บทที่ 4
ลักษณะและคุณสมบัตมิ ูลฐานของสัตตะธัมมะธาตุ : จิตธาตุ
จิตธาตุ (mental element) เปนธัมมะธาตุที่มีความละเอียด ซับซอน ไมมีมวล เปนธาตุ
สวนประกอบของ กลไกชีวะของ ชีวิตระบบขันธ-5. จิตธาตุ แบงออกเปน 2 สถานะ คือ (1) จิต
ธาตุ ที่ตองอาศัยรวมกับกายภาพ (ราง) ที่เปนวัตถุธาตุ สสาร พลังงาน เพื่อใหระบบชีวิตของพวก
สัตวทั้งหลายเกิด ขึ้น และดํารงอยู ไดแก สัตวตา งๆ และมนุษยทั้งหลาย. (2) จิตธาตุ ที่ไมตอ ง
อาศั ย กายภาพ ก็ ทํ า ให พ วกสั ต ว ดํ า รงอยู ไ ด เ อง เช น เทวดา และสั ต ว น รกบางประเภท.
นักวิทยาศาสตร ศึกษาเกี่ยวกับจิต ได เพียงสวนที่เปนกายภาพเทา นั้น คือ การทํางานของสมอง
ระบบประสาท ระบบไฟฟาที่เกี่ยวกับประสาท และจิตวิทยา. ตถาคต กลาวถึงจิตไวอยางละเอียด
ทุกแงมุม และใชคําเรียกจิต ในหลายๆ นัยะ หลายความหมาย หลายอาการ เชน มโน วิญญาณ จิต
เวทนา สั ญญา สังขาร อุปาทาน โทสะ พยาบาท ตัณหา ราคะ นัน ทิ นิ วรณ อุเบกขา สติ สมาธิ
ฌาน วิมุตติ เปนตน.
สัตตะธัมมะธาตุ ในบทนี้ ไดจําแนกจิตธาตุ ไว เปน 2 กลุม คื อ นามรูป–วิ ญญาณ–สังขาร
และ วิมุตติ–นิพพาน ซึ่งทั้งสองกลุมนี้ มีคุณสมบัติแตกตางกันอยางสิ้นเชิง. ลักษณะ–สมบัติ ‘นาม
รูป–วิญญาณ–สังขาร’ เปนธัมมะธาตุ ที่เกิดจากการปรุงแตงของ อวิชชา สังขาร วิญญาณ, ซึ่งทําให
สมบัติทางกายภาพ (นามรูป) จําเปนตองรวมเอาธัมมะธาตุ สวนที่เปน วัตถุธาตุ สสาร พลังงาน
รวมกับธัมมะธาตุ สวนที่เปนจิ ตธาตุ เขาไปดวย. สวนลักษณะ–สมบัติ ‘วิมุตติ–นิพพาน’ จัดเปน
ธัมมะธาตุ ที่ไมไดเกิดจากการปรุงแตงใดๆ คือ ไมไดเกิด ไมไดเปน ไมไดถูกอะไรกระทํา ไมไดถูกสิ่ง
ใดปรุงแตง.

4.1 นามรูป–วิญญาณ–สังขาร
(mind and matter–consciousness–corporeality)
อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูป เปนปจจัยการเกิด ทีอ่ ยูในลําดับเริ่มตน ของปฏิจจสมุปบาท.
สังขารทั้งหลาย คื อ กายสั งขาร (การปรุ งแตงทางกาย) วจี สังขาร (การปรุงแตงทางวาจา) จิ ตต
สังขาร (การปรุงแตงทางใจ) ถูกปรุงแตงใหเปน วัตถุธาตุตางๆ เพื่อให วิญญาณ เขาไปรวมผสมใน
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การกอ เกิดนามรูปที่หลากหลาย เพื่อ ชี้บอกว า สิ่งนั้น สิ่ งนี้. วิ ญญาณ อยูกันเปนกลุม (หมู) มี 6
กลุ ม คือ จักขุวิ ญญาณ โสตวิ ญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิ ญญาณ กายวิ ญญาณ มโนวิญญาณ,
นามรูป แบงเปน นาม คือ เวทนา สัญญา เจตนา ผัสสะ มนสิการ, รูป คือ มหาภูตรูป (ดิน น้ํา ไฟ
ลม) รวมทั้งสิ่งที่อาศัยอยูในมหาภูติรูปดวย. นามรูป ที่กอตัวขึ้นมาแลว จะเปนปจจัยตอเนื่องใหเกิด
บทบาทของการมีภพ ชาติ ชีวิต ชรามรณะ ของสัตว มนุษย เทวดา ตอไป.
ธัมมะธาตุในหัวขอนี้ (นามรูป–วิญญาณ–สังขาร) ผูเขียนตองการนําเสนอ รูปแบบ ลักษณะ
สมบัติ รวมทั้งอาการ ของการอุบัติเกิดของสัตว สิ่งมีชีวิตทั้งมวล. นามรูป–วิญญาณ--สังขาร ในบทนี้
เมื่อจัดเขากลุมของ สังขารธรรม ก็จะไดชื่อเรียกขานขึ้นมาอีกชุดหนึ่ง ไดแก สัตว มนุษย เทพ ธรรมอสังขตะ. เมื่อจัดเขากลุ มของ กลไกชีวะ ก็หมายถึง กลไกชีวะ-ชีวิต. การมี “ชีวิต” ยอมตองมี รู ป
วัตถุ อาศัย เปนเสมือนเครื่องจักรกล ซึ่งมี วิญญาณ เปนทั้งเชื้อเพลิง เปนทั้งผูควบคุมเครื่องจักร ให
ความมีชีวิตโลดแลน ไป. ดั งนั้ น ธัมมะธาตุที่เปน นามรูป–วิญ ญาณ–สังขาร นี้จ ะถูกอธิบายเปน
ภาพรวม ‘รูปธาตุ’ + ‘นามธาตุ’ ของความมีชีวิต มากกวาการแยก สังขาร วิญญาณ นามรูป ออก
จากกัน ตามปจจัยการเกิด-ดับของ ปฏิจจสมุปบาท.
ตถาคต กลาวถึงวิญญาณไวในหลายพระสูตร เชน วิญญาณฐิติ (ที่ตั้งแหงวิญญาณ) “ภิกษุ
ทั้งหลาย ! ผูใดจะพึงกลาวอยา งนี้ว า ‘เราจักบัญญั ติ ซึ่ งการมา การไป การจุติ การอุ บัติ ความ
เจริญ ความงอกงาม และความไพบูลยข องวิญ ญาณ โดยเวนจากรูป เวนจากเวทนา เวนจาก
สัญญา และเวนจากสังขาร’ ดังนี้นั้น, นี่ ไมใชฐานะที่จักมีไดเลย.” [1]
ดั้งนั้น วิญญาณ มิใชสิ่งลองลอยไปลอยมาไดเอง อยางไรเหตุผล ไรสิ่งยึดเกาะอาศัย. ที่จริง
วิญญาณ เปนธัมมะธาตุ ที่มีอยูแลวตามธรรมชาติ เชนเดียวกับ อวิชชา, แตที่วิญญาณ ปรากฎแสดง
ตัวตนใหเห็น เพราะมีสิ่ง (รูป เวทนา สัญญา สังขาร) ใหมันยึดเกาะ นั่นเอง. วิญญาณ เปนธัมมะ
ธาตุทมี่ ีบทบาทสําคัญมากที่สุด ในสายพานการเกิดของปฏิจจสมุปบาท คือตัวเองเปนผูสรางนามรูป
เพื่อใหมันมีที่อาศั ย เพื่อ สงภาระงานตอ ไปใหแกสัตวทั้งหลาย จนเกิดภพ ตอชาติ ชรามรณะของ
สัตวทั้งหลาเหลานั้น.
4.1.1 คุณสมบัติ นามรูป–วิญญาณ–สังขาร
(1) มีสิ่งใดบาง ที่มีคุณสมบัติรวม นามรูป–วิญญาณ–สังขาร

1

“ผูเขาไปหา เปนผูไมหลุดพน ผูไมเขาไปหา ยอมเปนผูหลุดพน.” พุทธจวน–หมวดธรรม เลมที่ 4. [ซอฟตแวร]. ETipitaka v3.0.6, หนา 5. | บาลี - ขนฺธ. สํ. 17/66/105.
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นามรูป วิญญาณ สังขาร คือ ลักษณะสมบัติและอาการ ที่บงบอก การมีชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุก
ประเภท ทุกระดับ. ตถาคต กลาวถึง นามรูป ไวดังนี้ “... ก็ นามรูป เปนอยางไรเลา? เวทนา สัญญา
เจตนา ผัสสะ มนสิการ : นี้เรียกวานาม. มหาภูตทั้งสี่ดวย รูปที่อาศัยมหาภูตทั้งสี่ดวย : นี้เรียกวา
รูป. นามนี้ดวย รูปนี้ดวย ยอมมีอยูอยางนี้ : ภิกษุทั้งหลาย ! นี้เรียกวา นามรูป. ความกอขึ้นพรอม
แหงนามรูป ยอมมี เพราะความกอขึ้นพรอมแหงวิญญาณ ...” (บาลี - นิทาน. สํ. 16/50/88.)
นามรูป ในบทนี้ มีความหมาย 2 นัย คือ (1) หมายถึง รางที่เปนรูปธรรม (body) และเปน
ที่ตั้งอาศัยอยู (house) ของธัมมะธาตุหรือสังขารธรรม ที่มีวงจรชีวิต เพื่อการดํารงอยูไ ปจนสิ้ น
อายุขัย ไดแก สัตว และมนุษย. (2) หมายถึง รางที่เปนนามธรรม (form) ซึ่งเปนที่ตั้งอาศัยอยู
(home) ของธัมมะธาตุหรือสังขารธรรมอื่น ที่ไมตองการรางอาศัยแบบสัตวโลก หรือ แบบมนุษย
โลก ไดแก สัตวในอบายภูมิ และเทวดาในภพภูมชิ ั้นตางๆ.
รูป มี 2 ลักษณะ คือ รูปใหญ หรือ ภูตรูป 4 และ รูปอาศัย คือ รูปที่ตองมีอาหารเปนเครื่อง
ดํารงอยู ถาไมมีอาหาร ก็ไมสามารถดํารงชีวิตอยูได. รูปใหญ ก็คือ กลไกชีวะ-ฟสิกส และ รูปอาศัย
ก็คือ กลไกชีวะ-ชีวิต ตามนัยที่กลาวในหนังสือเลมนี.้ ดังนั้น กลไกชีวะ-ฟสิกส และกลไกชีวะ-ชีวิต ที่
ถูกปรุงแตงขึ้นเปนรูปตางๆ ตามกฎอิทัปปจยตา-ปฏิจจสมุปบาท จึงจัดเปน สังขตาธาตุ ที่มีวัฏจักร
หรือรอบของการเกิด (สังสารวัฏ) ดําเนินไปตามกรวยของเวลาเปนระยะอนันต.
กลไกชีวะ-ฟสิกส กอใหเกิดวัตถุธาตุทุกชนิด หลากหลายรูปแบบ ตลอดทั้งจักรวาล. เปนกลไก
ชีวะที่อาศัยแรง ความรอน และพลังงาน จากมวลของมันเอง, ไมมีจิตใจ ไมมีนามอาศัย (มันไมรู
เรื่องอะไร = อวิชชา). สวน กลไกชีวะ-ชีวิต เปนรูปแบบชีวิตที่จําเปนตองมีทั้ง รูปอาศัย (รูป ที่เปน
รางอาศัย) และ นามอาศัย (จิตใจ).
ในบทนี้จะพูดถึง กลไกชีวะ-ชีวิตเทานั้น. สิ่งมีชีวิตแบบกลไกชีวะ-ชีวิต ไดแก สัตวโลก (สัตว
เดรัจ ฉาน) สั ตว สวรรค (ยักษ นาค ครุฑ วลาหก) สัตวในอบายภูมิ (สั ตว นรก) โอปปาติกะสั ตว
มนุษยเปรต (เปรตวิสัย) มนุษยโลก มนุษยสวรรค (เทวดา พรหม อสูร). สิ่งมีชีวิตรูปแบบนี้ จะมี
คุ ณสมบัติร ว มที่เปน นามรู ป ทั้งเหมือ นกัน และแตกตา งกัน . เกี่ยวกับ นามรู ป วิ ญญาณ สั งขาร
ตถาคต กลาวโดยละเอียดไวในหลายพระสูตร. [2] เชน
“... หมูแหงวิญญาณทั้งหลาย 6 หมูเหลานี้ คือ จักขุวิญญาณ (ผูรูแจงทางตา) โสตวิญญาณ

2

“พระโสดาบัน คือ ผูเห็นชัดรายละเอียด แตละสายของปฏิจจสมุปบาทตลอดทั้งสาย โดยนัยแหงอริยสัจสี่ (เห็นตลอดสาย
นัยที่หนึ่ง).” พุทธวจน-หมวดธรรม เลมที่ 2. [ซอฟตแวร]. E-Tipitaka v3.0.6, หนา 39-48. | บาลี - นิทาน. สํ.
16/50/88.
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ฆานวิ ญญาณ ชิว หาวิ ญญาณ กายวิ ญญาณ มโนวิ ญญาณ (ผู รู แ จ งทางใจ) : ภิกษุทั้งหลาย ! นี้
เรียกวา วิญญาณ. ความกอขึ้นพรอมแหงวิญญาณ ยอมมี เพราะความกอขึ้นพรอมแหงสังขาร ...”
“... สังขารทั้งหลาย 3 อยางเหลานี้ คือ กายสังขาร (ความปรุงแตงทางกาย) วจีสังขาร (ความ
ปรุ งแตงทางวาจา) จิ ตตสั งขาร (ความปรุ งแตงทางใจ): ภิกษุทั้งหลาย ! เหล านี้ เรี ยกว า สัง ขาร
ทั้งหลาย. ความกอขึ้นพรอมแหงสังขาร ยอมมี เพราะความกอขึ้นพรอมแหงอวิชชา ...”
“...ถาไมมีราคะ (ความกําหนัด) ไมมีนันทิ (ความเพลิน) ไมมีตัณหา (ความอยาก) ในกพฬิงการาหาร (อาหารคือคําขาว) แลวไซร, วิญญาณ ก็เปนสิ่งที่ตั้งอยูไมได เจริญงอกงามอยูไมได ใน
กพฬิงการาหารนั้น. วิญญาณ ตั้งอยูไมได เจริญงอกงามอยูไมได ในที่ใด, การหยั่งลงแหงนามรูป
ยอมไมมีในที่นั้น. การหยั่งลงแหงนามรูปไมมีในที่ใด, ความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย ยอมไมมี ใน
ที่นั้น. ...” (บาลี นิทาน. สํ. 16/124/248.) คําวาสังขาร ในที่นี้หมายถึง สิ่งที่เปนเหตุปจจัยใหเกิด
วิญญาณ และ สิ่งปรุงแตงที่เกิดขึ้น อันเนื่องจาก วิญญาณ.
ความหลากหลายของนามรูป พอสรุปไดเปนกลุม ดังนี้. รูปในกลุม ภูตรูป 4 คือรูปที่เปนวัตถุ
ธาตุ สสาร พลังงาน ทุกชนิดทุกสถานะ. สถานะของแข็ง เชน ดิน ปฐวีธาตุ, สถานะของเหลว เชน
น้ํา อาโปธาตุ, สถานะของรอน เชน ไฟ เตโชธาตุ, สถานะกาซ เชน ลม วาโยธาตุ. รูปในกลุม ธาตุ
6 ไดแก รูปในภูตรูป 4 รวมกับ สถานะอวกาศ หรือที่วาง เรียกวา อากาศธาตุ และ สถานะจิตภาพ
เรียกวา วิญญาณธาตุ. นอกจากนี้ ยังจัดรูปเขาไปอยูในกลุม อุปาทายรูป ไดอีก, อุปาทายรูป เปนรูป
ที่บงบอกคุณสมบัติ-อาการ 10 ลักษณะ ไดแก (ก.) รูปที่เปนประสาทรับอารมณ (ตา หู จมูก ลิ้ น
กาย) (ข.) รูปที่เปนอารมณรูสึก (รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส) (ค.) รูปที่เปนภาวะแหงเพศ (หญิง ชาย)
(ง.) รูปอันเปนที่ตั้งของใจ (หทัยวัตถุ) (จ.) รูปอันเปนที่ตั้งอาศัยของชีวิต (ชีวิตินทรีย - กลไชชีวะชีวิต) (ฉ.) รูปที่เปนอาหาร (กวฬิงการาหาร) (ช.) รูปที่เปนชองวาง (space) หรือ อากาสธาตุ (ซ.)
วิญญัติรูป - รูปที่กําหนดความหมายในการเคลื่ อนไหวทางกาย (กายวิ ญญัติ - อวจนภาษา) การ
เคลื่อนไหวทางวาจา (วจีวิญญัติ - วจนภาษา) (ฌ.) วิการรูป – รูปที่มลี ักษณะอาการที่ใชการได คือ
เบา ออนสลวย เหมาะแกการงาน (ลหุตา มุทุตา กัมมัญญตา) (ญ.) ลักขณรูป – รูปที่มีลักษณะของ
การพัฒนาเติบโต สืบตอ เสื่อม และแปรปรวน (อุปจยะ สันตติ ชรตา อนิจจตา).
ภายใตกฎอิทัปปจจยตา–ปฏิจจสมุปบาท, นามรูป จะถูกใชเปนบาน (ตั้งอาศัย) ใหวิญญาณ
ได พั ฒนาตัวมัน เอง ใหไ ด อัตตาภาพในรู ปแบบตา งๆ. ถาไมมีนามรูป วิ ญญาณก็ไ มปรากฎ เมื่อ
วิญญาณปรากฎ สังขารการปรุงแตงก็ปรากฎ. ในทางกลับกัน สังขารเปนปจจัยใหเกิดวิญญาณ และ
วิญญาณเปนปจจัยใหเกิดนามรูป. เปนเหตุใหสัตวพัฒนาตัวตนจนได อัตตาเฉพาะอยาง แบงเปน 3
ประเภท, และอัตตาเฉพาะอยางใน 3 ประเภทนี้ สัตวเหลานั้นจะมีได เปนได คราวละหนึ่งประเภท
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เทานั้น คือ [3] อัตตาชนิดหยาบ อัตตาชนิดกลาง และ อัตตาชนิดละเอียด.
อัตตาชนิดหยาบ สัตวนั้นจะไดครอบครองรางกายแบบเดียวกับ สัตวโลก มนุษยโลก ซึ่งเปน
อัตตา (ราง) ที่ประกอบดวยภูตรูป 4 ซึ่งตองพึ่งพาอาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และสวัสดิภาพ
ตางๆ. อัตตาชนิดกลาง เปนอัตตาที่มีรูปสําเร็จดวยใจ (อุปาทายรูป) คือสัตวนั้น จะไดครอบครอง
รางกาย ที่ปรุ งแตงขึ้น ดวยใจ (เนรมิต) และมีอวัยวะสมบูรณครบถวน มีอิ นทรี ยไมบกพรอง เชน
รางกายแบบเทวดาในชั้นกามภพ หรือ รางกายแบบสัตวในอบายภูมิ จําพวก เปรตวิสัย อสุรกาย.
นักฟสิกสดาราศาสตรบางคน คาดหวังวา พวกเขาอาจคนพบมนุษยกาซ หรือมนุษย 2 มิติ ซึ่งจัดอยู
ในกลุ มของสัตว ที่มีรู ปสํ า เร็ จ ดว ยใจเชน กัน. อัตตาชนิด ละเอี ยด คือ อัตตาที่ไ มตอ งอาศัยรู ปร า ง
สําเร็จ ดว ยสั ญญา คือ เปนสั ตว ที่มีเพี ยงสัญญา ความจํา ได หมายรูเทา นั้น จะเคลื่อ นยายไปในที่
ตางๆ ดวยใจ ไดแก เทวดาบางพวก ที่อาศัยในภพภูมิชั้นพรหม ที่ไดสมาธิฌานขั้นสูง เกินฌานที่ 4.
(2) อวิชชา สังขาร วิญญาณ เหตุปจ จัยของการเกิด สั ตตะธัมมะธาตุ ขอที่ 6 (นามรูป–
วิญญาณ–สังขาร)
นามรูป–วิญญาณ–สังขาร เปนธัมมะธาตุที่รวมทุกๆ สิ่งไวในตัวมันเอง กอเกิดตัวตนเปนสัตว
เปนมนุษย เปนเทวดาตามมา. อวิชชา มีความพิเศษเฉพาะตัว เปนตนกําเนิด ของสสาร พลังงาน
และ ธาตุอื่นๆ ทุกชนิด ตลอดทั้งจักรวาล. เมื่ออวิชชา วิวัฒนกลายเปน สังขารทั้งหลาย (รูป นาม
วัตถุธาตุ จิตธาตุ) ก็จะเปนที่ตั้งอาศัยของ วิญญาณ เปนลําดับถัดไป.
ในจักวาล มีอวิชชา สังขาร วิญญาณ อยูแลวเปนธรรมดา และมีปริมาณมากมายนับอนันต.
การกําจัดอวิชชาใหหมดสิ้นไปจากจักรวาล จึงทําไมได แตสามารถกําจัดออกไปเสียจาก การยึดไว
ในตั ว ตนของตน เปน สิ่ ง ที่ ทํ า ได (และเป น สิ่ ง ที่ ค วรทํ า ). พระพุ ท ธเจ า นาม ศรี อ าริ ย เมตตรั ย
ปรารถนาวาจะปริ นิพพานเปนองคสุ ดทาย เมื่อรื้อขน (นําพา) สัตวใหพนจากอวิชชา จนครบทุก
สัตวแลว, ก็เปนเพียงการตั้งความปรารถนาไว อีกกาลนานยาวไกล.
การศึกษาทางดา นวิ ทยาศาสตร และดา นพุ ทธศาสน มีส วนสอดคล องกัน หลายประเด็น .
นักวิทยาศาสตร จําแนกสิ่งที่ศึกษา ตั้งแตวัตถุธาตุขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ และรวมถึงสิ่งมีชีวิต
ออกเปนหมวดหมู เพื่อกําหนดคุณสมบัติและวิวัฒนาการของมัน. พระพุทธเจา ตรัสรูความจริง ของ
กระบวนการการเกิ ด -ดั บ ของ อวิ ชชา สั งขาร วิ ญญาณ และบัญ ญัติไ ว ในหลั ก ปฏิ จ จสมุปบาท.
กลาวคือ อวิชชา เปน ปจจั ยการเกิดของ สั งขารทั้งหลาย (รูปธาตุ นามธาตุ) จากนั้ น การสั งขาร
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(การปรุงแตง) ก็เปนเหตุให วิญญาณ เกิดปรากฎขึ้น ในรูปแบบตางๆ (ดูชุดของวิญญาณ 6, เวทนา
6, สัญเจตนา 6, สัญญา 6, ผัสสะ 6, อายตนะภายใน 6, อายตนะภายนอก 6, ตัณหา 6). ขั้นตอน
การปรากฎตัวของ วิญญาณ เปนจุดกําเนิดของการเรียนรู ของมนุษย. วิญญาณ ไดทําหนาที่ชี้บอก
วา สิ่งนั้น สิ่งนี้ ซึ่งก็คือ ‘นามรูป’ ในลําดับถัดมา. เมื่อถึงขั้นตอนนี้ ก็คือ การคนพบสิ่งตางๆ ของ
บรรดานักวิทยาศาสตร นั่นเอง. กลา วไดวา วัตถุธาตุทุกชนิด ที่นักวิทยาศาสตรคนพบและใหคํ า
นิยามไว ก็คือ ขั้นตอนของการเกิด นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ ในปฏิจจสมุปบาท. เชน ปรากฎการณ
ตางๆ (นามรูป) ที่คนพบ (ผัสสะ) มาจาก การตั้งสมมุติฐาน (อวิชชา สังขาร วิญญาณ) ทั้งสิ้น.
4.1.2 การกอเกิด นามรูป–วิญญาณ–สังขาร ทีม่ ีความหลากหลายทางชีวภาพ
(1) การจําแนกหมวดหมูของสิ่งมีชีวิต แบบวิทยาศาสตรและแบบพุทธศาสน
นั ก วิ ท ยาศาสตร จั ด กลุ ม ระบบชี วิ ต บนโลก ออกเป น อาณาจั ก ร (kingdom) ไฟลั ม
(phylum) คลาส (class) อันดับ (order) วงศ (family) สกุล (genus) และ ชนิด (species).
อาณาจักร ของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด (รวมสัตวเดรัจฉานและมนุษย) แบงออกไดเปน 6 อาณาจักร คือ
แบคทีเรีย อารเคีย โปรตีส ฟงไจ พืช สัตว. ในบรรดาอาณาจักรสัตวเหลานี้ ถูกจําแนกออกเปน 9
ไฟลั ม คื อ พอริ เ ฟอรา (Polifera) ซี เ ลนเทอราตา (Coelenterata ) เเพลทีเฮลมิน เทส
(Platyhelminthes) เนทาโทดา (Nematoda) เเอนเนลิ ด า (Annelida) อาร โ ทรโพดา
(Athropoda) มอลลั สกา (Mollusca) เอไดโนเดอมาตา (Echinodermata) และ คอรด าตา
(Chordata), มนุษย จัดอยูในไฟลัมนี้. การแบง คลาส (Class) แบงออกเปน สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา
(Amphibians) สัตวเลื้อยคลาน (Reptiles) และ สัตวเลี้ยงลูกดวยนม (Mammals), มนุษยจัด
อยูในคลาสนี้. สวนการจัดอันดับ (Order) มนุษย และ ลิง จัดอยูในอันดับ ไพรเมท (Primates).
การจัดหมูของ วงศ (Family) ของสิ่งมีชีวิต, มนุษย อุรังอุตัง กอลิลลา ซิมแปนซี และ โบโนโบ จัด
อยูในวงศ โฮมินิดส (Hominids). สกุล (Genus) ของมนุษยในอดีต สูญพันธุ ไปแลวกวา 6-12
species และที่หลงเหลื อ อยูนี้ คื อ สกุล มนุ ษยส มัยใหม. การแบงหมูของสิ่ งมีชีวิ ต ออกเปน ชนิ ด
(Species) ใชเกณฑของ สกุล และชื่อ ชี้เฉพาะ. มนุษย จัด อยูในชนิ ด โฮโมซาเปยนส (Homo
sapiens).
ความจริ งแลว โลกเต็มไปดว ยสิ่งมีชีวิ ตมากมาย ที่เรายังไมรูจั ก. ประมาณรอ ยละ 90 ของ
สิ่งมีชีวิตทั้งหมด คือสายพันธุที่ยังรอการคนพบและจัดจําแนก. ยังมีบริเวณแคบๆ ในโลก อีกมาก ที่
นั ก วิ ท ยาศาสตร ยั ง เข า ไปไม ถึ ง เช น ในร อ งน้ํ า ลึ ก มหาสมุ ท ร ในทะเลทราย ในป า ดิ บ .
นักวิทยาศาสตร ไมเพียงแตจะยอมรั บสิ่งมีชีวิตที่คนพบไดในโลกเทานั้น พวกเขายังเชื่อวา อาจมี
สิ่งมีชีวิตในโลกใบอื่นอีก ซึ่งเปนดาวเคราะหแบบโลก (earth) ในกาแล็กซี่เพื่อนบาน. แตอยางไรก็
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ตาม สิ่งมีชีวิตตามคํานิยามแบบวิทยาศาสตร ก็ยังแคบกวาระบบชีวิตแบบพุทธศาสน. ตถาคต รูจัก
ชีวิตและจําแนกไดลึกและไกลกวา กลาวคือ ชีวิตประกอบดวย นามรูป ที่พระองคเรียกวา ขันธ-5.
รู ป เวทนา สั ญ ญา สั ง ขาร วิ ญ ญาณ, รู ป ก็ คื อ ส ว นที่ เ ป น รู ป ร า งกาย แบบวิ ท ยาศาสตร ซึ่ ง
ประกอบด วยอวัยวะตา งๆ สมอง ระบบประสาท และอุ ณหภูมิ ตลอดจนระบบภูมิคุมกัน ตา งๆ,
นาม ก็คื อ สว นที่เปนจิ ตทั้งหมด. ทํา ใหขอบเขตการจํ าแนกชีวิ ตแบบพุทธศาสน แตกตางจากฝง
วิทยาศาตรไปมาก ทั้งในดานคุณสมบัติรูปนาม พื้นที่ถิ่นอาศัย ความยาวนานของอายุ การดํารงชีพ.
ตถาคต จําแนกชีวิตออกเปนหลายแบบ ในหลายพระสูตร ดังนี้.
–อสูร นาค คนธรรพ พวกนี้อาศัยอยูในสมุทร (ทะเล - น้ํา) (บาลี – จุลล. วิ. 7/292/464.)
–เทวดา มนุษย อสูร นาค คนธรรพ (บาลี – มหา. ที. 10/310/255.)
–อบาย ทุคติ วินิบาต นรก (บาลี – มู. ม. 12/147/170.)
–นรก กําเนิดเดรัจฉาน เปรตวิสัย มนุษย เทวดา (บาลี - มู. ม. 12/147/170.)
–นรก กําเนิดเดรัจฉาน เปรตวิสัย ทุคติใดๆ แมอื่นอีก (บาลี – ทสก. อํ. 24/285/165.)
–เทวดา มนุษย สุคติใดๆ แมอื่นอีก (บาลี – ทสก. อํ. 24/285/165.)
–เทวดา คนธรรพ ยักษ ภูติ มนุษย (บาลี – มหา. ที. 10/67/58.)
และยังมีชีวิตอื่นอี ก ที่ไมอ าจจํ าแนกได แนชัด เพราะการมีว รรณะคร อมกับวรรณะอื่น เชน
อสูร และ ยักษ เปนตน. และในสัตตะธัมมะธาตุ ไดจําแนกระบบชีวิตออกเปน 4 กลุม (ในบทนํา)
คือ ชีวิตจักรวาล–ควันตัม ชีวิตจักรกล ชีวติ แบบโลก และ ชีวิตระบบขันธ-5.
เหตุที่ สั ตว ใ นโลกนี้ มี ค วามหลากหลายทางชีว ภาพ เพราะจิ ต ของสั ตว เ หล า นั้ น มี ค วาม
ซับซ อน แตกตางกันมากมาย, โดยเฉพาะ จิตของสัตวที่อยูในชวงการเปลี่ยนรา งกายเกา ไปได
รางกายใหม. ความซับซอนของจิต มีลําดับการเกิดขึ้น การวิวัฒน และการดับสลาย ที่ไมอาจจําแนก
ได ชัด เจน และไมมีรู ปแบบที่แ น น อน. ตถาคต ได อ ธิบายการวิ วั ฒ นของจิ ตมนุ ษยไ ว ว า เริ่ มจาก
‘มโน’ เปรียบเหมือนแสง สองไปกระทบ (ผัสสะ) ‘ฉาก’ (รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส และ อารมณ)
กอใหเกิดกลุมของ ‘วิญญาณ’ ซึ่งเรียกชื่อตามฉาก ที่มโนสองไปกระทบ ไดแก จักขุวิญญาณ (ตา+
รูป) โสตวิญญาณ (หู+เสียง) ฆานะวิญญาณ (จมูก+กลิ่น) ชิวหาวิญญาณ (ลิ้น+รส) กายวิญญาณ
(ผิวกาย+สัมผัส ) มโนวิญญาณ (ใจ+อารมณ). จากนั้น จิตก็จ ะวิ วัฒน เปนตัวตนที่ชัดเจนขึ้น เชน
เวทนา ตัณหา นันทิ ราคะ ฉันทะ ซึ่งรวมแลวเรียกวา ‘จิต’.
นี่คือ กระบวนการวิวัฒนของจิตมนุษย ซึ่งบางครั้งก็เรียกวา มโนบาง วิญญาณบาง จิตบาง,
เปนเหตุใหสัตวทั้งหลาย แสวงหาราง อั นเปนที่อยูอาศัยของจิต เพื่อการสืบตอชีวิตและเผาพันธุ.
ตถาคต ใหความสําคัญของจิตไวในลําดับตนๆ เพราะมีอิทธิพล ในการควบคุมพฤติกรรมของสัตว
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เหลานั้น. จิตของสัตว จึงเปนตนเหตุของการปรุงแตงรางอาศัย. ยิ่งจิตมีความซับซอนมากเทาใด ราง
อาศัยของสัตว ก็ยิ่งมีความหลากหลายทางชีวิภาพมากเทานั้น. ความหลากหลายทางชีวภาพ เชน
ทํา ไมปลาดาวจึ งมี 5 แฉก เพราะเหตุใดปูจึงมีกามใหญ ทําไมสกั๊งจึ งมีกลิ่ น เหม็น เพราะเหตุใด
ไดโนเสาร จึงมีสองขาใหม และคอยาว ฯลฯ. ปรากฎการณหลากหลายเหลานี้ นักวิทยาศาสตรให
เหตุผลวา เพราะสภาพแวดลอม ทําใหสัตวเหลานั้น จําเปนตองออกแบบรูปรางกาย เพื่อความอยู
รอด. แตตถาคนบอกวา นั่นเปนเพราะกรรม ที่จิตของสัตวเหลานั้น กระทําและสะสมเปนพลังงาน
ชนิดหนึ่งขึ้นมา อันสงผล (วิบาก) ตอ การมีรางใหมของสัตว หลังการตาย. และกรรมของสัตว ก็มี
ความซับซอนเชนเดียวกับจิต จึงไมอาจกําหนดรูปแบบไดวา ทํากรรมเชนนี้ เชนนั้นแลว จะไดรับผล
อยางนั้น, บอกไดแตเพียงวา เมื่อมีการกระทํา (กรรม) ก็ตองมีผล (วิบาก) เกิดขึ้นเสมอ เปนไปตาม
กฎธรรมชาติ (อิทัปปจจยตา - เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี).
ตถาคต กลาวไวในหัวขอธรรมชื่อ ทีต่ ั้งอยูของวิญญาณ ไววา “... สัตวทั้งหลาย (สตฺตา) มีกาย
ตางกัน มีสัญญาตางกัน มีอยู ไดแก มนุษยทั้งหลาย เทวดาบางพวก และวินิบาตบางพวก ... สัตว
ทั้งหลาย มีกายตางกัน มีสัญญาอยางเดียวกัน มีอยู ไดแก พวกเทพผูนับเนื่องในหมูพรหม ที่บังเกิด
โดยปฐมภูมิ (ปฐมานิพฺพตฺตา) ... สัตวทั้งหลาย มีกายอยางเดียวกัน มีสัญญาตางกัน มีอยู ไดแ ก
พวกเทพอาภัสสระ ... สัตวทั้งหลาย มีกายอยางเดียวกัน มีสัญญาอยางเดียวกัน มีอยู ไดแก พวก
เทพสุภกิณหะ ... สัตวทั้งหลาย เพราะกาวลวงเสียไดซึ่ง รูปสัญญา โดยประการทั้งปวง เพราะความ
ดับไปแหงปฏิฆสัญญา เพราะไมใสใจนานัตตสัญญา จึงเขาถึงอากาสานัญจายตนะ มีการทําในใจวา
‘อากาศไมมีที่สุด’ ดังนี้ มีอยู ... สัตวทั้งหลาย เพราะกาวลวงเสียได ซึ่งอากาสานัญจายตนะ โดย
ประการทั้งปวง จึงเขาถึงวิญญาณัญจายตนะ มีการทําในใจวา ‘วิญญาณไมมีที่สุด’ ดังนี้ มีอยู ...
สั ต ว ทั้ งหลาย เพราะก า วล ว งเสี ยได ซึ่ ง วิ ญญาณั ญจายตนะ โดยประการทั้ง ปวง จึ งเขา ถึง อา
กิญจัญญายตนะ มีการทําในใจวา ‘อะไรๆ ก็ไมมี’ ดังนี้ มีอยู ... อสัญญีสัตตายตนะ ... เนวสัญญา
นาสัญญายตนะ ... มีอยู ...” (บาลี - บาลี มหา. ที. 10/81/65.)
ในบรรดาความหลากหลาย ของชีวิตสัตว, ตถาคต มีทางออกสําหรับสัตวบางผู ที่ไมตองมี
สภาพชีวิตแบบใดแบบหนึ่งดังที่กลาวนี้. เพราะการมีสภาพชีวิตทุกๆ แบบ ลวนแตสรางความทุกขให
ทั้งสิ้น) คือ สัตวผูนั้น ตองเรียนรูชัดวา อะไรคือเหตุที่ทําให วิญญาณ ตั้งอยูได (วิญญาณฐิติ). การรู
ชัดวิญญาณฐิติ คือ รูชัดการเกิด (สมุทัย) แหงสิ่งนั้น รูชัดความดับ (อัตถังคมะ) แหงสิ่งนั้น รูชัดรส
อรอย (อัสสาทะ) แหงสิ่งนั้น รูชัดโทษอันต่ําทราม (อาทีนวะ) แหงสิ่งนั้น และรูชัดในอุบายอันเปน
เครื่องนําออกไปใหพน (นิสสรณะ) จากสิ่งนั้น. เมื่อสัตวผูนั้นรูชัดโดยถูกตอง ดังนี้แลว จะสงผลให
สัตวผูนั้น เปนผูหลุดพนเพราะความไมยึดมั่น, พระองคเรียกสัตวผูนั้นวา ผูปญญาวิมุตติ. (บาลี มหา. ที. 10/81/65.) นี่คือเหตุผลวา สัตวไดกระทํากรรมตางๆ ที่มีความหลากหลายและซับซอน
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ทําใหสัตวเหลานั้นไดราง หรือภพภูมิ ที่แตกตางกันแบบสุดขั้ว จนทําใหระบบการจําแนกสิ่งมีชีวิต
แบบวิทยาศาสตร ไมอาจเขาถึงความมีชีวิตไดครบถวน.
(2) ความรูสึกสัมผัส ตัวตน นามรูป เกิดจากการทํางานของสมองและจิต
สมองมนุษย มีน้ําหนักราว 1,300 – 1,400 กรัม. สมองทํางานดวยกําลัง 14 วัตต ซึ่งคิดเปน
พลังงาน รอยละ 20 ของพลังงานรวม ที่เราบริโภคเขาไป. สมองประกอบไปดวยเซลประสาท หรือ
นิวรอน (neuron) ราว 86,000 ลานเซลล, แตละเซลล จะสรางการเชื่อมโยงระหวางกันนับหมื่น
จุด, ทําใหสมอง กลายเปนอวัยวะที่ซับซอนมากที่สุด ในรางกายแบบมนุษย. แตสิ่งที่สรางความนา
ทึ่งใหแกนักวิทยาศาสตรมากที่สุด คือ สมองทํางานอยางไร. ปจจุบัน นักวิทยาศาสตร พยายามนํา
เทคโนโลยีที่หลากหลาย เขาไปไขความลับของสมอง ในขณะที่บุคคลคนนั้น คิด พูด หรือไดยินเสียง
และไดสรางปริศ นาสําคัญในขอที่วา ความสัมพัน ธระหวางสมองกับความรูตัว เกิดขึ้นไดอยางไร.
กลไกภายในสมอง ประกอบดวยจํานวนศูนยกลางในสมอง 180 จุด ซึ่งปลอยกระแสประสาท นับ
ลา นๆ ครั้ ง เพื่อ ใหเรามองเห็น พู ดได และ เดิ นได แตเราอาจจะมีชีวิตอยูโดยไมมีพวกมัน ก็ไ ด .
งานวิจัยใหมๆ แสดงใหเห็นวา สมองเปนนักเอาตัวรอดที่เหลือเชื่อมากๆ. จากการทดลองกับหนู
นั ก วิ ท ยาศาสตร ค น พบว า เซลล ป ระสาทในสมอง มีก ารพั ฒ นาตลอดเวลาไปตลอดชี วิ ต ซึ่ ง
สอดคลองกับความจริงที่วา มนุษยที่ผานประสบการณ ดวยวัย 70 – 90 ป หรือ 100 ป ยังคงมี
ความคิด ความฉลาด อยูตลอดเวลา ทั้งๆ ที่ เซลลของรางกายสวนอื่นๆ กลับทรุดโทรมลง. หากจะ
กลาววา มนุษยมีการเรียนรูตลอดเวลาตั้งแตเกิดจนตาย ก็คงไมผิดนัก เพราะเหตุที่เซลลสมอง มี
การพัฒนา เติบโตตลอดเวลานั่นเอง ซึ่งนับเปนความมหัศจรรย ที่นักวิทยาศาสตรยังหาสาเหตุไมได.
เรอเน เดสการตส (Rene Descartes : 1596 – 1650 A.D.) นักปรัชญาชาวฝรั่งเศส เห็น
วา วิญญาณหรือความรู ตางกับรางกายมาก และตางจากสมอง ซึ่งเปนสวนหนึ่งของรางกายดวย.
เขายังบอกอีกวา ตอมไพเนียล (pineal giand) ซึ่งอยูที่ใจกลางสมอง เปนจุดเชื่อมโยงระหวาง
รางกายกับวิญญาณ และเปนจุดแลกเปลี่ยนสาร ระหวาง ‘วัตถุ’ 2 ชนิด ที่เปนเอกเทศตอกัน (คือ
จิตสํานึก (consciousness) กับ รางกายและสมอง - ผูเขียน). [4] ตอมา ไดมีการคนพบยืนยันวา
ตอมไพเนียล เปนสื่อกลาง ทําใหความคิด และความรูสึกตางๆ ไปกระตุนใหเกิดกิริยาอาการตางๆ
ทางกาย และทําใหสิ่งที่มากระทบกับรางกายนั้น กระทบตอจิตสํานึก และเกิดประสบการณทางจิต
ตามมา เชน ความปรารถนาทางใจ ความเจ็บปวด ความกลัว.

