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บทน�า
	 ความปรารถนาของมนุษย์มิได้มีความหยุดนิ่ง	 สิ่งที่มนุษย์ปรารถนามีอะไรบ้าง	 ส่วนเป้าหมาย

สูงสุดของพระพุทธศาสนา	คือ	สิ่งที่พึงประสงค์ในการด�าเนินชีวิตของมนุษย์ซึ่งจัดว่าเป็นความส�าเร็จใน

ขั้นต่าง	ๆ	นั้น	ความปรารถนาของมนุษย์มีอยู่	๓	ระดับด้วยกัน	คือ	๑)	มนุษย์สมบัติ	๒)	สวรรค์สมบัติ	 

๓)	 นิพพานสมบัติ	 เช่น	 วันหนึ่งพระพุทธองค์ทรงเสด็จออกบิณฑบาตโปรดสัตว์ตามปกติ	 พระนาง 

ยโสธรา	 หรือพิมพาได้พาราหุลราชบุตรมาทูลขอพระราชทานราชสมบัติจากพระองค์
1
	 พระพุทธองค์

ทรงชีแ้จงให้พระราหลุเข้าใจว่า	ราชสมบตันิัน้เป็นทรัพย์นอกกายหาประโยชน์อนัใดมไิด้	ในท่ีสุดพระองค์

ตรัสช้ีแนะให้พระราหุลไปแสวงหาอริยทรัพย์จึงทรงให้ราหุลกุมารบวช
2
	 เพื่อแสวงหาทรัพย์ภายในซึ่ง

เป็นทรพัย์ทีม่ค่ีาล�า้เลศิเหนอืทรพัย์สนิทัง้หลายทัง้ปวง	นัน่หมายถึงพระองค์ทรงทราบแล้ว	พระราหลุนัน้

เปรียบเสมือนดอกบัวที่พ้นน�้าแล้ว	ถ้าได้รับแสงแดดเมื่อใดก็จะบานได้ทันที	พระองค์จึงมีพุทธประสงค์

ทีจ่ะประทานนพิพานสมบัตใิห้แก่พระราหลุ	แต่พระองค์เปรยีบมนุษย์ในโลกนีไ้ว้เสมอืนดอกบวั	๔	เหล่า

จึงมีบคุคลอกีมากมายท่ียงัไม่สามารถจะรบันพิพานสมบตัไิด้	พระองค์จงึได้เลอืกสรรสมบตัแิต่ละอนัดบั

ที่เหมาะสมแก่บุคคลแต่ละหมู่เหล่า	ดังพระพุทธพจน์ว่า	

		 ขุมทรัพย์คือบุญนี้	 ให้สมบัติอันน่าใคร่ท้ังปวงแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย	 เทวดาและมนุษย์ 

ทั้งหลายย่อมปรารถนาผลใด	ย่อมได้ผลนั้นทั้งหมดด้วยขุมทรัพย์คือบุญนี้
3
 

		 ความเป็นผู้มีผิวพรรณงาม	 ๑	 ความเป็นผู้มีเสียงไพเราะ	 ๑	 ความเป็นผู้มีทรวดทรงงาม	 ๑	 

ความเป็นผู้มีรูปสวย	๑	ความเป็นอธิบดี	๑	ความเป็นผู้มีบริวาร	๑	ผลทั้งหมดนี้	อันเทวดาและมนุษย์

ย่อมได้ด้วยขุมทรัพย์คือบุญนี้
4
 

	 ในบทความวิชาการนี้	 ผู้เขียนจะได้อธิบายเฉพาะความปรารถนาของมนุษย์ระดับสวรรค์สมบัติ

เท่านั้น	และผู้ที่จะได้สวรรค์สมบัติต้องปฏิบัติตนให้เป็นผู้สมควรแก่การได้สวรรค์สมบัติด้วย	

 1
 วิ.ม.	(ไทย)	๔/๑๐๕/๑๖๔.

 2
 วิ.ม.	(ไทย)	๔/๑๐๕/๑๖๕.

 3
 ขุ.ธ.	(ไทย)	๒๕/๑๐/๑๘.

 4
 ขุ.ธ.	(ไทย)	๒๕/๑๑/๑๙.

19. ����������������������� (������� 240-252).indd   240 24/11/2563   21:18:17



ความปรารถนาของมนุษย์ระดับสวรรค์สมบัติ 241

ความหมายของความปรารถนา
		 ในหนังสือและเอกสารของนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาได้ให้ความหมายของค�าว่า	 

ความปรารถนาไว้มากมาย	ผู้เขียนจะได้น�าเสนอดังต่อไปนี้

		 ๑.	ในพจนานุกรม	บาลี-ไทย	ได้ให้ความหมายของค�าว่า	ความปรารถนาในภาษาบาลีมีใช้	๒	ค�า

คือ	

		 	 ๑)	มโนรถ	หมายถึง	ความปรารถนา	ความสมหวัง
5
 

		 	 ๒)	ปตฺถนา	หมายถึง	ความปรารถนา	ความตั้งใจ	ความมุ่งหมาย	ความสมหวัง
6

		 ๒.	ในพจนานุกรม	 มคธ-ไทย	 ได้ให้ความหมายของค�าว่า	 ความปรารถนาว่า	 ปตฺถนา	 หมายถึง	

ความมุ่งหมาย	ความต้องการ	ความอยากได้	ความปรารถนา
7
 

		 ๓.	ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	 ได้ให้ความหมายของค�าว่า	 ความปรารถนาไว้ว่า	 

ค�าว่า	ปรารถนา	หมายถึง	มุ่งหมาย	อยากได้	ต้องการ
8
 

	 ๔.	ในหนังสือปทานุกรม	 บาลี	 ไทย	 อังกฤษ	 สันสกฤต	 พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทรบุรี- 

นฤนาถ	ได้ให้ความหมายค�าว่า	ความปรารถนามาจากค�าภาษาบาลีว่า

	 	 ๑)		ปตฺถนา	หมายถึง	ธรรมชาติอันบุคคลพึงปรารถนา	

	 	 ๒)		ปตถฺติปตถฺนา	หมายถงึ	ความปรารถนาอนัต้ังไว้ทัว่แล้ว	ความปรารถนาอนัปรารถนาแล้ว

		 	 ๓)	ปตถิฺตปตถฺโน	หมายถึง	ผูม้คีวามปรารถนาอนัตัง้ไว้แล้ว	ผูม้คีวามปรารถนาอนัปรารถนาแล้ว
9

		 จะเห็นได้ว่า	หนังสือและเอกสารของนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาได้ให้ความหมายของค�าว่า	

ความปรารถนาใกล้เคียงกัน	เพราะความปรารถนามาจากภาษาบาลีจึงมีค�าแปลคล้ายคลึงกัน

 5
 จ�าลอง	สารพัดนึก,	พจนานุกรม บาลี-ไทย,	พิมพ์ครั้งที่	๕,	(กรุงเทพมหานคร:	เรืองปัญญา,	๒๕๔๘),	หน้า	

๓๙๐.

 6
 เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๓๒๒.

