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ศึกษาเพิ่มเติม

ข้อมูลธรรมะนี้ จัดทำ�เพื่อประโยชน์ท�งก�รศึกษ�สู่ส�ธ�รณชนเป็นธรรมท�น ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้ได้รับก�รสงวนไว้ 
ในก�รจะจัดทำ�หรือเผยแผ่ โปรดใช้คว�มละเอียดรอบคอบ เพื่อรักษ�คว�มถูกต้องของข้อมูล ให้ขออนุญ�ต
เป็นล�ยลักษณ์อักษรและปรึกษ�ด้�นข้อมูล  ในการจัดทำาเพื่อความสะดวกและประหยัด ติดต่อได้ที่ 

พุทธวจนภิกขุคึกฤทธิ์มูลนิธิ โทร. 09 2526 1236
ตัวแทนคณะศิษย์ คุณสหัทญ� คุ้มชนะ โทร. 09 2526 1236 
มูลนิธิพุทธโฆษณ์ โทร. 08 2222 5790 - 94 
ติดต�มก�รเผยแผ่พระธรรมคำ�สอนต�มหลักพุทธวจน โดยพระอ�จ�รย์คึกฤทธ์ิ โสตฺถิผโล ได้ท่ี 
Facebook : Buddhawajana Real | YouTube : Buddhawajana Real  
Instagram  : Buddhawajana Real  
www.watnapp.com | media.watnapahpong.org | www.buddhakos.org 
คลื่น ส.ว.พ. FM 91.0 MHz ทุกวันพระ ช่วงบ่�ย

รวมสนับสนุนการเผยแผพุทธวจนได้ที่     ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี : วัดนาปาพง  เลขที่บัญชี : 318-2-46175-6 

แจ้งเจตนาจาคะเพื่อนำากราบเรียนพระอาจารย์คึกฤทธิ์ได้ที่

พี่ตา ตัวแทนคณะศิษย์ 092-526-1236

e-Donation วัดนาปาพง

ชื่อเรื่อง เล่ม/หน้า/ข้อ
โน จ เตน ตมฺมโยติ -บาลี มู. ม. 12/579/538.
สฬายตนวิภังค์ -บาลี อุปริ. ม. 14/400/617.
สติปัฏฐาน 3 -บาลี อุปริ. ม. 14/407/633.

ชื่อเรื่อง เล่ม/หน้า/ข้อ
ลำาแสง (สุริเย) -บาลี นิทาน. สํ. 16/125/249.
ปณีตาย ธาตุยา -บาลี ติก. อํ. 20/288/517.
อุเบกขาอิงอามิส ฯลฯ -บาลี สฬา. สํ. 18/292/446.

ชื่อเรื่อง เล่ม/หน้า/ข้อ
ภวโยคะ -บาลี จตุกฺก. อํ. 21/13/10.
ภพ 3 -บาลี นิทาน. สํ. 16/50/88.
สังโยชน์ 10 -บาลี ทสก. อํ. 24/18/13.

ชื่อเรื่อง เล่ม/หน้า/ข้อ
จตุตถฌาน -บาลี มหาวาร. สํ. 19/12/41.

ชื่อเรื่อง เล่ม/หน้า/ข้อ
อตมฺมยตำ -บาลี อุปริ. ม. 14/406/632.
อคมฺมยตา,อคมฺมยตฺเว -บาลี อุปริ. ม. 14/141/191.
อตมฺมโย -บาลี ฉกฺก. อํ. 22/492/375.

เพราะละสุขเสียได้ และเพราะละทุกข์เสียได้ 
เพราะความดับไปแห่งโสมนัส และโทมนัส 

ทั้งสองในกาลก่อน เข้าถึง จตุตถฌาน 
อันไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข 

มีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา
แล้วแลอยู่

-บาลี มหาวาร. สํ. 19/12/41.

ใจ*
ปฐมฌาน
ทุติยฌาน
ตติยฌาน

จตุตถฌาน

เนวสัญญานาสัญญายตนะ
อากิญจัญญายตนะ

กาย

ลิ้น
จมูก

หู

ตา

วิญญาณัญจายตนะ
อากาสานัญจายตนะ

นาดี (ปณีตาย ธาตุยา)

นาปานกลาง (มชฺฌิมาย ธาตุยา)

นาเลว (หีนาย ธาตุยา)
รส
ฺม
ิ

*หมายเหตุ : 
โป. เอตฺถนฺตเร อตฺถิ ธมฺเมสูติ ทิสฺสติ
-บาลี อุปริ. ม. 14/406/632.

กมฺมำ เขตฺตำ (กรรมคือผืนนา)

สรุปความหมายของ อตัมมยตา ในแบบที่พระองค์ทรงใช้อยู่ใน พุทธวจน บทต่างๆ คำาที่ทรงใช้มีดังนี้  

1) อตมฺมยตำ    2) อคมฺมยตา* และ อคมฺมยตฺเว   3) อตมฺมโย   4) โน จ เตน ตมฺมโยติ

 1) อตมฺมยตำ ; ใช้เพื่อละ เพื่อก้าวล่วงอุเบกขาที่เป็นประเภทเดียวกัน อาศัยอารมณ์เดียวกันเสีย   -บาลี อุปริ. ม. 14/406/632.

 2) อคมฺมยตา* และ อคมฺมยตฺเว ; พระผู้มีพระภาคจึงตรัส อตัมมยตาไว้ เพราะชนท้ังหลายเข้าใจกันด้วยเหตุใดๆเหตุน้ันๆ ย่อมเป็นอย่างอ่ืน

จากท่ีเข้าใจกันน้ัน    -บาลี อุปริ. ม. 14/141-144/191-197.

[ในพระสูตรน้ี แสดงให้เห็นว่า เม่ือสัปบุรุษ ได้สมาบัติใด  ๆ(ต้ังแต่ปฐมฌานสมาบัติ  จนถึง เนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติ) สัปบุรุษน้ันจะทำาอตัมมยตาเท่าน้ัน ไว้ในภายใน แล้วไม่ยกตน ไม่ข่มผู้อ่ืน] 

 3) อตมฺมโย ; เป็นเหตุ เพ่ือทำาอนัตตสัญญาให้ปรากฏได้ -บาลี ฉกฺก. อํ. 22/492/375.

 4) โน จ เตน ตมฺมโยติ ; ตถาคตมีธรรมที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันผ่องแผ้ว เราเป็นผู้มีธรรมที่ผ่องแผ้ว นั้นเป็นทาง เป็นที่โคจร [เพราะเหตุนั้นเราจึงเป็น 

ผู้ไม่มีตัณหา (ไม่ยึดตน,ไม่ถือตน;เพราะเหตุแห่งอนัตตสัญญาปรากฏ)**]  -บาลี มู. ม. 12/579/538.

อสงฺขต / อนต / อนาสว / สจฺจฺจ / ปาร / นิปุณ / สุทุทฺทส / อชชฺชรนฺต / ธุว /อปโลกิน / อนิทสฺสน /

นิปฺปปฺจ / สนฺต / อมต /ปณีตฺจ / สิวฺจ / เขม /ตณฺหกฺขโย / อจฺฉริยฺจ / อพฺภุต /อนีติก / 

อนีติกธมฺม /อพฺยาปชฺโฌ / วิราโค / สุทฺธิ / มุตฺติ / อนาลโย / ทีป / เลณฺจ / ตาณฺจ / สรณฺจ / ปรายนนฺติ 
นิพฺพานธาตุยา / อสงฺขตาธาตุ / อสงฺขตำ / วิฺาณำ อนิทสฺสนำ / ตทายตนำ / สฺุตา / ปรมานุตฺตร สฺุตา / อมตำ / อนุตฺตร สนฺติวรปทำ

(การละสังโยชน์ที่ยังเหลืออยู่)

(ในรูปแบบการใช้ชีวิต)

[เพราะเหตุท่ี ผืนนาประณีตถูกละได้แล้ว

สังโยชน์ท่ียังเหลืออยู่ก็คือส่วนของ สุริเย(มโน) และ รสฺมิ(วิญญาณ)] 

(ในรูปแบบประเภทสังโยชน์โดยที่ทรงอุปมา)

วิญญาณ 6
อายตนะภายนอก 6 
อายตนะภายใน 6

ผัสสะ 6 มโนปวิจาร 18 สัตตบท 36

                              อิมสฺมึ  สติ อิทำ  โหติ
                         นี้    มี นี้ ได้มี

                              อิมสฺสุปฺปาทา อิทำ  อุปฺปชฺชติ
                          นี้เกิด นี้  ได้เกิด

                              อิมสฺมึ  อสติ อิทำ  น โหติิ
                         นี้   ไม่มี นี้ ไม่ ได้มี

                              อิมสฺส  นิโรธา อิทำ  นิรุชฺฌติ

                         นี้    ดับ นี้ ดับสิ้น

สุร
ิเย

(เพื่อละ สุริเย)

2.ทุติยำ  สติปฏฺานำ

3.ตติยำ  สติปฏฺานำ

1.ปมำ  สติปฏฺานำ

รสฺมิ (วิญญาณ)

(เพื่อละ รสฺมิ)

กายวิญญาณ

กายายตนะ

โผฏฐัพพายตนะ กายสัมผัส

อุเบกขา

โสมนัส

โทมนัส

          อุเบกขาประเภทต่างๆ  -บาลี อุปริ. ม. 14/406/632.

ภิกษุทั้งหลาย อุเบกขาที่มีประเภทต่างกัน อาศัยอารมณ์ต่างกันก็มี อุเบกขาที่เป็นประเภทเดียวกัน อาศัยอารมณ์เดียวกันก็มี 
(อตฺถิ ภิกฺขเว อุเปกฺขา นานตฺตา นานตฺตสิตา อตฺถิ อุเปกฺขา เอกตฺตา เอกตฺตสิตา)

อุเบกขาที่มีประเภทต่างกัน อาศัยอารมณ์ต่างกันก็มี เป็นอย่างไร คือ 
อุเบกขาในรูปก็มี อุเบกขาในเสียงก็มี อุเบกขาในกลิ่นก็มี อุเบกขาในรสก็มี อุเบกขาในโผฏฐัพพะก็มี*1(อิงอามิส)  

อุเบกขาในธรรมก็มี*2(ไม่อิงอามิส)

นี้จัดเป็น อุเบกขาที่มีประเภทต่างกัน อาศัยอารมณ์ต่างกัน (อย  ภิกฺขเว  อุเปกฺขา  นานตฺตา  นานตฺตสิตา)
อุเบกขาที่เป็นประเภทเดียวกัน อาศัยอารมณ์เดียวกัน เป็นอย่างไร คือ 

อุเบกขาที่อาศัยอากาสานัญจายตนะก็มี อุเบกขาที่อาศัยวิญญาณัญจายตนะก็มี อุเบกขาที่อาศัยอากิญจัญญายตนะก็มี อุเบกขาที่อาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะก็มี 
นี้จัดเป็น อุเบกขาที่เป็นประเภทเดียวกัน อาศัยอารมณ์เดียวกัน*3(ไม่อิงอามิส ยิ่งกว่าไม่อิงอามิส)  (อย  ภิกฺขเว  อุเปกฺขา  เอกตฺตา  เอกตฺตสิตา)

 ในอุเบกขา 2 ประการนั้น เธอทั้งหลายอาศัยพึ่งพิง อุเบกขาที่เป็นประเภทเดียวกัน อาศัยอารมณ์เดียวกันแล้ว 
จงละ จงก้าวล่วง อุเบกขาที่มีประเภทต่างกันอาศัยอารมณ์ต่างกันนั้นเสีย การละ การก้าวล่วงอุเบกขานี้มีได้ด้วยอาการอย่างนี้

  หมายเหตุ : อุเบกขาอิงอามิส / ไม่อิงอามิส / ไม่อิงอามิส ยิ่งกว่าไม่อิงอามิส    -บาลี สฬา. สํ. 18/292/446.

ภิกษุทั้งหลาย ปีติที่ประกอบด้วยอามิสก็มี ปีติที่ไม่ประกอบด้วยอามิสก็มี ปีติไม่ประกอบด้วยอามิสที่ยิ่งกว่าไม่ประกอบด้วยอามิสก็มี
 ความสุขที่ประกอบด้วยอามิสก็มี ความสุขที่ไม่ประกอบด้วยอามิสก็มี ความสุขไม่ประกอบด้วยอามิสที่ยิ่งกว่าไม่ประกอบด้วยอามิสก็มี
 อุเบกขาที่ประกอบด้วยอามิส*1(สามิสา อุเปกฺขา) ก็มี อุเบกขาที่ไม่ประกอบด้วยอามิส*2(นิรามิสา อุเปกฺขา) ก็มี อุเบกขาไม่ประกอบด้วยอามิสที่ยิ่งกว่าไม่ประกอบด้วยอามิส*3(นิรามิสา นิรามิสตรา อุเปกฺขา) ก็มี
 วิโมกข์ที่ประกอบด้วยอามิสก็มี วิโมกข์ที่ไม่ประกอบด้วยอามิสก็มี วิโมกข์ไม่ประกอบด้วยอามิสที่ยิ่งกว่าไม่ประกอบด้วยอามิสก็มี... 

เทวดาอรูปภพ

เทวดารูปภพ (สุทธาวาส)

เทวดารูปภพ (ฌาน 1-4,…)

เทวดากามภพ และมนุษย์

ภพ 3
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

สังโยชน์ 10

สักกายทิฏฐิ
(สกฺกายทิฏฺิ)

วิจิกิจฉา 
(วิจิกิจฺฉา)

สีลัพพตปรามาส  
(สีลพฺพตปรามาโส)

กามฉันทะ
(กามจฺฉนฺโท)

พยาบาท 
(พฺยาปาโท)

รูปราคะ 
(รูปราโค)

อรูปราคะ 
(อรูปราโค)

มานะ (มาโน) 

อุทธัจจะ 
(อุทฺธจฺจ)

อวิชชา
(อวิชฺชา)

รสฺมิ

สุริเย

มโนวิญญาณ

มนายตนะ

ธัมมายตนะ มโนสัมผัส

อุเบกขา

โสมนัส

โทมนัส

ชิวหาวิญญาณ

ชิวหายตนะ

รสายตนะ ชิวหาสัมผัส

อุเบกขา

โสมนัส

โทมนัส

โสตวิญญาณ

โสตายตนะ

สัททายตนะ โสตสัมผัส

อุเบกขา

โสมนัส

โทมนัส

ฆานวิญญาณ

ฆานายตนะ

คันธายตนะ ฆานสัมผัส

อุเบกขา

โสมนัส

โทมนัส

จักขุวิญญาณ

จักขวายตนะ

รูปายตนะ จักขุสัมผัส

อุเบกขา

โสมนัส

โทมนัส

(มโนวิฺาณำ)

(กายวิฺาณำ)

(ชิวฺหาวิฺาณำ)

(ฆานวิฺาณำ)

(โสตวิฺาณำ)

(จกฺขุวิฺาณำ)

(ธมฺมายตนำ)

(โผฏฺพฺพายตนำ)

(รสายตนำ)

(คนฺธายตนำ)

(สทฺทายตนำ)

(รูปายตนำ)

(มนายตนำ)

(กายายตนำ)

(ชิวฺหายตนำ)

(ฆานายตนำ)

(โสตายตนำ)

(จกฺขฺวายตนำ)

สฬายตนวิภังค์ -บาลี อุปริ. ม. 14/400/617.