4

สวนของจิต ที่นักวิทยาศาสตรเรียกวา จิตสํานึก ก็คือ กระบวนการ จิต มโน วิญญาณ ในขันธ-5, และสิ่งที่เรียกวา
เจตจํานงเสรี (free will) เปนไดทั้งสองกรณี คือ ไมเชิงบวก (กุศล) ก็เชิงลบ (อกุศล).
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ความรูสึกในการมีตัวตน กระจายอยูทั่วสมอง ไมไดอยู ณ สวนใดสวนหนึ่งของสมอง อันเปน
ผลมาจากการทํางานรวมกันของสมองสวนตางๆ. คือ สมองสวนกลีบหนา ทําหนาที่วางแผนสราง
ภาพรวม และโครงสร าง การตัดสิ น ใจ. สมองส ว นนี้ มีบทบาทหลักในด า นบุค ลิ กภาพ และการ
ควบคุ มตั ว เอง. สมองกลี บขา ง ทํ า หน า ที่ป ระมวลขอ มู ล ที่ไ ด รั บ มาจากประสาทสั มผัส ให เป น
ประสบการณทางกายเพียงอยางเดียว. สมองสวนพรีคิวเนียส ทําหนาที่ควบคุมขอมูล อัตชีวประวัติ
เกี่ยวกับตัวตน ทําใหบุคคลผูนั้น เลาเรื่องเกี่ยวกับที่มาของตัวเองได. สมองสวนมิดโซน เปนตัวเชื่อม
สมองกลีบหนา 2 ซีก เขาดวยกัน และเปนศูนยบัญชาการของ จิตที่เรียกวา อีโก. สมองสวนหน า
ฟรอนต อินซูลา จะทํางานก็ตอเมื่อเราพูดถึงตัวเอง มันจะชวยทําใหเรารูวาเราคือใคร. สมองกลีบ
ขมับ ทําหนาที่ประมวลอารมณ ความรูสึก และเก็บความทรงจําที่เกี่ยวกับการฟง ทําใหเราเขาใจคํา
และประโยค.
ปจจุบัน นักวิจัยดานสมอง ตางเห็นตรงกันวา จิตสํานึก ความรูสึก และเจตจํานง (will) เกิด
จากกระบวนการทางเคมี รวมกับทางกายภาพในสมอง ซึ่งมีความซับซอนเกินกวาจะสรุปใหแนชัด
ได. แตก็ยอมรับวา ความสามารถด านสมองของมนุ ษยเกือ บทุกๆ ด าน ทั้งการมองเห็น การพู ด
ความจํา และวิจารณญาณ ลวนเปนเรื่องที่ซับซอนมาก และไมไดจํากัดอยู ณ สวนใดสวนหนึ่งของ
สมองเพียงอยางเดียว. พวกเขาสรุปไดแตเพียงวา สวนตางๆ ของสมอง เปนตัวบงบอกลักษณะเดน
ที่ผสมผสานกัน เปนบุคลิกภาพของบุคคลคนนั้น.[5]
จะเห็นวา ความซับซอนที่ซอนอยูภายในสมอง เปนสิ่งที่นักวิทยาศาสตร ไมอาจมองเห็นได
เพราะนั่ น คื อ โลกอี กโลกหนึ่ ง ซึ่ งเปน โลกของจิตวิ ญญาณ. ความซั บซ อนของจิ ตวิ ญญาณ ได ถูก
เปดเผยอยางละเอียดโดย พระพุทธเจา แตยังคงเปนสิ่งซอนเรนของนั กวิทยาศาสตร. การศึกษา
ทางดานพุทธศาสน ไมไดเจาะลงลึกในดานสมอง เพราะมันคือธรรมชาติของรางกาย วัตถุ ที่ตอง
เปนอยา งนั้ นอยูแ ล. แตธรรมชาติของจิ ต จํา เปนตองศึกษาลงลึกในรายละเอียด เพราะมีความ
ซับซอนยิ่งกวาสมอง เปนลานเทา และอธิบายไมไดดวยภาษามนุษย. นับวาเปนภารกิจที่ยากที่สุด ที่
คนธรรมดาจะกระทํา ได แตด ว ยความสามารถในการหยั่งรู อั น เปน ความรู พิ เศษของ ตถาคต
อรหันตสัมมาสัมพุทธะ แลวถายทอดออกมาดวยภาษามนุษย. ทําใหคนเราทุกวันนี้ เขาใจเกี่ยวกับ
จิต วิญญาณ ไดอ ยา งละเอียดลึกซึ้ง ซึ่ งยังไมมีมนุษยผูใดทําได. ความคิด แรกๆ ของดาส การตส
สอดคล องกับสิ่งที่ตถาคตค นพบมากที่สุ ดวา กายกับจิตนั้น เปนเอกเทศตอกัน. ทํา ใหการศึ กษา
พฤติกรรมมนุษยถูกทางยิ่งขึ้น. กลาวคือ กาย ก็คือ รูป, จิต ก็คือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
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รวมกายกั บจิ ต ก็ คื อ ขัน ธ-5 นั่ น เอง. สิ่ งที่ นั ก วิ จั ยด า นสมองเรี ยกว า จิ ตสํ า นึ ก ความรู สึ ก และ
เจตจํานง นั้น, ในความเห็นของตถาคต พระองคไมไดแยกจิตออกเปนแบบนั้น แตพระองคอธิบาย
จิตในภาพรวมของ กระบวนการเกิด ของขัน ธ-5. และที่ เดส การ ตส กลา ววา ตอ มไพเนียล เปน
สื่อกลางระหวางสมองกับความรูสึกนั้น จะจริงเท็จอยางไร ก็ไมสงผลตอการศึกษาดานจิตวิญญาณ.
สมองสวนที่เรี ยกวา ทาลามัส (thamalmus) ทําหนาที่ควบคุมการรับรส การไดยินเสียง
และการรั บสั มผัส โดยทํา งานคล า ยเปน สถานี เชื่อ มตอ . ฮิปโปแคมปส (hippocampus) เปน
ศูน ยกลางความจํ า ซึ่ งประมวลและจัด เก็บความจํ าของมนุษย. คลอสทรัม (claustrum) เปน
ศูนยกลางในสมอง ชวยใหเรามีสติรูตัว เพราะทําหนาหนาที่เชื่อมตอกับสมองแทบทุกสวน. อะมิกดาลา
(amygdala) เปนตัวกอกําเนิดอารมณตางๆ เชน ความกระวนกระวายใจ ความกาวราว ความยินดี
และสรางฮอรโมนบางอยางขึ้นมาได.
มีสารเคมีในเซลลสมอง 2 ชนิด เปนตัวกระตุนและเสริมความรูสึกภายในสมอง ใหเกิดการ
ยอมรับวา ความปรารถนาที่เกิดขึ้นนั้น เปนสิ่งที่ดี คือ เอนเคฟาลิน (enkephalin) และ อนันดา
ไมด (anandamide). เอนเคฟาลิน มีคุณสมบัติคลายฝน ทําใหรูสึกเปนสุขมาก. เมื่อเซลลประสาท
ปลอย เอนเคฟาลิน ออกมา จะสงผลกระตุนใหเซลลอื่นๆ ปลอย อนันดาไมด ซึ่งออกฤทธิ์คลาย
กัญชา ออกมาดวย. ทําใหเรารูสึกสบาย เปนสุขสนุกสนาน สงผลกระตุนใหเซลลประสาทปลอย เอน
เคฟาลิน ออกมามากยิ่งขึ้น และออกฤทธิ์รวมกัน . เทากับเปนการเพิ่มความเขมขน ของสัญญาณ
ประสาทในศู น ยค วบคุ มความสุ ขในสมอง อีกดว ย. [เหตุนี้ จึ งเรียกสิ่งที่ไปกระตุน เซลลประสาท
เหลานั้นวา สิ่งเสพติด].
ศูนยกลางในสมอง 5 สวน ที่แพทยเห็นวา เปนสิ่งจําเปนสําหรับมนุษย จะขาดไมได คือ. (1)
ก า นสมอง ตรงตํ า แหน ง เหนื อ ไขสั น หลั ง ที่ เ รี ย กว า แมดั ล ลา ออบลองกาตา (medulla
ablongata). มันทําหนาที่ควบคุมการหายใจ และความดัน. หากสมองสวนนี้ไดรับบาดเจ็บ มักจะ
เสียชีวิต. (2) น้ําหลอสมองไขสันหลัง (cerebrospinal fluid) อยูในโพลงสมอง ที่เปนชองวางรวม
4 ชอง. ถาคนเราหกลม หรือศีรษะไดรับบาดเจ็บ แตสมองจะไมไดบาดเจ็บ เพราะมันถูกหอมหุม
ดวย น้ําหลอสมอง. (3) สมองที่อยูตรงกลาง เรียกวา ทลามัส (thalamus) เปนศูนยกลางการรับรู
ทําหนาที่รับสัญญาณจาก สวนปลายทางของรางกายทุกสวน (การรับสัมผัส). ถาไมมที ลามัส มนุษย
จะสูญเสียการเชื่อมตอกับประสาทสัมผัส และอาจจะไวตอความเจ็บปวดมาก. (4) สารที่เปนสื่ อ
การรับรู มีลักษณะคลายตาขายในสมอง ชวยใหมนุษยรับรูสิ่งตางๆ ทั้งยังทําใหคนเราตื่นขึ้นอีกครั้ง
ได หลังหมดสติไป. ถาสารตัวนี้ไดรับความเสียหาย มนุษยไมอาจมีชีวิตอยูได หรืออยูในอาการโคมา.
(5) สมองที่เปนหนวยความจํา หลัก ของมนุษย เรียกวา ฮิปโปแคมปส (hippocampus). หากมัน
ไดรับความเสียหาย หรือบาดเจ็บ เชน จากอุบัติเหตุ หรือ เกิดภาวะเลือดคั่ง อาจทําใหบุคคลผูนั้น
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สูญเสียความจํา และความสามารถจดจําขอมูลใหมๆ.
แตอยางไรก็ตาม สมองสามารถซอมแซมตัวเองได. เมื่อเซลลสมองตาย พวกมันจะปลอยสาร
ออกสูสิ่งแวดลอม เปนชุดๆ สารตางๆ เหลานี้ เปนโปรตีนชนิดพิเศษ ที่กระตุนการเติบโต เรียกวา
นิวโทรฟน (neutrophin). เมื่อเซลลสมองที่เหลือ ไดรับนิวโทรฟน จะทําใหเซลลบางสวน สรางจุด
เชื่อมตอใหมๆ เรียกวา แอซอน (xon) ขึ้นมา, เซลลอื่นๆ ที่เหลือ ก็จะมีความไวตอสารสัญญาณ
ใหมๆ รอบตัวมากยิ่งขึ้นดวย. คารลา แชตซ นักประสาทชีววิทยา [6] คนพบวา บนผิวหนาของเซลล
สมอง มีโปรตีน ชนิ ดหนึ่ ง ชื่อว า เพอรบี (pirB) ทํา หนา ที่ปองกัน ไมใหเซลล สร างการเชื่อ มตอ
ใหมๆ, เมื่อคนเรามีอายุมากขึ้น ปริมาณของเพอรบี้ จะเพิ่มขึ้นตามไปดวย. ดวยเหตุนี้ สมองของเด็ก
สามารถซอมแซมตัวเองไดดีกวา สมองของผูใหญ.
นักวิทยาศาสตร มีความเห็นตรงกันวา ประสาทสัมผัสของมนุษย แทจริงมี 13 ชนิด. [7] ไดแก
(1) การไดกลิ่น (2) การมองเห็น (3) การไดยิน (4) การรับรส (5) การสัมผัส (6) การทรงตัว
(7) การรับรูเวลา (8) การรับรูการเคลื่อนไหวของตนเอง (9) ความรูสึกคัน (10) การรับรูอุณหภูมิ
(11) ความรูสึกเจ็บ (12) ความรูสึกหิว-อิ่ม (13) การรับรูสนามแมเหล็ก เปนประสาทสัมผัส ชนิด
เดี ย วกั บ นกและแมลง ซึ่ ง สามารถรั บ รู ทิ ศ ทางได จากแรงสนามแม เ หล็ ก โลก. ข อ สรุ ป ของ
นักวิทยาศาสตร สอดคลองกับสิ่งที่ตถาคต กลาวไวใน อายตนะภายนอก 6 กับ อายตนะภายใน 6
ที่สัมผัสกัน (จุดเชื่อมตอใหเกิดการรับรู รวมทั้งสองอยางนี้ เรี ยกว า สฬายตนะ) นั้ นคือ ประสาท
สัมผัสของมนุษย คือ ตากระทบรูป หูกระทบเสียง จมูกกระทบกลิ่น ลิ้นกระทบรส ผิวกายกระทบ
สัมผัส และใจกระทบอารมณ.
ประสาทสัมผัส ทําใหความปราถนา ผุดขึ้นที่กานสมอง. รสอรอยจากการสัมผัสทางอวัยวะ
ตางๆ (ตา หู จมูก ลิ้น ผิวกาย) จะไปกระตุนการทํางานของ เวนทรัล เททเมนตัล แอเรีย (ventral
tegmental area) ซึ่งอยูบริเวณกานสมอง ทําหนาที่ควบคุมความรูสึกและแรงจูงใจ. การรับสัมผัส
จากรสอรอ ย ของอวั ยวะตางๆ ทําใหเกิดการหลั่งของ สารสื่อ ประสาทที่ชวยสงสัญญาณภายใน
สมอง เรียกวา โดพามีน (dopamine) จะไปกระตุน สมองสวนหนา เปนการเรงเราใหเกิดความ
ปรารถนาตองการสิ่งนั้นมากขึ้น.
โดพามี น จึ งทํ า หน า ที่ ใหเ กิด การไหลเวี ยน ของสั ญญาณประสาท ระหว า งศู น ย ค วบคุ ม
ความสุข 2 แหง ที่เรียกวา นิวเคลียส แอคคัมเบนส (nucleus accumbens) และ เวนทรัล พัล
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ลิดัม (ventral pallidum) ซึ่งอยูที่บริเวณกลางสมองวา ‘ความปรารถนาที่เกิดขึ้น เปนสิ่งดี.’ แตก็
ยังถูกทําใหซอนอยูในสมอง ยังไมเปนที่เปดเผย เพราะความปรารถนาที่วาเปนสิ่งดีนั้น ยังมีความ
เคลือ บแคลง. จากนั้ น ความปราถนาจากรสอรอย ที่เกิดจากการทํางานของสมองสว นที่เรี ยกว า
เวนทรัล เททเมนตัล แอเรีย กับความรูสึกที่วา ความปรารถนานั้นเปนสิ่งที่ดี จะถูกสงเปนสัญญาณ
ประสาท ไปยังศูนยควบคุมความสุขแหงที่ 3 ซึ่งเปนศูนยหลั ก อยูที่บริเวณเปลือกสมองสวนหน า
เหนือลูกนัยนตา. จากนั้น ความรูสึกทั้งสองสวน จะรวมกันเปนความรูสึกสุขแบบรูตัว (ซึ่งเรียกวา
จิตสํานึก). แตความรูสึกสุขแบบรูตัว จะไดรับการตอบสนองหรือไม ขึ้นอยูกับสมอง. สวนที่เปนศูนย
ควบคุมดานเหตุผลและวิจารณญาณ (pre-frontal cortex) ซึ่งอยูในบริเวณกลีบหนาผากสวน
หนา. เมื่อรับสารความรูสึกเปนสุขเหลานั้นมาแลว ก็จะวิเคราะหตัดสินเสียกอนวา ควรหรือไม ที่จะ
ยอมรั บว า ความปรารถนาที่เป น สุ ขนั้ น เปน สิ่ ง ดี ที่ยอมรั บ ได หรื อ ไม เพี ยงใด (เหตุ ผลทางด า น
ศีลธรรม จริยธรรม).
‘ความปรารถนาที่เปนสุข เปนสิ่งที่ด’ี ก็คือสวนของจิตที่เกิดจากสัญชาติญาณที่ ซิกมุนด ฟรอยด
เรียกวา อิด (Id) และตถาคต เรียกวา ตัณหา ราคะ นันทิ ฉันทะ ซึ่งเปนจิตฝายลบ (อกุศลจิต). จิต
สวนนี้ ยังคงถูกซอนอยูในสมอง บริเวณศูนยควบคุมความสุข 2 แหง คือ นิวเคลียส แอคคัมเบนส
(nucleus accumbens) และ เวนทรัล พัลลิดัม (ventral pallidum) ซึ่งมันจะถูกควบคุมดวย
สวนของจิตที่เรียกวา ซูเปอรอีโก (super ego) หรือกฎทางสังคม และศีลธรรม. แตอยางไรก็ตาม
‘ความปรารถนาที่เปนสุข เปนสิ่งที่ดี’ ก็อาจถูกระบายออกมาทางพฤติกรรม พอประมาณ ที่จะไม
เปนโทษภัยแกบุคคลผูนั้นและคนรอบขาง โดยสวนของจิตที่เรียกวา อีโก (ego) ซึ่งอยูที่ศูนยควบคุม
ดานเหตุผลและวิจารณญาณ (pre-frontal cortex). อีโก เปรียบเหมือนปญญา ความฉลาด ที่จะ
ตัดสินวาสิ่งใดควรกระทํา หรือไมควรกระทํา อันเปนการควบคุ มพฤิตกรรมของคนผูนั้น ใหอยูใน
กรอบทางสังคม.
นั ก วิ ท ยาศาสตร และนั ก จิ ต วิ เคราะห มองจิ ต ไปได ไ กลแค การทํ า งานของสมอง และ
กระบวนการ อิด อีโก และซูปเปอรอีโก ตามทฤษฎีจิตวิเคราะห (Psychoanalytic theory). แต
ตถาคต มองจิตเปนกระบวนการของ จิต มโน วิญญาณ ในขันธ-5 และตอบโจทกดวยวา มนุษยจะ
สลายจิตในสวนที่เปนสัญชาติญาณดิบ (id) ไดอยางไร เพื่อใหมนุษยเขาถึง เจตจํานงเสรี (free
will) [8] อันเปนความปรารถนาเชิงบวก. ตถาคต มองการเกิดและพฤติการณของจิตใน 3 ขั้นตอน
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เจตจํานงเสรี คือ เสรีภาพ หรือความสามารถของผูกระทําการ ที่จะคิด กระทํา สิ่งใดๆ ก็ได ในทางบวก (คือ สอดคลอง
กับ ศาสนา กฎหมาย และจริยศาสตร) โดยไมถูกจํากัด ดวยปจจัยและอิทธิพลแวดลอม ไดแก ขอจํากัดทางกายภาพ
(เชน โซตรวน การจองจํา การทุพลภาพ) ขอจํากัดทางสังคม (เชน การขมขู ตําหนิ ขนบประเพณี) ขอจํากัดทางจิตใจ
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คือ มโน วิญญาณ และ จิต โดยใชทฤษฎีที่อาศัย หลักความจริง 3 ประการรวมกัน มาอธิบาย คือ
หลั ก อิ ทัป ปจ จยตา หลั ก ปฏิ จ จสมุป บาท และหลั กอริ ย สั จ -4. การที่ นั ก วิ ทยาศาสตร ตรวจพบ
คลื่นไฟฟาในสมอง ก็เปนสิ่งยืนยันวา ระบบประสาทในมอง มีคุณสมบัติทางไฟฟา ซึ่งกอใหเกิดแรง
แมเหล็กไฟฟาแบบออนๆ ที่ตรวจจับได. แตกระบวนการของจิต ไมสามารถตรวจจับคลื่นใดๆ ได
เลย (คลื่นของจิต ไมใชคลื่นทางฟสิกส). ถาเชนนั้น จิตทํางานไดอยางไร ใชอะไรหรือมีสิ่งใด เปนสื่อ
ของแรง พลังของจิตมีลักษณะคุณสมบัติอยางไร. ขอนี้อธิบายไดวา แรงที่กอใหเกิดพฤติการณของ
จิต แบงออกเปน 4 ชนิด คือ (1) เจตนา (2) ทิฏฐิ (3) สมาธิ (4) วิบาก. (ดูรายละเอียด บทที่ 2
ขอ 2.2.5 ความแตกตางระหวาง แรงดานฟสิกส กับแรงดานจิตธาตุ.)
นักวิทยาศาสตรเชือ่ วา ความรูสึกตางๆ และการรับรูของบุคคลผูนั้น สิ้นสุดไปพรอมกับความ
ตายของสมองและรางกาย. แตขอสรุปของตถาคต กลับเห็นในทางตรงกันขาม, การทํางานของสมอง
จะยุติลง เมื่อ ร า งกายมนุษยส วนอื่ น ๆ หยุด ทํา หน าที่ แตการทํางานของจิ ต จะยังคงมีอยูตอ ไป
แมวาบุคคลผูนั้นตายแลว. พระองค ไมไดจํากัดชีวิตไวแครางกายแบบมนุษยโลกเทานั้น, ชีวิตยังมีอยู
ในรูปแบบอื่น เชน สัตวนรก สัตวเดรัจฉาน เปรต เทวดา โอปปาติกะ เปนตน. ความรู ความรูสึก
ของสิ่ งมีชี วิ ตเหล า นั้ น อาจไมต อ งอาศั ยการทํ า งานของสมองก็ ไ ด . กล า วได ว า วิ ทยาการด า น
วิทยาศาสตร ไดอ ธิบายความจริง ในเชิงกลไกของสมอง ไว โดยละเอียด และวิทยาการด านพุทธ
ศาสน ไดอธิบายความจริง หลังกลไกของสมอง ที่นักวิทยาศาสตรยังมองไมเห็น.
(3) หนวยพื้นฐาน ของกลไกลชีวะ–ชีวิต
นักวิทยาศาสตรพบวา หนวยพื้นฐานของรางกาย ของสิ่งมีชีวิต พืช สัตว มนุษย ประกอบดวย
เซลล (cell) โครโมโซม (chromosome) ดีเอ็นเอ (DNA – deoxyribonueleic acid) และ ยีนส
(gene). ยีนส คือ หนวยพันธุกรรม ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด. สิ่งมีชีวิตแตละชนิด จะมีจํานวนยีนสไม
เทากัน. ยีนส เปนสวนหนึ่งของ ดีเอ็นเอ มีตําแหนงอาศัยอยูบน “สายพาน” (beads on string)
ของโครโมโซม ในนิวเคลียสของเซลล ของสิ่งมีชีวิตทุกประเภท. โครโมโซม ทําหนาที่เปนสะพานให
ยีนส และ ดีเอ็นเอ รวมกับ โปรตีนฮีสโตน (histone) ซึ่งเรียกวา nucleosome ในการถายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม จากพอแมไปสูลูก.
มนุษย มีจํานวนโครโมโซม 46 โครโมโซม (23 คูโครโมโซม) แบงออกเปน 2 ชนิด คือ autosome
กับ sex chromosome. autosome ของเพศชายและหญิง มีจํานวนเทากัน คือ 22 คู ทําหนา ที่
ควบคุมลักษณะตางๆ ทางกรรมพันธุ (ยกเวนเพศ). sex chromosome ทั้งหญิงและชาย มีกันฝาย
(เชน ความกลัวภัยทั้ง 5) ขอจํากัดทางดานปรัชญา เหตุผลทางตรรกะ.
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ละ 1 คู แตมีความแตกตางกัน. เพศชาย มีโครโมโซมคู XY และ เพศหญิง จะมีโครโมโซมคู XX,
โดยที่ โครโมโซม Y จะมีขนาดเล็กกวา โครโมโซม X. ทั้ง XX และ YY ทําหนาที่ กําหนดเพศ ชาย
หรือ หญิง. เมื่อเซลลสืบพันธุชาย (อสุจิ) ผสมกับเซลลสืบพันธุหญิง (ไข) โอกาสที่ทารกจะไดเพศ
ชายหรือหญิง ขึ้นอยูกับ เซลลอ สุจิของชาย X หรือ Y จะไปปฏิส นธิกับเซล ไขของหญิง. ชว งนี้ถา
วิญญาณ กาวลงไปอุบัติในครรภ ก็จะไดทารกเกิดมาตามเพศที่ปฏิสนธิ. วิญญาณ ไมมีสิทธิ์เลือกวา
จะเปนหญิงหรือชาย.
ขอสังเกต การปรากฎของ วิญญาณ จะเกิดขึ้นพรอมกับ เวทนา สัญญา สังขาร เสมอ. การกอ
เกิดภพชาติใหมของสัตว เปนได 2 กรณี คือ หากรางที่ครอบครอง มีครบทั้ง 5 ขันธ (รูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ) จะไดกําเนิดเปน มนุษยโลก หรือ สัตวโลก (กําเนิดเดรัจฉาน) แลวแตกรณี. แตถา
รางที่ครอบครองนั้นมีแ ตจิต ไมมีรูปขันธ ก็จ ะไดกําเนิด ในเทวโลก เปนเทวดา หรือ พรหม ในชั้น
ตา งๆ ไม ตอ งพึ่ งพา ร า งกายแบบมนุ ษย ทํา ใหมีอ ายุยืน ยาวกว า มนุ ษ ยโลก หลายหมื่น เทา มี
ถิ่นอาศัยใน มิติกาลอวกาศ แบบหนึ่ง.
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ตารางที่ 4.01 โครงสรางลักษณะทางกายภาพ ของสังขารธรรมระดับตางๆ
โครงสราง รูปแบบ
ของสังขารธรรม

