
กึง่กลางสัน130.75 มม.

สัน 11.5 มม 

สัน 11.5 มม 

กึ่งกลางปกหลัง กึ่งกลางปกหน้า

        แนวเส้น กึ่งกลางปกหน้า 104.25 มม.

แนวกึ่งกลางปกหลัง 65 มม.

+ทองกลาง

พุ ท ธ ว จ นฉบับ ๖

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
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4 สี

อานาปานสติ   กายคตาสติ

ภิกษุทั้งหลาย !  เราย่อมกล่าวลมหายใจเข้าและลมหายใจออก
ว่าเป็นกายอันหนึ่งๆ ในบรรดากายทั้งหลาย...

ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่า เป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำา.
ภิกษุทั้งหลาย !  ชนเหล่าใดไม่บริโภคกายคตาสติ

ชนเหล่านั้นชื่อว่า ย่อมไม่บริโภคอมตะ. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ชนเหล่าใดบริโภคกายคตาสติ
ชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมบริโภคอมตะ.

ภิกษุทั้งหลาย !  กายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่ส้องเสพแล้ว
อมตะชื่อว่า อันชนเหล่านั้นไม่ส้องเสพแล้ว.

ภิกษุทั้งหลาย !  กายคตาสติอันชนเหล่าใดส้องเสพแล้ว
อมตะชื่อว่า อันชนเหล่านั้นส้องเสพแล้ว.

ภิกษุทั้งหลาย !  ชนเหล่าใดประมาทกายคตาสติ
ชนเหล่านั้นชื่อว่า ประมาทอมตะ.

ภิกษุทั้งหลาย !  ชนเหล่าใดไม่ประมาทกายคตาสติ
ชนเหล่านั้นชื่อว่า ไม่ประมาทอมตะ ... .

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๑๙๕/๒๘๙. , -บาลี เอก. อํ. ๒๐/๕๙/๒๓๕-๒๓๙.



กึง่กลางสัน130.75 มม.

สัน 11.5 มม 
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กึ่งกลางปกหลัง กึ่งกลางปกหน้า

ในปกหน้า ในปกหลัง

ภิกษุทั้งหลาย ! 

อานาปานสติสมาธินี้แล

เป็นธรรมอันเอก

ซึ่งเมื่อบุคคลเจริญแล้ว ทำาให้มากแล้ว

ย่อมทำาสติปัฏฐานทั้ง ๔ ให้บริบูรณ์

สติปัฏฐานทั้ง ๔

อันบุคคลเจริญแล้ว ทำาให้มากแล้ว

ย่อมทำาโพชฌงค์ทั้ง ๗ ให้บริบูรณ์

โพชฌงค์ทั้ง ๗

อันบุคคลเจริญแล้ว ทำาให้มากแล้ว

ย่อมทำาวิชชาและวิมุตติ ให้บริบูรณ์ได้.

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๒๔/๑๔๐๓.

ภิกษุทั้งหลาย !  ถ้าภิกษุ

เจริญอานาปานสติ

แม้ชั่วกาลเพียงลัดนิ้วมือ

ภิกษุนี้เรากล่าวว่า อยู่ไม่เหินห่างจากฌาน

ทำาตามคำาสอนของพระศาสดา ปฏิบัติตามโอวาท
ไม่ฉันบิณฑบาต ของชาวแว่นแคว้นเปล่า 

ก็จะป่วยการกล่าวไปไย

ถึงผู้กระทำาให้มาก ซึ่งอานาปานสตินั้นเล่า.

-บาลี เอก. อํ. ๒๐/๕๔/๒๒๔.



อานาปานสติ
โดย ตถาคต

ภิกษุทั้งหลาย ! เมื่ออานาปานสติ อันบุคคลเจริญท�าให้มากแล้ว...
ผลอานิสงส์อย่างใดอย่างหนึ่ง ในบรรดาผล ๒ ประการ เป็นสิ่งที่หวังได้

คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือว่าถ้ายังมีอุปาทิเหลืออยู่ ก็จักเป็น อนาคามี.

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๙๗/๑๓๑๓.

เหมาะสําหรับ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ผู้ศรัทธาในตถาคต
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เจริญอานาปานสติ

แม้ชั่วกาลเพียงลัดนิ้วมือ

ภิกษุนี้เรากล่าวว่า อยู่ไม่เหินห่างจากฌาน

ทำาตามคำาสอนของพระศาสดา ปฏิบัติตามโอวาท
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พุทธวจนสถาบัน
ร่วมกันมุ่งม่ันศึกษา ปฏิบัติ เผยแผ่คำาของตถาคต

พุทธวจน -หมวดธรรม
เปิดธรรมที่ถูกปิด

ฉบับ

๖
อานาปานสติ



พ ุท ธ ว จ น 
ฉบับ ๖  อานาปานสติ

เปิดธรรมที่ถูกปิด

สืบค้นและรวบรวมโดย

พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล (วัดนาป่าพง)

ข้อมูลธรรมะนี้ จัดท�าเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาสู่สาธารณชน
เป็นธรรมทาน

ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้ได้รับการสงวนไว้ 
ในการจะจัดทำาหรือเผยแผ่ โปรดใช้ความละเอียดรอบคอบ 

เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล ให้ขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
และปรึกษาด้านข้อมูลในการจัดทำาเพื่อความสะดวกและประหยัด

ติดต่อได้ที่ 

พุทธวจนภิกขุคึกฤทธ์ิมูลนิธิ 
โทร. ๐๙ ๒๕๒๖ ๑๒๓๖

ตัวแทนคณะศิษย์วัดนาป่าพง 
คุณสหัทญา คุ้มชนะ  โทร. ๐๙ ๒๕๒๖ ๑๒๓๖

มูลนิธิพุทธโฆษณ์
โทร. ๐๘ ๒๒๒๒ ๕๗๙๐-๙๔

ปีที่พิมพ์ ๒๕๖๕

จัดท�าโดย 

มูลนิธิพุทธโฆษณ์



มูลนิธิพุทธโฆษณ์ เลขที่ ๒๙/๓ หมู่ที่ ๗ ตำาบลบึงทองหลาง อำาเภอลำาลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๕๐

โทรศัพท์ /โทรสาร ๐ ๒๕๔๙ ๒๑๗๕ เว็บไซต์ : www.buddhakos.org



อักษรย่อ

เพื่อความสะดวกแก่ผู้ที่ยังไม่เข้าใจเรื่องอักษรย่อ

ที่ใช้หมายแทนชื่อคัมภีร์ ซึ่งมีอยู่โดยมาก

มหาวิ. วิ.  มหาวิภังค์ วินัยปิฎก.
ภิกฺขุนี. วิ.  ภิกขุนีวิภังค์  วินัยปิฎก.
มหา. วิ. มหาวรรค  วินัยปิฎก.
จุลฺล. วิ.  จุลวรรค  วินัยปิฎก.
ปริวาร. วิ.  ปริวารวรรค  วินัยปิฎก.
สี. ที.   สีลขันธวรรค  ทีฆนิกาย.
มหา. ที.  มหาวรรค  ทีฆนิกาย.
ปา. ที.   ปาฏิกวรรค  ทีฆนิกาย.
มู. ม.   มูลปัณณาสก์  มัชฌิมนิกาย.
ม. ม.   มัชฌิมปัณณาสก์  มัชฌิมนิกาย.
อุปริ. ม.   อุปริปัณณาสก์  มัชฌิมนิกาย.
สคาถ. สํ.  สคาถวรรค  สังยุตตนิกาย.
นิทาน. สํ.  นิทานวรรค  สังยุตตนิกาย.
ขนฺธ. สํ.  ขันธวารวรรค  สังยุตตนิกาย.
สฬา. สํ.  สฬายตนวรรค  สังยุตตนิกาย.
มหาวาร. สํ.  มหาวารวรรค  สังยุตตนิกาย.
เอก. อํ.  เอกนิบาต  อังคุตตรนิกาย.
ทุก. อํ.  ทุกนิบาต  อังคุตตรนิกาย.
ติก. อํ.  ติกนิบาต  อังคุตตรนิกาย.
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ค�าอนุโมทนา

รตันะอนัประเสริฐทีเ่กดิขึน้ได้ยากในโลก และหารตันะ

อื่นใดมาเปรียบไม่ได้ คือรัตนะ ๕ ประการ กล่าวคือ การบังเกิด

ของตถาคต ผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ ๑ บุคคลผู้แสดงธรรม-

วินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑ บุคคลผู้รู้แจ้งธรรมวินัยที่ตถาคต

ประกาศแล้ว อันผู้อื่นแสดงแล้ว ๑ บุคคลผู้รู ้แจ้งธรรมวินัย 

ที่ตถาคตประกาศแล้ว อันผู้อื่นแสดงแล้ว ปฏิบัติธรรมสมควร

แก่ธรรม ๑ กตัญญูกตเวทีบุคคล ๑

ธรรมท้ังหลายอนัพระตถาคตได้แสดงแล้ว บญัญตัแิล้ว 

ล้วนเป็นไปเพือ่ความสงบระงบั เพือ่ความดบัไม่เหลอืซึง่ ชาติ 

ชรา มรณะ เพื่อให้หมู่สัตว์ทั้งหลายได้เข้าถึงถิ่นอันเกษม

ขออนุโมทนากับคณะผู้จัดทำา หนังสือพุทธวจน ฉบับ 

“อานาปานสติ” ที่ได้สืบต่อกัลยาณวัตรไม่ให้ขาดสูญ ด้วยการ

เผยแผ่คำาสอนที่มาจากพระโอษฐ์ขององค์พระศาสดา เป็นการ 

สร้างเหตุแห่งความเจริญและความตั้งม่ันของพระสัทธรรม 

ด้วยเหตุในกุศลกรรมนี้ ขอให้ผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำาหนังสือ

ทุกท่าน ตลอดจนผูอ่้านทีน่ำาคำาสอนไปประพฤตปิฏบิตั ิได้มโีอกาส

บรรลธุรรม และเข้าถงึนครแห่งความไม่ตายในชาติปัจจุบนันีเ้ทอญ

ขอให้เจริญในธรรม

ภิกขุคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล 



ค�าน�า

หากมีการจัดอันดับหนังสือที่มีความสำาคัญมาก

ที่สุดในโลก ฐานะที่จะมีได้คือ หนังสือ อานาปานสติ โดย

ตถาคต นี้ คือหนึ่งในหนังสือที่มีความสำาคัญอันดับแรก

ของโลก

พุทธวจน ที่ เกี่ยวข้องกับอานาปานสติภาวนา

ทั้งหมด เมื่อพิจารณา ประกอบด้วยหลักปฏิจจสมุปบาท

ของจิตโดยละเอียดแล้ว จะพบข้อสังเกตอันน่าอัศจรรย์ว่า 

อานาปานสติ คือการลดอัตราความถี่ในการเกิดของจิต 

ซึ่งเป็นการสร้างภาวะที่พร้อมที่สุดสำาหรับการบรรลุธรรม 

พระพทุธองค์ทรงเผยว่า อานาปานสติ นี ้แท้จรงิแล้ว 

ก็คือเครื่องมือในการทำาสติปัฏฐานทั้งสี่ ให้ถึงพร้อมบริบูรณ์

ซึ่งเป็นเหตุส่งต่อให้โพชฌงค์ทั้งเจ็ดเจริญเต็มรอบ และนำาไป

สู่วิชชา และวิมุตติในที่สุด โดยทั้งหมดนี้เกิดข้ึนได้ แม้ใน

ลมหายใจเดียว ภายใต้เง่ือนไขที่ว่า จะต้องเป็นการปฏิบัติ

ทีต่รงวธิ ี ในแบบท่ีระบโุดยมคัควิท ู(ผูรู้แ้จ้งมรรค) คอื จากการ

บอกสอนด้วยคำาพูดของพระพุทธเจ้าเองโดยตรงเท่านั้น



สำาหรับมนุษย์ทุกคนท่ีอยู่ในข่ายที่สามารถบรรลุ

ธรรมได้ นี่คือ หนังสือที่จำาเป็นต้องมีไว้ศึกษา เพราะเนื้อหา

ท้ังหมด ได้บรรจุรายละเอียดในมิติต่างๆ ของอานาปานสติ 

เฉพาะที่เป็นพุทธวจนล้วนๆ คือตัวสุตตันตะที่เป็นตถาคต

ภาษิตไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทุกแง่มุม

เรียกได้ว่าเป็นคู่มือพ้นทุกข์ด้วยมรรควิธีอานาปานสติ 

ฉบับแรกของโลก ที่เจาะจงในรายละเอียดของการปฏิบัติ 

โดยไม่เจือปนด้วยสาวกภาษิต (ซึ่งโดยมากมักจะตัดทอน

ต้นฉบับพุทธวจนเดิม หรือไม่ก็เพียงอ้างถึงในลักษณะ 

สักแต่ว่า แล้วบัญญัติรายละเอียดต่างๆ เพ่ิมเติมข้ึนใหม่เอง

อย่างวิจิตรพิสดาร นอกแนว นำาไปสู่ความเข้าใจที่ผิดเพี้ยน

หรือไม่ก็บิดเบือนคลาดเคลื่อน พลัดออกนอกทางในที่สุด)

การเกิดขึ้นของอานาปานสติฉบับพุทธวจนนี้ ไม่ใช่

ของง่ายที่จะมีขึ้นได้เลย เพราะในเมื่อการเกิดขึ้นของ

ตถาคตในสังสารวัฏ เป็นของที่มีได้ยาก การรวบรวมนำา

มรรควิธี ท่ีตถาคตทรงใช้เป็นวิหารธรรมเคร่ืองอยู่ มารวมไว้

เป็นหนังสือคู่มือชาวพุทธในเล่มเดียว จึงไม่ใช่ของง่ายที่จะ

มีขึ้นได้



การท่ีหนังสือเล่มน้ีจะเป็นท่ีแพร่หลายในสังคมพุทธ 

วงกว้างหาก็ไม่ใช่ของง่ายเช่นกัน ทั้งนี้ ไม่ใช่เพราะเหตุว่า 

พุทธวจนเป็นส่ิงท่ีหาได้ยาก อ่านยาก หรือทำาความเข้าใจได้ยาก

และ ไม่ใช่เพราะเหตุคือ เงื่อนไขในด้านบุคลากร ในด้าน

การจัดพิมพ์ หรือ ปัญหาเร่ืองเงินทุน แต่เพราะด้วยเหตุว่า 

พระตถาคตทรงใช้อานาปานสติเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ 

และทรงพร่ำาสอนไว้ กำาชับกับภิกษุ และกับบุคคลทั่วไปไว้ 

บอกรายละเอียดไว้ แจกแจงอานิสงส์ไว้ มากท่ีสุดในสัดส่วน

ท่ีมากกว่ามาก เม่ือเทียบกับมรรควิธีอ่ืนๆ

ในหมู่นักปฏิบัติ อานาปานสติ จึงถูกนำามาเผยแพร่ 

ถูกนำามาบอกสอนกันมาก ซึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้น การปนเปื้อน

ด้วยคำาของสาวก ในลักษณะตัดต่อเติมแต่งก็ดี หรือเขียนทับ

ก็ด ี จึงเกิดขึ้นมาก…...ไปจนถึงจุดท่ีเราแทบจะไม่พบเจอ

สำานักปฏิบัติที่ ใช ้อานาปานสติ ในรูปแบบเดียวกับที่

พระพุทธองค์ทรงใช้ในครั้งพุทธกาลได้อีกแล้ว 

เมื่อเป็นเช่นนี้ ในขั้นตอนการเรียนรู้ จึงหลีกเลี่ยงไม่

ได้ที่จะต้องผ่านกระบวนการนำาออก ซึ่งความเข้าใจผิดต่างๆ 

รวมถึง ความเคยชินเดิมๆ ท่ีมีมาอยู่แล้วก่อนเป็นข้ันแรก



ดังนั้น หากมรรควิธีที่ถูกต้อง ในแบบที่ตรงอรรถ

ตรงพยัญชนะ ถูกนำามาเผยแพร่ออกไป ได้มากและเร็วเท่าไหร่ 

ขั้นตอน หรือ กระบวนการศึกษา ตลอดจนผลที่ได้รับก็จะ

เป็นไปในลักษณะลัดสั้น ตรงทางสู่มรรคผลตามไปด้วย

เพราะสำาหรบัผูท้ีเ่ริม่ศกึษาจริงๆ กจ็ะได้เรยีนรูข้อ้มลู 

ท่ีถูกต้องไปเลยแต่ทีแรก และสำาหรับผู้ท่ีเข้าใจผิดไปก่อนแล้ว  

ก็จะได้อาศัยเป็นแผนที่ เพื่อหาทางกลับสู่มรรคที่ถูกได้

คณะผู้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ ขอนอบน้อมสักการะ
ต่อ ตถาคต ผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ

และ ภิกษุสาวกในธรรมวินัยนี้
ตั้งแต่ครั้งพุทธกาล จนถึงยุคปัจจุบัน

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสืบทอดพุทธวจน
คือ ธรรม และวินัย ที่ทรงประกาศไว้ บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้ว

คณะงานธัมมะ วัดนาป่าพง
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๒๐. อานาปานสติ ละเสียได้ซึ่งความคับแค้น ๙๕

๒๑. อานาปานสติ วิหารธรรมของพระอริยเจ้า ๙๗
๒๒. เจริญอานาปานสติ ความหวั่นไหวโยกโคลงแห่งกาย 

และจิต ย่อมมีขึ้นไม่ได ้
๑๐๐



๒๓. เจริญอานาปานสติ เป็นเหตุให้รู้ลมหายใจ 

อันมีเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเสียชีวิต 
๑๐๓

๒๔. ธรรมเป็นเครื่องถอนอัส๎มิมานะในปัจจุบัน ๑๐๕

๒๕. วิธีการบ่มวิมุตติให้ถึงที่สุด ๑๐๙
๒๖. สัญญา ๑๐ ประการ  

ในฐานะแห่งการรักษาโรคด้วยอำานาจสมาธ ิ
๑๑๒

ธรรมะแวดล้อม 1๒3

๒๗. ธรรมเป็นอุปการะเฉพาะแก่อานาปานสติภาวนา ๑๒๔
(นัยที่หนึ่ง) 124

(นัยที่สอง) 126

(นัยที่สาม) 128

๒๘. นิวรณ์เป็นเครื่องทำากระแสจิตไม่ให้รวมกำาลัง ๑๓๐

๒๙. นิวรณ์–ข้าศึกแห่งสมาธ ิ ๑๓๓

๓๐. ข้อควรระวัง ในการเจริญสติปัฏฐานสี ่ ๑๓๕
๓๑. เหตุปัจจัยที่พระศาสนาจะตั้งอยู่นาน  

ภายหลังพุทธปรินิพพาน 
๑๓๙

๓๒. อานิสงส์แห่งกายคตาสต ิ ๑๔๑



หมายเหตุผู้รวบรวม

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ บางส่วนได้ปรับสำานวนต่าง

จากฉบับหลวง โดยเทียบเคียงจากทุกสำานัก (ฉบับสยามรัฐ 

ฉบับหลวง ฉบับมหามงกุฏฯ ฉบับมหาจุฬาฯ ฉบับเฉลิมพระเกียรติ 

ฉบับสมาคมบาลีปกรณ์แห่งประเทศอังกฤษ) เพื่อให้สอดรับกับบาลี

และความเชื่อมโยงของพุทธวจนให้มากที่สุด





พระสูตรที่น�ามาลง ๒๖ พระสูตร

พระสูตรที่เนื้อหาเหมือนกัน (ไม่ได้น�ามาลง) 3 พระสูตร

พระสูตรเดียวกัน แต่อยู่คนละคัมภีร์ 3 พระสูตร

รวมพระสูตรทั้งหมด 3๒ พระสูตร

ธรรมะแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ๖ พระสูตร
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

อานิสงส์สูงสุดแห่งอานาปานสติ  
๒ ประการ

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๙๖-๓๙๗/๑๓๑๑-๑๓๑๓.

01 

ภิกษุทั้งหลาย !  อานาปานสติอันบุคคลเจริญ 

กระท�าให้มากแล้ว ย่อมมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ ่  

ก็อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแล้วอย่างไร กระทำาให้

มากแล้วอย่างไร จึงมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่ ? 

ภิกษุท้ังหลาย !  ในกรณีนี้ ภิกษุไปแล้วสู่ป่า 

หรือโคนไม้ หรือเรือนว่างก็ตาม นั่งคู้ขาเข้ามาโดยรอบ 

ตั้งกายตรง ดำารงสติเฉพาะหน้า เธอนั้น มีสติหายใจเข้า  

มีสติหายใจออก 

เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว  

เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว

เมื่อหายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น  

เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้รูพ้ร้อม

เฉพาะซึ่งกายทั้งปวง (สพฺพกายปฏิสำเวที) หายใจเข้า”  

ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง หายใจออก”



พุทธวจน - หมวดธรรม 

2

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้ท�า 

กายสังขารให้ร�างับ (ปสฺสมฺภยำ กายสงฺขารำ) หายใจเข้า”  

ว่า “เราเป็นผู้ทำากายสังขารให้รำางับ หายใจออก”

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อม

เฉพาะซึ่งปีต ิ (ปีติปฏิสำเวที) หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้รู้

พร้อมเฉพาะซึ่งปีติ หายใจออก”

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อม

เฉพาะซึ่งสุข (สุขปฏิสำเวที) หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้รู้

พร้อมเฉพาะซึ่งสุข หายใจออก”

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อม

เฉพาะซึ่งจิตตสังขาร (จิตฺตสงฺขารปฏิสำเวที) หายใจเข้า” 

ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขาร หายใจออก”

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้ท�า 

จิตตสังขารให้ร�างับ (ปสฺสมฺภยำ จิตฺตสงฺขารำ) หายใจเข้า”  

ว่า “เราเป็นผู้ทำาจิตตสังขารให้รำางับ หายใจออก” 

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อม

เฉพาะซึ่งจิต (จิตฺตปฏิสำเวที) หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้รู้

พร้อมเฉพาะซึ่งจิต หายใจออก”



เปิดธรรมที่ถูกปิด : อานาปานสติ
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เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูท้�าจิต

ให้ปราโมทย์ยิ่ง (อภิปฺปโมทยำ จิตฺตำ) หายใจเข้า” ว่า  

“เราเป็นผู้ทำาจิตให้ปราโมทย์ยิ่ง หายใจออก”

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูท้�าจิต

ให้ตั้งมั่น (สมาทหำ จิตฺตำ) หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้ทำาจิต

ให้ตั้งมั่น หายใจออก”

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูท้�าจิต

ให้ปล่อยอยู่ (วิโมจยำ จิตฺตำ) หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้ทำา

จิตให้ปล่อยอยู่ หายใจออก”

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูเ้ห็นซึ่ง

ความไม่เทีย่งอยูเ่ป็นประจ�า (อนจิจฺานุปสสฺ)ี หายใจเข้า” ว่า 

“เราเป็นผูเ้หน็ซึง่ความไม่เทีย่งอยูเ่ป็นประจำา หายใจออก”

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้เห็นซึ่ง 

ความจางคลายอยูเ่ป็นประจ�า (วริาคานปุสฺสี) หายใจเข้า” ว่า 

“เราเป็นผูเ้หน็ซึง่ความจางคลายอยูเ่ป็นประจำา หายใจออก”

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูเ้ห็นซึ่ง 

ความดบัไม่เหลอือยูเ่ป็นประจ�า (นโิรธานุปสฺสี) หายใจเข้า” ว่า 

“เราเป็นผูเ้หน็ซึง่ความดบัไม่เหลอือยูเ่ป็นประจำา หายใจออก”



พุทธวจน - หมวดธรรม 
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เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูเ้ห็นซึ่ง

ความสลัดคืนอยู่เป็นประจ�า (ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี) หายใจเข้า” 

ว่า “เราเป็นผู้เห็นซ่ึงความสลัดคืนอยู่เป็นประจำา หายใจออก”

ภกิษทุัง้หลาย !  อานาปานสต ิอันบุคคลเจรญิแล้ว 

กระท�าให้มากแล้ว อย่างนีแ้ล ย่อมมีผลใหญ่ มอีานิสงส์ใหญ่.

ภิกษุทั้งหลาย !  เมือ่อานาปานสต ิอนับคุคลเจรญิ 

ทำาให้มากแล้วอยู่อย่างนี้ ผลอานิสงส์อย่างใดอย่างหนึ่ง  

ในบรรดาผล ๒ ประการ เป็นสิ่งที่หวังได้ 

คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน 

หรือว่าถ้ายังมีอุปาทิเหลืออยู่ ก็จักเป็น อนาคามี.
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

อานิสงส์แห่งอานาปานสติ  
๗ ประการ

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๙๗/๑๓๑๔-๑๓๑๖.

0๒ 

ภิกษุท้ังหลาย !  อานาปานสติ อันบุคคลเจริญ 

กระทำาให้มากแล้ว ย่อมมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่  

กอ็านาปานสต ิอนับคุคลเจรญิแล้วอย่างไร กระทำาให้มากแล้ว

อย่างไร จึงมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่ ?

ภิกษุท้ังหลาย !  ในกรณีน้ี ภิกษุไปแล้วสู่ป่า หรือ

โคนไม้ หรือเรือนว่างก็ตาม น่ังคู้ขาเข้ามาโดยรอบ ต้ังกายตรง 

ดำารงสติเฉพาะหน้า เธอน้ัน มีสติหายใจเข้า มีสติหายใจออก

เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว 

เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว

เมื่อหายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น  

เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อม

เฉพาะซึ่งกายทั้งปวง หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อม

เฉพาะซึ่งกายทั้งปวง หายใจออก”
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เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้ท�า 

กายสังขารให้ร�างับ หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้ทำ 

กายสังขารให้รำางับ หายใจออก”

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูรู้้พร้อม

เฉพาะซึ่งปีติ หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะ 

ซึ่งปีติ หายใจออก”

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูรู้้พร้อม

เฉพาะซึ่งสุข หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะ 

ซึ่งสุข หายใจออก”

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อม

เฉพาะซึ่งจิตตสังขาร หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อม

เฉพาะซึ่งจิตตสังขาร หายใจออก”

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้ท�า 

จิตตสังขารให้ร�างับ หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้ทำ 

จิตตสังขารให้รำางับ หายใจออก”

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูรู้้พร้อม

เฉพาะซึ่งจิต หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะ 

ซึ่งจิต หายใจออก”
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เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้ท�าจิตให้

ปราโมทย์ย่ิง หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้ทำาจิตให้ปราโมทย์ย่ิง 

หายใจออก”

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้ท�าจิตให้

ต้ังม่ัน หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้ทำาจิตให้ต้ังม่ัน หายใจออก”

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้ท�าจิตให้

ปล่อยอยู่ หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้ทำาจิตให้ปล่อยอยู่ 

หายใจออก”

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูเ้ห็นซึ่ง

ความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจ�า หายใจเข้า” ว่า “เราเป็น  

ผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำา หายใจออก”

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูเ้ห็นซึ่ง

ความจางคลายอยู่เป็นประจ�า หายใจเข้า” ว่า “เราเป็น 

ผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำา หายใจออก”

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูเ้ห็นซึ่ง

ความดับไม่เหลอือยูเ่ป็นประจ�า หายใจเข้า” ว่า “เราเป็น

ผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำา หายใจออก”
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เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูเ้ห็นซึ่ง

ความสลัดคืนอยู่เป็นประจ�า หายใจเข้า” ว่า “เราเป็น  

ผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำา หายใจออก”

ภิกษุทั้งหลาย !  อานาปานสติ อันบุคคลเจริญ

แล้ว กระท�าให้มากแล้ว อย่างนี้แล ย่อมมีผลใหญ่  

มีอานิสงส์ใหญ่.

ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่ออานาปานสติ อันบุคคล

เจริญแล้ว กระทำาให้มากแล้ว อยู่อย่างนี้ ผลอานิสงส์ 

๗ ประการ ย่อมเป็นสิ่งที่หวังได้. 

ผลอานิสงส์ ๗ ประการ เป็นอย่างไรเล่า ? 

ผลอานิสงส์ ๗ ประการ คือ 

๑. การบรรลอุรหัตตผลทันทใีนปัจจุบันนี้

๒. ถ้าไม่เช่นนั้น ย่อมบรรลอุรหัตตผลในกาล

แห่งมรณะ

๓. ถ้าไม่เช่นน้ัน เพราะส้ินโอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕  

ย่อมเป็นอันตราปรินิพพายี

๔. ถ้าไม่เช่นนัน้ เพราะส้ินโอรมัภาคยิสญัโญชน์ ๕ 

ย่อมเป็นอปุหัจจปรินพิพายี
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๕. ถ้าไม่เช่นน้ัน เพราะส้ินโอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕  

ย่อมเป็นอสังขารปรินิพพายี

๖. ถ้าไม่เช่นน้ัน เพราะส้ินโอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕  

ย่อมเป็นสสังขารปรินิพพายี

๗. ถ้าไม่เช่นน้ัน เพราะส้ินโอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕  

ย่อมเป็นอุทธังโสโตอกนิฏฐคาม.ี

ภิกษุทั้งหลาย !  อานาปานสติ อันบุคคล

เจริญแล้ว กระท�าให้มากแล้ว อย่างนี้แล ผลอานิสงส์ 

๗ ประการเหล่านี้ ย่อมหวังได้ ดังนี้.
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ภิกษุทั้งหลาย !  ธรรมอันเอกนั้นมีอยู่ ซึ่งเมื่อ

บุคคลเจริญแล้ว ทำาให้มากแล้ว ย่อมทำาธรรมทั้ง ๔ ให้

บริบูรณ์ คร้ันธรรมท้ัง ๔ น้ัน อันบุคคลเจริญแล้ว ทำาให้มาก

แล้ว ย่อมทำาธรรมท้ัง ๗ ให้บริบูรณ์ คร้ันธรรมท้ัง ๗ น้ัน  

อันบุคคลเจริญแล้ว ทำาให้มากแล้ว ย่อมทำาธรรมทั้ง ๒  

ให้บริบูรณ์ได้.

ภิกษุทั้งหลาย !  อานาปานสติสมาธินี้แล เป็น

ธรรมอันเอก ซึ่งเมื่อบุคคลเจริญแล้ว ท�าให้มากแล้ว 

ย่อมท�าสติปัฏฐานทั้ง ๔ ให้บริบูรณ์ สติปัฏฐานทั้ง ๔  

อันบุคคลเจริญแล้ว ท�าให้มากแล้ว ย่อมท�าโพชฌงค์ท้ัง ๗  

ให้บริบูรณ์ โพชฌงค์ทั้ง ๗ อันบุคคลเจริญแล้ว ท�าให้

มากแล้ว ย่อมท�าวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ได้.
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อานาปานสติบริบูรณ ์

ย่อมท�าสติปัฏฐานให้บริบูรณ์

ภิกษุทั้งหลาย !  ก็อานาปานสติ อันบุคคลเจริญ

แล้ว ทำาให้มากแล้วอย่างไรเล่า จึงทำาสติปัฏฐานทั้ง ๔  

ให้บริบูรณ์ได้ ?

