
 ๑ 

บทเรียนพระอภิธรรมทางไปรษณีย ์

ชุดที่ ๖.๒ เรื่องภพภูม ิ

 

บทที่ ๑ 

สุคติภูม ิ
 

 สุคติภูมิ หมายถึง ภูมิท่ีเป็นที่อยู่ท่ีเป็นสุข มีท้ังหมด ๒๗ ภูมิ คือ กาม

สุคติภูมิ มี ๗ ภูมิ  รูปภูมิ      มี ๑๖ ภูมิ อรูปภูมิ มี ๔ ภูมิ  มีรายละเอียดดังนี้ 

 

กามสุคติภูม ิ
 กามสุคติภูมิ  มี  ๗  ภูมิ คือ  มนุษยภูมิ ๑  และ เทวภูมิ ๖  คือ ๑. จาตุ

มหาราชิกาภูมิ  ๒.ตาวติงสาภูมิ  ๓. ยามาภูมิ  ๔. ดุสิตาภูมิ  ๕. นิมมานรตีภูมิ  

๖. ปรนิมมิตวสวัตตีภูมิ   

 

มนุษยภูม ิ
 สัตว์ท้ังหลายท่ีชื่อว่ามนุษย์ เพราะว่ามีใจสูงด้วยคุณท้ังหลาย คือ มีสติ 

มีความเป็นผู้กล้าและความเป็นผู้สมควรแก่พรหมจรรย์ เป็นต้น ที่อยู่ของ

มนุษย์มีอยู่ในทวีปใหญ่ ๔ ทวีป คือ 

๑. อุตตรกุรุทวีป   (อ่านว่า อุด-ตะ-ระ-กุ-รุ-ทวีป)   

๒. ปุพพวิเทหทวีป (อ่านว่า ปุบ-พะ-วิ-เท-หะ-ทวีป) 

๓. อปรโคยานทวีป (อ่านว่า อะ-ปะ-ระ-โค-ยาน-ทวีป) 

๔. ชมพูทวีป   (อ่านว่า ชม-พ-ูทวีป) 

 ทวีปทั้ง ๔ นี้ ตั้งอยู่รอบภูเขาสิเนรุตามทิศทั้ง ๔ ทวีปหนึ่งๆ มีทวีปใหญ่

น้อยเป็นบริวาร ทวีปละ ๕๐๐ ทวีป (ทวีปใหญ่ ๔ ทวีป คูณ ทวีปบริวาร ๕๐๐ 

เท่ากับ ๒,๐๐๐ ทวีป) (ดูภาพสมมติประกอบ) 
 

อธิบายลักษณะของภูเขาสิเนร ุ

 ภูเขาสิเนรุ เป็นศูนย์กลางของมงคลจักรวาล คือ จักรวาลท่ีเราอาศัย

อยู่นี้ พระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะอุบัติขึ้นเฉพาะในมงคลจักรวาลนี้เท่านั้น 

ยอดเขาสิเนรุเป็นผืนแผ่นดินแห่งแรกท่ีโผล่ขึ้นหลังจากโลกธาตุถูกท าลายลง



 ๒ 

ด้วยน้ า แผ่นดินที่โผล่ครั้งแรกเป็นที่ต้ังของเทวดาชั้นตาวติงสาภูมิ และภูมิท่ี

อยู่สูงขึ้นไปในอากาศ คือ ยามา ดุสิต นิมมานรตี ปรนิมมิตวสวัตตี ต่อจากนั้น

ก็เป็นภูมิของรูปพรหม ๑๖ ชั้น และอรูปพรหม ๔ ตามล าดับ  

 ภูเขาสิเนรุ มีความสูง ๑๖๘,๐๐๐ โยชน์ จมอยู่ในมหาสมุทรสีทันดร

ครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งอยู่เหนือพ้ืนมหาสมุทร วัดโดยรอบได้ ๒๕๒,๐๐๐ โยชน์ 

ยอดเขามีลักษณะกลมมีความกว้างและความยาว ๘๔,๐๐๐ โยชน์  พื้น

แผ่นดินยอดเขาประกอบด้วยรัตนะเจ็ด ตามไหล่เขา ๔ ด้าน ทิศตะวันออก

เป็นเงิน ทิศตะวันตกเป็นแก้วผลึก ทิศใต้เป็นแก้วมรกต ทิศเหนือเป็นทอง น้ า

ในมหาสมุทรตลอดจนอากาศ ต้นไม้ ใบไม้ ท่ีอยู่ทิศนั้นๆ จะเป็น สีเงิน สีแก้ว

ผลึก สีเขียว สีทอง ตามสีของรัตนะที่อยู่ตามไหล่เขาด้วย     

 ตอนกลางภูเขาสิเนรุลงมาจนถึงใต้พ้ืนน้ ามหาสมุทร มีชานบันไดเวียน

ห้ารอบ คือ ช้ันที่ ๑ท่ีอยู่ใต้พ้ืนน้ า เป็นที่อยู่ของพญานาค ชั้นท่ี ๒ เป็นที่อยู่

ของครุฑ ชั้นท่ี ๓  เป็นที่อยู่ของ กุมภัณฑเทวดา ชั้นท่ี ๔  เป็นที่อยู่ของยักข

เทวดา  ชั้นที่ ๕ เป็นที่อยู่ของ จาตุมหาราชิกา ๔ องค์     

 พ้ืนรากฐานของภูเขาสิเนรุ มีภูเขา ๓ ลูกตั้งรับอยู่ ๓ ด้าน พื้นฐานของ

ภูเขาสิเนรุหยั่งลงตั้งอยู่ในช่องระหว่างกลางของภูเขาท้ัง ๓ ใต้พ้ืนฐานของ

ภูเขาสิเนรุลงไปมีช่องว่างเป็นอุโมงค์ มีความกว้างหนึ่งหมื่นโยชน์ เป็นท่ีอยู่

ของเหล่าอสูร 

 ในระหว่างโลกธาตุหนึ่งๆ มีภูเขาก้ันไว้เรียกว่าภูเขาจักรวาล มีขนาด

ต่ ากว่าภูเขาสิเนรุ  รอบภูเขาสิเนรุ มีภูเขาสัตตบรรพ์ ๗ ชั้นล้อมรอบ ชั้นท่ี ๑ 

ชื่อยุคันธร ชั้นท่ี ๒ ชื่ออิสินธร  ชั้นท่ี ๓ ชื่อกรวิกะ ชั้นท่ี ๔ ชื่อสุทัสสนะ ชั้นที่ 

๕ ชื่อเนมินธร ชั้นท่ี ๖ ชื่อวินตกะ ชั้นท่ี ๗ ชื่ออัสสกัณณะ      

 คัมภีร์สารัตถทีปนีฎีกา กล่าวไว้ว่ามหานรก ๘ ขุม และอุสสทนรก นรก

บริวารของมหานรก ต้ังอยู่ใต้พ้ืนดินธรรมดา ลึกลงไปตรงกันกับชมพูทวีป 

รวมเนื้อท่ีกว้าง ๑๐,๐๐๐ โยชน์ สูง ๑๐,๐๐๐โยชน์ เป็นรูปสี่เหลี่ยม  

 อธิบายลักษณะของพื้นแผ่นดิน ดังนี้คือ พ้ืนแผ่นดินตั้งอยู่บนน้ า น้ า

ต้ังอยู่บนลม ลมต้ังอยู่บนอากาศ โลกตามพุทธภาษิตได้อธิบายว่า พ้ืนดินหนา 

๒๔๐,๐๐๐ โยชน์ ชั้นบนครึ่งหนึ่งเป็นดินธรรมดาเรียกว่า ปํสุปถวี หนา 

๑๒๐,๐๐๐ โยชน์  ชั้นล่างครึ่งหนึ่งเป็นหินเรียกว่า สิลาปถวี หนา ๑๒๐,๐๐๐ 

โยชน์ พื้นแผ่นดินตั้งอยู่บนพื้นน้ า น้ าท่ีรองรับแผ่นดินนี้เป็นน้ าแข็ง มีความ

หนา ๔๘๐,๐๐๐ โยชน์ น้ าแข็งนี้ต้ังอยู่บนพื้นลม มีความหนา ๙๖๐,๐๐๐ 
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โยชน์ ต่อจากพ้ืนลมไปเป็นอากาศว่างเปล่ามีแต่ความมืด ไม่มีน้ า ไม่มีลม มี

ความหนาหาประมาณมิได้  

 

มนุษย์ที่อยู่ในทวีปต่าง ๆ รอบเขาสิเนร ุ
 

๑.  มนุษย์ในอุตตรกุรุทวีป   อายุ ๑,๐๐๐ ปี 

 

 

     ๓. อปรโคยานทวีป  อายุ ๕๐๐  ปี                             ๒. ปุพพวิเทห

ทวีป อายุ ๗๐๐  ปี  
     

                                     ๔. ชมพูทวีป  อายุไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับคุณธรรม  
 

 

 

 

อธิบายลักษณะของมนุษย์ที่อยู่ในทวีปทั้ง ๔ 

 ๑. อุตตรกุรุทวีป อยู่ทิศเหนือของเขาสิเนรุ มนุษย์ในทวีปนี้มีใบหน้า

เป็นรูปสี่เหลี่ยม มีอายุ  ๑,๐๐๐ ปีเสมอ มีการรักษาศีล ๕ เป็นนิจ ฉะนั้น เมื่อ

ตายจะได้ไปเกิดในเทวโลกแน่นอน เมื่อถึงเวลาตายจากเทวโลกแล้วอาจไป

เกิดในอบายภูมิ ๔ หรือเกิดในทวีปอื่น หรือเกิดในภูมิใดภูมิหนึ่งได้แล้วแต่บุญ

กรรมท่ีท าในขณะท่ีเกิดในเทวโลก ฉะนั้นการที่คนอุตตรกุรุไม่ไปสู่อบายภูมิ 

ก็จะเป็นเพียงชาติเดียวจากภพท่ีเขาก าลังเป็นอยู่เท่านั้น 

มนุษย์ในอุตตรกุรุทวีป มีความประเสริฐกว่าคนในชมพูทวีปและเทวดาชั้น

ดาวดึงส์ ดังนี ้

๑. ไม่ยึดถือเอาทรัพย์สินเงินทองว่าเป็นของตน 

๒. ไม่ยึดถือในบุตร ภริยา สามี ว่าเป็นของตน 

๓. มีอายุยืนถึง ๑,๐๐๐  ปีเสมอ 

     ภูเขา 
    สิเนรุ 



 ๔ 

 

 ๒. ปุพพวิเทหทวีป ต้ังอยู่ทิศตะวันออกของเขาสิเนรุ มนุษย์ในทวีปนี้มี

ใบหน้าคล้าย พระจันทร์ครึ่งซีก มีอายุ  ๗๐๐  ปี 

 ๓. อปรโคยานทวีป ต้ังอยู่ทิศตะวันตกของเขาสิเนรุ มนุษย์ในทวีปนี้มี

ใบหน้ากลมคล้ายพระจันทร์วันเพ็ญ มีอายุ ๕๐๐  ปี 

 ๔. ชมพูทวีป  ต้ังอยู่ทิศใต้ของเขาสิเนรุ มนุษย์ในทวีปนี้มีใบหน้ารูป

ไข่ มีอายุขัยไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับคุณธรรม สมัยใดคนในชมพูทวีปมีกาย 

วาจา ใจ สูงด้วยคุณธรรม สมัยนั้นอายุยืนถึง อสงไขยปี สมัยใดมีกาย วาจา 

ใจ หย่อนในคุณธรรมต่ าสุด สมัยนั้นอายุจะลดลงมาเหลือเพียง ๑๐ ปี 

คุณสมบัติของมนุษย์ในชมพูทวีป 

 ๑. มีจิตใจรุ่งเรืองและกล้าแข็ง กล้าหาญที่จะท าดีและไม่ดีได้อย่างสุดๆ 

ทางดีท าได้จนส าเร็จเป็นพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า อัครสาวก 

มหาสาวก ปกติสาวก อภิญญา ทางไม่ดีท าได้ถึงฆ่าบิดา  ฆ่ามารดา ฆ่าพระ

อรหันต์ ท าโลหิตุปบาท สังฆเภท หรือเรียกว่าท าอนันตริยกรรม ๕  

 ๒. มีความเข้าใจในเหตุอันควรและไม่ควร เข้า ในเหตุผลและปฏิบัติให้รู้

รูปนามตามความเป็นจริง 

 ๓. เข้าใจสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ รู้และเข้าใจว่าการ

ท า พูด คิด อย่างไรจึงจะให้ประโยชน์ในชาตินี้ ประโยชน์ในชาติหน้า หรือ

ประโยชน์อย่างยิ่ง คือ ท าให้พ้นจากทุกข์โดยเด็ดขาด 

 ๔. เข้าใจในกุศลและอกุศล การท า พูด คิด ท่ีเป็นไปด้วยอ านาจของ

ความโลภ เป็นไปด้วยอ านาจของความโกรธ เป็นไปด้วยอ านาจของความลุ่ม

หลง ก็จะหลีกเลี่ยงไม่กระท า เพราะเข้าใจผลกรรมท่ีจะตามมาจากการท า พูด 

คิด แล้วมาท าในสิ่งที่เป็นบุญกุศล  

 ๕. เช่ือว่าพวกตนนั้นมีเช้ือสายมาจากพระเจ้ามนุ ซึ่งมีต านานเล่าว่า 

พระเจ้ามนุนี้เป็นพระโพธิสัตว์ ท่ีปกครองชาวชมพูทวีปมาด้วยความเท่ียง

ธรรม ท าให้ชมพูทวีปมีความรุ่งเรืองสืบทอดกันมา  

 

 

มนุษย์ในชมพูทวีปจึงมีลักษณะพิเศษกว่าทวีปอื่นทั้งหมด ๓ ประการ คือ 
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๑. เป็นผู้มีจิตใจกล้าแข็งแน่วแน่ในการท าทาน  รักษาศีล  และเจริญ

ภาวนา 

๒. มีสติต้ังมั่นในคุณพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 

๓. ประพฤติพรหมจรรย์  คือ มีการอุปสมบท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จบ มนุษยภูม ิ
 

เทวภูม ิ

 เทวภูมิ เป็นภูมิท่ีมีความสุข แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ กามาวจร 

ท่องเท่ียวอยู่ในกาม ได้แก่ สวรรค์ ๖ ชั้น รูปาวจร ท่องเท่ียวอยู่ในรูปฌาน 

ได้แก่ รูปพรหม ๑๖ ชั้น  อรูปาวจร ท่องเท่ียวอยู่ในอรูปฌาน ได้แก่อรูป

พรหม ๔ ชั้น  ฉะนั้นในสวรรค์กามาวจร ๖ ชั้น จึงยังเกี่ยวข้องกับกามคุณ 

ท่านแสดงว่า ชั้นจาตุมหาราชิกาและชั้นดาวดึงส์มีเหมือนมนุษย์ ช้ันยามามี

แต่กายสังสัคคะ ชั้นดุสิตมีเพียงจับมือกัน ชั้นนิมมานรตีมีเพียงยิ้มรับกัน 

ชั้นปรนิมมิตวสวัตตีมีแต่มองดูกันเท่านั้น ส่วนในรูปาวจรและอรูปาวจร ท่ี

เรียกว่า พรหมโลก ทุกช้ันไม่เกี่ยวข้องกับกาม  ในอรรถกถาวิภังค์กล่าวว่าไม่

มีเพศสตรีเพศบุรุษในพรหมโลก 

ค าว่า เทวะ ในคัมภีร์สัททนีติ แปลไว้ ๘ อย่าง ต่อนี ้



 ๖ 

 ๑. ผู้ที่เล่น หมายถึง ผู้ท่ีเล่นด้วยกามคุณทั้ง ๕ คือ มีสุขสนุกสบายอยู่

ด้วยทิพยสมบัติทุกเวลา 

 ๒. ผู้ที่ปรารถนา หมายถึง ปรารถนาจะชนะปฏิปักษ์ คือต้องการชนะ

ข้าศึก ไม่ยอมแพ้ 

 ๓. ผู้ที่กล่าว หมายถึง มีวาจาที่โลกนับถือ บอกว่าควรหรือไม่ควร

อย่างไรก็เชื่อฟัง 

 ๔. ผู้ที่รุ่งเรืองสว่าง หมายถึง รุ่งเรืองด้วยแสงสว่าง คือ สรีระมีความ

สว่างรุ่งเรืองอย่างยิ่ง 

 ๕. ผู้ที่ได้รับความชมเชย   

 ๖. ผู้ที่มีผู้ใคร่  หมายถึง ใคร่จะเห็นจะได้ยิน เป็นต้น ล้วนประกอบด้วย

ความงามเป็นพิเศษ 

 ๗. ผู้ที่ไปได้   หมายถึง ผู้ท่ีไปได้โดยไม่ขัดข้องในทุกท่ีตามปรารถนา  

 ๘. ผู้ที่สามารถ หมายถึง ผู้ท่ีสามารถยังกิจนั้นๆ ให้ส าเร็จด้วยอานุภาพ

สมบัติ 

 

