
อนาคามี
ปฺจนฺน  โอรมฺภาคิยาน  สฺโชนาน  ปริกฺขยา๑  :  โอรมฺภาคิยานิ   สฺโชนานิ   ปหีนานิ๑  :  ปฺจหิ โอรมฺภาคิเยหิ สฺโชเนหิ จิตฺต วิมุตฺตํ๑

หมายเหตุ ๑ : สามารถดูคำาแปลได้จากหน้าท่ี ๑  กรอบหมายเลข ๑.๒ คุณสมบัติของอนาคามิีกามโยควิสยุตฺโต๑ :  กามโยควิสโยโค๑ :  กาเมสุ กามฉนฺท วิราเชตฺวา๑

ผู้ศึกษา สามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จาก :

ตถาคตภาสิตา / สุคตวินโย Website : 

http://watnapp.com
http://media.watnapahpong.org
http://www.buddhakos.org

etipitaka.com

ภกิษท้ัุงหลาย นับตัง้แต่ราตร ีทีต่ถาคตได้ตรสัรูอ้นตุตรสมัมา
สมัโพธญิาณจนกระทัง่ถึงราตรท่ีีตถาคตปรินิพพาน ด้วยอนุปาทเิสส- 
นิพพานธาตุ ตลอดเวลาระหว่างนั้น ตถาคตได้กล่าวสอน พร�่าสอน 
แสดงออก ซึ่งถ้อยค�าใด ถ้อยค�าเหล่านั้นทั้งหมด ย่อมเข้ากันได ้
โดยประการเดยีวทัง้ส้ิน ไม่แย้งกนัเป็นประการอืน่เลย. -บาล ีอติวิ.ุ ข.ุ ๒๕/๓๒๑/๒๙๓.

ภิกษุทัง้หลาย ระเบยีบวนัิยของพระสคุต (สุคตวนิโย) เป็นอย่างไร คอื พระสคุตนัน้ ย่อมแสดงธรรม 
อนังามในเบือ้งต้น งามในท่ามกลาง งามในทีส่ดุ ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทัง้อรรถ พร้อมทัง้พยญัชนะ 
บริสทุธิบ์รบูิรณ์สิน้เชงิ ธรรมท่ีตถาคตแสดง พรหมจรรย์ทีต่ถาคตประกาศ นีค้อื ระเบยีบวนิยัของพระสคุต.

ภิกษุท้ังหลาย เมื่อพระสุคตก็ดี ระเบียบวินัยของพระสุคตก็ดี ยังคงมีอยู่ในโลกเพียงใด ข้อนั้น 
จกัเป็นไป … เพือ่ประโยชน์ เพือ่ความเกือ้กลู เพือ่ความสขุ แก่เทวดาและมนุษย์ทัง้หลาย … -บาล ีจตกุกฺ. อ.ํ ๒๑/๑๙๗/๑๖๐.

ปรับปรุงข้อมูลมาแล้ว ๘ คร้ัง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐

เหตุปรารภ เร่ืองการจัดทำา ตถาคตภาษิต…อนาคามี…ตถาคตภาษิต

อนาคามี คือ อริยบุคคลข้ันท่ี ๓ ท่ีตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะตรัสว่า เป็นผู้ไม่กลับมาสู่ความเป็นอย่างน้ีอีก โดยตรัสถึงเหตุแห่งการได้อัตภาพ จนกระท่ังปรินิพพาน 

ของอนาคามีไว้หลากหลายนัย ซ่ึงเคยมีข้อสงสัยกันอยู่ว่า อนาคามีน้ันละสังโยชน์ได้เท่าใดกันแน่ คือ (ในสังโยชน์ ๑๐) ต้องละสังโยชน์ข้อ ๔ และข้อ ๕ ได้พร้อมกันเลยหรือไม่ 

จึงเป็นอนาคามี หรือละได้ข้อ ๑ ถึงข้อ ๔ ก็เป็นอนาคามีได้แล้ว ทางคณะงานธัมมะ วัดนาป่าพง จึงมีการสืบค้นในกรอบคำาของตถาคต จนได้คำาตอบในเร่ืองของอนาคามีว่า 

สามารถละสังโยชน์ได้เท่าใด และเป็นท่ีอัศจรรย์ว่า ถ้อยคำาท้ังหมด ย่อมเข้ากันได้โดยประการเดียวท้ังส้ิน ไม่แย้งกันเป็นประการอ่ืนเลย.

คณะงานธัมมะ วัดนาป่าพง จึงได้จัดทำา ตถาคตภาษิต...อนาคามี...ตถาคตภาษิต โดยการรวบรวมพุทธวจนท่ีเก่ียวข้องกับอนาคามี มานำาเสนอในรูปแบบแผนภาพ  

เพ่ืออำานวยประโยชน์แก่ผู้ศึกษา ให้เห็นว่าหนทางอันประเสริฐท้ังหมดน้ัน เป็นส่ิงท่ีผู้ศึกษาคำาสอนของตถาคต ย่อมเห็นทางปฏิบัติอันสามารถเข้าถึงถ่ินอันเกษมหรือนิพพานได้.

หนังสือ :
พุทธวจน หมวดธรรม
เปิดธรรมท่ีถูกปิด

ตถาคตภาษิต…อนาคามี…ตถาคตภาษิต

ท่ีระลึกเน่ืองในงาน :

รัก ศรัทธา ตถาคต ๒๕๖๐
Be Buddhawajana World 2017
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ
วันจันทร์ท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

หน้าที่

(จากทั้งหมด ๒ หน้า)

๑

…บุคคลบางคนในโลกน้ี บรรลุปฐมฌาน … เขาย่อมชอบใจธรรมน้ัน … อยู่มากด้วยธรรมน้ัน  

ไม่เส่ือมจากธรรมน้ัน เม่ือทำากาละ ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่า 
พรหมกายิกา … ปุถุชนดำารงอยู่ในช้ันพรหมกายิกาน้ัน ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่าน้ัน 
ให้ส้ินไปแล้ว ย่อมเข้าถึงนรกบ้าง กำาเนิดเดรัจฉานบ้าง เปรตวิสัยบ้าง 

ส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาค (ภควโต ปน สาวโก) ดำารงอยู่ในช้ันพรหมกายิกาน้ัน 
ตราบเท่าส้ินอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่าน้ันให้ส้ินไปแล้ว ย่อมปรินิพพาน ในภพน้ันเอง …  

น้ีเป็นความผิดแผกแตกต่างกัน เป็นความมุ่งหมายท่ีแตกต่างกัน เป็นเคร่ืองกระทำา 
ให้แตกต่างกัน ระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับ (สุตวโต อริยสาวกสฺส) กับปุถุชนผู้มิได้สดับ  
(อสฺสุตวตา ปุถุชฺชเนน) ในเม่ือคติอุบัติยังมีอยู่ … (ในกรณีของทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ก็ได้

ตรัสไว้ด้วยทำานองเดียวกันน้ี ต่างกันท่ี ผู้ได้้ทุติยฌาน, กรุณา เข้าถึงเทวดาเหล่าอาภัสสระ ผู้ได้ตติยฌาน, มุทิตา เข้าถึงเทวดาเหล่าสุภกิณหะ  
ผู้ได้จตุตถฌาน, อุเบกขา เข้าถึงเทวดาเหล่าเวหัปผละ) -บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๖๙,๑๗๒/๑๒๓,๑๒๕.

…บุคคลบางคนในโลกน้ี เพราะก้าวล่วงรูปสัญญา … จึงเข้าถึงอากาสา- 
นัญจายตนะ … เขาย่อมชอบใจธรรมน้ัน … อยู่มากด้วยธรรมน้ัน ไม่เส่ือมจากธรรมน้ัน เม่ือ
ทำากาละ ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเหล่าเทวดาท่ีเข้าถึงช้ันอากาสานัญจายตนะ … ปุถุชนดำารงอยู่ 

ในช้ันอากาสานัญจายตนะน้ันตราบเท่าส้ินอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่าน้ันให้ส้ินไปแล้ว ย่อมเข้าถึง
นรกบ้าง กำาเนิดเดรัจฉานบ้าง เปรตวิสัยบ้าง 

ส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาค (ภควโต ปน สาวโก) ดำารงอยู่ในช้ันอากาสานัญจายตนะน้ัน 
ตราบเท่าส้ินอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่าน้ันให้ส้ินไปแล้ว ย่อมปรินิพพาน ในภพน้ันเอง …  
น้ีเป็นความผิดแผกแตกต่างกัน เป็นความมุ่งหมายท่ีแตกต่างกัน เป็นเคร่ืองกระทำา 
ให้แตกต่างกัน ระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับ (สุตวโต อริยสาวกสฺส) กับปุถุชนผู้มิได้สดับ  
(อสฺสุตวตา ปุถุชฺชเนน) ในเม่ือคติอุบัติยังมีอยู่ … (ในกรณีวิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ ก็ได้ตรัสไว้ด้วยทำานองเดียวกันน้ี  
ต่างกันท่ี ผู้ได้วิญญาณัญจายตนะ เข้าถึงวิญญาณัญจายตนภพ ผู้ได้อากิญจัญญายตนะ เข้าถึงอากิญจัญญายตนภพ) -บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๔๓/๕๕๖.

๑. ภิกษุท้ังหลาย ก็บุคคลจ�าพวกไหน
ยังละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ไม่ได้ 

(โอรมฺภาคิยานิ สฺโชนานิ อปฺปหีนานิ) 

ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพ่ือให้ได้อุบัติ ไม่ได้ 
(อุปฺปตฺติปฏิลาภิกานิ สฺโชนานิ อปฺปหีนานิ)

(และ) ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพ่ือให้ได้ภพ ไม่ได้
(ภวปฏิลาภิกานิ สฺโชนานิ อปฺปหีนานิ)

คือ  สกทาคามี …

๓. ภิกษุทั้งหลาย บุคคลจ�าพวกไหน 
ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ได้ 

(โอรมฺภาคิยานิ สฺโชนานิ ปหีนานิ)

ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพ่ือให้ได้อุบัติ ได้ 
(อุปฺปตฺติ ปฏิลาภิกานิ สฺโชนานิ ปหีนานิ)

(แต่) ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพ่ือให้ได้ภพ ไม่ได้
(ภวปฏิลาภิกานิ สฺโชนานิ อปฺปหีนานิ)

คือ  อันตราปรินิพพายี …

๒. ภิกษุท้ังหลาย บุคคลจ�าพวกไหน 
ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ได้ 

(โอรมฺภาคิยานิ สฺโชนานิ ปหีนานิ)

(แต่) ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพ่ือให้ได้อุบัติ ไม่ได้
(อุปฺปตฺติปฏิลาภิกานิ สฺโชนานิ อปฺปหีนานิ)

ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพ่ือให้ได้ภพ ไม่ได้
(ภวปฏิลาภิกานิ สฺโชนานิ อปฺปหีนานิ)

คือ  อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี …

๔. ภิกษุทั้งหลาย บุคคลจ�าพวกไหน 
ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ได้ 

(โอรมฺภาคิยานิ สฺโชนานิ ปหีนานิ)

ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพ่ือให้ได้อุบัติ ได้
(อุปฺปตฺติปฏิลาภิกานิ สฺโชนานิ ปหีนานิ)

(และ) ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพ่ือให้ได้ภพ ได้
(ภวปฏิลาภิกานิ สฺโชนานิ ปหีนานิ)

คือ  อรหันต์ผู้ส้ินอาสวะ …

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จำาพวกนี้ มีปรากฏอยู่ในโลก … คือ

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๘๑/๑๓๑.

