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คําถาม 10: อาตมาอยากเรียนถามทานอาจารยวาในเทวโลกนั้น เหลาเทวดามีการจีบกันหรือปลาว?และมีเพศสัม
พันธกันแบบมนุษยหรือไม? ขอเจริญพร (พระฐิตวิชฺโช/กรุงเทพมหานคร)
คําตอบ: การจีบกันและการมีเพศสัมพันธมีหยาบและละเอียดไปตามคุณธรรมของสัตวครับ ถาเปนเดรัจฉานซึ่งมี
กิเลสตัณหามาก การเสพกามก็หยาบมาก เห็นไดงาย ไมตองอายอะไร สําหรับมนุษย ถาเปนประเภทไมได
ฝกอบรมในศีล สมาธิและปญญา ใชชีวิตตามสัญชาติญาณอยางสัตว พวกนี้ก็จะหาผูหญิงมาดวยวิธีมิชอบ เชน
หลอกลวง ตมตุนหรือฉุดครา ฯลฯ เพื่อเสพกาม แตถาเปนมนุษยที่มีศีลธรรมหรือคุณธรรมสูงขึ้น การจีบก็จะสุภาพ
มากขึ้น เพราะตางฝายตางมีคุณธรรม และเนนคุณธรรมเพื่อใหสามารถมีโอกาสปฏิบัติธรรมรวมกันและครอบครัวจะ
ไดมั่นคงยิ่งขึ้น ยิ่งพัฒนาคุณธรรมกลาวคือศีล สมาธิ ปญญามากๆ กิจกรรมที่เกี่ยวกับเมถุนธรรมก็จะลดลง เพราะ
การมี คุณธรรมนํ าไปสูการบรรลุนิพพานซึ่ งปลอดจากการเสพเมถุนอยา งสิ้นเชิงนั่นเอง ส วนเทวดาทุก อย างจะ
ละเอียดขึ้น ภาพรวมของเพศสัมพันธของสัตว (พระไตรปฎก ที.ปาฏิ.11/281/246 แบงภพของสัตวที่ยังบริโภคกาม
ออกเปน 5 เรียกวา ‘ปญจคติ’ กลาวคือภพพวกสัตวนรก, ภพพวกสัตวเดรัจฉาน, ภพพวกเปรต, ภพพวกมนุษยและ
ภพพวกเทวดา ในที่นี้ ผูเขียนอธิบายเฉพาะมนุษยและเทวดา) มีดังนี้:1.ระดับสัตวเดรัจฉาน โดยปรกติ โดยปรกติ สัตวเดรัจฉานมีชีวิตอยูดวยสัญชาติญาณขั้นพื้นฐาน สัญชาติญาณ
เหลานี้เปนตัวกระตุน เชน หิว ก็แสวงหาอาหาร โกรธขึ้นมาก็กัดกันหรือฆากันจนตาย งวงก็นอน เวลาตองการสมสู
กับเพศเมียก็จะแยงกันในหมูเพศผูดวยกัน ใครเขมแข็งกวาก็ชนะ และไมมีความรับผิดชอบ บางทีก็ฉุดกระชากลากถู
ตัวไปขมขืน (เหมือนลูกนักรองเพลงเพื่อชีวิตบางคนนั่นแหละ!) บางทีก็เกิดการตอสูแยงชิงกันระหวางตัวผู ทําใหเกิด
การบาดเจ็บหรือลมตายไปหลายตัว สัตวบางตัวบางทีก็ใชเลหเพทุบายหลอกลวงตางๆ นานาเพื่อใหตัวเมียยอม
หลังจากสมสูกันแลว ก็ไมมีความรับผิดชอบใดๆ อาจมีสัตวเดรัจฉานบางประเภทรับผิดชอบบาง แตภาระหนักอยูที่
สัตวเพศเมีย
2.ระดับมนุษย มนุษยมี 2 ประเภทหลักๆ คือมนุษยที่มีศีลธรรมและไมคอยมีศีลธรรม พฤติกรรมของมนุษยสอง