สวรรค์ชั้นกามาวจรภูม ิ

 เทพหรือเทวดาท่ีอยู่ในสวรรค์ชั้นกามาวจรภูมิ มีกายทิพย์ เป็นกาย

สว่าง ละเอียด ไม่ปฏิกูล เกิดเป็นโอปปาติกะก าเนิด คือผุดเกิดขึ้นโตทันที แต่

เป็นกายท่ีไม่ปรากฏแก่ตาคน ส่วนเทพในรูปภูมิและอรูปภูมิก็มีกายทิพย์

เช่นเดียวกันแต่มีความละเอียดประณีตกว่า   เทพบุตรเทพธิดามีแต่ความหนุ่ม

สาว เทพธิดาจะมีรูปลักษณะอยู่ในวัยอายุราว ๑๖ ปี เทพบุตรจะมีรูปลักษณะ

อยู่ในวัยอายุราว ๒๐ ปี เหมือนกันหมด มีความบริบูรณ์ด้วยความสุข อายุยืน

ยาว ความแก่ เจ็บ ตาย ไม่ปรากฏ ตายก็ไม่ปรากฏซาก จึงเห็นทุกข์ได้ยาก 

เทวดาจะมีแต่ความสุขเพลิดเพลินอยู่ตลอดเวลา  

 เทวดาชั้นกามาวจรภูมิ เมื่อหมดบุญจะตายจากเทวภูมิ จะมีสิ่งปรากฏ

ให้ทราบ ๕ อย่าง คือ มรณนิมิตของเทวดา  ๕ อย่าง ได้แก่ ๑.ผิวกายเศร้า

หมอง  ๒.พวงดอกไม้ย่อมเหี่ยวแห้ง  ๓.ผ้านุ่งห่มเศร้าหมอง  ๔.เหงื่อไหลออก

จากรักแร้ท้ังสองข้าง  ๕.อาสนะแข็ง   

ท ากุศลอย่างไรจึงเกิดเป็นเทวดา 

 ๑. สร้างบุญกุศลไว้มากจะเกิดในวิมานของตนเอง เหมือนคนรวยย่อม

มีบ้านของตนเอง ไม่ต้องเช่าหรืออาศัยคนอื่นอยู่ 



 ๗ 

 ๒.  สร้างบุญกุศลไว้น้อย ไม่มีวิมานของตนเอง เกิดในวิมานเทวดา

อื่นๆ โดย 

  - ผุดปรากฏขึ้นที่ตักของเทวดาองค์ใด ก็เป็นบุตร ธิดา ของเทวดา

องค์นั้น 

  -  ผุดปรากฏขึ้นที่แท่นบรรทมของเทวดาองค์ใด ก็เป็นบาท

บริจาริกาหรือภรรยาของ 

       เทวดาองค์นั้น   

  - ผุดปรากฏขึ้นใกล้แท่นบรรทมของเทวดาองค์ใด  ก็เป็น ผู้รับใช้

ของเทวดาองค์นั้น 

  - ผุดปรากฏขึ้นภายในวิมานของเทวดาองค์ใด  ก็เป็นบริวาร ของ

เทวดาองค์นั้น 

 - ผุดปรากฏขึ้นนอกวิมาน  ใกล้วิมานของเทวดาองค์ใด ก็เป็น

บริวาร ของเทวดาใน 

  วิมานนั้น  

  - ผุดปรากฏขึ้นระหว่างวิมานพอดี  ก็ดูว่าเวลาผุดเกิดหันหน้าไป

ทางวิมานใด  ก็ต้อง 

   เป็นบริวาร ของเทวดาในวิมานนั้น  

- ผุดปรากฏขึ้นระหว่างวิมานพอดี แต่ไม่หันหน้าไปทางวิมานใด 

ก็ตกเป็นบริวารของ 

 เทวดาท่ีเป็นใหญ่ปกครองสวรรค์ชั้นนั้นๆ หรือจะยกให้เป็น

บริวารของเทวดาองค์ใด 

   องค์หนึ่งก็ได้ 

เทวะ หรือ เทวดา มี ๓ ประเภท คือ 

 ๑. อุปปัตติเทวะ เทวดาโดยก าเนิด ได้แก่  เทวดาและพรหม  

  ๒.  สมมติเทวะ เทวดาโดยสมมติ ได้แก่ 

พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระราชโอรส พระราชธิดา 

 ๓. วิสุทธิเทวะ เทวดาท่ีบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสท้ังปวง หมายถึง พระ

อรหันต์   

 

 

 



 ๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

จาตุมหาราชิกาภูม ิ

 สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาภูมิ มีท้าวมหาราช ๔ องค์ แบ่งกันปกครอง

ดังนี้  

 ๑. ท้าวธตรฐะ อยู่ทางทิศตะวันออกของภูเขาสิเนรุ เป็นผู้ปกครอง

คันธัพพเทวดา 

         ๒. ท้าววิรุฬหกะ   อยู่ทางทิศใต้ของภูเขาสิเนรุ    เป็นผู้ปกครองกุม

ภัณฑเทวดา 

        ๓. ท้าววิรูปักขะ     อยู่ทางทิศตะวันตกของภูเขาสิเนรุ    เป็น

ผู้ปกครองนาคเทวดา 

          ๔. ท้าวกุเวระ  อยู่ทางทิศเหนือของภูเขาสิเนรุ  เป็นผู้ปกครองยักข

เทวดา 

 ในอาฏานาฏิยสูตร ได้กล่าวถึงหน้าที่ของท้าวมหาราชท้ัง ๔   และ

บริวาร คือ เป็นผู้รักษาด่านหน้าของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพ่ือป้องกันพวกอสูร

ซึ่งเป็นศัตรูของเทพชั้นดาวดึงส์จะยกทัพขึ้นมาตีเอาถิ่นสวรรค์คืน แต่ใน 

สุตตันตปิฎกติกนิบาต ได้แสดงหน้าที่ว่า เป็นผู้ตรวจดูโลกซึ่งเป็นท่ีอยู่ของหมู่

มนุษย์ในวัน ๘ ค่ าแห่งปักษ์ อมาตย์บริษัทของท้าวมหาราชท้ัง ๔ เท่ียว

ตรวจดูโลก ในวัน ๑๔ ค่ าแห่งปักษ์ บุตรทั้งหลายของท้าวมหาราชท้ัง ๔ เท่ียว

ตรวจดูโลก ในวัน ๑๕ ค่ าแห่งปักษ์ ท้าวมหาราชท้ัง ๔ เท่ียวตรวจดูโลกเองว่า

พวกมนุษย์พากันบ ารุงมารดาบิดา บ ารุงสมณพราหมณ์ เคารพนอบน้อม

ผู้ใหญ่ในตระกูล รักษาอุโบสถ ท าบุญกุศล เป็นต้น มีจ านวนมากอยู่หรือ เม่ือ

ตรวจดูแล้วถ้าเห็นว่ามีจ านวนน้อย ก็ไปบอกแก่พวกเทพชั้นดาวดึงส์ซึ่ง

ประชุมกันในสุธรรมสภา พวกเทพชั้นดาวดึงส์เม่ือได้ฟังดั่งนั้นก็มีใจหดหู่ 

๑.  จาตุมหา 
ราชิกาภูมิ 

๒. ตาวติงสา 
ภูมิ 

๔. ดุสิตา 
ภูมิ 

๓. ยามา 
ภูมิ 

๕. นิมมานรตี
ภูมิ 

๖. ปรนิมมิต 
วสวัตตีภูมิ 

กามาวจรภูมิ ๖ 



 ๙ 

ทิพยกายจักลดถอย อสุรกายจักเพ่ิมพูน  แต่ถ้าเห็นว่าพวกมนุษย์พากันท าดี 

มีบ ารุงมารดาบิดาเป็นต้น เป็นจ านวนมาก พวกเทพชั้นดาวดึงส์ก็จะพากันชื่น

บาน ทิพยกายจักเพ่ิมพูน อสุรกายจักลดถอย  

 ดังกล่าวมานี้เป็นหน้าท่ีของท้าวมหาราชท้ัง ๔ ท าหน้าที่คุ้มครองโลก

ท้ัง ๔ ทิศ  ในเรื่องความคุ้มครองโลกนั้นพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมที่เป็น

ธรรมคุ้มครองโลก(โลกบาล)ไว้ ๒ ข้อ คือ หิริ ความละอายใจที่จะท าชั่ว 

โอตตัปปะ ความเกรงกลัวต่อความช่ัว  บุคคลทั้งหลายเม่ือมีธรรมคุ้มครองโลก

รักษาไว้แล้วก็จะไม่ท าความช่ัวเพราะความละอาย ไม่ท าความช่ัวเพราะมี

ความเกรงกลัว เมื่อเป็นเช่นนี้ถึงจะมีท้าวมหาราชท้ัง ๔ มาตรวจตราที่จิตใจ

หรือไม่มีก็ตาม บุคคลท้ังหลายก็เป็นผู้ที่ละเว้นความชั่วได้แล้วด้วยความมีหิริ 

และโอตตัปปะ 

 เทวดาชั้นจาตุมหาราชิกา อยู่ต้ังแต่กลางภูเขาสิเนรุจนกระท่ังถึง

พ้ืนดินมนุษย์ มีชื่อเรียกตามท่ีอยู่ท่ีอาศัย ดังนี้ 

 ๑.  ภุมมัฏฐเทวดา เทวดาท่ีอยู่บนพ้ืนดิน   

 ๒.  รุกขัฏฐเทวดา เทวดาท่ีอยู่บนต้นไม้      

 ๓.  อากาสัฏฐเทวดา เทวดาท่ีอยู่ในอากาศ (มีวิมานอยู)่  

ภุมมัฏฐเทวดา 

 เทวดาท่ีอาศัยอยู่บนพื้นดิน ตามสถานที่ต่างๆ เช่น ภูเขา แม่น้ า 

มหาสมุทร ตามบ้านเรือน ซุ้มประตู เจดีย์ ศาลา  ใต้พ้ืนดิน เป็นต้น โดยถือเอา

สถานที่นั้นเป็นวิมานของตน 

รุกขัฏฐเทวดา 

 เทวดาท่ีอาศัยอยู่ตามต้นไม้ มี ๒ จ าพวก คือ มีวิมาน และไม่มีวิมาน 

รุกขเทวดาท่ีมีวิมานวิมานจะตั้งอยู่บนยอดไม้ เทวดาท่ีไม่มีวิมานก็จะอาศัยอยู่

บนคบไม้ กิ่งไม้ 

อากาสัฏฐเทวดา 

 เทวดาท่ีมีวิมานของตนเองตั้งอยู่ในอากาศ ภายในภายนอกวิมาน

ประกอบด้วยรัตนะ ๗ อย่าง  ได้แก่ แก้วมรกต แก้วมุกดา แก้วประพาฬ แก้ว

มณี แก้ววิเชียร เงิน ทอง บางวิมานมี ๒ รัตนะ ๓ รัตนะ ขึ้นอยู่กับกุศลท่ีตน

เคยสร้างไว้ วิมานเหล่านี้จะลอยหมุนเวียนไปในอากาศรอบ ๆ  ภูเขาสิเนรุ  

เทวดาใจร้าย ๔ จ าพวก 



 ๑๐ 

 เทวดาในชั้นจาตุมหาราชิกาภูมิ บางพวกขาดเมตตาธรรม เป็นเทวดา

ใจร้าย มี ๔ จ าพวก คือ 

 ๑. คันธัพโพ คันธัพพี  คือ เทวดาชาย หญิง ท่ีถือก าเนิดภายในต้นไม้ท่ี

มีกลิ่นหอม เรียกว่านางไม้  หรือแม่ย่านาง ชอบรบกวนให้เกิดอุปสรรคต่างๆ 

เช่น เจ็บป่วย หรือท าอันตรายแก่ทรัพย์สมบัติท่ีน าไม้นั้นมาใช้สอย เทวดา

จ าพวกนี้อยู่ในความปกครองของ ท้าวธตรัฏฐะ   คันธัพพเทวดานี ้สิงอยู่ใน

ต้นไม้นั้นตลอดไป    แม้ว่าใครจะตัดฟันไป ท าเรือ แพ บ้าน เรือน เครื่องใช้

สอย ก็คงสิงอยู่ในไม้นั้น ซึ่งผิดกับรุกขเทวดาท่ีอาศัยอยู่ตามต้นไม้  ถ้าต้นไม้

นั้นตายหรือถูกตัด ก็ย้ายจากต้นไม้นั้นไปต้นไม้อ่ืน 

 ๒. กุมภัณโฑ กุมภัณฑี  คือ เทวดาชาย หญิง ท่ีเรียกว่ารากษส (อ่านว่า 

ราก-สด) เทวดารักษาสมบัติต่างๆ รักษาป่า ภูเขา แม่น้ า เทวดาจ าพวกนี้ อยู่

ในความปกครองของท้าววิรุฬหกะ  

 ๓. นาโค นาคี  คือ นาคเทวดาชาย หญิง มีวิชาเวทมนต์คาถา ขณะ

ท่องเท่ียวในโลกมนุษย์ บางทีก็เนรมิตเป็นคน สัตว์ นาคเทวดาบางพวกมี

อัธยาศัยชอบลงโทษพวกสัตว์นรก จะเนรมิตตัวไปเป็นนายนิรยบาลคอย

ลงโทษสัตว์นรก  เทวดาจ าพวกนี้อยู่ในความปกครองของท้าววิรูปักขะ  

 ๔. ยักโข ยักขี  คือ เทวดายักษ์ชาย หญิง  พอใจการเบียดเบียนสัตว์

นรกเช่นเดียวกับนาคเทวดา     เทวดาพวกนี้ อยู่ในความปกครองของท้าว

กุเวร หรือ ท้าวเวสสุวรรณ   

 มนุษย์จะไปเกิดเป็นเทพยดาในสรวงสวรรค์ก็เนื่องด้วยบุญ เช่น การ

ท าบุญใส่บาตร ท าทาน รักษาศีล ไปเกิดในสวรรค์ชั้นใดจะต้องทราบวิธีการ

วางใจในการท าบุญว่าท าเพ่ืออะไร ท าอย่างไรบุญนั้นจึงมีผลมีอานิสงส์มาก 

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในทานสูตรมีใจความสรุปว่า “ผู้ใดให้

ทานโดยหวังผลบุญจากการให้ทานเมื่อตายไปจะไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นจาตุ

มหาราชิกา” เช่นใส่บาตรแล้วอธิษฐาน ขอให้ได้ไปเกิดในสวรรค์ ให้มีอาหาร

กินในชาติหน้า ขอให้ได้เลื่อนยศต าแหน่งเร็วๆ เป็นต้น จัดเป็นการให้ทาน

แล้วหวังผลบุญจากการให้ทาน   

จบจาตุมหาราชิกาภูม ิ

 