1

2

3

3

4

อริยบุคคล ภพ
โอรัมภาคิยสังโยชน์ อุทธัมภาคิยสังโยชน์

สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพต-
ปรามาส กามฉันทะ พยาบาท รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา

อรหันต์๑ • • • • • • • • • •

อนา
คา
มี๒

อกนิฏฐา

(อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี)
• • • • •

สุทัสสี สุทัสสา 

อตัปปา อวิหา
• • • •

สกทาคามี๓ • • •
โสดาบัน๔ • • •

สังโยชน์ท่ีละได้ คำาของตถาคต ที่แสดงถึงการละสังโยชน์ได้

โอรัมภาคิย-
สังโยชน์ ๕

โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ส้ินไป (ปฺจนฺน  โอรมฺภาคิยาน  สฺโชนาน  ปริกฺขยา)

ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้ (โอรมฺภาคิยานิ สฺโชนานิ  ปหีนานิ) 
จิตหลุดพ้นจากสังโยชน์เบื้องตำ่า ๕ (ปฺจหิ  โอรมฺภาคิเยหิ  สฺโชเนหิ  จิตฺต  วิมุตฺต)

ผู้ทำาให้บริบูรณ์ในศีล  ผู้ทำาให้บริบูรณ์ในสมาธิ  ผู้ทำาพอประมาณในปัญญา
(สีเลสุ ปริปูรการี  สมาธิสฺมึ ปริปูรการี  ปฺาย มตฺตโสการี)

กามโยคะ

พรากแล้วจากกามโยคะ (กามโยควิสยุตฺโต) ยังประกอบด้วยภวโยคะ (ภวโยคยุตฺโต)

พรากจากกามโยคะ (กามโยควิสโยโค)

คลายความพอใจในกามท้ังหลายแล้ว (กาเมสุ กามฉนฺท วิราเชตฺวา)
ผู้ทำาให้บริบูรณ์ในศีล  ผู้ทำาให้บริบูรณ์ในสมาธิ  ผู้ทำาพอประมาณในปัญญา

(สีเลสุ ปริปูรการี  สมาธิสฺมึ ปริปูรการี  ปฺาย มตฺตโสการี)

๑.๑ การละสังโยชน์ ของอริยบุคคลทั้ง ๔ ประเภท ๑.๒ คุณสมบัติของอนาคามี ๑.๓ ภพ

1,2

3

5

การเทียบเคียงกับ ตถาคตภาษิต...ภพภูมิ...ตถาคตภาษิต

เทวดาอรูปภพ

เทวดารูปภพ (สุทธาวาส)

เทวดารูปภพ (ฌาน ๑-๔,…)

เทวดากามภพ และมนุษย์

ภพ ๓
เทวดา (อรูปภพ)

เนวสัญญานาสัญญายตนะ

อากิญจัญญายตนะ

วิญญาณัญจายตนะ

อากาสานัญจายตนะ

เทวดา (รูปภพ)

สุทธาวาส

อกนิฏฐา

สุทัสสี

สุทัสสา

อตัปปา
อวิหา

เทวดา (รูปภพ)

เวหัปผละ

สุภกิณหกะ

อาภัสสรา

พรหมกายิกา

เทวดา (กามภพ)
ปรนิมมิตวสวัตตี

นิมมานรดี

ดุสิต

ยามา

ดาวดึงส์

จาตุมหาราชิกา

มนุษย์

พระสูตรสำาคัญที่ตถาคตตรัสถึง อนาคามี 
กรอบหมายเลข ๒

๒

กรอบหมายเลข ๑

๑

หมายเหตุ : ๑. ตถาคตได้ตรัสเกี่ยวกับอรหันต์ไว้หลายนัย แต่ในที่นี้ยกมาเพียงนัยเดียว
 ๒. การแบ่งกลุ่มของอนาคามี ดูเพิ่มเติมได้ที่กรอบหมายเลข ๑.๒ คุณสมบัติของอนาคามี
 ๓. สกทาคามี ละสังโยชน์ ๓ ได้ และเป็นผู้มีราคะ โทสะ และโมหะเบาบาง -บาลี นวก. อํ. ๒๓/๓๙๑/๒๑๖.
 ๔. โสดาบัน ละสังโยชน์ ๓ ได้ มีอยู่ ๓ จำาพวก คือ เอกพีชี (เกิดในภพมนุษย์หนเดียว), โกลังโกละ (ไปสู่สกุล ๒-๓ ครั้ง),  

สัตตักขัตตุปรมะ (เกิดในภพเทวดาหรือมนุษย์อีก ๗ ครั้งเป็นอย่างมาก) -บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๙๙/๕๒๗.

ปรินิพพาน
3

ปรินิพพาน
3

3
ปรินิพพาน

3
ปรินิพพาน

3
ปรินิพพาน

3
ปรินิพพาน

3
ปรินิพพาน

อนาคามี
2

อนาคามี7

คลายกำาหนัด
ในส่ิงท่ีเลิศ

1

ปรินิพพาน
4,5,6

ปรินิพพาน
4,5,6

ปรินิพพาน
4,5,6

ปรินิพพาน
4,5,6

ปรินิพพาน
4,5,6

ปรินิพพาน

8,9,
10,11

หมายเหตุ : ในพระสูตรจะกล่าวถึงอริยบุคคลหลายจำาพวก ในที่นี้ให้ผู้ศึกษามุ่งไปดูเฉพาะที่ตรัสถึงอนาคามีเท่านั้น

8

9

10

11

สารีบุตร อน่ึง บุคคลบางคนในโลกน้ี ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้แล้ว บรรลุ
เนวสัญญานาสัญญายตนะ ในปัจจุบัน บุคคลน้ันชอบใจ ยินดี … ไม่เส่ือม เม่ือ
กระทำากาละ ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเหล่าเทวดาผู้เข้าถึงช้ันเนวสัญญานาสัญญายตนภพ 
เขาจุติจากช้ันน้ันแล้ว ย่อมเป็นอนาคามี … -บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๒๑๖/๑๗๑.

ภิกษุท้ังหลาย สมณพราหมณ์พวกหน่ึงย่อมบัญญัติความหมดจดในสัตว์ผู้สูงสุดมีอยู่ … ผู้ท่ีก้าวล่วงอากิญจัญญายตนะ 
โดยประการท้ังปวง เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะอยู่ น้ีเลิศกว่าบรรดาสมณพราหมณ์ผู้บัญญัติความหมดจดในสัตว์ผู้สูงสุด …  

ถึงกระน้ัน ความแปรปรวนย่อมมีแก่สัตว์ท้ังหลายผู้มีค�ากล่าวอย่างน้ี ภิกษุท้ังหลาย อรยิสาวกผู้ไดส้ดับ 
เห็นอยู่อย่างน้ี ย่อมหน่าย แม้ในเนวสัญญานาสัญญายตนะน้ัน 
เม่ือหน่าย ย่อมคลายกำาหนัดในส่ิงท่ีเลิศน้ัน … -บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๖๘/๒๙.

บุคคล 3 จำาพวก
๑. ภิกษุท้ังหลาย บุคคลผู้ประกอบแล้วด้วยกามโยคะ (กามโยคยุตฺโต) ผู้ประกอบแล้วด้วยภวโยคะ 

(ภวโยคยุตฺโต) เป็นอาคามี ยังต้องมาสู่ความเป็นอย่างน้ี. 

๒. ภิกษุท้ังหลาย บุคคลผู้พรากแล้วจากกามโยคะ (กามโยควิสยุตฺโต)  

(แต่) ยังประกอบด้วยภวโยคะ (ภวโยคยุตฺโต) เปน็อนาคาม ี ไมม่าสู่ความเป็นอย่างน้ี.
๓. ภิกษุท้ังหลาย บุคคลผู้พรากแล้วจากกามโยคะ พรากแล้วจากภวโยคะ (ภวโยควิสยุตฺโต) เป็นอรหันต์ 

ส้ินอาสวะแล้ว. -บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๓๐๓/๒๗๖.

ภิกษุท้ังหลาย ในหมู่เทวดาเหล่าน้ัน (อวิหา อตัปปา สุทัสสา สุทัสสี อกนิฏฐา) เทวดา … เป็นอันมาก 

ได้เข้ามาหาเรา … ได้กล่าวกะเราว่า … พวกข้าพระองค์น้ัน ได้ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาค … คลาย
ความพอใจในกามท้ังหลายแล้ว จึงได้บังเกิดในท่ีน้ี … (พฺรหฺมจริย จริตฺวา กาเมสุ 

กามฉนฺท วิราเชตฺวา อิธูปปนฺนาติ) -บาลี มหา. ที. ๑๐/๕๗/๕๕.

7

7

6

สารีบุตร บุคคลบางคนในโลกน้ี ให้ทานโดยไม่มีความ
หวังผล … แตใ่หท้านเปน็เครือ่งประดบัจติ เปน็บรขิารจติ … เม่ือตายไป  

ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าพรหมกายิกา  

เขาส้ินกรรม ส้ินฤทธ์ิ ส้ินยศ หมดความเป็นใหญ่แล้ว ย่อมเป็น
อนาคามี … -บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๖๓/๔๙.

ภิกษุท้ังหลาย … บุคคลบางคนในโลกน้ี … บรรลุปฐมฌาน 
… รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ 
อันใด ท่ีมีอยู่ในปฐมฌานน้ัน บุคคลน้ันพิจารณา

เห็นธรรมเหล่าน้ัน โดยความเป็นของไม่เท่ียง 
เป็นทุกข์ … เป็นอนัตตา บุคคลน้ัน เม่ือตายไป ย่อม

เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่าสุทธาวาส …  
(ในกรณีของทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ก็ได้ตรัสไว้ 
ด้วยทำานองเดียวกันน้ี) -บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๗๑,๑๗๕/๑๒๔,๑๒๖. 

ภิกษุท้ังหลาย เรากล่าวความส้ินไปแห่งอาสวะ เพราะอาศัยปฐมฌานบ้าง … 
เพราะอาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะบ้าง เพราะอาศัยสัญญาเวทยิตนิโรธบ้าง …

ภิกษุท้ังหลาย ฉันใดก็ฉันน้ัน ท่ีภิกษุสงัดจากกาม … เข้าถึงปฐมฌาน … เธอย่อม
พิจารณาเห็นธรรมท้ังหลาย คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ อันมีอยู่ในปฐมฌานน้ัน โดยความเป็นของไม่เท่ียง เป็นทุกข์ … 
เป็นอนัตตา เธอด�ารงจิตด้วยธรรมเหล่าน้ัน แล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตธาตุ … เธอด�ารงอยู่ในปฐมฌานน้ัน ย่อมถึง 

ความส้ินไปแห่งอาสวะ ถ้าไม่ถึงความส้ินไปแห่งอาสวะ ก็เป็นโอปปาติกะ ผู้ปรินิพพานในภพน้ัน  
มีอันไม่กลับจากโลกน้ันเป็นธรรมดา เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ส้ินไป … 
(ในกรณีของทุติยฌาน ตติยฌาน และจตุตถฌาน ก็ได้ตรัสไว้ด้วยทำานองเดียวกันน้ี) 

ภิกษุท้ังหลาย ฉันใดก็ฉันน้ัน ท่ีภิกษุ … ก้าวล่วงซ่ึงรูปสัญญา … จึงเข้าถึง 
อากาสานัญจายตนะ เธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมท้ังหลาย คือ 
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันมีอยู่ในอากาสานัญจายตนะน้ัน โดยความ
เป็นของไม่เท่ียง เป็นทุกข์ … เป็นอนัตตา เธอด�ารงจิตด้วยธรรมเหล่าน้ัน แล้วจึงน้อมจิต 
ไปสู่อมตธาตุ … เธอด�ารงอยู่ในอากาสานัญจายตนะน้ัน ย่อมถึงความส้ินไปแห่งอาสวะ ถ้าไม่ถึงความส้ินไปแห่งอาสวะ  

ก็เป็นโอปปาติกะ ผู้ปรินิพพานในภพน้ัน มีอันไม่กลับจากโลกน้ันเป็นธรรมดา เพราะ
โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ส้ินไป … (ในกรณีของวิญญาณัญจายตนะและอากิญจัญญายตนะ ก็ได้ตรัสไว้ด้วย 

ทำานองเดียวกันน้ี)

ภิกษุท้ังหลาย ส่วนว่า อายตนะอีก ๒ ประการ กล่าวคือ เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ 
และ สัญญาเวทยิตนิโรธ … เป็นส่ิงท่ีฌายีภิกษุ … จะพึงเข้าสมาบัติ ออกจากสมาบัติ 
แล้วกล่าวว่า เป็นอะไรได้เองโดยชอบ ดังน้ี. -บาลี นวก. อํ. ๒๓/๔๓๘/๒๔๐.

อานนท์ มรรคและปฏิปทาท่ีเป็นไปเพ่ือละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ เป็นอย่างไร.