จําพวกนี้ในเรื่องเพศสัมพันธก็ตางกันดวย มนุษยทั้ง 2 ประเภทนี้ก็คละเคลาอยูในสังคมโลกในปจจุบัน ซึ่งวิญูชน
จักตองแยกแยะใหละเอียดรอบคอบถึงจะสามารถจําแนกแจกแจงบุคคลเหลานี้ได เพราะคนชั่วก็พยายามทําใหคน
อื่นมองวาตัวเองดี มีแตสังเกตพฤติกรรมเปนระยะเวลานานๆ เทานั้นจึงจะรูไดวาดีหรือชั่ว

2.1 สําหรับมนุษยที่ไมมีศีลธรรม มนุษยประเภทนี้ไมคอยมีศีล สมาธิและปญญาเทาไหร การมีเพศสัมพันธคอนขาง
หยาบ บางคนก็เริ่มจีบผูหญิงไปนอนตั้งแตเริ่มแตกเนื้อหนุม หลอกลอสารพัดอยางเพื่อใหไดตัวผูหญิงมา ผูหญิงมัก
อางและยกยองตัวเองวาฉลาด ดังภาษิตไทยยกยองผูหญิงวามีมารยารอยแปดเลมเกวียน แตไมวาผูหญิงจะมีมารยา
เพียงไรก็สูผูชายเจาชูไมได เพราะพวกนี้มีรอยเลหพันเหลี่ยม บางคนเที่ยวโสเภณีประจําแตพออยากแตงงานก็หา
ผูหญิงดีๆ บางคนเมื่อไมสมหวังก็ไปฉุดกระชากลากถูหญิงสาวมาปล้ําขมขืน บางคนใชวิธีเสแสรงเปนคนดีเพื่อเขา
ไปจีบหญิงสาว ครั้นหญิงสาวตายใจก็พาไปที่พักแลวมอมยาสลบหรือมอมเหลาแลวขมขืน บางคนยกพวกไปขมขืน
ถึงที่พักหรือหอพักเอาดื้อๆ มนุษยระดับนี้มีสัญชาติญาณแบบสัตวเดรัจฉานอยูมาก จะดีกวาสัตวเดรัจฉานซึ่งมี
ขอจํากัดในดานสักยภาพอินทรียเทานั้น ดังนั้น สัตวเดรัจฉาน เชน ควายขับรถไมเปน รองเพลงไมเปน ใสสูทรผูกเนค
ไทไมเปน ใชบัตรเอทีเอ็มไมเปน ทํากับขาวไมเปน ฯลฯ แตสัญชาติญาณดิบๆ ซึ่งเปนกิเลสของคนพวกนี้ยังมีอยู ไม
ตางจากสัตวเดรัจฉานเลย ชาติกอนคงจะเปนสัตวเดรัจฉานนั่นแหละครับ ชาตินี้จึงติดนิสัยมา
สังเกตจากขาวมั้ยครับ ผูหญิงถูกจับไปขมขืนแลวถายคลิปสมัยนี้ ถาอานจากขาวมักไมใชคนเปนแฟนกัน หากแตเพิง่
รูจักกันไดระดับหนึ่งเทานั้นเอง จากนั้น ฝายชายก็ใชอุบายชวนหญิงสาวไปเที่ยวผับบาง ไปที่พักตัวเองบาง ฯลฯ
หญิงสาวที่โงซึ่งมีอยูมากในทุกวันนี้ก็พยายาม ‘แตงสวย’ เพื่อใหเปนที่ประทับใจของฝายชายซึ่งเธอคิดวาคงเปน
สุภาพบุรุษมาจากนิยายโรมานซอะไรสักเรื่อง ซึ่งจะเอาใจใสดูแลเธอราวกับนางฟา โดยไมมองถึงความจริงในสังคม
ปจจุบันวาผูชายชั่วไปถึงไหนแลว จากนั้น เมื่อสบโอกาสเหมาะ ผูชายก็หาโอกาสใสยานอนหลับหรือยากระตุน