 7
 พันตรี	ป.	หลงสมบุญ	(ประยุทธ์	หลงสมบุญ),	พจนานุกรม มคธ-ไทย,	พิมพ์ครั้งที่	๒,	(กรุงเทพมหานคร:	

เรืองปัญญา,	๒๕๔๐),	หน้า	๔๔๒.

 8
 ราชบณัฑติยสถาน,	พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน,	(กรงุเทพมหานคร:	นานมบีุค๊ส์พบัลเิคชัน่,	๒๕๔๒),	

หน้า	๗๑๖.

 9
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมพระจันทรบุรีนฤนาถ,	ปทานุกรม บาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต, พิมพ์ครั้งที่	๔.

(กรุงเทพมหานคร:	โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย	,	๒๕๓๗),	หน้า	๔๖๘.
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ความปรารถนาของมนุษย์ระดับสวรรค์สมบัติ
	 ความปรารถนาของมนุษย์ระดับสวรรค์สมบัติ	 ดังพระพุทธพจน์ในอิฏฐสูตรว่า	 สวรรค์ที่น่า

ปรารถนา	 น่าใคร่	 น่าพอใจ	 หาได้ยากในโลก
10

	 ความปรารถนาของมนุษย์เรื่องสวรรค์ในโลกหน้า	 

หมายถึง	 เทวดาโดยก�าเนิด	 สัตว์โลกทั่วไปไม่ว่าจะเป็นมนุษย์	 สัตว์ดิรัจฉาน	 เทวดา	 และเหล่าสัตว์ 

ในอบายภูมิ	ถ้ายังไม่หมดกิเลสต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยไป	ตามหลักวัฏฏะ	๓	หรือไตรวัฏฏ์	คือวน	

วงเวียน	องค์ประกอบที่หมุนเวียนต่อเนื่องกันของภวจักร	หรือสังสารจักรคือ

	 ๑)		กิเลสวัฏฏ์	วงจรกิเลส	ประกอบด้วย	อวิชชา	ตัณหา	และอุปาทาน	

	 ๒)		กัมมวัฏฏ์	วงจรกรรม	ประกอบด้วย	สังขาร	และกรรมภพ	

	 ๓)		วปิากวฏัฏ์	วงจรวบิาก	ประกอบด้วย	วญิญาณ	นามรปู	สฬายตนะ	ผสัสะ	เวทนา	ซึง่แสดงออก

ในรูปปรากฏที่เรียกอุปปัตติภพ	ชาติ	ชรา	มรณะ	เป็นต้น	

	 สังสารจักร	 ๓	 อย่างนี้ประกอบเข้าเป็นวงจรใหญ่แห่งปัจจยาการ	 หรือที่เรียกว่า	 ภวจักร	 หรือ 

สังขารจักรตามหลักปฏิจจสมุปบาท
11

	 สภาพทั้งสามนี้ได้ชื่อว่า	 วน	 เพราะหมุนเวียนกันไปคือ	 กิเลส 

เกิดขึ้นแล้วให้ท�ากรรม	 ครั้นท�ากรรมแล้วย่อมได้รับวิบากแห่งกรรม	 เมื่อได้รับวิบาก	 กิเลสเกิดขึ้นอีก	 

วนกันไปอย่างนี้จนกว่าพระอรหัตตมรรคจะตัดให้ขาดลง
12

	การหมุนเวียนอยู่เช่นนี้ท�าให้วงจรแห่งชีวิต

ด�าเนินไปไม่ขาดสาย	 สัตว์ผู้ยังมีกิเลส	 ตายแล้วเกิดใหม่	 แม้เป็นเทวดาต้องมีการเกิดเช่นเดียวกับ 

เหล่าสัตว์ในภพอื่น	 ผู้ที่เกิดเป็นเทวดาคือมนุษย์ท้ังหลายรวมถึงสัตว์เหล่าอื่นท่ีได้ท�ากุศลกรรมไว	้ 

เมื่อตายลงบุญกุศลก็จะเป็นพลังส่งให้ไปเกิดเป็นเทวดา	 มีสถานที่อยู่คือเทวโลกบ้าง	 พรหมโลกบ้าง	 

เรียกว่าอุปปัตติเทพ	เป็นเทวดาโดยก�าเนิด	เกิดผุดขึ้น	เป็นชีวิตที่ละเอียด	ไม่มีน�้าหนัก	ไร้ขนาด	ไม่กินที่	

แบบหรือชนิดของการเกิดเป็นเทวดานั้นมีหลักฐานปรากฏในทีฆนิกาย	ปาฏิกวรรค	ได้แสดงถึง	โยนิ	คือ	

เหตุก�าเนิด	๔	เอาไว้ดังนี้	

	 ๑)		อัณฑชโยนิ	ก�าเนิดของสัตว์ที่เกิดในไข่	

	 ๒)		ชลาพุชโยนิ	ก�าเนิดของสัตว์ที่เกิดในครรภ์	

	 ๓)		สังเสทชโยนิ	ก�าเนิดของสัตว์ที่เกิดมาแล้วในเถ้าไคล	

	 ๔)		โอปปาติกโยนิ	ก�าเนิดของสัตว์ที่ผุดขึ้น
13

 10
 องฺ.ปญฺจก.	(ไทย)	๒๒/๔๓/๖๗-๖๘.

 11
 พระราชวรมุนี	 (ประยุทธ์	 ปยุตฺโต),	 พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม,	 พิมพ์ครั้งที่	 ๔,

(กรุงเทพมหานคร:	โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	๒๕๒๘),	หน้า	๑๑๘.

 12
 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า	 กรมพระยาวชิรญาณวโรรส,	 ธรรมวิภาค ปริจเฉทที่ ๒,	 พิมพ์คร้ังที่	 ๓๘,

(กรุงเทพมหานคร:	โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย,	๒๕๓๗),	หน้า	๒๙.

 13
	ที.ปา.	(ไทย)	๑๑/๓๑๒/๒๙๓. 
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	 อปุปัตตเิทพ	เทวดาโดยก�าเนดิ	เกดิในโอปปาตกิโยน	ิเมือ่จะเกิดกอุ็บตัขิึน้มา	ไม่ต้องนอนในครรภ์

มารดาเหมือนเช่นมนุษย์หรืออยู่ในฟองไข่	 เหมือนสัตว์ดิรัจฉานทั้งหลาย	 อุบัติเกิดขึ้นมีรูปร่างเป็นทิพย์	

ตั้งอยู่ในวัยหนุ่มสาว	 เป็นเทพบุตร	 เทพธิดา
14

	 มีความเป็นอยู่สุขสบายในสวรรค์	 แยกประเภทออก 

ตามสถานทีอ่ยู	่เป็นเทพชัน้เทวโลกบ้าง	พรหมโลกบ้าง	ประเภทของสวรรค์ในคมัภร์ีโลกศาสตร์แบ่งเป็น	

๒๖	 ชั้น	 โดยแยกเป็นสวรรค์ช้ันกามาวจร	 ๖	 ชั้น	 รูปาวจร	 ๑๖	 ชั้น	 และอรูปาวจร	 ๔	 ชั้น	 เหมือนใน 