ภิกษุทั้งหลาย !  สมัยใด ภิกษุ 

 เม่ือหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว 

เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว

 เมื่อหายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น  

เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น

ย่อมทำาการฝึกหดัศกึษาว่า “เราเป็นผู้รูพ้ร้อมเฉพาะ

ซึ่งกายทั้งปวง หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะ

ซึ่งกายทั้งปวง หายใจออก”

ย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้ท�ากายสังขาร

ให้ร�างับ หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้ทำากายสังขารให้รำางับ 

หายใจออก” 
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ภิกษุท้ังหลาย !  สมัยน้ัน ภิกษุน้ันช่ือว่า เป็นผู้

เห็นกายในกายอยู่เป็นประจ�า มีความเพียรเผากิเลส  

มีสัมปชัญญะ มีสติ นำาอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้. 

ภิกษุท้ังหลาย !  เราย่อมกล่าว ลมหายใจเข้าและ

ลมหายใจออก ว่าเป็นกายอันหนึ่งๆ ในกายทั้งหลาย.

ภิกษุท้ังหลาย !  เพราะเหตุน้ันในเร่ืองน้ี ภิกษุน้ัน

ย่อมช่ือว่าเป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำา มีความเพียร

เผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำาอภิชฌาและโทมนัสในโลก

ออกเสียได้. 

ภิกษุทั้งหลาย !  สมัยใด ภิกษุ 

ย่อมทำาการฝึกหดัศกึษาว่า “เราเป็นผู้รูพ้ร้อมเฉพาะ

ซ่ึงปีติ หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติ 

หายใจออก”

ย่อมทำาการฝึกหดัศกึษาว่า “เราเป็นผู้รูพ้ร้อมเฉพาะ

ซึ่งสุข หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุข 

หายใจออก”
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ย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อม

เฉพาะซึ่งจิตตสังขาร หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อม

เฉพาะซึ่งจิตตสังขาร หายใจออก”

ย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้ท�า 

จิตตสังขารให้ร�างับ หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้ทำา 

จิตตสังขารให้รำางับ” หายใจออก”

ภิกษุท้ังหลาย !  สมัยน้ัน ภิกษุน้ันช่ือว่า เป็นผู้

เห็นเวทนาในเวทนาท้ังหลายอยู่เป็นประจ�า มีความเพียร

เผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำาอภิชฌาและโทมนัสในโลก

ออกเสียได้.

ภิกษุทั้งหลาย !  เราย่อมกล่าวการท�าในใจเป็น

อย่างดีต่อลมหายใจเข้า และลมหายใจออก ว่าเป็นเวทนา

อันหน่ึงๆ ในเวทนาท้ังหลาย.

ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะเหตนุัน้ในเรือ่งนี ้ ภกิษนุัน้ 

ย่อมชือ่ว่าเป็นผูเ้หน็เวทนาในเวทนาทัง้หลายอยูเ่ป็นประจำา 

มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำาอภิชฌาและ

โทมนัสในโลกออกเสียได้. 
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ภิกษุทั้งหลาย !  สมัยใด ภิกษุ

ย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อม

เฉพาะซ่ึงจิต หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซ่ึงจิต 

หายใจออก”

ย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้ท�าจิตให้

ปราโมทย์ย่ิง หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้ทำาจิตให้ปราโมทย์ย่ิง 

หายใจออก”

ย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้ท�าจิตให้ 

ตัง้มัน่ หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้ทำาจติให้ตัง้มัน่ หายใจออก”

ย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูท้�าจิตให้

ปล่อยอยู่ หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้ทำาจิตให้ปล่อยอยู่ 

หายใจออก” 

ภิกษุทั้งหลาย !  สมยันัน้ ภกิษนุัน้ชือ่ว่า เป็นผูเ้หน็

จติในจติอยูเ่ป็นประจำา มคีวามเพยีรเผากเิลส มสีมัปชญัญะ  

มสีต ินำาอภชิฌาและโทมนสัในโลกออกเสยีได้. 

ภิกษุทั้งหลาย !  เราไม่กล่าวอานาปานสต ิว่าเป็น

สิง่ท่ีมไีด้แก่บคุคลผูมี้สตอินัลืมหลงแล้ว ไม่มีสมัปชัญญะ.
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ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะเหตนุัน้ในเรือ่งนี ้ ภกิษนุัน้

ย่อมชือ่ว่าเป็นผูเ้หน็จติในจิตอยู่เป็นประจำา มีความเพยีร

เผากิเลส มสีมัปชญัญะ มสีต ิ นำาอภชิฌาและโทมนสั 

ในโลกออกเสียได้. 

ภิกษุทั้งหลาย !  สมัยใด ภิกษุ 

ย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้เห็นซ่ึง

ความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจ�า หายใจเข้า” ว่า “เราเป็น 

ผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำา หายใจออก”

ย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้เห็นซ่ึง

ความจางคลายอยู่เป็นประจ�า หายใจเข้า” ว่า “เราเป็น

ผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำา หายใจออก”

ย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้เห็นซ่ึง

ความดับไม่เหลอือยูเ่ป็นประจ�า หายใจเข้า” ว่า “เราเปน็

ผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำา หายใจออก”

ย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้เห็นซ่ึง

ความสลัดคืนอยู่เป็นประจ�า หายใจเข้า” ว่า “เราเป็น 

ผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำา หายใจออก”
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ภิกษุทั้งหลาย !  สมัยนั้น ภิกษุนั้นชื่อว่า เป็นผู้

เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจ�า มีความเพยีร

เผากิเลส มสีมัปชญัญะ มสีต ิ นำาอภชิฌาและโทมนสั 

ในโลกออกเสียได้.

ภิกษุทั้งหลาย !  ภกิษนุัน้ เป็นผูเ้ข้าไปเพ่งเฉพาะ

เป็นอย่างดีแล้ว เพราะเธอเห็นการละอภิชฌาและ

โทมนัสทั้งหลายของเธอนั้นด้วยปัญญา. 

ภิกษุท้ังหลาย !  เพราะเหตุน้ันในเร่ืองน้ี ภิกษุน้ัน

ย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำา 

มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำาอภิชฌาและ

โทมนัสในโลกออกเสียได้.

ภิกษุทั้งหลาย !  อานาปานสต ิอนับคุคลเจริญแล้ว 

ท�าให้มากแล้ว อย่างนี้แล ย่อมท�าสติปัฏฐานทั้ง ๔  

ให้บริบูรณ์ได้. 
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สติปัฏฐานบริบูรณ์  

ย่อมท�าโพชฌงค์ให้บริบูรณ์

ภิกษุท้ังหลาย !  ก็สติปัฏฐานทั้ง ๔ อันบุคคล

เจริญแล้ว ทำาให้มากแล้วอย่างไรเล่า จึงทำาโพชฌงค์ทั้ง ๗ 

ให้บริบูรณ์ได้ ?

ภิกษุทั้งหลาย !  สมยัใด ภกิษเุป็นผูเ้หน็กายในกาย

อยู่เป็นประจำา สมัยนั้นสติที่ภิกษุเข้าไปตั้งไว้แล้วก็เป็น

ธรรมชาติไม่ลืมหลง.

ภิกษุทั้งหลาย !  สมัยใด สติของภิกษุผู้เข้าไป

ตัง้ไว้แล้ว เป็นธรรมชาตไิม่ลมืหลง สมยันัน้ สตสิมัโพชฌงค์ 

กเ็ป็นอนัว่าภิกษนุัน้ปรารภแล้ว สมยันัน้ภกิษชุือ่ว่าย่อมเจรญิ 

สติสัมโพชฌงค์ สมัยนั้นสติสัมโพชฌงค์ของภิกษุชื่อว่า 

ถงึความเตม็รอบแห่งการเจรญิ ภิกษุนั้น เมือ่เป็นผูม้สีติ

เช่นนัน้อยู ่ย่อมท�าการเลอืก ย่อมท�าการเฟ้น ย่อมท�าการ

ใคร่ครวญซึง่ธรรมนัน้ด้วยปัญญา. 
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ภิกษุทั้งหลาย !  สมยัใด ภกิษเุป็นผูม้สีตเิช่นนัน้อยู่  

ทำาการเลอืกเฟ้น ใคร่ครวญธรรมนัน้อยูด้่วยปัญญา สมัยนั้น  

ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้ว 

สมยันัน้ภกิษชุือ่ว่าย่อมเจริญธมัมวจิยสมัโพชฌงค์ สมยันัน้

ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ของภิกษุชื่อว่าถึงความเต็มรอบแห่ง

การเจริญ. ภิกษุนั้น เมื่อเลือกเฟ้น ใคร่ครวญอยู่ซึ่ง

ธรรมนั้นด้วยปัญญา ความเพียรอันไม่ย่อหย่อน ชื่อว่า

เป็นธรรมอันภิกษุนั้นปรารภแล้ว. 

ภิกษุทั้งหลาย !  สมัยใด ความเพียรไม่ย่อหย่อน

อันภิกษุผู้เลือกเฟ้น ใคร่ครวญในธรรมนั้นด้วยปัญญา 

สมัยน้ัน วิริยสัมโพชฌงค์ ก็เป็นอันว่าภิกษุน้ันปรารภแล้ว 

สมัยนั้นภิกษุช่ือว่าย่อมเจริญวิริยสัมโพชฌงค์ สมัยนั้น  

วิริยสัมโพชฌงค์ของภิกษุชื่อว่าถึงความเต็มรอบแห่ง 

การเจริญ. ภิกษุนั้น เมื่อมีความเพียรอันปรารภแล้ว 

ปีติอันเป็นนิรามิสก็เกิดขึ้น. 

ภิกษุท้ังหลาย !  สมัยใด ปีติอันเป็นนิรามิส  

เกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้มีความเพียรอันปรารภแล้ว สมัยนั้น 

ปีติสัมโพชฌงค์ ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้ว สมัยนั้น 
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ภิกษุช่ือว่าย่อมเจริญปีติสัมโพชฌงค์ สมัยน้ัน ปีติสัมโพชฌงค์

ของภิกษุชื่อว่าถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญ. ภิกษุนั้น 

เมื่อมีใจประกอบด้วยปีติ แม้กายกร็�างับ แม้จิตก็ร�างับ.

ภิกษุทั้งหลาย !  สมัยใด ทั้งกายและทั้งจิต

ของภิกษุผู้มีใจประกอบด้วยปีติ ย่อมรำางับ สมัยนั้น 

ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้ว 

สมัยน้ันภิกษุช่ือว่าย่อมเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ สมัยน้ัน

ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ของภิกษุช่ือว่าถึงความเต็มรอบแห่ง

การเจริญ. ภิกษุน้ัน เม่ือมีกายอันร�างับแล้ว มีความสุขอยู่ 

จิตย่อมตั้งมั่น. 

ภิกษุท้ังหลาย !  สมัยใด จิตของภิกษุผู้มีกาย

อันรำางับแล้วมีความสุขอยู่ ย่อมตั้งมั่น สมัยนั้น สมาธิ

สัมโพชฌงค์ ก็เป็นอันว่าภิกษุน้ันปรารภแล้ว สมยันัน้

ภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ สมัยนั้นสมาธิ

สัมโพชฌงค์ของภิกษชุือ่ว่าถงึความเต็มรอบแห่งการเจรญิ. 

ภิกษุนั้น ย่อมเป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่น

แล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดี.
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ภิกษุทั้งหลาย !  สมัยใด ภิกษุเป็นผู้เข้าไปเพ่ง

เฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้น เป็นอย่างดี สมัยนั้น 

อุเบกขาสัมโพชฌงค์ ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้ว 

สมัยน้ันภิกษุช่ือว่าย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ สมัยน้ัน

อุเบกขาสัมโพชฌงค์ของภิกษุชื่อว่าถึงความเต็มรอบแห่ง

การเจริญ. 

ภิกษุทั้งหลาย ! สมัยใด ภิกษุเป็นผู้เห็นเวทนาใน

เวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำา… เป็นผู้เห็นจิตในจิตอยู่

เป็นประจำา… เป็นผู้เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็น

ประจำา สมัยนั้นสติที่ภิกษุเข้าไปตั้งไว้แล้วก็เป็นธรรมชาติ

ไม่ลืมหลง.

ภิกษุทั้งหลาย ! สมัยใด สติของภิกษุผู้เข้าไปตั้ง

ไว้แล้ว เป็นธรรมชาติไม่ลืมหลง สมัยนั้น สติสัมโพชฌงค์ 

ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้ว สมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อม

เจริญสติสัมโพชฌงค์ สมัยนั้นสติสัมโพชฌงค์ของภิกษุ

ชื่อว่าถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญ 

(ต่อไปนีม้ข้ีอความอย่างเดยีวกนักบักรณแีห่ง การตามเหน็

กายในกายทกุตัวอกัษร)
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โพชฌงค์บริบูรณ ์

ย่อมท�าวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์

ภิกษุทัง้หลาย !  โพชฌงค์ทัง้ ๗ อนับุคคลเจริญแล้ว 

ทำาให้มากแล้วอย่างไรเล่า จึงจะทำาวิชชาและวิมุตติให้

บริบูรณ์ได้ ?

ภิกษุท้ังหลาย !  ภิกษุในกรณีนี้ ย่อมเจริญ  

สติสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อันอาศัยวิราคะ (ความจางคลาย) 

อันอาศัยนิโรธ (ความดับ) อันน้อมไปเพ่ือโวสสัคคะ (ความสละ 

ความปล่อย)

ย่อมเจริญ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก

อันอาศัยวิราคะ อันอาศัยนิโรธ อันน้อมไปเพื่อโวสสัคคะ

ย่อมเจริญ วิริยสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก  

อันอาศัยวิราคะ อันอาศัยนิโรธ อันน้อมไปเพื่อโวสสัคคะ

ย่อมเจริญ ปีติสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก  
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อันอาศัยวิราคะ อันอาศัยนิโรธ อันน้อมไปเพื่อโวสสัคคะ

ย่อมเจริญ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก 

อันอาศัยวิราคะ อันอาศัยนิโรธ อันน้อมไปเพื่อโวสสัคคะ

ย่อมเจริญ สมาธิสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก  

อันอาศัยวิราคะ อันอาศัยนิโรธ อันน้อมไปเพื่อโวสสัคคะ

ย่อมเจริญ อุเบกขาสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก 

อันอาศัยวิราคะ อันอาศัยนิโรธ อันน้อมไปเพื่อโวสสัคคะ

ภิกษุทัง้หลาย !  โพชฌงค์ทัง้ ๗ อนับุคคลเจริญแล้ว 

ทำาให้มากแล้ว อย่างนี้แล ย่อมทำาวิชชาและวิมุตติให้

บริบูรณ์ได้ ดังนี้.

(หมายเหตผุูร้วบรวม พระสตูรทีท่รงตรสัเหมอืนกนักบั

พระสตูรข้างบนน้ี ยงัมีอกีคอื ปฐมอานนัทสตูร มหาวาร. สำ. 

1๙/417-423/1381 -13๙8. ทตุยิอานนัทสตูร มหาวาร. สำ. 

1๙/423-424/13๙๙-1401. ทตุยิภิกขสุตูร มหาวาร. สำ. 

1๙/425/1404-1405.)
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เจริญอานาปานสติ เป็นเหตุให้  
สติปัฏฐาน ๔ โพชฌงค์ ๗ วิชชา  
และวิมุตติบริบูรณ์ (อีกสูตรหนึ่ง)

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๑๙๐-๒๐๑/๒๘๒-๒๙๑. 

0๔ 

ภกิษทุัง้หลาย !  เราเป็นผูต้ัง้มัน่แล้วในข้อปฏิบติันี.้ 

ภิกษุทั้งหลาย !  เราเป็นผู้มีจิตตั้งม่ันแล้วในข้อปฏิบัติ

นี้. ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ พวกเธอทั้ง

หลาย จงปรารภความเพยีรให้ยิง่กว่าประมาณ เพ่ือถงึสิง่ที่

ยงัไม่ถงึ เพือ่บรรลสุิง่ทีย่งัไม่บรรล ุ เพือ่ทำาให้แจ้งสิง่ทีย่งัไม่

ทำาให้แจ้ง. เราจักรอคอยพวกเธอทั้งหลายอยู่ ณ ที่นครสา

วัตถีนี้แล จนกว่าจะถึงวันท้ายแห่งฤดูฝนครบสี่เดือน เป็น

ฤดูที่บานแห่งดอกโกมุท (เพ็ญเดือนสิบสอง).

พวกภกิษเุป็นพวกชาวชนบทได้ทราบข่าวนี ้ กพ็ากนั

หลัง่ไหลไปสูน่ครสาวตัถ ี เพือ่เฝ้าเย่ียมพระผูม้พีระภาคเจ้า. 

ฝ่ายพระเถระผู้มชีือ่เสยีงคนรูจ้กัมาก ซ่ึงมท่ีานพระสารบีตุร 
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พระมหาโมคคลัลานะ พระมหากสัสปะ พระมหากจัจายนะ  

พระมหาโกฏฐิตะ พระมหากัปปินะ พระมหาจุนทะ  

พระเรวตะ พระอานนท์ และพระเถระรปูอืน่อกีหลายท่าน 

แบ่งกนัเป็นพวกๆ พากนัสัง่สอน พรำา่ชีแ้จง พวกภกิษใุหม่ๆ 

อย่างเตม็ที ่ พวกละสบิรปูบ้าง ยีส่บิรูปบ้าง สามสิบรปูบ้าง 

สีส่บิรูปบ้าง. ส่วนภกิษุใหม่ๆ เหล่านัน้ เมือ่ได้รบัคำาสัง่สอน 

ได้รับคำาพรำ่าชี้แจง ของพระเถระผู้มีช่ือเสียงทั้งหลายอยู่  

กย่็อมรูค้ณุวเิศษอันกว้างขวางอย่างอืน่ๆ ยิง่กว่าแต่ก่อน.  

จนกระทัง่ถงึวนัเพญ็เดอืนสิบสอง.

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า จึงได้ตรัสกับภิกษ ุ

ทั้งหลายสืบไปว่า 

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุบริษัทนี้ ไม่เหลวไหลเลย. 

ภิกษุท้ังหลาย !  ภิกษุบริษัทนี้ไม่เหลวแหลกเลย. ภิกษุ

บริษัทนี้ ตั้งอยู่แล้วในธรรมที่เป็นสาระล้วน. 

ภิกษุทั้งหลาย !  บริษัทเช่นใด มีรูปลักษณะที ่

น่าบูชา น่าต้อนรับ น่ารับทักษิณา น่าไหว้ เป็นเน้ือนาบุญ

ชั้นดีเยี่ยมของโลก หมู่ภิกษุนี้ ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้น 

ภิกษุบริษัทนี้ ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้น.
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ภิกษุทั้งหลาย !  บริษัทเช่นใด มีรูปลักษณะที่

ทานอันบุคคลให้น้อย แต่กลับมีผลมาก ทานที่ให้มาก 

ก็มีผลมากทวียิ่งขึ้น หมู่ภิกษุนี้ ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้น 

ภิกษุบริษัทนี้ ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้น.

ภิกษุทั้งหลาย !  บริษัทเช่นใด มีรูปลักษณะยาก

ท่ีชาวโลกจะได้เห็น หมู่ภิกษุนี้ ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้น 

ภิกษุบริษัทนี้ ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้น.

ภิกษทุัง้หลาย !  บรษิทัเช่นใด มรีปูลกัษณะทีค่วร

จะไปดไูปเหน็ แม้จะต้องเดนิสิน้หนทางนบัด้วยโยชน์ๆ 

ถงึกบัต้องเอาห่อสะเบยีงไปด้วยกต็าม หมูภ่กิษนุี ้ ก็มีรูป

ลักษณะเช่นนั้น ภิกษุบริษัทนี้ ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้น.

ภิกษุทั้งหลาย !  ในหมูภ่กิษนุี ้มพีวกภกิษซุึง่เป็น 

พระอรหันต์ ผูส้ิน้อาสวะแล้ว ผูอ้ยูจ่บพรหมจรรย์แล้ว มกีจิ

ทีค่วรทำาได้ทำาสำาเรจ็แล้ว มภีาระปลงลงได้แล้ว มปีระโยชน์

ของตนเองบรรลุแล้วโดยลำาดับ มีสัญโญชน์ในภพสิ้นแล้ว 

หลดุพ้นแล้ว เพราะรูท้ัว่ถงึโดยชอบพวกภกิษแุม้เห็นปานนี้ 

ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุนี้.
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ภิกษุทั้งหลาย !  ในหมู่ภิกษุนี้ มีพวกภิกษุซึ่งสิ้น
สัญโญชน์เบื้องต่ำาห้า เป็นโอปปาติกะแล้ว จักปรินิพพาน

ในที่นั้น ไม่เวียนกลับมาจากโลกนั้น เป็นธรรมดา  
พวกภิกษุแม้เห็นปานนี้ ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุนี้.

ภิกษุท้ังหลาย !  ในหมู่ภิกษุน้ี มีพวกภิกษุซ่ึงส้ิน
สัญโญชน์สาม และมีความเบาบางไปของราคะ โทสะ โมหะ 
เป็น สกทาคามี มาสู่เทวโลกอีกคร้ังเดียวเท่าน้ัน แล้วจักกระทำา
ท่ีสุดแห่งทุกข์ได้ พวกภิกษุแม้เห็นปานน้ี ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุน้ี.

ภิกษุทั้งหลาย !  ในหมู่ภิกษุนี้ มีพวกภิกษุซึ่งสิ้น

สัญโญชน์สาม เป็น โสดาบัน มีอันไม่ตกต่ำาเป็นธรรมดา 
ผู้เท่ียงแท้ ผู้แน่ท่ีจะตรัสรู้ข้างหน้า พวกภิกษุแม้เห็นปานน้ี 
ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุนี้.

ภิกษุทั้งหลาย !  ในหมู่ภิกษุนี้ มีพวกภิกษุซึ่ง
ประกอบความเพียรเป็นเครื่องต้องท�าเนืองๆ ในการ
อบรมสติปัฏฐานส่ี สัมมัปปธานส่ี อิทธิบาทส่ี อินทรีย์ห้า 
พละห้า โพชฌงค์เจ็ด อริยมรรคมีองค์แปด เมตตา กรุณา 
มุทิตา อุเบกขา อสุภะ อนิจจสัญญา และอานาปานสติ 
พวกภิกษุแม้เห็นปานนี้ ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุนี้.



เปิดธรรมที่ถูกปิด : อานาปานสติ

29

ภิกษุทั้งหลาย !  อานาปานสติสมาธินี้แล ซึ่ง

เม่ือบุคคลเจริญแล้ว ท�าให้มากแล้ว ย่อมท�าสติปัฏ

ฐานท้ัง ๔ ให้บริบูรณ์ สติปัฏฐานท้ัง ๔ อันบุคคลเจริญ

แล้วท�าให้มากแล้ว ย่อมท�าโพชฌงค์ทั้ง ๗ ให้บริบูรณ์ 

โพชฌงค์ทั้ง ๗ อันบุคคลเจริญแล้ว ท�าให้มากแล้ว  

ย่อมท�าวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ได้.
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สติปัฏฐานบริบูรณ์  

เพราะอานาปานสติบริบูรณ์

ภิกษุทั้งหลาย !  อานาปานสต ิอนับคุคลเจรญิแล้ว
อย่างไร ทำาให้มากแล้วอย่างไร จึงทำาสติปัฏฐานทั้งสี่
ให้บริบูรณ์ได้ ?

[หมวดกายานุปัสสนา]

ภิกษุทั้งหลาย !  สมัยใด ภิกษุ 

เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว 
เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว

เมื่อหายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น  
เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น

ย่อมทำาการฝึกหดัศกึษาว่า “เราเป็นผู้รูพ้ร้อมเฉพาะ

ซึ่งกายทั้งปวง หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะ

ซึ่งกายทั้งปวง หายใจออก”
ย่อมทำาการฝึกหัดศกึษาว่า “เราเป็นผู้ท�ากายสงัขาร 

ให้ร�างับ หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้ทำากายสังขารให้รำางับ 
หายใจออก”
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ภิกษุท้ังหลาย !  สมัยน้ัน ภิกษุน้ันช่ือว่า เป็นผู้

เห็นกายในกายอยู่เป็นประจ�า มีความเพียรเผากิเลส  

มีสัมปชัญญะ มีสติ นำาอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้. 

ภิกษุทั้งหลาย !  เราย่อมกล่าว ลมหายใจเข้าและ

ลมหายใจออก ว่าเป็นกายอันหนึ่งๆ ในกายทั้งหลาย.

ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะเหตุน้ันในเร่ืองน้ี ภิกษุน้ัน

ย่อมช่ือว่าเป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำา มีความเพียร

เผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำาอภิชฌาและโทมนัสในโลก

ออกเสียได้ ในสมัยนั้น.

[หมวดเวทนานุปัสสนา]

ภิกษุทั้งหลาย !  สมัยใด ภิกษุ 

ย่อมทำาการฝึกหดัศกึษาว่า “เราเป็นผู้รูพ้ร้อมเฉพาะ

ซึ่งปีติ หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติ 

หายใจออก”

ย่อมทำาการฝึกหดัศกึษาว่า “เราเป็นผู้รูพ้ร้อมเฉพาะ

ซึ่งสุข หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุข 

หายใจออก”
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ย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อม

เฉพาะซึ่งจิตตสังขาร หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อม

เฉพาะซึ่งจิตตสังขาร หายใจออก”

ย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้ท�า 

จิตตสังขารให้ร�างับ หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้ทำา 

จิตตสังขารให้รำางับ หายใจออก”

ภิกษุท้ังหลาย !  สมัยน้ัน ภิกษุน้ันช่ือว่า เป็นผู้

เห็นเวทนาในเวทนาท้ังหลายอยู่เป็นประจ�า มีความเพียร

เผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำาอภิชฌาและโทมนัสในโลก

ออกเสียได้.

ภิกษุทั้งหลาย !  เราย่อมกล่าวการท�าในใจเป็น 

อย่างดีต่อลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งหลายว่า 

เป็นเวทนาอันหน่ึงๆ ในเวทนาท้ังหลาย. 

ภกิษทุัง้หลาย !  เพราะเหตนุัน้ในเรือ่งนี ้ ภกิษนุัน้ 

ย่อมชือ่ว่าเป็นผูเ้หน็เวทนาในเวทนาทัง้หลายอยูเ่ป็นประจำา 

มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำาอภิชฌาและ

โทมนัสในโลกออกเสียได้ ในสมัยนั้น.
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[หมวดจิตตานุปัสสนา] 

ภิกษุทั้งหลาย !  สมัยใด ภิกษุ 

ย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อม

เฉพาะซ่ึงจิต หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซ่ึงจิต 

หายใจออก”

ย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูท้�าจิตให้

ปราโมทย์ย่ิง หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้ทำาจิตให้ปราโมทย์ย่ิง 

หายใจออก”

ย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูท้�าจิตให ้

ต้ังม่ัน หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้ทำาจิตให้ต้ังม่ัน หายใจออก”

ย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูท้�าจิตให้

ปล่อยอยู่ หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้ทำาจิตให้ปล่อยอยู่ 

หายใจออก”

ภิกษุทั้งหลาย !  สมยันัน้ ภกิษนุัน้ชือ่ว่า เป็นผูเ้หน็

จติในจติอยูเ่ป็นประจำา มคีวามเพยีรเผากเิลส มสัีมปชัญญะ  

มสีต ินำาอภชิฌาและโทมนสัในโลกออกเสยีได้.

ภิกษุทั้งหลาย !  เราไม่กล่าวอานาปานสต ิว่าเป็น

สิง่ทีม่ไีด้แก่บคุคลผูม้สีตอินัลมืหลงแล้ว ไม่มสีมัปชญัญะ. 
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ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะเหตนุัน้ในเรือ่งนี ้ ภกิษนุัน้ 

ย่อมชือ่ว่าเป็นผูเ้หน็จติในจติอยูเ่ป็นประจำา มคีวามเพยีรเผา

กิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำาอภิชฌาและโทมนัส 

ในโลกออกเสียได้ ในสมัยนั้น.

[หมวดธัมมานุปัสสนา]

ภิกษุทั้งหลาย !  สมัยใด ภิกษุ 

ย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้เห็นซ่ึง

ความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจ�า หายใจเข้า” ว่า “เราเป็น 

ผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำา หายใจออก”

ย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้เห็นซ่ึง

ความจางคลายอยู่เป็นประจ�า หายใจเข้า” ว่า “เราเป็น

ผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำา หายใจออก”

ย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้เห็นซ่ึง

ความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจ�า หายใจเข้า” ว่า “เราเป็น

ผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำา หายใจออก”
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ย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูเ้ห็นซึ่ง

ความสลัดคืนอยู่เป็นประจ�า หายใจเข้า” ว่า “เราเป็น 

ผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำา หายใจออก” 

ภิกษุทั้งหลาย !  สมัยนั้น ภิกษุนั้นชื่อว่า เป็นผู้

เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจ�า มีความเพยีร

เผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำาอภิชฌาและโทมนสั 

ในโลกออกเสียได้.

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษนุัน้ เป็นผูเ้ข้าไปเพ่งเฉพาะ

เป็นอย่างดแีล้ว เพราะเธอเหน็การละอภชิฌาและโทมนสั

ทัง้หลายของเธอนัน้ด้วยปัญญา. 

ภิกษุท้ังหลาย !  เพราะเหตุน้ันในเร่ืองน้ี ภิกษุน้ัน

ย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำา 

มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำาอภิชฌาและ

โทมนัสในโลกออกเสียได้.

ภิกษุทัง้หลาย !  อานาปานสตอัินบคุคลเจริญแล้ว 

อย่างนี ้ ท�าให้มากแล้วอย่างน้ีแล ชือ่ว่าท�าสตปัิฏฐานทัง้สี่

ให้บริบูรณ์ได้.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อานาปานสติ
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โพชฌงค์บริบูรณ์  

เพราะสติปัฏฐานบริบูรณ์

ภกิษทุัง้หลาย !  สตปัิฏฐานทัง้สี ่อนับคุคลเจรญิแล้ว

อย่างไร ทำาให้มากแล้วอย่างไร จึงทำาโพชฌงค์ทั้งเจ็ดให้

บริบูรณ์ได้ ?

[โพชฌงค์เจ็ด หมวดกายานุปัสสนา]

ภิกษุทั้งหลาย !  สมัยใด ภิกษุเป็นผู้เห็นกายใน

กายอยู่เป็นประจำา มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ  

นำาอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ สมัยนั้นสติของ

ภิกษุผู้เข้าไปตั้งไว้แล้ว ก็เป็นธรรมชาติไม่ลืมหลง.