อานนท์ ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เพราะละอกุศลธรรมท้ังหลายด้วยอุปธิวิเวก … บรรลุปฐมฌาน 

… รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณอันใด ท่ีมีอยู่ในปฐมฌานน้ัน บุคคลน้ัน  

พิจารณาเห็นธรรมเหล่าน้ัน โดยความเป็นของไม่เท่ียง เป็นทุกข์ … 
เป็นอนัตตา เธอด�ารงจิตด้วยธรรมเหล่าน้ัน แล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตธาตุ … เธอด�ารงอยูใ่นปฐมฌานน้ัน ย่อมถึง 

ความส้ินไปแห่งอาสวะ ถ้าไม่ถึงความส้ินไปแห่งอาสวะ ก็เป็นโอปปาติกะ ผู้ปรินิพพานใน
ภพน้ัน มีอันไม่กลับจากโลกน้ันเป็นธรรมดา เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ส้ินไป …  

อานนท์ น้ีมรรค น้ีปฏิปทา เป็นไปเพ่ือการละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ … (ในกรณีของทุติยฌาน ตติยฌาน และจตุตถฌาน 
ก็ได้ตรัสไว้ด้วยทำานองเดียวกันน้ี)

อานนท์ อีกประการหน่ึง ภิกษุเพราะก้าวล่วงรูปสัญญา … จึงเข้าถึงอากาสา- 
นัญจายตนะ … เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณอันใด ที่มีอยู่ใน 

อากาสานัญจายตนะน้ัน บุคคลน้ันพิจารณาเห็นธรรมเหล่าน้ัน โดยความเป็น 
ของไม่เท่ียง เป็นทุกข์ … เป็นอนัตตา เธอด�ารงจิตด้วยธรรมเหล่าน้ัน แล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตธาตุ  

… เธอด�ารงอยู่ในอากาสานัญจายตนะน้ัน ย่อมถึงความส้ินไปแห่งอาสวะ ถ้าไม่ถึงความส้ินไปแห่งอาสวะ ก็เป็น 
โอปปาติกะ ผู้ปรินิพพานในภพน้ัน มีอันไม่กลับจากโลกน้ันเป็นธรรมดา เพราะ 
โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป … อานนท์ น้ีมรรค น้ีปฏิปทา เป็นไปเพ่ือการละโอรัมภาคิย- 
สังโยชน์ ๕ … (ในกรณีของวิญญาณัญจายตนะและอากิญจัญญายตนะ ก็ได้ตรัสไว้ด้วยทำานองเดียวกันน้ี) -บาลี ม. ม. ๑๓/๑๕๙/๑๕๗.  

ภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี เป็นผู้ กระทำาให้บริบูรณ์ในศีล 
กระทำาใหบ้รบิรูณ์ในสมาธ ิ กระทำาพอประมาณในปญัญา … 

เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป เธอเป็น อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี  

เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป เธอเป็น อสังขารปรินิพพายี  
เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป เธอเป็น สสังขารปรินิพพายี 
เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป เธอเป็น อุปหัจจปรินิพพาย ี

เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป เธอเป็น อันตราปรินิพพาย.ี -บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๐๐/๕๒๗.

เห็นไม่เที่ยง เป็นทุกข์ …  
เป็นอนัตตา + รูปสัญญา

และอรูปสัญญา

เห็นไม่เที่ยง เป็นทุกข์ …  
เป็นอนัตตา + รูปสัญญา

สัญลักษณ์สี แสดงการจัดกลุ่มพระสูตร
พระสูตรส�าคัญที่บ่งบอก 

การละสังโยชน์ของอนาคามี
ได้สดับและได้สมาธิ

4,5,6

8,9,10,11

ภพ ๓

เทวดา (อรูปภพ)

เนวสัญญานาสัญญายตนะ

อากิญจัญญายตนะ

วิญญาณัญจายตนะ

อากาสานัญจายตนะ

เทวดา (รูปภพ)

สุทธาวาส

อกนิฏฐา

สุทัสสี

สุทัสสา

อตัปปา
อวิหา

เทวดา (รูปภพ)

เวหัปผละ

สุภกิณหกะ

อาภัสสรา

พรหมกายิกา

เทวดา (กามภพ)
ปรนิมมิตวสวัตตี

นิมมานรดี

ดุสิต

ยามา

ดาวดึงส์

จาตุมหาราชิกา

มนุษย์

อกนิฏฐา

สุทัสสี
สุทัสสา
อตัปปา
อวิหา

อนาคามี
ปฺจนฺน  โอรมฺภาคิยาน  สฺโชนาน  ปริกฺขยา๑  :  โอรมฺภาคิยานิ   สฺโชนานิ   ปหีนานิ๑  :  ปฺจหิ โอรมฺภาคิเยหิ สฺโชเนหิ จิตฺต วิมุตฺตํ๑

หมายเหตุ ๑ : สามารถดูคำาแปลได้จากหน้าท่ี ๑  กรอบหมายเลข ๑.๒ คุณสมบัติของอนาคามิีกามโยควิสยุตฺโต๑ :  กามโยควิสโยโค๑ :  กาเมสุ กามฉนฺท วิราเชตฺวา๑

ผู้ศึกษา สามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จาก :

ตถาคตภาสิตา / สุคตวินโย Website : 

http://watnapp.com
http://media.watnapahpong.org
http://www.buddhakos.org

etipitaka.com

ภกิษท้ัุงหลาย นับตัง้แต่ราตร ีทีต่ถาคตได้ตรสัรูอ้นตุตรสมัมา
สมัโพธญิาณจนกระทัง่ถึงราตรท่ีีตถาคตปรินิพพาน ด้วยอนุปาทเิสส- 
นิพพานธาตุ ตลอดเวลาระหว่างนั้น ตถาคตได้กล่าวสอน พร�่าสอน 
แสดงออก ซึ่งถ้อยค�าใด ถ้อยค�าเหล่านั้นทั้งหมด ย่อมเข้ากันได ้
โดยประการเดยีวทัง้ส้ิน ไม่แย้งกนัเป็นประการอืน่เลย. -บาล ีอติวิ.ุ ข.ุ ๒๕/๓๒๑/๒๙๓.

ภิกษุทัง้หลาย ระเบยีบวนัิยของพระสคุต (สุคตวนิโย) เป็นอย่างไร คอื พระสคุตนัน้ ย่อมแสดงธรรม 
อนังามในเบือ้งต้น งามในท่ามกลาง งามในทีส่ดุ ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทัง้อรรถ พร้อมทัง้พยญัชนะ 
บริสทุธิบ์รบูิรณ์สิน้เชงิ ธรรมท่ีตถาคตแสดง พรหมจรรย์ทีต่ถาคตประกาศ นีค้อื ระเบยีบวนิยัของพระสคุต.

ภิกษุท้ังหลาย เมื่อพระสุคตก็ดี ระเบียบวินัยของพระสุคตก็ดี ยังคงมีอยู่ในโลกเพียงใด ข้อนั้น 
จกัเป็นไป … เพือ่ประโยชน์ เพือ่ความเกือ้กลู เพือ่ความสขุ แก่เทวดาและมนุษย์ทัง้หลาย … -บาล ีจตกุกฺ. อ.ํ ๒๑/๑๙๗/๑๖๐.

ปรับปรุงข้อมูลมาแล้ว ๘ คร้ัง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐

เหตุปรารภ เร่ืองการจัดทำา ตถาคตภาษิต…อนาคามี…ตถาคตภาษิต

อนาคามี คือ อริยบุคคลข้ันท่ี ๓ ท่ีตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะตรัสว่า เป็นผู้ไม่กลับมาสู่ความเป็นอย่างน้ีอีก โดยตรัสถึงเหตุแห่งการได้อัตภาพ จนกระท่ังปรินิพพาน 

ของอนาคามีไว้หลากหลายนัย ซ่ึงเคยมีข้อสงสัยกันอยู่ว่า อนาคามีน้ันละสังโยชน์ได้เท่าใดกันแน่ คือ (ในสังโยชน์ ๑๐) ต้องละสังโยชน์ข้อ ๔ และข้อ ๕ ได้พร้อมกันเลยหรือไม่ 

จึงเป็นอนาคามี หรือละได้ข้อ ๑ ถึงข้อ ๔ ก็เป็นอนาคามีได้แล้ว ทางคณะงานธัมมะ วัดนาป่าพง จึงมีการสืบค้นในกรอบคำาของตถาคต จนได้คำาตอบในเร่ืองของอนาคามีว่า 

สามารถละสังโยชน์ได้เท่าใด และเป็นท่ีอัศจรรย์ว่า ถ้อยคำาท้ังหมด ย่อมเข้ากันได้โดยประการเดียวท้ังส้ิน ไม่แย้งกันเป็นประการอ่ืนเลย.

คณะงานธัมมะ วัดนาป่าพง จึงได้จัดทำา ตถาคตภาษิต...อนาคามี...ตถาคตภาษิต โดยการรวบรวมพุทธวจนท่ีเก่ียวข้องกับอนาคามี มานำาเสนอในรูปแบบแผนภาพ  

เพ่ืออำานวยประโยชน์แก่ผู้ศึกษา ให้เห็นว่าหนทางอันประเสริฐท้ังหมดน้ัน เป็นส่ิงท่ีผู้ศึกษาคำาสอนของตถาคต ย่อมเห็นทางปฏิบัติอันสามารถเข้าถึงถ่ินอันเกษมหรือนิพพานได้.

หนังสือ :
พุทธวจน หมวดธรรม
เปิดธรรมท่ีถูกปิด

ตถาคตภาษิต…อนาคามี…ตถาคตภาษิต

ท่ีระลึกเน่ืองในงาน :

รัก ศรัทธา ตถาคต ๒๕๖๐
Be Buddhawajana World 2017
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ
วันจันทร์ท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

หน้าที่

(จากทั้งหมด ๒ หน้า)

๑

…บุคคลบางคนในโลกน้ี บรรลุปฐมฌาน … เขาย่อมชอบใจธรรมน้ัน … อยู่มากด้วยธรรมน้ัน  

ไม่เส่ือมจากธรรมน้ัน เม่ือทำากาละ ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่า 
พรหมกายิกา … ปุถุชนดำารงอยู่ในช้ันพรหมกายิกาน้ัน ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่าน้ัน 
ให้ส้ินไปแล้ว ย่อมเข้าถึงนรกบ้าง กำาเนิดเดรัจฉานบ้าง เปรตวิสัยบ้าง 

ส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาค (ภควโต ปน สาวโก) ดำารงอยู่ในช้ันพรหมกายิกาน้ัน 
ตราบเท่าส้ินอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่าน้ันให้ส้ินไปแล้ว ย่อมปรินิพพาน ในภพน้ันเอง …  

น้ีเป็นความผิดแผกแตกต่างกัน เป็นความมุ่งหมายท่ีแตกต่างกัน เป็นเคร่ืองกระทำา 
ให้แตกต่างกัน ระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับ (สุตวโต อริยสาวกสฺส) กับปุถุชนผู้มิได้สดับ  
(อสฺสุตวตา ปุถุชฺชเนน) ในเม่ือคติอุบัติยังมีอยู่ … (ในกรณีของทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ก็ได้

ตรัสไว้ด้วยทำานองเดียวกันน้ี ต่างกันท่ี ผู้ได้้ทุติยฌาน, กรุณา เข้าถึงเทวดาเหล่าอาภัสสระ ผู้ได้ตติยฌาน, มุทิตา เข้าถึงเทวดาเหล่าสุภกิณหะ  
ผู้ได้จตุตถฌาน, อุเบกขา เข้าถึงเทวดาเหล่าเวหัปผละ) -บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๖๙,๑๗๒/๑๒๓,๑๒๕.

…บุคคลบางคนในโลกน้ี เพราะก้าวล่วงรูปสัญญา … จึงเข้าถึงอากาสา- 
นัญจายตนะ … เขาย่อมชอบใจธรรมน้ัน … อยู่มากด้วยธรรมน้ัน ไม่เส่ือมจากธรรมน้ัน เม่ือ
ทำากาละ ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเหล่าเทวดาท่ีเข้าถึงช้ันอากาสานัญจายตนะ … ปุถุชนดำารงอยู่ 

ในช้ันอากาสานัญจายตนะน้ันตราบเท่าส้ินอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่าน้ันให้ส้ินไปแล้ว ย่อมเข้าถึง
นรกบ้าง กำาเนิดเดรัจฉานบ้าง เปรตวิสัยบ้าง 

ส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาค (ภควโต ปน สาวโก) ดำารงอยู่ในช้ันอากาสานัญจายตนะน้ัน 
ตราบเท่าส้ินอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่าน้ันให้ส้ินไปแล้ว ย่อมปรินิพพาน ในภพน้ันเอง …  
น้ีเป็นความผิดแผกแตกต่างกัน เป็นความมุ่งหมายท่ีแตกต่างกัน เป็นเคร่ืองกระทำา 
ให้แตกต่างกัน ระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับ (สุตวโต อริยสาวกสฺส) กับปุถุชนผู้มิได้สดับ  
(อสฺสุตวตา ปุถุชฺชเนน) ในเม่ือคติอุบัติยังมีอยู่ … (ในกรณีวิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ ก็ได้ตรัสไว้ด้วยทำานองเดียวกันน้ี  
ต่างกันท่ี ผู้ได้วิญญาณัญจายตนะ เข้าถึงวิญญาณัญจายตนภพ ผู้ได้อากิญจัญญายตนะ เข้าถึงอากิญจัญญายตนภพ) -บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๔๓/๕๕๖.