พระไตรปิฎก	 แต่คัมภีร์โลกศาสตร์ได้มีการพรรณนาลักษณะของสวรรค์ไว้อย่างงดงามด้วยจุดประสงค์

ที่จะให้เกิดความชื่นชมเลื่อมใสของสาธุชนเป็นที่ตั้ง
15

 

ความปรารถนาของมนุษย์ระดับสวรรค์ชั้นกามาวจรภูมิ ๖ ชั้น
	 มนุษย์ทุกคน	เมื่อท�าคุณงามความดีแล้วก็มักปรารถนาสวรรค์สมบัติในระดับกามาวจรภูมิ	๖	ชั้น

เป็นเบื้องต้น	ได้แก่

 ๑.	เทวดาชัน้จาตมุหาราชกิา เป็นสวรรค์ชัน้แรกของเหล่าเทวดา	ผู้เล่นสนกุสนานด้วยกามคณุ	๕	

เทวดาผูเ้ป็นใหญ่ในการปกครองสวรรค์ช้ันน้ีม	ี๔	ท่าน	จงึเรยีกว่า	จาตมุหาราชกิา	แต่ละท่านล้วนมบีริวาร

ผู้อยู่ใต้การบังคับบัญชาแตกต่างกันไปในทิศทั้ง	๔	คือ	

		 	 ๑)	ท้าวธตรฐ	 เป็นมหาราชผู้ทรงยศเป็นเจ้าเป็นใหญ่	 ปกครองด้านทิศตะวันออก	 มีพวก

คนธรรพ์เป็นบริวารแวดล้อม	

		 	 ๒)	ท้าววิรุฬหก	 เป็นมหาราชผู้ทรงยศเป็นเจ้าเป็นใหญ่	 ปกครองด้านทิศใต้	 มีพวกกุมภัณฑ์ 

เป็นบริวารแวดล้อม	

		 	 ๓)	ท้าววิรูปักษ์	เป็นมหาราชผู้ทรงยศเป็นเจ้าเป็นใหญ่	ปกครองด้านทิศตะวันตก	มีพวกนาค

เป็นบริวารแวดล้อม	

		 	 ๔)	ท้าวเวสสวัณ	 เป็นมหาราชผู้ทรงยศเป็นเจ้าเป็นใหญ่	 ปกครองด้านทิศเหนือ	 มีพวกยักษ์

เป็นบริวารแวดล้อม	

		 เหล่าบริวารของท้าวมหาราชทั้ง	๔	นั้น	แม้ว่าจะอยู่ในสวรรค์ชั้นเดียวกัน	แต่ยังมีระดับชั้นต่าง	ๆ	

กันออกไปอีก	เช่น	พวกยักษ์ที่เป็นบริวารของท้าวเวสสวัณมหาราชปรากฏว่า	มีการแบ่งเป็นยักษ์ชั้นสูง	

ชั้นกลาง	 และชั้นต�่า	 ยักษ์ทั้งสามระดับนี้	 บางพวกเลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาค	 บางพวกไม่เลื่อมใส	 

 14
 พระพรหมโมลี	 (วิลาศ	ญาณวโร	 ป.ธ.๙),	 โลกทีปนี,	 (กรุงเทพมหานคร:	 ส�านักพิมพ์ดอกหญ้า,	 ๒๕๔๕),	 

หน้า	๑๓๙.

 15
 พระมหาสมจินต์	 สมฺมาปญฺโญ	 (วันจันทร์),	 “นรกและสวรรค์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท”,	 วิทยานิพนธ ์

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต,	(บัณฑิตวิทยาลัย:	มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	๒๕๓๔),	หน้า	๗๓.
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พวกที่ไม่เลื่อมใส	 เป็นเพราะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมเพื่องดเว้นจากปาณาติบาต	 อทินนาทาน	

กาเมสุมิจฉาจาร	 มุสาวาท	 การดื่มน�้าเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ถึงแห่งความประมาท	 พวกยักษ ์

ส่วนมากมิได้งดเว้นจากสิง่เหล่านัน้
16

	อย่างไรก็ตาม	ในทางพระพทุธศาสนา	พระพทุธเจ้าและพระสาวก

มีวิธีสัมพันธ์แบบฉันมิตรมีไมตรีจิตกับยักษ์เหล่านั้น	ด้วยการเจริญอาฏานาฏิยรักขาท�าให้ยักษ์เหล่านั้น

เกิดความเล่ือมใสหันมาคุ้มครองรักษาไม่เบียดเบียนท�าให้ภิกษุ	 ภิกษุณี	 อุบาสก	 อุบาสิกา	 อยู่เป็นสุข 

โดยทั่วกัน	เทวดาในชั้นจาตุมหาราชิกานี้มีความพิเศษในด้านต่าง	ๆ	เป็นต้นว่า	มีเครื่องประดับสวยงาม	

ร่างกายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทิน	 สามารถเนรมิตกายให้ใหญ่โตหรือเล็กเท่าไรก็ได้ตามความ

ประสงค์	 มีอาหารทิพย์ทุกมื้อ	 ไม่รู้จักป่วยไข้	 มีแต่ความสุขส�าราญใจตลอดเวลา	 อยู่กับลูกเมียด้วย 

ความสุขเบิกบานชั่วกาลนาน นอกจากนี้ยังมีน�้าที่ใสยิ่งกว่าแก้ว	มีดอกบัวชนิดบานอยู่ในสระน�้า	มีกลิ่น

หอมราวอบไว้	มีดอกไม้ที่สวยงาม	และต้นไม้ที่งามเลิศ	มีผลไม้รสอร่อยยิ่งนัก	ต้นไม้ดังกล่าวนี้ออกดอก

ออกผลตลอดทั้งปีไม่รู้โรย
17

 ๒.	เทวดาชัน้ดาวดงึส์	เป็นทีอ่ยูข่องเหล่าเทวดาทีเ่ป็นกามาพจร	ต้ังอยูเ่หนอืเขาสิเนรุราช	ภายใน

สวรรค์ชั้นนี้ประดับด้วยอุทยานและสระโบกขรณี	มีปราสาทชื่อ	เวชยันต์	สูง	๗๐๐	โยชน์	ประดับด้วย

รตันะทัง้	๗	มีต้นไม้ชือ่	ปารฉัิตตกะ	มปีรมิณฑลแผ่ไป	๑๐๐	โยชน์	ทีโ่คนต้นไม้มแีท่นศลิาชือ่	บณัฑุกมัพล	

มีสีด�า	ดอกชัยพฤษ์	สีครั่ง	และสีบัวโรย	ยาว	๖๐	โยชน์	กว้าง	๕๐	โยชน์	หนา	๑๕	โยชน์	ยุบลงในเวลา

ประทับนั่ง	ฟูขึ้นอีกเต็มที่ในเวลาเสด็จลุกขึ้น	มีช้างทรงชื่อ	เอราวัณ
18

	เป็นเทพบุตรเนรมิตกายเป็นช้าง	

จอมเทพผูป้กครองสวรรค์ชัน้นีท้รงพระนามว่า	ท้าวสักกเทวราช	สมดังข้อความทีพ่ระผู้มพีระภาครับส่ัง

