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สวรรค์

สวรรค์ ค�ำค�ำนี้ปรำกฏอยู่ในวรรณคดเีสมอ ส่วนใหญ่จะบอกกล่ำวให้ 

ผู้อ่ำนได้รู้ว่ำ สวรรค์คือที่อยู่อันแสนสะดวกสบำยของบรรดำเทวดำ

นำงฟ้ำทั้งหลำย เตม็ไปด้วยสิ่งของล�้ำค่ำสวยงำม แต่สวรรค์อยู่ที่ไหน? มี

ลักษณะอย่ำงไร? ไม่ค่อยได้บอกไว้ให้ชัดเจนแจ่มแจ้งนัก มีวรรณคด ี

บำงเล่มบอกเล่ำรำยละเอียดของสวรรค์เอำไว้เหมือนกัน แต่พอน�ำค�ำบอก

เล่ำเหล่ำนั้นมำเทยีบเคยีงกนัเข้ำกเ็กดิควำมสบัสนขึ้นอกี เพรำะสวรรค์จำก

วรรณคดแีต่ละเรื่องมทีั้งส่วนที่คล้ำยกนัและส่วนที่แตกต่ำงกนั ท�ำเอำผู้อ่ำน

เป็นงงไปตำมๆ กนั ที่เป็นเช่นนี้กเ็พรำะว่ำวรรณคดไีทยเรำนั้นได้รบัอทิธพิล

จำกศำสนำส�ำคญัๆ ถงึสองศำสนำด้วยกนั คอืจำกศำสนำพรำหมณ์ (ปัจจบุนั

ได้ววิฒันำกำรมำเป็นศำสนำฮนิดูแล้ว) และศำสนำพุทธ ทั้งสองศำสนำที่ว่ำ

มำนี้ต่ำงมหีลกัควำมเชื่อเกี่ยวกบัเรื่องของสวรรค์แตกต่ำงกนัออกไป

ศำสนำพรำหมณ์เป็นศำสนำที่เก่ำแก่มำกที่สุดศำสนำหนึ่งก็ว่ำได้ 

เพรำะรำวห้ำพันกว่ำปีล่วงมำแล้ว ชนชำติอำรยันเผ่ำหนึ่ง (เรียกตำมภำษำ
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ประวตัศิำสตร์ว่ำ ‘เผ่ำอนิเดยียุโรป’ หรอื ‘อนิเดยีอหิร่ำน’) ซึ่งมถีิ่นฐำนเดมิ

อยู่บรเิวณหนึ่งในเอเชยีกลำง ได้อพยพจำกถิ่นเดมิและเดนิทำงเข้ำไปอยู่ใน

ดนิแดนเปอร์เซยี (ปัจจุบนัคอืประเทศอหิร่ำน)

ในระหว่ำงอพยพ ชนเผ่ำนี้ได้แตกแยกออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่ง

ยังคงเดินทำงไปตั้งหลักแหล่งใหม่ในเปอร์เซียตำมเป้ำหมำยเดิม ส่วนอีก

กลุ่มหนึ่ง (พวกนี้มชีื่อเรยีกเฉพำะว่ำ ชำวอรยิกะ) ได้แยกตวัเดนิทำงลงสู่ 

ดินแดนตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอินเดียแถบลุ่มแม่น�้ำสินธู (สินธุ) 

และตั้งหลกัแหล่งถำวรอยู่ ณ ที่นี้ (ชำวอรยิกะออกเสยีง ส เป็น ห หรอื ฮ 

และ ธ เป็น ด ดงันั้นค�ำว่ำ สนิธู จงึกลำยเป็น ฮนิดู ในภำยหลงั)

นอกจำกจะเข้ำตั้งถิ่นฐำนแล้ว ชำวอริยกะยังได้น�ำเอำวัฒนธรรมใน

เรื่องควำมเคำรพเชื่อถอืในเทวดำหรอืเทพเจ้ำเข้ำมำสูป่ระเทศอนิเดยีอกีด้วย

เทพ (เทพเจ้ำหรอืเทวดำ) ที่ส�ำคญัที่สุดในยุคแรกๆ กค็อื พระอนิทร์ 

ผู้ทรงเป็นเจ้ำแห่งสวรรค์และยอดนกัรบ ต่อมำชำวอรยิกะได้เคำรพเทพอกี

องค์อย่ำงสงูสดุ (ตอนนี้พระอนิทร์เริ่มถอยลงมำเป็นเทพชั้นรอง) ว่ำทรงเป็น

ผู้สร้ำงทุกสรรพสิ่งทั่วจกัรวำล ไม่ว่ำจะเป็นโลก มนุษย์ หรอืสงิสำรำสตัว์

เทพองค์นี้คือ พระพรหม นี่คือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของศำสนำ

พรำหมณ์ แต่ศำสนำพรำหมณ์ไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่ำนี้ ยังคงวิวัฒนำกำร 

ต่อไป เทพส�ำคญัๆ จงึเพิ่มขึ้นอกีหลำยองค์ เช่น พระศวิะ พระนำรำยณ์ 

พระอุมำ พระสรัสวดี พระคเณศ พระขันทกุมำร และเมื่อมีเทพก็ต้องมี 

ที่อยู่ของเทพ ซึ่งกค็อื สวรรค์ นั่นเอง 

สวรรค์ตำมจนิตนำกำรในวรรณคดทีี่องิควำมเชื่อทำงศำสนำพรำหมณ์

นั้นตั้งอยู่บนเทอืกเขำหมิำลยั ทำงทศิเหนอืของประเทศอนิเดยี

เทอืกเขำหมิำลยั เป็นเทอืกเขำที่มหมึำมโหฬำรมำก แถมมยีอดเขำสงู

ชนัสลบัซ้อนมำกมำย (ยอดเขำเอเวอเรสต์ที่สูงที่สุดในโลกกอ็ยู่ในเทอืกเขำ

นี้ด้วย) และเพรำะควำมสงูชนัมำกนี่เองที่ท�ำให้ยอดเขำเหล่ำนี้มหีมิะปกคลมุ

อยู่ตลอดปี จงึเป็นที่มำของชื่อเทอืกเขำหมิำลยั (หมิะ+อำลยั = หมิำลยั)

สวรรค์ที่ส�ำคญัๆ ตำมควำมเชื่อทำงพรำหมณ์นั้นมอียู่สี่แห่ง คอื
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๑.  ยอดเขำพระสุเมรุ ซึ่งเป็นที่สถติ (อยู่) ของพระอนิทร์ (ตำมต�ำรำ

ว่ำเขำแห่งนี้เป็นทองค�ำแท้ทั้งเขำ ฟังแล้วน�้ำลำยหก)

๒. ยอดเขำไกรลำส ที่สถติของพระศวิะและพระอุมำ (ยอดเขำแห่ง

นี้มอีกีชื่อหนึ่งว่ำ ผำเผอืก เพรำะมสีขีำวดงัเงนิยวง คงเป็นเพรำะหมิะปกคลมุ

อยู่ตลอดเวลำ)

๓. พรหมโลก ที่สถติของพระพรหมและพระสรสัวด ี(ตำมวรรณคดี

ไม่ค่อยพดูถงึลกัษณะของพรหมโลกเท่ำไร แต่สนันษิฐำนว่ำ คงเป็นยอดเขำ

อกีแห่งหนึ่งในเทอืกเขำหมิำลยัเช่นกนั)

๔. เกษยีรสมุทร หรอืทะเลน�้ำนม ซึ่งอยู่ระหว่ำงกลำงสวรรค์ทั้งสำม

แห่งข้ำงต้น เป็นที่สถติของพระนำรำยณ์และพระลกัษมี

เทือกเขาหิมาลัยทอดตัวผ่านแคว้นแคชเมียร์ของอินเดีย ชาวฮินดูเชื่อกันว่าเป็นตั้งที่ของ
สวรรค์และเขาที่ประทบัของทวยเทพ เช่น เขาไกรลาศ
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นอกจำกสวรรค์ส�ำคญัทั้งสี่แห่งนี้แล้ว ยงัมสีวรรค์อื่นๆ อยู่ตำมยอด

เขำรอบนอกอกี ซึ่งเป็นที่สถติของเหล่ำเทพชั้นรองลงมำ

นี่เป็นควำมเชื่อเกี่ยวกบัสวรรค์ในระยะต้นๆ ที่ว่ำ สวรรค์มตีวัตนที่ตั้ง

แน่นอน คนเรำอำจจะสำมำรถไปถงึได้ด้วยร่ำงกำยที่มเีลอืดเนื้อตำมปกตนิี้ 

(อย่ำงในวรรณคดเีรื่อง รามเกยีรติ์ และ ศกุนตลา) ซึ่งต่อมำควำมเชื่อนี้ได้

เปลี่ยนไปว่ำ สวรรค์มีสภำวะทิพย์ คนเรำจะไปถึงได้ก็ต่อเมื่อตำยไปแล้ว 

(หมำยถงึคนดเีท่ำนั้นนะ อย่ำงในเรื่อง มหาภารตะ)

ส่วนควำมเป็นอยู่ของเทวดำนำงฟ้ำนั้น ทำงพรำหมณ์เชื่อว่ำ พวกนี้

เป็นอมตะ คอืไม่มวีนัตำย ดงันั้นเทพท่ำนใดได้ครองต�ำแหน่งอะไรกอ็ุ่นใจ

ได้เลยว่ำ มั่นคงยนืนำนกนัชั่วนรินัดร์กำล

ดูสวรรค์ตำมควำมเชื่อทำงพรำหมณ์มำพอหอมปำกหอมคอกันแล้ว 

ครำวนี้ลองหันมำมองทำงพุทธกันดูบ้ำง ศำสนำพุทธเกิดหลังศำสนำ

พรำหมณ์ประมำณสองพันกว่ำปี แต่มีอิทธิพลต่อวรรณคดีไทยไม่น้อย 

ไปกว่ำศำสนำพรำหมณ์เลย

วรรณกรรมไทยที่เก่ำแก่ที่สุดที่กล่ำวถึงเรื่องนี้ก็คือ ไตรภูมิพระร่วง 

(ไตรภูมกิถา) ซึ่งพระมหำธรรมรำชำที่ ๑ หรอืพญำลไิทย แห่งกรุงสุโขทยั 

ทรงพระรำชนพินธ์เมื่อ พ.ศ. ๑๘๘๘

ในหนงัสอื ไตรภมูพิระร่วง กล่ำวถงึที่ตั้งของภูมทิั้งสำม (สวรรค์ โลก

มนุษย์ และนรกกบัอสุรกำยภูม)ิ ว่ำมเีขำพระสุเมรุอยู่ตรงกลำง ล้อมรอบ

ด้วยเขำบริวำรและมหำสมุทรสลับกันอีกอย่ำงละเจ็ดชั้น (มหำสมุทรที่ว่ำนี้

ในวรรณคดเีรื่อง กาก ีเรยีกชื่อว่ำ สทีนัดร) ถดัออกมำเป็นทวปีทั้งสี่ที่มนษุย์

อยู่อำศยั (ในวรรณคดจีงึมกัเรยีกประเทศอนิเดยีว่ำ ชมพูทวปี) แล้วล้อม

ด้วยก�ำแพงจกัรวำลเป็นชั้นสุดท้ำย

ส่วนสวรรค์ตำมไตรภูมินั้นได้แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ สำม

ประเภทคอื

๑.	ฉกามาวจร คอืยงัข้องเกี่ยวกนัด้วยควำมรกัควำมใคร่ ผู้ที่อำศยัอยู่

บนสวรรค์ประเภทนี้จงึมสีองเพศ คอื เทวดำเพศชำย และนำงฟ้ำเพศหญงิ 
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สวรรค์ประเภทนี้มดี้วยกนัหกชั้น

ชั้นแรก ซึ่งมีควำมสูงน้อยที่สุด มีควำมสูงระดับเดียวกับยอดเขำ

ยุคนธร คอื สี่หมื่นสองพนัโยชน์จำกระดบัน�้ำในมหำสมุทร ชื่อว่ำ จำตุมหำ

รำชกิำ เป็นที่สถติของท้ำวจตุโลกบำลทั้งสี่องค์ (สวรรค์ชั้นนี้บ้ำงกล็งควำม

เหน็ว่ำ อยูบ่นยอดเขำยคุนธรเลย แต่บ้ำงกว่็ำ เพยีงแค่มรีะดบัควำมสงูเสมอ

กนัเท่ำนั้น ไม่จ�ำเป็นว่ำจะต้องตั้งอยู่บนยอดเขำแต่อย่ำงใด เพรำะสวรรค์มี

สภำวะเป็นทพิย์)

ชั้นที่สอง มคีวำมสูงเหนอืขึ้นไปอกีเท่ำตวั คอื แปดหมื่นสี่พนัโยชน์ 

สูงเสมอยอดเขำพระสุเมรุ ชื่อ ดำวดงึส์ หรอื ไตรตรงึษ์ พระอนิทร์ประทบั

อยู่ที่ชั้นนี้ (ชื่อพระอนิทร์กบัเขำพระสุเมรุนี่พ้องกบัคตทิำงพรำหมณ์พอด)ี

ชั้นที่สำม ชื่อ ยำมำ อยูส่งูหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพนัโยชน์ เป็นที่สถติ

ของพระสยำมเทวำธริำช

คตสิวรรค์ใน ไตรภูมพิระร่วง ปรากฏอยู่ตามงานศลิปะต่างๆ ของไทย 
อาท ิจติกรรมฝาผนงั
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ชั้นที่สี่ ชื่อ ดุสิต อยู่สูงสำมแสนสำมหมื่นหกพันโยชน์ เชื่อกันว่ำ

สวรรค์ชั้นนี้เป็นที่ประทบัของพระโพธสิตัว์ก่อนจะมำประสตูเิป็นพระพทุธเจ้ำ

ชั้นที่ห้ำ ชื่อ นมิมำนรด ีอยู่สูงหกแสนเจด็หมื่นสองพนัโยชน์

ชั้นที่หก ชื่อ ปรนมิมติวสวตัด ีอยู่สูงหนึ่งล้ำนสำมแสนสี่หมื่นสี่พนั

โยชน์

(จะเห็นได้ว่ำพอพ้นชั้นดำวดึงส์มำแล้ว สวรรค์ต่ำงอยู่สูงขึ้นไปบน

ท้องฟ้ำเฉยๆ โดยไม่ได้อำศยัองิยอดเขำใดๆ ทั้งสิ้น)

