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บทเรียนพระอภิธรรมทางไปรษณีย ์

ชุดที่ ๖.๑ 

ภพภูมิ 

ความเป็นไปในสังสารวัฏ 

บทน า 

 บทเรียนชุดที่ ๖ ศึกษาเรื่องภพภูมิ จะท าให้เข้าใจถึงชีวิตว่าการเวียน

ว่ายตายเกิดในภพภูมิอย่างไม่มีท่ีสิ้นสุดนั้นเป็นอย่างไร และเป็นเช่นนั้นได้

เพราะเหตุใด มีผู้สร้างมีผู้ก าหนดให้เป็นไปเช่นนั้นหรือไม่ และจะมีอะไรมา

หยุดการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีท่ีสิ้นสุดนั้นได้หรือไม่ ค าตอบเรื่องเหล่านี้

มีอยู่ในค าสอนทางพระพุทธศาสนา    

ในยุคนี้แม้ว่าพระพุทธองค์ทรงดับขันธปรินิพพานไปแล้ว อริยสาวก

ท้ังหลายก็ปรินิพพานไปแล้ว       ถึงกระนั้นค าสอนในพระพุทธศาสนาเรื่อง

ความเป็นไปในสังสารวัฏ และการดับซึ่งสังสารวัฏนั้นยังมีอยู่ เม่ือยังมี

การศึกษาตามค าสอนแล้วประพฤติตาม ก็ย่อมน ามาซึ่งการดับสังสารวัฏได้  

เม่ือบุคคลได้ศึกษาเรื่องความเป็นไปในสังสารวัฏ โดยนัยแห่งการศึกษา

พระอภิธรรมทางไปรษณีย์แล้ว พึงพิจารณาให้เห็นความจริงในวัฏฏะ พึง

พิจารณาให้เห็นหนทางแห่งการดับวัฏฏะ และเพียรเจริญภาวนาเพ่ือยังมรรค

มีองค์ ๘ ให้เกิดขึ้น ก็จะได้บรรลุแก่นแท้แห่งค าสอนในพระพุทธศาสนานี้ คือ 

เพ่ือความสิ้นไปแห่งวัฏฏทุกข์นี้เสีย 

ก่อนจะศึกษาเรื่องความเป็นไปในสังสารวัฏ ควรศึกษาความหมายของ

ศัพท์ ดังนี้ 

สงสาร หมายความว่า การเวียนว่ายตายเกิด   

ค าว่า สงสาร ยังมีความหมายอีกนัยหนึ่งว่า รู้สึกเห็นใจในความ

เดือดร้อนหรือความทุกข์ของผู้อื่น รู้สึกห่วงใยด้วยเมตตา กรุณา เช่นเห็น

เด็กๆ อดอยากก็รู้สึกสงสาร เห็นเขาประสบอัคคีภัยแล้วสงสาร 
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 ในที่นี้ค าว่าสงสารมุ่งหมายถึงความหมายโดยนัยแรก คือ การเวียน

ว่ายตายเกิด จะเห็นได้ว่าค าศัพท์ตามความหมายทางโลกกับทางธรรมนั้น

แตกต่างกัน ฉะนั้น การศึกษาธรรมะจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าความเข้าใจ

ศัพท์ให้ถี่ถ้วน  

สงสารทุกข ์  สังสารวัฏ หรือ วัฏสงสาร หมายความว่า ทุกข์ท่ีต้องเวียน

ว่ายตายเกิด  

การเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ท้ังหลายจะอยู่ในภพภูมิต่างๆ ด้วยก าลัง

ของ กิเลส กรรม วิบาก หมุนวนอยู่เช่นนั้นตราบเท่าท่ียังตัดกิเลส กรรม วิบาก

ไม่ได้ 

กิเลส หมายความว่า เครื่องท าใจให้เศร้าหมอง ได้แก่ ความโลภ ความ

โกรธ ความหลง 

ตัณหา หมายความว่า  ความทะยานอยาก 

วัฏฏะ คือความวน หรือความเวียน ตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา มี

สามอย่างคือ 

 กิเลสวัฏฏะ  ความวน คือ กิเลส  

 กรรมวัฏฏะ ความวน คือ กรรม  

 วิปากวัฏฏะ ความวน คือ วิบาก ผลของกรรม  

กิเลสก็เป็นเหตใุห้ท ากรรม   กิเลสจึงเป็นเหตุ  กรรมจึงเป็นผลของกิเลส 

 และ กรรมนั้นเอง ก็เป็นตัวเหต ุให้เกิดวิบากคือผล   กรรมจึงเป็นเหตุ 

วิบากจึงเป็นผล 

และวิบากนั้นเอง ก็เป็นตัวเหต ุก่อกิเลสขึ้นอีก เม่ือเป็นดังนี้ วิบากนั้นก็

เป็นเหตุ กิเลสก็เป็นผลของวิบาก 

 

 

 

 

กิเลส 

กรรม วิบาก 

 

  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81
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ฉะนั้น กิเลส กรรม วิบาก จึงวนอยู่ดังนี้ จึงท าให้ขันธ์ ๕ นี้ วนอยู่ใน 

กิเลส กรรม วิบาก แล้วก็กลับเป็นเหตุก่อกิเลส กรรม วิบากข้ึนอีก 

ขันธ์ ๕ เม่ือกล่าวโดยความเป็นสัตว์และบุคคลจึงวนเวียนอยู่ในกิเลส 

กรรม วิบาก  แสดงให้เห็นว่า กิเลส กรรม วิบาก นี้เองเป็นวัฏฏะ 

กิเลส ตัณหา เป็นสิ่งที่แฝงติดอยู่ในใจ แล้วท าให้ใจเศร้าหมองขุ่นมัว 

ตัณหาเป็นต้นเหตุท าให้เกิดทุกข์ เม่ือดับตัณหาเสียได้ ก็เป็นอันว่าดับวัฏฏะ

ดังกล่าวได้ ดับกิเลส ดับทุกข์ทางจิตใจในปัจจุบันได้  และถึงที่สุดคือเม่ือดับ

ขันธ์ได้ไม่เกิดอีก ดับรอบส้ินทุกข์ด้วยประการท้ังปวง 

การเวียนว่ายตายเกิด เม่ือว่าโดยสภาวธรรมแล้วไม่มีสัตว์บุคคลใดๆ 

เกิด ตาย มีแต่สภาวธรรมที่เกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัย คือ กิเลสตัณหา เมื่อเหตุ

ปัจจัยยังมีอยู่ สภาวธรรมทั้งหลายก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยนั้นๆ เมื่อหมดเหตุ

ปัจจัยแล้วสภาวธรรมนั้นก็ดับไป  

 

 

 

 

บทที่ ๒ 

ชีวิตคืออะไร 

   ก่อนที่จะเข้าใจว่าชีวิตคืออะไร ควร เข้าใจความหมาย ของค าว่าชีวิต

ก่อน ค าว่า“ชีวิต” ความหมายตามนัยแห่งพระอภิธรรม มี ๒ อย่าง คือ ชีวิตรูป 

และ ชีวิตนาม 

 ชีวิตรูป  เป็นรูปๆ หนึ่ง ในจ านวนรูปที่เกิดจากกรรม (ตามความรู้ในชุด

ที่ ๕ รูปที่เกิดจากกรรมได้แก่ จักขุปสาท โสตปสาท ฆานปสาท ชิวหาปสาท กาย

ปสาท อิตถีภาวะ ปุริสภาวะ หทยะ และชีวิตรูป)  จะมีหน้าท่ีรักษารูปอื่นๆ ท่ีเกิด

จากกรรมให้ด ารงอยู่ช่ัวขณะหนึ่ง แล้วจะดับสลายไปพร้อมกับรูปท้ังหมดท่ี

เกิดจากกรรมนั้น และมีการเกิดขึ้นใหม่สืบต่อกันเรื่อยๆ ไปไม่ขาดสายตลอด

ชีวิต  ชีวิตรูปนี้จะหล่อเลี้ยงรักษารูปอื่นๆ ท่ีเกิดจากกรรมมิให้แตกสลายไป

ก่อนก าหนด เหมือนน้ าที่หล่อเลี้ยงดอกบัว 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
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 ชีวิตรูป หรือ รูปชีวิตของสัตว์บุคคลก็เนื่องด้วยกุศลกรรมและ

อกุศลกรรมท่ีกระท าไว้แล้วนั่นเอง กุศลและอกุศลท่ีกระท าไว้ในอดีตชาติก็

เป็นตัวส่งผลท าให้เกิดรูปนามนี้ขึ้นมา แล้วสมมติเรียกว่า คน สัตว์ เทวดา 

พรหม สุดแท้แต่จะเกิดขึ้นมาในภพภูมิใด  

 การเกิดขึ้นของชีวิตก็เพ่ือมารับผลของกุศลและอกุศลท่ีกระท าไว้ เมื่อ

กุศลส่งผลก็สมมติเรียกว่าก าลังเสวยสุข เม่ืออกุศลส่งผลก็สมมติเรียกว่าก าลัง

เสวยทุกข์  เหมือนกับการปลูกพืช ถ้าปลูกพืชท่ีให้ผลเป็นรสเปรี้ยว ก็จะได้รับ

ผลท่ีมีรสเปรี้ยว  ถ้าปลูกพืชท่ีมีรสหวาน ก็จะได้รับผลท่ีมีรสหวาน ฉันใดก็ฉัน

นั้น เม่ือบุคคลท ากรรมท้ังที่เป็นกุศลและอกุศลมาแล้ว ผลท่ีได้รับจึงมีท้ังความ

ทุกข์บ้าง สุขบ้างสลับกันไป      

 ส าหรับสิ่งที่ไม่มีชีวิต เช่น ต้นไม้ โต๊ะ เก้าอ้ี บ้านเรือน ฯลฯ  เหล่านี้เป็น

รูปธรรม เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตจิตใจ  ไม่มีวิญญาณครอง  (อนุปาทินนกสังขาร ) 

บางคนเข้าใจว่าต้นไม้มีชีวิตจึงเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากความเป็น

จริง ต้นไม้นั้นมีอุตุเป็นสมุฏฐาน  คือเป็นรูปที่เกิดจากอุตุ มีเพียงรูป ๘  เท่านั้น 

คือ ดิน น้ า ไฟ ลม สี กลิ่น รส โอชา ส่วนคน สัตว์ มีรูป ๒๘  รูป อันได้แก่ ดิน 

น้ า ไฟ ลม จักขุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ เป็นต้น เกิดจากสมุฏฐานทั้ง ๔ คือ 

กรรม จิต อุตุ และอาหาร ต้นไม้เกิดจากสมุฏฐานเดียว คือ อุตุ ต้นไม้ไม่ได้

เกิดจากกรรม จึงไม่มีชีวิตรูปคอยอนุบาลรักษาเหมือนสิ่งที่มีชีวิตท้ังหลาย  

ชีวิตนาม หรือ นามชีวิต คือ ชีวิตินทรีย์เจตสิก นั่นเอง  จะเกิดพร้อมกับ

นามธรรมอื่นๆ เช่น ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา เอกัคคตา มนสิการ  เป็นต้น 

และท าหน้าที่รักษานามธรรมท่ีเกิดพร้อมกันกับตนให้ต้ังมั่นในอารมณ์แล้วดับ

ไป    

 

เม่ือเข้าใจชีวิตแล้ว ต่อไปจะศึกษาสถานที่เกิดของสัตว์ท้ังหลาย มีอยู่ 

๓๑ ภูมิ ไปตามล าดับ 

 

 

 

บทที่ ๓ 
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ภูมิ ๓๑ 

 ดังที่กล่าวแล้วในบทท่ี ๒ ว่าเม่ือยังมีกิเลส กรรม วิบากอยู่ การเวียน

ว่ายตายเกิดก็ยังเป็นไปอยู่ การเกิดขึ้นของรูปนามอันเป็นวิบากของกรรมและ

กิเลส จึงเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องสงสัย ถ้าเป็นกรรมชั่ว รูปนามอันเป็นวิบากก็

เป็นรูปนามของกรรมช่ัว ถ้าเป็นกรรมดีรูปนามอันเป็นวิบากก็เป็นรูปนามของ

กรรมดี 

 สถานที่อุบัติเกิดขึ้นของรูปนามท่ีเป็นผลของกรรม มี ๓๑ สถานที่ หรือ

ท่ีเรียกว่า ๓๑ ภูมิ   แบ่งออกเป็น ๒ ส่วนใหญ่ๆ คือ   

 อบายภูมิ ๔    ภูมิอันเป็นท่ีอุบัติเกิดขึ้นของรูปนามท่ีมาจากผลของ

อกุศลกรรม  ได้แก่ นรกภูมิ ดิรัจฉานภูมิ เปรตภูมิ อสุรกายภูมิ  

 สุคติภูมิ ๒๗  ภูมิอันที่เป็นที่อุบัติเกิดขึ้นของรูปนามท่ีมาจากผลของ

กรรมดี  ได้แก่ มนุษยภูมิ ๑ เทวภูมิ ๖ รูปภูมิ ๑๖ อรูปภูมิ ๔ 

 

