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 วิทยานิพนธฉบับนี้ มีวัตถุประสงค ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องโลกในปรัชญาตะวันออก 

2) เพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องโลกในพุทธปรัชญาเถรวาท และ 3) เพ่ือวิเคราะหแนวคิดเรื่องโลกในพุทธปรัชญาเถร

วาท เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยทางเอกสาร โดยการศึกษา

คนควาและรวบรวมขอมูลจากเอกสารปฐมภูมิ และทุติยภูมิท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย 

ผลการวิจัยพบวา 

 1) ปรัชญาตะวันออก โดยเฉพาะปรัชญาอินเดียมีแนวคิดเรื่องโลกซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้                 

(๑) คัมภีรพระเวท ในแงท่ีเปนเทพนิยายเชื่อวาโลกและสรรพสิ่งเปนผลิตผลจากเทพเจา และธรรมชาติทุก

สิ่งถูกควมคุมโดยเทพเจา และในแงท่ีเปนปรัชญาในแงนี้เชื่อวา สารัตถะท่ีแทจริงมีเพียงหนึ่งเทานั้น คือ สัต

นั้นเอง (๒) ปรัชญานยายะ มีทัศนะวา โลกมีอยูจริงเปนสิ่งท่ีมีอยูจริงโดยตัวเองประกอบดวยปรมาณูเหลือ

คณาสวนกาละและเทศะเปนความเชิงปรวิสัยมีอยางกวาง ๆ ไมข้ึนกับใคร (๓) ปรัชญาไวเศษิกะ เชื่อวาโลกและ

สิ่งตาง ๆ ในโลกประกอบข้ึนดวยปรมาณูของธาตุท้ัง ๔ คือ ดิน น้ํา ไฟ ลม (๔) ปรัชญาสางขยะ มีทัศนะวา

ประกฤติเปนมูลเหตุของโลกและเปนมูลเหตุใหเกิดสิ่งตาง ๆ (๕) ปรัชญาโยคะ มีทัศนะวา สัมปโยคะหรือการ

รวมตัวของประกฤติกับปุรุษะนั้นเปนจุดเริ่มแรกแหงการวิวัฒนาการของโลกและสิ่งตาง ๆ (๖) ปรัชญามี

มางสาเชื่อวาพระเจามิใชเปนผูสรางและผูทําลายโลก แตเชื่อวาโลกมีแนวเปนมาแลวอยางท่ีเปนอยูเดี๋ยวนี้ สิ่ง

ตาง ๆ  ในโลกกอรูปข้ึนมาจากสสาร (๗) ปรัชญาเวทานตะ เชื่อวาโลกเปนเพียงปรากฏการณของสิ่งสมบูรณ คือ 

พรหมัน ไมเคยถูกสรางข้ึนมาจริง และ ๘) ปรัชญาอุปนิษัท ถือวาพรหมันเปนมูลการณะของสรรพสิ่งจึงได

วิวัฒนาการมาเปนโลกและสรรพสิ่งในโลก 

 ๒) โลกตามทศันะของพทุธปรัชญาเถรวาท มิได้มีความหมายแต่เพียงโลกอนัท่ีเป็นอยู่อาศยัของมนษุย์

และสรรพสิ่งท่ีมีชีวิตในโลกนีเ้ท่านัน้ยงัหมายรวมไปถึงภพภมูิอ่ืนท่ีเราไม่สามารถสมัผสัได้ด้วยประสาทสมัผสัท่ี

มนษุย์มีอยู่ได้ ซึ่งครอบคลมุถึงสิ่งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม สําหรับแนวคิดมลูเหตกุารณ์เกิดขึน้ของโลกนัน้มี
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การเกิดขึน้มีการถกูทําลายมีการรวมตวักนั และสลายตวัวนเวียนกนัไปตามกฎธรรมชาติ แต่จะเน้นท่ีตวัมนษุย์

มากกวา่สิง่มีชีวิตชนิดอ่ืน 

 ๓) วิเคราะหแนวคิดเรื่องโลกในพุทธปรัชญา แบงออกเปน ๓ ประการ คือ ๑) แนวคิดเร่ือง

โลกในเชิงภูมิศาสตร์ มี ๓ ประเภท ได้แก่ มนุษโลก เป็นท่ีอยู่อาศยัของมนุษย์ เทวโลก เปนท่ีอยูอาศัยของ

เทวดาและพรหมโลก เปนโลกท่ีอยูอาศัยของพรม ๒) แนวคิดเรื่องโลกในเชิงจริยศาสตร มี ๓ ประเภท ไดแก 

กามโลก เปนโลกของหมูสัตวผูเก่ียวของอยูในกาม รูปโลก เปนโลกท่ีอยูอาศยของสัตวผูเขาถึงรูปฌาน และ

อรูปโลก เปนโลกท่ีอยูอาศัยของสัตวผูเขาถึงอรูปฌาน ๓) แนวคิดเรื่องโลกตามทัศนะของพระพุทธ

โฆษาจารย   มี ๓ ประเภท ไดแก โอกาสโลก เปนโลกท่ีเปนแผนดิน ซ่ึงเปนท่ีอยูอาศัยของสิ่งท่ีมีชีวิต

และไมมีชีวิต สัตวโลก เปนโลกท่ีอยูของหมูสัตว ซ่ึงไดแกสัตวในภูมิตางๆ และรวมถึงสัตวสิ่งท่ีมีชีวิต

วิญญาณท้ังหมด  และสังขารโลก หมายถึง โลก คือ สังขารของสิ่งท่ีมีชีวิตและไมมีชีวิตรวมไปถึงการปรุง

แตงทางอารมณดวย 
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 The objectives of the research were as follows: 1) to study the concept of 

world in eastern philosophy, 2) to study the concept of world in Theravada Buddhist 

philosophy, and 3) to analyze the concept of world in Theravada Buddhist philosophy. The 

data of this documentary research were collected from the Tipitaka and related documents.  

 The results of the study found that:- 

 1) The concept of world in eastern philosophy, especially in Indian philosophy, 

could be concluded that: (1) The Vedas as the fairy tale specified that the world and 

everything were created and controlled by gods, and as philosophy, the only truth was 

Satta, (2) According to Nyaya philosophy, the world consisting of uncountable number of 

atoms could really exist, but space and time were objectivity and independent, (3) 

Vaisheshika philosophy believed that the world and things were composed of the four 

elements; earth, water, air and fire, (4) In Samkhya, matter was the origin of the world and 

everything, (5) Yoga philosophy believed that Sampayoga, the compound of matter and 

ultimate reality, was the origin of evolution of the world and things, and (6) Mimamsa 

philosophy taught that the world has been existed for a long time and everything in the 

world was originated from matters, (7) According to Vedanta philosophy, the world is a 

phenomena of Brahman and has never been created, and (8) In Upanishad, Brahman was 

the original cause of things and that were gradually evolved. 

 2) According to Theravada Buddhist philosophy, the world is not limited only 

for human beings and other creatures within this world, but it also includes other states of 
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existence and planes of consciousness. The world is in the cycle of happening, existing and 

declining naturally. The concept of world in Theravada Buddhist philosophy was focused on 

human beings rather than on other creatures.  

 3) The concept of world in Theravada Buddhist philosophy can be divided into 

3 main groups; 1) Geographical world consisted of the world of man, the heavenly world, 

and the Brahma world, 2) Ethical world was composed of the world of sense-desire, the 

world of form, and the formless world, and 3) The world in the concept of Buddhaghosa 

consisted of the world of location, the world of beings, and the world of formations. 
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กิติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธฉบับนี้ สําเร็จไดเนื่องจากบุคคลหลายฝายท่ีไดชวยเหลือในครั้งนี้ ขอขอบคุณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สถาบันท่ีประสิทธิ์ประสาทความรูการศึกษาระดับปริญญาโท 

สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา 

 ขอขอบคุณคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคณาจารยทุกทานท่ีอบรมสั่งสอนใหความรูระดับมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา 

 ขอขอบคุณรองศาสตราจารยวิวัตน กางทอง ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธท่ีไดใหคําปรึกษาตลอดจน

ตรวจสอบขอบกพรองตาง ๆ พรอมท้ังใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขวิทยานิพนธฉบับนี้จนสําเร็จ          

ไดดวยดี 

 ขอบคุณเจาหนาท่ีบัณฑิตวิทยาลัยทุกทานท่ีไดใหความสะดวกดวยดีเสมอมา ตลอดถึงเพ่ือน

นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญาทุกทานท่ีคอยเปนกําลังใจใหเสมอมา  

 สุดทายนี้ผูวิจัยขอขอบพระคุณ บิดามารดา และญาติมิตรทุกทานท่ีคอยหวงใยใหการสนับสนุน 

และเปนกําลังใจเสมอมา อุปชฌาย อาจารยผูท่ีไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูท้ังหลายแกผูวิจัยและ

ทุกทานท่ีมีสวนเก่ียวของกับการศึกษาในครั้งนี้ 

 

พระบิจิต  เขมสกฺโก (ศากยะ) 
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สารบัญคํายอ 
 

 ผูวิจัยใชพระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในการจัด

งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป พุทธศักราช 2549 และพระไตรปฎกและอรรถกถาแปล ฉบับครบรอบ 

200 ป แหงราชวงศจักรี กรุงรัตนโกสินทร พุทธศักราช 2525 โดยมีคํายอ และคําเต็มของคัมภีร              

เรียงตามลําดับ ดังนี ้

  คํายอ คําเต็ม 
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  สํ.ส.  สุตฺตนฺตปฏก สํยุตฺตนิกาย สคาถวคฺค 

  สํ.นิ.  สุตฺตนฺตปฏก สํยุตฺตนิกาย นิทานวคฺค 

  สํ.สฬา.  สุตฺตนฺตปฏก สํยุตฺตนิกาย สฬายตนวคฺค 

  สํ.ม.  สุตฺตนฺตปฏก สํยุตฺตนิกาย มหาวารวคฺค 

  องฺ.เอก.  สุตฺตนฺตปฏก องฺคุตฺตรนิกาย เอกนิปาต 

  องฺ.ติก.  สุตฺตนฺตปฏก องฺคุตฺตรนิกาย ติกนิปาต 

  องฺ.สตฺตก. สุตฺตนฺตปฏก องฺคุตฺตรนิกาย สตฺตกนิปาต 

  อง.ฺอฏก.  สุตฺตนฺตปฏก องฺคุตฺตรนิกาย อฏกนิปาต 

  องฺ.ทสก. สุตฺตนฺตปฏก องฺคุตฺตรนิกาย ทสกนิปาต 

  ขุ.ขุ. สุตฺตนฺตปฏก ขุทฺทกนิกาย ขุทฺทกปา 

  ขุ.ธ สุตฺตนฺตปฎก ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปท  

  ขุ.ม.  สุตฺตนฺตปฏก ขุทฺทกนิกาย มหานิทฺเทส 

  ขุ.จู. สุตฺตนฺตปฏก ขุทฺทกนิกาย จูฬนิทฺเทส 

  ขุ.ปฏิ.  สุตฺตนฺตปฏก ขุทฺทกนิกาย ปฏิสมฺภิทามคฺค 

  ขุ.ชา. สุตฺตนฺตปฏก ขุทฺทกนิกาย ชาตก 

  ขุ.เปต. สุตฺตนฺตปฏก ขุทฺทกนิกาย เปตวตฺถุ 
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 พระอธิธรรมปฎก 

  อภิ.ว.ิ อภิธมฺมปฏก วิภงฺค 

 พระอรรถกถา 

  องฺ.ติก.อ. องฺคุตฺตรนิกาย มโนรถปูรณี ติกนิปาตฏกถา 

  ขุ.ธ.อ. ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปทฏกถา 

 สําหรับตัวเลขท่ีอยูหลังช่ือยอของคัมภีรใชดังนี้ 

 1) แบบ 3 ตอน คือ เลม/ขอ/หนา ใชอางอิงพระไตรปฎก เชน ขุ.ธ. 25/355/367 หมายถึง 

สุตฺตนฺตปฏก ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปท เลมท่ี 25 ขอท่ี 355 หนาท่ี 367 เปนตน 

 ๒) แบบ 2 ตอน คือ เลม/หนา ใชอางอิงพระอรรถกถา เชน ขุ.ธ.อ. ขุ.ธ.อ. 42/280. หมายถึง 

ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปทฏกถา เลมท่ี 42 หนาท่ี 280 เปนตน 

 

 อธิบายคํายอภาษาอังกฤษ 

  คํายอ  คําเต็ม  ความหมาย 

  Op.cit.  Opera citato  อางแลว 

  p.   Page  หนา 
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 บทท่ี 1 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 เม่ือกลาวถึงคําวา โลก ซ่ึงเปนสวนหนึ่งในระบบสุริยจักวาลอันเปนสวนหนึ่งในระบบของเอกภพ 

(Universe) ซ่ึงเปนความรูท่ีมนุษยรูจักจากการศึกษาความรูทางวิทยาศาสตร อันประกอบดวยอวกาศ 

เวลา พลังงาน และดวงดาวท้ังหลาย ท้ังในสวนท่ีเห็นไดดวยตาเปลา และตองอาศัยเครื่องมือทาง

วิทยาศาสตรชวยในการมองเห็น โดยมีดวงดาวกระจุกตัวเปนกระจุกใหญ ๆ เรียกวา กาแลคซ่ี ซ่ึงแตละ

กาแลคซ่ีจะประกอบดวยดาวประมาณหนึ่งแสนลานดวง ท้ังจักรวาลมีกาแลคซ่ีประมาณหนึ่งแสนลาน

การแลคซ่ี1 ระบบสุริยะจะประกอบดวยดวงอาทิตย และดาวเคราะหจํานวน 9 ดวง รวมท้ังโลกดวย

และโลกเปนดวงเคราะหดวงท่ี 3 นับจากดวงอาทิตยออกมาเสนผาศูนยกลาง 12,756 กิโลเมตร              

ผิวโลกปกคลุมดวยน้ํา อากาศท่ีปกคลุมโลกจะเปนไนไตรเจน ออกซิเจน ไอน้ํา และสวนท่ีเหลือเปนแกส 

โลกจะมีดวงจันทรเปนบริวารหนึ่งดวง ซ่ึงมีขนาดคอนขางใหญมีเสนผาศูนยกลาง 3,570 กิโลเมตรจะมี

สภาพเปนหินและทรายท่ีแหง ไมมีอากาศ และไมมีน้ํา โลกจะมีอายุเทาระบบสุริยะจักรวาล คือ 

ประมาณ 5,000 ลานป ทางกายภาพและชีวภาพข้ึนตามลําดับจนเกิดสิ่งมีชีวิตข้ึนเม่ือประมาณ 3,500 

ลานป จนถึงปจจุบันนี้2 ท่ีกลาวมานี้เปนลักษณะทางกายภาพของโลกตามท่ีนักดาราศาสตรท้ังหลาย

ศึกษาคนควาและเปนท่ีทราบดีในปจจุบัน 

 อยางไรก็ตาม ธรรมชาติและสรรพสิ่งท่ีมีอยูในโลกนี้ ไมมีสิ่งใดเกิดข้ึนมาโดยบังเอิญหรือ

ปราศจากสาเหตุแตจะตองมีสาเหตุ หรือปจจัยอะไรบางอยางกํากับอยูเสมอ ในการสรางแนวคิดเรื่องโลก 

หรือโลกทัศนข้ึนนั้น มนุษยยอมพยายามอาศัยขอมูลจากการสังเกตการณเปนพ้ืนฐานมากท่ีสุดเทาท่ี

จะทําได ในยุคท่ีมนุษยมีแตอายตนะ ไมมีอุปกรณชวยเพ่ิมอํานาจการรับรูดังเชนในปจจุบันท่ีอาศัย

วิทยาการทางวิทยาศาสตรเขาชวย จึงใหมีขีดกําจัดในการรับรู แมการใชเหตุผลและจินตนาการชวย

อาจจะเพ่ิมความรูความเขาใจไดบาง แตก็ยังมีขอบเขตจํากัดอยูมาก โลกทัศนตามทัศนะของปรัชญา

ตะวันออก โดยเฉพาะปรัชญาอินเดียโบราณ จะมีวิวัฒนาการในยุคท่ีมนุษยยังไมมีหลักฐานขอมูลท่ี

เก่ียวกับสัณฐานท่ีแทจริงของโลกดังท่ีเรามีอยูในปจจุบัน ดวยเหตุนี้จึงตองอาศัยประสบการณโดยตรง 

                                                 
 1ชัยวัฒน  คุประตกุล, 100 ปดาราศาสตรโลก, (กรุงเทพมหานคร : ประพันธสารน, 2544), หนา 166. 

 2ประเวศ วะสี และคณะ, ธรรมชาติของสรรพสิ่งการเขาถึงความจริงท้ังหมด, (กรุงเทพมหานคร : รวมดวยชวยกัน, 

2547), หนา 84-92. 
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ซ่ึงลวนแตยืนยันถึงพ้ืนผิวของโลกท่ีปรากฏนั้นมีลักษณะแบบราบ ดังนั้น โลกธาตุของปรัชญาอินเดีย

โบราณจึงเปนแผนราบ ซ่ึงเปนประสบการณโดยตรงทางอายตนะของมนุษยในยุคนั้นนั่นเอง3 

 พุทธปรัชญาเถรวาท มีแนวคําสอนท่ีประกอบดวยเหตุผล ความรูดานตาง ๆ ในพุทธปรัชญานั้น

ไมไดผูกขาดวามีเฉพาะพระพุทธเจาเทาท่ีทรงรูได แตตรงกันขามถามีผูใดท่ีพูดตรงกับความจริงและ

เปนความจริงท่ีพระพุทธเจาทรงยอมรับวาเปนเรื่องจริง และความจริงในท่ีนี้ก็คือธรรมะ เปนสิ่งท่ีมีอยู

โดยธรรมชาติ บุคคลใดเขาถึงไดก็ชื่อวาเขาถึงความจริง อันเปนสิ่งท่ีพระพุทธเจาทรงคนพบเปนกฎทาง

ธรรมชาติ เปนหลักความจริงท่ีไมไดเก่ียวของกับเทพเจาหรือพระเจาองคใด ดังพุทธพจนท่ีปรากฏใน 

ปจจยสูตร ความวา “...ตถาคตเกิดข้ึนก็ตาม ไมเกิดข้ึนก็ตาม ธาตุอันนั้น...ก็คงตั้งอยูอยางนั้น ตถาคตรู 

บรรลุธาตุนั้น ครั้งบรรลุแลว จึงบอก แสดง บัญญัติ กําหนด เปดเผย จําแนก ทําใหงายและกลาววา 

เธอท้ังหลายจงมาดูเถิด”4 ดังนั้น แนวคิดเรื่องโลกเปนเพียงสวนหนึ่งของความจริงท่ีพระพุทธเจาทรง

คนพบ ซ่ึงการคนพบความของสรรพสิ่งนั้นเปนกฎหรือเปนการดําเนินไปปตามระบบของธรรมชาติท่ี

เรียกวา นิยาม คือ อุตุยิยาม พีชนิยาม จิตนิยาม กรรมนิยาม และธรรมนิยาม5 และทัศนะท่ีเก่ียวกับ

แนวคิดเรื่องโลกจากกฎนิยาม ดังกลาวสามารถแบงออกเปน สังขารโลก สัตวโลก และโอกาสโลก                

อันเปนแนวคิดทางพุทธปรัชญาท่ีนาสนใจศึกษาคนควาเพ่ือความกระจางชัด แกความสงสัยเสียได 

 ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปญหาดังกลาวเพ่ือแสวงหาคําตอบเก่ียวกับ

แนวคิดเรื่องโลกท้ังในสวนการเกิดข้ึนมาอยางไร มีองคประกอบอะไรบาง มีความหมาย ประเภท 

ลักษณะอยางไร มีการเปลี่ยนแปลงอยางไร รวมถึงอิทธิพลท่ีมีตอสรรพสิ่งในโลกภายใตแนวคิดของ

พุทธปรัชญาเถรวาท 

 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1.2.1 เพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องโลกในปรัชญาตะวันออก 

 1.2.2 เพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องโลกในพุทธปรัชญาเถรวาท 

 1.2.3 เพ่ือวิเคราะหแนวคิดเรื่องโลกในพุทธปรัชญาเถรวาท 

 

 

 

                                                 
 3ศ.ระวี  ภาวิไล, โลกทัศน ชีวทัศนเปรียบเทียบวิทยาศาสตรกับพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทสหธรรมิก 

จํากัด, 2543), หนา 31. 

 4สํ.นิ. 16/20/34. 

 5พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งท่ี 13, 

(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2548), หนา 116. 
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1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เนนการวิจัยเชิงเอกสาร 

(Documentary Research) โดยมุงเนนศึกษาแนวคิดเรื่องโลกท้ังในปรัชญาตะวันออกและพุทธปรัชญาเถรวาท

ท่ีปรากฏในพระไตรปฎก หนังสือ เอกสารตํารา และวิทยานิพนธท่ีเก่ียวของแบงออกเปน 3 ประเด็น ดังนี้ 

 1.3.1 แนวคิดเรื่องโลกในปรัชญาตะวันออกโดยเนนศึกษาเฉพาะปรัชญาอินเดียในสวนท่ีมีเนื้อหา

เก่ียวของกับแนวคิดเรื่องโลกในคัมภีรพระเวท, ปรัชญานยายะ, ปรัชญาไวเศษิกะ, ปรัชญาสางขยะ, 

ปรัชญาโยคะ, ปรัชญามีมางสา, ปรัชญาเวทานตะ และปรัชญาอุปนิษัท 

 1.3.2 แนวคิดเรื่องโลกในพุทธปรัชญาเถรวาท ซ่ึงผูวิจัยไดจัดเปน 3 ประเภท คือ 1) โลกในเชิง

ภูมิศาสตร 2) โลกในเชิงจริยศาสตร และ 3) โลกตามทัศนะของพระพุทธโฆษาจารย โดยคัมภีรพระไตรปฎก

และคัมภีรอ่ืนทางพุทธปรัชญา 

 1.3.3 วิเคราะหแนวคิดเรื่องโลกในพุทธปรัชญาเถรวาท 

 

1.4 วิธีดําเนินการวิจัย 

 ในการศึกษาวิเคราะหแนวคิดเรื่องโลกในพุทธปรัชญาเถรวาทนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualities Research) ซ่ึงเปนการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยมีข้ันตอนการศึกษา

ตามวิธีการตาง ๆ ดังนี ้

 1.4.1 รวบรวมขอมูลจากเอกสารปฐมภูมิ (Primary Sources) ไดแก คัมภีรพระไตรปฎกภาษาไทย 

ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ป 

พุทธศักราช 2549 และพระไตรปฎกภาษาไทยพรอมอรรถกา ฉบับ 91 เลม ของมหามกุฏราชวิทยาลัย 

พิมพเนื่องในวโรกาสครบ 200 ป แหงกรุงรัตนโกสินทร พุทธศักราช 2525 

 1.4.2 รวบรวมขอมูลจากเอกสารชั้นทุตยภูมิ (Secondary Sources) คือ ตําราทางพุทธปรัชญา              

ท่ีรวบรวมเรื่องเรืองโดยนักวิชาการท่ีเก่ียวของ มีตํารา หนังสือ วิทยานิพนธ เอกสาร วารสาร บทความ

และเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ีวยวของในงานวิจัยนี้ 

 1.4.3 นําขอมูลท้ังหมดท่ีไดรับมาศึกษาวิเคราะห อธิบาย ตีความแยกแยะใหความหมาย

ตามเหมาะสมกับเนื้อหาท่ีวิจัย เพ่ือบเรียบเรียงลําดับเปนหมวดหมู 

 1.4.4 จัดทําขอมูลและนําเสนอผลการวิจัย โดยการบรรยายวิเคราะห (Descriptive Analysis) 

 1.4.5 ผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัยตามลําดับข้ันตอน ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
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1.5 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 ผูวิจัยไดทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของซ่ึงมีตอไปดังนี้ 

 1.5.1 เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถร) ไดอรรถาธิบายเก่ียวกับแนวคิดเรื่องโลกและ

จักรวาล ในคัมภีรวิสุทธิมรรค ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไวดังนี้ “คําวา “โลก” โดยมีลักษณะ 

3 อยาง คือ สังขารโลก สัตวโลก และโอกาสโลก พระผูมีพระภาคเจาทรงรูแจงโลกท้ัง 3 นั้น โดยทุก ๆ 

ประการ แมสังขารโลกทรงรูแจงทุกประการอยางนี้วา โลก 1 คือ สัตวทุกจําพวกดํารงอยูไดดวย

อาหาร โลก 2 คือ นาม 1 รูป 1 โลก 3 คือ เวทนา 2 โลก 4 คือ อาหาร 4 โลก 5 คือ อุปาทานขันธ 5 

โลก 6 คือ อายตนะภายใน 6 เปนตน สําหรับจักรวาล โดยบริบทแลวถือวาเปนสวนหนึ่งของโอกาส

โลกและถือวาเปนโลกธาตุหนึ่ง ในจํานวนโลกธาตุมากมายหาประมาณมิได จากขอความโดยยอท่ี

ปรากฏในคัมภีรวา “โลกมี 3 อยาง คือ สังขารโลก 1 สัตวโลก 1 โอกาสโลก 1 ...พระผูมีพระภาคเจา

นั้นทรงทราบชัดวา จักรวาลหนึ่งนั้นมีแผนดิน กลาวโดยความหนาประมาณ 240,000 โยชน แผนดิน

นั้นมีน้ําตั้งอยูบนลมรองรับไวโดยความหนาประมาณ 480,000 โยชน มีลมดันข้ึนสูนภากาศ รองไว 

โดยหนาประมาณประมาณ 960,000 โยชน นี้เปนความดํารงอยูของโอกาสโลก... 8

”6 

 พระธรรมธีรราชมหามุนี (วิลาศ  าณวโร) ไดเขียนไวในหนังสือเรื่อง “โลกทีปน”ี มีเนื้อความ

สําคัญสรุปไดดังนี้ “...วัฏสงสารท่ีไมมีท่ีสิ้นสุดเปนท่ีเวียนเกิดเวียนตายมีอยูหลายท่ีหลายแหงท่ีหนึ่ง ๆ 

จะเรียกโลกหนึ่ง ๆ ก็ได ในจักวาลอันกวางใหญไพศาลนี้มีโลกอยูมากมาย เม่ือตายไปแลวมิใชวาจะ

กลับมาเกิดในโลกมนุษยนี้อยูเสมอไป อาจจะไปเกิดในโลกอ่ืน ๆ ก็สุดแทแตกรรมท่ีทําไว หรือตาม

สภาพของจิตแตละบุคคลอันปรากฏเปนอารมณแหงปฏิสนธิจิตกอน ซ่ึงมีอารมณจิต 3 ประการ ดังนี้ 

1) กรรมารมณ ไดแก กรรมท่ีตนเคยกระทําไวแตกอน มาปรากฏใหระลึกข้ึนไดในขณะท่ีกําลังจะตายไปใน

พริบตา 2) กรรมนิมิตตารมณ ไดแก อุปกรณของการกระทําในอดีตมาปรากฏใหเห็น เพราะตามธรรมดาใน

การประกอบกรรมทุกชนิด ยอมมีอุปกรณเครื่องมือท้ังสิ้น เชน มีด ปน ดาบ และ 3) คตินิมิตตารมณ 

ไดแก นิมิตตาง ๆ อันบงบอกถึงคติของโลกท่ีตนจะตองไปเกิดในเวลาท่ีดับจิตไปแลว ปรากฏข้ึนใหเห็น

ชัดเจนทางมโนทวารบางทีก็เปนภาพท่ีตนเคยเห็น7 

 พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ) ไดกลาวไวในหนังสือเรื่อง “ดับไมเหลือ” มีเนื้อหา

สามารถสรุปไดวา “โลกในปจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากไมวาแงของวัตถุและจิตใจ อันเปนไป

ตามความหมายของคําวา โลก คือ สิ่งท่ีตองแตกสลายไปตามกาลเวลา ซ่ึงเปนไปตามเหตุปจจัยของมัน 
                                                 
 6สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถร), วิสุทธิมรรค, พิมพครั้งท่ี 4, (กรุงเทพมหานคร : ประยูรวงศ 

พริ้นทติ้ง, 2546), หนา 355-356. 

 7พระธรรมธีรราชมหามุนี (วิลาศ  าณวโร), โลกทีปนี, (กรุงเทพมหานคร : พิมพท่ีดอกหญา, 2539), หนา 14-15. 
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จะตองเปนไปอยางนั้นเอง แตถาโลก คือ แผนดินนั้นก็ไมมีความหมายอะไรนัก แตสิ่งท่ีเขามากระทบ

ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจนั้นแหละ คือ โลก8 

 กรมศิลปากร ไดจัดพิมพหนังสือเรื่อง “จักรวาลทีปนี ฉบับหอสมุดแหงชาติ” ไดกลาวถึง

โลกและจักรวาลไววา “...จักวาลหนึ่งแมท้ังสิ้นนั้น คือ โลกธาตุอันหนึ่ง โลกธาตุนั้นทานเรียกวา 

จักรวาลอันเปนเชนกับมณฑลแหงกงรถแวดวงไวโดยรอบ มนุษยในโลกนี้มีอายุ 100 ป หากเกินกวานี้

ก็ไมอาจเปนอยูเกิน 100 ป เปนอยูกวารอยป ข้ึนไปเล็กนอย คือ 20 ปบาง 30 ปบาง 40 ปบาง 50 ป

บาง 60 ปบาง จํานวนของจักรวาลจับกลุมรวมกันเขาเรียกวา โลกธาตุ ขนาดตาง ๆ ดังนี้          “...

ชื่อวาโลกธาตุนั้นแบงเปน 3 อยาง คือ จุฬนิกา (ขนาดเล็ก) มัชฌิมิมา (ขนาดกลาง) ไตรสหัสสี (ขนาด

ใหญ) บรรดาลกธาตุ 3 ขนาดนั้น จักรวาลพันหนึ่งชื่อวา จูฬนิกาโลกธาตุ จูฬนิกาคูณดวยพัน ชื่อวา

มัชฌิกาโลกธาตุ ซ่ึงมีประมาณลานจักรวาล มัชฌิมิกา คูณดวยพันชื่อวา ไตรสหัสสีโลกธาตุ                 

ซ่ึงมีประมาณรอยโกฏิจักรวาล ไตรสหัสสี นั้นแลเรียกวามหาสหัสสี...”9 

 ระวี ภาวิไล ไดเขียนไวในหนังสือเรื่อง “โลกทัศน ชีวทัศนเปรียบเทียบ วิทยาศาสตรกับพุทธศาสนา”  

มีเนื้อหาความสําคัญสรุปไดดังนี้ “สภาวะท้ังปวงท่ีปรากฏและไดชื่อวา โลก อาจจําแนกโดยลักษณะ             

เพ่ือการพิจารณาทําความเขาใจ เปน 3 ประการ คือ โดยลักษณะความเปนปจจัยสืบเนื่องกันตามหลักการ

ของความเปนเหตุเปนผล ตามพุทธพจนท่ีวา “ธรรมท้ังหลายเกิดแหงเหตุ” สภาวะท่ีมีลักษณะเชนนี้

จะเปนรูปธรรมหรือนามธรรมก็ตาม จัดวาเปนสังขารโลก โดยลักษณะการเขายึดม่ันวาเปนตัวตนเปน

บุคคลเราเขาดวยอวิชชา แลวก็เสวยทุกขดวยเหตุนั้น เรียกวา เปนสัตวโลก โดยลักษณะท่ีปรากฏแผ

ออกไปในอวกาศและในกาละโดยไมมีขอบเขต เรียกวา โอกาสโลกหรือจักรวาล หรือโลกธาตุ ซ่ึงพุทธวารหคุณ

ขอโลกวิทูนั้น มุงแสดงวา ทรงรูแจงโลกท้ังใน 3 ลักษณะขางบนอยางแจมแจง10 

 ปรุตม บุญศรีตัน ไดเขียนไวในหนังสือเรื่อง “พุทธอภิปรัชญา ความจริงเก่ียวกับจักรวาล โลก 

มนุษย และสังสารวัฏ” มีใจความสําคัญดังนี้ “ในพุทธปรัชญาแนวคิดเรื่องโลกจะปรากฏในบทพุทธคุณ

วา โลกวิทู อันท่ีจริงตามคัมภีรพระไตรปฎกมิไดอธิบายขยายความพุทธคุณบทนี้เปนการเฉพาะอยาง

ละเอียดแตประการใด รายละเอียดพุทธคุณบทนี้ปรากฏในคัมภีรชั้นรองลงมา คือ คัมภีรอรรถกถา 

ฎีกา และคัมภีรอ่ืน ๆ เชน ปกรณวิเสส ซ่ึงคัมภีรเหลานี้เม่ือกลาวถึงพุทธคุณบทนี้จะเชื่อมโยงถึงกันสิ้น 

ถือไดวา มีรากฐานความคิดท่ีมีความเปนเอกภาพเชิงคัมภีร แมงานเขียนเก่ียวกับเรื่องนี้ในยุคหลัง

ตอมาก็ไดอาศัยฐานขอมูลจากคัมภีรเหลานี้ในการเรียบเรียงเพ่ิมเติม โดยเฉพาะอยางยิ่ง แนวคิดเรื่อง

                                                 
 8พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ), ดับไมเหลือ, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2536), หนา 84. 

 9กรมศิลปากร, จักรวาลทีปนี ฉบับหอสมุดแหงชาติ, (กรุงเทพมหานคร : เซ็นทรัลเอกซเพรส, 2523), หนา 

197. 

 10ศ.ระวี  ภาวิไล, โลกทัศน ชีวทัศนเปรียบเทียบวิทยาศาสตรกับพุทธศาสนา, อางแลว. 
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โลกตามท่ีไดอรรถาธิบายพุทธคุณดังกลาว ไดจําแนกโลกออกเปน 3 ประการแรก คือ สังขารโลก   สัต

วโลก และโอกาสโลก ซ่ึงคําวา โลก ตามทัศนะของพุทธปรัชญาในหลายความหมายในบริบทท่ีตางกัน 

มีนัยท่ีครอบคลุมถึงสิ่งท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรม สิ่งท่ีมีชีวิตและไมมีชีวิต11 

 คงศักดิ์ ตันไพจิตร ไดเขียนไวในหนังสือเรื่อง “โลกแปรผันอัศจรรยพุทธวิทัศน” มีใจความ

สําคัญดังนี้ “พุทธศาสนาใหความสําคัญตอโลกท่ีเกิดจากความคิดสูงสุดเปนอันดับแรก (ธรรมนิยาม) ดวย

เปนปญญาใกลตัวอันดับแรกท่ีทําใหเกิดทุกข เพราะความคิดท่ีเกิดข้ึนจากภายในจิตใจตนเอง (จิตต

นิยาม) แลวจึงมองโลกในมุมกวางทางสังคมท่ีเก่ียวเนื่องกับชีวิตอ่ืน ๆ และการประพฤติปฏิบัติกระทํา

กรรมตอตนเองและสังคม (กรรมนิยาม) ตลอดไปถึงภายนอกท่ีเก่ียวเนื่องกับสภาพแวดลอมและระบบ

นิเวศน (อุตุนิยาม) ตามมาเปนท่ีสุด 

 โลกในสายตาของพระพุทธศาสนาแบงออกไดเปน 3 ประการ คือ  

 1. โลก คือ สังขาร หรือสังขารโลก เปนเรื่องปจเจกเฉพาะตน คือ โลกท่ีถูกปรุงแตงดวย

ความคิดไดแก นามรูป คือ รูปท่ีแสดงออกของจิตใจ 

 2. โลก คือ หมูสัตว หรือสัตวโลก เปนเรื่องสังคมเก่ียวเนื่องกับชีวิตอ่ืน ๆ และมนุษย 

 3. โลก คือ แผนดิน หรือโอกาสโลก เปนเรื่องสิ่งแวดลอม หรือระบบนิเวศนท่ีอาศัยอยู”12  

 สรกานต  ศรีตองออน ไดเขียนไวในหนังสือเรื่อง “พุทธจักรวาล” มีใจความสําคัญสรุปได

ดังนี้ “ในจูฬนีสูตรนี้เอง ยังมีความตอนหนึ่งวา “โลกมีอยูพันจักรวาลกอน...” ซ่ึงคําวา โลกในบริบทนี้

นาจะหมายถึงโลกธาตุท่ีมีจํานวนหนึ่งพันจักรวาล คือ เปนโลกธาตุขนาดเล็ก หลักจากนั้นจํานวน

จักรวาลมีมากข้ึน จนกระท่ังสามารถจัดกลุมไดอีกเปนโลกธาตุขนาดกลางและโลกธาตุขนาดใหญ 

สอดคลองกับทฤษฎีทางวิทยาศาสตรของเอกภพท่ีคอย ๆ มีจํานวนกาแลคซ่ีเพ่ิมมากข้ึนจนถึงปจจุบัน 

ท้ังนี้เปนเรื่องท่ีนาแปลกใจเชนกันวา คําวา เอกภพ (Universe) นั้นมีคําท่ีใชแทนกันคําหนึ่ง คือ โลก 

(Word) ซ่ึงสอดคลองกับคําวา โลกธาตุในบริบทนี้ กลาวโดยรุป จากการเปรียบเทียบขอมูลทาง

พระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร พบวา โลกธาตุขนาดใหญ คือ เอกภาพท้ังหมดท้ังท่ีสังเกตไดและ

สังเกตไมไดซ่ึงมีจํานวนกาแลคซ่ีประมาณลานลานกาแลคซ่ี และสามารถท่ีจะสรุปเปนภาษาในปจจุบัน

ก็อาจจะไดวา โลกธาตุขนาดเล็กมีสิ่งท่ีคลายจักรจํานวนหนึ่งพัน โลกธาตุขนาดกลางมีสิ่งท่ีคลายจักร

จํานวนหนึ่งลาน และโลกธาตุขนาดใหญมีสิ่งท่ีคลายจักรจํานวนประมาณหนึ่งลานลาน13 

                                                 
 11ปรุตม   บุญศรีตัน, พุทธอภิปรัชญา ความจริงเกี่ยวกับจักรวาล โลก มนุษย และสังสารวัฏ,   

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2556), หนา 91. 

 12ศ.นพ.คงศักดิ์  ตันไพจิตร, โลกแปรผันอัศจรรยพุทธวิทัศน, (กรุงเทพมหานคร : พิมพท่ี หจก. หอรัตนชัย

การพิมพ, 2555), หนา 33. 
 13ผศ.ดร.สรกานต  ศรีตองออน, พุทธจักรวาล, พิมพครั้งแรก, (กรุงเทพมหานคร : พิมพท่ี อมรินทร พริ้นติ้งแอนด

พับลิชช่ิง, 2558), หนา 38-39. 



7 

 ประสาน ตางใจ กลาวไวในหนังสือ “เอกภพของชีวิตกับจักรวาล” มีใจความสําคัญสรุปได

วา “การกําเนิดชีวิตบนโลกจากสิ่งท่ีมีอยูแลวในโลก ทําใหรูจักและม่ันใจไดเพียงในเรื่องของโมเลกุล

สารอินทรียโดยเฉพาะกรดนิวคลีอิด หรือนิวคลีโอโปรตีนท่ีเปนแมแบบของดีเอ็นเอ เทานั้นแตกอน

หนาท่ีโมเลกุลของสารอินทรียจะเกิดข้ึนมาในโลก ซ่ึงเปนทฤษฎีความบังเอิญนั้นไมแนใจและ

นักวิทยาศาสตรสวนมากในปจจุบันก็ไมเชื่อกันแลว สวนชวงชีวิตจริง ๆ นั้นยังไมรู ซ่ึงนักวิทยาลัยกําลัง

คนหาพิสูจนเรื่องนี้อยูในปจจุบัน แตหลังจากเซลลมีชีวิตข้ึนมาแลวหลักฐานบรรพชีวินวิทยา เชน             

ซากบรรพชนชีวิน หรือฟอสซิล (Fossil) ในชั้นดิน ชั้นหินนั้น ก็ยอมรับไดวาเปนไปตามทฤษฎีวิวัฒนาการ

เรื่องการคัดเลือกตามธรรมชาติ (Theory of the Natural Selection) ของ ชารลส ดารวิน (Charles Darwin) 

แมวาอาจไมถูกตองท้ังหมดก็ตาม กาตแตกทําลายของโลกและจักรวาล เริ่มตั้งแตเกิดพระอาทิตย  

ดวงท่ี 2 กระท้ังพระอาทิตยดวงท่ี 7 ปรากฏข้ึน กาลเวลาผานไปอีกยาวนานแมน้ําท้ังหลายนอยใหญ

รวมท้ังมหาสมุทรเหือดแหง แผนดินใหญเขาสิเนรุลุกเปนไฟ ถูกเผาไหมตามลําดับ14 

 สมภาร  พรมทา กลาวไวในหนังสือ “พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร” สรุปใจความไดวา “เนื้อแท

ของจักรวาลนี้ในทางปรัชญาเรียกวา อภิปรัชญา (Metaphysics) เรารูจักกันดีในนามลัทธิสสารนิยม 

(Materialism) และลัทธิจิตนิยม (Idealism) เม่ือพูดถึงทัศนะทางดานอภิปรัชญาสองลัทธินี้สําคัญท่ีสุด  

วิชาวิทยาศาสตรทุกสาขาเปนวิชาท่ีศึกษาเรื่องสสาร ท่ีสามารถรับรูไดดวยประสาทสัมผัส ดังนั้น รากฐาน 

ทางอภิปรัชญาของวิทยาศาสตรจึงไดแก แนวคิดแบบสสารนิยมเทานั้น จริงอยูท่ีบางครั้งวิทยาศาสตร

อาจกลาวถึงสิ่งเรนลับ เชน เรื่องเก่ียวกับสนามแมเหล็ก หรือคลื่นแมเหล็กไฟฟา อิเล็กตรอน เปนตน 

สวนพุทธศาสนาเปนท่ีทราบดีวา มีรากฐานทางอภิปรัชญาแบบจิตนิยม พุทธศาสนาเชื่อวา ภายใน

จักรวาลนี้ นอกจากวัตถุยังมีอีกสิ่งอ่ืนท่ีไมใชวัตถุรวมอยูดวย แนวคิดนี้อาจดูไดงาย ๆ จากหลักคําสอน

เรื่องขันธ 5 พุทธศาสนาเชื่อวา คนเราประกอบไปดวยกายขันธกับขันธอีก 4 อยาง คือ เวทนา สัญญา 

สังขาร และวิญญาณ สี่ขันธหลังนี้ไมใชสสาร หากแตเปนนามธรรม ดังนั้น การท่ีคนเราคิดไดมีอารมณ

ความรูสึกมีจินตนาการ ก็เพราะเรามีจิตท่ีแยกจากภายตางหาก และคนไมใชกลุมกอนของสสารอยาง

ลัทธิสสารนิยมเชื่อ ความรูบางสวนพุทธศาสนาอาจพิสูจน ตรวจสอบได เพราะเปนความรูท่ีพิสูจนได

ทางประสาทสัมผัสและเหตุผล แตก็มิใชวาพุทธศาสนาจะเปนวิทยาศาสตรเสมอไป15  

 Stephen Hawking ไดเขียนไวในหนังสือเรื่อง “ประวัติยอของกาลเวลา ฉบับภาพประกอบ 

(The Illustrated A Brief History of Time)” แปลโดย ดร.ปยบุตร บุรีคํา และดร.อรรถกฤต ฉัตรภูมิ 

ซ่ึงมีเนื้อความสําคัญดังนี้ “อริสโตเติลนั้นคิดวา โลกอยูนิ่ง สวนดวงอาทิตย ดวงจันทร ดาวเคราะหตาง ๆ 

และดาวฤกษท้ังหลายตางเคลื่อนท่ีเปนวงกลมรอบโลก เขาเชื่อเชนนี้เพราะเขารูสึกวามันควรจะเปน

                                                 
 14ประสาน ตางใจ, เอกภพของชีวิตกับจักรวาล, (กรุงเทพมหานคร : กรีนพีช, 2539), หนา 69. 
 15สมภาร  พรมทา, พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร, พิมพครั้งท่ี 3, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2540), หนา 156-160. 
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เชนนั้น ดวยเหตุผลอันลึกลับนานาประการวาโลกเปนศูนยกลางของเอกภพ และท่ีวาวงโคจรท่ีเปน

วงกลมมีความสมบูรณท่ีสุด แนวคิดนี้ไดรับการบรรยายเพ่ิมเติมในรายละเอียดปลีกยอยโดยพโตเลมี 

(Ptolemy) เม่ือศตวรรษท่ี 2 ของคริสตศักราชจนกลายเปนแบบจําลองทางเอกภพท่ีสมบูรณ โลกอยู

เปนศูนยกลางลอมรอบไปดวยทรงกลมแปดอันท่ีมีดวงจันทร ดวงอาทิตย และดาวเคราะหหาดวงท่ี

รูจักกันในเวลานั้น ไดแก ดาวเคราะหเองนั้นเคลื่อนท่ีเปนวงกลมเล็ก ๆ เทียบกับทรงกลมทองฟาแตละ

อันอีกทีเพ่ืออธิบายทางเดินท่ีคอนขางซับซอนของมันท่ีปรากฏในทองฟา ทรงกลมทองฟาท่ีอยูนอกสุด

มีสิ่งท่ีเรียกวา ดาวประจําตําแหนงอยูภายใน โดยพวกมันจะอยูท่ีตําแหนงเดิมสัมพัทธกันและกัน              

แตจะหมุนไปพรอม ๆ กันบนทองฟาสิ่งท่ีอยูไกลออกไปจากทรงกลมท่ีอยูนอกนั้นไมไดถูกกลาวถึง

อยางแนชัด แตท่ีแน ๆ ก็คือวามันไมไดเปนสวนหนึ่งของเอกภพท่ีมองเห็นไดของเรา16 

 1.5.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 นางสาวเดือนฉาย  อรุณกิจ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาเชิงวิเคราะหมโนทัศนเรื่องโลก

ในพุทธปรัชญาเถรวาท” ไดกลาวไวโดยสรุปวา “ทัศนะท่ีเก่ียวกับโลกในพุทธปรัชญาเถรวาทนั้น

อาจจะมองไดเปน 2 ประเภท คือ โลกเชิงปรนัย และโลกเชิงอัตนัย แตความหมายของโลกท้ังสองนั้น 

มิไดขัดแยงกัน โลกเชิงปรนัย คือ โลกตามธรรมชาติ ปราศจากความหมายใด ๆ ซ่ึงดําเนินไปภายใตกฎ

แหงไตรลักษณ และกฎอิทัปปจจยตา สวนโลกเชิงอัตนัย คือ โลกท่ีเกิดข้ึนจากการรับรูโลกเชิงปรนัย 

แลวมนุษยไดใหความหมายแกกัน และความหมายท่ีมนุษยใหกับโลกเชิงปรนัยนั้นก็เปนไปตามความ

ปรารถนาของมนุษย การรับรูโลกเชิงอัตนัยนี่เองท่ีเปนตนเหตุแหงทุกข ถาจะดับทุกขก็ตองรับรูโลก 

เชิงปรนัยตามท่ีมันเปนและเขาใจธรรมชาติของมัน”17 

 พระมหาวิศิษฐ สมบูรณ (อาจารสมฺปนฺโน) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบ

ความคิดเรื่องกฏธรรมชาติระหวางกฏปฏิจจสมุปบาทกับกฏแหงเตา” ไดกลาวไวโดยสรุปวา “สําหรับ

การศึกษาวิวัฒนาการท่ีเก่ียวกับโลกและจักรวาลนั้น ตามแนวทางของปรัชญาท่ัวไปนั้น มักจะเริ่มตน

ดวยการตั้งปญหา เชน ความจริงแทอันติมะคืออะไร เม่ือไดคําตอบจากปญหานี้ก็จะสามารถนําไป

อธิบายในปญหาความเปนจริงของสรรพสิ่ง อีกท้ังยังจะเปนหลักท่ีจะนําไปพิจารณาปญหาในดานตาง ๆ 

ตามแนวทาของปรัชญานั้นดวย ในการตอบปญหาข้ันพ้ืนฐานนี้ สําหรับปรัชญาสํานักตาง ๆ ก็มีทัศนะ

ท่ีแตกตางกันออกไป เชน ปรัชญาฝายเทวนิยม (Theism) ถือวาพระเจาเปนความจริงสูงสุด ปรัชญาจิตนิยม 

(Idealism) เห็นวาความจริงแท คือ จิต ปรัชญาวัตถุนิยม (Materialism) เห็นวา ความจริงแท คือ 

                                                 
 16Stephen Hawking, ประวัติยอของกาลเวลา ฉบับภาพประกอบ (The Illustrated A Brief History of 

Time), แปลโดย ดร.ปยบุตร บุรีคํา และ ดร.อรรถกฤต ฉัตรภูมิ, พิมพครั้งท่ี 4, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมติชน, 2556), 

หนา 19. 
 17นางสาวเดือนฉาย  อรุณกิจ, “การศึกษาเชิงวิเคราะหมโนทัศนเรื่องโลกในพุทธปรัชญาเถรวาท”, วิทยานิพนธ

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย), 2538, 51 หนา. 
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วัตถุหรือสสาร ปรัชญาประสบการณนิยม (Empiricism) เห็นวาความจริงมิใชอะไรอ่ืนนากจาก

ประสบการณ เปนตน18  

 พระมหาอุไร อาตาปโก (ม่ังมี) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะหเรื่องโลกในทัศนะ

ของพระพุทธศาสนาฝายเถรวาท” ไดกลาวไวโดยสรุปวา “การเกิดข้ึนของโลกนั้น มีวิวัฒนาการมา

เรื่อย ๆ เชน วิวัฒนาการมาจากงวนดินจับกันเปนกอน จากกอนเล็ก ๆ เปนกอนใหญ ๆ ตอจากนั้นก็มี

ตนไมงอนข้ึนมาและก็เจริญเติบโตมาเรื่อย ๆ ซ่ึงประกอบเปนโลกท่ีสมบูรณเปนการเกิดของโลกทัศน

ตามในปฏิจจสมุปบาทโดยอาศัยกันและกันเกิดข้ึน อันเปนการตบแตงใหเกิดความสวยงามอยูบนโลก

เปนเครื่องผูกรัดสรรพสัตวท้ังหลายใหหลงใหล จนลืมนึกถึงความเปลี่ยนแปลงของโลก พระพุทธองค

ไดชี้ใหเห็นโลกในทัศนะของศาสนาท่ีเนนเก่ียวกับจิตใจและรางกายของมนุษย เพราะมนุษยเปนผู

อาศัยอยูในโลกซ่ึงนั่นถือวาเปนเรื่องสําคัญ และโลกมนุษยเปนแกนกลางของโลกในโลกท้ัง 3 คือ นรก

โลก มนุษยโลก และสวรรคโลก”19  

 พระครูโสภณปริยัตยาทร (เช่ือม ชินวํโส/สอนรอด) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห

ความคิดเรื่องจักรวาลวิทยาในพุทธปรัชญาเถรวาท” ไดกลาวสรุปไววา “ความคิดเรื่องโลกธาตุและ

จักรวาลนั้นมีรายละเอียดท่ีนาศึกษา เพราะพระพุทธเจาทรงหยั่งรูวา นอกจากโลกของเราแลวยังมี

โลกธาตุอ่ืน ๆ ท่ีมีชีวิตอาศัยอยูเชนเดียวกับโลกเรามีสิ่งแวดลอมมีลักษณะทางภูมิศาสตรเชนเดียวกัน

และตางก็มีภูมิ นรก สวรรค เปนของตนเอง และโลกธาตุ ซ่ึงนาจะเทียบเคียงไดกับดาวเคราะหนั้นก็มี

มากจนนับไมถวน จักรวาลก็มีจํานวนมากเชนเดียวกัน โลกธาตุนั้นมีท้ังขนาดเล็ก ขนาดกลางและ

ขนาดใหญ โลกของเราเปนโลกธาตุขนาดเล็กเรียกวา จุลโลกธาตุ โลกธาตุนั้นอยูกันเปนกลุม จักรวาลก็

เชนเดียวกัน และจักรวาลนั้นไมมีขอบเขต ความคิดบางอยางสามารถเทียบเคียงไดกับความรูทาง

วิทยาศาสตรในปจจุบัน ไดแก การใหอรรถาธิบายวา โลกธาตุมีอยูจํานวนมากและตางก็อยูกันเปนกลุม 

ซ่ึงก็เปนไปได เพราะความรูทางวิทยาศาสตรมีวา โลกธาตุซ่ึงมีอยูเปนจํานวนมากนั้นตางก็สงแรงดึงดูด

โนมถวงซ่ึงกันและกัน ความคิดบางอยางไมสามารถเทียบเคียงกับความรูทางวิทยาศาสตรได เชน   

การเขาใจวา ขุนเขาสิเนรุเปรียบประดุจแกนของโลก ดวงอาทิตย ดวงจันทร ดาวนักษัตร เทหวัตถุตาง ๆ 

บนฟากฟาโคจรรอบโลก ความคิดบางอยางพระพุทธเจาแสดงทัศนะไวเม่ือสองพันกวาปมาแลวยัง

สอดคลองตองกันกับวิทยาศาสตรอยู อยางไรก็ตาม วิวัฒนาการทางวิทยาศาสตรและนักวิทยาศาสตร

                                                 
 18พระมหาวิศิษฐ  สมบูรณ (อาจารสมฺปนฺโน), “การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเรื่องกฏธรรมชาติระหวาง

กฏปฏิจจสมุปบาทกับกฏแหงเตา”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย), 2538, 156 หนา. 

 19พระมหาอุไร อาตาปโก (มั่งมี), “การศึกษาวิเคราะหเรื่องโลกในทัศนะของพระพุทธศาสนา ฝายเถรวาท”, 

วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง-กรณราชวิทยาลัย), 2540,  

141 หนา. 
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อวกาศก็ยังกาวไปไมถึงจุดสูงสุด การศึกษาคนควา การประดิษฐยานอวกาศ ตลอดถึงเครื่องมือตรวจ

สองท่ีทันสมัยก็ยังตองดําเนินตอไปเรื่อ ๆ โดยไมมีท่ีสิ้นสุด”20 

 พระภูวเดช สินทับศาล ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะหแนวคิดเรื่องโลกและ

จักรวาลในพุทธปรัชญาเถรวาท” ไดกลาวสรุปไววา “แนวคิดเรื่องโลกและจักรวาลในพุทธปรัชญา          

จากบริบทท่ีกลาวมาท้ังหมดถือวาเปนการกลาวโดยภาพรวม กลาวคือมนุษยและสรรพสัตว เรียกวา สัตวโลก 

สวนองคประกอบหลักท้ังสวนท่ีเปนรปูธรรมและนามธรรมเรียกวา สังขารหรือสังขารโลก และโลกทาง

กายภาพอยูนอกกายมนุษยท่ีเปนเหตุปจจัยโดยธรรมชาติ เรียกวา โอกาสโลก หมายรวมถึงโลกธาตุ

หรือจักรวาล และเอกภพ เทหะวัตถุ ดวงดาวตาง ๆ อันเปนท่ีอาศัยอยูของมนุษยและสรรพสัตว             

ท้ัง 31 ภูมิ สวนสังขารโลก โดยนัยยะแลวก็คือโลกภายใน หรือองคประกอบของมนุษยและสรรพสัตว 

ท้ังสวนท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรม ท่ีสําคัญโลกและจักรวาล เม่ือเกิดข้ึน ตั้งอยู ยอมแตกสลายไปใน

ท่ีสุดตามเหตุปจจัย ตามกฎธรรมชาติ ทัศนะทางพุทธปรัชญาสําหรับกฎธรรมชาติท่ีเก่ียวของ อันทําให

เกิดวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลง สิ่งตาง ๆ ท่ีสงผลกระทบตอมนุษยท้ังทางตรงและทางออมประกอบดวย

กฎไตรลักษณ กฎนิยาม และปฏิจจสมุปบาท รวมถึงอายตนะ 12 อันเปนแดนเชื่อมตอโลกหรือเครื่อง

รับรูโลก ซ่ึงสงอิทธิพลตอแนวคิดของมนุษย21 

 อมรา  ศรีสุชาติ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “อุปนิษัทอภิปรัชญาท่ีสอดคลองกับทฤษฎีวิทยาศาสตร

เรื่องกําเนิดและการสิ้นสุดของจักรวาลโลกสรรพสิ่งและชีวิต” ไดกลาวสรุปไววา “บางทฤษฎีทาง

วิทยาศาสตรอธิบายเฉพาะกาลกับอวกาศ ในจักรวาลกับสสารมืด ไมสามารถทําใหเกิดอันจรกริยาท่ีจะ

วิวัฒนไปสูสิ่งตาง ๆ จนกลายเปนโลก สรรพสิ่งท่ีมีชีวิตบนโลกเกิดข้ึนได แตตองมีจิตวิญญาณ จึงทําให

จักวาลท่ีไมปรากฏรูปกลายเปนสิ่งท่ีปรากฏรูปข้ึนและวิวัฒนาการของชีวิตในอุปนิษัทนั้นไมตรงกับ

ทฤษฎีทางวิทยาศาสตรท่ีอธิบายการกําเนิดชีวิตจากสิ่งท่ีไมซับซอนไปสูความซับซอนจากจุลชีพ วิวัฒน

ไปเปนพืช สัตว และมนุษยโดยลําดับ แตกลับอธิบายสวนทาง โดยกําหนดใหมนุษยกําเนิดข้ึนกอนแลว

จึงเปนสัตวใหญนอยลดหลั่งลงไป คําตอบของคําถามทีวาจักรวาล โลก สรรพสิ่ง กําหนด และสิ้นสุด

เม่ือไรและท่ีไหนนั้น อุปนิษัทกลาวสอดคลองตองกันวา จักรวาลสัจจะภาวะไมมีการกําเนิดและไมมี

                                                 
 20พระครูโสภณปริยัตยาทร (เช่ือม ชินวํโส/สอนรอด), “การศึกษาวิเคราะหความคิดเรื่องจักรวาลวิทยา

ในพุทธปรัชญาเถรวาท”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย), 2542, 156 หนา. 

 21พระภูวเดช สินทับศาล, “การศึกษาวิเคราะหแนวคิดเรื่องโลกและจักรวาลในพุทธปรัชญาเถรวาท”, 

วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแกน), 2551, 94 หนา. 



11 

การสิ้นสุดมีอยูอยางไร ก็อยางนั้น เม่ืออยูเหนือกาลเวลา และมิติมนุษยท่ีจะรับรูได จึงบอกไมไดวามี

มาตั้งแตเม่ือใด”22 

 สรุปไดวา จากการท่ีผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับแนวคิดเรื่อง

โลกท้ังทางปรัชญาตะวันออกและพุทธปรัชญาเถรวาท ทําใหทราบถึงประเด็นตาง ๆ โดยเฉพาะ

แนวคิดเรื่องโลกของพุทธปรัชญาเถรวาทท่ีกลาวถึง โลก 3 ประการ คือ สังขารโลก สัตวโลกและ

โอกาสโลก สวนแนวคิดทางปรัชญาตะวันออก จะกลาวถึงโลกในลักษณะทางกายภาพ หรือโลกฝาย

วัตถุวิสัยอันเปนโลกท่ีประกอบกันข้ึนในภายนอก มุงเนนในเรื่องวัตถุเปนสวนใหญ แตก็ทําใหไดเขาใจ

เนื้อหาโดยภาพรวม อันกอใหเกิดองคความรูและความเขาใจในระดับหนึ่ง ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการ

นําไปวิเคราะหหาคําตอบตามวัตถุประสงคท่ีระบุไวในแตบทท่ีจะกลาวตอไป 

 

1.6 ประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัย 

 1.6.1 ทําใหทราบแนวคิดเรื่องโลกในปรัชญาตะวันออก 

 1.6.2 ทําใหทราบแนวคิดเรื่องโลกในพุทธปรัชญาเถรวาท 

 1.6.3 ทําใหทราบการวิเคราะหแนวคิดเรื่องโลกในพุทธปรัชญาเถรวาท 

 1.6.4 ทําใหสามารถนําผลของการวิจัยมาเปนประโยชนในการศึกษา คนควาแนวคิดเรื่องโลก         

ในปรัชญาตะวันออกและพุทธปรัชญาเถรวาทในดานตาง ๆ ตอไป 

 

1.7 นิยามศัพทเฉพาะ 

 ในการวิจัยครั้งนี้ มีศัพทท่ีเก่ียวของกับการศึกษาวิจัยและเพ่ือประโยชนตอการศึกษาวิจัย 

ผูวิจัยจึงไดใหคําจํากัดความไว ดังนี้ 

 โลก หมายถึง โลก 3 ประเภท คือ 1) โลกในเชิงภูมิศาสตร ไดแก มนุษยโลก เปนโลกท่ี

มนุษยอาศัยอยู, เทวโลก เปนโลกท่ีเทวดาอาศัยอยูซ่ึงมักเรียกกันวา สวรรค มีท้ังหมด 6 ชั้น และ

พรหมโลก เปนโลกท่ีพรมอาศัยอยู เรียกวา พรหมภูมิ หรือพรหมโลก ถือเปนดินแดนของพระพรหม 

2) โลกในเชิงจริยศาสตร ไดแก กามโลก เปนโลกของหมูสัตวผูเก่ียวของอยูในกาม ไดแก อบายภูมิ 4 

มนุสสภูมิ และเทวภูมิหรือสวรรค 6 ชั้น, รูปโลก เปนโลกของหมูสัตวผูเขาถึงรูปฌาน ไดแก รูปพรหม 

16 ชั้น และอรูปโลก เปนโลกของหมูสัตวผูเขาถึงอรูปฌาน ไดแก อรูปพรหม 4 ชั้น และ 3) โลกตาม

ทัศนะของพระพุทธโฆษาจารย ไดแก โอกาสโลก เปนโลกท่ีเปนแผนดิน ซ่ึงเปนท่ีอยูอาศัยของสิ่งท่ีมี

ชีวิตและไมมีชีวิต, สัตวโลก เปนโลกท่ีมีอยูอาศัยของหมูสัตว ซ่ึงไดแกสัตวในภูมิตาง ๆ และรวมถึงสัตว
                                                 
 22อมรา  ศรีสุชาติ, “อุปนิษัทอภิปรัชญาท่ีสอดคลองกับทฤษฎีวิทยาศาสตรเรื่องกําเนิดและการสิ้นสุด

ของจักรวาลโลกสรรพสิ่งและชีวิต”, วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย

ศิลปากร), 2541, 353 หนา. 
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สิ่งท่ีมีชีวิตวิญญาณท้ังหมด และสังขารโลก เปนโลกท่ีหมายถึงสังขารของสิ่งท่ีมีชีวิตและไมมีชีวิตรวม

ไปถึงการปรุงแตงทางอารมณดวย 

 ปรัชญาตะวันออก หมายถึง แนวคิดเชิงปรัชญาในดินแดนเอเชีย ซ่ึงในอดีตมีอารยธรรมท่ี

เจริญรุงเรืองตั้งแตโบราณ ซ่ึงผูวิจัยมุงเนนเฉพาะปรัชญาอินเดียในสวนท่ีมีเนื้อหาเก่ียวของกับแนวคิด

เรื่องโลกในคัมภีรพระเวท, ปรัชญานยายะ, ปรัชญาไวเศษิกะ, ปรัชญาสางขยะ, ปรัชญาโยคะ, ปรัชญามีมางสา, 

ปรัชญาเวทานตะ และปรัชญาอุปนิษัท 

 พุทธปรัชญาเถรวาท หมายถึง คําสอนของพุทธปรัชญาฝายเถรวาทเปนคําสั่งสอนดั้งเดิม

ของพระพุทธเจา ท้ังถอยคําและเนื้อความท่ีพระเถระท้ังหลายไดทําการสังคายนาไวโดยเครงครัด 

ตลอดจนรักษาไว แมแตตัวภาษาดั้งเดิม คือ ภาษาบาลี และเปนหลักคําสอนของพุทธปรัชญาฝายเถรวาท 

รวมท้ังสวนท่ีเปนคัมภีรคําสอนตาง ๆ ท่ีกลาวถึงและเก่ียวของกับแนวคิดเรื่องโลก 

 ศึกษาวิเคราะห หมายถึง การวิเคราะหแนวคิดเรื่องโลกในพุทธปรัชญาเถรวาท 3 ประเภท 

คือ โลกในเชิงภูมิศาสตร โลกในเชิงจริยศาสตร และโลกตามทัศนะของพระพุทธโฆษาจารย 

 

1.8 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การแนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวของดังกลาวมาแลวนั้น ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดของ

การวิจัยไวดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

1. ข้ันตอนการวิจัย 

2. วิธีดําเนินการวิจัย 

3. ผลการวิจัย 

ศึกษาเอกสารและงานวิจัย เ ก่ียวของกับ

แนวคิดเรื่องโลกในปรัชญาตะวันออกและ

พุทธปรัชญาเถรวาท 

วิเคราะหขอมูลแบบพรรณนาจาก 

- ขอมูลเอกสาร 

- ขอมูลจากสื่ออิเลคทรอนิคส เว็บไซต/วีดีทัศน 

ไดองคความรูใหมท่ีเก่ียวของกับพุทธปรัชญา

เถรวาท  



 

 

 

บทท่ี 2 

แนวคิดเร่ืองโลกในปรัชญาตะวันออก 
 

 ปรัชญาตะวันออกเปนแนวคิดเชิงปรัชญาในดินแดนเอเชียมีอารยธรรมท่ีเจริญรุงเรืองตั้งแต

โบราณ ซ่ึงนักปรัชญาตะวันออกสนใจความเปนจริงเชนเดียวกับนักปรัชญาตะวันตก แตสิ่งท่ีเปน

เอกลักษณสําคัญของปรัชญาตะวันออก คือ ความสนใจตอความเปนจริงเพ่ือการปฏิบัติตนมุงสูการ

เปนหนึ่งเดียวกับความเปนจริง ดวยเหตุนี้ ผูศึกษาปรัชญาจึงมีความคิดวาปรัชญาตะวันออกเปน

ปรัชญาชีวิต เพราะแนวคิดทางปรัชญาท่ีคนคิดข้ึนไดนั้น มีการนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันโดย

ลักษณะดังกลาวนี้ปรัชญาตะวันออกจึงมักไปดวยกันเสมอ ในบทนี้ผูวิจัยจะกลาวถึงแนวคิดเรื่องโลก      

ในปรัชญาตะวันออก โดยจะยกเอาแนวคิดเรื่องโลกในปรัชญาอินเดียมากลาว ซ่ึงแบงเปนประเด็น

สําคัญไดดังนี้ 

 

2.1 ลักษณะทั่วไปของปรัชญาอินเดีย 

 คําวา ปรัชญาอินเดีย หมายเอาระบบความคิดทางปรัชญาท้ังหมดท่ีมีอยูในประเทศอินเดีย 

ไมวาจะมีอยูในสมัยโบราณ หรือวาสมัยใหม ท้ังท่ีมีสายมาจากฮินดู และมิใชฮินดู ท่ีนับถือพระเจาและ 

ไมนับถือพระเจา ทํานองเดียวกันกับเม่ือเราพูดถึงปรัชญาจีน ปรัชญาญี่ปุน ปรัชญาตะวันตกก็จะสื่อ

ความรวมท้ังหมดไมจําเพาะเจาะจงเอาเพียงสํานักใดสํานักหนึ่ง 

 ปรัชญาอินเดียถึงแมจะมีหลายสาขา แตถึงกระนั้นทุกสาขายกเวนจารวาก มีลักษณะรวมกัน

ดังตอไปนี้  

 1. ถือวาชีวิตเปนทุกข ถามีชีวิตข้ึนแลวก็ตองประสบทุกขนานาประการ เชน แก เจ็บ ตาย 

หิวกระหาย รอนหนาว ความผิดหวัง ความเสียใจ เปนตน ปรัชญาอินเดียไมไดสอนใหมองโลกในแงราย 

แตใหมองในแงความเปนจริง ถึงแมจะสอนวาชีวิตเปนทุกข แมก็ไมไดสอนใหยอมสยบกับความทุกข 

ข้ันตอไปไดสอนถึงวิธีดับทุกขดวย ตั้งแตดับความทุกขไดชั่วคราวจนถึงดับไดถาวร 

 2. เนนเรื่องสังสารวัฎ คือ การเวียนวายตายเกิด ชีวิตไมไดเริ่มตนจากครรภมารดาในชาตินี้ 

หากแตวาไดมีมากอนแลว เพียงแตอาศัยครรภมารดาเปนท่ีปรากฏในชาติหนึ่ง ๆ เทานั้น และชีวิต                   

ก็ไมไดสิ้นสุดท่ีกองฟอนหรือท่ีหลุมฝงศพแคนั้น หากแตวาไดมีตอไปอีก คนอาจเกิดเปนสัตว สัตวอาจ

เกิดเปนคน ชายอาจเกิดเปนหญิง หญิงอาจเกิดเปนชาย อาจเกิดเปนเทพ เปนพรหม หรืออาจไดรับ

ทุกขทรมานในนรกก็ได ท้ังนี้ก็ข้ึนอยูกับกรรมหรือการกระทําของเขาเปนเหตุ การท่ีสัตวท้ังหลายตอง
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เวียนวายตายเกิดอยูในสังสารวัฏก็เพราะกิเลสตัณหาตาง ๆ อันมีรากมาจากอวิชชา ความไมรูแจงเปน

เหตุจึงตองตกเปนทาสของกิเลสหรือทาสตัณหา 

 3. เนนจุดสูงสุดของชีวิต ปรัชญาอินเดียทุกสาขายกเวนจารวาก เม่ือถือวาชีวิตเปนทุกขแลว  ก็

ไดสอนถึงจุดสูงสุดของชีวิตไวดวย ซ่ึงอาจมีชื่อแตกตางกัน เลน นิพพาน โมกษะ ปรมาตมัน เปนตน  ตาม

ลัทธินั้น ๆ เปนสภาวะท่ีอยูเหนือบุญบาป สภาวะท่ีดับความทุกขท้ังปวง การท่ีจะเขาถึงจุดสูงสุดของ

ชีวิตไดก็ดวยวิชชาความรูแจง ทําใหหลุดพนจากกิเลสเปนผูมีความอิสระจากทุกสิ่งอยางแทจริง  

 4. เนนภาคปฏิบัติ ชนชาวอินเดียถือวาปรัชญาอินเดียเปนสวนหนึ่งของชีวิต เม่ือลัทธิใดมี

ปรัชญาอะไรข้ึนมา พวกสาวกของลัทธินั้นก็จะนํามาเปนปรัชญาชีวิตเพ่ือเปนเครื่องนําทางชีวิตของตน 

พวกเขาไดชวยกันรักษาปรัชญานั้นใหมีชีวิตอยูและสงใหอนุชนรับสืบทอดตอไป เม่ือรูแลวก็ตองปฏิบัติ

ตามดวย เพราะเพียงแตความรูในทางทฤษฎีอยางเดียวนั้นไมเพียงพอท่ีจะทําใหหลุดพันได การปฏิบัติจึงถือ

วามีความจําเปนควบคูกันไปกับทฤษฎี วิธีปฏิบัติท่ีสําคัญก็คือการควบคุมอายตนะภายในไมใหติดตอ

กับอายตนะภายนอก ถาติดตอก็มีสติรูเทาทันไมใหมีอิทธิพลมาครอบงําจิตใจได 

 5. ถือวาอาตมันหรือวิญญาณเปนอมตะ ปรัชญาอินเดียทุกสาขาเวนจารวาก ถือวาวิญญาณ

เปนอมตะ ไมตายไปตามรางกาย เม่ือรางกายคร่ําคราไปใชไมได วิญญาณก็จะออกจากรางไปถือเอา

รางใหมในภพภูมิตอไปตามกรรมท่ีไดทําไว รางกายเปรียบเสมือนเสื้อผา วิญญาณเหมือนคนสวน

เสื้อผาคนสวมคนเดียวแตมีเสื้อผามากมาย รางกายตองตกอยูในกาละและเทศะ แตวิญญาณไมไดอยู

ในอํานาจกาละและเทศ1 

 กลาวโดยสรุป ปรัชญาอินเดีย จึงมีลักษณะท้ังทฤษฎี (อภิปรัชญา ญาณวิทยา) และภาคปฏิบัติ 

(จริยศาสตร) ซ่ึงควบคูไปดวยกัน โดยมีพ้ืนฐานจากศาสนา (ยกเวนลัทธิจารวาก) ปรัชญาอินเดียจึงมี

ลักษณะขยายความคําสอนของศาสนา โดยใหหลักเหตุผลเปนเครื่องมือ จึงมีลักษณะเปนปรัชญาศาสนา 

ในแบบปรัชญาชีวิต เนนความคิดในแบบท่ีสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได จึงไมใชรูเพ่ือรู แตรู

เพ่ือเอาไปใชเกิดประโยชนแกชีวิต มองชีวิตวามีแตทุกข จึงพยายามนําเสนอวิถีดับทุกข มองวาทุกขนี้มี

วิธีแกไขหรือพนทุกขได (ชีวิตเต็มดวยทุกข แตเราสามารถหลุดพนทุกขได) มีความเชื่อในกฎแหงกรรม 

ซ่ึงถือเปนกฎสากลหรือกฎแหงเหตุและผล ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว โดยตางกันบางในเรื่องเก่ียวกับการกระทํา

วาสิ่งไหนดี สิ่งไหนไมดี และมองวา “อวิชชา” หรือการรูผิด หลงผิด เปนบอเกิดแหงปญหาชีวิต

ปรัชญาอินเดีย จึงเสนอวิถีมุงสูการบรรลุโมกษะหรือการหลุดพนจากทุกขท้ังปวง อันถือเปนเปาหมายชีวิต 

จึงมุงเนนการบําเพ็ญสมาธิและวิปสสนา โดยมองสิ่งตาง ๆ ตามท่ีเปนจริง เปนวิถีสูการหลุดพนทุกข 

                                                        
1 1ฟน  ดอกบัว, ปรัชญาอินเดีย, (นครปฐม : พิมพท่ี แผนกบริการกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 2527), หนา 2-3. 
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แตอาจตางกันบางในแตละแนวคิด และมีแนวคิดในเรื่องการควบคุมตนเองหรือควบคุมจิตใจไมปลอย

ตามกิเลสตัณหา เปนวิถีแหงขจัดกิเลส เพ่ือบรรลุโมกษะ เปนภาวะแหงการหมดทุกขอยางสิ้นเชิง 2
  

ละระบบมีแนวทางอันเปนวิถีการปฏิบัติเปนของตนเอง  

 ความแตกตางระหวางปรัชญาอินเดียกับปรัชญาตะวันตก 

 ปรัชญาอินเดียมุงแสวงหาความจริงเก่ียวกับโลกและชีวิตเชนเดียวกับปรัชญาตะวันตก            

แตมีขอแตกตางท่ีสําคัญ คือ ปรัชญาตะวันตกมุงแสวงหาความจริงหรือขอเท็จจริงเพียงอยางเดียว  

โดยไมพยายามท่ีจะปฏิบัติตนเพ่ือใหเขาถึงความจริงท่ีไดแสวงหาพบแลว เพราะฉะนั้น นักปรัชญาตะวันตก 

จึงอาจดําเนินชีวิตไปในทางท่ีตรงกันขามกับแนวความคิดทางปรัชญาของตนก็ได อีกอยางหนึ่ง 

ปรัชญาตะวันตกสวนใหญไมเก่ียวกับศาสนาหรือเปนคนละสวนกับศาสนา แตปรัชญาอินเดียไม

สามารถแยกออกจากศาสนาไดเด็ดขาด ท้ังนี้เพราะนักปรัชญาหรือนักคิดชาวอินเดียนั้น เม่ือแสวงหา

ความจริงจนพบแลว ก็พยายามท่ีจะปฏิบัติตนตามวิธีการท่ีกําหนดข้ึนไว เพ่ือเขาถึงความจริงนั้น ๆ 

ฉะนั้น ปรัชญาอินเดียทุกระบบจึงเปนปรัชญาชีวิต เพราะแนวความคิดทางปรัชญาท่ีคิดคนข้ึนไดนั้น 

ไดนํามาใชปฏิบัติในชีวิตประจําวันดวย โดยลักษณะดังกลาวนี้ ปรัชญากับศาสนาของอินเดียจึงมักไป

ดวยกันเสมอ 

 วิธีการแหงปรัชญาอินเดีย 

 ปรัชญาอินเดียมีวิธีการเปนแบบฉบับของตนเอง คือ กอนท่ีจะเสนอแนวคิดของตนเองข้ึนมา 

นักปรัชญาหรือนักคิดอินเดียจะเสนอแนวความคิดของนักปรัชญาคนอ่ืนหรือระบบอ่ืนเสียกอน 

แนวความคิดของนักปรัชญาคนอ่ืนหรือระบบอ่ืนท่ีเสนอกอนนี้เรียกวา ปูรวปกษ เม่ือเสนอแนวความคิด

ของคนอ่ืนข้ึนมาแลว ตอจากนั้น นักปรัชญาคนนั้นก็จะวิเคราะหวาแนวความคิดเชนนั้นมีจุดออนหรือ

ขอบกพรองอยางไร มีความหมายสมควรแกการยอมรับเชื่อถือหรือไม การวิพากษวิจารณนี้เรียกวา 

ขัณฑนะ เม่ือไดยกทรรศนะของคนอ่ืนข้ึนมาชี้ใหเห็นขอบกพรองแลว นักปรัชญาคนนั้นจึงเสนอ

แนวความคิดทางปรัชญาของตน พรอมกับอธิบายใหเห็นวาทรรศนะของตนนั้นถูกตองอยางไรบาง 

ทรรศนะของตนเอาท่ีเสนอข้ึนมาทีหลังนี้เรียกวา อุตตรปกษ 

 ดวยเหตุนี้ วิธีการแหงปรัชญาอินเดียมีลักษณะดังกลาวมานี้ จึงปรากฎวาในบันทึก

แนวความคิดทางปรัชญาระบบตาง ๆ ของอินเดียนอกจากจะมีแรวความคิดของตนเองโดยเฉพาะแลว  

ยังมีคําวิพากษวิจารณแนวความคิดของระบบอ่ืน ๆ ปรากฎรวมอยูดวยเสมอ 

 ระบบตาง ๆ แหงปรัชญาอินเดีย 
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 ตามวิธีปฏิบัติกันมาในการจัดแบงระบบตาง ๆ ของปรัชญาอินเดียนั้น ถือเอาลักษณะกวาง ๆ 

โดยอาศัยความขัดแยงกันเปนสําคัญ โดยวิธีดังกลาวนี้ ปรัชญาอินเดียจึงแบงออกเปนระบบหรือสาย

ใหญ ๆ 2 สาย คือ  

 1. นาสติกะ ไมเชื่อคัมภีรพระเวท ไมเชื่อวามีพระเจาสรางโลก ประเภทนี้มี พุทธศาสนา 

ศาสนาเชน และจารวาก 

 2. อาสติกะ เชื่อในคัมภรพระเวท ประเภทนี้มี สางขยะ โยคะ มีมางสา นยายะ ไวเศษิกะ 

และเวทานตะ ท้ังหมดนี้ถึงแมจะเชื่อความศักดิ์สิทธิ์ของคัมภีรพระเวท แตบางลัทธิก็ไมเชื่อวามี พระเจา

สรางโลก ซ่ึงมีลัทธิมีมางสาและสางขยะ3  

 อยางไรก็ตาม ปรัชญาอินเดียวทุกระบบสวนมากลวนแตไดนับอิทธิพลมาจากคัมภีรพระเวทท้ังสิ้น 

จะตางกันก็แตวาไดรับอิทธิพลจากพระเวทโดยตรงหรือโดยออมเทานั้น ปรัชญาระบบตาง ๆ ท่ีเชื่อถือ

ในความขลังและความศักดิ์สิทธิ์ของพระเวทไดชื่อวาไดรับอิทธิพลของพระเวทโดยตรงสวนปรัชญาท่ี

คัดคานหรือไมยอมเชื่อในความขลังและความศักดิ์สิทธิ์ของพระเวทไดชื่อวาไดรับอิทธิพลของพระเวทโดยออม  

 พัฒนาการแหงปรัชญาอินเดีย 

 ในประวัติศาสตรแหงปรัชญาอินเดียนั้น เราจะพบวาปรัชญาทุกระบบแมวาจะไมไดเกิดข้ึน

พรอมกันก็ตาม แตเม่ือเกิดข้ึนมาแลวก็ดํารงอยูรวมกันกับระบบอ่ืน ๆ  ท่ีเปนเชนนี้ก็เนื่องจากวาปรัชญาอินเดีย 

เปนปรัชญาชีวิต เม่ือเกิดข้ึนแลวก็มีประชาชนกลุมหนึ่งเลื่อมใสและรับเอาแนวความคิดทางปรัชญานั้น

มาประยุกตใชในชีวิตประจําวันของตน และถายทอดใหแกอนุชนในรุนตอ ๆ มาพัฒนาการแหงปรัชญา

อินเดียนั้นเปนไปในลักษณะท่ีตาง ก็วิพากษวิจารณซ่ึงกันและกัน ซ่ึงไมเพียงแตเปนวิธีท่ีรักษาและเชิด

ชูปรัชญาของตนเทานั้น แตยังทําใหมีการเคลื่อนไหวทางปรัชญาอยูเสมออีกดวย โดยประการดังกลาว

มานี้วงการทางปรัชญาของอินเดียจึงไมมีการหยุดนิ่งนับตั้งแตอดีตมาจนกระท่ังปจจุบันนี้ 

 ปรัชญาอินเดียทุกระบบเริ่มตนดวยการแสดงทรรศนะทางวาจาหรือคําพูด ทรรศนะทาง

ปรัชญาเชนนั้นจะถูกถายทอดใหแกสานุศิษยหรือผูเลื่อมใส ซ่ึงสานุศิษยท้ังหลายจะทรงจําหรือทองจํา

เอาไวแลวถายทอดใหแกผูเปนศิษยตอ ๆ ไปโดยลําดับ กาลตอมาผูสืบตอปรัชญาแตละระบบเห็นความ

จําเปนท่ีจะรักษาแนวความคิดทางปรัชญาในระบบของตนไวไมใหเสื่อมสูญ จึงรวบรวมแนวความคิด

ทางปรัชญานั้นไวเปนหมวดหมู เรียกวา สูตระ คําวา สูตระ เปนภาษาสันสกฤต บาลีใชวา สุตตะ แปลวา 

เสนดาย ใชในความหมายวา รวบรวมเอาคําสอนเขาไวดวยกัน เหมือนเสนดายท่ีรอยดอกไมตาง ๆ เขาดวยกัน

ไมใหกระจัดกระจายไป สูตรดังกลาวนี้ เชน พรหมสูตร ของพาทรายณะ ซ่ึงแตงอธิบายแนวความคิด

ทางปรัชญาแหงคัมภีรอุปนิษัท โยคสูตรของกนาทะ มีมามสาสูตรของไชมินิ นยายสูตรของโคตรมะ              

                                                        

 3เรื่องเดียวกัน, หนา 4. 



17 

เปนตน สูตรตาง ๆ เหลานี้ทีแรกก็ใชทองจําตอ ๆ กันมา แตภายหลังไดจดจารึกข้ึนไวเปนลายลักษณ

อักษรเพ่ือเก็บรักษาไวใหคงอยูตลอดไป 

 ขอความในสูตรตาง ๆ มีเนื้อความยอกะทัดรัด บรรจุเอาไวเฉพาะใจความสําคัญ บางทีเปน

ขอความสั้น ๆ แตอมใจความไวมาก ยากแกการเขาใจสําหรับผูท่ียังไมสันทัดตอแนวความคิดนั้นๆ 

กาลตอมาคณาจารยของลัทธินั้นๆ จึงไดแตงคําอธิบายขอความท่ีกลาวไวในสูตรเหลานั้น ขอความหรือ

คัมภีรท่ีแตงอธิบายสูตรนี้เรียกวา ภาษยะ บาลีใชคําวา อรรถกถา 

 เม่ือกาลเวลาลวงไป ก็มีคัมภีรฎีกาแตงอธิบายภาษยะหรืออรรถกถาและอนุฎีกาซ่ึงแตง

อธิบายฎีกาเกิดข้ึนอีก นอกจากนี้ ยังมีปกรณวิเศษซ่ึงเปนวรรณกรรมอิสระเกิดข้ึนอีก ปกรณวิเศษนี้ไม

จัดอยูในประเภทอรรถกถาฎีกาหรืออนุฎีกาโดยตรง เปนหนังสือท่ีแตงเพ่ิมข้ึนเพ่ือเปนคูมือสนับสนุน

แนวความคิดทางปรัชญาแหงระบบนั้น ๆ พรอมกับวิพากษวิจารณแนวความคิดทางปรัชญาของระบบ

อ่ืน ๆ ไปดวย โดยประการดังกลาวมานี้ ระบบตาง ๆ แหงปรัชญาอินเดียจึงมีพัฒนาการมาเรื่อย ๆ 

จนกระท่ังปรากฎอยูในลักษณะดังท่ีเราไดเห็นอยูทุกวันนี้4 

 กลาวโดยสรุป ปรัชญาอินเดียเปนปรัชญาท่ีเนนคุณคาของชีวิต และจิตวิญญาณ มีความลุมลึก 

และละเอียดลออ ไมแข็งกระดางไปดวยขออางและเหตุผลเหมือนอยางปรัชญาตะวันตก เพราะ

ปรัชญาอินเดียนั้น สวนใหญเปนปรัชญาท่ีมุงแสวงหาความจริง และความหลุดพน ไมใชมุงแสวงหา

ความรูเพียงเพ่ือตอบสนองความสงสัยใครรูทางพุทธิปรัชญาอยางเดียว เหตุนั้น รากศัพทคําวา 

ปรัชญาในบริบทของชาวตะวันตก กับอินเดียจึงมีความแตกตางกัน เพราะปรัชญาอินเดียมองปรัชญา

เปนเรื่องของการแสวงหาความจริง ความจริงท่ีไดจากการแสวงหาจึงถือเปนความรูอันประเสริฐ 

เพราะเปนความรูท่ีทําใหมนุษยคนพบตนเอง และอยูเหนือพันธนาการท้ังปวง เปนความรูท่ีจะทําให

มนุษยเปนอิสระ เขาถึงความสุขอยางแทจริง 

 

2.2 แนวคิดเร่ืองโลกในคัมภีรพระเวท 

 คัมภีรท่ีเกาแกท่ีสุดของอินเดีย ไดแก คัมภีรพระเวท (Vedas) พระเวทเริ่มตนบันทึกโดย      

ชนชาติอินโดยูโรเปยน (Indo-European)5 แตชาวอินเดียถือวาพระเวทเปนคัมภีรอันศักดิ์สิทธิ์ เปนโอน

การของพระผูเปนเจา ฉะนั้น ชาวอินเดียสวนมากเชื่อในคัมภีรพระเวท แตพระเวทเริ่มตนเม่ือไรนั้นยังเปน

ปญหาอยู นักคิดท้ังหลายมีทรรศนะไมตรงกันในเรื่องนี้ แมกซ มูลเลอร (Max Muller) กลาววาพระเวท

                                                        

 4สุนทร ณ รังษี, ปรัชญาอินเดีย : ประวัติและลัทธิ, พิมพครั้งท่ี 3, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545), หนา 1-8. 

 5Surendranath Dasgupta, A History of Indian Philosophy, Vol. 1, (Great Britain: Cambridge University 

Press, 1969), p.10. 
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เกิดข้ึนเม่ือประมาณ 1,200 ปกอนคริสตศักราช ฮาก (Haug) คิดวาพระเวทเกิดข้ึนเม่ือประมาณ 2,400 ป

กอนคริสตศักราข ติลัค (Bal Gangadhar Tilak) คิดวาพระเวทเกิดข้ึนเม่ือประมาณ 5,000 ปกอน 

คริสตศักราช6  

 คัมภีรพระเวทเปนคัมภีรท่ีเกาแกท่ีสุดของอินเดีย เปนคัมภีรท่ีประมวลความรูดานตาง ๆ 

ไวอยางมากมาย ไมวาทางตนปรัชญาและ ศาสนา หรือศาสตรอ่ืน ๆ ฉะนั้น พระเวทจึงมีอิทธิพลมาก

ในปรัชญาอินเดีย การเขาถึงอันติมสัจจะดวยญาณวิเศษเปนพ้ืนฐานของพระเวท ปรัชญาอินเดียสายอาสติกะ 

จึงยอมรับความสําคัญของพระเวทเพราะถือวาพระเวทสะทอนใหเห็นอันติมสัจจะ ดังนั้น นักปรัชญา

สายอาสติกะจึงไดสืบทอดความเชื่อถือนี้มาโดยลําดับ ซ่ึงแตเดิมใชวิธีทองจําลืมตอกันมา เพราะเหตุนี้

เองจึงงเรียกคัมภีรพระเวทวา เปนศรุติ (sruti) หมายความวาเปนคัมภีรท่ีรับฟงสืบตอกันมาและตอมา

ในยุคหลังไดจารึกไวเปนลายลักษณอักษร อยางไรก็ตาม ชาวฮินดูถือวาคัมภีรพระเวทไมใชเปนผลงาน

ของมนุษย แตเปนพระวัจนะของพระผูเปนเจาท่ีทรงถายทอดใหพวกฤษีอินเดียสมัยโบราณฤษีท้ังหลาย           

เม่ือไดเรียนรูพระเวทแลวก็สั่งสอนถายทอดใหแกศิษยตอไป ในตอนหลังผูท่ีมีหนาท่ีศึกษา และจดจําพระเวท 

ไดแก พวกพราหมณ สวนคนในวรรณะอ่ืนหามศึกษาพระเวท 

 ความหมายและลักษณะโดยท่ัวไป  

 “เวท” หรือ”เวทะ” (Veda) แปลตามตัววา ความรู ฉะนั้น คัมภีรพระเวทจึงหมายถึงความรู

ท้ังหลายซ่ึงชาวฮินดูถือวาเปนพระวจนะของพระเปนเจาคัมภีรพระเวทแบงออกเปน 4 ตอน คือ 

สัมหิตา (Samhita) พราหมณะ (braamnas) อารัณยกะ (aranyakas) และอุปนิษัท (upanisada) ในหนั่งสือ 

บางเลมแบงพระเวทออกเปน 3 ตอน โดยถือวาอารัณยกะและอุปนิษัทรวมอยูดวยกันแตละตอนของ

คัมภีรพระเวทก็ไมไดเรียบเรียงข้ึนพรอมกัน สัมหิตาเกิดข้ึนกอน ตอมาก็เปนพราหมณะอารัณยกะ 

และอุปนิษัทเรียบเรียงข้ึนหลังสุด 

 ในคัมภีรพระเวทท้ัง 4 ตอนนี้ ตอนแรกท่ีเรียกสัมหิตานั้น เปนคัมภีรมันตระหรือตาง ๆ          

ซ่ึงเปนบทสวดสรรเสริญเทพเจาตาง ๆ ท่ีกลาวถึงในพระเวทและมีลักษณะเปนรอยกรองท้ังหมด 

สัมหิตามี 4 สัมหิตา คือ ฤคสัมหิตา สามสัมหิตา ยชุรสัมหิตา และอถรวสัมหิตา สัมหิตาท้ัง 4 นี้กลาว

กันวาเรียบเรียงข่ึนเพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอยแหงการบูชายัญ7 สวนพระเวทตอนท่ีเรียกวาพ

ราหมณะนั้นมีลักษณะเปนบทรอยแกว ซ่ึงอธิบายระเบียบการประกอบพิธีกรรมท่ีกลาวไวในคัมภีรพระเวท

อยางสลับซัปซอน เปนตอนท่ีกลาวถึงขอหามและขอพึงปฎิบัติในการประกอบพิธีกรรมตาง ๆ พระเวท

ตอนนี้มีแนวความคิดทางปรัชญาอยูนอยท่ีสุด ตอนสุดทายของพราหมณะเรียกวา อารัณยกะ คัมภีร

ตอนนี้เรียบเรียงข้ึนในปาท่ีเงียบสงัดแนวความคิดทางปรัชญาของคัมภึรพระเวทเริ่มในตอนนี้เอง 

                                                        

 6Ibid, p. 10. 
 7Ibid. 
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เพราะเปนตอนท่ีวาดวยความรูในดานตาง ๆ เชน เรื่องโลก เรื่องพรหมันและอาตมัน เปนตน สวนตอนท่ี

เปนบทสรุปของอารัณยกะเรียกวา อุปนิษัท ซ่ึงเปนตอนท่ีประมวลเอาแนวความคิดทางปรัชญาท่ีมีอยู

ในคัมภีรพระเวทไวท้ังหมด สําหรับอุปนิษัทเรียกอยางวา เวทานตะ (Vedanta) ซ่ึงหมายถึงท่ีสุดแหง

พระเวท ท้ังนี้เพราะอุปนิษัทเปนตอนสุดทายของพระเวทและเปนตอนท่ีสําคัญท่ีสุดของพระเวท               

ในอุปนิษัทนี้เองท่ีกลาวถึงเรื่องโลกผูสราง ตลอดจนสรรพสิ่งตาง ๆ ซ่ึงเปนลักษณะทางเมตาฟสิกสอัน

เปนพ้ืนฐานทางปรัชญาสําหรับระบบตาง ๆ ของปรัญาอินเดียทุกระบบ 

 แนวความคิดเรื่องโลกในยุคพระเวท 

 ทฤษฎีเรื่องโลกและการสรางจักรวาล (cosmogony) ในคัมภีรพระเวทสามารถมองไดสองแง 

คือ ในแงท่ีเปนเทพนิยาย (mythological) และในแงท่ีเปนปรัชญา (philosophical) ในแงท่ีเปนเทพนิยาย

ทฤษฎีนี้ เชื่อวาโลกและสรรพสิ่งเปนผลิตผลจากเทพเจา และธรรมชาติทุกสิ่งถูกควมคุมโดยเทพเจาดวย

เหตุท่ีพวกอารยันในยุคเริ่มตนแหงพระเวทนั้นยังเปนคนครึ่งเจริญครึ่งปาเถ่ือน เม่ือพวกเขาไดเห็น

ลักษณะอันนายินดีและนากลัวแหงปรากฎการณธรรมชาติ ก็คงมีความคิดแบบคนโบราณท่ียังมีความรู

เก่ียวกับโลกและธรรมชาตินอย คือ เชื่อวาผูมีอํานาจเชนนั้นคงจะมีรูปรางหนาตาคลายกับมนุษย   

เม่ือมีความคิดเชนนี้เทพเจาปประจําธรรมชาติจึงเริ่มมีรูปรางเปนตัวเปนตนข้ึนมา และเพ่ือใหเทพเจา

เหลานั้นโปรดปรานไมทําใหเกิดภัยภิบัติประชาชนในยุคนั้นก็พากันทําพิธีบวงสรวงและแตงบท

สรรเสริญเทพเจาข้ึน ฉะนั้น ในระยะนี้จะเกิดมีเทพเจามากมาย เชน พระอินทร (Indra) ซ่ึงเชื่อวาเปน

เทพเจาแหงสงคราม พระอัคนี (Agni) เปนเทพเจาแหงไฟ พระวายุเปนเทพเจาแหงลม เปนตน จะเห็น

ไดวาในระยะนี้มีเทพเจาประจําธรรมชาติมากมาย ลักษณะท่ีเชื่อถือในเทพเจาหลายองคเชนนี้เรียกวา 

พหุเทวนิยม (polytheism) จากพหุเทวนิยมแนวความคิดหลากหลายความเชื่อถือคอยกลายเปน เอกเทวนิยม 

(monotheism) คือ การนับถือวามีเทพเจาผูเปนใหญเพียงองคเดียว ปรากฏเปนลัทธิแรกในคัมภีรฤคเวท 

ในระยะนี้แมวาจะมีการหลาวถึงเทพเจาเปนจํานวนมาก ก็มีแนวโนมไปทางเอกเทวนิยม เพราะในบท

สวดกลาวถึงเทวาติเทพ หมายถึงเทพผูยิ่งใหญมีเพียงองคเดียว นั้นคือพระปชาบดี (Prajjapati) สวนเทพเจา 

องคอ่ืน ๆ อยูในฐานะรองลงมา ศาสตราจารยแมกซ แมกซ มูลเลอร (Max Muller) ซ่ึงเปนนักปราชญ

ชาวเยอรมันไดเสนอแนวความคิดเรื่องอติเทวนิยม (Henotheism) ซ่ึงมีความหมายวาเชื่อถือในเทพเจา 

ผูยิ่งใหญเพียงองคเดียวในบรรดาเทพเจาเปนจํานวนมาก 

 ในยุคพระเวทมีอยูสมัยหนึ่งท่ีการบูชาเทพเจาของชาวอินเดียเปนไปในลักษณะอติเทวนิยม 

ลกัษณะของความเชื่อถือก็ยังคาบเก่ียวกับพหุเทวนิยม คือ มีเทพเจาประจําธรรมชาติอยูมากมาย เชน

พระวรุณ พระอินทร พระอัคนี พระวายุ พระวิษณุเปนตน ฉะนั้น การประกอบยัญพิธียอมมีมากมาย

แตกตางกันไปตามจุดประสงคของการประกอบยัญพิธีนั้น ๆ เชน การประกอบยัญพิธีเพ่ือใหไดรับชัย

ชนะในการสงคราม ยัญพิธีเพ่ือใหพืชผลอุดมสมลูรณ ยัญพิธีเพ่ือใหพนภัยภิบัติตาง ๆ ยัญพิธีเพ่ือให

ไดรับความสําเร็จในการปฎิบัติธรรม เปนตน ในยัญพิธีอยางหนึ่งก็บูชาบวงสรวงพระอินทร ซ่ึงเปน 
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เทพเจาแหงสงคราม ฉะนั้น ในยุคนี้เม่ือบูชาบวงสรวงเทพเจาองคใดก็ถือวาเทพเจาองคนั้นเปนเทพผู

ยิ่งใหญกวาเทพอ่ืนท้ังปวง ความเชื่อถือในลักษณะดังกลาวนี้เรียกวาอติเทวนิยม แนวความเชื่อแบบ 

อติเทวนิยมนี้เปนระยะหัวเลี้ยวหัวตอระหวางพหุเทวนิยมกับเอกเทวนิยมในปรัชญาอินเดียยุค พระเวท 

ซ่ึงจบลงดวยอุปนิษัท ในสมัยอุปนิษัทเปนยุคของเอกเทวนิยมโดยสมบูรณ เทพเจาผูยิ่งใหญในยุคนี้เรื่อง

วาพระปชาบดี หรือพรหมัน หรืออิศวร ซ่ึงเปนผูใหกําเนิดสรรพสิ่ง 

 ในคัมภีรพระเวทไดกลาวถึงเรื่องโลกและการกําเนิดของโลกไวมากมายบางท่ีกลาววา พระอัคนี

เปนบอเกิดของโลก ตอจากนั้นสวรรค กลางวันและกลางค้ืนก็เกิดข้ึน บางท่ีกลาววา พระอินทรเปน

ผูสรางโลกและสวรรค บางทีก็กลาววาพระวิษณุกรรมและพระวรุณเปนผูสรางโลก ดังกลาวมานี้เปน

ทฤษฎีการกําเนิดของโลกและสรรพสิ่งในโลกในแงท่ีเปนเทพนิยาย ศาสตราจารย แมกซโดแนล 

(Macdonnell) ไดใหทรรศนะเรื่องการสรางโลกและสรรพสิ่งในโลกไว 2 ทรรศนะวา “ทรรศนะหนึ่ง

นั้นถือวาจักรวาลเปนผลิตผลทางจักรกล งานทักษะทางดานชางผีมือและสิ่งอ่ืน ๆ ลวนแตเปนผลิตผล

ทางจักรกล อีกทรรศนะหนึ่งถือวาจักรวาลเปนผลิตผลทางธรรมชาติ”8 ท่ีแมกซโดแนล กลาวเชนนี้

หมายความวา จักรวาลเปนผลิตผลทางจักรกล นั้นคือมีผูสรางคํากลาวนี้เปนการสนับสนุนทฤษฎี 

คอสโมโกนี (cosmogony) ในแงเทววิทยาเชื่อวาจักรวาล โลก และสรรพสิ่งเปนผลิตผลของเทพเจา 

สําหรับในแงของปรัชญา ทฤษฎีเรื่องโลกและการสรางโลกยังไมคอยปรากฎเดนชัดในสมัยพระเวทยุคตน ๆ 

เพราะความเปนไปแหงแนวความคิดทางปรัชญาเก่ียวกับเรื่องนี้คอย ๆ พัฒนามาตามลําดับจนกระท่ัง

ถึงยุคอุปนิษัท แนวความคิดทางปรัชญาเก่ียวกับเรื่องนี้จึงปรากฏใหเห็นเดนชัดในคัมภีรพระเวทมี

แนวความคิดในแงท่ีเปนปรัชญาวา 

 สารัตถะท่ีแทจริงมีเพียงหนึ่งเทานั้นคือยอดมนุษย (supreme man) หรือสัต (being) 

นั้นเอง ซ่ึงเปนสิ่งท่ีมีมาแลวกําลังมีและจักมีในอนาคตเปนหัวใจของเอกภพ เปนอิสระโดยตัวเองเปน

อมตะนิรันดร เปนวิญญาณแหงโลก ครอบงําสิ่งท้ังปวงอยูเหนือเอกภพ เปนเนื้อสารของทุกสิ่งเปน

เอกภาพของทุกสิ่ง และทุก ๆ สิ่งถือกําเนิดมาจากพรหมัน จากสะดือของพรหมัน บรรยากาศก็เกิดข้ึน 

จากศีรษะของพรหมันทองฟาก็เกิดข้ึนจากเทาของพรหมัน พ้ืนดินก็เกิดข้ึน จากหูของพรหมัน ทิศท้ัง 4 ก็

เกิดข้ึนจากพรหมันเชนกัน9  

 แนวความคิดเรื่องโลกและการกําเนิดของโลก ยังมีกลาวไวมากมายในบทสวดตาง ๆ สําหรับ

ยอดแหงบทสวด ซ่ึงเปนเคาความคิดแรกของปรัชญา คือ บทสวดท่ี 129 ของฤคเวท (the 129 

hymn of R.V.X.) ซ่ึงกลาวถึงโลกและการกําเนิดของโลกไวอยางลึกลับมหัศจรรยดังนี้ 

                                                        

 8Ibid, p. 23. 

