนา ยกเว้นท้าวไวศรวณะผูเ้ ป็นโลกบาลผูร้ กั ษาทิศเหนือเท่านัน้ ทีก่ ล่าวตรงกัน
3.2 ลักษณะของโลกบาลในวรรณคดีพทุ ธศาสนา
ในวรรณคดีพุทธศาสนากล่าวถึงกลุ่มของเทวดาจานวน 4 องค์ประจาอยู่ตามทิศหลักทัง้ 4
ของโลกเช่นเดียวกับวรรณคดีสนั สกฤตและวรรณคดีของศาสนาเชน ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมลักษณะของ
เทวดากลุ่มดังกล่าวในด้านชื่อเรียก กาเนิด ภพภูม ิ ลักษณะทางกายภาพ อุปนิสยั พาหนะ อาวุธ
และของวิเศษ ชายา โอรส ธิดา และบริวาร แล้วนามาศึกษาเพื่อให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของ
โลกบาลในวรรณคดีพุ ท ธศาสนาและน ามาเปรีย บเทีย บกับ แนวคิด เรื่อ งโลกบาลในว รรณคดี
สันสกฤตทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ศกึ ษามาแล้วในข้างต้น
3.2.1 ชื่อเรียก
ในวรรณคดีพุทธศาสนามีคาเรียกกลุ่มของเทวดาจานวน 4 องค์ท่ปี ระจาอยู่ตาม
ทิศหลักทัง้ 4 ของโลกอยู่ 2 คา ได้แก่ “มหาราช” (P. Mahārāja) และ “โลกบาล” หากแต่ม ี
รายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป กล่าวคือ ในวรรณคดีพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทบาลีมกั จะกล่าว
รวมเทวดาทัง้ 4 องค์ว่า “มหาราช” ในบทว่า “จตฺ ตาโร มหาราชาโน”106 มากกว่า “โลกบาล” ซึ่ง
สามารถใช้ แ ทนกัน ได้ อนึ่ ง ค าว่ า “โลกบาล” ปรากฏอยู่เ พีย ง 2 ครัง้ ในเปตวัต ถุ แ ละชาดก
เท่านัน้ 107 อาทิ ในสัมพุลาชาดก กล่าวถึงนางสัมพุลาผูเ้ ป็ นชายาของโสตถิเสนกุมาร ขณะกาลัง
เก็บผลไม้อ ยู่ในป่าเพื่อ นาไปถวายราชกุ มารผู้เป็ นโรคเรื้อน ได้พบกับอสุรตนหนึ่งที่กาลัง เที่ยว
แสวงหาอาหารอยู่ อสุรตนนัน้ เกิดจิตปฏิพทั ธ์รกั ใคร่ต่อพระนางและหวังจะเป็ นสามีของพระนาง
หากพระนางไม่ยอมเป็ นมเหสีของอสุรก็จะต้องเป็ นอาหารของอสุรแทน พระนางผูม้ คี วามซื่อสัตย์
ต่อสามีก็แสดงความเศร้าโศก มิได้ กลัวเกรงภยันตรายที่จะเกิดแก่ตน แต่กลัวว่าสามีของตนจะ
เคลือบแคลงสงสัยจึงกล่าวราพันว่า “เทพเจ้าทัง้ หลายคงจะไม่มอี ยู่แน่ นอน ท้าวโลกบาล (โลกปาลา) ก็คงไม่มใี นโลกนี้เป็ นแน่ เมือ่ ยักษ์ผไู้ ม่สารวมทาด้วยอาการหยาบช้า จะหาผูช้ ่วยห้ามป้องกัน
ไม่มเี ลย”108 ในอรรถกถาสัมพุลาชาดก อธิบายบท “โลกปาลา” ว่าหมายถึง “นางสัมพุลากล่าวว่า
บรรดาเทพเจ้าผูม้ ศี ลี เห็นปานนี้ ท้าวโลกบาลผูอ้ ารักขา เห็นจะไม่มใี นโลกนี้เป็ นมันคง”
่
(โลกปาลาติ
เอวรูปาน สีลวนฺตนี เทวตาน ปาลกา โลกปาลา นูน อิธ โลเก น สนฺตตี ิ ปริเทวติ)109 ส่วนในวรรณคดี
105

Willibald Kirfel, Die Kosmographie der Inder (Georg Olms Verlagsbuchhandlung:
Hildesheim, 1967), p. 305.
106

ที.มหา. 10/209; ที.ปา. 11/207

107

PTSD., p. 588.

108

ขุ.ชา. 27/2408
ชา.อ. 7/307

109

114

ทีบ่ นั ทึกด้วยภาษาสันสกฤตในพุทธศาสนานิยมใช้ทงั ้ ศัพท์ว่า “มหาราช” 110 และ “โลกบาล111,
มหาโลกบาล112” และในวรรณคดีไทยนิยมเรียกเทวดากลุ่มดังกล่าวว่า “ท้าวจาตุมหาราช” หรือ
“ท้าวมหาราชทัง้ 4” และ “ท้าวจตุโลกบาล” หรือ “ท้าวโลกบาลทัง้ 4” ดังนัน้ คาว่า “มหาราช”
“โลกบาล” และ “มหาโลกบาล” จึงกลายเป็นคาวิสามัญนามทีห่ มายถึงกลุ่มเทวดาทัง้ 4 องค์
รายนามของท้าวมหาราชทัง้ 4 องค์ ปรากฏอยู่ในพระสูตรสาคัญเพียง 2 พระสูตร
คือ มหาสมัยสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค 113 และอาฏานาฏิยสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค 114 ดังมี
รายนามต่ อ ไปนี้ ท้ า วธตรฐ (P. Dhataraṭṭha) เป็ น ท้ า วมหาราชผู้ ร ัก ษาทิ ศ ตะวัน ออก 115
ท้ าววิ รุ ฬ หก (P.Virūḷha,Virūḷhaka) เป็ นท้ า ว มหาราชผู้ ร ั ก ษาทิ ศ ใต้ 116 ท้ าววิ รู ปั กข์
117
(P.Virūpakkha) เป็ นท้าวมหาราชผูร้ กั ษาทิศตะวันตก
ท้าวกุเวร หรือ เวสสวัณ (P. Kuvera,
ั ษาทิศ เหนือ 118 ในล าดับของท้าวมหาราชทัง้ 4 ท้าวธตรฐจะ
Vessavaṇa) เป็ นท้า วมหาราชผู้รก
ปรากฏชื่อเป็นลาดับแรกเสมอ ท้าววิรฬุ หกจะปรากฏชื่อเป็นลาดับที่ 2 เสมอ ท้าววิรปู กั ข์จะปรากฏ
ชื่อเป็นลาดับที่ 3 เสมอ และท้าวกุเวรจะปรากฏเป็นชื่อเป็นลาดับที่ 4 เสมอ
ส่วนชื่อเรียกท้าวมหาราชทัง้ 4 ที่ปรากฏในคัมภีรพ์ ุทธศาสนาที่บนั ทึกด้วยภาษา
สันสกฤต ได้แ ก่ ท้ าวธฤตราษฏระ (Skt. Dhṛtarāṣṭra) ท้ าววิ รูฒ กะ (Skt. Virūḍhaka)
ท้ าววิ รูปากษะ (Skt. Virūpākṣa) และท้ าวไวศรวณะ หรือ ท้ าวกุเวร (Skt. Vāiśravaṇa,
119
120
121
Kubera) ในมหาวัสตุ และลลิตวิสตระ กล่าวถึง บทอานวยพรแก่ ตระปุษะ (Skt. Trapuṣa;
P. Tapussa) และภัลลิกะ (Skt., P. Bhallika) ผูน
้ าอาหารทีป่ ระกอบจากน้ าผึง้ และเนยใสไปถวาย
แด่พระพุทธเจ้าในขณะทีพ่ ระพุทธองค์กาลังเสวยวิมุตติสุขอยู่ในสัปดาห์ท่ี 7 พระพุทธองค์ทรงอ้าง
ถึงอานาจของท้าวจตุโลกบาลรวมถึงสิง่ ทีเ่ ป็ นมงคลทัง้ หลาย เช่น กลุ่มดาวนักษัตร เทพกุมารี และ
110

Divy. 61(catvāro mahārājās); Mvu. 1.230 (caturhi mahārājehi), 263 (caturmahārājakehi); LV.
277-278 (catvāro mahārājās)
111
Mvu. 1. 157, 208, 265
112

Mvu. 3. 304 (catvāri mahālokapālā)

113

ที.มหา. 10/242
ที.ปา. 11/210-213
115
ที.มหา. 10/242; ที.ปา. 11/210
116
ที.มหา. 10/242; ที.ปา. 11/211
117
ที.มหา. 10/242; ที.ปา. 11/212

ผูว้ จิ ยั สะกดชื่อของท้าวมหาราช 2 องค์ คือ ท้าววิรูปกั ข์ และ ท้าวเวสสวัณ ตามรูปภาษาบาลี มิได้
สะกดตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ วิรปู กั ษ์ และ เวสวัณ (เวสสุวณ
ั )
118
ที.มหา. 10/242; ที.ปา. 11/213
114

119

Mvu. 1.245; Divy. 126; AbhiBhā. 1066.

120

Mvu. 3.305-310

121

LV. 282-284

115

สถานที่ศ ัก ดิ ์สิทธิ ์ทัง้ มวลให้เ ป็ นผู้ปกปกั รัก ษาพ่ อ ค้าทัง้ 2 สิ่งที่น่าสังเกต คือ ในบทอ านวยพร
ดังกล่าวได้กล่าวอ้างนามของเทวดาที่มฐี านะเป็ นโลกบาลในวรรณคดีสนั สกฤตไว้ในบทเดียวกับ
กลุ่มของโลกบาลทีป่ รากฏเฉพาะในวรรณคดีพุทธศาสนา
ตารางที่ 9 ตารางเปรียบเทียบบทอานวยพรแก่ตระปุษะและภัลลิกะในมหาวัสตุและลลิตวิสตระ
มหาวัสตุ

ลลิ ตวิ สตระ

...พระราชาผู้ เ ป็ น ใหญ่ แ ห่ ง เทพกุ ม ารี นั ้น มี ช่ื อ ว่ า
ธฤตราษฏระ พระราชาพระองค์นัน้ เป็ นใหญ่ ใ นหมู่
คนธรรพ์ อันเทวดาทัง้ หลายรักษาแล้ว แม้พระราชา
พระองค์นนั ้ จงปกป้องในแผ่นดินและทีอ่ ยู่…122
พระราชาผู้ยิ่ง ใหญ่ ข องเหล่ า เทพกุ ม ารีนัน้ มีน ามว่ า
วิ รูฒกะ ขอพระราชาผู้เป็ นใหญ่ ในหมู่กุมภัณฑ์โปรด
คุม้ ครองรักษาพร้อมด้วยพระยม124
พระราชาผู้ยิ่ง ใหญ่ ข องเหล่ า เทพกุ ม ารีนัน้ มีน ามว่ า
วิ รูป ากษะ ขอพระราชาผู้เ ป็ น ใหญ่ ใ นหมู่น าคโปรด
คุม้ ครองรักษาพร้อมด้วยพระวรุณ126
พระราชาผู้ยิ่ง ใหญ่ ข องเหล่ า เทพกุ ม ารีนัน้ มีน ามว่ า
กุเวร ขอพระราชาผู้เป็ นใหญ่ในหมู่ยกั ษ์ทงั ้ ปวงโปรด
คุม้ ครองรักษาพร้อมด้วยรากษส128

และราชาผู้เป็ นใหญ่ของดาวฤกษ์เหล่านัน้ มีช่อื ปรากฏ
ว่า ธฤตราษฏระ ขอให้ธ ฤตราษฏระผู้เ ป็ น ใหญ่ ข อง
คนธรรพ์ท ัง้ ปวงนั น้ โปรดคุ้ม ครองรัก ษาพร้อ มด้ ว ย
สูรยเทพ123
และราชาผูเ้ ป็ นใหญ่ของดาวฤกษ์เหล่านัน้ เป็ นทีร่ กู้ นั ว่า
ชื่อวิ รูฒกะ ขอให้ผู้เป็ นใหญ่แก่กุมภัณฑ์ทงั ้ ปวงโปรด
คุม้ ครองรักษาพร้อมด้วยพระยม125
และราชาผูเ้ ป็ นใหญ่ของดาวฤกษ์เหล่านัน้ เป็ นทีร่ กู้ นั ว่า
ชื่อวิ รปู ากษะ ขอวิรูปากษะผูน้ นั ้ ผูเ้ ป็ นใหญ่ในหมู่นาค
โปรดคุม้ ครองรักษาพร้อมด้วยพระวรุณ127
และราชาผู้เ ป็ น ใหญ่ ข องดาวฤกษ์ เ หล่ า นั น้ ชื่อ กุเ วร
ผูม้ นี ระเป็ นพาหนะ ผู้เป็ นใหญ่แห่งยักษ์ทงั ้ ปวง โปรด
คุม้ ครองรักษาพร้อมด้วยมาณิ ภทั ร129

จะเห็น ได้ว่ า ทัง้ 2 คัม ภีร์ก ล่ า วอ้ า งถึง เทวดาที่ม ีฐ านะเป็ น “ทิศ ามฺ ป ติ” หรือ
“โลกบาล” ในวรรณคดีสนั สกฤตตรงกัน ได้แก่ พระยม และ พระวรุณซึง่ ปรากฏร่วมกับท้าววิรฒ
ู กะ
โลกบาลผู้รกั ษาทิศใต้และท้าววิรูปากษะโลกบาลผู้รกั ษาทิศตะวันตกตามลาดับ ส่วนพระสูรยะที่
ปรากฏในลลิตวิสตระพร้อมกับท้าวธฤตราษฏระโลกบาลผู้รกั ษาทิศตะวันออกก็อยู่ตรงตามทิศที่
พระสูรยะรัก ษาในสมัยพราหมณะ-อุ ปนิษัท ในพระวินัยปิ ฎก มหาวรรค ของฝ่ายเถรวาทบาลี
กล่าวถึงเหตุการณ์ในตอนเดียวกันนี้ว่าเมื่อพระพุทธองค์ทรงเสวยมธุปิณฑิกาทีต่ ปุสสะและภัลลิกะ
122

Mvu. 3.306 และดูเพิม
่ เติมใน The Mahāvastu, Vol. 3, Translated from the Buddhist Sanskrit
by J. J. Jones (London: Luzac&Company, Ltd, 1949, 1952, 1956), p. 297, footnote 1.
123
LV. 282
124

Mvu. 3.307

125

LV. 283

126

Mvu. 3.308

127

LV. 283

128

Mvu. 3.309 และดูเพิม
่ เติมใน The Mahāvastu, Vol. 3, Translated from the Buddhist Sanskrit
by J. J. Jones, p. 297, footnote 1.
129
LV. 284
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นามาถวายแล้ว จากนัน้ พ่อค้าทัง้ 2 ได้กล่าวขอยึดพระพุทธและพระธรรมเป็ นสรณะ130 และใน
สังฆเภทวัสตุ ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของพระวินัยฝ่ายมูลสรรวาสติวาทิน ได้กล่าวถึงเหตุการณ์เดียวกัน
นี้ไว้ในสัปดาห์ท่ี 2 ของการเสวยวิมุตติสุข และกล่าวถึงการประทานพรของพระพุทธเจ้า แด่พ่อค้า
ทัง้ 2 อย่างสัน้ ๆ โดยมิได้กล่าวอ้างอานาจท้าวจตุโลกบาล131
แม้ว่าคัมภีร์ของฝ่ายเถรวาทบาลีจะมิได้กล่ าวถึง เหตุ การณ์ ท่พี ระพุทธเจ้าทรง
อานวยพรแก่พ่อค้าทัง้ 2 ดังทีป่ รากฏในมหาวัสตุและลลิตวิสตระ แต่กม็ ไิ ด้หมายความว่าความคิด
เรื่องเทวดาผู้เป็ นใหญ่แห่งทิศหรือโลกบาลในวรรณคดีส นั สกฤตจะไม่เป็ นที่รบั รู้ของคนในสมัย
พุทธกาล Etienne Lamotte กล่าวว่า “ในส่วนพุทธประวัติซ่งึ เป็ นแก่นสาคัญของพระวินัยปิ ฎก
มหาวรรค ผูแ้ ต่งได้ดดั แปลงเนื้อหาจากสิง่ ทีม่ อี ยูเ่ ดิม แล้วนามาเรียบเรียงขึน้ ใหม่อย่างมีศลิ ปะ โดย
ได้สร้างสรรค์งานที่มเี อกลักษณ์เฉพาะตัวขึ้นมาในสมัยนัน้ ”132 และหากพิจารณาอายุของคัมภีร์
จะพบว่า เนื้อหาในคัมภีรพ์ ระวินยั ปิฎก มหาวรรคน่ าจะมีการแต่งเพิม่ เติมมาเรื่อยๆ จนถึงสมัยการ
สังคายนาครัง้ ที่ 2 ราว 400 ปีก่อนคริสตกาล หรือหลังจากนัน้ ตามข้อสันนิษฐานของ B. C. Law
และนั ก วิช าการท่ า นอื่น ๆ 133 อย่ า งไรก็ ดี ทัง้ พระยมและพระวรุ ณ ต่ า งก็ ป รากฏนามอยู่ ใ น
พระไตรปิ ฎกของฝ่ายเถรวาทบาลี134 เพียงแต่ มไิ ด้มฐี านะเป็ นโลกบาล ในขณะที่คมั ภีร์ของฝ่าย
130

วินย.มหา. 4/6
สังฆเภทวัสตุเป็ นวรรณกรรมขนาดใหญ่เรื่องหนึ่ง มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับมหาวัสตุ คือ มีทงั ้ เนื้อเรื่อง
พุทธประวัตแิ ละเรื่องแทรกอื่นๆ ปนอยู่มาก แต่มคี วามเป็ นเอกภาพมากกว่ามหาวัสตุ คัมภีร์วนิ ัยของมูลสรรวาสติวาทินเป็ นคัมภีร์ท่กี ล่าวถึงพระวินัยของพระสงฆ์ ยกเว้นในบทสุดท้ายซึ่งชื่อว่า “สังฆเภทวัสตุ ” นัน้ กลับ
กล่าวถึงพุทธประวัติตงั ้ แต่ ต อนประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนาและการเผยแผ่ ศาสนาจนมาถึงการแตกแยกของ
พระสงฆ์ทน่ี าโดยพระเทวทัต คัมภีรน์ ้ีควรมีอายุในราวการสังคายนาครัง้ ที่ 4 ประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 1 สมัย
พระเจ้ากนิษกะ ดูเพิม่ เติมใน อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล , “ปฐมสมโพธิกถาภาษาไทยฉบับสมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระปรมานุ ชติ ชิโนรส: ความสัมพันธ์ด้านสารัตถะกับวรรณกรรมพุทธประวัตอิ ่นื ,” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
ดุษฎีบณ
ั ฑิต ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2546), หน้า 99; เชษฐ์
ติงสัญชลี, สัตตมหาสถาน: พุทธประวัติตอนเสวยวิ มุตติ สุขกับศิ ลปกรรมอิ นเดียและเอเชี ยอาคเนย์
(กรุงเทพมหานคร: เมืองโบราณ, 2555), หน้ า 24; R. Gnoli, The Gilgit manuscript of the


Saṅghabhedavastu: being the 17th and last section of the Vinaya of the Mūlasarvāstivādin Part 1
(Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente, 1978), pp. xvii-xix.
131
SBV. 1.124
132

Etienne Lamotte, History of Indian Buddhism, Transtlated from the French by Sara Boin
Webb (Louvain: Peter Press, 1988), pp. 176-178
133
B. C. Law, A History of Pali Literature Vol. 1. (Varavasi: Bhartiya Publishing House,
n.d.), pp. 14, 61; Etienne Lamotte, History of Indian Buddhism, Transtlated from the French by Sara
Boin Webb, pp.176-178; Maurice Winternitz, A history of Indian literature, Vol. 2, Translated from the
German by V.Srinivana Sarma, 3rd reprint ed. (Delhi: Motilal Banarsidass, 1999), pp. 1-21.
134

ดูเพิม่ เติมใน ส.สคา. 15/864; ที.สี. 9/376; ที.ปา. 11/215; อัญชลี จิตรสุคนธ์, “พระยมในวรรณคดี
สันสกฤต บาลี และไทย,” หน้า 77-84; อุดม รุ่งเรืองศรี, เทวดาพุทธ: เทพเจ้าในพระไตรปิ ฎกและไตรภูมิพระ
ร่วง, หน้า 96-104
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มหาสังฆิกะและสรรวาสติวาทินกล่าวถึงพระยมและพระวรุณร่วมกับโลกบาลในคติพุทธตรงตามทิศ
ทีเ่ ทวดาทัง้ 2 รักษาในวรรณคดีสนั สกฤต
มหาวั ส ตุ ค วรแต่ ง ขึ้ น ในคั น ธาระและกั ศ มี ร์ ร าว คริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ 3-5135
M. Winternitz สันนิษฐานว่าแกนของวรรณกรรมชิ้นนี้เป็ นของเก่า และอาจเก่าย้อนไปถึงช่วง
200 ปี ก่ อ นคริส ตกาล ได้ม ีก ารแต่ ง เพิ่ม เติม มาตลอด ฉบับ ที่ป รากฏในป จั จุ บ ันสัน นิ ษ ฐานว่ า
รวบรวมเสร็จประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 4 หรือหลังจากนัน้ 136 ส่วนลลิตวิสตระเป็ นคัมภีรท์ ป่ี ระพันธ์
ด้วยภาษาสันสกฤตในพุทธศาสนาลักษณะร้อยแก้วผสมร้อยกรอง จึงน่ าจะแต่งขึน้ ในช่วง 187-151
ปีก่อนคริสตกาลถึงคริสต์ศตวรรษที่ 3137 M. Winternitz กล่าวว่าลลิตวิสตระคงมีการแต่งเพิม่ เติม
หลายครัง้ ในระยะเวลาต่างๆ กัน อนึ่ง เนื่องจากมีการแปลเป็ นภาษาจีนในราว พ.ศ. 850 คัมภีรน์ ้ี
จึงควรเพิม่ เติมครัง้ สุดท้าย ก่อน พ.ศ. 850 อย่างไรก็ตาม เป็ นเรื่องยากทีจ่ ะบอกได้ว่าวรรณคดี
เรือ่ งนี้แต่งขึน้ แน่นอนเมือ่ ใด แต่กาหนดได้เพียงกว้างๆ ว่าคงแต่งขึน้ ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 1 ถึง
4138 จะเห็นได้ว่า นักวิชาการส่วนใหญ่ยงั ไม่อาจสรุประยะเวลาในการแต่งมหาวัสตุและลลิตวิสตระ
ทีแ่ น่ชดั ได้ แต่สงิ่ ทีอ่ าจกล่าวได้คอื คัมภีรท์ งั ้ 2 มีโครงเรื่องหลักทีก่ ล่าวถึงพ่อค้าทัง้ 2 ถวายอาหาร
แด่พระพุทธเจ้าพ้องกับในคัมภีรข์ องฝ่ายเถรวาทบาลี แต่ได้เพิม่ เติมรายละเอียดเหตุการณ์ การ
139
ประทานพรของพระพุ ท ธเจ้า ซึ่ง ปรากฏเป็ น ครัง้ แรกในคัม ภีร์ว ินั ย ของมูล สรรวาสติว าทิ น
ทัง้ มหาวัสตุและลลิตวิสตระอาจจะสืบทอดความคิดเก่าทีม่ อี ยู่ดงั ้ เดิม แล้วนามาดัดแปลงเรียบเรียง
ขึน้ ใหม่ ดังที่ J. J. Jones ได้สนั นิษฐานว่า บทอานวยพรพ่อค้าทัง้ 2 ในมหาวัสตุน้ีเป็ นหลักฐานที่
แสดงให้เห็นถึงบทเพลงพืน้ เมือง หรือบทมนตร์ทใ่ี ช้สวดเพื่อคุม้ ครองป้องกันภัยอันตรายสาหรับผู้
ทีต่ ้องเดินทางไกล 140 สอดคล้องกับการอ้างถึงมาณิภทั รในลลิตวิสตระ ซึ่งเป็ นเทพที่ได้รบั ความ
เคารพนับถือจากพวกพ่อค้าในฐานะผู้คุ้มครองป้องกันภัยอันตรายและทรัพย์สนิ ขณะเดินทางไป
ค้าขายในแคว้นต่างๆ และเป็ นเจ้า แห่งทรัพย์เช่นเดียวกับ ท้าวกุเวร141 แสดงว่า บทอานวยพรแก่
135

เชษฐ์ ติงสัญชลี, สัตตมหาสถาน: พุทธประวัติตอนเสวยวิ มุตติ สุขกับศิ ลปกรรมอิ นเดียและ
เอเชียอาคเนย์, หน้า 26.
136

Maurice Winternitz, A history of Indian literature,Vol. 2, Translated from the German by
V.Srinivana Sarma, 3nd reprint ed., p. 238.
137

ปฐมพงษ์ โพธิประสิ
์ ทธินนั ท์, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ภาษาสันสกฤตในคัมภีรล์ ลิตวิสตระ อัธยายที่
1-4,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536), หน้า 48.
138

Maurice Winternitz, A history of Indian literature, Vol. 2, Translated from the German by
V.Srinivana Sarma, 3rd reprint ed., pp. 243-245
139

ดูเพิม่ เติมใน เชษฐ์ ติงสัญชลี, สัตตมหาสถาน: พุทธประวัติตอนเสวยวิ มุตติ สุขกับศิ ลปกรรม
อิ นเดียและเอเชียอาคเนย์, หน้า 86.
140

footnote 4.

141

The Mahāvastu, Vol. 3, Translated from the Buddhist Sanskrit by J. J. Jones, p. 293,
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พ่อค้าทัง้ 2 อาจพัฒนามาจากบทเพลงพืน้ เมืองซึง่ ผูแ้ ต่งคาถานี้อาจรูจ้ กั แนวคิดเรื่องเทวดาผูเ้ ป็ น
ใหญ่ แ ห่ งทิศ หรือโลกบาลในวรรณคดีสนั สกฤตมาก่ อ น แต่ เ นื่องจากเป็ น วรรณคดีพุทธศาสนา
จึงต้องกล่าวอ้างอานาจของกลุ่มโลกบาลที่เป็ นทีร่ จู้ กั โดยทัวไปในงานเขี
่
ยนทางพุทธศาสนา ส่วน
เทวดาในวรรณคดีสนั สกฤตก็มาช่วยเสริมหน้าที่ในการคุ้มครองพ่อค้าทัง้ 2 ของท้าวจตุโลกบาล
ดังจะเห็นได้จากการใช้คาว่า “พร้อมด้วย” (saha)
การนับถือท้าวจาตุมหาราชที่ปรากฏในวรรณคดีพุทธศาสนามีทงั ้ ลักษณะการนับ
ถือแบบเป็ นกลุ่มและแบบเอกเทศ การนับถือท้าวจาตุมหาราชแบบเป็ นกลุ่มรวมทัง้ 4 องค์ปรากฏ
ในปุ ณ ณกมาณวกปญั หานิ ทเทส ขุท ทกนิ ก าย จูฬ นิ เ ทศ ว่า ท้า วมหาราชเป็ น เทวดาของพวก
ประพฤติมหาราชพรต (...มหาราชวติกาน มหาราชา เทวตา…)142 T. W. Rhys Davids และ
William Stede ได้แบ่งประเภทของเทวดาตามทีป
่ รากฏในพุทธพจน์ขา้ งต้นไว้ 5 ประเภท ได้แก่
นักบวช นักพรต (ascetic) สัตว์เลี้ยง (domestic animal) ธรรมชาติ (physical forces and
143
element) เทวดาชัน้ ต่ า (lower gods) เทวดาชัน้ สูง (higher gods) หากพิจารณาตามการแบ่ง
ประเภทของเทวดาข้างต้น จะพบว่า ท้าวมหาราชจัดเป็ นเทวดาชัน้ สูง ส่วนในมหาวัสตุ แสดงให้
เห็นว่า ท้าวจตุโลกบาลต่างก็ได้รบั การอ้อนวอนในฐานะเทวดาที่มนุ ษย์เคารพอย่างเป็ นเอกเทศ
เช่ น กัน ดัง ปรากฏในเรื่อ งเมฆะและเมฆทัต ตะ กล่ า วถึง เมฆทัต ตะได้ถือ ก าเนิ ด เป็ น ปลาชื่อ
ติมติ มิ งิ คิละในมหาสมุทร เมือ่ คฤหบดีผมู้ นี ามว่าถปกรรณิพร้อมด้วยบริวารแล่นเรือมาทางปากของ
ปลาผู้กาลังหิวโหย เหล่าลูกเรือรู้ถงึ ชะตากรรมของพวกตน จึงได้น้อมนมัสการเรียกเทวดาของ
พวกตน ในจานวนนัน้ มีรายนามของเหล่าท้าวจตุโลกบาลที่ลูกเรือแต่ละคนกล่าวอ้อนวอน ว่าเป็ น
เทวดาของพวกตนแบบแยกแต่ละองค์ “...บางคนอ้อนวอนต่อพระไวศรวณะ... บางคนอ้อนวอน
พระธฤตราษฏระ... บางคนอ้อนวอนพระวิรฒ
ู กะ...บางคนอ้อนวอนพระวิรปู ากษะ...”144
3.2.2 กําเนิ ด
การอุบตั เิ ป็นเทวดาในคติพุทธศาสนาเกิดขึน้ ด้วยอานาจของคุณงามความดีทส่ี ตั ว์
โลกได้ประกอบไว้ในอดีตชาติ พินิจ สุขสถิต ได้ศกึ ษาพุทธพจน์ในพระไตรปิฎกทีต่ รัสถึงคุณธรรม
ทีท่ าให้ไปเกิดเป็ นเทวดา แล้วนามาประมวลความคิดได้ 2 ประการ คือ ประการแรก หลักปฏิบตั ิ
ทัวๆ
่ ไปที่จะทาให้ไปเกิดเป็ นเทวดาในสวรรค์ชนั ้ ฉกามาพจรชัน้ ใดชัน้ หนึ่ง พระพุทธเจ้าทรงเน้ น
เรื่องการทากรรมดีอนั เป็ นเหตุท่จี ะทาให้มนุ ษย์ได้รบั สมบัติของเทวดา อาทิ ต้องเป็ น ผู้มศี รัทธา
ศีล สุตะ จาคะ ปญั ญา ต้องเป็ นผูร้ กั ษาอุโบสถศีล ต้องเป็ นผู้มศี ลี ธรรมพร้อมทัง้ กาย วาจาและใจ
และมีความประพฤติเรียบร้อย เป็ นต้น สิง่ ทีพ่ ุทธศาสนาให้ความสาคัญมาก คือ จะต้องมีศลี เป็ น
หลักปฏิบตั เิ บือ้ งต้น เพราะศีลเป็ นเครื่องควบคุมพฤติกรรมต่างๆ ของสัตว์โลกในการดาเนินชีวติ
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ทาให้สตั ว์โลกดารงตนอยู่ในคุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่จะเอื้ออานวยให้ไปเกิดเป็ นเทวดาได้
ประการทีส่ อง คือ หลักปฏิบตั ทิ แ่ี บ่งระดับชัน้ ของเทวดา145 พระไตรปิฎกกล่าวถึงหลักปฏิบตั ทิ ท่ี า
ให้ไปเกิดเป็ นเทวดาในชัน้ ต่างๆ หลายประการ ผู้วจิ ยั สรุปกุศลกรรมที่ทาให้สตั ว์โลกไปอุบตั เิ ป็ น
เทวดาชัน้ จาตุมหาราชิกา ได้แก่ การให้ทานและรักษาศีล การถือไตรสรณคมณ์เ ป็ นที่พ่งึ และ
การตัง้ จิตอธิษฐาน
 การให้ทานและรักษาศีล
หากบุคคลมีเจตนาในการบาเพ็ญบุญกิรยิ าวัตถุ ด้วยการถวายทานแก่ผู้สมบูรณ์
ด้วยศีล หรือบริจาคทานแก่ปุถุชนทัวไป
่ แต่ยงั หวังผลของการให้ทานนัน้ ในชาติน้ีกด็ ี ชาติหน้าก็ดี
เมือ่ ตายไปย่อมจะไปบังเกิดเป็นสหายของเทวดาชัน้ จาตุมหาราช ดังปรากฏในทานสูตรว่า
ดูก่อน สารีบุตร บุคคลบางคนในโลกนี้ มีความหวังในผลทาน จึงให้
ทาน มีจติ ผูกพันในผลทาน จึงให้ทาน มีจติ มุ่งสะสมบุญ จึงให้ทาน และให้
ทานด้ว ยคิดว่า ตายไปแล้ว จะได้ร บั ผลของทานนัน้ เขาจึง ให้ข้า ว น้ า ผ้า
ยานพาหนะ ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่อยู่ และประทีป เป็ น
ทาน แก่สมณะหรือพราหมณ์ ... ดูกรสารีบุตร เขาครัน้ ให้ทานนัน้ แล้วตายไป
ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเหล่าเทวดาชัน้ จาตุมหาราช...146
ในอรรถกถาทานสูตร เรียกทานประเภทนี้ว่า “ตณฺ หุตฺตริยทาน” คือ ทานที่ให้ดว้ ย
ความอยาก ผูใ้ ดให้ทานด้วยเจตนาทีบ่ ริสุทธิ ์น้อยจะทาให้ไปเกิดเป็ นเทวดาชัน้ ต่ า ส่วนผูท้ ม่ี เี จตนา
บริสุทธิ ์มากกว่าก็จะเกิดเป็ นเทวดาชัน้ สูงกว่า เช่น ผูใ้ ห้ทานด้วยจิตใจที่เลื่อมใสซึง่ ถือว่าเป็ นผูท้ ่มี ี
จิตใจบริสุทธิ ์อย่างแท้จริงทาให้ไปเกิดเป็ นเทวดาชัน้ สูงสุด คือ ปรนิมมิตวสวัตดี147
ถ้าบุค คลยึดมันในศี
่
ล 5 หรือ ศีล 8 อานิสงส์แห่งการยึดมันและปฏิ
่
บตั ิเช่นนี้จะ
148
ส่งผลให้บุคคลไปจุตใิ นสวรรค์ชนั ้ จาตุมหาราชได้ ตัวอย่างเช่น เสริสสกเทพบุตร ในอดีตชาติม ี
นามว่าปายาสิเป็ นกษัตริย์แห่ งแคว้นโกศล เดิม เป็ นผู้มมี จิ ฉาทิฏฐิ ต่ อมาได้ฟงั ธรรมจากกุ มารกัสสปเถระผู้เป็ นพหูสูตรและเป็ นเลิศในทางมีถ้อยคาอันวิจติ รจึงมีความเข้าใจในธรรมอันถูกต้อง
กลายเป็ นผู้มสี มั มาทิฏฐิแ ละขอประกาศตนเป็ นอุ บาสกยึดมันในอุ
่
โบสถศีล 5 เป็ นหลักในการ
ดาเนินชีวติ เมื่อตายไปแล้วจึงมาอุบตั ิในสวรรค์ชนั ้ จาตุ มหาราชิก เป็ นเสริสสกเทพบุต รผู้อ ยู่ใ ต้
บังคับบัญชาของท้าวเวสสวัณ149
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การบริจาคทานและรักษาศีลให้บริบูรณ์แต่ไม่บาเพ็ญสมาธิ ก็เป็ นอีกสาเหตุหนึ่งที่
ทาให้บุค คลไปบังเกิดเป็ นเทวดาในสวรรค์ชนั ้ จาตุมหาราชิกาและสวรรค์ชนั ้ สูงขึ้นไปได้เช่นกัน
หากแต่ต้องบริจาคทานและรักษาศีล ให้ยงิ่ กว่า (อธิมตฺต) มนุ ษย์ธรรมดา ดังปรากฏในปุญญกิรยิ า
วัตถุสตู ร ว่า “ดูกรภิกษุทงั ้ หลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ทาบุญด้วยการให้ทานมีประมาณยิง่ ทาบุญ
ด้วยการรักษาศีลมีประมาณยิง่ แต่ไม่เจริญภาวนาเลย เมือ่ เขาตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็ นสหาย
ของเทวดาทัง้ หลายผูอ้ ยู่ในสวรรค์ชนั ้ จาตุมหาราช”150 และหากที่ปรารถนาจะเกิดเป็ นหัวหน้าของ
เทวดาในสวรรค์แต่ละชัน้ ต้องให้ทาบุญกิรยิ าวัตถุดว้ ยการให้ทานและรักษาศีลเป็ นอดิเรก (อติเรก)
มากกว่าเทวดาในสวรรค์ชนั ้ นัน้ ๆ ในกรณีของผู้ท่ปี รารถนาจะเกิดเป็ น ท้าวมหาราชทัง้ 4 ก็ต้อง
บริจาคทานและรักษาศีลให้มากว่าเทวดาในสวรรค์ชนั ้ จาตุมหาราชิกา จึงจะส่งผลให้ได้รบั ความสุข
เสวยทิพยสมบัติท่ดี กี ว่า ดังพุทธพจน์ว่า “ดูก่อน ภิกษุ ทงั ้ หลาย มหาราชทัง้ 4 ในชัน้ นัน้ ทาบุญ
กิรยิ าวัตถุทสี ่ าเร็จด้วยทานเป็ นอดิเรก ทาบุญกิรยิ าวัตถุทสี ่ าเร็จด้วยศีลเป็ นอดิ เรก ย่อมก้าวล่วง
เทวดาชัน้ จาตุมหาราชโดยฐานะ 10 ประการ คือ อายุทพิ ย์ วรรณทิพย์ สุขทิพย์ ยศทิพย์ อธิปไตย
ทิพย์ รูปทิพย์ เสียงทิพย์ กลิน่ ทิพย์ รสทิพย์ โผฏฐัพพทิพย์”151
จะเห็นได้ว่า ท้าวมหาราชทัง้ 4 มีคุณสมบัตพิ เิ ศษเหนือกว่าเทวดาองค์อ่นื ๆ ทีอ่ ยู่
ในสวรรค์ชนั ้ เดียวกัน 10 ประการ เนื่องจากได้บาเพ็ญบุญกิรยิ าวัตถุ 2 อย่าง คือ ทานและศีลไว้
มากกว่า ในมหาวัสตุกล่าวไว้เช่นเดียวกันว่า เมื่อพระมหาเมาทคัลยายนะ (พระมหาโมคคัลลานะ)
เดินทางไปสู่สวรรค์ชนั ้ จาตุมหาราชิกา ได้พบว่าบรรดาหมูเ่ ทวดาทีอ่ าศัยอยู่ในสวรรค์ชนั ้ นัน้ ล้วนแต่
เป็ นผู้มศี กั ดิ ์ใหญ่ มีอายุยนื มีผวิ พรรณงดงาม มีความสุขมาก ต่างได้อายุ วรรณะ สุข สมบัติ และ
บริวารอันเป็ นทิพย์ ได้รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส อันเป็ นทิพย์ อีกทัง้ ยังมีเสื้อผ้าอาภรณ์อ ันเป็ น
ทิพย์152
 การถือไตรสรณคมน์เป็นทีพ่ งึ ่
ในชนวสภสูตร สนังกุมารพรหมกล่าวถึงอานิสงส์ของไตรสรณคมน์และศีลว่า ผูใ้ ด
นับถือพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์เป็ นที่พ่งึ เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็ นสหายของ
เทวดาชัน้ ปรนิมมิตวสวัตดีลงมาถึงเทวดาชัน้ จาตุมหาราชิกา153 ดังจะเห็นได้จากเรื่องราวของท้าว
มหาราชทัง้ 4 ที่ปรากฏในอภิธรรมโกศภาษยะว่า ในอดีตชาติ ท้าวธฤตราษฏระและท้าววิรูฒกะ
มีกาเนิดเป็ นนาคซึ่งมีความเกรงกลัว ต่อเหล่าครุฑ นาคทัง้ 2 ไม่ว่ายน้ าออกมาจากก้นมหาสมุทร
เลย จนกระทังได้
่ ยนิ พระพุทธเจ้ากาศยปะกาลังเทศนาสังสอน
่
นาคทัง้ 2 จึงได้ถอื พระธรรมเป็ น
สรณะ จากนัน้ เป็ นต้นมาความดีงามจึงเป็ นเกราะป้องกันนาคทัง้ 2 ให้พ้นจากอันตราย พวกนาค
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องฺ .สตฺ ตก.-อฏฐก.-นวก. 23/126 และดูเพิม่ เติมใน พินิจ สุขสถิตย์, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่อง
เทวดาชัน้ ฉกามาพจรในพระไตรปิ ฎก,” หน้า 24-25.
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องฺ.สตฺตก.-อฏฐก.-นวก. 23/126
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Mvu. 1.30-31

153

ที.มหา 10/198
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เลยอาศัยอยู่บนผิวน้ าโดยมิกลัว เกรงต่อครุฑ เมื่อรู้ว่าพระกาศยปพุทธเจ้าทรงมีพุทธพยากรณ์
พระพุทธเจ้าศากยมุนี นาคทัง้ 2 จึงตัง้ ความปรารถนาที่จะเกิดในสมัยพระพุทธเจ้าศากยมุนี และ
กลายเป็ นธรรมบาลและเทวดาผู้รกั ษาทิศ ส่วนท้าววิรปู ากษะและท้าวไวศรวณะ ในอดีตชาติเคย
เป็นครุฑมาก่อน ซึง่ ชอบกดขีพ่ วกนาคอยู่เสมอ ครัง้ หนึ่งได้เห็นนาค 2 ตัวอยู่ทผ่ี วิ น้ าด้วยความไม่
กลัวเกรง ครุฑทัง้ 2 จึงโจมตีนาค แต่ไม่สามารถทาอันตรายนาคได้ อีกทัง้ นาคยังแสดงอาการไม่
เกรงกลัวครุฑ ครุฑจึงถามนาคว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนัน้ พวกนาคตอบครุฑว่า เพราะพวกนาคได้ฟงั
ธรรมจากพระกาศยปพุทธเจ้า และธรรมนัน้ เป็ นเครื่องป้องกันพวกนาคจากอันตราย จากนัน้ พวก
ครุฑเลยไปฟงั ธรรมจากพระกาศยปพุทธเจ้าและขอพึง่ พระธรรมเป็ นสรณะ พร้อมทัง้ ปฏิบตั ธิ รรม
ตามคาสอนของพุทธองค์ ครุฑจึงกลายเป็นมิตรกับพวกนาค พวกครุฑได้ตงั ้ ความปรารถนาทีจ่ ะไป
เกิดเป็ นผู้รกั ษาธรรมและเทวดาผู้รกั ษาทิศ ในสมัยพระศากยมุนีพุทธเจ้าเช่นเดียวกับพวกนาค
ในสมัยพระพุทธเจ้าศากยมุนี ท้าวมหาราชทัง้ 4 จึงเป็นผูท้ ค่ี อยช่วยเหลือพระพุทธเจ้าทุกเมือ่ 154
 การตัง้ จิตอธิษฐาน
บุคคลยังสามรถตัง้ จิตอธิษฐานเพื่อจะไปบังเกิดเป็ นเทวดาในสวรรค์ แต่ละชัน้ ได้
ในขณะทีย่ งั มีชวี ติ อยูห่ รือในวาระทีจ่ วนจะสิน้ ใจ แต่จะต้องเป็นผูท้ ไ่ี ด้สงสมกุ
ั ่ ศลกรรมไว้เป็ นพืน้ ฐาน
และมากพอสมควร และต้องอาศัยการฝึ กฝนอบรมจิตใจของตนให้เหมาะสมกับภาวะของเทวดา
ในแต่ละชัน้ ดังข้อความทีป่ รากฏในสังคีตสิ ตู ร ว่า
ได้ยนิ มาว่า พวกเทพเหล่ าจาตุมหาราชิกา มีอายุยนื มีวรรณะมาก
ด้วยความสุขดังนี้ เขาจึงคิดอย่างนี้ว่า โอหนอ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกาย
แตก เราพึงเข้าถึงความเป็ นสหายของพวกเหล่าจาตุมหาราชิกา เขาตัง้ จิต
นัน้ ไว้อ บรมจิต นัน้ ไว้ อธิษ ฐานจิต นัน้ ไว้ จิต ของเขานัน้ น้ อ มไปในสิ่งที่เ ลว
มิได้รบั อบรมเพื่อคุณเบื้องสูง ย่อมเป็ นไปเพื่อเกิดในที่นัน้ ก็ข้อนัน้ แลเรา
กล่าวสาหรับผูม้ ศี ลี ไม่ใช่สาหรับผู้ทุศลี ผู้มอี ายุทงั ้ หลาย ความตัง้ ใจของผู้ม ี
ศีลย่อมสาเร็จได้เพราะเป็ นของบริสุทธิ ์ 155
กล่าวโดยสรุป สัต ว์โลกสามารถเข้าถึงความเป็ น เทวดาในสวรรค์ชนั ้ จาตุมหาราชิกาได้ดว้ ยสาเหตุจากกุศลกรรมทีต่ นได้กระทาไว้อนั ได้แก่ การบาเพ็ญบุญกิรยิ าวัตถุดว้ ยการให้
ทานและรักษาศีลให้บริสุทธิ ์ หรือ การถือไตรสรณคมน์เป็ นทีพ่ ง่ึ หรือการตัง้ ความปรารถนาทีจ่ ะไป
อุบตั ิในสวรรค์ชนั ้ ต่างๆ ส่วนผู้ท่ปี รารถนาจะเข้าถึงความเป็ น เทวดาในสวรรค์ชนั ้ อื่นๆ ที่สูงขึน้ ก็
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AbhiBhā. 1234-1235, footnote 776.
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ที.ปา. 11/346
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จะต้องประกอบกุศลกรรมทีม่ ากยิง่ ขึน้ อาทิ ผูท้ จ่ี ะไปอุบตั เิ ป็นท้าวสักกะในสวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์กต็ ้อง
ประพฤติประพฤติอยูใ่ นวัตรบท 7 ประการดังเช่นมาฆมาณพ156
ในมหาสีหนาทสูตร 157 ได้แสดงกาเนิดของสัตว์โลกไว้ดงั นี้คอื อัณฑชโยนิ คือ
เกิดจากไข่ เช่น นก ปลา ชลาพุชโยนิ คือ เกิดโดยมีรกห่อหุ้ม เช่น คนและสัตว์ สังเสทชโยนิ คือ
เกิดจากเหงือ่ ไคล ของหมักหมมเน่าเปื่อย ซากศพ เช่น หนอน แมลง บุง้ ริน้ และโอปปาติกโยนิ ซง่ึ
เป็ นกาเนิดของเทวดาทัง้ หมดในสวรรค์ชนั ้ ฉกามาพจร กล่าวคือ เป็ นการอุบตั ิ ขน้ึ ในเทวโลกด้วย
อานาจแห่งกุศลกรรมที่ได้กระทาไว้ โดยไม่ต้องผ่านขัน้ ตอนการเจริญวัย แต่จะตัง้ อยู่ในวัยหนุ่ ม
สาวทันทีและเป็นผูม้ รี ปู ร่างทิพย์ เทวดาจึงจัดเป็นอุปปัตติ เทพ ด้วย ลักษณะการเกิดของเทวดานี้
ย่อมเป็ นเครื่องกาหนดฐานะของเทวดาด้วย กล่าวคือ ถ้าไปอุบตั ิข้นึ บนตักของเทวดาองค์ใด
ก็นับเป็ นลูกของเทวดาองค์นนั ้ หากเป็ นเพศชายก็จะอยู่ในฐานะเป็ นเทวบุตร (เทวปุตฺต) หากเป็ น
เพศหญิงก็เรียกว่า เทวธิดา (เทวธีตา) (เทวปุตฺโตปิ เทวาน หิ องฺเก นิพฺพตฺ ตา ปุรสิ า เทวปุตฺตา
นาม, อิตฺถโิ ย เทวธีตโร นาม โหนฺต)ิ 158 ถ้าเป็นสตรีไปอุบตั ขิ น้ึ เหนือแท่นบรรทมของเทวดาองค์ใดก็
จะมีฐานะเป็ นภรรยาหรือบาทบริจาริกาของเทวดาองค์นัน้ 159 ถ้าไปอุบตั ิใกล้ๆ กับแท่นบรรทม
หรือบริเวณเขตวิมานของเทวดาองค์ใด ก็ย่อมมีฐานะเป็ นเพียงพนักงานรับใช้หรือเป็ นบริวารของ
เทวดาองค์นัน้ 160 ถ้าอุบตั ิข้นึ ในระหว่างแดนต่อแดน ไม่ทราบว่าจะเป็ นบริวารของเทวดาผู้เป็ น
เจ้าของวิมานองค์ใด ในกรณีน้ี เทวดาผู้เ ป็ นใหญ่ซ่งึ ดูแลปกครองในสวรรค์ชนั ้ นัน้ ก็จะเสด็จมา
พิพากษาตัดสิน เพื่อเป็ นการตัดปญั หาไม่ให้เกิดการวิวาทกันขึน้ โดยหากหันหน้าไปทางวิมานของ
เทวดาองค์ใดก็จะตกเป็ นบริวารของเทวดาองค์นนั ้ แต่ หากมิได้มองดูวมิ านของเทวดาองค์ใดเลย
ก็จะตกเป็นบริวารของเทวดาผูเ้ ป็นใหญ่เพื่อเป็นการระงับข้อวิวาทของเทวดาทัง้ 2161
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ดูเพิม่ เติมใน เกือ้ พันธุ์ นาคบุปผา, “พระอินทร์ในวรรณคดีสนั สกฤต บาลี และวรรณคดีไทย,” หน้า

171-183.
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ม.มู.12/169
ตามมติของพุทธศาสนาได้จาแนกเทวดาออกเป็ น 3 ประเภทไว้อย่างชัดเจน คือ สมมติเทพ หมายถึง
เป็ นเทวดาโดยสมมติ ได้แก่ พระราชา พระราชกุมาร และพระเทวี อุปปตั ติเทพ หมาย ถึงเป็ นเทวดาโดยการ
อุบ ัติข้นึ ได้แก่ เทวดาในสวรรค์ช นั ้ ต่ า งๆ ตัง้ แต่ ช นั ้ จุ ม หาราชิก าขึ้นไปจนถึง รูป พรหมและอรูป พรหม และ
วิสุทธิเทพ หมายถึงการเป็ นเทวดาโดยความบริสุทธิ ์ ได้แก่ พระพุทธเจ้า และพระอรหันต์ ดูเพิม่ เติมใน อุดม
รุ่งเรืองศรี, เทวดาพุทธ: เทพเจ้าในพระไตรปิ ฎกและไตรภูมิพระร่วง, หน้า 3-5.
158
ส.อ. 1/99 และดูเพิม่ เติมใน พญาลิไทย, ไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระร่วง, หน้า 133; อุดม
รุ่งเรืองศรี, เทวดาพระเวท: เทพเจ้าในคัมภีรพ์ ระเวทแห่งชาวอารยัน (เชียงใหม่: ภาควิชาภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2523), หน้า 7-8; PTSD., p. 330.
159
โลกทีปก. 497 และดูเพิม่ เติมใน พญาลิไทย, ไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระร่วง, หน้า 133.
160
โลกทีปก. 497 และดูเพิม่ เติมใน เรื่องเดียวกัน, หน้า 133.
161
โลกทีปก. 497 และดูเพิม่ เติมใน เรื่องเดียวกัน, หน้า 133.
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เนื่องจากความเป็ น “มหาราช” หรือ “โลกบาล” ในวรรณคดีพุทธศาสนามีลกั ษณะ
เช่นเดียวกับท้าวสักกะ162 กล่าวคือ ถือเป็ นชื่อตาแหน่ งประจาเทวโลกชัน้ จาตุมหาราชิกา มิใช่ช่อื
เฉพาะ เทวดามหาราชผู้ เ ป็ น ใหญ่ ท ัง้ 4 ก็ ต้ อ งจุ ติ  ไปเพื่อ ถือ ปฏิส นธิใ นภพภู ม ิใ หม่ ต าม
กฎแห่งกรรมกันทุกองค์ ไม่มใี ครครองความเป็ นอมตะหรืออยู่ในตาแหน่ งโลกบาลได้ตลอดไป เมื่อ
จุติแล้วไม่ต้องนาร่างออกไป ไม่ต้องเผา ไม่ต้องทิ้ง ซากจะมอดไปเหมือนเปลวไฟดับไป 163 ดัง
ปรากฏว่าเมื่อใดทีท่ า้ วเวสสวัณผูเ้ ป็ นอธิบดีปกครองด้านทิศเหนือองค์เดิมหมดอายุขยั ต้องจุ ตจิ าก
เทวภพนี้ไปดุจเดียวกับเทวดาอื่นๆ หรือเมือ่ ตาแหน่งโลกบาลผูร้ กั ษาทิศนัน้ ๆ ว่างลงท้าวสักกะก็จะ
ทรงแต่งตัง้ เทวดาผูม้ บี ุญกุศลเพียงพอให้ดารงตาแหน่ งนัน้ ๆ แทนต่อไป ดังข้อความในอรรถกถา
รุ ก ขธรรมชาดกว่ า “ในอดีต กาล ครัง้ พระเจ้า พรหมทัต เสวยราชสมบัติอ ยู่ ใ นกรุ ง พาราณสี
ท้าวเวสวัณมหาราชทีท่ รงอุบตั พิ ระองค์แรกจุติ ท้าวสักกะทรงตัง้ ท้าวเวสสวัณองค์ใหม่”164 จะเห็น
ได้ว่าอานาจในการตัดสินใจเลือกผู้ท่จี ะมาดารงตาแหน่ งโลกบาลขึน้ อยู่กบั พระอินทร์ อย่างไรก็ดี
ผู้ท่จี ะสามารถขึ้นมาดารงตาแหน่ งนี้ได้ ต้อ งอาศัยความเพียรในการประกอบกุ ศลกรรมซึ่งเป็ น
เงื่อนไขที่ทาให้สามารถเข้าถึง ความเป็ นเทวดาในสวรรค์ชนั ้ จาตุมหาราชิกาหรือเป็ นหัวหน้าของ
เหล่าเทวดาในสวรรค์ชนั ้ นี้ ดังที่ผู้วจิ ยั ได้นาเสนอไปแล้วข้างต้น เห็นได้จากเรื่องราวในอดีตชาติ
ของพระกุ เ วรที่ไ ด้บริจาคทานเป็ นจานวนมากด้ว ยเจตนาบริสุ ทธิ ์แก่ ปุถุ ชนทัวไปโดยมิ
่
ได้หวัง
สิ่ง ตอบแทน ด้ว ยอานิ ส งส์แ ห่ ง กรรมดีจ ึง เป็ น ปจั จัยส่ ง ผลให้อุ บ ัติเ ป็ น ท้าวมหาราชผู้เ ป็ น ใหญ่
ในสวรรค์ชนั ้ นี้ ดังเรือ่ งราวในอรรถกถาอาฏานาติยสูตร ความว่า
เมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่อุบตั ิ ท้าวมหาราชนี้เป็ นพราหมณ์ ชื่อ กุเวร
ได้สร้างโรงหีบอ้อย ประกอบเครื่องยนต์ 7 เครื่อง กุเวรพราหมณ์ได้ให้ผล
ก าไรซึ่ง เกิ ด ขึ้น ที่โ รงเครื่ อ งยนต์ แ ห่ ง หนึ่ ง แก่ ม หาชนที่ ม าแล้ ว มาแล้ ว
ได้ก ระทาบุญ ผลกาไรที่มากกว่าได้ต งั ้ ขึ้นในที่นัน้ จากโรงที่เ หลือ กุเ วร
พราหมณ์เลื่อมใสด้วยบุญนัน้ จึงถือเอาผลกาไรทีเ่ กิดขึน้ แม้ในโรงทีเ่ หลือ ให้
ทานตลอด 20,000 ปี เขาได้ถงึ แก่กรรมไปเกิดเป็ นเทพบุตรชื่อกุเวร ใน
162

ดูเพิม่ เติมในเกือ้ พันธุ์ นาคบุปผา, “พระอินทร์ในวรรณคดีสนั สกฤต บาลี และวรรณคดีไทย,” หน้า

177-181.



การจุตขิ องเทวดาจะสามารถรูล้ ่วงหน้าได้จากบุพนิมติ 5 ประการ ทีเ่ กิดขึน้ แก่เทวดาทีจ่ ะจุติ ได้แก่
ทิพยบุปผาหรือดอกไม้ทพิ ย์เหี่ยวแห้ง ผ้าทรงมีสเี ศร้าหมอง พระเสโท (เหงื่อ)ไหลออกจากพระกัจฉะ (รักแร้)
ผิวพรรณเศร้าหมอง มีพระทัยเป็ นทุกข์เบื่อหน่ ายต่อเทวโลก ไม่ยนิ ดีท่ี จะสถิตอยู่ในทิพยอาสน์ต่อไป ลักษณะ
บุพพนิมติ ทัง้ 5 ประการนี้ ยังเป็ นประโยคแบบ (stock phrase) ทีป่ รากฏในวรรณคดีพุทธศาสนาทีบ่ นั ทึกด้วย
ภาษาสันสกฤต ความว่า “dharmatā khalu cyavanadharmano devaputrasya pañca pūrvanimittāni
pradūrbhūtāni akliṣṭāni vāsāṃsi saṃkliśyanti amlānāni mālyāni mlāyante daurgandhaṃ mukhān niścarati
ubhābhyāṃ kakṣābhyāṃ svedaḥ pragharati sve cāsane dhṛtim na labhate” ดู Divy. 57.
163
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โลกปญฺญ. 249
ชา.อ. 2/136
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สวรรค์ชนั ้ จาตุม หาราชิกา ต่ อมาได้ครองราชสมบัติในราชธานี ชื่อวิสาณะ
ตัง้ แต่นนั ้ จึงเรียกว่า “ท้าวเวสสวัณ”165
ส่ ว นเรื่อ งราวในอดีต ชาติแ ละการอุ บ ัติข องท้า วมหาราชองค์อ่ืน ไม่ ป รากฏใน
พระไตรปิฎกและอรรถกถา
จะเห็นได้ว่า พระพุทธเจ้ามิได้ทรงปฏิเสธความเชื่อเรื่องเทวดาของชาวอินเดียทีม่ ี
อยู่แต่เดิม แต่ได้ทรงนาความคิดดังกล่าวมาตีความใหม่ ตามทัศนะของพุทธศาสนาให้อยู่ภายใต้
กฎแห่งกรรมและกฎแห่งไตรลักษณ์ เพื่อสอนชาวอินเดียซึง่ มีความเชื่อเรื่องเทวดาอยู่แล้วให้เข้าใจ
หลักธรรมของพุทธศาสนาได้งา่ ยยิง่ ขึน้
3.2.3 ภพภูมิ
ภพภูม ิ หรือ สถานที่อยู่ของเทวดาชัน้ จาตุมหาราชิกาแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
ได้แก่ สวรรค์ และ วิ มาน
สวรรค์เป็นสถานทีอ่ ยูร่ วมกันของเทวดาผูม้ บี ุญเสมอกันหรือใกล้เคียงกันและเป็ น
ที่ตงั ้ แห่ งวิมาน เป็ นสถานที่ท่ีเพียบพร้อมไปด้วยกามคุ ณอันน่ าปรารถนา สาหรับ เทวดาชัน้
จาตุ ม หาราชิก าสถิต อยู่ บ นสวรรค์ ท่ี เ รีย กว่ า “จาตุ ม หาราชิก า” เพราะเป็ น สถานที่อ ยู่ ข อง
ท้าวมหาราชทัง้ 4166 ดังนัน้ จาตุมหาราชิกาภูม ิ จึงหมายถึง ภูมอิ นั เป็ นทีอ่ ยู่ของเหล่าเทวดาซึง่ มี
เทวดามหาราช 4 องค์เป็ นใหญ่ จัดเป็ นสวรรค์ชนั ้ ต่ าที่สุด มีความสุขและความประณีตน้อยที่สุด
ในฉกามาพจรสวรรค์167
สวรรค์ชนั ้ จาตุมหาราชิกาอยูส่ งู ขึน้ ไปจากภูมขิ องมนุ ษย์ตงั ้ อยู่บนภูเขาสัตบริภณ
ั ฑ์
ซึ่งสูงเป็ นครึ่งหนึ่งของภูเขาสิเนรุ โดยปกติแล้วหมายถึง ภูเขาเขายุคนธร168 อันเป็ นภูเขาแรกที่
ตัง้ ล้อ มรอบเขาพระสุ เ มรุ มีม หานทีส ีท ันดรคัน่ กลางระหว่า งภูเ ขาทัง้ 2 นี้ 169 แต่ ใ นอรรถกถา
เนมินราชชาดก เรียงลาดับภูเขาสัตบริภณ
ั ฑ์ต่างออกไป โดยกาหนดให้ภูเขาอัสสกัณณะอยู่ด้าน
ในสุ ด ดัง นัน้ ภูเ ขาอัส สกัณ ณะจึงสูงเป็ นครึ่งหนึ่ งของเขาพระสุ เ มรุ 170 อย่างไรก็ต าม ในคัมภีร์
165

ที.อ. 3/158-159 ดูเพิม่ เติมใน จกฺกวาฬ. 173-174;

Nandasena Mudiyanse, “Kuvera,” EOB 6

(1996): 267.
166

ที.ปา. 11/207-208,210-212;

J. R. Haldar, Early Buddhist Mythology, (New Delhi:
Manohar, 1977), p.23; N. H. Samtani, Tibetan Sanskrit Works Series Vol. 8 The Arthaviniścayasūtra and its commentary (nibandhana) (Patna: K.P. Jayaswal Research Institute, 1971), p. 180.
167
J. R. Haldar, Early Buddhist Mythology, p.23
168

ดู วินย.อ. 1/126. และดูรายละเอียดเรื่องลักษณะของภูเขายุคนธร เพิม่ เติมใน แม่ชวี ิมุตติยา.
จักกวาฬทีปนี : ลักษณะเด่น ภูมิปัญญา และคุณค่า, หน้า 78-79.
169
ขุ.ชา. 28/591
170
ดู ขุ.ชา. 28/591; ชา.อ. 9/215
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โลกศาสตร์โดยส่วนใหญ่ได้กาหนดให้สวรรค์ชนั ้ นี้อยู่สูงขึน้ ไปจากมหาสมุทรตามความสูงของภูเขา
ยุคนธรวัดได้ 42,000 โยชน์171 บ้างก็ว่าสูง 40,000 โยชน์172 เทวโลกชัน้ นี้จงึ ตัง้ อยู่ก่งึ กลางระหว่าง
โลกมนุ ษย์กบั เทวโลกชัน้ ดาวดึงส์ ในไตรภูมกิ ถา กล่าวว่าสวรรค์ชนั ้ นี้ตงั ้ อยู่บนยอดเขายุคนธร
รอบภูเขาสิเนรุทงั ้ 4 ด้าน คือ ด้านตะวันออก ตะวันตก เหนือและใต้ โดยอยู่สูงจากพื้นโลก
326,000,000 วา หรือ 46,000 โยชน์173
ภายในสวรรค์ชนั ้ จาตุมหาราชิกามีเมืองของท้าวมหาราชทัง้ 4 ตัง้ อยู่บนยอดเขา
ยุคนธรทัง้ 4 ด้าน โดยรอบเขาพระสุเมรุ ได้แก่ เมืองที่ตงั ้ อยู่ทางทิศตะวันออกของเขาพระสุเมรุ
เป็ นเมืองของท้าวธตรฐผูเ้ ป็ นใหญ่ในหมู่คนธรรพ์และเทวดาทัง้ หลายตลอดทัวก
่ าแพงจักรวาลทาง
174
ทิศตะวันออก วิรปู กั ขาบุร ี (วิรปู กฺขา นาม ปุร)ิ ตัง้ อยู่ทางทิศตะวันตกของเขาพระสุเมรุ เป็ นเมือง
ของท้าววิรปู กั ข์ผูเ้ ป็ นใหญ่ในหมู่นาคทัง้ หลายตลอดทัวก
่ าแพงจักรวาลทางทิศตะวันตก วิรุฬหกา175
บุร ี (วิรฬุ ฺ หกา นาม ปุร)ิ ตัง้ อยู่ทางทิศใต้ของเขาพระสุเมรุ เป็ นเมืองของท้าววิรุฬหกผูเ้ ป็ นใหญ่
ในกุมภัณฑ์ทงั ้ หลายตลอดทัวก
่ าแพงจักรวาลทางทิศใต้ เวสสวณาบุร ี (เวสฺสวณา นาม ปุร )ิ 176
ตัง้ อยู่ทางทิศเหนือของเขาพระสุเมรุ เป็ นเมืองของท้าวเวสสวัณ หรือ ท้าวกุเวรผู้เป็ นใหญ่พวก
ยักษ์ตลอดทัวก
่ าแพงจักรวาลทางทิศเหนือ พระองค์ประทับอยูป่ ระจาในบุรนี นั ้
ในโลกบัญญัติได้กล่าวพรรณนาเมืองของท้าวธตรฐไว้ว่า เมืองนัน้ มีบริษัทอยู่ใน
พื้นที่ 1,000 โยชน์ ทิพยวิมานของท้าวธตรฐตัง้ อยู่ในเมืองด้านทิศหรดี (ทิศตะวันตกเฉียงใต้) มี
บริเวณกว้าง 250 โยชน์ ล้อมรอบด้วยกาแพงทองสูง 1 โยชน์ ช่องกาแพงกว้างกึ่งหนึ่ง ภายนอก
พระนครไม่มปี า่ ไม้สาหรับเทพบุตรอื่นๆ มีรา้ นตลาดอันเหมาะสม มีนิเวศน์ มีศาลา 4 ด้าน มีเรือน
ยอด มีปราสาท ทิมแถว เพิงพล ตามอานุภาพ บุรนี นั ้ มีส่วนทีจ่ ดั แบ่งเป็นอันดี ตัดถนนเป็ น 8 ทาง
มีประตูปรากฏโดยเป็ นประตูสาหรับสัญ จรทัวไป
่ สถานที่ทงั ้ ปวง มีอ ย่างนี้ ส่ ว นเมือ งของท้าว
177
ั ฑยางกูร กล่าวถึงเมืองของท้าวธตรฐเพิม่ เติม
โลกบาลองค์อ่นื ๆ ก็มลี กั ษณะเหมือนกัน ยิม้ ปณ
ว่า ภายในพระนครมีสวนอุทยานและสระโบกขรณีทงั ้ ขนาดเล็กขนาดใหญ่ ในระหว่างสวนและสระ
นัน้ เป็นทีต่ งั ้ ของวิมานแห่งทวยเทพบุตร เทพธิดาผูเ้ ป็นบริวารของท้าวธตรฐ ซึง่ มีสณ
ั ฐานต่างๆ กัน
171

จกฺกวาฬ. 20; โลกทีปก. 518; โลกสณฺฐาน. 124-126; โลกุปปฺ . 165; อรุณ. 49
โลกปญฺญ. 220; AbhiBhā. 1052.

ในโลกบัญญัติว่า ในแต่ละด้านของภูเขายุคนธรประกอบด้วยยอด 2 ยอด ยอดทางทิศตะวันออก
สาเร็จด้วยทอง ยอดทางทิศใต้สาเร็จด้วยแก้วผลึก ยอดทางทิศตะวันตกสาเร็จด้วยเงิน และยอดทางทิศเหนือ
สาเร็จด้วยแก้วไพฑูรย์ ดู โลกปญฺญ. 234
173
พญาลิไทย, ไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระร่วง, หน้า 132.
174
โลกปญฺญ. 234
175
โลกปญฺญ. 234
176
โลกปญฺญ. 234
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โลกปญฺญ. 234
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เป็ นปราสาทมียอดบ้าง ไม่มยี อดบ้าง นั บได้ตงั ้ ร้อยตัง้ พัน ที่เ ป็ นปราสาทมียอดและตัง้ อยู่รอบ
พระนครมีจานวน 4,000 วิมานถัดออกไปเป็ นเขตของเทพชนบทและเทพนิคมและเทพนครน้อยๆ
อยูล่ อ้ มอาณาจักรของท้าวธตรฐ และได้ขยายออกไปทางทิศตะวันออกจนจดขอบจักรวาล178
ในไตรภูมกิ ถา ได้พรรณนาลักษณะของเมืองของท้าวมหาราชทัง้ 4 ไว้ว่า แต่ละ
เมือ งในชัน้ สวรรค์ชนั ้ จาตุ มหาราชิกาเป็ นรูปสี่เหลี่ยมจัตุ รสั กว้างและยาวด้านละ 400,000 วา
มีกาแพงทองประดับแก้วเจ็ดประการล้อมรอบสูง 8,000 วา มีบานประตูทาจากแก้ว เหนือประตู
กาแพงมีปราสาททอง ในเมืองนัน้ มีปราสาทแก้ว หรือวิมานของเหล่าเทวดาทัง้ หลาย แม้พน้ื ของ
สวรรค์ก็ปูดว้ ยแผ่นทองคา มีสเี หลืองอร่ามราบเรียบดุจหน้ากลอง แต่อ่อนนุ่ มดังฟู กผ้า เมื่อเหล่า
เทวดาเหยียบลงไปก็อ่อนยุบแล้วฟูขน้ึ มาดังเดิม โดยไม่ปรากฏรอยเท้าทีเ่ หยียบลงเลย นอกจากนี้
ยังมีสระโบกขรณีมนี ้ าใสกว่าแก้ว เต็มไปด้วยดอกบัว 5 ชนิด น้ านัน้ ส่งกลิน่ หอมไปทัวสวรรค์
่
และ
มีต้นไม้ส วรรค์ซ่งึ มีดอกและผลอันเป็ นทิพย์ ไม่มวี นั ร่ว งโรยหมดสิ้นไปได้ ความมืดหรือ เวลา
กลางคืนก็ไม่ปรากฏบนสวรรค์เลย เพราะมีแต่ แสงสว่างรุ่งเรืองซึ่งเกิดขึ้นจากทิพยสมบัติต่างๆ
เช่น วิมานทอง รัศมีกาย ตลอดจนเครือ่ งประดับของเหล่าเทวดา179
นอกจากนี้ ท้าวเวสสวัณได้ทรงเนรมิตนครไว้กลางอากาศสาหรับเป็ นที่ประทับ
อีกหลายแห่งดังปรากฏในอาฏานาฏิยสูตร ได้แก่ อาฏานาฏานคร กุสินาฏานคร ปรกุสินาฏา
นคร นาฏปริ ยานคร และปรกุสิฏนาฏานคร และยังปรากฏว่ามีนครในทิศเหนืออีกหลายแห่ง
คือ กปิ วันตนคร (กปิวนฺ โต) ชโนฆนคร (ชโนฆ) นวนวติ ยนคร (นวนวติโย) อัมพรอัมพรวติ ยนคร (อมฺ พ รอมฺพ รวติโย) และมีเ มือ งระดับราชธานี อีก 2 แห่งคือ อาฬกมันทาราชธานี  กับ
ยิม้ ปณั ฑยางกูร, “จตุโลกบาล,” สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิ ตยสถาน 7 (2509-2510): 44654467, อ้างถึงใน ประทวน บุญปก, “คนธรรพ์ในวรรณคดีสนั สกฤตและวรรณคดีบาลี,” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523), หน้า 60-61.
179
พญาลิไทย, ไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระร่วง, หน้า 132; พระมหาประยงค์ จันทร์แดง, “ศึกษา
เปรีย บเทียบสถานภาพของเทวดาในคัม ภีร์พ ระสุต ตัน ตปิ ฎ กกับคัม ภีร์พ ระเวทและความเชื่อ ต่ อ เทวดาใน
สัง คมไทยป จั จุ บ ัน ,” (วิท ยานิ พ นธ์ ป ริญ ญามหาบัณ ฑิต สาขาวิช าศาสนาเปรีย บเทีย บ บัณ ฑิต วิท ยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541),หน้า 29.

เมืองอาฬกมันทาอาจเทียบได้กบั เมืองอลกาในวรรณคดีสนั สกฤต ความอุดมสมบูรณ์และความ
สวยงามของบ้านเมืองทาให้อลกามีช่อื เรียกอีกว่า วสุธารา (Vasudhārā) หรือวสุสถลี (Vasusthalī) หรือประภา
(Prabhā) ดูเพิม
่ เติมใน อรวรรณ กุหลาบรัตน์ , “พระกุเวรในวรรณคดีสนั สกฤต,” หน้า 43-52; BdP. 1.2.18.1;
178

Nandasena Mudiyanse, “Kuvera,” EOB 6 (1996): 266.

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาโครงสร้างจักรวาลที่ปรากฏในคัมภีร์ในสมัยมหากาพย์ -ปุราณะ พบว่า
เมืองอลกาตัง้ อยู่ในบริเวณเขาไกลาส หนึ่งในยอดเขาทีส่ งู ทีส่ ดุ ในเทือกเขาหิมาลัย ภูเขาหิมาลัยตัง้ อยู่ทางตอนใต้
ของเขาพระสุเ มรุ เป็ น ภู เขาที่คนระหว่
ั่
า งดินแดนกิมปุ รุ ษ ะและดินแดนภารตะในชมพูท วีป ในขณะที่เ มือ ง
อาฬกมันทาน่าจะตัง้ อยู่ทางตอนเหนือของเขาพระสุเมรุ เพราะเป็ นบริเวณทีท่ ้าวกุเวรมีอานาจแผ่ปกครองไปจน
สุดกาแพงจักรวาลด้านทิศเหนือ
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วิ สาณาราชธานี ในมหาสุทสั สนสูตรมีการเปรียบเทียบเมืองกุ สาวดีราชธานีของพระเจ้ามหา
สุทสั สนะกับเมือ งอาฬกมันทาราชธานีของท้าวกุ เ วรเอาไว้ว่า “ดูกรอานนท์ เมืองอาลกมันทา
ราชธานีแห่งเทพเจ้าทัง้ หลาย เป็ นเมืองทีม่ งคั
ั ่ งรุ
่ ่งเรือง มีชนมาก ยักษ์หนาแน่ น และมีภกิ ษาหาได้
ง่าย แม้ฉันใด เมืองกุสาวดีราชธานีก็ฉันนัน้ เหมือนกัน เป็ นเมืองทีม่ งคั
ั ่ งรุ
่ ่งเรือง มีชนมาก มนุ ษย์
180
หนาแน่ น และมีภกิ ษาหาได้ง่าย” ส่วนวิสาณาราชธานีมพี วกยักษ์อยู่ประจาหน้าที่คนละแผนก
คอยรับใช้ทา้ วเวสสวัณอยู่ตลอดเวลา และในวิสาณาราชธานียงั มีหว้ งน้ าชื่อ “ธรณี” เป็ นแดนทีเ่ กิด
เมฆเกิดฝนตกมาสู่โลก ในอรรถกถากล่า วเพิม่ เติมว่า ห้วงน้ าดังกล่าว คือ สระโบกขรณี มีเนื้อที่
ประมาณ 50 โยชน์ ดังข้อความว่า
ท่านกล่าวว่ามีสระโบกขรณีใหญ่กว้าง 50 โยชน์ บทว่า เป็ นแดนที่
เกิดเมฆ ความว่า เมฆทัง้ หลายรับน้ าจากสระโบกขรณีแล้วตัง้ เค้า บทว่า
เกิดฝนตก ความว่า ฝนตกท่วม ได้ยนิ ว่า เมื่อเมฆตัง้ เค้า น้ าเก่าย่อมไหล
ออกจากสระโบกขรณีนนั ้ เมฆตัง้ เค้าเบือ้ งบนยังสระโบกขรณีนนั ้ ให้เต็มด้วย
น้าใหม่ น้าเก่าเป็นน้ามีในเบือ้ งต่า ย่อมไหลออกไป เมื่อสระโบกขรณีน้ าเต็ม
เมฆย่อมเคลื่อนไป181
ั่
ณ ฝงสระโบกขรณี
นนั ้ มีมณฑปแก้วกว้างใหญ่ 12 โยชน์ช่อื “ภคลวดี” ล้อมด้วย
เถาวัลย์ เป็ นสภาทีป่ ระชุมของพวกยักษ์ เต็มไปด้วยรุกขชาติเป็ นจานวนมาก อาทิ ต้นมะม่วงและ
ต้นหว้า มีดอกไม้ อาทิ ดอกจาปา ซึง่ ผลิดอกออกผลตลอดเวลา ดารดาษด้วยหมูน่ กต่างๆ คอยร้อง
ประสานเสียงอยู่ไม่ขาดสาย เช่น นกยูง นกกระเรียน นกดุเหว่าซึง่ มีเสียงหวาน นกชีวะ นกชีวกะ
เป็นต้น นอกจากนกแล้วก็เป็ นทีอ่ าศัยของไก่ปา่ ปูทอง มีสระโบกขรณี ทีง่ ดงามมีน้ าใสยิง่ กว่าแก้ว
เต็มไปด้วยดอกบัวชนิดต่างๆ ส่งกลิน่ หอมอบอวล ดารดาษด้วยดอกไม้นานาพรรณสีสนั วิจติ ร
ตระการตา เป็ นทีอ่ าศัยของนกโปกขรสาตกะ นกสุกะ นกสาลิกา และหมู่นกทัณฑมานวกะซึง่ เป็ น
นกที่มหี น้ าเหมือนมนุ ษย์ และมีสระนฬินี เป็ นสระบัว ซึ่งได้รบั การกล่าวขวัญว่างดงามอยู่เป็ นนิจ
โดยในสระนี้ก็มที งั ้ บุปผชาติและหมู่นกนานาชนิดเช่นเดียวกัน 182 ในอรรถกถากล่าวว่า สระนฬินี
ของท้าวกุเวร หมายถึง สระธรณี 183 ในอรรถกถาสิรกิ าฬกัณณิชาดก กล่าวว่า ท้าวมหาราชทัง้ 4
ทรงมีท่าน้าทีส่ ระอโนดาดไว้สาหรับสรงสนานกันเฉพาะ184
ในวรรณคดีพุทธศาสนายังได้กล่าวว่าอุตตรกุรุ ทวีปเป็ นดินแดนของพระกุเวรซึ่ง
ตัง้ อยู่ทางเหนือของเขาพระสุเมรุ ในอาฏานาฏิยสูตรกล่าวว่า ชนในอุตตรกุรุเป็ นผู้มบี ุญตัง้ มันใน
่
180

ที.มหา 10/163
ที.อ. 3/159
182
ที.ปา. 11/212; ที.อ. 3/159-160
183
ที.อ. 3/160
184
ชา.อ. 5/40
181
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ศีลธรรม ไม่ยดึ ถือสิง่ ใดว่าเป็ นของตน ไม่หวงแหนกัน ไม่มอี ดอยากเพราะบริโภคข้าวสาลีท่ไี ม่ต้อง
ปลูก ไม่มแี กลบและรา เติบโตเป็นต้นขึน้ มาเองทัง้ ยังมีกลิน่ หอมบริสุทธิ ์ เวลาหุงก็เอาเมล็ดข้าวสาร
ใส่หม้อตัง้ บนไฟทีป่ ราศจากควันและเถ้า185
จะเห็นได้ว่า ในพระสูตรดังกล่าวได้พรรณนาเมืองและสมบัตขิ องท้าวเวสสวัณ ไว้
อย่างวิจติ รพิสดารยิง่ กว่าท้าวมหาราชอีก 3 องค์ พระมหาประยงค์ จันทร์แดงได้แสดงทัศนะไว้ว่า
อาจเป็นเพราะท้าวเวสสวัณเป็นผูก้ ว้างขวางมีความสนิทสนมคุน้ เคยกับพระพุทธเจ้าและท้าวสักกะ
จอมเทพมากเป็ นพิเศษ นอกจากนี้ยงั มีอานาจเหนือพวกยักษ์และผีซ่ึงเป็ นพวกอทิสมานกายที่
สิงสถิตอยูใ่ นทีต่ ่างๆ มากมายอีกด้วย ดังนัน้ ในคัมภีรท์ างพระพุทธศาสนาจึงได้พรรณนาทีอ่ ยู่และ
สมบัตขิ องท้าวเวสสวัณไว้อย่างมากมากมาย186
เทวดาชัน้ จาตุ มหาราชิกาต่างมีท่ปี ระทับซึ่งเรียกว่า วิ มานซึ่งเป็ นที่อยู่ส่ว นตัว
สาหรับเทวดาแต่ละองค์ เป็นสถานทีส่ งู ส่งเพียบพร้อมไปด้วยความสุขความสบายทุกอย่าง มีขนาด
กว้า งใหญ่ มีค วามงามเป็ น เลิศ มีส ีแ ละสัณ ฐานที่ว ิจ ิต รงดงามเต็ม ไปด้ว ยรัต นะนานาชนิ ด187
ดังข้อความในไตรภูมกิ ถาว่า “ผู้ใดได้กระทาบุญได้ไปเกิดเป็ นเทพยดา ย่อมมีประสาทแก้วเงิน
ทอง สมบัตเิ ป็นทิพย์อนั อเนกแล”188 และยังกล่าวถึงปราสาทแก้วหรือวิมานของเทวดาอีกว่า “แลฝูง
เทพยดาอันอยู่เ หนือ กลางอากาศนัน้ ลางจาพวกมีปราสาทแก้วโดยกว้างได้ 8,000 วาก็ม ี ลาง
จาพวกมีปราสาทแก้วโดยกว้างได้ 16,000 วาก็ม ี ลางจาพวกมีปราสาทแก้วโดยกว้างได้ 80,000 วา
ลางจาพวกมีปราสาทแก้วโดยได้ 88,000 วาก็ม ี แลอยู่ทงั ้ 4 ด้านเขาพระสิเนรุราช เพียงเมืองใหญ่
เทวดาทัง้ 4 อันๆ อยู่เ หนือจอมเขายุค นธรนัน้ แล แม้นว่าใกล้กาแพงจักรวาลก็ดี ” 189 R. C.
Childers ให้ความเห็นว่า วิมาน มีลก
ั ษณะเป็ น 7 ชัน้ ทรงสูงคล้ายเจดีย์และเคลื่อนย้ายไปในที่
ต่างๆ ได้ตามความต้องการของเจ้าของวิมาน190

185

ที.ปา. 11/212; ดูเพิม่ เติมใน องฺ.สตฺ ตก.-อฏฐก.-นวก. 23/225; อรวรรณ กุหลาบรัตน์ , “พระกุเวรใน
วรรณคดีสนั สกฤต,” หน้า 50-51; บารุง ชานาญเรือ, “การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องจักรวาลวิทยาในศาสนาไชนะ
และพุทธศาสนาเถรวาท,” หน้า 162-163; ดูเพิม่ เติมแนวคิดเรื่องนี้ทม่ี ลี กั ษณะพ้องกับแนวคิดของพวกทีอ่ าศัยอยู่
ในดินแดนแห่งอุดมคติในแถบทางตอนเหนือของกรีก ใน M. M. J. Marasinghe, Gods in Early Buddhism: a
study in their social and mythological milieu as depicted in the Nikāyas of the Pāli Canon (Kelaniya
: University of Sir Lanka, Vidyalankara Campus, 1974), pp. 49-50.
186

พระมหาประยงค์ จันทร์แดง, “ศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพของเทวดาในคัมภีรพ์ ระสุตตันตปิ ฎก
กับคัมภีรพ์ ระเวทและความเชื่อต่อเทวดาในสังคมไทยปจั จุบนั ,” หน้า 30.
187
เรื่องเดียวกัน, หน้า 18.
188
พญาลิไทย, ไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระร่วง, หน้า 133.
189
เรื่องเดียวกัน, หน้า 132.
190
R. C. Childers, Pāli-English Dictionary (London: Pali Text Society, 1875), p. 574, อ้างถึงใน
พินิจ สุขสถิตย์, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องเทวดาชัน้ ฉกามาพจรในพระไตรปิ ฎก,” หน้า 50.
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วิม านของเทวดาเกิด ขึ้น ด้ว ยอ านาจแห่ง กุ ศ ลกรรมของเทวดาองค์นัน้ ๆ หาก
เทวดาองค์ใดได้ประกอบกุศลกรรมไว้มากพอเมื่อครัง้ เป็ น สัตว์โลก เมื่อตายไปก็จะมีวมิ านทิพย์
มีบริวารเป็นของตนเอง และมีความเป็ นอยู่อย่างอิสระเสรี หากเทวดาองค์ใดประกอบกุศลกรรมไว้
น้อย ก็ไม่อาจจะมีวมิ านและบริวารเป็ นของตนได้ จะต้องไปอาศัยวิมานของเทวดาองค์อ่นื ผู้มบี ุญ
มากกว่า191 ความวิจติ รงดงามของวิมานและสมบัตทิ พิ ย์ประจาวิมานย่อมขึน้ อยู่กบั ลักษณะแห่ง
การบาเพ็ญบุญกุศลเมื่อครัง้ เป็ นมนุ ษย์ของเทวดาผูเ้ ป็ นเจ้าของวิมานด้ว ย ตัวอย่างเช่น พระเจ้า
ปายาสิทรงให้วตั ถุทานทีห่ ยาบ ไม่ประณีต อีกทัง้ กิรยิ าอาการขณะทีใ่ ห้กเ็ ป็ นไปโดยไม่เคารพ เมื่อ
ตายไปอุบตั เิ ป็ นเทวดาในสวรรค์ชนั ้ จาตุมหาราชิกา มีนามว่าปายาสิเทพบุตรได้เป็ นเจ้าของวิมาน
เปล่าที่ปราศจากบริวารและสมบัติทพิ ย์ใดๆ192 วิมานจึงจัดเป็ นเครื่องประดับที่สาคัญอย่างหนึ่ง
ของเทวดา เทวดาทีม่ วี มิ านถือว่าเป็นผูม้ สี ง่าราศีงดงามยิง่
จากข้อมูลเรือ่ งตาแหน่งทีต่ งั ้ ของสวรรค์ชนั ้ จาตุมหาราชิกา วิมานของเทวดาทีส่ ถิต
อยู่ใ นสวรรค์ชนั ้ นี้ และลัก ษณะการปกครองของท้าวจาตุ มหาราช ทาให้ทราบถึงขอบเขตของ
สวรรค์ชนั ้ นี้ว่า มีอาณาบริเวณตัง้ แต่เมืองของท้าวมหาราชทัง้ 4 ทีต่ งั ้ อยู่เหนือยอดเขายุคนธรทัง้ 4
ทิศไปจรดกาแพงจักรวาลในทิศทัง้ 4 รวมถึงบริเวณด้านล่างทีอ่ ยู่ใต้ภูเขายุคนธรจนถึงพืน้ แผ่นดิน
บนโลกมนุ ษย์ ขอบเขตของเทวโลกชัน้ จาตุมหาราชิกาน่ าจะเป็ นภูมทิ ซ่ี อ้ นอยู่กบั มนุ ษยโลก จึงทา
ให้เ ทวดาในชัน้ นี้มคี วามใกล้ชิด กับมนุ ษ ย์ม าก ดังปรากฏในอรรถกถาคารวสูต รว่า เมื่อ มีงาน
นักขัตฤกษ์ในแคว้นวัชชีจะจัดงานติดต่อไปจนถึงสวรรค์ชนั ้ จาตุมหาราชิกา193
3.2.4 ลักษณะทางกายภาพ
ลักษณะทางกายภาพของเทวดาทีส่ ถิตอยู่ในสวรรค์ชนั ้ จาตุมหาราชิกาทีจ่ ะกล่าว
ในทีน่ ้ี ได้แก่ อายุ วรรณะ อาหาร การเคลื่อนไหว
3.2.4.1 อายุ
เทวดาชัน้ จาตุมหาราชิกาเป็ นผูม้ อี ายุยนื (ทีฆายุกา) คือ มีอายุถงึ 500 ปี
194
ทิพย์ แต่ถา้ คานวณเป็นปีของมนุษย์กเ็ ท่ากับมีอายุ 9 ล้านปี

191

พระมหาประยงค์ จันทร์แดง, “ศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพของเทวดาในคัมภีรพ์ ระสุตตันตปิ ฎก
กับคัมภีรพ์ ระเวทและความเชื่อต่อเทวดาในสังคมไทยปจั จุบนั ,” หน้า 28.
192
ดูเพิม่ เติมใน เรื่องเดียวกัน, หน้า 29.
193
พินิจ สุขสถิตย์, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องเทวดาชัน้ ฉกามาพจรในพระไตรปิ ฎก,” หน้า 46.
194
องฺ.เอก.-ทุก.-ติก. 20/510; องฺ.สตฺตก.-อฏฐก.-นวก. 23/132-135; อภิ.วิ. 35/1106; AbhiBhā. 1080;
โลกทีปก. 499; โลกปญฺญ. 259; พญาลิไทย, ไตรภูมิกถา หรือไตรภูมิพระร่วง, หน้า 133; พินิจ สุขสถิตย์,
“การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องเทวดาชัน้ ฉกามาพจรในพระไตรปิ ฎก,” หน้า 39; B.C. Law, Heaven and Hell in
Buddhist Perspective, pp. 30-31.
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3.2.4.2 วรรณะ
เทวดาชัน้ จาตุมหาราชิกาเป็ นผู้มวี รรณะงดงาม มีรศั มี มีขนาดรูปร่างที่
พิเศษกว่ามนุษย์ธรรมดา และมีเครือ่ งแต่งกายทีว่ จิ ติ รอลังการ
ก. ความงาม
เทวดาเป็ น ผู้ ท่ีม ีรู ป งามกว่ า มนุ ษ ย์ม าก ในพระไตรปิ ฏ กมัก ใช้ค าว่ า
“อภิกฺกนฺตวณฺณา” (งามเลิศ)195 ร่างกายของเทวดาไม่มเี ส้นเอ็นจึงไม่แก่เหมือนมนุ ษย์ มีผวิ พรรณ
อันเป็ นทิพย์และจะยิง่ ผุดผ่องขึน้ ไปตามอายุทเ่ี พิม่ ขึน้ ดังปรากฏในอุทยั ชาดกว่า “เทวดาทัง้ หลาย
ไม่แก่เหมือนมนุ ษย์ เส้นเอ็นในร่างกายของเทวดาเหล่านัน้ ไม่ม ี ฉวีวรรณอันเป็ นทิพย์ของเทวดา
เหล่านัน้ ผุดผ่ องยิง่ ขึ้นทุกๆ วัน และโภคสมบัติก็ไพบูลย์ข้นึ ” 196 ในมหาวัสตุ กล่าวว่าเทวดาใน
สวรรค์ชนั ้ นี้มผี วิ พรรณงดงามยิง่ และไม่มเี งาปรากฏ197 ส่วนโลกบัญญติได้กล่าวว่าเทวดามีสวี รรณะ
ทีแ่ ตกต่างกัน อาทิ สีเขียว สีแดง สีเหลือง สีขาว198
ข. รัศมี
สิง่ ที่ทาให้ผวิ พรรณของเหล่าเทวดาผุดผ่ อง คือ รัศ มี หรือ แสงสว่างที่
แผ่ซ่านออกจากร่างกายของเทวดา รัศมีของเทวดาถือเป็ นบุคลิกลักษณะทางกายภาพที่สาคัญ
ประการหนึ่ง แต่จะมีมากน้อยเท่าไรขึน้ อยู่กบั บุญกุศลทีไ่ ด้กระทาเอาไว้ สาหรับเทวดาทีม่ บี ุญมาก
จะมีรศั มีมากอันเกิดจากสมบัตอิ ่นื ๆ ด้วย จึงทาให้เห็นว่าเป็ นผูม้ รี ศั มีสว่างไสวมากกว่าเทวดาองค์
อื่นๆ199 เมื่อเทวดาปรากฏตัว ณ ทีใ่ ด สถานที่นัน้ ก็จะสว่างไสวโชติช่วงไปทัว่ และถ้าหากเทวดา
หลายองค์มาปรากฏตัวพร้อมกัน ณ ก็จะทาให้พน้ื ทีบ่ ริเวณนัน้ สว่างไสวอย่างน่ าอัศจรรย์แม้ในเวลา
กลางคืน เช่ น เมื่อครัง้ ที่ท้าวมหาราชพร้อ มทัง้ บริว ารได้พากันมาเข้าเฝ้ าพระผู้มพี ระภาคเจ้าที่
ภู เ ขาคิช ฌกู ฎ ปรากฏว่ า ภู เ ขาทัง้ ลู ก ได้ ส ว่ า งไสวด้ ว ยรัศ มีท่ีแ ผ่ ก ระจายไปตลอดทัง้ 4 ทิศ
ดัง ข้อ ความในอาฏานาฏิย สู ต รว่ า “สมัย หนึ ่ง พระผู้ม ีพ ระภาคประทับ อยู่ ณ ภู เ ขาคิช ฌกู ฏ
เขตพระนครราชคฤห์ ครัง้ นัน้ ท้าวมหาราชทัง้ 4 ตัง้ การรักษาไว้ทงั ้ 4 ทิศ...เมือ่ ราตรีล่วงปฐมยาม
ไปแล้ว เปล่งรัศมีงามยิง่ ยังภูเขาคิชฌกูฏทัง้ สิ้นให้สว่างไสว แล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มพี ระภาคถึงที ่
ประทับ...” 200 หรือในมหาสมัยสูตร กล่าวว่า “ท้าวธตรฐเป็ นใหญ่ทศิ บูรพา ท้าววิรุฬหก เป็ นใหญ่


อายุ แ ละมาตราเวลาในสวรรค์ช ัน้ นี้ คือ 50 ปี ข องมนุ ษ ย์ เ ท่ า กับ หนึ่ ง คืน หนึ่ ง วัน ของเทวดาชัน้
จาตุมหาราช และ 30 คืนเท่ากับ 1 เดือน 12 เดือนเท่ากับ 1 ปี ดู อภิ.วิ. 35/1106; AbhiBhā. 1080.
195
พินิจ สุขสถิตย์, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องเทวดาชัน้ ฉกามาพจรในพระไตรปิ ฎก,” หน้า 37.
196
ขุ.ชา. 27/1534
197

198

Mvu. 1.31

โลกปญฺญ. 247
พินิจ สุขสถิตย์, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องเทวดาชัน้ ฉกามาพจรในพระไตรปิ ฎก,” หน้า 33.
200
ที.ปา. 11/207
199
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ทิศทักษิณ ท้าววิรูปกั ข์เป็ นใหญ่ ทิศปจั จิม ท้าวกุ เ วรเป็ นใหญ่ ทศิ อุ ดร ท้าวมหาราชทัง้ 4 นัน้ ยัง
ทิศทัง้ 4 โดยรอบให้รงุ่ เรือง ได้ยนื อยูแ่ ล้วในปา่ เขตพระนครกบิลพัสดุ”์ 201
ในโลกทีปกสาร กล่าวไว้ว่า “อนึง่ รัศมีแห่งสรีระของเทวดาทัง้ หลายย่อม
แผ่กระจายไปได้ 12 โยชน์ ในกาลทัง้ ปวง แม้แสงพรายแพรวของเครือ่ งประดับมีผ้าและอลังการ
เป็นต้น ของอุทยานและต้นกัลปพฤกษ์กม็ ปี ระมาณ 4 โยชน์”202 เช่นเดียวกับในอรรถกถาชนวสภสูตรว่า “แสงสว่างแห่งผ้า เครือ่ งประดับ วิมานและสรีระของเทวดาทัง้ ปวง ย่อมแผ่ไปไกล 12 โยชน์
ส่วนแสงสว่างแห่งสรีระของเทวดาผูม้ บี ุญมากแผ่ไปไกล 100 โยชน์ ก้าวล่วงซึง่ เทวานุ ภาพนัน้ ”203
จากข้อความ แสดงให้เห็นว่ารัศมีของเทวดานัน้ เกิดจากสิง่ ที่อยู่ใกล้ตวั เทวดา สิง่ ที่เห็นได้ชดั คือ
เสื้อผ้าอาภรณ์ เครื่องประดับ และร่า งกายอันเป็ นทิพย์ของเทวดานัน่ เอง 204 หรือเกิดจากวิมาน
อันเป็ นเครื่องประดับ ภายนอกกายของเทวดาก็ได้ ซึ่งรัศมีเหล่ านี้รุ่งเรืองสว่างไสวไปทัวทุ
่ กทิศ
205
ดุจดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ ดุจดาวประกายพฤกษ์ ดุจสายฟ้าอันแลบออกจากกลีบเมฆ จึงทา
ให้เทวดามีผวิ พรรณสะอาดเกลีย้ งเกลาประดุจทองคาบริสุทธิ206
์
ค. รูปร่าง
เทวดาเป็ นผูม้ ลี กั ษณะรูปร่างสูงใหญ่พเิ ศษกว่ามนุ ษย์สงั เกตได้จากความ
สูง บารุง ชานาญเรือ กล่าวว่า ในพระไตรปิฎกของพุทธศาสนาเถรวาทไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียด
เกีย่ วกับความสูงของเทวดาในสวรรค์แต่ละชัน้ แต่จากการพรรณนาลักษณะของเทวดาทีป่ รากฏใน
หลักฐานชัน้ อรรถกถา เช่น มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร เทวดาสวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์ ท้าวสักกะราชาแห่ง
สวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์ ธรรมิกอุบาสก เทวดาบนสวรรค์ชนั ้ ดุสติ ทุกองค์ต่างก็มรี ่างกายสูง 3 คาวุต 
(ประมาณ 300 เส้น) จึงอาจกล่าวได้ว่า เทวดาทุกชัน้ มีความสูง 3 คาวุต207 แต่ในโลกบัญญติ กล่าว
ว่า “เทวดาชัน้ จาตุ มหาราชิกาทัวไปมี
่ สรีระประมาณ 1 คาวุต ท้าวมหาราชทัง้ 4 แต่ละองค์มสี รีระ
ประมาณ 2 คาวุต” เทวดาชัน้ ดาวดึงส์ทวไปก็
ั ่ สงู เพียง 2 คาวุต ส่วนทีส่ งู 3 คาวุตมีเฉพาะท้าวสักกะ
208
เท่านัน้ ส่ว นพญาลิไททรงบรรยายขนาดรูปร่างของเทวดาชัน้ จาตุมหาราชิกาและเทพผู้เป็ น
201

ที.มหา 10/242
โลกทีปก. 497-498
203
ที.อ. 2/251
204
พระมหาประยงค์ จันทร์แดง, “ศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพของเทวดาในคัมภีรพ์ ระสุตตันตปิ ฎก
กับคัมภีรพ์ ระเวทและความเชื่อต่อเทวดาในสังคมไทยปจั จุบนั ,” หน้า 27.
205
ขุ.วิมาน. 26/1-85
206
ชา.อ. 6/29

ประมาณ 12 กิโลเมตร หรือ ¾ โยชน์ ดู บารุง ชานาญเรือ, “การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องจักรวาล
วิทยาในศาสนาไชนะและพุทธศาสนาเถรวาท,” หน้า 174.
207
เรื่องเดียวกัน, หน้า 216
208
โลกปญฺญ. 247
202
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บริวารไว้ว่า “องค์พญาเทวดานัน้ โดยสูงได้ 6,000 วา องค์เทวดาทัง้ หลายทีเ่ ป็ นบริวารสูงได้
4,000 วา”209 ในอภิธรรมโกศภาษยะ210 ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับความสูงของเทวดาในชัน้ จาตุมหาราชิกาว่าสูง ¼ โกรศะ จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่า แต่ละคัมภีรก์ ล่าวถึงความสูงของเทวดาไม่
ตรงกัน อย่างไรก็ตาม ท้าวมหาราชผู้เป็ นใหญ่ย่อมมีความสูงกว่าเทวดาทัว่ ไปในสวรรค์ชนั ้ จาตุ มหาราชิกาอย่างแน่นอน ในปปญั จสูทนียงั ได้เปรียบเทียบรูปร่างของเทวดาโดยทัวไปไว้
่
กล่าวคือ
เทพธิดามีรปู ร่างงดงามเหมือนเด็กสาววัย16 ปี ส่วนเทพบุตรมีรปู ร่างหล่อเหลาเหมือนเด็กหนุ่ มวัย
20 ปี 211 อีก ทัง้ เทวดายัง สามารถเนรมิต รูป ร่า งของตนให้ใ หญ่ หรือ เล็กได้ต ามใจปรารถนา
ดังข้อความในไตรภูมกิ ถาว่า “แลเทพยดาทัง้ หลายนัน้ เขารูน้ ิมติ ไส้แลจะใคร่ให้ตวั เขาใหญ่เท่าใดก็
ใหญ่เท่านัน้ โดยใจ ผิจะใคร่น้อยเท่าใดๆ ก็น้อยเท่านัน้ โดยใจแล”212
ง. เครือ่ งแต่งกาย
สิ่ง ที่ใ ช้ป ระดับ ประดาหรือ ปกปิ ด วรรณะของเทวดา คือ เสื้อ ผ้า และ
เครื่องประดับต่างๆ ทีเ่ ทวดาสวมใส่ ซง่ึ ล้วนแล้วแต่เป็ นของทิพย์ทงั ้ สิน้ ในมหาวัสตุกล่าวว่าเสือ้ ผ้า
อาภรณ์อนั เป็ นทิพย์ของเทวดาบนสวรรค์ชนั ้ นี้ มีลกั ษณะพิเศษ คือ อาภรณ์ท่ปี ระดับไว้ขา้ งหน้า
ย่อมมองเห็นได้จากข้างหลัง อาภรณ์ทป่ี ระดับไว้ขา้ งหลังย่อมเห็นได้จากข้างหน้า213 ในโลกบัญญติ
กล่าวว่าเทวดาชัน้ จาตุมหาราชิกานุ่ งห่มด้วยผ้าจากกัลปพฤกษ์ ยาว 40 ศอก กว้าง 20 ศอก214
และในไตรภูมกิ ถาได้พรรณนาถึงเครื่องแต่งกายของท้าวมหาราชทัง้ 4 และเหล่าบริวารไว้อย่าง
วิจติ รอลังการว่า
พระญาเทพยดาฝู ง อัน ชื่อ ธตรฐราช...แลมีฝู ง คนธรรพ์
ทัง้ หลายเทีย รย่ อ มแต่ ง เครื่อ งประดับ นิ ป ระดาตัว ด้ว ยเงิน แลทอง
ทัง้ หลาย ทัง้ เครื่องประดับนิเหนือหัวแลเนื้อตัวทัง้ มวล เทียรย่อมเงิน
ยวงอเนกอนันต์แลมากกว่าร้อยล้านนัน้ ทัง้ เครื่องแห่เครื่องเหนเขานัน้
209

พญาลิไทย, ไตรภูมิกถา หรือไตรภูมิพระร่วง, หน้า 133.

210

AbhiBhā. 1077.