 ภูมิท้ัง ๓๑ ภูมิ ยังมีวิธีการเรียกช่ือแตกต่างกันไปได้อีก ดังนี้  

 เรียกว่า กามภูมิ ๑๑ หรือ กามาวจรภูมิ (อ่านว่า กา-มา-วะ-จะระ-ภูมิ) คือ 

รวมเอาอบายภูมิ ๔ มนุษยภูมิ ๑ และเทวภูมิ ๖ รวมเรียกว่า กามภูมิ ๑๑  

เพราะเหตุว่าเป็นภูมิท่ีอาศัยเกิดของจิตท่ีท่องเท่ียวไปในการรับกามคุณ

อารมณ์  และกามภูมิ ๑๑ นี้ ยังแยกออกได้ ๒ กลุ่ม คือ มนุษยภูมิ ๑ และเทว

ภูมิ ๖ รวมเฉพาะ ๗ ภูมินี้เรียกว่า กามสุคติภูมิ ๗   อีกด้วย  เพราะเหตุว่าท้ัง 

๗ ภูมินี้เป็นที่อยู่ท่ีมีความสุข เฉพาะอบายภูมิ ๔ เท่านั้นเรียกว่า ทุคติภูมิ  

เพราะเป็นภูมิท่ีมีแต่ความทุกข ์

  เรียกว่า รูปภูมิ ๑๖ หรือ รูปาวจรภูมิ  แบ่งเป็นรูปภูมิท่ีเป็นสถานที่อุบัติ

เกิดขึ้นของนามและรูป มี ๑๕ ภูมิ ส่วนที่เหลืออีก ๑ ภูมิ คือ อสัญญสัตตภูมิ 

เป็นสถานที่อุบัติเกิดเฉพาะแต่รูปเท่านั้นไม่มีนาม  ในรูปภูมิ ๑๖ นอกจากจะมี

ชื่อเรียกภูมิโดยเฉพาะๆ แล้ว ยังเรียกชื่อภูมิท่ีเป็นที่อยู่ของพรหมท่ีเป็นพระ

อริยบุคคลโดยเฉพาะได้อีก ๕ ภูมิ คือ สุทธาวาสภูมิ ๕  

 เรียกว่า อรูปภูมิ ๔  หรือ อรูปาวจรภูมิ คืออรูปภูมิท้ังหมด มี ๔ ภูม ิ

 

อธิบายภูมิทั้ง ๓๑ ดังนี้ 



 ๖ 

 อบายภูมิ มี ๔ ภูมิ ได้แก่ นรกภูมิ เดรัจฉานภูมิ เปรตภูมิ อสุรกายภูมิ 

เป็นสถานที่อุบัติเกิดขึ้นของรูปนามท่ีเป็นผลของอกุศลกรรม  ได้แก่ 

อกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ ทางกาย มี ๓ คือ ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิด

ทางกาม  ทางวาจา มี ๔ คือ พูดปด พูดส่อเสียด พูดค าหยาบ พูดเพ้อเจ้อ  ทาง

ใจ มี ๓ คือ การเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น พยาบาท  มิจฉาทิฏฐิ 

 มนุษยภูมิ มี ๑ ภูมิ เป็นสถานที่อุบัติเกิดขึ้นของรูปนามท่ีเป็นผลของกุศล

กรรม  คือ การประพฤติกุศลกรรมบถ ๑๐  ทางกายมี ๓ คือ งดเว้นจากการฆ่า

สัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดทางกาม  ทางวาจา มี ๔ คือ งดเว้นจากการพูดปด 

พูดส่อเสียด พูดค าหยาบ พูดเพ้อเจ้อ  ทางใจ มี ๓ คือ อนภิชฌา อพยาบาท 

สัมมาทิฏฐิ  และกุศลกรรมในบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ มีการให้ทาน รักษาศีล เจริญ

ภาวนา เป็นต้น    

 เทวภูมิ มี ๖ ภูมิ ได้แก่ จาตุมหาราชิกา ดาวดึงส์ ยามา ดุสิต นิมมานรตี 

ปรนิมมิตวสวัตตี เป็นสถานที่อุบัติเกิดขึ้นของรูปนามท่ีเป็นผลของกุศลกรรม  

 รูปภูม ิมี ๑๖ ภูมิ เป็นสถานที่อุบัติเกิดขึ้นของรูปและนาม มี ๑๕ ภูมิ  และ

อุบัติเกิดเฉพาะรูปอย่างเดียวไม่มีนาม มี ๑ ภูมิ คือ อสัญญสัตตภูมิ เป็นภูมิท่ีมี

ความสุขจากผลของกุศลขั้นรูปฌาน ผู้ท่ีเกิดในภูมินี้อาศัยภาวนากุศลในด้าน

การเจริญสมถกรรมฐานจนส าเร็จรูปฌาน และรูปฌานนั้นยังไม่เสื่อม น าไป

เกิด 

 รูปภูมิ ๑๖ มีดังนี้    

ปฐมฌานภูมิ ๓ ได้แก่  ปาริสัชชา ปุโรหิตา มหาพรหมา (ค าอ่าน ปา-ริ-สัช-ชา 

, ปุ-โร-หิ-ตา , มหา-พรม-มา) 

ทุติยฌานภูมิ ๓ ได้แก่ ปริตตาภา อัปปมาณาภา อาภัสสรา(ค าอ่าน ปริต-ตา-ภา 

, อัป-ปะ-มา-ณา-ภา , อา-ภัส-สรา) 

ตติยฌานภูมิ ๓  ได้แก่ ปริตตสุภา  อัปปมาณสุภา สุภกิณหา (ค าอ่าน ปริต-ตะ-

สุ-ภา, อัป-ปะ-มาณ-ณะ-สุ-ภา , สุภ-ภะ-กิณ-หา) 

จตุตถฌานภูมิ ๗ ได้แก่ เวหัปผลา อสัญญสัตตา  

   และสุทธาวาสภูมิ ๕  ได้แก่ อวิหา อตัปปา สุทัสสา สุทัสสี อก

นิฏฐา  (ค าอ่าน เว-หัป-ผะ-  

  ลา , อะ-สัญ-ยะ-สัต-ตา ,  อะ-วิ-หา , อะ-ตัป-ปา , ส-ุทัส-สา , สุ-

ทัส-สี ,อะ-กะ-นิฏ-ฐา) 



 ๗ 

 อรูปภูมิ มี ๔ ภูมิ ได้แก่  

อากาสานัญจายตนภูมิ   วิญญาณัญจายตนภูมิ  อากิญจัญญายตนภูมิ  เนวสัญญา

นาสัญญายตนภูมิ   (ค าอ่าน อา-กา-สา-นัญ-จา-ยะ-ตะ-นะ-ภูมิ , วิญ-ญา-ณัญ-จา-ยะ-

ตะ-นะ-ภูมิ , อา-กิญ-จัญ-ญา-ยะ-ตะ-นะ-ภูมิ ,  เน-วะ-สัญ-ญา-นา-สัญ-ญา-ยะ-ตะ-นะ-

ภูม)ิ 

 อรูปภูมิ ๔ เป็นสถานที่อุบัติเกิดได้เฉพาะนามอย่างเดียวไม่มีรูป เป็นภูมิ

ท่ีมีความสุขจากผลของการเจริญกุศลขั้นอรูปฌาน ผู้ท่ีเกิดในภูมินี้อาศัยอรูป

ฌานกุศลที่ยังไม่เสื่อมน าไปเกิด  

 การเวียนว่ายตายเกิดในภูมิท้ังหลายก็ด้วย เจตนาในการท ากรรมท้ัง

กุศลและอกุศล จึงเป็นก าลังผลักดันให้ต้องโคจรไปเกิดยังภพภูมิ ต่างๆ ดัง

แผนภูมิ ต่อไปนี้ 
 

 

 

 

            เจตนาจึงเป็นเหตุท าให้รูปนามเกิดขึ้น 

ในชาติต่อไป  

 

            เจตนาจึงเป็นเหตทุ าให้รปูนามเกดิขึ้น 

              ในชาตติอ่ไป  

            เจตนาจึงเป็นเหตุท าให้ 

รูปนามเกิดขึ้น 

ท่านพระสารีบุตรได้ตอบค าถามที่เกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิด สรุปได้ดังนี ้

ถาม ภพมีเท่าไร                 ตอบ  มี ๓ คือ  กามภพ  รูปภพ  อรูป

ภพ 

ถาม  การเกิดในภพใหม่มีได้เพราะเหตุใด        ตอบ เพราะความ

ยินดียิ่งของเหล่าสัตว์ท่ี 

มีอวิชชา มีตัณหาเป็นเครื่อง

ผูกพันไว้ หรือตัณหาเป็น

เครื่องผูกพันอารมณ์ ๖ ไว้  

การเกิดในภพใหม่มีได้ต่อไป

เพราะเหตุนี้   

ถาม  การไม่เกิดในภพใหม่มีได้อย่างไร       ตอบ   เพราะอวิชชา

สิ้นไป มีวิชชาเกิดขึ้น  

มีเจตนาท าบุญ 
ในชาตินี ้

ภพหน้า คือ ภูมิที่อุบัติเกิดขึ้นของรูปนามที่เกิด
จากเจตนากรรรมดี ได้แก่ มนุษยภูมิ เทวภูม ิ

มีเจตนาเจริญฌานส าเร็จ
ฌานและฌานไม่เสื่อม 

ภพหน้า คือ ภูมิที่อุบัติเกิดขึ้นของรูปและนาม ,  เฉพาะรูป ,เฉพาะนาม  
ที่เกิดจากเจตนากรรมดี ฝ่ายฌาน  ได้แก่ รูปภูมิ ๑๖  และอรูปภูมิ ๔ 

มีเจตนาท าบาป 
ในชาตินี ้

ภพหน้า คือ ภูมิที่อุบัติเกิดขึ้นของรูปนามที่เกิด
จากเจตนากรรมช่ัว ได้แก่ อบายภูมิ ๔ 



 ๘ 

 และเพราะตัณหาดับไป การ

เกิดขึ้นในภพใหม่ต่อไป    ไม่มี

เพราะอย่างนี้ 

 

 

 

บทที่ ๔ 

อบายภูมิ ๔ 

แดนเกิดของกรรมฝุายชั่ว 

 อบายภูมิ คือ ภูมิอันเป็นท่ีอยู่ของสัตว์ท่ีมีเจตนาฝุายอกุศลกรรมน าเกิด   

เป็นภูมิท่ีขวางต่อนิพพาน  มี ๔ ภูมิ ได้แก่ 

 ๑. นิรยะ แปลตามศัพท์ว่า ท่ีท่ีไร้ความเจริญ หรือเรียกว่า นรกภูมิ 

 ๒. ติรัจฉานโยนิ  ก าเนิดดิรัจฉาน  ได้แก่ สัตว์ดิรัจฉานทุกประเภท หรือ

เรียกว่า ดิรัจฉานภูมิ 

 ๓. เปตวิสยะ  วิสัยเปรต  ได้แก่ ภูมิภพของเปรต หมายถึง สัตว์จ าพวก

หนึ่งท่ีเกิดมาเพ่ือรับผลกรรมที่เป็นเศษของกรรม เช่นเม่ือไปนรกแล้ว พ้นจาก

นรก แต่กรรมนั้นยังไม่หมด ยังมีเศษของกรรมเหลืออยู่ ก็ต้องไปเกิดเป็นเปรต 

ใช้เศษของกรรมไปจนหมดก่อน 

 ๔. อสุรกายะ แปลว่า สัตว์ท่ีได้รับทุกข์  

 

 

 

 

 

 

นรกภูม ิ



 ๙ 

 

      นรกภูม ิเป็นสถานที่เกิดของผู้ท่ีท าบาปอกุศลไว้ เม่ือบุคคลผู้ท าบาป

ตายลง ถ้าบาปอกุศลนั้นส่งผลจะส่งผลน าเกิดในนรก ต้องเสวยผลของบาปที่

ท าไว้ ได้รับความทุกข์ทรมานแสนสาหัส แบ่งเป็นขุมได้ ๘ ขุม เรียกว่า  “มหา

นรก  ๘  ขุม” 