ภิกษุทั้งหลาย !  สมัยใด สติของภิกษุผู้เข้าไปตั้ง

ไว้แล้ว เป็นธรรมชาติไม่ลืมหลง สมัยน้ัน สติสัมโพชฌงค์ 

ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้ว สมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อม 

เจริญสติสัมโพชฌงค์ สมัยนั้นสติสัมโพชฌงค์ของภิกษ ุ

ชื่อว่าถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญ.
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ภิกษุนั้น เมือ่เป็นผูมี้สตเิช่นนัน้อยู่ ย่อมท�าการเลอืก 

ย่อมท�าการเฟ้น ย่อมท�าการใคร่ครวญซึ่งธรรมนั้นด้วย

ปัญญา. ภิกษุทั้งหลาย !  สมยัใด ภกิษเุป็นผูม้สีตเิช่นนัน้อยู่

ทำาการเลอืกเฟ้น ใคร่ครวญธรรมนัน้อยูด้่วยปัญญา สมยันัน้ 

ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้ว 

สมัยนัน้ภกิษชุือ่ว่าย่อมเจริญธมัมวจิยสมัโพชฌงค์ สมัยนั้น

ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ของภิกษุชื่อว่าถึงความเต็มรอบแห่ง

การเจริญ.

ภกิษนุัน้ เม่ือเลอืกเฟ้น ใคร่ครวญอยู่ซึง่ธรรมนัน้

ด้วยปัญญา ความเพยีรอนัไม่ย่อหย่อน ชือ่ว่าเป็นธรรมอนั

ภิกษุนั้นปรารภแล้ว. ภิกษุทั้งหลาย !  สมยัใด ความเพยีร

ไม่ย่อหย่อนอนัภกิษผุูเ้ลอืกเฟ้น ใคร่ครวญในธรรมนัน้ด้วย

ปัญญา สมัยนั้น วิริยสัมโพชฌงค ์ ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้น

ปรารภแล้ว สมัยนัน้ภกิษชุือ่ว่าย่อมเจรญิวริิยสมัโพชฌงค์ 

สมัยนั้นวิริยสัมโพชฌงค์ของภิกษุชื่อว่าถึงความเต็มรอบ

แห่งการเจริญ.

ภิกษุน้ัน เม่ือมีความเพียรอันปรารภแล้ว ปีติอันเป็น 

นิรามิสก็เกิดข้ึน. ภิกษุท้ังหลาย !  สมัยใด ปีติอันเป็นนิรามิส  
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เกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้มีความเพียรอันปรารภแล้ว สมัยนั้น  

ปีติสัมโพชฌงค์ ก็เป็นอันว่าภิกษุน้ันปรารภแล้ว สมัยน้ัน 

ภิกษุช่ือว่าย่อมเจริญปีติสัมโพชฌงค์ สมัยน้ันปีติสัมโพชฌงค์ 

ของภิกษุชื่อว่าถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญ.

ภกิษนุัน้ เมือ่มใีจประกอบด้วยปีต ิแม้กายกร็�างบั 

แม้จติก็ร�างบั. ภิกษุทั้งหลาย !  สมยัใด ทัง้กายและทัง้จติ 

ของภิกษุผู้มีใจประกอบด้วยปีติ ย่อมรำางับ สมัยนั้น 

ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้ว 

สมยันัน้ภกิษชุือ่ว่าย่อมเจริญปัสสทัธสัิมโพชฌงค์ สมยันัน้

ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ของภิกษุชื่อว่าถึงความเต็มรอบ 

แห่งการเจริญ.

ภิกษุนั้น เมือ่มกีายอนัร�างบัแล้ว มคีวามสขุอยู่  

จิตย่อมตั้งมั่น. ภิกษุท้ังหลาย !  สมัยใด จิตของภิกษุ

ผูม้ีกายอันรำางับแล้วมีความสุขอยู่ ย่อมตั้งมั่น สมัยนั้น 

สมาธิสัมโพชฌงค์ ก็เป็นอันว่าภิกษุน้ันปรารภแล้ว 

สมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ สมัยนั้น

สมาธิสัมโพชฌงค์ของภิกษุช่ือว่าถึงความเต็มรอบแห่ง

การเจริญ. 
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ภิกษุน้ัน ย่อมเป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะซ่ึงจิต

อันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดี. ภิกษุทั้งหลาย !

สมัยใด ภิกษุเป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้ว

อย่างนั้น เป็นอย่างดี สมัยนั้น อุเบกขาสัมโพชฌงค์ 

ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้ว สมัยนั้นภิกษุช่ือว่าย่อม

เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ สมัยนั้นอุเบกขาสัมโพชฌงค์

ของภิกษุชื่อว่าถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญ.

[โพชฌงค์เจ็ด หมวดเวทนานุปัสสนา]

ภิกษุทั้งหลาย !  สมัยใด ภิกษุเป็นผูเ้ห็นเวทนา

ในเวทนาทั้งหลาย อยู่เป็นประจำา มีความเพียรเผากิเลส 

มีสัมปชัญญะ มีสติ นำาอภิชฌาและโทมนัสในโลกออก 

เสียได้ สมัยนั้น สติของภิกษุผู้เข้าไปตั้งไว้แล้ว ก็เป็น

ธรรมชาติไม่ลืมหลง. ภิกษุทั้งหลาย !  สมัยใด สติของ

ภิกษุผู้เข้าไปตั้งไว้แล้ว เป็นธรรมชาติไม่ลืมหลง สมัยนั้น  

สติสัมโพชฌงค์ ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้ว สมัยนั้น

ภกิษชุือ่ว่าย่อมเจรญิสตสิมัโพชฌงค์ สมยันัน้สตสิมัโพชฌงค์

ของภิกษุชื่อว่าถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญ.
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ภิกษุน้ัน เม่ือเป็นผู้มีสติเช่นน้ันอยู่ ย่อมทำาการเลือก 

ย่อมทำาการเฟ้น ย่อมทำาการใคร่ครวญ ซ่ึงธรรมน้ันด้วยปัญญา 

(ต่อไปนี้ มีข้อความอย่างเดียวกันกับในโพชฌงค์เจ็ด 

หมวดกายานุปัสสนา จนจบหมวด).

[โพชฌงค์เจ็ด หมวดจิตตานุปัสสนา]

ภิกษุท้ังหลาย !  สมัยใด ภิกษุเป็นผู้เห็นจิตในจิต 

อยู่เป็นประจำา มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำา

อภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ สมัยน้ัน สติของภิกษุ

ผู้เข้าไปต้ังไว้แล้ว ก็เป็นธรรมชาติไม่ลืมหลง. ภิกษุทั้งหลาย !  

สมัยใด สติของภิกษุผู้เข้าไปต้ังไว้แล้ว เป็นธรรมชาติไม่ลืมหลง 

สมัยนั้น สติสัมโพชฌงค์ ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้ว  

สมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์ สมัยนั้น 

สติสัมโพชฌงค์ของภิกษุช่ือว่าถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญ.

ภิกษุน้ัน เม่ือเป็นผู้มีสติเช่นน้ันอยู่ ย่อมทำาการเลือก 

ย่อมทำาการเฟ้น ย่อมทำาการใคร่ครวญซ่ึงธรรมน้ันด้วยปัญญา 

(ต่อไปนี้ มีข้อความอย่างเดียวกันกับในโพชฌงค์เจ็ด 

หมวดกายานปัุสสนา จนจบหมวด).
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[โพชฌงค์เจ็ด หมวดธัมมานุปัสสนา]

ภิกษุท้ังหลาย !  สมัยใด ภิกษุเป็นผู้เห็นธรรมใน

ธรรมทั้งหลาย อยู่เป็นประจำา มีความเพียรเผากิเลส มี 

สัมปชัญญะ มีสติ นำาอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ 

สมัยนั้น สติของภิกษุผู้เข้าไปตั้งไว้แล้ว ก็เป็นธรรมชาต ิ

ไม่ลืมหลง. ภิกษุทั้งหลาย !  สมัยใด สติของภิกษุผู้เข้าไป

ต้ังไว้แล้ว เป็นธรรมชาติไม่ลืมหลง สมัยน้ัน สติสัมโพชฌงค์ 

ก็เป็นอันว่าภิกษุน้ันปรารภแล้ว สมัยน้ันภิกษุช่ือว่าย่อมเจริญ

สติสัมโพชฌงค์ สมัยนั้นสติสัมโพชฌงค์ของภิกษุชื่อว่าถึง

ความเต็มรอบแห่งการเจริญ. 

ภกิษนุัน้ เมือ่เป็นผูม้สีตเิช่นนัน้อยู ่ย่อมทำาการเลอืก 

ย่อมทำาการเฟ้น ย่อมทำาการใคร่ครวญ ซึง่ธรรมนัน้ด้วยปัญญา 

(ต่อไปนี้ มีข้อความอย่างเดียวกันกับในโพชฌงค์เจ็ด 

หมวดกายานุปัสสนา จนจบหมวด).

ภิกษุทั้งหลาย !  สตปัิฏฐานทัง้สี ่อนับคุคลเจรญิ

แล้ว อย่างนี ้ท�าให้มากแล้ว อย่างนีแ้ล ชือ่ว่าท�าโพชฌงค์

ทั้งเจ็ดให้บริบูรณ์ได้.
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วิชชาและวิมุตติบริบูรณ ์

เพราะโพชฌงค์บริบูรณ์

ภิกษุท้ังหลาย !  โพชฌงค์ท้ังเจ็ด อันบุคคลเจริญ

แล้วอย่างไร ทำาให้มากแล้วอย่างไร จึงทำาวิชชาและวิมุตติ

ให้บริบูรณ์ได้ ?

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในกรณีนี้ ย่อมเจริญ 

สติสัมโพชฌงค์  อันอาศัยวิ เวก อันอาศัยวิราคะ  

(ความจางคลาย) อันอาศัยนิโรธ (ความดับ) อันน้อมไป 

เพื่อโวสสัคคะ (ความสละ ความปล่อย)

ย่อมเจริญ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก 

อันอาศัยวิราคะ อันอาศัยนิโรธ อันน้อมไปเพื่อโวสสัคคะ

ย่อมเจริญ วิริยสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก  

อันอาศัยวิราคะ อันอาศัยนิโรธ อันน้อมไปเพื่อโวสสัคคะ

ย่อมเจริญ ปีติสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก  

อันอาศัยวิราคะ อันอาศัยนิโรธ อันน้อมไปเพื่อโวสสัคคะ

ย่อมเจริญ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก 

อันอาศัยวิราคะ อันอาศัยนิโรธ อันน้อมไปเพื่อโวสสัคคะ
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ย่อมเจริญ สมาธิสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก  

อันอาศัยวิราคะ อันอาศัยนิโรธ อันน้อมไปเพื่อโวสสัคคะ

ย่อมเจริญ อุเบกขาสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก 

อันอาศัยวิราคะ อันอาศัยนิโรธ อันน้อมไปเพื่อโวสสัคคะ.

ภิกษุทั้งหลาย !  โพชฌงค์ท้ังเจ็ด อันบุคคล

เจริญแล้วอย่างนี้ ท�าให้มากแล้วอย่างนี้แล ช่ือว่า 

ท�าวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ได้ ดังนี้.

(ข้อสังเกต ดงัทีต่รสัไว้ แสดงว่าสตปัิฏฐานทัง้สี ่ ในแต่ละ

หมวด สมบรูณ์ในตัวเอง คอืเข้าถงึโพชฌงค์ทีบ่รบูิรณ์จนกระท่ัง

วมิตุติได้ทกุหมวด ดังนัน้ สตปัิฏฐานสีน่ัน้ ผูป้ฏบิติัจะเจรญิหมวด

ใดหมวดหนึง่ หรอืทัง้ 4 หมวด กไ็ด้เหมอืนกนั เพราะสามารถยงั

วมิตุติให้ปรากฏได้ดจุเดยีวกนั ผูร้วบรวม)
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การเจริญอานาปานสติ  
(ตามนัยแห่งมหาสติปัฏฐานสูตร)

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๓๒๒-๓๒๔/๒๗๔. -บาลี มู. ม. ๑๒/๑๐๓-๑๐๕/๑๓๓. 

0๕ 

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็น

กายในกายอยู่นั้น เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุท้ังหลาย !  ในกรณนีี ้ภกิษไุปแล้วสูป่่า หรอื 

โคนไม้ หรือเรือนว่างก็ตาม ย่อมนั่งคู้ขาเข้ามาโดยรอบ 

(ขดัสมาธ)ิ ตัง้กายตรง ดำารงสติเฉพาะหน้า เธอเป็นผูม้สีติ 

หายใจเข้า มีสติหายใจออก (1) เม่ือหายใจเข้ายาว 

ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว หรือเมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัด

ว่าเราหายใจออกยาว หรือว่า (๒) เม่ือหายใจเข้าสั้น 

ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น หรือเมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัด

ว่าเราหายใจออกสั้น (๓) เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า 

เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายท้ังปวง จักหายใจเข้า 

เราเป็นผู้รู ้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง จักหายใจออก 

(๔) เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า เราทำากายสังขารให้

รำางบัจกัหายใจเข้า เราทำากายสงัขารให้ร�างบั จกัหายใจออก 
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เช่นเดียวกับนายช่างกลึงหรือลูกมือของนายช่างกลึง 

ผูช้�านาญ เมือ่เขาชกัเชอืกกลงึยาว กร็ูชั้ดว่าเราชักเชอืก

กลึงยาว เมื่อชักเชือกกลึงสั้น ก็รู้ชัดว่าเราชักเชือกกลึง

สัน้ ฉันใดก็ฉันนั้น.

ด้วยอาการอย่างน้ีแล ท่ีภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณา

เห็นกาย ในกายอันเป็นภายในอยู่ บ้าง ในกายอันเป็น

ภายนอกอยู่ บ้าง ในกายทั้งภายในและภายนอกอยู่ บ้าง 

และเป็นผู้มีปกติพิจารณา เห็นธรรม อันเป็นเหตุเกิดขึ้น 

ในกายอยู่ บ้าง เห็นธรรมเป็นเหตุเสื่อมไปในกายอยู่ บ้าง 

เห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดขึ้นและเสื่อมไปในกายอยู่ บ้าง 

ก็แหละ สติ ว่า “กายมีอยู่” ดังน้ีของเธอน้ัน เป็นสติท่ี

เธอด�ารงไว้เพียงเพ่ือความรู้ เพียงเพ่ืออาศัยระลึก ท่ีแท้

เธอเป็นผู้ที่ตัณหาและทิฏฐิอาศัยไม่ได้ และเธอไม่ยึดมั่น

อะไรๆ ในโลกนี้.

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุช่ือว่า เป็นผู้มีปกติพิจารณา 

เห็นกายในกายอยู่ แม้ด้วยอาการอย่างนี้.
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

เมื่อเจริญอานาปานสติ  
ก็ชื่อว่าเจริญกายคตาสติ

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๒๐๔/๒๙๔.

0๖ 

ภิกษุท้ังหลาย !  ในกรณีน้ี ภิกษุไปแล้วสู่ป่า หรือ

โคนไม้ หรือเรือนว่างก็ตาม น่ังคู้ขาเข้ามาโดยรอบ ต้ังกายตรง 

ดำารงสติเฉพาะหน้า เธอน้ัน มีสติหายใจเข้า มีสติหายใจออก 

เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว 

เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว

เมื่อหายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น 

เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อม

เฉพาะซึ่งกายทั้งปวง หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อม

เฉพาะซึ่งกายทั้งปวง หายใจออก”

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้ท�า 

กายสังขารให้ร�างับ หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้ทำากายสังขาร 

ให้รำางับ หายใจออก”
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เม่ือภิกษุน้ันเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียร มีตน

ส่งไปแล้วในการทำาเช่นนั้นอยู่ ย่อมละความระลึกและ

ความดำาริอันอาศัยเรือนเสียได้. 

เพราะละความระลึกและความดำาริน้ันได้ จิตของเธอ 

ก็ตั้งอยู่ด้วยดี สงบรำางับอยู่ด้วยดี เป็นธรรมเอกผุดมีขึน้ 

เป็นสมาธิอยู่ในภายในนั่นเทียว. 

ภิกษุทั้งหลาย !  แม้อย่างนี้ ภิกษุนั้นก็ชื่อว่า  

เจริญกายคตาสติ.

(ข้อสังเกต ส่วนใหญ่เรามักจะเข้าใจว่า กายคตาสต ิ คอื 

การพิจารณาอสุภะเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หรือการเจริญมรรค

เพื่อการหลุดพ้นจะต้องผ่านการพิจารณาอสุภะเสียก่อนเสมอไป

เท่าน้ัน ในพระสตูรน้ีจงึเป็นคำาตอบให้เหน็ว่า อานาปานสต ิ กเ็ป็น

กายคตาสติ และสามารถเจริญมรรคนี้ จนถึงวิมุตติหลุดพ้นได้

โดยตรง ดงัในพระสตูรอืน่ๆ ทีพ่ระองค์ตรสัไว้ในเล่มนี ้นอกจากนัน้

กายคตาสติยังมีความหมายอีกหลายนัย เช่น หมายถึง การเจริญ

ฌานหนึ่งถึงฌานสี่อีกด้วย ผู้รวบรวม)
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

อานาปานสต ิ 
เป็นเหตุให้ถึงซึ่งนิพพาน

-บาลี เอก. อํ. ๒๐/๓๙-๔๐/๑๗๙–๑๘๐.

0๗ 

ภิกษุทัง้หลาย !  ธรรมอย่างหนึง่ อนับคุคลเจริญแล้ว 

กระทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความหน่ายโดย

ส่วนเดยีว เพือ่คลายก�าหนดั เพือ่ความดบั เพือ่ความสงบ 

เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน. 

ธรรมอย่างหนึ่งคืออะไร ?

คือ... อานาปานสติ ...

ภิกษุทั้งหลาย !  ธรรมอย่างหนึ่งนี้แล อันบุคคล

เจริญแล้ว กระทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือความหน่าย

โดยส่วนเดียว เพ่ือคลายกำาหนัด เพ่ือความดับ เพ่ือความสงบ 

เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อานาปานสติ

อานาปานสติสมาธิ  
เป็นเหตุให้ละสังโยชน์ได้

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๒๖-๔๒๗/๑๔๐๖-๑๔๐๗.

08 

ภิกษุทั้งหลาย !  อานาปานสติสมาธิ อันบุคคล

เจริญแล้ว ทำาให้มากแล้ว เป็นไปเพื่อการละสัญโญชน ์

ทั้งหลาย.

ภิกษุทั้งหลาย !  อานาปานสติสมาธิ อันบุคคล

เจริญแล้ว ทำาให้มากแล้ว อย่างไรเล่า จึงเป็นไปเพ่ือการละ 

สัญโญชน์ทั้งหลาย ?

ภิกษุท้ังหลาย !  ในกรณีน้ี ภิกษุไปแล้วสู่ป่า หรือ

โคนไม้ หรือเรือนว่างก็ตาม น่ังคู้ขาเข้ามาโดยรอบ ต้ังกายตรง 

ดำารงสติเฉพาะหน้า เธอน้ัน มีสติหายใจเข้า มีสติหายใจออก 

เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว 

เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว

เมื่อหายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น  

เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น
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(แต่น้ีได้ตรัสไว้อย่างเดียวกนั ซึง่เหมือนในหน้า 1–4  

ทกุประการ).

ภิกษุทั้งหลาย !  อานาปานสติสมาธิ อันบุคคล

เจริญแล้ว ท�าให้มากแล้ว อย่างนี้แล ย่อมเป็นไปเพื่อ

การละสัญโญชน์ทั้งหลาย.



พุทธวจน - หมวดธรรม 

52

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อานาปานสติ

อานาปานสติสมาธิ  
สามารถก�าจัดเสียได้ซึ่งอนุสัย

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๒๖/๑๔๐๘.

09 

ภิกษุทั้งหลาย !  อานาปานสติสมาธิ อันบุคคล

เจริญแล้ว ทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือการกำาจัดเสียซ่ึง

อนุสัย. 

ภิกษุทั้งหลาย !  อานาปานสติสมาธิ อันบุคคล

เจริญแล้ว ทำาให้มากแล้ว อย่างไรเล่า จึงเป็นไปเพื่อการ

กำาจัดเสียซึ่งอนุสัย ?

ภิกษุท้ังหลาย !  ในกรณีน้ี ภิกษุไปแล้วสู่ป่า หรือ

โคนไม้ หรือเรือนว่างก็ตาม น่ังคู้ขาเข้ามาโดยรอบ ต้ังกายตรง 

ดำารงสติเฉพาะหน้า เธอน้ัน มีสติหายใจเข้า มีสติหายใจออก 

เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว 

เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว

เมื่อหายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น  

เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น
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(แต่นี้ได้ตรัสไว้อย่างเดียวกัน ซึ่งเหมือนในหน้า 1–4  

ทุกประการ).

ภิกษุทั้งหลาย !  อานาปานสติสมาธิ อันบุคคล

เจริญแล้ว ท�าให้มากแล้ว อย่างนี้แล ย่อมเป็นไปเพื่อ

การก�าจัดเสียซึ่งอนุสัย.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อานาปานสติ

อานาปานสติสมาธิ  
เป็นเหตใุห้รอบรูซ้ึง่ทางไกล (อวิชชา)

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๒๖/๑๔๐๙.

10 

ภิกษุทั้งหลาย !  อานาปานสติสมาธิ อันบุคคล
เจริญแล้ว ทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความรอบรู ้
ซึ่งทางไกล (อวิชชา).

ภิกษุทั้งหลาย !  อานาปานสติสมาธิ อันบุคคล
เจริญแล้ว ทำาให้มากแล้ว อย่างไรเล่า จึงเป็นไปเพื่อความ
รอบรู้ทางไกล ?

ภิกษุท้ังหลาย !  ในกรณีน้ี ภิกษุไปแล้วสู่ป่า หรือ
โคนไม้ หรือเรือนว่างก็ตาม น่ังคู้ขาเข้ามาโดยรอบ ต้ังกายตรง 
ดำารงสติเฉพาะหน้า เธอน้ัน มีสติหายใจเข้า มีสติหายใจออก 

เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว 
เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว

เมื่อหายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น  
เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น
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(แต่น้ีได้ตรัสไว้อย่างเดียวกนั ซึง่เหมือนในหน้า 1–4  

ทกุประการ).

ภิกษุทั้งหลาย !  อานาปานสติสมาธิ อันบุคคล

เจริญแล้ว ท�าให้มากแล้ว อย่างนี้แล ย่อมเป็นไป 

เพื่อความรอบรู้ทางไกล.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อานาปานสติ

อานาปานสติสมาธิ  
เป็นเหตุให้สิ้นอาสวะ

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๒๖/๑๔๑๐.

11 

ภิกษุทั้งหลาย !  อานาปานสติสมาธิ อันบุคคล

เจริญแล้ว ทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นไป 

แห่งอาสวะทั้งหลาย.

ภิกษุทั้งหลาย !  อานาปานสติสมาธิ อันบุคคล

เจริญแล้ว ทำาให้มากแล้ว อย่างไรเล่า จึงเป็นไปเพื่อ 

ความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ?

ภิกษุท้ังหลาย !  ในกรณีน้ี ภิกษุไปแล้วสู่ป่า หรือ

โคนไม้ หรือเรือนว่างก็ตาม น่ังคู้ขาเข้ามาโดยรอบ ต้ังกายตรง 

ดำารงสติเฉพาะหน้า เธอน้ัน มีสติหายใจเข้า มีสติหายใจออก 

เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว 

เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว

เมื่อหายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น  

เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น
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(แต่นี้ได้ตรัสไว้อย่างเดียวกัน ซึ่งเหมือนในหน้า 1–4 

ทุกประการ).

ภิกษุทั้งหลาย !  อานาปานสติสมาธิ อันบุคคล 

เจริญแล้ว ท�าให้มากแล้ว อย่างนี้แล ย่อมเป็นไป 

เพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อานาปานสติ

แบบการเจริญอานาปานสต ิ
ที่มีผลมาก (แบบที่หนึ่ง)

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๙๔/๑๓๐๕-๑๓๐๖.

1๒ 

ภิกษุท้ังหลาย !  ธรรมอันเอก อันบุคคลเจริญ 

กระทำาให้มากแล้ว ย่อมมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่  

ธรรมอันเอกนั้น คืออะไรเล่า ? 

คือ อานาปานสติ. 

ภิกษุทั้งหลาย !  อานาปานสติ อันบุคคลเจริญ

แล้วอย่างไร กระทำาให้มากแล้วอย่างไร จึงมีผลใหญ่  

มีอานิสงส์ใหญ่ ?

ภิกษุท้ังหลาย !  ในกรณีน้ี ภิกษุไปแล้วสู่ป่า หรือ

โคนไม้ หรือเรือนว่างก็ตาม น่ังคู้ขาเข้ามาโดยรอบ ต้ังกายตรง 

ดำารงสติเฉพาะหน้า เธอน้ัน มีสติหายใจเข้า มีสติหายใจออก 

เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว 

เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว

เมื่อหายใจเข้าส้ัน ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น  

เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น
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(แต่นี้ได้ตรัสไว้อย่างเดียวกัน ซึ่งเหมือนในหน้า 1–4 

ทุกประการ).

ภิกษุท้ังหลาย !  อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแล้ว 

กระท�าให้มากแล้ว อย่างน้ีแล ย่อมมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่.
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13 

ภิกษุทั้งหลาย !  อานาปานสติสมาธิ อันบุคคล 

เจริญ กระทำาให้มากแล้ว ย่อมมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่  

ก็อานาปานสติสมาธิ อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำาให้มาก

แล้วอย่างไร จึงมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่ ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  ในกรณีน้ี ภิกษุไปแล้วสู่ป่า หรือ

โคนไม้ หรือเรือนว่างก็ตาม น่ังคู้ขาเข้ามาโดยรอบ ต้ังกายตรง 

ดำารงสติเฉพาะหน้า เธอน้ัน มีสติหายใจเข้า มีสติหายใจออก 

เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว 

เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว

เมื่อหายใจเข้าส้ัน ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น  

เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น

(แต่น้ีได้ตรัสไว้อย่างเดียวกนั ซ่ึงเหมอืนในหน้า 1–4 ทกุ

ประการ).
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ภิกษุทั้งหลาย !  อานาปานสติสมาธิ อันบุคคล

เจริญแล้ว กระท�าให้มากแล้ว อย่างน้ีแล ย่อมมีผลใหญ่ 

มีอานิสงส์ใหญ่.

จิตหลุดพ้นจากอาสวะ

ภิกษุทั้งหลาย !  แม้เราเอง เมื่อยังไม่ตรัสรู้ ก่อน

การตรัสรู้ ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ ย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมน้ีเป็น 

อันมาก. ภิกษุท้ังหลาย !  เม่ือเราอยู่ด้วยวิหารธรรมน้ี 

เป็นอันมาก กายก็ไม่ลำาบาก ตาก็ไม่ลำาบาก และจิตของเรา 

ก็หลุดพ้นจากอาสวะท้ังหลาย เพราะไม่ถือม่ันด้วยอุปาทาน. 

ภิกษุท้ังหลาย !  เพราะเหตุน้ันในเร่ืองน้ี ถ้าภิกษุ

ปรารถนาว่า “กายของเราไม่พึงลำาบาก ตาของเราไม่พึง

ลำาบาก และจิตของเราพึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย 

เพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปาทาน” ดังนี้แล้วไซร้ 

อานาปานสติสมาธิน่ีแหละ อันภิกษุน้ันพึงท�าไว้

ในใจให้เป็นอย่างดี.
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ละความด�าริอันอาศัยเรือน

ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะเหตนุัน้ในเรือ่งนี ้ ถ้าภกิษุ

ปรารถนาว่า “ความระลกึและด�ารอินัอาศยัเรอืนเหล่าใด

ของเรามอียู ่ความระลกึและความด�ารเิหล่านัน้พงึสิน้ไป” 

ดงันีแ้ล้วไซร้ 

อานาปานสติสมาธิน่ีแหละ อันภิกษุน้ันพึงท�าไว้

ในใจให้เป็นอย่างดี.

ควบคุมความรู้สึกเกี่ยวความไม่ปฏิกูล

ภิกษุท้ังหลาย !  เพราะเหตุน้ันในเร่ืองน้ี ถ้าภิกษุ

ปรารถนาว่า “เราพึงเป็นผู้มีสัญญาว่า ปฏิกูลในส่ิงท่ีไม่เป็น

ปฏิกูลอยู่เถิด” ดังนี้แล้วไซร้ 

อานาปานสติน้ีแหละ อันภิกษุนั้นพึงทำาไว้ในใจ 

ให้เป็นอย่างดี.

ภิกษุท้ังหลาย !  เพราะเหตุน้ันในเร่ืองน้ี ถ้าภิกษุ

ปรารถนาว่า “เราพึงเป็นผู้มีสัญญาว่า ไม่ปฏิกูลในสิ่งที่

ปฏิกูลอยู่เถิด” ดังนี้แล้วไซร้ 
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อานาปานสตินี้แหละ อันภิกษุนั้นพึงทำาไว้ในใจ 

ให้เป็นอย่างดี.

ภิกษุท้ังหลาย !  เพราะเหตุน้ันในเร่ืองน้ี ถ้าภิกษุ

ปรารถนาว่า “เราพึงเป็นผู้มีสัญญาว่า ปฏิกูลท้ังในส่ิงท่ี

ไม่ปฏิกูล และทั้งในสิ่งที่ปฏิกูลอยู่เถิด” ดังนี้แล้วไซร้ 

อานาปานสตินี้แหละ อันภิกษุนั้นพึงทำาไว้ในใจ 

ให้เป็นอย่างดี.

ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ ถ้าภิกษุ

ปรารถนาว่า “เราพึงเป็นผู้มีสัญญาว่า ไม่ปฏิกูลทั้งใน 

สิ่งที่ปฏิกูลและในสิ่งไม่ปฏิกูลอยู่เถิด” ดังนี้แล้วไซร้ 

อานาปานสตินี้แหละ อันภิกษุนั้นพึงทำาไว้ในใจ 

ให้เป็นอย่างดี.

ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะเหตนุัน้ในเรือ่งนี ้ ถ้าภกิษุ

ปรารถนาว่า “เราพึงเป็นผู้เว้นขาดจากความรูสึ้กว่าปฏกิลู 

และความรูส้กึว่าไม่เป็นปฏิกูลท้ัง ๒ อย่างเสียโดยเดด็ขาด

แล้วเป็นผู้อยู่อุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู่เถิด” ดังนี้

แล้วไซร้ 

อานาปานสติสมาธิน้ีแหละ อันภิกษุน้ันพึงท�าไว้

ในใจให้เป็นอย่างดี.
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เป็นเหตุให้ได้สมาธิในระดับรูปสัญญาทั้งสี่

ภิกษุท้ังหลาย !  เพราะเหตุน้ันในเร่ืองน้ี ถ้าภิกษุ

ปรารถนาว่า “เราพึงเป็นผู้สงัดจากกามทั้งหลาย สงัดจาก

อกุศลธรรมท้ังหลาย เข้าถึงปฐมฌาน อันมีวิตกวิจาร มีปีติ

และสุข อันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่เถิด” ดังนี้แล้วไซร้ 

อานาปานสตินี้แหละ อันภิกษุนั้นพึงทำาไว้ในใจ 

ให้เป็นอย่างดี.

ภิกษุท้ังหลาย !  เพราะเหตุน้ันในเร่ืองน้ี ถ้าภิกษุ

ปรารถนาว่า “เพราะวิตกวิจารระงับไป เราพึงเข้าถึง  

ทุติยฌาน อันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งจิตในภายใน เพราะ

ธรรมอันเอกคือ สมาธิ ผุดมีขึ้น ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีปีติ

และสุข อันเกิดจากสมาธิแล้วแลอยู่เถิด” ดังนี้แล้วไซร้ 

อานาปานสตินี้แหละ อันภิกษุนั้นพึงทำาไว้ในใจ 

ให้เป็นอย่างดี.

ภิกษุท้ังหลาย !  เพราะเหตุน้ันในเร่ืองน้ี ถ้าภิกษุ

ปรารถนาว่า “เพราะความจางคลายไปแห่งปีติ เราพึงเป็นผู้อยู่

อุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขด้วยกาย (สุขญฺจ กาเยน) 

ชนิดท่ีพระอริยเจ้ากล่าวว่า ผู้น้ันเป็นผู้อยู่อุเบกขา มีสติ มีการ

อยู่เป็นสุข เข้าถึงตติยฌาน แล้วแลอยู่เถิด” ดังน้ีแล้วไซร้ 
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อานาปานสติน้ีแหละ อันภิกษุนั้นพึงทำาไว้ในใจ 

ให้เป็นอย่างดี.

ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ ถ้าภิกษุ

ปรารถนาว่า “เพราะละสุขและทุกข์เสียได้ เพราะความ 

ดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในกาลก่อน เราพึงเข้าถึง  

จตุตถฌาน อันไม่มีทุกข์ไม่มีสุข มีแต่ความบริสุทธิ์  

แห่งสติ เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่เถิด” ดังนี้แล้วไซร้ 

อานาปานสติสมาธิน้ีแหละ อันภิกษุนั้นพึงท�า

ไว้ในใจให้เป็นอย่างดี.

เป็นเหตุให้ได้สมาธิในระดับอรูปสัญญาทั้งสี่

ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ ถ้าภิกษุ

ปรารถนาว่า “เพราะก้าวล่วงรูปสัญญาเสียโดยประการ  

ทั้งปวง เพราะความดับไปแห่งปฏิฆสัญญาทั้งหลาย  

เพราะการไม่กระทำาในใจ ซ่ึงนานัตตสัญญามีประการต่างๆ 

เราพึงเข้าถึงอากาสานัญจายตนะ อันมีการทำาในใจว่า 

อากาศไม่มีที่สุด ดังนี้แล้วแลอยู่เถิด” ดังนี้แล้วไซร้ 

อานาปานสติน้ีแหละ อันภิกษุนั้นพึงทำาไว้ในใจ 

ให้เป็นอย่างดี.
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ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะเหตนุัน้ในเรือ่งนี ้ ถ้าภกิษุ

ปรารถนาว่า “เราพึงก้าวล่วงอากาสานญัจายตนะโดยประการ

ท้ังปวงเสยีแล้ว พงึเข้าถงึวิญญาณัญจายตนะ อนัมกีารทำา

ในใจว่า วญิญาณไม่มทีีส่ดุ ดงันีแ้ล้วแลอยูเ่ถดิ” ดงันีแ้ล้วไซร้ 

อานาปานสตินี้แหละ อันภิกษุนั้นพึงทำาไว้ในใจ 

ให้เป็นอย่างดี.

ภิกษุท้ังหลาย !  เพราะเหตุน้ันในเร่ืองน้ี ถ้าภิกษุ

ปรารถนาว่า “เราพึงก้าวล่วงวิญญาณัญจายตนะเสียโดย

ประการท้ังปวง เข้าถึงอากิญจัญญายตนะ อันมีการทำาในใจ

ว่าไม่มีอะไร แล้วแลอยู่เถิด” ดังนี้แล้วไซร้ 

อานาปานสติน้ีแหละ อันภิกษุนั้นพึงทำาไว้ในใจ 

ให้เป็นอย่างดี.

ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะเหตนุัน้ในเรือ่งนี ้ ถ้าภกิษุ

ปรารถนาว่า “เราพงึก้าวล่วงอากญิจญัญายตนะเสยีโดยประการ

ท้ังปวง เข้าถงึเนวสญัญานาสญัญายตนะแล้วแลอยูเ่ถดิ” 

ดังนี้แล้วไซร้ 

อานาปานสติสมาธิน่ีแหละ อันภิกษุน้ันพึงท�าไว้

ในใจให้เป็นอย่างดี.
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เป็นเหตุให้ได้สัญญาเวทยิตนิโรธ

ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะเหตนุัน้ในเรือ่งนี ้ ถ้าภกิษุ

ปรารถนาว่า “เราพึงก้าวล่วงซ่ึงเนวสญัญานาสญัญายตนะ

เสียได้โดยประการทั้งปวง เข้าถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ 

แล้วแลอยู่เถิด” ดังนี้แล้วไซร้ 

อานาปานสติสมาธิน้ีแหละ อันภิกษุน้ันพึงท�าไว้

ในใจให้เป็นอย่างดี.

รู้ต่อเวทนาทุกประการ

ภิกษุท้ังหลาย !  เม่ืออานาปานสติสมาธิ อันภิกษุ

เจริญแล้ว ทำาให้มากแล้วอยู่อย่างนี้

ถ้าภิกษุนั้นเสวย เวทนาอันเป็นสุข เธอย่อม 

รู้ตัวว่า เวทนานั้นไม่เที่ยง เธอย่อมรู้ตัวว่าเวทนานั้น  

อันเราไม่สยบมัวเมาแล้ว ย่อมรู้ตัวว่าเวทนานั้น อันเรา 

ไม่เพลิดเพลินเฉพาะแล้ว ดังนี้.

ถ้าภิกษุนั้นเสวย เวทนาอันเป็นทุกข์ เธอย่อม 

รู้ตัวว่า เวทนานั้นไม่เที่ยง เธอย่อมรู้ตัวว่าเวทนานั้น  
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อันเราไม่สยบมัวเมาแล้ว ย่อมรู้ตัวว่าเวทนานั้น อันเรา 

ไม่เพลิดเพลินเฉพาะแล้ว ดังนี้.

ถ้าภิกษุนั้นเสวย เวทนาอันไม่ใช่สุข ไม่ใช่ทุกข์ 

เธอย่อมรู้ตัวว่า เวทนานั้นไม่เที่ยง เธอย่อมรู้ตัวว่าเวทนา

นั้น อันเราไม่สยบมัวเมาแล้ว ย่อมรู้ตัวว่าเวทนานั้น  

อันเราไม่เพลิดเพลินเฉพาะแล้ว ดังนี้.

ภิกษุนั้น ถ้าเสวย เวทนาอันเป็นสุข ก็เป็นผู ้

ไม่ติดใจพัวพันเสวยเวทนาน้ัน ถ้าเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์ 

ก็เป็นผู้ไม่ติดใจพัวพันเสวยเวทนานั้น ถ้าเสวยเวทนา 

อันเป็นอทุกขมสุข ก็เป็นผู้ไม่ติดใจพัวพันเสวยเวทนาน้ัน.

ภิกษนุัน้ เมือ่เสวย เวทนาอนัมกีายเป็นทีส่ดุรอบ 

ย่อมรู ้ชัดว ่าเราเสวยเวทนาอันมีกายเป ็นที่สุดรอบ  

เมื่อเสวย เวทนาอันมีชีวิตเป็นท่ีสุดรอบ ย่อมรู้ชัดว่า 

เราเสวยเวทนาอันมีชีวิตเป็นที่สุดรอบ. เธอย่อม รู้ชัดว่า 

เวทนาทั้งปวงอันเราไม่เพลิดเพลินแล้ว จักเป็นของดับ

เยน็ในอัตตภาพนี้นั่นเทียว จนกระทั่งถึงที่สุดรอบแห่ง

ชีวิต เพราะการแตกท�าลายแห่งกาย ดังนี้.
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ภิกษุทั้งหลาย !  เปรียบเหมือนประทีปน�้ามัน 

ได้อาศยัน�า้มนัและไส้แล้วกล็กุโพลงอยูไ่ด้ เมือ่ขาดปัจจยั

เครื่องหล่อเล้ียง เพราะขาดน�้ามันและไส้นั้นแล้ว  

ย่อมดับลง นี้ฉันใด 

ภิกษุทั้งหลาย !  ข้อนี้ก็ฉันนั้น คือภิกษุเมื่อเสวย

เวทนาอันมีกายเป็นที่สุดรอบ ก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนา 

อันมีกายเป็นท่ีสุดรอบ ดังน้ี. เม่ือเสวยเวทนาอันมีชีวิตเป็น

ท่ีสุดรอบ ก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนาอันมีชีวิตท่ีสุดรอบ ดังน้ี. 

(เป็นอันว่า) ภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดว่า เวทนาทั้งปวงอันเรา 

ไม่เพลิดเพลินแล้ว จักเป็นของดับเย็นในอัตตภาพนี้ 

นั่นเทียว จนกระทั่งถึงที่สุดรอบแห่งชีวิต เพราะการแตก

ทำาลายแห่งกาย ดังนี้.
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แบบการเจริญอานาปานสติ  
ที่มีผลมาก (แบบที่สอง)

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๙๕/๑๓๐๗-๑๓๐๘.

1๔ 

ภิกษุทั้งหลาย !  อานาปานสติ อันบุคคลเจริญ 

กระทำาให้มากแล้ว ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก ก็ 

อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแล้วอย่างไร กระทำาให้มาก

แล้วอย่างไร จึงมีผลมาก มีอานิสงส์มาก ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  ในกรณีนี้ ภิกษุย่อมเจริญ  

สติสัมโพชฌงค์ อันประกอบด้วยอานาปานสติ อันเป็น

สัมโพชฌงค์ที่อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ (ความจางคลาย) 

อาศัยนิโรธ (ความดับ) น้อมไปเพ่ือโวสสัคคะ (ความสละลง)

ย่อมเจริญ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ อันประกอบ

ด้วยอานาปานสติ อันเป็นสัมโพชฌงค์ที่อาศัยวิเวก 

อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ

ย่อมเจริญ วิริยสัมโพชฌงค์ อันประกอบ 

ด้วยอานาปานสติ อันเป็นสัมโพชฌงค์ที่อาศัยวิเวก 

อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ
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ย่อมเจริญ ปีติ สัมโพชฌงค์ อันประกอบ 

ด้วยอานาปานสติ อันเป็นสัมโพชฌงค์ที่อาศัยวิเวก 

อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ

ย่อมเจริญ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค ์ อันประกอบ 

ด้วยอานาปานสติ อันเป็นสัมโพชฌงค์ที่อาศัยวิเวก 

อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ

ย่อมเจริญ สมาธิสัมโพชฌงค์ อันประกอบ 

ด้วยอานาปานสติ อันเป็นสัมโพชฌงค์ที่อาศัยวิเวก 

อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ

ย่อมเจริญ อุเบกขาสัมโพชฌงค์ อันประกอบ

ด้วยอานาปานสติ อันเป็นสัมโพชฌงค์ที่อาศัยวิเวก 

อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ

ภิกษุท้ังหลาย !  อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแล้ว 

กระท�าให้มากแล้ว อย่างน้ีแล ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก.
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เจริญอานาปานสติ มีอานิสงส ์
เป็นเอนกประการ (อีกสูตรหนึ่ง)

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๘๑/๖๕๕.

1๕ 

ภิกษุทั้งหลาย !  อานาปานสต ิอนับคุคลเจรญิแล้ว 

กระทำาให้มากแล้ว ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก ก ็

อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแล้วอย่างไร กระทำาให้มาก

แล้วอย่างไร ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมเจริญ  

สติสัมโพชฌงค์ อันประกอบด้วยอานาปานสติ อาศัย

วิเวก อาศัยวิราคะ (ความจางคลาย) อาศัยนิโรธ (ความดับ) 

น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ (ความสละลง)

(แต่น้ีได้ตรสัไว้อย่างเดยีวกนั ซึง่เหมอืนในหน้า 71–72 

ทกุประการ).

ภิกษุทั้งหลาย !  อานาปานสติ อันบุคคลเจริญ

แล้วอย่างนี้ กระท�าให้มากแล้วอย่างนี้แล ย่อมมีผลมาก  

มีอานิสงส์มาก. 
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ได้บรรลุมรรคผลในปัจจุบัน

ภิกษุท้ังหลาย !  เม่ืออานาปานสติ อันบุคคลเจริญ

แล้ว กระทำาให้มากแล้ว พึงหวังผลได้ ๒ อย่าง อย่างใดอย่าง

หน่ึง คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเม่ือยังมีความยึดถือเหลือ

อยู่ ย่อมเป็น พระอนาคามี. 

ก็อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแล้วอย่างไร กระทำา

ให้มากแล้วอย่างไร พึงหวังผลได้ ๒ อย่าง อย่างใดอย่างหน่ึง 

คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเม่ือยังมีความยึดถือเหลืออยู่ 

ย่อมเป็นพระอนาคามี ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมเจริญ  

สติสัมโพชฌงค์ อันประกอบด้วยอานาปานสติ อัน 

เป็นสัมโพชฌงค์ที่อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ 

น้อมไปในการสละ

(แต่น้ีได้ตรสัไว้อย่างเดยีวกนั ซึง่เหมอืนในหน้า 71–72 

ทกุประการ).

ภิกษุทั้งหลาย !  เมือ่อานาปานสต ิอนับคุคลเจรญิ

แล้วอย่างนี้ กระทำาให้มากแล้วอย่างนี้แล พึงหวังผลได้ 



เปิดธรรมที่ถูกปิด : อานาปานสติ

75

๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึง่ คอื อรหตัตผลในปัจจบุนั หรอื

เมื่อยังมีความยึดถือเหลืออยู่ ย่อมเป็นพระอนาคามี. 

เพื่อประโยชน์มาก

ภิกษุทั้งหลาย !  อานาปานสต ิอนับคุคลเจรญิแล้ว 

กระทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อ ประโยชน์มาก  

(มหโต อตถฺาย) กอ็านาปานสติ อนับคุคลเจรญิแล้วอย่างไร 

กระทำาให้มากแล้วอย่างไร ย่อมเป็นไปเพือ่ประโยชน์มาก.

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมเจริญ  

สติสัมโพชฌงค์ อันประกอบด้วยอานาปานสติ อันเป็น

สัมโพชฌงค์ท่ีอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไป

ในการสละ

(แต่น้ีได้ตรสัไว้อย่างเดยีวกนั ซึง่เหมอืนในหน้า 71–72 

ทกุประการ).

ภิกษุทั้งหลาย !  อานาปานสติ อันบุคคลเจริญ

แล้วอย่างนี้ กระท�าให้มากแล้วอย่างนี้แล ย่อมเป็นไป

เพื่อประโยชน์มาก. 
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เพื่อความเกษมจากโยคะมาก

ภกิษท้ัุงหลาย !  อานาปานสต ิ อนับคุคลเจรญิแล้ว 

กระทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพือ่ความเกษมจากโยคะมาก 

(มหโต โยคกฺเขมาย) ก็อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแล้ว

อย่างไร กระทำาให้มากแล้วอย่างไร ย่อมเป็นไปเพื่อ 

ความเกษมจากโยคะมาก ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมเจริญ  

สติสัมโพชฌงค์ อันประกอบด้วยอานาปานสติ อัน 

เป็นสัมโพชฌงค์ที่อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ 

น้อมไปในการสละ

(แต่น้ีได้ตรสัไว้อย่างเดยีวกนั ซึง่เหมอืนในหน้า 71–72 

ทกุประการ).

ภิกษุทั้งหลาย !  อานาปานสติ อันบุคคลเจริญ

แล้วอย่างนี้ กระท�าให้มากแล้วอย่างนี้แล ย่อมเป็นไป

เพื่อความเกษมจากโยคะมาก. 
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เพื่อความสังเวชมาก

ภิกษุท้ังหลาย !  อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแล้ว 

กระทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือความสังเวชมาก  

(มหโต สเวคาย) ก็อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแล้ว 

อย่างไร กระทำาให้มากแล้วอย่างไร ย่อมเป็นไปเพ่ือ 

ความสังเวชมาก ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมเจริญ  

สติสัมโพชฌงค์ อันประกอบด้วยอานาปานสติ อัน 

เป็นสัมโพชฌงค์ที่อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ 

น้อมไปในการสละ

(แต่น้ีได้ตรสัไว้อย่างเดยีวกนั ซึง่เหมอืนในหน้า 71–72 

ทกุประการ).

ภิกษุทั้งหลาย !  อานาปานสติ อันบุคคลเจริญ

แล้วอย่างนี้ กระท�าให้มากแล้วอย่างนี้แล ย่อมเป็นไป

เพื่อความสังเวชมาก.
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เพื่ออยู่เป็นผาสุกมาก

ภิกษุท้ังหลาย !  อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแล้ว 

กระทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นผาสุกมาก  

(มหโต ผาสุวิหาราย) ก็อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแล้ว

อย่างไร กระทำาให้มากแล้วอย่างไร ย่อมเป็นไปเพื่อ 

อยู่เป็นผาสุกมาก ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมเจริญ  

สติสัมโพชฌงค์ อันประกอบด้วยอานาปานสติ อัน 

เป็นสัมโพชฌงค์ที่อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ 

น้อมไปในการสละ

(แต่น้ีได้ตรัสไว้อย่างเดยีวกนั ซึง่เหมอืนในหน้า 71–72 

ทกุประการ).

ภิกษุทั้งหลาย !  อานาปานสติ อันบุคคลเจริญ

แล้วอย่างนี้ กระท�าให้มากแล้วอย่างนี้แล ย่อมเป็นไป

เพื่ออยู่เป็นผาสุกมาก. 
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ภิกษุทั้งหลาย !  แม่น้ำาคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีน 

หล่ังไปสู่ทิศปราจีน บ่าไปสู่ทิศปราจีน ฉันใด ภิกษุผู้เจริญ

โพชฌงค์ ๗ ก็ย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน โน้มไป

สู่นิพพาน โอนไปสู่นิพพาน ฉันนั้นเหมือนกัน ก็ภิกษ ุ

ผู้เจริญโพชฌงค์ ๗ กระทำาให้มากซึ่งโพชฌงค์ ๗ อย่างไร 

ย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน โน้มไปสู่นิพพาน โอนไปสู่

นิพพาน. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมเจริญ  

สติสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อันอาศัยวิราคะ อันอาศัย

นิโรธ น้อมไปในการสละ 

ย่อมเจริญ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก 

อันอาศัยวิราคะ อันอาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ

ย่อมเจริญ วิริยสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก  

อันอาศัยวิราคะ อันอาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ

ย่อมเจริญ ปีติสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก  

อันอาศัยวิราคะ อันอาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ
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ย่อมเจริญ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก 

อันอาศัยวิราคะ อันอาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ

ย่อมเจริญ สมาธิสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก  

อันอาศัยวิราคะ อันอาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ

ย่อมเจริญ อุเบกขาสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก 

อันอาศัยวิราคะ อันอาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุผู้เจริญโพชฌงค์ ๗ 

กระท�าให้มาก ซึ่งโพชฌงค์ ๗ อย่างนี้แล ย่อมเป็นผู้

น้อมไปสู่นิพพาน โน้มไปสู่นิพพาน โอนไปสู่นิพพาน. 
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เจริญอานาปานสติ  
ชื่อว่าไม่เหินห่างจากฌาน

-บาลี เอก. อํ. ๒๐/๕๔-๕๕/๒๒๔.

1๖ 

ภิกษุทั้งหลาย !  ถ้าภิกษุ เจริญอานาปานสติ 
แม้ชั่วกาลเพียงลัดนิ้วมือ

ภิกษุนี้เรากล่าวว่า อยู่ไม่เหินห่างจากฌาน 

ทำาตามคำาสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาท 

ไม่ฉันบิณฑบาตของชาวแว่นแคว้นเปล่า ก็จะป่วยกล่าวไป

ไยถึงผู้กระท�าให้มากซึ่งอานาปานสตนิั้นเล่า. 
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อานาปานสติ  
เป็นสุขวิหารระงับได้ซึ่งอกุศล

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๐๖/๑๓๕๒-๑๓๕๔. -บาลี มหา. วิ. ๑/๑๒๘-๑๓๑/๑๗๖-๑๗๘.

1๗ 

(ทรงปรารภเหตุที่ ภิกษุทั้งหลายได้ฆ่าตัวตายบ้าง 

ฆ่ากนัและกนับ้าง เนือ่งจากเกดิความอดึอดัระอา เกลยีดกายของตน 

เพราะการปฏิบติัอสภุภาวนา จงึได้ทรงแสดงอานาปานสตสิมาธแิก่

ภิกษเุหล่านัน้) 

ภิกษุทั้งหลาย !  อานาปานสติสมาธินี้แล อัน

บุคคลเจริญแล้ว ท�าให้มากแล้ว ย่อมเป็นของร�างับ  

เป็นของประณีต เป็นของเย็น เป็นสุขวิหาร และย่อมยัง

อกุศลธรรมอันเป็นบาป ท่ีเกิดข้ึนแล้ว และเกิดข้ึนแล้ว 

ให้อันตรธานไป ให้ร�างับไป โดยควรแก่ฐานะ.

ภิกษุท้ังหลาย !  เปรียบเหมือนฝุ ่นธุลีฟุ ้งขึ้น 

แห่งเดือนสุดท้ายของฤดูร้อน ฝนหนักท่ีผิดฤดูตกลงมา 

ย่อมทำาฝุ่นธุลีเหล่านั้นให้อันตรธานไป ให้รำางับไปได้  

โดยควรแก่ฐานะ ข้อนี้ฉันใด 
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ภิกษุทั้งหลาย !  อานาปานสติสมาธิ อันบุคคล

เจริญแล้ว ทำาให้มากแล้ว ก็เป็นของระงับ เป็นของประณีต 

เป็นของเย็น เป็นสุขวิหาร และย่อมยังอกุศลธรรมอัน 

เป็นบาป ที่เกิดขึ้นแล้วและเกิดขึ้นแล้ว1 ให้อันตรธานไป 

ให้รำางับไปได้ โดยควรแก่ฐานะได้ ฉันนั้น.

ภิกษุทั้งหลาย !  ก็อานาปานสติสมาธิ อันบุคคล

เจริญแล้ว ทำาให้มากแล้ว อย่างไรเล่า ? ที่เป็นของรำางับ 

เป็นของประณีต เป็นของเย็น เป็นสุขวิหาร และย่อมยัง

อกุศลธรรม อันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้ว และเกิดขึ้นแล้ว  

ให้อันตรธานไป ให้รำางับไปได้ โดยควรแก่ฐานะได้.

ภิกษุทั้งหลาย !  ภกิษใุนกรณนีี ้ ไปแล้วสูป่่ากต็าม  

ไปแล้วสู่โคนไม้ก็ตาม ไปแล้วสู่เรือนว่างก็ตาม นั่งคู้ขา 

เข้ามาโดยรอบแล้ว ตั้งกายตรง ดำารงสติมั่น ภิกษุนั้น 

มีสติหายใจเข้า มีสติหายใจออก 

เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว 

เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว

1 บาลี = อุปฺปนฺนุปฺปนฺน



เปิดธรรมที่ถูกปิด : อานาปานสติ

85

เมื่อหายใจเข้าส้ัน ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น  

เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น

(แต่นี้ได้ตรัสไว้อย่างเดียวกัน ซึ่งเหมือนในหน้า 1–4  

ทกุประการ).

ภิกษุทั้งหลาย !  อานาปานสติสมาธิ อันบุคคล

เจริญแล้ว ท�าให้มากแล้ว ด้วยอาการอย่างนี้ ย่อมเป็น

ของร�างับ เป็นของประณีต เป็นของเย็น เป็นสุขวิหาร 

และย่อมยังอกุศลธรรมอันเป็นบาป ท่ีเกิดขึ้นแล้ว  

และเกิดข้ึนแล้ว ให้อันตรธานไป ให้ร�างับไปได้  

โดยควรแก่ฐานะ ดังนี้ แล.
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อานาปานสติ  
สามารถก�าจดับาปอกศุลได้ทกุทศิทาง

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๐๘/๑๓๕๗.

18 

อานนท์ !  อานาปานสติสมาธิ อันบุคคลเจริญ

กระทำาให้มากแล้ว ย่อมมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่  

ก็อานาปานสติสมาธิ อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำาให้มาก

แล้วอย่างไร จึงมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่ ? 

อานนท์ !  ในกรณนีี ้ภกิษไุปแล้วสูป่่า หรือโคนไม้ 

หรอืเรอืนว่างกต็าม นัง่คูข้าเข้ามาโดยรอบ ตัง้กายตรง ดำารง

สตเิฉพาะหน้า เธอนัน้ มสีตหิายใจเข้า มสีตหิายใจออก 

เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว 

เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว

เมื่อหายใจเข้าส้ัน ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น  

เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น

(แต่นี้ได้ตรัสไว้อย่างเดียวกัน ซึ่งเหมือนในหน้า 1–4 

ทกุประการ).



เปิดธรรมที่ถูกปิด : อานาปานสติ

87

อานนท์ !  อานาปานสตสิมาธิ อนับคุคลเจรญิแล้ว 

กระท�าให้มากแล้ว อย่างนีแ้ล ย่อมมีผลใหญ่ มอีานิสงส์ใหญ่.

อานนท์ !  สมัยใด ภิกษุ  

เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว 

เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว

เมื่อหายใจเข้าส้ัน ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น  

เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น

ย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะ

ซึ่งกายทั้งปวง หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะ

ซึ่งกายทั้งปวง หายใจออก”

ย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้ท�ากายสังขาร

ให้ร�างับ หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้ทำากายสังขารให้รำางับ 

หายใจออก” 

อานนท์ !  สมัยนั้น ภิกษุนั้นชื่อว่า เป็นผู้เห็น

กายในกายอยู่เป็นประจ�า เป็นผู้มีความเพียรเผากิเลส มี

สัมปชัญญะ มีสติ น�าอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้. 

อานนท์ !  เราย่อมกล่าวลมหายใจเข้าและลม

หายใจออก ว่าเป็นกายอันหนึ่งๆ ในกายทั้งหลาย. 
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อานนท์ !  เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ ภิกษุนั้น 

ย่อมช่ือว่าเป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำา มีความเพียร

เผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำาอภิชฌาและโทมนัส 

ในโลกออกเสียได้. 

อานนท์ !  สมัยใด ภิกษุ 

ย่อมทำาการฝึกหัดศกึษาว่า “เราเป็นผู้รูพ้ร้อมเฉพาะ

ซึ่งปีติ หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติ 

หายใจออก”

ย่อมทำาการฝึกหัดศกึษาว่า “เราเป็นผู้รูพ้ร้อมเฉพาะ

ซึ่งสุข หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุข 

หายใจออก”

ย่อมทำาการฝึกหัดศกึษาว่า “เราเป็นผู้รูพ้ร้อมเฉพาะ

ซึง่จิตตสังขาร หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะ

ซึ่งจิตตสังขาร หายใจออก”

ย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้ท�า 

จิตตสังขารให้ร�างับ หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้ทำา 

จิตตสังขารให้รำางับ หายใจออก” 
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อานนท์ !  สมัยน้ัน ภิกษุน้ันช่ือว่า เป็นผู้เห็นเวทนา

ในเวทนาท้ังหลายอยู่เป็นประจ�า มีความเพียรเผากิเลส 

มีสัมปชัญญะ มีสติ น�าอภิชฌาและโทมนัสในโลกออก

เสียได้.

อานนท์ !  เราย่อมกล่าวว่าการทำาในใจเป็นอย่างดี

ต่อลมหายใจเข้าและลมหายใจออก ว่าเป็นเวทนาอันหน่ึงๆ 

ในเวทนาท้ังหลาย.

อานนท์ !  เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ ภิกษุนั้น 

ยอ่มช่ือว่าเป็นผู้เห็นเวทนาในเวทนาท้ังหลายอยู่เป็นประจำา 

มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำาอภิชฌา

และโทมนัสในโลกออกเสียได้. 

อานนท์ !  สมัยใด ภิกษุ 

ย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อม

เฉพาะซ่ึงจิต หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซ่ึงจิต 

หายใจออก”

ย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้ท�าจิตให้

ปราโมทย์ย่ิง หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้ทำาจิตให้ปราโมทย์ย่ิง  

หายใจออก”
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ย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้ท�าจิตให้ต้ังม่ัน 

หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้ทำาจิตให้ต้ังม่ัน หายใจออก”

ย่อมทำาการฝึกหดัศกึษาว่า “เราเป็นผู้ท�าจิตให้ปล่อย

อยู่ หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผูท้ำาจติให้ปล่อยอยู ่หายใจออก”

อานนท์ !  สมยันัน้ ภกิษน้ัุนชือ่ว่า เป็นผูเ้ห็นจติในจติ 

อยู่เป็นประจ�า มคีวามเพยีรเผากเิลส มสีมัปชญัญะ มสีติ 

น�าอภชิฌาและโทมนสัในโลกออกเสยีได้.

อานนท์ !  เราไม่กล่าวอานาปานสติ ว่าเป็นส่ิงท่ี 

มีได้แก่บุคคลผู้มีสติอันลืมหลงแล้ว ไม่มีสัมปชัญญะ. 

อานนท์ !  เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ ภิกษุนั้นย่อม

ช่ือว่าเป็นผู้เห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำา มีความเพียรเผากิเลส 

มีสัมปชัญญะ มีสติ นำาอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้. 

อานนท์ !  สมัยใด ภิกษุ 

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูเ้ห็นซึ่ง

ความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจ�า หายใจเข้า” ว่า “เราเป็น 

ผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำา หายใจออก”

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูเ้ห็นซึ่ง

ความจางคลายอยู่เป็นประจ�า หายใจเข้า” ว่า “เราเป็น

ผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำา หายใจออก”
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เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูเ้ห็นซ่ึง

ความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจ�า หายใจเข้า” ว่า “เราเป็น

ผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำา หายใจออก”

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูเ้ห็นซึ่ง

ความสลัดคืนอยู่เป็นประจ�า หายใจเข้า” ว่า “เราเป็น 

ผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำา หายใจออก”

อานนท ์!  สมัยน้ัน ภิกษุน้ันช่ือว่า เป็นผู้เห็นธรรม

ในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจ�า มีความเพียรเผากิเลส 

มีสัมปชัญญะ มีสติ น�าอภิชฌาและโทมนัสในโลกออก

เสียได้.