ลักษณะและคุณสมบัติ 3 ของธัมมะธาตุ
รูปวัตถุ

รูปอาศัย (รางกาย)

การปรุงแตง (จิต)

วัตถุธาตุ

ของแข็ง ของเหลว
อุณหภูมิ กาซ
(ดิน น้ํา ไฟ ลม)

อนุภาค นิวเคลียส
อะตอม โมเลกุล แรง
คลื่น อุณหภูมิ พลังงาน

พืช

มีวัตถุธาตุ เปน
องคประกอบ

โมเลกุล นิวเคลียส เซล มีวิญญาณ ตั้งอาศัย
พลังงาน คลอโรฟลด ดิน ในรูปวัตถุ รูปอาศัย
น้ํา แรธาตุ

สัตวเดรัจฉาน

มีวัตถุธาตุ เปน
องคประกอบ

อาหาร อากาศ ที่อยู
สิ่งแวดลอม

สัตวนรก เปรต
วิสัย เทวดา สัตว
กึ่งมนุษย กึ่ง
เทวดา
โอปปาติกะ

เปนจิตธาตุ
(อวิชชา สังขาร)

ภพภูมิ สวรรค นรก เปน มีวญ
ิ ญาณ ตั้งอาศัยใน
ที่อยูอาศัย ไมมีรางแบบ เวทนา สัญญา สังขาร
วัตถุเปนองคประกอบ
เคลื่อนไหวไปไดในมิติที่สี่

มนุษย

มีวัตถุธาตุ สสาร
พลังงาน แรง คลื่น มี
เซล โครโมโซม ดีเอ็นเอ
ยีนส เปนองคประกอบ

ตองการ อาหาร อากาศ
ที่อยู เครื่องนุงหม ยา
รักษาโรค เทคโนโลยี
สิ่งแวดลอมที่เหมาะสม

มีวิญญาณ ตั้งอาศัย
ในรูปวัตถุ รูปอาศัย

มีวิญญาณ ตั้งอาศัยใน
เวทนา

มีวิญญาณ ตั้งอาศัยใน
รูป เวทนา สัญญา
สังขาร

(4) การปรุงแตงกลไกชีวะ ของสังขารธรรม
สิ่งที่ถูกปรุงแตงตามกฎสังขตธรรม แบงออกเปน 3 กลุม คือ สังขารธรรมที่เปนวัตถุธาตุอยาง
เดียว สังขารธรรมที่เปนจิตธาตุอยางเดียว และสังขารธรรมที่เปนทั้งวัตถุธาตุและจิ ตธาตุร วมกัน .
สวนที่เปนวัตถุธาตุ จะถูกปรุงแตงขึ้น ตามกระบวนการทางธรรมชาติของสสารพลังงาน สวนที่เปน
ทั้งวัตถุธาตุและจิตธาตุ มีกระบวนการปรุงแตงทีซ่ ับซอนกวา. นักวิทยาศาสตร กําหนดขอบเขตของ
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กลไกชีวะ-ชีวิต ไวแค พืช สัตว และมนุษย เทานั้น. สวนกลไกชีวะ-ฟสิกส (กําเนิดวัตถุธาตุ) เปนเรื่อง
ของฟสิกสอยางเดียว เชน การกําเนิดของดางดาว ดาราจักร และ วัตถุธาตุ สสารตางๆ. แตตถาคต
กําหนดขอบเขตของการมีชีวิต ครอบคลุมไปถึง สัตว มนุษย ที่ไมมีรางกายแบบสัตวโลก หรือมนุษย
โลก เชน พวกเทวดา เทวดากึ่งสัตว เทวดากึ่งมนุษย พรหม สัตวในอบายภูมิ (นรก) เปรตวิสัย ซึ่ง
ทัง้ หมดนี้ พระองคใชคําเรียกวา “สัตว” หรือ สัตตา. การกําเนิดและการดํารงอยูของชีวิตของสัตว
ตางๆ เหลานั้น พระองคเรียกวา ภพ ชาติ.
มีเหตุปจจัย 3 ประการ ที่ทําใหพวกสัตวที่กลา วมาทั้งหมด กอภพ กอ ชาติ เวียนเกิด เวียน
ตาย นั บเปน อนั น ตร อบ คื อ [9] วิญ ญาณฐิ ติ (ที่ตั้งอาศั ยของวิ ญญาณ) 4 อยาง คื อ รู ป เวทนา
สัญญา สังขาร เปรียบเหมือน ผืนดิน. นันทิราคะ เปรียบเหมือน น้ํา. วิญญาณ ซึ่งเขาไปตั้งอาศัยใน
รูป เวทนา สัญญา สังขาร แลว เปรียบเหมือน สวนของพืช 5 อยาง ที่ใชเปนพันธุปลูก-พันธุขยาย
(รากเหงา, ลําตน, ตาหรือผล, ยอด, เมล็ด). ผลจากการ “ผสมพันธุ” ของ วิญญาณฐิติ นันทิราคะ
และวิญญาณ กอใหเกิด การมา การไป การจุติ (ตาย) การอุบัติ (เกิด) ของชีวิต และพัฒนาการไปสู
ความแก ความตาย ความเศราโศก การร่ําไรรําพัน ความทุกขกาย ความทุกขใจ และความคับแคน
ใจ ตางๆ (ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขโทมนัส อุปายาสะ) ในที่สุด.
ตถาคต ไดแบงการกําเนิดชีวิตไว 4 แบบ คือ (1) อัณฑชะกําเนิด (เกิดในไข) (2) ชลาพุชะ
กําเนิด (เกิดในครรภ) (3) สังเสทชะกําเนิด (เกิดในเถาไคล) (4) โอปปาติกะกําเนิด (เกิดผุดขึ้น
ในทันที). การเกิดทั้ง 4 แบบ พระองค กลาวถึง โอปปาติกะกําเนิดไวตอนหนึ่งวา “... โอปปาติกะ
กําเนิด เปนอยางไรเลา? เทวดา สัตวนรก มนุษยบางจําพวก และเปรตบางจําพวก นี้เราเรียกวา
โอปปาติกะกํ า เนิ ด ...” และอธิบ ายลั กษณะของ เปรตวิ สั ย ไว ถึง 21 ชนิ ด (บาลี - มหาวิ . วิ .
1/210/295.) และอธิบายลักษณะและความงดงาม ของรางเทวดานางแกวผูหนึ่งวา “ ... รูปงาม
นาดู นาเลื่อมใส ประกอบดวยความงามแหงผิวพรรณอยางยิ่ง ไมสูงนั ก ไมต่ํา นัก ไมผอมนัก ไม
อวนนัก ไมดํ านัก ไมขาวนัก ลวงผิวพรรณของมนุษย แตยังไมถึงผิวพรรณทิพ ย มีสั มผัสทางกาย
ปานประหนึ่ง สัมผัสปุยนุนหรือปุยฝาย นางแกวนั้นมีตัวอุนในคราวหนาว มีตัวเย็นในคราวรอน มี
กลิ่ น ดั ง กลิ่ น จั น ทน ฟุ ง ไปแต ก าย มี ก ลิ่ น ดั ง กลิ่ น อุ บ ลฟุ ง ไปแต ป าก ...” (บาลี - อุ ป ริ . ม.
14/324/488.)
นักวิทยาศาสตร อธิบายการกําเนิดชีวิตมนุษย เริ่มตนจากการปฏิสนธิในรังไขของหญิง โดย

9

“ที่ตั้งอยูของวิญญาณ (นัยที่ 2).” พุทธวจน-หมวดธรรม เลมที่ 11. [ซอฟตแวร]. E-Tipitaka v3.0.6, หนา 1517. | บาลี - ขนฺธ. สํ. 17/67/106.
The 7-Element: Absolute of Everything by SUDIN CHAOHINFA

170
เชื้ออสุจิของชาย ผสมกับไขของฝายหญิง เกิดการปฏิสนทธิเปนตัวออน และมีการพัฒนาโครงสราง
รางกาย ระบบตอมไรทอ ระบบประสาท ภูมิคุมกัน เติบโตเปนทารกในครรภ นานราว 9 เดือน แลว
คลอดออกมาเปนทารก. แตตถาคต มองเห็นการกําเนิดชีวิตมนุษย ไมใชมีแคสิ่งที่นักวิทยาศาสตร
อธิบาย แตพระองคมองลึกลงไปถึง การกอเกิดรูปนามของจิตวิญญาณ รวมกับการกอรูปรางกาย
ตั้งแตอยูในครรภมารดา แบงเปน 3 ขั้นตอน คือ.[10] (1) วิญญาณ กาวลงในครรภ และไมแตกสลาย
ไปกอน รูปราง (นามรูป + วิญญาณ) ก็ปรากฎ. (2) วิญญาณของเด็กออนยังอยู ไมแตกสลายไป
กอน ทารก (นามรูป + วิญญาณ) ก็จะเจริญในครรภ จนกระทั่งคลอด. (3) ตราบใดที่ วิญญาณยัง
ไมแตกสลายจากราง (นามรูป + วิญญาณ) มนุษย (สัตวโลก) ผูนั้น ก็จะมีชีวิตไปจนแกและตายไป
(ชาติ ชรา มรณะ).
(5) การจําแนกรูปแบบรางกายและอายุ ของสัตวทั้งหลาย
ตถาคต ไดจําแนกการไดรางกายรูปแบบตางๆ ของ สัตตา (สัตวทั้งหลาย) เรียกวา วิญญาณ
ฐิติ หรือ อายตนะ (บาลี – มหา. ที. 10/81/65.) หรือ สัตตาวาส (บาลี - สตฺตก. อํ. 23/413/228.)
ซึ่ ง มี ค วามยาวนานของอายุ แตกต า งกั น มากมาย (บาลี - เอก. อํ . 20/263/510., ปา. ที .
11/73/41., 11/92/56.). สัตวทั้งหลายเหลานั้น ไดรูปกายตางๆ เพราะยึดมั่น เพลิดเพลินในการ
ไดเกิด (สมุทัย) เพราะไมรูการดับ (อัตถังคมะ) เพราะยึดในรสอรอย (อัสสาทะ) เพราะไมเห็นโทษ
อันต่ําทราม (อาทีนะวะ) และ เพราะไมรูวาจะใชอุบายอยางไร ในการหลุดพนออกไปจาก วิญญาณ
ฐิติ อายตะ สัตตาวาส ดังที่กลาวไปแลว. รูปแบบรางกายของสัตว แบงออกเปน 8 จําพวก คือ.
(5.1) พวกที่มีกายตางกัน มีสัญญา (การจดจําอดีต) ตางกัน ไดแก มนุษยทั้งหลาย
เทวดาบางพวก (เทวดาชั้นกามภพ) วินิบาต (สัตวในอบายภูมิ) บางพวก. มี
อายุมากจนนับจํา นวนปไมได ลงมาจนถึง 10 ป. [เทวดาชั้นกามภพ มีอายุ
หลายชว ง ตั้งแต 16,000 ปทิพ ย (9,216,000,000 ปมนุษย) ลดหลั่นลงมา
จนถึง 500 ปทิพย (9,000,000 ปมนุษย). สัตวเดรัจฉานก็จัดอยูในกลุมนี้ อาจ
มีอายุไมถึง 10 ปมนุษย – ผูเขียน]
(5.2) พวกที่มีกายตางกัน มีสัญญาอยางเดียวกัน ไดแก พรหมกายิกา (พรหมชั้นแรก
ไดฌานที่ 1). มีอายุ 1 กัป.
(5.3) พวกที่มีกายอยางเดียวกัน แตมีสัญญาตางกัน ไดแก เทวดาชั้น อาภัสสระ. มี
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อายุ 2 กัป.
(5.4) พวกที่มีกายและสัญญาอยางเดียวกัน ไดแก เทวดาชั้น สุภกิณหะ. ถาไดฌานที่
3 มีอายุ 4 กัป ถาไดฌานที่ 4 จะมีอายุ 500 กัป (เทวดาชั้น เวหัปผละ).
(5.5) พวกอากาสานัญจายตนะ ทําสมาธิ ดับความรู สึก (เวทนา) การมีอ ยูของรู ป
กาย หรื อ รูปวั ตถุ (ดั บรูปสั ญญา) ดับความรู สึ กที่ไ มน า ยิน ดี ของรู ปทั้งปวง
(ปฏิ ฆ สั ญ ญา) ดั บ การรั บ รู ทุ ก สิ่ ง อย า ง (นานั ต สั ญ ญา) มี ก ารทํ า ในใจว า
“อากาศไมมีที่สุด.” [เห็นวา จักรวาล ไมมีขอบเขต – ผูเขียน] ไดแก พรหมชั้น
อรูป ที่มีอายุ 20,000 กัป.
(5.6) พวกวิ ญญาณัญ จายตนะ ทํา สมาธิจ นก า วข า ม พวกอากาสานั ญ จายตนะ
เขาถึง ความรูสึกวา “วิญญาณไมมีที่สุด.” [เห็นวา สิ่งที่รู ไมมีขอบเขต] ไดแก
พรหมชั้นอรูป ที่มีอายุ 40,000 กัป.
(5.7) พวกอากิญจัญญายตนะ ทําสมาธิจนกาวขาม พวกวิญญานัญจายตนะ เขาถึง
ความรูสึกวา “อะไรๆ ก็ไมม.ี ” ไดแก พรหมชั้นอรูป ที่มีอายุ 60,000 กัป.
(5.8) พวกเนวสัญญานาสัญญายตนะ และพวกอสัญญีสัตว คือ ผูที่ทําจิตสมาธิ กาว
พนจากการรับรูใดๆ จะวา “มีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช.” ไดแก สัตว
พวกอรูปพรหม. [ไมมีการรับรู ใด แมกระทั่ง มิติ เวลา สั ตวในกลุมนี้ รวมถึง
พรหมชั้น สุทธาวาส – ผูเขียน] ไมสามารถนับจํานวนอายุได.
ตถาคต มองเห็นในสิ่งที่นักวิทยาศาสตรรู และยืนยันวา อวิชชา สังขาร วิญญาณ นี่แหละ คือ
ตนเหตุของการเกิด แก ตาย และการเวียนกลับเกิดรอบใหมของ สัตว มนุษยและเทวดา นับจํานวน
รอบเปนอนันต. หลักการที่วา “นามรูปมี เพราะปจจัย คือ วิญญาณ” เปนสิ่งที่พระองครับรองดวย
พระองค เอง (อธิว จน) เปน สิ่งที่พ ระองค ยืน ยัน แล ว (นิ รุ ตฺติ) เปนสิ่ งที่พระองคบัญญัติว าจริงแท
แนนอน (ปฺญตฺต)ิ เปนสิ่งที่เกิดจากปญญาของพระองคเอง (ปฺญาวจร).
สิ่งที่เปนตน เหตุใหสัตว ผูนั้ น เวียนเกิดในภพใหมไ ดเรื่อ ยๆ ตถาคตเรียกสิ่งนั้น ว า “เครื่ อ ง
นําไปสูภพ” เปน กิเลสที่มีลักษณะอาการ 6 แบบ (กิเลสที่เกิดจาก วิญญาณ พัฒ นาไปเปน จิตใน
ลักษณะตางๆ) คือ ฉันทะ (ความพอใจ) ราคะ (ความกําหนัด) นันทิ (ความเพลิดเพลิน) ตัณหา
(ความอยาก) อุปายะ (กิเลสที่เปนเหตุใหเขาไปสูภพ) และ อุปาทาน (ความยึดมั่น). ลักษณะอาการ
ทั้ง 6 แบบนี้ จะผสมพัวพันรวมไปใน รูป เวทนา สัญญา สังขาร และในตัววิญญาณเองดวย.
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4.1.3 ภพภูมิ (sphere) อาณาจักรกําเนิดของสังขารทั้งหลาย
(นรก กําเนิดเดรัจฉาน เปรตวิสัย มนุษย เทวดา)
นักวิทยาศาสตร มีทัศนะตอ ภพภูมิ วาเปนปรากฎการณของดาราจักร หลุมดํา สุริยะ ดาว
ฤกษ ดาวเคราะห วัตถุธาตุ สสาร พลังงาน อะตอม ตลอดจน การเกิดชีวิตแบบสัตวโลก มนุษยโลก.
เนื่องจาก นักวิทยาศาสตร ไมสามารถหยั่งรู ขอบเขตของเอกภพ ไดเหมือนดังที่พระพุทธเจาเห็น,
พวกเขาจึ งจํา เปนตองสรา งทฤษฎี จากการสมมุติฐานขึ้นมา เพื่อ อธิบายสิ่งที่ค นพบ และรองรั บ
โครงการตางๆ ที่พวกเขาแสวงหา. นักวิทยาศาสตร เชื่อวาอาจยังมีมนุษยในโลกอื่น หรือในระบบ
สุริยะอื่น จึงทําใหนักวิทยาศาสตรชาติตางๆ เกิดการแขงขัน การคนควา การผลิตเครื่องมืออุปกรณ
เชน กลองโทรทรรศนอวกาศ ยานอวกาศ เครื่องยนตจรวด รถสํารวจพื้นผิวของดวงดาว ฯลฯ ซึ่ง
ลวนแตเปนการศึกษาในดานวัตถุธาตุเทานั้น. แตภพภูมิ ในทัศนะของตถาคต มีความกวาง ลึกซึ้ง
และครอบคลุมทั้งใน วัตถุธาตุและจิตธาตุ. พระองคไดอธิบายการมีอยูของภพภูมิ ดวยภาษาทางจิต
ภาพ ทําใหยากแกการเขาใจ สําหรับนักวิทยาศาสตร. การอธิบายนามธรรม หรือสิ่งที่อยูเหนือการ
รับรู สัมผัสของมนุ ษย, ตถาคต ทรงใชวิธีอุปมาเปรียบเทียบ สิ่งที่มนุษยโลกเขาใจอยูแลว เพื่ อจะ
สรุปวา สิ่งที่พระองคหมายถึงนั้น เหมือนหรือแตกตาง กับสิ่งที่มนุษยโลกเขาใจอยางไร. พระองค
มองวา ภพภูมิ เปนสิ่งที่มีอยู เปนอยูเชนนั้น ตามธรรมชาติ คือ มีการเกิด การเสื่อม การแปรปรวน
ไมเที่ยงแท ทนสภาพเดิมไมได และเปนสิ่งที่จะยึดมั่นวาเปนตัวตนไมได. ดังนั้น ภพภูมิ จึงเปนสิ่งที่
ไมมีผูใดสรางขึ้น หรือสรางขึ้นตั้งแตเมื่อใด และมันจะสิ้นสุดลง ณ เวลาใด.
ตถาคต ไดอธิบายการมีอยูของภพภูมิตางๆ (บาลี - มู. ม. 12/147/170.) ไวดั งนี้ “คติ 5
ประการเหลานี้ มีอยู. 5 ประการ อยางไรเลา? คือ (1) นรก (2) กําเนิดเดรัจฉาน (3) เปรตวิสัย
(4) มนุษย (5) เทวดา.” พระองคเปนผูรูชัด ในกําเนิดของสัตวตางๆ เชน สัตวในอบายภูมิ ทุคติ
วินิ บาต นรก เดรัจ ฉาน เปรตวิ สัย และสัตวในภพภูมิที่สู งกวา เชน มนุ ษย และเทวดาทั้งหลาย.
ตลอดจน รูวิธีในการทําลายวัฏจักรของภพชาติ การเกิด แก ตาย ไดเปนอยางดี.
(1) นรก (นิรโย – hell)
นรก เปนสภาวะหรือสถานที่ที่กักขังสัตว ใหไดรับความเรารอนกระวนกระวาย ไรความสุข.
มนุษยรับรู นรกภูมิ (sphere of hell) ไดในจินตภาพ เชน ความรูสึกกลัว ความเรารอน กระวน
กระวายใจ ความทุกข ความเจ็บปวด ทรมาน จากการถูกทําราย จากอุบัติเหตุ จากโรคตางๆ ตลอดจน
การฝนราย. แตเมื่อหลังตายไปแลว จึงจะสามารถเขาถึงสภาวะนั้นไดจริง. (การรับรู และการเขาถึง
สวรรค ก็ในลักษณะเดียวกัน แตมีผลตรงกันขามกับ นรก).
ภพภูมินรก ที่จะกลาวตอไปนี้ หมายถึงภพภูมิที่สัตวทั้งหลาย เขาถึงไดหลังการตาย. ภพภูมิ
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นรก มีความหลากหลายและแตกตางกันมาก. ตถาคต ไดจัดหมวดหมูของนรกภูมิ ตามภูมิทัศนบาง
เชน มหานรก นรกคูถ นรกเถารึง ปางิ้ว ปาตน ไมมีใบเปนดาบ แมน้ํา ใหญมีน้ํา เปน ดาง (บาลี –
อุปริ. ม. 14/341/514.) แบงตามลักษณะบรรยากาศบาง เชน อเวจีนรก โลกันตริกนรก (บาลี –
จุลฺล. วิ. 7/204/403., มหาวาร. สํ. 19/566/1739.) แบงตามอายุบาง. ภพภูมินรกที่แบงตามอายุ
จากชั้นบน (อายุสั้น) ไปสูชั้นลางสุด (อายุยาวนาน) มี 10 ชั้น [11] คือ.
-อัพพุทนรก (อพฺพุโท นิรโย)
-นิรัพพุทนรก (นิรพฺพุโท นิรโย)
-อพพนรก (อพโพ นิรโย)
-อฏฏนรก (กฎโฏ นิรโย)
-อหหนรก (อหโห นิรโย)
-กุมุทนรก (กุมุโท นิรโย)
-โสกันธิกนรก (โสคนฺธิโก นิรโย)
-อุปปลกนรก (อุปฺปลโก นิรโย)
-ปุณฑริกนรก (ปุณฺทรีโก นิรโย)
-ปทุมนรก (ปทุโม นิรโย).
นอกจากนี้ พระองค ยังกล าวถึง นรกอี กหลายชื่อ ที่มนุษยสามารถเขา ถึงได ในภพปจจุบัน
เชน ผัสสายตนิกะ มี 6 ขุม (บาลี - สฬา. สํ. 18/158/214.) และ มหาปริฬาหะ (บาลี มหาวาร. สํ.
19/ 562/1731.) นรกทั้งสองชื่อ เปนสถานที่ไมนาสัมผัสเลยดวย รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส และ
อารมณทางใจ. นรกชื่อ สรชิต สําหรับพวกที่เปนนักรบในสงคราม. สัตวในอบายภูมิอีกพวกหนึ่ง คือ
อสุรกาย หรือ อสูร (demons | frightened ghosts). ที่จริง อสูร คือเทวดาที่อยูชั้นบนบนสุด ของ
ชั้นกามภพ จัดเปนพวกเทวดาเลว เพราะทะนงตนว ามีศักดิ์ สูงกวา มีฤทธิ์มากกว า แตถามีความ
ประพฤติดี ก็จะไปทําหนา ที่ปกครอง ควบคุมพวกสัตวนรก ในนรกภูมิชั้นตางๆ. ดังนั้ น อสูร จึ ง
สามารถทองเที่ยวไปไดทั้งในภพนรก และภพสวรรค.
อายุของนรกแตละชั้น ไมอาจเทียบกับเวลาบนโลกมนุษยไดเลย. ตถาคต กลาวกับพระสาวก
เกี่ยวกับนรกไวตอนหนึ่งวา “... ภิกษุทั้งหลาย ! ประมาณอายุในปทุมนรกนานนัก การนับประมาณ
อายุในปทุมนรกนั้นวา เทานี้ป เทานี้รอยป เทานี้พันป หรือวาเทานี้แสนป ไมใชทําไดงาย.” พระองค
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“อายุนรก.” พุทธวจน-หมวดธรรม. เลมที่ 11. [ซอฟตแวร]. E-Tipitaka v3.0.6, หนา 89. | บาลี - ทสก. อํ.
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จึงไดทําการเปรียบเทียบอายุน รกชั้นที่ตื้นที่สุด ชื่อ อั พพุ ทนรก ไวว า “... เปรี ยบเหมือนเกวี ยนที่
บรรทุกงาของชาวโกศล มีอัตรา 20 ขารี (1 ขารี = ประมาณหนึ่งหาบกระบุง หรือประมาณ 256
ทะนาน) เมื่อลวงไปทุกแสนป บุรุษพึงหยิบเมล็ดงาขึ้นจากเกวียนนั้นออกหนึ่งเมล็ด. ภิกษุทั้งหลาย !
เกวียนที่บรรทุกงาของชาวโกศลมีอัตรา 20 ขารีนั้น จะพึงถึงความสิ้นไป หมดไปโดยลําดับนี้ ยังเร็ว
เสียกวา สวนหนึ่งของ อัพพุทนรก ยังไมพึงถึงความสิ้นไป หมดไปไดเลย ...” และยังเปรียบเทียบ
อายุของนรกแตละชั้นอีกวา “... 20 อัพพุทนรก เปน 1 นิรัพพุทนรก 20 นิรัพพุทนรก เปน 1 อัพพน
รก 20 อัพพนรก เปน 1 อหหนรก 20 อหหนรก เปน 1 อฏฏนรก 20 อฏฏนรก เปน 1 กุมุทนรก20
กุมุทนรก เปน 1 โสคันธิกนรก 20 โสคันธิกนรก เปน 1 อุปลกนรก 20 อุปลกนรก เปน 1 ปุณฑรีกน
รก 20 ปุณฑรีกนรก เปน 1 ปทุมนรก ...”
ขอสังเกต ถาเราใชมุมมองภายใตมโนทัศนสัมพัทธภาพ เราอาจไมจําเปนตองรูขนาด ระยะ ที่
เปนจํานวนจริงก็ได เพียงแคการใชจินตภาพ เพื่อเทียบเคียงอุปมาที่ตถาคตพูด กับภาวะความเปน
จริงในโลกมนุษย ก็นาจะเพียงพอที่จะปลดขอสงสัยไดวา นรก ที่คุมขังสัตวทั้งหลายนั้น มีความยาว
นานตางกันอยางไร. การเปรียบเทียบอายุนรก รวมทั้งอายุของเทวดา ก็ในลักษณะเดียวกัน. และเมื่อ
เปรียบเทียบกับอายุของดาราจักร ระบบสุริยะ หรือ ดาวฤกษดวงหนึ่งนั้น ก็ยาวนานจนไมสามารถ
หาเลขจํานวนจริงมาวัดคาได.
(2) กําเนิดเดรัจฉาน (ติรจฺฉานโยนิ - animal | beasts)
สัตว เปนสิ่งมีชีวิต ประกอบด วยเซลล ตั้งแตหนึ่งเซลลขึ้นไป และพัฒนาจนเปนสั ตวหลาย
เซลล. นักวิทยาศาสตรไดแบงโครงสรางของสัตว ออกเปนระดับชั้นตางๆ รวมเรียกวา อาณาจักร
สัตว (Kingdom Animalia). สิ่งมีชีวิตที่จัดอยูในอาณาจักร มีมากกวา 1.7 ลานสปชีส และสัตว
ทุกระดับชั้นในอาณาจักรสัตว จะมีความเชื่อมโยงและสัมพันธกัน เปนเครือขายในระบบนิเวศ. สัตว
ตา งๆ จึ ง จํ า เป น ต อ งสร า งและรั ก ษาสมดุ ล ให แ ก ร ะบบนิ เ วศ เพื่ อ รั ก ษาเผ า พั น ธุ ข องตนเอง.
นักวิทยาศาสตร ไดกําหนดลักษณะและคุณสมบัติขึ้นใชเปนเกณฑจําแนกหมวดหมู ของอาณาจักรสัตว
เชน การทํางาน ของเซล (level of cell organization) ลั กษณะลํ าตัว การแบงส วนของรางกาย
(segmentation and symmetry) ชองวางในลําตัว (body cavity or coelom) ระบบนําเขานํา
ออก ของอาหารและของเสีย (digestive tract). สัตว ไมสามารถสรางอาหารเองไดเหมือนพืช
เพราะสัตวไมมีคลอโรฟลล, ธรรมชาติจึงทําใหมันเคลื่อนไหวได เพื่อหาสิ่งมีชีวิตอื่นมาเปนอาหาร
ทําใหมันมีการตอบสนองตอสิ่งเรา ไดดีกวาพืช.
ทั้งหมดที่กลาวมา คือ การนิยามคําวา สัตว ในเชิงโครงสรางรูปแบบเพียงดานเดียว. ทําให
ความหมายของสัตว ดูแคบไป. ความจริง ยังมีสาเหตุและองคประกอบอื่นอีก ที่ทําใหสัตวนั้น เวียน
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เกิดเวียนตาย และประสบความทุกขตางๆ ตลอดกาลยาวนาน. ตถาคต กลาวถึงสวนของโครงสราง
รูปกาย ที่กอใหเกิดสัตวไวเพียงแค ดิน น้ํา ไฟ ลม (รูปขันธ) เทานั้น. แตพระองคกลาวถึงสวนของ
จิตภาพ (นามขัน ธ) ไวโดยละเอียด โดยเฉพาะ กระบวนการของ มโน วิญญาณ จิต ซึ่งเปน สว น
สํ า คั ญที่สุ ด ที่ทํา ใหสั ตว เวี ยนเกิ ด เวี ยนตาย และประสบความทุกขตา งๆ. สรุ ปคื อ รู ป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ, 5 สิ่งนี้ คือตนเหตุและองคประกอบในความเปน สัตว.

 พุทธวจน – ความหมายของคําวา สัตว
ราธะ ! ฉันทะ (ความพอใจ) ราคะ (ความกําหนัด) นันทิ (ความเพลิน) ตัณหา (ความอยาก)
ใดๆ มีอยู่ในรูป เพราะการติดแล้ว ข ้องแล้วในรูปนัน เพราะฉะนัน จึงเรียกว่า “สัตว์”
(ผูข้ ้องติดในขันธ์ทงั 5) ดังนี.
ราธะ ! ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหา ใดๆ มีอยู่ใน เวทนา (ความรูส้ กึ สุข ทุกข์และไม่สุขไม่
ทุกข์) เพราะการติดแล้ว ข ้องแล้วในเวทนานัน เพราะฉะนัน จึงเรียกว่า “สัตว์” ดังนี.
ราธะ ! ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหา ใดๆ มีอยู่ใน สัญญา (ความหมายรู)้ เพราะการติดแล้ว
ข้องแล้วในสัญญานัน เพราะฉะนัน จึงเรียกว่า “สัตว์” ดังนี.
ราธะ ! ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหา ใดๆ มีอยู่ใน สังขารทังหลาย (การปรุงแต่ง) เพราะการ
ติดแล้ว ข ้องแล้วในสังขารทังหลายนัน เพราะฉะนัน จึงเรียกว่า “สัตว์” ดังนี.
ราธะ ! ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหา ใดๆ มีอยู่ใน วิญญาณ เพราะการติดแล้ว ข ้องแล้วใน
วิญญาณนัน เพราะฉะนัน จึงเรียกว่า “สัตว์” ดังนี.
ทีมา : พุทธวจน-หมวดธรรม เล่มที 11. หน้า 23. | บาลี - ขนฺ ธ. สํ. 17/232/367.