เซ็กสในเครื่องดื่ม ทําใหผูหญิงเหลานี้ออนระทวย พอตื่นมา เธออาจกลายเปนเมียของชายหื่นกามคนเดียวหรือ
อาจจะหลายคน
ปญหานี้เกิดจากความโง 2 ประการ กลาวคือประการที่หนึ่ง ไมสนใจคําสอนของวัฒนธรรมไทยที่สอนใหรูจัก ‘รัก
นวลสงวนตัว’ หรือ ไมควรใจงายกับผูชายเกินไป ประการที่สองคือไมกลาแจงความเพราะกลัววาพอแมหรือญาติพี่
นองหรือสังคมจะตําหนิ เพราะการที่ตัวเองหนีไปเที่ยวกับผูชายนั้นอาจจะไดโกหกพอแมวาไปหองสมุดบาง ไป
กิจกรรมมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนบาง ฯลฯ เมื่อความมาแตกวาโดนหลอกไปขมขืน เธอจึงไมกลาเอาหนาไปสูใคร
ผูชายเชนที่วานี้จะทําทุกวิถีทางเพื่อใหไดเพศสัมพันธที่ตนปรารถนาโดยไมมีความจําเปนตองรับผิดชอบ โดยไม
จําเปนตองแตงงาน โดยไมจําเปนตองมีการสูขอ โดยไมจําเปนตองเห็นหัวผูหลักผูใหญของฝายหญิง คนพวกนี้จะ
รวมหั ว กั น เขี ย น อธิ บ ายหรื อ แสดงความเห็ น ออกมาทางสื่ อ ต า งๆ โดยเฉพาะสิ่ ง พิ ม พ แ ละครอบงํ า สั ง คมไทย
ตลอดเวลาวาพรหมจรรยไมมีความจําเปน พรหมจรรยไมมีความสําคัญ การมีเซ็กสเปนเรื่องธรรมชาติและเปน
ธรรมดาสําหรับมนุษย คนพวกนี้นั่นเองที่ผลิตสื่อลามกอนาจาร คนพวกนี้นั่นเองที่ผลิตเวปไซตและชวยกันโพสตภาพ
ลามกอนาจารหรือคลิปวีดิโอตางๆ คนพวกนี้นั่นเองที่หากินกับสื่อลามกอนาจาร นอกจากนั้น คนพวกนี้นั่นเองที่สง
สัญญาณครอบงําสังคมจนกระทั่งใหมีการสอนวิชาเพศสัมพันธ เนนวิธีรวมเพศหรือหาความสุขทางเพศแบบที่
ตะวันตกสอนกันตั้งแตวัยเด็กโดยไมสนใจตอวัฒนธรรมของตนเอง บางคนก็เปนคอลัมนิสตตามหนาหนังสือพิมพ
และนิตยสาร บางทีไปตามตื้อผูหญิงแลวผูหญิงไมชอบก็ใชวิธีลวงหรือบางทีก็ใชวิธีหลอกลอทางโปรแกรมแช็ตบาง

บางคนอยากมีเพศสัมพันธกับผูหญิงแลววางแผนแมกระทั่งใหมีพิธีหมั้นหรือพิธีแตงงาน บางทีการมีเพศสัมพันธก็
อาจกระทําในที่โจงแจงตอสาธารณะ เชน ถายคลิปเผยแพร หรือถายรูปเก็บไวประจาน กลัวฝายตรงขามตีจาก ฯลฯ
ผูชายกลุมนี้เองที่สรางเวปไซตแลวเผยแพรคลิปหรือรูปลามกอนาจาร สรางปญหาใหสังคมไทยไมหยุดหยอน
แมฝา ยที่เ ปนหญิ งเองก็มี หลายคนไม รักนวลสงวนตัว แตง กายโปเปลื อย นุง นอยห มนอย ซึ่ งติ ดนิ สัย มาแต สัต ว
