อานาปานสติ

ภิ ก ษุ ทั้ ง ห ล า ย
!
อ า น า ป า น ส ติ ส ม า ธิ นี้ แ ล
อันบุคคลเจริญแล้ว ทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นของรำางับ
เ ป็ น ข อ ง ป ร ะ ณี ต เ ป็ น ข อ ง เ ย็ น
เ ป็ น สุ ข วิ ห า ร แ ล ะ ย่ อ ม ยั ง อ กุ ศ ล ธ ร ร ม
อันเป็นบาป
อันเกิดขึ้นแล้ว
และเกิดขึ้นแล้ว
ให้ อั น ตรธานไป
ให้ รำ า งั บ ไป
โดยควรแก่ ฐ านะ.
ภิ ก ษุ ทั้ ง ห ล า ย
!
เ ป รี ย บ เ ห มื อ น
ฝุ่ น ธุ ลี ฟุ้ ง ขึ้ น แ ห่ ง เ ดื อ น สุ ด ท้ า ย ข อ ง ฤ ดู ร้ อ น
ฝ
น
ห
นั
ก
ที่ ผิ ด ฤ ดู ต ก ล ง ม า
ย่ อ ม ทำ า ฝุ ่ น ธุ ลี เ ห ล่ า นั ้ น ใ ห้ อั น ต ร ธ า น ไ ป
ใ ห้ รำ า งั บ ไ ป ไ ด้ โ ด ย ค ว ร แ ก่ ฐ า น ะ
ข้
อ
นี้
ฉั
น
ใ
ด
ภิกษุทั้งหลาย ! อานาปานสติสมาธิ อันบุคคลเจริญแล้ว
ทำ า ใ ห้ ม า ก แ ล้ ว ก็ เ ป็ น ข อ ง ร ะ งั บ เ ป็ น ข อ ง ป ร ะ ณี ต
เป็นของเย็น เป็นสุขวิหาร และย่อมยังอกุศลธรรมอันเป็นบาป
ที่ เ กิ ด ขึ้ น แ ล้ ว แ ล ะ เ กิ ด ขึ้ น แ ล้ ว
ใ ห้ อั น ต ร ธ า น ไ ป
ใ ห้ รำ า งั บ ไ ป ไ ด้
โ ด ย ค ว ร แ ก่ ฐ า น ะ ไ ด้
ฉั น นั้ น .
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย
!
ก็ อ านาปานสติ ส มาธิ
อั น บุ ค ค ล เ จ ริ ญ แ ล้ ว ทำ า ใ ห้ ม า ก แ ล้ ว
อ
ย่
า
ง
ไ
ร
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า
?
ที่ เ ป็ น ข อ ง รำ า งั บ เ ป็ น ข อ ง ป ร ะ ณี ต
เ ป็ น ข อ ง เ ย็ น เ ป็ น สุ ข วิ ห า ร
และย่อมยังอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้ว และเกิดขึ้นแล้ว
ใ ห ้ อั น ต ร ธ า น ไ ป
ใ ห้ รำ า งั บ ไ ป ไ ด ้
โ ด ย ค ว ร แ ก่ ฐ า น ะ ไ ด้ .
ภิ ก ษุ ท ั ้ ง หลาย ! ภิ ก ษุ ใ นกรณีน ี ้ ไปแล ้ ว สู่ป่ า ก็ ต าม
ไ ป แ ล้ ว สู ่ โ ค น ไ ม ้ ก็ ต า ม ไ ป แ ล ้ ว สู ่ เ รื อ น ว่ า ง ก็ ต า ม
นั่ ง คู ้ ข า เ ข ้ า ม า โ ด ย ร อ บ แ ล ้ ว
ตั ้ ง ก า ย ต ร ง
ดำ า ร ง ส ติ มั่ น
ภิ ก ษุ นั ้ น มี ส ติ ห า ย ใ จ เ ข ้ า มี ส ติ ห า ย ใ จ อ อ ก . . .
- บ า ลี . ม ห า . วิ . ๑ / ๑ ๓ ๑ / ๑ ๗ ๘ .

พุทธวจน

ภิกษุทั้งหลาย ! ถ้าภิกษุ

เจริญอานาปานสติ
แม้ชั่วกาลเพียงลัดนิ้วมือ
ภิกษุนี้เรากล่าวว่า อยู่ไม่เหินห่างจากฌาน
ทำาตามคำาสอนของพระศาสดา ปฏิบัติตามโอวาท
ไม่ฉันบิณฑบาต ของชาวแว่นแคว้นเปล่า
ก็จะป่วยการกล่าวไปไย
ถึงผู้กระทำาให้มาก ซึ่งอานาปานสตินั้นเล่า.
-บาลี เอก. อํ. ๒๐/๕๔/๒๒๔.

พุทธอานาปานสติ
วจน

ภิกษุทั้งหลาย !
อานาปานสติสมาธินี้แล
เป็นธรรมอันเอก โดย ตถาคต
่อบุ! คเมืคลเจริ
ญแล้วอันทำบุคาคลเจริ
ให้มญากแล้
ภิกษุซึท่งั้งเมื
หลาย
่ออานาปานสติ
ท�ำให้มวากแล้ว...
ผลอานิสงส์ย่ออย่มทำ
างใดอย่
ในบรรดาผล
ประการ
าสติางหนึ
ปัฏ่งฐานทั
้ง ๔๒ ให้
บริบเป็ูรนณ์สิ่งที่หวังได้

คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือว่าถ้ายังมีอุปาทิเหลืออยู่ ก็จักเป็น อนาคามี.

สติปัฏฐานทั้ง ๔-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๙๗/๑๓๑๓.
เหมาะส�ำหรับ ภิกษุ ภิกษุณอัี น
อุบบุ
าสก
อุบาสิกา ผูญ
้ศรัทแล้
ธาในตถาคต
คคลเจริ
ว ทำาให้มากแล้ว
ย่อมทำาโพชฌงค์ทั้ง ๗ ให้บริบูรณ์
โพชฌงค์ทั้ง ๗
อันบุคคลเจริญแล้ว ทำาให้มากแล้ว
ย่อมทำาวิชชาและวิมุตติ ให้บริบูรณ์ได้.
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๒๔/๑๔๐๓.

ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุเหล่าใดยังเป็นเสขะ
ยังไม่ลุถึงธรรมที่ต้องประสงค์แห่งใจ
ปรารถนาอยู่ซึ่งโยคเขมธรรมอันไม่มีอะไรยิ่งกว่า;
ภิกษุเหล่านั้น เมื่อเจริญแล้ว ทำ�ให้มากแล้ว
ซึ่งอานาปานสติสมาธิ
ย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย.

ส่วนภิกษุทั้งหลายเหล่าใด เป็นอรหันต์ สิ้นอาสวะแล้ว
มีพรหมจรรย์อยู่จบแล้ว เป็นผู้หลุดพ้นแล้ว เพราะรู้โดยชอบ
ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้น เมื่อเจริญแล้ว ทำ�ให้มากแล้ว
ซึ่งอานาปานสติสมาธิ
ย่อมเป็นสุขวิหารในปัจจุบันด้วย
เพื่อความสมบูรณ์แห่งสติสัมปชัญญะด้วย... .
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๑๓/๑๓๖๖-๖๗.

พุ ท ธ ว จ น
ฉบับ ๖

อานาปานสติ

พุทธวจนสถาบัน

ร่วมกันมุง่ มัน่ ศึกษา ปฏิบตั ิ เผยแผ่ค�ำ ของตถาคต

พุทธวจน

ฉบับ ๖

อานาปานสติ

ข้อมูลธรรมะนี้ จัดทำ�เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาสู่สาธารณชน
เป็นธรรมทาน
ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้ได้รับการสงวนไว้
ไม่สงวนสิทธิ์ในการจัดทำ�จากต้นฉบับเพื่อเผยแผ่ในทุกกรณี
ในการจัดทำ�หรือเผยแผ่ โปรดใช้ความละเอียดรอบคอบ
เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล
ขอคำ�ปรึกษาด้านข้อมูลในการจัดทำ�เพื่อความสะดวกและประหยัด
ติดต่อได้ที่
มูลนิธิพุทธโฆษณ์ โทรศัพท์ ๐๘ ๒๒๒๒ ๕๗๙๐-๙๔
พุทธวจนสมาคม โทรศัพท์ ๐๘ ๑๖๔๗ ๖๐๓๖
มูลนิธิพุทธวจน
โทรศัพท์ ๐๘ ๑๔๕๗ ๒๓๕๒
คุณศรชา
โทรศัพท์ ๐๘ ๑๕๑๓ ๑๖๑๑
คุณอารีวรรณ
โทรศัพท์ ๐๘ ๕๐๕๘ ๖๘๘๘
ปีที่พิมพ์ ๒๕๕๗
ศิลปกรรม ปริญญา ปฐวินทรานนท์, วิชชุ เสริมสวัสดิ์ศรี,
ณรงค์เดช เจริญปาละ