๒.	รปูาวจร คอืพรหมที่มรีปู (พระพรหมตำมคตพิทุธต่ำงจำกพรหม

ตำมคตพิรำหมณ์ พรหมตำมคตพิรำหมณ์มเีพยีงองค์เดยีว ทรงเป็นผู้สร้ำง

ทกุสรรพสิ่งทั่วจกัรวำล แต่พระพรหมตำมคตพิทุธมมีำกมำยหลำยองค์ตำม

แต่บุญที่ท�ำไว้ และไม่ได้เป็นผู้สร้ำงโลกหรอืจกัรวำลแต่อย่ำงไร) มดี้วยกนั

สบิหกชั้น อยู่สูงขึ้นไปจำก ฉกำมำวจร (ฉ แปลว่ำ หก ฉกำมำวจร แปลว่ำ 

สวรรค์ชั้นกำมำวจรหกชั้น) โดยจะมีควำมสูงเพิ่มเป็นทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆ 

จำกชั้นต้นไปถงึชั้นสูงสุดชั้นที่สบิหก สวรรค์ประเภทนี้นยิมเรยีกว่ำ พรหม

โลก และมชีื่อเฉพำะของแต่ละชั้นดงันี้

ชั้นที่หนึ่ง พรหมปำรสิชัชำภูมิ

ชั้นที่สอง พรหมปโรหติำภูมิ

ชั้นที่สำม มหำพรหมำภูมิ

ชั้นที่สี่ ปรติตำภูมิ

ชั้นที่ห้ำ อปัปมำณำภูมิ

ชั้นที่หก อำภสัสรำภูมิ

ชั้นที่เจด็ ปรติตำสุภำภูมิ
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ชั้นที่แปด อปัปมำณสุภำภูมิ

ชั้นที่เก้ำ สุภกณิหำภูมิ

ชั้นที่สบิ เวหปัผลำภูมิ

ชั้นที่สบิเอด็ อสญัญภีูมิ

ชั้นที่สบิสอง อวหิำภูมิ

ชั้นที่สบิสำม อตปัปำภูมิ

ชั้นที่สบิสี่ สุทสัสำภูมิ

ชั้นที่สบิห้ำ สุทสัสภีูมิ

ชั้นที่สบิหก อกนฏิฐำภูมิ

๓.	อรปูาวจร หรอืพรหมไม่มรีูป พรหมโลกประเภทนี้มสีี่ชั้น อยู่สูง

ขึ้นไปอกี พระพรหมที่อยู่ ณ ที่นี้จะมแีต่จติไม่มรีูปร่ำง ชื่อเฉพำะของพรหม

โลกประเภทนี้คอื

ชั้นที่หนึ่ง อำกำสำนญัจำยตนภูมิ

ชั้นที่สอง วญิญำณญัจำยตนภูมิ

ชั้นที่สำม อำกญิจญัญำยตนภูมิ

ชั้นที่สี่ เนวสญัญำนำสญัญำยตนภูมิ

ทั้งหมดที่เล่ำมำนี่คอืสวรรค์ตำมควำมเชื่อทำงพทุธ ซึ่งกเ็ป็นที่สนุกสขุ

สบำยไม่แพ้สวรรค์ตำมควำมเชื่อทำงพรำหมณ์เลย แต่เทวดำ นำงฟ้ำ หรอื

แม้แต่พระพรหมตำมควำมเชื่อทำงพทุธนั้น มเีกดิมดีบัตำมแต่บุญกรรม จงึ

ไม่ใช่พวกอมตะ และไม่สำมำรถรกัษำต�ำแหน่งต่ำงๆ ไว้ได้ตลอดกำลอย่ำง

ทำงพรำหมณ์ เพรำะทำงพุทธสอนไว้ว่ำทุกสิ่งไม่จรีงั เว้นแต่นพิพำนเท่ำนั้น

ที่เที่ยงแท้ ดงันั้นทุกชวีติจงึไม่ควรอยู่ด้วยควำมประมำทหรอืลุ่มหลง •
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พระศวิะ เป็นพระนำมของพระเป็นเจ้ำ (เทวดำหรอืเทพเจ้ำ) ผูย้ิ่งใหญ่

ที่สุดองค์หนึ่งในศำสนำพรำหมณ์ ซึ่งได้รบัควำมเคำรพบูชำอย่ำงสูง

มำแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน (ปัจจุบันศำสนำพรำหมณ์ได้วิวัฒนำกำรมำเป็น

ศำสนำฮนิดู และแยกออกเป็นสองนกิำยใหญ่ๆ คอื ไศวนกิำย ซึ่งเคำรพ

บูชำพระศิวะเป็นเทพสูงสุด และไวษณพนิกำย ที่นับถือพระวิษณุ หรือ 

พระนำรำยณ์เป็นเทพสูงสุด)

ในทำงวรรณคดไีทยเรำมกัรู้จกัพระศวิะในพระนำม ‘พระอศิวร’ (ถงึ

ตรงนี้ท่ำนที่เคยอ่ำน รามเกยีรติ์ มำแล้วคงร้องอ๋อไปตำมๆ กนั)

ก�ำเนดิของพระศวิะนั้นมดี้วยกนัมำกมำยหลำยต�ำนำน บ้ำงกว็่ำทรง

เป็นโอรสของพระกศัยป กบัพระนำงสุรภ ีบ้ำงกว็่ำเกดิจำกพระนลำฏ (หน้ำ

ผำก) ของพระพรหม หรอืบำงทกีว็่ำเกดิจำกโลหติของพระพรหมที่หยดลง

ไปในกองไฟขณะก�ำลงับ�ำเพญ็ตบะ และบำงต�ำนำนกล่ำวว่ำทรงเกดิจำกบั้น

กลำงพระองค์ของพระนำรำยณ์กม็ี

พระศิวะ
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แต่ในคัมภีร์ที่มีอยู่ในหอสมุดวชิรญำณเล่ำถึงก�ำเนิดของพระศิวะว่ำ 

ทรงเกิดขึ้นด้วยตัวของพระองค์เอง คือเมื่อเกิดเพลิงบรรลัยกัลป์ล้ำงโลก

แล้วเหลือแต่ควำมเวิ้งว้ำงว่ำงเปล่ำของห้วงอวกำศอันไพศำล พระเวทและ

พระธรรมทั้งหลำยจะประชุมกันเข้ำบังเกิดเป็นองค์พระเป็นเจ้ำ (พระศิวะ) 

ขึ้น จำกนั้นพระเป็นเจ้ำจะทรงสร้ำงเทพองค์อื่นๆ ต่อๆ ไป และสรรพสิ่งตำม

ล�ำดบั

แม้จะมตี�ำนำนกำรก�ำเนดิมำกมำยหลำยแบบอย่ำงนี้ แต่หำกย้อนหลงั

ไปยงัยุคไตรเพท นำม ‘พระศวิะ’ หรอื ‘พระอศิวร’ นี้ยงัไม่ปรำกฏขึ้น (กำร

แบ่งยุคในศำสนำพรำหมณ์นั้นแบ่งออกเป็นสำมยคุ คอื ยคุไตรเพท เป็นยคุ

แรก ที่ได้ชื่อยุคอย่ำงนี้กเ็พรำะพระเวทซึ่งเป็นคมัภร์ีทำงศำสนำมด้ีวยกนัสำม

คมัภรี์คอื

๑. ฤคเวท คมัภรี์สรรเสรญิพระเป็นเจ้ำ

๒. ยชุรเวท คมัภรี์พธิกีรรมสงัเวยพระเป็นเจ้ำ

๓. สามเวท คมัภรี์ท่วงท�ำนองในกำรสวดพระเวทต่ำงๆ

แม้ภำยหลงัจะม ีอถรรพเวท ซึ่งเป็นคมัภร์ีทำงเวทมนตร์คุณไสยที่ใช้

ส�ำหรับกระท�ำสำปแช่งผู้อื่น หรือแก้กำรกระท�ำที่ไม่ต้องกำรเพิ่มขึ้นมำอีก

คมัภรี์หนึ่งชื่อยุคกย็งัคงเดมิ ถดัมำกค็อื ยุคอติหิำส เป็นยุคที่สอง และยุค

ปุรำณะ เป็นยุคล่ำสุด)

แต่มเีทพองค์หนึ่งซึ่งมลีกัษณะคล้ำยคลงึกนัเกดิขึ้นแล้ว เทพองค์นี้

พอเกิดก็ร้องไห้ พระผู้ให้ก�ำเนิดจึงประทำนนำมตำมนิมิตว่ำ รุทร (กล่ำว 

กันว่ำพระผู้ให้ก�ำเนิดเทพรุทรก็คือพระพรหมนี่เอง และเมื่อเทพองค์นี้เกิด

ได้ร้องขอชื่อพระพรหมถงึแปดครั้ง จงึได้ชื่อต่ำงๆ กนัแปดชื่อว่ำ ภพ สรภพ 
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ปศุบด ีอุครเทพ มหำเทพ รุทร อศีำน และอะศะน ีตำมล�ำดบั)

เทพรทุรเป็นเทพที่ยิ่งใหญ่มำกในยคุไตรเพท เพรำะทรงอยูเ่หนอืกำร

สรรเสริญและยัญกรรมทั้งปวง เป็นผู้ล้ำงและท�ำลำย ซึ่งถือกันว่ำเป็นกำร

ท�ำให้สะอำดปรำศจำกโทษมลทนิเพื่อจะได้มกีำรก�ำเนดิใหม่

แต่เพรำะกำรววิฒันำกำรอยู่ตลอดมำของศำสนำพรำหมณ์ท�ำให้เทพ

รุทรเสื่อมควำมส�ำคัญลง และพวกพรำหมณ์ได้เคำรพบูชำพระศิวะขึ้นมำ

แทน (นำม พระศวิะ มคีวำมหมำยว่ำ กรุณำ หรอืชุบให้สะอำด ซึ่งใกล้เคยีง

กับลักษณะของเทพรุทรมำก) มีบำงต�ำนำนกล่ำวว่ำเทพรุทรและพระศิวะก็

คอืเทพองค์เดยีวกนันั่นเอง

รูปลักษณ์โดยปกติของพระศิวะนั้นมักจะเป็นชำยหนุ่มลักษณะงำม 

ผวิขำว (ใน ยชรุเวท ว่ำผวิแดง ส่วน อถรรพเวท ว่ำผวิด�ำ) สำมเนตร (เนตร

หรอืตำดวงที่สำมอยูก่ลำงหน้ำผำก ซึ่งปกตติำดวงที่สำมนี้มกัจะปิดอยูเ่สมอ 

เพรำะเมื่อไรที่เปิดขึ้นจะท�ำให้เกดิไฟบรรลยักลัป์ เผำผลำญสิ่งที่ถกูเหน็ทนัท)ี 

ศอสนีลิ (เพรำะเสวยพษิพญำนำคเพื่อช่วยเหล่ำเทพและมนษุย์เมื่อครำวกวน

น�้ำอมฤต คอเลยไหม้เป็นสดี�ำ) เกศำมุ่นเป็นชฎำรุงรงั (เพื่อกกัควำมรุนแรง

ของกระแสแม่พระคงคำ) มพีระจนัทร์เสี้ยวเป็นปิ่น (พระจนัทร์เคยถูกตดั

สทิธิ์กำรเข้ำสู่เทวสภำ พระศวิะจงึช่วยด้วยกำรให้พระจนัทร์เป็นปิ่นและน�ำ

เข้ำไปในนั้นด้วยกนั) ใช้งูเป็นสงัวำล นุ่งห่มอย่ำงฤๅษ ีบำงทกีเ็ป็นหนงัเสอื 

หนงักวำง หรอืหนงัช้ำง แต่บำงปำงกไ็ม่ทรงนุ่งอะไรเลย (เปลอืยกำย) จงึ 

ได้อกีนำมหนึ่งว่ำ ทคิมัพร ซึ่งแปลว่ำ นุ่งฟ้ำ

อำวธุประจ�ำองค์พระศวิะมหีลำยชนดิด้วยกนั คอื ตรศูีล (ชื่อ ปินำถ) 

ธนู (ชื่อ อชคพ) คทำยอดหวักะโหลก (ชื่อ ขฏัวำงค์) บ่วงบำศ มฤค สงัข์ 
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คนัศร นำคเจด็เศยีร และขวำนสงครำม (ชื่อ ปรศุปำท) ซึ่งอำวุธเหล่ำนี้จะ

ปรำกฏอยู่ในปำงต่ำงๆ ของพระองค์ (ตำมแต่ว่ำในปำงนั้นๆ พระศวิะจะอยู่

ในลกัษณะไหน สอง สี่ แปด หรอืสบิกร)

ทรงโคเป็นพำหนะ (โคนี้ชื่อ อุศุภรำช หรอืนนท ิที่จรงิเป็นเทพบุตร

องค์หนึ่ง ยำมใดที่พระศวิะจะเสดจ็ไปไหน เทพบุตรองค์นี้จงึแปลงร่ำงเป็น

โค)

ลักษณะส่วนตัวเหล่ำนี้ของพระศิวะ ปรำกฏอยู่ในวรรณกรรมไทย 

มำนำนแล้ว ดงัค�ำบูชำเทวดำของเก่ำที่ว่ำ

 อนึ่งข้าสดุดีแด่พระองค์	 มะหะเด่วผู้ทรง

สุรภาพก่อโลกา

	 อันท่านธารอินทชฎา	 ทัดจันทร์จุฑา

มณีเถลิงโคไคล

ชื่อของพระศิวะมีมำกจนแทบจ�ำไม่ไหว (วรรณคดี อมรโกษ ของ

อนิเดยีวำ่มถีงึสี่สบิแปดพระนำม) แต่ชื่อที่ส�ำคญัและเป็นที่รูจ้กักนัมำกกค็อื 

รุทร ศวิะ อศิวร ศำทศวิะ มหำเทพ ปรเมศวร พระศุล ี(ผู้ถอืศูล) ตรโีลจนะ 

(สำมเนตร) นลิกณัฐ์ (คอด�ำ) จนัทรเศขร (ปักพระจนัทร์เป็นปิ่น) ปัญจมุข ี

(ห้ำพกัตร์ เทวรูปปำงห้ำพกัตร์ของพระศวิะนี้ ชำวฮนิดูนบัถอืกนัมำก ถอืว่ำ

บูชำแล้วจะหำยจำกโรคภยัไข้เจบ็) อโฆระ (น่ำสะพรงึกลวั) กำละ มฤตยุน

ชยั (ปรำบควำมตำย) อุคระ (ดุ) วศิวนำถ (เป็นที่พึ่งแหง่โลก) และ ภูเตศวร 

(นำยแห่งภูต)

กอ็ย่ำงที่ทรำบมำแล้วว่ำพระศวิะทรงมหีลำยชื่อ (พระนำม) แต่ละชื่อ

กไ็ด้มำจำกปำงต่ำงๆ ซึ่งมเีทพนยิำยเป็นเรื่องรำวก�ำกบั เรื่องรำวที่น่ำสนใจ

มำกที่สุดกค็อื

เมื่อครั้งพระศวิะอยูใ่นปำงภเูตศวร (บำงต�ำนำนว่ำ อยูใ่นพระนำมมนุี

เทพ) นั้น ทรงสถิตตำมสุสำน มีภูตผีเป็นบริวำร ได้ทรงวิวำห์กับพระสต ี
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ธดิำของพระทกัษะ แต่พระทกัษะไม่ชอบพระศวิะซึ่งเป็นบตุรเขย (พระทกัษะ