คาว่า โกรศะ ยังไม่มกี าหนดแน่ นอนว่ามีความยาวเท่าใด บางแห่งว่าเท่ากับ 4,000 ศอก (หัสตะ)
หรือ 1,000 ทัณฑะ (ธนู) หรือ ¼ โยชน์ แต่บางแห่งว่า เท่ากับ 8,000 ศอก หรือ 2,000 ทัณฑะ หรือ ½ คาวุต
ดูใน SED., p. 322. แต่ในสังขยาปกาสกปกรณ์ กล่าวว่า 500 ธนู เท่ากับ 1 โกสะ 4 โกสะ เท่ากับ 1 คาวุต 4
คาวุต เท่ากับ 1 โยชน์ อ้างถึงใน บารุง ชานาญเรือ, “การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องจักรวาลวิทยาในศาสนาไชนะ
และพุทธศาสนาเถรวาท,” หน้า 51.
211
พญาลิไทย, ไตรภูมิกถา หรือไตรภูมิพระร่วง, หน้า 134; พินิจ สุขสถิตย์, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์
เรื่องเทวดาชัน้ ฉกามาพจรในพระไตรปิ ฎก,” หน้า 38.
212
พญาลิไทย, ไตรภูมิกถา หรือไตรภูมิพระร่วง, หน้า 134
213

Mvu. 1.31

214

โลกปญฺญ. 248
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เทียรย่อมเงินแลทอง ทัง้ หอก ดาบแลจามรจามรีเทียรย่อมเงินทองแล
เทพยดาลางจาพวกถือ ค้อนถือสากเทียรย่อมเงินทอง เทพยดาลาง
จาพวกถือธงเทียรย่อมเงินทอง แลออกจากเมืองทีจ่ อมเขายุคุนธรนัน้
ด้วยฝูงเทพยดาทัง้ หลาย จิงขึน้ เขานัน้ ไปเถิงกาแพงจักรวาลเบือ้ งบูรพ
ทิศแล ขับฝูงเทพยดาทัง้ หลายมาโดยอากาศ จิงเถิง จอมเขายุคนธร
เบื้อ งบุ ร พทิศ ถัด นั ้น พระญาองค์ ห นึ่ ง ชื่อ ว่ า ท้ า ววิ รุ ฬ หกราช...
เครื่องประดับนิกาย ท้าววิรุฬหกราชแลบริวารทัง้ หลายนัน้ ย่อมล้วน
แก้ว มณีรตั นะแล งามนักหนา บ่มริ ู้ข่รี ้อ ยขี่พ นั ล้าน ฝูงเทพยดาถือ
ค้อนแลตระบองเทียรย่อมแก้วมณีรตั นะเป็ นบริวาร ท้าววิรุฬหกราช
ขึน้ ขี่มา้ ตัวหนึ่ง และเครื่องประดับม้านัน้ เทียรย่อมแก้วมณีรตั นะโสด
จึงขับพลไปเถิงกาแพงจักรวาลเบื้องทักษิณทิศ มาโดยอากาศเถิงเขา
ยุค นธรเบื้อ งทัก ษิณ ทิศ ถัด นั น้ พระญาเทพยดาองค์ห นึ่ ง ชื่อ ท้า ว
วิ รูปั ก ขราช...ฝูง เทพยดาราชอัน เป็ น บริว ารบ่ ม ิรู้ข่ีร้อ ยล้า น แลมี
เครือ่ งประดับนิตวั เทียรย่อมประพาฬรัตนะ ฝูงเทพยดาถือสากแลค้อน
ถือจามรีเทียรย่อมแก้วประวาฬรัตนะ แลท้าววิรูปกั ขราชจิงขับพลไป
เถิง เขาก าแพงจัก รวาฬเมือ งป จั ฉิ ม ทิศ มาโดยอากาศเถิง จอมเขา
ยุค นธรเบื้องปจั ฉิมทิศ พระสุเ มรุราชแล ถัดนัน้ พระญาเทพยดาคน
หนึ่ง ชื่อว่าท้าวไพศรพณ์ มหาราช...เครื่องประดับนิตวั พระไพศรพณ์
นัน้ แลบริวารทัง้ หลายเทียรย่อมทองเนื้อสุก ฝูงยักษ์ทงั ้ หลายนัน้ บ้าง
ถือค้อนถือสาก แลจามรีเทียรย่อมทองคาบ่มริ ขู้ ร่ี อ้ ยล้าน...” 215
จากคาพรรณนาดังกล่ าวแสดงให้เห็นว่า ท้าวมหาราชทัง้ 4 ทรงร่ ารวย
ด้ว ยสมบัติทิพ ย์ ทรงมีเสื้อ ผ้าอาภรณ์ และเครื่องประดับ ประดับด้ว ยรัตนะอันมีค่ าต่ างๆ อีก ทัง้
บริวารก็ถอื ศาสตราวุธหรือของวิเศษทีป่ ระดับด้วยรัตนะอันมีค่าเช่นกัน
3.2.4.3 อาหาร
เทวดายังต้องอาศัยอาหารเป็ นเครื่องดารงชีพเช่นเดียวกับมนุ ษย์ อาหาร
ของกามาพจรเทวดาจัดเป็ นอาหารทิพย์ท่เี กิดขึ้นด้วยอานาจบุญ เป็ นอาหารที่ละเอียดประณีต
เรียกว่า “สุ ธ า” (สุ ธา อาหาโร)  ได้แก่ ของขบเคี้ยว (ขาทนียะ) ของกิน (โภชนียะ) เครื่อ งดื่ม

215

พญาลิไทย, ไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระร่วง, หน้า 136-137.
ในทีน่ ้ี บทว่า สุธา ได้แก่ โภชนะอันเป็ นทิพย์ทม่ี ชี ่อื ว่า สุธา ซึง่ เรียกว่า อมตะ บ้าง สมจริง ดังคาที่
กล่าวไว้ในสัคคกัณฑ์ว่า “ปี ยสู มมต สุธา” ฎีกาแห่งสัคคกัณฑ์นนั ้ ว่า “ศัพท์ทงั ้ 3 มี ปี ยสู เป็ นต้น เป็ นไปในอรรถ
ว่าอมตะ ชื่อว่า สุธา โดยอรรถวิเคราะห์ว่าดื่มกินได้โดยง่าย” อ้างถึงใน จกฺกวาฬ. 170
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(ปานียะ)216 สุธาหารของเทพชัน้ สูงกว่าย่อมประณีตกว่าเทพชัน้ ล่างกว่า พวกเทพจะบริโภคอาหาร
วันละครัง้ ตามวันประจาชัน้ ของตน บ้างก็กล่าวว่า พวกเทพบริโภคสุธาหารประมาณเท่าเท้าแมว 217
เมื่อ วางสุ ธ าหารไว้ท่ีป ลายลิ้น ก็แ ผ่ ไ ปสู่ ร่า งกายตราบเท่ า ปลายผมและปลายเล็บ แล้ว ย่ อ ม
เหือดแห้งหายไปเองจนหมดสิน้ ไม่เหลือเป็ นอุจจาระหรือปสั สาวะเหมือนมนุ ษย์และสัตว์เดรัจฉาน
สิง่ ปฏิกูลจึงไม่มใี นร่างกายของเทวดาดังข้อความในไตรภูมพิ ระร่วงว่า “ในกายเขานัน้ แลจะมีสงิ ่ อัน
เหม็นและเป็นกลิน่ ร้ายในกายเขาน้อยหนึง่ ก็บ่ห่อนจะรูม้ ใี นกายเขานัน้ เลย...ฝูงเทพยดากินอาหาร
ทิพย์ทุกวารดังนั
่ น้ อาหารนัน้ หากแห้งหายไปในตนเทพยดานัน้ แล จะมีมตู คูถอาจมดังมนุ
่ ษย์เรา
218
ท่านทัง้ หลายนี้หาบ่มไิ ด้” เมื่อเทวดาบริโภคแล้วย่อ มขจัดโทษถึง 12 ประการ คือ ความหิว
ความกระหาย ความไม่ย ิน ดี ความกระวนกระวาย ความเมื่อ ยล้า ความโกรธ ความอาฆาต
ความวิวาท ความส่อเสียด ความหนาว ความร้อน และความเกียจคร้าน 219 เทวดาจะต้องบริโภค
อาหารเป็นประจา เพราะถ้าขาดแม้เพียงมือ้ เดียวก็จะเป็นเหตุให้เคลื่อนจากเทวโลกได้220
3.2.4.4 การเคลือ่ นไหวและฤทธิ์
เทวดาสามารถเคลื่อ นไหวได้อ ย่างปกติเ ช่นเดียวกับมนุ ษ ย์ เมื่อ อยู่ใ น
มนุ ษ ย์ โ ลกก็ ส ามารถยืน บนพื้น ดิน ได้ เ หมือ นมนุ ษ ย์ ทุ ก ประการ บ้ า งก็ ย ืน อยู่ ก ลางอากาศ
เมื่อต้องการเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งก็สามารถทาได้อย่างรวดเร็ว ดังใจคิดทุกประการ
ดังเช่นกรณีของท้าวเวสสวัณมหาราชทีป่ รากฏในอุตตรสูตร กล่าวว่า ในขณะทีท่ า้ วเวสสวัณเสด็จ
ไปทากิจบางอย่างในมนุ ษย์โลก ได้ฟงั พระอุตตรเถระแสดงธรรมแก่พระภิกษที่วฏั ฏชาลิกาวิหาร
ใกล้ภูเ ขาสังเขยยกะ ณ มหิส พัสดุชนบท แล้ว จึงรีบไปทูล เรื่องราวแก่ ท้าวสักกะในเทวโลกชัน้
ดาวดึงส์อย่างรวดเร็ว โดยใช้เวลาเท่ากับ “เวลาทีบ่ ุรุษผู้มกี าลังเหยียดแขนทีค่ ู้เข้าออกไปหรือคู้
แขนทีเ่ หยียดออกเข้า”221 การเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วเช่นนี้ถอื เป็ นลักษณะพิเศษของเทวดาทุก
องค์ พระพุทธโฆสาจารย์เรียกการไปในลักษณะเช่นนี้ว่า “กมฺมวิปากชาอิทฺธ ”ิ หมายถึง “ฤทธิ ์ที่
เกิดจากวิบากกรรม”222 ในอภิธรรมโกศภาษยะกล่าวว่าโดยปกติแล้วเทวดาทีอ่ ยู่ชนั ้ ต่ ากว่าจะไม่
สามารถเห็นหรือขึน้ ไปยังเทวโลกชัน้ สูงกว่าได้ดว้ ยตนเอง หากไม่มฤี ทธิ ์บันดาล (ṛddhi) หรือผูอ้ ่นื
บันดาล (parāśraya) 223 ส่วนในกรณีท่ที ้าวมหาราชทัง้ 4 สามารถเดินทางขึ้นไปยังสวรรค์ชนั ้

216

โลกปญฺญ. 249
จกฺกวาฬ. 170
218
พญาลิไทย, ไตรภูมิกถา หรือไตรภูมิพระร่วง, หน้า 134.
219
จกฺกวาฬ. 171
220
ดูเพิม่ เติมในวิทยานิพนธ์ หน้า 159-160.
221
องฺ.สตฺตก.-อฏฐก.-นวก. 23/98
222
พินิจ สุขสถิตย์, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องเทวดาชัน้ ฉกามาพจรในพระไตรปิ ฎก,” หน้า 36.
217

223

AbhiBhā. 1073-1075.
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ดาวดึงส์ได้เพราะอาศัยอยู่ในบริเวณเขาพระสุเมรุเหมือนกัน 224 อีกทัง้ เทวดาทีม่ ภี พภูมติ ่ ากว่าไม่
สามารถมองเห็นเทวดาที่มภี พภูมสิ ูงกว่าตนได้เ พราะอยู่พ้นวิสยั ของเทวดา ยกเว้นเมื่อเทวดา
เหล่านัน้ ลงยังภพภูมขิ องเทวดาทีต่ ่ ากว่า225 เช่น เมื่อสนังกุมารพรหมเสด็จมาทีส่ วรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์
ั จสิข เทพบุ ต ร เพื่อ มาประกาศพระธรรมที่
ก็ท รงนิ ร มิร อัต ภาพเป็ น เพศกุ ม ารเช่ น เดีย วกับ ป ญ
พระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
ณ สุธมั มาเทวสภา226 เหล่าเทพชัน้ ดาวดึงส์จงึ เห็นสนังกุมารพรหมในรูป
ั จสิข เทพบุ ต ร “ไตรตรึง ษ์ ส วรรค์นัน้ ไส้ ยัง มีพ รหมตนหนึ ง่ ชือ่ ว่ า สนัง กุ ม าร ลงมาแต่
ของป ญ
พรหมโลกโพ้น แลลงมานิรมิตตนเป็ นดังคนธั
่ พพะผูห้ นึง่ ชือ่ ว่าปญั จสิขรคนธัพพะ”227 อีกทัง้ เทวดา
ที่มภี ูม ิสูงกว่ าไม่ส ามารถเคลื่อ นมาจุ ติใ นภูมทิ ่ตี ่ ากว่า โดยใช้ร่างของตน แต่ ต้อ งอาศัยร่างของ
สิง่ มีชวี ติ ที่อยู่ในภูมนิ ัน้ 228 อย่างไรก็ตาม มนุ ษย์กลับสามารถเดินทางไปยังเทวโลกชัน้ ต่างๆ ได้
ดังใจนึก แต่จะต้องเป็ นบุคคลที่มฤี ทธิ ์เท่านัน้ อาทิ พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกบางองค์ซ่งึ
บรรลุ คุ ณ วิเ ศษระดับ อภิญ ญา ดัง ปรากฏในติส สสู ต รว่ า พระโมคคัล ลานเถระเดิน ทางไปยัง
พรหมโลกได้อย่างรวดเร็วฉับพลัน 229 หรือ เดินทางไปเยีย่ มปราสาทเวชยันต์ ของพระอินทร์บน
สวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์ซง่ึ ท้าวเวสสวัณก็ได้รว่ มให้การต้อนรับด้วย230
3.2.5 อุปนิ สยั
ด้ว ย “เหตุ ทบี ่ ุคคลได้รบั สมมติว่าเป็ น เทวะ นัน้ เพราะเป็ นบุคคลจาพวกทีเ่ ล่ น
สนุ กสนานด้วยกามคุณ 5 ประการ และด้วยคุณพิเศษ มีฌานและอภิญญา เป็ นต้น ”231 เทวดาใน
สวรรค์ชนั ้ จาตุมหาราชิกา จึงยังคงเป็ นผู้ม ี “สุขพหุลา” คือ เพียบพร้อมในความสุขสาราญทุกเมื่อ
ดังจะเห็นได้จากท้าวมหาราชทัง้ 4 มักมีอุปนิส ยั ชอบความสาราญ โดยเฉพาะการฟ้อ นราและ
การขับร้อง (รมติ นจฺจคี เตหิ)232 ความไม่มโี รคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนก็เป็ นปจั จัยหนึ่งที่ทาให้
เทวดาชัน้ นี้มคี วามสุขได้เช่นกัน ดังข้อความในไตรภูมพิ ระร่วงว่า “ตราบเท่าสิ้นอายุสม์เทพยดานัน้
ทัง้ หลายเท่าใดโสด ชือ่ ว่าพยาธิอาพาธสิง่ ใด ๆ ก็ดี แลจะเกิดมีแต่เทพยดาทัง้ หลายนัน้ หาบ่มไิ ด้
เขาบ่ห่อนจะรูไ้ ข้รเู้ จ็บ เทียรย่อมอยูส่ ุขสาราญใจเขาทุกเมือ่ แล ย่อมเหล้นด้วยลูกแลเมียเขาสนุ กนิ
ทุกเมือ่ แล”233 อีกทัง้ ทวดาในสวรรค์ชนั ้ จาตุมหาราชิกายังแสวงหาความสุขด้วยการสาเร็จกามกิจ
224

AbhiBhā. 1239, footnote 817.

225

AbhiBhā. 1073-1075.

226

ที.มหา. 10/196
พญาลิไทย, ไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระร่วง, หน้า 143.

227
228

AbhiBhā. 1073-1075.

229

องฺ.สตฺตก.-อฏฐก.-นวก. 23/53/76.

230
231

Nandasena Mudiyanse, “Kuvera,” EOB 6 (1996): 267.

โลกทีปก. 485
ที.ปา. 11/210-213
233
พญาลิไทย, ไตรภูมิกถา หรือไตรภูมิพระร่วง, หน้า 134.
232
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ด้วยการอยู่ร่วมกันเป็ นคู่ๆ (dvandva) เหมือนมนุ ษย์ และเสพเมถุน (māithuna) ไม่ประมาณ
ครัง้ 234 เพียงแต่ไม่มผี ลทาให้เกิดเทพบุตรเทพธิดา ในอภิธรรมโกศภาษยะกล่าวเพิม่ เติมว่า เทวดา
พวกนี้จะเสร็จกามกิจด้วยการปล่อยลมออกมาโดยไม่มนี ้าเชือ้ 235
โดยปกติเ ทวดาทุ กองค์ม ีภาวะจิต ที่น่า ยกย่อ งสมเป็ นที่เ คารพบูชาของมนุ ษ ย์
เทวดาจึงมีความเมตตากรุณา เสียสละโอบอ้อมอารีต่อมวลมนุ ษย์และมีความปรารถนาทีจ่ ะให้โลก
มนุษย์ตลอดจนเทวโลกมีความสงบสุข236 ท้าวมหาราชเป็ นผูม้ อี ุปนิสยั รักความยุตธิ รรม ไม่ลาเอียง
ดังจะเห็นได้จาก เมือ่ นางกาฬกัณณีธดิ าของท้าววิรปู กั ข์มหาราชมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับนางสิรธิ ดิ า
ของท้าวธตรฐมหาราชด้วยเรื่องท่าน้ าว่าใครสมควรได้อาบน้ าก่อนกัน ท้าววิรูปกั ข์และท้าวธตรฐ
ผูเ้ ป็นบิดาของนางทัง้ 2 รวมถึงท้าวมหาราชอีก 2 องค์ คือ ท้าววิรุฬหกและท้าวเวสสวัณ มิได้ทรง
ตัดสินคดีความด้วยพระองค์เอง แม้แต่พระอินทร์กม็ ไิ ด้ทรงตัดสินความเพราะ “ทรงดาริว่า เธอทัง้
2 นี้กเ็ ป็นธิดาของบริษทั ของเราเหมือนกัน”237 จึงให้สุจปิ ริวาระเศรษฐีในนครพาราณสีเป็ นผูต้ ดั สิน
ในบางครัง้ ท้าวมหาราชบางพระองค์ทรงมีอุปนิสยั ดุรา้ ย น่าเกรงขาม เช่น เมื่อท้าวเวสสวัณโกรธจะ
ทรงใช้ค ทาวุ ธ ในการท าลายศีรษะของพวกยักษ์ จานวนหลายพัน ได้ใ นคราวเดีย วหรือ ทรงใช้
นัยนาวุธในการฆ่ากุมภัณฑ์238
โดยปกติเทวดาสามารถทีจ่ ะดลบันดาลสิง่ ใดๆ ให้เกิดแก่ตนได้ตามความต้องการ
และมีความสามารถในการหยังรู
่ จ้ ติ หรือความคิดของผูอ้ ่นื ได้ พระมหาประยงค์ จันทร์แดง กล่าวว่า
“เป็ นการหยังรู
่ ้เฉพาะจิตหรือความคิดของปุถุชนทัวไปเท่
่
านัน้ ไม่อาจหยังรู
่ ้จติ ของพระอริยเจ้า
239
ได้” ผูว้ จิ ยั เห็นว่า ความคิดดังกล่าวไม่ถูกต้อง เพราะในพระวินัยปิฎกได้กล่าวถึงเหตุการณ์ตอน
ที่พระพุทธเจ้าเสวยวิมุตติสุขที่ควงไม้ราชายตนะ ทรงมีพระปริวติ กด้วยยังไม่มภี าชนะรับ อาหาร
จากพ่อค้าทัง้ 2 ท้าวจตุโลกบาลซึง่ สถิตในสวรรค์ชนั ้ จาตุมหาราชิกาก็ทรงทราบพระปริวติ กแห่งจิต
ของพระผูม้ พี ระภาคด้วยใจของตนแล้วได้เสด็จมาจากทีอ่ ยู่ทงั ้ 4 ทิศ และนาบาตรศิลาเข้าไปถวาย
พระผูม้ พี ระภาคด้วยพระองค์เอง 240 แสดงให้เห็นว่า เทวดาก็สามารถหยังรู
่ จ้ ติ ของพระอริยเจ้าได้
เช่นกัน

234

โลกปญฺญ. 251; AbhiBhā. 1071; บารุง ชานาญเรือ, “การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องจักรวาลวิทยาใน
ศาสนาไชนะและพุทธศาสนาเถรวาท,” หน้า 215.
235
236

AbhiBhā. 1071.

พินิจ สุขสถิตย์, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องเทวดาชัน้ ฉกามาพจรในพระไตรปิ ฎก,” หน้า 42.
ชา.อ. 5/40 และดูเพิม่ เติมใน Bandula Jayawardhana, “Dhataraṭṭha,” EOB 4 (1979-1989): 566.
238
ดูเพิม่ เติมในวิทยานิพนธ์ หน้า 139-140.
239
พระมหาประยงค์ จันทร์แดง, “ศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพของเทวดาในคัมภีรพ์ ระสุตตันตปิ ฎก
กับคัมภีรพ์ ระเวทและความเชื่อต่อเทวดาในสังคมไทยปจั จุบนั ,” หน้า 28.
240
วินย. มหา. 4/6
237
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3.2.6 พาหนะ
ในแต่ละเมืองของท้าวมหาราชทัง้ 4 ต่างก็มพี าหนะนานาชนิด ได้แก่ ช้างทิพย์
ม้าทิพย์ และยานทิพย์หรือวอทิพย์
ในวรรณคดีพุทธศาสนาไม่ได้กล่าวว่าช้างทิพย์ หรือ ช้างพาหนะของท้าวมหาราช
ทัง้ 4 มีช่อื ว่าอะไร ในขณะทีว่ รรณคดีสนั สกฤต กล่าวถึง ช้างสารวเภามะ ว่าเป็ นพาหนะของพระ
กุ เ วรในฐานะโลกบาลและมีช้า งพัง ชื่อ อัง คนา 241 ในฎีก าชิน าลัง การ กล่ า วถึง ม้า พาหนะของ
ท้าวมหาราชทัง้ 4 คือ ท้าวธตรฐทรงม้าตัวประเสริฐสีเงินชื่อสุเทวะ ท้าววิรุฬหกทรงม้าตัวประเสริฐ
สีแก้วมณี ท้าววิรปู กั ข์ทรงม้าตัวประเสริฐสีแก้วประพาฬ ท้าวเวสสวัณทรงม้าตัวประเสริฐสีทอง 242
ในไตรภูมกิ ถากล่าวว่า ท้าวกุเวรมีพาหนะเป็ นม้าทิพย์สเี หลือง “ท้าวไพศรพณ์มหาราชจึงขึ้นขีม่ า้
243
เหลืองตัวหนึง่ ดูงามดังทอง”
่
และท้าววิรุฬหก “ขึ้นขีม่ า้ ตัวหนึง่ แลเครือ่ งประดับม้านัน้ เทียรย่อม
แก้ว มณีรตั นะโสด” 244 ท้าวมหาราชยังทรงมียานทิพย์ห รือ วอทิพย์ เป็ นพาหนะ ในอถรรกถา
อาฏานาติยสูตร กล่าวถึงยานทิพย์ไว้ว่า “ยานทิพย์กไ็ ด้ปรากฏแก่มนุ ษย์เหล่านัน้ ยานเหล่านี้เป็ น
ยานเข้าไปถึงมนุษย์เหล่านัน้ ก่อน ก็มนุ ษย์เหล่านัน้ นอนบนทีน่ อนอันประเสริฐทีป่ ราสาทและนัง่ บน
ตังและวอเป็
่
นต้นเทีย่ วไป ด้วยเหตุนนั ้ ท่านจึงกล่าวว่า ปราสาทและวอดังนี้”245
นอกจากนี้ ท้าวกุ เ วรทรงมี “นระ” เป็ นพาหนะ (นรวาหนยาน ) 246 ในวรรณคดี
สันสกฤตสมัยมหากาพย์-ปุราณะ พระกุเวรก็ทรงมีนระเป็ นพาหนะเช่นเดียวกัน จนกลายเป็ นฉายา
หนึ่งของพระองค์ คือ “นรวาหนะ” (Naravāhana) อรวรรณ กุหลาบรัตน์ แสดงทัศนะไว้ว่า คาว่า
“นระ” อาจหมายถึงพวกอมนุ ษย์ เช่น กินนร คุหยัก และคนธรรพ์ ทัง้ นี้ เพราะพระกุเวรเป็ นราชา
แห่งพวกอมนุษย์เหล่านี้ เมือ่ พระกุเวรจะเสด็จไปทีใ่ ดก็จะมีพวกอมนุ ษย์เป็ นผูแ้ บกไปโดยอาจจะนัง่
บนหัวไหล่หรือนังบนยานซึ
่
ง่ ลากหรือจูงโดยพวกอมนุษย์เหล่านี้ นอกจากนี้ อาจตีความได้อกี อย่าง
หนึ่งว่าพระกุเ วรนัน้ เป็ นพาหนะที่นาคนไป ซึ่งหมายถึงความสามารถของพระกุเ วรหรือทรัพย์
241

ดูเพิม่ เติมในอุษา โพธิกนิษฐ, “การศึกษารูปแบบและคติการนับถือพระกุเวรในสมัย ทวารวดี,”
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2527), หน้า 30.
242
จกฺกวาฬ. 175
243
พญาลิไทย, ไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระร่วง, หน้า 137
244
เรื่องเดียวกัน, หน้า 137.

วอทิพย์ อาจเทียบได้กบั บุษบก ซึง่ เป็ นพาหนะของพระกุเวรทีพ่ ระพรหมได้ประทานให้เพื่อใช้เป็ น
พาหนะในฐานะโลกบาลในวรรณคดีสนั สกฤต บุษบกนี้สร้างขึน้ โดยพระวิศวกรรม มีความสวยงามวิจติ รตระการ
ตามาก มีความวิเศษมหัศจรรย์คอื สามารถพูดได้และเคลื่ อนทีไ่ ด้รวดเร็วดังใจของผู้ขบั มีความใหญ่โตมาก ดู
เพิม่ เติมใน อรวรรณ กุหลาบรัตน์ , “พระกุเวรในวรรณคดีสนั สกฤต,” หน้า 53; อุษา โพธิกนิษฐ,“การศึกษา
รูปแบบและคติการนับถือพระกุเวรในสมัยทวารวดี,” หน้า 30.
245
ที.อ. 3/158
246
องฺ.อ. 3/188; Nandasena Mudiyanse, “Kuvera,” EOB 6 (1996): 266.
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สมบัตขิ องพระกุเวรทีก่ ระตุ้นคนให้กระทาการต่างๆ ได้ 247 ส่วนพาหนะของพวกยักษ์ บริวารของ
ท้าวกุเวรก็กล่าวไว้ในอาฏานาฏิยสูตรด้วยเช่นกันว่าบางจาพวกใช้แม่โคเป็ นพาหนะ คือ ทาแม่โค
ให้มกี ีบเดียว แล้วเที่ยวไปสู่ทศิ น้ อย ทิศใหญ่ บางจาพวกใช้สตั ว์เลี้ยงต่างๆ เป็ นพาหนะ คือ
ทาปศุสตั ว์ให้มกี บี เดียว แล้วเทีย่ วไปสู่ทศิ น้อยทิศใหญ่ บางจาพวกก็ใช้สตรีเป็ นพาหนะ โดยเฉพาะ
พวกยักษ์ชอบใช้หญิงมีครรภ์เป็ นพาหนะ เพราะหลังของหญิงมีครรภ์ไม่นูนกลาง หลังแอ่นขีส่ บาย
ส่ ว นหญิง ที่ไ ม่ม ีค รรภ์ ก็ใ ช้เ ทีย มยวดยานต่ า งๆ บางจ าพวกใช้บุ รุษ เป็ น พาหนะ ดัง ปรากฏใน
อรรถกถาอาฏานาฏิยสูตรว่า “เมือ่ ไม่สามารถจับบุรษุ ผูม้ สี มั มาทิฐไิ ด้ โดยมากจับพวกทีอ่ ยู่ชายแดน
และคนป่าเถือ่ น ได้ยนิ ว่า ชาวชนบทคนใดคนหนึง่ ในจาพวกนี้นัง่ หลับใกล้พระเถระรูปหนึง่
พระเถระถามว่ า อุ บาสก ท่ านหลับไปหรือ เขาตอบ ท่ านขอรับ วัน นี้ ผ มเพลีย เพราะรับ ใช้
ท้าวเวสวัณตลอดคืน ขอรับ”248 บางจาพวกก็ใช้เด็กหญิงเป็ นพาหนะ บางพวกก็ใช้เด็กชายเป็ น
พาหนะ จะเห็นได้ว่าบริวารของท้าวกุเวรจะจับมนุ ษย์ทงั ้ ชายหญิงและเด็กโดยเฉพาะสตรีทม่ี คี รรภ์
มาเป็นพาหนะเทียมยานหรือนังบนหลั
่
ง
3.2.7 อาวุธและของวิ เศษ
ท้าวมหาราชทัง้ 4 ทรงมีเ ครื่องมือหรือของวิเศษที่ใช้ จดบัญ ชีผู้ทาบุญและบาป
ขณะไปตรวจตราดูความเรียบร้อยของโลก ดังปรากฏในอรรถกถามหาโควินทสูตรสูตรว่า “ในวัน
15 คา่ มหาราชทัง้ 4 องค์เสด็จออกไป ทรงถือแผ่นกระดาษทองและชาติหงิ คุลก์ ท่องเทีย่ วไปตาม
คามนิคมและราชธานีทงั ้ หลาย” 249 ท้าวมหาราชทัง้ 4 จะจารึกชื่อผูท้ ป่ี ระกอบกุศลกรรมนัน้ ลงใน
แผ่นกระดานทอง (สุวณฺ ณปฏ) ด้วยชาติหงิ คุละ (ชาติหงิ ฺคุลก) แล้วบรรจุลงในผอบทอง สอดคล้อง
กับในไตรภูมกิ ถาที่กล่าวถึงแผ่นทองและดินสอว่าเป็ นเครื่องมือที่ทา้ วมหาราชใช้ในการจดบันทึก
การกระทาของมนุ ษย์ ดังข้อความว่า “ท้าวจตุโลกบาลทัง้ 4 ...เทียรย่อมถือแผ่นทองเนื้อสุกแลถือ
ดิน สอนัน้ อัน ทาด้ว ยชาติห ิงคุ ล ะนัน้ มาด้ ว ยแลเดินไปดูทุ กแห่ง ทัว่ ถิน่ ฐานบ้านเมือ งใหญ่ น้ อ ย
ทัง้ หลายในมนุ ษย์โลกนี้ทุกแห่งแล ถ้าแลว่าผู้ใดทาบุญทาธรรมไส้ ธ จิงเขียนนามผู้นัน้ ลงในแผ่น
ทองเนื้อสุกนัน้ ...”250
ท้าวมหาราชทัง้ 4 มีหน้าที่อารักขาสวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์เพื่อป้องกันการรุกรานของ
พวกอสุร จึงมีความเป็ นไปได้ว่า ท้าวมหาราชทัง้ 4 จะใช้อาวุธก็ต่อเมื่อทาสงครามกับพวกอสุร
เท่านัน้ อย่างไรก็ดี เรื่องราวการรบกับอสุรทีป่ รากฏในธชัคคสูตรก็ไม่ได้ระบุว่า เทวดาซึ่งนาโดย
ท้าวสักกะนัน้ ใช้อาวุธชนิดใดรบกับอสุร และในหลักฐานชัน้ อรรถกถาเช่น อรรถกถาธรรมบทก็ระบุ
247

อรวรรณ กุหลาบรัตน์, “พระกุเวรในวรรณคดีสนั สกฤต,” หน้า 54. และดูเพิม่ เติมในอุษา โพธิกนิษฐ,
“การศึกษารูปแบบและคติการนับถือพระกุเวรในสมัยทวารวดี,” หน้า 29-30.
248
ที.อ. 3/158
249
ที.อ. 2/262-263
250
พญาลิไทย, ไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระร่วง, หน้า 144.
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แต่เพียงว่า ท้าวสักกะทรงสังการให้
่
วางรูปจาลองขนาดเท่าองค์จริงของพระองค์ซ่งึ ในมือของรูป
251
จาลองนัน้ มีอาวุธชื่อวชิระอยู่ดว้ ย แม้ว่าในวรรณคดีฝ่ายเถรวาทบาลีจะไม่ได้กล่าวถึงอาวุธของ
ท้าวมหาราชทัง้ 4 ไว้อย่างชัดเจน แต่กป็ รากฏว่าบริวารของท้าวมหาราชต่างก็มอี าวุธติดตัวมาใน
ขณะทีต่ ามเสด็จเจ้านายของตน ดังปรากฏในอรรถกถามหาโควินทสูตรสูตรว่า บริวารแสนโกฏิของ
ท้าวธตรฐถือโล่ทท่ี าด้วยทองคา (โกฏิสตสหสฺสสุวณฺ ณมยานิ มหาผลกานิ ) และหอกทอง (สุวณฺ ณสตฺ ติโย) แสนโกฏิ บริวารแสนโกฏิของท้าววิรุฬหกถือโล่ท่ที าด้วยเงิน (โกฏิสตสหสฺ สรชตมยานิ
มหาผลกานิ ) และหอกทองแสนโกฏิ บริว ารแสนโกฏิข องท้ า ววิรู ป กั ข์ ถื อ โล่ ท่ีท าด้ ว ยมณี
(โกฏิสตสหสฺสมณิมยานิ มหาผลกานิ) และหอกทองแสนโกฏิ บริวารแสนโกฏิของท้าวเวสสวัณถือ
โล่ทท่ี าด้วยแก้วประพาฬ (โกฏิสตสหสฺสปวาฬมยานิ มหาผลกานิ) และหอกทองแสนโกฏิ 252 และ
ปรากฏในฎีกาชินาลังการว่า
ท้าวธตรฐมหาราชเสด็จขึน้ ไปพร้อมด้วยเสนางคนิกรของตน ณ ขอบ
จัก รวาฬด้า นตะวันออก แวดล้อ มด้ว ยประทีปด้า มเงินประมาณแสนโกฏิ
จานวนเท่านัน้ ...พร้อมด้วยพวกคนธรรพ์ประมาณแสนโกฏิซ่งึ ถือ ดาบเงิน
ท้า ววิรุฬ หกมหาราชเสด็จ ขึ้น ไปพร้อ มด้ว ยเสนางคนิ ก รของตน ณ ขอบ
จักรวาฬด้านใต้ แวดล้อมด้วยประทีปด้ามแก้วมณีจานวนเท่านัน้ ...พร้อมด้วย
พวกกุมภัณฑ์ซง่ึ ถือดาบแก้วมณีจานวนเท่านัน้ ท้าววิรปู กั ข์มหาราชเสด็จขึน้
ไปพร้อมด้วยเสนางคนิกรของตน ณ ขอบจักรวาฬด้านตะวันตก แวดล้อม
ด้วยประทีปด้ามแก้วประพาฬจานวนเท่านัน้ ...พร้อมด้วยพวกนาคซึง่ ถือดาบ
แก้วประพาฬจานวนเท่านัน้ ท้าวเวสสวัณ ขึ้นไปพร้อมด้วยเสนางคนิกรของ
ตน ณ ขอบจักรวาฬด้านเหนือ แวดล้อมด้วยประทีปด้ามทองจานวนเท่านัน้
...พร้อมด้วยพวกยักษ์ซง่ึ ถือดาบทองจานวนเท่านัน้ 253
ในอรรถกถาอาฬวกสูตร กล่าวถึงอาวุธของท้าวเวสสวัณ คือ คทาวุธ ซึง่ เป็ นหนึ่ง
ในอาวุธที่ประเสริฐทีส่ ุดในโลก  ในขณะที่ทา้ วเวสสวัณยังไม่บรรลุโสดาบัน เมื่อ พระองค์โกรธจะ
ทรงใช้อาวุธดังกล่าวในการทาลายศีรษะของพวกยักษ์จานวนหลายพันได้ในคราวเดียว แล้วอาวุธ
นัน้ ก็จะกลับมาสู่กามือตัง้ อยู่อกี ได้ (เวสฺสวณฺ เณน กุชฺฌนกาเล วิสฺสชฺชติ า คทา พหุนฺน ยกฺขสหสฺ 251

พระมหาประยงค์ จันทร์แดง, “ศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพของเทวดาในคัมภีรพ์ ระสุตตันตปิ ฎก
กับคัมภีรพ์ ระเวทและความเชื่อต่อเทวดาในสังคมไทยปจั จุบนั ,” หน้า 145.
252
ที.อ. 2/260; จกฺกวาฬ. 186
253
จกฺกวาฬ. 175

อาวุธทีป่ ระเสริฐทีส่ ุดในโลกมี 4 อย่าง คือ วชิราวุธของท้าวสักกะ (สกฺกสฺส วชิราวุธ) คทาวุธของ
ท้าวเวสวัณ (เวสฺสวณสฺส คทาวุธ) นยนาวุธของพระยายม (ยมสฺส นยนาวุธ) ทุสสาวุธของอาฬวกยักษ์
(อาฬวกสฺส ทุสฺสาวุธนฺ ต)ิ ดูเพิม่ เติมใน ส.อ. 1/307; สุตฺต.อ. 1/225-226
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สาน สีส ปาเตตฺวา ปุน หตฺถปาส อาคนฺ ตฺวา ติฏฺฐติ)254 บ้างก็กล่าวว่าพระองค์มนี ัยนาวุธ คือ มีตา
เป็นอาวุธ ดังปรากฏในสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัยว่า “พึงทราบเทวฤทธิใ์ นการใช้ฤทธานุ
ภาพตามทีต่ นมีของท้าวเวสสวัณในคราวทีฆ่ า่ กุมภัณฑ์ซงึ ่ พระองค์มองด้วยอาวุธคือดวงตา ในเวลา
ก่อนได้เป็ นพระโสดาบัน” (เวสฺสวณสฺส โสตาปนฺ นกาลโต ปุพฺเพ นยนาวุเธน โอโลกิตกุมฺภณฺ ฑาน
มรเณ อญฺเญสญฺจ เทวาน ยถาสก อิทฺธานุภาเว เทวิทฺธ ิ เวทิตพฺพา)255 นอกจากนี้ ยังปรากฏว่าพระ
ยมทรงมีนัยนาวุ ธ เช่ นเดีย วกัน ดังข้อ ความว่า “ครัน้ เมือ่ พระยายมพิโ รธแล้ว สัก ว่า มองดูด้ว ย
นัยนาวุธ กุมภัณฑ์หลายพันก็จะลุกเป็ นไฟพินาศ ดุจหญ้าและใบไม้บนกระเบื้องร้อนฉะนัน้ ” (ยเมน
รุทฺเธน นยนาวุเธน โอโลกิตมตฺเต อเนกานิ กุมฺภณฺ ฑสหสฺสานิ ตตฺตกปาเล ติณปลาสา วิย วิปผฺ ุรนฺ ตานิ วินสฺสนฺต)ิ 256 การกล่าวถึงอาวุธทีเ่ หมือนกันของทัง้ ท้าวเวสสวัณกับพระยม อาจเป็ นไปได้ว่า
ท้าวเวสสวัณมีทงั ้ อาวุธที่เป็ นคทาและดวงตา แต่อาวุธทีแ่ ท้จริงของท้าวเวสสวัณน่ าจะเป็ นคทาวุธ
มากกว่า เนื่องจากอาวุธดังกล่าวใช้สงั หารพวกยักษ์ซง่ึ เป็ นบริวารของท้าวเวสสวัณ ยักษ์ทงั ้ หลาย
จึงเกรงกลัวพระองค์มาก และต้องทาตามคาสังหรื
่ ออยูใ่ นกฎเกณฑ์ทพ่ี ระองค์ทรงตัง้ ไว้
ในขณะทีล่ ลิตวิสตระ ได้กล่าวถึงอาวุธของท้าวมหาราชทัง้ 4 ไว้ดว้ ยแต่มใิ ช่อาวุธ
ประจาตัว เป็นเพียงอาวุธทีใ่ ช้อารักขาพระโพธิสตว์เท่านัน้ ความว่า เมื่อพระโพธิสตั ว์ตดั สินพระทัย
ออกผนวช ทรงกระทานมัสการพระพุทธเจ้าทัว้ ปวง ทรงเงยขึ้นพระพักตร์ทอดพระเนตรไปบน
อากาศ ทรงเห็นโลกบาลทัง้ 4 อันมีหมูย่ กั ษ์ รากษส คนธรรพ์ นาคแวดล้อม แต่งตัวเตรียมรบ สวม
เสื้อเกราะทะมัดทะแมง มือถือดาบ ธนู ลูกศร หอก โตมร ตรีศูล ทาท่าเยือ้ งกราย พระเศียรทรง
มงกุ ฎแก้ว มณี ก าลังยืนนมัส การพระโพธิส ตั ว์ 257 และตอนที่เจ้าชายสิทธัต ถะ (P. Siddhattha,
Siddhārtha; Skt. Sarvārthasiddha) จะเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ ท้าวจตุโลกบาลเสด็จออกจาก
วิมานของตนๆ พร้อมกับเหล่าบริวาร มายังมหานครกบิลพัสดุ์เพื่อมาส่งเสด็จและกระทาการบูชา
พระโพธิสตั ว์ เหล่าบริวารของท้าวมหาราชต่างถือสิง่ ของต่างๆ ติดตัวมาด้วย โดยเฉพาะยักษ์ซ่งึ
เป็นบริวารของท้าวกุเวรก็พกอาวุธติดตัวมาเพื่ออารักขาพระโพธิสตั ว์
ในบรรดาเทพโลกบาลเหล่านัน้ ท้าวธฤตราษฏรมหาราช ผูเ้ ป็ นใหญ่
ของคนธรรพ์มาทางทิศตะวันออก พร้อมด้วยคนธรรพ์หลายหมื่นแสนโกฏิซง่ึ
มีเครื่องดนตรี เครื่องประโคม...ท้าววิรฒ
ู กมหาราช มาทางทิศใต้ พร้อมด้วย
กุมภาณฑะหลายหมื่นแสนโกฏิ ซึ่งมีมอื ห้อยด้วยสร้อยมุกดาต่างๆ ถือแก้ว
มณีต่างๆ และอุ้มหม้อน้ าเต็มไปด้วยน้ า ที่มกี ลิน่ หอมต่างๆ...ท้าววิรูปากษะ
มหาราช มาทางทิศตะวันตกพร้อมนาคหลายหมื่นแสนโกฏิซง่ึ มีมอื ห้อยด้วย
254

ส.อ. 1/307; Nandasena Mudiyanse, “Kuvera,” EOB 6 (1996): 267. ดูเทียบ สุตฺต.อ. 1/255-256
วินย.อ. 1/538
256
สุตฺต.อ. 1/225-226 ดูเทียบ ส.อ. 1/307
255

257
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สร้อยมุกดาต่างๆ ถือแก้วมณีต่างๆ เหมือนมีเมฆฝนแห่งผงเครื่องหอมตัง้
เคาขึ้น มา และมีล มซึ่ง มีก ลิ่น หอมกรุ่ น พัด มาอย่ า งแผ่ ว เบา... ท้า วกุ เ วร
มหาราช มาทางทิศเหนือ พร้อมด้วยยักษ์หลายหมื่นแสนโกฏิซง่ึ ถือแก้วมณี
โชติรส (แก้วมณีมรี ศั มีสว่าง) และมือถือ ประทีป มือถือคบไฟที่ลุกโชติช่วง
และถือเครือ่ งประหารต่างๆ เช่น ธนู ดาบ ลูกศร หอก โตมร (กระบองเหล็ก)
หอก ตรีศูล จักร หลาวเหล็ก เกาทัณฑ์...258
3.2.8 ชายา โอรส ธิ ดา
ในบรรดาท้าวมหาราชทัง้ 4 องค์ มีเพียงท้าวเวสสวัณที่มชี ายา มีนามว่า “ภุชคี”
ผูเ้ ป็นบาทบริจาริกาและเป็ นผูอ้ ุปฏั ฐากพระพุทธเจ้า259 ท้าวมหาราชทัง้ 4 องค์ต่างก็มโี อรสจานวน
91 องค์เท่ากัน ซึง่ ล้วนแล้วแต่มนี ามว่า “อินทะ” (Skt. Indra) โอรสทุกองค์มพี ละกาลัง มียศ มีรศั มี
มีฤทธิ ์ มีอานุ ภาพเป็ นอันมาก260 ในอรรถกถามหาสมัยสูตร กล่าวว่า “โอรสของท้าวมหาราชทัง้ 4
ทรงชือ่ ของท้าวสักกะผู้เป็ นราชาของเทวดา” (เต สพฺเพ สกฺกสฺส เทวรญฺโญ นามธารกา)261 ส่วน
ฏีก ามหาสมัยสูต รว่า “มหาราชทัง้ 4 นัน้ แต่ ละองค์มบี ุตร 91 องค์ ทัง้ หมดนัน้ เป็ นบริจาริกของ
ท้าวสักกเทวราช”262 นอกจากโอรสของท้าวจาตุมหาราชแล้ว ยังปรากฏว่าท้าวมหาราชบางองค์ม ี
ธิดาอีกด้วย ดังปรากฏในสิรกิ าฬกัณณิชาดกกว่า ท้าวธตรฐมีธดิ า 1 องค์ นามว่า “สิร”ิ  เป็ นผู้
มีวรรณทิพย์ มีสริ ิ มีบุญ เป็ นทีร่ จู้ กั ของเหล่าทวยเทพว่ามีปญั ญาประดุจแผ่นดิน (มีปญั ญามาก)263
ส่วนท้าววิรปู กั ข์มธี ดิ า 1 องค์ เช่นกัน นามว่า “กาฬกัณณี” (กาฬกณฺ ณี) เป็ นผูม้ ผี วิ ดา ไม่มบี ุญ
เป็นหญิงดุรา้ ย264 ซึง่ ดูจะเป็นลักษณะตรงข้ามกับสิร ิ ในเรื่องลตาวิมาน ขุททกนิกาย กล่าวถึง ธิดา
ของท้าวเวสสวัณจานวน 5 องค์ ได้แก่ นางลตา นางสัชชา นางปวรา นางอัจฉิมุต†ี และนางสุตา
258
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บ้างก็ว่าชื่อ “ภุญชตี” ดู J.

R. Haldar, Early Buddhist Mythology, p. 81; Nandasena
Mudiyanse, “Kuvera,” EOB 6 (1996): 267.
259

ที.มหา. 10/252; ที.อ. 2/320
ที.มหา. 10/242; ที.ปา. 11/210-213; LV. 282-284
261
ที.อ. 2/301
262
จกฺกวาฬ. 172

นางสิรอิ าจเทียบได้กบั พระลักษมีชายาพระนารายณ์ หรือ Athene ของกรีก ดูเพิม่ เติมใน Bandula
260

Jayawardhana, “Dhataraṭṭha,” EOB 4 (1979-1989): 566.
263

ขุ.ชา 27/ 878-879; ชา.อ. 5/40
ผูว้ จิ ยั เห็นว่าธิดาของท้าววิรปู กั ข์น่าจะมีนามว่า “กาฬี” มากกว่า “กาฬกัณณี” เพราะคาว่า “กาฬี” ใน
ขุ. ชา 27/ 870 อยู่ใ นต าแหน่ ง เดียวกัน กับ “สิริ” ซึ่ง เป็ น ชื่อ ธิด าของท้า วธตรฐ ใน ขุ. ชา 27/ 878-879 นาง
กาฬกัณณีอาจเทียบได้กบั พระแม่กาลี หรือ พระแม่ทุรคา ซึง่ เป็ นปางดุรา้ ยของพระแม่อุมาชายาของพระศิวะ
264
ขุ.ชา 27/ 870; ชา.อ. 5/40
†
บ้างก็ว่าชื่อ “อัจจิมตี” ดู วิมาน.อ. 148. บ้างก็ว่าชื่อ “อัจฉิมตี” ดู J. R. Haldar, Early Buddhist


Mythology, p. 81.
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ทัง้ 5 นางเป็ นบาทบริจาริกาของท้าวสักกเทวราช มีหน้ าที่ฟ้อนรา โดยเฉพาะนางลตาเทพธิดา
ผูเ้ ป็นพีใ่ หญ่นนั ้ มีทกั ษะในการฟ้อนราขับร้องมากจนเป็ นทีร่ กั และโปรดปรานของท้าวสักกะเพราะ
ผลบุญในอดีตชาติ265 อีกทัง้ ท้าวเวสสวัณยังมีหลานชื่อปุณณกะซึง่ เป็นเสนาบดียกั ษ์266
3.2.9 บริ วาร
ในวรรณคดีพุทธศาสนาทีบ่ นั ทึกด้วยภาษาบาลี และภาษาสันสกฤตในพุทธศาสนา
ต่างกล่ าวถึงบริว ารของท้าวมหาราชทัง้ 4 พ้อ งกัน โดยกล่ าวว่าท้าวมหาราชทรงเป็ น “อธิบดี”
(อาธิปติ) หรือ “ราชา”267 ของเหล่าอมนุ ษย์ 4 จาพวก ซึง่ มีลกั ษณะกึ่งเทวดากึ่งมนุ ษย์ (demigod)
ได้แก่ ท้าวธตรฐมีพวกคนธรรพ์เป็นบริวาร268 (ธตรฏฺโฐ คนฺธพฺพราชา) ท้าววิรุฬหกมีพวกกุมภัณฑ์
เป็นบริวาร269 (วิรฬุ ฺหโก กุมฺภณฺฑราชา) ท้าววิรปู กั ข์มพี วกนาคเป็ นบริวาร270 (วิรปู กฺโข นาคราชา)
ท้าวเวสสวัณมีพวกยักษ์เป็ นบริวาร271 (เวสฺสวโณ ยกฺขราชา) บทว่า “อธิบดี” (อาธิปติ) หมายถึง
ท้าวมหาราชทรงเป็ นหัวหน้ าของเหล่าอมนุ ษย์ผู้เป็ นบริวารของตน และบรรดาอมนุ ษย์ทงั ้ หมด
เป็ นไปในอานาจของท้า วมหาราชผู้นัน้ 272 จานวนบริวารของท้าวมหาราชมีประมาณแสนโกฏิ
ทราบได้จากจานวนบริวารของท้าวธตรฐตามทีป่ รากฏในอรรถกถามหาสมัยสูตร (เต สพฺเพปิ โกฏิ
สตสหสฺส โกฏิสตสหสฺสคนฺธพฺพปริวารา)273 และอรรถกถามหาโควินทสูตร (ธตรฏฺโฐ คนฺ ธพฺพราชา
คนฺ ธพฺพเทวตาน โกฏิสตสหสฺเสน ปริวุโต)274 อย่างไรก็ตามเรื่องจานวนบริวารก็มคี วามแตกต่าง
กันแล้วแต่คมั ภีร์ ในอภิธานัปปทีปิกาได้จดั คนธรรพ์ ยักษ์ กุมภัณฑ์ เข้าเป็ นพวกเดียวกับเทวดา
เช่นเดียวกับ สิทธะ ภูต คุหยัก รากษส และปี ศาจ 275 ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริวารของ
ท้าวมหาราชทัง้ 4 ไว้ดงั นี้
3.2.9.1 คนธรรพ์
คนธรรพ์ (Skt. gandharva; P. gandhabba) หมายถึง เทวดาพวกขับรา
พวกหนึง่ ในวชิรสารัตถะสังคหะ ให้ความหมายของคนธรรพ์ไว้ว่า บุคคลได้ชอื ่ ว่า คนธรรพ์ เพราะ
265

ขุ.วิมาน. 26/32; วิมาน.อ. 148; J. R. Haldar, Early Buddhist Mythology, p. 93.
ชา.อ. 10/214; J. R. Haldar, Early Buddhist Mythology, p. 80.
267
ที.อ. 2/260
268
ที.มหา. 10/242; ที.ปา. 11/210; ที.อ. 2/260; Divy. 126; LV. 157, 282; Mvu. 3.306
269
ที.มหา. 10/242; ที.ปา. 11/211; ที.อ. 2/260; Divy. 126; LV. 157, 283; Mvu. 3.307
270
ที.มหา. 10/242; ที.ปา. 11/212; ที.อ. 2/260; Divy. 126; LV. 157, 283; Mvu. 3.308
271
ที.มหา. 10/242; ที.ปา. 11/213; ที.อ. 2/260; Divy. 126; LV. 157, 284; Mvu. 3.309
272
ที.อ. 2/301; จกฺกวาฬ. 172
273
ที.อ. 2/302
274
ที.อ. 2/260
275
อภิธาน. 5.
266
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ย่อมบรรเลง คันธะ หรือ พิณ; บุคคลได้ชอื ่ ว่า คนธรรพ์ เพราะย่อมกิน คือบริโภคซึง่ กลิน่ 276 ในฎีกา
คันธัพพกายสังยุตต์กล่าวว่า
เทพชื่อว่าคนธรรพ์ เพราะทาอัตตภาพทิพย์เข้าไปอบด้วย
กลิน่ เหล่านัน้ โดยการบริโภคกลิน่ ในต้นไม้ทเ่ี ป็ นยา หญ้า และไม้เจ้า
ไพร มีไม้จนั ทน์ และไม้กากะทิง เป็ นต้น หมู่ของเทพเหล่านัน้ ชื่อว่า
คันธัพพกาย (หมู่คนธรรพ์) คือหมู่คนั ธเทพ คนธรรพ์หรือคันธเทพนี้
พึงเห็นว่าอยูใ่ นพวกเทพชัน้ จาตุมหาราชิกา เทพซึง่ มีหรือประกอบใน
คั น ธั พ พกายนั ้ น เพราะนั บ เนื่ องในคั น ธั พ พกายนั ้ น ชื่ อ ว่ า
คันธัพพกายิกะ277
ในวรรณคดีพุทธศาสนาที่บนั ทึกด้วยภาษาบาลีไม่ได้กล่าวถึงคนธรรพ์ท่ี
เป็นเพศหญิง หรือ คนธรรวี (gandharvī) ดังทีป่ รากฏในวรรณคดีสนั สกฤต แต่กพ็ บการใช้คาศัพท์
ดังกล่าวในรูปของคาคุณศัพท์ในคัมภีรพ์ ุทธศาสนาที่บนั ทึกด้วยภาษาสันสกฤตในพุทธศาสนา 278
หลักฐานบางแห่งอ้างว่าคนธรรพ์เป็ นอมนุ ษย์ก่งึ เทพ แต่ส่วนใหญ่นับรวมเป็ นพวกเดียวกับเทวดา
ดังทีป่ รากฏในอภิธานัปปทีปิกา279 โดยจัดเป็ นเทวดาชัน้ ต่ าจาพวกหนึ่ง มีหน้าทีร่ บั ใช้เทวดาชัน้ สูง
ในบางครัง้ ชื่อของคนธรรพ์จะปรากฏในกลุ่มเดียวกับพวกอสุร นาค ยักษ์ กุมภัณฑ์280
คนธรรพ์ทป่ี รากฏในวรรณคดีพุทธศาสนา อาจแบ่งออกได้เป็ น 2 จาพวก
ตามสถานทีอ่ ยู่ ได้แก่ คนธรรพ์ทอ่ี าศัยอยูบ่ นสวรรค์พวกหนึ่ง และทีอ่ าศัยอยู่บนโลกมนุ ษย์อกี พวก
หนึ่ง
คนธรรพ์ประเภทแรก คือ คนธรรพ์ท่อี าศัยอยู่บนสวรรค์ชนั ้ จาตุ มหาราชิกาอยู่ภายใต้การปกครองของท้าวธตรฐผู้เป็ นโลกบาลประจาทิศตะวันออก คนธรรพ์พวกนี้ม ี
ความถนัดทางดนตรี ศิลปะระบาราฟ้อนและชานาญในการขับกล่อมเพลงยิง่ นัก คนธรรพ์จงึ เป็ น
นักดนตรีประจาสวรรค์คอยรับใช้ทา้ วสักกะด้วย เมื่อใดทีเ่ ทวดาทัง้ หลายชุมนุ มกันเพื่อความรื่นเริง
สนุ กสนาน เมื่อนัน้ พวกคนธรรพ์กจ็ ะไปทาหน้าทีข่ บั กล่อมเพลงและระบาราฟ้อนเพื่อความสาราญ
ของเหล่าเทวดาในสวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์ ดังปรากฏในไตรภูมพิ ระร่วงว่า สุมธัมมาคนธรรพ์ตกี ลอง
ใหญ่ช่อื สุรนั ธะอยู่ทก่ี าแพงจักรวาลทิศตะวันออก พิมพรุสกคนธรรพ์ตกี ลองหน้าเดียวชื่อเอกโบก276

สหภูมอิ ยุธยาและศิษยานุศษิ ย์, พระคัมภีรว์ ชิ รสารัตถะสังคหะ (พระนคร: อักษรสัมพันธ์, 2512),
หน้า152 อ้างถึงใน ประทวน บุญปก, “คนธรรพ์ในวรรณคดีสนั สกฤตและวรรณคดีบาลี,” หน้า 54.
277
จกฺกวาฬ. 172
278

O. H. de A. Wijesekera, “Vedic Gandharva and Pali Gandhabba,” in Buddhist and Vedic
Studies A Miscellany (Delhi: Motilal Banarsidass Publishers, 1994), p.191.
279
280

ประทวน บุญปก, “คนธรรพ์ในวรรณคดีสนั สกฤตและวรรณคดีบาลี,” หน้า 57.

Bandula Jayawardhana, “Gandhabba,” EOB 5 (1990): 295.
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ขรเภรีอยู่ท่กี าแพงจักรวาลทิศตะวันใต้ ทีฆมุขคนธรรพ์ตกี ลองใหญ่ช่อื มหาภัณฑเภรีอยู่ท่กี าแพง
จักรวาลทิศตะวันตก และปญั จสิขรคนธรรพ์ตีกลองใหญ่ ช่อื สัสสสุรอยู่ท่กี าแพงจักรวาลทิศเหนือ
คนธรรพ์และเทพยาดาต่ างระบาราฟ้อนกันอย่างสนุ กสนาน281 จากหน้ าที่ดงั กล่าว จะเห็นได้ว่า
คนธรรพ์เป็นผูท้ ค่ี อยสร้างความบันเทิงให้แก่เทวดาบนสรวงสวรรค์
ประเด็น ที่น่ า สนใจ คือ คนธรรพ์อ ยู่ภ ายใต้ อ านาจของท้า วธตรฐจริง
หรือ ไม่ ผู้ว ิจยั เห็น ว่า แม้ใ นมหาสมัยสูต รและอาฏานาฏิย สูต รจะกล่ าวไว้ว่ า ท้าวธตรฐมีพ วก
คนธรรพ์เป็ นบริว ารหรือ เป็ นราชาในหมู่คนธรรพ์ และในอรรถกถามหาสมัยสูรก็กล่ าวไว้อย่าง
ชัดเจนว่า “ท้าวธตรฐทรงเป็ นอธิบดีของพวกคนธรรพ์ คือ ทรงเป็ นหัวหน้ าของพวกคนธรรพ์ใน
ทิศทัง้ 4 คนธรรพ์ทงั ้ หมดนัน้ เป็ นไปในอานาจของท้าวธตรฐนัน้ ”282 ซึง่ น่ าจะอนุ มานได้ว่า คนธรรพ์
เป็ นเทวดาที่สงั กัดอยู่ใ นสวรรค์ชนั ้ จาตุ มหาราชิกาและเป็ นบริว ารของท้าวธตรฐ แต่ปรากฏว่า
คนธรรพ์โดยส่ว นใหญ่ สามารถเข้าออกในสวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์ได้โดยสะดวกและทาหน้ าที่รบั ใช้
ท้าวสักกะ ตัวอย่างทีเ่ ห็นได้ชดั คือ มาตลี และ ปญั จสิขะ
ในพระสูตรกล่าวถึงกาเนิดของมาตลีท่คี ่อนข้างจะขัดแย้งกัน กล่าวคือ
ในมหาสมัยสูตรกล่าวถึงมาตลีว่าเป็ นคนธรรพ์ 283 ส่วนในอาฏานาฏิยสูตรกล่าวถึงมาตลีว่าเป็ น
ยักษ์ชนั ้ หัวหน้าตนหนึ่งในบรรดายักษ์ท่เี ป็ นบริวารของท้าวเวสสวัณ 284 ในพิฬารโกสิยชาดกและ
สุธ โภชนชาดก กล่ าวว่ามาตลีเ ป็ นโอรสของพระอาทิต ย์285 แม้มาตลีจะมีฐานะและศัก ดิ ์ต่ ากว่ า
เทวดาชัน้ ดาวดึงส์ แต่เพราะอาศัยความสามารถในด้านการขับรถ ท้าวสักกะจึงโปรดปรานเป็ น
พิเศษ มาตลีเลยกลายเป็ นเทพบุตรในสวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์ไปโดยปริยาย โดยมีบทบาทหน้าที่เป็ น
“เทวสูโต” คือ เทพสารถีประจาตัวท้าวสักกะ ภารกิจส่วนใหญ่ของมาตลีมกั จะเกี่ยวข้องกับท้าว
สักกะเสมอ เช่น ขับรถพาท้าวสักกะเที่ยวชมอุทยาน หรือขับรถพาท้าวสักกะกับนางสุชาดาหนี
พวกอสุรซึง่ ไล่ตดิ ตามมาเพื่อชิงตัวนางสุชาดาซึง่ เป็นธิดาของอสุรคืน นอกจากนี้กย็ งั เป็ นเทพสารถี
ให้แก่ผู้มคี ุณธรรมที่ต้องการเยีย่ มชมนรกหรือสวรรค์ ท้าวสักกะและมาตลียงั ได้ให้คาแนะนาแก่
เศรษฐีผู้ต ระหนี่ จ ัด คนหนึ่ ง ให้เ ลิก ตระหนี่ ไ ด้ มาตลีอ าจเป็ น เพีย งชื่อ ต าแหน่ ง เช่ น เดีย วกับ
พระอินทร์ เพราะพระอานนท์และพระมหากัสสปะเคยเกิดเป็นมาตลีมาแล้วหลายครัง้ 286
281

พญาลิไทย, ไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระร่วง, หน้า 140-141.
ที.อ. 2/301; จกฺกวาฬ. 172
283
ที.มหา. 10/243/292
284
ที.ปา. 11/215/218
285
อุดม รุ่งเรืองศรี, เทวดาพระเวท: เทพเจ้าในคัมภีรพ์ ระเวทแห่งชาวอารยัน, หน้า 92.
286
พระมหาประยงค์ จันทร์แดง, “ศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพของเทวดาในคัมภีรพ์ ระสุตตันตปิ ฎกกับ
คัมภีร์พระเวทและความเชื่อต่อเทวดาในสังคมไทยปจั จุบนั ,” หน้า 38-39. และดูเพิม่ เติมใน อุดม รุ่งเรืองศรี,
เทวดาพระเวท: เทพเจ้าในคัมภีรพ์ ระเวทแห่งชาวอารยัน, หน้า 92-93.
282
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ั จสิ ข ะ หมายถึ ง เทวดาที่ ม ี 5 จุ ก คือ มี 5 แหยม (ปญฺ จ สิโ ขติ
ปญ
ปญฺ จจุโฬ ปญฺ จกุ ณฺ ฑลิโก) 287 จัดเป็ นเทวดาที่อุ บตั ิใ นสวรรค์ชนั ้ จาตุ มหาราชิกา ดังปรากฏใน
อรรถกถามหาโควินทสูตรว่า
เล่ากันมาว่า ปญั จสิขะบุตรคนธรรพ์นนั ้ ในเวลาทากรรมทีเ่ ป็ น
บุญในถิน่ มนุ ษย์ยงั เป็ นหนุ่ ม ในเวลาเป็ นเด็กไว้จุก 5 จุก เป็ นหัวหน้า
เลีย้ งโค พาพวกเด็กแม้เหล่าอื่นทาศาลาในทีอ่ นั เป็ นทางสีแ่ ยก ขุดสระ
บัว ผูกสะพาน ปราบทางขรุขระให้เรียบ ขนไม้มาทาเพลาและไม้สอด
เพลาของยานทัง้ หลาย เทีย่ วทาบุญแบบนี้ดงั ทีก่ ล่าวมาแล้ว ก็ตายลง
ทัง้ ที่ยงั เป็ นหนุ่ ม ร่างของเขานัน้ เป็ นร่างที่น่ารัก น่ าใคร่ น่ า ชอบใจ
ครัน้ เขาตายแล้ว ก็ไปเกิดในเทวโลกชัน้ จาตุมหาราชิกา มีอายุ 9 ล้าน
ปี ร่า งของเขาคล้า ยกับ กองทองมีข นาดเท่ า 3 คาวุ ต เขาประดับ
เครื่องประดับประมาณ 60 เล่มเกวียน พรมของหอมประมาณ 9 หม้อ
ทรงผ้าทิพ ย์สแี ดง ประดับดอกกรรณิกาทองแดง มีแหยม 5 แหยม
ห้อยอยู่ท่เี บื้องหลัง เที่ยวไปทานองเด็ก 5 จุกนัน่ แหละ พวกเทพจึง
ทราบทัวกั
่ นว่า ปญั จสิขะ ดังนี้แล288
เมื่อปญั จสิขะอุบตั ใิ นสวรรค์ชนั ้ จาตุมหาราชิกา ย่อมต้องเป็ นคนธรรพ์ใน
บริวารของเทวดามหาราชนามว่าธตรฐเท่านัน้ ถ้าว่าโดยศักดิ ์และฐานะแล้วก็อยู่ในระดับทีต่ ่ ากว่า
เทวดาในสวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์ แต่ดว้ ยเป็ นผูม้ ฝี ี มอื ในการดีดพิณเป็ นเยีย่ ม จึงเป็ นทีโ่ ปรดปรานแก่
ท้าวสักกะยิง่ นัก จนได้รบั อนุ ญาตให้เป็ นเทพบุตรองค์หนึ่งอยู่บนสวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์ด้วย ในสักกปญั หสูตรบรรยายว่า ปญั จสิขะมีพณ
ิ ประจาตัวสีเหลืองดังผลมะตูม (เวฬุวปณฺ ฑุวณ
ี )289 และได้เคย
บรรเลงพิณ นี้ ใ นนิ เ วศน์ ข องท้าวติม พรู ค ันธัพ พราช พระพุ ท ธเจ้า ก็ไ ด้เ คยตรัส แก่ ปญั จสิข ะว่ า
“ดูกรปญั จสิขะ เสียงสายของท่านเทียบได้กบั เสียงเพลงขับ และเสียงเพลงขับของท่านเทียบได้กบั
เสีย งสาย ก็เ สีย งสายของท่ า น ไม่เ กิน เสีย งเพลงขับ และเสีย งเพลงขับ ไม่ เ กิน เสีย งสาย ”290
ท้าวสักกะให้ความไว้วางใจปญั จสิขะมาก เห็นได้จากการทีเ่ ทพบุตรองค์น้ีคอยติดตามไปในทีต่ ่างๆ
อยู่เสมอ และบางครัง้ ท้าวสักกะถึงกับให้ปญั จสิขะนาหน้ าก่ อ นก็ม ี จึง ทาให้ปญั จสิขะมีบทบาท
ั จสิข ะเป็ น
เกี่ย วข้อ งกับ พระอิน ทร์ เ ป็ น ส่ ว นใหญ่ แ ละยัง เกี่ย วข้อ งกับ พระพุ ท ธเจ้า ด้ว ย 291 ป ญ
287

ที.อ. 2/259
ที.อ. 2/259; จกฺกวาฬ. 173
289
ที.มหา. 10/249
290
เพ็ญแข กิตติศกั ดิ ์ , “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ความคิดเรื่องจักรวาลวิทยาในพุทธศาสนาตามที่
ปรากฏในพระสุตตันตปิ ฎก,” หน้า 75-76.
291
ดูเพิม่ เติมใน ประทวน บุญปก, “คนธรรพ์ในวรรณคดีสนั สกฤตและวรรณคดีบาลี,” หน้า 68-81;
พระมหาประยงค์ จันทร์แดง, “ศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพของเทวดาในคัมภีร์พระสุตตันตปิ ฎกกับคัมภีร์
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ตาแหน่ งและตัวบุคคลเช่นเดียวกับพระอินทร์ เพราะพระอานนท์ พระอนุ รุทธเถระเคยเกิดเป็ น
ปญั จสิขคนธรรพ์292
จะเห็นได้ว่า บทบาทหน้าที่ของมาตลี และปญั จสิขะโดยมากจะเกี่ยวข้องกับ
ท้าวสักกะเสมอ กล่าวคือ ปฏิบตั ิหน้ าที่ต่างๆ เพราะได้รบั เทวบัญชาจากท้าวสักกะบ้าง ปฏิบตั ิ
หน้าทีร่ ว่ มกับท้าวสักกะบ้างเพื่อเป็นการช่วยเหลือท้าวสักกะในการบาเพ็ญประโยชน์แก่มวลมนุ ษย์
อีกแรงหนึ่ง โดยมิได้ปรากฏบทบาทร่วมกับท้าวธตรฐผู้เป็ นอธิบดีของตนเลย อาจเป็ นไปได้ว่า
อธิบดีของเหล่าคนธรรพ์มไิ ด้มแี ต่ทา้ วธตรฐเพียงองค์เดียว ดังจะเห็นได้จาก หนึ่งในฉายานามของ
ท้าวสักกะที่ปรากฏในวิธุรชาดก คือ “คนฺ ธพฺ พราชา” ดังข้อความว่า “บรรดาบทเหล่านัน้ บทว่า
คนฺ ธ พฺ พ ราชา วิธุ รบัณ ฑิต กล่ าวหมายเอาท้าวสักกเทวราช” (ตตฺ ถ คนฺ ธ พฺ พราชาติ สกฺ ก สนฺ ธ า
ยาห)293 เกื้อพันธุ์ นาคบุปผา แสดงความเห็นว่า ชื่อหรือฉายาดังกล่าวเป็ นชื่อที่ไม่เคยปรากฏใน
วรรณคดีสนั สกฤต แสดงว่าเป็ นชื่อทีต่ งั ้ ขึน้ ในวรรณคดีบาลีโดยตรง 294 นอกจากนี้ ในมหาสมัยสูตร
ยัง กล่ า วถึง ชื่อ คนธรรพ์อ่ ืน ๆ ที่ม ีฐ านะเป็ น “คนฺ ธ พฺ พ ราชา” ด้ว ย ได้แ ก่ ปนาทะ โอปมัญ ญะ
ั จสิข ะ ติม พรู ค ัน ธัพ พราช 
นโฬราชะ (นฬการเทวบุ ต ร) ชโนสภะ (ชนวสภเทวบุ ต ร)  ป ญ
พระเวทและความเชื่อต่อเทวดาในสังคมไทยปจั จุบนั ,” หน้า 39; อุดม รุ่งเรืองศรี, เทวดาพระเวท: เทพเจ้าใน
คัมภีรพ์ ระเวทแห่งชาวอารยัน, หน้า 88-90; J. R. Haldar, Early Buddhist Mythology, pp. 142-143
292
อุดม รุ่งเรืองศรี, เทวดาพระเวท: เทพเจ้าในคัมภีรพ์ ระเวทแห่งชาวอารยัน, หน้า 90; J. R.
Haldar, Early Buddhist Mythology, p. 143.
293

ชา.อ. 10/206
เกือ้ พันธุ์ นาคบุปผา, “พระอินทร์ในวรรณคดีสนั สกฤต บาลี และวรรณคดีไทย,” หน้า 294.

ชโนสภะ หมายถึงเทวบุตรชื่อชนวสภะ ดังได้สดับมา พระเจ้าพิมพิสารได้เข้าถึงความเป็ นสหายของ
ท้าวเวสสวัณ 6 ครัง้ จุตจิ ากภพนัน้ แล้วได้เป็ นพระราชาของมนุ ษย์ 6 ครัง้ และในชาติทเ่ี ป็ นพระราชาผูป้ ระเสริฐ
ท้าวเธอได้เป็ นพระโสดาบันแล้วกลับเข้าถึงความเป็ นสหายของท้าวเวสสวัณนัน่ แล ปรากฏนามว่า ชนวสภะ
ด้วยเหตุนัน้ พระธรรมสังคาหกาจารย์จงึ ได้กล่าวไว้ในชนวสภสูตรว่า “ชนวสภเทวบุตรได้กราบทูลว่า ‘ข้าแต่
พระผูม้ พี ระภาค ข้าพระองค์คอื พิมพิสาร ข้าแต่พระสุคต ข้าพระองค์คอื พิมพิสาร ข้าพระองค์เข้าถึงความเป็ น
สหายของท้าวเวสสวัณมหาราชครัง้ นี้เป็ นครัง้ ที ่ 7 ข้าพระองค์นนั ้ จุตจิ ากอัตภาพนัน้ แล้วจะเป็ นราชาของมนุ ษย์’”
อรรถกถาชนวสภสูตรนัน้ ว่า “เพราะพระจ้าพิมพิสารนัน้ ทรงเป็ นพระประมุขของราชบริษัท 110,000 คน สดับ
ธรรมกถาของพระผู้มพี ระภาคเจ้าแล้วเป็ นพระโสดาบัน ฉะนัน้ จึงทรงพระนามว่าชนวสภะ บัดนี้ทรงเป็ นพระ
โสดาบัน บาเพ็ญบุญในบุญกิรยิ าวัตถุทงั ้ สามเป็ นอันมาก แม้สามารถจะทรงอุบตั ใิ นภพเบื้องบนด้วยอานุ ภาพ
ของบุญนัน้ ก็ทรงอุบตั ิในชัน้ จาตุมหาราชิกนี้ เพราะติดในทีซ่ งึ ่ อยู่ตลอดกาลนานเป็ นอย่างแรง” ดู จกฺ กวาฬ.
172-173

ดูเทียบ ตุมพุรุ (Tumpuru) เป็ นคนธรรพ์ทม่ี ชี ่อื เสียงมากคนหนึ่งในวรรณคดีสนั สกฤต เคยเป็ นผูข้ บั
กล่อมพระอรชุนในเวลาประสูติ ทัง้ ยังได้มอบอาวุธทีเ่ รียกว่า “ศิขรทิน” กับม้าให้แก่พระอรชุน แต่ภายหลังตุมพุรุ
ได้ถูกท้าวกุเวรสาปให้เป็ นรากษสจนกว่าจะได้พบกับพระราม เนื่องจากตุมพุรุลอบเป็ นชูก้ บั นางอัปสรรัมภาซึ่ง
เป็ นบาทบริจาริกาของพระกุเวร อ้างถึงใน อุษา โพธิก นิษฐ, “การศึกษารูปแบบและคติการนับถือพระกุเวร
ในสมัยทวารวดี,” หน้า 27.
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จิตตเสนะ (แยกออกเป็ นเทวราชได้ 3 องค์ คือ จิตตะ เสนะ และจิตตเสนะ)295 เป็ นที่น่าสังเกตว่า
ในอรรถกถามหาสมัยสูตรได้ระบุว่าเทพเหล่านี้ลว้ นเป็ นคนธรรพ์ทงั ้ สิน้ 296 นอกจากนี้ยงั มีคนธรรพ์
ชื่อสิขณ
ั ฑิซง่ึ เป็นบุตรของมาตลีสงั คาหกเทวบุตรและเป็นคู่รกั ของภัททาสุรยิ วัจฉสา297
ั จสิข ะอาจมิไ ด้อ ยู่
มีข้อ ที่น่ า สัง เกตหลายประการที่แ สดงให้ เ ห็น ว่ า ป ญ
ภายใต้อานาจของท้าวธตรฐมหาราช ประการแรก ขนาดร่างกายของปญั จสิขะมีขนาดเท่ากับท้าว
สักกะคือ 3 คาวุต ซึง่ ต่างจากเทวดาทัวไปในสวรรค์
่
ชนั ้ จาตุมหาราชิกาทีม่ คี วามสูงเพียง 1 คาวุต
หรือแม้แต่ทา้ วมหาราชทัง้ 4 ก็มคี วามสูงเพียง 2 คาวุตเท่านัน้ 298 ประการทีส่ อง ในการประชุมของ
เหล่าทวยเทพในสุธมั มาเทวสภา ท้าวจตุโลกบาลจะต้องนารายชื่อของผู้ทป่ี ระกอบกุศลกรรมและ
อกุศลกรรมที่ได้ไปตรวจตรามามอบให้กบั ปญั จสิขะ จากนัน้ จึงไปสู่มาตลีและพระอินทร์ตามลาดับ
ไม่สามารถมอบให้กบั พระอินทร์โดยตรงได้ ประการที่สาม ด้วยความสามารถในการดีดพิณและ
ขับเพลงของปญั จสิขะนี่เอง ท้าวสักกะจึงได้สถาปนาปญั จสิขะให้เป็ นพระราชาแห่งพวกคนธรรพ์
และยังได้ประทานนางสุรยิ วัจฉสาผูเ้ ป็ นธิดาของติมพรูคนั ธัพพราช ซึ่งปญั จสิขะหลงรักมานานให้
เป็นภรรยาอีกด้วย299 แสดงว่ายังมีคนธรรพ์บางจาพวกทีไ่ ม่ได้เป็ นบริวารของท้าวมหาราชโดยตรง
แต่กอ็ าศัยอยูใ่ นสวรรค์ชนั ้ จาตุมหาราชิกาหรือสวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์
คนธรรพ์ป ระเภทที่ส อง คือ คนธรรพ์ท่ีอ าศัย อยู่ใ นมนุ ษ ยโลก ได้แ ก่
คนธรรพ์ทอ่ี าศัยอยูใ่ นราชสานักของกษัตริยช์ มพูทวีป มีฤทธิ ์มากกว่าคนธรรมดา สามารถเดินทาง
ไปยังสถานทีท่ ม่ี นุษย์ไม่อาจไปถึงได้ เช่น นาฏกุเวรทีส่ ามารถขึน้ ไปถึงวิมานฉิมพลีของพญาครุฑ
ในกากาติชาดก อัคคะคนธรรพ์สามารถข้ามน้ าข้ามทะเลไปมีความสัมพันธ์กบั นางสุสนั ธีในที่อยู่
ของพญาครุ ฑ บนนาคทวีป ในสุ นั น ธีช าดก คนธรรพ์ใ นราชส านัก มีค วามสามารถด้า นดนตรี
เช่นเดียวกับคนธรรพ์ท่อี าศัยอยู่บนสวรรค์ โดยมีหน้ าที่ดดี พิณบาเรอกษัตริย์ และยังมีปฏิภาณ
ไหวพริบ เช่น นาฏกุ เ วร เมื่อ กลับจากวิมานฉิ มพลีของพญาครุฑ ก็ส ามารถแต่ งเพลงขับและ
ดีดพิณ บรรยายถึง การที่ต นไปอยู่ว ิมานฉิ มพลี ร่ว มกับนางกากีเ ยาะเย้ยพญาครุฑ จนต้อ งส่ ง
นางคืน คนธรรพ์ในเรือ่ งสุสนั ธีชาดกก็เช่นกัน300
คนธรรพ์ อีก ประเภทหนึ่ ง อาศัย อยู่ ต ามต้ น ไม้ท่ีม ีก ลิ่น 10 ชนิ ด 301 ดัง ที่
พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในคันธัพพกายสังยุตต์ พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย ความว่า
295

ที.มหา. 10/243
ที.อ. 2/303; จกฺกวาฬ. 172
297
ที.มหา. 10/249; Bandula
296

Early Buddhist Mythology, p. 142
298

Jayawardhana, “Gandhabba,” EOB 5 (1990): 296; J. R. Haldar,

โลกปญฺญ. 247
ที.ม. 10/271
300
ดูเพิม่ เติมใน ประทวน บุญปก, “คนธรรพ์ในวรรณคดีสนั สกฤตและวรรณคดีบาลี,” หน้า 63-68.
301
ดูเพิม่ เติมใน เรื่องเดียวกัน, เชิงอรรถที่ 2 หน้า 61.
299
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ดูกรภิกษุ ทงั ้ หลาย พวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนธรรพ์
เป็นไฉน พวกเทวดาซึง่ สิงอยู่ทต่ี ้นไม้มกี ลิน่ ทีร่ ากก็ม ี (มูลคนฺ ธ) สิง
อยูท่ ต่ี น้ ไม้มกี ลิน่ ทีแ่ ก่นก็ม ี (สารคนฺธ) สิงอยูท่ ต่ี ้นไม้มกี ลิน่ ทีก่ ะพีก้ ม็ ี
(เผคฺ คุ ค นฺ ธ ) สิงอยู่ท่ีต้นไม้ม ีกลิ่นที่เ ปลือ กก็ม ี (ตจคนฺ ธ ) สิง อยู่ท่ี
ต้นไม้มกี ลิน่ ทีก่ ะเทาะก็ม ี (ปปฏิกคนฺ ธ) สิงอยู่ทต่ี ้นไม้มกี ลิน่ ทีใ่ บก็ม ี
(ปตฺตคนฺธ) สิงอยูท่ ต่ี น้ ไม้มกี ลิน่ ทีด่ อกก็ม ี (ปุปผฺ คนฺ ธ) สิงอยู่ทต่ี ้นไม้
มีก ลิ่น ที่ผ ลก็ม ี (ผลคนฺ ธ ) สิงอยู่ท่ีต้ น ไม้ม ีกลิ่น ที่ร สก็ม ี (รสคนฺ ธ )
สิงอยูท่ ต่ี น้ ไม้มกี ลิน่ ทีก่ ลิน่ ก็ม ี (คนฺธคนฺ ธ) ดูกรภิกษุทงั ้ หลาย พวกนี้
เราเรียกว่าพวกเทวดาซึง่ นับเนื่องในหมูค่ นธรรพ์302
คนธรรพ์ทถ่ี อื กาเนิดและอาศัยอยูใ่ นต้นไม้มกี ลิน่ 10 ชนิดนี้จะอาศัยอยู่กบั
ต้นไม้ตลอด แม้ว่าต้นไม้นนั ้ จะผุพงั หรือถูกพายุพดั ล้มลง หรือถูกคนมาตัดเอาไปสร้างทีพ่ กั อาศัยก็
ตาม คนธรรพ์พวกนี้กไ็ ม่ยอมละทิง้ ทีอ่ ยูข่ องตน ดังมีพุทธพจน์ว่า “เทวดาทัง้ หลายทีช่ อื ่ ว่าคันธัพพะ
เพราะย่อมเข้าถึงและติดอยู่กบั ต้นไม้ทมี ่ กี ลิน่ หอม ด้วยอานาจปฏิสนธิ” (ปฏิสนฺ ธวิ เสน คนฺ ธรุกเขสุ
อปฺเปนฺติ อุปคจฺฉนฺตตี ิ คนฺธพฺพา)303
แม้ว่า คนธรรพ์ม ิได้จดั รวมอยู่ใ นคติ 5 แต่ ใ นพระไตรปิ ฎกก็ได้กล่ าวถึง
สาเหตุของการอุบตั เิ ป็ นคนธรรพ์เพราะสามารถรักษาศีลได้น้อยที่สุดในบรรดาผู้ท่จี ะไปเกิดเป็ น
เทวดาด้วยกัน ดังข้อความในชนวสภสูตรว่า “เหล่าใดยังกายให้บริบูรณ์ เลวกว่าเขาหมด เหล่านัน้
ย่อมเพิม่ จานวนหมู่เทพคนธรรพ์ ” 304 และในมหาโควินทสูต รว่า “บรรดาสาวกของมหาโควินท
พราหมณ์ ซึง่ รู้คาสังสอนทั
่
วทั
่ ง้ หมดเบื้องหน้ า แต่ต ายเพราะกายแตกเข้าถึงสุค ติพรหมโลก...
ผูบ้ าเพ็ญกายตา่ กว่าเขาทัง้ หมดยังกายคนธรรพ์ให้บริบูรณ์ได้”305 ถ้ารักษาศีลสูงขึน้ ไปก็จะเกิดเป็ น
เทวดาชัน้ สูงขึน้ ไปตามลาดับ ดังปรากฏตัวอย่างในสักกปญั หสูตรว่า นางโคปิ กาเป็ นผูเ้ ลื่อมใสใน
พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ นางรักษาศีลบริบูรณ์ อบรมจิตใจให้เป็ นบุรุษ เมื่อตายไป
อุบตั เิ ป็ นโอรสของพระอิน ทร์บนสวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์ช่อื โคปกเทพบุตร ขณะเดียวกันมีภกิ ษุ 3 รูป
ปฏิบตั ธิ รรมของพระผูม้ พี ระภาคเจ้าแต่ยงั หลงใหลในกามคุณ 5 อยู่ เมื่อตายไปจึงเกิดเป็ นคนธรรพ์
รับใช้เทวดาองค์อ่นื โคปกเทพบุตรได้กล่าวตาหนิพวกคนธรรพ์ว่า “พวกท่าน ประพฤติพรหมจรรย์
ในพระผู้มพี ระภาคเข้าถึง หมู่คนธรรพ์อนั ตา่ พวกเราได้เห็น สหธรรมิกทีเ่ ข้าถึงหมู่คนธรรพ์อนั ตา่
นับว่าได้เห็นรูปทีไ่ ม่น่าดูแล้ว ” 306 ในขณะชาดกบางเรื่อง เช่น สุธาโภชนชาดก พิลารโกสิยชาดก
302

ส.ขนฺ ธ. 17/536
ประทวน บุญปก, “คนธรรพ์ในวรรณคดีสนั สกฤตและวรรณคดีบาลี,” หน้า 62-63.
304
ที.มหา. 10/198
305
ที.มหา. 10/234
306
ที.มหา. 10/252
303
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กลับกล่ าวว่าบุค คลที่จะไปเกิดเป็ นคนธรรพ์ต้องมีค วามประพฤติดีงาม และหมันประกอบกุ
่
ศล
307
กรรม บ้างก็ตอ้ งตัง้ ความปรารถนาทีจ่ ะเกิดเป็นคนธรรพ์ ดังปรากฏในสุจริตสูตร ว่า
บุค คลบางคนในโลกนี้ ประพฤติสุ จริต ด้ว ยกาย ด้ว ยวาจา
ด้วยใจ เขาได้สดับมาว่า พวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนธรรพ์ มี
อายุยนื มีวรรณะงามมีความสุขมาก เขาจึงมีความปรารถนาอย่าง
นี้ว่า โอหนอ เมื่อตายไป ขอเราพึงเข้าถึงความเป็ นสหายของพวก
เทวดาซึง่ นับเนื่องในหมู่คนธรรพ์ ครัน้ ตายไป เขาย่อมเข้าถึงความ
เป็ นสหายของพวกเทวดาซึง่ นับเนื่องในหมู่คนธรรพ์ ดูกรภิกษุ ข้อ
นี้แลเป็ นเหตุ เป็ นปจั จัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้ เมื่อตายไป ย่อม
เข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาซึง่ นับเนื่องในหมูค่ นธรรพ์308
3.2.9.2 กุมภัณฑ์
กุ ม ภัณ ฑ์เ ป็ น อมนุ ษ ย์จ าพวกหนึ่ง หรือ อาจจัด เป็ น เทวดาชัน้ ต่ า พวก
309
หนึ่ง ทีเ่ กิดในภพภูมนิ ้เี พราะอานิสงส์ของการปฏิบตั ศิ ลี ในขัน้ ต่ า มีกายทิพย์ มักถูกกล่าวร่วมกับ
พวกยักษ์ อสุร นาค ด้วยเหตุทม่ี ลี กั ษณะทางกายภาพผิดส่วน คือ มีทอ้ งและอัณฑะใหญ่เท่าหม้อ
จึงได้นามว่า “กุมภัณฑ์”310 ดังปรากฏในอรรถกถาอาฏานาติยสูตร กล่าวว่า “กุมภัณฑ์ หมายถึง
เทวดาผูม้ ที อ้ งใหญ่ อนึง่ ลูกอัณฑะของเทวดาเหล่านัน้ ใหญ่ดุจหม้อ เพราะฉะนัน้ ท่านจึงกล่าวว่า
กุมภัณฑ์” (กุมฺภณฺฑานนฺติ เต กิร เทวา มโหทรา โหนฺ ต.ิ รหสฺสงฺคมฺปิ จ เนส กุมฺโภ วิย มหนฺ ต โหติ.
ตสฺมากุมฺภณฺฑาติ วุจฺจนฺต)ิ 311
กุ ม ภัณ ฑ์เ ป็ น บริว ารของท้า ววิรุ ฬ หก และเป็ น หนึ่ ง ในกองก าลัง ของ
ท้า วมหาราชทัง้ 4 ในการคุ้ม ครองพระพุ ท ธเจ้า พุ ท ธสาวก จากภยัน อัน ตราย ดัง ปรากฏใน
อาฏานาฏิยสูตรว่า312
ในวิธุรบัณฑิตชาดก กล่าวว่า ยักษ์กุมภีรยักษ์ เป็ นหัวหน้ าของพวก
กุมภัณฑ์ (...ตมคฺคหีติ ต มณิรตน กุมภีโร นาม ยกฺ โข กุมฺภณฺ ฑสตสหสฺส ปริวาโร โส ปน เตน
กุชฉิตวา...)313 ในขณะทีใ่ นมหาสมัยสูตร ไม่ได้กล่าวว่ากุมภีระเป็ นหัวหน้าของพวกกุมภัณฑ์แต่
กลับกล่าวว่า ยักษ์กุมภีระอยู่ในพระนครราชคฤห์ แวดล้อมด้วยยักษ์แสนตน (กุมฺภโี ร ราชคหิโก
307

ดูเพิม่ เติมใน ประทวน บุญปก, “คนธรรพ์ในวรรณคดีสนั สกฤตและวรรณคดีบาลี,” หน้า 56-57.
ส.ขนฺ ธ. 17/537
309
อภิธาน. 5.

308

310

DPPN. 1., p. 638; Nandasena Mudiyanse, “Kumbhaṇḍa,” EOB 6 (1996): 257.

311

ที.อ.3/156
ที.ปา 11/207

312
313

Nandasena Mudiyanse, “Kumbhaṇḍa,” EOB 6 (1996): 257.

เทวดาพุทธ: เทพเจ้าในพระไตรปิ ฎกและไตรภูมิพระร่วง, หน้า 45.

ดูเพิม่ เติมใน อุดม รุ่งเรืองศรี,
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เวปุลฺลสฺส นิเวสน ภิยฺโย น สตสหสฺส ยกฺขาน ปยิรุปาสติ)314 ส่วนในลลิตวิสตระกล่าวว่า รุทระเป็ น
อธิบดีของพวกกุมภัณฑ์ (atha rudraḥ kumbhāṇḍādhipatiḥ)315 แสดงให้เห็นว่า ท้าววิรุฬหกอาจ
มิได้เป็นผูป้ กครองกุมภัณฑ์เพียงองค์เดียว
ใ น สั ท ธ ร ร ม รั ต น า ก ร
(Saddharmaratnākara) ซึ่งแต่งขึน
้ ราวศตวรรษที่ 15 ได้
กล่ า วถึ ง ภู ม ิ ภ าคหนึ่ ง ที่ ม ี ช่ ื อ ว่ า “กุ ม ภั ณ ฑาลิ น ทะ”
(Kumbhaṇḍālinda) ตัง้ อยู่ขา้ งเขาพระสุเมรุปกครองโดย
ั้
พวกกุมภัณฑ์ ในทางประติมานวิทยาพบว่ามีรูปปนของ
สิง่ มีชวี ติ ชนิดหนึ่งมีลกั ษณะเหมือนกุมภัณฑ์ คือ เป็ นคน
แคระ ทาท่านัง่ พุงพลุย้ แบกสิง่ ก่อสร้างไว้บนศีรษะ พบที่
บริเ วณเสาโตรณะ (Toraṇa) ในแหล่งโบราณสถานที่
สาคัญของสิงหล316 และยังปรากฏที่เสาโตรณะ ทางด้าน
ทิศตะวันตกของสถูปสาญจีซ่งึ กาหนดอายุราว 200-100
ปีก่อนคริสตกาล317 ในมหาวงศ์กล่าวถึงพระเจ้าปาณฑุกา
ภัยทรงสร้างอาศรมให้แก่นิครนถ์ช่อื กุมภัณฑ์318 กุมภัณฑ์
จึงใช้เป็นชื่อของบุคคลด้วย

ั้
ภาพที่ 4 รูปปนคนแคระที
เ่ สาโตรณะ
ทางด้านทิศตะวันตกของสถูปสาญจี

ในไตรภูมกิ ภา กล่ าวไว้ว่า “เทพยดาผู้เ ป็ นพระญาฝ่ายทัก ษิณ ชือ่ ท้า ว
วิรฬุ หกราช เป็นพระญาแก่ฝงู ยักษ์อนั ชือ่ กุมภัณฑ์...”319 และ “บัดนี้นพระญาองค์หนึง่ ชือ่ ว่าท้าว
วิรฬุ หกราช อันเป็นพระญาแก่ผเี สื้อ ผีกมุ ภัณฑ์ทงั ้ หลาย” 320 ชลธิชา นิสยั สัตย์ได้ศกึ ษาลักษณะ
คาเรียกยักษ์ในนิทานพืน้ บ้านทางภาคเหนือของไทยพบว่า กุมภัณฑ์ ใช้สาหรับเรียกยักษ์ทเ่ี ป็ นผู้
คุ้มครองรักษาของศักดิ ์สิทธิ ์ เช่น เสาอินทขีล พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ขณะที่ผเี สื้อ ใช้สาหรับ
เรียกยักษ์ทเ่ี ป็ นผู้คุม้ ครองรักษาสิง่ ต่างๆ ทัวไป
่ เช่น เป็ นผูค้ ุ้มครองเมือง ผูค้ ุม้ ครองรักษาสถานที่
เป็นต้น การใช้คาว่าผีประสมกับคาเรียกประเภทตัวละครยักษ์ จึงสะท้อนให้เห็นว่ายักษ์ในความคิด
ของคนในสมัยนัน้ เป็ นอานาจเหนือธรรมชาติจาพวกหนึ่งที่มตี วั ตนอยู่จริงและสามารถให้โทษแก่

314

ที.มหา. 10/241

315

LV. 90

316

ดูเพิม่ เติมใน Nandasena Mudiyanse, “Kumbhaṇḍa,” EOB 6 (1996): 257-258.
ดูเพิม่ เติม ใน Buddhist Art in India, Translated from the Handbuch of

317

Grünwelden by Agnes C. Gibson (Delhi: Rajendra Ravindra Printer, 1972), pp. 34-35.
318
ดูเพิม่ เติมใน Nandasena Mudiyanse, “Kumbhaṇḍa,” EOB 6 (1996): 257.
319
320

พญาลิไทย, ไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระร่วง, หน้า 132.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 136.
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มนุษย์321 ส่วนเสฐียรโกเศศ กล่าวถึงตัวละครทีเ่ รียกว่า ยักษ์ รากษส กุมภัณฑ์ อสุร และมาร ใน
นิทานไทยว่า เป็ นอมนุ ษ ย์ท่ไี ทยรับมาจากอินเดีย แล้วเรียกรวมๆ กันว่าเป็ นยักษ์ ซึ่งลักษณะ
ดังกล่าวนี้ เสฐียรโกเศศ กล่าวว่า “ทีเ่ รียกรวมๆ กันนี้ ไม่ใช่มแี ต่เรื่องของเรา ถึงเรื่องทางอินเดียก็
ได้ความว่า มักเรียกรวมๆ กันไปเหมือนกัน สักแต่ว่าถ้าเป็ นศัตรูเทวดาและมนุ ษย์ ก็จดั ให้เป็ น อสุร
และยัก ษ์ไ ด้ทงั ้ นัน้ ” 322 แม้ใ นปจั จุบนั ยัก ษ์ รากษส กุ มภัณฑ์ อสุ ร และมารจะถู กเข้าใจว่าเป็ น
อมนุ ษย์จาพวกเดียวกันดังที่เสฐียรโกเศศกล่าวไว้ แต่ตามความหมายเดิมอมนุ ษย์ท่เี รียกว่ายักษ์
รากษส กุมภัณฑ์ อสุร และมารมีลกั ษณะแตกต่างกัน อมนุ ษย์เ หล่านี้ จงึ มิใช่อมนุ ษย์จาพวก
เดียวกันและมิใช่ยกั ษ์เหมือนกันทัง้ หมด
3.2.9.3 นาค323
คาว่า “นาค” เพิง่ ปรากฏใช้ในวรรณคดีสนั สกฤตสมัยพราหมณะ-อุปนิษทั
โดยหมายถึง งู หรือ ช้าง และในอาศวลายนะ คฤหยสูตรพบเรื่องราวของนาคที่อยู่ในรูปของเทพ
นิยาย (mythic nāga) แล้ว324 ส่วนในสมัยพระเวทเรียกงูว่า อหิ สรรปะ325 สิง่ ทีน่ ่ าสังเกต คือ
ในพระวินัยปิ ฎก จุลวรรค 326 และในอหิสูตร อังคุต ตรนิกาย 327 กล่ าวถึง ตระกูลพญางูสาคัญ 4
ตระกูล (จตฺ ตาริ อหิ ราชกุลานิ) โดยในพระวินัยปิ ฎกนี้ไม่ปรากฏคาเรียกงูว่า “นาค” แต่เรียกว่า
“อหิ” ซึง่ พ้องกับคาเรียกงูในสมัยพระเวท
ในวรรณคดีบาลี คาว่า “นาค” ใช้ในความหมายว่า งูทวไป,
ั ่ ช้าง โดยมุ่งถึง
สัต ว์ท่ที รงกาลังและอดทน, ต้นกากะทิง, ผู้ประเสริฐ อีกความหมายหนึ่ง ที่ใ ช้บ่อ ยคือ สัตว์ใ น
321

ชลธิชา นิสยั สัตย์, “ยักษ์ ในนิทานพื้นบ้านภาคเหนือของไทย: บทบาทและความหมายเชิง
สัญลักษณ์,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2552), หน้า 115.
322
เสถียรโกเศศ, เมืองสวรรค์ ผีสางและเทวดา (พระนคร: โรงพิมพ์ไทยสัมพันธ์, 2503), หน้า 144.
323
ดูใน เพ็ญแข กิตติศกั ดิ ์ , “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ความคิดเรื่องจักรวาลวิทยาในพุทธศาสนาตามที่
ปรากฏในพระสุตตันตปิ ฎก,” หน้า 31-34; ศักดิศรี
์ แย้มนัดดา, “นาค,” ใน วรรณวิ ทยา: รวมบทความทาง
วิ ชาการภาคภาษาและวรรณคดีไทย-บาลี-สันสกฤตบางเรือ่ ง, หน้า 43-52; ส. พลายน้อย, อมนุษยนิ ยาย,
พิมพ์ครัง้ ที่ 4 (กรุงเทพมหานคร: ยิปซี, 2555), หน้า 287-307; อรพิมพ์ บุญอาภา, “นาคในวรรณคดีสนั สกฤต
และบาลี,” (วิท ยานิ พนธ์ป ริญ ญามหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2524), หน้า 9-143; อุดม รุ่งเรืองศรี, เทวดาพระเวท: เทพเจ้าในคัมภีรพ์ ระเวทแห่งชาว
อารยัน, หน้า 50-56; J. R. Haldar, Early Buddhist Mythology, pp. 142-143. W. G. Weeraratne, “Nāga,”
EOB 4 (2003): 79-81.
324

rd

ดูเพิม่ เติมใน A. A. Macdonell and A. B.

3 reprint, pp. 440
325

ดูเพิม่ เติมใน Ibid., pp. 50-51.
วินย.จุลฺล. 7/26-27
327
องฺ.จตุกฺก. 21/67
326
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เทพนิยายทีส่ ามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ได้ นาคจาพวกนี้มพี ลังและความแข็งแรงเป็ นพิเศษ เป็ น
ศัตรูกบั ครุฑ มีทอ่ี ยู่ใต้พน้ื ดินเรียกว่าบาดาล (ปาตาล) หรือนาคพิภพ328 จึงทาให้เข้าใจว่านาคใน
วรรณคดีบาลีบางตนเป็ นสัต ว์ทิพ ย์มลี กั ษณะกึ่งเทพ เช่น สังขปาลนาคราช จัมเปยยนาคราช
ภูรทิ ตั นาคราช ทัง้ นี้เพราะบรรดานาคเหล่านี้ ล้วนมีอทิ ธิฤทธิ ์ อาศัยอยู่ในนาคพิภพที่สวยงามเต็ม
ไปด้วยเพชรนิลจินดา329 นาคบางพวกมีวมิ านเป็ นที่อยู่ซง่ึ เกิดขึน้ จากอานิสงส์ของกุศลกรรมที่ได้
กระทามา330 แม้ว่านาคจะสามารถเนรมิตกายเป็ นคนได้ แต่ในขณะปฏิสนธิ กาลังลอกคราบ เสพ
เมถุนกับพญานาคด้วยกัน นอนหลับไปโดยปราศจากสติ และเมื่อ ตายก็ต้องปรากฏรูปกลับเป็ น
นาค331 อย่างไรก็ตาม ในคติพุทธศาสนาก็จดั นาคเอาไว้ในติรจั ฉานคติซง่ึ มีภพภูมทิ ต่ี ่ากว่ามนุษย์
พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสถึงวิธกี าเนิดของนาคไว้ 4 ประเภท คือ อัณฑชะ
ชลาพุชะ สังเสทชะ โอปปาติกะ332 ในบรรดานาคทีม่ กี าเนิด 4 ประเภทนี้ นาคทีเ่ ป็ นโอปปาติกะมี
ความประณีต มากที่สุ ด 333 หากแบ่ ง นาคตามแหล่ ง ก าเนิ ด สามารถแบ่ ง ออกเป็ น 2 พวก คือ
ชลชนาค คือ นาคที่เกิดอยู่ในน้ าสามารถเนรมิต กายได้แต่ในน้ า ถลชนาค คือ นาคที่เกิดบนบก
สามารถเนรมิต กายได้เฉพาะบนบกเท่านัน้ 334 นาคทัง้ หมดเป็ น “อเหตุกปฏิสนธิ”335 ในบรรดา
อมนุษย์ทเ่ี ป็นบริวารของท้าวจาตุมหาราช มีเพียงนาคเท่านัน้ ทีก่ ล่าวถึงกาเนิดครบทัง้ 4 แบบ
นาคเป็ นใหญ่ ท่สี ุดในบรรดาสัต ว์ไม่มเี ท้า เป็ นใหญ่ ท่สี ุ ด ในพวกที่มพี ิษ
แล่ นเร็ว พิษ ของนาคเป็ นอันตรายถึงชีว ิตได้ ในโลกทีปกสารได้จาแนกนาคที่มพี ิษออกเป็ น 4
จาพวก คือ กัฏฐมุข นาคมีพษิ ที่กดั ผู้ใดแล้วร่างกายจะแข็งไปหมดทัง้ ตัว ไม่สามารถยืด งอ หรือ
เหยียดอวัยวะต่างๆ ออกไปไม่ได้ จะปวดทรมานมาก ปูตมิ ุข นาคมีพษิ ที่กดั ผู้ใดแล้วแผลจะเน่ า
เปื่อย มีน้าเหลืองไหลออกมาตลอดเวลา อัคคิมุข นาคมีพษิ ทีก่ ดั ผูใ้ ดแล้วจะเกิดความร้อนไปทัง้ ตัว
และรอยแผลที่ถูกกัดเป็ นริว้ รอยคล้ายถูกไฟไหม้ และสัตถมุข นาคมีพษิ ทีก่ ดั ผูใ้ ดแล้วก็เหมือนกับ
ถูกฟ้าผ่า336 วิธที น่ี าคจะทาอันตรายศัตรู ได้แก่ ทัฏฐวิสะ ใช้เขีย้ วพิษขบกัด แล้วพิษค่อยแผ่ซ่านไป
328

ปฐมพงษ์ โพธิประสิ
์ ทธินนั ท์, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ภาษาสันสกฤตในคัมภีรล์ ลิตวิสตระ อัธยายที่
1-4,” หน้า 350-352 และดูความหมายของนาคเพิม่ เติมใน อรพิมพ์ บุญอาภา, “นาคในวรรณคดีสนั สกฤตและ
บาลี,” หน้า 9-11.
329
อรพิมพ์ บุญอาภา, “นาคในวรรณคดีสนั สกฤตและบาลี,” หน้า 26.
330
เพ็ญแข กิตติศกั ดิ ์ , “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ความคิดเรื่องจักรวาลวิทยาในพุทธศาสนาตามที่
ปรากฏในพระสุตตันตปิ ฎก,” หน้า 31.
331
วินย.มหา 4/127
332
ส.ขนฺ ธ. 17/518; จกฺกวาฬ. 125; โลกทีปก. 365
333
ส.ขนฺ ธ. 17/519; จกฺกวาฬ. 125-126
334
โลกทีปก. 370
335
โลกทีปก. 365
336
โลกทีปก. 370
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ทัง้ ตัว ทิฏฐวิสะ ใช้ตามองดูแล้วพ่นพิษออกมาทางตา ผุฏฐวิสะ มีพษิ ทัวไปทั
่ ง้ ร่างกาย เพียงแต่ใช้
ร่างกายกระทบเข้าก็เป็ นพิษแผ่ออกมาได้ วาตวิสะ ใช้ลมหายใจพ่นเป็ นพิษออกมา และพิษนัน้ จะ
แผ่ซ่านออกไปทัวร่
่ างกาย337 ระดับความรุนแรงของพิษนาคแบ่งได้ 4 ระดับคือ อาคตวิโสโนโฆรวิส ะ พวกมีพ ิษ แผ่ซ่านไปอย่างรวดเร็ว และแรงมาก โฆรวิโสโนอาคตวิสะ พวกมีพิษแผ่ ซ่าน
ออกไปอย่างรวดเร็ว แต่ไม่รุนแรง อาคตวิโสโฆรวิสะ พวกมีพษิ แรงมาก แต่พษิ นัน้ ออกไปอย่าง
ช้าๆ เนวอาคตวิโสนโฆรวิสะ พวกมีพษิ แผ่ออกไปช้าๆ และไม่แรง338
พระพุทธเจ้าทรงกาหนดให้ทา้ ววิรปู กั ข์เป็ นผูป้ กครองเหล่านาค แต่ในมหา
สมัยสูตร กล่าวถึงนาคอีกเป็นจานวนมากทีม่ าประชุม ณ ป่ามหาวัน เขตกรุงกบิลพัสดุ์ ได้แก่ นาค
ที่อยู่ในสระนภสะ นาคที่อยู่ในเมืองเวสาลีพร้อมด้วยบริษัทของตัจฉกนาคราช นาคกัมพลและ
นาคอัสดรทีอ่ าศัยอยูท่ เ่ี ชิงเขาพระสุเมรุ นาคผูอ้ ยู่ในท่าชื่อปายาคะพร้อมกับหมู่ญาติ พวกนาคทีอ่ ยู่
ในแม่น้ ายมุนา และพวกนาคที่เกิดในตระกูลธตรฐผู้มยี ศ339 ในโลกบัญญัติ กล่าวถึง นาคราช 2
พี่น้อง ครองความเป็ นใหญ่กว่าฝูงนาคในเขาพระสุเมรุ 340 แต่ในโลกสัณฐานโชตรตนคัณฐี ระบุว่า
นันทนาคราช และสุนันทนาคราช ครองความเป็นใหญ่กว่าฝูงนาคภายในบริภณ
ั ฑ์ทงั ้ 4 ทิศรอบ
341
เขาพระสุเมรุ กัมพลนาคราชและอัสดรนาคราช ครองความเป็ นใหญ่กว่านาคทัง้ หลายที่อยู่
เหนือน้ าในมหาสมุทรอันอยู่ภายในเขาสัตตบริภณ
ั ฑ์ 342 แต่ในมหาวัสตุกล่าวว่านาคกัมพลและ
อาศวตระเป็ นมหานาคในแม่น้ าคงคา 343 ภายในนาคพิภพมีมานสิ กนาคราช วรเสนนาคราช
ปุณฑริ กนาคราช สังขปาลนาคราช ภูริทตั ตนาคราช ครองความเป็ นใหญ่กว่าฝูงนาค344 ส่วน
โลกสัณฐานโชตรตนคัณฐีได้แสดงรายชื่อนาคทีเ่ ป็ นใหญ่ในนาคพิภพเพิม่ เติม คือ ธตรฐนาคราช
วรุณนาคราช ปั ณฑรันตนาคราช 345 นอกจากนี้ในโลกบัญญัติและโลกสัณฐานโชตรตนคัณฐี
กล่าวถึง ตระกูลพญางูทค่ี รองความเป็นใหญ่ในเรือ่ งของการคายพิษสู่ศตั รู ได้แก่ งูทเ่ี ป็ นใหญ่แห่งงู
ทีม่ พี ษิ แก่ผทู้ พ่ี บเห็น คือ วิ รปู ักขนาคราช และวาสุกรีนาคราช งูทเ่ี ป็ นใหญ่แห่งงูทม่ี พี ษิ ต่อผู้ท่ี
ถูกต้องด้วยกาย คือ เอราปถนาคราช งูท่เี ป็ นใหญ่ แห่งงูท่มี พี ษิ ที่ลมหายใจ คือ ฉั พ ยาปุตตนาคราช งูท่ีเ ป็ นใหญ่ แ ห่ งงูท่มี พี ิษ แก่ ผู้ท่ถี ู กขบกัด คือ กัณ หาโคตมนาคราช 346 ชื่อ ตระกูล งู
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340
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341
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โลกปญฺญ. 281; โลกสณฺฐาน. 224
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โลกปญฺญ. 282
โลกสณฺฐาน. 224
346
โลกปญฺญ. 282; โลกสณฺฐาน. 225
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ดังกล่าวสอดคล้องกับตระกูลงูสาคัญ 4 ตระกูลที่ปรากฏในพระวินัยปิ ฎก จุลวรรค จะเห็นได้ว่า
นอกจากท้าววิรูปกั ข์แล้วยังมีนาคตระกูลสาคัญทีม่ กี ารแบ่งการปกครองภายในพวกของตัวเองแม้
จะมิได้แบ่งตามทิศอย่างชัดเจน ซึง่ นาคพวกนี้อาจไม่ได้อยู่ภายใต้ การปกครองของท้าววิรปู กั ข์ก็
เป็นได้
เรื่อ งราวของนาคที่ป รากฏในวรรณคดีบาลีเ ป็ น เรื่อ งราวของนาคตาม
คติพุทธศาสนา เป็ นนาคที่มใี จใฝ่ในธรรม บาเพ็ญความดีละเว้นความชัว่ มีบทบาทช่วยส่งเสริม
บารมีข องพระพุ ท ธเจ้า ทัง้ สิ้น อาทิ นาคเนรมิต ท่ อ น้ า อุ่ น น้ า เย็น สรงพระกุ ม ารตอนประสู ติ
มุจลินทนาคราชแผ่พงั พานปกป้องพระพุทธเจ้าให้พน้ จากลมและฝนในขณะที่พระองค์เสวยวิมุตติ
สุ ข นาคสรรเสริญ พระพุ ท ธเจ้า ในขณะที่พ ระองค์ต รัส รู้ นาครัก ษาพระบรมสารีร ิก ธาตุ ข อง
พระพุทธเจ้า หรือ เรือ่ งพญากาฬนาคราชรักษาถาดทองคาของพระโพธิสตั ว์ ส่วนเรือ่ งราวของนาค
ที่ปรากฏในวรรณคดีชาดกก็เ ป็ นเรื่องราวของนาคที่มบี ทบาทเพื่อ โน้ มน้ า วใจคนให้มาเลื่อ มใส
พระพุทธศาสนา นาคจะให้สมบัตติ อบแทนผู้ท่กี ระทาความดีและทาลายชีวติ ผู้ท่กี ระทาความชัว่
นาคจะตอบแทนผู้ท่กี ระทาความดีด้ว ยเพชรนิลจินดาที่นาคมีอ ยู่มากมาย และทาลายชีว ิต ผู้ท่ี
กระทาความชัว่ เรื่องความร่ารวยของนาคและการชอบตอบแทนคนด้วยรัตนะอันมีค่านี้มกั จะเป็ น
ลักษณะของนาคทีป่ รากฏในวรรณคดีบาลี347
ถ้า หากว่ า มนุ ษ ย์ป รารถนาที่จ ะมีก าเนิ ด เป็ น นาคก็ต้ อ งท ากุ ศ ลกรรม
เพื่อให้เกิดกุศลวิบาก บาเพ็ญความดี และตัง้ ความปรารถนาอย่างแรงกล้า เหตุผลทีท่ าให้มนุ ษย์
ต้องการเกิดเป็นนาคก็คอื ปรารถนาในนาคสมบัติ เช่น พระเจ้าทุยโยธนทรงปรารถนาในนาคสมบัติ
พระองค์ได้ทรงสมาทานศีลเจริญภาวนาและตัง้ ความปรารถนาทีจ่ ะได้กาเนิดเป็ นนาค เมื่อพระองค์
สิ้นพระชนม์จงึ ได้ไปอุบตั ิในนาคพิภพทรงพระนามว่า สังขปาลนาคราช ในจัมเปยยชาดกก็ได้
กล่าวถึงชายเข็ญใจคนหนึ่งที่ปรารถนาในนาคสมบัติ ได้ตงั ้ ใจทาบุญบริจาคทาน รักษาศีล เมื่อถึง
แก่กรรมชายเข็ญใจผู้น้ีก็ได้ไปเกิดในนาคพิภพสมความปรารถนา ในนาคสังยุตต์ มีขอ้ ความที่
กล่าวเน้นย้าให้เห็นว่าผู้ท่จี ะปรารถนาจะมีกาเนิดเป็ นนาค จะต้องทาความดี รักษาอุ โบสถศีล348
ส่วนการพ้นจากกาเนิดของนาคสามารถทาได้โดยการบาเพ็ญบุญ ประพฤติตนสุจริตทัง้ กาย วาจา
ใจ ดังเช่นพระพุทธเจ้าตรัสกับนาคหนุ่ มผูป้ รารถนาจะบวชเป็ นพระภิกษุ ในพระพุทธศาสนาว่า “เจ้า
เป็ นนาคมีความไม่งอกงามในพระธรรมวินัย เจ้าจงไปรักษาศีลอุโบสถ ในวันที ่ 14 ที ่ 15 และที ่ 8
แห่ ง ป กั ษ์ ด้ ว ยวิธ ีน้ ี เ จ้า จะพ้ น จากก าเนิ ด ของนาค และจะได้ ก ลับ มาเป็ น มนุ ษ ย์โ ดยเร็ว ”349
นอกจากนี้ยงั มีชาดกหลายเรือ่ งแสดงให้เห็นถึงความปรารถนาของนาคทีต่ ้องการจะเกิดเป็ นมนุ ษย์
และพยายามทาความดีโดยรักษาศีล อุโบสถดังเช่น สังขปาลนาคราช จัมเปยยนาคราช ภูรทิ ตั
347

อรพิมพ์ บุญอาภา, “นาคในวรรณคดีสนั สกฤตและบาลี,” หน้า 142-143.
ส.ขนฺ ธ. 17/520-529
349
วินย.มหา 4/127
348
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นาคราชได้บาเพ็ญทานบารมี ในจานวนพระพุทธเจ้า 24 พระองค์ พระโพธิสตั ว์ผจู้ ะอุบตั เิ ป็ นพระ
สมณโคดมพระพุทธเจ้า เคยอุบตั เิ ป็ นพญานาคชื่ออตุละถึง 2 ครัง้ ในสมัย ของพระสุมนพุทธเจ้า
และพระวิปสั สีพุทธเจ้า
3.2.9.4 ยักษ์
ยักษ์ในทางพุทธศาสนาจัดเป็ นอมนุ ษย์ (อมนุ สฺโส ยกฺโข)350 มีกายทิพย์
ฤทธิ ์เดชมาก และกาหนดให้ทา้ วกุเวรเป็นอธิบดีแห่งยักษ์ มียกั ษ์บริวาร 10,000 โกฏิ351
จากการศึกษาเรือ่ งยักษ์ในพระไตรปิฎกของพระมหาประภาส แก้วสวรรค์
พบว่า ยักษ์มไิ ด้อยู่ตนเดียวเสมอไป แต่มกี ารรวมกลุ่มกันหรือจัดแบ่งเป็ นพวกตามลักษณะทาง
สังคมอันแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของยักษ์ท่มี ตี ่อกัน 352 เช่น การจัดแบ่งลาดับชัน้ ตามฐานะ
สังคมของยักษ์ออกเป็น 3 ลาดับ ได้แก่ ยักษ์ชนั ้ สูง (อุฬารา ยกฺขา) เป็ นผูม้ ศี กั ดิ ์ใหญ่ ถึงพร้อมด้วย
อานุ ภาพ ยักษ์ชนั ้ กลาง (มชฺฌมิ า ยกฺ ขา) และยักษ์ชนั ้ ต่ า (นีจา ยกฺขา)353 การทีย่ กั ษ์มลี าดับชัน้
ฐานะทางสังคมแตกต่างกัน อาจเพราะได้ประกอบกุศลกรรมไว้ในอดีตชาติไม่เท่ากันซึง่ เป็ นไปตาม
คติความเชื่อทางพระพุทธศาสนา อีกทัง้ ยักษ์ยงั มีการแบ่งฐานะตามสถานภาพการเกิด คือ เป็ น
ยักษ์ (ยกฺ โข) เป็ นยักษิณี (ยกฺ ขนิ ี) เป็ นบุตรยักษ์ (ยกฺ ขโปตโก) เป็ นธิดายักษ์ (ยกฺ ขโปติกา)
นอกจากนี้ยงั แบ่งตามหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั แต่งตัง้ จากสังคมของยักษ์ คือ เป็ นมหาอามาตย์ยกั ษ์ (ยกฺขม
หามตฺโต) เป็ นยักษ์บริษทั (ยกฺขปาริสชฺโช) และเป็ นยักษ์ผรู้ บั ใช้ (ยกฺขปจาโร)354 ในอาฏานาฏิยสูตรและอรรถกถาได้กล่าวไว้ว่า ในเมืองวิสาณราชธานีของท้าวเวสสวัณ มีการแบ่งยักษ์ตามหน้าที่
ออกเป็นยักษ์เสนาบดี (ยกฺขเสนาปติ) ยักษ์รกั ษาพระนคร (ยกฺ ขรฏฺฐกิ า) และยักษ์เฝ้าประตูนิเวศน์
(ยกฺขโทวาริกา)355
ในอรรถกถาอาฏานาติย สูตรระบุว่าท้าวเวสสวัณมียกั ษ์ท่เี ป็ นเสนาบดี
จานวน 28 ตน (อฏฺฐวีส ติยกฺ ขเสนาปตีน)356 แต่ มไิ ด้ระบุว่ามียกั ษ์ตนใดบ้าง ในขณะที่พระสูต ร
กล่าวถึงชื่อของพวกยักษ์ มหายักษ์ เสนาบดี มหาเสนาบดีไว้ ได้แก่ อินทะ โสมะ วรุณะ ภารทวา
ชะ ปชาปติ จันทนะ กามเสฏฐะ กินนุ ฆณ
ั ฑุ นิฆณ
ั ฑุ ปนาทะ โอปมัญ ญะ เทวสูต ะ มาตลิ
จิต ตเสนะ คัน ธัพ พะ นโฬราชา ชโนสภะ สาตาคิร ะ เหมวตะ ปุ ณ ณกะ กรติย ะ คุ ล ะ สิว กะ
มุจจลินทะ เวสสามิตตะ ยุคนธระ โคปาละ สุปปเคธะ หิร ิ เนตติ มันทิยะ ปญั จาลจันทะ อาลวกะ
350
351
352

ที.ปา. 11/214
Nandasena Mudiyanse, “Kuvera,” EOB 6 (1996): 266.