เดรัจฉานที่อยูอยางโปๆ เปลือยๆ ซึ่งเราเรียกพวกนี้วา ‘สุวรรณมาลี’ (หญิงดอกทอง) ผูหญิงพวกนี้เองที่เขาไปมีสวน
ร ว มช ว ยทํ า ให แ นวคิ ด ของคนพวกนี้ แพร ห ลายในสั ง คมไทย เราจะเห็ น ว า พวกหญิ ง ดอกทองมี ม ากขึ้ น เรื่ อ ยๆ
โดยเฉพาะไดคนในวงการบันเทิงเปนตนแบบที่ไมดี นิสัยผูชายที่เห็นโดยมาก ที่ผมบัญญัติพวกนี้วาเปนพวก ‘เมถุน
นิยม’ ชอบลาผูหญิงเพื่อบําเรอความใคร ครั้นไดตัวผูหญิงแลวก็ทิ้งอยางไมใยดี ถึงแตงงานแลวก็พยายามหา
โอกาสสมสูกับผูหญิงอื่น นอกใจภรรยาของตนเอง แมจะอายุเขาเลยปูนปจฉิมวัยแลว คนพวกนี้ก็เสาะแสวงหา
ไวอะกราหรือยาเสริมพลังทางเพศอื่นๆ เพื่อใหมีกําลังในการมีเพศสัมพันธตอไปไดอีก
ผลกรรมที่ พ วกนี้จ ะต องประสบก็ คื อ 1.มะเร็ ง ต อ มลู ก หมาก/มะเร็ ง ปากมดลูก ผมตั้ ง ข อสั ง เกตพวกดาราและ
นั ก การเมื อ งที่ ฉ าวโฉ ห ลายคน 2.เมื่ อ สมสู ม ากๆ จนเกิ น พอดี จิ ต ใจจะวิ ป ริ ต เพราะราคะคื อ ความยึ ด ติ ด
พระพุทธศาสนาสอนวาเมื่อเสพมากๆ แลวจะฉุดกระชากใหผูเสพจมดิ่งจนกระทั่งจิตวิปริตเพราะอยากลองเสพกับ
คนในเพศเดียวกัน จนจิตใจเบี่ยงเบนกลายไปเปนคนลักเพศ หญิงไมใชชายไมเชิง ทําใหคนพวกนี้มีโอกาสไปเกิด
เปนกะเทยหรืออุภโตพยัญชนกในภพหนา 3.เมื่อเกิดในภพตอๆ ไปจะไมมีความสมหวังในความรักและครอบครัวจะ
แตกสลาย ปจจุบัน ผูชายทํานองนี้มีมาก ผูหญิงที่จะตกเปนเหยื่อของคนพวกนี้ก็มีมากขึ้นดวย มนุษยระดับนี้บาง
คนจะหมกมุนไปชวยกันผลิตสื่อลามกอนาจารหรือสรางเวปไซตเพื่อเผยแพรสื่อลามกอนาจาร
2.2

สําหรับมนุษยที่มีศีลธรรม มีภาษิตในหิโตปเทศ (M.R.Kale, The Hitopadeśa, Delhi: Motilal
Banarsidass, p.3) ซึ่งผมเคยอางในเวปไซตนี้หลายครั้งวา อาหารนิทฺราภฺยไมถุนํ จ สามานฺยเมตทฺปศุภิรฺนราณามฺ
ธรฺโม หิ เตษามธิโก วิเศโษ ธรฺเมณ หีนาะ ปศุภะ สมานาะ (แปลวา ‘ความตองการอาหาร, ความตองการการนอน
หลับ ความกลัวและความตองการมีเพศสัมพันธมนุษยมีเชน เดียวกับสัตวเดรัจฉานทุกอยาง ธรรมะทําใหมนุษยตาง
จากสัตวเดรัจฉาน ถามนุษยไมมีธรรมะเสียแลว มนุษยก็จะมีคาเทากับสัตวเดรัจฉาน’) มนุษยที่มีคุณธรรมมากจะไม