มแีต่ธดิำไม่มโีอรส แต่ท่ำนกเ็ป็นเทพที่มธีดิำมำกที่สดุ ประมำณหกสบิสี่นำง

ได้) ดังนั้นพอถึงยำมที่จะจัดพิธียัญกรรมใหญ่ ท่ำนจึงเชิญเขยทุกองค์มำ

ร่วมด้วย เว้นไว้แต่พระศวิะองค์เดยีวเท่ำนั้น

พระสตีจึงไปต่อว่ำบิดำที่ไม่ยุติธรรมกับเธอ แต่พระทักษะกลับยิ่ง

ประณำมพระศวิะต่ำงๆ นำนำว่ำ มคีวำมประพฤตเิลวทรำม คบหำกบัภูตผ ี

แต่งตวัปอน จะให้เชญิมำในที่ที่ชุมนุมแต่เหล่ำเทพได้อย่ำงไร ท�ำให้พระสตี

น้อยใจมำกจนถงึกบักลั้นใจตำย แต่บำงต�ำนำนกบ็อกว่ำ พระสตเีผำตวัเอง

ตำย

เมื่อเรื่องนี้ทรำบถงึพระศวิะอะไรจะเกดิขึ้น ท่ำนผูอ่้ำนคงพอจะเดำได้ 

พระศวิะพโิรธมำก ได้เสดจ็ไปท�ำลำยพธิขีองพ่อตำเสยียบัเยนิ แถมตดัเศยีร

พระทกัษะโยนลงไปในไฟด้วย (ตอนไปท�ำลำยพธิขีองพระทกัษะนี้ พระศวิะ

อยู่ในปำงวรีภทัร ซึ่งมรีูปร่ำงน่ำกลวัและดุร้ำยมำก)

เหล่ำเทพที่มำชุมนุมในงำนกพ็ลอยบำดเจบ็ไปตำมๆ กนั และพำกนั

ขอโทษขอโพยจนพระศวิะเริ่มคลำยพโิรธ จงึประทำนพรให้เทพเหล่ำนั้น (ก็

บรรดำเขยๆ ของพระทกัษะน่ะเอง) หำยบำดเจบ็

แต่ส�ำหรับพระทักษะนั้น เป็นเพรำะเศียรถูกไฟไหม้ไปหมดแล้ว  

พระศิวะจึงน�ำศีรษะแพะมำต่อให้แทน และช่วยให้พ่อตำคู่รักคู่แค้นท่ำนนี้

ฟื้นคนืชพีดุจเดมิ

หลงัจำกนั้นมำพระศวิะกม็วัแต่เศร้ำโศกถงึพระสต ีและหนหีน้ำใคร

ต่อใครไปบ�ำเพญ็ฌำนอยู่ที่เขำจกัรวำล ตำมประสำเทพอกหกัที่ไม่อยำกจะ

สนใจอะไรทั้งนั้น ท�ำเอำเหล่ำเทพพำกนัวติกกงัวลไปตำมๆ กนั เพรำะขณะ

นั้นแทตย์ตนหนึ่งชื่อ ตำรกะ (ใน รามเกยีรติ์ เรยีกว่ำ ตรปุีรมั) ก�ำลงับ�ำเพญ็

ตบะ มีอำนุภำพมำก เกรงจะมำรังควำนเหล่ำเทวดำอีก (ก็อย่ำงที่รู้ๆ ว่ำ 

เทวดำกบัอสูรไม่ถูกกนัอยู่ แทตย์กจ็ดัเป็นอสูรด้วย)

เหล่ำเทพจึงลงควำมเห็นกันเสร็จสรรพว่ำ อย่ำงไรก็ตำมต้องหำทำง

ท�ำให้พระศิวะเลิกโศกเศร้ำเสียที และกลับมำอยู่กับฝ่ำยเทพอีก เพื่อเป็น
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หลกัประกนัว่ำแทตย์ตำรกะไม่มทีำงชนะฝ่ำยเทวดำได้

ผู้ได้รบัหน้ำที่ส�ำคญัในกำรด�ำเนนิงำนนี้กค็อื กำมเทพ เจ้ำแห่งควำม

รกั กำมเทพจงึน�ำบษุปศร อำวธุคูม่อืไปยงิปักอกพระศวิะให้เกดิควำมรกัขึ้น

ใหม่กับพระอุมำ ธิดำของพระหิมวัต ซึ่งก็ได้ผลอย่ำงที่เทวดำทั้งหลำย

ต้องกำร

พระศวิะมคีวำมรกัครั้งใหม่ที่สดใสซำบซ่ำนกบัพระอุมำ ทั้งสององค์

ใช้เขำไกรลำสเป็นที่ประทับถำวร และทรงมีโอรสด้วยกันสององค์คือ  

พระคเณศ และพระขนัทกุมำร (พระโอรสองค์นี้ต่อมำได้ฆ่ำตำรกะตำย)

นอกจำกจะรักและเกรงใจพระอุมำเป็นอย่ำงยิ่งแล้ว บำงครำว 

พระศวิะกช็อบที่จะหยอกล้อพระมเหสดี้วย ดงัเช่น เคยแปลงร่ำงเป็นสตรี

ล้อพระอุมำเล่นในป่ำหมิพำนต์ เชงิเขำไกรลำส ซึ่งท�ำให้สิ่งมชีวีติในบรเิวณ

นั้นพลอยกลำยเป็นเพศหญงิไปหมด รวมทั้งท้ำวอลิรำชที่มำประพำสป่ำและ

หลงเข้ำไปในที่นั้นด้วยต้องกลำยเป็นผูห้ญงิชื่อ ‘อลิำ’ (ท่ำนผู้อ่ำนคงจ�ำนำงใน

วรรณคด ีอลิราชค�าฉนัท์ กนัได้ นี่แหละเป็นที่มำของเรื่องนั้น)

แต่บำงต�ำนำนว่ำไว้ว่ำ นอกจำกพระอุมำแล้ว พระศวิะยงัมชีำยำอื่นๆ 

อกี เช่น พระคงคำ (พี่สำวพระอุมำ) นำงสนธยำ (ธดิำพระพรหม) และทรง

มธีดิำอกีสองนำงคอื มนสำเทว ี และเนตำ (ข้อควำมนี้ได้มำจำก อมนุษย

นยิาย ของ ส. พลำยน้อย)

เรื่องรำวเทพนยิำยเกี่ยวกบัพระศวิะยงัมอีกีมำก แต่ผูเ้ขยีนไม่สำมำรถ

น�ำมำเล่ำได้หมด ไม่ว่ำจะอย่ำงไร พระศิวะ หรือพระอิศวรก็ยังทรงควำม

ศักดิ์สิทธิ์อยู่เหนือจิตใจของชำวฮินดูเสมอมำ แม้ว่ำกำลเวลำจะผ่ำนมำนับ

พนัปีแล้ว

สิ่งที่เป็นสญัลกัษณ์เฉพำะพระองค์กค็อื ศวิลงึค์ (รูปอวยัวะเพศชำย) 

ซึ่งมีควำมหมำยลึกซึ้งมำก เพรำะหมำยถึงหนึ่งในสองของต้นก�ำเนิดแห่ง 

ชวีติ •
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นำม ‘พระอุมำ’ ย่อมเป็นที่รู้จกักนัดยีิ่ง ทั้งในทำงวรรณกรรมและทำง

ศำสนำ เพรำะพระอุมำเป็นพระมเหสีเอกของพระศิวะ (พระอิศวร) 

และเป็นเทพที่ส�ำคญัที่สดุองค์หนึ่งของศำสนำฮนิดดู้วย ก�ำเนดิของพระอมุำ

นั้นกล่ำวกนัไว้หลำยอย่ำง ที่น่ำสนใจมอียู่สองอย่ำงคอื

อย่ำงหนึ่งว่ำพระศวิะทรงสร้ำงพระอุมำขึ้นเอง ด้วยกำรเอำพระหตัถ์ 

(มอื) ขวำลูบพระอุระ (อก) ของพระองค์เองให้เกดิองค์พระอุมำขึ้นมำ แต่

อกีอย่ำงหนึ่งว่ำ พระอมุำเป็นธดิำของพระหมิวตั (เทพแห่งภูเขำหมิำลยั) กบั

พระนำงเมนำ (เมนกำ) มพีระเชษฐภคนิ ี (พี่สำว) องค์หนึ่งคอื พระคงคำ 

และตำมต�ำนำนอย่ำงหลังนี่แหละที่กล่ำวไว้ว่ำ ก่อนจะมำเกิดเป็นพระอุมำ

นั้น พระอมุำเคยเกดิเป็นพระสต ีธดิำพระทกัษะมำก่อน ดงัที่เคยเล่ำมำแล้ว

ในตอนที่เขียนถึงพระศิวะว่ำ พระสตีได้เลือกพระศิวะเป็นสวำมี ในขณะ

เดยีวกนัพระทกัษะผู้เป็นบดิำกเ็กลยีดพระศวิะเข้ำกระดูกด�ำ เรื่องจงึจบลง

ด้วยควำมเศร้ำ เพรำะพระสตีทนน้อยใจที่พระบิดำประณำมสำมีของตน

ต่ำงๆ นำนำไม่ได้ จึงกระโดดเข้ำกองไฟฆ่ำตัวตำย (เชื่อกันว่ำต�ำนำนของ

พระสตนีี้เป็นต้นก�ำเนดิของพธิสีต ีที่ให้หญงิม่ำยกระโดดเข้ำกองไฟตำยตำม

พระอุมา



พระอุมา
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สำมีไป ซึ่งปัจจุบันนี้รัฐบำลอินเดียได้ห้ำมกำรท�ำพิธีสตีแล้ว แต่ก็ยังมีคน

ลกัลอบท�ำกนัอยู)่ และมเีกรด็เล่ำต่อไปอกีว่ำ หลงัจำกตำยแล้ว พระสตต้ีอง

ไปเกดิเป็นนกดุเหว่ำอยู่นำนถงึพนัปีสวรรค์ ก่อนจะมำเกดิเป็นพระอุมำ

ส่วนพระศวิะนั้น หลงัจำกไปท�ำลำยพธิขีองพระทกัษะ ผู้เป็นพ่อตำ

เสยีรำบเพื่อระบำยควำมแค้นแล้ว กย็งัไม่หำยเศร้ำโศกถงึพระสต ี จงึออก

ไปบ�ำเพญ็พรตอยูท่ี่เชงิเขำหมิำลยั (บำงต�ำนำนว่ำอยูท่ี่เขำจกัรวำล แต่ส�ำหรบั

ผูเ้ขยีนแลว้เหน็ว่ำน่ำจะอยู่ที่เชงิเขำหมิำลยัมำกกวำ่ เพรำะเหตใุด เดี๋ยวท่ำน

ผู้อ่ำนอ่ำนต่อไปคงจะเห็นด้วยกับผู้เขียนมำกทีเดียว) โดยไม่สนใจต่อ

เหตุกำรณ์อะไรทั้งนั้น

ท�ำเอำเทวดำทั้งหลำยชกัจะไม่สบำยใจไปตำมๆ กนั เพรำะขณะนั้น

แทตย์ (อสูรพวกหนึ่ง และขึ้นชื่อว่ำอสูรกม็กัจะเป็นฝ่ำยตรงข้ำมกบัเทวดำ

เสมอ) ตนหนึ่งชื่อ ตำรกะ บ�ำเพญ็ตบะจนมฤีทธิ์มำก จงึปรกึษำกนัหำทำง

ท�ำให้พระศวิะเลกิเศร้ำโศกถงึพระสต ีและเป็นอนัตกลงกนัได้ โดยยกหน้ำที่

นี้ให้แก่พระกำมเทพ เทพแห่งควำมรกั

พระกำมเทพกเ็ลยจดัแจงแผลงศรรกัปักอกพระศวิะ เพื่อให้พระเป็น

เจ้ำผู้ยิ่งใหญ่องค์นี้เกิดควำมรักครั้งใหม่ ซึ่งก็ได้ผลตำมที่พระกำมเทพกะ 

เอำไว้ทุกประกำร พระศิวะทรงพึงตำต้องใจพระอุมำ ธิดำพระหิมวัตทันท ี

กำรอภิเษกสมรสครั้งใหม่ของพระศิวะจึงเกิดขึ้นตำมมำ ท่ำมกลำงควำม 

โล่งใจของบรรดำเทวดำทั้งหลำย

นับว่ำงำนนี้ของพระกำมเทพส�ำเร็จตำมแผนอย่ำงงดงำม แต่มีอยู่

อย่ำงหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในแผน นั่นก็คือเวลำที่พระศิวะต้องศรรักปักอกนั้น 

พระองค์เกดิอำกำรสะดุ้ง และเผลอลมืตำดวงที่สำมตรงกลำงหน้ำผำกขึ้นดู

ต้นเหตุด้วยน่ะสิ

ผลกค็อื พระกำมเทพถูกเผำผลำญเป็นจุณไปในพรบิตำนั้น (กต็้อง

ถอืว่ำเป็นผลข้ำงเคยีงที่ไม่ค่อยน่ำชื่นใจเลยส�ำหรบัพระกำมเทพ)

หลงัจำกอภเิษกสมรสกนัแล้ว พระศวิะกบัพระอุมำกท็รงอยู่ด้วยกนั

ที่วมิำนชื่อ ปำวตำ (Parvata ซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นสงูสดุในคตพิรำหมณ์โบรำณ) 
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บนยอดเขำไกรลำส (อยูท่ำงทศิตะวนัตกในเทอืกเขำหมิำลยั) และทรงมโีอรส

ด้วยกนัสององค์ คอื พระขนัทกุมำร (สกนัต์ หรอื กำรตเิกยะ (Kartikeya)) 

เทพแห่งสงครำม และพระคเณศ เทพแห่งศลิปะและอปุสรรคทั้งปวง (ถอืว่ำ

บูชำพระคเณศแล้วจะปรำศจำกอุปสรรคในกำรประกอบกจิทั้งหลำย) 

ต่อมำภำยหลัง พระขันทกุมำรได้ทรงปรำบตำรกำสูร (แทตย์ที่ชื่อ 

ตำรกะ หรอืที่ในเรื่อง รามเกยีรติ์ เรยีกว่ำ ตรปีุรมั) ที่เที่ยวเล่นงำนมนุษย์

และเทวดำ สมตำมที่พวกเทวดำปรำรถนำ

ส�ำหรับเรื่องรำวในชีวิตคู่ของพระอุมำกับพระศิวะนั้นรำบรื่นชื่นสุข 

กว่ำครำวพระสตีมำก เพรำะนอกจำกจะไม่มีอุปสรรคใดๆ แล้ว พระศิวะ 

ยงัทรงรกัและยกย่องพระมเหสอีงค์นี้อย่ำงออกหน้ำออกตำ (บำงต�ำนำนว่ำ

พระศิวะมีชำยำอื่นๆ ด้วย แต่บำงต�ำนำนไม่ได้เอ่ยถึงชำยำอื่นเลย จนดู

เหมอืนพระศวิะจะมแีค่พระอุมำองค์เดยีวเท่ำนั้น)