ดังนั้น คําวาสัตว จึงไมไดหมายถึง สัตวเดรัจฉานเทานั้น แตรวมถึง มนุษย เทวดา ดวย [ใน
หนั งสื อ เล มนี้ จั ดสั ตว อ ยูในกลุ ม กลไกชีว ะ–ชีวิ ต หรือ สังขารธรรม ระดั บที่ 3 ถึงระดั บที่ 6].
ตถาคต ไดจําแนก กําเนิดสัตวเดรัจฉาน ไวเปน 5 ประเภท คือ [12] (1) จําพวกมีหญาเปนภักษา
12

“เหตุที่ทําใหเกิดเปนสัตวเดรัจฉาน.” พุทธวจน-หมวดธรรม เลมที่ 11. [ซอฟตแวร]. E-Tipitaka v3.0.6, หนา
108-110. | บาลี - อุปริ. ม. 14/317/476.
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(ติณภกฺขา) เชน มา แพะ โค ลา เนื้อ. (2) จําพวกมีคูถ (อุจจาระ) เปนภักษา (คูถภกฺขา) ไดแก
สัตวจําพวกดมกลิ่น ของสกปรก ของทิ้งแลว เปนอาหาร เชน ไก หมู สุนัข. (3) จําพวก เกิด แก
ตาย ในที่มืด (อนฺธกาเร ชายนฺติ อนฺธกาเร ชียนฺ ติ อนฺธกาเร มียนฺติ) เชน ตั๊กแตน มอด ไสเดือน.
(4) จําพวก เกิด แก ตาย ในน้ํา (อุทกสฺมึ ชายนฺติ อุทกสฺมึ ชียนฺติ อุทกสฺมึ มียนฺติ) เชน ปลา เตา
จระเข. (5) จําพวก เกิด แก ตาย ในของโสโครก (อสุจิสฺมึ ชายนฺติ อสุจิสฺมึ ชียนฺติ อสุจิสฺมึ มียนฺติ)
ไดแก สัตวที่เกิดใน ซากสัตวเนา ศพ หลุมโสโครก น้ําครํา เชน พวกหนอนตางๆ แลวพัฒนาเปน
แมลงวัน ยุง เปนตน.
ในภพภูมิของเดรัจฉาน ยังมีสัตวพิเศษอยูอีก 2 ชนิด คือ นาค กับ ครุฑ. นาค (สัตวประเภท
งู) เปนสัตวพิเศษจําพวกหนึ่ ง ที่มีภาวะการกําเนิด คลายมนุษย แตตถาคต จัดเปนสัตวเดรั จฉาน
(บาลี - ขนฺธ. สํ. 17/298/519.) พระองคกลาววาสัตวจําพวกนาค มีชาติกําเนิดแบงเปน 4 ประเภท
จากวรรณะต่ําไปสูวรรณะสูง คือ ประเภทที่เกิดในไข (อัณฑชะ) ประเภทที่เกิดในครรภ (ชลาพุชะ)
ประเภทที่เกิดในเถาไคล (สังเสทชะ) และประเภทผุดเกิดขึ้น (โอปปาติกะ). สัตวพวกนาค จะแสดง
ตัวตนใหเห็นเปนงู เมื่อเสพเมถุนกัน กับตอนหลับ. สวน ครุฑ (สัตวประเภทนก) มีภาวะการกําเนิด
สูงกวาสัตวจําพวกนก. ครุฑ มีชาติกําเนิดแบงเปน 4 ประเภท เชนเดียวกับนาค. ครุฑที่มีวรรณะสูง
กวา ยอ มเปนผูนํ านาคที่มีวรรณต่ํา กวา หรือ เสมอกันไปได. (บาลี - ขนฺ ธ. สํ. 17/305/531.) นาค
อาศัยอยูในภพเดียวกับมนุษย แตครุฑ อาศัยอยูในภพมนุษยบาง ภพเทวดาบาง (ชั้นจาตุมหาราชิ
กา).
(3) เปรตวิสัย (ปตฺติวิสโย - hungry ghosts)
เปรตวิสัย เปนสัตวที่มีวรรณะของภพภูมิ สูงกวาสัตวเดรัจฉาน แตต่ํากวามนุษย. ตถาคตเปน
ผูรูชัดในวิสัยของเปรต. พระองคไดจําแนกเปรต ออกเปน 21 ประเภท [13] คือ. (1) อัฏฐิสังขลิกเปรต
พวกที่มีแตรางกระดูก ลอยไปในเวหาส ถูกฝูงแรง เหยี่ยว นกตระกรุม โฉบจิก. (2) มังสเปสิเปรต
พวกที่มีแ ตชิ้น เนื้ อ ลอยไปในเวหาส (อากาศ) ถูกฝูง แร ง เหยี่ยว นกตระกรุ ม โฉบจิ ก. (3)
มังสปณฑเปรต พวกที่มีแตกอนเนื้อ ลอยไปในเวหาส ถูกฝูงแรง เหยี่ยว นกตระกรุม โฉบจิก.
(4) นิจฉวิเปรต มีเพศเปนชาย ไมมีผิวหนัง ลอยไปในเวหาส ถูกฝูงแรง เหยี่ยว นกตระกรุม
โฉบจิก. (5) อสิโลมเปรต มีเพศเปนชาย มีขนเปนดาบ ลอยไปในเวหาส ดาบเหลานั้น หลุดลอยขึ้น
ไปแลว ตกลงที่กายของมัน. (6) สัตติโลมเปรต มีเพศเปนชาย มีขนเปนหอก ลอยไปในเวหาส หอก

13

“เปรตวิสัย.” พุทธวจน-หมวดธรรม เลมที่ 11. [ซอฟตแวร]. E-tipitaka v3.0.6, หนา 136-148. | บาลี - มหาวิ.
วิ. 1/210/295. | นิทาน. สํ. 16/298/637. (ในพระสูตรนี้ แตกตางตรงที่ในบาลี ไมมีคําวา เปโต (เปรต)).
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เหลานั้น หลุดลอยขึ้นไปแลว ตกลงที่กายของมัน. (7) อุสุโลมเปรต มีเพศเปนชาย มีขนเปนลูกศร
ลอยไปในเวหาส ลูกศรเหลานั้น หลุดลอยขึ้นไปแลว ตกลงที่กายของมัน. (8) สูจิโลมเปรต มีเพศ
เปนชาย มีขนเปนเข็ม ลอยไปในเวหาส เข็มเหลานั้น หลุดลอยขึ้นไปแลว ตกลงที่กายของมัน. (9)
สูจกเปรต มีเพศเปนชาย มีขนเปนเข็ม ลอยไปในเวหาส เข็มเหลานั้น หลุดลอยขึ้นไปแลว ทิ่มเขาไป
ในศีรษะทะลุปาก. (10) กุมภัณฑเปรต มีเพศเปนชาย มีอัณฑะโตเทาหมอ ลอยไปในเวหาส ถูกฝูง
แรง เหยี่ยว นกตระกรุม โฉบจิก. (11) คูถนิมุคคเปรต มีเพศเปนชาย จมอยูในหลุมคูถ (อุจจาระ)
ทวมศีรษะ. (12) คูถขาทิเปรต มีเพศเปนชาย จมอยูในหลุมคูถทวมศีรษะดวย และกินคูถนั้นดวย.
(13) นิจฉวิตถีเปรต มีเพศเปนหญิง ไมมีผิวหนัง ลอยไปในเวหาส ถูกฝูงแรง เหยี่ยว นกตระกรุม
โฉบจิก.
(14) มังคุลิตถีเปรต มีเพศเปนหญิง มีรูปรางนาเกลียด มีกลิ่นเหม็น ลอยไปในเวหาส ถูกฝูง
แรง เหยี่ยว นกตระกรุม โฉบจิก. (15) โอกิลินีเปรต มีเพศเปนหญิง มีรางกายถูกไฟลวก มีหยาด
เหงื่อไหลหยด มีถานเพลิงโปรยลง ลอยไปในเวหาส. (16) อสีสกพันธเปรต มีศีรษะขาดลอยไปใน
เวหาส ตาและปากของมันอยูที่อก ถูกฝูงแรง เหยี่ยว นกตระกรุม โฉบจิก. (17) ภิกษุเปรต มีราง
ลอยไปในเวหาส สังฆาฏิ บาตร ประคตเอว และรางกายของมันถูกไฟติดลุกโชน. (18) ภิกษุณีเปรต
มีร างลอยไปในเวหาส สังฆาฏิ บาตร ประคตเอว และร างกายของมัน ถูกไฟติดลุกโชน. (19)
สิกขมานาเปรต มีรางลอยไปในเวหาส สังฆาฏิ บาตร ประคตเอว และรางกายของมันถูกไฟติดลุก
โชน. (20) สามเณรเปรต มีรางลอยไปในเวหาส สังฆาฏิ บาตร ประคตเอว และรางกายของมันถูก
ไฟติดลุกโชน. (21) สามเณรีเปรต มีรางลอยไปในเวหาส สังฆาฏิ บาตร ประคตเอว และรางกาย
ของมันถูกไฟติดลุกโชน.
สัตวที่มีอยูใน อบาย (ภาวะปราศจากความเจริญ) นั้น มีจํานวนมากมายนับอนันต.[14] ตถาคต
เปรียบเทียบ จํานวนสัตวในมหาสมุทร กับการเอาหญา ไม กิ่งไม และใบไม ในปาทั้งหมดที่มี มาทํา
เปนหลาวเสียบสัตวเหลานั้น ไมก็หมดปาเสียกอน แตสัตวเหลานั้นก็ยังมีเหลืออยูอ ีกมากมาย. (บาลี
- มหาวาร. สํ . 19/551/1719.) นั่น ยังไมนับสั ตว ในภพนรก เปรตวิ สั ย ซึ่งมีมากมายเปน จํ า นวน
อนันต.

14

ในไตรปฎกฉบับสยามรัฐ พบคําวา อบายทั้ง 4 อยูเพียงตําแหนงเดียว ที่เปนพุทธวจน (บาลี มหา. ที. 10/81/65.) วา
ดวย วิญญาณฐิติที่ 2 แตไมตรงกับพระสูตรอื่นที่กลาวถึง วิญญาณฐิติ 7 และ ไมตรงกับไตรปฎกฉบับภาษามอญ และ
และภาษายุโรป. [เขาใจวา ‘อบาย’ นั้น ตถาคต หมายรวมถึง ภาวะใดๆ ที่มีแตความเสื่อม ต่ําทราม ไมเจริญ แมในหมู
มนุษย เทวดา ก็ตกอยูในอบายไดทั้งสิ้น. ดังนั้น คําวาอบายทั้ง 4 จึงไมไดหมายถึงแค นรก กําเนิดเดรัจฉาน เปรตวิสัย
และ อสุรกาย เทานั้น – ผูเขียน].
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การเปลี่ยนภพชาติกําเนิดของสัตว ตถาคต กลาวไววา “... สัตวที่จุติจากกําเนิดเดรัจฉานไป
แลว จะกลับไปเกิดในหมูมนุษย มีนอย โดยที่แท สัตวที่จุติจากกําเนิดเดรัจฉานไปแลว กลับไปเกิด
ในนรก กําเนิดเดรัจฉาน เปรตวิสัย มีมากกวา โดยแท ... เพราะความที่สัตวเหลานั้นไมเห็นอริยสัจ
ทั้งสี่ ...” โดยพระองคอุปมาว า โอกาสการเกิด เปน มนุษย เทากับเศษฝุนปลายเล็บ เมื่อเทียบกับ
แผนดินทั้งผืน ซึ่งจะไปเกิดในนรก เดรัจฉาน เปรตวิสัย. (บาลี - มหาวาร. สํ. 19/587/1798.)
(4) มนุษย (มนุสฺสา – human)
นักวิทยาศาสตร จัดเผาพันธุมนุษยไวใน โดเมนชื่อ Eukaryta, อาณาจักร Animalia ไฟลัม
Chordata ชั้น Mammalia อันดับ Primates วงศ Hominidae สกุล Homo สปชีส H.
sapiens. คําวา Homo sapiens มาจากภาษาละติน แปลวา คนผูฉลาด หรือ ผูรู. ตามหลักฐาน
ทางบรรพชีวินวิทยา พบมนุ ษยบนโลกครั้งแรก ในทวีปแอฟริกา เมื่อราว 200,000 ปที่แลว โดย
กําหนดคุณสมบัติความนําสมัยทางพันธุกรรม (behavioral modernity) มาเปนเครื่องชี้วา นั่น
คือมนุษย ไมใชสัตว.
ตถาคต กล า วว า สั ตว ที่จุ ติ (ตาย) แล ว จะได เกิด มาเปน มนุ ษยอี กนั้ นยาก. “... สัตว ที่จุ ติ
(ตาย) จากมนุษยไ ปแลว จะกลับไปเกิดในหมูมนุษย มีนอ ย โดยที่แท สัตวที่จุติจากมนุษยไปแล ว
กลั บ ไปเกิ ด ในนรก กํ า เนิ ด เดรั จ ฉาน เปรตวิ สั ย มี ม ากกว า โดยแท . ” (บาลี - มหาวาร. สํ .
19/576/1792.) แตกระนั้น การไดเกิดมาเปนมนุษย ก็มิใชคราวเดียว เพราะเหตุวาสังสารวัฏนั้ น
ยาวนานมาก ไมใชแคการเกิดขึ้นของโลกใบนี้ครั้งเดียว. หมายความวา โลกแบบมนุษย (earth) ที่
นักวิทยาศาสตรเชื่อวามีนั้น ก็ไมไดมีเฉพาะโลกของเราเทานั้น แตยังมีดาวโลกในระบบสุริยะอื่น ที่
คาดกวามีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู. ความเชื่อนี้ สอดคลองกับคํากลาวของ ตถาคต ที่ทรงกลาวยืนยันวา
โลกนี้มี โลกหนา (โลกอื่น) มี และ เปนสถานที่อันสัตว พากันเวียนเกิด เวียนตาย ไมสิ้นสุด.
ตถาคต ทรงหยั่งรูและฉลาด ในเรื่องซึ่งพนวิสัยโลก (เรื่องที่มนุษยโลกเขาใจไดยาก). “... เรา
แล เปนผูฉลาดในเรื่อ ง โลกนี้ ฉลาดในเรื่ อง โลกอื่น, เปน ผูฉลาดตอวัฏฏะอั นเปนที่อ ยูของมาร
ฉลาดตอ วิวัฏฏะอันไมเปนที่อยูของมาร, เปนผูฉลาดตอ วัฏฏะอันเปนที่อยูของมฤตยู ฉลาดตอ วิ
วัฏฏะอันไมเปนที่อยูของมฤตยู. ... ทั้งโลกนี้และโลกอื่น ตถาคตผูทราบดีอยู ไดประกาศไวชัดแจง
แล ว ...” (พุ ทธประวั ติจ ากพระโอษฐ. บาลี - จู ฬโคลปาลสู ตร มู. ม. 12/421/381.) นอกจากนี้
พระองคยังกลาวเสริมอีกวา “... สัตวโลกนีห้ นอ ถึงแลวซึ่งความยากเข็ญ ยอมเกิด ยอมแก ยอมตาย
ยอมจุติ และยอมอุบัต,ิ ...” (ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ. บาลี - นิทาน.สํ. 16/126/250.)
เหตุที่ทําใหมนุษยเกิดมาแตกตางกัน คื อ กรรม (การกระทํา ของตน). “... สัตวทั้งหลาย มี
กรรมเปนของตน เปนทายาทแหงกรรม มีกรรมเปนกํา เนิด มีกรรมเปนเผา พันธุ มีกรรมเปนที่พึ่ ง
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อาศัย กรรมยอมจําแนกสัตวใหเลวและประณีตได.” (บาลี - อุปริ. ม. 14/376/579.) เมื่อตถาคต
เกิดเปนมนุษยในชาติกอน (ซึ่งไมใชหนเดียว) ไดสะสมกรรมดีมาตลอด ครั้นมาสูความเปนมนุษยอีก
ครั้ง ยอมได มหาปุริสลักขณะ (ลักษณะของมหาบุรุษ) ซึ่งไมมีในมนุษยโลกคนใด จะมีได เปนได
เสมอตถาคต.แมแตเทวดาที่กําลังจะตาย ก็ยงั หวังวา ขอใหไดเกิดเปนมนุษย. “ภิกษุทั้งหลาย ! ความ
เปนมนุษย นี้แลเปนสวนแหงการไปสูสุคติ ของเทวดาทั้งหลาย.” (บาลี - ขุ. ขุ. 25/289/261.)
มนุษย ไมไดมีอายุ 100 ป เหมือนในปจจุบัน. อดีต มนุษยโลก เคยมีอายุยาวกวานั้นมาก จน
กลายเปนเรื่องเหลือเชื่อ เชน “... เรื่องเคยมีมาแลว เวปุลลบรรพตนี้ มีชื่อวา ปาจีนวังสะ. สมัยนั้น
แล หมูมนุษยมีชื่อวา ติวรา หมูมนุษยชื่อติวรา มีอายุประมาณ สี่หมื่นป ... หมูมนุษยชื่อ โรหิตัสสะ
มีอายุประมาณ สามหมื่นป ... หมูมนุ ษยชื่อ สุปปยา มีอายุประมาณ สองหมื่นป ... หมูมนุ ษยชื่อ
มาคธะ มีอายุเพียงนอยนิด ... เพียงรอยป นอยกวาก็มี เกินกวาก็มี ...” [ปจจุบัน มนุษย มีอายุอยูใน
เกณฑนี้] (บาลี - นิทาน. สํ. 16/225/456.)
สรุปไดวา มนุษยไมไดถือกําเนิดมาเฉพาะโลกใบนี้เทานั้น, มนุษยไมไดมีเชื้อสายแยกออกมา
จาก ชิมแพนซี (เมื่อราว 5 ลานปที่แลว) ตามที่นักวิทยาศาสตรเชื่อ และไมไดมียุคมนุษยเพียงยุค
เดียว ตามที่นักบรรพชีวินวิทยาคาดการณไว. มนุษยมีการพัฒนา มีหายนะ มีการเกิดการตาย มา
หลายล านอนัน ตรอบ อั น มีส าเหตุมาจาก แรงขับภายในจิ ตใจ (กิเลส) ของตัวมนุ ษยเอง ที่ค อย
กระตุนใหมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน ทํารายพวกเดียวกันเองบาง และทํารายสิ่งแวดลอมบาง. มนุษยผูที่
มีอํานาจมากกวา ก็จําเปนตองควบคุมพวกเดียวกันเอง ดวยวิธีการทางพิธีกรรมบาง ทางศาสนา
บาง ทางดานการปกครองบา ง เพื่อความอยูรอดของเผาพั นธุนั่นเอง. สรุ ปก็คือ การประพฤติผิด
ศีลธรรม เปนสาเหตุหลักที่ทําใหมนุษย และสัตว ตองเวียนเกิด เวียนตาย ทั้งในโลกนี้ และโลกอื่น.
จะเห็นวา ตถาคต กลาวถึงประวัติความเปนมาของมนุษย ยอนหลังไปไกล ไมใชลานป แสนป
หรือหมื่นป ดังที่นักวิทยาศาสตรไดตั้งสมมุติฐานไว และตามหลักฐานที่นักบรรพชีวินวิทยาคนพบ.
มนุ ษยมีการปรั บตัว ทางกายวิ ภาคศาสตร ได มากมายอยา งเหลื อ เชื่อ . สิ่ งที่นั กวิทยาศาสตร อ าจ
ยอมรับไมได คือ มนุษย สามารถมี “รางอาศัย” (รางกาย) แบบอี่นไดอีก เชน มนุษยกาซ มนุษย 2
มิต.ิ ในบางยุค มนุษยสามารถดํารงชีวิตรอบหนึ่ง ไดยาวนานเปนแสนป หมื่นป และในจํานวนแสนป
หมื่นปนั้น ไมไดมีรอบเดียว. จึงทําใหประวัติการเกิดการตายของมนุษยนั้น ยาวนานควบคูไปกับอายุ
ของจักรวาล เลยทีเดียว. “... เพราะเหตุวา สงสาร (สังสารวัฏ) นี้ กําหนดที่สุดเบื้องตนเบื้องปลาย
ไมได เมื่อเหลาสัตวผูมีอวิชชาเปนเครื่องกั้น มีตัณหาเปนเครื่องผูก ทองเที่ยวไปมาอยู ที่สุดเบื้องตน
ยอ มไมปรากฎ ...” (บาลี - นิ ทาน. สํ . 16/217/435.) [สั ตวผูมีอ วิ ชชา ทองเที่ยวไปนั้ น มีมนุ ษย
รวมอยูด วย]
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ตถาคต เปนผูรูลึกซึ้งที่สุด เกี่ยวกับมนุษย. พระองคไดกลาวถึงการเกิดสังคมมนุษย ไววา [15]
“... มีสมัยซึ่งในกาลบางครั้งบางคราว โดยการลวงไปแหงกาลนานไกล ที่โลกนี้จะพินาศ เมื่อ
โลกกําลังพินาศอยู โดยมากเหลาสัตวยอมเกิดใน อาภัสสรพรหม (อาภสฺสร) สัตวเหลานั้น ไดสําเร็จ
ทางใจ มีปติเปนอาหาร มีรัศมีซานออกจากกายตนเอง สัญจรไปไดในอากาศ อยูในวิมานอันงาม
สถิตอยูในภพนั้นสิ้นกาลยืดยาวชานาน. [มนุษยที่มีรางกายแบบนี้ ยอมมีอายุยาวนานมาก อาจยาว
เทากับอายุของดาวฤกษ เพราะไมตองรักษารางอาศัยแบบมนุษยปจจุบัน.]
... เมื่อ โลกกํา ลั งเจริ ญขึ้น อยู โดยมาก เหล า สั ตว พ ากัน จุ ติ (เคลื่ อ น) จากอาภัส สรพรหม
(อาภสฺสรกายา) ลงมาเปนอยางนี้ และสัตวเหลานั้น ไดสําเร็จทางใจ มีปติเปนอาหาร มีรัศมีซาน
ออกจากกายตนเอง สัญจรไปไดในอากาศ อยูในวิมานอันงาม สถิตอยูในภพนั้นสิ้นกาลยืดยาวชา
นาน ก็ในสมัยนั้นจักรวาลทั้งสิ้นนี้ เปนน้ําทั้งนั้น มืดมนแลไมเห็นอะไร ดวงจันทรและดวงอาทิตย ก็
ยังไมปรากฎ ดาวนักษัตรและดาวทั้งหลาย ก็ยังไมปรากฎ กลางวัน และกลางคื น ก็ยังไมปรากฎ
เดือนและปกษ ก็ยังไมปรากฎ ฤดูและป ก็ยังไมปรากฎ เพศชายและเพศหญิง ก็ยังไมปรากฎ สัตว
ทั้งหลาย ถึงซึ่งการนับเพียงวาสัตว (สตฺต) เทานั้น.
... ครั้นตอมา โดยการลวงไปแหงกาลนานไกล ไดเกิดมีงวนดิน (รสปฐวี) ขึ้นปรากฎแกสัตว
เหลานั้น งวนดินนี้ลอยอยูทั่วไปบนน้ํา เหมือนนมสดที่บุคคลเคี่ยวใหงวด แลวตั้งไวใหเย็น จับเปนฝา
อยูขา งบน งวนดิ นนั้นถึงพรอ มดวยสี กลิ่ น รส มีสีค ลายเนยใส หรือ เนยขนอยา งดี มีรสอร อยดุ จ
รวงผึ้งเล็ก อันหาโทษมิได.
เมื่อสัตวเหลานั้น พากันเอานิ้วชอนงวนดินขึ้นลองลิ้มดูอยู รสของงวนดินไดซาบซานไปแลว
สัตวเหลานั้นจึงเกิดความอยากขึ้น ตอมาก็ไดพากันพยายามเพื่อจะปนงวนดินใหเปนคําๆ ดวยมือ
แลวบริโภค ในคราวที่พากันบริโภคงวนดินอยู รัศมีกายของสัตวเหลานั้นก็ไดหายไป เมื่อรัศมีกาย
หายไป ดวงจันทรและดวงอาทิตยยอมปรากฎ เมื่อดวงจันทรและดวงอาทิตยปรากฎ ดาวนักษัตร
และดาวทั้งหลายยอมปรากฎ เมื่อดาวนักษัตรและดาวทั้งหลายปรากฎ กลางคืนและกลางวันยอม
ปรากฎ เมื่อกลางคืนและกลางวันปรากฎ เดือนและปกษยอมปรากฎ เมื่อเดือนและปกษปรากฎ ฤดู
และปยอมปรากฎ ดวยเหตุเพียงเทานี้แล โลกนี้จึงกลับเจริญขึ้นอีก.
ครั้นตอมา สัตวเหลานั้น พากันบริโภคงวนดิน รับประทานงวนดิน มีงวนดินเปนอาหาร ดํารง
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อยูไดสิ้นกาลชานาน ดวยเหตุที่สัตวเหลานั้น มัวเพลิดเพลินบริโภคงวนดิน รับประทานงวนดิน มี
งวนดินเปนอาหาร ดํารงอยูไดสิ้นกาลชานาน สัตวเหลานั้นจึงมีรางกายแข็งกลาขึ้นทุกที ทั้งผิวพรรณ
ก็ปรากฎวาแตกตางกันออกไป สัตวบางพวกมีผิวพรรณงาม สัตวบางพวกมีผิวพรรณไมงาม ในสัตว
ทั้งสองพวกนั้น สัตวพวกทีม่ ีผิวพรรณงาม ไดพากันดูหมิ่นสัตวพวกที่มีผิวพรรณไมงาม เมื่อสัตวทั้ง
สองพวกนั้น เกิดมีการไวตัวดูหมิ่นกัน เพราะทะนงตัวปรารภผิวพรรณเปนปจจัย งวนดินจึงหายไป.
เมื่องวนดินหายไปแลว ก็ไดเกิดมีกระบิดิน (ภูมิปปฺปฏิก) ขึ้น สัตวเหลานั้นไดใชกระบิดินเปน
อาหาร ดํารงอยูสิ้ นกาลชานาน ผิวพรรณก็ปรากฎวาแตกตา งกันออกไป ดวยเพราะมีการไวตัว ดู
หมิ่นกัน เพราะทะนงตัวปรารภผิวพรรณเปนปจจัย กระบิดินจึงหายไป เมื่อกระบิดินหายไปแลว ก็
ได เกิด มีเครื อ ดิน (ปทาลตา) ขึ้น สั ตว เหล านั้ น ได ใชเครื อดิ น เปน อาหาร ดํ ารงอยูสิ้ นกาลชานาน
ผิวพรรณก็ปรากฎวาแตกตา งกัน ออกไป ด วยเพราะมีการไวตัวดู หมิ่น กัน เพราะทะนงตัว ปรารถ
ผิวพรรณเปนปจจัย เครือดินจึงหายไป เมื่อเครือดินหายไปแลว ก็ไดเกิดมีขาวสาลีเกิดขึ้น ในที่ที่ไม
ตอ งไถ เปน ขา วไมมีรํ า ไมมีแ กลบ ขาวสะอาด มีกลิ่ น หอม มี เมล็ ด เป น ขา วสาร ตอนเย็น สั ต ว
เหลานั้น นําเอาขาวสาลีใดมาเพื่อบริโภคในเวลาเย็น ตอนเชาขาวสาลีนั้น ก็มีเมล็ดสุกแลวงอกขึ้น
แทนที่ ตอนเชาสัตวเหลานั้น นําเอาขาวสาลีใดมาเพื่อบริโภคในเวลาเชา ตอนเย็นขาวสาลีนั้น ก็มี
เมล็ดสุกแลวงอกขึ้นแทนที่ ไมปรากฎวาบกพรองไปเลย สัตวเหลานั้นจึงไดบริโภคขาวสาลีนั้นเปน
อาหาร ดํารงอยูสิ้นกาลชานานดวยประการที่สัตวเหลานั้นมีขาวสาลีเปนอาหาร ดํารงอยูสิ้นกาลชา
นาน.
สัตวเหลานั้นจึงมีรางกายแข็งกลาขึ้นทุกที ทั้งผิวพรรณก็ปรากฎวาแตกตางกันออกไป สตรีก็มี
เพศหญิงปรากฎ และบุรุษก็มีเพศชายปรากฎ ดวยวา สตรีก็เพงดูบุรุษอยูเสมอ และบุรุษก็เพงดูสตรี
อยูเสมอ เมื่อคนทั้งสองเพศ ตางก็เพงดูกันและกันอยูเสมอ ก็เกิดความกําหนัด เกิดความเรารอนขึ้น
ในกาย เพราะความเรารอนเหลานั้นเปนปจจัย เขาทั้งสองจึงเสพเมถุนธรรมกัน. ...”
การเสพเมถุน (การรวมเพศ) เปนพฤติการณที่ทําใหมนุษย เกิดการวิวัฒนทั้งทางรายกายและ
ทางสังคมตามมา. มีการตั้งบานเรือนที่อาศัย เพื่อปกปคความไมงามตางๆ เชน ปกปดการเสพเมถุน
การแยงชิงการวิว าทกัน เรื่ อ งอาหารและที่ดิ น . ทํา ใหเกิด ระบบชนชั้น ปกครอง (กษัตริ ย) เขา มา
ควบคุม แกไข พฤติกรรมที่เบียดเบียนกัน เชน มีการอบรมขัดเกลานิสัย การควบคุมสืบทอดความ
เชื่อ พิธีกรรม. ตอมา เกิดชนชั้นนักบวช (พราหมณ) นักประกอบการณการคาอาชีพ (แพศย) กสิกร
กรรมาชน (ศูทร) ก็เกิดขึ้นในลําดับถัดมา. เกิดภาษา วัฒนธรรม ความเชื่อ ลัทธิ การปกครอง อีก
มากมายตามมา. แตมนุษยก็ยังวิวาทแยงชิงทํารายกัน แบงแยก เหยียดสีผิว ชาติกําเนิด (จันทาล)
ซึ่งในพระสูตรไดกลาวไวอยางละเอียด. จนในที่สุด มนุษยก็ควบคุมกิเลสของตัวเองไมได ความชั่ว
รายก็ยอนกลับมาทํารายตัวเอง จนทําใหอายุขัยของตน สั้นลงไปเรื่อยๆ จนกลับไปสูยุคของความ
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โกลาหล (กลียุค) อีกครั้ง.
มีพระสูตรบทหนึ่ ง ที่ตถาคตได บรรยายภาวะวิ กฤตของสังคมมนุษย หลังจากมนุ ษยมีอายุ
คอยๆ ลดลง จนเหลือต่ํากวา 100 ป อันเกิดจากการไรศีลธรรมอยางหนัก.
“สมัยนั้น จักมีสมัยที่มนุษยมีอายุขัยลดลงมา เหลือเพียง 10 ป (จักมีลักษณะแหงความเสื่อม
เสีย มีประการตา งๆ ดั งที่ทา นกลา วไวว า) หญิงอายุ 5 ป ก็มีบุตร. รสทั้งหา คือ เนยใส เนยขน
น้ํามัน น้ําผึ้ง น้ําออย และรสเค็ม ก็ไมปรากฎ. มนุษยทั้งหลาย กินหญาที่เรียกวา กุท๎รูสกะ (ซึ่งนิยม
แปลกันวาหญากับแก) แทนการกินขาว. กุศลกรรมบถหายไป ไมมีรองรอย, อกุศลกรรมบถ รุงเรือง
ถึงที่สุด. ในหมูมนุษย ไมมีคําพูดวากุศล จึงไมมีการทํากุศล. มนุษยสมัยนั้น จักไมยกยองสรรเสริญ
ความเคารพเกื้อกูลตอมารดา (มัตเตยยธรรม), ความเคารพเกื้อกูลตอบิดา (เปตเตยยธรรม), ความ
เคารพเกื้อกูลตอสมณะ (สามัญญธรรม), ความเคารพเกื้อกูลตอพราหมณ (พรหมัญญธรรม), และ
กุลเชฏฐาปจายนธรรม, เหมือนอยางที่มนุษยยกยองกันอยูในสมัยนี้. ไมมีคําพูดวา แม นาชาย นา
หญิง พอ อา ลุง ปา ภรรยาของอาจารย และคําพูดวา เมียของครู. สัตวโลกจักกระทําการสัมเภท
(สมสูสําสอน) เชนเดียวกันกับแพะ แกะ ไก สุกร สุนัข สุนัขจิ้งจอก. ความอาฆาต ความพยาบาท
ความคิดราย ความคิดฆา เปนไปอยางแรงกลา แมในระหวางมารดากับบุตร บุตรกับมารดา บิดากับ
บุตร บุตรกับบิดา พี่กับนอง นองกับพี่ ทั้งชายและหญิง เหมือนกับที่นายพรานมีความรูสึกตอเนื้อ
ทั้งหลาย. ในสมัยนั้น จักมี สัตถันตรกัปป (การใชศัสตราวุธติดตอกันไมหยุดหยอน) ตลอดเวลา 7
วัน. สัตวทั้งหลายเหลานั้น จักมีความสําคัญแกกันและกัน ราวกะวาเนื้อ; แตละคนมีศัสตราวุธในมือ
ปลงชีวิตซึ่งกันและกันราวกะวา ฆาปลา ฆาเนื้อ.” (บาลี - ปา. ที. 11/70/39.)
การฆาสังหารกัน ทําใหคนเลวตายเปนอันมาก แตคนดีมศี ีลจะยังเหลืออยู. เมื่อคนเลวนอยลง
คนดี ก็ค อยๆ เพิ่มทวีจํ านวนขึ้น (แตก็ใชเวลาอันยาวนานมากเชนกัน), มนุษยที่มีศีล ก็จ ะวิ วัฒ น
ตัวเอง พัฒนาจิตวิญญาณใหสูงขึ้น เปนเหตุใหมนุษยคอยๆ พัฒนาอายุสูงขึ้นตามลําดับ จนกระทั่ง
กลับมามีอายุขัยถึง 80,000 ปอีกครั้ง. ในภพของมนุษย จะอาศัยรางที่มีอายุขัยสูงสุดได ไมเกินเทานี้
หรือมากกวาเล็กนอ ย แตในภพของเทวดานั้น อาศัยรางอัน เปนทิพย (มีรางที่สํ าเร็จดวยใจ) จึงมี
อายุขัยไดยาวนานกวาเปนลานเทา.
สาเหตุที่ เทวดาบางพวก ปรารถนาจะไดเกิดมาเปนมนุษย อาจจะดวยสาเหตุที่มนุษย มีอายุ
สั้นกวา มีรางกาย มีสมอง มีอวัยวะเหมาะแกการประฤติธรรม กวาการเปนเทวดา ซึ่งจะทําใหบรรลุ
ธรรมเร็วกวา. สวน มนุษยอริยะชน ผูเห็นโทษของวัฏสงสาร การเกิด-ดับ ยอมสะสมคุณธรรมไวเปน
เครื่องปองกันภัยอันตราย เชน คุณธรรม 4 ขอ (ผูประกอบดวย กําลัง 4 ประการ) คือ การไดสะสม
‘พลั งบวก’ ลงไปในปญญา (กํา ลั งปญญา) ในความเพียรพยายาม (กําลั งความเพี ยร) ในการ
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ประกอบธุรกรรมที่มีแตคุณประโยชน (กําลังการงานอันไมมีโทษ) และ ในการเอื้อเฟอใหทาน ให
ความชวยเหลือ (กําลังการสงเคราะห). ทําใหรูสึกมีความมั่นคงในชีวิต เกิดพลังบวก ที่จะทําใหภัย
อันตรายตางๆ ไมสามารถเขาถึงตัวได (สิ่งนั้นทําอันตรายไมได). ตถาคต กลาววา ภัย 5 ประการ
ตอไปนี้ [16] คือสิ่งที่มนุษยปุถุชนทุกคนกลัว ไดแก.
(1) อาชีวิตภัย คือ ภัยที่กระทบตอชีวิต และการเลี้ยงชีวิต เชน การถูกฆา สังหาร การสูญเสีย
สวัสดิภาพ สวัสดิการตางๆ รวมทั้งภัยทางสังคมทุกชนิด.
(2) อสิโลกภัย คือ ภัยจากการถูกติเตียน นินทา วารายตางๆ.
(3) ปริสสารัชภัย คือ ภัยจากการความเกรงกลัวสะทกสะทานในสังคม เพื่อน ผูรวมงาน เชน
อาจไมไดรับการยอมรับจากสังคม.
(4) มรณภัย คือ ความตาย (กลัวตาย).
(5) ทุคติภัย คือภัยที่จะไดรับ เมื่อหลังตายแลว เชน กลัววาจะไมไดไปสูภพภูมิที่ดี เกรงจะได
เกิดเปน สัตวนรก เปรต.
ในภพมนุษย สามารถสรางอริยคุณ ระดับโสดาบันไดทั้ง 3 แบบ คือ โสดาบัน ผูเอกพีชี (เกิด
อีกคราวเดียว ในภพมนุษย แลวจะได อรหัตตผล/นิพพาน) โสดาบัน ผูโ กลังโกละ (เกิดในภพมนุษย
หรือ ภพเทวดา ในสองหรือสามคราว แลวจะได อรหัตตผล/นิพพาน) โสดาบัน ผูสัตตักขัตตุปรมะ
(เกิดในภพมนุษยบาง ภพเทวดาบาง สลับกันไป ไมเกิน 7 คราว แลวจะได อรหัตตผล/นิพพาน).
มนุษยปุถุชน ที่เกิดมาในภพมนุษยนี้แลว ไมรักษาศีล ไมทําทาน ตายไปยอมไปเกิดในภพนรก จะ
ไดมาเกิดในภพมนุษยอีกนั้น โอกาสแทบไมมีเลย.
มนุษยแบงชนชั้นกันดวยคุณธรรม, กษัตริย เปนวรรณะประเสริฐกวา พราหมณ แพทย และ
ศู ท ร. พระอริ ยะ (ตั้ งแต ร ะดั บโสดาบัน เปน ตน ไป) มี ว รรณะประเสริ ฐ กว า เทวดาและมนุ ษ ย .
“กษัตริ ยประเสริ ฐที่สุ ด ในหมูชนผูรั งเกียจด ว ยโคตร ทา นผูถึงพรอ มด วยวิ ชชาและจรณะ เปน ผู
ประเสริฐที่สุด ในหมูเทวดาและมนุษย.”
ขอดีของมนุ ษย เมื่อเทียบกับ เทวดาชั้นดาวดึงส. “... มนุษยชาวอุตรกุรุทวี ป ประเสริ ฐกว า
พวกเทวดาชั้นดาวดึงส และพวกมนุษยชาวชมพูทวีป ดวยฐานะ 3 ประการ ... คือ (1) ไมมีทุกข (2)
ไมมีความหวงแหน (3) มีอายุแนนอน ... มนุษยชาวชมพูทวีป ประเสริฐกวาพวกมนุษยชาวอุตรกุรุ
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ทวีป และพวกเทวดาชั้นดาวดึงส ดวยฐานะ 3 ประการ. ... คือ (1) เปนผูกลา (2) เปนผูมีสติ (3)
เปนผูอยูประพฤติพรหมจรรยอันเยี่ยม ...” (บาลี - สตฺตก. อํ. 23/408/225.)
นอกจากนี้ วรรณะและตระกูล ของมนุ ษย วั ด กัน ที่คุ ณธรรมและความมั่งคั่ งทางทรัพ ยสิ น .
มนุษยตระกูล (จากสูงไปต่ํา) ได แก พระเจ าจักรพรรดิ (จกฺกวตฺติ) กษัตริ ยมหาศาล (ขตฺติยมหา
สาลกุเล) พราหมณมหาศาล (พฺราหฺมณมหาสาลกุเล) คหบดีมหาศาล (คหปติมหาสาลกุเล). มนุษย
ตระกูลต่ํา ไดแกตระกูลจัณฑาล ตระกูลพราน ตระกูลจักสาน ตระกูลชางทํารถ ตระกูลเทขยะ.
(5) เทวดา (เทวา - Gods | divine)
เทวดา เปน มนุษยอี กพวกหนึ่ง ที่มีคุณสมบัติของรางกาย แตกตา งจากมนุษยโลก. ตถาคต
เปนผูที่รูชัดในฐานะและวิสัยของเทวดาเปนอยางดี [17] พระองคแบงเทวดา และพรหม (เทวดาพวก
หนึ่ง) ออกเปนระดับชั้น มีฐานะสูง-ต่ํา ตามลําดับคุณธรรมและความสามารถทางจิต (ฌาน) ไวดังนี้.
ก. เทวดาที่มีวรรณะต่ําสุด
เปนเทวดาที่อยูใกลชิดกับมนุษยมากที่สุด. ไดแก เทวดาที่นับเนื่องในหมูคนธรรพ (เทวดาที่
อาศัยอยูในตนไมที่มีกลิ่น - นางไม) และ เทวดาที่นับเนื่องในหมูวลาหก (เทวดาที่อาศัยอยูในกอน
เมฆ - มาเมฆ). เทวดาที่นับเนื่องในหมูคนธรรพ มีผูนําชื่อ ธตรฐ แบงออกเปนกลุมๆ ตามถิ่นที่อาศัย
ในสวนตางๆ ของตนไมที่มีกลิ่น เชน ราก เปลือก ลําตน ใบ. [18] เทวดาที่นับเนื่องในหมูวลาหก แบง
ออกเปนกลุมๆ ตามถิ่นที่อาศัยในสวนตางๆ ของกอนเมฆ เชน เมฆเย็น เมฆรอน หมอก ลม ฝน.
(บาลี - ขนฺธ. สํ. 17/314/542.) เทวดาในชั้นนี้ นอกจากจะมีพวกคนธรรพและวลาหกแลว ยังมีสัตว
กึ่งเทวดาอาศั ยอยู ได แ ก นาค (มีผูนํ า ชื่อ วิ รู ปกษ), ครุ ฑ (มีผูนํา ชื่อ วิ รุ ฬหก), ยักษ (มีผูนํ า ชื่อ
เวสสุวัณ).
ข. เทวดาเหลากามภพ
เทวดาในชั้น กามาวจรภูมิ ยังมีอ ารมณกามแบบมนุษย. สั ตว ที่มาอุบัติเปน เทวดาในชั้น นี้
เพราะเคยทําทาน และรักษาศีล (แตไมได ฌาน). มนุษย ที่ทําทานและรักษาศีล (แตไมได ฌาน)
17