พระมหาประภาส แก้วสวรรค์, “ยักษ์ในพระไตรปิ ฎก,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชา
ภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540), หน้า 56.
353
ที.ปา. 11/208
354
ที.ปา. 11/214
355
ที.อ. 3/159
356
ที.อ. 3/161
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ปชุ ณ ณะ สุ มุข ะ ทธิมุข ะ มณิ มานิ จ ระ ทีฆ ะ และ เสริส กะ 357 ข้อ ที่น่ า สัง เกต คือ ปนาทะ
โอปมัญญะ เทวสูตะ มาตลี จิตตเสนะ คันธัพพะ นโฬราชะ ชโนสภะ ล้วนเป็ นชื่อคนธรรพ์ทป่ี รากฏ
ในมหาสมัยสูตรทัง้ สิ้น358 อีกทัง้ จันทนะ กามเสฏฐะ กินนุ ฆัณฑุ นิฆณ
ั ฑุเป็ นชื่อบ่าวหรือบริวาร
359
ของท้าวมหาราชทัง้ 4 ทีต่ ดิ ตามมาประชุมในมหาสมัยสูตรเช่นกัน
ในขณะทีล่ ลิตวิสตระกล่าวถึงจานวนยักษ์เสนาบดีเท่ากับฝา่ ยเถรวาทบาลี
คือ 28 ตน และระบุว่า หัวหน้ าของยักษ์ทงั ้ 28 ตน นี้คอื ปาญจิกะ (Pāñcika) อีกทัง้ ยังกล่าวถึง
บุตรทัง้ 500 ตนของนางยักษินีหาริตี (Hāritῑ)ด้วย360 ในทิพยาวทานก็กล่าวเช่นกันว่าปาญจิกะ
เป็นผูป้ ฏิบตั ติ ามคาสังของท้
่
าวกุเวร
ในอาฏานาฏิยสูต รระบุช่ือ ยักษ์รกั ษาพระนครไว้จานวน 10 ชื่อ ได้แก่
ตโตลา ตัต ตลา ตโตตลา โอชสี เตชสี ตโตชสี สุ ร ะ ราชา อริฏ ฐะ เนมิ361 แต่ ใ นอรรถกถา
อาฏานาฏิยสูตรอธิบายว่า บทว่า สุโรราชา หมายความว่า มียกั ษ์ 3 ตน คือ สุระ ราชา สุโรราชา
บทว่า อริฏฺโฐ เนมิ หมายความว่า มียกั ษ์ 3 ตน คือ อริฏฐะ เนมิ อริฏฐเนมิ ยักษ์รกั ษาพระนคร
ในอรรถกถาจึงมีจานวน 12 ตน ยักษ์ทงั ้ หมดมีหน้าที่คนละแผนก เช่น มีหน้าที่สบื ข่าวและตรวจ
ตราเหตุก ารณ์ต่ างๆ เมื่อ ยัก ษ์ผู้รกั ษาพระนครได้ข่าวเหตุการณ์ต่ างๆ มาแล้ว ก็จะแจ้งแก่ ยกั ษ์
ผูร้ กั ษาประตู 12 ตน ถัดจากนัน้ ยักษ์ผรู้ กั ษาประตู จึงนาข่าวนัน้ ไปให้แก่ทา้ วเวสสวัณ 362 จะเห็นได้
ว่า การแบ่งฐานะตามหน้ าที่ในครอบครัวหรือสังคมของยักษ์ มคี วามคล้ายคลึงกับระบบสังคม
มนุษย์อย่างยิง่
ยักษ์ทุกตนมีส่วนช่วยท้าวเวสสวัณในฐานะบริวาร โดยยักษ์ทาหน้าทีเ่ ป็ น
คนรับ ใช้ แ ละผู้ ส่ ง สารของท้ า วเวสสวัณ ตัว อย่ า งเช่ น ทีฆ ปชนยัก ษ์ ชนวสภยัก ษ์ เป็ น ต้ น
ท้าวมหาราชผู้น้ียงั โปรดให้นางยักษิณไี ปตักน้ าจากสระอโนดาตมาให้สรงเป็ นประจา จนบางครัง้
นางยักษิณีมกี ายเหนื่อยล้าต้องเสียชีวติ ไป ไม่ม ียกั ษ์ตนใดสามารถหลีกเลี่ยงการทาหน้าที่รบั ใช้
357

ที.ปา. 11/215
ที.มหา. 10/243
359
ที.มหา. 10/243

นางยักษินีหาริตีเป็ นภรรยาของยักษ์ปาญจิกะมีบุตรจานวน 500 ตน ดูประวัติของยักษินีหาริตี
เพิม่ เติมใน DPPN. 2., p. 1324; เฉิดฉันท์ รัตน์ปิยะภาภรณ์, “การศึกษาคติความเชื่อและรูปแบบของ ‘ยักษ์’ จาก
ประติมากรรมทีพ่ บในประเทศไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2531), หน้า 32-33; อุษา โพธิกนิษฐ, “การศึกษารูปแบบและคติการนับถือพระกุเวรในสมัยทวารวดี ,” หน้า 3435; อรุณศักดิ ์ กิง่ มณี, ทิ พยนิ ยายจากปราสาทหิ น (กรุงเทพมหานคร: เมืองโบราณ, 2555), หน้า 274-277.
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ที.ปา. 11/212
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ท้าวเวสสวัณนี้ได้363 ยักษ์มกี ารประชุมกันเสมอ เพื่อพบปะกันหรือเพื่อวินิจฉัยธรรมร่วมกับเทวดา
ทัง้ หลายโดยสถานทีป่ ระชุมนัน้ ปรากฏในอาฏานาฏิยสูตรว่า ยักษ์ทเ่ี ป็นบริวารของท้าวเวสสวัณใน
สวรรค์ชนั ้ จาตุมหาราชิกา จะมีการประชุมทีส่ ภาชื่อภคลวดีในเมืองวิสาณราชธานีอนั เป็ นที่อยู่ของ
ท้าวเวสสวัณ ส่วนยักษ์ทเ่ี ป็ นเสนาบดีของท้าวเวสสวัณ จะมีการประชุมกันร่วมกับ พวกเทวดาเพื่อ
สนทนาวินิจฉัยธรรมเดือนละ 8 ครัง้ ทีม่ ณฑปชื่อนาควดีในปา่ หิมวันต์364
สรุปได้ว่า ยักษ์มหี น้าที่ต้องรับใช้ท้าวเวสสวัณซึ่งเป็ น อธิบดีแห่งยักษ์ทงั ้
มวล โดยการเป็ นผู้ส่งข่าวสาร ปฏิบตั งิ านตามหน้าที่ตามแผนก หรือคอยรับใช้ตามคาสังของท้
่
าว
มหาราชผูน้ ้โี ดยตรง
ยัก ษ์บริว ารของท้าวเวสสวัณมีท่อี ยู่ บนสววรรค์ชนั ้ จาตุ มหาราชิกา ใน
เมืองวิสาณาราชธานี ส่วนยักษ์ทเ่ี ป็นภุมมเทวดา ก็อยู่อาศัยตามสถานทีต่ ่างๆ ต่ ากว่าสวรรค์ชนั ้
จาตุมหาราชิกาลงมา เช่น ภูเขาใหญ่ ป่าหิมวันต์ เมืองกบิลพัสดุแ์ ละเมืองราชคฤห์ เป็ นต้น ดังที่
ปรากฏในมหาสมัยสูตรว่า ยักษ์ 7,000 ตน ซึ่งเป็ นภุมมเทวดา อาศัยอยู่ในกรุงกบิลพัสดุ์ ยักษ์
6,000 ตน อาศัยอยูท่ เ่ี ขาเหมวตา ยักษ์ 3,000 ตน อาศัยอยูท่ เ่ี ขาสาตาคิร
ี ยักษ์ 500 ตน อาศัย
366
อยูท่ เ่ี ขาเวสสามิตตะ ยักษ์ช่อื กุมภีระอาศัยอยูท่ เ่ี ขาเวปุลละกรุงราชคฤห์
365

จากการศึกษาของพระมหาประภาส แก้วสวรรค์ พบว่ายักษ์ยงั มีท่อี ยู่
อาศัยอยู่บนโลกมนุ ษย์ หรือตามทีต่ ่างๆ เช่น บนพื้นดิน ในป่า ต้นไม้ ศาลา วิหาร ท่าน้ า สระน้ า
และเกาะกลางทะเล เป็ น ต้น ดังปรากฏในพระไตรปิ ฎ กและอรรถกถา พระมหาประภาส
แก้ ว สวรรค์ เ ห็น ว่ า การกล่ า วถึง ลัก ษณะที่อ ยู่ข องยัก ษ์ ว่ า ที่แ ตกต่ า งกัน อาจจะสร้า งมาจาก
จินตนาการทางความคิดเรื่องภัยอันตรายต่างๆ ที่มอี ยู่ตามลักษณะของภูมปิ ระเทศนัน้ ๆ ซึ่งเป็ น
สิง่ ทีป่ ระชาชนในสมัยนัน้ จะต้องระมัดระวังเป็ นพิเศษ หรืออาจจะเกี่ยวเนื่องกับความเชื่อในเรื่อง
สถานที่ อันเป็นทีเ่ คารพสักการะ ในทานองทีว่ ่า มีผเู้ ฝ้ารักษาคุม้ ครองประจาท้องถิน่ นัน้ ๆ367
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ภูเขาเหมวตา อยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ าคงคา มีภูเขาหลายลูกลดหลันกั
่ นเป็ นช่อ งใหญ่ คือ ภูเขา
จุลลกาฬ มหากาฬ โคหนุ กะ สุรยิ าคะ ไกลาส คันทมาทน์ สุวรรณมัย มีเหมวตยักษ์เป็ นจอมยักษ์สงิ อยู่ ณ เขา
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ภูเขาสาตาคิรี อยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ าคงคา มีภูเขาหลายลูกลดหลันกั
่ นเป็ นช่องใหญ่ คือ ภูเขา
สัชฌะ วิชฌะ กัณฑาคิรี ปาริชญ
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ยักษ์บริวารของท้าวเวสสวัณ จัดเป็นเทวดาในชัน้ จาตุมหาราชิกา ทีม่ ฤี ทธิ ์
มีอานุ ภาพ ความรุ่งเรือง เหมือนกับเทวดาเหล่าอื่นทุกประการ และสถิตอยู่ในที่ต่างๆ ดังเช่นใน
มหาสมัยสูตรทีพ่ ระพุทธเจ้าตรัสถึงยักษ์ทเ่ี ป็นภุมมเทวดาในกรุงกบิลพัสดุ์ และยักษ์ทอ่ี าศัยอยู่ในที่
อื่นๆ อีกเป็ นจานวนมาก ซึ่งล้วนแล้วแต่มฤี ทธิ ์ มีอานุ ภาพ มีรศั มี มียศ368 การเข้าถึงความเป็ น
ยักษ์ในสวรรค์ชนั ้ จาตุมหาราชิกาน่ าจะมีเงื่อนไขเดียวกันกับการเข้าถึงความเป็ น เทวดาในสวรรค์
ชัน้ จาตุมหาราชิกา กล่าวคือ เกิด จากกุศลกรรมทีต่ นได้กระทาไว้อนั ได้แก่ การบาเพ็ญบุญกิรยิ า
วัตถุดว้ ยการให้ทานและรักษาศีลให้บริสุทธิ ์ หรือ การถือไตรสรณคมน์เป็ นทีพ่ ง่ึ หรือการตัง้ ความ
ปรารถนาทีจ่ ะไปอุบตั ใิ นสวรรค์ชนั ้ นี้369
ในทางพุทธศาสนา ยักษ์ยงั มีทงั ้ พวกทีม่ ศี รัทธาต่อพุทธศาสนา กับพวกที่
ไม่ ม ี ศ รั ท ธาต่ อ พระพุ ท ธศาสนา ยัก ษ์ ท่ี ม ี ศ รัท ธาต่ อ พุ ท ธศาสนาจะมี ส่ ว นช่ ว ยส่ ง เสริ ม
พระพุทธศาสนาในหลายทางด้วยกัน อาทิ การช่วยเหลือพระพุทธเจ้าในการประกาศพระศาสนา
โดยการชักชวนยักษ์เหล่าอื่นทีด่ ุรา้ ยให้เลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัย และยังมียกั ษ์อ่นื ๆ ทีต่ ่อมา
ได้นับ ถือ พระพุ ท ธศาสนาและมีส่ ว นช่ ว ยประกาศพระศาสนาอีก ทางหนึ่ ง เช่ น สาตาคิร ีย กั ษ์
อาฬวกยักษ์ การช่วยเหลือให้กจิ กรรมทางพระพุทธศาสนาลุล่วงไปด้วยดี เช่น อภิสมั มัตตกยักษ์
ได้ ท าการอารัก ขาหมู่ ช นที่ม าไหว้ พ ระสถู ป เจดีย์ อ ั น บรรจุ พ ระบรมธาตุ ข องพระพุ ท ธเจ้ า
การสรรเสริญพระภิกษุ พระภิกษุณผี ปู้ ฏิบตั ธิ รรม เช่น ทีฆปรชนยักษ์ ได้ประกาศคุณของพระเถระ
ทัง้ หลายที่กาลังปฏิบตั ธิ รรมในป่าจูฬโคสิงคสาลวัน การสนับสนุ นอุบาสก อุบาสิกาให้บรรลุธรรม
ด้ ว ยการพู ด ให้ ก าลัง ใจจนเกิด ความกล้ า ในการที่จ ะท าความดี หรือ การพรรณนาคุ ณ ของ
พระพุทธเจ้าให้ได้ยนิ เช่น สีวกยักษ์กล่าวปลอบโยนให้อนาถปิณฑิกเศรษฐีเกิดความกล้าในการที่
จะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าจนในทีส่ ุดก็ได้มโี อกาสฟงั ธรรมและได้บรรลุโสดาบัน370 นอกจากนี้ ยักษ์
ทีม่ ศี รัทธาต่อพุทธศาสนายังเป็ นผู้ทรงปญั ญา จึงมีบางตนบรรลุโสดาบันด้วย เช่น ชนวสภยักษ์ผู้
เป็ น สหายของท้า วเวสสวัณ ซึ่ง เป็ น พระเจ้า พิม พิส ารในอดีต ชาติ สู จ ิโ ลมยัก ษ์ อาฬวกยัก ษ์
สาตาคิรยี กั ษ์ เหมวตยักษ์ เป็ นต้น ส่วนยักษ์ทไ่ี ม่มศี รัทธาต่อพุทธศาสนาจะมีนิสยั ดุรา้ ย กระด้าง
จิต ใจมีโ ทสะและโมหะเป็ น อัน ธพาล มีใ จแกล้ว กล้า ดุ ด ัน มัก ขัด ขวางการปฏิบ ัติธ รรมของ
พระพุทธเจ้าและพระสาวก
นอกเหนือจากคนธรรพ์ กุมภัณฑ์ นาค และยักษ์ ผูเ้ ป็ นบริวารคอยติดตาม
และคอยรับใช้ท้าวมหาราชทัง้ 4 องค์ท่เี ป็ นเจ้านายของตนแล้ว ในมหาสมัยสูตรและอรรถกถา
ยังกล่ า วถึง บ่ าวหรือ บริว ารของท้าวมหาราชทัง้ 4 ที่ติด ตามมาประชุม มีล ักษณะนิส ยั เจ้าเล่ ห์
มีมายา (มายาวิโน) คือ เป็ นผู้ทม่ี กี ารปกปิ ดความชัวที
่ ่กระทาไว้ ล่อลวง (วญฺจนิกา) คือ เป็ นผู้ท่ี
368
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หลอกลวงโลกทัง้ ต่อหน้าและลับหลัง และอวดเบ่ง (สฐา) คือ เป็ นผูท้ ป่ี ระกอบด้วยความฉ้อฉลและ
โอ้ อ วด 371 ได้แ ก่ กุ เ ฏณฑุ เวเฏณฑุ วิฏุ วิฏุ ฏ ะ  จัน ทนะ กามเสฏฐะ กิน นุ ฆ ัณ ฑุ นิ ฆ ัณ ฑุ372
ในจานวนบริวารทัง้ 8 นัน้ อรรถกถามหาสมัยสูตร กล่าวอธิบายว่า บริวารของท้าวมหาราชที่ช่อื
กุเฏณฑุ เวเฏณฑุ วิฏุ วิฏุฏะ จัดเป็ นพวกทีเ่ จ้าเล่หม์ มี ารยา373 และยังกล่าวเพิม่ เติมชื่อบริวารของ
ท้าวมหาราชอีก 2 ตน คือ กินนุฆณ
ั ฑะ และนิฆณ
ั ฑุ (มี 2 ตน) รวมทัง้ สิน้ 10 ตน374 สิง่ ทีน่ ่ าสังเกต
คือ จันทนะ กามเสฏฐะ กินนุฆณ
ั ฑุ นิฆณ
ั ฑุ ปรากฏอยูใ่ นอาฏานาฏิยสูตรในฐานะยักษ์
นอกเหนือจากท้าวจาตุมหาราชจะอาศัยอยู่ในสวรรค์ชนั ้ จาตุมหาราชิกา
โดยตรงแล้ว สวรรค์ชนั ้ นี้ยงั ประกอบด้วยเหล่าบรรดาทวยเทพจาพวกอื่นๆ อีกเป็ นจานวนมากซึ่ง
ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การปกครองของท้าวจาตุมหาราช 375 เรียกว่า “จาตุมฺมหาราชิกา เทวา”
376
(P. cātummahārājikā devā) หรือ “จาตุรฺมหาราชิกา เทวา” (Skt. cāturmahārājikā devā ,
377
cāturmahārājakāyika ) ในอภิธม
ั มัตถวิภาวินี กล่าวว่า พวกเทวดาทีไ่ ด้ช่อื ว่า “จาตุมหาราชิกา”
เพราะมีความภักดีในท้าวมหาราชทัง้ 4 หรือเพราะเกิดในสวรรค์ชนั ้ จาตุมหาราชอันเป็ นสถานทีอ่ ยู่
ของท้าวมหาราชทัง้ 4378 ส่วนในโลกบัญญัติ กล่าวว่า ที่เรียกมหาราชิกเทพ เพราะเทวนิกายนี้
ใหญ่เท่าเทพนิกายทัง้ ปวงในกามธาตุ379 เทวดาทีอ่ าศัยอยู่บนสวรรค์ชนั ้ นี้ อาทิ เทวดากลุ่มขิฑฑาปทูส ิก า380 หมายถึง เทวดาที่ถู กความสนุ กสนานเพลิดเพลินประทุษ ร้าย  เมื่อ ได้บงั เกิดเป็ น
เทวดาเพียบพร้อมด้วยสมบัติอ ันอุดมและมีนางอัปสรนับพันแวดล้อม ก็ทาให้หลงมัวเมาอยู่ใ น
ความสนุ กสนานเพลิดเพลินจนลืมบริโภคอาหารจนต้องจุตไิ ปในทีส่ ุด ในอรรถกถาพรหมชาลสูตร
ได้ให้รายละเอียดว่า แม้ว่าจะบริโภคอย่างรวดเร็วก็ไม่สามารถจะบรรเทาได้ เทวดาเหล่านัน้ ต้องจุติ
ทันที ทัง้ นี้เพราะเตโชธาตุอนั เกิดแต่กรรมของเทวดานัน้ แรง อีกทัง้ กาลังกายก็อ่อนแอ 381 เทวดาอีก
371
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กลุ่มหนึ่ง คือ เทวดาพวกมโนปทูสกิ า382 หมายถึงเทวดาทีถ่ ูกใจของตนประทุษร้าย  เมื่อได้บงั เกิด
เป็ นเทวดามีสมบัติทิพย์มากมาย แต่พอเห็นเทวดาองค์อ่นื ที่มสี มบัติทพิ ย์เหนือกว่าตน ก็ทาใจ
ไม่ไ ด้ จึงโกรธ ขัดใจ เกิดความอิจฉาริษยาขึ้นเมื่อ จิต ใจเต็มไปด้ว ยความโกรธและอิจฉาริษยา
ร่างกายก็ซูบซีด และต้องจุตไิ ปในที่สุด 383 จะเห็นได้ว่า เทวดาบางองค์ยงั ไม่สามารถดับกิเลสได้
โดยเด็ดขาด ยังคงตัง้ ตนอยู่ในความประมาทมัวเมาเพลิดเพลินในกามสุข มัวแต่ตกั ตวงความสุข
ความสบายจนลืมบริโภคอาหาร หรือมีใจโกรธและอิจฉาริษยาเทวดาองค์อ่นื จนเกินพอดี จนทาให้
ต้องจุตจิ ากความเป็นเทวดาก่อนทีอ่ ายุจะครบตามเกณฑ์384
นอกจากเทวดาที่สถิตอยู่บนสวรรค์ชนั ้ จาตุมหาราชิกาแล้ว ยังมีเทวดา
สถิตอยู่ตามสถานทีต่ ่างๆ เช่น ตามภาคพื้น ดิน ต้นไม้ ภูเขา อากาศ ระเบียงของเขาพระสุเมรุ385
เป็นต้น ถึงแม้เทวดาเหล่านี้จะไม่ปรากฏจานวนและประเภททีแ่ น่ นอน แต่ก็ สามารถจาแนกออกได้
อีก 2 ประเภท ดังนี้คอื
อากาสัฏฐเทวดา หมายถึง เทวดาผูอ้ ยูใ่ น “อากาส” เหนือแผ่นดินขึน้ ไป
แต่อยู่ใต้เทวโลกชัน้ จาตุมหาราชิก 386 ซึ่งอยู่ต่อจากพวกที่อาศัยอยู่บนภูเขาออกไปจนถึงภูเขา
จักรวาล ในคัมภีรช์ นั ้ อรรถกถาและฎีกากล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าเทวดาทีอ่ าศัยอยู่ในอากาศ ได้แก่
วลาหกเทวดา จัน ทิม เทพบุ ต ร และสุ ร ิย เทพบุ ต ร จัด เป็ น เทวดาชัน้ จาตุ ม หาราชิก าด้ว ย387
พระพุทธเจ้าตรัสเรียกเทพกุล่มวลาหกว่า เป็ นพวกอากาสัฏฐเทวดาซึง่ มี 5 พวก มีบทบาทหน้าที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับโลกมนุ ษย์ คือ เป็ นผู้คอยกาหนดเกี่ยวกับฤดูหรือสภาพอากาศในโลก โดย
แยกหน้าทีก่ นั ดังต่อไปนี้388 ได้แก่ สีตวลาหกเทพ เทวดาทีท่ าให้สภาพอากาศของโลกเย็นขึน้ 389
อุณหวลาหกเทพ เทวดาทีท่ าสภาพอากาศของโลกร้อนขึน้ 390 อัพภวลาหกเทพ เทวดาทีท่ าให้เกิด
หมอกขึน้ บนท้องฟ้าและปกปิดท้องฟ้าตลอดจนพระอาทิตย์และพระจันทร์ วาตวลาหกเทพ เทวดา
382

ดูเพิม่ เติมใน จกฺกวาฬ. 171; โลกทีปก. 492-493; อุดม รุ่งเรืองศรี, เทวดาพุทธ: เทพเจ้าใน
พระไตรปิ ฎกและไตรภูมิพระร่วง, หน้า 39; DPPN. 2., p.442; M. M. J. Marasinghe, Gods in Early
Buddhism: a study in their social and mythological milieu as depicted in the Nikāyas of the Pāli
Canon, pp. 52-53.
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ที.ปา. 11/14-15; จกฺกวาฬ. 171
384
พระมหาประยงค์ จันทร์แดง, “ศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพของเทวดาในคัมภีรพ์ ระสุตตันตปิ ฎก
กับคัมภีรพ์ ระเวทและความเชื่อต่อเทวดาในสังคมไทยปจั จุบนั ,” หน้า 27.
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ที่ทาให้มลี มพัดในฤดูฝน ฤดูแล้ง และฤดูหนาว ตลอดจนบางครัง้ ก็บนั ดาลให้เกิดลมพายุอนั น่ า
สะพึงกลัวด้วย วัสสวลาหกเทพ เทวดาที่ทาให้เกิดฝนตกในฤดูฝนตามปกติ แต่ในบางครัง้ อาจ
บันดาลให้ฝนตกนอกฤดูกาลก็ได้ ในอรรถกถามหาสมยสูตรกล่าวว่า “มีเทวราชองค์หนึง่ ชือ่
ปชั ชุนนะ ผู้ซงึ ่ ไปสู่ทศิ ใดๆ ฝนก็ตกในทิศนัน้ ๆ” ส่วนฏีกามหาสมยสูตรกล่าวว่า “วัสสวลาหกเทพ
ทัง้ หลายเป็ นบริษทั ของปชั ชุนนะ”391 จะเห็นได้ว่า วัสสวลาหกมีหน้าทีเ่ ดียวกับปชั ชุนนะ เทพทัง้ 2
จึงอาจเป็นเทพองค์เดียวกันก็เป็นได้
ในอรรถกถามหาสมัยสูตร กล่าวว่า พวกวลาหกเทพแม้ทงั ้ หมดนี้ เรียกชื่อ
ว่า “มันทวลาหก” (เหล่าวาตวลาหก เหล่าอัพภวลาหก เหล่าอุณหวลาหก)392 เทวดากลุ่มนี้ทา
หน้าทีค่ วบคุมฤดูหรือสภาพอากาศบนโลกให้เป็ นไปตามปกติ แต่ถ้ามีความประสงค์จะให้ฤดูหรือ
สภาพอากาศผิดปกติหรือเป็นไปโดยประการใดๆ ก็สามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ความต้องการของ
เทวดาผูม้ หี น้าทีน่ นั ้ ๆ393 เนื่องจากความใกล้ชดิ กับลักษณะภูมอิ ากาศอันอยู่ใกล้ผวิ โลก เทพพวกนี้
จึงอยูใ่ นสวรรค์ชนั ้ จาตุมหาราชิกา
นอกจากนี้ยงั รวมจันทิมเทวบุตรและสุรยิ เทวบุตรเข้ากับอากาสัฏฐเทวดา
ด้วย ทัง้ นี้ในอภิธรรมโกศภาษยะกล่าวไว้ว่า ระดับของพระจันทร์และพระอาทิตย์อยู่ก่งึ กลางของ
เขาพระสุเมรุ ดังนัน้ จึงสามารถจัดเข้าเป็ นพวกเดียวกับเทวดาชัน้ จาตุมหาราชิกาได้394 เทวดาทัง้
2 มีบทบาทหน้าทีค่ นละส่วนไม่เกีย่ วข้องกัน แต่ในคัมภีรท์ างพระพุทธศาสนามักกล่าวถึงเทวดาทัง้
2 คู่กนั เสมอ หน้าทีโ่ ดยตรงของเทวดาทัง้ 2 นี้คอื ให้แสงสว่างแก่โลก โดยจันทิมเทพบุตรจะให้แสง
สว่างในเวลากลางคืน ส่วนสุรยิ เทพบุตรจะให้แสงสว่างในเวลากลางวัน แต่จะให้แสงสว่างแก่ทวีป
ทัง้ 4 ต่างช่วงเวลากัน กล่าวคือ เมื่ออุตตรกุรุทวีปอยู่ในช่วงเวลากลางคืน เป็ นช่วงเวลาเดียวกับ
พระอาทิตย์ตกทีป่ รู ววิเทหทวีป ถ้า ชมพูทวีปเป็ นช่วงกลางวัน พระอาทิตย์จะขึน้ ทางอปรโคทานีย
ทวีป395 นอกจากจันทิมเทพบุตรและสุรยิ เทพบุตรจะมีหน้ าที่คอยให้แสงสว่างแก่โลกแล้ว ทัง้ 2
ก็ได้เคยช่วยฉุดวิมานของตนคือดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เพื่อเป็ นการตรึงเวลาให้สามเณรบัณฑิต
391

จกฺกวาฬ. 171
ปชั ชุนนะเป็ นเทพแห่งฝน พุทธโฆสาจารย์ให้ความเห็นว่าเทพนี้ช่อื วัสสาวลาหกและอยู่ในสวรรค์ชนั ้
จาตุมหาราชิกานี้พร้อมด้วยธิดาสองนางคือ โกกนท และจุลลโกกนท และเทพองค์น้ีได้รบั การกล่าวถึงในบรรดา
มหายักษ์หรือผูบ้ งั คับบัญชาของอมนุษย์ชนั ้ ต่าทัง้ หลายว่าอาจขอให้ปชั ชุนนะช่วยเหลือในยามทีอ่ มนุ ษย์ดงั กล่าว
เบียดเบียนได้ และเทพองค์น้กี ไ็ ด้ปรากฏอยู่ในมหาสมัยสูตรอีกด้วย ดูเพิม่ เติมใน อุดม รุ่งเรืองศรี, เทวดาพุทธ:
เทพเจ้าในพระไตรปิ ฎกและไตรภูมิพระร่วง, หน้า 43.
392
ที.อ. 2/305
393
ดูเพิม่ เติมใน พระมหาประยงค์ จันทร์แดง, “ศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพของเทวดาในคัมภีรพ์ ระ
สุตตันตปิ ฎกกับคัมภีรพ์ ระเวทและความเชื่อต่อเทวดาในสังคมไทยปจั จุบนั ,” หน้า 25.
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และสามเณรสุ ขได้บรรลุพ ระอรหัต ผลทันเวลาฉันเพล และได้ปล่อ ยวิ มานของตนให้ดาเนินไป
ตามปกติหลังจากสามเณรทัง้ 2 นัน้ ได้บรรลุพระอรหัตผลแล้ว และได้เคยร่วมมือกับท้าวสักกะจอม
เทพแห่ ง สวรรค์ช ัน้ ดาวดึง ส์ล งมาให้ค าแนะน าแก่ เ ศรษฐีช่ือ โกสิย ะผู้ต ระหนี่ ถ่ีเ หนี ย วให้เ ลิก
พฤติกรรมนัน้ จนต่อมาท่านเศรษฐีได้กลายเป็ นผูม้ กั เสียสละและยินดีในการให้ทาน 396 นอกจากนี้
ในอภิธรรมโกศภาษยะ ยังได้กล่าวว่าพระจันทร์และพระอาทิตย์ช่วยทาให้ มนุ ษย์สามารถมองเห็น
สิง่ ต่างๆ ได้โดยสะดวก ทาให้รา่ งกาย ผลไม้ ดอกไม้ ไร่นา พืชสมุนไพร เจริญงอกงาม และในทาง
กลับกัน ก็ส ามารถท าลายลงได้ 397 ศัต รูข องจันทิมเทพบุ ต รและสุ ร ิยเทพบุ ต ร คือ อสุ ร ิน ทราหู
ซึ่งมักจะจับหรืออมเทวดาทัง้ 2 นี้อยู่เสมอ เทวดาทัง้ 2 นี้ต้องกล่าวถึงพระพุทธคุณเป็ นสรณะ
อสุ ร ิน ทราหู จ ึง ได้ย อมปล่ อ ย และในอรรถกถาเทวปุ ต ตสัง ยุ ต กล่ า วว่ า “จัน ทิม เทพบุ ต รและ
สุรยิ เทพบุตรได้บรรลุโสดาปตั ติผลในวันทีต่ รัสมหาสมัยสูตร”398
ภุมมเทวดา คือ เทวดาที่อยู่บริเ วณภาคพื้นดิน หรือ อยู่บริเวณ “ภูม”ิ
คาว่า “ภุมมา” หมายถึง ทีอ่ ยูซ่ ง่ึ เนื่องด้วยแผ่นดิน ดังบทว่า “ยตฺ ถ ภุมฺมา ตทสฺ สติ า”399 ในมหาสมัย
สูตรระบุไว้อ ย่างชัดเจนว่า “ภุมมเทวดาอาศัยอยู่ ณ ทีใ่ ด พวกภิกษุ ก็อาศัยทีน่ ัน้ ”400 แสดงว่ า
ภุมมเทวดาเป็นเทวดาทีอ่ าศัยอยูต่ ามพืน้ ดิน มักปรากฏในพระสุตตันตปิฎกเป็ นคาเรียกกลุ่มเทวดา
ทัง้ หมดทีอ่ ยูต่ ่ากว่าเทวดาชัน้ จาตุมหาราชิกา401
ด้วยเหตุทภ่ี ุมมเทวดาสถิตอยูต่ ามสถานทีแ่ ตกต่างกันและแต่ละองค์กเ็ ป็ น
ใหญ่เฉพาะส่วนทีส่ ถิตอยู่เท่านัน้ ดังนัน้ เทวดาเหล่านี้จงึ มักจะมีช่อื เรียกตามสถานที่ท่สี ถิตอยู402
่
ได้แก่ อารามเทวดา เทวดาทีส่ ถิตอยูใ่ นสวนดอกไม้และสวนผลไม้ วนเทวดา เทวดาทีส่ ถิตอยูในป่า
เช่น ปา่ อันธวัน และ ปา่ สุภควัน รุกขเทวดา เทวดาทีส่ ถิตอยูบ่ นต้นไม้ เช่น พระตาลมรรคราชสถิต
ที่ต้นตาล พระอัสกัณ สถิตที่ต้นหูกวาง พระธวะสถิตที่ต้นตะแบก นเฬรุยกั ษ์ สถิตที่ต้นสะเดา403
โอสธิเทวดา เทวดาทีส่ ถิตอยู่ ณ ต้นไม้ท่เี ป็ นยา เช่น ต้นสมอ ต้นมะขามป้อม ติณเทวดา เทวดาที่
สถิตอยู่ ณ ติณชาติ เช่น หญ้ามุงกระต่าย หญ้าปล้อง ตาลและมะพร้าว วนัปปติเทวดา เทวดาที่
396

พระมหาประยงค์ จันทร์แดง, “ศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพของเทวดาในคัมภีรพ์ ระสุตตันตปิ ฎก
กับคัมภีรพ์ ระเวทและความเชื่อต่อเทวดาในสังคมไทยปจั จุบนั ,” หน้า 25.
397
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400
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สถิตอยู่ ณ ไม้เจ้าไพรคือต้นไม้ท่เี จริญที่สุดในป่า404 ในจักกวาฬทีปนีแสดงภุมมเทวดาจาแนก
ตามทีอ่ ยู่เพิม่ เติมอีก 4 พวก คือ สรเทวดา เทวดาทีอ่ าศัยอยู่ทส่ี ระ นทีเทวดา เทวดาทีอ่ าศัยอยู่ท่ี
แม่น้า ลตาเทวดา เทวดาทีอ่ าศัยอยู่ตามไม้เถาวัลย์ และ ปพั พตเทวดา เทวดาทีอ่ าศัยอยู่ทภ่ี ูเขา405
รวมทัง้ หมด 10 พวก อุดม รุง่ เรืองศรี แสดงความเห็นว่า ในการกล่าวถึงรุกขเทวดานัน้ เป็ นทีเ่ ข้าใจ
ว่ารุกขเทวดาและภุมมเทวดาเป็นเทพจาพวกเดียวกันคือเป็ นเทพชัน้ ต่ า เทพทัง้ 2 ต่างกันเพียงแต่
ทีอ่ าศัยเท่านัน้ ศักดิ ์จะเท่ากันทุกประการ คือ พวกทีส่ ถิตตามต้นไม้ เรียกว่า รุกขเทวดา พวกทีส่ งิ
สถิตตามสถานทีต่ ่างๆ เรียกว่า ภุมมเทวดา หรือพระภูม ิ หรืออารักษ์ ซึง่ โดยปกติเทพเหล่านี้สถิต
ตามภูเขาต่างๆ406
ในมหาวัสตุกล่าวถึงเทวดาทีป่ ระจาอยู่บนพืน้ โลก (bhūmya deva) และ
ประจาอยู่ในบรรยากาศ (antarīkṣecara deva)407 ซึง่ อาจเทียบได้กบั ภุมมเทวดาและอากาสัฏฐเทวดา การกล่าวถึงเทวดาอีก 2 พวก แสดงให้เห็นว่ายังมีเทวดาทีอ่ าศัยอยู่บนพืน้ โลก เช่น พวกที่
อยูต่ ามต้นไม้ (vṛkṣa-devatā) ตามปา่ (vana-devatā) ตามมหาสมุทร (samudra-devatā) และอีก
พวกหนึ่ ง คือ เทวดาที่อ าศัย อยู่ ใ นชัน้ บรรยากาศแต่ ย ัง ไม่ ถึง สวรรค์ ช ัน้ จาตุ ม หาราชิก า408
ซึง่ สอดคล้องกับความคิดในฝ่ายเถรวาท Franklin Edgerton แสดงความเห็นว่า การกล่าวถึง
เทวดาทัง้ 2 พวกเป็นการเพิม่ ชัน้ ของเทวดาขึน้ มาอีก 2 ชัน้ ทาให้กามาพจรสวรรค์แบ่งออกเป็ น 8
ชัน้ 409 ส่วนในคัมภีรโ์ ลกทีปกสาร410 ได้จาแนกเทวดาออกเป็ น 2 พวกใหญ่ ได้แก่ ภุมมเทวดา คือ
เทวดาทีอ่ าศัยอยู่บนแผ่นดิน ในทะเล ในอากาศ จนถึงเขาจักรวาล และอภุมมเทวดา คือ เทวดาที่
ไม่อาศัยอยู่บนพื้นดิน เป็ นพวกที่สถิตอยู่ในอากาศหรือสูงขึน้ ไปกว่านัน้ เช่น ท้าวมหาราชทัง้ 4
รวมถึงเทวดาผูเ้ ป็ นใหญ่ในสวรรค์ชนั ้ ต่างๆ จะเห็นได้ว่า ในคัมภีรด์ งั กล่าวได้รวมอากาสัฏฐเทวดา
ไว้ในภุมมเทวดา ส่วนเทวดาตัง้ แต่สวรรค์ชนั ้ จาตุมหาราชิกาขึน้ ไปจัดเป็นอภุมมเทวดา
ในอรรถกถาและฎีกามหาปทานสูตร 411 พระอรรถกถาจารย์ได้กล่าวถึง
อารักขเทวดา ว่าเป็ นพวกเทวดาชัน้ จาตุมหาราชิกา สันนิษฐานว่าน่ าจะจัดเป็ นเทพชัน้ ต่ าเท่านัน้
พระมหาประยงค์ จันทร์แดง เห็นว่า อารักขเทวดา คือ เป็ นเทวดาทีค่ อยช่วยเหลือ หรือคอยรักษา
คุ้ม ครองบุค คลผู้ป ฏิบ ัติช อบ อย่างเช่ นกรณีนางมณีเ มขลาซึ่งเป็ น เทวดาประจ ามหาสมุทรได้
ช่วยเหลือมหาชนกโพธิสตั ว์ผู้ได้พยายามว่ายน้ า อยู่กลางทะเลเมื่อเรืออับปาง นางมณีเมขลาได้
404
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อุดม รุ่งเรืองศรี, เทวดาพุทธ: เทพเจ้าในพระไตรปิ ฎกและไตรภูมิพระร่วง, หน้า 60.
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เฝ้าติดตามดูและได้เห็นพฤติกรรมของพระโพธิสตั ว์มาตลอด 7 วันจึงได้ช่วยพาขึน้ ฝงั ่ หรือกรณี
นางวสุนธรีซ่งึ เป็ นเทวดาประจาภูเขาคันธมาทน์ได้ร่วมมือกับพระราชาที่ยงิ สุวรรณสามโพธิสตั ว์
และกับมารดาบิดาของพระโพธิสตั ว์ตงั ้ สัตยาธิษฐานขอให้พระโพธิสตั ว์ได้ฟ้ืนคืนชีพดังเดิม และใน
ทีส่ ุดก็สามารถช่วยให้ฟ้ืนคืนชีพได้412 ในกรณีน้ีอารักขเทวดา จึงมิได้เป็ นประเภทของเทวดา แต่
เป็ นหน้ าที่ของเทวดาในสวรรค์ชนั ้ จาตุมหาราชิกาที่มาช่วยอารักขาผู้ท่ปี ระพฤติดแี ต่ได้รบั ความ
เดือดร้อน
สถานที่อยู่ของภุมมเทวดามีเฉพาะวิมานเป็ นที่สถิตส่วนตัวเท่านัน้ ไม่ม ี
สวรรค์เป็นทีอ่ ยูร่ วมกัน ถ้าเทวดาสถิตอยู่ ณ ทีใ่ ด ก็มวี มิ านอยูใ่ นสถานทีน่ นั ้ ๆ แต่ว่ามนุ ษย์ธรรมดา
ไม่สามารถจะเห็นวิมานของเทวดาเหล่านี้ได้ดว้ ยตาเปล่า เพราะล่วงจักษุวสิ ยั ของปุถุชน จะเห็นก็
เฉพาะต้นไม้ ป่า หรือ ท้องฟ้า ซึ่งเป็ นสถานทีต่ งั ้ ของวิมาน ผู้ท่มี จี กั ษุทพิ ย์เท่านัน้ จึงจะมองเห็น
วิม านทิพ ย์ข องเทวดาได้ ส่ ว นวิม านที่อ ยู่ใ นอากาศ (อากาสัฏ ฐวิม าน) ก็ล อยอยู่ใ นนภากาศ
บางแห่งก็ลอยอยูก่ บั ที่ บางแห่งก็ลอยหมุนเวียนไปตามจักรราศี วิมานของอากาสัฏฐเทวดาลอยอยู่
สูงเสมอกับยอดขุนเขายุคนธรหรืออยู่ในระดับที่ต่ ากว่ายอดขุนเขายุคนั ธรลงมาเท่านัน้ ถ้าวิมาน
ลอยอยู่ เ หนื อ ยอดขุ น เขายุ ค นธรขึ้น ไปก็ ถือ ว่ า เป็ น เทวดาที่อ ยู่ ใ นสวรรค์ ช ัน้ อื่น ที่สู ง กว่ า 413
จะเห็นได้ว่าเทวดาภุมมเทวดาและอากาสัฏฐเทวดาอาศัยอยู่ในแดนของมนุ ษย์ตงั ้ แต่ ระดับพืน้ ดิน
จนถึงชัน้ บรรยากาศทีต่ ่ากว่าสวรรค์ชนั ้ จาตุมหาราชิกา
แม้ว่าภุมมเทวดาแต่ละองค์จะเป็ นใหญ่เฉพาะส่วนทีส่ งิ สถิตอยู่ แต่กน็ ่ าจะ
อยูภ่ ายใต้การดูแลของท้าวมหาราชทัง้ 4 แม้จะมิได้ระบุว่าขึน้ อยู่กบั ท้าวมหาราชองค์ใด ดังปรากฏ
ในรัตนสูตรว่าภุมมเทวดาได้ชกั ชวนให้เหล่าเทวดาและมนุ ษย์นมัสการพระรัตนตรัยแม้ว่าหน้าที่น้ี
จะเป็ นหน้าทีข่ องเทพชัน้ ต่ า แต่เทพชัน้ ต่ าเหล่านี้กไ็ ด้รบั คาสังจากท้
่
าวจาตุมหาราชผู้เป็ นหัวหน้า
อีกที ข้อนี้แสดงให้เห็นถึงการแบ่งหน้าทีร่ บั ผิดชอบในหมู่เทวดาด้วยกัน 414 ในไตรภูมกิ ถากล่าวว่า
หากสถานที่ซ่ึง วิม านของรุ ก ขเทวดาหรือ ภุ ม มเทวดานั ้น ถู ก มนุ ษ ย์ต ัด ท าลาย หรือ ว่ า ถู ก
ภัยธรรมชาติคุ กคาม จนเทวดาเดือดร้อน ไม่มที ่อี ยู่อาศัย เทวดาเหล่านี้จะเลือกอยู่ตามชอบใจ
ไม่ได้ ท้าวจตุโลกบาลจะมอบหมายให้เทพองค์อ่นื มากาหนดสถานทีอ่ ยู่ของเทพผูด้ อ้ ยศักดิ ์เหล่านี้
อีกทีหนึ่ง415 ในโลกทีปกสารก็กล่าวในทานองเดียวกันว่า เมื่อวิมานของรุกขเทวดาพังทลายลง
เทวดาเหล่านัน้ จะพากัน ไปสู่สานักของท้าวมหาราชทัง้ หลาย กราบทูลให้ทรงทราบ และทูลขอ
ต้นไม้อ่นื ท้าวมหาราชก็ประทานต้นไม้อ่นื ให้เทวดาเหล่านัน้ 416
412

พระมหาประยงค์ จันทร์แดง, “ศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพของเทวดาในคัมภีรพ์ ระสุตตันตปิ ฎก
กับคัมภีรพ์ ระเวทและความเชื่อต่อเทวดาในสังคมไทยปจั จุบนั ,” หน้า 15.
413
เรื่องเดียวกัน, หน้า 19.
414
พินิจ สุขสถิตย์, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องเทวดาชัน้ ฉกามาพจรในพระไตรปิ ฎก,” หน้า 19.
415
พญาลิไทย, ไตรภูมิกถา หรือไตรภูมิพระร่วง, หน้า 132.
416
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การกล่ า วถึง เทวดาที่ป ระจ าอยู่ ต ามสถานที่ต่ า งๆ มิใ ช่ เ รื่อ งใหม่ ใ น
วรรณคดีพุทธศาสนา แต่ในวรรณคดีสนั สกฤตสมัยพระเวทก็กล่าวถึง เทพทีท่ าหน้าที่ปกปกั รักษา
คุ้ ม ครองธรรมชาติแ ละสิ่ง ต่ า งๆ รอบตัว เรีย กว่ า “เทพารัก ษ์ ” หรือ “เทพผู้ พิท ัก ษ์ ” เช่ น
วาสฺ โตษฺ ปติ417 หมายถึง ผู้เป็ นใหญ่แห่งที่อยู่อาศัย เป็ นผู้ดูแลบ้านเรือนตลอดจนทรัพย์สนิ ใน
บริเวณบ้าน เป็นเทพทีไ่ ด้รบั การบูชาเพื่อให้คุม้ ครองทัง้ คนและสัตว์ ช่วยขจัดโรคภัยไข้เจ็บ ช่วยทา
ให้ปศุสตั ว์ขยายจานวนขึน้ เกฺ ษตฺ รสฺ ยปติ เป็ นเทพผู้ดูแลท้องทุ่ง ทาให้ฝูงปศุสตั ว์เพิม่ พูน มักจะ
ได้รบั การการบูชาร่วมกับพระสวิตฤ พระนางอุษสั และปรรชันยะ418 นอกจากนี้ภูเขา (parvata)
ก็ได้รบั การสรรเสริญ ในฐานะเทพ ป่าได้รบั การสรรเสริญว่ าเป็ นเทวนารีอรัณยาณี (Araṇyāṇῑ)
ต้น ไม้ใ หญ่ ไ ด้ร บั การสรรเสริญ ว่ า เป็ น วนัส ปติ (Vanaspati) หรือ เจ้าแห่ ง ป่ า พืช บางชนิ ด ที่ม ี
คุณสมบัตพิ เิ ศษ เช่น โสม ก็ได้รบั การสรรเสริญเช่นกัน เทพผู้พทิ กั ษ์เหล่านี้มกั จะได้รบั การสวด
อ้อนวอนร่วมกับเทพเจ้าองค์อ่นื ๆ ด้วย 419 ตามความเชื่อถือของชนชาติไทยแต่ดงั ้ เดิมก็เหมือนกับ
ชนชาติอ่ ืนในสมัยโบราณ คือ มีการนับถือผี ซึ่งมีการจาแนกตามสถานที่อยู่มาแต่ โบราณดังที่
เสฐียรโกเศศ ได้กล่าวไว้ว่า
ผีประเภทหนึ่งที่เรานับถือคือพระอินทร์พระพรหมซึ่งเข้าใจ
กัน ว่ า อยู่ บ นฟ้ า แต่ เ ดิม เราเรีย กเทพเหล่ า นี้ เ ป็ น ค ารวมว่ า ผี ฟ้ า
ภายหลังเมื่อไทยนับถือพุทธศาสนาแล้วก็เปลีย่ นเรียกว่าเทวดาและ
เรียกที่อยู่ของท่านว่าสวรรค์ ปจั จุบนั เราก็มคี าพูดติดปากกันมาว่าผี
สางเทวดา อีกประเภทหนึ่งเป็ นผีท่อี ยู่ต่ าลงมาจะเรียกว่าเป็ นครึ่ง
เทวดาก็ได้ เพราะอยู่ใ นอากาศบ้างบนต้นไม้บ้าง และมักเรียกกัน
เป็นเทวดา เช่นอากาศเทวดา รุกขเทวดา นอกจากนัน้ ก็ยงั มีผที เ่ี ป็ น
ชัน้ หัวหน้า เป็นใหญ่อยูใ่ นแผ่นดิน ณ ทีใ่ ดทีห่ นึ่งโดยเฉพาะและมีช่อื
เรียกไปตามลักษณะของท้องถิ่นที่สงิ สถิตอยู่ เป็ นเจ้าที่ เจ้าทุ่ง เจ้า
ท่า เจ้าปา่ เจ้าเขา ปจั จุบนั เรียกว่า เทพารักษ์หรืออารักขเทวดา420
ดังนัน้ สวรรค์ชนั ้ จาตุ มหาราชิกาจึง ประกอบด้ว ยเทวดา 3 จาพวกคือ
เทวดาทีอ่ ยู่ในชัน้ จาตุมหาราชิกาโดยตรงโดยมีท้าวจาตุมหาราชเป็ นผู้ปกครอง เทวดาทีอ่ ยู่กลาง
อากาศใต้ชนั ้ จาตุมหาราชิกาที่เรียกว่า อากาสัฏฐเทวดา และภุมมเทวดาหรือเทวดาทีอ่ ยู่บริวณ
ภาคพืน้ ดิน

58-60.
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A. A. Macdonall, “Vedic religion,” HEH 4 (2000): 1895.

419

ดูเพิม่ เติมใน อุดม รุ่งเรืองศรี, เทวดาพระเวท: เทพเจ้าในคัมภีรพ์ ระเวทแห่งชาวอารยัน, หน้า

420

เสถียรโกเศศ, ชี วิตชาวไทยสมัยก่อนและการศึกษาเรื่องประเพณี ไทย (กรุงเทพมหานคร:
เจริญรัตน์การพิมพ์, 2521), หน้า 198-199.
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ผู้ว ิจ ยั เห็น ว่ า เทวดาชัน้ จาตุ ม หาราชิก ามีล ัก ษณะร่ว มกัน คือ มีค วาม
เกี่ยวข้อ งกับโลกมนุ ษย์ พระมหาประยงค์ จันทร์แดง กล่าวว่า การดาเนินชีวติ ของเหล่าภุมมเทวดาและอากาสัฏฐเทวดานัน้ มีความคล้ายคลึงและใกล้เคียงกับการดาเนินชีวติ ของมนุ ษย์อยู่
มาก เพราะในชีวติ ประจาวันก็ยงั ต้องประสบกับสุข ทุกข์ ดีใจ เสียใจ ยังต้องการอาหาร สามารถมี
ครอบครัวได้เหมือนกับมนุ ษย์ทวไปทุ
ั่
กประการ แต่เนื่องจากได้บาเพ็ญกุศลกรรมไว้เมื่อครัง้ เป็ น
421
มนุ ษย์จงึ ได้อุบตั เิ ป็ นเทวดา อาจกล่าวได้ว่า ทุกหนทุกแห่งบนโลกมนุ ษย์น้ีลว้ นมีเทวดาสถิตอยู่
ทัง้ สิ้น ไม่ ว่ า ที่นั น้ จะเป็ น สวรรค์ ยอดเขา หุ บ ผา อากาศ ประเทศ รัฐ หมู่บ้า น ต้ น ไม้ ป่ า ชัฏ
บ้านเรือน เรือกสวนไร่นา ในน้า บนบก ทีล่ ุ่มทีด่ อน422 ดังปรากฏในบทชุมนุมเทวดาว่า
สคฺเค กาเม จ รูเป
คิรสิ ขิ รตเฏ จนฺตลิกฺเข วิมาเน
ทีเป รฏฺเฐ จ คาเม
ตรุวนคหเน เคหวตฺถุมฺหิ เขตฺเต
ภุมฺมา จายนฺตุ เทวา
ชลถลวิสเม ยกฺขคนฺธพฺพนาคา
ติฏฺฐนฺ ตา สนฺ ตเิ ก ย
มุนิวรวจน สาธโว เม สุณนฺตุ423
ขอภุมมเทวดาที่อยู่บนพื้นดินทัง้ หลาย และเทวดาทัง้ หลาย
ในสวรรค์ชนั ้ กามภพ และรูปภพ ในวิมานกลางอากาศ หรือบนยอด
เขาและในหุบผา ในเกาะ ในแว่นแคว้น หรือในบ้าน บนต้นไม้และป่า
ชัฏ ในทีส่ ร้างเรือน ในไร่นา จงมา ขอยักษ์ คนธรรพ์ และนาค ในน้ า
บนบก และที่ลุ่มดอน ที่สถิตอยู่ในที่ใกล้ จงมา คาอันประเสริฐของ
พระมุนีอนั ใด ขอสาธุชนทัง้ หลายจงฟงั ซึง่ คานัน้ จากข้าพเจ้า
3.3 บทบาทของโลกบาลในวรรณคดีพทุ ธศาสนา
ในส่วนนี้ ผู้วจิ ยั จะศึกษาวิเคราะห์บทบาทของโลกบาลที่ปรากฏในวรรณคดีพุทธศาสนา
ของฝา่ ยเถรวาทบาลี (มูล)สรรวาสติวาทิน และมหาสังฆิกะ ในด้านต่างๆ
ท้าวจาตุมหาราชเป็ นเทวดาที่มบี ทบาทหน้ าที่เด่นที่สุดในสวรรค์ชนั ้ จาตุมหาราชิกา แม้
บางครัง้ จะปรากฏว่าเทวดาเหล่าอื่นในสวรรค์ชนั ้ นี้มบี ทบาทหน้าทีอ่ ยู่บา้ ง แต่ ส่วนใหญ่นนั ้ ก็เพราะ
ได้รบั เทวโองการจากท้า วจาตุ มหาราชนัน่ เอง ผู้ว ิจยั จาแนกบทบาทของโลกบาล ออกเป็ น 3
ประการ คือ บทบาทผู้ช่วยเหลือ บทบาทผู้ฟ งั ธรรม ผู้ปฏิบตั ิธ รรม และบทบาทผู้แจ้งข่าวหรือ
เหตุการณ์สาคัญทีเ่ กิดขึน้ ในพุทธศาสนา
421

พระมหาประยงค์ จันทร์แดง, “ศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพของเทวดาในคัมภีรพ์ ระสุตตันตปิ ฎก
กับคัมภีรพ์ ระเวทและความเชื่อต่อเทวดาในสังคมไทยปจั จุบนั ,” หน้า 16-17.
422
เรื่องเดียวกัน, หน้า 12-13.
423
พระศาสนโศภณ, สวดมนต์แปล, พิมพ์ครัง้ ที่ 14 (กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย ,
2550), หน้า 43.
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3.3.1 บทบาทผูช้ ่วยเหลือ
โลกบาลที่ม ีพ ฤติก รรมในการให้ค วามช่ ว ยเหลือ ด้ว ยวิธ ีใ ดวิธ ีห นึ่ ง อัน ท าให้
สามารถแก้ไขปญั หาหรืออุปสรรคที่เกิดขึน้ ได้ รวมถึงการช่วยอานวยความสะดวกในวาระต่างๆ
ในประเด็นนี้ผวู้ จิ ยั ได้จาแนกบุคคลทีโ่ ลกบาลให้ความช่วยเหลือออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ พระพุทธเจ้า
พุทธบริษทั และท้าวสักกะ
3.3.1.1 พระพุทธเจ้า
พุทธเจ้าในที่น้ีหมายรวมทัง้ พระพุทธเจ้าทัง้ ในอดีตและปจั จุบนั รวมถึง
พระโพธิสตั ว์ บทบาทผู้ช่วยเหลือ ของท้าวมหาราชทัง้ 4 ปรากฏในคัมภีร์พุทธประวัติของฝ่าย
เถรวาท (มูล)สรรวาสติวาทิน และมหาสังฆิกะ ด้วยการอานวยความสะดวกให้กบั พระพุทธเจ้า
ตัง้ แต่ประสูตแิ ละตลอดพระชนม์ชพี ของพระพุทธองค์ ดังทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ศกึ ษาและรวบรวมข้อมูลไว้ดงั นี้
 พระโพธิสตั ว์ประทับอยู่บนดุสติ สวรรค์
ในคัมภีรข์ องฝ่ายเถรวาทบาลีกล่าวว่า ขณะที่พระโพธิสตั ว์กาลัง ประทับ
อยู่ใ นสวรรค์ช นั ้ ดุ ส ิต เกิดความวุ่ น วายที่เ รีย กว่า พุ ทธโกลาหลขึ้น ซึ่งเป็ น สัญ ญาณบอกการณ์
ล่วงหน้าว่าพระสัพพัญญูพุทธเจ้าจะเสด็จอุบตั ขิ น้ึ ในโลก424 เมือ่ เหล่าเทวดาทัง้ หลายทราบข่าว ก็จะ
มาประชุ ม และกล่ าวอ้อ นวอนให้ พ ระโพธิส ตั ว์ ท รงจุติ หนึ่ ง ในนัน้ คือ ท้า วมหาราชทัง้ 4 เพื่อ
ช่วยเหลือสรรพสัตว์ทงั ้ หลายให้พน้ ทุกข์ ดังปรากฏข้อความในนิทานกถาแห่งชาตกัฏฐกถาว่า
เหล่าทวยเทพทัง้ หลายทัวทั
่ ง้ 10,000 จักรวาลได้ยนิ เสียง
พุทธโกลาหลก็มาประชุมปรึกษาร่วมกัน เมื่อทราบว่า ผูใ้ ดจะได้เป็ น
พระพุทธเจ้า ก็จะพากันเข้าไปหาแล้วกล่าวคาเชือ้ เชิญ ซึง่ จะเชือ้ เชิญ
ต่อเมื่อเกิดบุพพนิมติ 5 ประการ ที่พระวรกายของพระโพธิสตั ว์เอง
ในกาลครัง้ นัน้ ท้ าวมหาราชทัง้ 4 พร้อมกับเหล่าเทวดาทัง้ ปวงทัว่
จักรวาล ก็ได้มาร่วมชุมนุมแล้วพากันไปยังสานักของพระโพธิสตั ว์ใน
ภพดุสติ แล้วกล่าวคาเชือ้ เชิญ425
ในลลิตวิสตระและมหาวัสตุไม่ได้เกิดเหตุการณ์วุ่นวายบนสวรรค์ชนั ้ ดุสติ ที่
จะเข้าลัก ษณะของพุ ทธโกลาหลตามที่ระบุไว้ ใ นคัมภีร์ของฝ่ายเถรวาทบาลี แต่ใ นลลิต วิส ตระ
กล่าวถึง เหตุการณ์ทเ่ี หล่าเทวดาประชุมปรึกษาหารือกันเรื่องลักษณะรูปร่างของพระโพธิสตั ว์ทจ่ี ะ
ลงมาจุติ เหล่ าเทวดาเสนอลัก ษณะรูป ร่างถึง 9 ลักษณะ ในจานวนนัน้ มีก ารกล่ า วถึง ชื่อ ของ
มหาราชิกะ ไวศรวณะ และคนธรรพ์426 แต่เทวดาชื่ออุครเตชเสนอให้ลงมาเกิดในรูปของช้างตัว
424

พระพุทธโฆสเถระ, นิ ทานกถา พระพุทธประวัติตอนต้น: ฉบับพระพุทธโฆสเถระ, แปลและ
เรียบเรียงโดย ธนิต อยู่โพธิ ์ (กรุงเทพมหานคร: กรมศิลปากร, 2529), หน้า 75.
425
เรื่องเดียวกัน, หน้า 76.
426
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ใหญ่ม ี 6 งา และพระโพธิสตั ว์เสนอให้เพิม่ ลักษณะ 32 ประการเข้าไว้ดว้ ย และปรากฏเนื้อเรื่องที่
แสดงว่ า ทวยเทพและพรหมทัง้ หลายอัน มีท้ า วมหาราชทัง้ 4 ท้า วศัก ระจอมเทวดา เป็ น ต้น
ได้ประชุมกันว่า พระโพธิสตั ว์ควรมีเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งคอยติดตามอารักขาในช่วงสาคัญ ของ
ชีวติ เช่น ตอนลงสู่ครรภ์พระมารดา ตอนอยู่ในครรภ์ ตอนประสูติ ตอนออกอภิเนษกรมณ์ ตอน
ตรัสรูโ้ พธิญาณ ตอนแสดงธรรมจักร จนกระทังถึ
่ งมหาปรินิพพาน427 เรื่องราวดังกล่าวไม่ปรากฏใน
คัมภีรฝ์ า่ ยเถรวาทบาลี
 ขณะทีพ่ ระโพธิสตั ว์จตุ จิ ากสวรรค์ชนั ้ ดุสติ ลงสู่พระครรภ์พระมารดา
ในมหาวัสตุ กล่าวถึงเหตุการณ์ในคืนทีพ่ ระโพธิสตั ว์จุตวิ ่า หมู่เทวดาได้มา
กระท าอั ญ ชลี น้ อ มไหว้ พ ระนางมายา ในระหว่ า งนั ้น เหล่ า รากษส นาค ยัก ษ์ คนธรรพ์
ท้าวจตุโลกบาลพร้อมด้วยบริวารของตน ต่างมายืนอยู่ในท้องฟ้าตามทิศต่างๆ เพื่อคุม้ ครองรักษา
อยูร่ อบพระนางทัง้ 4 ทิศ กล่าวคือ รากษสยืนประจาในท้องฟ้าทัวทุ
่ กทิศ และทาทิศทัง้ ปวงไม่ให้ม ี
อุปสรรคมาขัดขวาง หมู่นาคก็ได้มายืนในทิศต่างๆ เพื่อให้การคุ้มครองรักษา หมู่ยกั ษ์ก็ได้มายืน
คุ้มครองรักษา คอยห้ามผู้ท่มี จี ติ มุ่งร้าย หมู่คนธรรพ์ก็ได้มายืนเฝ้ ารักษาพระโพธิสตั ว์และท้ าว
จตุโลกบาลได้มายืนอยู่ในท้องฟ้าพร้อมด้วยบริวารของตนกล่าวว่า “ได้ยนิ ว่า วันนี้พระผู้มพี ระ
ภาคเจ้า ผู้ก ระทาประโยชน์ ความสุข และความเจริญรุ่งเรืองแก่ ชาวโลกจัก จุติ ”428 หมู่เ ทวดา
จานวนมากได้ประนมมือน้ อมไหว้พระบาทของพระเทวี แล้วเฝ้ามองพระชินเจ้าจุตจิ ากสวรรค์ชนั ้
ดุสติ และพากันเปล่งเสียงถ้อยคาอันไพเราะว่า “ข้าแต่ผู้มกี าลังบุญทีไ่ ด้สงสมมาด้
ั่
วยทาน บัดนี้
เป็ นเวลาทีพ่ ระองค์จะเข้าสู่ภพสุ ดท้าย พระมารดาของพระองค์ ย่อ มเป็ นผู้พร้อมแล้ว บัดนี้ขอ
พระองค์จงอนุ เคราะห์หมู่มนุ ษย์ผมู้ คี วามทุกข์เข็ญด้วยเถิด ”429 สิง่ ทีน่ ่ าสังเกต คือ ในมหาวัสตุมไิ ด้
กล่าวถึงกุมภัณฑ์ เนื้อความตอนนี้คล้ายกับทีป่ รากฏในลลิตวิสตระว่า
ท้ าวโลกบาลทัง้ 4 ผู้อยู่ในทิศทัง้ 4 ท้าวศักระ ท้าวสุยามะ
ท้าวนิรมิตะ คณะเทพ กุ มภัณฑ์ รากษส อสุร มโหรคะ และกินนร
ทัง้ หลายได้กล่าวว่า ท่านทัง้ หลายจงไปก่อน จงกระทาซึ่งการรักษา
คุ้มครองพระโพธิสตั ว์ผู้เป็ นบุรุษประเสริฐ ผู้สูงสุ ดกว่าคนทัง้ หลาย
อย่าท าใจประทุษ ร้ายในโลก และอย่าทาอันตรายมนุ ษ ย์ทงั ้ หลาย
พระนางมายาประทับ อยู่ ใ นพระต าหนัก อัน ประเสริฐ องค์ใ ด ท่ า น
ทัง้ หลายทัง้ ปวงพร้อ มทัง้ บริษัท ทัง้ หมดซึ่ง มีม ือ ถือ ดาบ ธนู ลูกศร
หอก และพระขรรค์ จงไปยืนเฝ้ามองอยูบ่ นท้องฟ้า ณ ทีน่ นั ้ 430
427
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ในขณะที่พ ระโพธิส ัต ว์ก าลัง ลงสู่ค รรภ์พ ระมารดา เทวดา นาค ยัก ษ์
จานวนแสนโกฏิได้แวดล้อม นาหน้าพระโพธิสตั ว์เสด็จเคลื่อน (จุต)ิ จากภพดุสติ อันประเสริฐ431
เหตุ ก ารณ์ ท่ีท้ า วมหาราชทัง้ 4 มาคอยถวายอารัก ขาในขณะที่พ ระ
โพธิสตั ว์จุตจิ ากสวรรค์ช นั ้ ดุสติ ลงสู่พระครรภ์ของพระมารดาทีป่ รากฏในมหาวัสตุและลลิตวิสตระ
สอดคล้องกับกฎธรรมดาของพระโพธิสตั ว์ตามคัมภีรข์ องฝา่ ยเถรวาทบาลี ดังปรากฏในมหาปทานสูตรว่า “ดูกรภิกษุทงั ้ หลาย ธรรมดามีอยูด่ งั นี้ ในเวลาทีพ่ ระโพธิสตั ว์เสด็จลงสู่พระครรภ์พระมารดา
เทวบุตร 4 องค์ ย่อมเข้าไปรักษาทิศทัง้ 4 โดยตัง้ ใจว่า ใครๆ คือ มนุ ษย์ หรืออมนุ ษย์กต็ ามอย่า
เบียดเบียนพระโพธิสตั ว์ หรือพระมารดาของพระโพธิสตั ว์นัน้ ได้ ข้อนี้เป็ นธรรมดาในเรือ่ งนี้ ”432
เทพบุตร 4 องค์ในที่น้ีหมายถึงท้าวมหาราชทัง้ 4 องค์433 จะเห็นได้ว่า เทพบุตร 4 องค์พากันมา
ถวายอารักขาในทิศทัง้ 4 เพื่อ ป้องกันทัง้ มนุ ษย์และอมนุ ษ ย์ไม่ให้เ บียดเบียนพระโพธิสตั ว์หรือ
มารดาของพระองค์
 พระนางมายาทรงมีสุบนิ นิมติ
ในมหาวัสตุกล่าวถึงเหตุการณ์ในตอนนี้ไว้เพียงสัน้ ๆ แค่ 1 คาถา ว่า “ช้าง
ตัวสาคัญ มีสเี งินคล้ายหิมะ มี 6 งา มีเท้างดงาม มีงวงงดงาม มีศรี ษะแดงเข้ม มีการเดินทีม่ เี สน่ ห์
มีร่างกายทุกส่วนไร้ตาหนิ เข้ามาแล้วสู่ครรภ์ของพระเทวี”434 ส่วนลลิตวิสตระกล่าวถึงเหตุการณ์
ตอนเดียวกันนี้เอาไว้ว่า “ช้างตัวสาคัญ มีสเี งินคล้ายหิมะ มี 6 งา มีเท้างดงาม มีงวงงดงาม มีศรี ษะ
แดงเข้ม มีการเดินทีม่ เี สน่ ห์ มีร่างกายทีเ่ ข็งแกร่งเหมือนเพชร เข้ามาแล้วสู่ครรภ์ของพระเทวี”435
ในพุ ท ธจริต ของอัศ วโฆษะ มีข้อ ความกล่ า วถึง พระสุ บิน ของพระนางมายาว่ า “ก่ อ นจะทรง
พระครรภ์ พระมเหสีของพระราชาเห็นแล้วซึง่ พญาช้างตัวหนึง่ สีขาวกาลังเข้าไปสู่ร่างกายของ
พระนางในความฝนั พระนางก็ไม่ได้รบั ความทุกข์ทรมานใดๆ เลยเพราะด้วยเหตุน้ ี”436
ในนิทานกถาได้ขยายความเหตุการณ์ตอนทีพ่ ระนางมายาทรงมีสุบนิ นิมติ
ให้มคี วามน่ าอัศจรรย์มากยิง่ ขึน้ ด้วยการเพิม่ บทบาทของท้าวมหาราชทัง้ 4 ให้เป็ นผู้ยกพระแท่น
บรรทมและพระนางไปไว้ใต้ต้นสาละ (ต้นรัง) ในป่าหิมพานต์ จากนัน้ เทพธิดาได้เชิญไปสรงน้ า ณ
สระอโนดาต หลังจากนัน้ ช้างเผือกได้ใช้งวงชูดอกบัวสีขาว เข้ามาประทักษิณรอบที่ไสยาสน์ 3
รอบ แล้วผ่านเข้าไปยังพระอุทรของพระนาง ความว่า
431
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ท้ าวมหาราช 4 พระองค์ ทรงยกพระนางไปพร้อมกับพระที่
บรรทม พาเข้ า ไปยัง ป่ า หิ ม พานต์ แล้ ว ทรงวางลงบนพื้น ศิ ล า
(กว้างยาว) 60 โยชน์ ภายใต้ต้นรังสูง 100 โยชน์ แล้วต่างก็ประทับ
ยืนอยู่ ณ ส่ว นข้างหนึ่ง ขณะนัน้ พระเทวีทงั ้ 4 ของท้าวมหาราช 4
พระองค์นัน้ ก็เสด็จมาทรงนาพระนางไปยังสระอโนดาต ให้พระนาง
โสรจสรงพระวรกายเพื่อขจัดมลทินของมนุ ษย์ แล้วให้พระนางนุ่ งห่ม
ผ้าทิพย์ ให้ลูบไล้ดว้ ยเครื่องหอมทิพย์ ให้ประดับดอกไม้ทพิ ย์ ณ ทีไ่ ม่
ไกลจากนัน้ มีภเู ขาเงินอยูล่ กู หนึ่ง ภายในภูเขาเงินนัน้ มีวมิ านทอง จึงปู
ลาดพระที่บรรทมทิพย์โดยให้ทางด้านตะวันออกสูงขึน้ นิดหน่ อยแล้ว
ให้พระนางประทับบรรทมเหนือพระทีน่ นั ้ ลาดับนั น้ พระโพธิสตั ว์เป็ น
พญาช้างเผือกผูป้ ระเสริฐ ท่องเทีย่ วไปในภูเขาทองอีกลูกหนึ่งซึง่ อยู่ไม่
ห่างไกลภูเขาเงินนัน้ แล้วลงจากภูเขาทองขึน้ ไปบนภูเขาเงินมาจาก
ทิศ เหนื อ เอางวงซึ่ง มีส ีเ หมือ นท่ อ นเงิน จับ ดอกปทุ ม ขาว บัน ลือ
โกญจนาทเข้ามาสู่วมิ านทอง ทาปะทักษิณ 3 รอบแล้วทาประหนึ่งชา
แรกพระปรัศว์เบือ้ งขวา (ของพระนาง) เข้าไปในพระครรภ์437
 พระโพธิสตั ว์ทรงประทับอยูใ่ นพระครรภ์ของพระมารดา
ในขณะทีพ่ ระโพธิสตั ว์ทรงประทับอยูใ่ นพระครรภ์ของพระนางมายา เหล่า
ท้าวมหาราชทัง้ 4 ก็ไ ด้พ ากัน มาถวายอารัก ขาในทิศ ทัง้ 4 และคอยอภิบาลพระโพธิสตั ว์แ ละ
พระมารดาเพื่อป้องกันไม่ให้มนุ ษย์หรืออมนุ ษย์เบียดเบียน ดังปรากฏในนิทานกถาว่า “จาเดิมแต่
พระโพธิสตั ว์ถอื ปฏิสนธิอย่างนี้แล้ว ก็มเี ทวบุตร 4 องค์ ถือพระขรรภ์คอยเฝ้าอารักขา เพือ่ ป้องกัน
อุปทั ทวันตรายมิให้เกิดแก่ พระโพธิสตั ว์และพระมารดาของพระโพธิสตั ว์”438 ลักษณะดังกล่าวก็
กล่าวไว้ในมหาวัสตุเช่นเดียวกัน ว่า เหล่าอมนุ ษย์ทงั ้ หลายจานวนพันโกฏิทงั ้ เป็ นพวกเทวดาใน
ฉกามาพจรสวรรค์ อสุร ยักษ์ นาค รากษส ก็มาทีเ่ มืองกบิลพัสดุ์ เพื่อมาอารักขาพระโพธิสตั ว์จาก
สิง่ ชัวร้
่ ายขณะอยูใ่ นครรภ์พระมารดา แม้ทา้ วมหาราชทัง้ 4 ก็เข้าไปเฝ้ารักษาและดูแลพระโพธิสตั ว์
เช่นกัน “แม้ท้าวจตุโลกบาลก็ได้ทาการคุ้มครองรักษาแด่พระโลกนาถเพือ่ ไม่ให้คนทีม่ ุ่งร้ายมา
เบียดเบีย นพระกุ ม ารผู้ทาลายก าลังของมารชือ่ นมุจ ิ ” 439 ส่ ว นในลลิต วิส ตระก็ก ล่ า วในท านอง
เดียวกันว่า ท้าวศักระผู้เป็ นจอมเทวดาทัง้ หลาย ท้าวมหาราชทัง้ 4 มหายักษ์เสนาบดี 28 ตระกูล
และตระกู ล ยัก ษ์ ท่ีช่ ือ ว่ า คุ ห ยกาธิบ ดี ซ่ึง อุ บ ัติจ ากวัช รปาณี ทวยเทพทัง้ หลาย เมื่อ ทราบว่ า
437
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พระโพธิสตั ว์อยูใ่ นพระครรภ์ของพระมารดา ต่างก็พากันมาประชุมติดตามอยู่เสมอ มีเทวดาผูค้ อย
รับใช้พระโพธิสตั ว์ 4 องค์นามว่า อุตขลี สมุตขลี ธวชวตี และประภาวตี เมื่อเทวดาเหล่านัน้
ทราบว่าพระโพธิสตั ว์อยูใ่ นพระครรภ์ของพระมารดา ก็มาเฝ้ารักษาอยูเ่ สมอ440
ในลลิต วิส ตระยัง ได้ก ล่ า วเพิ่ม เติม ว่ า เทวดาผู้เ ป็ น ใหญ่ ใ นสวรรค์ช ัน้
ฉกามาพจรทรงเนรมิตเรือนหรือวิมานทีม่ คี วามงดงามตามสวรรค์ชนั ้ ของตนเพื่อเป็ นที่ประทับของ
พระโพธิสตั ว์ในขณะอยูใ่ นพระครรภ์ ท้าวมหาราชทัง้ 4 มีความประสงค์จะสร้างเรือนเหมือนเทวดา
องค์อ่นื ๆ จึงได้เ ข้ามาทูลต่อพระเจ้าศุทโธทนะว่า “ข้าแต่พระเทวะ ขอพระองค์จงเป็ นผู้มคี วาม
ขวนขวายน้ อย เป็ นผู้วางเฉย จงตัง้ อยู่ในความสุข ข้าพเจ้าทัง้ หลายนี้แหละ จะสร้างตาหนักให้
พระโพธิสตั ว์เอง” จากนัน้ ท้าวศักระผู้เป็ นใหญ่แก่เทวดาทัง้ หลายได้เข้าไปหาพระเจ้าศุทโธทนะ
แล้วทูลว่า “วิมานของโลกบาลทัง้ 4 ด้อยไป วิมานชัน้ ดาวดึงส์ดที สี ่ ุด”441 เทวดาทีอ่ ยู่ในสวรรค์ชนั ้ สูง
กว่า ต่างก็ตรัสว่าวิมานของเทวดาทีอ่ ยูใ่ นสวรรค์ชนั ้ ต่ากว่าด้อยกว่าของตน แม้พระราชาศุทโธทนะ
ก็โปรดฯ ให้สร้างเรือนดีกว่าเรือนมนุ ษย์ แต่ไม่ดเี ท่าวิมานทิพย์ของพวกเทวดา พระโพธิสตั ว์ทรง
แสดงให้พระนางมายาปรากฏพระองค์อยู่ในเรือนนัน้ ๆ ทัง้ หมดด้วยอานุ ภาพแห่งมหาวยูหสมาธิ
ในระหว่างทีพ่ ระโพธิสตั ว์ประทับอยูใ่ นพระครรภ์จะทรงอยูท่ างเบือ้ งขวาในท่านัง่ ขัดสมาธิ เทวดาผู้
เป็นใหญ่ทงั ้ หมดจึงเข้าใจว่า พระมารดาของพระโพธิสตั ว์ประทับอยู่ในเรือนของตนไม่ใช่เรือนของ
ผู้อ่นื “พระโพธิสตั ว์ประทับอยู่ในสมาธิด้วยมหาวยูหสมาธิอนั เป็ นอจินไตย ทรงเนรมิตแล้วซึง่ รูป
เนรมิตให้อยู่ครบทุกเรือน ตามความประสงค์ของเทวดาทัง้ หลาย และให้ครบตามปรารถนาของ
พระเจ้าแผ่นดินด้วย”442
 พระประสูตกิ าลของพระโพธิสตั ว์
ในลลิตวิสตระกล่าวถึง ท้าวมหาราชทัง้ 4 ทรงช่วยชักรถทีพ่ ระนางมายา
ใช้เสด็จไปอุทยานลุมพินี443 ในมหาวัสตุกล่าวว่า ก่อนทีพ่ ระโพธิสตั ว์จะประสูติ เหล่าเทพกัญญา
และโลกบาล ต่างก็มาเฝ้าเพื่อคอยช่วยเหลือพระมารดา “ครัง้ นัน้ ท้าวจตุโลกบาลผูม้ เี ครือ่ งประดับ
มวยผมอันเป็ นทิพย์ พร้อมด้วยบริวารได้มาประชุมกันอย่างรวดเร็ว และเข้าไปเฝ้าพระเทวีทาง
ด้านขวา”444 เมือ่ พระโพธิสตั ว์ประสูตอิ อกมาจากพระปรัศว์ของพระมารดาแล้ว คัมภีรพ์ ุทธประวัติ
ส่วนใหญ่ กล่าวตรงกันพระโพธิสตั ว์ไม่ได้ลงประทับยืนบนพื้นในทันที แต่ม ี เทวดามาคอยรองรับ
พระองค์ไว้ ในนิทานกถา445 กล่าวว่า ทันทีท่พี ระโพธิสตั ว์ประสูตจิ ากพระครรภ์ยงั มิทนั ถึงพืน้ ดิน
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ท้าวมหาพรหมผูม้ จี ติ บริสุทธิ ์ 4 องค์ ก็เอาตาข่ายทองมารองรับ และกล่าวถวายพระพรแก่พระราช
มารดา “ท้าวมหาพรหมผู้มจี ติ บริสุ ทธิ์ 4 องค์ ก็นาเอาตาข่ายทองมาถึง จึงเอาตาข่ายทองนัน้
รองรับ พระโพธิสตั ว์ไ ว้ แล้ว วางลงตรงพระพักตร์ของพระมารดา พลางทูล ว่ า ข้าแต่ พ ระเทวี
ขอพระองค์ทรงสาราญพระทัยเถิด พระโอรสผู้มศี กั ดิใ์ หญ่ของพระองค์เสด็จอุบตั แิ ล้ว ” เรื่องนี้ตรง
กับกฎธรรมดาของพระโพธิสตั ว์ในมหาปทานสูตร ความว่า “มีกฎธรรมดาดังนี้ ดูกรภิกษุทงั ้ หลาย
ธรรมดามีอยูด่ งั นี้ ในเวลาทีพ่ ระโพธิสตั ว์เสด็จออกจากพระครรภ์พระมารดาและยังไม่ทนั ถึงแผ่นดิน
เทวบุตร 4 องค์ประคองรับพระโพธิสตั ว์นัน้ แล้ววางไว้เบื้องหน้ าพระมารดา กราบทูลว่า ขอจงมี
พระทัยยินดีเถิดพระเทวี พระโอรสของพระองค์ทเี ่ กิดมีศกั ดิใ์ หญ่ นี้เป็ นธรรมดาในเรือ่ งนี้ ”446 เมื่อ
พรหมทัง้ หลายรับพระโพธิสตั ว์ไว้ด้วยตาข่ายทองแล้ว ท้ าวมหาราชทัง้ 4 ก็ทรงรับพระโพธิสตั ว์
นัน้ ต่อจากหัตถ์ของพรหมด้วยแผ่นหนังเสือที่มสี มั ผัสสบายซึ่งชาวโลกยกย่องว่าเป็ นมงคล แล้ว
มนุษย์ทงั ้ หลายจึงรับจากพระหัตถ์ของท้าวมหาราชทัง้ 4 นัน้ ด้วยจุมพฏ (เบาะ, หมอน)447 ทาด้วย
ทุกูลพัสตร์ (ผ้าอย่างดีทาจากเปลือกไม้)448 ครัน้ พ้นจากมือของมนุ ษย์ทงั ้ หลายแล้ว พระโพธิสตั ว์
เสด็จประทับยืนเหนือพื้นปฐพี จะเห็นได้ว่า เทวดามหาราชเหล่านี้ก็ได้มาคอยรับพระวรกายของ
พระโพธิสตั ว์โดยไม่ให้ตกถึงพืน้ ดินเลย
ส่วนในลลิตวิสตระกล่าวถึงเทวดาเพียง 2 องค์ท่มี าคอยรับพระโพธิสตั ว์
ได้แก่ พระอินทร์ และสหาปติพรหม โดยใช้อวัยวะใหญ่น้อยทุกส่วนแทนตาข่ายทองมารองรับพระ
โพธิส ัต ว์ และไม่ไ ด้ก ล่ า วถวายพระพรแก่ พ ระราชมารดา “ดู ก รภิก ษุ ท งั ้ หลาย ในสมัย นั น้ แล
องค์อนิ ทร์ผู้เป็ นใหญ่แก่เทวดาทัง้ หลายและสหาปติพรหม ได้มายืนอยู่เบื้องหน้า ทัง้ 2 องค์ผู้ เกิด
ความเคารพ (พระโพธิสตั ว์) อย่างยิง่ ผูม้ สี ติสมั ปชัญยะ ช่วยกันรับพระโพธิสตั ว์ซงึ ่ อยู่ภายในผ้ากาสี
ทิพย์ดว้ ยอวัยวะใหญ่น้อยทุกส่วน”449 เนื้อความตรงส่วนนี้จงึ ไม่ตรงกับเนื้อความทีก่ ล่าวไว้ในคัมภีร์
ของฝ่ายเถรวาทบาลี เมื่อพระองค์กาลังหย่อ นพระบาทเพื่อประทับยืนบนแผ่นดิน ก็มดี อกบัวผุด
ขึน้ มารองรับพระบาทไว้ทนั ที พญานาค 2 ตัวคือ นันทะและอุปนันทะก็เนรมิตท่อน้ าเย็นกับน้ าร้อน
สาหรับสนานพระโพธิสตั ว์ ท้าวศักระ พระพรหม ท้าวโลกบาลทีม่ าก่อน และเทวบุตร จานวนมาก
ก็มาช่วยสรงสนานด้วยน้าหอมต่างๆ และโปรยปรายด้วยดอกไม้ ดังข้อความว่า
แม้ทา้ วศักระ พรหม โลกบาล และเทวดาองค์อ่นื ๆ เป็ นผู้ม ี
จิตใจ ปิ ตยิ นิ ดีได้มายืนประนมมืออยู่ขา้ งๆ พระโพธิสตั ว์ผู้เป็ นบุรุษ
ประดุจราชสีห์ ผู้มศี ีลอันบริสุทธิ ์ ผู้ (ชาแรก)พระครรภ์ออกมาแล้ว
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พระองค์มพี รตอันบริสุทธิ ์ประหนึ่งสุวรรณบรรพต เสด็จออกมาแล้ว
เป็นผูน้ า (ชาวโลก)
พรหมสูงสุด องค์ศกั ระผูส้ ูงสุดกว่าเทวดาทัง้ หลาย ยืนอยู่ใน
พืน้ ฟ้า สรงสนานองค์พระนายกด้วยน้ าหอมสะอาด งาม และใส แม้
นาคราช (ผู้สถิตอยู่ในอากาศ ปล่อยแล้ว ) กระแสน้ าอันวิเศษทัง้ 2
คือ น้ าเย็นและน้ าร้อน เทวดาตัง้ แสนก็สรงสนานพระนายกด้วยน้ า ที่
มีกลิน่ หอม
โลกบาลทัง้ 4 รีบเข้าไปรับด้วยแขนอันงาม พื้นแผ่นดิน นี้
ย่อมสันสะเทื
่
อนเคลื่อนไหวอยูไ่ ปมา450
ในมหาวัสตุมไิ ด้กล่าวถึงการรับพระกุมารโดยเทวดา แต่ กล่าวถึงถึงการ
เสด็จดาเนิน 7 ก้าวบนพืน้ ดินของพระโพธิสตั ว์เลย เนื่องจากทรงเมื่อยล้าจากการประทับในครรภ์
พระมารดา และท้าวจตุโลกบาลก็ทรงคอยประคองด้วยวงแขน “ครัน้ เมือ่ พระโพธิสตั ว์เสด็จดาเนิน
ไปบนพื้นดิน 7 ก้าว หมู่เทวดาก็พากันเหาะลงมา พระมุนีอนั ท้าวโลกบาลทัง้ หลายประคองไว้
ด้วยวงแขนโดยพลัน”451
แม้ว่าท้าวมหาราชจะปรากฏบทบาทต่างช่วงเวลากัน แต่กแ็ สดงให้เห็น ถึง
กฏธรรมดาของพระโพธิส ตั ว์ ท่ีเ ทวดาจะได้ส มั ผัส พระโพธิสตั ว์ก่ อ นมนุ ษ ย์เ สมอ ดังปรากฏใน
ลลิต วิส ตระว่ า “มนุ ษ ย์ใ ดๆ ไม่ไ ด้อุ้ม พระโพธิส ัต ว์เ ลย เพราะเทวดาอุ้ม พระโพธิส ัต ว์ก่ อ น”452
ในมหาวัสตุกล่าวว่า “ขณะพระสุคตประสูตอิ อกมา เทวดาได้รองรับพระชินเจ้าไว้ก่อน ต่อมาพวก
มนุ ษย์จงึ โอบอุ้มพระชินเจ้าผู้ไม่มใี ครประเสริฐยิง่ กว่าไว้ในอ้อมแขน”453 และในมหาปทานสูตรว่า
“ดูกรภิกษุทงั ้ หลาย ธรรมดามีอยู่ดงั นี้ ในเวลาทีพ่ ระโพธิสตั ว์เสด็จออกจากพระครรภ์พระมารดา
พวกเทวดารับก่อน พวกมนุษย์รบั ทีหลัง ข้อนี้เป็นธรรมดาในเรือ่ งนี้”454
 การนาพระโพธิสตั ว์ไปนมัสการสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิป์ ระจาเมือง
ในมหาวัส ตุ ก ล่ า วว่ า ท้ า วจตุ โ ลกบาลจะเป็ น ผู้ แ บกพระสีว ิ ก าของ
พระโพธิสตั ว์ทปี งั กรจากอุทยานเมืองปทั มวันไปสู่เมืองทีปวตี เพื่อนาไปไหว้แทบบาทของเทพธิดา
องค์ห นึ่ ง ด้ว ยขบวนเสด็จ อัน ยิ่ง ใหญ่ ดัง ข้อ ความว่ า “พวกเรา (ท้า วจตุ โ ลกบาล)จัก แบกหาม
พระโพธิส ัต ว์ผู้เ ป็ นสัต ว์ประเสริฐ พร้อ มกับ พระนางสุ ทีป าเทวีแ ละแม่นมของพระองค์ ” 455 และ
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สุดท้ายเทพธิดานัน้ ก็ไม่อาจรับไหว้จากพระโพธิสตั ว์ทปี งั กรได้เพราะ “ถ้าพระกุมารนี้ทาการน้อ ม
มาไหว้บุคคลอืน่ ศีรษะของผูน้ นั ้ ก็จะต้องแตกเป็น 7 เสีย่ งอย่างแน่นอน”456
ในคัมภีร์ของฝ่ายเถรวาทบาลีไม่ไ ด้กล่าวถึงเหตุการณ์ในลักษณะนี้ แต่
กล่าวแต่เพียงว่ากาฬเทวลดาบสได้เข้าไปยังพระราชนิเวศน์ ของพระเจ้าสุทโธทนะ พระราชาจึงให้
นาพระกุมารซึ่งประดับตกแต่งพระองค์แล้วเข้ามา แล้วนาเข้าไปเพื่อจะให้ไหว้พระดาบส เท้าของ
พระโพธิสตั ว์กห็ นั กลับไปประดิษฐานอยู่ ณ มวยผมของพระดาบส เพราะว่า ไม่มบี ุคคลอื่นทีเ่ รียก
ได้ว่าเป็ นผู้ซ่งึ พระโพธิสตั ว์จะควรกราบไหว้ในอัตตภาพนัน้ ถ้าคนทัง้ หลายไม่รู้ วางพระเศียรของ
พระโพธิสตั ว์ไว้ ณ ทีใ่ กล้เท้าของพระดาบสศีรษะของพระดาบสจะพึงแตกเป็ น 7 เสี่ยง พระดาบส
คิดว่า “มิควรทีข่ า้ พเจ้าจะทาตนเองให้พนิ าศ” จึงลุกขึน้ จากอาสนะแล้วประคองอัญชลีเคารพพระ
โพธิสตั ว์ พระราชาทรงเห็นความอัศจรรย์นนั ้ จึงทรงไหว้พระโอรสของตน457
 การเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์
พุทธประวัตใิ นตอนนี้ คัมภีรท์ ุกฉบับแสดงให้เห็นว่าเหล่าเทพเทวดา
ต่างคอยให้ความช่วยเหลือเจ้าชายสิทธัตถะอย่างเต็มที่ อาทิ ในลลิตวิสตระ ท้าวโลกบาลยังมีส่วน
ช่วยเตือนให้พระโพธิสตั ว์ออกบวช ด้วยเทวดาทัง้ ปวงเป็ นห่วงกลัวว่าพระโพธิสตั ว์ยงั หลงติดอยู่
ในกามสุ ข ไม่อ อกแสวงหาหนทางดับ ทุ กข์ ดังข้อ ความตอนหนึ่ ง ว่า “พวกเทวดา นาค ยัก ษ์
คนธรรพ์ อสุร ครุฑ กินนร มโหรคะ (งูใหญ่) ท้าวศักระ (อินทร์) พรหม โลกบาลทัง้ หลายต่าง
ปริวติ กว่า พระกุมารจะหลงติดอยู่ในกามสุข แล้วไม่เสด็จออกมหาอภิเนษกรมณ์ จงึ หาทางเตือน
พระกุมาร โดยแทรกคาเตือนนัน้ มาในเสียงดนตรี”458 ในลลิตวิสตระยังกล่าวอีกว่าก่อนที่โพธิสตั ว์
จะเสด็จ ออกมหาภิเ นษกรมณ์ โ ลกบาลก็ม ีค วามคิด ที่จ ะถวายบาตรแด่ พ ระพุ ท ธเจ้า อยู่แ ล้ ว
“โลกบาลทัง้ 4 พร้อมกองทัพเหล่านัน้ คอยจ้องดูพระองค์ดว้ ยคิดว่าจะถวายบาตร 4 ใบแก่พระองค์
ผูต้ รัสรูแ้ ล้วทีต่ น้ โพธิ”์ 459
ในลลิตวิสตระยังกล่าวถึงการทีท่ า้ วจตุโลกบาลได้เรียกประชุมเหล่าบริวาร
เพื่อ เตรียมการถวายความสะดวกแด่พระโพธิสตั ว์ใ นการเสด็จออกมหาภิเ นษกรมณ์ ความว่า
“ลาดับนัน้ แล ดูก่อนภิกษุทงั ้ หลาย มหายักษ์เสนาบดี 28 ตนซึง่ มีปาญจิกยักษ์เสนาบดีเป็ นหัวหน้า
และบุตรทัง้ 500 ตนของนางยักษินีหาริตี ได้ประชุมกันในทีแ่ ห่งหนึง่ ได้พจิ ารณา คิดแล้วอย่างนี้ว่า
ดูก่อนท่านผู้ควรเคารพ วันนี้พระโพธิสตั ว์จะเสด็จอภิเนษกรมณ์ ความปรารถนาอันท่านทัง้ หลาย
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ดูเพิม่ เติมใน คัมภีรล์ ลิ ตวิ สตระ: พระพุทธประวัติฝ่ายมหายาน, แปลโดย แสง มนวิทูร (พระ
นคร: กรมศิลปากร, 2512), หน้า 657-688.
459

LV. 134.

175

พึง จะขวนขวายในการกระทาบูช าพระโพธิส ัต ว์ ผู้นัน้ ” 460 และท้า วมหาราชทัง้ 4 ได้เ ข้า ไปยัง
ราชธานี อ ลกวดี เรีย กที่ป ระชุ ม ยัก ษ์ ห มู่ใ หญ่ นั น้ มาว่ า “ดูก รท่ า นผู้ค วรเคารพทัง้ หลาย วัน นี้
พระโพธิสตั ว์จะเสด็จ อภิเ นษกรมณ์ พวกท่ า นทัง้ หลาย จะต้อ งรองรับ เท้า ม้า ตัว ประเสริฐ ของ
พระโพธิสตั ว์ซงึ ่ จะพึงเสด็จอภิเนษกรมณ์ ”461 และท้าวไวศรวณะกล่าวแก่ยกั ษ์ว่า “ข้าพเจ้าจะออก
หน้า และพวกท่าน (ยักษ์) จงแบกม้าไปในการเสด็จอภิเนษกรมณ์ของพระโพธิสตั ว์ เราจะสะสม
บุญได้มาก”462
ครัน้ ถึง เวลาเสด็จ ออกอภิเ นษกรมณ์ เหล่ าเทพทัง้ หลายก็เ ตรีย มการ
อานวยความสะดวกแก่พระโพธิสตั ว์อย่างเต็มทีเ่ ช่นกัน เทวดายังบันดาลให้ทงั ้ เมืองหลับใหล ชาว
วังโดยเฉพาะสาวงามทีค่ อยเฝ้าปรนนิบตั เิ จ้าชายสิทธัตถะต่างหลับไปด้วยท่าทางไม่ชวนมองและมี
อาการแปลกๆ463 พระโพธิสตั ว์มพี ระทัยน้อมไปในการบรรพชาและตัดสินใจเสด็จออกบรรพชาใน
คืนนัน้ พระองค์รบั สังให้
่ นายฉันทกะอามาตย์ไปเตรียมม้ากัณฐกะ (Skt. Kaṇṭhaka; P. Kanthaka)
เพื่อใช้เป็ นพาหนะในการเสด็จออกจากพระนคร ในขณะนัน้ เอง ท้าวจตุโลกบาลได้ยนิ พระวาจา
ของพระโพธิสตั ว์ จึงเสด็จออกจากวิมานของตนๆ พร้อมกับเหล่าบริวาร มายังมหานครกบิลพัสดุ์
เพื่อกระทาการบูชาพระโพธิสตั ว์
ในบรรดาเทพโลกบาลเหล่านัน้ ท้าวธฤตราษฏรมหาราช ผู้
เป็ นใหญ่ของคนธรรพ์มาทางทิศตะวันออก พร้อมด้วยคนธรรพ์หลาย
หมื่นแสนโกฏิ...ครัน้ มาถึงแล้วก็กระทาประทักษิณมหานครกบิล พัสดุ์
แล้ว นมัสการพระโพธิสตั ว์ อาศัยยืนอยู่ ณ ทิศตะวันออกตามทางทีม่ า
ท้าววิรูฒกมหาราช มาทางทิศใต้ พร้อมด้วยกุมภัณฑ์หลายหมื่นแสน
โกฏิ. ..ครัน้ มาถึง แล้ว ก็ก ระท าประทัก ษิณ มหานครกบิล พั ส ดุ์ แล้ว
นมัส การพระโพธิส ัต ว์ อาศัย ยืน อยู่ ณ ทิศ ใต้ ต ามทางที่ม านั น่ เอง
ท้าววิรูปากษมหาราช มาทางทิศตะวันตกพร้อมนาคหลายหมื่นแสน
โกฏิ. ..ครัน้ มาถึงแล้ว ก็กระท าประทัก ษิณ มหานครกบิล พัส ดุ์ แล้ว
นมัสการพระโพธิสตั ว์อาศัยยืนอยู่ ณ ทิศตะวันตกตามทางทีม่ านัน่ เอง
ท้าวกุเ วรมหาราช มาทางทิศเหนือ พร้อมด้วยยักษ์ห ลายหมื่นแสน
โกฏิ. ..ครัน้ มาถึง แล้ว ก็ก ระท าประทัก ษิณ มหานครกบิล พัส ดุ์แ ล้ ว
นมัสการพระโพธิสตั ว์ อาศัยยืนอยู่ ณ ทิศเหนือตามทางทีม่ านันเอง
่ 464
460
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Bct. 51-54, 148-150; Mvu. 1.155, 2.159
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ในขณะที่พระโพธิสตั ว์เสด็จขึน้ หลังม้าเกิดแผ่นดินไหวไปทัวด้
่ วยวิการ 6
โดยมีเทวดากลุ่มหนึ่งช่วยรับเท้าม้าไว้ เพื่อไม่ให้เกิดเสียงดังและช่วยให้เดินทางได้รวดเร็วขึน้ ใน
วรรณคดีพุทธศาสนาฝ่ายต่างๆ ได้แสดงรายละเอียดในเรื่องกลุ่มของเทวดาที่รบั เท้าม้ากัณฐกะไว้
ต่ า งกัน ในลลิต วิส ตระกล่ า วว่ า โลกบาลท าหน้ า ที่ป ระคองพระโพธิส ัต ว์ไ ว้บ นม้า กัณ ฐกะ ดัง
ข้อความว่า “ในกาลใด พระโพธิสตั ว์ทรงลุกขึ้นจากพระแท่นบรรทม แผ่นดินทัง้ หมดก็สนไหวด้
ั่
วย
วิการทัง้ 6 เสด็จขึ้นทรงพญาม้าตัวทีด่ ที สี ่ ุดนัน้ ซึง่ งามเหมือนจันทรมณฑลเต็มดวง โลกบาลมีมือ
ทีบ่ ริ สทุ ธิ ผ์ ดุ ผ่องเหมือนดอกบัวบริ สทุ ธิ ์ วาง(พระโพธิ สตั ว์) ลงบนม้ามีศกั ดิ ส์ งู สุด และ (ทวย
เทพ) ทัง้ 2 คือ ท้าวศัก ระและพระพรหม ย่อมปรากฏอยู่เบื้องหน้ า (พระโพธิสตั ว์) (ชี้ว่า) นี้ คือ
ทาง”465 แต่ขอ้ ความอีกตอนหนึ่งกลับกล่าวว่า “ประตูยนตร์อนั ท้าวศักระเปิดแล้ว โลกบาลทัง้ 4
รองรับกีบเท้ าม้า ครัน้ เมือ่ (พระโพธิสตั ว์) ทรงขึ้นม้าตัวกล้า มหาโลกธาตุ 3,000 สันไหวแล้
่
ว
466
ทางอันกว้างใหญ่ในนภากาศใด ด้วยทางนัน้ พระองค์ก็เสด็จไป” จะเห็นได้ว่า ในตอนนี้ท้าว
จตุโลกบาลกลายเป็ นผู้รองรับเท้าม้า ซึ่งขัดแย้งกับตอนแรกที่กล่าวว่า ท้าวไวศรวณะเป็ นผู้สงให้
ั่
ยักษ์รองรับเท้าของม้ากัณฐกะ
ในมหาวัสตุกล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า ท้าวโลกบาลได้ใช้มอื รองรับเท้าทัง้ 4
ของม้ากัณฐกะ “ฝา่ ยจตุโลกบาลผูส้ วมมงกุฎอันแวววาวและคล้องพวงมาลัยอันสวยงามได้ เหยียด
มือทีป่ รากฏเหมือนดอกบัวแดงรองรับเท้าทัง้ 4 ของม้ากัณฐกะ”467 ในขณะที่พุทธจริตก็กล่าวถึง
รายละเอียดในตอนดังกล่าวแตกต่างออกไปตามแต่ละสานวน กล่าวคือ พุทธจริตฉบับภาษาจีนชื่อ

Fo-Sho-Hing-Tsan-King ใน The Sacred Books of the East กล่าวถึง เทวดา 4 องค์รองรับ
กีบม้ากัณฐกะไว้ เพื่อปกปิ ดเสียงให้มเี สียงดัง 468 แต่ไม่ได้กล่าวว่าเป็ นยักษ์หรือท้าวจตุโลกบาล
465
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466

LV. 168

467

Mvu. 1.157; Mvu. 2.161



คัมภีร์ Fo-Sho-Hing-Tsan-King พระธรรมรักษ์แปลจากภาษาสันสกฤตเป็ นภาษาจีนเมื่อ ค.ศ. 420
และ Samuel Beal ได้ถ่ายทอดเป็ นภาษาอังกฤษอีกต่อหนึ่งและพิมพ์เผยแพร่ครัง้ แรกเมื่อปี ค.ศ. 1883 รวมอยู่
ในหนังสือชุด The Sacred Books of the East เล่มที่ 19 ในภาคผนวกของหนังสือดังกล่าว Beal ได้เทียบพุทธ
จริตกับคาแปลภาษาจีนไว้ แสดงให้เห็นว่า พระธรรมรักษ์ได้แปลพุทธจริตจากภาษาสันสกฤตเป็ นภาษาจีนโดย
ใช้วธิ แี ปลโดยพยัญชนะ คือแปลแบบรักษาโครงภาษาของภาษาต้นฉบับไว้ อ้างถึงใน อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล,
“ปฐมสมโพธิกถาภาษาไทยฉบับสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชติ ชิโนรส: ความสัมพันธ์ดา้ นสารัตถะ
กับวรรณกรรมพุทธประวัตอิ ่นื ,” หน้า 65-66.
468
ต้นฉบับภาษาอังกฤษว่า: “Four spirits (devas) accompanying him, held up his feet, heedfully

concealing his advance, silently and without noise.” quoted in The Fo-Sho-Hing-Tsan-King A Life of
Buddha by Asvaghosha Bodhisattva (The Sacred Books of the East Vol. 19). Translated from
Sanskrit into Chinese by Dhatmaraksha, and from Chinese into English by Samuel Beal (Delhi: Motilal
Banarsidass Publishers, 1968), pp. 57-58. และต้นฉบับภาษาอังกฤษว่า : “Controlled and without exertion,
with bated breath it did not neigh. Four spirits came and held up its feet, in secret, silently, without a
sound. The heavy gates and their firm bolts were opened by the celestial spirits themseLves” quoted in
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ส่วนพุทธจริตทีแ่ ปลจากภาษาสันสกฤตเป็ นภาษาอังกฤษสานวนของ E. H. Johnston แปลว่า
“จากนัน้ ยักษ์ ท งั ้ หลายเมือ่ โปรยแล้ว ซึง่ ดอกบัว ทัง้ หลายด้ว ยท่อ นแขนประดับด้ว ยกาไลทอง
ประหนึง่ ดอกบัว น้อมกายลงมา ยกขึน้ แล้วซึง่ กีบม้าของพระกุมารผูน้ นั ้ ด้วยปลายนิ้วทีส่ นระริ
ั ่ ก ”469
ในพุทธประวัตขิ องฝา่ ยเถรวาทบาลี มิได้กล่าวว่าผูใ้ ดเป็ นผูย้ กกีบเท้าม้า
กันถกะ กล่าวไว้แต่เพียงว่า
เทวดาทัง้ หลายจึงกันเสียงคารนร้องของพญาม้ากันถกะนัน้
ไว้ โดยวิธ ีก ารที่ม ิใ ห้ใ ครๆ ได้ย ิน เสีย ง ด้ว ยอานุ ภ าพของตน ใน
กาลครัง้ นัน้ บรรดาทวยเทพทัง้ หลายได้เชิญคบเพลิงนาไปข้างหน้า
พระโพธิสตั ว์ 60,000 ดวง ตามไปข้างหลัง 60,000 ดวง ไปข้างขวา
60,000 ข้างซ้าย 60,000 เทวดาอีกพวกหนึ่งเชิญคบเพลิงนับไม่ถ้วน
อยู่ท่ขี อบปากจักรวาล และเทวดาอีกพวกหนึ่งกับทัง้ พวกนาคและ
บรรณเป็ นต้น ติดตามบูชา (พระโพธิสตั ว์) ด้วยเครื่อ งหอม ด้ว ย
ดอกไม้ ด้ ว ยจุ ณ และด้ ว ยธู ป ตลอดทัว่ ท้ อ งฟ้ า (ในขณะนั ้น )
ปานประหนึ่งว่าเป็นเวลาทีเ่ มฆทาให้ฝนลูกเห็บล้วนแล้วด้วยดอกปาริ
ชาติ แ ละดอกมนทรารพตกลงมา ทิพ สัง คีต ทัง้ หลายบัน ลือ ลัน่
ดุรยิ ดนตรี 69,000 ก็ประโคมเสียงกึกก้องไปรอบๆ ดาเนินไปคล้าย
กับเวลาที่เมฆคะนองในท้องมหาสมุทร และเป็ นประดุจกาลเวลาที่
สมุทรสาครส่งเสียงครืน้ ครันในท้
่ องเขายุคนธร470
เหตุท่มี า้ กันถกะไม่สามารถเดินทางไปได้อย่างรวดเร็ว เพราะ “พญาม้า
กันถกะต้องถ่อร่างบุกดงชัฎเครือ่ งหอมและดอกไม้ทพี ่ วกเทวดา นาคและครุฑ ผูส้ ถิตย์อยู่ในอากาศ
แล้ว โปรยปรายลงมา (บนพื้น ดิน ) ปกคลุ ม ไว้สูง ถึง ช่ ว งเขาตอนบน จึง (ท าให้ ) วิง่ ช้า ไปมาก
เพราะฉะนัน้ จึงเดินทางมาได้เพียง 30 โยชน์เท่านัน้ ” 471
Buddhacarita in Praise of Buddha’s Acts (Taishō Vol. 4, No. 192), Translated from the Chinese by
Charles Willemen (Berkeley: Numata Centre for Buddhist Translation and Research, 2009), p. 38.