แต่บำงครั้งกำรหยอกเย้ำกระเซ้ำแหย่ด้วยควำมรัก ก็สร้ำงควำม

อดึอดัใจให้แก่ผู้ถูกแหย่ได้เหมอืนกนั

เรื่องนี้มเีหตุเล่ำกนัว่ำ ตอนแรกๆ นั้น พระอุมำแม้จะทรงควำมงำม

อย่ำงยิ่ง ทั้งรูปกำยและดวงหน้ำ แต่มอียู่อย่ำงหนึ่งที่เป็นปมด้อยในใจของ

พระนำง และพระสวำมกีท็รงชอบเอำมำล้ออยู่บ่อยๆ กค็อื ผวิที่คล�้ำด�ำของ

พระอุมำนั่นเอง

พอกลุ้มใจมำกๆ เข้ำ พระอุมำเลยทรงหนีไปบ�ำเพ็ญตบะในป่ำจน

ส�ำเร็จญำณสมำบัติ พระพรหมจึงประทำนพรให้ผิวพระอุมำเป็นสีทอง (สี

เหลอืงนวลผดุผ่อง) ดงันั้นเมื่อกล่ำวถงึลกัษณะพระอมุำในเวลำต่อๆ มำ จงึ
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หมำยถงึหญงิงำมทั้งรูปโฉมและผวิพรรณ

นอกจำกจะมคีวำมงำมอย่ำงยิ่งแล้ว พระอุมำยงัทรงมคีวำมสำมำรถ

มำกอีกด้วย เพรำะทรงช่วยเหล่ำเทวดำปรำบอสูรร้ำยด้วยพระองค์เอง 

บ่อยๆ ซึ่งกลำยเป็นที่มำของพระนำงในภำคดุร้ำย เช่น ภำคพระนำงทุรคำ 

(ปรำบอสรูชื่อทุรคะ) และภำคพระนำงกำล ี(ปรำบอสรูอกีตนหนึ่งที่ฆ่ำอย่ำงไร

ก็ไม่ยอมตำย จนในที่สุดพระนำงต้องดื่มเลือดอสูรนั้นจนหมดเพื่อฆ่ำอสูร

นั้น)

นอกจำกพระนำมที่กล่ำวมำทั้งสำมนี้แล้ว พระอมุำยงัมพีระนำมอื่นๆ 

อีกมำก เช่น พระมหำเทวี เหมวดี ชคันมำตำ สยำมำ จัณฑี จัณฑิกำ  

ไภรพ ีเกำร ีกลัยำญำณ ีอมัพกิำ ภวน ีเฮมำวต ีปำรพต ีอำรยำ ทกัษำญำณ ี

บรรพต ี

อำวุธประจ�ำองค์พระอุมำกม็ดี้วยกนัมำกชนดิ เช่น จกัร ธนู ตรศีูล 

ขรรค์ หอก กระบอง ปฏกั โล่ขวำน ระฆงั บ่วงบำศ งู ส่วนพำหนะของ

พระนำงกด็ูน่ำเกรงขำมไม่เบำ เพรำะเป็นเสอืหรอืสงิโต

ชำวฮนิดูเคำรพนบัถอืพระอุมำมำก ทั้งภำคใจดแีละภำคดุร้ำย โดย

ถอืว่ำพระนำงเป็นศกัต ิหรอืก�ำลงัอ�ำนำจแห่งพระศวิะมหำเทพ ทั้งยงัได้สร้ำง

สัญลักษณ์ของพระนำงไว้เคียงคู่กับของพระสวำมีด้วย นั่นคือ โยนี หรือ 

อุมำลงึค์ ซึ่งเป็นรูปอวยัวะเพศหญงิ และชำวฮนิดูบำงพวก (นกิำยตนัตระ) 

เคำรพนบัถอืพระอมุำอย่ำงสงูสดุเหนอืกว่ำเทพอื่นๆ โดยเฉพำะภำคพระนำง

กำล ี•



พระนารายณ์
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พระนำรำยณ์ เป็นพระนำมที่ปรำกฏในวรรณคดไีทยบ่อยๆ ในฐำนะ

เทพแห่งกำรพิทักษ์รักษำและบริหำรโลกให้เป็นสุข ซึ่งเป็นหนึ่งใน

สำมเทพเจ้ำสูงสุดของศำสนำพรำหมณ์ (อกีสององค์คอื พระศวิะ และพระ

พรหม) เกี่ยวกบัก�ำเนดิของพระนำรำยณ์นั้น มตี�ำนำนเล่ำขำนมำกมำยหลำย

ต�ำรบัด้วยกนั และมมีำเนิ่นนำนตั้งแต่ยุคไตรเพท ซึ่งเป็นยุคแรกของคมัภรี์

ทำงศำสนำพรำหมณ์ทเีดยีว

ในยุคไตรเพทนั้นพระนำรำยณ์ปรำกฏเป็นที่รู้จักในนำม ‘พระวิษณุ’ 

และยงัไม่ได้เป็นเทพเจ้ำที่ยิ่งใหญ่นกั ทรงเป็นเพยีงองค์ก�ำลงัแห่งดวงตะวนั

หรอืเทพแห่งดวงอำทติย์เท่ำนั้น (แต่บำงที่กล่ำวว่ำพระองค์คอื ดวงอำทติย์

เองเลย) ทั้งยังเป็นสหำยกับพระอินทร์ แต่พระอินทร์ทรงเป็นใหญ่กว่ำ  

ต่อมำคัมภีร์ในยุคหลังๆ (ยุคปุรำณะ) ได้จำรึกก�ำเนิดของพระวิษณุไว้ 

แตกต่ำงไปจำกเดมิอกีหลำยลกัษณะ เช่น บ้ำงกว็่ำพอเพลงิบรรลยักลัป์ล้ำง

ทุกสรรพสิ่งสิ้นแล้ว พระเวทพระธรรมทั้งหลำยประชุมกันเข้ำก็บังเกิดเป็น

องค์พระศวิะขึ้น แล้วพระศวิะกท็รงสร้ำงพระวษิณุอกีต่อ ด้วยกำรเอำหตัถ์

พระนารายณ์
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ซ้ำยลูบหัตถ์ขวำ และโปรดให้พระวิษณุเป็นผู้สอนศิลปศำสตร์แก่ชนชั้น

วรรณะกษตัรย์ิ (ต�ำนำนนี้คงเป็นของฝ่ำยไศวนกิำย ที่นบัถอืพระศวิะว่ำใหญ่

กว่ำพระนำรำยณ์)

บำงต�ำนำน (จำกคมัภร์ี วราหะปรุาณะ) กว่็ำ พระวษิณกุบัพระปรพรหม

เป็นองค์เดยีวกนั โดยเล่ำต้นสำยปลำยเหตขุองเรื่องนี้ว่ำ ทั่วทั้งสำกลจกัรวำล

มีเพียงพระปรพรหมอยู่องค์เดียวเท่ำนั้น แต่พระปรพรหมเป็นอรูปเทพ  

(คอืเทพที่ไม่มตีวัตน) เมื่อมคีวำมประสงค์จะสร้ำงสรรพสิ่งจงึต้องแบ่งภำค

พระองค์เองออกมำเป็นรูปเทพ (เทพที่มีตัวตน) ก่อน รูปเทพที่ว่ำองค์นี้ 

กค็อื พระวษิณุ แล้วพระปรพรหมกป็ระทำนพรให้พระวษิณุทรงเป็นผู้สร้ำง

สรรพสิ่งทั้งปวง และเป็นผู้บรหิำรโลกทั้งสำม

และจำกคมัภร์ี ปัทมะปรุาณะ ได้เสรมิต่ออกีว่ำ เพื่อให้มผีูช่้วยในกำร

สร้ำงโลก พระวษิณุได้แบ่งภำคออกเป็นสำมคอื เป็นพระพรหม เทพผู้สร้ำง

จำกสขี้ำงขวำ เป็นพระวษิณุ เทพผู้บรหิำรจำกสขี้ำงซ้ำย และเป็นพระศวิะ 

มหำกำฬเทพผู้ท�ำลำยจำกบั้นกลำงพระองค์ พระเป็นเจ้ำปำงนี้ คอื ‘พระตรี

มูรติ’ ซึ่งมีลักษณะเป็นเทพสูงสุดทั้งสำมองค์อยู่รวมกันเป็นองค์เดียว 

(ต�ำนำนหลังนี้คงเป็นของฝ่ำยไวษณพนิกำย ที่นับถือพระวิษณุหรือพระ

นำรำยณ์ว่ำใหญ่กว่ำพระศวิะ)

เรยีกได้ว่ำยคุหลงัๆ พระวษิณไุด้รบัควำมเคำรพนบัถอืมำกขึ้นเรื่อยๆ 

จนกลำยเป็นหนึ่งในสำมเทพเจ้ำผู้ยิ่งใหญ่ และนำม ‘พระนำรำยณ์’ ซึ่งแต่

เดิมนั้นเป็นของพระพรหม ก็ได้เปลี่ยนมำเป็นของพระวิษณุในยุคปุรำณะ

นี่เอง ซึ่งทำงวรรณคดไีทยเรำคุน้เคยกบันำม ‘พระนำรำยณ์’ และ ‘พระวษิณ’ุ 
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ว่ำเป็นองค์เดยีวกนัมำแต่ไหนแต่ไรแล้ว

เกี่ยวกับนำม ‘พระนำรำยณ์’ นี้ยังมีที่มำเป็นอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ พระ

นำรำยณ์เป็นฤๅษตีนหนึ่งซึ่งเป็นบุตรของฤๅษธีรรมะ มเีพื่อนฤๅษทีี่สนทิกนั

มำกตนหนึ่งชื่อ นร ทั้งสองฤๅษไีด้เดนิทำงจำกโลกมนุษย์ไปยงัโลกสวรรค์ 

และได้ช่วยพวกเทวดำปรำบอสูรร้ำยตนหนึ่งเลยได้รับควำมเคำรพนับถือ 

จำกเหล่ำเทวดำ ต่อมำฤๅษนีำรำยณ์ได้บ�ำเพญ็เพยีรที่เขำหมิำลยั จนบรรลุ

ผลกลำยเป็นผู้รู้แจ้ง (The All Soul) ทวยเทพจงึบูชำท่ำนในนำม ‘พระ 

นำรำยณ์’ (ข้อควำมนี้พบจำกคมัภรี์มหำกำพย์ มหาภารตะ ซึ่งแปลกไปจำก

ต�ำนำนอื่นๆ)

แต่ไม่ว่ำก�ำเนิดแห่งพระนำรำยณ์จะเป็นตำมต�ำนำนไหน พระองค์ก็

ยงัคงครองต�ำแหน่งเทพแห่งกำรพทิกัษ์รกัษำโลกอยูด่ ี และด้วยเหตุนี้ยำมใด

ที่เกดิควำมเดอืดร้อนขึ้นในโลก พระองค์จะแบ่งภำค ‘อวตำร’ ลงมำปรำบ

ยุคเขญ็นั้น และน�ำควำมสงบสุขกลบัคนืมำสู่เหล่ำเทวดำและมนุษย์เสมอ

อวตำรของพระนำรำยณ์มีมำกมำยจนแทบจะนับกันไม่ไหว (บำง

ต�ำนำนนบัได้ถงึยี่สบิสองปำงทเีดยีว) แต่ที่ขึ้นชื่อที่สุดมอียู่สบิปำงคอื

๑.  มตัสยำวตำร เป็นปลำไปปรำบหยัครพีอสูร

๒. กูรมำวตำร เป็นเต่ำเพื่อช่วยอนุเครำะห์ในกำรกวนน�้ำอมฤต

๓. วรำหำวตำร เป็นหมูไปปรำบหริณัยกัษ์

๔. นรสงิหำวตำร เป็นคนครึ่งสงิห์ไปปรำบหริณัยกศปิุ

๕. วำมนำวตำร เป็นพรำหมณ์แคระไปปรำบท้ำวตำวนัตำสรู (ท้ำวพล)ี

๖. ปรศุรำมำวตำร เป็นพรำหมณ์ใช้ขวำนเป็นอำวุธไปปรำบกษตัรยิ์
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อรชุน (อวตำรปำงนี้เองที่คนไทยเรำชอบไปนกึว่ำเป็นยกัษ์ชื่อ รำมสูร)

๗. รำมจนัทรำวตำร เป็นพระรำมไปปรำบทศกณัฐ์

๘. กฤษณำวตำร เป็นพระกฤษณะไปปรำบท้ำวพำณำสูร

๙. พทุธำวตำร เป็นพระสมณโคดมพทุธเจ้ำ เพื่อปรำบพญำวสวตัต ี

มำร แต่บำงทีก็ว่ำเป็นพระพุทธเจ้ำเพื่อหลอกล่อคนซึ่งไม่มั่นคงต่อศำสนำ

พรำหมณ์ให้หลงผดิจะได้ตกนรก (ต�ำนำนนี้คงเป็นกำรท�ำสงครำมจติวทิยำ

ของฝ่ำยพรำหมณ์ที่ใช้กบัฝ่ำยพทุธในอนิเดยีนั่นเอง) และบ้ำงกว่็ำ เป็นเพยีง

นกับวชเพื่อหลอกเอำศวิลงึค์คนืจำกอสูรตรปีุรมัเท่ำนั้น

๑๐. กลักยำวตำร เป็นมหำบรุษุที่จะมำในอนำคตกำลเพื่อบนัดำลโลก

ให้พบกบัควำมสุข (ปำงนี้แสดงถงึควำมหวงัของมนุษยชำต ิ ซึ่งมแีทรกอยู่

ในแทบทุกศำสนำ เช่น ทำงพุทธหวงัจะให้มพีระศรอีำรยิ์ ครสิต์หวงัถงึเมส

สยิำห์ และอสิลำมกห็วงัว่ำจะมมีะฮ์ด ีมำช่วยชำวโลกให้ได้พบแต่ควำมสุข

ในอนำคต)