18

“ผลแหงความประพฤติเรียบรอย.” พุทธวจน-หมวดธรรม เลมที่ 11. [ซอฟตแวร]. E-Tipitaka v3.0.6, หนา 246.
| บาลี มู. ม. 12/517/483.
“เทวดาซึ่งนับเนื่องในหมูคนธรรพ.” พุทธวจน-หมวดธรรม เลมที่ 11. [ซอฟตแวร]. E-tipitaka v3.0.6, หนา 305.
| บาลี - ขนฺธ. สํ. 17/309/536.
184

ลักษณะและคุณสมบัติมูลฐานของธัมมะธาตุ : จิตธาตุ

185
ตายไป จะได มาเกิด ในภพนี้ แตจ ะได ชั้น ใด ขึ้น อยูกับคุ ณภาพและปริ มาณของทาน และความ
บริสุทธิ์ของศีลที่รักษา. กามาวจรภูมิ แบงเปน 6 ระดับชั้น คือ จาตุมหาราชิกา, ดาวดึงส (มีผูนําชื่อ
สักกะ), ยามา (มีผูนําชื่อ สุยาม), ดุสิต (มีผูนําชื่อ สันดุสิต), นิมมานรดี (มีผูนําชื่อ สุนิมมิต), ปรนิม
มิตวสวัตตี (มีผูนําชื่อ วสวัตตี).
ยังมีเทวดาอีกพวกหนึ่ง คือ สกทาคามี แตมีอริยคุณสูงกวาเทวดาเหลาอื่นในชั้นกามาวจรภูมิ
เปนผูทําทานมาก รักษาศีลระดับเครง. มนุษย ทีท่ ําทานใหมาก และรักษาศีลเครง (อุโบสถศีล) ตาย
ไป จะไดมาเกิดเปนเทวดาในชั้นดุสิต เรียกวา สกทาคามี. จากนั้น จะเกิดอีกเพียงครั้งเดียวในภพนี้
แลวจะละสังโยชน 3 ได (คือ ละกามไดไมทั้งหมด แตไมได ฌาน) ตายไป ก็จะยังเวียนมาเกิดในภพ
นี้อีก เพื่อปรินิพพานที่นี่. เหตุที่ไมไดไปเกิดใน ชั้นพรหม เพราะยังละกามไดไมหมด และไมได ฌาน.
อริยบุคคลระดับโสดาบันก็แบบเดียวกันนี้ จะเวียนสลับไปเกิดในภพมนุษยและเทวดาในชั้นกามภพนี้
เชนเดียวกัน แตไมเกิน 7 คราว (คราวที่ 7 จะไปจบลง หรือปรินิพพานทีพ่ รหมชั้น อกนิษฐะ).
เทวดาในชั้น จาตุมหาราชิกา เปน ที่ร วมเทวดาชั้น ต่ํา ทั้งหมด เชน เทวดาที่นั บเนื่ อ งในหมู
คนธรรพ เทวดาที่นับเนื่องในหมูวลาหก รวมทั้งสัตวกึ่งเทวดา. เทวดาในชั้นปรนิมมิตวสวัตตี เปนที่
อยูของเทวดาทีม่ ีฤทธิ์ทางใจ เรียกวา มาร เทวดาพวกนี้มีฤทธิ์มาก สามารถเดินทางไปไดทั่วกามภพ
(ไปไดทั้ง 6 ชั้นในกามาวจรภูม)ิ . บางคราว สัตวพวกอสูร ที่มีฤทธิ์มาก มาจากชั้นภพนรก ก็ขึ้นมารุก
สถานที่บนสวรรคนี้ไดเชนกัน. ทําใหเกิดสงครามระหวางพวกเทพกับอสูร. แมในศาสนาอื่น ก็มีเรื่อง
เลาเกี่ยวกับ เทพ-อสูร เชนเดียวกัน. เทพนิยาย นวนิยายแนวแฟนตาซี อภินิหาร ที่ถูกปรุงแตงขึ้น ก็
อาศัยโครงเรื่องที่มาจากเรื่องเลาในโลกของเทวดาเชนกัน.
สิ่ ง ที่ น า ทึ่ ง สํ า หรั บ มนุ ษ ย คื อ เมื่ อ เข า ไปอยู ใ นมิ ติ เ วลาของสวรรค นรก. ตถาคตทรง
เปรียบเทียบ วันเวลาบนโลกมนุษย กับวันเวลาบนสวรรคชั้นกามภพ ไวดังนี้ [19]
50 ป บนโลกมนุษย เทากับ 1 วัน (1 วัน 1 คืน) ของเทวดาชั้น จาตุมหาราชิกา เทวดาชั้นนี้
มีอ ายุประมาณ 500 ปส วรรค หรือ ประมาณ 9,125,000 ปมนุษย. (การเทียบ วั น เดื อ น ป บน
สวรรค ใชแบบเดียวกับโลกมนุษย คือ 30 วัน เทากับ 1 เดือน และ 12 เดือน เทากับ 1 ป สวรรค
ของเทวดาชั้นกามภพทั้ง 6 ชั้น ก็คิดจํานวนป เดือน วัน แบบเดียวกัน)
100 ป บนโลกมนุษย เทากับ 1 วัน ของเทวดาชั้น ดาวดึงส เทวดาชั้นนี้ มีอายุประมาณ
1,000 ปสวรรค หรือประมาณ 36,500,000 ปมนุษย.
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200 ป บนโลกมนุษย เทากับ 1 วัน ของเทวดาชั้น ยามา เทวดาชั้นนี้ มีอายุโดยประมาณ
2,000 ปสวรรค หรือประมาณ 146,000,000 ปมนุษย.
400 ป บนโลกมนุษย เทากับ 1 วัน ของเทวดาชั้น ดุสิต เทวดาชั้นนี้ มีอายุโดยประมาณ
4,000 ปสวรรค หรือประมาณ 584,000,000 ปมนุษย.
800 ป บนโลกมนุษย เทากับ 1 วัน ของเทวดาชั้น นิมานนรดี เทวดาชั้นนี้ มีอายุ
โดยประมาณ 8,000 ปสวรรค หรือประมาณ 2,336,000,000 ปมนุษย.
1,600 ป บนโลกมนุษย เทากับ 1 วัน ของเทวดาชั้น ปรนิมมิตวสวัสตี เทวดาชั้นนี้ มีอายุ
โดยประมาณ 16,000 ปสวรรค หรือประมาณ 9,344,000,000 ปมนุษย.
ค. เทวดาที่อาศัยรูป (รางที่ปนขึ้นทางใจ - รูปภพ)
เปน เทวดาที่เกิด ใน รู ปาวจรภูมิ หรือ รูปพรหม (เทวดาชั้น นี้ จะถูกเรียกว า พรหม) ไดแ ก
เทวดาที่เรียกวา พรหมกายิกา เปนเทวดาที่อยูใกลมนุษยมากที่สุดอีกพวกหนึ่ง เปนผูกระทําจิตได
สมาธิ ระดับฌานที่ 1 (ปฐมฌาน) หรือเจริญเมตตา ใหทาน ละความตระหนี่ (อยางใดอยางหนึ่ง).
หากเปนมนุษย ถาทําจิตไดสมาธิ ระดับฌานที่ 1 แลวตายไป ก็จะไดเกิดเปนเทวดาในภพนี้ มีอายุ
ประมาณ 1 กัป มี 3 ชั้นยอย ไดแก พรหมปาริสัชชา, พรหมปุโรหิตา, และ มหาพรหมา. ถาเปน
เทวดา ก็จะเปนผูก ระทําจิตไดสมาธิ ระดับฌานที่ 2 (ทุติยฌาน) หรือ เจริญกรุณาใหมาก (อยางใด
อยางหนึ่ง). หากเปนมนุษย ถาทําจิตไดสมาธิ ระดับฌานที่ 2 แลวตายไป ก็จะไดเกิดเปนเทวดาใน
ภพนี้ มีอายุ 2 กัป ไดแกพรหมชั้น อาภา, ปริตรตาภา, อัปปมาณาภา, อาภัสสระ. ถาเปนเทวดา ก็
จะเปนผูกระทําจิตไดสมาธิ ระดับฌานที่ 3 (ตติยฌาน) หรือเจริญมุทิตาจิตใหมาก (อยางใดอยาง
หนึ่ง). หากเปนมนุษย ถาทําจิตไดสมาธิ ระดับฌานที่ 3 แลวตายไป ก็จะไดเกิดเปนเทวดาในภพนี้ มี
อายุ 4 กัป ไดแกพรหมชั้น สุภา, ปริตตสุภา, อัประมาณสุภา, สุภกิณหกะ. ถาเปนเทวดา ก็จะเปน
ผูกระทําจิตไดสมาธิ ระดับฌานที่ 4 (จตุตถฌาน) หรือเจริญอุเบกขาใหมาก (อยางใดอยางหนึ่ง).
หากเปนมนุษย ถาทําจิตไดสมาธิ ระดับฌานที่ 4 นี้ และตายไป จะไดเกิดเปนเทวดาในภพนี้ มีอายุ
500 กัป ไดแกพรหมชั้น เวหัปผละ.
เทวดาในชั้นพรหมกายิกา เมื่อตายไป จะไปเกิดเปนพรหมชั้น สุทธาวาส เปนอนาคามี อี ก
ครั้ ง (ไม ต อ งกลั บ มาเกิ ด ในกามภพอี ก ) และละสั ง โยชน 5 ได แ ล ว จะเกิ ด อี ก ครั้ ง เดี ย วและ
ปรินิ พพานในที่นี้. เปนเทวดาชั้นพิ เศษที่มีอายุยาวที่สุด จนมองไมเห็นความเสื่อ ม บางครั้ งเรียก
เทวดาพวกนี้วา อสัญญีสัตว หรือสัตวพวกไมมีสัญญา (มีรูปก็ไมใช ไมมีรูปก็ไมใช) เปนที่อยูของผู
บริสุทธิ์ คือ พระอนาคามี. เทวดาในชั้นรูปภพ แบงยอยชั้นออกเปน อวิหา, อตัปปา, สุทัสสา, สุทัส
สี, และ อกนิฏฐะ.
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ง. เทวดาที่ไมตองอาศัยรูป (อรูปภพ)
เทวดาที่ไมตองอาศัยรูป ไดแก เทวดาจําพวก อรูปพรหม เปนผูกระทําจิต ไดสมาธิเกินฌานที่
4 อาศัยรางอันละเอียดมาก จนไมรูสึกวามีรูปอาศัยอยู แบงยอยออกเปน 4 กลุม คือ ผูเขาถึง อากาสานัญจายตนภพ มีอายุประมาณ 10,000 กัป. ผูเขาถึง วิญญาณัญจายตนภพ มีอายุประมาณ 40,000
กัป. ผูเขา ถึง อากิญจั ญญายตนภพ มีอ ายุประมาณ 60,000 กัป. และ ผูเขา ถึง เนวสั ญญานา
สัญญายตนภพ รวมทั้ง เทวดาพวกอสัญญีสัตว. เทวดาชั้นนีไ้ มไดระบุอายุไว ซึ่งมีอายุยาวนานที่สุด.
นอกจากนี้ ยังมีเทวดาเหลาอื่นๆ อีก เชน เทวดาเหลามนาปกายิกา (บาลี สตฺตก. อํ. 23/269
/136.) เทวดาที่เกี่ยวพัน กับมนุ ษยโดยตรง เชน พวกเทวดา ที่เขา ถือ เอาพื้ น ที่ (ปริ คฺ คณฺห) ของ
มนุ ษย ก็ จ ะได ที่ อ ยูซึ่ งมนุ ษย จั ด สร า งให “... เทวดาเป น อั น มากนั บเป น พั น ๆ เข า ถื อ เอาพื้ น ที่
(ปริ คฺ ค ณฺห) ในปาฏลิ ค ามด ว ยทิพ ยจั กษุอั น บริ สุ ทธิ์ ล ว งจั กษุของมนุ ษย เทวดาผูมีศั กดิ์ใหญเขา
ถือเอาพื้นที่ในสวนใด จิตของพระราชาและราชมหาอํามาตยผูมีศักดิ์ใหญ ก็นอมไปเพื่อสรางนิเวศน
ในสวนนั้น ...”
จะเห็นวา การแบงชัน้ ของมนุษยทําไดจํากัด อันเนื่องมาจากการอาศัยรางที่ตองมีอาหารบํารุง
แตเทวดา ไมมีรางกายแบบมนุษย ทําใหพวกเทวดา มีความแตกตางทางภายภาพมากกวา. เทวดา
ไมตองกินอาหารแบบมนุษย ตองการสิ่งใด ก็ใชวิธีการสรางมโนภาพขึ้นมาใหเปนวัตถุ ก็จะไดสิ่ง
นั้น. การสรางมโนภาพของเทวดา เรียกวา เนรมิต. วัตถุทถี่ ูกเนรมิตขึ้นมานั้น ก็ไมใชวัตถุจริง แตเปน
วัตถุในเชิงจินตภาพ และเรียกสิ่งที่เนรมิตขึ้นมาวาเปน วัตถุทิพย (divine things) เชน อายุทิพย
วรรณทิพย สุขทิพย รูปทิพย เสียงทิพย กลิ่นทิพย รสทิพย เปนตน.
ระหว างมนุษยกับเทวดา ใครประเสริฐกวากัน, ตถาคต กลา วไวว า “... เทวดาชั้นดาวดึงส
ประเสริฐกวาพวกมนุษยชาวอุตรกุรุทวีป และพวกมนุษยชาวชมพูทวีป ด วยฐานะ 3 ประการ คื อ
(1) อายุทิพย (2) วรรณะทิพย (3) สุขทิพย.” (บาลี - สตฺตก. อํ. 23/408/225.) ในความเปนเพศ
ของเทวดานั้น สวนใหญเปนเพศชาย สิ่งที่เพศหญิงเปนไมได คือ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระ
เจาจักรพรรดิ เทวดาสักกะ (หัวหนาเทวดา) มาร (เทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัสตี) และ พรหม. (บาลี อุปริ. ม. 14/172/245.)
สิ่งที่เปนทิพยของเทวดา ถูกปรุงแตงขึ้นมาทางใจ เชน ความสุขในสวรรคเปรียบเหมือน พระ
เจาจักรพรรดิ ทรงประกอบดวยแกว 7 ประการ คือ จั กรแกว ชางแกว มา แกว มณีแกว นางแกว
คหบดี แ กว และปริ น ายกแกว (บาลี - อุ ปริ. ม. 14/324/488.) ลั กษะของนางแกว บนสวรรค ที่
ตถาคต บรรยายไว คื อ “... พระเจ า จั ก รพรรดิ ย อ มปรากฎนางแก ว รู ปงาม น า ดู น า เลื่ อ มใส
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ประกอบดวยความงามแหงผิวพรรณอยางยิ่ง ไมสูงนัก ไมต่ํานัก ไมผอมนัก ไมอวนนัก ไมดํานัก ไม
ขาวนัก ลวงผิวพรรณของมนุษย แตยังไมถึงผิวพรรณทิพย มีสัมผัสทางกายปานประหนึ่ง สัมผัสปุย
นุนหรือปุยฝาย นางแกวนั้นมีตัวอุนในคราวหนาว มีตัวเย็นในคราวรอน มีกลิ่นดังกลิ่นจันทนฟุงไป
แตกาย มีกลิ่นดังกลิ่นอุบลฟุงไปแตปาก นางแกวนั้นมีปกติตื่นกอนนอนทีหลัง คอยฟงบรรหารใช
(ตรัสสั่ง) ประพฤติถูกพระทัย ทูลปราศรัยเปนที่โปรดปรานตอพระเจาจักรพรรดิ และไมประพฤติ
ลวงพระเจาจักรพรรดิแมทางใจ ไฉนเลา จะมีการประพฤติลวงทางกายได.”
รอบชีวิตหนี่งของเทวดา เทียบกับอายุของมนุษยไมไดเลย แตกตางกันมากมาย แตมีสิ่งหนึ่งที่
ไม แ ตกต า งกั น คื อ หลั งตายไปแล ว ทั้ ง มนุ ษ ยแ ละเทวดา มั ก จะไปเกิ ด ในภพนรกบ า ง กํา เนิ ด
เดรัจฉานบาง เปรตวิสัยบาง สลับกันไปตามพฤติการณ (กรรม) ของแตละผูที่สะสมไว. โอกาสจะได
เกิดมาเปนมนุษยนั้นยากยิ่ง (แมภพปจจุบัน จะไดเปนเทวดาก็ตาม). ถามนุษยหรือเทวดาผูนั้น ได
บรรลุธรรมขั้นโสดาบันขึ้นไป จึงจะมีโอกาสไดเกิดเปนมนุษย. มนุษยปุถุชน พระโสดาบัน และ พระ
สกทาคามี ยอ มไมไ ปเกิดในภพ สุ ทธาวาส, พระอริยะทั้งหลาย ก็จ ะไมเกิดใน อสัญญีภพ หรื อ
สุทธาวาส และ ภพอบาย (นรก กําเนิดเดรัจฉาน เปรตวิสัย อสุรกาย) แตในภพภูมินอกจากนี้ ยอม
มีทั้งพระอริยะ และมิใชพระอริยะไปเกิด.
ความยาวนาน 1 กัป ตถาคตเปรียบไววา “... เหมือนอยางวา ภูเขาหินลูกใหญยาวโยชนหนึ่ง
กวางโยชน หนึ่ง สูงโยชน หนึ่งไมมีชอ ง ไมมีโพรงเปนแทงทึบ บุรุษพึงเอาผา แควน กาสี มาแล ว ปด
ภูเขานั้น 100 ปตอครั้ง ภูเขาหินลูกใหญนั้น พึงถึงการหมดไป สิ้นไป เพราะความพยายามนี้ ยังเร็ว
กว า แล ส ว นกั ป หนึ่ ง ยั ง ไม ถึ ง การหมดไป สิ้ น ไป กั ป นานอย า งนี้ แ ล ...” (บาลี - นิ ท าน. สํ .
16/215/429.) และอีกพระสูตรหนึ่ง ทรงเปรียบเทียบความยาวนานของกัป ไวอีกวา “... เหมือน
อยางวา นครที่ทําดวยเหล็ก ยาวโยชนหนึ่ง กวางโยชนหนึ่ง สูงโยชนหนึ่ง เต็มดวยเมล็ดพันธุผักกาด
มีเมล็ดพันธุผักกาดรวมกันเปนกลุมกอน บุรุษพึงหยิบเอาเมล็ดพันธุผักกาดเมล็ดหนึ่งๆ ออกจาก
นครนั้น โดยลว งไปหนึ่งร อยปตอเมล็ด เมล็ด พัน ธุผักกาดกองใหญนั้น พึ งถึงความสิ้นไป หมดไป
เพราะความพยายามนี้ยังเร็วกวาแล สวนกัปหนึ่งยังไมถึงความสิ้นไป หมดไป กัปนานอยางนี้แล ...”
(บาลี นิทาน. สํ. 16/216/431.)
4.1.4 ภพ ชาติ ของนามรูป–วิญญาณ–สังขาร
หลักปฏิจจสมุปบาท บอกไววา วิญญาณ จะปรากฎขึ้น ก็ตอเมื่อมี อวิชชา สังขาร เกิดขึ้นมา
กอน, “เพราะมีอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร เพราะมีสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ”. ธรรมชาติ
ของวิญญาณ จะอยูอยางโดดเดี่ยวไมได มันตองการ รูป เวทนา สัญญา สังขาร อยางใดอยางหนึ่ง
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(คราวละอยาง) เปนที่ตั้งอาศัย เพื่อ “ชี้เบาะแส” ให สัตตา หรือ สัตว [20] เขาไป “ยึดครอง” แลว
ปรุงแตงเปนรู ป เปน อารมณตา งๆ รวมกัน เรี ยกวา ขัน ธ-5. เมื่อกาลเวลาผา นไป สิ่ งที่ สัตตา ยึด
ครองอยูนั้น (ขันธ-5) แตกสลาย (ตาย) มันก็จะไปแสวงหารางใหม (ขันธ-5) ตอไป โดยผานการชี้
เบาะแสของวิญญาณ. ทําใหสัตวนั้น เวียนเกิด เวียนตาย เปนวัฏจักรไปตลอดกาล. การที่วิญญาณ
เขาไปตั้งอาศัยอยูใน รูป เวทนา สัญญา สังขาร สถานที่นั้น หรือสิ่งนั้นก็คือ ภพ หรือเรียกอีกอยาง
หนึ่งวา วิญญาณฐิติ. ตถาคตเปรียบ วิญญาณ เหมือนแสง ภพ เหมือนฉาก. การเกิดของวิญญาณ
กับภพ จะอาศั ยกัน และกัน เกิด , เมื่อ มีภพจึ งมีวิ ญญาณ เมื่อ มีวิญญาณจึ งมีภพ. อี กตัว อยา งคื อ
วิญญาณ เหมือ นเมล็ ด พื ช ภพ เหมือ นผืน นา, การงอก คื อ ชาติ สิ่ งที่ทํา ใหงอก คื อ น้ํ า (นั น ทิ
ราคะ). ดังนั้น วิญญาณ ภพ ชาติ จึงเปนธัมมะธาตุ ที่ทําใหเกิดระบบชีวิตทุกระดับในโลก.

 พุทธวจน – ที่ตั้งอยูของวิญญาณ (วิญญาณฐิติ 7)
“อานนท์ ! วิญญาณฐิติ (ทีตังอยู่ของวิญญาณ) 7 เหล่านี และ อายตนะ 2 มีอยู่.
วิญญาณฐิติ 7 เหล่าไหนเล่า ? วิญญาณฐิติ 7 คือ :อานนท์ ! สัตว์ทงหลาย
ั
(สตฺตา) มีกายต่างกัน มีสญั ญาต่างกัน มีอยู่ ได้แก่ มนุษย์ทงหลาย
ั
เทวดาบางพวก และวินิบาตบางพวก นีคือ วิญญาณฐิติที 1.
อานนท์ ! สัตว์ทงหลาย
ั
มีกายต่างกัน มีสญั ญาอย่างเดียวกัน มีอยู่ ได้แก่ พวกเทพ
ผูน้ บั เนืองในหมูพ่ รหมทีบังเกิดโดยปฐมภูมิ (ปฐมานิพฺพตฺตา) นีคือ วิญญาณฐิติที 2.
อานนท์ ! สัตว์ทงหลาย
ั
มีกายอย่างเดียวกัน มีสญั ญาต่างกัน มีอยู่ ได้แก่ พวกเทพ
อาภัสสระ นีคือ วิญญาณฐิติที 3.
อานนท์ ! สัตว์ทงหลาย
ั
มีกายอย่างเดียวกัน มีสญั ญาอย่างเดียวกัน มีอยู่ ได้แก่ พวกเทพ
สุภกิณหะ นีคือ วิญญาณฐิติที 4.