มหานรก มี ๘ ขุม 

 ๑. สัญชีวนรก แปลว่า คืนชีวิตขึ้นเอง หมายถึงสัตว์นรกในขุมนี้ถูกตัด

เป็นท่อนเล็กท่อนใหญ่แล้วก็กลับคืนชีวิตขึ้นมาเองอีก ได้รับการทรมานอยู่ร่ า

ไป 

 ๒. กาฬสุตตนรก แปลว่า เส้นด้ายด า หมายถึงสัตว์นรกขุมนี้ที่ร่างกาย

ถูกตีเส้นด้วยเส้นด้ายสีด า เหมือนอย่างตีเส้นท่ีต้นซุงเพื่อท่ีจะเลื่อย แล้วถูกผ่า

ด้วยขวานเป็น ๘ เส่ียง ๑๖ เส่ียง ได้รับทุกข์อย่างแสนสาหัส 

 ๓. สังฆาตนรก แปลว่า กระทบกัน หมายถึงมีภูเขาเหล็กคราวละ ๒ ลูก 

จากทิศที่ตรงกันข้ามเลื่อนเข้ามากระทบกันเอง บดสัตว์นรกในระหว่างให้

แหลกละเอียด จาก ๔ ทิศก็เป็นภูเขา ๔ ลูกเลื่อนเข้ามากระทบกันตลอดเวลา  

 ๔.  โรรุวนรก แปลว่า ร้องครวญคราง คือ มีเปลวไฟเข้าไปทางทวาร

ท้ังเก้า เผาไหม้ในสรีระจึงร้องครวญครางเพราะเปลวไฟ บางพวกถูกหมอก

ควันด่าง(เป็นกรด) เข้าไปละลายสรีระจนละเอียดเหมือนแปูง จึงร้องครวญ

ครางเจ็บปวดเพราะหมอกควัน 

 ๕.  มหาโรรุวนรก แปลว่า ร้องครวญครางมาก คือเป็นทุกข์ทรมานยิ่ง

กว่าข้อท่ี ๔  

 ๖.  ตาปนนรก  แปลว่า ร้อน คือถูกให้นั่งเสียบตรึงไว้ด้วยหลาวเหล็ก

บนพ้ืนแผ่นดินเหล็กแดงลุกเป็นไฟร้อนแรง บ้างก็ถูกต้อนขึ้นไปบนภูเขาเหล็ก

ท่ีมีไฟลุกโชน ถูกลมพัดตกลงมาถูกเสียบด้วยหลาวเหล็กท่ีโผล่ขึ้นมาจากพ้ืน

แผ่นดินเหล็กแดงท่ีลุกโชนด้วยเปลวเพลิง  

 ๗. มหาตาปนนรก แปลว่า ร้อนสูงมาก คือเป็นที่ทุกข์ทรมานยิ่งกว่า

ข้อท่ี ๖ 

 ๘. อวีจินรก แปลว่า ไม่มีระหว่าง คือไม่เว้นว่างจากทุกข์ บางทีเรียกว่า 

มหาอวีจ ิแปลว่า อเวจีใหญ่ ภาษาไทยมักเรียกว่า นรกอเวจี   นรกขุมนี้มีไฟ

ลุกโพลงเต็มท่ัวไปหมด ไม่มีระหว่างหรือเว้นว่าง สัตว์นรกขุมนี้ก็แน่นขนัด



 ๑๐ 

เหมือนยัดทะนาน ไม่มีระหว่างหรือเว้นว่าง แต่ก็ไม่เบียดเสียดกันอย่างวัตถุ

สิ่งของ เพราะสัตว์นรกต่างถูกไฟเผาหม้อยู่ในท่ีเฉพาะตนๆ ความทุกข์

ทรมานของสัตว์นรกในขุมนี้เกิดขึ้นตลอดเวลาไม่มีว่างเว้น 

 พระเทวทัตบังเกิดในอวีจินรก ยืนถูกทรมานอยู่บนพ้ืนเหล็กท่ีมีไฟลุก

โชน เท้าท้ัง ๒ จมพ้ืนลงไปถึงข้อเท้า มือท้ัง ๒ จมฝาเหล็กถึงข้อมือ ศีรษะเข้า

ไปในเพดานโลหะถึงคิ้ว หลาวโลหะอันหนึ่งออกจากพ้ืนเบื้องล่างแทงร่างกาย

ทะลุขึ้นไปในเพดาน หอกเล่มหนึ่งออกจากฝาทิศตะวันออกแทงทะลุหัวใจไป

เข้าฝาทิศตะวันตก หอกอีกเล่มหนึ่งออกจากฝาทิศเหนือแทงทะลุซี่โครงไป

เข้าฝาทิศใต้ ถูกตรึงแน่นขยับไม่ได้ ถูกเผาไหม้อยู่ในอวีจินรก  

 เครื่องทรมานสัตว์นรก ในนรกใหญ่ท้ัง ๘ ขุมนี้ มีเหล็ก เช่น พ้ืน

แผ่นดินเหล็ก เครื่องอาวุธเหล็กต่างๆ มีไฟ คือ เหล็กนั่นแหละลุกเป็นไฟ

ร้อนแรง มีภูเขาเหล็กที่กลิ้งมาบด และมีหมอกควันชนิดเป็นกรดหรือด่าง เป็น

เครื่องทรมานสัตว์นรกท้ังหลาย  ในนรกขุมท่ี ๑ และที่ ๒ มีนาย นิรยบาล 

แปลว่า ผู้รักษานรก  ไทยนิยมเรียกว่า  ยมบาล เป็นผู้ท าการทรมานสัตว์นรก 

แต่นรกขุมท่ีลึกลงไปกว่านั้น ในอรรถกถาสังกิจจชาดกไม่ได้กล่าวถึงนาย

นิรยบาล มีแต่ไฟ เหล็ก เครื่องอาวุธต่างๆ เป็นต้น บังเกิดขึ้นเองเพ่ือทรมาน

สัตว์นรกเอง    

 อายุของสัตว์นรก บางพวกมีอายุยืนยาวมาก แต่เมื่อสิ้นเวรจากนรกท้ัง 

๘ ขุมแล้ว ถ้ายังไม่หมดกรรมก็จะต้องไปเกิดในนรกบริวารขุมเล็กๆ ท่ีอยู่ราย

รอบมหานรกอีก เพ่ือรับทุกข์โทษจากเศษกรรมอีก  ต่อไปจะศึกษาเรื่องนรก

บริวาร ที่มีช่ือว่า อุสสทนรก 

 

 

 

 

 

 

อุสสทนรก มี ๔ ขุม 



 ๑๑ 

 

 อุสสทนรก คือ นรกขุมเล็ก นอกจากนรกขุมใหญ่ ๘ ขุมแล้ว ยังมีนรก

ขุมเล็กเป็นบริวารท้ัง ๔ ด้านๆ ละ ๔ ขุม รวมเป็น ๑๖ ขุม รวมนรกขุมเล็กท่ี

เป็นบริวารของนรกขุมใหญ่ทั้ง ๘ ขุม ได้ ๑๒๘ ขุม รวมนรกใหญ่อีก ๘ ขุม 

เป็น ๑๓๖ ขุม ต่อไปเป็นรายละเอียดของอุสสทนรก ๔ ขุม 

 ๑. คูถนรก  นรกอุจจาระเน่า นรกขุมนี้จะเต็มไปด้วยอุจจาระท่ีเน่าเหม็น 

ต้ังอยู่ติดกับมหานรก สัตว์นรกจะมีปากแหลมเหมือนอย่างเข็มพากันเจาะไช

ผิวหนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เย่ือในกระดูก เจ็บปวด รวดร้าวยิ่งนัก แต่ก็ไม่ตาย 

สัตว์นรกเม่ือตายจากนรกขุมใหญ่แล้วก็มาเสวยกรรมในนรกขุมย่อยๆ นี้อีก  

๒. กุกกุลรก  นรกหลุมขี้เถ้า ร้อน  เม่ือสัตว์นรกพ้นจากนรกอุจจาระเน่า

แล้ว และ ยังไม่หมดกรรม จะต้องมาเสวยทุกขเวทนาต่อท่ีนรกขุมนี้อีก ทุกข์

ทรมานอยู่ในขี้เถ้าท่ีร้อนระอุ แต่ก็ไม่ตาย 

๓.  สิมปลิวนนรก  นรกปุางิ้ว  เม่ือสัตว์นรก พ้นจากนรกขี้เถ้าร้อนแล้ว 

และยังไม่หมดกรรมจะต้องไปเสวยทุกขเวทนาในนรกปุางิ้วอีก  งิ้วใหญ่แต่ละ

ต้นสูงตั้งโยชน์ มีหนามยาว ๑๖ นิ้ว ร้อนโชน สัตว์นรกต้องปีนขึ้นปีนลงต้นงิ้ว 

ถูกหนามท่ิมแทงเจ็บปวด ร้อนแรง แต่ก็ไม่ตาย  ในนรกขุมนี้ยังมีปุาใบไม้ดาบ

ด้วย เรียกว่า อสิปัตตวนนรก เป็นนรกขุมเดียวกัน  มีใบไม้คมดุจดาบ เมื่อลม

พัดก็บาดร่างกายสัตว์นรกให้ได้รับทุกขเวทนา แต่ก็ไม่ตาย 

๔. เวตตรณีนรก  นรกน้ าเค็มน้ ากรด  เป็นนรกที่ เต็มไปด้วยหนามหวาย

อยู่ในน้ าเค็ม  เม่ือสัตว์นรก พ้นจากนรกขุมต้นๆ แล้ว  และ ยังไม่หมด กรรม 

จะต้องเสวยทุกข์ ในนรกขุมนี้ต่อไปอีก สัตว์นรกตกลงไปลอยไปตามกระแส

บ้าง ทวนกระแสบ้าง รีๆ ขวางๆ บ้าง เสวยทุกขเวทนา แต่ก็ไม่ตาย นายนิรย

บาลเอาเบ็ดเกี่ยวขึ้นมาบนบก ถามว่าอยากอะไร เขาบอกว่าหิว นายนิรยบาล

เอาขอเหล็กแดงงัดปาก ยัดก้อนเหล็กแดงเข้าไป ไหม้ริมฝีปาก ไหม้ปาก คอ 

อก พาเอาไส้ใหญ่ไส้น้อยออกมาทางเบื้องล่าง แต่ถ้าเขาบอกว่ากระหาย นาย

นิรยบาลจะงัดปากเอาทองแดงละลายกรอกเข้าปาก เผาอวัยวะท่ีกล่าวแล้วน า

ออกมาเบื้องล่าง เสวยทุกขเวทนาเผ็ดร้อน แต่ก็ไม่ตายต้องเสวยผลกรรม

ต่อไป 

นรกภูมิ ที่มีมาในเนมิราชชาดก คัมภีร์ขุททกนิกาย ยังมีกล่าวไว้อีก สรุปดังนี ้

เวตตรณีนรก  



 ๑๒ 

 สัตว์เหล่าใดเม่ือยังอยู่ในมนุษยโลกเป็นผู้มีก าลัง ได้เบียดเบียน ด่า

กระทบผู้หาก าลังมิได้ ถ้ากรรมนี้ส่งผลเขาต้องไปตกแม่น้ าเวตตรณีนรกที่มีน้ า

ท าให้แสบเผ็ดร้อนเดือดพล่าน เปรียบดั่งเปลวไฟ 

นรกสุนัขด่าง 

 สัตว์เหล่าใดเป็นผู้ตระหนี่เหนียวแน่น มักด่าบริภาษ ด่ากระทบสมณ

พราหมณ์ สัตว์เหล่านั้นมีกรรมหยาบช้าจึงถูกฝูงสุนัข ฝูงกา ฝูงแร้ง เคี้ยวกิน 

นรกพื้นแผ่นดินเหล็ก 

 สัตว์เหล่าใดเม่ือยังอยู่ในมนุษยโลก เป็นผู้เบียดเบียน ด่ากระทบชาย

หญิงผู้มีธรรม สัตว์เหล่านั้น มีกรรมหยาบช้า จึงมีร่างกายถูกเผาลุกโพลงด้วย

ไฟ เดินเหยียบแผ่นดินเหล็กลุกเป็นไฟ ถูกนายนิรยบาลโบยด้วยท่อนเหล็ก

แดง(ด้วยไฟ)  