อานนท์ !  ภิกษุนั้น เป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะเป็น

อย่างดีแล้ว เพราะเธอเห็นการละอภิชฌาและโทมนัสท้ังหลาย

ของเธอนั้นด้วยปัญญา. 

อานนท์ !  เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ ภิกษุนั้น 

ย่อมช่ือว่า เป็นผู้เห็นธรรมในธรรมท้ังหลายอยู่เป็นประจำา 

มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำาอภิชฌาและ

โทมนัสในโลกออกเสียได้.
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อานนท์ !  เปรียบเหมือนกองฝุ่นใหญ่มีอยู่ท่ี 

หนทางใหญ่ ๔ แพร่ง ถ้าเกวียนหรือรถมาจากทิศตะวันออก  

ก็บดขย้ีกองฝุ่นน้ัน ถ้าเกวียนหรือรถมาจากทางทิศตะวันตก 

ก็บดขยี้กองฝุ่นนั้น ถ้าเกวียนหรือรถมาจากทางทิศเหนือ 

ก็บดขยี้กองฝุ่นนั้น ถ้าเกวียนหรือรถมาจากทางทิศใต้  

ก็บดขยี้กองฝุ่นนั้น นี้ฉันใด 

อานนท์ !  เมื่อบุคคลมีปกติเห็นกายในกายอยู ่

เป็นประจำา ย่อมกำาจัดบาปอกุศลธรรมทั้งหลายโดยแท้ 

เมือ่บคุคลมปีกตเิหน็เวทนาในเวทนาทัง้หลายอยู่เป็นประจำา 

ย่อมกำาจัดบาปอกุศลธรรมท้ังหลายโดยแท้ เมื่อบุคคล 

มีปกตเิหน็จติในจติอยู่เป็นประจำา ย่อมกำาจดับาปอกศุลธรรม 

ทัง้หลายโดยแท้ เมือ่บคุคลมีปกตเิหน็ธรรมในธรรมทัง้หลาย 

อยูเ่ป็นประจำา ย่อมกำาจดับาปอกศุลธรรมทัง้หลายโดยแท้ 

ฉันนั้นเหมือนกัน.
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

อานาปานสติ  
ละได้เสยีซ่ึงความฟุง้ซ่าน

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๙๘/๓๘๖.

19 

ภิกษุทั้งหลาย !  ธรรม ๓ ประการนี้ ๓ ประการ 

อย่างไรเล่า คือ ความเป็นผู้ว่ายาก ๑ ความเป็นผู้ม ี

มิตรชั่ว ๑ ความฟุ้งซ่านแห่งจิต ๑. 

ภิกษุทั้งหลาย !  นี้แลธรรม ๓ ประการ.

ภิกษุทั้งหลาย !  ธรรม ๓ ประการ อันภิกษุพึง

ทำาให้เจริญเพื่อละธรรม ๓ ประการเหล่านี้ ๓ ประการ 

อย่างไรเล่า ? คือ 

(๑) ความเป็นผู้ว่าง่าย อันภิกษุพึงให้เจริญ 

เพื่อละความเป็นผู้ว่ายาก 

(๒) ความเป็นผู้มีมิตรดี อันภิกษุพึงให้เจริญ

เพื่อละความเป็นผู้มีมิตรชั่ว 

(๓) อานาปานสติ  อันภิกษุพึงให้ เจริญ 

เพื่อละความฟุ้งซ่านแห่งจิต. 

ภิกษุทั้งหลาย !  นี้แลธรรม ๓ ประการ อันภิกษุ

พึงทำาให้เจริญ เพื่อละธรรม ๓ ประการเหล่านั้น.
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

อานาปานสติ  
ละเสียได้ซึ่งความคับแค้น

-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๒๙๒–๒๙๓/๒๖๔.

๒0 

ภิกษุทั้งหลาย !  เธอทั้งหลาย 

(๑) จงเป็นผู้พิจารณาเห็นอารมณ์ว่าไม่งาม 
ในกายอยู่

(๒) จงเข้าไปตั้งอานาปานสติไว้เฉพาะหน้า 
ในภายใน 

(๓) จงพิจารณาเห็นความไม่เท่ียงในสังขาร 

ทั้งปวงอยู่เถิด. 

ภิกษุทั้งหลาย !  

(๑) เมื่อเธอทั้งหลายพิจารณาเห็นอารมณ์ว่า  
ไม่งามในกายอยู่ ย่อมละราคานุสัยในเพราะความเป็น
ธาตุงามได้ 

(๒) เมื่อเธอทั้งหลายเข้าไปตั้งอานาปานสติ

ไว้เฉพาะหน้าในภายใน ธรรมเป็นที่มานอนแห่งวิตก 
ทั้งหลาย (มิจฉาวิตก) ในภายนอก อันเป็นไปในฝักฝ่าย
แห่งความคับแค้น ย่อมไม่มี



พุทธวจน - หมวดธรรม 

96

(๓) เมื่อเธอทั้งหลายพิจารณาเห็นความไม่

เที่ยงในสังขารทั้งปวงอยู่ ย่อมละอวิชชาได้ วิชชาย่อมเกิด

ขึ้น.

ภิกษุผู้พิจารณาเห็นอารมณ์ว่าไม่งามในกาย  

มีสติเฉพาะในลมหายใจ มีความเพียรทุกเมื่อ พิจารณา

เห็นซึ่งนิพพาน อันเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวง

ภิกษุนั้นแล 

ผู้เห็นโดยชอบ พยายามอยู่ ย่อมน้อมไปใน

นิพพาน อันเป็นที่ระงับแห่งสังขารทั้งปวง 

ภิกษุนั้นแล 

ผู้อยู่จบอภิญญา สงบระงับล่วงโยคะเสียได้แล้ว 

ชื่อว่าเป็นมุนี.
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

อานาปานสติ  
วิหารธรรมของพระอริยเจ้า

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๑๒-๔๒๓/๑๓๖๔-๑๓๖๘.

๒1 

ภิกษุทั้งหลาย !  ถ้าพวกปริพาชกเดียรถีย์ลัทธิอ่ืน  

จะพึงถามเธอทั้งหลาย อย่างนี้ว่า 
“ท่านมีผู้มีอายุ !  พระสมณโคดม ทรงอยู่จำาพรรษา

ส่วนมาก ด้วยวิหารธรรมไหนเล่า ?” ดังนี้. 

ภิกษุท้ังหลาย !  เม่ือพวกเธอถูกถามอย่างน้ีแล้ว 

พึงตอบแก่พวกปริพาชกเดียรถีย์ลัทธิอ่ืนเหล่าน้ัน อย่างน้ีว่า

“ท่านผู้มีอายุ !  พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงอยู่

ตลอดพรรษากาลเป็นอันมาก ด้วยวิหารธรรมคือ  

อานาปานสติสมาธ ิแล” ดังนี้.

ภกิษทุัง้หลาย !  ในกรณีนี ้เราเป็นผูมี้สต ิหายใจเข้า 

มีสติหายใจออก 

เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว 

เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว

เมื่อหายใจเข้าส้ัน ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น  

เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น
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(แต่น้ีได้ตรัสไว้อย่างเดียวกนั ซ่ึงเหมอืนในหน้า 1–4 ทกุ

ประการ).

ภิกษุท้ังหลาย !  เมือ่ใครผู้ใดจะกล่าวสิง่ใดให้ถกู

ต้องชอบธรรม ว่าเป็นอริยวหิารกด็ ีว่าเป็นพรหมวหิารกด็ี 

ว่าเป็นตถาคตวิหารกดี็ เขาพงึกล่าวอานาปานสติสมาธิ

นี้แหละ ว่าเป็นอริยวิหาร ว่าเป็นพรหมวิหาร ว่าเป็น

ตถาคตวิหาร.

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุเหล่าใดยังเป็นเสขะ ยังไม่ลุ

ถึงธรรมท่ีต้องประสงค์แห่งใจ ปรารถนาอยู่ซ่ึงโยคเขมธรรม

อันไม่มีอะไรย่ิงกว่า ภิกษุเหล่าน้ัน เม่ือเจริญแล้ว ท�าให้มาก

แล้ว ซ่ึงอานาปานสติสมาธิ ย่อมเป็นไปเพ่ือความส้ินไป

แห่งอาสวะท้ังหลาย.

ส่วนภิกษุทั้งหลายเหล่าใด เป็นอรหันต์ สิ้น 

อาสวะแล้ว มีพรหมจรรย์อยู่จบแล้ว มีสิ่งที่ต้องทำา 

อันตนทำาเสร็จแล้ว มีภาระอันปลงลงแล้ว มีประโยชน์

ตนอันลุถึงแล้ว มีสัญโญชน์ในภพท้ังหลายสิ้นรอบแล้ว  

เป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบ 
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ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้น เมื่อเจริญท�าให้มากแล้ว 

ซึ่งอานาปานสติสมาธิ ย่อมเป็นสุขวิหารในทิฏฐธรรมนี้

ด้วย เพื่อความสมบูรณ์แห่งสติสัมปชัญญะด้วย.

ภิกษุท้ังหลาย !  ฉะน้ัน เม่ือใครจะกล่าวส่ิงใดให้

ถูกต้องชอบธรรม ว่าเป็นอริยวิหารก็ดี ว่าเป็นพรหมวิหาร

ก็ดี ว่าเป็นตถาคตวิหารก็ดี 

เขาพึงกล่าว อานาปานสติสมาธนิี้แหละ ว่าเป็น

อริยวิหาร ว่าเป็นพรหมวิหาร ว่าเป็นตถาคตวิหาร ดังน้ี.
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เจริญอานาปานสติ  
ความหวั่นไหวโยกโคลงแห่งกาย 
และจิต ย่อมมีขึ้นไม่ได้

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๙๙-๔๐๐/๑๓๒๒-๑๓๒๖.

๒๒ 

ครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ทอดพระเนตร

เห็นพระมหากัปปินะ ผู้มีกายไม่โยกโคลง แล้วได้ตรัสแก่

ภิกษุทั้งหลายว่า 

ภิกษุทั้งหลาย !  พวกเธอเห็นความหว่ันไหว หรือ

ความโยกโคลงแห่งกายของมหากัปปินะบ้างหรือไม่ ?
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  เวลาใดท่ีข้าพระองค์ท้ังหลาย 

เห็นท่านผู้มีอายุนั่งในท่ามกลางสงฆ์ก็ดี นั่งในที่ลับคนเดียวก็ดี  

ในเวลานั้นๆ ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ได้เห็นความหวั่นไหว หรือ

ความโยกโคลงแห่งกายของท่านผู้มีอายุรูปนั้นเลย พระเจ้าข้า !”

ภิกษุทั้งหลาย !  ความหว่ันไหวโยกโคลงแห่ง

กายก็ตาม ความหวัน่ไหวโยกโคลงแห่งจติกต็าม มขีึน้ไมไ่ด้

เพราะการเจริญทำาให้มากซ่ึงสมาธิใด ภิกษุมหากัปปินะน้ัน  

เป็นผู้ได้ตามปรารถนา ได้ไม่ยาก ได้ไม่ลำาบาก ซ่ึงสมาธิน้ัน.
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ภิกษุทั้งหลาย !  ความหว่ันไหวโยกโคลงแห่งกาย

ก็ตาม ความหวั่นไหวโยกโคลงแห่งจิตก็ตาม มีขึ้นไม่ได้

เพราะการเจริญทำาให้มากซึ่งสมาธิเหล่าไหนเล่า ? 

ภิกษุท้ังหลาย !  ความหว่ันไหวโยกโคลงแห่งกาย

ก็ตาม ความหว่ันไหวโยกโคลงแห่งจิตก็ตาม ย่อมมีไม่ได้ 

เพราะการเจริญท�าให้มากซ่ึงอานาปานสติสมาธิ.

ภิกษุทั้งหลาย !  เม่ืออานาปานสติสมาธิ อันบุคคล 

เจริญ ทำาให้มากแล้ว อย่างไรเล่า ความหวั่นไหวโยกโคลง

แห่งกายก็ตาม ความหว่ันไหวโยกโคลงแห่งจิตก็ตาม  

จึงไม่มี ? 

ภิกษุท้ังหลาย !  ในกรณีน้ี ภิกษุไปแล้วสู่ป่า หรือ

โคนไม้ หรือเรือนว่างก็ตาม น่ังคู้ขาเข้ามาโดยรอบ ต้ังกายตรง 

ดำารงสติเฉพาะหน้า เธอน้ัน มีสติหายใจเข้า มีสติหายใจออก 

เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว 

เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว

เมื่อหายใจเข้าส้ัน ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น  

เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น

(แต่นี้ได้ตรัสไว้อย่างเดียวกัน ซึ่งเหมือนในหน้า 1–4 

ทกุประการ).
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ภิกษุทั้งหลาย !  เมือ่อานาปานสตสิมาธ ิอนับุคคล

เจรญิ ท�าให้มากแล้ว อย่างนีแ้ล ความหวัน่ไหวโยกโคลง

แห่งกายก็ตาม ความหวั่นไหวโยกโคลงแห่งจิตก็ตาม 

ย่อมมีไม่ได้ ดังนี้.
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

เจริญอานาปานสติ  
เป็นเหตุให้รู้ลมหายใจ 
อันมีเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเสียชีวิต

-บาลี ม. ม. ๑๓/๑๔๐-๑๔๒/๑๔๖.

๒3 

ราหุล !  เธอจงเจริญอานาปานสติภาวนาเถิด 

เพราะอานาปานสติท่ีบุคคลเจริญ กระทำาให้มากแล้ว ย่อม

มีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่ ก็อานาปานสติ อันบุคคลเจริญ

แล้วอย่างไร กระทำาให้มากแล้วอย่างไร จึงมีผลใหญ่  

มีอานิสงส์ใหญ่ ? 

ราหุล !  ในกรณีน้ี ภิกษุไปแล้วสู่ป่า หรือโคนไม้ หรือ 

เรือนว่างก็ตาม น่ังคู้ขาเข้ามาโดยรอบ ต้ังกายตรง ดำารงสติ

เฉพาะหน้า เธอน้ัน มีสติหายใจเข้า มีสติหายใจออก 

เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว 

เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว

เมื่อหายใจเข้าส้ัน ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น  

เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น

(แต่น้ีได้ตรัสไว้อย่างเดียวกนั ซ่ึงเหมอืนในหน้า 1–4 ทกุ

ประการ).
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ราหุล !  อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแล้ว 

กระทำาให้มากแล้ว อย่างน้ีแล ย่อมมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่.

ราหุล !  เมื่อบุคคลเจริญ กระทำาให้มากซึ่ง 

อานาปานสติอย่างนี้แล้ว 

ลมอัสสาสะ (ลมหายใจเข้า) 

ปัสสาสะ (ลมหายใจออก) 

อันจะมีเป็นครั้งสุดท้าย 

เมื่อจะดับจิตนั้น 

จะเป็นสิ่งที่เขารู้แจ้งแล้วดับไป 

หาใช่เป็นสิ่งที่เขาไม่รู้แจ้งไม่ ดังนี้.
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

ธรรมเป็นเครื่องถอนอัส๎มิมานะ 
ในปัจจุบัน

-บาลี นวก. อํ. ๒๓/๓๖๓/๒๐๕.

๒๔ 

ภิกษุทั้งหลาย !  นีเ้ป็นสิง่ทีห่วังได้ ส�าหรบัภิกษุ

ผูม้มีติรดี (กลยฺาณมตฺิต) มสีหายด ี(กลฺยาณสหาย) มพีวกพ้องดี 

(กลยฺาณสมปฺวงฺก) คอื จกัเป็นผูม้ศีลี สำารวมด้วยการสำารวม

ในปาติโมกข์ ถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจร มีปกติเห็น

เป็นภัยในโทษทัง้หลาย แม้มปีระมาณน้อย สมาทานศกึษา

ในสิกขาบททั้งหลายอยู่

ภิกษุทั้งหลาย !  นี้เป็นสิ่งที่หวังได้ สำาหรับภิกษ ุ

ผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีพวกพ้องดี กล่าวคือ กถาเป็นเครื่อง

ขูดเกลากิเลสอย่างย่ิง เป็นธรรมเคร่ืองสบายแก่การเปิดโล่ง

แห่งจิต ได้แก่ อัปปิจฉกถา (เร่ืองปรารถนาน้อย) สันตุฏฐิกถา 

(เรื่องสันโดษ) ปวิเวกกถา (เรื่องความสงัด) อสังสัคคกถา  

(เร่ืองไม่คลุกคลี) วิริยารัมภกถา (เร่ืองมีความเพียร) สีลกถา 

(เร่ืองศีล) สมาธิกถา (เร่ืองสมาธิ) ปัญญากถา (เร่ืองปัญญา) 



พุทธวจน - หมวดธรรม 

106

วิมุตติกถา (เรื่องวิมุตติ) วิมุตติญาณทัสสนกถา (เรื่อง 

วิมุตติญาณทัสสนะ) เธอ จักเป็นผู้ได้โดยง่าย ได้โดยไม่ยาก 

ไม่ล�าบาก ซึ่งกถาเช่นนี้

ภิกษุทั้งหลาย !  นี้เป็นสิ่งที่หวังได้ สำาหรับภิกษ ุ

ผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีพวกพ้องดี กล่าวคือ จักเป็นผู้มี

ความเพียรอันปรารภแล้ว เพ่ือการละซ่ึงอกุศลธรรมท้ังหลาย 

เพื่อการถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมทั้งหลาย มีกำาลัง (จิต)  

มีความบากบั่นมั่นคง ไม่ทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย.

ภิกษุทั้งหลาย !  นี้เป็นสิ่งที่หวังได้ สำาหรับภิกษ ุ

ผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีพวกพ้องดี กล่าวคือ จักเป็นผู้

มีปัญญา ประกอบด้วยปัญญาเครื่องให้รู้ซึ่งความเกิด 

และความดับ (อุทยตฺถคามินี) อันเป็นปัญญาที่เป็นอริยะ  

เป็นเครื่องเจาะแทงกิเลส ให้ถึงซึ่งความสิ้นทุกข์โดยชอบ.

ภิกษุท้ังหลาย !  ภิกษุผู้ต้ังอยู่ในธรรม ๕ ประการ 

เหล่านี้แล้ว พึงเจริญธรรม ๔ ประการให้ยิ่งขึ้นไป คือ 
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(๑) เจริญ อสุภะ เพื่อ ละ ราคะ

(๒) จริญ เมตตา เพื่อ ละ พยาบาท

(๓) เจริญ อานาปานสต ิเพื่อ ตัดเสียซึ่ง วิตก

(๔) เจริญ อนิจจสัญญา เพื่อ ถอน อัส๎มิมานะ.

ภิกษุทั้ งหลาย !  เ ม่ือภิกษุ มีอนิจจสัญญา 

อนัตตสัญญา ย่อมต้ังม่ัน ผู้มีอนัตตสัญญา ย่อมถึงการ

ถอนเสียได้ซ่ึงอัส๎มิมานะ คือ นิพพาน ในทิฏฐธรรมเทียว.
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วิธีการบ่มวิมุตติให้ถึงที่สุด
-บาลี นวก. อํ. ๒๓/๓๖๙/๒๐๗. -บาลี อุ. ขุ. ๒๕/๑๒๖-๑๒๙/๘๘-๘๙.

๒๕ 

เมฆิยะ !  ธรรมทั้งหลาย ๕ ประการ เป็นไปเพื่อ

ความสุกรอบ (ปริปาก) ของเจโตวิมุตติที่ยังไม่สุกรอบ.  

๕ ประการอย่างไรเล่า ? ๕ ประการคือ 

๑. เมฆิยะ !  ในกรณีนี้ ภิกษุเป็นผู้มีมิตรดี  

มีสหายดี มีเพื่อนดี เมฆิยะ !  นี้เป็นธรรมข้อที่หนึ่ง  

เป็นไปเพื่อความสุกรอบของเจโตวิมุตติที่ยังไม่สุกรอบ.

๒. เมฆิยะ !  ข้ออื่นยังมีอีก คือภิกษุเป็นผู้มี

ศีล สำารวมแล้ว ด้วยการสำารวมในปาติโมกข์ ถึงพร้อม

ด้วยมรรยาทและโคจร มีปกติเห็นเป็นภัยในโทษทั้งหลาย 

แม้มีประมาณน้อย สมาทานอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย  

เมฆิยะ !  นี้เป็นธรรมข้อที่สอง เป็นไปเพื่อความสุกรอบ

ของเจโตวิมุตติที่ยังไม่สุกรอบ.

๓. เมฆิยะ !  ข้ออ่ืนยังมีอีก คือ ภิกษุเป็นผู้ได้ตาม

ปรารถนา ได้ไม่ยาก ได้ไม่ลำาบาก ซึ่งธรรมกถาอันเป็น 

เคร่ืองขูดเกลากิเลสอย่างย่ิง เป็นท่ีสบายแก่การเปิดโล่ง 
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แห่งจิต ได้แก่ อัปปิจฉกถา (เร่ืองปรารถนาน้อย) สันตุฏฐิกถา 

(เรื่องสันโดษ) ปวิเวกกถา (เรื่องความสงัด) อสังสัคคกถา  

(เร่ืองไม่คลุกคลี) วิริยารัมภกถา (เร่ืองมีความเพียร) สีลกถา 

(เร่ืองศีล) สมาธิกถา (เร่ืองสมาธิ) ปัญญากถา (เร่ืองปัญญา) 

วิมุตติกถา (เรื่องวิมุตติ) วิมุตติญาณทัสสนกถา (เรื่อง 

วิมุตติญาณทัสสนะ) เมฆิยะ !  นีเ้ป็นธรรมข้อท่ีสาม เป็นไป

เพื่อความสุกรอบของเจโตวิมุตติที่ยังไม่สุกรอบ. 

๔. เมฆิยะ !  ข้ออื่นยังมีอีก คือภิกษุเป็นผู้มี 

ความเพียร อันปรารภแล้ว เพื่อละอกุศลธรรมทั้งหลาย 

เพ่ือยังกุศลธรรมทั้งหลายให้ถึงพร้อม เป็นผู้มีกำาลัง  

มีความบากบ่ันม่ันคง ไม่ทอดท้ิงธุระในกุศลธรรมท้ังหลาย 

เมฆิยะ !  นี้เป็นธรรมข้อที่สี่ เป็นไปเพื่อความสุกรอบ

ของ เจโตวิมุตติที่ยังไม่สุกรอบ.

๕. เมฆิยะ !  ข้ออื่นยังมีอีก คือภิกษุเป็นผู้มี

ปัญญา ประกอบด้วยปัญญา เป็นเคร่ืองถึงธรรมสัจจะแห่ง

การตั้งขึ้นและการตั้งอยู่ไม่ได้ อันเป็นอริยะ เป็นเครื่อง

ชำาแรกกิเลส ให้ถึงความส้ินทุกข์โดยชอบ เมฆิยะ !  น้ีเป็น

ธรรมข้อท่ีห้า เป็นไปเพ่ือความสุกรอบแห่งเจโตวิมุตติท่ียัง

ไม่สุกรอบ. 



เปิดธรรมที่ถูกปิด : อานาปานสติ

111

เมฆิยะ !  เม่ือภิกษุเป็นผู้มีมิตรดี สหายดี เพ่ือนดี  

ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่เธอพึงหวังได้ คือจักเป็นผู้มีศีล ฯลฯ จัก

ได้โดยง่ายซึ่งธรรมกถา ฯลฯ จักเป็นผู้ปรารภความเพียร 

ฯลฯ จักเป็นผู้มีปัญญา ฯลฯ.

เมฆิยะ !  ภิกษุนั้น ตั้งอยู่ในธรรม ๕ ประการ

เหล่านี้แล้ว พึงเจริญธรรม ๔ ประการให้ยิ่งขึ้นไป คือ 

(๑) เจริญ อสุภะ เพื่อ ละราคะ

(๒) เจริญ เมตตา เพื่อ ละพยาบาท

(๓) เจริญ อานาปานสติ เพื่อ ตัดเสียซึ่งวิตก

(๔) เจริญ อนิจจสัญญา เพื่อ ถอนอัส๎มิมานะ 

กล่าวคือ เมื่อเจริญอนิจจสัญญา อนัตตสัญญา ย่อม

มั่นคง. ผู้มีอนัตตสัญญา ย่อมถึงซึ่งการถอนอัส๎มิมานะ 

คือนิพพาน ในทิฏฐธรรม นั่นเทียว.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อานาปานสติ

สญัญา 10 ประการ ในฐานะ 
แห่งการรกัษาโรคด้วยอ�านาจสมาธิ

-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๑๑๕-๑๒๐/๖๐.

๒๖ 

อานนท์ !  ถ้าเธอจะเข้าไปหาภกิษุคิริมานนท์แล้ว

กล่าวสญัญา ๑๐ ประการแก่เธอแล้ว ข้อนีเ้ป็นฐานะท่ีจะมไีด้ 

คือภิกษุคิริมานนท์ฟังสัญญาสิบประการแล้ว อาพาธอัน

เป็นทุกข์หนักของเธอ ก็จะระงับไปโดยควรแก่ฐานะ 

สญัญา 10 ประการ นัน้คอื อนจิจสญัญา อนัตตสญัญา 

อสภุสัญญา อาทนีวสญัญา ปหานสญัญา วริาคสญัญา 

นโิรธสญัญา สพัพโลเกอนภริตสัญญา สพัพสงัขาเรส-ุ

อนจิจสญัญา อานาปานสติ.

อานนท์ !  อนิจจสัญญา เป็นอย่างไรเล่า ? 

อานนท์ !  ภิกษุในกรณีนี้ ไปสู่ป่า สู่โคนไม้  

หรือสู่เรือนว่าง พิจารณาอยู่โดยประจักษ์อย่างนี้ ว่า  

“รูป ไม่เที่ยง เวทนา ไม่เที่ยง สัญญา ไม่เที่ยง  

สังขาร ไม่เที่ยง วิญญาณ ไม่เที่ยง” ดังนี้ เป็นผู้เห็นซึ่ง

ความไม่เท่ียงในอุปาทานขันธ์ท้ังห้า เหล่าน้ีอยู่ ด้วยอาการ

อย่างนี้ นี้เรียกว่า อนิจจสัญญา.
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อานนท์ !  อนัตตสัญญา เป็นอย่างไรเล่า ? 

อานนท์ !  ภิกษุในกรณีนี้ ไปสู่ป่า สู่โคนไม้  

หรือสู่เรือนว่าง พิจารณาอยู่โดยประจักษ์อย่างนี้ ว่า  

“ตา เป็นอนัตตา รูป เป็นอนัตตา หู เป็นอนัตตา เสียง 

เป็นอนัตตา จมูก เป็นอนัตตา กลิ่น เป็นอนัตตา ลิ้น  

เป็นอนัตตา รส เป็นอนัตตา กาย เป็นอนัตตา โผฏฐัพพะ 

เป็นอนัตตา ใจ เป็นอนัตตา ธรรมารมณ์ เป็นอนัตตา” ดังน้ี 

เป็นผู้เห็นซ่ึงความเป็นอนัตตาในอายตนะท้ังภายในและ

ภายนอกหก เหล่านี้อยู่ ด้วยอาการอย่างนี้ นี้เรียกว่า 

อนัตตสัญญา.

อานนท์ !  อสุภสัญญา เป็นอย่างไรเล่า ?

อานนท์ !  ภกิษใุนกรณนีี ้เหน็โดยประจกัษ์ซึง่กายนี้

นี่แหละ แต่พื้นเท้าขึ้นไปถึงเบื้องบน แต่ปลายผมลงมาถึง

เบื้องล่าง ว่า มีหนังหุ้มอยู่โดยรอบ เต็มไปด้วยของไม่

สะอาดมีประการต่างๆ คือกายนี้มี ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง 

เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ไต หัวใจ ตับ พังผืด ม้าม 

ปอด ลำาไส้ ลำาไส้สุด อาหารในกระเพาะ อจุจาระ นำา้ด ีเสลด 

หนอง โลหิต เหงื่อ มัน นำ้าตา นำ้าเหลือง นำ้าลาย นำ้าเมือก 

นำา้ลืน่หล่อข้อ นำา้มตูร เป็นผูเ้ห็นความไม่งามในกายนีอ้ยู่

ด้วยอาการอย่างนี้ นี้เรียกว่า อสุภสัญญา.
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อานนท์ !  อาทีนวสัญญา เป็นอย่างไรเล่า ? 

อานนท์ !  ภิกษุในกรณีนี้ ไปสู่ป่า สู่โคนไม้ หรือ 

สู่เรือนว่าง พิจารณาอยู่โดยประจักษ์อย่างนี้ ว่า “กายนี้มี

ทุกข์มาก มีโทษมาก คือในกายนี้มีอาพาธต่างๆ เกิดขึ้น 

กล่าวคือ โรคตา โรคหู โรคจมูก โรคลิ้น โรคกาย โรคที่

ศีรษะ โรคท่ีหู โรคท่ีปาก โรคท่ีฟัน โรคไอ โรคหืด ไข้หวัด 

ไข้มีพิษร้อน ไข้เซ่ืองซึม โรคกระเพาะ โรคลมสลบ ลงแดง 

จุกเสียด เจ็บเสียว โรคเร้ือรัง โรคฝี โรคกลาก โรคมองคร่อ 

ลมบ้าหมู โรคหิดเป่ือย โรคหิดด้าน คุดทะราด โรคละออง

โรคโลหิต โรคดีซ่าน เบาหวาน โรคเริม โรคพุพอง  

ริดสีดวงทวาร อาพาธมีดีเป็นสมุฏฐาน อาพาธมีเสมหะเป็น

สมุฏฐาน อาพาธมีลมเป็นสมุฏฐาน ไข้สันนิบาต ไข้เพราะ

ฤดูแปรปรวน ไข้เพราะบริหารกายไม่สม่ำาเสมอ ไข้เพราะ

ออกกำาลังเกิน ไข้เพราะวิบากกรรม ความไม่สบายเพราะ

ความหนาว ความร้อน ความหิว ความระหาย การถ่าย

อุจจาระ การถ่ายปัสสาวะ” ดังน้ี เป็นผู้เห็นโทษในกายน้ี

อยู่ ด้วยอาการอย่างนี้ นี้เรียกว่า อาทีนวสัญญา.
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อานนท์ !  ปหานสัญญา เป็นอย่างไรเล่า ? 