๑. ภิกษุท้ังหลาย ก็บุคคลจ�าพวกไหน
ยังละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ไม่ได้ 

(โอรมฺภาคิยานิ สฺโชนานิ อปฺปหีนานิ) 

ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพ่ือให้ได้อุบัติ ไม่ได้ 
(อุปฺปตฺติปฏิลาภิกานิ สฺโชนานิ อปฺปหีนานิ)

(และ) ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพ่ือให้ได้ภพ ไม่ได้
(ภวปฏิลาภิกานิ สฺโชนานิ อปฺปหีนานิ)

คือ  สกทาคามี …

๓. ภิกษุทั้งหลาย บุคคลจ�าพวกไหน 
ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ได้ 

(โอรมฺภาคิยานิ สฺโชนานิ ปหีนานิ)

ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพ่ือให้ได้อุบัติ ได้ 
(อุปฺปตฺติ ปฏิลาภิกานิ สฺโชนานิ ปหีนานิ)

(แต่) ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพ่ือให้ได้ภพ ไม่ได้
(ภวปฏิลาภิกานิ สฺโชนานิ อปฺปหีนานิ)

คือ  อันตราปรินิพพายี …

๒. ภิกษุท้ังหลาย บุคคลจ�าพวกไหน 
ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ได้ 

(โอรมฺภาคิยานิ สฺโชนานิ ปหีนานิ)

(แต่) ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพ่ือให้ได้อุบัติ ไม่ได้
(อุปฺปตฺติปฏิลาภิกานิ สฺโชนานิ อปฺปหีนานิ)

ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพ่ือให้ได้ภพ ไม่ได้
(ภวปฏิลาภิกานิ สฺโชนานิ อปฺปหีนานิ)

คือ  อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี …

๔. ภิกษุทั้งหลาย บุคคลจ�าพวกไหน 
ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ได้ 

(โอรมฺภาคิยานิ สฺโชนานิ ปหีนานิ)

ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพ่ือให้ได้อุบัติ ได้
(อุปฺปตฺติปฏิลาภิกานิ สฺโชนานิ ปหีนานิ)

(และ) ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพ่ือให้ได้ภพ ได้
(ภวปฏิลาภิกานิ สฺโชนานิ ปหีนานิ)

คือ  อรหันต์ผู้ส้ินอาสวะ …

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จำาพวกนี้ มีปรากฏอยู่ในโลก … คือ

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๘๑/๑๓๑.

1

2

3

3

4

อริยบุคคล ภพ
โอรัมภาคิยสังโยชน์ อุทธัมภาคิยสังโยชน์

สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพต-
ปรามาส กามฉันทะ พยาบาท รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา

อรหันต์๑ • • • • • • • • • •

อนา
คา
มี๒

อกนิฏฐา

(อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี)
• • • • •

สุทัสสี สุทัสสา 

อตัปปา อวิหา
• • • •

สกทาคามี๓ • • •
โสดาบัน๔ • • •

สังโยชน์ท่ีละได้ คำาของตถาคต ที่แสดงถึงการละสังโยชน์ได้

โอรัมภาคิย-
สังโยชน์ ๕

โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ส้ินไป (ปฺจนฺน  โอรมฺภาคิยาน  สฺโชนาน  ปริกฺขยา)

ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้ (โอรมฺภาคิยานิ สฺโชนานิ  ปหีนานิ) 
จิตหลุดพ้นจากสังโยชน์เบื้องตำ่า ๕ (ปฺจหิ  โอรมฺภาคิเยหิ  สฺโชเนหิ  จิตฺต  วิมุตฺต)

ผู้ทำาให้บริบูรณ์ในศีล  ผู้ทำาให้บริบูรณ์ในสมาธิ  ผู้ทำาพอประมาณในปัญญา
(สีเลสุ ปริปูรการี  สมาธิสฺมึ ปริปูรการี  ปฺาย มตฺตโสการี)

กามโยคะ

พรากแล้วจากกามโยคะ (กามโยควิสยุตฺโต) ยังประกอบด้วยภวโยคะ (ภวโยคยุตฺโต)

พรากจากกามโยคะ (กามโยควิสโยโค)

คลายความพอใจในกามท้ังหลายแล้ว (กาเมสุ กามฉนฺท วิราเชตฺวา)
ผู้ทำาให้บริบูรณ์ในศีล  ผู้ทำาให้บริบูรณ์ในสมาธิ  ผู้ทำาพอประมาณในปัญญา

(สีเลสุ ปริปูรการี  สมาธิสฺมึ ปริปูรการี  ปฺาย มตฺตโสการี)

๑.๑ การละสังโยชน์ ของอริยบุคคลทั้ง ๔ ประเภท ๑.๒ คุณสมบัติของอนาคามี ๑.๓ ภพ

1,2

3
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การเทียบเคียงกับ ตถาคตภาษิต...ภพภูมิ...ตถาคตภาษิต

เทวดาอรูปภพ

เทวดารูปภพ (สุทธาวาส)

เทวดารูปภพ (ฌาน ๑-๔,…)

เทวดากามภพ และมนุษย์

ภพ ๓
เทวดา (อรูปภพ)

เนวสัญญานาสัญญายตนะ

อากิญจัญญายตนะ

วิญญาณัญจายตนะ

อากาสานัญจายตนะ

เทวดา (รูปภพ)

สุทธาวาส

อกนิฏฐา

สุทัสสี

สุทัสสา

อตัปปา
อวิหา

เทวดา (รูปภพ)

เวหัปผละ

สุภกิณหกะ

อาภัสสรา

พรหมกายิกา

เทวดา (กามภพ)
ปรนิมมิตวสวัตตี

นิมมานรดี

ดุสิต

ยามา

ดาวดึงส์

จาตุมหาราชิกา

มนุษย์

พระสูตรสำาคัญที่ตถาคตตรัสถึง อนาคามี 
กรอบหมายเลข ๒

๒

กรอบหมายเลข ๑

๑

หมายเหตุ : ๑. ตถาคตได้ตรัสเกี่ยวกับอรหันต์ไว้หลายนัย แต่ในที่นี้ยกมาเพียงนัยเดียว
 ๒. การแบ่งกลุ่มของอนาคามี ดูเพิ่มเติมได้ที่กรอบหมายเลข ๑.๒ คุณสมบัติของอนาคามี
 ๓. สกทาคามี ละสังโยชน์ ๓ ได้ และเป็นผู้มีราคะ โทสะ และโมหะเบาบาง -บาลี นวก. อํ. ๒๓/๓๙๑/๒๑๖.
 ๔. โสดาบัน ละสังโยชน์ ๓ ได้ มีอยู่ ๓ จำาพวก คือ เอกพีชี (เกิดในภพมนุษย์หนเดียว), โกลังโกละ (ไปสู่สกุล ๒-๓ ครั้ง),  

สัตตักขัตตุปรมะ (เกิดในภพเทวดาหรือมนุษย์อีก ๗ ครั้งเป็นอย่างมาก) -บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๙๙/๕๒๗.

ปรินิพพาน
3

ปรินิพพาน
3

3
ปรินิพพาน

3
ปรินิพพาน

3
ปรินิพพาน

3
ปรินิพพาน

3
ปรินิพพาน

อนาคามี
2

อนาคามี7

คลายกำาหนัด
ในส่ิงท่ีเลิศ

1

ปรินิพพาน
4,5,6

ปรินิพพาน
4,5,6

ปรินิพพาน
4,5,6

ปรินิพพาน
4,5,6

ปรินิพพาน
4,5,6

ปรินิพพาน

8,9,
10,11

หมายเหตุ : ในพระสูตรจะกล่าวถึงอริยบุคคลหลายจำาพวก ในที่นี้ให้ผู้ศึกษามุ่งไปดูเฉพาะที่ตรัสถึงอนาคามีเท่านั้น

8

9

10

11

สารีบุตร อน่ึง บุคคลบางคนในโลกน้ี ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้แล้ว บรรลุ
เนวสัญญานาสัญญายตนะ ในปัจจุบัน บุคคลน้ันชอบใจ ยินดี … ไม่เส่ือม เม่ือ
กระทำากาละ ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเหล่าเทวดาผู้เข้าถึงช้ันเนวสัญญานาสัญญายตนภพ 
เขาจุติจากช้ันน้ันแล้ว ย่อมเป็นอนาคามี … -บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๒๑๖/๑๗๑.

ภิกษุท้ังหลาย สมณพราหมณ์พวกหน่ึงย่อมบัญญัติความหมดจดในสัตว์ผู้สูงสุดมีอยู่ … ผู้ท่ีก้าวล่วงอากิญจัญญายตนะ 
โดยประการท้ังปวง เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะอยู่ น้ีเลิศกว่าบรรดาสมณพราหมณ์ผู้บัญญัติความหมดจดในสัตว์ผู้สูงสุด …  

ถึงกระน้ัน ความแปรปรวนย่อมมีแก่สัตว์ท้ังหลายผู้มีค�ากล่าวอย่างน้ี ภิกษุท้ังหลาย อรยิสาวกผู้ไดส้ดับ 
เห็นอยู่อย่างน้ี ย่อมหน่าย แม้ในเนวสัญญานาสัญญายตนะน้ัน 
เม่ือหน่าย ย่อมคลายกำาหนัดในส่ิงท่ีเลิศน้ัน … -บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๖๘/๒๙.

บุคคล 3 จำาพวก
๑. ภิกษุท้ังหลาย บุคคลผู้ประกอบแล้วด้วยกามโยคะ (กามโยคยุตฺโต) ผู้ประกอบแล้วด้วยภวโยคะ 

(ภวโยคยุตฺโต) เป็นอาคามี ยังต้องมาสู่ความเป็นอย่างน้ี. 

๒. ภิกษุท้ังหลาย บุคคลผู้พรากแล้วจากกามโยคะ (กามโยควิสยุตฺโต)  

(แต่) ยังประกอบด้วยภวโยคะ (ภวโยคยุตฺโต) เปน็อนาคาม ี ไมม่าสู่ความเป็นอย่างน้ี.
๓. ภิกษุท้ังหลาย บุคคลผู้พรากแล้วจากกามโยคะ พรากแล้วจากภวโยคะ (ภวโยควิสยุตฺโต) เป็นอรหันต์ 

ส้ินอาสวะแล้ว. -บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๓๐๓/๒๗๖.

ภิกษุท้ังหลาย ในหมู่เทวดาเหล่าน้ัน (อวิหา อตัปปา สุทัสสา สุทัสสี อกนิฏฐา) เทวดา … เป็นอันมาก 

ได้เข้ามาหาเรา … ได้กล่าวกะเราว่า … พวกข้าพระองค์น้ัน ได้ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาค … คลาย
ความพอใจในกามท้ังหลายแล้ว จึงได้บังเกิดในท่ีน้ี … (พฺรหฺมจริย จริตฺวา กาเมสุ 

กามฉนฺท วิราเชตฺวา อิธูปปนฺนาติ) -บาลี มหา. ที. ๑๐/๕๗/๕๕.

7

7

6

สารีบุตร บุคคลบางคนในโลกน้ี ให้ทานโดยไม่มีความ
หวังผล … แตใ่หท้านเปน็เครือ่งประดบัจติ เปน็บรขิารจติ … เม่ือตายไป  

ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าพรหมกายิกา  

เขาส้ินกรรม ส้ินฤทธ์ิ ส้ินยศ หมดความเป็นใหญ่แล้ว ย่อมเป็น
อนาคามี … -บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๖๓/๔๙.

ภิกษุท้ังหลาย … บุคคลบางคนในโลกน้ี … บรรลุปฐมฌาน 
… รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ 
อันใด ท่ีมีอยู่ในปฐมฌานน้ัน บุคคลน้ันพิจารณา

เห็นธรรมเหล่าน้ัน โดยความเป็นของไม่เท่ียง 
เป็นทุกข์ … เป็นอนัตตา บุคคลน้ัน เม่ือตายไป ย่อม

เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่าสุทธาวาส …  
(ในกรณีของทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ก็ได้ตรัสไว้ 
ด้วยทำานองเดียวกันน้ี) -บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๗๑,๑๗๕/๑๒๔,๑๒๖. 