จัดทำ�โดย มูลนิธิพุทธโฆษณ์
(เว็บไซต์ www.buddhakos.org)
สำ�หรับผู้ต้องการปฏิบัติธรรรม ติดต่อได้ที่
ศูนย์ปฏิบัติพุทธวจน (Buddhawajana Training Center)
ซอยคลองสีต่ ะวันออก ๗๓ หมู่ ๑๕ คลองสี่ อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๙ ๒๙๑๒ ๓๖๕๗, ๐๙ ๒๙๑๒ ๓๗๒๑, ๐๙ ๒๙๑๒ ๓๔๗๑

มูลนิธิพุทธโฆษณ์ เลขที่ ๒๙/๓ หมู่ที่ ๗ ตำ�บลบึงทองหลาง อำ�เภอลำ�ลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๕๐
โทรศัพท์ /โทรสาร ๐ ๒๕๔๙ ๒๑๗๕ เว็บไซต์ : www.buddhakos.org

อักษรย่อ
เพื่อความสะดวกแก่ผู้ที่ยังไม่เข้าใจเรื่องอักษรย่อ
ที่ใช้หมายแทนชื่อคัมภีร์ ซึ่งมีอยู่โดยมาก
มหาวิ. วิ.
ภิกฺขุนี. วิ.
มหา. วิ.
จุลฺล. วิ.
ปริวาร. วิ.
สี. ที.
มหา. ที.
ปา. ที.
มู. ม.
ม. ม.
อุปริ. ม.
สคาถ. สํ.
นิทาน. สํ.
ขนฺธ. สํ.
สฬา. สํ.
มหาวาร. สํ.
เอก. อํ.
ทุก. อํ.
ติก. อํ.
จตุกฺก. อํ.

มหาวิภังค์
ภิกขุนีวิภังค์
มหาวรรค
จุลวรรค
ปริวารวรรค
สีลขันธวรรค
มหาวรรค
ปาฏิกวรรค
มูลปัณณาสก์
มัชฌิมปัณณาสก์
อุปริปัณณาสก์
สคาถวรรค
นิทานวรรค
ขันธวารวรรค
สฬายตนวรรค
มหาวารวรรค
เอกนิบาต
ทุกนิบาต
ติกนิบาต
จตุกกนิบาต

วินัยปิฎก.
วินัยปิฎก.
วินัยปิฎก.
วินัยปิฎก.
วินัยปิฎก.
ทีฆนิกาย.
ทีฆนิกาย.
ทีฆนิกาย.
มัชฌิมนิกาย.
มัชฌิมนิกาย.
มัชฌิมนิกาย.
สังยุตตนิกาย.
สังยุตตนิกาย.
สังยุตตนิกาย.
สังยุตตนิกาย.
สังยุตตนิกาย.
อังคุตตรนิกาย.
อังคุตตรนิกาย.
อังคุตตรนิกาย.
อังคุตตรนิกาย.

ปญฺจก. อํ.
ฉกฺก. อํ.
สตฺตก. อํ.
อฏฺก. อํ.
นวก. อํ.
ทสก. อํ.
เอกาทสก. อํ.
ขุ. ขุ.
ธ. ขุ.
อุ. ขุ.
อิติวุ. ขุ.
สุตฺต. ขุ.
วิมาน. ขุ.
เปต. ขุ.
เถร. ขุ.
เถรี. ขุ.
ชา. ขุ.
มหานิ. ขุ.
จูฬนิ. ขุ.
ปฏิสมฺ. ขุ.
อปท. ขุ.
พุทฺธว. ขุ.
จริยา. ขุ.

ปัญจกนิบาต
ฉักกนิบาต
สัตตกนิบาต
อัฏฐกนิบาต
นวกนิบาต
ทสกนิบาต
เอกาทสกนิบาต
ขุททกปาฐะ
ธรรมบท
อุทาน
อิติวุตตกะ
สุตตนิบาต
วิมานวัตถุ
เปตวัตถุ
เถรคาถา
เถรีคาถา
ชาดก
มหานิทเทส
จูฬนิทเทส
ปฏิสัมภิทามรรค
อปทาน
พุทธวงส์
จริยาปิฎก

อังคุตตรนิกาย.
อังคุตตรนิกาย.
อังคุตตรนิกาย
อังคุตตรนิกาย.
อังคุตตรนิกาย.
อังคุตตรนิกาย.
อังคุตตรนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.

ตัวอย่าง : ๑๔/๑๗๑/๒๔๕ ให้อ่านว่า
ไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ เล่ม ๑๔ หน้า ๑๗๑ ข้อที่ ๒๔๕

คำ�อนุโมทนา
รัตนะอันประเสริฐทีเ่ กิดขึน้ ได้ยากในโลก และหารัตนะ
อืน่ ใดมาเปรียบไม่ได้ คือรัตนะ ๕ ประการ กล่าวคือ การบังเกิด
ของตถาคต ผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ ๑ บุคคลผู้แสดงธรรมวินยั ทีต่ ถาคตประกาศแล้ว ๑ บุคคลผูร้ แู้ จ้งธรรมวินยั ทีต่ ถาคต
ประกาศแล้ว อันผู้อื่นแสดงแล้ว ๑ บุคคลผู้รู้แจ้งธรรมวินัย
ทีต่ ถาคตประกาศแล้ว อันผูอ้ นื่ แสดงแล้ว ปฏิบตั ธิ รรมสมควร
แก่ธรรม ๑ กตัญญูกตเวทีบุคคล ๑
ธรรมทัง้ หลายอันพระตถาคตได้แสดงแล้ว บัญญัตแิ ล้ว
ล้วนเป็นไปเพือ่ ความสงบระงับ เพือ่ ความดับไม่เหลือซึง่ ชาติ
ชรา มรณะ เพื่อให้หมู่สัตว์ทั้งหลายได้เข้าถึงถิ่นอันเกษม
ขออนุโมทนากับคณะผู้จัดทำ� หนังสือพุทธวจน ฉบับ
“อานาปานสติ” ทีไ่ ด้สบื ต่อกัลยาณวัตรไม่ให้ขาดสูญ ด้วยการ
เผยแผ่ค�ำ สอนทีม่ าจากพระโอษฐ์ขององค์พระศาสดา เปนการ
สรางเหตุแหงความเจริญและความตั้งมั่นของพระสัทธรรม
ด้ วยเหตุ ในกุ ศ ลกรรมนี้ ขอให้ผู้มีส่ว นร่ว มในการจัดทำ�
หนังสือทุกท่าน ตลอดจนผูอ้ า่ นทีน่ �ำ คำ�สอนไปประพฤติปฏิบตั ิ
ได้มโี อกาสบรรลุธรรม และเข้าถึงนครแห่งความไม่ตายในชาติ
ปัจจุบันนี้เทอญ
ขอให้เจริญในธรรม
ภิกขุคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

คำ�นำ�
หากมีการจัดอันดับหนังสือที่มีความสำ�คัญมาก
ที่สุดในโลก ฐานะที่จะมีได้คือ หนังสือ อานาปานสติ โดย
ตถาคต นี้ คือหนึ่งในหนังสือที่มีความสำ�คัญอันดับแรก
ของโลก
พุ ท ธวจน ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อานาปานสติ ภ าวนา
ทั้งหมด เมื่อพิจารณา ประกอบด้วยหลักปฏิจจสมุปบาท
ของจิตโดยละเอียดแล้ว จะพบข้อสังเกตอันน่าอัศจรรย์วา่ ;
อานาปานสติ คือการลดอัตราความถี่ในการเกิดของจิต
ซึ่งเป็นการสร้างภาวะที่พร้อมที่สุดสำ�หรับการบรรลุธรรม
พระพุทธองค์ทรงเผยว่า อานาปานสติ นี้ แท้จริงแล้ว
ก็คอื เครือ่ งมือในการทำ�สติปฏั ฐานทัง้ สี่ ให้ถงึ พร้อมบริบรู ณ์
ซึง่ เป็นเหตุสง่ ต่อให้โพชฌงค์ทง้ั เจ็ดเจริญเต็มรอบ และนำ�ไป
สู่วิชชา และวิมุตติในที่สุด โดยทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ แม้ใน
ลมหายใจเดียว ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า จะต้องเป็นการปฏิบัติ
ทีต่ รงวิธี ในแบบทีร่ ะบุโดยมัคควิทู (ผูร้ แู้ จ้งมรรค) คือ จากการ
บอกสอนด้วยคำ�พูดของพระพุทธเจ้าเองโดยตรงเท่านั้น