น อุปฺปาโท ปฺายติ
(ไม่ปรากฏมีการเกิด)

น ิตสฺส อฺถตฺตำ ปฺายติ
(เมื่อตั้งอยู่ ก็ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏ)

น วโย ปฺายติ
(ไม่ปรากฏมีการเสื่อม)

-บาลี สฬา. สํํ. 18/449-453/719-751.

ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงสฬายตนวิภังค์แก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟังสฬายตนวิภังค์นั้น จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว

...เธอทั้งหลายพึงทราบ อายตนะภายใน 6 (ฉ อชฺฌตฺติกานิ อายตนานิ) อายตนะภายนอก 6 (ฉ พาหิรานิ อายตนานิ) 

หมวดวิญญาณ 6 (ฉ วิฺฺาณกายา) หมวดผัสสะ 6 (ฉ ผสฺสกายา) มโนปวิจาร 18 (อฏฺารส มโนปวิจารา) สัตตบท 36 (ฉตฺตึส สตฺตปทา) ในธรรมเหล่านั้น

เธอทั้งหลายอาศัยธรรมนี้แล้ว จงละธรรมนี้เสีย และพึงทราบสติปัฏฐาน 3 (ตโย สติปฏฺานา) 

ที่พระอริยะเสพซึ่งเมื่อเสพอยู่ชื่อว่าเป็นศาสดา (สตฺถา)* ควรเพื่อสั่งสอนคณะ 

พระอริยศาสดานั้น อันเราเรียกว่าเป็นสารถีผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมกว่าอาจารย์ผู้ฝึกทั้งหลาย นี้เป็นอุทเทสแห่งสฬายตนวิภังค์
*หมายเหตุ : สตฺถา แปลว่า ศาสดา, ผู้สั่งสอน, ครู, พระพุทธเจ้า 

อุเบกขาเนกขัมมะ

โทมนัสเนกขัมมะ

โสมนัสเนกขัมมะ

อุเบกขาเหย้าเรือน

โทมนัสเหย้าเรือน

โสมนัสเหย้าเรือน

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(ขาดปัญญา)

(ขาดปัญญา)

(ขาดปัญญา)

อาศัยเพื่อละ

อาศัยเพื่อละ

อาศัยเพื่อละ

X

X

X

อุเบกขาเนกขัมมะ

โทมนัสเนกขัมมะ

โสมนัสเนกขัมมะ

อุเบกขาเหย้าเรือน

โทมนัสเหย้าเรือน

โสมนัสเหย้าเรือน

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(ขาดปัญญา)

(ขาดปัญญา)

(ขาดปัญญา)

อาศัยเพื่อละ

อาศัยเพื่อละ

อาศัยเพื่อละ

X

X

X

อุเบกขาเนกขัมมะ

โทมนัสเนกขัมมะ

โสมนัสเนกขัมมะ

อุเบกขาเหย้าเรือน

โทมนัสเหย้าเรือน

โสมนัสเหย้าเรือน

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(ขาดปัญญา)

(ขาดปัญญา)

(ขาดปัญญา)

อาศัยเพื่อละ

อาศัยเพื่อละ

อาศัยเพื่อละ

X

X

X

อุเบกขาเนกขัมมะ

โทมนัสเนกขัมมะ

โสมนัสเนกขัมมะ

อุเบกขาเหย้าเรือน

โทมนัสเหย้าเรือน

โสมนัสเหย้าเรือน

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(ขาดปัญญา)

(ขาดปัญญา)

(ขาดปัญญา)

อาศัยเพื่อละ

อาศัยเพื่อละ

อาศัยเพื่อละ

X

X

X

อุเบกขาเนกขัมมะ

โทมนัสเนกขัมมะ

โสมนัสเนกขัมมะ

อุเบกขาเหย้าเรือน

โทมนัสเหย้าเรือน

โสมนัสเหย้าเรือน

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(ขาดปัญญา)

(ขาดปัญญา)

(ขาดปัญญา)

อาศัยเพื่อละ

อาศัยเพื่อละ

อาศัยเพื่อละ

X

X

X

อุเบกขาเนกขัมมะ

โทมนัสเนกขัมมะ

โสมนัสเนกขัมมะ

อุเบกขาเหย้าเรือน

โทมนัสเหย้าเรือน

โสมนัสเหย้าเรือน

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(ขาดปัญญา)

(ขาดปัญญา)

(ขาดปัญญา)

อาศัยเพื่อละ

อาศัยเพื่อละ

อาศัยเพื่อละ

X

X

X

โทมนัสเนกขัมมะ

โสมนัสเนกขัมมะ โสมนัสเนกขัมมะ
(มีปัญญา) (มีปัญญา)

(มีปัญญา)

อาศัยเพื่อละ

X
อาศัยเพื่อละ

X

หน้าที่ 1

...สัตบุรุษย่อมพิจารณาเห็นดังน้ีว่า 
แม้เพราะปฐมฌานสมาบัติ    

พระผู้มีพระภาคจึงตรัส อตัมมยตา ไว้ 

เพราะชนท้ังหลายเข้าใจกันด้วยเหตุใดๆ 

เหตุน้ันๆ ย่อมเป็นอย่างอ่ืนจากท่ีเข้าใจกันน้ัน 
เพราะปฐมฌานสมาบัติน้ัน 

สัตบุรุษน้ันจึงทำาอตัมมยตาเท่าน้ันไว้ในภายใน แล้ว

ไม่ยกตน ไม่ข่มผู้อ่ืน

ภิกษุท้ังหลาย น้ีช่ือว่าธรรมของสัตบุรุษ 

(...สปฺปุริโส จ โข ภิกฺขเว อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ 

ปมชฺฌานสมาปตฺติยาปิ

โข อคมฺมยตา วุตฺตา ภควตา เยน เยน หิ 

มฺนฺติ ตโต ต โหติ อฺถาติ ฯ 

โส อคมฺมยตฺเว อนฺตร กริตฺวา ตาย 

ปมชฺฌานสมาปตฺติยา 

เนวตฺตานุกฺกเสติ น ปร วมฺเภติ 

อยมฺปิ ภิกฺขเว สปฺปุริสธมฺโม ฯ...)

(หมายเหตุ : ในกรณีของ สมาบัติท่ีเหลืออีก 7 ประการ 

ก็ได้ตรัสไว้ในลักษณะอย่างเดียวกัน

ศึกษาเพ่ิมเติมได้จาก -บาลี อุปริ. ม. 14/141-144/192-197.)

อุเบกขาเนกขัมมะ อุเบกขาเนกขัมมะ อุเบกขาเนกขัมมะ
(มีปัญญา) (มีปัญญา) (มีปัญญา)

อตัมมยตา -บ
าล

ี อ
ุป

ริ.
 ม

. 1
4/

40
6/

63
2.

อต
มฺม

ยต
ำ  

ภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมของสัตบุรุษ และธรรมของอสัตบุรุษแก่เธอท้ังหลาย 
เธอท้ังหลายจงฟังธรรมของสัตบุรุษ และธรรมของอสัตบุรุษน้ัน จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว...

...อีกประการหน่ึง สัตบุรุษล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะได้โดยประการท้ังปวง บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่ 
เพราะเห็นด้วยปัญญา อาสวะท้ังหลายจึงส้ินไป

(...ปุน จปร ภิกฺขเว สปฺปุริโส สพฺพโส เนวสฺานาสฺายตน สมติกฺกมฺม สฺาเวทยิตนิโรธ อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ 
ปฺายปสฺส ทิสฺวา อาสวา ปริกฺขีณา โหนฺติ)

ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุน้ีแลย่อมไม่ถือตัวกับใครๆ  ไม่ถือตัวในท่ีไหนๆ  และไม่ถือตัวด้วยเหตุไรๆ
(ภิกฺขเว ภิกฺขุ น กิฺจิ มฺติ น กุหิฺจิ มฺติ น เกนจิ มฺตีติ)

สฺาเวทยิตนิโรธำ
-บาลี อุปริ. ม. 14/134/178.

(กรณี ล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะได้โดยประการท้ังปวง บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ)

-บาลี อุปริ. ม. 14/141-144/191-197.

ในอีกพระสูตรหนึ่ง พระองค์ตรัสไว้ดังนี้

อตมฺมยตำ

(มรรควิธีเพื่อละ)

อุเบกขา
ที่เป็นประเภทต่างกัน
อาศัยอารมณ์ต่างกัน

(มีปัญญา)

อาศัยเพื่อละ

X

อุเบกขา
ที่เป็นประเภทเดียวกัน
อาศัยอารมณ์เดียวกัน

(มีปัญญา)

X

ตโย สติปฏฺานา

เรากล่าวคำาน้ีไว้ว่า พึงทราบสติปัฏฐาน 3 ท่ีพระอริยเสพ 
ซ่ึงเม่ือเสพ ช่ือว่าเป็นศาสดา (สตฺถา)* ควรเพ่ือส่ังสอนคณะ

 
[กรณี เสพคบ ตโย สติปฏฺานา เพ่ือละสังโยชน์ส่วนท่ีเหลือ 

คือ มานะ, อุทธัจจะ, อวิชชา 
(มานะ หมายถึงในส่วนท่ีเป็น รสฺมิ  

ส่วน อุทธัจจะ กับ อวิชชา หมายถึงในส่วนท่ีเป็น สุริเย)]

-บาลี อุปริ. ม. 14/407/633.
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ดี

ฟังด้วยดี เง่ียโสตสดับ ต้ังจิตรับรู้

ไม่ประพฤติหลีกเล่ียงคำาสอนของผู้สอน 
 

ตถาคต มีใจยินดี ชื่นชม

และไม่ถูก(ราคะ) รั่วรด  

มีสติสัมปชัญญะอยู่

ฟังด้วยดี เงี่ยโสตสดับ ตั้งจิตรับรู้  

ไม่ประพฤติหลีกเล่ียงคำาสอนของผู้สอน 

ตถาคตก็ ไม่มีใจยินดี ไม่ช่ืนชม

ไม่มีใจยินดีก็มิใช่ ไม่ช่ืนชมก็มิใช่ 

เว้นความมีใจยินดีและความไม่มีใจยินดี

ท้ัง 2 อย่างน้ันแล้ว จึงเป็นผู้วางเฉย 

มีสติสัมปชัญญะอยู่

ไม่ฟัง ไม่เงี่ยโสตสดับ ไม่ตั้งจิตรับรู้ 

ประพฤติหลีกเลี่ยงคำาสอนของผู้สอน 

ตถาคตไม่มีใจยินดี ไม่ชื่นชม

และไม่ถูก(โทสะ) รั่วรด

มีสติสัมปชัญญะอยู่

ไม่ฟัง ไม่เงี่ยโสตสดับ ไม่ตั้งจิตรับรู้ 

ประพฤติหลีกเลี่ยงคำาสอนของผู้สอน

วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

-บาลี ติก. อํ. 20/192/487.

*หมายเหตุ : ฉบับยุโรป ใช้ อตมฺมยตาติ ทิสฺสติ
      ฉบับมอญ ใช้ อตมฺมยาติ ทิสฺสติ

**หมายเหตุ : ผู้รวบรวม

 ภกิษทุัง้หลาย  เธอทัง้หลายอาศยัพึง่พงิ อตมัมยตา (อตมมฺยตำ)  แลว้จงละ จงกา้วล่วง   อเุบกขาทีเ่ปน็ประเภทเดียวกนั  อาศยัอารมณเ์ดียวกนัเสยี 
การละ การก้าวล่วงอุเบกขานี้ มีได้ด้วยอาการอย่างนี้ (อตมฺมยต ภิกฺขเว นิสฺสาย อตมฺมยต อาคมฺม ยาย อุเปกฺขา เอกตฺตา เอกตฺตสิตา ต ปชหถ ต สมติกฺกมถ เอวเมติสฺสา 
ปหาน โหติ เอวเมติสฺสา สมติกฺกโม โหติ)  -บาลี อุปริ. ม. 14/406/632.

 ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผู้พิจารณาเห็นอานิสงส์ 6 ประการ สามารถทำาเขตไม่จำากัดในธรรมท้ังปวงแล้วทำาอนัตตสัญญาให้ปรากฏได้ (อนตฺตสฺ อุปฏฺเปตุ) อานิสงส์ 6 ประการอะไรบ้าง คือ ภิกษุพิจารณาเห็นว่า

1.เราจักเป็นอตัมมยะ (สพฺพโลเก จ อตมฺมโย ภวิสฺสามิ)

4.เราจักเป็นผู้ประกอบด้วยอสาธารณญาณ (อสาธารเณน จ าเณน สมนฺนาคโต ภวิสฺสามิ)

2.อหังการของเราจักดับไป (อหการา จ เม อุปรุชฺฌิสฺสนฺติ)

5.เราจักเป็นผู้เห็นเหตุได้ดี (เหตุ จ เม สุทิฏฺโ ภวิสฺสติ)

3.มมังการของเราจักดับไป (มมการา จ อุปรุชฺฌิสฺสนฺติ)

6.เราจักเป็นผู้เห็นธรรมท่ีเกิดข้ึนจากเหตุได้ดี (เหตุสมุปฺปนฺนา จ ธมฺมา)

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้พิจารณาเห็นอานิสงส์ 6 ประการนี้แล สามารถทำาเขตไม่จำากัดในธรรมทั้งปวงแล้วทำาอนัตตสัญญาให้ปรากฏได้  -บาลี ฉกฺก. อํ. 22/492/375.

                                                      ...สัตบุรุษย่อมพิจารณาเห็นดังน้ีว่า  แม้เพราะปฐมฌานสมาบัติ (ปมชฺฌานสมาปตฺติยาปิ)    พระผู้มีพระภาคจึงตรัส อตัมมยตา (อคมฺมยตา) ไว้  เพราะชนท้ังหลายเข้าใจกันด้วยเหตุใดๆ 
เหตุน้ัน  ๆย่อมเป็นอย่างอ่ืนจากท่ีเข้าใจกันน้ัน  เพราะปฐมฌานสมาบัติน้ัน สัตบุรุษน้ัน จึงทำาอตัมมยตา (อคมฺมยตฺเว ) เท่าน้ันไว้ ในภายใน  แล้วไม่ยกตน  ไม่ข่มผู้อ่ืน (เนวตฺตานุกฺกเสติ น ปร  วมฺเภติ)  
 ภิกษุทั้งหลาย นี้ชื่อว่าธรรมของสัตบุรุษ   -บาลี อุปริ. ม. 14/141-144/191-197.