กับภิกษุทั้งหลายว่า

	 ครั้งนั้น	 ท้าวสักกะ	 ผู้เป็นจอมแห่งเทวดา	 ตรัสเรียกเทวดาชั้นดาวดึงส์มาสั่งว่า	 ท่านผู้นิรทุกข์ 

ทั้งหลาย	หากความกลัวก็ดี	ความหวาดเสียวก็ดี	ความขนพองสยองเกล้าก็ดี	จะบังเกิดมีแก่พวกเทวดา

ผูไ้ปในสงครามไซร้	สมยันัน้	พวกท่านพงึดยูอดธงของเราทเีดียว	เพราะเมือ่พวกท่านแลดยูอดธงของเราอยู่

ความกลัว	ความหวาดระแวง	หรือความขนพองสยองเกล้าที่จักเกิดขึ้นจักหายไป
19

 16
 ที.ปา.	(ไทย)	๑๑/๒๗๕-๒๘๔/๒๑๘-๒๓๒.

 17
 คณะท�างานโครงการวรรณกรรมอาเซียน,	 ไตรภูมิกถา ฉบับถอดความ,	 (กรุงเทพมหานคร:	 อมรินทร ์

การพิมพ์,	๒๕๒๘),	หน้า	๑๔๙.

 18
 ขุ.ธ.อ.	(ไทย)	๑/๒๔๙-๒๕๙.

 19
 ส�.ส.	(ไทย)	๑๕/๒๔๙/๓๖๐.
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	 และมข้ีอความดงัทีป่รากฏในอรรถกถาอธบิายถงึท้าวสักกะ	ผู้เป็นจอมแห่งเทวดาทัง้หลาย	เสวย

ราชสมบัติเป็นอิสริยาธิปัตย์แห่งเทพท้ังหลายชั้นดาวดึงส์	 ฉะนั้น	 จึงเรียกว่า	 เทวานมินทะ	 ผู้เป็นจอม 

แห่งเทวดาทั้งหลาย	และว่า	ท้าวมฆวาน	ประเสริฐที่สุดในหมู่เทวดา
20

	 สวรรค์ช้ันดาวดึงส์	 มีความหมายว่า	 แดนที่อยู่แห่งเทพ	 ๓๓	 ตน	 มีท้าวสักกะหรือพระอินทร์ 

เป็นจอมเทพ	บางทีเรียกว่า	ไตรตรึงส์
21

	พระมเหสีของท้าวสักกะมี	๔	พระองค์	คือ	

	 	 ๑)	นางสุธรรมา		 ๒)	นางสุนันทา	

	 	 ๓)	นางสุจิตรา			 ๔)	นางสุชาดา	

	 พระอินทร์ได้เสด็จไปนมัสการพระเจดีย์พร้อมหมู่เทพยดาและนางฟ้าบริวารท้ังหลาย	 และทรง

กระท�าประทักษิณพระเจดีย์ทุกวัน
22

	 กิจกรรมที่ส�าคัญยิ่งประการหนึ่งของเทวดาชั้นดาวดึงส์	 ก็คือ 

การฟังธรรมโดยใช้สุธรรมเทวสภาเป็นท่ีฟังธรรม	 มีพระพรหมและเทวดาผู้รู้ธรรมผลัดกันเทศนาธรรม

ตามวาระ	 ที่จริงแล้วเทวสภาท่ีชื่อว่าสุธรรมานี้เกิดด้วยบุญของนางฟ้าที่บังเกิดบนสวรรค์ชั้นนี้	 คือ	 

นางสธุรรมาผูท้�าบญุไว้เมือ่ครัง้เป็นมนษุย์พอตายแล้วกไ็ปเกดิในภพดาวดึงส์	และเทวสภาชือ่ว่าสุธรรมา

มีประมาณ	๕๐๐	 โยชน์	 ได้เกิดแล้วแก่นาง	ณ	ที่นั้น	 ที่สภาแห่งนี้มีการฟังธรรมของเหล่าเทวดาในวัน 

อฏัฐม	ี(ดถิทีี	่๘)	แห่งเดอืน
23

	เมือ่ถึงวาระการฟังธรรม	สนังกุมารพรหมจะลงมาจากพรหมโลกเพือ่เทศนา

ธรรมให้เทวดาทั้งหลายได้รับฟัง	 ในบางครั้งที่สนังกุมารพรหมไม่มาแสดงธรรม	 เหล่าเทพทั้งหลาย 

ก็จะเชิญเทวดาท่ีรู้ธรรมให้แสดงธรรม	 และบางครั้งท้าวสักกเทวราชผู้เป็นจอมแห่งเทวดาท้ังหลาย 

ทรงแสดงธรรมเอง

	 สวรรค์ชั้นดาวดึงส์จัดว่ามีความพิเศษต่างจากสวรรค์ชั้นอื่นตรงที่มีธรรมสภาของเทวดา	 มีการ

แสดงธรรม	การฟังธรรมอยู่เป็นประจ�า	แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยเสด็จไปจ�าพรรษาและแสดงธรรม

บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์	กล่าวคือ	ในพรรษาที่	๗	หลังจากตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ	พระพุทธเจ้า

ทรงท�ายมกปาฏิหาริย์ในวันข้ึน	๑๕	 ค�่า	 เดือน	๘	ณ	 กรุงสาวัตถี	 หลังจากทรงท�ายมกปาฏิหาริย์แล้ว 

ได้เสด็จไปจ�าพรรษาบนสวรรค์ช้ันดาวดึงส์	 ทรงแสดงพระอภิธรรมปิฎกโปรดพระพุทธมารดาเป็นเวลา	

๓	เดือน	ในเวลาแสดงธรรมจบ	เทวดา	๘	หมืน่โกฎ	ิได้บรรลธุรรมส่วนพระพทุธมารดาได้ดวงตาเหน็ธรรม

เป็นพระโสดาบัน
24

 20
 ขุ.ธ.อ.	(ไทย)	๑/๒๖๕.

 21
 พระราชวรมุนี	(ประยุทธ์	ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม,	หน้า	๒๓๒.

 22
 คณะท�างานโครงการวรรณกรรมอาเซียน,	ไตรภูมิกถา ฉบับถอดความ,	หน้า	๑๕๙-๑๖๐.

 23
 ขุ.ธ.อ.	(ไทย)		๑/๒๕๙.