 9Ibid, p. 22. 
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 1. ในครั้งกระนั้นไมมีท้ังสิ่งท่ีมีชีวิตและสิ่งท่ีไมมีชีวิต ปราศจากพ้ืนน้ําและแผนฟา อะไรท่ี              

ปกคลุมสรรพสิ่ง มันอยูหนใด และอะไรคุมครองอยู มีหรือหวงมหรรณพอันมิสามารถหยั่งถึง 

 2. ในครั้งกระนั้นไมมีท้ังสิ่งท่ีมตะและสิ่งท่ีอมตะ กลางวันและกลางคืนยังไมมีการแบงแยก             

มีเพียงสิ่งหนึ่งซ่ึงหายใจอยูอยางสงบ สามารถอยูไดดวยตัวเอง สิ่งอ่ืน ๆ นอกจากนี้ไมมี สิ่งอ่ืนใดอยู

เหนือก็ไมมี 

 3. ความมืดในดินแรกก็ชื่นอยูในความมืด จักรวาลคือพ้ืนน้ําท่ียังไมมีการแบงแยกท่ีซ่ึง

ทองฟาและความวางเปลาซอนอยู เพียงสิ่งเดียว สิ่งท่ีมีอํานาจแรงกลาก็ไดพัฒนาไป 

 4. ใครละท่ีจักมองสิ่งนี้ ใครละท่ีสามารถบอกเราไดอยางแนนอน วาจักรวาลนี้เกิดข้ึนจากอะไร 

และเกิดข้ึนไดอยางไร 

 หลังจากการเกิดข้ึนของสิ่งนี้แลว พระเจาท้ังหลายก็เกิดข้ึนหรืออยางไร ใครละท่ีสามารถ

บอกไดหรือรูวาจักรวาลเกิดมาจากอะไร 

 5. จักรวาลนี้มีบอเกิดมาจากอะไร และมันถูกสรางข้ึนมา หรือวาไมมีการสรางข้ึน เขาเพียง

ผูเดียวเทานั้นท่ีรู คือ ผูท่ีมาจากสวรรคชั้นสูงสุดทรงเปนผูควบคุมและเปนผูเห็นแจงแทงตลอด10  

 จากขอความบางตอนในพระเวทท่ียกมานี้ มีขอสังเกตไดวา ในตอนแรกไมมีสรรพสิ่งใด ๆ เลย 

มีแตความวางเปลา และในความวางเปลาเหลานี้ สัตว ก็มีอยูแลวสัตก็คือพรหมันหรืออาตมันนั้นเอง 

ซ่ึงเปนผูสราง ผูควบคุมและเปนผูรูเห็นโดยตลอดจะเห็นไดวาพระเวทไดกลาวถึงเรื่องโลกและการ

กําเนิดของโลกไวมากมาย บางท่ีกลาววาพระอัคนีเปนบอเกิดของโลก ตอจากนั้นสวรรค กลาววัน 

กลางคืน ก็เกิดข้ึนบางท่ีกลาววาพระอินทรเปนผูสรางโลกและสวรรค บางทีกลาววาพระวิศวกรรมและ

พระวรุณเปนผูสรางโลก เหลานี้แสดงวาพระเวทกลาวถึงเทพแตละองคในฐานะท่ีเปนจอมเทพ ฤคเวท

กลาวถึงสวาง สัตเปนจุดเริ่มแรกสําหรับในบอกอะไรอยางกระจางแจง และไมไดอธิบายวาเหตุใดเทพ

ตาง ๆ จึงตองสรางโลกและจักรวาลข้ึน แตจากจุดนี้เองแนวความคิดไดวิวัฒนาการตอมาในคัมภีร

อุปนิษัท ซ่ึงกลาวไวกวางขวางกวาในพระเวท 

 แตมีทัศนะอ่ืนท่ีตางจากท่ีกลาวมานี้ ไดกลาวถึงการสรางโลก ไววา “เดิมท่ีนั้นมีพระเปนเจา

แตองคเดียว คือ พระนารายซ่ึงเปนพระเปนเจาอันใหญยิ่งท่ีควรนับถือยิ่งของคนท้ังหลาย เรียกวา 

ปรพรหม คือ พระผูสรางสิ่งท้ังปวง เม่ือพระนารายณผูเปนปรพหรม ทรงรําพึงถึงการท่ีจะสรางสากล

โลกข้ึน ไดทรงคํานึงถึงการท่ีจะตองบํารุงรักษาโลกไวตอไป แตพระปรพรหมนั้นเปนอรูปเทพหาตัวตน

มิได ซ่ึงไมสามารถจะทํากิจนั้นได จึงทรงแบงภาคของพระองคเองสรางข้ึนเปนรูปกเทพ เปนเทวราช

มิไดมีกําเนิดอยางเทวดาและมนุษยท้ังหลายแลวพระนารายณองคเดิมก็ประทานพรแดพระนารายณ

องคใหมนี้วา “ดูกอนวิษณุทานจงเปนผูสรางสิ่งท้ังปวง ทานจงเปนผูบริหารโลกท้ังสามและจงเปนท่ีนับ

                                                        

 10Ibid, p. 24. 
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ถือแหงชนท้ังปวง ทานจงเปนผูรอบรูทุกสิ่งสรรพ มีอนุภาพอันใหญยิ่ง และทานจงปฏิบัติตามความ

ปรารถนาแหงพระพรหมและเทวดาท้ังปวงเปนนิตยเทอญ” เม่ือพระปรพรหมประทานพรแดพระนารายณ 

องคใหมเชนนี้แลว ก็คืนสูความเปนธรรมดาแหงพระองค ฝายพระวิษณุเม่ือทรงรําพึงถึงการท่ีไดกําเนิดมา 

จึงบรรทมหลับไป และในเวลาบรรทมหลับอยูนี้เองไดทรงพระสุบินถึงการสรางสิ่งตาง ๆ ในขณะเดียวกัน

ดอกบัวหลวงก็บังเกิดผุดข้ึนจากพระนาภีในใจกลางดอกบัวหลวงนี้มีพระพรหมเกิดข้ึนและพระพรหมองคนี้ 

เปนผูสรางมนุษย อมนุษยแลสัตวในโลกท้ังสาม11  

 ดังนั้น เราจะเห็นวาแนวความคิดเรื่องโลกเปนปญหาพ้ืนฐานอันนําไปสูแนวความคิดเรื่องอ่ืน ๆ 

ตอไป โดยเริ่มตนจากพระเวทและวิวัฒนาการตอไปในอุปนิษัทซ่ึงกลาวถึงเรื่องโลก การเกิดข้ึนของโลก

และความสัมพันธระหวางโลกกับพรหมัน ฉะนั้น แนวความคิดเรื่องโลกจึงเปนปญหาสําคัญปญหาหนึ่ง

ในปรัชญาอินเดีย 

 

2.3 แนวคิดเร่ืองโลกในปรัชญานยายะ 

 ปรัชญานยายะกลาวถึงความรูเรื่องโลกภายนอกอยางมีเหตุผลแบบวิทยาศาสตร โดยกลาว

วาโลกมีอยูจริง เปนสิ่งท่ีมีอยูจริงโดยตัวเอง ประกอบดวยปรมาณูเหลือคณา คือ ปรมาณูแหงดิน น้ํา 

ไฟ และ ลม สวนกาละและเทศะเปนความเชิงปรวิสัย มีอยางกวาง ๆ ไมข้ึนกับใครโดยเฉพาะ มันเปน

สิ่งไมสิ้นสุด เปนสิ่งไมจํากัด เปนท่ีปรากฏของความเปลี่ยนแปลงของสิ่งท้ังหลาย โลกอยูในเทศะและ

เกิดข้ึนดวยเหตุปจจัย ฉะนั้น ทฤษฎีปจจยาการ (caugation) ของปรัชญานยายะจึงสนับสนุน

แนวความคิดเรื่องนี้ โดยกลาววาทฤษฎีปจจยาการแบงไดเปน 3 ประเภทคือ 

 1. สัมวายี (Samavayi or material or inherent cause) หมายถึง วัตถุปจจัยอันเปน

เนื้อหา (substance) ของผลท่ีเกิดข้ึน 

 2. อสัมวายี (asamavayi or non-inherent cause) หมายถึง สาเหตุท่ีไมแนบเนื่องอยูใน

สิ่งท่ีเปนผล แตอิงอยูในสิ่งซ่ึงเปนเหตุ และชวยทําใหสิ่งท่ีเปนผลเกิดข้ึน เชน การยึดโยงของเสนดาย 

 4. นิมิตตะ (nimitta or officiant cause) หมายถึง การกปจจัย ไดแก สิ่งท่ีทําใหผลเกิดข้ึน 

 ตามทรรศนะดังกลาวนี้ ปรัชญานยายะถือวาสัมวายีเปนวัตถุปจจัยของสากลจักรวาล               

อันไดแกปรมาณูของธาตุท้ัง 4 คือ ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ และธาตุลม สวนนิมิตตะหรือการกปจจัย

ของสากลจักรวาล ไดแก พระผูเปนเจา นอกจากนี้นยายะยังกลาววาปรมาณูของธาตุท้ัง 4 เปนสิ่งท่ีมี

จํานวนนับมิได ดํารงอยูชั่วนิรันดร สรางข้ึนไมได ทําลายไมได นอกจากปรมาณูของธาตุท้ัง 4 แลวยังมี

อีกสิ่งหนึ่งท่ีนับจํานวนไมถวนและเปนสิ่งท่ีดํารงอยูชั่วนิรันดร เหมือนปรมาณูไดแก ชีวาตมัน 

                                                        

 11สมเด็จพระมหาวีรวงศ (พิมพ ธมฺมธรเถร), สากลศาสนา, (นครปฐม : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, 

2548), หนา 225-226. 
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 สําหรับแนวความคิดเรื่องโลกนั้น ปรัชญานยายะเชื่อวา โลกนี้มีอยูจริง ๆ ไมใชภาพลวงตา

หรือมายา และโลกนี้เกิดจากธาตุ 4 ผสมและเปนนิรันดรไมสูญสลายไปจากโลกนี้12 และมีทัศนะวา

จักรวาลและโลกเกิดข้ึนจากการสรางสรรคของพระผูเปนเจา พระองคทรงนําเอาปรมาณูของธาตุท้ัง 4 

มารวมกันเขาตามสัดสวนท่ีเหมาะสม โดยอาศัยอํานาจท่ีมองไมเห็น หรือ อทฤษฏะ (unseen power) ชวย

ทําใหปรมาณูของธาตุตาง ๆ รวมตัวและยึดโยงเขาดวยกัน ดังนั้น ตามทรรศนะของปรัชญานยายะ 

การสรางจึงมีความหมายเพียงการรวมตัวของปรมาณู และการทําลายก็คือการแยกตัวออกจากกันของปรมาณู 

การรวมตัวและการแยกตัวนี้เกิดจากอํานาจท่ีมองไมเห็น หรืออทฤษณะ โดยมีพระเจาเปนผูกําหนด 

สวนชีวาตมันนั้นเปนวิญญาณมนุษยก็มีจํานวนไมสิ้นสุด ท่ีใดมีรางกายก็มีชีวาตมันท่ีนั่น ฉะนั้น ท้ังปรมาณู

และชีวาตมันซ่ึงมีอยูนับไมถวนจึงอยูเหนือการสราง และการทําลาย แมแตพระเจาเองก็สรางและ

ทําลายปรมาณูและชีวาตมันไมได จะเห็นไดวาพระเจามิไดเปนผูสรางท่ีแทจริง เพราะพระองคไมได

เปนสัมวายี หรือวัตถุปจจัยของโลกและของบรรดาสิ่งท่ีมีอยูในโลก ถึงแมวาพระองคเปนผูสราง ผูพิทักษ 

และผูทําลายสากลจักรวาลในฐานะท่ีทรงเปนนิมิตตะหรือการปจจัยแตอํานาจท่ีแทจริงซ่ึงทําให

ปรมาณูของธาตุ ตาง ๆ ยึดโยงเขาเปนจักรภพนั้นเปนอํานาจของอทฤษฏะหรืออํานาจท่ีมองไมเห็น 

 

 แนวความคิดเรื่องวิญญาณในปรัชญานยายะ 

 ทฤษฎีปจจยาการของนยายะ เปนทฤษฎีท่ีสนับสนุนกฎแหงกรรม และทฤษฎีปจจยาการ

ของนยายะเปนทฤษฎีอสัตการยวาท (asatkaryavada) เพราะวาสิ่งท่ีเกิดข้ึนจากการรวมตัวของ

ปรมาณูนั้นเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนใหม ไมใชเปนสิ่งท่ีอยูกอนแลวคลี่คลายออกมาจากสิ่งท่ีเปนเหตุอยางท่ีฝาย

สัตการยวาท (satkaryavada) เชื่อถือ สิ่งท่ีเกิดข้ึนใหมนี้มีคุณสมบัติเปนของตนเอง ตามทรรศนะ

ของนยายะนั้นวัตถุปจจัยแหงสากลจักรวาลก็คือปรมาณูของธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ และธาตุลม       

แตละดวงอันเปนสิ่งนิรันดร เชนเดียวกับปรมาณูรวมอยูกับปรมาณู นยายะมีทรรศนะเก่ียวกับเรื่อง

วิญญาณหรืออชีวาตมันวา วิญญาณหรือชีวาตมันเปนมูลฐานหรือท่ีตั้งแหงสัมปรัชญญะหรือความ

รูสึกตัว (conseiousness) ซ่ึงสัมปรัชญญะนี้มิไดเปนคุณสมบัติติดตัวของวิญญาณ หากเปนคุณสมบัติ

ท่ีมีข้ึนโดยบังเอิญหรือมีข้ึนภายหลัง ท่ีวาเปนคุณสมบัติโดยบังเอิญนั้นเพราะในเวลาท่ีบุคคลหลับสนิท

ปราศจากฝน ชีวาตมันนี้ไมมีสัมปรชัญญะเลย ชีวาตมันหรือ อวิญญาณนี้จะเปนตัวรับรูอารมณ ผูเสวย

อารมณผูกระทํากรรม และผูเสวยผลของกรรม ชีวาตมันมิไดเปนอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจาอยางท่ี

ปรัชญาอินเดียบางระบบเชื่อถือ นยายะถือวาพระเจาเปนปรมอาตมัน (Suprame Soul) ชีวาตมันแต

ละดวงมีลักษณะเปนหนึ่งปราศจากสวนยอย ความรูสึกนึกคิดและการรับรูอารมณตาง ๆ เปน

คุณสมบัติของชีวาตมัน แมจะเปนสิ่งท่ีเล็กแตเม่ืออยูในรางกายก็สามารถแผความรูสึกไปไดท่ัวทุกสวน

                                                        

 12ฟน  ดอกบัว, ปรัชญาอินเดีย, อางแลว, หนา 25. 
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ของรางกาย ในเวลาท่ียังเวียนวายตายเกิดอยูในสังสารวัฏชีวาตมันแตละดวงตางก็มีจิตหรือมนัส 

(Manas) เปนสื่อกลางในการรับรูอารมณตาง ๆ ท่ีผานเขามาทางประสาทรับสัมผัส มนัสก็ดีรางกาย

อันเปนท่ีตั้งของประสาทรับสัมผัสก็ดีตางก็เปนอุปกรณในการรับรูโลกภายนอกของชีวาตมัน แตในเวลาท่ี

บรรลุโมกษะชีวาตมันจะแยกออกจากมนัสอยางเด็ดขาด 

 แนวความคิดเกี่ยวกับพระผูเปนเจาของนยายะ 

 ปรัชญานยายะเชื่อวาพระผูเปนเจาทรงเปนผูสราง (ereator) ผูพิทักษ (maintainer) และ                  

ผูทําลาย (destroyer) ฉะนั้น ความภักดีตอพระผูเปนเจาจึงเปนสิ่งจําเปน เพราะพระองคจะดลบันดาลใหผู

ภักดีไดรับความรูท่ีถูกตองเก่ียวกับสัจจธรรม ซ่ึงความรูท่ีถูกตองดังกลาวนี้จะนําไปสูโมกษะหรือความ

หลุดพนจากทุกขท้ังปวง 

 การท่ีนยายะกลาววาพระผูเปนเจาเปนผูสราง ผูพิทักษ และผูทําลายนั้นก็แสดงวาปรัชญา 

นยายะ เชื่อถือในความมีอยูของพระผูเปนเจา แตจะเห็นไดวาพระผูเปนเจาของนยายะก็มิไดเปนผูท่ีมี

อํานาจท่ีแทจริงในการสรางโลกและสิ่งท้ังหลายในโลก ท้ังนี้เพราะปรมาณูของธาตุท้ัง 4 ซ่ึงเปนวัตถุ

ปจจัยหรือสัมวายีอันเปนสิ่งนิรันดร และอยูเหนือการสรางของพระเจา นอกจากนี้ยังมีชีวาตมันท่ีนับ

ไมถวนซ่ึงเปนสิ่งนิรันดร เชนเดียวกับพระเจา และยังมีอํานาจท่ีมองไมเห็นหรืออทฤษฏะชวยยึดโยง

ปรมาณูของธาตุตาง ๆ เขาดวยกัน ดังนั้น การสรางโลกของพระเจาของนยายะนั้นก็โดยการเอา

ปรมาณูของธาตุตาง ๆ มารวมกันเขาโดยอาศัยอํานาจท่ีมองไมเห็นหรืออทฤษฏะ พระเจาไมสามารถ

สรางโลกข้ึนอยางเสรี เพราะพระองคจะตองสรางใหสอดคลองกับผลกรรมของบรรดาชีวาตมัน จะเห็น

วากฎแหงกรรมเปนสิ่งกําหนดสภาพของโลกท่ีพระเจาทรงสรางข้ึน นอกจากนี้ นยายะยังกลาวถึง

คุณลักษณะแหงพระผูเปนเจาวาเปนสิ่งสมบูรณซ่ึงถึงพรอมดวยคุณลักษณะ 6 อยางคือ ความเปนใหญ 

อํานาจ ความรุงเรือง ความงาม ความรู และอิสรภาพ 

 ดังนั้น ถาจะวิเคราะหแนวความคิดของปรัชญานยายะท่ีเชื่อวาพระเจาทรงเปนสิ่งสมบูรณ

ท่ีสุด แตขณะเดียวกันนยายะก็ยอมรับความมีอยูอยางนิรันดรของปรมาณูของธาตุท้ัง 4 ของชีวาตมัน 

และการสรางโลกตามอํานาจของกรรม สิ่งเหลานี้ไดลิดรอนความสมบูรณ หรือลิดรอนอํานาจของ

พระองคลงไป เพราะถาพระเจาเปนผูมีอํานาจสูงสุดจะเปนผูสมบูรณอยางแทจริงแลว พระองคก็ยอม

สามารถสรางอะไรหรือบันดาลอะไรก็ไดอยางเสรี แตตามขอเท็จจริงในปรัชญานยายะปรมาณูของธาตุ

ตาง ๆ ก็เปนสิ่งท่ีมีอยูแลว ไมมีเบื้องตนเบื้องปลายและเปนสิ่งนิรันดร แมแตพระเจาก็สรางปรมาณู

ข้ึนมาไมได ทําลายก็ไมได ฉะนั้น ปรมาณูจึงอยูเหนือการสรางและการทําลายของพระเจา สวนชีวาตมัน          

ก็มิไดเปนสิ่งสรางพระองคนิรันดร เชนเดียวกับปรมาณูของธาตุท้ัง 4 ฉะนั้น การสรางโลกและสิ่ง

ท้ังหลายในโลกของพระเจาจึงมีความหมายเพียงการดลบันดาลใหปรมาณูของธาตุตาง ๆ มารวมตัวกัน

เขาตามสัดสวนและรูปรางลักษณะตามท่ีพระองคตองการ แตการดลบันดาลดังกลาวยังถูกจํากัดดวย

อํานาจท่ีมองไมเห็นหรืออทฤษฎะ ไดแก กรรมของชีวาตมันอีกตอหนึ่ง จึงเห็นไดวาพระเจาไมมี
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เสรีภาพอยางแทจริงในการสรางโลกและสิ่งท้ังหลายในโลกแมวานยายะจะเปนปรัชญาเทวนิยม แตก็

ไมเหมือนกับปรัชญาเทวนิยมบางระบบซ่ึงถือวาพระเจาเปนผูมีอํานาจอยางแทจริง อันทําใหระบบ

เทวนิยมของนยายะมีขอบกพรองมาก ทําใหดูเหมือนวาปรัชญานยายะเปนปรมาณูนิยม (atomiam) 

มากพอกับเทวนิยม เพราะปรมาณูของธาตุตาง ๆ ก็ไดรับการยืนยันวามีอยู และยอมรับวาพระเจาก็มีอยู 

แมแตนักปรัชญารุนหลัง ๆ ของนยายะพยายามอางเหตุผลยืนยันความมีอยูอยางแนนอนของพระเจา 

เชน อุทยนะ (Udayana) ซ่ึงเปนนักปรัชญาของนยายะไดใหเหตุผลเรื่องความมีอยูอยางแทจริงของ

พระเจาไวดังนี ้

 1. โลกเปนผล จึงยอมมีเหตุท่ีทําใหเกิด และเหตุท่ีทําใหโลกเกิดข้ึนก็คือพระเจา เพราะลักษณะ 

เฉพาะความเปนระเบียบความกลมกลืนของปรากฏการณตาง ๆ ในธรรมชาติลวนแตเปนไปตามกําหนดของ

พระเจาท้ังสิ้น 

 2. ปรมาณูของธาตุตาง ๆ เปนสิ่งไรกัมมันตภาพจึงไมสามารถเคลื่อนไหว เพ่ือรวมตัวกัน

เปนสิ่งตาง ๆ ไดการท่ีมันรวมตัวกันไดก็เนื่องมาจากพระเจาทําใหมันเคลื่อนไหว แมแตอํานาจท่ีมองไม

เห็นหรืออทฤษฏะ (adrsta) ก็ตองอาศัยพระองคเปนสิ่งนําทาง ถาหากปราศจากพระองคแลวก็ไมอาจทํา

ใหปรมาณูของธาตุตาง ๆ เคลื่อนไหวได 

 3. โลกดํารงอยูไดดวยเจตจํานง (will) ของพระเจา อทฤษฏะ ท่ีมืดบอดไมอาจทําหนาท่ีนี้ได 

และการสลายตัวของโลกก็เกิดข้ึนดวยเจตจํานงของพระเจา 

 4. คําพูดเปนสิ่งท่ีมีความหมาย และยอมชี้ระบุถึงวัตถุ อํานาจในการชี้ระบุวัตถุก็มาจาก 

พระเจาท้ังสิ้น 

 5. พระเจาเปนผูใหกําเนิดคัมภีรพระเวทอันปราศจากความผิดพลาดท้ังปวง 

 6. การมีอยูของคัมภีรพระเวทเปนสิ่งยืนยันของความมีอยูของพระเจา 

 7. ประโยคตาง ๆ  ในคัมภีรพระเวทเปนบทบัญญัติและขอหามทางศีลธรรม บทบัญญัติแหงสวรรค 

ซ่ึงพระเจาเปนผูสรางและผูประกาศเผยแพรกฎทางศีลธรรมเหลานั้น 

 8. ตามทรรศนะของนยายะและไวเศษิกะนั้น ขนาดของหยาด (dyad) แตละอันไมไดเกิด

จากขนาดของปรมาณูเล็ก ๆ จํานวน 2 ปรมาณู แตเกิดข้ึนดวยจํานวน 2 ปรมาณูจํานวน “หนึ่ง” เปน

สิ่งท่ีเรารับรูไดโดยตรง สวนจํานวนอ่ืน ๆ เกิดจากการสรางสรรคของความคิด ความรูสึกเก่ียวกับ

จํานวนเก่ียวเนื่องกับจิตของผูรับรู ในเวลาท่ีโลกถูกสรางข้ึนโดยพระเจานั้นวิญญาณหรือชีวาตมัน

ท้ังหลายเปนสิ่งไรสัมปรัชญญะ นอกจากนี้ปรมาณูของธาตุตาง ๆ ก็ดี อํานาจท่ีมองไมเห็นก็ดี อวกาศก็ดี 

จิตก็ดีลวนแตไรสัมปรัชญญะท้ังสิ้น ดังนั้น ความรูสึกเก่ียวกับจํานวนจึงข้ึนอยูกับสัมปรัชญญะของพระเจาดวย 

ฉะนั้น พระเจาจึงมีอยู 
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 9. มนุษยเราเปนผูรับผลกรรมท่ีเราทําไว กุศลและอกุศลเพ่ิมข้ึนจากกรรมของเราเองท่ีเก็บ

รวบรวมกุศลและอกุศลคืออทฤษฏะหรืออํานาจท่ีมองไมเห็น แตอํานาจนี้ขาดปรีชาญาณจึงตองอาศัย

การนําทางของพระเจาซ่ึงเปนผูมีปรีชาญาณสูงสุด  

 ขอพิสูจนถึงความมีอยูพระเจาท้ังหมดนี้จะเห็นวา ยังมีปญหาอยูมากเพราะขาดความ

สมเหตุสมผล พวกเวทานตะ (Vedantians) ศังกระ (Sankara) รามานุชะ (Ramanuja) มาธวะ (Madahva)  

นิมพาระกะ (Nimbarka) วัลลภะ (Vallabha) และคณาจารยอ่ืน ๆ ของอินเดียตางก็ไมยอมรับเหตุผล

ของนยายะ โดยถือวาเหตุผลอยางเดียวไมสามารถใชพิสูจนความมีอยูของพระเจาได เพราะเหตุผล

ยอมนําไปสูความขัดแยงไมมีท่ีสิ้นสุด บุคคลเหลานั้นจึงกลับไปยึด ศรุติ แหงคัมภีรพระเวทและ

อุปนิษัทวาเปนพระวจนะของพระเจา ดังนั้น พระเจาจึงอยู เหตุผลจึงตองหลีกทางใหศรัทธาในความมี

อยูของพระเจา แตคุณคาท่ีแทจริงของปรัชญานยายะ อยูท่ีอภิปรัชญา และตรรกวิทยา และวิธีการ

แสวงหาความจริงซ่ึงไดท้ิงปญหาตาง ๆ ไวมากมายใหนักคิดรุนตอ ๆ มาไดศึกษาคนควา รวมท้ังปญหา

เก่ียวกับโลก ซ่ึงเปนปญหาพ้ืนฐานของนยายะดังไดกลาวมาแลว 

 

2.4 แนวคิดเร่ืองโลกในปรัชญาไวเศษิกะ 

 ผูกอตั้งปรัชญาไวเศษิกะ คือ กณาทะ (Kanadda) ซ่ึงไดเขียนไวเศษิกะสูตร (Vaisesika sutra) 

คําวา ไวเศษิกะ (Vaisesika) มาจากคําวา “วิเศษะ” (Visesa) หมายถึงลักษณะพิเศษหรือลักษณะ

เฉพาะท่ีทําใหสิ่งหนึ่งตาง ๆ จากสิ่งหนึ่ง ปรัชญาไวเศษิกะ ก็คลายคลึงกับนยายะ คือกลาวถึงวิธีการ

เขาถึงสัจธรรม และความรูเรื่องสัจจธรรมแบบวิทยาศาสตร นักปรัชญาในระบบนี้ไดพัฒนาทฤษฎี

ปรมาณูในเชิงวัตถุ ไมใชในเชิงจักรวาลแบบธรรมชาติ และไดรวมทฤษฎีปรมาณูกับความจริงทาง

วิญญาณและ เทวนิยมเขาดวยกัน จะเห็นวาทรรศนะทางวิทยาศาสตรไดปรากฏชัดในระบบปรัชญาไวเศษิกะ 

ในการท่ีถือวาพระเจาไมไดสรางปรมาณูข้ึนมา ไวเศษิกะ จึงมีลักษณะคลายนยายะ คือ เปนพหุสัจจนิยม 

ทางอภิปรัชญาโดยถือวาโลกนี้มีความจริงอยูมากมาย สวนประกอบท่ีสูงสุดของวัตถุคือปรมาณูและ

บรรดาชีวาตมัน 

 ทฤษฎปีรมาณูในปรัชญาไวเศษิกะ 

 ปรัชญาไวเศษิกะมีความเชื่อในทฤษฎีปจยาการ เชนเดียวกับปรัชญานยายะ คือเชื่อใน

ทฤษฎอีสัตการยวาทซ่ึงมีแนวคิดวาผล (effect) แมจะเปนสิ่งสืบเนื่องมาจากเหตุ (cause) ก็ถือวาเปน

สิ่งท่ีเกิดข้ึนใหม มิไดเปนสิ่งท่ีมีอยูกอนแลวในเหตุอยางท่ีทฤษฎีสัตการยวาทเชื่อถือ ฉะนั้น ปรัชญา

ไวเศษิกะจึงเชื่อวาโลกและสิ่งตาง ๆ ในโลกประกอบข้ึนดวยปรมาณูของธาตุท้ัง 4 คือ ดิน น้ํา ไฟ ลม 

ฉะนั้น สิ่งท้ังหลายจึงมีการเริ่มตนและการสิ้นสุด การเริ่มตนของสิ่งตาง ๆ เกิดข้ึนก็ตอเม่ือปรมาณูของ

ธาตุตาง ๆ มารวมกันอยางไดสัดสวนตามเจตนารมณของพระเจาและอาศัยทฤษฏะหรืออํานาจท่ีมอง

ไมเห็นเปนแรงยึดโยง โดยมีวิญญาณหรือชีวาตมันเปนสารัตถะแหงสัมปรัชญญะตาง ๆ สวนการสิ้นสุด
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เกิดข้ึนเม่ือสัดสวนของปรมาณูของธาตุตาง ๆ เหลานี้แยกออกจากกัน ทุก ๆ สิ่งสามารถแยกยอย

ออกไปไดเรื่อย ๆ จนถึงสิ่งท่ีเล็กท่ีสุดซ่ึงแยกตอไปอีกไมได สิ่ง ๆ นี้ไวเศษิกะเรียกวาปรมาณูและ     

ไวเศษิกะ เชื่อวาปรมาณูซ่ึงเปนสวนประกอบท่ีเล็กท่ีสุดของสสารไมประกอบข้ึนดวยสิ่งใด ๆ เปนสิ่งคงท่ี 

แบงแยกไมได ทําลายไมได สรางข้ึนใหมไมได ประสาทสัมผัสรับรูไมได และเปนสาเหตุทางเนื้อหา 

(Material cause) หรือเปนวัตถุปจจัยแหงสากลจักรวาล 

 ดังนั้น จะเห็นวาปรัชญาไวเศษิกะถือวาสากลจักรวาลประกอบข้ึนดวยสิ่งท่ีมีการเกิดข้ึน

ตั้งอยู และเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาสวนหนึ่ง และสิ่งท่ีเท่ียงแทนิรันดรอีกสวนหนึ่ง ในสิ่งท่ีเท่ียงแท 

ก็ไดแก ปรมาณูของธาตุท้ัง 4 และปทารถะ (padartha) อีก 5 อยางคือ อากาศ (akasa) อวกาศ 

(space) กาละ (kala) มนัส (manas) และอาตมัน (self) สําหรับสิ่งตาง ๆ ในปรัชญาไวเศษิกะนั้นเกิด

จากการรวมตัวของปรมาณูของธาตุท้ัง 4 เริ่มตนดวย หยาด (dyad) หรือ ทวยนุกะ (dvyanuka)   

อันไดแกการรวมตัวครั้งแรกของปรมาณู 2 ปรมาณูสิ่งท่ีเกิดจากการรวมตัวในข้ึนนี้ลวนแตเปนสิ่งไม

เท่ียง เพราะมีการเริ่มตน ซ่ึงในท่ีสุดก็จบลงดวยการเสื่อมสลาย ถา 3 ปรมาณูมารวมเขาดวยกัน

เรียกวา ตรยณุกะ (tryanuka) สําหรับตรยณุกะเปนสิ่งท่ีประสาทสัมผัสรับรูได สวนหยาดนั้นเล็ก

เกินไปท่ีจะรับรูไดดวยประสาทสัมผัส แตอยางไรก็ตามท้ังหยาดและตรยณุกะลวนเปนสิ่งท่ีไมเท่ียงแท 

 ทรรศนะเรื่องการสรางโลกและการเส่ือมสลายของโลกในปรัชญาไวเศษิกะ 

 ปรัชญาไวเศษิกะ เชือ่วาการสรางและการทําลายโลกข้ึนอยูกับเจตจํานงของพระเจา เพราะ

พระเจาทรงเปนผูควบคุมความเปนไปแหงสากลจักรวาลเพ่ือใหสิ่งมีชีวิตท้ังหลายไดเสวยความสุข 

ความทุกขอันเปนผลกรรมท่ีชีวาตมันเคยไดกระทําไว เม่ือพระเจาทรงตั้งเจตจํานงท่ีจะสรางโลกข้ึนมา

ใหม อทฤษฏะหรอือํานาจท่ีมองไมเห็นซ่ึงเปนผลรวมแหงกรรมท้ังหลายของชีวาตมันก็จะเริ่มทํางานใน

ลักษณะการสรางสรรของพระเจา วาระแรกท่ีเจตจํานงของพระเจาไดสัมผัสกับมวลวิญญาณหรือ           

ชีวาตมันท่ีมีพลังสรางสรรคแหงอทฤษฏะอิงอาศัยอยู ใหปรมาณูแหงธาตุลมเริ่มมีการเคลื่อนไหวข้ึน

กอนปรมาณูของธาตุอ่ืน ๆ เม่ือมีการเคลื่อนไหวปรมาณูของธาตุลมก็รวมตัวกันเปนหยาด (dyad) 

และตรยณุกะ (tryanuka) จากนั้นก็เกิดเปนลมข้ึน ลมท่ีเกิดข้ึนเปนลําดับแรกนี้จึงเปนตัวกลางแหง

การสั่นสะเทือนของอากาศหรืออีเธอรซ่ึงเปนสิ่งนิรันดรอยางหนึ่ง ในลําดับตอมาความเคลื่อนไหวได

เกิดข้ึนในทํานองเดียวกันนี้ท่ีปรมาณูของธาตุน้ํา แลวการรวมตัวของน้ําก็ปรากฏข้ึน น้ําท่ีเกิดข้ึนนี้มีอยู

ในลมและเคลื่อนตัวไปไดดวยแรงลม ตอจากนั้นความเคลื่อนไหวไดเกิดข้ึนท่ีปรมาณูของธาตุดินแลว

ดินก็ถูกสรางข้ึน ดินท่ีเกิดข้ึนนี้ตั้งอยูบนพ้ืนน้ําอันกวางใหญ และอันดับตอมาความเคลื่อนไหวได

เกิดข้ึนท่ีปรมาณูของธาตุไฟ แลวปรมาณูของธาตุไฟก็รวมตัวกันเปนแสงสวางปรากฏอยูในน้ําและ

อันดับสุดทายพระเจาไดตั้งเจตจํานงท่ีจะใหไขโลกปรากฏข้ึน ภายในไขโลกนั้นพระองคทรงบันดาลให

พระพรหมซ่ึงเปนวิญญาณโลกเกิดข้ึน ทรงประทานปรีชาญาณ ความไมติดของ และความเปนใหญให

เปนคุณสมบัติของพระพรหม ทรงมอบการสรางโลกในรายระเอียดใหเปนหนาท่ีของพระพรหม                
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ซ่ึงพระพรหมก็ทรงสรางมนุษย สัตว และสิ่งท้ังหลายในโลกข้ึนใหเหมาะสมกับกรรมของชีวาตมันท่ีได

สะสมไว และปรัชญาไวเศษิกะ กลาวตอไปอีกวา โลกท่ีพระเจาทรงสรางข้ึนแลวก็จะดํารงอยูตอไปเปน

เวลานาน แตจะไมดํารงอยูตลอดไป พระองคทรงสรางโลกข้ึนมาเพ่ือใหหมูสัตวไดเวียนวายตายเกิดจน

เปนเวลาพอสมควรแลวพระองคก็จะตองการใหหมูสัตวท้ังหลายไดพักผอนวางเวนจากความทุกข

หลังจากไดเวียนวายตายเกิดอยูในโลกเปนเวลานาน โดยการทําลายโลกใหพินาศไป ฉะนั้นการสราง

โลกของพระเจาจึงสลับกับการทําลายโลกอยางนี้เรี่อยไป เริ่มจากการสรางโลกถึงการทําลายโลก             

ถือเปนวัฏจักรหนึ่งเรียกวากัลป เม่ือการทําลายโลกผานไปแลวชั่วระยะเวลาหนึ่ง พระเจาก็ทรงสราง

โลกข้ึนมาใหมอีกครั้งหนึ่ง การสรางโลกและการทําลายโลกของพระเจาดําเนินอยางนี้เรื่อยไปไมมีท่ี

สิ้นสุด13 กระบวนการในการทําลายโลกนั้นเชื่อวา เม่ือเวลาผานไปจนถึงวาระการสลายตัวของโลก 

พระพรหมผูเปนวิญญาณโลกก็สละรางกายของพระองคเชนเดียวกับชีวาตมันอ่ืน ๆ เม่ือพระเจาทรงตั้ง

เจตจํานงท่ีจะทําลาย อทฤษฎีก็จะสนองตอบโดยเปลี่ยนหนาท่ีการสรางมาเปนหนาท่ีทําลาย ปรมาณู

ท่ีรวมตัวกันอยูก็จะแตกแยกออกจากกัน อันนําไปสูการแตกทําลายของรางกาย แลวธาตุท้ัง 4 คือ ดิน 

น้ํา ไฟ และ ลม ก็กระจัดกระจายออกจากกัน ความเปนดินก็สิ้นสุดลง ปรมาณูของน้ําก็แยกออกจากกัน 

ความเปนน้ําก็สิ้นสุดลง ถัดไปปรมาณูของธาตุไฟก็แยกตัวออกจากกัน แลวแสงสวางท้ังปวง ก็สิ้นสุดลง 

อันดับสุดทายปรมาณูของธาตุลมก็แยกตัวออกจากกัน ความเปนลมก็สิ้นสุดลง ดังนั้น เม่ือปรมาณูของธาตุ

ตาง ๆ แยกตัวออกจากกันหมดแลวความเปนดิน น้ํา ไฟ และ ลม ก็ไมมีอยูอีก มีก็แตปรมาณูของ  

ธาตุท้ัง 4 ท่ีกระจัดกระจายอยูไปท่ัวไปเทานั้น14 

 ทรรศนะเรื่องพระเจาในปรัชญาไวเศษิกะ 

 ทรรศนะเก่ียวกับพระเจาของไวเศษิกะไมแตกตางไปจากทรรศนะของนยายะนั้นคือพระเจาทรงทํา

หนาท่ีดลบันดาลใหปรมาณูของธาตุตาง ๆ ท่ีมีอยูแลวมารวมกันเขาตามสัดสวนท่ีถูกกําหนดไวแลวโดย 

อทฤษฏะ ฉะนั้น พระเจาตามทรรศนะของไวเศษิกะก็มีฐานเชนเดียวกันฐานะของพระเจาในปรัชญานยายะ15 

 กลาวโดยสรุป ปรัชญาไวเศษิกะถือวาสากลจักรวาลประกอบข้ึนดวยสิ่งท่ีมีการเกิดข้ึนตั้งอยู 

และเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาสวนหนึ่ง และสิ่งท่ีเท่ียงแทนิรันดรอีกสวนหนึ่ง ในสิ่งท่ีเท่ียงแท ก็ไดแก 

ปรมาณูของธาตุท้ัง 4 และปทารถะ อีก 5 อยางคือ อากาศ อวกาศ กาละ มนัส และอาตมัน สําหรับ

สิ่งตาง ๆ ในปรัชญาไวเศษิกะนั้นเกิดจากการรวมตัวของปรมาณูของธาตุท้ัง 4 และเชื่อวาการสราง

และการทําลายโลกข้ึนอยูกับเจตจํานงของพระเจา 

                                                        

 13สุนทร ณ รังษี, ปรัชญาอินเดีย ประวัติและลัทธ,ิ อางแลว, หนา 154-162. 

 14เรื่องเดียวกัน, หนา 163. 

 15อุดร  รัตนภักดิ์, “แนวความคิดเรื่องโลกในปรัชญาอินเดียสายอาสติกะ”, วิทยานิพนธอักษรศาสตรม

หาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย), 2522, หนา 68. 
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2.5 แนวคิดเร่ืองโลกในปรัชญาสางขยะ 

 คําวาสางขยะ (Sankhya) มาจากมูลฐานเดิมของคําวาสังขยะ (Sankhya) ซ่ึงหมายถึง จํานวน 

การท่ีเรียกวา สางขยะ16 ก็เนื่องมาจากเปนปรัชญาท่ีมุงแสวงหาความรูท่ีถูกตองเก่ียวกับสัจจภาพ  

โดยการแยกวัตถุของความรูออกเปนจํานวนตาง ๆ มากมายถึง 25 ชนิด ในแงของความหมายสูงสุด ก็

เชนเดียวกับปรัชญาระบบอ่ืน คือ มุงหมายท่ีจะรูสัจจธรรม สําหรับปฏิบัติเ พ่ือดับความทุกข           

แตปรัชญาสาขาอ่ืน เชน นยายะ และไวเศษิกะท่ีกลาวมาแลวนั้นยอมรับสัจจธรรมสูงสุดหลายอยาง 

เชน ปรมาณู จิต วิญญาณ หรือชีวาตมัน แตปรัชญาสางขยะยอมรับสัจจภาพสูงสุดเพียงสองอยาง คือ 

ประกฤติ (Prakrti) และ ปุระษะ (Purusa) วาเปนมูลการณะแหงสรรพสิ่ง ฉะนั้นปรัชญาสางขยะจึงมี

ลักษณะเปนปรัชญาสัจจนิยมเชิงทวินิยม (dualistic realism) หรือทวินิยมเชิงสัจจนิยม (realistic 

dualism)17 

 ทฤษฎปีจจยาการของสางขยะ (Theory of Causation) 

 ปรัชญาสางขยะเชื่อในทฤษฎีสัตการยวาท (satkaryavada) คือ เชื่อวาผลท่ีเปนวัตถุ

ท้ังหลายนั้นลวนแตสืบเนื่องมาจากตนกําเนิดท่ีเรียกวาประกฤติ (Prakrti) ท้ังสิ้น สิ่งท้ังหลายมีอยูใน

ประกฤติกอนแลว ฉะนั้น การเกิดมีข้ึนของสิ่งท้ังหลายจึงเปนเพียงปรากฏออกมาจากประกฤติและจะ

กลับคืนไปสูประกฤติตามเดิมเม่ือถึงการแตกดับ ไมมีสิ่งใดท่ีเกิดข้ึนมาโดยปรัชญาสางขยะไดใหเหตุผล

สนับสนุนทฤษฎีปจจยาการแบบสัตการยวาทของตนไวดังนี้  

 1. ถาหากผลไมมีอยูกอนแลวในเหตุ ก็จะเปนสิ่งท่ีไมมีอยูเลยเชนเดียวกับเขากระตายและดอกฟา 

 2. ผลเปนการสําแดงใหปรากฏของเหตุเทานั้น มิใชเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนใหมแตประการใด 

 3. ทุกสิ่งไมสามารถเกิดข้ึนจากทุกสิ่งใด มันจะเกิดข้ึนไดก็เฉพาะจากสิ่งท่ีเปนเหตุของมัน

โดยตรงเทานั้น นี่ก็แสดงวาสิ่งท่ีเปนผลนั้นกอนท่ีจะปรากฏออกมามันก็มีอยูกอนแลวในสิ่งท่ีเปนเหตุ 

 4. สิ่งท่ีเปนเหตุจะบันดาลใหเกิดผลเฉพาะท่ีอยูในวิสัยท่ีมันจะทําใหเกิดข้ึนเทานั้น มันไม

สามารถท่ีจะทําใหเกิดผลอะไร ๆ ไดทุกอยาง นี่ก็แสดงวาผลมีอยูกอนแลวในเหตุ 

                                                        

 16Chandradhar Sharma, A Critical Survay of Indian Philosophy, (New Delhi: Motilai 

Banaraidass, 1973), p. 150. 

 17อุดร  รัตนภักดิ์, “แนวความคิดเรื่องโลกในปรัชญาอินเดียสายอาสติกะ”, วิทยานิพนธอักษรศาสตรม

หาบัณฑิต, อางแลว, หนา 69. 
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 5. ผลเปนสารัตถุของสิ่งท่ีเปนเหตุ ดวยเหตุนี้ เหตุกับผลจึงมีลักษณะเหมือนกัน เม่ือมีภาระ

ท่ีเหมาะสม ผลก็จะเกิดข้ึนจากสิ่งท่ีเปนเหตุ เหตุและผลจึงเปนสิ่งท่ีมีอยูและแสดงออกมาจาก

กระบวนการอันเดียวกัน18 

 ประกฤติในปรัชญาสางขยะ 

 ปรัชญาสางขยะมีทรรศนะวา ประกฤติเปนมูลเหตุของโลก และเปนมูลเหตุใหเกิดสิ่งตาง ๆ 

แตมันเองไมไดเกิดจากอะไร มันเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนเองมีอยูดวยตนเอง ฉะนั้น การท่ีมันเปนมูลเหตุของสิ่ง

ท้ังหลายจึงเรียกวา ประกฤติ (Prakryti) และมันเปนหลักการแรกแหงสากลจักรวาลจึงไดชื่อวาเปน

ประธาน (Pradhana) เปนตนตอแหงผลท้ังหลายจึงไดชื่อวา อวยักตะ (avyakta) เปนสิ่งละเอียดออน

จนไมสามารถรับรูไดดวยประสาทสัมผัส แตรูไดโดยการอนุมานจากผลของมัน จึงไดชื่อวา อนุมานะ 

(anumana) เปนสิ่งท่ีไรสติปญญาและความรูสึก จึงไดชื่อวา ชฑะ (jada) และเปนสิ่งท่ีมี กัมมันตภา

พอยางจํากัดไมได จึงไดชื่อวา ศักติ (shakti) สิ่งท้ังหลายท่ีถูกสรางโดยประกฤตินั้นเปนสิ่งเปลี่ยนแปลง

มีการเกิดข้ึน ตั้งอยู และดับสลายไป ความเคลื่อนไหวหรือจลนภาพ (motion) เปนสิ่งท่ีแนบเนื่องอยู

ในประกฤติในรูปของรชัส (rajas) ประกฤติเปนตนเคาของสิ่งท่ีไมมีวิญญาณท้ังปวง ตัวประกฤติเองจึง

เปนสิ่งท่ีปราศจากความรูสึก โลกแหงวัตถุท้ังหลายรวมตัวอยูในประกฤติ สางขยะถือวาวัฒนาการของ

สิ่งตาง ๆ ก็คือการท่ีโลกแหงวัตถุคลี่คลายพัฒนาออกมาจากประกฤติการเสื่อม สลายก็คือการท่ีสิ่ง 

ตาง ๆ กลับคืนไปสูประกฤตินั้นเอง สําหรับวิญญาณและจิตนั้นไมถือวาเปนท่ีมาแหงโลกวัตถุ          

ซ่ึงปราศจากจิตภาวะ ท้ังนี้เพราะสิ่งท่ีเปนจิตอันประกอบดวยสติปญญานั้นยอมไมอาจเปลี่ยนแปร

ตนเองไปเปนโลกทางวัตถุซ่ึงไรสติปญญาได 

 ปรัชญาสางขยะมีทรรศนะวา ประกฤติประกอบดวยคุณลักษณะ 3 อยางซ่ึงดํารงอยูใน

ลักษณะความสมดุลยคือ สัตวะ (sattva) รชัส (rajas) และ ตมัส (tamas) สัตวะ หมายถึงความ

แทจริงหรือความมีอยู มันเปนมูลฐานแหงความดี ความสุข ความเบา ความแจมใส ความมีประกาย

สดใส ความเจิดจาแหงแสงสวาง ความเลื่อนลอยข้ึนขางบน และความพอใจ สวนสีของสัตวะ คือ สีขาว 

คุณลักษณะอยางท่ีสอง คือ รชัส ซ่ึงหมายถึงความเศราหมอง มันเปนมูลฐานแหงจลนภาพหรือการ

เคลื่อนไหว ความกระปรี้กระเปลา ความเจ็บปวด ความกระวนกระวาย ความโหดรายรุนแรงของ

อารมณ สิ่งเหลานี้ลวนแตเปนตัวการกระตุนใหเกิดการเคลื่อนไหว สําหรับสีของรชัสคือสีแดง 

สวนตมัสหมายถึงความมืดเปนมูลฐานแหงความรูสึกเฉย ๆ การปราศจากความสนใจ เปนความโงเขลา 

ความรูสึกสับสน ความเชื่องซึม ความหดหู ถาในลักษณะของวัตถุก็จะเปนลักษณะของความหนักและ

ความหยุดนิ่ง สวนสีของตมัส คือ สีคล้ํา หรือสีดํามืด19 

                                                        

 18Chandradhar Sharma, A Critical Survay of Indian Philosophy, Op.cit., p. 152. 

 19Ibid, p. 154. 
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 สัตวะ รชัส และตมัส มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปรอยูเสมอ ๆ เวลาใดท่ีท้ัง 3 อยางนี้อยูใน

ภาวะสมดุลย ไมมีความหวั่นไหว เวลานี้เรียกวามีอยูในภาวะแหงประกฤติ ในภาวะอยางนี้จะไมมีการ

วิวัฒนาการของประกฤติไปเปนสิ่งตาง ๆ การวิวัฒนาการจะเกิดข้ึนก็ตอเม่ือความสมดุลย นี้ถูกรบกวน

ใหเสียความสมดุลย เม่ือเสียความสมดุลย การวิวัฒนาการก็เริ่มเกิดข้ึนและดําเนินเรื่อยไป ดังนั้นจะ

เห็นวา สัตวะ รชัส และตมัสนั้นมีคุณสมบัติท่ีขัดแยงกันอยู แตแมวามันจะมีความขัดแยงกันมันก็ตอง

ไปดวยกันเสมอ เม่ือใดท่ีท้ัง 3 สิ่งนี้รวมกันก็จะทําใหเกิดการวิวัฒนาการของประกฤติไปเปนโลกและ

สิ่งท้ังหลายในโลก และสางขยะยังกลาวถึงการเปลี่ยนแปรของคุณท้ัง 3 สิ่งนี้วามี 2 ประการ คือ             

การเปลี่ยนแปรภายในซ่ึงเรียกวาสรูปปริณามะ (sarupa-parinama) และการเปลี่ยนแปรภายนอกซ่ึง

เรียกวา วิรูปปริณามะ (virupa-parinama) การเปลี่ยนแปรภายในเกิดข้ึนเม่ือเวลาท่ีสิ่งตาง ๆ 

สลายตัว โดยสัตวะเปลี่ยนแปรเปนสัตวะ รชัสเปลี่ยนแปรเปนรชัสและตมัสเปลี่ยนแปรเปนตมัส        

ในการเปลี่ยนแปรแบบนี้จะไมมีวิวัฒนาการเกิดข้ึน สวนการเปลี่ยนแปรภายนอก จะเปนไปในลักษณะ

ท่ีคุณอยางหนึ่งมีปริมาณเหนือคณะอีกอยางหนึ่ง โดยการเปลี่ยนแปรจะเริ่มตนท่ีรชัสกอน เม่ือภาวะ

ดังกลาวเกิดข้ึนก็จะเกิดการสั่นไหวท่ีรชัส ความสั่นไหวท่ีรชัสจะสงผลถึงคุณะอีก 2 อยาง คือ สัตวะ 

และตมัสเสียความสมดุลยพลอยสั่นไหวไปดวย เม่ือคุณะท้ัง 3 อยางนี้มีความสั่นไหว ความสมดุลยใน

ภาวะประกฤติ ก็สิ้นสุดลง ก็จะมีวิวัฒนาการเกิดข้ึน 

 ปรัชญาสางขยะกลาววาโลกและสิ่งท้ังหลายในโลกเกิดจากประกฤติ ในตัวประกฤติซ่ึงเปน

เหตุนั้นประกอบดวยคุณะ 3 อยางคือ สัตวะ รชัส และ ตมัส สางขยะเชื่อในทฤษฎีสัตการยวาท คือ  

ถือวาสิ่งท่ีเปนผลมีอยูกอนแลวในสิ่งท่ีเปนเหตุการณเกิดข้ึนของผลจึงเปนเพียงการคลี่คลายออกมา

จากสิ่งท่ีเปนเหตุเทานั้น ฉะนั้น ประกฤติซ่ึงเปนเหตุแหงการเกิดข้ึนของโลกและสิ่งท้ังหลายในโลก  

โลกและสิ่งท้ังหลายในโลกนี้ก็ยอมมีลักษณะของประกฤติรวมอยูดวย เม่ือประกฤติประกอบดวย สัตวะ 

รชัส และตมัส สิ่งท้ังหลายรวมท้ังโลกก็ยอมประกอบสัตวะ รชัส และ ตมัส เชนกัน 

 

 ปุรุษะ (Purusa)ในปรัชญาสางขยะ 

 ปุรุษะเปนความจริงอันติมะคูมากับประกฤติของปรัชญาสางขยะ ปุรุษะเปนวิญญาณ

บริสุทธิ์ ปุรุษะเปนผูรูและเปนพ้ืนฐานแหงความรูท้ังปวง มันเปนสิ่งเท่ียงแทเชนเดียวกับประกฤติ 

ฉะนั้น จะเห็นไดวาปุรุษะของปรัชญาสางขยะก็เปรียบไดกับชีวาตมันของนยายะและไวเศษิกะแตมี

ขอสังเกตเก่ียวกับ  ปุรุษะของสางขยะคือ เชื่อวาปุรุษะมีอยูเปนจํานวนมากและปุรุษะทุกปุรุษะมี

คุณสมบัติอยางเดียวกัน คือเปนวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนกัน จะตางกันก็เพียงแต ปุรุษะหนึ่งดํารงอยู

เปนอิสระจากปุรุษะอ่ืน ๆ เทานั้น เก่ียวกับการมีอยูเปนจํานวนมากของปุรุษะนี้สางขยะไดใหเหตุผลไว 

3 ประการ คือ 
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 1. สิ่งท่ีมีวิญญาณมีประสาทรับสัมผัสท่ีแตกตางกัน มีการเกิดและการตายท่ีแตกตางกัน 

หากปุรุษะมีเพียงหนึ่งแลวการรับรูหรือประสบการณของผูหนึ่งก็ยอมหมายถึงประสบการณของผูอ่ืน

ดวยท้ังหมด หรือการตายของคนหนึ่งก็หมายถึงการตายของคนอ่ืนท้ังหมดดวย แตความจริงมิไดเปนดังนี้ 

ฉะนั้น ปุรุษะจึงตองมีอยูเปนจํานวนมาก 

 2. ถาหากปุรุษะเปนหนึ่งเดียว การติดของและความหลุดพนของบุคคลหนึ่ง ก็จะทําใหคน

อ่ืนท้ังหมดติดของและหลุดพนไปหมด การหลับของบุคคลหนึ่งก็จะทําใหคนอ่ืนพลอยหลับไปดวย              

แตความจริงไมเปนเชนนี้ ปุรุษะจึงตองมีเปนจํานวนมาก 

 3. ถึงแมวาวิญญาณหรือปุรุษะท่ีหลุดพนแลวจะเหมือนกันดวยการดํารงอยูเหนือคุณะท้ัง 3 

อยาง แตปุรุษะท่ียังติดของอยูในสังสารวัตนั้น มีลักษณะแตกตางกันคือ สวนประกอบทางวัตถุหรือ

รางกายของปุรุษะบางคนมีปริมาณมากในสวนสัตวะ ความแตกตางเหลานี้ยอมชี้บงถึงจํานวนของ         

ปุรุษะแนวความคิดเรื่องพระเจา20 

 เริ่มแรกนั้นปรัชญาสางขยะเปนเอกเทวนิยม (Monism and theism) คือความเชื่อถือใน

ความมีอยูของพระเจายิ่งใหญองคเดียว ตอมาไดรับอิทธิพลจากจารวาก เชน และพุทธ จึงกลายเปน

ลัทธิ อเทวนิยม (Atheism) ไปสางขยะเชื่อวาพระเจาเกือบไมมีความหมายเลย เพราะการเกิดข้ึนของโลก 

และความเปนไปของสรรพสิ่งมีมูลหตุมาจากประกฤติและปุรุษะเทานั้น ไมไดเกิดข้ึนจากการสรางของ

พระเจาแตอยางใด พระเจาจะมีหรือไมมีไมมีผลกอใหเกิดความเปลี่ยนแปรใด ๆ ในความคิดทาง

ปรัชญาสางขยะ 

 ดวยเหตุนี้ ในเม่ือปรัชญาสางขยะไมเชื่อวาพระเจาสรางโลกและสรรพสิ่งในโลกจึงไดเสนอ

ทฤษฎวีิวัฒนาการ เพ่ืออธิบายการเกิดข้ึนของโลกและสิ่งตาง ๆ โดยกลาววา จลนภาพ (motion) เปน

สิ่งท่ีมีอยูแลวในประกฤติ ดังนั้น ประกฤติจึงเปนสิ่งท่ีมีกัมมันตภาพ คือมีการเปลี่ยนแปรอยูเสมอ 

ความเปลี่ยนแปรท่ีเปนภายนอกของประกฤติท่ีเรียกวา วิรูปปริณามะ ทําใหเกิดวิวัฒนาการ สวนความ

เปลี่ยนแปรท่ีเปนภายในหรือท่ีเรียกวา สรูปปริณามะ ก็จะทําใหเกิดความเสื่อมสลายของสิ่งตาง ๆ 

วิวัฒนาการนั้นเริ่มตนดวยความสั่นสะเทือนเกิดข้ึนท่ีรชัส เม่ือรชัสเกิดความสั่นไหวก็จะไปทําใหสัตวะ 

และตมัสสั่นไหวไปดวย เม่ือคุณะท้ัง 3 ซ่ึงประกอบข้ึนเปนประกฤติเสียความสมดุลยก็จะเกิด

วิวัฒนาการ โดยการปรากฏเปนโลกและสิ่งท้ังหลายในโลกตามทฤษฎีสัตการยวาทของสางขยะนั้นโลก

และสิ่งท้ังหลายในโลกมิใชเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนใหม แตเปนสิ่งท่ีแนบเนื่องอยูแลวในประกฤติ เพียงแต

คลี่คลายปรากฏตัวออกมาจากประกฤติเทานั้น ปรัชญาสางขยะยังกลาววาการเกิดมีข้ึนของโลกและสิ่ง

ท้ังหลายนั้นมีจุดหมายปลายทาง คือ เพ่ือความบันเทิงแกปุรุษะ ปุรุษะจําเปนตองอาศัยประกฤติท้ัง

เพ่ือความบันเทิงในระดับประสาทสัมผัสและเพ่ือความสุขนิรันดรแหงโมกษะ ในระดับของประสาท

                                                        

 20Ibid, p. 157. 
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สัมผัสประกฤติใหความบันเทิงเริงรมณประเภทโลกียวิสัยแกปุรุษะ สวนในระดับโมกษะนั้นประกฤติ

ชวยใหปุรุษะมองเห็นความแตกตางระหวางตนเองกับประกฤติดังนั้น จะเห็นวาท้ังประกฤติและปุรุษะ

เปนสิ่งท่ีมีอยูคูกันตลอด สางขยะกลาววา ปุรุษะท่ีปราศจากประกฤติเหมือนคนงอย และประกฤติท่ี

ปราศจากปุรุษะกฤติท่ีปราศจากปุรุษะก็เหมือนคนตาบอด เพราะประกฤติมีกัมมันตภาพแตไร

สติสัมปชัญญะ สวนปุรุษะมีสติสัมปรชัญญะแตไรกัมมัตภาพ ประกฤติและปุรุษะจึงตองพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกัน

และกัน ประกฤติตองการปุรุษะเพ่ือตนเองจะได เปนท่ีรูจักและปุรุษะตองการประกฤติเพ่ือความบันเทิง

และเพ่ือความหลุดพนจากสังสารวัฏ21 ดังนั้น แนวความคิดเรื่องโลกและสิ่งท้ังหลายจึงเปนแนว 

ความคิดท่ีสําคัญ เพราะเปนแนวความคิดพ้ืนฐานท่ีจะรองรับทฤษฎี สัตการยวาทของสางขยะ 

 

2.6 แนวคิดเร่ืองโลกในปรัชญาโยคะ 

 ปตัญชลี (Patanjali) เปนผูใหกําเนิดปรัชญาโยคะ (Yoka) คําวาโยคะ หมายความวารวม 

(union) คือการรวมอาตมันยอยหรือชีวาตมัน (individual soul) เขากับอาตมันสากล หรือปรมาตมัน 

(Universal Soul)22 ในโยคะสูตรนั้นปตัญชิลี หมายถึง ความพรากเพียรเพ่ือท่ีจะแยกปุรุษะออกจาก

ประกฤติอยางเด็ดขาด เพ่ือใหปุรุษะซ่ึงเปนวิญญาณบริสุทธิ์เขาถึงโมกษะ 

 ปรัชญาโยคะเปนระบบปรัชญาท่ีมีความสัมพันธกับสางขยะอยางใกลชิดโดยโยคะยอมรับ

อภิปรัชญาและญาณวิทยาของสางขยะเปนสวนใหญหรืออาจกลาวไดวา สางขยะเปนภาคทฤษฎ ี         

สวนโยคะนั้นเปน ภาคปฏิบัติใหเกิดผลตามทฤษฎีจะแตกตางกันบางก็ตรงท่ีโยคะ เชื่อในความมีอยูของ 

พระเจาในฐานะท่ีเปนปุรุษะพิเศษท่ีดํารงอยูในสถานะแหงโมกษะตลอดกาล โดยเหตุท่ีเชื่อในความมีอยูของ 

พระเจา โยคะจึงเชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา “เสศวรสางขยะ” (Seshvara Sankhya) หรือ “เทวนิยม

สางขยะ” (theistic Sankhya) ท้ังนี้เพ่ือใหมีลักษณะแตกตางจากสางขยะดั้งเดิมท่ีเรียกวา “นิรีศวรสางขยะ” 

(nirishvara Sankhya) หรือ “อเทวนิยมสางขยะ” (atheistic Sankhya)23  

 ฉะนั้น ในปรัชญาโยคะก็เชนเดียวกับปรัชญาสางขยะ คือกลาวถึงอันติมสัจจอันไดแก 

ประกฤติและปุรุษะ แตปรัชญาโยคะไดกลาวถึงพระเจาดวย โดยเฉพาะในเรื่องโลก และสิ่งท้ังหลายในโลก 

โยคะกลาววา สัมปโยคะหรือการรวมตัวของประกฤติกับปุรุษะนั้นเปนจุดเริ่มแรกแหงการวิวัฒนาการ

ของโลกและสิ่งตาง ๆ สวนการสลายของโลกก็คือการท่ีประกฤติกับปุรุษะไมไดอยูรวมกันหรือท่ี

เรียกวา อสัมปโยคะสําหรับการสัมปโยคะและอสัมปโยคะไมใชเปนธรรมชาติของประกฤติและปุรุษะ 

                                                        

 21สุนทร ณ รังษี, ปรัชญาอินเดีย ประวัติและลัทธิ, อางแลว, หนา 172-183. 

 22Chandradhar Sharma, A Critical Survay of Indian Philosophy, Op.cit., p. 169. 

 23สุนทร ณ รังษี, ปรัชญาอินเดีย ประวัติและลัทธิ, อางแลว, หนา 186-199. 
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ฉะนั้น จึงตองมีพระเจาท่ีสามารถทําใหประกฤติและปุรุษะสัมพันธกันตามท่ีกรรมดีและกรรมชั่วแหง

ชีวาตมันซ่ึงไดกระทํามาแตอดีต 

 เหตุนัน้ ปรัชญาโยคะเราสังเกตไดวา โลกนั้นไมไดเกิดจากการสรางของพระเจา แตโลกและ

สิ่งท่ีมีอยูเปนสิ่งท่ีวิวัฒนาการมาจากประกฤติและปุรุษะซ่ึงเปนอันติมสัจจ มีอยูนิรันดร ไมเบื้องตนและ

เบื้องปลาย ไมใชเปนสิ่งท่ีเกิดจากการสรางสรรคของพระองค แตโยคะเชื่อวาพระเจาทรงเปนปุรุษะ

พิเศษท่ียิ่งใหญและสมบูรณเหนือปุรุษะอ่ืน ๆ พระผูเปนเจามิไดมีหนาท่ีโดยตรงในการสรางโลก 

พิทักษโลกและทําลายโลก แตพระองคเปรียบเสมือนพลังภายนอกแหงสัมพันธภาพระหวางประกฤติ

กับปุรุษะ เพ่ือการวิวัฒนาการของโลกและสิ่งท้ังหลาย24 

 สรุปไดวา ตามทัศนะของปรัชญาโยคะ พระเจา คือ อาตมันพิเศษ มีความสมบูรณสูงสุด 

ทรงเปนสัพพัญู ทรงเปนอมตะและทรงอยูเหนือกาละ เทศะ บุญและบาป พระเจาทรงควบคุมกฏ

แหงกรรมใหเปนไป เปนสัมฤทธิเหตุในประกฤติและปุรุษ ถาไมมีพระเจาประกฤติก็วิวัฒนาการไปไมได 

ปุรุษก็ไมสามารถบรรลุโมกษะได25  

 ดวยเหตุนี้ ในแงของการสรางโลกและการบรรลุโมกษะนั้นโยคะกลาวถึงสิ่งแทจริงท้ัง 3 คือ 

ประกฤติ ปุรุษะ และพระเจา โดยพระเจาเปนผูดลบันดาลใหประกฤติและปุรุษะรวมกันและแยกออก

จากกัน ซ่ึงเปนผลใหเกิดโลกและการสลายของโลกสวนการบรรลุโมกษะนั้นมิไดหมายถึงการเขาความ

เปนเอกภาพกับพระเจา หากเปนการแยกตัวของปุรุษะออกจากประกฤติตลอดไป โดยท่ีพระเจาชวย

ใหการบรรลุโมกษะงายข้ึน โดยทรงชวยขจัดอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมใหแกผูจงรักภักดีตอพระองค 

ดังนั้น จะเห็นไดวาท้ังปรัชญาสางขยะและโยคะมีความสัมพันธใกลชิดกันมากโดยเฉพาะแนวความคิดเรื่อง

การสรางโลกและแนวความคิดเก่ียวกับธรรมชาติของประกฤติและปุรุษะท่ีแตกตางกันก็เฉพาะเรื่อง

พระเจาเทานั้น 

 

2.7 แนวคิดเร่ืองโลกในปรัชญามีมางสา 

 คําวา มีมางสา (Mimamsa) หมายความวา “ความคิดท่ีไดรับการเคารพ” (revered thought)26 

แตในปจจุบันคําวา มีมางสา หมายถึง การพิจารณาสอบสวนอยางถ่ีถวน (critical investigation)            

มีมามสาเปนปรัชญาท่ีเก่ียวกับคําสอนตอนตนของคัมภีรพระเวท จึงเรียกวา ปูรวมีมางสา (Purva- 

Mimamsa) หรือกรรมมีมางสา (Karma Mimamsa) เนื้อหาของปรัชญามีมามสากลาวถึงเรื่องธรรมะ 

                                                        

 24อุดร  รัตนภักดิ์, “แนวความคิดเรื่องโลกในปรัชญาอินเดียสายอาสติกะ”, วิทยานิพนธอักษรศาสตรม

หาบัณฑิต, อางแลว, หนา 77-78. 

 25ฟน  ดอกบัว, ปรัชญาอินเดีย, อางแลว, หนา 36. 

 26Chandradhar Sharma, A Critical Survey of Indian Philosophy, Op.cit., p. 221. 
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(dharma) เปนสวนใหญ ฉะนั้น บางครั้งจึงเรียกวา ธรรมมีมางสา (Dharma-Mimamsa) และถือวา

พระเวทเปนสิ่งดํารงอยูชั่วนิรันดร ไมมีผูแตงและมีความถูกตองสมบูรณ27 พระเวทเปนคัมภีรแหง

พิธีกรรมท่ีกลาวถึงขอปฏิบัติตาง ๆ ตอนท่ีสําคัญท่ีสุดของพระเวท ไดแก ตอนท่ีเรียกวา พราหมณะ

และตอนท่ีเปนมันตระและอุปนิษัทสําคัญรองลงมา สําหรับมีมางสานั้นพยายามตีความคําสอนของ               

พระเวทในแงของปรัชญา โดยทําการสอบสวนอยางถ่ีถวนเก่ียวกับธรรมชาติและความถูกตองของความรู 

ตลอดจนวิธีตาง ๆ ท่ีนําไปสูความถูกตอง และเก่ียวกับปญหาทางอภิปรัชญาอ่ืน ๆ  

 สําหรับแนวความคิดเรื่องโลกและสิ่งตาง ๆ ในโลกนั้นเปนลักษณะทางอภิปรัชญาของมีมางสา 

ซ่ึงเปนปรัชญาประเภทพหุสัจจนิยม (Pluralistic realism) โดยเชื่อในความมีอยูจริงของโลกภายนอก

และของชีวาตมัน (individual Souls) ชีวาตมันนั้นมีอยูเปนจํานวนมากพอกับท่ีรางกายซ่ึงเปนท่ีอยู

แหงอาตมันหรือตัวตนอันนับจํานวนไมได และยังเชื่อวามีปรมาณูอยูเปนจํานวนมากและมีสสาร ซ่ึงดํารงอยู

นิจนิรันดร เปนจํานวนมากเชนกัน มีมางสาเชื่อในกฎแหงกรรม (law of karma) เชื่อในอํานาจท่ีมอง

ไมเห็นหรืออทฤษฏะเชื่อในเรื่องสวรรค นรก เรื่องความหลุดพนจากทุกข และเชื่อในความถูกตอง

สมบูรณแหงพระเวท สําหรับแนวความคิดท่ีเก่ียวกับพระเจานั้น มีมางสาไมไดใหความสนใจแตอยาง

ใด เพราะถือวาพระเจาไมมีความจําเปน ในเม่ือมีมางสามีความเชื่อเชนนี้จึงทําใหแนวความคิดในเรื่อง

โลกแตกตางไปจากระบบปรัชญาสายอาสติกะอ่ืน ๆ โดยมีมางสาเชื่อวาพระเจามิใชเปนผูสรางและผู

ทําลายโลก แตเชื่อวาโลกมีแนวเปนมาแลวอยางท่ีเปนอยูเดี๋ยวนี้ มันไมมีจุดเริ่มตน และไมมีท่ีสิ้นสุด 

สิ่งตาง ๆ ในโลกกอรูปข้ึนมาจากสสาร ตามกรรมของชีวาตมันท่ีไดกระทํามาแลวกฎของกรรมก็เปน

ธรรมชาติท่ีเปนมาเอง สวนกฎศีลธรรมเปนกฎท่ีปกครองโลกควบคุมโลก มีมางสายอมรับดวยวา             

เม่ือบุคคลใดบุคคลหนึ่งประกอบพิธีกรรมอยางใดอยางหนึ่ง กุศลกรรมอันเปนอํานาจแฝง (unseen 

power) หรือเรียกวาอปูรวะ (apurva) ก็เกิดข้ึนในชีวาตมันและผลกรรมนี้ก็สงตอไปในอนาคต28 

 ดังนั้น จะเห็นวาปรัชญามีมางสาไมเชื่อวาโลกมีการสรางและมีการทําลายเปนครั้งคราว

อยางท่ีปรัชญาอินเดียหลายระบบเชื่อ ตามทรรศนะของมีมางสานั้น โลกนี้ไมเคยมีใครสรางและจะไมมี

การแตกสลาย มันจะดํารงอยูอยางนี้ตลอดไป ไมมีเวลาใด กาลใดท่ีสากลจักรวาลจะมีลักษณะผิดแผก

แตกตางไปจากท่ีมันเปนอยูในเวลานี้ นอกจากนี้ ปรัชญามีมางสายังสนับสนุนวาโลกภายนอกซ่ึงไมมี

การสรางนี้มีอยูจริง ๆ ท้ังนี้เพ่ือสนับสนุนแนวความคิดทางญาณวิทยาท่ีเชื่อวาความรูเกิดข้ึนไดเพราะ

ประสบการณทางผัสสะ ในเม่ือโลกและสิ่งตาง ๆ เราสามารถท่ีประสบการณทางผัสสะได โลกและ           

สิ่งตาง ๆ เหลานี้จึงเปนสิ่งท่ีมีอยูจริง ๆ ในแงนี้ทําใหมีมางสาเปนสัจจนิยม (realism) อีกแงหนึ่งมีมางสา 

                                                        

 27สุนทร ณ รังษี, ปรัชญาอินเดีย ประวัติและลัทธิ, อางแลว, หนา 201-202. 

 28อุดร  รัตนภักดิ์, “แนวความคิดเรื่องโลกในปรัชญาอินเดียสายอาสติกะ”, วิทยานิพนธอักษรศาสตรม

หาบัณฑิต, อางแลว, หนา 79. 
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ก็เปนจิตนิยม (idealism) ดวยเหมือนกัน เพราะวาวิญญาณหรืออชีวาตมันเปนสิ่งท่ีมีอยูจริงเหมือนกัน 

และมีอยูเปนจํานวนมาก ดวยเหตุนี้จึงทําใหปรัชญามีมางสาเปนสัจจนิยมเชิงพหุภาพ (pluralistic 

realism) ซ่ึงถือวาความจรงิมีอยูมากหลายดังกลาวมาแลว 

 

2.8 แนวคิดเร่ืองโลกในปรัชญาเวทานตะ 

 คําวา เวทานตะ (Vedanta) มีความหมายตามตัวอักษรวาท่ีสุดแหงพระเวท (the end of 

the veda)29 แนวความคิดพ้ืนฐานของปรัชญาระบบนี้ไดมาจากคัมภีรอุปนิษัทซ่ึงเปนตอนหนึ่งของ

คัมภีรพระเวท พาทรายณะ (Badrayana) ไดรวบรวมคําสนอของอุปนิษัทไวในหนังสือท่ีมีชื่อวา พรหมสูตร 

(Brahma Sutra) ซ่ึงกลาวถึงเรื่องพรหมัน อันถือวาเปนอันติมสัจจตามแนวความคิดของปรัชญา

เวทานตะ ฉะนั้น บางท่ีก็เรียกวา เวทานตะสูตร (Vedanta Sutra) จากคําสอนของเวทานตะสูตรนี่เอง

ท่ีพวกนักปราชญท้ังหลายนํามาตีความจนเกิดเปนระบบตางกันออกไปตามทรรศนะของตนเองจนเกิด

เปนปรัชญาเวทานตะท่ีมีแนวความคิดแตกตางกันไป 2 ระบบใหญ คือ 

 1. อไทวตะเวทานตะ (Advaita Vedanta) เปนระบบปรัชญาท่ีเชื่อวาสิ่งตางๆนั้นเกิดจาก

มูลเหตุเพียงประการเดียว และเชื่อวาเอกภพนี้เปนการสําแดงตัวของสิ่งท่ีไมสามารถแบงแยกได           

เปนสิ่งท่ีมีอยูจริง ดํารงอยูอยางไมเปลี่ยนแปลงและไมมีคุณลักษณะ เขาเรียกสิ่งนั้นวาพรหมัน               

ในคัมภีรอุปนิษัท พรหมันนี้เปนอันหนึ่งอันเดียวกับอาตมันและเชื่อวามีเพียงพรหมันเทานั้นท่ีเปนจริง 

การท่ีเราเขาใจวาคนผูนั้นตางจากคนผูนี้ เราตางจากเขา ตลอดจนความหลากหลายของรางกาย จิตใจ

และวัตถุนั้นเปนเพียงภาพการปรากฏการณหรือการสําแดงตัวของพรหมันเทานั้น แทจริงเราก็เปน

อันหนึ่งอันเดียวกับพรหมัน ทัศนะท่ีวาสิ่งตาง ๆ มีความหลากหลาย มีความแตกตางกันเปนเพียงมายา

ท่ีเกิดข้ึน หากมนุษยปรารถนาท่ีจะบรรลุโมกษะมนุษยตองหยุดยั้งมายาท่ีเกิดข้ึน 

 2. วิศิษฏาไทวตะเวทานตะ (Visistadvaita Vedanta) เปนระบบปรัชญาท่ีเชื่อวา โลกนี้

เกิดจากปฐมเหตุเพียงอยางเดียว โดยสิ่งนั้นคือพรหมมัน สํานักวิศิษฏาทไวตะเวทานตะนี้เกิดข้ึนในชวง

สมัยกลาง หรือ ยุคแหงระบบภักติ รามานุชะปราชญเจาลัทธิไดตีความพรหมันวาเปนเทพเจาท่ีมีตัวตน 

ซ่ึงในท่ีนี้คือพระวิษณุ สํานักวิศิษฏาทไวตะ เวทานตะจึงถือวาเปนไวษณพนิกาย รามานุชะเชื่อวา           

พระเจาจะตองมีคุณสมบัติ และมีแตคุณสมบัติท่ีดีเทานั้น สิ่งตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนลวนกําเนิดมาจากพระเจา 

(พรหมัน) และเปนเพียงรางกายสวนหนึ่งของพระเจาเทานั้น มนุษยนั้นมีความสัมพันธกับ พระเจา

เหมือนสวนยอยกับสวนรวม มนุษยจึงไมอาจแยกเปนอิสระจากพระเจาได เม่ือมนุษยมีความภักดีสูงสุดตอ

                                                        

 29S. Radhakrishnan, Indian Philosophy, Vol.II, (London: Gerge Allen&Unwin Ltd., 1966), p. 

430. 
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พระเจา ยอมมอบกายถวายชีวิตตอพระองค มีความจงรักภักดีอันแนวแนม่ันคงและระลึกถึงพระองคอยู

ตลอดเวลา ความรูท่ีแทจริงก็เกิดข้ึน ทําใหมนุษยผูนั้นหลุดพนจากสังสารวัฏชั่วนิรันดร30 

 ปรัชญาเวทานตะสมัยกอนศังกราจารย 

 ในบรรดาปรัชญาระบบตาง ๆ ของอินเดียท้ัง 6 ระบบนั้น เวทานตะเปนปรัชญาระบบท่ี

สําคัญท่ีสุด คัมภีรอุปนิษัทเปนแนวความคิดพ้ืนฐานของลัทธินี้ซ่ึงมีนักปรัชญาท่ีสําคัญกลาวถึงกันมาก 

แตก็ตองมีปญหาท่ีตองพิจารณาหลายอยางเชน ถาถือวาพรหมันเปนสัจจภาพในเอกภาพท้ังปวง

ปญหาก็จะเกิดข้ึนวาพรหมันกับโลกมีความสัมพันธกันอยางไร เรื่องการสรางโลกในอุปนิษัทก็มีการ

อธิบายแตกตางกันออกไป แตทุกอุปนิษัทก็เชื่อวาอาตมันหรือสัต เปนจะเริ่มตนของการสรางโลก 

ฉะนั้น ถาการสรางโลกเปนเรื่องจริงและพระเจาเปนผูสรางจริง แตในขณะเดียวกันถาไมมีภาวะท่ีจะ

เปลี่ยนแปร ผูมองเห็นสิ่งท้ังหลายก็จะลําบากใน เพราะในเอกภาพนั้นมีสิ่งปรากฏมากมาย เชนสิ่งท่ีทํา

จากทองท้ังหลายนั้น ความจริงแลวเปนสิ่งเดียวกันหมด คือมีทองเปนสารัตถะในสิ่งท้ังหลายนั้น            

ชื่อและแบบตาง ๆ เทานั้นท่ีทําใหทองปรากฏเปนสิ่งมากหลาย ในทํานองเดียวกันในบรรดาสิ่ง

ท้ังหลายมีความจริงเดียวกัน ความแตกตางกันก็เพราะเรียกชื่อตางกันและมีแบบตางกัน จึงปรากฏวา

สิ่งท้ังหลายตางแยกกันอยูเปนสวน ๆ พรหมันหรืออาตมันก็เชนเดียวกันตางก็กลาวไวมากแบบ แตก็มี

พรหมันหรืออาตมันเปนพ้ืนฐานหรือเปนสัจจภาพอยางเดียวกัน ปญหาเรื่องพรหมัน โลก และการ

สรางโลกนี้เกิดข้ึนมากมาย และทรรศนะตาง ๆ ก็ใหคําอธิบายแตกตางกันออกไป ในท่ีสุดนักปรัชญา

คนสําคัญของระบบปรัชญาเวทานตะพยายามรวบรวมแนวความคิดในเรื่องนี้ใหเปนเรื่องเปนราว           

นักปรัชญาคนสําคัญท่ีควรกลาวถึง ก็คือเคาฑปาทะ ศังกราจารย และรามานุชะ 

 ตามทรรศนะของเคาฑปาทะ ซ่ึงเชื่อในทฤษฎีชาติวาท หรือทฤษฎีเรื่องไมมีการเกิดข้ึน31 

ในแงปฏิเสธของทฤษฎีนี้เชื่อวาโลกเปนเพียงปรากฏการณของสิ่งสมบูรณ คือ พรหมัน ไมเคยถูกสราง

ข้ึนมา จริง ๆ เลย โดยมองจากแงท่ียืนยันสิ่งสมบูรณวาเปนสิ่งท่ีดํารงอยูไดดวยตนเอง ไมมีการเกิด 

ดํารงอยูอยางนั้นท้ังในอดีต ปจจุบัน และอนาคต ฉะนั้น เรื่องการสรางโลกเปนเรื่องท่ีอนุสัยหรือแนบ

เนื่องอยูในธรรมชาติของพรหมันแลว โลกเปนสิ่งท่ีหลั่งไหลคลี่คลายออกมาจากพรหมัน แตการ

หลั่งไหลคลี่คลายดังกลาวนี้เปนเพียงปรากฏการณท่ีทําใหเรามองเห็นหรือคิดเห็นไปเทานั้น โดยความ

แทจริงแลวไมเคยมีการเกิดข้ึนเปนไปในลักษณะดังกลาวเลย ท่ีเคาฑปาทะกลาววาโลกภายนอกไมมี

อยูจริงแตอยางใดนั้น เพราะวามันไมไดมีอยูเสมอไปอยางท่ีสิ่งท่ีมีอยูจริงจะตองเปน และท่ีมันไมไดเปนสิ่งท่ี

                                                        

 30สํานักงานกองทุนสนับสนุบการวิจัย (สกว.), “ปรัชญาอินเดีย (Indian philosophy)”, 30 ตุลาคม 

2560,  

<http://www.parst.or.th/philospedia/IndianPhilosophy.html> (30 October 2017) 

 31สุนทร ณ รังษี, ปรัชญาอินเดีย ประวัติและลัทธิ, อางแลว, หนา 229. 
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มีอยูจริง ก็เพราะวาความสัมพันธตาง ๆ  ท่ีทําใหมีข้ึนนั้นลวนแตเปนสิ่งท่ีไมมีอยูจริงท้ังสิ้น ความสัมพันธท่ีทํา

ใหมันมีข้ึนไดแก กาล อวกาศ และปจยาการ ฉะนั้น สิ่งใดท่ีปรากฏใหเห็นเปนวัตถุภายนอกนั้นลวนเปนสิ่งท่ี

มีอยูไมจริงท้ังนั้น เคาฑปาทะเห็นวาสิ่งท่ีอยูจริงก็มีแตตัวตนบริสุทธิ์ซ่ึงเปนวิญญาณบริสุทธิ์อันเปน             

มูลฐานของสิ่งท้ังหลายเทานั้น แตท่ีเราเห็นสิ่งท้ังหลายปรากฏอยูนั้นก็เพราะความหลงผิดดวยอํานาจ

ของอวิชชาหรืออวิทยา ทําใหเราเขาใจวามีอาตมันยอยหรือชีวาตมัน และเห็นวาชีวาตมันนี้แตกตาง

จากอาตมันสากลหรือปรมาตมัน สภาพดังกลาวนี้เกิดข้ึนดวยอํานาจของมายา ซ่ึงเปนอํานาจของพระ

เจาหรือสิ่งสมบูรณ การหลงผิดวามีโลกแหงความแตกตางก็เหมือนกับความหลงผิดท่ีเห็นเชือกเปนงู 

ฉะนั้นเม่ือใดก็ตามเห็นเปนความจริงวาเชือกเปนเชือก ภาพลวงตาท่ีทําใหเห็นเปนก็หมดไปและ

ความรูสึกแตกตางระหวางผูรูกับสิ่งท่ีถูกรูก็จะหมดไป โดยสัจจภาวะท้ังผูรูและสิ่งถูกรูตางก็เปน

ปรากฏการณของวิญญาณบริสุทธิ์ คือ พรหมัน ฉะนั้น ตามทรรศนะของเคาฑปาทะ พรหมันจึงเปนสิ่ง

จริงแทเพียงอยางเดียว สิ่งอ่ืน ๆ นั้นไมมีอยูจริง เพราะสิ่งอ่ืน ๆ ลวนแตเปนปรากฏการณของพรหมันท้ังสิ้น32 

 แนวความคิดเรื่องโลกในปรัชญาอไทวตะเวทานตะ 

 ศังกราจารยยืนยันวา พรหมันเปนสิ่งจริงแทเพียงสิ่งเดียว การยืนยันเชนนี้แสดงวาพรหมัน

แตกตางจากโลกแหงปรากฏการณ ท้ังนี้เพราะปรากฏการณทางธรรมชาติเปนสิ่งท่ีอาศัยเหตุในการท่ี

จะทําใหเกิดข้ึน และสิ่งใดก็ตามท่ีอาศัยเหตุในการเกิดข้ึนก็ถือวานั้นไมใชสิ่งจริงแท สวนพรหมันนั้น

สามารถดํารงอยูไดโดยสภาวะของตัวเอง ไมจําเปนตองอาศัยสาเหตุใด ๆ พรหมันอยูเหนือกาลเวลา 

และสถานท่ี พรหมันเปนนิรคุณ คือ ปราศจากคุณสมบัติ เพราะคุณสมบัติเปนเรื่องของโลกแหง

ปรากฏการณ แตอยางไรก็ตามศังกราจารยกลาววามีคํา 3 คําท่ีสามารถอธิบายลักษณะของพรหมันได

ดีท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได ไดแก สัต สัมปรัชญญะ หรือความสํานึก และอานันทะ (being, consciousness, bliss)  

 สรุปไดวา พรหมันเปนสิ่งจริงแทเพียงอยางเดียว ซ่ึงเปนเบื้องตนและเปนท่ีสุดของสิ่ง

ท้ังหลายแตตัวพรหมันเองไมมีเบื้องตนและไมมีท่ีสุด มีแตการดํารงอยูตลอดกาล แนวความคิดในเรื่อง

นี้ของศักราจารยไดสรุปสาระสําคัญไวดังนี้ 

 พรหมันเปนอันติมสัจจเพียงอยางเดียวโดยอันติมภาวะโลกไมใชสิ่งแทจริง ชีวาตมันมิได

แตกตางจากพรหมัน พรหมันและอาตมันหรือตัวตนสูงสุดเปนสิ่งเดียวกัน โลกเปนสิ่งซ่ึงเกิดมาจาก

มายาอวิทยาทําใหชีวาตมันหลงผิดวาตนเองแตกตางจากพรหมัน และเขาใจผิดวาพรหมันเปนโลกแหง

พหุภาพอยางท่ีเราเขาใจวาเชือกเปนงู อวิทยาจะหมดไปเม่ือเกิดความรู ความรูข้ันดังกลาวนี้เปน

ความรูโดยตรงของตัวตนท่ีมีโชทวิภาวะ ซ่ึงหมายถึงการหลุดพน33 

                                                        

 32เรื่องเดียวกัน, หนา 230. 

 33Chandradhar Sharma, A Critical Survey of Indian Philosophy, Op.cit., p. 273. 
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 ตามทรรศนะของศังกราจารย มายามีภาวะท่ีปราศจากสัมปรัชญญะตรงกันขามกับพรหมัน

ซ่ึงมีภาวะเปนวิญญาณบริสุทธิ์ มายาไมสามารถดํารงอยูอิสระจากพรหมันได การมีอยูของมายาตอง

อาศัยพรหมัน มายาเปนอํานาจท่ีอนุสัยอยูในพรหม ซ่ึงทําหนาท่ีเปนสื่อกลางใหพรหมันปรากฏเปน

โลกแหงปรากฏการณถึงแมวามายาจะทําใหพรหมันปรากฏเปนโลก มันก็ไมมีอํานาจท่ีจะทําให             

พรหมันเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมได เชนเดียวกับภาพสะทอนของสิ่งสกปรกท่ีมองเห็นในกระจกไม

สามารถทําใหกระจกเปอนไปดวย ตามทรรศนะของปรัชญาอไทวตเวทานตะถือวามายากับอวิทยาเปน

สิ่งเดียวกันแตมองในแงตางกัน ถามองในแงวัตถุวิสัยก็เรียกวามายา ถามองในแงอัตตวิสัยก็เรียกวา 

อวิทยามายเปนสภาวะกลางระหวางอันติมสัจจกับโลก คือ เปนเหตุแหงปรากฏการณของโลก34 

 ตามทรรศนะของศังกราจารยในเรื่องของทฤษฎีมายานั้นทําใหเกิดปญหา คือ มายาเปนสิ่ง

ไมจริงแท เปนสาเหตุใหพรหมัน  ซ่ึงเปนสิ่งแทจริงปรากฏเปนโลกแหงปรากฏการณไดอยางไร ในเรื่อง

นี้ศังกราจารยไดอธิบายวา สิ่งไมจริงก็สามารถเปนเหตุใหเกิดผลข้ึนมาจริง ๆ ไดเชนเสียงรองคําราม

ของเสือในความฝนก็อาจยังผลใหคนฝนกลัวจนตกใจตื่นได ในทํานองเดียวกันถึงแมวามายาจะเปนสิ่ง

ไมจริง แตก็สามารถเปนเหตุใหเกิดโลกได และโลกนี้ก็เปนจริงตราบเทาท่ีจะทําใหเราเขาใจถึงเอกภาพ

ของชีวาตมันกับพรหมันยังไมเกิดข้ึน35 

 ตามทรรศนะของศังกราจารยนั้นโลกเปนเพียงปรากฏการณซ่ึงเกิดจากมายา และอวิทยา

ของชีวาตมัน ดวยเหตุนี้ความคิดท่ีวาพระเจาเปนผูสรางโลกจึงไมใชคุณลักษณะอันแทจริงของพระเจา

ศังกราจารยไดกลาวถึงลักษณะของพรหมัน 2 แง คือ 

 1. แงโลกุตตระ (absolute standpoint) พรหมันในแงนี้เปนอันติมสัจจ เปนเอกภาพ กําหนด

คุณลักษณะไมได ดํารงอยูเหนือคําพูดและความคิดในแงนี้พรหมันเปนสิ่งท่ีมีอยูจริง เปนตนเคาของ 

สิ่งท้ังหลาย เปนสิ่งสมบูรณมีชื่อเรียกวา ปรพรหม (Para Brahman) 

 2. แงโลกียะ (impirical standpoint) พรหมันในลักษณะนี้ก็คืออิศวร ซ่ึงเปนภาคท่ีเปนพระเจา

ท่ีมีตัวตนของพรหมัน เปนสรรพัญู และทรงไวซ่ึงสรรฤทธิ์ เปนวัตถุแหงการกราบไหวบูชา พรหมัน

ในแงนี้มีชื่อเรียกวาอปรพรหม (Apara Brahman)36 

 ศังกราจารยมีทรรศนะวา พรหมันท่ีพิจารณาในแงโลกุตตระเปนลักษณะท่ีแทจริงของพรหม 

สวนพรหมในแงโลกียะหรืออีศวรนั้นไมใชลักษณะท่ีแทจริงของพรหมัน ศังกราจารย ยกตัวอยางวา 

ลักษณะท้ัง 2 ประการของพรหมันนี้ก็เปรียบเหมือนคนเลี้ยงแกะท่ีปรากฏบนเวทีละครในบทบาทของ

กษัตริย ลักษณะท่ีแทจริงของเขาก็คือคนเลี้ยงแกะ แตการบรรยายวาเปนกษัตริยนั้น เปนการบรรยาย

                                                        

 34Ibid, p. 278. 

 35Ibid, p. 279. 

 36สุนทร ณ รังษี, ปรัชญาอินเดีย ประวัติและลัทธิ, อางแลว, หนา 240-243. 
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จากแงของการแสดงบทบาทบนเวทีเทานั้น ไมใชลักษณะท่ีแทจริงของเขาเลย ดังนั้นพรหมันกับอีศวร

ไมใชพระเจา 2 องค แตเปนสิ่งเดียวกันคือ พรหมันเรื่องเก่ียวกับพรหมันและอีศวรนี้  

 Chandradhar Sharma ไดกลาวไววา พรหมันซ่ึงสะทอนออกมาในมายาหรือกําหนดโดย

มายาเรียกวา อีศวรหรือพระเจา อีศวร คือ ภาคท่ีมีลักษณะเปนบุคคลของพรหมันนี่คือความแตกตาง

ท่ีศังกราจารยชี้ใหเห็นระหวางพระเจากับสิ่งสัมบูรณ ตามท่ีกลาวไวในอุปนิษัท อีศวรเปนท่ีรูจักกันใน

ชื่ออปรพรหม หรือพรหมันระดับต่ํา ซ่ึงตรงกันขามกับพรหมันท่ีไมถูกกําหนดโดยสิ่งใดเลยท่ีเรียกวา 

ปรพรหม หรือพรหมันชั้นสูง อีศวรไมเปนจริง ก็เฉพาะกับคนท่ีตระหนักถึงความเปนอันหนึ่งอัน

เดียวกันของตนเองกับพรหมันเทานั้น โดยเขาถึงภาวะท่ีอยูเหนือคําพูดและความนึกคิด แตสําหรับเราแลว 

อีศวรเปนท้ังหมดท่ีอยู ในท้ังหมด ความคิดท่ีจํากัดไมสามารถเขาถึงพรหมันได37  

 ฉะนั้น การกลาวถึงพรหมันก็คือการพูดถึงอีศวรนั้นเอง แมแตคําวา “พรหมันท่ีไมถูก

กําหนด” ท่ีแทจริงแลวยังหมายถึงอีศวรท่ีถูกกําหนดนั่นเอง ท้ังนี้เพราะในทันทีท่ีเราพูดถึงพรหมัน           

ก็มิใชพรหมันอีกตอไป แตกลายเปนอีศวร การท่ีศังกราจารจยกลาวถึงเรื่องอีศวรเพราะในคัมภีร          

พระเวทและอุปนิษัทอันเปนท่ีมาของปรัชญาเวทานตะยืนยันไวอยางนั้น สิ่งท่ีเรารับรูอยูในขณะนี้เปน

เพียงผลท่ีเกิดจากคัมภีรอุปนิษัทกลาวไวนั้นเองวาอีศวรเปนเหตุท่ีทําใหประสบการณของเราเกิดข้ึน 

แตอีศวรเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนเองและดํารงอยูไดโดยตนเอง สําหรับทรรศนะเรื่องอีศวรซ่ึงเปนสาเหตุท่ีทําให

เกิดโลกนี้ มีนักคิดตาง ๆ โตแยงไวหลายขอเชนวาอีศวรไมอาจทําใหเกิดโลกไดเพราะธรรมชาติของ

อีศวรซ่ึงมีภาวะเปนจิตบริสุทธิ์หรือนามธรรมกับธรรมชาติของโลก ซ่ึงเปนวัตถุนั้นไมเหมือนกันสิ่งซ่ึง

เปนวัตถุหรือรูปธรรมจะเกิดจากสิ่งท่ีเปนจิตหรือนามธรรมไดอยางไร ศังกราจารยตอบวาสิ่งซ่ึงเปน

รูปธรรมท่ีปราศจากความรูสึกนึกคิดสามารถเกิดจากสิ่งท่ีมีความรูสึกนึกคิดได เชน เสนผมและเล็บซ่ึง

เกิดจากรางกายท่ีมีความรูสึก38 

 ขอโตแยงอีกประการหนึ่งก็คือเก่ียวกับความชั่วราย ถาเราถือวาพระเจาเปนผูซ่ึงทรงไว              

ซ่ึงความยุติธรรม พระเจาก็ไมควรสรางโลกข้ึนมา เพราะมนุษยบางคนก็ไดรับความทุกขทรมาน การท่ี

พระเจาสรางโลกใหมีความแตกตางกันเชนนี้แสดงวาไมทรงไวซ่ึงความยุติธรรม เลือกท่ีรักมักท่ีชัง 

ปญหาดังกลาวนี้ ศังกราจารยตอบวาเปนเรื่องของกฎแหงกรรม ซ่ึงทานราชกฤษนันไดอธิบายไววา 

 พระเจามิไดทรงกระทําการอยางไมมีเหตุผล แตการกระทําของพระองคยอมสัมพันธกับ

กรรมดี กรรมชั่วท่ีบุคคลนั้น ๆ กระทําไวในชาติกอน พระเจาทรงสรางโลกตามสภาพแหงการกระทํา

ของมนุษยเอง เพราะโลกเปนสถานท่ีชดใชกรรมท่ีมนุษยเคยกระทําไว บทบาทของพระเจาในการ

                                                        

 37Chandradhar Sharma. A Critical Survey of Indian Philosophy, Op.cit., p. 180. 