 ภิกษุท้ังหลาย... ควรสอบถามตถาคตให้ย่ิงข้ึนไปว่า ตถาคตมีธรรมท่ีจะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันผ่องแผ้วหรือไม่ ตถาคตเม่ือตอบก็จะพึงตอบอย่างน้ีว่า 
ตถาคตมีธรรมทีจ่ะพงึรูแ้จง้ทางตาและทางหอูนัผอ่งแผว้  เราเปน็ผูม้ธีรรมทีผ่อ่งแผว้  นัน้เป็นทาง  เปน็ทีโ่คจร    เพราะเหตนุัน้เราจงึเป็นผูไ้มม่ตีณัหา  (โน  จ   เตน   ตมฺมโยต  ิ)  -บาล ี  ม.ู  ม.  12/579/538. 

1)

2)

3)

4)

-บ
าล

ี น
ิทา

น.
 ส

ํ. 1
6/

12
5/

24
9.

-บาลี ทสก. อํ. 24/18/13.

-บาลี นิทาน. สํ. 16/3/8.

-บาลี ติก. อำ. 20/288/517.

etipitaka.com

ศึกษาเพิ่มเติม

ข้อมูลธรรมะนี้ จัดทำ�เพื่อประโยชน์ท�งก�รศึกษ�สู่ส�ธ�รณชนเป็นธรรมท�น ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้ได้รับก�รสงวนไว้ 
ในก�รจะจัดทำ�หรือเผยแผ่ โปรดใช้คว�มละเอียดรอบคอบ เพื่อรักษ�คว�มถูกต้องของข้อมูล ให้ขออนุญ�ต
เป็นล�ยลักษณ์อักษรและปรึกษ�ด้�นข้อมูล  ในการจัดทำาเพื่อความสะดวกและประหยัด ติดต่อได้ที่ 

พุทธวจนภิกขุคึกฤทธิ์มูลนิธิ โทร. 09 2526 1236
ตัวแทนคณะศิษย์ คุณสหัทญ� คุ้มชนะ โทร. 09 2526 1236 
มูลนิธิพุทธโฆษณ์ โทร. 08 2222 5790 - 94 
ติดต�มก�รเผยแผ่พระธรรมคำ�สอนต�มหลักพุทธวจน โดยพระอ�จ�รย์คึกฤทธ์ิ โสตฺถิผโล ได้ท่ี 
Facebook : Buddhawajana Real | YouTube : Buddhawajana Real  
Instagram  : Buddhawajana Real  
www.watnapp.com | media.watnapahpong.org | www.buddhakos.org 
คลื่น ส.ว.พ. FM 91.0 MHz ทุกวันพระ ช่วงบ่�ย

รวมสนับสนุนการเผยแผพุทธวจนได้ที่     ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี : วัดนาปาพง  เลขที่บัญชี : 318-2-46175-6 

แจ้งเจตนาจาคะเพื่อนำากราบเรียนพระอาจารย์คึกฤทธิ์ได้ที่

พี่ตา ตัวแทนคณะศิษย์ 092-526-1236

e-Donation วัดนาปาพง

ชื่อเรื่อง เล่ม/หน้า/ข้อ
โน จ เตน ตมฺมโยติ -บาลี มู. ม. 12/579/538.
สฬายตนวิภังค์ -บาลี อุปริ. ม. 14/400/617.
สติปัฏฐาน 3 -บาลี อุปริ. ม. 14/407/633.

ชื่อเรื่อง เล่ม/หน้า/ข้อ
ลำาแสง (สุริเย) -บาลี นิทาน. สํ. 16/125/249.
ปณีตาย ธาตุยา -บาลี ติก. อํ. 20/288/517.
อุเบกขาอิงอามิส ฯลฯ -บาลี สฬา. สํ. 18/292/446.

ชื่อเรื่อง เล่ม/หน้า/ข้อ
ภวโยคะ -บาลี จตุกฺก. อํ. 21/13/10.
ภพ 3 -บาลี นิทาน. สํ. 16/50/88.
สังโยชน์ 10 -บาลี ทสก. อํ. 24/18/13.

ชื่อเรื่อง เล่ม/หน้า/ข้อ
จตุตถฌาน -บาลี มหาวาร. สํ. 19/12/41.

ชื่อเรื่อง เล่ม/หน้า/ข้อ
อตมฺมยตำ -บาลี อุปริ. ม. 14/406/632.
อคมฺมยตา,อคมฺมยตฺเว -บาลี อุปริ. ม. 14/141/191.
อตมฺมโย -บาลี ฉกฺก. อํ. 22/492/375.

เพราะละสุขเสียได้ และเพราะละทุกข์เสียได้ 
เพราะความดับไปแห่งโสมนัส และโทมนัส 

ทั้งสองในกาลก่อน เข้าถึง จตุตถฌาน 
อันไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข 

มีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา
แล้วแลอยู่

-บาลี มหาวาร. สํ. 19/12/41.

ใจ*
ปฐมฌาน
ทุติยฌาน
ตติยฌาน

จตุตถฌาน

เนวสัญญานาสัญญายตนะ
อากิญจัญญายตนะ

กาย

ลิ้น
จมูก

หู

ตา

วิญญาณัญจายตนะ
อากาสานัญจายตนะ

นาดี (ปณีตาย ธาตุยา)

นาปานกลาง (มชฺฌิมาย ธาตุยา)

นาเลว (หีนาย ธาตุยา)
รส
ฺม
ิ

*หมายเหตุ : 
โป. เอตฺถนฺตเร อตฺถิ ธมฺเมสูติ ทิสฺสติ
-บาลี อุปริ. ม. 14/406/632.

กมฺมำ เขตฺตำ (กรรมคือผืนนา)

สรุปความหมายของ อตัมมยตา ในแบบที่พระองค์ทรงใช้อยู่ใน พุทธวจน บทต่างๆ คำาที่ทรงใช้มีดังนี้  

1) อตมฺมยตำ    2) อคมฺมยตา* และ อคมฺมยตฺเว   3) อตมฺมโย   4) โน จ เตน ตมฺมโยติ

 1) อตมฺมยตำ ; ใช้เพื่อละ เพื่อก้าวล่วงอุเบกขาที่เป็นประเภทเดียวกัน อาศัยอารมณ์เดียวกันเสีย   -บาลี อุปริ. ม. 14/406/632.

 2) อคมฺมยตา* และ อคมฺมยตฺเว ; พระผู้มีพระภาคจึงตรัส อตัมมยตาไว้ เพราะชนท้ังหลายเข้าใจกันด้วยเหตุใดๆเหตุน้ันๆ ย่อมเป็นอย่างอ่ืน

จากท่ีเข้าใจกันน้ัน    -บาลี อุปริ. ม. 14/141-144/191-197.

[ในพระสูตรน้ี แสดงให้เห็นว่า เม่ือสัปบุรุษ ได้สมาบัติใด  ๆ(ต้ังแต่ปฐมฌานสมาบัติ  จนถึง เนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติ) สัปบุรุษน้ันจะทำาอตัมมยตาเท่าน้ัน ไว้ในภายใน แล้วไม่ยกตน ไม่ข่มผู้อ่ืน] 

 3) อตมฺมโย ; เป็นเหตุ เพ่ือทำาอนัตตสัญญาให้ปรากฏได้ -บาลี ฉกฺก. อํ. 22/492/375.

 4) โน จ เตน ตมฺมโยติ ; ตถาคตมีธรรมที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันผ่องแผ้ว เราเป็นผู้มีธรรมที่ผ่องแผ้ว นั้นเป็นทาง เป็นที่โคจร [เพราะเหตุนั้นเราจึงเป็น 

ผู้ไม่มีตัณหา (ไม่ยึดตน,ไม่ถือตน;เพราะเหตุแห่งอนัตตสัญญาปรากฏ)**]  -บาลี มู. ม. 12/579/538.

อสงฺขต / อนต / อนาสว / สจฺจฺจ / ปาร / นิปุณ / สุทุทฺทส / อชชฺชรนฺต / ธุว /อปโลกิน / อนิทสฺสน /

นิปฺปปฺจ / สนฺต / อมต /ปณีตฺจ / สิวฺจ / เขม /ตณฺหกฺขโย / อจฺฉริยฺจ / อพฺภุต /อนีติก / 

อนีติกธมฺม /อพฺยาปชฺโฌ / วิราโค / สุทฺธิ / มุตฺติ / อนาลโย / ทีป / เลณฺจ / ตาณฺจ / สรณฺจ / ปรายนนฺติ 
นิพฺพานธาตุยา / อสงฺขตาธาตุ / อสงฺขตำ / วิฺาณำ อนิทสฺสนำ / ตทายตนำ / สฺุตา / ปรมานุตฺตร สฺุตา / อมตำ / อนุตฺตร สนฺติวรปทำ

(การละสังโยชน์ที่ยังเหลืออยู่)

(ในรูปแบบการใช้ชีวิต)

[เพราะเหตุท่ี ผืนนาประณีตถูกละได้แล้ว

สังโยชน์ท่ียังเหลืออยู่ก็คือส่วนของ สุริเย(มโน) และ รสฺมิ(วิญญาณ)] 

(ในรูปแบบประเภทสังโยชน์โดยที่ทรงอุปมา)

วิญญาณ 6
อายตนะภายนอก 6 
อายตนะภายใน 6

ผัสสะ 6 มโนปวิจาร 18 สัตตบท 36

                              อิมสฺมึ  สติ อิทำ  โหติ
                         นี้    มี นี้ ได้มี

                              อิมสฺสุปฺปาทา อิทำ  อุปฺปชฺชติ
                          นี้เกิด นี้  ได้เกิด

                              อิมสฺมึ  อสติ อิทำ  น โหติิ
                         นี้   ไม่มี นี้ ไม่ ได้มี

                              อิมสฺส  นิโรธา อิทำ  นิรุชฺฌติ

                         นี้    ดับ นี้ ดับสิ้น

สุร
ิเย

(เพื่อละ สุริเย)

2.ทุติยำ  สติปฏฺานำ

3.ตติยำ  สติปฏฺานำ

1.ปมำ  สติปฏฺานำ

รสฺมิ (วิญญาณ)

(เพื่อละ รสฺมิ)

กายวิญญาณ

กายายตนะ

โผฏฐัพพายตนะ กายสัมผัส

อุเบกขา

โสมนัส

โทมนัส

          อุเบกขาประเภทต่างๆ  -บาลี อุปริ. ม. 14/406/632.

ภิกษุทั้งหลาย อุเบกขาที่มีประเภทต่างกัน อาศัยอารมณ์ต่างกันก็มี อุเบกขาที่เป็นประเภทเดียวกัน อาศัยอารมณ์เดียวกันก็มี 
(อตฺถิ ภิกฺขเว อุเปกฺขา นานตฺตา นานตฺตสิตา อตฺถิ อุเปกฺขา เอกตฺตา เอกตฺตสิตา)

อุเบกขาที่มีประเภทต่างกัน อาศัยอารมณ์ต่างกันก็มี เป็นอย่างไร คือ 
อุเบกขาในรูปก็มี อุเบกขาในเสียงก็มี อุเบกขาในกลิ่นก็มี อุเบกขาในรสก็มี อุเบกขาในโผฏฐัพพะก็มี*1(อิงอามิส)  

อุเบกขาในธรรมก็มี*2(ไม่อิงอามิส)

นี้จัดเป็น อุเบกขาที่มีประเภทต่างกัน อาศัยอารมณ์ต่างกัน (อย  ภิกฺขเว  อุเปกฺขา  นานตฺตา  นานตฺตสิตา)
อุเบกขาที่เป็นประเภทเดียวกัน อาศัยอารมณ์เดียวกัน เป็นอย่างไร คือ 

อุเบกขาที่อาศัยอากาสานัญจายตนะก็มี อุเบกขาที่อาศัยวิญญาณัญจายตนะก็มี อุเบกขาที่อาศัยอากิญจัญญายตนะก็มี อุเบกขาที่อาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะก็มี 
นี้จัดเป็น อุเบกขาที่เป็นประเภทเดียวกัน อาศัยอารมณ์เดียวกัน*3(ไม่อิงอามิส ยิ่งกว่าไม่อิงอามิส)  (อย  ภิกฺขเว  อุเปกฺขา  เอกตฺตา  เอกตฺตสิตา)

 ในอุเบกขา 2 ประการนั้น เธอทั้งหลายอาศัยพึ่งพิง อุเบกขาที่เป็นประเภทเดียวกัน อาศัยอารมณ์เดียวกันแล้ว 
จงละ จงก้าวล่วง อุเบกขาที่มีประเภทต่างกันอาศัยอารมณ์ต่างกันนั้นเสีย การละ การก้าวล่วงอุเบกขานี้มีได้ด้วยอาการอย่างนี้

  หมายเหตุ : อุเบกขาอิงอามิส / ไม่อิงอามิส / ไม่อิงอามิส ยิ่งกว่าไม่อิงอามิส    -บาลี สฬา. สํ. 18/292/446.

ภิกษุทั้งหลาย ปีติที่ประกอบด้วยอามิสก็มี ปีติที่ไม่ประกอบด้วยอามิสก็มี ปีติไม่ประกอบด้วยอามิสที่ยิ่งกว่าไม่ประกอบด้วยอามิสก็มี
 ความสุขที่ประกอบด้วยอามิสก็มี ความสุขที่ไม่ประกอบด้วยอามิสก็มี ความสุขไม่ประกอบด้วยอามิสที่ยิ่งกว่าไม่ประกอบด้วยอามิสก็มี
 อุเบกขาที่ประกอบด้วยอามิส*1(สามิสา อุเปกฺขา) ก็มี อุเบกขาที่ไม่ประกอบด้วยอามิส*2(นิรามิสา อุเปกฺขา) ก็มี อุเบกขาไม่ประกอบด้วยอามิสที่ยิ่งกว่าไม่ประกอบด้วยอามิส*3(นิรามิสา นิรามิสตรา อุเปกฺขา) ก็มี
 วิโมกข์ที่ประกอบด้วยอามิสก็มี วิโมกข์ที่ไม่ประกอบด้วยอามิสก็มี วิโมกข์ไม่ประกอบด้วยอามิสที่ยิ่งกว่าไม่ประกอบด้วยอามิสก็มี... 