 24
 ขุ.ธ.อ.	(ไทย)		๒/๒๑๐.
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 ๓.	เทวดาชั้นยามา	คือ สวรรค์ชั้นที่	๓	มีชื่อว่า	ยามา	แปลว่า	แดนแห่งเทพผู้ปราศจากความทุกข์	

เป็นสวรรค์ที่ปราศจากความล�าบากโดยประการทั้งปวง	 เหล่าเทวดาผู้อยู่บนสวรรค์ชั้นนี้เป็นผู้ถึงซึ่ง 

ความสุขอันเป็นทิพย์	จอมเทพผู้ปกครองสวรรค์ชั้นยามามีนามว่า	ท้าวสุยามเทพบุตร
25

	สถานที่ตั้งของ

สวรรค์ชั้นยามานี้อยู่เหนือสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ขึ้นไปเบื้องบนไกล	๘๔,๐๐๐	โยชน์	มีปราสาทเงินปราสาท

ทองเป็นวิมานท่ีอยู่ของเหล่าเทพยดาและปราสาทวิมานนั้นสวยงามวิจิตรตระการตากว่าชั้นดาวดึงส์	 

มีก�าแพงแก้วล้อมรอบวิมาน	 มีอุทยานและสระโบกขรณีอันเป็นทิพย์	 ที่สวรรค์ชั้นยามานี้ไม่เห็น 

แสงพระอาทิตย์เลย	 เพราะอยู่สูงกว่าพระอาทิตย์มากนัก	 เหล่าเทวดามองเห็นได้ด้วยแสงรัศมีจากแก้ว

ทั้งหลาย	และรัศมีจากตัวของเทวดานั่นเอง	ส่วนจะรู้ว่าเช้าหรือค�่าได้ก็อาศัยดูจากดอกไม้ทิพย์	ถ้าเห็น

ว่าดอกไม้ทิพย์บานจึงรู้ว่ารุ่งเช้า	ถ้าเห็นว่าดอกไม้นั้นหุบจึงรู้ว่าเป็นยามกลางคืน
26

 

		 เทวดาทั้งหลายบรรดาที่ได้ก่อสร้างการกุศลไว้และได้ไปเกิดที่สวรรค์ชั้นยามานี้มีหน้าตาร่างกาย

รุ่งเรืองงดงามยิ่งนัก	ได้รับความผาสุก	มีความส�าราญชื่นบานเทพหฤทัย	เสวยทิพย์สมบัติรื่นรมย์สมควร

แก่อัตภาพ	ท้าวสยุามเทวราชผูท้รงเป็นจอมเทพปกครองชาวสวรรค์ชัน้ยามานีก้ท็รงมนี�า้พระทยัประกอบ

ด้วยกุศลยุติธรรมท�าให้เหล่าเทพยดาได้รับความชุ่มฉ�่าใจได้เสวยสุขสุดพรรณนา
27

	 ๔. สวรรค์ชั้นดุสิต	คือแดนแห่งเทพผู้เอิบอิ่มด้วยสิริสมบัติของตน	ค�าว่า	ดุสิต	มาจากค�าว่า	ตุสิตา	

หรือ	ตุสิตะ	แปลว่า	ยินดีชื่นบาน	สวรรค์ชั้นนี้ตั้งอยู่เหนือชั้นยามาขึ้นไป	๑๖๘,๐๐๐	โยชน์	มีวิมานเป็น

ปราสาทแก้วปราสาททอง	มคีวามสงูความงามมากกว่าปราสาทของเทวดาในชัน้ยามา	เทวดาผูเ้ป็นใหญ่

ปกครองสวรรค์ชั้นดุสิต	คือ	ท้าวสันดุสิตเทพบุตร
28

	 เทวดาทั้งหลายในสวรรค์ชั้นนี้รู้บุญ	 รู้ธรรม	ยินด ี

ในการฟังธรรมเป็นอย่างยิ่ง	 ทุกวันธัมมัสสวนะจะมีการประชุมฟังธรรมกันอยู่เสมอ	 องค์สมเด็จ 

ท้าวสันดุสิตเจ้าผู้พหูสูตก็เป็นผู้รู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงมีอัธยาศัยยินดีในการฟังธรรม	

และตามปกติสวรรค์ช้ันดุสิตน้ีเป็นท่ีสถิตอยู่ของเทพบุตรผู้เป็นโพธิสัตว์ซึ่งสร้างโพธิสมภารที่จะได้ลงมา

ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในโลกมนุษย์	

		 ดังน้ัน	 ท้าวสันดุสิตเทวาธิบดีจึงมักมีเทวโองการตรัสอัญเชิญให้เทพบุตรโพธิสัตว์ผู้ทรงปัญญา 

เป็นองค์แสดงธรรม	เช่นในปัจจบุนันีส้มเดจ็พระศรีอาริยเมตไตรยพระโพธสัิตว์ผู้มชีือ่เสียงซึง่จะได้ตรัสรู้

เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคต	 พระองค์ก็สถิตอยู่	 ณ	 สวรรค์ชั้นนี้	 และมักจะได้รับ

อาราธนาให้เป็นองค์แสดงธรรมโปรดเหล่าเทวดาในสวรรค์ชั้นดุสิตอยู่เป็นประจ�า
29

 25
	องฺ.อฏฺก.	(ไทย)		๒๓/๓๖/๒๙๕.

 26
	คณะท�างานโครงการวรรณกรรมอาเซียน,	ไตรภูมิกถา ฉบับถอดความ,	หน้า	๑๖๓.

 27
	พระพรหมโมลี	(วิลาศ	ญาณวโร	ป.ธ.๙),	โลกทีปน,ี	หน้า	๑๘๓.

 28
	องฺ.อฏฺก.	(ไทย)		๒๓/๓๖/๒๙๕.

 29
 พระพรหมโมลี	(วิลาศ	ญาณวโร	ป.ธ.๙),	ภูมิวิลาสิน,ี	 (กรุงเทพมหานคร:	ส�านักพิมพ์ดอกหญ้า,	๒๕๓๗),	

หน้า	๓๗๔.
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	 ๕.	สวรรค์ชั้นนิมมานรดี	คือสวรรค์ชั้นที่	๕	เป็นที่อยู่ของเทวดาเหล่ากามาวจร	ค�าว่านิมมานรดี	

แปลว่า	แดนทีอ่ยูแ่ห่งเทพผูม้คีวามยนิดใีนการเนรมติถือกนัว่าเทวดาชัน้นีป้รารถนาส่ิงหนึง่ส่ิงใดกเ็นรมิต

ได้เอง	จอมเทพผูป้กครองสวรรค์ชัน้นีค้อื	ท้าวสนุมิมติเทพบตุร
30

	ทีต่ัง้ของสวรรค์ชัน้นมิมานรดอียูเ่หนอื

ชั้นดุสิตขึ้นไป	 ๓๓๖,๐๐๐	 โยชน์	 มีวิมานเป็นปราสาทแก้วปราสาททอง	 มีก�าแพงแก้วก�าแพงทอง 

ล้อมรอบ	 มีแผ่นดินเป็นทองราบเรียบเสมอกันทุกแห่ง	 มีสระน�้ามีสวนแก้วสวยงามยิ่งขึ้นไปกว่าสวรรค์

ชั้นดุสิต	 และนอกจากอาภรณ์ทิพย์ท่ีมีอยู่โดยปกติแล้วหากปรารถนาสิ่งใดก็สามารถเนรมิตสิ่งนั้นขึ้น 

มาเองตามใจปรารถนาได้ทกุประการ	เทวดาทัง้หลายในสวรรค์ชัน้นีต่้างสนกุสนานอยูก่บันางฟ้าทัง้หลาย