ใชความพยายามในการจีบกันนาน เพราะมีคุณธรรมกํากับ แคพูดจาทําความเขาใจกัน เมื่อตางฝายตางรูปูมประวัติ
กันวาอีกฝายเปนคนดีก็ตกลงแตงงานกันได เมื่อแตงงานไปแลว ก็จะรักแตคูสามีภรรยาของตนเอง ไมประพฤติ
นอกใจกัน ถึงแมจะมีโอกาสมากมายเอื้ออํานวยใหผิดศีลขอกาเมสุมิจฉาจารก็ตาม ถึงแมวาอีกฝายไมสามารถจะ
รวมมี เพศสั มพั นธดวย เช น ตั้งครรภ หรื อเมื่อ อายุเพิ่ม มากขึ้น ก็ จะใชขันติธรรมข มราคะซึ่งเปนสว นเกินนั้นเสีย
นอกจากนั้น ยังเวนการมีเพศสัมพันธในวันอุโบสถศีลดวย เมื่อเขาปจฉิมวัยแลว แมจะมีความตองการทางเพศอยูก็
สามารถขมไดโดยอาศัยขันติบารมี ไมจําตองตอบสนองสัญชาติญาณดิบๆ เสมอไป

พูดงายๆ ก็คือถึงแมวาจะมีตัณหาราคะ แตก็ควบคุมไดดวยอํานาจศีลธรรมที่ผัวเมียมีตอกันนั่นเอง นี่คือขั้นตอนการ
ใชชีวิตคูของมนุษยมีศีลธรรมทั่วไป ยิ่งถามนุษยผูมีคุณธรรมเหลานี้ปฏิบัติสมาธิวิปสสนาดวยกัน ราคะตัณหาที่มีก็
จะเจือจางไปดวย นอกจากนั้น ยังไมสนับสนุนสงเสริมสื่อลามกอนาจารซึ่งสงเสริมกาเมสุมิจฉาจารไมวาดวยกรณี
ใดๆ ดวย แมจะแตงกายก็เรียบรอย เพราะจิตใจมีศีล สมาธิและปญญากํากับ เราจึงเห็นวาพวกที่สงเสริมสื่อ ลามก
อนาจารนั้นเปนระดับปุถุชนที่หยาบหนาดวยกิเลสและแสดงความอยากใหเห็นอยางหยาบๆ คลายสัตวเดรัจฉาน
นั่นเอง รางวัลที่มนุษยผูมีศีลธรรมจะไดรับกันก็คือ 1.การไปเกิดในภพภูมิที่ดีหลังจากละโลกนี้ไปแลว 2.ไมวาเกิดใน
ชาติไหนก็ตาม ชีวิตแตงงานหรือมีครอบครัวจะอยูเย็นเปนสุข ครอบครัวเปนปกแผน และลูกหลานอยูในโอวาทที่ดี
3.ไมมีโรคภัยไขเจ็บเบียดเบียฬสาหัสมากจนหลงทํากาลกิริยาในบั้นปลายชีวิต 4.บรรลุธรรมไดงาย เมื่อไดพบอริย
สงฆสาวก ทําใหยุติการเวียนวายตายเกิดไดเร็วขึ้นกวาปุถุชนอื่นๆ ขางตน
3.ระดับเทวดา ในเทวโลกนั้นยังเปนระดับกามธาตุอยู หมายความวายังมีการบริโภคกามคลายมนุษย เพียงแต
วัตถุกามจะละเอียดกวามนุษย เพราะการไปเกิดเปนเทวดานั้นโดยภูมิสูงกวามนุษย ความสุขจึงประณีตกวามนุษย
ในพระไตรปฎกมีกลาวถึงวาเทวโลกเพียบพรอมดวยกามอยู (ขุ.มหา.29/2/1; ขุ.จู.30/27/5: ‘อปจ อตีตา กามา อนาค
ตา กามา ปจฺจุปฺปนฺนา กามา...หีนา กามา ปณีตา กามา อาปายิกา กามา มานุสิกา กามา ทิพฺพา กามา…’ ; อภิ.วิ.