เทวดาอรูปภพ

เทวดารูปภพ (สุทธาวาส)

เทวดารูปภพ (ฌาน 1-4,…)

เทวดากามภพ และมนุษย์

ภพ 3
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

สังโยชน์ 10

สักกายทิฏฐิ
(สกฺกายทิฏฺิ)

วิจิกิจฉา 
(วิจิกิจฺฉา)

สีลัพพตปรามาส  
(สีลพฺพตปรามาโส)

กามฉันทะ
(กามจฺฉนฺโท)

พยาบาท 
(พฺยาปาโท)

รูปราคะ 
(รูปราโค)

อรูปราคะ 
(อรูปราโค)

มานะ (มาโน) 

อุทธัจจะ 
(อุทฺธจฺจ)

อวิชชา
(อวิชฺชา)

รสฺมิ

สุริเย

มโนวิญญาณ

มนายตนะ

ธัมมายตนะ มโนสัมผัส

อุเบกขา

โสมนัส

โทมนัส

ชิวหาวิญญาณ

ชิวหายตนะ

รสายตนะ ชิวหาสัมผัส

อุเบกขา

โสมนัส

โทมนัส

โสตวิญญาณ

โสตายตนะ

สัททายตนะ โสตสัมผัส

อุเบกขา

โสมนัส

โทมนัส

ฆานวิญญาณ

ฆานายตนะ

คันธายตนะ ฆานสัมผัส

อุเบกขา

โสมนัส

โทมนัส

จักขุวิญญาณ

จักขวายตนะ

รูปายตนะ จักขุสัมผัส

อุเบกขา

โสมนัส

โทมนัส

(มโนวิฺาณำ)

(กายวิฺาณำ)

(ชิวฺหาวิฺาณำ)

(ฆานวิฺาณำ)

(โสตวิฺาณำ)

(จกฺขุวิฺาณำ)

(ธมฺมายตนำ)

(โผฏฺพฺพายตนำ)

(รสายตนำ)

(คนฺธายตนำ)

(สทฺทายตนำ)

(รูปายตนำ)

(มนายตนำ)

(กายายตนำ)

(ชิวฺหายตนำ)

(ฆานายตนำ)

(โสตายตนำ)

(จกฺขฺวายตนำ)

สฬายตนวิภังค์ -บาลี อุปริ. ม. 14/400/617.

น อุปฺปาโท ปฺายติ
(ไม่ปรากฏมีการเกิด)

น ิตสฺส อฺถตฺตำ ปฺายติ
(เมื่อตั้งอยู่ ก็ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏ)

น วโย ปฺายติ
(ไม่ปรากฏมีการเสื่อม)

-บาลี สฬา. สํํ. 18/449-453/719-751.

ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงสฬายตนวิภังค์แก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟังสฬายตนวิภังค์นั้น จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว

...เธอทั้งหลายพึงทราบ อายตนะภายใน 6 (ฉ อชฺฌตฺติกานิ อายตนานิ) อายตนะภายนอก 6 (ฉ พาหิรานิ อายตนานิ) 

หมวดวิญญาณ 6 (ฉ วิฺฺาณกายา) หมวดผัสสะ 6 (ฉ ผสฺสกายา) มโนปวิจาร 18 (อฏฺารส มโนปวิจารา) สัตตบท 36 (ฉตฺตึส สตฺตปทา) ในธรรมเหล่านั้น

เธอทั้งหลายอาศัยธรรมนี้แล้ว จงละธรรมนี้เสีย และพึงทราบสติปัฏฐาน 3 (ตโย สติปฏฺานา) 

ที่พระอริยะเสพซึ่งเมื่อเสพอยู่ชื่อว่าเป็นศาสดา (สตฺถา)* ควรเพื่อสั่งสอนคณะ 

พระอริยศาสดานั้น อันเราเรียกว่าเป็นสารถีผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมกว่าอาจารย์ผู้ฝึกทั้งหลาย นี้เป็นอุทเทสแห่งสฬายตนวิภังค์
*หมายเหตุ : สตฺถา แปลว่า ศาสดา, ผู้สั่งสอน, ครู, พระพุทธเจ้า 

อุเบกขาเนกขัมมะ

โทมนัสเนกขัมมะ

โสมนัสเนกขัมมะ

อุเบกขาเหย้าเรือน

โทมนัสเหย้าเรือน

โสมนัสเหย้าเรือน

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(ขาดปัญญา)

(ขาดปัญญา)

(ขาดปัญญา)

อาศัยเพื่อละ

อาศัยเพื่อละ

อาศัยเพื่อละ

X

X

X

อุเบกขาเนกขัมมะ

โทมนัสเนกขัมมะ

โสมนัสเนกขัมมะ

อุเบกขาเหย้าเรือน

โทมนัสเหย้าเรือน

โสมนัสเหย้าเรือน

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(ขาดปัญญา)

(ขาดปัญญา)

(ขาดปัญญา)

อาศัยเพื่อละ

อาศัยเพื่อละ

อาศัยเพื่อละ

X

X

X

อุเบกขาเนกขัมมะ

โทมนัสเนกขัมมะ

โสมนัสเนกขัมมะ

อุเบกขาเหย้าเรือน

โทมนัสเหย้าเรือน

โสมนัสเหย้าเรือน

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(ขาดปัญญา)

(ขาดปัญญา)

(ขาดปัญญา)

อาศัยเพื่อละ

อาศัยเพื่อละ

อาศัยเพื่อละ

X

X

X

อุเบกขาเนกขัมมะ

โทมนัสเนกขัมมะ

โสมนัสเนกขัมมะ

อุเบกขาเหย้าเรือน

โทมนัสเหย้าเรือน

โสมนัสเหย้าเรือน

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(ขาดปัญญา)

(ขาดปัญญา)

(ขาดปัญญา)

อาศัยเพื่อละ

อาศัยเพื่อละ

อาศัยเพื่อละ

X

X

X

อุเบกขาเนกขัมมะ

โทมนัสเนกขัมมะ

โสมนัสเนกขัมมะ

อุเบกขาเหย้าเรือน

โทมนัสเหย้าเรือน

โสมนัสเหย้าเรือน

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(ขาดปัญญา)

(ขาดปัญญา)

(ขาดปัญญา)

อาศัยเพื่อละ

อาศัยเพื่อละ

อาศัยเพื่อละ

X

X

X

อุเบกขาเนกขัมมะ

โทมนัสเนกขัมมะ

โสมนัสเนกขัมมะ

อุเบกขาเหย้าเรือน

โทมนัสเหย้าเรือน

โสมนัสเหย้าเรือน

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(ขาดปัญญา)

(ขาดปัญญา)

(ขาดปัญญา)

อาศัยเพื่อละ

อาศัยเพื่อละ

อาศัยเพื่อละ

X

X

X

โทมนัสเนกขัมมะ

โสมนัสเนกขัมมะ โสมนัสเนกขัมมะ
(มีปัญญา) (มีปัญญา)

(มีปัญญา)

อาศัยเพื่อละ

X
อาศัยเพื่อละ

X

หน้าที่ 1

...สัตบุรุษย่อมพิจารณาเห็นดังน้ีว่า 
แม้เพราะปฐมฌานสมาบัติ    

พระผู้มีพระภาคจึงตรัส อตัมมยตา ไว้ 

เพราะชนท้ังหลายเข้าใจกันด้วยเหตุใดๆ 

เหตุน้ันๆ ย่อมเป็นอย่างอ่ืนจากท่ีเข้าใจกันน้ัน 
เพราะปฐมฌานสมาบัติน้ัน 

สัตบุรุษน้ันจึงทำาอตัมมยตาเท่าน้ันไว้ในภายใน แล้ว

ไม่ยกตน ไม่ข่มผู้อ่ืน

ภิกษุท้ังหลาย น้ีช่ือว่าธรรมของสัตบุรุษ 

(...สปฺปุริโส จ โข ภิกฺขเว อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ 

ปมชฺฌานสมาปตฺติยาปิ

โข อคมฺมยตา วุตฺตา ภควตา เยน เยน หิ 

มฺนฺติ ตโต ต โหติ อฺถาติ ฯ 

โส อคมฺมยตฺเว อนฺตร กริตฺวา ตาย 

ปมชฺฌานสมาปตฺติยา 

เนวตฺตานุกฺกเสติ น ปร วมฺเภติ 

อยมฺปิ ภิกฺขเว สปฺปุริสธมฺโม ฯ...)

(หมายเหตุ : ในกรณีของ สมาบัติท่ีเหลืออีก 7 ประการ 

ก็ได้ตรัสไว้ในลักษณะอย่างเดียวกัน

ศึกษาเพ่ิมเติมได้จาก -บาลี อุปริ. ม. 14/141-144/192-197.)

อุเบกขาเนกขัมมะ อุเบกขาเนกขัมมะ อุเบกขาเนกขัมมะ
(มีปัญญา) (มีปัญญา) (มีปัญญา)

อตัมมยตา -บ
าล

ี อ
ุป

ริ.
 ม

. 1
4/

40
6/

63
2.

อต
มฺม

ยต
ำ  

ภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมของสัตบุรุษ และธรรมของอสัตบุรุษแก่เธอท้ังหลาย 
เธอท้ังหลายจงฟังธรรมของสัตบุรุษ และธรรมของอสัตบุรุษน้ัน จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว...

...อีกประการหน่ึง สัตบุรุษล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะได้โดยประการท้ังปวง บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่ 
เพราะเห็นด้วยปัญญา อาสวะท้ังหลายจึงส้ินไป

(...ปุน จปร ภิกฺขเว สปฺปุริโส สพฺพโส เนวสฺานาสฺายตน สมติกฺกมฺม สฺาเวทยิตนิโรธ อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ 
ปฺายปสฺส ทิสฺวา อาสวา ปริกฺขีณา โหนฺติ)

ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุน้ีแลย่อมไม่ถือตัวกับใครๆ  ไม่ถือตัวในท่ีไหนๆ  และไม่ถือตัวด้วยเหตุไรๆ
(ภิกฺขเว ภิกฺขุ น กิฺจิ มฺติ น กุหิฺจิ มฺติ น เกนจิ มฺตีติ)

สฺาเวทยิตนิโรธำ
-บาลี อุปริ. ม. 14/134/178.

(กรณี ล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะได้โดยประการท้ังปวง บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ)

-บาลี อุปริ. ม. 14/141-144/191-197.

ในอีกพระสูตรหนึ่ง พระองค์ตรัสไว้ดังนี้

อตมฺมยตำ

(มรรควิธีเพื่อละ)

อุเบกขา
ที่เป็นประเภทต่างกัน
อาศัยอารมณ์ต่างกัน

(มีปัญญา)

อาศัยเพื่อละ

X

อุเบกขา
ที่เป็นประเภทเดียวกัน
อาศัยอารมณ์เดียวกัน

(มีปัญญา)

X

ตโย สติปฏฺานา

เรากล่าวคำาน้ีไว้ว่า พึงทราบสติปัฏฐาน 3 ท่ีพระอริยเสพ 
ซ่ึงเม่ือเสพ ช่ือว่าเป็นศาสดา (สตฺถา)* ควรเพ่ือส่ังสอนคณะ

 
[กรณี เสพคบ ตโย สติปฏฺานา เพ่ือละสังโยชน์ส่วนท่ีเหลือ 

คือ มานะ, อุทธัจจะ, อวิชชา 
(มานะ หมายถึงในส่วนท่ีเป็น รสฺมิ  

ส่วน อุทธัจจะ กับ อวิชชา หมายถึงในส่วนท่ีเป็น สุริเย)]

-บาลี อุปริ. ม. 14/407/633.

อุเ
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ู่ใน

ผืน
นา

ดี

ฟังด้วยดี เง่ียโสตสดับ ต้ังจิตรับรู้

ไม่ประพฤติหลีกเล่ียงคำาสอนของผู้สอน 
 

ตถาคต มีใจยินดี ชื่นชม

และไม่ถูก(ราคะ) รั่วรด  

มีสติสัมปชัญญะอยู่

ฟังด้วยดี เงี่ยโสตสดับ ตั้งจิตรับรู้  

ไม่ประพฤติหลีกเล่ียงคำาสอนของผู้สอน 

ตถาคตก็ ไม่มีใจยินดี ไม่ช่ืนชม

ไม่มีใจยินดีก็มิใช่ ไม่ช่ืนชมก็มิใช่ 

เว้นความมีใจยินดีและความไม่มีใจยินดี

ท้ัง 2 อย่างน้ันแล้ว จึงเป็นผู้วางเฉย 

มีสติสัมปชัญญะอยู่

ไม่ฟัง ไม่เงี่ยโสตสดับ ไม่ตั้งจิตรับรู้ 

ประพฤติหลีกเลี่ยงคำาสอนของผู้สอน 

ตถาคตไม่มีใจยินดี ไม่ชื่นชม

และไม่ถูก(โทสะ) รั่วรด

มีสติสัมปชัญญะอยู่

ไม่ฟัง ไม่เงี่ยโสตสดับ ไม่ตั้งจิตรับรู้ 

ประพฤติหลีกเลี่ยงคำาสอนของผู้สอน

วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

-บาลี ติก. อํ. 20/192/487.

*หมายเหตุ : ฉบับยุโรป ใช้ อตมฺมยตาติ ทิสฺสติ
      ฉบับมอญ ใช้ อตมฺมยาติ ทิสฺสติ

**หมายเหตุ : ผู้รวบรวม

 ภิกษุทัง้หลาย  เธอทัง้หลายอาศยัพ่ึงพิง อตมัมยตา (อตมมฺยตำ)  แลว้จงละ จงกา้วล่วง   อุเบกขาท่ีเป็นประเภทเดียวกนั  อาศยัอารมณเ์ดียวกนัเสยี 
การละ การก้าวล่วงอุเบกขานี้ มีได้ด้วยอาการอย่างนี้ (อตมฺมยต ภิกฺขเว นิสฺสาย อตมฺมยต อาคมฺม ยาย อุเปกฺขา เอกตฺตา เอกตฺตสิตา ต ปชหถ ต สมติกฺกมถ เอวเมติสฺสา 
ปหาน โหติ เอวเมติสฺสา สมติกฺกโม โหติ)  -บาลี อุปริ. ม. 14/406/632.

 ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผู้พิจารณาเห็นอานิสงส์ 6 ประการ สามารถทำาเขตไม่จำากัดในธรรมท้ังปวงแล้วทำาอนัตตสัญญาให้ปรากฏได้ (อนตฺตสฺ อุปฏฺเปตุ) อานิสงส์ 6 ประการอะไรบ้าง คือ ภิกษุพิจารณาเห็นว่า

1.เราจักเป็นอตัมมยะ (สพฺพโลเก จ อตมฺมโย ภวิสฺสามิ)

4.เราจักเป็นผู้ประกอบด้วยอสาธารณญาณ (อสาธารเณน จ าเณน สมนฺนาคโต ภวิสฺสามิ)

2.อหังการของเราจักดับไป (อหการา จ เม อุปรุชฺฌิสฺสนฺติ)

5.เราจักเป็นผู้เห็นเหตุได้ดี (เหตุ จ เม สุทิฏฺโ ภวิสฺสติ)

3.มมังการของเราจักดับไป (มมการา จ อุปรุชฺฌิสฺสนฺติ)

6.เราจักเป็นผู้เห็นธรรมท่ีเกิดข้ึนจากเหตุได้ดี (เหตุสมุปฺปนฺนา จ ธมฺมา)

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้พิจารณาเห็นอานิสงส์ 6 ประการนี้แล สามารถทำาเขตไม่จำากัดในธรรมทั้งปวงแล้วทำาอนัตตสัญญาให้ปรากฏได้  -บาลี ฉกฺก. อํ. 22/492/375.