ภิกษุท้ังหลาย เรากล่าวความส้ินไปแห่งอาสวะ เพราะอาศัยปฐมฌานบ้าง … 
เพราะอาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะบ้าง เพราะอาศัยสัญญาเวทยิตนิโรธบ้าง …

ภิกษุท้ังหลาย ฉันใดก็ฉันน้ัน ท่ีภิกษุสงัดจากกาม … เข้าถึงปฐมฌาน … เธอย่อม
พิจารณาเห็นธรรมท้ังหลาย คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ อันมีอยู่ในปฐมฌานน้ัน โดยความเป็นของไม่เท่ียง เป็นทุกข์ … 
เป็นอนัตตา เธอด�ารงจิตด้วยธรรมเหล่าน้ัน แล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตธาตุ … เธอด�ารงอยู่ในปฐมฌานน้ัน ย่อมถึง 

ความส้ินไปแห่งอาสวะ ถ้าไม่ถึงความส้ินไปแห่งอาสวะ ก็เป็นโอปปาติกะ ผู้ปรินิพพานในภพน้ัน  
มีอันไม่กลับจากโลกน้ันเป็นธรรมดา เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ส้ินไป … 
(ในกรณีของทุติยฌาน ตติยฌาน และจตุตถฌาน ก็ได้ตรัสไว้ด้วยทำานองเดียวกันน้ี) 

ภิกษุท้ังหลาย ฉันใดก็ฉันน้ัน ท่ีภิกษุ … ก้าวล่วงซ่ึงรูปสัญญา … จึงเข้าถึง 
อากาสานัญจายตนะ เธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมท้ังหลาย คือ 
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันมีอยู่ในอากาสานัญจายตนะน้ัน โดยความ
เป็นของไม่เท่ียง เป็นทุกข์ … เป็นอนัตตา เธอด�ารงจิตด้วยธรรมเหล่าน้ัน แล้วจึงน้อมจิต 
ไปสู่อมตธาตุ … เธอด�ารงอยู่ในอากาสานัญจายตนะน้ัน ย่อมถึงความส้ินไปแห่งอาสวะ ถ้าไม่ถึงความส้ินไปแห่งอาสวะ  

ก็เป็นโอปปาติกะ ผู้ปรินิพพานในภพน้ัน มีอันไม่กลับจากโลกน้ันเป็นธรรมดา เพราะ
โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ส้ินไป … (ในกรณีของวิญญาณัญจายตนะและอากิญจัญญายตนะ ก็ได้ตรัสไว้ด้วย 

ทำานองเดียวกันน้ี)

ภิกษุท้ังหลาย ส่วนว่า อายตนะอีก ๒ ประการ กล่าวคือ เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ 
และ สัญญาเวทยิตนิโรธ … เป็นส่ิงท่ีฌายีภิกษุ … จะพึงเข้าสมาบัติ ออกจากสมาบัติ 
แล้วกล่าวว่า เป็นอะไรได้เองโดยชอบ ดังน้ี. -บาลี นวก. อํ. ๒๓/๔๓๘/๒๔๐.

อานนท์ มรรคและปฏิปทาท่ีเป็นไปเพ่ือละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ เป็นอย่างไร.

อานนท์ ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เพราะละอกุศลธรรมท้ังหลายด้วยอุปธิวิเวก … บรรลุปฐมฌาน 

… รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณอันใด ท่ีมีอยู่ในปฐมฌานน้ัน บุคคลน้ัน  

พิจารณาเห็นธรรมเหล่าน้ัน โดยความเป็นของไม่เท่ียง เป็นทุกข์ … 
เป็นอนัตตา เธอด�ารงจิตด้วยธรรมเหล่าน้ัน แล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตธาตุ … เธอด�ารงอยูใ่นปฐมฌานน้ัน ย่อมถึง 

ความส้ินไปแห่งอาสวะ ถ้าไม่ถึงความส้ินไปแห่งอาสวะ ก็เป็นโอปปาติกะ ผู้ปรินิพพานใน
ภพน้ัน มีอันไม่กลับจากโลกน้ันเป็นธรรมดา เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ส้ินไป …  

อานนท์ น้ีมรรค น้ีปฏิปทา เป็นไปเพ่ือการละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ … (ในกรณีของทุติยฌาน ตติยฌาน และจตุตถฌาน 
ก็ได้ตรัสไว้ด้วยทำานองเดียวกันน้ี)

อานนท์ อีกประการหน่ึง ภิกษุเพราะก้าวล่วงรูปสัญญา … จึงเข้าถึงอากาสา- 
นัญจายตนะ … เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณอันใด ที่มีอยู่ใน 

อากาสานัญจายตนะน้ัน บุคคลน้ันพิจารณาเห็นธรรมเหล่าน้ัน โดยความเป็น 
ของไม่เท่ียง เป็นทุกข์ … เป็นอนัตตา เธอด�ารงจิตด้วยธรรมเหล่าน้ัน แล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตธาตุ  

… เธอด�ารงอยู่ในอากาสานัญจายตนะน้ัน ย่อมถึงความส้ินไปแห่งอาสวะ ถ้าไม่ถึงความส้ินไปแห่งอาสวะ ก็เป็น 
โอปปาติกะ ผู้ปรินิพพานในภพน้ัน มีอันไม่กลับจากโลกน้ันเป็นธรรมดา เพราะ 
โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป … อานนท์ น้ีมรรค น้ีปฏิปทา เป็นไปเพ่ือการละโอรัมภาคิย- 
สังโยชน์ ๕ … (ในกรณีของวิญญาณัญจายตนะและอากิญจัญญายตนะ ก็ได้ตรัสไว้ด้วยทำานองเดียวกันน้ี) -บาลี ม. ม. ๑๓/๑๕๙/๑๕๗.  

ภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี เป็นผู้ กระทำาให้บริบูรณ์ในศีล 
กระทำาใหบ้รบิรูณ์ในสมาธ ิ กระทำาพอประมาณในปญัญา … 

เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป เธอเป็น อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี  

เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป เธอเป็น อสังขารปรินิพพายี  
เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป เธอเป็น สสังขารปรินิพพายี 
เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป เธอเป็น อุปหัจจปรินิพพาย ี

เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป เธอเป็น อันตราปรินิพพาย.ี -บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๐๐/๕๒๗.

เห็นไม่เที่ยง เป็นทุกข์ …  
เป็นอนัตตา + รูปสัญญา

และอรูปสัญญา

เห็นไม่เที่ยง เป็นทุกข์ …  
เป็นอนัตตา + รูปสัญญา

สัญลักษณ์สี แสดงการจัดกลุ่มพระสูตร
พระสูตรส�าคัญที่บ่งบอก 

การละสังโยชน์ของอนาคามี
ได้สดับและได้สมาธิ

4,5,6

8,9,10,11

ภพ ๓

เทวดา (อรูปภพ)

เนวสัญญานาสัญญายตนะ

อากิญจัญญายตนะ

วิญญาณัญจายตนะ

อากาสานัญจายตนะ

เทวดา (รูปภพ)

สุทธาวาส

อกนิฏฐา

สุทัสสี

สุทัสสา

อตัปปา
อวิหา

เทวดา (รูปภพ)

เวหัปผละ

สุภกิณหกะ

อาภัสสรา

พรหมกายิกา

เทวดา (กามภพ)
ปรนิมมิตวสวัตตี

นิมมานรดี

ดุสิต

ยามา

ดาวดึงส์

จาตุมหาราชิกา

มนุษย์

อกนิฏฐา

สุทัสสี
สุทัสสา
อตัปปา
อวิหา

อนาคามี
ปฺจนฺน  โอรมฺภาคิยาน  สฺโชนาน  ปริกฺขยา๑  :  โอรมฺภาคิยานิ   สฺโชนานิ   ปหีนานิ๑  :  ปฺจหิ โอรมฺภาคิเยหิ สฺโชเนหิ จิตฺต วิมุตฺตํ๑

หมายเหตุ ๑ : สามารถดูคำาแปลได้จากหน้าท่ี ๑  กรอบหมายเลข ๑.๒ คุณสมบัติของอนาคามิีกามโยควิสยุตฺโต๑ :  กามโยควิสโยโค๑ :  กาเมสุ กามฉนฺท วิราเชตฺวา๑

ผู้ศึกษา สามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จาก :

ตถาคตภาสิตา / สุคตวินโย Website : 

http://watnapp.com
http://media.watnapahpong.org
http://www.buddhakos.org

etipitaka.com

ภกิษท้ัุงหลาย นับตัง้แต่ราตร ีทีต่ถาคตได้ตรสัรูอ้นตุตรสมัมา
สมัโพธญิาณจนกระทัง่ถึงราตรท่ีีตถาคตปรินิพพาน ด้วยอนุปาทเิสส- 
นิพพานธาตุ ตลอดเวลาระหว่างนั้น ตถาคตได้กล่าวสอน พร�่าสอน 
แสดงออก ซึ่งถ้อยค�าใด ถ้อยค�าเหล่านั้นทั้งหมด ย่อมเข้ากันได ้
โดยประการเดยีวทัง้ส้ิน ไม่แย้งกนัเป็นประการอืน่เลย. -บาล ีอติวิ.ุ ข.ุ ๒๕/๓๒๑/๒๙๓.

ภิกษุทัง้หลาย ระเบยีบวนัิยของพระสคุต (สุคตวนิโย) เป็นอย่างไร คอื พระสคุตนัน้ ย่อมแสดงธรรม 
อนังามในเบือ้งต้น งามในท่ามกลาง งามในทีส่ดุ ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทัง้อรรถ พร้อมทัง้พยญัชนะ 
บริสทุธิบ์รบูิรณ์สิน้เชงิ ธรรมท่ีตถาคตแสดง พรหมจรรย์ทีต่ถาคตประกาศ นีค้อื ระเบยีบวนิยัของพระสคุต.

ภิกษุท้ังหลาย เมื่อพระสุคตก็ดี ระเบียบวินัยของพระสุคตก็ดี ยังคงมีอยู่ในโลกเพียงใด ข้อนั้น 
จกัเป็นไป … เพือ่ประโยชน์ เพือ่ความเกือ้กลู เพือ่ความสขุ แก่เทวดาและมนุษย์ทัง้หลาย … -บาล ีจตกุกฺ. อ.ํ ๒๑/๑๙๗/๑๖๐.

ปรับปรุงข้อมูลมาแล้ว ๘ คร้ัง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐

เหตุปรารภ เร่ืองการจัดทำา ตถาคตภาษิต…อนาคามี…ตถาคตภาษิต

อนาคามี คือ อริยบุคคลข้ันท่ี ๓ ท่ีตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะตรัสว่า เป็นผู้ไม่กลับมาสู่ความเป็นอย่างน้ีอีก โดยตรัสถึงเหตุแห่งการได้อัตภาพ จนกระท่ังปรินิพพาน 

ของอนาคามีไว้หลากหลายนัย ซ่ึงเคยมีข้อสงสัยกันอยู่ว่า อนาคามีน้ันละสังโยชน์ได้เท่าใดกันแน่ คือ (ในสังโยชน์ ๑๐) ต้องละสังโยชน์ข้อ ๔ และข้อ ๕ ได้พร้อมกันเลยหรือไม่ 

จึงเป็นอนาคามี หรือละได้ข้อ ๑ ถึงข้อ ๔ ก็เป็นอนาคามีได้แล้ว ทางคณะงานธัมมะ วัดนาป่าพง จึงมีการสืบค้นในกรอบคำาของตถาคต จนได้คำาตอบในเร่ืองของอนาคามีว่า 

สามารถละสังโยชน์ได้เท่าใด และเป็นท่ีอัศจรรย์ว่า ถ้อยคำาท้ังหมด ย่อมเข้ากันได้โดยประการเดียวท้ังส้ิน ไม่แย้งกันเป็นประการอ่ืนเลย.

คณะงานธัมมะ วัดนาป่าพง จึงได้จัดทำา ตถาคตภาษิต...อนาคามี...ตถาคตภาษิต โดยการรวบรวมพุทธวจนท่ีเก่ียวข้องกับอนาคามี มานำาเสนอในรูปแบบแผนภาพ  

เพ่ืออำานวยประโยชน์แก่ผู้ศึกษา ให้เห็นว่าหนทางอันประเสริฐท้ังหมดน้ัน เป็นส่ิงท่ีผู้ศึกษาคำาสอนของตถาคต ย่อมเห็นทางปฏิบัติอันสามารถเข้าถึงถ่ินอันเกษมหรือนิพพานได้.