20

ความหมายของ สัตว ตถาคตกลาววา “...ฉันทะ (ความพอใจ) ราคะ (ความกําหนัด) นันทิ (ความเพลิน) ตัณหา (ความ
อยาก) ใดๆ มีอยูในรูป … เวทนา ... สัญญา ... สังขาร เพราะการติดแลว ของแลวในรูปนั้น เพราะฉะนั้น จึงเรียกวา
“สัตว” (ผูของติดในขันธ-5) ...” ดู “ความหมายของคําวา ‘สัตว’.” พุทธวจน-หมวดธรรม เลมที่ 11. [ซอฟตแวร].
E-tipitaka v3.0.6, หนา 23. | บาลี - ขนฺธ. สํ. 17/232/367.
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อานนท์ ! สัตว์ทงหลาย
ั
เพราะก้าวล่วงเสียได้ซงึ รูปสัญญา (ความหมายรูใ้ นรูป) โดย
ประการทังปวง เพราะความดับไปแห่ง ปฏิฆสัญญา (ความหมายรูอ้ นั ไม่น่ายินดีในส่วนรูป)
เพราะไม่ใส่ใจ นานัตตสัญญา (ความหมายรูอ้ นั มีประการต่างๆ ในส่วนรูป) จึงเข้าถึง อา
กาสานัญจายตนะ มีการทําในใจว่า “อากาศไม่มที สุี ด” ดังนี มีอยู่ นีคือ วิญญาณฐิติที 5.
อานนท์ ! สัตว์ทงหลาย
ั
เพราะก้าวล่วงเสียได้ซงึ อากาสานัญจายตนะ โดยประการทังปวง จึงเข้า
ถึง วิญญาณัญจายตนะ มีการทําในใจว่า “วิญญาณไม่มที สุี ด” ดังนี มีอยู่ นีคือ วิญญาณฐิติที
6.
อานนท์ ! สัตว์ทงหลาย
ั
เพราะก้าวล่วงเสียได้ซงึ วิญญาณัญจายตนะ โดยประการทังปวง จึง
เข้า ถึง อากิญจัญญายตนะ มีการทําในใจว่า “อะไร ๆ ไม่ม”ี ดังนี มีอยู่ นีคือ วิญญาณฐิติที
7.”
ทีมา : พุทธวจน-หมวดธรรม เล่มที 11. หน้า 11-13. | บาลี - มหา. ที. 10/81/65.

 พุทธวจน – ที่ตั้งอยูของวิญญาณ (รูป เวทนา สัญญา สังขาร)
ภิกษุทงหลาย
ั
! สิงทีใช้เป็ นพืชมี 5 อย่าง เหล่านี. 5 อย่าง เหล่าไหนเล่า ? 5 อย่าง คือ :(1) พืชจากเหง ้าหรือราก (มูลพีช) (2) พืชจากต้น (ขนฺธพีช) (3) พืชจากตาหรือผล (ผลพีช)
(4) พืชจากยอด (อคฺคพีช) (5) พืชจากเมล็ด (พีชพีช)
ภิกษุทงหลาย
ั
! ถ้าสิงทีใช้เป็ นพืช 5 อย่าง เหล่านี ทีไม่ถูกทําลาย ยังไม่เน่าเปื อย ยังไม่แห้ง
เพราะลมและแดด ยังมีเชืองอกบริบูรณ์อยู่ และอันเจ้าของเก็บไว้ดว้ ยดี แต่ดนิ นํา ไม่ม.ี
ภิกษุทงหลาย
ั
! สิงทีใช้เป็ นพืช 5 อย่าง เหล่านัน จะพึงเจริญงอกงามไพบูลย์ ได้แลหรือ ?
หาเป็ นเช่นนันไม่ พระเจ้าข ้า !
ภิกษุทงหลาย
ั
! ถ้าสิงทีใช้เป็ นพืช 5 อย่าง เหล่านีแหละ ทีไม่ถูกทําลายยังไม่เน่าเปื อย
ยังไม่แห้งเพราะลมและแดด ยังมีเชืองอกบริบูรณ์อยู่ และอันเจ้าของเก็บไว้ดว้ ยดี ทังดิน
นํา ก็มี ด้วย.
ภิกษุทงหลาย
ั
! สิงทีใช้เป็ นพืช 5 อย่าง เหล่านันจะพึงเจริญ งอกงาม ไพบูลย์ ได้มใิ ช่
หรือ ?
อย่างนัน พระเจ้าข ้า !
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“ ... ภิกษุทงหลาย
ั
! วิญญาณฐิติ 4 อย่าง (รูป เวทนา สัญญา สังขาร) พึงเห็นว่า
เหมือนกับ ดิน.
ภิกษุทงหลาย
ั
! นันทิราคะ (ความกําหนัดด้วยอํานาจแห่งความเพลิน) พึงเห็นว่า
เหมือนกับ นํา.
ภิกษุทงหลาย
ั
! วิญญาณ ซึงประกอบด้วยปัจจัย พึงเห็นว่า
เหมือนกับ พืชสดทัง 5 นัน.
ภิกษุทงหลาย
ั
! วิญญาณ ซึงเข ้าถือเอารูป ตังอยู่ ก็ตงอยู
ั ่ได้ เป็ นวิญญาณทีมีรูปเป็ นอารมณ์
มีรูปเป็ นทีตังอาศัย มีนนั ทิเป็ นทีเข ้าไปส้องเสพ ก็ถงึ ความเจริญ งอกงาม ไพบูลย์ได้.
(วิญญาณ ซึงเข ้าถือเอารูป ตังอยู่ ก็ตงอยู
ั ่ได้ ... ในเวทนา สัญญา สังขาร ก็ตรัสอย่าง
เดียวกัน) ...”
ทีมา: พุทธวจน-หมวดธรรม เล่มที 11. หน้า 15-18. | บาลี - ขนฺ ธ. สํ. 17/67/106.

(1) อวิชชา สังขาร วิญญาณ คือจุดเริ่มตนของธัมมะธาตุ
กฎของสังขตธรรม กลาวไวกวางๆ วา ทุกๆ ธัมมะธาตุ มีเกิดปรากฎ มีเสื่อมปรากฎ และมี
ความแปรปรวนตลอดเวลา. สมมุติวา บิ๊กแบง เปนจริง ก็หมายความวา วัตถุธาตุทุกชนิด เริ่มกอตัว
ตั้งแตเกิดบิ๊กแบง ในเวลาอันสั้นมากๆ หลังจากนั้น ธาตุตางๆ ก็มีการวิวัฒนตัวมันเอง กลายเปน
วัตถุธาตุตางๆ ขึ้นมามากมาย และเพิ่มปริมาณ ขนาด และกินพื้นที่ ขยายออกไปไมสิ้นสุด. ถาเรา
นําหลักปฏิจจสมุปบาท มาเริ่มที่จุดสตารท พรอมกับทฤษฎีบิ๊กแบง ก็จะไดขอสรุปวา การเกิดขึ้น
ของ อวิชชา สังขาร วิญญาณ จะเกิดขึ้นในเวลาใกลเคียงกันกับ ธาตุตางๆ หลังการระเบิดของบิ๊ก
แบง. ซึ่งลวนแตมีคุณสมบัติเปนวัตถุธาตุทั้งสิ้น (สมมุติตามทฤษฎีบิ๊กแบงไวกอนวา ขณะนั้น จิตธาตุ
ยังไมปรากฎ).
ตถาคต กลาวไววา เมื่อกอน อวิชชา ไมม,ี อวิชชา มามีในภายหลัง. อวิชชา เปนธรรมชาติที่มี
อาหาร (อาหารของอวิชชา คือ นิวรณ 5). ขอนี้ วิเคราะหไดวา อวิชชา มีคุณสมบัติทวิภาพ วัตถุ
ธาตุ/จิตธาตุ. สวนที่มีคุณสมบัติเปนวัตถุธาตุของ อวิชชา เกิดการวิวัฒนตัว เอง ไปเปนธาตุตางๆ
ตามกฎฟสิกสทุกประการ. ขั้นตอนการวิวัฒนนี้ ก็คือเกิดการปรุงแตง (สังขาร) ในเวลาเกือบพรอมๆ
กัน. ธาตุตางๆ ที่เกิดขึ้นจาการปรุงแตงนี้ ยังไมรูวามันคืออะไร (เพราะคุณสมบัติการเปนวัตถุธาตุ
“มันไมรูเรื่องอะไร” จึงเรียกตามอาการของมันวา อวิชชา แปลวาความไมรู). ธาตุตางๆ ที่เกิดขึ้น
จากการปรุงแตงแลว จะถูกเรียกวาเปนโนน นั่น นี่ ก็เพราะมี วิญญาณ เปนผูบอก. วิญญาณ เปนจิต
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ธาตุตัวแรก ที่คอยดักซุมรออยู วาจะมีอะไร ใหมันเขาไปตั้งอาศัยไดบาง. วิญญาณ เปรียบเหมือน
แสง เขาไปสอง (ตั้งอาศัย) ในธาตุที่ถูกปรุงแตงนั้นแลว ในเวลาเกือบจะพรอมๆ กัน. เราเขาใจใน
เบื้องตน ไวกอนว า วิญญาณ มีอ ยูพ รอ มๆ กับ อวิ ชชา เพียงแตวา มัน ยังไมปรากฎตัว ซึ่ งทําใหดู
เหมือนวา ขณะนั้นมันไมม.ี ผลจากการ “ชี้เบาะแส” ของวิญญาณ, สิ่งที่ถูกปรุงแตง จึงไดปรากฎรูป
วาเปนโนน นั่น นี่, และปรากฎนามวาคือโนน คือนั่น คือนี่ ซึ่งเรียกวา สังขารทั้งหลาย นั่นเอง.
กล าวไดว า อวิชชา สังขาร วิญญาณ คื อ จุ ดเริ่ มตนของเอกภพ และสรรพสิ่ ง (ซึ่ งเรี ยกได
หลายแบบ เชน ธัมมะธาตุ สังขารทั้งหลาย สังขารธรรม ขันธ-5) ซึ่งมีคุณสมบัติรวม วัตถุธาตุ/จิต
ธาตุ. แตถาสรุปตามมโนทัศนของนักวิทยาศาสตร, เอกภพและสรรพสิ่ง เกิดขึ้นหลังการระเบิดของบิ๊
กแบง ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ วั ต ถุ ธ าตุ อ ย า งเดี ย ว. จะเห็ น ได ว า มโนทั ศ น พุ ท ธศาสน กั บ มโนทั ศ น
วิทยาศาสตร เขากันได ในสวนที่เปนวัตถุธาตุ. กลาวคือ แรงพื้ นฐานทั้ง 4 กับ อวิชชา เปนธัมมะ
ธาตุกลุมเดียวกัน. แรงพื้นฐานทั้ง 4 อาศัยกันและกันเกิดเปน สสาร พลังงาน. อวิชชา (สวนจิตธาตุ)
สังขาร วิญญาณ ก็อาศัยซึ่งกันและกันเกิด และวิวัฒนไปเปน กิเลสรูปแบบตางๆ เชน ฉันทะ ราคะ
นันทิ ตัณหา อุปายะ อุปาทาน สังโยชน ฯลฯ ซึ่งสัตว จะเขาไปยึดเอากิเลสเหลานั้น มาเปนเชื้อใน
การสร างภพ สรา งชาติ ใหแ กตนเองตอ ไป. สิ่งที่บอกใหรูถึงความแตกตา งว า อะไรคือ รูปสังขาร
(วัตถุ พืช สัตว มนุษย) และ อะไรคือนามสังขาร (เทวดา พรหม โอปปาติกะ นรก) ก็คือ สวนตางๆ
ของวิญญาณ (ไดแก วิญญาณธาตุ วิญญาณขันธ วิญญาณ-6) นั่นเอง.
(2) ภพ ชาติ ของสัตว เปนอยูอยางไร
ภพ (bhava - sphere) คื อ สถานที่ที่ถูกปรุ งแตงขึ้น โดยความร วมมือกันของ อวิ ชชา
สังขาร วิญญาณ เพือ่ ใหสัตวทั้งหลาย ถือกําเนิดเปนตัวตนขึ้น (ภพเกิด ชาติเกิด). ตถาคต กลาวถึง
การเกิดของภพ ไววา “... ภพ เปนอยางไรเลา ? ภิกษุทั้งหลาย ! ภพทั้งหลาย 3 อยางเหลานี้ คือ
กามภพ รูปภพ อรูปภพ : ภิกษุทั้งหลาย ! นี้เรียกวา ภพ. ความกอขึ้นพรอมแหงภพ ยอมมี เพราะ
ความกอ ขึ้ น พร อ มแหงอุ ปาทาน ...” (บาลี - นิ ทาน. สํ . 16/50/88.) ภพทั้ งสาม เปน เหมือ น
อาณาจักรใหญ ครอบเอกภพไวอีกชั้นหนึ่ง (แตก็ยังอยูในมิติของเวลา) มีอาณาเขตครอบคลุม ธัมมะ
ธาตุตางๆ ทั้งในมิติของวัตถุธาตุ และในมิติของจิตธาตุ.
กามภพ – การเกิดของ สัตวนรก สัตวเดรัจฉาน เปรตวิสัย มนุษย และเทวดา. เพราะสัตว
เหลานี้ ยังละการเสพกาม และรสอรอย ไมได แตมีความปรารถนาในกามและรสอร อย แรงกล า
ตางกัน ตามลําดับ. อายุของสัตวในกามภพ เริ่มตั้งแตนับไมได ลงมาจนถึง 10 ปมนุษย. รูปภพ –
การเกิดของเทวดา ที่ปนรูปอาศัยดวยใจ เปนเทวดากลุมที่ละการเสพกามไดแลว แตยังปรารถนาใน
อารมณฌาน, เรียกเทวดากลุมนี้วา พรหม. พรหม ในชั้นรูปภพ ยังแบงแยกยอยไดอีก ตามความแรง
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กลาของ ฌาน (ฌาน 1 – ฌาน 4). อายุของพรหมในชั้นรูปภพ เริ่มตั้งแต 500 กัป ลงมาจนถึง 1
กัป. ยกเวน พวกพรหมที่ได ฌาน 4 กับมีสัญญาเบาบางมาก จนเลยขามเขาไปใน อรูปภพ เชน
พรหมชั้นสุทธาวาส และพวก อสัญญีสัตตายตนะ (อสัญญีสัตว), พรหมพวกนี้ มีอายุยาวนานมาก.
หรื อ นั บ อายุ ไ ม ไ ด . อรู ป ภพ – ภพการเกิ ด ของ พรหม ที่ ไ ม ต อ งอาศั ย รู ป ที่ ป น ด ว ยใจ มี จิ ต
ละเอียดออน เบาบาง ถึงขั้น มีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช. พรหม ในชั้นอรูปภพ ยังแบงแยก
ยอยไดอีก ตามความแรงกลาของ ฌาน และความเบาบางของ สัญญา (ฌาน 5 – ฌาน 8). อายุของ
พรหมในชั้นนี้ เริ่มตั้งแต 60,000 กัป ลงมาจนถึง 20,000 กัป.
สัตว หรือสิ่งใดๆ ที่จะไปเกิดในภพแบบใด จะตองมีคุณสมบัติแบบนั้น. คุณสมบัติ กามธาตุ
เชน ดิน น้ํา ไฟ ลม (วัตถุธาตุทั้งหมด) รวมทั้งสัตวที่อาศัย ขันธ-5 ทั้งหมด จะไปเกิดใน กามภพ.
คุณสมบัติ รูปธาตุ คื อ สิ่งที่ถูกปรุงแตงขึ้นดวยสมาธิ (ฌาน) ประกอบเปนชีวิต โดยอาศั ย เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ เชน พรหม จะไปอุบัติเกิดใน รูปภพ. คุณสมบัติ อรูปธาตุ คือ สิ่งที่ดํารงอยู
ได ด ว ยสมาธิ (ฌาน) ระดั บ อากาสานั ญจายตนะ ขึ้น ไป โดยอาศัย สั ญญา (ที่เบาบาง) สั งขาร
วิญญาณ ไดแก พรหม และอสัญญีสัตว จะไปเกิดใน อรูปภพ. ตถาคต กลาวไววา “... วิญญาณของ
สัตวทั้งหลาย มีอวิชชาเปนเครื่องกั้น มีตัณหาเปนเครื่องผูก ตั้งอยูแลวดวยธาตุชั้นทราม (กามธาตุ)
... ธาตุชั้นกลาง (รูปธาตุ) ... ธาตุชั้นประณีต (อรูปธาตุ) การบังเกิดขึ้นในภพใหมตอไป ยอมมีได ดวย
อาการอยางนี้.” (บาลี - ติก. อํ. 20/287/516.)
วัฏจักรการเกิดขึ้นของสัตตา ก็คือสรางชีวิตใหมตอไปเรื่อยๆ ในภพภูมิตางๆ 5 รูปแบบ [21]
คือ (1) นรก เปน ที่อ าศั ยของสั ตว นรกทั่ว ไป ซึ่ งอาจมีทั้งรูปอาศั ย และไมตอ งมีรูปอาศั ย (2)
กํา เนิดเดรัจฉาน เปนภาวะทางธรรมชาติ ของสั ตวเดรั จ ฉานทุกชนิ ด คื อ มีจิตธาตุที่เปน อวิชชา
ไดแก สัตวตางๆ ที่เกิด มาอยูรวมกันกับมนุษยโลก (3) เปรตวิสัย เปน ภาวะทวิภพ ของสัตวอี ก
ประเภทหนึ่ง มีภพเกิดกึ่งนรก กึ่งมนุษย. ตถาคต แบงเปรต ออกเปน 21 ชนิด (4) มนุษย หรือ
มนุษยโลกทั่วไป ที่ตองอาศัยรางกายและจิตใจ (ขันธ-5) ในการดํารงชีวิต (5) เทวดา เปนสิ่งมีชีวิตที่
ปรุงแตงรางไดเองทางใจ ไมจํา เปนตองอาศัยรางกายแบบมนุษย ในการดํารงชีวิต ทําใหมีอายุขัย
ยาวนานมาก. ภพเทวดา มีความแตกตางหลากหลาย ถูกแบงชั้นตามคุณภาพของศีล ฌาน สมาธิ.
ภพเกิดของสัตว ในรูปแบบของเทวดาก็มีเชนกัน อาจเรียกวา สัตวสวรรค เชน ครุฑ ยักษ วลาหก

21

จากพระสูตรนี้ มีขอนาสังเกตวา นรก ซึ่งเปนแดนที่อยูของสัตว จะเปนสถานที่สัตวเหลานั้น ไมตองอาศัยรูปกาย ในการ
ดํารงชีวิต แต กําเนิดเดรัจฉาน จําเปนตองอาศัย ดั้งนั้น กําเนิดเดรัจฉาน จึงอาศัยถิ่นกําเนิดบนโลกมนุษย. ดู “คติ ๕
และอุปมา.” พุทธวจน-หมวดธรรม เลมที่ 11. [ซอฟตแวร]. E-Tipitaka v3.0.6, หนา 31 | บาลี - มู. ม.
12/147/170.
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กุมภัณฑ จัดเปนเทวดาชั้นลางสุด (จตุมหาราชิกา).
การถือ กําเนิ ด ของสั ตว ในภพภูมิตา งๆ แบงได หลายรูปแบบ. แบงตามลั กษณะการเกิด 4
รูปแบบ (บาลี - มู. ม. 12/146/169.) คือ (1) อัณฑชะ (เกิดในไข) (2) ชลาพุชะ (เกิดในครรภ) (3)
สังเสทชะ (เกิดในของสกปรก) (4) โอปปาติกะ (ผุดเกิดในทันที). สัตวที่เปนโอปปาติกะ เรามักไม
คอยไดพบเห็น ไดแก เทวดา สัตวนรก มนุษยบางจําพวก และ เปรตบางจําพวก. นาค และ ครุฑ
ถือกําเนิดไดทั้ง 4 รูปแบบ.
นอกจากนี้ การถือกําเนิดของสัตวตางๆ ยังไดรางกาย (สัตตาวาส) ในรูปแบบตางๆ 9 แบบ
(บาลี - สตฺตก. อํ. 23/413/228.) จากหยาบไปละเอี ยด คื อ (1) แบบที่มีกายตา งกัน มีสัญญา
ตางกัน (พวกกายหยาบ) ไดแก มนุษยทั้งหลาย เทวดาบางพวก (เชน คนธรรพ) วินิบาตบางพวก
(เชน สั ตว เดรั จฉานทุกประเภท เปรตบางพวก สั ตว นรกบางพวก). (2) แบบที่มีกายตางกัน มี
สัญญาอยางเดียวกัน (พวกกายละเอียด ปรุงแตงกายดวยสัญญา) ไดแก เทวดาชั้นพรหม ที่ไดฌาน
1. (3) แบบที่มีกายอยางเดียวกัน แตมีสัญญาตางกัน ไดแก เทวดาพวก อาภัสสระ. (4) แบบที่มี
กายอยางเดียวกัน และสัญญาอยางเดียวกัน ไดแก เทวดาพวก สุภกิณหะ. (5) แบบที่ไมมีสัญญา
ไมมีเวทนา ได แก เทวดาพวก อสัญญี. (6) พวกอรูปพรหมชั้น อากาสานัญจายตนะ, พวกนี้ ทํา
สมาธิฌานที่ 5 ได จนไมตองมีรูปกาย ไมมีสัญญาใดๆ (เพราะดับความรูสึกในรูปรางกาย ปฏิฆะ
และความรูสึกทั้งปวง) มีการทําในใจวา อากาศไมมีที่สุด. (7) พวกอรูปพรหมชั้น วิญญานัญจายต
นะ, พวกนี้ ทําสมาธิฌานที่ 6 ได จนเลยชั้นอากาสานัญจายตนะ มีการทําในใจวา วิญญาณไมมี
ที่สุ ด . (8) พวกอรู ปพรหมชั้น อากิ ญจั ญ ญายตนะ, พวกนี้ ทํ า สมาธิ ฌานที่ 7 ได จนเลยชั้ น
วิ ญ ญาณั ญ จายตนะ มี ก ารทํ า ในใจว า อะไรๆ ก็ ไ ม มี . (9) พวกอรู ป พรหมชั้ น เนวสั ญ ญานา
สัญญายตนะ, พวกนี้ ทําสมาธิฌานที่ 8 ได จนเลยชั้นอากิญจัญญายตนะ มีการทําในใจวา สัญญามี
ก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช.
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ภาพที่ 4.01 ภพภูมิวิวัฒน ของสัตวทั้งหลาย

ขอสรุปบางประการ เกี่ยวกับ นามรูป–วิญญาณ–สังขาร
(1) นามรูป–วิญญาณ–สังขาร เปน ลักษณะ–สมบัติร วมกัน ของสิ่ งมีชีวิต 3 จําพวก คื อ
สัตว มนุ ษย และ เทวดา. พื ช ไมนั บรวมอยูในกลุมนี้ เพราะพืชมีแตนามรูปเทา นั้น ไมมีวิญญาณ
แมวาพืชบางชนิด ที่มีกลิ่นที่ราก เปนที่อาศัยของเทวดาคนธรรพ (รุขเทวดา) ก็ตาม.
(2) มิติที่ 4 ของสัตวทั้งหลาย (ปริมาตร มิติที่ 3 รวมกับ มิติเวลาของสัตวแตละผู) ในแตละ
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ชวงอายุ 1 คาบ จะไมเทากัน. เทวดา มีนามรูป–วิญญาณ–สังขาร ที่ไมมีมวล ทําใหปริมาตรของมิติ
ที่ 3 มีคาเปน 0. แตเนื่องจากเทวดา มีอายุยาวนาน และทองเที่ยวไปไดไกลไมจํากัด ทําใหปริมาตร
ของมิติที่ 4 เพิ่มขึ้น มาได อาจมากกว า มิติที่ 4 ของมนุ ษย. สั ตวน รก มีคุ ณสมบัติทางกายภาพ
เชนเดียวกับ เทวดา แตมีอายุยืนยาวกวาเทวดาหลายเทา (อายุนรก นานกวา อายุสวรรค) แตสัตว
นรกจะถูกตรึง (จองจํา) ใหอยูในสถานที่เดียว ทําใหปริมาตรของมิติที่ 4 ของสัตวนรก มีจํากัดและ
แทบไมเพิ่มขึ้นเลย. สวนมนุษย แตละผู ยอมมีปริมาตรของมิติที่ 4 แตกตางกัน จะไมมีมนุษยคูใด ที่
มีปริมาตรของมิติที่ 4 เทากันไดเลย.
(3) มนุ ษ ยแ ละเทวดา ที่ป ระสงค จ ะดํ า รงสถานะ นามรู ป –วิ ญญาณ–สั ง ขาร อั น เดิ ม
จะตองเลือกวิถีปฏิบัติ (สิกขาบท) เพียงเสนทางเดียวเทานั้น คือ สัมมาทิฏฐิ ที่เปนทางสายกลาง
หรือ มัชฌิมาปฏิปทา. มัชฌิมาปฏิปทา ถากลาวอยางยอ แบงเปนสอง (ธรรมอันเปนสวนแหงวิชชา)
คือ สมถะ และ วิปสสนา. เจริญสมถะ ทําใหละ ราคะได, เจริญวิปสสนา ทําใหละ อวิชชาได. (บาลี
- ทุก. อํ. 20/77-78/275.) มัชฌิมาปฏิปทา ถากลาวอยางกลาง (อันเปนที่ประชุมลงแหงสิกขาบท
ทั้งปวง) แบงเปนสาม คือ ศีล สมาธิ ปญญา (อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปญญาสิกขา). (บาลี ติก. อํ. 20/297/526.) มัชฌิมาปฏิปทา ถากลาวอยางสมบูรณ มี 8 ขอ (อริยมรรคมีองคแปด).
กอนอื่นทําควาเขาใจกอนวา ความเห็น 8 ขอ ที่ตถาคตยกขึ้นมา คือ ความเห็น ความดําริ
การพูด การงาน การเลี้ยงชีพ ความเพียร ความระลึก ความตั้งใจมั่น. กอนที่พระองค จะชี้ใหเห็นวา
ใน 8 ขอนั้ น เปนไปได ทั้งสองทาง คื อ ไมผิด (มิจฉา) ก็ถูก (สั มมา). ความเห็นในทางที่ชอบ หรื อ
สัมมาทิฏฐิ นั้น, เห็นอะไร ชอบอะไร จึงจะเรียกวา สัมมาทิฏฐิ? คําตอบคือ เห็น–ชอบ ในอริยสัจ-4.
(บาลี - มหา. ที. 10/348/299.) ถาเห็น–ชอบ เปนอยางอื่น จัดวาเปน มิจฉาทิฏฐิ ทั้งสิ้น. [ทําใหคิด
ว า หากใชมโนทัศ น ของพระตถาคต, วิ ทยาการในโลกนี้ และรวมทั้งวิ ถีปฏิบัติของสั งคมมนุ ษ ย
ทั้งหมด ถาออกนอกเขตความจริง 4 ขอ คือ ความรูในทุกข ความรูในเหตุใหเกิดทุกข ความรูใน
ความดับไมเหลือแหงทุกข และ ความรูในหนทางอันเปนเครื่องใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข เขา
ขาย มิจฉาทิฏฐิ ทั้งสิ้น.]
มีขอปฏิบัตใิ นการดําเนินชีวิต ที่เปนมิจฉาทิฎฐิ และเปนปฏิปกษตอ สัมมาทิฏฐิ ทั้ง 8 ขอ ของ
อริยมรรค หรือ มัชฌิมาปฏิปทา, ตถาคต เรียกวา อนฺตา – ทาง 2 ทาง ที่บรรพชิต ไมควรของแวะ
คือ กามขัลลิกานุโยค (การใครและพัวพันในกามทั้งหลาย) กับ อัตตกิลมถานุโยค (การทรมานตน
ใหลําบาก). (บาลี - มหาวาร. สํ. 19/528/1664.)
เมื่อพูดถึง อัตตกิลมถานุโยค ทําใหมองเห็นภาพพวกฤาษีในยุคพุทธกาล นั่งทรมานตน ดวย
วิธีการตางๆ เชน นั่งบนตะปูแหลม ยืนขาเดียว กินอุจจาระ เพราะเขาใจผิดวา นั่นคือทางปฏิบัติที่
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จะทําให ตนได บรรลุ ธรรมหลุ ดพ น . ทําให เขาใจว า ยุคป จจุ บันที่เต็มไปด วยเทคโนโลยี คงจะไม มี
พฤติการณ อัตตกิลมถานุโยคอีกแลว, เปนความเขาใจที่ตื้นเขิน. ไมวาสัตวใดก็ตาม ที่ยังดํารงสถานะ
นามรูป–วิญญาณ–สังขาร, ถายังมีมิจฉาทิฏฐิอ ยู ยอ มตกอยูภายใตอิ ทธิพ ลของ กาม กับ อั ตตา
ดวยกันทั้งสิ้น. กลาวไดวา ถามีกาม ก็มีอัตตาผสมอยู ถาละกามไดเปนเหตุ ก็ละอัตตาไดเปนผล.
[ขอนี้ มีขอยกเวนกรณีเดียวคือ ผูที่ยังมีอัตตาอันละเอียด เชน รูปพรหม ยังมีอัตตาอยู แตละเอียด
มาก ซึ่งไมใชกรณี อัตตกิลมถานุโยค]. ในปจจุบัน อัตตกิลมถานุโยค ไดเปลี่ยนรูปแบบไปเทานั้นเอง
ไมไดหายไปที่ใด.
ในทางปฏิบัติ อันตา ทั้งสองทาง ไมไดอยูหา งไกลกันเลย. ผูมีกามสุขัลลิกานุโยค ยอมตอ ง
มีอัตตกิลมถานุโยค เพื่อการรักษากามสุขัลลิกานุโยค ดุจเหรียญสองดาน ที่อาศัยกันและกันดํารง
อยู. ถามองในมโนทัศนสัมพัทธภาพ, กาม และ อัตตา ตางก็มีคุณสมบัติ อัสสาทะ (รสอรอย) เปน
พื้นฐาน แตใหผลคนละทิศทาง คือ กาม ไดรสอรอยในทางบวก สวน อัตตา ไดรสอรอยในทางลบ.
อัสสาทะนั้น เปรียบเสมือน แรง ชนิดหนึ่ง ที่ลงไปกระทํา ใหสัตวทั้งหลาย ตอ งตกอยูภายใต กาม
และ อัตตา. ดังนั้น ถาบุคคล ละกามสุขัลลิกานุโยค
(4) โสดาบันผูเอกพีชี สกทาคามี อนาคามี เปนพระอริยบุคคลเหมือนกัน แตตางกัน
อยางไร
โสดาบัน ผูเอกพี ชี สกทาคามี และ อนาคามี มีภพเกิด แตกตา งกัน และมีอ ริ ยคุ ณตา งกัน
เล็กน อย แตมีเปา หมายเดี ยวกัน คื อ ความหลุด พน. ผูเปนโสดาบันทุกประเภท คื อผูที่เกิด ในภพ
มนุษย. โสดาบันผูเอกพีชี คือผูท ี่รักษาศีลเครงครัด และใหทานอยางสม่ําเสมอ เปนผูมีความเพียร
พยายามใน สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปญญา (อินทรีย 5) ในระดับหนึ่ง ละสังโยชนได 3 ขอ เมื่อ
มาเกิดในภพมนุษยแลว ตายไป ก็จะไปเกิดเปนมนุษยอีกคราวเดียว, จากนั้น เพียรพยายามกระทํา
กิจเชนนั้นอีกครั้ง ก็จะไดบรรลุอรหัตตผล. หลังไดบรรลุอรหัตตผลแลว ถายังไมตาย ก็จะยังรักษา
รางแบบมนุษย (รูปขันธ ที่ปราศจาก เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ) ไปจนกวาจะสิ้นอายุขัย.
สกทาคามี คือผูท ี่เกิดในภพมนุษยบาง ภาพเทวดาบาง. สกทาคามี รักษาศีลสูงกวาศีล 5 และ
ใหทานอยางสม่ําเสมอ เปนผูมีอินทรีย 5 เหนือกวา โสดาบันผูเอกพีชี แตก็ยังละสังโยชนไดแค 3 ขอ
(เพราะความที่ ราคะ โทสะ โมหะ ยังไมหมดไป แตเบาบาง) กับทั้งไดสมาธิอยางออน จึงไดเกิดใน
ภพเทวดาชั้น กามภพ (ดุสิต) อีกคราวเดี ยว, แลวเพียรพยายามกระทํากิจเชนนั้นอี กครั้ง ก็จะได
บรรลุอรหัตตผล. สกทาคามี มีชีวิตบนสวรรคชั้นดุสิต และปรินิพพาน (ตาย) ที่ภพนี.้
อนาคามี คือผูที่เกิดในภพมนุษยก็มี ในภพเทวดาก็มี. อนาคามี เปนผูที่รักษาศีลไดสมบูรณ
(ทําไดเต็มที่ในสวนศีล) ทําสมาธิไดถึง ฌาน 1 ขึ้นไป (ทําเต็มที่ในสวนสมาธิ) แตยังมีปญญาไมรอบ
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ถวน (ทําไดพอประมาณในสวนปญญา) กับทั้งละสังโยชนได 5 ขอ จึงได เกิดในภพเทวดาชั้น รู ป
พรหม (พรหมกายิกา) อี กคราวเดียว, แลว เพี ยรพยายามกระทํา กิจ เชนนั้ นอี กครั้ง ก็จะได บรรลุ
อรหัตตผล. อนาคามี มีชีวิตอันยาวนานบนสวรรคชั้นสุทธาวาส, เพราะเหตุที่มีอายุยาวมาก (1 กัป,
2 กัป, 4 กัป, 500 กัป) จึงมีปรินิพพาน (ตาย) ไดถึง 5 ชวงอายุ คือ ตายในระหวางอายุไมทันถึง
ครึ่ง (เชน อายุจริง 2 กัป แตปรินิพพานกอนจะสิ้น 1 กัป), ตายเมื่ออายุเลยครึ่งไปแลว, ตายได
โดยงา ย โดยไมตอ งใชความเพี ยรเรี่ ยวแรง, ตายยาก โดยตอ งใชค วามเพี ยรเรี่ ยวแรง. ส ว นพระ
อนาคามี ที่ไปเกิดในพรหมชั้น อกนิษฐะภพ มีอายุยาวมากเกือบเปนอมตะ จะใชความเพียรเรี่ยวแรง
อยางไรก็ไมตายไดงายๆ (แตในที่สุดก็ตองปรินิพพาน).
การบรรลุ อ รหัตตผล พระศาสดา เรี ยกว า “กระทํา ที่สุ ดแหงทุกข” ซึ่ งนั บว า เปน เปา หมาย
ปลายทางเดียวกัน ของพระอริยบุคคลทุกระดับ และหลังจากไดบรรลุอรหัตตผลแลว เมื่อตายไป
(ปรินิพพาน) ก็เปนอันจบกิจของการเกิด ไมตองมีการเกิดอีกตอไป สิ้นทุกข จบอัตตา. นี่คือ ที่สุดใน
การเปน สัตตธัมมะธาตุ.
(5) การบรรลุธรรม ของพระอริยบุคคล “หลังทํากาละ” (ตาย) นักวิทยาศาสตร คิด
อยางไร กับปรากฎการณ ชีวิตกับความตาย.
มนุษยบางคนระลึกชาติได บางคนตายแลวฟน. ดูเหมือนวา นี่เปนปรากฎการณอันลี้ลับ นา
อัศจรรย, นั่นเปนเพราะวา มนุษย ใชมโนทัศนเชิงเดี่ยว มองปรากฎการณทุกอยาง ในตําแหนงและ
เวลาปจจุบัน. ปรากฎการณในอดีต คนเรามักจดจําไดเสมอ เพราะมันผานไปแลว แตตายแลวฟน
เหมือนกับการลากเอาปรากฎการณในอนาคต ถอยหลังกลับมา. เหตุการณหลังการตายของแตละ
คน (ซึ่งยังไมตาย) ที่แท ก็คืออนาคตของมนุษยทุกคน ที่ยังมาไมถึง จึงไมอาจคาดเดาไมไดวา เมื่อ
ถึงเวลาตาย เราจะรูสึกอยางไร. ชีวิตกับความตายมีอะไรเปนเสนแบง.
สารสื่อประสาท ระเบิดพลุงในสมอง ในป ค.ศ. 2015 นักวิทยาศาสตรอเมริกัน จากมหาวิทยาลัย
มิชิแกน [22] ไดทําการพิสูจนวา เพราะเหตุใด ในชวงเวลาวิกฤต สารสื่อประสาท จึงเกิดการระเบิด
พลุ งในสมอง. พวกเขาศึ กษาสมองและหัว ใจ ของหนู ในเวลาที่ขาดออกซิ เจน, พบว า สมอง
ตอบสนองตอสถานการณคับขัน ดวยการปลอยสารสื่อประสาท ในปริมาณมากออกมาหลายชนิด
เชน โดปามีน และ นอรอะดรีนาลิน โดยมีการปลอยอยางมีแบบแผน. สารสื่อประสาทเหลานี้ ทําให
ประสบการณเฉียดตายนั้น รูสึกรื่นรมย เปนสุข เห็นรายละเอียดตางๆ ชัดเจน และเกิดภาพหลอนที่
สวยงาม. ยิ่งกวา นั้น สารสื่อประสาท ยังบังคับใหหัวใจหยุดเตน หลังออกซิเจนขาดแคลนไมกี่นาที.
22
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ผลการศึกษาหวงนาทีหลังการตาย พบวา ในเวลา 1 นาที เกิดความสนใจพลุงพลาน บังเกิด
จิตแจมชัดขึ้น เพราะระดับนอรอะดรีนาลินจากสมองกลีบหนา เพิ่มขึ้น 30 เทา. อารมณรูสึกเกิดการ
รวมศูนย กอ ตัวขึ้น, ระดับของสารสื่ อประสาท โดปามีนในสมองกลีบหน า และศูนยการมองเห็น
เพิ่มขึ้น 7 เทา. จังหวะการเตนของหัวใจต่ําลง ในขณะที่ระดับของ สารสื่อประสาทกาบา (GABA)
ในสมองกลีบหนา และศูนยการมองเห็น เพิ่มขึ้น 20 เทา.
เขาสูนาทีที่ 2 เกิดภาพหลอน. จิตถูกกระตุน โดยสารสื่อประสาท ซีโรโทนิน, ระดับของซีโรโท
นิน ในศูนยการมองเห็น เพิ่มขึ้น 2 เทา, ซีโรโทนินและกาบา บังคับใหหัวใจหยุดเตน. เขาสูนาทีที่ 4
ณ นาทีนี้ ไมมีกิจกรรมของสมองแลว หัวใจก็จะหยุดเตนไปดวย แตระดับของสารสื่อประสาทเพิ่ม
สูงสุด จากปกติ 40 ถึง 400 เทา.
นั่น คือ ขอ พิสู จน วา ประสบการณใกลตายนั้น หรือ ประสบการณเฉียดตายนั้น เกิด ขึ้น จาก
ประสาทสัมผัสที่เขมขน และทรงพลัง. มนุษยรับรูความตายไดเขมขนในเวลาระหวาง “เสนแบง”.
ประสบการณเฉียดตายนั้น แจมชัดและรุนแรงมากกวา ความจําทั่วไป. เพื่อจะเรียนรูปรากฎการณนี้
สตีเวน ลอรเรยส แพทยจากมหาวิทยาลั ยลีช ในเบลเยี่ยม ไดสัมภาษณผูปวย 21 ราย ที่เคยตาย
ทางการแพทยมาแลว ดวยเรื่อง ความทรงจําขณะตายของพวกเขา.
ผูปวยเลาถึงประสบการณเฉียดตายที่ตนเคยผานมาแลววา เต็มไปดวยอารมณความรูสึก และ
ภาพที่แจมชัด, ประสการณเฉียดตายนั้น มีพลัง และเขมขนกวาความทรงจําปกติ. ในการศึกษาครั้ง
นี้ สตีเวน ลอรเรยส ไดแสงดใหเห็นวา ผูปวยเหลานั้น ไมไดจินตนาการขึ้นมาเอง เพราะพวกเขา
ไมไดรู สึกวา ความทรงจําเกาๆ นั้ น เขมขนกวาของคนอื่ น. เขาสรุ ปวา ประบการณเฉียดตายนั้ น
เปน เหตุการณที่ผูปว ยพบจริง แตมัน ไมไ ดเกิด ขึ้นจริ ง, มัน เปน ภาพหลอนที่เปน จริงอยา งยิ่ง ไม
เหมือนภาพหลอนอื่นๆ ซึ่งผูปวยไมสามารถแยกแยะจากประสบการณจริงไดเลย.
เหตุการณที่นักวิทยาศาสตรศึกษา เคยเกิดขึ้นมาแลวกับ มนุษยที่เปนพระอริยบุคคล, เมื่อฟง
คําสอนของพระพุทธเจาแลว บังเกิดการรวมกันของพลังทางจิตอยางเขมขน ปลอยวางอาสวะกิเลส
ที่เคยติด ยึดลงได อยา งน า อั ศ จรรย. เชน กรณีบังเกิด แก พระภิกษุโมลิ ยผัค คุ น ะ เมื่อ ฟ งคํ า ของ
ตถาคตแลว หลังทํากาละ (ตาย) ผิวพรรณผองใส เพราะไดบรรลุธรรม โดยละสังโยชนไดสําเร็จใน
ระหวางเสนแบงความเปนความตายนั้น.

