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เกริ่นนำ�

ในศาสนาพราหมณ์มพีระผู้เป็นเจ้าสูงสุด ๓ พระองค์ คอื

๑. พระพรหมา ผู้สร้าง

๒. พระนารายณ์ หรอื พระวษิณุ ผู้รกัษา

๓. พระศวิะ หรอื พระอศิวร ผู้ท�าลาย

ในจ�านวนทั้งสามพระองค์นี้ พระนารายณ์ได้อวตารลงมาเกิด

เพื่อรกัษาไว้ซึ่งโลกและสวรรค์เป็นจ�านวน ๙ ปาง และปางที่ ๑๐ จะ

อวตารมาในอนาคตกาล
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ป�งที่ ๑
มัตสย�วต�ร

คัมภีร์ภควัตปุราณะเล่าว่า เมื่อเวลาสิ้นปัทมะกัปป์มาถึง พระ 

พรหมาผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งก็ทรงเหนื่อยล้า ใคร่นอนหลับพักผ่อน

เพราะได้เข้าสู่พรหมราตร ี(กลางคนืของพระพรหมา) แล้ว และเมื่อ

พระพรหมาหลบัใหล ไตรโลก (สามโลก มโีลกมนุษย์ สวรรค์ และ

บาดาล) กเ็ริ่มสลายตวักลายเป็นมหาสมุทรใหญ่

ขณะนั้นมอีสูรตนหนึ่งเป็นราชาทานพชื่อ หยัครพี (สงัขะอสูร) 

อาศัยอยู่ในมหาสมุทร ได้ผุดขึ้นมาพบพระพรหมาที่ก�าลังนอนหลับ

เข้า เหน็กระแสพระเวทหลั่งไหลออกจากโอษฐ์พระพรหมา หยัครพี

จงึรองรบัพระเวทไว้ แล้วรบีด�าน�้ากลบัไปยงัที่อยู่ของตน

แต่การกระท�าในครั้งนี้ของหัยครีพได้ล่วงรู้ถึงพระนารายณ์ 

พระองค์ทรงหวงัจะช่วยให้คนและสตัว์ได้อยู่อย่างสงบสุข จงึอวตาร

เป็นปลาเลก็ๆ เรยีกว่า “ศะผะร”ิ ว่ายน�้าคอยท่าอยู่

ในเวลาเดยีวกนันั้นที่แคว้นทระวริะ มที้าวสตัยพรต (ไววสัวตั) 
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โอรสของพระสุรยิาทติย์ (ววิสัวตั) เป็นกษตัรยิ์ปกครอง ท้าวเธอทรง

เคารพบชูาพระนารายณ์ และบ�าเพญ็ตบะฌานด้วยการเสวยแต่น�้าเป็น

อาหาร ทรงมุ่งมั่นในทางธรรม ละเว้นการโลกยี์

วันหนึ่งท้าวสัตยพรตไปยังริมฝั่งแม่น�้ากฤตะมาลาเพื่อล้างบาป 

ขณะที่วักน�้าขึ้นมาก็ทรงเห็นปลาศะผะริตัวเล็กกระจิดริดติดขึ้นมาใน

กอบพระหตัถ์ จงึทรงปล่อยปลาน้อยนั้นกลบัลงน�้า แต่แล้วกท็รงได้ยนิ

ปลาน้อยกล่าวทูลเป็นภาษาคนว่า

 จุมพลกษตัร์โอ้	 ฉนัใด

พระย่อมเมตตาปวง	 สตัว์แล้

จึ่งจะปล่อยข้าไปในน่าน	 น�้านอ

ข้าอ่อนคงต้องแพ้	 พ่ายเขา

ท้าวสัตยพรตได้ยินดังนั้นก็ช้อนปลาน้อยเอาใส่หม้อน�้าเลี้ยงไว้ 

แต่เพียงชั่วข้ามคืนปลาน้อยก็โตคับหม้อ ปลาอวตารจึงทูลท้าวสัตย-

พรตว่าขอที่อยูใ่หม่ที่กว้างกว่านี้ ท้าวสตัยพรตกช้็อนปลาศะผะรไิปใส่

ในอ่างน�้าใบใหญ่ แต่เพยีงเวลาผ่านไปห้าสบินาทปีลากโ็ตเตม็อ่าง แล้ว

ปลาพระนารายณ์กไ็ด้ทูลขอที่อยู่ใหม่อกีครั้ง

ท้าวสตัยพรตจงึน�าปลาไปปล่อยลงสระใหญ่ แต่ไม่นานนกัปลา

กโ็ตตดิขอบสระ แล้วทูลขอที่อยู่ใหม่อกีหน

	 เสยีงดงัสนั่นจ้า	 ปลาทูล

อ้าพระผู้ทรงธรรม	 เที่ยงแท้

สระที่นเรนทร์สูร	 ให้อยู่
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บ่มพิอเพื่อแม้	 ว่ายวน

	 จอมคนจงโปรดข้า	 อกีครา

ให้ดนูได้ม	ี ที่กว้าง

เพื่อว่ายแหวกในธา	 ราเล่น

เปนสุขสนุกบ้าง	 เถดิหนอ

พอได้ฟังค�าขอร้องของปลาอวตาร ท้าวสัตยพรตก็ทรงสั่งให้

เหล่าเสนาช่วยกันช้อนปลาน�าไปปล่อยลงทะเลสาบที่วัดโดยรอบได้ 

ร้อยโยชน์ แต่ภายในวันเดียวปลาก็โตเต็มทะเลสาบ ท้าวสัตยพรตก็

ไม่ย่อท้อ ทรงสั่งให้น�าปลาพระนารายณ์ไปปล่อยยงัมหาสมุทร ปลา

พระนารายณ์กท็�าทตีดัพ้อว่า

 แล้วมวีาทะพ้อ	 ราชา

อ้าสมุทสาคร	 นี่ไซร้

มนีาคและเหรา	 เที่ยวท่อง

สามารถพฆิาฎได้	 สุดชวี์

	 อ้าวรีะราชเจ้า	 ทรงศร

ขึ้นชื่อว่าเมตตา	 เลดิล�้า

ทิ้งข้าณสาคร	 ณบดั	นี้ฤๅ

พหุภยัในน�้า	 มากม	ียิ่งนาฯ

แต่คราวนี้ท้าวสตัยพรตไม่หลงกลปลาอวตารอกี เพราะทรงนกึ

เอะใจว่าปลานี้คงเป็นพระนารายณ์อวตารมาเป็นแน่ จึงทูลถามว่า 

เหตุใดพระองค์จงึมาปรากฏในรูปปลาเช่นนี้
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ปลาพระนารายณ์ตอบว่าอวตารมาครั้งนี้กเ็พื่อช่วยกูโ้ลกไว้ และ