แต่ใน นารายณ์สบิปาง ฉบบัหอสมดุฯ นั้น ไม่มปีำงที่หก ปรศรุำมำว-

ตำร กบัปำงที่สบิ กลักยำวตำร แต่มปีำงอปัสรำวตำร (เป็นนำงฟ้ำ ไปปรำบ

นนทก) และปำงมหงิสำวตำร (เป็นกระบอืเถื่อน) มำแทนที่

จะอย่ำงไรกต็ำม อวตำรปำงที่ขึ้นชื่อที่สดุของพระนำรำยณ์กย็งัคงเป็น

ปำงที่อวตำรเป็น พระกฤษณะ กบั พระรำม นั่นเอง เพรำะอวตำรทั้งสอง

ปำงนี้ได้รับควำมเคำรพบูชำจำกชำวฮินดูอย่ำงมำก และชำวฮินดูบำงนิกำย

ก็เคำรพบูชำพระกฤษณะกับพระรำม ว่ำเป็นพระเป็นเจ้ำเสมอด้วยพระ

นำรำยณ์เองเลยทเีดยีว

ชำวฮนิดูโดยทั่วไปเชื่อกนัว่ำ พระนำรำยณ์โปรดกำรบูชำยญัด้วยไฟ 

และทรงเป็นเทพที่มีรูปลักษณ์งดงำมที่สุดในบรรดำเทวดำชำย มีผิวกำย 

สนีลิแก่ (ไม่ใช่สดี�ำ แต่เป็นสเีขยีวครำม) ทรงอำภรณ์อย่ำงกษตัรยิ์ เสื้อทรง

สเีหลอืง มสีี่กร ทรง (ถอื) อำวุธ สงัข์ (ชื่อ ปัญจชนัย) จกัร (ชื่อ สุทรรศนะ 

หรอื วชัรนำถ) คทำ (ชื่อ เกำโมทก)ี และบำงทกีท็รงอำวุธอื่นๆ เช่น ธนู (ชื่อ 

ศำรนคะ) ดอกบวั (ปทุม) พระขรรค์ (ชื่อ นนัทก) ขนพระอุระมขีนเรยีงเป็น
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รูปยนัต์ ‘ศรวีตัสะ’ ทรง (สวม) แก้วทบัทรวงชื่อ ‘เกำสตุภ’ (ทรงได้ในครำว

กวนน�้ำอมฤต) และวลัย (ก�ำไล) แก้วชื่อ ‘สยมันตก’ (ก�ำไลแก้วนี้มี

คุณลกัษณะพเิศษคอื ท�ำให้เจ้ำของได้ทองวนัละแปดหำบ และป้องกนัภยั

จำกคน สตัว์ น�้ำ ไฟ และลำงร้ำยต่ำงๆ ได้)

ทรงมมีเหสคีอื พระลกัษม ีมพีญำครุฑเป็นพำหนะ (พญำครุฑตนนี้

ทำงวรรณคดีไทยมีชื่อว่ำ ‘เวนไตย’ แต่ทำงฮินดูชื่อว่ำ ‘สุบรรณ’) มีพญำ

อนนัตนำครำชเป็นบลัลงัก์ มวีมิำนเป็นแก้วมณทีี่สถติอยูบ่นแผ่นดนิทองค�ำ

ชื่อ ‘ไวกูณฐ์’ ซึ่งเป็นทองค�ำทั้งแผ่น วดัโดยรอบได้สองหมื่นโยชน์ (ใน มหา

ภารตะ ว่ำกว้ำงแปดหมื่นโยชน์) อยู่ ณ เกษียรสมุทร ซึ่งมีแหล่งน�้ำจำก 

แม่พระคงคำที่ไหลผ่ำนศรีษะแห่งธรวุะ (ยอดโลกหรอืดำวเหนอื) สูเ่กศำแห่ง

สปัตะฤๅษ ี(ดำวฤๅษเีจด็ตน หรอืที่ไทยเรำเรยีกว่ำ ‘หมู่ดำวจระเข้’) ลงมำยงั

สระสวรรค์ทั้งห้ำที่เต็มไปด้วยดอกบัวสีน�้ำเงิน แดง และขำว ก่อนจะถึง

เกษยีรสมุทร

(เรื่องเกี่ยวกับวิมำนไวกูณฐ์ของพระนำรำยณ์นี้มีเหตุแย้งกันเป็น 

สองฝ่ำย เพรำะบ้ำงกว็่ำอยู่ที่เกษยีรสมุทร แต่บำงต�ำนำนกลบักล่ำวว่ำ อยู่ที่

ยอดเขำมนัทระ ที่อยู่เหนอืยอดเขำพระสุเมรุขึ้นไปอกี)

ส่วนพระนำมของพระนำรำยณ์นั้นมมีำกถงึพนัพระนำมด้วยกนั และ

เชื่อกนัว่ำ ผูใ้ดสำมำรถท่องพระนำมของพระองค์ได้ครบทั้งพนัจะได้บุญมำก 

แต่ผู้เขียนหมดปัญญำจะค้นหำพระนำมทั้งพันมำได้ครบ (ไม่อย่ำงนั้นทั้ง 

ผู้เขียนกับท่ำนผู้อ่ำนคงได้บุญกันมำกแน่ๆ) จึงได้แต่หำพระนำมที่มักจะ

พบเหน็ในวรรณคดไีทยมำเล่ำสู่กนัฟังเท่ำนั้นคอื

พระนำรำยณ์ (ผู้เคลื่อนไปในน�้ำ) ชลศำยนิ (นอนเหนอืน�้ำ) พษิณุ 

(วษิณุ) มุรำร ิ(ศตัรูแห่งมุร) นระ (คน) หร ิ(ผู้สงวน) ปัญจำยุทธ (ทรงอำวุธ

ห้ำชนดิ) อนนัตไศยน (นอนบนอนนัตนำค) ปิตำมพร (ทรงเสื้อสเีหลอืง) 

ลกัษมบีด ี(สวำมขีองลกัษม)ี ปุรุโษตมะ (ยอดคน) จตัุรภุช (สี่แขน) อนนัต 

(ไม่สิ้นสุด) อนนัต์ (ไม่มทีี่สิ้นสุด) ทำโมทร (มเีชอืกพนัรอบเอว) กฤษณะ 

(ด�ำ) โควนิ หรอืโคปำล (ผู้เลี้ยงโค) •



พระลักษมี
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นับถอืกนัว่ำ พระลกัษม ีคอืเทวแีห่งควำมด ีควำมงำม ควำมรกั ควำม

มั่งมีศรีสุข และโชคลำภ แต่เหตุที่ท�ำให้พระนำงเป็นที่รู้จักกันมำก

ที่สดุส�ำหรบัชำวไทยเรำกค็อื พระนำงเป็นมเหสยีอดเสน่หำของพระนำรำยณ์

นั่นเอง

ก�ำเนดิของพระลกัษมมีเีล่ำขำนกนัมำมำกต�ำนำน และมมีำนำนตั้งแต่

สมยัพระเวท (ยคุแรกของศำสนำพรำหมณ์) ในยคุพระเวท พระนำงเป็นเทวี

ที่รวยทรพัย์เหลอืหลำย จนเหล่ำเทพจ�ำนวนมำกจ้องพระนำงตำเป็นมนั แล้ว

ต่อมำพระนำงกไ็ด้กลำยมำเป็นมเหสขีองพระนำรำยณ์

ในสมยัคปุตะ (ชื่อรำชวงศ์หนึ่งในอนิเดยียคุโบรำณ) พระลกัษมกีค็อื

เทวแีห่งทรพัย์ ที่มอีกีพระนำมหนึ่งว่ำ ‘ศริมิำ’ ส่วนในคมัภร์ี วษิณปุุราณะ 

กล่ำวถงึก�ำเนดิของพระลกัษมวี่ำ พระนำงคอืธดิำของพระฤๅษภีฤคุ กบันำง

ขยำติ

แม้จะมตี�ำนำนกำรก�ำเนดิมำกแบบหลำยอย่ำงดงัตวัอย่ำงข้ำงต้น แต่

ต�ำนำนไหนๆ กไ็ม่โรแมนตกิและเป็นที่ยอมรบัมำกเท่ำกบัต�ำนำนจำกคมัภรี์ 

พระลักษมี
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รามายณะ (กว็รรณกรรมเรื่อง รามเกยีรติ์ ไงล่ะ)

ใน รามายณะ กล่ำวถงึก�ำเนดิของพระลกัษมวี่ำ มอียู่วนัหนึ่ง พระ

ฤๅษีทุรวำสได้รับมำลัยดอกไม้สวรรค์จำกนำงฟ้ำนำงหนึ่ง พอดีพระอินทร์

ทรงช้ำงเอรำวัณผ่ำนมำ ฤๅษีทุรวำสเลยยกมำลัยดอกไม้ให้พระอินทร์ 

พระอินทร์ได้ทรงรับมำวำงบนเศียรช้ำง แต่กลิ่นหอมของดอกไม้ท�ำให้ช้ำง

เอรำวณัเกดิอำกำรคลั่ง ใช้งวงจบัมำลยัดอกไม้ลงมำเหยยีบ เป็นเหตุให้ฤๅษี

ทุรวำสโกรธ และสำปให้พระอนิทร์เสื่อมฤทธิ์

(พระฤๅษทีุรวำสเป็นฤๅษทีี่มฤีทธิ์มำก แต่โทสะร้ำย ขดัใจอะไรกส็ำป

ทนัท ี เช่น ในเรื่อง ศกุนตลา ฤๅษทีุรวำสไปหำพระกณัวมุนทีี่อำศรม นำง 

ศกุนตลำมัวแต่ใจลอยไม่ได้ออกมำต้อนรับ ก็เลยถูกสำปให้พลัดพรำกกับ

ท้ำวทุษยนัต์เสยีหลำยปี)

นบัแต่นั้น พอเทวดำรบกบัอสูรทไีรกแ็พ้อสูรอยู่เรื่อย (กพ็ระอนิทร์

เป็นแม่ทัพฝ่ำยเทวดำนี่นำ) ท�ำเอำพระอินทร์ชักกลุ้ม และตัดสินใจไปขอ

ควำมช่วยเหลอืจำกพระนำรำยณ์ พระนำรำยณ์ทรงแนะน�ำให้ท�ำพธิกีวนน�้ำ

อมฤต แต่กำรกวนน�้ำอมฤตไม่ใช่งำนเลก็ๆ 

ฝ่ำยเทวดำจึงต้องออกอุบำยไปชวนพวกอสูรให้มำช่วยกันกวนน�้ำ

อมฤตด้วย โดยให้สญัญำว่ำ เมื่อท�ำส�ำเรจ็จะแบ่งน�้ำอมฤตให้ครึ่งหนึ่ง ฝ่ำย

อสูรกต็กลง

เมื่อถงึก�ำหนด พระอศิวร (พระศวิะ) พระนำรำยณ์ (พระวษิณุ) และ

พระพรหม ได้เสดจ็มำเป็นประธำนในพธิ ีสถำนที่ที่ใช้ในกำรท�ำพธินีั้นไม่ใช่ 

ที่ใดไหนอื่น กเ็กษยีรสมุทรที่ประทบัประจ�ำของพระนำรำยณ์นั่นเอง

พวกเทวดำพำกันเก็บเอำสมุนไพรใบยำว่ำนวิเศษโอสถต่ำงๆ มำทิ้ง

ลงในเกษียรสมุทร เอำเขำมันทระ (ก็เขำที่สถิตวิมำนของพระนำรำยณ์อีก 

นั่นแหละ) มำเป็นไม้กวน เอำพญำวำสุกรมีำเป็นเชอืกชกัไมก้วน โดยเทวดำ

ชกัทำงหำงนำค ส่วนพวกอสูรชกัทำงหวันำค (พวกเทวดำนั้นมคีวำมฉลำด 

(แกมโกง) โดยให้อสูรชักทำงหัวนำค ก็เพรำะรู้ว่ำลมหำยใจของพญำนำค 
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นั้นพ่นออกมำเป็นไฟพษิ)

อย่ำงไรกต็ำม กำรร่วมมอืกนัระหว่ำงเทวดำกบัอสรูเพื่อกวนน�้ำอมฤต

ในครั้งนั้นได้ส�ำเรจ็ลงด้วยด ีและนอกจำกจะได้น�้ำอมฤตสมตำมจดุมุ่งหมำย

แล้ว ยงัมผีลพลอยได้สดุแสนวเิศษเป็นของแถมอกีหลำยอย่ำง (บำงต�ำนำน

บอกว่ำ ทั้งผลพลอยได้และน�้ำอมฤตรวมกนัแล้วมสีบิสี่อย่ำง แต่บำงต�ำนำน

บอกว่ำมเีพยีงเก้ำอย่ำง) คอื

๑. วัวสำรพัดนึก ชื่อ สุรภี หรือ กำมะเธนุ ซึ่งเทวดำพร้อมใจกัน 

มอบให้ พระพรหมฤๅษีวสิษฐมุนี (ใน บ่อเกิดรามเกียรติ์ ว่ำวัวตัวนี้ชื่อ  

สวลำ)

๒. วำรุณ ี เทวแีห่งเหล้ำ ซึ่งต่อมำได้เป็นชำยำของพระวรุณเทพแห่ง

น�้ำและฝน (แต่บำงต�ำนำนกล่ำวว่ำ สิ่งที่เกดิขึ้นในกำรกวนน�้ำอมฤตอนัดบัที่

สอง เป็นเหล้ำจรงิๆ เลย ไม่ใช่เทวแีห่งเหล้ำซึ่งเป็นสำวงำมแต่อย่ำงใด)

๓. ต้นปำรชิำต เป็นต้นไม้ที่ออกดอกมกีลิ่นหอมมำก ใครได้ดมกลิ่น

หอมนี้จะระลกึชำตแิต่ปำงก่อนได้ หรอืถ้ำหญงิใดน�ำดอกปำรชิำตมำประดบั

ผมก็จะมีเสน่ห์แรง พระอินทร์ได้กรรมสิทธิ์ต้นไม้นี้ไปปลูกที่สวนนันทวัน 

ในสวรรค์ชั้นดำวดงึส์

๔. อปัสร เป็นสำวรูปงำม และเป็นทพิย์คล้ำยพวกนำงฟ้ำ แต่ไม่มี

เทวดำหรืออสูรตนใดรับเป็นคู่ครอง จึงกลำยเป็นของกลำงคือบ�ำเรอทั่วไป 

มจี�ำนวนมำกถงึหกสบิโกฏ ิ(ค�ำว่ำ อปัสร แปลว่ำ เกดิจำกน�้ำ)

๕. พระจนัทร์

๖. พษิ

๗. พระลกัษม ีและ...