ตาวติงสาภูม ิ



 ๑๑ 

 ตาวติงสา หรือ ดาวดึงส์ เป็นที่เกิดของบุคคล ๓๓ คน เหตุแห่งชื่อ ตาว

ตึงสะ มีเหตุพอเป็นสังเขป ดังนี้ 

 ในอดีตกาลมีหมู่บ้านหนึ่งชื่อว่า มจลคาม หมู่บ้านนี้มีคนอยู่กลุ่มหนึ่ง 

ชื่อว่า คณะสหบุญญการี แปลว่า คณะท าบุญร่วมกัน มี ๓๓ คนเป็นผู้ชาย

ท้ังหมด หัวหน้าชื่อว่า มาฆมานพ ชายท้ัง ๓๓ คนนี้ช่วยกันท าความสะอาด

ถนนหนทาง ถนนแห่งใดช ารุดทรุดโทรมก็ช่วยกันซ่อมแซม เพ่ือให้เป็นท่ี

สะดวกสบายแก่บุคคลท่ัวไป ท าท่ีส าหรับเก็บน้ าเพื่อให้คนท่ีผ่านไปมาได้

อาศัยดื่มกิน สร้างศาลาท่ีทาง ๔ แพร่ง เพื่อให้คนเดินทางได้มีท่ีนั่งพัก เม่ือ

ชายท้ัง ๓๓ คนนี้สิ้นชีวิต ได้บังเกิดในเทวภูมินี้ มาฆมานพท่ีเป็นหัวหน้ากลุ่ม

ได้เกิดเป็นพระอินทร์ ด้วยเหตุนี้เทวภูมิช้ันที่สองนี้จึงชื่อว่า ตาวติงสะ  แปลว่า  

๓๓  

เทวดาชั้นดาวดึงส์มี  ๒  จ าพวก  คือ 

 ๑. ภุมมัฏฐเทวดา เทวดาท่ีอยู่บนพ้ืนดิน ได้แก่ พระอินทร์และเทวดา

ผู้ใหญ่  ๓๒ องค์  พร้อมท้ังบริวาร และ เทวอสุรา ๕ จ าพวก ท่ีอยู่ใต้เขาสิเนรุ 

 ๒. อากาสัฏฐเทวดา เทวดาท่ีอยู่ในอากาศ ได้แก่ เทวดาท่ีมีวิมานลอย

ไปในกลางอากาศตั้งแต่เหนือพ้ืนดินยอดภูเขาสิเนรุ ไปจดขอบจักรวาล  บาง

วิมานก็มีเทวดาอยู่ บางวิมานก็ไม่มีเทวดาอยู่  

ที่ตั้งของสวรรค์ชั้นดาวดึงส ์

 แผ่นดินชั้นดาวดึงส์ ต้ังอยู่บนยอดภูเขาสิเนรุ ลักษณะกลม กว้าง 

๘๔,๐๐๐ โยชน์ มีสุทัสสนนคร กลางสุทัสสนนครมีปราสาทเวชยันต์เป็นท่ีอยู่

ของพระอินทร์  

สุทัสสนะนคร เป็นที่ตั้งของสิ่งบันเทิงใจ ดังนี้  

 ทิศตะวันออก มีสวนนันทวัน กว้าง ๑,๐๐๐ โยชน์ มีสระโบกขรณี ๒ 

สระ ชื่อ มหานันทา และ 

  จูฬนันทา  

 ทิศตะวันตก มี สวนจิตรลดากว้าง ๕๐๐ โยชน์ มีสระโบกขรณี ๒ แห่ง 

ชื่อวิจิตรา และ จูฬจิตรา 

 ทิศเหนือ มีสวนมิสสกวัน กว้าง ๕๐๐ โยชน์ มีสระโบกขรณี ๒ แห่ง 

ชื่อธัมมา และ  สุธัมมา 

 ทิศใต้  มีสวนผารุสกวัน กว้าง ๗๐๐ โยชน์ มีสระโบกขรณี ๒ แห่ง 

ชื่อภัทรา และ สุภัทรา    



 ๑๒ 

 ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีสวน ๒ แห่ง ชื่อปุณฑริกะ และมหาวัน มี

ความพิเศษ คือ 

๑. สวนปุณฑริกะ มีต้นปาริชาติ สูง ๑๐๐ โยชน์ แผ่กิ่งก้าน

ออกไป ๕๐ โยชน์ เมื่อคราวออกดอกกลิ่นหอมไป

ไกลได้ ๑๐๐ โยชน์ ใต้ต้นปาริชาติมีแท่น

บัณฑุกัมพลศิลาอาสน์(เป็นแท่นศิลาที่มีสีแดงเหมือน

ดอกชบา) กว้าง ๕๐ โยชน์ ยาว ๖๐ โยชน์ หนา ๑๕ 

โยชน์ มีความอ่อนนุ่ม เมื่อพระอินทร์ประทับพักผ่อน

อิริยาบถอยู่เหนือแท่นศิลาอาสน์แล้ว แท่นทิพย์นี้ก็จะ

อ่อนยุบลงไป เมื่อพระองค์ทรงลุกขึ้นแท่นศิลาก็จะฟู

ขึ้นตามเดิม   สวนนี้มีศาลาฟังธรรมช่ือ ศาลาสุธัมมา 

มีเจดีย์มรกต คือ จุฬามณี สูง ๑๐๐ โยชน์ 

๒. สวนมหาวัน เป็นที่ประทับส าราญพระราชอิริยาบถของ

ท้าวสักกเทวราช มีสระโบกขรณีชื่อ สุนันทา กว้าง ๑ 

โยชน์ และมีวิมานรายล้อมอยู่     ๑,๐๐๐ วิมาน  

ต้นปาริชาติ หรือต้นกัลปพฤกษ ์

 ในสวนปุณฑริกะ กลางสวนมีต้นไม้ใหญ่แผ่สาขาอยู่ต้นหนึ่ง ชื่อปาริ

ชาติ เป็นต้นไม้ทิพย์  ๑๐๐ ปี จะออกดอกครั้งหนึ่ง เมื่อถึงคราวนั้นดอกไม้ใน

สวรรค์นี้ก็จะบานสะพรั่ง เหล่าเทพบุตรเทพธิดาก็จะพากันมารื่นเริง 

ผลัดเปลี่ยนเวียนกันมาเฝ้าจนกว่าดอกไม้จะบาน ครั้นดอกไม้สวรรค์บานก็จะ

ปรากฏแสงรุ่งเรืองไปไกลหลายหม่ืนวา เมื่อลมร าเพยพัดไปทิศใดย่อมส่งกลิ่น

หอมไปทิศนั้น เป็นระยะไกล ดอกจะบานสะพรั่งไปทุกกิ่งก้านท่ัวท้ังต้น 

เทพบุตรเทพธิดาองค์ใดปรารถนาจะได้ดอกปาริชาต ก็จะตกลงมาในมือดั่งรู้

ใจ 

ความเป็นอยู่ของเทวดาชั้นดาวดึงส ์

 เทวดาชั้นนี้มีความเป็นอยู่โดยเสวยผลบุญที่ได้ท าไว้ จึงได้ทิพยสมบัติ 

เทพบุตรเทพธิดามีแต่ความสวยงามเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ตลอดไปไม่มีแก่ เจ็บ 

ตาย ปรากฏให้เห็น เทพบุตรองค์หนึ่งๆ อาจมีนางฟ้าเป็นบาทบริจาริกา ๕๐๐ 

หรือ ๑,๐๐๐ องค์  

 เทวดาในชั้นนี้ มีการไปมาหาสู่กันและกัน เทพบุตร เทพธิดา มีความ

รักใคร่ปรารถนาเป็นคู่ครองกัน หากขาดคู่ครองก็จะเกิดความเบื่อหน่ายใน



 ๑๓ 

ความเป็นอยู่ของตน ไม่เบิกบานรื่นเริงเหมือนเทวดาท่ีมีคู่ครอง เทวดาในชั้น

ดาวดึงส์ท้ังหลายต่างหาความสุขส าราญพร้อมด้วยบริวารของตน ในสวนทั้ง 

๔ ทิศ 

 ความสุขท่ีมีอยู่ในชั้นดาวดึงส์นี้มีมากมายโดยเฉพาะสวนนันทวัน เป็น

ท่ีให้ความสุขได้อย่างดีเลิศกว่าสถานที่ใดๆ เทพบุตรเทพธิดาองค์ใดเกิดความ

ทุกข์โศกเศร้าใจเพราะกลัวความตาย ถ้าได้เข้าไปยังสวนนันทวันแล้วความ

เศร้าโศกก็จะหายไปสิ้น เทวดาองค์ใดถ้ายังไม่เคยเข้าไปในสวนนันทวัน จัด

ว่าเขายังไม่รู้ถึงความสุขท่ีดีเลิศในสวรรค์ สวนนันทวันอย่างในสวรรค์ชั้น

ดาวดึงส์นี้ มีอยู่ในสวรรค์ทุกๆ ช้ัน 

สิ่งส าคัญๆ ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส ์

๑. พระเจดีย์จุฬามณ ี

 พระเจดีย์จุฬามณีเป็นสถานที่ส าคัญที่สุดเป็นที่บรรจุ จุฬา คือ ส่วนของ

พระเกศาบนกระหม่อม พร้อมกับ โมฬี คือ มุ่นหรือมวยผมท้ังหมด และ มณี 

คือ ปิ่นมณี หรือ ปิ่นแก้ว ส าหรับปักมวยผม 

กับ เวฐนะ คือ เครื่องรัดมวยผม หรือที่

เรียกว่า รัดเกล้า ของพระโพธิสัตว์ ค าว่า  

จุฬา แปลอีกอย่างหนึ่งว่า ปิ่น  

 เพราะฉะนั้น พระเจดีย์นี้จึงเป็นที่

บรรจุ พระเกศา ปิ่นมณี และเครื่องรัดมวย

ผม ในตอนที่พระโพธิสัตว์เสด็จออก

มหาภิเนษกรมณ์ มีกล่าวไว้ใน อวิทูเร

นิทาน ในอรรถกถาชาดก มีใจความสรุปว่า  

 เม่ือพระโพธิสัตว์เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ ทรงม้ากัณฐกะ เสด็จข้าม

แม่น้ าอโนมา เสด็จลงจากหลังม้า ประทับยืนบนลานทราย ทรงเปลื้องอาภรณ์

ประทานแก่นายฉันนะ และประทานม้ากัณฐกะแก่เขา แล้วทรงจับพระขรรค์

แสงดาบด้วยพระหัตถ์ขวา จับพระจุฬา(ยอดพระเกศา) กับพระโมฬี(มุ่นพระ

เกศาท้ังหมด) ด้วยพระหัตถ์ซ้าย ทรงตัดด้วยพระขรรค์แสงดาบ พระเกศายัง

เหลือแนบพระเศียรประมาณสององคุลีม้วนกลับมาทางเบื้องขวา คงอยู่ขนาด

นั้นตลอดพระชนม์ชีพ พระมัสสุ(หนวด)ก็มีสมควรแก่พระเกศา ไม่ต้องปลง

พระเกศาและพระมัสสุอีก พระโพธิสัตว์ทรงโยนพระจุฬากับพระโมฬีขึ้นไปใน

อากาศ ท้าวสักกเทวราชทอดพระเนตรเห็นด้วยทิพยจักษุ ทรงรับด้วยผอบ



 ๑๔ 

รัตนะ ทรงน าขึ้นไปประดิษฐานไว้ในที่เทวสถูป ชื่อจุฬามณีเจดีย์ในสวรรค์

ชั้นดาวดึงส์ พร้อมกับอีกสองสิ่ง คือ ปิ่นมณีและเครื่องรัดเกล้า รวมเป็น ๓ สิ่ง 

คือ ๑.พระจุฬาและพระโมฬี ๒.ปิ่นมณี ๓.เครื่องรัดเกล้า  นอกจากนี้ยังเป็นท่ี

บรรจุพระเขี้ยวแก้วเบื้องขวาในคราวแบ่งพระธาตุ พระจุฬามณีเจดีย์จึงบรรจุ

ของส าคัญรวมไว้ ๔ สิ่ง    

 การแบ่งพระธาตุ มีใจความสรุป ดังนี้  

 เม่ือโทณพราหณ์แบ่งพระธาตุ แอบหยิบเอาพระทาฐธาตุ คือเข้ียวแก้ว

เบื้องขวา ขึ้นซ่อนไว้ ณ ภายใต้ผ้าโพกศีรษะ พระอินทร์ทอดพระเนตรเห็น

ด้วยทิพยจักษุ ทรงด าริว่า โทณพราหมณ์ไม่อาจท าสักการะให้สมควรแก่พระ

ทาฐธาตุ ควรจะน ามาบูชาในเทวโลก จึงทรงอัญเชิญพระทาฐธาตุนั้นจากผ้า

โพกของโทณพราหมณ์ ประดิษฐานในสุวรรณโกศ ทรงน าขึ้นไปบรรจุไว้ใน

พระเจดีย์จุฬามณี ในดาวดึงส์  

 

๒. เทวสภาสุธัมมา 

 เทวสภาสุธัมมา หรือ สุธรรมสภา หรือ ศาลาสุธัมมา เป็นสถานที่ฟัง

ธรรมในเทวโลก ศาลานี้ประดับด้วยรัตนะท้ัง ๗ มีความสูง ๕๐๐ โยชน์ กว้าง 

๓๐๐ โยชน์ วัดโดยรอบได้ ๑,๒๐๐ โยชน์ พื้นของศาลาเป็นแก้วผลึก เสาเป็น

ทอง เครื่องบนมี ข่ือ คาน ระแนง หลังคา เพดาน เป็นต้น เป็นแก้ว หลังคามุง

ด้วยแก้วอินทนิล เพดานและเสา สลักเป็นลวดลายต่างๆ ประดับด้วยแก้ว

ประพาฬ ช่อฟ้า ใบระกา ท าด้วยเงิน กลางศาลาตั้งธรรมาสน์สูง ๑ โยชน์ ท า

ด้วยรัตนะท้ัง ๗ กั้นด้วยเศวตฉัตรสูง ๓ โยชน์ ข้างธรรมาสน์เป็นที่ประทับ

ของท้าวสักกเทวราช ถัดไปเป็นที่ประทับของเทวดาผู้ใหญ่ ๓๒ องค์ และ

ถัดไปเป็นที่นั่งของเทวดาผู้ใหญ่องค์อื่นๆ และเทวดาผู้น้อยท่ัวไป    

 ศาลาสุธัมมาต้ังอยู่ข้างต้นปาริชาติ ซึ่งออกดอกปีละครั้ง เมื่อใกล้จะผลิ

ดอก ใบจะมีสีนวล เหล่าเทวดาจะมีความยินดีปรีดาว่าอีกไม่ช้าจะได้เห็นดอก

ออกสะพรั่งฉายสีแดง รัศมีแผ่ไปในปริมณฑลประมาณ ๕๐๐ โยชน์ ส่งกลิ่น

หอมไปตามลมไกล ๑๐๐ โยชน์  ลมช่ือ กันตนะ ท าหน้าที่พัดให้ดอกหล่นลง

มาเอง ลมช่ือ สัมปฏิจฉนะ ท าหน้าที่รองรับดอกไม้ไม่ให้ร่วงหล่นลงสู่พ้ืนดิน 

ลมชื่อ ปเวสนะ ท าหน้าที่พัดเอาดอกไม้นั้นเข้าไปในศาลาสุธัมมา ลมชื่อ สัมมิ

ชชนะ ท าหน้าที่ พัดเอาดอกเก่าออกไป ลมช่ือ ลมสันถกะ  ท าหน้าที่พัดจัด

ระเบียบดอกไม้นั้นให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ให้รวมกันเป็นกอง 



 ๑๕ 

 เม่ือถึงเวลาประชุมธรรม ท้าวสักกเทวราชจะทรงเป่าสังข์วิชยุตตระ 

ยาว ๑๒๐ ศอก เสียงสังข์ดังก้องกังวานทั่วท้ังภายในภายนอกพระนครสุทัส

สนะ เป่าครั้งหนึ่งจะดังปรากฏอยู่นานถึง ๔ เดือนมนุษย์ เทพบุตรเทพธิดา

ท้ังหลายในชั้นดาวดึงส์ เมื่อได้ยินเสียงสังข์ต่างพากันมาสู่ศาลาสุธัมมา  รัศมี

กายและแสงจากเครื่องประดับของเทวดาท้ังหลาย สว่างไสวไปทั่วศาลา ท้าว

สักกเทวราชเมื่อทรงเป่าสังข์แล้วก็เสด็จจากปราสาทเวชยันต์ พร้อมด้วยมเหสี

ท้ัง ๔ องค์ ทรงขึ้นช้างเอราวัณ มีเทพยดาห้อมล้อมตามเสด็จไปสู่ศาลาสุธัม

มา ประมาณ ๓ โกฏิ ๖ ล้านองค์ ผู้แสดงธรรมได้แก่พรหมชื่อว่า สุนังกุมาระ  

ได้เสด็จลงมาแสดงธรรมเสมอ บางครั้งท้าวสักกเทวราชก็ทรงแสดงเอง หรือ

เทพบุตรองค์ใดท่ีมีความรู้ธรรมะดีก็จะเป็นผู้แสดง เทวภูมิเบื้องบนอีก ๔ คือ 

ยามา ดุสิต นิมมานรตี ปรนิมมิตวสวัตตี ก็มีศาลาสุธัมมา เช่นกัน  

ท้าวสักกเทวราชหรือพระอินทร์ ทรงบ าเพ็ญกุศลในพระพุทธศาสนา 

 ในระหว่างที่พระศาสนาของพระสมณโคดมยังไม่อุบัติข้ึน ท้าวสักก

เทวราชผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ มีรัศมีกาย รัศมีวิมานด้อยกว่าเทพย