สำ�หรับมนุษย์ทุกคนที่อยู่ในข่ายที่สามารถบรรลุ
ธรรมได้ นีค่ อื หนังสือทีจ่ �ำ เป็นต้องมีไว้ศกึ ษา เพราะเนือ้ หา
ทัง้ หมด ได้บรรจุรายละเอียดในมิตติ า่ งๆ ของอานาปานสติ
เฉพาะทีเ่ ป็นพุทธวจนล้วนๆ คือตัวสุตตันตะทีเ่ ป็นตถาคต
ภาษิตไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทุกแง่มุม
เรียกได้วา่ เป็นคูม่ อื พ้นทุกข์ดว้ ยมรรควิธอี านาปานสติ
ฉบับแรกของโลก ที่เจาะจงในรายละเอียดของการปฏิบัติ
โดยไม่เจือปนด้วยสาวกภาษิต (ซึ่งโดยมากมักจะตัดทอน
ต้นฉบับพุทธวจนเดิม หรือไม่ก็เพียงอ้างถึงในลักษณะ
สักแต่วา่ แล้วบัญญัตริ ายละเอียดต่างๆ เพิม่ เติมขึน้ ใหม่เอง
อย่างวิจติ รพิสดาร นอกแนว นำ�ไปสูค่ วามเข้าใจทีผ่ ดิ เพีย้ น
หรือไม่กบ็ ดิ เบือนคลาดเคลือ่ น พลัดออกนอกทางในทีส่ ดุ )
การเกิดขึน้ ของอานาปานสติฉบับพุทธวจนนี้ ไม่ใช่
ของง่ายที่จะมีข้ึนได้เลย เพราะในเมื่อการเกิดขึ้นของ
ตถาคตในสังสารวัฏ เป็นของที่มีได้ยาก การรวบรวมนำ�
มรรควิธี ทีต่ ถาคตทรงใช้เป็นวิหารธรรมเครือ่ งอยู่ มารวมไว้
เป็นหนังสือคูม่ อื ชาวพุทธในเล่มเดียว จึงไม่ใช่ของง่ายทีจ่ ะ
มีขึ้นได้

การทีห่ นังสือเล่มนีจ้ ะเป็นทีแ่ พร่หลายในสังคมพุทธ
วงกว้างหาก็ไม่ใช่ของง่ายเช่นกัน ทั้งนี้ ไม่ใช่เพราะเหตุว่า
พุทธวจนเป็นสิง่ ทีห่ าได้ยาก อ่านยาก หรือทำ�ความเข้าใจได้ยาก
และ ไม่ใช่เพราะเหตุคือ เงื่อนไขในด้านบุคลากร ในด้าน
การจัดพิมพ์ หรือ ปัญหาเรือ่ งเงินทุน แต่เพราะด้วยเหตุวา่
พระตถาคตทรงใช้อานาปานสติเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่
และทรงพร่�ำ สอนไว้ กำ�ชับกับภิกษุ และกับบุคคลทัว่ ไปไว้
บอกรายละเอียดไว้ แจกแจงอานิสงส์ไว้ มากทีส่ ดุ ในสัดส่วน
ทีม่ ากกว่ามาก เมือ่ เทียบกับมรรควิธอี น่ื ๆ
ในหมูน่ กั ปฏิบตั ิ อานาปานสติ จึงถูกนำ�มาเผยแพร่
ถูกนำ�มาบอกสอนกันมาก ซึง่ เมือ่ เป็นเช่นนัน้ การปนเปือ้ น
ด้วยคำ�ของสาวก ในลักษณะตัดต่อเติมแต่งก็ดี หรือเขียนทับ
ก็ดี จึงเกิดขึ้นมาก…...ไปจนถึงจุดที่เราแทบจะไม่พบเจอ
สำ � นั ก ปฏิ บั ติ ที่ ใ ช้ อ านาปานสติ ในรู ป แบบเดี ย วกั บ ที่
พระพุทธองค์ทรงใช้ในครั้งพุทธกาลได้อีกแล้ว
เมื่อเป็นเช่นนี้ ในขั้นตอนการเรียนรู้ จึงหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ทจ่ี ะต้องผ่านกระบวนการนำ�ออก ซึง่ ความเข้าใจผิดต่างๆ
รวมถึง ความเคยชินเดิมๆ ทีม่ มี าอยูแ่ ล้วก่อนเป็นขัน้ แรก

ดังนั้น หากมรรควิธีที่ถูกต้อง ในแบบที่ตรงอรรถ
ตรงพยัญชนะ ถูกนำ�มาเผยแพร่ออกไป ได้มากและเร็วเท่าไหร่;
ขัน้ ตอน หรือ กระบวนการศึกษา ตลอดจนผลทีไ่ ด้รบั ก็จะ
เป็นไปในลักษณะลัดสัน้ ตรงทางสูม่ รรคผลตามไปด้วย
เพราะสำ�หรับผูท้ เ่ี ริม่ ศึกษาจริงๆ ก็จะได้เรียนรูข้ อ้ มูล
ทีถ่ กู ต้องไปเลยแต่ทแี รก และสำ�หรับผูท้ เ่ี ข้าใจผิดไปก่อนแล้ว
ก็จะได้อาศัยเป็นแผนที่ เพือ่ หาทางกลับสูม่ รรคทีถ่ กู ได้
คณะผู้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ ขอนอบน้อมสักการะ
ต่อ ตถาคต ผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ
และ ภิกษุสาวกในธรรมวินัยนี้
ตั้งแต่ครั้งพุทธกาล จนถึงยุคปัจจุบัน
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสืบทอดพุทธวจน
คือ ธรรม และวินัย ที่ทรงประกาศไว้ บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้ว
คณะงานธัมมะ วัดนาป่าพง

สารบัญ
๑. อานิสงส์สูงสุดแห่งอานาปานสติ ๒ ประการ
๑
๒. อานิสงส์แห่งอานาปานสติ ๗ ประการ
๕
๓. เจริญอานาปานสติ เป็นเหตุให้ สติปัฏฐาน ๔		 ๑๑
โพชฌงค์ ๗ วิชชาและวิมุตติ บริบูรณ์
		
อานาปานสติบริบรู ณ์ ย่อมทำ�สติปฏั ฐานให้บริบรู ณ์		 ๑๒
		 สติปัฏฐานบริบูรณ์ ย่อมทำ�โพชฌงค์ให้บริบูรณ์ 		 ๑๘
		 โพชฌงค์บริบรู ณ์ ย่อมทำ�วิชชาและวิมตุ ติให้บริบรู ณ์		 ๒๒
๔. เจริญอานาปานสติ เป็นเหตุให้ สติปัฏฐาน ๔		 ๒๕
โพฌชงค์ ๗ วิชชาและวิมุตติ บริบูรณ์ (อีกสูตรหนึ่ง)
		 สติปัฏฐานบริบูรณ์ เพราะอานาปานสติบริบูรณ์		 ๓๐
		 โพชฌงค์บริบูรณ์ เพราะสติปัฏฐานบริบูรณ์
๓๗
		 วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์ เพราะโพชฌงค์บริบูรณ์		 ๔๓
๕. การเจริญอานาปานสติ (ตามนัยแห่งมหาสติปัฏฐานสูตร)		 ๔๕
๖. เมื่อเจริญอานาปานสติ ก็ชื่อว่าเจริญกายคตาสติ		 ๔๗
๗. อานาปานสติ เป็นเหตุให้ถึงซึ่งนิพพาน		 ๔๙
๘. อานาปานสติสมาธิ เป็นเหตุให้ละสังโยชน์ได้		 ๕๐
๙. อานาปานสติสมาธิ สามารถกำ�จัดเสียได้ซึ่งอนุสัย		 ๕๒

๑๐. อานาปานสติสมาธิ เป็นเหตุให้รอบรู้ซึ่งทางไกล (อวิชชา) ๕๔
๑๑. อานาปานสติสมาธิ เป็นเหตุให้สิ้นอาสวะ		 ๕ ๖
๑๒. แบบการเจริญอานาปานสติที่มีผลมาก (แบบที่หนึ่ง) 		 ๕๘
๑๓. เจริญอานาปานสติ มีอานิสงส์เป็นเอนกประการ		 ๖ ๐
		 จิตหลุดพ้นจากอาสวะ		 ๖๑
		 ละความดำ�ริอันอาศัยเรือน		 ๖๒
		 ควบคุมความรู้สึกเกี่ยวความไม่ปฏิกูล		 ๖๒
		 เป็นเหตุให้ได้สมาธิในระดับรูปสัญญาทั้งสี่		 ๖ ๔
		 เป็นเหตุให้ได้สมาธิในระดับอรูปสัญญาทั้งสี่		 ๖ ๕
		 เป็นเหตุให้ได้สัญญาเวทยิตนิโรธ		 ๖๗
		 รู้ต่อเวทนาทุกประการ		 ๖๗
๑๔. แบบการเจริญอานาปานสติที่มีผลมาก (แบบที่สอง) ๗๑
๑๕. เจริญอานาปานสติมีอานิสงส์เป็นเอนกประการ ๗๓
(อีกสูตรหนึ่ง)

		 ได้บรรลุมรรคผลในปัจจุบัน
		 เพื่อประโยชน์มาก
		 เพื่อความเกษมจากโยคะมาก
		 เพื่อความสังเวชมาก
		 เพื่ออยู่เป็นผาสุกมาก

๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘

๑๖. เจริญอานาปานสติ ชื่อว่าไม่เหินห่างจากฌาน
๘๑
๑๗. อานาปานสติ : เป็นสุขวิหาร ระงับได้ซึ่งอกุศล
๘๓
๑๘. อานาปานสติ : สามารถกำ�จัดบาปอกุศลได้ทกุ ทิศทาง		 ๘๖
๑๙. อานาปานสติ : ละได้เสียซึ่งความฟุ้งซ่าน		 ๙๓
๒๐. อานาปานสติ : ละเสียได้ซึ่งความคับแค้น
๙๕
๒๑. อานาปานสติ : วิหารธรรมของพระอริยเจ้า
๙๗
๒๒. เจริญอานาปานสติ :
๑๐๐
ความหวั่นไหวโยกโคลงแห่งกายและจิต ย่อมมีขึ้นไม่ได้
๒๓. เจริญอานาปานสติ เป็นเหตุให้รู้ลมหายใจ
๑๐๓
อันมีเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนเสียชีวิต
๒๔. ธรรมเป็นเครื่องถอนอัส๎มิมานะในปัจจุบัน
๑๐๕
๒๕. วิธีการบ่มวิมุตติให้ถึงที่สุด
๑๐๙
๒๖. สัญญา ๑๐ ประการ
๑๑๒
ในฐานะแห่งการรักษาโรคด้วยอำ�นาจสมาธิ