ด้วยใจนั่นเองจึงเรียกสวรรค์นี้ว่านิมมานรดี
31

	 ๖.	เทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตี	คือสวรรค์ชั้นที่	๖	มีชื่อว่า	ปรนิมมิตวสวัตตี	แปลว่า	แดนที่อยู่แห่ง

เทพผู้ยังอ�านาจให้เป็นไปในสมบัติท่ีผู้อื่นนิรมิตให้	 คือเสวยสมบัติที่พวกเทพอื่นนิรมิตให้	 จอมเทพ 

ผู้ปกครองสวรรค์ชั้นนี้มีนามว่า	 ท้าววสวัตตีเทพบุตร
32

	 หรือเรียกตามชั้นสวรรค์ว่า	 ปรนิมมิตวสวัตตี- 

เทวราช	 ที่ตั้งของสวรรค์ชั้นนี้อยู่เหนือสวรรค์ชั้นนิมมานรดีขึ้นไป	 ๖๗๒,๐๐๐	 โยชน์	 เทวดาทั้งหลาย 

ในชั้นนี้	 มีความประเสริฐด้วยสุขสมบัติมากยิ่งกว่าสวรรค์ชั้นฟ้าท่ีกล่าวมาแล้ว	 คือเมื่อปรารถนา 

จะได้สรรพทิพย์อาหารใด	 ๆ	 ก็จะมีผู้อื่นรู้ความคิดของจิตแล้วนิรมิตให้ดังใจปรารถนา	 แม้ว่าสวรรค ์

ชั้นปรนิมมิตวสวัตตีจะมีความสวยงามประณีตวิจิตรบรรจงกว่าสวรรค์ทั้ง	 ๕	 ชั้นที่กล่าวมาแล้วก็ตามที	

แต่ก็ยังมีความแตกต่างในด้านความเป็นอยู่บางประการ	 กล่าวคือ	 เทวดาผู้อุบัติบนสวรรค์ชั้นนี้มีการ

ปกครองแบ่งออกเป็น	๒	ฝ่าย	คือ	

		 	 ๑)	ฝ่ายเทวดา	 มีเทวราชผู้ยิ่งใหญ่ทรงพระนามว่า	 สมเด็จพระปรนิมมิตวสวัตตีเทวราช	 

ทรงเป็นพญาเจ้าฟ้าปกครองเหล่าเทวดาทั้งหลายให้ได้รับความสุขส�าราญชื่นบานบันเทิงจิต	

		 	 ๒)	ฝ่ายมาร	 มีมาราธิราชผู้ยิ่งใหญ่ทรงพระนามว่า	 ท่านท้าวปรนิมมิตวสวัตตีพญามาร	 

เป็นพญาเจ้าฟ้าปกครองหมู่มารทั้งหลายให้ได้รับความสุขส�าราญตามควรแก่อัตภาพ
33

 30
 องฺ.อฏฺก.	(ไทย)		๒๓/๓๖/๒๙๖.

 31
 คณะท�างานโครงการวรรณกรรมอาเซียน,	ไตรภูมิกถา ฉบับถอดความ,	หน้า	๑๖๕.

 32
 องฺ.อฏฺก.	(ไทย)		๒๓/๓๖/๒๙๖.

 33
 พระพรหมโมลี	(วิลาศ	ญาณวโร	ป.ธ.๙),	โลกทีปน,ี	หน้า	๒๐๓.
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ความปรารถนาของมนุษย์ระดับสวรรค์ชั้นรูปาวจรภูมิ ๑๖ ชั้น
	 นับจากสวรรค์ช้ันท่ี	 ๖	 ข้ึนไปอีกไกลมากถึงจะถึงพรหมโลก	 คือที่อยู่ของพรหม	 ค�าว่า	 พรหม	 

แปลว่า	ผู้ประเสริฐ	ได้แก่	เทวดาในพรหมโลก	ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยกาม	แบ่งเป็น	๒	พวกใหญ่	ๆ	

ด้วยกันคือ	รูปพรหม	จ�าพวกรูปาวจรมี	๑๖	ชั้น	และอรูปพรหม	จ�าพวกอรูปาวจรมี	๔	ชั้น
34

	คติทาง

พระพุทธศาสนาได้อธิบายเกี่ยวกับรูปพรหมและอรูปพรหมไว้ว่า	 ผู้ท่ีท�าสมาธิจนบรรลุถึงรูปฌานท่ีมี 

รูปนิมิตเป็นอารมณ์	 รูปฌานน้ันเป็นวิบากให้ไปเกิดในรูปพรหม	 ผู้ที่ท�าสมาธิสูงขึ้นไปกว่ารูปฌานคือ 

ทิ้งรูปนิมิตเสีย	 ก�าหนดอรูปนิมิตเป็นอารมณ์จนได้บรรลุอรูปฌานคือ	 ฌานที่มีอรูปนิมิตเป็นอารมณ	์ 

ฌานนั้นก็มีวิบากให้ไปเกิดเป็นอรูปพรหม	 โดยนัยนี้	 ค�าว่า	 พรหม	 จึงได้ความหมายว่า	 เจริญรุ่งเรือง	 

ด้วยคุณวิเศษมีฌานเป็นต้น	 ในที่นี้จะได้กล่าวถึงชั้นของรูปพรหมและอรูปพรหมตามล�าดับโดยสังเขป

ดังนี้

	 ๑-๓.	พรหมชั้นปฐมรูปฌาน แบ่งออกเป็นพรหม	๓	ประเภทคือ

		 	 ๑)	พรหมปาริสัชชา	แปลว่า	เป็นบริษัทของพรหม	ได้แก่	เกิดในบริษัทของมหาพรหม	เป็นผู้

บ�ารุงมหาพรหม	

		 	 ๒)		พรหมปุโรหิตา	แปลว่า	เป็นปุโรหิตของพรหม	ได้แก่	ปุโรหิตของมหาพรหม	

		 	 ๓)	มหาพรหม
35

	 แปลว่า	 พรหมผู้ใหญ่กว่า	 คือใหญ่กว่าพวกพรหมปาริสัชชาเป็นต้น	 เช่น	 

มีวรรณะยิ่งกว่า	มีอายุยืนกว่า	พรหม	๓	จ�าพวกนี้	

		 อยู่ในปฐมรูปฌาน	 สถิตอยู่ในช้ันเสมอกัน	 แต่มีความรุ่งเรืองต่างกันคือ	 ผู้ที่ได้ปฐมรูปฌาน 

อย่างอ่อนกเ็กดิในพวกพรหมปารสิชัชา	ถ้าได้อย่างกลางให้เกิดในพวกพรหมปโุรหติ	ถ้าได้อย่างกล้าแขง็

ก็ให้เกิดในพวกมหาพรหม

 ๔-๖.	พรหมชั้นทุติยรูปฌาน	แบ่งออกเป็นพรหม	๓	ประเภทคือ

	 		 ๔)	ปริตรตาภา	แปลว่า	มีรัศมีน้อย	คือมีแสงสว่างน้อยกว่าพรหมชั้นที่สูง	ๆ	ขึ้นไป	

		 	 ๕)	อัปปมาณาภา	แปลว่า	รัศมีไม่มีประมาณ	คือมีแสงสว่างมากเกินที่จะประมาณได้	

	 	 ๖)	อาภัสสรา
36

	 แปลว่า	 มีรัศมีซ่านไป	 คือแผ่ออกไปแต่ที่นั้นที่นี้	 ดุจสายฟ้าแลบออกจาก 

กลีบเมฆมีรัศมีพวยพุ่งดุจเปลวไฟโคมประทีป	

 34
 พระธรรมปิฎก	(ป.	อ.	ปยุตฺโต),	พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท,์	หน้า	๑๘๑-๑๘๒.