ดาชั้นผู้ใหญ่บางองค์ เมื่อศาสนาของพระสมณ- โคดมอุบัติข้ึนแล้ว ความ

สวยงามของวิมานและรัศมีกายจึงมีบริบูรณ์เต็มท่ี ท้ังนี้เป็นเพราะก าลังของ

กุศลกรรมท่ีท้าวเธอได้ลงมาถวายทานแด่พระมหากัสสปะท่ีเพ่ิงออกจากนิโรธ

สมาบัติ  เรื่องมีอยู่ว่า :- 

 พระมหากัสสปะเมื่อออกจากนิโรธสมาบัติต้องการโปรดคน

ยากจนท่ีหมู่บ้านแห่งหนึ่ง พระอินทร์ทรงทราบก็ชวนพระมเหสี 

เสด็จสู่โลกมนุษย์และแปลงกายเป็นคนยากจน เมื่อพระ

มหากัสสปะอุ้มบาตรเดินเข้าไปในหมู่บ้านและหยุดยืนอยู่ท่ีหน้า

บ้านแรกท่ีถึง ท้าวสักกะแปลงเห็นพระมหากัสสปะหยุดอยู่ท่ี

หน้าบ้านตน จึงรีบออกมาแล้วบอกพระมเหสีแปลงให้ยก

อาหารมาใส่บาตร พระเถระไม่ได้พิจารณาจึงไม่รู้ว่าสองสามี

ภรรยานี้เป็นท้าวสักกะและพระมเหสี แต่พอได้กลิ่นอาหารก็รู้

ว่านี่เป็นอาหารทิพย์ พระมหาเถระรู้ดังนั้นก็ต่อว่าพระอินทร์ว่า 

“อาตมาต้ังใจมาโปรดคนยากจน มิได้ต้ังใจจะมาโปรดผู้ที่มีบุญ

อยู่แล้วเช่นองค์อมรินทร์  เหตุไฉนท่านจึงมาท าเช่นนี้ ” พระ

อินทร์ตรัสว่า “ข้าพระองค์ก็เป็นคนยากจนเหมือนกัน เพราะ

ถึงแม้ว่าข้าพระองค์จะเป็นใหญ่อยู่ในชั้นดาวดึงส์ แต่ว่ารัศมี



 ๑๖ 

กายก็ดี วิมานก็ดี ของข้าพระองค์ยังด้อยกว่าเทวดาบางองค์

มากนัก ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะข้าพระองค์ไม่ได้ท ากุศลในเวลาท่ีมี

พระพุทธศาสนา มาบัดนี้ข้าพระองค์ได้มาพบกับพระผู้เป็นเจ้า

แล้วจึงต้องการสร้างกุศลในศาสนา เพ่ือให้รัศมีกายและวิมาน

ของข้าพระองค์ได้มีความสว่างรุ่งโรจน์ จึงแปลงตนมากระท า

ดังนี้ ” อาศัยการถวายทานนี้ พระอินทร์จึงมีรัศมีกาย และวิมาน

สว่างรุ่งโรจน์สวยงามบริบูรณ์อย่างเต็มท่ี 

ท้าวสักกเทวราชเป็นพระโสดาบัน 

 ท้าวสักกเทวราชพระองค์นี้ส าเร็จเป็นพระโสดาบัน และจะอยู่ใน

สวรรค์ชั้นดาวดึงส์จนสิ้นอายุขัย เม่ือจุติ(ตาย)จากชั้นดาวดึงส์จะเกิดใน

มนุษยโลกเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ และส าเร็จเป็นพระสกทาคามีบุคคล เม่ือส้ิน

อายุขัยแล้วก็กลับไปเกิดในชั้นดาวดึงส์อีกและได้ส าเร็จเป็นพระอนาคามี เม่ือ

สิ้นอายุขัยจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์จะไปบังเกิดในพรหมชั้นสุทธาวาส ต้ังแต่

ชั้นอวิหา เป็นต้นไป จนถึงชั้น อกนิฏฐาภูมิและปรินิพพานในภูมินี้ 

คุณธรรมที่ท าให้เป็นท้าวสักกะ(พระอินทร์) 

 ท้าวสักกะจอมเทพ เม่ือเป็นมนุษย์ในกาลก่อน ได้สมาทานประพฤติ

ปฏิบัติวัตตบท ๗ ประการ จึงเกิดเป็นท้าวสักกะ คือ  

 ๑.  เลี้ยงบิดามารดาตลอดชีวิต  

 ๒.  ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ในตระกูลตลอดชีวิต  

 ๓.  มีวาจานุ่มนวลสุภาพตลอดชีวิต  

 ๔.  มีวาจาไม่ส่อเสียดตลอดชีวิต  

 ๕.  มีใจปราศจากความตระหนี่ ยินดีในการแจกจ่ายทาน ครอบครอง

เรือนตลอดชีวิต 

 ๖.  มีวาจาสัตย์จริงตลอดชีวิต  

 ๗.  ไม่โกรธ แม้ว่าถ้าเกิดโกรธขึ้นก็ระงับได้ทันทีตลอดชีวิต   
 

พระอภิธรรม เกิดขึ้นครั้งแรกที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส ์

 จากบทเรียนชุดที่ ๑ สาระน่ารู้จากพระอภิธรรม ได้แสดงให้ทราบถึง

เหตุเกิดของพระอภิธรรมแล้วว่า ในพรรษาที่ ๗ ของพระพุทธเจ้า พระพุทธ

องค์ได้เสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาท่ีไปอุบัติเป็นสันดุสิตเทพบุตร ความ

ตามบทเรียนชุดท่ี ๑ แล้วนั้น  ฉะนั้นในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นี้จึงมีสาระท่ี

ส าคัญๆ สรุปไว้ดังที่กล่าวมาแล้ว 



 ๑๗ 

ทางไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส ์

 ในทานสูตรกล่าวไว้โดยสรุปว่า “ผู้ใดท าทานโดยคิดว่าการท าทานนั้น

เป็นสิ่งที่ดีงาม ตายลงย่อมไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จบตาวติงสาภูม ิ

 

ยามาภูม ิ
  สวรรค์ชั้นที่ ๓ ชื่อว่า ยามา หรือ ยามะ แปลว่า สิ้นไปจากทุกข์ หรือ  

บรรลุทิพยสุขพร้อมพรั่ง  สวรรค์ชั้นยามามีความสวยงามและประณีตกว่า

สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ พรั่งพร้อมด้วยความสุขท่ีเป็นทิพย์ มีผู้เป็นใหญ่ คือพระสุ

ยามเทวาธิราช หรือเรียกว่า พระสุยามะ หรือ ยามะ  มีท่ีต้ังอยู่ในอากาศ สูง

กว่ายอดภูเขาสิเนรุ ๔๒,๐๐๐ โยชน์ ไม่มีเทวดาประเภทท่ีอาศัยบนพื้นดิน มี

แต่พวกอากาสัฏฐเทวดาพวกเดียว มีวิมาน ทิพยสมบัติ ร่างกาย สวยงามและ

ประณีตกว่าเทวดาชั้นดาวดึงส์ 

ทางไปสวรรค์ชั้นยามา 

 ทานสูตรกล่าวว่า “ถ้าผู้ใดท าทานโดยคิดว่า บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา 

ยาย เคยท าบุญท าทานมา โดยตลอด เราก็ควรจะได้ท าตามประเพณีท่ีท่าน

เคยท ามา” ถ้าผู้นั้นให้ทานด้วยอาการอย่างนี้แล้ว เมื่อท ากาลกิริยาตายไป 

ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเหล่าเทวดาทั้งหลายในสวรรค์ชั้นยามา    

 ตัวอย่างผู้ท่ีไปเกิดในชั้นยามาภูมิ คือ อุบาสกผู้หนึ่งมีความเลื่อมใสใน

พระพุทธศาสนา อุทิศถวายอาหารเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์วันละ ๔ รูป 



 ๑๘ 

ทุกวัน เขาได้จ้างบุรุษผู้หนึ่งให้คอยเปิดปิดประตูเวลาพระจะมารับสังฆทาน 

บุรุษนั้นต้อนรับพระภิกษุสงฆ์ท่ีมารับสังฆทานด้วยความนอบน้อมเลื่อมใส

ศรัทธา เมื่ออุบาสกผู้นั้นดับชีพลงได้ ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นยามา ส่วนบุรุษผู้

ต้อนรับเฝ้าประตูไปบังเกิดในดาวดึงส์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

จบยามาภูม ิ

 

ดุสิตาภูม ิ
 สวรรค์ชั้นท่ี ๔ ชื่อว่า ตุสิตา หรือ ตุสิตะ มักเรียกว่า ช้ันดุสิต แปลว่า 

ยินดีชื่นบาน คือ มีปีติอยู่ด้วยสิริสมบัติของตน  เป็นภูมิท่ีอยู่ของพระโพธิสัตว์

ก่อนที่จะไปบังเกิดในมนุษยโลก เทวดาในชั้นดุสิต นับว่าเป็นเทวดาที่

ประเสริฐกว่าเทวดาในภูมิอื่นๆ มีท้าวสันตุสิตเทวราชเป็นผู้ปกครอง มีร่างกาย 

วิมาน ทิพยสมบัติ สวยงามประณีตกว่าเทวดาในชั้นยามา 

 ดุสิตาภูมิต้ังอยู่ท่ามกลางอากาศ สูงจากชั้นยามาขึ้นไป ๔๒,๐๐๐ 

โยชน์ บริเวณแผ่กว้างออกไปจนจดขอบจักรวาล เทวดาเป็นอากาสัฎฐเทวดา

เท่านั้น  

ความโกลาหลในสวรรค ์

 ความโกลาหลอย่างขนานใหญ่ของพวกเทวดาท้ังปวงมีอยู่สามสมัย 

คือ สมัยเม่ือโลกจะวินาศ สมัยเม่ือพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้น สมัยเม่ือพระเจ้า



 ๑๙ 

จักรพรรดิจะเกิดขึ้น พระพุทธเจ้าของเราท้ังหลายในบัดนี้ ก่อนที่จะลงมาเกิด

ในโลกนี้ ได้ทรงเป็นพระโพธิสัตว์ประทับอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิต เม่ือกาลใกล้

ก าหนดท่ีจะตายจากเทวดา ลงมาตรัสรู้ในมนุษยโลก เทวดาท้ังปวงก็เกิด

โกลาหล พากันไปเผ้าทูลอาราธนาพระโพธิสัตว์ลงไปตรัสรู้ พระโพธิสัตว์ได้

ทรงตรวจดู สถานะ ๕ อย่าง คือ ๑. กาล  ๒. ทวีป   ๓. ประเทศ  ๔. ตระกูล   

๕. มารดาและก าหนดอายุของมารดา 

 กาล   คือ กาลแห่งอายุขัยของมนุษย์  ถ้ามนุษย์มีอายุขัยมากเกินแสน

ปีขึ้นไป หรือ ต่ ากว่าร้อยปีลงมา ก็ไม่ใช่กาลที่จะลงมาตรัสรู้ เพราะยุคสมัยท่ี

มนุษย์อายุขัยมากไปก็ไม่อาจเห็นไตรลักษณ์ คือ ความไม่เท่ียง เป็นทุกข์ เป็น

อนัตตา น้อยไปก็มีกิเลสหนามากไม่อาจเห็นธรรม แต่ในปัจจุบันนั้นเป็นยุคที่

มนุษย์มีอายุร้อยปี จึงเป็นกาลท่ีจะลงมาตรัสรู้ได้ 

 ทวีป  คือทรงเห็นชมพูทวีปเหมาะท่ีจะลงมาตรัสรู้ 

 ประเทศ  คือ ทรงเห็นมัชฌิมประเทศคือท้องถิ่นของชมพูทวีปเป็นที่

เหมาะ เช่น สถานที่ประสูติปัจจุบันอยู่ในเนปาล 

 ตระกูล  ทรงเห็นศักยราชตระกูล และพระเจ้าสุทโธทนะจะเป็นพระ

บิดาได ้

 พระมารดา  ทรงเห็นพระนางสิริมหามายามีศีลและบารมีธรรมสมควร

เป็นพระมารดาได้ ท้ังจะมีพระชนม์สืบไปจากเวลาที่พระโอรสประสูติเพียงเจ็ด

วัน สัตว์อื่นไม่อาจอาศัยคัพโภทร(ครรภ์)บังเกิดได้อีก 

 ครั้นพระโพธิสัตว์ทรงเห็นสถานะท้ัง ๕ มีครบบริบูรณ์แล้ว จึงทรงรับ

อาราธนาของเทพท้ังปวง 

ทางไปสวรรค์ชั้นดุสิต 

 ทานสูตรกล่าวว่า “ผู้ใดให้ทานโดยคิดว่า เราหุงหากินได้ สมณ

พราหมณ์เหล่านั้นไม่ได้หุงหากิน    ถ้าเราไม่ให้ทานก็เป็นสิ่งไม่ควรอย่างยิ่ง 

เม่ือเขาตายลงแล้วกุศลนั้นส่งผล ย่อมท าให้เขาไปบังเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์

ชั้นดุสิต” 

 ตัวอย่างผู้ไปเกิดในชั้นดุสิต ได้แก่ พระนางสิริมหามายา พระพุทธ

มารดาของพระสัมมา สัมพุทธเจ้า ครั้นประสูติพระโพธิสัตว์แล้ว ๗ วัน 

สวรรคตแล้วไปเกิดเป็นเทพบุตร อาจมีค าถามว่า ท าไมต้องเกิดเป็นเทพบุตร



 ๒๐ 

ซึ่งเป็นชาย เกิดเป็นเทพธิดาไม่ได้หรือ ? เหตุผลคือ เพราะเป็นวิสัยของพระ

พุทธชนนีซึ่งมีบุญญาธิการ ถ้าเกิดเป็นเทพธิดาหากเทพบุตรเกิดความ

ปฏิพัทธ์มีจิตรักใคร่เสน่หา จะเกิดเป็นโทษอย่างยิ่งแก่เทพบุตรองค์นั้น   

 

 

 

 

 

 

 

 

จบดุสิตาภูมิ 

 

นิมมานรตีภูม ิ

 สวรรค์ชั้นท่ี ๕ ชื่อว่า นิมมานรตี หรือ นิมมานรดี แปลว่า อภิรมย์ยินดี

ในสิ่งที่นิรมิตขึ้น  คือนอกจากทิพอารมณ์ท่ีได้รับอยู่โดยปรกติแล้ว ในเวลาท่ี

ต้องการสิ่งใด ก็นิรมิตสิ่งนั้นขึ้นได้อีกตามความต้องการ เทวดาที่เกิดในชั้น

จาตุมหาราชิกา จนถึง ดุสิต ท้ัง ๔ ภูมินี้ ย่อมมีคู่ครองของตนเป็นประจ าอยู่

มากบ้าง น้อยบ้าง ตามบุญญาธิการของตน แต่ในชั้นนิมมานรตี และปรนิม

มิตวสวัตตี ไม่มีคู่ครองของตนเป็นประจ า เวลาใดท่ีปรารถนาใคร่จะเสพกาม

คุณก็จะเนรมิตขึ้นมาตามท่ีใจปรารถนา เมื่อได้เพลิดเพลินกับการเสพกาม

คุณแล้ว เทพเนรมิตจะอันตรธานไป มีความเพลิดเพลินเป็นอยู่เช่นนี้ตลอดไป 

 เม่ือพิจารณาแล้วก็เป็นภูมิท่ีน่ารื่นรมย์ แต่ถ้าจะพิจารณาโดย

สภาวธรรมแล้ว เห็นว่าเป็นการไปใช้บุญเก่า พร้อมกับสะสมกิเลสใหม่ไปด้วย 

เม่ือหมดบุญเก่าก็ต้องไปรับผลของกิเลสท่ีสะสมใหม่ เม่ือตายจากเทวภูมิแล้ว



 ๒๑ 

อาจจะไปเกิดในอบายภูมิด้วยก าลังแห่งอกุศลท่ีได้กระท าไว้ในเทวภูมินั้น เมื่อ

ท่านทราบเช่นนี้แล้วก็ไม่ควรยินดี แต่ให้มองเห็นวัฏฏะของชีวิตว่าถึงจะเกิด

มาได้รับความสุขอย่างล้นเหลือใน   เทวภูมิใดๆ ก็ตาม ตราบใดเม่ือยังมีการ

เกิดอีก ความทุกข์ความโทมนัสไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แน่นอน 