ว่านบัแตน่ี้อกีเจด็วนัจะเกดิอทุกภยั (น�้าท่วม) ทั่วสามโลก พระองค์จะ

ส่งเรอืล�าใหญ่มารบั ให้ท้าวสตัยพรตเกบ็ต้นยาพชืพนัธุต่์างๆ และสตัว์

ชนดิละคูพ่ร้อมทั้งเชญิพระฤๅษทีั้งเจด็ตน (สปัตะฤๅษ ีหรอือกีนยัหนึ่ง

เรยีกว่า “ประชาบด”ี เป็นมานะสาบตุรของพระพรหมา โดยพระพรหมา

ให้ก�าเนิดด้วยการนึก ในคัมภีร์ศตปถพราหมณะ ระบุนามไว้คือ  

๑. โคดม ๒. ภรทัวาช ๓. วศิวามติร ๔. ชมทคัน ี๕. วสษิฐ ๖. กศัยป 

๗. อตัร ิส่วนในมหาภารตะ ระบวุ่าเป็น ๑. มะรจี ิ๒. อตัร ิ๓. องัครีส 

๔. ปุละหะ ๕. กระตุ ๖. ปุลัสตยะ ๗. วสิษฐ ในวายุปุราณะ เติม  

“ภฤค”ุ เข้าอกีตนหนึ่ง แต่ยงัคงเรยีกว่าสปัตะฤๅษ ีในวษิณปุรุาณะ เตมิ 

“ภฤคุ” กบั “ทกัษะ” อกีสองตน และเรยีกว่า “พรหมฤๅษ”ี ทั้งเก้า) 

และพาเหล่าบรวิารลงสู่เรอืล�านั้น

เมื่อเห็นเรือสั่นคลอนเพราะถูกพายุ พระนารายณ์ในร่างปลา 

ศะผะริก็จะว่ายมาหา ให้ท้าวสัตยพรตจับนาคน�้ามา ปลายหนึ่งผูก 

หวัเรอื อกีปลายหนึ่งผูกกบัหงอนของปลา แล้วพระองค์จะจูงเรอืให้

ปลอดภยัตลอดพรหมราตร ีตรสัเสรจ็ปลาอวตารกห็ายตวัไป

ครั้นถึงก�าหนดก็เกิดอุทกภัยใหญ่ขึ้น น�้าในมหาสมุทรสูงขึ้น

อย่างรวดเร็ว แถมฝนยังตกหนักชนิดไม่ลืมหูลืมตาอีก สายน�้าท่วม 

เจิ่งนองไปทั่ว

...สุดสายตาแลไป	 บ่มิได้เห็นดิน	 ปัถพินทั่วไป	 มิได้มีที่แห้ง		

บางแห่งลกึหลายวา…

สถานการณ์เช่นนี้ย่อมท�าให้สตัว์โลกทั้งหลายป่ันป่วนวุน่วายกบั
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การหนตีาย

...นานาสตัว์สยดสยอง	ทั้งผองกต็รตีรู	ขึ้นสู่โขดเขาเนนิ	ปีนเขา

เขินหนีไป	 หวังให้พ้นอุทก	 บ้างก็ตกภูผา	 กายากลิ้งลงน�้า	 เหราซ�้า	

คร่าห์ไป...

...สตัว์บนดอนสท้าน	คลานเข้าหาที่ร่ม	ทั้งกลวัจมทเล	กลวัฝน

เทถกูหนาว	อกราญร้าวทั่วกนั	เมื่อนั้นสตัว์นานา	หากลวักนัเองไม่	ต่าง

ตนใฝ่หนพี้น	กระแสชลฉ่าฉาว	กวางดาวนอนแนบสงิห์	เสอืสมงิเคยีง

โค	ช้างตวัโตเคยีงหม	ีหนอูยูด่กีบัแมว	นกแก้วเนาแนบเหยี่ยว	กระจอก

เปรยีวเคยีงแร้ง	สุนขัแฝงกบัคน	ปะปนกนัทั่วไป...

แต่ท้าวสัตยพรตมิได้หวั่นไหวไปกับบรรยากาศอันน่าสะพรึง

กลวันี้ ทรงนั่งภาวนาด้วยศรทัธาอนัมั่นคงต่อพระนารายณ์ จนกระทั่ง

เรือล�าใหญ่แล่นมาถึง ท้าวเธอจึงสั่งให้พวกเสนาช่วยกันเก็บต้นยา 

พนัธุ์พชืต่างๆ และต้อนสตัว์อย่างละคู่ขึ้นไปบนเรอื แล้วเชญิพระฤๅษี

ทั้งเจ็ดให้ขึ้นเรือไปด้วย เมื่อทุกอย่างส�าเร็จเรียบร้อย เรือล�าใหญ่ก็

ลอยล�าเพราะน�้าสูงขึ้นทุกขณะ

	 แลไปณพ่างพื้น	 ดนิดอน

เหน็อุทกขึ้นเรว็	 รวดแท้

ปลายพฤกษะชาตสิลอน	 แลสลบั

ไป่ช้ากม็ดิแม้	 สุดปลาย

	 แลหลายครีเิงื้อม	 แง่งอน
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สูงตระหง่านปานยวน	 ยั่วฟ้า

