
๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖

รูจักเทวดา

สุภีร ทุมทอง

Tuesday, August 27, 13 



• รูจัก = สัมมาทิฏฐิ                                               
(๑)  โลกิยสัมมาทิฏฐิ                                                       
(๒)  โลกุตตรสัมมาทิฏฐิ

รูจักเทวดา

Tuesday, August 27, 13 



• ภิกษุทั้งหลาย  เทวดาชั้นดาวดึงสเหนือกวามนุษยชาว       
อุตตรกุรุทวีปและมนุษยชาวชมพูทวีป ดวยฐานะ ๓ ประการ  
ฐาน ๓ ประการ อะไรบาง คือ   ๑. อายุอันเปนทิพย          
๒.  วรรณะอันเปนทิพย  ๓. สุขอันเปนทิพย               
(อํ.สัตตก. ๒๓/๒๑ ติฐานสูตร)

รูจักเทวดา

Tuesday, August 27, 13 



• ภิกษุทั้งหลาย มนุษยชาวชมพูทวีปเหนือกวามนุษยชาว 
อุตตรกุรุทวีปและเทวดาชั้นดาวดึงส ดวยฐานะ ๓ ประการ  
ฐานะ ๓ ประการ อะไรบาง คือ  ๑. เปนผูแกลวกลา     
๒.U เปนผูมีสติ   ๓.  เปนผูอยูประพฤติพรหมจรรยใน   
ชมพูทวีปนี้   (อํ.สัตตก. ๒๓/๒๑ ติฐานสูตร)

รูจักเทวดา

Tuesday, August 27, 13 



• ๕๐ ปของมนุษยเทากับวันและคืนหนึ่งของเทวดาชั้น
จาตุมหาราช, ๓๐ ราตรีโดยราตรีนั้น เปน ๑ เดือน,           
๑๒ เดือนโดยเดือนนั้น เปน ๑ ป,  ๕๐๐ ปทิพยโดยปนั้น   
เปนประมาณอายุของเทวดาชั้นจาตุมหาราช                              
(อํ.อัฏฐก. ๒๓/๔๒ วิตถตุโปสถสูตร)

รูจักเทวดา

Tuesday, August 27, 13 



• ๑๐๐ ปของมนุษยเทากับวันและคืนหนึ่งของเทวดาชั้น
ดาวดึงส, ๓๐ ราตรีโดยราตรีนั้น เปน ๑ เดือน, ๑๒ เดือนโดย
เดือนนั้น เปน ๑ ป,   ๑,๐๐๐ ปทิพยโดยปนั้นเปนประมาณ
อายุของเทวดาชั้นดาวดึงส 

รูจักเทวดา

Tuesday, August 27, 13 



• ๒๐๐ ปของมนุษยเทากับวันและคืนหนึ่งของเทวดาชั้นยามา 
๓๐ ราตรีโดยราตรีนั้น เปน ๑ เดือน, ๑๒ เดือนโดยเดือนนั้น 
เปน ๑ ป,  ๒,๐๐๐ ปทิพยโดยปนั้น เปนประมาณอายุของ
เทวดาชั้นยามา 

รูจักเทวดา

Tuesday, August 27, 13 



• ๔๐๐ ปของมนุษยเทากับวันและคืนหนึ่งของเทวดาชั้นดุสิต 
๓๐ ราตรีโดยราตรีนั้น เปน ๑, เดือน ๑๒ เดือนโดยเดือนนั้น 
เปน ๑ ป,  ๔,๐๐๐ ปทิพยโดยปนั้น เปนประมาณอายุของ
เทวดาชั้นดุสิต

รูจักเทวดา

Tuesday, August 27, 13 



• ๘๐๐ ปของมนุษยเทากับวันและคืนหนึ่งของเทวดาชั้น
นิมมานรดี, ๓๐ ราตรีโดยราตรีนั้นเปน ๑ เดือน, ๑๒ เดือน
โดยเดือนนั้น เปน ๑ ป,  ๘,๐๐๐ ปทิพยโดยปนั้น           
เปนประมาณอายุของเทวดาชั้นนิมมานรดี 

รูจักเทวดา

Tuesday, August 27, 13 



• ๑,๖๐๐ ปของมนุษยเทากับวันและคืนหนึ่งของเทวดาชั้น   
ปรนิมมิตวสวัตดี, ๓๐ ราตรีโดยราตรีนั้น เปน ๑ เดือน,      
๑๒ เดือนโดยเดือนนั้น เปน ๑ ป, ๑๖,๐๐๐ ปทิพยโดยปนั้น 
เปนประมาณอายุของเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตดี

รูจักเทวดา

Tuesday, August 27, 13 



• สารีบุตร ในการใหทานเชนนั้น บุคคลผูใหทานอยางมีใจเยื่อใย 
ใหทานอยางมีจิตผูกพัน  ใหทานอยางมุงหวังสั่งสมบุญ  ให
ทานดวยคิดวา  “เราละโลกนี้ไปแลวจักบริโภคผลทานนี้” เขา
ใหทานนั้นแลว หลังจากตายแลว  ยอมไปเกิดรวมกับพวก
เทวดาชั้นจาตุมหาราช เขาใหกรรมนั้นสิ้นไป ใหฤทธิ์นั้นสิ้นไป 
ใหยศนั้นสิ้นไป ใหความเปนใหญนั้นสิ้นไป เปนผูยังตองมา คือ
มาสูความเปนอยางนี้ (อํ.สัตตก. ๒๓/๕๒ ทานมหัปผลสูตร)