35/1106/570: ‘ฉปฺป เต กามาวจรา สพฺพกามสมิทฺธิโน’) อยางไรก็ดี เหลาเทวดามีความสุขทางกามารมณ
ละเอียดหรือหยาบไมเทากัน เทวดาชั้นต่ําที่ยังมีกิเลสหนาจะแสดงความรักตอกันหยาบๆ (แตวาละเอียดกวามนุษย)
เทวดาในภพสูงขึ้นไป กิจกรรมการมีเพศสัมพันธไมมี แตจะมีการแสดงความรักตอกันในรูปแบบที่ละเอียดยิ่งขึ้น ถา
ไปถึงระดับขั้นพรหมโลกไป ความตองการทางเพศไมมีโดยเด็ดขาด เพราะพรหมโลกเปนขั้นของรูปธาตุ/อรูปธาตุซึ่ง
อยูเหนือกามธาตุ เปนความสุขที่ไดทางจิตลวนๆ สูงไปกวาความสุขทางกามารมณแบบที่สัตวเดรัจฉาน, มนุษยและ
เทวดาในชั้นกามธาตุเสพกันอยู
ปญหาที่ทานถามวาเทวดามีการจีบกันหรือไม? ผมขอตอบวาการไปเกิดเปนเทวดานั้นคือการไปเกิดในภพอีกภพเพื่อ
เสวยผลกรรมดี เทวดามีสูงต่ําตางกันเพราะผลกรรมดีที่เคยทํานั้นมากนอยตางกัน ดังนั้น ถึงเทวดาจะมีชายาของ
ตนเอง ชายาเหลานี้ก็จะเกิดมาดวยบุญกรรมที่เคยทําเพื่อจะเปนภรรยาของเทวดาผูนั้นโดยเฉพาะ โดยไมตองไป
วิ่ ง เต น ไล จี บ กั น เหมื อ นเทวดาในเทพนิ ย ายปรั ม ปราของกรี ก ซึ่ ง บางที ก็ แ ย ง สามี ภ รรยากั น ให วุ น วายไปหมด
ยกตัวอยางเชน เทวดานามวาพระอินทรหรือทาวสักกะ ในสวรรคชั้นดาวดึงสเคยรวมทําบุญหรือความดีกับหญิงใด
เอาไว หญิงผูนั้นก็จะมาเกิดในวิมานพระอินทรโดยพระอินทรไมจําตองจีบหรือยกขันหมากไปสูขออะไรมากให
เสียเวลา อาจมีการทักทายกันพอเปนพิธีเทานั้น
สวนกามกิจของเทวดาในแตละชั้นนั้นก็ยังมีอยูเชนเดียวกับมนุษยทุกอยาง ดังพระพุทธภาษิตยืนยันวา ‘เหลาเทวดา
ทั้ง 6 ชั้นยังพรั่งพรอมดวยกามคุณ’ (อภิ.วิ.35/1106/570: ฉ เอเต กามาวจรา สพฺพกามสมิทฺธิโน) หากแตกามคุณที่
บริโภคนั้นละเอียดไมเทากัน (รายละเอียดโปรดดูอรรถกถาสังคีติสูตร, อรรถกถาอุปปตติสูตร) คัมภีรพระไตรปฎก
และอรรถกถาอธิบายไวไมคอยละเอียดเทาใดนัก คัมภีรอรรถกถาสังคีติสูตรอธิบายไวกวางๆ วา หสิตมตฺเตน โอโลกิ

ตมตฺเตน อาลิงฺคิตมตฺเตน จ เตสํ กามกิจฺจํ อิชฺฌติ: ‘กามกิจสําเร็จแกพวกเทวดาเหลานั้นดวยสักวาหัวเราะ, ดวยเหตุ
สักวาเพงมองดูกัน’ แตบางอาจารยก็ปฏิเสธบอกวาถาไมมีสัมผัสกัน กามกิจก็ไมสําเร็จได (กามโยคสุตฺตวณฺณนา,
ปรมตฺถทีปนี, ฉบับมหามกุฏฯ พ.ศ.2535, หนา 466: น หิ กาเยน อผุสนฺตสฺส โผฏฐพฺพกามกิจฺจํ สาเธติ) เทวดาก็มี