 นิมมานรตีภูมิ  อยู่กลางอากาศห่างจากดุสิตาภูมิข้ึนไป ๔๒,๐๐๐ 

โยชน์  มีแต่อากาสัฏฐเทวดา 

อย่างเดียว ท่ีมีความสวยงามประณีต มีอายุยืนกว่า  เทวดาในชั้นดุสิต    

ทางไปสวรรค์ชั้นนิมมานรต ี

 ในทานสูตรกล่าวว่า “ผู้ใดท าทานโดยคิดว่าเราจะให้ทานเหมือน

อย่างฤาษีท้ังหลายท่ีได้กระท ามาในอดีต เม่ือตายและกุศลนั้นจะส่งผล ย่อม

ท าให้เขาไปบังเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นนิมมานรตี” 

 ตัวอย่างผู้ท่ีไปเกิดในสวรรค์ชั้นนี้ คือ หญิงชราอนาถาผู้หนึ่งได้ใส่

บาตรด้วยน้ าผักดอง แด่พระมหากัสสปเถระเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ท่ีออกจาก

นิโรธสมาบัติ พอตกกลางคืนเข้านอนเกิดเป็นโรคลมฉับพลัน ถึงแก่ความตาย 

ก่อนที่จะตายนางยังชื่มชมปีติโสมนัสอยู่ในใจที่พระมหากัสสปเถระเจ้าได้

กรุณามาโปรดถึงหน้าบ้านเพ่ืออนุเคราะห์ให้นางได้ท าทาน กุศลนี้เองที่น าให้

นางไปเกิดเป็นเทพนารี มีฤทธิ์ มีอานุภาพมากในสวรรค์ชั้นนิมมานรตี เสวย

ทิพยสมบัติอยู่ในปราสาทพิมาน 

 

 

 

 

 

 

จบ นิมมานรตีภูม ิ

ปรนิมมิตวสวัตตีภูม ิ



 ๒๒ 

 สวรรค์ชั้นท่ี  ๖ ชื่อว่า ปรนิมมิตวสวัตตี แปลว่า ท าอ านาจของตนให้

เป็นไปในโภคะท้ังหลายท่ีผู้อื่นรู้ความคิดของจิตแล้วนิรมิตให้  เทวดาใน

สวรรค์ชั้นนี้เพียงแต่คิด ก็จะมีผู้เนรมิตสิ่งปรารถนานั้นให้ ไม่ต้องเนรมิตเอง ผู้

ท่ีมาคอยนิรมิตให้นั้นไม่มีกล่าวว่าเป็นเทพพวกไหนชั้นไหน ท าให้เทวดาชั้น

นี้มีความสุขความส าราญยิ่งกว่าสวรรค์ชั้นที่ ๕ เม่ือปรารถนาเสวยกามคุณก็มี

ผู้นิรมิตให้ เมื่อได้เสวยกามคุณสมความปรารถนาแล้ว เทพเนรมิตจะ

อันตรธานไป 

 ปรนิมมิตวสวัตตีภูมิต้ังอยู่ในอากาศ ห่างจากนิมมานรตีภูมิ ๔๒,๐๐๐ 

โยชน์ มีแต่อากาสัฏฐ-เทวดาอย่างเดียว มีท้าวปรนิมมิตตเทวราช หรือ ท้าว

วสวัตตีเทวราช เป็นผู้ปกครองเทวดาท้ัง ๖ ชั้น  เทวดาในชั้นนี้มีร่างกาย 

วิมาน  ทิพยสมบัติ สวยงามประณีตมากกว่าเทวดาในชั้นนิมมานรตี ภูมินี้ถือ

ว่าเป็นยอดภูมิ  คือ  ภูมิท่ีสูงสุดของเทวดา    

ทางไปสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตต ี

 ในทานสูตรกล่าวไว้ว่า  “ผู้ใดท าทานโดยคิดว่า ท าทานเพื่อให้จิตเกิด

ความปลื้มปีติในบุญที่ท า เมื่อตายลงและกุศลนั้นจะส่งผล จะท าให้ไปเกิดใน

สวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตตี” 

 

จบปรนิมมิตวสวัตตีภูม ิ

 

ในมนุษยโลกและเทวโลก ภูมิไหนจะมีพระอริยบุคคลมากกว่า 

 ในเทวภูมิมีพระอริยบุคคลมากกว่ามนุษยภูมิ เพราะพระสัมมาสัมพุทธ

เจ้าเม่ือแสดงธรรมแต่ละครั้งมีเทวดาฟังธรรมและบรรลุเป็นจ านวนมาก 

โดยเฉพาะเทวดาท่ีฟังธรรมแล้วบรรลุเป็นพระโสดาบันและพระสกทาคามี มี

เป็นจ านวนมาก  

 ส่วนท่ีบรรลุเป็นพระอนาคามีบุคคลเมื่อหมดอายุขัยจากเทวดาแล้วก็จะ

ไปบังเกิดในพรหมภูมิ ส่วนที่บรรลุเป็นพระอรหันต์เม่ือหมดอายุขัยแล้วก็

ปรินิพพานไม่มีการเกิดอีก 

 การที่พระอริยบุคคลในมนุษยโลกมีน้อยกว่าในเทวโลก เพราะบุคคลท่ี

นับถือพระพุทธศาสนาในมนุษยโลกนี้ มีความสนใจในการปฏิบัติวิปัสสนา

น้อย และยิ่งในปัจจุบันมนุษยโลกเข้าสู่กลียุค คือ มีสัปบุรุษ (คนดี)อยู่เพียง ๑ 



 ๒๓ 

ใน ๔ ส่วน นอกนั้นเป็นอสัปบุรุษ (คนพาล) ท่ีไม่ได้ต้ังอยู่ในศีลธรรมอันดี ไม่

สนใจเรื่องปริยัติและปฏิบัติจึงขาดความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนา ไม่

อาจน าตนให้พ้นจากปุถุชนไปสู่อริยบุคคลได้ ฉะนั้น การจะเข้าถึงความเป็น

พระอริยบุคคล  ต้องมีคุณธรรม ๗ ประการ คือ 

๑. ต้องเป็นติเหตุกบุคคล(อ่านว่า ติ-เห-ตุ-กะ-บุค-คล) คือ บุคคลท่ีเกิดมา

ประกอบด้วยเหตุ ๓ คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ  อันเป็นผู้ที่เกิดมา

พร้อมด้วยปัญญา 

๒. เคยสร้างปัญญาบารมีในการเจริญวิปัสสนามาแต่ชาติก่อน 

๓. ขวนขวายในการเจริญวิปัสสนาในปัจจุบันชาติ 

๔. วิธีการเจริญวิปัสสนาถูกต้องตามท่ีพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้  

๕. สถานที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติ 

๖. ไม่มีความกังวลใดๆ ในปลิโพธิ  ๑๐  ประการ คือ กังวลเรื่องที่อยู่  

กังวลเรื่อง ตระกูล  กังวลเรื่อง ลาภสักการะ  กังวลเรื่องหมู่

คณะ กังวลเรื่องนวกรรม(งานก่อสร้าง)  กังวลเรื่องการเดินทาง 

กังวลเรื่องญาติ กังวลเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ กังวลเรื่องการเล่าเรียน 

กังวลเรื่อง การแสดงอิทธิฤทธิ์  

๗. มีเวลาในการปฏิบัติอันสมควร 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๔ 

 

 

บทที่ ๒ 

รูปาวจรภูม ิ

 จากสวรรค์ ๖ ชั้นแล้ว ภูมิท่ีอยู่สูงขึ้นไปอีก คือพรหมภูมิ แบ่งเป็น ๒ 

ประเภท คือ รูปาวจรภูมิ และอรูปาวจรภูมิ ผู้ท่ีท าสมาธิจนบรรลุถึงรูปฌาน คือ 

ฌานที่มีรูปนิมิตเป็นอารมณ์ รูปฌานนั้นย่อมมีวิบากให้ไปเกิดเป็นรูปพรหม ผู้

ท่ีท าสมาธิสูงขึ้นไปกว่ารูปฌาน คือท้ิงรูปนิมิต ก าหนดอรูปนิมิตคือนิมิตท่ีไม่มี

รูปเป็นอารมณ์ จนได้บรรลุอรูปฌานคือฌานท่ีมีอรูปนิมิตเป็นอารมณ์ ฌาน

นั้นก็มีวิบากให้ไปเกิดเป็นอรูปพรหม ค าว่า พรหม แปลว่า เจริญ รุ่งเรือง 

หมายความว่า เจริญรุ่งเรืองด้วยคุณวิเศษ มีฌานเป็นต้น   

ในพรหมภูมิ  แบ่งเป็น  ๒ ประเภท คือ    

๒.๑   รูปาวจรภูมิ  มี   ๑๖  

๒.๒  อรูปาวจรภูมิ   มี     ๔  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พรหมภูมิ 

รูปาวจรภูม ิ
๑๖ 

อรูปาวจรภูม ิ
๔ 



 ๒๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปาวจรภูมิ ๑๖ ชั้น 
 รูปาวจรภูมิ มี ๑๖ ภูมิ คือ ปฐมฌานภูมิ ๓ ทุติยฌานภูมิ ๓ ตติยฌานภูมิ 

๓ จตุตถฌานภูมิ ๗ 

ปฐมฌานภูมิ มี ๓ ภูม ิ

 ผู้ที่เจริญสมถกรรมฐานจนบรรลุปฐมฌาน มีองค์ฌาน ๕ คือ วิตก 

วิจาร ปีติ สุข  เอกัคคตา โดยแบ่งการเจริญปฐมฌานออกเป็น ๓ ระดับ คือ 

อย่างอ่อน อย่างกลาง อย่างแก่กล้า ผู้ที่เจริญปฐมฌานอย่างใดๆ แล้ว ถ้าตาย

ไปโดยท่ีฌานยังไม่เสื่อม ฌานนั้นจะส่งผลให้ไปเกิดในปฐมฌานภูมิ ๓ ตาม

ก าลังฌานที่ได้ ดังนี้ 

 ๑.  ปาริสัชชาภูม ิ  ผู้ที่เกิดในภูมินี้ก็ได้ชื่อว่า  พรหมปาริสัชชา  แปลว่า   

เป็นบริษัทของท่านมหาพรหม เป็นผู้บ ารุงมหาพรหม  ท่ีจะได้กล่าวในชั้นที่ ๓ 

พรหมในภูมินี้เกิดด้วยปฐมฌานท่ีมีก าลังอ่อน  

 ๒. ปุโรหิตาภูม ิผู้ที่เกิดในภูมินี้ก็ได้ชื่อว่า พรหมปุโรหิตา แปลว่า เป็น

ปุโรหิตของมหาพรหม พรหมในภูมินี้เกิดด้วยปฐมฌานท่ีมีก าลังปานกลาง  

 ๓. มหาพรหมาภูมิ ผู้ที่เกิดในภูมินี้ก็ได้ชื่อว่า มหาพรหม แปลว่า 

พรหมผู้ใหญ่  เป็นใหญ่เป็นหัวหน้าของพรหมท้ัง ๒ ท่ีกล่าวมา  เป็นพรหมท่ีมี

วรรณะยิ่งกว่า มีอายุยืนกว่า เป็นต้น พรหมในภูมินี้เกิดด้วยปฐมฌานท่ีมีก าลัง

แก่กล้า  

ที่ตั้งของปฐมฌาน 

ปฐมฌานภูม ิ
๓ 

ทุติยฌานภูม ิ
๓ 

จตุตถฌานภูม ิ
๗ 

ตติยฌานภูม ิ
๓ 

อากาสานัญ   
จายตนภูมิ 

วิญญานัญ     
จายตนภูมิ 

เนวสัญญา- 
นาสัญญายตนภูมิ 

อากิญจัญญา- 
ยตนภูมิ 



 ๒๖ 

 ท่ีต้ังของปฐมฌานภูมิ ๓ ต้ังอยู่ในอากาศอยู่ในชั้นเสมอกัน แต่มีความ

รุ่งเรืองกว่ากัน ตั้งห่างจากเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตี ประมาณ ๕,๕๐๘,๐๐๐ 

โยชน์ มีวิมาน สวนดอกไม้ และสระโบกขรณี อันล้วนด้วยรัตนะท้ัง ๗ มีรัศมี

แวววาวสวยงามยิ่ง 

 

จบปฐมฌานภูมิ ๓ 

ทุติยฌานภูมิ มี๓ ภูม ิ

 ผู้ที่เจริญสมถกรรมฐานจนบรรลุทุติยฌาน มีองค์ฌาน ๔ คือ วิจาร ปีติ 

สุข เอกัคคตา หรือบรรลุตติยฌาน มีองค์ฌาน ๓ คือ  ปีติ สุข เอกัคคตา โดย

แบ่งการเจริญออกเป็น ๓ ระดับ คือ อย่างอ่อน อย่างกลาง อย่างแก่กล้า ผู้ที่

เจริญทุติยฌานหรือตติยฌานอย่างใดๆ แล้ว ถ้าตายไปโดยท่ีฌานยังไม่เสื่อม 

ฌานนั้นจะส่งผลให้ไปเกิดในทุติยฌานภูมิ ๓ ตามก าลังฌานที่ได้ ผู้ที่ได้ทุติย

ฌานและผู้ที่ได้     ตติยฌาน จะไปเกิดในทุติยฌานภูมิ ๓ เช่นเดียวกัน เพราะ

อ านาจของวิตกและวิจารนั้นใกล้เคียงกันมาก ทุติยฌาน มี ๓ ภูมิ คือ 

 ๑. ปริตตาภาภูมิ ผู้ที่เกิดในภูมินี้ได้ชื่อว่า พรหมปริตตาภา แปลว่า มี

รัศมีน้อย คือ มีแสงสว่างน้อยกว่าพรหมชั้นทุติยฌานด้วยกัน พรหมในภูมินี้

เกิดด้วยก าลังของทุติยฌาน หรือ ตติยฌานท่ีมีก าลังอ่อน เป็นบริวารคอยรับ

ใช้อาภัสสาพรหม ซึ่งเป็นหัวหน้า  

 ๒. อัปปมาณาภาภูม ิ ผู้ที่เกิดในภูมินี้ก็ได้ชื่อว่า พรหมอัปปมาณาภา 

แปลว่า มีรัศมีไม่มีประมาณ คือมีแสงสว่างมากเกินที่จะประมาณได้ พรหมใน

ภูมินี้เกิดด้วยก าลังของทุติยฌานหรือ      ตติยฌานท่ีมีก าลังปานกลาง เป็น

ผู้ให้ค าปรึกษาในกิจการงานของอาภัสสาพรหม  

 ๓. อาภัสสราภูมิ ผู้ที่เกิดในภูมินี้ก็ได้ชื่อว่า พรหมอาภัสสรา แปลว่า มี

รัศมีซ่านไป คือแผ่ออกไปแต่ท่ีนั้นท่ีนี้ดุจสายฟ้าแลบออกจากกลีบเมฆ เพราะ

มีขันธสันดานเกิดจากฌานที่มีปีติ หรืออีกนัยหนึ่ง อาภัสสรา แปลว่า มีรัศมี

พวยพุ่ง คือหยดย้อยออกเหมือนย้อยหยดออกมาจากสรีระ หรือดุจเปลวไฟ

แห่งโคมประทีป อีกอย่างหนึ่ง อาภัสสรา แปลว่า มีปกติสว่างไสวด้วยรัศมี  

พรหมในภูมินี้เกิดด้วยก าลังของทุติยฌาน หรือตติยฌานท่ีมีก าลังแก่กล้า 

พรหมอาภัสสราเป็นหัวหน้าในชั้นทุติยฌานภูมิท้ัง ๓ 

ที่ตั้งของทุติยฌานภูม ิ



 ๒๗ 

 ท่ีต้ังของทุติยฌานภูมิ ๓ ต้ังอยู่ในอากาศอยู่ในชั้นเสมอกัน แต่มีความ

รุ่งเรืองกว่ากัน ห่างจากปฐมฌานภูมิข้ึนมาประมาณ ๕,๕๐๘,๐๐๐ โยชน์ มี

วิมาน สวนดอกไม้ สระโบกขรณี อันล้วนด้วยรัตนะท้ัง ๗ มีรัศมีแวววาว

สวยงามยิ่ง มีต้นกัลปพฤกษ์  ทุกส่ิงสวยงามประณีตยิ่งกว่าปฐมฌานภูมิ  ๓   

 

จบทุติยฌานภูมิ ๓ 

 

 