ธรรมะแวดล้อม

๑๒๓

๒๗. ธรรมเป็นอุปการะเฉพาะแก่อานาปานสติภาวนา
		 (นัยที่หนึ่ง)
		 (นัยที่สอง)
		 (นัยที่สาม)

๑๒๔
๑๒๖
๑๒๘

๒๘. นิวรณ์เป็นเครื่องทำ�กระแสจิตไม่ให้รวมกำ�ลัง
๒๙. นิวรณ์-ข้าศึกแห่งสมาธิ
๓๐. ข้อควรระวัง ในการเจริญสติปัฏฐานสี่
๓๑. เหตุปัจจัยที่พระศาสนาจะตั้งอยู่นาน
ภายหลังพุทธปรินิพพาน
๓๒. อานิสงส์แห่งกายคตาสติ

๑๓๐
๑๓๓
๑๓๕
๑๓๙
๑๔๑

พระสูตรที่นำ�มาลง ๒๖ พระสูตร
พระสูตรที่เนื้อหาเหมือนกัน (ไม่ได้นำ�มาลง) ๓ พระสูตร
พระสูตรเดียวกัน แต่อยู่คนละคัมภีร์ ๓ พระสูตร
รวมพระสูตรทั้งหมด ๓๒ พระสูตร
ธรรมะแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ๖ พระสูตร

ฉบับ ๖ อานาปานสติ

๑
อานิสงส์สูงสุดแห่งอานาปานสติ
๒ ประการ
ภิกษุทั้งหลาย ! อานาปานสติอันบุคคลเจริญ
กระทำ � ให้ ม ากแล้ ว ย่ อ มมี ผ ลใหญ่ มี อ านิ ส งส์ ใ หญ่
ก็อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแล้วอย่างไร กระทำ�ให้มากแล้ว
อย่างไร จึงมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่ ?
ภิกษุทั้งหลาย ! ในกรณี นี้ ภิ ก ษุ ไ ปแล้ ว สู่ ป่ า
หรือโคนไม้ หรือเรือนว่างก็ตาม นั่งคู้ขาเข้ามาโดยรอบ
ตั้งกายตรง ดำ�รงสติเฉพาะหน้า เธอนั้น มีสติหายใจเข้า
มีสติหายใจออก :
เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว,
เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว;
เมื่ อ หายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น,
เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น;
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูร้ พู้ ร้อม
เฉพาะซึ่งกายทั้งปวง (สพฺพกายปฏิสํเวที) หายใจเข้า”,
ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง หายใจออก”;
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2 พุ ท ธ ว จ น
เธอย่ อ มทำ � การฝึ ก หั ด ศึ ก ษาว่ า “เราเป็ น ผู้ ทำ �
กายสังขารให้รำ�งับ (ปสฺสมฺภยํ กายสงฺขารํ) หายใจเข้า”,
ว่า “เราเป็นผู้ทำ�กายสังขารให้รำ�งับ หายใจออก”;
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูร้ พู้ ร้อม
เฉพาะซึ่งปีติ (ปีติปฏิสํเวที) หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็นผู้รู้
พร้อมเฉพาะซึ่งปีติ หายใจออก”;
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูร้ พู้ ร้อม
เฉพาะซึ่งสุข (สุขปฏิสํเวที) หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็นผู้รู้
พร้อมเฉพาะซึ่งสุข หายใจออก”;
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูร้ พู้ ร้อม
เฉพาะซึ่งจิตตสังขาร (จิตฺตสงฺขารปฏิสํเวที) หายใจเข้า”,
ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขาร หายใจออก”;
เธอย่ อ มทำ � การฝึ ก หั ด ศึ ก ษาว่ า “เราเป็ น ผู้ ทำ �
จิตตสังขารให้รำ�งับ (ปสฺสมฺภยํ จิตฺตสงฺขารํ) หายใจเข้า”,
ว่า “เราเป็นผู้ทำ�จิตตสังขารให้รำ�งับ หายใจออก”;
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูร้ ูพ้ ร้อม
เฉพาะซึ่งจิต (จิตฺตปฏิสํเวที) หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็นผู้รู้
พร้อมเฉพาะซึ่งจิต หายใจออก”;

ฉบับ ๖ อานาปานสติ

เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้ทำ�จิต
ให้ ป ราโมทย์ ยิ่ ง (อภิปฺปโมทยํ จิตฺตํ) หายใจเข้า”, ว่า
“เราเป็นผู้ทำ�จิตให้ปราโมทย์ยิ่ง หายใจออก”;
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้ทำ�จิต
ให้ตั้งมั่น (สมาทหํ จิตฺตํ) หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็นผู้ทำ�จิต
ให้ตั้งมั่น หายใจออก”;
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้ทำ�จิต
ให้ปล่อยอยู่ (วิโมจยํ จิตฺตํ) หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็นผู้ทำ�
จิตให้ปล่อยอยู่ หายใจออก”;
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้เห็นซึ่ง
ความไม่เทีย่ งอยูเ่ ป็นประจำ� (อนิจจฺ านุปสฺส)ี หายใจเข้า”, ว่า
“เราเป็นผูเ้ ห็นซึง่ ความไม่เทีย่ งอยูเ่ ป็นประจำ� หายใจออก”;
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้เห็นซึ่ง
ความจางคลายอยูเ่ ป็นประจำ� (วิราคานุปสฺส)ี หายใจเข้า”, ว่า
“เราเป็นผูเ้ ห็นซึง่ ความจางคลายอยูเ่ ป็นประจำ� หายใจออก”;
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้เห็นซึ่ง
ความดับไม่เหลืออยูเ่ ป็นประจำ� (นิโรธานุปสฺส)ี หายใจเข้า”, ว่า
“เราเป็นผูเ้ ห็นซึง่ ความดับไม่เหลืออยูเ่ ป็นประจำ� หายใจออก”;
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เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้เห็นซึ่ง
ความสลัดคืนอยูเ่ ป็นประจำ� (ปฏินสิ สฺ คฺคานุปสฺส)ี หายใจเข้า”,
ว่า “เราเป็นผูเ้ ห็นซึง่ ความสลัดคืนอยูเ่ ป็นประจำ� หายใจออก”;
ภิกษุทั้งหลาย ! อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้ว อย่างนีแ้ ล ย่อมมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่.
ภิกษุทั้งหลาย ! เมือ่ อานาปานสติ อันบุคคลเจริญ
ทำ�ให้มากแล้วอยู่อย่างนี้ ผลอานิสงส์อย่างใดอย่างหนึ่ง
ในบรรดาผล ๒ ประการ เป็นสิ่งที่หวังได้;
คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน
หรือว่าถ้ายังมีอุปาทิเหลืออยู่ ก็จักเป็น อนาคามี.
มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๙๖-๓๙๗/๑๓๑๑-๑๓๑๓.

ฉบับ ๖ อานาปานสติ

๒
อานิสงส์แห่งอานาปานสติ
๗ ประการ
ภิกษุทั้งหลาย ! อานาปานสติ อันบุคคลเจริญ
กระทำ � ให้ ม ากแล้ ว ย่ อ มมี ผ ลใหญ่ มี อ านิ ส งส์ ใ หญ่
ก็อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแล้วอย่างไร กระทำ�ให้มากแล้ว
อย่างไร จึงมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่ ?
ภิกษุทั้งหลาย ! ในกรณีนี้ ภิกษุไปแล้วสู่ป่า หรือ
โคนไม้ หรือเรือนว่างก็ตาม นัง่ คูข้ าเข้ามาโดยรอบ ตัง้ กายตรง
ดำ�รงสติเฉพาะหน้า เธอนัน้ มีสติหายใจเข้า มีสติหายใจออก :
เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว,
เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว;
เมื่ อ หายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น,
เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น;
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูร้ พู้ ร้อม
เฉพาะซึ่งกายทั้งปวง หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อม
เฉพาะซึ่งกายทั้งปวง หายใจออก”;
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เธอย่ อ มทำ � การฝึ ก หั ด ศึ ก ษาว่ า “เราเป็ น ผู้ ทำ �
กายสั ง ขารให้ รำ � งั บ หายใจเข้ า ”, ว่ า “เราเป็ น ผู้ ทำ �
กายสังขารให้รำ�งับ หายใจออก”;
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูร้ พู้ ร้อม
เฉพาะซึ่งปีติ หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะ
ซึ่งปีติ หายใจออก”;
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูร้ พู้ ร้อม
เฉพาะซึ่งสุข หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะ
ซึ่งสุข หายใจออก”;
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูร้ พู้ ร้อม
เฉพาะซึ่งจิตตสังขาร หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อม
เฉพาะซึ่งจิตตสังขาร หายใจออก”;
เธอย่ อ มทำ � การฝึ ก หั ด ศึ ก ษาว่ า “เราเป็ น ผู้ ทำ �
จิ ต ตสั ง ขารให้ รำ � งั บ หายใจเข้ า ”, ว่ า “เราเป็ น ผู้ ทำ �
จิตตสังขารให้รำ�งับ หายใจออก”;
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูร้ พู้ ร้อม
เฉพาะซึ่งจิต หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะ
ซึ่งจิต หายใจออก”;