อานนท ์!  ภิกษุในกรณีน้ี ไม่ยอมรับไว้ซ่ึงกามวิตก 

ท่ีเกิดข้ึนแล้ว ย่อมละ ย่อมบรรเทา กระทำาให้ส้ินสุด ให้ถึง

ความไม่มีอีกต่อไป ไม่ยอมรับไว้ซ่ึงพ๎ยาปาทวิตกท่ีเกิดข้ึน

แล้ว ย่อมละ ย่อมบรรเทา กระทำาให้ส้ินสุด ให้ถึงความไม่มี

อีกต่อไป ไม่ยอมรับไว้ซ่ึงวิหิงสาวิตกท่ีเกิดข้ึนแล้ว ย่อมละ 

ย่อมบรรเทา กระทำาให้สิ้นสุด ให้ถึงความไม่มีอีกต่อไป 

ไม่ยอมรับไว้ซ่ึงอกุศลธรรมท้ังหลายอันเป็นบาปท่ีเกิดข้ึนแล้ว 

ยอ่มละ ย่อมบรรเทา กระทำาให้ส้ินสุด ให้ถึงความไม่มีอีก

ต่อไป นี้เรียกว่าปหานสัญญา.

อานนท์ !  วิราคสัญญา เป็นอย่างไรเล่า ?

อานนท์ !  ภิกษุในกรณีนี้ ไปสู่ป่า สู่โคนไม้ หรือ 

สูเ่รือนว่าง พจิารณาอยูโ่ดยประจกัษ์ อย่างนีว่้า “ธรรมชาตน่ัิน 

สงบ ธรรมชาตนิัน่ ประณตี กล่าวคอื ธรรมชาตอินัเป็นที่

ระงับแห่งสังขารท้ังปวง เป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวง  

เป็นทีส่ิน้ไปแห่งตณัหา เป็นความจางคลาย เป็นความดับเยน็” 

ดังนี้ นี้เรียกว่า วิราคสัญญา.
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อานนท์ !  นิโรธสัญญา เป็นอย่างไรเล่า ? 

อานนท์ !  ภิกษุในกรณีนี้ ไปสู่ป่า สู่โคนไม้ หรือ 

สู่เรือนว่าง พิจารณาอยู่โดยประจักษ์ อย่างน้ีว่า “ธรรมชาติน่ัน 

สงบ ธรรมชาตินั่น ประณีต กล่าวคือ ธรรมชาติอันเป็น

ที่ระงับแห่งสังขารทั้งปวง เป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวง  

เป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหา เป็นความดับ เป็นความดับเย็น” 

ดังนี้ นี้เรียกว่า นิโรธสัญญา.

อานนท์ !  สัพพโลเกอนภิรตสัญญา เป็นอย่างไรเล่า ? 

อานนท์ !  ภิกษุในกรณีน้ีอนุสัย (ความเคยชิน) ใน

การต้ังทับ ในการฝังตัวเข้าไปยึดม่ันแห่งจิตด้วยตัณหา 

อุปาทานใดๆ ในโลก มีอยู่ เธอละอยู่ซ่ึงอนุสัยน้ันๆ งดเว้น

ไม่เข้าไปยึดถืออยู่ นี้เรียกว่า สัพพโลเกอนภิรตสัญญา 

(ความสำาคัญในโลกท้ังปวงว่าเป็นส่ิงไม่น่ายินดี).

อานนท์ !  สัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญา เป็น

อย่างไรเล่า ? 

อานนท์ !  ภิกษุในกรณีนี้ ย่อมอึดอัด ย่อมระอา 

ย่อมเกลียดชัง ต่อสังขารทั้งหลายทั้งปวง นี้เรียกว่า 

สัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญา (ความสำาคัญว่าไม่เที่ยงใน

สังขารทัง้ปวง).
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อานนท์ !  อานาปานสติ เป็นอย่างไรเล่า ?

อานนท์ !  ในกรณีนี้ ภิกษุไปแล้วสู่ป่า สู่โคนไม้ 

หรือสู่เรือนว่าง ก็ตาม นั่งคู้ขาเข้ามาโดยรอบ ตั้งกายตรง 

ดำารงสติเฉพาะหน้า มีสติหายใจเข้า มีสติหายใจออก.

เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว 

เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว

เมื่อหายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น เมื่อ

หายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อม

เฉพาะซึ่งกายทั้งปวง หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อม

เฉพาะซึ่งกายทั้งปวง หายใจออก”

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้ท�า 

กายสังขารให้ร�างับ หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้ทำา 

กายสังขารให้รำางับ หายใจออก”

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูรู้้พร้อม

เฉพาะซึ่งปีติ หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะ 

ซึ่งปีติ หายใจออก”
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เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูรู้้พร้อม

เฉพาะซึ่งสุข หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะ 

ซึ่งสุข หายใจออก”

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อม

เฉพาะซึ่งจิตตสังขาร หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อม

เฉพาะซึ่งจิตตสังขาร หายใจออก”

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้ท�า 

จิตตสังขารให้ร�างับ หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้ทำา 

จิตตสังขารให้รำางับ หายใจออก”

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูรู้้พร้อม

เฉพาะซึ่งจิต หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะ 

ซึ่งจิต หายใจออก” 

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้ท�าจิต

ให้ปราโมทย์ย่ิง หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้ทำาจิตให้

ปราโมทย์ยิ่ง หายใจออก”

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้ท�าจิต

ให้ตั้งมั่น หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้ทำาจิตให้ตั้งมั่น  

หายใจออก”
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เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูท้�าจิต

ให้ปล่อยอยู่ หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้ทำาจิตให้ปล่อยอยู่ 

หายใจออก”

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูเ้ห็นซึ่ง

ความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจ�า หายใจเข้า” ว่า “เราเป็น 

ผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำา หายใจออก”

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูเ้ห็นซึ่ง

ความจางคลายอยู่เป็นประจ�า หายใจเข้า” ว่า “เราเป็น

ผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำา หายใจออก”

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้เห็นซ่ึง

ความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจ�า หายใจเข้า” ว่า “เราเป็น

ผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำา หายใจออก”

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูเ้ห็นซึ่ง

ความสลัดคืนอยู่เป็นประจ�า หายใจเข้า” ว่า “เราเป็น 

ผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำา หายใจออก”

นี้เรียกว่า อานาปานสติ.
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อานนท์ !  ถ้าเธอจะเข้าไปหาภิกษุคิริมานนท์ แล้ว

กล่าวสัญญาสิบประการเหล่านี้แก่เธอแล้ว ข้อนี้เป็นฐานะ

ที่จะมีได้ คือภิกษุคิริมานนท์ฟังสัญญาสิบประการแล้ว 

อาพาธอันเป็นทุกข์หนักของเธอก็จะระงับไป โดยควรแก่

ฐานะ.
ลำาดบัน้ันแล ท่านอานนท์จำาเอาสญัญาสบิประการเหล่านี้ 

ในสำานักของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว เข้าไปหาท่านคิริมานนท์ 

แล้วกล่าวสญัญาสบิประการแก่ท่าน เมือ่ท่านคริมิานนท์ฟังสญัญา

สบิประการแล้ว อาพาธกร็ะงบัไปโดยฐานะอนัควร. ท่านคริมิานนท์

หายแล้วจากอาพาธ และอาพาธกเ็ป็นเสมอืนละไปแล้วด้วย แล.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อานาปานสติ

ธรรมเป็นอุปการะเฉพาะแก ่
อานาปานสติภาวนา

-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๑๓๕-๑๓๖/๙๖-๙๘.

๒๗ 

(นัยที่หนึ่ง)
ภิกษุทั้งหลาย !  

ภิกษุผู้มุ่งประพฤติ กระทำาอานาปานสติ 

ซึ่งประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ ย่อมแทงตลอด 

อกุปปธรรม (ผู้มีธรรมไม่กำาเริบ) ได้ต่อกาลไม่นานเทียว.

๕ ประการอย่างไรเล่า ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  ๕ ประการคือ ในกรณีนี้ ภิกษุ 

๑. เป็นผู้มีความต้องการน้อย มีกิจน้อย เล้ียงง่าย 

สันโดษในบริกขารแห่งชีวิต

๒. เป็นผู้มีอาหารน้อย ประกอบตนอยู่ในความ

เป็นผู้มีท้องอันพร่อง
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๓. เป็นผู้ไม่มีความมึนชา ประกอบตนอยู่ใน

ความตื่น

๔. เป็นผู้มีสุตะมาก ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ คือ 

ธรรมเหล่าใดอันงดงามในเบื้องต้น งดงามในท่ามกลาง 

งดงามในที่สุด แสดงอยู่ซึ่งพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์

ส้ินเชิง พร้อมท้ังอรรถะและพยัญชนะ ธรรมมีลักษณะเห็น

ปานน้ัน เป็นธรรมท่ีเธอสดับแล้วมาก ทรงจำาไว้ คล่องปาก 

ขึ้นใจ แทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิ 

๕. พิจารณาเห็นเฉพาะอยู่ซ่ึงจิตอันหลุดพ้นแล้ว 

(ตามล�าดับ) อย่างไร.

ภิกษุทั้งหลาย !  

ภิกษผุู้มุ่งประพฤติกระท�า อานาปานสติ 

ซึ่งประกอบด้วยธรรม ๕ ประการเหล่านี้แล 

ย่อมแทงตลอดอกุปปธรรม ได้ต่อกาลไม่นานเทียว.
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(นัยที่สอง)
ภิกษุทั้งหลาย !  

ภิกษุผู้เจริญอานาปานสติ ซึ่งประกอบด้วยธรรม 

๕ ประการ ย่อมแทงตลอดอกุปปธรรม ได้ต่อกาลไม่นานเทียว.

๕ ประการอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !  ๕ ประการ คือ ในกรณีนี้ ภิกษุ 

๑. เป็นผู้มีความต้องการน้อย มีกิจน้อย เล้ียงง่าย 

สันโดษในบริกขารแห่งชีวิต

๒. เป็นผู้มีอาหารน้อย ประกอบตนอยู่ในความ

เป็นผู้มีท้องอันพร่อง

๓. เป็นผู้ไม่มีความมึนชา ประกอบตนอยู่ใน

ความตื่น

๔. เป็นผู้ได้ตามปรารถนา ได้โดยไม่ยาก ได้ไม่

ลำาบาก ซึ่งกถาอันเป็นไปเพื่อการขูดเกลากิเลส เป็นที่

สบายแก่ธรรมเครื่องเปิดโล่งแห่งจิต คือ 
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อัปปิจฉกถา (เรื่องปรารถนาน้อย) 

สันตุฏฐิกถา (เรื่องสันโดษ) 

ปวิเวกกถา (เรื่องความสงัด) 

อสังสัคคกถา (เรื่องไม่คลุกคลี) 

วิริยารัมภกถา (เรื่องมีความเพียร) 

สีลกถา (เรื่องศีล) 

สมาธิกถา (เรื่องสมาธิ) 

ปัญญากถา (เรื่องปัญญา) 

วิมุตติกถา (เรื่องวิมุตติ) 

วิมุตติญาณทัสสนกถา (เรื่องวิมุตติญาณทัสสนะ) 

๕. พิจารณาเห็นเฉพาะอยู่ซ่ึงจิตอันหลุดพ้นแล้ว 

(ตามล�าดับ) อย่างไร.

ภิกษุทั้งหลาย !  

ภิกษุผู้เจริญอานาปานสติ ซ่ึงประกอบด้วยธรรม 

๕ ประการ เหล่านี้แล ย่อมแทงตลอดอกุปปธรรม ได้

ต่อกาลไม่นานเทียว.
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(นัยที่สาม)
ภิกษุทั้งหลาย !  

ภิกษุผูก้ระท�าให้มากซึ่ง อานาปานสติ 

ซึ่งประกอบด้วย ธรรม ๕ ประการ 

ย่อมแทงตลอดอกุปปธรรม ได้ต่อกาลไม่นานเทียว.

๕ ประการอย่างไรเล่า ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  ๕ ประการ คือ ในกรณีนี้ ภิกษุ 

๑. เป็นผู้มีความต้องการน้อย มีกิจน้อย เล้ียงง่าย 

สันโดษในบริกขารแห่งชีวิต

๒. เป็นผู้มีอาหารน้อย ประกอบตนอยู่ในความ

เป็นผู้มีท้องอันพร่อง

๓. เป็นผู้ไม่มีความมึนชา ประกอบตนอยู่ใน

ความตื่น

๔. เป็นผู้อยู่ป่า มีเสนาสนะอันสงัด

๕. พิจารณาเห็นเฉพาะอยู่ซ่ึงจิตอันหลุดพ้นแล้ว 

(ตามล�าดับ) อย่างไร.
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ภิกษุทั้งหลาย !  

ภิกษผุู้กระท�าให้มากซึ่ง อานาปานสติ 

ซึ่งประกอบด้วยธรรม ๕ ประการเหล่านี้แล 

ย่อมแทงตลอดอกุปปธรรม ได้ต่อกาลไม่นานเทียว.



พุทธวจน - หมวดธรรม 

130

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อานาปานสติ

นิวรณ์เป็นเครื่องท�ากระแสจิต 
ไม่ให้รวมก�าลัง

-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๗๒/๕๑.

๒8 

ภิกษุท้ังหลาย !  นิวรณ์เป็นเคร่ืองกางก้ัน ๕ อย่าง
เหล่านี้ ท่วมทับจิตแล้วทำาปัญญาให้ถอยกำาลัง มีอยู่. 

๕ อย่าง อย่างไรเล่า ?  
๕ อย่าง คือ

๑. นิวรณ์เครื่องกางกั้น คือ กามฉันทะ ครอบงำา

จิตแล้ว ทำาปัญญาให้ถอยกำาลัง

๒. นิวรณ์เครื่องกางกั้น คือ พยาบาท ครอบงำา

จิตแล้ว ทำาปัญญาให้ถอยกำาลัง

๓. นิวรณ์เครื่องกางกั้น คือ ถีนมิทธะ (ความ

ง่วงเหงาซึมเซา) ครอบงำาจิตแล้ว ทำาปัญญาให้ถอยกำาลัง

๔. นิวรณ์เครื่องกางกั้น คือ อุทธัจจกุกกุจจะ 

(ความฟุ้งซ่านและรำาคาญ) ครอบงำาจิตแล้ว ทำาปัญญาให้ถอย

กำาลัง

๕. นิวรณ์เครื่องกางกั้น คือ วิจิกิจฉา (ความลังเล 

สงสัย) ครอบงำาจิตแล้ว ทำาปัญญาให้ถอยกำาลัง.
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ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุท่ีไม่ละนิวรณ์อันเป็น

เคร่ืองกางก้ันจิต ๕ อย่างเหล่าน้ีแล้ว จักรู้ซ่ึงประโยชน์ตน  

หรือประโยชน์ผู้อื่น หรือประโยชน์ทั้งสองฝ่าย หรือจัก

กระท�าให้แจ้งซึ่งญาณทัสสนะอันวิเศษอันควรแก่ความ

เป็นอริยะ ยิ่งกว่าธรรมดาแห่งมนุษย์ ด้วยปัญญาอัน

ทุพพลภาพ ไร้ก�าลัง ดังนี้ นั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้. 

 ภิกษุทั้งหลาย !  เปรียบเหมือนแม่น้ำาท่ีไหลลง

จากภูเขา ไหลไปสู่ที่ไกล มีกระแสเชี่ยว พัดพาสิ่งต่างๆ  

ไปได้ มีบุรุษมาเปิดช่องท้ังหลายท่ีเขาขุดข้ึน ด้วยเคร่ืองไถ 

ทั้งสองฝั่งแม่น้ำานั้น เมื่อเป็นเช่นนี้ กระแสกลางแม่น้ำานั้น  

ก็ซัดส่าย ไหลผิดทาง ไม่ไหลไปสู่ที่ไกล ไม่มีกระแสเชี่ยว 

ไม่พัดสิ่งต่างๆ ไปได้ นี้ฉันใด 

ภิกษุท้ังหลาย !  ข้อน้ีก็ฉันน้ันเหมือนกัน ภิกษุท่ี

ไม่ละนิวรณ์อันเป็นเคร่ืองกางก้ันจิต ๕ อย่างเหล่าน้ีแล้ว  

จักรู้ซ่ึงประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อ่ืน หรือประโยชน์ท้ัง

สองฝ่าย หรือจักกระทำาให้แจ้งซ่ึงญาณทัสสนะอันวิเศษ อันควร

แก่ความเป็นอริยะ ย่ิงกว่าธรรมดาแห่งมนุษย์ ด้วยปัญญา

อันทุพพลภาพไร้กำาลัง ดังน้ี น่ันไม่เป็นฐานะท่ีจะมีได้. 
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[ต่อไปนี้ ได้ตรัสโดยปฏิปักขนัย (นัยตรงข้าม) คือ 

ภกิษละนิวรณ์แล้ว ทำาญาณวเิศษให้แจ้งได้ด้วยปัญญา อนัมกีำาลงั

เหมอืนแม่นำา้ทีเ่ขาอดุรร่ัูวทัง้สองฝ่ังเสยีแล้ว มกีระแสเชีย่วแรงมาก

ฉะน้ัน]
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

นิวรณ์–ข้าศึกแห่งสมาธิ
-บาลี สี. ที. ๙/๓๐๖-๓๐๗/๓๗๘-๓๗๙.

๒9 

วาเสฏฐะ !  เปรียบเหมือนแม่น้ำาอจิรวดีนี้ มีน้ำา 

เต็มเปี่ยม กายืนดื่มได้. ครั้งนั้นมีบุรุษคนหนึ่งมาถึงเข้า  

เขามีประโยชน์ที่ฝั่งโน้น แสวงหาฝั่งโน้น มีการไปสู่ฝั่ง

โน้นประสงค์จะข้ามไปสู่ฝ่ังโน้น แต่เขานอนคลุมศีรษะ 

ของตนอยู่ที่ริมฝั่งนี้. วาเสฏฐะ !  ท่านจะสำาคัญความข้อ

นี้ว่าอย่างไร บุรุษนั้นจะไปจากฝั่งใน สู่ฝั่งนอกแห่งแม่น้ำา  

อจิรวดีได้หรือหนอ ? 
“ไม่ได้แน่ ท่านพระโคดม !” 

วาเสฏฐะ !  ข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน 

นิวรณ์ ๕ อย่าง เหล่านี้ เรียกกันในอริยวินัย ว่า 

“เคร่ืองปิด” บ้าง ว่า “เคร่ืองก้ัน” บ้าง ว่า “เคร่ืองคลุม” บ้าง 

ว่า “เครื่องร้อยรัด” บ้าง. 

๕ อย่าง อย่างไรเล่า ? 

๕ อย่างคือ 

กามฉันทนิวรณ์ พ๎ยาปาทนิวรณ์ ถีนมิทธนิวรณ์

อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ วิจิกิจฉานิวรณ์. 
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วาเสฏฐะ !  นิวรณ์ ๕ อย่าง เหล่านี้แล ซึ่งเรียก

กันในอริยวินัย ว่า “เครื่องปิด” บ้าง ว่า “เครื่องกั้น” บ้าง  

ว่า “เครื่องคลุม” บ้าง ว่า “เครื่องร้อยรัด” บ้าง. 

วาเสฏฐะ !  พราหมณ์ไตรเพทท้ังหลาย ถูกนิวรณ์ 

๕ อย่างเหล่านี้ ปิดแล้ว กั้นแล้ว คลุมแล้ว ร้อยรัดแล้ว.

วาเสฏฐะ !  พราหมณ์ไตรเพทเหล่าน้ัน ละธรรมะ

ท่ีทำาความเป็นพราหมณ์เสีย สมาทานธรรมะท่ีไม่ทำาความ

เป็นพราหมณ์ ดำารงชีวิตให้เป็นไปอยู่ อันนิวรณ์ท้ัง ๕ อย่าง 

ปิดแล้ว กั้นแล้ว คลุมแล้ว ร้อยรัดแล้ว จักเป็นผู้เข้าถึง

ความเป็นสหายแห่งพรหม ภายหลังแต่การตายเพราะ

การท�าลายแห่งกาย ดังนี้นั้น นั่นไม่เป็นฐานะที่จะเป็น

ไปได้.
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ข้อควรระวงั ในการเจริญสตปัิฏฐานสี่
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๒๖๘-๒๗๐/๓๙๖-๔๐๑.

30 

อัคคิเวสนะ !  ...คร้ันภิกษุประกอบพร้อมด้วย

สติสัมปชัญญะแล้ว ตถาคตย่อมแนะนำาเธอให้ยิ่งขึ้นไปว่า 

“มาเถดิภกิษ ุ!  เธอจงเสพเสนาสนะอนัสงดั คอืป่าละเมาะ 

โคนไม้ ภูเขา ซอกห้วย ท้องถำ้า ป่าช้า ป่าชัฏ ที่แจ้ง หรือ

ลอมฟางเถิด” ดังนี้. ภิกษุนั้นย่อมเสพเสนาสนะอันสงัด 

ครัน้ก้าวกลบัจากบณิฑบาตในกาลเป็นปัจฉาภตั นัง่คูบ้ลัลงัก์  

ตัง้กายตรง ดำารงสติเฉพาะหน้า เธอย่อมละอภชิฌาในโลก  

มีจิตปราศจากอภิชฌา คอยชำาระจิตจากอภิชฌาอยู ่  

ละพยาบาท มจีติปราศจากพยาบาท เป็นผูก้รณุามจิีตหวงั

ความเกือ้กลูในสัตว์ทัง้หลาย คอยชำาระจิตจากพยาบาทอยู่ 

ละถีนมิทธะ มีจิตปราศจากถีนมิทธะ มุ่งอยู่แต่ความ

สว่างในใจ มีสติสัมปชัญญะ คอยชำาระจิตจากถีนมิทธะอยู่  

ละอุทธัจจกุกกุจจะ ไม่ฟุ้งซ่าน มีจิตสงบอยู่ในภายใน 

คอยชำาระจิตจากอุทธัจจกุกกุจจะอยู่ ละวิจิกิจฉา ข้ามล่วง

วิจิกิจฉาเสียได้ ไม่ต้องกล่าวถามว่า “นี่อะไร นี่อย่างไร” 

ในกุศลธรรมทั้งหลาย คอยชำาระจิตจากวิจิกิจฉาอยู่.
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ภิกษุนั้น ครั้นละนิวรณ์ ๕ ประการ อันเป็นเครื่อง

เศร้าหมองจิต ทำาปัญญาให้ถอยกำาลังเหล่าน้ีได้แล้ว  

เธอเป็นผู้มีปกติ เห็นกายในกายอยู่ ...มีปกติ เห็นเวทนา

ในเวทนาทั้งหลายอยู่ ...มีปกติ เห็นจิตในจิตอยู่ ...มีปกติ

เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียรเผากิเลส  

มีสัมปชัญญะ มีสติ นำาอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้.

ตถาคต ย่อมแนะนำาเธอนั้นให้ยิ่งขึ้นไปว่า 

“มาเถิด ภิกษุ !  เธอจงเป็นผู้มีปกติ เห็นกายในกาย

อยู่ แต่อย่าตรึกซ่ึงวิตกอันเข้าไปประกอบอยู่กับกายเลย 

(มา จ กายูปสญหิตำ วิตกฺกำ วิตกฺเกสิ)

มาเถิด ภิกษุ !  เธอจงเป็นผู้มีปกติ เห็นเวทนาใน

เวทนาท้ังหลายอยู่ แต่อย่าตรึกซ่ึงวิตกอันเข้าไปประกอบ

อยู่กับเวทนาเลย

มาเถิด ภิกษุ !  เธอจงเป็นผูม้ปีกต ิเหน็จติในจติ

ทัง้หลายอยู ่แต่อย่าตรกึซึง่วติกอนัเข้าไปประกอบอยูก่บั

จิตเลย

มาเถิด ภิกษุ !  เธอจงเป็นผู้มีปกติ เห็นธรรมใน

ธรรมท้ังหลายอยู่ แต่อย่าตรึกซ่ึงวิตกอันเข้าไปประกอบ

อยู่กับธรรมเลย” ดังนี้.



เปิดธรรมที่ถูกปิด : อานาปานสติ

137

ภิกษุนั้น เพราะเข้าไปสงบระงับเสียได้ซึ่งวิตก 

และวิจาร จึงเข้าถึงทุติยฌาน อันเป็นเครื่องผ่องใส 

แห่งใจในภายใน นำาให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้น  

ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิ  

แล้วแลอยู่. (...แล้วได้ตรัสถึง ตติยฌาน ...จตุตถฌาน 

. . .ปุพ เพนิ วาสานุสสติญาณ  . . . จุตูปปาตญาณ  

...อาสวักขยญาณ จนกระทั่ง วิมุตติญาณ ตามหลักที่มี

กล่าวอยู่ในบาลีทั่วๆ ไปที่กล่าวถึงเรื่องนี้)
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เหตุปัจจัยที่พระศาสนาจะตั้งอยู่นาน  
ภายหลังพุทธปรินิพพาน

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๓๒/๗๗๘-๗๗๙.

31 

“ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ !  อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นปัจจัย 

ที่เมื่อพระตถาคตปรินิพพานแล้ว พระสัทธรรมจะไม่ตั้งอยู่นาน ? 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ !  อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นปัจจัย ที่เมื่อ 

พระตถาคตปรินิพพานแล้ว พระสัทธรรมจะต้ังอยู่นาน พระเจ้าข้า !”.

พราหมณ์ !  เพราะไม่มีการทำาให้เจริญ เพราะ 

ไม่มีการกระทำาให้มากซึ่งสติปัฏฐานทั้งสี่ ในเมื่อตถาคต

ปรินิพพานแล้ว สัทธรรมย่อมไม่ตั้งอยู่นาน. 

แต่พราหมณ์เอ๋ย !  เพราะมีการกระทำาให้เจริญ  

มีการกระท�าให้มาก ซึ่งสติปัฏฐานทั้งสี่ ในเมื่อตถาคต

ปรินิพพานแล้ว สัทธรรมย่อมตั้งอยู่นาน. สติปัฏฐานสี่

อย่างไรเล่า ? 

พราหมณ์ !  ภกิษุในกรณีน้ี เป็นผู้มีปกติเห็นกาย

ในกายอยู่เป็นประจำา มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ 

มีสติ นำาอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ 
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เป็นผู้เห็นเวทนาในเวทนาท้ังหลายอยู่เป็นประจำา 

มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำาอภิชฌาและ

โทมนัสในโลกออกเสียได้

เป็นผู้เห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำา มีความเพียรเผา

กิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำาอภิชฌาและโทมนัสในโลกออก

เสียได้

เป็นผู้เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำา  

มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำาอภิชฌาและ

โทมนัสในโลกออกเสียได้.

พราหมณ์ !  เพราะไม่มีการทำาให้เจริญ เพราะ

ไม่มกีารกระทำาให้มากซึง่สตปัิฏฐานทัง้สีเ่หล่านีแ้ล ในเมือ่

ตถาคตปรินิพพานแล้ว สัทธรรมย่อมไม่ตั้งอยู ่นาน.  

แต่เพราะมีการกระท�าให้เจริญ มีการกระท�าให้มาก ซึ่ง 

สติปัฏฐานทั้งส่ีเหล่านี้แล ในเม่ือตถาคตปรินิพพาน

แล้ว สัทธรรมย่อมตั้งอยู่นาน ดังนี้. 
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อานิสงส์แห่งกายคตาสติ 
-บาลี เอก. อํ. ๒๐/๕๕-๖๐/๒๒๕-๒๔๖. 

3๒ 

ภิกษุทั้งหลาย !  กายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหน่ึง

เจริญแล้ว กระทำาให้มากแล้ว กุศลธรรมอย่างใดอย่างหน่ึง 

ซ่ึงเป็นไปในส่วนวิชชา ย่อมหย่ังลงในภายในของภิกษุน้ัน 

เปรียบเหมือนมหาสมุทรอันผู้ใดผู้หน่ึงถูกต้องด้วยใจแล้ว 

แม่น้ำาน้อยสายใดสายหน่ึงซ่ึงไหลไปสู่สมุทร ย่อมหย่ังลงใน

ภายในของผู้น้ันฉะน้ัน

ภิกษุทั้งหลาย !  ธรรมข้อหน่ึง อันบุคคลเจริญแล้ว 

กระทำาให้มากแล้ว เป็นไปเพื่อความสังเวชมาก เป็นไป

เพ่ือประโยชน์มาก เป็นไปเพ่ือความเกษมจากโยคะมาก 

เป็นไปเพ่ือสติและสัมปชัญญะ เป็นไปเพ่ือได้ญาณทัสสนะ  

เป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบัน เป็นไปเพื่อท�าให้แจ้ง 

ซึ่งผล คือวิชชาและวิมุตติ. 

ธรรมข้อหนึ่ง คืออะไร คือ กายคตาสติ. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ธรรมข้อหนึ่งนี้แล อันบุคคล

อบรมแล้ว กระทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความ
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สังเวชมาก ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก ย่อมเป็นไป

เพ่ือความเกษมจากโยคะมาก ย่อมเป็นไปเพื่อสติและ

สัมปชัญญะ ย่อมเป็นไปเพื่อได้ญาณทัสสนะ ย่อมเป็นไป

เพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบัน ย่อมเป็นไปเพื่อทำาให้แจ้งซึ่งผล 

คือ วิชชาและวิมุตติ

ภิกษุทั้งหลาย !  ธรรมข้อหนึง่ อนับคุคลเจรญิแลว้ 

กระทำาให้มากแล้ว แม้กายกส็งบ แม้จติกส็งบ แม้วติกวจิาร

ก็สงบ ธรรมท่ีเป็นไปในส่วนแห่งวิชชาแม้ทั้งสิ้นก็ถึง

ความเจรญิบรบิรูณ์. 

ธรรมข้อหนึ่ง คืออะไร คือ กายคตาสติ. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ธรรมข้อหนึ่งนี้แล อันบุคคล

เจริญแล้ว กระทำาให้มากแล้ว แม้กายก็สงบ แม้จิตก็สงบ 

แม้วิตกวิจารก็สงบ ธรรมท่ีเป็นไปในส่วนแห่งวิชชา 

แม้ทั้งสิ้นก็ถึงความเจริญบริบูรณ์

ภิกษุทั้งหลาย !  ธรรมข้อหน่ึง อันบุคคลเจริญแล้ว 

กระทำาให้มากแล้ว อกุศลธรรมท่ียังไม่เกิด ย่อมไม่เกิดข้ึน

ได้เลย และอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแล้ว ย่อมละเสียได้. 

ธรรมข้อหนึ่ง คืออะไร คือ กายคตาสติ. 
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ภิกษุทั้งหลาย !  ธรรมข้อหนึ่งนี้แล อันบุคคล

เจริญแล้ว กระทำาให้มากแล้ว อกุศลธรรมท่ียังไม่เกิด ย่อมไม่

เกิดข้ึนได้เลย และอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแล้ว ย่อมละเสียได้

 ภิกษุทั้งหลาย !  ธรรมข้อหนึง่ อนับคุคลเจริญแล้ว 

กระทำาให้มากแล้ว กุศลธรรมที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้น 

และกศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือความเจรญิ 

ไพบูลย์ยิ่ง.