นรกหลุมถ่านเพลิง 

 สัตว์นรกเหล่านี้ได้ใช้จ่ายทรัพย์ตามชอบจ่าย โกงทรัพย์ของประชุม

ชน คือท าการเรี่ยไรทรัพย์ เพ่ือน าไปท าส่ิงใดสิ่งหนึ่ง แต่ก็เอาทรัพย์ หรือใช้

จ่ายทรัพย์ในโดยส่วนตัว กล่าวเท็จเพ่ือเอาทรัพย์นั้นมาเป็นของตน เข้าใน

ท านองท าการหลอกลวงประชุมชม เพราะกรรมนี้จึงมาร้องไห้ดิ้นรนอยู่ใน

หลุมถ่านเพลิง 

โลหกุมภีนรกที่ ๑  

 สัตว์เหล่าใดเป็นผู้มีบาปธรรม เบียดเบียนด่ากระทบสมณพราหมณ์ผู้มี

ศีล สัตว์เหล่านั้นมีกรรมหยาบช้า จึงตกในหม้อโลหะใหญ่มีไฟติดท่ัวลุกโพลง

โชติช่วง 

โลหกุมภีนรกที่ ๒ 

 สัตว์เหล่าใดเม่ือยังอยู่ในมนุษยโลก จับนกมาฆ่า สัตว์เหล่านั้นมีกรรม

หยาบช้า จึงถูกนายนิรยบาลผูกคอด้วยเชือกเหล็กลุกโพลง แล้วตัดศีรษะโยน

ลงไปในน้ าร้อน 

นรกแม่น้ ากลายเป็นแกลบไฟ  

 สัตว์เหล่าใดมีการงานไม่บริสุทธิ์ ขายข้าวเปลือกแท้เจือด้วยข้าวลีบ

และแกลบแก่ผู้ซื้อ เขาจึงมาอยู่ในนรกนี้  นรกนี้มีน้ ามาก ไหลอยู่เสมอ มีตลิ่ง



 ๑๓ 

ไม่สูง มีท่าน้ า  สัตว์นรกเหล่านั้นเร่าร้อน เพราะความร้อนแห่งไฟ จะดื่มน้ า 

น้ าจึงกลายเป็นแกลบถูกไฟเผา 

นรกอาวุธต่าง  ๆ  

 สัตว์เหล่าใดเม่ือยังอยู่ในมนุษยโลก ถือเอาของที่เจ้าของมิได้ให้ คือ 

ธัญชาติ ทรัพย์ เงิน ทอง เป็นต้น มาเลี้ยงชีพ นายนิรยบาลใช้ลูกศร หอก 

โตมร(อาวุธส าหรับซัด,หอกซัด,สามง่ามที่

มีปลอกรูปเป็นใบโพสวมอยู่) แทงทะลุข้าง

ตัว ได้รับทุกข์ทรมาน   

นรกกองเนื้อ 

 สัตว์นรกเคยเป็นผู้ฆ่าแพะ แกะ 

ไก่ สุกร วัว ควาย เป็นต้น แล้ววางไว้ใน

ร้านที่ขายเนื้อ สัตว์นรกจึงถูกนายนิรย

บาลผูกคอบ้าง ตัดท าให้เป็นชิ้นๆ บ้าง  

นรกอุจจารปัสสาวะ 

 สัตว์เหล่าใดเม่ือยังอยู่ในมนุษยโลก ได้เบียดเบียนผู้อื่นทุกเม่ือ สัตว์

เหล่านั้นมีกรรมหยาบช้า เป็นพาล ประทุษร้ายมิตร จึงต้องตกลงในห้วงน้ าที่

เต็มไปด้วยมูตรและคูถ มีกลิ่นเหม็นเน่า ฟุูงไป  สัตว์นรกมีความหิวกระหายจึง

กินมูตรและคูถนั้น 

นรกเลือดหนอง 

 สัตว์นรกเหล่าใดเม่ือยังอยู่ในมนุษยโลก ฆ่ามารดา บิดา และพระ

อรหันต์ชื่อว่าปาราชิกในคฤหัสถ์ สัตว์นรกเหล่านั้นมีกรรมหยาบช้า  จึงมาตก

อยู่ในนรกนี้  มีห้วงน้ าท่ีเต็มไปด้วยเลือดและหนอง มีกลิ่น

เหม็นคลุ้งตลบ  สัตว์นรกถูกความร้อนแผดเผา หิวกระหาย ก็

กินเลือดและหนองนั้น 

นรกเบ็ดเหล็ก  

 สัตว์นรกเหล่าใดเม่ือยังอยู่ในมนุษยโลก อยู่ใน

ต าแหน่งผู้ตีราคา ยังราคาซื้อให้เสื่อมเพราะเหตุโลภทรัพย์ 

ดุจคนเข้าไปใกล้ปลาเพ่ือจะฆ่า เอาเหยื่อเกี่ยวเบ็ดปิดเบ็ดนั้น

ไว้ ฉะนั้น ด้วยกรรมนี้ จึงถูกนายนิรยบาลทรมานด้วยการเอาเบ็ดเกี่ยวลิ้น

เกี่ยวหนัง 



 ๑๔ 

นรกภูเขาเหล็ก 

 สัตว์นรกเหล่าใดเป็นกุลธิดา เมื่อยังอยู่ในมนุษยโลกมีงานอันไม่

บริสุทธิ์ เป็นหญิงนักเลง ละสามีไปคบชายอ่ืน ยังจิตของตนให้ยินดีในบุรุษ

อื่น ตายแล้วมาเกิดในนรกนี้ จึงถูกภูเขาเหล็กลุกเป็นเพลิงมาจาก ๔ ทิศ ผลัด

กันบดร่างกายให้แตก มีแมลงวันตอม เปรอะเปื้อนด้วยเลือดและหนอง มีศีรษะ

ขาด เหมือนฝูงโคที่ศีรษะขาดบนท่ีฆ่า หญิงนรกเหล่านี้จมอยู่ในพ้ืนแค่สะเอว

ตลอดเวลา 

นรกที่มีศีรษะทิ่มลง 

 สัตว์นรกเหล่าใดเม่ือยังมีชีวิตอยู่ในมนุษยโลก เป็นผู้ล่วงภรรยาแห่ง

บุรุษอื่น และลักขโมย จึงมาตกนรกนี้ มีศีรษะทิ่มลงเบื้องล่าง เพราะนายนิรย

บาลได้จับสัตว์เหล่านั้นพุ่งให้มีศีรษะท่ิมลงไปในนรก 

นรกปุาไม้งิ้ว 

 สัตว์นรกเหล่าใดเม่ือยังอยู่ในมนุษยโลก เป็นผู้มีความเห็นผิดหลงท า

กรรมจนเคยชินด้วยมิจฉาทิฏฐิ ๑๐ และชักชวนผู้อื่นในทิฏฐินั้น คือ ทานที่ให้

ไม่มีผล การบูชาไม่มีผล การเซ่นสรวงไม่มีผล ผลของความดีความชั่วไม่มี 

มารดาบิดาไม่มี สมณพราหมณ์ไม่มี สัตว์ลอยมาเกิดไม่มี โลกนี้ไม่มี โลกหน้า

ไม่มี สัตว์เหล่านั้นมีทิฏฐิลามกจึงต้องเสวยทุกเวทนาอันกล้าแข็งเผ็ดร้อนใน

นรกนี้ 

 พระเจ้าอชาตศัตรูทรงเป็นผู้ท่ีคบคนผิด คือทรงคบกับพระเทวทัต เหตุ

นั้นพระเจ้าอชาตศัตรูจึงทรงมีอภิชฌา พยาบาท มิจฉาทิฏฐิ เกิดขึ้นจนถึงกับ

ท าการปลงพระชนม์พระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพระราชบิดา ตามธรรมดาบุคคลผู้

ฆ่าบิดามารดาต้องไปสู่นรกอเวจี แต่พระองค์ไม่ต้อง เพราะในสมัยท่ีพระองค์

ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินนั้นได้ทรงเลิกคบกับพระเทวทัต หันมาประพฤติดี มี

พระพุทธเจ้าพร้อมพระอริยสงฆ์เป็นท่ีพ่ึง ทรงเป็นผู้มีความเลื่อมใสสละ

จตุปัจจัยให้เป็นทาน จนถึงเป็นผู้อุปถัมภ์บ ารุงการสังคายนา  ฉะนั้นเม่ือ

พระองค์สิ้นพระชนม์แล้ว จึงไม่ต้องไปสู่นรกอเวจี แต่ต้องไปเสวยทุกข์อยู่ใน

โลหกุมภี ท่ีเป็นบริวารของอวีจิมหานรกแทน 

 การเสวยทุกข์ในโลหกุมภี คือค่อยๆจมลงไปทีละน้อยๆ จนถึงพ้ืนล่าง

ของหม้อโลหะ นับเป็นเวลานานถึงสามหมื่นปีของนรกนี้ เมื่อจะโผล่ขึ้นมา

จากพ้ืนล่างก็ค่อยๆ โผล่ขึ้นมาทีละน้อยๆ นับเป็นเวลานานถึงสามหมื่นปีแห่ง

นรกนี้อีกเช่นกัน รวมเวลาเสวยทุกข์ของพระเจ้าอชาตศัตรูในโลหกุมภี



 ๑๕ 

ก าหนดหกหมื่นปีจึงจะพ้นออกจากนรกนี้ ในอนาคตต่อไปได้สองอสงไขย

แสนมหากัป จักได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้ามีนามว่าวิชิตาวี 

 

 

โลกันตนรก มี ๑ ขุม 

 โลกันตนรก  เป็นนรกขุมใหญ่พิเศษ ซึ่งตั้งอยู่ท่ีระหว่างช่องว่างของ

ขอบจักรวาลทั้ง ๓  ท่ีเช่ือมต่อกัน มีแต่ความมืดสนิท สัตว์ท่ีอุบัติในโลกันตน

รกนี้จะมีร่างกายใหญ่โตมหึมา มีเล็บเท้ายาวเกาะอยู่ตามขอบเชิงจักรวาล

ห้อยโหนตัวอยู่ตลอดกาล เมื่อไปพบพวกเดียวกันต่างก็คิดว่าเป็นอาหารจึงไล่

ตะปบกัน จนตกลงมาในน้ ากรดท่ีเย็นยะเยือก สัตว์นั้นก็จะละลายเป็นจุณ

หายไป แล้วอุบัติเกิดขึ้นใหม่ท่ีขอบจักรวาลนั้น  ห้อยโหนตัวอยู่ไปมา และเมื่อ

พบกันก็ตะปบกัน ต่อสู้กัน พลาดพลั้งก็ตกลงไปในน้ ากรด ร่างก็ละลาย เป็น

เช่นนี้ไปตลอดกาล (นรกขุมน้ีเป็นขุมพิเศษ เป็นท่ีอยู่ของพวกอสุรกายประเภท   

นิรยอสุรา) 

ท าบาปกรรมอะไรจึงเกิดในโลกันตนรก 

๑. เป็นผู้ประทุษร้ายทรมานบิดามารดา  ปราศจากความกตัญญูกตเวที 

๒. เป็นมิจฉาทิฏฐิบุคคล คือ ไม่เช่ือบุญบาป ไม่เชื่อนรกสวรรค์ แล้วท า

บาปอยู่เป็นนิจ 

๓. ประทุษร้ายต่อผู้ทรงศีล ทรงธรรม หรือกระท าปาณาติบาตฆ่าสัตว์ตัด

ชีวิตเป็นประจ าทุกวัน 

 ด้วยอ านาจของกรรมหนักเหล่านี้ จึงส่งผลให้เกิดในโลกันตนรกซึ่งมืด

มิดอยู่เป็นนิตย์ตลอดกาลนาน   ครั้นเม่ือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลก 

จึงมีโอกาสเห็นแสงสว่างขึ้นแวบหนึ่งประมาณช่ัวฟูาแลบ หรือช่ัวลัดนิ้วมือ

เดียวเท่านั้น 

อัธยาศัยจิตใจของบุคคลทั้งหลาย สรุปได้ ๔ คือ 

๑. บุคคลบางคนในโลกนี้มีอัธยาศัยจิตใจชอบบ าเพ็ญกุศลมาก 

๒. บุคคลบางคนในโลกนี้มีอัธยาศัยจิตใจชอบในการกุศลและอกุศล

เท่าๆ กัน 

๓. บุคคลบางคนในโลกนี้มีอัธยาศัยจิตใจชอบในอกุศลมากกว่ากุศล 

๔. บุคคลบางคนในโลกนี้มีอัธยาศัยจิตใจชอบในอกุศลฝุายเดียว 



 ๑๖ 

 บุคคลประเภทท่ี ๑ ในขณะใกล้ตายย่อมระลึกนึกถึงกุศลได้มาก ฉะนั้น

บุคคลจ าพวกนี้ย่อมพ้นจากการไปบังเกิดในอบายภูมิ 

 บุคคลประเภทท่ี ๒ ถ้าตัวเองพยายามระลึกถึงกุศลให้มากหรือญาติ

บุคคลใกล้ชิดช่วยเตือนสติให้ระลึกถึงกุศล ก็สามารถช่วยให้พ้นจากการ

บังเกิดในอบายภูมิ 

 บุคคลประเภทท่ี ๓ ท าอกุศลมากกว่ากุศล   ล าพังตัวเองจะนึกถึงกุศล

นั้นย่อมนึกถึงไม่ได้ นอกจากจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้อ่ืนเท่านั้น แต่ต้อง

เป็นการช่วยเหลืออย่างพิเศษจึงจะช่วยได้ ถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่าง

พิเศษแล้วบุคคลจ าพวกนี้ย่อมจะต้องไปสู่อบายแน่นอน 

 ส่วนบุคคลประเภทท่ี ๔ นั้น ย่อมไม่พ้นจากการไปสู่อบายได้เลย 

นอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อัครสาวก มหาสาวกเท่านั้นท่ีจะช่วยเหลือได้ 

และการท่ีจะได้รับความช่วยเหลือจากท่านเหล่านี้ได้บุคคลผู้นั้นก็จะต้องมี

กุศลอปราปริยเวทนียกรรม(กุศลในชาติก่อนๆ)ท่ีมีก าลังมาก(ตัวอย่างเช่นโจร

เคราแดงในบทเรียนชุดที่๗) ฉะนั้นถ้าบุคคลจ าพวกนี้ต้องไปสู่นรกแล้ว ก็ไปสู่

นรกโดยตรง ไม่มีโอกาสท่ีจะได้พบกับพระยายมราช 

 เฉพาะบุคคลประเภทท่ี ๒ และ ๓  ถ้าต้องไปสู่นรกแล้วก็มีโอกาสได้พบ

กับพระยายมราชเพ่ือท าการสอบถาม ๕ เรื่อง หรือเรียกว่า เทวทูต ๕ เสียก่อน 

แล้วจึงไปเสวยทุกข์ในนรกนั้นๆ ภายหลัง   

ค าถามของพระยายมราช มี ๕ เรื่อง คือ 

๑. ความเกิด ได้แก่ ทารกท่ีแรกเกิด  

๒. ความแก่    ได้แก่  คนชรา  

๓. พยาธิ ได้แก่  ผู้ปุวยไข้  

๔. คนต้องราชทัณฑ์  ได้แก่  ผู้ที่ถูกลงโทษตามกฎหมาย 

๕. มรณะ ได้แก่  คนตาย  
 

  พระยายมราชผู้มีจิตกรุณาจะไต่ถามว่า  

“นี่แน่ะเจ้า! เราจะถามเจ้าว่า เม่ือเจ้ายังอยู่ใน

มนุษย์โลกนั้นได้เคยเห็นเด็กแรกเกิดนอนเปื้อน

มูตรคูถของตนเองบ้างไหม” ถ้าสัตว์นรกตอบว่า 

“ข้าพเจ้าเคยเห็น” พระยายมราชจะถามต่อไปว่า 



 ๑๗ 

“ในขณะท่ีเจ้าเห็นเด็กแรกเกิดนั้น เจ้าเคยนึกถึงตนเองบ้างไหมว่า ตัวของเจ้า

เองนี้จะต้องเกิดอีกเช่นเดียวกัน และได้เคยพยายามสร้างทาน ศีล ภาวนา 

เพ่ือจะได้เป็นหนทางที่จะช่วยตัวเองให้พ้นไปจากความเกิดอันเป็นชาติทุกข์

บ้างไหม” 