 35
 ที.ม.อ.	(บาลี)	๑๒๓/๑๐๙.

 36
 ม.มู.	(ไทย)	๑๒/๔๔๒/๔๗๙.
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		 พรหม	 ๓	 จ�าพวกน้ีอยู่ช้ันทุติยรูปฌาน	 สถิตอยู่ในชั้นเดียวกัน	 แต่มีรัศมีรุ่งเรืองต่างกัน	 ผู้ท่ีได้ 

ทุติยรูปฌานอ่อนเกิดเป็นพวกพรหมปริตตาภา	 ผู้ท่ีได้อย่างกลางก็เกิดเป็นพวกอัปปมาณาภา	 ผู้ท่ีได ้

อย่างแรงกล้าเกิดเป็นพวกอาภัสสรา

	 ๗-๙.	พรหมชั้นตติยรูปฌาน แบ่งออกเป็นพรหม	๓	ประเภทคือ

	 	 ๗)	ปริตตสุภา	แปลว่า	มีรัศมีแห่งสรีระน้อย	คือน้อยกว่าพรหมชั้นสูงขึ้นไป	

		 	 ๘)	อัปปมาณสุภา	แปลว่า	มีรัศมีแห่งสรีระสวยงามไม่มีประมาณ	คือพรหมที่มีรัศมีมากเกิน

จะประมาณได้	

		 	 ๙)	สุภกิณหา
37

	แปลว่า	พรหมที่มีรัศมีผุดสว่างทั่วไป	มีสิริเหมือนอย่างแท่งทองที่โรจน์รุ่งอยู่

ในหีบทอง	

		 พรหม	๓	จ�าพวกนี้อยู่ในชั้นตติยรูปฌาน	สถิตอยู่ในชั้นเดียวกัน	แต่มีรัศมีรุ่งเรืองกว่ากัน	ผู้ที่ได้

ตตยิรปูฌานอย่างอ่อนเกดิเป็นพรหมปรติตสภุา	ผู้ได้อย่างปานกลางเกดิเป็นพรหมอปัปมาณสุภา	ผู้ทีไ่ด้

อย่างแข็งกล้าหรือประณีตก็เกิดเป็นพรหมสุภกิณหา

	 ๑๐-๑๑.	พรหมชั้นจตุตถรูปฌาน	แบ่งออกเป็นพรหม	๒	ประเภทคือ

	 		 ๑๐)	 เวหัปผลา	 แปลว่า	 มีผลไพบูลย์	 ซ่ึงเกิดขึ้นด้วยอ�านาจของฌาน	 ได้แก่	 พรหมผู้ที่เคย

ประพฤตจินได้ฌานที	่๔	ไม่มแีบ่งเป็น	๓	ชือ่เหมอืนชัน้อืน่	ๆ 	ทีก่ล่าวมาในเบือ้งต้น	ส�าหรบัผูไ้ด้อย่างอ่อน	

อย่างปานกลาง	และอย่างประณีต	กล่าวไว้ชื่อเดียวรวมกันไป	

		 	 ๑๑)	 อสัญญี
38

	 แปลว่า	 ไม่มีสัญญาพรหมชั้นนี้เป็นที่เกิดของท่านผู้ได้ฌานสมาบัติด้วยการ 

เพ่งอยู่เป็นนิจว่าจิตไม่มีเวลาจุติ	พอเกิดสัญญาขึ้นก็จุติจากกายนั้น

	 ๑๒-๑๖.	พรหมชั้นสุทธาวาส	๕	คือ สุทธาวาส	แปลว่า	อาวาสคือที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์	หรือที่อยู ่

อนับรสิทุธิ	์ค�าว่า	ผูบ้รสิทุธิใ์นท่ีนีห้มายเฉพาะพระอนาคามแีละพระอรหนัต์	คอืพระอรยิบคุคลชัน้อนาคามี

ในโลกนี้สิ้นชีวิตแล้วไปเกิดอยู่ชั้นสุทธาวาส	 และจะส�าเร็จเป็นอรหันต์นิพพานในชั้นสุทธาวาสนั้นไม่มี

กลับลงมาอีก	สุทธาวาสมีอยู่	๕	ชั้น	คือ

		 	 ๑๒)	พรหมชั้นอวิหา	แปลว่า	ไม่ละฐานะของตนโดยกาลอันน้อย	หรือเสื่อมจากสมบัติของตน	

เป็นภูมิสุทธาวาสชั้นต้น	

		 	 ๑๓)	พรหมช้ันอตปัปา	แปลว่า	ไม่สะดุง้อะไร	หรอืไม่ท�าผูใ้ดผู้หนึง่ให้เดอืดร้อน	เป็นภมูสิทุธาวาส

ชั้นที่สอง	

 37
	ม.มู.	(ไทย)	๑๒/๔๔๒/๔๗๙. 

 38
 ม.มู.อ.	(บาลี)	๑/๓/๓๘.
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		 	 ๑๔)	พรหมชั้นสุทัสสา	แปลว่า	ดูงาม	คือมีรูปงาม	น่าดู	คือพรหมผู้เกิดชั้นนี้มีรูปร่างงดงาม 

น่ามอง	เป็นภูมิสุทธาวาสชั้นสาม	

		 	 ๑๕)	 พรหมชั้นสุทัสสี	 แปลว่า	 มีทัศนะ	 คือพรหมผู้มีความเห็นดีบริสุทธิ์	 เป็นภูมิสุทธาวาส 

ชั้นสี่	

		 	 ๑๖)	พรหมชั้นอกนิฏฐา
39

	แปลว่า	ไม่มีเป็นรอง	คือพรหมผู้ที่ไม่มีสิ่งด้อยกว่าทั้งรูปธรรมและ

นามธรรมเพราะมีสมบัติอุกกฤษฎ์	 สุทธาวาสทั้ง	 ๕	 ชั้นนี้จัดเข้าในพรหมชั้นจตุตถฌาน	 คือฌานที่ม ี

รูปกัมมัฏฐานเป็นอารมณ์ชั้นที่สี่

ความปรารถนาของมนุษย์ระดับสวรรค์ชั้นอรูปาวจร ๔ ชั้น
	 ๑-๔.	 พรหมชั้นอรูปฌาน	๔	 คือ พรหมชั้นที่สูงกว่าสุทธาวาสข้ึนไป	 เรียกว่า	 พรหมอรูปฌาน	 

ผู้ที่มาเกิดเป็นพรหมในอรูปฌานน้ีคือผู้ท่ีเคยประพฤติฌานมีอรูปธรรมเป็นอารมณ์	พรหมชั้นอรูปฌาน