 38  อุดร  รัตนภักดิ์, “แนวความคิดเรื่องโลกในปรัชญาอินเดียสายอาสติกะ”วิทยานิพนธอักษรศาสตรม

หาบัณฑิต, อางแลว, หนา 88. 
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สรางมีความสําคัญเปนรองจากการกระทําของมนุษย...ศังกราจารยเปรียบพระเจาเหมือนสายฝนท่ี

ชวยใหพืชพันธุเจริญเติบโต แตการท่ีพืชพันธุนั้นเติบโตข้ึนมาเปนอะไรไมไดข้ึนอยูกับฝน แตข้ึนอยูกับ

ธรรมชาติของพืชพันธุนั้นเอง ชีวิตใหมของแตละบุคคลถูกกําหนดโดยการกระทําของตนเอง39 

 ปรัชญาอไทวตะเวทานตะถือวาอีศวรมีอํานาจในการสรางโลกพรอมอยูในพระองคเอง                

โดยไมตองอาศัยอะไรมาเปนสิ่งชวยเหลือ การสรางโลกมิไดเปนเจตจํานงของอีศวร การเกิดข้ึนของ

โลกเปนการหลั่งไหลคลี่คลายออกมาเองจากธรรมชาติอันสมบูรณเต็มท่ีของพระองค เหมือนน้ําไหล

จากท่ีสูงลงสูท่ีต่ํา ซ่ึงเปนไปตามธรรมชาติท่ีปราศจากเจตจํานงใด ๆ ศังกราจารยไดกลาวสนับสนุน             

ไววา การสรางโลกเปนการหลั่งไหลท่ีเปนไปเองโดยธรรมชาติของพระเจาเหมือนการหายใจ เขาออก  

ในธรรมชาติของมนุษย พระเจาไมสามารถยับยั้งการเกิดข้ึนของโลกได...โลกจึงเปนผลท่ีเกิดจาก

ธรรมชาติของพระเจา40 

 ศังกราจารยไมเห็นดวยในเรื่องเจตจํานงของพระเจาในการสรางโลกเพราะจะทําใหเกิดการ

ขัดแยงกับความเปนอิสระของพระเจา ถาโลกเกิดจากเจตจํานงของพระเจาก็แสดงวาพระเจาไม

สมบูรณ และไมเปนอิสระอยางแทจริง เพราะพระเจาเปนอิสระในกรณีท่ีมิไดถูกกําหนดโดยสิ่งใดท่ีมี

อยูภายนอกพระองค แตถูกกําหนดโดยธรรมชาติท่ีอยูในพระองคเอง ดังนั้น ศังกราจารยจึงกลาววา  

“กิจกรรมของพระเจานั้น เปนเพียงฎีกาท่ีเกิดจากธรรมชาติของพระองคเองโดยไมมีเจตจํานงใด ๆ”41 

ดังนั้น อีศวรและโลกในฐานะท่ีเปนสาเหตุและเปนผลท่ีจริงแลวก็คือสิ่งเดียวกันเม่ือพิจารณาในแงท่ี

เกิดจากธรรมชาติของพรหมันเหมือนกัน 

 อไทวตะเวทานตะ มีทรรศนะวา กรรมวิธีในการสรางโลกนั้นเปนวิวัฒนาการของโลกจาก

พรหมันโดยอาศัยมายาเปนข้ัน ๆ จากสิ่งละเอียดไปสูหยาบ ข้ันตอนของวิวัฒนาการดังกลาว สามารถ

เปรียบไดกับวิวัฒนาการของเมล็ดพืชมาเปนพืช กลาวคือเมล็ดพืชเปนข้ันท่ีไมเปลี่ยนแปลงหรือเปนข้ันเหตุ 

พรหมันเปนความจริงท่ีไมเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการเปนเรื่องของมายา มายา คือ 

อํานาจการสรางสรรค ซ่ึงครั้งแรกก็ยังไมแสดงตัวออกมา ตอมาก็กลายเปนรูปตาง ๆ ในวัตถุละเอียด

แลวจึงเปลี่ยนไปเปนวัตถุใหญ แตพรหมันเปนเจาเหนือมายาจึงอยูในสภาพคงท่ี พรหมันมีมายาท่ี

ละเอียดเรียกวา หิรัญยครรภ (Hiranyagarbba) พรหมันในลักษณะนี้เปนท่ีรวมของวัตถุละเอียด

ท้ังหมด นอกจากนี้พรหมันยังมีมายาท่ีเปนท่ีรวมของวัตถุใหญท่ีสัมผัสรับรูไดเรียกวา วิราฏ (Virat)  

พรหมันลักษณะนี้ เปนท่ีรวมของวัตถุใหญ ท้ังหมดรวมท้ังโลกปรากฏออกมาใหเห็นและรวมท้ัง                

ชีวาตมันท้ังหมดดวย 

                                                        

 39S. Radhakrishnan. Indian Philosophy, Op.cit., p. 549. 

 40Ibid, p. 551. 

 41Ibid, p. 550. 
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 ในอุปนิษัทไดอธิบายเปรียบเทียบวิวัฒนาการดังกลาวไววา วิราฏ คือ พรหมันในสภาพตื่น 

ไดแก รางกาย หิรัณยครรภ คือ พรหมันในสภาพฝน อันไดแกชีวิตและจิตใจอีศวรคือพรหมันในสภาพ

หลับสนิทอันไดแกความรูสึกนึกคิด (self-consciousness) และข้ันสุดทายคือพรหมันท่ีเปน ปรพรหม 

เปนสภาพท่ีดํารงอยูในนิรามิสสุข (bliss) ซ่ึงเปนความมีอยู ความรูและความสุขอันบริสุทธิ์อยูดวยกันท่ี

เรียกวา สัต สัมปรัชญญะ และอานันทะ ทรรศนะดังกลาวนี้ทานมหาเทวัน (Mahadevan) ไดอธิบายไวดังนี้ 

 อีศวร คือ พรหมันท่ีผานทางมายาซ่ึงเปนวัตถุปจจัยและการกปจจัยของโลก อีศวรเปรียบ 

เสมือนผืนผาใบท่ีลงแปงแข็ง เปนสิ่งบริสุทธิ์ ทําหนาท่ีเปนมูลฐานแหงการเกิดโลก สําหรับ หิรัณยครรภะ 

คือ แบบท่ีละเอียดของพรหมันซ่ึงมีธรรมชาติเปนชีวาตมันรวมท้ังหมด หิรัณยครรภะมีพลังแหงการ

กระทําและมีความรู จักรวาลในรูปของหิรัณยครรภะจะปรากฏไมชัดดุจท่ีโลกปรากฏในความสลัวแหง

แสงอรุณ หรือเวลาคํ่า หิรัญยครรภะเปรียบเสมือนผืนผาใบท่ีถูกรางเปนเสนซ่ึงยังไมคอยชัดเจนดี...

หรือเหมือนเมล็ดพืชท่ีเพ่ิงงอกข้ึนมาเปนตนออน...สําหรับวิราฏนั้นเปนข้ึนตอนท่ีจักรวาลมีวิวัฒนาการ

เต็มท่ี เปรียบไดกับโลกในเวลาเท่ียงวัน หรือผืนผาใบท่ีระบายสีเรียบรอยแลว หรือเปรียบไดกับเมล็ด

พืชท่ีเจริญเติบโตเปนตนท่ีกําลังผลิตดอกออกผล 

 เพราะฉะนั้น จะเห็นไดวาทรรศนะเก่ียวกับพระเจาท่ีมีตัวตนหรืออีศวรนี้ เปนความเขาใจ

ของชีวะท่ียังถูกครอบงําดวยอวิทยาเทานั้น อีศวรไมเคยรูสึกวาพระองค คือ พระเจา แตรูสึกวาพระองค 

คือ พรหมันอยูตลอดเวลา โดยมิไดเปลี่ยนแปลงเปนอะไรท้ังสิ้น ท้ังนี้เพราะมายาหรืออวิทยา ซ่ึงครอบงําให

ชีวะเกิดความหลงผิดนั้นไมเคยมีอํานาจเหนือพระองคได ดวยเหตุท่ีทรงเปนเจาแหงมายา จึงมีอํานาจ

เหนือมายา เม่ือพิจารณาในแงโลกียะเราเขาใจวามีโลกและอีศวร แตถาเม่ือใดเกิดความรูแจงใน

ธรรมชาติอันแทจริงของพรหมัน ก็จะพบวาสิ่งดังกลาวมิไดมีอยูจริง ตามทรรศนะดังกลาวโลกเพียงแต

ปรากฏเปนสิ่งท่ีมีอยูเทานั้น แตมันมิไดปรากฏเปนสิ่งท่ีมีจริงตลอดไป โลกปรากฏเปนสิ่งท่ีมีอยูจริง

สําหรับชีวะท่ียังไมหลุดพนจากอํานาจครอบงําของอวิทยาเทานั้น ดวยเหตุนี้ อไทวตะเวทานตะจึงถือ

วาโลกมิใชเปนสิ่งท่ีมีอยูจริง สิ่งท่ีมีอยูมีสิ่งเดียวคือพรหมัน โลกเปนเพียงปรากฏการณของพรหมัน 

โดยพรหมันปรากฏผานสื่อกลาง คือ มายาซ่ึงทําใหเห็นเปนโลกแหงความมากหลายดวยอํานาจของ

มายาการปรากฏเปนโลกของพรหมันก็เกิดข้ึน 

 ดังนั้น ความสัมพันธระหวางพรหมันกับโลกเปนความสัมพันธระหวางสิ่งท่ีเปนเหตุและผล              

โลกแหงปรากฏการณ คือ ผล สวนพรหมันเปนเหตุสิ่งท่ีเปนผลมิไดอยูเปนอิสระจากสิ่งท่ีเปนเหตุ             

โลกเปนปรากฏการณของพรหมัน เหมือนกับคลื่นเปนปรากฏการณของน้ํา การปรากฏของโลกตอง

อาศัยพรหมันเปนพ้ืนฐานเชนเดียวกับการปรากฏของคลื่นตองอาศัยน้ํา คลื่นมีอยูจริงตราบเทาท่ีสิ่งท่ี

ทําใหน้ําปรากฏเปนคลื่นยังมีอิทธิพลอยู ถาอิทธิพลของสิ่งดังกลาวหมดสิ้นไปคลื่นก็ไมมี ในทํานอง

เดียวกัน เม่ือใดมายาหรืออวิทยาท่ีทําใหพรหมันปรากฏเปนโลกถูกความรูแจงขจัดหมดสิ้นไป                

ความเปนโลกแหงปรากฏการณก็จะหมดสิ้นไปจากความรูสึกของชีวะทันที 
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2.9 แนวคิดเร่ืองโลกในปรัชญาอุปนิษัท 

 อุปนิษัทเปนตอนสุดทายแหงคัมภีรพระเวท แตละพระเวทมีอุปนิษัทประกอบอยูดวยเสมอ 

และเปนท่ียอมรับกันวาพระเวทเปนวิวรพจน (revealed tarts) ซ่ีงไดใหคําสอนท่ีเปนหลักใหญ

เหมือนกัน ดังนั้น อุปนิษัทจึงใหคําสอนท่ีเปนปรัชญาเหมือนกันทุกอุปนิษัท แตคําสอนในอุปนิษัทจะ

เหมือนกันแตในหลักใหญ ๆ เทานั้น สวนการตีความอธิบายความหมายของคํากลาวนี้ แตละอุปนิษัท

ตางก็ตีความแตกตางกันออกไป ปญหาท่ีแยกแตละอุปนิษัทหยิบยกข้ึนมาพิจารณาตลอดจนถึงวิธีการ

พิจารณาปญหาตาง ๆ นั้น ทําใหการตีความหมายคําสอนในอุปนิษัทแตกตางกันออกไปอยางกวางขวาง 

อยางไรก็ตาม แมวาแตละอุปนิษัทจะมีลักษณะปลีกยอยแตกตางกัน จุดประสงคท่ีสําคัญของบรรดา

อุปนิษัทเหลานั้นก็เปนอยางเดียวกัน นั่นคือแตละอุปนิษัทพยายามเนนเรื่องจิตนิยมแบบ เอกวาท 

(monistic idealism) หรือเอกวาทแบบจิตนิยม (idealistic monism) โดยยืนยันวาความแทจริงสูงสุด 

หรืออันติมสัจจนั้นมีเพียงหนึ่ง และมีลักษณะเปนจิตบริสุทธิ์ (pure consciousness) 

 อุปนิษัทพยายามรวบรวมแนวความคิดแบบเอกนิยท่ีกระจัดกระจายอยูในสัมหิตราใหมาอยู

ในท่ีเดียวกัน ในสมัยของพราหมณะแนวความคิดแบบเอกนิยมดังกลาวถูกมองขามไปเปนสวนใหญ 

เพราะพราหมณะพุงแนวความสนใจไปท่ีการประกอบพิธีการตาง ๆ ทางศาสนา มาถึงสมัยของอารัณยกะ

ความสนใจเริ่มเปลี่ยนจากเรื่องท่ีเก่ียวกับพิธีกรรมมาสูเรื่องท่ีเก่ียวกับปรัชญาพอถึงยุค อุปนิษัทปรัชญา                

ก็เปนรูปเปนรางอยางสมบูรณ แตอยางไรก็ตามอุปนิษัทก็เหมือนกับพระเวทตรงท่ีไมไดเขียนข้ึนในยุค

เดียวกัน ดังนั้น คําสอนในอุปนิษัทจึงปรากฏความขัดแยงกันอยูท่ัวไปแมในอุปนิษัทเดียวกัน 

 อยางไรก็ตาม อุปนิษัทตาง ๆ มีปญหาทางปรัชญารวมกันอยูหลายเรื่องพอท่ีจะสรุปไดดังนี้ 

 1. ปญหาเรื่องพรหมัน อาตมัน ปรมาตมันและชีวาตมัน ในปรัชญาฮินดู พรหมัน คือ ความจริง 

สูงสุดหรืออันติมสัจจ (ultimate reality) ตรงกับความคิดเรื่องสิ่งสมบูรณ (the absolute) ของ

ปรัชญาตะวันตก คําวา พรหมันมาจาก “พรฺห” มีความหมายวาเจริญเติบโตหรือวิวัฒน (ever-growing, 

ever-expanding) เดิมท่ีเดียวคําวาพรหมันหมายถึงการบูชายัญ ตอมาความหมายเปลี่ยนเปน หมายถึง 

ผูสวดสรรเสริญเทพเจา และในท่ีสุดคํานี้ใชในความหมายวาความจริงสูงสุดหรืออันติมสัจจ ซ่ึงได

วิวัฒนาการมาเปนโลกและสรรพสิ่งในโลก เพราะฉะนั้น คําวาพรหมันจึงหมายถึงสิ่งท่ีเปนมูลการณะ

ของสรรพสิ่ง 

 อาตมัน คือ ตัวตนท่ีแทจริงซ่ึงเปนสิ่งสําคัญท่ีอุปนิษัททําการสอบสวนเพ่ือหาขอเท็จจริง  

คําวา อาตมันนั้นแรกทีเดียวหมายถึงลมหายใจ ซ่ึงทําใหชีวิตยืนยาวอยูไดตราบเทาท่ีลมหายใจยังมีอยู

หรือยังหายใจอยู แตภายหลังความหมายของคําวาอาตมันไดเปลี่ยนแปลงไปคือ หมายถึงความรูสึก 

(feeling) จิต (mind) วิญญาณ (soul) แลเจตภูต (spirit) ตอมาในสมัยของอุปนิษัทอาตมันหมายถึง

สิ่งท่ีอนุสัย (inherent) อยูในสรรพสิ่ง อาตมันเปนผูรู (object) ซ่ึงรู มีประสบการณและทําสิ่งท่ีถูกรู

ใหปรากฎ อาตมันเปนอมฤตและดํารงอยูในสถานะเดียวตลอดกาล 
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 พรหมันและอาตมันตามทรรศนะแหงอุปนิษัทนั้น เปนสิ่งท่ีเท่ียงแมและไมมีวันเปลี่ยนแปลง 

ฉะนั้น พรหมันและอาตมัน เปนสิ่งแทจริงอยางเดียวกัน แตถามองจากแงตางกันก็มีชื่อเรียกตางกัน  

ถามองจากแงอัตวิสัยหรือในฐานะผูรูก็เรียกวาอาตมันแตถามองจากแงวัตถุวิสัยหรือในฐานะสิ่งท่ีรู            

ก็เรียกวาพรหมัน ท้ังพรหมันและอาตมันหมายถึงสิ่งเดียวกัน คือ อันติมสัจจหรือสิ่งสมบูรณซ่ึงแสดง

ตัวเองเปนท้ังผูรูและสิ่งท่ีถูกรู แตอาตมันบางครั้งก็ใชแทนตัวตนยอย ซ่ึงตามทรรศนะของอุปนิษัท             

ถือวาเปนการสําแดงใหปรากฎเปนตัวตนยอยเรียกวาตัวตนสากลหรือปรมาตมัน ปรมาตมันนี้ไมถูก

จํากัดดวยสิ่งใด แตชีวิตมันถูกจํากัดดวยรางกาย รางกายมนุษยมีการเปลี่ยนแปรและสลายไปสวนชีวาตมัน 

จะคงสภาพเดิมอยูตลอดไป ท้ังนี้ก็เพราะชีวาตมันนั้นเปนสวนหนึ่งแหงปรมาตมันหรือตัวตนสากลนั้นเอง42  

 2. ปญหาเรื่องโลกและการเกิดข้ึนของโลก ปรัชญาอุปนิษัท ถือวาพรหมันเปนมูลการณะ

ของสรรพสิ่ง ดังนั้น ปรัชญาอุปนิษัทจะตองอธิบายวา เม่ือพรหมันเปนมูลการณะของทุกสิ่ง พรหมัน 

จึงไดวิวัฒนาการมาเปนโลกและสรรพสิ่งในโลก การวิวัฒนาการตามท่ีกลาวไวในอุปปนิษัท ดําเนินไป

โดยลําดับดังนี้คือ จากพรหมันเกิดอากาศ (ether) จากอากาศเกิดมีลม จากลมเกิดมีไฟ จากไฟเกิดมีน้ํา 

จากน้ําเกิดมีดินและจากดินเกิดพืชพันุตาง ๆ แตทฤษฎีวิวัฒนาการท่ีแทจริงของอุปนิษัทนั้นมีกลาวไว

ในทฤษฎีเปลือหรือโกศะ 5 ข้ัน คือ ชั้นท่ีเปนรางกายหรือวัตถุเรียกวา อันนมยโกศะ ซ่ึงท่ีเปนชีวิตหรือ

ลมปราณเรียกวา ปราณมยโกศะ ชั้นท่ีเปนจุตเรียกวา มโนมยโกศะ ชั้นท่ีเปนสัมปชัญญะเรียกวา 

วิชญานยโกศะ และชั้นท่ีเปนนิรามิสสสุขเรียกวา อานันทมยโกศะ ซ่ึงเปนข้ันสูงสุด เราไดขอสังเกตวา

วิวัฒนาการข้ันแรกของหรหมันคือเปลี่ยนแปรมาเปนวัตถุหรืออสสาร แตวัตถุเปนสิ่งท่ีไมมีชีวิตจึงไมมี

ความรูสึกใด ๆ ท้ังสิ้น การวิวัฒนาการของพรหมันนจะมาหยุดแคเปนวัตถุยอมไมกอใหเกิดประโยชนใด ๆ 

ข้ึนมา ถึงแมวัตถุจะเปนสิ่งไมมีชีวิตมันก็เปนอุปกรณสําคัญท่ีทําใหชีวิตข้ึนได เพราะสิ่งมีชีวิต

จําเปนตองมีรางกายข้ึนเปนวัตถุ วิวัฒนาการข้ันตอมาของพรหมันจึงเปนข้ันวิวัฒนาการข้ันมีชีวิตของ

วัตถุ โดยข้ันแรกเปนชีวิตของพืชพันธุตาง ๆ ตอจากนั้นก็เปนชีวิตของสัตวซ่ึงหมายรวมถึงมนุษยดวย 

แตวัตถุซ่ึงมีชีวิตเปนสัตวและมนุษยนั้น จะมีความหมายก็ตอเม่ือมีจิตนั้นเปนสาธารณะท่ัวไปท้ังสัตว

และมนุษยในข้ันความรูสึกนึกคิดของมนุษยยังเปนข้ันสัญชาตญาณเชนเดียวกับสัตว เพ่ือใหมนุษย

แตกตางจากสัตวจึงมีวิวัฒนาการข้ันท่ีสี่ คือข้ันสัมปชัญญะหรือข้ันเหตุผล สัตวและมนุษยจึงแตกตางกัน 

ตรงท่ีมนุษยสามารถใชเหตุในการคิดพิจารณาตัดสินตกลงใจได สวนสัตวดํารงชีพดวยการใช

สัญชาตญาณเปนสวนใหญ จากข้ันท่ีสี่ก็มีวิวัฒนาการข้ันท่ีหา ซ่ึงเปนข้ันสูงสุด ข้ันนี้เปนข้ันท่ีความ

ตองการเขาสูภาวะเปนอันหนึ่งอันเดียวกับสิ่งสมบูรณ วิวัฒนาการในข้ันนี้เปนข้ันท่ีจางหายหรือดับสูญ

แหงไตรภาวะ คือ ผูรู ความรูและสิ่งท่ีถูกรับรู ในข้ันนี้ไมมีท้ังทวิภาพ (duality) ของจิตและของวัตถุ 

และท้ังพหุภาพ (plurality) ของสรรพสิ่งคงมีแตเอกภาพหรือความเปนหนึ่งอันไมเปลี่ยนแปลง ภาวะ
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แหงอานันทมยโกศุนี้ ก็คือภาวะแหงพรหมันนั้นเอง พรหมัน เปนสิ่งท่ีอยูเหนือสรรพสิ่ง แตในเวลา

เดียวกันก็เปนมูลการณะของทุกสิ่ง ทุกสิ่งเกิดข้ึนดํารงอยูและดับสูญไปในสิ่งท่ีเรียกวาพรหมัน สสาร 

ท้ังปวงเปนรางกายของพรหมันและชีวาตมันหรือตัวตนยอยท้ังหมดก็อยูในฐานุเปนรางกายของพรหมัน 

เชนกัน สวนพรหมันเปนวิญญาณ ซ่ึงมีลักษณะเปนท้ังอุตตรภาพ (transcendent) และอันตรภาพ 

(immanent) คือ ท้ังอยูเหนือสิ่งท้ังปวงแบบเปนสารัตถะอยูภายในสิ่งท้ังปวงดวย43  

 3. ปญหาเรื่องมายาและอวิทยาปรัชญาอุปนิษัทกลาววาโลกนี้มีข้ึนเนื่องมาจากมายา (maya) 

แตมายาไมใชสิ่งลวงตา (illusion) แตเปนอํานาจของพระผูเปนเจาในการสรางโลกพระผูเปนเจามี

อํานาจนี้ ในบางอุปนิษัทกลาววา พระผูเปนเจาเปนมายิน ซ่ึงแปลวาผูมีมายาหมายถึงมีอํานาจในการ

สรางสรรหรือเนรมิตรสิ่งตาง ๆ ข้ึนไดตามปรารถนา คําวามายาในท่ีนี้มีความหมายเปนอยางเดียวกับท่ี

ใชในคัมภีรฤคเวท หมายถึง ทิพยอํานาจ กลาวกันวาพระอินทรทรงจําแลงองคมีรูปรางตาง ๆ ไดดวย

การใชมายา ในคัมภีรอุปนิษัทมายาเปนอํานาจของอิศวรดวยอํานาน คือ มายานี้พระอิศวรไดดล

บันดาลใหโลกเกิดมีข้ึน และทรงสรางมนุษยข้ึนจากฝุนของโลก แลวทรงหายใจใหชีวาตมันเขาไปสิงสู

อยูในรางกายของมนุษยท่ีทรงสรางข้ึน มายาทําใหมีรูปรางเกิดข้ึนมาไดจากสิ่งท่ีไมมีรูปราง ในหลาย

ศตวรรษตอมาคําวา มายา จึงมีความหมายแตกตางกันออกไป 

 การกลาววา โลกเกิดข้ึนจากมายาไมไดหมายความวาโลกเปนสิ่งท่ีไมมีอยูจริงหรือไมได

หมายความวาโลกเปนเพียงอสัต (non-being) เพราะในอุปนิษัทมีคําถามวาสัต (being) หรือโลกเกิด

จากอสัตไดอยางไร และกลาววาสัตไมสามารถมาจากอสัตได สัตจะตองเกิดจากสัตเทานน และถาหาก

เราคิดวาโลกเปนอสัต อุปนิษัทก็ไดตั้งถามวา อสัตเกิดจากอสัตไดอยางไร และอสัตเกิดจากสัตไดอยางไร 

 ในภาษาปจจุบันความหมายของมายามาจากนักเลนกลและนักสะกคจิค (juggler and 

mesmerist) ท่ีทําใหสิ่งท่ีไมมีอยู (non-existing things) ปรากฏข้ึนได เราเรียกสิ่งนั้วามายาและ

นําไปเปรียบกับอํานาจของพระผูเปนเจาท่ีมีอํานาจลึกลับเหมือนกับนักเลนกลหรือนักสะกดจิต เลยทํา

ใหคิดกันไปวาการท่ีโลกเกิดจากมายาอันเปนอํานาจของพระผูเปนเจาหมายความวาดวยเปนสิ่งท่ีไมจริง 

(unreal) บางครั้งมายาหมายถึงประกฤติ ซ่ึงเปนวัตถุธาตุท่ีพระผูเปนเจาทรงใชสรางสิ่งตาง ๆ ข้ึนมา 

เม่ือกลาวถึงมายาในแงประกฤติก็หมายถึงตอนท่ีพระผูเปนเจาทรงเตนรําอยางรื่นเริง จากการเตนรํา

ของพระองคนี้เองโลกก็ไดเกิดข้ึน พระผูเปนเจาปางเตนรํานี้เรียกวานาฎราชา ในตอนโดยมีการสราง

รูปพระอิศวรดวยโลหะหรือศิลาปางเตนรํานี้ เพ่ือแสดงถึงตอนทรงสรางโลก 

 ดังนั้น ถามองจากแนวคิดของชีวาตมัน มายามีชื่อเรียกใหมวาอวิทยา (avidya) หรืออวิชชา 

ซ่ึงมีความหมายเชนเดียวกับคําวาอชญานะ (ajyana) และอวิชญปติ (avijnapti) คือ ความไมรู ฉะนั้น 

ถาเราแปลความมายาเทากับอวิทยานี้เทากับมองขามความหมายของคําในดานเปนพลังสรางโลกไป   
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ท่ีกลาววามายาเปนอันเดียวกับอวิทยา ถามองในแงของชีวาตมันก็หมายความวาอวิทยาเปนสิ่งท่ี

เหมือนมานปดบังทําใหชีวาตมันไมรูความเปนจริงวา ตนเองกับสิ่งสมบูรณ คือ พรหมันนั้นเปนอันหนึ่ง

อันเดียวกันความไมรูนี้ทําใหเราติดของอยูในสังสารวัฏ 

 4. ปญหาเรื่องอันติมสัจจ ความจริงสูงสุดหรืออันติมสัจจ (ultimate-reality) ปรัชญาอุปนิษัท

ยืนยันวามีเพียงหนึ่ง ปรัชญาอุปปนิษัทจึงเปนจิตนิยมแบบเอกวาท (idealistic-monism) ความจริง

สูงสุดนี้มองไดสองแงและเรียกชื่อตางกันออกไป ถามองจากแงอัตวิสัยหรือในฐานะผูรูเรียกวาอาตมัน 

(atman) ถามองจากแงวัตถุวสิัยหรือในฐานะสิ่งท่ีถูกรูก็เรียกวาพรหมัน (brahman) แตคําท้ังสองนี้ใช

หมายถึงสิ่งเดียวกัน คือ อันติมสัจจหรือสิ่งสมบูรณ (the absolute) สิ่งสมบูรณท่ีกลาวถึงในคัมภีร

อุปนิษัทนี้ สําแดงตัวเองเปนท้ังผูรูและสิ่งท่ีถูกรู แตในขณะเดียวกันมันก็อยูเหนือท้ังสองอยาง 

 ในอุปนิษัทมีคําพูดหรือขอความท่ีสําคัญอยูประโยคหนึ่งเรียกวามหาวากยหมายถึงคําพูดท่ี

ยิ่งใหญหรือสําคัญ ไดแก ขอความวา “ตัต ตวัม อสิ” (tat tvam asi) แปลตามตัววาทานคือสิ่งนั้น 

(that art thou) แปลเอาความวาอาตมันคือพรหมัน ขอความนี้แสดงถึงความเปนอันหนึ่งอันเดียวของ

อาตมันยอยหรือชีวาตมันกับอาตมันสากลท่ีเรียกวา พรหมันหรือปรมาตมัน ซ่ึงเปนอันติมสัจจ44  

 มีคํากลาวแสดงลักษณะของพรหมันอยูสามคํา คือ สัต จิต อานันทะ คําวา สัต หมายถึง 

ความมีอยูของพรหมันซ่ึงแสดงใหรูวาพรหมันนั้นเปนสิ่งท่ีมีอยูจริง คํานี้แสดงภววิสัย (existence) 

โดยเฉพาะของพรหมัน เม่ือยืนยันวาพรหมันเปนสิ่งท่ีมีอยูจริงแลวก็มีปญหาวามีอยูในลักษณะเชนไร 

คําวาจิตเปนคําตอบของปญหานี้ คือ อธิบายหรือบอกใหทราบวาพรหมันนั้นมีอยูในลักษณะท่ีเปนจิต

บริสุทธิ์หรือสัมปชัญญะบริสุทธิ์ (pure consciousness) สวคําวาอานันทะนั้นแสดงถึงคุณลักษณะ

ของสัมปชัญญะบริสุทธิ์วามีสภาพเปนความสุขสูงสุดท่ีเรียกวานิรามิสสสุข (bliss) คําท้ังสาม คือ สัต จิต 

อานันทะ จึงเปนคําบอกใหทราบถึงภาวลักษณะแหงสิ่งสมบูรณ คือ พรหมัน 

 ตามนัยแหงคําสอนของอุปนิษัท สิ่งท่ีปรกาฎมีอยูในโลก ท้ังท่ีเปนตัวตนคืออาตมันและสิ่งท่ี

ไมใชตัวตน คือ อนาตมัน ท้ังสองอยางนี้ลวนแตเปนการสําแดงใหปรากฏ (manifestation) ของสิ่ง

สมบูรณ คือ พรหมันท้ังสิ้น แตเพ่ือใหเห็นความแตกตางระหวางสิ่งสมบูรณซ่ึงเปนตัวตนสากลกับ

ตัวตนยอย ซ่ึงเกิดจากการสําแดงดังหลาวตัวตนสากลจึงเรียกอีกชื่อวาปรมาตมัน สวนตนยอยเรียกวา

ชีวาตมัน ตัวตนสากลหรือปรมาตมันไมไดถูกจํากัดดวยสิ่งใด แตตัวตนยอยหรือชีวาตมันถูกจํากัดดวย

รางกายมนุษยแตละคนมีชีวาตมันเปนแกนกลางของชีวิต รางกายมีการเปลียนแปรและสลายไปในท่ีสุด 

สวนชีวาตมันเปนแกนกลางของชีวิต รางกายมีการเปลี่ยนแปรและสลายไปในท่ีสุด สวนชีวาตมันจะคง

สภาพเดิมอยูตลอดไปไมเปลี่ยนแปลงหรือสลายตามไปกาลเวลาท้ังนี้ก็โดยท่ีมันเปนสวนหนึ่งแหง

อาตมันสากลหรือปรมาตมัน ในเวลาท่ีคนตายชีวาตมันจะละท้ิงรางเกาแลวไปอาศัยอยูในรางใหม           
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ในฉานโทคยอุปนิษัท 6.2.3 กลาววา “...ซ่ึงพระองคยืนยันวา ตัวฉันจะเขาไปสูสิ่งท้ังสามนี้ (ความรอน น้ํา 

และดิน) ดวยวิญญาณแตละดวงเหลานี้ จึงคลีคลายออกมาเปนนามรูป”45  

 จากขอความท่ีกลาวมานี้แสดงวาชีวาตมันเกิดข้ึนจากการผสมของ ดิน น้ํา ไฟ และสวนหนึ่ง 

แหงอาตมันสากล 

 ตามทรรศนะของอุปนิษัท มนุษยซ่ึงเปนสิ่งสําแดงแหงพรหมันมี 4 สถานะ คือ สถานะท่ี

กําลังตื่นอยูเรียกวาวิศวะ สถานแหงการฝนเรียกวา ไตชสะ สถานะแหงการนอนหลับสนิทท่ีปราศจาก

การฝนเรียกวาปราชญะ และสถานะท่ีสี่ซ่ึงชีวาตมัน เขาถึงความเปนอันหนึ่งอันเดียวกับพรหมัน       

ในสถานะท่ีกําลังตื่นอยู ชีวาตมันถูกจํากัดดวยรางกายหยาบท่ีเปนวัตถุ ในสถานะแหงการหลับสนิท

ชวีาตมันถูกจํากัดดวยรางกายท่ีละเอียด คือ รางกายท่ีปรากฎในฝน ในสถานะแหงการหลับสนิทชีวาต

มันถูกจํากัดดวยรางกายท่ีเปนเหตุอันไดแกกรรมซ่ึงไดกระทําไวในชีวิตท่ีแลวมาสําหรับในสถานะท่ีสี่นั้น  

ชีวาตมันหลุดพนจากการถูกจํากัดโดยประการท้ังปวงและบรรลุความเปนเอกภาพกับพรหมัน              

ความจําเปนท่ีจะตองเรียกวาพรหมันก็หมดไป คงเรียกวาอาตมันหรือพรหมัน ซ่ึงเปนคําสําหรับเรียก

สิ่งสมบูรณ 

 ในอุปนิษัทอธิบายวาการเกิดข้ึนของสรรพสิ่งจากอปรพรหมนั้นเหมือนการเกิดข้ึนของ

ประกายไฟท่ีเกิดจากกองไฟ เหมือนการเกิดข้ึนของเครื่องปนดินเผาท่ีเกิดจากดินเหนียว เหมือนการ

เกิดข้ึนของเสนผมจากรางกาย เหมือนการเกิดข้ึนของเสียงดนตรีจากเครื่องดนตรี ฉะนั้น เม่ือเรารูจัก

ดินเหนียวแลว เครื่องปนท่ีทําจากดินเหนียวเราก็พลอยรูจักไปดวยฉันใด เม่ือเรารูจักพรหมันแลวสิ่ง

ตาง ๆ ซ่ึงเปนผลท่ีเกิดข้ึนจากพรหมันเราก็พลอยรูจักไปดวยฉันนั้น สิ่งตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเปนเพียงนาม

รูปท่ีปรากฏข้ึนมาจากพรหมัน สิ่งเหลานั้นจึงเปนเพียงปรากฏการณของพรหมัน ไมใชสิ่งแทจริงเพราะ

สิ่งแทจริงนั้นมีเพียงพรหมันเพียงอยางเดียว ในอุปนิษัทยังกลาววาธรรมชาติเปนรางกายของพรหมัน             

ชีวาตมัน เปนวิญญาณของรางกายมนุษย แตถาพูดถึงความสัมพันธระหวางชีวาตมันเหลานั้น 

 ดังท่ีกลาวมาท้ังหมดนี้เปนลักษณะปญหาโดยท่ัวไปของปรัชญาอุปนิษัท เราพอท่ีจะสังเกต

และวิเคราะหไดวาลักษณะโดยท่ัวไปของอุปนิษัทมีแนวโนมทางจิตนิยมแบบเอกวาท คือเชื่อวา อันติมสัจจ         

มีเพียงหนึ่งดียว คือ พรหมัน หรืออาตมัน ซ่ึงเปนมูลการณะของสรรพสิ่ง ฉะนั้น อุปนิษัทตาง ๆ ซ่ึงมี

ลักษณะแนวความคิดปลีกยอยแตกตางกันออกไป แตแนวความคิดโดยท่ัวไปก็มีแนวโนมคลายคลึงกัน 

เพราะในท่ีสุดแลวแนวความคิดก็มุงไปสูอันติมสัจจเชนเดียวกัน คือพรหมันหรืออาตมัน 

 แนวคิดเรื่องโลกการสรางโลกและการเกิดข้ึนของโลก 

                                                        

 45Deussen, The Philosoohy of the Upanishads, Vol. II, (Delhi: Oriental Publishers, 1972), p. 

185. 
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 ในสูตรตาง ๆ ของพาทารยณะ (badarayana) กลาววาพรหมันเปน “ชันมะ-อาทิ อัสยะ 

ยตะ อิติ”46 (janma-adi asya yata iti) คือ เปนผูใหกําเนิดหรือเปนตนกําเนิดของทุกสิ่ง คือ เปนท้ัง

ตนกําเนิด ทามกลาง และเปน จุดจบของจักรวาล คํากลาวนี้มีกลาวอยูในไตตติรียอุปนิษัทดวยวา 

“เปนความจริงท่ีเดียวท่ีสรรพสิ่งท้ังหลายเกิดข้ึน มีชีวิตอยู และตายไปในท่ีสุด ซ่ึงทานตองรูวาพรหมัน

เปนตนกําเนิด”47 แตอยางไรก็ตาม ในคัมภีรอุปนิษัทมิไดกลาวถึงวาพรหมันเปนตนกําเนิดเปน

ทามกลางและเปนเบื้องปลายของจักรวาล แตเปนตนกําเนิด เปนทามกลางและเปนเบื้องปลายของสัต

แตละสัต (individual being) ในฉานโทคยอุปนิษัท ตามท่ีศังกราจารยกลาวไววา “แนนอนท่ีเดียววา

จักรวาลคือพรหมัน และเปนสิ่งท่ีควรนับถือเชนเดียวกับ ตัชชลาน”48 (Tajjalan) คําวา “ตัชชลาน” 

เปนชื่อท่ีคอนขางลึกลับใชเรียกจักรวาลวาเปนอันหนึ่งอันเดียวกับพรหมัน 

 ในฉานโทคยอุปนิษัท 3.14.1 มีกลาวอีกวา 

 “จากพรหมันนี้ก็วิวัฒนาการเปนไฟ เปนน้ํา และเปนดิน แลวจักรวาลก็เกิดข้ึน ซ่ึงเรียกวา 

ตัช-ชะ (taj-ja), ในทางกลับกันเม่ือเกิดข้ึนก็ยอมดับหายไปสูพรหมัน มันซึมซาบเขาไปสูสารัตถะของ

พรหมันและในท่ีสุดก็เปนพรหมัน โดยเริ่มแรกจักรวาลหายใจ มีชีวิตอยูและเคลื่อนท่ีไปสําหรับอดีต 

ปจจุบันและอนาคตก็ไมไดมีความแตกตางโดยสารัตถะแหงพรหมัน ไมมีสิ่งใดอยูขางนอกหรือขางหลัง

เวลานี้”49 จะเห็นไดวาศังกราจารยพยายามอธิบายคําวา “ตัชชลาน” (tajjalan) เปนคําสรุป

คุณลักษณะสามประการของพรหมันวาเปนผูสราง ผูพิทักษ และผูทําลายจักรวาล ทรรศนะท่ีวา            

พรหมันเปนผูสรางจักรวาลนั้นมีปรากฏอยูในพระเวท ซ่ึงจะบรรยายถึงพรหมันในสามลักษณะ คือ ใน

ลักษณะแหงกฏดังเดิม ในแงของการสรางวัตถุภายนอก และในแงท่ีเปนปฐมธาตุของสรรพสิ่ง (the 

original principle, creates matter out of itself, as first-born enters it) 

 ในฤคเวทบางตอนบอกเราวา พรหมันหรืออาตมันเปนตนกําเนิดของจักรวาลแตปญหา             

จะเกิดข้ึนเม่ือพระเวทและอุปนิษัทถือวาพรหมันหรืออาตมันเปนสิ่งแทจริงเพียงสิ่งเดียว ฉะนั้น การยืนยันถึง

ความมีอยูของจักรวาลท่ีแทจริงจึงเปนไปไมได จากจุดนี้พระเวทไมไดบอกอะไรไวกระจางชัดและไมได

อธิบายวา เหตุใดพระปชาบดีจึงตองสรางโลกหรือจักรวาลข้ึนมา อุปนิษัทตาง ๆ พยายามแกปญหานี้

ตอมาโดยอธิบายวา พรหมันกับจักรวาลนั้นเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน อุปนิษัทในยุคตอ ๆ มาพยายาม

อธิบายถึงความสัมพันธระหวางพรหมันและโลกวา พรหมันเปนสาเหตุแรก จักรวาลหรือโลกเปนผล

เกิดจากการสรางสรรคของพรหมัน เปนไปไดท่ีจะสรางทฤษฎีตาง ๆ ข้ึนมาเพ่ืออธิบายวาโลกเปนผล

                                                        

 46Ibid, p. 180. 

 47Ibid. p. 181. 

 48Ibid, p. 180. 

 49Ibid, p. 182. 
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จากพรหมันนั้นอยางไร และอธิบายวาพรหมันนั้นคือวิญญาณโลกและชีวาตมันแตละดวงนั้นเกิดจากการ

สรางสรรคของพรหมันดวย และเปนไปไดท่ีผูเขียนคัมภีรอุปนิษัทท่ีมีพ้ืนฐานความคิดอยูบนทรรศนะ

ทางจิตนิยมจะขยายและพัฒนาความคิดจากฤคเวทท่ีวา “พรหมันเปนหลักดั้งเดิม (the first principle) 

เปนผูสรางวัตถุภายนอก (and them as first-born enters into it)”50 ดังนั้น เม่ือมาถึงนักปรัชญาสมัย

เวทานตะ ไดแกพาทรายณะ เคาฑปาทะ และศังคราจารยก็จะกลาวถึงการสรางโลก โดยไมถือวาโลก

เปนสิ่งท่ีไมแทจริงโดยสิ้นเชิง แตท่ีปฏิเสธการมีอยูของโลกนั้น ตองการเพียงเนนใหเห็นวาโลกไมใชสิ่ง

แทจริงอันติมะ แตเปนเพียงสิ่งท่ีปรากฎใหเห็นวามีอยูดวยอํานาจแหงมายาเทานั้น มิไดมีอยูชั่วนิรันดร 

เชนพรหมัน 

 อุปนิษัทตาง ๆ ถือวาพรหมันหรืออาตมันเปนสิ่งจริงแทเพียงสิ่งเดียว สวนการมีอยูของโลก

นั้นไดอธิบายไวดังนี้ จากพฤหทารัณยกอุปนิษัท 1.4.7 กลาววา “จักรวาลกอนนี้ยังไมมี มันคอย

คลี่คลายมาจากอาตมันเปนรูปรางข้ึนมาซ่ึงอาตมันก็แบงตัวเองเขาไปแฝงอยูดวย เสมือนกับมีดซ่ึงอยู

ในฝกหรือเหมือนไฟท่ีแฝงอยูในไม”51  

 จากฉานโทคยอุปนิษัท 6.2.3 กลาววา 

 ทานผูเจริญมีอยูเพียงสิ่งเดียวเทานั้น ในตอนเริ่มแรกมีเพียงหนึ่งไมมีสอง สิ่งนั้นกลาววาเรา

จะปรากฏเปนสิ่งมากหลาย เพ่ือตัวเราจะไดเปนท่ีรูจักท่ัวไป จากนั้น สิ่งนั้นจึงสรางความรอนข้ึนมา 

จากความรอนก็มีน้ํา จากน้ําก็มีอาหาร แลวสิ่งอันเปนทิพยนั้นกลาววาเราจะแฝงเขาไปอยูในท้ังสามสิ่งนี้ 

(ความรอน, น้ํา, อาหาร) เปนวิญญาณแตละดวง (วิญญาณของปจเจกบุคคล) และในท่ีสุดก็คลี่คลาย

ออกมาเปนนามรูป52  

 จากไตตติรียอุปนิษัท 2.6 กลาววา “เขา (อาตมัน) ตั้งความปรารถนาวาเราจะปรากฏเปน

สิ่งมากหลายจะทําใหตัวเราเปนท่ีรูจักท่ัวไป ดังนั้น เขาจึงไดบําเพ็ญตบะ หลังจากไดบําเพ็ญตบะเสร็จ

สิ้นแลว เขาจึงสรางสากลจักรวาลข้ึนมา เม่ือไดสรางจักรวาลข้ึนมาแลว เขาก็แฝงเขาไปอยูในจักรวาล

ท่ีเขาไดสรางข้ึนมานั้น”53  

 จากไอตเรยอุปนิษัท 1.1 กลาววา “...ในปฐมกาลมีแตอาตมันเทานั้นไมมีสิ่งอ่ืนใดใหมองเห็น 

เขาจึงครุนคิดคํานึงวา ฉันจะสรางโลกท้ังหลายข้ึน ดังนั้น เขาจึงสรางโลกเหลานี้ข้ึนมา สรางมหาสมุทร 

บรรยากาศ ความตาย และแมน้ํา” และในไอตเรยอุปนิษัทมีขอความวา”...เขาครุนคิดวา รางกายของ

มนุษยจะอยูแยกออกไปจากตัวฉันไดอยางไร ครั้นแลวเขาก็ครุนคิดคํานึงตอไปวา ฉันจะเขาไปอยู

                                                        

 50Ibid, p. 184. 

 51Ibid, p. 185. 

 52Ibid, p. 185. 

 53Ibid. 
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ภายในสิ่งนี้ไดโดยทางใด...ดังนั้น เขาจึงทํากระหมอมใหแยกออกเปนชองแลวเขาไปสูภายในทางชอง

นี้”54  

 จากขอความท่ียกมานี้จะเห็นวา ในพฤหทารัณยกอุปนิษัทไดพัฒนาความคิดในเรื่อง           

การสรางโลกมานอยท่ีสุด ในฉานโทคยอุปนิษัท ไดอธิบายรายละเอียดในการสรางโลก โดยกลาวถึงธาตุ  

ท้ัง 3 คือ ความรอน น้ํา และอาหารในไตตติรียอุปนิษัท กลาวถึงจักรวาลท่ีเกิดจากอาตมันและใน  

ไอตเรยอุปนิษัท กลาวถึงการท่ีอาตมันเขาไปอยูในชีวะท่ีกลาวมานี้ทําใหสังเกตไดวา ไอตเรยอุปนิษัท

ตอนนี้เปนตอนนี้พัฒนาข้ึนหลังสุด 

 การสรางโลกในลักษณะอนินทรียธรรมชาติ (The Creation of Inorganic Nature)  

 ในคัมภีรอุปนิษัทท้ังอินทรียและอนินทรียธรรมชาติ ลวนออกมาจากอาตมันท้ังสิ้นแตการ

เกิดข้ึนของท้ังสองลักษณะนี้แตกตางกัน อินทรียธรรมชาติทุกอยางไดแก พืช สัตว มนุษยและเทพเจา

เกิดข้ึนมาลวนแตมีวิญญาณท้ังสิ้น และมีอาตมันเปนสารัตถะสวนอนินทรีย ธรรมชาติไดแกธาตุท้ังหานั้น 

แมจะอยูภายใตการปกครองของพรหมัน และอยูภายใตอํานาจของเทพเจาแตละองค แตก็ไมใชเปนสิ่ง

ท่ีมีวิญญาณอยางพืชและสัตวเปนเพียงข้ันตอนท่ีพรหมันสรางข้ึนเพ่ือใหเปนท่ีอาศัยของบรรดา

วิญญาณท้ังหลาย55  

 คัมภีรพระเวทและอุปนิษัทไดบรรยายการสรางในลักษณะอนินทรียธรรมชาติเปนไปใน

ทํานองเรื่องลึกลับ ซ่ึงปรากฏในอุปนิษัทตาง ๆ เชน ในฉานโทคยอุปนิษัทกลาววา 

 กอนการเริ่มของจักรวาลนี้ ลวนมีแตความวางเปลา จากความวางเปลานี้ก็มีสิ่งหนึ่งเกิดข้ึนแลว

ไขก็ปรากฏข้ึนมามันมีอยูอยางนั้นตลอดไปหลังจากนั้นมันคอย ๆ ปริแยกออกมาเปลือกท่ีแยกออกมา

เปนสองสวนสวนหนึ่งเปนเงิน สวนหนึ่งเปนทองสวนท่ีเปนเงินก็คือโลกสวนท่ีเปนทองก็คือสวรรค56  

 สวนในไอตเรยอุปนิษัทไดกลาวถึงการสรางโลกวา 

 ในปฐมกาล มีอาตมันอยูแตเพียงลําพัง ไมมีสิ่งใดปรากฏใหเห็นเลย...เขาจึงครุนคิดคํานึงวา 

ฉันจะสรางโลกเหลานี้ สรางมหาสมุทร สรางรังษี ตาง ๆ สรางความตาย สรางน้ํา มหาสมุทรนั้นอยู

ถัดไปจากสวรรค สวรรคเปนพ้ืนรองรับสิ่งเหลานี้ บรรยากาศก็คือรังษีตาง ๆ ความตายก็คือดิน และ

น้ําอยูขางลางสุด...และเขายังกลาววา เม่ือฉันสรางโลกเหลานี้แลวก็ตองสรางผูคุมครองโลกเหลานี้ 

และไดสรางสิ่งตาง ๆ ข้ึนจากธาตุน้ํา57  

                                                        

 54Ibid, p. 185-186. 

 55Ibid, p. 186. 

 56Ibid, p. 187. 
 57Ibid, p. 188-191. 
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 นั้นจะเห็นวา ความคิดเรื่องน้ําเปนปฐมธาตุนั้นมีปรากฏชัดในไอตเรยอุปนิษัทซ่ึงจะสังเกต

ไดอีกจากอุปนิษัทอ่ืน เชนเกษีตกีอุปนิษัท 1.7 ซ่ึงพรหมันไดกลาวแกวิญญาณท่ีรูตนเองวาเหมือนกับ

พรหมันวา “แตเดิมน้ําเปนจักรวาลของฉัน แตมันเปนสิ่งของ ๆ ทาน”58 และในฉานโทคยอุปนิษัท 

7.10.1 กลาววา “ดิน อากาศ สวรรค ภูเขา เทพเจาและมนุษย สัตวเลี้ยงและนก ผักและตนไม ตั้งแต

สัตวปาลงมาจนถึงพวกหนอนแมลงวันและมดมิใชสิ่งอ่ืนใด ลวนแตอยูภายใตเง่ือนไขของน้ําท้ังสิ้น”59  

 จากขอความท่ียกมานี้ทําใหไดความคิดวา อุปนิษัทยุคตน ๆ คงจะสืบแนวความคิดมาจาก

ฤคเวทท่ีถือวาน้ําเปนธาตุแรกท่ีมีอยู และจากน้ํานี้เองท่ีอาตมันไดสรางจักรวาลข้ึน แมแตปุรุษะก็เกิด

จากน้ํา จากความคิดเรื่องธาตุแรก คือ น้ํานี้ อุปนิษัทไดพัฒนามาเรื่อย ๆ ในอุปนิษัทยุคตอ ๆ มามักจะ

พบวามีการกลาวถึงธาตุตาง ๆ เพ่ิมข้ึนมาเปนสามชนิด ในฉานโทคยอุปนิษัท กลาวถึงธาตุสามชนิด 

คือ ความรอน น้ํา และอาหาร แตน้ําไมใชเปนปฐมธาตุอีกตอไป แตกลายเปนความรอน 

 จากความคิดเรื่องธาตุท้ัง 3 นี้ก็พัฒนามาถึงธาตุท้ัง 5 ซ่ึงมีปรากฏอยูในอุปนิษัทยุคหลัง 

และกลายเปนความคิดท่ีคูมากกับปรัชญาอินเดียและเม่ือปรัชญาอุปนิษัทพัฒนาไปเปนปรัชญาระบบ

ตาง ๆ ท้ัง 6 ระบบก็จะมีกลาวถึงธาตุท้ัง 5 นี้ในฐานะเปนสารัตถะพ้ืนฐาน (primary substance) 

อุปนิษัท ตาง ๆ ท่ีกลาวถึงธาตุท้ัง 5 ไดแก ปรัศนะอุปนิษัท ไตตติรียอุปนิษัท พฤหทารัณยกอุปนิษัท

และฉานโทคยอุปนิษัทในยุคหลัง ๆ เปนตน 

 ปรัศนะอุปนิษัท สันนิษฐานวากลาวถึงธาตุท้ัง 5 ไวเปนครั้งแรก คือไดกลาวแยกไววา “ธาตุ

ดินและสารัตถะของธาตุดิน ธาตุน้ําและสารรัตถะของธาตุน้ํา ความรอนและสารัตถะของความรอน 

ลมและสารัตถะของลม อากาศและสารัตถะของอากาศ”60 สวนในไตตติรียอุปนิษัท 2.1 ในพฤห

ทารัณยกอุปนิษัท 4.4.5 และในฉานโทคยอุปนิษัท 6.2 สรุปไดวา “จากอาตมันอากาศหรืออวกาศก็เกิดข้ึน

จากอากาศลมก็เกิดข้ึน จากลมไฟก็เกิดข้ึน จากไฟน้ําก็เกิดข้ึน และจากน้ําดินก็เกิดข้ึน”61  

 ฉะนั้น จะเห็นวา ความคิดเรื่องน้ําเปนปฐมธาตุท่ีปรากฏในพระเวทและอุปนิษัทยุคตน ๆ นั้น 

ตรงกับความคิดของนักปรัชญากรีกในยุคตน ๆ  เชนธาเลสก็บอกวาน้ําเปนปฐมธาตุ ครั้นมาถึงปรัชญากรีกใน

สมัยเพลโตและอริสโตเติ้ลกลาววามีธาตุท้ัง 5 คือ อากาศ ลม ไฟ น้ํา และดิน ซ่ึงตรงกับความคิดของ

อุปนิษัทในยุคตอ ๆ มา แตลําดับของธาตุท้ัง 5 ในอุปนิษัทตางกันเล็กนอย ตรงท่ีนักปรัชญากรีกถือวา 

ไฟเกิดหลังจากเกิดอากาศแตเกิดกอนลม แตนักปรัชญาอินเดียถือวา ลมเกิดหลังอากาศและเกิดกอนไฟ 

                                                        

 58Ibid, p. 190. 

 59Ibid. 

 60Ibid, p. 192-193.  

 61Ibid, p. 194. 
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 ในบางครั้งอุปนิษัทดกลาววา อาตมันเปนผูปกครองโลก โดยกําหนดใหทุกชีวิตกระทํากรรม 

โดยตัวเองเปนเสมือนสิ่งแนะนําภายใน (inner guide) ดังท่ีในพฤหทารัณยกอุปนิษัท 3.7.3 กลาววา 

“เขาผูซ่ึงอาศัยอยูบนโลก แตก็แตกตางจากโลก เปนผูซ่ึงโลกไมรูจัก แตโลกก็เปนรางกายของเขา                 

เปนผูปกครองโลกจากภายใน เปนวิญญาณ เปนสิ่งชี้นําภายใน เปนสิ่งอมตะ”62  

 แตปรัชญาอุปนิษัทเราจะพบความขัดแยงกันเองในบางเรื่อง ท้ังนี้เพราะอุปนิษัทไมไดเขียน

ในสมัยเดียวกัน และอุปนิษัทก็มีมากมายกวา 200 อุปนิษัท อายุ ของอุปนิษัทรุนแรกและรุนหลัง

หางไกลกันนับพันป ดังนั้น แนวความคิด สํานวนภาษาและการตีความยอมแตกตางกันออกไปแมใน

อุปนิษัทเดียวกัน ถาศึกษาอุปนิษัทแลวเราจะพบความจริงอยางหนึ่ง คือแนวความคิดของแตละ

อุปนิษัทมักจะไมลงรอยกัน และมีความขัดแยงกันอยู ท่ัวไป ท่ีจริงอุปนิษัทพยายามรวบรวม

แนวความคิดท่ีกระจัดกระจายอยูในสัมหิตาใหมาอยูในท่ีเดียวกัน ในสมัยของพราหมณะ แนวความคิด

แบบเอกนิยมถูกมองขามไปเปนสวนใหญ เพราะพราหมณะมุงความสนใจไปท่ีการประกอบพิธีกรรม

ทางศาสนา มาถึงสมัยของอารัณยกะความสนใจจึงเริ่มเปลี่ยนจากเรื่องพิธีกรรมตาง ๆ มาสูเรื่องท่ี

เก่ียวกับปรัชญา พอถึงยุคอุปนิษัทปรัชญาก็ไดกอตัวเปนรูปเปนรางข้ึนอยางสมบูรณ แตเนื่องจาก

อุปนิษัทไดเขียนข้ึนตาง เวลา ตางวาระ จึงทําใหเกิดความขัดแยงกัน เชนอุปนิษัทหนึ่งอาจพูดถึงพรหมันใน

ฐานะพระผูเปนเจาสูงสุด แตอุปนิษัทอ่ืนอาจมีพระเจาอ่ืน ๆ คือ พระศิวะ พระนารายณ ในอุปนิษัทยุค

กอน ๆ จะกลาวถึงแตพรหมัน และอิศวรเทานั้น แตในอุปนิษัทยุคหลังเราจะพบชื่อพระศิวะ พระวิษณุ 

หรือพระนารายณเกิดข้ึนตามแนวความคิดทางปรัชญาท่ีแตกตางกันออกไป  

 อยางไรก็ตาม ศังกราจารยไดพยายามรวบรวมแนวความคิดท่ีขัดแยงกันในอุปนิษัทใหมา

เปนแนวเดียวกัน แตก็ตองประสบความยุงยากอยางมา อยางไรก็ดีปรัชญาอไทวตะเวทานตะของศังก

ราจารยนับวาเปนปรัชญาฮินดูท่ีสมบูรณท่ีสุด แตเราก็พบความขัดแยงอันนี้อีกเม่ือรามานุชะได

ประกาศลัทธิธิวิศิษฏาไทวตะเวทานตะซ่ึงขัดแยงกับอไทวตะเวทานตะของศังกราจารย ท้ัง ๆ ท่ีรามานุชะ

ก็พัฒนาแนวความคิดมาจากปรัชญาอุปนิษัทเชนเดียวกับศังกราจารย และยังมีนิกายตาง ๆ แยกยอย

ออกไปอีกมาก ซ่ึงลวนแตพัฒนาแนวความคิดมาจากอุปนิษัทท้ังสิ้น 

 สําหรับแนวความคิดเรื่องโลกในปรัชญาอุปนิษัทก็มีความขัดแยงกันคือ 

 1. เรื่องการสรางโลกซ่ึงขัดกับหลักปรัชญาอุปนิษัท ปรัชญาอุปนิษัทมีลักษณะเปนจิตนิยม

แบบเอกวาท ซ่ึงยืนยันวาสิ่งแทจริงอันติมะมีเพียงสิ่งเดียวคือพรหมันแตขณะเดียวกัน อุปนิษัทก็

กลาวถึงโลกและการสรางโลก โดยถือวาโลกเปนสิ่ง (Being) ท่ีมีอยู และถือวาโลกเกิดข้ึนดวยอํานาจ

ของพระผูเปนเจา เกิดข้ึนดวยมายา ซ่ึงศังกราจารยไดนําเอาความคิดเรื่องมายานี้ไปพัฒนาปรัชญา

                                                        

 62Ibid, p. 206. 
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เวทานตะในภายหลังการยืนยันการมีอยูของโลกและการยืนยันสิ่งท่ีแทจริงเพียงสิ่งเดียววามีอยู คือ           

พรหมันจึงเปนแนวความคิดท่ีแยงกันอยูในตัว ซ่ึงปรัชญาอุปนิษัทไมไดใหความกระจางไว 

 ถาเราตีความอุปนิษัทตอนนี้วา ความแทจริงของโลกนั้นปฏิเสธไมได เราก็ตองแยกวาความ

แทจริงของโลกกับความแทจริงของพรหมันนั้นอยูคนละระดับ โลกมีอยูจริงไดดวยเหตุปจจัย มันมีอยู

ตราบเทาท่ีเหตุปจจัยมีอยู มันเปนความจริงสัมพันธ ไมใชเปนสิ่งสมบูรณอยางพรหมัน ซ่ึงเปนความ

แทจริงสูงสุด มีอยูโดยมิตองอาศัยเหตุปจจัยในเรื่องนี้ศังกราจารยไดพยายามขจัดความขัดแยงดังกลาว

โดยยอมรับวาโลกมีอยู โลกจะปรากฏเปนโลกท่ีแทจริงตราบเทาท่ีความรูท่ีถูกตองเก่ียวกับสิ่งแทจริงยัง

ไมเกิดข้ึน ศังกราจารยไมถือวาโลกเปนสิ่งท่ีไมจริงแทอยางสิ้นเชิง แตเม่ือเขาพูดวาโลกเปนสิ่งไมจริงนั้น 

เขาตองการเพียงเนนใหเห็นวาโลกไมใชเปนสิ่งแทจริงอันติมะเทานั้น แตรามานุชะปฏิเสธความคิด

ของศังกระ โดยถือวาโลกเปนสิ่งท่ีมีอยูจริง พระผูเปนเจาไดแปรเปลี่ยนตัวเองมาเปนโลก ความคิดของ

รามานุชะนี้เปนแบบ สรรพเทวนิยม (pantheism) ซ่ึงความคิดแบบนี้ปรากฏอยูท่ัวไปในปรัชญาอุปนิษัท 

แตศังกราจารยถือวาการเปลี่ยนแปรตัวเองของพระผูเปนเจานี้เปนมายาศังกราจารยจึงยังรักษา

แนวความคิดแบบเอกนิยมไวไดและทําใหแนวความคิดเรื่องโลกและการสรางโลกในปรัชญาอุปนิษัทไม

ขัดกับหลักปรัชญาของตนเอง 

 2. เรื่องความสัมพันธระหวางโลกกับอาตมันในอุปนิษัทและในเวทานตะของศังกราจารย 

ความสัมพันธระหวางโลกกับอาตมันในอุปนิษัทตางกับความสัมพันธระหวางโลกกับอาตมันในปรัชญาเวทานตะ

ของศังกราจารยท้ัง ๆ ท่ีศังกราจารยเองก็ไดแนวความคิดสวนใหญมาจากอุปนิษัท จะเห็นวาใน

อุปนิษัท อาตมันหรือพรหมันมีความสัมพันธกับโลก 3 ลักษณะดวยกันคือ มีความสัมพันธในฐานะเปน

ผูสราง ผูพิทักษ และผูทําลายโลกแตในปรัชญาเวทานตะของศังกราจารยนั้นไดพัฒนาแนวความคิดตาง ๆ ไป

จากอุปนิษัทวา โลกเปนปรากฏการณของ พรหมันเหมือนกับคลื่นเปนปรากฏการณของน้ํา ซ่ึงถา         

พรหมันไมมีโลกตามท่ีปรากฏใหเราเห็นก็จะไมมีในทํานองเดียวกันถาน้ําไมมี คลื่นก็ยอมมีข้ึนไมได 

ดังนั้น ความสัมพันธระหวางโลกกับพรหมันเปรียบเสมือนความสัมพันธระหวางคลื่นกับน้ําแต

ความสัมพันธดังกลาวนี้ ศังกราจารยไดอธิบายตอไปอีกวาไมใชเปนความสัมพันธของสิ่งท่ีเหมือนกัน 

ไมใชเปนความสัมพันธของสิ่งท่ีแตกตางหรือไมเหมือนกัน ไมใชเปนความสัมพันธของสิ่งท่ีเปนอันหนึ่งอัน

เดียวกันถาจะพูดใหใกลเคียงกับความจริงก็อาจพูดไดวา เปนความสัมพันธของสิ่งท้ังท่ีเหมือนกันและ

ไมเหมือนกัน 

 อยางไรก็ตาม คําอธิบายนี้ ศังกราจารยก็ยังถือวาเปนคําอธิบายท่ีไมถูกตองอยูนั่นเองมันเปนเพียง

คําอธิบายท่ีเกือบถูกหรือใกลเคียงเทานั้น เพราะความคิดเก่ียวคําวาเหมือนกันและไมเหมือนกันเปน

ความคิดท่ีปฏิเสธซ่ึงกันและกัน จะมีอยูพรอม ๆ กันไมได ดังนั้น ถาพูดวา สิ่งใดเหมือนและไมเหมือน

ในเวลาเดียวกันก็จะเปนการพูดท่ีแยงตัวเอง 
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 ดวยเหตุนี้ อไทวตะเวทานตะจึงถือวาความสัมพันธระหวางโลกกับพรหมันเปนอนิรวจนียะ คือ 

เปนสภาพท่ีบรรยายไมได อธิบายไมได สภาพนี้นับวาเปนวิภาษวิธี (Dialectic) ทางปรัชญาของศังกระจะ

เห็นวาแนวความคิดเก่ียวกับเรื่องท่ีกลาวมานี้มีความขัดแยงกัน แมวาจะไดรับอิทธิพลมาจากอุปนิษัท 

แตก็ไดกลาวมาแลววาสาเหตุแหงความขัดแยงเปนเพราะอุปนิษัทตาง ๆ ไมไดเขียนข้ึนในสมัยเดียวกัน 

 

2.10 สรุป  

 ปรัชญาอินเดียกับศาสนามีความเก่ียวของสัมพันธกันอยางใกลชิดเปนเอกภาพ กลมกลืนกัน 

ทําใหปรัชญากับศาสนา ไมสามารถแยกสวนกันออกไป ผูท่ีเชื่อในหลักปรัชญาใด หลักการนั้น ก็ไดเขา

ไปครอบงํา มีอิทธิพลตอวิถีชีวิต ทุกดานของชาวอินเดียดวย ซ่ึงเปนลักษณะพิเศษ รวมกันอยางหนึ่ง

ของปรัชญาของชาวตะวันออก ท่ีปรัชญามิใชเปน เพียงศาสตรเครื่องประเทืองปญญา แตเปนวิถีปฏิบัติ 

การอุทิศตนใหกับหลกัความเชื่อ ปรัชญานั้นๆ จนกลายเปนรูปแบบของการดําเนินชีวิต ปรัชญาจึงเปน

ท้ังกิจกรรมทางปญญา และกิจกรรมในการแสวงหาความรู เปนสิ่งท่ีกระตุนการแสวงหาสัจธรรมเพ่ือชีวิต 

ท่ีดีข้ึน เพ่ือการหลุดพนและเม่ือรูจักสัจธรรม แลวมนุษยก็ควรเขาถึง สัจธรรมดวย เปนการเขาถึงสัจธรรม 

ดวยการตระหนัก ถึงความจริงนั้น และมีชีวิตอยูดวยสัจธรรม จนกวาจะบรรลุถึงความเปนเอกภาพ

เดียวกับสัจธรรมนั้น ดวยคุณลักษณะนี้ของปรัชญาอินเดีย จึงกลาวไดวา ในขณะท่ีโลกฝายตะวันตกมี

ความตองการเพียง เพ่ือสนองความอยากรูและรูจักสัจธรรม แตคนอินเดียมีความตองการ ท่ีจะอยูใน

สัจธรรมนั้นในท่ีสุด 

 อยางไรก็ตาม ปรัชญาอินเดียใหความสนใจเก่ียวกับญาณวิทยาวาดวยสหัชญาณวา เปนสิ่ง

ท่ีชวยปญญา และเหตุผลใหบรรลุถึง สัจธรรมได ท้ังนี้เพราะปญญาและเหตุผลท่ีมีอยูมีความสามารถท่ีจํากัด

และมีท่ีสิ้นสุด ดังนั้น การมีสหัชญาณ ซ่ึงเปนการรับรูอยางพิเศษ ชวยใหบุคคลสามารถเขาถึงสัจธรรม

ระดับเหนือพน หรือระดับปรมัตถสัจจะไดสูงสุด และมีลักษณะทางทัศนคติเปนแบบสังเคราะห คือ            

นําปรัชญามาสังเคราะหเขากับศาสนาทําใหแนวคิดมีความซับซอนประกอบดวยอภิปรัชญา ศาสนา               

จริยศาสตร ปรัชญาสังคม ปรัชญาการเมือง จิตวิทยา หลักการศึกษา ทฤษฎีความรู รวมอยูในหลัก

ปรัชญาความเชื่อและวิถีชีวิตเปนเอกภาพเดียวกัน  

 สําหรับแนวคิดเรื่องโลกในปรัชญาอินเดียสามารถสรุปไดดังนี้  

 1) แนวคิดเรื่องโลกในคัมภีรพระเวท สามารถมองไดสองแง คือ ในแงท่ีเปนเทพนิยาย เชื่อวา

โลกและสรรพสิ่งเปนผลิตผลจากเทพเจา และธรรมชาติทุกสิ่งถูกควมคุมโดยเทพเจา และในแงท่ีเปน

ปรัชญาในแงนี้เชื่อวา สารัตถะท่ีแทจริงมีเพียงหนึ่งเทานั้นคือยอดมนุษย หรือสัตนั้นเอง ซ่ึงเปนสิ่งท่ีมี

มาแลวกําลังมีและจักมีในอนาคตเปนหัวใจของเอกภพ เปนอิสระโดยตัวเองเปนอมตะนิรันดรเปน

วิญญาณแหงโลก ครอบงําสิ่งท้ังปวงอยูเหนือเอกภพ เปนเนื้อสารของทุกสิ่งเปนเอกภาพของทุกสิ่งและ

ทุก ๆ สิ่งถือกําเนิดมาจากพรหมัน  
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 2) แนวคิดเรื่องโลกในปรัชญานยายะ มีทัศนะวา โลกมีอยูจริงเปนสิ่งท่ีมีอยูจริงโดยตัวเอง

ประกอบดวย ปรมาณูเหลือคณา คือ ปรมาณูแหงดิน น้ํา ไฟ และ ลม สวนกาละและเทศะเปนความ

เชิงปรวิสัยมีอยางกวาง ๆ ไมข้ึนกับใครโดยเฉพาะมันเปนสิ่งไมสิ้นสุดเปนสิ่งไมจํากัดเปนท่ีปรากฏของ

ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งท้ังหลาย โลกอยูในเทศะและเกิดข้ึนดวยเหตุปจจัย  

 3) แนวคิดเรื่องโลกในปรัชญาไวเศษิกะ เชื่อวาโลกและสิ่งตาง ๆ ในโลกประกอบข้ึนดวย

ปรมาณูของธาตุท้ัง 4 คือ ดิน น้ํา ไฟ ลม ฉะนั้น สิ่งท้ังหลายจึงมีการเริ่มตนและการสิ้นสุด การเริ่มตน

ของสิ่งตาง ๆ เกิดข้ึนก็ตอเม่ือปรมาณูของธาตุตาง ๆ มารวมกันอยางไดสัดสวนตามเจตนารมณของพระ

เจาและอาศัยทฤษฏะหรืออํานาจท่ีมองไมเห็นเปนแรงยึดโยง โดยมีวิญญาณหรือชีวาตมันเปนสารัตถะ

แหงสัมปรัชญญะตาง ๆ สวนการสิ้นสุดเกิดข้ึนเม่ือสัดสวนของปรมาณูของธาตุตาง ๆ เหลานี้แยกออก

จากกัน ทุก ๆ สิ่งสามารถแยกยอยออกไปไดเรื่อย ๆ จนถึงสิ่งท่ีเล็กท่ีสุดซ่ึงแยกตอไปอีกไมได สิ่งนี้ไวเศษิกะ 

เรียกวา ปรมาณู  

 4) แนวคิดเรื่องโลกในปรัชญาสางขยะ มีทัศนะวา ประกฤติเปนมูลเหตุของโลกและเปน

มูลเหตุใหเกิดสิ่งตาง ๆ แตมันเองไมไดเกิดจากอะไร มันเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนเองมีอยูดวยตนเอง ฉะนั้น การท่ีมัน 

เปนมูลเหตขุองสิ่งท้ังหลายจึงเรียกวา ประกฤติ และมันเปนหลักการแรกแหงสากลจักรวาลจึงไดชื่อวา

เปนประธาน และถือวาวัฒนาการของสิ่งตาง ๆ ก็คือการท่ีโลกแหงวัตถุคลี่คลายพัฒนาออกมาจาก

ประกฤติการเสื่อมสลายก็คือการท่ีสิ่ง ตาง ๆ กลับคืนไปสูประกฤตินั้นเอง สําหรับวิญญาณและจิตนั้นไม

ถือวาเปนท่ีมาแหงโลกวัตถุ ซ่ึงปราศจากจิตภาวะ ท้ังนี้เพราะสิ่งท่ีเปนจิตอันประกอบดวยสติปญญานั้น

ยอมไมอาจเปลี่ยนแปรตนเองไปเปนโลกทางวัตถุซ่ึงไรสติปญญาได  

 5) แนวคิดเรื่องโลกในปรัชญาโยคะ มีทัศนะในเรื่องโลก และสิ่งท้ังหลายในโลกวา                   

สัมปโยคะหรือการรวมตัวของประกฤติกับปุรุษะนั้นเปนจุดเริ่มแรกแหงการวิวัฒนาการของโลกและ 

สิ่งตาง ๆ สวนการสลายของโลก ก็คือการท่ีประกฤติกับปุรุษะไมไดอยูรวมกันหรือท่ีเรียกวา อสัมปโยคะ

สําหรับการสัมปโยคะและอสัมปโยคะไมใชเปนธรรมชาติของประกฤติและปุรุษะ ฉะนั้น จึงตองมีพระเจาท่ี

สามารถทําใหประกฤติและปุรุษะสัมพันธกันตามท่ีกรรมดีและกรรมชั่วแหงชีวาตมันซ่ึงไดกระทํามาแต

อดีต  

 6) แนวคิดเรื่องโลกในปรัชญามีมางสา เชื่อวาพระเจามิใชเปนผูสรางและผูทําลายโลก             

แตเชื่อวาโลกมีแนวเปนมาแลวอยางท่ีเปนอยูเดี๋ยวนี้ มันไมมีจุดเริ่มตน และไมมีท่ีสิ้นสุด สิ่งตาง ๆ ในโลก

กอรูปข้ึนมาจากสสาร ตามกรรมของชีวาตมันท่ีไดกระทํามาแลวกฎของกรรมก็เปนธรรมชาติท่ีเปนมาเอง  

 7) แนวคิดเรื่องโลกในปรัชญาเวทานตะ เชื่อวาโลกเปนเพียงปรากฏการณของสิ่งสมบูรณ 

คือ พรหมัน ไมเคยถูกสรางข้ึนมาจริง ๆ เลย โดยมองจากแงท่ียืนยันสิ่งสมบูรณวา เปนสิ่งท่ีดํารงอยูได

ดวยตนเอง ไมมีการเกิด ดํารงอยูอยางนั้นท้ังในอดีต ปจจุบัน และอนาคต ฉะนั้น เรื่องการสรางโลก

เปนเรื่องท่ีอนุสัยหรือแนบเนื่องอยูในธรรมชาติของพรหมันแลว โลกเปนสิ่งท่ีหลั่งไหลคลี่คลายออกมา
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จากพรหมัน แตการหลั่งไหลคลี่คลายดังกลาวนี้เปนเพียงปรากฏการณท่ีทําใหเรามองเห็นหรือคิดเห็น

ไปเทานั้น  

 8) แนวคิดเรื่องโลกในปรัชญาอุปนิษัท ถือวาพรหมันเปนมูลการณะของสรรพสิ่ง ดังนั้น 

เม่ือพรหมันเปนมูลการณะของทุกสิ่ง พรหมันจึงไดวิวัฒนาการมาเปนโลกและสรรพสิ่งในโลก                  

การวิวัฒนาการตามท่ีกลาวไวในอุปปนิษัท ดําเนินไปโดยลําดับดังนี้คือ จากพรหมันเกิดอากาศ จากอากาศ 

เกิดมีลม จากลมเกิดมีไฟ จากไฟเกิดมีน้ํา จากน้ําเกิดมีดินและจากดินเกิดพืชพันธุตาง ๆ มากมายข้ึนในโลก 

 กลาวโดยสรุป ปรัชญาอินเดียยังใหความสนใจการแสวงหาความจริงท่ีนําไปสูความสุข

สําเร็จทางจิตวิทยา สนใจในเรื่องของชีวิตภายในของมนุษยอยางลึกซ้ึงมีการศึกษาในเรื่อง “ตัวตน” หรือ 

“อัตตา” ท่ีวิเคราะหเขาไปในภาวะทางจิตวิญญาณของมนุษย จึงสนใจในประเด็นปญหา เรื่องโลก 

ความมีอยูของโลกและความเปนไปของโลกและยังสนใจศึกษาวัฏจักรของชีวิตในลักษณะท่ีเปนวงจร 

และกฎแหงกรรม โลกแหงผัสสะ เปนโลกมายา หมายความวาจะเปนเชนนั้นจริงหรือไมใชก็ไดท่ีเรียกวา

เปนภาวะท่ีไมจริง เพราะเปนสิ่งท่ีขวางก้ันความรูเก่ียวกับตนเองและท่ีวาไมจริง เพราะเปนปรากฏการณ 

ตราบเทาท่ีเราจมอยูกับสภาวะของมัน จนกวาจะหลุดออกจากบวงกรรมยุติวงจรของสังสาระได 

เรียกวา การบรรลุโมกษะ 



 

 

บทท่ี 3 

แนวคิดเรื่องโลกในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 

 แนวคิดเรื่องโลกของพุทธปรัชญาเถรวาท ผูวิจัยมุงศึกษาถึงความหมายของโลกตามแนวคิด

ของพุทธปรัชญาเถรวาท มีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้ 

 3.1 ความหมายของโลกตามทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท 

 3.2 มูลเหตุการเกิดข้ึนของโลกตามทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท 

 3.3 ประเภทของโลกตามทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท 

 3.4 สรุป 

 

3.1 ความหมายของโลกตามทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท 

 คําวา โลก ตามความเขาใจของคนท่ัวไปยอมหมายถึง โลกท่ีมีมนุษยและสัตวท้ังหลายอาศัย

อยูแบงเปนทวีปนอยใหญตามภูมิศาสตร แตในความหมายของโลกตามทัศนะของพุทธปรัชญาเถรวาท

นั้นตางจากโลกท่ีเขาใจกัน ผูวิจัยจะไดนําเอาความหมายของโลกตามทัศนะของพุทธปรัชญาเถรวาท          

ท่ีปรากฏในท่ีตาง ๆ และเปนทัศนะของนักปราชญผูมีความรูไดแสดงไว ดังตอไปนี้ 

 พุทธพจนบางบทท่ีพระพุทธองคทรงนิยาม สิ่งท่ีเรียกวา “โลก” คือ สิ่งท่ีมีความแตกดับ

เปนธรรมชาติ1 นอกจากนี้พระองคทรงตรัสถึง ความหมายของโลกท่ีวาโลกแปลวา สิ่งท่ีแตกสลาย2 

 ความหมายในเชิงมนุษยศาสตร โลกนี้หมายถึง หมูมนุษย ซ่ึงนํามาจากพุทธพจนบทวา “ภิกษุท้ังหลาย 

พวกเธอท้ังหลายจงเท่ียวไปเพ่ือเก้ือกูล เพ่ือความสุข และเพ่ืออนุเคราะหชาวโลก”3 ความหมายของ

โลกนี้มาจากคําวา “โลกานุกัมปายะ” 

  ความหมายในเชิงภูมิศาสตร โลก หมายถึง แผนดินอันเปนท่ีอยูอาศัยของหมูสัตว ดังพุทธ

พจนท่ีวา “เพราะเหตุนั้นแล ผูรูแจงโลก มีปญญาดี ถึงท่ีสุดของโลกอยูจบพรหมจรรยแลว เปนผูสงบ               

รูท่ีสุดแหงโลกแลว ยอมไมปรารถนาโลกนี้ และโลกอ่ืน”4  

                                           
1 1สํ.สฬา. 18/298/101.   6. โรหิตัสสสูตร 

 2สํ.สฬา. 18/298/98. 

 3วิ.ม. 4/32/40. 

 4สํ.ส. 15/107/119. 
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 ความหมายในเชิงจริยศาสตร โลก คือ สังขาร ดังพุทธพจนท่ีวา “ดูกอนอาวุโส เราบัญญัติโลก 

ความเกิดแหงโลก ความดับแหงโลก ความดับโลก และขอปฏิบัติใหถึงความดับโลกในรางกายอันยาว

ประมาณ 1 วา มีสัญญาและใจ”5  

 ความหมายในเชิงจิตวิทยาโลก คือ ความแตกสลาย ดังพุทธพจนท่ีวา “อานนท สิ่งใดมี

ความแตกสลายเปนธรรมดา สิ่งนั้นเราเรียกวา “โลก” ก็อะไรเลาชื่อวา มีความแตกสลายเปนธรรมดา 

คือ จักขุ...รูป...จักขุวิญญาณ...จักขุสัมผัสมีความแตกสลายเปนธรรมดา แมความเสวยอารมณท่ีเปนสุข

หรือทุกข หรือมิใชสุข มิใชทุกขท่ีเกิดข้ึนเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัยก็มีความแตกสลายเปนธรรมดา”6  

 ในคัมภีรโลกทีปกสาร ไดใหความหมายของโลกไววา “เปนสภาพสลายไป แหลกลานไป”7  

 พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ไดใหความหมายไววา “แผนดิน โดยปริยายหมายเอาเปนสวน

หนึ่งของจักรวาลอันเปนท่ีอาศัยอยูของหมูสัตว”8 

 สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญารวโรรส ไดกลาวถึงโลกไววา “โลกโดยตรง 

ไดแก แผนดินเปนท่ีอาศัยโดยออม ไดแก หมูสัตวผูอาศัย แผนดินท่ีอาศัยนั้นอันเปนเองโดยธรรมดา

ยอมเปนตาง ๆ กันบาง เปนพ้ืนดินก็มี เปนท่ีราบก็มี เปนท่ีไมเสมอมีภูเขาดาดาษไปก็มีเปนท่ีลุมมีบึง      

มีหนองเองประปรายก็มี มีตนไมงอกงามเปนปาดงดิบก็มี แหงแลงเหี้ยนเตียนหาตนไมมิไดเลยก็มี โดยท่ีสุด

มีหิมะปกคลุมอยูก็มี เชนนี้ยอมเปนไปตามอํานาจแหงอุตุนิยม คือ ดินฟาอากาศบาง...”9 

 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดใหความหมายของโลกไวใน หนังสือ “พจนานุกรม

พุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม” ซ่ึงสามารถสรุปไดวา “สภาวธรรม หรือหมูสัตว กําหนดโดยขอบเขตบาง 

ไมกําหนดบาง แผนดินอันเปนท่ีอยูอาศัยของหมูสัตว ในท่ีนี้หมายรวมเอาหมูสรรพสัตวท้ัง 31 ภูมิ                

ในโลกธาตุท้ังปวง และยังสามารถแบงออกเปน 3 ลักษณะ ดังนี้ 

 1. โอกาสโลก หรือโลกภายนอก เปนโลกฝายปรนัย (Objective Word) ไดแก โลกอันมีใน

อวกาศ รวมท้ังเอกภพ จักรวาล และเทหะวัตถุ พ้ืนดิน ภูเขา ดวงดาวตาง ๆ และลักษณะธรรมชาติ

ทางกายภาพ เปนตน  

                                           

 5สํ.ส. 15/107/119. 

 6สํ.สฬา. 18/84/77. 

 7กรมศิลปากร, โลกทีปกสาร ฉบับหอสมุดแหงชาติ, (กรุงเทพมหานคร : หจก.สามัญนิติบุคคล สหประชา

พาณิชย, 2529), หนา 3. 

 8ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิยสถาน, (กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน, 2525), หนา 

737. 

 9สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, ธรรมวิจารณ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2536), หนา 1-5. 
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 2. สัตวโลก (The word of beings) ไดแก หมูสัตวผูอาศัยอยูในโลกและการดํารงอยูของ

สิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ  

 3. สังขารโลก หรือโลกภายใน เปนโลกฝายอัตนัย (Subjective word) ไดแก สังขาร

รางกายของมนุษยและสัตวโลกอันประกอบดวยกายกับใจหรือรูปขันธและนามขันธ รวมถึงสภาวธรรม

ท้ังปวงท่ีมีการปรุงแตงตามเหตุปจจัย10 

 อีกนัยหนึ่งยังมีความหมายวา โลก คือ หมูสัตว หรือสัตวโลก ประกอบดวย  

 1. มนุษยโลก คือ โลกมนุยษ  

 2. เทวโลก คือ โลกของหมูเทพ สวรรคชั้นกามาวจรท้ัง 6  

 3. พรหมโลก คือ โลกของหมูพรหม หรือเรียกอีกนัยหนึ่ง ก็คือกามโลก รูปโลก และอรูปโลก 

บางแหงเรียกวา ภพ 3 คือ กามภพ รูปภพ ละอรูปภพ 

 ตามพุทธพจนท่ีปรากฏในพระไตรปฏกนั้น ยังมีความหมายของโลกอีกนัยหนึ่งซ่ึงเปน

ความหมายท่ีเก่ียวของกับสังขารโลก หรือโลกภายในกายมนุษย ซ่ึงทัศนะทางพุทธปรัชญาถือวาเปน

เหตุของปญหาตาง ๆ และเปนท่ีมาแหงความทุกข แตสุดทายก็ตองแตกสลายเปนธรรมดาตามเหตุ

ปจจัยไมสามารถคงทนยั่งยืนอยูได ซ่ึงพระพุทธเจาตรัสแสดงไวในปโลกธัมมสูตร มีขอความดังนี้ 

  ...อานนท สิ่งใดมีความแตกสลายเปนเปนธรรมดา สิ่งนั้นเราเรียกวาโลก               

ในอริยวินัยก็อะไรเลาชื่อวามีความแตกสลายเปนธรรมดา คือจักขุมีความแตกสลาย

เปนธรรมดา รูปมีความแตกสลายเปนธรรมดา จักขุวิญญาณมีความแตกสลายเปน

ธรรมดา จักขุสัมผัสมีความตกสลายเปนธรรมดา...โสตะ...ฆานะ...ชิวหา...มโนมีความ

แตกสลายเปนธรรมดา ธรรมารมณมีความแตกสลายเปนธรรมดา มโนวิญญาณมีความ

แตกสลายเปนธรรมดา มโนสัมผัสมีความแตกสลายเปนธรรมดาแมความเสวย

อารมณท่ีเปนสุขหรือทุกขหรือมิใชสุขมิใชทุกขท่ีเกิดข้ึนเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย          

ก็มีความแตกสลายเปนธรรมดา...11 
 

 สรุปไดวา ความหมายของคําวา โลกนี้มิไดมีความหมายแตเพียงโลกอันท่ีเปนอยูอาศัยของ

มนุษยและสรรพสิ่งท่ีมีชีวิตในโลกนี้เทานั้น ตามทัศนะทางพุทธปรัชญายังหมายรวมไปถึงภพภูมิอ่ืนท่ี

เราไมสามารถสัมผัสไดดวยประสาทสัมผัสท่ีมนุษยมีอยูได ซ่ึงเปนความรูอันลึกซ้ึงและมีนัยยะท่ี

นาสนใจ ซ่ึงครอบคลุมถึงสิ่งท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรมสิ่งท่ีมีชีวิตและไมมีชีวิตนั่นเอง 

 

                                           

 10พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺ โต), พจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้ งท่ี 13, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2548), หนา 99. 

 11สํ.สฬา. 18/84/77. 
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3.2 มูลเหตุการเกิดข้ึนของโลกตามทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท 

 โลกธาตุท้ังปวงนั้น ตามทัศนะของพุทธปรัชญาลวนมีสรรพสัตวอาศัยอยูดังไดกลาวไวใน

เบื้องตน ซ่ึงสัตวโลกนั้นถือวาเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ ท่ีกําเนิดข้ึนและเปนไปตามอํานาจของเหตุ

ปจจัยปรุงแตง ทัศนะทางพุทธปรัชญาเชื่อวามนุษยและสรรพสัตวท้ัง 31 ภูมิ นั้นลวนแตมีกําเนิดท่ี

แตกตางกันไป ท้ังนี้ข้ึนอยูกับกฏแหงกรรม ตามเหตุตามปจจัยท่ีกระทําไวเปนสิ่งท่ีนําพาใหสรรพสัตว

ท้ังหลาย ไปเกิดท่ีภพภูมิตางกันไปมีพุทธพจนท่ีพระพุทธองคทรงแสดงเก่ียวกับกําเนิด 4 ของสัตวโลก

ไวในมหาสหีนาทสูตร พระสุตตันตปฎก เลม 12 ดังนี้ 

  ...ตถาคตเปนหมูสัตวผูกําลังจุติ (เคลื่อน) กําลังเกิด ท้ังชั้นสูง งามและไมงาม 

เกิดดีและเกิดไมดี ดวยตาทิพยอันบริสุทธิ์ เหมือนมนุษย รูชัดถึงหมูสัตวเปนไปตาม

กรรมวา หมูสัตวท่ีประกอบกายทุจริต วจีทุริต และมโนทุจริต กลาวรายพระอริยะ   

มีความเห็นผิดและชักชวนใหผูอ่ืนมีความเห็นผิด พวกเขาหลังจากตายไปแลวจะไป

เกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนหมูสัตวท่ีประกอบดวยกายสุจริต วาจาสุจริต 

และมโนสุจริต ไมกลาวรายพระอริยะมีความเห็นชอบ ชักชวนคนอ่ืนใหเห็นชอบ

หลักจากตายไปและจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค... 

