
จักรวาลอันหนึ่ง โดยยาวและโดยกว้าง ประมาณ ๑,๒๐๓,๔๕๐ โยชน์ (๑ โยชน์ = ๑๖ กิโลเมตร)  

ส่วนโดยรอบปริมณฑลทั้งสิ้น (ของจักรวาลนั้น) ประมาณ ๓,๖๑๐,๓๕๐ โยชน์  

 

ขนาดหนาของแผ่นดิน ในจักรวาลนั้น แผ่นดินนี้ กล่าวโดยความหนา มีประมาณถึงเท่านี้ คือ ๒๔๐,๐๐๐ โยชน์  

 

ขนาดหนาของน้้ารองแผ่นดิน สิ่งที่รองแผ่นดินนั้นหรือ  

คือน้้าอันตั้งอยู่บนลม โดยความหนามีประมาณถึงเท่านี้ คือ ๔๘๐,๐๐๐ โยชน์  

 

ขนาดความหนาของลมรองน้้า  

ลมอัน (พัดดัน) ขึ้นฟ้า (โดยความหนา) มีประมาณ ๙๖๐,๐๐๐ โยชน์ นี่เป็นความตั้งอยู่พร้อมมูลแห่งโลก  

 

ขนาดภูเขาสิเนรุ (เขาพระสุเมรุ) และต้นไม้ประจ้าทวีป อนึ่ง ในจักรวาลที่ตั้งอยู่พร้อมมูลอย่างนี้นั้น มี ภูเขา
สิเนรุอันเป็นภูเขาสูงที่สุด หยั่ง (ลึก) ลงไปในมหาสมุทร ๘๔,๐๐๐ โยชน์ สูงขึ้นไป (ในฟ้า) ก็ประมาณเท่ากันนั้น  

ภูเขาใหญ่ทั้งหลาย คือภูเขายุคันธร ภูเขาอิสินธร ภูเขากรวีกะ ภูเขาสุทัสสนะ ภูเขาเนมินธระ ภูเขาวินตกะ ภู
เขาอัสสกัณณะ อันตระการไปด้วยรัตนะหลากๆ ราวกะภูเขาทิพย์ หยั่ง (ลึก) ลงไป (ในมหาสมุทร) และสูงขึ้น
ไป (ในฟ้า) โดยประมาณกึ่งหนึ่งแต่ประมาณแห่งภูเขาสิเนรุไปตามล้าดับ ภูเขาใหญ่ทั้ง ๗ นั้น (ตั้งอยู่) โดยรอบ
ภูเขาสิเนรุเป็นที่อยู่ของ (จาตุ)มหาราช เป็นที่ๆ เทวดา และยักษ์อาศัยอยู่  

 

ภูเขาหิมวาสูง ๕๐๐ โยชน์ ยาวและกว้าง ๓,๐๐๐ โยชน์ (เท่ากัน) ประดับไปด้วยยอดถึง ๘๔,๐๐๐ ยอด  

ต้นชมพู (หว้า) ชื่อนคะ วัดรอบล้าต้นได้ ๑๕ โยชน์ ล้าต้นสงู ๕๐ โยชน์ และก่ิง (แต่ละก่ิง)  

ก็ยาว ๕๐ โยชน์ แผ่ออกไปวัดได้ ๑๐๐ โยชน์โดยรอบ และสูงขึ้นไปก็เท่ากันนั้น ด้วยอานุภาพของ ต้นชมพู (นี้) 
ไรเล่า ทวีปนี้จึงถูกประกาศชื่อว่า ชมพูทวีป  

 



ก็แลขนาดของต้นชมพูนี้ใด ขนาดนั้นนั่นแหละเป็นขนาดของต้นจิตรปาฏลี (แคฝอย) ของพวกอสูร ต้นสิมพลี 
(งิ้ว) ของพวกครุฑ ต้นกทัมพะ (กระทุ่ม) ในอมรโคยานทวีป ต้นกัปปะในอุตตรกุรุทวีป ต้นสิรีระ (ซึก) ในบุพพวิ
เทหทวีป ต้นปาริฉัตตกะ ในดาวดึงส์ เพราะเหตุนั้นแล ท่านโบราณจารย์จึงกล่าวไว้ว่า  

(ต้นไม้ประจ้าภพและทวีป คือ) ต้นปาฏลี ต้นสิมพลี ต้นชมพู ต้นปาริตฉัตตะของพวกเทวดา  

ต้นกทัมพะ ต้นกัปปะ และต้นที่ ๗ คือ ต้นสิรีสะ ดังนี้  

 

ขนาดภูเขาจักรวาล  

 

ภูเขาจักรวาล หยั่ง (ลึก) ลงไปในมหาสมุทร ๘๒,๐๐๐ โยชน ์ 

สูงขึ้นไป (ในฟ้า) ก็เท่ากันนั้น ภูเขาจักรวาลนี้ตั้งล้อมโลกธาตุทั้งสิ้นนั้นอยู่  

 

ขนาดของภพและทวีป  

ในโลกธาตุนั้น มีดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ ภพดาวดึงส์ ๑๐,๐๐๐ โยชน์ ภพอสูร มหานรกอเวจี และชมพูทวีปก็ 
เท่ากันนั้น อมรโคยานทวีป ๗,๐๐๐ โยชน์ บุพพวิเทหทวีปก็เท่านั้น อุตตรกุรุทวีป ๘,๐๐๐ โยชน์ อนึ่ง ใน
โลกธาตุนั้น  

ทวีปใหญ่ๆ ทวีป ๑ ๆ มีทวีปน้อยเป็นบริวาร ทวีปละ ๕๐๐  

สิ่งทั้งปวง (ที่กล่าวมานี้) นั้น (รวม) เป็นจักรวาล ๑ ชื่อว่า โลกธาตุอัน ๑ ๑ในระหว่างแห่งโลกธาตุ ทั้งหลายมีโล
กันตนรก (แห่งละ ๑)  

 

 

๑. มหาฎีกาว่า จักรวาล ก็คือโลกธาตุ โลกธาตุได้ชื่อว่า จักรวาล ก็เพราะมีภูเขาจักรวาล ซึ่งสัณฐานดังกง  

รถล้อมอยู่โดยรอบเท่านั้นเองไม่ใช่จักรวาลอัน ๑ โลกธาตุอัน ๑  

๒. ท่านว่าจักรวาลหรือโลกธาตุนั้นมีมากนัก ช่องว่างในระหว่างจักรวาล ๓ จักรวาลต่อกัน มีโลกันตนรก ๑  

ทุกแห่งไป โดยนัยนี้ ค้าว่า โลกันตนรก ก็แปลว่า นรกอันตั้งอยู่ในช่องระหว่างจักรวาล ๓ อันนั่นเอง  



 

พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ใน "จูฬนีสูตร" พระไตรปิฎก หน้า ๒๑๕ เล่ม ๒๐ ว่า  

จักรวาล ประกอบด้วยดวงจันทร์ โลก ดวงอาทิตย์ และดาวเคราะห์ทั้งหลายโคจร ไปร่วมกัน จะมีขุนเขาสิเนรุ 
(เขาพระสุเมรุ) (เป็นภูเขาทิพย์ที่เห็นได้เฉพาะผู้มีอภิญญา) ทวีปต่างๆ ที่ตั้งชื่อกันในสมัย นั้นคือ ชมพูทวีป อปร
โคยานทวีป อุตรกุรุทวีป และปุพพวิเทหทวีป มหาสมุทรทั้ง ๔ (นับกันได้ในสมัยนั้น)  

มีนรกขุมต่างๆ สวรรค์ชั้นต่างๆ และพรหมโลกชั้นต่างๆ  

โลกธาตุ มี ๓ ขนาด คือ โลกธาตุอย่างเล็กมีจ้านวนพันจักรวาล โลกธาตุอย่างกลางมีจ้านวนล้านจักรวาล 
โลกธาตุอย่างใหญ่มีจ้านวน แสนโกฏิจักรวาล  

 

ทั้งโลกธาตุอย่างเล็กก็ดี อย่างกลางก็ดี อย่างใหญ่ก็ดี ยังมีอีกจ้านวนมากมาย  

"ทุกสิ่งทุกอย่างมีการเกิดข้ึน ตั้งอยู่ และแตกดับไปในที่สุด"  

ก้าเนิดของโลกพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ใน "อัคคัญญสูตร" พระไตรปิฎก หน้า ๖๑ เล่ม ๑๑ ว่า  