 สัตว์นรกได้ฟังค าถามของพระยายมราชแล้ว  ถ้าระลึกถึงกุศลได้ใน

ขณะนั้นก็จะพ้นจากนรกโดยทันที ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ หรือเทวดา ถ้าระลึก

ถึงกุศลไม่ได้ในขณะนั้นก็จะกล่าวตอบว่า “ข้าพเจ้าเคยเห็นเด็กแรกเกิดก็จริง 

แต่ก็ไม่มีความนึกคิดอะไร คงมีแต่ความยินดี พอใจเพลิดเพลิน สนุกสนานไป

ตามวิสัยของชาวโลกเท่านั้น”  

 พระยายมราชจึงกล่าวต่อไปว่า “เจ้าเป็นผู้มีความประมาท ไม่ท าความดี

ทางกายวาจาใจ ด้วยการให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ความประมาท 

เพลิดเพลินสนุกสนานของเจ้าที่ได้กระท าไปแล้ว ล้วนแต่เป็นความประมาทท่ี

เกิดขึ้นจากตัวของเจ้าท้ังนั้น ไม่ใช่บิดามารดา บุตร ภรรยา มิตรสหาย หรือ

เทวดาท้ังหลายมากระท าให้เจ้า ฉะนั้นเจ้าก็

ต้องได้รับผลท่ีเจ้าได้กระท าไว้แล้วนั้นด้วย

ตนเองไม่มีผู้ใดจะมารับโทษแทนเจ้าได้” 

ต่อจากนั้นพระยายมราชจะถามปัญหาท่ี ๒ 

ต่อไป 

     พระยายมราชผู้มีจิตกรุณาจะ

ถามต่อไปว่า  

“เจ้าเคยเห็นคนแก่ หลังโก่งงอ ผมหงอก หนังเหี่ยว ตกกระ บ้างไหม ในขณะ

ท่ีเจ้าเห็นนั้น เจ้าเคยนึกถึงตนเองบ้างไหมว่า ตัวของเจ้าเองนี้จะต้องแก่

เช่นเดียวกัน และได้เคยพยายามสร้างทาน ศีล ภาวนา เพื่อจะได้เป็นหนทาง

ท่ีจะช่วยตัวเองให้พ้นไปจากความแก่อันเป็นชราทุกข์บ้างไหม” 

 สัตว์นรกได้ฟังค าถามของพระยายมราชแล้ว  ถ้าระลึกถึงกุศลได้ใน

ขณะนั้นก็จะพ้นจากนรกโดยทันที ได้เกิดเป็นมนุษย์ หรือเทวดา ถ้าระลึกถึง

กุศลไม่ได้ในขณะนั้นก็จะกล่าวตอบว่า   “ข้าพเจ้าเคยเห็นคนแก่ก็จริงแต่ไม่มี

ความนึกคิดอะไร คงมีแต่การใช้ชีวิตท่ีพอใจเพลิดเพลิน สนุกสนานไปตาม

วิสัยของชาวโลกเท่านั้น” 



 ๑๘ 

 พระยายมราชกล่าวต่อไปว่า “เจ้าเป็นผู้

ประมาท ฯลฯ ฉะนั้นเจ้าก็ต้องได้รับผลท่ีเจ้าได้

กระท าไว้แล้วนั้นด้วยตนเอง ไม่มีผู้ใดจะมารับ

โทษแทนเจ้าได้” ต่อจากนั้นพระยายมราชจะ

ถามปัญหาท่ี ๓ ต่อไป 

        พระยายมราชผู้มีจิตกรุณา

จะถามต่อไปว่า  

“เจ้าเคยเห็นคนปุวยไข้ที่ก าลังได้รับความทุกข์เวทนาบ้างหรือไม่ ในขณะท่ี

เจ้าเห็น เจ้าเคยนึกถึงตนเองบ้างไหมว่า ตัวของเจ้าเองนี้จะต้องเจ็บปุวย

เช่นเดียวกัน และได้เคยพยายามสร้างทาน ศีล ภาวนา เพื่อจะได้เป็นหนทาง

ท่ีจะช่วยตัวเองให้พ้นไปจากความเจ็บปุวยอันเป็นพยาธิทุกข์บ้างไหม ” 

 สัตว์นรกได้ฟังแล้ว ถ้าระลึกถึงกุศลได้ในขณะนั้นก็จะพ้นจากนรกโดย

ทันที ฯลฯ ถ้าระลึกถึงกุศลไม่ได้ ฯลฯ  พระยายมราชจึงกล่าวต่อไปว่า “เจ้า

เป็นผู้ประมาท ฯลฯ ฉะนั้นเจ้าก็ต้องได้รับผลท่ีเจ้าได้

กระท าไว้แล้วนั้นด้วยตนเอง ไม่มีผู้ใดจะมารับโทษ

แทนเจ้าได้” ต่อจากนั้นพระยายมราชจะถามปัญหา

ท่ี ๔ ต่อไป 

           พระยายมราชผู้มีจิตกรุณาจะ

ถามต่อไปว่า  

 “เจ้าเคยเห็นคนที่ถูกจองจ า เช่น โจร ผู้ร้าย 

ผู้กระท าผิด ซึ่งถูกลงโทษด้วยวิธีต่างๆ  เช่น โบย

ด้วยแส้ หวาย ตีด้วยกระบอง ถูกตัดมือ เท้า หู  จมูก ยิงเปูา 

แขวนคอบ้างหรือไม่ ในขณะท่ีเจ้าเห็นเจ้าเคยนึกถึงตนเอง

บ้างไหมว่า ตัวของเจ้าเองนี้จะต้องเพียรเร่งสร้างความดี เพื่อ

จะได้เป็นหนทางที่จะช่วยตัวเองให้พ้นไปจากความทุกข์บ้าง

ไหม? 

 สัตว์นรกได้ฟังแล้ว ถ้าระลึกถึงกุศลได้ในขณะนั้นก็จะพ้นจากนรกโดย

ทันที ฯลฯ ถ้าระลึกถึงกุศลไม่ได้ ฯลฯ  



 ๑๙ 

 พระยายมราชกล่าวต่อไปว่า “เจ้าเป็นผู้ประมาท ฯลฯ ฉะนั้นเจ้าก็ต้อง

ได้รับผลท่ีเจ้าได้กระท าไว้แล้วนั้นด้วยตนเอง ไม่มีผู้ใดจะมารับโทษแทนเจ้า

ได้ ” ต่อจากนั้นพระยายมราชจะถามปัญหาท่ี ๕ ต่อไป 
 

                      พระยายมราชผู้มีจิตกรุณาจะถาม

ต่อไปว่า  

 “เจ้าเคยเห็นคนตายบ้างหรือไม่ ในขณะท่ีเจ้าเห็น 

เจ้าเคยนึกถึงตนเองบ้างไหมว่าตัวของเจ้าเองนี้

จะต้องตายเช่นเดียวกัน และได้เคยพยายามสร้างทาน ศีล ภาวนา เพื่อจะได้

เป็นหนทางที่จะช่วยตัวเองให้พ้นไปจากความตายอันเป็นมรณทุกข์บ้างไหม ” 

 สัตว์นรกได้ฟังแล้ว ถ้าระลึกถึงกุศลได้ในขณะนั้นก็จะพ้นจากนรกโดย

ทันที ฯลฯ ถ้าระลึกถึงกุศลไม่ได้ ฯลฯ พระยายมราชจึงกล่าวต่อไปว่า “เจ้าเป็น

ผู้ประมาท ฯลฯ ฉะนั้นเจ้าก็ต้องได้รับผลท่ีเจ้าได้กระท าไว้แล้วนั้นด้วยตนเอง 

ไม่มีผู้ใดจะมารับโทษแทนเจ้าได้” 

 เม่ือเป็นเช่นนี้ พระยายมราชก็พยายามช่วยระลึกให้ว่า สัตว์นรกผู้นี้ได้

สร้างกุศลอะไรไว้บ้าง เพราะบุคคลบางคนเม่ือท ากุศลแล้วก็แผ่ส่วนกุศลให้แก่

พระยายมราช พระยายมราชผู้เคยได้รับส่วนกุศลก็จะพยายามช่วยให้สัตว์

นรกนึกถึงกุศลท่ีเคยท าไว้ เม่ือระลึกถึงกุศลกรรมของตนได้เช่นนี้ ในขณะนั้น

ก็พ้นไปจากนรก แต่ถ้าพระยายมราชช่วยแล้วก็ยังระลึกไม่ได้ก็จะนิ่งเสีย แล้ว

นายนิรยบาลก็จะน าตัวไปลงโทษในนรกต่างๆ เสวยกรรมในนรกไปจนกว่า

จะหมดกรรม 

 พระยายมราชเป็นราชาแห่งเปรตท่ีมีวิมาน ในคราวหนึ่งเสวยทิพย

สมบัติ ในคราวหนึ่งเป็นธรรมิกราชเสวยวิบากกรรม   พระยายมราชเองก็

ปรารถนาความเป็นมนุษย์และได้พบ ได้ฟังธรรม ได้รู้ธรรม ของพระสัมมาสัม

พุทธเจ้า  

 หน้าที่ของพระยายมราช คือเป็นผู้ซักถามผู้ท าบาปที่ถูกน าตัวเข้าไป 

หลักซักถาม ๕ อย่างข้างต้น ถ้าพิจารณาดูตรงๆ ก็ยากท่ีจะเข้าใจว่าจะใช้

เป็นกฎเกณฑ์ส าหรับวินิจฉัยได้อย่างไร แต่เม่ือพิจารณาโดยหลักธรรม ก็

อาจจะเห็นความมุ่งหมายว่า คนที่ท าบาปทุจริตต่างๆ นั้น ก็เพราะมีความ

ประมาท ไม่ได้คิดพิจารณาว่าเกิดมาแล้วจะต้องแก่ เจ็บ ตาย เป็นธรรมดา  



 ๒๐ 

 

จบ นรกภูม ิ

 

 

 

 

 

 

ดิรัจฉานภูม ิ

 ดิรัจฉาน หมายความว่า ไปขวาง คือเดินไปตามขวาง หรือขวางจาก

มรรคผลนิพพาน  ดิรัจฉาน มี ๒ ชนิด คือ ดิรัจฉานท่ีไม่เห็นได้ด้วยตาเป็น

ปกติ เช่น พญานาค กินนรา พญาครุฑ เป็นต้น   และท่ีเห็นได้ด้วยตาเป็น

ปกติ เช่น สุนัข แมว ช้าง ปลา เป็นต้น 

ดิรัจฉาน จ าแนกโดยขา มี ๔ จ าพวก คือ  

 ๑.  อปทติ รัจฉาน (อ่านว่า อะ-ปะ-ทะ-ติ-รัด-ฉาน) ได้แก่ ดิรัจฉานท่ีไม่มี

ขา เช่น ปลา งู  เป็นต้น 

 ๒. ทวิปทติ รัจฉาน (อ่านว่า ทวิ-ปะ-ทะ-ติ-รัด-ฉาน) ได้แก่ ดิรัจฉานท่ีมี ๒ 

ขา  เช่น  นก เป็นต้น 

 ๓. จตุ ปปทติรัจฉาน (อ่านว่า จะ-ตุป-ปะ-ทะ-ติ-รัด-ฉาน) ได้แก่  ดิรัจฉาน

ท่ีมี ๔ ขา เช่น  ช้าง 

๔. พหุปปทติรัจฉาน (อ่านว่า พะ-หุป-ปะ-ทะ-ติ-รัด-ฉาน) ได้แก่ดิรัจฉาน

ท่ีมีขามากกว่า ๔ ขา เช่น ปู แมงมุม ตะขาบ  เป็นต้น 

 ดิรัจฉานโดยท่ัวไป มีท้ังอดอยาก อ้วนพี มีความเดือดร้อน ท่ีมีสุขมากก็

มีเหมือนกันแต่มีจ านวนน้อย  ส่วนใหญ่จะมีความเดือดร้อนมาก  มีความสุข

น้อย 

 ดิรัจฉานมีสัญชาตญาณ  หรือสัญญา  ๓   อย่าง คือ    

 ๑. กามสัญญา คือ รู้จักเสวยกามคุณ 

 ๒. โคจรสัญญา คือ รู้จักกินนอน 

 ๓. มรณสัญญา คือ รู้จักกลัวตาย 



 ๒๑ 

 