  ...กําเนิด 4 ชนิด คือ กําเนิดอัณฑชะ การเกิดในไข กําเนิดชลาพุชะ การเกิดในครรภ 

กําเนิดสังเสทชะ การเกิดในเถาไคลหรือท่ีชื้นแฉะ กําเนิดโอปปาติกะ การผุดเกิด 

กําเนิดอัณฑชะคืออะไร คือ เหลาสัตวผูเจาะทําลายเปลือกไขแลวเกิดนี้เรียกวา 

กําเนิดอัณธฑชะกําเนิด ชลาพุชะ คืออะไร คือเหลาสัตวผูเกิดในครรภนี้เรียกวา            

ชลาพุชะ กําเนิดสังเสทชะ คืออะไร คือ เหลาสัตวผูเกิดในปลาเนา ซากศพเนา ขนมบูด 

น้ําคร่ํา หรือเถาไคล นี้เรียกวา กําเนิดสังเสทชะ กําเนิดโอปปาติกะ คืออะไร คือ เทวดา 

สัตวนรก มนุษยบางจําพวก และเปรตบางพวก และเปรตบางจําพวกนี้เราเรียกวา

กําเนิดโอปปาติกะ12 
 

 พุทธพจนดังกลาวนั้น แสดงใหเห็นถึงการกําเนิดของสรรพสัตว ซ่ึงเปนไปตามกฏแหงกรรม 

และทรงตรัสถึงการกําเนิดของสรรพสัตวโดยแบงออกเปน 4 จําพวก คือ กําเนิดจากไข เชน สัตว

ดิรัจฉานบางจําพวก เปดไก นก จิ้งจก กําเนิดจากครรภมารดา เชน มนุษย และสัตว จําพวกท่ีเกิดจาก

ทองแม ชาง มา วัว ควาย กําเนิดจากของเนาเปอย เชนหนอนบางชนิด และกําเนิดเติบโตเต็มตัว

ข้ึนมาในทันทีทันใด เชน สัตวนรก เปรต อสูรกาย เทวดา พรหม สวนพุทธพจนท่ี พระพุทธองคทรง

แสดงเก่ียวกับการกําเนิดมนุษยนั้น ทรงตรัสแสดงใน อัคคัญญสูตรพระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปฏิกวรรค 

เลมท่ี 11 ใจความสําคัญท่ีปรากฏในพระสูตรนี้ พระพุทธเจาทรงตรัสกับสามเณร 2 รูป ชื่อวาเสฏฐะ 
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กับภารทวาชะ เก่ียวกับเรื่องวรรณะพราหมณท่ีสามเณรท้ังสองถือกําเนิดมา และถูกพวกพราหมณ

ดวยกันกลาวประณามเพราะถือวามีวรรณะสูงกวาวรรณะอ่ืนดวยเกิดจากอวัยวะเบื้องบนของพระพรหม 

สวนวรรณะอ่ืนเกิดจากสวนเบ้ืองต่ําของพระพรหม พระพุทธองคทรงสอนสามเณรท้ังสองวา คํากลาว

อางของพวกพราหมณดังกลาวนั้น ไมเปนความจริงแตอยางไร คนทุกวรรณะเกิดมาโดยอาศัยพอแม

ของตน พวกพราหมณก็อาศัยพอแมในวรรณะของตนเปนผูใหกําเนิด โดยผานกระบวนการตั้งครรภ

แลวจึงคลอดลูกตามลําดับ และเม่ือคลอดลูกแลวก็ตองเลี้ยงลูกดวยนม จึงเปนเรื่องเท็จท่ีอางวาพวก 

พหรามณถือกําเนิดมาจากพระพรหม 

 จากนั้น พระพุทธองคไดตรัสเก่ียวกับความเชื่อดั่งเดิมท่ีพราหมณไดเลาสืบตอกันมาเก่ียวกับ 

เรื่องการอุบัติข้ึนมาของสรรพสิ่งในโลก และวิวัฒนาการของสัตวโลกวาในอดีตกาลนานมาแลวโลกนี้ได

พินาศ สัตวท้ังหลายไปเกิดในชั้นอาภัสสรพรหม และเม่ือโลกอุบัติข้ึนมาใหม สัตวเหลานั้นก็จุติมาสูโลกนี้ 

เปนผูเกิดข้ึนจากใจ กันปติเปนอาหาร มีแสงสวางในตัวไปไดในอากาศ มีสภาพเหมือนในชั้นอาภัสสรพรหม 

ในขณะท่ีโลกวิวัฒนาการข้ันมาใหมนั้น จักรวาลท้ังจักวาลมีแตน้ํา มีแตความมืด ไมมีดวงอาทิตยและ

ดวงจันทร ไมมีดาวนักษัตรทุกชนิด ไมมีกลางวันและกลางคืน ไมปรากฏเวลาเปนเดือน เปนป มนุษยท่ี

จุติจากอาภัสสรพรหม อาศัยอยูในโลกตอนนั้น ไมปรากฏเพศชาย และเพศหญิง แตก็ตัววาเปนสัตว

มนุษย เม่ือเวลาผานพนนานไปจึงเกิดมีงวนดินลอยอยูบนน้ํา งวนดินนั้นมีลักษณะเหมือน นมสดท่ี

เค่ียวใหงวด มีกลิ่น รส สี คลายเนยใสมีรสดุจน้ําผึ้ง สัตวพวกนี้จึงลองชิมดูก็ชอบใจ เลยหมดแสงสวาง

ในตัว เม่ือแสงสวางหายไป ก็มีพระจันทรพระอาทิตย มีดาวนักษัตรมีกลางคืนกลางวัน มีเดือน มีก่ึงเดือน  

มีฤดูและป เม่ือกินงวนดินเปนอาหาร กายก็หยาบกระดาง ความทรามของผิวพรรณก็ปรากฏ พวกมี

ผวิพรรณดี ก็ดูหม่ินพวกมีผิพรรณทราม เพราะดูหม่ินผูอ่ืนเรื่องผิวพรรณ เพราะความถือตัวและดูหม่ิน

ผูอ่ืน งวนดินก็หายไปตางก็พากันบนเสียดาย ความหยาบกระดางของกาย ความทรามของผิวพรรณ

ก็ปราฎมากข้ึน จึงปรากฏเพศหญิงและเพศชาย เม่ือตางเพศเพงกันและกันก็เกิดความกําหนัดเรารอน 

เกิดเพศสัมพันธกันข้ึน การรวมเพศเปนสิ่งท่ีนารังเกียจจึงพากันเอาสิ่งของขวางปาเพราะในสมัยนั้น 

ถือวาเปนอธรรม เม่ืออยากเสพตองไปทํานอกชุมชน เชนกับท่ีสมัยนี้ถือวาเปนสิ่งถูกตอง13  

 เหตุนั้น สิ่งท่ีสําคัญท่ีปรากฏในอัคคัญญสูตร จะเห็นถึงกระบวนการวิวัฒนาการของการเกิด

เปนมนุษย มีจุดเริ่มตนมาจากอาภัสสรพรหม ซ่ึงมาจากพรหมโลกเปนพวกท่ีทรงฌาน มีกายและใจท่ี

ละเอียดออน มาเกิดบนโลกซ่ึงมีแตน้ํา มนุษยยุคแรกจึงตองอยูบนอากาศ และใชเวลาอันนานแสน

นาน กวาจะเกิดพ้ืนดินและท่ีอยูอาศัยบนพ้ืนโลกได ในพระไตรปฎกมิไดบอกระยะเวลาไว แตอาจ

กลาวไดวามนุษยกลุมแรกนี้มีลักษณะคลายเทพ หรือก่ึงเทพ มิไดกลาวถึงอายุขัย ไมตองกินอาหาร   

ไมมีการแยกเพศ ไมมีการกลาวถึงจํานวนคนและความสัมพันธภายในชุมชน ดูเหมือนวากระบวนการ
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การเกิดสังคมจะเริ่มข้ึน เม่ือมนุษยมีการคนพบอาหาร คือ งวนดิน และลองชิมจนติดใจจึงเกิดการทํา

ตามกันตอ ๆ มา จนเกิดการแบงแยกผิวพรรณกันข้ึน เม่ือมนุษยกินอาหารนั้นทําใหความเปนก่ึงเทพ

หมดไป จึงตองดิ้นรนแกงแยงกัน เกิดและสืบพันธ สรางครอบครัว สะสมอาหาร มีระบบการปกครอง

มีการสรางกฏเกณฑของชุมชน มีการลงโทษผูฝาฝนกฎระเบียบของสวนรวม ในท่ีสุดความเปนสังคม

และความเปนรัฐก็วิวัฒนาการตามลําดับจนถึงปจจุบัน 

 การวิวัฒนาการนั้น เริ่มจากน้ํา ตอมาบนผิวน้ําเกิดงวนดิน เกิดดวงจันทรและดวงอาทิตย  

งวนดินหายไปเกิดกระบิดิน จากกระบิดินเกิดเครือดินแทน จากเครือดินเกิดขาวสาลีแทน ตอมาเกิดรํา

และแกลบหุมขาวสาลี ซ่ึงอรรถกถาจารย ไดอธิบายเพ่ิมเติมวา  

  เม่ือโลกกอตัวข้ึนอีกมีเมฆใหญปกคลุม เกิดฝนหนักทวม จากนั้นเกิดพายุใตน้ํา

ผสมกับลมพัดน้ําจนงวดเกือบถึงพ้ืนดินเติม แลวเกิดลมพายุอีกชวยกักน้ําใหอยูใน

ระดับคงท่ีไมไหลเรื่อยไป ลมอุมน้ําไว และน้ําอุมแผนดินเอาไว ลมทําใหน้ําปนปวน

ซ่ึงเปนสาเหตุของแผนดินไหวทําใหเกิดเปนแผนดินใหญสวนน้ํานั้นมีรสอรอยถึง

ความสิ้นเหือดไปทําใหเกิดเปนงวนดิน ถึงพรอมดวยสีกลิ่นและรสเชนเดี่ยวกับหนา

ขาวปายาส ซ่ึงไมใชน้ําธรรมดาหุง แตใชน้ํานมหุงซ่ึงเปนอาหารมนุษยในยุคแรก14  
 

 ทฤษฎีกําเนิดมนุษยในอัคคัญญสูตร ทําใหทราบวาชีวิตของพืช และชีวิตของสัตวโลก               

ซ่ึงหากมองตามพระสูตรนี้ มนุษยถือวาเปนพวกแรกท่ีถือกําเนิดในโลก ถือวาเปนพรรพบุรุษของมนุษย

ปจจุบันมีลักษณะพิเศษ คือ เกิดจากใจของตนเอง มีแสงในตัวเอง มีปติเปนอาหาร ทองไปในอากาศได 

อยูวิมาน ไมมีผูหญิงผูชาย เปนอาภัสสรพรหมจุติมาเปนมนุษย รางกายของมนุษยพวกนี้ วิวัฒนาการ

ไปเปนรางกายท่ีหยาบ เนื่องจากอาหารและสภาพจิตท่ีเปลี่ยนไป บริโภคอาหารหยาบข้ึน เกิดตัณหา

ติดใจในรสอาหารนั้น สภาพจิตใจก็หยาบข้ึนดวย รางกายท่ีเคยละเอียดก็หยาบ จนกระท่ังมีลักษณะ

เพศปรากฏวา เปนหญิงหรือชาย สิ่งแวดลอมเปลี่ยนไป ซ่ึงกระบวนการท้ังหมดนี้เปนวิวัฒนาการถึง 

ยุคปจจุบัน กําเนิดของมนุษยในแบบใหม ตองอาศัยมารดาบิดาเปนผูใหกําเนิดอยางในปจจุบัน 

 อยางไรก็ตาม ทฤษฎีวาดวยตนกําเนิดของมนุษย ท่ีปรากฏในอัคคัญญสูตร ซ่ึงในปจจุบันนี้

ดูเหมือนวายังเปนประเด็นท่ีถกเถียงกันอยูวาเปนพุทธมติหรือไม และเปนความจริงหรือความรูอันเกิด

จากพระสัพพัญุตญาณของพระพุทธองคโดยตรงหรือไม หรือเปนแตเพียงนิทานเรื่องเลาสืบตอกันมา

ของพวกพราหมณบางพวกท่ีประกาศทฤษฎีข้ึนตามบูรพาจารยลัทธิของตนแลวเลาสือตอกันมา          

แตเนื่องจากเวลาผานมายาวนานจนจําไมได นึกไมออกจึงกลับมาทูลถามพระพุทธเจาอยางนั้นหรือไม 

แตอยางไรก็ตามยังมีพุทธพจนท่ีทรงตรัสไวเก่ียวกับเรื่องการประกาศทฤษฎีวาดวยตนกําเนิดของโลก

และเหลาสัตวโลก ในปฏิกสูตร พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลมท่ี 11 ดังนี้ 
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  ...ภัคควะ ก็เรารูชัดทฤษฎีวาดวยตนกําเนิดของโลก เรารูชัดความเปนมาของ

ทฤษฏีนั้น และรูชัดยิ่งกวานั้นจึงไมยึดม่ัน เม่ือไมยึดม่ันจึงรูชัดความดับ ดวยตนเองท่ี

เม่ือรูชัด ตถาคตจึงไมดําเนินไปสูความเสื่อม ภัคควะ มีสมณพราหมณบางพวก 

ประกาศทฤษฎวีาดวยตนกําเนิดของโลกตามลัทธิอาจารยวาพระอิศวรเปนผูสรางวา

พระพรหมเปนผูสราง เราจึงเขาไปถามเขาอยางนี้วา ทราบวา ทานท้ังหลายบัญญัติ

ทฤษฏีวาดวยตนกําเนิดของโลกตามลัทธิอาจารยวาพระอิศวรเปนผูสรางวาพระ

พรหมเปนผูสรางจริงหรือ สมณพราหมณเหลานั้นถูกเราถามอยางนี้แลวยืนยันวา

เปนเชนนั้น เราจึงถามตอไปวา พวกทานประกาศทฤษฏีวาดวยตนกําเนิดของโลก

ตามลัทธิอาจารยวา พระอิศวรเปนผูสราง วาพระพรหมเปนผูสราง มีความเปนมา

อยางไร สมณพราหมณเหลานั้นถูกเราถามอยางนี้แลวก็ตอบไมได กลับยอนถามเรา 

เราถูกเขาถามแลวจึงตอบวา 

  ทานผูมีอายุท้ังหลาย สมัยหนึ่งเม่ือลวงไปนาน ๆ โลกนี้พินาศ เม่ือโลกกําลัง

พินาศ เหลาสัตวสวนมากไปเกิดในพรหมโลกชั้นอาภัสสระ นึกคิดอะไรก็สําเร็จตาม

ปรารถนา มีปติเปนอาหาร มีรัศมีซานออกจากรางกาย เท่ียวสัญจรไปในอากาศอยู

ในวิมานอันงดงาม สถิตอยูนานแสนนาน สมัยหนึ่ง เม่ือลวงไปนาน ๆ โลกนี้กับเจริญ

ข้ึน เม่ือโลกกําลังเจริญข้ึนวิมานของพรหมปรากฏวาวางเปลา เวลานั้นสัตวผูใดผู

หนึ่งจุติจากพรหมโลกชั้นอาภัสสะ เพราะสิ้นอายุหรือสิ้นบุญ 

  ขอท่ีสัตวผูใดผูหนึ่งจุติจากชั้นนั้น (ชั้นพรหม) แลวมาเปนอยางนี้ (มาเกิดเปน

มนุษย) เปนเรื่องท่ีเปนไปได เม่ือเขามาเปนอยางนี้แลว ออกจากเรือนบวชเปน

บรรพชิต เม่ือออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตแลว อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเสส 

ความเพียรท่ีตั่งม่ัน ความหม่ันประกอบความไมประมาท และอาศัยการใชความคิด

อยางถูกวิธีแลว บรรลุเจโตสมาธิท่ีเปนเหตุทําจิตใหตั้งม่ัน ระลึกถึงความเกิดแหง

สัญญานั้นได ถัดจากนั้นไประลึกไมได เขาจึงพูดอยางนี้วา อัตตาและโลกเกิดข้ึนเอง 

เพราะเหตุไร เพราะเม่ือกอนเราไมไดมี บัดนี้ก็ไมได จึงนอมไปเพ่ือความเปนผูสงบ 

 พุทธพจนท่ีกลาวถึงนี้ แมพระพุทธเจาเองก็ยังไมทรงชี้ชัดวาเปนจริงตามนั้นเพียงแตตรัสใน

เชิงถนอมน้ําใจพราหมณวาเปนเรื่องท่ีเปนไปได ซ่ึงดูเหมือนวาในตอนทายพระสูตรพระองคจะทรงเนน

วาทรงรูชัดในทฤษฎีวาดวยตนกําเนิดของโลก รูชัดถึงความเปนมาของทฤษฎีนั้น และรูชัดยิ่งกวานั้นอีก 

สวนประเด็นท่ีพระองคไมตอบใหชัดเจนนั้นทัศนะของผูวิจัยเขาใจวา ถาหากผูท่ีรับฟงอยูนั้นไมไดบรรลุ

ธรรมชั้นสูงไมมีญาณทัศนะ หากพูดเกินวิสัยท่ีเขาจะรับรูไดคงจะไมเกิดประโยชน แตถาพูดโดยอางอิง

เอาความเชื่อดั่งเดิมเพ่ือใหเขาเกิดศรัทธา บวชเปนบรรพชิต อาศัยความเพียรตั้งม่ันปฏิบัติเพ่ือจะได

บรรลุธรรมชั้นสูงมีญาณวิเศษสามารถรูความจริงของชาติกําเนิดท้ังอดีตและอนาคต เม่ือเปนเชนนั้น
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แลวความสงสัยท้ังปวงก็จะไมเกิดกับเขาเลย ซ่ึงเปนประเด็นนี้พระพุทธองคก็ทรงตรัสไววา เม่ือกอน

พวกพราหมณระลึกไมได จึงเขาใจอัตตาและโลกวาเกิดข้ึนเอง จากพระพุทธพจนดังกลาวทําใหเปน

ประเด็นท่ีนาคิดวา แทท่ีจริงมนุษยนั้นไดกําเนิดข้ึนมาเหมือนดังทฤษฎีท่ีพราหมณในสมัยนั้นไดพูดตอ

กันมาซ่ึงพระพุทธเจาไดทรงเลาใหสามเณรท้ังสองรูปฟง ดังท่ีปรากฏในอัคคัญญสูตรหรือไมแตอยางไร 

ก็ตามยังมีทฤษฎีท่ีนาสนใจอีกทฤษฏีหนึ่งซ่ึงนาจะเปนคําตอบท่ีแทจริงสําหรับทัศนะของพุทธปรัชญา

เก่ียวกับวิวัฒนาการทางธรรมชาติของสัตวโลกซ่ึงในท่ีนี้หมายรวมถึงมนุษยดวย 

 สุชีพ ปุญญานุภาพ ซ่ึงเปนปราชญผูแตกฉานในพระไตรปฎกและอรรถกถาฎีกา ทานได

แสดงทัศนะเก่ียวกับเรื่องตนกําเนิดของโลกตามอัคคัญญสูตรไววา 

  พระสูตรนี้มีลีลาแสดงความเปนมาของโลก แตแสดงแลวก็ยกธรรมะเปน

จุดสูงสุดในเทวดาและมนุษย วรรณะท้ัง 4 ก็มาจากคนพวกเดียวกัน ไมมีใครวิเศษ

กวากันแตภายหลังคนเขาใจผิดดูหม่ินกันไปเอง การแสดงเรื่องความเปนมาของโลก

อาจวินิจฉัยไดเปน 2 ประการ คือประการแรก เปนการเอาหลักของศาสนา

พราหมณมาเลาแตอธิบายหรือตีความเสียใหมใหเขารูปเขารอยกับคติธรรมทาง

พระพุทธศาสนาอันชี้ใหเห็นวา พราหมณเขาใจของเกาผิด จึงหลงยกตัวเองวา

ประเสริฐ อีกอยางหนึ่ง เปนการเลาโดยมิไดอิงคติของพราหมณ โดยถือเปนของ

  ทานท้ังหลายประกาศทฤษฎีวาดวยตนกําเนิดของโลกตามลัทธิอาจารยวา             

มีความเปนมาอยางนี้ใชหรือไม สมณพราหมณเหลานั้นตอบอยางนี้วา ทานพระโคตมะ 

พวกขาพเจาก็ไดยินมาอยางท่ีทานพระโคตมตรัส15 

พระพุทธศาสนาแท ๆ ก็แปลกดีเหมือนกัน เพราะถาเทียบสวนใหญกับสวนเล็ก

ในทางวิทยาศาสตรแลวปรมาณูท่ีมีโปรตอนเปนศูนยกลาง มีอีเล็กตรอน เปนตัววิ่งวน 

รวมท้ังมีนิวตรอนเปนสวนประกอบดวยนั้น มีลักษณะใกลเคียงกับสุริยระบบ ซ่ึงมีดวง 

อาทิตยเปนจุดศูนยกลาง มีดาวเคราะห (PLANETS) เชน โลกเรา และดาวพระศุกร 

พระเสาร เปนตนวนรอบคลายอีเล็กตรอน มีบางโอกาสท่ีปรมาณูอาจถูกแยก ถูกทําลาย 

เพราะเหตุภายนอกเชนท่ีนักวิทยาศาสตรจัดทําฉันใด สุริยระบบ หรือ SOLAR 

SYSTEM ก็เชนเดียวกันอาจถูกทําลายหรือสลายตัว แลวเกิดใหมไดเพราะมีระบบ

สุริยะอ่ืนเขามาใกลหรือมีเหตุอ่ืน เกิดข้ึน ในการเกิดก็เชนเดียวกัน เม่ือทําลายไดก็

อาจรวมตัวได ในเม่ือธาตุไฮโดรเย็นกับออกซิเยนรวมตัวกันเปนน้ําพวกฝุนผงท่ีแหลก

                                           

 15ที.ปา. 11/36/27-33. 
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ก็เขามารวมตัวกับน้ําไดและแขนแข็งข้ึนในท่ีสุดเปนเรื่องเสนอชวนใหคิด แตมิไดชวนให

ติดในเกร็ดเพราะสาระสําคัญอยูท่ีการถือธรรมะเปนใหญเปนหลักของสังคมทุกชั้น16 
 

 ฉะนั้น จะเห็นไดวาทานนําเสนอทัศนะแบบแบงรับแบงสู คือ อาจเปนมติของพราหมณท่ี

พระพุทธเจายกมาอธิบายเสียใหมเพ่ือใหเขากับหลักธรรมทางพุทธปรัชญา หรืออีกนัยหนึ่งเปนพุทธมติ

ก็เปนไดเพราะดูสอดคลองกับหลักการวิทยาศาสตรอยูไมนอยแตผูเขียนเห็นวาเหตุผลท่ีจะรองรับ

ความเปนพุทธมติในเรื่องนี้ยังออนไปในประเด็นของดาราศาสตร17  

 อดิศักดิ ์ทองบุญ ไดตั้งขอสังเกตเก่ียวกับการกําเนิดโลกในอัคคัญญสูตรไว 2 ประการคือ 

 ประการท่ี 1 รูปแบบและวิธีการท่ีทรงใชแสดงพระสูตรนี้คลายกับพระสูตรท่ี 3 ขางตน 

[จักกวัตติสูตร] คือ ทรงสาธกนิทานโบราณคดีมาสนับสนุนหลักธรรมของพระองค ทําใหเราใจชวนฟง

ชวนอานเปนอยางยิ่ง 

 ประการท่ี 2 นับเปนพระสูตรแรกท่ีทรงแสดงเรื่องตนกําเนิดหรือวิวัฒนาการของโลกไว

อยางแจมแจงโดยมิไดมีผูใดทูลขอใหทรงแสดงวิวัฒนาการของโลกท่ีทรงแสดงนี้คลายมติทาง

วิทยาศาสตร คือโลกเกิดข้ึนตามธรรมชาติไมมีผูสรางไมมีผูทําลาย 

 ประเด็นท่ีนาสังเกต 2 ประการนี้ ก็คลายคลึงกันกับทัศนะของสุชีพ ปุญญานุภาพ ดังกลาว

มาแลวและในประการท่ี 2 นั้นดูเหมือนจะใหน้ําหนักวาเปนพุทธมติ แตไมนาเชื่อวาเปนพุทธมตินาจะ

เปนความคิดเห็นของอรรถกถาจึงไดกลาวเชนนั้น เพราะถาไมเชื่อพระอรรถกถาจารยแลวก็ไมรูจะเชื่อ

หรืออางใครเม่ือไมเขาใจพระพุทธพจน สวนผูใดจะเชื่อหรือไมเชื่อตามพระอรรถกถาจารยก็เปนอีก

เรื่องหนึ่ง แตในการแปลพระไตรปฎกเปนภาษาไทยนั้นคณะผูแปลจะยึดแนวพระอรรถกถาจารยและ

พระฎีกาจารยเปนหลักบางแหงท่ีขัดแยงกันก็ลงหมายเหตุเชิงอรรถไวเปนหลายนัยใหผูรูหรือผูอานได

วินิจฉัยดวยตัวเอง18  

 อยางไรก็ตาม แนวคิดเรื่องกําเนิดโลก ซ่ึงการอธิบายโดยอางพุทธพจนของพระพุทธเจาบาง

สูตรแมจะมีลักษณะคอนขางจะเปนตํานานหาขอพิสูจนไมไดแนชัด แตสวนหนึ่งของการแสดงทัศนะ             

ก็จะเห็นไดวามีความคิดเก่ียวกับเรื่องวิวัฒนาการของธรรมชาติ ซ่ึงในคัมภีรพระสุตตันตปฎกนั้นมี

ขอความพอสรุปอยางยอ ๆ วาโลกมีการเกิดข้ึน มีการถูกทําลาย มีการรวมตัวกัน และสลายตัววนเวียน

กันไปตามกฎธรรมชาติ ซ่ึงจากการศึกษาเรื่องการกําเนิดสัตวโลกท่ีผานมา ทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาทดู

                                           

 16สุชีพ ปุญญานุภาพ, พระไตรปฎกฉบับสําหรับประชาชน, พิมพครั้งท่ี 14. กรุงเทพมหานคร : มหากุฏ

ราชวิทยาลัย, 2535), หนา 30. 

 17ธีรวัส  บําเพ็ญบุญบารม,ี “ตนกําเนิดของโลกและจกัรวาล : ศึกษาจากคัมภีรพระไตรปฎก”, 3 ตุลาคม 2560, 

 <https://www.gotoknow.org/posts/512383> (3 October 2017) 

 18เรื่องเดียวกัน. 
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เหมือนวาจะเนนท่ีตัวมนุษยมากกวาสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ และไมไดใหอรรถาธิบายถึงปฐมกําเนิดของมนุษย

วา เริ่มตนจากชายหญิงคูแรกตามแบบศาสนาอ่ืน แตกลาวถึงคนกลุมแรกท่ีจุติจากอาภัสสรพรหมมา

อุบัติในโลกนี้ ลักษณะการเกิดแบบโอปปาติกะ ซ่ึงถึงแมวาจะยังหาขอพิสูจนวาเปนตามนั้นหรือไม              

แตการอธิบายเชนนี้ไดใหขอคิดในทางพุทธปรัชญาวามนุษยนั้นมีตนกําเนิดมาจากสิ่งท่ีดีและสูงสง

เพราะผูท่ีจะมีบารมีเขาถึงสุคติภูมิถึงข้ันอาภัสสรพรหมไดนั้นตองใหทานรักษาศีลและบําเพ็ญสมาธิ

ภาวนาจนสําเร็จระดับสมาธิอยางสูงมากอนจากอดีตชาติ 

 

3.3 ประเภทของโลกตามทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท 

 คําวา “โลก” แผนดิน หรือสวนใหญเราก็คงนึกถึงแผนดิน สถานท่ีมนุษย สัตว ตนไม ธรรมชาติ 

ตาง ๆ ท้ังหมดรอบขางเราอยูนี้ แตในความหมายทางพุทธปรัชญา ไมไดความหมายแคนั้น พุทธปรัชญายัง

แบงโลกหรือบางทีเรียกวาภูมิหรือภพออกไปหลายประเภท ดังมีรายละเอียดตอไปนี้  

 3.3.1 โลกในเชิงภูมิศาสตร 

 1. มนุษยโลก หมายถึง โลกท่ีมนุษยอาศัยอยู คําวา มนุษย นั้นหมายถึง คน หรือ เหลาคน 

เขียนตามแบบบาลีไดวา มนุสฺส มาจากคําวา มน (อานวา มะ-นะ) ซ่ึงแปลวา ใจ รวมกับคําวา อุสฺส ท่ี

แปลวา สูง เม่ือรวมความหมายแลว แปลวา ผูมีใจสูง เหตุท่ีไดชื่อวา มีใจสูง เพราะมีความดีงามอยูใน

จิตใจ กลาวคือมีความรูจักผิดชอบชั่วดี รูบุญบาป รูจักมีเมตตากรุณา เปนตน และเม่ือนําคําวา มนุสฺส 

มารวมกับคําวา ภูมิ ท่ีแปลวา แผนดิน ท่ีอยู ก็จะหมายถึง ท่ีอยูของผูมีใจสูง นอกจากความหมายของ

คําวา มนุษย ดังกลาวมาแลว ยังมีท่ีแสดงไวอีกหลายนัย ดังนี้ 

 1. มนุษยมีใจรุงเรืองและกลาแข็ง 

 2. มนุษยเขาใจในสิ่งท่ีเปนเหตุอันควรและไมควร 

 3. มนุษยเขาใจในสิ่งท่ีมีประโยชนและไมมีประโยชน 

 4. มนุษยเขาใจในสิ่งท่ีเปนกุศลและอกุศล 

 5. มนุษยเปนลูกของเจามนุ 

 ความหมายท่ีวามนุษยเปนลูกของเจามนุนั้น มีความหมายดังนี้ คือ ในสมัยตนกับประชาชน

ไดเลือกพระโพธิสัตว ซ่ึงขณะนั้นเปนมนุษยมีชื่อวา มนุ ข้ึนครองราชยเปนพระเจาแผนดินปกครอง

ประเทศ และถวายพระนามวา พระเจามหาสัมมตะ พระเจามหาสัมมตะทรงวางระเบียบแบบแผนกฎ

ขอบังคับอยางเท่ียงธรรม เพ่ือใหประชาชนประพฤติปฏิบัติตาม ประชาชนตางก็มิไดฝาฝนเลยคง

กระทําตามนั้นทุกประการ เสมือนหนึ่งวาบุตรท่ีดีท้ังหลายไดประพฤติตามโอวาทของบิดา เหตุนี้จึง

เรียกวา มนุสฺส หมายถึงวา เปนลูกของพระเจามน ุ
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 สวนท่ีอยูอาศัยของมนุษย หรือมนุสสภูมินั้น อยูบนพ้ืนดินลอยอยูกลางอากาศในระดับ

เดียวกับไหลเขาพระสุเมรุ ตั้งอยูในทิศท้ัง 4 ของเขาพระสุเมรุ ซ่ึงเปนแกนกลางของจักรวาลผืน

แผนดินใหญท้ัง 4 ท่ีลอยอยูในทิศท้ัง 4 เรียกวา ทวีป มีชื่อและท่ีตั้ง ดังนี้ 

 1. ปุพพวิเทหทวีป  ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของเขาสิเนรุ 

 2. อปรโคยานทวีป  ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของเขาสิเนรุ 

 3. ชมพูทวีป   ตั้งอยูทางทิศใตของเขาสิเนรุ 

 4. อุตตรกุรุทวีป ตั้งอยูทางทิศเหนือของเขาสิเนรุ 

 คนสวนใหญ มักมีความเขาใจวา มนุษยมีอยูเฉพาะในโลกท่ีเราอาศัยอยูในปจจุบันเทานั้น 

แตหากไดศึกษาคําสอนในพุทธปรัชญาอยางลึกซ้ึงแลวจะพบวา โลกมนุษยนั้นมีอยูถึง 4 ทวีปดวยกัน 

แตเราไมสามารถไปถึงได เพราะอยูไกลกันมาก อีกท้ังยังมีความละเอียดประณีตมากกวาโลกท่ีเราอยูนี้ 

จึงทําใหมองไมเห็นดวยตาเนื้อ ตองอาศัยทิพยจักษุ ดังท่ีเคยกลาวมาแลว โลกท่ีเราอาศัยอยูนี้ เรียกวา 

ชมพูทวีป 

 ลักษณะของมนุษยในทวีปท้ัง 4 เม่ือกลาวโดยรวมแลว มีรูปราง สัณฐาน หนาตา อยูใน

ลักษณะเดียวกัน ตางกันท่ีขนาด ความไดสัดสวน และความประณีตสวยงาม เชน มนุษยในชมพูทวีป 

มีใบหนารูปไข อปรโคยานทวีป มีใบหนากลมเหมือนดวงจันทรวันเพ็ญ ปุพพวิเทหทวีป มีรูปหนา

เหมือนมะนาวตัด หรือพระจันทรครึ่งซีกครึ่งวงกลม สวนอุตตรกุรุทวีป มีใบหนาเปนรูปสี่เหลี่ยม ความสวยงาม 

ของผูคนใน 3 ทวีป ยกเวนชมพูทวีป มีความสวยงามไมแตกตางกัน เนื่องจากมนุษยโดยท่ัวไป มีคุณธรรมใน

จิตใจเสมอเหมือนกัน เฉพาะในชมพูทวีปเทานั้นท่ีผูคนมีความสวยงามมากนอยตางกัน ตามแตกุศลกรรมท่ี 

ตัวเองไดทําไวในอดีต 

 สําหรับ อายุมนุษย ทวีปท้ัง 4 ในชวงแรกท่ีโลกมนุษยเจริญ หรือในชวงท่ีมีมนุษยตนกัปไม

วามนุษยในทวีปใด ก็มีอายุถึงอสงไขยปท้ังสิ้น เพราะจิตใจของคนในสมัยนั้นมีกิเลส คือ โลภะ โทสะ 

โมหะ เบาบาง ทําใหสิ่งแวดลอม ดิน ฟา อากาศ และอาหารของมนุษยสมบูรณ จึงเปนเหตุใหอายุ

มนุษยยืนยาว ครั้นตอมามนุษยในทวีปท้ัง 4 มีอกุศลจิตเกิดข้ึน ทําใหสิ่งแวดลอมตาง ๆ เริ่มเปลี่ยน 

แปลงผิดปกติไปจากเดิม กลาวคือเม่ือหนาวก็หนาวเกิน เม่ือรอนก็รอนเกิน ฝนก็ไมตกตามฤดูกาล 

คุณคาทางอาหารก็ลดนอยลง 

 สิ่งเหลานี้ทําใหอายุของมนุษยลดลงตามลําดับ เม่ืออายุขัยลดลงถึง 1,000 ป มนุษยท่ีอยูใน

อุตตรกุรุทวีปก็คงท่ีเพียงนั้น ไมลดลงอีก เพราะไมมีกิเลสเพ่ิมข้ึนอีก ในทํานองเดียวกัน อายุขัยของ

มนุษยท่ีอยูในปุพพวิเทหทวีปคงท่ีอยูท่ี 700ป ท่ีอปรโคยานทวีป อายุขัยของมนุษยคงท่ีอยูท่ี 500 ป 

 คงไวแตชมพูทวีปเทานั้น ท่ีอายุขัยของมนุษยยังคงลดลงเรื่อยๆ เพราะมีกิเลสกลาไมสิ้นสุด 

และจะลดลงจนกระท่ังเหลือ 10 ป อาหารท้ังปวงท่ีรสดีจะหมดไป สิ่งแวดลอมจะเสื่อมโทรม ผูคนมี

โทสะกลาแข็ง ในท่ีสุดก็เกิดการรบราฆาฟนกันเองจนเกิดการนองเลือดตลอด 7 วัน ในกาลนั้นจะมี
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มนุษยบางกลุม หลบหนีซอนตัวอยูในหุบเขาหางไกล และเริ่มประกอบกุศลอีกครั้ง ซ่ึงมีผลทําให

อายุขัยของมนุษยเพ่ิมข้ึน และจะเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ กระท่ังข้ึนไปถึงอายุ 80,000 ป จนถึงอสงไขยป 

อายุขัยของคนในชมพูทวีปจะข้ึนลงอยูอยางนี้ตามอํานาจกิเลสท่ีแรงกลาหรือเบาบางของมนุษย                

ในแตละยุค19  

 สําหรับความเปนอยูของมนุษยในทวีปท้ัง 3 ยกเวนชมพูทวีป มีความเปนอยูท่ีสุขสบาย                 

มีสิ่งแวดลอมท่ีสะอาดบริสุทธิ์ ไมมีมลภาวะ ทําใหอาหารการกิน และน้ําทาอุดมสมบูรณ โรคภัยไขเจ็บ

ไมเบียดเบียนเหมือน อยางในชมพูทวีป ท่ีเปนเชนนี้เพราะมนุษยใน 3 ทวีป มีศีลธรรมท่ีเปนปกติ 

สมํ่าเสมอ สวนมนุษยในชมพูทวีป มีความเปนอยูท่ีแตกตางกันมาก บางคนสุขสบาย บางคนลําบาก 

บางคนปานกลาง ท้ังนี้ก็ข้ึนอยูกับการกระทําของแตละคน แตละยุคในชมพูทวีป อาจกลาวไดวา 

มนุษยในชมพูทวีปมีความแตกตางกันมากท่ีสุดก็วาได การท่ีจะชวยฟนฟูศีลธรรมใหบังเกิดข้ึนแกโลก 

เพ่ือชวยใหโลกดีข้ึนนั้นมีทางเลือกดวยกันหลายทาง 

 เม่ือมนุษยและสิ่งมีชีวิตท้ังหลายไดกําเนิดข้ึนในโลกนี้ การดํารงชีวิตยอมเปนไปตามธรรมชาติ 

และสภาพแวดลอมสังคมซ่ึงมีวิวัฒนาการมาตามลําดับ สวนสิ่งหนึ่งท่ีเปนปจจัยสําคัญและขาดไมได

สําหรับการดํารงชีวิตของสรรพสัตวนั้น ก็คืออาหาร หมายถึง สภาพท่ีนํามาซ่ึงผลโดยความเปนปจจัย

คํ้าจุนรูปธรรมและนามธรรมท้ังหลาย เครื่องคํ้าจุนชีวิต สิ่งท่ีหลอเลี้ยงรางกายและจิตใจทําใหเกิดกําลัง

เจริญเติบโต20 และนํามาซ่ึงชีวิต หรือการดํารงอยูของชีวิต นั่นก็คือสรรพชีวิตท้ังหลายในโลกและ

จักรวาลจะดํารงอยูไดตองมีองคประกอบท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งนั้นก็คืออาหารซ่ึงจําแนกออกเปน 4 

ประเภท ดังนี้ 

 1. กวฬิงการาหาร (physical nutriment) อาการ คือ คําขาว ไดแก อาหารสามัญท่ีบริโภค 

ท่ัวไปเพ่ือนกลืนกินดูดซึมเขาไปหลอเลี้ยงรางกายในแตละวัน ซ่ึงกวฬิงการาหารท้ังหมดนั้นลวน

ประกอบดวย ธาตุ 4 คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ กลาวอีกนัยหนึ่งก็ดูเหมือนวามนุษย หรือสัตวบางจําพวกอัน

ประกอบดวยธาตุและขันธนั้น ในขณะท่ีดํารงชีวิตอยูในโลกนี้ก็จําเปนท่ีจะตองเสริมธาตุในรูปของ

อาหารเพ่ือใหชีวิตนี้อยูไดตามเหตุตามปจจัย 

 2. ผัสสาหาร (contact as nutriment) อาหาร คือ ผัสสะ ไดแก การบรรจบแหงอายตนะ

ภายใน อายตนะภายนอก และวิญญาณ เปนปจจัยใหเกิดเวทนา พรอมท้ังเจตสิกท้ังหลายท่ีจะเกิด

ตามมา อันประกอบดวยการกระทบรูทางตา หู จมูก ลิ้น กายใจ ตราบท่ียังมีการกระทบรู ณ สวนใด

สวนหนึ่งชื่อวาสัตวนั้นยังมีชีวิตอยู หากไมมีการกระทบรูสวนใดเลยชื่อวาสัตวนั้นไมมีชีวิตแลวการ

                                           

 19ที.ปา. 11 /39-47/108-118. จักกวัตติสูตร 

 20พระพรหมคุณาภรณ  (ป.อ. ปยุตฺ โต), พจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้ งท่ี  13, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2548), หนา 159. 
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กระทบรูดังกลาวคือ ตาไดเห็นภาพ หูไดยินเสียง จมูกไดดมกลิ่น ลิ้นไดลิ้มรส กายไดถูกตองสิ่งตาง ๆ 

และใจไดรับรูอารมณท่ีเกิดข้ึน 

 3. มโนสัญเจตนาหาร (mental choice as nutriment) อาหารคือมโนสัญเจตนา ไดแก ความจงใจ 

เปนปจจัยแหงการทํา พูด คิด ซ่ึงเรียกวา กรรม เปนตัวซักนํามาซ่ึงภพภูมิตาง ๆ คือ ใหเกิดปฏิสนธิใน

ภพท้ังหลาย 

 4. วิญญาณาหาร (consciousness as nutriment) อาหาร คือ วิญญาณ ไดแก วิญญาณ

เปนปจจัยใหเกิดนามรูป และอาหารท้ังสามชนิดขางตนนั้นจะไมสามารถหลอเลี้ยงกันและกันได ถาไม

มีวิญญาณ เพราะถือวาเปนธาตุรูสากลมารับรูหลอเลี้ยงถายสงขอมูลในกระบวนการตาง ๆ  

 ตามทัศนะของพุทธปรัชญา ไดจําแนกถึงอาหารของสัตวโลกในลักษณะตาง ๆ นอกจาก

อาหารท่ีใชสําหรับบํารุงรางกายแลวยังไดจําแนกออกตามคุณลักษณะตามท่ีไดนิยามความหมาย

ดังกลาวขางตน ซ่ึงพระพุทธองคไดทรงตรัสแสดงเปนหลักฐานรับรองไวในปุตตมังสสูตร สังยุตนิกาย

นิทานวรรค พระสุตตันติปฎก เลมท่ี 16 ดังนี้ 

  ...ภิกษุท้ังหลาย อาหาร 4 อยางนี้ เปนไปเพ่ือความดํารงอยูของหมูสัตวผูเกิด

แลวหรือเพ่ืออนุเคราะหหมูสัตวผูแสวงหาท่ีเกิด อาหาร 4 อยางอะไรบาง คือ 1. กวฬิงการาหาร 

ท่ีหยาบหรือละเอียด 2. ผัสสาหาร 3. มโนสัญเจตนาหาร 4. วิญญาณาหาร อาหาร 4 

อยางนั้นเปนไปเพ่ือความดํารงอยูของหมูสัตวผูเกิดแลว หรือเพ่ืออนุเคราะหหมูสัตว

ผูแสวงหาท่ีเกิด...21 
 

 จากพุทธพจนดังกลาว อาหารท่ีถือวาสําคัญตอสรรพสัตวท่ีกลาวมาท้ังหมดนั้น คือ วิญญาณาหาร 

เพราะตามทัศนะของพุทธปรัชญาถือวาเปนธาตุสากล มีอยูทุกหนทุกแหงเม่ือใดท่ีมีการปรุงแตง           

เม่ือนั้นจะมีวิญญาณมารับรูทันที เม่ือสัตวมีมโนธาตุ วิญญาณก็มาเกาะรูท่ีมโนธาตุ เม่ือมนุษยมีระบบ

ประสาทอันควบคุมโดยสมอง วิญญาณก็จะมาเกาะรูท่ีสมองและระบบประสาททุกสวน ท้ังประสาทตา 

ประสาทหู ประสาทจมูก ประสาทลิ้น ประสาทตามกายท้ังสิ้น ดวยเหตุดังกลาวนี้ ตาจึงเห็น หูจึงไดยิน 

จมูกจึงไดกลิ่น ลิ้นจึงไดรส กายจึงไดสัมผัส ใจจึงรูอารมณ กลาวอีกนัยหนึ่งดูเหมือนวา เพราะมี

วิญญาณสัมพันธอยูกับระบบประสาททุกสวนนั้นเอง มนุษยจึงจัดวาเปนสัตวท่ีประเสริฐกวาสัตวท้ังหลาย 

 ดังนั้น ปจจัยท่ีสําคัญในการดํารงชีวิตอยูของมนุษยนั้นนอกจากอาหารท่ัวไป ท่ีรับประทาน

เพ่ือความดํารงอยูของสังขารรางกายแลว ผัสสาหาร หรือการสัมผัสรูโดย ตาสัมผัสรูในรูป หูสัมผัสรูใน

เสียง จมูกสัมผัสรูในกลิ่น ลิ้นสัมผัสรูในรส กายสัมผัสรูโผฏฐัพพะ และใจสัมผัสรูธรรมารมณ กอใหเกิด

ปจจัยในการกระทํากรรม หรือมโนสัญเจตนา โดยปรากฏทางทวาร 3 ไดแก กายทวาร การแสดงออก

ทางกาย วจีทวาร การแสดงออกทางวาจา และมโนทวาร การแสดงออกทางความคิด ซ่ึงสิ่งเหลานี้

                                           

 21สํ.นิ. 16/63/119. 
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นํามาซ่ึงการเวียนวายตายเกิดในภพภูมิตาง ๆ อยางไมมีท่ีสิ้นสุด ท้ังนี้เนื่องจากวิญญาณหารหรือ

สภาวะแหงความจําไดหมายรู ซ่ึงเปนลักษณะธาตุรูท่ีซักนําหนวงเหนี่ยว ใหมนุษยยึดติดในกองสังขาร 

อันนําพาใหเกิดซ่ึงนามรูปและยังมีอิทธิพลสงผลตอการดําเนินชีวิตของมนุษยโดยรวม แตท้ังนี้ก็ข้ึนอยู

เปาหมายของแตละคนดวย ดังจะเหน็ไดวา การเปนมนุษยนั้นมีความยากลําบากเปนอยางมาก แตการ

เกิดเปนมนุษยนั้นมีความยากลําบากยิ่งกวา ซ่ึงมีพุทธพจนบทหนึ่งกลาวยืนยันไววา “กิจฺโฉ มนุสฺสปฏิลาโภ 

การกลับไดอัตภาพเปนมนุษย เปนการยาก”22 ดังนั้น การไดเกิดมาเปนมนุษยแลว ก็ควรท่ีจะรักษา

ความโชคดีไวใหดีท่ีสุด และกระทําแตสิ่งท่ีดีเพ่ือจะไดไมเสียทีท่ีไดเกิดมาเปนมนุษยในชาตินี้ 

 2. เทวโลก หมายถึง โลกท่ีเทวดาอาศัยอยูซ่ึงมักเรียกกันวา สวรรค ไดแก ฉกามาพจร

สวรรค 6 ชั้น สวรรคตามท่ีปรากฏในคัมภีรตาง ๆ จะใชคําศัพทท่ีแตกตางกัน เชน สุคติบาง เทวโลกบาง 

โดยเนื้อความแลว ก็หมายถึง ภพภูมิท่ีดีนั้นเอง ดังนั้นในตอนนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาประเด็นท่ีควรนํามาศึกษา 

คือ ความหมายของสวรรค ลักษณะของสวรรค ประเภทของสวรรค กรรมท่ีนําใหบังเกิดในสวรรค 

และอายุของสวรรคกับอายุของมนุษย ดังนี้ 

 ความหมายของสวรรคในพจนานุกรม 

 พจนานุกรมฉบับประมวลศัพท ไดใหความหมายของสวรรควา สวรรค คือ ดินแดนอันเลิศล้ํา

ดวยกามคุณท้ัง 5 หรือโลกของเทวดาตามปกติ หมายถึง กามพจรสวรรค หมายถึง สวรรคท่ียัง

เก่ียวของกับกามมี 6 ชั้น คือ 1. จาตุมหาราชิกา 2. ดาวดึงส 3. ยามา 4. ดุสิต 5. นิมมานรดี               

6. ปรนิมมิตตวัสวดี23  

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ไดใหความหมายของสวรรควา “โลกของเทวดา 

เมืองฟาซ่ึงสมบูรณพูนสุขดวยความสุขสบายท่ีดีเลิศ”24 

 พจนานุกรมฉบับมติชน ไดใหความหมายวาสวรรคหมายถึง โลกของเทวดา เมืองฟาโดย

เปรียบเทียบ หมายถึงท่ี ท่ีมีความสุข หรือท่ีมีความสบายมาก25 

 พจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับประมวลธรรม ไดใหความหมายของสวรรควา ภพภูมิท่ี

อารมณอันเลิศ โลกท่ีมีแตความสุขซ่ึงในท่ีนี้หมายเอาเฉพาะสวรรคชั้นกามพจรคือ สวรรคท่ียัง

                                           

 22ขุ.ธ. 42/24/275.  พุทธวรรค 

 23พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2546), หนา 257.  

 24ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนาม

มีบุค พับบิคเคชัน จํากัด, 2546), หนา 1143. 

 25มติชน, พจนานุกรม ฉบับมติชน พ.ศ. 2547, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท มติชน จํากัด, 2547), หนา 847. 
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เก่ียวของกับกามซ่ึงเรียกชื่อเต็มวา ฉกามาพจรสวรรค หรือกามาวจรสวรรค 6 เรียงจากชั้นต่ําไป คือ  

1. ชั้นจาตุมหาราชิกา 2. ชั้นดาวดึงส 3. ชั้นยามา 4. ชั้นดุสิต 5. ชั้นนิมมานรดี 6. ชั้นปรนิมมิตวสวัตดี26 

 เปล้ือง ณ นคร ไดใหความหมายของสวรรควา สวรรคคือโลกท่ีประกอบไปดวยสุข หรือ

โลกเปนท่ีอยูของเทวดามีชื่อเปนชั้นๆ27 

 พระบาฬีลิปกรม ไดใหความหมายวา “สวรรค คือท่ีอันเลิศดวยสมบัติท้ังหลาย มีรูป เปนตน 

กลาวคือโลกท่ีล้ําเลิศสมบูรณพูนสุขดวยกามคุณหา”28 

 พระเทพมุนี (วิลาศ  าณวโร) ไดใหความหมายวา “สวรรค หมายถึง เทวโลกหรือแดนสุขาวดี

กลาวคือ โลกท่ีเต็มไปดวยความสุขลวน ๆ โลกท่ีปราศจากความทุกข ความเดือดรอนโดยสิ้นเชิง โลกท่ีเต็ม

ไปดวยความสุขโลกียารมณ โลกทิพยท่ีอยูอาศัยของพวกมีกายทิพยหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวา เทวภูมิภูมิ

ท่ีอยูอาศัยของผูเพลิดเพลินสนุกสนานไปดวยเบญจพิธกามคุณารมณ”29 

 พระเทพวิสุทธิกวี (พิจิตร   ิตวณฺโณ) ไดใหความหมายของคําวา “สวรรค หมายถึง 

สถานท่ีเพลิดเพลิน รื่นเริง มีความสุข โดยไดใหความหมายของสวรรคไวสองนัย คือ ผูท่ีเกิดในสถานท่ี

เพลิดเพลิน รื่นเริงบันเทิง ชื่อวาเกิดในสวรรค และจิตใจของผูใดท่ีมีความเพลิดเพลิน บันเทิงในความสุข  

ผูนั้นไดชื่อวาอยูในสวรรค”30 

 ทานพุทธทาสภิกขุ ไดใหความหมายของคําวา “สวรรค โลกของผูเสวยกามารมณและสุข

เวทนาท่ีเลิศ กลาวคือ ผูท่ีอาศัยอยูในโลกนี้ยังมีการเสพกาม และเสวยเวทนาดวยอายตนะท้ัง 6 คือ 

ตา หูจมูก ลิ้น กาย และใจ ดุจเดียวกับโลกมนุษย เพียงแตบัญญัติใหประณีตและดีกวาเทานั้น               

แตก็จัดเปนโลกียวิสัยเพราะยังติดอยูในเกลียววัฏฏะสงสาร”31 

 พูนศักดิ์ ศักดานุวัฒน ไดใหความหมายวา สวรรคเปนเมืองท่ีรื่นรมย เมืองท่ีมีแตความสุข

สบาย เมืองท่ีมีแตความรื่นเริงบันเทิงใจหาความทุกขใด ๆ ไมไดผูท่ีอยูเมืองสวรรคคือ เทวดา หรือชาว

ฟานับตั้งแตสวรรคชั้นต่ําจนถึงสวรรคชั้นสูงสุด32 

                                           

 26พระพรหมคุณาภรณ (ประยุทธ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร 

: โรงพิมพเอส. อาร. พริ้นติ้งแมสโปรดักสจํากัด, 2545), หนา 199 

 27เปลื้อง ณ นคร, พจน ภาษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช, 2546), หนา 239. 

 28พระบาฬีลิปกรม, พระบาฬีลิปกรม, (กรุงเทพมหนนคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลยั, 2532), หนา 1, 

647. 

 29พระเทพมุนี (วิลาศ  าณวโร), กรรมทีปนี, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสุภา, 2527), หนา 525. 

 30พระเทพวิสุทธิกวี (พิจิตร   ิตวณฺโณ), พรรณนาสวรรค, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราช

วิทยาลัย, 2542), หนา 19. 

 31พุทธทาสภิกขุ, คูมือมนุษยฉบับสมบูรณ, (กรุงเทพมหานคร  :  สํานักพิมพสุขภาพใจ, 2541),หนา 41. 
 32พูนศักดิ์ ศักดานุวัฒน, นรก สวรรคและเปรต, (กรุงเทพมหานคร: รุงแสงการพิมพ, 2532), หนา 120. 
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 พระพงศกร พุทฺธสโร ไดใหความหมายของสวรรควา สวรรคคือผูท่ีเพลิดยิ่งในกามคุณท้ัง 

5 คือ 1. อุปปตติเทพ ไดแกเทวดาโดยกําเนิด 2. สมมติเทพ ไดแกเทวดาโดยสมมติ เชน พระมหกษัต

ริยพระราชะนี พระราชโอรส พระราชธิดา เปนตน 3 วิสุทธิเทพ ไดแกเทวดาท่ีบริสุทธิ์หมดจดจาก

กิเลสท้ังปวง หมายถึงพระอรหันตโดยเฉพาะเทานั้น33 

 สรุปไดวา จากการศึกษาความหมายของสวรรคจากทัศนะตาง ๆ ท้ังจากพจนานุกรมฉบับ

ตางและนักปราชญผูมีความรูทางดานพุทธปรัชญา สวรรค เปนโลกอีกโลกหนึ่งท่ี พรั่งพรอมไปดวย

ความสุขไรซ่ึงความทุกข หรือสถานท่ีอยูของผูเลิศดวยทิพยสมบัติอยางเพียบพรอมอยางบริบูรณเปน

สถานท่ีเพลิดเพลิน รื่นเริงบันเทิง ชื่อวาเกิดในสวรรค และจิตใจของผูใดท่ีมีความเพลิดเพลิน บันเทิงใน

ความสุขชื่อวา สวรรค 

 1. สวรรคช้ันจาตุมหาราชิกา 

 สวรรคชั้นจาตุมหาราชิกานี้เปนสวรรคชั้นท่ีหนึ่งภาพรวมและลักษณะท่ัวไปของสวรรคชั้นนี้

ในไตรภูมิกถาไดกลาวไววา จาตุมหาราชิกา หมายถึง แดนท่ีอยูของเทวดาซ่ึงมีทาวจาตุมหาราชเปนใหญ 

ในสวรรคชั้นนี้จะมีทาวมหาราชท้ัง 4 ผูมีอํานาจศักดิ์ใหญปกครองเหลาเทวดาประจําทิศตาง ๆ คือ 

 1. ทาวธตรฐมหาราช ปกครองอยูเทพนครซ่ึงตั้งอยูในทิศบูรพา คือ ทิศตะวันออกและไดรับ

ยกยองวา “เปนจอมแหงคนธรรพ” 

 2. ทาววิรุพหกมหาราช มีอํานาจปกครองอยูในทิศทักษิณ คือ ทิศใตไดรับยกยองวาเปน 

“จอมแหงกุมภัณฑ” 

 3. ทาววิรูปกษมหาราช มีอํานาจปกครองเทพนครซ่ึงตั้งอยูในทิศปจฉิม คือ ทิศตะวันตก 

ไดรับยกยองวาเปน “จอมแหงนาค” 

 4. ทาวเวสสุวัณมหาราช หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวา ทาวกุเวรมหาราช มีอํานาจปกครองเทพนคร 

ท่ีตั้งอยูในทิศอุดร คือ ทิศเหนือ ไดรับยกยองวา “เปนจอมแหงยักษ” 

 เนื่องดวยสวรรคชั้นนี้มีอาณาเขตติดตอกับโลกมนุษย จึงมีเทวดาอีก 3 จําพวกท่ีอยูอาศัยใน

โลกมนุษย โดยอาศัยอยูตามสถานท่ีตาง ๆ ในอภิธรรมสารัตถะสังคหะ เลมท่ี 2 ไดกลาวถึงรายละเอียดของ

เทวดาท้ัง 3 พวกเหลานี้ ไดแก 

 1. ภูมิมัฎฐเทวดา อาศัยอยูตามเขา แมน้ํา มหาสมุทร ใตพ้ืนดิน ซุมประตู เจดีย บาน               

เม่ืออาศัยอยูในท่ีใด ท่ีนั้นจะเปนวิมานของตน บางพวกมีวิมานลอยอยูในอากาศรอบ ๆ เขาสิเนรุก็มี 

 2. รุกขัฎฐเทวดา อาศัยอยูตามตนไม โดยอาศัยอยูตามสวนตาง ๆ ของตนไม ตามก่ิงไมบาง 

กานไมบาง บางองคมีวิมานอยูบนยอดไมบาง 

                                           

 33พระพงศกร พุทฺธสโร, สัมภเวสี, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพรติธรรม, 2546), หนา 58. 
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 3. อากาสัฎฐเทวดา อาศัยอยูตามอากาศ มีวิมานลอยในอากาศ ภายในและภายนอกของ

วิมานเหลานี้ ประกอบดวยรัตนะ 7 คือ แกวมรกต แกวมุกดา แกวประพาฬ แกวมณี แกววิเชียร เงิน 

และทองมากนอยตามกําลังของกุศลกรรมท่ีทํา วิมานเหลานี้จะลอยหมุนเวียนไปในอากาศรอบ ๆ              

เขาสิเนรุ34  

 อายุของเหลาเทวดาชั้นจตุมหาราชิกายาวนานมาก ซ่ึงเม่ือเทียบกับอายุของมนุษย ดังท่ี

ปรากฏในวิตถตสูตร คือ “มีอายุขัย 500 ปทิพย เทากับ 9 ลานป ของโลกมนุษย วันหนึ่งคืนหนึ่งของ

สวรรคชั้นจตุมหาราชิกาเทากับ 50 ป ของโลกมนุษย”35 เม่ือเทียบอายุขัยและวันคืนแลวนับวามีอายุ

ยืนยาวกวาโลกมนุษยมาก 

 2. สวรรคช้ันดาวดึงส 

 สวรรคชั้นดาวดึงสเปนสวรรคชั้นท่ี 2 มีความสัมพันธเก่ียวของกับพุทธปรัชญามากเพราะใน

พระสูตรหรืออรรถถกถาไดกลาวถึงสมบัติและบทบาทสําคัญของเทวดาท่ีมีตอพุทธปรัชญาและ

พระพุทธเจา คําวา ดาวดึงส หรือไตรตรึงค หมายถึง แดนท่ีเกิดของเทวดา 33 องค 

 สวรรคชั้นนี้มีทาวสักกะเทวราชหรือพระอินทรเปนหัวหนาปกครอง มีอาณาบริเวณตั้งอยู

เหนือยอดเขาพระสุเมรุข้ึนไป เปนวิมานทิพยลอยอยูในอากาศเปนเทพนครกวางใหญไพศาล มีกําแพง

แกวทิพยถึง 1,000 ประตู พระปรางคของปราสาทสําเร็จดวยแกวทิพย ประตูทุกบานมียอดปราสาท

รุงเรืองดวยรัศมีเลื่อมพรายสวยงาม เม่ือประตูเหลานี้เปดออกจะมีเสียงดังไพเราะ ตรงกลางมหานครมี

ปราสาทสูงโดดเดนสวยงามกวาปราสาทอ่ืน ๆ ชื่อเวชยันตมีลักษณะสูงใหญประดับดวยแกว 7 ชนิด 

คือแกวมณีแกวไพฑูรย แกวประพาฬ แกวมุกดา แกววิเชียร แกวผลึก และแกวหุง เปนท่ีประทับของ

ทาวสักกะเทวราชจอมเทพ ทรงพอพระทัยปราสาทนี้มาก รอบปราสาทมีปราสาทอีก 32 หลังตั้งเรียง

รายแวดลอมปราสาทเหลานี้ เปนท่ีอยูของเทพผูเปนสหายของพระองคท้ัง 32 พระองค36  

 ในอดีตนั้นพระองคเกิดเปนมฆมานพ และไดชักชวนมานพท้ัง 32 คนทําความดีมีการ

ประกอบบุญกุศลเปนตน กอนท่ีจะมาเกิดเปนทาวสักกะเทวราชพรอมดวยมานพเหลานั้นแลวพระองค

ทรงแสดงถึงวัตตบท (ขอควรปฏิบัติ) ท่ีมฆมานพพรอมท้ังเหลามานพ 32 คนผูเปนสหาย ไดสมาทาน

ประพฤติปฏิบัติเปนประจําแลวจึงไปเกิดเปนทาวสักกะพรอมหมูมานพผูเปนสหาย ขอปฏิบัติ 7 ขอคือ 

 1. บํารุงเลี้ยงมารดาบิดาตลอดชีวิต 

 2. ประพฤติออนนอมตอผูใหญในตระกูลตลอดชีวิต 

 3. กลาววาจานิ่มนวลสุภาพตลอดชีวิต 

                                           

 34พระเทพวิสุทธิกวี (พิจิตร   ิตวณฺโณ), พรรณนาสวรรค, อางแลว, หนา 59. 

 35องฺ.อฏก. 23/132/198. 

 36พระเทพมุนี (วิลาศ  าณวโร), ภูมิวิลาสินี, (กรุงเทพมหานคร  : โรงพิมพรุงเรืองธรรม, 2527), หนา 

272. 
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 4. ไมกลาววาจาสอเสยีดตลอดชีวิต 

 5. มีใจปราศจากความตระหนี่ ยินดีในการบริจาคทานตลอดชีวิต 

 6. กลาววาจาสัจจริงตลอดชีวิต 

 7. ไมโกรธ แมวาจะโกรธก็ระงับไวทันทีตลอดชีวิต37  

 หลักปฏิบัติท้ัง 7 ขอนี้ มฆมาณพกับมาณพผูเปนสหาย 33 คน ประพฤติปฏิบัติอยาง

เครงครัดตลอดชีวิต เม่ือพวกมาณพเหลานี้แตกกายทําลายขันธลงไปแลว จึงพากันไปเกิดเปนเทวดา

ท้ัง 33 คนในสวรรคชั้นดาวดึงส มฆมาณพผูเปนหัวหนาเปนทาวสักกะเทวราช สวนมาณพนอกนี้เปน

เทวดาผูเปนสหายเสวยทิพยสมบัติ ตามผลบุญกุศลท่ีตนทําไว เนื่องจากทาวสักกะเทวราชทรงเปนผู

ขวานขวายในการประกอบบุญกุศลเปนนิตย ในสวรรคชั้นนี้จึงมีความโดดเดนเปนท่ีรูจักกันแพรหลาย

ในหมูมนุษยและทวยเทพ ในฐานะเปนสถานท่ี ท่ีสุขสําราญรื่นรมยนาเท่ียวชมทัศนา เพราะมีอุทยาน

ทิพยท่ีมีชื่อเสียงตั้งอยูในทิศท้ัง 4 คือ 

 1. ทางทิศตะวันออกมีอุทยานชื่อนันทวัน กวาง 1,000 โยชน มีสระโบกขรณีอยู 2 สระ ชื่อ

วา มหานันทาและจูฬนันทา 

 2. ทางทิศตะวันตกมีอุทยานชื่อจิตรลดา กวาง 500 โยชน มีสระโบกขรณี 2 สระ ชื่อวา วิจิ

ตราและจูฬวิจิตรา 

 3. ทางทิศเหนือมีอุทยานชื่อมิสกวัน กวาง 500 โยชน มีสระโบกขรณีอยู 2 สระ ชื่อวา              

ธัมมาและสุธัมมา 

 4. ทางทิศใตมีอุทยานชื่อผารุสกวัน กวาง 700 โยชน มีสระโบกขรณี 2 สระ ชื่อวา ภัททา

และสุภัททา38  

 เม่ือเทียบกับอายุของมนุษยโลกแลว อายุของเทวดาชั้นดาวดึงสนี้ยืนยาวมาก ซ่ึงตามท่ี

ปรากฏในวิตถตสูตร คือ มีอายุขัย 1,000 ปทิพย เทากับ 39 ลานปโลกมนุษย วันหนึ่งคืนหนึ่งของ

สวรรคชั้นนี้เทากับ 100 ปของโลกมนุษย39  

 3. สวรรคช้ันยามา 

 สวรรคชั้นยามานั้นเปนสวรรคชั้นท่ี 3 คําวา สวรรคชั้นยามานั้น หมายถึง แดนท่ีอยูของ

เทพท่ีปราศจากความทุกข ดังท่ีพระเทพมุนีทานไดพรรณนาไวถึงลักษณะและภาพรวม ๆ ของสวรรค

ชั้นนี้ไวในภูมิวิลาสินี ดังนี ้

                                           

 37ส.ํส. 15/259/369-370. 

 38พระเทพมุนี (วิลาศ  าณวโร), กรรมทีปนี, อางแลว, หนา 533. 

 39องฺ.อฏก. 23/132/198. 
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 ยามา คือ แดนท่ีอยูของเทพผูปราศจากความทุกข หรือภูมิท่ีปราศจากความยากลําบาก 

เพราะมีสุขเปนทิพย เปนภูมิท่ีประณีต สวยงาม และมีความเลิศกวาสวรรคชั้นดาวดึงส โดยมีทาวสุ

ยามเทวราชปกครอง อาณาบริเวณตั้งอยูเหนือชั้นดาวดึงสข้ึนไปแสนไกล เทพนครมีปราสาทเงิน 

ปราสาททองมากมายเปนท่ีสถิตของทวยเทพ ปราสาทและวิมานเหลานี้มีความสวยงามกวาสวรรคชั้น

ดาวดึงส มีกําแพงแกวแวดลอมวิมาน มีอุทยานสวรรค และสระโบกขรณีทิพยใหความบันเทิงรื่นรมย

บันเทิงใจ ในสวรรคชั้นนี้ไมมีดวงอาทิตยและดวงจันทร เหมือนสวรรคชั้นจตุมหาราชิกาและชั้นดาวดึงส            

จึงตองอาศัยแสงสวางจากรัตนะตาง ๆ ท่ีประดับท่ัวไปในวิมาน และจากรัศมีของกายตน เม่ือใดมี

ดอกไมทิพยบานและหุบจะเปนเครื่องหมายบอกกาลเวลาวา ขณะใดท่ีดอกไมทิพยบานจะเปนกลางวัน 

เม่ือดอกไมทิพยหุบจะเปนกลางคืน โดยมองเห็นดอกไมทิพยดวยแสงสวางท่ีฟุงออกจากกายตน แสงสวาง

จากปราสาท และรัศมีตาง ๆ ประกอบกับท้ังทาวสุยามเทวราชทรงใชธรรมปกครองเหลาเทพใหไดรับ

ความสุขสําราญโดยท่ัวกัน40  

 สําหรับผูท่ีจะไปเกิดในสวรรคชั้นนี้จะตองมีศรัทธาไมหวั่นไหวมีความวิริยะอุสาหะพากเพียร

บําเพ็ญทาน รักษาศีล เปนตน เชนเดียวกับการบําเพ็ญกุศลของยามาเทพบุตร ดังนี้ 

 ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจาประทับอยูท่ีพระเวฬุวัน กรุงราชคฤห มีอุบาสกผูหนึ่งเลื่อมใสใน

พระพุทธศาสนามาก ทําอาหารอุทิศถวายเปนสังฆทานทุกวัน และจะมีพระสงฆมารับสังฆทานท่ีบาน

วันละ 4 รูปเปนประจํา วันหนึ่งอุบาสกนอนตื่นสายไมไดถวายสังฆทานดังท่ีเคยปฏิบัติ เกิดความสังเวช

ใจข้ึนเพราะเชื่อวาขาดบุญไป เม่ือเปนเชนนั้นอุบาสกจึงนําชายชราคนหนึ่งมาทําหนาท่ีเปนยามเฝา

ประตูบานถาเห็นพระสงฆมาใหนิมนตเขาไปในบาน ปูอาสนะ ปฏิบัติดวยใจเลื่อมใสศรัทธา นับตั้งแต

นั้นมาชายชราก็ทําหนาท่ีไมใหบกพรอง จนกระท้ังอุบาสกเจาของบานไดถึงแกกรรมไปดวยกุศลผล

กรรมท่ีทําใหไปเกิดเปนเทวดาในสวรรคชั้นยามา ตอมาชายชราผูทําหนาท่ีรักษาประตูบานของอุบาสก 

ก็ถึงแกกรรมไปในภายหลังนายจาง แตไมสามารถไปเกิดในสวรรคชั้นยามาได เพราะบุญกุศลท่ีสั่งสม

ไวไมมากพอ แตดวยเหตุท่ีเขาไดนิมนตพระ ปูลาดอาสนะ ขวนขวายใหทาน ใหความสะดวกแกภิกษุ

สงฆ จึงทําใหเขาไปอุบัติเปนเทพบุตรในสวรรคชั้นดาวดึงส41 

 อายุของเทวดาสวรรคชั้นยามานี้ยาวนานมาก ซ่ึงเม่ือเทียบกับอายุของโลกมนุษย ดังท่ี

ปรากฏในวิตถตสูตร คือ มีอายุขัย 2,000 ปทิพย เทากับ 144 ลานปของโลกมนุษย วันหนึ่งคืนหนึ่ง

ของเทวดาชั้นยามาเทากับ 200 ปของโลกมนุษย42  

 

                                           

 40พระเทพมุนี (วิลาศ  าณวโร), ภูมิวิลาสินี, อางแลว, หนา 299. 

 41เรื่องเดียวกัน, หนา 302. 

 42องฺ.อฏก. 23/132/198. 
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 4. สวรรคช้ันดุสิต 

 สวรรคชั้นดุสิตเปนสวรรคชั้นท่ี 4 คําวา สวรรคช้ันดุสิต หมายถึง แดนท่ีอยูของผูเอิบอ่ิม

ดวยสิริของตนดังขอความท่ี ไดพรรณนาถึงภาพ ท่ัวไปของสวรรคชั้นนี้ ดังนี้ 

 ดุสิต คือ แดนท่ีอยูของผูเอิบอ่ิมดวยสิริสมบัติของตน หมายความวา เทวดาท้ังหลายท่ีเกิด

ในสวรรคชั้นนี้เปนผูไมมีทุกข มีแตความยินดีและเอิบอ่ิมเปนนิตย เปนเทพนครท่ีกวางใหญไพศาล 

อาณาบริเวณตั้งอยูเหนือสวรรคชั้นยามาข้ึนไปแสนไกลโดยมีทาวสันดุสิตเทวราชเปนผูปกครอง                

มีวิมานปราสาท 3 ชนิด คือ วิมานแกว วิมานทอง วิมานเงิน วิมานทิพยเหลานี้มีระเบียบสวยงามราย

ลอมดวยกําแพงแกว สวยงามวิจิตรกวาสวรรคชั้นยามา มีสระโบกขรณีและอุทยานทิพยเปนท่ีสําราญรมย 

ทวยเทพมีรูปสมบัตแิละคุณสมบัติเพียบพรอม ตั้งอยูในธรรม มีจิตยินดีตอการฟงธรรมทุก ๆ วันธรรม

สวนะ มีเทวสันนิบาตประชุมฟงธรรมเชนเดียวกับสวรรคชั้นดาวดึงส โดยเฉพาะทาวดุสิตเทวราชจะถูก

เชิญใหแสดงธรรมแกเทพบริษัท และมีความเชื่ออยูวา ขณะนี้พระโพธิสัตวพระนามวา ศรีอาริยเมตไตรย 

หรือพระศรีอาริย ผูจะมาตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาในอนาคต ก็สถิตอยูท่ีสวรรคชั้นนี้43  

 สวรรคชั้นดุสิตนี้ มีความเก่ียวของกับสวรรคชั้นดาวดึงส กลาวคือเหตุการณเม่ือครั้งท่ีพระพุทธเจา

ไปโปรดพระพุทธมารดายังสวรรคชั้นดาวดึงส มีเรื่องดังตอไปนี้ 

 ในพรรษาท่ี 7 หลังจากท่ีพระพุทธเจาไดตรัสรูแลว เสด็จไปจําพรรษายังสวรรคชั้นดาวดึงส

เสด็จประทับอยู ณ แทนบัณฑุกัมพลศิลาอาสนของทาวสักกะใตตนปริชาติ สาเหตุท่ีพระพุทธเจาไม

เสด็จไปยังสวรรคชั้นดุสิตซ่ึงเปนท่ีประทับของพระมารดา เพราะถาพระองคเสด็จไปประทับยังสวรรค

ชัน้ดุสิตแลว หมูเทวดาชั้นต่ําผูไมมีอิทธิฤทธิ์ บุญบารมี จะไมสามารถข้ึนไปฟงธรรมได เวนแตเทวดาผูมี

ศักดิ์ใหญผูเปนหัวหนา เชน ทาวสักกะเทวราช เปนตน เม่ือพระพุทธเจาเสด็จประทับ ณ ใตตนปริชาติ

ในชั้นดาวดึงสนั้น ทาวสักกมหาราชและเทวดาท้ังหลายเสด็จมาเฝาจํานวนมาก พระองคทรงรับเชิญให

ทาวสักกะเทวราชไปเชิญพุทธมารดาบนสวรรคชั้นดุสิตมาเพ่ือฟงธรรม เม่ือพระพุทธมารดาเสด็จ

มาแลวทรงแสดงพระอภิธรรม 7 คัมภีร แกพระมารดาและทวยเทพ เปนเวลา 3 เดือนของโลกมนุษย

เม่ือครบ 3 เดือนแลว ทรงเสด็จลงจากสวรรคชั้นดาวดึงสท่ีเมืองสังกัสสะ ในวันปวารณาออกพรรษา

หรือวันเทโวโรหนะ คือ วันท่ีพระพุทธเจาเสด็จลงมาจากเทวโลก44  

 เรื่องนี้เปนการแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธกันระหวางสวรรคกับสวรรคและเทพตอเทพ

ตามปกติแลวเทพในสวรรคแตละชั้นแบงเขตการปกครองออกเปนชั้น ๆ ไมกาวกายหนาท่ีซ่ึงกันและกัน

การท่ีสวรรคจะมีการประชุมใหญแตละครั้งจึงไมคอยปรากฏ ดังนั้น สวรรคชั้นดาวดึงสและชั้นดุสิต  

จึงมีเหตุการณท่ีเก่ียวของกับพระพุทธศาสนาอยูมาก สําหรับผูมีความปรารถนาจะไปเกิดในสวรรคชั้น

                                           

 43พระเทพมุนี (วิลาศ  าณวโร), ภูมิวิลาสินี, อางแลว, หนา 306. 

 44เรื่องเดียวกัน, หนา 135. 
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นี้ตองเปนผูมีจิตใจบริสุทธิ์ยุติธรรม ใครในการฟงธรรม ขวนขวายบําเพ็ญบุญกิริยาวัตถุใหทานรักษาศีล

เปนนิตยหรือเปนพระโพธิสัตว 

 เทวดาสวรรคชั้นดุสิตนี้มีอายุยาวนานมาก ซ่ึงเม่ือเทียบกับมนุษยโลก ดังท่ีปรากฏในวิตถต

สูตร คือมีอายุขัย 4,000 ปทิพย เทากับ 578 ลานปของโลกมนุษย45  

 5. สวรรคช้ันนิมมานรดี 

 สวรรคชั้นนิมมานรดีนี้เปนสวรรคชั้นท่ี 5 ซ่ึงจะมีลักษณะท่ีพิเศษกวาบรรดาสวรรคท้ัง 4 

ชั้นคําวา สวรรคนิมมานรดี หมายถึง ดินแดนของเทพท่ีมีความปรารถนาสิ่งใดก็จะเนรมิตเอง ดังท่ีได

พรรณนาถึงภาพรวมและลักษณะท่ัวไปของสวรรคชั้นนี้ไว ดังนี้ 

 นิมมานรดี เปนแดนของเทพ ท่ีมีความปรารถนาสิ่งใดจะเนรมิตสิ่งนั้นข้ึนตามปรารถนาไม

ตองเลือกคู ไมมีคูครองเหมือนเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกา ดาวดึงส ยามา และดุสิต ซ่ึงมีคูครองประจํา

มากนอยตามบุญบารมีท่ีสั่งสมไว เม่ือเทพชั้นนิมมานรดีองคใด ตองการจะเลือกคูครองเสพกามคุณจะ

เนรมิตข้ึนเองตามชอบใจกลาวคือ เทพบุตรจะเนรมิตเทพธิดาข้ึนมาและเทพธิดาจะเนรมิตเทพบุตรข้ึน 

เพ่ือเสพเสวยทิพยสุขหาความสําราญ เม่ือเสพสุขสําเร็จแลว สิ่งท่ีเนรมิตข้ึนนั้นจะอันตรธานไป สวรรค

ชั้นนิมมานรดี มีทาวนิมมิตเทวราชเปนผูปกครอง เปนเทพนครกวางใหญไพศาล มีบริเวณตั้งอยูเหนือ

สวรรคชั้นดุสิตไปแสนไกล มีปราสาทแกว ปราสาทเงิน ปราสาททองเปนวิมาน มีกําแพงลอมรอบพ้ืน

ของปราสาทปูลาดดวยทองเรียบเสมอกัน มีสระโบกขรณีและอุทยานเปนสถานท่ีรื่นรมยสําราญมี

สรรพสิ่งสวยงามและประณีตกวาสวรรคชั้นดุสิต เหลาเทพมีรูปรางสวยงาม มีรัศมีรุงเรือง และมี

คุณสมบัติพิเศษอันเปนเอกลักษณของเทพชั้นนี้ คือ สามารถเนรมิตสมบัติเองไดตามความปรารถนา46  

 อายุของเทวดาชั้นนิมมานรดีนี้ยาวนานมาก ซ่ึงเม่ือเทียบกับอายุของมนุษยโลก ดังท่ีปรากฏ

ในวิตถตสูตร คือ มีอายุขัย 8,000 ปทิพย เทากับ 2,304 ลานปของโลกมนุษย วันหนึ่งคืนหนึ่งของ

สวรรคชั้นนี้เทากับ 800 ปของมนุษย47  

 6. สวรรคช้ันปรนิมมิตวสวัตดี 

 สวรรคชั้นปรนิมมิตวสวัตดีเปนสวรรคชั้นท่ี 6 หมายถึงแดนท่ีอยูของเทวดา เสวยสมบัติท่ี

คนอ่ืนเนรมิตใหดังในพรรณนาสวรรคไดกลาวถึงภาพท่ัวไปของสวรรคชั้นนี้ไวดังนี้ 

 ปรนิมมิตวสวัตดี คือ ดินแดนท่ีอยูของผูมีอํานาจเปนไปในสมบัติท่ีผูอ่ืนเนรมิตใหหรือผูเสวย

ทิพยสมบัติท่ีพวกอ่ืนเนรมิตให กลาวคือท้ังเทพบุตรและเทพธิดาเม่ือมีความตองการสิ่งใด ๆ หรือ

ตองการวาจะเสพกามคุณ ไมตองเนรมิตข้ึนดวยตนเอง จะมีเทวดาผูรับใชเนรมิตสิ่งนั้นใหตามความ

                                           

 45องฺ.อฏก. 23/132/199. 

 46พระเทพมุนี (วิลาศ  าณวโร), ภูมิวิลาสินี, อางแลว, หนา 325. 

 47องฺ.อฏก. 23/132/199. 
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ตองการ ไมมีคูครองประจําเฉพาะตนเหมือนเทพชั้นนิมมานรดี มีทิพยสมบัติประณีตดีเลิศ ประเสริฐกวา

สวรรคทุก ๆ ชั้น และมีความสุขสบายเหนือเทพชั้นนิมมานรดีท่ีตองเนรมิตเอง ดังนั้น สวรรคชั้นปรนิม

มิตวสวัตดี จึงจัดเปนยอดแหงเทวภูมิ ในระดับฉกามาพจรสวรรค48 

 เนื่องจากสวรรคชั้นปรนิมมิตวสวัตดี เปนเทพนครท่ีกวางใหญไพศาล และมีอาณาบริเวณ

ตั้งอยูในอากาศเหนือสวรรคชั้นนิมมานรดีไปแสนไกล มีทิพยสมบัติวิเศษตาง ๆ เชน ปราสาทวิมาน

และอุทยานทิพย เปนตน เชนเดียวกับสวรรคชั้นอ่ืน ๆ แตมีความสวยงามวิจิตรบรรจงยิ่งกวาในสวรรค 

ชั้นนี้แบงออกได 2 แดน คือ 

 1. แดนเทวดา เขตท่ีตั้งอยูของเทวดาท้ังหลาย โดยมีทาวปรนิมมิตวสวัตดีเทวราชเปนผู

ครองนครทวยเทพ ใหมีความสุขสําราญเสวยทิพยสุข 

 2. แดนมาร เขตท่ีอยูของมาร โดยมีพระยามารชื่อปรนิมมิตวสวัตดีเปนผูปกครองหมูมาร 

ใหมีความสุขสําราญตามสมควรแกบุญกรรมของตน49  

 สวรรคชั้นปรนิมมิตวสวัตดีนี้ เปนเทวโลกชั้นกามาวจรท่ีสูงท่ีสุด ในบรรดาฉกามาพจร

สวรรคท้ังหลาย และเปนท่ีอยูของผูมีบุญมาก และมีอายุยาวนานกวาสวรรคทุก ๆ ชั้นดังท่ีปรากฏใน

วิตถตสูตร คือ มีอายุขัย 16,000 ปทิพย ซ่ึงเทากับ 9,218 ลานปของโลกมนุษย50 และเม่ือเทียบกับมนุษย

โลกแลวจะยาวนานมาก 

 สรุปไดวา สวรรคท้ัง 6 ชั้นท่ีกลาวมา เปนสถานท่ีอยูของผูสรางบุญกุศล ความดีในระดับท่ี

ตางกันมีการถวายทานบาง รักษาศีลบาง เจริญกรรมฐานบาง เปนพระอริยบุคคลชั้นตนบาง จัดเปนการ

ทําความดีท่ัวไป ตามหลักการทําบุญในทางคําสอนพุทธปรัชญา ดวยอานิสงสแหงความดีเหลานั้น จึง

สงผลใหไปบังเกิดเปนเทพในชั้นตาง ๆ ดังนั้น การเกิดเปนเทวดาจึงจัดเปนบุญ เพราะเกิดดวยอํานาจ

ของกุศลกรรมเทานั้น อีกประการหนึ่งสวรรคนั้นเปนชื่อแหงความดี ความสุขสบาย เม่ือนึกถึงโลกแหง

ความสะดวกสบายแลวเราจะนึกถึงโลกของสวรรคทันที เราจึงปรารถนาท่ีจะไปเสวยสุขในท่ีนั้น ๆ โลก

ของสวรรคจึงเปนเมืองท่ีสมบูรณพูนสุขทุกอยางท่ีดีเลิศ สวรรคเม่ือเรามองโดยภาพรวมแลวจะมี

ลักษณะเดี่ยวกันคือเปนท่ีสถานท่ีพรั่งพรอมไปดวยความสุข ไรเสียความทุกข สวรรคนั้นจะมีความ

บันเทิงเริงรื่นเริงไพบูลยดวยทิพยสมบัติทุก ๆ อยาง อีกท้ังภูมิอากาศ สภาพแวดลอม ปราสาทราชวังท่ี

อยูอาศัยตลอดท้ังเครื่องอุปโภคบริโภคทุกอยาง สะดวกสบายไมขัดสน 

 3. พรหมโลก หมายถึง โลกท่ีพรมอาศัยอยู เรียกวา พรหมภูมิ หรือพรหมโลกถือเปนดินแดน

ของพระพรหม ซ่ึงเปนภพภูมิท่ีสถิตยอยูเสวยสุขของพระพรหมผูอุบัติเกิดในพรหมวิมาน ณ พรหมโลก อันเปน

                                           

 48พระเทพวิสุทธิกวี (พิจิตร   ิตวณฺโณ), พรรณนาสวรรค, อางแลว, หนา 148. 

 49พระเทพมุนี (วิลาศ  าณวโร), ภูมิวิลาสินี, อางแลว, หนา 333. 

 50อง.อฏก. 23/132/199. 
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แดนซ่ึงมีแตความสุขอันเกิดจากฌานเทานั้น (แบงชั้นตามอํานาจฌานท่ีไดบรรลุ) ในภพภูมินี้ตามคัมภีร

กลาววาไมมีความสุขท่ีเนื่องดวยกามราคะ 

 พรหมโลก หรือพรหมภูมิอาจแบงออกเปน 2 พวก ไดแก รูปพรหมและอรูปพรหม ดังนี้  

 1. รูปพรหม หรือ รูปาวจรภูมิ คือ ชั้นท่ีพระพรหมผูวิเศษมีรูป หากแตเปนรูปทิพย มนุษย

ธรรมดาไมสามารถ มองเห็นได จักเห็นไดก็โดยทิพยวิสัยเทานั้น ประกอบดวยวิมาน 16 ชั้น 

 ชั้นท่ี 1 - ชั้นท่ี 3 รวมเรียกวา ปฐมฌานภูมิ ดวยพระพรหมในชั้นนี้บรรลุดวยปฐมฌาน                

ท้ังสามชั้นนี้ ความจริงตั้งอยู ณ พ้ืนท่ีระดับเดียวกัน แตแยกสถานท่ีเปน 3 เขต 

 ชั้นท่ี 4 - ชั้นท่ี 6 รวมเรียกวา ทุติยฌานภูมิ ดวยเหลาพระพรหมในชั้นนี้บรรลุดวยทุติยฌาน ท้ัง

สามชั้นนี้ ความจริงตั้งอยู ณ พ้ืนท่ีระดับเดียวกัน แตแยกสถานท่ีเปน 3 เขต 

 ชั้นท่ี 7 - ชั้นท่ี 9 รวมเรียกวา ตติยฌานภูมิ ดวยเหลาพระพรหมในชั้นนี้บรรลุดวยตติยฌาน 

ท้ังสามชั้นนี้ ความจริงตั้งอยู ณ พ้ืนท่ีระดับเดียวกัน แตแยกสถานท่ีเปน 3 เขต 

 ตั้งแตชั้นท่ี 10 ข้ึนไป รวมเรียกวา จตุตถฌานภูมิ ดวยเหลาพระพรหมในชั้นนี้บรรลุดวย

จตุตถฌาน ชั้นท่ี 10-11 ตั้งอยู ณ พ้ืนท่ีระดับเดียวกัน แตแยกสถานท่ีกันอยู และมีระยะหางไกลกันมาก51  

 หากแตเฉพาะเหลาพระพรหมในชั้นท่ี 12-16 เรียกวา ปญจสุทธาวาส หรือสุทธาวาสภูมิ 

อันเปนชั้นท่ีเหลาพระพรหมในชั้นนี้ ตองเปนพระพรหมอริยบุคคลในพุทธศาสนาระดับอนาคามี

อริยบุคคลเทานั้น ตางจาก 11 ชั้นแรก แมพระพรหมท้ังหลายจะไดสําเร็จฌานวิเศษเพียงใดก็อุบัติใน

สุทธาวาสภูมิไมไดอยางเด็ดขาด สุทธาวาสภูมินี้มีอยู 5 ชั้น ตั้งอยูทามกลางอากาศ และตั้งอยูเปนชั้น ๆ 

ข้ึนไป ตามลําดับภูมิไมตั้งในระดับเดียวกันเชนชั้นแรก ๆ ท่ีผานมา แตละชั้นมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

 ก. ช้ันท่ี 1 พรหมปาริสัชชาภูมิ 

 เปนสถานท่ีสถิตแหงพระพรหมผูเปนบริวารแหงทาวมหาพรหม พรหมโลกชั้นท่ี 1 พรหม

ปาริสัชชาภูมิ เปนพรหมโลกชั้นแรก เปนพรหมชั้นลางสุด ตั้งอยูเบื้องบนสูงกวาปรนิมมิตวสวัตตี

สวรรคข้ึนไปถึง 5 ลาน 5 แสน 8 พันโยชน คือ ไกลจากมนุษยโลกจนไมสามารถนับได ซ่ึงหากเอากอน

ศิลาขนาดเทาปราสาทเหล็ก (โลหปราสาท) ท้ิงลงมาจากชั้นนี้ ยังใชเวลาถึง 4 เดือนจึงจะตกถึงแผนดิน พระ

พรหมในท่ีนี้มีคุณวิเศษ โดยเคยเจริญสมถกรรมฐานจนไดบรรลุ ปฐมฌาน ข้ันปริตตะ คือ ข้ันสามัญมาแลว

ท้ังสิ้น เสวยปณีตสุขอยู มีความเปนอยูอยางแสนจะสุขนักหนา ตราบจนหมดพรหมายุขัยมีอายุแหง

พรหมประมาณสวนท่ี 3 แหงมหากัป (1 ใน 3 แหงมหากัป) 

 

 

                                           

 51พระพานิช าณชีโว, ไตรภูมิพระรวง (ฉบับยอความ), (กรุงเทพมหานคน : ตรงหัว, 2539), หนา 

40. 



80 

 ข. ช้ันท่ี 2 พรหมปุโรหิตาภูมิ 

 เปนสถานท่ีสถิตแหงพระพรหมผูเปนปุโรหิต (อาจารยใหญ) ของทาวมหาพรหม พรหมโลก

ชั้นท่ี 2 พรหมปุโรหิตาภูมิ เปนท่ีอยูของพระพรหมผูทรงฐานะประเสริฐ คือ เปนปุโรหิตของทาน

มหาพรหม ความเปนอยูทุกอยางล้ําเลิศวิเศษกวาพรหมโลกชั้นแรก รัศมีก็รุงเรืองกวา รูปทรงรางกาย

ใหญกวา สวยงามกวา พรหมทุกทานลวนมีคุณวิเศษ ไดเคยเจริญสมถกรรมฐานจนได บรรลุปฐมฌาน 

ข้ันมัชฌิมะ คือ ข้ันปานกลาง มาแลวท้ังสิ้น มีอายุแหงพรหมประมาณครึ่งมหากัป 

 ค. ช้ันท่ี 3 มหาพรหมาภูมิ 

 เปนสถานท่ีสถิตแหงพระพรหมผูยิ่งใหญ พรหมโลกชั้นท่ี 3 มหาพรหมาภูมิ ท่ีอยูแหงทาน

พระพรหม ผูยิ่งใหญท้ังหลาย มีความเปนอยูและรูปกายประเสริฐยิ่งข้ึนไปอีก ไดเคยเจริญสมถกรรมฐาน 

จนไดบรรลุปฐมฌานข้ันปณีตะ คือ ข้ันสูงสุดมาแลวท้ังสิ้น มีอายุแหงพรหมประมาณ 1 มหากัป 

 ง. ชั้นท่ี 4 ปริตรตาภาภูมิ 

 เปนสถานท่ีสถิตแหงพระพรหมผูมีรัศมีนอยกวาชั้นพรหมท่ีสูงกวาตน พรหมโลกชั้นท่ี 4 

ปริตรตาภาภูมิท่ีอยูของพระพรหมท้ังหลายผูมีรัศมีนอยกวาพระพรหมท่ีมีศักดิ์สูงกวาตน ไดเจริญ

ภาวนากรรมบําเพ็ญสมถกรรมฐาน จนไดบรรลุ ทุติยฌาน ข้ันปริตตะ คือ ข้ันสามัญมาแลว มีอายุแหง

พรหมประมาณ 2 มหากัป 

 จ. ช้ันท่ี 5 อัปปมาณาภาภูมิ 

 เปนสถานท่ีสถิตแหงพระพรหมผูมีรัศมีรุงเรืองหาประมาณมิได พรหมโลกชั้นท่ี 5 อัปปมาณาภาภูมิ 

ท่ีอยูของพระพรหม ผูมีรัศมีรุงเรืองมากมายหาประมาณมิได เคยเจริญภาวนาการบําเพ็ญสมถกรรมฐาน 

จนไดบรรลุ ทุติยฌาน ข้ันมัชฌมิะ คือ ข้ันปานกลางมาแลว มีอายุแหงพรหมประมาณ 4 มหากัป 

 ฉ. ช้ันท่ี 6 อาภัสราภูมิ 

 เปนสถานท่ีสถิตแหงพระพรหมผูมีรัศมีเปนประกายรุงเรือง พรหมโลกชั้นท่ี 6 อาภัสสราภูมิ 

เคยเจริญภาวนากรรมบําเพ็ญ สมถกรรมฐานจนไดบรรลุ ทุติยฌาน ข้ันปณีตะ คือ ประณีตสูงสุดมาแลว                

มีอายุแหงพรหมประมาณ 8 มหากัป 

 ช. ช้ันท่ี 7 ปริตตสุภาภูมิ 

 ท่ีสถิตแหงพระพรหมผูมีรัศมีสงางามนอยกวาชั้นพรหมท่ีสูงกวาตน พรหมโลกชั้นท่ี 7 

ปริตตสุภาภูมิ ท่ีอยูของพระพรหม ผูมีความสงาสวยงามแหงรัศมีเปนสวนนอย คือ นอยกวาพระพรหม

ในพรหมโลกท่ีสูงกวาตนนั่นเอง ไดเคยเจริญภาวนา บําเพ็ญสมถกรรมฐานจนไดบรรลุตติยฌาน                

ข้ันปริตตะ คือ ข้ันสามัญมาแลวท้ังสิ้น มีอายุแหงพรหมประมาณ 16 มหากัป 

 ซ. ช้ันท่ี 8 อัปปมาณสุภาภูมิ 

 เปนสถานท่ีสถิตแหงพระพรหมผูรัศมีสงางามหาประมาณมิได พรหมโลกชั้นท่ี 8 อัปปมาณ

สุภาภูมิ ท่ีอยูของพระพรหม ท้ังหลาย ผูมีความสงาสวยงามแหงรัศมีมากมายไมมีประมาณ สงาสวยงามแหง
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รัศมีซ่ึงซานออกจากกายตัว มากมายสุดประมาณไดเคยเจริญภาวนาบําเพ็ญสมถกรรมฐานจนไดบรรลุตติยฌาน 

ข้ันมัชฌิมะ คือ ข้ันปานกลางมาแลวท้ังสิ้น มีอายุแหงพรหมประมาณ 32 มหากัป 

 ฌ. ช้ันท่ี 9 สุภกิณหาภูมิ 

 เปนสถานท่ีสถิตแหงพระพรหมผูมีรัศมีสงางามสุกปลั่งท่ัวสรรพางคกาย พรหมโลกชั้นท่ี 9 

สุภกิณหาภูมิท่ีอยูของพระพรหม ผูมีความสงาสวยงามแหงรัศมีท่ีออกสลับปะปนกันอยูเสมอเปนนิตยทรง

รัศมีนานาพรรณ เปนท่ีนาเพงพิศทัศนาไดเคยเจริญภาวนาบําเพ็ญสมถกรรมฐาน จนไดบรรลุตติยฌาน 

ข้ันปณีตะ คือ ข้ันประณีตสูงสุดมาแลวท้ังสิ้น มีอายุแหงพรหมประมาณ 64 มหากัป 

 ญ. ช้ันท่ี 10 เวหัปผลาภูมิ  

 เปนสถานท่ีสถิตแหงพระพรหมผูไดรับผลแหงฌานอันไพบูลย พรหมโลกชั้นท่ี 10 เวหัปผลาภูมิ 

เปนท่ีอยูของพระพรหมท้ังหลาย ผูไดรับผลแหงฌานกุศลอยางไพบูลย มีอายุแหงพรหมประมาณ 500 

มหากัป  

 ฎ. ช้ันท่ี 11 อสัญญีสัตตาภูมิ  

 เปนสถานท่ีสถิตแหงพระพรหมผูหาสัญญามิได (คือมีแตรูป) พรหมโลกชั้นท่ี 11 อสัญญีสัตตาภูมิ 

เปนท่ีอยูของพระพรหมผูอุบัติเกิดดวยอํานาจแหงสัญญาวิราคภาวนา เสวยสุขอัน ประณีตนักหนา 

เคยเจริญภาวนากรรมบําเพ็ญสมถกรรมฐาน จนไดสําเร็จจตุตถฌาน อันเปนรูปฌานข้ันสูงสุดสถิตยอยู

ในปราสาท แกววิมานอันมโหฬารกวางขวาง มีบุปผชาติประดับประดาเรียบ ไมรูแหงเหี่ยว มีหนาตา

สวยสงาอุปมาดังรูปพระปฏิมากรพุทธรูปทองคําขัดสี แตมีอิริยาบถไมเหมือนกัน บางองคนั่ง บางองคนอน 

บางองคยืน มีอิริยาบถใดก็ เปนอยางนั้นตลอดไป ไมเคลื่อนไหว จักษุท้ังสองก็มิไดกะพริบเลย สถิตย

เสวยสุขเปนประดุจรูปปน อยูอยางนั้นชั่วกาล มีอายุแหงพรหมประมาณ 500 มหากัป 

 ฏ. ช้ันท่ี 12 อวิหาสุทธาวาสภูมิ 

 เปนสถานท่ีสถิตแหงพระพรหมผูไมเสื่อมคลายในสมบัติแหงตน สูงข้ึนไปจากอสัญญีสัตตา

ภูมิประมาณ 5 ลาน 5 แสน 8 พันโยชน เปนท่ีอยูอันบริสุทธิ์แหงพระพรหมอนาคามีอริยบุคคลท่ีไมละ

ท้ิงสมบัติ เปนผูมีวาสนาบารมี กิเลสธุลีเหลือติดอยูในจิตสันดานนอยมาก ดวยไดเคยเปนสาวกแหง

พระพุทธองค พบพระบวรพุทธศาสนาแลวมีปกติเห็นภัยในวัฏสงสาร อุตสาหะจําเริญวิปสสนากรรมฐาน  

จนยังตติยมรรคใหเกิดในขันธสันดานไดสําเร็จเปนพระอนาคามีอริยบุคคลจะสถิตยอยูจนอายุครบกําหนด 

ไมจุติเสียกอน ตางจากพระพรหมในสุทธาวาสภูมิท่ีเหลืออยูอีก 4 ภูมิ คือ พระพรหมในอีก 4 สุทธาวาสภูมิ

ท่ีเหลือ ซ่ึงอาจมีการจุติหรือนิพพานเสียกอนอายุครบกําหนด มีอายุแหงพรหมประมาณ 1000 มหากัป 

 ฐ. ช้ันท่ี 13 อตัปปาสุทธาวาสภูมิ 

 เปนสถานท่ีสถิตแหงพระพรหมผูไมเดือดรอนกับใคร สูงข้ึนไปตอจากอวิหาสุทธาวาสภูมิข้ึน

ไปอีกประมาณได 5 ลาน 5 แสน 8 พันโยชน เปนท่ีอยูอันบริสุทธิ์แหงพระพรหมอนาคามีผูละซ่ึงกิเลส

อันทําใหจิตเดือดรอนท้ังทางกาย วาจา และใจเลย ยอมเขาฌานสมาบัติ หรือผลสมาบัติอยูเสมอ 
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นิวรณธรรมซ่ึงเปนกิเลสอันทําให จิตเดือดรอนไมมีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนได ฉะนั้น จิตใจของทานเหลานั้น

จึงมีแตสงบเยือกเย็นไดสําเร็จเปนพระอนาคามีอริยบุคคลและในขณะท่ีเจริญ วิปสสนากรรมฐาน 

ปรากฏวาเปนผูมีวิริยินทรีย คือ มีวิริยะแกกลากวาอินทรียอยางอ่ืน มีอายุแหงพรหมประมาณ 2000 มหากัป 

 ฑ. ช้ันท่ี 14 สุทัสสาสุทธาวาสภูมิ 

 เปนสถานท่ีสถิตแหงพระพรหมผูมีความเห็น (สภาวธรรม) อยางแจมแจง สูงข้ึนไปตอจา

กอตัปปาสุทธาวาสภูมิข้ึนไปอีกประมาณ ได 5 ลาน 5 แสน 8 พันโยชน เปนท่ีอยูอันบริสุทธิ์แหงพระ

พรหมอนาคามี ผูมีความแจมใส สามารถเห็นสภาวธรรมไดโดยแจงชัดเพราะบริบูรณ ดวยประสาทจักษุ 

ทิพพจักษุ ธัมมจักษุและปญญาจักษุ จึงเห็นสภาวธรรมไดแจมใส ชัดเจน ทานเหลานี้เคยเปนพระสาวก

แหงพระพุทธองค อุตสาหะจําเริญวิปสสนากรรมฐานจนสามารถยัง ตติยมรรคใหบังเกิดในขันธสันดาน 

ไดสําเร็จเปนพระอนาคามีอริยบุคคลและในขณะท่ีเจริญวิปสสนากรรมฐาน ปรากฏวาเปนผูมีสตินทรีย คือ 

มีสติแกกลากวาอินทรียอยางอ่ืนมีอายุแหงพรหมประมาณ 4000 มหากัป 

 ฒ. ช้ันท่ี 15 สุทัสสีสุทธาวาสภูมิ 

 เปนสถานท่ีสถิตแหงพระพรหมผูมีความเห็น (สภาวธรรม) อยางแจมแจงยิ่ง สูงข้ึนไปตอ

จากสุทัสสาสุทธาวาสภูมิข้ึนไปอีกประมาณ ได 5 ลาน 5 แสน 8 พันโยชน เปนท่ีอยูอันบริสุทธิ์แหง

พระพรหมอนาคามี ผูมีความเห็นอยางแจมใสมากกวา มีประสาทจักษุ ทิพพจักษุ ปญญาจักษุ ท้ัง 3 นี้

มีกําลังกลาแก กวาพระพรหมในสุทัสสาสุทธาวาสภูมิ ทําใหทานมีความเห็นในสภาวธรรมไดชัดเจน

แจมใสยิ่ง ทานเหลานี้เคยเปนพระสาวกแหงพระพุทธองค อุตสาหะจําเริญวิปสสนากรรมฐานจน

สามารถยังตติยมรรค ใหบังเกิดในขันธสันดานไดสําเร็จเปนพระอนาคามีอริยบุคคล และในขณะท่ี

เจริญวิปสสนากรรมฐาน ปรากฏวาเปนผูมี สมาธินทรีย คือ มีสมาธิแกกลากวาอินทรียอยางอ่ืน มีอายุ

แหงพรหมประมาณ 8000 มหากัป 

 ณ. ช้ันท่ี 16 อกนิฏฐสุทธาวาสภูมิ 

 เปนสถานท่ีสถิตแหงพระพรหมผูทรงคุณพิเศษไมมีใครเปนรอง สูงข้ึนไปตอจากสุทัสสี

สุทธาวาสภูมิข้ึนไปอีกประมาณได 5 ลาน 5 แสน 8 พันโยชน เปนท่ีอยูอันบริสุทธิ์แหงพระพรหม

อนาคามีอริยบุคคลท้ังหลาย ผูมีวาสนาบารมี มีกิเลสธุลีเหลือติดอยูนอยนักหนาโดยทานเหลานี้เคย

เปนพระสาวกแหงพระพุทธองค อุตสาหะจําเริญวิปสสนากรรมฐานจนสามารถยัง ตติยมรรคใหบังเกิด

ในขันธสันดาน ไดสําเร็จเปนพระอนาคามีอริยบุคคลและในขณะท่ีเจริญ วิปสสนากรรมฐาน ปรากฏวา

เปนผูมีปญญินทรีย คือ มีปญญาแกกลากวาอินทรียอยางอ่ืน ฉะนั้น ทานพระพรหมอนาคามีบุคคลท่ี
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อุบัติเกิดในอกนิฏฐพรหมโลกนี้ จึงมีคุณสมบัติวิเศษยิ่งกวา บรรดาพระพรหมท้ังสิ้นในพรหมโลก

ท้ังหลายรวมท้ังสุทธาวาสพรหมท้ังสี่ท่ีกลาวมาแลว มีอายุแหงพรหมประมาณ 16000 มหากัป52  

 พรหมโลกนี้ มีพระเจดียเจาองคสําคัญ ซ่ึงเปนสัญลักษณแสดงวาเปนพรหมโลกท่ีเคารพนับ

ถือพระบวรพุทธศาสนา องคหนึ่งมีนามวา ทุสสะเจดีย ซ่ึงเปนท่ีบรรจุผาขาวของพระพุทธเจาเม่ือครั้ง

เสด็จออกผนวช โดยพระพรหมท้ังหลายไดนําบริขารและไตรจีวรลงมาถวายและพระองคไดถอดผา

ขาวท่ีทรงอยูยื่นใหพระพรหมจึงรับเอาและนํามาบรรจุไวยังเจดียท่ีนฤมิตข้ึนนี้และเปนท่ีสักการบูชา

ของพระพรหมท้ังหลายในปจจุบัน 

 พระพรหมอนาคามีท้ังหลายในสุทธาวาสพรหมแรกท้ัง 4 หากยังมิไดสําเร็จเปนพระอรหันตและ

ดับขันธเขาสูปรินิพพาน พอสิ้นพรหมายุขัย ก็ตองจุติจากสุทธาวาสพรหมภูมิท่ีตนสถิตอยูมาอุบัติในชั้นท่ี 

16 นี้ เพ่ือสําเร็จเปนพระอรหันตและดับขันธเขาสูปรินิพพานโดยท้ังสิ้น จึงอาจกลาวไดวา อกนิฏฐสุทธาวาส

พรหมภูมินี้ เปนพรหมภูมิท่ีมีศีลคุณ สมาธิคุณ ปญญาคุณ อยางประเสริฐล้ําเลิศยิ่งกวาพรหมโลกชั้น

อ่ืน ๆ ท้ังหมด 

 2. อรูปพรหม 

 อรูปพรหม หรืออรูปาวจรภูมิ สมัยท่ีโลกยังวางจากพระพุทธศาสนา บรรดาโยคี ฤษี ชีไพร

ดาบส ท่ีบําเพ็ญตบะเดชะภาวนา รําพึงวาอันวาตัวตน กลาวคืออัตภาพรางกายนี้ไมดีเปนนักหนา 

กอปรไปดวยทุกขโทษหาประมาณมิไดควรท่ีเราจะปรารถนากระทําตัวใหหายไปเสียเถิดแลวก็เกิด

ความพอใจเปนนักหนาในภาวะท่ีไมมีตัวตนไมมีรูปกายปรารถนาอยูแตในความไมมีรูป 

 อรูปภูมิมี 4 ชั้น คือ อากาสานัญจายตนภูมิ วิญญาณัญจายตนภูมิ อากิญจัญญายตนภูมิ 

และเนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ พรหมในชั้นนี้ไมมีรูปราง มีแตจิตเจตสิก เพราะเห็นวาหากมีรางกาย

อยูนั้นจะมีแตโทษ อาจจะไปทํารายซ่ึงกันและกันได จึงบริกรรมดวยความวางเปลายึดเอาอากาศซ่ึงเปน

ความวางเปลาเปนอารมณ จนไดฌานท่ีมีอากาศเปนอารมณเรียกวา อากาสานัญจายตนภูมิ ซ่ึงมีอายุ

อยูไดสองหม่ืนกัปป จากนั้นก็อาจภาวนาเพ่ือจะไดไปอยูในพรหมโลกข้ันสูงตอไปอีกได อายุของพรหม

เหลานี้จะยืนอยูไดสี่หม่ืน หกหม่ืน และแปดหม่ืนสี่พันกัปปตามลําดับ 

 ก. ช้ันท่ี 17 อากาสานัญจายตนภูมิ 

 เปนชั้นท่ีทรงอากาศไมมีท่ีสิ้นสุด ท่ีสถิตแหงพระพรหมผูไดยึดเอา อากาศ เปนอารมณ                 

เปนท่ีตั้งอยูแหงพระพรหม ผูเกิดจากฌานท่ีอาศัยอากาสบัญญัติ ไมมีท่ีสุดเปนอารมณ ตั้งอยูพนจาก

อกนิฏฐสุทธาวาสพรหมโลกไปอีก 5 ลาน 5 แสน 8 พันโยชน มีอายุแหงพรหมประมาณ 20000 มหากัป 

 

                                           

 52เสถียรโกเศศ, ไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระรวง พระราชนิพนธในพญาลิไทย, (กรุงเทพมหานคร : 

องคการคาของคุรุสภา, 2545), หนา 30-35. 
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 ข. ช้ันท่ี 18 วิญญาณัญจายตนภูมิ  

 เปนชั้นท่ีทรงภาวะวิญญาณไมมีท่ีสิ้นสุดท่ีสถิตแหงพระพรหมผูไดยึดวิญญาณเปนอารมณ 

พนจากอากาสานัญจายตนภูมิข้ึนไปอีก 5 ลาน 5 แสน 8 พันโยชน วิญญาณัญจายตนภูมิ เปนท่ีอยู 

แหงพระพรหมผูวิเศษ ผูเกิดจากฌานท่ีอาศัยวิญญาณบัญญัติ พระพรหมผูวิเศษไมมีรูปและปฏิสนธิ

ดวยวิญญาณัญจายตนวิบากจิตมีอายุแหงพรหมประมาณ 40000 มหากัป 

 ค. ช้ันท่ี 19 อากิญจัญญายตนภูมิ 

 เปนชั้นท่ีทรงภาวะไมมีอะไรเลย เปนท่ีสถิตแหงพระพรหมผูไดยึดเอาความไมมีอะไรเลย 

เปนอารมณเปนท่ีอยูแหงพระพรหมผูวิเศษ ผูเกิดจากฌานท่ีอาศัย นัตถิภาวบัญญัติเปนอารมณพระพรหม