ตติยฌานภูมิ มี ๓ ภูม ิ

 ผู้ที่เจริญสมถกรรมฐานจนบรรลุจตุตถฌาน มีองค์ฌาน ๒ คือ สุข 

เอกัคคตา โดยแบ่งการเจริญทุติยฌานออกเป็น ๓ ระดับ คือ อย่างอ่อน อย่าง

กลาง อย่างแก่กล้า ผู้ที่เจริญ จตุตถยฌานอย่างใดๆ แล้ว ถ้าตายไปโดยท่ี

ฌานยังไม่เสื่อม ฌานนั้นจะส่งผลน าเกิดในตติยฌานภูมิ ๓ ตามก าลังฌานที่

ได้ ตติยฌานภูมิ มี ๓ ภูมิ คือ 

  ๑. ปริตตสุภาภูม ิผู้ที่เกิดในภูมินี้ก็ได้ชื่อว่า พรหมปริตตสุภา แปลว่า มี

รัศมีแห่งสรีระสวยงามน้อย คือ น้อยกว่าพวกพรหมชั้นตติยฌานด้วยกัน 

พรหมในภูมินี้เกิดด้วยก าลังของจตุตถฌานท่ีมีก าลังอ่อน  เป็นบริวารคอยรับ

ใช้สุภกิณหาพรหม ซึ่งเป็นหัวหน้า  

  ๒. อัปปมาณสุภาภูม ิผู้ที่เกิดในภูมินี้ก็ได้ชื่อว่า พรหมอัปปมาณสุภา 

แปลว่า มีรัศมีแห่งสรีระสวยงามอย่างไม่มีประมาณ คือ มากเกินท่ีจะประมาณ

ได้ พรหมในภูมินี้เกิดด้วยก าลังของจตุตถ-ฌานที่มีก าลังปานกลาง เป็นพรหม

ให้ค าปรึกษาในกิจการงานของสุภกิณหาพรหม ซึ่งเป็นหัวหน้า  

  ๓. สุภกิณหาภูม ิผู้ที่เกิดในภูมินี้ก็ได้ชื่อว่า พรหมสุภกิณหา แปลว่า 

มากมายไปด้วยรัศมีท่ีสวยงาม คือ มีรัศมีผุดสว่างท่ัวไป แผ่ซ่านออกจากสรีระ

เป็นอันเดียวกัน มีสิริเหมือนอย่างแท่งทองท่ีโรจน์รุ่งอยู่ในหีบทอง หรืออีกนัย

หนึ่ง รัศมีสวยงามของพรหมเช่นกับรัศมีของดวงจันทร์ มีแสงสว่างของรัศมี

รวมกันอยู่เป็นวงกลม ไม่กระจัดกระจายออกจากกัน พรหมในภูมินี้เกิดด้วย

ก าลังของจตุตถฌานท่ีมีก าลังแก่กล้า เป็นหัวหน้าปกครองพรหมในชั้นตติย

ฌานภูมิท้ัง ๓  

ที่ตั้งของตติยฌานภูม ิ



 ๒๘ 

 ท่ีต้ังของตติยฌานภูมิ ๓ ต้ังอยู่ในอากาศอยู่ในชั้นเสมอกัน แต่มีความ

รุ่งเรืองกว่ากัน ห่างจากทุติยฌานภูมิ  ๕,๕๐๘,๐๐๐ โยชน์ มีวิมาน สวน

ดอกไม้ สระโบกขรณี อันล้วนด้วยรัตนะท้ัง ๗ มีรัศมีแวววาวสวยงามยิ่ง มีต้น

กัลปพฤกษ์  ทุกส่ิงสวยงามประณีตยิ่งกว่าทุติยฌานภูมิ  ๓   

 

คราวที่โลกถูกท าลาย 

 โลกจะถูกท าลายด้วย ไฟ น้ า ลม ในคราวท่ีโลกถูกท าลายด้วยไฟ ไฟ

จะลุกไหม้ต้ังแต่อบายภูมิ มนุษยภูมิ เทวภูมิ จนถึง ปฐมฌานภูมิ ๓  ถูกท าลาย

ท้ังหมด  

 คราวท่ีโลกถูกท าลายด้วย น้ า น้ าจะท่วมต้ังแต่อบายภูมิ  มนุษยภูมิ  

เทวภูมิ  ปฐมฌานภูมิ ๓ ทุติยฌานภูมิ ๓ ถูกท าลายทั้งหมด 

 คราวท่ีโลกถูกท าลายด้วย ลม ลมจะพัดท าลายตั้งแต่อบายภูมิ มนุษย

ภูมิ เทวภูมิ   ปฐมฌานภูมิ ๓ ทุติยฌานภูมิ ๓ ตติยฌานภูมิ ๓ จะถูกท าลาย

ท้ังหมด 

 ภูมิท่ีพ้นจากการถูกท าลายด้วยไฟ น้ า ลม คือ จตุตถฌานภูมิ และ อรูป

ภูมิ 

 

จบตติยฌานภูมิ ๓ 

จตุตถฌานภูมิ มี ๗ ภูม ิ

 ผู้ที่เจริญสมถกรรมฐานจนบรรลุปัญจมฌาน มีองค์ฌาน ๒ คือ  

อุเบกขา เอกัคคตา  มี ๗ ภูมิ คือ  ๑.เวหัปผลาภูมิ ๒.อสัญญสัตตภูมิ ๓.อวิหา

ภูมิ  ๔.อตัปปาภูมิ  ๕.สุทัสสาภูมิ  ๖.สุทัสสีภูมิ  ๗.อกนิฎฐาภูมิ 

๑.   เวหัปผลาภูมิ   ๓.  อวิหาภูมิ  

๒.  อสัญญสัตตภูมิ ๔.  อตัปปาภูมิ  

   ๕.  สุทัสสาภูมิ  

   ๖.  สุทัสสีภูมิ  

   ๗.  อกนิฎฐาภูมิ  

 

รวมเฉพาะภูมิที่ ๓ – ๗ 
เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า 

สุทธาวาสภูมิ ๕ 



 ๒๙ 

เวหัปผลาภูมิ และ อสัญญสัตตภูม ิ

 ๑. เวหัปผลา แปลว่า มีผลไพบูลย์  ซึ่งเกิดขึ้นด้วยอ านาจของฌาน พ้น

จากการถูกท าลายทั้งปวง  ผู้ที่เกิดในภูมินี้ได้ชื่อว่า พรหมเวหัปผลา พรหมใน

ภูมินี้เกิดด้วยก าลังของปัญจมฌาน พรหมชั้นนี้ไม่ได้แบ่งเป็น ๓ ชื่อส าหรับผู้

ได้อย่างอ่อน อย่างปานกลาง และอย่างประณีตแต่อย่างใด กล่าวไว้ชื่อเดียว

รวมๆ กันไป  

 ๒. อสัญญี แปลว่า ไม่มีสัญญาเสียเลย พรหมชั้นนี้เป็นท่ีเกิดของผู้

ได้ปัญจมฌานแบบเพ่งอยู่เป็นนิตย์ว่าจิตไม่มี เห็นโทษของจิตว่าจิตเป็นสิ่งที่

เป็นทุกข์ ได้รับอารมณ์แล้วก็เป็นทุกข์ก็เพราะมีจิต ราคะ โทสะ โมหะ ล้วน

อาศัยจิตเกิดขึ้น มีความเห็นว่าไม่มีจิตเป็นของดีเป็นนิพพานในปัจจุบัน จึง

เพ่งอยู่เป็นนิตย์ว่าจิตไม่มีๆ  ส ารอก ดับนามขันธ์  และเวลาตายจากมนุษย์ ถ้า

ยืนตายก็ไปเกิดเป็นพรหมในท่ายืน ถ้านั่งก็ไปเกิดเป็นพรหมในท่านั่ง และก็

อยู่ในอิริยาบถนั้นจนถึงจุติ หรือเรียกว่า พรหมลูกฟัก ซึ่งมีเพียงรูปขันธ์อย่าง

เดียวไม่มีนามขันธ์ เมื่อหมดอายุขัย นามขันธก์็จะเกิดขึ้นเพ่ือน าไปเกิดในภพ

ใหม่ชาติใหม่ต่อไป เป็นพรหมภายนอกพระพุทธศาสนา เพราะ

พระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้ปฏิบัติเพ่ือไปเกิดเป็นพรหมพวกนี้  

ที่ตั้งของเวหัปผลาภูมิ และอสัญญสัตตภูม ิ

 ต้ังอยู่ท่ามกลางอากาศ ทั้ง ๒ ภูมิ อยู่ในระนาบเดียวกัน ห่างจากตติย

ฌานภูมิ  ๕,๕๐๘,๐๐๐ โยชน์ มีวิมาน สวนดอกไม้ สระโบกขรณี ล้วนด้วย

รัตนะทั้ง ๗ มีรัศมีแวววาวสวยงามยิ่ง มีต้นกัลปพฤกษ์  ทุกส่ิงสวยงามประณีต

ยิ่งกว่าพรหมชั้นตติยฌาน  

 

จบเวหัปผลาภูมิ และ อสัญญสัตตภูม ิ

 

 

 

 



 ๓๐ 

สุทธาวาสภูมิ มี ๕ ภูม ิ

 สุทธาวาส แปลว่า  อาวาส คือท่ีอยู่ของผู้บริสุทธิ์ หรือ ท่ีอยู่อันบริสุทธิ์ 

หมายถึงภูมิอันเป็นที่อยู่ของท่านผู้บริสุทธิ์ กล่าวคือ เป็นท่ีอยู่ของพระ

อริยบุคคล ๒ จ าพวก คือ พระอนาคามี และพระอรหันต์  และมีคุณสมบัติ

พิเศษอีก ๒ ประการคือ ต้องเป็นพระอนาคามีที่มีอินทรีย์อย่างใดอย่างหนึ่งแก่

กล้าด้วยและเจริญสมถะจนได้ปัญจมฌานด้วย เม่ือส้ินชีวิตจะไปเกิดอยู่ในชั้น

สุทธาวาสภูมิ และจะส าเร็จเป็นพระอรหันต์ นิพพานในชั้นสุทธาวาสภูมินั้น 

ไม่กลับมาเกิดอีก 

 สุทธาวาสภูมิ มี ๕ ภูมิ คือ อวิหาภูมิ อตัปปาภูมิ สุทัสสาภูมิ สุทัสสีภูมิ 

และอกนิฏฐาภูมิ ผู้ท่ีเกิดในสุทธาวาสภูมิ ภูมิใดภูมิหนึ่งแล้วจะไม่เกิดซ้ าภูมิ ถ้า

ยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็จะเกิดในภูมิท่ีสูงขึ้นไปตามล าดับ และจะต้อง

ส าเร็จเป็นพระอรหันต์ในอกนิฏฐาภูมิและนิพพานในอกนิฏฐาภูมินี้ 

 ๑. อวิหา  แปลว่า ไม่ละฐานของตนโดยกาลอันน้อย หรือ ไม่เสื่อมจาก

สมบัติของตน ผู้ที่เกิดในภูมินี้ต้องเป็นพระอนาคามีท่ีมี สัทธินทรีย์แก่กล้า 

อินทรีย์มี ๕ คือ ๑.สัทธินทรีย์ ๒.วิริยินทรีย์        ๓.สตินทรีย์   ๔.สมาธินทรีย์   

๕.ปัญญินทรีย์  พรหมท่ีจะได้เกิดในภูมินี้ต้องส าเร็จพระอริยบุคคลขั้นพระ

อนาคามีผู้มีสัทธินทรีย์แก่กล้าและส าเร็จฌานขั้นปัญจมฌานด้วย เม่ือมาเกิด

ในชั้นอวิหาภูมิแล้วถ้าส าเร็จเป็นพระอรหันต์ก็จะด ารงขันธ์อยู่จนสิ้นอายุขัย

และนิพพานในภูมินี้ แต่ถ้ายังไม่ส าเร็จเป็นพระอรหันต์ เม่ือส้ินอายุขัยแล้วจะ

ไปอุบัติขึ้นในสุทธาวาสภูมิช้ันที่สูงขึ้น  

   ๒. อตัปปา แปลว่า ไม่สะดุ้งกลัวอะไร หรือไม่เดือดร้อน พรหมในภูมินี้

เป็นผู้ไม่มีความเดือดร้อน ย่อมจะเข้าฌานสมาบัติหรือผลสมาบัติอยู่เสมอ เพ่ือ

ไม่ให้จิตเร่าร้อนจากนิวรณธรรม ผู้ที่จะเกิดในภูมินี้ต้องเป็นพระอริยบุคคลขั้น

พระอนาคามีด้วยก าลังของวิริยินทรียอ์ย่างแก่กล้า และส าเร็จฌานขั้นปัญจม

ฌานด้วย เม่ือส้ินอายุขัยแล้วจะไปอุบัติขึ้นในสุทธาวาสภูมิช้ันที่สูงขึ้นไป หรือ

บ าเพ็ญเพียรจนส าเร็จเป็นพระอรหันต์ และอยู่จนสิ้นอายุขัย ก็จะดับขันธ์เข้า

สู่ปรินิพพาน ในภูมินี้ 

 ๓. สุทัสสา แปลว่า ดูงาม เป็นพรหมท่ีมีการเห็นชัดเจนแจ่มใสบริบูรณ์

ด้วยประสาทจักขุ  ทิพพจักขุ  ธัมมจักขุ  ผู้ที่จะเกิดในภูมินี้ต้องเป็นพระ

อริยบุคคลขั้นพระอนาคามีด้วยก าลังของสตินทรียอ์ย่างแก่กล้า และส าเร็จ

ฌานขั้นจตุตถฌานด้วยปัญญาจักขุ เม่ือส้ินอายุขัยแล้วจะไปอุบัติขึ้นใน



 ๓๑ 

สุทธาวาสภูมิช้ันสูงขึ้น หรือบ าเพ็ญเพียรจนส าเร็จเป็นพระอรหันต์และอยู่จน

สิ้นอายุขัย จะดับขันธ์เข้าสู่ปรินิพพานในภูมินี้ 

 ๔. สุทัสสี แปลว่า มีทัสนะคือความเห็นดีบริสุทธิ์  เป็นผู้ท่ีมีการเห็น

ชัดเจนแจ่มแจ้งกว่าพรหมสุทัสสา ด้วยประสาทจักขุ ทิพพจักขุ และปัญญา

จักขุ ส่วนธัมมจักขุนั้นมีก าลังเสมอกันกับพรหมสุทัสสา ผู้ที่จะเกิดในภูมินี้ต้อง

เป็นพระอริยบุคคลขั้นพระอนาคามีด้วยก าลังของสมาธินทรียอ์ย่างแก่กล้า 

และส าเร็จฌานขั้นปัญจมฌานด้วย เม่ือส้ินอายุขัยแล้วจะไปอุบัติขึ้นใน

สุทธาวาสภูมิช้ันสูงขึ้น หรือบ าเพ็ญเพียรจนส าเร็จเป็นพระอรหันต์ และอยู่จน

สิ้นอายุขัย ก็จะดับขันธ์เข้าสู่ปรินิพพาน ในภูมินี้ 

 ๕. อกนิฏฐา  แปลว่า ไม่มีเป็นรอง เพราะมีสมบัติอันอุกฤษฏ์ เสวยอริ

ยผลจนกว่าจะส้ินอายุขัย ผู้ที่จะเกิดในภูมินี้ต้องเป็นพระอริยบุคคลขั้นพระ

อนาคามีด้วยก าลังของ ปัญญินทรีย์ แก่กล้ากว่าอินทรีย์อื่น อกนิฏฐาภูมิเป็น

ยอดภูมิของพระอริยบุคคล พระอริยบุคคลท่ีอยู่ในภูมินี้จะต้องส าเร็จเป็นพระ

อรหันต์ในภูมินี้แล้วจึงเข้าสู่นิพพาน 

ที่ตั้งสุทธาวาสภูม ิ

 ต้ังอยู่ในอากาศ ท้ัง ๕ ภูมิ จะไม่อยู่ในแนวระนาบเดียวกันเหมือนกับ

ภูมิท่ีผ่านมา แต่จะต้ังสูงขึ้นไป อวิหาภูมิจะต้ังห่างจากเวหัปผลาภูมิ และ

อสัญญสัตตาภูมิ ๕,๕๐๘,๐๐๐ โยชน์ อตัปปาภูมิ   สุทัสสาภูมิ  สุทัสสีภูมิ  อก

นิฏฐาภูมิ  มีความสูงห่างจากกันระหว่างภูมิ ชั้นละ ๕,๕๐๘,๐๐๐ โยชน์ 

สิ่งส าคัญในอกนิฏฐาภูม ิ

 ในอกนิฏฐาภูมิมีพระเจดีย์ช่ือ ทุสสเจดีย์ หรือพระเจดีย์ผ้าขาว ท่ีเจดีย์

บรรจุเครื่องแต่งกายของพระโพธิสัตว์ในคราวท่ีทรงออกผนวช(ก่อนตรัสรู้

เรียกว่าพระโพธิสัตว์) โดยฆฏิการพรหมน าบริขาร ๘ จากพรหมโลกมาถวาย

พระโพธิสัตว์ และรับพระภูษาขึ้นไปบรรจุไว้ในทุสสเจดีย์ในพรหมโลก และ

ในคราวท่ีปรินิพพาน พรหมก็ได้น าพระอุณหิส (พระบรมสารีริกธาตุส่วน

หน้าผาก) ไปบรรจุไว้ท่ีทุสสเจดีย์ 

 ในคราวออกบวช พระอินทร์ได้พระจุฬา โมฬี ปิ่น และเครื่องรัดเกล้า 

ไปบรรจุไว้ท่ีจุฬามณีเจดีย์ พระพรหมคือฆฏิการพรหมได้ถวายบริขาร ๘ และ

น าพระภูษาคฤหัสถ์ขึ้นไปบรรจุไว้ในทุสสเจดีย์  เรื่องบาตรที่เป็นส่วนหนึ่งใน

บริขาร ๘ มีเรื่องพิเศษอีกว่า เม่ือนางสุชาดาน้อมถาดทองข้าวมธุปายาส  เข้า



 ๓๒ 

ไปถวายพระโพธิสัตว์ในเช้าวันที่จะตรัสรู้ บาตรดินที่ฆฏิการพรหมถวายมีเหตุ

ท าให้อันตรธานหายไป ไม่ทรงเห็นบาตรจึงทรงรับท้ังถาด ครั้นตรัสรู้แล้ว 

เม่ือพาณิชสองพี่น้องชื่อ ตปุสสะ ภัลลิกะ ได้น้อมข้าวสัตตุก้อนสัตตุผงถวาย 

พระองค์ไม่มีบาตรที่จะทรงรับ ท้าวจตุโลกบาตรทั้งสี่จึงได้น าบาตรศิลาจาก

ทิศทั้งสี่มาถวาย รวมเป็นสี่บาตร พระองค์ทรงรับแล้วอธิษฐานให้เป็นบาตรใบ

เดียวกัน แล้วทรงรับข้าวสัตตุจากพาณิชท้ังสองคน   

 