 สัญญาท้ัง ๓ นี้มีแก่สัตว์ดิรัจฉานท้ังหลาย คือสัตว์รู้จักสืบพันธุ์ รู้จักกิน 

รู้จักนอน และกลัวตายแต่มนุษย์นั้นมีสัญญาต่างกันกับสัตว์ดิรัจฉาน คือ 

มนุษย์มีธรรมสัญญา มนุษย์จึงรู้ดี รู้ชอบ รู้ผิด รู้ถูก   รู้จักบุญ  รู้จักบาป  สัตว์

ดิรัจฉานท่ัวไปไม่มีธรรมสัญญาอย่างมนุษย์    แต่ดิรัจฉานท่ีเป็นพระโพธิสัตว์

จะมีธรรมสัญญา 

 พระโพธิสัตว์ท้ังหลาย เม่ือได้รับพุทธพยากรณ์แล้ว จะไม่เกิดเป็น

ดิรัจฉานท่ีมีขนาดเล็กกว่านก กระจาบ และมีขนาดไม่ใหญ่กว่าช้าง   

นาคและครุฑ 

 เรื่องนาคและครุฑ ได้มีกล่าวไว้ใน นาคสังคยุต ว่า ก าเนิดนาคมี ๔ คือ 

นาคเกิดจากฟองไข่ นาคเกิดจากครรภ์ นาคเกิดจากเถ้าไคล นาคเกิดผุดขึ้น 

(อย่างเทพหรือสัตว์นรก) นาคเหล่านี้ประณีตกว่ากันขึ้นไปโดยล าดับ นาค

โดยมากกลัวหมองูและครุฑ ต้องคอยซ่อนกายซ่อนตัวอยู่เสมอ แต่นาคบาง

พวกคิดว่าตนมาเกิดเป็นนาคก็เพราะเม่ือชาติก่อนมีความประพฤติดีบ้างชั่ว

บ้างท้ังสองอย่าง ถ้าบัดนี้ประพฤติสุจริตก็จะพึงไปเกิดในสวรรค์ได้ในชาติ

ต่อไป จึงตั้งใจประพฤติสุจริตกายวาจาใจ รักษาอุโบสถศีล นาคผู้รักษา

อุโบสถนี้ ย่อมปล่อยกายตามสบาย ไม่กลัวหมองูหรือครุฑจะจับ เหตุท่ีให้ไป

เกิดเป็นนาค เพราะกรรมสองอย่าง ดีบ้างชั่วบ้าง และเพราะปรารถนาไปเกิด

ในก าเนิดเช่นนั้นด้วยชอบใจว่า นาคมีอายุยืน มีวรรณะงาม มีสุขมาก บางที

ชอบใจ ตั้งปรารถนาไว้ดังนั้นแล้วก็ให้ทานต่างๆ เพ่ือให้ไปเกิดเป็นนาคสม

ความปรารถนา 

 ครุฑ หรือ สุบรรณ ท่ีกล่าวไว้ใน สุปัณณสังยุต ว่ามีก าเนิดสี่ และ

ประณีตกว่ากันโดยล าดับเช่นเดียวกัน เหตุท่ีจะให้ไปเกิดเป็นครุฑก็

เช่นเดียวกัน ข้อท่ีกล่าวไว้เป็นพิเศษ ก็คือ อ านาจในการจับนาค ครุฑย่อมจับ

นาคท่ีมีก าเนิดเดียวกับตน และที่มีก าเนิดต่ ากว่าได้ จะจับนาคที่มีก าเนิดสูง

กว่าไม่ได้ 

 เรื่องนาคเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าหลายแห่ง ในคัมภีร์พระวินัย 

มหาวรรค ได้กล่าวถึงพญานาคมาแผ่พังพานเป็นร่มกันฝนถวายพระพุทธเจ้า 

ในปฐมโพธิกาลกล่าวถึงนาค มีใจความโดยย่อว่า เมื่อพระพุทธเจ้าประทับนั่ง

เสวยวิมุตติสุข ณ ควงไม้มุจลินท์ (ไม้จิก) ๗ วัน ในสมัยนั้นมหาเมฆท่ีไม่ใช่

กาลตั้งขึ้น ฝนตกพร าเจือด้วยลมหนาว ๗ วัน นาคราช ช่ือว่า มุจลินท์ ออก



 ๒๒ 

จากภพของตนเข้ามาวงพระกายของพระองค์ด้วยขนด ๗ รอบ แผ่พังพานปก

เบื้องบนเพ่ือปูองกันฝนและลมมิให้ถูกพระกาย ครั้นฝนหายแล้ว คลายขนด

ออก จ าแลงเพศเป็นมาณพมายืนเฝูา ณ ท่ีเฉพาะพระพักตร์ พระองค์ทรง

ทราบแล้วได้ทรงเปล่งอุทานมีความว่า “ความสงัดเป็นสุขของบุคคลผู้พอใจ

แล้ว ได้ประสบธรรมแล้วเห็นแจ้งอยู่ ความไม่เบียดเบียนคือความส ารวมใน

สัตว์ท้ังหลายเป็นสุขในโลก ความปราศจากก าหนัดคือความล่วงกามท้ังหลาย

เสียได้เป็นสุข ความก าจัดอัสมิมานะ คือความถือว่าตัวตนให้หมดได้เป็นสุข

อย่างยิ่ง” 

 จากคัมภีร์พระวินัยปิฎก กล่าวถึงเรื่องนาคจ าแลงมาบวช มีใจความโดย

ย่อว่า นาค ตนหนึ่งอึดอัดรังเกียจในชาติก าเนิดนาคของตน คิดว่าท าไฉนจะ

พ้นไปเกิดเป็นมนุษย์โดยเร็วได้ เห็นว่าพระสมณะศากยบุตรเหล่านี้ประพฤติ

ธรรมอันสมควรสม่ าเสมอ เป็นพรหมจารี มีวาจาสัจ มีศีลมีธรรม ถ้าได้บวชใน

พระเหล่านี้ ก็จะมีผลานิสงส์ให้พ้นชาติก าเนิดนาคไปเกิดเป็นมนุษย์เร็วดั่ง

ปรารถนาเป็นแน่แท้ ครั้นคิดเห็นดั่งนี้แล้วจึงจ าแลงเพศเป็นมาณพคือชาย

หนุ่มน้อย เข้าไปหาภิกษุทั้งหลายขอบวช ภิกษุทั้งหลายก็ให้มาณพล าแลงนั้น

บรรพชาอุปสมบท นาคนั้นอยู่ในกุฏิท้ายวัดกับภิกษุรูปหนึ่ง ตกถึงเวลาใกล้รุ่ง 

ภิกษุรูปนั้นลงจากกุฏิไปเดินจงกรมในที่แจ้ง ฝุายนาคเมื่อภิกษุออกไปแล้วก็

ปล่อยใจม่อยหลับไป ร่างจ าแลงก็กลับเป็นงูใหญ่เต็มกุฏิขนาดล้นออกไปทาง

หน้าต่าง ภิกษุร่วมกุฏิเดินจงกรมพอแล้วกลับขึ้นกุฏิ ผลักบานประตูจะเข้าไป

มองเห็นงูใหญ่นอนขดอยู่เต็มห้องขนดล้นออกไปทางหน้าต่าง ก็ตกใจร้องลั่น

ขึ้น ภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ใกล้เคียงก็พากันวิ่งมาไต่ถามว่ามีเหตุอะไร ภิกษุนั้นได้

เล่าให้ฟัง ขณะนั้นนาคต่ืนขึ้นเพราะเสียงเอะอะ ก็จ าแลงเพศเป็นคนครองกา

สาวพัสตร์นั่งอยู่บนอาสนะของตน พวกภิกษุถามว่าเป็นใคร ก็ตอบตามจริงว่า

เป็นนาค พระองค์ตรัสให้ประชุมภิกษุสงฆ์แล้วตรัสแก่นาคว่า “เกิดเป็นนาคไม่

มีโอกาสท่ีจะงอกงามในพระธรรมวินัยนี้ได้แล้ว จงไปรักษาอุโบสถในวัน ๑๔-

๑๕ ค่ า และในวัน ๘ ค่ า แห่งปักษ์นั้นเถิด ด้วยการปฏิบัติอย่างนี้ก็จักพ้นจาก

ชาติก าเนิดนาคและจะได้เป็นมนุษย์โดยเร็ว” นาคได้ฟังดั่งนั้นมีทุกข์เสียใจว่า

ตนหมดโอกาสท่ีจะงอกงามในพระธรรมวินัยนี้ น้ าตาไหลร้องไห้หลีกออกไป 

พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่า มีเหตุปัจจัย ๒ ประการที่ท าให้

นาคปรากฏภาวะของตน คือ อยู่ร่วมกับนางนาคผู้มีชาติเสมอกัน และปล่อย

ใจสู่ความหลับ พระองค์ทรงถือเรื่องนี้เป็นเหตุ ทรงบัญญัติสิกขาบทห้าม

อุปสมบทสัตว์ดิรัจฉาน    



 ๒๓ 

 แต่เมื่อกล่าวถึง กาลเวลาทั้งหมดที่นาคจะต้องปรากฏตัว ก็มีอยู่ ๕ 

ประการ คือ ๑.เวลาปฏิสนธิ   ๒.เวลาลอกคราบ  ๓.เวลาอยู่กับนางนาคผู้มี

ชาติเสมอกัน  ๔.เวลาปล่อยใจเข้าสู่ความหลับ  ๕.เวลาตาย 
 

จบดิรัจฉานภูม ิ

 

เปรตภูม ิ
 

 เปรตภูมิ เป็นที่อยู่ของบุคคลท่ีท าบาปเบากว่าพวกท่ีไปเกิดในนรกภูมิ 

เป็นภูมิท่ีสัตว์นรกถูกทรมานด้วยการอดอยากหิวโหย เปรตบางชนิดต้องกิน

หนอง เลือด เสมหะ อุจจาระ เป็นอาหาร 

  ที่อยู่ของเปรต  เปรตไม่มีท่ีอยู่โดยเฉพาะ จะอยู่ท่ัวๆ ไปตามปุา ภูเขา 

เหว เกาะ แก่ง ทะเล  มหาสมุทร ปุาช้า เป็นต้น   

  ชนิดของเปรต  เปรตมีหลายจ าพวก  มีท้ังพวกท่ีตัวเล็ก ตัวใหญ่ บาง

พวกแปลงกายเป็นเทวดา  มนุษย์ผู้ชาย มนุษย์ผู้หญิง ดาบส พระ เณร หรือชี 

ท าให้ผู้พบเห็นเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเทวดา พระ เณร จริงๆ เจตนาของการ

แปลงกายก็เพ่ือจะช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ผู้พบเห็นนั้น ส่วนการแปลงกายท่ีมุ่งจะ

ท าร้ายให้เกิดความเกรงกลัวเสียขวัญตกใจ ก็จะแปลงกายเป็น วัว ควาย ช้าง 

สุนัข รูปร่างใหญ่โตน่าเกลียดน่ากลัว   

  อาหารของเปรต เปรตท้ังหลายต้องเสวยทุกขเวทนาคือการอดข้าวอด

น้ า เปรตบางพวกจึงเข้าไปกินเศษอาหารที่ชาวบ้านเขาท้ิงไว้ บางพวกกิน

เสมหะ น้ าลาย ของโสโครกต่างๆ  ท่านได้กล่าวไว้ว่าเปรตท่ีอาศัยอยู่ตาม

ภูเขา เช่น ท่ีภูเขาคิชฌกูฏ  นอกจากจะอดอาหารแล้วยังต้องถูกทรมาน

เหมือนสัตว์นรกด้วย 

 ต่อไปจะแสดงเปรตประเภทต่าง ๆ ตามพระอรรถกถาและพระคัมภีร์ดังนี้ 

 