ผูวิเศษไมมีรูปและปฏิสนธิดวยอากิญจัญญายตนวิบากจิตพนจากวิญญานัญจายตนภูมิข้ึนไปอีก 5 ลาน  5 

แสน 8 พันโยชน มีอายุแหงพรหมประมาณ 60000 มหากัป 

 ง. ช้ันท่ี 20 เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ 

 เปนชั้นท่ีทรงภาวะท่ีมีสัญญาไมปรากฏชัด ท่ีสถิตแหงพระพรหมผูไดเขาถึงภาวะมี สัญญา 

ก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช (ในทัศนะนี้แปลวา ยังไมหมดยังมีอยู แตไมมากไมยึดม่ันเหมือนปถุชนท่ัวไป) 

เปนท่ีอยูแหงพระพรหมผูเกิดจากฌานท่ีอาศัย ความประณีตเปนอยางยิ่ง พระพรหมวิเศษแตละองค

ในชั้นสูงสุดนี้ ลวนแตเปนผูท่ีไดสําเร็จยอดแหงอรูปฌาน คือ อรูปฌานท่ี 4 มาแลว มีอายุยืนนานเปน

ท่ีสุดดวยอํานาจแหง อรูปฌานกุศลอันสูงสุดท่ีตนไดบําเพ็ญมา เพราะเหตุท่ีตนปฏิสนธิดวยเนวสัญญา

นาสัญญายตนวิบากจิตท้ัง อยูพนจากอากิญจัญญายตนภูมิข้ึนไปอีก 5 ลาน 5 แสน 8 พันโยชน                 

มีอายุแหงพรหมประมาณ 84000 มหากัป53  

 กลาวโดยสรุป ผูท่ีเกิดเปนอรูปพรหมนั้นไมมีรูปขันธ 1 มีเพียงนามขันธ 4 คือ เวทนา 

สัญญา สังขาร และวิญญาณ จึงไมมีอวัยวะรางกายใด ๆ แตมีความรูสึกนึกคิดในฝายนามธรรม                  

(มีผูบรรยายวา สภาวะของอรูปภพ มีท้ังขอดีกับขอเสีย ขอดีก็คือจะไมมีอายตนะหาประการ คือ ตา หู 

จมูก ลิ้น และกายมากระทบหรือไมรับรูอะไร มีแตจิตเจตสิกท่ีรับอากาศเปนอารมณรับรู ไมไดอยู

รวมกันเปนหมูแตอาศัยปลีกวิเวกและอยูเสวยสุขไดนานหลายกัปจนนับประมาณไมได แตขอเสียก็คือ

จะไมสามารถสื่อสารกับใครหรือพบเห็นอะไรเลย นอกจากนั้นจะไมสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได

เลยตอนท่ียังเปนอรูปพรหมเพราะไมมีอายตนะหาประการเปนตัวรับรูในการเจริญวิปสสนากรรมฐาน 

(แตมีปรากฏในหลักฐานปริยัติวา ผูท่ีไดถึงพระนิพพานในลําดับแรก คือ โสดาปตติผล สามารถเจริญ

วิปสสนาตอในอรูปภพตอจนถึงความเปนพระอรหันตผลได)) นอกจากนั้น เม่ือไดสิ้นกาลอายุขัย         

ก็จะตองลงไปเกิดในกามาวจรภูมิ ตองเวียนวายตายเกิดอยางไมจบไมสิ้นอีกครั้งดวยอํานาจกิเลส         

ในอรูปภพนี้ไมมีปรากฏในหลักฐานทางพระพุทธศาสนาฝายเถรวาทวาพระพุทธเจาพระองคใดจะ

                                           

 53เรื่องเดียวกัน, หนา 20-25. 
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เสด็จข้ึนมาโปรดเหลาอรูปพรหมท่ีอรูปาวจรภูมินี้เลย เรื่องนี้มีกลาวไวในพุทธประวัติวา อสิตดาบสได

ทํานายเจาชายสิทธัตถะกุมารวา เม่ือเจริญวัยก็จะเสด็จออกผนวชและตรัสรูเปนพระพุทธเจาก็ดีใจ             

แตก็คิดไดวาตัวเองชราภาพมากก็คงไมไดมีโอกาสไดอยูดูและฟงธรรมจากพระพุทธเจาแมจะละสังขาร

ไปเกิดเปนอรูปพหรมก็ไมสามารถฟงธรรมไดเลย จึงรองไหหรือหลังจากพระพุทธเจาไดตัดสินพระทัย

วาจะแสดงธรรมโปรดเวไนยสัตวก็ทรงระลึกถึงอุทกดาบสและอาฬารดาบสผูเคยเปนพระอาจารยสอน

วิชาสมาบัติแกพระพุทธองคท่ีสามารถจะเขาใจฟงธรรมไดแตก็นาเสียดาย เพราะดาบสท้ังสองก็ไดละ

สังขารไปเกิดเปนอรูปพรหม พระพุทธองคก็ไมสามารถไปโปรดดาบสท้ังสองไดเลย 

 

 3.3.2 โลกในเชิงจริยศาสตร 

 1. กามโลก หมายถึง โลกของหมูสัตวผูเก่ียวของอยูในกาม ไดแก อบายภูมิ 4 มนุสสภูมิ 

และเทวภูมิ หรือสวรรค 6 ชั้น ซ่ีงมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

 ก. อบายภูมิ 4  

 อบายภูมิ เปนสถานท่ีไปรับผลกรรมของชีวิตหลังความตายของปรโลกฝายทุคติเปนดินแดน

ท่ีปราศจากความสุขและเต็มไปดวยความทุกขทรมาน ท้ังจากความรอนของไฟนรก และจากการทรมานของ

นายนิรยบาลท่ีมีวิธีการลงโทษหลากหลายไมซํ้ารูปแบบ ทําใหสัตวนรกไดรับความเจ็บปวดทุกขทรมาน

สุดจะบรรยาย  

 ชาวโลกท้ังหลายเม่ือมีชีวิตอยู ไมประกอบกุศลกรรม ทําแตอกุศลกรรมเปนประจํา             

ครั้นเม่ือใกลจะละโลก ภาพไมดีท่ีตนไดกระทําไวมาปรากฏใหเห็น ทําใหจิตของเขาเศราหมอง เม่ือละ

จากอัตภาพมนุษย ยอมไปเกิดในอบาย ดังท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสไวใน พาลบัณฑิตสูตรวา           

“ดูกรภิกษุท้ังหลาย คนพาลนั่นแล ประพฤติทุจริตทางกาย ทางวาจา ทางใจแลว เม่ือแตกกายทําลายขันธ 

ตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก”54  

 อบายภูมินี้ เปนสถานท่ีรับผลกรรมของมนุษย ท่ีไดกระทําความชั่วไวเม่ือครั้งเปนมนุษย               

ซ่ึงไมมีใครเลยท่ีจะหลีกเลี่ยงจากกฎแหงกรรมนี้ไปได ไมวาเขาคนนั้นจะมีเชื้อชาติ ศาสนาหรือ  

เผาพันธุใดก็ตาม  

 1. นิรยภูมิ หรือนรก จัดอยูในอบายภูมิอันดับท่ี 1 เปนดินแดนท่ีปราศจากความสุขสบาย 

สัตวท่ีตกลงไปสูนรก เพราะบาปกรรมชั่วท่ีตนกระทําไวเปนอาจิณกรรม เม่ือตกลงไปแลวจะตองไดรับ

ความทุกขทรมานอยางแสนสาหัสไมมีเวลาวางเวนจากการลงทัณฑทรมาน นรกมีท่ีตั้งอยูใตเขาตรีกูฏมี

ท้ังหมด 8 ขุมใหญ ท่ีเรียกวา มหานรก และยังมีขุมบริวาร เรียกวา อุสสทนรกอีก 128 ขุม มีนรกขุมยอย 

                                           

 54ม.อุ. 14/467-503/136-154. 
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ท่ีเรียกวายมโลกอีก 320 ขุม สัตวท่ีใชกรรมในมหานรกหมดแลว จะตองมารับกรรมในอุสสทนรกและ

ยมโลกตอไปจนกวาจะหมดกรรมท่ีตนไดกระทําไว  

 2. เปตติวิสยภูมิ หรือภูมิเปรต จัดอยูในอบายภูมิอันดับท่ี 2 เปนดินแดนท่ีมีแตความ

เดือดรอน อดอยาก หิวกระหาย เปรตแบงออกเปนหลายประเภท แตท่ีนิยมแบงกันมาก คือ เปรต 12 

ตระกูล ท่ีอยูของเปรตนั้นมีอยูท่ีซอกเขาตรีกูฏ และมีปะปนอยูกับมนุษยโลกดวย แตเปนภพท่ีละเอียดกวา 

เหตุท่ีทําใหมาเปนเปรตเพราะทําอกุศลกรรมประเภทตระหนี่ หวงแหนทรัพยเปนหลัก การเกิดเปน

เปรตนั้นมี 2 ลักษณะ คือ ผานมาจากมหานรก อุสสทนรก และยมโลก กับจากมนุษยผูกระทําอกุศลกรรม 

ละโลกแลวไปเกิดเปนเปรต  

 3. อสุรกายภูมิ จัดอยูในอบายภูมิอันดับท่ี 3 เปนดินแดนท่ีปราศจากความราเริง อสุรกายมี

ลักษณะคลายกับเปรตมาก แยกแยะไดลําบาก และอยูในภพภูมิเดียวกันกับเปรต คือ ซอกเขาตรีกูฏ มี

รูปรางท่ีประหลาด เชน หัวเปนหมูตัวเปนคน มีความเปนอยูท่ียากลําบากเชนเดียวกับเปรต คือ              

อยูดวยความหิวกระหาย แตหนักไปทางกระหายน้ํามากกวาอาหารท่ีตองเกิดมาเปนอสุรกายเพราะความโลภ 

อยากไดของผูอ่ืนในทางมิชอบ  

 4. ติรัจฉานภูมิ จัดอยูในอบายภูมิอันดับท่ี 4 เปนอบายภูมิอันดับสุดทาย ท่ีมีความทุกข

ทรมานนอยกวาสัตวท่ีเกิดในนรก เปรต และอสุรกาย ท่ีชื่อเดียรัจฉาน เพราะมีลําตัวไปทางขวาง             

อกขนานกับพ้ืนและจิตใจก็ขวางจากหนทางพระนิพพานดวย ท่ีอยูของสัตวเดียรัจฉานนี้อยูปะปนกับ

มนุษยท่ัวไปท่ีเราเห็น สามารถแบงออกเปน 4 ประเภท ตามจํานวนเทาของสัตว ตั้งแตสัตวไมมีเทา 

สัตวมี 2 เทา สัตวมี 4 เทา และสัตวมีเทามากกวา 4 ข้ึนไป  

 1) นิรยภูมิ 

 นิรยภูมิ หรือ โลกนรก หมายถึง โลกท่ีไมมีความสุขสบาย เปนปรโลกฝายทุคติภูมิท่ีมีโทษ

แหงการกระทําอกุศลหนักท่ีสุดในบรรดาอบายภูมิท้ังหลาย เปนโลกท่ีเต็มไปดวยความทุกขลวน ๆ 

ปราศจากความสุขโดยสิ้นเชิง สัตวท่ีไปเกิดอยูในโลกนรกนี้ไมมีความสุขแมสักนิดเดียว โลกนรกนี้มี

อาณาเขตกวางใหญ ไพศาลมาก แบงเปนเขต ๆ ใหญบาง เล็กบาง เรียกวา ขุม สัตวนรกท่ีบังเกิดข้ึน

ในแตละขุม จะไดรับทุกขเวทนาแตกตางกัน แลวแตอกุศลกรรมท่ีตัวเคยกระทําไวในนิรยภูมินี้แบง

ออกเปน 3 ประเภทใหญ ๆ ไดแก มหานรก อุสสทนรก และยมโลก  

 ก. มหานรก 

 เรื่องของมหานรกนั้น ซ่ึงการกระทําของมนุษยท่ีจะทําใหเกิดในมหานรกเปนลักษณะ

อกุศลกรรมท้ังทางกาย วาจา และใจท่ีทําอยางตอเนื่องเปนประจํา จนกระท่ังใกลจะละโลกภาพการ

กระทําชั่วเหลานั้นมาปรากฏใหเห็น ทําใหคตินิมิตดํามืดแลวถูกดูดเปลี่ยนภพไปยังมหานรกตามขุมตาง ๆ 

ท่ีตนกระทําอกุศลเปนประจํา 
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 ความหมายของมหานรก 

 มหานรก แปลโดยพยัญชนะ หมายถึง นรกขุมใหญเปนนิรยภูมิท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดและ               

มีโทษหนักท่ีสุดตามลําดับขุม  

 ลักษณะของมหานรก 

 มหานรกนี้ ตั้งอยูใตเขาพระสุเมรุ ท่ีมีเขาตรีกูฏรองรับอยู มหานรกจะตั้งอยูใตเขาตรีกูฏอีก

ชั้นหนึ่ง ตั้งซอนเรียงกันเปนชั้น ๆ ลงไปในอากาศ จากขุมท่ี 1 ซ่ึงมีขนาดเล็กท่ีสุด ไปถึงขุมท่ี 8 ซ่ึงมี

ขนาดใหญท่ีสุด มหานรกนี้มีท้ังหมด 8 ขุม  

 สภาพแวดลอมในมหานรก บรรยากาศโดยท่ัวไปในมหานรก จะมีลักษณะรอน ๆ ทึม ๆ มืด ๆ 

ไฟในมหานรกจะมีสีดํามืดและมีความรอนแรงมากกวาไฟในอุสสทนรกและยมโลก ยิ่งไฟในเมืองมนุษย

ไมอาจเทียบกับไฟในมหานรกได ซ่ึงมีความรอนแรงกวาหลายโกฏิเทา การทัณฑทรมานสัตวนรกจะมีนาย

นิรยบาลหรือเจาหนาท่ีในมหานรก ท่ีเกิดดวยอํานาจบาปกรรมของสัตวนรกนั้น คอยลงทัณฑสัตวนรก

ดวยอาการตาง ๆ อยางไมมีวันหยุดพักผอน   

 ความทุกขในมหานรก 

 ความทุกขเปนของสากลท่ีทุกคนตองประสบ เพราะเรายังไมหมดกิเลส แตถาหากเปน

ความทุกขในมหานรกแลว เชื่อม่ันไดเลยวา ไมมีใครอยากสัมผัส เพราะท่ีตรงนั้นจะไมมีเวลาวางเวน

จากการทัณฑทรมานเลย เม่ือไปเกิดเปนสัตวนรก วินาทีแรกท่ีไปเกิดในมหานรก เหลานายนิรยบาลท่ีเกิด

ดวยอํานาจกรรม จะปรากฏกาย แลวทําการลงโทษสัตวนรกทันที โดยไมมีการถามไถสารทุกขสุกดิบ 

เปนสิ่งท่ีนาขนพองสยองเกลาเปนท่ีสุด ดังท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสเลาใหกับเหลาภิกษุฟงใน                

พาลบัณฑิตสูตรวา “ดูกรภิกษุท้ังหลาย คนพาลนั้น ประพฤติทุจริต ทางกาย ทางวาจา และทางใจ 

เม่ือเขาตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต และนรก สถานท่ีเหลานี้ เปนดินแดนท่ีไมนาปรารถนา 

ไมนาใคร นาพอใจอะไรเลย เปนทุกขโดยสวนเดียว แมจะเปรียบเทียบอุปมาถึงความทุกขในนรก                

ก็มิใชสิ่งท่ีจะทําไดโดยงาย”55 

 พระภิกษุรูปหนึ่งจึงทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจาวา “พระองคพอจะอุปมาความทุกข                 

ในนรกใหขาพระองคท้ังหลายไดทราบบางไดไหมพระเจาขา” 

 พระพุทธองคทรงรับคํา แลวอธิบายใหฟงวา  

 “เปรียบเสมือนพวกราชบุรุษจับโจรมาได โจรนี้คิดรายตอราชบัลลังก พอจับไดแลวตอนเชา

ก็นํามาใหพระราชาพรอมกับกราบทูลถึงพฤติกรรมของโจรนั้นวา โจรผูนี้ คิดรายกอกบฏขอพระองค

ไดทรงลงโทษตามพระราชหฤทัยเถิด พระราชาทรงรับสั่งวา ใหเอาหอก 100 เลม แทงโจรนี้ใหท่ัวตัว 

พวกราชบุรุษก็ทําตามบัญชา พอถึงกลางวันพระราชาตรัสถามวา โจรกบฏคนนั้นตายแลวหรือยัง               

                                           

 55ม.อุ. 14/467-503/136-154. 
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เม่ือไดรับคําตอบวายัง ก็รับสั่งใหเอาหอกมาแทงเพ่ิมอีก 100 เลม พวกราชบุรุษก็ทําตาม พอตกเย็นยัง

ไมตายอีก จึงใหเอาหอกไปแทงเพ่ิมอีก 100 เลม รวมเปน 300 เลม โจรก็ยังไมตายอยูดี ดูกรภิกษุ

ท้ังหลาย โจรโดนหอกแทงมากถึง 300 เลม จะเจ็บปวดทรมานมากแคไหน” 

 พวกภิกษุกราบทูลวา  

 “ขาแตพระองคผูเจริญ เพียงแคหอกเลมเดียว ก็เปนทุกขมากแลว จะกลาวไปไยกับหอกถึง 

300 เลม” 

 พระบรมศาสดาตรัสตอวา  

 “ความทุกขจากการถูกหอกแทง 300 เลม เม่ือเทียบกับทุกขในมหานรกแลว เทียบกันไมได

เลย ทุกขในนรกเจ็บปวดทรมานมากกวาเปนรอยเปนพันเทา ความทุกขของคนท่ีถูกหอก 300 เลม

แทง มีปริมาณความเจ็บปวดเหมือนกอนหินเล็ก ๆ กอนหนึ่ง แตทุกขในมหานรกมีปริมาณมากเหมือน

เขาพระสุเมรุทีเดียว” 

 จากพระดํารัสนี้ เราจะเห็นไดวา การเสวยวิบากกรรมในนรกนั้น เปนทุกขทรมานแสน

สาหัสเพียงไร ทุกขในเมืองมนุษยเทียบเทาไมไดเลย เพราะฉะนั้น อยากระทําการใด ๆ ท่ีเสี่ยงตอการ

ถูกทรมานในมหานรกนี้เลย 

 ข. อุสสทนรก  

 อุสสทนรก คือ นรกท่ีเปนขุมบริวาร เราเรียกลักษณะของอุสสทนรกวา ขุมเชนเดียวกับ

มหานรก อุสสทนรกมีขนาดเล็กกวามหานรก และ การทัณฑทรมานก็เบาบางกวา มีความทุกขนอย

กวาไฟนรกก็รอนแรงนอยกวามหานรกและยังพอมีเวลาวางเวนจากการทัณฑทรมานบางเล็กนอย 

 มหานรกเหมือนเปนประธานของนรกท้ังปวง มหานรกขุมหนึ่ง ๆ จะมีอุสสทนรกตั้งอยู

โดยรอบท้ัง 4 ทิศ ทิศละ 4 ขุม รวมเปน 16 ขุม เม่ือรวมอุสสทนรกท่ีเปนบริวารของมหานรกทุกขุม

แลวจะมีจํานวนท้ังหมด 128 ขุม อุสสทนรกท้ัง 4 ขุมในแตละทิศ มีชื่อเรียกเปนของตัวเอง ซ่ึงเปนชื่อ

เหมือนกันกับอุสสทนรกในทิศอ่ืน ๆ และเปนเชนนี้กับมหานรกทุกขุม ตางกันแตเพียงความหนักเบา

ของทุกขโทษเทานั้น อุสสทนรกท้ัง 4 ขุมในทิศหนึ่ง มีชื่อดังตอไปนี้  

 1. คูถนรก 

 2. กุกกุฬนรก 

 3. อสิปตตนรก 

 4 .เวตรณีนรก 

 ค. ยมโลกนรก 

 ยมโลกมีความพิเศษท่ีหลากหลายกวามหานรกและอุสสทนรก เพราะเปนสถานท่ีวินิจฉัย

บุญบาปของสัตวนรก และลงโทษสัตวนรกท่ีมาจากมหานรก ผานอุสสทนรกมายังยมโลก นอกจากนี้

ยังเปนสถานท่ีตัดสินบุญบาปของผูท่ีตายจากเมืองมนุษย ท่ีมีลักษณะของใจท่ีไมหมองไมใสอีกดวย 
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เม่ือตัดสินแลวก็จะสงไปตามภพภูมิตาง ๆ เชน ไปเปนสัตวเดียรัจฉาน เปรต อสุรกาย สัตวนรกหรือ 

ไปสวรรค เปนตน ซ่ึงข้ึนอยูกับกุศลกรรมและอกุศลกรรมของกายละเอียดเหลานั้น ยมโลกทําหนาท่ี

คลายกับศาลในเมืองมนุษย เราอาจจะถือวายมโลกเปนศูนยกลางของการเชื่อมตอระหวางภพมนุษย

กับภูมิอ่ืน ๆ ก็ได เพราะเปนท่ีรองรับสัตวนรกท่ีมาจากมหานรกและรองรับกายละเอียดท่ีตายจาก

เมืองมนุษย เพ่ือมาตัดสินบุญบาปแลวสงไปเกิดในภพภูมิตาง ๆ ดังกลาว  

 การเดินทางไปสูยมโลก การเดินทางไปสูยมโลกมี 2 ทาง คือ  

 1. เดินทางโดยการตายจากเมืองมนุษยไปสูยมโลก ของผูมีจิตไมหมองไมใส  

 2. เดินทางจากมหานรก ไปอุสสทนรก และไปยังยมโลก  

 ลักษณะของยมโลก  

 ยมโลกอยูใตเขาตรีกูฏ ซ่ึงเปนท่ีรองรับเขาสิเนรุ และอยูในระนาบเดียวกับอุสสทนรก 

ยมโลกเปนบริวารของมหานรกท้ัง 8 ขุม ในมหานรกแตละขุม มียมโลกลอมรอบทิศละ 10 ขุม                

ทิศเบื้องหนา 10 ขุม ทิศเบื้องหลัง 10 ขุม ทิศเบื้องขวา 10 ขุม ทิศเบื้องซาย 10 ขุม รวม 4 ทิศ 

เทากับ 40 ขุม รวมยมโลกของมหานรกท้ัง 8 ขุม มีจํานวนท้ังหมด 320 ขุม ยมโลก 10 ขุม ในทิศหนึ่ง ๆ 

ของมหานรกท้ัง 8 ขุมนั้น มีชื่อเรียกแตกตางกันตามลักษณะการทรมาน   

 สรุปนิรยภูมิ 

 นิรยภูมิ เปนสถานท่ีหลังความตายฝายทุคติ ท่ีมีแตความทุกขทรมานอยางแสนสาหัสเพียง

ฝายเดียว ตั้งแตการทรมานท่ีหนักท่ีสุดในมหานรกท่ีไมมีเวลาวางเวนจากการไดหยุดพักทรมานเลย 

เม่ือหมดกรรมในมหานรกแลว ยังตองมาถูกทรมานตอในอุสสทนรก ซ่ึงแมวาการทัณฑทรมานจะ

หยอนลงไปบาง แตยังหนักหนาสาหัสอยู และเม่ือหมดกรรมจากอุสสทนรกแลวยังตองมาถูกทัณฑ

ทรมานตอในยมโลก สําหรับผูกระทําบาปอกุศลไวมาก  

 2) เปตติวิสยภูมิ 

 เปตติวิสยภูมิอันเปนสถานท่ีอยูของชีวิตหลังความตายอีกภพภูมิหนึ่ง ท่ีมีความนาสนใจ

เชนเดียวกันเปรตบางจําพวกอาศัยปะปนอยูกับภพมนุษย แตเปนภพท่ีละเอียดกวา ซ่ึงมนุษยมองไมเห็น 

แตไมไดหมายความวาเปรตนั้นไมมี พระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสยืนยันเรื่องเปรตนี้วามีจริงและทรงรู

ถึงการกระทําท่ีจะนําไปเปนเปรต ดังมีกลาวไวในมหาสีหนาทสูตร ตอนหนึ่งดังนี้ “ดูกรสารีบุตรเรา

ยอมรูจักเปรตวิสัย ทางไปสูเปรตวิสัยและปฏิปทาอันจะยังสัตวใหถึงเปรตวิสัย อนึ่ง สัตวผูดําเนิน

ประการใด เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก ยอมเขาถึงเปรตวิสัย เรายอมรูชัดซ่ึงการกระทํานั้นดวย”56  

 เรื่องเปรตนี้ นอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจาจะทรงรูชัดแจงแลว ยังมีเหลาสาวกอีกจํานวน

มากท่ีรูชัดแจงหนึ่งในจํานวนพระสาวกนั้น คือ พระมหาโมคคัลลานะผูมีฤทธิ์มาก หลายครั้งท่ีทาน

                                           

 56ม.มู. 18/173/47. 
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ออกบิณฑบาตกับสหธรรมิกบาง เหลาศิษยบาง ทานจะพบกับเปรตท่ีมีลักษณะตาง ๆ อยูบอยครั้ง 

เม่ือพบแลวก็ยังมิไดบอกอะไรกับภิกษุนั้นท่ีไมเห็นเปรต เม่ือทานกลับมาถึงวัดแลว จึงนํามาเลาตอ 

พระพักตรของพระบรมศาสดาวา ไดเห็นเปรตตนหนึ่งมีรูปรางอยางนั้น ๆ ซ่ึงพระองคทรงรับรองวา

เปรตท่ีพระมหาโมคคัลลานะเห็นนัน้เปนเรื่องจริง  

 ความหมายของเปตภูมิ 

 เปตติวิสยภูมิ คือ ท่ีอยูของเปรต หรือโลกของเปรต เปนหนึ่งในอบายภูมิ 4 ฝายทุคติ          

สัตวท่ีชื่อวาเปรตนั้น เพราะเปนสัตวท่ีมีความเดือดรอน มีความเปนอยูอยางหิวโหยอดอยากซ่ึงตางกับ

สัตวนรก ท่ีมีความเดือดรอนเหมือนกัน แตวาเดือดรอนเพราะถูกทรมาน  

 ลักษณะของเปรต 

 ท่ีอยูของเปรตนั้นอยูใตเขาตรีกูฏอันเปนภพของอสูร แตอยูในซอกเขาตรีกูฏ อีกชั้นหนึ่ง  

ซ่ึงเปนภพเฉพาะของเปรตและยังมีเปรตบางประเภทท่ีอยูปะปนกับภพมนุษยดวยชนิดของการเกิด

เปนเปรตกลาวโดยรวม ๆ มี 2 ประเภท  

 1. เปรตท่ีมาจากภูมิอ่ืน ๆ เชน เปรตท่ีมีเศษกรรมท่ีเหลือมาจากมหานรก อุสสทนรก 

ยมโลกแลวจึงมาเปนเปรต  

 2. เปรตท่ีมาจากภูมิมนุษย ท่ีไดทํากรรมชั่วชาครั้งเปนมนุษย มีความตระหนี่ มีความโลภ

เปนเจาเรือน เม่ือตายแลวก็มาเกิดเปนเปรตทันที 

 เหตุท่ีทําใหเกิดเปนเปรต 

 การท่ีมนุษยท้ังหลาย จะไดไปเกิดเปนเปรต มีชีวิตอยูในอบายภูมิหลังจากละโลกไปแลว 

เสวยความทุกขทรมาน เพราะความอดอยาก ไดรับความกระหายอยางแสนสาหัสนั้น ก็เพราะมีเหตุมีปจจัย 

หรือปฏิปทาอันยังสัตวใหไปถึงเปรตนั้น ไดแก อกุศลกรรมบถ 10 ประการ กลาวคือ ความชั่วท่ีทําไว

ทางกาย วาจา และ ใจ เชนเดียวกับเหตุปจจัยอันเปนปฏิปทาใหไปสูนรก  

 เม่ือผูใดประพฤติอกุศลกรรมบถ 10 ประการนี้ ผูนั้นชื่อวานําตนเดินไปตามปฏิปทาทาง

ไปสูโลกเปรตแลว และเม่ือเขาขาดใจตายไปจากมนุษยโลกนี้ หากวาอกุศลกรรมนั้น สามารถนําเขา

ไปสูนิรยภูมิ คือ โลกนรกได เขาก็จักตองไปเสวยทุกขโทษอยูในนรกกอน พอสิ้นกรรมพนจากนรกแลว 

เศษบาปยังมี จึงจะไปเกิดเปนเปรตตอในภายหลังนี้จําพวกหนึ่ง  

 อีกจําพวกหนึ่งนั้นมีอกุศลกรรมบางเบา ไมถึงข้ันท่ีจะตองตกนรกก็ไมตองไปผานแดนนรก 

แตจะตรงไปเกิดในโลกเปรตเลยทันที ซ่ึงในกรณีหลังนี้มีขอท่ีควรจะทราบไว ดังตอไปนี้  

 เม่ือมนุษยผูมีจิตไมบริสุทธิ์ ประพฤติอกุศลกรรมท้ังหลาย ซ่ึงเปนการนําตนใหเดินไปตาม

ปฏิปทาทางไปสูเปตติวิสัยแลว ในขณะท่ีจะขาดใจตายจากมนุษยไปผุดเกิดเปนเปรตนั้น ยอมจะมี

เหตุการณอันแสดงวาตนจักไดไปเกิดเปนเปรตแน ๆ คือ คตินิมิต ซ่ึงบงบอกถึงคติแหงโลกเปรตท่ีตน

จักตองไปเกิด เชน บางทีใหเห็นเปนหุบเขาหรือถํ้าอันมืดมิด เปนสถานท่ีเงียบวิเวกวังเวงและปลอดเปลี่ยว 
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บางทีใหเห็นเปนแกลบและขาวลีบมากมาย ใหรูสึกหิวโหยอาหารและกระหายน้ําเปนกําลังบางทีให

เห็นเปนน้ําเลือดน้ําหนองนารังเกียจสะอิดสะเอียนเปนยิ่งนัก และใหเห็นไปวาตนไดดื่มกินน้ําเลือด            

น้ําหนองเหลานั้นเปนอาหาร  

 ภาพเหลานี้มาปรากฏใหเห็นอยางชัดเจนแจมใสในมโนทวาร คือ ทางใจ จิตยึดเหนี่ยวไว

เปนอารมณ เม่ือดับจิตตายลงไปในขณะนั้น ก็นอมนําไปเกิดในทุคติภูมิ คือ เกิดเปนเปรต ตองเสวย

ทุกขเวทนาตามสมควรแกกรรมชั่วท่ีตนไดทําไว เพราะคตินิมิตเหลานี้เปนเครื่องชี้ใหรูวา เขาผูนั้น

จะตองไปเกิดเปนเปรตอยางแนนอนและเม่ือเขาไดไปเกิดเปนเปรตแลวเปนอันแสดงวา บัดนี้ เขาผู

ประพฤติอกุศลกรรม ซ่ึงนําตนเดินไปตามปฏิปทาทางไปสูเปรตอสุรกายไดบรรลุถึงถ่ินท่ีตองไปอยาง

เท่ียงแทแลว  

 สรุปเปตติวิสยภูมิ 

 เปตติวิสยภูมินั้น พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสเปรียบเทียบไววา เหมือนกับตนไมในพ้ืนท่ีอัน

ไมเสมอ มีใบออนและใบแก โปรงเบา มีรมเงาอันโปรง เปนสถานท่ีท่ีไมนารื่นรมย เพราะแหงแลงเต็ม

ไปดวยความทรมาน เม่ือบุคคลใดบุคคลหนึ่งประพฤติอกุศลกรรมนําชีวิตของตนไปในทางอกุศลกรรม 

ผูนั้นชื่อวานําตนไปสูปฏิปทาทางไปสูตนไมอันหาความสุขสบายมิได คือ เปตติวิสยภูมินั้นอยางแนนอน  

 3) อสุรกายภูมิ 

 อสุรกายมีลักษณะคลายคลึงกับเปรตมาก จนบางครั้งทําใหเราเขาใจสับสนจนไมสามารถ

แยกแยะไดวา ตัวไหนเปนเปรต ตัวไหนเปนอสุรกาย ซ่ึงจะไดทําความเขาใจในเรื่องของอสุรกายจน

สามารถแยกแยะไดวา เปรตและอสุรกายแตกตางกันอยางไร  

 ความหมายของอสุรกายภูมิ 

 อสุรกายภูมิ จัดเปนอบายภูมิอันดับท่ี 3 เปนปรโลกฝายทุคติท่ีชื่อวา อสุรกายภูมิ เพราะ

เปนสถานท่ีปราศจากความราเริง สัตวท่ีละโลกจากอัตภาพท่ีเปนมนุษยไปเปนอสุรกายก็ดีหรือหมด

กรรมจากมหานรกมาเปนอสุรกายก็ดี ยอมไมไดรับความบันเทิงใจ ไมมีความสนุกสนานราเริงอยาง

โลกมนุษย จะตองไดรับทุกขเวทนาอยางเผ็ดรอนจากผลกรรมชั่วท่ีตนกระทําไวครั้งเปนมนุษยเปน

ระยะเวลาท่ียาวนานทีเดียว แตถึงอยางนั้นก็ยังทุกขทรมานเบาบางกวาในมหานรก อุสสทนรกและ

ยมโลกมาก  

 ลักษณะของอสุรกายภูมิ 

 อสุรกายมีรูปรางลักษณะคลายเปรต เวทนาท่ีไดรับก็คลายคลึงกันมาก แมแตท่ีอยูอันเปน

ท่ีตั้งของภูมิอสุรกายก็อยูท่ีเดียวกัน คือ อยูใตเขาสิเนรุ อยูในซอกเขาอีกชั้นหนึ่ง อยูในภูมิเดียวกับเปรต  

 เม่ือกลาวถึงชีวิตความเปนอยูของอสุรกายท้ังหลายมีชีวิตอยูอยางแสนลําเค็ญเชนเดียวกับ

เหลาเปรตสวนมาก เชน อสุรกายบางตนมีสรีระรางกายนาเกลียดพิลึกเพราะมีกายผายผอมตัวสูง

ชะลูดนับไดเปนรอยเปนพันวาข้ึนไป เนื้อและโลหิตในสรีระรางกายดูเหมือนไมมีสักนิดมีแตหนังหุม
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กระดูกเหมือนสัตวตายซาก ประดุจดังใบไมแหง กลิ่นตัวเหม็นสาบเหม็นสางสุดประมาณ มีดวงตาเล็ก

เทากับตาของปูท่ีเราเห็นกันอยูในมนุษยโลก และตาไมไดตั้งอยูท่ีใบหนาเหมือนอยางตาของมนุษยเรา 

แตวาตั้งอยูบนศีรษะตรงกระหมอม มีปากเล็กมาก ประมาณเทารูเข็ม อยูบนศีรษะกลางกระหมอมใกล ๆ 

กับดวงตา  

 นอกจากจะมีรูปรางแปลกพิลึกนาทุเรศดังกลาวมาแลว อสุรกายท้ังหลายยังมีความเปนอยู

อยางแสนจะลําบากยากเย็น ตองเผชิญกับความหิวกระหายอยูตลอดเวลา ดวยการแสวงหาอาหารนั้น 

เปนไปดวยความยากลําบาก เพราะความท่ีมีตาเล็ก ไมสมกับรางซ่ึงสูงชะลูด มิหนําซํ้ายังตั้งอยูบน

ศีรษะกลางกระหมอมเสียอีก ทําใหมองเห็นอาหารไดยาก แมเม่ือพบเจออาหารตามอสุรกายวิสัยแลว 

จะกินอาหารแตละครั้งก็ยังลําบากเพราะวาปากตั้งอยูกลางกระหมอมบนศีรษะ เวลาจะบริโภคอาหาร

จึงตองเอาหัวปกลงมาขางลางเอาตีนชี้ฟาตองตั้งทาอยางนี้จึงจะกินอาหารไดและกวาอาหารจะเขา

ปากไปไดก็สุดแสนลําเค็ญเพราะวามีปากเทารูเข็มเทานั้นเอง ตองเสวยกรรมเปนอสุรกายสัตวอันนา

สงสาร ทนทุกขทรมานเพราะความหิวกระหายอยูอยางนี้ นับเปนเวลาหลายพันหลายหม่ืนปจนกวาจะ

สิ้นอกุศลกรรมท่ีตนทําไว  

 เหตุท่ีทําใหเกิดเปนอสุรกาย 

 การเกิดมาเปนอสุรกายมีความทุกขทรมานถึงเพียงนี้ ก็เพราะผลแหงการกระทําเม่ือครั้ง

เกิดเปนมนุษย อกุศลกรรมท่ีทําใหเกิดมาเปนอสุรกาย คือ ความโลภ ความอยากไดของผูอ่ืนในทางมิชอบ 

เชน เม่ือครั้งเปนมนุษยมีความโลภเกิดข้ึน ทําการประกอบทุจริตกรรมดวยการปลนลักขโมยหรือ

กระทําการฉอโกงทรัพยสมบัติของผูอ่ืน โดยไมรูจักประกอบอาชีพทํามาหากิน เห็นผูอ่ืนมีทรัพยสมบัติ

ก็เกิดริษยาปรารถนาจะทําลายลาง หรืออยากจะเอามาเปนสมบัติของตน แลวลงมือประกอบอกุศลกรรม

เพ่ือจะใหไดมาซ่ึงสมบัติอันตนปรารถนา หรือมิฉะนั้น ก็เปนคนละโมบโลภมากจนหนามืด ฉอโกงเอา

ทรัพยสินอันเปนของสงฆ ซ่ึงผูมีศรัทธาอุทิศถวายสงฆ ใหเปนสังฆทาน หรือเห็นเขาขุดบอขุดสระ 

สรางสาธารณสถานสําหรับคนท่ัวไป ก็อยากจะไดเอามาเปนของตน เม่ือไมไดก็หาทางทําลายลางไมให

ผูอ่ืนบริโภค ใชสอยดวยความริษยา เปนพาลโดยแท ครั้นแตกกายทําลายขันธ อกุศลกรรมเหลานี้ก็ฉุด

กระชากลากลงไปเกิดในนรก ตองหมกไหมอยูดวยไฟนรกสิ้นกาลชานาน ครั้นพนจากนรกแลวเศษบาป             

ยังไมสิ้นจึงตองมาถือกําเนิดเกิดในภูมิอสุรกายนี้ตองเสวยทุกขเวทนายาวนานไปจนกวาจะสิ้นกรรม  

 ความแตกตางระหวางเปรตกับอสุรกาย 

 ตามท่ีกลาวมานี้ จะเห็นไดวา อสุรกายสัตวนี้ มีภาวะท่ีละมายเหมือนกับเปรตเปนสวนมาก 

ท้ังชีวิตความเปนอยู และอกุศลกรรมท่ีเขาไดทําไวแตชาติปางกอน ท้ังนี้เพราะวา ภูมิท้ัง 2 นี้ ใกลชิด

ติดกันมาก ฉะนั้นจึงมีชื่อเรียกติดตอกันไปวา เปรตอสุรกาย แตจะอยางไรก็ตาม เปรตกับอสุรกายนี้มี

ความแตกตางกัน พอท่ีจะสังเกตไดดังนี้  
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 1. สัตวท้ังหลายท่ีไปเกิดในโลกเปรตนี้ นอกจากตองเสวยผลแหงกรรมชั่วท่ีตัวทําไว                

มีลักษณะการตาง ๆ ตามประเภทแหงกรรมท่ีชักนํามาใหบังเกิดเปนเปรตแลว ยังตองประสบ

ทุกขเวทนา เพราะความอดอยากอาหารเปนสวนมาก ตลอดเวลามิไดกินอาหารเลย ตองเสวยความ

ทุกขทรมานถูกความโหยหิวเขาครอบงําอยางเหลือประมาณ กรรมยังไมสิ้นตราบใด ก็ตองไดรับความ

โหยหิวอยูตราบนั้น  

 2. สัตวท้ังหลายท่ีไปบังเกิดในโลกอสุรกายนี้ ยอมประสบทุกขเวทนา เพราะความหิว

กระหายน้ําเปนสวนมาก แทจริงสัตวท้ังหลายในอสุรกายภูมินั้นเพราะวิบากแหงอกุศล แมน้ําท่ีจะหยด

ถูกปลายลิ้นวาจะใหเปยกสักนิดก็ไมมีเลย ตลอดเวลา 2-3 พุทธันดร บางครั้งเห็นบอ บึง แมน้ําก็มี

ความปติยินดีวาจะไดดื่มน้ํานั้น พยายามตะเกียกตะกายไป แตพอไปถึงบอน้ํานั้น ก็กลับกลาย            

เปนเพลิงลุกโพลงเผารนตนทุกขทรมานมาก หรือบางทีก็กลับกลายเปนแผนศิลาอันแหงผาก อสุรกาย

เหลานั้นก็มีจิตเหือดแหง เพราะกระหายน้ํา ตองเสวยทุกขเวทนาเพราะความกระหายน้ําอยูอยางนี้ 

จนกวาจะสิ้นอกุศลกรรมท่ีทําไวแตปางกอน  

 สรุปอสุรกายภูมิ 

 อสุรกายภูมินั้น ท้ังรูปรางลักษณะ ความเปนอยูมีภาวะท่ีละมายเหมือนกับเปรตเปน

สวนมากท้ังชีวิตความเปนอยู และอกุศลกรรมท่ีเขาไดรับ เปรตตองประสบทุกขเวทนา เพราะความอด

อยากอาหารเปนสวนมากสวนอสุรกาย ยอมประสบทุกขเวทนา เพราะความหิวกระหายน้ําเปนสวนมาก  

 4) ติรัจฉานภูมิ 

 โลกใหมท่ีบุคคลผูมีกรรมซ่ึงผลของกรรมแหงอกุศลกรรมชักนําใหเกิดใหม คือ อบายภูมิโลก

ติรัจฉานภูมิ เปนโลกอาภัพอับเฉา 

 ความหมายของติรัจฉานภูมิ 

 ติรัจฉานภูมิ คือ โลกของสัตวผูไปโดยขวาง คือเวลาจะเดินทางไปไหนมาไหนตองไป          

โดยอาการขวางลําตัว อกขนานไปกับพ้ืน ตองคว่ําอกไป เชน สุนัข แมว หนู ไก เปด งู ปลา เปนตน 

นอกจากรางกายตองไปอยางขวาง หรืออีกนัยหนึ่งวา มีจิตใจท่ีขวางอีกดวย คือ ขวางจากมรรคผล

นิพพาน แมจะทําความดีเทาไร ก็ไมสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานในชาตินั้นได อยางมากท่ีสุดก็ได

เพียงทําใจใหเลื่อมใส ละโลกแลวไปสวรรคเทานั้น  

 ลักษณะของติรัจฉานภูมิ 

 สัตวท่ีไปเกิดเปนเดียรัจฉาน เราสามารถมองเห็นรูปรางลักษณะไดชัดเจน ไมเหมือนกับ

เปรต หรืออสุรกาย ท่ีไมสามารถมองเห็นดวยตาเนื้อได สัตวเดียรัจฉานบางชนิดมีความคุนเคยกับ

มนุษย เพราะอาศัยอยูดวยกัน แตโดยสภาพรวม ๆ แลว สัตวเดียรัจฉานอาศัยอยูไมเปนท่ีและไมมีท่ี

อยูเปนของตนโดยเฉพาะ ไมเหมือนสัตวท่ีไปเกิดในนรก สัตวนรกท้ังหลายนั้นมีสถานท่ีอยูเปนขุม   

สัตวถาทําบาปหนาก็ไปตกนรกขุมใดขุมหนึ่ง ตองเสวยผลแหงกรรมชั่วของตนในนรกขุมนั้น ถาบาปยัง
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มีก็ไปเกิดในขุมอ่ืนตอไป เม่ือหมดกรรมแลว จึงจะไปเกิดในภูมิอ่ืนตอไปตามยถากรรม แตสัตวท่ีเกิดใน

ติรัจฉานภูมินี้ไมใชอยางนั้น ตองเท่ียวอยูไปมาบนพ้ืนดิน ในปา ในน้ํา บนโลกมนุษยนี้ ซ่ึงคงทราบดี 

อยูแลววามีสัตวเดียรัจฉานอยูมากมายท่ีเราท้ังหลายไดเห็นกันอยูโดยท่ัวไป  

 ความเปนอยูของสัตวเดียรัจฉาน 

 หากจะกลาวถึงความเปนอยูของสัตวเดียรัจฉานแลว สัตวเดียรัจฉานมีความเปนอยูท่ี

ลําบากยากเข็ญกวามนุษยมากนัก เพราะมีภัยแหงชีวิตรอบดาน การท่ีสัตวจะมีชีวิตอยูรอดไปแตละวันนั้น 

แสนจะลําบากยากเย็นเปนชีวิตท่ีตกต่ําแสนจะอาภัพ ไดรับแตความไมสบายรอบดาน ตองแสวงหา

อาหารกินตลอดเวลา กวาจะไดอาหารมาก็ตองแกงแยงกันอยางดุเดือด มีความหวาดระแวงภัยอยูเปนนิตย 

ไมวาจะเปนภัยจากมนุษยคอยตี คอยฆา ภัยจากสัตวใหญกวาคอยขบกัด สารพัดจะตองทนทุกข

ทรมานและตองเปนสัตวเดียรัจฉานอยูอยางนี้ไปจนกวาจะสิ้นกรรมท่ีทําไว ไมใชวาจะตายเกิดในชาติ

เดียวเทานั้น แตตองตายเกิดนับภพนับชาติไมถวน เปนสัตวชนิดนั้นซํ้าแลวซํ้าอีกแลวแตกรรมท่ีตน

กระทําไว  

 ถึงแมโลกของสัตวเดียรัจฉานนี้ จะมีทุกขทรมานเรื่องการหาอาหาร เรื่องความหวาดระแวง

ในการดํารงชีวิต แตก็ยังมีความโชคดีกวาสัตวนรก เปรต อสุรกาย ท่ีตองเสวยผลแหงกรรมอยาง            

เผ็ดรอน ถูกทัณฑทรมานอยูตลอดเวลา ยังพอจะมีความนาชื่นชมยินดีอยูบาง เพราะมีอกุศลเบาบาง

กวาเปนเศษกรรมแลว แมจะตองประสบความลําบากอยางไรก็ยังมีความนายินดีอยู 3 ประการคือ  

 1. การกิน 

 2. การนอน 

 3. การเสพเมถุน 

 ติรัจฉานภูมิ จึงมีความหมายไดอีกอยางหนึ่งวา เปนโลกของสัตวท่ีมีความยินดีในเหตุ 3 

ประการดังกลาว 

 สวนธรรมสัญญา ความรูจักผิด ชอบ ชั่ว ดี หรือรูจักกุศล อกุศลนั้น สัตวเดียรัจฉาน

ท้ังหลายไมมีเลย เวนแตสัตวเดียรัจฉานบางจําพวก เชน โพธิสัตว จึงจะมีธรรมสัญญาปรากฏได               

แตไมใชจะหางายในโลกนี ้

 ประเภทของสัตวเดียรัจฉาน 

 สัตวเดียรัจฉานมีจํานวนมากมายเหลือประมาณมากกวามนุษยมากนัก อยูบนบกเหมือน

มนุษยก็มี อยูในน้ําก็มีและมีมากกวาอยูบนบกเสียอีกรูปรางก็แตกตางกันสุดจะพรรณนาขนาดของ

สัตวเดียรัจฉานมีตั้งแตใหญโตมาก เชน ชาง และขนาดเล็กจนแทบจะมองไมเห็นก็มี จากตําราทาง

พุทธปรัชญามีการจําแนกประเภทของสัตวเดียรัจฉานออกเปน 4 ชนิด คือ  

 1. อปทติรัจฉาน คือ จําพวกเดียรัจฉานท่ีไมมีขาเลย ไดแก ปลา งู ไสเดือน เปนตน  

 2. ทวิปทติรัจฉาน คือ จําพวกเดียรัจฉานท่ีมี 2 ขา ไดแก นก เปด ไก เปนตน  
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 3. จตุปปทติรัจฉาน คือ จําพวกเดียรัจฉานท่ีมี 4 ขา ไดแก ชาง มา โค กระบือ เปนตน  

 4. พหุปปทติรัจฉาน คือ จําพวกเดียรัจฉานท่ีมีขามาก ไดแก กุง แมงมุม ตะขาบ ก้ิงกือ เปนตน  

 ในเรื่องการแยกประเภทของสัตวนั้น นักวิทยาศาสตรยังสามารถแยกไดอีกหลายแบบ 

แลวแตหลักการและการนําไปใชงาน เชน แยกเปน 2 ชนิด เปนสัตวบก สัตวน้ํา หรือ 3 ชนิด เชน 

สัตวบก สัตวน้ํา สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา แตจากขอความท่ีกลาวมาขางตน ใชหลักการแยกชนิดจากจํานวน

ขาของสัตว ซ่ึงก็เปนวิธีการแยกประเภทท่ีงายมาก  

 เหตุท่ีทําใหเกิดเปนสัตวเดียรัจฉาน 

 เหลาสัตวท่ีมาเกิดในติรัจฉานภูมินี้ เพราะอํานาจแหงเศษบาปอกุศลท่ีตนไดกระทําไวแต

ปางกอน สวนใหญมาจากกิเลสตระกูลโมหะ คือ ความไมรูตามความเปนจริง เชน หลงยึดติดกับบุคคล 

หรือทรัพยสมบัติ เม่ือจิตผูกพันกับทรัพยกับบุคคล ครั้นละโลกแลวก็มีโอกาสเกิดเปนสัตวเดียรัจฉาน

เฝาสมบัติอยูในท่ีนั้นได  

 อีกพวกหนึ่ง เพราะเคยทําอกุศลกรรมไวในชาติกอน ไดรับผลแหงกรรมชั่วในนรก เม่ือพน

กรรมจากนรกแลว เศษกรรมก็นําใหมาเปนสัตวเดียรัจฉาน หรือบางพวกเม่ือใชกรรมในนรกแลวตอง

ไปเกิดเปนเปรตและอสุรกายกอน เม่ือเศษกรรมเบาบางลงจึงมาเกิดเปนสัตวเดียรัจฉาน และมักจะเกิด

เปนเดียรัจฉานซํ้า ๆ อยูหลายชาติ เปนชนิดเดิมบาง บางทีก็เปลี่ยนชนิด มีโอกาสทํากุศลกรรมนอยมาก  

 ถึงแมจะมีโอกาสทํากุศลไดนอย แตนับวาโชคดีกวาอบายภูมิท้ัง 3 ชั้น คือ นรก เปรต 

อสุรกาย ท่ีไมมีโอกาสไดทํากุศลโอกาสในการทํากุศลแมเพียงนิด แตยังพอเปนความหวังใหไดเกิดใหม

ในสุคติภูมิได  

 

 สรุปอกุศลกรรม 

 อกุศลกรรม ซ่ึงเปนกรรมฝายบาป อันไดแกอกุศลกรรมบถท้ัง 10 ประการ มีปาณาติบาต

เปนตน มีมิจฉาทิฏฐิเปนปริโยสาน หากบุคคลใดเปนคนมีสันดานราย มีใจบาปหยาบชาไมคํานึงถึง 

โลกหนา ไมเชื่อวาบาปบุญคุณโทษนรกสวรรคมีจริงแลวประกอบอกุศลกรรมใสตนไว เม่ือเขาผูนั้น

สิ้นชีวิตขาดใจตายไปจากโลกมนุษยนี้แลว ยอมจะไมมีโอกาสกลับมาเกิดเปนมนุษยอีกตอไป โดยท่ีแท 

เขายอมจักตองถูกผลของกรรมแหงอกุศลท่ีตนกระทําไวฉุดกระชากลากไปเกิดในอบายภูมิท้ัง 4 ทันที คือ 

 หากวาอกุศลกรรมกําลังแรงกลาเหมาะสมท่ีจะชักพาใหเขาไปเกิดในนิรยภูมิไดแลว             

ในวินาทีท่ีเขาขาดใจตายไป โดยมีจิตไมผองแผวนั่นเอง ผลของกรรมแหงอกุศลกรรมก็จะทําหนาท่ีฉุด

กระชากลากพาบุคคลเจากรรมนั่นใหไปปฏิสนธิในนรกแลวซ่ึงเปนสถานท่ีหลังความตายฝายทุคติท่ีมี

แตความทุกขทรมานอยางแสนสาหัสเพียงฝายเดียว ตั้งแตการทรมานท่ีหนักท่ีสุดในมหานรกท่ีไมมี

เวลาวางเวนจากการไดหยุดพักทรมานเลย เม่ือหมดกรรมในมหานรกแลว ยังตองมาถูกทรมานตอใน
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อุสสทนรก ซ่ึงแมวาการทัณฑทรมานจะหยอนลงไปบาง แตยังหนักหนาสาหัสอยู และเม่ือหมดกรรม

จากอุสสทนรกแลว ยังตองมาถูกทัณฑทรมานตอในยมโลก สําหรับผูกระทําบาปอกุศลไวมาก  

 หากวาอกุศลกรรมกําลังแรงกลาเหมาะสมท่ีจะนําพาใหเขาไปเกิดในโลกเปรตนี้ นอกจาก

ตองเสวยผลแหงกรรมชั่วท่ีตัวทําไวมีลักษณะการตาง ๆ ตามประเภทแหงกรรมท่ีชักนํามาใหบังเกิด

เปนเปรตแลว ยังตองประสบทุกขเวทนา เพราะความอดอยากอาหารเปนสวนมาก ตลอดเวลามิไดกิน

อาหารเลย ตองเสวยความทุกขทรมานถูกความโหยหิวเขาครอบงําอยางเหลือประมาณ กรรมยังไมสิ้น 

ตราบใดก็ตองไดรับความโหยหิวอยูตราบนั้น  

 หากวาอกุศลกรรมมีกําลังแรงกลา เหมาะสมท่ีจะชักนําใหเขาไปเกิดในอสุรกายภูมิไดแลว 

ในวินาทีท่ีเขาขาดใจตายไปโดยมีจิตไมผองแผวนั่นเอง ผลของกรรมแหงอกุศลกรรมก็จะเขาทําหนาท่ี

ฉุดกระชากลากพาบุคคลผูรับผลของกรรมนั้นใหไปเกือบปฏิสนธิในอสุรกายวิสัย กลายเปนอสุรกาย

สัตวซ่ึงมีรูปรางแปลกประหลาดเหลือหลาย เปนสัตวรางรายหิวกระหายเหลือประมาณตองทนทุกข

ทรมานเปนอสุรกาย หากวาอกุศลกรรมมีกําลังแรงกลา เหมาะสมท่ีจะนําพาใหเขาไปเกิดติรัจฉานภูมิ 

ไดแลวในวินาทีท่ีเขาขาดใจตายไป โดยมีจิตไมผองแผวนั่นเอง วิบากแหงอกุศลกรรมก็จะทําหนาท่ี             

ฉุดกระชากลากพาบุคคลผูรับผลของกรรมนั่นใหไปปฏิสนธิในกําเนิดสัตวเดียรัจฉาน 

 ข. มนุสสภูมิ 

 1. มนุสสภูมิ เปนภูมิท่ีอยูอาศัยของมนุษยเรา และเปนท่ีอยูของผูท่ีมีใจสูง เพราะมนุษยมี

ความรูจักผิดชอบชั่วดี ถาทําความดีก็จะไดถึงดีท่ีสุด หากทําชั่วก็จะถึงชั่วท่ีสุด  

 2. มนุสสภูมิ ไมไดมีเฉพาะโลกมนุษยท่ีเราอาศัยอยูเทานั้น แตมีถึง 4 โลก หรือ 4 ทวีป

ดวยกัน คือ ปุพพวิเทหทวีป อปรโคยานทวีป ชมพูทวีป และอุตตรกุรุทวีป ตั้งอยูในทิศท้ัง 4 ของเขา

สิเนรุ ลักษณะของมนุษยแตละทวีปมีรูปพรรณสัณฐานคลายกัน ตางกันแตเพียงขนาด ความไดสัดสวน 

และความประณีตสวยงาม อายุขัยของมนุษยในแตละทวีปจะมีความคงท่ี ยกเวนชมพูทวีปจะมีอายุขัย

ข้ึนลงตามการกระทําของมนุษยในยุคนั้น  

 3. มนุษยแบงออกเปนประเภทตามการกระทําไดหลายประเภท ไดแก มนุษยนรก มนุษย

เปรต มนุษยสัตวเดียรัจฉาน และมนุษยเทวดา  

 4. การเกิดเปนมนุษยเปนการยาก เพราะยังมีภพภูมิอีกถึง 30 ภพภูมิ ท่ีสรรพสัตวเม่ือตาย

แลวตองไปเกิด หากเทียบการเกิดในภูมิมนุษยกับภูมิอ่ืน ๆ แลว นับวาปริมาณการเกิดในภูมิมนุษยนั้น

นอยมาก เหตุท่ีทําใหเกิดเปนมนุษย คือ ศีล 5 อันเปนความปกติของมนุษยนั่นเอง  
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 ภูมิมนุษยจะตองมีความสําคัญอยางยิ่งตอการดํารงชีวิตในสังสารวัฏนี้ ซ่ึงพระสัมมาสัมพุทธเจา 

ไดตรัสถึงความสําคัญของการไดเกิดมาเปนมนุษยวา เปนความยากอยางหนึ่งทีเดียวซ่ึงมีปรากฏใน

พุทธวรรควา “กิจฺโฉ มนุสฺสปฏลิาโภ การกลับไดอัตภาพเปนมนุษยเปนการยาก”57  

 การเวียนวายตายเกิดอยูใน 31 ภพภูมินั้น หากเราจะเปรียบเทียบสัตวท่ีอยูในภูมิอ่ืน ๆ กับ

ภูมิมนุษยแลว จะพบวาสัตวท่ีเกิดในภูมิมนุษยนั้นมีจํานวนนอยมาก แตสัตวท่ีไปบังเกิดในภูมิ           

ฝายสุคติมีสวรรค 6 ชั้นบาง พรหมบาง อรูปพรหมบาง มีจํานวนมากกวา หรือสัตวท่ีไปเกิดในภูมิฝาย

ทุคติ มีสัตวนรก เปรต อสุรกาย สัตวเดียรัจฉาน จัดวามีจํานวนมากท่ีสุด  

 หากเราไดพิจารณาใหถองแทแลว จะพบวาสุคติภูมิเปนภูมิแหงการเสวยผลแหงกุศลกรรมท่ีตน

ไดกระทําไว ทุคติภูมิ เปนภูมิแหงการเสวยผลบาป สวนภูมิมนุษยนั้นเปนศูนยกลางแหงการสรางบุญและบาป  

 ความหมายของคําวา มนุสสภูมิ 

 ในลําดับแรก เรามาทําความเขาใจถึงความหมายของคําวา มนุษย กันกอน มนุษย หมายถึง 

คน หรือ เหลาคน เขียนตามแบบบาลีไดวา มนุสฺส มาจากคําวา มน (อานวา มะ-นะ) ซ่ึงแปลวา ใจ 

รวมกับคําวา อุสฺส ท่ีแปลวา สูง เม่ือรวมความหมายแลว แปลวา ผูมีใจสูง เหตุท่ีไดชื่อวา มีใจสูง 

เพราะมีความดีงามอยูในจิตใจ กลาวคือมีความรูจักผิดชอบชั่วดี รูบุญบาป รูจักมีเมตตากรุณา เปนตน 

และเม่ือนําคําวา มนุสฺส มารวมกับคําวา ภูมิ ท่ีแปลวา แผนดิน ท่ีอยู ก็จะหมายถึง ท่ีอยูของผูมีใจสูง 

นอกจากความหมายของคําวา มนุษย ดังกลาวมาแลว ยังมีท่ีแสดงไวอีกหลายนัย ดังนี้  

 1. มนุษยมีใจรุงเรืองและกลาแข็ง  

 2. มนุษยเขาใจในสิ่งท่ีเปนเหตุอันควรและไมควร  

 3. มนุษยเขาใจในสิ่งท่ีมีประโยชนและไมมีประโยชน  

 4. มนุษยเขาใจในสิ่งท่ีเปนกุศลและอกุศล  

 5. มนุษยเปนลูกของเจามนุ  

 ท่ีวามนุษยเปนลูกของเจามนุนั้น มีความหมายดังนี้คือ ในสมัยตนกัป ประชาชนไดเลือก

พระโพธิสัตว ซ่ึงขณะนั้นเปนมนุษยมีชื่อวา มนุ ข้ึนครองราชยเปนพระเจาแผนดินปกครองประเทศ 

และถวายพระนามวา พระเจามหาสัมมตะ พระเจามหาสัมมตะทรงวางระเบียบแบบแผนกฎขอบังคับ

อยางเท่ียงธรรม เพ่ือใหประชาชนประพฤติปฏิบัติตาม ประชาชนตางก็มิไดฝาฝนเลยคงกระทําตามนั้น

ทุกประการ เสมือนหนึ่งวาบุตรท่ีดีท้ังหลายไดประพฤติตามโอวาทของบิดา เหตุนี้จึงเรียกวา มนุสฺส 

หมายถึงวาเปนลูกของพระเจามนุ  

 

 

                                           

 57ขุ.ธ.อ. 42/280. 
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 ท่ีตั้งของมนุสสภูมิ 

 ท่ีอยูของมนุษย หรือมนุสสภูมินั้น อยูบนพ้ืนดินลอยอยูกลางอากาศ ในระดับเดียวกับไหล

เขาพระสุเมรุ ตั้งอยูในทิศท้ัง 4 ของเขาพระสุเมรุ ซ่ึงเปนแกนกลางของจักรวาล ผืนแผนดินใหญท้ัง 4 

ท่ีลอยอยูในทิศท้ัง 4 เรียกวา ทวีป มีชื่อและท่ีตั้ง ดังนี้  

 1. ปุพพวิเทหทวีป  ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของเขาสิเนรุ  

 2. อปรโคยานทวีป  ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของเขาสิเนรุ  

 3. ชมพูทวีป   ตั้งอยูทางทิศใตของเขาสิเนรุ  

 4. อุตตรกุรุทวีป  ตั้งอยูทางทิศเหนือของเขาสิเนรุ  

 ชาวโลกสวนใหญท่ียังไมเริ่มศึกษาพุทธปรัชญา มักมีความเขาใจวา มนุษยมีอยูเฉพาะในโลก

ท่ีเราอาศัยอยูในปจจุบันเทานั้น แตหากไดศึกษาคําสอนในพุทธปรัชญาแลวจะพบวา โลกมนุษยนั้นมี

อยูถึง 4 ทวีปดวยกัน แตเราไมสามารถไปถึงได เพราะอยูไกลกันมาก อีกท้ังยังมีความละเอียดประณีต

มากกวาโลกท่ีเราอยูนี้ จึงทําใหมองไมเห็นดวยตาเนื้อ ตองอาศัยทิพยจักษุ ดังท่ีเคยกลาวมาแลว โลกท่ี

เราอาศัยอยูนี้ เรียกวา ชมพูทวีป  

 ลักษณะของมนุษย 

 ในทวีปท้ัง 4 เม่ือกลาวโดยรวมแลว มีรูปราง สัณฐาน หนาตา อยูในลักษณะเดียวกัน 

ตางกันท่ีขนาด ความไดสัดสวนและความประณีตสวยงาม เชน มนุษยในชมพูทวีป มีใบหนารูปไข 

อปรโคยานทวีป มีใบหนากลมเหมือนดวงจันทรวันเพ็ญ ปุพพวิเทหทวีป มีรูปหนาเหมือนมะนาวตัด 

หรือพระจันทรครึ่งซีกครึ่งวงกลม สวนอุตตรกุรุทวีปมีใบหนาเปนรูปสี่เหลี่ยม ความสวยงามของผูคน

ใน 3 ทวีป ยกเวนชมพูทวีป มีความสวยงามไมแตกตางกัน เนื่องจากมนุษยโดยท่ัวไปมีคุณธรรมใน

จิตใจเสมอเหมือนกัน เฉพาะในชมพูทวีปเทานั้นท่ีผูคนมีความสวยงามมากนอยตางกัน ตามแตกุศล

กรรมท่ีตัวเองไดทําไวในอดีต  

 อายุมนุษย ทวีปท้ัง 4 ในชวงแรกท่ีโลกมนุษยเจริญ หรือในชวงท่ีมีมนุษยตนกัปไมวามนุษย

ในทวีปใด ก็มีอายุถึงอสงไขยปท้ังสิ้น เพราะจิตใจของคนในสมัยนั้นมีกิเลส คือ โลภะ โทสะ โมหะ เบาบาง 

ทําใหสิ่งแวดลอม ดิน ฟา อากาศ และอาหารของมนุษยสมบูรณ จึงเปนเหตุใหอายุมนุษยยืนยาว  

 ครั้นตอมามนุษยในทวีปท้ัง 4 มีอกุศลจิตเกิดข้ึน ทําใหสิ่งแวดลอมตาง ๆ เริ่มเปลี่ยนแปลง

ผิดปกติไปจากเดิม กลาวคือเม่ือหนาวก็หนาวเกิน เม่ือรอนก็รอนเกิน ฝนก็ไมตกตามฤดูกาล คุณคา

ทางอาหารก็ลดนอยลง สิ่งเหลานี้ทําใหอายุของมนุษยลดลงตามลําดับ เม่ืออายุขัยลดลงถึง 1,000 ป 

มนุษยท่ีอยูในอุตตรกุรุทวีปก็คงท่ีเพียงนั้น ไมลดลงอีก เพราะไมมีกิเลสเพ่ิมข้ึนอีก ในทํานองเดียวกัน 

อายุขัยของมนุษยท่ีอยูในปุพพวิเทหทวีปคงท่ีอยูท่ี 700 ป ท่ีอปรโคยานทวีป อายุขัยของมนุษยคงท่ีอยู

ท่ี 500 ป  
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 คงไวแตชมพูทวีปเทานั้น ท่ีอายุขัยของมนุษยยังคงลดลงเรื่อย ๆ เพราะมีกิเลสกลาไมสิ้นสุด 

และจะลดลงจนกระท่ังเหลือ 10 ป อาหารท้ังปวงท่ีรสดีจะหมดไป สิ่งแวดลอมจะเสื่อมโทรม ผูคนมี

โทสะกลาแข็ง ในท่ีสุดก็เกิดการรบราฆาฟนกันเองจนเกิดการนองเลือดตลอด 7 วัน ในกาลนั้นจะมี

มนุษยบางกลุม หลบหนีซอนตัวอยูในหุบเขาหางไกลและเริ่มประกอบกุศลอีกครั้ง ซ่ึงมีผลทําใหอายุขัย

ของมนุษยเพ่ิมข้ึนและจะเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ กระท่ังข้ึนไปถึงอายุ 80,000 ป จนถึงอสงไขยป อายุขัยของ

คนในชมพูทวีปจะข้ึนลงอยูอยางนี้ตามอํานาจกิเลสท่ีแรงกลาหรือเบาบางของมนุษยในแตละยุค เรื่องนี้มี

หลกัฐานปรากฏอยูในจักกวัตติสูตร58  

 ความเปนอยูของมนุษยในทวีปท้ัง 3 ยกเวนชมพูทวีป มีความเปนอยู ท่ีสุขสบาย                       

มีสิ่งแวดลอมท่ีสะอาดบริสุทธิ์ ไมมีมลภาวะ ทําใหอาหารการกิน และน้ําทาอุดมสมบูรณ โรคภัยไขเจ็บ

ไมเบียดเบียนเหมือน อยางในชมพูทวีป ท่ีเปนเชนนี้เพราะมนุษยใน 3 ทวีป มีศีลธรรมท่ีเปนปกติ 

สมํ่าเสมอ สวนมนุษยในชมพูทวีป มีความเปนอยูท่ีแตกตางกันมาก บางคนสุขสบาย บางคนลําบาก 

บางคนปานกลาง ท้ังนี้ก็ข้ึนอยูกับการกระทําของแตละคน แตละยุคในชมพูทวีป อาจกลาวไดวา 

มนุษยในชมพูทวีป มีความแตกตางกันมากท่ีสุดก็วาได  

 ในหัวขอตอไปนี้ จะกลาวถึงเรื่องของชมพูทวีปเปนประเด็นสําคัญ เพราะเปนโลกท่ีเราได

อยูอาศัย และเปนโลกแหงความแตกตางท่ีนาศึกษาเรียนรูเปนอยางยิ่ง  

 ชมพูทวีปเปนโลกแหงความแตกตาง 

 มนุษยเกิดมาพรอมกับความแตกตางของแตละบุคคล แมเราจะมีอวัยวะท่ีเปนคนเหมือนกัน 

แตมีหลายสิ่งหลายอยางท่ีไมเหมือนกัน เชน อวัยวะบางคนมีอาการครบ 32 ประการ บางคนขาด          

บางคนเกิน บางคนมีผิวพรรณสวยงาม ละเอียดออน บางคน ผิวพรรณหยาบกระดํากระดาง บางคน

เกิดในครอบครัวท่ีร่ํารวย บางคนเกิดในครอบครัวท่ียากจน ความแตกตางเหลานี้ หากใหเราคิดหา

คําตอบดวยตนเอง ก็คงจะกะโหลกบานสติเฟองเปนแน พระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงใหคําตอบเหลานี้ไว

แลวในจูฬกัมมวิภังคสูตรวา “ดูกรมาณพ สัตวท้ังหลายมีกรรมเปนของตน เปนทายาทแหงกรรมมีกรรมเปน

กําเนิด มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนท่ีพ่ึงอาศัย กรรมยอมจําแนกสัตวใหเลวและประณีตได”59  

 จากพุทธพจนนี้ คงทราบแลววา การกระทําของเรานั่นเองท่ีทําใหเราแตกตางกันในหลาย ๆ ดาน 

ซ่ึงสามารถสรุปการกระทําท่ีทําใหแตกตางกัน ดังท่ีมีปรากฏในจูฬกัมมวิภังคสูตรเชนเดียวกัน ดังนี้  

 - ฆาสัตว ไมมีความกรุณา เปนเหตุใหอายุสั้น 

 - ไมฆาสัตว มีความกรุณา เปนเหตุใหอายุยืน 

 - เบียดเบียนสัตว เปนเหตุใหมีโรคมาก 

                                           

 58ที.ปา. 11/33-50/99-121. 
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 - ไมเบียดเบียนสัตว เปนเหตุใหมีโรคนอย 

 - มักโกรธ มีความคับแคนใจมาก เปนเหตุใหผิวพรรณทราม 

 - ไมโกรธ ไมมีความคับแคนใจ เปนเหตุใหผิวพรรณผองใส 

 - มีใจประกอบดวยความริษยาผูอ่ืน เปนเหตุใหมีอานุภาพนอย 

 - มีใจไมริษยาผูอ่ืน เปนเหตุใหมีอานุภาพมาก 

 - ไมบริจาคทาน เปนเหตุใหยากจน อนาถา 

 - บริจาคทาน เปนเหตุใหมีโภคสมบัติมาก 

 - กระดาง ถือตัว เปนเหตุใหเกิดในสกุลต่ํา 

 - ไมกระดาง ไมถือตัว เปนเหตุใหเกิดในสกุลสูง 

 - ไมอยากรู ไมไตถามผูมีปญญา เปนเหตุใหมีปญญานอย  

 - อยากรู หม่ันไตถามผูมีปญญา เปนเหตุใหมีปญญามาก 

 ดังนั้ จะเห็นไดวาทุกการกระทําของเราลวนมีผลแหงการกระทําท้ังสิ้น และการกระทํานี้

เองท่ีทําใหเราแตกตางกัน หากจะกลาววาชีวิตลิขิตไดดวยการกระทําของตัวเองก็คงจะไดความหมาย

ท่ีชัดเจนในขอนี้ เชน ถาตองการอายุยืน ก็ตองไมฆาสัตว ปรารถนาทรัพยก็ตองบริจาคทาน ดังท่ีกลาว

ไวแลวขางตน ดังนั้น ปรารถนาจะเปนอยางไร ตองประกอบเหตุดังท่ีกลาวแลว ยิ่งประกอบเหตุท่ีดีไว

มากเพียงไร เราก็ยิ่งมีความสมบูรณและความสุขมากเพียงนั้น เราจะเปนผูท่ีโดดเดนในความแตกตาง 

และสามารถใชผลจากการประกอบเหตุนั้นมาสั่งสมความดีใหยิ่ง ๆ ข้ึนไป เชน หากเรามีทรัพยมากก็

จะทําทานไดมาก ถามีปญญามาก จะทําสิ่งใดก็สําเร็จไดทุกอยาง เปนตน  

 มนุษยในชมพูทวีปแมจะมีความแตกตางกันถึงเพียงนี้ แตถาเทียบคุณสมบัติท่ัวไปของ

มนุษยในชมพูทวีปกับมนุษยในทวีปอ่ืนแลว มนุษยในชมพูทวีปคงเทียบไมได แตมีคุณลักษณะพิเศษ

บางประการท่ีมนุษยในชมพูทวีปประเสริฐกวาและสามารถสรางความดีไดอยางเต็มท่ีมากกวา 

คุณลักษณะท่ีพิเศษ 3 ประการนั้น คือ  

 1. สูรภาวะ   คือ มีจิตใจกลาแข็งในการบําเพ็ญทาน ศีล ภาวนา  

 2. สติมันตะ   คือ มีสติตั้งม่ันในคุณพระรัตนตรัย  

 3. พรหมจริยวาส คือ สามารถประพฤติพรหมจรรย และอุปสมบทได  

 ดวยคุณสมบัติท้ัง 3 ประการนี้ จึงทําใหมนุษยในชมพูทวีปมีความโดดเดนกวามนุษยในทวีป

อ่ืน และเพราะความท่ีเปนโลกแหงความแตกตาง พระโพธิสัตวเจาท้ังหลายท่ีจะมาบังเกิดเปนพระ

สัมมาสัมพุทธเจา จึงเลือกชมพูทวีปใหเปนทวีปมงคลท่ีจะมาตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา เพราะ

มนุษยในทวีปอ่ืนมีความดีท่ีทําเปนปกติ มีรูปสมบัติ ทรัพยสมบัติ คุณสมบัติ ท่ีสมบูรณพรอม แมพระ

สัมมาสัมพุทธเจาจะมาบังเกิด และทรงแสดงธรรมอยางไร คนเหลานั้นก็ไมอาจจะทําความเขาใจได 



101 

เพราะตนสมบูรณพรอมแลว เชน พระพุทธองคแสดงเรื่องความเสื่อมของสังขาร มนุษยในทวีปนั้นก็จะ

นึกไมออก เพราะตนไมมีความชรา ทุกคนมีวัยท่ีสวยงาม โรคภัยไขเจ็บก็ไมมีเหลานี้เปนตน  

 ประเภทของมนุษย 

 มนุษยมีความเปนอยูท่ีแตกตางกันตามการกระทําของตนในอดีต ดังกลาวมาแลว ลักษณะ

การกระทําของมนุษยแตละคนนี้เองทําใหสามารถแยกประเภทของมนุษยไดเปน 4 ประเภท ดังนี้  

 1. มนุษยนรก คือ มนุษยท่ีมีนิสัยชั่วชา บาปหนา โหดราย สันดานดิบ ชอบสรางความ

เดือดรอนใหกับผูอ่ืนอยางมาก ประพฤติทุจริตมิจฉาชีพผิดมนุษยธรรมดา ฆาสัตว ฆาคน ลักขโมย 

ปลนจี้ทรัพยของผูอ่ืนเปนปกติ นิยมเปนอันธพาลขมเหงรังแกผูบริสุทธิ์ ประหนึ่งวาผุดข้ึนมาจากนรกท่ี

มีความโหดรายทารุณ มนุษยพวกนี้ไมชอบอยูในบานอยางคนท่ัวไป แตกลับชอบอยูในคุกตะราง               

ถูกจองจํา หมดอิสรภาพ ตองทนทุกขทรมานแสนสาหัส  

 2. มนุษยเปรต คือ มนุษยท่ีมีชีวิตความเปนอยูอยางยากลําบาก เท่ียวแสวงหาอาหารผานุง

ผาหมเทานั้น กวาจะไดก็ยากลําบาก แมจะมีความเพียรขยันหาทรัพยอยางไร ก็ไมพอใชพอกินสักที             

มีแตความอดอยากเขาครอบงํา มากไปดวยความทุกข เขาวาตรงไหนดี หากินสะดวกสบาย แตพอไป

ถึงท่ีนั้นกลับไมเจริญดังท่ีเขากลาว คนมักเรียกขานคนประเภทนี้วา คนกาลกิณี เหมือนผุดมาจากภูมิเปรต 

ท่ีมีแตความอดอยากแรนแคน  

 3. มนุษยเดียรัจฉาน คือ มนุษยบางพวกท่ีมักอาศัยอยูกับผูอ่ืน เหมือนกับแมว มา เปด ไก  

สุดแลวแตเจานายจะใชใหทําอะไร ก็อุตสาหะทําการงานท่ีลําบากไมสะดวกสบาย หลังจากทํางาน

เสร็จแลว เจานายจะใหอะไรท่ีถูกใจหรือไมถูกใจ ก็ตองรับเอาไว ถาเปนอาหารก็ไมมีสิทธิ์เลือกตองกิน

อาหารเหลือเดนบาง อาหารหยาบบาง ถึงคราวเจานายดุดาวา ก็ตองเกิดความสะดุงหวาดกลัว                 

หาความสะดวกสบายไมไดเลย เพราะเปนคนมีกรรม มากไปดวยโมหะ ไมมีความคิดท่ีจะเลี้ยงชีพของ

ตนโดยความอิสระ ตองทุกขทนตอความเปนทาสอยางแสนสาหัส คนท่ีมีลักษณะนี้ เพราะการกระทํา

ในอดีตมีความหลงผิด พอแม ครูบาอาจารย มีพระคุณลนหัว แตมองไมเห็นพระคุณทาน ไมเชื่อฟงคําสอน

ของพอแม ครูบาอาจารย ซํ้ายังเถียงคําไมตกฟาก ไมใหความเคารพอีกดวย  

 4. มนุษยเทวดา คือ มนุษยท่ีรูจักสิ่งใดเปนประโยชน สิ่งใดเปนโทษ รูจักบาปบุญคุณโทษ 

รูจักวา สิ่งไหนดี สิ่งไหนชั่ว แลวละเวนสิ่งท่ีเปนบาปอกุศล ตั้งใจประพฤติตนอยูในความดี มีศีล 5 เปนปกติ 

มิไดขาด มีความละอายและเกรงกลัวตอบาป ไมกลาทําชั่ว ใชชีวิตของตนเองไดอยางมีสาระไมอยูไป

วัน ๆ เปนมนุษยผูมีใจสูง บําเพ็ญบุญกุศลอยูเปนประจํา ทําท้ังทาน ศีล ภาวนา ท้ังทําดวยตนเองและ

ชักชวนผูอ่ืน มนุษยประเภทนี้เปนประดุจเทพบุตร เทพธิดา ท่ีจุติลงมายังโลกมนุษย  

 นอกจากการแบงประเภทของมนุษยตามลักษณะของการกระทําแลว พระสัมมาสัมพุทธเจา           

ยังไดแบงบุคคลตามการกระทําในอดีตท่ีสงผลในปจจุบันและกรรมในปจจุบันท่ีสงผลตอการไปสูคติ            

ในอนาคต ดังท่ีมีกลาวไวในปุคคลสูตร ซ่ึงแบงเปน 4 ประเภท ดังนี้  
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 ประเภทท่ี 1 บุคคลผูมืดมามืดไป คือ มนุษยท่ีภพชาติในอดีตไดทําบาปอกุศลไวมาก            

จึงเกิดมาเปนคนยากจน เปนคนพิกลพิการไมสมบูรณ ขาดโอกาสในการทํากิจตาง ๆ แมเปนอยางนี้            

ก็ยังประพฤติผิดศีลผิดธรรม ทําบาปอกุศลท้ังทางกาย วาจา และใจ เม่ือละโลกไปแลว ก็ตองไปเปน

สัตวนรก เปรต อสุรกาย หรือสัตวเดียรัจฉาน ชีวิตยิ่งตกต่ําลงไป ไมรูวาวันใดจะกลับเจริญรุงเรืองข้ึนอีก  

 ประเภทท่ี 2 บุคคลผูมืดมาสวางไป คือ มนุษยประเภทนี้ แมจะมีชีวิตท่ียากลําบาก เพราะ

ผลแหงกรรมชั่วในอดีต แตก็คิดได สอนตัวเองเปน แมไมมีโอกาสดี ๆ อยางคนอ่ืนเขา แตไมยอทอตอ

โชคชะตา อาศัยความดี ความเพียร และกัลยาณมิตรแนะนําแนวทางในการทําความดี มีความตั้งใจใน

การประกอบกุศลกรรมดวยกาย วาจา และ ใจ อยางตอเนื่อง เม่ือละโลกนี้ไปก็ไดบังเกิดในสวรรค  

 ประเภทท่ี 3 บุคคลผูสวางมาแตมืดไป คือ มนุษยผูเกิดมามีความสมบูรณพรอม เกิดใน

ตระกูลสูง มีความเปนอยูสุขสบาย ไมลําบากในการทํามาหากิน มีโอกาสประกอบกุศลกรรมไดโดยงาย 

แตเปนบุคคลท่ีมีความประมาทในชีวิต ใชโอกาสท่ีตนไดมานั้น ประกอบอกุศลกรรม ประพฤติผิดศีล 

ผิดธรรม เม่ือตายไปก็บังเกิดในอบายภูมิไปสูดินแดนท่ีมีแตความมืดมน  

 ประเภทท่ี 4 บุคคลผูสวางมาสวางไป คือ มนุษยผูท่ีเกิดในตระกูลสูง ไมลําบากในการทํามาหากิน 

มีโอกาสท่ีจะทําทาน รักษาศีล และเจริญภาวนาไดอยางเต็มท่ี อยางสะดวกสบาย และเปนผูไม

ประมาทในชีวิต ไดใชโอกาสนั้น ประกอบกุศลกรรมอยางเต็มท่ี เม่ือตายไปยอมไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค60  

 สรุปการเกิดเปนมนุษย 

 การเกิดเปนมนุษยเปนการยาก คํากลาวเชนนี้ สําหรับบางทานแลวอาจรูสึกคานอยูในใจ 

เพราะทุกวันมีเด็กทารกคลอดจากครรภมารดามาลืมตาดูโลก อัตราการ เพ่ิมของประชากรโลกนับวัน

จะสูงข้ึนเรื่อย ๆ จนมีการคาดการณวา ประชากรจะลนโลกในอนาคตอันใกล ความคิดเหลานี้นับวาไมผิด 

แตก็ถือวาเปนความคิดท่ีมองเพียงดานเดียว ไมไดมองใหลึกซ้ึงอยางท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงมอง 

พระองคมองไปถึงภพภูมิอันเปนท่ีอยูของสัตวท้ังหลายท่ีมีอยูมากถึง 31 ภพภูมิดวยกัน ซ่ึงเม่ือเทียบดู

อัตราการเกิดในภูมิมนุษยกับภูมิอ่ืน ๆ แลว ภูมิมนุษยมีอัตราการเกิดท่ีนอยมากอยางเทียบกันไมได  

ในท่ีนี้จะขออุปมาถึงความยากของการเกิดมาเปนมนุษย พอใหเห็นภาพวา มีเตาตาบอดตัวหนึ่ง อาศัย

อยูในทะเล มีหวงอันหนึ่งมีขนาดท่ีหัวเตาลอดไดพอดี ลอยอยูในทะเล เม่ือครบ 100 ป เตาตัวนี้จะโผล

ข้ึนมาสักครั้งหนึ่ง และโอกาสท่ีเตาตาบอดตัวนี้จะโผลข้ึนมาสวมหวงไดพอดีนั้น เปนโอกาสท่ียากแสน

ยาก ฉันใด โอกาสของการเกิดมาเปนมนุษยก็ยากแสนยาก ฉันนั้น แลวอะไรเปนสาเหตุท่ีทําใหการเกิด

เปนมนุษยยากแสนยาก คําตอบก็คือศีล 5 ซ่ึงเปนคุณธรรมเบื้องตนของการท่ีจะทําใหเกิดเปนมนุษย 

หรือท่ีเรียกกันวา มนุษยธรรม คือ ธรรมะท่ีทําใหเปนมนุษย เรื่องศีล 5 นี้ เปนเรื่องท่ีดูเหมือนวาจะมี

การกลาวถึงกันบอยมากในพุทธปรัชญา แมในการประกอบพิธีกรรมงานบุญ ก็จะมีการอาราธนาศีล

                                           

 60สํ.ส. 15/394-397/404-406. 
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ทุกครั้งไป แตโดยเนื้อแทแลว คนท่ีจะรักษาศีล 5 ใหบริสุทธิ์บริบูรณนั้นไมใชเรื่องงายเลย เปนเรื่องท่ี

ตองใชความเพียร และมีความเขาใจในเรื่องศีล อยางถูกตอง  

 ความปกติของมนุษย มิใชสิ่งท่ีพระพุทธองคทรงบัญญัติดังท่ีใครหลายคนเขาใจ พระองค

ทรงเปนผูคนพบวา ศีล 5 เปนกฎธรรมชาติ เปนนิสัยท่ีมนุษยจะตองปฏิบัติทุกคน ไมวาจะมีเชื้อชาติ 

หรือศาสนาใดก็ตาม หากเปนมนุษยแลวจะตองปฏิบัติทุกคน หากไมปฏิบัติแลว จะนํามาซ่ึงความ

เดือดรอนตอตนเองและสังคมโดยสวนรวม  

 ดังนั้น บุคคลผูปรารถนาท่ีจะเกิดมาเปนมนุษย จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง ท่ีจะตองรักษาศีล

ใหไดอยางตอเนื่องจนกระท่ังละโลก เม่ือละโลกแลวก็จะไดกลับมาเกิดเปนมนุษยอีกครั้ง 

 ค. เทวภูมิ 

 การท่ีจะเกิดในเทวภูมิหรือสวรรคท้ัง 6 ชั้นไดนั้น ก็ตอเม่ือบุคคลนั้นเปนผูมีใจเปนบุญเปนกุศล                

ซ่ึงอุตสาหะ พยายามยังตนใหเปนผูเพียบพรอมไปดวยกุศลกรรมบถท้ังหลายและกุศลกรรมบถของเขานั้น

สงผลของกรรมชักนําใหเขาไปเกิดในโลกสวรรคใหไดไปเสวยทิพยสมบัติเปนสุขอยู ณ เทวภูมิ ซ่ึงมีอยู 6 ชั้น ดังนี้ 

 1. สวรรคชั้นจาตุมหาราชิกา  เปนสวรรคชั้นท่ี 1   

 2. สวรรคชั้นดาวดึงส   เปนสวรรคชั้นท่ี 2  

 3. สวรรคชั้นยามา   เปนสวรรคชั้นท่ี 3  

 4. สวรรคชั้นดุสิต   เปนสวรรคชั้นท่ี 4  

 5. สวรรคชั้นนิมมานรดี  เปนสวรรคชั้นท่ี 5 

 6. สวรรคชั้นปรนิมมิตวสวัตดี  เปนสวรรคชั้นท่ี 6 ชั้นสุดทายในเทวภูมิ 

 พุทธปรัชญานั้นมีหลักฐานยืนยันเรื่องสวรรคมากมาย จากคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจาท่ี

บันทึกไวในพระไตรปฎก ดังท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจากลาวไวในมหาสีหนาทสูตรวา  

  ดูกรสารีบุตร เรายอมกําหนดรูใจบุคคลบางคนในโลกนี้ดวยใจอยางนี้วา 

บุคคลนี้ปฏิบัติอยางนั้น ดําเนินอยางนั้น และข้ึนสูหนทางนั้น เบื้องหนาแตตาย

เพราะกายแตก จักเขาถึงสุคติโลกสวรรค โดยสมัยตอมา เรายอมเห็นบุคคลนั้น 

เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตกเขาถึงแลวซ่ึงสุคติโลกสวรรค เสวยสุขเวทนาโดย

สวนเดียว ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย61  
 

 ก. จาตุมหาราชิกาเทวภูมิ 

 จาตุมหาราชิกาเทวภูมิ เปนสวรรคชั้นท่ี 1 จัดอยูในกามภพ เปนปรโลกฝายสุคติภูมิใน

บรรดาสวรรคท้ัง 6 ชั้นนั้น สวรรคชั้นนี้จะมีความหลากหลายมากท่ีสุด เพราะอยูใกลชิดกับพ้ืนมนุษย

มากกวาสวรรคชั้นอ่ืน ๆ และมีบางสวนมีท่ีอยูซอนกับภูมิมนุษย จากการศึกษาชาดกในพระไตรปฎก
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ทําใหเราทราบวา แตเดิมนั้นภพมนุษยติดตอกับสวรรคชั้นจาตุมหาราชิกาท่ีเชิงปาหิมพานตอันเปน

อุทยานของสวรรคชั้นจาตุมหาราชิกา ท่ีมีเหลาเทพบุตรเทพธิดามากมายหลายจําพวกอาศัยอยู ครั้นตอมา 

มนุษยมีกิเลสหนาข้ึนทําใหสวรรคชั้นจาตุมหาราชิกากับโลกมนุษยแยกออกจากกัน  

 ความหมายของจาตุมหาราช 

 จาตุมหาราช แปลวา เทวดา 4 องคผูเปนใหญ จาตุมหาราชิกาภูมิ หมายถึง เทวดาท้ังหลายผูมี

หนาท่ีปฏิบัติรับใชทาวมหาราชท้ัง 4 เพราะเหตุวามากําเนิดในสถานท่ีท่ีทาวมหาราชท้ัง 4 ปกครองอยู

หรือสถานท่ีอันเปนท่ีอยูซ่ึงมีทาวมหาราชท้ัง 4 เปนผูปกครอง  

 ลักษณะของสวรรคช้ันจาตุมหาราชิกา 

 สวรรคชั้นนี้ตั้งอยูท่ีเขาสิเนรุอยูใกลโลกมนุษยมากกวาสวรรคชั้นอ่ืน ๆ และเปนเหมือนเมือง

ประเทศราช ของสวรรคชั้นดาวดึงส ทาวมหาราชท้ัง 4 นี้ ปกครองตั้งแตบนสวรรคลงไปจนถึงพ้ืน

มนุษย ทาวมหาราชท้ัง 4 ยังเปนผูรักษามนุษยโลกดวย ฉะนั้นจึงเรียกวา ทาวจตุโลกบาลสวรรคชั้นนี้มี

เมืองใหญ 4 แหง เปนเทพนครของทาวมหาราชท้ัง 4 ท่ีมีความรื่นรมยมากมายทุกแหงมีกําแพงทอง

งามอราม ประดับดวยแกว 7 ประการ บานประตูกําแพงทําดวยแกวมณีมีปราสาทท่ีรุงเรืองสวยงาม 

อยูเหนือประตูทุกประตู ภายในเทพนครท่ีกวางใหญไพศาลนั้นมีปราสาทแกวมากมาย ซ่ึงเปนวิมานอัน

เปนท่ีอยูของชาวสวรรค แผนพ้ืนท่ีรองรับก็ไมเหมือนแผนดินในเมืองมนุษย เปนพ้ืนทองก็มี พ้ืนเงินก็มี 

ราบเรียบและออนนุมยิ่งนัก เม่ือเหลาเทวดาเหยียบลงไป ก็ไมปรากฏรอยเทา นอกจากนี้ยังมีสระ

โบกขรณีมีน้ําใสยิ่งกวาแกว เต็มไปดวยดอกบัวนานาชนิดสงกลิ่นหอมตลบอบอวล มีตนไมสวรรคอัน

วิจิตรตระการตา มีดอกไมทิพยท่ีสวยสดงดงามนาดูนาชม ท่ีกลาวมานี้เปนท่ีอยูของเทวดาชั้นสูงผูมี 

บุญญาธิการมาก 

 อายุขัยของสวรรคช้ันจาตุมหาราชิกา 

 อายุของชาวสวรรคชั้นนี้ มีปรากฏใน วิตถตสูตรวา “ดูกร ภิกษุท้ังหลาย 50 ปมนุษยเปน

คืนหนึ่งวันหนึ่ง ของเทวดาชั้นจาตุมหาราช 30 ราตรีโดยราตรีนั้นเปนเดือนหนึ่ง 12 เดือนโดยเดือนนั้น

เปนปหนึ่ง 500 ปทิพยโดยปนั้น เปนประมาณอายุของเทวดาชั้นจาตุมหาราช”62  

 จากพระสูตรจะเห็นวา อายุมาตรฐานของชาวสวรรคชั้นนี้จะอยูท่ีประมาณ 500 ปทิพย          

แตก็ไมแนวาเทวดาเหลานั้นจะอยูไดถึงหรือไม ซ่ึงก็ข้ึนอยูกับกําลังบุญของเทวดานั้น เหมือนเมือง

มนุษยมีอายุขัยเฉลี่ย 100 ป บางคนก็นอยกวา บางคนก็มากกวา ถานับเปนอายุมนุษยก็เทากับ 9 

ลานปมนุษย  

 1. ทาวธตรฐ ปกครองสวรรคดานทิศตะวันออก มีหนาท่ีปกครองเทวดา 3 พวก ไดแก 

คนธรรพ วิทยาธร และกุมภัณฑ  

                                           

 62องฺ.อฏก. 23/132/419-420. 