เกิดมีน้้าขึ้นในห้วงอวกาศอันมืดมิดก่อนแล้วนานๆไปเกิดการรวมตัวงวดเข้าเป็นง้วนดิน แล้วพัฒนาเป็นกระบิ
ดิน  

ต่อไปเป็นเครือดิน จากนั้นมีต้นข้าวและพืชทั้งหลายเกิดขึ้น ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ หมู่ดาว  

นรกขุมต่างๆ เทวโลกและพรหมโลกชั้นต่างๆ ก็เกิดขึ้นเอง  

 

ก้าเนิดชีวิตพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า "เพราะมีความอยาก จึงมีการเกิดเป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมา  

เมื่อไม่มีความอยากการเกิดเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็ไม่มี" 

 

๑) ชมพูทวีป ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเขาสิเนรุ (เขาพระสุเมรุ)  

 

-มีธาตุมรกตอยู่ทางทิศใต้ของเขาสิเนรุ แสงสะท้อนของธาตุมรกตท้าให้ทองฟ้าและมหาสมุทรของชมพูทวีปมีสี
น้้าเงินแกมเขียว  



-มนุษย์ที่ชมพูทวีป มีความสูง ๔ ศอก มีอายุประมาณ ๑๐๐ ปี (อาจตายก่อนอายุได้ ไม่แน่นอน)  

-มนุษย์ที่อาศัยอยู่ในทวีปนี้ อายุยิ่งหย่อนขึ้นอยู่กับคุณธรรม ไม่แน่นอน  

-สมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่า "พระวิปัสสี" มนุษย์ในชมพูทวีปมีอายุถึง ๘๐,๐๐๐ ปี  

-สมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่า "พระเรวะตะ" มนุษย์ในชมพูทวีปมีความสูงถึง ๘๐ ศอก  

-แต่เมื่อคุณธรรมเสื่อมลง จิตใจหยาบช้าลง อาหารเลวลง อายุก็ลดลง ร่างกายก็เตี้ยลง  

-ต่อไปภายภาคหน้ามนุษย์ในชมพูทวีป จะมีอายุเพียง ๑๐ ปี เท่านั้น และตัวจะเตี้ยถึงขนาด 

ต้องสอยมะเขือกิน เรียกยุคนั้นว่า "ยุคทมิฬ" เป็นยุคที่เสื่อมที่สุดของ "ชมพูทวีป"  

-ดอกไม้ประจ้าชมพูทวีปคือ "ชมพู (ไม้หว้า)" ...เพราะเหตุนี้ ถึงเรียกว่า "ชมพูทวีป" 

เพราะดอกไม้ประจ้าทวีปนี้คือ ดอก "ชมพู"  

-ชมพูทวีป เป็นทวีปเดียวที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ต้องมาตรัสรู้ที่ทวีปนี้เท่านั้น 

๒) ๒) อมรโคยานทวีป ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาสิเนรุ (เขาพระสุเมรุ)  

-เป็นแผ่นดินกว้าง ๗,๐๐๐ โยชน์ ประกอบด้วยเกาะ และแม่น้้าใหญ่น้อย  

-มีธาตุแก้วผลึกอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาสิเนรุ แสงสะท้อนของธาตุแก้วผลึกท้าให้ทองฟ้าและมหาสมุทรของ
อมรโคยานทวีปมีสีแก้วผลึก  

-มนุษย์ที่อาศยัอยู่ในทวีปนี้ มีรูปหน้าเหมือนพระจันทร์ครึ่งซีก มีใบหน้าวงกลม คล้ายวงพระจันทร์ คนหน้า
เหมือนดั่งเดือนแรม จมูกโด่ง คางแหลม  

-มนุษย์ที่อมรโคยานทวีป มีความสูง ๖ ศอก มีอายุ ๕๐๐ ปี (จะไม่ตายก่อนอายุ เป็นกฏตายตัว)  

-ดอกไม้ประจ้าอมรโคยานทวีปคือ "กะทัมพะ (ไม้กระทุ่ม)" 

๓) ๓) ปุพพวิเทหะทวีป ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเขาสิเนรุ (เขาพระสุเมรุ)  

-เนื้อท่ีกว้าง ๗,๐๐๐ โยชน์ มีเกาะ ๔๐๐ เกาะ  

-มีธาตุเงินอยู่ทางทิศตะวันออกของเขาสิเนรุ แสงสะท้อนของธาตุเงินท้าให้ทองฟ้า 

และมหาสมุทรของปุพพวิเทหะทวีปมีสีเงิน  

-มนุษย์ที่อาศัยอยู่ในทวีปนี้ มีรูปหน้าเหมือนพระจันทร์เต็มดวง คนหน้ากลมเหมือนดวงจันทร์  



มีใบหน้าตอนบนโค้งตัดลงมาเหมือนบาตร  

-มนุษย์ที่ปุพพวิเทหะทวีป มีความสูง ๙ ศอก มีอายุ ๗๐๐ ปี (จะไม่ตายก่อนอายุ เป็นกฏตายตัว)  

-ดอกไม้ประจ้าปุพพวิเทหะทวีปคือ "สิรีสะ (ไม้ทรึก)" 

๔) ๔) อุตรกุรุทวีป ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเขาสิเนรุ (เขาพระสุเมรุ)  

-มีพ้ืนที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม เนื้อที่กว้าง ๘,๐๐๐ โยชน์ เป็นที่ราบ  

-มีธาตุทองค้าอยู่ทางทิศเหนือของเขาสิเนรุ แสงสะท้อนของธาตุทองค้าท้าให้ทองฟ้า 

และมหาสมุทรของอุตรกุรุทวีปมีสีเหลืองทอง  

-มนุษย์ที่อาศัยอยู่ในทวีปนี้ รูปร่างงาม มีลักษณะใบหน้าเป็นรูป ๔ เหลี่ยม รักษาศีล ๕ เป็นนิจ  

ไม่ยึดถือสมบัติ บุตร ภรรยา สามี ว่าเป็นของๆตน  

-มนุษย์ที่อุตรกุรุทวีป มีความสูง ๑๓ ศอก มีอายุ ๑,๐๐๐ ปี (จะไม่ตายก่อนอายุ เป็นกฏตายตัว)  

-มีต้นไม้นานาชนิด ดอกไม้ประจ้าอุตรกุรุทวีปคือ "กัปปรุกขะ (กัลปพฤกษ์)"  

ถ้าอยากได้อะไร ก็ไปนึกเอาที่ต้นกัลปพฤกษ์ จะสมปรารถนา  

-มนุษย์ที่อุตรกุรุทวีป เมื่อตายจากทวีปนี้ ทุกคนจะได้ไปเกิดใน "เทวภูมิ ชั้นตาวติงสาห์ภูมิ" ทุกๆคน เป็นกฏ
ตายตัว  

-ในภาษาบาลี "อุตร" แปลว่า "เหนือ" ...เพราะเหตุนี้ ถึงเรียกทวีปนี้ว่า "อุตรกุรุทวีป"  

 

ขอขอบคุณพระไตรปิฏกฉบับประชาชน 

 

ส้าหรับเรื่องรูปร่างหน้าตาของมนุษย์ต่างดาวในแต่ละทวีปนั้น ตามในพระไตรปิฏกและอรรถกถาต่างๆ ยืนยัน
ว่ารูปร่างเหมือนมนุษย์เราเนี่ยแหละครับ เพราะพ้ืนฐานการเกิดบนดาวเขาก็อาศัยธาตุทั้ง 4 เหมือนชมพูทวีป 
(ดาวโลกเรา) 

ผมได้อ่านเจอในพระสูตรหนึ่ง กล่าวถึงโชติกะเศรษฐี ใครสนใจลองไปค้นอ่านได้ในพระไตรปิฏกครับ ท่านว่า
โชติกะเศรษฐีนี้ มีบุญมาก เกิดมาเพ่ือบ้ารุงพุทธศาสนาด้วย พอถึงเวลาที่ท่านจะมีภรรยา ปรากฏว่าหาคู่บารมี



ไม่ได้ เพราะก้าลังบุญท่านสูงมาก ไม่มีหญิงคนไหนในโลกเทียบได้ที่จะมาเป็นภรรยาท่าน พระอินทร์ทราบ
ดังนั้น ได้ไปน้าหญิงสาวจากอุตกรุทวีปมาให้ เป็นภรรยา  

 

 

http://www.agalico.com/board/showthread.php?t=31400 

 

พระเจ้าพมิพสิารพระราชทานฉัตรตั้งให้เป็นเศรษฐี  

 