ฉบับ ๖ อานาปานสติ

เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูท้ �ำ จิตให้
ปราโมทย์ยง่ิ หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็นผูท้ �ำ จิตให้ปราโมทย์ยง่ิ
หายใจออก”;
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูท้ �ำ จิตให้
ตัง้ มัน่ หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็นผูท้ �ำ จิตให้ตง้ั มัน่ หายใจออก”;
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูท้ �ำ จิตให้
ปล่อยอยู่ หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็นผู้ทำ�จิตให้ปล่อยอยู่
หายใจออก”;
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้เห็นซึ่ง
ความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำ� หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็น
ผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำ� หายใจออก”;
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้เห็นซึ่ง
ความจางคลายอยู่เป็นประจำ� หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็น
ผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำ� หายใจออก”;
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้เห็นซึ่ง
ความดับไม่เหลืออยูเ่ ป็นประจำ� หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็น
ผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำ� หายใจออก”;
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เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้เห็นซึ่ง
ความสลัดคืนอยู่เป็นประจำ� หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็น
ผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำ� หายใจออก”;
ภิกษุทั้งหลาย ! อานาปานสติ อันบุคคลเจริญ
แล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว อย่างนี้แล ย่อมมีผลใหญ่
มีอานิสงส์ใหญ่.
ภิกษุท้งั หลาย ! เมื่ อ อานาปานสติ อั น บุ ค คล
เจริญแล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว อยู่อย่างนี้ ผลอานิสงส์ ๗
ประการ ย่อมเป็นสิ่งที่หวังได้.
ผลอานิสงส์ ๗ ประการ เป็นอย่างไรเล่า ?
ผลอานิสงส์ ๗ ประการ คือ :๑. การบรรลุอรหัตตผลทันทีในปัจจุบันนี้,
๒. ถ้าไม่เช่นนั้น ย่อมบรรลุอรหัตตผลในกาล
แห่งมรณะ,
๓. ถ้าไม่เช่นนัน้ เพราะสิน้ โอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕
ย่อมเป็นอันตราปรินิพพายี (ผู้จะปรินิพพานในระหว่างอายุ
ยังไม่ถึงกึ่ง),

๔. ถ้าไม่เช่นนัน้ เพราะสิน้ โอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕
ย่อมเป็นอุปหัจจปรินพิ พายี (ผูจ้ ะปรินพิ พานเมือ่ ใกล้จะสิน้ อายุ),

ฉบับ ๖ อานาปานสติ

๕. ถ้าไม่เช่นนัน้ เพราะสิน้ โอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕
ย่อมเป็นอสังขารปรินิพพายี (ผู้จะปรินิพพานโดยไม่ต้องใช้
ความเพียรมากนัก),

๖. ถ้าไม่เช่นนัน้ เพราะสิน้ โอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕
ย่อมเป็นสสังขารปรินิพพายี (ผู้จะปรินิพพานโดยต้องใช้
ความเพียรมาก),

๗. ถ้าไม่เช่นนัน้ เพราะสิน้ โอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕
ย่อมเป็นอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี (ผู้มีกระแสในเบื้องบน
ไปสู่อกนิฏฐภพ).

ภิกษุทั้งหลาย ! อานาปานสติ อันบุคคลเจริญ
แล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว อย่างนี้แล ผลอานิสงส์ ๗
ประการเหล่านี้ ย่อมหวังได้ ดังนี้.
มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๙๗/๑๓๑๔-๑๓๑๖.
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๓
เจริญอานาปานสติ เป็นเหตุให้
สติปัฏฐาน ๔ โพชฌงค์ ๗
วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์
ภิกษุทั้งหลาย ! ธรรมอั น เอกนั้ น มี อ ยู่ ซึ่ ง เมื่ อ
บุคคลเจริญแล้ว ทำ�ให้มากแล้ว ย่อมทำ�ธรรมทั้ง ๔ ให้
บริบรู ณ์; ครัน้ ธรรมทัง้ ๔ นัน้ อันบุคคลเจริญแล้ว ทำ�ให้มาก
แล้ว ย่อมทำ�ธรรมทัง้ ๗ ให้บริบรู ณ์; ครัน้ ธรรมทัง้ ๗ นัน้
อันบุคคลเจริญแล้ว ทำ�ให้มากแล้ว ย่อมทำ�ธรรมทั้ง ๒
ให้บริบูรณ์ได้.
ภิกษุทั้งหลาย ! อานาปานสติสมาธินี้แล เป็น
ธรรมอันเอก ซึ่งเมื่อบุคคลเจริญแล้ว ทำ�ให้มากแล้ว
ย่อมทำ�สติปัฏฐานทั้ง ๔ ให้บริบูรณ์; สติปัฏฐานทั้ง ๔
อันบุคคลเจริญแล้ว ทำ�ให้มากแล้ว ย่อมทำ�โพชฌงค์ทง้ั ๗
ให้บริบรู ณ์; โพชฌงค์ทง้ั ๗ อันบุคคลเจริญแล้ว ทำ�ให้
มากแล้ว ย่อมทำ�วิชชาและวิมตุ ติให้บริบรู ณ์ได้.
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อานาปานสติบริบูรณ์
ย่อมท�ำสติปัฏฐานให้บริบูรณ์
ภิกษุทั้งหลาย ! ก็อานาปานสติ อันบุคคลเจริญ
แล้ว ทำ�ให้มากแล้วอย่างไรเล่า จึงทำ�สติปัฏฐานทั้ง ๔
ให้บริบูรณ์ได้ ?
ภิกษุทั้งหลาย ! สมัยใด ภิกษุ
เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว,
เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว;
เมื่อหายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น,
เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น;
ย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูร้ พู้ ร้อมเฉพาะ
ซึ่งกายทั้งปวง หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะ
ซึ่งกายทั้งปวง หายใจออก”;
ย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูท้ �ำ กายสังขาร
ให้รำ�งับ หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็นผู้ทำ�กายสังขารให้รำ�งับ
หายใจออก”;

ฉบับ ๖ อานาปานสติ

ภิกษุทั้งหลาย ! สมัยนั้น ภิกษุนั้นชื่อว่า เป็นผู้
เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำ� มีความเพียรเผากิเลส
มีสมั ปชัญญะ มีสติ นำ�อภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้.
ภิกษุทั้งหลาย ! เราย่อมกล่าว ลมหายใจเข้าและ
ลมหายใจออก ว่าเป็นกายอันหนึ่งๆ ในกายทั้งหลาย.
ภิกษุทั้งหลาย ! เพราะเหตุนน้ั ในเรือ่ งนี้ ภิกษุนน้ั
ย่อมชือ่ ว่าเป็นผูเ้ ห็นกายในกายอยูเ่ ป็นประจำ� มีความเพียร
เผากิเลส มีสมั ปชัญญะ มีสติ นำ�อภิชฌาและโทมนัสในโลก
ออกเสียได้.
ภิกษุทั้งหลาย ! สมัยใด ภิกษุ
ย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูร้ พู้ ร้อมเฉพาะ
ซึ่งปีติ หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติ
หายใจออก”;
ย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูร้ พู้ ร้อมเฉพาะ
ซึ่งสุข หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุข
หายใจออก”;
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ย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อม
เฉพาะซึ่งจิตตสังขาร หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อม
เฉพาะซึ่งจิตตสังขาร หายใจออก”;
ย่ อ มทำ � การฝึ ก หั ด ศึ ก ษาว่ า “เราเป็ น ผู้ ทำ �
จิ ต ตสั ง ขารให้ รำ � งั บ หายใจเข้ า ”, ว่ า “เราเป็ น ผู้ ทำ �
จิตตสังขารให้รำ�งับ” หายใจออก”;
ภิกษุทั้งหลาย ! สมัยนั้น ภิกษุนั้นชื่อว่า เป็นผู้
เห็นเวทนาในเวทนาทัง้ หลายอยูเ่ ป็นประจำ� มีความเพียร
เผากิเลส มีสมั ปชัญญะ มีสติ นำ�อภิชฌาและโทมนัสในโลก
ออกเสียได้.
ภิกษุทั้งหลาย ! เราย่อมกล่าวการทำ�ในใจเป็น
อย่างดีตอ่ ลมหายใจเข้า และลมหายใจออก ว่าเป็นเวทนา
อันหนึง่ ๆ ในเวทนาทัง้ หลาย.
ภิกษุท้งั หลาย ! เพราะเหตุนน้ั ในเรือ่ งนี้ ภิกษุนน้ั
ย่อมชือ่ ว่าเป็นผูเ้ ห็นเวทนาในเวทนาทัง้ หลายอยูเ่ ป็นประจำ�
มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำ�อภิชฌาและ
โทมนัสในโลกออกเสียได้.