ครู่เดยีวกส็าคร	 ท้นท่วม

ถงึยอดไศละอ้า	 อนาถใจ

	 แลในน่านน�้าฟ่อง	 ฟองฟู

เหน็ศพคนสตัว์ลอย	 เกลื่อนแล้

ราชาธยิ่งดู	 อ่อนอก	พระเอย

โอ้สุดสงสารแท้	 สุดทน

ยิ่งเหน็ผู้คนบรวิารที่มาด้วยกนัในเรอืมเีพยีงน้อยนดิ กย็ิ่งท�าให้

ท้าวสัตยพรตรู้สึกเศร้าสลดพระทัย พระฤๅษีทั้งเจ็ดเห็นเช่นนั้นจึง

เตือนให้ท้าวเธอตั้งจิตระลึกถึงพระนารายณ์ ท้าวสัตยพรตก็ทรงท�า

ตามค�าแนะน�าของสปัตะฤๅษี

	 กะมลธแน่วน้อม	 อกีพระกายะค้อม

นมสัการ

	 ภูบาลยอหตัถ์ไหว้	 วอนพระพษิณุไท้

เทพทรงศกัดิ์แลฯ

พร้อมกันนั้นได้ทรงกล่าวสรรเสริญพระเกียรติพระนารายณ์ 

(ที่ในกลอนเรียกว่าพระพิษณุ) และอัญเชิญพระองค์ให้เสด็จมาช่วย 

พอได้ยนิค�าอ้อนวอนของท้าวสตัยพรต ปลาอวตารกร็บีแหวกว่ายมา

หาเรือล�าใหญ่นั้นโดยไม่รอช้า แรงแหวกว่ายมหาศาลของปลาพระ

นารายณ์ท�าให้



15มาลัย (จุฑารัตน์)

...ทเลป่วนเปนคลื่น	 ระลอกครื้นเครงดงั	 ราวน�้าคลั่งขรม	 ราว

ลมคกึคกึพดั...

และแล้วผู้คนในเรอืต่างกไ็ด้เหน็

...เหน็มตัสยาแล่นล่อง	ฟ่องฟองฟูเฟื่องฟ้า	 จ้าแจ่มกลางสาคร	

งอนงามน่าพศิวง	องค์ดงัทองเนื้อเก้า	ครบีนั้นเล่าเปล่งปลั่ง	ดงัราชวด	ี

แหวกชลธีว่องว่าย	 น�้ากระจายราวเพ็ชร	 ตละเม็ดพราวพรรณ	 อัน	

กายาปลาไซร้	ใหญ่ยาวราวล้านโยชน์	เยี่ยมยิ่งโขดเขาหลวง	ทั้งปวงใน

โลกนี้	 อนัมหีงอนมหมิา	 ชูร่าเหนอืฟองสมุท	 สูงสุดยิ่งต้นยาง	ตั้งอยู่

กลางศริะ...

ท้าวสัตยพรตน้อมไหว้ปลาอวตารด้วยความเคารพ แล้วก็จับ

เอานาคตวัใหญ่จากในน�้าผกูข้างหวันาคไว้กบัหวัเรอื และผกูข้างหางไว้

กบัหงอนของปลาอวตาร

ปลาพระนารายณ์ก็ทรงจูงเรือใหญ่ล�านั้นให้แล่นฝ่าคลื่นลมอัน

คลุ้มคลั่งไปโดยปลอดภยั ในขณะที่ท้าวสตัยพรตทรงสาธยายมนตร์

สรรเสริญพระนารายณ์อีกครั้ง พร้อมด้วยนามทั้งพันของพระองค์ 

(ถือกันว่าพระนารายณ์มีพระนามหนึ่งพัน ซึ่งถ้าผู้ใดท่องได้จะนับว่า

ได้บญุอย่างยิ่ง) และในระหว่างที่จงูเรอืให้พ้นภยัอยูน่ี้ ปลาอวตารกไ็ด้

ทรงแสดงคติและสุนทรพจน์ที่เยี่ยมยอดให้ผู้คนบนเรือฟัง ซึ่งได้จด

ลงไว้เป็นคมัภรี์มตัสยะปุราณะ

จวบจนกระทั่งถงึปลายพรหมราตร ีระดบัน�้าจงึค่อยลดลง คลื่น

ลมที่ซดักระหน�่าตลอดเวลากค็่อยอ่อนแรง แล้วในไม่ช้าเรอืกล็อยเข้า

สู่ที่ตื้นและจอดนิ่งบนพื้นแผ่นดิน ปลาอวตารจึงสั่งให้ท้าวสัตยพรต
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คอยอยู่ที่ตรงนั้นก่อน แล้วสลัดนาคที่พันหงอนออก ด�าลงสู ่ใต้

มหาสมุทรอกีครั้งเพื่อจะไปกู้พระเวทกลบัคนื

พอด�าน�้าลงไปถึงที่อยู่ของขุนยักษ์หัยครีพ ปลาพระนารายณ์ 

ก็ตรงเข้างับขุนยักษ์ทันทีอย่างชนิดไม่มีการพูดพร�่าท�าเพลงกันละ  

ขนุยกัษ์ซึ่งก�าลงัหลบัเพลนิๆ มาถกูปลาตวัมหมึามโหฬารงบัเอาอย่างนั้น

ก็สะดุ้งตื่นทันที แล้วฉากตะลุมบอนระหว่างขุนยักษ์กับปลาอวตารก็

เปิดฉากขึ้น

	 ยกัษ์ขลงักฟ็าดด้วย	 ตะบอง

ตุบตกึอธกึใน	 น่านน�้า

สาครคลื่นฟูฟอง	 ยามต่อ	กนัแฮ

ทั้งขบทั้งถบีปล�้า	 มตัสยา

	 ฝ่ายปลาบ่ได้เจบ็	 อนิทรยี์

ฟันขบขุนยกัษ์พลาง	 ฟาดซ�้า

มไิยยกัษ์จะต	ี ตุบตุบ

บ่มไิด้เจบ็ช�้า	 ชอกกาย

ในที่สุดขุนยกัษ์หยัครพีกไ็ปไม่รอด

	 ยกัษ์ร้ายโลหติโอ้	 อาบองค์

อดึอดัดิ้นเท่าใด	 สุดดิ้น

ก�าลงักอ็่อนลง	 เหลอืที่	ทนนา

ที่สุดกส็ุดสิ้น	 ชพีพลนั
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เมื่อปลาอวตารจัดการค้นเอาพระเวทจากศพขุนยักษ์ได้แล้วก็