หนังสือ :
พุทธวจน หมวดธรรม
เปิดธรรมท่ีถูกปิด

ตถาคตภาษิต…อนาคามี…ตถาคตภาษิต

ท่ีระลึกเน่ืองในงาน :

รัก ศรัทธา ตถาคต ๒๕๖๐
Be Buddhawajana World 2017
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ
วันจันทร์ท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

หน้าที่

(จากทั้งหมด ๒ หน้า)

๑

…บุคคลบางคนในโลกน้ี บรรลุปฐมฌาน … เขาย่อมชอบใจธรรมน้ัน … อยู่มากด้วยธรรมน้ัน  

ไม่เส่ือมจากธรรมน้ัน เม่ือทำากาละ ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่า 
พรหมกายิกา … ปุถุชนดำารงอยู่ในช้ันพรหมกายิกาน้ัน ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่าน้ัน 
ให้ส้ินไปแล้ว ย่อมเข้าถึงนรกบ้าง กำาเนิดเดรัจฉานบ้าง เปรตวิสัยบ้าง 

ส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาค (ภควโต ปน สาวโก) ดำารงอยู่ในช้ันพรหมกายิกาน้ัน 
ตราบเท่าส้ินอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่าน้ันให้ส้ินไปแล้ว ย่อมปรินิพพาน ในภพน้ันเอง …  

น้ีเป็นความผิดแผกแตกต่างกัน เป็นความมุ่งหมายท่ีแตกต่างกัน เป็นเคร่ืองกระทำา 
ให้แตกต่างกัน ระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับ (สุตวโต อริยสาวกสฺส) กับปุถุชนผู้มิได้สดับ  
(อสฺสุตวตา ปุถุชฺชเนน) ในเม่ือคติอุบัติยังมีอยู่ … (ในกรณีของทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ก็ได้

ตรัสไว้ด้วยทำานองเดียวกันน้ี ต่างกันท่ี ผู้ได้้ทุติยฌาน, กรุณา เข้าถึงเทวดาเหล่าอาภัสสระ ผู้ได้ตติยฌาน, มุทิตา เข้าถึงเทวดาเหล่าสุภกิณหะ  
ผู้ได้จตุตถฌาน, อุเบกขา เข้าถึงเทวดาเหล่าเวหัปผละ) -บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๖๙,๑๗๒/๑๒๓,๑๒๕.

…บุคคลบางคนในโลกน้ี เพราะก้าวล่วงรูปสัญญา … จึงเข้าถึงอากาสา- 
นัญจายตนะ … เขาย่อมชอบใจธรรมน้ัน … อยู่มากด้วยธรรมน้ัน ไม่เส่ือมจากธรรมน้ัน เม่ือ
ทำากาละ ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเหล่าเทวดาท่ีเข้าถึงช้ันอากาสานัญจายตนะ … ปุถุชนดำารงอยู่ 

ในช้ันอากาสานัญจายตนะน้ันตราบเท่าส้ินอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่าน้ันให้ส้ินไปแล้ว ย่อมเข้าถึง
นรกบ้าง กำาเนิดเดรัจฉานบ้าง เปรตวิสัยบ้าง 

ส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาค (ภควโต ปน สาวโก) ดำารงอยู่ในช้ันอากาสานัญจายตนะน้ัน 
ตราบเท่าส้ินอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่าน้ันให้ส้ินไปแล้ว ย่อมปรินิพพาน ในภพน้ันเอง …  
น้ีเป็นความผิดแผกแตกต่างกัน เป็นความมุ่งหมายท่ีแตกต่างกัน เป็นเคร่ืองกระทำา 
ให้แตกต่างกัน ระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับ (สุตวโต อริยสาวกสฺส) กับปุถุชนผู้มิได้สดับ  
(อสฺสุตวตา ปุถุชฺชเนน) ในเม่ือคติอุบัติยังมีอยู่ … (ในกรณีวิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ ก็ได้ตรัสไว้ด้วยทำานองเดียวกันน้ี  
ต่างกันท่ี ผู้ได้วิญญาณัญจายตนะ เข้าถึงวิญญาณัญจายตนภพ ผู้ได้อากิญจัญญายตนะ เข้าถึงอากิญจัญญายตนภพ) -บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๔๓/๕๕๖.

๑. ภิกษุท้ังหลาย ก็บุคคลจ�าพวกไหน
ยังละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ไม่ได้ 

(โอรมฺภาคิยานิ สฺโชนานิ อปฺปหีนานิ) 

ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพ่ือให้ได้อุบัติ ไม่ได้ 
(อุปฺปตฺติปฏิลาภิกานิ สฺโชนานิ อปฺปหีนานิ)

(และ) ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพ่ือให้ได้ภพ ไม่ได้
(ภวปฏิลาภิกานิ สฺโชนานิ อปฺปหีนานิ)

คือ  สกทาคามี …

๓. ภิกษุทั้งหลาย บุคคลจ�าพวกไหน 
ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ได้ 

(โอรมฺภาคิยานิ สฺโชนานิ ปหีนานิ)

ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพ่ือให้ได้อุบัติ ได้ 
(อุปฺปตฺติ ปฏิลาภิกานิ สฺโชนานิ ปหีนานิ)

(แต่) ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพ่ือให้ได้ภพ ไม่ได้
(ภวปฏิลาภิกานิ สฺโชนานิ อปฺปหีนานิ)

คือ  อันตราปรินิพพายี …

๒. ภิกษุท้ังหลาย บุคคลจ�าพวกไหน 
ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ได้ 

(โอรมฺภาคิยานิ สฺโชนานิ ปหีนานิ)

(แต่) ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพ่ือให้ได้อุบัติ ไม่ได้
(อุปฺปตฺติปฏิลาภิกานิ สฺโชนานิ อปฺปหีนานิ)

ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพ่ือให้ได้ภพ ไม่ได้
(ภวปฏิลาภิกานิ สฺโชนานิ อปฺปหีนานิ)

คือ  อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี …

๔. ภิกษุทั้งหลาย บุคคลจ�าพวกไหน 
ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ได้ 

(โอรมฺภาคิยานิ สฺโชนานิ ปหีนานิ)

ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพ่ือให้ได้อุบัติ ได้
(อุปฺปตฺติปฏิลาภิกานิ สฺโชนานิ ปหีนานิ)

(และ) ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพ่ือให้ได้ภพ ได้
(ภวปฏิลาภิกานิ สฺโชนานิ ปหีนานิ)

คือ  อรหันต์ผู้ส้ินอาสวะ …

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จำาพวกนี้ มีปรากฏอยู่ในโลก … คือ

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๘๑/๑๓๑.

1

2

3

3

4

อริยบุคคล ภพ
โอรัมภาคิยสังโยชน์ อุทธัมภาคิยสังโยชน์

สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพต-
ปรามาส กามฉันทะ พยาบาท รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา

อรหันต์๑ • • • • • • • • • •

อนา
คา
มี๒

อกนิฏฐา

(อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี)
• • • • •

สุทัสสี สุทัสสา 

อตัปปา อวิหา
• • • •

สกทาคามี๓ • • •
โสดาบัน๔ • • •

สังโยชน์ท่ีละได้ คำาของตถาคต ที่แสดงถึงการละสังโยชน์ได้

โอรัมภาคิย-
สังโยชน์ ๕

โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ส้ินไป (ปฺจนฺน  โอรมฺภาคิยาน  สฺโชนาน  ปริกฺขยา)

ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้ (โอรมฺภาคิยานิ สฺโชนานิ  ปหีนานิ) 
จิตหลุดพ้นจากสังโยชน์เบื้องตำ่า ๕ (ปฺจหิ  โอรมฺภาคิเยหิ  สฺโชเนหิ  จิตฺต  วิมุตฺต)

ผู้ทำาให้บริบูรณ์ในศีล  ผู้ทำาให้บริบูรณ์ในสมาธิ  ผู้ทำาพอประมาณในปัญญา
(สีเลสุ ปริปูรการี  สมาธิสฺมึ ปริปูรการี  ปฺาย มตฺตโสการี)

กามโยคะ

พรากแล้วจากกามโยคะ (กามโยควิสยุตฺโต) ยังประกอบด้วยภวโยคะ (ภวโยคยุตฺโต)

พรากจากกามโยคะ (กามโยควิสโยโค)

คลายความพอใจในกามท้ังหลายแล้ว (กาเมสุ กามฉนฺท วิราเชตฺวา)
ผู้ทำาให้บริบูรณ์ในศีล  ผู้ทำาให้บริบูรณ์ในสมาธิ  ผู้ทำาพอประมาณในปัญญา

(สีเลสุ ปริปูรการี  สมาธิสฺมึ ปริปูรการี  ปฺาย มตฺตโสการี)

๑.๑ การละสังโยชน์ ของอริยบุคคลทั้ง ๔ ประเภท ๑.๒ คุณสมบัติของอนาคามี ๑.๓ ภพ

1,2
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การเทียบเคียงกับ ตถาคตภาษิต...ภพภูมิ...ตถาคตภาษิต

เทวดาอรูปภพ

เทวดารูปภพ (สุทธาวาส)

เทวดารูปภพ (ฌาน ๑-๔,…)

เทวดากามภพ และมนุษย์

ภพ ๓
เทวดา (อรูปภพ)

เนวสัญญานาสัญญายตนะ

อากิญจัญญายตนะ

วิญญาณัญจายตนะ

อากาสานัญจายตนะ

เทวดา (รูปภพ)

สุทธาวาส

อกนิฏฐา

สุทัสสี

สุทัสสา

อตัปปา
อวิหา

เทวดา (รูปภพ)

เวหัปผละ

สุภกิณหกะ

อาภัสสรา

พรหมกายิกา

เทวดา (กามภพ)
ปรนิมมิตวสวัตตี

นิมมานรดี

ดุสิต

ยามา

ดาวดึงส์

จาตุมหาราชิกา

มนุษย์

พระสูตรสำาคัญที่ตถาคตตรัสถึง อนาคามี 
กรอบหมายเลข ๒

๒

กรอบหมายเลข ๑

๑

หมายเหตุ : ๑. ตถาคตได้ตรัสเกี่ยวกับอรหันต์ไว้หลายนัย แต่ในที่นี้ยกมาเพียงนัยเดียว
 ๒. การแบ่งกลุ่มของอนาคามี ดูเพิ่มเติมได้ที่กรอบหมายเลข ๑.๒ คุณสมบัติของอนาคามี
 ๓. สกทาคามี ละสังโยชน์ ๓ ได้ และเป็นผู้มีราคะ โทสะ และโมหะเบาบาง -บาลี นวก. อํ. ๒๓/๓๙๑/๒๑๖.
 ๔. โสดาบัน ละสังโยชน์ ๓ ได้ มีอยู่ ๓ จำาพวก คือ เอกพีชี (เกิดในภพมนุษย์หนเดียว), โกลังโกละ (ไปสู่สกุล ๒-๓ ครั้ง),  

สัตตักขัตตุปรมะ (เกิดในภพเทวดาหรือมนุษย์อีก ๗ ครั้งเป็นอย่างมาก) -บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๙๙/๕๒๗.

ปรินิพพาน
3

ปรินิพพาน
3

3
ปรินิพพาน

3
ปรินิพพาน

3
ปรินิพพาน

3
ปรินิพพาน

3
ปรินิพพาน

อนาคามี
2

อนาคามี7

คลายกำาหนัด
ในส่ิงท่ีเลิศ

1

ปรินิพพาน
4,5,6

ปรินิพพาน
4,5,6

ปรินิพพาน
4,5,6

ปรินิพพาน
4,5,6

ปรินิพพาน
4,5,6

ปรินิพพาน

8,9,
10,11

หมายเหตุ : ในพระสูตรจะกล่าวถึงอริยบุคคลหลายจำาพวก ในที่นี้ให้ผู้ศึกษามุ่งไปดูเฉพาะที่ตรัสถึงอนาคามีเท่านั้น

8

9

10

11

สารีบุตร อน่ึง บุคคลบางคนในโลกน้ี ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้แล้ว บรรลุ
เนวสัญญานาสัญญายตนะ ในปัจจุบัน บุคคลน้ันชอบใจ ยินดี … ไม่เส่ือม เม่ือ
กระทำากาละ ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเหล่าเทวดาผู้เข้าถึงช้ันเนวสัญญานาสัญญายตนภพ 
เขาจุติจากช้ันน้ันแล้ว ย่อมเป็นอนาคามี … -บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๒๑๖/๑๗๑.

ภิกษุท้ังหลาย สมณพราหมณ์พวกหน่ึงย่อมบัญญัติความหมดจดในสัตว์ผู้สูงสุดมีอยู่ … ผู้ท่ีก้าวล่วงอากิญจัญญายตนะ 
โดยประการท้ังปวง เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะอยู่ น้ีเลิศกว่าบรรดาสมณพราหมณ์ผู้บัญญัติความหมดจดในสัตว์ผู้สูงสุด …  

ถึงกระน้ัน ความแปรปรวนย่อมมีแก่สัตว์ท้ังหลายผู้มีค�ากล่าวอย่างน้ี ภิกษุท้ังหลาย อรยิสาวกผู้ไดส้ดับ 
เห็นอยู่อย่างน้ี ย่อมหน่าย แม้ในเนวสัญญานาสัญญายตนะน้ัน 
เม่ือหน่าย ย่อมคลายกำาหนัดในส่ิงท่ีเลิศน้ัน … -บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๖๘/๒๙.