4.2 วิมุตติ–นิพพาน (integrity liberation | Nibana)
วิมุตติ–นิพพาน เปน ลักษณะ–สมบัติของธัมมะธาตุ เพี ยงหนึ่งเดียว ของอสั งขตาธาตุ ที่มี
ความพิเศษสุดยิ่งยวด. มีชื่อเรียกหลายชื่อ เชน สุญญตา โลกุตตระ นิพพานธาตุ อสังขตาธาตุ นิโรธ
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นิรุฌันติ อรหัตตา การดับสนิทไมมีเศษเหลือ ที่สุดแหงทุกข เปนตน. ภาวะนิพพาน มีอยูและเปน
จริง แตคนอาจรู อาจเห็น อาจเขาถึง และเขาใจไดยาก เพราะไมสามารถนํากฎเกณฑวิทยาศาสตร
มาอธิบายไดเลย. ผูที่รูนิพพานดีที่สุด คือ ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ ซึ่งเปนผูบัญญัตินิพพาน
ขึ้นมา แลวอธิบายดวยภาษาคนพื้นเมือง (ภาษาบาลี) ในขณะนั้น, ใหเขาใจ เขาถึง ภาวะอันพิเศษ
สุดนั้น.
4.2.1 ความหมาย นิพพาน
ตนเหตุของความทุกข คือ การเกิด เพราะถามีเกิด ก็ตองมีแก มีตาย. ไมมีวิธีอื่น ที่จะทําให
สัตวทุกผูที่เกิดมา ไมตองทุกขอีกตอไป นั่นคือ การตัด “วงจรอุบัติ” ของอวิชชา สังขาร วิญญาณ
(ความสิ้ น ไปแห งอาสวะ) ซึ่ งเปน ส ว นหนึ่ งของสายพานการกอ เกิด ชีวิ ต. พุ ทธศาสนา เปน เพี ยง
ศาสนาเดียว ที่มองระบบชีวิตของสัตวทุกประเภท ทั่วเอกภพ วาตกอยูภายใตวัฏจักรเกิด แก ตาย
ยาวนานเปนนิรันดร. มีเพียง ตถาคต ผูอรหันตสัมมาสัมพุทธะ เทานั้น ที่คนพบวิธี ตัดวงจรของวัฏ
จักรชีวิตอันโหดราย ของสัตวเหลานั้น ดวยการปฏิบัติ ตามคําของพระองค. ไมใชดวยวิธีใชอํานาจ
ดลบันดาล ตามแบบศาสดาของศาสนาอื่น. สิ่งที่ได จากการปฏิบัติตามคําของพระองค คือ “คุ ณ
วิเศษ” แบบเดียวกับที่พระองคไดรับ. พระองคกลาววา นิพพาน คือ ธรรมอันเปนที่สิ้นไปแหงอา
สวะ, “ภิกษุทั้งหลาย คํ า วา ‘ธรรมเปนที่กําจั ด ราคะ (ราควิ น โย) เปนที่กําจั ด โทสะ เปน ที่กํา จั ด
โมหะ’ นี้ เปน คํ า ที่ใชเรี ยกแทนชื่อ ของ นิ พ พานธาตุ ซึ่ งเรี ยกว า เปน ธรรมที่สิ้ น ไปแหงอาสวะ
ทั้งหลาย.” (บาลี - มหาวาร. สํ . 19/10/31.) พระพุ ทธเจ า เกิด มาเพื่ อ บอก คุ ณวิ เศษนี้ แกผู ที่
สมควรบอกได (เวไนยสัตว). หากไมมีพระพุทธเจา มนุษยก็มองไมเห็น นิพพาน และมองนิพพาน
วาเปนเรื่องแตงขึ้น, หากนิพพานไมมีจริง ก็จะไมมีพระพุทธเจามาเกิด.

“สิ่งใด ที่เปน นาม, เมื่อกําหนดความหมาย ใหแกสิ่งนั้น
สิ่งนั้น จึงมีอยู.

สิ่งใด ที่เปน รูป, เมื่อคนพบ ตําแหนงพิกัด ขนาด มวล ของสิ่งนั้น
สิ่งนั้น จึงปรากฎ”
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(1) วิมุตติ–นิพพาน คืออะไร
สังขตาธาตุ อันเปนธัมมะธาตุสวนใหญ อุบัติขึ้นมาภายใต กฎธรรมชาติพื้นฐาน 3 ประการ
ธรรมนิยาม-3 (ไตรลักษณ) สังขตลักษณะ และ อิทัปปจจยตา - ปฏิจจสมุปบาท. ตถาคต ใหการ
รั บรองยืน ยัน การมีอ ยูของกฎธรรมชาติพื้ น ฐานดั งกล า วว า เปน สิ่ งที่มีอ ยูอ ยา งนั้ น อยูแ ล ว ตาม
ธรรมชาติ, แมตถาคตทั้งหลาย จะบังเกิดขึ้นหรือไมก็ตาม คือ ธัมมะธาตุนั้น ยอมตั้งอยูแลวเชนนั้น
เปนธรรมดา (ธมฺมฏฐิตฺตา) เปน กฎตายตัว เปนธรรมดา (ธมฺมนิยามตา) ธัมมะธาตุนั้น มันก็เปน
อย า งนั้ น เอง (ตถตา) ไม ผิ ด ไปจากความเป น อย า งนั้ น (อวิ ตฺ ถตา) ไม เ ปน ไปโดยประการอื่ น
(อนฺญถตา) และเปนสิ่งที่ เมื่อมีสิ่งนี้เปนปจจัยแหงสิ่งนี้ สิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น (อิทปฺปจฺจยตา). [23] แต
คุณวิเศษทีต่ ถาคตทรงคนพบนั้น กลับเปนสิ่งที่อยูตรงกันขามกันอยางสิ้นเชิง. กลาวคือ (1) นิพพาน
มีคุณสมบัตเิ ปน อสังขตลักษณะ คือ ไมปรากฎการเกิด (น อุปฺปาโท ปฺายติ) ไมปรากฎการเสื่อม
(น วโย ปฺญายติ) เมื่อตั้งอยู ก็ไมแ ปรปรวน หรือ ไมปรากฎภาวะอยางอื่ น (น ฐิตสฺส อฺญถตฺตํ
ปฺญายติ). (2) เมือ่ นิพพานไมปรากฎการเกิด ไมปรากฎการเสื่อม, จึงไมอาจกลาวไดวา นิพพาน
เปนความเที่ยงแท (นิจจตา) หรือ เปนความไมเที่ยง (อนิจจตา), เปนทุกข (ทุกขตา) หรือ เปนสุข (สุ
ขัง), เปนตัวตน (อัตตา) หรือ ไมใชตัวตน (อนัตตตา), เปนสิ่งทั้งปวงที่มีอยู (อัตถิตา) หรือ เปนสิ่ง
ทั้งปวงที่ไมมีอยู (นัตถิตา). (3) สังขตาธาตุ อันเปนธัมมะธาตุที่มีอยูแลว ตามธรรมชาติ แมตถาคต
ทั้งหลาย จะบังเกิดขึ้น หรือ ไมก็ตาม. แตนิ พพาน ไมใชสิ่งที่มีอ ยูเชน นั้น หากไมมีตถาคตเกิด ขึ้น
นิพพานก็ไมบังเกิดขึ้น. กลาวไดวา กฎธรรมชาติพื้นฐาน สรางสังขตาธาตุขึ้นมาในเอกภพ แตตถาคต
สรา งนิพ พาน ขึ้น มาในปจ จุบัน . (4) เมื่อสั งขารทั้งหลายไมเที่ยง สังขารทั้งหลายเปนทุกข และ
ธรรมทั้งหลาย ไมใชตัวตน, รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เปนสิ่งไมเที่ยง, สิ่งใดไมเที่ยง สิ่ง
นั้นเปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้นเปนอนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา สิ่งนั้น คือ นั่นไมใชของเรา (เนตํ
มม) นั่ นไมใชเปน เรา (เนโสหมสฺ มิ) นั่น ไมใชตัว ตนของเรา (น เมโส อตฺตา). นิ พ พาน คื อ ลํา ดั บ
สุดทายของการหลุดพนจาก อัตตา และ อนัตตา. (5) มีวิมุตติ จึงเห็นนิพพาน รูนิพพาน เพราะ มี
วิมุตติ. ผูได นิพพาน ยอมเปน ผูรูแ จงในวิมุตติทั้งหลาย คือ สัทธาวิ มุตติ สัมมาวิ มุตติ เจโตวิ มุตติ
ปญญาวิมุตติ อนาสววิมุตติ (ผูย อมทําวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณ). เหตุนี้ จึงเรียกสถานที่ ผูที่ สิ่งที่
เขาถึงนิพพานแลววา “วิมุตติ–นิพพาน”.
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กฎธรรมชาติ สราง สังขตาธาตุ ขึ้นมาในเอกภพ
แต ตถาคต สราง นิพพาน ขึ้นมาในปจจุบัน.
ไมปรากฎการเกิดนั้น หมายถึง ไมมีการเกิดตั้งแตแรก จึงไมมีการ
เสื่อม และไมมีการตาย (นิรุชฌติ).
ถามีการเกิดมาแลวในอดีต ก็จะทําใหการเกิดนั้น สิ้นสุดลงใน
ปจจุบัน มีการตายเปนครั้งสุดทาย เพื่อวาจะไมตองมีการเกิดใน
อนาคต (นิโรธ).
(2) สิ่งสิ่งหนึ่ง ซึ่งบุคคลพึงรูแจง สิ่งสิ่งนั้นมีอยู สิ่งนั้นมีแนๆ สิ่งนั้นหาไดในกายนี.้
ตถาคต ไดอธิบายภาวะหรือ ‘สิ่ง’ ที่เปนคุณวิเศษนี้ ไวในหลายพระสูตร คือ
“... ‘สิ่ง’ สิ่งหนึ่ง ซึ่งบุคคลพึงรูแจง เปนสิ่งที่ไมมีปรากฎการณ ไมมีที่สุด แตมีทางปฏิบัติเขา
มาถึงไดโดยรอบนั้น มีอยู. ใน ‘สิ่ง’ นั้นนั่นแหละ ดิน น้ํา ไฟ ลม ไมอาจหยั่งลงได. ใน ‘สิ่ง’ นั้นนั่น
แหละ ความยาว ความสั้น ความเล็ก ความใหญ ความงาม ความไมงาม ไมอาจหยั่งลงได. ใน ‘สิ่ง’
นั้นนั่นแหละ นามรูป ยอมดับสนิท ไมมีเศษเหลือ. นามรูปดับสนิท ใน ‘สิ่งนี้’ เพราะการดับสนิท
ของวิญญาณ ดังนี้.” [24]
“ภิกษุทั้งหลาย ! ‘สิ่ง’ สิ่งนั้นมีอยู เปนสิ่งซึ่งในนั้นไมมีดิน ไมมีนํ้า ไมมีไฟ ไมมีลม ไมใชอา
กาสานัญจายตนะ ไมใชวิญญาณัญจายตนะ ไมใชอากิญจัญญายตนะ ไมใชเนวสัญญานาสัญญายต
นะ ไมใชโลกนี้ ไมใชโลกอื่น ไมใชดวงจันทร หรือดวงอาทิตยทั้งสองอยาง ... ‘สิ่ง’ สิ่งนั้น เราไมกลาว
วามีการมา ไมกลาววามีการไป ไมกลาววามีการหยุด ไมกลาววามีการจุติ ไมกลาววามีการเกิดขึ้น
สิ่งนั้นมิไดตั้งอยู สิ่งนั้นมิไดเปนไป และสิ่งนั้นมิใชอารมณ นั่นแหละคือ ที่สุดแหงทุกขละ.” [25]
“ภิกษุทั้งหลาย ! สิ่งซึ่งมิไดเกิด (อชาตํ) มิไดเปน (อภูต)ํ มิไดถูกอะไรทํา (อกตํ) มิไดถูกอะไร
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“ดิน น้ํา ไฟ ลม ไมอาจหยั่งลงไดในที่ไหน.” พุทธวจน-หมวดธรรม เลมที่ 9. [ซอฟตแวร]. E-Tipitaka v3.0.6,
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ปรุง (อสงฺขตํ) นั้นมีอยู. ภิกษุทั้งหลาย ! ถาหากวา สิ่งที่มิไดเกิด มิไดเปน มิไดถูกอะไรทํา มิไดถูก
อะไรปรุง จักไมมีอยูแลวไซร การรอดออกไปไดสําหรับสิ่งที่เกิด ที่เปน ที่ถูกอะไรทํา ที่ถูกอะไรปรุง
ก็จักไมปรากฎ. ภิกษุทั้งหลาย ! เพราะเหตุที่มีสิ่ง ซึ่งมิไดเกิด มิไดเปน มิไดถูกอะไรทํา มิไดถูกอะไร
ปรุง นั่นเอง การรอดออกไปไดสําหรับสิ่งที่เกิด ที่เปน ที่ถูกอะไรทํา ที่ถูกอะไรปรุง จึงไดปรากฎอยู.”
[26]

“... ที่สุดโลก แหงใด อันสัตวไมเกิด ไมแก ไมตาย ไมจุติ ไมอุบัติ เราไมกลาววา ใครๆ อาจรู
อาจเห็น อาจถึง ที่สุดแหงโลกนั้น ดวยการไป. ... ในรางกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้ ที่ยังประกอบ
ดวยสัญญาและใจนี่เอง เราไดบัญญัติโลก เหตุใหเกิดโลก ความดับสนิทไมเหลือของโลก และทาง
ดําเนินใหถึงความดับสนิทไมเหลือของโลกไว ดังนี้แล.” [27]
‘สิ่ง’ สิ่งหนึ่ง. ‘สิ่ง’ สิ่งนั้น. และ ‘ที่สุดโลก’ คือ ปรากฎการณของ สถานที่ ผูที่ หรือ สิ่งที่ ที่ได
คุณวิเศษ วิมุตติ–นิพพาน มีลักษณะและคุณสมบัติ พอสรุปไดดังนี้.
(2.1) เปน สิ่งที่ ไมปรากฎการเกิด ไมมีการปรุ งแตงใดๆ จึ งไมปรากฎการเสื่อ ม
ตามกฎของ อสั งขตลักษณะ ของอสังขตธรรม. ที่ว าไมปรากฎการเกิดนั้ น หมายถึง ไมมีการเกิด
ตั้งแตแรก จึงไมมีการเสื่อม และไมมีตาย (นิรุชฌติ). ถาหากมีการเกิดมาแลวในอดีต ก็จะทําใหการ
เกิดนั้น สิ้นสุดลงในปจจุบัน มีการตายเปนครั้งสุดทาย เพื่อวาจะไมตองมีการเกิดในอนาคต (นิโรธ).
(2.2) เปนอมตะ คือ ไมมีที่สุด ไมมีขอบเขตดานพื้นที่ เชนเดียวกับความกวางใหญ
ของเอกภพ นั่นคือ ไมมีมิติระยะทาง มิติขนาด มิติพื้นที่ ไมมีขอบเขตดานเวลา คือ ไมมีอดีต ไมมี
อนาคต มีแตปจจุบัน.
(2.3) เปน สิ่ งที่ไ มมีปรากฎการณ ไมมีที่สุ ด ผูใดก็ส ามารถรูไ ด เห็น ได เขา ถึงได
โดยรอบ ดวยการ ‘ปฏิบัต’ิ ตามลําดับขั้นตอน. การเขาถึงนิพพานนั้น ตองกระทําดวยตนเอง ตองรู
ดวยตนเอง เห็นดวยตนเอง ไมตองมีสื่อกลาง ไมตองใชยานพาหนะใดๆ ไมสามารถออนวอนรองขอ
เอาได ไมใชมีสิ่งใดดลบันดาลให ดวยอํานาจใดๆ. การปฏิบัติ ที่วานี้คือ การละวาง ขันธ-5 ตามหลัก
อริยมรรค มีองค 8 ประการ. ไมวาผูใด ที่ปฏิบัติตามหลักอริยมรรค ผูนั้นยอมไดคุณวิเศษ อันเปน
อิสรเสรี เหมือนกันทุกผู. ความอิสรเสรี จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อ อาสวะทั้งหลาย ไดถูกทําลายลง จน
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ไมมีเศษเหลื อ. “... จิ ตยอ มจางคลายกํา หนั ด ในรูป ในเวทนา ในสั ญญา ในสั งขารทั้งหลาย ใน
วิญญาณ ยอมหลุดพนจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไมมีความยึดมั่นถือมั่น; เพราะจิตหลุดพนแลว
จิตจึงดํารงอยู (ตามสภาพของจิต); เพราะเปนจิตที่ดํารงอยู จิตจึงยินดีราเริงดวยดี; เพราะเปนจิตที่
ยินดีราเริงดวยดี จิตจึงไมหวาดสะดุง; เมื่อไมหวาดสะดุง ยอมปรินิพพาน (ดับรอบ) เฉพาะตน ...”
(บาลี - ขนฺธ. สํ. 17/57-93.) ดังนั้น นิพพาน เปนที่สดุ แหงทุกข คือ ภาวะที่เปนสุขอยางยิ่ง.
(2.4) เปนผูมีคุณภาพจิต ไดสมาธิในฌาน ตั้งแตฌาน 1 ฌาน 2 ฌาน 3 ฌาน 4
หรือ ไดทั้งหมดถึง ฌานทั้ง 4, ไมเลยไป หรือสูงกวาฌานที่ 4. สมาธิในฌาน เปนสิ่งที่ไมมีอารมณ
ไมมีสีสันความงาม รสอรอ ย แบบกามคุณ. ไมมีอวิชชา สังขาร วิญญาณ หลงเหลืออยูในนั้นเลย.
“... นามและรูป ยอมดับไมเหลือในที่ใด, ปญญาและสติกับนามรูปนั้น ก็ยอมดับไปในที่นั้น เพราะ
ความดั บ ไปแห งวิ ญ ญาณ.” (บาลี - สุ ตฺ ต . ขุ . 25/530/425., จู ฬ นิ . ขุ . 30/20/80., จู ฬ นิ . ขุ .
30/21/85.) จากพระสูตรนี้, ภาวะนิ พพาน อยูเหนือ ปญญา สติ และ นามรู ป. เมื่อปราศจาก
วิญญาณแลว จึงมี วิมุตติญานทัสสนะ มาแทนที.่
(2.5) นิพพาน ไมใชสิ่งสมมุต.ิ เพราะสิ่งสมมุติ จะมีเกิด มีเปน มีการสราง การปรุง
แตง ขันธ-5. เมื่อมี สิ่งที่ไมมีเกิด (อชาตํ) ไมมเี ปน (อภูต)ํ ไมไดถูกสิ่งใดสราง (อกตํ) ไมไดถูกสิ่งใด
ปรุงแตง (อสงฺขตํ) จึงปรากฎวิถี หรือ “ทางรอด” ที่จะไปเสียใหพนๆ จากสิ่งสมมุติเหลานั้น ซึ่งก็คือ
อริยสัจ-4 ทีต่ ถาคตทรงคนพบ. สรุปวา ถาไมเห็นสิ่งสมมุต,ิ สิ่งจริงแท ก็จะไมปรากฎขึ้นมา.
4.2.2 ผูไดวิมุตติ–นิพพาน
(1) นิพพานที่เห็นไดเอง คืออะไร?
นิพ พานที่เห็น ได เอง เปน ภาวะของบุค คลผูซึ่ งกํา จั ด กิเลสราคะ โทสะ โมหะ ความพอใจ
(ฉันทะ) ความกําหนัด (ราคะ) ความเพลิน (นันทิ) ความอยาก (ตัณหา) ไดหมดสิ้น ในกาลปจจุบัน,
คือ “ดับเย็น” แลว เพราะเห็นความไมเที่ยง (อนิจจตา) เห็น ความเปน ทุกข (ทุกขตา) เห็นความ
ไมใชตัวตน (อนัตตตา) ในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ. บุคคลผูนั้น ‘รู เห็น ดวยตนเอง’ วา
ราคะ โทสะ โมหะ เหล า นั้น สิ้ นแล ว เขาถึงนิ พพาน, ดั งพุทธวจน “... นิพ พานที่เห็นได เอง ไม
ประกอบดวยกาล เปนสิ่งที่ควรกลาวกะผูอื่นวา ‘ทานจงมาดูเถิด เปนสิ่งที่ควรนอมเขามาใสใจ เปน
สิ่งที่ผูรูก็รูไดเฉพาะตน’ ...” (บาลี - ติก. อํ. 20/202/495.)
วิมุตติ แปลว า ผูรู แ จง. เหตุที่ทํา ใหไ ด มาซึ่ ง วิ มุตติ เกิด จาก ‘สิ่ งหนึ่ ง’ ซึ่ งรู วา รู ป เวทนา
สั ญญา สั งขาร วิ ญญาณ ที่สั ตว เ ขา ไปยึด ครองเปน เจ า ของนั้ น เปน ธรรมชาติที่ ถูกปรุ งแตงด ว ย
อวิชชา สังขาร อีกตอหนึ่ง. สิ่งหนึ่ง ยังรูตออีกวา อวิชชา (สวนที่เปนจิตธาตุ) อยูไดดวยการบริโภค
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อาหาร คือ นิวรณ 5, สิ่งหนึ่ง จึงไมใหอาหารมัน ดวยการดับสลาย นิวรณ 5, ทําใหอวิชชา สังขาร
คอยๆ ตายลงไปตามลําดับ. เมื่อ ขันธ-5 ไมมีอะไรมาปรุงแตง, อวิชชา สังขาร (สวนที่เปนวัตถุธาตุ)
วิญญาณ ก็ถูกกันออกไปจาก ระบบขันธ-5. รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ กลายเปนธัมมะธาตุ
ที่ถูกแยกออกจากกัน ไมเกี่ยวของกัน ทําใหระบบขันธ-5 ลมสลาย. สัตวที่เคยยึดครองขันธ ซึ่งใน
อดีต สมบูรณดวย รสอรอย เชน ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหา ก็รูสึกเบื่อหนายในสภาวะเดิม เพราะรู
แจงชัดใน เหตุที่เกิด (สมุทัย) รูแจงชัดใน การสิ้นสุด (อัตถังคมะ) รูแจงชัดใน รสอรอย (อัสสาทะ) รู
แจงชัดใน โทษอันต่ําทรามของรสอรอยเหลานั้น (อาทีนวะ) และรูแจงชัดใน อุบายอันเปนเครื่องนํา
ออกจาก ที่ตั้งของวิญญาณ (นิสสรณะ).
ขณะนี้ สิ่งหนึ่ง ไดกลายเปน ‘ธาตุรูใหม’ แทนวิญญาณ ไปเรียบรอยแลว, จึงไดแสดงตัวให
สัตวนั้นรูวา ไดเขามาทําหนาที่แทน. สิ่งหนึ่ง นั้นจึงถูกเรียกวา ‘วิมุตติ.’ วิมุตติ แปลวา วิชชา หรือ
ผูรู แ จ ง. เมื่อ สั ตว นั้ น ได ส ภาวะใหมที่ “ดั บเย็ น ” จึ งเปลี่ ยนจากสถานะ ‘สั ตว ’ มาเป น ‘วิ มุต ติ
ญาณทัสสนะ.’ วิมุตติญาณทัสสนะ คือ ผูรู ทีร่ ูสภาวะดับเย็นที่มีในตน ซึ่งก็คือ นิพพาน นั่นเอง. คําวา
วิมุตติ–นิพพาน จึงหมายถึง ‘ผูรูแจง เปนผูเห็นนิพพาน ดวยตนเอง’.
นิพพานที่เห็นไดเอง อีกนัยยะหนึ่ง คือ สันทิฏฐิกนิพพาน เปนภาวะของบุคคลผูซึ่งไมมีกาม
ไมมีอกุศลธรรม ทําจิตสมาธิไดถึง ฌาน 1, ฌาน 2,ฌาน 3, ฌาน 4, พวกหนึ่ง และอีกพวกหนึ่ง ที่
ทําสมาธิไดอากาสานัญจายตนะ, วิญญานัญจายตนะ, อากิญจัญญาตนะ, เนวสัญญานาสัญญายต
นะ และ สั ญญาเวทยิตนิโรธ ซึ่งจะไดนิพพานในภพนั้ น. (บาลี - นวก. อํ . 23/475/251.) [ไดแ ก
เทวดาผูไดอริยคุณชั้น อนาคามี ไดบรรลุนิพพาน ในภพสุดทายที่ตนเกิด].
(2) ผูทําวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณ 7 จําพวก
พระอริยะผูไดอรหัตผล เปนพระอริยะบุคคลระดับสูงสุด. ผูไดวิมุตติ หมายถึง ผูทําวิชชาและ
วิมุตติ ใหบริบูรณ แบงได 7 จําพวก คือ อุภโตภาควิมุตติ ปญญาวิมุตติ กายสักขี ทิฏฐิปตตะ สัทธา
วิมุตติ ธรรมานุสารี หรือสัทธานุสารี (บาลี - อฏก. อํ. 23/301/149.) ในบรรดาผูไดวิมุตติเหลานั้น
ยอมไดคุณสมบัติอ รหัตผล เหมือนกัน แตก็ยังมีความแตกตางจาก พระศาสดา อยูนั่นเอง. เหตุที่
พระองค ไดนามวา “อรหันตสัมมาสัมพุทธะ” ก็เพราะไดตรัสรูอริยสัจสี่. “... เพราะไดตรัสรูตาม
เปนจริง ซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อยางเหลานี้ (ทุกข เหตุใหเกิดทุกข ความดับไมเหลือแหงทุกข
และ ทางดํ าเนิ นใหถึงความดับไมเหลือ แหงทุกข) ตถาคต จึงมีน ามอั นบัณฑิตกล าววา ‘อรหัน ต
สัมมาสัมพุทธะ’.” (บาลี - มหาวาร. สํ. 19/543/1703.)
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(3) อริยสาวกผูที่จะไดวิมุตติ ถูกเรียกในชื่อตางๆ [28]
ในบรรดาสาวก ที่กระทําที่สุดแหงทุกขได คือ การรูทั่วถึงใน ‘ธรรมอันเปนเหตุ’ คือ สมุทัย
(อิทัปปจจยตา - ปฏิจจสมุปบาท), การรูทั่วถึงใน ‘เหตุแหงธรรม’ คือ ทุกข, การรูทั่วถึง ‘ความดับ
ไมเหลือแหงธรรม’ คือ นิโรธ, และการรูทั่วถึงใน ‘ขอปฏิบัติใหถึงความดับไมเหลือแหงธรรม’ (มรรค
8). เพราะการสรางเหตุเหลานี้ ไมวากาลใดๆ (อกาลิโก) ตถาคต ใหเรียกผูนั้นในชื่อตางๆ (ชื่อที่ใช
เรียกแทน พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต) ตอไปนี้.
–ผูสมบูรณแลวดวยทิฏฐิ
–ผูสมบูรณแลวดวยทัสสนะ
–ผูมาถึงพระสัทธรรมนี้แลว
–ผูไดเห็นอยูซึ่งพระสัทธรรมนี้
–ผูประกอบแลวดวยญาณอันเปนเสขะ
–ผูประกอบแลวดวยวิชชาอันเปนเสขะ
–ผูถึงซึ่งกระแสแหงธรรมแลว
–ผูประเสริฐมีปญญาเครื่องชําแรกกิเลส
–ผูย ืนอยูจรดประตูแหงอมตะ
(4) อะไรทําใหเกิดความแตกตางกัน ระหวางผูไดวิมุตติ
มนุษยผูอยูภายใต กฎของการปรุงแตง ยอมเปนผูไหลไปตามกระแสของโลกียะ หรือ เกิด แก
ตาย ไปตามกฎปฏิจจสมุปบาท เปนธรรมดา. แตหากมนุษยผูนั้น ตองการหลุดพนจากกระแสโลกียะ
หรือตัดวงจรปฏิจจสมุปบาทใหได จะตองประพฤติปฏิบัติ ตามหลักอริยมรรค มีองค 8 ซึ่งเปนวิถี
ปฏิบัติ ในทิศทาง “ทวนกระแส.” นั่นคือ ผูไดวิมุตติ เปนผูอยูในปจจุบัน และไมมีกาลเวลา (ทวน
กระแสเวลา), ผูไ ดวิมุตติ ยอ มดับรสอรอ ยใน ฉัน ทะ ราคะ นันทิ ตัณหา อุปาทาน (ทวนกระแส
ความรูสึก), วิมุตติ–นิพพาน เปนธัมมะธาตุที่ ไมไดถูกอะไรปรุงแตง ไมมีการมา ไมมีการไป ไมมี
การหยุด ไมมีการเกิด ไมมีการตาย ไมไดตั้งอยู ไมไดเปนไป ไมใชอารมณ ไมมีนามรูป ไมมีมิติ เปน
อมตะธาตุ อมตะธรรม (ทวนกระแสการนิยาม). แตกระนั้นก็ตาม ในบรรดาผูไดวิมุตติ ก็ยังไดธรรม
นั้น ไมเทากัน.
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“พระโสดาบัน คือ ผูเห็นชัดรายละเอียด แตละสายของปฏิจจสมุปบาทตลอดทั้งสายโดยนัยแหงอริยสัจสี่ (นัยที่หนึ่ง)”
พุทธวจน-หมวดธรรม เลมที่ 2. [ซอฟตแวร]. E-Tipitaka v3.0.6, หนา 48. | บาลี - นิทาน. สํ. 16/50/88.
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(4.1) ผูไ ด วิ มุตติร ะดั บอรหัน ตสั มมาสั มพุ ท ธะ มี ค วามแตกต า งกับ ผูไ ด ปญญา
วิมุตติ ตรงที่ “ตถาคตเปนมัคคัญู (รูมรรค) เปนมัคควิทู (รูแจงมรรค) เปนมัคคโกวิโท (ฉลาดใน
มรรค)” แตผูไดวิมุตติทุกผูนอกนั้นเปน “สาวกทั้งหลายในกาลนี้ เปน มัคคานุคา (ผูเดินตามมรรค)
เปนผูตามมาในภายหลัง”.