พระราชาทรงพระนามวา่พิมพิสาร ทรงสดบัวา่ "ไดย้นิวา่ ปราสาท ๗ ชั้นซ่ึงส าเร็จดว้ยแกว้ ๗ ประการ ผดุ
ข้ึนแลว้เพื่อโชติกะ, ก าแพง ๗ ชั้น ซุม้ประตู ๗ ซุม้ ขมุทรัพย ์๔ ขมุก็ผดุข้ึนแลว้ (เพื่อโชติกะเหมือนกนั)" 
ทรงส่งฉตัรต าแหน่งเศรษฐีไป (ให)้ แลว้, เขาไดเ้ป็นผูช่ื้อวา่ โชติกเศรษฐี. ก็กรรมอนัหญิงผูมี้บุญท าไวแ้ลว้
กบัโชติกเศรษฐีนั้น เกิดแลว้ในอุตตรกุรุทวปี.  
คร้ังนั้น เทพดาน านางมาจากอุตตรกุรุทวปีนั้นแลว้ ใหน้ัง่ในหอ้งอนัเป็นสิริ. 
หญิงนั้นเม่ือมา ถือเอาทะนานขา้วสารทะนานหน่ึง และแผน่ศิลาอนัลุกโพลง ๓ แผน่ (มา), ภตัของชนทั้ง
สองนั้นไดมี้แลว้ดว้ยทะนานขา้วสารนั้นนัน่เทียว ตลอดชีวติ. 
ดงัไดส้ดบัมา ถา้ชนเหล่านั้นเป็นผูมี้ประสงคจ์ะยงัแมเ้กวยีน ๑๐๐ เล่มใหเ้ตม็ดว้ยขา้วสาร, มนัก็คงปรากฏ
เป็นทะนานอนัเตม็ดว้ยขา้วสารอยูน่ัน่เอง. ในเวลาหุงภตั พวกเขาใส่ขา้วสารในหมอ้ แลว้วางไวเ้บ้ืองบนแผน่
ศิลาเหล่านั้น. แผน่ศิลาก็ลุกโพลงข้ึนในขณะนั้นนัน่เอง เม่ือภตัสักวา่สุกแลว้ ยอ่มดบัไป พวกเขารู้ความท่ีภตั
สุกแลว้ ดว้ยสัญญาณนั้นนัน่แหละ. แมใ้นเวลาแกงของควรแกงเป็นตน้ ก็นยัน้ีเหมือนกนั. 
เขาทั้งสองยอ่มหุงตม้อาหารดว้ยแผน่ศิลาอนัลุกโพลงดว้ยอาการอยา่งน้ี. 
ชนเหล่านั้นยอ่มอยูด่ว้ยแสงสวา่งแห่งแกว้มณี ไม่รู้แสงสวา่งของไฟหรือประทีปเลย. 
 
ท่ีมา: 
http://84000.org/tip...?b=25&i=36&p=33 
 
------------------------------------------------------- 
 

จากสารานุกรม พระไตรปิฏกฉบบัธรรมทาน (cd) 

 
ทวปี ๔,พื้นท่ีในจกัรวาล 
จกัรวาลหน่ึง ๆ ซ่ึงประดบัดว้ยทวปีใหญ่ ๔ ทวปี และ 

http://www.agalico.com/board/showthread.php?t=31400
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=36&p=33


ทวปีนอ้ย ๒ พนัทวปี อยา่งน้ี คือ 
๑. ปุพพวเิทหทวปี ซ่ึงมีปริมณฑลถึง ๗ พนัโยชน์ 
ซ่ึงประดบัดว้ยทวปีนอ้ย ๕๐๐. 
๒. อุตตรกุรุทวปี ซ่ึงมีปริมณฑล ๘ พนัโยชน์ 
ประดบัดว้ยทวปีนอ้ย ๕๐๐. 
๓. อมรโคยานทวปี ซ่ึงมีปริมณฑล ๗ พนัโยชน์ 
ประดบัดว้ยทวปีนอ้ย ๕๐๐. 
๔. ชมพทูวปี ซ่ึงมีปริมณฑล ๑ หม่ืนโยชน์ 
ประดบัดว้ยทวปีนอ้ย ๕๐๐. 
 
#ขทฺุทก.อ. ๑/๖/๓๕-๓ 

 
------------------------------------------------------------------ 
 
แผนท่ีจกัรวาล 
http://larndham.net/...pic=12898&st=11 
 
จากมุมมองดา้นบน จะพบวา่ โลกของมนุษยท์ั้ง ๔ ลอยอยูร่อบ ๆ เขาสิเนรุ  
 

ซ่ึงโลกมนุษยท์ั้ง ๔ เป็นรูปหยาบ ส่วนเขาสิเนรุเป็นรูปละเอียด (รวมทั้ง นรกภูมิ เทวภูมิ ท่ีอยูใ่ตเ้ขาสิเนรุ 
และ เหนือยอดเขาสิเนรุดว้ย) 
 
-------------------------------------------------- 
 
อ้างอิง  

อยากทราบวา่ มนุษยใ์นบรุพวเิทหทวปี อตุรกรุทุวปี และอมรโคยานทวปี 
เมือ่หมดอายขุัย จะมาอยูท่ีส่วรรคเ์ดยีวกนักบัมนุษยจ์ากชมพทูวปี
หรอืไมค่รับ 
 

ในพระไตรปิฎก ระบเุรือ่งนีเ้อาไวอ้ยา่งไรบา้งครับ 
จากคณุ : patriots 
 
 
ในรายละเอียดขนาดนั้น ผมวา่คงไม่มีครับ  

http://larndham.net/index.php?showtopic=12898&st=11


 
 
 

หนงัสือ พระพุทธเจ้าองค์ใหม่ทีจ่ะตรัสรู้ต่อจาก "เจ้าชายสิทธัตถะ" ไดอ้า้งอิง อมตรสธารา อรรถกถา
อนาคตวงศ ์รจนาโดย พระอุปติสสะเถระ พระอรรถกถาจารย ์แห่งลงักาทวปี อธิบายวา่ 
 
 
ชมพทูวปี เป็นทวปีเดียวใน ๔ ทวปีท่ีพระโพธิสัตวท์ั้งหลายเลือกลงมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจา้ เพราะอายขุยั
ของมนุษยใ์นชมพทูวปีมีก าหนดไม่แน่นอน มนุษยใ์นชมพทูวปีน้ี จึงไม่ประมาทมากนกั พอท่ีพระพุทธเจา้
จะแสดงพระธรรมเทสนาสั่งสอนใหต้รัสรู้ตามได ้ซ่ึงแตกต่างจากมนุษยใ์นทวปีอ่ืนท่ีเหลืออีก ๓ ทวปี คือ 
มนุษยใ์นปุพพวเิทหทวปี มีอายยุนืได ้๑๐๐ ปีจึงตาย มนุษยใ์นอมรโคยานทวปีมีอายยุนืได ้๔๐๐ ปีจึงตาย 
มนุษยใ์นอุตตรกุรุทวปี มีอายุยืนได ้๑,๐๐๐ ปีจึงตาย และเหตุท่ีมนุษยท์ั้ง ๓ ทวปีน้ี มีอายยุนืและมีก าหนด
แน่นอนเพราะมนุษยท์ั้งหลายมีปกติรักษาศีล ๕ อยูเ่สมอ 
 
ชมพทูวปีตั้งอยูใ่นมหาสมุทรโสณสาคร ทางทิศใตข้องเขาพระสุเมรุ มีทวปีเป็นเกาะใหญ่ มีสัณฐานเป็นรูป
เรือนเกวยีนหรือรูปไข่ ใบหนา้ของมนุษยใ์นทวปีน้ี ก็เป็นรูปไข่ดว้ย ทวปีน้ีมีไมช้มพ ูหรือ ไมห้วา้ เป็นไม้
ประจ าทวปี เหตุน้ีจึงเรียกวา่ “ชมพทูวปี” 
 
-------------------------------------------------------- 
จากหนงัสือ ซอกตูพ้ระไตรปิฏก ท่ีเล่าถึงภพภูมิต่าง ๆ (จากการบรรยายของท่านอาจารยว์ชิิต ธรรมรังษี เร่ือง
ภพภูมิต่าง ๆ ประกอบการบรรยายพระอภิธมัมตัสังคหะ ปริเฉทท่ี ๕ วถีิมุตตสังคหวิภาค ในหมวดท่ี ๑ ภูมิ
จตุกะ) 
 
พระอภิธมัมตัสังคหะ ปริเฉทท่ี ๕ 

http://abhidhamonlin...aphi/p5/002.htm  
 
 
 