บุคคล 3 จำาพวก
๑. ภิกษุท้ังหลาย บุคคลผู้ประกอบแล้วด้วยกามโยคะ (กามโยคยุตฺโต) ผู้ประกอบแล้วด้วยภวโยคะ 

(ภวโยคยุตฺโต) เป็นอาคามี ยังต้องมาสู่ความเป็นอย่างน้ี. 

๒. ภิกษุท้ังหลาย บุคคลผู้พรากแล้วจากกามโยคะ (กามโยควิสยุตฺโต)  

(แต่) ยังประกอบด้วยภวโยคะ (ภวโยคยุตฺโต) เปน็อนาคาม ี ไมม่าสู่ความเป็นอย่างน้ี.
๓. ภิกษุท้ังหลาย บุคคลผู้พรากแล้วจากกามโยคะ พรากแล้วจากภวโยคะ (ภวโยควิสยุตฺโต) เป็นอรหันต์ 

ส้ินอาสวะแล้ว. -บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๓๐๓/๒๗๖.

ภิกษุท้ังหลาย ในหมู่เทวดาเหล่าน้ัน (อวิหา อตัปปา สุทัสสา สุทัสสี อกนิฏฐา) เทวดา … เป็นอันมาก 

ได้เข้ามาหาเรา … ได้กล่าวกะเราว่า … พวกข้าพระองค์น้ัน ได้ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาค … คลาย
ความพอใจในกามท้ังหลายแล้ว จึงได้บังเกิดในท่ีน้ี … (พฺรหฺมจริย จริตฺวา กาเมสุ 

กามฉนฺท วิราเชตฺวา อิธูปปนฺนาติ) -บาลี มหา. ที. ๑๐/๕๗/๕๕.

7

7

6

สารีบุตร บุคคลบางคนในโลกน้ี ให้ทานโดยไม่มีความ
หวังผล … แตใ่หท้านเปน็เครือ่งประดบัจติ เปน็บรขิารจติ … เม่ือตายไป  

ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าพรหมกายิกา  

เขาส้ินกรรม ส้ินฤทธ์ิ ส้ินยศ หมดความเป็นใหญ่แล้ว ย่อมเป็น
อนาคามี … -บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๖๓/๔๙.

ภิกษุท้ังหลาย … บุคคลบางคนในโลกน้ี … บรรลุปฐมฌาน 
… รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ 
อันใด ท่ีมีอยู่ในปฐมฌานน้ัน บุคคลน้ันพิจารณา

เห็นธรรมเหล่าน้ัน โดยความเป็นของไม่เท่ียง 
เป็นทุกข์ … เป็นอนัตตา บุคคลน้ัน เม่ือตายไป ย่อม

เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่าสุทธาวาส …  
(ในกรณีของทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ก็ได้ตรัสไว้ 
ด้วยทำานองเดียวกันน้ี) -บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๗๑,๑๗๕/๑๒๔,๑๒๖. 

ภิกษุท้ังหลาย เรากล่าวความส้ินไปแห่งอาสวะ เพราะอาศัยปฐมฌานบ้าง … 
เพราะอาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะบ้าง เพราะอาศัยสัญญาเวทยิตนิโรธบ้าง …

ภิกษุท้ังหลาย ฉันใดก็ฉันน้ัน ท่ีภิกษุสงัดจากกาม … เข้าถึงปฐมฌาน … เธอย่อม
พิจารณาเห็นธรรมท้ังหลาย คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ อันมีอยู่ในปฐมฌานน้ัน โดยความเป็นของไม่เท่ียง เป็นทุกข์ … 
เป็นอนัตตา เธอด�ารงจิตด้วยธรรมเหล่าน้ัน แล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตธาตุ … เธอด�ารงอยู่ในปฐมฌานน้ัน ย่อมถึง 

ความส้ินไปแห่งอาสวะ ถ้าไม่ถึงความส้ินไปแห่งอาสวะ ก็เป็นโอปปาติกะ ผู้ปรินิพพานในภพน้ัน  
มีอันไม่กลับจากโลกน้ันเป็นธรรมดา เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ส้ินไป … 
(ในกรณีของทุติยฌาน ตติยฌาน และจตุตถฌาน ก็ได้ตรัสไว้ด้วยทำานองเดียวกันน้ี) 

ภิกษุท้ังหลาย ฉันใดก็ฉันน้ัน ท่ีภิกษุ … ก้าวล่วงซ่ึงรูปสัญญา … จึงเข้าถึง 
อากาสานัญจายตนะ เธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมท้ังหลาย คือ 
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันมีอยู่ในอากาสานัญจายตนะน้ัน โดยความ
เป็นของไม่เท่ียง เป็นทุกข์ … เป็นอนัตตา เธอด�ารงจิตด้วยธรรมเหล่าน้ัน แล้วจึงน้อมจิต 
ไปสู่อมตธาตุ … เธอด�ารงอยู่ในอากาสานัญจายตนะน้ัน ย่อมถึงความส้ินไปแห่งอาสวะ ถ้าไม่ถึงความส้ินไปแห่งอาสวะ  

ก็เป็นโอปปาติกะ ผู้ปรินิพพานในภพน้ัน มีอันไม่กลับจากโลกน้ันเป็นธรรมดา เพราะ
โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ส้ินไป … (ในกรณีของวิญญาณัญจายตนะและอากิญจัญญายตนะ ก็ได้ตรัสไว้ด้วย 

ทำานองเดียวกันน้ี)

ภิกษุท้ังหลาย ส่วนว่า อายตนะอีก ๒ ประการ กล่าวคือ เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ 
และ สัญญาเวทยิตนิโรธ … เป็นส่ิงท่ีฌายีภิกษุ … จะพึงเข้าสมาบัติ ออกจากสมาบัติ 
แล้วกล่าวว่า เป็นอะไรได้เองโดยชอบ ดังน้ี. -บาลี นวก. อํ. ๒๓/๔๓๘/๒๔๐.

อานนท์ มรรคและปฏิปทาท่ีเป็นไปเพ่ือละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ เป็นอย่างไร.

อานนท์ ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เพราะละอกุศลธรรมท้ังหลายด้วยอุปธิวิเวก … บรรลุปฐมฌาน 

… รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณอันใด ท่ีมีอยู่ในปฐมฌานน้ัน บุคคลน้ัน  

พิจารณาเห็นธรรมเหล่าน้ัน โดยความเป็นของไม่เท่ียง เป็นทุกข์ … 
เป็นอนัตตา เธอด�ารงจิตด้วยธรรมเหล่าน้ัน แล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตธาตุ … เธอด�ารงอยูใ่นปฐมฌานน้ัน ย่อมถึง 

ความส้ินไปแห่งอาสวะ ถ้าไม่ถึงความส้ินไปแห่งอาสวะ ก็เป็นโอปปาติกะ ผู้ปรินิพพานใน
ภพน้ัน มีอันไม่กลับจากโลกน้ันเป็นธรรมดา เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ส้ินไป …  

อานนท์ น้ีมรรค น้ีปฏิปทา เป็นไปเพ่ือการละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ … (ในกรณีของทุติยฌาน ตติยฌาน และจตุตถฌาน 
ก็ได้ตรัสไว้ด้วยทำานองเดียวกันน้ี)

อานนท์ อีกประการหน่ึง ภิกษุเพราะก้าวล่วงรูปสัญญา … จึงเข้าถึงอากาสา- 
นัญจายตนะ … เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณอันใด ที่มีอยู่ใน 

อากาสานัญจายตนะน้ัน บุคคลน้ันพิจารณาเห็นธรรมเหล่าน้ัน โดยความเป็น 
ของไม่เท่ียง เป็นทุกข์ … เป็นอนัตตา เธอด�ารงจิตด้วยธรรมเหล่าน้ัน แล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตธาตุ  

… เธอด�ารงอยู่ในอากาสานัญจายตนะน้ัน ย่อมถึงความส้ินไปแห่งอาสวะ ถ้าไม่ถึงความส้ินไปแห่งอาสวะ ก็เป็น 
โอปปาติกะ ผู้ปรินิพพานในภพน้ัน มีอันไม่กลับจากโลกน้ันเป็นธรรมดา เพราะ 
โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป … อานนท์ น้ีมรรค น้ีปฏิปทา เป็นไปเพ่ือการละโอรัมภาคิย- 
สังโยชน์ ๕ … (ในกรณีของวิญญาณัญจายตนะและอากิญจัญญายตนะ ก็ได้ตรัสไว้ด้วยทำานองเดียวกันน้ี) -บาลี ม. ม. ๑๓/๑๕๙/๑๕๗.  

ภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี เป็นผู้ กระทำาให้บริบูรณ์ในศีล 
กระทำาใหบ้รบิรูณ์ในสมาธ ิ กระทำาพอประมาณในปญัญา … 

เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป เธอเป็น อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี  

เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป เธอเป็น อสังขารปรินิพพายี  
เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป เธอเป็น สสังขารปรินิพพายี 
เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป เธอเป็น อุปหัจจปรินิพพาย ี

เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป เธอเป็น อันตราปรินิพพาย.ี -บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๐๐/๕๒๗.

เห็นไม่เที่ยง เป็นทุกข์ …  
เป็นอนัตตา + รูปสัญญา

และอรูปสัญญา

เห็นไม่เที่ยง เป็นทุกข์ …  
เป็นอนัตตา + รูปสัญญา

สัญลักษณ์สี แสดงการจัดกลุ่มพระสูตร
พระสูตรส�าคัญที่บ่งบอก 

การละสังโยชน์ของอนาคามี
ได้สดับและได้สมาธิ

4,5,6

8,9,10,11

ภพ ๓

เทวดา (อรูปภพ)

เนวสัญญานาสัญญายตนะ

อากิญจัญญายตนะ

วิญญาณัญจายตนะ

อากาสานัญจายตนะ

เทวดา (รูปภพ)

สุทธาวาส

อกนิฏฐา

สุทัสสี

สุทัสสา

อตัปปา
อวิหา

เทวดา (รูปภพ)

เวหัปผละ

สุภกิณหกะ

อาภัสสรา

พรหมกายิกา

เทวดา (กามภพ)
ปรนิมมิตวสวัตตี

นิมมานรดี

ดุสิต

ยามา

ดาวดึงส์

จาตุมหาราชิกา

มนุษย์

อกนิฏฐา

สุทัสสี
สุทัสสา
อตัปปา
อวิหา
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อนาคามี
ปฺจนฺน  โอรมฺภาคิยาน  สฺโชนาน  ปริกฺขยา๑  :  โอรมฺภาคิยานิ   สฺโชนานิ   ปหีนานิ๑  :  ปฺจหิ โอรมฺภาคิเยหิ สฺโชเนหิ จิตฺต วิมุตฺตํ๑

หมายเหตุ ๑ : สามารถดูคำาแปลได้จากหน้าท่ี ๑  กรอบหมายเลข ๑.๒ คุณสมบัติของอนาคามิีกามโยควิสยุตฺโต๑ :  กามโยควิสโยโค๑ :  กาเมสุ กามฉนฺท วิราเชตฺวา๑

ผู้ศึกษา สามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จาก :

ตถาคตภาสิตา / สุคตวินโย Website : 

http://watnapp.com
http://media.watnapahpong.org
http://www.buddhakos.org

etipitaka.com

ภกิษท้ัุงหลาย นับตัง้แต่ราตร ีทีต่ถาคตได้ตรสัรูอ้นตุตรสมัมา
สมัโพธญิาณจนกระทัง่ถึงราตรท่ีีตถาคตปรินิพพาน ด้วยอนุปาทเิสส- 
นิพพานธาตุ ตลอดเวลาระหว่างนั้น ตถาคตได้กล่าวสอน พร�่าสอน 
แสดงออก ซึ่งถ้อยค�าใด ถ้อยค�าเหล่านั้นทั้งหมด ย่อมเข้ากันได ้
โดยประการเดยีวทัง้ส้ิน ไม่แย้งกนัเป็นประการอืน่เลย. -บาล ีอติวิ.ุ ข.ุ ๒๕/๓๒๑/๒๙๓.

ภิกษุทัง้หลาย ระเบยีบวนัิยของพระสคุต (สุคตวนิโย) เป็นอย่างไร คอื พระสคุตนัน้ ย่อมแสดงธรรม 
อนังามในเบือ้งต้น งามในท่ามกลาง งามในทีส่ดุ ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทัง้อรรถ พร้อมทัง้พยญัชนะ 
บริสทุธิบ์รบูิรณ์สิน้เชงิ ธรรมท่ีตถาคตแสดง พรหมจรรย์ทีต่ถาคตประกาศ นีค้อื ระเบยีบวนิยัของพระสคุต.