ฉบับ ๖ อานาปานสติ

ภิกษุทั้งหลาย ! สมัยใด ภิกษุ
ย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อม
เฉพาะซึง่ จิต หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็นผูร้ พู้ ร้อมเฉพาะซึง่ จิต
หายใจออก”;
ย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้ทำ�จิตให้
ปราโมทย์ยง่ิ หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็นผูท้ �ำ จิตให้ปราโมทย์ยง่ิ
หายใจออก”;
ย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้ทำ�จิตให้
ตัง้ มัน่ หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็นผูท้ �ำ จิตให้ตง้ั มัน่ หายใจออก”;
ย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้ทำ�จิตให้
ปล่อยอยู่ หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็นผู้ทำ�จิตให้ปล่อยอยู่
หายใจออก”;
ภิกษุทั้งหลาย ! สมัยนัน้ ภิกษุนนั้ ชือ่ ว่า เป็นผูเ้ ห็น
จิตในจิตอยูเ่ ป็นประจำ� มีความเพียรเผากิเลส มีสมั ปชัญญะ
มีสติ นำ�อภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้.
ภิกษุทั้งหลาย ! เราไม่กล่าวอานาปานสติ ว่าเป็น
สิง่ ทีม่ ไี ด้แก่บคุ คลผูม้ สี ติอนั ลืมหลงแล้ว ไม่มสี มั ปชัญญะ.
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ภิกษุทั้งหลาย ! เพราะเหตุนน้ั ในเรือ่ งนี้ ภิกษุนน้ั
ย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำ� มีความเพียร
เผากิ เ ลส มี สัม ปชั ญ ญะ มี ส ติ นำ � อภิ ช ฌาและโทมนั ส
ในโลกออกเสียได้.
ภิกษุทั้งหลาย ! สมัยใด ภิกษุ
ย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้เ ห็ น ซึ่ ง
ความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำ� หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็น
ผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำ� หายใจออก”;
ย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้เ ห็ น ซึ่ ง
ความจางคลายอยู่เป็นประจำ� หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็น
ผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำ� หายใจออก”;
ย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้เ ห็ น ซึ่ ง
ความดับไม่เหลืออยูเ่ ป็นประจำ� หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็น
ผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำ� หายใจออก”;
ย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้เ ห็ น ซึ่ ง
ความสลัดคืนอยู่เป็นประจำ� หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็น
ผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำ� หายใจออก”;

ฉบับ ๖ อานาปานสติ

ภิกษุทั้งหลาย ! สมัยนั้น ภิกษุนั้นชื่อว่า เป็นผู้
เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำ� มีความเพียร
เผากิ เ ลส มี สัม ปชั ญ ญะ มี ส ติ นำ � อภิ ช ฌาและโทมนั ส
ในโลกออกเสียได้.
ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุนนั้ เป็นผูเ้ ข้าไปเพ่งเฉพาะ
เป็ น อย่ า งดี แ ล้ ว เพราะเธอเห็ น การละอภิ ช ฌาและ
โทมนัสทั้งหลายของเธอนั้นด้วยปัญญา.
ภิกษุทั้งหลาย ! เพราะเหตุนน้ั ในเรือ่ งนี้ ภิกษุนน้ั
ย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำ�
มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำ�อภิชฌาและ
โทมนัสในโลกออกเสียได้.
ภิกษุทั้งหลาย ! อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแล้ว
ทำ�ให้มากแล้ว อย่างนี้แล ย่อมทำ�สติปัฏฐานทั้ง ๔
ให้บริบูรณ์ได้.
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สติปัฏฐานบริบูรณ์
ย่อมท�ำโพชฌงค์ให้บริบูรณ์
ภิกษุทั้งหลาย ! ก็ ส ติ ปั ฏ ฐานทั้ ง ๔ อั น บุ ค คล
เจริญแล้ว ทำ�ให้มากแล้วอย่างไรเล่า จึงทำ�โพชฌงค์ทั้ง ๗
ให้บริบูรณ์ได้ ?
ภิกษุทั้งหลาย ! สมัยใด ภิกษุเป็นผูเ้ ห็นกายในกาย
อยู่เป็นประจำ�ก็ดี; เป็นผู้เห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย
อยู่เป็นประจำ�ก็ดี; เป็นผู้เห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำ�ก็ดี;
เป็นผู้เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำ�ก็ดี; มี
ความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำ�อภิชฌาและ
โทมนัสในโลกออกเสียได้; สมัยนัน้ สติทภ่ี กิ ษุเข้าไปตัง้ ไว้แล้ว
ก็เป็นธรรมชาติไม่ลืมหลง.
ภิกษุทั้งหลาย ! สมัยใด สติของภิกษุผู้เข้าไปตั้ง
ไว้แล้ว เป็นธรรมชาติไม่ลมื หลง, สมัยนัน้ สติสมั โพชฌงค์
ก็เป็นอันว่าภิกษุนน้ั ปรารภแล้ว; สมัยนัน้ ภิกษุชอ่ื ว่าย่อมเจริญ
สติสัมโพชฌงค์; สมัยนั้นสติสัมโพชฌงค์ของภิกษุชื่อว่า

ฉบับ ๖ อานาปานสติ

ถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญ; ภิกษุนน้ั เมือ่ เป็นผูม้ สี ติ
เช่นนัน้ อยู่ ย่อมทำ�การเลือก ย่อมทำ�การเฟ้น ย่อมทำ�การ
ใคร่ครวญซึ่งธรรมนั้นด้วยปัญญา.
ภิกษุท้งั หลาย ! สมัยใด ภิกษุเป็นผูม้ สี ติเช่นนัน้ อยู่
ทำ�การเลือกเฟ้น ใคร่ครวญธรรมนัน้ อยูด่ ว้ ยปัญญา, สมัยนัน้
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้ว,
สมัยนัน้ ภิกษุชอ่ื ว่าย่อมเจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค์, สมัยนัน้
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ของภิกษุชื่อว่าถึงความเต็มรอบแห่ง
การเจริญ. ภิกษุนน้ั เมือ่ เลือกเฟ้น ใคร่ครวญอยูซ่ ง่ึ ธรรม
นัน้ ด้วยปัญญา ความเพียรอันไม่ย่อหย่อน ชื่อว่าเป็น
ธรรมอันภิกษุนั้นปรารภแล้ว.
ภิกษุทั้งหลาย ! สมัยใด ความเพียรไม่ย่อหย่อน
อันภิกษุผู้เลือกเฟ้น ใคร่ครวญในธรรมนั้นด้วยปัญญา,
สมัยนัน้ วิรยิ สัมโพชฌงค์ ก็เป็นอันว่าภิกษุนนั้ ปรารภแล้ว,
สมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญวิริยสัมโพชฌงค์, สมัยนั้น
วิรยิ สัมโพชฌงค์ของภิกษุชอ่ื ว่าถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญ.
ภิกษุนน้ั เมือ่ มีความเพียรอันปรารภแล้ว ปีตอิ นั เป็นนิรามิส
ก็เกิดขึน้ .
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ภิกษุทง้ั หลาย ! สมัยใด ปีตอิ นั เป็นนิรามิส เกิดขึน้
แก่ภกิ ษุผมู้ คี วามเพียรอันปรารภแล้ว, สมัยนัน้ ปีตสิ มั โพชฌงค์
ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้ว, สมัยนั้น ภิกษุชื่อว่าย่อม
เจริญปีติสัมโพชฌงค์, สมัยนั้นปีติสัมโพชฌงค์ของภิกษุ
ชื่อว่าถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญ. ภิกษุนั้น เมื่อมีใจ
ประกอบด้วยปีติ แม้กายก็รำ�งับ แม้จิตก็รำ�งับ.
ภิกษุทง้ั หลาย ! สมั ย ใด ทั้ ง กายและทั้ ง จิ ต
ของภิกษุผู้มีใจประกอบด้วยปีติ ย่อมรำ�งับ, สมัยนั้น
ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้ว,
สมัยนัน้ ภิกษุชอ่ื ว่าย่อมเจริญปัสสัทธิสมั โพชฌงค์, สมัยนัน้
ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ของภิกษุชื่อว่าถึงความเต็มรอบแห่ง
การเจริญ. ภิกษุนน้ั เมือ่ มีกายอันรำ�งับแล้ว มีความสุขอยู่
จิตย่อมตัง้ มัน่ .
ภิกษุทง้ั หลาย ! สมั ย ใด จิ ต ของภิ ก ษุ ผู้ มี ก าย
อันรำ�งับแล้วมีความสุขอยู่ ย่อมตั้งมั่น, สมัยนั้น สมาธิสัมโพชฌงค์ ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้ว, สมัยนั้น
ภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์, สมัยนั้นสมาธิสัมโพชฌงค์ของภิกษุชอื่ ว่าถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญ.