E. H. Johnston แปลพุทธจริตสรรคที่ 1-14 จากฉบับภาษาสันสกฤตทีเ่ ขาตรวจชาระและพิมพ์ครัง้

แรกเมื่อปี ค.ศ. 1936 ส่วนฉบับทีต่ พี มิ พ์ตงั ้ แต่ปี ค.ศ. 1984 เป็ นต้นมาได้เพิม่ ภาคผนวกคาแปลตัง้ แต่สรรคที่
15-28 เข้ามา คาแปล 14 สรรคหลังนี้ E. H. Johnston แปลมาจากพุทธจริตฉบับภาษาธิเบตและจีน อ้างถึงใน
อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล, “ปฐมสมโพธิกถาภาษาไทยฉบับสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุ ชติ ชิโนรส:
ความสัมพันธ์ดา้ นสารัตถะกับวรรณกรรมพุทธประวัตอิ ่นื ,” หน้า 66.
469
470

Bct. 57

พระพุทธโฆสเถระ, นิ ทานกถา พระพุทธประวัติตอนต้น: ฉบับพระพุทธโฆสเถระ, แปลและ
เรียบเรียงโดย ธนิต อยู่โพธิ,์ หน้า 97.
471
เรื่องเดียวกัน, หน้า 98.
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อย่างไรก็ต ามแม้ใ นแต่ ละคัมภีร์จะกล่าวถึงผู้ท่คี อยรองรับขาของม้าไว้
แตกต่างกันแต่กม็ จี ดุ ประสงค์เดียวกัน คือ เป็นผูช้ ่วยเหลือและอานวยความสะดวกให้พระโพธิสตั ว์
สามารถออกมหาภิเนกษกรมณ์ได้สาเร็จดังพระปณิธาน
 การเสวยวิมตุ ติสุข
ภายหลังการตรัส รู้มเี หตุการณ์สาคัญเกิดขึ้นหลายอย่าง ซึ่งคัมภีร์ฉบับ
ต่างๆ ได้บรรยายรายละเอียดไว้แตกต่างกัน แต่ประเด็นหนึ่งที่กล่ าวไว้ตรงกันก็คอื การระบุว่า
พระพุทธเจ้าทรงใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการพิจารณาพระธรรมซึง่ เรียกได้ว่าเป็ นการเสวยวิมุตติสุข
หรือการได้รบั ความสุขจากการหลุดพ้น
ในวินัยปิ ฎก มหาวรรค ของฝ่ายเถรวาทบาลี 472 ได้กล่าวถึงเหตุการณ์
หลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรูใ้ หม่ ๆ ว่ามีพ่อค้า 2 คน ชื่อตปุสสะและภัลลิกะซึ่งมาจากอุกกลชนบท
กาลังเดินทางผ่านตาบลอุรุเวลา พ่อค้าทัง้ 2 ได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์และทูลว่าท่านทัง้ 2 มีความ
ประสงค์จะถวายอาหาร เมื่อพระพุทธองค์จะทรงรับอาหารจากพ่อค้าทัง้ 2 พระพุทธองค์ทรงคานึง
ว่า ในขณะนัน้ พระองค์ไม่มบี าตร และเมื่อพระพุทธเจ้าทัง้ หลายไม่เคยรับอาหารด้วยพระหัต ถ์
พระองค์จะรับอาหารเหล่านี้อย่างไร ดังข้อความว่า “ขณะนัน้ พระผู้มพี ระภาคได้ทรงปริวติ กว่า
พระตถาคตทัง้ หลาย ไม่รบั วัตถุด้วยมือ เราจะพึงรับ มธุปิณฑิกาด้วยอะไรหนอ”473 ในคัมภีร์วนิ ัย
ของมูลสรรวาสติวาทิน ก็ปรากฏเรือ่ งในทานองเดียวกันว่าพระพุทธเจ้าทรงคานึงว่าพระพุทธเจ้าใน
อดีตไม่เคยรับอาหารด้วยพระหัตถ์ 474 ในมหาวัสตุ พุทธองค์ทรงคานึงว่าจะทรงรับรับอาหารด้วย
มือหรือด้วยบาตร475 และลลิตวิสระทรงคานึงถึงว่า “การทีต่ ถาคตรับบิณฑบาตด้วยมือทัง้ 2 นี้ไม่ดี
เลย พระตถาคตผูเ้ ป็ นพระสัมยักสัมพุทธครัง้ ก่อนๆ ท่านรับด้วยอะไร แล้วตถาคตก็ทราบว่าท่าน
รับด้วยบาตร”476 อย่างไรก็ตาม ในนิทานกถาของเถรวาทบาลีได้เพิม่ รายละเอียดว่าบาตรของ
พระพุทธเจ้านัน้ หายไปก่อนรับข้าวมธุปายาสจากนางสุชาดา อันทีจ่ ริงแล้วพระพุทธเจ้าทรงได้รบั
การถวายบาตรจากมหาพรหมผู้มนี ามว่าฆฏิการะซึ่งเป็ นพระสหายเก่ามาแต่ ในสมัยพระพุทธ
กัส สปะ ตัง้ แต่ วนั ที่เ สด็จออกมหาภิเนษกรมณ์แล้ว “ฆฏิการะได้นาเอาสมณบริขารไปถวายจึง
นาเอาบริขารของภิกษุ ผู้บาเพ็ญโยคะ 8 อย่าง คือ ไตรจีวร 3 บาตร มีดโกน เข็ม ผ้าประคตเอว
ทัง้ ผ้ากรองน้ า รวมเป็ น 8 อย่าง แล้วนาไปถวาย”477 และวันทีพ่ ระองค์ทรงรับข้าวมธุปายาสจาก
นางสุชาดา ก็กล่าวไว้เช่นกันว่า “บาตรดินทีฆ่ ฏิการะมหาพรหมถวายไว้ หายจากพระโพธิสตั ว์ไป
472
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ตลอดเวลาจนถึงบัดนี้ ไม่เห็นในขณะนัน้ เมือ่ ไม่เห็นบาตร พระโพธิสตั ว์ก็ทรงยืน่ พระหัตถ์ขวา
ออกไปรับน้ า นางสุ ชาดาก็วางข้า วปายาสกับทัง้ ถาดทองลงบนพระหัต ถ์ของพระมหาบุรุษ ”478
เมื่อถึงวันที่จะต้องรับอาหารจากพ่อค้าทัง้ 2 ก็ทรงดาริว่า “เพราะเหตุทบี ่ าตรได้หายไปเสียแล้ว
ตัง้ แต่ ใ นวัน รับ ข้า วปายาส (ของนางสุ ช าดา) นั น่ เอง พระผู้ ม ีพ ระภาคเจ้า จึง ทรงพระด าริว่ า
พระตถาคตทัง้ หลายไม่ทรงรับในพระหัตถ์เลย เราควรรับอย่างไรดีหนอ”479
เมื่อท้าวจตุโลกบาลทราบพระปริวติ กของพระผู้มพี ระภาคเจ้า จึงได้นา
บาตร 4 ใบมาถวายแด่พระพุทธองค์ ในวรรณคดีพุทธศาสนาแต่ละนิกายกล่าวถึงรายละเอียดของ
เหตุการณ์น้ไี ว้แตกต่างกัน ในพระวินัยปิฎก มหาวรรค กล่าวว่า “ท้าวมหาราชทัง้ 4 องค์ทรงทราบ
พระปริวติ กแห่งจิตของพระผูม้ พี ระภาค ด้วยใจของตนแล้ว เสด็จมาจาก 4 ทิศ ทรงนาบาตรทีส่ าเร็จ
ด้วยศิลา 4 ใบเข้าไปถวายพระผูม้ ี พระภาค กราบทูลว่า ขอพระผู้มพี ระภาคจงทรงรับ มธุปิณฑิกา
ด้ว ยบาตรนี้ ” ท้าวจตุ โลกบาลได้ถ วายบาตร 4 ใบแด่พระพุทธองค์ แต่ ยงั ไม่ปรากฏ “การรวม
บาตร”480 การรวมบาตรปรากฏครัง้ แรกในคัมภีร์ว ินัยของมูล สรรวาสติว าทิน481 ซึ่งต่ อ มาจะส่ ง
อิทธิพลให้กบั คัมภีรท์ แ่ี ต่งขึน้ ภายหลังเกือบทุกเล่ม
ต่อมาการถวายบาตรนัน้ เพิม่ จานวนมากขึน้ กล่าวคือ ท้าวจตุโลกบาลได้
พยายามถวายบาตรที่ทาจากโลหะมีค่า แต่พุทธองค์กท็ รงปฏิเสธ เนื่องจากบาตรที่ทาจากโลหะมี
ค่ า ไม่ ส มควรจะเป็ น ของใช้ ส าหรับ นั ก บวช ท้า วจตุ โ ลกบาลจึง ได้ ถ วายบาตรที่ท าจากศิล า
พระพุทธองค์ทรงรับและรวมบาตรเป็ นใบเดียว เรือ่ งดังกล่าวปรากฏในมหาวัสตุและลลิตวิสตระ
ในมหาวัส ตุ เมื่อจตุ โลกบาลทราบถึงพุทธปริวติ กนี้จงึ เข้าเฝ้าและถวาย
บาตรทีท่ าจากทองคา 4 ใบ (catvāri suvarṇapātrāṇi) อย่างไรก็ตามเนื่องจากทองคาเป็ นสิง่ มีค่า
ไม่สมควรทีจ่ ะเป็นของใช้ของนักบวชพระพุทธองค์จงึ ทรงปฏิเสธ482 แม้จตุโลกบาลจะถวายบาตรที่
ท าจากสิ่ง ของมีค่ า อื่ น ๆ เช่ น บาตรเงิน บาตรไข่ มุ ก บาตรแก้ ว ไพฑู ร ย์ บาตรแก้ ว ผลึ ก
บาตรแก้วประพาฬ บาตรทับทิม แต่พระพุทธองค์กไ็ ม่ทรงรับเลย สุดท้ายจตุโลกบาลได้ถวายบาตร
ศิลา 4 ใบ พระองค์จงึ ทรงรับและรวมบาตรทัง้ 4 ให้กลายเป็นใบเดียวด้วยการกดด้วยนิ้วโป้ง483
ในลลิตวิสตระ484 กล่าวในทานองเดียวกันว่า ท้าวมหาราชทัง้ 4 มาจาก
ทิศทัง้ 4 จึงลงมาเฝ้าและถวายบาตรทาด้วยทอง คา 4 ใบ แด่พระพุทธองค์ แต่พระองค์ทรงปฏิเสธ
478
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แม้จตุโลกบาลจะถวายบาตรเงิน บาตรแก้วไพฑูรย์ บาตรแก้วผลึก บาตรแก้วประพาฬ บาตรมรกต
บาตรรัตนะทัง้ หมด แต่พระองค์ก็ทรงปฏิเสธบาตรทีท่ าจากโลหะมีค่าซึง่ ไม่สมควรทีจ่ ะเป็ นของใช้
ของสมณะ พระพุทธองค์ทรงคานึงว่า พระพุทธเจ้าในอดีตทรงใช้บาตรทีท่ าจากศิลา ครัง้ นัน้ ท้าวไว
ศรวณะผูเ้ ป็ นมหาราชเชิญท้าวมหาราชอีก 3 องค์มาปรึกษากันว่า จะนาบาตรทาด้วยศิลา 4 ใบที่
เทวบุตรผูม้ กี ายสีน้าเงินเข้มชื่อไวโรจนะได้มอบไว้ให้ถวายแด่พระพุทธเจ้า “บาตรนัน้ เป็ นภาชนะที ่
ประกอบด้ว ยธรรม ไม่แตก แต่ ภาชนะทีป่ ระกอบด้ว ยศิล าล้ว นเหล่านี้แตกได้ ผู้อืน่ ไม่ มคี วาม
เหมาะสมทีจ่ ะรับ(บาตร) เราทัง้ หลายย่อมไปเพือ่ ถวายบาตรนี้แก่พระศากยมุนีเถิด ”485 จากนัน้ ท้าว
มหาราชทัง้ 4 ถือบาตร 4 ใบด้วยมือของตนเข้าไปยังทีต่ ถาคตอยู่ น้อมนาบาตรเหล่านัน้ ทีเ่ ต็มด้วย
ดอกไม้ทพิ ย์ถวายแก่ตถาคต ทรงรับบาตรจากท้าวมหาราชแต่ละองค์ดว้ ยพระหัตถ์ขวา “ตถาคตมี
ความดาริว่า ก็มหาราชทัง้ 4 นี้แล มีศรัทธา มีความเลือ่ มใส น้อมนาบาตรศิลา 4 ใบมาให้เรา และ
บาตรศิลาทัง้ 4 ใบ ก็ไม่ควรแก่เรา เมือ่ เป็ นดังนัน้ เราจะรับบาตรศิลาของผู้เดียว อีก 3 ท่านก็จะ
เสียใจ อย่ากระนัน้ เลย เราจะรับบาตรทัง้ 4 ใบนี้ แล้วอธิษฐานให้เป็นบาตรศิลาใบเดียว”486 จากนัน้
พระพุทธองค์จงึ ทรงอานวยพรแก่จตุโลกบาล 487 แล้วทรงรวมบาตร 4 ใบเป็ นบาตรใบเดียว “ครัน้
แล้ว อธิษฐานให้เป็นบาตรใบเดียวด้วยกาลังแห่งอธิมกุ ติ (ความหลุดพ้นจากกิเลส) แล้วเปล่งอุทาน
นี้ในเวลานัน้ ว่า บาตรทัง้ หลายอันข้าพเจ้าให้แล้ว ในภพก่อน และเมือ่ กระทาให้มผี ลเต็มทีด่ ้ว ย
ความรัก ด้วยผลแห่งการกระทานัน้ ตถาคตมีบาตรตัง้ อยู่ 4 ใบ เทพผูม้ ฤี ทธิม์ าก 4 ตนถวาย”488
ในนิทานกถา การถวายบาตรได้ถูกลดความซับซ้อนลงโดยจตุโลกบาล
ถวายบาตรเพียง 2 ครัง้ คือบาตรสีเขียวเลื่อมพรายในครัง้ แรกและบาตรสีเขียวไม่เลื่อมพรายใน
ครัง้ ทีส่ อง
ท้าวมหาราชทัง้ 4 จาก 4 ทิศ ทราบพระดาริของพระผูม้ พี ระ
ภาคเจ้า จึงนาบาตรแก้วอินทนิล (4 ใบ) เข้าไปถวาย พระผู้มพี ระ
ภาคเจ้าไม่ทรงรับบาตรเหล่านัน้ ท้าวมหาราชทัง้ 4 จึงนาบาตรศิลาสี
เหมือนเมล็ดถัวเขี
่ ยว 4 ใบเข้าไปถวายอีก พระผูม้ พี ระภาคเจ้าโปรด
อนุเคราะห์แก่เทวบุตรทัง้ 4 จึงทรงรับบาตรทัง้ 4 ใบ ทรงวางซ้อนกัน
แล้วทรงอธิษฐานขอให้เป็ นบาตรใบเดียว บาตรทัง้ 4 ใบมีลวดลาย
ปรากฏที่ขอบปาก ก็เข้าถึงความเป็ นบาตรใบเดียวโดยขนาดปาน
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นอกจากหลักฐานทางด้า นวรรณคดีแ ล้ว หลัก ฐานทางด้านประติม านวิทยายังปรากฏภาพเล่าเรื่องการถวายบาตรของท้าวจตุโลกบาลที่บริเวณโตรณะของสถูปสาญจี
โลกบาลปรากฏอยูท่ โ่ี ตรณะทัง้ 4 ด้านของสถูปเพื่อทาหน้าทีป่ กปกั ษ์รกั ษาพระบรมสารีรกิ ธาตุของ
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 490 บริเวณเสาโตรณะทางด้านทิศใต้ของสถูปปรากฏภาพบุคคล 4
ตน ก าลัง ถือ บาตรยืน ขนาบข้า งบัล ลัง ก์ เ ปล่ า หมายถึง การถวายบาตรของจตุ โ ลกบาลแด่
พระพุทธเจ้า491 อีกทัง้ ยังปรากฏภาพของเกวียนเทียมโค 2 ตัวแวดล้อมด้วยหมู่คนจานวนมากอยู่
ด้านล่างฉากการถวายบาตรซึ่ง Sir J. Marshall ตีความว่าหมายถึง ขบวนเกวียนของตปุสสะ
และภัล ลิก ะที่ก าลัง ผ่ านหมู่บ้า นอุ รุเ วลา ส่ ว นที่เ สาโตรณะทางด้านทิศ ตะวัน ตกก็ป รากฏภาพ
พระพุ ทธเจ้า อยู่ต รงกลางภายใต้ต้นราชายตนะแวดล้อ มด้ว ยจตุ โลกบาลที่มบี าตรอยู่ใ นมือ 492
ภาพเล่าเรื่องการถวายบาตรของจตุโลกบาลได้กลายเป็ นภาพการเสวยวิมุตติสุขเพียงตอนเดียวที่
ได้รบั ความนิยมตัง้ แต่ ศลิ ปะสมัยศุงคะ คันธาระ มถุรา และอมราวดี โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในศิลปะ
คันธาระที่ “ลัทธิบชู าบาตร” มีความแพร่หลายอย่างมาก ตามบันทึกของหลวงจีนฟาเหียนได้กล่าว
ว่าเมืองปุรุษปุระเป็ นเมืองที่ประดิษฐานบาตรใบจริงของพระพุทธเจ้า บาตรนี้มลี กั ษณะเป็ นบาตร
สีดาทีม่ ตี ะเข็บ 4 ตะเข็บอย่างชัดเจน ทาให้ชาวเมืองปุรุษปุระมีความเชื่อว่าบาตรนี้คอื บาตรใบจริง
ของพระพุทธเจ้าทีเ่ กิดจากการรวมบาตร 4 ใบของจตุโลกบาลจึงทาให้บาตรมีรอยตะเข็บ ส่งผลให้
ภาพเล่าเรือ่ งการถวายบาตรของจตุโลกบาลเป็นทีน่ ิยมในแคว้นคันธาระอย่างมาก ลักษณะเด่นทาง
ประติมานวิทยาของท้าวจตุโลกบาลตัง้ แต่ ศลิ ปะศุงคะมาจนถึงศิลปะคันธาระ มถุรา และอมราวดี
คือ จตุ โลกบาลจะทรงผ้าโพกหัว เสมอ เนื่อ งจากผ้าโพกหัวถือ เป็ น เครื่อ งทรงของเทวดาหรือ
กษัตริย์ และจตุโลกบาลก็ทรงมีฐานะเป็ นทัง้ เทวดาและกษัตริยแ์ ห่งทิศทัง้ 4 ในเวลาเดียวกัน ส่วน
บรรดาพ่อค้าซึง่ ได้แก่ตปุสสะและภัลลิกะและบริวารนัน้ ไม่สวมผ้าโพกศีรษะ493
 การเผยแผ่ศาสนา
เมือ่ พระพุทธเจ้าเสด็จมาสังสอนประชาชนตามสถานที
่
ต่ ่างๆ ท้าวมหาราช
ก็ยงั คงทาหน้าทีส่ าคัญในการเป็ นผูช้ ่วยเหลือพระพุทธเจ้าอย่างมิขาดตกบกพร่อง ด้วยการตัง้ กอง
กาลังทาการอารักขาพระพุทธเจ้าในทิศทัง้ 4 ดังปรากฏในอาฏานาฏิยสูตร ทีฆนิกายว่า เมื่อครัง้ ที่
พระพุ ทธเจ้าประทับ อยู่ท่ภี ูเขาคิชฌกูฏ เขตเมืองราชคฤห์ ท้าวมหาราชทัง้ 4 พร้อ มด้วยเหล่ า
บริวาร คือ กองเสนายักษ์ กองเสนาคนธรรพ์ กองเสนากุมภัณฑ์ และกองเสนานาค ได้ตงั ้ การ
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รักษาไว้ทงั ้ 4 ทิศ ตัง้ พลขันธ์ไว้ทงั ้ 4 ทิศ ตัง้ ผู้ตรวจตราไว้ทงั ้ 4 ทิศ เพื่อถวายความปลอดภัยแด่
พระพุ ท ธเจ้า ลัก ษณะที่เ ด่ นเหนื อ มนุ ษ ย์ของเขาเหล่ า นี้ ค ือ มีฤ ทธิ ์ มีอ านุ ภาพ มีย ศหายตัว ได้
ทันทีทนั ใด มีรศั มีจงึ ทาให้ภูเ ขาคิชฌกู ฏ สว่างไสวทัวไป
่ 494 แต่ ใ นอรรถกถากลับกล่ าวว่า ท้า ว
มหาราชทัง้ 4 ตัง้ การรัก ษาและผู้ตรวจตรา (หน่ วยรักษาการณ์ ) ในทิศ ทัง้ 4 เป็ นอย่างดีแก่
ท้าวสักกะผู้เป็ นจอมเทวดาเพื่อป้องกันทัพอสุร495 จะเห็นได้ว่า ในอรรถกถาอรรถาธิบายว่า ท้าว
จาตุมหาราชตัง้ การอารักขาในทิศทัง้ 4 แก่ทา้ วสักกะผูเ้ ป็นเทวราช และเป็ นเทวดาผูเ้ ป็ นใหญ่เหนือ
สวรรค์ชนั ้ จาตุมหาราชิกา
3.3.1.2 พุทธบริษทั
ท้า วโลกบาลเป็ น ผู้ช่ ว ยเหลือ พุ ท ธบริษัท ได้แ ก่ พระอรหัต สาวกของ
พระพุทธเจ้า ภิกษุ ภิกษุณี สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
ก. อรหันตสาวก
ท้าวโลกบาลไม่เพียงแต่จะคอยช่วยเหลือเฉพาะแต่พระพุทธเจ้าเท่านัน้
แม้เหล่ าอริยสาวกของพระพุทธองค์ เทวดาเหล่านี้ก็ยงั ได้เคยเข้าไปหาเพื่อดูแลรักษาเมื่อยาม
อาพาธ ดังปรากฏในอรรถกถามหาปรินิพพานสูตร กล่าวถึงเหตุการณ์เมื่อพระสารีบุตรอาพาธอยู่
ทีน่ าลกคาม ท้าวมหาราชทัง้ 4 ได้ลงไปเยีย่ มพระเถระและแสดงความจานงทีจ่ ะถวายการบารุงแก่
พระเถระ (คิลานูปฏั ฐาก) แต่พระเถระไม่อนุญาต ดังข้อความว่า
ท้าวมหาราชทัง้ 4 ตรวจดูว่าพระธรรมเสนาบดีอยู่ทไ่ี หน ก็รวู้ ่านอน
บนเตียงทีป่ รินิพพานในห้องน้อยทีเ่ กิดในนาลกคาม เราจักไปดูเป็ น
ครัง้ สุดท้าย แล้วพากันมาไหว้ยนื อยู่แล้ว พระเถระถามว่า ท่านเป็ น
ใคร ตอบว่า พวกเราเป็ นท้าวมหาราชเจ้าข้า ถามว่า มาทาไม ตอบ
ว่า มาเป็ นคิลานุ ปฏั ฐาก พระเถระส่งไปด้วยกล่าวว่า ช่างเถิด คิลานุ
ปฏั ฐากมีอยู่ ไปเสียเถิดท่าน496
เมื่อท้าวมหาราชไปแล้ว เทวดาองค์อ่นื ก็แสดงความปรารถนาจะเข้าไป
ปรนนิ บ ัติด้ ว ย เช่ น ท้ า วสัก กะ ท้ า วสุ ย ามเทพบุ ต ร ท้ า วมหาพรหม แต่ พ ระเถระก็ ป ฏิเ สธ
เช่นเดียวกัน แม้ว่าเทวดาเหล่านัน้ จะไม่ได้ทาหน้าทีเ่ ป็ นผูป้ รนนิบตั ริ บั ใช้ แต่กไ็ ด้แสดงออกให้เห็น
ถึงความศรัทธา ความเอาใจใส่ต่อภิกษุสงฆ์ผเู้ ป็ นสาวกของพระพุทธเจ้า มารดาของพระสารีบุตร
ยังได้ถามพระสารีบุตรว่า “เจ้าเป็นใหญ่กว่าท้าวมหาราชทัง้ 4 หรือ” พระสารีบุตรตอบว่า “อุบาสิกา
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ท้าวมหาราชเหล่านัน้ ก็เหมือนคนวัด ทรงถือพระขรรค์อารักขา ตัง้ แต่พระศาสดาของเราทรงถือ
ปฏิสนธิ”497 ย่อมแสดงให้เห็นว่าเทวดาในคติพุทธศาสนามีฐานะด้อยกว่าพระอริยเจ้าอย่างแน่นอน
ข. ภิกษุ ภิกษุณี
เมื่อ พุ ทธสาวกได้รบั ความเดือ ดร้อ น ท้าวมหาราชก็จะลงมาให้ค วาม
ช่วยเหลือ ดังปรากฏในอาฏานาฏิยสูตรว่า ท้าวมหาราชทัง้ 4 พร้อมด้วยเสนายักษ์ คนธรรพ์
กุมภัณฑ์ นาค ได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้า ท้าวเวสสวัณหนึ่งในท้าวมหาราชผู้มยี กั ษ์เป็ นบริวาร กราบ
ทูลพระผู้มพี ระภาคเจ้า ว่า อมนุ ษ ย์ท่เี ป็ นบริวารของท้าวมหาราชบางพวกก็เลื่อมใสพระองค์
บางพวกก็ไม่เลื่อมใส เพราะพระองค์ทรงแสดงธรรมให้ถอื ศีล 5 แต่พวกอมนุ ษย์ยงั ชอบทาบาป จึง
ขัดใจไม่ค่ อยเลื่อมใส พุ ทธสาวกของพระองค์ท่ีปฏิบตั ิธ รรมอยู่ใ นป่าอาจได้รบั อันตรายหรือถู ก
รบกวนจากอมนุ ษย์บางพวกที่อาศัยอยู่ในป่าเนื่องจากไม่มสี งิ่ ป้องกัน ดังนัน้ ท้าวเวสสวัณ จึงได้
แสดงบทสวด ชื่อ “อาฏานาฏิยะ รักขา” (อาฏานาฏิย รกฺ ข ) ถวายแด่พระพุทธองค์ และขอให้
พระองค์แนะให้ภกิ ษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา ท่องจาพระสูตรนี้ไว้เพื่อป้องกันอมนุ ษย์ซง่ึ เป็ น
บริว ารของท้า วมหาราชทัง้ 4 ที่ม ีจ ิต ประทุ ษ ร้า ย ไม่เ ชื่อ ฟ งั ค าของผู้เ ป็ นหัว หน้ า หากได้ท่ อ ง
พระสูตรนี้แล้วเจริญภาวนาอมนุ ษย์เหล่านัน้ ก็จะไม่มาเบียดเบียนแต่กลับจะช่วยคุม้ ครองรักษาให้
อยูอ่ ย่างผาสุก ดังพระพุทธดารัสในตอนท้ายพระสูตร ทีต่ รัสกับภิกษุเพื่อให้เล่าเรียนพระปริตรนี้ไว้
ป้องกันภัยว่า “ดูกรภิกษุทงั ้ หลาย เธอทัง้ หลายจงศึกษาเล่าเรียนคาถาป้องกันตัวทีเ่ รียกว่า อาฎา
นาฎิ ย ะ จงทรงไว้ ซึง่ คาถาป้ องกัน ตัว ทีช่ ือ่ ว่ า อาฎานาฎิ ย ะ คาถาอัน ชือ่ ว่ า อาฎานาฎิ ย ะ
ประกอบด้วยประโยชน์เป็นไปเพือ่ คุม้ ครอง รักษา เพือ่ ไม่เบียดเบียนและเพือ่ การอยูผ่ าสุกแห่งภิกษุ
ภิกษุณี อุบาสกและอุบาสิกาทัง้ หลาย” 498 พระพุทธดารัสนี้ เป็ นเหตุให้มกี ารนาอาฏานาฏิยสูตรมา
เป็นบทสวดพระปริตร สืบมาจนถึงปจั จุบนั
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ที.อ. 2/154.
ที.ปา. 11/220

ปริ ตร เป็ นคาภาษาสันสกฤต ภาษาบาลี คือ ปริ ตฺตา หรือ ปริ ตฺตา ในลังกาเป็ น ปิ ริ ต ศัพท์
ปริตตฺ (ปริตฺตา) มาจาก ปริ + ตา (ป้องกัน , คุม้ ครอง) ซึง่ เป็ นรากศัพท์เดียวกับคาว่า “ตาณ” ศัพท์ว่า ปริตฺตา
ข้างต้นนี้มใี ช้เฉพาะในวรรณคดีบาลีเท่านัน้ คาภาษาสันสกฤตว่า ปริตรฺ าณ ตรงกับคาบาลีว่า ปริตฺต ก็จริง แต่มี
ความหมายเพียง “การป้องกัน” ธรรมดา มิได้ครอบคลุมถึง “กลุ่มพระสูตรทีใ่ ช้สวดป้องกันภัย” บทสวดปริตรที่
ใช้สวดแพร่หลายในเมืองไทยโดยส่วนมากคัดเลือกมาจากพระสูตรหรือคาถาในพระไตรปิ ฎกมารวมเป็ นกลุ่มเพื่อ
สวด เรียกรวมว่า “ตานาน” ได้แก่ มงคลสูตร รตนสูตร กรณี ย เมตตสู ตร อหิ ราชสูตร (ขันธปริ ตร)
ธชัคคสูตร อาฎานาฎิ ยสูตร และองคุลิมาลสูตร บางทีกจ็ ดั โมรปริ ตร หรือ ปริ ตรอื่น แทนองคุลมิ าลสูตร
ทัง้ หมดนี้ ในประเทศไทยเรียกว่ า “เจ็ด ตานาน” (ในราชพิธีเ รียกว่า จุลราชปริตร) เมื่อเพิ่ม โพชฌังคปริ ต ร
วัฏ ฏกปริ ต ร อภยปริ ต ร และชยปริ ต ร รวมเป็ น “สิบ สอบต านาน” (ในราชพิธีเ รีย กว่ า จุ ล ราชปริต ร)
เสฐียรโกเศศ เห็นว่า คาว่า “ตานาน” ในวลีว่า “เจ็ดตานาน” หรือ “สิบสองตานาน” (ในราชพิธเี รียกว่า
มหาราชปริต ร) แผลงจากคาบาลีว่า ตาณ แปลว่า ป้ องกัน (Protection) ดูความหมายตามรูปศัพ ท์ของ
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ในช่วงเวลาเข้าพรรษา ท้าวมหาราชทัง้ 4 จะจัดการอารักขาพระภิกษุ
ทัง้ หลายที่จาพรรษาในที่ต่างๆ อาทิ ในวิหาร ในป่า ดังปรากฏในอรรถกถาชนวสภสูตรว่า “ใน
วิหารชือ่ โน้น มีพระภิกษุจาพรรษารูปเดียว ในวิหารชือ่ โน้น มี 2 รูป, 3 รูป, 4 รูป, 5 รูป, 10 รูป,
20 รูป, 30 รูป, 40 รูป, 50 รูป, 100 รูป, 1,000 รูป ท่านทัง้ หลายจงจัดการอารักขาอารามในที ่
นัน้ ๆ ให้เป็ นอย่างดี การสงเคราะห์ในสมัยเข้าพรรษาเป็ นอันเทวดาเหล่านัน้ ได้กระทาแล้วด้วย
ประการฉะนี้” และ “บทว่า ต อตฺถ จินฺตยิตฺวา ความว่า คิดการอารักขาพระภิกษุสงฆ์ทอี ่ ยู่ป่านัน้
แล้ว ปรึกษากับมหาราชทัง้ 4 ว่า ท่านทัง้ หลายจงจัดแจงอารักขาพระภิกษุสงฆ์ผอู้ ยูใ่ นปา่ นัน้ ๆ” 499
แม้ว่าบางครัง้ ท้าวมหาราชจะไม่ได้เ ป็ นผู้ช่ว ยเหลือ ภิกษุ ภิก ษุ ณี ด้ว ย
ตนเองแต่กไ็ ด้สงให้
ั ่ บริวารของตนทาหน้าทีอ่ ารักขาพระภิกษุผกู้ าลังปฏิบตั กิ รรมฐาน ดังปรากฏใน
อรรถกถาสีตวนิยเถรคาถาว่า ในขณะที่ท้าวเวสสวัณมหาราชเสด็จไปทางอากาศ มุ่งหน้ าสู่ทิศ
ทักษิณในชมพูทวีป ได้ทอดพระเนตรเห็นพระสัมภูตเถระนัง่ มนสิการกัมมัฏฐานในอัพโภกาสอยู่
จึงเสด็จลงจากวิมาน นมัสการพระเถระแล้วสังยั
่ กษ์ 2 ตนว่า ถ้าพระเถระออกจากสมาธิในเวลาใด
ให้ยกั ษ์บอกว่าพระองค์ได้มานมัสการพระเถระ และให้ยกั ษ์ถวายอารักขาพระเถระด้วย ยักษ์ทงั ้ 2
ยืนอยู่ใกล้พระเถระ ในเวลาที่พระเถระออกจากพระกรรมฐาน ยักษ์ก็ได้แจ้งความตามที่ท้าว
เวสสวัณสังแก่
่ พระเถระ อย่างไรก็ตาม พระเถระได้กล่าวแก่ยกั ษ์ว่า สิง่ ทีอ่ ารักขาบุคคลทีด่ ารงอยู่
“ปริตฺ ต า” ดูเ พิ่มเติมในปฐมพงษ์ โพธิป์ ระสิท ธินัน ท์, “วิเ คราะห์เ รื่อ งราวเกี่ย วกับพระปริตร,” ในประพจน์
อัศววิรุฬหการ และ อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล, บรรณาธิการ, อายุบวร รฤกพระคุณครู, หน้า 129-135.
อาฎานาฎิยสูตรจัดอยู่ในภาณวารที่ 3 และ 4 ตามลักษณะของประมวลพระปริตรตามแนวของท่าน
สมเด็จพระสังฆราช (สา) ซึง่ แบ่งออกเป็ น 4 ภาณวาร (จตุภาณวาร เดิมเรียก “จตุภาณวารปาลิ”) ในตอนต้น
พระสูตรจนถึงตอนที่ท้าวจตุ โลกบาลขอให้สาวกพระพุทธเจ้าสวดนัน้ จัดเป็ นภาณวารที่ 3 (ของไทยเรียกว่า
“ภาณยักษ์ ”) ส่วนครึ่งหลัง เป็ นตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าเรื่องที่ท้าวจตุโลกบาลเข้าเฝ้าให้ภิกษุ ทงั ้ หลายฟงั
พร้อมถ่ายทอดพระสูตรให้ภกิ ษุทงั ้ หลายไว้ป้องกันตัวจัดเป็ นภาณวารที่ 4 (ของไทยเรียกว่า “ภาณธรรม”) อ้าง
ถึงใน ปฐมพงษ์ โพธิประสิ
์ ทธินันท์, “วิเคราะห์เรื่องราวเกีย่ วกับพระปริตร,” ในประพจน์ อัศววิรุฬหการ และ
อนันต์ เหล่า เลิศวรกุล , บรรณาธิการ, อายุบวร รฤกพระคุณครู, หน้ า 152-153. และดูเพิ่มเติมใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั , พระราชพิ ธีสิบสองเดือน, พิมพ์ครัง้ ที่ 18 (กรุงเทพมหานคร:
บรรณาคาร, 2542), หน้า 117-118.
มีขอ้ ควรสังเกตว่า บทสวดที่อยู่ในอาฏานาฏิยสูตร มีทงั ้ หมด 51 คาถา แต่บทสวดอาฏานาฏิยปริตร
ทีส่ วดกันอยู่ในปจั จุบนั นัน้ มี 28 คาถา 6 คาถาแรกนามาจากอาฏานาฏิยสูตร ต่อจากนัน้ อีก 20 คาถาเป็ นการ
รจนาเพิม่ เติม และจบท้าย 2 คาถา ด้วยบททีน่ ามาจากคัมภีรธ์ รรมบท พระสุตตันตปิ ฏก ขุททกนิกาย ขุททก
ปาฐะ อ้างถึงใน แม่ชวี มิ ุตติยา (สุภาพรรณ ณ บางช้าง), รัตนประที ปแห่งพระไตรปิ ฎก พระสุตตันตปิ ฎก
ที ฆนิ กาย (กรุงเทพมหานคร: บริษัท คราฟแมนเพรส จากัด , 2550), หน้า 81. และดูเพิม่ เติมใน พระศาสนโศภณ, สวดมนต์แปล, พิมพ์ครัง้ ที่ 14, หน้า 86-93, 122-127; พ. สุวรรณ, ท้าวเวสสุวณ
ั เจ้าแห่งทรัพย์,
(มีนบุร:ี สานักพิมพ์บา้ นมงคล, 2554), หน้า 71-87
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ในศาสนาของพระองค์อย่างแท้จริง คือ สติ การอารักขาของยักษ์จงึ ไม่ใช่สงิ่ จาเป็ นสาหรับ ผูท้ ต่ี งั ้ อยู่
ในพระโอวาทของพระผูม้ พี ระภาคเจ้าและให้ยกั ษ์นาคากล่าวนี้ไปกราบทูลต่อท้าวเวสสวัณ500
ค. สามเณร
บางครัง้ เมื่อสามเณรไม่ได้รบั ความสะดวกในการปฏิบตั ธิ รรมเทวดาก็ได้
ช่วยเหลือจนสามารถบรรลุธรรมตามความต้องการ เช่น เรื่องของบัณฑิตสามเณรผูเ้ ป็ นศิษย์ของ
พระสารีบุตรเถระ ขณะกาลังปฏิบตั กิ รรมฐานซึง่ ต้องการสถานทีอ่ นั สงบเงียบอยู่ทช่ี ายป่าแห่งหนึ่ง
ถูกรบกวนด้วยเสียงนกในป่านัน้ ท้าวสักกะตรัสเรียกท้าวมหาราชทัง้ 4 ให้ช่วยไล่หมู่นกทีส่ ่งเสียง
ดังใกล้กบั กุฎที ส่ี ามเณรอาศัยอยูใ่ ห้หนีไป และคอยอารักขาอยู่ภายนอก 501 สามเณรจึงได้บรรลุพระ
อรหัตผลเพราะความช่วยเหลือของเทวดาเหล่านัน้ จึงค่อยพากันกลับไปยังสวรรค์ของตน จะเห็น
ว่า เทวดามาช่วยเหลือสามเณรเอง ด้วยสาเหตุจากการปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบของสามเณร และเป็ น
การช่วยเหลือโดยทีส่ ามเณรไม่รตู้ วั
ง. อุบาสกอุบาสิกา
เมื่อนางสุชาดากวนข้าวมธุปายาสเพื่อต้องการจะทาพลีกรรมแก่เทวดา
ท้าวจตุโลกบาลทัง้ 4 ก็มาคอยดูแลรักษาเตาโดยยืนอารักขาทัง้ 4 ทิศ ท้าวมหาพรหมก็มาเชิญฉัตร
กางกัน้ ท้าวสักกะทาหน้าทีห่ าไม้มาก่อไฟ เทวดาก็รวบรวมโอชะของเทวดาและมนุ ษย์ทงั ้ หลายใน
4 ทวีป มาใส่ ใ นมธุ ป ายาสนั ้น 502 หลัง จากนั ้น นางสุ ช าดาก็ ไ ด้น าข้า วมธุ ป ายาสไปถวายแก่
พระโพธิสตั ว์ขณะทีป่ ระทับนัง่ ทีค่ วงไม้อชปาลนิโครธด้วยคิดว่าเป็ นเทวดา เรื่องนี้ปรากฏในคัมภีร์
ของพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท แม้ว่าในขณะนัน้ พระโพธิสตั ว์จะยังไม่ ตรัสรู้เป็ นพระพุทธเจ้า แต่
ท้าวมหาราชทัง้ 4 ก็มสี ่วนช่วยให้นางสุชาดาได้มสี ่วนร่วมในการทาบุญกับพระพุทธเจ้าในอนาคต
อีกทัง้ อาหารของนางสุชาดาก็มสี ่วนสาคัญในการช่วยดารงพระชนม์ตลอดระยะเวลา 49 วันในการ
เสวยวิมตุ ติสุข
ในมหาวัสตุ503 และลลิตวิสตระ504 พระพุทธเจ้าทรงอวยพรแก่ตระปุษะ
และภัลลิกะซึง่ เป็นผูท้ น่ี าอาหารไปถวายแด่พระพุทธเจ้าในขณะทีพ่ ระพุทธองค์กาลังเสวยวิมุตติสุข
อยู่ในสัปดาห์ท่ี 7 นับเป็ นอาหารมื้อแรกหลังจากการตรัสรู้ พระพุทธองค์ทรงอ้างถึง อานาจของ
ท้าวจตุ โลกบาลและอินทระบุต รของจตุ โลกบาล รวมถึงสิ่งที่เ ป็ นมงคลทัง้ หลายทัง้ 4 ทิศ เช่น
500

เถร.อ. 1/67; Nandasena Mudiyanse, “Kuvera,” EOB 6 (1996): 267.
ธ.อ. 4/35
502
พระพุทธโฆสเถระ, นิ ทานกถา พระพุทธประวัติตอนต้น: ฉบับพระพุทธโฆสเถระ, แปลและ
เรียบเรียงโดย ธนิต อยู่โพธิ,์ หน้า 104; พินิจ สุขสถิตย์, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องเทวดาชัน้ ฉกามาพจรใน
พระไตรปิ ฎก,” หน้า 108.
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กลุ่มดาวนักษัตรซึง่ เป็นโลกบาลด้วย เทพกุมารี และสถานทีศ่ กั ดิ ์สิทธิ ์ทัง้ มวล ให้เป็ นผูป้ กปกั รักษา
พ่อค้าทัง้ 2 ซึง่ บทอวยพรดังกล่าวไม่ปรากฏในคัมภีรข์ องฝา่ ยเถรวาทบาลี
ในมหาวัส ตุ กล่าวว่า พ่อค้าทัง้ 2 ได้ขอยึดสรณะทัง้ สาม คือ พระพุทธ
พระธรรม และพระสงฆ์ซ่ึง เป็ น สรณะในอนาคต จากนัน้ ได้ทูล ขอของบางสิ่ง เพื่อ การบูช าใน
ภายหลัง พระพุ ทธองค์จงึ ประทานพระเกศา (ผม) และพระนขา (เล็บ ) ให้นากลับไปบูชา505
เช่นเดียวกับในสังฆเภทวัส ตุ พ่อ ค้าทัง้ 2 ได้ขอยึดสรณะทัง้ สาม คือ พระพุทธ พระธรรมและ
พระสงฆ์ในอนาคต และพระพุทธองค์ได้ประทานพรแด่พ่อค้าทัง้ 2 อย่างสัน้ ๆ แต่มไิ ด้กล่าวอ้าง
อานาจท้าวจตุโลกบาล506 ส่วนในลลิตวิสตระ พระพุทธเจ้าตรัสพยากรณ์ พ่อค้าทัง้ 2 ว่าจะได้เป็ น
พระพุทธเจ้าในอนาคตมีนามว่า “มธุสมั ภวะ” ด้วยความปิ ติยนิ ดีในคาพยากรณ์นัน้ พ่อค้าทัง้ 2
จึงขอยึดสรณะ 2 ประการ คือพระพุทธและพระธรรมเป็ นทีพ่ ง่ึ และทูลลาโดยที่ไม่ได้ทูลขอสิง่ ใด 507
เช่นเดียวกับในพระวินัยปิ ฎกของเถรวาทบาลี พ่อค้าทัง้ 2 ได้กล่าวขอยึดพระพุทธและพระธรรม
เป็นสรณะ508 อันทีจ่ ริงแล้วในช่วงเวลาดังกล่าว พระพุทธเจ้าปรากฏขึน้ แล้ว และพระธรรมคาสอนก็
มีแล้วแต่ยงั มิได้ทรงเทศนา ส่วนพระสงฆ์ยงั ไม่เกิดขึน้ จึงเป็ นเรื่องแปลกที่พ่อค้าทัง้ 2 ได้กล่าว
ยึดถือพระสงฆ์เป็ นสรณะ อย่างไรก็ดี แม้พระพุทธเจ้าจะทรงอ้างถึงอานาจของท้าวจตุโลกบาลให้
เป็นผูค้ ุม้ ครอง แต่สุดท้ายพ่อค้าทัง้ 2 ต่างยึดพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์เป็นสรณะทีแ่ ท้จริง
3.3.1.3 ท้าวสักกะ
ท้าวสักกะทรงเป็ นจอมเทพแห่งดาวดึงส์เทวโลกซึง่ ตัง้ อยู่บนยอดเขาพระ
สุ เ มรุ อ ันเป็ น ศู นย์ก ลางของจัก รวาล และเป็ นใหญ่ เ หนื อ จาตุ มหาราชิก าภูม ิ พระองค์ม ีห น้ า ที่
ปกครองทวยเทพในเทวโลกทัง้ 2 โดยมีท้าวมหาราชทัง้ 4 ทรงเป็ นดังเทพบริ
่
ษทั ของเทพชัน้
ดาวดึงส์ ดังปรากฏในอรรถกถาแห่ง มหาสติปฏั ฐานสูตรว่า “ท้าวมหาราชทัง้ 4 นี้เป็ นบริจาริก า
ตัง้ อยู่ในชัน้ นายประตูของท้าวสักกเทวราช”509 ดังจะเห็นได้จากการทีพ่ ระองค์ตงั ้ ด่าน 5 ชัน้ เพื่อ
ป้องกันการรุกรานของพวกศัตรูโดยเฉพาะพวกอสุรซึ่งเคยยกทัพมารุกรานสวรรค์อยู่บ่อยครัง้ 510
โดยโปรดให้ทา้ วมหาราชทัง้ 4 มีหน้าทีค่ อยรักษาหน้าด่านของสวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์ เนื่องจากสวรรค์
ชัน้ จาตุมหาราชิกาเป็ นเสมือนปราการด่านแรก เรื่องในลักษณะทานองเดียวกันนี้ปรากฏอยู่ใ น
คัมภีรพ์ ุทธศาสนาทัง้ ฝา่ ยเถรวาทบาลี สรรวาสติวาทิน และมหาสังฆิกะ แต่มรี ายละเอียดทีต่ ่างกัน
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Mvu. 3.310
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SBV. 1.124
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วินย.มหา. 4/6
จกฺกวาฬ. 175
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ดูสาเหตุการรบกันระหว่างเทวดาและอสูรได้ใน เกื้อพันธุ์ นาคบุปผา, “พระอินทร์ในวรรณคดี
สันสกฤต บาลี และวรรณคดีไทย,” หน้า 223-228.
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ออกไป กล่าวคือ ในอรรถกถสุวรี สูตรที่ 1511 และอรรถกถากุลาวกชาดก512 กล่าวว่าท้าวสักกะทรง
ตัง้ พวกนาค (อุทก, อุรค) ให้อารักขาที่ระเบียง (อาลินฺท)ที่ 1 เพราะนาคมีกาลังแข็งแรงทางน้ า
จึงให้ตงั ้ อยู่เชิงเขาพระสุ เมรุชนั ้ แรกต่อ กับมหาสมุทร ทรงตัง้ ครุฑ (กโรฏิ, กโรติ) ให้อ ารักขาที่
ระเบียงที่ 2 ทรงตัง้ กุมภัณฑ์ (ปยสฺสหาริ) ให้อารักขาที่ระเบียง ที่ 3 ยักษ์ (มทนยุต, มทนยุตฺต )
ทรงตัง้ ท้าวมหาราชทัง้ 4 (จตุโร มหตฺถา, จตุโร มหนฺตา) ให้อารักขาทีร่ ะเบียง ที่ 4 ส่วนในเบือ้ งบน
ให้ตงั ้ รูปเหมือนของพระองค์ถอื อาวุธวัชระทีป่ ระตูแห่งเทพนคร
ในอภิธ รรมโกศภาษยะ กล่ า วว่ า เขาพระสุ เ มรุ แ ต่ ล ะด้า นมีช ายขอบ
(pariṣaṇdā) 4 ชัน
้ ระเบียงแรกอยู่สูงขึน้ มาจากพื้นผิวน้ า 10,000 โยชน์ และยื่นออกไปจากเขา
พระสุเมรุ 16,000 โยชน์ เป็นทีอ่ ยูข่ องหมูย่ กั ษ์ช่อื กโรฏปาณิ (Karoṭapāni) คือ หมู่ยกั ษ์ทม่ี ชี ามอยู่
ในมือ ระเบียงที่ 2 อยู่สูงขึน้ จากชัน้ แรก 10,000 โยชน์ และยื่นออกไป 8,000 โยชน์ เป็ นทีอ่ ยู่ของ
หมู่ยกั ษ์ช่อื มาลาธาระ (Mālādhāra) คือ หมู่ยกั ษ์ทท่ี รงไว้ซง่ึ พวงมาลัย ระเบียงที่ 3 อยู่สูงขึน้ จาก
ชัน้ ที่ 2 10,000 โยชน์ และยื่น ออกไป 4,000 โยชน์ เป็ นที่อ ยู่ของหมู่ยกั ษ์ ช่อื สทามทะ

(Sadāmada) คือ หมู่ยก
ั ษ์ทม่ี นึ เมาทุกเมื่อ และระเบียงที่ 4 อยู่สูงขึน้ จากชัน้ ที่ 3 10,000 โยชน์
ซึ่งสูงเท่ากับภูเขายุคนธรพอดี และยื่นออกไป 2,000 โยชน์ เป็ นที่อ ยู่ของท้าวมหาราชทัง้ 4513
เทวดาพวกนี้อาศัยอยู่ในบริเวณภูเขาสัตตบริภณ
ั ฑ์ด้วยเช่นกัน เทวดา(ยักษ์) ทัง้ 3 พวกจัดเป็ น
เทวดาชัน้ จาตุมหาราชิกา อยูภ่ ายใต้การปกครองท้าวมหาราชทัง้ 4514
ในมหาวัสตุ กล่าวถึง อสุร ะได้จดั จตุรงคเสนา คือ พลช้าง พลม้า พลรถ
และพลเดิน เท้า เหมือ นแถวของเทวดา คือ มีห มู่ย กั ษ์ ช่ือ กโรฏปาณิ (Karoṭapāṇi) มาลาธร
515
(Mālādhara) และสทามัต ตะ (Sadāmatta) จะเห็นได้ว่า ชื่อ ของยัก ษ์ดงั กล่าวสอดคล้องกับ
อภิธรรมโกศภาษยะ ยักษ์ พ วกนี้อ าศัยอยู่ใ นสวรรค์ชนั ้ จาตุ มหาราชิกา ทาหน้ าที่เป็ นผู้ป้องกัน
สวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์จากการรุกรานของพวกอสุร แต่ในทิพยาวทาน516 กล่าวถึงผูท้ อ่ี ารักขาสวรรค์
511

ส.อ. 1/321-302
ชา.อ. 1/304-305

ชื่อดังกล่าวเป็ นชื่อเทวดาทีม่ าประชุม ณ ปา่ มหาวัน ปรากฏในมหาสมัยสูตร ดู ที.มหา. 10/245 และ
เป็ นชื่อของหนึ่งในชื่อสวรรค์ของไมตระกันยกะ (Māitrakanyaka) ดู AbhiBhā. 1233, footnote 770.
512

513

AbhiBhā. 1232, footnote 770.
Gokhale: [63-64] pariṣaṇḍās catasro ‘asya daśasāhasrikā’ntarāḥ | ṣoḍaśā’ ṣṭāu
sahasrāṇi catvāri dve ca nirgatāḥ || Karoṭapāṇayas tāsu mālādhārāḥ sadāmadāḥ | mahārājikadevāśca
parvateṣvapi saptasu ||
Tib.: [63-64] ’di la bang rim bzhi yod de | bar gyi thag ni stong phrag bcu | stong
phrag dag ni bcu drug dang | brgyad dang bzhi dang gnyis ’phags so || de la lag na gzhong thogs
dang | phreng thogs dang ni rtag myos dang | rgyal chen bzhi pa’i lha rhams gnas | ri ni bdun po
dag la yang ||
514
AbhiBhā. 1065.
515

Mvu. 1.30.7-8

516

Divy. 218
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ชัน้ ดาวดึงส์ 5 จาพวก ได้แก่ นาค (udakaniśrita nāga) กโรฏปาณิ (Karoṭapāni) มาลาธร
(Mālādhāra) สทามัตตะ (Sadāmatta) และท้าวจาตุมหาราช (catvāro mahārajāno) สิง่ ที่น่า
สังเกต คือ ในคัมภีร์น้ีจดั กโรฏปาณิ มาลาธร และสทามัต ตะว่าเป็ นเทวดา ส่ วนในโลกบัญ ญัติ
กล่าวถึงสิง่ มีชวี ติ 5 จาพวกทีท่ าหน้าทีอ่ ารักขาในพืน้ ทีร่ ะหว่างทีอ่ ยู่ของอสุรกับเทวดาชัน้ ดาวดึงส์
เช่นเดียวกัน แต่มรี ายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป กล่าวคือ นับจากเขาพระสุเมรุลงมา 20,000
โยชน์ เป็ น บริภ ัณ ฑ์ (ไหล่ เ ขา) ชัน้ ที่ 1 มีพ้ืน ที่อ อกไป 50 โยชน์ ณ ที่นัน้ มีม าลธาริเ ทพบุ ต ร
(มาลาธาริ เทวปุตฺตา) อารักขาอยู่ หากวัดวงรอบส่วนนัน้ ของภูเขาหลวงสุเมรุ ก็จะเป็ น ประมาณ
400 โยชน์ นับจากเขาพระสุเมรุ ลงมา 40,000 โยชน์ เป็ นบริภณ
ั ฑ์ชนั ้ ที่ 2 มีพ้นื ที่ออกไป 50
โยชน์ ณ ที่นนั ้ มีสทามัตตาเทพบุตร (สทามตฺ ตา เทวปุตฺตา) อารักขาอยู่ หากวัดวงรอบส่วนนัน้
ของภูเขาหลวงสุเมรุ ก็จะเป็น ประมาณ 800 โยชน์ นับจากเขาพระสุเมรุลงมา 60,000 โยชน์ เป็ น
บริภณ
ั ฑ์ชนั ้ ที่ 3 มีพน้ื ที่ออกไป 50 โยชน์ ณ ทีน่ ัน้ มีกโรนติเทพบุตร (กโรนฺ ติ เทวปุตฺตา) อารักขา
อยู่ หากวัดวงรอบส่วนนัน้ ของภูเขาหลวงสุเมรุ ก็จะเป็ น ประมาณ 1,000 โยชน์ จากพืน้ น้ าขึน้ ไป
4,000 โยชน์ เป็ นบริภณ
ั ฑ์ชนั ้ ที่ 4 มีพ้นื ที่ออกไป 50 โยชน์ ณ ที่นัน้ มีเทวดาชัน้ จาตุมหาราชิกา
(จาตุมหาราชิกา เทวา) อารักขาอยู่ หากวัดวงรอบส่วนนัน้ ของภูเขาหลวงสุเมรุ ก็จะเป็ น ประมาณ
ั ่ น้ ามีพ วกนาค พวกครุฑอยู่ประจาจนถึงอสุรภพ 517 จะเห็นได้ว่า ใน
1,600 โยชน์ ที่ฝ งแม่
โลกบัญญัตแิ ละทิพยาวทานกล่าวถึงสิง่ มีชวี ติ 5 จาพวกทีอ่ ารักขาสวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์คล้ายกัน อีก
ทัง้ ในโลกบัญ ญัติมแี นวคิดเรื่องการแบ่งระเบียงออกเป็ นชัน้ ๆ โดยรอบเขาพระสุเ มรุและมีการ
กาหนดพิกดั ความสูงและพื้นทีข่ องแต่ละระเบียงไว้อย่างชัดเจนแบบเดียวกับอภิธรรมโกศภาษยะ
แต่กม็ รี ายละเอียดเรื่องเทวดาหรือยักษ์ท่ที าหน้าทีอ่ ารักขาระเบียงแต่ละชัน้ แตกต่างกันอย่างเห็น
ได้ชดั เหตุท่แี นวคิดในโลกบัญญัติ มีลกั ษณะคล้ายกับในอภิธรรมโกศภาษยะ อาจเพราะทัง้ 2
คัมภีรอ์ ยูใ่ นพระอภิธรรมปิฎกของนิกายสรรวาสติวาทินเช่นเดียวกัน
สิง่ ที่น่าสังเกต คือ ในคัมภีรบ์ าลีกล่าวถึงศัพท์ว่า “กโรฏิ, กโรติ” ว่าเป็ น
ครุฑ เพราะมีอรรถาธิบายว่า “พวกครุฑถือเอาด้วยศัพท์ว่า กโรฏิ ได้ยนิ ว่า น้ าและข้าวของพวก
ครุฑนัน้ ชือ่ กโรฏิ พวกครุฑได้ชอื ่ ตามน้ าและข้าวนัน้ ”518 ชื่อดังกล่าวพ้องกับชื่อของยักษ์กโรฏปาณิในอภิธรรมโกศภาษยะและมหาวัสตุ และพ้องกับชื่อของเทวดาในทิพยาวทานและโลกบัญญัติ
T. W. Rhys Davids และ William Stede ได้ให้ความหมายของ “กโรฏิ” ว่าหมายถึง ชาม, ถ้วย
517

โลกปญฺญ. 235-236
โลกปรัชญัปติ (lokaprajñapti) รจนาขึน้ โดย อัศวโฆษ (ประมาณ พ.ศ. 700) เป็ นภาษาสันสกฤต
และรวมอยู่ในคัมภีร์พระอภิธรรมปิ ฎกของนิกายสรรวาสติวาทิน ในปจั จุบนั ยังไม่มใี ครค้นพบต้นฉบับภาษา
สันสกฤตของคัมภีรน์ ้ี ทีเ่ รารูเ้ รื่องนี้กจ็ ากคาแปลเป็ นภาษาทิเบตและภาษาจีนเท่านัน้ อ้างถึงในวิสุทธ์ บุษยกุล,
“ไตรภู มิก ถา,” ในวิ สุ ท ธอัก ษร, หน้ า 223. และดู เ พิ่ม เติม ใน แม่ ชีวิมุ ต ติย า (สุภ าพรรณ ณ บางช้า ง),
จักกวาฬทีปนี : ลักษณะเด่น ภูมิปัญญา และคุณค่า, หน้า 293.
518
ส.อ. 1/322; ชา.อ. 1/305
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และอีกความหมายหนึ่ง คือ เป็นสิง่ มีชวี ติ จาพวกหนึง่ ทีท่ าหน้าทีอ่ ารักขาเทวดาจากการรุกรานของ
พวกอสุร มีความเกีย่ วข้องกับนาค; เป็ นคานามทีใ่ ช้เรียกครุฑ 519 จะเห็นได้ว่า “กโรฏิ, กโรติ” ใน
คัมภีรพ์ ุทธศาสนาส่วนใหญ่ หมายถึง ยักษ์ หรือ เทวดา มีเพียงคัมภีรอ์ รรถกถาของฝ่ายเถรวาท
บาลีเท่านัน้ ทีห่ มายถึงครุฑ แม้คาศัพท์อ่นื ๆ ก็มอี รรถาธิบายทีน่ ่ าสนใจ อาทิ “ปยสฺสหาริ” หมายถึง
กุมภัณฑ์ มีอรรถาธิบายว่า “ท่านถือเอากุมภัณฑ์ดว้ ยศัพท์ว่า ปยสฺส หาริ ได้ยนิ ว่า พวกกุมภัณฑ์
เหล่านัน้ คือ ทานพ และรากษส”520 “มทนยุตฺต” หมายถึง ยักษ์ มีอรรถาธิบายว่า “พวกยักษ์ถอื เอา
ด้วยศัพท์ว่า มทนยุต ได้ยนิ ว่า ยักษ์เหล่านัน้ มีปรกติเทีย่ วไปไม่สมา่ เสมอ เป็ นนักรบ”521 T. W.
Rhys Davids และ William Stede อธิบายศัพท์น้ีว่าหมายถึง ชือ่ ของยักษ์ , ผู้ทม
ี ่ นึ เมา522
ซึ่งความหมายของชื่อยักษ์มทนยุต ตะพ้องกับสทามัตตยักษ์ท่ปี รากฏในอภิธรรมโกศภาษยะและ
มหาวัสตุ ยักษ์ทงั ้ 2 จึงอาจเป็นยักษ์ตนเดียวกันก็เป็นได้
เมื่อท้าวสักกะประทับในสุธมั มาเทวสภา ท้าวมหาราชทัง้ 4 ก็มหี น้าที่
อารักขาพระองค์ ในมันธาตุราชชาดก ท้าวมหาราชทัง้ 4 ยังเคยทูลพระเจ้ามันธาตุราชว่า พวกตน
เป็นบริวารผูร้ บั ใช้จอมเทพแห่งดาวดึงส์ เมือ่ เทพองค์ใดมีปญั หาหรือความเดือดร้อน จะต้องไปทูล
ั หา ถ้ า เป็ น เทพในชัน้ จาตุ ม หาราชิก าก็ จ ะไปเฝ้ า
ขอให้ ท้ า วสัก กะช่ ว ยเหลือ หรือ ตัด สิน ป ญ
ท้า วมหาราชทัง้ 4 ก่ อ น และถ้า ทัง้ 4 พระองค์ไม่ ส ามารถที่จ ะช่ ว ยได้ จึง จะไปเฝ้ าท้าวสัก กะ
ในอรรถกถาธรรมบทมีเรื่องเล่าว่าเมื่อท้าวมหาราชทัง้ 4 ไม่อาจจะแนะนารุกขเทวดาทีต่ ้องการจะ
หาวิธหี ้ามพระราชาแห่งพาราณสีผู้ทจ่ี ะทาพิธบี ูชายัญด้วยชีวติ ของพระราชาในชมพูทวีปทัง้ หมด
พร้อมกับพระอัครมเหสี ท้าวมหาราชทัง้ 4 ก็บอก รุกเทวดาซึง่ อยู่ในความปกครองของตนนัน้ ว่า
พระองค์ไม่อาจช่วยเหลือได้ แต่ยงั แนะว่า “พระราชาของเราเป็ นผู้วเิ ศษกว่าพวกเราด้ วยบุญและ
ปญั ญา ท่านจงไปทูลถามพระราชานัน้ เถิด” รุกขเทวดาองค์นัน้ จึงไปเฝ้าท้าวสักกะและพระองค์ก็
ทรงแนะนาวิธใี ห้523
หน้ า ที่ส าคัญ อีก ประการหนึ่ ง ของท้า วมหาราชทัง้ 4 ที่ป รากฏใน
ราชสูตร คือ การตรวจตราความเป็ นไปในมนุ ษยโลกกล่าวคือ ในวัน 8 ค่า พวกอามาตย์ผเู้ ป็ น
บริวารของท้าวจาตุมหาราชจะตรวจดูมนุ ษย์โลก ในวัน 14 ค่า โอรสของท้าวจาตุมหาราชจะออก
ตรวจดูมนุ ษย์โลก ส่วนในวัน 15 ค่ า ท้าวจาตุมหาราชจะออกไปตรวจดูดว้ ยพระองค์เอง ทรงถือ
แผ่นกระดาษทองและชาติหงิ คุลก์ ท่องเทีย่ วไปตามคามนิคมและราชธานีทงั ้ หลาย พระองค์ทรง
บันทึกไว้ด้วยชาติหงิ คุลก์บนแผ่นทองว่าพวกมนุ ษย์พากันบารุงบิดามารดา และสมณพราหมณ์
524
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PTSD., p. 323.

520

ส.อ. 1/322; ชา.อ. 1/305
ส.อ. 1/322; ชา.อ. 1/305

521
522

PTSD., p. 518.

523

เกือ้ พันธุ์ นาคบุปผา, “พระอินทร์ในวรรณคดีสนั สกฤต บาลี และวรรณคดีไทย,” หน้า 258-261.
องฺ.เอก.-ทุก.-ติก 20/476
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เคารพนอบน้อมผู้ใหญ่ในตระกูล รักษาอุโบสถศีลและทาบุญกุศลเป็ นจานวนมากหรือไม่ เทวดา
มหาราชทัง้ 4 ยังต้องคอยรายงานเกีย่ วกับพฤติกรรมของมนุ ษย์ทต่ี น พวกบุตร และพวกบริวารได้
ไปสารวจมาต่ อ เหล่ าเทวดาที่มาประชุมกันในสุธ มั มาเทวสภา โดยนาแผ่ นทองไปมอบให้ท่มี อื
ของปญั จสิขเทพบุ ต ร ซึ่ง จะนาไปให้พ ระมาตลีอีก ต่ อ หนึ่ ง สารถีม าตลีก็จะนาไปถวายแด่ ท้า ว
สักกเทวราช (...สุวณฺ ณปเฏ ชาติหงิ ฺคุลเกน ลิขติ ฺวา อาหริตฺวา ปญฺจสิขสฺส หตฺเถ เทนฺ ติ . ปญฺจสิโข
มาตลิสฺส หตฺเถ เทติ. มาตลิสงฺคาหโก สกฺกสฺส เทวรญฺโญ เทติ)525 ถ้าได้ฟงั ว่าคนทาความดีมนี ้อย
พวกเทวดาสวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์กจ็ ะพากันเสียใจ เพราะหมายถึงว่าเมื่อมนุ ษย์เหล่านัน้ ตายไปก็จะไป
เกิดเป็นอสุรและเพิม่ จานวนให้กบั พวกอสุรซึง่ เป็ นศัตรูกบั พวกเทวดา แต่ถ้าได้ฟงั ว่าคนทาความดี
มากก็จะเกิด ปี ติปราโมทย์ว่าจานวนเทวดาจะเพิม่ ขึ้น เพราะมนุ ษย์เหล่ านัน้ เมื่อตายแล้วก็ย่อ ม
จะต้องบังเกิดเป็นเทวดาด้วยอานาจบุญกุศลนัน้
การตรวจดูโลกมนุษย์นนั ้ เป็ นไปตามเทวบัญชาของท้าวสักกะ ดังปรากฏ
ในอรรถกถาปฐมราชสูตร ความว่า
ได้ยนิ ว่า ในวัน 8 ค่า ท้าวสักกเทวราชทรงบัญชาท้าวมหา
ราชาทัง้ 4 ว่า ท่านทัง้ หลาย วันนี้เป็ นวัน 8 ค่า ท่านทัง้ หลายจง
ท่องเที่ยวไปยังมนุ ษ ยโลก แล้วจดเอาชื่อและโคตรของมนุ ษย์ท่ี
ทาบุญมา ท้าวมหาราชทัง้ 4 นัน้ ก็กลับไปบัญชาบริวารของตนว่า
ไปเถิดท่านทัง้ หลาย ท่านจงท่องเทีย่ วไปยังมนุ ษยโลก เขียนชื่อและ
โคตรของมนุษย์ทท่ี าบุญลงในแผ่นทองแล้วนามาเถิด บริวารเหล่านัน้
ทาตามคาบัญชานัน้ ด้วยเหตุนนั ้ 526
ด้ว ยหน้ าที่ด ังกล่ าวทาให้เ ทวดารู้ค วามเป็ นไปในมนุ ษ ยโลกและเมื่อ มี
โอกาสอันควรก็จะลงมายังโลกมนุ ษย์ และประทานความช่วยเหลือแก่ผู้ท่เี ดือดร้อน ดัง ปรากฏ
ในไตรภูมพิ ระร่วงตอนทีพ่ ระเจ้าศรีธรรมมาโศกราชต้องการจะพิสูจน์ว่านางอสันธมิตตาเป็ นผู้ท่มี ี
บุญจริงหรือไม่ โดยให้นางหาไตรจีวรมาถวายพระสงฆ์ 60,000 องค์ ในเวลา 1 คืน ความว่า
นางอสันธมิตตาก็เป็ นทุกข์โศกหนักหนา แลหายใจใหญ่แล้ว
ก็นอนกลิง้ ไปกลิ้งมาเหนือเขนยทอง แต่พลบค่าเท่าเถิงเที่ยงคืน แล
นอนบ่มหิ ลับเลยสักน้อย นางอสันธมิตตาเร่งหายใจใหญ่แล้วแลคานึง
ในใจดังนี้ แลว่ากูจะได้ไตรจีวรมาแต่ทใ่ี ด แลจะถ้วน 60,000 สารับดัง
หนอ วันนัน้ ไส้เดือนเพ็งบูรณ์วนั อุโบสถ (อัฏฐมีแล) ในเมื่อราตรีกาล
เที่ยงคืนวัน จึงพระจตุโลกบาลทัง้ 4 ตน ตนหนึ่งชื่อ ท้าวกุเวรุราช
525
526

ที.อ. 2/262-263
องฺ.อ. 2/138
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ตนหนึ่งชื่อว่าท้าวธตรฐราช ตนหนึ่งชื่อว่าท้าววิรปู กั ขราช ตนหนึ่งชื่อ
ท้าววิรุฬหกราช และพระจตุโลกบาลทัง้ 4 ตน นี้ไส้เถิงวันดับก็ดี
วันเพ็งก็ดเี ดือนขึ้น 8 ค่ า เดือนแรม 8 ค่ าก็ดี ย่อมไปเที่ยวดูคน
ทัง้ หลายอันทาบุญแลทาบาปในแผ่นดินนี้527
ท้าวกุเวรได้ยนิ เสียงนางอสันธมิตตาถอนหายใจอยู่ เพราะยังหาผ้าไม่ได้
จึงเข้าไปหานางและกล่าวแก่นางว่าอย่าได้เป็ นทุกข์ใจเลย เพราะในอดีตชาติ นางได้ถวายผ้าแด่
พระปจั เจกพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง ด้วยอานิสงส์นนั ้ ทาให้ทา้ วกุเวรได้มอบผอบแก้วซึง่ สามารถชักผ้า
ทิพย์ออกมาได้ไม่รหู้ มด นางจะปรารถนาให้ผ้ายาวสัน้ เท่าใดก็ได้ จากนัน้ ท้าวกุเวรก็เสด็จขึน้ สู่
ยานทิพย์กลับไปยังอาฬกมันทาราชธานี528
3.3.2 บทบาทผูฟ้ ังธรรม ผูป้ ฏิ บตั ิ ธรรม
เนื่องจากเทวดาไม่อาจหยังรู
่ ท้ ุกสิง่ ทุกอย่าง โดยเฉพาะปญั หาธรรมที่ลกึ ซึ้ง ดังมี
อยู่ครัง้ หนึ่งทีภ่ กิ ษุรปู หนึ่งมีความสงสัยในเรื่องเกี่ยวกับธาตุ 4 มีความคิดว่า ถ้าจะทูลถามพระผู้ม ี
พระภาคเจ้า พระองค์กค็ งจะตอบไม่ได้ เพราะเป็ นปญั หาลึกซึง้ เกินไป ต้องถามพวกเทวดาจึงจะรู้
เมื่อคิดดังนี้จงึ ได้เข้าสมาธิไปปรากฏกายต่อหน้ าเทวดามหาราชทัง้ 4 องค์แล้วถามปญั หานัน้
ปรากฏว่าเทวดาทัง้ 4 ไม่อาจตอบได้529 กอปรกับเทวดาหลายองค์มคี วามเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า
ด้วยเหตุน้ีเอง เทวดาจึงปฏิบตั ติ นเป็ นพุทธศาสนิกที่ดีด้วยการลงมาเข้าร่วมฟงั ธรรมอยู่บ่อยครัง้
เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาตามสถานที่ต่างๆ ในมนุ ษย์โลก เพื่อเสริมสร้างหรือ
พัฒนาภูมปิ ญั ญาทางธรรมอยู่เสมอ ดังปรากฏในมหาสมัยสูตร530 ว่า เทวดาจานวนมากใน 10
โลกธาตุ ในจานวนนัน้ มีท้าวมหาราชทัง้ 4 ได้มาประชุมนมัสการพระพุทธเจ้าและเหล่าพระสาวก
เพื่อสดับพระธรรมเทศนา ณ ปา่ มหาวัน เขตกรุงกบิลพัสดุ์ จนทาให้สถานทีน่ นั ้ แน่ นขนัด
นอกจากนี้ ใ นเวลามัช ฌิมยามปรากฏว่า ท้า วมหาราชทัง้ 4 องค์ พากัน มาเฝ้ า
พระพุทธเจ้าหรือพระอริยสาวกเพื่อสนทนาธรรมหรือทูลถามปญั หาต่างๆ ทีไ่ ม่เข้าใจ ดังปรากฏใน
อาฏานาฏิยสูตร531 ในบางครัง้ ท้าวมหาราชจะไปสอบถามธรรมกับพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียว
ดังปรากฏในธรรมิกสูตร ขุททกนิกาย สุตตนิบาต ว่า “แม้พระราชาพระนามว่า เวสสวัณกุเวรก็เข้า
เฝ้าพระองค์ทูลไต่ถามธรรมอยู่ พระองค์ อันพระราชาพระนามว่าเวสสวัณกุเวรแม้นัน้ แล ทูลถาม
แล้ว ย่อมตรัส บอก ท้าวเวสสวัณ กุ เ วรแม้นัน้ แล ได้สดับปญั หาแล้ว ทรงชืน่ ชมยินดี ได้เสด็จไป
527

พญาลิไทย, ไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระร่วง, หน้า 107.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 107-108.
529
ที.สี. 9/343
530
ที.มหา. 10/235
531
ที.ปา. 11/210
528
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แล้ว”532 ในลลิตวิสตระกล่าวถึงความสนใจในการฟงั ธรรมของท้าวมหาราชทัง้ 4 ปรากฏมาตัง้ แต่
ขณะทีพ่ ระโพธิสตั ว์ยงั ทรงประทับอยู่ในครรภ์พระมารดาว่า “องค์ศกั ระ พรหม เทพโลกบาล ผลัด
กันมาสู่สานักของพระโพธิสตั ว์วนั ละ 3 เวลา เพือ่ บูชาพระโพธิสตั ว์ผู้เป็ นนายก ครัน้ ไหว้แล้วบูชา
แล้ว ก็ฟงั ธรรมอันประเสริฐ แล้วจึงกระทาประทักษิณกลับไปตามทีค่ วร”533
แม้ว่าเทวดาบางองค์เป็ นผูท้ ่มี ปี ญั ญาด้อยกว่ามนุ ษย์ เพราะยังไม่ได้บรรลุอริยผล
แต่ ถ้ า มีโ อกาสได้ ฟ งั ธรรม ก็ ส ามารถบรรลุ ธ รรมเป็ น พระอริย บุ ค คลประเภทต่ า งๆ ได้ เช่ น
ท้าวเวสสวัณทรงเป็นอริยบุคคลชัน้ โสดาบัน ดังปรากฏข้อความในอรรถกถามาตาสูตรว่า
บทว่า อหนฺ เต ภคนิ ภาตา ความว่า ท้าวเวสสวัณทรงสาคัญ
เวฬุกณ
ั ฏกี นันทมาตาอริยสาวิกาผูเ้ ป็ นพระอนาคามีว่าพี่ เพราะพระองค์
เองเป็ นพระโสดาบัน จึงตรัสว่า ภคินิ พีท่ ่าน แล้วจึงสาคัญพระอริยสาวิกาผู้
เป็นพระอนาคามีนนั ้ นัน้ ว่าเป็นน้องของพระองค์อกี เพราะนางยังอยู่ในปฐมวัย
แต่พระองค์แก่กว่า เพราะทรงมีพระชนมายุ 9 ล้านปีแล้วจึงตรัสเรียกพระองค์
เองว่า ภาตา พีช่ าย534
นอกจาการฟงั ธรรมจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าโดยตรงแล้ว เทวดาจะประชุม
กันเพื่อฟงั ธรรมในเทวโลกเดือนละ 8 ครัง้ 535 ทีส่ ุธมั มาเทวสภาบนสวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์ ซึง่ เป็ นหนึ่ง
ในเหตุ 4 ประการทีเ่ หล่าเทวดามาประชุมกัน ดังปรากฏในอรรถกถาชนวสภสูตรว่า “ได้ยนิ ว่าเทพ
เหล่านัน้ ประชุมกันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ เพือ่ สงเคราะห์ในสมัยเข้าพรรษา เพือ่ สงเคราะห์การ
ปวารณา เพือ่ การฟงั ธรรม เพือ่ เสวยปาริฉัตกกีฬา” 536 ผูท้ ส่ี าธยายธรรมจะเป็ นเทวดาที่มคี วามรู้
องค์ใดองค์หนึ่ง อาทิ สนังกุมารพรหม หรือ ท้าวสักกะ และบางโอกาสก็จะมีพระภิกษุธรรมกถึก
เป็ นผูแ้ สดงธรรม ดังปรากฏในชนวสภสูตรซึง่ กล่าวถึงยักษ์ชนวสภะผูเ้ ป็ นสหายของท้าวเวสสวัณ
เข้ า ไปเฝ้ าพระพุ ท ธเจ้ า แล้ ว กราบทู ล ถึ ง การประชุ ม ของเหล่ า ทวยเทพ ในราตรีว ัน เพ็ ญ
วัสสูปนายิกา คือ วันเข้าพรรษา เดือนอาสาฬหะ สนังกุมารพรหมเสด็จลงมาจากพรหมโลกได้
เนรมิตองค์เป็ นเพศกุมารเช่นเดียวกับปญั จสิขเทพบุตร และได้ประกาศ ณ ธรรมสภาต่อทวยเทพ
ทัง้ หลายถึงพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
โดยเน้นถึงธรรมที่มผี ลต่อ การพัฒนาและเกิดใน
ภพภูมทิ ่สี ูงขึ้นของทวยเทพจนถึงการบรรลุอรหันตผล ดับทุกข์ได้ส้นิ เชิง537 เมื่อได้ฟงั สนังกุมาร
532
533
534

ขุ.สุ. 25/333
LV. 54

องฺ.อ. 3/188; Nandasena Mudiyanse, “Kuvera,” EOB 6 (1996): 266.
ที.อ. 2/262
536
ที.อ. 2/250
537
ที.มหา. 10/196-206 และดูเพิม่ เติมใน ที.อ. 2/250; แม่ชวี มิ ุตติยา, รัตนประที ปแห่งพระไตรปิ ฎก
พระสุตตันตปิ ฎก ทีฆนิ กาย,หน้า 52-53.
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พรหมกล่าวเนื้อความนี้ ท้าวเวสสวัณทรงเกิดความดาริในใจขึน้ ว่า “ดูกรท่านผู้เจริญ น่ าอัศจรรย์
หนอ ไม่เ คยมีมาหนอ จัก มีพ ระศาสดา ผู้ยงิ ่ เห็นปานนี้ จักมีการแสดงธรรมทีย่ งิ ่ เห็นปานนี้ จัก
ปรากฏการบรรลุคุณวิเศษทีย่ งิ ่ เห็นปานนี้ ” สนังกุมารพรหมทราบความดาริในใจของท้าวเวสสวัณ
มหาราชด้วยใจ แล้วได้กล่าวกะท้าวเวสสวัณมหาราชว่า “ท่านท้าวเวสสวัณมหาราชจะสาคัญความ
ข้อนัน้ เป็ นไฉน ในอดีตกาลก็ได้มพี ระศาสดาผู้ยงิ ่ เห็นปานนี้ ได้มกี ารแสดงธรรมทีย่ งิ ่ เห็นปานนี้
ปรากฏการบรรลุคุณวิเศษทีย่ งิ ่ เห็นปานนี้มาแล้ว ถึงในอนาคตกาล ก็จกั มีพระศาสดาผูย้ งิ ่ เห็นปาน
นี้ จักมีการแสดงธรรมทีย่ งิ ่ เห็นปานนี้ จักปรากฏการบรรลุคุณวิเศษทีย่ งิ ่ เห็นปานนี้”538
ในมหาโควินทสูตรซึง่ กล่าวถึงเหตุการณ์เมื่อปญั จสิขะเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า แล้ว
กราบทูลถึงการประชุมของเหล่าทวยเทพในคืนวันเพ็ญซึ่งตรงกับวันมหาปวารณา ในวันนัน้ ท้าว
สักกะเทพบุตรผู้เป็ นจอมแห่งเทพทัง้ ปวงในสวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์ ได้ประกาศพระคุณตามความเป็ น
จริงของพระพุทธเจ้า 8 ประการ539 ให้เหล่าทวยเทพได้ฟงั กัน เหตุท่เี หล่าทวยเทพจะต้องมา
ประชุมกันบนสวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์อาจเพราะเงือ่ นไขบางประการทีเ่ ทวดาชัน้ ต่ ากว่าไม่สามารถขึน้ ไป
ยังภพภูมขิ องเทวดาที่อยู่สูงกว่าตนได้ แต่เทวดาชัน้ สูงสามารถลงมายังภพภูมขิ องเทวดาทีอ่ ยู่ต่ า
กว่าตนได้ ส่วนเทวดาชัน้ จาตุมหาราชิกาก็สามารถขึน้ ไปยังสวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์ได้เสมอเพราะเป็ น
เทพบริษทั ของท้าวสักกะ
ในมหาโควินทสูตรและชนวสภสูตรยังได้แสดงให้เห็นถึง จารีตหรือประเพณี การ
นังของเทวดาในสุ
่
ธมั มาเทวสภาอย่างชัดเจน โดยกล่าวในทานองเดียวกันว่า เทวดาชัน้ ดาวดึงส์จะ
นัง่ ในสุธมั มาเทวสภาก่อน โดยมีเทพบริษทั มากมายนัง่ อยู่โดยรอบ จากนัน้ ท้าวมหาราชทัง้ 4 จึง
ไปนัง่ ทีป่ ระตูของสุธมั มาเทวสภาทัง้ 4 ด้านในทิศของตน แล้วหันพระพักตร์ไปทางทิศที่ตรงข้าม
กับทีต่ นนัง่ ถัดไปด้านหลังเป็นทีน่ งของเหล่
ั่
าบริวาร540 ความว่า
ท้าวจาตุมหาราชนัง่ อยู่ใ น 4 ทิศ คือในทิศบูรพา ท้าวธตรฐมหาราช
แวดล้อ มด้วยเทวดาทัง้ หลาย นัง่ ผินหน้ าไปทางทิศปจั จิมในทิศทักษิณ ท้าว
วิรุฬหกมหาราช แวดล้อมด้วยเทวดาทัง้ หลาย นัง่ ผินหน้ าไปทางทิศอุดร ใน
ทิศปจั จิม ท้าววิรูปกั ขมหาราช แวดล้อมด้วยเทวดาทัง้ หลายนัง่ ผินหน้าไปทาง
ทิศบูรพา ในทิศอุดร ท้าวเวสสวรรณมหาราช แวดล้อมด้วยเทวดาทัง้ หลาย นัง่
ผินหน้าไปทางทิศทักษิณ541

538

ที.มหา. 10/207
ที.มหา. 10/211-212 และดูเพิ่มเติมใน ที.อ. 2/260-261; แม่ชีวิมุตติยา, รัตนประที ปแห่ ง
พระไตรปิ ฎก พระสุตตันตปิ ฎก ทีฆนิ กาย,หน้า 54-55.
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ที.อ. 2/260
541
ที.มหา. 10/192, 209
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เหนือ
ยักษ์
ท้าวเวสสวัณ

ตะวันตก

นาค

ท้าววิรปู กั ข์

ท้าวธตรฐ

คนธรรพ์ ตะวันออก

ท้าววิรุฬหก

กุมภัณฑ์
ใต้
ภาพที่ 5 การนังของท้
่
าวจาตุมหาราชในสุธมั มาเทวสภา

เทวดาแต่ละองค์ต่างมีอาสนะเป็นของตนเอง ในโลกบัญญัติ กล่าวอธิบายเพิม่ เติม
ว่า ท้าวสักกะจอมเทพประทับนัง่ ทรงพิงเสากลาง เทพชัน้ ผูใ้ หญ่ 32 องค์กพ็ ากันนัง่ พิงเสาองค์ละ
ต้นๆ ทุกๆ องค์ต่างมีความคิดว่า “เรานังกลาง”
่
ทีแ่ ท้นนั ้ ท้าวสักกะจอมเทพประทับนัง่ ในท่ามกลาง
เมื่อเทพชัน้ ผูใ้ หญ่เหล่านัน้ นัง่ แล้ว เทพบุ ตรอื่นๆ จึงพากันนัง่ ต่อจากนัน้ ฉันทตเทพบุตรและสุวรี
เทพบุต ร โอรสของท้าวสัก กะจอมเทพ จึงพากันนัง่ ต่ อ จากนัน้ เทพเสนาบดีของทวยเทพชาว
ดาวดึงส์ คือ ท้าวธตรฐมหาราชนัง่ ทีร่ ะเบียงด้านหน้าพร้อมด้วยบริวาร ท้าววิรุฬหกมหาราชนัง่ ที่
ระเบียงด้านใต้ พร้อมด้วยบริวาร ท้าววิรปู กั ข์มหาราชนัง่ ทีร่ ะเบียงด้านหลัง พร้อมด้วยบริวาร ท้าว
เวสสุวรรณมหาราชนังที
่ ร่ ะเบียงด้านเหนือพร้อมด้วยบริวาร ท้าวมหาราชทัง้ 4 เหล่านัน้ พากันทูล
ชี้แ จงความเป็ นไปของชาวโลกในตอนนัน้ 542 จะเห็น ได้ว่ า ท้าวมหาราชทัง้ 4 มีล าดับ การนัง่
หลังจากเทวดาในสวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์อย่างชัดเจน
จะเห็นได้ว่า ท้าวมหาราชทัง้ 4 โดยเฉพาะอย่างยิง่ ท้าวเวสสวัณเป็ นผู้ท่ีศรัทธา
เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าด้วยการฟงั ธรรมทัง้ จากพระผู้มพี ระภาคเจ้าโดยตรงหรือจากเทวดาผู้ เป็ น
ธรรมกถึกในสุธมั มาเทวสภา เพื่อยกระดับจิตใจของตนให้สงู ขึน้ และยังเป็ นผูป้ ระพฤติปฏิบตั จิ นได้
บรรลุพระโสดาบัน
3.3.3 บทบาทผูแ้ จ้งข่าวหรือเหตุการณ์ สาํ คัญที่เกิ ดขึ้นในพุทธศาสนา
เมือ่ พระพุทธเจ้าจะแสดงธรรม เทวดาจะมีหน้าทีป่ ่าวประกาศให้เทวดาและมนุ ษย์
ทราบ ดังปรากฏในรัตนสูตร 543 ว่าภุมมเทวดาได้ชกั ชวนให้เหล่าเทวดาและมนุ ษย์นมัสการพระ
รัต นตรัยแม้ว่าหน้ าที่น้ีจะเป็ นหน้ าที่ของเทพชัน้ ต่ า แต่ เ ทพชัน้ ต่ าเหล่ านี้ก็ได้รบั ค าสังจากท้
่
าว
จาตุมหาราชผู้เ ป็ นหัวหน้ าอีกที แสดงให้เ ห็นถึงการแบ่งหน้ าที่รบั ผิดชอบในหมู่เ ทวดาด้วยกั น
542
543
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ในธรรมจักกัปปวัตนสูตร544 เมื่อครัง้ ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ตรัสพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตรซึ่งเป็ นการ
แสดงพระธรรมเทศนาครัง้ แรกแก่กลุ่ มภิกษุ ปญั จวัคคีย์ ณ ป่าอิสปิ ตนมฤคทายวัน ก็ปรากฏว่า
เหล่ าภุมมเทวดานับเป็ นเทวดากลุ่ มแรกที่ได้รู้ข่าวและประกาศข่าวนัน้ ต่ อ ไปยังเทวดาที่อ ยู่ใ น
สวรรค์ชนั ้ จาตุมหาราชิกา เทวดาชัน้ จาตุมหาราชิกาได้ยนิ เสียงของพวกภุมมเทวดาแล้ว ก็บนั ลือ
เสียงต่อไปยังสวรรค์ชนั ้ สูงขึน้ ไป เมือ่ นางจูลสุภทั ทาปรารถนาทีจ่ ะนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ จึงได้กล่าว
คาอัญเชิญพระภิกษุสงฆ์อนั มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเพื่อมาฉันภัตตาหารเช้าในวันรุ่งขึน้ แต่นาง
เกิดสงสัยว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จมาหรือไม่ ท้าวเวสสวัณก็เลยให้ความกระจ่างแก่จุลสุภทั ทาว่า
พระพุ ท ธองค์ ท รงทราบถึง การนิ ม นต์ ข องนางแล้ ว และจะเสด็จ มา 545 ในอุ ต ตรสู ต รกล่ า วถึง
ท้าวเวสสวัณมหาราชได้ฟงั พระอุ ต ตรเถระแสดงธรรมแก่ พระภิกษุ ขณะที่ไปทากิจบางอย่างใน
มนุษย์โลก ในวัฏฏชาลิกาวิหาร ใกล้ภูเขาสังเขยยกะ ณ มหิสพัสดุชนบท แล้วจึงรีบไปทูลเรื่องราว
แก่ท้าวสักกะในเทวโลกชัน้ ดาวดึงส์อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทา้ วสักกะมีโอกาสได้ฟงั ธรรมเช่นกัน546
ในครัง้ ที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ผา้ ป่าน (śāṇaka) ซึ่งเป็ นผ้าทีใ่ ช้ห่อศพนางราธาผูเ้ ป็ นหญิงรับใช้ของ
นางสุชาดามาทาเป็นผ้าบังสุกุล (pāṃśukūla, pāṃsukūla) ครัง้ นัน้ เทวดาทีอ่ ยู่ในภาคพืน้ แผ่นดิน
ก็ปา่ วประกาศแก่เทวดาทีอ่ ยูใ่ นชัน้ อากาศว่า เหตุการณ์น้นี ่ าอัศจรรย์แปลกประหลาด พระโพธิสตั ว์
ผูเ้ กิดในตระกูลมหาราชสละสมบัตจิ กั รพรรดิน้อมจิตลงในผ้าบังสุกุล เทวดาทีอ่ ยู่ในชัน้ อากาศได้ยนิ
เสียงของเทวดาที่อยู่ในภาคพื้นแผ่นดินแล้ว ก็ป่าวประกาศแก่เทวดาชัน้ จาตุมหาราชิกา เทวดาที่
อยู่ในชัน้ จาตุมหาราชิกาก็ป่าวประกาศแก่เทวดาที่อยู่ในชัน้ ดาวดึงส์ เทวดาชัน้ ต่ ากว่าก็ได้ป่าว
ประกาศไปยังเทวดาทีอ่ ยูส่ งู กว่าตนไปจนถึงชัน้ รูปพรหม547
นอกจากเทวดาจะแจ้งข่าวที่เป็ นเรื่องดีแล้ว เมื่อมีเหตุการณ์ท่ภี กิ ษุ ประพฤติผดิ
ศีล ธรรม เหล่ าเทวดาก็ไ ด้ ประกาศข่าวนัน้ ต่ อ ไปยังเทวดาที่อ ยู่สูงขึ้นไปด้ว ยเช่นกัน อาทิ เมื่อ
พระสุทนิ กลันทบุตรได้เสพเมถุนกับอดีตภรรยาของตนซึง่ นับเป็ นครัง้ แรกสาหรับภิกษุผู้ประพฤติ
เช่นนี้ เหล่าภุมมเทวดาก็นับเป็ นเทวดากลุ่มแรกที่ได้รแู้ ละเห็นเหตุการณ์น้ี จากนัน้ จึงได้ประกาศ
บอกไปยังเทวดาชัน้ จาตุมหาราชิกา เทวดาชัน้ จาตุมหาราชิกาได้ยนิ เสียงของพวกภุมมเทวดาแล้ว
ก็บนั ลือเสียงต่อไปยังสวรรค์ชนั ้ สูงขึน้ ไป548
จากการศึกษา สรุปได้ว่าโลกบาลมีบทบาทสาคัญที่ปรากฏในวรรณคดีพุทธศาสนา คือ
บทบาทผู้ช่ วยเหลื อ โดยจ าแนกบุ ค คลที่โ ลกบาลให้ค วามช่ ว ยเหลือ ออกเป็ น 3 กลุ่ ม ได้แ ก่
พระพุทธเจ้า พุทธบริษัทอันประกอบด้วยพระอรหัตสาวก ภิกษุ ภิกษุ ณี สามเณร และอุบาสก
544

วินย.มหา. 4/17
อุดม รุ่งเรืองศรี, เทวดาพุทธ: เทพเจ้าในพระไตรปิ ฎกและไตรภูมิพระร่วง, หน้า 34.
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องฺ.สตฺตก.-อฏฐก.-นวก. 23/98
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อุ บ าสิก า และท้า วสัก กะ บทบาทผู้ฟั ง ธรรม ผู้ป ฏิ บัติ ธ รรม และบทบาทผู้แ จ้ ง ข่ า วหรื อ
เหตุการณ์ สาํ คัญที่เกิ ดขึ้นในพุทธศาสนา
รายละเอียดของบทบาทของท้าวมหาราชทัง้ 4 ที่ปรากฏในคัมภีร์ของแต่ละนิกายมีทงั ้ ที่
กล่ าวตรงกันบ้าง กล่ าวคล้ายกันบ้าง กล่ าวต่ างกันบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิง่ บทบาทผู้ ให้ค วาม
ช่วยเหลือ พระพุ ทธเจ้า พบว่า ในวรรณกรรมพุทธประวัติของแต่ล ะนิกายกล่าวถึงเหตุ การณ์ ท่ี
ท้าวมหาราชเป็นผูช้ ่วยเหลือพระพุทธเจ้าตรงกันเพียง 3 ตอน คือ ตอนทีท่ า้ วจาตุมหาราชเสด็จลง
มาถวายการอารักขาและคอยอภิบาลพระโพธิสตั ว์และพระมารดาในขณะที่พระโพธิสตั ว์จุตจิ าก
สวรรค์ชนั ้ ดุสติ ลงสู่พระครรภ์ ตอนที่พระโพธิสตั ว์ทรงประทับอยู่ในพระครรภ์ของพระมารดา และ
ตอนถวายบาตรแด่ พ ระพุ ท ธเจ้า อาจกล่ า วได้ว่า ทัง้ 3 ตอนเป็ น ตอนที่มคี วามสาคัญ และเป็ น
โครงเรือ่ งหลักของพุทธประวัติ ปฐมพงษ์ โพธิ ์ประสิทธินันท์ กล่าวว่า ในช่วงระยะเวลาหลายร้อยปี
ที่ผ่ า นมา นัก ปราชญ์ห ลายท่ า นได้เ รีย บเรีย งพุท ธประวัติข้ึ น หลายครัง้ ในช่ ว งเวลาต่ า งๆ กัน
เมือ่ นามาเปรียบเทียบกันแล้วจะเห็นได้ว่า วรรณกรรมเหล่านัน้ นอกจากจะมีสานวนการประพันธ์ท่ี
แตกต่างกันแล้ว ก็ยงั มีรายละเอียดและการลาดับเหตุการณ์ทแ่ี ตกต่างกันอยู่บา้ ง เมื่อกาลเวลาผ่าน
ไป พุทธประวัตทิ ถ่ี ูกเล่าขานและท่องจากันมาเป็นเวลานานหลายร้อยปี ก็ย่อมจะต้องมีรายละเอียด
ปลีกย่อยทีเ่ ปลีย่ นแปลงและแตกต่างกันออกไปบ้าง นอกจากนี้แล้ว “แนวคิด” ของคณะสงฆ์ทแ่ี ตก
ออกเป็ นนิกายต่างๆ ก็มสี ่ ว นทาให้เรื่อ งราวในพุทธประวัติมคี วามแตกต่ างกันออกไปอีกด้ว ย
เพราะเมือ่ คณะสงฆ์ต่างนิกายมีความเชื่อในองค์พระพุทธเจ้าต่างกัน ก็ย่อมจะต้องเล่าขานเรื่องราว
ของพระพุทธองค์ในมุมมองที่แตกต่างกันออกไป การแต่งพุทธประวัติให้เป็ นสานวนของตนใน
หลายๆ นิกายจึงเกิดขึน้ เพื่อทาให้พุทธประวัตใิ ห้มคี วามน่ าสนใจอีกทัง้ ทาให้เกิดความน่ าเลื่อมใส
ศรัทธาแก่สาวกของนิกายตน เช่น สานวนของนิกายเถรวาทบาลี นิกาย(มูล)สรรวาสติวาทิน นิกาย
มหาสังฆิกะ549 เรื่องราวของโลกบาลที่ปรากฏในพุทธประวัติจากหลักฐานชัน้ พระไตรปิ ฎกของ
เถรวาทบาลีมไิ ด้มคี วามพิสดารมากนัก หากเปรียบเทียบกับพุทธประวัตสิ านวนของฝ่ายสรรวาสติวาทินทีไ่ ด้เพิม่ เติมเรือ่ งราวของโลกบาลให้มสี ่วนช่วยเหลือพระพุทธเจ้ามากยิง่ ขึน้ ส่วนในมหาวัสตุ
แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับโลกบาลไว้มากเป็ นพิเศษทัง้ นี้อาจเพราะนิกายโลโกตตรวาทินมีความ
เชื่อว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นสัพพัญญูอยูเ่ หนือโลกจนไม่อาจเปรียบเทียบได้550 บทบาทของโลกบาล
ในคัมภีรข์ องนิกายมหาสังฆิกะจึงเข้าไปช่วยเสริมบารมีของพระพุทธเจ้า เพื่อแสดงให้เห็นความ
เป็ นโลกุตระและความบริสุทธิ ์ของพระพุทธองค์
อย่างไรก็ดี แม้รายละเอียดของโลกบาลที่ปรากฏในคัมภีรข์ องแต่ละนิกายจะแตกต่างกัน
แต่กแ็ สดงให้เห็นว่า เทวดากลุ่มนี้เป็นผูช้ ่วยเหลือพระพุทธเจ้าอย่างดี ด้วยการปรนนิบตั ริ บั ใช้อย่าง
549

ปฐมพงษ์ โพธิประสิ
์ ทธินนั ท์, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ภาษาสันสกฤตในคัมภีรล์ ลิตวิสตระ อัธยายที่
1-4,” หน้า 13-14.
550

Maurice Winternitz, A history of Indian literature,Vol. 2, Translated from the German by
V.Srinivana Sarma, 3rd reprint ed., p. 231.
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ใกล้ชดิ คอยอานวยความสะดวก และคุม้ ครองรักษาป้องกันอันตรายจากทิศต่างๆ แก่พระโพธิสตั ว์
ตัง้ แต่สถิตอยูบ่ นสวรรค์ชนั ้ ดุสติ จนสามารถค้นพบสัจธรรมตรัสรูเ้ ป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
3.4 เปรียบเทียบลักษณะและบทบาทของโลกบาลในวรรณคดีสนั สกฤตและพุทธศาสนา
ในส่ ว นนี้ ผู้ว ิจ ัย จะศึก ษาเปรีย บเทีย บลัก ษณะและบทบาทของโลกบาลในวรรณคดี
สันสกฤตและพุทธศาสนาในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
ประการแรก ชือ่ เรียก คาว่า “มหาราช” ไม่ปรากฏใช้เรียกกลุ่มเทวดาผู้เป็ นใหญ่แห่งทิศใน
วรรณคดีสนั สกฤตมาก่ อน แต่ ปรากฏอย่างแพร่หลายในคัมภีรพ์ ุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทบาลีและ
วรรณคดีท่บี นั ทึกด้วยภาษาสันสกฤตในพุทธศาสนา ในพระวินัยปิ ฎก มหาวรรค ราชายตนกถา
กล่าวถึงท้าวมหาราชทัง้ 4 (จตฺตาโร มหาราชา) เสด็จมาจากทิศทัง้ 4 (จตุทฺทสิ า) เพื่อเข้าเฝ้าถวาย
บาตรศิลา 4 ใบแด่พระพุทธองค์ แต่มไิ ด้ระบุว่าท้าวมหาราชทัง้ 4 มีนามใดบ้าง551 นักวิชาการส่วน
ใหญ่สนั นิษฐานว่าคัมภีรน์ ้ีอาจรวบรวมขึน้ ราว 400 ปี ก่อนคริสตกาล หากข้อสันนิษฐานนี้เป็ นจริง
ย่อมแสดงว่า พุทธศาสนาอาจทราบถึง แนวคิดเรื่องเทวดาผู้รกั ษาทิศ มาตัง้ แต่ช่ว ง 400 ปี ก่อน
คริส ตกาล นับเป็ น หลักฐานที่แ สดงให้เ ห็นถึงความคิดเรื่อ งเทวดาผู้รกั ษาทิศ ในวรรณคดีพุทธ
ศาสนาที่เก่าแก่ท่สี ุดเท่าที่ยงั คงสืบทอดอยู่ M. Monier-Williams ให้ความหมายของ “มหาราช”
ไว้ในพจนานุ กรมว่า เทวดาผูเ้ ป็ นใหญ่จานวน 4 องค์ทอี ่ าศัยอยู่บนสวรรค์ชนั ้ ตา่ สุดในฉกามาพจร
สวรรค์, เป็ นชือ่ ของเทวดาในพุ ทธศาสนา 552 จะเห็น ได้ว่ า M. Monier-Williams ได้นิ ยาม
ความหมายตามบริบททีป่ รากฏในวรรณคดีพุทธศาสนา ไม่มคี วามหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับโลกบาลใน
วรรณคดีสนั สกฤต ส่วน T. W. Rhys Davids และ William Stede ได้ให้ความหมายของ “มหา
ราชา” ไว้ว่า หมายถึง พระราชาผูย้ งิ ่ ใหญ่ (great king)553 ใช้ในความหมายเดียวกับคาว่า “ราชา”
(P. rājā) หมายถึง ผูป
้ กครอง สร้างมาจากธาตุ ราชฺ (rāj<*reg cf. Lat. rego; Ger. reichen)554
ในธาตุ ป ปทีปิ ก า อธิบ ายความหมายของธาตุ ราชฺ ว่ า หมายถึง ทิตฺ ติย (ส่ อ งแสง, สว่ า ง,
ไพโรจน์ ) 555 ส่ ว น M. Monier-Williams ได้ใ ห้ค วามหมายไว้ท งั ้ ส่ อ งแสง และ ปกครอง,
ครองราชย์556 และในอัคคัญญสูตร ได้ให้ความหมายของคาว่า “ราชา” เอาไว้ดงั นี้ “เพราะเหตุที ่
ผูเ้ ป็ นหัวหน้ายังชนเหล่าอืน่ ให้สุขใจได้โดยธรรม ดังนี้แล อักขระว่า ราชา จึงอุบตั ขิ ้นึ เป็ นอันดับที ่
สาม”557
551
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SED., p. 384.
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PTSD., p. 526.
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Ibid., p. 568.
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และ William Stede ได้จาแนกการใช้คาว่า “ราชา” ตามบริบทที่
ปรากฏไว้ 5 ประเภท คือ ประเภททีห่ นึง่ ใช้ในเชิงเทวตานาน (based on mythological view)
ประเภททีส่ อง ใช้หมายถึงพระราชาผูเ้ ป็ นประมุขสูงสุดแห่งรัฐทีไ่ ด้รบั การอภิเษกแล้ว (in a large
constitutional state) ประเภททีส่ าม ใช้เรียกสมาชิกของราชตระกูล (in an oligarchic sense)
ประเภททีส่ ี ่ ใช้เรียกหัวหน้า ผู้นา ผู้ปกครองเผ่าขนาดเล็กที่มอี านาจเด็ดขาด (in a smaller,
558
autocratic state) และประเภทสุดท้ายใช้ในความหมายกว้าง (a wider range of meaning)
ประเด็นทีน่ ่ าสนใจ คือ T.W. Rhys Davids และ William Stede ได้จดั “จตฺ ตาโร มหาราชาโน”
ไว้ในบริบทที่ 4 คือ การเรียกหัวหน้า ผูน้ า ผู้ปกครองเผ่าขนาดเล็กทีม่ อี านาจเด็ดขาด โดยแสดง
ความเห็ น ว่ า ค าว่ า “มหา-” (mahā-) เป็ น เพี ย งส่ ว นที่ เ ติ ม เข้ า มาเพื่ อ แสดงความสุ ภ าพ
559
(politeness)
มิไ ด้แ สดงถึง ความยิ่ง ใหญ่ ข องเทวดาแต่ อ ย่ า งใด เช่ น เดีย วกับ การใช้ค าว่ า
“ราชาโน” ในบริบทนี้มกั จะใช้เป็ นสมุหนาม หรือ คานามทีเ่ รียกรวมเป็ นกลุ่ม กล่าวคือ มิได้มผี นู้ า
เพียงคนเดียว แต่มผี นู้ าหลายคน แสดงให้เห็นถึงการลดระดับความสาคัญของผูน้ าลง ในพระวินัยปิฎก เรือ่ งสุนีธะวัสสการะมหาอามาตย์ ปรากฏการแบ่งประเภทของ “ราชา” ในลักษณะนี้ออกเป็ น
3 ประเภท ได้แก่ ราชาผูม้ ศี กั ดิ ์ใหญ่ (มเหสกฺ ขา ราชาโน) ราชาผูม้ ศี กั ดิ ์กลาง (มชฺฌมิ า ราชาโน)
และราชาผูม้ ศี กั ดิ ์ต่ า (นีจา ราชาโน)560 การทีน่ ักปราชญ์ทงั ้ 2 จัดท้าวมหาราชไว้ในบริบทเดียวกับ
ผูน้ าชนเผ่า อาจเป็ นไปได้ว่าแนวคิดเรื่องโลกบาลในวรรณคดีพุทธศาสนาอาจมีความสัมพันธ์กบั
ชนพืน้ เมืองดัง้ เดิมซึง่ เป็นประเด็นทีผ่ วู้ จิ ยั จะศึกษาต่อไป
T. W. Rhys Davids