๘. ธนัวนัต ี(ธนัวนัตะร ีหรอืฮนัอนัตร)ี เทวแพทย์ทูนผอบน�้ำอมฤต 

ขึ้นมำ

พอได้น�้ำอมฤต พวกเทวดำกใ็ช้อบุำยหลอกล่อจนฝ่ำยตนเท่ำนั้นที่ได้

ดื่ม ส่วนพวกอสูรกอ็ดไปตำมระเบยีบ เรยีกว่ำเหนื่อยฟร ีนอกจำกอสูรตน

เดยีวเท่ำนั้น คอื พระรำห ูที่ได้ดื่มน�้ำอมฤตด้วย เพรำะได้แปลงตวัเป็นเทวดำ
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เข้ำไปในเทพชุมนุม แต่กถ็ูกพระอำทติย์กบัพระจนัทร์เหน็เข้ำ และทูลฟ้อง

พระนำรำยณ์ พระนำรำยณ์จึงขว้ำงจักรหมำยสังหำรพระรำหู จักรถูกพระ

รำหูขำดกลำงตวั แต่ไม่ตำย เพรำะพระรำหูได้ดื่มน�้ำอมฤตแล้ว

ออกนอกเรื่องไปเยอะเชยีว ตอนนี้มำเข้ำเรื่องกนัใหม่ดกีว่ำ

ตอนที่พระลักษมีเกิดนั้น มีบรรยำกำศที่แสนจะโรแมนติก ถ้ำ 

บรรยำยด้วยควำมเรยีงธรรมดำกค็งฝืดไป เลยขออญัเชญิบทพระรำชนพินธ์ 

ในพระบำทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้ำฯ ซึ่งทรงพรรณนำเป็นโคลงดั้นว่ำ

	 จากสาครผุดขึ้น	 ที่เจ็ด

คือดอกกมลบาน	 แจ่มจ้า

มีเทวีเสด็จ	 กลางดอก

งามประเสริฐเลิศหล้า	 แหล่งสาม

	 มีนามปรากฏต้อง	 พระศรี	(พระลักษมี)

ศุภลักษณ์ใดปาน	 เปรียบได้

งามยิ่งสุรนารี	 มวลหมด

จินตกวีไร้	 พจน์ชม

	 รื่นรมย์ไปทั่วพื้น	 ภูมสวรรค์

ปวงมุนีตะลึง	 เนตรจ้อง

ครานั้นเหล่าคนธรรพ์	 ขานศัพท์	ชมแฮ

อีกอัปสรฟ่องท้อง	 นภา

	 คงคาอีกน่านน�้า	 ในสรวง

ก็หลั่งมาอวยพร	 พรั่งพร้อม
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เทวะคชเอางวง	 จับภาชน์	ทองแฮ

จ้วงตักวารีล้อม	 รดถวาย

	 ฝ่ายเกษียรสมุทรนั้น	 ยินดี

เชิดทิพยมาลัย	 เลิศล�้า

ร้อยด้วยสุรมาลี	 หอมรื่น

บ่มิเหี่ยวฤๅช�้า	 สักวัน

	 อันสุรเทพผู้	 ศิลปี

วิศวะกรรมาเอก	 ช่วงนั้น

นิรมิตเครื่องทรงศรี	 สุวรรณรัตน์

แวววับจับช่อชั้น	 นภา

จำกต�ำนำนนี้จะเห็นได้ว่ำ พระลักษมีเกิดจำกฟองคลื่นในเกษียร

สมุทร ครำวเทวดำและอสูรกวนน�้ำอมฤต และพระนำงทรงโฉมงดงำมจน

ไม่มีใครเทียบได้ ก็ขนำดฤๅษีพำกันตะลึง แม้แต่กวีที่ถูกยกว่ำมีฝีปำกยัง 

ไม่สำมำรถหำถ้อยค�ำมำเปรยีบเทยีบควำมงำมของพระนำงได้ถูกเลย อย่ำง

นี้กไ็ม่ผดิละ ที่พระลกัษมจีะได้ต�ำแหน่งเทวแีห่งควำมงำมไปครอง

แล้วยิ่งตอนพระนำงเกิดนั้นคงเซ็กซี่น่ำดูชม เพรำะพระวิศวกรรม 

นำยช่ำงเอกแห่งสรวงสวรรค์ได้เนรมติเครื่องทรงถวำย (ลงแบบนี้กแ็ปลได้

ว่ำ ตอนนั้นพระนำงมไิด้ทรงอำภรณ์น่ะส)ิ

และสำเหตุที่พระลักษมีได้เป็นมเหสีของพระนำรำยณ์นั้น ก็เกิดขึ้น

ในตอนนี้เช่นกนั เพรำะพอพระวศิวกรรมถวำยเครื่องทรง พระนำงกร็บัไป

แล้ว...
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	 ครานั้นทรงเครื่องแล้ว	 พระศรี	(พระลักษมี)

เสด็จไปเฝ้าวิษ	 ณุไท้

บังคมพระจักรี	 กายยอบ

วิษณุรับกอดไว้	 กับทรวง

เป็นอนัว่ำในระหว่ำงสำมมหำเทพผู้ยิ่งใหญ่อนัมพีระพรหม พระศวิะ 

และพระนำรำยณ์ ซึ่งเป็นประธำนในพธิกีวนน�้ำอมฤตอยู ่ณ ที่นั้น พระลกัษมี

ทรงเลอืกพระนำรำยณ์ที่ทรงรปูงำมที่สุด กด็เูหมำะกนัด ีไม่มเีทวดำหน้ำไหน

กล้ำคดัค้ำน (แต่กเ็สยีดำยไปตำมๆ กนั)

ยกเวน้แต่พระศวิะองค์เดยีวเท่ำนั้นที่ทรงอทุธรณว์ำ่ ไม่ยตุธิรรมเลย 

กพ็ระองค์ทรงโสดอยู่แท้ๆ (ตอนนั้นพระศวิะยงัไม่มพีระสต ีและพระอมุำก็

ยงัไม่เกดิเลย) พระลกัษมไีม่เลอืก กลบัไปเลอืกพระนำรำยณ์ซึ่งมพีระมเหสี

งำมๆ อยู่แล้วถงึสำมองค์คอื พระสรสัวด ีพระคงคำ และพระธรณ ี (บำง

ต�ำนำนว่ำ มแีค่สององค์แรก พระธรณไีม่เกี่ยวด้วย)

แต่พระลักษมีก็ไม่ยอมเปลี่ยนใจหันมำแลพระศิวะเลย ท�ำเอำ

มหำเทพผู้ยิ่งใหญ่แห่งเขำไกรลำสจนพระทัยไปเอง เป็นอันว่ำในที่สุดพระ

ลกัษมกีเ็ลอืกพระนำรำยณ์เป็นพระสวำมี

พระนำรำยณ์นั้นก็เป็นที่รู้ๆ กันอยู่ว่ำ ทรงออกจะบู๊เก่งฉกำจขนำด

ไหน ไม่ว่ำจะเป็นยกัษ์มำรอสรูผูร้้ำยกำจหรอืขโมยขโจร (อ้อ อนัหลงัไม่เกี่ยว) 

พระองค์ทรงปรำบเสยีเรยีบวุธ (ดูๆ  ไปพระนำรำยณก์เ็หมอืนกบัเป็นต�ำรวจ

แห่งจกัรวำลเนอะ)

แต่มีอยู่อย่ำงหนึ่งที่มหำเทพแห่งเกษียรสมุทรทรงปรำบไม่ไหว ก็

บรรดำมเหสีของพระองค์เองไงล่ะ ปัญหำภรรยำมำกท�ำเอำพระนำรำยณ์ 

แทบเอำองค์ไม่รอด ในที่สุดทรงคิดสะระตะบวกลบคูณหำรเสร็จ ไม่มีวิธี

ไหนดไีปกว่ำตดัใจ ยกพระสรสัวดใีห้พระพรหม และยกพระคงคำให้พระ

ศิวะ แต่พอถึงตำพระธรณี พระนำรำยณ์ยังไม่ทันจะยกพระนำงให้ใคร 

พระนำงกน้็อยพระทยัเสยีก่อน เลยเสดจ็หนพีระสวำมลีงมำอยูใ่นโลกมนุษย์
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เสียเอง นับจำกนั้นมำพระนำรำยณ์เลยมีพระมเหสีเพียงองค์เดียวคือพระ

ลกัษม ีและกไ็ม่มชีำยำอื่นๆ อกีเลย 

พระลักษมีทรงครองคู่อยู่กับพระนำรำยณ์อย่ำงแสนหวำนชื่น และ 

มโีอรสด้วยกันคอื พระกำมเทพ เจ้ำแห่งควำมรกั ผู้ชอบแผลงศรดอกไม้

อำบน�้ำผึ้งไปปักอกคู่รกัทั้งหลำยทั่วโลกไงล่ะ

จำกต�ำนำนนี้ ท�ำให้ผู้เขียนอดนึกถึง เทพีวีนัส (ชื่อภำษำกรีกว่ำ  

อะโฟรไดท)ิ เทวแีห่งควำมงำมของฝรั่งไม่ได้ เพรำะทั้งพระลกัษมแีละเทพี

วีนัสต่ำงมีก�ำเนิดจำกฟองคลื่นในมหำสมุทรเหมือนกัน เป็นสุดยอดแห่ง

ควำมงำมบนสวรรค์เหมอืนกนั และเป็นมำรดำของพระกำมเทพเหมอืนกนั

แต่กม็บีำงจดุที่เทวทีั้งสององค์นี้ต่ำงกนัอย่ำงมำกคอื เทพวีนีสัขี้อจิฉำ 

แต่พระลกัษมทีรงเมตตำและอำร ีเทพวีนีสัเกดิขึ้นจำกเปลอืกหอย แต่พระ

ลกัษมเีกดิขึ้นจำกดอกบวั

เทพสวำมีของเทพีวีนัสขี้ริ้วอัปลักษณ์ แต่เทพสวำมีของพระลักษมี

ทรงรูปงำมอย่ำงชนิดที่หำกมีกำรประกวดก็คงได้ต�ำแหน่งชำยงำมแห่ง

เทวโลกไปกนิดบิแน่ แถมเก่งอกีต่ำงหำก

เทพวีนีสัเจ้ำชูแ้ละนอกใจสำม ีเที่ยวเป็นชูก้บัเทวดำและมนษุย์รปูงำม

ไปทั่ว (ข้อนี้ออกจะน่ำเหน็ใจพระนำง กพ็ระนำงถูกบงัคบัให้มแีฟนแสนขี้เหร่

สุดทนนี่) แต่พระลักษมีรักเดียวใจเดียว ก็ขนำดพระศิวะที่ทั้งทรงดีและ 

รปูงำมที่สดุองค์หนึ่งบนสวรรค์ พระนำงยงัไม่ยอมชำยเนตรแลเลย แล้วพระ

นำรำยณ์เสดจ็อวตำรทไีร พระนำงจะตำมเสดจ็ไปเป็นคู่ชวีติด้วยเสมอ เช่น

เมื่อพระนำรำยณ์อวตำรเป็น วำมน (พรำหมณ์แคระ) พระลกัษมกี็

เป็น นำงกมลำ

เมื่อพระนำรำยณ์อวตำรเป็น ปรศุรำม (พรำหมณ์ถอืขวำนเป็นอำวุธ

ชื่อรำม) พระลกัษมกีเ็ป็น นำงธรณี

เมื่อพระนำรำยณ์อวตำรเป็น พระกฤษณะ พระลักษมีก็เป็น นำง 

รุกมณิี

เมื่อพระนำรำยณ์อวตำรเป็น พระรำม พระลกัษมกีเ็ป็น นำงสดีำ
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เรยีกว่ำเป็นเนื้อคู่กนัทุกชำตเิลยละ 

เมื่อเปรียบเทียบส่วนคล้ำยคลึงและแตกต่ำงระหว่ำงสองเทวีต่ำง

ควำมเชื่อนี้แล้ว กม็ำว่ำกนัถงึลกัษณะเฉพำะองค์ของพระลกัษมกีนัดกีว่ำ 

พระลักษมีนอกจำกจะมีควำมงำมเป็นเลิศแล้ว ยังมีวำจำไพเรำะ 

กริยิำนิ่มนวลยวนใจ และมกีลิ่นกำยหอมเหมอืนดอกบวัฟุ้งขจรไกลถงึสอง

ร้อยโยชน์ (บ้ำงกว็่ำแปดร้อยโยชน์) มผีวิสทีอง ทรงอำภรณ์สเีหลอืง มกัจะ

ถือดอกบัวประทับบนดอกบัวอยู่ข้ำงองค์พระนำรำยณ์ที่บรรทมบนบัลลังก์

อนนัตนำครำช (ที่เรยีกว่ำ นำรำยณ์บรรทมสนิธุ์) และทรงมรีศัมเีปล่งปลั่ง

รำวสำยฟ้ำแลบ

ชำวฮนิดูถอืกนัว่ำ พระลกัษม ีคอืเทวผีู้อุปถมัภ์สตรทีุกชนชั้น และ

อ�ำนวยโชคลำภทรพัย์สมบตัแิก่ผู้บูชำพระนำง ดงันั้นพ่อค้ำทุกคนและหญงิ

สำวทั้งหลำยจงึบูชำพระลกัษม ีท่ำนผู้อ่ำนคงจ�ำกนัได้ว่ำ ครั้งแรกที่กำมนติ

ได้เหน็วำสฏิฐนีั้น วำสฏิฐกี�ำลงัเล่นคลบีูชำพระลกัษมอียู่ 

และกเ็หมอืนกบัเทพเทวทีั้งหลำย พระลกัษมทีรงมนีำมอื่นๆ อกีมำก

จนบำงทถีูกเข้ำใจผดิคดิว่ำเป็นเทวอีกีองค์กม็ ีนำมของพระลกัษมทีี่พบเหน็

ในวรรณคดบี่อยๆ กค็อื

ลกัษม ี แปลว่ำ  มคีวำมถงึพร้อม หรอืงำมพร้อม

ศร ี แปลว่ำ  มิ่งมงคล

หรปิรยีำ  แปลว่ำ  เป็นที่รกัของพระหร ิ(พระนำรำยณ์)

ปัทมำ แปลว่ำ  บวัหลวง

ปัทมำลยั  แปลว่ำ  สถติในบวัหลวง
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ชลธชิำ แปลว่ำ  เกดิจำกน�้ำ

โลกมำตำ  แปลว่ำ  มำรดำโลก

อนิทริำ แปลว่ำ  งำม

ภควด ี แปลว่ำ  งำมพร้อมทั้งรูปและกิริยำ และน�ำมำซึ่ง 

  ควำมรุ่งเรอืง

กษริำพธดิำนยั แปลว่ำ ลูกสำวแห่งทะเลน�้ำนม •



พระพรหม
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ในยคุต้นๆ ของศำสนำพรำหมณ์นั้น พระพรหม ทรงเป็นเทพสงูสดุเพยีง

พระองค์เดียว เป็นผู้สร้ำงโลกและสรรพสิ่ง เป็นมหำวิญญำณของ

สกลโลก แทรกอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่ำง เรยีกว่ำ มหำตมนั หรอื ปรมำตมนั