                                                      ...สัตบุรุษย่อมพิจารณาเห็นดังน้ีว่า  แม้เพราะปฐมฌานสมาบัติ (ปมชฺฌานสมาปตฺติยาปิ)    พระผู้มีพระภาคจึงตรัส อตัมมยตา (อคมฺมยตา) ไว้  เพราะชนท้ังหลายเข้าใจกันด้วยเหตุใดๆ 
เหตุน้ัน  ๆย่อมเป็นอย่างอ่ืนจากท่ีเข้าใจกันน้ัน  เพราะปฐมฌานสมาบัติน้ัน สัตบุรุษน้ัน จึงทำาอตัมมยตา (อคมฺมยตฺเว ) เท่าน้ันไว้ ในภายใน  แล้วไม่ยกตน  ไม่ข่มผู้อ่ืน (เนวตฺตานุกฺกเสติ น ปร  วมฺเภติ)  
 ภิกษุทั้งหลาย นี้ชื่อว่าธรรมของสัตบุรุษ   -บาลี อุปริ. ม. 14/141-144/191-197.

 ภิกษุท้ังหลาย... ควรสอบถามตถาคตให้ย่ิงข้ึนไปว่า ตถาคตมีธรรมท่ีจะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันผ่องแผ้วหรือไม่ ตถาคตเม่ือตอบก็จะพึงตอบอย่างน้ีว่า 
ตถาคตมีธรรมทีจ่ะพงึรูแ้จง้ทางตาและทางหอัูนผอ่งแผว้  เราเปน็ผูม้ธีรรมทีผ่อ่งแผว้  นัน้เป็นทาง  เปน็ทีโ่คจร    เพราะเหตนุัน้เราจงึเป็นผูไ้มม่ตีณัหา  (โน  จ   เตน   ตมมฺโยต  ิ)  -บาล ี  มู.  ม.  12/579/538. 

1)

2)

3)

4)

-บ
าล

ี น
ิทา
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 ส

ํ. 1
6/

12
5/

24
9.

-บาลี ทสก. อํ. 24/18/13.

-บาลี นิทาน. สํ. 16/3/8.

-บาลี ติก. อำ. 20/288/517.



ศึกษาเพิ่มเติม

etipitaka.com

ข้อมูลธรรมะนี้ จัดทำ�เพื่อประโยชน์ท�งก�รศึกษ�สู่ส�ธ�รณชนเป็นธรรมท�น ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้ได้รับก�รสงวนไว้ 
ในก�รจะจัดทำ�หรือเผยแผ่ โปรดใช้คว�มละเอียดรอบคอบ เพื่อรักษ�คว�มถูกต้องของข้อมูล ให้ขออนุญ�ต
เป็นล�ยลักษณ์อักษรและปรึกษ�ด้�นข้อมูล  ในการจัดทำาเพื่อความสะดวกและประหยัด ติดต่อได้ที่ 

พุทธวจนภิกขุคึกฤทธิ์มูลนิธิ โทร. 09 2526 1236
ตัวแทนคณะศิษย์ คุณสหัทญ� คุ้มชนะ โทร. 09 2526 1236 
มูลนิธิพุทธโฆษณ์ โทร. 08 2222 5790 - 94 

ติดต�มก�รเผยแผ่พระธรรมคำ�สอนต�มหลักพุทธวจน โดยพระอ�จ�รย์คึกฤทธ์ิ โสตฺถิผโล ได้ท่ี 
Facebook : Buddhawajana Real | YouTube : Buddhawajana Real  
Instagram  : Buddhawajana Real  

www.watnapp.com | media.watnapahpong.org | www.buddhakos.org 
คลื่น ส.ว.พ. FM 91.0 MHz ทุกวันพระ ช่วงบ่�ยรวมสนับสนุนการเผยแผพุทธวจนได้ที่     ธนาคาร : ไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี : วัดนาปาพง  เลขที่บัญชี : 318-2-46175-6 
แจ้งเจตนาจาคะเพื่อนำากราบเรียนพระอาจารย์คึกฤทธิ์ได้ที่

พี่ตา ตัวแทนคณะศิษย์ 092-526-1236
e-Donation วัดนาปาพง 2หน้าที่

ผัสสะ 6 มโนปวิจาร 18 สัตตบท 36สัตตบท 36

สฬายตนวิภงฺค

มโนวิญญาณ

มนายตนะ

ธัมมายตนะ มโนสัมผัส

อุเบกขา

โสมนัส

โทมนัส

อุเบกขา

โสมนัส

โทมนัส

อุเบกขา

โสมนัส

โทมนัส

อุเบกขา

โสมนัส

โทมนัส

อุเบกขา

โสมนัส

โทมนัส

อุเบกขา

โสมนัส

โทมนัส

กายสัมผัส

กายวิญญาณ

กายายตนะ

โผฏฐัพพายตนะ

โสตสัมผัส

โสตวิญญาณ

โสตายตนะ

สัททายตนะ

จักขุสัมผัส

จักขุวิญญาณ

จักขวายตนะ

รูปายตนะ

ฆานสัมผัส

ฆานวิญญาณ

ฆานายตนะ

คันธายตนะ

ชิวหาสัมผัส

ชิวหาวิญญาณ

ชิวหายตนะ

รสายตนะ

วิญญาณ 6
อายตนะภายนอก 6 
อายตนะภายใน 6 พึงทราบสัตตบท 36 นั้น เพราะอาศัยเหตุนี้ เราจึงกล่าวไว้ ในสัตตบท 36 นั้น เธอทั้งหลายอาศัยธรรมนี้ แล้วจงละธรรมนี้เสีย

เธอทัง้หลายอาศยัพึง่พงิอตมัมยตา แลว้จงละ จงก้าวลว่ง อเุบกขาทีเ่ปน็ประเภทเดยีวกนั อาศยัอารมณเ์ดียวกนัเสีย 
การละ การก้าวล่วง อุเบกขานี้มีได้ด้วยอาการอย่างนี้

เรากล่าวคำานี้ไว้ว่า พึงทราบสติปัฏฐาน 3 ที่พระอริยเสพ ซึ่งเมื่อเสพ ชื่อว่าเป็นศาสดา (สตฺถา)* ควรเพื่อสั่งสอนคณะ

(ละสังโยชน์ที่ยังเหลือในส่วนที่ละเอียดประณีตกว่าผืนนาดี คือสังโยชน์ที่เป็นส่วนสุริเยและรสฺมิ โดยใช้ ตโย สติปฏฺานา)

(หมายเหตุ : ในกรณีที่ใช้อตัมมยตาเพื่อละสมาธิตั้งแต่ระดับ ปฐมฌานสมาบัติ...เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ให้ดูในผังหน้าที่ 1)

(กรณี ล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะได้โดยประการทั้งปวง บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ) (กรณี เสพคบ สติปัฏฐาน 3)

อุเบกขาเนกขัมมะ

โทมนัสเนกขัมมะ

โสมนัสเนกขัมมะ

อุเบกขาเหย้าเรือน

โทมนัสเหย้าเรือน

โสมนัสเหย้าเรือน

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(ขาดปัญญา)

(ขาดปัญญา)

(ขาดปัญญา)

อุเบกขาเนกขัมมะ

โทมนัสเนกขัมมะ

โสมนัสเนกขัมมะ

อุเบกขาเหย้าเรือน

โทมนัสเหย้าเรือน

โสมนัสเหย้าเรือน

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(ขาดปัญญา)

(ขาดปัญญา)

(ขาดปัญญา)

อุเบกขาเนกขัมมะ

โทมนัสเนกขัมมะ

โสมนัสเนกขัมมะ

อุเบกขาเหย้าเรือน

โทมนัสเหย้าเรือน

โสมนัสเหย้าเรือน

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(ขาดปัญญา)

(ขาดปัญญา)

(ขาดปัญญา)

อุเบกขาเนกขัมมะ

โทมนัสเนกขัมมะ

โสมนัสเนกขัมมะ

อุเบกขาเหย้าเรือน

โทมนัสเหย้าเรือน

โสมนัสเหย้าเรือน

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(ขาดปัญญา)

(ขาดปัญญา)

(ขาดปัญญา)

อุเบกขาเนกขัมมะ

โทมนัสเนกขัมมะ

โสมนัสเนกขัมมะ

อุเบกขาเหย้าเรือน

โทมนัสเหย้าเรือน

โสมนัสเหย้าเรือน

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(ขาดปัญญา)

(ขาดปัญญา)

(ขาดปัญญา)

อุเบกขาเนกขัมมะ

โทมนัสเนกขัมมะ

โสมนัสเนกขัมมะ

อุเบกขาเหย้าเรือน

โทมนัสเหย้าเรือน

โสมนัสเหย้าเรือน

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(ขาดปัญญา)

(ขาดปัญญา)

(ขาดปัญญา)

 เรากล่าวคำานี้ไว้ว่า พระอริยศาสดา นั้นอันเราเรียกว่า เป็นสารถีผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึก 

ได้อย่างยอดเยี่ยมกว่าอาจารย์ผู้ฝึกทั้งหลาย เพราะอาศัยเหตุอะไร เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้น

 ภิกษุทั้งหลาย ช้างที่ควรฝึก อันควาญช้างบังคับให้วิ่ง ย่อมวิ่งไปสู่ทิศเดียวเท่านั้น คือ 

ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศเหนือ หรือทิศใต้

 ม้าที่ควรฝึก อันคนฝึกม้าบังคับให้วิ่ง ย่อมวิ่งไปสู่ทิศเดียวเท่านั้น คือ ทิศตะวันออก 

ทิศตะวันตก ทิศเหนือ หรือทิศใต้

 โคที่ควรฝึก อันคนฝึกโคบังคับให้วิ่ง ย่อมวิ่งไปสู่ ทิศเดียวเท่านั้น คือ ทิศตะวันออก  

ทิศตะวันตก ทิศเหนือ หรือทิศใต้

 แต่บุรุษที่ควรฝึก อันตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้วิ่ง ย่อมวิ่งไปได้ตลอดทิศทั้ง 8 คือ

 (1)ผู้มีรูป ย่อมเห็นรูปทั้งหลายได้ นี้เป็นทิศที่ 1
 (2)ผู้มีสัญญาในอรูปในภายใน ย่อมเห็นรูปทั้งหลายในภายนอกได้ นี้เป็นทิศที่ 2
 (3) เป็นผู้น้อมใจว่างามทั้งนั้น นี้เป็นทิศที่ 3
 (4) เพราะก้าวล่วงรูปสัญญา เพราะดับปฏิฆสัญญา เพราะไม่ใส่ใจนานัตตสัญญา โดยประการ 

ทั้งปวง จึงบรรลุอากาสานัญจายตนะอยู่ด้วยใส่ใจว่า อากาศหาที่สุดมิได้ นี้เป็นทิศที่ 4
 (5)เพราะก้าวล่วงอากาสานัญจายตนะได้โดยประการทั้งปวง จึงบรรลุวิญญาณัญจายตนะอยู่

ด้วยใส่ใจว่า วิญญาณหาที่สุดมิได้ นี้เป็นทิศที่ 5
 (6)เพราะก้าวล่วงวิญญาณัญจายตนะได้โดยประการทั้งปวง จึงบรรลุอากิญจัญญายตนะอยู่ 

ด้วยใส่ใจว่า ไม่มีอะไรสักหน่อยหนึ่ง นี้เป็นทิศที่ 6 

 (7) เพราะก้าวล่วงอากิญจัญญายตนะได้โดยประการท้ังปวง จึงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะอยู่ 

นี้เป็นทิศที่ 7
 (8)เพราะก้าวล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะได้โดยประการท้ังปวง จึงบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่ 

นี้เป็นทิศที่ 8

 ภิกษุทั้งหลาย บุรุษที่ควรฝึกอันตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้วิ่ง ย่อมว่ิงไปได้ 

ตลอดทิศทั้ง 8 นี้

 คำาที่เรากล่าวไว้ว่า พระอริยศาสดานั้นอันเราเรียกว่า เป็นสารถีผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึก 

ได้อย่างยอดเยี่ยมกว่าอาจารย์ผู้ฝึกทั้งหลายนั่น เพราะอาศัยเหตุนี้ เราจึงกล่าวไว้

(พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้ว ภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาค ดังนี้แล)

*หมายเหตุ : สตฺถา แปลว่า ศาสดา, ผู้สั่งสอน, ครู, พระพุทธเจ้า

ฟังด้วยดี เงี่ยโสตสดับ ตั้งจิตรับรู้
ไม่ประพฤติหลีกเล่ียงคำาสอนของผู้สอน 

ตถาคต มีใจยินดี ชื่นชม
และไม่ถูก(ราคะ) รั่วรด  
มีสติสัมปชัญญะอยู่

(อตฺตมโน เจว โหติ อตฺตมนตฺจ ปฏิสเวเทติ 
อนวสฺสุโต จ 
วิหรติ สโต สมฺปชาโน)

3.ตติยำ  สติปฏฺานำ

ไม่ฟัง ไม่เงี่ยโสตสดับ ไม่ตั้งจิตรับรู้ 
ประพฤติหลีกเลี่ยงคำาสอนของผู้สอน 

ตถาคตไม่มีใจยินดี ไม่ชื่นชม
และไม่ถูก(โทสะ) รั่วรด
มีสติสัมปชัญญะอยู่

(น เจว อตฺตมโน โหติ น จ อตฺตมนต ปฏิสเวเทติ 
อนวสฺสุโต จ 
วิหรติ สโต สมฺปชาโน)

1.ปมำ  สติปฏฺานำ

ไม่ฟัง ไม่เงี่ยโสตสดับ ไม่ตั้งจิตรับรู้ 
ประพฤติหลีกเลี่ยงคำาสอนของผู้สอน
   
ฟังด้วยดี เงี่ยโสตสดับ ตั้งจิตรับรู้  
ไม่ประพฤติหลีกเล่ียงคำาสอนของผู้สอน 

ตถาคตก็ ไม่มีใจยินดี ไม่ช่ืนชม
ไม่มีใจยินดีก็มิใช่ ไม่ช่ืนชมก็มิใช่ 
เว้นความมีใจยินดีและความไม่มีใจยินดี
ท้ัง 2 อย่างน้ันแล้ว 
จึงเป็นผู้วางเฉย มีสติสัมปชัญญะอยู่

(น เจว อตฺตมโน โหติ น จ อตฺตมนต ปฏิสเวเทติ 
น จ อนตฺตมโน โหติ น จ อนตฺตมนต ปฏิสเวเทติ 
อตฺตมนตฺจ อนตฺตมนตฺจ 
ตทุภย อภินิวชฺเชตฺวา 
อุเปกฺขโก วิหรติ สโต สมฺปชาโน)

2.ทุติยำ  สติปฏฺานำ

ตโย สติปฏฺานาสฺาเวทยิตนิโรธํ

-บาลี อุปริ. ม. 14/406/631.

-บาลี อุปริ. ม. 14/407/633.-บาลี อุปริ. ม. 14/134/178.

-บาลี อุปริ. ม. 14/406/632.