ในอรรถกถาเปตวัตถ ุ แสดงเปรตไว้ ๔ จ าพวก คือ 

 ๑. ปรทัตตุปชีวิกเปรต เปรตท่ีมีชีวิตอยู่ด้วยการอาศัยส่วนบุญท่ีเขาอุทิศ

ให้ ถ้าไม่มีผู้อุทิศให้ก็ต้องอดอยากหิวโหยได้รับทุกขเวทนาอยู่เช่นนั้น    

   ปรทัตตุปชีวิกเปรต เป็นเปรตประเภทเดียวเท่านั้นท่ีสามารถจะรับ

ส่วนกุศลที่มนุษย์แผ่ไปให้ได้ อยู่ใกล้มนุษย์ เนื่องจากเวลาใกล้ตายมีความ



 ๒๔ 

ห่วงใยอาลัยอาวรณ์ในทรัพย์สินเงินทอง ห่วงใยในสามีภรรยา ลูกหลานหรือ

มิตรสหาย เม่ือตายก็จะอยู่ในบริเวณบ้านเรือนนั้นเอง ส่วนใหญ่เรียกว่าผี 

ถึงแม้ว่าจะเกิดเป็นเปรตอยู่ในบริเวณนั้น แต่ถ้าไม่รู้ว่ามีผู้อุทิศส่วนกุศลให้ก็

ไม่มีโอกาสได้อนุโมทนา  เปรตก็จะไม่ได้รับส่วนบุญนั้น แต่บุ ญที่อุทิศให้แก่

ญาติผู้ตายแล้วนั้น หากไม่ถึงหรือไม่ส าเร็จ  บุญนั้นก็ ไม่สูญหายไปไหน  คง

เป็นบุญท่ีติดตัวแก่ผู้อุทิศให้นั้น ซึ่งจะเป็นผลบุญอีกต่อหนึ่งของผู้ท าบุญ  

 ฉะนั้นเมื่อท าบุญกุศลทุกครั้งควรอุทิศส่วนกุศลให้ญาติท้ังหลายของเรา

ท้ังในอดีตชาติและปัจจุบันชาติ เพราะในสังสารวัฏท่ีผ่านมานี้อาจมีญาติของ

เรายังคอยการอุทิศส่วนกุศลจากเราอยู่  

 ส าหรับพระโพธิสัตว์เม่ือได้รับพยากรณ์แล้ว ถ้าจะเกิดเป็นเปรต ก็จะเกิด

เป็นเปรตได้ประเภทเดียวเท่านั้น คือ ปรทัตตุปชีวิกเปรต 

 ๒. ขุปปิปาสิกเปรต  เป็นเปรตชนิดท่ีถูกเบียดเบียนด้วยการหิวข้าวหิว

น้ า ไม่มีเรี่ยวแรงแม้จะลุกขึ้น นอนแซ่วอยู่เหมือนคนปุวยท่ีใกล้จะตาย 

 ๓. นิชฌามตัณหิกเปรต เป็นเปรตท่ีมีตัวตัณหาท าให้หิวข้าวหิวน้ า

อยู่เสมอ เนื่องจากเปลวไฟท่ีลุกอยู่ในปากนั่นเอง 

 ๔. กาลกัญจิกเปรต เป็นเปรตจ าพวกอสุรกาย หรือ อสุรา  ลักษณะของ

อสุรกายประเภทกาลกัญจิกเปรต มีร่างกายสูงสามคาวุต (๑ คาวุต ประมาณ 

๔,๐๐๐ เมตร) ไม่มีแรง เพราะมีเลือดและเนื้อน้อย มีสีสันคล้ายกับใบไม้แห้ง 

ตาถลนออกมาเหมือนกับตาของปู และมีปากเท่ารูเข็มต้ังอยู่กลางศีรษะ เวลา

จะกินต้องห้อยหัวลง  

 

จากลักขณสังยุต ใน นิทานวรรค กล่าวถึงเรื่องเปรตมีใจความสรุปดังนี ้

การไปเกิดเป็นเปรตชนิดต่างๆ นั้นเพราะเศษกรรม ค าว่า เศษกรรม คือ 

บาปกรรมที่ยังเหลืออยู่ หมายถึงเศษบาปนั่นเอง คือเมื่อเป็นมนุษย์ท าบาป

หยาบช้าไว้ ตายไปเกิดในนรก พ้นจากนรกแล้วยังไม่ส้ินบาปกรรมทั้งหมด 

จึงต้องไปเป็นเปรตเสวยทุกข์ต่อไปอีก เพราะกรรมท่ียังเหลืออยู่นั้น  

ตัวอย่างเรื่องเปรต 

ท่านพระลักขณะ (พระองค์หนึ่งในชฎิลพันองค์) และท่านพระมหาโมค

คัลลานะอยู่บนภูเชาคิชฌกูฏใกล้พระนครราชคฤห์ เวลาเช้าท่านทั้งสองออก

บิณฑบาต ขณะท่ีเดินลงจากภูเขา ท่านพระมหาโมคคัลลานะได้แย้มพระ



 ๒๕ 

โอษฐ์ (คืออาการบันเทิงของพระอรหันต์ไม่ถึงยิ้ม) พระลักขณะได้ถามถึงเหตุ

ของอาการแย้ม ท่านพระมหาโมคคัลลานะกล่าวว่า ไม่ใช่เวลาถามปัญหา ให้

ถามในส านักพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิด เม่ือท่านทั้งสองบิณฑบาตในกรุงรา

ชคฤห์และท าภัตตกิจเสร็จแล้ว ได้ไปเฝูาพระพุทธเจ้า ณ พระเวฬุวัน ท่าน

พระลักขณะจึงกล่าวถามขึ้น ท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงเล่าว่า ได้เห็นร่าง

สัตว์อย่างหนึ่งลอยไปในอากาศ มีลักษณะอาการตามท่ีท่านได้เห็น พระผู้มี

พระภาคเจ้าได้ตรัสรับรอง และได้ทรงกล่าวถึงบาปที่สัตว์นั้นได้ท าขณะเมื่อ

เป็นมนุษย์ ท่านพระมหาโมคคัลลานะได้เห็นบ่อยๆ ขณะท่ีเดินลงจาก

เขาคิชฌกูฏ และได้เล่าในที่เฉพาะพระพักตร์ทุกครั้ง  

 การแย้มของพระโมคคัลลานะเพราะท่านด าริว่าท่านเองพ้นแล้วจาก

อัตภาพเช่นนั้น ต่างจากผู้ที่ยังไม่เห็นสัจจะ ยังมีภพไม่แน่นอน ซึ่งอาจไปเกิด

เป็นเปรตเช่นนั้นอีกก็ได้ ท่านจึงบันเทิงใจ (ไม่ใช่ว่าแย้มเพราะเป็นการเย้ย

หยัน) 

 เปรตตนหนึ่งมีแต่โครงกระดูก ถูกฝูงแร้งกานกตะกรุมรุมเจาะจิก 

ลอยร้องครวญครางในอากาศ เพราะเศษกรรมที่ฆ่าโค เพราะ

เคยเป็นคนฆ่าโคช าแหละเนื้อให้เหลือแต่กระดูกอยู่ในพระนคร   

ราชคฤห์ 

 เปรตตนหนึ่งเป็นชิ้นเนื้อ ถูกฝูงแร้งกานกตะกรุมรุมเจาะจิก ลอย

ร้องครวญครางไปในอากาศ เพราะเศษกรรมที่ฆ่าโค เพราะเคย

เป็นคนฆ่าโคช าแหละเนื้ออยู่ในพระนครนั้นเช่นเดียวกัน ที่

แตกต่างกันตนหนึ่งเป็นโครงกระดูก ตนหนึ่งเป็นชิ้นเนื้อ 

เพราะว่านิมิตท่ีสัตว์นั้นเห็นในเวลาท่ีไปเกิดต่างกัน จึงไปเกิดมี

รูปลักษณะท่ีต่างกัน คือ เม่ือเห็นนิมิตเป็นโครงกระดูกก็ไปเกิด

เป็นเปรตโครงกระดูก เห็นนิมิตเป็นชิ้นเนื้อก็ไปเกิดเป็นเปรตช้ิน

เนื้อ 

 เปรตตนหนึ่งเป็นก้อนเนื้อ ถูกแร้งกานกตะกรุมรุมเจาะจิก ลอย

ร้องครวญครางไปในอากาศ เพราะเศษกรรมที่ฆ่านก ในพระ

นครนั้น 

 เปรตตนหนึ่งเป็นบุรุษไม่มีผิวหนัง ถูกแร้งกานกตะกรุมรุมเจาะ

จิก ลอยร้องครวญครางไปในอากาศ เพราะเศษกรรมที่ฆ่าแกะ 

เพราะเคยเป็นคนฆ่าถลกหนังแกะขายอยู่ในพระนครนั้น 



 ๒๖ 

 เปรตตนหนึ่งมีขนทั่วสรรพางค์กาย กลายเป็นดาบที่หลุดกระเด็น

ออกไป แล้วกลับมาทิ่มแทงกายตนเอง ลอยร้องครวญครางไปใน

อากาศ เพราะเศษกรรมที่ฆ่าสุกร เพราะเคยเป็นคนฆ่าสุกรขายด้วย

อาวุธชนิดนั้นอยู่ในพระนครนั้น 

 เปรตตนหนึ่งเป็นบุรุษ มีขนทั่วสรรพางค์กาย กลายเป็นหอกท่ีหลุด

กระเด็นออกไป แล้วกลับมาทิ่มแทงกาย ลอยร้องครวญครางไปใน

อากาศ เพราะเศษกรรมที่ฆ่าเนื้อ ด้วยเคยเป็นคนใช้หอกฆ่าเนื้อขาย

อยู่ในพระนครนั้น 

 เปรตตนหนึ่งเป็นบุรุษ มีขนทั่วสรรพางค์กาย กลายเป็นดอกธนูที่หลุด

กระเด็นออกไป แล้วกลับมาทิ่มแทงกาย ลอยร้องครวญครางไปใน

อากาศ เพราะเศษกรรมที่เคยเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วเบียดเบียน