หำกใครบ�ำเพ็ญเพียรให้วิญญำณของตนเข้ำใกล้กับมหำวิญญำณนี้

ได้จะเป็นบรมสุข ซึ่งลักษณะแห่งพระพรหมที่กล่ำวมำนี้ ไม่ได้เป็นตัวตน

ของบุคคล จงึมอีกีนำมหนึ่งว่ำ ปรพรหม แต่ต่อมำภำยหลงั พระพรหมได้

กลำยมำเป็นเทพที่มตีวับุคคล ต้นก�ำเนดิของเรื่องนี้ได้บรรยำยไว้ใน มานว-

ธรรมศาสตร์ ว่ำ

เมื่อโลกยงัว่ำงเปล่ำอยู่ พระอำตมภู (ผู้เกดิเอง หมำยถงึ พระพรหม

ในลกัษณะมหำวญิญำณ) ประสงค์จะสร้ำงสรรพสิ่ง จงึสร้ำงน�้ำขึ้นก่อน แล้ว

หว่ำนพชืลงไปในน�้ำนั้น ได้บงัเกดิเป็นไข่ทองขึ้น จำกนั้นพระองค์ทรงแบ่ง

ภำคเข้ำไปเกิดในไข่ทองนั้น พอไข่ทองแตก ก็ปรำกฏองค์พระพรหมำอยู่ 

ข้ำงใน ไข่ซีกบนลอยขึ้นกลำยเป็นท้องฟ้ำ ส่วนไข่ซีกล่ำงลอยต�่ำกลำยเป็น

แผ่นดนิ

(พระพรหม เป็นพระนำมในลักษณะมหำวิญญำณ พอเป็นเทพม ี

พระพรหม
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ตวัตนแล้ว พระนำมที่แท้จรงิคอื พระพรหมำ แต่วรรณคดไีทยทั่วไปยงัคง

นยิมเรยีกเทพองค์นี้ว่ำ พระพรหม อยูด่งัเดมิ ผูเ้ขยีนเองกข็อเขยีนตำมควำม

นยิมของวรรณคดไีทยเรำ)

แล้วพระพรหมกท็รงสร้ำงสรรพสิ่งทั้งปวง โลก สวรรค์ เทวดำ คน 

สตัว์ และพชื (เนื่องจำกทรงมต้ีนก�ำเนดิจำกน�้ำจงึได้อกีนำมหนึ่งว่ำ นำรำยณ์ 

ซึ่งต่อไปภำยหลงักลำยเป็นของพระวษิณุไป)

วำ่กนัวำ่ พระพรหมทรงสร้ำงโลกและทกุสิ่งทกุอย่ำงในโลกดว้ยเวลำ

หนึ่งวันของพระองค์เอง (ประมำณสี่พันสำมร้อยยี่สิบล้ำนปีมนุษย์) พอ 

หมดเวลำหนึ่งวนั พระพรหมกบ็รรทมพกัผ่อนเป็นเวลำหนึ่งคนื (เท่ำกบัหนึ่ง

วนั) ในขณะที่พระพรหมหลบั กจ็ะมไีฟบรรลยักลัป์ไหม้โลกเก่ำไปสิ้น พอ

พระองค์ตื่นกท็รงสร้ำงโลกใหม่ต่อไป และจะทรงท�ำเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนครบ

หนึ่งร้อยปีของพระองค์ กจ็ะถงึครำวสิ้นโลกสิ้นสวรรค์กนัเลย ทกุสิ่งจะกลบั

สู ่สภำพว่ำงเปล่ำอีกครั้ง และพระพรหมก็จะคืนสู่สภำพธรรมชำติของ

พระองค์ คอืลกัษณะของมหำวญิญำณ

นี่คอืควำมเชื่อที่มพีระพรหมเป็นเทพสูงสุดแต่เพยีงองค์เดยีว ในยุค

หลังได้มีกำรนับถือเทพอีกสององค์เป็นเทพสูงสุดเพิ่มขึ้นคือ พระศิวะกับ

พระวษิณุ (พระนำรำยณ์) และยิ่งเมื่อมนีกิำยที่เคำรพทั้งสององค์หลงันี้โดย

เฉพำะเกดิขึ้นแล้ว พระพรหมกย็ิ่งถูกเลื่อนให้ถอยมำอยู่ในล�ำดบัรองลงมำ

โดยมคีมัภรี์ที่กล่ำวถงึก�ำเนดิของพระพรหมให้กลำยเป็นผู้ถูกสร้ำงบ้ำง เช่น 

จำกคมัภร์ี ปัทมปรุาณะ กล่ำวว่ำ พระวษิณทุรงประสงค์จะสร้ำงโลก จงึแบ่ง

ภำคออกเป็นสำม โดยสร้ำงพระพรหมจำกบั้นพระองค์เบื้องขวำ สร้ำงพระ
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วษิณุจำกบั้นพระองค์เบื้องซำ้ย และพระศวิะมหำกำฬจำกบั้นกลำงพระองค์

ส่วนคมัภรี์ วราหปุราณะ กล่ำวว่ำ พระพรหมบงัเกดิในดอกบวัที่ผุด

ขึ้นมำจำกนำภ ี (ท้อง) ของพระวษิณุ ขณะบรรทมหลบับนหลงัอนนัตนำค

รำช ณ เกษยีรสมุทร

และคมัภร์ีฝ่ำยไศวนกิำย (นกิำยที่นบัถอืพระศวิะเป็นใหญ่) กว่็ำ พระ

ศวิะทรงสร้ำงพระพรหมขึ้นด้วยกำรใช้พระหตัถ์ขวำลูบพระหตัถ์ซ้ำย 

แต่ไม่ว่ำพระพรหมจะทรงก�ำเนดิตำมต�ำนำนใดกต็ำม พระองค์กย็งั

คงครองต�ำแหน่งเทพแห่งกำรสร้ำงอยู่ และเป็นหนึ่งในสำมเทพสูงสุดของ

ศำสนำพรำหมณ์ (แม้อำจจะต้องดดู้อยกว่ำอกีสององค์ในบำงวำระ) จวบจน

ปัจจุบนั

รูปลักษณ์ของพระพรหมที่เป็นเทพบุคคลนั้น มักปรำกฏในร่ำงเทพ

หนุ่มรูปงำม กำยสแีดง (ทำงลำมะธเิบตว่ำกำยสขีำว) สี่พกัตร์ แปดหู สี่กร 

(บำงแห่งว่ำแปดกร) ถอืธำรพระกร ช้อน (ใช้หยอดเนยลงไปในไฟ) หม้อน�้ำ 

และคมัภร์ี (ลำมะว่ำถอืดำบกบัธง) อำวธุที่ทรงใช้คอืธนชูื่อ ปรวตีะ ศอคล้อง

พวงประค�ำ ทรงหงส์ชื่อ หงสวำหน เป็นพำหนะ (ลำมะวำ่เป็นมำ้ขำว) ที่สถติ

เรยีกว่ำ พรหมพฤนทำ อยู่ในพรหมโลก มพีระสรสัวดเีป็นมเหสี

เรื่องเกี่ยวกับพักตร์หรือเศียรของพระพรหมนี้มีเกร็ดกล่ำวว่ำ แต่ 

แรกนั้นพระพรหมทรงมีห้ำเศียร แต่เพรำะทรงไปมีเรื่องขัดใจกับพระศิวะ

เข้ำ ท�ำให้พระศวิะโกรธ เลยใช้เนตรที่สำมเผำเศยีรพระพรหมไปเศยีรหนึ่ง  

พระพรหมจงึเหลอืเศยีรและพกัตร์เพยีงสี่เท่ำนั้น (ต�ำนำนนี้คงเป็นของฝ่ำย

ไศวนกิำย)
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นอกจำกจะเป็นเทพผู้สร้ำงแล้ว พระพรหมยงัเป็นเทพนกัให้อกีด้วย 

ว่ำกันว่ำเพรำะทรงมีลักษณะเฉพำะองค์ที่พระทัยเย็น และเมตตำกรุณำอยู่

เสมอ จึงไม่ค่อยขัดเมื่อใครขอพร (ข้อนี้คงจะจริง เพรำะเห็นเทวรูปพระ

พรหมที่โรงแรมเอรำวณัเก่ำ มคีนไปไหว้ขอพรเยอะแยะเตม็ไปหมด ผู้เขยีน

เองกช็อบไปไหว้ขออะไรต่อมอิะไรบ่อยๆ อยู่เหมอืนกนั)

และยังมีควำมเชื่ออีกข้อที่น่ำสนใจอย่ำงยิ่งเกี่ยวกับพระพรหม คือ

มนุษย์แต่ละคนที่เกิดมำ วิถีชีวิตได้ถูกก�ำหนดไว้แล้วตั้งแต่เกิด โดยพระ

พรหมจะเขยีนเอำไว้ที่หน้ำผำกของคนคนนั้น เรยีกว่ำ ‘พรหมลขิติ’

ส่วนต�ำนำนกำรสร้ำงมนษุย์ของพระพรหมมด้ีวยกนัหลำยต�ำรบั บ้ำง

กว็ำ่แรกจะสร้ำงมนษุย์นั้น พระพรหมทรงสร้ำงเทพสตรขีึ้นมำองคห์นึ่งก่อน

คอื พระสรสัวด ี (บำงต�ำนำนว่ำ พระพรหมทรงแบ่งภำคเป็นสอง คอืเป็น

ชำยหนึ่ง หญงิหนึ่ง ชำยคอืพระองค์เอง หญงิคอืพระสรสัวด)ี ซึ่งกค็อืมเหสี

ของพระองค์เอง แล้วช่วยกนัสร้ำงพระวษิณุขึ้นมำ (ต�ำนำนนี้คงนบัถอืพระ

พรหมใหญ่ที่สุด)

จำกนั้นพระวิษณุก็ทรงสร้ำงพระวิรำธ พระวิรำธสร้ำงพระมนู 

สวำยัมภูว (พระมนูองค์แรก-พระมนู ก็คือบรรพบุรุษคนแรกของมนุษย์)  

แล้วพระมนูกส็ร้ำงมนุษย์ต่อๆ มำ

แต่อกีต�ำนำนหนึ่งกล่ำวว่ำ พระพรหมสร้ำงมนษุย์ที่เกดิขึ้นมำบนโลก

ให้มฐีำนะแตกต่ำงกนั ด้วยกำรให้ถอืก�ำเนดิจำกอวยัวะต่ำงๆ ของพระองค์

เอง โดยให้คนวรรณะสูง เช่น วรรณะพรำหมณ์ เกิดออกมำจำกเศียร  

วรรณกษตัรยิ์ เกดิออกมำจำกบ่ำ วรรณะไวศยะ (แพศย์) เกดิออกมำจำก

ท้อง และวรรณต�่ำคอื วรรณะศูทร เกดิออกมำจำกเท้ำ

ดังนั้นคนจึงไม่มีควำมเท่ำเทียมกัน พวกที่วรรณะต�่ำกว่ำจะต้อง 

เคำรพเชื่อฟังและรับใช้พวกที่วรรณะสูงกว่ำ และห้ำมกำรแต่งงำนข้ำม 

วรรณะด้วย หำกใครฝ่ำฝืน ลูกที่เกดิจำกพ่อแม่ต่ำงวรรณะจะไม่ได้รบักำร

ยอมรบัจำกสงัคม เรยีกว่ำ จณัฑำล (แต่มข้ีอยกเว้นส�ำหรบัวรรณะพรำหมณ์

กบักษตัรย์ิ ที่แต่งงำนข้ำมวรรณะระหว่ำงกนัและกนัได้ เกี่ยวกบัเรื่องวรรณะ
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นี้มบ้ีำงกลำ่ววำ่ เกดิจำกนโยบำยในกำรปกครองชนพื้นเมอืงไมใ่ห้ก้ำวขึ้นมำ

เป็นชนชั้นผู้ปกครองบ้ำนเมอืงได้ เพรำะชำววรรณะกษตัรยิ์และพรำหมณ์ก็

คอื พวกอรยิกะที่อพยพจำกเอเชยีกลำงเข้ำไปในประเทศอนิเดยีน่ะเอง ส่วน

วรรณะแพศย์กบัศูทรที่เป็นชนพื้นเมอืงดั้งเดมินั้น ส่วนใหญ่ได้แต่เป็นพวก

ใช้แรงงำนและค้ำขำยเท่ำนั้น)

พระพรหมมีพระนำมมำกมำยทีเดียว ที่ได้อ่ำนพบอยู่บ่อยๆ ก็คือ 

โลเกศ (จอมโลก) ปรเมษฐ์ (เป็นใหญ่ในสวรรค์) ปชำบด ี(เป็นใหญ่ในหมู่

ชน) นำรำยณ์ (ผู้สถติในน�้ำ) จตุรำนน จตัุรมุข (สี่หน้ำ) อษัฏกรรณ (แปด

หู) เวธยสั, สรำชตร,ี วธิ,ิ เวธำ ทรุหณิ, สรษัฏก (ผู้สร้ำง) ธำดำ, วธิำดำ 

(ทรงไว้) ปิตำมหำ (บดิำใหญ่) สำนทั, สนตั (โบรำณ) อำทกิว ี(กวคีนแรก) 

อำตมภู, สยมภู (ผู้เกดิเอง) กมลำศน์, กมเลศ (นั่งเหนอืดอกบวั) นำภชีะ 

(เกิดจำกสะดือ) กันชะ (ดอกบัว) สโรชิน (จำกดอกบัว) ธำตริ, วิธำตร ิ 

(ผู้รกัษำ) ครรไลหงส์ (ไปด้วยหงส์) หริณัย์ครรภ (เกดิจำกไข่ทอง) ฯลฯ

แม้จะมีบำงนำมถูกน�ำไปใช้เป็นชื่อเทพองค์อื่นแล้ว อย่ำงนำรำยณ์

กลำยเป็นของพระวษิณุ และโลเกศกบัปรเมษฎ์เป็นของพระศวิะ แต่กต็้อง

ยอมรบักนัละว่ำ พระนำมที่ยงัเหลอือยู่กม็มีำกพอที่จะยนืยนัถงึควำมยิ่งใหญ่

ของพระองค์เช่นกนั

ทั้งหมดข้ำงต้นนี้เป็นเพียงต�ำนำนส่วนหนึ่งของพระพรหมทำงฝ่ำย

ศำสนำพรำหมณ์ ซึ่งมกัจะปรำกฏอยู่ในวรรณคดไีทยเสมอ แม้แต่ใน ลลิติ

โองการแช่งน�้า ที่แต่งไว้ตั้งแต่สมยัอยุธยำ ในรชักำลของพระเจ้ำอู่ทอง กม็ี

บทสรรเสรญิพระองค์ว่ำ

“โอมชยัชยัไขโสฬสพรหมญาณ บานเศยีรเกล้า เจ้าคลี่บวัทอง ผยอง

เหนอืขุนห่าน (หงส์) ท่านรงัก่อดนิก่อฟ้าหน้าจตุรทศิ...”