จบรูปาวจรภูมิ  ๑๖ 

 

 

บทที่ ๓ 

อรูปาวจรภูม ิ

 เป็นภูมิท่ีอยู่ของพรหมท่ีไม่มีรูปมีแต่นาม เพราะเห็นโทษของการมี

อัตภาพร่างกายว่าเป็นไปด้วยทุกข์โทษนานาประการ จากการถูกท าร้าย  ถูก

ประหาร มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน เป็นต้น  จึงขวนขวายในการเจริญสมถ

ภาวนาเพื่อปรารถนาที่จะไม่มีรูปร่างกาย เมื่อบรรลุถึงอรูปฌานและส้ินชีพ

แล้วจึงได้มาบังเกิดในอรูปภูมิ ผู้ท่ีจะเจริญอรูปฌานได้ต้องผ่านการเจริญรูป

ฌานมาจนถึงฌานสุดท้าย คือ ปัญจมฌาน (หรือถ้ากล่าวตามสุตตันตนัย คือ 

จตุตถฌาน) จึงจะเจริญอรูปฌานต่อไปได้  อรูปาวจรภูมิ มี ๔  ภูมิ คือ  

๑. อากาสานัญจายตนภูม ิ

 ผู้ที่เกิดในภูมินี้จะต้องเจริญสมถกรรมฐานจนได้ปัญจมฌานมาก่อน 

แล้วมาเจริญอรูปฌานที่ ๑ คือ อากาสานัญจายตนฌาน ก าหนดอากาศท่ีอยู่

ในปฏิภาคนิมิตเป็นอารมณ์ ภาวนาว่า “อากาศไม่มีสิ้นสุดๆๆ” จนส าเร็จอรูป

ฌานที่ ๑ คือ อากาสานัญจายตนฌาน เมื่อส้ินชีวิตและฌานยังไม่เสื่อมจะมา

เกิดในอากาสานัญจายตนภูมิ มีอายุ ๒๐,๐๐๐  มหากัป 

๒. วิญญาณัญจายนตนภูม ิ



 ๓๓ 

 เป็นภูมิท่ีอยู่ของวิญญาณัญจายตนพรหมผู้ซึ่งได้อรูปฌานที่ ๒ คือ 

วิญญาณัญจายตนฌาน ด้วยการพิจารณาจิตท่ีเข้าไปรู้อากาศไม่มีท่ีสิ้นสุดใน

อากาสานัญจายตนฌาน ตั้งอยู่ห่างจากอากาสา-  นัญจายตนภูมิ  

๕,๕๐๘,๐๐๐ โยชน์ เป็นภูมิท่ีมีความสุขประณีตละเอียดกว่าอากาสานัญจาย

ตนภูมิ มีอายุ ๔๐,๐๐๐  มหากัป    

๓. อากิญจัญญายตนภูม ิ

 เป็นภูมิท่ีอยู่ของอากิญจัญญายตนพรหมผู้ซึ่งได้อรูปฌานที่ ๓ คือ อา

กิญจัญญายตนฌาน ด้วยการพิจารณาความไม่มีอะไร คือไม่มีท้ังอากาศและ

วิญญาณ ซึ่งเป็นอารมณ์ของอรูปฌานที่ ๑ และอรูปฌานที่ ๒ ต้ังอยู่ห่างจาก

วิญญาณัญจายตนภูมิ ๕,๕๐๘,๐๐๐ โยชน์ เป็นภูมิท่ีมีความสุขประณีต

ละเอียดกว่าวิญญาณัญจายตนภูมิ มีอายุ ๖๐,๐๐๐ มหากัป  ผู้ท่ีไปเกิดอยู่ใน

ภูมินี้ ได้แก่ อาฬารดาบส (อ่านว่า อา-ลา-ระ-ดา-บด) เป็นครูที่สอนการท าฌาน

สมาบัติให้แก่พระโพธิสัตว์ก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เม่ือ

พระองค์ตรัสรู้แล้วก็จะเสด็จไปโปรดอาจารย์ผู้นี้ แต่รู้ด้วยทิพยจักขุว่าอาฬา

รดาบสตายไปแล้วเมื่อ ๗ วันก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ  

อาฬารดาบสได้เข้าสู่ความเป็นอรูปพรหมในอากิญจัญญายตนภูมิ 

๔. เนวสัญญานาสัญญายตนภูม ิ

 เป็นภูมิท่ีอยู่ของเนวสัญญานาสัญญายตนพรหม ได้อรูปฌานที่ ๔ คือ 

เนวสัญญานาสัญญา- ยตนฌาน ด้วยการพิจารณาสัญญาท่ีเข้าไปรู้ใน

บัญญัติอารมณ์ว่า “มีก็ใช่ ไม่มีก็ใช่ ” อุปมาเสมือนกับน้ ามันที่ทาบาตร จะว่า

บาตรนั้นมีน้ ามันอยู่ก็ไม่ใช่ หรือไม่มีน้ ามันอยู่ก็ไม่ใช่เพราะเทออกมาไม่ได้ 

ภูมินี้เป็นภูมิท่ีสูงสุด ตั้งอยู่ห่างจากอากิญจัญญายตนภูมิ ๕,๕๐๘,๐๐๐ โยชน์ 

มีความสุขประณีตละเอียดกว่าอากิญจัญญายตนภูมิ  มีอายุ ๘๔,๐๐๐ มหากัป 

ผู้ที่ไปเกิดอยู่ในภูมินี้ ได้แก่ อุทกดาบส (อุ-ทะ-กะ-ดา-บด) เป็นครูสอนฌาน

สมาบัติให้แก่พระโพธิสัตว์ก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

เช่นเดียวกับอาฬา-รดาบส เม่ือพระองค์จะเสด็จไปโปรด ก็ทราบด้วยทิพย

จักขุว่าได้สิ้นชีพไปแล้วเม่ือพลบค่ านี้เอง ได้เข้าสู่ความเป็นอรูปพรหมในเนว

สัญญานาสัญญายตนภูมิ 

 

 



 ๓๔ 

 

 

 จบอรูปาวจรภูม ิ

บทที่ ๔  

อายุของสัตว์ในภูมิ ๓๑ 

 ต่อไปจะได้พรรณนาถึงอายุของเทวดาพรหมท้ังหลาย จะได้เห็นว่า

การได้ไปเสวยสุขท่ีโลกสวรรค์นั้นมีอายุเท่าไรบ้าง และอายุของสัตว์นรกว่ามี

อายุเสวยผลอกุศลกรรมเท่าไรบ้าง 

ท าบุญแล้วอธิษฐานให้เกิดในสวรรค ์

 ในอรรถกถาธรรมบท กล่าวเรื่องเวลาของสวรรค์เทียบกับมนุษย์ไว้

ดังนี้:-  

ในดาวดึงส์เทวโลกเทวบุตรองค์หนึ่งชื่อว่า มาลาภารี ไปเท่ียวชม

อุทยานพร้อมกับหมู่เทพอัปสร เทพธิดาองค์หนึ่งจุติในขณะท่ีก าลังนั่งอยู่บน

กิ่งต้นไม้ให้ดอกไม้หล่นจากต้น สรีระของนางดับหายไปเหมือนอย่างเปลว

ประทีปดับ นางถือปฏิสนธิในตระกูลหนึ่งในกรุงสาวัตถีและระลึกชาติได้ว่า 

เป็นภรรยาของมาลาภารีเทวบุตร นางต้ังความปรารถนาจะไปเกิดในส านัก

ของเทพสามีอีก ขณะนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ กรุงสาวัตถี นางมีศรัทธา

ในพระพุทธศาสนา ท าการบูชาพระรัตนตรัย ท าบุญกุศลต่างๆ และต้ังความ

ปรารถนาอย่างเดียวนั้นตั้งแต่ยังเยาว์วัย จนถึงได้นามว่า ปติปูชิกา แปลว่า 

บูชาเพ่ือสามี เม่ือเจริญวัยก็มีสามี คนท้ังหลายก็เข้าใจว่าเป็นที่สมปรารถนา

แล้ว นางมีบุตรหลายคนโดยล าดับ ได้ต้ังหน้าท าบุญกุศลต่างๆ อยูเป็นนิตย์ 

ในวันสุดท้ายของชีวิต เม่ือฟังธรรมรักษาสิกขาบทแล้ว ได้ถึงแก่กรรมด้วย

โรคปัจจุบัน บังเกิดในส านักเทพสามีในสวนสวรรค์นั้นแหละ ขณะนั้น มาลา

ภารีเทวบุตรก็ก าลังอยู่ในอุทยานหมู่เทพอัปสรก าลังเก็บร้อยดอกไม้กันอยู่ 

เทวบุตรได้ทักถามว่านางหายไปไหนแต่เช้า นางได้ตอบว่าจุติแล้วไปเกิดใน

มนุษย์ ได้เล่าเรื่องของนางในมนุษย์โดยตลอด และได้เล่าถึงความต้ังใจของ

นางเพ่ือท่ีจะมาเกิดอีกในส านักของเทพสามี บัดนี้ก็ได้มาเกิดสมปรารถนา

ด้วยอ านาจบุญกุศลและความต้ังใจ เทวบุตรถามถึงก าหนดอายุมนุษย์ เมื่อ

ได้รับตอบว่าประมาณร้อยปีเกินไปมีน้อย ได้ถามต่อไปว่าหมู่มนุษย์มีอายุ
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เพียงเท่านี้ พากันประมาทเหมือนอย่างหลับ หรือพากันท าบุญกุศลต่างๆ 

เทพธิดาตอบว่า พวกมนุษย์โดยมากพากันประมาทเหมือนอย่างมีอายุต้ัง

อสงไขย เหมือนอย่างไม่แก่ ไม่ตาย เทวบุตรได้เกิดความสังเวชใจ  

ความจากพระธรรมบท มุ่งเตือนใจให้ไม่ประมาท เพราะทุกๆ คนจะต้อง

ตาย ขณะท่ียังไม่อ่ิมยังเพลิดเพลินอยู่ในกาม เหมือนอย่างนางเทพธิดาเพลิน

เก็บดอกไม้ต้องจุติ(ตาย)ทันทีในสวนสวรรค์นั้น 

 

 

 

 

 

 

 

ใน ติกนิบาต แสดงอายุสวรรค์เทียบอายุมนุษย์ไว้ว่า  

ห้าสิบปีมนุษย์เป็นหนึ่งคืนวันสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ๓๐คืนวันเป็น

หนึ่งเดือนสวรรค์นั้น    ๑๒ เดือนเป็นหนึ่งปีสวรรค์ ห้าร้อยปีทิพย์เป็นประมาณ

อายุของเทพชั้นจาตุมหาราชิกา เท่ากับเก้าล้านปีมนุษย์ (50 x360x500 = 

9,000,000) 

 หนึ่งร้อยปีมนุษย์เป็นหนึ่งคืนวันสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ นับเดือนปี

เช่นเดียวกัน พันปีทิพย์นี้เป็นประมาณอายุของเทพชั้นดาวดึงส์ เท่ากับสาม

โกฏิหกล้านปีมนุษย์ (4x9,000,000 = 36,000,000) 

 สองร้อยปีมนุษย์เป็นหนึ่งคืนวันสวรรค์ชั้นยามา นับเดือนปี

เช่นเดียวกัน สองพันปีทิพย์นี้เป็นประมาณอายุของเทพชั้นยามา เท่ากับสิบส่ี

โกฏิสี่ล้านปีมนุษย์ (4x36,000,000 = 144,000,000) 
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 สี่ร้อยปีมนุษย์เป็นหนึ่งคืนวันสวรรค์ชั้นดุสิต นับเดือนปีเช่นเดียวกัน สี่

พันปีทิพย์นี้เป็นประมาณอายุของเทพชั้นดุสิต เท่ากับห้าสิบเจ็ดโกฏิหกล้านปี

มนุษย์ (4x144,000,000 = 576,000,000) 

 แปดร้อยปีมนุษย์เป็นหนึ่งคืนวันสวรรค์ชั้นนิมมานรตี นับเดือนปี

เช่นเดียวกัน แปดพันปีทิพย์นี้เป็นประมาณอายุของเทพชั้นนิมมานรตี  

เท่ากับสองร้อยสามสิบโกฏิกับสี่ล้านปีของมนุษย์ (4x576,000,000 = 

2,304,000,000) 

 หนึ่งพันหกร้อยปีมนุษย์เป็นหนึ่งคืนวันในสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตตี 

นับเดือนปีเช่นเดียวกัน หนึ่งหมื่นหกพันปีทิพย์นี้เป็นประมาณอายุของเทพ

ชั้นปรนิมมิตวสวัตตี เท่ากับเก้าร้อยย่ีสิบเอ็ดโกฏิกับหกล้านปีมนุษย์  

(4x2,304,000,000 = 9,216,000,000) 

 ส่วนเทพชั้นพรหมโลกยิ่งมีอายุมากขึ้นไปอีก   ดังต่อไปนี้  

 ๑. พรหมปาริสัชชา  มีอายุเท่าส่วนท่ีสามของกัป คือหนึ่งในสามของ

กัป 

 ๒. พรหมปุโรหิต  มีอายุกึ่งกัป  

 ๓. มหาพรหม  มีอายุหนึ่งกัป  

 ๔. ปริตตาภาพรหม  มีอายุสองกัป  

 ๕. อัปปมาณาภาพรหม มีอายุส่ีกัป 

 ๖. อาภัสสราพรหม   มีอายุแปดกัป  

 ๗. ปริตตสุภาพรหม  มีอายุสิบหกกัป 

 ๘. อัปปมาณสุภาพรหม มีอายุสามสิบสองกัป 

 ๙. สุภกิณหาพรหม  มีอายุหกสิบสี่กัป  

 ๑๐. เวหัปผลาพรหม และ อสัญญสัตพรหม มีอายุห้าร้อยกัป 

 ๑๑. อวิหาพรหม  มีอายุพันกัป  

 ๑๒. อตัปปาพรหม  มีอายุสองพันกัป  

 ๑๓. สุทัสสาพรหม  มีอายุส่ีพันกัป  

 ๑๔. สุทัสสีพรหม  มีอายุแปดพันกัป  

 ๑๕. อกนิฏฐาพรหม  มีอายุหนึ่งหมื่นหกพันกัป  
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 ส่วนอรูปพรหมอีก ๔ ชั้นยิ่งมีอายุมากขึ้นไปอีก อรูปท่ีหนึ่งมีอายุสอง

หมื่นกัป อรูปที่สองมีอายุส่ีหมื่นกัป อรูปที่สามมีอายุหกหมื่นกัป อรูปที่ส่ีมีอายุ

แปดหมื่นสี่พันกัป 

อายุของสัตว์ในนรก 

 อนึ่ง มีแสดงถึงอายุสัตว์ในนรกเทียบกับอายุในสวรรค์ไว้ว่า  

 ห้าร้อยปีทิพย์ในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา เป็นคืนวันหนึ่งใน สัญชี

วนรก สัตว์นรกขุมนี้มีอายุห้าร้อยปีนรกนั้น 

 พันปีทิพย์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เป็นคืนวันหนึ่งใน กาฬสุตตนรก สัตว์

นรกขุมนี้มีอายุหนึ่งพันปีนรกนั้น 

 สองพันปีทิพย์ในสวรรค์ชั้นยามา เป็นคืนวันหนึ่งใน สังฆาตนรก สัตว์

นรกขุมนี้มีอายุสองพันปีนรกนั้น 

 สี่พันปีทิพย์ในสวรรค์ชั้นดุสิต เป็นคืนวันหนึ่งใน โรรุวนรก สัตว์นรก

ขุมนี้มีอายุสี่พันปีนรกนั้น 

 แปดพันปีทิพย์ในสวรรค์ชั้นนิมมานรดี เป็นคืนวันหนึ่งใน มหาโรรุวน

รก สัตว์นรกขุมนี้มีอายุแปดพันปีนรกนั้น 

 หนึ่งหมื่นหกพันปีทิพย์ในสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตตี เป็นคืนวันหนึ่ง 

ใน ตาปนนรก สัตว์นรกขุมนี้มีอายุหนึ่งหมื่นหกพันปีนรกนั้น 

 มหาตาปนนรก มีอายุกึ่งอันตรากัป  

อเวจีนรก มีอายุหนึ่งอันตรกัป 

เทียบกาลเวลา เรื่องกัป (หรือกัลป์) 

 การนับจ านวนเรื่องกาลเวลาจากคัมภีร์ต่างๆ สรุปได้เป็น ๒ วิธี คือ  

 ๑. นับด้วยจ านวนสังขยา คือ นับจ านวนด้วยตัวเลข  เช่น ๑,๒,๓,..... 