กลับคืนร่างเป็นพระนารายณ์สี่กร จากนั้นจึงเสด็จไปหาพระพรหมา 

(ที่คงจะเพิ่งตื่นนอน) และเชญิพระพรหมาเสดจ็กลบัสวรรค์ไป (พระ

นารายณ์คงจะคนืพระเวทที่ชงิคนืมาจากหยัครพีให้แก่พระพรหมาใน

ตอนนี้ด้วย)

จากนั้นพระนารายณ์กเ็หาะไปปรากฏองค์ต่อหน้าท้าวสตัยพรต

และประทานพรว่า

	 เราให้พรท่านนี้	 จงเปน

พระมนูชนก	 โลกล้วน

ร�างบัดบัขุกเขญ็	 ในโลก

จงประดษิฐานถ้วน	 สิ่งสรรพ์

หลังจากประทานพรและตรัสสอนท้าวสัตยพรตให้ตั้งอยู่ใน

คุณธรรมความดแีล้ว พระนารายณ์กเ็สดจ็กลบัไวกูณฐ์ไป ท้าวสตัย-

พรตจงึทรงขึ้นครองราชย์เป็นกษตัรย์ิแห่งดนิแดนชมพทูวปี (อนิเดยี) 

สืบลูกสืบหลานต่อๆ กันมา เรื่องราวที่พระนารายณ์อวตารเป็นปลา

ศะผะรกิจ็บลงเพยีงเท่านี้ และนบัจากนั้นมากน็บัเป็นการเริ่มต้นกฤตะ

ยุคในวราหะกลัป์

ถึงตรงนี้แล้วมีข้อน่าสังเกตอยู่อย่างหนึ่งคือ จะเห็นได้ว่าใน

คมัภร์ีศาสนาต่างๆ หลายศาสนามกีล่าวถงึเรื่องน�้าท่วม แล้วมคีนรอด

ชีวิตจากอุทกภัยนั้น ได้อยู่เป็นบรรพบุรุษของมนุษยชาติต่อมา เช่น 

ในคมัภร์ีไบเบลิของยวิและครสิเตยีนกล่าวถงึโนอาห์ ซึ่งต่อเรอืตามค�า

แนะน�าของพระผู้เป็นเจ้าจึงได้รอดพ้นจากอุทกภัย ส่วนในคัมภีร์
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โกหร่านก็กล่าวถึงโนเฮ และเรื่องราวของกรีกสมัยโบราณก็มีเรื่อง 

น�้าท่วมใหญ่ อันท�าให้ทวีปแอตแลนติสจมหายไปในมหาสมุทร มีผู้

รอดตายเพยีงคนเดยีวคอืเดอูคาลโิอน ซึ่งลงเรอืของพระเป็นเจ้าลอย

ออกจากแผ่นดนิแห่งนั้นมา

จึงน่าจะสรุปได้ว่า อาจจะเคยเกิดมหาอุทกภัยขึ้นในโลกนี้แล้ว

ครั้งหนึ่ง แต่เรื่องมตัสยาวตารนี้มจีุดที่ค่อนข้างขดัแย้งกนัเองอยู่มาก

คือ นับกันว่าหนึ่งคืนของพระพรหมายาวเท่ากับหนึ่งวันของพระ 

พรหมา หรอืหนึ่งกลัป์ ซึ่งนานถงึ ๔,๓๒๐ ล้านปีมนุษย์ ตามเนื้อเรื่อง

กล่าวว่าปลาอวตารจูงเรือที่ท้าวสัตยพรตอยู่ตลอดพรหมราตรี (คืน

ของพระพรหมา) ก็หมายความว่าทั้งเรือทั้งท้าวสัตยพรต ตลอดจน

ผูค้น พชื และสตัว์บนเรอื จะต้องมอีายไุม่ต�่ากว่าสี่พนักว่าล้านปี อะไร

จะยนืยงคงกระพนักนัปานนั้น

อีกประการหนึ่งกล่าวกันว่า พระมนูไววัสวัต (ท้าวสัตยพรต) 

เป็นพระมนูองค์ที่เจ็ด และในหนึ่งกัปป์จะมีพระมนูมาเกิดสิบสี่องค์ 

แต่ตามเนื้อเรื่องนี้ท้าวสตัยพรตกลายเป็นพระมนูองค์แรกของวราหะ

กลัป์ ซึ่งเท่ากบัว่าในปัทมะกปัป์ (กปัป์ก่อนหน้านี้ที่เพิ่งล่วงลบัไป) นั้น

มพีระมนูมาเกดิเพยีงหกองค์เท่านั้น

เรื่องราวที่ขัดแย้งกันเองนี้เป็นจุดที่น่าสังเกตในเนื้อเรื่องของ 

มตัสยาวตารเช่นกนั และนี่คอืเรื่องราวทั้งหมดของการอวตารปางที่ ๑ 

แห่งพระนารายณ์
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ป�งที่ ๒
กูรม�วต�ร