ธรรมข้อหนึ่ง คืออะไร คือ กายคตาสติ. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ธรรมข้อหนึ่งนี้แล อันบุคคล

เจริญแล้ว กระทำาให้มากแล้ว กุศลธรรมที่ยังไม่เกิด ย่อม

เกิดขึ้น และกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อ

ความเจริญไพบูลย์ยิ่ง

ภิกษุทั้งหลาย !  ธรรมข้อหน่ึง อันบุคคลเจริญแล้ว 

กระทำาให้มากแล้ว ย่อมละอวิชชาเสียได้ วิชชาย่อมเกิดข้ึน 

ย่อมละอัส๎มิมานะเสียได้ อนุสัยย่อมถึงความเพิกถอน 

ย่อมละสังโยชน์เสียได้. 

ธรรมข้อหนึ่ง คืออะไร คือ กายคตาสติ. 
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ภิกษุทั้งหลาย !  ธรรมข้อหนึ่งนี้แล อันบุคคล

เจริญแล้ว กระทำาให้มากแล้ว ย่อมละอวิชชาเสียได้  

วิชชาย่อมเกิดขึ้น ย่อมละอัส๎มิมานะเสียได้ อนุสัยย่อมถึง

ความเพิกถอน ย่อมละสังโยชน์เสียได้

ภิกษุทั้งหลาย !  ธรรมข้อหนึง่ อันบคุคลเจรญิแล้ว 

กระทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความแตกฉานแห่ง

ปัญญา ย่อมเป็นไปเพื่ออนุปาทาปรินิพพาน. 

ธรรมข้อหนึ่ง คืออะไร คือ กายคตาสติ. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ธรรมข้อหนึ่งนี้แล อันบุคคล

เจริญแล้ว กระทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความ

แตกฉานแห่งปัญญา ย่อมเป็นไปเพื่ออนุปาทาปรินิพพาน

ภิกษุทั้งหลาย !  ธรรมข้อหน่ึง อันบุคคลเจริญแล้ว 

กระทำาให้มากแล้ว ย่อมมีการแทงตลอดธาตุมากหลาย 

ย่อมมีการแทงตลอดธาตุต่างๆ ย่อมมีความแตกฉาน 

ในธาตุมากหลาย. 

ธรรมข้อหนึ่ง คืออะไร คือ กายคตาสติ. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ธรรมข้อหน่ึงน้ีแล อันบุคคล

เจริญแล้ว กระทำาให้มากแล้ว ย่อมมีการแทงตลอดธาตุ

มากหลาย ย่อมมีการแทงตลอดธาตุต่างๆ ย่อมมีความ

แตกฉานในธาตุมากหลาย
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ภิกษุทั้งหลาย !  ธรรมข้อหน่ึง อันบุคคลเจริญแล้ว 

กระทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือท�าโสดาปัตติผลให้แจ้ง 

ย่อมเป็นไปเพื่อท�าสกทาคามิผลให้แจ้ง ย่อมเป็นไปเพื่อ

ท�าอนาคามิผลให้แจ้ง ย่อมเป็นไปเพ่ือท�าอรหัตตผลให้แจ้ง. 

ธรรมข้อหนึ่ง คืออะไร คือ กายคตาสติ. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ธรรมข้อหนึ่งนี้แล อันบุคคล

เจรญิแล้ว กระทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพือ่ทำาโสดาปัตตผิล

ให้แจ้ง ย่อมเป็นไปเพื่อทำาสกทาคามิผลให้แจ้ง ย่อม 

เป็นไปเพ่ือท�าอนาคามิผลให้แจ้ง ย่อมเป็นไปเพ่ือทำา 

อรหัตตผลให้แจ้ง

ภิกษุทัง้หลาย !  ธรรมข้อหน่ึง อันบุคคลเจริญแล้ว 

กระทำาให้มากแล้ว 

ย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญา (ปญฺญาปฏิลาภาย) 

ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญา (ปญฺญาวุฑฺฒิยา)

ย่อมเป็นไปเพ่ือความไพบูลย์แห่งปัญญา (ปญฺญาเวปุลฺลาย) 

ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาใหญ่ (มหาปญฺญตาย) 

ย่อมเป็นไปเพ่ือความเป็นผู้มีปัญญาแน่นหนา (ปุถุปญฺญตาย)

ย่อมเป็นไปเพ่ือความเป็นผู้มีปัญญาไพบูลย์์ (วิปุลปญฺญตาย) 

ย่อมเป็นไปเพ่ือความเป็นผู้มีปัญญาลึกซ้ึง (คมฺภีรปญฺญตาย) 
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ย่อมเป็นไปเ พ่ือความเป ็นผู ้มีป ัญญาสามารถย่ิง  

(อสมตฺถปญฺญตาย) 

ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเพียงดังแผ่นดิน  

(ภูริปญฺญตาย) 

ย่อมเป็นไปเพ่ือความเป็นผู้มีปัญญามาก (ปญฺญาพาหุลฺลาย) 

ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเร็ว (สีฆปญฺญตาย) 

ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเบา (ลหุปญฺญตาย) 

ย่อมเป็นไปเพ่ือความเป็นผู้มีปัญญาร่าเริง (หาสปญฺญตาย) 

ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาไว (ชวนปญฺญตาย) 

ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาคม (ติกฺขปญฺญตาย) 

ย่อมเป็นไปเ พ่ือความเป็นผู้มีปัญญาช�าแรกกิ เลส  

(นิพฺเพธิกปญฺญตาย). 

ธรรมข้อหนึ่ง คืออะไร คือ กายคตาสติ. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ธรรมข้อหนึ่งนี้แล อันบุคคล

เจริญแล้ว กระทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญา 

ฯลฯ ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาชำาแรกกิเลส

ภิกษุทั้งหลาย !  ชนเหล่าใด ไม่บริโภคกายคตาสติ  

ชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมไม่บริโภคอมตะ. 
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ภิกษุทั้งหลาย !  ชนเหล่าใด บริโภคกายคตาสติ  

ชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมบริโภคอมตะ

ภิกษุทั้งหลาย !  กายคตาสติอันชนเหล่าใด 

ไม่บริโภคแล้ว อมตะช่ือว่าอันชนเหล่าน้ันไม่บริโภคแล้ว. 

ภิกษุทั้งหลาย !  กายคตาสติอันชนเหล่าใด

บริโภคแล้ว อมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นบริโภคแล้ว

ภิกษุทั้งหลาย !  กายคตาสติของชนเหล่าใด

เสื่อมแล้ว อมตะของชนเหล่านั้นชื่อว่าเสื่อมแล้ว. 

ภิกษุทั้งหลาย !  กายคตาสติของชนเหล่าใด 

ไม่เสื่อมแล้ว อมตะของชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่เสื่อมแล้ว

ภิกษุทั้งหลาย !  กายคตาสติอันชนเหล่าใด 

เบื่อแล้ว อมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นเบื่อแล้ว. 

ภิกษุทั้งหลาย !  กายคตาสติอันชนเหล่าใด

ชอบใจแล้ว อมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นชอบใจแล้ว

ภิกษุทั้งหลาย !  ชนเหล่าใดประมาทกายคตาสติ 

ชนเหล่านั้นชื่อว่าประมาทอมตะ. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ชนเหล่าใดไม่ประมาทกายคตาสติ 

ชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่ประมาทอมตะ
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ภิกษุท้ังหลาย !  กายคตาสติอันชนเหล่าใด

หลงลืม อมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นหลงลืม. 

ภิกษุท้ังหลาย !  กายคตาสติอันชนเหล่าใด 

ไม่หลงลืม อมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืม

ภิกษุท้ังหลาย !  กายคตาสติอันชนเหล่าใด 

ไม่ส้องเสพแล้ว อมตะช่ือว่าอันชนเหล่าน้ันไม่ส้องเสพแล้ว. 

ภิกษุท้ังหลาย !  กายคตาสติอันชนเหล่าใด 

ส้องเสพแล้ว อมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นส้องเสพแล้ว

ภิกษุท้ังหลาย !  กายคตาสติอันชนเหล่าใด 

ไม่เจริญแล้ว อมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่เจริญแล้ว 

ภิกษุท้ังหลาย !  กายคตาสติอันชนเหล่าใด

เจริญแล้ว อมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นเจริญแล้ว

ภิกษุท้ังหลาย !  กายคตาสติอันชนเหล่าใด 

ไม่ท�าให้มากแล้ว อมตะช่ือว่าอันชนเหล่าน้ันไม่ท�าให้มากแล้ว

ภิกษุท้ังหลาย !  กายคตาสติอันชนเหล่าใด 

ท�าให้มากแล้ว อมตะช่ือว่าอันชนเหล่าน้ันท�าให้มากแล้ว

ภิกษุท้ังหลาย !  กายคตาสติอันชนเหล่าใด 

ไม่รู้ด้วยปัญญาอันยิ่ง อมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่รู้

ด้วยปัญญาอันยิ่ง
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ภิกษุทั้งหลาย !  กายคตาสติอันชนเหล่าใด 

รู้ด้วยปัญญาอันยิ่ง อมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นรู้ด้วย

ปัญญาอันยิ่ง

ภิกษุทั้งหลาย !  กายคตาสติอันชนเหล่าใด 

ไม่ก�าหนดรู้แล้ว อมตะช่ือว่าอันชนเหล่าน้ันไม่ก�าหนดรู้แล้ว 

ภิกษุทั้งหลาย !  กายคตาสติอันชนเหล่าใด

ก�าหนดรู้แล้ว อมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นก�าหนดรู้แล้ว

ภิกษุทั้งหลาย !  กายคตาสติอันชนเหล่าใด 

ไม่ท�าให้แจ้งแล้ว อมตะช่ือว่าอันชนเหล่าน้ันไม่ท�าให้แจ้งแล้ว 

ภิกษุทั้งหลาย !  กายคตาสติอันชนเหล่าใด 

ท�าให้แจ้งแล้ว อมตะช่ือว่าอันชนเหล่าน้ันท�าให้แจ้งแล้ว 

ดังน้ี.



ขอนอบน้อมแด่

ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ 
พระองค์นั้นด้วยเศียรเกล้า

(สาวกตถาคต)
คณะงานธัมมะ วัดนาปาพง

(กลุ่มอาสาสมัครพุทธวจน-หมวดธรรม)



ขอนอบน้อมแด่

ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ 
พระองค์นั้นด้วยเศียรเกล้า

(สาวกตถาคต)
คณะงานธัมมะ วัดนาปาพง

(กลุ่มอาสาสมัครพุทธวจน-หมวดธรรม)



หากมีความประสงค์รับสื่อ พุทธวจน เพื่อน�าไปศึกษา 
หรือน�าไปแจกเป็นธรรมทาน สามารถแจ้งความจ�านงและขอรับ 

ได้ที่ พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
 วัดนาป่าพง WATNAPAPONG 
 เลขที่ 29 หมู่ที่ 7 ต�าบลบึงทองหลาง อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
 โทรศัพท์ 09 2526 1236, 09 9087 8986 
 29 Moo 7, Bueng Thong Lang, Lam Luk Ka, Pathumthani 12150, Thailand

• สนับสนุนการเผยแผ่พุทธวจน ได้ที่
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา คลอง 10 (ธัญบุรี)

ชื่อบัญชี วัดนาป่าพง 

เลขที่บัญชี 318-2-46175-6
หรือ

• กรณีโอนเงินจากต่างประเทศ ได้ที่ 

ธนาคารไทยพาณชิย์ (Siam Commercial Bank) 

Account name : WATNAPAPONG
Account Number : 318-2-46175-6
SWIFT CODE : SICOTHBK 
Bank Code : 0014
Branch Code : 0318

• ติดตามข่าวสารและข่าวประชาสัมพันธ์ พร้อมสื่อธรรมพุทธวจน

 ติดต่อสอบถามได้ที่ พี่ตา ตัวแทนคณะศิษย์ 092-526-1236

e-Donation วดันาป่าพง

1. เปิดแอปฯ Mobile Banking

2. เลือกสแกน QR

3. ระบุจ�านวนเงิน

4. กดยืนยันบริจาค

เว็บไซต์
• http://www.watnapp.com : หนังสือ และสื่อธรรมะ บนอินเทอร์เน็ต
• http://media.watnapahpong.org : ศูนย์บริการมัลติมีเดียวัดนาปาพง
• http://www.buddha-net.com : เครือข่ายพุทธวจน
• http://etipitaka.com : โปรแกรมตรวจหาและเทียบเคียงพุทธวจน
• http://www.watnapahpong.com : เว็บไซต์วัดนาปาพง
• http://www.buddhakos.org : มูลนิธิพุทธโฆษณ์

ดาวน์โหลดโปรแกรมตรวจหาและเทียบเคยีงพทุธวจน (E-Tipitaka) 
ส�าหรับคอมพิวเตอร ์
• ระบบปฏิบัติการ Windows, Macintosh, Linux 
 http://etipitaka.com/download 

ส�าหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต
• ระบบปฏิบัติการ Android 
 ดาวน์โหลดได้ที่ Play Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ e-tipitaka
• ระบบปฏิบัติการ iOS (ส�าหรับ iPad, iPhone, iPod)
 ดาวน์โหลดได้ที่ App Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ e-tipitaka

ดาวน์โหลดโปรแกรมพุทธวจน (Buddhawajana)
เฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต
• ระบบปฏิบัติการ Android
 ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ buddhawajana
• ระบบปฏิบัติการ iOS (ส�าหรับ iPad, iPhone, iPod)
 ดาวน์โหลดได้ที่ App Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ buddhawajana

ดาวน์โหลดโปรแกรมวิทยุวัดนาป่าพง (Watnapahpong Radio) 
เฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต
• ระบบปฏิบัติการ Android 
 ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ วิทยุวัดนาปาพง
• ระบบปฏิบัติการ iOS (ส�าหรับ iPad, iPhone, iPod) 
 ดาวน์โหลดได้ที่ App Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ วิทยุวัดนาปาพง

วิทยุ
• คลื่น ส.ว.พ. FM ๙๑.๐ MHz ช่วงบ่าย 

ขอกราบขอบพระคุณแด่ 
พระอาจารย์คกึฤทธิ ์ โสตฺถผิโล  และคณะสงฆ์วัดนาป่าพง
ที่กรุณาให้ค�าปรึกษาในการจัดท�าหนังสือเล่มนี้ 

ติดตามการเผยแผ่พระธรรมค�าสอนตามหลักพุทธวจน 
โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ได้ที่ 



เว็บไซต์
• http://www.watnapp.com : หนังสือ และสื่อธรรมะ บนอินเทอร์เน็ต
• http://media.watnapahpong.org : ศูนย์บริการมัลติมีเดียวัดนาปาพง
• http://www.buddha-net.com : เครือข่ายพุทธวจน
• http://etipitaka.com : โปรแกรมตรวจหาและเทียบเคียงพุทธวจน
• http://www.watnapahpong.com : เว็บไซต์วัดนาปาพง
• http://www.buddhakos.org : มูลนิธิพุทธโฆษณ์

ดาวน์โหลดโปรแกรมตรวจหาและเทียบเคยีงพทุธวจน (E-Tipitaka) 
ส�าหรับคอมพิวเตอร ์
• ระบบปฏิบัติการ Windows, Macintosh, Linux 
 http://etipitaka.com/download 

ส�าหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต
• ระบบปฏิบัติการ Android 
 ดาวน์โหลดได้ที่ Play Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ e-tipitaka
• ระบบปฏิบัติการ iOS (ส�าหรับ iPad, iPhone, iPod)
 ดาวน์โหลดได้ที่ App Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ e-tipitaka

ดาวน์โหลดโปรแกรมพุทธวจน (Buddhawajana)
เฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต
• ระบบปฏิบัติการ Android
 ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ buddhawajana
• ระบบปฏิบัติการ iOS (ส�าหรับ iPad, iPhone, iPod)
 ดาวน์โหลดได้ที่ App Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ buddhawajana

ดาวน์โหลดโปรแกรมวิทยุวัดนาป่าพง (Watnapahpong Radio) 
เฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต
• ระบบปฏิบัติการ Android 
 ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ วิทยุวัดนาปาพง
• ระบบปฏิบัติการ iOS (ส�าหรับ iPad, iPhone, iPod) 
 ดาวน์โหลดได้ที่ App Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ วิทยุวัดนาปาพง

วิทยุ
• คลื่น ส.ว.พ. FM ๙๑.๐ MHz ช่วงบ่าย 

ขอกราบขอบพระคุณแด่ 
พระอาจารย์คกึฤทธิ ์ โสตฺถผิโล  และคณะสงฆ์วัดนาป่าพง
ที่กรุณาให้ค�าปรึกษาในการจัดท�าหนังสือเล่มนี้ 

ติดตามการเผยแผ่พระธรรมค�าสอนตามหลักพุทธวจน 
โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ได้ที่ 



บรรณานุกรม
พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ

พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง

หนังสือธรรมโฆษณ์ ชุดจากพระโอษฐ์ 
(ผลงานแปลพุทธวจน โดยท่านพุทธทาสภิกขุในนามกองต�าราคณะธรรมทาน)

ร่วมสนับสนุนการจัดท�าโดย

พุทธวจนภิกขุคึกฤทธิ์มูลนิธ ิ

คณะศิษย์วัดนาปาพงผู้สนับสนุนจากทั่วประเทศและทั่วโลก

คณะงานธัมมะ วัดนาปาพง (กลุ่มอาสาสมัครพุทธวจน-หมวดธรรม) 

พุทธวจนสถาบันภาคกลาง

พุทธวจนสถาบันภาคเหนือ

พุทธวจนสถาบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พุทธวจนสถาบันภาคตะวันออก 

พุทธวจนสถาบันภาคใต้

พุทธวจนสถาบันภาคตะวันตก
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ผ่านมา ๒,๕๐๐ กว่าปี 

ค�าสอนทางพระพทุธศาสนาเกดิความหลากหลายมากขึน้ 

มสี�านักต่างๆ มากมาย ซึง่แต่ละหมูค่ณะกม็คีวามเหน็ของตน 

หามาตรฐานไม่ได้ แม้จะกล่าวในเรือ่งเดยีวกนั

ทัง้น้ีไม่ใช่เพราะค�าสอนของพระพทุธเจ้าไม่สมบรูณ์ 

แล้วเราควรเชือ่และปฏบิตัติามใคร ?

ลองพจิารณาหาค�าตอบง่ายๆ ได้จาก ๑๐ พระสตูร  

ซ่ึงพระตถาคตทรงเตอืนเอาไว้

แล้วตรัสบอกวธิป้ีองกนัและแก้ไขเหตเุสือ่มแห่งธรรมเหล่านี.้ 

ขอเชิญมาตอบตวัเองกนัเถอะว่า ถงึเวลาแล้วหรอืยงั ? 

ทีพ่ทุธบรษิทัจะมมีาตรฐานเพยีงหนึง่เดยีว คอื “พทุธวจน” ธรรมวนิยั

จากองค์พระสงัฆบดิาอนัวญิญชูนพงึปฏบิตัแิละรูต้ามได้เฉพาะตน ดงันี.้

พระสูตรของความส�าคญั

ท่ีชาวพทุธต้องศกึษา

แต่ค�าสอนจากพระพทุธเจ้า

เท่านัน้

๑๐ 



ผ่านมา ๒,๕๐๐ กว่าปี 

ค�าสอนทางพระพทุธศาสนาเกดิความหลากหลายมากขึน้ 

มสี�านกัต่างๆ มากมาย ซึง่แต่ละหมูค่ณะกม็คีวามเหน็ของตน 

หามาตรฐานไม่ได้ แม้จะกล่าวในเรือ่งเดยีวกนั

ทัง้นีไ้ม่ใช่เพราะค�าสอนของพระพทุธเจ้าไม่สมบรูณ์ 

แล้วเราควรเชือ่และปฏบิตัติามใคร ?

ลองพจิารณาหาค�าตอบง่ายๆ ได้จาก ๑๐ พระสตูร  

ซึง่พระตถาคตทรงเตอืนเอาไว้

แล้วตรสับอกวธิป้ีองกนัและแก้ไขเหตเุสือ่มแห่งธรรมเหล่านี.้ 

ขอเชญิมาตอบตวัเองกนัเถอะว่า ถงึเวลาแล้วหรอืยงั ? 

ทีพ่ทุธบรษิทัจะมมีาตรฐานเพยีงหนึง่เดยีว คอื “พทุธวจน” ธรรมวนิยั

จากองค์พระสงัฆบดิาอนัวญิญชูนพงึปฏบิตัแิละรูต้ามได้เฉพาะตน ดงันี.้

พระสตูรของความส�าคญั

ทีช่าวพทุธต้องศกึษา

แต่ค�าสอนจากพระพทุธเจ้า

เท่านัน้

๑๐ 

อ

๑.	พระองค์ทรงสามารถก�าหนดสมาธ	ิเมือ่จะพดู	ทกุถ้อยค�าจงึไม่ผดิพลาด

-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๕๘/๔๓๐.

อคัคเิวสนะ !  เรานัน้หรอื จ�าเดมิแต่เร่ิมแสดง กระทัง่ค�าสดุท้ายแห่ง

การกล่าวเรือ่งนัน้ๆ ย่อมตัง้ไว้ซึง่จติในสมาธนิมิติอนัเป็นภายในโดยแท้		

ให้จติด�ารงอยู	่ให้จติต้ังมัน่อยู	่กระท�าให้มจีติเป็นเอก ดงัเช่นทีค่นทัง้หลาย 

เคยได้ยนิว่าเรากระท�าอยูเ่ป็นประจ�า ดงัน้ี.

๒.	แต่ละค�าพดูเป็นอกาลโิก	คอื	ถกูต้องตรงจรงิไม่จ�ากดักาลเวลา

-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๘๕/๔๕๑.

ภิกษุทั้งหลาย !  พวกเธอทัง้หลายเป็นผูท้ีเ่ราน�าไปแล้วด้วยธรรมนี้ 

อนัเป็นธรรมท่ีบุคคลจะพงึเหน็ได้ด้วยตนเอง	(สนทฺฏิโิก) เป็นธรรมให้

ผลไม่จ�ากดักาล	(อกาลโิก)	 เป็นธรรมทีค่วรเรยีกกนัมาด	ู(เอหปิสสฺโิก)  

ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว	(โอปนยิโก) อันวิญญูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตน	

(ปจจฺตตฺ� เวทติพโฺพ วญิญฺหู)ิ. 

๓.	ค�าพดูท่ีพดูมาท้ังหมดนบัแต่วนัตรสัรู้นัน้	สอดรับไม่ขดัแย้งกนั

-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๓๒๑/๒๙๓.

ภิกษุทั้งหลาย !  นับตั้งแต่ราตรี ที่ตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมา- 

สัมโพธิญาณ จนกระทั่งถึงราตรีที่ตถาคตปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสส 

นิพพานธาตุ ตลอดเวลาระหว่างนั้น ตถาคตได้กล่าวสอน พร�่าสอน 

แสดงออก ซึง่ถ้อยค�าใด ถ้อยค�าเหล่านัน้ท้ังหมด	 ย่อมเข้ากนัได้โดย

ประการเดยีวทัง้สิน้	ไม่แย้งกนัเป็นประการอืน่เลย.



๔.	ทรงบอกเหตแุห่งความอนัตรธานของค�าสอนเปรยีบด้วยกลองศกึ

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๓๑๑/๖๗๒-๓.

ภกิษทุัง้หลาย !  เรือ่งนีเ้คยมีมาแล้ว กลองศกึของกษตัริย์พวกทสารหะ  

เรียกว่า อานกะ มอียู ่ เมือ่กลองอานกะนี ้มแีผลแตกหรอืล ิพวกกษตัริย์

ทสารหะได้หาเนือ้ไม้อืน่ท�าเป็นลิม่ เสรมิลงในรอยแตกของกลองนัน้ (ทกุ

คราวไป). ภิกษุท้ังหลาย ! เม่ือเชื่อมปะเข้าหลายครั้งหลายคราวเช่นน้ัน

นานเข้ากถ็งึสมยัหนึง่ ซึง่เนือ้ไม้เดมิของตวักลองหมดสิน้ไป เหลอือยูแ่ต่

เน้ือไม้ท่ีท�าเสรมิเข้าใหม่เท่านัน้.

ภกิษทุัง้หลาย !  ฉนัใดกฉ็นันัน้ ในกาลยดืยาวฝ่ายอนาคต จกัมภีกิษุ 

ทัง้หลาย สตุตนัตะเหล่าใด ทีเ่ป็นค�าของตถาคต เป็นข้อความลกึ มคีวามหมายซึง้  

เป็นช้ันโลกตุตระ ว่าเฉพาะด้วยเรือ่งสุญญตา เมือ่มผู้ีน�าสตุตนัตะเหล่านัน้

มากล่าวอยู่ เธอจักไม่ฟังด้วยดี จักไม่เงี่ยหูฟัง จักไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง 

และจกัไม่ส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษาเล่าเรยีน ส่วนสุตตนัตะเหล่าใดที่

นกักวแีต่งขึน้ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มอีกัษรสละสลวย  

มพียัญชนะอนัวจิติร เป็นเร่ืองนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่มผีูน้�า 

สุตตันตะที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เหล่านั้นมากล่าวอยู่ เธอจักฟังด้วยดี จัก

เง่ียหฟัูง จกัตัง้จติ เพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และจกัส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษา

เล่าเรียนไป.

ภกิษทุัง้หลาย !  ความอนัตรธานของสตุตนัตะเหล่านัน้ ทีเ่ป็นค�าของ

ตถาคต เป็นข้อความลกึ มคีวามหมายซึง้ เป็นชัน้โลกตุตระ ว่าเฉพาะด้วย

เร่ืองสุญญตา จกัมไีด้ด้วยอาการอย่างนี ้แล.



๕. ทรงก�าชับให้ศึกษาปฏิบัติเฉพาะจากค�าของพระองค์เท่านั้น	

	 อย่าฟังคนอื่น

-บาลี ทุก. อํ. ๒๐/๙๑-๙๒/๒๙๒.

ภกิษทุัง้หลาย !  พวกภกิษบุรษิทัในกรณนีี ้ สุตตนัตะเหล่าใด ทีก่วี

แต่งขึน้ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มีอกัษรสละสลวย มี

พยญัชนะอนัวจิติร เป็นเรือ่งนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่มผีูน้�า

สตุตนัตะเหล่านัน้มากล่าวอยู ่เธอจกัไม่ฟังด้วยด ีไม่เงีย่หฟัูง ไม่ตัง้จติเพือ่

จะรูท้ัว่ถงึ และจกัไม่ส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศึกษาเล่าเรยีน.

ภกิษทุัง้หลาย !  ส่วนสตุตนัตะเหล่าใด ทีเ่ป็นค�าของตถาคต เป็น

ข้อความลกึ มคีวามหมายซึง้ เป็นชัน้โลกุตตระ ว่าเฉพาะด้วยเรือ่งสญุญตา  

เมือ่มผีูน้�าสตุตนัตะเหล่านัน้มากล่าวอยู ่ เธอย่อมฟังด้วยด ี ย่อมเงีย่หฟัูง 

ย่อมตัง้จติเพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และย่อมส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศึกษาเล่าเรยีน 

จงึพากนัเล่าเรยีน ไต่ถาม ทวนถามแก่กนัและกนัอยูว่่า “ข้อนีเ้ป็นอย่างไร 

มคีวามหมายกีน่ยั” ดงันี ้ด้วยการท�าดงันี ้เธอย่อมเปิดธรรมทีถ่กูปิดไว้ได้  

ธรรมทีย่งัไม่ปรากฏ เธอก็ท�าให้ปรากฏได้ ความสงสัยในธรรมหลายประการ 

ทีน่่าสงสยั เธอกบ็รรเทาลงได้.

ภกิษทุัง้หลาย !  บรษิทัช่ือ	อกุกาจติวนิตีา	ปรสิา	โน	ปฏปิจุฉาวนิตีา		

เป็นอย่างไรเล่า ? 

ภกิษทุัง้หลาย !  ในกรณีนีค้อื ภกิษทุัง้หลายในบริษทัใด เม่ือสตุตนัตะ 

ทัง้หลาย อนัเป็นตถาคตภาษติ	(ตถาคตภาสติา) อนัลกึซึง้	(คมภฺรีา) มี

อรรถอันลึกซึ้ง	(คมฺภีรตฺถา) เป็นโลกุตตระ	(โลกุตฺตรา) ประกอบด้วย

เร่ืองสญุญตา	(สญุญฺตปฏสิ�ยตุตฺา) อนับคุคลน�ามากล่าวอยู ่กไ็ม่ฟังด้วยดี  

ไม่เงีย่หฟัูง ไม่เข้าไปตัง้จติเพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และไม่ส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควร

ศกึษาเล่าเรยีน.



ส่วนสุตตนัตะเหล่าใด ทีก่วแีต่งข้ึนใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภท

กาพย์กลอน มอีกัษรสละสลวย มพียญัชนะอนัวจิติร เป็นเรือ่งนอกแนว 

เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่มผีูน้�าสตุตนัตะเหล่านีม้ากล่าวอยู่

พวกเธอย่อมฟังด้วยด ีเงีย่หฟัูง ตัง้จติเพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และส�าคญัไป

ว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษาเล่าเรยีน พวกเธอเล่าเรยีนธรรมอนักวแีต่งใหม่

นั้นแล้ว ก็ไม่สอบถามซึ่งกันและกัน ไม่ท�าให้เปิดเผยแจ่มแจ้งออกมาว่า 

ข้อน้ีพยัญชนะเป็นอย่างไร อรรถเป็นอย่างไร ดงันี ้เธอเหล่านัน้ เปิดเผย

สิง่ทีย่งัไม่เปิดเผยไม่ได้ ไม่หงายของทีค่ว�า่อยูใ่ห้หงายขึน้ได้ ไม่บรรเทา 

ความสงสยัในธรรมทัง้หลายอนัเป็นทีต่ัง้แห่งความสงสยัมอีย่างต่างๆ ได้.

ภกิษท้ัุงหลาย ! นีเ้ราเรยีกว่า อกุกาจติวนิตีา	ปรสิา	โน	ปฏปิจุฉาวนิตีา.

ภกิษทุัง้หลาย !  บรษิทัช่ือ	ปฏปุิจฉาวนิตีา	ปรสิา	โน	อกุกาจติวนิตีา		

เป็นอย่างไรเล่า ?