105 

 2. ทาววิรุฬหก ปกครองสวรรคดานทิศใต มีหนาท่ีปกครองพวกครุฑ เหตุท่ีมาเกิดเปนครุฑ 

เพราะทําบุญเจือดวยมานะทิฏฐิ มีความถือตัวอยูมาก  

 3. ทาววิรูปกษ ปกครองสวรรคดานทิศตะวันตก มีหนาท่ีปกครองพวกนาค เหตุท่ีมาเกิด

เปนนาคเพราะ ทําบุญเจือดวยมานะทิฏฐิ มีความถือตัวอยูมาก  

 4. ทาวเวสสุวรรณ หรือ ทาวกุเวรมหาราช ปกครองสวรรคดานทิศเหนือมีหนาท่ีปกครอง

พวกยักษ เหตุท่ีมาเกิดเปนยักษเพราะทําบุญเจือดวยความโกรธ มักหงุดหงิดรําคาญใจเปนอาจิณ  

 ข. ตาวติงสาเทวภูมิ 

 ตาวติงสาเทวภูมิ หรือท่ีเราเรียกตามภาษาไทยวา ดาวดึงส เปนสวรรคชั้นท่ี 2 ท่ีจัดอยูใน

กามภพเปนปรโลกฝายสุคติภูมิ สวรรคชั้นนี้จะเปนท่ีรูจักในหมูพุทธศาสนิกชนมากท่ีสุด เพราะมี

ความสัมพันธกับเก่ียวของกับมนุษยมากอีกชั้นหนึ่ง และท่ีสําคัญมีผูปกครองภพท่ีมีชื่อเสียงมาก คือ 

ทาวสักกะเทวราช หรือพระอินทร ซ่ึงพระองคเปนพุทธศาสนิกชน  

 ความหมายของตาวติงสาเทวภูมิ 

 ตาวติงสาเทวภูมิ หรือดาวดึงส มีความหมาย 2 นัย นัยหนึ่ง มีความหมายวา เปนท่ีเกิดของ

บุคคล 33 คน คือ เกิดเปนพระอินทร 1 เกิดเปนเทวดาผูเปนใหญอีก 32 สวนอีกนัยหนึ่งมีความหมาย

วา เปนพ้ืนแผนดินท่ีปรากฏข้ึนในโลกเปนครั้งแรกกอนพ้ืนดินสวนอ่ืน เพราะภูมินี้อยูบนยอดเขาสิเนรุ 

สรุปวาตาวติงสาเทวภูมิ คือ สถานท่ีอยูของเทพผูมีศักดิ์ใหญ 33 องค  

 ลักษณะของสวรรคตาวติงสาเทวภูมิ 

 สวรรคชั้นตาวติงสาเทวภูมิ หรือดาวดึงสนี้ เปนท่ีอยูของผูปกครองภพ 33 องค โดยมี          

ทาวสักกเทวราชหรือทาวโกสียอัมรินทร ซ่ึงเรียกกันสั้น ๆ วา พระอินทรนี้  หรือบางทีก็เรียก              

ทาวสหัสนัยน คือ ทาวพันตา เพราะจักขุดีมากเห็นไดชัดเจน และเห็นไดไกลมาก เทากับดวงตาตั้งพัน

ดวงเปนประธานมีหนาท่ีปกครองสวรรคชั้นดาวดึงสรวมถึงสวรรคชั้นจาตุมหาราชิกาดวย สวรรคชั้นนี้

ตั้งอยูบนยอดเขาสิเนรุ สวรรคชั้นนี้ เดิมเปนท่ีอยูของจอมอสูร แตเม่ือพระอินทรผูเคยเปนมฆมาณพ 

เปนผูประกอบกุศลกรรม พรอมท้ังชักชวนสหายอีก 32 คนใหประกอบกุศลกรรมตาง ๆ เชน สรางศาลา 

และทําถนนหนทาง เปนตน อีกท้ังมฆมาณพไดบําเพ็ญวัตตบท 7 ประการ คือ เลี้ยงดูบิดามารดา 

เคารพยังยําเกรงตอผูเฒาผูแกในตระกูล กลาวถอยคําอันไพเราะออนหวานไมกลาววาจาสอเสียด ไมตระหนี่ 

ตั้งอยูในความสัตยสุจริตและไมเปนคนมักโกรธ ครั้นละโลกแลว มฆมาณพพรอมสหาย ไดเกิดใน

สวรรคชั้นดาวดึงส และไดทําสงครามสูรบกับจอมอสูรจนอสูรพายแพ จึงตองอพยพไปอยูใตเขาพระสุเมรุ  

 ในชั้นดาวดึงสจะแบงออกเปน 4 ทิศใหญ ตรงกลางจะเปนเมืองท่ีประทับของพระอินทร 

และพระสหาย ชื่อ สุทัสสนเทพนคร ซ่ึงอยูเปนเมืองศูนยกลางสวรรคชั้นดาวดึงส มีเวชยันตประสาท

เปนจุดศูนยกลาง มีการแบงการปกครองออกเปน 3 เขตใหญ เขตแรกอยูวงในใกลเวชยันตปราสาทมี
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อยู 8 เขต เขตท่ี 2 อยูวงกลาง แบงออกเปน 10 เขต เขตท่ี 3 อยูวงนอกสุดแบงออกเปน 14 เขต รวม

เปน 32 เขต เทากับจํานวนของพระสหาย  

 มหาสุทัสสนเทพนคร ซ่ึงเปนเมืองกลางสวรรคชั้นดาวดึงส เปนเทพนครขนาดใหญ

กวางขวางมาก ปราสาทตาง ๆ ลวนเปนแกวอันเปนทิพย มีกําแพงแกวแวดลอมมหานครอีก ชั้นหนึ่ง 

เนื่องจากสุทัสสนเทพนครมีความกวางใหญถึง 10,000 โยชน ทําใหมีประตูท่ีกําแพงแกวถึง 1,000 ประตู 

และมียอดปราสาทอันสวยงามอยูเหนือประตูทุกประตู เม่ือประตูเปดแตละครั้งจะบังเกิดเสียงดนตรี

ทิพยอันไพเราะกังวาน  

 ในทามกลางเทพนครนั้นมีเวชยันตปราสาทสูงถึง 1,000 โยชน มีความสวยงามสุดพรรณนา 

ลวนแลวประดับดวยรัตนชาติ 7 ประการ เพราะเปนท่ีประทับของทาวสักกะจอมเทพ พระนครนั้น

ประกอบดวยประตู 1,000 บาน ประกอบดวยอุทยานสวรรคและสระโบกขรณี ท่ีเรือนยอดของ

เวชยันตปราสาทซ่ึงมีความสูง 700 โยชน ลวนประกอบดวยแกว 7 ประการท้ังสิ้นมีธงหลากสีประดับ

ประดาอยางสวยงาม ธงตาง ๆ เหลานั้นสูงถึง 300 โยชน ผุดข้ึนในทามกลางพระนคร ตรงไหนมีคันธง

เปนทองตัวธงจะเปนแกวมณี ผืนธงจะเปนทองระยิบระยับ ถาคันธงเปนแกวประพาฬ ผืนธงจะเปน

แกวมุกดา หากคันธงเปนแกว 7 ประการ ผืนธงจะเปนแกว 7 ประการเหมือนกัน  

 ออกจากเวชยันตปราสาทอันเปนท่ีประทับของพระอินทรแลว ซ่ึงมีความยิ่งใหญอลังการ

แลวยังมีอุทยานสวรรคเกิดข้ึนมากมาย  

 ทิศตะวันออก มีอุทยานสวรรคชื่อ จิตรลดา ท่ีใหญโตโอฬารมาก สวยงามกวาสวนท่ีมี

ท้ังหมด มีเนื้อท่ีประมาณ 500 โยชน มีสระโบกขรณี 2 สระ คือ จิตรโบกขรณี และจุลจิตรโบกขรณี 

เหตุท่ีสวนนี้ชื่อจิตรลดา เพราะวามีเถาวัลยท่ีพิเศษซ่ึงเปนเถาชั้นยอดอยูชนิดหนึ่งชื่อวา อาสาวดี 

เถาวัลยชนิดนี้ หนึ่งพันปจะออกดอกครั้งหนึ่ง เม่ือออกผลก็จะออกเพียงผลเดียวเทานั้น ครั้งออกผล

แลวจะสงกลิ่นหอมไมแพดอกปาริชาติ ดังนั้น เถาวัลยนี้จึงเปนท่ีดึงดูดตาดึงดูดใจของเหลาทวยเทพ 

ตางรอคอยดูผลของเถาวัลยอาสาวดีนี้  

 ทิศตะวันตก มีอุทยานสวรรคชื่อ นันทวัน ในสวนนี้ จะมีสระโบกขรณี 2 สระ คือ มหานันทา 

โบกขรณี และจุลลนันทาโบกขรณี และมีแทนบรรทมสําหรับใหเทวดาผูมีศักดิ์ใหญไดทําการจุติดวย 

ซ่ึงเทพผูเกิดจุตินิมิต จะมายังสวนนี้เพ่ือทําการจุติ เหลาทวยเทพสหายก็จะมาอํานวยอวยพรใหบังเกิด

ในสุคติภพตอไป  

 นอกจากนี้ท่ีสวนนันทวัน ยังมีดอกมณฑารพเกิดข้ึนมากมาย เปนตนไมประจําสวนนันทวัน 

ดอกไมนี้เคยตกจากสวรรค เพ่ือบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจาขณะท่ีพระองคกําลังดับขันธปรินิพพาน 

ดอกมณฑารพมีสีเหลืองทอง มีรัศมีสวยงามมาก มีกลีบเทาฉัตร ใบไม ละอองเกสรใหญเทาทะนาน 

และในระหวางสระก็มีสวน ในระหวางสวนก็มีสระ สลับกันไปอยางเปนระเบียบ งดงาม สระแตละสระ

จะมีขนาดกวางใหญไมเทากัน แตสวนมากจะกวางประมาณ 500 โยชน  
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 ทิศเหนือ มีอุทยานสวรรคชื่อมิสกวัน ภายในมีสระโบกขรณี 2 สระ คือ สุธรรมาโบกขรณี 

และธรรมาโบกขรณี  

 ทิศใต มีอุทยานสวรรคชื่อ ปารุสกวัน เปนสวนสวยท่ีใหญท่ีสุดในทิศนี้ มีสระโบกขรณี 2 สระ 

คือ ภัททาโบกขรณี และสุภัททาโบกขรณี  

 ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ในระหวางสวนมิสกวันกับสวนนันทวัน มีสระบัวชื่อ ปทุมวันซ่ึงมี

ความงามมาก ชาวสวรรคมักจะพาไปเก็บดอกปทุมนี้ เพ่ือไปบูชาพระจุฬามณีในวันพระ 8 คํ่า 14 คํ่า 

และ 15 คํ่า เปนประจํา  

 ทิศตะวันตกเฉียงใต ในระหวางสวนนันทวันกับสวนปารุสกวัน มีสระบัวชื่อ อุบลวัน เปนสระบัวสาย 

ท่ีมีชื่อเสียงมาก  

 ทิศตะวันออกเฉียงใต ในระหวางสวนปารุสกวันกับสวนจิตรลดา มีสระบัวชื่อ นิลุบลวัน 

เปนสระบัวเขียว ณ บริเวณนี้ จะเปนท่ีประดิษฐานของพระมหาจุฬามณี บุญสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของ

เหลาเทวดา ท้ังหลาย ซ่ึงจะพากันมากราบไหวบูชาดวยทิพยบุปผาอยูเปนประจํา เพ่ือเติมบุญบารมี

ใหกับตนเอง เพราะเม่ืออยูบนสวรรคแลว หมดสิทธิ์ทําความดี มีเพียงสถานท่ีเดียวท่ีจะกอบุญกุศลได 

ชาวสวรรค สวนใหญจะเปนพุทธศาสนิกชน ครั้งเม่ือเปนมนุษยอาจจะมีความเชื่อหลากหลายเพราะ

ความไมรู ตอเม่ือไดอยูบนสวรรคแลว จะรูดวยตนเองวา ทําบุญในพระพุทธศาสนาจึงจะถูกหลักแหง

การทําบุญ คือ ทําแลวไดบุญมาก  

 ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหวางสวนมิสกวันกับสวนจิตรลดา จะมีสระบัวชื่อ ปุณฑริกวัน 

เปนสระดอกบัวขาว ท่ีสวนนี้จะมีตนปาริฉัตร ใตตนปาริฉัตรจะมีบัณฑุกัมพลศิลาอาสนท่ีประทับนั่ง

ของพระอินทรและยังมีสุธรรมเทวสภา อันเปนท่ีประชุมของเหลาเทวดาอีกดวย เยื้องจากสุธรรมเทวสภา 

จะมีสระแกวใส และมีปามหาวันท่ีตรงนี้จะมีปราสาทพันหลังเกิดข้ึน สําหรับเปนท่ีประทับของพระอินทร 

และเหลาทวยเทพผูมีศักดิ์ใหญท่ีเขามาเท่ียวชมอุทยานสวรรคแหงนี้  

 อายุขัยของสวรรคช้ันดาวดึงส 

 อายุของชาวสวรรคชั้นนี้ มีปรากฏใน วิตถตสูตรวา “ดูกรภิกษุท้ังหลาย 100 ปมนุษยเปน

คืนหนึ่งของเทวดาชั้นดาวดึงส 30 ราตรี โดยราตรีนั้นเปนเดือนหนึ่ง 12 เดือนโดยเดือนนั้นเปนปหนึ่ง 

พันปทิพยโดยปนั้น เปนประมาณอายุของเทวดาชั้นดาวดึงส”63  

 จากพระสูตรนี้ ทําใหเราทราบอายุของสวรรคชั้นนี้วา มีอายุ 1,000 ปทิพย อายุของสวรรค ชั้น

นี้จะเปนหนึ่งเทาของสวรรคชั้นจาตุมหาราชิกา ถานับเปนอายุมนุษยก็เทากับ 36 ลานปในเมืองมนุษย  

 

 

                                           

 63องฺ.อฏก. 23/132/420. 
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 ค. ยามาเทวภูมิ 

 ยามาเทวภูมิ เปนสวรรคชั้นท่ี 3 จัดอยูในกามภพ เปนปรโลกฝายสุคติภูมิ เปนสวรรคท่ีมี 

อายุทิพย วรรณทิพย ยศทิพย อธิปไตยทิพย รูปทิพย เสียงทิพย กลิ่นทิพย ละเอียดและประณีตกวา

สวรรคชั้นจาตุมหาราชิกา และดาวดึงส รายละเอียดของสวรรคชั้นนี้มีกลาวไวไมมากในพระไตรปฎก  

 ความหมายของยามาเทวภูมิ 

 ความหมายของยามาเทวภูมิกันกอน คําวา ยามา แปลวา ปราศจากความลําบาก หรือถึง

ซ่ึงความสุขดวยดี ยามาเทวภูมิ หมายถึง ท่ีอยูของเทวดาผูปราศจากความลําบากและถึงซ่ึงสุขอันเปน

ทิพยวิมานและทิพยสมบัติก็ประณีตมาก หรืออีกความหมายหนึ่ง คือ เปนท่ีอยูของเทวดาซ่ึงมีทาวสุยามา 

เปนผูปกครอง 

 ลักษณะของสวรรคช้ันยามา 

 สวรรคชั้นนี้ มีทาวสุยามาเปนผูปกครอง มีท่ีตั้งอยูในอากาศ สูงกวายอดเขาสิเนรุซ่ึงเปนท่ี

อยูของสวรรคชั้นดาวดึงส 42,000 โยชน ในอรรถกถาไดกลาวถึงความสูงของสวรรค จากสวรรค

ชั้นหนึ่งไปถึงสวรรคอีกชั้นหนึง่วา มีระยะหางระหวางชั้น 42,000 โยชนเทากันทุกชั้น สวรรคชั้นนี้จะมี

ความกวางใหญกวาสวรรคชั้นดาวดึงส  

 สวรรคชั้นนี้ จะมีทิพยปราสาทเงิน ปราสาททอง อันเปนท่ีอยูของเหลาเทวดา มีความสวย

สดงดงามตระการตา มีกําแพงแกวลอมรอบวิมาน มีอุทยานสวรรค และสระโบกขรณีเกิดข้ึนมากมาย 

แตละสวน แตละสระก็มีความวิจิตรงดงามนาดูนาชมยิ่งนัก และท่ีนาอัศจรรยยิ่งไปกวานั้น สวรรคชั้นนี้

จะไมมี ดวงอาทิตย ดวงจันทร เพราะท่ีตั้งของสวรรคชั้นนี้ลอยอยูเหนือวงโคจรของดวงอาทิตยและ

ดวงจันทร ทองฟาจะเปนสีทองนุมเนียนตา แสงสวางจะเกิดดวงแกวมณีและรัศมีท่ีออกจากกายของ

เทวดา จะรูวันรูคืนได ตองดูจากดอกไมทิพย ถากําลังเบงบานก็แสดงวา เปนเวลาเชา ถาดอกไมหุบ

แสดงวาเปนเวลาเย็น  

 ง. ดุสิตาเทวภูมิ 

 ดุสิตเทวภูมิ เปนสวรรคชั้นท่ี 4 จัดอยูในกามภพ เปนปรโลกฝายสุคติภูมิ เปนสวรรคท่ีมี

อายุทิพย วรรณทิพย ยศทิพย อธิปไตยทิพย รูปทิพย เสียงทิพย กลิ่นทิพย ละเอียดและประณีตกวา

สวรรคท้ัง 4 ชั้นท่ีผาน และมีความพิเศษกวาสวรรคทุกชั้น เนื่องจากเปนท่ีประทับของเหลา             

พระบรมโพธิสัตวท้ังนิยตะและอนิยตะ ผูท่ีจะตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาในอนาคตเปนจํานวน

มากตลอดจนผูท่ีจะบรรลุธรรมเปนพระอรหันตสาวก ก็ยอมบังเกิดในชั้นดุสิตนี้กอน  

 ความหมายของดุสิตาเทวภูมิ 

 ความหมายโดยรวมของคําวา ดุสิตาเทวภูมิ คําวา ดุสิตา แปลวา ทําใหปราศจากความรอนใจ 

มีแตความยินดีและเบิกบานแกผูอยูอาศัย ดังนั้น คําวา ดุสิตาเทวภูมิ หมายถึง สถานท่ีอันเปนท่ีอยูของ

เทวดาท่ีปราศจากความรอนใจ มีแตความแชมชื่นเบิกบานมาใหแกผูอยูอาศัย  
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 ลักษณะของดุสิตาเทวภูมิ 

 สวรรคชั้นดุสิตาเทวภูมิ นี้ มีความกวางใหญไพศาลมาก มีทาวสันตดุสิต ซ่ึงบรรลุเปน        

พระโสดาบันแลว เปนผูปกครองภพและมีเหลาพระบรมโพธิสัตวจํานวนมาก อยูในภูมินี้ดวยท่ีตั้งของ

สวรรคชั้นดุสิตอยูสูงข้ึนไปจากยอดเขาสิเนรุ อยูในอากาศเหนือสวรรคชั้นยามา 42,000 โยชน              

บนสวรรคชั้นนี้จะไมมีดวงอาทิตย ดวงจันทร ทําใหไมมีเงา ไมมีมุมมืดบนสวรรค อยูไดดวยความสวาง

จากวัตถุสิ่งของตาง ๆ เชน กายของเหลาเทวดาก็สวาง วิมาน สวน สระ สิ่งแวดลอมตาง ๆ มีแตความสวาง 

จึงไมตองอาศัยดวงอาทิตย  

 จ. นิมมานรตีเทวภูมิ 

 สวรรคชั้นนิมมานรตีเทวภูมิ เปนสวรรคชั้นท่ี 5 จัดอยูในกามภพ เปนปรโลกฝายสุคติภูมิ

เปนสวรรค ท่ีมีอายุทิพย วรรณทิพย ยศทิพย อธิปไตยทิพย รูปทิพย เสียงทิพย กลิ่นทิพย ละเอียด

และประณีตกวาสวรรคท้ัง 4 ชั้นท่ีผาน และมีความพิเศษ กวาสวรรคท้ังชั้น 4 ท่ีผานมาในเรื่องของ

สมบัติอันเปนทิพยท่ีสามารถเนรมิตไดตามใจปรารถนา  

 ความหมายนิมมานรเทวดี 

 นิมมานรตี มีความหมายวา เทวดาท่ีมีความสุขความเพลิดเพลินในกามคุณท้ัง 5 ท่ีตน

เนรมิตข้ึนตามความพอใจของตนเองทุกประการ หรืออีกความหมายหนึ่ง คือ ท่ีอยูของเหลาเทวดาผูมี

ทาวสุนิมมิตเปนผูปกครอง  

 ลักษณะของนิมมานรดีเทวภูมิ 

 สวรรคชั้นนี้ มีความกวางใหญไพศาลมากกวาสวรรคชั้นดุสิต ท่ีตั้งของสวรรคชั้นนี้อยูสูงข้ึน

ไปจากยอดเขาสิเนรุ อยูในอากาศเหนือสวรรคชั้นดุสิต 42,000 โยชน บนสวรรคชั้นนี้จะไมมีดวง

อาทิตย ดวงจันทร ทําใหไมมีเงา ไมมีมุมมืดบนสวรรค อยูไดดวยความสวางจากวัตถุสิ่งของตาง ๆ เชน 

กายของเหลาเทวดาก็สวาง วิมาน สวน สระ สิ่งแวดลอมตาง ๆ มีแตความสวางลักษณะของสวรรคชั้น

นี้จะกลมแบบราบ ไมไดกลมอยางโลกมนุษย ถามองจากสวรรคชั้นดุสิตข้ึนไปจะมองเห็นเปนแสงสวาง

เจิดจามากนุมเนียนตา  

 อายุขัยของนิมมานรดีเทวภูมิ 

 อายุของชาวสวรรคชั้นนี้ มีปรากฏใน วิตถตสูตรวา “ดูกรภิกษุท้ังหลาย 800 ปมนุษยเปน

คืนหนึ่งวันหนึ่งของเทวดาชั้นนิมมานรดี 30 ราตรีโดยราตรีนั้นเปนเดือนหนึ่ง 12 เดือนโดยเดือนนั้น

เปนปหนึ่ง 8,000 ปทิพยโดยปนั้น เปนประมาณอายุของเทวดาชั้นนิมมานรดี”  

 อายุของสวรรคชั้นนี้วา มีอายุ 8,000 ปทิพย อายุของสวรรคชั้นนี้ มากกวาสวรรคชั้น           

จาตุมหาราชิกาถึง 16 เทา ถานับเปนอายุมนุษยก็เทากับ 2,304 ลานปในเมืองมนุษย  
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 ฉ. ปรนิมมิตวสวัตตีเทวภูมิ 

 ปรนิมมิตวสวัตดีเทวภูมิ เปนสวรรคชั้นท่ี 6 และชั้นสุดทายของเทวภูมิ จัดอยูในกามภพ 

เปนปรโลกฝายสุคติภูมิ เปนสวรรคท่ีมีอายุทิพย วรรณทิพย ยศทิพย อธิปไตยทิพย รูปทิพย เสียงทิพย 

กลิ่นทิพย ละเอียดและประณีตกวาสวรรคท้ัง 5 ชั้นท่ีผาน ซ่ึงมีความแตกตางจากสวรรคชั้นอ่ืนในเรื่อง

การเสวยสมบัติท่ีประณีตข้ึน เปนสวรรคชั้นสุดทาย  

 ความหมายปรนิมมิตวสวัตตีเทวภูมิ 

 ปรนิมมิตวสวัตดี หมายถึง เทวดาท่ีมีความสุขความเพลิดเพลินในกามคุณท้ัง 5 เปนอยางยิ่ง 

โดยท่ีตนไมตองเนรมิตข้ึนเอง แตมีเทวดาองคอ่ืนคอยเนรมิตใหสมตามความปรารถนาทุกประการ 

หรืออีกนัยหนึ่ง คือ ท่ีอยูของเหลาเทวดาผูมีทาวปรนิมมิตวสวัตดีเทวราชเปนผูปกครอง  

 ลักษณะของปรนิมมิตวสวัตตีเทวภูมิ 

 สวรรคชั้นนี้ มีความกวางใหญไพศาลมากกวาสวรรคชั้นนิมมานรดี ท่ีตั้งของสวรรคชั้นนี้อยู

สูงข้ึนไปจากยอดเขาสิเนรุ อยูในอากาศเหนือสวรรคชั้นนิมมานรดี 42,000โยชน บนสวรรคชั้นนี้จะไม

มีดวงอาทิตย ดวงจันทร ทําใหไมมีเงาไมมีมุมมืดบนสวรรคอยูไดดวยความสวางจากวัตถุสิ่งของตาง ๆ 

เชน กายของเหลาเทวดาก็สวาง วิมาน สวน สระ สิ่งแวดลอมตาง ๆ มีแตความสวาง ลักษณะของ

สวรรคชั้นนี้จะกลมแบบราบ ไมไดกลมอยางโลกมนุษย ถามองจากสวรรคชั้นนิมมานรดีข้ึนไปจะ

มองเห็นเปนแสงสวางเจิดจามาก นุมเนียนตา  

 สรุปกามาวจรกุศลกรรม 

 กามาวจรกุศลกรรม อันเปนกรรมฝายกุศลท่ีไดแกกุศลกรรมบถ 10 ประการ ซ่ึงวาโดย

อํานาจแหงผลของกรรม คือ เหตุท่ีใหเกิดการกระทํา และบุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ จะเห็นวา         

ชีวิตในเทวภูมินั้น เปนชีวิตของการเสวยบุญ มีชีวิตความเปนอยู ท่ีสุขสบาย ไมตองทํามาหากิน          

ไมตองประกอบกิจอยางทางโลก ไมมีความเจ็บ ไมมีความแก มีแตความสนุกสนานเพลิดเพลินบันเทิง

ในการเสวยสมบัติอันเปนทิพยท่ีสําเร็จดวยบุญ มีวิมานท่ีอยูอันวิจิตรอลังการ มีบริวารคอยรับใช

ใกลชิด มีอุทยานสวรรค มีตนไม ดอกไมท่ีสวยสด งดงามนารื่นรมย  

 สวรรคแตละชั้นมีความแตกตางกันตามกําลังแหงบุญท่ีตนไดสั่งสมไวครั้งเปนมนุษย           

ยิ่งสวรรคชั้นท่ีสูงข้ึนไปมากเทาไร ยิ่งมีทิพยสมบัติอันวิจิตรอลังการมากข้ึนไปเทานั้นชีวิตบนสวรรคนั้น

เปนชีวิตท่ียาวนานมากเม่ือเทียบกับชีวิตเมืองมนุษย ยิ่งอายุขัยของสวรรคชั้นสูง ๆ ยิ่งยาวนานข้ึนไปอีก 

 2. รูปโลก หมายถึง โลกของหมูสัตวผูเขาถึงรูปฌาน ไดแก รูปพรหม 16 ชั้น ซ่ึงมีราย 

ละเอียดดังตอไปนี้  

 ผูท่ีเกิดในรูปพรหมนั้น เกิดจากการทํากุศลกรรมท่ีเรียกวา รูปาวจรกุศลกรรม ซ่ึงเปนกรรม

ฝายบุญฝายกุศลชั้นรูปาวจรนี้เปนกรรมท่ีบุคคลประกอบกรรมอันเปนกุศลชั้นสูงจนสําเร็จรูปาวจรกุศล

กรรมแลวเม่ือเขาสิ้นชวีิตจากโลกนี้ไปแลวยอมไดรับผลของกรรมไปอุบัติเกิดในพรหมภูมิ 
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 พรหมภูมิ เปนภพหนึ่งซ่ึงอยูในภพ 3 อันประกอบดวยกามภพ รูปภพ และอรูปภพ เปนท่ี

สถิตของรูปพรหมท้ังหลาย บุคคลเม่ือครั้งเปนมนุษยนอกจากจะทําทาน รักษาศีล เปนปกติแลวยัง

ตั้งใจเจริญภาวนาเปนประจํา จนสามารถเขาถึงรูปฌานได เม่ือละโลกไปแลวจึงไดบังเกิดในรูปภพ              

ซ่ึงอยูสูงข้ึนไปกวาเทวภมิูท้ังหลาย  

 พรหมภูมิ เปนสถานท่ีอยูของรูปพรหมซ่ึงเม่ือครั้งเปนมนุษยไดเจริญภาวนาจนกระท่ังทํา 

รูปฌานใหบังเกิดข้ึนได เม่ือละโลกแลวจึงมาบังเกิดเปนรูปพรหมอยูในชั้นตาง ๆ ตามกําลังความแก

ออนของฌานของตน รูปภพมีท้ังหมด 16 ชั้น มีทิพยสมบัติท้ังหลายท่ีละเอียดประณีตมากกวาใน            

เทวภูมิหลายเทา รูปพรหมท่ีอยูในแตละชั้นมีรัศมีกายท่ีสวางไสวมากนอยแตกตางกัน รูปพรหมท่ีอยูใน

ชั้นท่ีสูงกวาจะมีรัศมีกายท่ีสวางและประณีตมากกวาในชั้นลาง อายุของรูปพรหมท่ีอยูในชั้นท่ีสูงกวา

จะยาวนานกวาในชั้นลาง  

 ความหมายของคําวา พรหมภูมิ 

 พรหมภูมิ หรือพรหมโลก คือ ภพอันเปนท่ีอยูของรูปพรหม พรหมโลกนี้อยูในภูมิท่ีสูงข้ึนไป

กวาเทวภูมิ กลาวคือสูงกวาสวรรคชั้นปรนิมมิตวสวัตดีข้ึนไปอีกหาลานหาแสนแปดพันโยชนท้ังยังมี

ทิพยสมบัติท้ังหลายท่ีมีความสวยงามประณีตกวาในเทวภูมิมากข้ึนไปอีก  

 พรหม คือ ผูท่ีมีความเจริญอยูดวยคุณพิเศษมีฌาน เปนตน รูปรางของพรหมนั้นไมปรากฏ

วาเปนหญิงหรือชาย เพราะพรหมไมมีกามฉันทะอยางหยาบ คือ ไมมีความกําหนัดยินดีในกามดวย

เหตุวาทานเหลานี้มีความใฝใจในการบําเพ็ญภาวนาเปนอยางมาก แมตั้งแตในสมัยท่ีเปนมนุษยก็

สามารถขมกามฉันทะไดอยูแลวในขณะท่ีกระทําฌานใหเกิดข้ึน อยางไรก็ดี พรหมนั้นมีรูปรางลักษณะ

คลายชายมากกวา ผูท่ีเจริญสมาธิภาวนาจนกระท่ังเขาถึงรูปฌาน เชน พระภิกษุ สามเณร หรือพวก

ฤษี ดาบส นักพรต โยคี เปนตน เม่ือละโลกแลวก็จะมาบังเกิดเปนรูปพรหมอยูในรูปภพมีอายุยาวนาน

มากกวาชาวสวรรคท่ีอยูในเทวภูมิมากมายนัก  

 พรหมท้ังหลายนั้นมีความพิเศษกวาสัตวท้ังหลายในภพภูมิอ่ืนอยางหนึ่ง คือ หมดความ

จําเปนในการบริโภคอาหารเหมือนสัตวในภูมิอ่ืน ดวยเหตุวาพรหมท้ังหลายนั้นยอมแชมชื่นเอิบอ่ิมโดย

มีฌานสมาบัติเปนอาหาร นอกจากนี้ สรีระรางกายและใบหนาของพรหมยังมีสัณฐานกลมเกลี้ยง

สวยงามมาก มีรัศมีออกจากกายเลื่อมเปนประภัสสร สวางไสวกวารัศมีของพระอาทิตยและพระจันทร

หลายพันเทา หากปรารถนาจะใหรัศมีสวางไปท่ัวจักรวาลก็ยอมทําได อวัยวะรางกายท่ีตอกัน เชน           

หัวเขา หรือขอศอก เปนตน ก็มีความกลมเกลี้ยงเรียบงามมาก มองดูไมรูเลยวาเปนสวนรอยตอของ

อวัยวะ อีกประการหนึ่ง เกศเกลาของพรหมก็งดงามมาก เหนือศีรษะจะประดับดวยชฎา เสวยสุขอยู

ในพรหมโลกตราบสิ้นกาลนาน  
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 ลักษณะของพรหม 

 มีหลักฐานจํานวนหนึ่งไดกลาวถึงเรื่องของพรหมไว ซ่ึงไดกลาวถึงการกําเนิดมนุษยในยุค

แรกไววา หลังจากท่ีแผนดินเกิดข้ึนแลว ไดมีพรหมพวกหนึ่ง เรียกวา อาภัสสราพรหม จุติลงมาเกิด

เปนมนุษย เปนการเกิดโดยไมตองอาศัยพอแม เกิดแลวโตเต็มวัยในทันที เรียกการเกิดชนิดนี้วา       

เกิดแบบโอปปาติกะ64 และในอีกท่ีหนึ่งปรากฏใน อัปโปสสุกกถา65 ไดกลาวถึงเหตุการณหลังจากท่ีพระ

สัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูใหม ๆ ขณะท่ีพระองคประทับอยู ณ ควงไมอชปาลนิโครธ ทรงมีพระปริวิตก

แหงจิตเกิดข้ึนวา ธรรมท่ีทรงบรรลุนั้นมีความลึกซ้ึงละเอียดประณีต รูเห็นตามไดยาก หากพระองคจะ

ทรงแสดงธรรมก็จะเปนการยากท่ีสัตวท้ังหลายจะรูท่ัวถึงธรรมนั้น เม่ือทรงพิจารณาอยางนี้แลวทรงมี

พระทัยนอมไปเพ่ือความขวนขวายนอย ไมนอมไปเพ่ือทรงแสดงธรรม  

 ครั้งนั้น ทาวสหัมบดีพรหมซ่ึงอยูในมหาพรหมาภูมิทราบถึงพระปริวิตกแหงจิตของ        

พระสัมมาสัมพุทธเจา ความเสื่อมใหญจะเกิดข้ึนแกโลกและสรรพสัตวท้ังหลาย เพราะไมไดฟงธรรมจึง

ลงจากพรหมโลกมาปรากฏ ณ เบื้องพระพักตรของพระสัมมาสัมพุทธเจาในทันทีแลวกราบทูลให

พระองคทรงแสดงธรรม เพราะสัตวท้ังหลายพวกท่ีมีธุลีในดวงตานอยยังมีอยู คือ ผูท่ีมีกิเลสเบาบางมีอยู 

หากไดฟงธรรมแลวจักเขาถึงธรรมได พระพุทธองคทรงทราบคําทูลอาราธนาของพรหม เม่ือทรงตรวจดู 

สัตวโลกดวยพุทธจักขุแลวจึงตรัสตอบทาวสหัมบดีพรหมวา พระองคจะทรงแสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว 

ท้ังหลายดวยอาศัยพระมหากรุณาธิคุณ  

 จากหลักฐานท่ีนํามาแสดงนี้จะเห็นไดวา ลักษณะของพรหมท้ังหลายนั้นมีอยูจริง อีกท้ัง

พรหมโลกก็มีอยูจริงและท่ีแทแลว พรหมท้ังหลายนั้นความจริงก็คืออดีตมนุษยนั่นเองท่ีเม่ือครั้งเปน

มนุษยไดหม่ันเจริญสมาธิภาวนาจนกระท่ังทําฌานใหบังเกิดข้ึน และคุณธรรม คือ พรหมวิหารธรรมได

เกิดข้ึนอยูภายในตัว เม่ือละสังขารจากโลกนี้ไปแลวจึงไปบังเกิดเปนพรหมอยูในพรหมโลก  

 ระดับช้ันของรูปพรหม 

 การมาบังเกิดเปนรูปพรหมนั้น จะตองเปนผู ท่ีใฝใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมอยาง

สมํ่าเสมอจนกระท่ังกระทําฌานใหเกิดข้ึนได เม่ือละโลกไปแลวก็จะไปบังเกิดเปนพรหม  

 ในบรรดารูปพรหมท้ังหลายยังมีการแบงระดับชั้นตามภูมิท่ีอยู  ซ่ึงมีท้ังหมด 16 ชั้น                

มีหลักการแบงชั้น คือ แบงตามระดับความแกออนของกําลังฌาน รูปพรหมท่ีมีกําลังฌานออน          

จะอยูในชั้นลาง ๆ สวนรูปพรหมท่ีมีกําลังฌานแก จะอยูในชั้นท่ีสูงข้ึนไป รูปพรหมท้ัง 16 ชั้น                 

มีการจัดกลุมตามกําลังฌานท่ีเขาถึง คือ รูปฌาน 4 โดยไลตามกําลังฌานออนท่ีสุดไปถึงกําลังฌานแก

ท่ีสุด ดังนี้  

                                           

 64ที.ปา. 11/56/148-150. 

 65วิ.ม. 4/7/10-11. 
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 1. ปฐมฌานภูมิ 3 ประกอบดวย พรหมปาริสัชชาภูมิ พรหมปุโรหิตาภูมิ และมหาพรหมาภูมิ  

 2. ทุติยฌานภูมิ 3 ประกอบดวย ปริตตาภาภูมิ อัปปมาณาภาภูมิ และอาภัสสราภูมิ  

 3. ตติยฌานภูมิ 3 ประกอบดวย ปริตตสุภาภูมิ อัปปมาณสุภาภูมิ และสุภกิณหาภูมิ  

 4. จตุตถฌานภูมิ 7 ประกอบดวย เวหัปผลาภูมิ อสัญญีสัตตาภูมิ และพรหมสุทธาวาสภูมิ  

 

 1. ปฐมฌานภูมิ 3  

 เปนสถานท่ีอยูของผูท่ีไดปฐมฌาน สถานท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีระดับเดียวกัน มิไดตั้งอยูสูงตอ ๆ 

กันไปตามลําดับชั้นอยางสวรรค ประกอบดวย พรหมปาริสัชชาภูมิ พรหมปุโรหิตาภูมิ มหาพรหมภูมิ  

 1. พรหมปาริสัชชาภูมิ เปนสถานท่ีอยูของพรหมท่ีไดปฐมฌานอยางออน พรหมท่ีอยูในชั้น

นี้เปนพรหมธรรมดาสามัญ ไมมีอํานาจพิเศษอันใด ทําหนาท่ีเปนบริษัทหรือเปนบริวารของมหาพรหม 

พรหมชั้นนี้มีอายุ 1 ใน 3 ของวิวัฏฏฐายีอสงไขยกัป  

 2. พรหมปุโรหิตาภูมิ เปนสถานท่ีอยูของพรหมท่ีไดปฐมฌานอยางกลาง พรหมท่ีอยูในชั้นนี้

เปนปุโรหิตหรือเปนท่ีปรึกษาของมหาพรหมและอยูในตําแหนงผูนําในกิจการท้ังหลายของมหาพรหม 

พรหมชั้นนี้มีอายุ 1 ใน 2 ของวิวัฏฏฐายีอสงไขยกัป  

 3. มหาพรหมาภูมิ เปนสถานท่ีอยูของพรหมท่ีไดปฐมฌานอยางแก พรหมท่ีอยูในชั้นนี้เปน

หัวหนา เปนใหญยิ่งกวาพรหมปาริสัชชาและพรหมปุโรหิตา และมหาพรหมาภูมิยังเปนท่ีอยูของทาว

สหัมบดีพรหม ซ่ึงเปนผูทูลอาราธนาใหพระพุทธองคทรงแสดงธรรมโปรดเวไนยสัตวอีกดวย พรหมชั้น

นี้มีอายุ 1 วิวัฏฏฐายีอสงไขยกัป  

 การจัดแบงสถานท่ีอยูของพรหมท่ีไดปฐมฌานนั้นมีหลักการคือ พรหมท่ีไดฌานอยางแกมี

บุญมาก มีรัศมีสวางไสว จะอยูท่ีศูนยกลางภพ สวนพรหมท่ีมีกําลังฌานรองลงไป จะอยูถัดออกไป

โดยรอบ กลาวคือศูนยกลางภพเปนท่ีอยูของมหาพรหม ถัดออกไปเปนท่ีอยูของพรหมปุโรหิตาและท่ี

อยูวงนอกสุดเปนท่ีอยูของพรหมปาริสัชชา สําหรับการจัดแบงสถานท่ีอยูของพรหมในทุติยฌานภูมิ

และตติยฌานภูมิ ก็ใชหลักการ เดียวกันนี้  

 2. ทุติยฌานภูมิ 3 

 เปนสถานท่ีอยูของผูท่ีไดทุติยฌาน สถานท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีระดับเดียวกัน สูงข้ึนไปกวาชั้น

ปฐมฌานภูมิ ประกอบดวยปริตตาภาภูมิ อัปปมาณาภาภูมิ อาภัสสราภูมิ  

 1. ปริตตาภาภูมิ เปนสถานท่ีอยูของพรหมท่ีไดทุติยฌานอยางออน พรหมท่ีอยูในชั้นนี้มี

รัศมีนอยกวาพรหมท่ีอยูเบื้องบน (ปริตตะ แปลวา นอย อาภา แปลวา รัศมี ความสวาง) พรหมชั้นนี้มี

อายุ 2 มหากัป  

 2. อัปปมาณาภาภูมิ เปนสถานท่ีอยูของพรหมท่ีไดทุติยฌานอยางกลาง พรหมท่ีอยูในชั้นนี้

มีรัศมีหาประมาณมิได พรหมชั้นนี้มีอายุ 4 มหากัป  
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 3. อาภัสสราภูมิ เปนสถานท่ีอยูของพรหมท่ีไดทุติยฌานอยางแก พรหมท่ีอยูในชั้นนี้มีรัศมี

แผซาน ออกมาจากรางกาย มีความยินดีในฌานของตนอยางเต็มท่ี เปนไปดวยอํานาจของปติอยูเสมอ 

จิตใจจึงมี ความผองใสมากอยูเสมอ สงผลใหกายผองใสจนปรากฏออกมาเปนรัศมีแผซานไปท่ัว

รางกาย พรหมชั้นนี้ มีอายุ 8 มหากัป  

 3. ตติยฌานภูมิ 3  

 เปนสถานท่ีอยูของผูท่ีไดตติยฌาน สถานท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีระดับเดียวกัน สูงข้ึนไปกวาชั้น

ทุติยฌานภูมิ ประกอบดวยปริตตสุภาภูมิ อัปปมาณสุภาภูมิ สุภกิณหาภูมิ  

 1. ปริตตสุภาภูมิ เปนสถานท่ีอยูของพรหมท่ีไดตติยฌานอยางออน พรหมท่ีอยูในชั้นนี้มี

รัศมีสวยงามเชนเดียวกับรัศมีของดวงจันทร เปนความสวางท่ีไมกระจัดกระจายออกจากกันรัศมี

รวมกันอยูเปนวงกลม แตยังสวยงามนอยกวาพรหมท่ีอยูเบื้องบน พรหมชั้นนี้มีอายุ 16 มหากัป  

 2. อัปปมาณสุภาภูมิ เปนสถานท่ีอยูของพรหมท่ีไดตติยฌานอยางกลาง พรหมท่ีอยูในชั้นนี้

มีรัศมีสวยงามหาประมาณมิได พรหมชั้นนี้มีอายุ 32 มหากัป  

 3. สุภกิณหาภูมิ เปนสถานท่ีอยูของพรหมท่ีไดตติยฌานอยางแก พรหมท่ีอยูในชั้นนี้มีรัศมี

สวยงามตลอดท่ัวรางกาย พรหมชั้นนี้มีอายุ 64 มหากัป  

 4. จตุตถฌานภูมิ 7 

 เปนสถานท่ีอยูของผูท่ีไดจตุตถฌาน ประกอบดวย เวหัปผลาภูมิ อสัญญีสัตตาภูมิและ

สุทธาวาสภูมิ 5 ไดแก อวิหาภูมิ อตัปปาภูมิ สุทัสสาภูมิ สุทัสสีภูมิ อกนิฏฐาภูมิ  

 1. เวหัปผลาภูมิ เปนสถานท่ีอยูของพรหมท่ีมีผลไพบูลย คือเปนผลของกุศลท่ีม่ันคงไม

หวั่นไหวเปนพิเศษ ตามอํานาจของฌาน ผลของกุศลในชั้นปฐมฌานภูมิ ทุติยฌานภูมิ และตติยฌานภูมิ  

ไมสามารถ บังเกิดในชั้นเวหัปผลาภูมิได เพราะเม่ือยามโลกถูกทําลาย ภูมิท้ัง 3 ระดับยอมถูกทําลาย

ไปดวยดังนี้  

 เม่ือโลกถูกทําลายดวยไฟ ปฐมฌานภูมิ จะถูกทําลายไปดวย เม่ือโลกถูกทําลายดวยน้ํา 

ปฐมฌานภูมิ ทุติยฌานภูมิ จะถูกทําลายไปดวย เม่ือโลกถูกทําลายดวยลม ปฐมฌานภูมิ ทุติยฌานภูมิ 

ตติยฌานภูมิ จะถูกทําลายหมด  

 ในบรรดาพรหมท้ัง 9 ภูมิท่ีกลาวมา สุภกิณหามีอายุยืนมากกวาพรหมอ่ืน ๆ ท่ีเกิดอยูในภูมิ

ต่ํากวา คือ มีอายุขัยถึง 64 มหากัป โดยพรหมองคท่ีมีอายุเต็ม 64 มหากัป จะตองเปนองคท่ีอุบัติข้ึน

พรอมกับการสรางโลกใหม สวนองคท่ีเกิดตามมาภายหลังยอมมีอายุลดลงไปตามลําดับ เม่ือครบ

กําหนด 64 มหากัป ตติยฌานภูมินี้จะถูกทําลายดวยลมทุกครั้งไป สําหรับเวหัปผลาภูมิ พนจากการถูก

ทําลายท้ังดวยไฟ น้ํา และลม พรหมทุกองคท่ีบังเกิด ณ ท่ีนี้จึงมีอายุขัยไดเต็มท่ี คือ 500 มหากัปเสมอ

ไป  
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 2. อสัญญีสัตตาภูมิ เปนสถานท่ีอยูของพรหมท่ีไมมีนามขันธ (เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ) 

มีแตรูปขันธ คือ ดับความรูสึกขางนอกหมด ไมรับรูอะไรท้ังสิ้น แตกิเลสยังไมดับมีรูปรางผิวพรรณ

งดงามคลายพระพุทธรูปทองคํา มีอิริยาบถ 3 อยาง คือ นั่ง นอน หรือยืน แลวแตอิริยาบถกอนตายใน

ชาติท่ีแลวมา และจะอยูในอิริยาบถเดียวนิ่งๆ แข็งท่ืออยูอยางนั้นจนครบอายุขัย จึงมีชื่อเรียกอีกอยางวา 

พรหมลูกฟก อสัญญีสัตตาพรหมนี้จัดวาเปนอาภัพพสัตว คือ ไมสามารถตรัสรูไดในชาตินั้น พรหมชั้นนี้

มีอายุ 500 มหากัป เชนเดียวกับเวหัปผลาภูมิ  

 จตุตถฌานภูมิท้ัง 2 นี้ตั้งอยูกลางอากาศ สูงกวาตติยฌานภูมิ พรหมใน 2 ชั้นนี้สามารถ

มองเห็นซ่ึงกันและกันและมองเห็นพรหมชั้นท่ีอยูต่ํากวาได สวนพรหมชั้นต่ํากวาไมสามารถมองเห็น

พรหมชั้นสูงได  

 รูปพรหมท้ัง 11 ชั้นท่ีกลาวมานี้ แมวาจะมีอายุยืนยาวมากก็ตาม ทายท่ีสุดจะตองตายจาก

ความเปนพรหมดวยกันท้ังสิ้น ตราบใดท่ียังมิไดเปนพระอริยบุคคล อาจตองไปเสวยทุกขในอบายภูมิ  

ก็เปนไดทิพยสมบัติอิทธิฤทธิ์ รัศมีท่ีรุงเรือง การมีอายุยืนตาง ๆ เหลานี้ไมสามารถชวยตนเองไดเลย  

 3. สุทธาวาสภูมิ 5 

 เปนสถานท่ีอยูของผูท่ีไดบรรลุเปนพระอริยเจาชั้นอนาคามี สุทธาวาสภูมิแบงออกเปน 5 ชั้น 

ตามความแกออนของบารมี โดยดูจากอินทรีย 5 ไดแก ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา ดังนี้  

 1. อวิหาสุทธาวาสภูมิ เปนสถานท่ีอยูของพรหมท่ีมีอินทรียออนท่ีสุด ศรัทธามีกําลัง

มากกวาอินทรียอ่ืน จึงไดมาเกิดในชั้นนี้ พรหมท่ีอยูในชั้นนี้จะไมละท้ิงสถานท่ีของตน คือ ตองอยูจน

ครบอายุขัยจึงจุติ ไมมีการเสื่อมจากสมบัติของตน มีทิพยสมบัติบริบูรณเต็มท่ีอยูเสมอจนตลอดอายุขัย 

1,000 มหากัป สําหรับพรหมชั้นสูงท่ีเหลืออีก 4 ชั้น อาจไมไดอยูจนครบอายุขัย มีการจุติไดกอน  

 2. อตัปปาสุทธาวาสภูมิ เปนสถานท่ีอยูของพรหมท่ีมีอินทรียแกข้ึน วิริยะมีกําลังมากกวา

อินทรีย อ่ืน จึงไดมาเกิดในชั้นนี้ พรหมท่ีอยูในชั้นนี้ไมมีความเดือดรอนใจ เพราะยอมเขาผลสมาบัติอยู

เสมอ นิวรณธรรมท่ีเปนเหตุใหจิตเดือดรอนไมอาจเกิดข้ึน ใจมีแตความสงบเยือกเย็น พรหมชั้นนี้มีอายุ 

2,000 มหากัป  

 3. สุทัสสาสุทธาวาสภูมิ เปนสถานท่ีอยูของพรหมท่ีมีอินทรียแกข้ึนไปอีก สติมีกําลังมากกวา

อินทรียอ่ืน จึงไดมาเกิดในชั้นนี้ พรหมท่ีอยูในชั้นนี้จะเห็นสิ่งตาง ๆ โดยปรากฏชัด เพราะบริบูรณ ดวยจักษุ

ท้ังหลาย ไดแก ปสาทจักษุ ทิพยจักษุ ธัมมจักษุ ปญญาจักษุท่ีบริสุทธิ์ พรหมในชั้นนี้มีรางกายสวยงาม

มาก ผูใดไดเห็นแลวยอมเกิดความสุขใจ สุทัสสาจึงหมายความวา ผูท่ีผูอ่ืนเห็นดวยความเปนสุข พรหมชั้น

นี้มีอายุ 4,000 มหากัป  

 4. สุทัสสีสุทธาวาสภูมิ เปนสถานท่ีอยูของพรหมท่ีมีอินทรียแกเกือบถึงท่ีสุด สมาธิมีกําลัง

มากกวาอินทรียอ่ืน จึงไดมาเกิดในชั้นนี้ พรหมท่ีอยูในชั้นนี้จะแลเห็นสิ่งตาง ๆ โดยสะดวก มีการเห็น

บริบูรณดวยดียิ่งกวาสุทัสสาพรหมวาโดยจักษุ 4 ประการแลว ปสาทจักษุ ทิพยจักษุ ปญญาจักษุ             
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ท้ังสามอยางนี้มีกําลังมากยิ่งกวาสุทัสสาพรหมมีแตธัมมจักษุเทานั้นท่ีมีกําลังเสมอกัน พรหมชั้นนี้มีอายุ 

8,000 มหากัป  

 5. อกนิฏฐสุทธาวาสภูมิ เปนสถานท่ีอยูของพรหมท่ีมีอินทรียแกท่ีสุด ปญญามีกําลัง

มากกวาอินทรียอ่ืน จึงไดมาเกิดในชั้นนี้ พรหมท่ีอยูในชั้นนี้จะมีทิพยสมบัติและความสุขท่ียอดเยี่ยม               

มีคุณสมบัติยิ่งกวารูปพรหมทุกชั้น รูปพรหมชั้นท่ี 1 ถึงชั้นท่ี 4 ในสุทธาวาสภูมินี้ ขณะยังไมเปน            

พระอรหันต เม่ือจุติในชั้นของตนแลวจะเลื่อนไปบังเกิดในชั้นสูงข้ึนไป ไมเกิดซํ้าภูมิหรือไมเกิดในภูมิต่ํากวา 

แตสําหรับอกนิฏฐพรหมยอมไมไปบังเกิดในภูมิอ่ืนอีกเลย จะตองปรินิพพานในภูมินี้อยางแนนอน 

พรหมชั้นนี้มีอายุ 16,000 มหากัป  

 สรุปรูปพรหม 

 รูปพรหมเปนสถานท่ีเกิดของบุคคลผูทํากุศลกรรมท่ีเรียกวา รูปาวจรกุศลกรรม อันไดแก

การบําเพ็ญสมถกรรมฐานจนไดบรรลุรูปฌาน ซ่ึงเปนกรรมฝายบุญฝายกุศลข้ันสูงนี้ ยอมเปนกรรมท่ีมี

อํานาจใหผลของกรรมประเภทท่ีมีความสุขอันประณีตมากมาย ใหเกิดข้ึนแกฌานลาภีบุคคลพึงรับทราบไว

โดยสรุปในท่ีนี้ คือ หากบุคคลใดเปนคนมีสันดานดีมีใจรักใครในการบําเพ็ญภาวนา อุตสาหเจริญ             

สมถกรรมฐาน จนไดบรรลุรูปฌานตาง ๆ บุคคลนั้น นอกจากจะสามารถเขาฌานสมาบัติ ซ่ึงเปนการ

เขาไปเสวยความสุขอันประณีตในชาตินี้แลวเม่ือเขาเคลื่อนแคลวตายไปจากโลกนี้ ยอมจะเปนผูมีคติ

ตรงเท่ียงดิ่งไปอุบัติเกิดเปนพระพรหมโลกตาง ๆ ตามอํานาจแหงฌานท่ีไดบรรลุไปใชชีวิตอยูในพรหมโลก 

ไดมีโอกาสเสวยพรหมสมบัติเปนสุขอยูในพรหมโลก  

 สําหรับในพรหมโลกนี้ มีความแตกตางกับเทวโลก คือ ตนกัลปพฤกษซ่ึงเปนม่ิงไมท่ีเกิด

สุธาโภชนอันเปนทิพยนั้นมิไดมีท้ังนี้ก็เพราะวาพระพรหมท้ังหลายไมมีความจําเปนท่ีจะตองบริโภค

อาหารเหมือนสัตวในภูมิอ่ืน เปนผูแชมชื่นไปดวยฌานสมบัติ คือ มีฌานสมบัติเปนอาหาร สวนสมบัติ

อ่ืน ๆ คือ พรหมวิมาน สวนขวัญอุทยานทิพย สระโบกขรณี ตลอดจนรัศมีและเครื่องประดับอลังการ

ในพรหมโลกนี้ ก็มีความวิเศษสวยงามและประณีตกกวาในสรวงสวรรคชั้นเทวโลกท้ังหลายมากมายนัก 

 ในกรณีท่ีพระพรหมท้ังหลายยังมีความยินดีพอใจในพรหมสมบัติตาง ๆ เชน พรหมวิมาน 

อุทยานทิพยและสระโบกขรณีเปนตนนั้น มิใชมีความยินดีพอใจดวยอํานาจแหงกามฉันทะอยางหยาบ

เหมือนเชนความยินดีพอใจของเทวดาและมนุษยท้ังหลายโดยท่ีแท ความยินดีพอใจในพรหมสมบัติอัน

บังเกิดแกพรหมท้ังหลาย เปนความยินดีดวยอํานาจแหงกามฉันทะอยางละเอียด ซ่ึง ยังติดแนนประจํา

อยูในขันธสันดานแหงพรหมปุถุชนเทานั้น ท้ังนี้ก็โดยเหตุวากามฉันทะชนิดหยาบไดถูกปราบปรามให

สงบลงเสียดวยอํานาจแหงฌานกุศลตั้งแตเม่ือครั้งตนยังเปนผูเปนคนอยูในมนุษยโลกนี้แลว ครั้นไป

เกิดเปนพระพรหมอยูในพรหมโลก กามฉันทะอยางหยาบนี้จึงไมมีชีวิตความเปนอยูของรูปพรหม

ท้ังหลาย ในพรหมโลกทุก ๆ ชั้น โดยมากมีการเจริญพรหมวิหารธรรมสลับกับการเขาฌานสมาบัติ 

สําหรับพระพรหมท่ีทรงคุณวิเศษ ในพระพุทธศาสนาสําเร็จเปนพระอริยบุคคลนั้น โดยมากทานเขาผลสมาบัติ 
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 3. อรูปโลก หมายถึง โลกของหมูสัตวผูเขาถึงอรูปฌาน ไดแก อรูปพรหม 4 ชั้น ซ่ีงมี

รายละเอียดดังตอไปนี้  

 อรูปพรหม 4 ชั้น เปนสถาท่ีเกิดของบุคคลผูทํากุศลกรรมท่ีเรียกวา อรูปาวจรกุศลกรรม                  

ซ่ึงเปนกรรมฝายบุญฝายกุศลชั้นสูงสุดแหงโลกียะนี้เปนกรรมท่ีมีอํานาจใหผลของกรรมประเภทท่ีมี

พฤติการณเปนความสุขอันประณีตสูงสุดในอรูปภูมิใหบังเกิดข้ึนแกบุคคลผูประกอบกรรมอันเปนกุศล

ชั้นสูงจนสําเร็จอรูปาวจรกุศลกรรมแลวเม่ือเขาสิ้นชีวิตจากโลกนี้ไปแลวยอมไดรับผลของกรรมไปอุบัติ

เกิดในอรูปพรหมภูมิ 

 ก. อรูปพรหมภูมิ 

 อรูปภพ เปนภพหนึ่งซ่ึงอยูในภพ 3 อันประกอบดวยกามภพ รูปภพ และอรูปภพ เปนท่ี

สถิตของอรูปพรหมท้ังหลาย บุคคลเม่ือครั้งเปนมนุษยนอกจากจะทําทาน รักษาศีล เปนปกติแลว           

ยังต้ังใจเจริญภาวนาเปนประจํา จนสามารถเขาถึงอรูปฌานได เม่ือละโลกไปแลวจึงไดบังเกิดในอรูปภพ  

ซ่ึงอยูสูงข้ึนไปจากรูปภพ  

 อรูปพรหมภูมิ เปนสถานท่ีอยูของอรูปพรหมซ่ึงเม่ือครั้งเปนมนุษยไดเจริญภาวนาจนกระท่ัง

ทําอรูปฌานใหบังเกิดข้ึนได เม่ือละโลกแลวจึงมาบังเกิดเปนอรูปพรหมอยูในชั้นตาง ๆ ตามกําลังความ

แกออนของฌานของตน อรูปภพมีท้ังหมด 4 ชั้น มีทิพยสมบัติท้ังหลายท่ีละเอียดประณีตมากกวาใน

รูปภพหลายเทา อรูปพรหมท่ีอยูในแตละชั้นมีรัศมีกายท่ีสวางไสวมากนอยแตกตางกัน อรูปพรหมท่ีอยู

ในชั้นท่ีสูงกวาจะมีรัศมีกายท่ีสวางและประณีตมากกวาในชั้นลางอายุของอรูปพรหมท่ีอยูในชั้นท่ีสูง

กวาก็จะยาวนานกวาในชั้นลาง  

 ความหมายของอรูปพรหมภูมิ 

 อรูปพรหมภูมิ คือ ภพอันเปนท่ีอยูของอรูปพรหม อยูในภูมิท่ีสูงข้ึนไปกวารูปภพ กลาวคือ

สูงกวาอกนิฏฐสุทธาวาสภูมิข้ึนไปอีกหาลานหาแสนแปดพันโยชนท้ังยังมีทิพยสมบัติท้ังหลายท่ีมีความ

สวยงามประณีตกวาในรูปภพมากมายหลายเทา  

 อรูปพรหม คือ พรหมท่ีไมใชรูปพรหม มีกายอันสวยงาม ประณีต ละเอียด สวางไสวกวา  

รูปพรหม อุบัติข้ึนเพราะเหตุแหงการบําเพ็ญอรูปฌานกุศล ฌานท่ีบังเกิดข้ึนเรียกวา อรูปฌาน           

เปนฌานท่ีเกิดข้ึนจากการเจริญภาวนา โดยมิไดสนใจเพงนิมิตท่ีเปนรูปเปนอารมณแตประการใด 

กลาวอีกนัยหนึ่งวา ไดกาวลวงอารมณท่ีเปนรูปกรรมฐานไดแลว เม่ือฌานเกิดข้ึนจึงเปนฌานท่ี

ปราศจากรูปเปนอารมณ เรียกวา อรูปฌาน เปนฌานท่ีมีความม่ันคงไมหวั่นไหว เม่ือตายลงในขณะท่ี

ฌานยังไมเสื่อมยอมบังเกิดในอรูปภพ พรหมชนิดนี้ จัดวาเปนอภัพพสัตว ไมสามารถมา ตรัสรูหรือพน

จากทุกขไดในชาตินั้น อนึ่ง อสัญญีสัตตาพรหมก็จัดเปนอภัพพสัตวเชนเดียวกัน  
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 ลักษณะของอรูปพรหม 

 ลักษณะของการมาบังเกิดเปนอรูปพรหมนั้น จะตองเปนผูท่ีใฝใจในการประพฤติปฏิบัติธรรม 

อยางสมํ่าเสมอ จนกระท่ังกระทําอรูปฌานใหเกิดข้ึนได เม่ือละโลกแลวก็จะไปบังเกิดเปนอรูปพรหม  

 ในบรรดาอรูปพรหมท้ังหลายยังมีการแบงระดับชั้นตามภูมิท่ีอยู ซ่ึงมีท้ังหมด 4 ชั้น              

มีหลักการแบงชั้น คือ แบงตามระดับความแกออนของกําลังฌาน อรูปพรหมท่ีมีกําลังฌานออน          

จะอยูในชั้นลาง สวนอรูปพรหมท่ีมีกําลังฌานแกจะอยูในชั้นท่ีสูงข้ึนไป ดังนี้  

 1. อากาสานัญจายตนภูมิ คือ ภูมิอันเปนท่ีอยูของผูบรรลุอากาสานัญจายตนฌานหรือ อรูปฌานท่ี 1 

คือ บําเพ็ญฌานโดยเอาอากาศไมมีท่ีสิ้นสุดเปนอารมณ ภูมินี้อยูสูงจากอกนิฏฐสุทธาวาสภูมิข้ึนมา              

หาลานหาแสนแปดพันโยชน อรูปพรหมในชั้นนี้มีอายุ 20,000 มหากัป  

 2. วิญญาณัญจายตนภูมิ คือ ภูมิอันเปนท่ีอยูของผูบรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน หรืออรูปฌาน 

ท่ี 2 คือ บําเพ็ญฌานโดยเอาความรูสึกวามีอากาศมาเปนอารมณ ภูมินี้อยูสูงจากอากาสานัญจายตนภูมิ 

ข้ึนมา หาลานหาแสนแปดพันโยชน อรูปพรหมในชั้นนี้มีอายุ 40,000 มหากัป  

 3. อากิญจัญญายตนภูมิ คือ ภูมิอันเปนท่ีอยูของผูบรรลุอากิญจัญญายตนฌาน หรืออรูปฌานท่ี 3 

คือ บําเพ็ญฌานโดยเอาความวางท่ีละเอียดยิ่งกวาอากาศ (อวกาศ) ท่ีไมมีอะไรเหลืออยูเลยเปนอารมณ  

ภูมินี้อยูสูงจากวิญญาณัญจายตนภูมิข้ึนมาหาลานหาแสนแปดพันโยชน อรูปพรหมในชั้นนี้มีอายุ 

60,000 มหากัป ซ่ึงอาฬารดาบส กาลามโคตร ซ่ึงเปนอาจารยของเจาชายสิทธัตถะ เม่ือครั้งทรงออก 

แสวงหาโมกขธรรม เม่ือละโลกแลวก็มาบังเกิดเปนอรูปพรหมในชั้นนี้  

 4. เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ คือ ภูมิอันเปนท่ีอยูของผูบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน 

หรืออรูปฌานท่ี 4 คือ บําเพ็ญฌานโดยเอาความรูสึกวาไมมีอะไรเหลืออยูเลยละท้ิงไป เอาความรูสึกท่ี

นิ่งสนิท มีแตสัญญาอยางละเอียดเปนอารมณ ภูมินี้อยูสูงจากอากิญจัญญายตนภูมิข้ึนมาหาลานหา

แสนแปดพันโยชน เปนอรูปภูมิชั้นท่ีสูงท่ีสุดและเปนภูมิท่ีอยูสูงกวาภูมิใด ๆ ในภพ 3 อรูปพรหมในชั้น

นี้มีอายุ 84,000 มหากัป อุททกดาบส รามบุตร ซ่ึงเปนอาจารยของเจาชายสิทธัตถะ เม่ือครั้งทรงออก

แสวงหา โมกขธรรม เม่ือละโลกแลวก็มาบังเกิดเปนอรูปพรหมในชั้นนี้  

 สรุปอรูปพหรม 

 การมาบังเกิดในเปนอรูปพรหมนั้น เม่ือครั้งเปนมนุษยจะตองหม่ันสั่งสมบุญท้ังทาน ศีล 

และภาวนา โดยเฉพาะการเจริญภาวนา จะตองทําจนถึงข้ันไดอรูปฌาน เปนฌานท่ีสูงกวารูปฌานข้ึนไปอีก 

เม่ือละโลกแลวจึงมาบังเกิดเปนอรูปพรหมอยูในอรูปภพ มีอายุขัยยืนยาวนานมากดังกลาว มาแลว 

ดวยเหตุนี้เองจึงยากท่ีจะมีโอกาสไดพบพระสัมมาสัมพุทธเจา แมพระสัมมาสัมพุทธเจามาบังเกิดเปน

พันเปนหม่ืนพระองค อรูปพรหมท้ังหลายก็ยังคงมีชีวิตอยูบนอรูปภพ ไมมีโอกาสไดฟงธรรม โอกาสท่ี

จะหลุดพนจากวัฏสงสารก็ยิ่งยากมากกวารูปพรหมหลายเทานัก อรูปพรหมจึงไดชื่อวาเปนอภัพพสัตว 

คือ ไมสามารถหลุดพนจากทุกขไดในชาตินั้น นอกจากนี้  เม่ือถึงคราวหมดบุญจากอรูปพรหมแลวก็ยัง



119 

ตองมาเวียนวายตายเกิดอยูในวัฏสงสารตอไปอีก ซ่ึงไมแนวาจะตองไปเกิดเปนอะไรตอไป อาจเปน

เทวดา มนุษย หรือเกิดในอบายภูมิ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับกรรมในอดีตท่ีมาสงผลในชวงนั้น 

 3.3.3 โลกตามทัศนะของพระพุทธโฆษาจารย 

 1. โอกาสโลก หมายถึง โลกท่ีเปนแผนดิน ซ่ึงเปนท่ีอยูอาศัยของสิ่งท่ีมีชีวิตและไมมีชีวิต 

คําวา “โอกาส ตรงกับภาษาสันสกฤตวา อวกาศ ซ่ึงนั่นก็หมายเอาโลกในอวกาศ ซ่ึงหมายถึงโลกท่ีเปน

แผนดินนี้ หรือท่ีเรียกวาเทหวัตถุหรือสสารท่ีมีอยูในอวกาศในระบบสุริยะนี้หรือระบบสุริยะอ่ืน ๆ 

เพราะพุทธปรัชญา เชื่อวายังมีระบบสุริยะอ่ืนอีกมากมาย ซ่ึงยอมมีสัตวท่ีมีชีวิตอาศัยอยูเชนเดียวกัน 

ดังท่ีปรากฏในจูฬนีสูตร พระพุทธองคก็ทรงตรัสยืนยันถึงการมีอยูของจักรวาลอ่ืนวา มีเปนหม่ืนเปน

แสนโกฏิจักรวาล”66  

 โอกาสโลก (The world in space) หมายถึง โลกอันกําหนดดวยโอกาส หรือโลกอันมีในอวกาศ 

รวมท้ังแผนดินท่ีเราอาศัยอยู และสิ่งแวดลอมตาง ๆ จักรวาลหรือโลกธาตุ เทหะวัตถุดวงดาวตาง ๆ 

ในเอกภพนี้67 เม่ือกลาวถึงโอกาสโลก หรือโลกทางกายภาพนั้น ในทางพุทธปรัชญาพระสุตตันตปฎก 

จูฬนิกาสูตร เลมท่ี 20 พระพุทธองคไดตรัสถึงเรื่องท่ีเก่ียวของกับโอกาสโลก ดังนี้ 

  …อานนท สหัสสีโลกธาตุเทาโอกาสท่ีดวงจันทรและดวงอาทิตยโคจรสองทิศ

ท้ังหลายใหสวางรุงโรจน ในสหัสสีโลกธาตุนั้น มีดวงจันทรพันดวง มีดวงอาทิตยพัน

ดวง มีขุนเขาสิเนรุพันลูก มีชุมพูทวีปพันหนึ่ง  มีอปรโคยานทวีปพันหนึ่ง มีอุตตรกุรุ

ทวีปพันหนึ่ง มีปุพพวิเทหทวีปพันหนึ่ง มีมหาสมุทรสี่พัน มีทาวมหาราชสี่พัน มีเทวโลก

ชั้นจาตุมมหาราชหนึ่งพัน มีเทวโลกชั้นดาวดึงสหนึ่งพัน มีเทวโลกชั้นยามาหนึ่งพัน 

มีเทวโลกชั้นดุสิตหนึ่งพัน มีเทวโลกชั้นนิมมานรดีหนึ่งพัน มีเทวโลกชั้นปรนิมมิต-              

วสวัตดี มีพรหมโลกหนึ่งพัน นี้ เรียกวา สหัสสีโลกธาตุขนาดเล็ก โลกหนึ่งพัน                 

คูณดวยโลกธาตุขนาดเล็กนั้น นี้เรียกวา สหัสสีโลกธาตุขนาดกลางโลกหนึ่งพัน               

คูณดวยสหัสสีโลกธาตุขนาดกลางนั้น นี้เรียกวา สหัสสีโลกธาตุขนาดใหญ...68 
 

 ดังนั้น ตามทัศนะทางพุทธปรัชญาคําวา โลกธาตุนั้น โดยบริบทแลวเปนสิ่งท่ีอยูท้ังหมดรวมกัน 

ซ่ึงนับเนื่องเขาเปนสวนหนึ่งของโอกาสโลก ในเอกภพอันกวางซ่ึงอรรถกถาจารยรุนหลังไดกลาวไวใน

คัมภีรจักรวาลทีปนี เก่ียวกับจักรวาลโดยนัยยะแลวหมายถึงเปนสวนหนึ่งของโลกธาตุ ดังนี้ 

  ...ชื่อวาโลกธาตุนั้นแบงเปน 3 อยางคือ จูฬนิกา (ขนาดเล็ก) มัชฌิมิกา (ขนาด

กลาง) ไตรสหัสสี (ขนาดใหญ) บรรดาโลกธาตุขนาดนั้น จักรวาลพันหนึ่งซ่ือวา จูฬนิ

                                           

 66ขุ.ธ. 25/520/293. 

 67พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, อางแลว, หนา 99 

 68องฺ.ติก. 12/81/306-307. 
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กาโลกธาตุ จูฬนิกาคูณดวยพัน ซ่ือวา มัชฌิมิกาโลกธาตุ ซ่ึงมีประมาณลานจักรวาล 

มัชฌิมิกา คุณดวยพัน ชื่อวา ไตรสหัสสีโลกธาตุ ซ่ึงมีประมาณรอยโกฎิจักรวาล ไต

รสหัสสีนัน้และเรียกวา มหาสหัสสี...69  
 

 เม่ือกลาวถึงโอกาสโลก โดยนิยามของความหมายขางตนนั้น ก็คือการกลาวถึงโลกธาตุ 

รวมถึงสรรพสิ่งตาง ๆ ในฐานะสิ่งท่ีปรากฏข้ึนเองมีอยูเองตามธรรมชาติ เปนลักษณะทางกายภาพ 

และจากสํานวนท่ีพระพุทธองคทรงแสดงไวในจูฬนียกสูตรนั้น แสดงใหเห็นถึงทัศนะท่ีเก่ียวกับโอกาส

โลก หรือโลกธาตุ ตามหลักพุทธปรัชญาซ่ึงสามารถจัดแบงลักษณะออกไดเปน 3 ขนาด คือ  

 1. โลกธาตุขนาดเล็ก ในพระไตรปฎกมิไดระบุขนาดไวชัดเจนแตก็นาจะสันนิษฐานไดวา            

มีลักษณะเทากับโลกของเราโดยประมาณเนื่องจากเปนโลกท่ีมีดวงจันทรเปนบริวารเพียงดวงเดียว 

เหมือนกับโลกของเรา โลกธาตุขนาดนี้มีจํานวนหนึ่งพันโลกธาตุ หรือหนึ่งพันจักรวาลและในหนึ่งพัน

จักรวาลนั้นมีโลกท่ีมนุษยรวมถึงสิ่งมีชีวิตตาง ๆ อาศัยอยู ดังพุทธพจนท่ีกลาวมาขางตน โลกธาตุขนาด

เล็กมีดวงจันทรพันดวง มีดวงอาทิตยพันดวง มีชมพูทวีปพันทวีป มีอมรโคยานทวีป มีอุตตรกุรุทวีป 

พันทวีป และมีปุพพวีเทหทวีปพันทวีป  

 2. โลกธาตุขนาดกลางเปนโลกธาตุท่ีมีขนาดใหญกวาโลกธาตุขนาดเล็กประมาณสองพันเทา 

โลกธาตุขนาดกลางนี้มีอยูประมาณหนึ่งลานจักรวาล ในโลกธาตุขนาดกลางนี้ มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู

เชนเดียวกับโลกธาตุขนาดเล็ก แตมีการเพ่ิมจํานวนโลกธาตุมากกวาโลกท่ีเราอาศัยอยู  

 3. โลกธาตุขนาดใหญเปนโลกธาตุท่ีมีขนาดใหญกวาโลกธาตุขนาดเล็กประมาณสามพันเทา 

มีประมาณหนึ่งแสนโกฏิจักรวาล เปนโลกท่ีมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยูเชนเดียวกับโลกธาตุขนาดเล็กและ

โลกธาตุขนาดกลาง 

 โอกาสโลก นี้ยังถือวาเปนท่ีอยูของหมูสรรพสัตวท้ัง 31 ภูมิ และไมไดมีเพียงโลกนี้เพียงโลก

เดียวหรือมีจักรวาลนี้เพียงจักรวาลเดียว แตยังมีอีกเปนจํานวนมาก รวมท้ังยังมีสิ่งมีชีวิต มีดวงอาทิตย 

ดวงจันทร ทวีป ภูเขา มหาสมุทร เหมือนกับระบบสุริยะจักรวาลท่ีเราอยู ซ่ึงในปจจุบันนักดาราศาสตร

มีหลักฐานรับรองวา นอกจากระบบสุริยะจักรวาลของเรานั้นยังมีระบบสุริยะจักรวาลอ่ืนอยูจริง  

 ในป ค.ศ. 1924 เอ็ดวิน ฮับเบิล (Edwin Hubble) นักดาราศาสตรอเมริกัน ใชกลอง

โทรทรรศนขนาด 100 นิ้วท่ีเขาวิลสันสองศึกษาพบดาวท่ีอยูกันเปนกลุม นอกกาแล็กซ่ีทางชางเผือก

เขาจึงตั้งชื่อเรียกวา เนบิวลานอกกาแล็กซ่ี (Extragalactic Nebula)  

 ตอมาป ค.ศ. 1994 นักดาราศาสตรสามคน คือ โรดริโก เอ อิบาทา (Rodrigo A. Ibata) 

เจอรัลด เอฟ กิลเมอร (Gerald F. Gilmore) และไมเคิล เจ เออรวิน (Michael J. Irwin) กอนหนา

นั้นกาแล็กซ่ีซ่ึงอยูใกลกาแล็กซ่ีทางชางเผือกมากท่ีสุดตามวงการดาราศาสตรเขาใจกัน คือ เมฆมะ         

                                           

 69กรมศิลปากร, โลกทีปกสาร ฉบับหอสมุดแหงชาติ, อางแลว, หนา 225. 
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เจลแลน (Large Magellanic Cloud) อยูหางจากกาแล็กซ่ีทางชางเผือก ประมาณ 150,000 ปแสง 

ซ่ึงนักดาราศาสตรไดคนพบอยางบังเอิญ อยูอีกดานหนึ่งของกาแล็กซ่ีทางชางเผือก เปนการแล็กซ่ีท่ีมี

รูปรางแบบทรงกลม ไดรับการตั้งชื่อเรียกวา กาแล็กซ่ีซากิตทาริอุส (Sagittarius) เพราะอยูในแนวท่ี

มองทะลุผานใจกลางกาแล็ก ซ่ีทางชางเผือกจากโลกและเปนกาแล็ก ซ่ีขนาดเล็กมีขนาด

เสนผาศูนยกลางประมาณ 28,000 ปแสง หรือขนาดเพียงหนึ่งในหาสวนของกาแล็กซ่ีทางชางเผือก 

แตมีมวลนอยกวาเพียงเศษหนึ่งสวนของกาแล็กซ่ีทางชางเผือก กาแล็กซ่ี ซากิตทาริอุส อยูหางจากใจ

กลางกาแล็กซ่ีทางชางเผือกเพียงประมาณ 50,000 ปแสง และหางจากโลกประมาณ 80,000 ปแสง70  

 จากขอมูลท่ีไดกลาวมาขางตนนั้น จึงสามารถยืนยันไดอยางชัดเจนวา พุทธพจนของ

พระพุทธเจานั้นเปนความจริง สวนสาเหตุท่ีนักดาราศาสตรเพ่ิงคนพบกาแล็กซ่ีอ่ืนนอกจากกาแล็กซ่ี

ทางชางเผือกในปจจุบันนั้นดูเหมือนวาเพราะปจจุบันพ่ึงจะมีเทคโนโลยีกลองโทรทรรศนท่ีกาวหนาถึง

ข้ันสองทะลุผานใจกลางกาแล็กซ่ีทางชางเผือก ซ่ึงมีดวงดาวอยูกันอยางหนาแนน เม่ือมีการคนพบ

ระบบสุริยะจักรวาลดังกลาว โดยนักดาราศาสตรจึงเปนขอยืนยันสนับสนุนไดวาสิ่งมีชีวิตและ

องคประกอบตาง ๆ ของโอกาสโลก ตามทัศนะของพุทธปรัชญานั้นเปนความจริงตามพุทธพจนท่ี             

ทรงตรัสไว 

 2. สัตวโลก หมายถึง โลก คือ หมูสัตวซ่ึงไดแกสัตวในภูมิตาง ๆ และรวมถึงสัตวสิ่งท่ีมีชีวิต

วิญญาณท้ังหมด ซ่ึงพุทธปรัชญาแบงสิ่งมีชีวิตออกเปนกลุม ๆ ตามผลกรรมของตนตามสถานท่ีไปอยู

อาศัยดวยอํานาจของผลกรรม ซ่ึงไดเปน 2 กลุมหลัก ๆ คือ   

 กลุมท่ี 1 คือ อบาย หรือ ทุคติ มีจํานวน 4 ประเภท คือ สัตวเดรัจฉาน เปรต อสูรกาย สัตวนรก  

 กลุมท่ี 2 คือ สุคติ มีจํานวน 4 ประเภท คือ มนุษย 1 เทวดา 6 รูปพรหม 16 อรูปพรหม 4 

สัตวเหลานี้เปนสิ่งท่ีมีชีวิต มีการเกิดรูปรางแตกตางกันมีสถานท่ีอยูตางกัน แตถึงอยางไรก็เปนสัตวมี

วิญญาณเหมือนกันกลาวคือ ยังตกอยูภายใตกฎแหงกรรมและกฎไตรลักษณหรือสามัญลักษณกลาวคือ

ความไมเท่ียง ความเปนทุกข และความเปนอนัตตา”71  

 สมดังพุทธพจนท่ีกลาวถึงโลกตามทัศนะนี้ไววา  

  โลกอันอะไรหุมหอไว ความวา โลกนรก โลกเดียรัจฉาน โลกเปรตติวิสัย                

โลกมนุษย โลกเทวดา ขันธโลก ธาตุโลก อายตนโลก โลกนี้ โลกอ่ืน พรหมโลกกับท้ัง

เทวโลก นี้เรียกวาโลก โลกนี้อันอะไรปกปด  

  คําวา โลก คือ ขันธโลก ธาตุโลก อายตนโลก วิปตติภวโลก วิปตติสัมภวโลก 

สัมปตติภวโลก สัมปตติสัมภวโลก โลก 1 คือ สัตวท้ังปวง ดํารงอยูไดเพราะอาหาร 

                                           

 70ชัยวัฒน  คุประตกุล, 100 ปดาราศาสตรโลก, (กรุงเทพมหานคร : ประพันธสารน, 2544), หนา 165. 

 71ขุ.จู. 30/76/17. 
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โลก 2 คือ นามและรูป โลก 3 คือ เวทนา 3 โลก 4 คือ อาการ 4 โลก 5 คือ 

อุปาทานขันธ 5 โลก 6 คือ อายตนะภายใน 6 โลก 7 คือ วิญญาณฐิติ 7  โลก 8 คือ 

โลกธรรม 8 โลก 9 คือ สัตตาวาส 9 โลก 10 คือ อายตนะ 10 โลก 12 คือ อายตนะ 

12 โลก 18 คือ ธาต ุ1872  
 

 ตามทัศนะของพุทธปรัชญา เหลาสัตวโลกท้ังมวลนั้นลวนมีความสัมพันธกับโอกาสโลก

เพราะเปนผูท่ีอาศัยอยูบนโลก หรืออาศัยอยูในภพภูมตาง ๆ สวนนิยามท่ีกลาวถึงความหมายของโลก 

คือ หมูสัตวนั้น เพราะเปนท่ีเกิดของสรรพสัตวทุกประเภท หรือจะเรียกอีกอยางหนึ่งวา ภพ หรือภูมิ 

ซ่ึงหมายถึงภาวะชีวิตของสรรพสัตวและในภพ 3 ประกอบดวยกามภพ รูปภพ อรูปภพ นั้นยังเปนท่ี

อยูของสัตวโลกอีกมามายใน 31 ภูมิ ไดแก กามภพ 31 ภูมิ รูปภพ 16 ภูมิ และอรูปภพ 4 ภูมิ73  

 3. สังขารโลก หมายถึง โลก คือ สังขารของสิ่งท่ีมีชีวิตและไมมีชีวิตรวมไปถึงการปรุงแตง

ทางอารมณดวย และคําวา “สังขาร” หมายถึง สภาวธรรมท่ีปรุงแตงกลาวคือกรรม ดังนั้น โลก คือ 

สังขารในความหมายนี้ จึงควบคลุมทุกสิ่งทุกอยางท้ังในจักรวาลรวมท้ังกฎเกณฑตาง ๆ ท้ังสัตวโลก 

และโอกาสโลกดวย ดังนั้น สิ่งท่ีผสมปรุงแตงท้ังหลาย ตลอดจนถึงหมูสัตว ซ่ึงประกอบข้ึนดวยธาตุ

ท้ังหลาย จากพ้ืนพิภพนี้มาเปนสิ่งนั้นมาเปนสิ่งนี้ เชน มาเปนตนไมเปนภูเขา เปนแมน้ําลําคลองมา

เปนหมูสัตวท้ังมนุษยและเดรัจฉาน ซ่ึงตางดํารงอยูไดดวยอาหาร พระพุทธเจาไดตรัสรูสังขารโลก โลก 

คือ สังขาร ไดแก สิ่งผสมปรุงแตงท้ังปวง พรอมท้ังเหตุปจจัยท่ีปรุงแตงใหบังเกิดเปนสังขารตาง ๆ ข้ึน 

ซ่ึงสามารถนํามาจําแนกไดดังนี้  

 - โลก 2 ไดแก นามธรรม และรูปธรรม (Mentality and corporeality) นามธรรม คือ 

รูจักกันดวยชื่อ กําหนดรูดวยใจเปนเรื่องชองจิตใจ เปนสิ่งท่ีไมปรากฏรูปราง ไมอาจรูไดทาง ตา หู 

จมูก ลิ้น กาย แตสามารถรเปนอารมณของจิตได ซ่ึงในท่ีท่ัวไปหมายถึงอรูปขันธ 4 คือ เวทนา สัญญา 

สังขาร และวิญญาณ สวน รูปธรรม คือ สิ่งท่ีมีรูปปรากฏ ไดแกรูปขันธท้ังหมดซ่ึงรับรูไดดวย ตา หู 

จมูก ลิ้น กาย74 

 - โลก 3 ไดแก เวทนา (Feeling) ความเสวยอารมณ หรือความรูสึกสุขทุกข มี ลักษณะคือ  

  1. สุขเวทนา ความรูสึกสุขสบาย  

  2. ทุขเวทนา ความรูสึกไมสบาย 

  3. อทุกขมสุขเวทนา หรือ อุเบกขาเวทนา ความรูสึกไมทุกข75  

                                           

 72ขุ.ปฏิ. 31/486/352. 

 73ม.มู. 12/453/493. 

 74อภิ.วิ.35/225/220 

 75ที.ปา.11/305/266. 
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 - โลก 4 ไดแก อาหาร (Nutriment) ปจจัยนํามาซ่ึงผล เครื่องคํ้าจุนชีวิต หรือเครื่องหลอ

เลี้ยงชีวิต รวมท้ังทางรางกายและจิตใจทําใหเกิดกําลังเจริญเติบโตและวิวัฒนาการเกิดสิ่งมีชีวิตข้ึนมี

ท้ังหมด 4 อยางกลาวคือ  

  1. กวฬิงการาหาร (Physical nutriment) อาหารคือคําขาว ท่ีกลืนกินดูดซึมเขาไปหลอ

เลี้ยงรางกาย  

  2. ผัสสาหาร (Nutriment consisting of contact) อาหารคือผัสสะ ไดแก การบรรจบแหง

อายตนะภายใน คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และ ใจ อายตนะภายนอก คือ รูปเสียง กลิ้น รส โผฐัพพะ 

ธรรมารมณ และวิญญาณ หรือธาตุรู เปนปจจัยใหเกิดเวทนา ความรูสึกพรอมท้ังเจตสิก อํานาจปรุงแตง 

สังขารธรรมท้ีงหลายตามเหตุปจจัยของแตละบุคคลก็ยอมจะเกิดตามมา  

  3. มโนสัญเจตนาการ (Nutriment consisting of mental volition) อาหาร คือ มโน

สัญเจตนา ไดแก ความจงใจ เปนปจจัยแหงการทํา พูด คิด ซ่ึงเรียกวา กรรม เปนตัวชักนํามาซ่ึงภพ 

ทําใหสัตวเกิดปฏิสนธิในภพตาง ๆ  

  4. วิญญาณาหาร (Nutriment consisting of consciousness) อาหาร คือ วิญญาณ 

ไดแก วิญญาณเปนปจจัยใหเกิดนามรูป หรือปฏินสนธิวิญญาณ ซ่ึงถือวาเปนธาตุรูและมีความสําคัญ

ตอสิ่งมีชีวิตหากขาดซ่ึงวิญญาณหารแลวก็มิอาจดํารงอยูได76  

 - โลก 5 ไดแก เบญจขันธ (The five group of Existence) กองแหงรูปธรรมและ

นามธรรม 5 หมวดท่ีประชุมกันเขาเปนหนวยรวม ซ่ึงบัญญัติเรียกวา สัตว บุคคล ตัวตน เราเขาเปนตนซ่ึง

สวนประกอบ5 อยางนี้รวมกันเขาเปนชีวิต คือ  

  1. รูปขันธ กองแหงรูปเปนสวนประกอบฝายรูปธรรมท้ังหมด  

  2. เวทนาขันธ กองแหงสัญญา สวนท่ีเปนการเสวยอารามณความรูสึก สุข ทุกข หรือเฉย ๆ  

  3. สัญญาขันธ กองแหงสัญญา สวนท่ีเปนความกําหนดหมายไดจําอารมณนั้น ๆ ได  

  4. สังขารขันธ กองแหงสังขาร สวนท่ีเปนความปรุงแตง สภาพปรุงแตงจิตใหเปนกุศล 

อกุศล หรืออัพยากฤต  

  5. วิญญาณขันธ กองแหงวิญญาณ สวนท่ีเห็นความรูแจงในอารมณ ความรูอารมณทางอายตนะ77  

 - โลก 6 ไดแก อายตนะภายใน (Internal sense-field) เครื่องตอเครื่องรับรู แดนเชื่อม 

ตอใหเกิดความรูภายใน มี 6 ประการคือ  

   1. จักขวายตนะ อายตนะ คือ ตา  

   2. โสตายตนะอายตนะ คือ หู  

                                           

 76ขุ.จู. 30/104/355. 

 77พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับประมวลธรรม, อางแลว, หนา 162. 
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   3. ฆานายตนะ อายตนะ คือ จมูก  

   4. ชิวหายตนะ อายตนะ คือ ลิ้น  

   5. กายายตนะ อายตนะ คือ กาย  

   6. มนายตนะ อายตนะ คือ ใจ 

 - โลก 7 ไดแก วิญญาณฐิติ (Abodes or supports of consciousness) ภูมิเปนท่ีตั้งของ

วิญญาณ มี 7 คือ  

  1. สัตวเหลาหนึ่งมีกายตางกัน มีสัญญาตางกัน ไดแก มนุษย และเทพบางพวก เปรตบางพวก  

  2. สัตวเหลาหนึ่งมีกายตางกัน มีสัญญาอยางเดียวกัน ไดแกเทพผูนับเนื่องในชั้นพรหม 

ผูบังเกิดดวยปฐมฌาน และสัตวผูเกิดในอบาย 4  

  3. สัตวเหลาหนึ่งมีกายอยางเดียวกัน มีสัญญาณตางกัน  ไดแกพวกชั้นอาภัสสระ  

  4. สัตวเหลาหนึ่งมีกายอยางเดียวกัน มีสัญญาอยางเดียวกันไดแกพวกเทพชั้นสุภกิณหะ  

  5. สัตวเหลาหนึง่ท่ีเขาถึงชั้นอากาสานัญจายตนะ  

  6. สัตวเหลาหนึ่งท่ีเขาถึงชั้นวิญญานัญจายตนะ  

  7. สัตวเหลาหนึ่งท่ีเขาอกิญกัญญายตนะดวยมนสิการ78  

 - โลก 8 ไดแก โลกธรรม (Worldly vicissitudes) ธรรมท่ีมีประจําโลก ธรรมดาของโลก

ธรรมท่ีครอบงําสัตวโลกและสัตวโลกก็เปนไปตามมัน มี 8 อยาง คือ มีลาภ ไมลาภ มียศ ไมมียศ 

นินทา สรรเสริญ สุข ทุกข 

 - โลก 9 ไดแก สัตตาวาส (abodes of being) ภพ อันเปนท่ีอยูของสัตว มี 9 เหมือนกับ

วิญญาณฐิติ 7 ตางแตเพ่ิม อีก 2 ขอท่ีรวมเขาเปน (8) สัตวเหลาหนึ่งไมมีสัญญา ไมมีการเสวยเวทนา 

เชน พวกเทพผูเปนอสัญญีสัตว (9) สัตวเหลาหนึ่ง ผูเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ 

 - โลก 10 ไดแก อุปกิเลส (defilements) โทษเครื่องเศราหมอง สิ่งท่ีทําใหจิตใจเศราใจ

เศราหมองขุนมัว รับเอาคุณธรรมไดยาก มี 10 คือ  

  1. โลภะ ความอยากได  

  2. โทสะ ความคิดประทุษราย  

  3. โมหะ ความหลง ความไมรู ความเขลา  

  4. มานะ ความถือตัว  

  5. ทิฏฐิ ความเห็นผิด  

  6. วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย ความเคลือบแคลงสังสัย  

  7. ถีนะ ความหดหู ความทอแทถดถอย  

                                           

 78ขุ.จู. 30/83/289. 
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  8. อุทธัจจะ ความฟุงซาน  

  9. อหริริกะ ความไมละอายตอความความชี่ว  

  10. อโนตตัปปะ ความไมเกรงกลัวตอความชั่ว และ อายตนะ 10 คือ ตา รูป หู เสียง 

จมูก กลิ่น ลิ้น รส และ กาย โผฎัพพะ 

 - โลก 11 ไดแก กามภพ (sensuous existence) ท่ีเกิดของผูท่ียังเก่ียวของอยูในกาม หรือ

โลกเปนท่ีอยูอาศัยของผู เสพกาม ไดแก อบายภูมิ 4 มนุษยโลก และสวรรค 6 ชั้น ตั้งแตชั้น              

จาตุมหาราชิกา ถึงชั้นปรนิมมิตวสวัตดี รวมเปนกามภพ 11 ชั้น 

 - โลก 12 ไดแก อายตนะ (sense-field) สิ่งท่ีเชื่อมตอกันใหเกิดความรู แดนตอหรือแดนเกิด 

แหงความรู เครื่องรูและสิ่งท่ีรู จัดเปน 2 ประเภท กลาวคืออายตนะภายนอก หรือเครื่องตอภายนอก 

มีลักษณะเปนสิ่งท่ีถูกรู หรือสามารถเรียกอีกอยางวา อารมณ 6 ซ่ึงประกอบดวยลักษณะของสิ่งท่ี

สัมผัสรูอันกอใหเกิดความรูข้ึน คือ 

  1. รูปายตนะ รูป  

  2. สัททายตนะ เสียง  

  3. คันธายตนะ กลิ่น  

  4. รสายตนะ รส  

  5. โผฎฐัพพายตนะ สัมผัสทางกาย สิ่งตองกาย  

  6. ธัมมายตนะ ธรรมารมณ อารมณท่ีเกิดกับใจหรือสิ่งท่ีใจนึกคิด และอายตนะภายใน 

เครื่องตอภายใน เครื่องรับรู หรืออินทรีย มี 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และ ใจ รวมท้ังภายนอกและ

ภายในในเปนอายตนะ 1679  

 - โลก 14 ไดแก ธาตุ (element) สิ่งท่ีทรงสภาวะของมันอยูเองตามธรรมดของเหตุปจจัย

ปรุงแตงข้ึน เปนไปตามธรรมนิยาม คือ กําหนดแหงธรรมดา ไมมีผูสรางผูบันดาล และมีรูปลักษณะกิจอาการ 

ในแบบจําเพาะตัว อันพึงกําหนดเอาเปนหลักไดแตละอยาง ๆ มี 18 อยาง คือ  

   1. จักขุธาตุ   คือ จักขุปสาท  

   2. รูปธาติ   คือ รูปารมณ  

   3. ธาตุวิญญาณธาต ุ คือ จักขุวิญญาณ  

   4. โสตธาตุ   คือ โสตปสาท  

   5. สัททธาตุ   คือ สัททารณ  

   6. โสตวิญญาณธาตุ  คือ โสตวิญญาณ  

   7. ฆานธาตุ   คือ ฆานปสาท  

                                           

 79ขุ.จู. 30/104/354-356. 
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   8. คันธธาตุ   คือ คันธารมณ  

   9. ฆานวิญญาณธาตุ  คือ ฆานวิญญาณ  

   10. ชิวหาธาตุ   คือ ชิวหาปสาท  

   11. รสธาตุ   คือ รสารมณ  

   12. ชิวหาวิญญาณธาตุ  คือ ชิวหาวิญญาณ  

   13. การธาตุ   คือ กายปสาท  

   14. โผฏฐัพพธาตุ  คือ โผฏฐัพพารมณ  

   15. กายวิญญาณธาตุ  คือ กายวิญญาณ 

   16. มโนธาตุ   คือ มโน  

   17. ธรรมธาตุ   คือ ธรรมารมณ  

   18. มโนวิญญาณธาตุ  คือ มโนวิญญาณ80  

 

3.4 สรุป 

 สรุปไดวา โลกในความหมายพุทธปรัชญาเถรวาท ตามท่ีผูวิจัยไดนํามากลาวเบื้องตนนั้นถึง

จะมีความหมายไมครอบคลุมท้ังหมด เพราะในความเปนจริงแลวยังมีรายละเอียดอีกมาก เชน การเกิด 

การดับ การแตกสลายของโลกในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท เปนตน การท่ีนําคําวาโลกและความหมายของ

โลกมาอธิบายไวนี้ก็เพ่ือแสดงใหเห็นถึงคําวาโลกในพุทธปรัชญา เพราะเปนศัพทท่ีบางครั้งใชแทนชีวิต

ของสัตวหรือเปรียบเทียบกับรางกายมนุษยไดดวย แตถึงจะอธิบายใหความหมายอยางไรก็ตาม              

แทท่ีจริงของคําสอนก็เพ่ือมุงเนนใหเห็นวา ทุกสิ่งทุกอยางลวนตกอยูภายใตของกฎสามัญลักษณเนน

เพ่ือใหผูฟงหรือผูศึกษาคลายกําหนัดหรือการยึดม่ัน (อัตตา) มุงสูการหลุดพน ดังนั้น คําสอนทางพุทธปรัชญา 

ไมวาจะพูดถึงเรื่องอะไรก็มีเปาหมายหลักอยูเพียงประการเดียว คือ พนทุกข ดับกิเลส คลายกําหนัด   

มีเปาหมายหลัก คือ พระนิพพาน 

                                           

 80อภิ.วิ. 35/183/142. 
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บทท่ี 4 

วิเคราะหแนวคิดเร่ืองโลกในพุทธปรัชญาเถรวาท 
  

 ในบทท่ี 3 ไดกลาวถึงแนวคิดเรื่องโลกในพุทธปรัชญาเถรวาท ทําใหไดทราบถึงแนวคิดเรื่อง

โลกในทัศนะของพุทธปรัชญาเถรวาทในมุมมองตาง ๆ และในบทนี้จะเปนการวิเคราะหเพ่ือพิสูจนให

เห็นถึงแนวคิดเรื่องโลกตามทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาทนั้นมีอะไรบาง ซ่ีงผูวิจัยไดแบงเปนประเด็นและ

จะไดวิเคราะหในแตละประเด็นดังตอไปนี้ 

 4.1 วิเคราะหแนวคิดเรื่องโลกในเชิงภูมิศาสตร 

 4.2 วิเคราะหแนวคิดเรื่องโลกในเชิงจริยศาสตร 

 4.3 วิเคราะหแนวคิดเรื่องโลกตามทัศนะของพระพุทธโฆษาจารย 

 

4.1 วิเคราะหแนวคิดเร่ืองโลกในเชิงภูมิศาสตร 

 4.1.1 มนุษยโลก หมายถึง โลกท่ีมนุษยอาศัยอยู คําวา มนุษย นั้นหมายถึง คน หรือ เหลาคน 

เขียนตามแบบบาลีไดวา มนุสฺส มาจากคําวา มน (อานวา มะ-นะ) ซ่ึงแปลวา ใจ รวมกับคําวา อุสฺส              

ท่ีแปลวา สูง เม่ือรวมความหมายแลว แปลวา ผูมีใจสูง เหตุท่ีไดชื่อวา มีใจสูง เพราะมีความดีงามอยู

ในจิตใจ กลาวคือมีความรูจักผิดชอบชั่วดี รูบุญบาป รูจักมีเมตตากรุณา เปนตน และเม่ือนําคําวา 

มนุสฺส มารวมกับคําวา ภูมิ ท่ีแปลวา แผนดิน ท่ีอยู ก็จะหมายถึง ท่ีอยูของผูมีใจสูง  

 จากความหมายของมนุษยท่ีกลาวไวเบื้องตนนั้น คําวา มนุษยโลกนี้ จะหมายเอา มนุษยท่ี

อาศัยอยูในโลก ตามความหมายของคําศัพทจะหมายถึง ผูมีใจสูง ไดแก ผูท่ีมีจิตท่ีไดรับการพัฒนาแลว 

รูจักแยกแยะความดี ความชั่วได รูจักบาปบุญคุณโทษตางๆ เขาใจในสิ่งท่ีเปนเหตุอันควรและไมควร  

รูในสิ่งท่ีมีประโยชนและไมมีประโยชน และเขาใจในสิ่งท่ีเปนกุศลและอกุศล ดังนั้น การวิเคราะหใน

หัวขอนี้ จึงมุงเนนไปท่ีมนุษยเปนหลักและประเด็นท่ีนาสนใจ ก็คือพุทธพจนท่ีกลาวไววา การไดเกิด

เปนมนุษยนั้นเปนของยาก ผูวิจัยมีความสนใจวา การเกิดเปนมนุษยนั้นทําไมถึงมีความยากยิ่งนักและ

เหตอุะไรท่ีทําใหไปเกิดเปนมนุษย ซ่ึงมีรายละเอียดโดยสังเขปดังตอไปนี้  

 ก. การไดเกิดเปนมนุษยนั้นเปนของยาก 

 เม่ือจะกลาวถึงสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ท่ีอาศัยอยูบนพ้ืนโลกอันกวางใหญไพศาลนี้ จะมีสัตวนานา

ชนิดมากมายเหลือท่ีจะคณานับมีท้ังสัตวท่ีเราเคยเห็นและไมเคยเห็นท่ีมีรางกายใหญโตอยางชางก็มี  

ท่ีมีรางกายเล็กอยางมดหรือเล็กยิ่งกวามดก็มี ท่ีมีรางกายละเอียดเกินกวาท่ีตามนุษยจะเห็นไดเชน
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เทวดาก็มี แตสัตวบางพวกมีรูปรางสวยงามนามอง บางพวกมีรูปรางนาเกลียด ไมชวนมอง บางพวก            

ก็มีรูปรางแปลก ๆ จนดูนาขัน สัตวท้ังหลายเหลานี้ลวนแตอาศัยอยูบนโลกนี้  

 ในบรรดาสัตวเหลานั้น มนุษยถือวาเปนสัตวประเสริฐท่ีสุด เหตุท่ีนับวาเปนสัตวประเสริฐท่ีสุด 

เพราะมนุษยมีโอกาสทําความดีไดทุกชนิด ตั้งแตความดีเล็กนอยไปจนถึงความดีข้ันสูงสุด คือ การบรรลุ

มรรคผลนิพพาน  

 การเปนมนุษยนั้นมีความยากลําบากเปนอยางมาก แตการจะเกิดมาเปนมนุษยนั้น                 

พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวา การกลับไดอัตภาพเปนมนุษยเปนการยาก (กิจฺโฉ มนุสฺสปฏิลาโภ)
1 ดังจะเห็นไดวาสัตวท้ังหลายท่ีเกิดข้ึนมาในโลกนี้มีจํานวนมากมาย แตการท่ีจะไดอัตภาพเปนมนุษย

นั้นมีสวนนอย ดังพุทธพจนท่ีปรากฏในอังคุตตรนิกาย เอกนิบาต ความวา  

  ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัตวท่ีเกิดบนบกมีเปนสวนนอย สัตวท่ีเกิดในน้ํามากกวา

โดยแท สัตวท่ีกลับมาเกิดในมนุษยมีเปนสวนนอย สัตวท่ีกลับมาเกิดในกําเนิดอ่ืน

จากมนุษยมากกวาโดยแท สัตวท่ีเกิดในมัชฌิมชนบทมีเปนสวนนอย สัตวท่ีเกิด

ในปจจันตชนบท ในพวกชาวมิลักขะท่ีโงเขลา มากกวาโดยแทสัตวท่ีมีปญญา            

โงเงา ไมเงอะงะ สามารถท่ีจะรูอรรถแหงคําเปนสุภาษิต และคําเปนทุพภาษิตได              

มีเปนสวนนอย สัตวท่ีเขลา โงเงา เงอะงะ ไมสามารถท่ีจะรูอรรถแหงคําเปนสุภาษิต 

และคําเปนทุพภาษิตไดมากกวาโดยแท สัตวท่ีประกอบดวยปญญาจักษุอยาง

ประเสริฐ มีเปนสวนนอย สัตวท่ีตกอยูในอวิชชา หลงใหลมากกวาโดยแท สัตวท่ีได

เห็นพระตถาคต มีเปนสวนนอย สัตวท่ีไมไดเห็นพระตถาคตมากกวาโดยแท...2  
 

 จากพุทธพจนท่ีผูวิจัยไดยกข้ึนมาอางนั้น จะเห็นไดวา สัตวท่ีกลับมาเกิดเปนมนุษยนั้นมี

สวนนอย แตสัตวท่ีกลับมาเกิดเปนสัตวนั้นมีมาก และยังสามารถแยกประเภทไดเปนสัตวบกนั้นมีสวน

นอยจากสัตวน้ํา แมแตสัตวท่ีกลับมาเกิดเปนมนุษยก็ยังมีบางพวกท่ีตองเกิดในดินแดนหางไกลจาก

ความเจริญในสวนของชนบท ซ่ึงมีมากกวามนุษยท่ีเกิดในเมืองท่ีมีความเจริญรุงเรือง หลักจากศึกษา

พุทธปรัชญานี้แลว จึงทําใหทราบวา การไดเกิดเปนมนุษยนั้นเปนของยาก แมมนุษยไดเกิดมาในโลกนี้

แลวก็ยังมีความแตกตางกันในเรื่องของสถานท่ีเกิด การศึกษา ความเปนอยู และโอกาสท่ีจะไดรูอรรถ

แหงคําเปนสุภาษิตไดพบกับพระพุทธเจาเพ่ือท่ีจะไดฟงธรรมะจากพระโอษฐของพระองค 

 ข. เหตุท่ีทําใหไปเกิดเปนมนุษย 

 ประเด็นปญหาตอมาก็คือถึงแมวาพุทธพจนนี้ชี้ใหเห็นประเด็นของการเกิดเปนมนุษยนั้น

เปนของยากและเม่ือเกิดมาเปนมนุษยนั้นก็มีความแตกตางกัน แตสิ่งท่ีนาสนใจ ก็คืออะไรเปนเหตุให

                                                 
 1ขุ.ธ. 20/24/275.  พุทธวรรค 

 2องฺ.เอก. 20/205/44-46.  อังคุตตรนิกาย /เอกนิบาต/ เอกธัมมาทิบาลี อีกนัยหนึ่ง 
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เกิดเปนมนุษย ปญหาประเด็นนี้ ผูวิจัยมีความสนใจจะศึกษาวิเคราะห เพ่ือจะไดเห็นคุณคาของการ

เกิดข้ึนมาในมนุษยโลกนี้  

 ตามทัศนะของพุทธปรัชญาเถรวาท เหตท่ีุทําใหเกิดเปนมนุษยนั้น ก็คือการปฏิบัติตามเบญจศีล  

หรือศีล 5 ใหครบถวนบริบูรณ ผูวิจัยของนํามาเสนอดังตอไปนี้  

 คําวา ศีลนี้นับเปนบรรทัดฐานสําหรับใหคนประพฤติความดีใหคงท่ีเปรียบเหมือนผูแรกจะ

เขียนหนังสือตองอาศัยเสนบรรทัดเปนหลักเขียนไปตามนั้น หนังสือท่ีเขียนจึงจะมีบรรทัดอันตรง               

ถาหากไมตรงก็จะคดข้ึนคดลงดังงูเลื้อย เม่ือชํานาญแลวก็เขียนไปไดไมตองมีบรรทัดฉันใดคนแรกจะ

ประพฤติความดี ไมไดถืออะไรเปนหลัก ใจไมม่ังคง อาจเอนเอียงลงหาทุจริต แมเพราะโมหะครอบงํา  

เม่ือบําเพ็ญศีลใหบริบูรณ จนเปนปกติมารยาทไดแลว จึงจะประพฤติคุณธรรมอยางอ่ืน ก็มักยั่งยืนไม

แปรผัน ขอนี้แลเปนประโยชนแหงการบัญญัติศีลข้ึน3 

 อีกนัยหนี่ง ศีล คือ เจตนางดเวนความชั่วทางกาย วาจา และทางใจดวย เจตนางดเวน

ทุจริตทางกาย วาจา ทานเรียกวาเจตนาศีล การงดเวนจากมโนทุจริต 3 เรียกวา เจตสิกศีล คือ ศีลท่ี

เก่ียวกับใจโดยตรง แมไมทําดวยกาย วาจาก็ทําใหศีลทางใจขาดได มโนทุจริต 3 นั้น ประกอบดวย  1. 