อุตตรกุรุทวปี อายขุยั ๑,๐๐๐ ปี มีความเป็นอยูสุ่ขสบายมาก เพราะเกิดดว้ยอ านาจบุญอนัแรง คือ ท าบุญแก่
กลา้มาก แต่ไม่ประกอบดว้ยปัญญา ขา้วก็ไม่ตอ้งปลูก(เมล็ดใหญ่มาก ๆ เมล็ดเดียวอ่ิม) เม่ือเด็ดไป ก็งอก
ข้ึนมาในวนัรุ่งข้ึน ไม่ตอ้งปรุง ท่ีนั้นมีหินชนิดหน่ึง กลางวนัใหค้วามร้อน น าไปปรุงอาหารได ้กลางคืนให้
ความสวา่ง ใบหนา้ของเขาเป็นรูปส่ีเหล่ียมตดัหมด 
 
เม่ือจุติจากอุตตรกุรุทวปีจะปฏิสนธิเป็นเทวดาหรือไม่ก็นางฟ้าไปเป็นภูมิรองรับแน่นอนเลย ในชั้นจาตุมหา 

http://abhidhamonline.org/aphi/p5/002.htm


ราชิกาและดาวดึงส์ ๒ ชั้นเท่านั้น เพราะบุญท่ีท าไวน่ี้แรงมาก แลว้อยูท่ี่นัน่มีโมหะ แต่ไม่มีโอกาสท าบาป 
เม่ือหมดบุญจากเทวดา ส่วนใหญ่จะไปเกิดเป็นสัตวเ์ดรัจฉาน เพราะชีวิตท่ีเป็นอยูเ่ป็นโมหะตลอด  
 

คนท่ีน้ีความเป็นอยูสุ่ขสบาย เพราะวา่เกิดดว้ยอ านาจบุญอนัแรง คือท าบุญแก่กลา้มาก แต่เป็นบุญท่ีไม่
ประกอบดว้ยปัญญา เช่น ท าบุญสร้างโบสถค์นเดียวไม่ยอมใหใ้ครร่วมเลย  
 
 
 

บุพเพวทิหทวปี อายขุยั ๗๐๐ ปี ใบหนา้รูปทรงบาตรหนา้ตดั ชีวติความเป็นอยูต่อ้งด้ินรน มีแต่ภูเขา ส่วน
ใหญ่เป็นกลางคืนและมืดมากเน่ืองจากไดรั้บแสงอาทิตยค์่อนขา้งนอ้ย ผูห้ญิงมากกวา่ผูช้าย สมสู่กนั
ตลอดเวลา ออกลูกแฝดและเสียชีวติเป็นส่วนใหญ่  

 
ตายจากท่ีน้ีจะไปนรกเสียมาก เพราะการเกิดไดท่ี้บุพพวเิทหทวปีน่ีมีปัญญาพอดี แต่เป็นปัญญาทางโลก คือ
นกัวจิยั นกัคน้ควา้ แลว้ก็ไม่มีบุญ เพราะพวกน้ีเห็นไหม การท าน่ีมนัจะตอ้งทุ่มเทชีวติอยูใ่นหอ้งวิจยั โอกาส
จะแสวงหาบุญก็ไม่มี 
 
อปรโคยานทวปี ไม่มีบุญแลว้ก็ไม่มีปัญญา ความเป็นอยูแ่บบป่าเถ่ือน ชอบกินของสด ๆ คาว ๆ ชอบกินเน้ือ
คน ไม่กินเน้ือสัตวอ่ื์น ออกลูกแลว้กินลูกตวัเองเป็นอาหาร บางคนตอ้งหลบหนีไปออกลูกบนเขา 
 

สองพวกน้ี คือมนุษยใ์นบุพพวเิทหทวปี และ อปรโคยานทวปี ในพระไตรปิฏกไม่ไดอ้ธิบายมากมาย 
เพราะวา่ไม่เป็นเร่ืองน่านิยม อุตตรกุรุทวปีน่ีเป็นเร่ืองน่าศึกษาเพราะไปดว้ยบุญและมีโอกาสไปเป็นเทวดา 
และเผือ่ตั้งตนไวช้อบ ไปเจออาจารยดี์มนัก็มีโอกาสเปล่ียนจริต ส่วนอีก ๒ ทวปีนั้นมีโมหจริตและวติกจริต
เสียมาก ไม่มีโอกาสท่ีจะแกไ้ข ห่างไกลรัศมีพระธรรม ถึงมีโอกาสเกิดในชมพทูวปี ตอนพระพุทธเจา้ประ
กาสศาสนาก็จะเป็นพวกเดียรถียห์รือไม่ก็นิยตมิจฉาทิฏฐิเสียมาก  

 

อุตรกรุุทวปี 

เน้ือความโดยสังเขปของอุตรกรุุทวีป 

อุตรกรุุทวีปมีความกวา้ง ๘,๐๐๐ โยชน ์พ้ืนแผน่ดินราบเรียบไม่มีหลมุบ่อ มีตน้ไมแ้ตกก่ิงกา้นสาขาเป็นค่าคบไมร้าวกบัจะให้
เป็นท่ีอยูอ่าศยัของคนในทวีปน้ี ชาวอุตรกรุุทวีปมีรูปร่างงดงามยิง่ ไม่อว้น ไม่ผอม ไม่สูง ไม่ต ่า มีพละก าลงัแขง็แรง และมี
ความสุขเป็นเนืองนิตย ์เพราะปราศจากความทกุขใ์จ ปราศจากภยัธรรมชาติหรือสัตวร้์าย และไม่ตอ้งท ามาหากิน เพราะมี
ขา้วสารเกิดข้ึนมาไดเ้องโดยไม่ตอ้งเสียเวลาปลกู ต า หรือฝัด เม่ือน าขา้วสารใส่หมอ้ และไปตั้งบนศิลาโชติปราสาท ศิลานั้นก็จะ
ลุกเป็นไฟ และดบัเองเม่ือขา้วสุก นอกจากน้ี หากปรารถนาอาหารอ่ืนใด อาหารนั้นก็จะเกิดไดเ้องและหากปรารถนาส่ิงอ่ืนใด 
เช่น แกเ้วแหวนเงินทอง เคร่ืองประดบัส่ิงนั้นก็จะปรากฏท่ีตน้กลัปพฤกษ ์

ผูห้ญิงในอุตรกรุุทวีปมีเสน้ผมละเอียดอ่อนมีขนาด ๑ ใน ๘ ของเส้นผมชาวชมพทูวีป มีน ้าเสียงไพเราะ ส่วนผูช้ายมีรูปร่างงดงาม 



ทั้งหญิงและชายไม่มีความชราภาพ มีอายถึุง ๑,๐๐๐ ปี 

ชาวทวีปน้ีจะเท่ียวเล่นไปในท่ีต่างๆ ซ่ึงสวยงาม ดว้ยความเพลิดเพลินใจ บางคนก็เล่นดนตรี ขบัร้องฟ้อนร า บางคนก็เลน่น ้า เม่ือ
ผูใ้ดข้ึนจากน ้าก็จะหยบิเส้ือผา้หรือเคร่ืองประดบัท่ีวางไวบ้นฝ่ังมาสวมใส่ได ้โดยไม่กงัวลตอ้งเป็นของใคร ทั้งหญิงและชายเม่ือ
รักใคร่ชอบพอกนัก็จะอยูด่ว้ยกนัฉนัสามีภรรยาเป็นเวลา ๗ วนั หลงัจากนั้นก็มิไดมี้ความสัมพนัธ์ทางเพศเก่ียวขอ้งกนัอีก 
เม่ือผูห้ญิงจะคลอดลูก ก็ไม่มีอาการเจบ็ทอ้งหรือทุกขท์รมานแต่ประการใด เม่ือคลอดลกูแลว้ก็ไม่ตอ้งเล้ียงดู แต่จะน าทารกไป
วางไวริ้มทางท่ีมีผูส้ัญจรผา่นไปมา ผูท่ี้พบทารกก็จะเอาน้ิวมือป้อนเขา้ไปในปาก และมีน ้านมหรืออาหารต่างๆ ออกจากน้ิวมือมา
เล้ียงเดก็ แม่กบัลกูจึงไม่รู้จกักนั เม่ือทารกเติบโตข้ึนก็จะเขา้ไปไปอยูร่วมกบักลุ่มเพศของตน และไม่มีความสัมพนัธ์ฉนัสามี
ภรรยากบับิดามารดาเพราะเป็นผูมี้บุญ เม่ือส้ินชีวิตลง ศพจะถูกน าไปไวใ้นท่ีกลางแจง้มีนกมาคาบศพไปทิ้งนอกทวีปแลว้ก็จะไป
จุติในสรวงสวรรค ์จึงไม่มีความเศร้าโศกเกิดข้ึน 

http://www.bs.ac.th/2548/e_bs/G1/NANTAWAN/page2.html 

 