ส่วนคาว่า “โลกบาล” ทีป่ รากฏในวรรณคดีพุทธศาสนาก็พ้องกับคาทีใ่ ช้เรียกกลุ่มเทวดา
จานวน 4 องค์ ในรามายณะและมหาภารตะซึ่งปรากฏแนวคิดเรื่องโลกบาลอยู่อย่างเด่นชัด ดังที่
ผู้วจิ ยั ได้นาเสนอไว้แล้ว หากพิจารณาตามรูปศัพท์จะพบว่า “โลกบาล” ในภาษาบาลีเป็ นศัพท์
สมาสระหว่างศัพท์ว่า “โลก” และ “บาล” ซึ่งสร้างมาจาก ปา-ธาตุ (√pā) เช่นเดียวกับในภาษา
สันสกฤต หมายถึง ปกป้อ ง, คุ้มครอง, จับตามอง561 เมื่อแปลตามรูปศัพท์ หมายถึง เทวดาผู้
ปกป้ องหรือคุ้มครองโลก คาว่า “โลกบาล” จึงมีนัยถึงบทบาทของเทวดากลุ่มดังกล่าวในการเป็ น
ผู้ปกครองโลกคอยสอดส่องดูแล ป้องกันภยันตรายต่ างๆ อันจะพึงมีแก่ ชาวโลกและโลกในเชิง
กายภาพ

558
559
560
561

ดูเพิม่ เติมใน PTSD., p. 568-569.
Ibid., p. 525.
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เหตุทว่ี รรณคดีพุทธศาสนาและวรรณคดีสนั สกฤตสมัยมหากาพย์ม ีคาเรียกชื่อกลุ่มเทวดา
พ้องกันว่า “โลกบาล” อาจเพราะศาสนาพุทธ (525-480 ปี ก่อนคริสตกาล)562 ถือกาเนิดขึน้ ใน
ช่วงเวลาร่วมสมัยกับสมัยมหากาพย์ (500-50 ปีก่อนคริสตกาล)563 ในช่วงเวลาดังกล่าวมีการรจนา
คัมภีร์ส าคัญ ได้แ ก่ รามายณะซึ่งสันนิษ ฐานว่าแต่ งขึ้นราว 500-200 ปี ก่ อ นคริส ตกาล 564 และ
มหาภารตะซึง่ น่าจะรวมเล่มโดยสมบูรณ์ราวคริสต์ศตวรรษที่ 5565 จึงอาจเป็นไปได้ว่า พุทธศาสนา
อาจรับคาว่า “โลกบาล” จากวรรณคดีสนั สกฤตสมัยมหากาพย์มาใช้เมื่อความคิดเรื่องโลกบาลที่ม ี
ความสัมพันธ์กบั โลกจานวน 3 องค์ถูกผนวกเข้ากับความคิดเรื่องโลกบาลทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ทิศ
จนมีจานวน 4 องค์เท่ากัน แต่ยงั ไม่เป็ นที่นิยมในวรรณคดีพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทบาลีเนื่องจาก
คาว่า “โลกบาล” ปรากฏอยู่เพียง 2 คัมภีร์ คือ เปตวัตถุ และชาดก อีกทัง้ คัมภีร์ทงั ้ 2 จัดอยู่ใน
ขุททกนิกายซึง่ อาจรวบรวมขึน้ หลังจากพระวินัยปิฎกและพระสุตตันตปิฎก 4 นิกายแรกซึง่ นิยมใช้
คาว่า “มหาราช” มากกว่า ในขณะที่คาว่า “โลกบาล” ดูเหมือนว่าจะใช้อย่างแพร่หลายในคัมภีร์
พุทธศาสนาทีไ่ ม่ได้บนั ทึกด้วยภาษาบาลี
พระพุ ทธเจ้าทรงก าหนดให้ท้าวมหาราชทัง้ 4 ทรง “คุ้มครอง” (อภิปาเลติ) หรือ ทรง
“ปกครอง” (ปสาสติ) 566 ทิศหลักทัง้ 4 ดังปรากฏในอาฏานาฏิยสูต รและมหาสมัยสูต ร แต่ ใ น
วรรณคดีสนั สกฤตสมัยพระเวทจนถึงพราหมณะ-อุปนิษทั กาหนดให้เทวดาทรงเป็ น “ผู้เป็ นใหญ่ ”
(อธิปติ) แห่งทิศ เรียกว่า “ทิศามฺปติ” หรือ “ทิคธิปติ” แม้วรรณคดีทงั ้ 2 จะมีช่อื เรียกต่างกัน แต่กม็ ี
ความหมายและแนวคิดที่คล้ายกัน กล่าวคือ ศัพท์ว่า “อธิปติ” สามารถหมายถึง พระราชา567 ได้
จึงอาจเทียบเคียงได้กบั “มหาราช” ในวรรณคดีพุทธศาสนา และหากพิจารณาจากแนวคิดแล้ว
เทวดาทัง้ 2 กลุ่ มต่ า งก็เ ป็ น เทวดาที่เ ป็ น ใหญ่ แ ห่ ง ทิศ มีห น้ า ที่ปกครองตามทิศ ที่ต นคุ้ม ครอง
เช่นเดียวกัน แต่ มศี ูนย์กลางของทิศแตกต่างกัน กล่าวคือ ทิศที่ “ทิคธิปติ” เป็ นใหญ่ในวรรณคดี
สันสกฤตสมัยพระเวทจนถึงพราหมณะ-อุปนิษัท มีศูนย์กลางอยู่ท่ีผู้พูดซึ่ง อาจเป็ นพราหมณ์ ผู้
562
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บทความทางวิ ชาการภาคภาษาและวรรณคดีไทย-บาลี-สันสกฤตบางเรือ่ ง, หน้า 13-14.
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ศักดิศรี
์ แย้มนัดดา, “รามายณะ,” ใน วรรณวิ ทยา: รวมบทความทางวิ ชาการภาคภาษาและ
วรรณคดีไทย-บาลี-สันสกฤตบางเรื่อง, หน้า 13. และดูเพิม่ เติมใน A. A. Macdonell, A History of
Sanskrit literature, pp. 288-291.
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PTSD., p. 446.
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ประกอบพิธ ีท่กี ล่าวอัญ เชิญ เทวดาให้มาประจาอยู่ต ามทิศต่ างๆ ในมณฑลพิธ ี ส่ว น “โลกบาล”
ในวรรณคดีส ัน สกฤตสมัย มหากาพย์ -ปุ ร าณะอยู่ป ระจ าทิศ หลัก ทัง้ 4 ที่ม ีเ ขาพระสุ เ มรุ เ ป็ น
ศูนย์กลางของจักรวาล ซึ่งมีลกั ษณะสอดคล้องกับ ท้าวมหาราชทัง้ 4 ในวรรณคดีพุทธศาสนาที่ม ี
หน้าทีด่ แู ลทิศหลักทัง้ 4 โดยรอบเขาพระสุเมรุ ตัง้ แต่บริเวณยอดเขายุคนธรอันเป็ นทีต่ งั ้ ของสวรรค์
ชัน้ จาตุมหาราชิกาไปจนถึงขอบจักรวาลแต่ละด้านรวมถึงบริเวณโลกมนุ ษย์โดยเฉพาะในชมพูทวีป
ดังนัน้ โลกบาลในวรรณคดีพุทธศาสนาจึงมีความสัมพันธ์กบั ทิศที่ มศี ูนย์กลางอยู่ท่เี ขาพระสุเมรุ
เช่นเดียวกับโลกบาลในวรรณคดีสนั สกฤตสมัยมหากาพย์-ปุราณะ ซึ่งต่างจากเทวดาผู้เป็ นใหญ่
แห่งทิศทีม่ ศี ูนย์กลางของทิศอยูท่ ผ่ี พู้ ดู หรือสิง่ ทีผ่ พู้ ดู กล่าวถึง
ประการที่ 2 กาเนิ ด จากเดิมที่จุดกาเนิดความคิดเรื่องเทพเจ้าของชาวอินเดียในสมัย
โบราณโดยส่วนใหญ่มวี ิวฒ
ั นาการมาจากธรรมชาติหรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ต่อ มาเมื่อ
ธรรมชาติได้รบั การยกย่องและบูชาจากมนุ ษย์ในฐานะที่เป็ นเทวดาแล้ว จึงกล่าวถึงกาเนิดของ
เทวดาในลักษณะทีค่ ล้ายกาเนิดของมนุ ษย์ คือ มีมารดาบิดาเป็ นผูใ้ ห้กาเนิดและคอยเลีย้ งดูให้เติบ
ใหญ่568 ในขณะที่เทวดาตามทัศนะของพุทธศาสนาเป็ นอุปปตั ติเทพ อยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมซึ่ง
เป็ นกฎธรรมชาติท่ที ุกสรรพสิง่ เกิดขึน้ จากเหตุปจั จัย ไม่มสี งิ่ เหนือธรรมชาติใดๆ ที่จะมาควบคุม
หรือกาหนดความเป็ นไปของสัตว์โลกได้ หากสัตว์โลกปรารถนาที่จะเข้าถึงความเป็ น เทวดาใน
สวรรค์ชนั ้ จาตุมหาราชิกา ก็ต้องหมันสร้
่ างกุศลกรรมด้วยการให้ทานและรักษาศีลให้บริสุทธิ ์ หรือ
การถือไตรสรณคมน์ เป็ นที่พ่งึ หรือการตัง้ ความปรารถนาที่จะไปอุบตั บิ นสวรรค์ชนั ้ นี้ เพื่อให้เกิด
อานิสงส์งอกเงยขึน้ เป็ นปจั จัยให้เกิดในสุคติโลกสวรรค์ได้ และหากปรารถนาจะเข้าถึงความเป็ น
เทวดาในสวรรค์ชนั ้ อื่นๆ ทีส่ งู ขึน้ ก็จะต้องหมันประกอบกุ
่
ศลกรรมให้มากยิง่ ขึน้
ทุก สรรพสิ่ง ในโลกล้ว นอยู่ภายใต้ กฎไตรลักษณ์ ต้องมีการเปลี่ยนแปลง มีการเกิดขึ้น
ตัง้ อยู่ และดับไป ไม่มสี งิ่ ใดคงที่ ถาวร หรือ เป็ นนิรนั ดร เทวดาในพุทธศาสนาจึงเป็ นผู้ท่ตี ้องตาย
มิได้มคี วามเป็ นอมตะ ต าแหน่ งของท้าวจาตุมหาราชจึงมิใ ช่ตาแหน่ งที่เที่ยงแท้ถ าวร และมิได้
ผูกขาดไว้กบั ผูใ้ ดผูห้ นึ่ง แต่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเป็ นได้หากประพฤติปฏิบตั ใิ นกุศลธรรมให้
ยิง่ กว่าเทวดาทัวไปในสวรรค์
่
ชนั ้ จาตุมหาราชิกาดังเช่นกรณีของท้าวกุเวร ในขณะที่ “ทิคธิปติ” ใน
สมัยพระเวทจนถึง พราหมณะ-อุ ปนิษัท เป็ นเพียงชื่อ เรียก ฉายา ชื่อ ต าแหน่ ง คุ ณสมบัติ หรือ
หน้ าที่ห นึ่งของเทพเจ้าที่ได้รบั การนับถือ ในหมู่ชาวอารยัน ซึ่งเทพเจ้าเหล่ านัน้ ล้วนมีความเป็ น
อมตะ การกล่าวถึงเทพเจ้าองค์ต่างๆ ในฐานะ “ทิคธิปติ” แตกต่างกันออกไปในแต่ละคัมภีร์ แสดง
ให้เห็นว่าตาแหน่ งดังกล่าวเป็ นตาแหน่ งชัวคราวที
่
่ผสู้ วดคัมภีรก์ ล่าวอัญเชิญเทวดาให้มาอยู่ประจา
ทิศโดยรอบมณฑลพิธ ี โดยขึน้ อยู่กบั ผูร้ จนาคัมภีรว์ ่าต้องการจะให้เทพเจ้าองค์ใดมีฐานะเป็ น “ทิค
ธิปติ” สิง่ ที่แตกต่างจากพุทธศาสนาอย่างเห็นได้ชดั คือ “ทิคธิปติ” มิได้เป็ นตาแหน่ งที่ติดตัวมา
568

พระมหาประยงค์ จันทร์แดง, “ศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพของเทวดาในคัมภีรพ์ ระสุตตันตปิ ฎก
กับคัมภีรพ์ ระเวทและความเชื่อต่อเทวดาในสังคมไทยปจั จุบนั ,” หน้า 143.
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กับ เทพเจ้า ตัง้ แต่ ก าเนิ ด มิไ ด้มกี ารผลัดเปลี่ย นหมุนเวียนกัน มิไ ด้ม ีก าหนดวาระการพ้นจาก
ตาแหน่ง และทีส่ าคัญคือ มิได้เกิดจากบุพกรรมทีเ่ ทพเจ้าได้กระทาไว้
ส่วน “โลกบาล” ในวรรณคดีสนั สกฤตสมัยมหากาพย์-ปุราณะก็เป็ นตาแหน่ งหรือฉายา
ของเทวดาบางองค์ท่ไี ด้รบั ความเคารพนับถือเช่นกันแต่มฐี านะต่ ากว่าพระผู้เป็ นเจ้าทัง้ 3 องค์
อย่างไรก็ดี ในสมัยดังกล่ าวเริม่ ปรากฏความคิดว่า “โลกบาล” เป็ นต าแหน่ งที่พระผู้เ ป็ นเจ้าจะ
ประทานให้ส าหรับผู้ ท่ีป ระพฤติป ฏิบ ัติต นจนเป็ น ที่พ อพระทัย ดัง เช่น กรณีข องพระกุ เ วรที่ไ ด้
รับประทานพรให้เ ป็ น หนึ่ ง ในโลกบาลผู้ปกป้อ งและพิทกั ษ์ ร กั ษาจัก รวาลจากพระพรหม หรือ
พระศิวะ โดยอาศัยการบาเพ็ญพรตอย่างอุกฤษฏ์ ประเพณีอนิ เดียถือว่าการบาเพ็ญพรตเป็ นการ
แสดงถึงความประพฤติหรือการปฏิบตั ทิ ด่ี งี ามของผูบ้ าเพ็ญพรตและเชื่อว่าเป็ นวิถที างหนึ่งทีจ่ ะทา
ให้พระผูเ้ ป็นเจ้าได้มาปรากฏพระองค์ให้ผบู้ าเพ็ญพรตได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชดิ ดังนัน้ ผูท้ ป่ี ระสงค์จะ
ได้รบั พรหรือในสิ่งที่ต นปรารถนาจากพระผู้เ ป็ นเจ้าจึงต้อ งใช้การบาเพ็ญ พรตเป็ นหนทางไปสู่
ความสาเร็จ569 นอกจากตาแหน่ ง “โลกบาล” ในวรรณคดีสนั สกฤตสมัยมหากาพย์ยงั กล่าวว่า
มรรตัย ชนสามารถด ารงต าแหน่ ง พระอิน ทร์ไ ด้ห ากท าพิธ ีอ ัศ วเมธถึง 100 ครัง้ และเมื่อ เป็ น
พระอินทร์กจ็ ะมีระยะเวลาปกครองทวยเทพเพียง 100 ปีทพิ ย์เท่านัน้ 570 จะเห็นได้ว่า ในวรรณคดี
สันสกฤตสมัยมหากาพย์-ปุราณะได้เปิดโอกาสให้คนธรรมดาสามารถทีจ่ ะไปอุบตั เิ ป็ นเทวดาได้ แต่
ต้องกระทาบางสิง่ บางอย่างจนพระผูเ้ ป็ นเจ้าพอพระทัยก่อน พระผูเ้ ป็ นเจ้าจึงจะประทานพรในสิง่ ที่
ผูน้ นั ้ ปรารถนาเพื่อเป็นการแลกเปลีย่ น
หากพิจ ารณาถึง กระบวนการในการเข้า ถึง ความเป็ น โลกบาลในคติพ ราหมณ์ -ฮิน ดู
ดูเหมือนว่าจะใกล้เคียงกับในพุทธศาสนา เพราะการบาเพ็ญพรตถือได้ว่าเป็ นกุศลกรรมอย่างหนึ่ง
ทีเ่ ป็ นปจั จัยทาให้เข้าถึงตาแหน่งนี้ได้ ส่วนกุศลกรรมทีพ่ ุทธศาสนาสอนให้คนปฏิบตั ิดว้ ยตนเองนัน้
ก็อยูบ่ นพืน้ ฐานของ “ศีลพรต” เพียงแต่พุทธศาสนามองว่าสัตว์โลกมีศกั ยภาพทีจ่ ะพัฒนาตนจนถึง
ขัน้ เป็ นเทวดาหรือเหนือกว่าเทวดาได้ ดังนัน้ พุทธศาสนาจึงปฏิเสธการสวดอ้อนวอนและการทา
พิธบี ูชาเพื่อพึง่ พาอานาจเทวดาหากต้องการไปเกิดในสุคติโลก ต่างจากศาสนาพราหมณ์ -ฮินดูท่ี
แม้จะลงมือปฏิบตั ดิ ้วยตนเอง แต่ยงั คงต้องอาศัยการบูชาบวงสรวงหรือสวดสดุดตี ่ อเทวดาที่ตน
เคารพนับถือด้วยความจงรักภักดีเพื่อให้เทวดาเหล่านัน้ ประทานพรตามความปรารถนา
ประการที่ 3 ภพภูมิ ท้าวจาตุมหาราชประทับอยู่บนสวรรค์ชนั ้ จาตุมหาราชิกาที่ตงั ้ อยู่บน
ยอดเขายุคนธรโดยรอบเขาพระสุเมรุทงั ้ 4 ทิศ และต่างก็มที ป่ี ระทับซึง่ เรียกว่าวิมานหรือปราสาท
ราชวังที่เพียบพร้อมไปด้วยความสุ ขความสบายทุกอย่างและมีค วามวิจติ รพิสดารเป็ นอย่างยิง่
อย่างไรก็ดี สวรรค์กลายเป็ นทีพ่ กั ชัวคราวของเทวดา
่
พุทธศาสนาถือว่าเทวโลกเป็ นแดนเสวยสุข
ของสัตว์โลกทีไ่ ด้กระทากุศลกรรม เมื่อหมดกาหนดเวลาเสวยผลความดีหรือหมดอายุขยั เทวดาก็
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ดูเพิม่ เติมใน อรวรรณ กุหลาบรัตน์, “พระกุเวรในวรรณคดีสนั สกฤต,” หน้า 24-26.
เกือ้ พันธุ์ นาคบุปผา, “พระอินทร์ในวรรณคดีสนั สกฤต บาลี และวรรณคดีไทย,” หน้า 62.
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จะเคลื่อนไปสู่ภาวะอื่นๆ ตามวิบากกรรมของตนต่อไป ส่วนเทวดาผูเ้ ป็ นใหญ่แห่งทิศในคัมภีรส์ มัย
พระเวทและพราหมณะ-อุปนิษทั มาจากกลุ่มเทวดาทีอ่ าศัยอยู่ในโลกมนุ ษย์ บรรยากาศ และสวรรค์
ยังไม่ปรากฏสถานที่อยู่ร่วมกันในฐานะ “ทิคธิปติ” ในแต่ละคัมภีรก์ ็กล่าวถึงที่อยู่ของเทวดาแต่ละ
องค์ไ ว้อย่างเอกเทศ และยังไม่แสดงให้เห็นถึง ความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่อ ยู่ของเทวดากับ
ตาแหน่ งของทิศที่เป็ นใหญ่ อย่างชัดเจน อาจเพราะเทวดาเหล่ านี้ได้รบั เชิญให้มาอยู่ประจาทิศ
เพีย งชัว่ คราว ทิศ ดัง กล่ า วเป็ น ทิศ ที่ม ีค วามสัม พัน ธ์กับ การประกอบพิธ ีบู ช าบวงสรวงโดยมี
พราหมณ์ผู้ประกอบพิธ ีเป็ นศูนย์กลาง มิใช่ทศิ ที่ม ีศูนย์กลางอยู่ท่เี ขาพระสุเมรุ ซ่งึ จะเห็นได้อย่าง
ชัดเจนในยุคต่อมา B. C. Law ได้เปรียบเทียบสวรรค์ชนั ้ จาตุมหาราชิกากับ ภูรโลก และสวรรค์ชนั ้
ดาวดึง ส์อ ัน เป็ น ที่อ ยู่ข องท้า วสัก กะกับ ภุ ว รโลกซึ่ง เป็ น ที่อ ยู่ข องพระอิน ทร์ 571 ตามโครงสร้า ง
จักรวาลทีป่ รากฏในวรรณคดีสนั สกฤตสมัยพราหมณะ-อุปนิษทั
ต่ อ มาในสมัย มหากาพย์ -ปุ ร าณะจึ ง เริ่ ม กล่ า วถึ ง ที่ อ ยู่ ข องโลกบาล อย่ า งชั ด เจน
โดยกาหนดให้โลกบาลอยู่ประจาทิศหลักทัง้ 4 หรือทิศทัง้ 8 ที่มเี ขาพระสุเมรุเป็ นศูนย์กลางตาม
ระบบโครงสร้างจักรวาลในสมัยนี้ เช่น ในภาควตปุราณะและพรหมาณฑปุราณะ กล่าวว่า ตรงยอด
ของเขาพระสุเมรุเป็นเมืองของพระพรหม โดยรอบของเขาพระสุเมรุมเี มืองของท้าวโลกบาลประจา
อยูท่ งั ้ 8 ทิศ572 เมืองของพระพรหมทีต่ งั ้ อยูบนยอดเขาพระสุเมรุเป็ นตาแหน่ งเดียวกันกับทีต่ งั ้ ของ
สวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์ ส่วนเมืองของท้าวโลกบาลที่อยู่โดยรอบก็ อาจเทียบได้กบั ที่ตงั ้ ของสวรรค์ชนั ้
จาตุ ม หาราชิก าที่อ ยู่โ ดยรอบทิศ ทัง้ 4 ของเขาพระสุ เ มรุ สิ่ง ที่แ ตกต่ า งกัน คือ พระอิน ทร์ใ น
วรรณคดีสมัยมหากาพย์-ปุราณะทรงเป็ นโลกบาลทีม่ ฐี านะด้อยกว่าพระพรหม ในขณะทีท่ า้ วสักกะ
หรือพระอินทร์ในวรรณคดีพุทธศาสนาทรงเป็ นจอมเทพแห่งสรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์และมีอานาจเหนือ
ท้า วมหาราชทัง้ 4 จะเห็น ได้ว่ า ทัง้ วรรณคดีส ัน สกฤตสมัย มหากาพย์ -ปุ ร าณะและวรรณคดี
พุทธศาสนาต่างมีความพยายามในการจัดโครงสร้างจักรวาลอย่างเป็นระบบ
บารุง ชานาญเรือ ได้แสดงทัศนะว่า ความจริงแล้วสวรรค์ชนั ้ จาตุมหาราชิกานัน้ อาจไม่ได้
แยกเป็ นสวรรค์ชนั ้ หนึ่งต่างหากจากสวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์ เพียงแต่เป็ นที่อยู่ของท้าวโลกบาลทัง้ 4
เพื่อทาหน้าทีอ่ ารักขาทิศต่างๆ ของสวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากท้าวสักกะ โดย
ไม่มอี านาจเด็ดขาด ดังจะเห็นได้ว่า เมื่อ มีเ หตุการณ์อ ะไรเกิดขึ้นก็ต้อ งไปรายงานให้ท่ปี ระชุม
เทวดาสวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์ทราบ 573 ผูว้ จิ ยั ไม่อาจเห็นด้วยกับความคิดดังกล่าวได้ เนื่องจากสวรรค์
ชัน้ จาตุมหาราชิกามีความแตกต่างจากสวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์อยู่หลายประการ อาทิ ตาแหน่ ง ที่ตงั ้
ลักษณะทางกายภาพ อายุ ความสูงของเทวดา อีกทัง้ เงื่อนไขในการเข้าถึง ความเป็ นเทวดาใน
571

B. C. Law, Heaven and Hell in Buddhist Perspective, p. 3.

572

Subodh Kapoor, editor, “Meru,” HEH 3 (2000): 1209.

573

บารุง ชานาญเรือ , “การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องจักรวาลวิทยาในศาสนาไชนะและพุทธศาสนา
เถรวาท,”หน้า 167-212; Nandasena Mudiyanse, “Kuvera,” EOB 6 (1996): 265.
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สวรรค์แต่ ละชัน้ ก็แ ตกต่ างกัน จึงมิอ าจกล่าวได้ว่า สวรรค์ ชนั ้ จาตุมหาราชิกามิได้แยกออกจาก
สวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์ เพราะหากกล่าวเช่นนัน้ ก็เท่ากับเป็นการปฏิเสธพุทธพจน์ของพระพุทธองค์ทไ่ี ด้
กล่าวถึงสวรรค์ 2 ชัน้ แยกออกจากกันอย่างชัดเจน574
ประการที่ 4 ลักษณะทางกายภาพ เทวดาในสวรรค์ชนั ้ จาตุมหาราชิกามีลกั ษณะทาง
กายภาพทีด่ วี เิ ศษกว่ามนุ ษย์ในทุกด้านซึง่ เกิดขึน้ จากอานิสงส์แห่งกุศลกรรม อย่างไรก็ดี เทวดาก็
ยังคงอยูภ่ ายใต้กฎไตรลักษณ์ทต่ี อ้ งเวียนว่ายตายเกิดเหมือนสัตว์โลกทัวไป
่ เทวดายังคงประสบกับ
ความเปลีย่ นแปลงเนื่องจากกลายเป็นสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ งแท้ถาวร ในขณะทีเ่ ทวดาผูเ้ ป็ นใหญ่แห่งทิศหรือ
โลกบาลในวรรณคดีส ัน สกฤตไม่ ม ีก าหนดวาระว่ า จะสิ้น สุ ด เมื่อ ใด อีก ทัง้ เทวดาทัว่ ไปในคติ
พราหมณ์-ฮินดู เมื่อเจริญเติบโตมาถึง วัยหนุ่ มสาวแล้วก็หยุดไว้แค่น้ี ไม่ล่วงเลยวัยนี้ไป เทวดา
ทุกองค์คงสภาพอยูใ่ นวัยนี้ไปชัวนิ
่ รนั ดร์และเป็นอมตะ575
ประการที่ 5 อุปนิ สยั ท้าวมหาราชทัง้ 4 ยังคงเป็นผูเ้ พียบพร้อมในความสุขสาราญทุกเมื่อ
ทรงเป็ นผู้เ ที่ยงธรรม และสามารถหยังรู
่ ้จติ หรือ ความคิดของผู้อ่ืนได้ ในบางครัง้ ท้าวมหาราช
บางองค์กท็ รงมีอุปนิสยั ทีด่ ุรา้ ย น่าเกรงขาม เช่น ท้าวเวสสวัณ ส่วนในวรรณคดีสนั สกฤตสมัยพระ
เวทไม่ได้กล่าวถึงอุปนิสยั ของเทวดาผูเ้ ป็ นใหญ่แห่งทิศไว้อย่างชัดเจน แต่จากเนื้อหาทีก่ ล่าวถึงใน
บทสวดสรรเสริญต่างๆ ก็อาจอนุ มานได้ว่า เทวดากลุ่มดังกล่าวมีอุปนิสยั ทัง้ ดีและดุรา้ ย เนื่องจาก
เป็ นทัง้ ผู้คุม้ ครองช่วยเหลือและเป็ นผู้ทาลาย จนพวกมนุ ษย์ต้องคอยบูชาบวงสรวงเอาใจอยู่เสมอ
เพื่อขอร้องมิให้เทวดาทาร้ายตนและญาติมติ รแต่อาจขอร้องให้ไปช่วยทาลายศัตรู ส่วนโลกบาลใน
วรรณคดีสมัยมหากาพย์-ปุราณะ ก็มอี ุปนิสยั ทัง้ ดีและดุรา้ ยเช่นกัน เห็นได้จากบทบาทของโลกบาล
ทีเ่ ป็นทัง้ ผูป้ ระทานความช่วยเหลือ ผูป้ ระทานรางวัล ผูท้ ดสอบคุณธรรม และเป็ นผูล้ งโทษผูก้ ระทา
ความผิด แต่การลงโทษนัน้ ก็เป็นไปด้วยความเทีย่ งธรรม
ประการที่ 6 พาหนะ ท้าวมหาราชทัง้ 4 ต่างก็มยี านพาหนะนานาชนิด ในขณะทีเ่ ทวดาที่
มีฐานะเป็ น “ทิค ธิปติ” ไม่ได้กล่ าวว่ามีสงิ่ ใดเป็ นพาหนะ แต่ เ ทวดาบางองค์ก็ ทรงมีพาหนะเป็ น
ของตน เช่ น พระวรุณ ในวรรณคดีส มัยพระเวทกล่ าวไว้ว่ าพระองค์ทรงมีร ถทรงเป็ น พาหนะ
ในสมัยมหากาพย์-ปุราณะทรงมีสตั ว์น้ า ได้แก่ มังกร หงส์ จระเข้ เป็ นพาหนะ576 ต่อมาในสมัย
ปุราณะ โลกบาลแต่ละองค์ทรงมีช้างเป็ นพาหนะ นอกจากนี้ พระกุเวรยังทรงมีบุษบก แกะ นระ
เป็นพาหนะอีกด้วย577

574

ดู วินย.มหา. 4/17; ที.สี. 9/343-347
ดูเพิม่ เติมใน พระมหาประยงค์ จันทร์แดง, “ศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพของเทวดาในคัมภีรพ์ ระ
สุตตันตปิ ฎกกับคัมภีรพ์ ระเวทและความเชื่อต่อเทวดาในสังคมไทยปจั จุบนั ,” หน้า 142-145.
576
นภาพรรณ โอวัฒนากิจ, “แนวคิดเรื่องพระวรุณในวรรณคดีสนั สกฤต,” หน้า 140-142.
577
อรวรรณ กุหลาบรัตน์, “พระกุเวรในวรรณคดีสนั สกฤต,” หน้า 53-54.
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ประการที่ 7 อาวุธและของวิ เศษ ในวรรรคดีพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทบาลีมไิ ด้กล่าวถึง
อาวุธของท้าวมหาราชที่ทรงใช้ประหัตประหารหรือทาร้ายศัตรูอย่างชัดเจน แต่ทรงมี “ธรรมาวุธ”
เป็ นเครื่องมือในการจดบันทึกความดีความชัวของมนุ
่
ษย์ มีเพียงท้าวเวสสวัณเท่านัน้ ที่กล่าวถึง
คทาวุธและนัยนาวุธว่าเป็ นอาวุธของพระองค์ ในคัมภีรข์ องฝ่ายเถรวาทบาลีมกั จะกล่าวถึงอาวุธ
ของบริวารของท้าวมหาราช ในขณะทีค่ มั ภีรฝ์ ่ายสรรวาสติวาทินได้กล่าวถึงอาวุธของท้าวมหาราช
เอาไว้บ้าง แต่มไิ ด้เป็ นอาวุธประจาองค์ แม้ว่าในคัมภีรพ์ ระเวทจนถึงพราหมณะ-อุปนิษทั จะไม่ได้
กล่าวถึงอาวุธโดยตรงของเทวดาในทีม่ ฐี านะเป็ น “ทิคธิปติ” แต่โดยทัวไปแล้
่
วเทวดาก็ทรงมีอาวุธ
ประจาองค์ เช่น พระอินทร์ทรงมีอาวุธถึง 3 ชนิด คือ วัชระ ธนู และอังกุศหรือตะขอ พระวรุณทรง
มีบ่วงเป็ นอาวุธ578 ในวรรณคดีสมัยมหากาพย์-ปุราณะ กล่าวถึง เทพศัสตราวุธ ที่ท้าวโลกบาล
ประทานให้แก่อรชุนเพื่อต่อสูก้ บั กษัตริยฝ์ า่ ยเการพ อาทิ ธนูคาณฑีวะของพระวรุณ อันตรธานของ
พระกุเวร นอกจากนี้ในรามายณะยังกล่าวว่าพระกุเวรทรงมีคทาวุธใช้ต่อสูก้ บั ราวณะ579 ซึง่ ตรงกับ
อาวุธของท้าวเวสสวัณในวรรณคดีพุทธศาสนา พระมหาประยงค์ จันทร์แดง แสดงความเห็นว่า
เหตุทเ่ี ทวดาในพุทธศาสนาส่วนใหญ่ไม่มอี าวุธเพราะนับถือพุทธศาสนาและปฏิบตั ติ นตามหลักของ
พุทธศาสนาที่สอนให้ละเว้นจากการทาร้ายเบียดเบียนหรือฆ่าประหารกันและกัน ดังนัน้ จึงไม่ม ี
ประโยชน์อะไรทีเ่ ทวดาจะต้องถืออาวุธ580
ประการที่ 8 ชายา โอรส ธิ ดา ในบรรดาท้าวมหาราชทัง้ 4 องค์ มีเพียงท้าวเวสสวัณที่ม ี
ชายา ท้า วมหาราชทัง้ 4 ต่ า งก็ม ีโ อรสจ านวน 91 องค์เ ท่ า กัน มีน ามว่ า “อิน ทะ” นอกจากนี้
ท้าวมหาราชบางพระองค์ ก็ทรงมีธ ิดาอีกด้ว ย โอรสหรือ ธิดาของท้าวมหาราชมิได้เ กิดจากการ
เสพสังวาสแบบปุถุชน แต่เกิดขึน้ เองด้วยอานาจกุศลกรรมทีท่ าไว้เมื่อครัง้ เป็ นมนุ ษย์ โดยการอุบตั ิ
ขึน้ บนตักหรือใกล้ตกั ของเทวดาทีต่ นประสงค์อยากจะเป็ นบุตร ทัง้ นี้ เพราะเทวดาทุกองค์มกี าเนิด
แบบโอปปาติกะ และเทวดาผูท้ ่อี ุบตั เิ ป็ นบุตรหรือธิดานัน้ ย่อมมีศกั ดิ ์ด้อยกว่าเทวดาผู้เป็ นหัวหน้า
ส่ว นเทวดาในคัมภีร์พ ระเวท มีมารดาบิดาเป็ นผู้ใ ห้กาเนิด และยังมีคู่ค รองคือ ชายาหรือ สวามี
ตลอดจนมีโอรสธิดา ซึง่ เกิดจาการตัง้ ครรภ์และคลอดเช่นเดียวกับมนุ ษย์ แต่ขณะทีค่ ลอดนัน้ มักจะ
มีอภินิหารหรือความยิง่ ใหญ่เหนือธรรมชาติเสมอ เช่น พระอินทร์ประสูตอิ อกมาจากสีขา้ งของพระ
มารดา และขณะที่ประสูตไิ ด้ไม่นานก็สามารถเสวยน้ าโสมได้จานวนมากหลายสระ พระวรุณพอ
ประสูตอิ อกมา พวกศัตรูต่างก็เกิดความครันคร้
่ ามหวันเกรงเป็
่
นอันมาก เทวดาที่เป็ นบุตรมักจะ
ทรงความยิง่ ใหญ่มอี านาจเสมอหรือยิง่ กว่าเทวดาผูเ้ ป็ นมารดาบิดาเสมอ581 ลักษณะดังกล่าวเป็ น
578

พระมหาประยงค์ จันทร์แดง, “ศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพของเทวดาในคัมภีรพ์ ระสุตตันตปิ ฎก
กับคัมภีรพ์ ระเวทและความเชื่อต่อเทวดาในสังคมไทยปจั จุบนั ,” หน้า 145.
579
อรวรรณ กุหลาบรัตน์, “พระกุเวรในวรรณคดีสนั สกฤต,” หน้า 35
580
พระมหาประยงค์ จันทร์แดง, “ศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพของเทวดาในคัมภีรพ์ ระสุตตันตปิ ฎก
กับคัมภีรพ์ ระเวทและความเชื่อต่อเทวดาในสังคมไทยปจั จุบนั ,” หน้า 145-146.
581
เรื่องเดียวกัน, หน้า 143.
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ลักษณะของเทวดาทัวไปที
่ ป่ รากฏในวรรณคดีสนั สกฤต ซึง่ เทวดาทีม่ ฐี านะเป็ น “ทิคธิปติ” ก็อาจมี
ลักษณะเช่นเดียวกัน
ประการที่ 9 บริ วาร การใช้คาเรียก “มหาราช” ยังแสดงถึงอานาจในการปกครองของ
เทวดากลุ่ มนี้ กล่ าวคือ ท้าวมหาราชทรงปกครองสวรรค์ชนั ้ จาตุ มหาราชิกา และทรงปกครอง
เทวดาบนสวรรค์ชนั ้ นัน้ พร้อ มกับบริวาร ได้แก่ คนธรรพ์ กุ มภัณฑ์ นาค และยักษ์ จึงทรงเป็ น
“ผู้เป็ นใหญ่” (อาธิปติ) แห่งบริวารเหล่านัน้ รวมถึงภุมมเทวดาและอากาสัฏฐเทวดาด้วย แต่ใน
วรรณคดีสมัยพระเวทมิไ ด้ก ล่าวไว้ว่า ผู้ใดเป็ นบริวารของ “ทิค ธิปติ” แม้ว่าเทวดาที่มฐี านะเป็ น
“ทิคธิปติ” บางองค์จะมีความเป็ นใหญ่เหนือสิง่ ต่างๆ ก็ตาม เช่น พระวรุณทรงเป็ นเจ้าแห่งน้ าบ้าง
เจ้า แห่ ง ฝนบ้า ง 582 พระยมทรงเป็ น ราชาแห่ ง บรรพบุ รุษ ผู้ล่ ว งลับ หรือ ปิ ต ฤซึ่ง อยู่ท างทิศ ใต้583
ในศตปถพราหมณะกล่าวถึงชื่อเทวราชาและประชาชนของพระองค์ ไว้ในบทสวดของการทาพิธ ี
อัศวเมธ อาทิ พระยมทรงเป็ นราชาของบรรพชนหรือปิ ตฤ พระวรุณทรงเป็ นราชาของคนธรรพ์
พระโสมทรงเป็ นราชาของนางอัปสร พระอินทร์ทรงเป็ นราชาของเหล่าทวยเทพ584 แต่เมื่อมีฐานะ
เป็ น “ทิคธิปติ” ก็ไม่ได้กล่าวอย่างชัดเจนว่าเป็ นผูป้ กครองใคร อีกทัง้ “ทิคธิปติ” ก็มไิ ด้มอี านาจใน
การปกครองสวรรค์ชนั ้ ใดชัน้ หนึ่งโดยเฉพาะ ดังนัน้ การเรียกเทวดาทัง้ 4 องค์ “ท้าวจาตุมหาราช”
ในวรรณคดีพุ ทธศาสนาจึง แสดงถึง ความเป็ นใหญ่ ห รื อความเป็ นหัวหน้ าของทวยเทพใน
สวรรค์ชนั ้ จาตุมหาราชิ การวมถึงเหล่าอมนุษย์ที่เป็ นบริ วาร
การกล่าวถึงบริวารของ “โลกบาล” เพิง่ ปรากฏในวรรณคดีสนั สกฤตสมัยมหากาพย์ อาทิ
ในหริวงศ์กล่าวถึงเหล่าบริวารของโลกบาลแต่ละองค์ท่ตี ิดตามไปร่วมรบกับพวกอสุร กล่าวคือ
พระอินทร์ทรงพิทกั ษ์รกั ษาทิศตะวันออกของกองทัพสวรรค์แวดล้อมด้วยเหล่าเทวดา คนธรรพ์
และยักษ์ พระยมทรงประทับยืนอยู่ท่ามกลางกองทัพ เพื่อปกป้องศัตรูทางทิศใต้ พระวรุณทรง
พิทกั ษ์รกั ษาทิศ ตะวัน ตกแวดล้อมด้วยเหล่ านาคทัง้ หลาย และพระกุ เ วรติดตามด้ว ยพวกยักษ์
รากษสและเหล่าบริวารทัง้ หลาย ทรงคุม้ ครองทางด้านทิศเหนือ585
ส่วนในด้านบทบาท พบว่า ท้าวมหาราชทัง้ 4 ในคติพุทธศาสนามีบทบาทเป็ นผูช้ ่วยเหลือ
เช่นเดียวกับโลกบาลในวรรณคดีสมัยมหากาพย์ หากแต่มรี ายละเอียดที่ต่างกัน จากการศึกษา
พบว่าโลกบาลมีบทบาทเป็นผูช้ ่วยเหลือ “สัตว์โลก” ได้แก่ พระพุทธเจ้า พุทธบริษทั และท้าวสักกะ
ด้วยการคุม้ ครอง คอยดูแลให้ความปลอดภัย หรือปฏิบตั ติ ามคาสังที
่ ไ่ ด้รบั มอบหมาย ท้าวมหาราช
มีบทบาทช่วยเหลือมนุ ษย์ทวไปด้
ั ่ วยความสมัครใจหรือเต็มใจ โดยไม่จากัดว่า ผูน้ นั ้ จะเลื่อมใสหรือ
582

นภาพรรณ โอวัฒนากิจ, “แนวคิดเรื่องพระวรุณในวรรณคดีสนั สกฤต,” หน้า 66-67,167-170.
อัญชลี จิตรสุคนธ์, “พระยมในวรรณคดีสนั สกฤต บาลี และไทย,” หน้า 24.
584
ŚBr. 13.4.3.5-14 และดูเพิม
่ เติมใน อรวรรณ กุหลาบรัตน์ , “พระกุเวรในวรรณคดีสนั สกฤต,” หน้า
583

9-10.

585

Hv. 44.3-20
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เคารพนับถือตนหรือไม่ ผูท้ ท่ี า้ วจตุโลกบาลให้ความช่วยเหลือล้วนเป็นคนดีมคี ุณธรรม ปฏิบตั ธิ รรม
อย่างเคร่งครัด หรือกาลังได้รบั ความเดือดร้อน ประสบกับอุปสรรคแต่มไิ ด้หวันไหวต่
่
อความทุกข์
ยาก คนดีด ัง กล่ า วนี้ ย่อ มจะช่ ว ยเหลือ ตนเองก่ อ นอย่ า งเต็ม ความสามารถจนเป็ น ที่ป ระจัก ษ์
เมื่อ ช่ ว ยเหลือ ตัว เองแล้ว เทวดาจึง จะช่ ว ยเหลือ สนั บ สนุ น ส่ ง เสริม อีก แรงหนึ่ ง เพื่อ ให้ป ระสบ
ความสาเร็จยิง่ ๆ ขึ้นไปโดยไม่ต้องรอให้มนุ ษย์อ้อนวอน ดังจะเห็นได้จากการทีท่ า้ วโลกบาลมักจะ
ช่วยอานวยความสะดวกด้วยการป้องกันภัยอันตรายเพื่อให้ผูป้ ฏิบตั ธิ รรมสามารถบรรลุมรรคผลได้
ง่ายขึน้ สะท้อนให้เห็นถึงคติความเชื่อเรื่องกรรมในพุทธศาสนาว่า คนทากรรมเช่นใดย่อมได้รบั ผล
ของกรรมนัน้ เมื่อประพฤติดีก็ย่อมได้รบั ความดีตอบแทน ดังนัน้ ท้าวมหาราชจึงไม่สามารถให้
รางวัลหรือลงโทษผูใ้ ดได้ แต่เป็นเพียงผูค้ อยสอดส่องและตรวจตราพฤติกรรมของมนุ ษย์ตามคาสัง่
ของท้าวสักกะ และคอยจดบันทึกการทาบุญกุศลของมนุ ษย์ บ้างก็ให้อามาตย์และโอรสลงมาจด
แล้วนาไปรายงานต่อเทวดาบนสวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์เพื่อให้รบั ทราบ หน้าที่ในการจดบันทึกบุญบาป
ของท้าวโลกบาลนี้มลี กั ษณะพ้องกับหน้าของจิตรคุปต์ ในวรรณคดีสนั สกฤต ท้าวมหาราชทัง้ 4
จะทรงเข้ามาช่วยเหลือมนุษย์พร้อมกันทัง้ 4 องค์ ไม่นิยมเสด็จมาช่วยตามลาพัง เช่น การเสด็จมา
ช่วยกันรักษาความปลอดภัยให้กบั พระพุทธเจ้าบ้าง พุทธบริษทั บ้าง ท้าวสักกะบ้าง แต่ถ้าปรากฏ
เพียงองค์เดียวก็จะมีแต่ท้าวเวสสวัณ ในคัมภีรพ์ ุทธศาสนาแต่ละนิกายกล่าวถึงรายละเอียดของ
ท้าวมหาราชทัง้ 4 ในฐานะผู้ช่วยเหลือไว้เ หมือนกันบ้าง คล้ายคลึงกันบ้าง แตกต่างกันบ้างซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดในการสังสอนของแต่
่
ละนิกาย
หน้ าที่คุ้มครอง “มนุ ษย์” นี้เป็ นหน้าที่หลักของเทวดาผู้เป็ นใหญ่แห่งทิศมาตัง้ แต่ในสมัย
พระเวทแล้ว ดัง จะเห็น ได้จ ากบทบาทของเทวดาผู้เ ป็ น ใหญ่ แ ห่ ง ทิศ ในอถรรพเวทที่ม ีห น้ า ที่
“ปกป้อง” หรือ “คุ้มครอง” เฉพาะกลุ่มคนหรือ ปจั เจกชนที่เลื่อมใสศรัทธาหรือบูชาบวงสรวงต่ อ
เทวดาเท่ า นั น้ อาทิ พราหมณ์ ผู้ป ระกอบพิธ ี โดยประจ าอยู่ต ามทิศ ต่ า งๆ ในมณฑลพิธ ีแ ละ
“ทาลาย” ศัตรูหรือผู้ทไ่ี ม่เคารพนับถือ ส่วนโลกบาลในสมัยมหากาพย์ก็ทรงให้ความช่วยเหลือแก่
“พระผู้เป็ นเจ้า” ด้วยการเป็ นกองทัพปกป้องหรือคุ้มครองสวรรค์อนั เป็ นโลกในเชิงกายภาพ และ
“มนุ ษย์” อีกทัง้ เป็ นผู้ประทานรางวัลแก่บุคคลผู้ประกอบคุณงามความดี แต่ผู้นัน้ ต้องทาการสวด
อ้อนวอนหรือต้องแสดงให้เห็นคุณความดีของตนจนเป็ นที่พอใจแก่โลกบาลก่อน อีกทัง้ ยังเป็ นผู้
ทดสอบคุณธรรมของบุคคลด้วย โลกบาลในวรรณคดีพุทธศาสนาก็มหี น้าทีใ่ นการปกป้องสวรรค์ชนั ้
ดาวดึงส์ซ่งึ เป็ นโลกในเชิงกายภาพจากการรุกรานของพวกอสุรเช่นเดียวกับโลกบาลในวรรณคดี
สันสกฤตสมัยมหากาพย์ ในคัมภีรพ์ ุทธฝ่ายเถรวาทบาลีกล่าวว่าท้าวสักกะทรงตัง้ ท้าวจตุโลกบาล


จิตรคุปต์เป็ นผู้จดบันทึกกรรมดีและกรรมชัวของบุ
่
คคลขณะทีย่ งั ดารงชีวติ อยู่ในโลกลงในบัญชีช่อื
อัครสันธานี และหลังจากทีไ่ ด้รบั คาพิพากษาอย่างยุตธิ รรมแล้ว วิญญาณของคนดีจะไปสูแ่ ดนของบรรพบุรุษหรือ
แดนปิ ตฤ วิญญาณของคนชัวจะไปลงนรกขุ
่
มใดขุมหนึ่งใน 21 ขุม ตามความชัวของตน
่
หรืออาจจะเกิดเป็ นอย่าง
อื่นในโลกนี้อกี ดูเพิม่ เติมใน อัญชลี จิตรสุคนธ์, “พระยมในวรรณคดีสนั สกฤต บาลี และไทย,” หน้า 27.
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ให้อารักขาอยู่ท่รี ะเบียงโดยรอบเขาพระสุเมรุทงั ้ 4 ทิศ แต่ในหริวงศ์กล่าวว่าพระวิษณุ ทรงเป็ นผู้
จัดแบ่งขอบเขตการดูแลรักษาจักรวาลในทิศทัง้ 4
แม้ว่าท้าวมหาราชจะเป็ นใหญ่ในทิศทัง้ 4 แต่กต็ ้องทาความเคารพนบนอบต่อ บุคคลซึ่งมี
ภูมธิ รรมสูงกว่าตนโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าและพระอริยสาวกทัง้ หลาย หรือแม้แต่ต่อสาธุชนทัวไปผู
่ ้
ประพฤติดีปฏิบตั ิช อบตามหลัก ค าสอนทางพระพุ ทธศาสนา และยัง ต้อ งคอยบ าเพ็ญ บุญ กุ ศ ล
เพื่อเสริมบารมีของตนอีกด้วย ด้วยเหตุน้ี ท้าวมหาราชจึงปรากฏบทบาทเป็ นผู้ฟงั ธรรม ผู้ปฏิบตั ิ
ธรรม และเป็ นผูแ้ จ้งข่าวหรือเหตุการณ์สาคัญทีเ่ กิดขึน้ ในพุทธศาสนา อันแสดงให้เห็นถึงลักษณะ
ของเทวดาในคติ พุ ท ธศาสนา ท้ า วมหาราชมัก จะท าบุ ญ ด้ ว ยการฟ งั พระธรรมเทศนาจาก
พระพุทธเจ้าผูท้ รงเป็ นครูของเทวดาและมนุ ษย์ทงั ้ หลาย (สตฺถา เทวมนุ สฺสาน) และจากพระอริยสาวกอยู่เสมอ เทวดาถือว่าท่านเหล่านี้เป็ นเนื้อนาบุญของตน จะเห็นได้ว่า แทนทีม่ นุ ษย์จะเป็ นผู้
สวดอ้อนวอนเทวดาอย่างในศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู แต่กลับเป็ นเทวดาที่ต้องค้นพบบุคคลผู้บรรลุ
ธรรมเพื่อให้ท่านเหล่านัน้ เป็ นผู้ชน้ี าหนทางสู่ความหลุดพ้น แสดงให้เห็นว่า มนุ ษย์สามารถเป็ นผู้
อยูเ่ หนือ “อุปตั ติเทวา” ได้ดว้ ยการปฏิบตั ธิ รรมจนบรรลุเป็ น “วิสุทธิเทวา” ดังเช่นพระพุทธเจ้าและ
พระอรหันต์ผเู้ ป็นทีเ่ คารพของเทวดาทัง้ หลาย
ทัง้ กลุ่มบุคคลที่ทา้ วมหาราชทรงให้ความช่วยเหลือกอปรกับการเป็ นผูย้ ดึ มันในพระธรรม
่
คาสอน แสดงให้เห็นว่า ท้าวจตุโลกบาลทรงเป็ นผูม้ คี วามศรัทธาอันมันคงในพระรั
่
ตนตรัย และเป็ น
หนึ่ ง ในเทวดาชัน้ ฉกามาพจรที่ม ีค วามเกี่ย วข้อ งสัม พัน ธ์กับ พุ ท ธศาสนาอย่ า งใกล้ชิด ดัง ที่
พินิจ สุขสถิตได้กล่าวไว้ว่า “บรรดาเทวโลกทัง้ 6 ชัน้ นัน้ เทวดาทีเ่ กีย่ วข้องกับพุทธศาสนามากมีอยู่
2 ชัน้ คือ ชัน้ จาตุมหาราชิกาและชัน้ ดาวดึงส์”586
จะเห็ น ได้ ว่ า แม้ ว่ า วรรณคดีพุ ท ธศาสนาและสัน สกฤตจะกล่ า วถึง กลุ่ ม เทวดาที่ ม ี
ความสัมพันธ์กบั ทิศเหมือนกัน แต่ เทวดากลุ่มดังกล่าวมีลกั ษณะและบทบาททัง้ คล้ายคลึงกันและ
แตกต่างกัน ทัง้ นี้เพราะคาสอนของแต่ละศาสนามีความแตกต่างกัน
พุทธศาสนาอุบตั ขิ น้ึ ในสังคมศาสนาพราหมณ์หรือศาสนาฮินดูระยะต้นในช่วงราว 600 ปี
ก่อนคริสตกาล และพระพุทธเจ้าก็ทรงเติบโตมาในราชสกุลที่นับถือศาสนาพราหมณ์ ฉะนัน้ เมื่อ
ทรงประกาศพุทธศาสนาจึงมีความเป็ นไปได้ท่จี ะทรงรับเอาแนวคิดจากศาสนาพราหมณ์มาปรับใช้
ให้สอดคล้องกับหลักคาสอนของพระองค์เพื่อทรงใช้สอนคนในสมัยนัน้ พุทธศาสนามีแนวคิดใหม่
ทีแ่ ตกต่างจากความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู คือ การไม่ยอมรับความเชื่อเรื่องพระเจ้าสร้าง
โลก การไม่ยอมรับความเชื่อดังกล่าวเท่ากับเป็ นการปฏิเสธผูท้ ม่ี อี านาจอยู่เหนือโลก ปฏิเสธความ
ศักดิ ์สิทธิ ์ของคัมภีร์พระเวท บรรดาค าสอนทัง้ หลายที่อยู่ในคัมภีร์พระเวทและงานรุ่นหลังของ
พราหมณ์จงึ เป็นคาสอนทีพ่ ุทธศาสนาไม่ยอมรับแต่การไม่ยอมรับนี้เป็ นการไม่ยอมรับเฉพาะส่วนที่
586

พินิจ สุขสถิตย์, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องเทวดาชัน้ ฉกามาพจรในพระไตรปิ ฎก,” หน้า 81.
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เกีย่ วโยงไปถึงพระผูเ้ ป็นเจ้า587 ดังทีก่ ล่าวไปแล้วว่า พุทธศาสนาเชื่อว่าโลกดาเนินไปโดยธรรมชาติ
และอยู่ภายใต้กฎแห่งไตรลักษณ์ ด้วยเงื่อนไขดังกล่า วทาให้สรรพชีวติ ที่อยู่ในโครงสร้างจักรวาล
ของพุทธศาสนารวมถึงเทวดามีความเท่าเทียมกัน เทวดาจึงมีคุณลักษณะเหมือนกับสิง่ มีชวี ติ อื่นๆ
มีร่างกายไม่เทีย่ ง เป็ นทุกข์ เป็ นอนัตตา 588 ดังปรากฏในสีหสูตร สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ว่า
“ท่านผูเ้ จริญทัง้ หลาย ได้ยนิ ว่า เราทัง้ หลาย เป็นผูไ้ ม่เทีย่ งแท้ แต่ได้เข้าใจว่าเทีย่ ง เราทัง้ หลายเป็ น
ผูไ้ ม่ยงยื
ั ่ นเลย แต่ได้เข้าใจว่ายังยื
่ น เราทัง้ หลายเป็ นผูไ้ ม่แน่ นอนเลย แต่ได้เข้าใจว่าแน่ นอน ท่านผู้
เจริญทัง้ หลาย ได้ยนิ ว่า ถึงพวกเราก็เป็นผูไ้ ม่เทีย่ ง ไม่ยงยื
ั ่ น ไม่แน่ นอน นับเนือ่ งแล้วในกายตน”589
แสดงให้เห็นว่า แม้จะเกิดเป็ นเทวดาก็ยงั มีความไม่เทีย่ ง ไม่ยงยื
ั ่ น ไม่แน่ นอน ไม่สามารถข้ามพ้น
วัฏสงสารได้ พระนิพพานเป็ นเพียงสิง่ เดียวที่อยู่เหนือทุกสิง่ และสามารถทาให้หลุดพ้นจากกอง
ทุกข์ ผู้ทร่ี แู้ จ้งในธรรมเท่านัน้ คือ ผู้ท่อี ยู่สูงสุดเหนือสกลจักรวาล ด้วยเหตุน้ี เทวดาทัง้ หลายจึงมี
ฐานะต่ากว่าพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ แม้แต่พุทธสาวกก็ยงั มีฐานะสูงกว่าพวกเทวดา
นอกจากนี้พุทธศาสนายังมีความเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด ความ
เชื่อดังกล่าวเป็ นปจั จัยให้เกิดการขยายความคิดเรื่องสถานที่อยู่หลังความตายดังจะเห็นได้จาก
จานวนนรกและสวรรค์ทเ่ี พิม่ มากขึน้ พุทธศาสนาเชื่อว่าเจตนาของกรรมทีม่ ากน้อยแตกต่างกัน จะ
ส่งผลให้สตั ว์โลกต้องไปเสวยบุญหรือชดใช้กรรมในภพภูมทิ ต่ี ่างกัน หากทาดีกไ็ ด้ไปเสวยสุขอยู่ใน
สวรรค์ชนั ้ สูง หากประพฤติชวก็
ั ่ ตกลงไปสู่นรกขุมต่ าลงไป ดังนัน้ ระบบโครงสร้างจักรวาลของ
พุ ท ธศาสนาจึง แตกต่ า งจากศาสนาพราหมณ์ อ ย่ า งชัด เจน นอกจากนี้ ความเชื่อ ในเรื่อ ง
กฎแห่งกรรมยังสามารถเป็นคาอธิบายให้กบั การเกิดขึน้ ของสัตว์โลกจานวนมากทีไ่ ม่เคยปรากฏใน
ความคิดของชาวอารยันมาก่อ น590 จะเห็นได้ว่า ในพระสูตรต่างๆ กล่าวถึงชื่อของเทวดาจานวน
มากทัง้ ที่เ คยปรากฏในวรรณคดีสนั สกฤตมาก่ อ นและยังไม่เ คยปรากฏ ทัง้ ที่รบั มาจากศาสนา
พราหมณ์-ฮินดูและที่ปรากฏเฉพาะในพุทธศาสนา พุทธศาสนาได้นาเทวดาทัง้ หมดมาจัด “ที่อยู่”
ใหม่ใ นระบบโครงสร้างจัก รวาลเดียวกันโดยปรับเปลี่ยนคุณสมบัติบางประการของเทวดาและ
จัดลาดับชัน้ ของเทวดาให้เหมาะสมกับ “ทีอ่ ยู่” ภายใต้กฏแห่งกรรมและกฎแห่งไตรลักษณ์ ด้วย
หลักคาสอนของพุทธศาสนาข้างต้นทาให้โลกบาลในวรรณคดีพุทธศาสนามีลกั ษณะและบทบาท
แตกต่างจากโลกบาลในวรรณคดีสนั สกฤตอย่างเห็นได้ชดั
587

ปรีช า ช้า งขวัญ ยืน และสมภาร พรมทา, บรรณาธิก าร, มนุ ษ ย์ก ับ ศาสนา, พิม พ์ค รัง้ ที่ 3
(กรุงเทพมหานคร: โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2547), หน้า
138.
588

M. M. J. Marasinghe, Gods in Early Buddhism: a study in their social and mythological
milieu as depicted in the Nikāyas of the Pāli Canon, p. 65.
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590

ส.ขนฺ ธ. 17/156
ดูเพิม่ เติมใน M. M. J. Marasinghe, Gods in Early Buddhism: a study in their social and

mythological milieu as depicted in the Nikāyas of the Pāli Canon, p. 69.
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อนึ่ง ด้วยลักษณะและบทบาทของโลกบาลในวรรณคดีส ันสกฤตและพุทธศาสนามีความ
คล้ายคลึงกันบางประการ จึงมีความเป็นไปได้ว่าพุทธศาสนาอาจทราบถึงแนวคิดเรื่องเทวดาผูเ้ ป็ น
ใหญ่แห่งทิศในวรรณคดีสนั สฤต อีกทัง้ การปรากฏนามของเทวดาในคติพราหมณ์หลายพระองค์ใน
พระไตรปิฎกก็เป็ นอีกเหตุผลหนึ่ง ทีแ่ สดงให้เห็นว่าผูค้ นในสมัยพุทธกาลย่อมรูจ้ กั ทวยเทพที่ได้รบั
ความนิยมในหมู่ชาวอารยันอยู่แล้ว เช่น พระอินทร์ (พระอินทะ)591 พระยม พระวรุณ พระโสม
พระอัคนี พระอีสาน ดังปรากฏในธชัคคสูตรที่กล่าวถึงการรบกันระหว่างเทวดาและอสุร เหล่ า
เทวดารูส้ กึ หวาดกลัวต่ออสุรแต่ครัน้ ได้มองไปทีธ่ งของผูน้ าคือท้าวสักกะ พระประชาบดี พระวรุณ
และพระอีสานก็กลับได้กาลังใจสู้รบจนเอาชนะได้592 ในเตวิชชาสูตร กล่าวถึง รายนามของเทพที่
พราหมณ์ส วดสรรเสริญเพื่อเป็ นหนทางให้ได้ไปอยู่ร่วมกับพรหมเมื่อ สิ้นสุดชีวติ ในโลกนี้ อาทิ
พระอินทะ พระอีสาน พระโสม พระวรุณ พระยม พระประชาบดี เป็ นต้น 593 ในอาฏานาฏิยสูตร
กล่าวว่า อินทะ โสม วรุณ ทรงมีฐานะเป็ นหัวหน้าของเหล่ายักษ์ 594 และในมหาสมัยสูตรก็กล่าวถึง
วรุณ โสม ว่าเป็ นเทวดาทีม่ าร่วมเทวสโมสร ณ ปา่ มหาวัน595 สิง่ ทีน่ ่าสังเกตจากรายชื่อของเทพเจ้า
ที่ป รากฏในพระสูต รต่ า งๆ คือ ทวยเทพเหล่ า นี้ ม ีฐ านะเป็ น “ทิศ ามฺ ป ติ” หรือ “ทิค ธิป ติ” หรือ
“โลกบาล” ในวรรณคดีสนั สกฤตด้วย
แม้ว่าในพระสูตรต่างๆ จะมิได้กล่าวอย่างชัดเจนว่าทวยเทพดังกล่าวอาศัยอยู่ในสวรรค์ชนั ้
ใด แต่ จ ากการปรากฏเป็ น เทวสหายร่ ว มกับ ท้ า วสัก กะในธชัค คสู ต ร จึง อาจอนุ ม านได้ ว่ า
ทวยเทพดังกล่ าวอาจอาศัยอยู่บนสวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์ด้วย หากแต่ เ ทพเหล่ านัน้ มิได้มฐี านะเป็ น
เทวดาผูเ้ ป็ นใหญ่แห่งทิศหรือโลกบาลดังทีเ่ คยปรากฏมาก่อน ประเด็นทีน่ ่ าสนใจ คือ พุทธศาสนา
กล่าวถึงกลุ่มเทวดาจานวน 33 องค์ทอ่ี าศัยอยู่บนสวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์พอ้ งกับจานวนเทวดาทีป่ รากฏ
ในคัมภีรส์ มัยพระเวท แม้ว่าชื่อของสวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์ หมายถึง สวรรค์อนั เป็ นทีอ่ ยู่ของเทวดา 33
องค์ แต่ก็มไิ ด้กล่าวถึงรายละเอียดว่าชื่อของสวรรค์ชนั ้ นี้หมายถึงจานวนเทวดาทีส่ ถิตอยู่ในสวรรค์
หรือเป็ นตัวเลขที่กล่าวแทนจานวนเทวดา หากสวรรค์ชนั ้ นี้เป็ นที่อยู่ของเทวดา 33 องค์แล้ว ก็ไม่
ปรากฏรายละเอียดว่าเทวดาเหล่านัน้ มีนามใดบ้าง G. P. Malalasekera เชื่อว่า ชื่อของสวรรค์ชนั ้ นี้
น่ าจะมาจากจานวนของพระอินทร์และสหาย 596 ผู้วจิ ยั เห็นด้ว ยกับนักปราชญ์บางท่านที่เ ห็นว่า
แนวคิดเรือ่ งเทวดาในสวรรค์ชนั ้ นี้ได้รบั อิทธิพลมาจากแนวคิดเรื่องการแบ่งเทวดา 33 องค์ในคัมภีร์
พระเวท ได้แก่ เทวดาที่อยู่ในโลกมนุ ษย์จานวน 11 องค์ ในบรรยากาศจานวน 11 องค์ และใน
591

ดูเพิม่ เติมใน พินิจ สุขสถิตย์, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องเทวดาชัน้ ฉกามาพจรในพระไตรปิ ฎก,”
หน้า 53. และอุดม รุ่งเรืองศรี, เทวดาพุทธ: เทพเจ้าในพระไตรปิ ฎกและไตรภูมิพระร่วง, หน้า 86-87.
592
ส.สคา. 15/864
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ที.สี. 9/376
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ที.ปา. 11/215
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ที.ปา. 10/245
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DPPN. 1., pp. 1003-1004.
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สวรรค์จานวน 11 องค์ นักปราชญ์บางท่านก็กล่ าวว่าเทวดาทัง้ 33 องค์มาจากกลุ่มของเทวดาใน
คัม ภีร์ส มัย พราหมณะ ได้แ ก่ กลุ่ ม เทพวสุ ท่ีอ ยู่บ นโลกจ านวน 8 องค์ กลุ่ ม เทพรุท ระที่อ ยู่ใ น
บรรยากาศจานวน 11 องค์ กลุ่มเทพอาทิตย์ท่อี ยู่ใ นสวรรค์จานวน 12 องค์ ซึ่งรวมพระอินทร์
หรือศักระเอาไว้ดว้ ย ส่วนอีก 2 องค์ คือ พระอัศวิน597
จากการศึก ษาแนวคิดเรื่อ งโลกบาลในวรรณคดีส นั สกฤตพบว่า ทวยเทพที่ มฐี านะเป็ น
“ทิศามฺปติ” หรือ “ทิคธิปติ” ก็อยู่ในกลุ่ม “เทวดาชุดเก่า” จานวน 33 องค์ ทีอ่ าศัยอยู่ในโลกมนุ ษย์
บรรยากาศ และสวรรค์ แต่ ม ี “เทวดาชุด เก่ า ” เพียงบางองค์เ ท่ านัน้ ที่ปรากฏนามในวรรณคดี
พุทธศาสนาดังที่ผู้วจิ ยั ได้กล่าวถึงข้างต้น แสดงว่าพุทธศาสนาอาจรู้จกั “เทวดาชุดเก่า” ที่ได้รบั
ความนิยมในหมู่ชาวอารยันมาก่อนซึง่ หมายรวมถึงพระอินทร์และเทวดาที่มฐี านะเป็ น “ทิศามฺปติ”
หรือ “ทิคธิปติ” ด้วย เช่น พระยม พระวรุณ พระโสม พระอัคนี ส่วน “เทวดาชุดเก่า” ในสมัยพระเวท
บางองค์ท่มี ไิ ด้มบี ทบาทสาคัญมากนักหรือมิได้รบั การบูชาอย่างเป็ นเอกเทศแต่อาจได้รบั การบูชา
แบบรวมเป็ นกลุ่มโดยมีพระอินทร์เป็ นหัวหน้าก็ไม่ปรากฏอยู่ในคัมภีรพ์ ุทธศาสนาเลย หากชื่อของ
สวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์ได้รบั อิทธิพลจากแนวคิดเรื่องเทวดาจานวน 33 องค์ในวรรณคดีสนั สกฤตตาม
มติของนักปราชญ์ขา้ งต้นจริง พุทธศาสนาก็อาจนาจานวน “เทวดาชุดเก่า” มาใช้และสร้างตานาน
เรื่องมาฆมาณพทีไ่ ด้กระทากุศลอันยิง่ ใหญ่ร่วมกับสหายอีก 32 คน จนได้ไปเกิดร่วมกันบนสวรรค์
ชัน้ ดาวดึงส์เป็ นท้าวสักกะและเทพบุตรอีก 32 องค์ เพื่ออธิบายการเกิดขึน้ ของเทวดาและทีม่ าของ
ชื่อสวรรค์ชนั ้ นี้อย่างสอดรับกับหลักคาสอนในพุทธศาสนาดังปรากฏในกุลาวกชาดก นัน่ หมายความ
ว่า “เทวดาชุดเก่า” รวมถึงทวยเทพที่มฐี านะเป็ นเทวดาผูเ้ ป็ นใหญ่แห่งทิศทีเ่ คยอาศัย ในโลกมนุ ษย์
บรรยากาศ และสวรรค์กถ็ ูกย้ายขึน้ ไปอยูร่ วมกันในสวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์ ทวยเทพเหล่านัน้ จึงมิได้เป็ น
เทวดาผูเ้ ป็นใหญ่แห่งทิศอีกต่อไป แต่เป็นเพียงเทวดาทีอ่ าศัยอยูร่ ว่ มกับท้าวสักกะ
จากความคล้ายคลึงกันของลักษณะและบทบาทของโลกบาลและการปรากฏนามของ
เทวดาในคติพราหมณ์หลายพระองค์ในพระไตรปิ ฎกซึ่งเทวดาบางองค์ก็มฐี านะเป็ นเทวดาผู้เป็ น
ใหญ่แห่งทิศด้วย แสดงให้เห็นว่า พุทธศาสนาทราบถึงความคิดเรื่องเทวดาของชาวอารยันและอาจ
ทราบถึงแนวคิดเรื่องเทวดาผูเ้ ป็ นใหญ่แห่งทิศ จึงอาจเป็ นไปได้ว่าพุทธศาสนาอาจสืบทอดแนวคิด
เรื่องเทวดาผูเ้ ป็ นใหญ่แห่งทิศ ซึ่งเป็ นแนวคิดทีป่ รากฏมาก่อนทีพ่ ุทธศาสนาจะอุบ ัตขิ น้ึ และยังไม่ได้
ถูกจัดอย่างเป็นระบบ แล้วได้ปรับเปลีย่ นลักษณะและบทบาทของกลุ่มเทวดาดังกล่าวให้เป็ นเทวดา
ในความเชื่อทางพุทธศาสนาเพื่อสอดรับกับคาสอนของพุทธองค์ เหตุทพ่ี ุทธศาสนาจัดกลุ่มเทวดาที่
มีความสัมพันธ์กบั ทิศให้เข้ามาอยูใ่ นโครงสร้างจักรวาลโดยให้ประจาอยู่ทส่ี วรรค์ชนั ้ จาตุมหาราชิกา
ซึง่ เป็นสวรรค์ทม่ี คี วามใกล้ชดิ กับโลกมากทีส่ ุด อาจสืบเนื่องจากความคิดของชาวอารยันตัง้ แต่สมัย
พระเวททีเ่ ชื่อว่าทิศหลักทัง้ 4 เป็นสัญลักษณ์แทนขอบเขตอันกว้างใหญ่ของโลก อีกทัง้ เทวดาผูเ้ ป็ น
ใหญ่แห่งทิศ ก็อาศัยอยู่ในโลกมนุ ษย์ บรรยากาศ และสวรรค์ และมีบทบาทเกี่ยวข้องกับมนุ ษย์ท่ี
597
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อาศัยอยูบ่ นโลก กอปรกับสวรรค์ชนั ้ จาตุมหาราชิกาอยูเ่ หนืออสุรภพ มนุ สสภูม ิ และอยู่ใต้สวรรค์ชนั ้
ดาวดึง ส์ซ่ึง ทัง้ หมดมีก ารแบ่ ง โครงสร้า งตามทิศ หลัก ทัง้ 4 ในมิติแ นวราบเช่ น กัน ดัง นั น้
ท้าวมหาราชทัง้ 4 จึงมีความเกี่ยวข้องกับโลกด้วยการคอยช่วยเหลือสัตว์โลกและทาหน้าทีป่ กป้อง
รักษาโลกทัง้ มนุษยโลกและเทวโลกโดยประจาอยูต่ ามทิศหลักทัง้ 4 ทีม่ เี ขาพระสุเมรุเป็นศูนย์กลาง
ข้อ ที่พงึ พิจารณา คือ พุ ทธศาสนารับแนวคิดดังกล่ าวมาในช่ว งเวลาใด จากการศึกษา
แนวคิดเรือ่ งโลกและทิศในวรรณคดีพุทธศาสนาพบว่า พุทธศาสนามีความเชื่อเรื่องดินแดนทีอ่ ยู่ใต้
พืน้ โลกอยู่แล้ว จึงกล่าวถึงทิศเบื้องบนและทิศเบื้องล่าง สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องทิศทีป่ รากฏใน
คัมภีรส์ มัยพราหมณะ-อุปนิษทั ในส่วนโครงสร้างจักรวาลในพุทธศาสนาก็มคี วามแตกต่างจากสมัย
พระเวทอย่างเห็นได้ชดั แม้ว่าการแบ่งโครงสร้างจักรวาลในพระไตรปิฎกจะมิได้กล่าวอย่างชัดเจน
ว่ามีการแบ่งออกเป็นชัน้ ทีซ่ อ้ นขึน้ ไปด้านบนและลงมาด้านล่าง แต่จากการกล่าวถึงนรก ทวีป หรือ
ชื่อของสวรรค์หลายชัน้ ก็มคี วามสอดคล้อ งกับ การแบ่งโครงสร้างจักรวาล ในสมัยพราหมณะอุปนิษทั ที่เริม่ มีการแบ่งโครงสร้างจักรวาลอย่างเป็ นระบบและสอดคล้องกับโครงสร้างจักรวาลใน
สมัยมหากาพย์-ปุราณะที่มกี ารจัดโครงสร้างจักรวาลอย่างเป็ นระบบชัดเจนมากยิง่ ขึ้นและมีการ
กล่าวถึงส่วนประกอบของจักรวาลทีพ่ อ้ งกับทีป่ รากฏในวรรณคดีพุทธศาสนา
ในส่วนจานวนท้าวมหาราชหรือโลกบาลในวรรณคดีพุทธศาสนา ปรากฏหลักฐานทีเ่ ก่าแก่
ทีส่ ุดอยู่ในพระวินัยปิฎก มหาวรรค มีจานวน 4 องค์ เมื่อเปรียบเทียบกับจานวนเทวดาผูเ้ ป็ นใหญ่
แห่งทิศในสมัยพราหมณะ-อุปนิษทั พบว่ามีจานวนไม่เท่ากัน อย่างไรก็ดี เทวดาผูเ้ ป็ นใหญ่แห่งทิศ
ในสมัยพราหมณะ-อุปนิษทั ก็ลดจานวนลงจากสมัยพระเวท จากเดิมที่มจี านวน 5-7 องค์ เหลือ
เพียง 5 องค์เ ท่านัน้ โดยคงเทวดาผู้เป็ นใหญ่ แห่งทิศ หลักทัง้ 4 เอาไว้ แต่ เมื่อ เปรียบเทียบกับ
จานวนโลกบาลทีป่ รากฏในมหาภารตะและรามายณะ พบว่ามีจานวนเท่ากัน ในมหาภารตะปรากฏ
ความคิดทัง้ โลกบาลจานวน 3 องค์ท่มี คี วามสัมพันธ์กบั โครงสร้างจักรวาล 3 ส่วน และโลกบาล
จานวน 4 องค์ทม่ี คี วามสัมพันธ์กบั ทิศหลักทัง้ 4 ซึง่ ผูว้ จิ ยั สันนิษฐานว่าเกิดจากการผนวกความคิด
เรือ่ งเทวดาผูเ้ ป็นใหญ่แห่งทิศซึง่ ปรากฏมาก่อนหรือร่วมสมัยกับช่วงทีร่ จนามหากาพย์ทงั ้ 2 โดยใช้
ชื่อ “โลกบาล” เรียกแทนกลุ่มเทวดาผูเ้ ป็ นใหญ่แห่งทิศ ทาให้โลกบาลมีจานวนเพิม่ ขึน้ เป็ น 4 องค์
ส่วนในรามายณะกล่าวตรงกันว่าโลกบาลมีจานวน 4 องค์ ได้แก่ พระอินทร์ พระยม พระวรุณ และ
พระกุเวร ในขณะทีม่ านวธรรมศาสตร์และคัมภีรป์ รุ าณะฉบับต่างๆ กล่าวถึงโลกบาลจานวน 8 องค์
ซึง่ ต่างจากจานวนโลกบาลในคติพุทธศาสนา
แม้ว่าวรรณคดีพุทธศาสนากับมหากาพย์ทงั ้ 2 กล่าวถึงจานวนของโลกบาลเท่ากัน แต่ก็
มิได้ใช้คาเรียกกลุ่มของเทวดาเหมือนกัน ทัง้ หมด กล่าวคือ ในพระวินัยปิ ฎกเรียกว่า “มหาราช”
ส่วนมหากาพย์รามายณะและมหาภารตะเรียกว่า “โลกบาล” และแม้ในวรรณคดีพุทธศาสนานิกาย
อื่นๆ จะเรียกเทวดากลุ่มดังกล่าวทัง้ “มหาราช” และ “โลกบาล” ซึ่งคาหลังนี้พ้องกับ คาเรียกใน
มหากาพย์ทงั ้ 2 แต่หากพิจารณาโดยแนวคิดแล้ว พบว่า เทวดากลุ่มดังกล่าวในพุ ทธศาสนาเป็ น
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เทวดาที่อยู่ประจาทิศ ซึ่งพ้องกับลักษณะของเทวดาผู้เป็ นใหญ่แห่งทิศ ในสมัยพระเวท-อุปนิษัท
มากกว่าโลกบาลในสมัยมหากาพย์ จึงมีความเป็นไปได้ว่าพุทธศาสนาอาจจะรับแนวคิดเรื่องเทวดา
ผูร้ กั ษาทิศมาตัง้ แต่ก่อนสมัยมหากาพย์
ส่วนการที่ว รรณคดีสมัยมหากาพย์และวรรณคดีพุทธศาสนากล่าวถึงพระกุเ วรในฐานะ
โลกบาลผูร้ กั ษาทิศเหนือและมียกั ษ์เป็ นบริวารเหมือนกัน ก็มขี อ้ พึงสังเกต คือ ท้าวกุเวรเป็ นเทพที่
ไม่ปรากฏบทบาทสาคัญใดๆ ในวรรณคดีสนั สกฤตสมัยพระเวท จนกระทังถู
่ กกล่าวถึงบ่อยครัง้ ใน
วรรณคดีส มัย มหากาพย์ซ่ึง เป็ น เวลาใกล้เ คีย งกับ ที่พุ ท ธศาสนาอุ บ ัติข้นึ ในดิน แดนชมพูท วีป
การเข้ามาเป็นโลกบาลของพระกุเวรเพิง่ จะปรากฏในวรรณคดีสนั สกฤตในสมัยมหากาพย์-ปุราณะ
จากการศึกษาของอรวรรณ กุหลาบรัตน์ พบว่า การเปลี่ยนแปลงฐานะของพระกุเวรที่ปรากฏใน
รามายณะ มหาภารตะ และปุ ร าณะ มีค วามคล้า ยคลึง กัน ส่ ว นข้อ แตกต่ า งที่เ ห็น ได้ช ัด คือ
พระผู้เป็ นเจ้า ผู้ประทานพรให้แก่พระกุเวร มีทงั ้ พระพรหมและพระศิว ะซึ่งอาจเป็ นผลจากความ
เลื่อมใสนับถือของกวีทม่ี ตี ่อพระผูเ้ ป็ นเจ้าแต่ละองค์ ในรามายณะ อุตตรกาณฑ์ กล่าวว่าพระกุเวร
ทรงบ าเพ็ญ พรตอย่า งเคร่ง ครัด มากในป่ า ใหญ่ เ ป็ น เวลา 1,000 ปี จึง ได้ร ับ ประทานพรจาก
พระพรหมให้เป็ นเจ้าแห่ง ความมังคั
่ งและเป็
่
นโลกบาลในลาดับที่ 4 ที่มพี ระอินทร์ พระยม และ
พระวรุณ อยู่แล้ว ส่วนในมหาภารตะ พระพรหมประทานพรให้พระกุเวรเป็ นเทพแห่งความมังคั
่ ง่
และเป็ นเจ้าของทรัพย์ ทัง้ มวล มีความเป็ นอมตะ เป็ นหนึ่งในจตุโลกบาลผู้ทาหน้ าที่ปกป้องและ
พิทกั ษ์รกั ษาจักรวาล เนื่องจากเป็ นผูม้ คี วามเลื่อมใสต่อพระพรหมผู้ เป็ นอัยกามาก และได้บาเพ็ญ
เพียรอย่างเคร่งครัดจนเป็นทีพ่ อพระทัย ในคัมภีรป์ รุ าณะกล่าวว่า พระกุเวรบาเพ็ญพรตโดยยืนขา
เดียวกลางปญั จาคนิ (pancāgni) เป็ นเวลา 100,000 ปี จนเป็ นทีพ่ อพระทัยแก่พระพรหม จึงทรง
ปรากฏองค์และประทานพรพระกุเวรให้เป็นโลกบาลและเป็ นเจ้าของทรัพย์ทงั ้ มวล 598 อีกทัง้ การที่
พระกุ เวรทรงดารงความเป็ นราชาของพวกยักษ์ ก็เ พิ่งเกิดขึ้นในคัมภีร์ส มัยมหากาพย์-ปุราณะ
เช่นกัน ในศตปถพราหมณะพระองค์ทรงมีฐานะเป็ นราชาแห่งพวกอมนุ ษย์เช่นรากษส ต่อมาใน
มหาภารตะ พระองค์ได้รบั ประทานพรจากพระพรหมให้เป็ นราชาของพวกยักษ์ โดยให้ไปครอง
เมืองลังกาซึ่งเคยเป็ นที่อยู่ของพวกรากษส ในคัมภีร์ปุราณะกล่าวว่า พระกุเวรผู้เป็ นราชาแห่ง
นครอลกา เป็นผูม้ คี วามเลื่อมใสศรัทธาในพระศิวะมากได้ปฏิบตั กิ จิ บาเพ็ญพรตอย่างเคร่งครัดเมื่อ
เวลาผ่านไป 200,000 ปี พระศิวะได้เสด็จมาประทานพรให้พระกุเวรเป็ นราชาแห่งพวกยักษ์ คุหยัก
กินนร เป็นผูป้ กครองเหล่าปุณยชน599 จะเห็นได้ว่า พระกุเวรทีป่ รากฏในวรรณคดีพุทธศาสนาทรง
เป็นผูม้ คี วามศรัทธามันคงในพระรั
่
ตนตรัย ส่วนในวรรณคดีสนั สกฤตทรงเป็ นผูม้ คี วามภักดีต่อพระ
ผูเ้ ป็นเจ้า
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ดูเพิม่ เติมใน อรวรรณ กุหลาบรัตน์, “พระกุเวรในวรรณคดีสนั สกฤต,” หน้า 24-26.
ดูเพิม่ เติมใน เรื่องเดียวกัน หน้า 24-26.
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การที่วรรณคดีพุทธศาสนาและวรรณคดีสนั สกฤตสมัยมหากาพย์กล่าวถึงจานวนเทวดา
ผู้รกั ษาทิศเท่ากัน กล่าวถึงพระกุเวรว่าเป็ นหนึ่งในท้าวจาตุมหาราชในวรรณคดีพุทธศาสนาและ
เป็นหนึ่งในโลกบาลในวรรณคดีสนั สกฤตสมัยมหากาพย์ และเป็ นใหญ่ในหมู่ยกั ษ์ พอ้ งกัน แสดงว่า
แนวคิดเรื่องโลกบาลย่อมเป็ นที่รบั รู้ในหมู่ผู้นับถือพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู และมี
ความเป็ นไปได้ว่าทัง้ วรรณคดีพุทธศาสนาและมหากาพย์สาคัญทัง้ 2 เรื่องอาจได้รบั อิทธิพลทาง
ความคิดซึง่ กันและกัน หรือมีพฒ
ั นาการทางความเชื่อมาจากแหล่งทีม่ าเดียวกัน
จะเห็นได้ว่า แนวคิดเรื่องเทวดาผู้เป็ นใหญ่แห่งทิศเกิดขึ้นก่อนที่พุทธศาสนาจะอุบตั ิข้นึ
อย่างแน่ นอน ในวรรณคดีสนั สกฤตเรียกเทวดากลุ่มดังกล่าวว่า “ทิศามฺปติ” หรือ “ทิคธิปติ” หรือ
“โลกบาล” โดยมีรายชื่อ จานวน แตกต่างกันตามแต่ละสมัย อาจเพราะสังคมอารยันประกอบด้วย
หลายชนเผ่า ความนิยมในการนับถือเทพเจ้าก็แตกต่างกัน เมื่อผูว้ จิ ยั รวบรวมแนวคิดเรื่องโลกบาล
จึงยังคงเห็นถึงความไม่ลงรอยกันอยู่มาก ส่วนพุทธศาสนาก็ปรากฏแนวคิดดังกล่าวเช่นเดียวกัน
เรียกเทวดากลุ่มดังกล่าวว่า “มหาราช” หรือ “โลกบาล” โดยมีจานวนและรายชื่อที่แน่ นอน จาก
ข้อ สัง เกตของผู้ว ิจยั เรื่อ งทิศ โครงสร้างจักรวาล จ านวนเทวดาผู้รกั ษาทิศ ค าเรียก กอปรกับ
ช่ ว งเวลาก่ อ นการอุ บ ัติข้นึ ของพุ ท ธศาสนา เป็ น ช่ ว งที่ป รัช ญาอุ ป นิ ษัท ค่ อ นข้า งมีอิท ธิพ ลต่ อ
ความคิดของคนในสมัยนัน้ 600 จึงอาจเป็ นหลักฐานทีพ่ อจะสนับสนุ นได้ว่า พุทธศาสนาอาจสืบทอด
“แนวคิด ” เรื่อ งเทวดาผู้เ ป็ น ใหญ่ แ ห่ ง ทิศ มาตัง้ แต่ ก่ อ นสมัย มหากาพย์ด ัง ที่ผู้ว ิจ ยั ได้อ ภิป ราย
ไว้ข้างต้น การกล่าวถึงชื่อของท้าวกุเวรพ้องกัน อาจเป็ นไปได้ว่าทัง้ ศาสนาพราหมณ์ -ฮินดูและ
พุทธศาสนาอาจได้รบั อิทธิพลทางความคิดซึง่ กันและกัน ส่วนรายนามของท้าวมหาราชองค์อ่นื ๆ
ในวรรณคดีพุทธศาสนาไม่เคยปรากฏในศาสนาพราหมณ์ -ฮินดูมาก่อนก็เป็ นการแสดงให้เห็นถึง
ลักษณะเฉพาะทีเ่ กิดขึน้ ในพุทธศาสนา ดังทีผ่ วู้ จิ ยั จะได้ศกึ ษาต่อไป
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ดูเพิม่ เติมใน ปรีชา ช้างขวัญยืน และสมภาร พรมทา, บรรณาธิการ, มนุษย์กบั ศาสนา, พิมพ์ครัง้ ที่
3, หน้า 138.

บทที่ 4
แนวคิ ดเรื่องโลกบาลในวรรณคดีพทุ ธศาสนา
แนวคิดเรื่องโลกบาลในวรรณคดีพุทธศาสนาส่ วนหนึ่งอาจสืบทอดมาจากแนวคิดเรื่อ ง
เทวดาผู้เป็ นใหญ่แห่งทิศในวรรณคดีสนั สกฤต ในขณะเดียวกันรายนามของโลกบาลทัง้ 4 องค์ก็
แสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะทีเ่ กิดขึน้ ในพุทธศาสนา นักวิชาการทีศ่ กึ ษาวรรณคดีพุทธศาสนาได้
ให้ขอ้ สังเกตเกี่ยวกับทีม่ าของรายชื่อของโลกบาลในวรรณคดีพุทธศาสนาไว้หลากหลาย ซึง่ ผูว้ จิ ยั
ได้รวบรวมไว้ ดังนี้
แสดงความเห็นว่า โลกบาลทัง้ 4 ในคติพุทธศาสนาเกิดจากการรวม
ความคิดเรื่องโลกบาลและช้างประจาทิศในศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู (ท้าวกุเวร และ ท้าวธตรฐ) กับ
ลักษณะทีไ่ ม่ใช่เทวดาในศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู (ท้าววิรุฬหก และวิรปู กั ข์)1 เชษฐ์ ติงสัญชลี แสดง
ทัศนะว่า ท้าวจตุโลกบาลเหล่านี้แท้จริงแล้วก็คอื “ยักษ์” หรือ “เทพพื้นเมือง” ของอินเดียซึ่งเป็ น
ลัทธิดงั ้ เดิมของอิน เดียมาก่ อ น ศาสนาพุทธพยายามที่จ ะรวมลัทธิน้ีเ ข้ามาโดยกาหนดให้ยกั ษ์
ทัง้ หลายกลายเป็นบริวารของพระพุทธเจ้า2
E. W. Hopkins

ส่วนภิกษุ Telwatte Rahula เห็นว่าโลกบาลคือชาวอารยันและชนพืน้ เมืองดังเดิม โดย
ท้า วธตรฐ และท้า ววิรุฬ หก เป็ นตัว แทนของชาวอารยัน ส่ ว นท้า ววิรูปกั ข์ และท้าวไวศรวณะ
เป็นตัวแทนของทัสยุ3 สอดคล้องกับงานศึกษา Etienne Lamotte ทีก่ ล่าวไว้ว่า พระพุทธเจ้าทรงใช้
ภาษาถิน่ ของแว่นแคว้นต่างๆ เช่น มคธ โกศล วัชชี กาสี ในการเทศนาหลักธรรมที่พระองค์ตรัสรู้
ซึง่ เป็ นภาษาทีแ่ ตกแขนงมาจากภาษาอินโด-อารยัน รุ่นกลาง จัดเป็ นภาษาของพวกอารยัน (ārya
vāc) หรือภาษาทีใ่ ช้ในมัธยประเทศ (madhyadeśa vāc) ในบางครัง้ พระองค์ทรงใช้ภาษาทีไ่ ม่ใช่
อารยัน เพื่อให้ผฟู้ งั ธรรมบางกลุ่มทีไ่ ม่เข้าใจภาษาของพวกอารยันสามารถซาบซึง้ และเข้าใจในพระ
ธรรมที่พระองค์ตรัส แสดงได้ แสดงให้เ ห็นว่า พระพุทธเจ้าทรงเป็ น “โลกวิทู” ทรงรู้ภาษาต่างๆ
พระองค์ทรงเปลีย่ นท้าวธฤตราษฏระ ท้าววิรฒ
ู กะ ท้าววิรปู ากษะ และท้าวไวศรวณะให้หนั มานับถือ
ั่
พุทธศาสนา ณ ริมฝงทะเลสาบมั
นทากินี ใกล้กบั อุทุมา พระองค์ทรงแสดงหลักธรรมจากคาถาใน
อุทานวรรคด้วยภาษาสันสกฤต ท้าวธฤตราษฏระและท้าววิรฒ
ู กะสามารถเข้าใจธรรมของพุทธองค์
ได้ ส่ ว นท้า ววิรูป ากษะและท้า วไวศรวณะไม่ ส ามารถเข้าใจ พระพุ ท ธเจ้า จึงทรงใช้ภาษาทัส ยุ
(dasyuvāc) ในการแสดงธรรม โดยที่ทา้ ววิรูปากษะพูดภาษาดราวิเดียน (T 1546) หรือ ภาษา
ทมิฬ (T 212) ซึง่ เป็ นภาษาทีใ่ ช้ในอินเดียใต้โดยทัวไป
่ ส่วนไวศรวณะพูดภาษาของพวกเมลจฉะ
1

E. W. Hopkins, Epic Mythology, p.152.

2

เชษฐ์ ติงสัญชลี, สัตตมหาสถาน : พุทธประวัติตอนเสวยวิ มุตติ สุขกับศิ ลปกรรมอิ นเดียและ
เอเชียอาคเนย์, หน้า 94.
3

Bhikkhu Telwatte Rahula, A Critical Study of the Mahāvastu, p. 163.
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ท้ายทีส่ ุดท้าวมหาราชทัง้ 4 ก็สามารถข้าใจธรรมและเปลีย่ นมานับถือพุทธศาสนาและ
ได้รบั การแต่งตัง้ จากพระพุทธเจ้าให้เป็ นผู้ปกป้องธรรม5 อย่างไรก็ตาม แนวคิดดังกล่าวเป็ นการ
อ้างอิงตามพระอภิธรรมของฝ่ายสรรวาสติวาทิน ซึ่งอาจได้รบั อิทธิพลมาจากวรรณคดีพุทธศาสนา
ในยุคต้น แต่ได้มกี ารแต่งเติมเรื่องราวขึน้ มาภายหลังเพื่อให้โลกบาลมีฐานะเป็ น “ธรรมบาล” คือ
ผูร้ กั ษาพระธรรมซึง่ เป็นหน้าทีใ่ หม่ทเ่ี พิม่ เติมเข้ามา
(Mleccha)

จะเห็นได้ว่า นักวิชาการส่วนใหญ่มคี วามเห็นว่าโลกบาลในวรรณคดีพุทธศาสนามีทม่ี าจาก
กลุ่ มชาติพ ัน ธุ์ 2 กลุ่ ม คือ ชาวอารยันและชนพื้น เมือ งดัง้ เดิม จึง มีค วามน่ าสนใจว่ าความคิด
ดังกล่าวมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด ข้อทีน่ ่ าสังเกต คือ ท้าวมหาราชทัง้ 4 ในวรรณคดีพุทธ
ศาสนาทรงเป็ นใหญ่เหนือ คนธรรพ์ กุมภัณฑ์ นาคและยักษ์ ซึง่ แตกต่างจากลักษณะของเทวดาผู้
เป็ นใหญ่ แห่งทิศ ในวรรณคดีสนั สกฤตอย่างชัดเจน ผู้ว ิจยั สันนิษฐานว่า การกาหนดให้อมนุ ษ ย์
เหล่านี้เป็ นบริวารของท้าวมหาราชทัง้ 4 มีความหมายสาคัญหรือสาระสาคัญทีซ่ ่อนเร้นอยู่ ก่อนที่
จะศึก ษาแนวคิด เรื่อ งโลกบาลในวรรณคดีพุ ท ธศาสนา ผู้ว ิจ ัย เห็น สมค วรที่ศึก ษาวิเ คราะห์
ความหมายของบริวารของท้าวโลกบาลทีป่ รากฏในวรรณคดีพุทธศาสนา
4.1 ความหมายของบริ วารของท้าวโลกบาลที่ปรากฏในวรรณคดีพทุ ธศาสนา
ในปุณณกมาณวกปญั หานิทเทส ขุททกนิ กาย จูฬนิ เทศ กล่าวถึงการนับถือนาค ยักษ์
คนธรรพ์ ซึ่ง เป็ นบริว ารของท้า วมหาราชว่า เป็ นเทวดาส าหรับ ผู้ประพฤติ นาคพรต ยัก ขพรต
คันธัพพพรต6 แต่มไิ ด้กล่าวถึงกุมภัณฑ์ หากพิจารณาตามการแบ่งประเภทของเทวดาตาม T. W.
Rhys David และ William Stede จะพบว่า พวกนาค ยักษ์ และคนธรรพ์ จัดเป็ นเทวดาชัน้ ต่ า
7
(lower gods) จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นว่าในสมัยทีม
่ กี ารรวบรวมคัมภีรด์ งั กล่าว ทุกสิง่ ที่
มนุ ษย์เคารพนับถือบูชาย่อมเป็ นเทวดาของพวกตนทัง้ สิน้ 8 หรืออาจสันนิษฐานได้ว่า มีกลุ่มชนที่
นับถือสิง่ ต่างๆ เหล่านี้มาตัง้ แต่ก่อนหรือร่วมสมัยพุทธกาล Etienne Lamotte แสดงความเห็นว่า
ชนชัน้ ต่ าในสังคมมัก จะบูชาสิ่งมีชีว ิต จาพวกอมนุ ษ ย์ซ่งึ เป็ นภาพสะท้อ นของความเชื่อ ดัง้ เดิม
เห็นได้จากภาพสลักนูนต่าศิลปะคันธาระรูปคนธรรพ์ กุมภัณฑ์ นาค ยักษ์ทม่ี ลี กั ษณะคล้ายคลึงกัน
เนื่องจากสวมใส่เสื้อคลุมแบบหลวมๆ เพียงชิ้นเดียว จนยากที่จะจาแนกความแตกต่างระหว่าง
อมนุ ษ ย์แ ต่ ล ะชนิ ด ภาพของอมนุ ษ ย์ดงั กล่ า วเป็ น เสมือ นภาพแทนของผู้เ คารพบูช าที่ม ีฐานะ

4

Etienne Lamotte, History of Indian Buddhism, Transtlated from the French by Sara Boin
Webb, pp.550-551.
5
T 2042, ch. 3p. 112 a; T 2043, ch 6, p. 150 b quoted in Ibid., p. 685.
6

ขุ. จูฬ. 30/120

7

PTSD., p. 330.

8

อุดม รุ่งเรืองศรี, เทวดาพุทธ: เทพเจ้าในพระไตรปิ ฎกและไตรภูมิพระร่วง, หน้า 6.
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ค่อนข้างยากจน9 อย่างไรก็ดี อมนุ ษย์เหล่านี้ต่างก็ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกโดยทัวไป
่ บ้างก็มไิ ด้
กล่าวว่าเป็ นบริวารของท้าวมหาราช บ้างก็มลี กั ษณะการปกครองเป็ นของตนเอง อมนุ ษย์เหล่านี้
อาจสะท้อ นให้เ ห็นถึง ลัก ษณะบางประการก่อ นที่จะถูกรวมเข้ามาอยู่ภายใต้ความเชื่อทางพุทธ
ศาสนา อันได้แก่ ความเชื่อดัง้ เดิมและชนพืน้ เมืองดัง้ เดิม
4.1.1 บริ วารของท้าวโลกบาลที่สะท้อนความเชื่อดัง้ เดิ ม
ปรมินท์ จารุวร กล่า วว่า “กระบวนทัศน์ของความเชื่อดัง้ เดิม (animism) โดย
แท้จ ริง แล้ว ก็ ค ือ กระบวนทัศ น์ ข องตัว ละครในชุ ด ความคิด ของอ านาจเหนื อ ธรรมชาติ หรือ
ผีประเภทต่ า งๆ” 10 สอดคล้อ งกับปฐม หงษ์สุ ว รรณ ที่อ ธิบ ายลักษณะของความเชื่อ ดัง้ เดิมว่ า
หมายถึง “ความเชื่อทางศาสนาทีเ่ กีย่ วข้องกับอานาจสิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์เหนือธรรมชาติ เกี่ยวข้องกับคติผ ี
ซึง่ เป็นระบบความเชื่อทีม่ มี าก่อนการรับความเชื่อทางพุทธศาสนา”11
ความเชื่อ ดัง้ เดิม ที่ผู้ว ิจยั กล่ า วถึง ในที่น้ี คือ ความเชื่อ ที่เ กิด ขึ้นก่ อ นความเชื่อ
ในทางพุทธศาสนา มีความเกีย่ วข้องกับความสานึกในอานาจธรรมชาติ หรืออานาจเหนือธรรมชาติ
ซึ่งอยู่เกินความรูค้ วามเข้าใจโดยตรงของมนุ ษย์ ในความหมายนี้ความเชื่อในอานาจภูตผีปีศาจ
เทพารัก ษ์ เจ้า ป่ า เจ้า เขา วิญ ญาณ เทวดา พระภู ม ิเ จ้า ที่เ จ้า ทาง สิ่ง ศัก ดิส์ ิท ธิ ์ ไสยศาสตร์
เวทย์มนตร์คาถาต่างๆ จัดอยู่ในประเภทความเชื่อดัง้ เดิมทัง้ สิ้น 12 และหมายรวมถึงความเชื่อที่
ปรากฏอยูใ่ นวรรณคดีสนั สกฤตสมัยพระเวทจนถึงพราหมณะ-อุปนิษทั ทีอ่ าจส่งอิทธิพลต่อความคิด
ของผูค้ นในสังคมสมัยพุทธกาล
คนธรรพ์
เนื่องจากในวรรณคดีพุทธศาสนากล่าวถึงสิง่ มีชวี ติ ทีเ่ รียกว่าคนธรรพ์เช่นเดียวกับ
ในวรรณคดีสนั สกฤต 13 คนธรรพ์ในวรรณคดีพุทธศาสนาจึงน่ าจะได้รบั อิทธิพลมาจากวรรณคดี
สันสกฤต แต่ได้มกี ารปรับปรุงรูปลักษณะให้ เข้ากับคาสอนของพุทธศาสนา ดังจะเห็นได้จาก
ลัก ษณะของคนธรรพ์ใ นพระไตรปิ ฎกหลายประการที่แสดงให้เ ห็นถึงร่ อ งรอยความคิด ในสมัย
พระเวท

9

ดูเพิม่ เติมใน Etienne Lamotte, History of Indian Buddhism, Transtlated from the French by

Sara Boin Webb, pp. 687-688.
10

ปรมินท์ จารุวร, ความขัดแย้งและการประนี ประนอมในตานานปรัมปราไทย (กรุงเทพมหานคร:
โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549), หน้า 227.
11
ชลธิชา นิสยั สัตย์, “ยักษ์ ในนิทานพื้นบ้านภาคเหนือของไทย: บทบาทและความหมายเชิง
สัญลักษณ์,” หน้า 143.
12
ปรีชา ช้างขวัญยืน และสมภาร พรมทา, บรรณาธิการ, มนุษย์กบั ศาสนา, พิมพ์ครัง้ ที่ 3, หน้า 39.
13
ดูเพิม่ เติมใน ประทวน บุญปก, “คนธรรพ์ในวรรณคดีสนั สกฤตและวรรณคดีบาลี,” หน้า 4-52.
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คนธรรพ์ท่อี าศัยอยู่บนสวรรค์ทาหน้าทีข่ บั กล่อมเพลงและระบาราฟ้อนเพื่อความ
สาราญของเหล่าเทวดามีลกั ษณะพ้องกับความคิดเรือ่ งคนธรรพ์ทป่ี รากฏในวรรณคดีสนั สกฤตสมัย
พระเวท อาทิ คนธรรพ์ช่อื วิศวาวสุถูกอ้อนวอนให้ขบั ร้องเพลงแก่เราทัง้ หลาย14 ส่วนในอถรรพเวท
แม้ว่าการขับร้องหรือการเล่นดนตรีจะไม่ได้เป็ นบทบาทหลักของคนธรรพ์โดยตรง แต่ ก็ได้แสดง
ภาพของพวกคนธรรพ์ท่มี ผี มจุก (śikhaṇḍin) กาลังร่ายราอยู่15 ลักษณะของคนธรรพ์ท่มี ผี มจุก
ดังกล่าวอาจเป็ นต้น กาเนิดของปญั จสิขะในวรรณคดีพุทธศาสนา 16 ในอังคุตตรนิกาย กล่าวถึง
คนธรรพ์ว่าเป็ นผูท้ เ่ี คลื่อนอยู่ในอากาศ (คนฺ ธพฺโพ วา วิหงฺคโม) เช่นเดียวกับในอรรถกถา (วิหงฺค
โม ติ อากาสจโร คนฺ ธ พฺ พ กายิโก เทโว) 17 แสดงว่าคนธรรพ์เ ป็ นสิ่งมีชีว ิต ที่อ าศัยอยู่ใ นอากาศ
สอดคล้องกับความคิดของชาวอารยันในสมัยพระเวทที่จดั ให้คนธรรพ์อาศัยอยู่ในชัน้ บรรยากาศ
และก็มกั เปรียบเทียบคนธรรพ์กบั สิง่ มีชวี ติ ทีอ่ ยู่บนอากาศ เช่น นกปีกทอง18 ส่วนมาตลีเทวสารถี
ของท้าวสักกะ ก็สะท้อนภาพของคนธรรพ์ในสมัยพระเวทที่สามารถจับบังเหียน (รัศมี)ของพระ
อาทิตย์19 ในอถรรพเวทยังได้กล่าวถึงชื่อนางอัปสรชื่อ เสารยวรรจัส (Sāuryavarcas)20 ซึง่ มีนาม
พ้องกับนางภัททาสุรยิ วัจฉสา นางอัจฉราผูเ้ ป็นธิดาของติมพรูคนั ธัพพราชในวรรณคดีบาลี
ส่ ว นคนธรรพ์ ท่ี อ าศั ย อยู่ ต ามส่ ว นต่ า งๆ ของต้ น ไม้ ม ี ก ลิ่ น ที่ ป รากฏใน
คันธัพพกายสังยุตต์อาจจัดเป็ น “รุกขเทวดา” O. H. de A. Wijesekera ให้ขอ้ สังเกตว่า ความคิด
ในสังยุตตนิกายมีความเชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่อง “คนฺ ธ” (gandha) ในอถรรพเวททีก่ ารกล่าวว่าทัง้
คนธรรพ์และนางอัปสรเป็ นผูม้ สี ่วนในกลิน่ หอม (gandha) ทีพ่ ชื สมุนไพรและน้ าทรงไว้21 หรือทัง้
คนธรรพ์ แ ละนางอัป สรมีชีว ิต อยู่ ไ ด้ ด้ ว ยกลิ่น หอม (puṇyagandha)22 ในฤคเวทก็ ก ล่ า วไว้
เช่นเดียวกันว่าพวกคนธรรพ์สวมเสื้อผ้าที่มกี ลิน่ หอม (surabhi)23 แสดงให้เห็น ว่า คนธรรพ์และ
นางอัปสรมีความเกีย่ วข้องกับกลิน่ 24
14

RV. 10.139. 5

15

AV. 4.37.7

16

ดูเพิม่ เติมใน O. H. de A. Wijesekera, “Vedic Gandharva and Pali Gandhabba,” in Buddhist

and Vedic Studies A Miscellany, p.192.
17
Ibid., pp. 182, 192, footnote 149;Bandula Jayawardhana, “Gandhabba,” EOB 5 (1990): 295.
18

RV. 9.85.11; RV. 10.123.6

และดูเพิม่ เติมใน ประทวน บุญปก, “คนธรรพ์ในวรรณคดีสนั สกฤตและ

วรรณคดีบาลี,” หน้า 6; O. H. de A. Wijesekera, “Vedic Gandharva and Pali Gandhabba,” in Buddhist and
Vedic Studies A Miscellany, pp. 182, 192.
19
RV. 1.163. 1-2
20

AV. 8.10.27

21

AV. 12.1. 23

22

AV. 8.10.27

23

RV. 1.163. 1-2

24

ดูเพิม่ เติมใน O. H. de A. Wijesekera, “Vedic Gandharva and Pali Gandhabba,” in Buddhist

and Vedic Studies A Miscellany, p.179.
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ในบางครัง้ คนธรรพ์ก็ถูกมองว่ามีลกั ษณะคล้ายคลึงกับปี ศาจ (piśāca)25 อาจจะ
อนุ มานได้ว่า การมองคนธรรพ์ในลักษณะต่ าหรือดูถูกปรากฏมาตัง้ แต่สมัยพระเวท และได้ส่งต่ อ
ความคิดมายังพุทธศาสนา ดังคาพูดของโคปกเทพบุตรทีไ่ ด้กล่าวตาหนิพวกคนธรรพ์ว่า “พวกท่าน
ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผูม้ พี ระภาคเข้าถึงหมูค่ นธรรพ์อนั ตา่ พวกเราได้เห็น สหธรรมิกทีเ่ ข้าถึง
หมูค่ นธรรพ์อนั ตา่ นับว่าได้เห็นรูปทีไ่ ม่น่าดูแล้ว ”26 ในอถรรพเวทยังกล่าวว่าคนธรรพ์มที อ่ี ยู่อาศัย
อยู่ในป่าด้วย27 ซึ่งในอาฏานาฏิยสูตรก็ได้กล่าวประณามพวกคนธรรพ์ว่าเป็ นผู้รบกวนพระสงฆ์
ผูป้ ฏิบตั สิ มาธิในปา่ เช่นกัน
นักปราชญ์ทางภารตวิทยาหลายท่านได้สนั นิษฐานทีม่ าของศัพท์ว่า “คนฺ ธรฺว” ไว้
เช่น E. W. Hopkins ให้ความเห็นว่า คนธรรพ์มาจากศัพท์ว่า คนฺ ธ ซึ่งแปลว่า ไอน้ า,กลิน่ ,
น้ าหอม A. A. Macdonell ก็เห็นตรงกันว่าคนธรรพ์น่าจะมาจากศัพท์ว่า คนฺ ธ เช่นเดียวกัน บ้างก็
สันนิษฐานว่าคนธรรพ์สร้างมาจาก คนฺ ธฺ-ธาตุ (gandh) ซึง่ หมายถึง กระทาร้าย; จับ, คร่า, ยึด28
การสันนิษ ฐานของนัก ปราชญ์เ หล่ านี้ มไิ ด้ใ ห้ค วามกระจ่า งชัด ถึงที่มาของคนธรรพ์แต่ อ ย่างใด
ประกอบกับลักษณะของคนธรรพ์ในวรรณคดีสนั สกฤตยุคต้นยังมีความคลุมเครืออยู่มากจึงยังไม่
สามารถหาค าตอบที่ช ัด เจนเกี่ย วกับ ความเป็ น มาดัง้ เดิม ของคนธรรพ์ ไ ด้ อย่ า งไรก็ ต าม
การกล่าวถึงคนธรรพ์ท่มี ลี กั ษณะพ้องกับวรรณคดีสมัยพระเวท แสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าทรง
ทราบถึงความเชื่อดัง้ เดิมของชาวอารยันและพยายามที่จะรวมความเชื่อเรื่องคนธรรพ์ท่มี าจาก
ความเชื่อดัง้ เดิมเข้ามาเป็ นเทวดากลุ่มหนึ่งในพุทธศาสนา อีกทัง้ ยังแสดงให้เห็นถึง อิทธิพลทาง
ความคิดของศาสนาพราหมณ์ทแ่ี ผ่มายังดินแดนแถบลุ่มแม่น้าคงคา
กุมภัณฑ์
กุมภัณฑ์เป็ นอมนุ ษย์ท่มี คี วามน่ าสนใจ เนื่องจากเป็ นชื่อที่ไม่ปรากฏในวรรณคดี
สันสกฤตสมัยพระเวทเลย และปรากฏไม่บ่อยครัง้ ในวรรณคดีบาลียุคต้น จึงมีความเป็ นไปได้ว่า
กุมภัณฑ์ น่าจะเป็นสิง่ มีชวี ติ ทีพ่ ุทธศาสนารับเข้ามาจากแหล่งความเชื่ออื่นทีไ่ ม่ใช่ความคิดของชาว
อารยัน
ในพจนานุ ก รมบาลี -อัง กฤษฉบับ ของสมาคมบาลีป กรณ์ ไ ด้ นิ ย ามค าศัพ ท์
“กุมฺภณฺ ฑ” (P. kumbhaṇḍa) ไว้ว่า เป็ นนามศัพท์เพศชาย หมายถึง สิง่ มีชวี ติ จาพวกเทพ หรือ
ภู ติผ ีปิ ศ าจ ซึง่ มัก ถู ก กล่ า วร่ ว มกับ ยัก ษ์ รากษส และอสุ ร ถ้ า เป็ น ค านามเพศหญิง เรีย กว่ า
“กุมฺภณฺ ฑ”ี (P. kumbhaṇḍῑ)29 ในวรรณคดีสนั สกฤตและวรรณคดีพุทธศาสนาที่บนั ทึกด้วยภาษา
25
26

ดูเพิม่ เติมใน Ibid., p.193.
ที.มหา. 10/252

27

AV. 14.2.9

28

ดูเพิม่ เติมใน ประทวน บุญปก, “คนธรรพ์ในวรรณคดีสนั สกฤตและวรรณคดีบาลี,” หน้า 5.