ฉบับ ๖ อานาปานสติ

ภิกษุนน้ั ย่อมเป็นผูเ้ ข้าไปเพ่งเฉพาะซึง่ จิตอันตัง้ มัน่ แล้ว
อย่างนั้นเป็นอย่างดี.
ภิกษุทั้งหลาย ! สมัยใด ภิกษุเป็นผู้เข้าไปเพ่ง
เฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้น เป็นอย่างดี, สมัยนั้น
อุเบกขาสัมโพชฌงค์ ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้ว,
สมัยนัน้ ภิกษุชอื่ ว่าย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์, สมัยนัน้
อุเบกขาสัมโพชฌงค์ของภิกษุชื่อว่าถึงความเต็มรอบแห่ง
การเจริญ.
ภิกษุทง้ั หลาย ! สติปฏั ฐานทัง้ ๔ อันบุคคลเจริญ
แล้ว ทำ�ให้มากแล้ว อย่างนี้แล ย่อมทำ�โพชฌงค์ทั้ง ๗
ให้บริบูรณ์ได้.
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โพชฌงค์บริบูรณ์
ย่อมท�ำวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์
ภิกษุทั้งหลาย ! โพชฌงค์ทง้ั ๗ อันบุคคลเจริญแล้ว
ทำ�ให้มากแล้วอย่างไรเล่า จึงจะทำ�วิชชาและวิมุตติให้
บริบูรณ์ได้ ?
ภิกษุทั้งหลาย ! ภิ ก ษุ ใ นกรณี นี้ ย่ อ มเจริ ญ
สติสมั โพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อันอาศัยวิราคะ (ความจางคลาย)
อันอาศัยนิโรธ (ความดับ) อันน้อมไปเพือ่ โวสสัคคะ (ความสละ,
ความปล่อย);
ย่อมเจริญ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก
อันอาศัยวิราคะ อันอาศัยนิโรธ อันน้อมไปเพื่อโวสสัคคะ;
ย่ อ มเจริ ญ วิ ริ ย สั ม โพชฌงค์ อั น อาศั ย วิ เ วก
อันอาศัยวิราคะ อันอาศัยนิโรธ อันน้อมไปเพื่อโวสสัคคะ;
ย่ อ มเจริ ญ ปี ติ สั ม โพชฌงค์ อั น อาศั ย วิ เ วก
อันอาศัยวิราคะ อันอาศัยนิโรธ อันน้อมไปเพื่อโวสสัคคะ;

ฉบับ ๖ อานาปานสติ

ย่อมเจริญ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก
อันอาศัยวิราคะ อันอาศัยนิโรธ อันน้อมไปเพื่อโวสสัคคะ;
ย่อมเจริญ สมาธิสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก
อันอาศัยวิราคะ อันอาศัยนิโรธ อันน้อมไปเพื่อโวสสัคคะ;
ย่อมเจริญ อุเบกขาสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก
อันอาศัยวิราคะ อันอาศัยนิโรธ อันน้อมไปเพื่อโวสสัคคะ;
ภิกษุทั้งหลาย ! โพชฌงค์ทง้ั ๗ อันบุคคลเจริญแล้ว
ทำ � ให้ ม ากแล้ ว อย่ า งนี้ แ ล ย่ อ มทำ � วิ ช ชาและวิ มุ ต ติ ใ ห้
บริบูรณ์ได้, ดังนี้.
มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๒๔/๑๔๐๒-๑๔๐๓.
(หมายเหตุผรู้ วบรวม : พระสูตรทีท่ รงตรัสเหมือนกันกับพระสูตร
ข้างบนนี้ ยังมีอีกคือ ปฐมอานันทสูตร มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๑๗-๔๒๓/๑๓๘๑
-๑๓๙๘. ทุติยอานันทสูตร มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๒๓-๔๒๔/๑๓๙๙-๑๔๐๑.
ทุติยภิกขุสูตร มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๒๕/๑๔๐๔-๑๔๐๕.)
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ฉบับ ๖ อานาปานสติ

๔
เจริญอานาปานสติ เป็นเหตุให้
สติปัฏฐาน ๔ โพชฌงค์ ๗
วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์
(อีกสูตรหนึ่ง)
ภิกษุทง้ั หลาย ! เราเป็นผูต้ ง้ั มัน่ แล้วในข้อปฏิบตั นิ .้ี
ภิกษุทงั้ หลาย ! เราเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วในข้อปฏิบัตินี้.
ภิกษุทั้งหลาย ! เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหลาย
จงปรารภความเพียรให้ยง่ิ กว่าประมาณ เพือ่ ถึงสิง่ ทีย่ งั ไม่ถงึ
เพือ่ บรรลุสง่ิ ทีย่ งั ไม่บรรลุ เพือ่ ทำ�ให้แจ้งสิง่ ทีย่ งั ไม่ท�ำ ให้แจ้ง.
เราจักรอคอยพวกเธอทั้งหลายอยู่ ณ ที่นครสาวัตถีนี้แล
จนกว่าจะถึงวันท้ายแห่งฤดูฝนครบสี่เดือน เป็นฤดูที่บาน
แห่งดอกโกมุท (เพ็ญเดือนสิบสอง).
พวกภิกษุเป็นพวกชาวชนบทได้ทราบข่าวนี้ ก็พากัน
หลัง่ ไหลไปสูน่ ครสาวัตถี เพือ่ เฝ้าเยีย่ มพระผูม้ พี ระภาคเจ้า.
ฝ่ายพระเถระผูม้ ชี อ่ื เสียงคนรูจ้ กั มาก ซึง่ มีทา่ นพระสารีบตุ ร
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พระมหาโมคคัลลานะ พระมหากัสสปะ พระมหากัจจายนะ
พระมหาโกฏฐิ ต ะ พระมหากั ป ปิ น ะ พระมหาจุ น ทะ
พระเรวตะ พระอานนท์ และพระเถระรูปอืน่ อีกหลายท่าน
แบ่งกันเป็นพวกๆ พากันสัง่ สอน พร่�ำ ชีแ้ จง พวกภิกษุใหม่ๆ
อย่างเต็มที่ : พวกละสิบรูปบ้าง ยีส่ บิ รูปบ้าง สามสิบรูปบ้าง
สีส่ บิ รูปบ้าง. ส่วนภิกษุใหม่ๆ เหล่านัน้ เมือ่ ได้รบั คำ�สัง่ สอน
ได้รับคำ�พร่ำ�ชี้แจง ของพระเถระผู้มีช่ือเสียงทั้งหลายอยู่
ก็ย่อมรู้คุณวิเศษอันกว้างขวางอย่างอื่นๆ ยิ่งกว่าแต่ก่อน.
จนกระทัง่ ถึงวันเพ็ญเดือนสิบสอง.
ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า จึงได้ตรัสกับภิกษุ
ทั้งหลายสืบไปว่า :
ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุบริษัทนี้ ไม่เหลวไหลเลย.
ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุบริษัทนี้ไม่เหลวแหลกเลย. ภิกษุ
บริษัทนี้ ตั้งอยู่แล้วในธรรมที่เป็นสาระล้วน.
ภิกษุทั้งหลาย ! บริ ษั ท เช่ น ใด มี รู ป ลั ก ษณะที่
น่าบูชา น่าต้อนรับ น่ารับทักษิณา น่าไหว้ เป็นเนือ้ นาบุญ
ชั้นดีเยี่ยมของโลก; หมู่ภิกษุนี้ ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้น,
ภิกษุบริษัทนี้ ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้น.