 
ทวีปต่างๆในจักรวาล 
 

http://www.bs.ac.th/2548/e_bs/G1/NANTAWAN/page2.html


๑) ชมพูทวีป ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเขาสิเนรุ (เขาพระสุเมรุ) 
-มีธาตุมรกตอยู่ทางทิศใต้ของเขาสิเนรุ แสงสะท้อนของธาตุมรกตท้าให้ทองฟ้าและมหาสมุทรของชมพูทวีปมีสี
น้้าเงินแกมเขียว  
-มนุษย์ที่ชมพูทวีป มีความสูง ๔ ศอก มีอายุประมาณ ๑๐๐ ปี (อาจตายก่อนอายุได้ ไม่แน่นอน) 
-มนุษย์ที่อาศัยอยู่ในทวีปนี้ อายุยิ่งหย่อนขึ้นอยู่กับคุณธรรม ไม่แน่นอน 
-สมัยหนึ่งมนุษย์ในชมพูทวีปเคยมีอายุถึง ๘๐,๐๐๐ ปี แต่เมื่อคุณธรรมเสื่อมลง อาหารเลวลง อายุก็ลดลง 
-ต่อไปภายภาคหน้ามนุษย์ในชมพูทวีป จะมีอายุเพียง ๑๐ ปี เท่านั้น และตัวจะเตี้ยถึงขนาดต้องสอยมะเขือกิน  
-ดอกไม้ประจ้าชมพูทวีปคือ "ชมพู (ไม้หว้า)" ...เพราะเหตุนี้ ถึงเรียกว่า "ชมพูทวีป" เพราะดอกไม้ประจ้าทวีปนี้
คือ ดอก "ชมพู" 
 
๒) อมรโคยานทวีป ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาสิเนรุ (เขาพระสุเมรุ) 
-เป็นแผ่นดินกว้าง ๙,๐๐๐ โยชน์ ประกอบด้วยเกาะ และแม่น้้าใหญ่น้อย  
-มีธาตุแก้วผลึกอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาสิเนรุ แสงสะท้อนของธาตุแก้วผลึกท้าให้ทองฟ้าและมหาสมุทรของ
อมรโคยานทวีปมีสีแก้วผลึก  
-มนุษย์ที่อาศัยอยู่ในทวีปนี้ มีรูปหน้าเหมือนพระจันทร์ครึ่งซีก มีใบหน้าวงกลม คล้ายวงพระจันทร์ คนหน้า
เหมือนดั่งเดือนแรม จมูกโด่ง คางแหลม  
-มนุษย์ที่อมรโคยานทวีป มีความสูง ๖ ศอก มีอายุ ๕๐๐ ปี (จะไม่ตายก่อนอายุ เป็นกฏตายตัว) 
-ดอกไม้ประจ้าอมรโคยานทวีปคือ "กะทัมพะ (ไม้กระทุ่ม)" 
 
๓) ปพุพวิเทหะทวีป ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเขาสิเนรุ (เขาพระสุเมรุ) 
-เนื้อท่ีกว้าง ๗,๐๐๐ โยชน์ มีเกาะ ๔๐๐ เกาะ  
-มีธาตุเงินอยู่ทางทิศตะวันออกของเขาสิเนรุ แสงสะท้อนของธาตุเงินท้าให้ทองฟ้าและมหาสมุทรของปุพพวิเท
หะทวีปมีสีเงิน  
-มนุษย์ที่อาศัยอยู่ในทวีปนี้ มีรูปหน้าเหมือนพระจันทร์เต็มดวง คนหน้ากลมเหมือนดวงจันทร์ มีใบหน้าตอนบน
โค้งตัดลงมาเหมือนบาตร  
-มนุษย์ที่ปุพพวิเทหะทวีป มีความสูง ๙ ศอก มีอายุ ๗๐๐ ปี (จะไม่ตายก่อนอายุ เป็นกฏตายตัว) 
-ดอกไม้ประจ้าปุพพวิเทหะทวีปคือ "สิรีสะ (ไม้ทรึก)" 
 
๔) อุตรกุรุทวีป ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเขาสิเนรุ (เขาพระสุเมรุ) 
-มีพ้ืนที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม เนื้อที่กว้าง ๘,๐๐๐ โยชน์ เป็นที่ราบ  
-มีธาตุทองค้าอยู่ทางทิศเหนือของเขาสิเนรุ แสงสะท้อนของธาตุทองค้าท้าให้ทองฟ้าและมหาสมุทรของอุตรกุรุ
ทวีปมีสีเหลืองทอง  
-มนุษย์ที่อาศัยอยู่ในทวีปนี้ รูปร่างงาม มีลักษณะใบหน้าเป็นรูป ๔ เหลี่ยม รักษาศีล ๕ เป็นนิจ ไม่ยึดถือสมบัติ 



บุตร ภรรยา สามี ว่าเป็นของๆตน  
-มนุษย์ทีอุ่ตรกุรุทวีป มีความสูง ๑๓ ศอก มีอายุ ๑,๐๐๐ ปี (จะไม่ตายก่อนอายุ เป็นกฏตายตัว) 
-มีต้นไม้นานาชนิด ดอกไม้ประจ้าอุตรกุรุทวีปคือ "กัปปรุกขะ (กัลปพฤกษ์)" ถ้าอยากได้อะไร ก็ไปนึกเอาที่ต้น
กัลปพฤกษ์ จะสมปรารถนา 
-มนุษย์ทีอุ่ตรกุรุทวีป เมื่อตายจากทวีปนี้ ทุกคนจะได้ไปเกิดใน "เทวภูมิ" ทุกๆคน เป็นกฎตายตัว 

ที่มา: http://www.dek-d.com/board/view.php?id=1005205 
 

 

นอกจากนี้ก็มีทวีปอื่นๆ เช่น อุตตรกุรุทวีป ปุพพวิเทหทวีป อปรโคยานทวีป 
 
 
1. พระพุทธองค์เปรียบเทียบลักษณะมนุษย์ชมพูทวีป กับ มนุษย์อุตรกุรุทวีปเอาไว้ ดังพระสูตรนี้ 
http://www.84000.org/tipitaka/book/v.php?B=23&A=8417&Z=8434 
 
 
2. พระพุทธเจ้าเคยเสด็จไปบิณฑบาตยังอุตรกุรุทวีป 
http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/r.php?B=4&A=973&w=%CA%CB%D1%C1 
 
 
3. ภรรยาโชติกเศรษฐี ตายแล้วไปเกิดในอุตตรกุรุทวีป 
http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=36&p=33 
 
 
4. ผู้ฝึกจิตจนเกิดอภิญญาแล้ว ย่อมสามารถติดต่อกับสิ่งมีชีวิตในภพภูมิอ่ืนได้ 
 
แต่ที่เห็นๆ มักจะของเก๊ เพราะ ของจริงจะไม่พูด ไม่อวดอ้างกัน ด้วยฌานมันจะเสื่อม 

 

 

 

 

http://www.dek-d.com/board/view.php?id=1005205
http://www.84000.org/tipitaka/book/v.php?B=23&A=8417&Z=8434
http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/r.php?B=4&A=973&w=%CA%CB%D1%C1
http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=36&p=33


 

ขอบเขตของจักรวาล  
ขนาดจักรวาล ๑ จักรวาล (จูฬนีสูตร และสารานุกรมพระไตรปิฏก) 
จักรวาลแต่ละจักรวาลน้ันวัดโดยรอบได้ 3,610,350 โยชน์ ส่วนที่เป็นพืน้ดินหนา 240,000 โยชน์ โดยมีน้้ารองรับหนา 840,000 
โยชน์ น้้านี้ต้ังอยู่บนลมที่หนา 960,000 โยชน์ 
 

ในจักรวาล ๑ จักรวาล ประกอบด้วย ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ และดาวเคราะห์ทั้งหลายโคจรร่วมกัน มีขุนเขาสิเนรุ 

(เขาพระสุเมรุเป็นภูเขาทิพย์) ทวีปทั้ง ๔ อันไดแ้ก่ ชมพทูวีป อปรโคยานทวีป อุตรกุรทุวีป และปุพพวิเทหทวีป มหาสมทุรทั้ง 
๔  สวรรค์ทั้ง ๖ และพรหมโลก มีนรกขุมต่างๆ ทั้งหมดน้ีจัดเป็น ๑ จักรวาล 
 