อภิชฌา โลภอยากไดของผูอ่ืน 2. พยาบาทคิดปองรายผูอ่ืน 3. มิจฉาทิฏฐิ เห็นผิดจากทํานองคลอง

ธรรม เชน เห็นวาทําดีไมไดดี เปนตน4 

 ในมหากัมมวิภังคสูตร มีเนื้อหาสําคัญของพระสูตรนี้ท่ีเก่ียวเนื่องกับกรรมและผลของกรรม 

ซ่ึงพระผูมีพระพุทธเจาประทับ ณ เชตวนาราม ใกลกรุงราชคฤห ไดทรงตรัสกับพระอานนท ภายหลัง

ท่ีตรัสปรารภเรื่องพระสมิทธิตอบคําถามของปริพาชกโปตลิบุตรแงเดียวแทนท่ีจะตอบแบงตามเหตุผล 

เม่ือพระอานนทกราบทูลขอรอง จึงทรงแสดงเรื่องการจําแนกกรรมเรื่องใหญ โดยแสดงถึงบุคคล 4 

ประเภท ซ่ึงสรุปสาระไดเปน 4 ประเด็น ดังนี้ 

   ดูกรอานนท บุคคล 4 จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก 4 จําพวกเหลาไหน คือ 

  (1) บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมักทําชีวิตสัตวใหตกลวงไป มักถือเอาสิ่งของ

ท่ีเจาของมิไดให มักประพฤติผิดในกาม มักพูดเท็จ มักพูดสอเสียดมักพูดคําหยาบ 

มักเจรจาเพอเจอ มากดวยอภิชฌามีจิตพยาบาท มีความเห็นผิดอยูในโลกนี้ เขาตาย

ไปแลว ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ก็มี 

  (2) บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมักทําชีวิตสัตวใหตกลวงไป มักถือเอาสิ่งของ

ท่ีเจาของมิไดให มักประพฤติผิดในกาม มักพูดเท็จ มักพูดสอเสียดมักพูดคําหยาบ 

                                                 
 3สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, เบญจศีลและเบญจธรรม, พิมพครั้งท่ี 15, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, 2538), หนา 2. 

 4วศิน  อินทสระ, พุทธจริยศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพทองกวาว, 2541), หนา 14. 
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มักเจรจาเพอเจอ มากดวยอภิชฌา มีจิตพยาบาท มีความเห็นผิดอยูในโลกนี้เขาตาย

ไปแลวยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรคก็มี 

  (3) บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูเวนขาดจากปาณาติบาต เวนขาดจากอทินนาทาน 

เวนขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร เวนขาดจากมุสาวาท เวนขาดจากพูดสอเสียด เวนขาด

จากพูดคําหยาบ เวนขาดจากการเจรจาเพอเจอ ไมมากดวยอภิชฌา มีจิตไมพยาบาท             

มีความเห็นชอบอยูในโลกนี้ เขาตายไปแลวยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรคก็มี 

  (4) บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูเวนขาดจากปาณาติบาต เวนขาดจากอทินนาทาน 

เวนขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร เวนขาดจากมุสาวาท เวนขาดจากพูดสอเสียด เวนขาด

จากพูดคําหยาบ เวนขาดจากการเจรจาเพอเจอ ไมมากดวยอภิชฌา มีจิตไมพยาบาท        

มีความเห็นชอบอยูในโลกนี้ เขาตายไปแลวยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรกก็มี5 
  

 จากพุทธพจนท่ีนํามากลาวไวเบื้องตนนั้น ผูวิจัยนํามาอางอิงเพ่ือแสดงใหเห็นวาบุคคลผู

ปฏิบัติตามเบญจศีลยอมไปเกิดในสุคติภูมิ ซ่ึงหนึ่งในนั้นก็คือมนุษยภูมิ แตในทางกลับกันถาไมปฏิบัติ

ตามก็ยอมตกไปทุคติภูมิไดเชน ซ่ึงสามารถสรุปได ดังนี้ บุคคลบางคนในโลกเม่ือยังมีชีวิตอยูเปนผูทํา

อกุศลกรรมไวมาก ครั้นตายละจากโลกนี้ไปแลวก็ไปเกิดในทุคติก็มี บุคคลบางคนในโลกเม่ือยังมีชีวิต

อยูเปนผูทําอกุศลกรรมไวมาก ครั้นตายละจากโลกนี้ไปแลวก็ไปเกิดในสุคติก็มี บุคคลบางคนในโลก 

เม่ือยังมีชีวิตอยูเปนผูทํากุศลกรรมไวมาก ครั้นตายละจากโลกนี้ไปแลวก็ไปเกิดในสุคติก็มีบุคคลบางคนในโลก 

เม่ือยังมีชีวิตอยูเปนผูทํากุศลกรรมไวมาก ครั้นตายละจากโลกนี้ไปแลวก็ไปเกิดในทุคติก็มี 

 จากท่ีกลาวมานั้นสามารถสรุปไดวา ศีลนั้นเปนความปกติของมนุษย มนุษยมีความปกติอยู 

5 ประการ คือ 

 1. ปาณาติปาตา เวรมณี การงดเวนจากการฆาสัตว มนุษยมีปกติไมฆาสัตว ไมทําชีวิตสัตว

ใหตกลวงไป ชีวิตเปนสิ่งท่ีทุกคนรักท่ีสุด ไมวาจะเปนคนหรือสัตวก็รักชีวิตดวยกันท้ังนั้น งดเวนการ

เบียดเบียนใหคนและสัตวเดือดรอน เชน ทําใหอวัยวะ มีแขน ขา เปนตน ของคนและสัตวใหหักหรือ

พิการหรือทรมานสัตวใหไดรับความเหนื่อยยากลําบาก มีมุทิตาพลอยยินดีในเม่ือคนและสัตวไดดี              

มีลาภ มียศ มีความสุข ความเจริญ ละเวนจากการอิจฉาริษยาคนและสัตวท่ีดีกวาตน และตั้งจิตเปน

อุเบกขาวางเฉย ในเม่ือประสบคนและสัตวท่ีถึงความปติ จนไมสามารถจะชวยได โดยพิจารณาวาเปน

กรรมของคนและสัตวนั้นเอง เพราะเม่ือชีวิตสิ้นไป ก็เปนอันวาหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอยาง ดังนั้น มนุษยจึงไมฆา 

หรือเบียดเบียนกัน 

 2. อทินนาทานา เวรมณี การงดเวนจากการลักทรัพย มนุษยมีปกติไมลักขโมยเพราะนอกจาก

ชีวิตแลว ทรัพยสินของใคร ใครก็รัก ก็หวง หากเราไปขโมยของของใคร ก็คงไมมีใครยอมงดเวนจาก

                                                 
 5ม.อุ. 14/603-610/389-395. 
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การลักขโมยสิ่งของ ๆ คนและสัตว และไมใชใหผูอ่ืนลักขโมย ไมหลอกลวงใหผูอ่ืนตองเสียทรัพยและ

ชื่อเสียงหม่ันบําเพ็ญทาน และสละทรัพย และสิ่งของใหเปนประโยชนแกผูอ่ืนและสาธารณประโยชน

เสมอ ๆ เพ่ือทําใหจิตใจบรรเทาเบาบางลงจากความตระหนี่และความโลภอยากไดของผูอ่ืนมาเปนของตน 

ดังนั้น มนุษยจึงไมลักขโมยทรัพยของใคร 

 3. กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี การงดเวนจากการประพฤติผิดในกาม มนุษยมีปกติไมประพฤต ิผิด

ในบุตร ภรรยา สามีของผูอ่ืน บุคคลท่ีรักท่ีสุดนอกจากตัวเราแลว ยังมีบุตร ภรรยา สามี หากมีใครมา

ประพฤติผิดในบุตร ภรรยา สามี ยอมไมมีใครใหอภัยอยางแนนอน งดเวนจากการประพฤติผิดในกาม

ท้ังหลาย คือ ไมขมขืน ทําลามกอนาจาร ลวงละเมิดสิทธิสตรีและบุรุษอ่ืน เรียกวาไมทําชูในสามีและ

ภรรยาของผูอ่ืน พยายามถือสันโดษ ยินดีเฉพาะในภรรยาหรือสามีของตนเทานั้น ไมรักหญิงอ่ืนยิ่งกวา

ภรรยาของตนแมสิ่งของใด ๆ ของใคร ๆ ก็ไมถือโอกาสเอาไปใช หรือแตะตองกอนไดรับอนุญาตจาก

เจาของ ดังนั้น มนุษยจึงมีปกติรักเดียวใจเดียว 

 4. มุสาวาทา เวรมณี การงดเวนจากการพูดเท็จ มนุษยมีปกติไมพูดโกหกหลอกลวงกัน เพราะ 

ความจริงใจไมโกหกกันเปนสิ่งท่ีสําคัญ แมจะเปนบุตร ภรรยา สามี ท่ีรักกันมาก หากรูวาเขาหรือเธอ

ไมซ่ือสัตยแลว ยอมหมดรักได งดเวนจากการพูดเท็จ คือ ไมพูดโกหกหลอกลวงใหผูอ่ืนเขาใจผิดตามท่ี

ตนพูด เชน สิ่งใดท่ีเรารูเราเห็น เม่ือเขาถาม เรากลับตอบวาเราไมรูเราไมเห็น และสิ่งใดท่ีเราไมรูไมเห็น  

แตกลับตอบวาเรารูเราเห็น เปนตนเชนนี้พยายามพูดแตคําท่ีสัตยจริง หากคําใดเราเห็นวาพูดออกไป

แลวแมเปนความจริง แตจะทําใหเกิดความเดือดรอนแกผูอ่ืน เราก็งดเสียไมพูดเลย เพราะถาไมพูดคําจริง

เราก็พูดเท็จ อันเปนการทําใหเราเสียกุศลกรรมบถอันนี้ ดังนั้น มนุษยจึงไมโกหกหลอกลวงกัน 

 5. สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐนา เวรมณี การงดเวนจากการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปน

ท่ีตั้งแหงความประมาท มนุษยมีปกติไมดื่มสุรา ไมเสพยาเสพติด เพราะสิ่งเหลานี้ทําใหขาดสติ สภาวะ

แหงความเปนมนุษยจะลดลงมาก มีกิริยาอาการตาง ๆ ท่ีไมเหมาะสม และมีโอกาสละเมิดศีลขออ่ืน ๆ 

อีกดวย ดังนั้นมนุษยจึงไมดื่มสุราเสพยาเสพติด 

 สรุปไดวา ความเปนปกติของมนุษยมิใชสิ่งท่ีพระพุทธองคทรงบัญญัติดังท่ีใครหลายคนเขาใจ 

พระองคทรงเปนผูคนพบวา เบญจศีลเปนกฎธรรมชาติ เปนนิสัยท่ีมนุษยจะตองปฏิบัติทุกคน ไมวาจะ

มีเชื้อชาติ หรือศาสนาใดก็ตาม หากเปนมนุษยแลวจะตองปฏิบัติทุกคน หากไมปฏิบัติแลวจะนํามา             

ซ่ึงความเดือดรอนตอตนเองและสังคมโดยสวนรวม และเบญจศีลทําใหมนุษยแตกตางจากสัตวชนิดอ่ืน ๆ 

ไดอยางชัดเจน 

 ดังท่ีกลาวมานั้นจะเห็นไดวา การเปนมนุษยนั้นมีความยากลําบากเปนอยางมาก แตการเกิด 

เปนมนุษยนั้นมีความยากลําบากยิ่งกวา ดังนั้น การไดเกิดมาเปนมนุษยแลว ก็ควรท่ีจะรักษาความโชค

ดีไวใหดีท่ีสุดและกระทําแตสิ่งท่ีดีเพ่ือจะไดไมเสียทีท่ีไดเกิดมาเปนมนุษยในชาตินี้ ดวยเหตุนี้ บุคคลใด

ผูปรารถนาท่ีจะเกิดมาเปนมนุษย จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง ท่ีจะตองรักษาศีลใหไดอยางตอเนื่อง
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จนกระท่ังละโลก เม่ือละโลกแลว จะไดไปเสวยผลแหงบุญบนสวรรคและเม่ือถึงคราวจุติจากสวรรคก็จะได 

กลับมาเกิดเปนมนุษยอีกครั้ง 

 4.1.2 เทวโลก หมายถึง โลกท่ีเทวดาอาศัยอยูซ่ึงมักเรียกกันวา สวรรค ไดแก ฉกามาพจร

สวรรค 6 ชั้น สวรรคตามท่ีปรากฏในคัมภีรตาง ๆ จะใชคําศัพทท่ีแตกตางกัน เชน สุคติบาง เทวโลกบาง 

โดยเนื้อความแลวก็หมายถึงภพภูมิท่ีดีนั้นเอง  

 คุณคาท่ีจะไดจากการศึกษาวิเคราะหในประเด็นนี้ก็คือ เหตุใด มนุษยปุถุชนโดยสวนมาก    

จึงปรารถนาท่ีจะไปเกิดในสวรรค ซ่ึงผูวิจัยขอยกตัวอยางท่ีมีปรากฏใน อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท 

ปุปผวรรคท่ี 4 เรื่องนางปติปูชิกา มีเนื้อความโดยยอดังนี้  

 พระศาสดา เม่ือประทับอยูในกรุงสาวัตถี ทรงปรารภหญิงชื่อปติปูชิกา ซ่ึงอดีตเคยเทพธิดา

อยูในสํานักของเทพบุตรนามวา มาลาภารีเทพบุตร เปนเทวดาสวรรคชั้นดาวดึงส มีวิมานสวยตระการ 

มีเทพธิดาบริจาริกาถึง 1,000 นาง 

 วันหนึ่ง มาลาภารีเทพบุตรพาเทพธิดาบริจาริกาเขาไปเท่ียวในสวนสวรรค เทพธิดาเหลานั้น

ตางเท่ียวเพลิดเพลินเก็บดอกไมในสวน เทพธิดา 500 ข้ึนไปเก็บดอกไมอยูบนตน เทพธิดาอีก 500 รอ

รับดอกไมอยูท่ีโคน ระหวางเท่ียวเลนเก็บดอกไมกันอยูนั้น เทพธิดาองคหนึ่งไดจุติหายไปบนก่ิงไมไป

เกิดเปนธิดาในนครสาวัตถี เม่ือโตข้ึนจําไดวาตนเองเคยเปนเทพธิดาภริยาของมาลาภารีเทพบุตร               

ทุกครั้งท่ีทําบุญเธอ จึงตั้งความปรารถนาขอกลับไปเกิดในสํานักของสามีเดิมอยูเสมอ 

 เม่ือมีอายุได 16 ป ธิดานั้นก็ออกเรือนไปอยูในสกุลสามี ทุกครั้งท่ีเธอทําบุญถวายสลากภัต

ตาง ๆ เธอยังคงตั้งความปรารถนาเหมือนเดิมวา “ขอสวนแหงบุญนี้ จงเปนปจจัยใหดิฉันไดบังเกิดใน

สํานักสามี” ภิกษุท้ังหลายไดยินนางตั้งความปรารถนาอยูทุกวัน จึงขนานนามใหเธอวา ปติปูชิกา 

แปลวา หญิงผูบูชาสามี 

 นางปติปูชิกาครองเรือนอยูกับสามี มีบุตร 4 คน วันหนึ่งนางก็สิ้นลมดวยโรคชนิดหนึ่ง ภิกษุ

จึงไปกราบทูลถามพระศาสดาวา นางปติปูชิกาตายแลว นางไปเกิดท่ีไหนพระเจาขา พระศาสดาตรัส

วานางไปเกิดในสํานักของสามีนางนั่นแหละ ภิกษุกราบทูลวาในเรือนของสามีนางปติปูชิกาไมมีใครเกิด 

นางไมไดเกิดในเรือนสามี พระศาสดาตรัสวา ปติปูชิกาเธอกลับไปเกิดในสํานักของสามีบนสวรรคชั้น

ดาวดึงส ดวยผลบุญท่ีนางปติปูชิกาไดกระทําตลอดระยะเวลาท่ีไดเกิดเปนมนุษยนั้น เม่ือละอัตภาพมนุษยไป

แลวก็กลับไปอุบัติเปนเทพธิดาในวิมานของมาลาภารีเทพบุตรดังเดิมตามความปรารถนาท่ี นางปติปูชิ

กาตั้งไวทุกขณะท่ีทําบุญตาง ๆ6  

 จากเนื้อความท่ียกจากมาอรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เม่ือสรุปแลวทําใหทราบ

ถึงความปรารถนาของนางปติปูชิกา ผูเคยเปนนางอัปสรในสํานักของเทพบุตรตนหนึ่งในสวรรค               

                                                 
 6ขุ.ธ.อ. 25/36. /ขุททกนิกาย/ธรรมบท/4. ปุปผวรรค/อรรถกา 4. เรื่องนางปติปูชิกา 
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ชั้นดาวดึงส เม่ือจุติมาเกิดในโลกมนุษยก็ยังมีใจระลึกถึงสวรรคชั้นดาวดึงสอยูตลอดเวลา จนเปนเหตุ

ใหตองทําบุญเพ่ือตั้งความปรารถนาเพ่ือจะกลับไปอุบัติเปนเทพธิดาในวิมานของมาลาภารีเทพบุตร

ดังเดิมและสุดทายก็ไดกลับไปท่ีเดิมตามท่ีตั้งความปรารถนาไว จะเห็นไดวานิทานธรรมบทเรื่องนี้               

มีประเด็นท่ีผูวิจัยสนใจ ก็คือเหตุใดมนุษยมีความปรารถนาท่ีจะไปเกิดบนสวรรคและทําอยางไรจึงจะ

ไดไปเกิดในสวรรค ซ่ีงจะมีรายละเอียดในการวิเคราะหดังตอไปนี้  

 ก. เหตุใดมนุษยมีความปรารถนาไปเกิดบนสวรรค 

 สวรรคเม่ือมองโดยภาพรวม ๆ ท่ัวไปแลวของสวรรค มีลักษณะท่ีพรั่งพรอมไปดวยความสุข 

ไรเสียซ่ึงความทุกข บันเทิงรื่นเริงไพบูลยดวยทิพยสมบัติทุก ๆ อยาง อีกท้ังภูมิอากาศ สภาพแวดลอม 

ปราสาทราชวังท่ีอยูอาศัย เครื่องบริโภคอุปโภคทุกอยาง สะดวกสบายไมขัดสน พอสรุปตามภพท่ีอยู 

รัศมีทิพย อากาศบริสุทธิ์ ท่ีอยูอาศัย และภูษาอาภรณ เปนภพท่ีอยูของพวกโอปปาติกะกําเนิด คือ 

เกิดผุดข้ึนเจริญเติบโตทันที ไมตองอาศัยมารดาบิดาเปนผูใหกําเนิด เม่ือเกิดข้ึนแลวจะมีรูปรางเปน

ผูใหญ ถาเปนผูชาย เรียกวา เทพบุตร เปนผูหญิงเรียกวา เทพธิดา มีกายทิพย สมบัติทิพยและบริบูรณ

ดวยเบญจกามท่ีเลิศ จะมีแสงรัศมีทิพยใสผุดผองออกจากกาย แสงจากรัตนะตาง ๆ และจากปราสาท

สองสวางไสวสวยงามไปท่ัวบริเวณ แทนแสงดวงจันทรและดวงอาทิตยจึงไมมีกลางวันและกลางคืน 

สวรรคมีอากาศบริสุทธิ์คงท่ี ไมหนาว ไมรอน มีลมออน ๆ พัดโชยเย็นกายตลอดเวลา มีดอกมณฑาทิพย 

สงกลิ่นหอมอบอวนทวนลมมีสระน้ํา และอุทยานใหชาวสวรรคไดเท่ียวเพลิดเพลินรื่นเริงใจเปนสถานท่ี

มีสุธาโภชนดีเลิศ รสกลมกลอมเปนอาหาร ไมตองรับประทานใหเสียเวลาเพียงนึกเทานั้นก็อ่ิมไดดัง

ปรารถนาและไมตองขับถายของเสียเหลานั้น ออกจากรางกายดังเชนมนุษย ไมมีสิ่งปฏิกูลใด ๆ 

ปรากฏใหเห็น แมเม่ือถึงคราวจุติรางกายก็จะหายไปทันที แมท่ีอยูอาศัยจะเปนวิมานปราสาทสวยงาม

วิจิตรตระการตา คือ วิมานทองเปลงแสงทองผองประกาย วิมานเงินเปลงแสงสีเงินนวลผอง วิมานแกว 

เปลงแสงแวดวาวสดใส และมีวิมานตาง ๆ เชน กุญชรวิมาน เปนตน พรั่งพรอมดวยความงามรุงเรือง

ดวยรัตนะตาง ๆ มีสีและทรวดทรงวิจิตรสวยงาม และมีเครื่องภูษาอาภรณและเครื่องประดับตาง ๆ 

อันเปนทิพยสวยงาม มีรัศมีพวยพุงเปนสีตางๆ มีดนตรีทิพยขับประโคมขานรองเสียงไพเราะเสนาะโสดยิ่ง 

และมีการฟอนรํารื่นเริงตาง ๆ สุขสําราญเพลิดเพลินอารมณ7 

 จากการท่ียกมากลาวอางเบื้องตนนี้ ก็สามารถตอบไดวา เหตุใดมนุษยมีความปรารถนาไป

เกิดบนสวรรคเพราะสวรรคนั้น เม่ือกลาวโดยสรุปแลวเปนสถานท่ีอยูท่ีเพียบพรอมไปดวยสมบัติทิพย 

และบริบูรณดวยเบญจกามท่ีเลิศ มีแสงรัศมีทิพยใสผุดผองออกจากกาย แสงจากรัตนะตาง ๆ และจาก

ปราสาทสองสวางไสว มีอากาศบริสุทธิ์คงท่ี ไมหนาว ไมรอน มีลมออน ๆ พัดโชยเย็นกายตลอดเวลา 

และมีสุธาโภชนดีเลิศ รสกลมกลอมเปนอาหาร ไมตองรับประทานใหเสียเวลาเพียงนึกเทานั้น ก็อ่ิมได

                                                 
 7พระราชปริยัติสุธี (สะอ้ิง  สิรินฺโท), รอยกรองอนุปุพพีกถา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, 2546), หนา 15. 
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ดังปรารถนาและไมตองขับถายของเสียเหลานั้น ออกจากรางกายดังเชนมนุษย สิ่งตาง ๆ เหลานี้เปน

สิ่งท่ีมนุษยตองการใหเกิดข้ึนมีแกตน เพราะมีแตความสุขสบาย ตางก็รีบทําบุญกุศลเพ่ือจะไดไป

บังเกิดบนสวรรค 

 ข. เหตุท่ีทําใหไปเกิดบนสวรรค 

 เหตุท่ีบุคคลผูกระทํานําไปบังเกิดในสวรรคนั้นพระพุทธเจาทานตรัสไวในพระสูตรเก่ียวกับ

ทานสูตร บุญกิริยาวัตถุสูตร และสังคิติสูตร ดังนี้ 

 1. ทานสูตร พระพุทธเจาตรัสถึงสาเหตุ และการท่ีทําใหบุคคลไปบังเกิดในสวรรคในแตละ

ชั้นนั้นแกพระสารีบุตรเถระวา 

  ดูกรพระสารีบุตร ในการใหทานนั้น บุคคลบางคนมีความหวังจึงใหทาน 

ผูกพันแลวจึงใหทานโดยมุงหวังสะสมจึงใหทานโดยคิดวา เม่ือเราตายไปแลวจะได

เสวยผลแหงทานนี้ ผูนั้นใหทานแลว ครั้นเขาตายลงไปยอมไดเขาถึงสวรรคชั้น              

จตุมหาราชิกามหาราช8 
  

 ในพระสูตรนี้แสดงถึงบุคคลผูใหทาน โดยมีวัตถุประสงค และมีจุดมุงหมายตาง ๆ แลวจึงไป

บังเกิดในสวรรคชั้นนั้น ๆ เนื้อความในพระสูตรจะมีขอความเหมือนกัน เรียงลําดับตั้งแตชั้นตนจนถึง

ชั้นสูงสุดเพ่ือใหเขาใจงายข้ึน จะสรุปเนื้อหาของพระสูตรตามลําดับ ดังนี้ 

 1) ถาทานท่ีใหดวยหวังผลวาเม่ือตายไปแลวจะไดรับผลของทานนั้น เขาใหทานแลวเม่ือ

ตายไปจะเกิดในสวรรคชั้นจาตุมหาราช 

 2) ถาใหทานแลวไมไดหวังผลอะไร แตใหดวยคิดวาการใหทานเปนการดี เขาใหทานแลว 

เม่ือตายไปจะเกิดในสวรรคชั้นดาวดึงส 

 3) ถาใหทานแลวไมคิดวาการใหทานเปนการดี แตเขาใหทานโดยคิดวา มารดา บิดา ปู ยา 

ตายาย เคยกระทํามาเราไมควรทําใหเสียประเพณี จึงใหทาน เม่ือเขาตายไป จะไปเกิดในสวรรคชั้นยามา 

 4) ถาใหทานโดยไมคิดวา บิดา มารดา ปู ยา ตา ยายเคยทํามา เราไมควรทําใหเสียประเพณี  แต

คิดใหทานวา เราหุงหากินได แตสมณะพราหมณเหลานี้ไมสามารถจะหุงหาได จะไมใหทานแกสมณะ

พราหมณเหลานี้ ยอมไมควรเขาจึงใหทาน เม่ือเขาตายไปจะเกิดในสวรรคชั้นดุสิต 

 5) ถาใหทานโดยไมคิดวา เราหุงหากินได แตสมณะพราหมณเหลานี้ ไมไดหุงหากิน เราหุง

หากินได จะไมไหทานแกสมณะพราหมณ ผูไมไดหุงหากินยอมไมควร แตใหดวยคิดวา เราใหทาน

เหมือนอยางฤษีท้ังหลายในปางกอน เขาจึงใหทาน เม่ือเขาตายไป จะเกิดในสวรรคชั้นนิมมานรดี 
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 6) ถาใหทานโดยไมคิดวา เราใหทานเหมือนฤษีในปางกอน แตใหทานโดยคิดวา เม่ือเราให

ทานอยางนี้ จิตจะเลื่อมใสเกิดความปลื้มใจและโสมนัส เขาจึงใหทาน เม่ือเขาตายไป จะเกิดในสวรรค

ชั้นปรนิมมิตวสวัตด ี

 7) ถาใหทานโดยไมคิดวา เม่ือเราใหทานอยางนี้ จิตจะเลื่อมใสเกิดความปลื้มใจและโสมนัส 

แตเขาใหทานเปนเครื่องปรุงแตงจิต เม่ือเขาตายไป จะเกิดในพรหมโลก 

 2. บุญกิริยาวัตถุสูตร คือ สูตรวาดวยท่ีตั้งแหงการบําเพ็ญบุญ หรือหลักของการทําบุญ 

เรียกวา บุญกิริยาวัตถุ ซ่ึงพระพุทธเจาตรัสวา 

  ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุญกิริยาวัตถุมี 3 คือ 1 . บุญท่ีเกิดจากการใหทาน               

2. บุญท่ีเกิดจากการรักษาศีล 3. บุญท่ีเกิดจากการภาวนา 

  ภิกษุท้ังหลาย คนบางคนในโลกนี้ ทําบุญดวยการใหทาน ดวยการรักษาศีล

นิดหนอย ไมเจริญภาวนาเลย เม่ือตายไป ยอมเขาถึงความเปนผูมีสวนชั่วในมนุษย 

คือ เกิดเปนมนุษยท่ียากลําบาก คนบางคนในโลกนี้ ทําบุญดวยการใหทานดวยการ

รักษาศีลพอประมาณ ไมเจริญภาวนาเลย เม่ือตายไป ยอมเขาถึงความเปนมนุษยชั้นดี 

มีความสุขความเจริญดวยโภคทรัพยสมบัติ และเม่ือคนบางคนในโลกนี้ทําบุญดวย

การใหทาน ดวยการรักษาศีลมีประมาณยิ่ง แตไมเจริญภาวนาเลย เม่ือเขาตายไป 

ยอมเขาถึงความเปนเทวดาชั้นจาตุมหาราช ชั้นดาวดึงส ชั้นยามา ชั้นดุสิต ชั้นนิมมานรดี 

ชั้นปรนิมมิตวสวัตด ี

  ดูกรภิกษุท้ังหลาย ทาวมหาราชท้ัง 4 ในสวรรคชั้นนี้ ทาวสักกเทวราชจอม

เทพในสวรรคชั้นนี้ ทาวสุยามเทพบุตรจอมเทพในสวรรคชั้นนี้ ทาวสันดุสิตเทพบุตร

จอมเทพในสวรรคชั้นนี้ทาวนิมมิตเทพบุตรจอมเทพในสวรรคชั้นนี้ ทาวปรมิตวสวัตดี

เทพบุตรจอมเทพในสวรรคชั้นนี้ ทําบุญดวยการใหทาน ดวยการรักษาศีลเปนอดิเรก 

(มากยิ่ง) ยอมกาวลวงเหนือเทวดาชั้นจตุมหาราช ชั้นดาวดึงส ชั้นยามา ชั้นดุสิต                 

ชั้นนิมมานรดี ชั้นปรนิมมิตวสวัตดี ดวยฐานะ 10 ประการ คือ 1.อายุทิพย 2. วรรณะทิพย 

3. สุขทิพย 4. ยศทิพย 5. อธิปไตยทิพย 6. รูปทิพย 7. เสียงทิพย 8. กลิ่นทิพย  9. 

รสทิพย 10. โผฎฐัพพทิพย9  
 

 จากพุทธพจนนี้ แสดงใหเห็นวา การไปเกิดนสวรรคนั้นไมไดกลาวถึงรายละเอียดวา การไป

เกิดในสวรรคชั้นนั้น ๆ วาจะตองทําบุญอะไรไว และแตกตางกันอยางไร บอกไวเพียงวา ลักษณะท่ี

คลายกันในสวรรคทุก ๆ ชั้นตางกันแตบุญของเทพผูปกครอง และเทพผูเปนบริวารเทานั้น กลาวคือ

เทพผูเปนบริวารทําทานและรักษาศีลมีประมาณยิ่ง แตเทพผูปกครองใหทานรักษาศีลเปนอดิเรก คือ 
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ทํามากเปนพิเศษจึงจะเลิศกวาเทพบริวารดวยฐานะ 10 อยาง เม่ือเทียบเคียงเนื้อความในทานสูตร 

และสังคีติสูตรแลวจะเห็นความแตกตางระหวางผูใหทานแลวไปเกิดในสวรรคชั้นนั้น ๆ ตามประสงค 

 3. สังคีติสูตร ในพระสูตรนี้ชี้ใหเห็นถึงผูท่ีจะไปบังเกิดในสวรรคชั้นนั้น ๆ จะตองมีความ

ตั้งใจท่ีจะขอไปเกิดในชั้นท่ีตนปรารถนา ความสําเร็จทุกอยางจะข้ึนอยูกับการตั้งจิตอธิฐาน เม่ือบุคคล

ทําบุญถวายทาน รักษาศีลแลว ตั้งจิตอธิฐานขอใหไปบังเกิดในสวรรคชั้นนั้น ๆ ก็จะไดไปบังเกิดไดตาม

ความปรารถนา ดังท่ีพระสารีบุตรเถระกลาวกับหมูภิกษุวา 

  ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย คนบางคนในโลกนี้ ใหขาว น้ํา ผา ยาน ดอกไม ของหอม 

เครื่องลูบไล ท่ีนอน ท่ีพัก และอุปกรณสําหรับประทีป ใหเปนทานแกสมณะ

พราหมณ เขามุงหวังสิ่งท่ีตนถวาย เขาเห็นกษัตริย พราหมณหรือคหบดีมหาศาลผู          

เพียบพรอมไปดวยกามคุณท้ัง 5 อยู จึงคิดวา โอหนอ เม่ือเราตายไปแลว พึงไดเกิด

เปนกษัตริย พราหมณหรือคหบดีมหาศาลเขาตั้งจิตนั้นไว อธิษฐานจิตนั้นไว อบรม

จิตนั้นไว จิตของเขานอมไปในสิ่งท่ีเลว ไมไดอบรมไปในสิ่งท่ีสูงข้ึน เขายอมไปเกิดใน

ท่ีนั้น ก็ขอนั้นแล เรากลาวไวสําหรับผูมีศีล ไมใชสําหรับผูทุศีล ทานผูมีอายุท้ังหลาย 

ความตั้งใจของผูมีศีลยอมสําเร็จได เพราะเปนของบริสุทธิ์ 

  ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ขออ่ืนยังมีอยูอีก บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมใหขาว น้ํา 

เปนตน แกสมณะ หรือ พราหมณ เขายอมมุงหวังในสิ่งท่ีตนถวายไป คือ เขาไดยินวา 

เทพชั้นจตุมหาราชิกา ชั้นดาวดึงส ชั้นยามา ชั้นดุสิต ชั้นนิมมานรดี ชั้นปรนิมมิตวสวัตดี 

มีอายุยืน มีวรรณะงาม มากไปดวยความสุข จึงคิดวา โอหนอ เม่ือเราตายไปแลวขอใหเรา

ไปเกิดในสวรรคชั้นจตุมหาราช ชั้นดาวดึงส ชั้นยามา ชั้นดุสิต ชั้นนิมมานรดี ชั้นปรนิมมิตวสวตัดี 

เขาตั้งใจไวเชนนั้นแลว ยอมไปเกิดในท่ีนั้นได อยางนี้เรากลาวสําหรับผูมีศีลไมใชสําหรับ

ผูทุศีล ความตั้งใจของผูมีศีลยอมสําเร็จได เพราะเปนของบริสุทธิ์ 

  ทานผูมีอายุท้ังหลาย ขออ่ืนยังมีอยูอีก คนบางคนในโลกนี้ ยอมใหขาว น้ํา ยาน 

ดอกไม ของหอม เปนตน แกสมณะพราหมณ เขามุงหวังในสิ่งท่ีตนถวาย เพราะเขา

ไดยินมาวา พวกเทพท่ีนับเนื่องในหมูพรหม มีอายุยืน มีวรรณะงาม มากไปดวย

ความสุข เขาจึงคิดวา โอหนอ หลังจากท่ีเราตายไปแลวพ่ึงไปเกิดในพวกเทพหมูพรหม  

เขาตั้งจิตอธิฐานอบรมจิตไวอยางนั้น จิตของเขานอมไปอยางนี้ ไมไดอบรมใหสูง

ยิ่งข้ึน เขายอมไปเกิดในท่ีนั้น ขอนี้เรากลาวสําหรับผูมีศีลไมใชสําหรับผูทุศีล สําหรับ

ผูปราศจากราคะ ไมใชสําหรับคนท่ีมีราคะ ทานผูมีอายุท้ังหลาย ความตั้งใจของผูมี

ศีลยอมสําเร็จไดเพราะปราศจากราคะ 
 

 จากพุทธพจนนี้แสดงใหเห็นวา ในพระสูตรไดกลาวถึงการตั้งเจตนาจะไปเกิดในสวรรคชั้น

นั้น ๆ สูงข้ึนไปตามลําดับชั้น กลาวคือเม่ือทําบุญถวายทานแลว ทราบความเปนอยูของเทวดาในชั้นนั้น ๆ 
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จึงตั้งจิตอธิฐานไปเกิดในสวรรคชั้นท่ีตองการ ความปรารถนาจึงจะสําเร็จได แตการท่ีจะไปบังเกิดใน

สวรรคชั้นนั้น ๆ ได พระสารีบุตรเถระย้ําเสมอวา สําหรับผูมีศีลเทานั้น ไมใชสําหรับผูทุศีล เพราะ

ความตั้งใจของผูมีศีลยอมสําเร็จไดตามความปรารถนา แมการถวายทานรักษาศีลแลวตั้งจิตอธิษฐาน

ขอไปเกิดในสวรรคชั้นนั้น ๆ ก็จะสําเร็จไดตามความปรารถนา ในพระสูตรนี้แสดงใหเห็นถึงผลของทาน ศีล 

และภาวนาท่ีหนุนใหไปเกิดยังสวรรคชั้นนั้น ๆ ตามความปรารถนาและเจตนาของบุคคลท่ีตั้งไว 

 เม่ือจะกลาวถึงความสุขในโลกมนุษยนั้น เม่ือเทียบกับความสุขในโลกสวรรคแลว ยอมไมถึง

เสี้ยวท่ีสิบหกของความสุขในเทวโลก กลาวคือ เปรียบเทียบกันไมไดในทุก ๆ ดาน ดังพุทธดํารัสท่ีพระพุทธองค

ตรัสไวในพาลบัณฑิตสูตรวา 

  ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูเปนบัณฑิต ประพฤติสุจริตทางกาย วาจา และทางใจ 

เม่ือตายไปแลวยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค อันเปนสถานท่ีนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ 

โดยสวนเดียว ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพียงเทานี้ เม่ือเปรียบอุปมาถึงความสุข ในสวรรค

ก็ไมใชจะทําไดโดยงาย 

  ในลําดับนั้น พระพุทธองคก็ทรงหยิบแผนหินยอม ๆ ขนาดเทาฝามือข้ึน

มาแลวทรงตรัสถามภิกษุท้ังหลายวา “ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอจะสําคัญความขอนั้น 

เปนไฉน แผนหินยอม ๆ ขนาดเทาฝามือท่ีเราถืออยูนี้ กับภูเขาหลวงหิมพานต 

อยางไหนจะใหญกวากันภิกษุ” 

  ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา“ขาแตพระองคผูเจริญ แผนหินยอม ๆ ขนาดเทาท่ี

พระองคทรงถืออยูนั้นเล็กนิดเดียว เม่ือเปรียบเทียบกับภูเขาหลวงหิมพานตแลว 

ยอมไมถึงแมการนับแมสวนแหงเสี้ยว แมการเปรียบเทียบกันได” 

  พระพุทธองคทรงตรัสตอไปอีกวา “เชนเดียวกันภิกษุท้ังหลาย พระเจา

จักรพรรดิผูทรงประกอบไปดวยแกว 7 ประการคือ 1.จักรแกว 2.ชางแกว 3.มาแกว  4.

แกวมณี 5.นางแกว 6.คหบดีแกว 7.ปรินายกแกว และความสัมฤทธิ์ผล 4 ประการ คือ 1. 

มีพระสรีระงดงาม 2. มีพระชนมายุยืนนาน 3. มีโรคาพยาธินอย 4. เปนท่ีรักใคร

ของบุคคลท้ังหลาย เม่ือเปรียบเทียบกับความสุขอันเปนทิพยแลว ยอมไมเขาถึงแม

การนับยอมไมเขาถึงสวนแหงเสี้ยว ยอมไมเขาถึงแมการเปรียบเทียบกันได10 
 

 สรุปไดวา ความสุขในโลกสวรรคทุกชั้น เปนความสุขท่ีเหนือความสุขในโลกมนุษยมาก 

เพราะบุญบารมีและสภาพความเปนอยูของเทวดาทุกองคลวนแตเปนทิพยท้ังสิ้น เม่ือเทวดา อุบัติข้ึนบน

สวรรคชั้นนั้น ๆ ก็ไมตองอาศัยครรภเกิดเหมือนกับมนุษยจะผุดข้ึนมาทันทีเรียกวาโอปปาติกะและจะมี

รูปรางใหญโตข้ึนมาทันที และสวยงามมากแมจะอยูบนสวรรคนานเพียงไร ก็จะมีอายุอยูในวัยหนุมสาว

                                                 
 10ม.อุ. 1/255/325. 
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อยูเสมอเหมือนกับอายุ 16 ป หรือ 20 ป เม่ือบรรดาเทวดาเหลานั้นตายลงก็จะไมท้ิงรางกาย

เหมือนกับมนุษยเพียงแตรางกายนั้นจะหายไปทันที และไมตองทนทุกขเหมือนกับมนุษย 

 เพราะฉะนั้น ความสุขในโลกสวรรคทุกชั้นจึงอยูในระดับท่ีเหนือกวามนุษยหลายเทาเริ่ม

ตั้งแตการเกิดจนถึงการตาย กลาวคือ เม่ือเหลาเทวดาบังเกิดข้ึนก็จะปรากฏเปนเทวดาทันทีมีรูปราง

สวยงามแมจะอยูบนสวรรคนานเพียงไรก็จะมีรางกายหนุมสาวเสมอ เม่ือถึงคราวจุติก็จะไมท้ิงซากไว 

ไมตองเสวยทุกขทรมานดวยความเจ็บปวด แมอาหาร ปราสาท เครื่องใช ยานพานะและเครื่องประดับ

ตาง ๆ ลวนเปนทิพยพรั้งพรอมอํานวยความสะดวกใหทุกเม่ือ ไมจําเปนตองดิ้นรนแสวงหาตองการสิ่ง

ใดก็เนรมิตเอาสิ่งนั้น หรือไมก็ใหเทวดาองคอ่ืนเนรมิตให ไมตองทนทุกขยากลําบากเดือดรอนเพราะ

การครองชีพดังในโลกมนุษย และเทวดาในทุก ๆ ชั้นจึงมีแตความสุขสบาย ไรทุกข ไรโรคภัยไขเจ็บ

ตาง ๆ ไมมีการฆากันไมมีการทําราย ไมมีความยากจน ทวยเทพจะมีความแตกตางกันตรงท่ีความ

สวยงาม และรัศมีรุงเรืองกวากันเทานั้น กลาวคือ ถามีบุญหนักศักดิ์ใหญหรือเกิดท่ีชั้นสูงกวาก็จะมี

ความสวยงาม รัศมีรุงเรืองกวา และมีอายุยาวนานกวาเทพท่ีมีบุญหนักศักดิ์นอยหรือชั้นต่ํากวา แตเทวดา

ทุกองคมีความพิเศษเหมือนกัน คือ ทิพยอํานาจสามารถเหาะเหินเดินอากาศได แปลงกายไดตาม

ความตองการ นอกจากนี้ทวยเทพทุกชั้นไมตองทํางาน จึงมีเวลาวางมากจึงชอบไปเท่ียวชมสวนสวรรค

รื่นรมยนาน ๆ หรือตลอดท้ังวัน ดังนั้น เทวดาจึงมีวิเคราะหแหงคําวา “เทพ หรือเทวะ แปลวาผูเลน”11 

เนื่องจากทวยเทพจะไมเดือดรอนดวยการเปนอยูจึงมีเวลาวางมาก เม่ือวางมาก จึงชอบไปเท่ียวให

เพลิดเพลินรื่นเริงในสวนสวรรค และเสวยทิพยสมบัติสุขตาง ๆ จากผลบุญท่ีตนทําไวอยางเต็มท่ี 

 จากกการศึกษาเหตุท่ีทําใหเกิดในโลกสวรรคจะพบวา เม่ือกลาวโดยสรุปแลวเปนเพราะ

ความสุขท่ีบรรดาเหลาเทวดาบริโภค หรือเสวยนอกจากทิพยสมบัติเหลาอ่ืนแลวก็ยังมีสุขท่ีมุงหมาย

เปนพิเศษ ไดแก การเสวยเบญจกามคุณ คือ รูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัสอันเปนทิพย ดังนั้น เทพบุตรจึงมี

คูครองและเทพธิดาเปนบริวารและความสุขนี้มีทุกชั้นในสวรรค จะเสวยมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับบุญ

กุศลท่ีทําไว ถาทําไวมากก็จะไดรับความสุขมากและเสวยผลนาน ถาทําไวนอยก็ไดรับผลนอยและดํารงชีพ 

อยูไมไดนานเหมือนกับบุคคลท่ีมีเงินนอยยอมแสวงหาความสุขไดนอยและใชจายไดไมนานทวยเทพ 

เม่ือสิ้นผลบุญท่ีตนทําไวแลวก็ตองจุติจากเทวโลกไปเกิดในภพภูมิอ่ืนตอไป  

 ดังนั้น พุทธศาสนิกชนผูตองการจะไปเกิดบนสวรรคนั้นควรเชื่อในสิ่งท่ีพระพุทธเจาตรัสไว 

จากคํากลาวยืนยันตามหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา ท่ีเนนใหเชื่อเรื่องกฎแหงกรรม และการเวียน

วายตายเกิด ซ่ึงจะเปนทางชักนําใหบุคคลมุงประกอบกรรมดี ท่ีเปนประโยชนแลวมุงไปบังเกิดยังสุคติ

โลกสวรรค และละเวนจากการทํากรรมชั่ว ท่ีจะนําใหไปบังเกิดในอบายภูมิ ดังนั้น ผลของการกระทํากรรม 

จึงเปนตัวแปรท่ีสําคัญท่ีบุคคลสามารถท่ีจะเลือกฐานะท่ีเหมาะสมใหกับตนเองเพ่ือรับทุกขในอบายภูมิ

                                                 
 11พระเทพวิสุทธิกวี (พิจิตร   ิตวณฺโณ), พรรณนาสวรรค, (กรุงเทพมหานคร : สุทธิสารการพิมพ, 

2537), หนา 160. 
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หรือเสวยสุขในสรวงสวรรคซ่ึงเปนสถานท่ีอยูของผูสรางบุญกุศล ความดีในระดับท่ีตางกันมีการถวาย

ทานบาง รักษาศีลบาง เจริญกรรมฐานบาง เปนพระอริยบุคคลชั้นตนบาง จัดเปนการทําความดีท่ัวไป 

ตามหลักการทําบุญในทางพระพุทธศาสนา ดวยอานิสงสแหงความดีเหลานั้น จึงสงผลใหไปบังเกิดเปน

เทพในชั้นตาง ๆ ดังนั้น การเกิดเปนเทวดาจึงจัดเปนบุญ เพราะเกิดดวยอํานาจของกุศลกรรมเทานั้น 

 4.1.3 พรหมโลก หมายถึง โลกท่ีพรมอาศัยอยู เรียกวา พรหมภูมิ หรือ พรหมโลก ถือเปน

ดินแดนของพระพรหม ซ่ึงเปนภพภูมิท่ีสถิตยอยูเสวยสุขของพระพรหมผูอุบัติเกิดในพรหมวิมาน                

ณ พรหมโลก อันเปนแดนซ่ึงมีแตความสุขอันเกิดจากฌานเทานั้น แบงชั้นตามอํานาจฌานท่ีไดบรรลุ

ในภพภูมินี้ตามคัมภีรกลาววาไมมีความสุขท่ีเนื่องดวยกามราคะเลย 

 สําหรับประเด็นปญหาท่ีผูวิจัยตองการจะศึกษาวิเคราะหก็คือความมีอยูของพรหมและเหตุ

ท่ีทําใหไปเกิดเปนพรหม 

 ก. ความมีอยูของพรหม 

 จากหลักฐานท่ีปรากฏในพระไตรปฎก ไดกลาวถึงเรื่องรูปรางของพรหมนั้นไววา พรหมนั้น

มีกายตรง จะเห็นไดจากขอความในพรหมาสูตรวา “พระพุทธเจามีพระวรกายตั้งตรงดุจกายพรหม”12 

คือ มีลักษณะของรางกายไมเอนไปเบื้องหนาเบื้องหลังเหมือนรางกายของมนุษยท้ังหลาย พรหมในรูป

พรหมลวนเปนเพศชายท้ังสิ้น มีเพียงพรหมชั้นอสัญญีพรหมชั้นเดียวท่ีไมมีใจ ไมเคลื่อนไหว สวนพรหม

อ่ืนอีก 15 ชั้นนั้น ยอมเคลื่อนไหวได ใชจักษุ ใชโสต หายใจเขาออกได เพียงแตไมไดรูกลิ่นหอมและเหม็น 

ไมตองกินไมตองบริโภคเหมือนสัตวในภพอ่ืน เพราะมีปติเปนอาหาร จึงไมมีมูตรไมมีคูถ (อุจจาระ)             

ดังเนื้อความในพระสูตรไดกลาวถึงพรหมไววา 

  รางกายของพรหมท้ังหลายนั้นมีลักษณะเกลี้ยงเกลางดงาม มีรัศมีแผซานออก

จากรางกาย สวางรุงเรือง สวางไสวกวาพระอาทิตยพระจันทรหลายพันเทา แมแตมือ ๆ 

เดียวท่ีพรหมยื่นออกไปหวังจะใหสองรัศมีไปท่ัวจักรวาลก็ยอมทําได ขอตอของ

อวัยวะของพรหมท้ังหลายคือหัวเขาก็ดีแขนก็ดีก็เกลี้ยงเกลาเรียบงามไมมีท่ีตอ

ปรากฏใหเห็นเกศเกลาแหงพรหมนั้นก็งดงาม โดยมากมีหัวเปนชฎาเชนเดียวกับ

ดาบสฤษีชีไพรหรือโยคีผูมีฤทธิ์13 
  

 สวนพรหมในทัศนะของพุทธปรัชญาเถรวาท มีความหมายวา เปนความเจริญ ความประเสริฐ 

และความบริสุทธิ์แบงออกเปน 2 ชนิด คือ บุคลาธิษฐานพรหม และธรรมาธิษฐานพรหม ซ่ึงพรหมท่ี

เปนบุคลาธิษฐานพรหมนั้นสามารถอธิบายไดเปน 2 นัย ไดแก 

                                                 
 12ที.สี. 9/555-558/244-246. 

 13พระธรรมธีวราชมหามุนี (วิลาศ าณวโร), โลกทีปน,ี พิมพครั้งท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร :สํานักพิมพ

ดอกหญา, 2536), หนา 221. 
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 โดยนัยแรก พรหมนั้นมีสถานะเปนเพียงสัตวโลกประเภทหนึ่ง แตเปนเทวดาชั้นสูงท่ีไปเกิด

เปนพรหมอยูในพรหมโลก เพราะผลของบุญกุศลและการไดเจริญ สมถกรรมฐานจนไดฌานและฌาน

ไมเสื่อมในขณะท่ีสิ้นชีวิต ดังมีรูปวิเคราะหวา “พฺรูหนฺติ วุฑฺฒนฺติ อติปณีเตหิ ฌานาทิคุเณหีติ พฺรหฺมาโน

แปลวา เทวดาท้ังหลายท่ีมีความเจริญดวยคุณพิเศษมีฌาน เปนตน อันเปนสิ่งท่ีประณีตมาก ฉะนั้น 

เทวดาเหลานั้น จึงชื่อวา พรหม14 ดังนั้น พรหมในทัศนะพระพุทธศาสนา จึงมีสถานะเปนเพียงสัตว

โลกชนิดหนึ่ง ท่ีไปเกิดเปนพรหมอยู ณ สวรรคชั้นตาง ๆ ในพรหมโลก ดวยอํานาจของฌานในแตละ

ระดับท่ีไดเจริญมาสมัยเม่ือครั้งยังเปนมนุษย โดยบุคคลใดไดเจริญสมถกรรมฐานจนไดฌานในข้ันสูง

ยอมไปเกิดในพรหมโลกชั้นท่ีสูงตามไปดวย ดังนั้น ระดับของพรหมจึงข้ึนอยูกับอํานาจของฌาน 

 สวนความหมายของพรหมนัยท่ีสอง ใชเปรียบบุคคลผูท่ีมีคุณธรรมสูงใหเปนพรหมซ่ึงไดแก

บุคคลผูมีภาวะจิตประกอบดวยพรหมวิหารธรรม กลาวคือมีเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขาฝงแนน

ในจิตใจ โดยในทัศนะของพุทธปรัชญา พระพุทธเจาและเหลาบรรดาพระอรหันตสาวกท้ังหลาย              

ลวนเปนพรหมดวยเหตุท่ีวาเปนผูบรรลุอริยมรรคแลวท้ังสิ้นนอกจากนั้นพระพุทธองคทรงตรัสยกยอง    

ผูมีคุณธรรมสูงวาเปนพรหม ดังพระพุทธพจนท่ีวา “พฺรหมาติ มาตาปตโร พอแมเปนพรหมของลูก”15 

ท่ีวาพอแมเปนพรหมของลูกนั้น เพราะทานเปนผูท่ีมีพรหมวิหารธรรมครบถวนบริบูรณตอลูกนั่นเอง 

อยางไรก็ตามในบริบทของสังคมไทยถือวาพรหมโดยคุณธรรมนั้นเปนคุณธรรมของผูใหญท่ีมีตอผูนอย 

เชน คุณธรรมของครูบาอาจารยท่ีมีตอลูกศิษย หรือ คุณธรรมของผูปกครองกับผูอยูใตปกครอง             

เปนตน สวนพรหมท่ีเปนธรรมาธิษฐาน ในทัศนะพระพุทธศาสนานั้นคือการยกหัวขอธรรมมาแสดงเปน

พรหม หรือปฏิปทาท่ีเปนหนทางนําไปสูความเปนพรหม คือโสดาปตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผลและ

อรหัตตผล ซ่ึงหมายถึงอรยิมรรคมีองค 8 และพรหมวิหาร หรืออัปปมัญญานั้นเอง 

 ดังนั้น ผูท่ีเปนพรหมนั้นถือวามีความเจริญท้ังทางโลกและทางธรรม ความเจริญทางโลกของ

พรหมนั้น คือ การมีอายุยืน มีผิวพรรณงดงาม นึกคิดอะไรก็สําเร็จไดตามปรารถนาอยูในวิมานอันงดงาม          

สิ่งตาง ๆ ท่ีเปนสมบัติของพรหมนี้เปนสิ่งท่ีประเสริฐและพิเศษกวาสมบัติของพวกเทวดาชั้นกามาวจรท้ังหลาย 

สวนความเจริญทางธรรมของพรหมนั้น คือ การมีศีล สมาธิ ปญญาหรือฌานสมาบัติ อภิญญาและ

พรหมวิหารธรรม การเจริญดวยคุณพิเศษมีฌานเปนตน อันเปนสิ่งประณีตมากดังกลาวมานี้ จึงไดชื่อวา พรหม 

 สรุปไดวา พรหมในทัศนะของพุทธปรัชญาถือเอาความหมายวาเปนเพียงสัตวโลกชนิดหนึ่ง

ท่ีไปเกิดเปนพรหมอยูในพรหมโลก ดวยอํานาจของฌานในแตละระดับท่ีไดเจริญมาเม่ือครั้งยังเปนมนุษย 

สวนนัยยะท่ีสองนั้น ใชเปรียบบุคคลผูมีคุณธรรมใหเปนพรหมพรหมในทัศนะของพุทธปรัชญา จึงเปน

สิ่งท่ีสามารถอธิบายได อยางมีท่ีมาท่ีไปและมีความหมายเชิงเปนเหตุเปนผล 

                                                 
 14พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ, ปรมัตถโชติกะ มหาอภิธัมมัตถสังคหฎีกา วีถิมุตตสังคหะภูมิจตุกกะและ

ปฏิสนธิจตุกกะ ปริจเฉทท่ี 5 เลม 1, พิมพครั้งท่ี 7, (กรุงเทพมหานคร : หจก.ทิพยวิสุทธ์ิ, 2551), หนา 147. 

 15องฺ.ติก. 20/31/127. 
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 ข. เหตุท่ีทําใหไปเกิดเปนพรหม 

 พรหมท่ีอุบัติในพรหมโลกทุกรูปทุกนามนั้น มีปฏิสนธิในลักษณะเปนอุปปาติกะ คือ เกิดผุด

ข้ึนท้ังสิ้น กลาวคือการกําเนิดของพรหมนั้นเปนเชนเดียวกับเทวดาท้ังหลายท่ีจะเสวยรูปอันสมบูรณ

เต็มท่ีในเวลาอุบัติข้ึนมา มีลักษณะเชนกับคนหนุมอายุได 16 ป ทรงเครื่องประดับอันงดงามพรอมสถิต

อยูในวิมานของตนทรงสภาพเปนพรหมผูสมบูรณดวยสงาราศรีทุกประการ “การท่ีจะถือกําเนิดเปน

พรหมไดนั้นเปนผลมาจากกุศลกรรมอันเกิดจากการทําสมถภาวนาจนสําเร็จฌาน เม่ือตายไปแลว ก็จะ

ไปบังเกิดในพรหมโลกโดยดวยอํานาจฌาน”16  

 เม่ือจะกลาวตามหลักการของพุทธปรัชญา ฌานมี 2 ประเภท คือ รูปฌานและอรูปฌาน 

ดังนั้น บุคคลผูบรรลุรูปฌานนั้นยอมสามารถจะไปบังเกิดในรูปาวจรพรหมโลก ผูท่ีบรรลุอรูปฌานยอม

สามารถไปบังเกิดในอรูปาวจรพรหมโลก ผลของฌานระดับต่ํายอมทําใหผูปฏิบัติไปเกิดในพรหมโลก

ชั้นต่ําและผลจากการบรรลุฌานชั้นสูงยอมนําใหไปบังเกิดในพรหมโลกชั้นสูงเปนระดับ ๆ ไลเรียงกันไป 

 ในเตวิชชสูตรพระพุทธเจาทรงแสดงใหเห็นถึงปฏิปทาท่ีทําใหเปนพรหม มีรายละเอียด               

ดังนี้ คือ 

 1) เปนผูละแลวซ่ึงกามคุณ 5 เปนเครื่องผูกมัดสัตวไว คือ กาม ไดแก รูปท่ีพึงรูแจงดวยตา 

เสียงท่ีพึงรูแจงดวยหู กลิ่นท่ีพึงรูแจงดวยจมูก รสพึงรูแจงดวยลิ้น และโผฏฐัพพะท่ีพึงรูไดเหมือนหลุด

ออกจากข่ือคาหรือเครื่องจองจํา 

 2) เปนผูละแลวซ่ึงนิวรณ 5 เปนเครื่องหนวงเหนี่ยวรัดรึงขัดขวางจิตไมใหบรรลุความดีหรือ

ขัดขวางจิตไมใหกาวหนาในคุณธรรม “ประกอบดวย กามฉันทะ คือ ความพอใจในกามคุณ พยาบาท 

คือ ความคิดรายตอผูอ่ืน ถีนมิทธิ คือความหดหูซึมเซา อุทธัจจกุกกุจจะ คือ ความฟุงซานรําคาญและ

วิจิกิจฉา คือ ความลังเลสงสัย”17 เพราะนิวรณ 5 ถือเปนดานหรือดานสุดทายกอนจะบรรลุฌาน             

“ผูละนิวรณไดแลว จะมีความรูสึกปลอดโปรงโลงเบาสบายอ่ิมใจเกิดข้ึน จะเปนพ้ืนฐานกอนกาวไปพบ

ความสุขในฌานตอไป อุปมากับความเบิกบานใจ ปติ สุขเพราะความไมมีหนี้ ความไมมีโรค การพนโทษ 

จากเรือนจําความเปนไทแกตัวเอง และภูมิสถานอันสงบรมเย็น”18 

 3) เปนผูบําเพ็ญสมถกรรมฐานจนไดฌานข้ันใดข้ันหนึ่ง และดํารงฌานไมใหเสื่อมแม

ในขณะใกลตาย ซ่ึงแบงเปนระดับตาง ๆ คือ ระดับท่ีกําหนดเอารูปธรรมเปนอารมณ เรียกวา รูปฌาน 

มี 4 ข้ันหรือเรียกวารูปฌาน 4 และระดับท่ีกําหนดอรูปธรรมเปนอารมณมี 4 ข้ัน เรียกวา อรูปฌาน 4 

รวมรูปฌานและอรูปฌานเขาดวยกันวา สมาบัติ 8 สภาวจิตท่ีอยูในอารมณของฌานจะมีลักษณะ คือ 

                                                 
 16พระธรรมธีวราชมหามุนี (วิลาศ าณวโร), โลกทีปน,ี อางแลว, หนา 221. 

 17ที.สี. 9/548-550/240-241. 

 18ที.สี. 9/459-463/201-203. 
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1. เปนสภาวะท่ีมีความสุขสงบผองใส 2. เปนสภาวะท่ีไมมีความเศราหมองขุนมัว 3. เปนสภาวะท่ีไมมี

สิ่งใดมารบกวนใหสะดุดติดของแตอยางใด ๆ ซ่ึงท้ัง 3 นัยนี้เรียกวา ปราศจากนิวรณ 

 สรุปไดวา ผูท่ีสามารถไปเกิดเปนพหรมนั้น จะตองเปนผูละแลวซ่ึงกามคุณ 5 เปนเครื่อง

ผูกมัดสัตวไว หรือเปนผูละแลวซ่ึงนิวรณ 5 ซ่ึงเปนเครื่องหนวงเหนี่ยวรัดรึงขัดขวางจิตไมใหบรรลุความ

ดีหรือขัดขวางจิตไมใหกาวหนาในคุณธรรม และท่ีสําคัญผูนั้นจะตองเปนผูบําเพ็ญสมถกรรมฐานจนได

ฌานข้ันใดข้ันหนึ่ง และดํารงฌานไมใหเสื่อมแมในขณะใกลตาย เม่ือปฏิบัติเชนนี้แลวผูนั้นสิ้นชีพแลวก็

จะไปบังเกิดเปนพหรมอยูในพรหมโลกดํารงอยูจนกวาจะสิ้นอายุขัย 

 

4.2 วิเคราะหแนวคิดเร่ืองโลกในเชิงจริยศาสตร 

 4.2.1 กามโลก หมายถึง โลกของหมูสัตวผูเก่ียวของอยูในกาม ไดแก อบายภูมิ 4 มนุสสภูมิ 

และเทวภูมิหรือสวรรค 6 ชั้น ในการวิเคราะหประเด็นนี้ ผูวิจัยขอนําเอาสวนของอบายภูมิ 4 (นิรยภูมิ หรือนรก, 

เปตติวิสยภูมิ หรือภูมิเปรต, อสุรกายภูมิ และติรัจฉานภูมิ) มาเปนประเด็นในการศึกษา เพราะในประเด็น

ของมนุสสภูมิ และเทวภูมิหรือสวรรค 6 ชั้น ไดกลาวมาแลวในเบื้อตนจึงไมขอนํามากลาวซํ้าอีก 

 สําหรับการศึกษาเรื่อง อบายภูมิ 4 นี้ผูวิจัยของยกมาเฉพาะในสวนของนิรยภูมิ หรือนรก   

ซ่ึงมีประเด็นปญหาท่ีนาสนก็คือ ความมีอยูของนิรยภูมิ และเหตุใดจึงทําใหไปเกิดในนรก ซ่ึงมีรายละเอียด 

ของการวิเคราะหดังตอไปนี้  

 ก. ความมีอยูของนิรยภูมิ 

 คาวา “นรก” หรือ “นิรยะ” (hell beings) เปนคําบาลีท้ังคูและมีความหมายเหมือนกัน 

คือ ท่ีซ่ึงไรความเจริญ ไมมีความแชมชื่นเบิกบาน สัตวท่ีเกิดในภพภูมินี้มีแตจะไดรับผลของบาปอยางเดียว 

ทําใหตองทุกขทรมานมากจนกระท่ังไมเปดโอกาสใหกุศลจิตเกิดข้ึน19 นรกโดยความหมาย คือ สถานท่ี             

ท่ีปราศจากความเจริญหรือไมมีความสุข เพราะมีแตความทุกขทรมานตลอดเวลาท่ีอกุศลกรรมใหผล

จะมีสภาพท่ีไมมีความเจริญ สภาพท่ีไมมีความสุขอันเปนความยินดี ไมมีความเบาใจ นรกภูมินี้เปนท่ี

เสวยทุกขของบุคคลผูทําอกุศลกรรมแลวไปเกิด นรกจึงทําใหเปนภาวะท่ีรอนรน20  

 นรกภูมิ คือ ภูมิท่ีมีแตทุกขทรมาน ไมมีความสุขความสบายแมแตวินาทีเดียว นรกภูมิมี

อาณาเขตกวางใหญ เหมือนถานเพลิงท่ีกําลังลุกโชติชวงอยูอยางบาคลั่ง มีความทุกขทรมานมากยิ่ง

กวาบุรุษท่ีถูกแทงดวยหอกเปนรอยเทาพันเทา และความทุกขทรมานอันเรารอนนั้นมิไดลดนอยลง 

เพราะกรรมชั่วของสัตวยังไมสิ้นหรือเบาบางลง และตองไดรับโทษไมมีวางเวนเลยแมแตวินาทีเดียว 

                                                 
 19บรรจบ บรรณรุจิ, โอปปาติกะชีวิตหลังความตาย, พิมพครั้งท่ี 4, (กรุงเทพมหานคร: อมรินทรธรรมะ

, 2557), หนา 33. 

 20พระมหาสมจินต สมฺมาปฺโ, “นรกและสวรรคในพระพุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธ พุทธศาสตร

มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย), 2533, หนา 24. 
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เปนโลกท่ีเต็มไปดวยความทุกขลวน ๆ เปนโลกท่ีปราศจากความสุขโดยสิ้นเชิง สัตวนรกผูไปเกิดใน

นรกนี้ไมมีความสุขแตสักนิดหนึ่งเลย เพราะฉะนั้น โลกนี้จึงไดชื่อวา นรกภูมิ โลกท่ีไมมีความสุขสบาย               

มีพระพุทธพจนตรัสไวในเทวทูตสูตรไววา เม่ือพระพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร ไดทรง

ตรัสเรื่องนรกใหภิกษุท้ังหลายฟงวา 

  ดูกรภิกษุท้ังหลาย เม่ือคนบาปตายไปแลว พวกนายนิรยบาล หรือ ยมฑูตได

จับคนบาปนั้นพาไปแสดงตอพญายมวา เจาคนนี้ไมปฏิบัติชอบในมารดาบิดา ไมปฏิบัติ

ชอบในสมณะชีพราหมณ ไมออนนอมตอผูใหญในสกุล ขอพระองคทรงลงอาญาแกผู

นี้เถิด พญายมไดฟงแลว จึงเขาไปหาและปลอบโยนใหคนบาปนั้นเบาใจแลว จึงถามถึง

เทวทูตท้ัง 5 ตามลําดับ แกสัตวนรกนั้น21 

 

 นรกนั้นสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คือ (1) มหานรก (มหานิรเย) ไดชื่อวาเปนนรกขุม

ใหญ (2) อุสสทนรก ไดชื่อวาเปนนรกขุมเล็กท่ีเปนบริวาร ซ่ึงจะไดกลาวโดยลําดับดังนี้ 

 นรกขุมใหญท่ีชื่อวา มหานรกนั้นมี 3 ชื่อท่ีใชเรียกกันคือ 

 1) ฉผัสสายตนิกนรก หมายถึง นรกท่ีมีผัสสายตนะ 6 เปนเหตุเกิดทุกขเวทนาอันเผ็ดรอน 

 2) สังกุสมาหตนรก หมายถึง นรกท่ีสัตวนรกตองถูกแทงดวยขอเหล็ก 

 3) ปจจัตตเวทนียนรก หมายถึง นรกท่ีสัตวนรกกอทุกขเวทนาใหเกิดแกตนเอง22 

 สรุปไดวา มหานรกท่ีกลาวไวเบื้องตนนี้ ลวนเปนความทุกขท่ีเกิดจากโทสะเปนมูล               

ตั้งแตฉผัสสายตนิกนรก เปนนรกท่ีมีผัสสายตนะ 6 เปนเหตุใหเกิดทุกขเวทนาอันเผ็ดรอน เปนนรกท่ีมี

ความทุกขอันเกิดจากทางอายตนะภายในท้ัง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ซ่ึงเปนอายตนะ

ภายในท่ีไปถูกตองกระทบสัมผัสกับอายตนะภายนอก คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส และธรรมารมณ 

เม่ือประสบกับสิ่งท่ีทําใหเกิดอารมณท่ีไมนาปรารถนา ไมนาพอใจ ไมนาประสบพบเจอ และสังกุสมาหตนรก 

จะเปนนรกท่ีถูกไฟแหงโทสะท้ิมแทงซ่ึงทําใหสัตวโลกหรือมนุษยรูสึกเหมือนมีตะขอเหล็กมาเก่ียวหรือ

ท้ิมแทง สวนปจจัตตเวทนียนรกนั้นจะมีอารมณโทสะท่ีเกิดข้ึนกับตนตลอดเวลา  

 มหานรกนั้นเปนนรกใหญมีท้ังหมด 8 ขุม 

 1) สัญชีวนรก เปนนรกท่ีตายแลวฟน หมายถึง สัตวนรกในนรกนี้ถูกสับถูกฟนเปนชิ้นเล็ก

ชิ้นนอยแลวกลับฟนข้ึนมาบอย ๆ 

 2) กาฬสุตตนรก นรกสายบรรทัดเหล็ก หมายถึง สัตวนรกวิ่งไปบนแผนเหล็กแดง ถาลมลง 

จะถูกดีดดวยสายบรรทัดเหล็กแดง 

                                                 
 21ม.อุ. 14/26/309. 

 22ม.มู. 12/512/550. 
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 3) สังฆาฏนรก นรกท่ีถูกบดหรือหนีบ หมายถึง มีภูเขาเหล็กลุกเปนไฟกลิ้งมาบดขยี้สัตว ใน

นรกนี้ 

 4) ชาลโรรุวนรก นรกท่ีสัตวรองไหเพราะเปลวไฟ หมายถึง นรกท่ีมีเปลวไฟพุงวูบเขาทาง

ทวารท้ัง 9 เผาสัตวนรกตลอดเวลา 

 5) ธูมโรรุวนรก นรกท่ีสัตวรองไหเพราะควันไฟ หมายถึง นรกท่ีมีควันไฟรมสัตวนรกทาง

ทวารท้ัง 9 อยูตลอดเวลา 

 6) ตาปนนรก นรกท่ีทําใหรอน หมายถึง พวกสัตวนรกในนรกนี้จะถูกแทงดวยหลาวเหล็ก

เทาลาตาลลุกเปนไฟ 

 7) ปตาปนนรก นรกท่ีทําใหรอนมาก หมายถึง สัตวนรกในนรกนี้ถูกไลตีหนีข้ึนไปบนภูเขา 

บนกําแพงท่ีรอน ตกลงมาถูกหลาวเหล็กเสียบแทง 

 8) อเวจีมหานรก นรกท่ีไมมีเวลาวาง หมายถึง นรกท่ีมีเปลวไฟพลุงออกมาจากทิศท้ัง 4 

เผาสัตวนรกอยูตลอดเวลา กลาวคือสัตวนรกนั้น (ถูกไฟเผาไหม) ลอยข้ึนขางบน จมลงขางลางและ

ลอยขวางคลายกับขาวสารท่ีใสลงไปในหมอท่ีเดือนพลาน23 

 นรกในแตละขุมยังมีนรกท่ีเปนบริวารออกไปอีก เชน นรกขุมท่ีชื่อโลหสิมพลีเปนบริวารของ

นรกขุมท่ี 1 ผูท่ีเปนชูกับสามีภรรยาคนอ่ืนจะตองมาตกนรกขุมนี้จะถูกนายนิรยบาลไลตอนใหข้ึนตนง้ิว

ท่ีสูงตนละหนึ่งโยชน และมีหนามเปนเหล็กรอนจนเปนสีแดงมีเปลวไฟลุกโชนซ่ึงยาว 16 นิ้ว ชายหญิง

ท่ีเปนชูกันตองปนข้ึนลง โดยมีนายนิรยบาลเอาหอกแหลมท่ิมแทงใหข้ึนลงวนเวียนอยูเชนนี้นับรอยป

นรกสําหรับผูท่ีทําบาป แตไมหนักพอท่ีจะตกนรกก็ไปเกิดในท่ีอันหาความเจริญไมได เชน เกิดเปน

เปรต อสูรกาย สัตวดิรัจฉาน พวกท่ีพนโทษจากนรกแลวยังมีเศษบาปติดอยูก็ไปเกิดเปนเดรัจฉานบาง

เปนเปรตบาง เปนอสุรกายบาง เปนมนุษยท่ีทุพพลภาพพิกลพิการตามความหนักเบาของบาปท่ีตนได

ทําไวในครั้งท่ียังมีลมหายใจ ดังจะเห็นไดวาไตรภูมิพระรวงหรือไตรภูมิกคานั้น พระยาลิไททานได

นิพนธข้ึนมา สวนมากจะมีเนื้อหากลาวถึงภพภูมิตาง ๆ โดยแยกออกเปน 3 ระดับ เชน กามภูมิ รูปภูมิ 

และอรูปภูมิ เปนตน24 

 อยางไรก็ตาม นรกขุมท่ี 8 นี้ จะเปนสถานท่ีสัตวนรกจะถูกไฟ คือ โทสะเผาพลานจิตใจให

รอนอยูตลอดเวลา จะมีอารมณโทสะเปนอยางมากเกิดข้ึนและอยูอยางไมเปนสุข เพราะโทสะเกิดได

หลายทวารเหมือนกับการถูกลงโทษทางดานจิตใจและสิ่งแวดลอมทางกายภาพมาเปนตัวกําหนดให

จิตใจเกิดปฏิฆะ ไดแก ความกระทบ อีกทีหนึ่ง เหตุนั้น มหานรกท้ัง 8 ขุมนี้ แตละขุมมีประตู 4 ดาน 

ประตูหนึ่ง  ๆมีอุสสุทนรก (นรกบริวาร) ดานละ 4 มหานรกขุมหนึ่ง ๆ จึงมีอุสสทนรก 16 แหง มหานรก 8 ขุม           

                                                 
 23องฺ.ติก.อ. 20/36/179. 

 24ประสิทธ์ิ  ศรีสมุทร, วรรณคดีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสหธรรมิก, 

2546), หนา 21. 
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มีอุสสทนรก 128 รวมกับมหานรก 8 เปน 136 ขุม สําหรับบุคคลท่ีทําอนันตริยกรรม นั้นจะไดไป

บังเกิดในอเวจีมหานรก และมหานรก 8 ขุมนี้สัตวนรกจะกาวพนไดยาก เพราะเกลื่อนกลนไปดวย

เหลาสัตวนรกผูมีกรรมหยาบชา แตละขุม ๆ มีอุสสทนรก 16 ขุมเปนบริวาร25 หากกลาวถึงท่ีอยูหรือ

ท่ีตั้งของมหานรกนั้นจะมีลักษณะเปน 4 มุม 4 ประตู แบงออกเปนสวนมีกําแพงเหล็กลอมรอบ ครอบดวย

ฝาเหล็ก มหานรกนั้นมีพ้ืนเปนเหล็ก ลุกโชนโชติชวงแผไปไกลดานละ 100 โยชน20 ตั้งอยูทุกเม่ือ26 

และสัตวนรกเหลานั้นไมสามารถจะออกไปจากมหานรกนั้น เพราะกรรมเปนปจจัย เพราะสัตว

เหลานั้นทํากรรมชั่วรายไวมากยังใหผลไมหมดสิ้น27 

 ในมหานรกแตละขุม จะมีนรกขุมเล็ก เรียกวา อุสสทนรก ซ่ึงมี 4 ขุม ดังนี้ 

 1) คูถนรก สัตวนรก ท่ีมาเกิดไดรับทุกขเวทนาอยูในนรกอุจจาระเนา โดยถูกหนอนกัดกิน

ท้ังเนื้อและกระดูกตลอดจนอวัยวะภายในท้ังหมด28 

 2) กุกกุลนรก ในท่ีนี้หมายถึงนรกท่ีมีเถารอนประมาณ 100 โยชน ภายในเต็มดวยเปลวไฟ

และถานเพลิงขนาดเทาเรือนยอด29 

 3) สิมพลิวนรก สัตวนรกท่ียังมีเศษอกุศลกรรมเหลืออยู ถึงแมพนจากนรกข้ีเถารอนแลว            

ก็ยังไมหลุดพน ยังตองเสวยทุกขจากนรกปาไมง้ิวตอไปและอสิปตตวนนรก สัตวนรกท่ีมาเกิดไดรับ

ทุกขจากปาไมใบดาบ เชน ใบมะมวงซ่ึงกลายเปนหอกดาบ และมีสุนัข แรงคอยทรมานขบกัดกินเลือด

เนื้อจนกวาจะสิ้นกรรม เปนนรกขุมเดียวกัน30 

 4) เวตตรณีนรก26 สัตวนรกท่ีมาเกิดไดรับทุกขจากนาเค็มแสบ ท่ีมีเครื่องหวายหนามเหล็ก 

ใบกลีบบัวหลวงเหล็ก ตั้งอยูกลางนา ซ่ึงคมเปนกรด มีเปลวไฟลุกโชนตลอดเวลาจนกวาจะสิ้นกรรมชั่ว

ของตน31 

 นอกจากนี้ ยังมีนรกขุมเล็กท่ีพระไตรปฎกไมอาจระบุไดครบตามท่ีพระอรรถกถาจารยทาน

ประพันธไวและทายท่ีสุดนี้ยังมีโลกันตนรกซ่ึงจะไดกลาวตอไปนี้ 

 โลกันตนรก เปนนรกท่ีมีแตความทุกขมืดมิด มัวเปนหมอก จะไมไดรับประโยชนจากแสง

สวางของดวงจันทรและดวงอาทิตย32 กลาวคือไมมีดวงจันทรและดวงอาทิตย โลกันตนรกนั้นมืดมิดอยู

                                                 
 25ขุ.ชา. 28/84/47. 

 26ม.อุ. 14/267/314. 

 27ขุ.ม. 29/170/484. 

 28ม.อุ. 14/269/315-316. 

 29ม.อุ. 14/269/316. 

 30ขุ.ชา. 27/147-148/421. 

 31ขุ.ชา. 27/147-148/421. 
 32สํ.ม. 19/1116/629. 
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เปนนิตย นากลัวกลางคืนกลางวันไมปรากฏ แตมีสุนัข 2 ตัว คือ สุนัขดางและสุนัขดําคล้ํา มีตัวกาย            

ล่ําสัน แข็งแรงพากันใชเข้ียวเหล็กกัดกินผูท่ีจุติจากมนุษยโลกนี้แลว และในนรกท่ีโหดราย มีพวกนาย

นิรยบาลชื่อกาฬะ และอุปกาฬะผูเปนขาศึกใชดาบและหอกท่ีลับไวเปนอยางดีเชือดเฉือนและท่ิมแทง

คนผูทํากรรมชั่วไวในภพกอน ในโลกันตนรกนี้จะมีหาฝนชนิดตางๆ คือ ฝนหอก ฝนดาบ ฝนแหลน  

ฝนหลาว มีประกายลุกวาวเหมือนถานเพลิงตกลงบนศีรษะสายอัสนีบาตศิลาแดงโชนตกลงทับสัตว

นรกผูมีกรรมหยาบชา33 สวนอายุของนรกนั้นไมแนนอนข้ึนอยูกับกรรมและประเภทของสัตวท่ีไปเกิด

ในนรกขุมตางๆ 

 สรุปไดวา เม่ือศึกษาความหมายของนรกแลวทําใหทราบไดวา นรกนั้นเปนสถานท่ีมีแต 

ความทุกข ทรมาน เปนสถานท่ีสัตวนรกจะถูกไฟเรารอนอยูตลอดเวลา เพราะถานเพลิงท่ีกําลังลุก 

โชติชวงอยูอยางบาคลั่งมีความทุกขทรมานมากยิ่งกวาบุรุษท่ีถูกแทงดวยหอกเปนรอยเทาพันเทาและ

ความทุกขทรมานอันเรารอนนั้นมิไดลดนอยลง เพราะกรรมชั่วของสัตวยังไมสิ้นหรือเบาบางลงและ

ตองไดรับโทษไมมีวางเวนเลยแมแตวินาทีเดียว เปนสถานท่ีมีแตความทุกขลวน ๆ เปนโลกท่ีปราศจาก

ความสุขโดยสิ้นเชิง สัตวนรกผูไปเกิดในนรกนี้ไมมีความสุขแตสักนิดหนึ่งเลย ดวยเหตุท่ีสถานท่ีแหงนี้

เปนท่ีอันบุคคลผูกระทําอกุศลกรรมจะพึงไดรับหลังจากท่ีตายไปแลว ซ่ึงจะหนักหรือเบาข้ึนอยูกับ

อกุศลกรรมท่ีไดกระทําไวในครั้งท่ียังเปนมนุษย 

 ข. เหตุท่ีทําใหไปเกิดในนรก 

 พุทธปรัชญาเถรวาท ไดแสดงถึงสาเหตุของการเกิดเปนสัตวนรกไววา “บุคคลบางคนในโลกนี้ 

เปนผูฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคาหยาบ พูดเพอเจอ เพงเล็ง

อยากไดของเขา มีจิตพยาบาท เปนมิจฉาทิฏฐิ หลังจากตายแลว เขายอมไปเกิดในนรก เลี้ยงอัตภาพ

ในนรกนั้น ดํารงอยูในนรกนั้นดวยอาหารของสัตวนรก”34  

 อาหารของสัตวนรก คือ กรรมท่ีสัตวเสวยในนรกนั้น การเกิดเปนสัตวนรกนั้นเนนไปท่ี

สภาพของจิตท่ีประกอบดวยโทสะ คือ ความโกรธ เปนเหตุชักนําบุคคลใหไปสูวิสัยแหงนรก ซ่ึงโทสะในท่ีนี้ 

ไดแก โทสะเจตสิก ท่ีประกอบกับจิตนั้น มี 4 ดวง คือ โทสเจตสิก อิสสาเจตสิก มัจฉริยเจตสิกและ              

กุกกุจจเจตสิก แตโทจตุกเจตสิกนี้ประกอบไดแตเฉพาะโทสมูลจิตเทานั้น 

 นอกจากกรรมท้ัง 10 ประการดังกลาวนี้ เปนสิ่งท่ีเกิดจากการท่ีตนเองกระทําบางเกิดจาก

การชักชวนผูอ่ืนบาง เปนผูพอใจบาง เปนผูสรรเสริญบาง ซ่ึงการกระทําท้ังหมดดังกลาวมานี้ทานเรียกวา 

เปนสิ่งท่ีคนพาลประพฤต ิจากขอความขางตนทําใหสามารถสรุปสาเหตุถึงการเกิดในนรกไดดังนี้ 

 - การฆาสัตว  เปนเหตุใหไปเกิดในสัญชีวกนรก 

 - การประพฤติในกาม เปนเหตุใหไปเกิดในกาฬสุตตนรกและสังฆาฏนรก 

                                                 
 33ขุ.ชา. 28/1306-1307, 1309. 

 34องฺ.ทสก. 24/177/325. 
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 - ประพฤติวจีทุจริต 4 เปนเหตุใหไปเกิดในโรรุวนรก 

 - การเสพของมึนเมาและสุรา เปนเหตุใหไปเกิดในมหาโรรุวนรก 

 - การเลนการพนัน เปนเหตุใหไปเกิดในตาปนนรก 

 - ติดอบายมุข  เปนเหตุใหไปเกิดในมหาตาปนรก 

 - ทําอนันตริยกรรม  เปนเหตุใหไปเกิดในอวิจีนรก 

 สรุปไดวา นรก โลกนี้เต็มไปดวยทุกขลวน ๆ เปนโลกท่ีปราศจากความสุขโดยสิ้นเชิงไมมี

ความสุขแมแตนิดเดียว เปนสถานท่ีท่ีทุกคนไมตองการ เปนท่ีรูกันหรือพูดถึงกันอยูซ่ึงเปนเรื่องท่ีไดรับ

หรือไปประสบหลังจากตายแลว เปนสถานท่ีท่ีมีอาณาเขตกวางใหญไพศาลนักหนาเปนสถานท่ี

พิพากษาสัตวนรกท่ีไดละจากมนุษยโลกและอยูท่ีวาใครจะพึงประกอบกรรมชั่วอันหยาบชา หนักหรือ

เบาแตกตางกันออกไปตามลําดับ การกระทํากรรมนั้นลวนมาจากมูลเหตุท้ังสิ้นแหงการกระทําท้ังสิ้น  

เชน เม่ือบุคคลกระทํากรรมชั่ว หรือกรรมดี เม่ือจิตจะดับลงภาพนิมิตตาง ๆ ก็จะมาปรากฏใหเห็นกอนจะ

สิ้นลมเสมอ ขอนี้ข้ึนอยูกับมูลเหตุของการกระทํา ดังนั้น การท่ีสัตวท้ังหลายจะไปตกนรกนั้นก็ตอง

อาศัยเหตุตาง ๆ ซ่ึงในทางพุทธปรัชญาเรียกวา กรรม คือ การกระทํา เชน ความโลภ ความโกรธ            

และความหลง เปนตน 

 4.2.2 รูปโลก หมายถึง โลกของหมูสัตวผูเขาถึงรูปฌาน ไดแก รูปพรหม 16 ชั้น สําหรับ

ประเด็นปญหาท่ีผูวิจัยตองการจะศึกษาวิเคราะหก็คือ ความมีอยูของรูปพรหม และเหตุท่ีทําใหไปเกิด

เปนรูปพรหม ซ่ึงมีรายละเอียดของการวิเคราะหดังตอไปนี้  

 ก. ความมีอยูของรูปพรหม 

 คุณลักษณะของพรหมในทัศนะของพุทธปรัชญาเถรวาทนั้นพบวา พรหมในพุทธปรัชญา 

เถรวาทนั้นมีการเกิดแบบอุปปาติกะ พรหมนั้นมีกายตรง มีรัศมีแผซานออกจากรางกายรุงเรืองสวางไสว 

มีเสียงอันไพเราะและพรหมมีการรับรูอารมณใน 3 รูปแบบ คือ ตา หู และจิต เพราะรูปพรหมนั้นไม

รูจกักลิ่นหอม หรือเหม็นจึงขาดการรับรูทางจมูก พรหมไมตองกินอาหารเพราะมีปติเปนอาหารจึงขาด

การรับรูทางลิ้น เม่ือสัมผัสก็ไมรูสึกเจ็บ แสดงวาขาดการรับรูทางกาย พรหมมีภาวะจิตท่ีปราศจาก

ความพอใจในสิ่งท่ีเปนโลกียวิสัย กลาวคือจะไมมีความยินดีในความนารักของสตรีเพศและสิ่งบันเทิงตาง ๆ 

แตพรหมยอมยินดีและชื่นชมอยูในความสุขท่ีเกิดจากฌานและพรหมยอมสามารถลดในบรรดากิเลส

ท้ัง 3 คือ ราคะ โทสะ โมหะได 

 สําหรับรูปพรหม หรือรูปาวจรภูมินั้นเปนพรหมชั้นท่ีพระพรหมผูวิเศษมีรูป หากแตเปนรูปทิพย 

มนุษยธรรมดาไมสามารถมองเห็นได จักเห็นไดก็โดยทิพยวิสัยเทานั้นประกอบดวยวิมาน 16 ชั้น ดังนี้ 

 - ชั้นท่ี 1-ชั้นท่ี 3 รวมเรียกวา ปฐมฌานภูมิ ดวยพระพรหมในชั้นนี้บรรลุดวยปฐมฌาน ท้ังสามชั้นนี้ 

ความจริงตั้งอยู ณ พ้ืนท่ีระดับเดียวกัน แตแยกสถานท่ีเปน 3 เขต 
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 - ชั้นท่ี 4-ชั้นท่ี 6 รวมเรียกวา ทุติยฌานภูมิ ดวยเหลาพระพรหมในชั้นนี้บรรลุดวยทุติยฌาน 

ท้ังสามชั้นนี้ ความจริงตั้งอยู ณ พ้ืนท่ีระดับเดียวกัน แตแยกสถานท่ีเปน 3 เขต 

 - ชั้นท่ี 7-ชั้นท่ี 9 รวมเรียกวา ตติยฌานภูมิ ดวยเหลาพระพรหมในชั้นนี้บรรลุดวยตติยฌาน 

ท้ังสามชั้นนี้ ความจริงตั้งอยู ณ พ้ืนท่ีระดับเดียวกัน แตแยกสถานท่ีเปน 3 เขต 

 - ตั้งแตชั้นท่ี 10 ข้ึนไป รวมเรียกวา จตุตถฌานภูมิ ดวยเหลาพระพรหมในชั้นนี้บรรลุดวย

จตุตถฌาน ชั้นท่ี 10-11 ตั้งอยู ณ พ้ืนท่ีระดับเดียวกัน แตแยกสถานท่ีกันอยู และมีระยะหางไกลกันมาก  

 หากแตเฉพาะเหลาพระพรหมในชั้นท่ี 12-16 เรียกวา ปญจสุทธาวาส หรือ สุทธาวาสภูมิ 

อันเปนชั้นท่ีเหลาพระพรหมในชั้นนี้ ตองเปนพระพรหมอริยบุคคลในพุทธศาสนา ระดับอนาคามี

อริยบุคคลเทานั้น ตางจาก 11 ชั้นแรก แมพระพรหมท้ังหลายจะไดสําเร็จฌานวิเศษเพียงใด ก็อุบัติใน

สุทธาวาสภูมิไมไดอยางเด็ดขาด สุทธาวาสภูมินี้มีอยู 5 ชั้น ตั้งอยูทามกลางอากาศ และตั้งอยูเปนชั้น ๆ 

ข้ึนไป ตามลําดับภูมิไมตั้งในระดับเดียวกันเชนชั้นแรกๆ ท่ีผานมา และพรหมโลกตั้งแตชั้นท่ี 1 ถึงชั้นท่ี 

16 นี้เปนรูปพรหม ซ่ึงเปนพรหมท่ีมีรูปแตเปนรูปทิพย มนุษยธรรมดาไมสามารถ มองเห็นได จักเห็น

ไดก็โดยทิพยวิสัยเทานั้น 

 พระพรหมอนาคามีท้ังหลายในสุทธาวาสพรหมแรกท้ัง 4 หากยังมิไดสําเร็จเปนพระอรหันตและ 

ดับขันธเขาสูพระปรินิพพานแลว ครั้นสิ้นพรหมายุขัยก็จําตองจุติจากสุทธาวาสพรหมโลกท่ีตนสถิตอยู

มาอุบัติเกิดในอกนิฏฐสุทธาวาสพรหมโลก เม่ือมาอุบัติเกิดในท่ีนี้แลวยอมจะไมไปอุบัติเกิดเปนอะไร

และในท่ีใดภูมิใดอีกเลย เพราะจะตองไดสําเร็จเปนพระอรหันตและดับขันธเขาสู พระปรินิพพานอยูใน

พรหมโลกชั้นอกนิฏฐพรหมโลกนั้นเอง 

 ข. เหตุใดจึงทําใหไปเกิดในรูปพรหม 

 เหตุท่ีนําไปสูความเปนรูปพรหม 16 ชั้น ไดแก รูปฌาน 4 กลาวคือ 

 1) ปฐมฌาน มีองค 5 คือ วิตก (ความตรึก) วิจาร (ความตรอง) ปติ (ความอ่ิมใจ) สุข 

(ความสบายใจ) และเอกัคคตา (ภาวะท่ีจิตมีอารมณเปนหนึ่ง) เปนปฏิปทาของพรหมใน 3 พวกแรก คือ 

  (1) ผูเจริญปฐมฌานไดข้ันต่ํา อุบัติเกิดเปนพรหมปาริสัชชะ ในชั้นปาริสัชชาภูมิ 

  (2) ผูเจริญปฐมฌานไดข้ันกลาง อุบัติเกิดเปนพรหมปุโรหิตา ในชั้นปุโรหิตะภูมิ 

  (3) ผูเจริญปฐมฌานไดข้ันสูง อุบัติเกิดเปนมหาพรหม ในชั้นมหาพรหมภูมิ35 

 2) ทุติยฌาน มีองค 3 คือ ละวิตก วิจารได มีปติ สุข และเอกัคคตา เปนปฏิปทาของพรหม

ใน 3 พวกตอจากมหาพรหม คือ 

  (1) ผูเจริญทุติยฌานไดข้ันต่ํา อุบัติเกิดเปนพรหมปริตรตาภา ในชั้นปริตตาภาภูมิ 

  (2) ผูเจริญทุติยฌานไดข้ันกลาง ไปอุบัติเกิดเปนพรหมอัปปมาณาภา ในชั้นอัปปมาณาภาภูมิ 

                                                 
 35อภิ.วิ. 35/1024/672. 
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 3) ตติยฌาน มีองค 2 คือ ละปติ มีแตสุข และเอกัคคตา เปนปฏิปทาของพรหมถัดจาก

พรหมอาภัสสรา คือ 

  (1) ผูเจริญตติยฌานไดข้ันต่ํา ไปอุบัติเกิดเปนพรหมปริตรตาสุภา ในชั้นปริตตสุภาภูมิ 

  (2) ผูเจริญตติฌานไดข้ันกลาง ไปอุบัติเกิดเปนพรหมอัปปมาณสุภาในชั้นอัปปมาณาสุภาภูมิ 

  (3) ผูเจริญตติยฌานไดข้ันสูง ไปอุบัติเกิดเปนพรหมสุภกิณหาในชั้นสุภกิณหาภูมิ36 

 4) จตุตถฌาน มีองค 2 คือ มีอุเบกขา และเอกัคคตา เปนปฏิปทาของพรหมถัดจาก             

พรหมสุภกิณหา คือ 

  (1) ผูเจริญจตุตถฌาน เกิดเปนพรหมเวหัปผลา ในชั้นเวหัปผลาพรหมภูมิ 

  (2) ผูเจริญจตุตถฌานและมีสัญญาวิราคภาวนา เกิดเปนพรหมอสัญญีสัตตาในชั้น

อสัญญีสัตตาภูมิ 

  (3) ผูเจริญจตุตถฌานไดแลวและเจริญวิปสสนาภาวนาจนไดสําเร็จเปนอนาคามิผล 

ประเภทมีสัทธินทรียแกกลา เกิดเปนพรหมอวิหา ในชั้นอวิหาพรหมภูมิ 

  (4) ผูเจริญจตุตถฌานไดแลวและเจริญวิปสสนาภาวนาจนไดสําเร็จเปนอนาคามิผล 

ประเภทมีวิริยินทรียแกกลา เกิดเปนพรหมอตัปปา ในชั้นอตัปปาพรหมภูมิ 

  (5) ผูเจริญจตุตถฌานไดแลวและเจริญวิปสสนาภาวนาจนไดสําเร็จเปนอนาคามิผล 

ประเภทมีสตินทรียแกกลา เกิดเปนพรหมสุทัสสา ในชั้นสุทัสสาพรหมภูมิ 

  (6) ผูเจริญจตุตถฌานไดแลวและเจริญวิปสสนาภาวนาจนไดสําเร็จเปนอนาคามิผล 

ประเภทมีสมาธินทรียแกกลา เกิดเปนพรหมสุทัสสี ในชั้นสุทัสสีพรหมภูมิ 

  (7) ผูเจริญจตุตถฌานไดแลว และเจริญวิปสสนาภาวนาจนไดสําเร็จเปนอนาคามิผล 

ประเภทมีปญญินทรียแกกลา เกิดเปนพรหมอกนิฏฐา ในชั้อกนิฏฐาพรหมภูมิ37 

 สรุปไดวา เหตุท่ีใหตองไปเกิดเปนรูปพรหมนั้นในทางปฏิบัติผูนั้นจะตองปฏิบัติสมถ 

กรรมฐานจนไดบรรลุฌาน 4 ไดแก ปฐมฌาน, ทุติยฌาน, ตติยฌาน และจตุตถฌาน เม่ือปฏิบัติได

ฌานในแตละข้ันแลว เม่ือสิ้นอายุชัยจากโลกนี้ไปจึงจะไปบังเกิดในรูปพรหมในแตละข้ันตามกําลังฌาน

ท่ีไดและเสวยสุขในรูปพรหมในชั้นนั้น ๆ จนกวาจะสิ้นอายุขัย และกลับมาเกิดในภพภูมิตาง ๆ ไดอีก

ตามแตผลกรรมท่ีผูนั้นไดกระทําไว 

 4.2.3 อรูปโลก หมายถึง โลกของหมูสัตวผูเขาถึงอรูปฌาน ไดแก อรูปพรหม 4 ชั้น สําหรับ

ประเด็นปญหาท่ีผูวิจัยตองการจะศึกษาวิเคราะหก็คือ ความมีอยูของอรูปพรหม และเหตุท่ีทําใหไป

เกิดเปนอรูปพรหม ซ่ึงมีรายละเอียดของการวิเคราะหดังตอไปนี้ 

 ก. ความมีอยูของอรูปพรหม 

                                                 
 36อภิ.วิ. 35/1026/673. 