29

PTSD, p.222.
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สัน สกฤตในพุ ท ธศาสนาเรีย กสิ่ ง มีชี ว ิต ชนิ ด นี้ ว่ า “กุ มฺ ภ าณฺ ฑ ” หรือ “กุ มฺ ภ าณฺ ฑ ก”
30

(Skt.

ได้ให้
ความหมายของ “กุมฺภาณฺ ฑ” ไว้ว่า เป็ นนามศัพท์เพศชายหมายถึง มีอณ
ั ฑะรูปร่างเหมือนหม้อ ,
เป็ นอมนุ ษย์จาพวกหนึง่ ทีม่ รี ุทระเป็ น หัวหน้า; เป็ นชือ่ ของผู้รบั ใช้อสุรพาณะ เมื่อใช้เป็ นนามศัพท์
เพศหญิง “กุมภาณฺ ฑ”ี (Skt., BHS. kumbhāṇḍī) หมายถึง ฟกั ทอง และกล่าวอย่างไม่มนใจว่
ั่ า
“กุมฺภาณฺ ฑ” เป็ นรูปภาษาปรากฤตของศัพท์ว่า “กุษฺมาณฺ ท” (Skt. kuṣmāṇḍa cf. kūṣmāṇḍa)31
Franklin Edgerton ให้ความหมายของ “กุมฺภาณฺ ฑ” ไว้ว่า เป็ นสิง่ มีชวี ต
ิ ทีช่ วร้
ั ่ ายชนิดหนึง่ มักจะ
ถูกกล่าวร่วมกับ ยักษ์ ปีศาจ ภูต รากษส มีท้ าววิรูฒกะเป็ นหัวหน้า (อธิปติ) แต่ในลลิตวิสตระ
บางตอนกล่าวว่า มีรุทระเป็ นหัวหน้ า และเป็ นผู้ติดตามเหล่ามาร เช่นเดียวกับ ยักษ์ รากษสและ
คนธรรพ์32 ส่วนพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงแปล “กุ มภัณฑ์” ว่า “มีอณ
ั ฑะเท่า
33
หม้อ” และ “เป็นอสุรจาพวกหนึ่งมีพระรุทระ(อิศวร) เป็นอธิบดี”
เมื่อพิจารณาศัพท์ว่า “กุษฺมาณฺ ท” พบว่า หมายถึง ฟกั ทองชนิดหนึง่ ; สิง่ มีชวี ติ
จาพวกอมุษย์ หรือ พวกกึง่ เทพทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับพระศิวะพบในภาควตปุราณะ; เป็ นชือ่ ของ
อสุรทีก่ ่อให้เกิดโรคพบในหริวงศ์ เมื่อใช้เป็ นนามศัพท์เพศหญิง “กุษฺมาณฺ ฑ”ี (Skt. kuṣmāṇḍī)
หมายถึง ฟกั ทอง เช่นกัน34 ส. พลายน้อย แสดงความเห็นว่า
กุ ษ มาณฑ์ ตามตัว แปลว่ า ฟ กั เหลือ ง หรือ ฟ กั ทอง บางแห่งก็ว่ า
น้ าเต้า ในหนังสือสันสกฤตไทยอังกฤษอภิธานว่าเป็ นอุปเทวดาจาพวกหนึ่ง
ซึ่ง รับ ใช้พ ระศิว ะ บ้า งก็ว่ า เป็ น พวกปิ ศ าจ ในภาษาไทยมีค าว่ า กุ มภัณ ฑ์
อยู่ค าหนึ่ ง แปลว่ า ยัก ษ์ ก็ไ ด้ แปลว่ า ฟ กั เขีย วก็ไ ด้ บางท่ า นสัน นิ ษ ฐานว่ า
กุมภัณฑ์แผลงมาจากกุษมาณฑ์กม็ ี ทีเ่ ป็ นเช่นนี้เห็นจะเป็ นเพราะแปลว่าฟกั
เหมือ นกันแต่ โดยทัว่ ๆ ไปแล้ว เราแปลค าว่า กุ มภัณ ฑ์ ว่า ผู้มลี ูกอัณฑะ
เหมือนกุมภะ คือ หม้อ35
kumbhāṇḍa, kumbhāṇḍaka ; BHS. kumbhaṇḍa, kumbhāṇḍa) M. Monier-Williams

เป็นทีน่ ่าสังเกตว่าคาศัพท์น้ปี รากฏในวรรณคดีสนั สกฤตสมัยหลัง แต่ไม่ปรากฏใน
วรรณคดีสนั สกฤตยุคพระเวทเลย ส่วนในวรรณคดีพุทธศาสนาพบการใช้ศพั ท์น้ีอยู่ในมหาสมัยสูตร
อาฏานาฏิยสูตร และลักขณสูตร ในพจนานุ กรมฉบับของสมาคมบาลีปกรณ์ ไม่ได้ระบุถงึ ทีม่ าของ
30

SD., p. 293; BHSD., p. 187.

31

SD., p. 293

32

ดูเพิม่ เติมใน BHSD., p. 187.
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั , เทพเจ้าและสิ่ งน่ ารู้ (กรุงเทพมหานคร: ศรีปญั ญา,
2547), หน้า 174.
33

34

SD., 298.

35

ส. พลายน้อย, อมนุษยนิ ยาย, พิมพ์ครัง้ ที่ 4, หน้า 24-25.
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คาศัพท์น้ีในทางนิรุกติศาสตร์ไว้ ส่วนใน A Concise Etymological Sanskrit Dictionary ของ
Manfred Mayrhofer ก็ไม่ได้อธิบายทีม
่ าของคาศัพท์น้ไี ว้เช่นกัน บอกแต่เพียงว่า “กุมฺภาณฺ ฑ” คือ
อมนุษย์จาพวกหนึง่ (eine klasse dāmonischer wesen)36
ในสมันตปาสาทิกาอรรถกถาพระวินัยกล่าวถึงกุมภัณฑ์ซง่ึ ถูกฆ่าโดยนัยนาวุธของ
ท้าวเวสสวัณว่า “พึงทราบเทวฤทธิใ์ นการใช้ฤทธานุ ภาพตามทีต่ นมีของท้าวเวสสวัณในคราวทีฆ่ ่า
กุมภัณฑ์ซงึ ่ พระองค์มองด้วยอาวุธคือดวงตา ในเวลาก่อนได้เป็ นพระโสดาบัน ”37 และถูกฆ่าโดย
นัย นาวุ ธ ของพระยม ดัง ข้อ ความว่ า “ครัน้ เมือ่ พระยายมพิโ รธแล้ว สัก ว่ า มองดูด้ว ยนั ย นาวุ ธ
กุ มภัณ ฑ์ห ลายพันก็จะลุ ก เป็ นไฟพิน าศ ดุจ หญ้าและใบไม้บ นกระเบื้อ งร้อ นฉะนั ้ น” 38 แสดงว่ า
กุมภัณฑ์อาจมีความเกีย่ วข้องกับพระยมหรือท้าวเวสสวัณ
ในอัณฑภารีสูตร สังยุตตนิกาย ลักขณสังยุต ต์ กล่าวถึง สิง่ มีชวี ติ ชนิดหนึ่งที่ม ี
สภาพทุกข์ทรมานเพราะมีอณ
ั ฑะใหญ่เท่าหม้อชื่อว่า “อัณฑภารีคามกูโฏ” เมื่อพระลักขณะเดินทาง
ไปบิณฑบาตพร้อมกับพระโมคคัลลานะ ในระหว่างที่ลงจากภูเขาคิชฌกูฏ พระโมคคัลลานะได้
ยิม้ ขึน้ เพราะเห็นสิง่ มีชวี ติ มีสภาพทุกข์ทรมาน เป็ นบุรุษมีมอี ณ
ั ฑะใหญ่เท่าหม้อ (กุมฺภณฺ ฑ ปุรสิ )
ลอยอยูใ่ นอากาศ บุรษุ นัน้ เมือ่ เดินก็แบกอัณฑะนัน้ ไว้บนบ่า เมื่อนัง่ ก็ทบั อัณฑะนัน้ ถูกแร้งกาเจาะ
จิกทึง้ ส่งเสียงร้องครวญคราง39 ในอรรถกถาอัณฑภารีสูตร ได้กล่าวถึงบุพกรรมทีท่ าให้บุรุษผูน้ นั ้
มีอณ
ั ฑะใหญ่เท่าหม้อเพราะในอดีตเป็นผูพ้ พิ ากษาตัดสินอรรถคดีไม่เป็นธรรมอยูใ่ นนครราชคฤห์
เขารับสินบนในทีล่ บั คือทีป่ กปิด ทาโทษให้ปรากฏในการวินิจฉัยคดี
โกง ทาผูเ้ ป็นเจ้าของให้ไม่ได้เป็ นเจ้าของ ดังนัน้ อวัยวะเพศลับของเขาจึงเกิด
ในทีเ่ ปิดเผย เพราะเมื่อลงโทษ เขาได้ข่มเหงผูอ้ ่นื ฉะนัน้ อวัยวะเพศลับของ
เขาจึงเกิดเป็ นสิง่ ข่มเหง (ทรมานตน) เพราะเหตุทอ่ี วัยวะดารงอยู่ในตาแหน่ ง
ทีด่ ารงอยู่แล้ว ควรจะเรียบร้อย กลับไม่เรียบร้อย ฉะนัน้ เขาจึงต้องนัง่ อย่ าง
ไม่เรียบร้อยบนอวัยวะเพศลับ40
สิง่ มีชวี ติ ทีก่ ล่าวถึงในลักขณสังยุตต์ทงั ้ หมด41 เรียกว่า “สตฺโต” แต่มลี กั ษณะรูปร่าง
น่ าเกลียดน่ ากลัวได้รบั สภาพทีท่ นทุกข์ทรมานเหมือนกับ “เปต” (P. peta; Skt. preta) แต่คาว่า
36

Manfred Mayrhofer, A Consise Etymological Sanskrit Dictionary, 2 vols (Heidelberg,
1956-1963) cited in M. M. J. Marasinghe, Gods in Early Buddhism: a study in their social and
mythological milieu as depicted in the Nikāyas of the Pāli Canon, p. 234.
37

วินย.อ. 1/538
สุตฺต.อ. 1/225-226; ส.อ. 1/307
39
ส.นิทาน. 16/649
40
ส.อ. 2/243
41
ดูเพิม่ เติมใน แม่ชวี มิ ุตติยา, รัตนประที ปแห่งพระไตรปิ ฎก พระสุตตันตปิ ฎก สังยุตตนิ กาย
(กรุงเทพมหานคร: บริษทั คราฟแมนเพรส จากัด, 2553), หน้า 109-110.
38
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“เปต” ในพระไตรปิ ฎกยัง มิไ ด้ใ ช้เ รียกสิ่งมีชีวติ ที่มลี กั ษณะทนทุกข์ทรมานอย่างที่เ ข้าใจตามที่
ปรากฏในหลักฐานชัน้ อรรถกถาเป็นจานวนมาก42 คาว่า “เปต” ในภาษาบาลี ตามรูปศัพท์สร้างขึน้
จาก ป-อิ-ธาตุ -ต ปจั จัย (pa-i-ta) หมายถึง ผู้ทไี ่ ปแล้ว นัน่ ก็คอื คนตาย นัน่ เอง และเป็ นคาที่
ได้รบั อิทธิพลมาจากสมัยพระเวท คือ ปิตฤ (pitṛ) หรือ เปรต ในสมัยพราหมณะ43 พระมหาอุทศิ
ศิรวิ รรณ ได้ศกึ ษาเรือ่ งเปรตในพระไตรปิฎก พบว่า ความหมายของคาว่า “เปรต” เท่าทีป่ รากฏใน
พระไตรปิฏก ในระยะแรกมีความหมาย 2 ความหมายคือ คนตายและคนตายผูไ้ ปเกิดในเปรตวิสยั
พระมหาอุทศิ ศิรวิ รรณ เห็นว่าความหมายของคาว่า “เปต” ทีห่ มายถึงผูล้ ่วงลับไปเกิดในเปรตวิสยั
มิใช่ความหมายดัง้ เดิมในพระไตรปิฏก แต่เป็ นสิง่ ทีพ่ ระธรรมสังคาหกาจารย์ผสู้ งั คายนาพระธรรมวินัยตรวจชาระพระไตรปิ ฎกตีความขึน้ ภายหลัง ทัง้ นี้ถอื เอาตามแหล่งข้อมูลทีป่ รากฏความหมาย
ของคาว่า “เปต” จากวินีตวัตถุในมหาวิภงั ค์ ลักขณสังยุตต์ เปตวัตถุและชาดก หากถือว่าคาถา
ชาดก คือ พระพุทธพจน์หรือพระดารัสทีพ่ ระพุทธเจ้าตรัสเองแล้ว จะพบว่า พระพุทธเจ้าตรัสถึงคา
“เปต” ไว้หลายครัง้ และพบว่าหมายถึง “คนตาย” เท่านัน้ ไม่มเี นื้อความทีบ่ ่งชี้ว่าหมายถึงผู้ทเ่ี กิด
ในเปรตวิสยั 44
สิง่ ที่น่าสังเกต อีกประการหนึ่ง คือ คนตาย (เปต) จะต้องถูกนาออกไปทางทิศใต้
ดังปรากฏในอรรถกถาอาฏานาฏิยสูตรว่า
ชนตายแล้วชื่อว่าเปรต (เปตา) ชนทัง้ หลายพากันกล่าวว่า จงนาชน
ผู้ตายแล้วเหล่ านัน้ ออกไปโดยทิศใด บทว่า พูดส่อเสียดกัดเนื้อข้างหลัง
ความว่า ผูก้ ล่าวคาส่อเสียดนันแล
่ เป็ นดุจกัดเนื้อข้างหลัง และติเตียนลับหลัง
ชนทัง้ หลายพากันกล่าวว่า จะนาชนเหล่านี้ออกไปโดยทิศใด ท่านกล่าวอย่าง
นี้ว่า ชนทัง้ หลายนาคนเหล่านัน้ แม้ทงั ้ หมดออกทางทิศทักษิณ จงเผา หรือ
จงทาลาย หรือจงฆ่า ด้านทิศทักษิณของพระนคร ดังนี้ บทว่า แต่น้ีไปทิศที่
ชนเรียกกันว่า ทิศทักษิณนัน้ ความว่า ชนทัง้ หลายพากันกล่าวว่า จงนาคนที่
กล่าวส่อเสียดเป็ นต้นที่ตายไปแล้วออกไปโดยทิศาภาคใด แต่น้ีไปทิศที่ชน
เรียกกันว่า ทิศทักษิณนัน้ 45
ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งคนตายกั บ ทิ ศ ใต้ ม ิใ ช่ ค ติ ท่ี เ พิ่ ง ปรากฏในวรรณคดี
พุทธศาสนา หากปรากฏมาตัง้ แต่คมั ภีรส์ มัยพระเวท ในยชุรเวทและอถรรพเวท กล่าวว่า พระยมผู้
ทรงเป็ นเทพแห่งบรรพบุรุษ หรือ ปิ ตฤ มีอาณาจักรอยู่ทางทิศใต้ และในวรรณคดีสนั สกฤตสมัย
42

M. M. J. Marasinghe, Gods in Early Buddhism: a study in their social and mythological
milieu as depicted in the Nikāyas of the Pāli Canon, p. 233.
43
PTSD, p.472.
44

พระมหาอุทศิ ศิรวิ รรณ, “เปรตในพระไตรปิ ฎก,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภาษา
ตะวันออก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536), หน้า 9-10.
45
ที.อ.3/156
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มหากาพย์-ปุราณะก็กล่าวถึงแดนปิ ตฤ หรือ ปิ ตฤโลก หรือ เปรตโลกว่าเป็ นที่อยู่ของพระยมอยู่
ทางทิศใต้เช่นกัน วิญญาณของคนดีจะไปสู่แดนของบรรพบุรษุ หรือแดนปิตฤ พระยมจึงทรงมีฉายา
ว่า “ปิ ตฤปติ” คือ เป็ นผู้เป็ นใหญ่ในบรรดาบรรพบุรุษ และในแดนปิ ตฤ และ “เปรตราช” คือ เป็ น
ราชาแห่งผูล้ ่วงลับไปแล้ว46
ดังนัน้ คาว่า “เปรต” ที่หมายถึง “คนตาย” หรือ “ผู้ท่ลี ่วงลับไปแล้ว ” ในวรรณคดี
บาลีอาจได้รบั อิทธิพลมาจากวรรณคดีสนั สกฤต ต่อมาคานี้ มคี วามหมายที่กว้างขึ้นใช้หมายถึง
อมนุ ษย์หรือผีจาพวกหนึ่งที่น่าเกลียดน่ ากลัวน่ าขยะแขยง อดอยาก เร่ร่อนไม่มที อ่ี ยู่แน่ นอน หรือ
ผูท้ เ่ี กิดในเปรตวิสยั ซึง่ เป็นหนึ่งในคติ 5 ของพุทธศาสนา47
เห็นว่าทัง้ ภาษาบาลีและสันสกฤตไม่มคี าอธิบายทีเ่ พียง
พอทีจ่ ะสืบค้นที่มาของคาว่า “กุมภัณฑ์” ได้ มีความเป็ นไปได้ว่า คานี้อาจเป็ นคายืมจากภาษาใน
ตระกู ล ดราวิเ ดีย น (Dravidian) หรือ ตระกู ล มุ น ฑะ (Munḍa) ซึ่ง เป็ น ตระกู ล ภาษาที่ส าคัญ
นอกเหนือจากตระกูลภาษาอินโดยูโรเปียนทีเ่ ป็ นทีร่ จู้ กั ของผูค้ นทีอ่ าศัยอยู่ในแถบลุ่มน้ าคงคา คา
ว่า “กุมภัณฑ์” มิได้เป็นรูปศัพท์ทป่ี รากฏในภาษาดราวิเดียน แต่ประกอบด้วยส่วนประกอบของคา
2 คา ซึง่ แต่ละคาดูเหมือนจะแสดงให้เห็นถึงความเกีย่ วข้องกับความเชื่อเกีย่ วกับวิญญาณ48
M. M. J. Marasinghe

ในภาษากันนทะ (Kannada) หมายถึง ซาก (ของต้นไม้แห้งหรือไผ่) ใน
ภาษาโกฑะคุ (Koḍagu) Kumbī หมายถึง ของเน่ าเปือ่ ยผุพงั ,สนิม ในภาษาตุลุ (Tulu) Kumbu
หมายถึง สิง่ ทีเ่ น่ าเปือ่ ยผุพงั , ซากของเน่ าเปือ่ ย ในภาษาทมิฬ Kumbu หมายถึง ถูกไฟลวก,
ถูกไฟไหม้ ส่วน Anḍā ในภาษาทมิฬ มีนัยถึง หม้อขนาดใหญ่ , ภาชนะขนาดใหญ่ ในภาษาอูรดู
(Uradu) หมายถึง หม้อ เมือ
่ นาคา 2 คา คือ Kumbu และ anḍā มารวมกันโดยตัดสระของพยางค์
แรกออก (elision) เป็น kumbanḍā หากแปลตามรูปศัพท์ หมายถึง ซากเน่าเปือ่ ยในหม้อ, ซาก
ผุพงั ในหม้อ (rotton in the pot, decayed in the pot) มีอกี คาหนึ่งในภาษาทมิฬคือ Kumbunāṭṭam หมายถึง กลิน
่ ของซากเน่ าเปือ่ ยผุพงั (the smell of the decayed)49 จะเห็นได้ว่า
Kumbu

46

ดูเพิม่ เติมใน อัญชลี จิตรสุคนธ์, “พระยมในวรรณคดีสนั สกฤต บาลี และไทย,” หน้า 24-35.
ดูเพิม่ เติมใน พระมหาอุทศิ ศิรวิ รรณ, “เปรตในพระไตรปิ ฎก,” หน้า 11-12.
48
ดูเพิม่ เติมใน M. M. J. Marasinghe, Gods in Early Buddhism: a study in their social and
47

mythological milieu as depicted in the Nikāyas of the Pāli Canon, pp. 235-236.

การกลายเสียงจากสิถลิ เป็ นธนิต (Aspiration) เป็ นลักษณะปกติของคายืมภาษาดราวิเดียนในภาษา

ตระกูลอินโด-อารยัน เช่น potti ในภาษาทมิฬ กลายเป็ นคาว่า potthaka ในภาษาบาลี ภายในภาษาตระกูล
ดราวิเดียนเองก็มลี กั ษณะการกลายเสียงจากสิถลิ เป็ นธนิตเช่นกัน โดยมิได้มผี ลต่อความหมายแต่อย่างใด อาทิ
ั ้ อ อ้าง
ภาษากันนทะ คาว่า kumbagāra kumbāra ใช้ในความหมายเดียวกับ kumbhakāra หมายถึง ช่างปนหม้
ถึงใน M. M. J. Marasinghe, Gods in Early Buddhism: a study in their social and mythological milieu
as depicted in the Nikāyas of the Pāli Canon, p. 236.
49
Ibid., p 236.
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ความหมายดัง้ เดิมของ “กุมภัณฑ์” มิได้หมายถึง ผู้ท่มี อี ณ
ั ฑะใหญ่เท่าหม้อ แต่สะท้อนให้เห็นถึง
ความเชื่อดัง้ เดิมในเรือ่ งเกีย่ วกับความตายและการกลับมาเกิดใหม่
จาการขุดค้นทางโบราณคดีพบว่า การฝงั ภาชนะหรือเครื่องใช้ไม้สอย เช่น หม้อ
เหยือก ไว้กบั คนตายเป็ นสิง่ ที่พบเห็นได้ทวไปในทั
ั่
วทุ
่ กภาคของอินเดียซึง่ สะท้อนให้เห็นถึงความ
เชื่อดัง้ เดิมว่าวิญญาณของผูท้ ่เี สียชีวติ แล้วจะกลับขึน้ มาจากภาชนะที่ฝงั ไว้ ความคิดดังกล่าวมิได้
พบแต่ ใ นอินเดียเท่านัน้ แต่ พ บได้โดยทัวไปในทั
่
วทุ
่ กมุมโลกซึ่งเป็ นลักษณะของวัฒนธรรมใน
ยุคก่อนประวัตศิ าสตร์ ดังที่ ปรีชา ช้างขวัญยืน และสมภาร พรมทา กล่าวไว้ว่า การเกิดและความ
ตายเป็ นปจั จัยส าคัญ ที่ก่ อ ให้เกิดศาสนาของมนุ ษย์ใ นสังคมดัง้ เดิม ในเรื่อ งเกี่ยวกับความตาย
นักมานุษยวิทยายังพบซากศพยุคหินเก่าถูกฝงั โดยมีหนิ ฝุน่ สีแดงโปรยทับ ฝุ่นสีแดงเป็ นสัญลักษณ์
ของเลือดซึง่ เป็นส่วนประกอบสาคัญของร่างกายทีย่ งั ดารงชีวติ ทัง้ นี้สนั นิษฐานว่าเป็ นเครื่องแสดง
ความเชื่อเรื่องการกลับชาติมาเกิด ซากมนุ ษย์นีแอนเดอทัล (Neandertha) ถูกฝงั พร้อมเครื่องมือ
และอาวุธ หิน ตลอดจนอาหารอันได้แก่โครงกระดูกของสัตว์เ ล็ก ๆ แสดงถึงความหวังของการ
กลับมาเกิดของเจ้าของร่างนัน้ เพื่อใช้อาวุธและกินอาหารที่ฝงั ไว้ให้นัน้ สิง่ เหล่านี้แสดงให้เห็นถึง
ความคิดของชนโบราณเกี่ยวกับความตาย เช่นเดียวกับที่บ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีมกี ารขุดพบ
ั ้ นเผาบนศพทีน่ าไปฝงั 50
เครือ่ งปนดิ
การค้น พบอนุ ส าวรีย์หิน ขนาดใหญ่ ใ นยุค ก่ อ นประวัติศ าสตร์ท่ีบ ริเ วณโอริส า
เดคคาน และกาสี (พาราณสี) ซึ่งเป็ นบริเวณที่พุทธศาสนามีอิทธิพล และการค้นพบการฝงั ศพ
พร้อมกับหม้อหรือข้าวของเครื่องใช้ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ท่บี ริเวณอนุ สาวรียห์ นิ ดังกล่าวทาง
ตอนเหนือของอินเดียเป็ นจานวนมาก51 แสดงให้เห็นว่าคนอินเดียในภาคเหนือมีความคิดเรื่องการ
ฝ งั ศพไว้ใ นหม้อ (urn-burials) ซึ่ง เป็ น วัฒ นธรรมในยุ ค ก่ อ นประวัติศ าสตร์ ในอาศวลายนะ
คฤหยสูตร หรือกาตยายนะ เศราตสูตร กล่าวว่า กระดูกของคนตายถูกเก็บไว้ในหม้อ (kumbha)
มีความเป็นไปได้ว่าคนทีอ่ าศัยอยูใ่ นลุ่มน้าคงคาต้องรูจ้ กั ความคิดเรื่องการฝงั ศพไว้ในหม้อไม่มากก็
น้อย สิง่ ที่น่าสนใจ คือ ความเกี่ยวข้องกันของกุมภะ (kumbha) กับการฝงั ศพไว้ในหม้อ และ
ความคิดทีว่ ่าคนตายจะกลับมาเกิดใหม่จากหม้อทีฝ่ งั ไว้น้ีน่าจะเป็ นทีร่ บั รูข้ องชาวอารยัน เนื่องจาก
ในวรรณคดีสนั สกฤตปรากฏชื่อของกุมภมุนี (Kumbha-muni) ซึง่ หมายถึง ผู้ทเ่ี กิดมาจากหม้อ
(kumbha) หม้อ ยัง เป็ น สัญ ลัก ษณ์ ข องครรภ์ ม ารดาและเทวีแ ห่ ง ความอุ ด มสมบู ร ณ์ แสดงว่ า
แนวคิดดังกล่าวไม่ใช่เป็ นแนวคิดของพวกอารยัน แต่ เ ป็ น การรวมเอาความเชื่อ ดัง้ เดิมของชน
พืน้ เมืองในยุคแรกเข้ามาผสมกับความเชื่อของอารยัน52 ดังนัน้ “กุมภัณฑ์” จึงน่ าจะสะท้อนลักษณะ
50

42

51

ปรีชา ช้างขวัญยืน และสมภาร พรมทา, บรรณาธิการ, มนุษย์กบั ศาสนา, พิมพ์ครัง้ ที่ 3, หน้า 41-

ดูเพิม่ เติมใน M. M. J. Marasinghe, Gods in Early Buddhism: a study in their social and
mythological milieu as depicted in the Nikāyas of the Pāli Canon, pp. 236-237.
52
Ibid., p 237.
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ความเชื่อดัง้ เดิมเรื่องความตาย คือ การฝงั ศพลงหม้อ และการกลับมาเกิดใหม่ คือ วิญญาณของ
คนตายก็จะกลับคืนชีพขึน้ มาจากหลุมศพ (ในทีน่ ้ีคอื หม้อ) อีกทัง้ การจัดกุมภัณฑ์ไว้เป็ นบริวารของ
ท้าววิรุฬหกโลกบาลผูร้ กั ษาทิศใต้กส็ ะท้อนให้เห็นคติความเชื่อว่าคนตายมักจะอาศัยอยู่ทางทิศใต้
หรือ ต้องนาคนตายออกไปประกอบพิธที างทิศใต้
เห็นว่า ศัพท์ว่า “เปรต” ของชาวอารยันเดิมใช้หมายถึง
คนตาย หรือ วิญ ญาณของคนตายซึ่ง เป็ น สภาพหลัง จากการเป็ น มนุ ษ ย์แ ล้ว เช่ น เดีย วกับ
“กุมภัณฑ์” ซึ่งเดิมน่ าจะหมายถึง คนตาย เช่นกัน และน่ าจะใช้คานี้เรียกวิญญาณของคนตายใน
ช่วงหนึ่งซึง่ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อดัง้ เดิม แต่มอิ าจหาร่องรอยที่มาของคานี้ได้เพราะคานี้อาจ
เป็ นคายืมมาจากภาษาตระกูลอื่นที่ไม่ใช่อารยัน และอาจเพราะในภายหลังมีการใช้คาว่า “เปต”
ในความหมายว่า คนตายอย่างแพร่หลายซึ่ง ใช้อธิบายแนวคิดเดียวกันกับกุ มภัณฑ์ ทาให้คาว่า
“กุมภัณฑ์” ไม่ปรากฏความหมายดัง้ เดิมทัง้ ในวรรณคดีสนั สกฤตและพุทธศาสนา53
M. M. J. Marasinghe

การทีผ่ รู้ วบรวมคัมภีรใ์ นพุทธศาสนาอธิบายลักษณะของกุมภัณฑ์ได้เพียงว่าเป็ นผู้
ทีม่ อี ณ
ั ฑะขนาดใหญ่เท่าหม้อดังปรากฏในอัณฑภารีสูตร แสดงว่า ผูร้ วบรวมคัมภีรไ์ ม่สามารถหา
ร่ อ งรอยที่ม าของค านี้ ไ ด้ จึง ได้ อ ธิบ ายค าศัพ ท์ ด ัง กล่ า วในเชิง นิ รุ ก ติศ าสตร์ แ บบชาวบ้ า น
(Folk-etymology) ส่วนการทีล่ ก
ั ขณสังยุตต์ไม่เรียกสิง่ มีชวี ติ ลักษณะดังกล่าวว่า “เปต” และไม่พบ
ร่องรอยของการทาพิธกี รรมเพื่ออุทศิ ส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษหรือพิธกี รรมที่เกี่ยวข้องกับ “เปต”
ในสังยุตตนิกาย แสดงให้เห็นว่าเนื้อหาในลักขณสังยุตต์ต้องการจะสะท้อนภาพความเชื่อเกี่ยวกับ
สิง่ มีชวี ติ ทีเ่ ป็นปรปกั ษ์ต่อมนุ ษย์ของผูค้ นในสมัยนัน้ สิง่ มีชวี ติ ทีก่ ล่าวถึงในลักขณสังยุตต์มลี กั ษณะ
คล้ายคลึงกับผี หรือ วิญญาณทีป่ รากฏในคัมภีรข์ องพราหมณ์ในหลายแง่มุม 54 กล่าวคือ พวกมันมี
รูปร่างทีน่ ่ากลัว อาศัยอยูใ่ นทีห่ ่างไกลและโดดเดีย่ ว สามารถล่องลอยไปในอากาศได้ แต่กม็ คี วาม
แตกต่างกันบ้าง กล่าวคือ สิง่ มีชวี ติ พวกนี้ไม่สามารถทาร้าย หรือสร้างความเดือดร้อนให้กบั มนุ ษย์
หรือ ทาให้ผู้อ่ ืนได้รบั ความทุก ข์ เพราะพวกมันท่ว มท้นไปด้วยความเจ็บปวดทรมานเนื่อ งจาก
ผลกรรมที่ได้ก่อไว้ จะเห็นได้ว่า ลักษณะของสิง่ มีชวี ติ ที่ปรากฏในลักขณสังยุตต์มคี วามแตกต่าง
จากวิญญาณของบรรพบุรษุ ผูล้ ่วงลับซึง่ ยังคงได้รบั ผลบุญจากาการทาทักษิณาโดยลูกหลาน ดังนัน้
จึงมิได้ใช้คาว่า “เปต” เพื่อหมายถึงสิง่ มีชวี ติ จาพวกนัน้
นาค
เรื่อ งราวของนาคที่ปรากฏในวรรณคดีพุทธศาสนาสะท้อ นให้เห็นถึง ความเชื่อ
ดัง้ เดิมในลักษณะของอานาจเหนือธรรมชาติทเ่ี กีย่ วข้องกับดิน และน้า และลัทธิบชู างู

53
54

ดูเพิม่ เติมใน Ibid., p 238.
ดูเพิม่ เติมใน Ibid., p 239.
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งู หรือ นาค จัดเป็ นสัตว์ท่มี พี ลังอานาจวิเศษ มีอุปนิสยั ดุร้ายเป็ นอันตราย ชอบ
สาแดงฤทธิ ์ทาร้ายผูอ้ ่นื อีกทัง้ มีคุณสมบัตแิ ละลักษณะพิเศษหลายประการ เช่น มีรปู ร่างทีส่ ามารถ
เคลื่อนทีไ่ ปยังสถานทีต่ ่างๆ ได้อย่างรวดเร็วโดยปราศจากเท้าหรือปีกเหมือนสัตว์อ่นื ๆ มีเขีย้ วเป็ น
อาวุธ มีลน้ิ 2 แฉก มีพษิ อันร้ายกาจ แม้เพียงถูกต้องบุคคลใดก็จะสามารถซึมซาบเข้าสู่ผวิ หนังทา
ให้บุคคลนัน้ ถึงแก่ความตายทันที พิษของงูจงึ เป็ นสาเหตุสาคัญของการเสียชีวติ ของคนอินเดีย55
ในลลิต วิส ตระกล่ าวถึง การไม่มภี ยั 8 ประการ หนึ่งในนัน้ คือ การไม่มภี ยั เกิดจากนาคกาเริบ
56
(nāgasaṃkṣobhabhayam) ด้วยเหตุดงั กล่าว งูจงึ ถูกมองว่าเป็ นสิง่ มีชวี ต
ิ ทีช่ วร้
ั ่ ายน่ าสะพรึงกลัว
และต้องทาให้พงึ พอใจ ความคิดเรื่องการบูชางูในอินเดียจึงเป็ นพฤติกรรมของมนุ ษย์ท่ีสะท้อนให้
เห็นความเชื่อ ดัง้ เดิมในการบูชาสัต ว์ท่มี คี ุ ณลักษณะพิเ ศษดังที่ปรีชา ช้างขวัญ ยืน และสมภาร
พรมทาได้ก ล่ าวไว้ว่า “มนุ ษ ย์มคี วามสัมพันธ์กับสัต ว์มายาวนานนับแต่ เ ริม่ ต้น ประวัติศ าสตร์
มนุษยชาติ มนุษย์จาเป็นต้องพึง่ พาสัตว์เหล่านัน้ เช่น โค กระบือ แพะ สุนัขไล่เนื้อ สัตว์บางชนิด
ก็ดุรา้ ย เช่น สิงโต เสือ จระเข้ งู มนุ ษย์ตระหนักในบุญคุณและอานาจของสัตว์เหล่านี้ จึงทาพิธ ี
บูชาสัตว์ทม่ี คี ุณลักษณะพิเศษต่างๆ เหล่านี้”57 ลัทธินับถือนาคหรืองูปรากฏมาแล้วตัง้ แต่ก่อนสมัย
พุทธกาล ในวรรณคดีสนั สกฤตยุคต้นพบว่า งูตามธรรมชาติถูกกล่าวร่วมกับงูทอ่ี ยู่ในฐานะกึ่งเทพ
อาศัยอยูท่ งั ้ ใต้พน้ื โลก บนฟ้า และบนสวรรค์ ดังปรากฏข้อความในไมตรายณี สังหิตาว่า “ขอความ
นอบน้อมจงมีแด่งซู งึ ่ เคลือ่ นไหวอยู่บนโลก ทีอ่ ยู่บนบรรยากาศและสวรรค์ ขอความนอบน้อมจงมี
แด่งซู งึ ่ เป็ นศรของผู้วเิ ศษและของรุกขเทวดา เป็ นผู้ทนี ่ อนอยู่ในโพรง อยู่ในแสงสว่างของสวรรค์
อยู่ใ นรัศ มีของ ดวงอาทิต ย์ เป็ นผู้ทอี ่ าศัยอยู่ใ นน้ า ” 58 และอยู่ใ นรูปของงูหลายเศียร มีร่างกาย
ใหญ่โตจนพันภูเขาได้ ลัทธินบั ถืองูน้ปี รากฏสืบมาจนถึงสมัยมถุราด้วย เนื่องจากพบประติมากรรม
นาคจานวนมากบริเวณเมืองมถุรา59
แสดงทัศนะว่า สาเหตุ ทง่ี ไู ด้รบั การบูชานับถือ เนื่องด้วยงูเป็ น
สัญลักษณ์ของพลังของอานาจเหนือธรรมชาติทเ่ี กีย่ วข้องกับน้า60 ตัวอย่างทีเ่ ห็นชัดเจน คือ วฤตระ
ซึ่ง เป็ น งูใ หญ่ ท่ีค อยกัน้ ขวางน้ า ในทะเลสวรรค์ มิใ ห้ไ หลลงมายัง แผ่ น ดิน 61 สาเหตุ ท่ีงูม ีค วาม
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เกี่ยวข้อ งกับน้ า อาจเพราะชาวอินเดียสังเกตเห็นพฤติกรรมของงูท่ี เลื้อ ยออกมาจากรู อ ันเป็ น
สถานทีอ่ ยู่เพราะน้ าเข้าไปขังในช่วงฤดูฝน ทาให้งตู ้องขึน้ มาอยู่บนพืน้ ดินหาทีพ่ กั พิงตามแหล่งที่
อยูอ่ าศัยของมนุษย์ พิธกี รรมเกี่ยวกับงูจงึ มักจัดในช่วงฤดูฝนซึง่ เป็ นช่วงทีง่ อู าศัยอยู่บนพืน้ ดินเป็ น
จานวนมาก62 ชาวอินเดียในสมัยโบราณเลยเข้าใจว่างูเป็ นผูบ้ นั ดาลให้เกิดฝน และเนื่องจากน้ าเป็ น
สิง่ จาเป็ นสาหรับมนุ ษย์และสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในดินแดนทีม่ ลี กั ษณะภูมอิ ากาศแบบร้อนชื้น
อย่า งอิน เดีย 63 งูจ ึง ปรากฏบทบาทในฐานะอ านาจเหนื อ ธรรมชาติ ท่ีเ กี่ย วข้อ งกับ ดิน และน้ า
ั จาลตนหนึ่ ง ชื่อ
ดัง ปรากฏในทิพ ยาวทานเรื่อ งที่ 30 สุ ธ นกุ ม าร กล่ า วถึง พญานาคแห่ ง ป ญ
ชันมจิตรกะ (Janmacitraka) อาศัยอยู่ ณ ดินแดนของกษัตริยอ์ ุ ตรปญั จาล นาคตนนี้เป็ นผู้ท่ี
บันดาลให้ฝนตกต้อ งตามฤดูกาล และทาให้พชื พันธุ์ธ ญ
ั ญาหารอุดมสมบูรณ์ 64 นอกจากนี้ท่อี ยู่
อาศัย ของนาคก็แ สดงให้เ ห็น ถึง ความสัม พัน ธ์ระหว่ า งดิน และน้ า จากการศึก ษาของอรพิม พ์
บุญอาภา65 พบว่านาคมีท่อี ยู่อาศัยแตกต่างกันออกไป โดยส่วนใหญ่ นาคจะอาศัยอยู่ในน้ าทัง้ นี้
เนื่องจากนาคมีความสัมพันธ์กบั น้ ามาก นาคบางตนอาศัยอยู่ในสระหรือทะเลสาบ เช่น นาคชันมจิตรกะอาศัยอยู่ในสระในเมืองหลวงของแคว้นอุดรปญั จาล นาคปาราวตากษะอาศัยอยู่ในสระใต้
ต้นอโศก นาภสานาคอาศัยอยูใ่ นทะเลสาบชื่อนภสะ นาคบางตนอาศัยอยู่ในแม่น้ า เช่น มณิกณ
ั ฐนาคราชและนาคคังเคยยะอาศัยอยู่ในแม่น้ าคงคา ในภูรทิ ตั ชาดกได้กล่าวถึงนาคพิภพว่าอยู่ใต้
แม่น้ายมุนา นาคจัมเปยยะครองราชย์ในนาคพิภพทีอ่ ยูใ่ นแม่น้ าจัมปา สังขปาลนาคราชครองราชย์
ในนาคพิภพทีอ่ ยู่ในแม่น้ ากัณณเวณณา ในลลิตวิสตระกล่าวถึงพญานาคสาครและนางนาคกันยา
ว่าอยูใ่ นแม่น้าเนรัญชรา ทะเลและมหาสมุทรก็เป็นแหล่งน้าอีกแห่งหนึ่งทีน่ าคชอบอาศัยอยูเ่ ช่นกัน
ทีอ่ ยูข่ องนาคอีกแห่งหนึ่ง คือ ปา่ ไม้และต้นไม้ เช่น พญามุจลินท์นาคราชอาศัยอยู่
ทีต่ ้นมุจลินท์ ในมหาวาณิชชาดกกล่าวว่านาคอาศัยอยู่ในต้นไทรใหญ่ ต้นหนึ่ง เมื่อพ่อค้าตัดต้นไม้
เพื่อเอาทรัพย์สมบัตดิ ว้ ยความโลภทาให้พญานาคทีอ่ าศัยอยู่ท่ตี ้นไม้นนั ้ ฆ่าบรรดาพ่อค้าเหล่านัน้
ด้วยความโกรธ เชษฐ์ ติงสัญชลี เห็นว่า ในทางประติมานวิทยาพังพานของพญานาคมีลกั ษณะ
เทียบได้กบั กิง่ ก้านสาขาของต้นไม้ พญานาคกับต้นไม้จงึ มีความสัมพันธ์กนั และตัง้ ข้อสังเกตว่า
มุจ ลิน ทนาคราชก็น่า จะเป็ นยัก ษ์ ผู้อ าศัย อยู่ใ นต้น มุจ ลิน ท์นัน่ เอง เนื่ อ งจากอาศัย อยู่ใ นต้น ไม้
เช่นเดียวกับยักษ์66 ดินแดนของนาคทีร่ จู้ กั กันแพร่หลายอีกแห่งหนึ่ง คือ นาคโลกซึง่ อยู่ใต้พน้ื โลก
ลงไป เป็ นเมืองทีม่ คี วามสวยงามมาก นาคที่อยู่ในนาคโลกนัน้ มีลกั ษณะเป็ นสัตว์ทพิ ย์ ปฐมพงษ์
โพธิ ์ประสิทธินันท์ กล่าวว่า โดยธรรมดางูมกั อยู่ในรูและหลายชนิดมีพษิ ร้าย เมื่อกัดคนแล้วถึงกับ
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เสียชีวติ ได้ อาจจะเพราะเหตุท่งี ูอยู่ในรู และคงเห็นฤทธิ ์เดชงูท่กี ดั นัน่ เองทาให้เกิดความกลัวแล้ว
ยกย่องงูเป็นเทพเจ้า จนถึงตัง้ สมมติฐานว่ารูทง่ี อู ยู่คอื เมืองบาดาล หรือ นาคโลกซึง่ อยู่ชนั ้ ใต้ดนิ ลง
ไปและเป็ นที่รวมของงูทุกชนิด งูแต่ละชนิด แม้จะเข้าออกจากรูต่างที่กนั แต่ก็มบี าดาลเป็ นที่ อยู่
รวมกัน67
นอกจากนี้ บรรพบุรุษทีเ่ สียชีวติ แล้วก็มกั จะได้รบั การบูชาในรูปของงู68 ความคิด
ดังกล่าวอาจเกิดจากความเชื่อที่ว่างูเป็ นเทพารักษ์ท่คี อยปกปกั รักษาสถานที่อยู่อาศัย เรียกว่า
วาสตุ สรรปะ (Vāstu Sarpa) สถานทีอ่ ยูแ่ ต่ละแห่งเชื่อว่าจะมีงเู จ้าที่อาศัยอยู่ หากงูละทิง้ บ้านก็จะ
เกิดความโชคร้าย ครอบครัว นัน้ ก็จะตกอยู่ในอันตราย Crooke เห็นว่างูเป็ นตัวแทนของวิญญาณ
บรรพบุรษุ ทีเ่ คยอาศัยอยูใ่ นบ้านหลังนัน้ ชาวอินเดียโดยทัวไปเชื
่
่อว่า เมื่อเจ้าของบ้านผูม้ งคั
ั ่ งถึ
่ งแก่
กรรมโดยไม่มที ายาทสืบสกุล เขาก็จะไม่ไปไหน ยังคงมีความเป็ นห่วงทรัพย์สมบัตขิ องตนและจะ
กลับมาปกป้องหรือคุม้ ครองทรัพย์สนิ นัน้ ในรูปของงู69 J. P. Vogel กล่าวว่า งูเป็ นสัญลักษณ์ของ
ความมังคั
่ งหรื
่ อการครอบครองความร่ารวยเป็ นการผสมผสานทางความคิดระหว่างลักษณะของงู
ตามธรรมชาติกบั สภาวะกึ่งเทพ70 งูในวรรณคดีบาลีก็สะท้อนภาพของงูทค่ี รอบครองสมบัตอิ นั ล้า
ค่า เช่น มหาวาณิชชาดกและชรูทปานชาดก กล่าวว่า พญานาคได้ตอบแทนหัวหน้าพ่อค้าผู้ไม่ม ี
ความโลภด้วยเพชรนิลจินดาอันมีค่ามากมาย อุบาสกผูป้ ระพฤติธรรมในสีลานิสงสชาดกก็ได้รบั
ทรัพย์สมบัตอิ นั มีค่าเป็นของตอบแทนจากพญานาคเช่นกัน71
ในทางตรงกัน ข้ า ม นาคก็ ม ีบ ทบาทในการลงโทษผู้ ก ระท าความชัว่ เช่ น
พญานาคคัง เคยยะโกรธเกรี้ย วจะท าลายชีว ิต พวกมนุ ษ ย์ท่ีท้ิง เศษอาหารลงในน้ า นาคใน
มหาวาณิชชาดกและชรูทปานชาดกได้ฆา่ บรรดาพ่อค้าทีม่ คี วามโลภ นาคยังมีอานาจทีจ่ ะทาลายสิง่
ต่างๆ ได้ พิษของนาคเพียงเล็กน้ อยสามารถที่จะทาให้เมืองทัง้ เมืองถูกทาลายลงได้ในพริบตา
ดังเช่นพิษของนาคอัจจิมุข ี โดยปกตินาคจะเป็ นผู้ท่ใี ห้น้ าฝน หากนาคโกรธพวกมันก็จะส่งพายุ
ลูกเห็บมาทาลายผลผลิตของชาวบ้าน 72 จากข้อมูลสะท้อนให้เห็นว่า งู หรือ นาค เป็ นสัญลักษณ์
ของอานาจเหนือธรรมชาติทม่ี ที งั ้ ด้านดีและร้ายต่อมนุษย์
เรื่องราวของนาคทีป่ รากฏในวรรณคดีบาลีในยุคต้น มักจะเป็ นนาคที่มนี ิสยั ดุรา้ ย
แต่เมื่อได้รบั บารมีของพระพุท ธเจ้าหรือพุทธสาวกก็เปลีย่ นเป็ นนาคที่บาเพ็ญความดีและเลื่อมใส
ในพระธรรม เช่น พญานาคผูด้ ุรา้ ยแห่งอุรเุ วลาทีไ่ ด้สาแดงอิทธิฤทธิ ์ต่อต้านพระพุทธเจ้า แต่ในทีส่ ุด
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ก็พ่ายแพ้แก่พระองค์ พญานันโทปนันทนาคราชซึง่ เป็ นพญานาคทีร่ า้ ยกาจมีฤทธิ ์มากได้แสดงฤทธิ ์
ต่างๆ หวังจะทาลายพระชนม์ พระพุทธเจ้าจึงโปรดให้พระโมคคัลลานะมหาสาวกผูเ้ ป็ นเอตทัคคะ
ทางอิทธิฤทธิ ์เป็ นผูป้ ราบนาคตนนี้จนพญานันโทปนันทนาคราชสิน้ พยศยอมนับถือพระรัตนตรัยใน
ทีส่ ุด73 พฤติกรรมของนาคทีก่ ระทากับพระพุทธเจ้าสื่อให้เห็นความเชื่อดัง้ เดิมทีข่ ดั แย้งกับพุทธ
ศาสนาในช่ ว งแรก แต่ ก็ ถู ก พระพุ ท ธเจ้า หรือ พระสาวกปราบทัง้ สิ้น ไม่ม ีเ รื่อ งใดเลยที่เ ล่ า ว่ า
พระพุ ท ธเจ้า ไม่ส ามารถปราบนาคได้ ท้ายที่สุ ดนาคก็ถู กผนวกเข้ามาในพุทธศาสนาด้ว ยการ
ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้า ส่วนการกาหนดให้นาคเป็นผูร้ กั ษาถาดทองของพระพุทธเจ้า ก็แสดงให้
เห็น ว่ า หลัง จากที่พุ ท ธศาสนาและความเชื่อ ดัง้ เดิม เกิ ด ความขัด แย้ง กัน แล้ ว ต่ า งฝ่ า ยต่ า ง
ประนีประนอมยอมรับความสาคัญของกันและกัน
ยักษ์
ในพจนานุ กรมบาลี-อังกฤษ ฉบับสมาคมบาลีปกรณ์ T. W. Rhys David และ
William Stede ได้ให้ความหมายของยักษ์ไว้ว่า หมายถึง ชือ่ ของสิง่ มีชวี ต
ิ ทีไ่ ม่ใช่มนุ ษย์จาพวก
ออร์ก (ogre) นางไม้ (dryad) ผี (ghosts) ผี (spooks) ยักษ์จดั เป็ นอมนุ ษย์ เป็ นพวกกึง่ เทพซึง่ มี
พลังอานาจและมีอทิ ธิพลต่อมนุ ษย์ (ในการช่วยเหลือ หรือ ลงโทษ)74 ส่วน M. Monier-Williams
ก็อ ธิบ ายในทานองเดีย วกันว่ าหมายถึง สิง่ มีชีว ิต ทีม่ ีล กั ษณะเหนื อ ธรรมชาติ เป็ นภูติผ ีปีศ าจ
นางไม้ หรือเป็ นวิญญาณพเนจร โดยปกติเป็ นบริวารผูร้ บั ใช้ของท้าวกุเวร และเป็ นผู้ทถี ่ ูกสร้างมา
จากเท้า ของพระพรหม 75 อีก ทัง้ ยัก ษ์ ย ัง มีค วามหมายในเชิง ปรัช ญาด้ว ย 76 นอกเหนื อ จาก
ความหมายโดยทัวไปแล้
่
ว Ananda K. Coomaraswamy ยังกล่าวอีกว่า คานี้มคี วามเกี่ยวข้องกับ
ลัทธินบั ถือยักษ์ซง่ึ เป็นทีร่ บั รูอ้ ย่างกว้างขวางในอินเดีย77
ตามทัศนะของนักปราชญ์ทางภาษาบาลีเห็นว่า ศัพท์ว่า “ยกฺ ข” (P. yakkha)
สร้างขึน้ มาจาก ยชฺ -ธาตุ (yaj) หมายถึง เซ่นสรวง, บูชา ยกฺขฺ-ธาตุ (yakkh) หมายถึง บูชา,
เคารพ, นับถือ และ ยตฺ -ธาตุ (yat) หมายถึง พยายาม, ขวนขวาย มีความหมายสรุปได้เป็ น 3
ประการคือ ประการแรก ผูท้ เ่ี ขาบูชา, ผูท้ เ่ี ขาเซ่นสรวง, ผูท้ เ่ี ขาเคารพ, ผูท้ เ่ี ขานับถือ ประการที่ 2
ผู้บูชา, ผู้เซ่นสรวง ประการที่ 3 ผู้พยายาม, ผู้ขวนขวาย78 ในภาษาสันสกฤตศัพท์ว่า “ยกฺ ษ”
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M. M. J. Marasinghe, Gods in Early Buddhism: a study in their social and mythological

milieu as depicted in the Nikāyas of the Pāli Canon, p. 216. และดูเพิม
่ เติมใน O. H. de A. Wijesekera,
“The Philosophical Import of Vedic Yakṣa and Pali Yakkha,” in Buddhist and Vedic Studies A
Miscellany, pp. 131-141; PTSD., p. 546.
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ดูเพิม่ เติมใน M. M. J. Marasinghe, Gods in Early Buddhism: a study in their social and
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ยชฺ-ธาตุ (yaj) หมายถึง บูชา, บวงสรวง ลง ส (sa) ปจั จัย
เป็ นรูปแสดงความปรารถนา (Desiderative form) หมายถึง ผูท้ พี ่ งึ บูชา อีกข้อสันนิษฐานหนึ่ง
ประกอบรูปมาจาก ยกฺ ษฺ -ธาตุ (yakṣ) หมายถึง เคลือ่ นทีอ่ ย่างรวดเร็ว เพราะในสมัยพระเวท
ยักษ์เป็นอมนุษย์พวกหนึ่งทีว่ ่องไวในการเปลีย่ นแปลงรูปหรือทีอ่ ยู่79
(Skt. yakṣa) น่ าจะประกอบรูปมาจาก

ส่วนความหมายของยักษ์ท่ปี รากฏในพระไตรปิ ฎก อรรถกถา และฎีกา พบว่า
มีความหมายหลายนัยแต่ไม่แตกต่างกันมากนัก โดยสรุปคือ หมายถึง มนุ ษย์ผู้ท่บี ริสุ ทธิ ์พ้นจาก
กิเ ลส ควรแก่ก ารบูชา เช่น พระพุทธเจ้า บุรุษ และสัตว์โลก และอีกความหมายหนึ่ งหมายถึง
อมนุษย์ผนู้ ่ากลัวสามารถทาอันตรายแก่มนุ ษย์ได้ มนุ ษย์จงึ ต้องทาการเซ่นสรวงบูชา เช่น อมนุ ษย์
ที่เ ป็ น บริว ารของท้า วเวสสวัณ นอกจากนี้ ย ัง หมายถึง ท้า วสัก กเทวราช เทพบุ ต ร เทวดา
รุกขเทวดา มาร และเปรต 80 Ananda K. Coomaraswamy ได้ตงั ้ ข้อสังเกตไว้ว่า เดิมยักษ์ม ี
ความหมายเช่นเดียวกับเทวดา ทัง้ เทพเจ้าฮินดูหรือ แม้กระทังพระพุ
่
ทธเจ้าก็กล่าวว่า เป็ นยักษ์
เช่นกัน ยักษ์อาจจะไม่ใช่พวกอารยัน แต่ใช้เรียกสิง่ ต่างๆ ทีไ่ ด้รบั ความนับถือเช่นเดียวกับเทวดา
ต่ อ มาความหมายของยัก ษ์ เ ปลี่ ย นไป ยัก ษ์ ม ี ฐ านะเป็ น อมนุ ษย์ ท่ี ม ีฐ านะต่ า กว่ า เทวดา
การเปลีย่ นแปลงทางความหมายเกิดขึน้ ในวรรณคดีชนั ้ หลังพระไตรปิฎก81
คติเรื่องยักษ์ตลอดจนลัทธิการบูชายักษ์ในอินเดียพัฒนามาจากการบูชาต้นไม้
(Tree Worship) และลัทธิการนับถือเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์ (Goddess of Fertility) ในชน
พืน้ เมืองดัง้ เดิมของอินเดีย การก่อรูปคติเรื่องยักษ์มาจากลัทธิดงั กล่าวทาให้ยกั ษ์ในลัทธิบูชายักษ์
ยุคแรกมีฐานะเป็นเทพารักษ์ (Tutelary Deity) ผูน้ าความอุดมสมบูรณ์และความมังคั
่ งมาสู
่ ่มนุษย์
การบู ช าต้น ไม้ คือ พฤติก รรมของมนุ ษ ย์ท่ีเ กิด ขึ้น จากความส านึ ก ในอ านาจ
ธรรมชาติก่ อ ให้เ กิด ความเคารพอ านาจธรรมชาติท่ีม ีอิท ธิพ ลต่ อ ตนซึ่ง เป็ น ลัก ษณะหนึ่ ง ของ
ความเชื่อดัง้ เดิม กอปรกับความเชื่อว่าวิญญาณของสิง่ มีชวี ติ ภายหลังการตายไปแล้วยังคงอยู่ ใน
โลกนี้ อาจสิงสถิตอยู่ในคน สัตว์ ต้นไม้และสิง่ มีชวี ติ อื่นใดก็ได้ ในที่น้ีวญ
ิ ญาณอาศัยอยู่ในต้นไม้
เป็นผูม้ อี านาจทาให้ตน้ ไม้เกิดความเปลีย่ นแปลงสภาพไปในฤดูต่างๆ และอาจดลบันดาลให้มนุ ษย์
พบความมีโชคและความหายนะได้ มนุ ษย์จงึ ติดต่ อกับวิญญาณเหล่านี้ด้วยการสวดอ้อนวอนและ
การเซ่นไหว้บชู าวิญญาณด้วยเครือ่ งเซ่นสังเวย82
79

PTSD., p. 545; SD., p. 838. ดูเพิม
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พระมหาประภาส แก้วสวรรค์, “ยักษ์ในพระไตรปิ ฎก,”
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เนื่องจากต้นไม้ใหญ่เป็ นต้นไม้ทใ่ี ห้ร่มเงาเย็นสบายท่ามกลางแดดที่รอ้ นจัด ต้นไม้
เหล่านี้จงึ ได้รบั ความเคารพและทาให้เกิดลัทธิการบูชาต้นไม้ใหญ่เกิดขึน้ ลัทธินับถือต้นไม้อาจสืบ
ย้อนไปได้ถงึ อารยธรรมลุ่มน้าสินธุ ในฤคเวท ต้นไม้ใหญ่ได้รบั การสรรเสริญว่าเป็ น “วนัสปติ” หรือ
เจ้าแห่งป่า ในไตตติรยี ะ สังหิตาระบุว่าได้มกี ารถวายเครื่องเซ่นสังเวยให้กบั ต้นไม้ใหญ่ ทัง้ หมดนี้
แสดงให้เห็นถึงลัทธิการบูชาต้นไม้ท่มี มี าตัง้ แต่ สมัยก่อนพุทธกาล 83 เนื่องจากลัทธิบูชาต้นไม้
ปรากฏร่ว มกันกับลัทธินับถือ ยัก ษ์ ลัทธิท งั ้ 2 จึงมีค วามสัมพัน ธ์กัน ดัง จะเห็น ได้จ ากในเสนก
ชาดก84 ที่ยกั ษ์มคี วามหมายเดียวกับ รุกขเทวดา นอกจากนี้สถานที่อยู่ของยักษ์ก็แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างลัทธิทงั ้ 2 กล่าวคือ ยักษ์มกั จะอาศัย อยู่ในป่าดงดิบ โดยเฉพาะบริเวณปาก
ทางเข้าออกเพื่อจะจับมนุ ษย์ท่เี ดินทางหลงเข้าไป เช่น สิเลสโลมยักษ์ บ้างก็อาศัยอยู่ตามพุ่มไม้
ใหญ่ เช่น คุมพิยยักษ์ บ้างก็อาศัยอาศัยอยูต่ ามต้นไม้ภายนอกเมือง เช่น มรรคเทพยักษ์ผอู้ าศัยอยู่
ทีต่ น้ ไทร ทีฆตาลยักษ์อาศัยอยูท่ ต่ี น้ ตาล และ นเฬรุยกั ษ์อาศัยอยูท่ ต่ี น้ สะเดาเมืองเวรัญชา85 บ้างก็
อาศัยอยู่ทเ่ี จติยะ (cetiya) ซึง่ ก็คอื ต้นไม้ศกั ดิ ์สิทธิ ์หรือต้นไม้กบั แท่นบูชา (a tree with an altar)
เช่น มณีภทั ทะ เจติยะ ปุณภัททะ เจติยะ86
ในชาดกของพุ ท ธศาสนาซึ่ง มีอ ยู่ 547 เรื่อ ง ปรากฏว่ า มีเ รื่อ งพระพุ ท ธเจ้า
เสวยพระชาติเป็ นรุกขเทวดาถึง 43 เรื่อง ตลอดจนเหตุการณ์สาคัญ ๆ ในพุทธประวัตหิ ลายตอน
นับตัง้ แต่ประสูติ ตรัสรู้ เสวยวิมุตติสุข และปรินิพพานก็เกิดขึน้ ใต้ต้นไม้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อ
นางสุชาดานาข้าวมธุ ปายาสมาถวายพระโพธิสตั ว์ท่ปี ระทับอยู่ใ ต้ต้นโพธิ ์ก่ อ นตรัส รู้ นางคิดว่า
พระองค์เป็ นรุกขเทวดา ย่อมแสดงให้เห็น ว่า ในสมัยพุทธกาลมีการนับถือ ลัทธิบูชาต้นไม้อ ย่าง
แพร่ห ลาย 87 และในชาดกอีก หลายเรื่อ งก็ปรากฏเรื่อ งของเทวดาที่ส ถิต อยู่ใ นต้น ไม้ใ หญ่ แ ละ
การถวายเครื่องสังเวยแด่เทวดาเหล่านัน้ ทัง้ หมดนี้ย่อมแสดงให้เห็น ว่าชาวอินเดียเชื่อว่า ต้นไม้
ใหญ่เป็นทีส่ ถิตของเทวดานันก็
่ คอื “ยักษ์” นันเอง
่
การที่ชาวพืน้ เมืองดัง้ เดิมในอินเดียนับถือ เทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์หรือพระแม่
เนื่องจากคนในสมัยโบราณยังไม่มคี วามรูเ้ พียงพอในเรื่องเพศ ไม่เข้าใจว่ามนุ ษย์เกิดมาได้อย่างไร
ทาไมต้นข้าวจึงออกรวงและพืชพันธุ์ไม้จงึ ผลิดอกออกผล จึงจินตนาการว่าคงต้องมีอานาจลึกลับ
บางอย่างบงการอยู่เบือ้ งหลังปรากฏการณ์เหล่านี้ คนในสมัยโบราณเข้าใจเพียงว่า เมื่อเพศหญิง
สามารถให้กาเนิดทารกได้ ก็ย่อมมีอานาจที่ทาให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แก่พชื พันธุธ์ ญ
ั ญาหารได้
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เชษฐ์ ติงสัญชลี, สัตตมหาสถาน : พุทธประวัติตอนเสวยวิ มุตติ สุขกับศิ ลปกรรมอิ นเดียและ
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เช่นกัน ความคิดดังกล่าวนี้ก่อให้เกิดความเชื่อเรื่องเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์ซง่ึ ก็คอื ผูใ้ ห้กาเนิด
สรรพชีวติ ตามความเข้าใจของคนโบราณ 88 ลักษณะของยักษ์ในวรรณคดีพุทธศาสนาก็แสดงให้
เห็นถึงความเกี่ยวข้อ งกับอานาจเหนือธรรมชาติท่สี ามารถบันดาลให้เกิด ความอุดมสมบูรณ์ หรือ
ความแห้งแล้งได้ เช่น อาวุธของอาฬวกยักษ์ ที่เรียกว่า “ทุสสาวุธ” สามารถทาให้ฝนไม่ตกตลอด
12 ปี ต้นไม้เหีย่ วแห้ง 12 ปี น้าเหือดแห้ง ภูเขาพังกระจัดกระจาย “ถ้าพึงปล่อยทุสสาวุธในอากาศ
ไซร้ ฝนก็ไม่พงึ ตกตลอด 12 ปี ถ้าปล่อยในแผ่นดินไซร้ วัตถุมตี ้นไม้และหญ้าทัง้ ปวงเป็ นต้นก็จะ
เหีย่ วแห้งไม่งอกอีก ภายใน 12 ปี ถ้าพึงปล่อยในสมุทรไซร้ น้ าทัง้ หมดก็พงึ เหือดแห้งดุจหยาดน้ า
ในกระเบื้องร้อนฉะนัน้ ถ้าจะพึงปล่อยในภูเขาเช่นกับเขาสิเนรุไซร้ ภูเขาก็จะเป็ นท่อนน้อยท่อน
ใหญ่ กระจัดกระจายไป”89 ด้วยเหตุทย่ี กั ษ์เป็ นผูน้ าความอุดมสมบูรณ์ และความมังคั
่ งมาให้
่
แก่
มนุ ษย์ จึงมีการสร้างรูปเคารพ วิหาร แท่นบูชา เครื่องบูชา และมีการทาพิธกี รรมเซ่นสรวงบูชา
ยักษ์ Ananda K. Coomaraswamy แสดงความเห็นว่าการบูชายักษ์เป็นลักษณะของลัทธิภกั ติ90
เนื่ อ งด้ว ยชนพื้น เมือ งในอิน เดีย นิ ย มบู ช าเทพี
แห่ งความอุ ดมสมบูรณ์ ชาวอินเดีย จึง สร้างรูปนางยักษิณีคู่กับ
ต้นไม้ เพื่อเป็ นการให้เกียรติสตรีเพศและแสดงให้เห็นว่ายักษ์ม ี
ฐานะไม่ต่างจากรุกขเทวดาหรือนางไม้ (nymph) ทาให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างลัทธิบูชายักษ์กบั ลัทธิบูชาต้นไม้ อาจกล่าว
ได้ว่าลัทธิบชู ายักษ์ในหมู่ชนพืน้ เมืองมีความเกี่ยวเนื่องกับป่าและ
ความเชื่อทีว่ ่ามีวญ
ิ ญาณศักดิ ์สิทธิ ์สิงสถิตอยูก่ บั ต้นไม้91
พฤติก รรมของยัก ษ์ ท่ีป รากฏในพระไตรปิ ฎ ก
สะท้อนให้เห็นลักษณะของความเชื่อดัง้ เดิมรวมถึง ลักษณะสังคม
ในสมัยพุทธกาลด้วย อาทิ ยักษ์บางตนจับคนในเมืองกินเป็ น
อาหาร หรือ บังคับ ให้ส่ ง คนในเมือ งมาเป็ น เครื่อ งสัง เวย เช่ น
อาฬวกยัก ษ์ ได้พรจากท้าวเวสวัณมหาราชให้สามารถจับ สัต ว์
ทัง้ หลายทีเ่ ข้าไปสู่บริเวณทีเ่ งาของต้นไทรแผ่ไปถึงกินเป็ นอาหาร
ได้ อาฬวกยักษ์เห็นอาฬวกราชาเข้ามาในเขตร่มเงาไม้ ก็จะเข้า
ไปจับพระราชากิน พระราชาทรงกระทากติกากับยักษ์นัน้ ว่า ให้

ภาพที่ 6 ยักษิณที ส่ี ถูปภารหุต
ศิลปะสมัยราชวงศ์ศงุ คะ
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ปล่อยพระองค์ไป แล้วพระองค์จะส่งมนุ ษย์และถาดอาหารมาให้ทุกวัน ยักษ์ทูลว่าพระราชาจะลืม
ส่งมนุ ษย์มาให้เพราะมัวแต่มวั เมาในราชูปโภค พระราชาจึงกล่าวว่า ถ้าวันไหนเราไม่ได้ส่งมนุ ษย์
มาให้ท่าน ขอให้ท่านมาจับเรากินได้เลย92 ในอรรถกถาคุมพิยชาดก กล่าวถึงคุมพิยยักษ์อาศัยอยู่
ตามพุ่มไม้ในดง ปูใบไม้วางก้อนน้ าอ้อยที่ผสมยาพิษอย่างแรงไว้ในที่ท่ามกลางดง ส่วนตนเอง
เทีย่ วเคาะไม้ในทีใ่ กล้ทาง ทาทีหาน้ าผึง้ อยู่ พวกคนไม่รคู้ ดิ ว่า เขาคงจะวางน้ าอ้อยไว้เพื่อต้องการ
บุญ จึงกินเข้าไปแล้วเสียชีวติ ต่อจากนัน้ พวกยักษ์กพ็ ากันมากินเนื้อของคนเหล่านัน้ ในอรรถกถา
พุทธวงศ์ มียกั ษ์ช่อื นรเทพมีฤทธิ ์มาก แปลงตัวเป็ นพระราชาในนครหนึ่งทัง้ รูปร่างลักษณะ แล้วฆ่า
พระราชาตัว จริง กิน เสีย และยัก ษ์ น้ี ย งั จับ พวกหญิง ที่รู้ค วามลับ ของตนกิน เป็ น จ านวนมาก 93
จากตัวอย่างทีก่ ล่าวมานี้ เห็นได้ว่ายักษ์มพี ฤติกรรมจับผูค้ นไปกิน ทาให้ชาวเมืองเดือดร้อน ผูว้ จิ ยั
เห็นว่า พฤติกรรมของยักษ์ท่กี ล่าวไว้น้ีสะท้อนให้เห็นถึงพิธสี งั เวยบูชาด้วยการฆ่าสัตว์เพื่อเอา
เลือดและเนื้อมาเป็นเครือ่ งเซ่นไหว้ซง่ึ เป็นพิธกี รรมทีส่ าคัญในลัทธิความเชื่อดัง้ เดิม เช่นเดียวกับใน
คฤหยสูตรและมานวธรรมศาสตร์ท่รี ะบุถงึ สิง่ ของที่ใช้สงั เวยยักษ์ ได้แก่ อาหารประเภทเนื้อ และ
สุรา94 ผูว้ จิ ยั เห็นว่าการที่วรรณคดีพุทธศาสนาเล่าว่าคนถูกส่งไปเป็ นอาหารแก่ยกั ษ์นนั ้ สื่อถึงการ
ฆ่าสิง่ มีชวี ติ เพื่อเซ่นสังเวยวิญญาณนันเอง
่
การเล่าว่ายักษ์มาข่มขู่ คุกคาม ทาร้ายพระพุทธเจ้า ขับไล่พระพุทธเจ้าทีเ่ ข้ามาอยู่
ในทีข่ องตน หรือแข่งอิทธิฤทธิ ์กับพระพุทธเจ้า แสดงให้เห็นว่ายักษ์เป็ นภาพสะท้อนของความเชื่อ
ดัง้ เดิม เช่น ในอรรถกถาอาฬวกสูตรกล่าวว่า อาฬวกยักษ์ ไม่พอใจที่พระผู้มพี ระภาคเจ้ าเสด็จ
มายังทีอ่ ยูข่ องตน ดังที่คทั รภยักษ์ได้กราบทูลต่อพระผูม้ พี ระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ข้า
พระองค์ไม่หนักใจพระเจ้าข้า อนึง่ ยักษ์นัน้ หยาบคายร้ายกาจ ไม่ทาการอภิวาทเป็ นต้นแม้แก่
มารดาบิดา เขาก็ไม่ชอบใจการอยู่ในทีน่ ้ ีของพระผูม้ พี ระภาคเจ้า ” และ“อาฬวกยักษ์เช่นกระเบื้อง
ร้อนจัด ไม่รจู้ กั ว่ามารดาบิดา ว่าสมณพราหมณ์ หรือว่าธรรม ย่อมทาจิตของบุคคลผูม้ าแล้วในทีน่ ้ ี
ั ่ น หรือ จัก รวาลข้า งโน้ น ”95
ให้ฟ้ ุ งซ่ านบ้าง ฉี ก หัว ใจบ้าง จับ ทีเ่ ท้าบ้าง เหวีย่ งไปสมุ ทรฝ งโน้
นอกจากนี้ยงั กล่าวถึงฤทธิ ์ของอาฬวกยักษ์ท่ใี ช้ต่อสู้เพื่อจะข่มพระพุทธเจ้าว่า อาฬวกยักษ์น้ีได้
บันดาลให้เกิดลมบ้าหมู ฝนใหญ่ ฝนแผ่นหิน ฝนเครื่องประหาร ฝนถ่านเพลิง ฝนเถ้ารึง ฝนทราย
ฝนเปื อ กตม และความมืด เนรมิต เสนามีอ งค์ 4 ซึ่ง ล้ว นแล้ว แต่ ม ีรูป หลายอย่า งเพื่อ ท าลาย
พระพุทธเจ้า แต่กไ็ ม่สามารถทาอันตรายให้เกิดแก่พระพุทธองค์ได้ อีกทัง้ สูจโิ ลมะและอาฬวกยักษ์
ได้ทา้ ทายพระพุทธเจ้าด้วยการตัง้ ปญั หา แล้วกล่าวว่า “สมณะ เราจักถามปญั หากับท่าน ถ้าท่าน
ไม่ตอบเรา เราจักทาจิต ของท่านให้ฟ้ ุ งซ่าน หรือจักฉีกหัวใจของท่าน หรือจักจับทีเ่ ท้าแล้วเหวีย่ ง
92
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ั ่ น้ าคงคาโน้ น ” 96 จากตัว อย่างที่กล่ าวมานี้ เ ห็น ได้ว่ ายัก ษ์มกั แสดงพฤติก รรมไม่พ อใจ
ไปฝ งแม่
พระพุทธเจ้า ผูว้ จิ ยั จึงเห็นว่า พฤติกรรมของยักษ์ทก่ี ล่าวไว้ในพระสูตรและอรรถกถานี้ สะท้อนให้
เห็น ว่ า ในอดีต เมื่อ พุ ท ธศาสนาเผยแผ่ เ ข้า มา ความเชื่อ ดัง้ เดิม ได้ ต่ อ ต้ า นการเข้า มาของ
พระพุทธศาสนา
การเล่าว่ายักษ์พ่ายแพ้และยอมรับนับถือพระพุทธเจ้า ด้วยการยกมือกราบไหว้
แสดงให้เห็นว่า ความเชื่อดัง้ เดิมได้ยอมรับพระพุทธศาสนาแล้ว ดังทีอ่ าฬวกยักษ์กราบทูลต่อพระผู้
มีพ ระภาคเจ้า ว่ า “ท าไมหนอ ข้า พเจ้า จึง จะต้อ งถามสมณพราหมณ์ เ ป็ น อันมากในบัด นี้ วัน นี้
ข้าพเจ้ารูช้ ดั ถึงสัมปรายิกประโยชน์ พระพุทธเจ้าเสด็จมาอยู่เมืองอาฬวี เพือ่ ประโยชน์แก่ข้ าพเจ้า
โดยแท้วนั นี้ขา้ พเจ้ารูช้ ดั ถึงทานทีบ่ ุคคลให้ในทีใ่ ดมีผลมาก ข้าพเจ้าจักเทีย่ วจากบ้านไปสู่บา้ น จาก
เมืองไปสู่เมือง พลางนมัสการพระสัมพุทธเจ้าและพระธรรมซึง่ เป็นธรรมทีด่ ”ี 97
ผู้วจิ ยั เห็นว่า ช่วงเวลาที่พุทธศาสนากาลังเผยแผ่อยู่ในแถบลุ่มแม่น้ าคงคา อาจ
เกิดความขัดแย้งกันระหว่างความเชื่อดัง้ เดิมกับความเชื่อทางพุทธศาสนา ยักษ์จงึ เป็ นภาพสะท้อน
ของความเชื่อ ดัง้ เดิม ที่เ ป็ น ปรป กั ษ์ ก ั บ พระพุ ท ธเจ้ า โดยพฤติ ก รรมของยัก ษ์ ท่ีก ระท ากับ
พระพุทธเจ้าสื่อให้เห็นการต่อต้านพระพุทธศาสนาของความเชื่อดัง้ เดิม อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่า
ในพระไตรปิ ฎกมักเล่าว่ายักษ์ท่เี ป็ นปรปกั ษ์กบั พระพุทธเจ้าล้วนเป็ นฝ่ายถูกพระพุทธเจ้าปราบ
ทัง้ สิ้น ไม่มเี รื่องใดเลยที่เล่าว่าพระพุทธเจ้าไม่สามารถปราบยักษ์ได้ หรือยักษ์สามารถเอาชนะ
พระพุทธเจ้าได้ ลักษณะดังกล่าวนี้ ผูว้ จิ ยั จึงเห็นว่าหลังจากทีพ่ ุทธศาสนาและความเชื่อดัง้ เดิมเกิด
ความขัดแย้งกันแล้ว ต่างฝา่ ยต่างประนีประนอมยอมรับความสาคัญของกันและกัน
นอกจากนี้ ยัก ษ์ บ างตนยัง มีห น้ า ที่ เ ป็ น ผู้ คุ้ ม ครองเด็ ก แรกเกิ ด เช่ น ยัก ษ์
ศากยวรรธนะ (Śākyavardhana) เป็ นผู้คุ้มครองเหล่าโอรสธิดาของศากยวงศ์ โดยกษัตริยข์ อง
พวกศากยะจะนาโอรสหรือธิดาที่เพิ่งประสูตไิ ปแสดงความเคารพต่อยักษ์ศากยวรรธนะในวิหาร
ของยัก ษ์ เรื่องนี้ปรากฏอยู่ในในสังฆเภทวัสตุ เมื่อ พระกุมารสรรวารถสิทธะประสูติ พระเจ้า
ศุ ท โธทนะสัง่ ให้น าพระกุ ม ารไปถวายความเคารพแทบเท้า ของยัก ษ์ ศ ากยวรรธนะ แต่ ก ลับ
กลายเป็ นว่ายักษ์ต้องเป็ นผู้ถ วายความเคารพแทบพระบาทของพระกุ มารแทน 98 ยักษ์ท่เี ป็ นผู้
คุม้ ครองเด็กแรกเกิดอาจจัดเป็น “ยักษ์เทพารักษ์” (Tutelary Yakṣa) ด้วยก็ได้
นอกเหนือจากอมนุ ษย์ท่เี ป็ นบริวารของท้าวโลกบาลโดยตรงจะสะท้อนให้เห็นถึง
ความเชื่อดัง้ เดิม แล้ว ภุมมเทวดาและอากาสัฏฐเทวดาก็สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อดัง้ เดิมด้วย
เช่นกัน เนื่องจากภุมมเทวดาและอากาสัฏฐเทวดาสถิตอยู่ในวิมานทิพย์ท่อี ยู่ในโลกมนุ ษย์น่ีเอง
96

ส.สคา. 15/808, 839
ส.สคา. 15/846
98
SBV. 1.48 ดูเพิม
่ เติมใน เฉิดฉันท์ รัตน์ปิยะภาภรณ์ , “การศึกษาคติความเชื่อและรูปแบบของ
‘ยักษ์’ จากประติมากรรมทีพ่ บในประเทศไทย,” หน้า 37-39.
97
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จึงมีโอกาสอยู่ใกล้กบั มนุ ษย์มากกว่าเทวดาที่สถิตอยู่ในสวรรค์ ดังนัน้ มนุ ษย์ส่วนใหญ่จงึ มักจะมี
ความเชื่อว่าเทวดาเหล่านี้สามารถให้คุณและโทษแก่มนุ ษย์ได้เสมอ โดยมี ความเห็นว่าถ้าหากทา
ให้เทวดาเหล่านี้พอใจท่านก็จะอานวยประโยชน์ให้ แต่ถ้าหากทาให้เทวดาเหล่านี้ไม่พอใจมนุ ษย์ก็
อาจจะประสบกับความพินาศได้99 ความเชื่อดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อเรื่องวิญญาณซึ่ง
เป็นลักษณะสาคัญอย่างหนึ่งของความเชื่อดัง้ เดิม100 จากความสานึกในอานาจธรรมชาติก่อให้เกิด
ความเคารพอานาจธรรมชาติทม่ี อี ทิ ธิพลต่อมนุษย์ จึงเกิดพิธกี รรมแสดงความเคารพต่อวิญญาณที่
สิงสถิตอยูต่ ามธรรมชาติรอบตัว ทัง้ นี้เพื่อให้วญ
ิ ญาณเหล่านัน้ บันดาลความโชคดีและผลประโยชน์
แก่มนุ ษย์ ดังเช่นกฎุมพีนามว่ามหาสุวรรณเมื่อต้องการจะได้บุตรจึงทาการบูชาบวงสรวงและอ้อน
วอนต่อรุกขเทวดาเจ้าป่า และพระโอรสของพระเจ้ากรุงพาราณสีทรงบนบานต่อรุกขเทวดาเพื่อ
ขอให้ได้ราชบัลลังก์ หรือ เมื่อมนุ ษย์เกิดความหวาดกลัว และไม่มนใจตนเอง
ั่
ก็มกั จะหันหน้าบูชา
เทวดาทีส่ ถิตอยูต่ ามภูเขา ปา่ ไม้ แต่เทวดาบางองค์กม็ มี จิ ฉาทิฐิ ไม่มคี ุณธรรม คอยหลอกล่อมนุ ษย์
ให้หลงผิดเช่นเดียวกัน101
ต่อมาเมือ่ ความเชื่อดัง้ เดิมได้รวมเข้ามาในพุทธศาสนาแล้ว พุทธศาสนาได้เปลีย่ น
บทบาทของเทวดาเหล่า นี้จากเดิมที่เป็ นเทวดาผู้มฤี ทธิ ์อานาจสามารถดลบันดาลความสุขหรือ
ความเดือดร้อนให้แก่มนุ ษย์ กลายเป็ นกัลยาณมิตรและผู้แจ้งข่าวหรือเหตุการณ์ท่สี าคัญเกี่ยวกับ
พุทธศาสนา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคาสอนของพุทธศาสนา
เทวดาเป็ น กัล ยาณมิต รต่ อ ผู้ประพฤติธ รรม ด้วยการช่ว ยเตือนสติมนุ ษ ย์ไม่ใ ห้
ประมาท ชักชวนคนทีก่ าลังหลงผิดด้วยมิจฉาทิฏฐิให้กลายเป็ นผูม้ สี มั มาทิฏฐิ 102 แม้แต่เมื่อมีภกิ ษุ
เกิดความประมาท เทวดากลุ่มนี้กไ็ ด้เคยช่วยเตือนสติอยู่หลายครัง้ เห็นได้จากเทวดาที่สถิตอยู่ใน
ป่าเป็ นผู้ช่วยเตือนสติภกิ ษุผู้ปฏิบตั ไิ ม่ถูกต้อง ไม่ขวนขวายในกิจที่พงึ ทาของบรรพชิต หวังจะให้
พระภิกษุนัน้ เกิดความรูส้ กึ สานึกผิด (สเวชิตา) แล้วเปลี่ยนความประพฤติใหม่ เช่น กล่าวเตือน
พระภิกษุ ทม่ี วั ครุ่นคิดถึงเรื่องอกุศลลามกเหมือนชาวบ้าน ท่องเทีย่ วเกินเวลา คลุกคลีกบั คฤหัสถ์
ชอบพักผ่อนตอนกลางวัน ชอบรับแขกฝา่ ยคฤหัสถ์จนเกินเวลา ดังปรากฏในวนสังยุตต์103
99

พระมหาประยงค์ จันทร์แดง, “ศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพของเทวดาในคัมภีรพ์ ระสุตตันตปิ ฎกกับ
คัมภีรพ์ ระเวทและความเชื่อต่อเทวดาในสังคมไทยปจั จุบนั ,” หน้า 13.
100
ดูเพิม่ เติมใน ปรีชา ช้างขวัญยืน และสมภาร พรมทา, บรรณาธิการ, มนุษย์กบั ศาสนา, พิมพ์ครัง้ ที่
3, หน้า 45.
101
พระมหาประยงค์ จันทร์แดง, “ศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพของเทวดาในคัมภีรพ์ ระสุตตันตปิ ฎก
กับ คัมภีรพ์ ระเวทและความเชื่อต่อเทวดาในสังคมไทยปจั จุบนั ,” หน้า 13, 15.
102
ดูเพิม่ เติมใน เรื่องเดียวกัน หน้า 14; พินิจ สุขสถิตย์, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องเทวดาชัน้
ฉกามาพจรในพระไตรปิ ฎก,” หน้า 76-77.
103
ดูเพิม่ เติมใน พระมหาประยงค์ จันทร์แดง, “ศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพของเทวดาในคัมภีรพ์ ระ
สุตตันตปิ ฎกกับคัมภีร์พระเวทและความเชื่อต่ อเทวดาในสังคมไทยปจั จุบนั ,” หน้ า 15; พินิจ สุขสถิตย์,
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เทวดาเป็ นผู้แจ้งข่าวหรือเหตุการณ์ท่สี าคัญเกี่ยวกับพุทธศาสนา เช่น เมื่อครัง้ ที่
พระพุทธเจ้าทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตรซึ่งเป็ นการแสดงพระธรรมเทศนาครัง้ แรกแก่กลุ่ม
ปญั จวัคคีย์ ณ ป่าอิสปิ ตนมฤคทายวัน ก็ปรากฏว่าเหล่าภุมมเทวดาเป็ นเทวดากลุ่มแรกทีไ่ ด้รขู้ ่าว
และประกาศข่าวนัน้ ต่อไปยังเทวดาทีอ่ ยู่ในสวรรค์ชนั ้ จาตุมหาราชิกา104 แสดงให้เห็นว่า เมื่อมีข่าว
หรือเหตุการณ์ท่สี าคัญเกี่ยวกับพุทธศาสนา เทวดาเหล่านี้ จะทราบเรื่องก่อนเทวดาเหล่าอื่น และ
แจ้งต่อไปยังเหล่าเทวดาทีส่ ถิตอยูใ่ นภพภูมทิ ส่ี งู กว่า
4.1.2 บริ วารของท้าวโลกบาลที่สะท้อนชนพื้นเมืองดัง้ เดิ ม
นอกจากบริวารของโลกบาลจะสะท้อนให้เห็นถึงของความเชื่อดัง้ เดิมแล้ว ยังอาจ
สะท้อนภาพของชนพืน้ เมืองดัง้ เดิมอีกด้วย
เมือ่ ประมาณ 2,000 ปีก่อนคริสตกาล พวกอารยันอพยพเข้ามาในดินแดนบริเวณ
ลุ่มแม่น้าสินธุ จนเมือ่ ประมาณ 600 ปีก่อนคริสตกาล ชนบางส่วนซึง่ เดิมอาศัยอยู่ในแถบลุ่มน้ าสินธุ
ได้แยกตัว ออกมาจากพวกอารยัน แล้วอพยพมามาตัง้ ถิ่นฐานบริเวณลุ่มน้ า คงคาทางตะวันออก
กลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณลุ่มแม่น้ าคงคามีพฒ
ั นาการทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง และมีความ
เป็นไปได้ว่าอาจได้รบั อิทธิพลหรือสืบต่อความคิดมาจากวัฒนธรรมซึง่ แพร่หลายอยู่ในบริเวณแถบ
ลุ่มแม่น้ าสินธุก่อนทีอ่ ารยันจะอพยพเข้ามา ความคิดแบบชาวอารยันและวิถีชวี ติ แบบพราหมณ์ไม่
เหมาะสมกับดินแดนแถบนี้ 105 ดังจะเห็นได้จาก ความแตกต่ างและความหลากหลายทางด้าน
ความเชื่อ แบบแผนประเพณี และทัศนะทางปรัชญาบางประการอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความคิด
และวัฒนธรรมทีป่ รากฏมาตัง้ แต่อารยธรรมลุ่มแม่น้ าสินธุ106 การตัง้ ถิน่ ฐานของชาวอินเดียจึง ได้แผ่
ขยายจากบริเวณแถบลุ่มแม่น้าสินธุมาทางตะวันออกแถบพิหาร107
ผูค้ นทีต่ งั ้ ถิน่ ฐานในแถบลุ่มน้าคงคาได้พฒ
ั นาตนเองให้เป็นกลุ่มชนทีม่ วี ฒ
ั นธรรมที่
ซับซ้อน แม้ว่าจะเป็ นเรื่องยากทีจ่ ะบอกว่าชนเหล่านั น้ มีลกั ษณะร่วมกันอย่างไร แต่สงิ่ ทีอ่ าจกล่าว
ได้ คือ กลุ่มชนดังกล่าวไม่ใช่พราหมณ์ ไม่ใช่พวกที่นับถือ พระเวท พวกเขาเรียกตัวเองว่าอารยัน
ซึง่ ในช่วงเวลาดังกล่าว คาว่า “อารยัน” ได้สูญความหมายในเชิงชาติพนั ธุไ์ ป มิได้หมายถึงกลุ่มชน
“การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องเทวดาชัน้ ฉกามาพจรในพระไตรปิ ฎก,” หน้า 77; แม่ชวี มิ ุตติยา, รัตนประที ปแห่ง
พระไตรปิ ฎก พระสุตตันตปิ ฎก สังยุตตนิ กาย, หน้า 30-31
104
ดูเพิม่ เติมในพระมหาประยงค์ จันทร์แดง, “ศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพของเทวดาในคัมภีรพ์ ระ
สุตตันตปิ ฎกกับคัมภีรพ์ ระเวทและความเชื่อต่อเทวดาในสังคมไทยปจั จุบนั ,” หน้า 14.
105

M. M. J. Marasinghe, Gods in Early Buddhism: a study in their social and mythological
milieu as depicted in the Nikāyas of the Pāli Canon, pp. 10 ff.
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ดูเพิม่ เติมใน แม่ชวี มิ ุตติยา, รัตนประที ปแห่งพระไตรปิ ฎก พระสุตตันตปิ ฎก ที ฆนิ กาย, หน้า
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D. D. Kosambi, Introduction to the Study of Indian History (Bombay, 1956), p. 136.
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ที่อาศัยอยู่ในลุ่มแม่น้ าสินธุเพียงอย่างเดียว หากแต่คาดังกล่าวยังใช้กนั ในหมู่ พวกที่อาศัยอยู่ใน
ลุ่มแม่น้ าคงคา ดังที่ A. L. Basham ได้กล่าวว่า “ผูค้ นทีอ่ ยู่ในช่วงเวลาดังกล่าวดูเหมือนจะเรียก
ตนเองว่าเป็น ‘อารยัน’ และพระพุทธเจ้าก็ทรงทราบถึงความหมายของคาดังกล่าว ว่า หมายถึง ‘ดี’
หรือ ‘ฉลาด’”108
ในขณะที่ช นพื้น เมือ งดัง้ เดิม บางพวกที่เ คยอาศัย อยู่แ ถบลุ่ ม น้ า สิน ธุ ม าก่ อ นก็
อพยพออกมาเนื่อ งจากการรุก รานของพวกอารยัน และเร่ร่อ นกระจัด กระจายไปอยู่ต ามป่า ที่
ห่ า งไกลหรือ ตามที่ร กร้า งและตัง้ ถิ่น ฐานใหม่ ชนดัง้ เดิม พวกนี้ ม ิไ ด้ ม ีก ารปะทะสัง สรรค์ท าง
วัฒนธรรมกับพวกอารยัน ทาให้พวกเขาขาดความรู้ ความชานาญในแบบชาวอารยัน เช่น ไม่ม ี
ม้าศึก รถศึก หรือไม่รู้จกั การเพาะปลูก ชนดัง้ เดิมพวกนี้มจี านวนประชากรจากัดและเป็ นกลุ่มที่
โดดเดีย่ ว อยู่กนั อย่างอิสระ ไม่ค่อยได้รบั ความสนใจจากภายนอก และก็อาจจะไม่ได้ตระหนักว่ามี
ชนอีกกลุ่มหนึ่งอยู่แถบลุ่มน้ าคงคาซึ่งมีลกั ษณะทางวัฒนธรรมคล้ายกับพวกของตน ชนพวกนี้
ได้แก่พวกยักษ์ และนาค109
ในอุโปสถสูตร อังคุตรนิกาย ติกกนิบาต กล่าวว่า ในครัง้ พุทธกาลชมพูทวีปแบ่ง
เขตการปกครองออกเป็ นมหาชนบท 16 แคว้น คือ อังคะ มคธ กาสี โกสล วัชชี มัลละ เจตี วังสะ
กุรุ ปญั จาละ มัจฉะ สุรเสนะ อัสสกะ อวันตี คันธาระ กัมโพชะ 110 ชื่อแคว้นดังกล่าวเป็ นชื่อทีแ่ สดง
เผ่าพันธุ์ของตนเอง ต่อมาก็ใ ช้แสดงอาณาเขตพื้นที่ ทางภูมศิ าสตร์อนั เป็ นที่ตงั ้ ของเผ่านัน้ ๆ 111
แคว้นหรืออาณาจักรเหล่านี้ มีผู้ปกครองเป็ นกษัตริยห์ รือพระเจ้าแผ่นดินบ้าง เป็ นมหาราชาหรือ
ราชาบ้าง เป็ นอธิบดีบา้ ง เป็ นการปกครองโดยอานาจสิทธิ ์ขาดบ้าง โดยสามัคคีธรรมบ้าง หรือเป็ น
อิสระบ้าง และบางคราวก็ตกอยูใ่ นอานาจของเมืองอื่นบ้างตามยุคสมัย112
นอกเหนือจากมหาชนบททัง้ 16 แคว้น ยังมีเผ่าขนาดเล็กอื่นๆ ทีต่ กอยู่ในอานาจ
ของเมืองอื่น หนึ่งในนัน้ คือ ศากยะ หรือ สักกะ ซึง่ ตัง้ อยู่ทางทิศตะวันออกของแคว้นโกศล มีเมือง
หลวงชื่อ กบิล พัส ดุ์ อยู่ ภ ายใต้ อ านาจปกครองของพระเจ้ า ปเสนทิ โ กศลแห่ ง แคว้ น โกศล
นอกเหนือจากศากยะแล้วก็ยงั มีเผ่าเล็กๆ อีกเช่น เผ่ายักษ์และเผ่านาค ชนพืน้ เมืองเหล่านี้มคี วาม
เป็ นอยู่เรียบง่ายผูกพันกับธรรมชาติ ยังคงมีความเชื่อแบบดัง้ เดิมอยู่และยังไม่มคี วามเจริญทาง
108

A. L. Basham, History and Doctrines of the Ājῑvikas (London, 1951), p. 5. cited in
M. M. J. Marasinghe, Gods in Early Buddhism: a study in their social and mythological milieu as
depicted in the Nikāyas of the Pāli Canon, pp. 23-24.
109
M. M. J. Marasinghe, Gods in Early Buddhism: a study in their social and mythological
milieu as depicted in the Nikāyas of the Pāli Canon, p. 24.
110
111

องฺ. เอก.-ทุก.-ติก 20/510
ดูใน E. J. Thomas, The life of Buddha as legend and history,

Kegan Paul, 1949.), p.13.
112

3rd ed. (London: Routledge &

ศศิวรรณ กาลังสินเสริม , “การศึกษาวิเคราะห์คมั ภีร์ลลิตวิสตระ,” (วิทยานิพนธ์ระดับปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2543), หน้า 109.
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วัฒนธรรมเท่ากับคนทีอ่ ยู่ในเขตเมือง113 ในการวิเคราะห์ว่ายักษ์ หรือ นาค เป็ นภาพสะท้อนของ
ชนพื้นเมือ งดัง้ เดิมนัน้ ผู้ว ิจยั พิจารณาจากบทบาทของยักษ์และนาคที่ปรากฏในพระไตรปิ ฎก
นอกเหนือจากการศึกษาด้วยวิธดี งั กล่าวแล้ว ผูว้ จิ ยั ยังใช้ขอ้ มูลทางประวัตศิ าสตร์และแนวคิดทาง
นิรกุ ติศาสตร์มาประกอบการวิเคราะห์ดว้ ย
นาคอาจสะท้อนลักษณะของชนพื้น ดัง้ เดิมที่บูชาหรือนับถืองู เรียกว่า “เผ่านาค”
James Fergusson เห็นว่านาคเป็ นชนเผ่าพืน
้ เมืองของพวกตูเรเนียน (Turanian) ซึง่ เป็ นเผ่าพันธุ์
ของผู้ท่ีบูช าหรือ นับ ถือ งู อาศัย อยู่ท างตอนเหนื อ ของอิน เดีย ชนพื้นเมือ งนี้ ถู ก พิชิต โดยพวก
อารยัน114 C. F. Oldham แสดงทัศนะทีแ่ ตกต่างออกไปว่านาคไม่ใช่อมนุ ษย์ (demon) แต่เป็ น
มนุ ษ ย์ท่ีถู ก กล่ า วอ้า งว่ า สืบ เชื้อ สายมาจากพระอาทิต ย์ และมีพ ัง พานเป็ น สัญ ลัก ษณ์ ข องเผ่ า
(Totem) เมือ งตัก ษศิล าเป็ น เมือ งสาคัญ ของพวกเผ่ านาคในทางตอนเหนื อ ของอิน เดีย ซึ่ง มี
พญานาคตักษกะ (Takṣaka) เป็ นใหญ่115 ในบทความเรื่อง “ศาสนาและปรัชญาในคัมภีรช์ าดก”
ของวิจติ ร เกิดวิสษิ ฐ์ ได้กล่าวไว้ว่า ถ้าเราไม่นับว่านาคเป็ นงูท่มี อี ยู่จริงในโลก ก็น่าจะมีแนวโน้ม
ทาให้เชื่อว่าหมายถึงชนเผ่าหนึ่งที่นับถืองู และเมื่อพิจารณาค้นคว้าดูว่าชนเผ่าใดในอินเดียที่ ม ี
ลักษณะดังกล่าว ก็พอจะสรุปความได้ว่า “นาค” หรือ “นาคะ” นัน้ เป็ นชื่อเรียกชนเผ่ามองโกเลียน
ผสมเผ่าหนึ่งอาศัยอยู่แถบทีร่ าบสูงอิหร่านซึ่งเป็ นจุดที่พวกอารยันกับมองโกเลียมาพบกัน ภาษา
สันสกฤตเรียกทีร่ าบสูงนี้ว่า “นาคะ” พวกนาคมีความใกล้ชดิ ทางเผ่าพันธุก์ บั พวก “ไซเธียน” ซึง่ มี
ภูม ิล าเนาอยู่ใ นภาคตะวัน ออกเฉี ย งใต้ข องยูเ รเซีย และพวกไซเธีย นนี้ ก็นับ ถือ งูเ หมือ นกัน มี
หลักฐานสนับสนุ นได้ว่ามีการสร้างเทวรูปไว้บูชาและพวกนาคก็น่าจะถือประเพณีน้ีสบื เนื่องต่อกัน
มา คือ นับถืองูเช่นเดียวกับถิน่ โบราณอื่นๆ116 ส่วนปฐมพงษ์ โพธิ ์ประสิทธินันท์แสดงทัศนะว่า เผ่า
นาคมิได้เป็ นอารยัน แต่เป็ นเผ่าเก่ าแก่ของอินเดีย นักปราชญ์บางท่านสันนิษฐานว่าบรรพบุรุษ
พวกนี้มผี วิ ดา พวกนี้คงกระจายกันอยูใ่ นทุกภาค ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียจะมีมาก
มีดนิ แดนทีเ่ รียกว่า “นาคา” (Nāgāland) เป็ นที่อาศัยของคนเผ่านี้ ทางตะวันออกจดพม่า ทางใต้
จดรัฐมณิปุระ ทางตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือจดรัฐอัสสัม คาว่า “นาค” หมายรวมชนหลาย
เผ่า ทัง้ เผ่าเล็กเผ่าใหญ่ท่อี าศัย อยู่ตามเขตพื้นที่ดงั กล่าว117 ถ้าพิจารณาจากเกณฑ์ทางภาษาและ
113

M. M. J. Marasinghe, Gods in Early Buddhism: a study in their social and mythological
milieu as depicted in the Nikāyas of the Pāli Canon, pp. 26-27.
114
J. P. Vogel, Indian Serpent-lore: Or, The Nāgas in Hindu Legend and Art, p. 2. และดู

เพิม่ เติมใน B. C. Sinha, Serpent
115
116

Worship in Ancient India, pp. 9-13

C. F. Oldham, The Sun and the Serpent (London 1905), pp. 30, 57.

วิจติ ร เกิดวิสษิ ฐ์, “นาค: ศาสนาและปรัชญาในคัมภีรช์ าดก,” วารสารอักษรศาสตร์ 6 (มกราคม
2516) : 38-40.
117
ปฐมพงษ์ โพธิประสิ
์ ทธินนั ท์, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ภาษาสันสกฤตในคัมภีรล์ ลิตวิสตระ อัธยายที่
1-4,” หน้า 354-355.
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ชาติพนั ธุ์ พบว่า ภาษาที่เผ่านาคทุกเผ่าใช้เป็ นภาษาในตระกูลทิเบต-พม่า (Tibeto-Burma) และ
พวกนาคเป็นชนเชือ้ สายอินโดมองโกลอยด์ หมายความว่าไม่ใช่อารยันแท้118
คาว่า “นาค” เพิง่ ปรากฏใช้ในคัมภีรส์ มัยพราหมณะ-อุปนิษทั เดิมชาวอารยันเรียก
งูว่า “อหิ” ซึ่งคาศัพท์ดงั กล่าวใช้อยู่ในพระวินัยปิ ฎกเพื่อหมายถึงงูโดยทัวไป
่ ในขณะเดียวกันใน
วรรณคดีบาลีกใ็ ช้คาว่า “นาค” เพื่อหมายถึงงูโดยทัวไปเช่
่
นกัน การกล่าวถึงพวกนาคทีเ่ ป็ นมนุ ษย์
น่ าจะเกิดในช่วงของพระสูตร แสดงว่าพวกอารยันดัง้ เดิมอาจยังไม่รจู้ กั กับพวกนาคจนกระทังช่
่ วง
119
600 ปีก่อนคริสตกาลหรือหลังจากนัน้
“นาค” กลายมาเป็ นคาศัพท์ทใ่ี ช้เรียกชนพืน้ เมืองทีอ่ ยู่ใน
ป่าซึง่ มีงูเป็ นเครื่องหมายประจาเผ่าอันเป็ นลักษณะสาคัญอย่างหนึ่งของความเชื่อดัง้ เดิม 120 พวก
นาคนี้อาศัยอยู่ในป่าในช่วงเวลาทีพ่ วกอารยันตัง้ รกรากบริเวณลุ่มแม่น้ าสินธุ การตัง้ ถิน่ ฐานอยู่ใน
ป่าแถบลุ่มน้ าคงคาเอื้อต่อการดารงชีวติ ของพวกนาคมากกว่าดินแดนแถบปญั จาบทีเ่ ป็ นพืน้ ทีโ่ ล่ง
กึ่งทะเลทราย121 จากหลักฐานในพระไตรปิ ฎกที่กล่าวว่านาคเป็ นพวกที่สามารถแปลงกายเป็ น
มนุษย์ อาจเป็นการรับเอาลักษณะของชนพืน้ เมืองทีน่ บั ถือนาคเข้ามาผสมกับลักษณะของงูทวไป
ั่
ในมหาปรินิพพานสูตร122 กล่าวว่า กษัตริยจ์ ากเมืองต่างๆ ได้มาขอแบ่งพระบรมสารีรกิ ธาตุเพื่อไปประดิษฐานในเมืองของตน หนึ่งในนัน้ คือ กษัตริยโ์ กลิยะแห่งเมืองรามคาม สถู ป
ที่สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระสรีร งั คารของพระพุทธเจ้าที่หมู่บ้านรามคามของชาวโกลิยะก็ได้รบั การ
ปกป้อ งและบูชาโดยคนในเผ่ านาค 123 แสดงว่า บรรพชนของเผ่ าโกลิยะอาจเป็ นชนในเผ่ านาค
รามคาม คือ 1 ใน 2 เมืองสาคัญของแคว้นโกลิยะ  จากข้อความข้างต้น แสดงว่า บางส่วนหรือ
ทัง้ หมดของแคว้นโกลิยะต้องเป็ นที่อยู่ของพวกนาค และพวกเผ่านาคก็ปรากฏในบริเวณใกล้กบั
118

ดูเพิม่ เติมใน เรื่องเดียวกัน, หน้า355-356; M. M. J. Marasinghe, Gods in Early Buddhism: a
study in their social and mythological milieu as depicted in the Nikāyas of the Pāli Canon, p. 54. ดู
Grierson ให้รายชื่อเผ่าเล็กเผ่าใหญ่ทงั ้ หมดและวิเคราะห์ภาษาพูดใน G. A. Grierson, Linguistic Survey of
India, Vol. I, Part I (Delhi: Motilal Banarsidass,1973), pp. 63 ff.
119
M. M. J. Marasinghe, Gods in Early Buddhism: a study in their social and mythological
milieu as depicted in the Nikāyas of the Pāli Canon, p. 74.
120

ดูเรื่องการเคารพเครื่องหมายประจากลุ่ม เพิ่มเติมในปรีชา ช้างขวัญยืน และสมภาร พรมทา,
บรรณาธิการ, มนุษย์กบั ศาสนา, พิมพ์ครัง้ ที่ 3, หน้า 44.
121

M. M. J. Marasinghe, Gods in Early Buddhism: a study in their social and mythological
milieu as depicted in the Nikāyas of the Pāli Canon, p. 74.
122

ที.มหา 10/157 และดูเพิม่ เติมใน อรพิมพ์ บุญอาภา, “นาคในวรรณคดีสนั สกฤตและบาลี,” หน้า

109-110.

123

ที.มหา 10/162 และดูเพิม่ เติมใน Visuddhinand

Pathak, History of Kośala upto the Rise
of the Mauryas (Delhi: Motilal Banarsidass, 1963), pp. 264-265, 269.

แคว้นโกลิยะมีเมืองสาคัญ 2 เมือง คือ รามคามและเทวทหะ ดูเพิม่ เติมใน DPPN. 1, p. 689.
Kosambi

กล่าวว่าทีต่ งั ้ ของรามคามควรจะตัง้ อยู่ไม่ไกลเกิน 45 ไมล์ ทางตะวันออกจากเสารุมนิ เทอี (Rumindeῑ

pillar) ดู M. M. J. Marasinghe, Gods in Early Buddhism: a study in their social and mythological
milieu as depicted in the Nikāyas of the Pāli Canon, p. 74.