โลกธาตุ มี ๓ ขนาด คือ  

โลกธาตุอยา่งเล็ก มีจ านวนพันจักรวาล  
ใน โลกธาตุอย่างกลาง ประกอบดว้ยโลกธาตุอย่างเล็กพันจักรวาล มีจ านวนทั้งส้ินล้านจักรวาล  
ใน โลกธาตุอย่างใหญ ่ประกอบด้วยโลกธาตุอย่างกลางลา้นจักรวาล มีจ านวนทั้งส้ินแสนโกฏิจักรวาล  
 

(จูฬนีสูตร พระไตรปิฏก เล่มที่ ๒๐) 
"ดูกรอานนท์ ถา้อย่างน้ัน เธอจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว 
ท่านพระอานนทท์ูลรับสนองพระผู้มีพระภาคแลว้ พระผู้มพีระภาคไดต้รัสว่า ดูกร 
อานนท ์จักรวาลหนึ่งมีก าหนดเท่ากับโอกาสท่ีพระจันทร์พระอาทิตยโ์คจร ทั่วทิศ 
สว่างไสวรุ่งโรจน ์ 
 
โลกมีอยู่พันจักรวาลกอ่น ในโลกพันจักรวาลนัน้ มีพระจันทร ์
๑,๐๐๐ ดวง มีอาทิตย ์๑,๐๐๐ ดวง มขีุนเขาสเินรุ ๑,๐๐๐ หนึ่ง มชีมพูทวีป ๑,๐๐๐ หนึ่ง ม ี
อปรโคยานทวีป ๑,๐๐๐ หนึ่ง มอีตุตรกุรุทวีป ๑,๐๐๐ หนึง่ มีปุพพวิเทหทวีป ๑,๐๐๐ หนึ่ง ม ี
มหาสมุทร ๔,๐๐๐ มีท้าวมหาราช ๔,๐๐๐ มีเทวโลกชัน้จาตมุหาราชิกา ๑,๐๐๐  มี 
เทวโลกชั้นดาวดงึส๑์,๐๐๐ มเีทวโลกชั้นยามา ๑,๐๐๐ มเีทวโลกชั้นดุสิต ๑,๐๐๐   
มีเทวโลกชั้นนิมมานรด๑ี,๐๐๐ มีเทวโลกชั้นปรนิมมิตวสวัสตี ๑,๐๐๐ มี 
พรหมโลก ๑,๐๐๐ ดูกรอานนท์ นีเ้รียกว่าโลกธาตอุย่างเล็กมี ๑,๐๐๐ จักรวาล  
 
โลกคูณโดยส่วนพันแห่งโลกธาตุอย่างเล็ก ซ่ึงมีพันจักรวาลนั้น น้ีเรียกวา่โลกธาต ุ
อย่างกลางมีล้านจักรวาล โลกคูณโดยส่วนพันแห่งโลกธาตุ อย่างกลางมีล้าน 
จักรวาลน้ัน น้ีเรียกว่าโลกธาตุอย่างใหญ่ประมาณแสนโกฏิจักรวาล ดูกรอานนท์ 
ตถาคตมุ่งหมายอยู่ พึงทา้โลกธาตอุย่างใหญ่ประมาณแสนโกฏิจักรวาลให้รู้แจ้งได้ 
ด้วยเสียง หรือท้าให้รู้แจ้งไดเ้ทา่ที่มุง่หมาย ฯ" 
 
[attach]17880[/attach] 

ทวีปต่างๆในจักรวาลแบ่งเป็น ๔ ทวีปในแต่ละทิศ  



๑. (ทิศใต้) ชมพูทวีป  
ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเขาสเินรุ (เขาพระสุเมรุ)  
-มีธาตุมรกตอยูท่างทิศใต้ของเขาสเินรุ แสงสะท้อนของธาตุมรกตทา้ให้ท้องฟ้าและมหาสมุทรของชมพูทวีปมีสีน้ าเงินแกมเขียว มี
ทวีปน้อยเป็นบรวิาร ๕๐๐ ทวีป  
-มนุษย์ที่ชมพูทวีป มีความสูง ๔ ศอก มีอายุประมาณ ๑๐๐ ปี (อาจตายก่อนอายุได้ ไมแ่น่นอน)  
-มนุษย์ที่อาศัยอยู่ในทวีปน้ี อายุย่ิงหย่อนขึ้นอยู่กับคุณธรรม ไม่แน่นอน  
-สมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่า "พระวิปัสสี" มนุษย์ในชมพูทวีปมีอายุถึง ๘๐,๐๐๐ ปี  
-สมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่า "พระเรวะตะ" มนุษย์ในชมพูทวีปมีความสูงถึง ๘๐ ศอก  
-แต่เมื่อคุณธรรมเสื่อมลง จิตใจหยาบช้าลง อาหารเลวลง อายุก็ลดลง ร่างกายก็เตี้ยลง  
-ต่อไปภายภาคหนา้มนุษย์ในชมพูทวีป จะมีอายเุพียง ๑๐ ปี เท่านั้น และตวัจะเตี้ยถึงขนาดตอ้งสอยมะเขือกนิ เรียกยคุนั้นว่า 
"ยุคทมฬิ" เป็นยคุท่ีเสือ่มท่ีสุดของ "ชมพูทวีป"  
-ดอกไม้ประจ้าชมพูทวีปคือ "ชมพู (ไม้หว้า)" ...เพราะเหตุน้ี ถึงเรียกว่า "ชมพูทวีป" เพราะดอกไม้ประจ้าทวปีน้ีคือ ดอก "ชมพู"  
-ชมพูทวีป เป็นทวีปเดียวที่พระพุทธเจ้าทกุพระองค์ ต้องมาตรัสรู้ทีท่วปีน้ีเท่านั้น  
 
(ในอรรถกถากล่าวไวว้่า ชมพูทวีปประกอบด้วยส่วนทีเ่ป็นมหาสมุทร ๔ ส่วน เป็นแผ่นดิน ๓ ส่วน และเป็นพื้นทีข่องป่าหิมพานต์ ๓ 
ส่วน รวมกันได้เป็น ๑๐ ส่วน 
 
ภูเขาหิมวา(ภูเขาหิมาลัย)สูง ๕๐๐ โยชน์ ยาวและกว้าง ๓,๐๐๐ โยชน์ (เท่ากัน) ประดับไปด้วยยอดถึง ๘๔,๐๐๐ ยอด เป็นที่ตั้งของ 
ต้นชมพู (หว้า) ต้นไม้ประจ้าทวีป ชือ่นคะ วัดรอบล้าต้นได้ ๑๕ โยชน์ ล้าต้นสูง ๕๐ โยชน์ และกิ่ง (แต่ละกิ่ง) ก็ยาว ๕๐ โยชน์ แผ่
ออกไปวัดได้ ๑๐๐ โยชน์โดยรอบ และสูงขึ้นไปก็เท่ากันน้ัน ก็แลขนาดของต้นชมพูน้ีใด ขนาดน้ันน่ันแหละเป็นขนาดของต้นจิตร
ปาฏลี (แคฝอย) ของพวกอสูร  
 
ต้นสิมพลี (งิ้ว) ของพวกครุฑ ต้นกทัมพะ (กระทุ่ม) ในอมรโคยานทวีป ต้นกัปปะในอุตตรกุรุทวีป ต้นสิรีระ (ซึก) ในบุพพวิเทหทวีป 
ต้นปาริฉัตตกะ ในดาวดึงส์ เพราะเหตุน้ันแล ท่านโบราณจารย์จึงกลา่วไว้วา่ (ต้นไม้ประจ้าภพและทวีป คือ) ต้นปาฏลี ต้นสิมพลี ต้น
ชมพู ต้นปาริตฉัตตะของพวกเทวดา ต้นกทัมพะ ต้นกัปปะ และต้นที่ ๗ คือ ต้นสิรีสะ ดังน้ี ) 
 
 

๒. (ทิศตะวันตก) อมรโคยานทวีป  
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาสิเนรุ (เขาพระสุเมรุ)  
-เป็นแผ่นดินกว้าง ๗,๐๐๐ โยชน์ ประกอบด้วยเกาะ และแม่น้้าใหญ่น้อย มีทวีปน้อยเป็นบริวาร ๕๐๐ ทวปี  
-มีธาตุแก้วผลกึอยูท่างทิศตะวันตกของเขาสิเนรุ แสงสะท้อนของธาตุแก้วผลกึทา้ให้ท้องฟ้าและมหาสมุทรของอมรโคยานทวีปมสีี
แก้วผลึก  
-มนุษย์ที่อาศัยอยู่ในทวีปน้ี มีรูปหน้าเหมือนพระจันทร์คร่ึงซีก มีใบหน้าวงกลม คล้ายวงพระจันทร์ คนหน้าเหมือนด่ังเดือนแรม จมูก
โด่ง คางแหลม  
-มนุษย์ที่อมรโคยานทวีป มีความสูง ๖ ศอก มีอายุ ๕๐๐ ปี (จะไม่ตายก่อนอายุ เป็นกฏตายตัว)  
-ดอกไม้ประจ้าอมรโคยานทวีปคือ "กะทัมพะ (ไม้กระทุ่ม)"  
 