การเสพกามเหมือนมนุษย แนวคิดในอรรถกถาสังคีติสูตรมีพระเถระสมัยหลังอธิบายไว ถาผมจําไมผิดเปนคัมภีรเต
รสกัณฑฎีกา ซึ่งเปนฎีกาวินัยปฎก เขาใจวาแตงขึ้นที่ประเทศพมา ผมขออธิบายตามชั้นของเทวดาซึ่งมีทั้งหมด 6 ชั้น
ดังนี้ครับ
1.เทวดาชั้นจาตุมมหาราช กับชัน้ ดาวดึงสมีการเสพเมถุนคลายมนุษยเพียงแตไมมีการตั้งครรภ เพราะเทวดานั้นเกิด
มาดวยบุญกรรม เรียกเปนศัพทเฉพาะวาอุปปตติเทพ (ไมตองผานการตั้งครรภหรือคลอด) อยางไรก็ดี คัมภีรเ ต
รสกัณฑฎีกาอธิบายวาถึงแมจะมีการเสพเมถุนแตทวาน้ําอสุจิไมเคลื่อน (ภาษาบาลีเรียกวาน้ําสุกกะ) เพราะเทวดายัง
ชีพอยูไดดวยอาหารทิพย ไมมีการถายอุจจาระปสสาวะ ไมมกี ารถายของเสียตามรูทวารตางๆ ดังเชนมนุษยทั่วไป
พวกน้ํามูกน้ําลายมีเชนกันแตซึมและหายไปภายใน ไมไดปรากฎใหเห็นเหมือนมนุษย, 2.เทวดาชั้นยามา มีแคการ
กอดกันเทานั้นก็สําเร็จกามกิจ เพราะนางฟาระดับนี้ไดเคยทําบุญกรรมมาดีกวา จึงไมตองมีการรวมเพศ 3.เทวดาชั้น
ดุสิต ประกอบกามกิจกันดวยวิธแี คจับมือกันเทานั้น, 4.เทวดาชั้นนิมมานรตี ประกอบกามกิจกันดวยวิธียิ้มใหกัน
เทานั้น, 5.เทวดาชั้นปรนิมมิตตวัสวัสตี ประกอบกามกิจกันดวยแคเพียงสบตากันเทานั้น เทวดาเหลานี้ทั้งหมดอยูใน
ระดับกามภูมิหรือกามธาตุ
พระพุทธเจา (ขุ.ปฏิ.31/174/123) ทรงแบงภูมิออกเปน 3 ระดับ (หรือ 4 เมื่อรูป อริยภูมิเขาไปดวย) คือ 1.กามภูมิหรือ
กามธาตุ (สัตวนรก, สัตวเดรัจฉาน, มนุษยและเทวดา 6 ชั้น) 2.รูปภูมิหรือรูปธาตุ (ระดับรูปพรหม) และ 2.อรูปภูมิหรือ
อรูปธาตุ (ระดับอรูปพรหม) การเสพกามในระดับกามธาตุจะหยาบที่สุด พอถึงระดับรูปธาตุและอรูปธาตุ พระพรหม
ในชั้นนี้จะเสพอาหารทางมโนทวาร เสวยสุขที่เกิดจากฌานจิตลวนๆ ไมมีกามารมณโดยเด็ดขาด สูงไปกวาพระ
พรหมระดับรูปธาตุและอรูปธาตุก็เปนระดับพระอรหันตหรือบรรลุนิพพาน สรุปสั้นๆ วาเมื่อไดทํากรรมดีแลวไปเกิดใน
สวรรคชั้นสูงๆ ขึ้นไป ราคะกิเลสก็จะเจือจางลงดวย ความพึงพอใจในรสกามคุณจะลดลงไปเรื่อยๆ สูงไปกวานี้ก็เปน
ระดับพรหมโลก พวกพรหมหรือสัตวที่ไปเกิดในพรหมโลกจะไมมีความตองการทางเพศอีกตอไป ไมมีน้ําอสุจิหรือน้ํา
สุกกะ ความสุขที่มีในระดับนี้จะประณีตเกินไปกวาวัตถุกามเพราะเปนความสุขที่เกิดจากฌาน