ในปางที่ ๒ นี้พระนารายณ์อวตารเป็นเต่า

ตามคัมภีร์วิษณุปุราณะเล่าว่า วันหนึ่งพระฤๅษีทุรวาสไปท่อง

เที่ยวที่ป่าหมิพานต์ และได้พบกบันางฟ้าองค์หนึ่ง (ฤๅษทีุรวาสนี้เป็น

โอรสของพระอตัรปิระชาบด ี(หนึ่งในสปัตะฤๅษ)ี กบันางอนะสยูา แต่

บ้างกว็่าเป็นหลานของพระอตัร ิฤๅษทีุรวาสเป็นคนโทโสร้าย หากใคร

ท�าให้ขดัใจสกัเลก็น้อยกม็กัจะสาปเสยีทนัท ีเช่นในเรื่อง ศกนุตลา เมื่อ

ฤๅษีตนนี้ไปถึงอาศรมของพระกัณวะมุนีในเวลาเช้า นางศกุนตลามี

จิตใจเหม่อลอยไม่ทันออกไปต้อนรับ ก็ถูกสาป ท�าให้ต้องพรากจาก

ท้าวทุษยนัต์นานหลายปี ใน มหาภารตะ ฤๅษทีุรวาสได้อ�านวยพรให้

นางกุนตีสามารถเชิญเทวดาองค์ใดๆ ลงมาประทานบุตรให้ได้ตาม

ปรารถนา และว่าครั้งหนึ่งพระกฤษณะได้นิมนต์ฤๅษีทุรวาสฉัน แต่

ลืมเช็ดเศษอาหารที่ตกเปื้อนเท้าพระฤๅษีตนนี้ พระฤๅษีก็โกรธ จึง 

สาปให้พระกฤษณะตายในสภาพเลวร้าย)
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นางฟ้านั้นพอเหน็พระฤๅษกีเ็กดิความศรทัธา จงึถวายพวงมาลยั

ที่ร้อยด้วยดอกไม้สวรรค์แก่พระฤๅษ ีพระฤๅษทีรุวาสกร็บัพวงมาลยั

มาคล้องคอไว้ ทนัใดนั้นกลิ่นหอมของดอกไม้สวรรค์ได้ท�าให้พระฤๅษี

เกดิความรูส้กึยนิด ีเต้นร�าไปพลางเหาะไปพลางไปกลางท้องฟ้า จนได้

ไปพบกบัพระอนิทร์ซึ่งทรงช้างเอราวณัเข้า ด้วยความก�าลงัอารมณ์ด ี

พระฤๅษกีจ็ดัแจงยื่นพวงมาลยันั้นให้พระอนิทร์

พระอินทร์รับพวงมาลัยจากพระฤๅษีทุรวาสแล้วก็วางลงบน

ตะพองช้างเอราวณั แต่กลิ่นหอมอบอวลของดอกไม้สวรรค์ท�าให้ช้าง

เอราวัณคลุ้มคลั่ง ใช้งวงจับพวงมาลัยจากตะพองลงมาขว้างแล้ว

เหยยีบซ�้า

การกระท�าของช้างเอราวัณยังผลให้พระฤๅษีทุรวาสโกรธเป็น

อย่างยิ่ง เพราะถอืว่าพระอนิทร์ดูหมิ่น จงึสาปพระอนิทร์ ดงันี้

	 อนัว่าท้าวศกัรนิทร์	 ดูหมิ่นกูแน่แล้ว

ขอศกัระอย่าแคล้ว	 ฉบิหาย

	 ฤทธิ์ขจายโลกสาม	 จงกลบัทรามทรุดน้อย

สทิธสิมดั่งถ้อย	 สาปสรรพ์

	 อนัหมู่อสุรา	 เคยแพ้มาก่อนไซร้

จงกลบัช�านะได้	 ดั่งถวลิ	แน่เทอญฯ

พระอินทร์ถูกสาปก็ตกอกตกใจมิใช่น้อย รีบก้มกราบขอโทษ

ขอโพยพระฤๅษีเป็นการใหญ่ ว่าเรื่องที่ช้างเอราวัณเหยียบย�่าพวง

ดอกไม้นั้น ช้างคลุ้มคลั่งท�าไปเอง แต่พระฤๅษทีุรวาสไม่ยอมอภยัให้
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	 มุนเีมนิพกัตร์แล้ว	 ตอบไป

ตวัท่านขี่ไอรา	 พตไซร้

กท็่านเหตุไฉน	 นั่งนิ่ง

ไม่ข่มคชสารให้	 อยู่มอื

ว่าแล้วพระฤๅษกีผ็ละจากไปอย่างไม่ไยด ีพระอนิทร์จงึจ�าใจต้อง

กลบัวมิานไปด้วยความไม่สบายใจ นบัแต่นั้นมาฤทธิ์ของพระอนิทร์ก็

ลดน้อยถอยลงตามค�าสาป แถมองค์กซ็ูบเซาสง่าราศเีสื่อม ซ�้าร้ายคอื

พวกเทวดาบรวิารของพระอนิทร์กพ็ลอยฤทธิ์ลดน้อยลงกว่าเดมิด้วย 

ท�าให้พอเกดิเรื่องรบรากบัพวกอสูรที่ใดกม็กัจะพ่ายแพ้อยู่เนอืงๆ

พวกยักษ์ชักจะได้ใจ ท�าตัวเกะกะเกเรเที่ยวระรานพวกเทวดา

เป็นที่สนุกสนาน (ของพวกยกัษ์ๆ เท่านั้นนะ) แต่พวกเทวดาน่ะสนุก

กนัไมอ่อก เดอืดรอ้นมากเข้ากช็กัชวนกนัไปเข้าเฝ้าพระอนิทร์ ขอร้อง

ให้ช่วยปราบพวกยักษ์อันธพาลเช่นดังเคย พระอินทร์จึงเล่าเรื่องที่

พระองค์ต้องค�าสาปของพระฤๅษีทุรวาสให้ทวยเทพได้ทราบ ปวง

เทวดากเ็ลยทูลเชญิพระอนิทร์ให้ไปเฝ้าพระพรหมา พระอนิทร์กท็รง

เหน็ด้วย ชกัชวนปวงเทวดาไปเข้าเฝ้าทูลเรื่องที่เกดิขึ้นให้พระพรหมา

ทราบ

พระพรหมาได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วกท็รงตอบว่าพระองค์ไม่