ค�ำว่ำ	 ‘โอม’ ที่ถือกันว่ำเป็นค�ำศักดิ์สิทธิ์ ใช้ในกำรเริ่มต้นสำธยำย

พระเวทและมนตร์คำถำ กไ็ด้มำจำกนำมของพระเป็นเจ้ำ (เทพสูงสุด) ทั้ง

สำมคอื

อะ  มำจำกท้ำยนำม พระศวิะ
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อุ  มำจำกท้ำยนำม พระวษิณุ

ม  มำจำกท้ำยนำม พระพรหม

อะ+อุ+ม จะออกเสยีงเป็น โอม

นัยว่ำพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๔ ได้ทรง

ดดัแปลงค�ำว่ำ ‘โอม’ มำใช้ในพุทธศำสนำ โดยหมำยถงึพระรตันตรยั คอื

อ  หมำยถงึ  พระอรหนัต์ (พระพุทธเจ้ำ)

อุ  หมำยถงึ  อุตตมธรรม (พระธรรมอนัสูงสุด)

ม  หมำยถงึ  มหำสงฆ์

เมื่อพูดถึงพระพุทธศำสนำแล้ว ก็ขอเล่ำถึงพระพรหมของฝ่ำยพุทธ

ด้วยเลย 

ในพุทธศำสนำ พระพรหมไม่ใช่เทพผู้สร้ำงแต่อย่ำงใด แต่เป็นเทพ

พวกหนึ่งที่มีควำมเป็นอยู่คล้ำยกับเทวดำ แต่งดงำมและสุขสบำยกว่ำอีก 

และพระพรหมไม่ได้มีเพียงองค์เดียว จ�ำนวนของพระพรหมมีเท่ำไรนั้น 

ไม่ได้บอกไว้ บอกแต่เพยีงว่ำ พระพรหมสถติอยู่ ณ พรหมโลก ซึ่งเป็นที่ที่

สูงกว่ำสวรรค์ เป็นที่อยู่ของรูปพรหมจ�ำนวนสบิหกชั้นพรหมโลก และอรูป

พรหมอกีสี่ชั้น (ดงันั้น พระพรหมทำงพทุธจะต้องมจี�ำนวนมำกมำยมหำศำล

แน่)

คณุธรรมส�ำคญัประจ�ำพระพรหมนั้นเรยีกวำ่ ‘พรหมวหิำร’ ประกอบ

ด้วย เมตตำ กรุณำ มุทติำ และอุเบกขำ และสิ่งที่ท�ำให้เกดิเป็นพระพรหม

ได้กค็อื ผลบุญที่สร้ำงสมไว้ พอหมดบุญ พระพรหมกต็้องจุต ิ(ตำย) จำก

พรหมโลกที่สถติอยู่ แล้วอำจจะไปเกดิเป็นอะไรกไ็ด้ ไม่ว่ำจะเป็นอสุรกำย 

สตัว์ มนุษย์ เทวดำ หรอือำจเป็นพระพรหมอกีครั้งกไ็ด้ ตำมแต่บุญกรรม

ที่ท�ำไว้ต่อจำกบุญที่ไปเกดิเป็นพระพรหมครั้งก่อน

จะเห็นได้ว่ำ จุดแตกต่ำงที่ส�ำคัญระหว่ำงศำสนำพุทธกับพรำหมณ์ 

กค็อื ทำงพรำหมณ์เชื่อ ‘พรหมลขิติ’ แต่ทำงพทุธเชื่อว่ำ สรรพสิ่งทั้งปวงย่อม

เป็นไปตำมกรรม (ผลของกำรกระท�ำ) ของตนเองเรยีกว่ำ ‘กรรมลขิติ’ •
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พระสรัสวดี

ในวรรณคดมีกัจะเปรยีบเทยีบควำมงำมของตวันำงเอกว่ำเหมอืนกบัควำม

งำมของเทพนำรบีนสวรรค์ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งมกัชอบเปรยีบกบัมเหสี

ของมหำเทพทั้งสำมองค์คอื

พระอุมำ มเหสขีองพระศวิะ มหำเทพแห่งเขำไกรลำส

พระลกัษม ีมเหสขีองพระนำรำยณ์ มหำเทพแห่งเกษยีรสมุทร

พระสรสัวด ีมเหสขีองพระพรหม มหำเทพแห่งพรหมโลก

ซึ่งหำกจะแยกแยะให้เห็นควำมแตกต่ำงระหว่ำงควำมงำมกับ

คุณสมบตัเิฉพำะองค์ของมหำเทว ี(มเหสขีองมหำเทพ) ทั้งสำมแล้ว จะเหน็

ว่ำ

พระอมุำ ทรงงำมคมข�ำ สง่ำสูงศกัดิ์ คณุสมบตัเิฉพำะองค์ของพระนำง

คอื ทรงอทิธฤิทธิ์ในกำรรบเก่งฉกำจไม่แพ้เทพฝ่ำยชำย จงึทรงเป็น เทวแีห่ง

ศกัดิ์ (ก�ำลงัอ�ำนำจ)

พระลกัษม ีทรงงำมชดช้อยเย้ำยวนใจเปี่ยมเสน่ห์ คุณสมบตัเิฉพำะ

องค์ของพระนำงคอื ร�่ำรวยและโชคด ี จงึทรงเป็น เทวแีห่งศร ี (ควำมงำม 

ทรพัย์สมบตั ิและโชคลำภ)



พระสรัสวดี
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พระสรัสวดี ทรงงำมละมุนละม่อมอย่ำงผู้ดี คุณสมบัติเฉพำะองค์

ของพระนำงคือ ทรงปัญญำรอบรู้ในวิชำกำร ทั้งทำงอักษรศำสตร์และ

วิทยำศำสตร์ จึงทรงเป็น เทวีแห่งศำสตร์ (วิชำควำมรู้) แต่น่ำเสียดำยที่

วรรณคดไีทยเรำกล่ำวถงึพระสรสัวดนี้อยกว่ำเทวสีององค์แรกมำก จงึเป็น

เหตใุห้นกัอ่ำนชำวไทยไม่ค่อยได้รูจ้กัพระนำงนกั ที่จรงิชำวฮนิดนูบัถอืกนัว่ำ 

พระสรสัวดเีป็นเทวผีู้อุปถมัภ์กำรศกึษำ เป็นเทวแีห่งอกัษรศำสตร์ (เพรำะ

เชื่อกนัว่ำ พระนำงคอืผู้ให้ก�ำเนดิตวัอกัษรเทวนำคร ีซึ่งเป็นอกัขระตวัเขยีน

ในภำษำสันสกฤต ที่เป็นต้นตอของภำษำฮินดีของอินเดียในปัจจุบัน) กำร

ละคร กำรดนตร ี(ถอืว่ำพระนำงคอืผูใ้ห้ก�ำเนดิพณิที่เป็นเครื่องดนตรสี�ำคญั

ของอนิเดยีที่เรยีกว่ำ Vina) และศลิปวทิยำกำรทั่วไป ตลอดจนวทิยำศำสตร์

ด้วย

ดงันั้นชำวฮนิดจูงึเคำรพบชูำพระนำงมำก โดยเฉพำะพวกครูอำจำรย์ 

นักเรียน นักศึกษำ นักแสดง นักประพันธ์ และผู้ที่ท�ำงำนเกี่ยวข้องกับ

วรรณคดหีรอืหนงัสอื (มกัจะนยิมบูชำพระสรสัวดแีละพระคเณศควบคู่กนั 

เพรำะเชื่อว่ำพระคเณศจะทรงปัดเป่ำอุปสรรคในกจิทั้งมวลให้สลำยไป)

นอกจำกนี้ยังนับถือกันว่ำ พระนำงเป็นผู้ให้ก�ำเนิดน�้ำบริสุทธิ์ที่ยัง

ควำมชุ่มชื่นให้แก่มนุษย์ สตัว์ และพชื ดงันั้นนำมของพระนำงจงึกลำยเป็น

ชื่อแม่น�้ำศักดิ์สิทธิ์สำยหนึ่งของอินเดียคือ แม่น�้ำสรัสวดี (ปัจจุบันเรียก  

สูรสูต)ี ซึ่งอยู่ทำงทศิตะวนัตกของแม่น�้ำยมุนำ (กล่ำวกนัว่ำ แม่น�้ำสรสัวด ี

(Sarasvati) เป็นที่มั่นแห่งแรกของชำวอรยิกะที่เข้ำสู่อนิเดยี แม่น�้ำสำยนี้มี

ต้นน�้ำมำจำกภูเขำหมิำลยัไหลละลิ่วผ่ำนเข้ำไปในทะเลทรำย ในสมยัโบรำณ

ที่ตรงปลำยแม่น�้ำเคยเป็นทะเลสำบ ดังนั้นในคัมภีร์ ฤคเวท จึงกล่ำวว่ำ 

“พระนำงลีลำศไปจำกภูเขำ (หิมำลัย) ด้วยควำมผุดผ่องสู่ห้วงมหรรณพ”  

แต่ปัจจุบนัทะเลสำบตรงปลำยแม่น�้ำได้แห้งเหอืดไปแล้ว ซึ่งใน มหาภารตะ 

ให้เหตุผลว่ำ ทะเลสำบแห่งนี้ตื้นเขนิเพรำะค�ำสำปของฤๅษอีุททัธยำ แม้จะ

เป็นเช่นนี้ก็ตำม แต่ควำมศักดิ์สิทธิ์ของแม่น�้ำสรัสวดียังคงอยู่ในจิตใจของ

ชำวฮนิดูทุกผู้คน)
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จงึเกดิควำมเชื่ออย่ำงเหนยีวแน่นว่ำ จดุที่แม่น�้ำคงคำบรรจบกบัแม่น�้ำ

ยมุนำ และแม่น�้ำสรสัวดนีั้น เป็นสถำนที่ศกัดิ์สทิธิ์ที่สุด (ในวรรณคดไีทย

เรยีกจุดนั้นว่ำ จุฬำตรคีูณ) หำกน�ำเถ้ำกระดูกของใครทิ้งลงตรงนั้นจะช่วย

ให้เขำได้ขึ้นสวรรค์

ส�ำหรบัก�ำเนดิของพระสรสัวดนีั้นกม็กีนัหลำยต�ำนำนเหมอืนเทพนำรี

องค์อื่นๆ ในสมยัปรุำณะกล่ำวว่ำ เมื่อพระพรหมทรงประสงคจ์ะสร้ำงสรรพ

สิ่งทั้งมวล ได้ทรงสร้ำงเทพนำรีขึ้นองค์หนึ่งก่อนคือ พระสรัสวดี (จำก 

ต�ำนำนนี้ได้ถือกันว่ำ พระสรัสวดีเป็นธิดำของพรหมด้วย เพรำะสร้ำงโดย

พระพรหม) เพื่อเป็นพระมเหสี แล้วทั้งสองพระองค์ก็ช่วยกันสร้ำงเทวดำ 

มนุษย์ และสิ่งต่ำงๆ ต่อไป และยงัมเีกรด็เล่ำกนัว่ำ เนื่องจำกพระพรหม 

ทรงรักพระสรัสวดีมำก จึงทรงมีสี่พักตร์เพื่อติดตำมดูแลมเหสีของ 

พระองค์ ซึ่งมฤีทธิ์สำมำรถเคลื่อนไหวไปได้ทกุทศิ (จำกต�ำนำนนี้ชวนให้คดิ

ว่ำพระสรสัวดคีงเป็นเทวทีี่ไม่ชอบอยูน่ิ่งเฉยแน่ๆ ซึ่งกเ็หมำะที่จะเป็นเทวแีห่ง

วชิำควำมรูพ้อดเีลย) แต่ในคมัภร์ี วษิณวุสั กลบัอ้ำงวำ่ พระสรสัวดเีคยเป็น

มเหสขีองพระวษิณุ (พระนำรำยณ์) ร่วมสวำมกีบัพระคงคำและพระลกัษม ี

แต่ทั้งสำมเทวีท�ำท่ำจะไม่ยอมลงรอยกัน พระวิษณุเกรงวิมำนจะแตก  

จงึจ�ำใจยกพระคงคำให้พระศวิะ และยกพระสรสัวดใีห้พระพรหม คงเหลอื

ไว้แต่พระลกัษมเีพยีงองค์เดยีว

รูปลักษณ์ของพระสรัสวดีนั้นเป็นเทพนำรีรูปงำม ผิวกำยขำวผ่อง  

ทรงอำภรณ์สีขำว ใช้เพชรเป็นอัญมณีประจ�ำองค์ ทรงนกยูงเป็นพำหนะ 

(บำงทกีว็่ำเป็นหงส์เช่นเดยีวกบัพระพรหม) บำงปำงมสีองกร บำงปำงมสีี่กร 
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ทรงถอืคมัภรี์ (สญัลกัษณ์ของวชิำควำมรู้) ดอกบวั (บูชำพระพรหม) พณิ 

(บำงทเีป็นขลุ่ย หมำยถงึ ดนตร ีกำรละคร) แจกนั (หรอืถ้วยน�้ำ หมำยถงึ 

น�้ำบริสุทธิ์) และบำงปำงก็ถือสิ่งอื่นๆ อีก เช่น สร้อยไข่มุก คันศร คทำ 

ลูกล้อ (จกัร) หอยสงัข์ บ่วง ไม้ ลูกบด

ชำวฮนิดจูะท�ำพธิบีชูำพระสรสัวดโีดยทั่วหน้ำในเทศกำลวสนัตปัญจม ี

ตรงกบัวนัที่ห้ำ ในเดอืนมำฆะ (รำวปลำยเดอืนมกรำคมถงึต้นกุมภำพนัธ์) 

และก็เช่นเดียวกับเทพเทวีองค์อื่นๆ พระสรัสวดีมีพระนำมเรียกหลำย

พระนำมด้วยกนั เช่น 

วำจ (หมำยถงึวำจำไพเรำะ) ภำรต ีพรหม ีปุตกำร ีวำกสีำ มำรดำวำร ี

วณีำ วคัเทว ีวำคสิวำร ีศตะรูปำ (ร้อยรูป คงหมำยถงึ พระนำงเคลื่อนไหว

ได้รวดเรว็มำก) พรหมบุตร ีและสำวติรี

นำงในวรรณคดีที่น�ำเอำควำมงำมและคุณสมบัติของพระสรัสวดีมำ

เปรยีบเทยีบด้วยกค็อื นำงสำวติร ีจำกตอนหนึ่งในเรื่อง มหาภารตะ ซึ่งกล่ำว

ว่ำ ควำมงำมของนำงนั้นเป็นเลศิจนไม่มบีุรุษใดกล้ำเผยอคดิจะใฝ่ปองเป็น

คู่ครอง (เพรำะอำยสำรรูปของตัวเอง) และนำงยังมีคุณสมบัติของพระ 

สรสัวด ีที่มวีำจำไพเรำะ คำรมคมคำยจนพระยมเทพแห่งควำมตำยยงัต้อง 

ใจอ่อนยอมปล่อยให้นำงน�ำวญิญำณของพระสวำมกีลบัคนืมำจนได้ •