๓.(ทิศตะวันออก) ปุพพวเิทหะทวีป  



ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเขาสิเนรุ (เขาพระสุเมรุ)  
-เน้ือที่กว้าง ๗,๐๐๐ โยชน์ มทีวีปน้อยเป็นบริวาร ๕๐๐ ทวีป  
-มีธาตุเงินอยู่ทางทิศตะวันออกของเขาสิเนรุ แสงสะท้อนของธาตุเงินทา้ให้ท้องฟ้าและมหาสมุทรของปุพพวิเทหะทวีปมีสีเงิน  
-มนุษย์ที่อาศัยอยู่ในทวีปน้ี มีรูปหน้าเหมือนพระจันทร์เต็มดวง คนหน้ากลมเหมือนดวงจันทร์ มีใบหน้าตอนบนโค้งตัดลงมาเหมือน
บาตร  
-มนุษย์ที่ปุพพวิเทหะทวีป มีความสงู ๙ ศอก มีอายุ ๗๐๐ ปี (จะไม่ตายก่อนอายุ เป็นกฏตายตัว)  
-ดอกไม้ประจ้าปุพพวเิทหะทวีปคือ "สิรีสะ (ไม้ทรึก)"  
 

๔. (ทิศเหนือ) อุตรกุรุทวปี  
ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเขาสิเนรุ (เขาพระสุเมรุ)  
-มีเน้ือที่กว้าง ๘,๐๐๐ โยชน์ เป็นทีร่าบ มีทวีปน้อยเป็นบริวาร ๕๐๐ ทวีป   
-มีธาตุทองค้าอยู่ทางทิศเหนือของเขาสิเนรุ แสงสะท้อนของธาตุทองค้าทา้ให้ท้องฟ้าและมหาสมุทรของอุตรกุรุทวีปมีสเีหลือง
ทอง  
-มนุษย์ที่อาศัยอยูใ่นทวีปน้ี รูปร่างสวยงาม มีลักษณะใบหน้าเป็นรูป ๔ เหลี่ยม รักษาศีล ๕ เป็นนิจ ไม่ยึดถือสมบัติ บุตร ภรรยา 
สามี ว่าเป็นของๆตน  
-มนุษย์ที่อุตรกุรุทวีป มีความสูง ๑๓ ศอก มีอายุ ๑,๐๐๐ ปี (จะไม่ตายก่อนอายุ เป็นกฏตายตัว)  
-มีต้นไม้นานาชนิด ดอกไม้ประจ้าอตุรกุรุทวีปคือ "กัปปรุกขะ (กัลปพฤกษ์)" ถ้าอยากได้อะไร ก็ไปนึกเอาทีต่้นกัลปพฤกษ์ จะสม
ปรารถนา  
-มนุษย์ที่อุตรกุรุทวีป เมื่อตายจากทวีปน้ี ทุกคนจะได้ไปเกิดใน "เทวภูม ิชั้นตาวติงสาห์ภูมิ" ทกุๆคน เป็นกฏตายตัว  
-ในภาษาบาลี "อุตร" แปลวา่ "เหนือ" ...เพราะเหตุน้ี ถึงเรียกทวีปน้ีวา่ "อุตรกุรทุวีป"  
 
[attach]17879[/attach] 
ขนาดภเูขาสิเนรุ  
ขุนเขาสเินรุ เป็นภูเขาทพิย์ที่ตั้งตระหง่านเป็นศูนย์กลางของจักรวาลและทิศทั้ง ๔ มีความสูง ๑๖๘,๐๐๐ โยชน์ จมอยู่ในมหาสมุทร
สีทันดรคร่ึงหน่ึง คือหย่ังลงสู่ห้วงน้้า ๘๔,๐๐๐ โยชน์ และสูงขึ้นไปในอากาศ ๘๔,๐๐๐ โยชน์ วัดรอบเขาได ้๒๕๒,๐๐๐ โยชน์  
 
พื้นดินยอดเขาสิเนรุประกอบด้วย รัตนะ ๗ ตามไหล่เขา ๔ ด้าน... 
ด้านตะวันออกเป็น เงิน...เชื่อมต่อกบัภพมนุษย์ ปุพพวิเทหทวีป  
ด้านตะวันตก เป็น แก้วผลึก...เชื่อมต่อกับภพมนุษย์ อปรโคยานทวีป 
ด้านใต้ เป็นแก้วมรกต...เชื่อมต่อกับภพมนุษย์ ชมพูทวีป   
ด้านเหนือเป็น ทอง...เชื่อมตอ่กับภพมนุษย์ อุตรกุรุทวีป 
 
น้้าในมหาสมุทร อากาศ ต้นไม้ ใบไม้ ที่อยู่ในด้านน้ัน ๆ จะเป็น สีน้้าเงิน สีผลึก สีเขียว สีทอง ตามสขีองไหล่เขาแต่ละทิศน้ันด้วย  
 
กลางเขาสิเนรุ เป็นที่ตั้งของเทวดาชัน้ จาตุมหาราชิกาภูม ิรอบเขาทั้ง ๔ ทิศ เป็นที่สถิตของทา้วมหาราชทั้ง ๔ คือ  
ท้าวธตรัฏฐ ประจ้าอยู่ทิศตะวันออก  
ท้าววิรุฬหก ประจ้าอยู่ทิศใต ้ 
ท้าววิรุฬปักข ์ประจ้าอยู่ทิศตะวันตก  
และท้าวกุเวร หรือ ท้าวเวสสวุรรณ ประจ้าอยู่ทิศเหนือ  



 
มหาราชทั้ง ๔ เป็นเทวดาชั้นผู้ใหญท่ี่ดูแลเทวดาในชั้นจาตุมหาราชกิาภมูิทั้งหมด รวมทั้งดูแลมนุษย์โลกของเราด้วย  
 
ตอนกลางของภูเขาสิเนรุ ลงมาจนถึงตอนใต้พื้นมหาสมทุร มีชานบันไดเวียน ๕ รอบ คือ  
ชั้นที่ ๑ ทีอ่ยู่ใต้พื้นน้้า เป็นที่อยูข่องพญานาค  
ชั้นที่ ๒ เป็นที่อยูข่องครุฑ  
ชัน้ที่ ๓ เป็นที่อยูข่อง กุมภัณฑ์เทวดา  
ชั้นที่ ๔ เป็นที่อยูข่องยักเทวดา  
ชั้นที่ ๕ เป็นที่อยูข่อง จาตุมหาราชกิา ๔ องค ์ 
 
รอบเขาสิเนรุ มีภูเขาลอ้มรอบอยู่ ๗ รอบ เป็นภูเขาทพิย์ เรียกว่า ภูเขาสัตตบรรพ์  
รอบที่ ๑ ชื่อว่า ยุคันธร  
รอบที่ ๒ ชื่อว่า อีสินธร  
รอบที่ ๓ ชื่อว่า กรวกิ  
รอบที่ ๔ ชื่อว่า สทุัสสนะ  
รอบที่ ๕ ชื่อว่า เนมินธร  
รอบที่ ๖ ชื่อว่า วินัตตถะ  
รอบที่ ๗ ชื่อว่า อัสสกรรณ  
ภูเขาใหญ่ทั้งหลาย คือภูเขายุคันธร ภูเขาอสิินธร ภูเขากรวกีะ ภูเขาสุทสัสนะ ภูเขาเนมินธระ ภูเขาวินตกะ ภูเขาอสัสกัณณะ อัน
ตระการไปด้วยรัตนะหลากๆ ราวกบัภูเขาทิพย์ หย่ัง (ลึก) ลงไป (ในมหาสมุทร) และสูงขึ้นไป (ในฟ้า) โดยประมาณกึ่งหน่ึงแต่
ประมาณแห่งภูเขาสิเนรุไปตามลา้ดบั ภูเขาใหญท่ั้ง ๗ น้ัน (ตั้งอยู่) โดยรอบภูเขาสเินรุเป็นที่อยู่ของ (จาตุ)มหาราช เป็นที่ๆ เทวดา 
และยักษ์อาศัยอยู ่
 