239

ดินแดนของพวกศากยะ เนื่องจากพรมแดนของศากยะและโกลิยะอยู่ติดกันคันด้
่ วยแม่น้ าโรหิณี
124
และกษัตริยข์ องทัง้ 2 แคว้นมีความสัมพันธ์กนั ทางสายตระกูลโดยการแต่งงาน จึงมีความเป็ นไป
ได้หรือไม่ว่าจะมีความสัมพันธ์กนั ระหว่างพวกศากยะและพวกนาค E. J. Thomas ตัง้ ข้อสังเกตว่า
เผ่าศากยะทีอ่ ยูใ่ นเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียนั น้ อาจไม่ใช่ชาวอารยันแท้ การทีช่ าว
อินเดียสมัยพระเวทเป็ นชาวอารยันก็ไม่ได้แปลว่า คนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของอินเดียจะ
เป็ นอารยันไปด้วยทัง้ หมด E. J. Thomas เห็นว่า เชื้อชาติของศากยะไม่ใช่อารยัน ด้วยเหตุท่ี
บรรพชนของเผ่ า นี้ เ คยแต่ ง งานกัน ระหว่ างพี่น้อ งกันเอง (Inter Marriage หรือ Sister125
marriage)
เพราะโดยธรรมเนียมปฏิบตั แิ ล้วชาวอารยันจะแต่งงานกับชนในชัน้ (class) และ
วรรณะ (caste) เดียวกันแต่จะแต่งงานต่างโคตรต่างวงศ์กนั นอกจากนี้ การแต่งงานภายในกันเอง
ยังพบในเผ่านาคบางเผ่าด้วย126
อย่างไรก็ตาม ยังต้องการข้อมูลอีกมากทีจ่ ะสรุปว่าเผ่าศากยะและโกลิยะนัน้ เป็ น
เผ่านาคหรือ ไม่ หรือหากจะเป็ นเผ่ าอื่นที่ไม่ใช่อารยัน ชนทัง้ 2 เผ่านี้ก็คงได้รบั อิทธิพลอารยัน
127
(aryanised) จนกลมกลื น กั บ พวกอารยั น ไปแล้ ว เมื่ อ ถึ ง ยุ ค ที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า อุ บ ั ต ิ แต่ ใ น
พระไตรปิ ฎกก็มกั แสดงให้เห็นว่า พวกนาคมีบทบาทสาคัญในการช่วยอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา
ดังปรากฏในพุทธประวัตหิ ลายตอน และพระพุทธเจ้าก็ดูเหมือนว่าจะทรงให้ความสาคัญและทรงมี
ความเมตตาต่อนาคเป็นพิเศษ เช่น พระพุทธเจ้าทรงเมตตาต่อนาคผูม้ าขออุปสมบทเป็ นสาวกของ
พระพุ ท ธเจ้ า สิ่ ง ที่ อ าจสรุ ป ได้ คื อ ในสมัย พุ ท ธกาลมีช นเผ่ า นาคอาศั ย อยู่ ใ นบริ เ วณที่
พระพุทธศาสนามีอทิ ธิพล
จากหลักฐานในพระไตรปิ ฎก นอกจากยักษ์จะสะท้อนภาพของความเชื่อดัง้ เดิม
แล้ว ยักษ์อาจเป็ นชนเผ่าหนึ่งได้เช่นกัน ดังจะเห็นได้จากลักษณะความเป็ นอยู่ของยักษ์ทม่ี กี ารอยู่
ร่วมกันเป็ นสังคมและมีการแบ่งหน้าทีก่ นั ตามสถานะทางสังคมอย่างชัดเจนซึง่ มีลกั ษณะคล้ายกับ
ระบบสังคมของมนุ ษย์อย่างยิง่ 128 ลักษณะทางด้านกายภาพและจิตใจของยักษ์บางตนก็แสดงให้
เห็ น ถึง ลัก ษณะของมนุ ษ ย์เ ช่ น กัน เช่ น ลัก ษณะของนางยัก ษิณี ท่ีป รากฏในปิ ย ัง กรสู ต ร129
และปุนัพพสุสูตร130 ยักขสังยุตต์ กล่าวคือ นางยักษิณีผู้เป็ นมารดาของปิ ยงั กระและนางยักษิณี
124

DPPN. 1. p. 690. และดูเพิม
่ เติมใน M. M. J. Marasinghe, Gods in Early Buddhism: a study
in their social and mythological milieu as depicted in the Nikāyas of the Pāli Canon, p. 70.
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E. J. Thomas, The life of Buddha as legend and history, 3rd ed., pp. 23 ff.
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ปุนัพพสุมาตากาลังปลอบบุตรน้อยขณะที่ฟงั ธรรมต่อหน้ าพระพุทธเจ้า ในอรรถกถาปิ ยงั กรสูตร
อธิบายลักษณะของนางยักษิณีผนู้ ้ีว่า นางยักษิณีนนั ้ อุ้มบุตรชื่อปิยงั กระ แสวงหาอาหารอยู่ ตัง้ แต่
ข้างหลังพระเชตวันมุง่ ตรงต่อพระนครโดยลาดับ แสวงหาอยู่ซง่ึ ของกินทีเ่ สีย คือ อุจจาระ ปสั สาวะ
น้ าลาย น้ ามูก ถึงสถานที่อยู่ของพระเถระ ได้ฟงั เสียงอันไพเราะ131 ในอรรถกถาปุนัพพสุสูตรก็
อธิบายลัก ษณะของยัก ษ์ใ นทานองเดียวกันว่า นางยักษิณีมารดาปุนั พพสุ นัน้ อุ้มลูกสาวอยู่ท่ี
สะโพก และจูงลูกชายอยู่ กาลังแสวงหาอุจจาระ ปสั สาวะ น้ าลายและน้ ามูกเป็ นต้นทีร่ มิ กาแพงและ
ริมคูหลังพระเชตวัน ไปถึงซุม้ ประตูพระเชตวันโดยลาดับ132 ในพระสูตรทัง้ 2แสดงภาพของคนจร
จัดทีก่ าลังหาเศษอาหาร เพื่อมาประทังชีวติ 133 ยักษ์พวกนี้อาจเป็ นภาพสะท้อนของเป็ นชนเผ่า
เร่ร่อนที่ได้รบั ผลกระทบจากการล่มสลายของระบบเผ่าบางเผ่า เนื่องจากการขึน้ มามีอานาจของ
แคว้นโกศลและมคธในสมัยพุทธกาล M. M. J. Marasinghe แสดงความเห็นว่า วัชชีและศากยะ
ซึ่งเป็ นเผ่าที่ค่อนข้างจะก้าวหน้ าและมังคั
่ ง่ มีการพัฒนาการปกครองภายในเผ่าของตนเองจนมี
ระบบการเมืองที่เข้มแข็งแต่กลับต้องล่มสลายไปในสมัยพุทธกาลในสมัยของพระเจ้าอชาติศตั รู
และวิฑฑ
ู ภะตามลาดับ การล่มสลายของเผ่าทัง้ 2 ย่อมนามาซึง่ การสูญเสียทรัพย์สนิ และการไร้ท่ี
อยู่อาศัยของชนในเผ่า ชนพวกนี้อาจถูกขับไล่และย้ายออกไปจากที่อยู่เดิม ทาให้ต้องไปอาศัย
พักพิงอยู่ตามป่าบริเวณใกล้เคียง บ้างก็กลายเป็ นโจรพืน้ เมืองดังที่ปรากฏข้อความในอาฏานาฏิย
สูตรทีเ่ ปรียบเทียบอมนุ ษย์ทไ่ี ม่เชื่อฟงั ท้าวมหาราชทัง้ 4 กับโจรในแว่นแคว้นของพระเจ้ามคธ ว่า
“เปรียบเหมือนพวกโจรในแว่นแคว้นของพระเจ้ามคธ พวกมันหาได้เชือ่ ถือถ้อยคาของพระเจ้ามคธ
ไม่ หาเชือ่ ถือถ้อยคาของราชบุรุษผูใ้ หญ่แห่งพระเจ้ามคธไม่ หาเชือ่ ถือถ้อยคาของพวกราชบุรุษ ที ่
เป็ น ชัน้ รองๆ ของพระเจ้า มคธไม่ มหาโจรเหล่ า นัน้ ๆ เรีย กได้ว่ า เป็ น ข้า ศึก ของพระเจ้า มคธ
ฉะนัน้ ”134 ความในพระสูตรข้างต้นอาจสะท้อนเรื่องราวทีเ่ กิดขึน้ จริงในประวัตศิ าสตร์ บ้างก็คงย้าย
ไปอยูใ่ นเมืองทีม่ อี านาจเข้มแข็งอย่างเช่น สาวัตถี ราชคฤห์ ชนพวกนี้คงจะมีวถิ ชี วี ติ แบบเร่ร่อน 135
ส่วนนางยักษิณีท่พี ระภิกษุเสพเมถุนธรรมด้วยดังตัวอย่างในพระวินัยปิ ฎก ก็น่าจะหมายถึงพวก
หญิงเร่ร่อนเช่นกัน จากข้อมูลข้างต้น อาจเป็ นหลักฐานที่จะแสดงให้เห็นว่ายักษ์มใิ ช่อมุนษย์ แต่
เป็นชนพืน้ เมืองดัง้ เดิมทีป่ รากฏอยูจ่ ริงในสมัยพุทธกาลและยังมิได้ถูกขัดเกลาทางสังคม
ภาพของยักษ์ท่จี บั คนในเมืองกินเป็ นอาหาร หรือบังคับให้ส่งคนในเมืองมาเป็ น
เครื่อ งสัง เวย เช่ น อวิรุทธกยัก ษ์ อาฬวกยัก ษ์ หรือ ภาพของยัก ษ์ท่ีม ีบทบาทเป็ น ปรป กั ษ์ ก ับ
พระพุ ทธเจ้า แสดงอาการข่มขู่คุกคาม ทาร้าย ขับไล่พระพุทธเจ้าที่เข้ามาอยู่ในที่ของตน มิได้
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M. M. J. Marasinghe, Gods in Early Buddhism: a study in their social and mythological
milieu as depicted in the Nikāyas of the Pāli Canon, p. 75.
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M. M. J. Marasinghe, Gods in Early Buddhism: a study in their social and mythological
milieu as depicted in the Nikāyas of the Pāli Canon, pp. 218-219.
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สะท้อนภาพของความเชื่อดัง้ เดิมเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่ ยงั สะท้อนให้เห็นลักษณะจิตใจของชน
พื้นเมืองดัง้ เดิมที่ห ยาบคายร้ายกาจ โหดเหี้ยม ป่าเถื่อน เป็ นภัยอันตรายที่มอี ยู่จริงในสมัย
พุทธกาลอยู่ดงั ปรากฏในมธุราสูตร อังคุตรนิกาย ว่า “ดูกรภิกษุทงั ้ หลาย โทษ 5 ประการนี้มอี ยู่ใน
นครมธุรา 5 ประการเป็ นไฉน คือ นครมธุรามีพ้นื ดินไม่ราบเรียบ มีฝ่นุ มาก มี สุนัขดุ มียกั ษ์รา้ ย
หาอาหารได้ยาก ดูกรภิกษุทงั ้ หลาย โทษ 5 ประการนี้แล มีอยู่ในนครมธุรา”136 แสดงให้เห็นว่าใน
อดีตเมื่อพุทธศาสนาเผยแผ่เข้ามา กลุ่มชนพื้นเมืองดัง้ เดิมได้ต่อต้านการเข้ามาของพุทธศาสนา
ดังจะเห็นได้จาก สูจโิ ลมยักษ์และอาฬวกยักษ์ท่ไี ด้ท้าทายพระพุทธเจ้าด้วยการตัง้ ปญั หา137 ใน
ขณะเดียวกันยักษ์ทงั ้ 2 ก็แสดงให้เห็นถึงความเป็ นผู้มปี ญั ญาฉลาดรอบรูส้ ามารถถกปญั หาด้าน
อภิป รัช ญาในข้อ ธรรมที่ล ึก ซึ้ง เกิน วิส ัย ของปุถุ ช น และสามารถเข้า ใจหลัก ธรรมค าสอนของ
พระพุทธเจ้าได้อย่างน่าอัศจรรย์ นอกจากนี้ยงั มียกั ษ์ตนอื่นทีแ่ สดงให้เห็นถึงความสามารถทางด้าน
ปญั ญาเช่นเดียวกัน อาทิ อินทกยักษ์ สักกนามยักษ์ มณิภทั ทยักษ์ สาตาคิรยี กั ษ์ และเหมวตยักษ์138 แสดงว่า ยักษ์บางตนเป็ นผูม้ รี ะดับจิตใจอันสูงส่ง ครัน้ เมื่อได้ฟงั ธรรมอันกระจ่างแจ้งแล้วก็
กลายเป็ นผู้มศี รัทธาในไตรสรณคมน์ เป็ นอย่างยิง่ การที่ยกั ษ์เปลี่ยนบทบาทจากฝ่ายปรปกั ษ์มา
ยอมรับคาสอนของพระพุทธเจ้า สื่อให้เห็นว่า ภายหลังการปะทะกันระหว่างระบบความเชื่อของชน
ทัง้ 2 แล้ว ชนพื้นเมืองดัง้ เดิม ก็เป็ นฝ่ายหันมานับถือพุทธศาสนา ดังปรากฏในอรรถกถาสูจโิ ลม
สูตรว่า
ในที่สุดแห่งเทศนายักษ์สูจโิ ลมะยืนอยู่ในที่นัน้ เอง ส่งญาณไปตาม
กระแสพระธรรมเทศนาแล้ว ตัง้ อยู่ในโสดาปตั ติผล ก็ช่อื ว่าพระโสดาบัน
ทัง้ หลายย่อมไม่ตงั ้ อยู่ในอัตภาพทีเ่ ศร้าหมอง เพราะฉะนัน้ หัวหูด ขนแหลม
อย่างเข็มทัง้ ปวงทีร่ า่ งกายของยักษ์สูจโิ ลมะ จึงร่วงไปพร้อมกับได้โสดาปตั ติผล ยักษ์สจู โิ ลมะนัน้ จึงนุ่งผ้าทิพย์ ห่มผ้าทิพย์โพกผ้าทิพย์ ทรงเครื่องประดับ
ของหอมและมาลัยทิพย์ มีผวิ พรรณดังทอง ได้ปกครองภุมมเทวดา139
หากยักษ์เป็ นชนพื้นเมืองดัง้ เดิมที่ยงั ไม่มคี วามเจริญก้าวหน้าทางวัฒนธรรม แต่
เหตุใดชนพื้นเมืองเหล่านี้ถงึ สามารถตัง้ คาถามและเข้าใจคาตอบในเชิง อภิปรัชญาได้ M. M. J.
Marasinghe แสดงความเห็นว่ า พระพุ ทธเจ้า ผู้ทรงคิด ค้นหลัก ปรัชญาทางพุ ทธศาสนาที่มค
ี วาม
โดดเด่ น ไม่ เ หมือ นผู้ ใ ดก็ ม าจากศากยะซึ่ง เป็ น สัง คมแบบชนเผ่ า มาก่ อ น แต่ เ ป็ น เผ่ า ที่ ม ี
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ความก้าวหน้าทางความคิดมากกว่าพวกยักษ์ การถามปญั หาของยักษ์มไิ ด้แสดงให้เห็นแต่เพียง
ว่าพระพุทธเจ้าทรงเข้าใจคาถามทีย่ กั ษ์ถามเท่านัน้ แต่ยงั แสดงให้เห็นว่ายักษ์สามารถเข้าใจและ
พึงพอใจในคาตอบของพระพุทธเจ้า แสดงว่าแนวความคิดของพวกยักษ์กบั พระพุทธเจ้า มีความ
คล้ายคลึงกัน ชนเผ่ าขนาดเล็กกับพวกกลุ่ มชนที่อาศัยอยู่บริเ วณลุ่มแม่น้ าคงคาจึง อาจมีความ
ใกล้ชดิ กันทางวัฒนธรรมหรืออาจมีรากฐานทางวัฒนธรรมมาจากแหล่งเดียวกัน140
ที่อยู่ของยักษ์ก็สะท้อนให้เห็นว่ายักษ์ อาจเป็ นชนพื้นเมืองดัง้ เดิมด้วย เช่น ที่อยู่
ของอาฬวกยักษ์ ตัง้ อยู่ในทีป่ ระมาณหนึ่งคาวุตไม่ไกลเมืองอาลวี141 มีลกั ษณะเป็ นวิมานตัง้ อยู่บน
ดิน แวดล้อมไปด้วยกาแพงทีม่ กี ารรักษาอย่างดี มีประตู ป้อม และซุม้ ประตูทจ่ี ดั ไว้อย่างดี ข้างบน
ปกปิ ด ด้ว ยข่ายส าริด เช่ นกับ หีบ สูง ถึง 3 โยชน์ 142 เมือ งอาลวีซ่ึงเป็ น ที่อ ยู่ข องอาฬวกยัก ษ์
สันนิษฐานว่าเป็นเมืองทีอ่ ยูใ่ กล้แคว้นโกศลและมคธ G. P. Malalasekera กล่าวว่า อาลวีเป็ นเมือง
ที่อ ยู่ ห่ า งจากเมือ งสาวัต ถีแ ละราชคฤห์ร าว 30 โยชน์ และมีห ลัก ฐานว่ า บริเ วณดัง กล่ า วมี
หมู่พ ระสงฆ์อ าศัย อยู่เ ป็ น จ านวนมากซึ่ง บางรูป มีก ารสร้า งวิห ารเป็ น ของตน 143 หากเชื่อ ตาม
หลักฐานข้างต้นว่าบริเวณนัน้ มีหมูพ่ ระสงฆ์อาศัยอยูเ่ ป็นจานวนมาก ก็มคี วามเป็ นไปได้ว่าหลังจาก
การเปลีย่ นอาฬวกยักษ์ซง่ึ อาจเป็ นผูน้ าชนเผ่าให้หนั มานับถือพุทธศาสนา พวกชนพืน้ เมืองดัง้ เดิม
อื่นๆ ก็ได้เข้ามาเป็นพุทธสาวกด้วย
อีกทัง้ การใช้คาศัพท์ว่า “ภวน” (bhavana)144 เพื่ออธิบายทีอ่ ยู่ของยักษ์กม็ นี ัยถึง
ที่อ ยู่ข องหัว หน้ า เผ่ า เช่ น กัน โดยเปรีย บเทีย บกับ ค าว่ า “ภวน” ที่ใ ช้อ ธิบ ายที่อ ยู่ข องพระเจ้า
สุทโธทนะซึ่งอาจหมายถึงหัวหน้าของเผ่าศากยะ 145 หากสูจโิ ลมะ มณิภทั ทะ และอาฬวกะ ไม่ใช่
ผูน้ าชนเผ่า ก็อาจเป็ นชนดัง้ เดิมทีไ่ ด้รบั ความเคารพนับถือ นอกจากนี้ยงั กล่าวถึง “เจติยะ” ว่าเป็ น
ทีอ่ ยู่ของมณิภทั ทยักษ์ เจติยะมีลกั ษณะเหมือนกับศาล (shrine) หรือวิหาร (temple) ถือว่าเป็ น
สถานที่อนั ศักดิ ์สิทธิ ์ สิง่ สาคัญที่สุดของเจติยะคือแท่นบูชา เรียกว่า “เวยฑฺฑ”ิ (veyaḍḍi) หรือ
“มญฺโจ” (mañco) มีลกั ษณะเป็ นโต๊ะหิน หรือ แท่นหินสาหรับทาพิธ ี วางอยู่ใต้ต้นไม้อนั ศักดิ ์สิทธิ ์
เช่นเดียวกับโพธิบลั ลังก์ท่ใี ช้เ ป็ น สัญ ลัก ษณ์ ใ นพุท ธศาสนา 146 ตัว อย่างเช่น “ฏงฺ กิต มญโจ”
(ṭaṅkitamañco) ซึ่งเป็ นแท่นบูชาของยักษ์สู จโิ ลมะตัง้ อยู่ใน “ภวน” ไม่ไกลจากบ้านคยา (Gayā)
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มีลกั ษณะเป็ นเตียงยาวทาด้วยหิน ตัง้ อยู่บนขาเตียงที่ทาด้วยหิน 4 ขา เรียกว่า เตียงมีแม่แคร่
มัก วางอยู่ใ นวิห าร 147เจติย ะมัก จะสร้า งขึ้นเป็ น อาคาร หรือ อาคารหลายหลัง เป็ น วิห าร หรือ
ศาลบูชายักษ์ แบบเดียวกับเทวสถานโดยทัวไป
่ มีป ระตูทางเข้าซึง่ มักเป็ นประตูโค้ง เหมือนโตรณะ
ในพุทธสถาน สร้างด้วยหิน ไม้ ภายในมีรูปเคารพและแท่นบูชา 148 จึงมีความเป็ นไปได้ว่า อย่าง
น้อยต้องมียกั ษ์บางตนทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับรูปแบบของพิธกี รรมบูชา เนื่องจากมีอุปกรณ์ประกอบ
พิธกี รรมปรากฏอยู่ใกล้กบั ที่อยู่ของยักษ์ ที่อยู่น้ีจงึ อาจเป็ นที่อยู่ของหัวหน้าชนเผ่าดัง้ เดิมซึ่ง อาจ
เป็นหัวหน้าผูป้ ระกอบพิธ ี (chief priest) ก็เป็นได้149
นอกจากลักษณะทางสังคม ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางปญั ญา และที่อยู่
อาศัยจะสะท้อนภาพของยักษ์ในฐานะชนพื้นเมืองดัง้ เดิมแล้ว ความหมายของชื่อยักษ์ก็สะท้อน
ภาพชนพืน้ เมืองดัง้ เดิมเช่นกัน ความหมายของชื่อยักษ์บางชื่อสื่อถึงความต่ าทราม ชื่อกลุ่มชนทีม่ ี
ความหมายดังกล่าวนี้ เป็นชื่อทีก่ ลุ่มชนทีเ่ จริญกว่าหรือมีฐานะปกครองทางการเมืองในสังคมเรียก
ชนชาติทล่ี า้ หลังกว่า หรืออยู่ภายใต้อานาจการปกครองของตน เพื่อแสดงความเหยียดหยามดูถูก
ทางเชือ้ ชาติพนั ธุ์150 ดังเช่นชื่อยักษ์ทบ่ี อกลักษณะที่ไม่งามและผิดปกติ อาทิ กุวนั นะ (Kuvanna)
หมายถึง มีลกั ษณะน่ ากลัว ขระ (Khara) หมายถึง มีผวิ หยาบกระด้าง ขรโลมะ (Khara-loma)
หมายถึง ขนหยาบ ชื่อ ขรทาฐิกะ(Khara-dāṭhika) หมายถึง ฟนั ใหญ่ และไม่งาม สิเลสโลมะ
(Silesa-loma) หมายถึง มีผมเหนียวติดกัน สูจโิ ลมะ (Sūci-loma) หมายถึง ขนแหลมเหมือ น
เข็ม151 ชื่อของยักษ์บางชื่อ ที่มคี วามหมายถึงสัต ว์และพืช อาจไม่ได้แสดงถึงชื่อของชนพื้นเมือ ง
ดัง้ เดิม แต่อาจหมายถึงเครื่องหมายประจาเผ่าทีย่ งั คงหลงเหลือมาจากสมัยพระเวท 152 ดังที่ ปรีชา
ช้างขวัญยืนและสมภาร พรมทาได้กล่าวไว้ว่า “การเคารพเครื่องหมายประจากลุ่มถือได้ว่าเป็ น
ศาสนาชนิดหนึ่งของชนดัง้ เดิม เครือ่ งหมายประจาตระกูลหรือเผ่าเหล่านี้อาจเป็นสัตว์หรือพันธุไ์ ม้ก็
ได้ ซึ่ง คนในกลุ่ ม คิด ว่า มีคุ ณ หรือ น าอ านาจมาสู่ก ลุ่ ม ตน” 153 อาทิ อชกลาปกะ (Ajakalāpaka)
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หมายถึง ฝูงแพะ กุมภีระ (Kumbhῑra) หมายถึง จระเข้ อาฬวกะ (Āḷavaka) หมายถึง ผูอ้ ยู่ในป่า
อุปปละ (Uppala) หมายถึง ดอกบัว กกุธะ (Kakudha) หมายถึง ต้นไม้ช่อื อรชุน ต้นหงอนไก่
คุมพิยะ (Gumbiya) หมายถึง ป่าละเมาะ เสรีสกะ (Serῑsaka) หมายถึง ผูส้ งิ สู่อยู่กบั ต้นแค เป็ น
ต้น154 การเรียกยักษ์ว่าเป็ น “อมนุ ษย์” ก็เป็ นการแสดงความดูถูกเหยียดหยามโดยฐานะทางสังคม
โดยกลุ่มชนทีก่ ุมอานาจปกครองทางการเมืองจะเป็นผูอ้ ยูส่ งู กว่า ส่วนกลุ่มชนทีถ่ ูกปกครองหรือเผ่า
เล็กๆ จะมีฐานะต่ากว่า คาเรียกชื่อกลุ่มชนทีอ่ ยูภ่ ายใต้อานาจการปกครองทางการเมืองจะใช้ช่อื ทีม่ ี
ความหมายแปลว่า “ไม่ใช่คน”
ผู้ ว ิจ ัย จึง เห็ น ว่ า ยัก ษ์ ท่ีส ะท้ อ นภาพของชนพื้น เมือ งนี้ น่ า จะมีค วามหมาย
เฉพาะเจาะจงลงไป หมายถึง ชนพื้น เมือ งที่ไ ม่ไ ด้นับ ถือ พุ ท ธศาสนา แต่ ย งั คงมีก ารประกอบ
พิธกี รรมสังเวยวิญญาณด้วยการฆ่าสัตว์เพื่อเอาเลือดและเนื้อมาเป็ นเครื่องเซ่นไหว้ นับเป็ นการ
กระทาทีโ่ หดเหีย้ ม
เนื่ อ งจากการขยายตัว ของการตัง้ ถิ่น ฐานในแถบลุ่ ม น้ า คงคาในสมัยพุ ทธกาล
ทาให้ขอบเขตแดนทางภูมศิ าสตร์ของดินแดนทีม่ คี วามเจริญทางวัฒนธรรมได้ไปปะทะสังสรรค์กบั
ดินแดนใกล้เคียงที่อยู่โดยรอบของพวกชนพื้นเมืองดัง้ เดิมอย่างเช่นยักษ์ และนาค จนในที่สุดก็
ผนวกเข้าด้วยกันเนื่องจากอาจมีวฒ
ั นธรรมที่ใกล้เคียงกัน155 อิทธิพลของพุทธศาสนาได้ช่วยขัด
เกลาให้ชนพืน้ เมืองเหล่านี้มคี วามเจริญทางวัฒนธรรมมากยิง่ ขึน้
จะเห็นได้ว่า ในพระไตรปิฎกและอรรถกถาได้สะท้อนให้เห็นว่าบริวารของท้าวมหาราชทัง้
4 เป็ น ตัว แทนความเชือ่ ดัง้ เดิม ได้แ ก่ การนับ ถือ ยัก ษ์ นาค ต้น ไม้ ความเชื่อ เรื่อ งวิญ ญาณ
บรรพบุรุษ ความเชื่อเกี่ยวกับความตายและการกลับฟื้ นคืนชีพ ความเชื่อดัง้ เดิมของชาวอารยัน
และชนพื้นเมืองดัง้ เดิม ได้แก่ เผ่ายักษ์และเผ่านาค
4.2 โลกบาลในวรรณคดีพทุ ธศาสนากับการรวมลัทธิ ดงั ้ เดิ มของอิ นเดีย
จากการศึกษาความหมายของบริวารของท้าวโลกบาลทีป่ รากฏในวรรณคดีพุทธศาสนาจะ
เห็นได้ว่า คนธรรพ์ กุมภัณฑ์ นาคและยักษ์ มิได้เป็ น สิง่ มีชวี ติ ทีส่ ะท้อนความเชื่อทางพุทธศาสนา
เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่ยงั สะท้อนภาพของความเชื่อดัง้ เดิมและชนพืน้ เมืองดัง้ เดิมด้วย
คนธรรพ์ กุมภัณฑ์ นาค ยักษ์ทป่ี รากฏในวรรณคดีพุทธศาสนามีลกั ษณะเป็ นสิง่ มีชวี ติ ใน
ความเชื่อทางพุทธศาสนา มีบทบาทในการช่วยธารงพุทธศาสนา ด้วยการช่วยเหลือและปกป้อง
คุม้ ครองพระพุทธเจ้า พุทธบริษทั ตามโอกาส และเป็ นผูท้ ใ่ี ฝ่ในธรรม แสดงให้เห็นว่า พุทธศาสนา
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พยายามรวมความเชื่อดัง้ เดิมหรือ ชนพื้นเมืองดัง้ เดิมให้เข้ามาอยู่ในพุทธศาสนา ความพยายาม
ดัง กล่ าวปรากฏหลัก ฐานอยู่ห ลายครัง้ ในพระไตรปิ ฎ กดัง เช่ น พุ ทธประวัติต อนเสวยวิมุต ติสุ ข
จากการศึกษาของเชษฐ์ ติงสัญชลี พบว่า พุทธประวัติตอนเสวยวิมุตติสุขหลายตอนได้แสดงให้
เห็นความพยายามทีจ่ ะรวมความเชื่อดัง้ เดิมซึง่ ปรากฏมาแล้วตัง้ แต่ก่อนหรือร่วมสมัยกับพุทธกาล
ให้เข้ามาในพุทธศาสนา อาทิ การผนวกลัทธิการนับถือต้นไม้ด้วยการให้พระพุทธองค์ทรงเสวย
วิมุต ติสุขภายใต้ร่มไม้ การกาหนดให้เ ทวดาผู้ส ิงอยู่ในต้นไม้กลายเป็ นบริวารของพระพุทธเจ้า
การกาหนดให้พระพุทธเจ้าและต้นไม้ใหญ่มฐี านะความยิง่ ใหญ่เท่าเทียมกัน การผนวกลัทธิการนับ
ถือยักษ์ด้วยการประทับนัง่ ใต้ต้นไม้ การผนวกลัทธิการนับถือนาคด้วยการกาหนดให้นาคมาปรก
พระพุทธองค์ แสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงอยู่เหนือนาคทัง้ ปวง156 หรือการกล่าวถึงกาเนิดของ
นาค 4 ประเภทก็แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการรวมความเชื่อดัง้ เดิมและชนพืน้ เมืองดัง้ เดิม
ด้วยเช่นกัน ดังที่ M. M. J. Marasinghe ได้แสดงทัศนะว่า การกล่าวถึงกาเนิดของนาคทัง้ 4
ประเภทแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการจาแนกสิง่ มีชวี ติ ทีเ่ รียกว่า “นาค” ในบริบทสังคมสมัย
พุทธกาล เพื่อหา “ที่มา” และ “ที่อยู่” ของนาคให้สอดรับกับคาสอนทางพุทธศาสนา เช่น นาคที่
มีอณ
ั ฑชกาเนิด หมายถึง นาคที่เป็ นงูทวไป
ั ่ นาคทีม่ ชี ลาพุชกาเนิด หมายถึง ชนเผ่าทีน่ ับถือนาค
นาคที่ม โี อปปาติกก าเนิด หมายถึง นาคที่ม ีกายทิพย์เ ป็ นเทวดาหรือ บรรพบุรุษ ของนาคอยู่ใ น
สวรรค์ชนั ้ จาตุ มหาราชิก า ส่ ว นนาคที่ม สี ังเสทชกาเนิด ยังไม่อ าจหาค าอธิบายได้ 157 ลักษณะ
ข้างต้นสามารถอธิบายได้ว่าเกิดจากกระบวนการที่พุทธศาสนาได้ผนวกเอาสิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์ในความ
เชื่อดัง้ เดิมมาเป็นเทพองค์หนึ่งในพุทธศาสนา เพื่อให้พุทธศาสนาได้รบั การยอมรับนันเอง
่
วิธกี ารปรับเปลีย่ นสิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์ในลัทธิความเชื่ออื่นให้มาเป็ นสิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์ในศาสนาของตน
เพื่อ ให้เกิดการยอมรับ มิใช่มเี ฉพาะในพุทธศาสนาเท่านัน้ หากมีในศาสนาพราหมณ์ -ฮินดูด้ว ย
เช่นกัน ดังที่ Jame Fergusson ได้แสดงความเห็นไว้ว่า ศาสนาทีต่ ้องการการยอมรับจะเปลีย่ นให้
สิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์ในความเชื่ออื่นมาเป็ นบริวารของเทพเจ้า หรือสิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์ทีเ่ ป็ นที่เคารพบูชาเนื่องใน
ลัทธิศาสนาของตน เช่น ในการผนวกนาคอันเป็นลัทธิความเชื่อดัง้ เดิมของชนพืน้ เมืองอินเดียเข้า
เป็ นส่วนหนึ่งของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูนนั ้ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูได้กาหนดให้นาคมีสถานะเป็ น
บริวารของเทพเจ้าในศาสนาของตน เช่น การกาหนดให้อนันตนาคราช หรือเศษนาคมีบทบาทเป็ น
บัลลังก์ประทับของพระวิษณุ หรือกาหนดให้นาควาสุกกิ ลายเป็ นสังวาลของพระศิวะ 158 หรือการ
อ้างถึงสงครามระหว่างพวกอสุ รกับเทวดาทีป่ รากฏในวรรณคดีสมัยมหากาพย์-ปุราณะ ก็เป็ นการ
156

ดูเพิม่ เติมใน เชษฐ์ ติงสัญชลี, สัตตมหาสถาน: พุทธประวัติตอนเสวยวิ มุตติ สุขกับศิ ลปกรรม
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M. M. J. Marasinghe, Gods in Early Buddhism: a study in their social and mythological
milieu as depicted in the Nikāyas of the Pāli Canon, p. 54.
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รวบรวมเรื่องเล่าการบุกรุกของพวกเผ่าอารยันกับชนพืน้ เมืองที่อาศัยอยู่ก่อน159 C. F. Oldham
กล่าวว่า พวกอสุรไม่ใช่อมนุ ษย์ หรือ เป็ นบุคลาธิษฐานของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ แต่เป็ น
หัวหน้าเผ่าทีเ่ ป็ นปรปกั ษ์กบั พวกอารยัน160 พวกอสุร คือ ตัวแทนของชนพืน้ เมืองทีม่ คี วามขัดแย้ง
กับ พวกอารยัน ที่เ ข้าไปตัง้ รกรากทางตอนเหนื อ ของอิน เดีย พวกนี้ ก็ถู ก รวมเข้ามาในศาสนา
พราหมณ์โดยกาหนดให้เป็ นตัวละครปรปกั ษ์กบั เหล่าเทวดาซึง่ เป็นตัวแทนของชาวอารยัน
ดังนัน้ การกาหนดให้คนธรรพ์ กุมภัณฑ์ นาค ยักษ์ กลายมาเป็ นบริวารและอยู่ภายใต้การ
ปกครองของท้าวจตุโลกบาลซึง่ เป็ นเทวดาในความเชื่อทางพุทธศาสนา จึงเป็ นวิธกี ารหนึ่งในการ
รวมความเชื่อดัง้ เดิมหรือชนพืน้ เมืองดัง้ เดิมซึง่ ปรากฏมาแล้วตัง้ แต่ก่อนหรือร่วมสมัยกับพุทธกาล
ให้อยูภ่ ายใต้พุทธศาสนา161
แม้ว่าคนธรรพ์ กุมภัณฑ์ นาค ยักษ์ จะถูกกาหนดให้กลายเป็ นบริวารของท้าวมหาราชทัง้
4 แล้ว แต่อมนุ ษย์เหล่านี้ก็ยงั คงมีพฤติกรรมทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งระหว่างพุทธศาสนา
กับความเชื่อดัง้ เดิม จะเห็นได้จากการทีอ่ มนุ ษย์เหล่านี้ยงั คงรบกวนเหล่าภิกษุ ทม่ี าอาศัยอยู่ในป่า
ดังปรากฏในอาฏานาฏิยสูตรว่า
ท้าวเวสสวัณมหาราช ประทับนัง่ อยู่ ณ สถานทีส่ มควรส่วนข้างหนึ่ง
ได้กราบทูลพระผูม้ พี ระภาคเจ้าว่า ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ยักษ์ชนั ้ สูงบางพวก
มิได้เลื่อมใสต่อพระผู้มพี ระภาคก็ม ี ยักษ์ชนั ้ สูงบางพวกทีเ่ ลื่อมใสต่อพระผู้ม ี
พระภาคก็ม ี ยักษ์ชนั ้ กลางบางพวกมิได้เลื่อมใสต่อพระผู้มพี ระภาคก็ม ี ยักษ์
ชัน้ กลางบางพวก ที่เลื่อมใสต่อพระผูม้ พี ระภาคก็ม ี ยักษ์ชนั ้ ต่ าบางพวกมิได้
เลื่อ มใสต่ อ พระผู้ม ีพ ระภาคก็ม ี ยัก ษ์ ช นั ้ ต่ า บางพวกที่เ ลื่อ มใสต่ อ พระผู้ม ี
พระภาคก็ม162
ี
ถ้าอมนุษย์เป็นยักษ์กต็ าม ยักษิณีกต็ าม บุตรยักษ์กต็ าม ธิดายักษ์ก็
ตาม ยัก ษ์ ม หาอ ามาตย์ก็ต าม ยัก ษ์ บ ริษัท ก็ต าม ยัก ษ์ ผู้ร บั ใช้ก็ต าม เป็ น
คนธรรพ์ก็ตาม นางคนธรรพ์ก็ตาม บุตรคนธรรพ์ก็ตาม ธิดาคนธรรพ์ก็ตาม
คนธรรพ์มหาอ ามาตย์ก็ต าม คนธรรพ์บริษัทก็ตาม คนธรรพ์ผู้รบั ใช้ก็ต าม
เป็ นกุมภัณฑ์ก็ต าม นางกุมภัณฑ์ก็ต าม บุต รกุมภัณฑ์ก็ตาม ธิดากุมภัณฑ์
ก็ตาม กุมภัณฑ์มหาอามาตย์กต็ าม กุมภัณฑ์บริษทั ก็ตาม กุมภัณฑ์ผรู้ บั ใช้
ก็ตาม เป็ นนาคก็ต าม นางนาคก็ตาม บุตรนาคก็ตาม ธิดานาคก็ตาม นาค
159

M. M. J. Marasinghe, Gods in Early Buddhism: a study in their social and mythological
milieu as depicted in the Nikāyas of the Pāli Canon, p. 72.
160
C. F. Oldham, The Sun and the Serpent, p. 44.
161
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Sara Boin Webb, p.686.
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มหาอามาตย์ก็ตาม นาคบริษทั ก็ตาม นาคผู้รบั ใช้ก็ตาม ซึ่งมีจติ ประทุษร้าย
พึง เดิน ตาม ยืน ใกล้ นั ง่ ใกล้ นอนใกล้ ภิก ษุ ก็ ดี ภิก ษุ ณี ก็ ดี อุ บาสกก็ ดี
อุบาสิกาก็ดซี ่งึ กาลังเดิน ยืน นัง่ นอนอยู่ ...ข้าแต่พระองค์ผนู้ ิรทุกข์ มีอยู่บ้าง
ที่พ วกอมนุ ษ ย์ท่ีดุ ร้า ย หยาบช้า กล้า แข็ง มัน ย่ อ มไม่เ ชื่อ ถือ ถ้อ ยค าของ
ท้าวมหาราช ไม่เชื่อถือถ้อยคาของราชบุรษุ ผูใ้ หญ่แห่งท้าวมหาราช ไม่เชื่อถือ
ถ้อยคาของราชบุรุษทีเ่ ป็ นชัน้ รองๆ แห่งท้าวมหาราช พวกมันนัน้ เรียกได้ว่า
เป็นข้าศึกของท้าวมหาราช163
อย่างไรก็ดี ในวรรณคดีพุทธศาสนามักจะเน้ นย้าถึงภาพการถวายการรับใช้ในลักษณะ
ต่างๆ ของท้าวมหาราชทัง้ 4 และเหล่าบริวารอยู่เสมอ ดังจะเห็นได้จากบทบาทของโลกบาลทีเ่ ป็ น
ผูช้ ่วยเหลือพระพุทธเจ้า พุทธบริษทั และท้าวสักกะผูเ้ ป็ นนาย ด้วยการปรนนิบตั ริ บั ใช้ คุ้มครอง
ป้องกันภัยอันตรายที่มาจากทิศต่างๆ และยังมีบทบาทในการช่วยธารงพุทธศาสนาด้วยการฟงั
ธรรม ปฏิบตั ิธ รรม และแจ้ง ข่าวหรือ เหตุ การณ์ ส าคัญ ที่เ กิดขึ้นในพุ ทธศาสนา นอกจากนี้ยงั มี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าด้วยการน้อมไหว้ หรือการยึดถือ พระพุทธ
พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ดังปรากฏในอาฏานาฏิยสูตรว่า
ทัง้ ท้า วธตรฐและโอรสเหล่ า นัน้ เห็น พระพุ ท ธเจ้า ผู้เ บิก บานแล้ว
ผูเ้ ป็นเผ่าพันธุแ์ ห่งพระอาทิตย์พากันถวายบังคมพระพุทธเจ้าซึง่ เป็ นผูย้ งิ่ ใหญ่
ปราศจากความครัน่ คร้า ม แต่ ท่ีไ กลว่ า ข้า พระพุ ท ธเจ้า ขอนอบน้ อ มแด่
พระองค์ พระอุดมบุรุษ ข้าพระพุทธเจ้าขอนอบน้ อมแด่พระองค์ขอพระองค์
ทรงตรวจดูมหาชนด้ว ยพระญาณอันฉลาด แม้ พ วกอมนุ ษ ย์ก็ถ วายบังคม
พระองค์ 164
ทัง้ ท้าววิรุฬหกและโอรสเหล่านัน้ ได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้เบิกบานแล้ว
ผูเ้ ป็นเผ่าพันธุแ์ ห่งพระอาทิตย์ พากันถวายบังคมพระพุทธเจ้า ซึง่ เป็ นผูย้ งิ่ ใหญ่
ปราศจากความครันคร้
่ ามแต่ท่ไี กลว่า พระบุรุษอาชาไนย ข้าพระพุทธเจ้าขอ
นอบน้อมแด่พระองค์ พระบุรุษอุดม ข้าพระพุทธเจ้า ขอนอบน้อมแด่พระองค์
ขอพระองค์ทรงตรวจดูมหาชนด้วย พระญาณอันฉลาด แม้พวกอมนุ ษย์กถ็ วาย
บังคมพระองค์ ข้าพระพุทธเจ้าทัง้ หลาย ได้ส ดับมาอย่างนัน้ เนือ งๆ ฉะนัน้
จึงกล่าวเช่นนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทัง้ หลายถามเขาว่า พวกท่านถวายบังคมพระชิน
โคดมหรือ เขาพากัน ตอบว่ า ถวายบัง คมพระชิน โคดม ข้า พระพุ ท ธเจ้า
ทัง้ หลาย ขอถวายบังคมพระพุทธโคดม ผูถ้ งึ พร้อมด้วยวิชชาและจรณะ165
163
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ทัง้ ท้าววิรูปกั ข์และโอรสเหล่านัน้ ได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้เบิกบานแล้ว
ผูเ้ ป็นเผ่าพันธุแ์ ห่งพระอาทิตย์พากันถวายบังคมพระพุทธเจ้า…แม้พวกอมนุ ษย์
ก็ถวายบังคมพระองค์...166
ทัง้ ท้าวกุ เวรและโอรสเหล่ านัน้ ได้เ ห็นพระพุทธเจ้า ผู้เ บิกบานแล้ว
ผูเ้ ป็นเผ่าพันธุแ์ ห่งพระอาทิตย์พากันถวายบังคมพระพุทธเจ้า...แม้พวกอมนุ ษย์
ก็ถวายบังคมพระองค์...167
ในวรรณคดีพุทธศาสนาของนิกายต่างๆ ก็แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของท้าวมหาราชหรือ
อมนุ ษย์ทแ่ี สดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าตัง้ แต่ครัง้ ที่พุทธองค์ทรงเป็ นพระโพธิสตั ว์กุมาร เช่น
ในสังฆเภทวัสตุ ยักษ์ศากยวรรธนะซึง่ เป็ นยักษ์ประจาเมืองกบิลพัสดุ์ได้ถวายความเคารพทีบ่ าท
ของพระกุมารสรรวารถสิทธะ168 ในลลิตวิสตระ บรรดาเทวรูปทัง้ หลายในวิหารเทวรูปอันได้แก่ รูป
ศิวะ สกันทะ นารายณ์ กุเวร จันทร์ อาทิตย์ ไวศรวณะ ศักระ พรหม โลกบาล ได้ลุกจากสถานที่
ของตนมาสู่ทพ่ี ระกุมารวางพระบาท169
ทัง้ บทบาทและพฤติกรรมของท้าวมหาราชทัง้ 4 ทีผ่ ู้วจิ ยั ได้ทาการศึกษาไว้ แสดงให้เห็น
ว่าพระพุทธเจ้าทรงมี ฐานะอยู่เหนื อจตุโลกบาล ทรงเป็ นผู้ยงิ่ ใหญ่เหนือทิศทัง้ 4 ในจักรวาล
และเป็นผูย้ งิ่ ใหญ่กว่าบริวารของจตุโลกบาล ดังนัน้ จึงมิใช่เรือ่ งแปลกทีท่ า้ วมหาราชทัง้ 4 แม้จะเป็ น
ใหญ่เหนือทิศทัง้ 4 ในจักรวาล แต่กลับถูกลดฐานะลงกลายเป็ นบริวารของพระพุทธเจ้า ดังปรากฏ
ในอาฏานาฏิยสูตร และมหาสมัยสูตร สุตตันตปิ ฎก ทีฆนิกาย ซึ่งกล่าวว่า จตุโลกบาลพร้อมด้วย
บริวารของตนได้เข้ามาเฝ้าและถวายความเคารพแด่พระพุทธเจ้า170 เมื่อผู้เป็ นหัวหน้าของเหล่า
อมนุ ษย์แสดงความอ่อนน้อมและการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้า บริวารซึ่งเป็ นภาพสะท้อนของ
ความเชื่อ ดัง้ เดิมหรือชนพื้นเมืองดัง้ เดิมซึ่ง เคยขัดแย้งกับพุทธศาสนาก็ย่อมต้อ งยอมรับนับถือ
พระพุทธเจ้าและอยู่ภายใต้พระพุทธเจ้าด้วยเช่นกัน หมายความถึงการยอมรับพุทธศาสนาของ
ความเชื่อดัง้ เดิ มหรือชนพื้นเมืองดัง้ เดิ มไปโดยปริ ยาย เป็ นการเน้นย้าว่าความเชื่อดัง้ เดิม หรือ
ชนพืน้ เมืองดัง้ เดิมได้รวมเข้ามาในพุทธศาสนาเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ทัง้ ยังแสดงให้เห็นว่า พระพุทธ
องค์ทรงเป็ นผูส้ ูงส่งและทรงมีพลังอานาจมากกว่า ความเชื่อดัง้ เดิมหรือชนพืน้ เมืองในสมัยโบราณ
นันเอง
่ ทาให้หมูช่ นทัง้ หลายหันมานับถือพระพุทธองค์มากกกว่าลัทธิความเชื่อดัง้ เดิมของพวกตน
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นอกจากนี้ บ ทบาทและพฤติ ก รรมของโลกบาลยัง ช่ ว ยในการน าเสนอบารมีข อง
พระพุทธเจ้าในฐานะผูอ้ ยูเ่ หนือเทวดาทัง้ หลาย และในฐานะพระเจ้าจักรพรรดิ
พระพุทธเจ้าในฐานะผูอ้ ยู่เหนื อเทวดาทัง้ หลาย
บทบาทและพฤติกรรมของโลกบาลช่วยนาเสนอบารมีของพระพุทธเจ้าในฐานะผู้
อยู่เหนือเทวดาทัง้ หลาย เพราะแม้แต่ท้าวมหาราชผู้เป็ นใหญ่ในทัง้ 4 ทิศของจักรวาลยังต้องมา
แสดงความเคารพพระพุทธเจ้า พฤติกรรมของพระพุทธเจ้าทีแ่ สดงให้เห็น ว่าพระองค์ทรงอยู่เหนือ
สรรพชีวติ ทัง้ ปวงไม่มผี ูใ้ ดทีจ่ ะยิง่ ใหญ่เกินพระองค์ได้ไม่ว่าจะเป็ นเทวดา สัตว์ หรือมาร ปรากฏมา
แต่ครัง้ ที่พระพุทธเจ้าประสูติและทรงตรัสอาสภิวาจาแล้ว ในคัมภีรข์ องฝ่ายเถรวาทบาลี กล่าวว่า
เมื่อพระโพธิสตั ว์ทอดพระเนตรไปทางทิศตะวันออก ทรงเห็นเทวดาและมนุ ษย์ทาการสักการบูชา
เปล่งวาจาสรรเสริญมากมายหลายประการ แล้วทรงผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือและเสด็จพระ
ราชดาเนินด้วยพระบาท 7 ก้าว ทรงเปล่งอาสภิวาจาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะยิง่ ว่า “เราคือผู้
เลิศของโลก เราคือผูเ้ จริญทีส่ ุดของโลก เราคือผูป้ ระเสริฐทีส่ ุดของโลก ชาติน้ ีเป็ นชาติสุดท้ายบัดนี้
ภพใหม่ไม่มอี กี ”171 ขณะทีล่ ลิตวิสตระกล่าวว่า พระโพธิสตั ว์เสด็จพระราชดาเนินไปในทิศทัง้ 6 ทิศ
ละ 7 ก้าว ในแต่ละทิศก็ทรงเปล่งอาสภิวาจาที่แตกต่างกันออกไป ทรงหันพระพักตร์ไปทางทิศ
ตะวันออก แล้วทรงเปล่งวาจาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะยิง่ ว่า “เราจะเป็ นผูถ้ งึ ก่อนซึง่ ธรรมทีเ่ ป็ น
กุศลมูลทัง้ ปวง” ทรงหันพระพักตร์ไปทางทิศใต้แล้วตรัสว่า “เราจะเป็ นผูค้ วรแก่ทกั ษิณา” ทรงหัน
พระพักตร์ไปทางทิศตะวันตกแล้วตรัสว่า “เราเป็นผูเ้ จริญทีส่ ุดในโลก ชาติน้เี ป็ นชาติสุดท้ายของเรา
เราจะทาทีส่ ุ ดแห่ งทุก ข์ คือ ชาติ ชรา มรณะ” ทรงหันพระพักตร์ไปทางทิศ เหนือ แล้ว ตรัส ว่า
“เราเป็ นผู้สูงสุดของสัตว์ทงั ้ ปวงไม่มใี ครยิง่ กว่า ” ทรงหันพระพักตร์ไปทางทิศเบื้องล่างแล้วตรัสว่า
“เราจะกาจัดมารและเสนามาร เราจักโปรยฝนคือธรรมพร้อมกับบาบัดไฟนรกของสัตว์นรกทัง้ หลาย
จะได้เพียบพร้อมด้วยความสุข” และทรงหันพระพักตร์ไปทางทิศเบือ้ งบนแล้วตรัสว่า “เราจะเป็ นผู้
ทีส่ ตั ว์ทงั ้ ปวงควรแหงนดู”172 ในพุทธจริตมีขอ้ ความระบุถงึ การกล่าวอาสภิวาจาของพระโพธิสตั ว์ไว้
เช่นเดียวกัน ความว่า “พระองค์ผมู้ กี ารดาเนินเหมือนราชสีห์ ทอดพระเนตรไปทัง้ 4 ทิศ และกล่าว
แล้วซึง่ คาพูดทีจ่ ะทาซึง่ ถ้อยค าทีจ่ ะเกิดขึ้นในอนาคตว่า ข้าพเจ้าเกิดมาแล้วเพือ่ การตรัส รู้เ พือ่
ประโยชน์แก่ชาวโลก การเกิดในภพนี้ของข้าพเจ้าโดยครัง้ สุดท้าย”173 ไม่ว่าพระโพธิสตั ว์จะทรงหัน
พระพักตร์ไปทางทิศเหนือตามคัมภีรข์ องเถรวาทบาลี หรือจะทรงหันพระพักตร์ไปในทิศตะวันออก
ทิศใต้ ทิศตะวันตก ทิศเหนือ ทิศเบื้องล่าง และทิศเบื้องบนดังที่ปรากฏในลลิตวิสตระ ก็แสดงให้
เห็นว่า พระพุทธองค์ทรงเป็นผูท้ อ่ี ยูส่ งู สุดเหนือผูใ้ ดในทิศานุทศิ

171

ที.มหา. 10/26

172

LV. 62

173

Bct. 2

250

นอกจากนี้ ตอนที่พระโพธิสตั ว์เสด็จไปยังวิหารเทวรูป ในลลิตวิสตระ พระองค์ได้
ตรัสกับพระนางมหาประชาบดีโคตมีว่า “เมือ่ ลูกเกิดขึ้นในโลกนี้ มนุ ษยโลกก็หวันไหว
่
องค์ศกั ระ
พรหม อสุร มโหรคะ จันทร์ สูรยะ และไวศรวณะ ขันธกุมาร เมือ่ มาน้อมเศียรแล้ว ย่อมนมัสการ
ตามลาดับ เทวดาเหล่าอืน่ เหล่าใด จะสูงวิเศษไปกว่าลูก ข้าแต่พระมารดา วันนี้ท่านนาข้าพเจ้ามา
ณ ทีน่ ้ ี ลูกจะต้องเป็นเทวดาเหนือเทวดาทัง้ หลายสูงสุดกว่าเทวดาทัง้ ปวง เทวดาเท่ากันกับลูกย่อม
ไม่ม ี หรือจะเหนือกว่าลูกได้อย่างไร”174 และในตอนทีพ่ ระโพธิสตั ว์กุมารเสด็จเยีย่ มหมู่บา้ นชาวนา
(กฤษิคราม) นางเทพธิดาองค์หนึ่งได้กล่าวแก่ ฤษีภายนอกพระพุทธศาสนา 5 ตนว่า “สง่าราศีใด
อาศัยอยู่ในไวศรวณะ หรืออยู่ในองค์พนั เนตร (องค์อนิ ทร์) หรืออยู่ในโลกบาลทัง้ 4 หรืออยู่ใน
อสุรนิ ทร์ หรือ อยู่ใ นสหัมบดีพ รหม อยู่ในพระกฤษณะ แม้สง่าราศีนัน้ เมือ่ มาเผชิญกับพระโอรส
ศากยะแล้ว ย่อมไม่ถงึ ส่วนเสี้ยวแม้แต่น้อยหนึง่ เลย”175 เป็นการเน้นย้าว่าพระพุทธเจ้าทรงอยู่เหนือ
เทวดาทัง้ หลายตัง้ แต่ยงั มิได้ทรงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
ในมหาสมัยสูตร ได้เน้นยา้ ภาพของพระพุทธเจ้าในฐานะผูอ้ ยูเ่ หนือเทวดาทัง้ หลาย
อย่างชัดเจน กล่าวคือ เทวดาต่างๆ ทัง้ ที่เคยรูจ้ กั ในศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู และเทวดาที่ปรากฏ
นามเฉพาะในพุทธศาสนา ต่างก็เข้ามาน้ อมนมัสการพระพุทธเจ้า ณ ป่ามหาวัน แสดงให้เห็นว่า
พระพุทธองค์ทรงเป็ นพระบรมศาสดาผู้ยงิ่ ใหญ่ของเทวดาและมนุ ษย์ทงั ้ หลาย พระองค์มไิ ด้ทรง
ประกาศพระสัทธรรมเพียงเพื่อประโยชน์แก่มวลมนุ ษย์เท่านัน้ แต่เพื่อประโยชน์แก่ทวยเทพและ
สรรพสัต ว์ทงั ้ ปวงด้ว ย สมดังถ้อยค าที่เ หล่ าเทวดาได้กล่ าวสรรเสริญ นอบน้ อ มพระพุท ธคุ ณ ว่า
“ชนเหล่าใดเหล่าหนึง่ ถึงพระพุทธเจ้าว่า เป็ นสรณะ เขาจักไม่ไปสู่อบายภูม ิ เมือ่ ละร่างกายทีเ่ ป็ น
มนุ ษ ย์แ ล้ว จัก ยังเทวกายให้บริบูรณ์ ” 176 และได้ส รรเสริญ คุ ณพระสงฆ์ผู้เ ป็ น พระอริยสาวกว่า
“ภิกษุเหล่านัน้ ตัดกิเลสดุจตะปู ตัดกิเลสดุจลิม่ สลัก ถอนกิเลสดุจเสาเขือ่ น (คือ ราคะ โทสะ โมหะ)
ได้แล้ว เป็นผูไ้ ม่หวันไหว
่
บริสุทธิ์ ปราศจากมลทิน เทีย่ วไป ท่านเป็ นผู้อนั พระผูม้ พี ระภาคผูม้ จี กั ษุ
ทรงฝึกดีแล้ว ประดุจช้างหนุ่ม ฉะนัน้ ”177
พระพุทธเจ้าในฐานะพระเจ้าจักรพรรดิ
เมือ่ พระพุทธเจ้าทรงอยู่เหนือท้าวมหาราชทัง้ 4 แสดงว่าพระองค์ย่อมเป็ นใหญ่ใน
ทิศทัง้ 4 พระพุทธเจ้าจึงทรงมีฐานะเป็ นพระเจ้าจักรพรรดิ ในวรรณคดีสนั สกฤตสมัยมหากาพย์
ผู้จะเป็ นพระเจ้าจักรพรรดิต้องเป็ นผู้ชนะทุกสารทิศ จึงต้องมีการรบพุ่งเพื่อ ให้ได้มาซึ่งความเป็ น
พระราชา ดังเช่น พี่น้องตระกูลปาณฑพทัง้ 5 ได้รบั สมญาว่า “ทิคฺวชิ ยิน” (Digvijayin) คือ ผู้ม ี
ชัยชนะในทิศทัง้ หลายด้วยการปราบปรามพระราชาทัวโลก
่
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ส่วนในคติพุทธศาสนา ผู้จะเป็ นพระเจ้าจักรพรรดิต้องเป็ นผู้เป็ นใหญ่ในทิศทัง้ 4
ดังปรากฏในมหาสุทสั สนสูตรว่า “ดูกรอานนท์ แต่ปางก่อน มีพระเจ้าจักรพรรดิทรงพระนามว่า
มหาสุ ทสั สนะ เป็ น กษัตริย์ผู้ไ ด้มูรธาภิเ ษก เป็ นใหญ่ ใ นแผ่ นดิน มีมหาสมุท ร 4 เป็ นขอบเขต
(จาตุรนฺ โต)”178 ในจักกวัตติสตู ร ก็ปรากฏข้อความในลักษณะคล้ายกันว่า “ดูกรภิกษุทงั ้ หลาย เรือ่ ง
เคยมีมาแล้ว มีพระราชาจักรพรรดิ พระนามว่า ทัลหเนมิ ผูท้ รงธรรม เป็ นพระราชาโดยธรรม เป็ น
ใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทร 4 เป็ นขอบเขต (จาตุรนฺ โต)”179 ในพระไตรปิ ฎกภาษาไทยแปล
ศัพท์ “จาตุรนฺ โต” ว่า ผูเ้ ป็ นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทร 4 เป็ นขอบเขต T. W. Rhys Davids และ
180
William Stede แปลศัพท์ “จาตุรนฺ โต” ว่า ผูเ้ ป็ นใหญ่ในทิศทัง้ 4 หรือ เป็ นเจ้าโลก
โดยความนี้
ดิน แดนของพระจัก รพรรดิก็ค ือ ดิน แดนที่ม ีอ าณาเขตตลอดโลก ตลอดทัง้ 4 ทิศ อัน ได้แ ก่
ปุพพวิเทหทวีป ชมพูทวีป อปรโคยานทวีป และอุตตรกุรทุ วีป
เชษฐ์ ติง สัญ ชลีก ล่ า วว่ า โดยทางประติม านวิท ยาพระพุ ท ธเจ้า มัก ได้ร บั การ
เปรียบเทียบกับพระเจ้าจักรพรรดิเสมอ ในลลิตวิสตระได้เปรียบเทียบพระพุทธเจ้าผูป้ ระทับอยู่บน
บัลลังก์ภายหลังการตรัสรูใ้ นการเสวยวิมตุ ติสุขในสัปดาห์แรกว่า “ทรงประหนึง่ กษัตริยผ์ ทู้ ภี ่ ายหลัง
การราชาภิเษกแล้วประทับอยู่ ณ ทีน่ นั ้ เป็ นเวลา 7 วัน” นอกจากนี้การชุมนุ มของเทวดาเพื่อแสดง
ความยินดีก ับพระพุ ทธองค์ใ นมหาวัส ตุ รวมถึง การสรงน้ า พระพุ ทธองค์ภายหลังการตรัส รู้ใ น
ลลิต วิส ตระ ยัง อาจเทีย บได้ก ับ การชุ ม นุ ม และการสรงน้ า ในพิธ ีบ รมราชาภิเ ษกได้ อีก ด้ว ย181
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเสวยวิมุต ติสุ ข ในสัปดาห์สุ ดท้ายแสดงถึงฐานะพระเจ้าจักรพรรดิของ
พระพุ ท ธเจ้า อย่า งชัดเจน กล่ า วคือ พระอินทร์ผู้เ ป็ น กษัต ริย์แห่ งเทวดาทัง้ หลายรวมถึง ท้า ว
จตุโลกบาลกษัตริยแ์ ห่งทิศทัง้ 4 ในจักรวาล ได้มาถวายความเคารพต่อพระพุทธเจ้าขณะทีพ่ ระองค์
ประทับ ที่ต้นราชายตนะ (ต้นเกด) กอปรกับ ชื่อ ต้นไม้ด ังกล่ า วก็ มคี วามหมายถึง ที่ประทับของ
พระราชา เนื่อ งจากค าว่า “ราชายตนะ” เกิดจากการสนธิระหว่ าง 2 ค า คือ “ราชา” ที่แปลว่ า
กษัตริย์ กับ “อยนะ” ที่แปลว่า ทีอ่ ยู่ คาว่า “ราชายตนะ” จึงหมายถึง ทีอ่ ยู่ของพระราชา 182 การ
ถวายบาตร 4 ใบของจตุโลกบาลก็อาจเทียบได้กบั การถวายขุมทรัพย์ 4 ขุมแด่พระเจ้าจักรพรรดิ
ดังปรากฏในไมเตรยาวทาน183 ว่าท้าวมหาราชทัง้ 4 ต่างนาขุมทรัพย์และเสาหลัก ทองคามาถวาย
แด่พระเจ้าจักรพรรดิ นามว่า ศังขะ (Śaṅkha) ได้แก่ (ขุมทรัพย์) ปิงคละ (piṅgala) มาจากแคว้น

178
179
180

ที.มหา. 10/163
ที.ปา. 11/34
PTSD., p. 455.

181

เชษฐ์ ติงสัญชลี, สัตตมหาสถาน: พุทธประวัติตอนเสวยวิ มุตติ สุขกับศิ ลปกรรมอิ นเดียและ
เอเชียอาคเนย์, หน้า 97.
182
เรื่องเดียวกัน, หน้า 100-101.
183

Divy. 61
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กลิงคะ (ขุมทรัพย์) ปาณฑุกะ (pāṇḍuka) มาจากเมืองมิถลิ า (ขุมทรัพย์) เอลาปตั ระ (elāpatra)
มาจากแคว้นคานธาระ และ(ขุมทรัพย์) ศังขะ (śaṅkha) มาจากเมืองพาราณสี
จากการศึกษาของศรีนวล ภิญโญสุนันท์184 พบว่า บาตรถูกใช้เป็ นส่วนหนึ่งของ
พิธ ีอ ภิเ ษจนีย ะ หรือ การบวงสรวงที่ก ระท าในการอภิ เ ษกพระราชาในคติของพราหมณ์ ด้ว ย
โดยพราหมณ์จะเทน้ าอภิเษกลงไปในบาตร 4 ใบ คือ บาตรไม้โพทะเล บาตรไม้มะเดื่อ บาตรทีท่ า
ด้วยรากต้นไทร และบาตรไม้โพ อนึ่ง พิธบี รมราชาภิเ ษกนัน้ คือ พิธที ่เี ปลี่ยนคนธรรมดาให้
กลายเป็ นสมมติเ ทพ เช่นเดียวกับการตรัส รู้ท่ไี ด้เ ปลี่ยนคนธรรมดาให้ก ลายเป็ นพระพุทธเจ้า
ผู้สูงสุ ดในจัก รวาล อย่างไรก็ดี พุทธศาสนามีทศั นะว่า การเป็ นพระพุทธเจ้า ย่อ มประเสริฐกว่า
พระเจ้าจักรพรรดิ ดังทีอ่ นันต์ เหล่าเลิศวรกุลได้กล่าวไว้ว่า


ชาญวิทย์ ทัดแก้ว ได้ศกึ ษาเปรียบเทียบกับไมเตรยวยากรณะ ซึ่งมีเนื้อความดังกล่าวปรากฏอยู่
พบว่าไม่มีการกล่าวถึงท้าวมหาราชทัง้ 4 แต่ ขุมทรัพย์ทงั ้ 4 ปรากฏขึ้นแก่พระเจ้าศังขะเอง ดูเพิ่มเติมใน
ชาญวิทย์ ทัดแก้ว, “การศึกษาวิจยั พัฒนาการของตานานพระเมตไตรยในพุทธศาสนายุคต้น ,” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์ศกึ ษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกียวโต, 2547), หน้า 29-37.
ในมหาวัสตุได้กล่าวถึงขุมทรัพย์ใหญ่อยู่ 4 ขุม คือ ขุมทรัพย์ช่อื ศังขะอยู่ในเมืองพาราณสี ปทั มะอยู่ใน
เมืองมิถลิ า ปิ งคละอยู่ในแคว้นกลิงคะ และเอลปตั ระอยู่ในเมืองตักษศิลา ดู Mvu. 3.383 จะเห็นได้ว่าชื่อขุมทรัพย์
และชื่อเมืองมีความพ้องกับที่กล่าวไว้ในไมเตรยาวทาน ต่างก็แต่เพียงชื่อขุมทรัพย์ในเมืองมิถิลาเท่านัน้ ใน
นิทานกถาได้กล่าวว่าขณะทีพ่ ระพุทธเจ้าประสูตนิ ัน้ ได้มขี ุมทรัพย์ทงั ้ 4 ขุมเกิดขึน้ เองซึ่งเป็ นหนึ่งใน 7 สหชาติ
ทีเ่ กิดพร้อมกับพระพุทธเจ้า ในบรรดาขุมทรัพย์ทงั ้ 4 นัน้ ขุมหนึ่งชื่อ สังขะขนาด (กว้างยาวลึก) ประมาณ 1
คาวุต ขุมหนึ่งชื่อเอละ ประมาณครึง่ โยชน์ ขุมหนึ่งชื่ออุปปละ ประมาณ 3 คาวุต ขุมหนึ่งชื่อปุณฑริกะ ประมาณ
1 โยชน์อา้ งถึงใน พระพุทธโฆสเถระ, นิ ทานกถา พระพุทธประวัติตอนต้น: ฉบับพระพุทธโฆสเถระ,
แปลและเรียบเรียงโดย ธนิต อยู่โพธิ,์ หน้า 83.
จะเห็น ได้ว่ า พระโพธิส ัต ว์สิท ธัต ถะผู้มีค ติเ ป็ น จัก รพรรดิร าชเช่ น กัน ก็มีขุม ทรัพ ย์เ กิด ขึ้น เอง มิใ ช่
ท้าวมหาราชทัง้ 4 เป็ นผู้ทน่ี ามาให้ เป็ นทีน่ ่ าสังเกตว่าชื่อขุมทรัพย์ทงั ้ 4 ขุมนี้พอ้ งกับชื่อนาคทีป่ รากฏอยู่ทงั ้ ใน
วรรณคดีสนั สกฤตและบาลี ดูเพิม่ เติมใน อรพิมพ์ บุญอาภา, “นาคในวรรณคดีสนั สกฤตและบาลี,” หน้า 47. และ
ดูเทียบสมบัติ หรือ นิธิ (nidhi) ของท้าวกุเวร ประกอบด้วยของวิเศษ 9 ชนิด คือ กัจฉะปะ มุกนุ ทะ นันทะ ขรวะ
มกระ นีล ศังขะ ปทั มะ มหาปทั มะ ทัง้ หมดนี้มกั ปรากฏเป็ นบุคลาธิษฐานเป็ นบริวารของท้าวกุเวร ทีม่ กั กล่าวถึง
บ่อย คือ ศังขะ และ ปทั มะ ดูเพิม่ เติมใน อรวรรณ กุหลาบรัตน์, “พระกุเวรในวรรณคดีสนั สกฤต,” หน้า 67-68.
184
ศรีนวล ภิญโญสุนนั ท์, “พิธรี าชาภิเษกในคติอนิ เดียและไทย: การศึกษาเปรียบเทียบ,” หน้า 36.

บาตรทัง้ 4 ทีใ่ ช้ประกอบพิธมี คี วามหมายต่างๆ ดังนี้ พราหมณ์ถวายการรดน้ าอภิเษกแด่พระราชา
ด้วยน้าในบาตรไม้โพทะเล หมายถึง การถวายการรดน้าอภิเษกด้วยพรหมัน พระบรมวงศานุวงศ์ถวายการรดน้ า
อภิเษกแด่พ ระราชาด้วยน้ า ในบาตรไม้ ม ะเดื่อ พระบรมวงศานุ วงศ์ หมายถึง ความแข็ง แรงและต้นมะเดื่อ
ก็หมายถึงความแข็งแรงซึง่ ก็คอื อาหาร เหล่าราชันย์ผเู้ ป็ นพระสหายถวายการรดน้ าอภิเษกแด่พระราชาด้วยน้ า
ในบาตรที่ทาด้วยรากต้นไทร ต้นไทรยืนต้นอยู่ได้ด้วยรากและพระราชาทรงดารงมันได้
่ ด้วยพระสหาย พวก
ไวศยะถวายการรดน้ าอภิเษกแด่พระราชาด้วยน้ าในบาตรไม้โพ เมื่อครัง้ ที่พระอินทร์ตรัสเรียกพระมรุตนัน้
พระมรุตกาลังประทับอยู่บนต้นโพ อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, หน้า 52-53. และดูเพิม่ เติมในหน้า 31-58.
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วงศ์ ต ระกู ล ที่ ป ระเสริ ฐ ที่ สุ ด ในสกลพิ ภ พไม่ ใ ช่ “วงศ์ ” ของ
พระมหากษัต ริย์ผู้ป รารถนาจะปราบแว่ น แคว้น ต่ า งๆ ให้ย อมลงอยู่ใ ต้
เอกฉัตรเพื่อให้ได้บรรลุถงึ ความเป็ นพระเจ้าจักรพรรดิราช หากแต่เป็ นวงศ์
ของพระพุ ทธเจ้า ผู้ส ามารถปราบและขจัดตัณหาและอวิชชาไปจากวิสยั
“วงศ์” ทัง้ 2 นี้ “วงศ์” หนึ่งเป็ นวงศ์ทางโลกและอีก“วงศ์”หนึ่งเป็ นวงศ์ทาง
ธรรม “วงศ์” ทัง้ 2 นี้ไม่ต่อเนื่องรวมเข้าเป็ นหนึ่งเดียวกัน พุทธศาสนามี
ทรรศนะว่ า วงศ์ แ ห่ ง พระพุ ท ธเจ้า จึง เป็ น วงศ์ ท่ีป ระเสริฐ กว่ า วงศ์ ข อง
พระมหากษัตริยห์ รือพระเจ้าจักรพรรดิ185
จะเห็น ได้ว่ า ท้ า วมหาราชทัง้ 4 มีค วามเกี่ย วข้อ งกับ พระราชาหรือ พระเจ้า
จักรพรรดิอยู่บ้าง เช่นเดียวกับเทวดาผู้เป็ นใหญ่แห่งทิศ ก็มคี วามเกี่ยวข้องกับพระราชามาตัง้ แต่
สมัยพระเวท เช่น เทวดาบางองค์ปรากฏในขัน้ ตอนการรวมน้ าอภิเษกเพื่อจะถวายแด่พระราชาใน
พิธรี าชสูยะ พิธปี นุ รภิเษก อีกทัง้ เทวดาบางองค์ทรงอยู่ในฐานะกษัตริยด์ ว้ ย เช่น ในคัมภีรพ์ ระเวท
มัก จะกล่ าวถึงพระวรุณ ในฐานะกษัต ริย์ไว้ชดั เจนกว่าเทพองค์อ่ืนๆ ทรงเป็ นสัมราช (samrāj)
หมายถึง ผูป้ กครองแห่งจักรวาล และทรงเคยผ่านการประกอบพิธรี าชสูยะมาแล้ว จึงทรงเป็ น จอม
กษัตริยแ์ ห่งทวยเทพ186 อีกทัง้ ในมานวธรรมศาสตร์ยงั กล่าวถึงโลกบาล 8 องค์ทรงสร้างพระราชา
ขึน้ มาจากความเป็นอมตะและอานุภาพของพระองค์
นอกจากบทบาทและพฤติก รรมของโลกบาลและเหล่ าบริว ารจะแสดงให้เ ห็น ถึง ความ
พยายามในการรวมความเชื่อดัง้ เดิมและชนพืน้ เมืองดัง้ เดิมและให้เป็ นฝ่ายยอมรับพุทธศาสนาแล้ว
ในขณะเดียวกัน ก็แสดงให้เ ห็นว่า พุทธศาสนาเป็ นฝ่ ายยอมรับความเชื่ อดัง้ เดิ มด้ว ยเช่นกัน
ดังทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ตงั ้ ข้อสังเกตไว้ ดังนี้
การกาหนดชือ่ ของโลกบาลทัง้ 4
บริวารของท้าวโลกบาลอาจเป็ นตัวแทนของความเชื่อดัง้ เดิมหรือชนกลุ่มต่างๆ ที่
อาศัยอยูใ่ นอินเดียในช่วงเวลาก่อนหรือร่วมสมัยกับพุทธกาล ดังทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ศกึ ษาไว้แล้วข้างต้น จึง
มีค วามเป็ น ไปได้ว่า ชื่อ ของท้าวมหาราชทัง้ 4 อาจสะท้อ นภาพของความเชื่อ ดัง้ เดิม หรือ ชน
พืน้ เมืองดัง้ เดิมที่พุทธศาสนาได้เข้าไปปะทะสังสรรค์ แล้วได้ รวมเข้ามาให้เป็ นเทวดาในความเชื่อ
พุทธศาสนาโดยยกฐานะของเทวดาพื้นถิน่ ความเชื่อดัง้ เดิม หรือชนพื้นเมืองเหล่านัน้ ขึน้ มาเป็ น
หัวหน้า เพื่อเป็นการแสดงว่าพุทธศาสนายอมรับอานาจของความเชื่อดัง้ เดิมหรือชนพืน้ เมืองทีเ่ คย
ปรากฏมาก่อน

185

อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล , “ปฐมสมโพธิกถาภาษาไทยฉบับสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชติ ชิโนรส: ความสัมพันธ์ดา้ นสารัตถะกับวรรณกรรมพุทธประวัตอิ ่นื ,” หน้า 475-476.
186
ดูเพิม่ เติมใน นภาพรรณ โอวัฒนากิจ, “แนวคิดเรื่องพระวรุณในวรรณคดีสนั สกฤต,” หน้า 162-163.
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และ William Stede ได้จดั บริบทการเรียกกลุ่มเทวดาทัง้ 4
องค์ว่า “จตฺตาโร มหาราชาโน” ไว้ในบริบทที่ 4 คือ การเรียกหัวหน้า ผูน้ า ผูป้ กครองเผ่าขนาดเล็ก
ที่มอี านาจเด็ดขาด 187 G. P. Malalasekera แสดงความเห็นว่า การประชุมของเทวดาชัน้
ฉกามาพจรที่สุ ธ มั มาเทวสภาโดยมีท้าวสักกะเป็ นประธาน มีล กั ษณะคล้ายกับการประชุมของ
หัวหน้าเผ่าในแคว้นโกศล188 M. M. J. Marasinghe แสดงความเห็นว่า ผูน้ าชนเผ่ากับเทวดามี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน ในสังคมแบบชนเผ่าดัง้ เดิม หัวหน้าหรือผูน้ าเผ่ามักจะได้รบั การยกย่องให้
เป็ นเสมือนเทวดาหรือกลายเป็ นเทวดาประจาเผ่า ซึ่งเป็ นจุดเปลี่ยนจากคนธรรมดาให้กลายเป็ น
เทวดา189 จากความคิดของนักปราชญ์ขา้ งต้นจึงมีความเป็ นไปได้ว่าชื่อของโลกบาลอาจเป็ นภาพ
สะท้อนของความเชื่อดัง้ เดิมหรือชนพืน้ เมืองดัง้ เดิม เนื่องจากเทวดากลุ่มดังกล่าวไม่เคยปรากฏชื่อ
ในวรรณคดีสนั สกฤต แต่เป็นเทวดาทีป่ รากฏเฉพาะในวรรณคดีพุทธศาสนายกเว้นแต่ทา้ วกุเวร
T.W. Rhys Davids

เป็ นนักวิชาการท่านหนึ่งที่ได้เสนอความคิดเกี่ยวกับแนวคิดเรื่อง
โลกบาลไว้อย่างน่ าสนใจว่า “อาจกล่าวได้ว่าแนวคิดเรื่องงูท่ที าหน้าที่รกั ษาทิศหลักทัง้ 4 หรือ 6
น่ าจะเก่าแก่กว่าแนวคิดเรื่องโลกบาล และมีความเป็ นไปว่าแนวคิดเรื่องเทวดาผูร้ กั ษาทิศและช้าง
ประจาทิศน่ าจะได้รบั อิทธิพลมาจากงูท่ที าหน้าทีร่ กั ษาทิศซึ่งยังคงปรากฏหลักฐานอยู่ในมนตร์บาง
บทของอถรรพเวท”190 ผูว้ จิ ยั เห็นว่าทัศนะดังกล่าวน่ าจะมีความเป็ นไปทีจ่ ะมาสนับสนุ นแนวคิดเรื่อง
โลกบาลในวรรณคดีพุทธศาสนา เนื่องจากการศึกษาแนวคิดเรื่องโลกบาลในวรรณคดีสนั สกฤต
ตัง้ แต่สมัยพระเวท พบว่า นอกจากการกล่าวถึงเทวดาผู้เป็ นใหญ่แห่งทิศแล้ว ยังกล่าวถึงสิง่ ที่ทา
หน้าที่ “รักษาทิศ” คือ งู หรือ เหล่าบรรดาอสรพิษ ดังปรากฏหลักฐานในไตตติรยี ะ สังหิตา และ
อถรรพเวททีแ่ สดงให้เห็นถึงทิศจานวน 6 ทิศ เทวดาผูเ้ ป็นใหญ่แห่งทิศจานวน 6 องค์ และทีส่ าคัญ
คือ งู ซึง่ ทาหน้าทีร่ กั ษาทิศ ดังทีผ่ วู้ จิ ยั ได้สรุปไว้ในตารางเปรียบเทียบ
J. P. Vogel

187

PTSD., p. 568-569.

188

DPPN. 2. p. 958.

189

M. M. J. Marasinghe, Gods in Early Buddhism: a study in their social and mythological
milieu as depicted in the Nikāyas of the Pāli Canon, pp. 71-72.
190
J .P. Vogel, Indian Serpent-lore: Or, The Nāgas in Hindu Legend and Art, p. 9.
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ตารางที่ 10 ตารางแสดงรายชื่องูทร่ี กั ษาทิศและเทวดาผูเ้ ป็นใหญ่แห่งทิศ
ในไตตติรยี ะ สังหิตาและอถรรพเวท
ทิ ศที่รกั ษา

ไตตติ รียะ สังหิ ตา (TS. 5.5.10.1-2)
งู
เทวดา
ตะวันออก
งูสดี า (asita)
อัคนี
ใต้
อินทร์
งูพษิ (pṛdāku)
ตะวันตก
โสม
งูสเี ทา (svaja) 
เหนือ
วรุณ
งูลายขวาง (tiraścirāji) 
เบือ้ งบน
งูสขี าว (śvitra)
พฤหัสปติ
†
ตรงกลางทีม่ นคง
ั่
งูทม่ี จี ุดทีค่ อ (kalmāṣagrīva)
ยม

อถรรพเวท (AV. 3.27.1-6)
งู
เทวดา
งูสดี า
อัคนี
งูลายขวาง
อินทร์
งูพษิ
วรุณ
งูสเี ทา
โสม
งูสขี าว
พฤหัสปติ
งูทม่ี จี ุดทีค่ อ
วิษณุ

จะเห็นได้ว่า งูท่ที าหน้ าที่รกั ษาทิศในคัมภีร์ทงั ้ 2 กล่าวตรงกันอยู่ 3 ทิศ ได้แก่
ทิศตะวันออก ทิศเบื้องบนและทิศตรงกลางที่มนคง
ั ่ ส่วนอีก 3 ทิศที่เหลือแม้ตาแหน่ งของทิศที่
รักษาจะไม่ตรงกัน แต่ช่อื ของงูของทัง้ 2 คัมภีรก์ ็ปรากฏเหมือนกัน อย่างไรก็ตาม ในคัมภีร์ทงั ้ 2
มิไ ด้ระบุ ว่า ชื่อ ดังกล่ าวข้างต้นเป็ น ชื่อ ของงู แต่ ก็ส ามารถเทีย บได้กับ เนื้อ ความในอถรรพเวท


ใน Keith แปลศัพท์ pṛdāku ว่า the scorpion ดู The Yajurveda (Tāittirīya Saṃhitā),Translated

by A. B. Keith (1914) [Online], Available from: http://www.sacred-texts.com/hin/yv/index.htm [2012,
October 1] ส่วน M. Monier-Williams ให้ความหมายไว้ว่า an adder, viper, snake หมายถึง งูมพ
ี ษิ ชนิดหนึง่ ดู
SED., p. 647.

ปฐมพงษ์ โพธิประสิ
์ ทธินนั ท์ แปลศัพท์ svaja ว่า งูสเี ทา ดู ปฐมพงษ์ โพธิประสิ
์ ทธินนั ท์, “วิเคราะห์

เรื่องราวเกีย่ วกับพระปริตร,” ในประพจน์ อัศววิรุฬหการ และ อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล , บรรณาธิการ, อายุบวร
รฤกพระคุณครู, หน้า 145. Keith แปลว่า the viper ดู The Yajurveda (Tāittirīya Saṃhitā),Translated by
A. B. Keith (1914) [Online] Bloomfield แปลว่า the brown svaja ดู Hymns of the Atharva-Veda (The
Sacred Books of the East, Vol. 42), Translated by Maurice Bloomfield (Delhi: Motilal Banarsidass,
1897) ส่วน M. Monier-Williams อธิบายลักษณะงูชนิดนี้ว่า a viper; a snake that has heads at both end

ดู SED., p. 1275.

ปฐมพงษ์ โพธิประสิ
์ ทธินนั ท์ แปลศัพท์ tiraścirāji ว่า งูทขี ่ นดอยู่ ดู ปฐมพงษ์ โพธิประสิ
์ ทธินันท์,
“วิเคราะห์เรื่องราวเกีย่ วกับพระปริตร,” ในประพจน์ อัศววิรุฬหการ และ อนันต์ เหล่ าเลิศวรกุล, บรรณาธิการ,
อายุบวร รฤกพระคุณครู, หน้า 145. Keith แปลว่า the striped snake ดู The Yajurveda (Tāittirīya
Saṃhitā),Translated by A. B. Keith (1914) [Online] Bloomfield แปลว่า striped across ดู Hymns of the
Atharva-Veda (The Sacred Books of the East, Vol. 42), Translated by Maurice Bloomfield ส่วน M.
Monier-Williams ให้ความหมายไว้ว่า striped across (a serpent) ดู SED., p. 1275. สันนิษฐานว่าความหมาย
คงมุ่งถึงสัตว์ทต่ี วั มีลายตามขวาง ซึง่ คงหมายถึงงูทวไป
ั่
†
Keith แปลศัพท์ kalmāṣagrīva ว่า the spotted necked snake ดู The Yajurveda (Tāittirīya
Saṃhitā),Translated by A. B. Keith (1914) [Online] ส่วน M. Monier-Williams ให้ความหมายไว้ว่า having
a variegated neck ดู SED., p. 263.
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กาณฑ์ท่ี 6 สูกตะที่ 56 บทที่ 1-3 ทีก่ ล่าวถึงศัพท์ว่า “อหิ” หมายถึง งู และชื่อดังกล่าวก็พอ้ งกับชื่องู
ชนิดต่างๆ ทีป่ รากฏอยูบ่ ่อยครัง้ ในอถรรพเวท
ข้าแต่เทพเจ้าทัง้ หลาย ขออย่าให้งูได้ฆ่าเรากับทัง้ ลูกๆ และบริวาร
ของเรา ขอให้ปากงูท่ปี ิ ดไว้อย่าได้เปิ ด และที่เปิดไว้แล้วอย่าได้หุบลงได้ ขอ
ความนอบน้ อมจงมีแด่หมู่เทพเจ้า ขอความนอบน้ อมจงมีแด่ งูสีดา(asita)
ขอความนอบน้ อมจงมีแด่ งูลายขวาง (tiraścirāji) ขอความนอบน้ อมจงมี
แด่งูสีเทา(svaja) อสรพิษงูพษิ แด่งูพิษสีน้าตาลเข้ม (babhru) ขอความ
นอบน้อมจงมีแด่หมู่เทพเจ้า เราได้ทาร้ายเขีย้ ว (ด้านล่าง) ของเจ้ากับเขีย้ ว
(ด้านบน) เราเอาขากรรไกรของเจ้าทาร้ายขากรรไกรของเจ้า เอาลิน้ เจ้าทา
ร้ายลิน้ เจ้าและปากของเจ้ากับปากของเจ้า191
จะเห็นได้ว่า ข้อความในมนตร์ขา้ งต้นสะท้อนให้เห็นว่าผู้สวดมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ป้อ งกันอันตรายจากงู ต่ อ ต้านพลังวิเ ศษของงู และทาลายงู ที่จริงแล้ว บทมนตร์ท่เี กี่ยวกับงูท่ี
ปรากฏในอถรรพเวทยังมีวตั ถุประสงค์สาคัญอีกประการหนึ่ง คือ เพื่อ ทาให้งูพอใจและขอร้องให้
งูมาช่วยปกป้องเผ่าของตน192 นอกจากนี้ ในอถรรพเวทมักกล่าวถึงชื่อของงูชนิดต่างๆ ที่สาคัญ
จ านวน 4 ชนิ ด ซึ่ง มัก จะได้ร ับ สวดอ้ อ นวอนถึง แต่ ม ีร ายชื่อ ที่แ ตกต่ า งกัน ออกไป ดัง ต่ อ ไปนี้
ติรศั ฉิราจิ (Tiraśchirāji), อสิตะ (Asita), ปฤทากุ (Pṛdāku), กังกปรรวัน (Kaṅkaparvan)193;
ไกรตะ (Kāirata), ปฤศณา (Pṛśṇā), อุปตฤณยะ (Upatṛṇya), พภรุ (Babhru)194; อสิตะ, ไตมาตะ
195
ั ฉิราจิ, ปฤทากุ, สวิตระ (Svitra), อสิตะ196 การ
(Tāimāta), พภรุ, อโปทกะ (Apodaka); ติรศ
กล่าวถึงชนิดของงูทงั ้ 4 อาจมีความสัมพันธ์กบั ทิศทัง้ 4 ดังจะเห็นได้จากในอถรรพเวท กาณฑ์ท่ี 3
สูกตะที่ 26 บทที่ 1-6 ที่กล่าวถึงการให้ความเคารพต่อเทวดาผูเ้ ป็ นใหญ่แห่งทิศ และงูท่รี กั ษาทิศ
ในรามายณะก็ยงั กล่าวถึงพญางู 4 ตระกูลสาคัญชื่อวาสุกิ (Vāsuki) ตักษกะ (Takṣaka) ศังขะ
197
(Śaṅkha) และชติน (Jatin)
อาจกล่ า วได้ว่า คติใ นการใช้ส ตั ว์ม าท าหน้ าที่รกั ษาทิศ มีมาตั ้ง แต่ ส มัย พระเวท
โดยเฉพาะการนางูมาทาหน้ าที่รกั ษาทิ ศ สังเกตจากการใช้ศพั ท์ว่า “รกฺษติ า” (rakṣitā) หมายถึง
ปกป้อง, คุม้ ครอง, ป้องกัน, รักษา198 ส่วนเทวดาก็เป็นเพียง “ผูเ้ ป็ นใหญ่” ในทิศนัน้ ๆ งูยงั ทาหน้าที่
191

AV. 6.56.1-3

192

J.P. Vogel, Indian Serpent-lore: Or, The Nāgas in Hindu Legend and Art, p. 8.

193

AV. 7.56.1

194

AV. 5.13.5

195

AV. 5.13.6

196

AV. 10.4.13

197

B.C. Sinha, Serpent Worship in Ancient India, p. 46.

198

SED., p. 860.
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ร่วมกับเทวดาผู้เป็ นใหญ่แห่งทิศในการ “คุ้มครอง” พราหมณ์ผปู้ ระกอบพิธแี ละ “ทาลาย” ผูท้ ่ไี ม่
เคารพนอบน้ อมต่อเทวดาผู้เป็ นใหญ่ รวมถึงผู้รกั ษาทิศ หรือผู้ท่เี ป็ นศัตรูของพราหมณ์ หรือผู้ท่ี
พราหมณ์เกลียดชังด้วยการลงโทษและสาปแช่งศัตรูเหล่านัน้ ให้เทวดาผูเ้ ป็ นใหญ่และอสรพิษกลืน
กิน ภาพของงูในอถรรพเวทจึงแฝงด้วยเนื้อหาชิงชัง เกรงกลัว ยาเกรง เคียดแค้นประสงค์จะทา
ร้ายงูหรือให้งูประสบภัยพิบตั ดิ ้วยอานาจของเทพเจ้าเพื่อให้ตนเองปลอดภัย นอกจากนัน้ ยังแฝง
ด้วยความรูส้ กึ เกรงกลัวต่อเทพเจ้า ในมนตร์บางบทจึงมีลกั ษณะติดสินบนเทวดาด้วย199
ในพระวินัยปิ ฎก จุลวรรค 200 และอหิสูตร ในอังคุตตรนิกาย 201 ก็ปรากฏเรื่องราว
เกี่ยวกับงูตามธรรมชาติ มีเรื่องเล่าว่าภิกษุมรณภาพเพราะถูกงูกดั เมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบได้
ตรัสว่าเหตุการณ์เช่นนัน้ จะไม่เกิด หากภิกษุแผ่เมตตาไปยังตระกูลพญางูสาคัญ 4 ตระกูล (จตฺตาริ
อหิราชกุลานิ) ได้แก่ วิ รปู ั กขะ (วิรูปกฺ ข) เอราปถะ (เอราปถ) ฉั พยาปุตตะ (ฉพฺยาปุตฺ ต) และ
กัณหาโคตมะ (กณฺ หาโคตม) เพื่อ เป็ นการคุ้มครองรักษา (รกฺ ขา) ป้อ งกันตนเอง โดยมีค าถา
สาหรับสวดเป็นพระปริตร เรียกว่า “ขันธปริตร” หรือ “อหิราชสูตร” ดังข้อความว่า
ขอให้เราได้เป็ นมิตรกับพวกพญางูสกุล วิ รปู ักขะทัง้ หลาย ขอให้เรา
ได้เป็ นมิตรกับพวกพญางูสกุล เอราปถะ ขอให้เราได้เป็ นมิตรกับพวกพญางู
สกุลฉัพยาปุตตะ ขอให้เราได้เป็นมิตรกับพวกพญางูสกุลกัณหาโคตมะ
ขอให้เ ราได้เ ป็ น มิต รกับ สัต ว์จาพวกที่ไ ม่ม ีเ ท้า (สัต ว์เ ลื้อ ยคลาน)
ต่างๆ ขอให้เราได้เป็ นมิตรกับสัตว์จาพวกทวิบาท ขอให้เราได้เป็ นมิตรกับ
สัตว์จาพวกจตุบาท ขอให้เราได้เป็นมิตรกับสัตว์จาพวกพหุบาท
ขอให้สตั ว์จาพวกไม่มเี ท้า (เลือ้ ยคลาน) อย่าได้เบียดเบียนเรา ขอให้
สัตว์จาพวกทวิบาท อย่าได้เบียดเบียนเรา ขอให้สตั ว์จาพวกจตุบาท อย่าได้
เบียดเบียนเรา ขอให้สตั ว์จาพวกพหุบาท อย่าได้เบียดเบียนเรา
ขอสรรพสัตว์ทงั ้ ปวงทีม่ ลี มปราณ มีชวี ติ เป็นอยู่ จงได้พบ เห็นความเจริญ
เถิด ขออย่าให้โทษลามกต่างๆ อย่าได้ตกถึงสัตว์เหล่านัน้
พระพุ ทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์ทรงคุ ณนับ ประมาณมิได้ แต่
สัตว์เลือ้ ยคลานทัง้ หลายไม่ว่างู แมลงปอ่ ง ตะเข็บ ตะขาบ แมงมุม ตุ๊กแก หนู
เหล่านี้นับประมาณได้ ความรักษาอันเราทาแล้ว ความป้องกันอันเราทาแล้ว

199

ปฐมพงษ์ โพธิประสิ
์ ทธินันท์, “วิเคราะห์เรื่องราวเกีย่ วกับพระปริตร,” ในประพจน์ อัศววิรุฬหการ
และ อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล, บรรณาธิการ, อายุบวร รฤกพระคุณครู, หน้า 152-153.
200
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ขอฝูงสัตว์ทงั ้ หลายจงถอยกลับไปเถิด เรานัน้ ขอนมัสการแด่พระผูม้ พี ระภาค
ขอนมัสการแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทัง้ 7 พระองค์202
จะเห็นได้ว่า อหิราชสูตร หรือ ขันธปริตร เริม่ ต้นด้วยการแสดงความเป็ นมิตรกับ
พญางูตระกูลต่างๆ 4 ตระกูล จากนัน้ ก็แสดงความเป็นมิตรกับสัตว์ 2 เท้า 4 เท้า และมากเท้า และ
ขอให้สตั ว์เหล่านัน้ อย่าได้เบียดเบียนตน ขอให้สตั ว์รา้ ยต่างๆ หนีไป สุดท้ายกล่าวยกย่องคุณของ
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และกล่าวนมัสการพระพุทธเจ้า 7 พระองค์ในอดีต ข้อความในพระ
วินยั ปิฎกหรือในพระสูตรข้างต้นจัดเป็ นหนึ่งในบทสวดพระปริตรทีน่ ิยมอย่างแพร่หลายในประเทศ
ไทย พม่าและศรีลงั กา
ในลลิตวิสตระกล่าวถึงการเสวยวิมตุ ติสุขในสัปดาห์ท่ี 5 ว่า เมื่อพระพุทธองค์เสด็จ
ไปประทับ ณ พิภพของมุจลินทนาคราช ในขณะนัน้ เองได้เกิดฝนหลงฤดูขน้ึ มุจลินทนาคราชจึงใช้
ขนดนาคของตนขดรอบพระพุทธเจ้า 7 ขดและปรกด้วยพังพาน ทันใดนัน้ นาคราชจานวนนับไม่
ถ้วนจากทิศทัง้ 4 ได้เข้ามาปรกพระพุทธองค์ด้วย หลังจากฝนหยุดแล้ว นาคราชทัง้ มวลได้คลาย
ขนดออกเดินประทักษิณรอบพระพุทธองค์ 3 รอบ และกลับไปสู่พภิ พของตน 203 แสดงให้เห็นว่า
นาคมีความสัมพันธ์กบั ทิศทัง้ 4 ของโลก
J. P. Vogel ได้เสนอความเห็นว่าชื่อของตระกูลพญางูวริ ป
ู กั ขะและตระกูลพญางู
เอราปถะมิได้เป็ นชื่อเฉพาะของตระกูลพญางูสาคัญเท่านัน้ หากแต่เป็ นชื่อของโลกบาลประจาทิศ
ตะวันตกและตะวันออกด้วย204
หากพิจารณาตามรูปศัพท์ของท้ าววิ รปู ักข์ (P. Virūpakkha) สร้างมาจาก ศัพท์
ว่า “วิรปู ” (virūpa < vi-rūpa) ซึง่ มาจาก วิ อุปสรรค รวมกับนามศัพท์ รูป หมายถึง ผิดรูป, ไม่น่า
มอง, น่ าเกลียด205 รวมกับ “อกฺ ข” (akkha) ซึง่ หมายถึง ดวงตา206 เมื่อรวมกันจึงหมายถึง ผู้มตี า
ผิดรูป ส่วนวิ รปู ากษะ (Skt. Virūpākṣa) ในภาษาสันสกฤตเกิดจากการสนธิระหว่าศัพท์ว่า “วิรปู ”
(virūpa) ซึ่งหมายถึง มีหลายสี, หลากหลายสี, หลากหลายรูป; ผิดรูป, ผิดรูปร่าง, น่ าเกลียด,
ความน่ า เกลีย ดน่ า กลัว ไม่ เ ป็ น ธรรมชาติ 207 กับ “อกฺ ษ ” (akṣa) ซึ่ง เป็ น นามศัพ ท์ เพศกลาง
หมายถึง ดวงตา แล้วยังมีความหมายว่า งู ด้วย208 ดังนัน้ “วิรปู ากฺษ” (virūpa-akṣa) จึงหมายถึง
202

วินย.จุลฺล. 7/26-27; องฺ.จตุกฺก. 21/67
เชษฐ์ ติงสัญชลี, สัตตมหาสถาน: พุทธประวัติตอนเสวยวิ มุตติ สุขกับศิ ลปกรรมอิ นเดียและ
เอเชียอาคเนย์, หน้า 98-103.
203

204

J .P. Vogel, Indian Serpent-lore: Or, The Nāgas in Hindu Legend and Art, p. 10.
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PTSD., p. 635.
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SED., p. 984.
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ผูม้ ตี าอย่างหลากหลาย (diversely eyes), ผูม้ ตี าผิดรูป (having deformed eyes)209 สิง่ ทีน่ ่ า
สังเกต คือ ศัพท์ดงั กล่าวมีความหมายทีเ่ ด่นชัดอยู่ท่ี “ตาที่ผดิ รูป” หากพิจารณาถึงวิธที าอันตราย
ของงู หนึ่งในนัน้ คือ ทิฏฐวิสะ คือการใช้ตามองดูแล้วพ่นพิษออกมาทางตา ซึ่ง วิรูปกั ขนาคราช
ครองความเป็นใหญ่เหนืองูทม่ี พี ษิ แก่ผทู้ พ่ี บเห็น210 หมายความว่า แค่เพียงวิรปู กั ขนาคราชจ้องตา
ผูใ้ ด พิษของงูกจ็ ะทาให้ผนู้ นั ้ ถึงแก่ความตายได้ ดังนัน้ ในขันธปริตร หรืออหิราชสูตรจึงต้องมีการ
แสดงความเป็ นมิตรกับงู ปฐมพงษ์ โพธิ ์ประสิทธินันท์ สันนิษฐานว่าน่ าจะเป็ นวิธผี ูกมิตรกับชนที่
เคารพนับถืองูหรือเผ่านาคซึง่ มีกระจายอยูท่ วไปในอิ
ั่
นเดีย “ในการเผยแผ่ศาสนา ภิกษุย่อมมีความ
จาเป็ นในการผูก มิต รกับชนในท้องถิ่น ภิกษุ จงึ ไม่ควรแสดงอาการดูหมิ่นความเชื่อของคนใน
ท้องถิน่ ต่างๆ การที่พญานาคต่างสกุลกัน ก็อาจบ่งชีว้ ่าในทีต่ ่างๆ ทัง้ 4 ทิศนัน้ ผู้คนเคารพพญางู
ต่างกันโดยชื่ออยู”่ 211 จึงมีความเป็ นไปได้ว่า ชื่อของท้าวมหาราชทีเ่ ป็ นใหญ่ในทิศตะวันตกนี้ อาจ
เป็ นตัวแทนของความเชื่อดัง้ เดิมในการนับถืองู หรือ ชนพื้นเมืองดัง้ เดิมที่เคารพนับถืองูหรือเผ่า
นาค เพื่อเป็ นการแสดงการยอมรับในความเชื่อหรือกลุ่ มชนที่อาจมีอทิ ธิพลต่อผู้คนในท้องถิน่ ที่
พุทธศาสนาแผ่เข้าไป
ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงสันนิษฐานว่า “ปศั จิม ข้าง
ไสยศาสตร์ว่าเป็ นทิศรองวิรุณ ข้างพุทธศาสนาว่าท้าววิรูปกั ษ์จอมนาค พระวรุณเป็ นเทวดาผู้ม ี
หน้ า ทีเ่ กีย่ วกับ น้ า เพราะฉะนัน้ เอาเป็ น ลงรอยกัน ได้อีกทิศ หนึ ง่ ” 212 แต่ จากการศึก ษาของ
นภาพรรณ โอวัฒนากิจ พบว่า ในวรรณคดีสมัยมหากาพย์-ปุราณะ พระวรุณทรงดารงฐานะเป็ น
เทพเจ้าแห่งน้ าและมหาสมุทร พาหนะของพระองค์ เป็ นสัตว์น้ าซึง่ มีหลายชนิด ได้แก่ หงส์ จระเข้
แต่สตั ว์พาหนะที่เป็ นสัญลักษณ์ประจาพระองค์ท่กี ล่าวถึงโดยทัว่ ไป คือ มังกร ในฐานะโลกบาล
ประจาทิศตะวันตกทรงมีชา้ งพลายชื่ออัญชนะ และช้างพังชื่อตามระกรรณีเป็ นพาหนะ213 โดยมิได้
กล่าวถึงนาคว่าเป็ นพาหนะหรือบริวารของพระวรุณ อีกทัง้ ชื่อของ “วรุณ” และ “วิรูปกั ข์” ก็มไิ ด้ม ี
ความสัมพันธ์ทางนิรุกติศาสตร์แต่อย่างใด ดังนัน้ การแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเทวดา
ผู้รกั ษาทิศตะวันตกในวรรณคดีสนั สกฤต คือ พระวรุณ กับท้าววิรูปกั ข์ในวรรณคดีพุทธศาสนา
ตามพระราชดาริในมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั จึงอาจเป็นสิง่ ทีไ่ ม่ถูกต้อง
นอกจาก “วิรปู ากฺษ” หรือ “วิรปู กฺข” จะเป็ นชื่อของโลกบาลประจาทิศตะวันตกและ
เป็ นชื่อของตระกูลพญางูสาคัญในวรรณคดีพุทธศาสนาแล้ว ชื่อดังกล่าวยังปรากฏโดยทัวไปใน
่
วรรณคดีสนั สกฤตด้วยเช่นกัน อาทิ เป็ นชื่อของพระศิวะ (Virūpa-akṣa cf. Virūpa-cakṣus)
209
210

Ibid, p. 984.

โลกปญฺญ. 282; โลกสณฺฐาน. 225
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์ ทธินันท์, “วิเคราะห์เรื่องราวเกีย่ วกับพระปริตร,” ในประพจน์ อัศววิรุฬหการ
และ อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล, บรรณาธิการ, อายุบวร รฤกพระคุณครู, หน้า 152-153.
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั , เทพเจ้าและสิ่ งน่ ารู,้ หน้า 175.
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211

260

หมายถึง ผู้ม ีต าอย่า งหลากหลาย (diversely eyes) เพราะพระศิว ะทรงมีดวงตา 3 ดวง
(ตริโลจนา)214 เป็นชื่อของช้างประจาทิศตะวันออกชื่อดังปรากฏในรามายณะ215 เป็ นชื่อของรากษส
ฝา่ ยราวณะ ทาการต่อสูก้ บั พระรามและพระลักษมณ์ 216 เป็ นชื่อของทานพลูกของกัศยปประชาบดี
และนางทนุ 217 เป็ น ชื่อ ของอสุ รผู้ติดตามนรกาสูร 218 เป็ น ชื่อ รากษสผู้เ ป็ นเพื่อ นของฆโฏตกจะ
219
220
(Ghaṭotkaca) เป็ นชื่อของยักษ์ผู้เป็ นเพื่อนของนกราชธรรมา (Rājadharmā)
และเป็ นชื่อ
221
ของ 1 ในรุทระ 11 องค์
ส่วนท้าวธตรฐ ซึง่ เป็ นชื่อภาษาไทยที่ใช้เรียกท้าวโลกบาลประจาทิศตะวันออก
ในภาษาบาลีเรียกว่า “ธตรฏฺฐ” (P. Dhataraṭṭha) คาศัพท์ดงั กล่าวเป็ นศัพท์สมาสจากศัพท์ว่า “ธต”
(dhata cf. Skt dhṛta) ซึง่ เป็ นรูปกริยากิตก์ของ “ธรติ” (dharati) หมายถึง มันคง,
่ เตรียมพร้อม222
กับ “รฏฺฐ” (raṭṭha cf. Skt rāṣṭra) ซึ่งเป็ นนามศัพท์ เพศกลาง หมายถึง เมือง, แว่นแคว้น,
อาณาจักร, ประเทศ 223 ในภาษาสันสกฤตเรียกว่า “ธฤตราษฺ ฏฺร” (Skt. Dhṛtarāṣṭra) ก็เป็ นศัพท์
สมาสจากศัพท์ว่า “ธฤต” หมายถึง ถือ, ทรงไว้, สนับสนุน, แบก224 ซึง่ สร้างมาจาก ธฤ-ธาตุ (dhṛ)
หมายถึง แบก, ทรง, รักษา, ทาให้คงไว้ กับ “ราษฺ ฏฺร” ดังนัน้ “ธตรฏฺฐ” หรือ “ธฤตราษฺ ฏฺร” จึง
หมายถึง เมืองทีม่ นคง
ั ่ (whose empire is firm), พระราชาผูม้ อี านาจ (a powerful king)225
แสดงความเห็นว่า “ธตรฏฺฐ” หรือ “ธฤตราษฺ ฏฺร” น่ าจะเป็ นชื่อของ
ตระกูลพญางูเอราปถะ หรือ เอลาปตั ระ (Elāpattra)226 เช่นเดียวกับชื่องูสาคัญในอถรรพเวทคือ
“ธฤตราษฺ ฏฺร ไอราวต” (Dhṛtarāṣṭra Āirāvata)227 โดยเอลาปตั ระเป็ นชื่อภาษาปรากฤตของ
J. P. Vogel

214

SED., p. 984.

215

Valmiki, The Ramayana of Valmiki, Translated by Ralph T.H. Griffith, p. 52.

216

PE., p. 862.

217

Ibid., p. 862.

ดูเพิม่ เติมใน
ดูเพิม่ เติมใน
218
ดูเพิม่ เติมใน
219
ดูเพิม่ เติมใน
220
ดูเพิม่ เติมใน
221
ดูเพิม่ เติมใน

Ibid., p. 863.
Ibid., p. 863.
Ibid., p. 863.
Ibid., p. 863.

222

PTSD., p. 335.

223

Ibid., p. 562.

224

SED., p. 519.

225

Ibid., p. 519.

226

J .P. Vogel, Indian Serpent-lore: Or, The Nāgas in Hindu Legend and Art, p. 10.