ภกิษทุัง้หลาย !  ในกรณีนีค้อื ภกิษทุัง้หลายในบริษทัใด เม่ือสตุตนัตะ 

ทัง้หลาย ทีก่วแีต่งขึน้ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มอีกัษร

สละสลวย มพียญัชนะอนัวจิติร เป็นเรือ่งนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก 

อนับคุคลน�ามากล่าวอยู ่กไ็ม่ฟังด้วยด ีไม่เงีย่หฟัูง ไม่เข้าไปตัง้จติเพือ่จะ 

รู้ทัว่ถึง และไม่ส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษาเล่าเรยีน ส่วน สตุตนัตะ

เหล่าใด	อนัเป็นตถาคตภาษติ	อนัลกึซึง้	มอีรรถอนัลกึซึง้	เป็นโลกตุตระ		

ประกอบด้วยเรือ่งสญุญตา	เมือ่มีผู้น�าสตุตนัตะเหล่าน้ี	มากล่าวอยู	่พวก

เธอย่อมฟังด้วยด	ี ย่อมเงีย่หฟัูง	 ย่อมเข้าไปตัง้จติเพือ่จะรูท้ัว่ถึง	 และ

ย่อมส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีค่วรศกึษาเล่าเรยีน พวกเธอเล่าเรยีนธรรมทีเ่ป็น

ตถาคตภาษตินัน้แล้ว กส็อบถามซึง่กนัและกนั ท�าให้เปิดเผยแจ่มแจ้งออก

มาว่า ข้อนีพ้ยญัชนะเป็นอย่างไร อรรถะเป็นอย่างไร ดงันี ้เธอเหล่านัน้ 



เปิดเผยสิง่ทีย่งัไม่เปิดเผยได้ หงายของทีค่ว�า่อยูใ่ห้หงายขึน้ได้ บรรเทา

ความสงสยัในธรรมทัง้หลายอนัเป็นทีต่ัง้แห่งความสงสยัมอีย่างต่างๆ ได้.

ภกิษทุัง้หลาย ! นีเ้ราเรยีกว่า ปฏปิจุฉาวนิตีา	ปรสิา	โน	อกุกาจติวนิตีา.

ภกิษทุัง้หลาย !  เหล่านีแ้ลบรษิทั ๒ จ�าพวกนัน้. ภกิษทุัง้หลาย ! 

บรษิทัทีเ่ลศิในบรรดาบรษิทัทัง้สองพวกนัน้	คอื	บรษิทัปฏปิจุฉาวนิตีา		

ปรสิา	โน	อกุกาจติวนิตีา	(บรษิทัทีอ่าศยัการสอบสวนทบทวนกนัเอาเอง 

เป็นเครือ่งน�าไป ไม่อาศยัความเชือ่จากบุคคลภายนอกเป็นเครือ่งน�าไป) แล.

๖.	ทรงห้ามบัญญัติเพิ่มหรือตัดทอนสิ่งที่บัญญัติไว้

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๙๐/๗๐. 

ภกิษทุัง้หลาย !  ภกิษทุัง้หลาย จกัไม่บญัญตัสิิง่ทีไ่ม่เคยบญัญตั	ิจกั

ไม่เพกิถอนสิง่ทีบั่ญญตัไิว้แล้ว	จกัสมาทานศกึษาในสกิขาบททีบ่ญัญตัไิว้

แล้วอย่างเคร่งครดั	อยูเ่พยีงใด ความเจรญิกเ็ป็นสิง่ท่ีภกิษทุัง้หลายหวงัได้  

ไม่มคีวามเสือ่มเลย อยู่เพยีงนัน้.

๗.	ส�านึกเสมอว่าตนเองเป็นเพียงผู้เดินตามพระองค์เท่านั้น	

	 ถึงแม้จะเป็นอรหันต์ผู้เลิศทางปัญญาก็ตาม

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๘๒/๑๒๖.

ภกิษทุัง้หลาย !  ตถาคตผูอ้รหนัตสัมมาสมัพทุธะ	ได้ท�ามรรคทีย่งั

ไม่เกิดให้เกดิขึน้	ได้ท�ามรรคทีย่งัไม่มใีครรู้ให้มคีนรู้ ได้ท�ามรรคทีย่งัไม่มี

ใครกล่าวให้เป็นมรรคทีก่ล่าวกนัแล้ว	ตถาคตเป็นผูรู้ม้รรค	(มคคฺญฺญู) เป็น

ผูรู้แ้จ้งมรรค	(มคคฺวทิ)ู เป็นผูฉ้ลาดในมรรค	(มคคฺโกวโิท). ภิกษุท้ังหลาย ! 

ส่วนสาวกทัง้หลายในกาลนี	้เป็นผูเ้ดนิตามมรรค	(มคฺคานคุา)	เป็นผูต้ามมา	

ในภายหลงั.



ภกิษทุัง้หลาย !  นีแ้ล เป็นความผิดแผกแตกต่างกนั เป็นความมุง่หมาย 

ทีแ่ตกต่างกนั เป็นเครือ่งกระท�าให้แตกต่างกนั ระหว่างตถาคตผูอ้รหนัต-

สัมมาสัมพุทธะ กับภิกษุผู้ปัญญาวิมุตติ.

๘.	ตรัสไว้ว่าให้ทรงจ�าบทพยัญชนะและค�าอธิบายอย่างถูกต้อง	

	 พร้อมขยันถ่ายทอดบอกสอนกันต่อไป

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๙๗/๑๖๐.

ภิกษทุัง้หลาย !  พวกภกิษใุนธรรมวนิยันี	้เล่าเรยีนสตูรอนัถอืกนั

มาถูก	ด้วยบทพยญัชนะทีใ่ช้กันถกู	ความหมายแห่งบทพยญัชนะทีใ่ช้กนั	

กถ็กู	ย่อมมนียัอนัถกูต้องเช่นนัน้.	ภกิษทุัง้หลาย !  นีเ่ป็น มลูกรณทีีห่นึง่  

ซึง่ท�าให้พระสทัธรรมตัง้อยูไ่ด้ไม่เลอะเลอืนจนเสือ่มสญูไป... 

ภกิษทุัง้หลาย !  พวกภกิษเุหล่าใด เป็นพหสุตู คล่องแคล่ว ในหลกั

พระพทุธวจน ทรงธรรม ทรงวนิยั ทรงมาตกิา	(แม่บท)	พวกภกิษเุหล่านัน้		

เอาใจใส่	บอกสอน	เน้ือความแห่งสูตรท้ังหลายแก่คนอืน่ๆ เม่ือท่านเหล่านัน้ 

ล่วงลับไป สตูรทัง้หลาย กไ็ม่ขาดผู้เป็นมูลราก	(อาจารย์) มีทีอ่าศยัสบืกนัไป.  

ภิกษุทั้งหลาย !  นี่เป็น มูลกรณีท่ีสาม ซึ่งท�าให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได ้

ไม่เลอะเลอืนจนเสือ่มสูญไป... 

*** ในที่นี้ยกมา ๒ นัย จาก ๔ นัย ของมูลเหตุส่ีประการ ที่ท�าให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้ 

ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป



๙.	ทรงบอกวิธีแก้ไขความผิดเพี้ยนในค�าสอน

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๔๔/๑๑๓-๖.

๑. (หากม)ี ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า ผู้มีอายุ ! ข้าพเจ้า 

ได้สดบัรบัมาเฉพาะพระพกัตร์พระผูม้พีระภาคว่า “นีเ้ป็นธรรม นีเ้ป็นวนิยั 

น้ีเป็นค�าสอนของพระศาสดา”...

๒. (หากม)ี ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า ในอาวาสช่ือโน้นมี

สงฆ์อยูพ่ร้อมด้วยพระเถระ พร้อมด้วยปาโมกข์ ข้าพเจ้าได้สดบัมาเฉพาะ

หน้าสงฆ์นัน้ว่า “นีเ้ป็นธรรม นีเ้ป็นวนิยั น้ีเป็นค�าสอนของพระศาสดา”...

๓. (หากม)ี ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า ในอาวาสช่ือโน้นมี

ภกิษผุูเ้ป็นเถระอยูจ่�านวนมาก เป็นพหสุตู เรยีนคมัภร์ี ทรงธรรม ทรงวนิยั  

ทรงมาตกิา ข้าพเจ้าได้สดบัมาเฉพาะหน้าพระเถระเหล่านัน้ว่า “น้ีเป็นธรรม 

น้ีเป็นวนิยั นีเ้ป็นค�าสอนของพระศาสดา”...

๔. (หากม)ี ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า ในอาวาสช่ือโน้นมี

ภกิษผุูเ้ป็นเถระอยูร่ปูหนึง่ เป็นพหสูุต เรยีนคมัภร์ี ทรงธรรม ทรงวนิยั 

ทรงมาตกิา ข้าพเจ้าได้สดบัมาเฉพาะหน้าพระเถระรปูนัน้ว่า “นีเ้ป็นธรรม 

น้ีเป็นวนิยั นีเ้ป็นค�าสอนของพระศาสดา”...

เธอทัง้หลายยงัไม่พงึชืน่ชม ยงัไม่พงึคดัค้านค�ากล่าวของผู้นัน้ พึงเรียน 

บทและพยญัชนะเหล่านัน้ให้ด ี แล้วพงึสอบสวนลงในพระสูตร เทียบเคยีง

ดใูนวนิยั 



ถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้น	สอบลงในสูตรก็ไม่ได้	เทียบเข้าใน

วินัยก็ไม่ได้	 พึงลงสันนิษฐานว่า “นี้มิใช่พระด�ารัสของพระผู้มีพระภาค

พระองค์นัน้แน่นอน และภิกษุนีร้บัมาผิด” เธอทัง้หลาย	พงึท้ิงค�านัน้เสยี	

ถ้าบทและพยญัชนะเหล่านัน้	สอบลงในสตูรกไ็ด้	เทยีบเข้าในวนิยั

กไ็ด้	พงึลงสนันษิฐานว่า	“นีเ้ป็นพระด�ารสั	ของพระผูม้พีระภาคพระองค์นัน้	

แน่นอน	และภิกษน้ัุนรบัมาด้วยดี”	เธอทัง้หลาย	พงึจ�ามหาปเทส...	นีไ้ว้.

๑๐.	ทรงตรัสแก่พระอานนท์	

	 ให้ใช้ธรรมวินัยที่ตรัสไว้เป็นศาสดาแทนต่อไป

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๗๘/๑๔๑.

-บาลี ม. ม. ๑๓/๔๒๗/๔๖๓.

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๑๗/๗๔๐

อานนท์ !  ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างน้ีว่า ‘ธรรมวินัยของ

พวกเรามีพระศาสดาล่วงลับไปเสียแล้ว พวกเราไม่มีพระศาสดา’ ดังนี้. 

อานนท์ ! พวกเธออย่าคิดอย่างนั้น. อานนท์ ! ธรรมก็ดี	วินัยก็ดี	ที่เรา

แสดงแล้ว	 บัญญัติแล้ว	 แก่พวกเธอทั้งหลาย	 ธรรมวินัยนั้น	 จักเป็น

ศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย	โดยกาลล่วงไปแห่งเรา.

อานนท์ !  ในกาลบดันีก้ด็ ีในกาลล่วงไปแห่งเรากด็ ีใครกต็าม จกั

ต้องมตีนเป็นประทปี มตีนเป็นสรณะ ไม่เอาสิง่อืน่เป็นสรณะ มธีรรมเป็น

ประทีป มีธรรมเป็นสรณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ เป็นอยู่. อานนท์	!

ภิกษุพวกใด	 เป็นผู้ใคร่ในสิกขา	 ภิกษุพวกนั้น	 จักเป็นผู้อยู่ในสถานะ

อันเลิศที่สุดแล.

อานนท์ !  ความขาดสูญแห่งกัลยาณวัตรนี้ มีในยุคแห่งบุรุษใด 

บุรุษนั้นชื่อว่า เป็นบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลาย... เราขอกล่าวย�้ากะ

เธอว่า... เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายของเราเลย.

เธอทั้งหลายอย่าเป็น
บุรุษคนสุดท้าย
ของเราเลย

-บาลี ม. ม. ๑๓/๔๒๗/๔๖๓.



อานนท์ !  ความขาดสูญแห่งกัลยาณวัตรน้ี มีในยุคแห่งบุรุษใด 

บุรุษนั้นชื่อว่า เป็นบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลาย... เราขอกล่าวย�้ากะ

เธอว่า... เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายของเราเลย.

เธอทั้งหลายอย่าเป็น
บุรุษคนสุดท้าย
ของเราเลย

-บาลี ม. ม. ๑๓/๔๒๗/๔๖๓.
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๑)	 หลักฐานสมัย	พุทธกาล		

การใช้ พุทธวจน ที่มีความหมายถึงคำาสอนของ 
พระพทุธเจา้ มมีาตัง้แตใ่นสมยัพทุธกาล ดงัปรากฏหลกัฐาน 
ในพระวินัยปิฎก ว่าพระศาสดาให้เรียนพุทธวจน  
(ภาพท่ี ๑.๑ และภาพท่ี ๑.๒)

คำ�อธิบ�ยภ�พ : ข้อความส่วนหน่ึงจากพระไตรปิฎก ฉบับ ร.ศ. ๑๑๒ 
(จปร.อักษรสยาม) หน้า ๖๔ ซ่ึงพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง พ.ศ. ๒๕๒๕  
เล่มท่ี ๗ พระวินัยปิฎก จุลวรรค ภาค ๒ หน้า ๔๕ ได้แปลเป็นภาษาไทยไว้ดังน้ี

[๑๘๐] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงยกพุทธวจนะขึ้นโดยภาษา
สันสกฤต รูปใดยกข้ึน ต้องอาบัติทุกกฏ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เร�อนุญ�ตให้ 
เล่�เรียนพุทธวจนะตามภาษาเดิม. 

พระไตรปิฎก ฉบับ ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ.๒๔๓๖) พระวินยปิฏก 
จุล์ลวัค์ค เล่ม ๒ หน้า ๖๔

ท่ีมา	: 

คำ�อธิบ�ยภ�พ : 
คำาแปลเป็นภาษาไทย
ของภาพท่ี ๑.๑ จาก
หนังสือ สารานุกรม
พร ะ พุท ธศ าสนา  
ป ร ะ ม ว ล จ า ก 
พระนิพนธ์ สมเด็จ
พระมหาสมณเจ้า 
กรมพระยาวชิรญาณ- 
วโรรส

หนังสือ สารานุกรมพระพุทธศาสนา ประมวลจากพระนิพนธ์  
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส หน้า ๖๙๖ 

ท่ีมา	:		

ภาพท่ี	๑.๑

ภาพท่ี	๑.๒
• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



๑)	 หลักฐานสมัย	พุทธกาล		

การใช้ พุทธวจน ที่มีความหมายถึงคำาสอนของ 
พระพทุธเจา้ มมีาตัง้แตใ่นสมยัพทุธกาล ดงัปรากฏหลกัฐาน 
ในพระวินัยปิฎก ว่าพระศาสดาให้เรียนพุทธวจน  
(ภาพท่ี ๑.๑ และภาพท่ี ๑.๒)

คำ�อธิบ�ยภ�พ : ข้อความส่วนหน่ึงจากพระไตรปิฎก ฉบับ ร.ศ. ๑๑๒ 
(จปร.อักษรสยาม) หน้า ๖๔ ซ่ึงพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง พ.ศ. ๒๕๒๕  
เล่มท่ี ๗ พระวินัยปิฎก จุลวรรค ภาค ๒ หน้า ๔๕ ได้แปลเป็นภาษาไทยไว้ดังน้ี

[๑๘๐] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงยกพุทธวจนะขึ้นโดยภาษา
สันสกฤต รูปใดยกข้ึน ต้องอาบัติทุกกฏ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เร�อนุญ�ตให้ 
เล่�เรียนพุทธวจนะตามภาษาเดิม. 

พระไตรปิฎก ฉบับ ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ.๒๔๓๖) พระวินยปิฏก 
จุล์ลวัค์ค เล่ม ๒ หน้า ๖๔

ท่ีมา	: 

คำ�อธิบ�ยภ�พ : 
คำาแปลเป็นภาษาไทย
ของภาพท่ี ๑.๑ จาก
หนังสือ สารานุกรม
พร ะ พุท ธศ าสนา  
ป ร ะ ม ว ล จ า ก 
พระนิพนธ์ สมเด็จ
พระมหาสมณเจ้า 
กรมพระยาวชิรญาณ- 
วโรรส

หนังสือ สารานุกรมพระพุทธศาสนา ประมวลจากพระนิพนธ์  
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส หน้า ๖๙๖ 

ท่ีมา	:		

ภาพท่ี	๑.๑

ภาพท่ี	๑.๒
• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



พุทธวจนะ มีปรากฏในหนังสือพงษาวดาร	
กรุงศรอียธุยา	ภาษามคธ	แล	คำาแปล	ซึง่แตง่เปน็ภาษามคธ  
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเม่ือสังคายนาในรัชกาลท่ี	๑ เป็นหนังสือ  
๗ ผูก ต้นฉบับมีอยู่ในวัดพระแก้ว กรุงพนมเปญ ประเทศ
กมัพชูา แปลเปน็ภาษาไทยโดยพระยาพจนสนุทร คำานำาของ
หนงัสอืเลม่นี ้เปน็พระนพินธใ์นสมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ  
กรมพระยาดำารงราชานภุาพ (ภาพที ่๒.๑ และภาพที ่๒.๒)

ภาพท่ี	๒.๑

คำ�อธิบ�ยภ�พ : ข้อความส่วนหนึ่งจากหนังสือ พงษาวดาร 
กรุงศรีอยุธยา ภาษามคธ แล คำาแปล หน้า ๑ 

หนังสือ พงษาวดารกรุงศรีอยุธยา ภาษามคธ แล คำาแปล
ท่ีมา	:	

ภาพท่ี	๒.๒

คำ�อธิบ�ยภ�พ : ข้อความส่วนหน่ึง
จากหนังสือ พงษาวดารกรุงศรีอยุธยา ภาษามคธ  
แล คำาแปล หน้า ๒

๒)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๑		

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



พุทธวจนะ มีปรากฏในหนังสือพงษาวดาร	
กรงุศรอียธุยา	ภาษามคธ	แล	คำาแปล	ซ่ึงแต่งเปน็ภาษามคธ  
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเม่ือสังคายนาในรัชกาลท่ี	๑ เป็นหนังสือ  
๗ ผูก ต้นฉบับมีอยู่ในวัดพระแก้ว กรุงพนมเปญ ประเทศ
กมัพชูา แปลเปน็ภาษาไทยโดยพระยาพจนสนุทร คำานำาของ
หนังสือเลม่นี ้เปน็พระนพินธใ์นสมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ  
กรมพระยาดำารงราชานภุาพ (ภาพที ่๒.๑ และภาพที ่๒.๒)

ภาพท่ี	๒.๑

คำ�อธิบ�ยภ�พ : ข้อความส่วนหนึ่งจากหนังสือ พงษาวดาร 
กรุงศรีอยุธยา ภาษามคธ แล คำาแปล หน้า ๑ 

หนังสือ พงษาวดารกรุงศรีอยุธยา ภาษามคธ แล คำาแปล
ท่ีมา	:	

ภาพท่ี	๒.๒

คำ�อธิบ�ยภ�พ : ข้อความส่วนหน่ึง
จากหนังสือ พงษาวดารกรุงศรีอยุธยา ภาษามคธ  
แล คำาแปล หน้า ๒

๒)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๑		

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



๓)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๔		

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พุทธวจน มีปรากฏในหนังสือ พระคาถาสรรเสริญ	
พระธรรมวินัย พระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี	๔ (ภาพท่ี ๓.๑) 
และปรากฏในหนังสือ ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลี	
ในรัชกาลท่ี	๔ ภาค ๒ (ภาพท่ี ๓.๒ และภาพท่ี ๓.๓)

หนังสือ พระคาถาสรรเสริญพระธรรมวินัย พระราชนิพนธ์ ในรัชกาลท่ี ๔ 
ทรงแปลเป็นภาษาไทยโดย สมเด็จพระสังฆราช วัดราชประดิษฐ หน้า ๒๕

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี ๔ 

ท่ีมา	:	

ภาพท่ี	๓.๑

ภาพท่ี	๓.๒ ภาพท่ี	๓.๓

ท่ีมา	:	
หนังสือ ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลี ในรัชกาลท่ี ๔ ภาค ๒
หน้า ๑๘๐ และหน้า ๑๘๓

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



๓)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๔		

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พุทธวจน มีปรากฏในหนังสือ พระคาถาสรรเสริญ	
พระธรรมวินัย พระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี	๔ (ภาพท่ี ๓.๑) 
และปรากฏในหนังสือ ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลี	
ในรัชกาลท่ี	๔ ภาค ๒ (ภาพท่ี ๓.๒ และภาพท่ี ๓.๓)

หนังสือ พระคาถาสรรเสริญพระธรรมวินัย พระราชนิพนธ์ ในรัชกาลท่ี ๔ 
ทรงแปลเป็นภาษาไทยโดย สมเด็จพระสังฆราช วัดราชประดิษฐ หน้า ๒๕

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี ๔ 

ท่ีมา	:	

ภาพท่ี	๓.๑

ภาพท่ี	๓.๒ ภาพท่ี	๓.๓

ท่ีมา	:	
หนังสือ ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลี ในรัชกาลท่ี ๔ ภาค ๒
หน้า ๑๘๐ และหน้า ๑๘๓

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



หนังสือ พระราชวิจารณ์ เทียบลัทธิพระพุทธศาสนาหินยานกับมหายาน  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ หน้า ๑๘ 

พุทธวจน	มีปรากฏในหนังสือ พระราชวิจารณ์	เทียบ	
ลัทธิพระพุทธศาสนาหินยานกับมหายาน	พระบาทสมเด็จ	
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ทรงพระราชนิพนธ์ (ภาพท่ี ๔.๑),  
ปรากฏในหนังสือ พระราชหัตถเลขา	พระบาทสมเด็จ	
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีไปมากับ สมเด็จ 
พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (ภาพที ่๔.๒  
และภาพที่ ๔.๓) และปรากฏในหนังสือ พระราชดำารัส	
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ต้ังแต่  
พ.ศ. ๒๔๑๗ ถึง พ.ศ. ๒๔๕๓) จัดทำาโดย มูลนิธิสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา (ภาพที่ ๔.๔)

ท่ีมา	:	 

ภาพท่ี	๔.๑

๔)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๕	

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี ๕ 

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า 
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



หนังสือ พระราชวิจารณ์ เทียบลัทธิพระพุทธศาสนาหินยานกับมหายาน  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ หน้า ๑๘ 

พุทธวจน	มีปรากฏในหนังสือ พระราชวิจารณ์	เทียบ	
ลัทธิพระพุทธศาสนาหินยานกับมหายาน	พระบาทสมเด็จ	
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ทรงพระราชนิพนธ์ (ภาพท่ี ๔.๑),  
ปรากฏในหนังสือ พระราชหัตถเลขา	พระบาทสมเด็จ	
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีไปมากับ สมเด็จ 
พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (ภาพที ่๔.๒  
และภาพที่ ๔.๓) และปรากฏในหนังสือ พระราชดำารัส	
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ต้ังแต่  
พ.ศ. ๒๔๑๗ ถึง พ.ศ. ๒๔๕๓) จัดทำาโดย มูลนิธิสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา (ภาพที่ ๔.๔)

ท่ีมา	:	 

ภาพท่ี	๔.๑

๔)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๕	

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี ๕ 

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า 
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



ภาพท่ี	๔.๒ ภาพท่ี	๔.๓ ภาพท่ี	๔.๔

ท่ีมา	: 
หนังสือ พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีไปมากับ  
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส หน้า ๑๐๒ และ ๑๐๙

ท่ีมา	: 
หนังสือ พระราชดำารัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๔๑๗ ถึง พ.ศ. ๒๔๕๓)  
จัดทำาโดย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา พิมพ์คร้ังท่ี ๔ พุทธศักราช ๒๕๕๐ หน้า ๑๐๐



ภาพท่ี	๔.๒ ภาพท่ี	๔.๓ ภาพท่ี	๔.๔

ท่ีมา	: 
หนังสือ พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีไปมากับ  
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส หน้า ๑๐๒ และ ๑๐๙

ท่ีมา	: 
หนังสือ พระราชดำารัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๔๑๗ ถึง พ.ศ. ๒๔๕๓)  
จัดทำาโดย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา พิมพ์คร้ังท่ี ๔ พุทธศักราช ๒๕๕๐ หน้า ๑๐๐



ท่ีมา	: 
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า ๑๖ เล่มท่ี ๑๐๒ ตอนท่ี ๑๖๗ วันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ 
เร่ือง ประกาศสังคายนาพระธรรมวินัยตรวจชำาระพระไตรปิฎก

พทุธวจน	มีปรากฏในราชกจิจานเุบกษา ฉบบัพเิศษ  
วันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ เร่ือง ประกาศสังคายนา 
พระธรรมวินัยตรวจชำาระพระไตรปิฎก (ภาพท่ี ๗)

ภาพท่ี	๖

๖)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๙		

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน • ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

ท่ีมา	: 
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๔๔ หน้า ๓๙๓๙ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๔๗๐  
เรื่อง รายงานการสร้างพระไตรปิฎก

พทุธวจนะ	มปีรากฏในราชกิจจานเุบกษา เล่มท่ี ๔๔  
วนัที ่๔ มนีาคม ๒๔๗๐ เรือ่ง รายงานการสรา้งพระไตรปฎิก  
โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์  
กรมพระจันทบุรีนฤนาถ (ภาพที่ ๕)

ภาพท่ี	๕

๕)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๗		

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙ พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



ท่ีมา	: 
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า ๑๖ เล่มท่ี ๑๐๒ ตอนท่ี ๑๖๗ วันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ 
เร่ือง ประกาศสังคายนาพระธรรมวินัยตรวจชำาระพระไตรปิฎก

พทุธวจน	มปีรากฏในราชกจิจานเุบกษา ฉบบัพเิศษ  
วันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ เร่ือง ประกาศสังคายนา 
พระธรรมวินัยตรวจชำาระพระไตรปิฎก (ภาพท่ี ๗)

ภาพท่ี	๖

๖)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๙		

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน • ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

ท่ีมา	: 
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๔๔ หน้า ๓๙๓๙ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๔๗๐  
เรื่อง รายงานการสร้างพระไตรปิฎก

พทุธวจนะ	มปีรากฏในราชกิจจานเุบกษา เล่มท่ี ๔๔  
วนัที ่๔ มนีาคม ๒๔๗๐ เรือ่ง รายงานการสรา้งพระไตรปฎิก  
โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์  
กรมพระจันทบุรีนฤนาถ (ภาพที่ ๕)

ภาพท่ี	๕

๕)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๗		

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙ พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุเหล่าใดยังเป็นเสขะ

ยังไม่ลุถึงธรรมที่ต้องประสงค์แห่งใจ 

ปรารถนาอยู่ซึ่งโยคเขมธรรมอันไม่มีอะไรยิ่งกว่า

ภิกษุเหล่านั้น เมื่อเจริญแล้ว ทำ�ให้ม�กแล้ว

ซึ่งอ�น�ป�นสติสม�ธิ

ย่อมเป็นไปเพื่อคว�มสิ้นไปแห่งอ�สวะทั้งหล�ย.

ส่วนภิกษุทั้งหลายเหล่าใด เป็นอรหันต์ สิ้นอาสวะแล้ว

มีพรหมจรรย์อยู่จบแล้ว เป็นผู้หลุดพ้นแล้ว เพราะรู้โดยชอบ

ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้น เมื่อเจริญแล้ว ทำ�ให้ม�กแล้ว 

ซึ่งอ�น�ป�นสติสม�ธิ 

ย่อมเป็นสุขวิห�รในปัจจุบันด้วย

เพื่อคว�มสมบูรณ์แห่งสติสัมปชัญญะด้วย... .

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๑๓/๑๓๖๖-๖๗.



กึง่กลางสัน130.75 มม.

สัน 11.5 มม 

สัน 11.5 มม 

กึ่งกลางปกหลัง กึ่งกลางปกหน้า

ในปกหน้า ในปกหลัง

ภิกษุทั้งหลาย ! 

อานาปานสติสมาธินี้แล

เป็นธรรมอันเอก

ซึ่งเมื่อบุคคลเจริญแล้ว ทำาให้มากแล้ว

ย่อมทำาสติปัฏฐานทั้ง ๔ ให้บริบูรณ์

สติปัฏฐานทั้ง ๔

อันบุคคลเจริญแล้ว ทำาให้มากแล้ว

ย่อมทำาโพชฌงค์ทั้ง ๗ ให้บริบูรณ์

โพชฌงค์ทั้ง ๗

อันบุคคลเจริญแล้ว ทำาให้มากแล้ว

ย่อมทำาวิชชาและวิมุตติ ให้บริบูรณ์ได้.

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๒๔/๑๔๐๓.

ภิกษุทั้งหลาย !  ถ้าภิกษุ

เจริญอานาปานสติ

แม้ชั่วกาลเพียงลัดนิ้วมือ

ภิกษุนี้เรากล่าวว่า อยู่ไม่เหินห่างจากฌาน

ทำาตามคำาสอนของพระศาสดา ปฏิบัติตามโอวาท
ไม่ฉันบิณฑบาต ของชาวแว่นแคว้นเปล่า 

ก็จะป่วยการกล่าวไปไย

ถึงผู้กระทำาให้มาก ซึ่งอานาปานสตินั้นเล่า.

-บาลี เอก. อํ. ๒๐/๕๔/๒๒๔.



กึง่กลางสัน130.75 มม.

สัน 11.5 มม 

สัน 11.5 มม 

กึ่งกลางปกหลัง กึ่งกลางปกหน้า

        แนวเส้น กึ่งกลางปกหน้า 104.25 มม.

แนวกึ่งกลางปกหลัง 65 มม.

+ทองกลาง

พุ ท ธ ว จ นฉบับ ๖

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
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4 สี

อานาปานสติ   กายคตาสติ

ภิกษุทั้งหลาย !  เราย่อมกล่าวลมหายใจเข้าและลมหายใจออก
ว่าเป็นกายอันหนึ่งๆ ในบรรดากายทั้งหลาย...

ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่า เป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำา.
ภิกษุทั้งหลาย !  ชนเหล่าใดไม่บริโภคกายคตาสติ

ชนเหล่านั้นชื่อว่า ย่อมไม่บริโภคอมตะ. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ชนเหล่าใดบริโภคกายคตาสติ
ชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมบริโภคอมตะ.

ภิกษุทั้งหลาย !  กายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่ส้องเสพแล้ว
อมตะชื่อว่า อันชนเหล่านั้นไม่ส้องเสพแล้ว.

ภิกษุทั้งหลาย !  กายคตาสติอันชนเหล่าใดส้องเสพแล้ว
อมตะชื่อว่า อันชนเหล่านั้นส้องเสพแล้ว.

ภิกษุทั้งหลาย !  ชนเหล่าใดประมาทกายคตาสติ
ชนเหล่านั้นชื่อว่า ประมาทอมตะ.

ภิกษุทั้งหลาย !  ชนเหล่าใดไม่ประมาทกายคตาสติ
ชนเหล่านั้นชื่อว่า ไม่ประมาทอมตะ ... .

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๑๙๕/๒๘๙. , -บาลี เอก. อํ. ๒๐/๕๙/๒๓๕-๒๓๙.