 พุทธวจน – ความเหมือนและความแตกตางระหวาง

ตถาคตผูอรหันตสัมมาสัมพุทธะ กับ ภิกษุผูปญญาวิมตุ ติ

ภิกษุทงหลาย!
ั
ตถาคตผูอ้ รหันตสัมมาสัมพุทธะ หลุดพ้นแล้วจากรูป เพราะความเบือหน่าย
ความคลายกําหนัด ความดับ และความไม่ยดึ มัน จึงได้นามว่า “สัมมาสัมพุทธะ.”
ภิกษุทงหลาย!
ั
แม้ภิกษุผูป้ ญั ญาวิมตุ ติ ก็หลุดพ้นแล้วจากรูป เพราะความเบือหน่าย ความ
คลายกําหนัด ความดับ และความไม่ยดึ มัน จึงได้นามว่า “ปัญญาวิมตุ ติ.”
(ในกรณีแห่ง เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ก็ได้ตรัสไว้ มีข ้อความแสดงหลักเกณฑ์
อย่างเดียวกันกับ ในกรณีแห่งรู ปทีกล่าวแล้ว).
ภิกษุทงหลาย
ั
! เมือเป็ นผูห้ ลุดพ้นแล้วจากรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ด้วยกันทัง
สองพวกแล้ว, อะไรเป็ นความผิดแผกแตกต่างกัน อะไรเป็ นความมุง่ หมายทีแตกต่างกัน
อะไรเป็ นเครืองกระทําให้แตกต่างกัน ระหว่าง ตถาคตผูอ้ รหันตสัมมาสัมพุทธะ กับ ภิกษุผู ้
ปัญญาวิมตุ ติ?
ภิกษุทงหลาย
ั
! ตถาคตผูอ้ รหันตสัมมาสัมพุทธะ ได้ทาํ มรรคทียังไม่เกิด ให้เกิดขึน, ได้ทาํ
มรรคทียังไม่มใี ครรู ้ ให้มคี นรู ,้ ได้ทาํ มรรคทียังไม่มใี ครกล่าว ให้เป็ นมรรคทีกล่าวกันแล้ว,
ตถาคตเป็ นมัคคัญ ู (รูม้ รรค) เป็ นมัคควิทู (รูแ้ จ้งมรรค) เป็ นมัคคโกวิโท (ฉลาดใน
มรรค).
ภิกษุทงหลาย
ั
! ส่วนสาวกทังหลายในกาลนี เป็ น มัคคานุคา (ผูเ้ ดินตามมรรค) เป็ นผู ้
ตามมาในภายหลัง.
ภิกษุทงหลาย
ั
! นีแล เป็ นความผิดแผกแตกต่างกัน เป็ นความมุง่ หมายทีแตกต่างกัน เป็ น
เครืองกระทําให้แตกต่างกัน ระหว่าง ตถาคตผูอ้ รหันตสัมมาสัมพุทธะ กับภิกษุผูป้ ญั ญาวิมตุ ติ.
ทีมา: พุทธวจน-หมวดธรรม เล่มที 1. หน้า 30. | บาลี - ขนฺ ธ. สํ. 17/81/125.
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(4.2) ปรากฎการณ ที่เกิดขึ้นไดยาก คือ การปรากฎขึ้นของ ตถาคตอรหันตสัมมา
สัมพุทธะ ผูเปน “บุคคลเอก” เปนสรรพัญู รูแจ งแทงตลอดในสรรพสิ่ง. จะไมมี อรหัน ตสัมมา
สัมพุ ทธะ เกิด ขึ้น พร อ มกัน สององค ในคราวเดี ยวกัน . การปรากฎขึ้น ของพระองค เหมือ นการ
ปรากฎของแสงสวาง ของดวงดาว. “ภิกษุ ท. ! ความปรากฎแหงบุคคลเอก ยอมเปนความปรากฎ
แหงดวงตาอันใหญหลวง เปนความปรากฎแหงความสวางอันใหญหลวง เปนความปรากฎแหงความ
สุกใสอันใหญหลวง เปนความปรากฎแหง อนุตตริยธรรม 6 เปนการทําใหแจงซึ่งปฏิสัมภิทา 4 เปน
การแทงตลอด อเนกธาตุ เปนการแทงตลอด นานาธาตุ เปน การทําใหแจ งซึ่ งธรรม มีวิ ชชาและ
วิมุตติเปนผล เปนการทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล เปนการทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล เปนการทําให
แจงซึ่งอนาคามิผล เปนการทําใหแจงซึ่งอรหัตตผล. ใครกันเลาเปนบุคคลเอก? ตถาคตผูเปนอรหันต
ตรัสรูชอบเอง นี้แล เปนบุคคลเอก.” [29]
4.2.3 ทางลาดขึ้นไปสู วิมุตติ–นิพพาน ของอริยบุคคล
ผูที่จะได วิมุตติ–นิพพาน มีเพียงบุคคล 8 จําพวกเทานั้น คือ (1) พระโสดาบัน (2) พระผู
ปฏิบัติเพื่อทําใหแจง โสดาปตติผล (3) พระสกทาคามี (4) พระผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงสกทาคามิผล
(5) พระอนาคามี (6) พระผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจง อนาคามิผล (7) พระอรหันต (8) พระผูปฏิบัติ
เพื่อความเปนอรหันต (บาลี - อฏก. อํ. 23/301/149.)
(1) คุณสมบัตพิ ระโสดาบัน บันไดขั้นแรกสู วิมุตติ–นิพพาน.
การปฏิบัติเพื่อใหไดอริยคุณระดับโสดาบัน เปนสิ่งที่ทําไดทั้งในมนุษยโลกและเทวดา. ศาสดา
ในศาสนาอื่น ระบุเรื่องมนุษยสวรรคในชื่อของ เทพตางๆ มากมาย. แตในพุทธศาสนา ตถาคต เปน
ผูวางกฎระเบียบปฏิบัติเหลานี้ไวอยางชัดเจน เพื่อรับรองมนุษย และเทวดา ที่ปฏิบัติตามกฎเหลานี้
วา จะไดรับ อริยคุณโสดาบันอยางเทาเทียม. คุณสมบัติพื้นฐาน ซึ่งเรียกวา “ธรรม 4 ประการ ที่
พระโสดาบันจะตองมี” ไดแก [30]
(1.1) มีศรัทธามั่นคงตอตถาคต ผูไกลจากกิเลส ตรัสรูชอบดวยพระองคเอง ถึง
พรอมดวยวิชชา รูโลกแจมแจง ฝกคนที่สมควรฝก เปนครูของเทวดาและมนุษย รูจําแนกธรรมทั่วถึง

29

30

“การปรากฎของพระองค คือการปรากฎแหงดวงตาอันใหญหลวงของโลก 1.” พุทธประวัติจากพระโอษฐ.
[ซอฟตแวร]. E-Tipitaka v3.0.6, หนา 237. | บาลี - เอก. อํ. 20/30/144.
“พระโสดาบันเปนใคร (นัยที่หนึ่ง).” พุทธวจน-หมวดธรรม เลมที่ 2. [ซอฟตแวร]. E-Tipitaka v3.0.6, หนา 4-6.
| บาลี - มหาวาร. สํ. 19/429/1414.
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ทุกผูทุกนาม.
(1.2) มีศรัทธามั่นคง ตอพระธรรมของตถาคตที่ประกาศแลว. “...สุตตันตะเหลาใด
ที่เปนคําของตถาคต เปนขอความลึก มีความหมายซึ้ง เปนชั้นโลกุตตระ วาดวยเฉพาะสุญญตา. เมื่อ
มีผูนําสุตตันตะเหลานั้นมากลาวอยู เธอยอมฟงดวยดี ยอมเงี่ยหูฟง ยอมตั้งจิตที่จะรูทั่วถึง และยอม
สําคัญวาเปนสิ่งที่ตนควรศึกษาเลาเรียน.” (บาลี - ทุก. อํ. 20/92/292.)
ครั้งหนึ่ง, พระองค ยังกลาวกับเจาลิจฉวี วาการปรากฎขึ้น ของรัตนะ 5 ประการนั้น หาได
ยากในโลก. ความขอนี้ เปนสิ่งยืนยันวา การมีศรัทธาอันมั่นคง ตอพระธรรมของตถาคตนั้น เปนสิ่งที่
เกิดขึ้นได ยาก. “... (1) ตถาคตผูอ รหันตสัมมาสัมพุ ทธะ (2) บุค คลผูแสดงธรรมวินัย ที่ตถาคต
ประกาศแลว (3) บุคคลผูรูแจงธรรมวินัย ที่ตถาคตประกาศแลว อันผูอื่นแสดงแลว (4) บุคคลผูรู
แจงธรรมวินัย ที่ตถาคตประกาศแลว อันผูอื่นแสดงแลว ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม (5) กตัญู
กตเวทีบุคคล ... ความปรากฎขึ้นแหงรัตนะ 5 ประการนี้แล หาไดยากในโลก.” (บาลี - ปฺจก. อํ.
22/266/195.)
(1.3) มีศ รัทธามั่นคงตอ พระสงฆส าวก ที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง ปฏิบัติรู ธรรมเพื่ อ
ออกจากทุกข.
(1.4) มีศีลรักษาสม่ําเสมอ พนจากเดรัจฉานวิชา ไมเปนไปเพื่อมิจฉาทิฐิ แตเปน
เปนไปเพื่อสมาธิ คือ ศีล 5 เปนอยางนอย (บาลี - มหาวาร. สํ. 19/443/1459.) และ มีใจปราศจาก
ความตระหนี่ (บาลี - มหาวาร. สํ. 19/440/1451.)
และคุณสมบัติขออื่น ที่เปนสวนสนับสนุน คือ
(1.5) เปนผูมีวิถีหรือกระแส อริยอัฏฐังคิกมรรค (มรรค มีองค 8 ประการ) ไดแก
สัมมาทิฏฐิ สั มมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมัน ตะ สั มมาอาชีว ะ สั มมาวายามะ สัมมาสติ
สัมมาสมาธิ. (บาลี - ขนฺธ. สํ. 17/28/469.)
(1.6) กระทําตอ ขันธ-5 (รูป เวทนา สัญญา สังขา วิญญาณ) และ อินทรีย-6 (จักขุ
นทรีย โสตินทรีย ฆานินทรีย ชิวหินทรีย กายินทรีย มนินทรีย) คือ รูจักรสอรอย รูจักโทษ รูจักวิธี
ทําลาย, เห็นความไมเที่ยง ความเปนทุกข ความไมมีตัวตนของ ขันธ-5 อินทรีย-6 (บาลี - ขนฺธ. สํ.
17/196/296., มหาวาร. สํ. 19/271/902.)
(1.7) เป น ผู ล ะธรรม 6 อย า งได (สั ง โยชน เครื่ อ งร อ ยรั ด ) คื อ สั ก กายทิ ฏ ฐิ
(ความเห็นผิดวาขันธ ๕ เปนตัวตน) วิจิกิจฉา (ความลังเลในปฏิปทาทางดับทุกข) สีลัพพตปรามาส
(การถือ เอาศี ล และพรตผิด ความมุงหมายที่แ ทจ ริง) อปายคมนิ ยราคะ (ราคะที่ค วรแกการถึงซึ่ ง
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อบาย) อปายคมนิยโทสะ (โทสะที่ควรแกการถึงซึ่งอบาย) อปายคมนิยโมหะ (โมหะที่ควรแกการถึง
ซึ่งอบาย). “ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุไมละธรรม ๖ อยาง เหลานี้แล เปนผูไมควรกระทําใหแจงซึ่ง ทิฏฐิ
สัมปทา.” (บาลี - ฉกฺก. อํ. 22/488/360.)
(1.8) เปนผูมีคุณสมบัติแหง โสตาปตติยังคะ คือ การคบสัตบุรุษ (สปฺปริสสํ เสว),
การฟ งพระสัทธรรม (สทฺธมฺมสฺสวน), การทําไว ในใจโดยแยบคาย (โยนิโสมนสิการ), การปฏิบัติ
ธรรมสมควรแกธรรม (ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติ). (บาลี มหาวาร. สํ . 19/434/1427., มหาวาร. สํ .
19/516/1634.)
 พุทธวจน – สังโยชน 10
ภิกษุทงหลาย
ั
! สังโยชน์ 10 ประการเหล่านี มีอยู่. สิบประการอย่างไรเล่า? สิบประการ
คือ :- โอรัมภาคิยสังโยชน์ 5 ประการ อุทธัมภาคิยสังโยชน์ 5 ประการ.
โอรัมภาคิยสังโยชน์ 5 ประการ เป็ นอย่างไรเล่า? 5 ประการ คือ :- สักกายทิฏฐิ วิจกิ จิ ฉา
สีลพั พตปรามาส กามฉันทะ พยาบาท. เหล่านี คือ โอรัมภาคิยสังโยชน์ 5 ประการ.
อุทธัมภาคิยสังโยชน์ 5 ประการ เป็ นอย่างไรเล่า? 5 ประการ คือ :- รูปราคะ อรูปราคะ
มานะ อุทธัจจะ อวิชชา. เหล่านี คือ อุทธัมภาคิยสังโยชน์ 5 ประการ.
ภิกษุทงหลาย
ั
! เหล่านีแล สังโยชน์ 10 ประการ.
ทีมา: พุทธวจน-หมวดธรม เล่มที 2. หน้า 127. | บาลี - ทสก. อํ. 24/18/13., ทสก. อํ. 24/19/13.

(2) ความเปนพระโสดาบัน เมื่อไดแลว เปนแลว จะไมแปรปรวน ในภายหลัง ดุจเสาหิน ที่
ปกลงไปในดินครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งโผลพื้นดิน, ยอมทําใหพระโสดาบัน มีความเชื่อมมั่น ไมมีอาการ
หวั่นไหว ในพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ. พระโสดาบัน เมื่อไดแลวจะไดรับผลอยางนี้. (บาลี ฉกฺก. อํ. 22/490/368., ฉกฺก. อํ. 22/489/363., ฉกฺก. อํ. 22/489/363-365., ฉกฺก. อํ. 22/490/
365., ขนฺธ. อํ. 17/196/296.)
(2.1) จะไมตกต่ําเปนธรรมดา มุงมั่นในการศึกษา เรียนรู จนชัดแจง เปนจริงใน การ
เกิดขึ้น (สมุทัย) การตั้งอยูไมได (อัตถังคมะ) รสอรอย (อัสสาทะ) โทษอันต่ําทราม (อาทีนวะ) และ
อุบายตางๆ เพื่อการสลัดออก (นิสสรณะ) จากการยึดมั่น (อุปาทาน) ในรูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ ซึ่งเปนเหตุใหทุกขดับไป ทุกขั้นตอน แหงการกระทําที่ทําแลว. พระโสดาบัน ยอมไมไปเกิด
210
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ในอบายภูมิ นรก กําเนิดเดรัจฉาน เปรตวิสัย อีกตอไป). [31] (บาลี - มหาวาร. สํ. 19/271/902.)
(2.2) เที่ยงแทตอพระนิพพาน (ไมเสื่อมในสัทธรรม) เกิดอีกเพียงไมเกิน 7 ชาติ ก็จะ
ตรัสรูธรรมได ในกาลอนาคต.
(2.3) เปน ผูเห็น ธรรมอั น เปน เหตุ และเห็น ธรรมที่มาแตเหตุ คื อ อทัปปจ จยตา ปฏิจสมุปบาท และ เปนผูไมใช ไมเปน เหมือนคนทั่วไป หรือคนพวกอื่น (อสาธารณญาณ). ความ
เปนโสดาบัน ยอมกาวพนสังขารวา เปนของเที่ยง (นิจจัง) เปนสุข (สุขัง) เปนตัวตน (อัตตานัง).
(2.4) ไมทําอนันตริยกรรม ตอบิดา มารดา พระอรหันต ไมคิดประทุษรายตถาคต ไม
ทําใหสงฆแตกกัน และไมถือศาสดาอื่นเปนศาสดาของตน.
(2.5) เชื่อในกรรม กลาวคือ ไมเชื่อในมงคลเหลวใหล, ไมเชื่อในอํานาจดลบันดาล,
ไมทําโกตุหลมงคล คือ มงคลภายนอก ของสมณพราหมณเหลาอื่น, ไมแสวง อนาคมนียวัตถุ เชน
วัตถุ พิธีกรรม ทิฐิ ที่ไมควรเขาหา เขาใกล, ไมแสวงหาศรัทธานอกศาสนา (ทักขิเณยยบุคคลนอก
ศาสนา).
ผูใดไดอริยคุณขั้นโสดาบันแลว นับวาเปนความสําคัญ เปนความสําเร็จอันยิ่งของมนุษยชาติ.
ตถาคต รับรองไวอยางแข็งขันวา “อริยสาวกผูเปนโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยง
แท ที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.” ผูไดชื่อวาโสดาบันยอมไมหวั่นสะเทือน ไปกับสิ่งใด หรือใคร ที่จะให
ลมเลิกเปลี่ยนศรัทธา ออกไปจากอริยสัจสี่นั้น เปนไปไมไดเลย. “... เปรียบเหมือนเสาหินยาว 16
ศอก ฝง อยูใ นดิ น 8 ศอก โผล ขึ้น พ น ดิ น 8 ศอก แม จ ะมี ล มพายุฝ นอย า งแรงกล า มาจากทิ ศ
ตะวั นออก หรื อทิศ ตะวั นตก ทิศ เหนื อ ทิศใต ก็ตาม ไมพึงทําเสาหิน นั้นใหหวั่ นไหวสั่น สะเทือ น
หรือสั่นระรัวไปไดเลย ...” (อริยสัจจากพระโอษฐ 1. หนา 36. | บาลี - มู. ม. 12/333-335 / 327328.)
(3) อริยคุณ ซึ่งเปนคุณอันวิเศษ สําหรับผูที่จะได วิมุตติ–นิพพาน มีลําดับสูงต่ํา ลดหลั่น
กัน. การปฏิบัติ อธิสีลสิกขา อธิจิตสิกขา อธิปญญาสิกขา ทําใหรูชัดแจง ในเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ
อันหาอาสวะมิได แตยังไมชัดแจงใน อนาสววิมุตติ คือ ทําไดเพียงบางสวน ก็สําเร็จไดบางสวน ทํา
ไดบริบูรณ ก็สําเร็จไดบริบูรณ. ความบกพรองในสิกขาบท อันเล็ กนอย (อภิสมาจาร) อาจเกิดขึ้น
ไดแกผูนั้น แตตองละสังโยชน 1-5 ไดครบถวน จึงจะไดปรินิพพานในภพนั้น ซึ่งมีหลากหลายแบบ
31

การรูชัดแจงเปนจริงในขอนี้ ก็ยังไมหลุดพนทัง้ หมด ยังจะตองไปเกิดในรอบถัดไป เพื่อทําใหถึงที่สุด. แตถาเปนผูหลุดพน
เพราะความไมยึดมั่นในภพใด ภพนั้น ก็ไดเปนพระอรหันต. การหลุดพนจากการรูชัดแจงใน อุปาทานขันธ-5 ก็เชนเดียว
กับกรณี อินทรีย 6.
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–ปรินิพพานในระหวางอายุยังไมทันถึงกึ่ง (อันตราปรินิพพายี).
–ปรินิพพานในระหวางอายุพนกึ่ง (อุปหัจจปรินิพพายี).
–ปรินิพพานโดยไมตองใชความเพียร (อสังขารปรินิพพายี).
–ปรินิพพานโดยตองใชความเพียร (สสังขารปรินิพพายี).
–เปนผูมีกระแสขึ้นไปถึง อกนิฏฐภพ (พรหม) เปนพระอนาคามี (อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี).
–ถาละสังโยชนไดแค 1-3 และราคะ โทสะ โมหะ เบาบางระดับหนึ่ง ตายไปก็จะไดไปเกิด
เปน สกทาคามี ในภพภูมิเทวดา อีกเพียงครั้งเดียว ก็จะไดนิพพาน.
–ถาละสังโยชน 1-3 แตตายไปเสียกอน ก็จะไดไปเกิดเปน โสดาบัน ชั้นเอกพีชี ในภพมนุษย
อีกเพียงครั้งเดียว แลวจะไดนิพพานในคราวนั้น. หรือเกิดเปน โสดาบันชั้นโกลังโกละ อีกไมเกิน 3
ครั้ง ก็จะไดนิพพาน. หรือ เกิดเปนโสดาบันชั้นสัตตักขัตตุปรมะ ในภพมนุษยบาง เทวดาบางสลับกัน
ไป ไมเกิน 7 ครั้ง ก็จะไดนิพพาน.
(4) ความเปนโสดาบัน ประเสริ ฐกวา เปน พระเจ าจั กรพรรดิ. ขอ นี้ ตถาคต ใหเหตุผลว า
เพราะเหตุที่พระเจ าจักรพรรดิ “... แตกระนั้นทาวเธอก็ยัง รอดพน ไปไมได จากนรก จากกําเนิ ด
เดรั จ ฉาน จากวิ สั ยแหง เปรต และจากอบาย ทุค ติ วิ นิ บาต.” แตพ ระโสดาบัน รอดพ น จากสิ่ ง
เหล า นั้ น เพราะเหตุ มี ‘ธรรม 4 ประการ ที่ พ ระโสดาบั น จะต อ งมี’ (บาลี - มหาวาร. สํ .
19/428/1411.) ความประเสริฐขอนี้ ตถาคต ถึงกับเปรียบเทียบวา “ระหวางการไดทวีปทั้งสี่ (ของ
พระเจาจักรพรรดิ) กับการไดธรรม ๔ ประการ (ของพระโสดาบัน) นั้น, การไดทวีปทั้งสี่ มีคาไมถึง
เสี้ยวที่สิบหก ของการไดธรรม ๔ ประการนี้ เลย.” แมพระเจาจักรพรรดิ ไดครองความเปนใหญยิ่ง
แหงทวีปทั้งสี่ แตในอนาคต ก็ตองตายอยูดี, ตายแลว อาจไดเขาถึงสุคติโลกสวรรค เปนสหายอยู
รวมกับเหลาเทวดาชั้นดาวดึงส ถูกแวดลอมอยูดวยหมูนางอัปษรในสวนนันทวัน. ทาวเธอเปนผูเอิบ
อิ่ม เพียบพรอมดวยกามคุณทั้งหา อันเปนของทิพย อยางนี้ก็ตาม. แตกระนั้นทาวเธอก็ยัง รอดพน
ไปไมได จากนรก จากกําเนิดเดรัจฉาน จากวิสัยแหงเปรต และจากอบาย ทุคติ วินิบาต.

32

“ความลดหลั่นแหงพระอริยบุคคล ผูปฏิบัติอยางเดียวกัน.” พุทธวจน-หมวดธรรม เลมที่ 2. [ซอฟตแวร]. ETipitaka v3.0.6, หนา 145-148. | บาลี - ติก. อํ. 20/301/528., นวก. อํ. 23/391/216.
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ขอสรุปบางประการ เกี่ยวกับ วิมุตติ–นิพพาน
(1) ในชวงชีวิตหนึ่งของคนเรา สามารถรับรู วัฏจั กรการปรุงแตง การแปรปรวนของวัตถุ
ธาตุ และการเกิดตายของสิ่งมีชีวิต ไดจํากัด. เราไมสามารถมองเห็นการเกิด การปรุงแตง และการ
แปรปรวน ของดวงเคราะห ดาวฤกษ ไดเลย แมเพียงวัฏจักรรอบเดียว. แต วิมุตติ–นิพพาน เรา
สามารถรับรู มองเห็น และเขาถึงไดในหนึ่งรอบการเกิด หรือสามรอบการเกิด หรือไมเกินรอบการ
เกิดรอบที่เจ็ด ถาเราสรางอริยคุณตั้งแตโสดาบัน ไดเปนอยางต่ํา.
(2) อนัตตา เปนคุณสมบัตเิ พื่อบอกวา สิ่งนั้น เกิดขึ้นหรือมีอยูแลวในอดีต แตปจจุบันไมมี
ตัวตนแลว และในอนาคต จะยังคงมีอยูหรือไมมี ขึ้นอยูกับเหตุปจจัย ซึ่งไมเที่ยงแท (อนิจจัง). ดังนั้น
สิ่งที่ไมเคยปรากฎมีมากอน จะไมเรียกสิ่งนั้นวา อนัตตา. นิพพาน ไมใช อัตตา และ ไมใช อนัตตา,
เพราะ อนัตตา อนิจจัง ทุกขัง ใชกับสิ่งสมมุติ. แต นิพพาน เปนธัมมะธาตุ เพียงชนิดเดียว ทีไ่ มใชสิ่ง
สมมุต.ิ
(3) ความวางในนิพพาน (สุญญตา | emptiness) กับ ความวางในเอกภพ หรือ อวกาศ
(space) แตกตางกัน. และในวัตถุธาตุทุกชนิด ก็มีความวาง (space) แทรกอยูภายในเชนเดียวกัน,
แตจะมากหรือนอย ขึ้นอยูกับคุณสมบัติและองคประกอบ ของธาตุเหลานั้น. ความวางดังกลาว เปน
ความวางที่ธรรมชาติ สรางขึ้นเพื่อรักษาสมดุล ในการดํารงอยู และการเปลี่ยนสถานะ. การเปลี่ยน
สถานะของสสาร ยอมตองอาศัยที่วางเสมอ. การที่สสารในเอกภพ ไมหยุดนิ่ง เพราะมีเวลาเปนที่
วาง หรือกลาววา เวลาทําใหสสาร ไมหยุดนิ่งนั่นเอง. สวนความวางของนิพพาน คือ วางจากอัตตา.
เปน ความว า งที่ไ มขึ้น อยูกั บ อดี ต ปจ จุ บัน อนาคต. อั ตตา เปน ปรากฎการณ หนึ่ ง ที่เ กิด ขึ้น ใน
ปจจุบัน แตจะไมจริงในอดีต และไมจริงในอนาคต. การยึดมั่นสิ่งใดๆ ในปจจุบัน (สุขขัง นิจจัง) จึง
เปนความไมเที่ยง (อนิจจัง) เปนความเท็จทั้งสิ้น.
(4) นิพพาน เปนสิ่งลึกซึ้ง ผูที่ไมเคยสัมผัสนิพพานมากอน เปรียบเหมือน คนตาบอด ที่ไม
เคยเห็นชาง (นิพพาน). ตถาคต ทรงอธิบายลักษณะและคุณสมบัติของ นิพพาน โดยอาศัยพื้นฐาน
ประสบการณเดิมของผูนั้น ด วยวิธีการเปรียบเทียบ สิ่งที่มีอยูในปจ จุบัน หรื อสิ่งที่คนตาบอดรับรู
เขา ใจ แล ว บอกว า สิ่ งนั้ น ไมใช นิ พ พาน. หลังจากนั้ น พระองค จึ งใหคํ า นิ ยาม นิ พ พาน ในอี ก
ความหมายหนึ่ ง โดยสรุ ปว า นิ พ พาน เปน สิ่ งที่ไ มปรากฏการเกิด ไมปรากฏการเสื่ อ ม และไม
แปรปรวนไปเปนอยางอื่น.
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ธรรมชาติ เปนความซื่อตรง เปนลําดับ ไมใช สิ่งซับซอน.
ธรรมชาติ เกิดขึ้นแลว เสื่อมไปตามเหตุปจจัยปรุงแตง.
“ความซับซอน” เกิดขึ้นเพราะมนุษย พยายามควบคุมธรรมชาติ
ทําธรรมชาติใหผิดไปจากที่ควรเปน และพยายามละเมิดกฎ
ธรรมชาติ.
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