สามารถถอนค�าสาปของพระฤๅษีทุรวาสได้ แต่พระนารายณ์คงช่วย

แก้ไขได้ พระอนิทร์และเหล่าทวยเทพจงึพากนัไปเฝ้าพระนารายณ์ ทลู

เรื่องราวต่างๆ ให้ทรงทราบและขอร้องให้ช่วยแก้ไข

พระนารายณ์ทรงคดิหาวธิช่ีวยเหลอืพระอนิทร์และเหล่าบรวิาร 

โดยทรงแนะน�าให้พระอนิทร์ไปผกูไมตรกีบัพวกอสรูเพื่อท�าพธิกีวนน�้า



23มาลัย (จุฑารัตน์)

อมฤตในเกษยีรสมทุร ซึ่งใครได้ดื่มกจ็ะมฤีทธิ์เพิ่มขึ้นและไม่มวีนัตาย 

พร้อมกบัให้ค�ามั่นสญัญาเป็นนยัๆ ว่า

	 ตูข้าจะช่วยแท้	 อย่าฉงน

อรจิะออกแรง	 ช่วยแล้

แต่ส่วนศุภะผล	 จะตก

อยู่แก่ทวยเทพแท้	 แน่นอน

	 ดสักรจะต้องออก	 แรงเปลอืง	เปล่านา

จะบ่ได้ดื่มอมั	 ฤตน�้า

ฝ่ายเทพจะประเทอืง	 เทอดศกัดิ์	ยิ่งฮา

จะประสทิธิ์ฤทธิ์ล�้า	 ต่อไป

เรยีกว่าวางแผนโกงกนัตั้งแต่ต้นเลยละ พระอนิทร์ฟังแผนการ

ของพระนารายณ์แล้ว เหน็มแีต่ก�าไรใสปิ๊งกถ็ูกใจ รบีไปจดัการตาม

แผนโดยไม่รอช้าด้วยการ

...ก็ประกาศบัญชา	 แด่เทวดาทั้งหลาย	 ให้แยกย้ายกันไป	 ใน

ทศิานุทศิ	ปลดิโอสถเภสชั	สรรพตัมสีรรพคุณ	สุนทรเทพก�าแหง

เพื่อน�าต้นยาเหล่านี้มาโยนลงในเกษยีรสมทุรส�าหรบัใช้กวนเป็น

น�้าอมฤตต่อไป และพระอนิทร์จงึทรง

...แต่งทูตานุทูต	ไปพูดจาไมตร	ีปรองดองดกีบัอสูร	ชวนพร้อม

มูลร่วมงาน	ท�าการกวนเกษยีรสมุท	ตามจตุรภุชบญัชา	เพื่อหาอมฤต
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เลดิ	จะได้เกดิสริสิวสัดิ์	สุขะวฒั์ต่อไป...

ซึ่งพวกอสรูกย็นิยอมตกลงร่วมมอืด้วย (พวกอสรูคงคดิว่าพวก

ตนตอนนี้เก่งกว่าพวกเทวดา หากมกีารตุกตกิเกดิขึ้นกไ็ม่กลวั อย่างไร

เสยีกต็้องตุบตบัชนะพวกเทวดาแน่)

ดังนั้นพอถึงฤกษ์ที่นัดแนะกันไว้ ปวงเทพและอสูรก็มาพร้อม

หน้าพร้อมตากนัที่รมิฝั่งเกษยีรสมุทร (หรอื “ทะเลน�้านม” ซึ่งเป็นที่

ประทับของพระนารายณ์) โดยมีพระนารายณ์ พระศิวะ และพระ 

พรหมา มหาเทพทั้งสามองค์เสดจ็มาเป็นประธาน

แล้วพิธีกวนน�้าอมฤตก็เริ่มต้นขึ้น โดยเหล่าเทวดาทั้งหลายพา

กนัโยนตวัยาที่เกบ็มาลงในเกษยีรสมทุร แล้วทั้งเทพทั้งยกัษ์กช่็วยกนั

ไปถอนเอาเขามันทรมาวางลงกลางเกษียรสมุทร เอาตัวพญาวาสุกร ี

(พญานาคที่เป็นบัลลังก์ของพระนารายณ์) มาแทนเชือกพันรอบเขา 

ห้าเปลาะ จากนั้นพระนารายณ์กแ็บ่งหน้าที่ให้พวกอสรูทั้งหลายดงึทาง

ด้านหวันาค ส่วนพวกเทวดาดงึทางด้านหางนาค

พอทุกอย่างพร้อมก็เริ่มชักเขามันทรให้หมุนเวียนไปมาในทะเล

น�้านม ท�าให้น�้าในทะเลปั่นป่วน มคีวนัพวยพุ่งราวกบัน�้าเดอืด แต่ใน

ระหว่างการกวนน�้าอมฤตนั้น ภเูขามนัทรที่ใช้เป็นไม้กวนสั่นคลอนไปมา

ไม่ตั้งตรงตามที่ควร ซึ่งอาจจะเป็นเหตุให้การกวนน�้าอมฤตไม่ส�าเร็จ 

พระนารายณ์จงึทรงแบ่งภาคออกไป ภาคหนึ่งอวตารเป็นเต่าตวัมหมึา

ลงไปช่วยหนุนเขามนัทรไว้

...ภาคหนึ่งไซร้เปนเต่า	เพราเพรดิสพุรรณพรรณ	พลนัลงสูส่มทุ	

อุตลุดไล่มจัฉา	 อนักายาใหญ่โต	 โยโสว่ายเบยีดโดน	 โคนมนัทรภูผา	
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ขับมัจฉาพ้นฐาน	 แล้วอวตารเชิดช้อน	 สิงขรใหญ่ขึ้นตั้ง	 บนหลังเอา

กระดอง	รองภูผานั้นไว้	ให้ตั้งมั่นบ่มคิลอน...

ช่วยให้พวกเทวดากบัพวกยกัษ์ชกัภูเขามนัทรได้สะดวกขึ้น

...แล้วอมรและยกัษ์	ชกัตวัวาสกุ	ีให้ครีหีมนุไป	หวอืได้ดจุเครื่อง

กลงึ...