นอกจากน้ี ยังมีภูเขาจักรวาล ซ่ึงเป็นภูเขาที่กั้นระหว่างแต่ละจุฬโลกธาตุด้วย ในสารัตถทีปนีฎีกา กล่าวไวว้่า มหานรก ทั้ง ๘ ขมุ 
และ อุสสทนรก ซ่ึงเป็นนรกบริวารของมหานรก ตั้งอยู่ที่ใต้พื้นดนิธรรมดา ลึกลงไปตรงกันกับชมพูทวีป รวมเน้ือที่กว้าง 
๑๐,๐๐๐ โยชน์ สูง ๑๐,๐๐๐ โยชน์ เป็นรูปสี่เหลี่ยม 

ที่มา: http://www.dannipparn.com/forum-viewthread-action-printable-tid-657.html 

 

 

พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ใน “จูฬนีสูตร” พระไตรปิฎก หน้า ๒๑๕ เล่ม ๒๐ ว่า 
จักรวาล ประกอบด้วยดวงจันทร์ โลก ดวงอาทิตย์ และดาวเคราะห์ทั้งหลายโคจร ไปร่วมกัน 
จะมีขุนเขาสิเนรุ (เขาพระสุเมรุ) (เป็นภูเขาทิพย์ที่เห็นได้เฉพาะผู้มีอภิญญา)<---แกนกลาง 
ทวีปต่างๆ ที่ตั้งชื่อกันในสมัย 
นั้นคือ ชมพูทวีป อปรโคยานทวีป อุตรกุรุทวีป และปุพพวิเทหทวีป มหาสมุทรทั้ง ๔ (นับกันได้ในสมัยนั้น) 
มีนรกขุมต่างๆ สวรรค์ชั้นต่างๆ และพรหมโลกชั้นต่างๆ 

http://www.dannipparn.com/forum-viewthread-action-printable-tid-657.html


โลกธาตุ มี ๓ ขนาด คือ โลกธาตุอย่างเล็กมีจ้านวนพันจักรวาล โลกธาตุอย่างกลางมีจ้านวนล้านจักรวาล 
โลกธาตุอย่างใหญ่มีจ้านวน แสนโกฏิจักรวาล  
 
ทั้งโลกธาตุอย่างเล็กก็ดี อย่างกลางก็ดี อย่างใหญ่ก็ดี ยังมีอีกจ้านวนมากมาย 
“ทุกสิ่งทุกอย่างมีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และแตกดับไปในที่สุด” 
ก้าเนิดของโลกพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ใน “อัคคัญญสูตร” พระไตรปิฎก หน้า ๖๑ เล่ม ๑๑ ว่า 
เกิดมีน้้าขึ้นในห้วงอวกาศอันมืดมิดก่อนแล้วนานๆไปเกิดการรวมตัวงวดเข้าเป็นง้วนดิน แล้วพัฒนาเป็นกระบิ
ดิน 
ต่อไปเป็นเครือดิน จากนั้นมีต้นข้าวและพืชทั้งหลายเกิดขึ้น  
ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ หมู่ดาว 
นรกขุมต่างๆ เทวโลกและพรหมโลกชั้นต่างๆ ก็เกิดขึ้นเอง 
ก้าเนิดชีวิตพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า “เพราะมีความอยาก จึงมีการเกิดเป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมา 
เมื่อไม่มีความอยากการเกิดเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็ไม่มี” 

 

 

 

 

พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๑ มหาวิภังค์ ภาค ๑ หัวข้อที่ ๗ 

[๖] ครั้งนั้น ท่านพระมหาโมคคัลลานะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ถวาย
บังคมแล้วนั่ง 
ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ได้กราบทูลค านี้แด่พระผู้มีพระภาคว่า พระพุทธเจ้า
ข้า บัดนี้เมืองเวรัญชา 
มีภิกษาหารน้อย ประชาชนหาเลี้ยงชีพฝืดเคือง มีกระดูกคนตายขาว
เกลื่อน ต้องมีสลากซื้อ 
อาหาร ภิกษุสงฆ์จะยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยการถือบาตรแสวงหา ก็ท า
ไม่ได้ง่าย พระพุทธเจ้าข้า 
พื้นเบื้องล่างแห่งแผ่นดินผืนใหญ่นี้ สมบูรณ์ มีรสอันโอชา เหมือนน้ าผึ้ง
หวี่ที่ไม่มีตัวอ่อนฉะนั้น 



ขอประทานพระวโรกาส ข้าพระพุทธเจ้าจะพึงพลิกแผ่นดิน ภิกษุทั้งหลาย
จักได้ฉันง้วนดิน 
พระพุทธเจ้าข้า. 
 พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรโมคคัลลานะ ก็สัตว์ผู้อาศัยแผ่นดิน
เล่า เธอจะท า 
อย่างไรแก่สัตว์เหล่านั้น? 
 ม. ข้าพระพุทธเจ้าจักนิรมิตฝ่ามือข้างหนึ่งให้เป็นดุจแผ่นดินใหญ่ ยัง
สัตว์ผู้อาศัยแผ่นดิน 
เหล่านั้นให้ไปอยู่ในฝ่ามือนั้น จักพลิกแผ่นดินด้วยมืออีกข้างหนึ่ง 
พระพุทธเจ้าข้า. 
 ภ. อย่าเลย โมคคัลลานะ การพลิกแผ่นดิน เธออย่าพอใจเลย สัตว์
ทั้งหลายจะพึง 
ได้รับผลตรงกันข้าม. 
 ม. ขอประทานพระวโรกาส ขอภิกษุสงฆ์ทั้งหมดพึงไปบิณฑบาตใน
อุตรกุรุทวีป พระ- 
พุทธเจ้าข้า. 
 ภ. ก็ภิกษุผู้ไม่มีฤทธิ์เล่า เธอจักท าอย่างไรแก่ภิกษุเหล่านั้น? 
 ม. ข้าพระพุทธเจ้าจักท าให้ภิกษุทั้งหมดไปได้ พระพุทธเจ้าข้า. 
ภ. อย่าเลย โมคคัลลานะ การที่ภิกษุสงฆ์ทั้งหมดไปบิณฑบาตถึงอุตรกุรุ
ทวีป เธออย่าพอใจเลย. 
 

สัตตาวาสวรรคที่ ๓ 
                           ฐานสูตร 
     [๒๒๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มนุษย์ชาวอุตรกุรุทวีป ประเสริฐกว่าเทวดา
ชั้นดาวดึงส์ 
และพวกมนุษย์ชาวชมพูทวีป ด้วยฐานะ ๓ ประการ ๓ ประการเป็นไฉน 
คือไม่มีทุกข์ ๑ 



 ไม่มีความหวงแหน ๑ มีอายุแน่นอน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย มนุษย์ชาวอุตร
กุรุทวีปประเสริฐกว่า 
พวกเทวดาชั้นดาวดึงส์ และพวกมนุษย์ชาวชมพูทวีปด้วยฐานะ ๓ ประการ
นี้แล ฯ 
     ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวดาชั้นดาวดึงส์ ประเสริฐกว่าพวกมนุษย์ชาว
อุตรกุรุทวีปและ 
พวกมนุษย์ชาวชมพูทวีป ด้วยฐานะ ๓ ประการ ๓ ประการเป็นไฉน  คือ   
อายุทิพย ์๑ 
วรรณะทิพย์ ๑ สุขทิพย์ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวดาชั้นดาวดึงส์ ประเสริฐ
กว่าพวกมนุษย์ 
ชาวอุตรกุรุทวีปและพวกมนุษย์ชาวชมพูทวีปด้วยฐานะ ๓ ประการนี้แล ฯ 
     ดูกรภิกษุทั้งหลาย มนุษย์ชาวชมพูทวีป ประเสริฐกว่าพวกมนุษย์ชาว
อุตรกุรุทวีปและ 
เทวดาชั้นดาวดึงส์ ด้วยฐานะ ๓ ประการ ๓ ประการเป็นไฉนคือเป็นผู้กล้า 
๑ เป็นผู้มีสติ ๑ 
เป็นผู้อยู่ประพฤติพรหมจรรย์อันเยี่ยม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย มนุษย์ชาว
ชมพูทวีปประเสริฐกว่า 
พวกมนุษย์ชาวอุตรกุรุทวีปและพวกเทวดาชั้นดาวดึงส์ ด้วยฐานะ ๓ 
ประการนี้แล ฯ 
                          จบสูตรที่ ๑ 
 