ประชาชนด้วยอ านาจของตน มีการทรมานบ้าง ฆ่าบ้าง ยิงให้ตายด้วย

ธนูอยู่ในพระนครนั้น 

 เปรตตนหนึ่งเป็นบุรุษ มีขนทั่วสรรพางค์กาย กลายเป็นปฏักท่ีหลุด

กระเด็นออกไป แล้วกลับมาทิ่มแทงกาย ลอยร้องครวญครางไปใน

เวหาส เพราะเศษกรรมที่ฝึกม้าอย่างโหดร้ายทารุณ เคยเป็นคนฝึกม้า

ด้วยวิธีโหดร้ายทารุณ ใช้ปฏักแทงม้าถึงพิการหรือตายอยู่ในพระนคร

นั้น 

 เปรตตนหนึ่งเป็นบุรุษ มีขนทั่วสรรพางค์กาย กลายเป็นเข็มท่ิมเข้าไป

ในศีรษะออกทางปาก ท่ิมเข้าไปในปากออกทางอก ท่ิมเข้าไปในอก

ออกทางท้อง ท่ิมเข้าไปในท้องออกทางขา ทิ่มเข้าไปในขาออกทาง

แข้ง ทิ่มเข้าไปทางแข้งออกทางเท้า ลอยร้องครวญครางไปในอากาศ 

เพราะเศษกรรมที่มีปากเป็นเข็ม คือ เป็นคนพูดส่อเสียดยุยงให้เขา

แตกร้าวกัน เป็นคนท่ีพูดท่ิมแทงให้เขาเจ็บใจเป็นทุกข์ 

 เปรตตนหนึ่งเป็นบุรุษมีอวัยวะรหัสโตอย่างหม้อน้ าขนาดใหญ่ ต้อง

เดินแบกขึ้นคอไป หรือต้องนั่งทับ ถูกฝูงแร้งกานกตะกรุมรุมเจาะจิก 

ลอยร้องครวญครางไปในอากาศ เพราะเศษกรรมที่ฉ้อโกงชาวบ้าน

ชาวเมือง เคยเป็นอมาตย์ฉ้อโกง รับสินบนในลับแล้วสั่งให้วินิจฉัย

บิดเบือน  ท าให้ชาวบ้านชาวเมืองต้องแบก

ภาระเป็นทุกข์อย่างหลีกเลี่ยงฝุาฝืนไม่ได้ 

เศษกรรมท่ีรับสินบนในที่ลับ จึงส่งให้อวัยวะ



 ๒๗ 

รหัสปรากฏอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องแบกทุกข์ทรมานไป 

 เปรตตนหนึ่งเป็นบุรุษจมหลุมคูถมิดศีรษะ เพราะเศษกรรมที่เป็นชู้กับ

ภริยาของผู้อื่น ด้วยได้เคยเป็นชายชู้ดังกล่าวอยู่ในพระนครนั้น 

 เปรตตนหนึ่งเป็นบุรุษจมอยู่ในหลุมคูถ กอบคูถด้วยมือท้ังสองเข้าปาก

เคี้ยว เพราะเศษกรรมที่เอาคูถใส่บาตรพระ เคยเป็นพราหมณ์ผู้เกลียด

และแกล้งพระในพระพุทธศาสนาดั่งกล่าวในพระนครนั้น 

 เปรตตนหนึ่งเป็นสตรีไม่มีหนัง ถูกฝูงแร้งกานกตะกรุมรุมเจาะจิก ลอย

ร้องครวญครางไปในอากาศ เพราะเศษกรรมที่ประพฤตินอกใจ เคย

เป็นสตรีประพฤตินอกใจสามี เป็นชู้กับชายอื่นอยู่ในพระนครนั้น 

 เปรตตนหนึ่งเป็นสตรีมีกลิ่นเหม็น รูปร่างน่าเกลียด ถูกฝูงแร้งกา

นกตะกรุมรุมเจาะจิก ลอยร้องครวญครางไปในอากาศ เพราะ

เศษกรรมท่ีเป็นแม่มดหลอกลวงคน เคยเป็นผู้หลอกลวงแสดงตน

ตัวแทน เป็นสื่อทรงของยักษ์ หรือภูตผีปีศาจ รับบูชาพลีกรรม

ของคนผู้หลงเช่ืออยู่ในพระนครนั้น 

 เปรตตนหนึ่งเป็นสตรี ถูกไฟไหม้สุกเกรียมด าคล้ าไปทั้งตัวเยิ้ม

เกรอะกรังไปด้วยน้ าเลือดน้ าหนอง ลอยร้องครวญครางไปใน

อากาศ เพราะเศษกรรมที่โรยถ่านเพลิงบนศีรษะหญิง อีกคน

หนึ่งด้วยแรงริษยา ด้วยสตรีคนนั้นได้เคยเป็นอัครมเหสีของ

พระราชากลิงคะ มีความริษยาในสตรีร่วมพระสวามีคนหนึ่ง 

ถึงกับใช้กระทะเหล็กตักถ่านเพลิงโปรยลงบนศีรษะของนางนั้น 

 เปรตตนหนึ่งไม่มีศีรษะ มีตาและปากอยู่ท่ีอก ถูกฝูงแร้งกานก

ตะกรุมรุมเจาะจิก ลอยร้องครวญครางไปในอากาศ เพราะเศษ

กรรมท่ีฆ่าตัดศีรษะคน เคยเป็นเพชฌฆาตชื่อว่า   หาริกะ ตัด

ศีรษะโจรเป็นอันมากอยู่ในพระนครนั้น 

 เปรตตนหนึ่งเป็นภิกษุ ตนหนึ่งเป็นภิกษุณี ตนหนึ่งเป็น

สิกขมานา (สามเณรีผู้จะอุปสมบทเป็นภิกษุณี ต้องรักษาศีลพิเศษ

อยู่สองปีก่อน ระหว่างนี้เรียกว่าสิกขมานา)  ตนหนึ่งเป็นสามเณร 

ตนหนึ่งเป็นสามเณรี ทุกคนทรงสังฆาฏิ บาตร ประคต เป็นไฟ

ลุกโชน ตลอดท้ังร่างกาย ลอยร้องครวญครางไปในอากาศ 

เพราะเศษกรรมที่เป็นผู้บวชแล้วท าชั่ว ด้วยได้เคยเป็นภิกษุ 

ภิกษุณี สิกขมานา สามเณร สามเณรี ผู้ประพฤติไม่ดี บริโภค



 ๒๘ 

ปัจจัยลาภท่ีเขาถวายด้วยศรัทธาแล้วไม่ส ารวมกายวาจา หา

เลี้ยงชีพผิดทางสมณะ คะนองระเริงใจจนถึงวิบัติต่างๆ 

 เปรตเหล่านี้เป็นเปรตในพระนครราชคฤห์ ท่านพระมหาโมคคัล

ลานะได้เห็นด้วยทิพย์จักษุ มีผู้ไม่เชื่อมาต้ังแต่ในสมัยพุทธกาล

แล้วเหมือนกัน ดั่งที่มีกล่าวไว้ในพระวินัยว่า พวกภิกษุเมื่อได้ฟัง

ท่านพระมหาโมคคัลลานะเล่าเรื่องนี้ ก็กล่าวโทษว่าท่านพูดอวด

อุตริมนุษยธรรม (คือธรรมที่ย่ิงของมนุษย์ หรือธรรมของมนุษย์ผู้

ย่ิง) พระพุทธเจ้าตรัสว่าสาวกท้ังหลาย ผู้มีดวงตาญาณจักรู้จัก

เห็นได้ และเพราะว่าพระพุทธองค์เองก็ได้เคยทรงเห็นสัตว์นั้น

มาก่อนแล้ว แต่ไม่ได้ทรงพยากรณ์หรือตรัสบอกแก่ใคร เพราะ

ถ้าทรงตรัสบอกไปแล้วถ้าเขาไม่เชื่อค าของพระพุทธองค์ บุคคล

นั้นๆ ก็จะมีแต่โทษไม่มีประโยชน์อะไร ครั้นทรงได้พระมหาโมค

คัลลานะเป็นพยานจึงทรงพยากรณ์ตรัสกล่าวถึงบุพกรรมของ

เปรตเหล่านี้ 

 จากตัวอย่างเรื่องเปรตท่ียกมานี้ เมื่อพิจารณาการท ากรรมช่ัวใน

ปัจจุบันของบุคคลท้ังหลายก็มีเรื่องคล้ายๆ กับอดีตกรรมของเปรตทุกตนที่

กล่าวมา เช่น ประชาชนได้รับทุกข์ เพราะข้าราชการ นักการเมือง ที่ฉ้อโกง 

เบียดบังหรือได้ประโยชน์จากการแสวงหาเงินทองด้วยการใช้กฎหมายบ้าง 

ข้าราชการนักการเมืองเหล่านั้น ก็เหมือนกับเปรตตนหนึ่งที่ต้องทนทุกข์

ทรมานมีอวัยวะรหัสใหญ่โตเดินไปก็ต้องแบกไป เพราะเคยท าให้บุคคลอื่น

ต้องแบกภาระเป็นทุกข์อย่างหลีกเลี่ยงฝุาฝืนไม่ได้ด้วยเพราะฝีมือการ

ปกครองของตน ถ้ากรรมนี้ส่งผลกับข้าราชการนักการเมืองนอกแถวพวกนี้ ก็

คงจะส่งผลให้ได้รับทุกข์เช่นเปรตตนนั้น 

 หรือการพูดท่ีท าให้สังคมประชาชนแตกแยกแตกร้าวไม่สามัคคีกัน ก็

เป็นการกระท ากรรม เช่นเดียวกับอดีตกรรมของเปรตท่ีมีขนทั่วสรรพางค์กาย 

แล้วขนนั้นกลายเป็นเข็มท่ิมเข้าไปในศีรษะออกทางปากฯลฯ ท่ิมเข้าไปทาง

แข้งออกทางเท้า ลอยร้องครวญครางไปในอากาศ เพราะเศษกรรมที่มีปาก

เป็นเข็ม คือ เป็นคนพูดส่อเสียดยุยงให้เขาแตกร้าวกัน  

 หรือการใช้ชีวิตอย่างอิสรเสรี อันมีสาเหตุมาจากความเสรีทางสื่อลามก

บ้าง การหลั่งไหลเรื่องวัฒนธรรมที่ไม่ดีของต่างชาติบ้าง ท าให้เยาวชนของ

ชาติถูกมอมเมาอยู่ในโลกีย์วิสัย เม่ือถูกมอมเมาก็เข้าใจผิด ไม่รู้ว่าสิ่งใดดีไม่ดี 

สิ่งใดถูกส่ิงใดควร ประพฤติตามๆ กันไปในสิ่งที่ผิด จนสิ่งนั้นกลายเป็น



 ๒๙ 

ถูกต้องไปตามความคิดความรู้สึกหรือตามสังคมของเขา ท าให้ไม่สนใจเรื่อง

ความประพฤติท่ีต้องอยู่ในศีลธรรม ไม่พอใจในการมีสามีเดียวภรรยาเดียว 

เป็นกรรมของเยาวชนชาติไทยโดยแท้ ท่ีถูกมอมเมาจากสื่อลามก เป็นต้น จน

ท าให้ได้ทุกข์ในชาตินี้ยังไม่พอ ยังต้องไปได้รับทุกข์ในชาติหน้า ไปเกิดเป็น

เปรตเพราะความประพฤติผิดลูกผิดเมียชาวบ้านอีก 

 

จบเรื่องเปรต 

 

อสุรกายภูม ิ

 อสุรกาย หรือ อสูร ไทยเรามักเข้าใจว่า ได้แก่พวกยักษ์ตามเรื่องราม

เกียรติหรือในเรื่องอื่นๆ ซึ่งลักษณะดุร้ายน่ากลัว แต่ตามคัมภีร์ทางพระ

อภิธรรมได้กล่าวถึงอสุรกายไว้ ๒ จ าพวก คือ อสุระที่เป็นข้าศึกของเทพดา

ชั้นดาวดึงส์ และอสุรเปรต  

 นิรยอสุรา  ค าว่า อสุระ จึงแปลว่า ไม่ใช่เทพ และค าว่า สุระ แปลว่า 

เล่น หมายถึงเสวยสุข พวกเทวดาเสวยสุขด้วยทิพยสมบัติ จึงเรียกว่าสุรเทพ 

แต่  อสุระมีภาวะตรงกันข้าม คือ เสวยทุกข์ เท่ากับเป็นเปรตชนิดหนึ่ง คือ นิร

ยอสุรา 

 อสุระ พวกท่ีเป็นข้าศึกของเทพชั้นดาวดึงส์ แต่เดิมก็อยู่สวรรค์ชั้น

ดาวดึงส์ ได้แก่ เวปจิตติอสุรา สุพลิอสุรา ราหุอสุรา ปหาระอสุรา สัมพรตีอสุ

รา และ วินิปาติกอสุรา เฉพาะเทวดา ๕ ประเภทแรกเป็นเทวดาชั้นดาวดึงส์ 

อาศัยอยู่ใต้ภูเขาสิเนรุ มีเรื่อง กล่าวไว้ว่าแต่เดิมอสุราท้ัง ๕ พวกนี้ เคยอยู่บน

ชั้นดาวดึงส์ ต่อมา       มฆมานพและบริวาร ๓๒ คน ขึ้นไปเกิดบนสวรรค์ชั้น

ดาวดึงส์ มฆมานพเป็นพระอินทร์ และบริวาร ๓๒ คน ไ ด้มาเกิดก็มีการฉลอง

กันเป็นการใหญ่  เมื่ออสุราท้ัง ๕ พวกนี้เมาสุราจนได้ท่ีแล้ว พระอินทร์และ

บริวาร จึงจับพวกอสุราโยนลงจากยอดเขาสิเนรุ ท าให้ต้องมาอยู่ใต้เขาสิเนรุ 

ด้วยเหตุนี้เองท าให้อสุรา ๕ พวกนี้แค้นเทวดาชั้นดาวดึงส์มาก และได้เคยยก

พวกขึ้นเขาสิเนรุไปรบกับเทวดาชั้นดาวดึงส์หลายครั้ง บางครั้งก็ชนะบางครั้ง     

ก็แพ้  

 วินิปาติกอสุราเทวดาพวกท่ี ๖ นี้ เป็นเทวดาชั้นดาวดึงส์เช่นกัน มี

รูปร่างเล็กกว่าเทวดาท่ีอยู่ในชั้นดาวดึงส์ มีอ านาจน้อยกว่า และอาศัยอยู่ใน



 ๓๐ 

มนุษย์โลกทั่วไป เช่น ตามปุา เขา ต้นไม้ ศาลที่เขาปลูกไว้  ซึ่งเป็นท่ีอยู่ของ

ภุมมัฏฐเทวดา วินิปาติกอสุรานี้เป็นบริวารของภุมมัฏฐเทวดานั่นเอง  

 

นิรยอสุรา 

 เปรตจ าพวกหนึ่งท่ีต้องเสวยทุกข์อยู่ในโลกันตนรก โลกันตนรกนี้

ต้ังอยู่ระหว่างกลางของจักรวาลท้ังสามท่ีมีเขตเช่ือมติดต่อกัน อุปมาเหมือน

เอาแก้วสามใบมาต้ังรวมกันเข้าเป็นสามมุม ช่องว่างท่ีอยู่ระหว่างกลางของ

ถ้วยแก้วท่ีต้ังไว้ฉันใด จักรวาลท้ังสามจักรวาลได้เช่ือมต่อกันเข้าเป็นสามมุม

แล้วมีช่องว่างระหว่างกลางของจักรวาลท้ังสามก็ฉันนั้น โลกันตนรกนี้แสง

ใดๆก็ไม่สามารถเล็ดลอดมาถึงได้  ใต้พ้ืนเป็นน้ าที่เย็นมากท่ีสุด เย็นเป็นกรด 

 นิรยอสุราเป็นสัตว์จ าพวกท่ีเกาะอยู่ตามขอบจักรวาลท่ีมืดมิด เหมือน

ค้างคาวที่เกาะไต่ไปมาตามฝาผนัง มีความหิวกระหายเป็นก าลัง เกาะไต่ไป

พลางเม่ือพบพวกเดียวกันจะโผเข้าหากัน ต่างฝุายต่างคิดว่าเป็นอาหารของ

กันและกันเพราะความมืดมิด ต่อสู้กันถ้าพลัดตกไปในน้ ากรดข้างล่าง กายก็

จะละลายหายไปทันที แล้วเกิดขึ้นมาใหม่ เกาะอยู่ท่ีขอบจักรวาลอีกตกตาย

ไปอีก วนเวียนเช่นนี้จนกว่าจะหมดกรรม 

 อสุรกายภูมินี้ ก็สงเคราะห์เข้าในเปรตภูมิ แต่การที่ท่านจัดเป็น

อสุรกายภูมิเข้าอีกภูมิหนึ่งเช่นนี้ ก็เพราะว่าในบรรดาเปรตท้ังหลายนั้น มี

เปรตท่ีพิเศษอีกพวกหนึ่ง เปรตท่ีพิเศษนี้ท่านจึงเรียกว่าอสุรกาย 

 

จบ อสุรกายภูม ิ

 

 

 

จบกันเสียทีกับภูมิท่ีมีแต่ทุกข์ 

 

ต่อไปเป็นบทเรียนชุดที่ ๖.๒ จะศึกษาสุคติภูมิ 

 

 



 ๓๑ 

 

 