เหตุไปเกิดเปนเทวดา

Tuesday, August 27, 13 



• ใหทานดวยคิดวา “การใหทานเปนการดี”

• ใหทานดวยคิดวา “บิดามารดา ปูยา ตายาย เคยใหทาน เคย
ทำทาน เราไมควรใหวงศตระกูลเกาแกเสื่อมเสียไป”

• ใหทานดวยคิดวา “เราหุงหากินเองได ชนเหลานี้หุงหากินเอง
ไมได การที่เราหุงหากินเองได จะไมใหทานแกชนเหลานี้ผูหุง
หากินเองไมได ไมควร”

เหตุไปเกิดเปนเทวดา

Tuesday, August 27, 13 



• ใหทานดวยคิดวา “เราจักใหทานและจำแนกทานนี้เหมือน
เหลาษีในปางกอน”

• ใหทานดวยคิดวา “เมื่อเราใหทานนี้ จิตยอมผองใส จะเกิด
ความชื่นชม โสมนัส”

• ใหทานเปนเครื่องประดับจิต ปรุงแตงจิต เขาจึงใหทานนั้น 
หลังจากตายแลว   ยอมไปเกิดรวมกับพวกเทวดาชั้น      
พรหมกายิกา

เหตุไปเกิดเปนเทวดา

Tuesday, August 27, 13 



• ภิกษุเปนผูประกอบดวยศรัทธา ประกอบดวยศีล ประกอบดวย  
สุตะ ประกอบดวยจาคะ ประกอบดวยปญญา ภิกษุนั้นไดฟงวา 
“เทพชั้นจาตุมหาราชมีอายุยืน มีผิวพรรณผองใส มีความสุข
มาก” ภิกษุนั้นมีความปรารถนาอยางนี้วา “โอหนอ หลังจากตาย
แลว เราพึงเขาถึงความเปนผูอยูรวมกับเทพชั้นจาตุมหาราช”  
เธอตั้งจิตนั้น อธิษฐานจิตนั้น  เจริญจิตนั้น  สังขารและวิหาร
ธรรมเหลานั้นอันเธอเจริญ ทำใหมากแลวอยางนี้ เปนไปเพื่อ
ความเกิดขึ้นในเทพชั้นจาตุมหาราชนั้นได  ภิกษุทั้งหลาย มรรคนี้ 
ปฏิปทานี้ เปนไปเพื่อความเกิดขึ้นในเทพชั้นจาตุมหาราชนั้น 
(ม.อุ. ๑๔/๑๖๓ สังขารูปปตติสูตร)

เหตุไปเกิดเปนเทวดา

Tuesday, August 27, 13 



• ภิกษุทั้งหลาย ในเวลาที่เทพบุตรจะจุติจากหมูเทพ ยอมปรากฏ
บุพพนิมิต ๕ ประการ คือ ๑. ดอกไมที่ประดับเหี่ยวแหง          
๒.U พัสตราภรณที่สวมใสหมองจางลง  ๓. เหงื่อไหลออกจาก
รักแร  ๔. U ผิวพรรณเศราหมองปรากฏที่กาย ๕. Uเทพบุตรนั้นจะ
หมดความยินดีในทิพยสมบัติของตน                               
(ขุ.อิติ. ๒๕/๘๓ ปญจปุพพนิมิตสูตร)

สุคติของเทวดา

Tuesday, August 27, 13 



• เทวดาทราบวา เทพบุตรนี้จะจุติ กพ็ลอยยินดีอวยพรให ๓ 
ประการ คือ  ๑.  ทานจากเทวโลกนี้ไปแลว ขอใหไดไปเกิดในภูมิ
ที่ดี  ๒. Uทานไดไปเกิดในภูมิที่ดีแลว ขอใหไดลาภที่ไดดวยดี      
๓. U ทานครั้นไดลาภอันดีแลว ขอใหดำรงตนอยูดวยดี 

สุคติของเทวดา

Tuesday, August 27, 13 



• ภิกษุทั้งหลาย การเกิดเปนมนุษย ชื่อวาเปนการไปเกิดในภูมิที่ดี
ของเทวดา,  การที่เทพบุตรลงมาเกิดเปนมนุษยแลวไดความ
ศรัทธาในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว นี้ชื่อวาเปนการไดลาภ
อันดีของเทวดา, ก็ความศรัทธาของเทพบุตรนั้นแล ตั้งมั่น มีเหตุ
เกิด หยั่งลง มั่นคง อันสมณพราหมณ เทวดา มาร พรหม หรือ
ใครๆ ในโลกไมสามารถทำใหคลอนแคลนไปได นี้ชื่อวา เปนการ
ดำรงตนอยูดวยดีของเทวดา

สุคติของเทวดา

Tuesday, August 27, 13 



สวัสดีครับ

Tuesday, August 27, 13 