เป็นต้น 

 ๒. ก าหนดด้วยอุปมา คือ ก าหนดด้วยเครื่องก าหนดอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ในเมื่อมากเกินไปที่จะนับด้วยจ านวนตัวเลข  การก าหนดในวิธีที่ ๒ นี้ เป็น

ท่ีมาของค าว่า กัป  

 

กัปมี ๔ อย่าง คือ 

 ๑. อายุกัป   
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 ๒. อันตรกัป  

 ๓. อสงไขยกัป  

 ๔. มหากัป  

 ๑.  อายุกัป   หมายถึง  กาลเวลาแห่งอายุขัยตามยุคตามสมัย เช่น 

อายุขัยของคนในยุคปัจจุบัน มีอายุขัยประมาณ ๗๕ ปี  หรืออย่างเช่น ใน

คราวท่ีพระพุทธเจ้าทรงปลงอายุสังขารว่าอีกสามเดือนจะเสด็จปรินิพพาน 

หลังจากท่ีพระอานนท์ทราบแล้วจึงกราบทูลอาราธนาขอให้เสด็จอยู่กัปหนึ่ง 

เพราะได้เคยสดับพระพุทธเจ้าตรัสว่า ผู้ที่เจริญอิทธิบาท ๔ ประการ ถ้าตั้งใจ

จะด ารงรูปกายอยู่ก็จะอยู่ได้กัปหนึ่ง หรือเหลือกว่ากัปหนึ่ง ในช่วงนั้นมนุษย์ก็

มีอายุขัยประมาณร้อยปี  

 ๒.  อันตรกัป  การนับอายุ คือ ในสมัยต้นกัปมนุษย์มีอายุขัยยืนยาวมาก

ถึงอสงไขยปี (มากจนนับจ านวนปีไม่ได้) ต่อมาอายุขัยของมนุษย์ค่อยๆ 

ลดลงตามล าดับจนเหลือแค่ ๑๐ ปี เมื่อลดลงถึงสิบปีแล้วก็ค่อยๆ เพ่ิมข้ึนไปอีก

จนถึงอสงไขยปีอย่างเก่าอีก  เป็นอย่างนี้เท่ากับ ๑ รอบ เรียกว่า อันตรกัป 

 ๓.  อสงไขยกัป  จ านวนอันตรกัปดังที่กล่าวไว้ในข้อท่ี ๒  เป็นอย่างนั้น

ไปอีกจนครบ  ๖๔ อันตรกัป เท่ากับ ๑ อสงไขยกัป  (การนับจ านวนอสงไขย

กัป มีการกล่าวไว้หลายนัย บ้างก็กล่าวว่า ๒๐ อันตรกัป เป็น ๑ อสงไขยกัป 

บ้างก็ว่า  ๘๐ อันตรกัป เป็น ๑ อสงไขยกัป) 

 ๔.  มหากัป  มีวิธีนับคือ  ๔ อสงไขยกัป = ๑ มหากัป   มหากัปหนึ่งๆ มี

เวลายาวนานมาก จนไม่สามารถประมาณได้ว่าเป็นเวลานานสักเท่าใด มี

อุปมาว่า  มีภูเขาหินใหญ่ยาวโยชน์หนึ่งกว้างโยชน์หนึ่ง (๑ โยชน์ = ๑๖ 

กิโลเมตร) ไมมีช่องไม่มีโพรง เป็นก้อนหินแท่งทึบ ถึงร้อยปีหนหนึ่ง มีบุรุษใช้

ผ้าทอท่ีแคว้นกาสี (ผ้าเนื้อดี) ร้อยปีมาลูบครึ่งหนึ่ง ภูเขาหินนั้นก็จะพึง

ราบเรียบไปก่อน แต่กัปยังไม่ส้ิน อีกอุปมาหนึ่งว่า มีพ้ืนที่กว้างและยาวร้อย

โยชน์ มีก าแพงสูงร้อยโยชน์ ภายในเต็มไปด้วยเมล็ดพันธุ์ผักกาดแน่นขนัด มี

บุรุษมาหยิบพันธุ์ผักกาดไปเมล็ดหนึ่งทุกๆ ร้อยปี กองเมล็ดพันธุ์ผักกาดนั้นก็

จะหมดไปก่อน ส่วนกัปยังไม่ส้ิน กัปที่ยาวมากดั่งนี้ เรียกว่า มหากัป 

 อธิบายค าว่ากัปเสื่อม  หมายความว่าระยะเวลาท่ี โลกวินาศ  คือสลาย

หรือดับ ความวินาศของโลกมี ๓ อย่างคือ  วินาศเพราะไฟ   วินาศเพราะน้ า 

วินาศเพราะลม   
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โลกวินาศเพราะไฟ จะเกิด มหาเมฆกัปวินาศ คือเกิดฝนตกใหญ่

ท่ัวโลกก่อน ครั้นฝนนั้นหยุดแล้วจะไม่มีฝนตกอีก จะเกิดความ

แห้งแล้งไปโดยล าดับ จะมีดวงอาทิตย์ดวงท่ี ๒ ปรากฏขึ้น จนถึง

ดวงที่ ๗ จึงจะเกิดไฟประลัยกัลป์ไหม้โลกจนหมดสิ้น อากาศ

เบื้องบนจะเป็นอันเดียวกับอากาศเบื้องล่างหมายความว่าเหลือ

แต่อากาศว่างเปล่า มีความมืดมิดทั่วไป ครั้นแล้ว มหาเมฆกัป

สมบัติ (ก่อเกิดกัป) จะต้ังขึ้น ฝนจะตกท่ัวบริเวณท่ีถูกไฟไหม้ ลม

จะประคองรวมน้ าฝนให้รวมกันเป็นก้อนกลมเหมือนหยาดน้ าบน

ใบบัว แล้วก็แห้งขอดลงไป เป็นไปเช่นนั้นจนปรากฏโลกขึ้น

ใหม่ จึงถึงวาระที่เรียกว่ากัปเจริญ สัตว์ท่ีบังเกิดขึ้นเป็นพวกแรก

นั้น เป็นพวกพรหมในพรหมโลกช้ันที่ไฟไหม้ข้ึนไปไม่ถึง ลงมา

เกิดเป็นพวก โ อปปาติกะ  เกิดขึ้นทันทีโดยไม่ต้องอาศัยครรภ์

มารดา เกิดโตปรากฏขึ้นทีเดียว  แล้วพากันบริโภคง้วนดิน (ปฐวิ

รส คือเม่ือน้ าแห้งขอด ก็เกิดเป็นแผ่นฝ้าขึ้นในเบื้องบน มีสีงาม 

มีรสหอมหวาน) สะเก็ดดิน ( ปฐวีปัปปฏก ) เครือดิน (ปทาลตา ) 

หมดไปโดยล าดับ จากนั้นจึงบริโภคธัญชาติ เช่น ข้าวสาลีสืบ

ต่อมา สัตว์โลกจ าพวกแรกเหล่านั้นจึงมีร่างกายหยาบขึ้นโดย

ล าดับ จนปรากฏเป็นบุรุษสตรีสร้างบ้านเรือนสืบพันธุ์กันมา ใน

ตอนต้นมีอายุยืนยาวเป็นอสงไขย (นับปีไม่ถ้วน) ต่อมาพากัน

ประพฤติอกุศลกรรมด้วยอ านาจของราคะ โลภะ โทสะ โมหะ 

มากข้ึน อายุก็ลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆ จนถึงท่ีสุด มีอายุขัย ๑๐ 

ปี ก็จะถึงความพินาศเป็นส่วนมาก เพราะภัย ๓ อย่าง คือ ศัสตรา

วุธ โรค ทุพภิกขภัย คือความขาดแคลนอาหาร หรือเรียกว่าถึง

สมัย มิคสัญญี  แปลว่า มีความส าคัญในกันและกันว่าเหมือน

อย่างเนื้อ  คือ เห็นกันฆ่ากันเหมือนอย่างเนื้อถึก แต่ก็ยังไม่

พินาศกันหมดทั้งโลก ยังมีสัตว์ท่ีเหลือตายหลบหลีกไป และกลับ

ได้ความสังเวชสลดจิต พากันประพฤติกุศลกรรมมากขึ้น ก็พา

กันเจริญอายุมากขึ้นด้วยอ านาจกุศลโดยล าดับจนถึงอสงไขย 

แล้วกลับอายุถอยลงมาด้วยอ านาจอกุศลกรรมจนถึงอายุขัย ๑๐ 

ปี แล้วก็กลับเจริญอายุข้ึนใหม่อีก วนขึ้นวนลงอยู่อย่างนี้ จนกว่า

จะถึงคราวโลกวินาศอีกครั้งหนึ่ง ระยะเวลาทั้งหมดนี้จัดเป็นกัป

ย่อยท้ัง ๔ ดังนี้ คือ 



 ๔๐ 

 ๑. สังวัฏฏอสงไขยกัป  แปลว่า กัปเส่ือม ต้ังแต่เกิดมหาเมฆกัปวินาศ

ฝนตกใหญ่จนถึง  

                                                ไฟประลัยกัลป์ไหม้โลกจนหมดสิ้น

ดับลงแล้ว 

 ๒. สังวัฏฏฐายีอสงไขยกัป  แปลว่า กัปถึงความพินาศแล้ว  และ

ความพินาศนั้นยังอยู่   

   ต้ังแต่ไฟไหม้โลกดับ จนถึงมหาเมฆกัปสมบัติ

ฝนตกใหญ่ 

                                       เริ่มก่อก าเนิดโลกขึ้นใหม่ 

 ๓. วิวัฏฏอสงไขยกัป  แปลว่า กัปเจริญ คือ กัปท่ีก าลังเจริญขึ้นไป

ตามล าดับ 

   ต้ังแต่มหาเมฆกัปสมบัติ จนถึงปรากฏดวง

จันทร์ดวง 

   อาทิตย์ 

 ๔. วิวัฎฏฐายีอสงไขยกัป  แปลว่า กัปท่ีเจริญแล้ว และความ

เจริญนั้นยังอยู่  ต้ังแต่บัด 

                                                นั้นจนถึงมหาเมฆกัปวินาศบังเกิด

ขึ้นอีก 

โลกวินาศด้วยน้ า  เกิดมหาเมฆกัปวินาศขึ้นเช่นเดียวกันก่อน 

แล้วจึงเกิดมหาเมฆ ท าให้ฝนตก ฝนนั้นเป็นน้ าด่างตกลงมาเป็น

น้ าประลัยกัลป์ ย่อยโลกให้วินาศไปเช่นเดียวกับไฟไหม้โลก  

โลกวินาศด้วยลม  เกิดมหาเมฆกัปวินาศขึ้นก่อน แล้วเกิดลมกัป

วินาศเป็นลมประลัยกัลป์ พัดผันโลกให้ย่อยยับเป็นจุณวิจุณไป

เช่นเดียวกับไฟไหม้โลก 

ความวินาศของโลก จะวินาศด้วยไฟ ๗ ครั้ง แล้ววินาศด้วยน้ า 

๑ ครั้ง เป็นไปอย่างนี้ ๗ รอบ พอถึงรอบท่ี ๘ ก็จะถูกท าลายด้วย

ลม  

 

 

 



 ๔๑ 

 

 

 

 

 ท่ีกล่าวมาในเรื่องของเวลาแห่งชีวิตของสัตว์บุคคลท้ังหลายใน ๓๑ ภูมิ 

ท่ีต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏ มีอายุขัยแตกต่างกันไปตามภูมิ บาง

ภูมิมีอายุขัยนานมากนับเป็น ๘๔,๐๐๐ กัป 

ยังมีพระพุทธภาษิตท่ีแสดงเรื่องกาลเวลาไว้ว่า :- กาลคือเวลาย่อมกิน

สรรพสัตว์พร้อมท้ังตัวเอง ฉะนั้นจะเกิดเป็นเทพชั้นไหนก็ต้องถูกเวลากลืนกิน

คือต้องดับ ไม่มีท่ีจะสถิตอยู่เป็นนิรันดร แต่อาจจะมีอายุนานนักหนาได้โดย

เทียบกับเวลาของมนุษย์นี้ ซึ่งความจริงหาใช่เร็วหรือช้าไม่ เป็นเวลาที่

พอเหมาะตามก าหนดส าหรับชั้นนั้นๆ 

 พระพุทธศาสนาได้แสดงถึงที่ซึ่งไม่มีกาลเวลาไว้ด้วยว่า คือ ท่ีซึ่งไม่มี

ตัณหา(ความดิ้นรนทะยานอยาก) เปรียบไว้เหมือนลูกศรที่เสียบจิตใจ “ใครก็

ตามอยู่ในโลกหรือภูมิไหนก็ตาม เม่ือถอนลูกศรที่เสียบใจนี้ออกเสียได้ ก็ย่อม

บรรลุถึงที่ซึ่งไม่มีกาลเวลา ท่ีซึ่งจะพึงบรรลุด้วยจิตใจเท่านั้น ส่วนร่างกาย

เป็นของโลกต้องตกอยู่ในอ านาจของเวลา”  

การระงับได้ซึ่งตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยาก จิตใจที่ไม่ดิ้นรน 

ย่อมไม่เกี่ยวกับเวลาแต่อย่างใดเลย คือไม่เกี่ยวกับอดีต ปัจจุบัน อนาคต อะไร

ท้ังสิ้น จิตท่ีอบรมแล้วย่อมพ้นจากอ านาจของเวลา จิตท่ีอบรมจนข้ามพ้นจาก

กองทุกข์ท้ังปวงได้แล้วขณะนั้นย่อมไม่มีกาลไม่มีเวลา เป็นอกาลิโก 

 ท้ังหมดคือเรื่องราวของสังสารวัฏ หรือ ภูมิท้ัง ๓๑ ท่ีเวียนว่ายตายเกิด

ไม่มีสิ้นสุด บางภูมิก็มีแต่ทุกข์แสนสาหัส บางภูมิก็เสวยสุขอย่างเหลือล้น แต่ก็

ไม่สามารถท าให้เราพ้นจากทุกข์ไปได้  หนทางเดียวท่ีจะพ้นไปจากทุกข์ได้

ต้องท าให้พ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิด ด้วยการเจริญวิปัสสนาขจัดขัด

เกลากิเลสโดยส้ินเชิงบรรลุพระอรหันต์ จบการเวียนว่ายตายเกิดปิดสังสารวัฏ

ได้    

 



 ๔๒ 

จบบทเรียนชุดที่ ๖.๒ เรื่อง ภพภูมิ ๓๑ 

ต่อไปเป็นบทเรียนชุดที่ ๗.๑และ๗.๒ เรื่องกรรม 
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