ส่วนอีกภาคหนึ่งของพระนารายณ์ก็ทรงเหาะขึ้นไปบนยอดเขา 

คอยเป่าเมฆฝนให้ลอยไปทางฝ่ายเทวดาเพื่อให้ฝนโปรยลงไปบรรเทา

ความร้อนแก่พวกเทพ ส่วนพวกยกัษ์อยู่ทางหวันาค เวลาชกัรอกเขา

นาคกพ็่นไฟพษิออกจากปาก ลนพวกยกัษ์จนระโหยโรยแรงไปตามๆ 

กัน ซ�้าเมฆฝนยังถูกเป่าไปที่อื่นอีก ไม่มีฝนโปรยลงมาให้พวกยักษ์

คลายร้อนกนัสกัแหมะ

แต่พวกยักษ์ก็ไม่ย่อท้อ ชักรอกเขามันทรกวนเกษียรสมุทร 

ต่อไปอย่างขะมักเขม้นด้วยความอยากได้น�้าอมฤต สถานการณ์จึง

กลายเป็นสามคัคกีนัท�างานด้วยความตั้งอกตั้งใจ

...เหลา่อสรุาเขม้น	บ่มเิหน็แก่ยาก	รึ้งรั้งนาคบ่หยดุ	ฝ่ายเทพฉดุ

ด้วยเล่า	เขากห็มุนจี๋ๆ 	กวนวารแีหล่งนั้น	เสยีงอกึอธกึชั้น	โลกมวลฯ

และแล้วการกวนเกษยีรสมุทรกส็�าเรจ็ด้วยด ีมสีิ่งวเิศษผุดขึ้น

มาจากเกษยีรสมทุรเจด็อย่าง กบัสิ่งที่ทั้งเทพและยกัษ์ต้องการอกีหนึ่ง 

รวมเป็นแปด เรยีงตามล�าดบัดงันี้
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	 หนึ่งคอืโคเอกอ้าง	 ออกนาม

สุรภทีี่เคา	 รพแล้

มนีมและเนยตาม	 จติมุ่ง	เสมอนา

วสิุทธิ์วเิศษแท้	 ที่ปอง

สิ่งที่ผุดขึ้นมาเป็นอันดับแรกคือโคสุรภี ซึ่งมีอีกชื่อหนึ่งว่า  

“กามะเธนุ” พวกเทวดาพร้อมกนัมอบให้พระฤๅษวีสษิฐผู้เป็นพรหม-

ฤๅษ ีหนึ่งในสปัตะฤๅษี

	 ที่สองซึ่งผุดพ้น	 ชลธี

คอืสุราซึ่งแรง	 ฤทธิ์กล้า

นามวารุณมี	ี ลกัษณ์ยั่ว

ยวนจติมวัเมาบ้า	 หยาบหยาม

สิ่งที่สองคือพระนางวารุณี เทวีแห่งเหล้า นางมีนามอื่นๆ ว่า 

“มทา” (ความเมา) และ “สุรา” หลงัจากที่ผุดขึ้นจากเกษยีรสมุทรแล้ว 

กไ็ด้เป็นมเหสขีองพระวรุณ เทพแห่งฝนและน�้า

	 สามมพีฤกษะขึ้น	 จากสมุท

ชื่อว่าปารชิาต	 เฉดิฟ้า

นางฟ้าเมื่อเหน็สุด	 ชอบพฤกษ์	นั่นแล

หอมดอกตระหลบหล้า	 แหล่งตรี

สิ่งที่สามคือต้นปาริชาต ซึ่งดอกมีกลิ่นหอมมาก เชื่อกันว่า 
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กลิ่นหอมของดอกปาริชาตสามารถช่วยให้ระลึกชาติได้ เหล่าเทวดา

พร้อมใจกันยกต้นปาริชาตให้พระอินทร์ และพระอินทร์ทรงเอาไป

ปลูกไว้กลางนนัทอุทยานในสวรรค์ เป็นต้นไม้ที่พระนางศจมีเหสขีอง

พระอนิทร์โปรดยิ่ง

	 ที่สี่ที่ขึ้นจาก	 ชลา	ลยัฤๅ

คอืคณาอบัศร	 เฉดิแฉล้ม

รูปโฉมสุดโสภา	 หาเปรยีบ	ไม่เลย

งามเนตร์งามเกศแก้ม	 ก่องฉวี

สิ่งที่สี่คอืเหล่านางอปัสร ซึ่งล้วนแต่เลอโฉมโสภา และมคีวาม

สามารถในการขับร้อง แต่ไม่มีเทวดาใดรับไว้จึงกลายเป็นนางบ�าเรอ

สาธารณะประจ�าสวรรค์ไป

	 ที่ห้าขึ้นจากน�้า	 คอืจนัทร์

รงัสสิกาวเยน็	 เนตร์ไซร้

องค์พระศวิะพลนั	 ฉวยฉบั

ทรงทดัแทนปิ่นไว้	 แทบศรี์

สิ่งที่ห้าคือดวงจันทร์ ซึ่งพระศิวะน�ามาทัดเป็นปิ่น (เรื่องที่

พระจนัทรเ์ปน็ป่ินของพระศวิะนี้มตี�านานอื่นเล่าวา่ พระจนัทร์ลอบไป

ลกัพานางดารา ชายาพระพฤหสับด ี จนเกดิสงครามชงินางขึ้น ภาย

หลงัพระพรหมาตดัสนิให้พระจนัทร์คนืนางดาราแก่พระพฤหสับดไีป 

เหล่าเทวดาพากนัไม่ชอบใจการกระท�าที่เหมอืนขโมยของพระจนัทร์จงึ
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ไม่ยอมคบค้าสมาคมด้วย ท�าให้พระจนัทร์ไม่สามารถเข้าไปในเทวสภา

ได้ พระศิวะทรงสงสารจึงน�าพระจันทร์มาทัดเป็นปิ่น พาเข้าไปใน 

เทวสภา)