ภิกษุท้ังหลาย เมื่อพระสุคตก็ดี ระเบียบวินัยของพระสุคตก็ดี ยังคงมีอยู่ในโลกเพียงใด ข้อนั้น 
จกัเป็นไป … เพือ่ประโยชน์ เพือ่ความเกือ้กลู เพือ่ความสขุ แก่เทวดาและมนุษย์ทัง้หลาย … -บาล ีจตกุกฺ. อ.ํ ๒๑/๑๙๗/๑๖๐.

ปรับปรุงข้อมูลมาแล้ว ๘ คร้ัง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐

เหตุปรารภ เร่ืองการจัดทำา ตถาคตภาษิต…อนาคามี…ตถาคตภาษิต

อนาคามี คือ อริยบุคคลข้ันท่ี ๓ ท่ีตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะตรัสว่า เป็นผู้ไม่กลับมาสู่ความเป็นอย่างน้ีอีก โดยตรัสถึงเหตุแห่งการได้อัตภาพ จนกระท่ังปรินิพพาน 

ของอนาคามีไว้หลากหลายนัย ซ่ึงเคยมีข้อสงสัยกันอยู่ว่า อนาคามีน้ันละสังโยชน์ได้เท่าใดกันแน่ คือ (ในสังโยชน์ ๑๐) ต้องละสังโยชน์ข้อ ๔ และข้อ ๕ ได้พร้อมกันเลยหรือไม่ 

จึงเป็นอนาคามี หรือละได้ข้อ ๑ ถึงข้อ ๔ ก็เป็นอนาคามีได้แล้ว ทางคณะงานธัมมะ วัดนาป่าพง จึงมีการสืบค้นในกรอบคำาของตถาคต จนได้คำาตอบในเร่ืองของอนาคามีว่า 

สามารถละสังโยชน์ได้เท่าใด และเป็นท่ีอัศจรรย์ว่า ถ้อยคำาท้ังหมด ย่อมเข้ากันได้โดยประการเดียวท้ังส้ิน ไม่แย้งกันเป็นประการอ่ืนเลย.

คณะงานธัมมะ วัดนาป่าพง จึงได้จัดทำา ตถาคตภาษิต...อนาคามี...ตถาคตภาษิต โดยการรวบรวมพุทธวจนท่ีเก่ียวข้องกับอนาคามี มานำาเสนอในรูปแบบแผนภาพ  

เพ่ืออำานวยประโยชน์แก่ผู้ศึกษา ให้เห็นว่าหนทางอันประเสริฐท้ังหมดน้ัน เป็นส่ิงท่ีผู้ศึกษาคำาสอนของตถาคต ย่อมเห็นทางปฏิบัติอันสามารถเข้าถึงถ่ินอันเกษมหรือนิพพานได้.

หนังสือ :
พุทธวจน หมวดธรรม
เปิดธรรมท่ีถูกปิด

 ข้อมลูธรรมะนี ้จดัท�าเพ่ือประโยชนท์างการศกึษา
สู่สาธารณชนเป็นธรรมทาน ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้ได้รับ
การสงวนไว้ ในการจะจัดท�าหรือเผยแผ่ โปรดใช้ความ 
ละเอียดรอบคอบ เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล 
ให้ขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและปรึกษาด้าน 
ข้อมูลในการจัดทำาเพื่อความสะดวกและประหยัด 
ติดต่อได้ที่ :
•  มูลนิธิพุทธโฆษณ์ โทร. ๐๘ ๒๒๒๒ ๕๗๙๐ - ๙๔ 
• คุณศรชา โทร. ๐๘ ๑๕๑๓ ๑๖๑๑  
•  คุณอารีวรรณ โทร. ๐๘ ๕๐๕๘ ๖๘๘๘

ลิขสิทธ์ิ

หน้าที่

(จากทั้งหมด ๒ หน้า)
๒

พราหมณ์ กามคุณ ๕ อย่างเหล่าน้ี ในอริยวินัยเรียกกันว่าโลก … 
-บาลี นวก. อํ. ๒๓/๔๔๘/๒๔๒. 

(มีพระสูตรท่ีกล่าวถึง “โลก” ในแง่มุมอ่ืนอีก เช่น “เพราะแตกสลายได้ จึงเรียกว่า โลก” -บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๖๔/๙๘.)

ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ย่อมเล่าเรียนธรรม …  

ธรรมเหล่าน้ัน เป็นธรรมอันภิกษุน้ันฟังเนืองๆ คล่องปาก 
ข้ึนใจ แทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็น เธอมีสติหลงลืม  

เม่ือกระทำากาละ ย่อมเข้าถึงเทพนิกายหมู่ใดหมู่หน่ึง  

บทแห่งธรรมท้ังหลาย ย่อมปรากฏ 
แก่เธอผูม้คีวามสขุในภพนัน้ สติบังเกิด 

ข้ึนช้า แต่สัตว์น้ันย่อมเป็นผู้บรรลุคุณวิเศษ
เร็วพลัน … -บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๒๕๑/๑๙๑.  

ภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี ทำาบุญกิริยาวัตถุท่ี
สำาเรจ็ดว้ยทานมีประมาณยิง่ ท�าบญุกริิยาวตัถทุีส่ำาเรจ็ดว้ย
ศีลมีประมาณย่ิง ไม่เจริญบุญกิริยาวัตถุท่ีสำาเร็จ
ด้วยภาวนาเลย เม่ือตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหาย

แห่งเทวดาเหล่าจาตุมหาราชิกา … เทวดาเหล่าปรนิม- 
มิตวสวัตตี. -บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๒๔๕/๑๒๖.

พระสูตรแวดล้อมอื่นๆ

• กรณี พรากจากกามโยคะ 
ในอัตภาพมนุษย์
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๕๗/๕๕.

อนาคามี

ก่อนเป็น
อนาคามี

เปรียบเหมือนเมื่อ

นายช่างตีแผ่นเหล็ก

ที่ถูกเผาอยู่ตลอดวัน

สะเก็ดร่อนออก

แล้วก็ดับ

ลอยไป

แล้วก็ดับ

ยังไม่ทันตกถึงพื้น 

แล้วก็ดับ

ตกถึงพื้น

แล้วก็ดับ

ตกลงที่กองหญ้าหรือ

กองไม้เล็กๆ
สะเก็ดนั้นย่อมให้ไฟ

และควันเกิดขึ้น...

หมดเชื้อแล้วก็ดับ

ตกลงที่กองหญ้าหรือกองไม้ใหญ่ๆ
สะเก็ดนั้นย่อมให้ไฟและควันเกิดขึ้น 

ลามไปไหม้ไม้กอและป่าไม้...ที่สุดหญ้าเขียว 

ที่สุดภูเขา ที่สุดชายนำ้า หรือ ภูมิภาคอันน่ารื่นรมย์ 

หมดเชื้อแล้วก็ดับ

อันตราปรินิพพายี
๓.

อันตราปรินิพพายี
๒.

อุปหัจจปรินิพพายี
๔.

อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี๗.อสังขารปรินิพพายี
๕.

ตกลงที่กองหญ้าหรือ

กองไม้เขื่องๆ
สะเก็ดนั้นย่อมให้ไฟ

และควันเกิดขึ้น...

หมดเชื้อแล้วก็ดับ

สสังขารปรินิพพายี
๖.

อันตราปรินิพพายี
๑.

อนาคามี ในกลุ่มปุริสคติ ๗
กรอบหมายเลข ๓

๓

ตัวอย่างการเป็นอนาคามีโดยสังเขป
กรอบหมายเลข ๔

๔

(ปปฺปฏิกา นิพฺพตฺติตฺวา  

นิพฺพาเยยฺย)

(ปปฺปฏิกา นิพฺพตฺติตฺวา

อุปฺปติตฺวา
นิพฺพาเยยฺย)

(ปปฺปฏิกา นิพฺพตฺติตฺวา 

อุปฺปติตฺวา อนุปหจฺจตล  
นิพฺพาเยยฺย)

(ปปฺปฏิกา นิพฺพตฺติตฺวา

อุปฺปติตฺวา อุปหจฺจตล
นิพฺพาเยยฺย)

๒

-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๗๔/๕๒. 

• กรณี ผู้เข้าถึงเทวดาในเนว- 
สญัญานาสญัญายตนภพ และ 
เป็นอนาคามี (ส้ินโอรัมภาคิยสังโยชน์
เม่ือยังเป็นมนุษย์ ได้สมาธิเนวสัญญา- 
นาสัญญายตนะ และไม่เส่ือมเม่ือกระทำากาละ) 
-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๒๑๖/๑๗๑.

สะเก็ดร่อนออก สะเก็ดร่อนออก ลอยไป สะเก็ดร่อนออก ลอยไป สะเก็ดร่อนออก ลอยไป สะเก็ดร่อนออก ลอยไป สะเก็ดร่อนออก ลอยไป

… อานนท์ ถ้ากรรมมีกามธาตุเป็นวิบาก จักไม่ได้มีแล้วไซร้ กามภพ จะพึงปรากฏได้หรือ. ไม่พึงปรากฏเลย พระเจ้าข้า.

อานนท์ ด้วยเหตุน้ีแหละ กรรมจึงเป็นผืนนา (กมฺม เขตฺต) วิญญาณเป็นพืช  

(วิฺาณ พีช) ตัณหาเป็นยางของพืช (ตณฺหา สิเนโห) วิญญาณของสัตว์ท้ังหลาย  

ทีม่อีวิชชาเปน็เครือ่งกัน้ มตีณัหาเป็นเครือ่งผกู ตัง้อยูแ่ล้วดว้ยธาตชุัน้ทราม การบงัเกดิขึน้ในภพใหม ่
ต่อไป ย่อมมีได้ ด้วยอาการอย่างน้ี (อวิชฺชานีวรณาน สตฺตาน ตณฺหาสฺโชนาน หีนาย ธาตุยา วิฺาณ  

ปติฏฺิต เอว อายตึ ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ โหติ) … (ได้ตรัสถึงรูปภพ ว่าเป็นธาตุช้ันกลาง, อรูปภพ ว่าเป็นธาตุช้ันประณีต 

ด้วยทำานองเดียวกันน้ี) -บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๘๗/๕๑๖.

[ในสูตรอ่ืนตรัสว่า การบังเกิดข้ึนในภพใหม่ มีเหตุเพราะความเจตนาและความปรารถนา ต้ังอยู่แล้วด้วยธาตุ

ช้ันทราม, ธาตุช้ันกลาง, ธาตุช้ันประณีต (เจตนา ปติฏฺฐิตา ปตฺถนา ปติฏฺฐิตา) โดยทำานองเดียวกันกับสูตรข้างบนน้ี 
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๘๘/๕๑๗.]

… ภิกษุท้ังหลาย ก็กามวิตกย่อมเกิดอย่างมีเหตุ ไม่เกิดอย่างไม่มีเหตุ พยาบาทวิตกย่อมเกิด 
อย่างมีเหตุ ไม่เกิดอย่างไม่มีเหตุ วิหิงสาวิตกย่อมเกิดอย่างมีเหตุ ไม่เกิดอย่างไม่มีเหตุ เป็นอย่างไร … 

เพราะอาศัยกามธาต ุจึงเกิดความหมายรู้ในกาม 
(กามธาตุ ภิกฺขเว ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ กามสฺา)
เพราะอาศัยความหมายรู้ในกาม จึงเกิดความดำาริในกาม 
(กามสฺ ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ กามสงฺกปฺโป)
เพราะอาศัยความดำาริในกาม จึงเกิดความพอใจในกาม 
(กามสงฺกปฺป ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ กามจฺฉนฺโท)
เพราะอาศัยความพอใจในกาม จึงเกิดความเร่าร้อนในกาม 
(กามจฺฉนฺท ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ กามปริฬาโห) 
เพราะอาศัยความเร่าร้อนในกาม จึงเกิดการแสวงหากาม 
(กามปริฬาห ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ กามปริเยสนา) … 

(ในกรณีของพยาบาทวิตก วิหิงสาวิตก เนกขัมมวิตก อัพยาบาทวิตก อวิหิงสาวิตก ก็ได้ตรัสไว้ด้วยทํานองเดียวกันนี้) -บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๘๑/๓๕๕. 

• กรณี การให้ทาน  
แล้วเป็นอนาคามี
-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๖๐/๔๙.

• กรณี โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ส้ิน 
ในอัตภาพมนุษย์
 -บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๐๑/๕๒๘.
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