227

AV. 8.10.29

261

ไอราวตะซึ่งเป็ นภาษาสันสกฤต 228 แสดงว่า ธฤตราษฏระเป็ นงูตวั เดียวกับไอราวตะหรือสืบเชื้อ
สายมาจากบรรพบุรษุ ของงูช่อื ไอราวตะ
ธฤตราษฏระเป็ นนาคทีเ่ กิดจากพระกัศยปประชาบดีและนางกัทรู และปรากฏอยู่
ในมหาภารตะหลายบรรพ229 ธฤตราษฏระยังเป็ นชื่อลูกของวาสุกินาคราช เป็ นผูท้ ่รี กั ษาแก้วมณี
วิเ ศษชื่อ “มฤตสัญ ชีว ินี” ที่สามารถชุบชีว ิต คนได้ เรื่อ งนี้ปรากฏอยู่ในอัศ วเมธิกบรรพ230 ส่ ว น
ไอราวตะ และ เอลาปตั ระ ก็มกี าเนิดมาจากนางกัทรูเช่นเดียวกัน B. C. Sinha เห็นว่า ผู้แต่ง
มหาภารตะคงไม่ได้ตระหนักว่านาคไอราวตะและเอลาปตั ระเป็ นนาคตัวเดียวกัน จึงได้กล่าวว่านาง
กัทรูเป็ นผูใ้ ห้กาเนิดนาคทัง้ 2231 นาคเอลาปตั ระเป็ นนาคทีฉ่ ลาดสามารถรูเ้ หตุการณ์ในอนาคตได้
แต่ไม่ค่อยมีบทบาทสาคัญในวรรณคดีสนั สกฤตมากนัก ในทางตรงกันข้ามกลับปรากฏเรื่องราวอยู่
ในวรรณคดีพุทธศาสนา ในมหาวัสตุ นาคราชาเอลปตั ระ (Elapatra) ซึง่ มาจากตักษศิลาได้มาทูล
ถามปญั หาพระพุทธเจ้า ณ ป่าอิสปิ ตนมฤคทายวัน232 หลวงจีนเหีย้ นจั ๋ง (Hiuen Tsag) กล่าวถึง
นาคตัวนี้ว่าเป็ นหนึ่งในนาค 3 ตัวที่ได้รบั ส่วนแบ่งพระบรมสารีรกิ ธาตุ ในขณะที่ท่านเดินทางไป
ตัก ษศิล า ท่ านได้พ บสถานที่ท่ีสนั นิษ ฐานว่ า อาจจะเป็ นที่อ ยู่ของนาคตัว นี้ซ่ึงอยู่ท างตะวัน ตก
เฉียงเหนือของเมือง233 ในวรรณคดีพุทธศาสนาก็ยงั กล่าวถึงนาคธตรฐไว้ด้วยเช่นกัน ดังปรากฏ
ในมหาสมัยสูต รว่า นาคในสกุ ล ธตรฐผู้ม ียศมาเข้าเผ้า พระพุ ท ธเจ้า ณ ป่ามหาวัน 234 แสดงว่ า
“ธตรฏฺฐ” ก็เป็นชื่อของนาคตระกูลสาคัญซึง่ หากเชื่อตามคากล่าวของ J. P. Vogel ธตรฐนาคราชก็
ต้องมีความสัมพันธ์กบั ตระกูลพญางูเอราปถะ หรือ เอลาปตั ระ หรือเป็ นตระกูลงูเดียวกัน ซึง่ ถูกยก
ให้เป็ นโลกบาลประจาทิศตะวันออก ดังนัน้ ชื่อโลกบาลประจาทิศ ตะวันออกก็อาจเป็ นตัวแทนของ
ลัทธินบั ถืองูหรือชนเผ่านาคก็เป็นได้
แสดงทัศนะว่า งูทอ่ี ยูป่ ระจาทิศหรือรักษาทิศในวรรณคดีพุทธศาสนา
ถูกแทนที่ด้วยท้าวมหาราชทัง้ 4 นอกเหนือจากนัน้ ชื่อของตระกูลงูสาคัญ 2 ตระกูล คือ วิรปู กั ขะ
และเอราปถะ (ธตรฐ) ซึง่ ปรากฏในบทขันธปริตร ก็ถูกนามาใช้เป็ นนามของท้าวมหาราช 2 องค์235
ผูว้ จิ ยั เห็นว่า ทัศนะของ J. P. Vogel มีความเป็ นไปได้ แต่อาจไม่ถูกต้องทัง้ หมด เนื่องจากรายชื่อ
ของงูทป่ี รากฏในบทขันธปริตรมิได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็ นงูประจาทิศ อนึ่ง การนางูมาทาหน้าที่
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รักษาทิศปรากฏมาตัง้ แต่สมัยพระเวท งูทร่ี กั ษาทิศในสมัยพระเวทถูกแทนทีด่ ว้ ยเทพเจ้าองค์สาคัญ
ที่ชาวอารยันให้ความเคารพ เห็นได้จากการกล่าวถึงชื่อของงูและเทพเจ้าพร้อมกัน ในไตตติรยี ะ
สังหิตาและอถรรพเวท แต่ภายหลังก็กล่าวถึงแต่ช่อื ของเทพเจ้าเพียงอย่างเดียว ผูว้ จิ ยั เห็นว่า การ
กล่าวถึงงูในช่วงแรกเป็นการแสดงการยอมรับในความเชื่อดัง้ เดิม ของชาวอารยัน โดยกาหนดให้งู
ทาหน้าทีร่ กั ษาทิศคู่กบั เทพเจ้าของชาวอารยันทีเ่ ป็นผูเ้ ป็นใหญ่แห่งทิศอีกที ต่อมาความเชื่อดัง้ เดิม
ก็ถูกผนวกเข้ามา จึงเหลือไว้แต่เพียงเทพเจ้าของชาวอารยันเท่านัน้ ทีม่ ฐี านะเป็น “ทิคธิปติ”
อย่างไรก็ดี Bandula Jayawardhana เห็นว่าท้าวธตรฐมหาราชกับธตรฐนาคราช
ไม่ใช่สงิ่ เดียวกัน เห็นได้จากการที่ทงั ้ 2 อยู่ร่วมในการประชุมของเหล่าเทวดาในมหาสมัยสูต ร
พร้อมกัน236 ผูว้ จิ ยั เห็นว่า หากโลกบาลประจาทิศตะวันออกมีต้นกาเนิดมาจากลัทธิการบูชางูหรือ
ผูท้ น่ี ับถืองู แต่เหตุใดจึงกล่าวว่าท้าวธตรฐเป็ นอธิบดีของพวกคนธรรพ์ O. H. de A. Wijesekera
แสดงความเห็นว่าธฤตราษฏระเป็ นฉายาหนึ่งของพระวรุณ โดยอ้างเหตุผลความสัมพันธ์ระหว่าง
พระวรุณ กับคนธรรพ์ ท่กี ล่ า วไว้ใ นศตปถพราหมณะว่า พระวรุณเป็ นผู้มอี านาจปกครองเหล่ า
คนธรรพ์และพระโสมเป็ นผูป้ กครองเหล่าอัปสร237 อีกทัง้ พระวรุณมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั น้ า
มาตัง้ แต่สมัยพระเวท ดังคากล่าวในฤคเวทว่า “วรุณและมิตระทรงเป็นเจ้าแห่งน้ า”238 ส่วนคนธรรพ์
และนางอัปสรก็เป็นสิง่ มีชวี ติ ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั น้ าเช่นเดียวกัน239 ในมหาภารตะยังกล่าวถึงพระ
วรุณว่าทรงเป็น “เทว คนฺธรฺว” (deva-gandharva)240 O. H. de A. Wijesekera ยังกล่าวว่าหนึ่งใน
ฉายานามของพระวรุณที่ปรากฏในวรรณคดีสนั สกฤตสมัยพระเวท คือ “ธฤตวฺรต” (Dhṛta-vrata)
กลายมาเป็น “ธตรฏฺฐ” ในภาษาบาลี โดยอ้างว่าในคัมภีรพ์ ระเวทระบุว่าพระองค์ทรงเป็ นสัมราชซึ่ง
เป็ นลักษณะหนึ่งของผู้ปกครอง ค าว่า “ราษฺ ฏฺร” ก็ดี “สมฺราช” ก็ดี ต่ างก็สร้างมาจาก ราชฺ -ธาตุ
241
(rāj) ซึง่ หมายถึง ปกครอง และมีความหมายใกล้เคียงกับ “วฺรต” ซึง่ หมายถึง กฎเกณฑ์ ผูว้ จิ ยั
เห็นด้วยกับความคิดของ O. H. de A. Wijesekera ทีว่ ่าพระวรุณมีความเกี่ยวข้องกับคนธรรพ์
แต่การกล่าวว่าชื่อ “ธตรฏฺฐ” ได้รบั มาจากฉายาหนึ่งของพระวรุ ณดูจะเป็ นการสรุปแบบลากเข้า
ความมากจนเกินไป เนื่องจาก “ธฤตวฺรต” หมายถึง ผูม้ นคงในกฎเกณฑ์
ั่
ซึง่ มีความหมายต่างจาก
“ธตรฏฺฐ” หรือ “ธฤตราษฺ ฏฺร” ดังทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้น
236
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พระบาทสมเด็จ พระมงกุ ฎ เกล้า เจ้า อยู่ห ัว ทรงสัน นิ ษ ฐานว่ า “ท้า วธตรฐ คือ
พระอินทร์ เพราะคาว่า ‘ธตรฐ’ แปลว่ารัง้ เมือง หรือใช้ตามภาษาไทยโบราณว่า ‘งาเมือง’ และใน
ตารับที่ก ล่าวด้ว ยโลกบาล ก็ว่าทิศ บูรพาเป็ นของพระอินทร์ ”242 และทรงสรุปว่า “ท้าวธตรฐกับ
พระอินทร์ พอนับว่าตรงกันได้ เพราะถ้าจะว่าพระอินทร์เป็ นจอมภูตหรือจอมคนธรรพ์ ก็พอจะ
ใช้ได้ และนาม ‘ธตรฐ’ แปลว่า ‘รองเมือง’ ก็พอควรเป็ นชื่อพระอินทร์ได้”243 ในวิธุรชาดกมีคาเรียก
ท้าวสักกะว่า “คนฺ ธพฺ พราชา”244 แสดงว่าพระองค์ทรงเป็ นใหญ่เหนือคนธรรพ์ อีกทัง้ ในวรรณคดี
พุ ท ธศาสนาก็ม กั จะแสดงให้เ ห็น ถึง ความสัม พันธ์ร ะหว่ า งพระอิน ทร์กับ คนธรรพ์ อาทิ มาตลี
ปญั จสิขะ ดังทีผ่ วู้ จิ ยั ได้กล่าวถึงแล้ว จึงมีความเป็นไปได้ว่าชื่อ “ธตรฏฺฐ” อาจมีนยั ถึงพระอินทร์
สิง่ ทีน่ ่ าสนใจ คือ ธฤตราษฏระยังเป็ นชื่อของคนธรรพ์ในมหาภารตะ เป็ นลูกของ
กัศยปพรหมฤษี เป็ นผู้มสี ่วนในพิธเี ฉลิมฉลองการประสูตขิ องพระอรชุน เป็ นผู้ท่ีไปหาพระราชา
มรุตตะในฐานะทูตของพระอินทร์ และคนธรรพ์ผู้น้ี เป็ นผู้ท่ไี ปเกิดเป็ นพระราชาธฤตราษฏระ245
พระราชาธฤตราษฏระเป็ นพระราชบิดาของทุรโยธน์ กษัตริยฝ์ ่ายเการพซึ่งเป็ นปรปกั ษ์ของฝ่าย
ปาณฑพ ในวรรณคดีสนั สกฤตยังกล่าวถึงชื่อ ธฤตราษฏระว่าเป็ นชื่อของกษัตริยผ์ เู้ ป็ นลูกของพระ
เจ้าชนเมชัย และเป็ นหลานปู่ของกุรุกษัตริยแ์ ห่งจันทรวงศ์246 เป็ นชื่อของลูกแทตย์ตนหนึ่งชื่อพลิ
เป็นชื่อของพระราชาแห่งกาศี247
ส่วนในวรรณคดีพุทธศาสนา “ธตรฏฺฐ” นอกจากจะเป็นชื่อหนึ่งในท้าวมหาราชหรือ
ท้าวโลกบาลผูเ้ ป็นใหญ่แห่งคนธรรพ์และเป็ นชื่อของนาคตระกูลสาคัญแล้ว248 ยังเป็ นชื่อของหงส์ท่ี
มีกายสีขาว เท้าและปากสีดา 249 และยังเป็ นชื่อของพระราชวัง สาหรับให้พระนางมายาประทับ
บรรทมในคืนทีพ่ ระนางทรงมีสุบนิ นิมติ ดังปรากฏในมหาวัสตุและลลิตวิสตระ
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ธฤตราษฏระเป็ นพระราชาผูม้ นี ัยน์ตาบอด เป็ นบุตรของวยาสะกับนางอัมพิกาผูเ้ ป็ นชายาหม้ายของ
พระราชาวิจิตรวีรยะ เป็ น กษัตริย์จ ันทรวงศ์สายปูรุผู้สบื เชื้อ สายมาจากพระจักรพรรดิทรงพระนามว่า ภรต
พระองค์เป็ นพระเชษฐาของพระเจ้าปาณฑุ และได้ขน้ึ ครองราชย์สมบัตแิ ทนและเลีย้ งดูเจ้าชายปาณฑพทัง้ 5 ใน
ฐานะพระปิ ตุลาจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะ จึงมอบราชสมบัติคนื ให้แก่เจ้าชายยุธษิ ฐิระผู้เป็ นพี่ช ายของเจ้าชาย
ปาณฑพทัง้ มวล ดูเพิม่ เติมใน ศักดิศรี
์ แย้มนัดดา, “มหาภารตะ,” ในวรรณวิ ทยา: รวมบทความทางวิ ชาการ
ภาคภาษาและวรรณคดีไทย-บาลี-สันสกฤตบางเรือ่ ง, หน้า 21-28; PE., pp. 235-237.
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จะเห็นได้ว่า ธฤตราษฏระเป็ นชื่อที่ปรากฏอยู่ในวรรณคดีสนั สกฤตมาตัง้ แต่สมัย
พระเวท และปรากฏอีกบ่อยครัง้ ในวรรณคดีสมัยมหากาพย์-ปุราณะ ส่วนในวรรณคดีพุทธศาสนาก็
ปรากฏชื่อดังกล่าวเช่นเดียวกัน ในวรรณคดีทงั ้ 2 ใช้ช่อื ดังกล่าวเป็ นชื่อของบุคคล สัตว์ สถานที่
พุทธศาสนาได้นาชื่อดังกล่าวทีเ่ ป็ นทีร่ จู้ กั อยู่ก่อนแล้วมาใช้เรียกชื่อท้าวมหาราชผูเ้ ป็ นใหญ่แห่งทิศ
ตะวันออกโดยเฉพาะ แสดงให้เห็นว่าพุทธศาสนายอมรับความเชื่อดัง้ เดิมที่มอี ยู่ก่อนแล้วโดยการ
นาชื่อทีป่ รากฏอยู่เดิมซึง่ มีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อดัง้ เดิมในการนับถืองู เป็ นชื่อของทวยเทพ
คนธรรพ์ และตัวละครที่ปรากฏในวรรณคดีสนั สกฤตดังที่ผู้วจิ ยั ได้นาเสนอไว้ มาใช้เป็ นชื่อ ของ
หัวหน้าเทวดาในสวรรค์ชนั ้ จาตุมหาราชิกา โดยให้เป็ นใหญ่ในหมู่คนธรรพ์ซง่ึ เป็ น ภาพสะท้อนของ
ความเชื่อดัง้ เดิม
ส่วนท้าววิ รฬุ หก (P. Virūḷha, Virūḷhaka) หรือวิ รฒ
ู กะ (Skt. Virūḍhaka) เป็ น
ชื่อของโลกบาลประจาทิศใต้ทป่ี รากฏเฉพาะในวรรณคดีพุทธศาสนา M. Monier-Williams ได้ให้
ความหมายของคาศัพท์น้ไี ว้ว่า เมล็ดข้าวทีก่ าลังงอก; ชือ่ ของเจ้าแห่งกุมภัณฑ์; ชือ่ ของโลกบาลใน
วรรณคดีพุทธศาสนา250 ความหมายที่ M. Monier-Williams ให้ไว้เป็ นความหมายทีพ่ บในบริบท
ของพุทธศาสนาเท่านัน้ แสดงว่าศัพท์น้ีไม่ปรากฏในวรรณคดีสนั สกฤต หากพิจารณาตามรูปศัพท์
แล้วจะพบว่า “วิรุหฺ” (viruh) หมายถึง งอก, เจริญเติบโต, ผุด สร้างมาจาก วิ อุปสรรค รวมกับ
รุหฺ-ธาตุ (vi-ruh)251 ในภาษาบาลีและ “วิรูฒ” (virūḍha) ในภาษาสันสกฤตเป็ นนามศัพท์
หมายถึง การผุดขึ้น, การเจริญขึ้น, การงอกขึ้น252 ส่วน “วิรฬู ฺ ห” (virūḷha) ในภาษาบาลี เป็ นรูป
กริยากิตก์ของ “วิรฬู ฺหติ”(virūḷhati) หมายถึง เจริญเติบโตแล้ว253 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงอธิบายชื่อดังกล่าวไว้ว่า “คราวนี้ลองตรวจศัพท์ ‘วิรุฬหก’ ดูได้ความว่า ‘วิรุฬโห’ หรือ
‘วิรุฬหโก’ แปลว่างอกก็ไม่เข้าเค้า พระยมอีก จึงเป็ นอันต้องลงเนื้อ เห็นว่าโลกบาลทิศนี้ขา้ งพุทธ
ศาสนาและพราหมณ์ ไ ม่ ล งกันได้เ ป็ นแน่ แท้” 254 หากพิจารณาว่า ท้าววิรุฬ หกทรงเป็ นเจ้าแห่ง
กุมภัณฑ์ซ่งึ แสดงถึงความเชื่อดัง้ เดิมในเรื่องการตายและการกลับฟื้ นคืนชีพ จึงอาจเป็ นไปได้ว่า
ความหมายของชื่อท้าวมหาราชองค์น้ีทห่ี มายถึง การผุดขึ้น, การเจริญขึ้น, การงอกขึ้น สะท้อนให้
เห็น ถึง ความเชื่อ ดัง้ เดิม ของชนพื้น เมือ งที่เ ชื่อ ว่ า คนตายแล้ว จะถู ก ฝ งั ไว้ใ นหม้อ เพื่อ รอวัน ที่
วิญญาณจะกลับคืนชีพด้วยการผุดขึน้ มาจากหม้อหรือสิง่ ของทีฝ่ งั เอาไว้รว่ มกับศพนันเอง
่
อีกทัง้ คติ
เรื่อ งความตายก็มคี วามสัมพันธ์กบั ทิศใต้ท่ที ้าววิรุฬหกเป็ นใหญ่ ต ามวรรณคดีพุทธศาสนาและ
พระยมเป็ นใหญ่ตามวรรณคดีสนั สกฤต ดัง้ นัน้ ชื่อของท้าววิรุฬหกจึงเป็ นชื่อที่สะท้อนให้เห็นถึง
การยอมรับความเชื่อดัง้ เดิมของฝา่ ยพุทธศาสนาด้วยเช่นกัน
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ในบรรดาชื่อของท้าวมหาราชทัง้ 4 องค์ทป่ี รากฏในวรรณคดีพุทธศาสนา พบว่า
ชื่อของท้าวกุเวร หรือ เวสสวัณ (P. Kuvera, Vessavaṇa) เป็ นเพียงชื่อเดียวทีป่ รากฏพ้องกับ
วรรณคดีสนั สกฤตสมัยมหากาพย์-ปุราณะในฐานะโลกบาล
“ไวศฺ รวณ” และ “กุเวร” เป็ นชื่อที่ปรากฏมาตัง้ แต่อถรรพเวท (tasyāḥ kubero
255
vaiśravaṇo vatsa āsīd āmapātraṃ pātram) กาเนิดของพระกุเวรค่อนข้างมีความไม่ลงรอย
กันอยู่มาก พระกุเวรทรงมีฐานะและความเป็ นเทพแตกต่างกว่าเทพองค์ อ่นื ๆ เพราะพระองค์มไิ ด้
ทรงเป็ นบุค ลาธิษ ฐานของปรากฏการณ์ ธรรมชาติ หรือ ทรงมีเ ทวกาเนิดที่เด่นชัดมาตัง้ แต่ สมัย
พระเวท ในอถรรพเวทกล่าวแต่เพียงว่าพระกุเวรทรงเป็ นหัวหน้าของเหล่าอิตรชน เป็ นลูกของแม่
วัว256 ต่อมาในศตปถพราหมณะเรื่องราวของพระกุเวรปรากฏอยู่ในบทสวดของการทาพิธอี ศั วเมธ
พระกุเวรทรงมีฐานะราชาแห่งพวกอมนุ ษย์ชวร้
ั ่ ายเช่นรากษส 257 ครัน้ ถึงวรรณคดีสมัยหลังพระเวท
ชาติกาเนิดของพระกุเวรมีรายละเอียดมากขึน้ โดยเรื่องราวส่วนใหญ่จะปรากฏในรามายณะว่า
พระไวศรวณะทรงเป็ น โอรสของวิศ รวัส (Viśravas) ซึ่ง สืบ เชื้อ สายจากพระประชาบดีแ ละ
เทววรรณินี (Devavarṇinī) ชื่อไวศรวณะเป็ นชื่อทีฤ่ ษีปุลสั ตยะ (Pulastya) ผูเ้ ป็ นอัยกาเป็ นผูต้ งั ้
ให้ และได้ทานายพระไวศรวณะว่า ในภายภาคหน้าจะได้เป็ นผู้ดูแลและเป็ นเจ้าของทรัพย์สมบัติ
ทัง้ มวล ส่ ว นมหาภารตะกล่ า วว่ า พระกุ เ วรทรงเป็ น โอรสของพระปุ ล ัส ตยะผู้ เ ป็ น โอรสของ
พระประชาบดีและมารดาของพระกุเวรเป็ นแม่ววั และในมานวธรรมศาสตร์พระกุเวรทรงมีฐานะ
เป็ นโลกบาล เนื่องจากชาติกาเนิดของพระกุเวรสืบเชื้อสายมาจากพระประชาบดี พระองค์จงึ มี
วรรณะเป็ นพราหมณ์ ความสับสนระหว่างชื่อ บิดามารดาของพระกุเวรมิใช่จะปรากฏเฉพาะใน
มหาภารตะและรามายณะเท่ านัน้ แม้ แต่ ใ นปุราณะฉบับ ต่ า งๆ ก็ย งั กล่ าวไว้ไ ม่ต รงกัน 258 การ
กล่าวถึงกาเนิดของพระกุเวรในรามายณะแสดงให้เห็นถึงลักษณะโดยทัวไปของการตั
่
ง้ ชื่อลูกของ
ชาวอินเดียที่มกั จะแสดงการสืบสายตระกูลทางฝ่ายบิดา เช่น ภารต คือผูท้ ส่ี บื เชือ้ สายมาจากภรต
ชานกี คือ ลูกของท้าวชนก การทีพ่ ระองค์ได้ช่อื ว่า “ไวศรวณะ” ย่อมแสดงว่าพระองค์สบื เชือ้ สาย
มาจากวิศรวัสอันเป็นการแสดงทีม่ าของชื่อ
ส่ว นค าว่า “กุเ วร” มาจากคาว่า “กุ ” (ku) ซึ่งแปลว่า ชัวเลว
่
กับค าว่า “เวระ”
(vera) ซึ่งแปลว่า ร่างกาย ค าว่ า “กุ เ วร” จึง หมายถึงผู้ท่ม
ี รี ่างกายไม่สวยงาม อัปลักษณ์ หรือ
พิการ ดังนัน้ รูปร่างของพระกุเวรอาจแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ หากมีฐานะเป็ นเทพแห่งความ
มังคั
่ งและทรั
่
พย์สมบัติ ทาหน้าที่เป็ นโลกบาลพิทกั ษ์ปกป้องจักรวาล ก็จะมีรูปร่างลักษณะงดงาม
สง่าผ่าเผยเช่นเดียวกับเทพอื่นๆ และหากเป็ นราชาแห่งพวกคุหยัก ยักษ์ รากษส กินนร ก็อาจมี
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รูปร่างลักษณะที่น่าสะพรึงกลัวเช่นเดียวกับบริวารของพระองค์ คือ มีกายสีขาว บางแห่งว่าเป็ น
สีทอง มีขา 3 ขา มีฟนั 8 ซี่ ท้องพลุย้ ตัวเตีย้ แคระแกร็น และมีตาเดียว259
“ไวศรวณะ” เป็ นฉายาของพระกุเวรตามที่ปรากฏในอถรรพเวท ซึ่งไม่มเี ทพเจ้า
องค์ใดใช้ช่อื นี้เป็ นฉายานาม ลักษณะดังกล่าวอาจเทียบได้กบั ชื่อ “สักกะ” หรือ “ศักระ” ซึ่งเป็ น
ฉายาหนึ่งของพระอินทร์ทใ่ี ช้ในพิธอี ุปหวยะ (Upahavya)260 และในสมัยพระเวทก็ไม่มเี ทพองค์ใด
ใช้ช่อื “ศักระ” เป็ นฉายานาม Godage สันนิษฐานว่า ในช่วงสมัยพุทธกาล “สักกะ” ซึ่งเป็ นฉายา
หนึ่งของพระอินทร์ อาจจะได้รบั ความนิยมในการใช้เรียกชื่อพระอินทร์ซ่งึ เป็ นเทพของพระเวท
และต่อมาใช้เรียกแทนชื่อพระอินทร์ ความคิดดังกล่าวอาจมีความเป็ นไปได้ เนื่องจากเทพเจ้าของ
ชาวอารยันโดยส่ว นใหญ่ มกั จะเป็ นที่รู้จกั ผ่ านทางพิธ ีกรรมบูชาบวงสรวงซึ่งเป็ นหนทางหนึ่งที่
ศาสนาพราหมณ์จะสามารถเข้ามาในภูมภิ าคลุ่มแม่น้ าคงคา261 สอดคล้องกับลักษณะของศาสนา
พราหมณ์ในดินแดนลุ่มแม่น้ าคงคาที่ไม่ได้เน้นการปฏิบตั เิ พื่อความหลุดพ้น แบบพวกสันยาสี แต่
น่ าจะมีความเกี่ยวข้องกับพิธกี รรมบูชาบวงสรวงมากกว่า262 กรณีของท้าวกุเวรก็เช่นเดียวกัน ใน
สมัยพุทธกาล “ไวศรวณะ” ซึง่ เป็นฉายาหนึ่งของพระกุเวร อาจจะได้รบั ความนิยมในการใช้เรียกชื่อ
พระกุเวรในสมัยพระเวท ในวรรณคดีพุทธศาสนาจึงนิยมเรียกเทพองค์น้ีว่า “เวสสวัณ” ซึง่ ปรากฏ
บ่ อ ยครัง้ ในพระไตรปิ ฎ ก แต่ ก็ ม ิไ ด้ ใ ช้ เ รีย กแทนที่พ ระกุ เ วรทัง้ หมด เพราะในธรรมิก สู ต ร
ขุททกนิกาย สุตตนิบาต ได้กาหนดให้ทา้ วกุเวรหรือเวสสวัณหมายถึงเทวดาองค์เดียวกัน ความว่า
“พระองค์อนั พระราชาพระนามว่า เวสสวัณกุเวร (เวสฺสวโณ กุเวโร) แม้นนั ้ แล ทูลถามแล้วย่อม
ตรัสบอก ท้าวเวสสวัณกุเวรแม้นนั ้ แล”263 ในอรรถกถาอธิบายว่า “ราชาปิ ต เวสฺสวโณ กุเวโร
หมายถึง ยักษ์นนั ้ ชือ่ ว่าเป็ นพระราชาเพราะอรรถว่าเป็ นทีย่ นิ ดี ชือ่ ว่า เวสสวัณ เพราะครองราช
สมบัติในวิสาณราชธานี พึงทราบว่าชือ่ ว่ากุเวรตามชือ่ เดิม ได้ยนิ มาว่ายักษ์ชอื ่ กุเวรนัน้ เป็ น
พราหมณ์มหาศาล ทาบุญมีทานเป็ นต้น เกิดเป็ นใหญ่ในวิสาณาราชธานี เพราะฉะนัน้ จึงเรียกว่า
กุเวร”264 และในอาฏานาฏิยสูตรว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ ก็ราชธานีของท้าวกุเวรมหาราช ชือ่
วิสาณา ฉะนัน้ มหาชนจึงเรียกท้าวกุเวรมหาราชว่าท้าวเวสวัณ” (กุเวรสฺส โข ปน มาริส มหาราชสฺส
วิสาณา นาม ราชธานี ตสฺมา กุเวโร มหาราชา เวสฺสวโณติ ปวุจฺจติ)265 จะเห็นได้ว่า พุทธศาสนา
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พยายามอธิบายที่มาของชื่อดังกล่าวว่ามีความสัมพันธ์กบั ชื่อเมืองทีพ่ ระกุเวรทรงครองอยู่ ซึง่ ต่าง
จากคาอธิบายในวรรณคดีสนั สกฤตทีเ่ ป็ นชื่อทีส่ บื สายตระกูลมาทางฝ่ายบิดา อาจเพราะเทวดาใน
คติพุ ทธศาสนาอุ บตั ิข้นึ จากผลแห่ ง กุ ศ ลกรรมที่ได้ปฏิบตั ิไว้ใ นอดีต มิได้มบี ิดามารดาเป็ นผู้ใ ห้
กาเนิด ดังนัน้ พุทธศาสนาจึงปรากฏเรื่องราวในอดีตชาติของพระกุเวรทีเ่ คยเป็ น กุเวรพราหมณ์มา
ก่ อ นแล้ว ได้ส งั ่ สมบุ ญ จนได้ อุ บ ัติเ ป็ น เทวดาในสวรรค์ช นั ้ จาตุ มหาราชิก าและเป็ น หนึ่ ง ในท้า ว
มหาราชผูเ้ ป็นใหญ่ในทิศเหนือ
จากการศึก ษาของอรวรรณ กุ หลาบรัต น์ พบว่า เดิม พระกุ เ วรทรงมีฐ านะเป็ น
หัวหน้าของชนบางกลุ่ม ต่อมาได้กลายเป็ นประมุขของเหล่าอมนุ ษย์ทม่ี อี านาจเหนือมนุ ษย์ตงั ้ แต่
ในศตปถพราหมณะเป็ นต้นมา แสดงว่าในช่วงเวลาก่อ นสมัยมหากาพย์ เทวดาองค์น้ียงั มิได้ม ี
ความส าคัญ เท่าใดนัก จนกระทังในรามายณะ
่
มหาภารตะ และปุราณะ พระกุ เ วรทรงมีฐ านะ
เปลี่ยนแปลงไปมาก ทรงได้รบั ประทานพรให้เ ป็ นหนึ่ ง ในโลกบาลผู้ป กป้ อ งและพิท ัก ษ์ ร กั ษา
จักรวาล เป็ นเทพแห่งความมังคั
่ งและเป็
่
นเจ้าของทรัพ ย์ทงั ้ มวล เป็ นราชาแห่งพวกยักษ์ คุหยัก
กินนร เป็นผูป้ กครองเหล่าปุณยชนและเป็ นผูอ้ านวยความมังคั
่ งและทรั
่
พย์แก่ผทู้ ป่ี ฏิบตั ติ นถูกต้อง
ตามทานองคลองธรรมและบาเพ็ญศาสนกิจอันเหมาะสม
การเปลี่ยนฐานะเป็ นโลกบาล วิธกี ารเข้ามาเป็ น โลกบาล รวมถึงการเป็ นผู้เป็ น
ใหญ่แห่งยักษ์ของพระกุเวรในวรรณคดีสนั สกฤตเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกับที่พุทธศาสนา
กาหนดให้พ ระกุ เ วรเป็ นโลกบาลประจาทิศเหนือ และมียกั ษ์เ ป็ นบริว าร จึง มีค วามเป็ นไปได้ว่า
วรรณคดีทงั ้ 2 อาจรับแนวคิดทีพ่ ระกุเวรทรงมีฐานะเป็ นโลกบาลและมียกั ษ์เป็ นบริวารซึ่งกันและ
กัน อย่างไรก็ดี การกาหนดให้ยกั ษ์เป็ นบริวารของท้าวมหาราชย่อมแสดงถึงการผนวกความเชื่อ
ดัง้ เดิมและชนเผ่ายักษ์ให้เข้ามาในพุทธศาสนาแล้ว และการกาหนดให้พระกุเวรหรือ เวสสวัณ เป็ น
ท้าวมหาราช ก็เป็นการแสดงความยอมรับในความคิดเรือ่ งพระกุเวรทีป่ รากฏมาตัง้ แต่สมัยพระเวท
ของพุทธศาสนาด้วยเช่นกัน ดังที่ M. M. J. Marasinghe กล่าวไว้ว่า มีความเป็ นไปได้ว่า พระกุเวร
เป็นเทพทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั ในดินแดนแถบลุ่มน้าคงคา การรับชื่อของเวสสวัณเข้ามาในพุทธศาสนา แสดง
ให้เห็นว่า เทพองค์น้ีเป็นทีร่ จู้ กั ผ่านการประกอบพิธกี รรมหรือสวดอ้อนวอนของผูค้ นในลุ่มน้ าคงคา
เมือ่ สมัยพุทธกาล และแสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงรูจ้ กั เทวดาดัง้ เดิมของพวกพราหมณ์266
ในบรรดาท้าวโลกบาลทัง้ 4 ท้าวเวสสวัณค่อนข้างจะได้รบั ความนิยมมากที่สุดใน
หมู่ผทู้ ่นี ับถือพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิง่ พ่อค้าหรือชนชัน้ กลาง เนื่องจากทรงเป็ นทัง้ โลกบาล
และเทพเจ้าแห่งความมังคั
่ ง่ Nandasena Mudiyanse เห็นว่า “ท้าวกุเวรเป็ นหนึ่งในเทพที่ได้รบั
ความนิยมนับถือในหมู่ชนชัน้ กลางของอินเดียโดยเฉพาะพวกไวศยะ เนื่องจากพวกนี้ต้อ งการ
ความร่ารวยมังคั
่ ง่ และนับเป็ น กลุ่มชนชัน้ สาคัญในการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา เพราะเป็ นผูท้ ่นี า
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พุทธศาสนาออกไปเผยแพร่ทงั ้ ภายในอินเดียและออกไปสู่ภายนอก”267 สอดคล้องกับ Etienne
Lamotte ที่แ สดงทัศ นะไว้ว่า “พวกชนชัน
้ กลางผู้ท่เี ป็ นผู้มใี จกว้าง เป็ นผู้อุปถัมภ์ด้านการเงินใน
การวางรากฐานของพุทธศาสนา และนิยมบูชาเทวดาชัน้ รองบางพวก เช่น พระอาทิตย์ พระจันทร์
ท้าวโลกบาล มากกว่าพวกเทวดาพืน้ ถิน่ ทีไ่ ด้รบั ความนิยมในหมู่ชนพืน้ เมืองดัง้ เดิม ” ดังจะเห็นว่า
ในลลิตวิสตระ พระพุทธเจ้าได้ทรงอ้างถึงอานาจของพระกุเวรและมาณิภทั รซึ่งเป็ นเจ้าแห่งความ
มังคั
่ งในบทอ
่
านวยพรตระปุษะและภัลลิกะ แสดงว่าในช่วงเวลาดังกล่าว พระกุเวรน่ าจะได้รบั ความ
นิย มในหมู่พ่ อ ค้า นอกจากนี้ ห ลัก ฐานทางประติมานวิทยาก็แสดงให้เ ห็น ว่า ท้า วจตุ โ ลกบาลมี
ลักษณะการแต่งตัวคล้ายพวกพ่อค้าด้วยการนุ่ งโจงกระเบน (loin-cloth, Skt. paridhāna; Hindῑ.
dhoṭῑ) และสวมเสือ
้ คลุม (Skt. uttarῑya; Hindῑ. chaddar) ทีท่ าอย่างประณีต268 และมีผา้ โพก
ศีรษะเพื่อแสดงความเป็ นเทวดา ท้าวจตุโลกบาลในคติพุทธศาสนานับว่า เป็ นกลุ่มเทพที่สะท้อน
ภาพของชนชัน้ กลาง หรือ พวกพ่อค้า
การทีเ่ ชษฐ์ ติงสัญชลี สรุปว่า ท้าวจตุโลกบาลทัง้ 4 ทีป่ รากฏในพุทธประวัตติ อน
เสวยวิมุตติสุขก็คอื ยักษ์สาคัญที่ได้รบั การนับถือในสมัยก่อนและร่วมสมัยพุทธกาล อาจเป็ นการ
สรุปทีถ่ ูกต้องเพียงบางส่วน เพราะจากการศึกษาทีม่ าของรายนามของท้าวมหาราชทัง้ 4 มีความ
เป็ นไปได้ว่ า ชื่อดังกล่าวอาจแสดงให้เห็นถึงการยอมรับความเชื่อดัง้ เดิมในการนับถือยักษ์ นาค
ความเชื่อเกี่ยวกับความตายและการกลับฟื้นคืนชีพ ความเชื่อดัง้ เดิมของชาวอารยัน หรือกลุ่มชน
พืน้ เมืองดัง้ เดิมทีเ่ ป็นเผ่านาคและเผ่ายักษ์ดว้ ยก็เป็นได้
การรับพระปริ ตรของพระพุทธเจ้า
ในอาฎานาฎิยสูตร ท้าวมหาราชทัง้ 4 พร้อมด้วยเสนาคนธรรพ์ กุมภัณฑ์ นาค
ยักษ์ได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้า ท้าวเวสสวัณได้กราบทูลให้ทรงทราบว่ามียกั ษ์ซง่ึ ทรงมหิทธิฤทธิ ์หลาย
ตนไม่เ ลื่อ มใสในพระพุ ท ธเจ้าและสงฆ์ส าวก ยักษ์เ หล่ า นี้อ าจท าอัน ตรายแก่ ภิก ษุ และอุ บ าสก
อุบาสิกาได้ ดังนัน้ ท้าวเวสสวัณจึงได้แสดงบทสวดชื่อ “อาฏานาฏิ ย รกฺขมฺ” ถวายแด่พระพุทธ
องค์เ พื่อ ให้พ ระภิก ษุ ส งฆ์ไ ด้เ รีย นรู้ แ ละใช้ใ นการอารัก ขาป้ องกัน ภัย จากอมนุ ษ ย์ม ีค นธรรพ์
กุมภัณฑ์ นาค ยักษ์ทม่ี จี ติ ประทุษร้าย
บทสวดพระปริต ต์ คือ บทสวดที่ใ ช้ ป้ องกัน และคุ้ ม ครองตัว ซึ่ง เหมือ นกับ
วัตถุประสงค์ของบทมนตร์ทป่ี รากฏในอถรรพเวท คาทีม่ คี วามหมายเหมือนปริตรมีแพร่หลายทัง้ ใน
วรรณคดีบาลีและสันสกฤตคือ “รกฺขา” (Skt. rakṣā) Peter Skilling ได้ศกึ ษาวรรณคดีประเภท
รักษา ของสาวกยาน (ศราวกยาน) เอาไว้ โดยเลือกใช้คาว่า “รักษา” แทน “ปริตร” เพราะคานี้มใี ช้
ร่วมกันในวรรณคดีพระพุทธศาสนาทัง้ ฝ่ายบาลี (รกฺ ขา) และสันสกฤต (รกฺ ษา) แต่ทางวรรณคดี
267
268

ดูเพิม่ เติมใน Nandasena Mudiyanse, “Kuvera,” EOB 6 (1996): 265-266.
ดูเพิม่ เติมใน Etienne Lamotte, History of Indian Buddhism, Transtlated from the French by

Sara Boin Webb, pp. 687-688

269

สันสกฤตของพราหมณ์นิยมเรียกบทสวดที่ใช้เพื่อป้องกันภัยว่า รักษมันตระ (rakṣamantra)
หมายถึง มนตร์กนั ภัย269 ดังปรากฏในบทมนตร์ป้องกันงูทผ่ี วู้ จิ ยั ได้กล่าวถึงไปข้างต้น
แม้ว่ า บทพระปริต รในวรรณคดีพุ ท ธศาสนาอาจเทีย บได้ กับ รัก ษมัน ตระใน
วรรณคดีสนั สกฤต แต่เนื้อหาของบทสวดหรือเจตนาของผูส้ วดกลับมีขอ้ แตกต่างค่อนข้างชัดเจน
เนื่องจาก การสวดพระปริตรคือการนาคุณความดีทงั ้ หมดที่อยู่ในบทสวดให้เป็ นผู้คุ้มครอง เช่น
การระลึกถึงคุณความดีของพระพุทธเจ้าทัง้ หลายที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณชี้ทางปฏิบตั ิ ดังจะ
เห็นได้จากเนื้อ ความของบทสวดอาฏานาฏิยะที่กล่ าวสรรเสริญ คุ ณอันเลิศของพระพุทธเจ้า 7
พระองค์ คือ พระวิปสั สี พระสิข ี พระเวสสภู พระกกุ ส นั ธะ พระโกณาคมนะ พระกัส สปะ และ
พระสมณโคดมองค์ปจั จุบนั 270 และอาศัยศรัทธาทีต่ งั ้ มันในคุ
่ ณของพระพุทธเจ้าเป็ นเครื่องคุม้ ครอง
เพราะจิตที่สงบย่อมมีปญั ญารักษาตนได้ และที่สาคัญคือ การมุ่งปลูกกัลยาณมิตรจิตต่อสัตว์อ่นื
ด้วยการแผ่เ มตตาจิต แก่ ผู้เป็ นศัต รูหรือ ผู้ประสงค์ร้าย เพื่อ โน้ มน้ าวจิตใจของผู้นัน้ ให้เปลี่ยนใจ
เลื่อมใส หรือเกิดความรักเมตตาต่อกันมากกว่าที่จะโต้ตอบด้วยความอาฆาตพยาบาท เป็ นไปใน
ทานองทีว่ ่า เอาชนะความไม่ดี ด้วยความดี อานุ ภาพของพระปริตรเกิดขึน้ จากการปลูกฝงั เมตตา
และการแผ่เมตตาออกไป และการทาสัจกิรยิ าหรือการตัง้ สัตยาธิษฐาน271
ในฐานะที่พระพุทธศาสนาเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมท้องถิน่ ลักษณะความคิด
ของท้ อ งถิ่น มัก จะมีแ ทรกเข้า มาในคัม ภีร์ข องพระพุ ท ธศาสนาเสมอ การที่ต้ น ก าเนิ ด ของ
อาฎานาฎิยสูต รมาจากค าแนะนาของมหาราชทัง้ 4 ดูจะบ่งชี้ได้ว่าการสวดปริต รเป็ น วิธ ีการที่
พระพุ ท ธเจ้า ทรงปฏิรูป ขึ้น จากรัก ษมัน ตระ หรือ บทมนตร์น อกพระพุ ท ธศาสนาอัน มีล ัก ษณะ
คล้ายกัน นัน้ แสดงว่า หากท้าวมหาราชทัง้ 4 เป็ นเทวดาที่เป็ นภาพสะท้อนของความเชื่อดัง้ เดิม
หรือกลุ่มชนดัง้ เดิม การทีพ่ ุทธศาสนารับพระปริตรเข้ามาก็ย่อมแสดงการยอมรับความเชื่อดัง้ เดิม
ของพุทธศาสนา แต่กร็ บั เข้ามาเฉพาะวิธกี ารคือการท่องจาแล้วสาธยายซึ่งมีประโยชน์ในการสืบ
ทอดอายุศาสนา โดยที่จุดประสงค์หรือแกนคาสอนของพระพุทธศาสนาคงเดิม จึงก่อให้เกิดการ
ผสมผสานกันระหว่างทฤษฎีหรือปรัชญาคาสอนทางพระพุทธศาสนากับความคิดท้องถิน่ 272
นอกจากนี้พ ระปริต รยังเป็ นเครื่อ งมือ ในการความคุ มความเชื่อ ดัง้ เดิมหรือ ชน
ดัง้ เดิมให้อยู่ในกรอบของพุทธศาสนา ดังข้อความในอาฏานาฏิยสู ตรว่า เมื่อภิกษุ ภิกษุ ณี หรือ
อุบาสก อุบาสิกา ผูห้ นึ่งผูใ้ ดรับเอาอาฏานาฏิยปริตรนี้ไว้ดแี ล้ว เล่าเรียน ท่องบ่นถูกต้องแล้ว ถ้ามี
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อมนุ ษย์กล่าวคือ คนธรรพ์ กุมภัณฑ์ นาค ยักษ์ ผูม้ จี ติ คิดประทุษร้าย เดินตามภิกษุ ภิกษุณี หรือ
อุบาสก อุบาสิกา ที่กาลังเดินอยู่ หรือเข้าไปยืนใกล้ นัง่ ใกล้ นอนใกล้ ภิกษุ เป็ นต้น ที่ยนื อยู่
นัง่ อยู่ หรือนอนอยู่ อมนุ ษย์ตนนัน้ จะไม่ ได้รบั สักการะหรือเคารพ ในบ้านหรือ ในนิค มทัง้ หลาย
จะถูกห้ามเข้าอยูใ่ นอาฬกมันทาราชธานี ห้ามเข้าทีป่ ระชุมของพวกยักษ์ พวกอมนุ ษย์ดว้ ยกันจะไม่
แต่งงานด้วย ทัง้ จะถูกพวกอมนุษย์ดว้ ยกันด่าบริภาษ จะถูกพวกอมนุ ษย์ดว้ ยกันเอาบาตรมาครอบ
หัวแล้วผ่าออกเป็ น 7 เสี่ยง จะถูกกล่าวหาว่าไม่เชื่อฟงั ท้าวมหาราชทัง้ 4 เสนาบดีและอามาตย์
ผู้ใหญ่ของท้าวมหาราช ในที่สุดจะถูกกล่าวหาว่าเป็ นขบถต่อท้าวมหาราชทัง้ 4273 อย่างไรก็ดี
แม้พุ ท ธศาสนาจะให้ค วามส าคัญ กับ ความเชื่อ ดัง้ เดิม แต่ ค วามเชื่อ ดัง้ เดิม ก็ย งั ต้ อ งอยู่ภ ายใต้
พระรัตนตรัย
การก าหนดให้ โ ลกบาลเป็ นผู้ดู แ ลทิ ศ ทัง้ 4 และเป็ นใหญ่ ใ นสวรรค์ ช ัน้
จาตุมหาราชิ กา
การทีโ่ ลกบาลได้รบั มอบหมายจากพระพุทธเจ้าให้เป็ นผูเ้ ป็ นใหญ่ในทิศทัง้ 4 ของ
โลก และเป็ นเทวดาผูป้ กครองสวรรค์ชนั ้ จาตุมหาราชิกา มีอานาจเหนือเหล่าบริวารทีเ่ ป็ นอมนุ ษย์
รวมถึงเทวดาในสวรรค์ชนั ้ จาตุมหาราชิกาตามที่ปรากฏในคัมภีร์พุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท หรือ
การทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงกล่าวอ้างอานาจของท้าวโลกบาลให้เป็ นผูช้ ่วยคุม้ ครองตระปุษะและภัลลิกะ
จากภยันตรายในทิศทัง้ 4 ในลลิตวิสตระและมหาวัสตุ ผูว้ จิ ยั จึงเห็นว่าพฤติกรรมดังกล่าวนี้ สื่อให้
เห็นถึงการยอมรับความสาคัญของความเชื่อดัง้ เดิม และปรับตัวเข้าหาความเชื่อดัง้ เดิมของฝ่าย
พุทธศาสนา และแสดงถึงการยกย่องให้ความเชื่อดัง้ เดิมเป็ น กลายเป็ น “เทวดา” ในพุทธศาสนา
ขณะเดียวกันก็เท่ากับเป็ นการสื่อว่าพุทธศาสนาได้ผนวกเอาความเชื่อดัง้ เดิมเข้ามาไว้เป็ นส่วน
หนึ่งแล้ว
แม้ว่าท้าวมหาราชทัง้ 4 จะทรงเป็ น “โลกบาล” แต่ พระพุทธองค์ก็ได้ทรงแสดง
ธรรม 2 อย่างคือ หิ ริ หมายถึง ความละอายแก่ใจทีจ่ ะทาบาป และโอตตัปปะ หมายถึง ความเกรง
กลัวต่อผลของบาป ว่าเป็ น “โลกบาล” คือ เป็ นธรรมที่ช่วยคุ้มครองโลกให้มคี วามเป็ นระเบียบ
เรียบร้อย ไม่เดือดร้อนและสับสนวุ่นวาย (เทฺวเม ภิกฺขเว สุกฺกา ธมฺมา โลก ปาเลนฺ ติ กตเม เทฺว
หิ รี จ โอตฺตปฺปญฺจ…)274 หากปราศจากธรรมฝ่ายขาว 2 ประการนี้ โลกจักถึงความสาส่อนกัน
ย่อมแสดงให้เห็นว่า พระพุทธเจ้ามิได้ทรงสอนให้มนุ ษย์พ่งึ พาเทวดา แต่ธรรมของพุทธองค์ย่อม
เป็นเครือ่ งคุม้ ครองโลกอย่างแท้จริง
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ในวรรณคดีพุทธศาสนาได้สะท้อนให้เห็นว่าบริวารของท้าวมหาราชทัง้ 4 คือ คนธรรพ์
กุมภัณฑ์ นาค ยักษ์ เป็ นตัวแทนความเชื่อดัง้ เดิม และชนพื้นเมืองดัง้ เดิมซึ่งปรากฏมาแล้วตัง้ แต่
ก่อนหรือร่วมสมัยกับพุทธกาล การเผยแผ่พุทธศาสนาไปยังดินแดนต่างๆ ย่อมเกิดการปะทะกัน
ทางความเชื่อ ระหว่างความเชื่อ ดัง้ เดิม กับ ความเชื่อ ทางพุทธศาสนา ระหว่างกลุ่ มชนพื้นเมือ ง
ดัง้ เดิมกับกลุ่มชนที่นับถือพุทธศาสนาจนอาจเกิดความขัดแย้งขึ้น เมื่อความเชื่อดัง้ เดิมหรือชน
พื้นเมืองเดิมผนวกรวมเข้ามาในพุทธศาสนาด้วยการเข้ามาเป็ นบริวารของท้าวโลกบาลซึ่งเป็ น
เทวดาในความเชื่อทางพุทธศาสนา กอปรกับบทบาทและพฤติกรรมของโลกบาลทีแ่ สดงให้เห็นว่า
พระพุทธเจ้าทรงอยูเ่ หนือจตุโลกบาล ความเชื่อดัง้ เดิมและกลุ่มชนพืน้ เมืองดัง้ เดิม จึงต้องอยู่ภายใต้
พุทธศาสนาและยอมรับพุทธศาสนา นอกจากนี้บทบาทและพฤติกรรมของโลกบาลยังช่วยในการ
นาเสนอบารมีของพระพุทธเจ้าในฐานะผู้อยู่เหนือเทวดาทัง้ หลายและในฐานะพระเจ้าจักรพรรดิ
ในขณะเดียวกันพุทธศาสนาก็แสดงให้เห็นถึงการยอมรับความสาคัญและปรับตัวเข้าหาความเชื่อ
ดัง้ เดิมหรือกลุ่มชนพืน้ เมือง เพื่อเป็ นการผูกมิตรกับความเชื่อดัง้ เดิมหรือชนพืน้ เมืองดัง้ เดิมทีพ่ ุทธ
ศาสนาได้แผ่เข้าไป ด้วยการยกความเชื่อดัง้ เดิมหรือชนเผ่าต่างๆ ขึน้ มาเป็ นเทวดา ดังจะเห็นได้
จากการกาหนดชื่อของท้าวมหาราชทีส่ ะท้อนให้เห็นร่องรอยของความเชื่อดัง้ เดิมและชนพืน้ เมือง
ดัง้ เดิม การรับพระปริตรของพระพุทธเจ้า การกาหนดให้โลกบาลเป็ นผูด้ ูแลทิศทัง้ 4 และเป็ นใหญ่
ในสวรรค์ชนั ้ จาตุมหาราชิกา แสดงว่า หลังจากทีพ่ ุทธศาสนาและความเชื่อ ดัง้ เดิมหรือชนพืน้ เมือง
ดัง้ เดิมเกิดความขัดแย้งกันแล้ว ต่างฝา่ ยต่างประนีประนอมยอมรับความสาคัญของกันและกัน

บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
การศึกษา “โลกบาล” ในวรรณคดีพุทธศาสนา เป็ นการวิจยั ทีม่ ุ่งรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับ
โลกบาลในด้านลัก ษณะและบทบาท รวมถึง แนวคิดเรื่อ งโลกและทิศ อันเป็ นแนวคิด พื้นฐานที่
เกี่ยวข้อ งกับโลกบาล อีก ทัง้ ผู้ว ิจยั ยัง ได้ศึก ษาแนวคิด เรื่อ งโลก ทิศ และโลกบาลที่ป รากฏใน
วรรณคดีสนั สกฤตตัง้ แต่สมัยพระเวทจนถึงมหากาพย์-ปุราณะไว้ดว้ ย เพื่อให้เห็นถึงพัฒนาการทาง
ความคิดของชาวอารยันทีม่ ตี ่อเรือ่ งดังกล่าว ดังทีผ่ วู้ จิ ยั ได้สรุปผลการวิจยั ไว้ ดังนี้
ในส่ ว นแรกผู้ว ิจยั ได้ศึก ษาแนวคิดเรื่อ งโลกและทิศ ที่ปรากฏในวรรณคดีส นั สกฤตและ
พุทธศาสนา จากการศึกษาพบว่า แนวคิดเรื่องโลกของชาวอารยันในสมัยแรกเริ่มอยู่บนพื้นฐาน
ของธรรมชาติ เห็นได้จากโครงสร้างของโลกที่ปรากฏในคัมภีร์พระเวท ประกอบด้วยส่วนสาคัญ
พืน้ ฐานอย่างน้อยทีส่ ุด 2 ส่วน คือ แผ่นดินซึง่ เป็นส่วนทีอ่ ยูใ่ กล้ตวั ชาวอารยันมากทีส่ ุด และท้องฟ้า
ซึ่งเป็ นส่วนที่อยู่สูงขึน้ ไปด้านบน แต่โดยส่วนใหญ่นิยมกล่าวถึงส่วนประกอบสาคัญ 3 ส่วน โดย
เริม่ จากพืน้ ดิน จากนัน้ ก็กล่าวถึงส่วนทีส่ ูงขึน้ ไปผ่านบรรยากาศจนถึงสวรรค์ดา้ นบน จักรวาลทัง้ 3
ส่วนนี้เป็ นแหล่งกาเนิดของปรากฏการณ์ธรรมชาติท่มี อี ทิ ธิพลต่อชาวอารยันโดยตรง ดังนัน้ ชาว
อารยันจึงให้ความสาคัญกับโลกทัง้ 3 ส่วนนี้เป็ นหลักและยังไม่ปรากฏความคิดเรื่องส่วนที่อยู่ใต้
พื้นผิวโลก ต่อมาแนวคิดเรื่องโลกในคัมภีร์พราหมณะ-อุปนิษัทยังคงได้รบั อิทธิพลมาจากคัมภีร์
สมัยพระเวทที่แบ่งโครงสร้างของโลกออกเป็ น 3 ส่วน ส่วนในคัมภีรอ์ ารัณยกะได้แบ่งโครงสร้าง
ของโลกเพิม่ ขึน้ จาก 3 ส่วนเป็ น 7 ส่วน ในคัมภีรอ์ ุปนิษทั กล่าวถึงส่วนทีอ่ ยู่ใต้พน้ื ผิวโลกอีก 7 ชัน้
เป็ น ครัง้ แรก ท าให้โ ครงสร้า งของจัก รวาลในคัม ภีร์อุ ป นิ ษัท มีท ัง้ หมด 14 ชัน้ ในคัม ภีร์ส มัย
มหากาพย์-ปุราณะยังคงแบ่ง โครงสร้างหลักของจักรวาลออกเป็ น 14 ชัน้ เช่นเดียวกับ คัมภีร์
อุปนิษทั แต่บางส่วนก็เป็นลักษณะเฉพาะทีเ่ กิดขึน้ ในสมัยนี้ โดยภาพรวม โครงสร้างของจักรวาลที่
ปรากฏในคัม ภีร์ปุ ร าณะมีล ัก ษณะเป็ น ระบบ โดยเฉพาะส่ ว นโลกมนุ ษ ย์ท่ีส ะท้อ นให้เ ห็น ถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดวางส่วนประกอบของจักรวาลกับทิศหลักทัง้ 4 โดยมีเขาพระสุเมรุเป็ น
ศูนย์กลาง โลกในทัศนะของศาสนาพราหมณ์ -ฮินดูมใิ ช่สงิ่ ที่เกิดเองโดยธรรมชาติ แต่มเี ทพผู้ม ี
อานาจยิง่ ใหญ่สร้างขึน้ การสร้างโลกทีก่ ล่าวในคัมภีรห์ ลายแห่งมีเนื้อหาต่างกัน แต่โดยรวมแล้วก็
กล่าวถึงโลกทัง้ ในส่วนทีเ่ ป็นธรรมชาติและมนุษย์ไว้อย่างสัมพันธ์กนั ดังนัน้ ไม่ว่าจะอธิบายโลกหรือ
และสรรพสิ่งต่ างๆ ในจัก รวาล ศาสนาพราหมณ์ -ฮินดูจงึ ต้อ งอธิบายโดยเชื่อ มโยงกับเทพเจ้า
ผูย้ งิ่ ใหญ่หรือพระผูเ้ ป็นเจ้าเสมอ
พุทธศาสนาอุบตั ิขน้ึ ในสังคมศาสนาพราหมณ์หรือศาสนาฮินดูระยะต้น เนื่องจากมีทศั นะ
หลายประการที่ไม่ตรงกับศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูเป็ นศาสนาแบบเทวนิยม
ส่ ว นพุ ท ธศาสนาเป็ น ศาสนาแบบอเทวนิ ย มที่ไ ม่ เ ชื่อ ในความมีอ ยู่ข องพระเป็ น เจ้า ศาสนา
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พราหมณ์ -ฮินดูเ ชื่อว่าพระผู้เ ป็ นเจ้าเป็ นผู้ดูแลควบคุม กฎความเป็ นไปของธรรมชาติท่เี รียกว่า
“ฤตะ” ในขณะทีโ่ ลกในทัศนะของพุทธศาสนาเกิดขึน้ ดารงอยู่ และเสื่อมสลายไปตามกฎธรรมชาติ
ทีเ่ รียกว่า “ไตรลักษณ์” จะเห็นได้ว่า พุทธศาสนาเห็นว่าโลกดาเนินไปโดยธรรมชาติ ไม่ได้เกิด ขึน้
จากพระผูเ้ ป็ นเจ้าเป็ นผูส้ ร้างหรืออยู่ในความดูแลของพระผูเ้ ป็ นเจ้าหรือเทวดา ดังนัน้ สิง่ ต่างๆ ใน
โลกจึงไม่มสี งิ่ ใดเที่ยงแท้เป็ นนิรนั ดร แต่ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกฎไตรลักษณ์ คาสอนเรื่องไตร
ลักษณ์เป็นคาสอนทีข่ ดั แย้งกับลักษณะสาคัญของพระผูเ้ ป็ นเจ้าในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูซง่ึ เป็ นสิง่
คงที่สมบูรณ์ เป็ นนิรนั ดร และเป็ นอมตะ กฎแห่งกรรมเป็ นอีก หนึ่งแนวคิดหลักของพุทธศาสนา
เป็ นกฎธรรมชาติและกฎศีลธรรมที่ควบคุมการกระทาของสัตว์โลก ไม่มสี งิ่ เหนือธรรมชาติใดๆ
สามารถควบคุมสัตว์โลก ทุกสิง่ เกิดขึน้ ดารงอยู่ และเสื่อมไปด้วยเหตุปจั จัยทีส่ บื เนื่องเป็ นเหตุเป็ น
ผลกันเป็ นลูกโซ่ เรียกว่า “ปฏิจจสมุปบาท” ทาให้สตั ว์โลกที่ยงั ไม่หลุดพ้นจากทุกข์อย่างสิ้นเชิง
ยังคงต้องเวียนว่ายตายเกิดอยูใ่ นสังสารวัฏ
กฎไตรลักษณ์ และกฎแห่งกรรมเป็ นแนวคิดหลักที่พุทธศาสนาใช้อธิบายแนวคิดเรื่องโลก
และสรรพสิ่ง ต่ า งๆ ซึ่ง เป็ นส่ ว นหนึ่ งของจักรวาล กฎทัง้ 2 นัน้ ดารงอยู่และดาเนิ นไปเองตาม
ธรรมชาติ พระพุทธเจ้าทรงกล่าวถึงแนวคิดเรื่องโลกตามที่คนอินเดียสมัย นัน้ เชื่อเพียงเพื่อเป็ น
ส่วนประกอบในการอธิบายเรือ่ งกรรมทีส่ าคัญกว่า
โครงสร้างของจักรวาลในคติพุทธศาสนาอาจจาแนกออกได้เป็ น 2 ลักษณะ ลักษณะแรก
คือ โครงสร้า งของจัก รวาลที่จ ดั ตามระดับ ชัน้ ของจิต เป็ น การแสดงภพภูม ิข องสัต ว์โ ลกตาม
ระดับชัน้ ของจิตซึ่งเป็ นไปตามกฎแห่งกรรม หากทากรรมดีกไ็ ด้ไปอยู่ในสุคติภูม ิ แต่หากทากรรม
ชัวก็
่ ต้องตกอยู่ในทุคติภูม ิ แบ่งได้เป็ น 3 ระดับ ได้แก่ กามภูม ิ รูปภูม ิ และอรูปภูม ิ รวมเรียกว่า
“ไตรภู ม ิจ ัก รวาล” โครงสร้า งของจัก รวาลดัง กล่ า วมิใ ช่ เ ป็ น สิ่ง ที่เ ป็ น รู ป ธรรม พุ ท ธศาสนา
นาโครงสร้างของจักรวาลดังกล่าวมาใช้เป็นเครื่องมือในการอบรมสังสอนสั
่
ตว์โลกให้มคี วามละอาย
และเกรงกลัวต่ อบาปและเร่งทาความดีเพื่อให้เห็นภาพได้ชดั เจนเข้าใจง่าย ลักษณะที่สอง คือ
โครงสร้างของจักรวาลในเชิงกายภาพ เป็ นการนาโครงสร้างของจักรวาลทีจ่ ดั ตามระดับชัน้ ของจิต
มามองในเชิง สถานที่อยู่ โดยใช้เ กณฑ์การมองทิศ มาเป็ นตัวกาหนด แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ
ได้แก่ โครงสร้างของจักรวาลในมิตแิ นวดิง่ (V) ผู้วจิ ยั ใช้เขาพระสุเมรุเป็ นตัวแบ่งจักรวาลอย่าง
กว้า งๆ พบว่า มีเ พีย งบางภูม ิเ ท่า นัน้ ที่ส ามารถก าหนดที่อ ยู่ข องภพภูม ิไ ด้ กล่ าวคือ นรกภูม ิ
อสุรภพ อยูใ่ นจักรวาลส่วนล่างตัง้ แต่ใต้เขาพระสุเมรุลงไป จักรวาลส่วนกลางทีอ่ ยู่ในระดับเดียวกับ
เขาพระสุเมรุเป็ นส่วนทีม่ คี วามเหลีอ่ มซ้อนกันของภูมมิ ากทีส่ ุด เป็ นทีอ่ ยู่ของมนุ ษย์ สัตว์เดรัจฉาน
เปรต อสุรกาย และเทวดาชัน้ จาตุมหาราชิกาทัง้ ทีเ่ ป็นภุมมเทวดา อากาสัฏฐเทวดาและเทวดาทีอ่ ยู่
ในสวรรค์ชนั ้ นี้ โดยตรง ส่ ว นเทวดาตัง้ แต่ ส วรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์ข้นึ ไปอาศัยอยู่ใ นจักรวาลส่ ว นบน
อีกลักษณะหนึ่ง ผู้ว ิจยั พบว่า บางภพภูมสิ ามารถจัดโครงสร้างภายในตามทิศหลักทัง้ 4 ในมิติ
แนวราบ (H) ได้แก่ นรกภูม ิ อสุรภพ มนุ สสภูม ิ สวรรค์ชนั ้ จาตุมหาราชิกา และดาวดึงส์ จะเห็นได้
ว่า โครงสร้างจัก รวาลในโลกทัศ น์ ของพุทธศาสนามีการจัดอย่างเป็ นระบบโดยกาหนดให้เ ขา
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พระสุ เมรุเ ป็ น ศูนย์ก ลางของจักรวาลซึ่งมีลกั ษณะสอดคล้อ งกับ โครงสร้างจัก รวาลในวรรณคดี
สันสกฤตสมัยมหากาพย์-ปุราณะ
ส่ ว นแนวคิด เรื่อ งทิศ ผู้ว ิจ ัย พบว่ า ความหมายพื้น ฐานของทิศ ที่ป รากฏในวรรณคดี
สันสกฤตและพุทธศาสนา มี 2 ความหมาย คือ ทิศทาง (direction) และสถานที่ (region) ทิศใน
ความหมายแรก หมายถึง ทิศทาง ในวรรณคดีสนั สกฤตมีนัยถึงทิศทางบนท้องฟ้าที่เทพเจ้าแห่ง
แสงสว่างโคจรอยู่ และทิศทางบนพืน้ ดินโดยที่ชาวอารยันมองว่าโลกประกอบด้วย 4 ทิศ มี 4 มุม
แสดงถึงขอบเขตอันกว้างใหญ่ไพศาลของจักรวาล ส่วนในวรรณคดีพุทธศาสนา กล่าวถึงทิศทาง
บนพื้น ดิน เป็ น ส่ ว นใหญ่ มุม มองการมองทิศ ที่ปรากฏในวรรณคดีส ัน สกฤตมีอ ยู่ 2 มิติ ได้แ ก่
การมองทิศ ในมิติแนวราบ หรือ แนวนอน (H) และการมองทิศในมิติแนวดิง่ หรือ แนวตัง้ (V)
การมองทิศในมิตทิ งั ้ 2 มีความสัมพันธ์กบั แนวคิดเรือ่ งโลกทีป่ รากฏในวรรณคดีสนั สกฤตแต่ละสมัย
ในวรรณคดีพระเวทจนถึงพราหมณะ-อุปนิษทั ชาวอารยันถือเอาคนเป็ น ศูนย์กลางในการกาหนด
ทิศ ทิศ ต่ างๆ จึง เคลื่อ นไปตามตัว ผู้พูดหรือ สิ่งที่ผู้พูดกล่ า วถึง ในขณะที่ว รรณคดีมหากาพย์ ปุร าณะ ชาวอารยัน ยัง คงถือ เอาคนเป็ น ศู น ย์ก ลางในการก าหนดทิศ แต่ เ มื่อ กล่ า วถึง ทิศ ที่ม ี
ความสัมพันธ์กบั โครงสร้างจักรวาลอย่างแท้จริง ศูนย์กลางในการกาหนดทิศจะเปลี่ยนไปอยู่ท่ี
เขาพระสุ เ มรุซ่ึง เป็ น ศูน ย์ก ลางของจัก รวาล เนื่ อ งจากในวรรณคดีมหากาพย์ -ปุร าณะมีค วาม
พยายามในการจัดวางโครงสร้างจักรวาลอย่างเป็ นระบบมากขึ้น ทิศต่างๆ ที่มคี วามสัมพันธ์กบั
โครงสร้างจักรวาลจึงไม่มกี ารเคลื่อนทีไ่ ปตามตัวผูพ้ ดู หรือสิง่ ทีผ่ พู้ ดู กล่าวถึงดังทีเ่ คยปรากฏมาก่อน
แต่มลี กั ษณะเป็นจุด ภาค ส่วน โดยรอบเขาพระสุเมรุ ส่วนมุมมองการมองทิศทีป่ รากฏในวรรณคดี
พุทธศาสนามีอยู่ 2 มิตโิ ดยมีผพู้ ดู เป็นศูนย์กลางเช่นเดียวกับวรรณคดีสนั สกฤต แต่เมื่อกล่าวถึงทิศ
ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั โครงสร้างจักรวาล ศูนย์กลางในการกาหนดทิศจะเปลี่ยนไปที่ศูนย์กลางของ
จักรวาล คือ เขาพระสุเมรุซ่งึ มีลกั ษณะพ้องกับวรรณคดีสมัยมหากาพย์ -ปุราณะ ดังนัน้ ทิศจึงมี
จานวน คาเรียกชื่อ และการแปลความหมายที่แตกต่างกันออกไปตามแต่มุมมองและบริบทที่ถูก
กล่าวถึง ทิศในความหมายที่สองหมายถึง สถานที่ มีนัยถึงดินแดนที่อยู่บนโลก บรรยากาศ และ
สวรรค์อนั มีความสัมพันธ์กบั แนวคิดเรื่องโลกเช่นกัน นอกเหนือจากความหมายพื้นฐานดังกล่าว
ทิศในวรรณคดีพุทธศาสนายังมีความหมายในเชิงอุปลักษณ์ หมายถึง บุคคลประเภทต่างๆ และ
พระนิพพาน นอกจากนี้ยงั พบว่า ในวรรณคดีทงั ้ 2 ต่างก็มคี วามคิดว่าทิศต่างๆ ล้วนมีสงิ่ ต่างๆ
อยูป่ ระจาทิศ เพื่อพิทกั ษ์คุม้ ครองรักษาทิศต่างๆ หนึ่งในนัน้ คือ “โลกบาล” หรือ “เทวดาผูเ้ ป็ นใหญ่
แห่งทิศ”
แนวคิดเรื่องเทวดาผู้เป็ นใหญ่แห่งทิศเกิดขึน้ ก่อนที่พุทธศาสนาจะอุบตั ิข้นึ ในวรรณคดี
สมัยพระเวทจนถึงพราหมณะ-อุปนิษทั เรียกเทวดากลุ่มดังกล่าวว่า “ทิศามฺปติ” หมายถึง “เทวดาผู้
เป็ นใหญ่แ ห่ งทิศ ทัง้ หลาย” หรือ “ทิค ธิปติ” หมายถึง “เทวดาผู้เ ป็ นใหญ่ แห่งทิศ ” โดยมีรายชื่อ
จานวน แตกต่ างกัน “ทิศ ามฺ ปติ” หรือ “ทิค ธิปติ” จึง อาจเป็ น เพียงชื่อ เรียก ฉายา ชื่อ ต าแหน่ ง
คุณสมบัติ หรือหน้าที่หนึ่งของเทพเจ้าที่ได้รบั ความนิยมหรือถูกยกย่องในหมู่ชาวอารยันอยู่แล้ว
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แนวคิดเรื่องโลกบาลปรากฏชัด เจนในวรรณคดีสมัยมหากาพย์-ปุราณะ เนื่องจากในมหาภารตะ
พบว่าคาว่า “โลกบาล” ใช้เรียกกลุ่มเทวดาจานวน 3 องค์ทม่ี คี วามสัมพันธ์กบั โครงสร้างจักรวาล 3
ส่วน และใช้เรียกกลุ่มเทวดาจานวน 4 องค์ทม่ี คี วามสัมพันธ์กบั ทิศหลักทัง้ 4 ซึง่ ผูว้ จิ ยั สันนิษฐาน
ว่าเกิดจากการผนวกความคิดเรื่องเทวดาผูเ้ ป็ นใหญ่แห่งทิศซึง่ ปรากฏมาก่อนหรือร่วมสมัยกับช่วง
ที่รจนามหากาพย์ทงั ้ 2 โดยใช้ช่อื “โลกบาล” เรียกแทนกลุ่ มเทวดาผู้เ ป็ นใหญ่ แห่ง ทิศ ท าให้
โลกบาลมีจานวนเพิม่ ขึน้ เป็ น 4 องค์ ส่วนในรามายณะกล่าวตรงกันว่าโลกบาลมีจานวน 4 องค์
ได้แก่ พระอินทร์ พระยม พระวรุณ และพระกุเวร ต่อมาในคัมภีรม์ านวธรรมศาสตร์และปุราณะได้
เพิม่ โลกบาลผูร้ กั ษาทิศเฉียงอีก 4 องค์ ทาให้จานวนโลกบาลเพิม่ ขึน้ จาก 4 องค์ เป็ น 8 องค์ ทัง้ นี้
เนื่องจากในสมัยนี้ชาวอารยันมีมุมมองการมองทิศในมิตแิ นวราบเพิม่ ขึน้ จากเดิม ทีม่ เี พียง ทิศหลัก
4 ทิศเป็น 8 ทิศรวมทิศเฉียง เทวดาเหล่านี้มไิ ด้มคี วามยิง่ ใหญ่หรือมีอานาจเหนือกว่าพระผูเ้ ป็ นเจ้า
สูงสุด 3 พระองค์ ผูว้ จิ ยั ยังไม่อาจหาข้อสรุปที่ชดั เจนลงไปได้ว่าเทพเจ้าองค์ใดบ้างที่มฐี านะเป็ น
“เทวดาผูเ้ ป็ นใหญ่แห่งทิศ ” และ “โลกบาล” ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ผูร้ จนาคัมภีรว์ ่ามีความนิยมหรือเคารพ
นับถือเทพเจ้าองค์ใดเป็นพิเศษก็อาจยกให้เป็นโลกบาลได้
ในวรรณคดีพุทธศาสนามีคาเรียกกลุ่มของเทวดาจานวน 4 องค์ทป่ี ระจาอยู่ตามทิศหลักทัง้
4 ของโลกว่า “มหาราช” หรือ “โลกบาล” คาแรกปรากฏใช้อย่างแพร่หลายในคัมภีรพ์ ุทธศาสนาฝ่าย
เถรวาทบาลีและวรรณคดีท่บี นั ทึกด้วยภาษาสันสกฤตในพุทธศาสนา แต่ไม่ปรากฏใช้เรียกกลุ่ม
เทวดาผู้ร กั ษาทิศ ในวรรณคดีส ัน สกฤตมาก่ อ น ค านี้ ป รากฏอยู่ใ นคัม ภีร์ว ินัย ปิ ฎ ก มหาวรรค
ราชายตนกถา ซึง่ สันนิษฐานว่ารวบรวมขึน้ ราว 400 ปี ก่อนคริสตกาล นับเป็ นหลักฐานทีแ่ สดงให้
เห็นถึงความคิดเรื่องเทวดาผูร้ กั ษาทิศทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดเท่าทีย่ งั คงสืบทอดอยู่ ส่วนคาทีส่ องปรากฏอยู่
เพียง 2 ครัง้ ในเปตวัตถุและชาดกของฝ่ายเถรวาทบาลี แต่เป็ นที่นิยมในวรรณคดีท่บี นั ทึกด้วย
ภาษาสันสกฤตในพุทธศาสนา รายนามของท้าวมหาราชทัง้ 4 องค์ ประกอบด้วย ท้าวธตรฐเป็ น
ท้าวมหาราชผู้รกั ษาทิศตะวันออก ท้าววิรุฬหกเป็ นท้าวมหาราชผู้รกั ษาทิศใต้ ท้าววิรูปกั ข์เป็ น
ท้าวมหาราชผูร้ กั ษาทิศตะวันตก ท้าวกุเวร หรือ เวสสวัณเป็นท้าวมหาราชผูร้ กั ษาทิศเหนือ
ผูว้ จิ ยั สันนิษฐานว่า พุทธศาสนาอาจทราบถึงความคิดเรื่องเทวดาดัง้ เดิมของชาวอารยัน
และอาจทราบถึงแนวคิดเรื่อ งเทวดาผู้เ ป็ นใหญ่ แห่ งทิศ ซึ่งเป็ นแนวคิดที่ปรากฏมาก่ อ นที่พุท ธ
ศาสนาจะอุบตั ขิ น้ึ และยังไม่ได้ถูกจัดอย่างเป็ นระบบ พุทธศาสนาจึงอาจสืบทอดแนวคิดเรื่องเทวดา
ผู้เป็ นใหญ่แห่งทิศ แล้วนาปรับให้สอดคล้องกับหลักคาสอนของพระพระพุทธเจ้าเพื่อทรงใช้สอน
ผูค้ นในสมัยนัน้ ส่วนการกล่าวถึงชื่อของท้าวกุเวรพ้องกันในฐานะโลกบาลในคัมภีรส์ มัยมหากาพย์
เป็นไปได้ว่าทัง้ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและพุทธศาสนาอาจได้รบั อิทธิพลทางความคิดซึง่ กันและกัน
อนึ่ง รายนามของท้าวมหาราชองค์อ่นื ๆ ทีไ่ ม่เคยปรากฏนามในวรรณคดีสนั สกฤตก็เป็ นการแสดง
ให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะที่เกิดขึน้ ในพุทธศาสนาซึง่ ต่างจากแนวคิดเรื่องเทวดาผู้เป็ นใหญ่แห่งทิศ
หรือโลกบาลในวรรณคดีสนั สกฤต
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พุทธศาสนาได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดเรื่องเทวดาผู้รกั ษาทิศที่มอี ยู่เดิมให้สอดรับกับคาสอน
ของพุทธศาสนาภายใต้แนวคิดหลักเรือ่ งไตรลักษณ์และกฎแห่งกรรม ดังจะเห็นได้จากลักษณะและ
บทบาทของโลกบาล
ในด้านลักษณะ ท้าวมหาราชทัง้ 4 เป็ นเทวดาผู้เป็ นใหญ่ในสวรรค์ช ัน้ จาตุมหาราชิกาที่
ตัง้ อยู่บนยอดเขายุคนธรโดยรอบเขาพระสุเมรุ จัดอยู่ในจักรวาลส่วนกลางตามโครงสร้างจักรวาล
เชิงกายภาพตามการมองทิศในมิตแิ นวดิง่ และเป็ นสวรรค์ทป่ี ระกอบด้วยโครงสร้างตามทิศหลักทัง้
4 ในมิตแิ นวราบเนื่องจากเป็ นสวรรค์ทอ่ี ยู่ท่ามกลางมนุ สสภูมแิ ละสวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์ซง่ึ มีการจัด
โครงสร้างของภูมติ ามทิศหลักทัง้ 4 ในมิติแนวราบเช่น กัน แนวคิดเรื่องทิศที่มคี วามสัมพันธ์กบั
แนวคิดเรื่อ งโลกบาลในวรรณคดีพุทธศาสนา คือ ทิศ ในฐานะทิศทางซึ่งเป็ นทิศ ในมิติแนวราบ
ได้แ ก่ ทิศ หลัก ทัง้ 4 อัน มีค วามสัม พัน ธ์กับ ระบบโครงสร้า งจัก รวาลโดยมีเ ขาพระสุ เ มรุ เ ป็ น
ศูนย์ก ลาง ในขณะที่แ นวคิด เรื่อ งทิศ ที่มคี วามสัมพัน ธ์กับ แนวคิดเรื่อ ง “ทิค ธิปติ” ในวรรณคดี
สันสกฤตสมัยพระเวทจนถึงพราหมณะ-อุปนิษทั คือ ทิศในฐานะทิศทางซึง่ เป็ นทิศในมิตแิ นวราบ
และทิศในมิตแิ นวดิง่ ที่สมั พันธ์กบั พื้นโลก บรรยากาศ และสวรรค์ตามการแบ่งโครงสร้างจักรวาล
ออกเป็ น 3 ส่ ว น มีศูนย์กลางอยู่ท่ผี ู้พูด หรือสิ่งที่ผู้พูดกล่าวถึง จากบริบทที่กล่าวถึง “ทิค ธิปติ”
พบว่า ผู้ประกอบพิธบี ูชาบวงสรวงจะเป็ นผู้กล่าวอัญเชิญเทวดาให้มาประจาอยู่ตามทิศต่างๆ ใน
มณฑลพิธ ี ทิศเหล่านัน้ จึงเป็ นเพียงทิศชัวคราว
่
ส่วนแนวคิดเรื่องทิศที่มคี วามสัมพันธ์กบั แนวคิด
เรื่อ ง “โลกบาล” ในวรรณคดีส มัย มหากาพย์-ปุร าณะ คือ ทิศ ในฐานะทิศ ทางซึ่งเป็ นทิศ ในมิติ
แนวราบ ได้แก่ ทิศหลักทัง้ 4 หรือทิศหลักและทิศเฉียงรวม 8 ทิศ อันมีความสัมพันธ์กบั ระบบ
โครงสร้างจัก รวาลโดยมีเ ขาพระสุ เ มรุเ ป็ นศูนย์กลางของจักรวาล ดังนัน้ โลกบาลในวรรณคดี
พุ ท ธศาสนาจึง มีค วามสัมพันธ์ก ับ ทิศ ที่ม ีศูน ย์ก ลางอยู่ท่เี ขาพระสุ เ มรุเ ช่น เดียวกับ โลกบาลใน
วรรณคดีสนั สกฤตสมัยมหากาพย์-ปุราณะ ซึ่งต่างจากเทวดาผูเ้ ป็ นใหญ่แห่งทิศทีม่ ศี ูนย์กลางของ
ทิศอยูท่ ผ่ี พู้ ดู หรือสิง่ ทีผ่ พู้ ดู กล่าวถึง
ท้าวจาตุมหาราชต่างก็มสี ถานทีอ่ ยู่ร่วมกันบนสวรรค์ชนั ้ จาตุมหาราชิกาซึง่ ยังเป็ นสวรรค์ท่ี
ข้อ งติดอยู่ใ นกามคุณ เป็ นแดนเสวยสุข เพียงชัวคราวของสั
่
ต ว์โลกที่ไ ด้กระทากุ ศ ลกรรม ส่ ว น
เทวดาผูเ้ ป็ นใหญ่แห่งทิศในคัมภีรส์ มัยพระเวทและพราหมณะ-อุปนิษทั มาจากกลุ่มเทวดาทีอ่ าศัย
อยู่ใ นโลกมนุ ษ ย์ ในบรรยากาศ และในสวรรค์ และยัง ไม่ป รากฏสถานที่อ ยู่ร่ ว มกัน ในฐานะ
“ทิคธิปติ” ในแต่ละคัมภีรก์ ็กล่าวถึงที่อยู่ของเทวดาแต่ละองค์ไว้อย่างเอกเทศ และยังไม่แสดงให้
เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่อยู่ของเทพเจ้ากับตาแหน่ งของทิศที่เป็ นใหญ่อย่างชัดเจน
อาจเพราะเทวดาเหล่านี้ได้รบั เชิญให้มาอยู่ประจาทิศเพียงชัวคราวซึ
่
ง่ เป็ นทิศทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั
การประกอบพิธบี ูชาบวงสรวงโดยมีพราหมณ์ผู้ประกอบพิธ ีเป็ นศูนย์กลาง ต่อมาในวรรณคดี
มหากาพย์-ปุราณะได้กาหนดให้โลกบาลประจาอยูต่ ามทิศหลักทัง้ 4 หรือทิศทัง้ 8 ทีม่ เี ขาพระสุเมรุ
เป็นศูนย์กลางตามระบบโครงสร้างจักรวาลในสมัยนี้ ในคัมภีรส์ มัยปุราณะระบุตาแน่ งทีต่ งั ้ เมืองของ
ท้าวโลกบาลทัง้ 8 ว่าอยู่โดยรอบเขาพระสุเมรุ ซึ่งอาจเทียบได้กบั ที่ตงั ้ ของสวรรค์ชนั ้ จาตุมหา-
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ราชิกาที่อยู่โดยรอบทิศทัง้ 4 ของเขาพระสุเมรุ จะเห็นได้ว่าทัง้ วรรณคดีมหากาพย์-ปุราณะและ
วรรณคดีพุทธศาสนาต่างมีความพยายามจัดโครงสร้างจักรวาลอย่างเป็นระบบ
เทวดาในสวรรค์ชนั ้ จาตุมหาราชิกาทรงเป็ นเทวดาโดยกาเนิด มีลกั ษณะทางกายภาพที่ดี
วิเศษกว่ามนุ ษย์ในทุกด้าน คือ มีอายุท่ยี นื ยาวกว่า มีวรรณะงดงามยิง่ มีการบริโภคอาหารอย่าง
ประณีต มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว มีฤทธิ ์อานาจ มีภาวะจิตทีน่ ่ ายกย่องและเป็ นทีเ่ คารพบูชา
ของมนุ ษย์ สามารถดลบันดาลสิง่ ใดๆ ให้เกิดแก่ตนได้ตามความต้องการ ท้าวมหาราชทัง้ 4 ยัง
ทรงเสวยทิพยสมบัตทิ ด่ี กี ว่าเทวดาทัวไปในสวรรค์
่
ชนั ้ จาตุมหาราชิกา ได้แก่ อายุทพิ ย์ วรรณทิพย์
สุขทิพย์ ยศทิพย์ อธิปไตยทิพย์ รูปทิพย์ เสียงทิพย์ กลิน่ ทิพย์ รสทิพย์ โผฏฐัพพทิพย์ คุณสมบัติ
ทิพย์เหล่านี้เกิดขึน้ จากอานิสงส์แห่งกุศลกรรม เมื่อโลกในทัศนะของพุทธศาสนาอยู่ภายใต้กฎแห่ง
ไตรลักษณ์และกฎแห่งกรรม สรรพสิง่ ต่างๆ ที่อยู่ภายในโครงสร้างจักรวาลรวมถึงเทวดาก็ต้อง
ประสบความเปลี่ย นแปลง และยัง คงเวีย นว่ า ยตายเกิด เหมือ นสัต ว์โ ลกทัว่ ไป หากสัต ว์โ ลก
ปรารถนาทีจ่ ะเข้าถึงความเป็ น เทวดาในสวรรค์ชนั ้ จาตุมหาราชิกา ก็ต้องหมันสร้
่ างกุศลกรรมด้วย
การให้ทานและรักษาศีลให้บริสุทธิ ์ หรือ การถือไตรสรณคมน์เป็ นทีพ่ ง่ึ หรือการตัง้ ความปรารถนา
ทีจ่ ะไปอุบตั บิ นสวรรค์ชนั ้ นี้เพื่อให้เกิดอานิสงส์งอกเงยขึน้ เป็ นปจั จัยให้เกิดในสุคติโลกสวรรค์ได้ซง่ึ
เป็ นไปตามกฎแห่งกรรม ส่วนตาแหน่ งของท้าวจาตุมหาราชก็มใิ ช่ตาแหน่ งที่เที่ยงแท้ถาวร และ
มิได้ผูกขาดไว้กบั ผู้ใดผู้หนึ่ง แต่เปิ ดโอกาสให้ทุกคนสามารถเป็ นได้หากประพฤติปฏิบตั ใิ นกุศล
ธรรมให้ยงิ่ กว่าเทวดาทัวไปในสวรรค์
่
ชนั ้ จาตุมหาราชิกา เมื่อหมดกาหนดเวลาเสวยผลความดีหรือ
หมดอายุขยั เทวดาก็จะจุติไปสู่ภาวะอื่นๆ ตามวิบากกรรมของตนต่ อ ไป ไม่มคี วามเป็ นอมตะ
เป็ นไปตามกฎแห่งไตรลักษณ์ ในขณะที่เทวดาผู้เป็ นใหญ่แห่งทิศ ในวรรณคดีพระเวทจนถึง
พราหมณะ-อุปนิษทั ล้วนเป็นสิง่ สร้างของพระผูเ้ ป็นเจ้า มีความเป็ นนิรนั ดร์และเป็ นอมตะ มนุ ษย์ไม่
มีศกั ยภาพทีจ่ ะเป็ นเทวดาได้ แต่เน้นที่ความยิง่ ใหญ่และความมหัศจรรย์ของสิง่ ทีค่ นเคารพนับถือ
ว่าเป็ น เทวดา ส่ ว นโลกบาลในวรรณคดีส นั สกฤตสมัยมหากาพย์ -ปุราณะได้เ ปิ ดโอกาสให้ค น
ธรรมดาสามารถที่จะไปอุบตั ิเ ป็ นเทวดาได้ แต่ต้องกระทาบางสิง่ บางอย่างจนพระผู้เป็ นเจ้า พอ
พระทัย ก่ อ น พระผู้เ ป็ น เจ้าจึงจะประทานพรในสิ่งที่ผู้นัน้ ปรารถนาเพื่อ เป็ นการแลกเปลี่ยนซึ่ง
สอดคล้องกับความคิดในพุทธศาสนา
สืบเนื่องจากความคิดของชาวอารยันตัง้ แต่สมัยพระเวททีเ่ ชื่อว่าโลกมีความสัมพันธ์กบั ทิศ
หลักทัง้ 4 อันเป็ นสัญลักษณ์แทนขอบเขตอันกว้างใหญ่ของโลก โลกบาลในวรรณคดีพุทธศาสนา
จึงเป็ นเทวดาที่มบี ทบาทเกี่ยวข้องกับโลกในเชิงกายภาพอันได้แก่ “มนุ ษยโลก” และ “เทวโลก”
ท้าวมหาราชทัง้ 4 ในคติพุทธศาสนายังคงมีบทบาทเป็ นผูช้ ่วยเหลือเช่นเดียวกับเทวดาผูเ้ ป็ นใหญ่
แห่งทิศและโลกบาลในวรรณคดีสนั สกฤต หากแต่มรี ายละเอียดทีต่ ่างกัน บุคคลทีโ่ ลกบาลให้ความ
ช่วยเหลือต่างเป็ นผู้ท่อี าศัยอยู่ในโลกมนุ ษย์และเทวโลกซึ่งพุทธศาสนาจัด เป็ น “สัตว์โลก” ได้แก่
พระพุทธเจ้า พุทธบริษทั อันประกอบด้วยอรหัตสาวก ภิกษุ ภิกษุณี สามเณร อุบาสกอุบาสิกา และ
ท้าวสักกะ โลกบาลเป็นผูช้ ่วยเหลือพระพุทธเจ้า พุทธบริษทั ด้วยการปกป้องหรือคุม้ ครอง อุปฏั ฐาก
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ดูแล และเป็ นผูช้ ่วยเหลือท้าวสักกะในการปกป้องสวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์จากการรุกรานของพวกอสุร
รวมถึงคุม้ ครองปฏิบตั ติ ามคาสังของของท้
่
าวสักกะตามที่ได้รบั มอบหมาย ท้าวมหาราชเป็ นฝ่าย
เข้าไปช่วยเหลือหรือมีความกระตือรือร้นในการช่วยเหลือ ด้วยพระองค์เอง โดยไม่จากัดว่า ผูน้ นั ้ จะ
เลื่อมใสหรือเคารพนับถือหรือไม่
หน้ า ที่คุ้ม ครอง “มนุ ษ ย์” นี้ เ ป็ น หน้ า ที่ห ลัก ของเทวดาผู้เ ป็ น ใหญ่ แ ห่ ง ทิศ มาตัง้ แต่ ใ น
วรรณคดีสมัยพระเวทแล้ว ดังจะเห็นได้จากบทบาทของเทวดาผูเ้ ป็ นใหญ่แ ห่งทิศในอถรรพเวททีม่ ี
หน้าที่ “ปกป้อง” หรือ “คุม้ ครอง” เฉพาะกลุ่มคนหรือปจั เจกชนทีเ่ ลื่อมใสศรัทธาหรือบูชาบวงสรวง
ต่อเทวดาเท่านัน้ อาทิ ผู้ประกอบพิธบี ูชาบวงสรวงโดยจะประจาอยู่ตามทิศต่างๆ ในมณฑลพิธ ี
และ “ทาลาย” ศัตรูหรือผูท้ ไ่ี ม่เคารพนับถือ ส่วนโลกบาลในวรรณคดีมหากาพย์กใ็ ห้ความช่วยเหลือ
แก่ “พระผู้เป็ นเจ้า ” ด้วยการปกป้องหรือคุ้มครองสวรรค์ และ “มนุ ษย์” ด้วยการประทานความ
ช่วยเหลือในลักษณะต่างๆ อีกทัง้ เป็ นผูป้ ระทานรางวัลแก่บุคคลผูป้ ระกอบคุณงามความดี แต่ผนู้ นั ้
ต้องทาการสวดอ้อนวอนหรือต้องแสดงให้เห็นคุณความดีของตนจนเป็ นที่พอใจของโลกบาลก่อน
และยังเป็ นผู้ทดสอบคุณธรรมของบุคคลอีกด้วย ทาให้โลกบาลในวรรณคดีมหากาพย์มขี อบเขต
หน้ าที่ในการปกป้อง “โลก” เพิม่ มากขึน้ จากเดิมที่ดูแลเพียง “มนุ ษย์” คือ ผู้ประกอบพิธหี รือผู้ท่ี
สวดอ้อนวอน เพิม่ ขึน้ เป็ นผู้ปกป้องหรือคุม้ ครองสวรรค์อนั เป็ นโลกในเชิงกายภาพจากการรุกราน
ของพวกอสุร
จากกลุ่มบุคคลทีโ่ ลกบาลให้ความช่วยเหลือ จะเห็นได้ว่า ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มนุ ษย์
ไม่อาจจะทาตนให้เทียบเท่าหรือเหนือกว่าเทวดาหรือพระผู้เป็ นเจ้าได้ เพราะมนุ ษย์เป็ นสิง่ สร้าง
ของพระเป็ น เจ้า มีห น้ า ที่บูช าบวงสรวงหรือ สวดสดุ ดีต่ อ เทวดาที่ ต นเคารพนับ ถือ ด้ว ยความ
จงรักภักดี ในขณะที่พุ ทธศาสนาจัดเทวดาและมนุ ษ ย์ไว้เ ป็ น “สัตว์โลก” เหมือนกัน เพราะอยู่
ภายใต้กฎแห่งกรรมและไตรลักษณ์เช่นเดียวกัน แม้จะต่างกันเพราะกุศลกรรมทีไ่ ด้กระทามา ด้วย
เหตุท่กี ฎทัง้ 2 เป็ นกฎควบคุมสัตว์โลกให้ดาเนินไปตามกฎธรรมชาติ ดังนัน้ ท้าวมหาราชจึงไม่
สามารถให้รางวัลหรือ ลงโทษผู้ใดได้ แต่เ ป็ นเพียงผู้ค อยสอดส่ องและตรวจตราพฤติกรรมของ
มนุ ษย์เท่านัน้ ตามคาสังของท้
่
าวสักกะ ต่างจากเทวดาผูเ้ ป็ นใหญ่แห่งทิศหรือโลกบาลในวรรณคดี
สันสกฤตทีส่ ามารถทาลายหรือลงโทษผูก้ ระทาความผิดได้
บทบาทผู้ช่วยเหลือ “สัตว์โลก” โดยเฉพาะอย่างยิง่ มนุ ษย์ สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดของ
พุทธศาสนาว่าปุถุชนที่มคี ุณงามความดี ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอย่างสม่าเสมอ ย่อมได้รบั การ
บูชาหรือได้รบั ความเคารพจากเหล่าเทวดา ดังจะเห็นว่า แม้ว่าท้าวมหาราชจะเป็ นใหญ่ในทิศทัง้ 4
แต่ ต้องทาความเคารพต่อ บุคคลผู้มภี ูมธิ รรมสูงกว่าโดยเฉพาะอย่างยิง่ พระพุทธเจ้าผู้ทรงบรรลุ
พระสัมมาสัมโพธิญาณ และพระอริยสาวกทัง้ หลาย หรือแม้แต่ต่อสาธุชนทัวไปผู
่ ป้ ระพฤติดปี ฏิบตั ิ
ชอบตามหลักคาสอนของพุทธศาสนา เทวดาถือว่าท่านเหล่านี้เป็ นเนื้อนาบุญทีจ่ ะช่วยชีน้ าหนทาง
สู่ความหลุดพ้น จากทุกข์หรือ พระนิพพานซึ่งเป็ นจุดมุ่งหมายสูงสุ ด ด้วยเหตุ น้ี ท้าวมหาราชจึง
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ปรากฏบทบาทเป็ นผู้ฟงั ธรรม ผู้ปฏิบตั ธิ รรม และเป็ นผู้แจ้งข่าวหรือเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึน้ ใน
พุทธศาสนา สัตว์โลกมีศกั ยภาพที่จะพัฒนาระดับจิตของตนให้เป็ นเทวดาโดยความบริสุทธิ ์ หรือ
“วิสุทธิเทวา” ซึ่งเหนือกว่าเทวดาโดยกาเนิด หรือ “อุปตั ติเทวา” ได้ด้วยแนวทางที่พระพุทธองค์
ทรงวางไว้ คือ มรรค 8 จนสามารถเป็ นผูอ้ ยู่เหนือโลก (โลกุตตระ) คือ อยู่เหนือความเปลีย่ นแปลง
ผันแปรของโลกได้ในทีส่ ุด ดังนัน้ การบูชาบวงสรวงเทพเจ้าจึงเป็ นสิง่ ทีไ่ ร้ประโยชน์ เพราะเทพเจ้า
ไม่สามารถช่วยยกระดับมนุ ษย์ให้สูงขึน้ ได้ดว้ ยอานาจของเทพองค์นนั ้ ต้องขึน้ อยู่กบั คุณงามความ
ดีของมนุษย์ผนู้ นั ้ เองทีจ่ ะเป็ นตัวกาหนด ในขณะทีเ่ ทวดาผูเ้ ป็ นใหญ่แห่งทิศหรือโลกบาลในศาสนา
พราหมณ์-ฮินดูมอี านาจและความยิง่ ใหญ่อย่างแท้จริง ไม่ตอ้ งทาความเคารพต่อมนุ ษย์ไม่ว่าจะเป็ น
คนดีมคี ุณธรรมหรือไม่ก็ตาม มนุ ษย์เท่านัน้ ต้องเป็ นฝ่ายทาความเคารพต่อเทวดา และต้องบูชา
บวงสรวงหรือสวดสรรเสริญสดุดเี พื่อให้เทวดาพอพระทัย
ท้าวมหาราชทัง้ 4 ทรงมีขอบเขตการดูแลเทวโลกโดยรอบเขาพระสุเมรุตามทิศหลักทัง้ 4
ตัง้ แต่บริเวณยอดเขายุคนธรอันเป็นทีต่ งั ้ ของสวรรค์ชนั ้ จาตุมหาราชิกาลงมาถึงโลกมนุ ษย์ แต่กม็ ไิ ด้
ทรงดู แ ลทวีป ทัง้ 4 ครบทัง้ หมด ท้า วมหาราชมีค วามเกี่ย วข้อ งกับ ชมพู ท วีป ซึ่ง เป็ น ทวีป ที่
ท้าวโลกบาลจะเสด็จลงมาให้ความช่วยเหลือและตรวจตราพฤติกรรมของมนุ ษย์และอุตตรกุรุทวีปที่
กล่าวว่าเป็ นทีอ่ ยู่ของท้าวเวสสวัณ โลกบาลในวรรณคดีพุทธศาสนาจึงมีบทบาทเกี่ยวข้องกับโลก
ในเชิงกายภาพทัง้ โลกมนุษย์และเทวโลก
ดังนัน้ คาเรียก “มหาราช” จึงมีนัยถึงความเป็ นใหญ่ และอานาจของท้าวจาตุมหาราชใน
การปกครองสวรรค์ชนั ้ จาตุมหาราชิกา บรรดาทวยเทพทีส่ ถิตอยูใ่ นสวรรค์ชนั ้ จาตุมหาราชิกา เหล่า
อมนุ ษย์ทเ่ี ป็ นบริวาร ได้แก่ คนธรรพ์ กุมภัณฑ์ นาค และยักษ์ รวมถึงภุมมเทวดาและอากาสัฏฐเทวดาซึ่งก็มไิ ด้ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็ นบริวารของท้าวมหาราชทัง้ 4 โดยตรงหรือไม่ ส่วนคาเรียก
“โลกบาล” ก็มนี ยั ถึงบทบาทของเทวดากลุ่มดังกล่าว
นอกจากแนวคิดเรือ่ งกฎแห่งกรรมและกฎแห่งไตรลักษณ์ จะเป็ นแนวคิดหลักทีป่ รับเปลีย่ น
ลักษณะและบทบาทของเทวดาที่พุทธศาสนาอาจสืบทอดความคิดมาจากศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู
ให้กลายเป็ นเทวดาในคติพุทธศาสนา การกาหนดให้คนธรรพ์ กุมภัณฑ์ นาคและยักษ์เป็ นบริวาร
ของท้าวมหาราชทัง้ 4 แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการรวมความเชื่อดัง้ เดิมหรือชนพืน้ เมือง
ดัง้ เดิมซึ่งปรากฏมาแล้วตัง้ แต่ ก่อ นหรือร่ว มสมัยกับ พุทธกาลให้อยู่ภายใต้พุทธศาสนา อันเป็ น
ลักษณะเฉพาะของโลกบาลในวรรณคดีพุทธศาสนาที่แตกต่างจากลักษณะของเทวดาผู้เป็ นใหญ่
แห่งทิศและโลกบาลในวรรณคดีสนั สกฤต ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาความหมายของบริวารของท้าวโลกบาล
ทีป่ รากฏในวรรณคดีพุทธศาสนา พบว่าบริวารของโลกบาลเป็ นภาพสะท้อนของความเชือ่ ดัง้ เดิม
ได้แก่ การนับถือยักษ์ นาค ต้นไม้ ความเชื่อเรือ่ งวิญญาณ บรรพบุรษุ ความเชื่อเกี่ยวกับความตาย
และการกลับฟื้ นคืนชีพ ความเชื่อดัง้ เดิมของชาวอารยัน และชนพื้นเมืองดัง้ เดิม ได้แก่ เผ่ายักษ์
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และเผ่านาค อมนุษย์เหล่านี้ยงั คงมีพฤติกรรมทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งระหว่างพุทธศาสนา
กับความเชื่อดัง้ เดิม หรือกับชนพืน้ เมืองดัง้ เดิม
เมื่อ โลกบาลมีบทบาทเป็ น ผู้ช่ว ยเหลือ ด้ว ยการถวายการรับใช้พระพุทธเจ้า ในลักษณะ
ต่างๆ ช่วยธารงพุทธศาสนาด้วยการฟงั ธรรม ปฏิบตั ิธรรม และแจ้งข่าวหรือเหตุการณ์สาคัญที่
เกิด ขึ้นในพระพุ ท ธศาสนา อีก ทัง้ มีพฤติกรรมการถวายความเคารพต่ อ พระพุทธเจ้า ด้ว ยการ
น้อมไหว้ หรือการยึดถือพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์เป็ นสรณะ แสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้า
ทรงมีฐานะอยู่เหนือจตุโลกบาล ทรงเป็ นผูย้ งิ่ ใหญ่เหนือทิศทัง้ 4 และเป็ นผูย้ งิ่ ใหญ่กว่าบริวารของ
จตุโลกบาลอีกด้วย เมื่อผูเ้ ป็ นหัวหน้าแสดงการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้า เหล่าบริวารก็ย่อมต้อง
ยอมรับนับถือและอยู่ภายใต้พระพุทธเจ้าด้วยเช่นกัน แสดงให้เห็นถึงการยอมรับพุทธศาสนาของ
ฝ่ายความเชื่อดัง้ เดิมและชนพื้นเมืองดัง้ เดิม ในขณะเดียวกันพุทธศาสนาก็เป็ นฝ่ายยอมรับความ
เชื่อดัง้ เดิมและชนพืน้ เมืองดัง้ เดิมด้วย ดังจะเห็นจากรายนามของโลกบาลทัง้ 4 องค์ทอ่ี าจสะท้อน
ร่องรอยของความเชื่อดัง้ เดิมและชนพื้นเมืองดัง้ เดิม ที่ได้รบั การยกย่องขึน้ มาให้เป็ นเทวดาในคติ
พุทธศาสนา การรับพระปริตรของพระพุทธเจ้าจากท้าวมหาราชทัง้ 4 และการกาหนดให้โลกบาล
เป็ นผู้ดูแลทิศทัง้ 4 เป็ นใหญ่ในสวรรค์ชนั ้ จาตุมหาราชิกา หลังจากที่พุทธศาสนาและความเชื่อ
ดัง้ เดิม หรือ ชนพื้น เมือ งดัง้ เดิม เกิด ความขัด แย้ง กัน แล้ว ต่ า งฝ่ า ยต่ า งประนี ป ระนอมยอมรับ
ความส าคัญ ของกัน และกัน ด้ ว ยเหตุ น้ี รายนามของโลกบาลในวรรณคดีพุ ท ธศาสนาจึง มี
ลักษณะเฉพาะและไม่เคยปรากฏในวรรณคดีสนั สกฤตมาก่อนยกเว้นพระกุเวร อย่างไรก็ดี แม้ว่า
ท้าวมหาราชทัง้ 4 จะทรงเป็ น “โลกบาล” แต่พระพุทธองค์กไ็ ด้ทรงแสดงธรรม 2 ประการ คือ หิร ิ
และโอตตัปปะ เป็ น “โลกบาล” คือ เป็ นธรรมที่จะคุ้มครองโลกนี้ให้สงบร่มเย็นได้ เป็ นธรรมที่ช่วย
คุม้ ครองโลกให้มคี วามเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เดือดร้อนและสับสนวุ่นวาย
สิง่ ที่น่าสังเกต คือ พุทธศาสนาพยายามรวมความเชื่อต่างๆ ที่มอี ยู่ก่อนหรือร่วมสมัยกับ
ช่วงเวลาที่พุทธศาสนามีอทิ ธิพล ความเชื่อดัง้ เดิมส่วนใหญ่มกั จะเกี่ยวข้องกับการบูชาพลังอานาจ
เหนือธรรมชาติ สัตว์ทม่ี คี ุณลักษณะพิเศษ ความเชื่อเรื่องวิญญาณ การเกิดและความตาย โดยจัด
ให้อยู่ในโครงสร้างจักรวาลรวมอยู่กบั เทวดาชัน้ จาตุมหาราชิกา ด้วยเงื่อนไขของการเข้าถึงความ
เป็นเทวดาในสวรรค์ชนั ้ นี้ คือ ต้องประพฤติกุศลกรรมแต่กไ็ ม่ตอ้ งทามากเท่ากับเทวดาในสวรรค์ชนั ้
อื่นๆ จึงทาให้สวรรค์ชนั ้ จาตุมหาราชิกาเป็นแหล่งรวมของเทวดาเป็นจานวนมาก
จะเห็นได้ว่า พุทธศาสนาอาจรับแนวคิดเรื่องเทวดาผู้เป็ นใหญ่ แห่งทิศมาจากวรรณคดี
สัน สกฤตตัง้ แต่ ก่ อ นสมัย มหากาพย์ แนวคิด หลัก ของพุ ท ธศาสนาในเรื่อ งกฎแห่ ง กรรมและ
ไตรลักษณ์มอี ิทธิพลต่ อการปรับเปลี่ยนลักษณะและบทบาทของโลกบาลให้กลายเป็ นเทวดาใน
ความเชื่อทางพุทธศาสนา นอกจากนี้ ความเชื่อดัง้ เดิมหรือชนพื้นเมืองดัง้ เดิมที่พุทธศาสนาได้
รูจ้ กั ผ่านการเผยแผ่ศาสนาไปยังถิน่ ต่างๆ ก็อาจเป็ นอีกปจั จัยหนึ่งที่มอี ทิ ธิพลต่อการปรับเปลี่ยน
เทวดากลุ่มดังกล่าวให้มลี กั ษณะเฉพาะเพื่อให้พุทธศาสนาได้รบั การยอมรับนันเอง
่
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ข้อเสนอแนะ
งานวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั ได้จากัดขอบเขตการศึกษาเรื่องโลกบาลเฉพาะวรรณคดีพุทธศาสนาของ
ฝา่ ยเถรวาทบาลี (มูล)สรรวาสติวาทิน และมหาสังฆิกะ แต่เน้ นศึกษางานของเถรวาทบาลีเป็ นหลัก
สาหรับผู้ทส่ี นใจศึกษาต่อ ก็สามารถศึกษาเรื่องโลกบาลทีป่ รากฏในงานประเภทอวทาน ชาดกซึ่ง
ผูว้ จิ ยั ยังมิได้ทาการศึกษาไว้มากนัก รวมถึงในคัมภีรพ์ ุทธศาสนาฝ่ายมหายาน วัชรยาน ซึง่ ปรากฏ
เรือ่ งราวเกีย่ วกับโลกบาลมากพอสมควร หากนามาเปรียบเทียบกับสิง่ ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ศกึ ษาไว้แล้ว ก็จะ
ทาให้เห็นถึงภาพรวมของแนวคิดเรือ่ งโลกบาลได้ชดั เจนมากยิง่ ขึน้ นอกจากนี้แนวคิดเรื่องโลกและ
ทิศ ก็ ย ัง สามารถน าไปศึก ษาต่ อ ในด้ า นความสัม พัน ธ์ กับ รู ป แบบจิต รกรรม ประติ ม ากรรม
สถาปตั ยกรรม พิธกี รรม เป็ นต้น
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ประวัติผเ้ ู ขียนวิ ทยานิ พนธ์
นายณัชพล ศิรสิ วัสดิ ์ เกิดวันที่ 23 พฤศจิกายน 2530 ทีจ่ งั หวัดกรุงเทพมหานคร สาเร็จ
การศึก ษาระดับปริญ ญาอัก ษรศาสตรบัณ ฑิต (หลักสูต รภาษาและวรรณคดีไทย) สาขาวิช า
ภาษาไทย จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมือ่ ปีการศึกษา 2552 และเข้าศึกษา
ต่อในหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต ที่คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2553
ระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิตและมหาบัณฑิตได้รบั รางวัล ได้แก่ รางวัล นิสติ
ดีเด่นระดับปริญญาบัณฑิต ชัน้ ปีท่ี 1 ประจาปีการศึกษา 2549 รางวัลเงินทุนศาสตราจารย์พระ
วรเวทย์พสิ ฐิ ประจาปีการศึกษา 2551 รางวัลนิสติ ดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาบาลี
และสันสกฤต ประจาปีการศึกษา 2553 รางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร)
ประจาปี 2555 รางวัลนิสติ ดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา คณะอักษรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2555
และได้ร ับ ทุ น การศึก ษาในระดับ บัณ ฑิต ศึก ษาจากรัฐ บาลในโครงการพัฒ นาก าลัง คนด้า น
มนุ ษ ยศาสตร์แ ละสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุ ษ ยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)
ประจาปีการศึกษา 2553-2554 ทุนมูลนิธคิ ตี าอาศรมแห่งประเทศไทย ประจาปี 2553-2554
ระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต และมหาบัณฑิต มีผลงานทางวิชาการ ดังนี้
เรียงความและบทความวิชาการชิงรางวัลในเงินทุนภูมพิ ลระหว่างปีการศึกษา 2551-2554 ได้แก่
เรียงความเรื่อง “พระบรมรูปทรงม้า : ความสามัคคีของปวงประชา สู่การสถาปนาจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ” บทความวิชาการเรื่อ ง “พลัง แห่ งปญั ญา เพื่อ การพัฒนาที่ยงยื
ั ่ น ” ประจาปี
การศึก ษา 2551 เรียงความเรื่อ ง “การเสด็จประพาสต้น: พระมหากรุณาธิคุ ณสู่ปวงประชา”
บทความวิชาการเรื่อ ง “โครงการพระราชดาริกับการพัฒนาชาติ ” ประจ าปี ก ารศึก ษา 2552
เรียงความเรื่อง “ใต้ร่มพระบารมีจกั รีวงศ์ ชาติไทยยืนยงและพัฒนา” ประจาปี การศึกษา 2553
บทความวิชาการเรื่อง “ประชาราษฎร์สุขศานต์ด้วยโครงการพระราชดาริ” ประจาปี การศึกษา
2554 และบทความวิชาการเรื่อง “ความหมายแห่งชีวติ และพิธกี รรมของคริสชนในรอบปี ” ใน
หนังสือคาทอลิกไทย เทิดไท้องค์ราชัน : TRIBUTE TO HIS MAJESTY THE KING OF

THAILAND