-บาลี อุปริ. ม. 14/407/633.

-บาลี อุปริ. ม. 14/400/617.(การจำาแนกสฬายตนะอย่างละเอียด)

-บาลี อุปริ. ม. 14/402/624.-บาลี อุปริ. ม. 14/401/623.-บาลี อุปริ. ม. 14/401/622.-บาลี อุปริ. ม. 14/400-401/619-621.

ศาสดา(สตฺถา)*ควรเพื่อสั่งสอนหมู่
เป็นสารถีผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมกว่าอาจารย์ผู้ฝึกทั้งหลาย

-บาลี อุปริ. ม. 14/409/637.

อตมฺมยตำ

ผัง

๖

พุทธวจน
ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๖๕/๑๔๙.

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๖๔/๑๔๗.

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๖๓/๑๔๕.

คิดถึงสิ่งใด
(เจเตติ)

ดำริถึงสิ่งใด
(ปกปฺเปติ)

จิตฝังลงไป
(อนุเสติ)

(นติ)
(อาคติคติ)
(จุตูปปาโต)

 (นามรูปสฺส อวกฺกนฺติ) 

(ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ) 
ภิกษุทั้งหลาย ถาบุคคลยอมคิดถึงสิ่งใดอยู (เจเตติ) ยอมดำริถึงสิ่งใดอยู (ปกปฺเปติ) และยอมมีจิตฝังลงไป (อนุเสติ) 
ในสิ่งใดอยู สิ่งนั้นยอมเปนอารมณเพื่อการตั้งอยูแหงวิญญาณ เมื่ออารมณมีอยู ความตั้งขึ้นเฉพาะแหงวิญญาณยอมมี
เมื่อวิญญาณนั้นตั้งขึ้นเฉพาะ เจริญงอกงามแลว การเกิดขึ้นแหงภพใหมตอไป (ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ) ยอมมี 
เม่ือความเกิดข้ึนแหงภพใหมตอไปมีอยู ชาติ ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะท้ังหลายจึงเกิดข้ึนครบถวนตอไป…

-บาลี ต
ิก. อํ. ๒

๐/๒๘๗,
๒๘๘/๕๑

๖,๕๑๗.

ผืนนาเลว

กามภพ
รูปภพ

อรูปภพ

ผืนนา
ปานกลาง

ผืนนาดี

เปรียบเหมือน

เปรียบเหมือน

เปรียบเหมือนตัณหา  
วิญญาณ 

ยางในพืช 

ผืนนา (กมฺมํ เขตฺต)กรรม
พืช (วิ¥ฺ¥าณ พีชํ)

อวิชฺชานีวรณานํ สตฺตานํ ตณฺหาสฺโชนานํ

(ตณฺหา สิเนโห)

 

เปรียบเหมือน

เปรียบเหมือนดิน (ป¦วีธาตุ)

นันทแิละราคะ (นนฺทิ ราโค) 

วิญญาณฐิต ิ๔ (จตสฺโส วิ¥ฺ¥าณฏ©¦ิติโย) 

วิญญาณ พรอมดวยอาหาร (วิ¥ฺ¥าณ สาหารํ) 

เปรียบเหมือนน้ำ (อาโปธาตุ)

พืช ๕ อยาง (ป¥ฺจ พีชชาตานิ /
           ราก ตน ผล ยอด เมล็ด)

วิญญาณฐิติ ๔

(จตสฺโส วิฺ
าณิิติโย / ท่ี

ต้ังวิญ
ญาณ ๔)

รูป
เวทนา

สัญญา สังขาร
วิญญาณ

ปฐวีธาตุ

นันทิและราคะ

วิญญาณ
ปฐวีธาตุ

นันทิและราคะ

วิญญาณ
ปฐวีธาตุ

นันทิและราคะ

-บาลี 
ขนฺธ. 

สํ. ๑๗
/๖๗/๑

๐๖.

แสงกับฉาก มโน
สุริเย

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๒๕/๒๔๙.

ฝาเรือน
ดิน

น้ำ

รูปเวทนาสัญญา
สังขาร

ภิตฺติ
ปติฏ©¬ติา

(ฝาเรือน, ฉาก)
(ตั้งอยู)

(รัศมี)รสฺมิ

เทวดาช้ั
น อากาสาน

ัญจายตนะเทวดาช้ั
น วิญญาณัญจายตนะเทวดาช้ั
น อากิญจัญญายตนะ เทวดาช้ั
น เนวสัญญานาสัญญายตนะอรูปภพ(อรูปภโว)

ธาตุประณีต
ธาตุปานกล

าง

พรหมกายิ
กาอาภัสสร

ะสุภกิณหะเวหัปผล
ะสุทธาวาส

เทวดาช
ั้น

เทวดาช
ั้น

เทวดาช
ั้น

เทวดาช
ั้น

เทวดาช
ั้นรูปภพ(รูปภโว) 

ธาตุอันทรา
ม

เทวดา

เปรตวิส ัย

เดรัจฉาน

กามภพ(กามภโว) 

(ปติฏ��ิตํ วิ�ฺ
�าณ) 

กรรม/ผืนนา

(กมฺมํ เขตฺตํ)

 (สุข ทุกข อทุกขมสุข)

เปนวิญญาณที่มีเวทน
าเปนอา

รมณ 

มีเวทนา
เปนที่ตั้ง

อาศัย 

มีนันทิเป
นที่เขาไ

ปซองเส
พ 

ก็ถึงควา
มเจริญ งอกงาม

 ไพบูลย
ได

วิญญาณ ซึ่งเขาถือ
เอา เวทน

า

 ตั้งอยู ก
็ตั้งอยูได

(จำได, หมายรู)

เปนวิญญาณที่มีสัญญาเปนอา
รมณ 

มีสัญญาเปนที่ต
ั้งอาศัย 

มีนันทิเป
นที่เขาไ

ปซองเส
พ 

ก็ถึงควา
มเจริญ งอกงาม

 ไพบูลย
ได

วิญญาณ ซึ่งเขาถือ
เอา สัญญา

 ตั้งอยู ก
็ตั้งอยูได

เปนวิญญาณที่มีสังขา
รเปนอา

รมณ 

มีสังขาร
เปนที่ตั้ง

อาศัย 

มีนันทิเป
นที่เขาไ

ปซองเส
พ 

ก็ถึงควา
มเจริญ งอกงาม

 ไพบูลย
ได

วิญญาณ ซึ่งเขาถือ
เอา สังขา

ร

 ตั้งอยู ก
็ตั้งอยูได

(ดิน น้ำ ไฟ ลม)

เปนวิญญาณที่มีรูปเป
นอารมณ

 

มีรูปเปน
ที่ตั้งอาศ

ัย 

มีนันทิเป
นที่เขาไ

ปซองเส
พ 

ก็ถึงควา
มเจริญ งอกงาม

 ไพบูลย
ได

วิญญาณ ซึ่งเขาถือ
เอา รูป

 ตั้งอยู ก
็ตั้งอยูได

(การปรุงแตง)

ภพ
 ๓

 +

ผังป
ระก

อบก
ารบ

รรย
ายธ

รรม

-บาลี มู. ม. ๑๒/๕๓๓/๔๙๑.
-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๒๘๕/๑๖๕.

(ขาดปัญญา)

(ใช้อตมฺมยตำละ)อุเบกขาเนกขัมมะ

โทมนัสเนกขัมมะ

โสมนัสเนกขัมมะ

อุเบกขาเหย้าเรือน

โทมนัสเหย้าเรือน

โสมนัสเหย้าเรือน

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(ขาดปัญญา)

(ขาดปัญญา)

อาศัยเพื่อละ

อาศัยเพื่อละ

อาศัยเพื่อละ

อุเบกขา
ที่เป็นประเภทเดียวกัน
อาศัยอารมณ์เดียวกัน

อุเบกขาเนกขัมมะ

โทมนัสเนกขัมมะ

อุเบกขา
ที่เป็นประเภทต่างกัน
อาศัยอารมณ์ต่างกัน

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

อาศัยเพื่อละ

อาศัยเพื่อละ

อุเบกขาเนกขัมมะอุเบกขาเนกขัมมะ

โสมนัสเนกขัมมะโสมนัสเนกขัมมะ

(มีปัญญา)(มีปัญญา)

(มีปัญญา)(มีปัญญา)

อาศัยเพื่อละ

X
X

X
X

X
X

X

(ขาดปัญญา)

(ใช้อตมฺมยตำละ)อุเบกขาเนกขัมมะ

โทมนัสเนกขัมมะ

โสมนัสเนกขัมมะ

อุเบกขาเหย้าเรือน

โทมนัสเหย้าเรือน

โสมนัสเหย้าเรือน

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(ขาดปัญญา)

(ขาดปัญญา)

อาศัยเพื่อละ

อาศัยเพื่อละ

อาศัยเพื่อละ

อุเบกขา
ที่เป็นประเภทเดียวกัน
อาศัยอารมณ์เดียวกัน

อุเบกขาเนกขัมมะ

โทมนัสเนกขัมมะ

อุเบกขา
ที่เป็นประเภทต่างกัน
อาศัยอารมณ์ต่างกัน

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

อาศัยเพื่อละ

อาศัยเพื่อละ

อุเบกขาเนกขัมมะอุเบกขาเนกขัมมะ

โสมนัสเนกขัมมะโสมนัสเนกขัมมะ

(มีปัญญา)(มีปัญญา)

(มีปัญญา)(มีปัญญา)

อาศัยเพื่อละ

X
X

X
X

X
X

X

(ขาดปัญญา)

(ใช้อตมฺมยตำละ)อุเบกขาเนกขัมมะ

โทมนัสเนกขัมมะ

โสมนัสเนกขัมมะ

อุเบกขาเหย้าเรือน

โทมนัสเหย้าเรือน

โสมนัสเหย้าเรือน

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(ขาดปัญญา)

(ขาดปัญญา)

อาศัยเพื่อละ

อาศัยเพื่อละ

อาศัยเพื่อละ

อุเบกขา
ที่เป็นประเภทเดียวกัน
อาศัยอารมณ์เดียวกัน

อุเบกขาเนกขัมมะ

โทมนัสเนกขัมมะ

อุเบกขา
ที่เป็นประเภทต่างกัน
อาศัยอารมณ์ต่างกัน

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

อาศัยเพื่อละ

อาศัยเพื่อละ

อุเบกขาเนกขัมมะอุเบกขาเนกขัมมะ

โสมนัสเนกขัมมะโสมนัสเนกขัมมะ

(มีปัญญา)(มีปัญญา)

(มีปัญญา)(มีปัญญา)

อาศัยเพื่อละ

X
X

X
X

X
X

X

(ขาดปัญญา)

(ใช้อตมฺมยตำละ)อุเบกขาเนกขัมมะ

โทมนัสเนกขัมมะ

โสมนัสเนกขัมมะ

อุเบกขาเหย้าเรือน

โทมนัสเหย้าเรือน

โสมนัสเหย้าเรือน

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(ขาดปัญญา)

(ขาดปัญญา)

อาศัยเพื่อละ

อาศัยเพื่อละ

อาศัยเพื่อละ

อุเบกขา
ที่เป็นประเภทเดียวกัน
อาศัยอารมณ์เดียวกัน

อุเบกขาเนกขัมมะ

โทมนัสเนกขัมมะ

อุเบกขา
ที่เป็นประเภทต่างกัน
อาศัยอารมณ์ต่างกัน

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

อาศัยเพื่อละ

อาศัยเพื่อละ

อุเบกขาเนกขัมมะอุเบกขาเนกขัมมะ

โสมนัสเนกขัมมะโสมนัสเนกขัมมะ

(มีปัญญา)(มีปัญญา)

(มีปัญญา)(มีปัญญา)

อาศัยเพื่อละ

X
X

X
X

X
X

X

(ขาดปัญญา)

(ใช้อตมฺมยตำละ)อุเบกขาเนกขัมมะ

โทมนัสเนกขัมมะ

โสมนัสเนกขัมมะ

อุเบกขาเหย้าเรือน

โทมนัสเหย้าเรือน

โสมนัสเหย้าเรือน

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(ขาดปัญญา)

(ขาดปัญญา)

อาศัยเพื่อละ

อาศัยเพื่อละ

อาศัยเพื่อละ

อุเบกขา
ที่เป็นประเภทเดียวกัน
อาศัยอารมณ์เดียวกัน

อุเบกขาเนกขัมมะ

โทมนัสเนกขัมมะ

อุเบกขา
ที่เป็นประเภทต่างกัน
อาศัยอารมณ์ต่างกัน

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

อาศัยเพื่อละ

อาศัยเพื่อละ

อุเบกขาเนกขัมมะอุเบกขาเนกขัมมะ

โสมนัสเนกขัมมะโสมนัสเนกขัมมะ

(มีปัญญา)(มีปัญญา)

(มีปัญญา)(มีปัญญา)

อาศัยเพื่อละ

X
X

X
X

X
X

X

(ขาดปัญญา)

(ใช้อตมฺมยตำละ)อุเบกขาเนกขัมมะ

โทมนัสเนกขัมมะ

โสมนัสเนกขัมมะ

อุเบกขาเหย้าเรือน

โทมนัสเหย้าเรือน

โสมนัสเหย้าเรือน

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(ขาดปัญญา)

(ขาดปัญญา)

อาศัยเพื่อละ

อาศัยเพื่อละ

อาศัยเพื่อละ

อุเบกขา
ที่เป็นประเภทเดียวกัน
อาศัยอารมณ์เดียวกัน

อุเบกขาเนกขัมมะ

โทมนัสเนกขัมมะ

อุเบกขา
ที่เป็นประเภทต่างกัน
อาศัยอารมณ์ต่างกัน

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

อาศัยเพื่อละ

อาศัยเพื่อละ

อุเบกขาเนกขัมมะอุเบกขาเนกขัมมะ

โสมนัสเนกขัมมะโสมนัสเนกขัมมะ

(มีปัญญา)(มีปัญญา)

(มีปัญญา)(มีปัญญา)

อาศัยเพื่อละ

X
X

X
X

X
X

X

(ขาดปัญญา)

วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมของสัตบุรุษ และธรรมของอสัตบุรุษแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟังธรรมของสัตบุรุษ และธรรมของอสัตบุรุษนั้น จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว...