 37อภิ.วิ. 35/1027/673. 
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 อรูปพรหม หรืออรูปาวจรภูมิ สมัยท่ีโลกยังวางจากพระพุทธศาสนา บรรดาโยคี ฤษีชีไพร

ดาบส ท่ีบําเพ็ญตบะเดชะภาวนา รําพึงวาอันวาตัวตน กลาวคืออัตภาพรางกายนี้ไมดีเปนนักหนา 

กอปรไปดวย ทุกขโทษหาประมาณมิได ควรท่ีตูจะปรารถนากระทําตัว ใหหายไปเสียเถิดแลวก็เกิด

ความพอใจเปนนักหนาในภาวะท่ีไมมีตัวตนไมมีรูปกายปรารถนาอยูแตในความไมมีรูป 

 อรูปภูมิมี 4 ชั้น คือ อากาสานัญจายตนภูมิ วิญญาณัญจายตนภูมิ อากิญจัญญายตนภูมิ 

และ เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ พรหมในชั้นนี้ไมมีรูปราง มีแตจิตเจตสิก เพราะเห็นวาหากมีรางกาย

อยูนั้นจะมีแตโทษ อาจจะไปทํารายซ่ึงกันและกันได จึงบริกรรมดวยความวางเปลา ยึดเอาอากาศ            

ซ่ึงเปนความวางเปลาเปนอารมณ จนไดฌานท่ีมีอากาศเปนอารมณเรียกวา อากาสานัญจายตนภูมิ  

ซ่ึงมีอายุอยูไดสองหม่ืนกัปป จากนั้นก็อาจภาวนาเพ่ือจะไดไปอยูในพรหมโลกข้ันสูงตอไปอีกได              

อายุของพรหมเหลานี้จะยืนอยูไดสี่หม่ืน หกหม่ืน และแปดหม่ืนสี่พันกัปป ตามลําดับดังนี้  

 พรหมโลกชั้นท่ี 17 หรือเรียกตามประเภทอีกอยางวา อรูปพรหมท่ี 1 ซ่ึงมีนามวา             

อากาสานัญจายตนภูมิ “เหตุท่ีชื่อเชนนี้เพราะอรูปพรหมภูมิชั้นนี้ เปนท่ีสถิตอยูแหงพระพรหมผูวิเศษ

ท้ังหลายพวกหนึ่ง ซ่ึงมีแตนาม คือ จิตและเจตสิกเทานั้น รูปพรรณสัณฐานไมมี เกิดจากฌานท่ีอาศัย

อากาสบัญญัติซ่ึงไมมีท่ีสุดเปนอารมณ”38 เม่ือไดสําเร็จอากาสานัญจายตนฌานแลว เขาก็มีใจผองแผว 

เต็มไปดวยความปรารถนาหนักแนนในดวงใจอยูตามเดิม ดวยเหตุนี้ ครั้นเม่ือเขาดับขันธสิ้นชีวิตลง               

ก็ตรงมาอุบัติเกิดเปนพรหม ณ อากาสานัญจายตนภูมิอรูปพรหมโลกแหงนี้ เสวยปณีตสุขไปจนกวาจะ

สิ้นอรูปพรหมายุขัย ซ่ึงพรหมโลกชั้นนี้มีอายุ 20,000 กัป39 

 พรหมท่ีอุบัติเกิด ณ อรูปพรหมโลกแหงนี้ ลวนเพราะเหตุท่ีตนปฏิสนธิดวยอากาสานัญจายตน

วิบากจิต ฉะนั้น จึงสถิตเสวยสุขอันแสนจะประณีตละเอียดเปนอยางมาก และมีอายุยืนนานเปนอยางยิ่ง 

ดวยอํานาจแหงอรูปฌานกุศลอันแรงกลาท่ีตนไดเคยบําเพ็ญมา โดยเหตุท่ีวาพรหมแตละองคท่ีสถิตอยู

ในอรูปพรหมโลกชั้นนี้ ลวนแตไดสําเร็จอรูปฌานท่ี 1 มาแลวท้ังสิ้น 

 พรหมโลกชั้นท่ี 18 ซ่ึงมีนามวา วิญญาณัญจายตนภูมิ ท่ีไดนามเชนนี้ก็เพราะวาอรูปพรหมชั้นนี้ 

เปนท่ีสถิตอยูแหงพระพรหมผูวิเศษท้ังหลายพวกหนึ่ง ซ่ึงเกิดจากฌานท่ีอาศัยวิญญาณอันไมมีท่ีสิ้นสุด

เปนอารมณ40 ผูอุบัติเกิด ณ อรูปพรหมโลกแหงนี้ เพราะเหตุท่ีตนปฏิสนธิดวยวิญญาณัญจายตนวิบากจิต 

ฉะนั้น จึงสถิตเสวยสุขอันแสนจะประณีตละเอียดออนเปนนักหนา มีอายุยืนนานเปนยิ่งนักดวยอํานาจ

แหงอรูปฌานกุศลอันแรงกลาท่ีตนไดเคยบําเพ็ญมา โดยเหตุวาพระพรหมผูวิเศษแตละองคท่ีสถิตเสวยสุข

อยูในอรูปพรหมโลกชั้นนี้ ลวนแตไดสําเร็จอรูปฌานท่ี 2 มาแลวท้ังสิ้น เม่ือเขาผูนั้นไดสําเร็จวิญญาณัญจายตน

ฌานแลว จิตใจก็ผองแผว เพราะสําเร็จสมประสงค ครั้นดับขันธสิ้นชีวิตลงก็ตรงมาอุบัติเกิดเปน            

                                                 
 38ม.อุ. 14/172/213. 

 39อภิ.วิ. 35/1027/674. 
 40ม.อุ. 14/174/213. 
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พระพรหมผูวิเศษ ณ วิญญาณัญจายตนภูมิอรูปพรหมโลกแหงนี้ เสวยปณีตสุขไปจนกวาจะถึง                

อรูปพรหมายุขัย “พรหมโลกชั้นนี้มีอายุ 40,000 กัป”41 พรหมโลกชั้นวิญญาณัญจายตนภูมินี้ ตั้งอยู

พนจากอากาสานัญจายตนภูมิข้ึนไปอีกไกลแสนไกลนับได 5 ลาน 5 แสน 8 พันโยชน 

 พรหมโลกชั้นท่ี 19 มีชื่อวา อากิญจัญญายตนภูมิ เหตุท่ีชื่อเชนนี้เพราะอรูปพรหมโลกชั้นนี้ 

“เปนท่ีสถิตอยูแหงพระพรหมผูวิเศษท้ังหลายพวกหนึ่ง ซ่ึงมีแตนามคือจิตและเจตสิกไมมีรูป เกิดจากฌาน

ท่ีอาศัยอารมณ “นตฺถิ กิฺจิ” ซ่ึงเปน นัตถิภาวบัญญัติ ไมมีวิญญาณเหลืออยูแมแตสักนิดหนึ่งเลย”42 

ซ่ึงอุบัติเกิด ณ อรูปพรหมโลกแหงนี้ เพราะเหตุท่ีตนปฏิสนธิดวยอากิญจัญญายตนวิบากจิต ฉะนั้น จึงสถิต

เสวยสุขอันแสนจะประณีตละเอียดออนเปนยิ่งนัก มีอายุยืนนาน ดวยอํานาจแหงอรูปฌานกุศลท่ีตนได

เคยบําเพ็ญมา โดยเหตุท่ีวา พรหมชั้นนี้แตละองคท่ีสถิตเสวยสุขอยูในอรูปพรหมโลกแหงนี้ ลวนแต

เปนผูท่ีไดสําเร็จอรูปฌานท่ี 3 มาแลวท้ังสิ้น เม่ือทานผูนั้นไดสําเร็จอากิญจัญญายตนฌานแลว จิตยอม

ผองแผวเพราะไดสําเร็จสมประสงค ครั้นดับขันธสิ้นชีวิตลง ก็ตรงมาอุบัติเกิดเปนพระพรหมผูวิเศษ            

ณ อากิญจัญญายตนภูมิอรูปพรหมโลกแหงนี้ เสวยปณีตสุขไปจนกวาจะถึง อรูปพรหมายุขัย พรหมโลก 

ชั้นนี้มีอายุ 60,000 กัป43 และพรหมชั้นอากิญจัญญายตนภูมิตั้งอยูพนจากวิญาณัญจายตนภูมิข้ึนไป

อีกไกลแสนไกลนับได 5 ลาน 5 แสน 8 พันโยชน 

 พรหมโลกชั้นท่ี 20 ซ่ึงเปนพรหมโลกชั้นสูงสุดนั้นมีชื่อวาเนวสัญญานาสัญญายตนภูมิเหตุท่ี

ชื่อเชนนี้เพราะวาอรูปพรหมชั้นสูงสุดนี้ เปนท่ีสถิตอยูแหงพระพรหมผูวิเศษสุดเปนท่ีหนึ่งซ่ึงเกิดจาก

ฌานท่ีอาศัยความประณีตเปนอยางยิ่ง ไมมีสัญญาอยางหยาบ มีแตสัญญาอยางละเอียดประณีต

เทานั้น เม่ือสําเร็จเนวสัญญานาสัญญายตนฌานแลว ก็มีจิตใจผองแผวเปนนักหนาเพราะวาอรูปฌาน

ชั้นสูงสุดยอดนั้น ตนไดถึงความสําเร็จสมประสงค เม่ือเขาดับขันธสิ้นชีวิตลงก็ตรงมาอุบัติบังเกิดเปน

พระพรหมผูวิเศษสถิตเสวยปณีตสุขอยู ณ เนวสัญญานาสัญญายตนอรูปพรหมโลกนี้เปนพระพรหมไม

มีรูป ท้ังจิตใจก็เหลืออยูนอยเต็มที จึงมีโวหารเรียกนามของทานเหลานี้วา เนวสัญญานาสัญญายตน

อรูปพรหม เปนอรูปพรหมผูมีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช พระพรหมพวกนี้ถือวาไมมีสัญญาอยาง

หยาบ มีแตสัญญาอยางละเอียดประณีต คือ เหลือนอยเต็มทีนั่นเอง “พรหมโลกในชั้นนี้มีอายุขัย 

84,000 กัป”44 พรหมโลกชั้นนี้มีระยะทางหางจากอากิญจัญญายตนภูมิข้ึนไปอีก 5 ลาน 5 แสน         

8 พันโยชน 

 ดังนั้น การมาบังเกิดเปนอรูปพรหมนั้น เม่ือครั้งเปนมนุษยจะตองหม่ันสั่งสมบุญท้ังทาน ศีล 

ภาวนา โดยเฉพาะการเจริญภาวนา จะตองทําจนถึงข้ันไดอรูปฌาน เปนฌานท่ีสูงกวารูปฌานข้ึนไปอีก 

                                                 
 41อภิ.วิ. 35/1027/674. 

 42พระพรหมโมลี (วิลาศ าณวโร ป.ธ.9), ภูมิวิลาสิน,ี อางแลว, หนา 509. 

 43อภิ.วิ. 35/1028/674. 
 44อภิ.วิ. 35/1028/674. 
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เม่ือละโลกแลวจึงมาบังเกิดเปนอรูปพรหมอยูในอรูปภพ มีอายุขัยยืนยาวนานมากดังกลาว มาแลว 

ดวยเหตุนี้เองจึงยากท่ีจะมีโอกาสไดพบพระสัมมาสัมพุทธเจา แมพระสัมมาสัมพุทธเจามาบังเกิดเปน

พันเปนหม่ืนพระองค อรูปพรหมท้ังหลายก็ยังคงมีชีวิตอยูบนอรูปภพ ไมมีโอกาสไดฟงธรรม โอกาสท่ี

จะหลุดพนจากวัฏสงสารก็ยิ่งยากมากกวารูปพรหมหลายเทานัก อรูปพรหมจึงไดชื่อวาเปนอภัพพสัตว 

คือ ไมสามารถหลุดพนจากทุกขไดในชาตินั้น นอกจากนี้ เม่ือถึงคราวหมดบุญจากอรูปพรหมแลว                

ก็ยังตองมาเวียนวายตายเกิดอยูในวัฏสงสารตอไปอีก ซ่ึงไมแนวาจะตองไปเกิดเปนอะไรตอไป อาจเปน

เทวดา มนุษย หรือเกิดในอบายภูมิ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับกรรมในอดีตท่ีมาสงผลในชวงนั้น 

 ข. เหตุท่ีทําใหไปเกิดในอรูปพรหม 

 อรูปพรหม คือ พรหมท่ีไมใชรูปพรหม มีกายอันสวยงาม ประณีต ละเอียด สวางไสวกวา 

รูปพรหม พรหมชั้นนี้เปนพหรมท่ีไมมีรูปตองไดอรูปฌาน 4 ซ่ึงเกิดจากการกําหนดภาวะท่ีเปนอรูปธรรม

เปนอารมณใชไดเฉพาะผูท่ีเพงกสิณ 9 อยางแรกในขอใดขอหนึ่ง จนไดจตุตถฌานมาแลวดังตอไปนี้ 

 1) อากาสานัญจายตนฌาน ฌานอันกําหนดท่ีวางหาท่ีสุดมิไดเปนอารมณ ผู เจริญ                

อากาสานัญจายตนฌานไดแลวไปบังเกิดเปนอากาสานัญจายตนอรูปพรหมในชั้นอากาสานัญจายตนภูมิ 

 2) วิญญานัญจายตนฌาน ฌานอันกําหนดวิญญาณหาท่ีสุดมิไดเปนอารมณผู เจริญ

วิญญานัญจายตนฌานไดแลว ไปบังเกิดเปนวิญญานัญจายตนอรูปพรหมในชั้นวิญญานัญจายตนภูมิ 

 3 ) อากิญจัญญายตนฌาน ฌานอันกําหนดภาวะท่ีไม มีอะไรเปนอารมณ ผู เจริญ                   

อากิญจัญญายตนฌานไดแลว ไปบังเกิดเปนอากิญจัญญายตนอรูปพรหมในชั้นอากิญจัญญายตนภูมิ 

 4) เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ฌานอันเขาถึงภาวะท่ีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช

เปนอารมณ ผูเจริญเนวสัญญานาสัญญายตนฌานไดแลว ไปบังเกิดเปนเนวสัญญานาสัญญายตนอรูป

พรหมในชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ45 

 เหตุท่ีอรูปพรหมนั้นไมมีตัวตน เพราะรังเกียจวาการมีตัวตนจะเปนเหตุกอใหกระทําความชั่ว

ตาง ๆ ดังนั้น จึงบําเพ็ญภาวนาใหเหลือแตจิตอยางเดียว จึงมีจิตเปนการรับรูอารมณเพียงอยางเดียว

เทานั้น ดังพุทธพจนท่ีวา “มีสัตวท้ังหลายผูบรรลุอากาสานัญจายตนฌาน โดยกําหนดวา อากาศหา

ท่ีสุดมิได เพราะลวงรูปสัญญา ดับปฏิฆสัญญา ไมกําหนดนานัตตาสัญญาโดยประการท้ังปวง”46 

 สําหรับพรหมในชั้นอสัญญีพรหมนั้น มีแตรูปเพียงอยางเดียว ปราศจากนามติดตอดัง

ขอความในมหานิทานสูตรท่ีวา “อสัญญีสัตตายตนะ อายตนะของสัตวผูไมมีสัญญา”47 เพราะพรหม

                                                 
 45พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเพ่ิม

ทรัพยการพิมพ, 2553), หนา 157. 
 46ที.ม. 10/127/73. 

 47ที.ม. 10/127/73. 
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พวกนี้รังเกียจสัญญา คือ การจําไดหมายรู โดยคิดเห็นวาความทุกขตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนนั้น มีสาเหตุมา

จากการจําไดนั่นเอง 

 สรุปไดวาผูท่ีเกิดเปนอรูปพรหมนั้นไมมีรูปขันธ 1 มีเพียงนามขันธ 4 คือ เวทนา สัญญา 

สังขาร และวิญญาณ จึงไมมีอวัยวะรางกายใดๆ แตมีความรูสึกนึกคิดในฝายนามธรรม แตสภาวะของ

อรูปภพ มีท้ังขอดีกับขอเสีย ขอดีก็คือจะไมมีอายตนะ 5 ประการ คือ ตา หู จมูก ลิ้น และกายมา

กระทบหรือไมรับรูอะไร มีแตจิตเจตสิกท่ีรับอากาศเปนอารมณรับรู ไมไดอยูรวมกันเปนหมูแตอาศัย

ปลีกวิเวกและอยูเสวยสุขไดนานหลายกัปจนนับประมาณไมได แตขอเสียก็คือจะไมสามารถสื่อสารกับ

ใครหรือพบเห็นอะไรเลย นอกจากนั้นจะไมสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานไดเลยตอนท่ียังเปนอรูปพรหม 

เพราะไมมีอายตนะหาประการเปนตัวรับรูในการเจริญวิปสสนากรรมฐาน นอกจากนั้นเม่ือไดสิ้นกาล

อายุขัยก็จะตองลงไปเกิดในกามาวจรภูมิ ตองเวียนวายตายเกิดอยางไมจบไมสิ้นอีกครั้งดวยอํานาจ

กิเลส ในอรูปภพนี้ไมมีปรากฏในหลักฐานทางพุทธปรัชญาเถรวาทวา พระพุทธเจาพระองคใดจะเสด็จ

ข้ึนมาโปรดเหลาอรูปพรหมท่ีอรูปาวจรภูมินี้เลย เรื่องนี้มีกลาวไวในพุทธประวัติวา อสิตดาบสได

ทํานายเจาชายสิทธัตถะกุมารวา เม่ือเจริญวัยก็จะเสด็จออกผนวชและตรัสรูเปนพระพุทธเจาก็ดีใจ  

แตก็คิดไดวาตัวเองชราภาพมากก็คงไมไดมีโอกาสไดอยูดูและฟงธรรมจากพระพุทธเจา แมจะละ

สังขารไปเกิดเปนอรูปพหรมก็ไมสามารถฟงธรรมไดเลยจึงรองไห หรือหลังจากพระพุทธเจาไดตัดสิน

พระทัยวาจะแสดงธรรมโปรดเวไนยสัตวก็ทรงระลึกถึงอุทกดาบสและอาฬารดาบสผูเคยเปนพระ

อาจารยสอนวิชาสมาบัติแกพระพุทธองค ท่ีสามารถจะเขาใจฟงธรรมไดแตก็นาเสียดาย เพราะดาบส

ท้ังสองก็ไดละสังขารไปเกิดเปนอรูปพรหม พระพุทธองคก็ไมสามารถไปโปรดดาบสท้ังสองไดเลย 

  

4.3 วิเคราะหแนวคิดเร่ืองโลกตามทัศนะของพระพุทธโฆษาจารย 

 4.3.1 โอกาสโลก หมายถึง โลกท่ีเปนแผนดิน ซ่ึงเปนท่ีอยูอาศัยของสิ่งท่ีมีชีวิตและไมมีชีวิต 

คําวา “โอกาส ตรงกับภาษาสันสกฤตวา อวกาศ ซ่ึงนั่นก็หมายเอาโลกในอวกาศ ซ่ึงหมายถึงโลกท่ีเปน

แผนดินนี้ หรือท่ีเรียกวาเทหวัตถุหรือสสารท่ีมีอยูในอวกาศ ในระบบสุริยะนี้หรือระบบสุริยะอ่ืนๆ 

เพราะพุทธปรัชญาเถรวาท เชื่อวายังมีระบบสุริยะอ่ืนอีกมากมาย ซ่ึงยอมมีสัตวท่ีมีชีวิตอาศัยอยู

เชนเดียวกัน ดังท่ีปรากฏในจูฬนีสูตร พระพุทธองคก็ทรงตรัสยืนยันถึงการมีอยูของจักรวาลอ่ืนวา          

“...มีเปนหม่ืนเปนแสนโกฏิจักรวาล”48 

 สําหรับประเด็นปญหาท่ีผูวิจัยสนใจจะศึกษาวิเคราะหในหัวขอนี้ ก็คือโลกอ่ืนนอกจากโลก

ของมนุษยตามความเชื่อของมนุษยในยุคปจจุบันนี้มีอยูหรือไม เพราะตามแนวคิดของพุทธปรัชญาเถรวาท

                                                 
 48ขุ.ธ. 20/520/293. 
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มีหลักฐานในพระไตรปฎกยืนยันไดวามีโลกอ่ืนนอกจากโลกมนุษยท่ีอยูอาศัยนี้ ตามเนื้อหาท่ีกลาวไว

แลวในบทท่ี 3 แตในท่ีนี้ผูวิจัยจะศึกษาหาคําตอบในประเด็นปญหาดังกลาวตอไปนี้  

 จากประเด็นเรื่องดังกลาว ผูวิจัยของยกเอาเรื่องการการคนพบโลกอ่ืนนอกจากโลกของ

มนุษยโดยอาศัยวิวัฒนาการสมัยใหมเปนการคนหาโดยใชเครื่องมือท่ีสรางจากความเจริญกาวหนาทาง

วิทยาศาสตรในยุคปจจุบันเทาท่ีมนุษยจะสามารถสรางข้ึนมาได ซ่ึงมีเนื้อหาดังตอไปนี้ 

 เม่ือชวงกลางดึกของคืนวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2016 ตามเวลาของประเทศไทย NASA หรือ

องคการบริหารการบินและอวกาศแหงชาติของสหรัฐอเมริกาไดแถลงวาคนพบดาวเคราะห 7 ดวงท่ีมี

ขนาดใกลเคียงกับโลก และมีความเปนไปไดท่ีจะมีสิ่งมีชีวิตบนดาวนั้นถึง 3 ดวง โดยระบบดาวนี้อยู

หางจากโลกไป 39 ปแสง 

 การคนพบครั้งสําคัญนี้นําทีมโดย Michaël Gillon จากสถาบัน STAR ในสังกัดมหาวิทยาลัย

ลีแยฌ (Liège) ของเบลเยี่ยม ไดใชกลองโทรทรรศน TRAPPIST (TRAnsiting Planets and PlanetesImals 

Small Telescope) คนพบระบบดาว TRAPPIST-1 ตั้งแตป 2016 แตการคนพบในครั้งนี้พบเพียงตัว

ดาวฤกษและดาวเคราะหขนาดเทาโลกอีก 2 ดวงเทานั้น หลังจากนั้นจึงไดมีการศึกษาเพ่ิมเติม             

จนลาสุด NASA ไดประกาศคนพบดาวเคราะหขนาดเทาโลกเพ่ิมอีก 5 ดวงในวันท่ี 22 กุมภาพันธ 

2017 จึงทําใหระบบดาวนี้มีดาวเคราะหท้ังหมด 7 ดวง แตความแตกตางระหวางระบบสุริยจักรวาล

ของเรากับระบบ TRAPPIST-1 คือ ขนาดของดาวฤกษท่ีเปนศูนยกลางของระบบ 

 ดาวฤกษของ TRAPPIST-1 นั้นมีขนาดเล็กกวาดวงอาทิตยของเรามาก และใหญกวา          

ดาวพฤหัสของเรานิดเดียว ทําใหดาวฤกษดวงนี้มีอุณหภูมิพ้ืนผิวราว ๆ 2,550 องศาเคลวินเทานั้นตาง

จากดาวแคระแดง (Red dwarf) ท่ัวไปท่ีมีอุณหภูมิราว 3,800 องศาเคลวิน และต่ํากวาดวงอาทิตย

ของเราท่ี 5,800 องศาเคลวินมาก  

 จากขนาดดาวฤกษศูษยกลางของ TRAPPIST-1 ท่ีเล็กกวาดวงอาทิตยมาก ทําใหวงโคจร

ของดาวเคราะหท้ัง 7 นั้นอยูใกลกับตัวดาวฤกษมาก ชนิดท่ีวงโคจรของดาวเคราะหท้ัง 7 ดวงนั้นใกล

กวาวงโคจรของดาวพุธท่ีเปนดาวท่ีใกลตัวอาทิตยมากท่ีสุดในระบบสุริยจักรวาลเสียอีก ระยะวงโคจร

นั้นเทียบกับวงโคจรดวงจันทรของดาวพฤหัสไดเลย และเพราะวาดาวฤกษของ TRAPPIST-1 นั้นมี

ขนาดเล็กกวาดาวแคระแดงท่ัวไป ทําใหเผาผลาญไฮโดรเจนในตัวดวยอัตราท่ีชากวาดาวฤกษดวงใหญ ๆ 

มากดาวฤกษ TRAPPIST-1 จึงอาจมีชีวิตยืนยาวไปไดถึง 10 ลานลานป ซ่ึงยาวนานมากท่ีจะทําให

สิ่งมีชีวิตไดวิวัฒนาการ 

 ตอนนี้ยังไมมีการตั้งชื่อดาวเคราะหท้ัง 7 ของระบบ TRAPPIST-1 อยางเปนทางการ จึงมี

การต้ังรหัสแทนดวงดาวไปกอน โดย TRAPPIST-1A จะหมายถึงดาวฤกษศูนยกลาง สวนดาวเคราะห

ท้ัง 7 ก็ไลไปตั้งแต TRAPPIST-1b ถึง TRAPPIST-1h 
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 โดยมีดาวเคราะห 3 ดวง คือ TRAPPIST-1e, TRAPPIST-1f, TRAPPIST-1g ท่ีมีความเปนไปได

วาจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู เพราะดาวท้ัง 3 นี้อยูในเขตอาศัย (habitable zone) หรืออยูในระยะหาง

จากดาวฤกษศูนยกลางท่ีเหมาะสม มีอุณหภูมิพอเหมาะท่ีทําใหน้ําดํารงอยูในสถานะของเหลว ซ่ึงเปน

สิ่งสําคัญของการถือกําเนิดชีวิต 

 อยางไรก็ตาม ขอมูลท่ีมีอยูตอนนี้ถือวายังนอยเกินไปท่ีจะบอกรายละเอียด หรือฟนธงวาจะ

มีสิ่งมีชีวิตได ซ่ึงตองศึกษากันตอไป 

 การสํารวจระบบดาว TRAPPIST-1 นั้นทําไดยากเพราะระยะหางท่ีไกลถึง 39 ปแสง ไกลกวาดาว 

Alpha Centauri ท่ีอยูใกลโลกมากท่ีสุดถึง 8 เทา (4.37 ปแสง) จึงไมตองหวังวาจะสามารถสงยานไป

สํารวจไดเร็ว ๆ นี้ 

 แตอนาคต ชวงป 2020 จะมีกลองโทรทรรศนอีกหลายตัวท่ีสรางเสร็จ เชน กลองโทรทรรศน 

อวกาศ James Webb ท่ีจะมาแทนกลอง Hubble ในป 2018 กลองโทรทรรศนขนาดยักษ Giant 

Magellan ท่ีจะสรางเสร็จในป 2025 เปนตน ซ่ึงกลองรุนใหมเหลานี้จะทําใหเราไดขอมูลของระบบดาว 

TRAPPIST-1 มากข้ึน โดยเฉพาะขอมูลสําคัญอยางองคประกอบของดาว49 

 เนื้อหาขอขาวการคนพบโลกใหมขององคกรนาซานี้ ไดปรากฏเปนขาวท่ีทําใหชาวโลกเกิด

ความสนใจกันอยางกวางขวาง ซ่ึงเปนความพยายามของทางวิทยาศาสตรท่ีจะพิสูจนใหทราบใหไดวา 

โลกอ่ืนนอกจากโลกมนุษยนั้นมีจริง ๆ โดยจะพิสูจนตามแนวทางและวิธีการของวิทยาศาสตรท่ีจะตอง

ประจักษและสัมผัสไดดวยประสาทสัมผัสท้ังหา จึงจะเปนความรูท่ีนาเชื่อถือได แตเรื่องโลกอ่ืน

นอกจากโลกมนุษยนี้ในทางพุทธปรัชญาเถรวาทมองวาเปนเรื่องท่ีไมไดแปลกใหมอะไร เพราะในแนว

คําสอนในพุทธปรัชญาเถรวาทก็ไดกลาวถึงภูมิภพ 31 ท่ีมีปรากฏอยูในพระไตรปฎก และเรื่องการคนพบ 

โลกใหมขององคกรนาซานี้ ก็สอดคลองกับเรื่องมนุสสภูมิท่ีปรากฏในคัมภีรเตภูมิกถาหรือไตรภูมิพระรวงท่ี

ผูวิจัยจะนําเสนอโดยสังเขตตอไปนี้ 

 เนื้อความในคัมภีรไตรภูมิพระรวง กัณฑท่ี 5 (ปญจมกัณฑ) ตอนวาดวย มนุสสภูมิ ในกันฑท่ี 5 

นี้ไดกลาวถึงมนุสสภูมิวา มีกําเนิดในโยนิ 4 ไดแก ชลาพุชโยนิ คือ กําเนิดของสัตวท่ีเกิดในครรภ 

มนุษยทุกคนในโลกนี้ลวนแลวแตถือกําเนิดการครรภ แมแตในยุคปจจุบันจะมีการใหกําเนิดมนุษยจาก

หลอดแกวก็ยังนับวาเกิดในครรภอยูดี เพราะหลอดแกวไดจําลองใหเหมือนกับครรภของมนุษยใหมากท่ีสุด 

 ในคัมภีรไตรภูมิพระรวงไดกลาวถึงประเภทของมนุษยท่ีเกิดในทวีปท้ัง 4 คือ ชมพูทวีป             

บุรพวิเทหะ อุตตรกุรุทวีป และอมรโคยานทวีป ซ่ึงจะมีรูปรางหนาตาตางกัน ดังนี้  

 1. มนุษยท่ีเกิดและอยูในชมพูทวีป ซ่ึงตั้งอยูในมหาสมุทรทางทิศใตของเขาพระสุเมรุเปน

แผนดินกวาง 10,000 โยชน มีสัณฐานดุจดังดุมเกวียน มนุษยจะมีใบหนารูปไขดุจดังดุมเกวียนและ

                                                 
 49Popular Mechanics, “นาซาเจอโลกใหม”, 20 มีนาคม 2560, 

<https://www.beartai.com/news/sci-news/152413> (20 March 2017) 
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อายุของคนในชมพูทวีปมีอายุไมแนนอนหากเปนผูท่ีเปนคนดีมีศีลธรรมก็จะมีอายุยืน หากขาดศีลธรรม

ก็จะมีอายุสั้น  

 2. มนุษยท่ีเกิดและอยูในบุรพวิเทหทวีป ซ่ึงตั้งอยูในมหาสมุทรทางทิศตะวันออกของเขา

พระสุเมรุ เปนแผนดินกวาง 7,000 โยชน มีสัณฐานเปนรูปแวนท่ีกลมมีเกาะลอมรอบเปนบริวาร 500 

เกาะ มีแมน้ําเล็กใหญมีเมืองใหญเมืองนอยคนในทวีปนี้มีใบหนากลมดังเดือนเพ็ญ ทุกคนจะไม

เบียดเบียนกัน และไมทําความชั่ว เม่ือตายไปแลวจึงไดข้ึนสวรรคทุกคนทําใหคนในทวีปนี้ไมกลัวตาย

และผูท่ีอาศัยในทวีปนี้ทุกคนมีอายุ 100 ปเทากัน 

 3. มนุษยท่ีเกิดและอยูในอมรโคยานทวีปตั้งอยูในมหาสมุทรทางทิศตะวันตกของเขา          

พระสุเมรุ เปนแผนดินกวาง 9,000 โยชนมีสัณฐานเปนรูปพระจันทรครึ่งดวงมีเกาะเล็กเกาะนอยเปน

บริวารอยูโดยรอบ คนในทวีปนี้ไมเบียดเบียนกันไมทําความชั่ว เม่ือตายแลวจึงไดข้ึนสวรรคทุกคนทํา

ใหคนในทวีปนี้ไมกลัวตายและผูท่ีอาศัยในทวีปนี้ทุกคนมีอายุ 400 ปเทากัน 

 4. มนุษยท่ีเกิดและอยูในอุตรกุรุทวีปตั้งอยูในมหาสมุทรทางทิศเหนือของเขาพระสุเมรุเปน

แผนดินกวาง 8,000 โยชนมีสันฐานเปนรูปสี่เหลี่ยมมีภูเขาทองลอมรอบมีเกาะลอมรอบ 500 เกาะคน

มีรูปหนาสี่มุมดังทานแกลงถากใหเปนสี่เหลี่ยมกวางและรีเทากันมีรูปรางสมสวน คนท่ีอยูในทวีปนี้

รักษาศีลจึงทําใหแผนดินราบเรียบ ตนไมตางก็ออกดอกสงกลิ่นหอมขจรขจายไปท่ัวและเปนแผนดินท่ี

ไมมีโรคภัยเบียดเบียนในแผนดินอุตรกุรุทวีปมีตนกัลปพฤกษตนหนึ่งสูงรอยโยชนกวางรอยโยชนผูใด

ปรารถนาแกว แหวนเงินทอง หรือสิ่งใดก็ไปยืนท่ีใตตนกัลปพฤกษนี้ก็จะไดตามท่ีปรารถนา หญิงชายมี

ความงามดังหนุมสาว ทุกคนไมเบียดเบียนกันไมทําความชั่ว เม่ือตายแลวจึงไดข้ึนสวรรคทุกคนทําให

คนในทวีปนี้ไมกลัวตายและผูท่ีอาศัยในทวีปนี้ทุกคนมีอายุ 1,000 ปเทากัน50 

 การท่ีผูวิจัยยกเอาเนื้อหาในคัมภีรไตรภูมิพระรวง กัณฑท่ี 5 ตอนวาดวย มนุสสภูมิท่ี

กลาวถึงมนุษยท่ีเกิดในทวีปตาง ๆ ผูวิจัยวิเคราะหวา ทวีปนั้นอาจจะเปนโลกหนึ่ง ๆ ท่ีตางจากโลกของ

มนุษยท่ีเราอาศัยอยูในปจจุบันนี้ เพราะเม่ือพิจารณาจากรูปลักษณของมนุษยท่ีเกิดในทวีปตาง ๆ นั้น

จะไมมีลักษณะเหมือนหรือคลายกับมนุษยในโลกนี้เลย หรืออาจจะเปนสิ่งท่ีมนุษยในปจจุบันเรียกวา 

มนุษยตางดาว ท่ีมักจะมีผูพบเห็นวามาเยือนโลกนี้บอย ๆ ดวยยานพาหนะรูปทรงแปลก ๆ แตก็ยังไม

มีหลักฐานยืนยันวาเปนจริงตามท่ีเห็นกันหรือไม 

 แตอยางไรก็ตาม ในประเด็นนี้ผูวิจัยไดนําเอาขอมูลท้ังสองสวนมาแสดงเพ่ือใหเห็นวา 

มนุษยปจจุบันตางก็มีความเชื่อวา มนุษยไมไดอยูโดดเดี่ยวในจักรวาลนี้ จะตองมีโลกอ่ืนท่ีมีความ

เหมือนหรือคลายกับโลกนี้อยูเชนกัน แตก็ยังไมสามารถพิสูจนไดดวยอุปกรณเครื่องมือทางวิทยาศาสตร

                                                 
 50พิมณิชา  พรหมมานต, “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

เรื่องไตรภูมิพระรวงตอน มนุสสภูมิ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6”, วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, 

(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร), 2553, หนา 51. 



156 

เทาท่ีสามารถผลิดไดในยุคปจจุบัน แตก็ยอมรับในฐานะวาเปนสมมติฐานท่ีรอการพิสูจน แตในทาง

พุทธปรัชญานั้นไดมีกลาวไวอยางชัดเจนวา ภพภูมิ หรือโลก นั้นมีอยูและในภพภูมิของมนุษยเองก็ยัง

แยกออกไปเปน 4 ประเภท ตามท่ีกลาวมาแลวเบื้องตน จึงสรุปไดวา มนุษยไมไดอยูอยางโดดเดี่ยวใน

จักรวาลนี้ จะตองมีโลกอ่ืนอยูดวย แตยังไมสามารถ 

 4.3.2 สัตวโลก หมายถึง โลก คือ หมูสัตวซ่ึงไดแกสัตวในภูมิตาง ๆ และรวมถึงสัตวสิ่งท่ีมี

ชีวิตวิญญาณท้ังหมด ซ่ึงพุทธปรัชญาเถรวาทแบงสิ่งมีชีวิตออกเปนกลุม ๆ ตามผลกรรมของตนตาม

สถานท่ีไปอยูอาศัยดวยอํานาจของผลกรรม ซ่ึงไดเปน 2 กลุมหลัก ๆ คือ กลุมท่ี 1 คือ อบาย หรือทุคติ                

มีจํานวน 4 ประเภท คือ สัตวเดรัจฉาน เปรต อสูรกาย สัตวนรก และกลุมท่ี 2 คือ สุคติ มีจํานวน 4 ประเภท คือ 

มนุษย 1 เทวดา 6 รูปพรหม 16 อรูปพรหม 4 

 สําหรับประเด็นปญหาท่ีผูวิจัยสนใจจะศึกษาวิเคราะหในหัวขอนี้ก็คือเปรต ซ่ึงประเด็น

ปญหาท่ีเปนคําถามก็คือความมีอยูของเปรต และเหตุใดจึงทําใหไปเกิดเปนเปรต ซ่ึงจะศึกษาวิเคราะห

ดังตอไปนี้  

 ก. ความมีอยูของเปรต 

 ในพุทธปรัชญาเถรวาท ไดกลาวถึงเรื่องของเปรตนั้นมีระบุไวในคัมภีรเปตวัตถุ ชาวตะวันตกท่ี

ศึกษาพระพุทธศาสนาไดแปลคําวา “เปรต” (สันสกฤต) หรือ “เปต” (บาลี) เปนศัพทภาษาอังกฤษวา 

The departed หมายถึง ผูจากไป คือ ผูตาย หรือไมก็ใชวา The hungry ghost หมายถึง ผีผูหิวโหย 

ก็คือเปรตนั่นเอง51 

 ลักษณะและการดํารงอยูของเปรต ซ่ึงเปนผูท่ีจากโลกนี้ไป คือ ผูตายหรือผูลวงลับไปแลว

เปนความหมายโดยท่ัวไป พวกท่ีตายแลวไปเกิดเปนเทวดาก็เรียกวา เปตะ หรือเปรตในความหมายนี้ก็ดี 

เชน พิธีทําบุญอุทิศสวนกุศลใหผูท่ีตายไปแลว เรียกวา เปตพลี และเปรตในท่ีนี้หมายถึงสัตวจําพวกหนึ่ง            

ท่ีเกิดในอบายภูมิท่ีเรียกวาเปตวิสัย จําพวกท่ีไดรับทุกขเวทนาตางๆ ตามผลอกุศลกรรมท่ีตนไดทําไว เชน 

อดอยาก ผอมโซ เพราะไมมีอาหาร หรือมีแตรับประทานไมได หรือรับประทานไดแตยากท่ีจะรับประทาน 

เพราะมีปากเทารูเข็ม หรือรับประทานเขาไปไดแตกลายเปนหนอง เลือด เปนมูตร (ปสสาวะ) เปนคูถ 

(อุจจาระ)52 คําวา เปรตนั้น ไดแก ผี ยักษ และเปรต เปนตน ซ่ึงเปนท่ีทราบกันโดยท่ัวไปและเปรต            

ก็มีหลายจําพวกดวยกัน บางจําพวกเปนเปรตเล็ก บางจําพวกก็เปนเปรตใหญ และเปรตนี้เนรมิตตัวให

เปนอารมณท่ีนาปรารถนา (อิฏฐารมณ) หรือเปนอารมณท่ีไมนาปรารถนา (อนิฏฐารมณ) ก็ได ฝายอารมณท่ี 

นาปรารถนาก็ใหเห็นเปนเทวดา เปนชาย เปนหญิง ฤษี พระ แมชี ถาเปนฝายอารมณท่ีไมนาปรารถนา

                                                 
 51พระพุทธโฆสาจารย รจนา พระคันธสาราภิวงศ แปลและอธิบาย, อัฏฐสาลินี: คัมภีรอรรถกถา ของธรรม

สังคณีปกรณ, (กรุงเทพมหานคร : ประยูรสาสนไทยการพิมพ, 2554), หนา 430. 

 52ขุ.เปต. 26/54/176. 
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ก็ใหเห็นเปนวัว ควาย ชาง สุนัข รูปรางสัณฐานนากลัว มีศีรษะใหญ ตาพอง และบางทีก็ไมปรากฏชัด 

เพียงแตใหเห็นเปนสีดา แดงขาว ซ่ึงเปรตเหลานี้จะตองเสวยความทุกขตามผลกรรมของตนอยูนาน53  

 จะเห็นไดวาเปรตมีภพเปนสถานท่ีอยูหางไกลความสุข เพราะมีความอดอยากโหยหิวอาหาร

เปนลักษณะ และเปตติวิสยภูมินี้เปนภพอันเปนสถานท่ีไดรับความทุกขนอยกวาความทุกขในนรก เปรตนี้

มีอยูหลายจําพวก ท่ีอยูของเปรตไมไดตั้งอยูท่ีใดท่ีหนึ่งเปนการเฉพาะ กลาวคือเปรตท้ังหลายอยูอยาง

กระจัดกระจายท่ัวไปในโลกเชนเดียวกับมนุษยและสัตวเดรัจฉาน54 และท่ีอยูของเปรตท้ังหมดแตละ

จําพวกจะอยูตามปาเขาลําเนาไพร ทะเล มหาสมุทร หมูบาน และตามตัวเมือง กลาวคือเปรตทุก

จําพวกไมมีท่ีอยูเปนการเฉพาะเหมือนกับสัตวนรก เปรตนี้แบงออกเปน 21 จําพวกตามท่ีปรากฏใน

พุทธปรัชญาเถรวาท ดังนี ้

 1) อัฏฐิสังขลิกเปรต เปรตมีแตโครงกระดูก 

 2) มังสเปสิเปรต เปรตมีแตรางชิ้นเนื้อ 

 3) มังสปณฑเปรต เปรตรางกอนเนื้อ 

 4) นิจฉวิเปรต เปรตรางเหมือนเพศชายไมมีผิวหนัง 

 5) อสิโลมเปรต เปรตรางมีขนเปนดาบ 

 6) สัตติโลมเปรต เปรตมีขนเปนหอก 

 7) อุสุโลมเปรต เปรตรางมีขนเปนลูกศร 

 8) สูจิโลมเปรต เปรตรางมีขนเปนเข็ม 

 9) สูจิเปรต เปรตรางถูกเข็มท่ิมแทง 

 10) กุมภัณฑเปรต เปรตอัณฑะโตเทาหมอ 

 11) สสีสกเปรต เปรตจมหลุมคูถจนทวมศีรษะ 

 12) คูถขาทเปรต เปรตผูจมหลุมคูถทวมศีรษะ 

 13) นิจฉวิเปรต เปรตเพศหญิงท่ีไมมีผิวหนัง 

 14) มังคุลิเปรต เปรตเพศหญิงมีรูปรางหนาเกลียดมีกลิ่นเหม็น 

 15) โอกิลินีเปรต เปรตเพศหญิงถูกถานเพลิงเผารอบตัว 

 16) อสีสกพันธเปรต เปรตท่ีไมมีศีรษะ (ศีรษะขาด) 

 17) ปาปภิกขุเปรต เปรตมีรูปเปนภิกษุชั่ว (ภิกษุเปรต) 

 18) ปาปภิกขุนีเปรต เปรตมีรูปเปนภิกษุณีชั่ว (ภิกษุณีเปรต) 

                                                 
 53พระสัทธรรมโชติกะ ธัมมาจริยะ, ปรมัตถโชติกะ มหาอภิธัมมัตถสังคหฎีกา, ปริจเฉทท่ี 5 เลม 1, พิมพ

ครั้งท่ี 8, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิสัทธัมมโชติกะ, 2556), หนา 59. 

 54สุนทร ณ รังษี, พุทธปรัชญาจากพระไตรปฎก, พิมพครั้งท่ี 3, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย, 

2550), หนา 405. 
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 19) ปาปสิกขมานาเปรต เปรตมีรูปเปนสิกขมานาชั่ว (สิกขมานาเปรต) 

 20) ปาปสามเณร เปรตมีรูปเปนสามเณรชั่ว (สามเณรเปรต) 

 21) ปาปสามเณร ี เปรตมีรูปเปนสามเณรีชั่ว (สามเณรีเปรต)55 

 สวนเปรตท่ีมาในอัฏฐกถาเปตวัตถุ มี 4 ประเภท คือ 

 1) ปรทัตตุปชีวิกเปรต เปนเปรตท่ีมีการเลี้ยงชีวิตอยูโดยอาศัยอาหารท่ีผูอ่ืนให โดยการอุทิศ

สวนกุศลให จึงจะไดรับซ่ึงถือวาเปรตชนิดนี้ตั้งอยูในฐานะคือมีโอกาสท่ีเหมาะสม 

 2) ขุปปปาสาเปรต เปนเปรตท่ีถูกเบียดเบียนดวยการหิวขาว หิวนา ซ่ึงมีความอดอยากอยูเสมอ 

 3) นิชฌามตัณหิกเปรต เปนเปรตท่ีถูกไฟเผาใหเรารอนอยูเสมอ 

 4) กาลกัญจิกเปรต เปนเปรตในจาพวกอสูร เปนชื่อของอสุราท่ีเปนเปรต56 

 อยางไรก็ตาม จะเห็นไดวา ปรทัตตุปชีวิกเปรตนั้นสามารถรับสวนบุญจากการท่ีมีบุคคล

ทําบุญแลวอุทิศไปใหจึงจะไดรับ สวนเปรตท้ัง 3 ประเภทหลังก็มีนัยตรงกันขาม 

 กลาวโดยสรุป เปรต คือ ผูท่ีทํากรรมมาชนิดหนึ่ง ซ่ึงตองรับกรรมดวยความทุกขทรมาน 

เชน หิวโหยอดอยาก รอนหรือหนาวอยางท่ีสุด เจ็บปวดอยางท่ีสุด และรับความทุกขทรมานอยางท่ีสุด 

โดยแบงตามชนิดของกรรมท่ีเปรตแตละตนไดกระทําไวในขณะท่ีอยูบนโลกมนุษย ดังนั้น เปรต จึงเปน

สัตวชนิดหนึ่งท่ีเกิดข้ึนไดโดยไมตองอาศัยมารดาบิดา (โอปปาติกะ) เปรตเกิดจากคนเราในสมัยท่ีเปนมนุษย 

ชอบประกอบอกุศลกรรมเปนอาจิณหลังจากท่ีไดตายไปแลว และไปอุบัติเปน สัตวนรกเสวยทุกขเวทนา

เปนเวลานานแสนนานพอหมดอายุขัยจากนรกแลว ดวยเศษอกุศลกรรมท่ียังเหลืออยูก็จะสงผลใหไป

อุบัติเปนชีวิตใหมอีกรูปแบบหนึ่งเพ่ือ เสวยทุกขเวทนาบนโลกมนุษย มีชื่อเรียกวาเปรตวิสัย 

 ข. เหตุใดจึงทําใหไปเกิดเปนเปรต 

 สําหรับเหตุของการเกิดเปนเปรตนั้น เม่ือกลาวถึงสาเหตุของการเกิดเปนเปรตแลวในแนว

คําสอนของพุทธปรัชญาเถรวาทกลาวไววา  

  บุคคลบางคนในโลกนี้เปนผูฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ  

พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ เพงเล็งอยากไดของเขา มีจิตพยาบาท              

เปนมิจฉาทิฏฐิ หลังจากตายแลว เขายอมไปเกิดในภูมิแหงเปรต เลี้ยงอัตภาพอยูในภูมิ

แหงเปรตนั้น ดํารงอยูในภูมิแหงเปรตนั้นดวยอาหารของเหลาสัตวผูเกิดในภูมิแหงเปรต 

                                                 
 55ส.นิ. 16/202-222/303-312. 

 56พระสัทธรรมโชติกะ ธัมมาจริยะ, ปรมัตถโชติกะ มหาอภิธัมมัตถสังคหฎีกา ปริจเฉทท่ี 5 เลม 1, อาง

แลว, หนา 61. 
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หรือเลี้ยงอัตภาพอยูในภูมิแหงเปรตนั้น ดํารงอยูในภูมิแหงเปรตนั้นดวยปตติทานมัยกุศล 

จากมนุษยโลกนี้ท่ีมิตร อามาตย หรือญาติสาโลหิตของตนอุทิศให57  
 

 อยางไรก็ตาม การเกิดเปนเปรตนั้นเนนไปท่ีสภาพของจิตท่ีประกอบดวยโลภะ/ความโลภ 

เปนเหตุชักนําบุคคลใหไปสูวิสัยแหงเปรต ซ่ึงโลภะในท่ีนี้ ไดแก โลภะเจตสิก ท่ีประกอบกับจิตนั้น มี 3 ดวง 

คือ โลภเจตสิก ทิฏฐิเจตสิก และมานะเจตสิก โลติกนี้ประกอบไดเฉพาะแตโลภมูลจิตเทานั้นและอาหาร

ของเปรตจําพวกหนึ่ง คือ น้ําลาย น้ํามูก เปนตน หรือเปรตอีกจําพวกหนึ่งเรียกวาปรทัตตูปชีวีเปรต            

ท่ีตองอาศัยผูอ่ืนใหเรียกวา ปตติทานมัยกุศล หมายถึง บุญกุศลท่ีสําเร็จดวยการใหสวนบุญ เปนวิธี

ทําบุญดวยการเฉลี่ยสวนแหงความดีใหแกผูอ่ืน (ขอ 6 ในบุญกิริยาวัตถุ 10)58 ดังนั้น เปรตจําพวก 

ปรทัตตูปชีวีเปรตเปนเปรตท่ีตั้งอยูในฐานะท่ีรับสวนบุญท่ีผูอ่ืนอุทิศไปใหได 

 สรุปไดวา เปรตภูมิเปนดินแดนท่ีมีความทุกขควาามทรมานและตองแสวงหาหรือชดใช

กรรมชั่วของสัตวท่ีตายจากนรก และจากมนุษย เปนสิ่งสําคัญสัตวผูทํากรรมชั่วดวยกาย วาจา และใจ 

ผูมีความโลภ โกรธ และโง หมายเอาสัตวทุกจําพวกไมเฉพาะแตมนุษยเทานั้น มนุษยผูทํากรรมชั่วแลว

ไปเกิดเปนเปรต เพราะอาศัยกรรมชั่ว แตเม่ือละจากโลกนี้ไปแลวจะตองไดรับทุกขเวทนาและตอง            

หิวกระหายอดยากผอมโซดิ้นทุรนทุรายตามผลกรรมชั่วของตนท่ีกระทําไวในขณะท่ีเกิดบนโลกมนุษย 

 4.3.3 สังขารโลก หมายถึง โลก คือ สังขารของสิ่งท่ีมีชีวิตและไมมีชีวิตรวมไปถึงการปรุง

แตงทางอารมณดวย และคําวา “สังขาร” หมายถึง สภาวธรรมท่ีปรุงแตงกลาวคือ กรรม ดังนั้น โลก 

คือ สังขารในความหมายนี้ จึงควบคลุมทุกสิ่งทุกอยางท้ังในจักรวาลรวมท้ังกฎเกณฑตางๆ ท้ังสัตวโลก 

และโอกาสโลกดวย ดังนั้น สิ่งท่ีผสมปรุงแตงท้ังหลาย ตลอดจนถึงหมูสัตว ซ่ึงประกอบข้ึนดวยธาตุ

ท้ังหลาย จากพ้ืนพิภพนี้ มาเปนสิ่งนั้น มาเปนสิ่งนี้ เชน มาเปนตนไมเปนภูเขา เปนแมน้ําลําคลองมา

เปนหมูสัตวท้ังมนุษยและเดรัจฉาน ซ่ึงตางดํารงอยูไดดวยอาหาร พระพุทธเจาไดตรัสรูสังขารโลก   

โลก คือ สังขาร ไดแก สิ่งผสมปรุงแตงท้ังปวง พรอมท้ังเหตุปจจัยท่ีปรุงแตงใหบังเกิดเปนสังขาร ตางๆ ข้ึน  

 สําหรับการวิเคราะหในหัวขอนี้ ผูวิจัยของยกมาเฉพาะโลก 8 ไดแก โลกธรรม (worldly 

vicissitudes) ธรรมท่ีมีประจําโลก ธรรมดาของโลกธรรมท่ีครอบงําสัตวโลกและสัตวโลกก็เปนไปตาม

มันมี 8 อยาง คือ มีลาภ ไมลาภ มียศ ไมมียศ นินทา สรรเสริญ สุข ทุกข ซ่ึงมีประเด็นปญหาท่ีนาสนใจท่ี

สามารถนํามาวิเคราะหหาคําตอบได ดังตอไปนี้ 

 

 

                                                 
 57พระพุทธโฆสาจารย รจนา พระคันธสาราภิวงศ แปลและอธิบาย, อัฏฐสาลินี : คัมภีรอรรถกถาของธรรม

สังคณีปกรณ, อางแลว, หนา 430. 

 58องฺ.ทสก. 24/177/326. 
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 ก. ความมีอยูของโลกธรรม 

 โลกธรรม 8 ในพุทธปรัชญาเถรวาท มีความหมายและลักษณะเปนธรรมท่ีมีประจําโลกเปน

ธรรมดาของโลก ธรรมท่ีครอบงําสัตวโลกและสัตวโลกก็เปนไปตามอํานาจ เรื่องของโลกท่ีมีอยูประจําชีวิต 

สังคมและโลกของมนุษย เปนความจริงท่ีทุกคนตองประสบจะหลีกเลี่ยงไมไดไมวาจะชอบหรือไมชอบ

ก็ตามมี 8 อยาง คือ มีลาภ ไมมีลาภ มียศ ไมมียศ นินทา สรรเสริญ สุข ทุกข ซ่ึงมีความหมายตรงขามกัน 

คือ ฝายอิฏฐารมณ อารมณท่ีนาปรารถนา และฝายอนิฏฐารมณอารมณท่ีไมนาปรารถนา 

 พระพุทธดํารัสในอัฏฐกนิบาตอังคุตตรนิกาย มีรับสั่งวา  

  ภิกษุท้ังหลาย โลกธรรม 8 ยอมวนเวียนติดสอยหอยตามชาวโลกและชาวโลก

ก็วนเวียนหมุนไปตามโลกโลกธรรม 8 โลกธรรม 8 เปนไฉนนี่แนะภิกษุ โลกธรรม 8 

คือ ลาภ เสื่อมลาภ ยศ เสื่อมยศ นินทา สรรเสริญ สุขและทุกข โลกธรรม 8 นี้เอง  

ตองวนเวียนติดสอยหอยตามชาวโลก แมชาวโลกก็วนเวียนหมุนตามโลกธรรม 859  
 

 เพ่ือใหจํางายทานไดจําแนกโลกธรรม 8 เปนสองประการ คือ ผลดีกับผลราย ผลดีเรียก

อิฏฐารมณเปนสิ่งพึงใจ และผลรายเรียกอนิฏฐารมณเปนสิ่งไมพึงใจ ท่ีวนเวียนติดสอยหอยตาม

ชาวโลกและชาวโลกก็วนเวียนหมุนตามผลดีและผลราย ท้ังผลดีและผลรายนี้ตองระลานพัวพันใจ

ชาวโลกท่ัวไปไมมีใครจะหลีกเลี่ยงไปไดเลย ไมมียกเวนท้ังปุถุชนและอริยชน แตอริยชนทานรูเทาทัน 

ไมหวั่นไหวไปตามสวนปุถุนชนไมรูเทาทัน คอยแตจะหวั่นไหวไปตาม 

 ฝายผลดีท่ีคนเราธรรมดาพึงใจถูกใจชอบใจมีหลาอยาง คือ ไดลาภ ไดยศ ไดรับการสรรเสริญ

และไดรับความสุข การไดอาหารผานุงหม ไดทรัพยสินเงินทอง ไดผลประโยชน ไดบานเรือนไดท่ีดิน

เรียกสวนไรนา ไดผัวไดเมียและไดลูก นี่คือไดลาภ ไดรับแตงตั้งใหมีฐานันดรศักดิ์ ไดตําแหนงหนาท่ี  

ไดอํานาจ ไดเปนใหญเปนโตนี้คือไดยศ ไดเกียรติศักดิ์ คือ ไดยินไดฟงคําสรรเสริญ คําชมเชย คําสดุดี 

คํายกยอง ท่ีคนอ่ืนเขาให นี่คือไดรับการสรรเสริญ ไดรับความสบายกาย ท่ีเปนเรื่องโลกหรือเปนสุข             

ของโลกไดความเบิกบานราเริง ไดความบันเทิงใจ นี่คือไดรับความสุข จิตของผูท่ีถูกโลกธรรมกระทบ

แลวไมหวั่นไหว 

 สรุปไดวา โลกธรรม 8 ธรรมดาของโลก เรื่องของโลกความเปนไปตามคติธรรมซ่ึงหมุน 

เวียนตามสัตวโลก และสัตวโลกก็หมุนเวียนตามมันไป โดยสรุปเปน คือ เปน อิฏฐารมณ คือ สวนท่ีนา

ปรารถนา, ขอท่ีเหลือเปน อนิฏฐารมณ คือ สวนท่ีไมนาปรารถนา โลกธรรมเหลานี้ยอมเกิดข้ึนท้ังแก

ปุถุชนผูมิไดเรียนรูและแกอริยสาวกผูไดเรียนรู ตางกันแตวา คนพวกแรกยอมไมรูเห็นเขาใจตามความ

เปนจริง ลุมหลง ยินดียินราย ปลอยใหโลกธรรมเขาครอบงาย่ํายีจิตใจ ฟูยุบเรื่อยไปไมพนจากทุกข 

มีโสกะปริเทวะ เปนตน ดังนั้น ควรคิดเสมอวา ตลอดชีวิตของความเปนมนุษยนั้นมักจะตองประสบท้ัง

                                                 
 59ขุ.ขุ. 25/12/8. 
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ความสมหวัง ความผิดหวัง สุขและทุกขอยางหลีกเลี่ยงไมไดเม่ือใดก็ตามท่ีบุคคลเกิดความปรารถนาใน

สิ่งใดแลวสมหวัง ตามท่ีตนคาดหวังไวยอมจะนําความสุขความพึงพอใจมาสูบุคคลนั้น แตถาตรงกันขาม           

ก็ยอมจะสรางความทุกขใหเกิดข้ึนกับบุคคลนั้น ความทุกขท่ีไดรับนั้นนอกจากจะเปนเครื่อง บั่นทอน 

ท้ังรางกาย และจิตใจแลว ยังมีผลทําใหการทํางานและการดําเนินชีวิตของบุคคลดอยประสิทธิภาพลง

ไปดวย ฉะนั้น พุทธศาสนิกชนท้ังหลายผูหวังความสุขท้ังโลกนี้และโลกหนาควรทําความเขาในโลกธรรม 8 

ประการ อยางแทจริงชีวิตก็จะไดประสบแตความสุขความเจริญตามแนวคําสอนของพุทธปรัชญาเถรวาท

อยางแทจริง 

 ข. หลักควรปฏิบัติตอโลกธรรม 

 หลักควรปฏิบัติตอโลกธรรม 8 ในพุทธปรัชญาเถรวาทนั้น พุทธศาสนิกชนควรทําความ

เขาใจรูเทาทัน ไมเขาไปยึดม่ันถือม่ันวาเปนตัวเราและใชสติปญญาพิจารณาใหรูตามความเปนจริงวา

สิ่งนี้ไมเท่ียง เปนทุกขไมใชตัวเราของเรา เม่ือพิจารณาเชนนี้แลว โลกธรรม 8 ก็ไมสามารถครอบงํา

จิตใจของผ ูนั้นได เพราะสติปญญาคอยเปนเกราะปองกันไมใหโลกธรรมย่ํายีได จึงพิจารณาใหเห็นตาม

ความเปนจริงรูเห็นวาเปนสัจธรรมวา สิ่งเหลานี้ไมเท่ียง ไมคงทน ไมนานก็แปรผันไป ไมวาจะมาใน

รูปแบบท่ีนายนิดีและไมนายนิดีอันมีผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของผูนั้นเปนอยางมาก สําหรับหลัก

ในการปฏิบัติตอโลกธรรม 8 นั้นพระพุทธเจาทรงบัญญัติไวอยางเดนชัดวา เปนหลักของพระธรรมวินัย 

ไวใหพุทธศาสนิกชนไดยึดถือประพฤติปฏิบัติอยางเครงครัด ซ่ึงเปนการปฏิบัติไปสูความดับทุกข          

โดยสิ้นเชิง กลาวคือการปฏิบัติตามหลักธรรมมีธัมมัญุตา ความรูจักธรรม รูหลัก รูจักเหตุ คือ รูหลัก

ความเปนจริงและอัตถัญุตา ความรูจักอรรถ รูความมุงหมายคือ รูความหมายรูประโยชนท่ีประสงค              

รูจักผลท่ีจะเกิดข้ึนสืบเนื่องจากการกระทําหรือความเปนไปตามหลักธรรม 

 สวนวิธีการเขาไปเก่ียวของกับโลกธรรม 8 ตามทัศนะของพุทธปรัชญาเถรวาท นั้นอาจมอง

ไดวาชีวิตเราทุกคนยอมประสบกับโลกธรรม 8 อยางนี้ คือ ธรรมประจําโลก คือ ไดลาภ เสื่อมลาภ              

ไดยศ เสื่อมยศ สรรเสริญ นินทา สุข ทุกข อนิฏฐารมณ 4 ประการ ขางฝายความไมนาปรารถนา             

ไมนาชอบใจ คือ การท่ีเสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา ทุกข และถูกกําจัดท้ิงโดยอนาคามิมรรค อิฏฐารมณ 

4 ประการ ขางฝายความนาปรารถนา นาชอบใจ 4 ประการ คือ ไดลาภ ไดยศ สรรเสริญ สุข ถูก

กําจัดท้ิง โดยอรหัตมรรค คือ ใหใชกฎเกณฑในการตัดสินใจใชสติปญญาพิจารณาเพ่ือกําจัดท้ิงตาม

ระดับเปนทางปฏิบัติเพ่ือบรรลุผล เปนตน และควรปฏิบัติใหไดทราบชัดในหลายแงมุมท่ีตางกันบาง

คลายกันบางแตมีเปาหมายเดียวกัน คือ ความพนทุกข 

 สรุปไดวา บุคคลควรปฏิบัติตอโลกธรรม ดังนี้ การปฏิบัติตอผลดีพึงใจ คือ ลาภ ยศ 

สรรเสริญ สุข เม่ือหาตองไมหาใหผิดธรรม ตองหาโดยชอบธรรม ครั้นไดมาไมลุมหลงมัวเมา 

เพลิดเพลิน ใหรูตามความเปนจริงวา นี่ไมเท่ียงไมคงทนถาวร จะตองพิบัติเสื่อมสิ้นจากไปแนนอน             

เม่ือจากไปก็ไมโทมนัสขัดใจ รูตามความเปนจริงวา นั่นมันไมเท่ียงตองพิบัติเสื่อมสิ้นเสียไปอยางนี้และ 
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หลักปฏิบัติตอผลรายท่ีไมพึงใจ คือ ลาภ เสื่อมลาภ ยศ เสื่อมยศ ถูกติฉินนินทา ตกทุกขไดยาก เม่ือยัง

ไมถึงก็ไมประมาท รูเทาทันและระมัดระวัง ปองกันเหตุอยูเสมอ ครั้นมากกระทบเขาแลวก็ไมโศกเศรา

ระทบทุกขโทมนัส รูตามความเปนจริงวา นี่เปนของมีคติแนนอน ใครๆ จะหลีกเลี่ยง เม่ือเราปฏิบัติตอ

โลกธรรมดังกลาวมาแลวนั้น จะทําใหเห็นตามพุทธดดํารัสท่ีทรงสอนเราวา โลกธรรมท้ังสวนผลดี คือ 

ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ทุกข และผลราย คือ เสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา ทุกข จนรูเทาทันตามความ

เปนจริงวา มันไมเท่ียง ไมคงทน มีคติทนอยูไดยากและมีคติตองแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป เชนนี้แลว 

และจิตไมยุบลงและฟูข้ึนหรือไมโนมเอียงตามอารมณรักและอารมณชัง ชื่อวาไมหวั่นไหว เม่ือใดจิต

ของผูถูกโลกธรรมกระทบแลวไมหวั่นไหวนั้นพระพุทธองคจึงตรัสวา เปนมงคลยอดชีวิตขอหนึ่ง                

ในมงคล 38 ประการ เพราะเปนอุบายใหพนทุกขภัยอันตรายท้ังภายในและภายนอกนั่นเอง 

 จากท่ีผูวิจัยไดนําเอาแนวคิดเรื่องโลกในพุทธปรัชญาเถรวาทไดกลาวถึงแนวคิดเรื่องโลกใน

พุทธปรัชญาเถรวาท ทําใหไดทราบถึงแนวคิดเรื่องโลกในทัศนะของพุทธปรัชญาเถรวาทในมุมมองตาง ๆ 

และในบทนี้จะเปนการวิเคราะหเพ่ือใหเห็นถึงแนวคิดเรื่องโลกตามทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาทนั้นมี

อะไรบาง ซ่ีงผูวิจัยไดแบงเปนประเด็นและไดวิเคราะหในแตละประเด็นตาง ๆ ท้ังแนวคิดเรื่องโลกใน

เชิงภูมิศาสตร ในเชิงจริยศาสตรและแนวคิดเรื่องโลกตามทัศนะของพระพุทธโฆษาจารย การเสนอ

แนวคิดเรื่องโลกในพุทธปรัชญาเถรวาทในแงมุมดังกลาว เพ่ือใหผูศึกษาไดทราบวาโลกนั้นมีประโยชน

ตอการศึกษาอยางไร เม่ือทราบแลวก็สามารถนําไปปรับใชกับการดํารงชีวิตของแตละคนไดหรือไม           

ก็สามารถท่ีจะตอบคําถามไดวา มนุษยนั้นเกิดมาเพ่ืออะไร และจะไปท่ีไหนตอไป เม่ือทราบแลวก็

สามารถท่ีจะกําหนดเสนทางชีวิตของตนเองได  



 

 

 

บทท่ี 5 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

 จากท่ีไดนําเสนอแนวคิดเรื่องโลกในปรัชญาตะวันออก โดยผูวิจัยไดยกเอาเฉพาะแนวคิดเรื่องโลก

ในปรัชญาอินเดียมากลาวในบทท่ี 2 และไดกลาวถึงแนวคิดเรื่องโลกของพุทธปรัชญาเถรวาทในสวน

ของความหมายของโลก มูลเหตุการณเกิดข้ึนของโลก และประเภทของโลกตามทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท 

ในบทท่ี 3 และไดนําเอาแนวคิดเรื่องโลกในพุทธปรัชญาเถรวาทมาวิเคราะหในบทท่ี 4 และในบทนี้

ผูวิจัยจะขอสรุปผลการวิจัยดังตอไปนี้ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย  

 จากการวิเคราะหแนวคิดเรื่องโลกในพุทธปรัชญาเถรวาท สรุปเปนผลการวิจัยไดดังนี้ 

 วัตถุประสงคขอท่ี 1 พบวา ปรัชญาตะวันออกเปนแนวคิดเชิงปรัชญาในดินแดนเอเชียมีอารยธรรม              

ท่ีเจริญรุงเรืองตั้งแตโบราณ ซ่ึงนักปรัชญาตะวันออกสนใจความเปนจริงเชนเดียวกับนักปรัชญา

ตะวันตก แตสิ่งท่ีเปนเอกลักษณสําคัญของปรัชญาตะวันออก คือ ความสนใจตอความเปนจริงเพ่ือการ

ปฏิบัติตนมุงสูการเปนหนึ่งเดียวกับความเปนจริง มีลักษณะเปนปรัชญาชีวิต เพราะแนวคิดทาง

ปรัชญาท่ีคนคิดข้ึนไดนั้น มีการนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดจริง โดยเฉพาะปรัชญาอินเดียท่ีมี

ลักษณะเปนท้ังทฤษฏี ไดแก อภิปรัชญา ญาณวิทยา และภาคปฏิบัติ ไดแก จริยศาสตร ซ่ึงควบคูไปดวยกัน 

โดยมีพ้ืนฐานจากศาสนา ดังนั้น ปรัชญาอินเดียจึงมีลักษณะขยายความคําสอนของศาสนา โดยใหหลัก

เหตุผลเปนเครื่องมือ จึงมีลักษณะเปนปรัชญาศาสนาในแบบปรัชญาชีวิต เนนความคิดในแบบท่ี

สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได จึงไมใชรูเพ่ือรู แตรูเพ่ือเอาไปใชเกิดประโยชนแกชีวิตมองชีวิตวา

มีแตทุกข จึงพยายามนําเสนอวิถีดับทุกข มองวาทุกขนี้มีวิธีแกไขหรือพนทุกขได ดวยเหตุนี้ปรัชญา

อินเดียจึงไมสามารถแยกออกจากศาสนาไดเด็ดขาด ท้ังนี้เพราะนักปรัชญาหรือนักคิดชาวอินเดียนั้น 

เม่ือแสวงหาความจริงจนพบแลว ก็พยายามท่ีจะปฏิบัติตนตามวิธีการท่ีกําหนดข้ึนไว เพ่ือเขาถึงความ

จริงนั้น ๆ ฉะนั้น ปรัชญาอินเดียทุกระบบจึงเปนปรัชญาชีวิต เพราะแนวความคิดทางปรัชญาท่ีคิดคน

ข้ึนไดนั้น ไดนํามาใชปฏิบตัิในชีวิตประจําวันดวย โดยลักษณะดังกลาวนี้ ปรัชญากับศาสนาของอินเดีย

จึงมักไปดวยกันเสมอ 

 ปรัชญาอินเดียสามารถแบงออกเปนระบบหรือสายใหญ ๆ 2 สาย คือ อาสติกะ (Orthodox) 

สายหนึ่ง และนาสติกะ (Heterodox) สายหนึ่ง สายอาสติกะ มีระบบปรัชญาท่ีสําคัญท่ีเรียกวาระบบท้ัง 6 
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แหงปรัชญาอินเดีย ไดแก นยายะ ไวเศษิกะ สางขยะ โยคะ มีมางสา และ เวทานตะ การท่ีปรัชญาท้ัง 6 ระบบ 

นี้ไดชื่อวา สายอาสติกะ นั้นมิใชเพราะวาระบบท้ังหกนี้มีความเชื่อถือในความมีอยูของพระผูเปนเจาสูงสุด 

แตเพราะระบบเหลานี้ยอมรับนับถือความขลังความถูกตองสมบูรณและความศักดิ์สิทธิ์ของพระเวท 

และสายนาสติกะ มีระบบปรัชญาท่ีสําคัญอยู 3 ระบบ คือ ปรัชญาจารวาก ปรัชญาพุทธ และปรัชญาเชน  

 สําหรับแนวคิดเรื่องโลกในปรัชญาอินเดียสามารถสรุปไดดังนี้ 1) แนวคิดเรื่องโลกในคัมภีร

พระเวท สามารถมองไดสองแง คือ ในแงท่ีเปนเทพนิยาย เชื่อวาโลกและสรรพสิ่งเปนผลิตผลจากเทพเจา 

และธรรมชาติทุกสิ่งถูกควมคุมโดยเทพเจาและในแงท่ีเปนปรัชญาในแงนี้เชื่อวา สารัตถะท่ีแทจริงมี

เพียงหนึ่งเทานั้นคือยอดมนุษย หรือสัตนั้นเอง ซ่ึงเปนสิ่งท่ีมีมาแลวกําลังมีและจักมีในอนาคตเปน

หัวใจของเอกภพ เปนอิสระโดยตัวเองเปนอมตะนิรันดร เปนวิญญาณแหงโลก ครอบงําสิ่งท้ังปวง              

อยูเหนือเอกภพ เปนเนื้อสารของทุกสิ่งเปนเอกภาพของทุกสิ่งและทุก ๆ สิ่งถือกําเนิดมาจากพรหมัน 

2) แนวคิดเรื่องโลกในปรัชญานยายะมีทัศนะวา โลกมีอยูจริงเปนสิ่งท่ีมีอยูจริงโดยตัวเองประกอบดวย 

ปรมาณูเหลือคณา คือ ปรมาณูแหงดิน น้ํา ไฟ และ ลม สวนกาละและเทศะเปนความเชิงปรวิสัยมี

อยางกวาง ๆ ไมข้ึนกับใครโดยเฉพาะมันเปนสิ่งไมสิ้นสุดเปนสิ่งไมจํากัดเปนท่ีปรากฏของความ

เปลี่ยนแปลงของสิ่งท้ังหลาย โลกอยูในเทศะและเกิดข้ึนดวยเหตุปจจัย 3) แนวคิดเรื่องโลกในปรัชญา

ไวเศษิกะ เชื่อวาโลกและสิ่งตาง ๆ ในโลกประกอบข้ึนดวยปรมาณูของธาตุท้ัง 4 คือ ดิน น้ํา ไฟ ลม 

ฉะนั้น สิ่งท้ังหลายจึงมีการเริ่มตนและการสิ้นสุด การเริ่มตนของสิ่งตาง ๆ เกิดข้ึนก็ตอเม่ือปรมาณูของ

ธาตุตาง ๆ มารวมกันอยางไดสัดสวนตามเจตนารมณของพระเจาและอาศัยทฤษฏะหรืออํานาจท่ีมองไมเห็น

เปนแรงยึดโยง โดยมีวิญญาณหรือชีวาตมันเปนสารัตถะแหงสัมปรัชญญะตาง ๆ สวนการสิ้นสุดเกิดข้ึน

เม่ือสัดสวนของปรมาณูของธาตุตาง ๆ เหลานี้แยกออกจากกัน ทุก ๆ สิ่งสามารถแยกยอยออกไปไดเรื่อย ๆ 

จนถึงสิ่งท่ีเล็กท่ีสุดซ่ึงแยกตอไปอีกไมได สิ่ง ๆ นี้ไวเศษิกะเรียกวาปรมาณู 4) แนวคิดเรื่องโลกใน

ปรัชญาสางขยะ มีทัศนะวา ประกฤติเปนมูลเหตุของโลกและเปนมูลเหตุใหเกิดสิ่งตาง ๆ แตมันเอง

ไมไดเกิดจากอะไร มันเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนเองมีอยูดวยตนเอง ฉะนั้น การท่ีมันเปนมูลเหตุของสิ่งท้ังหลาย

จึงเรียกวา ประกฤติ และมันเปนหลักการแรกแหงสากลจักรวาลจึงไดชื่อวาเปนประธาน และถือวา

วัฒนาการของสิ่งตาง ๆ ก็คือการท่ีโลกแหงวัตถุคลี่คลายพัฒนาออกมาจากประกฤติการเสื่อมสลาย             

ก็คือการท่ีสิ่ง ตาง ๆ กลับคืนไปสูประกฤตินั้นเอง สําหรับวิญญาณและจิตนั้นไมถือวาเปนท่ีมาแหงโลกวัตถุ          

ซ่ึงปราศจากจิตภาวะ ท้ังนี้เพราะสิ่งท่ีเปนจิตอันประกอบดวยสติปญญานั้นยอมไมอาจเปลี่ยนแปร

ตนเองไปเปนโลกทางวัตถุซ่ึงไรสติปญญาได 5) แนวคิดเรื่องโลกในปรัชญาโยคะ มีทัศนะในเรื่องโลก 

และสิ่งท้ังหลายในโลกวา สัมปโยคะหรือการรวมตัวของประกฤติกับปุรุษะนั้นเปนจุดเริ่มแรกแหงการ

วิวัฒนาการของโลกและสิ่งตาง ๆ สวนการสลายของโลกก็คือการท่ีประกฤติกับปุรุษะไมไดอยูรวมกัน

หรือท่ีเรียกวา อสัมปโยคะสําหรับการสัมปโยคะและอสัมปโยคะไมใชเปนธรรมชาติของประกฤติและปุรุษะ 

ฉะนั้น จึงตองมีพระเจาท่ีสามารถทําใหประกฤติและปุรุษะสัมพันธกันตามท่ีกรรมดีและกรรมชั่วแหง
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ชีวาตมันซ่ึงไดกระทํามาแตอดีต 6) แนวคิดเรื่องโลกในปรัชญามีมางสา เชื่อวาพระเจามิใชเปนผูสราง

และผูทําลายโลก แตเชื่อวาโลกมีแนวเปนมาแลวอยางท่ีเปนอยูเดี๋ยวนี้ มันไมมีจุดเริ่มตน และไมมีท่ี

สิ้นสุด สิ่งตาง ๆ ในโลกกอรูปข้ึนมาจากสสาร ตามกรรมของชีวาตมันท่ีไดกระทํามาแลวกฎของกรรมก็

เปนธรรมชาติท่ีเปนมาเอง 7) แนวคิดเรื่องโลกในปรัชญาเวทานตะ เชื่อวาโลกเปนเพียงปรากฏการณ

ของสิ่งสมบูรณ คือ พรหมัน ไมเคยถูกสรางข้ึนมาจริง ๆ เลย โดยมองจากแงท่ียืนยันสิ่งสมบูรณวา  

เปนสิ่งท่ีดํารงอยูไดดวยตนเอง ไมมีการเกิด ดํารงอยูอยางนั้นท้ังในอดีต ปจจุบัน และอนาคต ฉะนั้น เรื่องการ

สรางโลกเปนเรื่องท่ีอนุสัยหรือแนบเนื่องอยูในธรรมชาติของพรหมันแลว โลกเปนสิ่งท่ีหลั่งไหล

คลี่คลายออกมาจากพรหมัน แตการหลั่งไหลคลี่คลายดังกลาวนี้เปนเพียงปรากฏการณท่ีทําใหเรา

มองเห็นหรือคิดเห็นไปเทานั้น และ 8) แนวคิดเรื่องโลกในปรัชญาอุปนิษัท ถือวาพรหมันเปนมูล

การณะของสรรพสิ่ง ดังนั้น เม่ือพรหมันเปนมูลการณะของทุกสิ่ง พรหมันจึงไดวิวัฒนาการมาเปนโลก

และสรรพสิ่งในโลก การวิวัฒนาการตามท่ีกลาวไวในอุปปนิษัท ดําเนินไปโดยลําดับดังนี้คือ จากพรหมัน 

เกิดอากาศ จากอากาศเกิดมีลม จากลมเกิดมีไฟ จากไฟเกิดมีน้ํา จากน้ําเกิดมีดินและจากดินเกิดพืช

พันุตาง ๆ มากมายข้ึนในโลก 

 วัตถุประสงคขอท่ี 2 พบวา จากการศึกษาแนวคิดเรื่องโลกของพุทธปรัชญาเถรวาททําให

ทราบวาความหมายของคําวา โลก ตามทัศนะของพุทธปรัชญาเถรวาท มิไดมีความหมายแตเพียงโลก

อันท่ีเปนอยูอาศัยของมนุษยและสรรพสิ่งท่ีมีชีวิตในโลกนี้เทานั้น ยังหมายรวมไปถึงภพภูมิอ่ืนท่ีเราไม

สามารถสัมผัสไดดวยประสาทสัมผัสท่ีมนุษยมีอยูได ซ่ึงเปนความรูอันลึกซ้ึงและมีนัยยะท่ีนาสนใจ            

ซ่ึงครอบคลุมถึงสิ่งท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรม ซ่ึงเปนสิ่งท่ีมีชีวิตและไมมีชีวิตตางๆ ดวย 

 สําหรับแนวคิดมูลเหตุการณเกิดข้ึนของโลกนั้นมีการอธิบายโดยอางพุทธพจนของพระพุทธเจา 

ในอัคคัญญสูตรและสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ แมจะมีลักษณะคอนขางจะเปนตํานานหาขอพิสูจนไมไดแนชัด 

แตสวนหนึ่งของการแสดงทัศนะก็จะเห็นไดวามีความคิดเก่ียวกับเรื่องวิวัฒนาการของธรรมชาติ ซ่ึงใน

คัมภีรพระสุตตันตปฎกนั้น มีขอความพอสรุปอยางยอ ๆ วาโลกมีการเกิดข้ึน มีการถูกทําลาย มีการ

รวมตัวกัน และสลายตัววนเวียนกันไปตามกฎธรรมชาติ ซ่ึงจากการศึกษาเรื่องมูลเหตุการเกิดข้ึนของ

โลกท่ีผานมา ทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาทดูเหมือนวาจะเนนท่ีตัวมนุษยมากกวาสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ             

และไมไดใหอรรถาธิบายถึงปฐมกําเนิดของมนุษยวา เริ่มตนจากชายหญิงคูแรกตามแบบศาสนาอ่ืน           

แตกลาวถึงคนกลุมแรกท่ีจุติจากอาภัสสรพรหมมาอุบัติในโลกนี้ ลักษณะการเกิดแบบโอปปาติกะ              

ซ่ึงถึงแมวาจะยังหาขอพิสูจนวาเปนตามนั้นหรือไม แตการอธิบายเชนนี้ไดใหขอคิดในทางพุทธปรัชญา

วามนุษยนั้นมีตนกําเนิดมาจากสิ่งท่ีดีและสูงสงเพราะผูท่ีจะมีบารมีเขาถึงสุคติภูมิถึงข้ันอาภัสสรพรหม

ไดนั้นตองใหทานรักษาศีลและบําเพ็ญสมาธิภาวนาจนสําเร็จระดับสมาธิอยางสูงมากอนจากอดีตชาติ 

 ตามทัศนะของพุทธปรัชญาเถรวาทแบงโลกออกเปน 3 ประเภทใหญ ๆ ไดแก 1) โลกใน

เชิงภูมิศาสตร ซ่ึงแบงยอยออกไปเปน 3 ประเภท คือ มนุษยโลก เทวโลก และพรหมโลก 2) โลกใน
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เชิงจริยศาสตร แบงยอยออกไปเปน 3 ประเภท คือ กามโลก รูปโลก และอรูปโลก และ 3) โลกตาม

ทัศนะของพระพุทธโฆษาจารย แบงยอยออกไปเปน 3 ประเภท คือ โอกาสโลก สัตวโลก และสังขารโลก  

 อยางไรก็ตาม จากการศึกษาเรื่องแนวคิดเรื่องโลกตามทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท ถึงแมจะ

มีความหมายไมครอบคลุมท้ังหมด เพราะยังมีรายละเอียดท่ีนาสนใจอีกมาก ไมวาจะเปนเรื่องการเกิด 

การดับหรือการแตกสลายของโลกตามทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท แตการท่ีนําคําวาโลกและความหมาย

ของโลกมาอธิบายไวนี้ ก็เพ่ือแสดงใหเห็นถึงคําวาโลกในพุทธปรัชญาเถรวาทวามีความหมาย              

มูลเหตุการเกิดข้ึน และประเภทของโลก เปนเชนไร แตในความเปนจริง แนวคําสอนของพุทธปรัชญา

เถรวาทนั้น จะมุงเนนใหเห็นวา ทุกสิ่งทุกอยางลวนตกอยูภายใตของกฎไตรลักษณเนนเพ่ือใหผูฟงหรือ

ผูศึกษาคลายกําหนัดหรือการยึดม่ัน (อัตตา) มุงสูการหลุดพน ดังนั้น คําสอนทางพุทธปรัชญาเถรวาท 

ไมวาจะพูดถึงเรื่องอะไรก็มีเปาหมายหลักอยูเพียงประการเดียว คือ พนทุกข ดวยการดับกิเลส              

และคลายกําหนัด โดยมีเปาหมายสูงสุด คือ พระนิพพานนั้นเอง 

 วัตถุประสงคขอท่ี 3 สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

 3.1 วิเคราะหแนวคิดเรื่องโลกในเชิงภูมิศาสตรพบวา 1) มนุษยโลก เปนโลกท่ีมนุษยอาศัยอยู 

หรือเปนท่ีอยูอาศัยของมนุษย และการไดเปนมนุษยนั้นเปนสิ่งท่ียาก (กิจฺโฉ มนุสฺสปฏิลาโภ) เพราะ

สัตวท่ีกลับมาเกิดเปนมนุษยนั้นมีสวนนอย แตสัตวท่ีกลับมาเกิดเปนสัตวนั้นมีมาก แมมนุษยไดเกิดมา

ในโลกนี้แลวก็ยังมีความแตกตางกันในเรื่องของสถานท่ีเกิด การศึกษา ความเปนอยู และโอกาศท่ีจะได

รูอรรถแหงคําเปนสุภาษิต ไดพบกับพระพุทธเจาเพ่ือท่ีจะไดฟงธรรมะจากพระโอษฐของพระองคและ

เหตุท่ีทําใหเกิดเปนมนุษยนั้น คือ การปฏิบัติตามเบญจศีล หรือศีล 5 ใหครบถวนบริบูรณ 2) เทวโลก 

เปนโลกท่ีเทวดาอาศัยอยู ซ่ึงมักเรียกกันวา สวรรค ไดแก ฉกามาพจรสวรรค 6 ชั้น จะมีลักษณะท่ีพรั่ง

พรอมไปดวยความสุข ไรเสียซ่ึงความทุกข บันเทิงรื่นเริงไพบูลย ดวยทิพยสมบัติทุก ๆ อยาง อีกท้ัง

ภูมิอากาศ สภาพแวดลอม ปราสาทราชวังท่ีอยูอาศัย เครื่องบริโภคอุปโภคทุกอยาง สะดวกสบายไม

ขัดสน ดวยเหตุนี้ จึงมีแตผูปรารถนจะไดไปบังเกิดในดินแดนสวรรค เพราะตองการความสุข มีแตสิ่งท่ี

ดีเลิศซ่ึงอาจจะหาไมไดในโลกมนุษยนี้ และเหตุท่ีทําใหไปเกิดบนสวรรค ก็ดวยการทําบุญถวายทาน          

มุงประกอบกรรมดี มีการถวายทานบาง รักษาศีลบาง เจริญกรรมฐานบาง เปนพระอริยบุคคลชั้นตนบาง 

จัดเปนการทําความดีท่ัวไป ตามหลักการทําบุญในทางพระพุทธศาสนา ดวยอานิสงสแหงความดี

เหลานั้น จึงสงผลใหไปบังเกิดเปนเทพในชั้นตาง ๆ ดังนั้น การเกิดเปนเทวดาจึงจัดเปนบุญ เพราะเกิด

ดวยอํานาจของกุศลกรรมเทานั้น 3) พรหมโลก เปนโลกท่ีพรมอาศัยอยู ซ่ึงเรียกกันวา พรหมภูมิหรือ 

พรหมโลก นับเปนดินแดนของพระพรหม และเปนแดนท่ีมีแตความสุขอันเกิดจากฌานเทานั้น              

สวนการท่ีจะถือกําเนิดเปนพรหมไดนั้นเปนผลมาจากกุศลกรรมอันเกิดจากการทําสมถภาวนาจน

สําเร็จฌานเม่ือครั้งยังเปนมนุษย และเม่ือตายไปแลวก็จะไปบังเกิดในพรหมโลกโดยดวยอํานาจฌาน 
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 3.2 วิเคราะหแนวคิดเรื่องโลกในเชิงจริยศาสตร พบวา 1) กามโลก เปนโลกของหมูสัตวผูเก่ียวของ 

อยูในกาม ไดแก อบายภูมิ 4 มนุสสภูมิ และเทวภูมิหรือสวรรค 6 ชั้น ในการวิเคราะหประเด็นนี้ 

ผูวิจัยไดนําเอาสวนของอบายภูมิ 4 ซ่ึงยกมาเฉพาะในสวนของนิรยภูมิ หรือนรก อันเปนสถานท่ีไรความ

เจริญ ไมมีความแชมชื่นเบิกบาน สัตวท่ีเกิดในภพภูมินี้มีแตจะไดรับผลของบาปอยางเดียว ทําใหตองทุกข

ทรมานมากจนกระท่ังไมเปดโอกาสใหกุศลจิตเกิดข้ึน เพราะมีแตความทุกขทรมานตลอดเวลาท่ี

อกุศลกรรมใหผล จะมีสภาพท่ีไมมีความเจริญ สภาพท่ีไมมีความสุขอันเปนความยินดี ไมมีความเบาใจ 

นรกภูมินี้เปนท่ีเสวยทุกขของบุคคลผูทําอกุศลกรรมแลวไปเกิด นรกจึงทําใหเปนภาวะท่ีรอนรน นรกนั้น 

สามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คือ มหานิรเย เปนมหานรก เปนนรกขุมใหญ และอุสสทนรก เปนนรก  ขุม

เล็กท่ีเปนบริวาร และสาเหตุของการเกิดเปนสัตวนรก ตามทัศนะของพุทธปรัชญาเถรวาท ไดแสดงถึงไววา เปน

เพราะบุคคลบางคนในโลกนี้ ฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูด

เพอเจอ เพงเล็งอยากไดของเขา มีจิตพยาบาท เปนมิจฉาทิฏฐิ หลังจากตายแลวจึงไปเกิดในนรก เลี้ยง

อัตภาพในนรกนั้น ดํารงอยูในนรกนั้นดวยอาหารของสัตวนรก ดังนั้น การท่ีสัตวท้ังหลายจะไปตกนรกนั้น 

ก็ตองอาศัยเหตุตางๆ ซ่ึงในทางพุทธปรัชญาเรียกวา กรรม คือ การกระทํา ดวยความโลภ ความโกรธ 

และความหลงเปนเหตุท่ีตองไปตกนรกเม่ือตายกายดับไปแลว 2) รูปโลก เปนโลกของหมูสัตวผูเขาถึง

รูปฌาน อันไดแก รูปพรหม 16 ชั้นนั้นเอง เปนพรหมท่ีมีรูป หากแตเปนรูปทิพย มนุษยธรรมดาไม

สามารถ มองเห็นได จะเห็นไดก็โดยทิพยวิสัยเทานั้น ประกอบดวยวิมาน 16 ชั้นเปนท่ีอยูอาศัย สวนเหตุท่ี

นําไปสูความเปนรูปพรหม 16 ชั้น ไดแก รูปฌาน 4 คือ ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน และจตุตถฌาน 

3) อรูปโลก เปนโลกของหมูสัตวผูเขาถึงอรูปฌาน ไดแก อรูปพรหม 4 ชั้น คือ อากาสานัญจายตนภูมิ  วิญญาณัญ

จายตนภูมิ อากิญจัญญายตนภูมิ และเนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ พรหมในชั้นนี้ไมมีรูปรางมีแตจิตเจตสิก 

เพราะเห็นวาหากมีรางกายอยูนั้นจะมีแตโทษ อาจจะไปทํารายซ่ึงกันและกันได จึงบริกรรมดวยความ

วางเปลา ยึดเอาอากาศ ซ่ึงเปนความวางเปลาเปนอารมณ เหตุท่ีทําใหไปเกิดในอรูปพรหมนั้น เนื่องดวย

พรหมชั้นนี้เปนพหรมท่ีไมมีรูปตองไดอรูปฌาน 4 ไดแก อากาสานัญจายตนฌาน วิญญานัญจายตนฌาน อา

กิญจัญญายตนฌาน และเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ซ่ึงฌานเหลานี้ลวนเกิดจากการกําหนดภาวะท่ีเปน

อรูปธรรมเปนอารมณ ดังนั้น ผูท่ีเกิดเปนอรูปพรหมนั้นไมมีรูปขันธ 1 มีเพียงนามขันธ 4 คือ เวทนา 

สัญญา สังขาร และวิญญาณ จึงไมมีอวัยวะรางกายใด ๆ แตมีความรูสึกนึกคิดในฝายนามธรรม เม่ือ

ปฏิบัติไดเชนนี้ ผูนั้นเม่ือตายเพราะกายดับก็จะไปบังเกิดเปนอรูปพรหมดํารงอยูจนกวาจะสิ้นอายุขัย

ตามวาระ 

 3.3 วิเคราะหแนวคิดเรื่องโลกตามทัศนะของพระพุทธโฆษาจารย พบวา 1) โอกาสโลก เปนโลกท่ี

เปนแผนดิน ซ่ึงเปนท่ีอยูอาศัยของสิ่งท่ีมีชีวิตและไมมีชีวิต ตามทัศนะของพุทธปรัชญา ท่ีปรากฏใน

จูฬนีสูตร มีพุทธพจนยืนยันวา ในจักรวาลนี้ไมใชมีแตโลกนี้เทานั้น ยังมีโลกอ่ืนในจักรวาลอ่ืนอีกดวย 

เพราะพระองคตรัสวา “...มีเปนหม่ืนเปนแสนโกฏิจักรวาล” ตามทัศนะของมนุษยในยุคปจจุบัน          
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ซ่ึงไดรับอิทธิพลจากการศึกษาวิทยาศาสตรทําใหมีความสนใจท่ีจะศึกษาเรื่องโลกและจักรวาล และได

คนพบวา มีโลกอ่ืนและจักรวาลนั้นเปนความจริงแตการพิสูจนตรวนสอบยังไมสามารถทําได เพราะมี

ขีดกําลังในเรื่องของอุปกรณและเครื่องมีอในการใชพิสูจน ซ่ึงสอดคลองกับเนื้อความในคัมภีรไตรภูมิ

พระรวง กัณฑท่ี 5 (ปญจมกัณฑ) ตอนวาดวย มนุสสภูมิ ท่ีกลาวถึงมนุษยท่ีเกิดในทวีปท้ัง 4 คือ ชมพูทวีป             

บุรพวิเทหะ อุตตรกุรุทวีป และอมรโคยานทวีป ซ่ึงจะมีรูปรางหนาตาตางกัน จากเนื้อความในคัมภีร

ไตรภูมิพระรวงสามารถนํามาเปนขอมูลอางอิงไดวา โลกอ่ืนจากการโลกนี้นั้นมีจริง เพราะมนุษย

ปจจุบันก็พยายามคนควาและคนพบไดเปนบางสวนแลวเปนท่ีเชื่อไดวาในอนาคตกาลยอมไดคนพบ

โลกและจักรวาลอ่ืนไดอยางแนแท 2) สัตวโลก เปนโลกท่ีอยูของหมูสัตว ซ่ึงไดแกสัตวในภูมิตางๆ 

และรวมถึงสัตวสิ่งท่ีมีชีวิตวิญญาณท้ังหมด ซ่ึงพุทธปรัชญาเถรวาทแบงสิ่งมีชีวิตออกเปนกลุม ๆ ตาม

ผลกรรมของตนตามสถานท่ีไปอยูอาศัยดวยอํานาจของผลกรรม ซ่ึงไดเปน 2 กลุมหลัก ๆ คือ กลุมท่ี 1 

คือ อบาย หรือทุคติ และกลุมท่ี 2 คือ สุคติ สําหรับประเด็นนี้ผูวิจัยสนใจจะศึกษาวิเคราะหเฉพาะ

เรื่องของเปรต ในพุทธปรัชญาเถรวาท ไดกลาวถึงเรื่องของเปรตมีระบุไวในคัมภีรเปตวัตถุ หมายถึง ผูจาก

ไปเปนผีผูหิวโหย บังเกิดในอบายภูมิท่ีเรียกวาเปตวิสัย ไดรับทุกขเวทนาตาง ๆ ตามผลอกุศลกรรมท่ีตน

ไดทําไว เชน อดอยาก ผอมโซ เพราะไมมีอาหาร หรือมีแตรับประทานไมได หรือรับประทานได              

แตยากท่ีจะรับประทาน เพราะมีปากเทารูเข็ม หรือรับประทานเขาไปไดแตกลายเปนหนองเลือด              

เปนมูตรคูถ เปรตนั้นจะมีภพเปนสถานท่ีอยูหางไกลความสุข เพราะมีความอดอยากโหยหิวอาหารเปน

ลักษณะและเปตติวิสยภูมินี้เปนภพอันเปนสถานท่ีไดรับความทุกขนอยกวาความทุกขในนรก เหตุท่ีทําให

เกิดเปนเปรต เพราะในสมัยท่ีเปนมนุษย ชอบประกอบอกุศลกรรมเปนอาจิณ เปนผูฆาสัตว ลักทรัพย 

ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ เพงเล็งอยากไดของเขา มีจิตพยาบาท 

เปนมิจฉาทิฏฐิ หลังจากท่ีไดตายไปแลวและไปอุบัติเปนสัตวนรกเสวยทุกขเวทนาเปนเวลานานแสนนาน         

พอหมดอายุขัยจากนรกแลว ดวยเศษอกุศลกรรมท่ียังเหลืออยูก็จะสงผลใหไปอุบัติเปนชีวิตใหมอีก

รูปแบบหนึ่งเพ่ือเสวยทุกขเวทนาบนโลกมนุษย มีชื่อเรียกวาเปรตวิสัย 3) สังขารโลก หมายถึงโลกคือ 

สังขารของสิ่งท่ีมีชีวิตและไมมีชีวิตรวมไปถึงการปรุงแตงทางอารมณดวย ดังนั้น หมายรวมถึงสิ่งท่ีผสม

ปรุงแตงท้ังหลาย ตลอดจนถึงหมูสัตว ซ่ึงประกอบข้ึนดวยธาตุท้ังหลาย จากพ้ืนพิภพนี้ มาเปนสิ่งนั้น 

มาเปนสิ่งนี้ เชน มาเปนตนไมเปนภูเขา เปนแมน้ําลําคลองมาเปนหมูสัตวท้ังมนุษยและเดรัจฉาน               

ซ่ึงตางดํารงอยูไดดวยอาหาร สําหรับการวิเคราะหในหัวขอนี้ ผูวิจัยของยกมาเฉพาะโลก 8 ไดแก  โลก

ธรรม 8 เปนธรรมท่ีมีประจําโลก เปนธรรมดาของโลกธรรมท่ีครอบงําสัตวโลกและสัตวโลก              

ก็เปนไปตามมันมี 8 อยาง คือ มีลาภ ไมลาภ มียศ ไมมียศ นินทา สรรเสริญ สุข ทุกข สําหรับหลักควร

ปฏิบัติตอโลกธรรม 8 ในพุทธปรัชญาเถรวาทนั้น ควรทําความเขาใจรูเทาทัน ไมเขาไปยึดม่ันถือม่ันวา

เปนตัวเราและใชสติปญญาพิจารณาใหรูตามความเปนจริงวาสิ่งนี้ไมเท่ียง เปนทุกขไมใชตัวเราของเรา  
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เม่ือพิจารณาเชนนี้แลว โลกธรรม 8 ก็ไมสามารถครอบงําจิตใจของเขาได เพราะสติปญญาคอยเปนเกราะ

ปองกันไมใหโลกธรรมย่ํายีได  

 สรุปไดวา การศึกษาวิเคราะหเรื่องโลกในพุทธปรัชญาเถรวาทนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือคนควาศึกษา

ใหทราบถึงแนวคิดเรื่องโลกในแงมุมตาง ๆ ท้ังในปรัชญาตะวันออก นั้นก็คือปรัชญาอินเดียและผูวิจัย

ไดเนนในสวนแนวคิดเรื่องโลกในพุทธปรัชญาเถรวาท เม่ือศึกษาแลวทําใหทราบวา แทจริงแลวพุทธเจา

มุงหวังใหเราเขาใจโลกแตไมใหยึดติดในโลก เพราะคําสอนของพระองคมุงหวังใหสรรพสัตวสามารถ

พัฒนาตนใหดับทุกข พนทุกขได ไมตองมาเวียนวายตายเกิดในสังสารวัฏนี้อีก เพราะสรรพสัตวลวนมุงไปสู

เปาหมายสูงสุด คือ พระนิพพานเหมือนกันหมด 

 

5.2 ขอเสนอแนะ 

 5.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 ในการวิจัยเรื่อง ศึกษาวิเคราะหเรื่องโลกในพุทธปรัชญาเถรวาท นี้เปนเปนการศึกษาขอมูล

เชิงทฤษฎี จําเปนตองนําไปปรับใชใหเปนเชิงปฏิบัติจึงจะเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันได ท้ังในทาง

โลกและทางธรรม จึงควรมีการสงเสริมหรือสนับสนุนดังนี้ 

 1. ควรมีหนวยงานหรือศูนยการศึกษานําไปเปนขอมูลเก่ียวกับการคนควาวิจัยเปรียบเทียบ

เรื่องโลกตามหลักคําสอนในพุทธปรัชญาเถรวาทกับศาสตรสมัยใหม ๆ อ่ืน เชน วิทยาศาสตร เปนตน  

 2. ควรมีการสนับสนุนในการเผยแพรผลงานการศึกษาเรื่องโลกตามทัศนะของพุทธปรัชญา

กับวิกับศาสตรสมัยใหม ๆ อ่ืน เชน วิทยาศาสตร เปนตน ทางสื่อมวลชนทุกประเภท 

 3. ควรนําเอาผลจากการศึกษาวิเคราะหเรื่องโลกในพุทธปรัชญาเถรวาท ไปประยุกตกับ              

การดําเนินชีวิตในสังคมปจจุบันอยางเปนรูปธรรม 

 5.2.2 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิเคราะหเรื่องโลกในพุทธปรัชญาเถรวาท อาจจะมีบางแงมุม

ท่ีการศึกษาคนควาของผูวิจัยยังไมสมบูรณ และอาจจะมีขอมูลบางสวนท่ียังไมไดนํามาเสนอใน

งานวิจัยเลมนี้ ดังนั้น การศึกษาครั้งตอไปอาจทําการวิจัยเรื่องตอไปนี้ 

 1. ศึกษาวิเคราะหเรื่องโลกในทัศนะของปรัชญาตะวันตก 

 2. ศึกษาวิเคราะหเรื่องโลกในทัศนะของปรัชญาเชน 

 3. ศึกษาวิเคราะหเรื่องโลกในทัศนะของปรัชญาจีน  
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