	 ที่หกพษิผุดขึ้น	 จากสมุท

ทวยเทพบ่อยากชมิ	 อยากได้

แต่ฝูงนาคเรว็รุด	 รบีสูบ	ไว้แฮ

งูจึ่งมพีษิไซร้	 สบืมา

สิ่งที่หกคอืพษิร้าย ซึ่งปวงเทพต่างพากนัส่ายหน้าไม่เอา (พวก

ยกัษ์กค็งไม่อยากได้เช่นกนั) แต่พวกนาคและงูรบีสูบเอาไว้ งูจงึได้มี

พิษสืบต่อมาตราบเท่าทุกวันนี้ (เรื่องพิษร้ายที่เกิดขึ้นในคราวกวน

เกษยีรสมุทรนี้ บางต�านานกล่าวว่า พระศวิะทรงเป็นผู้ดื่มเข้าไปเพื่อ

ไม่ให้พิษร้ายเป็นอันตรายต่อผู้อื่น พระศอของพระศิวะจึงถูกพิษ

ผลาญจนกลายเป็นสดี�า)

	 จากสาครผุดขึ้น	 ที่เจด็

คอืดอกกมลบาน	 แจ่มจ้า

มเีทวเิสดจ็	 กลางดอก

งามประเสรฐิเลดิหล้า	 แหล่งสาม

	 มนีามปรากฏก้อง	 พระศรี

ศุภลกัษณ์ใดปาน	 เปรยีบได้

งามยิ่งสุรนาร	ี มวลหมด

จนิตะกวไีร้	 พจน์ชม
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สิ่งที่เจ็ดคือพระศรี หรือพระลักษมี ซึ่งผุดขึ้นมาจากเกษียร

สมุทรกลางดอกบัวบาน ความงามของพระนางนั้นไม่มีนางฟ้าใดจะ

เปรียบเทียบได้ แม้แต่ปวงฤๅษีที่มีตบะแก่กล้ายังตะลึงมอง เหล่า

คนธรรพ์ต่างเอ่ยสรรเสริญความงามของพระนาง นางอัปสรก็ลอย

ห้อมล้อมอยู่เตม็ท้องฟ้า คงคาในสวรรค์หลั่งน�้าอวยพรให้ ช้างเทวดา

กใ็ช้งวงจบัภาชนะทองตกัน�้ามารดถวาย ส่วนเกษยีรสมทุรนั้นมอบพวง

ทิพยมาลัยที่ร้อยด้วยดอกไม้สวรรค์ซึ่งไม่มีวันเหี่ยวเฉาให้ และพระ

วิศวกรรมเทพแห่งการช่างและศิลปะก็ทรงเนรมิตเครื่องทรงถวาย

พระนาง

	 ครานั้นทรงเครื่องแล้ว	 พระศรี

เสดจ็ไปเฝ้าวษิ	 ณุไท้

บงัคมพระจกัร	ี กายยอบ

วษิณุรบักอดไว้	 กบัทรวง

พระนารายณ์ (พระวิษณุ) ก็เลยได้พระลักษมีเป็นมเหสีคู่ใจ

ตั้งแต่บดันั้น และในที่สุด สิ่งที่ทั้งฝ่ายเทพและฝ่ายอสูรต่างมุ่งหวงัก็

ผุดขึ้นมาเป็นอนัดบัที่แปด ซึ่งเป็นอนัดบัสุดท้ายด้วย

	 ในที่สุดจากท้อง	 ทเลเลดิ

เทวะแพทย์ธนัวนั	 ตรไิซร้

ผุดขึ้นและชูเชดิ	 ผะอบ

อมฤตทูลเทอดไว้	 ณหวั
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แตพ่อเทวะแพทย์ธนัวนัตรทีนูผอบน�้าอมฤตชขูึ้นมาจากเกษยีร

สมทุร พวกอสรูกก็รกูนัจะเข้าไป พระนารายณ์ซึ่งทรงคอยจบัตาดอูยู่

กจ็ดัแจงหลอกล่อพวกอสูรไปทางอื่น

	 เทวนักลายรูปแม้น	 นารี

รูปลกัษณะวไิลย	 เลดิล้น

ลวงล่อเหล่ายกัษ	ี หวงัสวาท

น�าออกไปจนพ้น	 ฝั่งธาร

พวกยกัษ์คดิว่านางแปลงนั้นเป็นนางงามที่ผดุขึ้นมาจากเกษยีร-

สมุทรอีกคนจึงหลงตามนางไป เป็นโอกาสให้พวกเทวดาพากัน 

ดื่มน�้าอมฤตเพิ่มพลังกันอย่างสะดวกสบาย ดื่มเสร็จก็ไชโยโห่ร้อง

สรรเสรญิพระนารายณ์กนัดงักกึก้อง

พอได้ยินเสียงโห่ร้องพวกอสูรก็หันกลับมาดู เห็นพวกเทวดา

ท่าทางคึกคักก็รู้ว่าพวกตนเสียทีแล้ว ต่างรีบกลับมาหวังจะดื่มน�้า

อมฤตบ้าง แต่ถูกฝ่ายเทวดาขวางเอาไว้ จงึเกดิต่อสู้กนัขึ้น

...อสูรจะถาโถม	จู่โจมเท่าใดๆ	เทพบ่ได้ถอยถด	ทนทรหดแขง

ขนั	แม้ถูกฟันถูกแทง	ถูกตแีรงทั่วกาย	แผลกห็ายฉบัพลนั	กุมภณัฑ์

อ่อนระอา	 แย้งยุทธนาย่อหย่อน	 ก�าลังอ่อนลงไป	 เพราะมิได้สมจิต	

ชวดอมฤตอนัหวงั...

เมื่อเห็นแน่ว่าคงจะสู้พวกเทวดาไม่ได้ พวกยักษ์จึงจ�าใจต้อง 

ล่าถอยกลับไปด้วยความอาฆาตมาดร้าย ก็เป็นอันว่าพวกเทวดาต่าง
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กไ็ด้กลบัคนื มฤีทธิ์มเีดชเก่งกล้ากนัใหม่สมดงัที่ปรารถนา

เรื่องราวที่พระนารายณ์อวตารเป็นเต่ากจ็บลงเพยีงเท่านี้