...อีกประการหนึ่ง สัตบุรุษล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะได้โดยประการทั้งปวง บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่ เพราะเห็นด้วยปัญญา อาสวะทั้งหลายจึงสิ้นไป

(...ปุน จปร ภิกฺขเว สปฺปุริโส สพฺพโส เนวสฺานาสฺายตน สมติกฺกมฺม สฺาเวทยิตนิโรธ อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ ปฺายปสฺส ทิสฺวา อาสวา ปริกฺขีณา โหนฺติ)

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้แลย่อมไม่ถือตัวกับใครๆ  ไม่ถือตัวในที่ไหนๆ  และไม่ถือตัวด้วยเหตุไรๆ

(ภิกฺขเว ภิกฺขุ น กิฺจิ มฺติ น กุหิฺจิ มฺติ น เกนจิ มฺตีติ)

[ ***ได้นำาผังที่ 6 ของผัง จิต มโน วิญญาณ มาแสดงเพื่อให้ผู้ที่ศึกษาได้ทำาความเข้าใจในส่วนของ สุริเย(มโน) และ รสฺมิ(วิญญาณ) ]

(มรรควิธีเพื่อละ)

(กายายตนำ)

(มโนวิฺาณำ)

(ธมฺมายตนำ)

(มนายตนำ)

(กายวิฺาณำ)

(โผฏฺพฺพายตนำ)

(ชิวฺหาวิฺาณำ)

(รสายตนำ)

(ชิวฺหายตนำ)

(ฆานวิฺาณำ)

(คนฺธายตนำ)

(ฆานายตนำ)

(โสตวิฺาณำ)

(สทฺทายตนำ)

(โสตายตนำ)

(จกฺขุวิฺาณำ)

(รูปายตนำ)

(จกฺขฺวายตนำ)

ศึกษาเพิ่มเติม

etipitaka.com

ข้อมูลธรรมะนี้ จัดทำ�เพื่อประโยชน์ท�งก�รศึกษ�สู่ส�ธ�รณชนเป็นธรรมท�น ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้ได้รับก�รสงวนไว้ 
ในก�รจะจัดทำ�หรือเผยแผ่ โปรดใช้คว�มละเอียดรอบคอบ เพื่อรักษ�คว�มถูกต้องของข้อมูล ให้ขออนุญ�ต
เป็นล�ยลักษณ์อักษรและปรึกษ�ด้�นข้อมูล  ในการจัดทำาเพื่อความสะดวกและประหยัด ติดต่อได้ที่ 

พุทธวจนภิกขุคึกฤทธิ์มูลนิธิ โทร. 09 2526 1236
ตัวแทนคณะศิษย์ คุณสหัทญ� คุ้มชนะ โทร. 09 2526 1236 
มูลนิธิพุทธโฆษณ์ โทร. 08 2222 5790 - 94 

ติดต�มก�รเผยแผ่พระธรรมคำ�สอนต�มหลักพุทธวจน โดยพระอ�จ�รย์คึกฤทธ์ิ โสตฺถิผโล ได้ท่ี 
Facebook : Buddhawajana Real | YouTube : Buddhawajana Real  
Instagram  : Buddhawajana Real  

www.watnapp.com | media.watnapahpong.org | www.buddhakos.org 
คลื่น ส.ว.พ. FM 91.0 MHz ทุกวันพระ ช่วงบ่�ยรวมสนับสนุนการเผยแผพุทธวจนได้ที่     ธนาคาร : ไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี : วัดนาปาพง  เลขที่บัญชี : 318-2-46175-6 
แจ้งเจตนาจาคะเพื่อนำากราบเรียนพระอาจารย์คึกฤทธิ์ได้ที่

พี่ตา ตัวแทนคณะศิษย์ 092-526-1236
e-Donation วัดนาปาพง 2หน้าที่

ผัสสะ 6 มโนปวิจาร 18 สัตตบท 36สัตตบท 36

สฬายตนวิภงฺค

มโนวิญญาณ

มนายตนะ

ธัมมายตนะ มโนสัมผัส

อุเบกขา

โสมนัส

โทมนัส

อุเบกขา

โสมนัส

โทมนัส

อุเบกขา

โสมนัส

โทมนัส

อุเบกขา

โสมนัส

โทมนัส

อุเบกขา

โสมนัส

โทมนัส

อุเบกขา

โสมนัส

โทมนัส

กายสัมผัส

กายวิญญาณ

กายายตนะ

โผฏฐัพพายตนะ

โสตสัมผัส

โสตวิญญาณ

โสตายตนะ

สัททายตนะ

จักขุสัมผัส

จักขุวิญญาณ

จักขวายตนะ

รูปายตนะ

ฆานสัมผัส

ฆานวิญญาณ

ฆานายตนะ

คันธายตนะ

ชิวหาสัมผัส

ชิวหาวิญญาณ

ชิวหายตนะ

รสายตนะ

วิญญาณ 6
อายตนะภายนอก 6 
อายตนะภายใน 6 พึงทราบสัตตบท 36 นั้น เพราะอาศัยเหตุนี้ เราจึงกล่าวไว้ ในสัตตบท 36 นั้น เธอทั้งหลายอาศัยธรรมนี้ แล้วจงละธรรมนี้เสีย

เธอทัง้หลายอาศยัพึง่พงิอตมัมยตา แลว้จงละ จงกา้วลว่ง อเุบกขาทีเ่ปน็ประเภทเดยีวกนั อาศยัอารมณเ์ดียวกนัเสีย 
การละ การก้าวล่วง อุเบกขานี้มีได้ด้วยอาการอย่างนี้

เรากล่าวคำานี้ไว้ว่า พึงทราบสติปัฏฐาน 3 ที่พระอริยเสพ ซึ่งเมื่อเสพ ชื่อว่าเป็นศาสดา (สตฺถา)* ควรเพื่อสั่งสอนคณะ

(ละสังโยชน์ที่ยังเหลือในส่วนที่ละเอียดประณีตกว่าผืนนาดี คือสังโยชน์ที่เป็นส่วนสุริเยและรสฺมิ โดยใช้ ตโย สติปฏฺานา)

(หมายเหตุ : ในกรณีที่ใช้อตัมมยตาเพื่อละสมาธิตั้งแต่ระดับ ปฐมฌานสมาบัติ...เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ให้ดูในผังหน้าที่ 1)

(กรณี ล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะได้โดยประการทั้งปวง บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ) (กรณี เสพคบ สติปัฏฐาน 3)

อุเบกขาเนกขัมมะ

โทมนัสเนกขัมมะ

โสมนัสเนกขัมมะ

อุเบกขาเหย้าเรือน

โทมนัสเหย้าเรือน

โสมนัสเหย้าเรือน

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(ขาดปัญญา)

(ขาดปัญญา)

(ขาดปัญญา)

อุเบกขาเนกขัมมะ

โทมนัสเนกขัมมะ

โสมนัสเนกขัมมะ

อุเบกขาเหย้าเรือน

โทมนัสเหย้าเรือน

โสมนัสเหย้าเรือน

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(ขาดปัญญา)

(ขาดปัญญา)

(ขาดปัญญา)

อุเบกขาเนกขัมมะ

โทมนัสเนกขัมมะ

โสมนัสเนกขัมมะ

อุเบกขาเหย้าเรือน

โทมนัสเหย้าเรือน

โสมนัสเหย้าเรือน

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(ขาดปัญญา)

(ขาดปัญญา)

(ขาดปัญญา)

อุเบกขาเนกขัมมะ

โทมนัสเนกขัมมะ

โสมนัสเนกขัมมะ

อุเบกขาเหย้าเรือน

โทมนัสเหย้าเรือน

โสมนัสเหย้าเรือน

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(ขาดปัญญา)

(ขาดปัญญา)

(ขาดปัญญา)

อุเบกขาเนกขัมมะ

โทมนัสเนกขัมมะ

โสมนัสเนกขัมมะ

อุเบกขาเหย้าเรือน

โทมนัสเหย้าเรือน

โสมนัสเหย้าเรือน

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(ขาดปัญญา)

(ขาดปัญญา)

(ขาดปัญญา)

อุเบกขาเนกขัมมะ

โทมนัสเนกขัมมะ

โสมนัสเนกขัมมะ

อุเบกขาเหย้าเรือน

โทมนัสเหย้าเรือน

โสมนัสเหย้าเรือน

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(ขาดปัญญา)

(ขาดปัญญา)

(ขาดปัญญา)

 เรากล่าวคำานี้ไว้ว่า พระอริยศาสดา นั้นอันเราเรียกว่า เป็นสารถีผู้สามารถฝึกบุรุษท่ีควรฝึก 

ได้อย่างยอดเยี่ยมกว่าอาจารย์ผู้ฝึกทั้งหลาย เพราะอาศัยเหตุอะไร เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้น

 ภิกษุท้ังหลาย ช้างท่ีควรฝึก อันควาญช้างบังคับให้วิ่ง ย่อมวิ่งไปสู่ทิศเดียวเท่านั้น คือ 

ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศเหนือ หรือทิศใต้

 ม้าที่ควรฝึก อันคนฝึกม้าบังคับให้วิ่ง ย่อมวิ่งไปสู่ทิศเดียวเท่านั้น คือ ทิศตะวันออก 

ทิศตะวันตก ทิศเหนือ หรือทิศใต้

 โคท่ีควรฝึก อันคนฝึกโคบังคับให้วิ่ง ย่อมวิ่งไปสู่ทิศเดียวเท่านั้น คือ ทิศตะวันออก  

ทิศตะวันตก ทิศเหนือ หรือทิศใต้

 แต่บุรุษที่ควรฝึก อันตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้วิ่ง ย่อมวิ่งไปได้ตลอดทิศทั้ง 8 คือ

 (1)ผู้มีรูป ย่อมเห็นรูปทั้งหลายได้ นี้เป็นทิศที่ 1
 (2)ผู้มีสัญญาในอรูปในภายใน ย่อมเห็นรูปทั้งหลายในภายนอกได้ นี้เป็นทิศที่ 2
 (3) เป็นผู้น้อมใจว่างามทั้งนั้น นี้เป็นทิศที่ 3
 (4) เพราะก้าวล่วงรูปสัญญา เพราะดับปฏิฆสัญญา เพราะไม่ใส่ใจนานัตตสัญญา โดยประการ 

ทั้งปวง จึงบรรลุอากาสานัญจายตนะอยู่ด้วยใส่ใจว่า อากาศหาที่สุดมิได้ นี้เป็นทิศที่ 4
 (5)เพราะก้าวล่วงอากาสานัญจายตนะได้โดยประการทั้งปวง จึงบรรลุวิญญาณัญจายตนะอยู่

ด้วยใส่ใจว่า วิญญาณหาที่สุดมิได้ นี้เป็นทิศที่ 5
 (6)เพราะก้าวล่วงวิญญาณัญจายตนะได้โดยประการทั้งปวง จึงบรรลุอากิญจัญญายตนะอยู่ 

ด้วยใส่ใจว่า ไม่มีอะไรสักหน่อยหนึ่ง นี้เป็นทิศที่ 6 

 (7) เพราะก้าวล่วงอากิญจัญญายตนะได้โดยประการท้ังปวง จึงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะอยู่ 

นี้เป็นทิศที่ 7
 (8)เพราะก้าวล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะได้โดยประการท้ังปวง จึงบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่ 

นี้เป็นทิศที่ 8

 ภิกษุทั้งหลาย บุรุษที่ควรฝึกอันตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้วิ่ง ย่อมว่ิงไปได้ 

ตลอดทิศทั้ง 8 นี้

 คำาที่เรากล่าวไว้ว่า พระอริยศาสดานั้นอันเราเรียกว่า เป็นสารถีผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึก 

ได้อย่างยอดเยี่ยมกว่าอาจารย์ผู้ฝึกทั้งหลายนั่น เพราะอาศัยเหตุนี้ เราจึงกล่าวไว้

(พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้ว ภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาค ดังนี้แล)

*หมายเหตุ : สตฺถา แปลว่า ศาสดา, ผู้สั่งสอน, ครู, พระพุทธเจ้า

ฟังด้วยดี เงี่ยโสตสดับ ตั้งจิตรับรู้
ไม่ประพฤติหลีกเล่ียงคำาสอนของผู้สอน 

ตถาคต มีใจยินดี ชื่นชม
และไม่ถูก(ราคะ) รั่วรด  
มีสติสัมปชัญญะอยู่

(อตฺตมโน เจว โหติ อตฺตมนตฺจ ปฏิสเวเทติ 
อนวสฺสุโต จ 
วิหรติ สโต สมฺปชาโน)

3.ตติยำ  สติปฏฺานำ

ไม่ฟัง ไม่เงี่ยโสตสดับ ไม่ตั้งจิตรับรู้ 
ประพฤติหลีกเลี่ยงคำาสอนของผู้สอน 

ตถาคตไม่มีใจยินดี ไม่ชื่นชม
และไม่ถูก(โทสะ) รั่วรด
มีสติสัมปชัญญะอยู่

(น เจว อตฺตมโน โหติ น จ อตฺตมนต ปฏิสเวเทติ 
อนวสฺสุโต จ 
วิหรติ สโต สมฺปชาโน)

1.ปมำ  สติปฏฺานำ

ไม่ฟัง ไม่เงี่ยโสตสดับ ไม่ตั้งจิตรับรู้ 
ประพฤติหลีกเลี่ยงคำาสอนของผู้สอน
   
ฟังด้วยดี เงี่ยโสตสดับ ตั้งจิตรับรู้  
ไม่ประพฤติหลีกเล่ียงคำาสอนของผู้สอน 

ตถาคตก็ ไม่มีใจยินดี ไม่ช่ืนชม
ไม่มีใจยินดีก็มิใช่ ไม่ช่ืนชมก็มิใช่ 
เว้นความมีใจยินดีและความไม่มีใจยินดี
ท้ัง 2 อย่างน้ันแล้ว 
จึงเป็นผู้วางเฉย มีสติสัมปชัญญะอยู่

(น เจว อตฺตมโน โหติ น จ อตฺตมนต ปฏิสเวเทติ 
น จ อนตฺตมโน โหติ น จ อนตฺตมนต ปฏิสเวเทติ 
อตฺตมนตฺจ อนตฺตมนตฺจ 
ตทุภย อภินิวชฺเชตฺวา 
อุเปกฺขโก วิหรติ สโต สมฺปชาโน)

2.ทุติยำ  สติปฏฺานำ

ตโย สติปฏฺานาสฺาเวทยิตนิโรธํ

-บาลี อุปริ. ม. 14/406/631.

-บาลี อุปริ. ม. 14/407/633.-บาลี อุปริ. ม. 14/134/178.

-บาลี อุปริ. ม. 14/406/632.

-บาลี อุปริ. ม. 14/407/633.

-บาลี อุปริ. ม. 14/400/617.(การจำาแนกสฬายตนะอย่างละเอียด)

-บาลี อุปริ. ม. 14/402/624.-บาลี อุปริ. ม. 14/401/623.-บาลี อุปริ. ม. 14/401/622.-บาลี อุปริ. ม. 14/400-401/619-621.

ศาสดา(สตฺถา)*ควรเพื่อสั่งสอนหมู่
เป็นสารถีผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมกว่าอาจารย์ผู้ฝึกทั้งหลาย

-บาลี อุปริ. ม. 14/409/637.

อตมฺมยตำ

ผัง

๖

พุทธวจน
ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๖๕/๑๔๙.

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๖๔/๑๔๗.

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๖๓/๑๔๕.