จัดเป็น	๔	ชั้นตามภูมิฌานดังนี้	

		 	 ๑)	พรหมชั้นอากาสานัญจานตนะ	 คือ	 ชั้นของพรหมผู้ได้อรูปฌาน	 เพราะได้เจริญอรูป- 

กมัมฏัฐานว่า	อากาศไม่มีที่สุด	

		 	 ๒)	พรหมชัน้วญิญานญัจายตนะ	คอื	ชัน้ของพรหมผู้ได้อรูปฌาน	เพราะได้เจริญอรูปกมัมฏัฐาน

ว่า	วิญญาณไม่มีที่สิ้นสุด	

		 	 ๓)	พรหมชั้นอากิญจัญญายตนะ	 คือ	 ชั้นของพรหมผู้ได้อรูปฌาน	 เพราะได้เจริญอรูป- 

กัมมัฏฐานว่า	น้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มี	

		 	 ๔)	พรหมชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะ
40

	 คือ	 ชั้นของพรหมผู้ได้อรูปฌาน	 เพราะได้เจริญ 

อรูปกัมมัฏฐานที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปอีก	จนดับสัญญาอย่างหยาบเหลือแต่สัญญาอย่างละเอียด	จึงเรียกว่า

มีสัญญาก็ไม่ใช่	ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่	อรูป	๔	ชั้นนี้	ละเอียดกว่ากันขึ้นไปโดยล�าดับ

	 จะเห็นได้ว่า	 ความปรารถนาของมนุษย์เรื่องสวรรค์ในโลกหน้า	 ซึ่งหมายถึงเทวดาที่จัดอยู่ใน 

โอปปาติกะก�าเนิด	 คือ	 พอเกิดขึ้นในเทวโลกก็โตเป็นหนุ่ม	 เป็นสาว	 มีอัตภาพสมบูรณ์ทันที	 บุคคล 

ผู้ปรารถนาสวรรค์ในโลกหน้าควรรักษาศีลเป็นประจ�า	 เมื่อละโลกนี้ไปแล้วจะไปบังเกิดในสวรรค์

สมปรารถนาที่ตนตั้งไว้	

 39
 ม.มู.	(ไทย)	๑๒/๔๔๒/๔๗๙.

 40
 ม.มู.	(ไทย)	๑๒/๔๔๒/๔๗๙.
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สรุป 

	 ปรารถนา	หมายถงึ	ความมุง่หมาย	อยากได้	ความต้องการ	ความปรารถนาของมนษุย์ระดบัสวรรค์

สมบัติ	ดังพระพุทธพจน์ในอิฏฐสูตรว่า	สวรรค์ที่น่าปรารถนา	น่าใคร่	น่าพอใจ	หาได้ยากในโลก
 
การเกิด

เป็นเทวดาเรียกว่า	โอปปาติกโยนิ	 เมื่อจะเกิดก็อุบัติขึ้นมาไม่ต้องนอนในครรภ์มารดาเหมือนเช่นมนุษย์

หรืออยู่ในฟองไข่	 เหมือนสัตว์ดิรัจฉานท้ังหลาย	 อุบัติเกิดขึ้นมีรูปร่างเป็นทิพย์	 ต้ังอยู่ในวัยหนุ่มสาว	 

เป็นเทพบุตร	 เทพธิดา
 
มีความเป็นอยู่สุขสบายในสวรรค์	 แยกประเภทออกตามสถานที่อยู่	 เป็นเทพ 

ชั้นเทวโลกบ้าง	พรหมโลกบ้าง	โดยแยกเป็นสวรรค์ชั้นกามาวจร	๖	ชั้นคือ	

	 ๑)		เทวดาชั้นจาตุมหาราชิกา เป็นสวรรค์ชั้นแรกของเหล่าเทวดา	

	 ๒)		เทวดาชั้นดาวดึงส์	เป็นที่อยู่ของเหล่าเทวดาที่เป็นกามาพจร	

	 ๓)		เทวดาชั้นยามา	คือ สวรรค์ชั้นที่	๓	มีชื่อว่า	ยามา	แปลว่า	แดนแห่งเทพผู้ปราศจากความทุกข์	

	 ๔)  สวรรค์ชั้นดุสิต	คือแดนแห่งเทพผู้เอิบอิ่มด้วยสิริสมบัติของตน	

	 ๕)		สวรรค์ชั้นนิมมานรดี	คือสวรรค์ชั้นที่	๕	เป็นที่อยู่ของเทวดาเหล่ากามาวจร	

	 ๖)		เทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตี	คือสวรรค์ชั้นที่	๖	มีชื่อว่า	ปรนิมมิตวสวัตตี	แปลว่า	แดนที่อยู่แห่ง

เทพผู้ยังอ�านาจให้เป็นไปในสมบัติที่ผู้อื่นนิรมิตให้	

	 นับจากสวรรค์ชั้นที่	 ๖	 ขึ้นไปอีกไกลมากถึงจะถึงพรหมโลก	 คือที่อยู่ของพรหม	 ได้แก่	 เทวดา 

ในพรหมโลก	 ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยกาม	 แบ่งเป็น	 ๒	พวกใหญ่	 ๆ	 ด้วยกันคือ	 รูปพรหม	 จ�าพวก 

รูปาวจรมี	๑๖	ชั้น	และอรูปพรหม	จ�าพวกอรูปาวจรมี	๔	ชั้น	คือ	

	 ๑)		พรหมชั้นอากาสานัญจานตนะ	คือชั้นของพรหมผู้ได้อรูปฌาน	เพราะได้เจริญอรูปกัมมัฏฐาน

ว่า	อากาศไม่มีที่สุด	

	 ๒)		พรหมชัน้วญิญานญัจายตนะ	คอืชัน้ของพรหมผูไ้ด้อรปูฌาน	เพราะได้เจรญิอรปูกมัมฏัฐานว่า	

วิญญาณไม่มีที่สิ้นสุด	

	 ๓)		พรหมชัน้อากญิจญัญายตนะ	คอืชัน้ของพรหมผูไ้ด้อรปูฌาน	เพราะได้เจรญิอรปูกมัมฏัฐานว่า	

น้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มี	

	 ๔)		พรหมชัน้เนวสญัญานาสญัญายตนะ	คอืชัน้ของพรหมผู้ได้อรปูฌาน	เพราะได้เจรญิอรปูกมัมฏั

ฐานที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปอีก	

	 ความปรารถนาของมนษุย์เร่ืองสวรรค์ในโลกหน้า	ซ่ึงหมายถงึเทวดาทีจ่ดัอยูใ่นโอปปาติกะก�าเนดิ	

คือ	 พอเกิดขึ้นในเทวโลกก็โตเป็นหนุ่มเป็นสาว	 มีอัตภาพสมบูรณ์ทันที	 บุคคลผู้ปรารถนาสวรรค์ 

ในโลกหน้าควรรักษาศีลเป็นประจ�า	เมื่อละโลกนี้ไปแล้วจะไปบังเกิดในสวรรค์สมปรารถนาที่ตนตั้งไว้	
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