คิดถึงสิ่งใด
(เจเตติ)

ดำริถึงสิ่งใด
(ปกปฺเปติ)

จิตฝังลงไป
(อนุเสติ)

(นติ)
(อาคติคติ)
(จุตูปปาโต)

 (นามรูปสฺส อวกฺกนฺติ) 

(ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ) 
ภิกษุทั้งหลาย ถาบุคคลยอมคิดถึงสิ่งใดอยู (เจเตติ) ยอมดำริถึงสิ่งใดอยู (ปกปฺเปติ) และยอมมีจิตฝังลงไป (อนุเสติ) 
ในสิ่งใดอยู สิ่งนั้นยอมเปนอารมณเพื่อการตั้งอยูแหงวิญญาณ เมื่ออารมณมีอยู ความตั้งขึ้นเฉพาะแหงวิญญาณยอมมี
เมื่อวิญญาณนั้นตั้งขึ้นเฉพาะ เจริญงอกงามแลว การเกิดขึ้นแหงภพใหมตอไป (ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ) ยอมมี 
เม่ือความเกิดข้ึนแหงภพใหมตอไปมีอยู ชาติ ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะท้ังหลายจึงเกิดข้ึนครบถวนตอไป…

-บาลี ต
ิก. อํ. ๒

๐/๒๘๗,
๒๘๘/๕๑

๖,๕๑๗.

ผืนนาเลว

กามภพ
รูปภพ

อรูปภพ

ผืนนา
ปานกลาง

ผืนนาดี

เปรียบเหมือน

เปรียบเหมือน

เปรียบเหมือนตัณหา  
วิญญาณ 

ยางในพืช 

ผืนนา (กมฺมํ เขตฺต)กรรม
พืช (วิ¥ฺ¥าณ พีชํ)

อวิชฺชานีวรณานํ สตฺตานํ ตณฺหาสฺโชนานํ

(ตณฺหา สิเนโห)

 

เปรียบเหมือน

เปรียบเหมือนดิน (ป¦วีธาตุ)

นันทิและราคะ (นนฺทิ ราโค) 

วิญญาณฐิต ิ๔ (จตสฺโส วิ¥ฺ¥าณฏ©¦ิติโย) 

วิญญาณ พรอมดวยอาหาร (วิ¥ฺ¥าณ สาหารํ) 

เปรียบเหมือนน้ำ (อาโปธาตุ)

พืช ๕ อยาง (ป¥ฺจ พีชชาตานิ /
           ราก ตน ผล ยอด เมล็ด)

วิญญาณฐิติ ๔

(จตสฺโส วิฺ
าณิิติโย / ท่ี

ต้ังวิญ
ญาณ ๔)

รูป
เวทนา

สัญญา สังขาร
วิญญาณ

ปฐวีธาตุ

นันทิและราคะ

วิญญาณ
ปฐวีธาตุ

นันทิและราคะ

วิญญาณ
ปฐวีธาตุ

นันทิและราคะ

-บาลี 
ขนฺธ. 

สํ. ๑๗
/๖๗/๑

๐๖.

แสงกับฉาก มโน
สุริเย

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๒๕/๒๔๙.

ฝาเรือน
ดิน

น้ำ

รูปเวทนาสัญญา
สังขาร

ภิตฺติ
ปติฏ©¬ิตา

(ฝาเรือน, ฉาก)
(ตั้งอยู)

(รัศมี)รสฺมิ

เทวดาช้ั
น อากาสาน

ัญจายตนะเทวดาช้ั
น วิญญาณัญจายตนะเทวดาช้ั
น อากิญจัญญายตนะ เทวดาช้ั
น เนวสัญญานาสัญญายตนะอรูปภพ(อรูปภโว)

ธาตุประณีต
ธาตุปานกล

าง

พรหมกายิ
กาอาภัสสร

ะสุภกิณหะเวหัปผล
ะสุทธาวาส

เทวดาช
ั้น

เทวดาช
ั้น

เทวดาช
ั้น

เทวดาช
ั้น

เทวดาช
ั้นรูปภพ(รูปภโว) 

ธาตุอันทรา
ม

เทวดา

เปรตวิส ัย

เดรัจฉาน

กามภพ(กามภโว) 

(ปติฏ��ิตํ วิ�ฺ
�าณ) 

กรรม/ผืนนา

(กมฺมํ เขตฺตํ)

 (สุข ทุกข อทุกขมสุข)

เปนวิญญาณที่มีเวทน
าเปนอา

รมณ 

มีเวทนา
เปนที่ตั้ง

อาศัย 

มีนันทิเป
นที่เขาไ

ปซองเส
พ 

ก็ถึงควา
มเจริญ งอกงาม

 ไพบูลย
ได

วิญญาณ ซึ่งเขาถือ
เอา เวทน

า

 ตั้งอยู ก
็ตั้งอยูได

(จำได, หมายรู)

เปนวิญญาณที่มีสัญญาเปนอา
รมณ 

มีสัญญาเปนที่ต
ั้งอาศัย 

มีนันทิเป
นที่เขาไ

ปซองเส
พ 

ก็ถึงควา
มเจริญ งอกงาม

 ไพบูลย
ได

วิญญาณ ซึ่งเขาถือ
เอา สัญญา

 ตั้งอยู ก
็ตั้งอยูได

เปนวิญญาณที่มีสังขา
รเปนอา

รมณ 

มีสังขาร
เปนที่ตั้ง

อาศัย 

มีนันทิเป
นที่เขาไ

ปซองเส
พ 

ก็ถึงควา
มเจริญ งอกงาม

 ไพบูลย
ได

วิญญาณ ซึ่งเขาถือ
เอา สังขา

ร

 ตั้งอยู ก
็ตั้งอยูได

(ดิน น้ำ ไฟ ลม)

เปนวิญญาณที่มีรูปเป
นอารมณ

 

มีรูปเปน
ที่ตั้งอาศ

ัย 

มีนันทิเป
นที่เขาไ

ปซองเส
พ 

ก็ถึงควา
มเจริญ งอกงาม

 ไพบูลย
ได

วิญญาณ ซึ่งเขาถือ
เอา รูป

 ตั้งอยู ก
็ตั้งอยูได

(การปรุงแตง)

ภพ
 ๓

 +

ผังป
ระก

อบก
ารบ

รรย
ายธ

รรม

-บาลี มู. ม. ๑๒/๕๓๓/๔๙๑.
-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๒๘๕/๑๖๕.

(ขาดปัญญา)

(ใช้อตมฺมยตำละ)อุเบกขาเนกขัมมะ

โทมนัสเนกขัมมะ

โสมนัสเนกขัมมะ

อุเบกขาเหย้าเรือน

โทมนัสเหย้าเรือน

โสมนัสเหย้าเรือน

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(ขาดปัญญา)

(ขาดปัญญา)

อาศัยเพื่อละ

อาศัยเพื่อละ

อาศัยเพื่อละ

อุเบกขา
ที่เป็นประเภทเดียวกัน
อาศัยอารมณ์เดียวกัน

อุเบกขาเนกขัมมะ

โทมนัสเนกขัมมะ

อุเบกขา
ที่เป็นประเภทต่างกัน
อาศัยอารมณ์ต่างกัน

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

อาศัยเพื่อละ

อาศัยเพื่อละ

อุเบกขาเนกขัมมะอุเบกขาเนกขัมมะ

โสมนัสเนกขัมมะโสมนัสเนกขัมมะ

(มีปัญญา)(มีปัญญา)

(มีปัญญา)(มีปัญญา)

อาศัยเพื่อละ

X
X

X
X

X
X

X

(ขาดปัญญา)

(ใช้อตมฺมยตำละ)อุเบกขาเนกขัมมะ

โทมนัสเนกขัมมะ

โสมนัสเนกขัมมะ

อุเบกขาเหย้าเรือน

โทมนัสเหย้าเรือน

โสมนัสเหย้าเรือน

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(ขาดปัญญา)

(ขาดปัญญา)

อาศัยเพื่อละ

อาศัยเพื่อละ

อาศัยเพื่อละ

อุเบกขา
ที่เป็นประเภทเดียวกัน
อาศัยอารมณ์เดียวกัน

อุเบกขาเนกขัมมะ

โทมนัสเนกขัมมะ

อุเบกขา
ที่เป็นประเภทต่างกัน
อาศัยอารมณ์ต่างกัน

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

อาศัยเพื่อละ

อาศัยเพื่อละ

อุเบกขาเนกขัมมะอุเบกขาเนกขัมมะ

โสมนัสเนกขัมมะโสมนัสเนกขัมมะ

(มีปัญญา)(มีปัญญา)

(มีปัญญา)(มีปัญญา)

อาศัยเพื่อละ

X
X

X
X

X
X

X

(ขาดปัญญา)

(ใช้อตมฺมยตำละ)อุเบกขาเนกขัมมะ

โทมนัสเนกขัมมะ

โสมนัสเนกขัมมะ

อุเบกขาเหย้าเรือน

โทมนัสเหย้าเรือน

โสมนัสเหย้าเรือน

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(ขาดปัญญา)

(ขาดปัญญา)

อาศัยเพื่อละ

อาศัยเพื่อละ

อาศัยเพื่อละ

อุเบกขา
ที่เป็นประเภทเดียวกัน
อาศัยอารมณ์เดียวกัน

อุเบกขาเนกขัมมะ

โทมนัสเนกขัมมะ

อุเบกขา
ที่เป็นประเภทต่างกัน
อาศัยอารมณ์ต่างกัน

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

อาศัยเพื่อละ

อาศัยเพื่อละ

อุเบกขาเนกขัมมะอุเบกขาเนกขัมมะ

โสมนัสเนกขัมมะโสมนัสเนกขัมมะ

(มีปัญญา)(มีปัญญา)

(มีปัญญา)(มีปัญญา)

อาศัยเพื่อละ

X
X

X
X

X
X

X

(ขาดปัญญา)

(ใช้อตมฺมยตำละ)อุเบกขาเนกขัมมะ

โทมนัสเนกขัมมะ

โสมนัสเนกขัมมะ

อุเบกขาเหย้าเรือน

โทมนัสเหย้าเรือน

โสมนัสเหย้าเรือน

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(ขาดปัญญา)

(ขาดปัญญา)

อาศัยเพื่อละ

อาศัยเพื่อละ

อาศัยเพื่อละ

อุเบกขา
ที่เป็นประเภทเดียวกัน
อาศัยอารมณ์เดียวกัน

อุเบกขาเนกขัมมะ

โทมนัสเนกขัมมะ

อุเบกขา
ที่เป็นประเภทต่างกัน
อาศัยอารมณ์ต่างกัน

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

อาศัยเพื่อละ

อาศัยเพื่อละ

อุเบกขาเนกขัมมะอุเบกขาเนกขัมมะ

โสมนัสเนกขัมมะโสมนัสเนกขัมมะ

(มีปัญญา)(มีปัญญา)

(มีปัญญา)(มีปัญญา)

อาศัยเพื่อละ

X
X

X
X

X
X

X

(ขาดปัญญา)

(ใช้อตมฺมยตำละ)อุเบกขาเนกขัมมะ

โทมนัสเนกขัมมะ

โสมนัสเนกขัมมะ

อุเบกขาเหย้าเรือน

โทมนัสเหย้าเรือน

โสมนัสเหย้าเรือน

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(ขาดปัญญา)

(ขาดปัญญา)

อาศัยเพื่อละ

อาศัยเพื่อละ

อาศัยเพื่อละ

อุเบกขา
ที่เป็นประเภทเดียวกัน
อาศัยอารมณ์เดียวกัน

อุเบกขาเนกขัมมะ

โทมนัสเนกขัมมะ

อุเบกขา
ที่เป็นประเภทต่างกัน
อาศัยอารมณ์ต่างกัน

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

อาศัยเพื่อละ

อาศัยเพื่อละ

อุเบกขาเนกขัมมะอุเบกขาเนกขัมมะ

โสมนัสเนกขัมมะโสมนัสเนกขัมมะ

(มีปัญญา)(มีปัญญา)

(มีปัญญา)(มีปัญญา)

อาศัยเพื่อละ

X
X

X
X

X
X

X

(ขาดปัญญา)

(ใช้อตมฺมยตำละ)อุเบกขาเนกขัมมะ

โทมนัสเนกขัมมะ

โสมนัสเนกขัมมะ

อุเบกขาเหย้าเรือน

โทมนัสเหย้าเรือน

โสมนัสเหย้าเรือน

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(ขาดปัญญา)

(ขาดปัญญา)

อาศัยเพื่อละ

อาศัยเพื่อละ

อาศัยเพื่อละ

อุเบกขา
ที่เป็นประเภทเดียวกัน
อาศัยอารมณ์เดียวกัน

อุเบกขาเนกขัมมะ

โทมนัสเนกขัมมะ

อุเบกขา
ที่เป็นประเภทต่างกัน
อาศัยอารมณ์ต่างกัน

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

(มีปัญญา)

อาศัยเพื่อละ

อาศัยเพื่อละ

อุเบกขาเนกขัมมะอุเบกขาเนกขัมมะ

โสมนัสเนกขัมมะโสมนัสเนกขัมมะ

(มีปัญญา)(มีปัญญา)

(มีปัญญา)(มีปัญญา)

อาศัยเพื่อละ

X
X

X
X

X
X

X

(ขาดปัญญา)

วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมของสัตบุรุษ และธรรมของอสัตบุรุษแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟังธรรมของสัตบุรุษ และธรรมของอสัตบุรุษนั้น จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว...

...อีกประการหนึ่ง สัตบุรุษล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะได้โดยประการทั้งปวง บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่ เพราะเห็นด้วยปัญญา อาสวะทั้งหลายจึงสิ้นไป

(...ปุน จปร ภิกฺขเว สปฺปุริโส สพฺพโส เนวสฺานาสฺายตน สมติกฺกมฺม สฺาเวทยิตนิโรธ อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ ปฺายปสฺส ทิสฺวา อาสวา ปริกฺขีณา โหนฺติ)

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้แลย่อมไม่ถือตัวกับใครๆ  ไม่ถือตัวในที่ไหนๆ  และไม่ถือตัวด้วยเหตุไรๆ

(ภิกฺขเว ภิกฺขุ น กิฺจิ มฺติ น กุหิฺจิ มฺติ น เกนจิ มฺตีติ)

[ ***ได้นำาผังที่ 6 ของผัง จิต มโน วิญญาณ มาแสดงเพื่อให้ผู้ที่ศึกษาได้ทำาความเข้าใจในส่วนของ สุริเย(มโน) และ รสฺมิ(วิญญาณ) ]

(มรรควิธีเพื่อละ)

(กายายตนำ)

(มโนวิฺาณำ)

(ธมฺมายตนำ)

(มนายตนำ)

(กายวิฺาณำ)

(โผฏฺพฺพายตนำ)

(ชิวฺหาวิฺาณำ)

(รสายตนำ)

(ชิวฺหายตนำ)

(ฆานวิฺาณำ)

(คนฺธายตนำ)

(ฆานายตนำ)

(โสตวิฺาณำ)

(สทฺทายตนำ)

(โสตายตนำ)

(จกฺขุวิฺาณำ)

(รูปายตนำ)

(จกฺขฺวายตนำ)