ฉบับ ๖ อานาปานสติ

ภิกษุทั้งหลาย ! บริ ษั ท เช่ น ใด มี รู ป ลั ก ษณะที่
ทานอันบุคคลให้น้อย แต่กลับมีผลมาก ทานที่ให้มาก
ก็มีผลมากทวียิ่งขึ้น; หมู่ภิกษุนี้ ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้น,
ภิกษุบริษัทนี้ ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้น.
ภิกษุทั้งหลาย ! บริษัทเช่นใด มีรูปลักษณะยาก
ที่ชาวโลกจะได้เห็น; หมู่ภิกษุนี้ ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้น,
ภิกษุบริษัทนี้ ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้น.
ภิกษุทั้งหลาย ! บริษทั เช่นใด มีรปู ลักษณะทีค่ วร
จะไปดูไปเห็น แม้จะต้องเดินสิน้ หนทางนับด้วยโยชน์ๆ
ถึ ง กั บ ต้ อ งเอาห่ อ สะเบี ย งไปด้ ว ยก็ ต าม; หมู่ ภิ ก ษุ นี้
ก็มรี ปู ลักษณะเช่นนัน้ ภิกษุบริษทั นี้ ก็มรี ปู ลักษณะเช่นนัน้ .
ภิกษุทั้งหลาย ! ในหมู่ภิกษุนี้ มีพวกภิกษุซึ่งเป็น
พระอรหันต์ ผู้สิ้นอาสวะแล้ว ผู้อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว
มี กิ จ ที่ ค วรทำ � ได้ ทำ � สำ � เร็ จ แล้ ว มี ภ าระปลงลงได้ แ ล้ ว
มีประโยชน์ของตนเองบรรลุแล้วโดยลำ�ดับ มีสัญโญชน์
ในภพสิ้ น แล้ ว หลุ ด พ้ น แล้ ว เพราะรู้ ทั่ ว ถึ ง โดยชอบ,
พวกภิกษุแม้เห็นปานนี้ ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุนี้.
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ภิกษุทั้งหลาย ! ในหมู่ภิกษุนี้ มีพวกภิกษุซึ่งสิ้น
สัญโญชน์เบื้องต่ำ�ห้า เป็นโอปปาติกะแล้ว จักปรินิพพาน
ในที่ นั้ น ไม่ เ วี ย นกลั บ มาจากโลกนั้ น เป็ น ธรรมดา,
พวกภิกษุแม้เห็นปานนี้ ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุนี้.
ภิกษุทั้งหลาย ! ในหมู่ภิกษุนี้ มีพวกภิกษุซึ่งสิ้น
สัญโญชน์สาม และมีความเบาบางไปของราคะ โทสะ โมหะ
เป็น สกทาคามี มาสูเ่ ทวโลกอีกครัง้ เดียวเท่านัน้ แล้วจักกระทำ�
ทีส่ ดุ แห่งทุกข์ได้, พวกภิกษุแม้เห็นปานนี้ ก็มอี ยูใ่ นหมูภ่ กิ ษุน.้ี
ภิกษุทั้งหลาย ! ในหมู่ภิกษุนี้ มีพวกภิกษุซึ่งสิ้น
สัญโญชน์สาม เป็น โสดาบัน มีอันไม่ตกต่ำ�เป็นธรรมดา
ผูเ้ ทีย่ งแท้ ผูแ้ น่ทจี่ ะตรัสรูข้ า้ งหน้า, พวกภิกษุแม้เห็นปานนี้
ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุนี้.
ภิกษุทั้งหลาย ! ในหมู่ ภิ ก ษุ นี้ มี พ วกภิ ก ษุ ซึ่ ง
ประกอบความเพียรเป็นเครื่องต้องทำ�เนืองๆ ในการ
อบรมสติปฏั ฐานสี,่ สัมมัปปธานสี,่ อิทธิบาทสี,่ อินทรียห์ า้ ,
พละห้า, โพชฌงค์เจ็ด, อริยมรรคมีองค์แปด, เมตตา, กรุณา,
มุทิตา, อุเบกขา, อสุภะ, อนิจจสัญญา, และอานาปานสติ,
พวกภิกษุแม้เห็นปานนี้ ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุนี้.

ฉบับ ๖ อานาปานสติ

ภิกษุทั้งหลาย ! อานาปานสติส มาธิ นี้ แล ซึ่ ง
เมือ่ บุคคลเจริญแล้ว ทำ�ให้มากแล้ว ย่อมทำ�สติปฏั ฐาน
ทัง้ ๔ ให้บริบรู ณ์; สติปฏั ฐานทัง้ ๔ อันบุคคลเจริญแล้ว
ทำ�ให้มากแล้ว ย่อมทำ�โพชฌงค์ทั้ง ๗ ให้บริบูรณ์;
โพชฌงค์ทั้ง ๗ อันบุคคลเจริญแล้ว ทำ�ให้มากแล้ว
ย่อมทำ�วิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ได้.
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สติปัฏฐานบริบูรณ์
เพราะอานาปานสติบริบูรณ์
ภิกษุทั้งหลาย ! อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแล้ว
อย่ า งไร ทำ � ให้ ม ากแล้ ว อย่ า งไร จึ ง ทำ � สติ ปั ฏ ฐานทั้ ง สี่
ให้บริบูรณ์ได้ ?
[หมวดกายานุปัสสนา]
ภิกษุทั้งหลาย ! สมัยใด ภิกษุ
เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว,
เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว;
เมื่ อ หายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น,
เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น;
ย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูร้ พู้ ร้อมเฉพาะ
ซึ่งกายทั้งปวง หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะ
ซึ่งกายทั้งปวง หายใจออก”;
ย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูท้ �ำ กายสังขาร
ให้รำ�งับ หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็นผู้ทำ�กายสังขารให้รำ�งับ
หายใจออก”;

ฉบับ ๖ อานาปานสติ

ภิกษุทั้งหลาย ! สมัยนั้น ภิกษุนั้นชื่อว่า เป็นผู้
เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำ� มีความเพียรเผากิเลส
มีสมั ปชัญญะ มีสติ นำ�อภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้.
ภิกษุทั้งหลาย ! เราย่อมกล่าว ลมหายใจเข้าและ
ลมหายใจออก ว่าเป็นกายอันหนึ่งๆ ในกายทั้งหลาย.
ภิกษุทั้งหลาย ! เพราะเหตุนนั้ ในเรือ่ งนี้ ภิกษุนนั้
ย่อมชือ่ ว่าเป็นผูเ้ ห็นกายในกายอยูเ่ ป็นประจำ� มีความเพียร
เผากิเลส มีสมั ปชัญญะ มีสติ นำ�อภิชฌาและโทมนัสในโลก
ออกเสียได้ ในสมัยนั้น.
[หมวดเวทนานุปัสสนา]
ภิกษุทั้งหลาย ! สมัยใด ภิกษุ
ย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูร้ พู้ ร้อมเฉพาะ
ซึ่งปีติ หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติ
หายใจออก”;
ย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูร้ พู้ ร้อมเฉพาะ
ซึ่งสุข หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุข
หายใจออก”;
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ย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อม
เฉพาะซึ่งจิตตสังขาร หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อม
เฉพาะซึ่งจิตตสังขาร หายใจออก”;
ย่ อ มทำ � การฝึ ก หั ด ศึ ก ษาว่ า “เราเป็ น ผู้ ทำ �
จิ ต ตสั ง ขารให้ รำ � งั บ หายใจเข้ า ”, ว่ า “เราเป็ น ผู้ ทำ �
จิตตสังขารให้รำ�งับ หายใจออก”;
ภิกษุทั้งหลาย ! สมัยนั้น ภิกษุนั้นชื่อว่า เป็นผู้
เห็นเวทนาในเวทนาทัง้ หลายอยูเ่ ป็นประจำ� มีความเพียร
เผากิเลส มีสมั ปชัญญะ มีสติ นำ�อภิชฌาและโทมนัสในโลก
ออกเสียได้.
ภิกษุทั้งหลาย ! เราย่อมกล่าวการทำ�ในใจเป็น
อย่างดีต่อลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งหลายว่า
เป็นเวทนาอันหนึง่ ๆ ในเวทนาทัง้ หลาย.
ภิกษุทง้ั หลาย ! เพราะเหตุนนั้ ในเรือ่ งนี้ ภิกษุนนั้
ย่อมชือ่ ว่าเป็นผูเ้ ห็นเวทนาในเวทนาทัง้ หลายอยูเ่ ป็นประจำ�
มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำ�อภิชฌาและ
โทมนัสในโลกออกเสียได้ ในสมัยนั้น.
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[หมวดจิตตานุปัสสนา]
ภิกษุทั้งหลาย ! สมัยใด ภิกษุ
ย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อม
เฉพาะซึง่ จิต หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็นผูร้ พู้ ร้อมเฉพาะซึง่ จิต
หายใจออก”;
ย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้ทำ�จิตให้
ปราโมทย์ยง่ิ หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็นผูท้ �ำ จิตให้ปราโมทย์ยง่ิ
หายใจออก”;
ย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้ทำ�จิตให้
ตัง้ มัน่ หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็นผูท้ �ำ จิตให้ตง้ั มัน่ หายใจออก”;
ย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้ทำ�จิตให้
ปล่อยอยู่ หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็นผู้ทำ�จิตให้ปล่อยอยู่
หายใจออก”;
ภิกษุทั้งหลาย ! สมัยนัน้ ภิกษุนนั้ ชือ่ ว่า เป็นผูเ้ ห็น
จิตในจิตอยูเ่ ป็นประจำ� มีความเพียรเผากิเลส มีสมั ปชัญญะ
มีสติ นำ�อภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้.
ภิกษุทั้งหลาย ! เราไม่กล่าวอานาปานสติ ว่าเป็น
สิง่ ทีม่ ไี ด้แก่บคุ คลผูม้ สี ติอนั ลืมหลงแล้ว ไม่มสี มั ปชัญญะ.
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ภิกษุทั้งหลาย ! เพราะเหตุนนั้ ในเรือ่ งนี้ ภิกษุนนั้
ย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำ� มีความเพียร
เผากิ เ ลส มี สั ม ปชัญ ญะ มีสติ นำ�อภิช ฌาและโทมนั ส
ในโลกออกเสียได้ ในสมัยนั้น.
[หมวดธัมมานุปัสสนา]
ภิกษุทั้งหลาย ! สมัยใด ภิกษุ
ย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้เ ห็ น ซึ่ ง
ความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำ� หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็น
ผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำ� หายใจออก”;
ย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้เ ห็ น ซึ่ ง
ความจางคลายอยู่เป็นประจำ� หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็น
ผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำ� หายใจออก”;
ย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้เ ห็ น ซึ่ ง
ความดับไม่เหลืออยูเ่ ป็นประจำ� หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็น
ผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำ� หายใจออก”;
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ย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้เ ห็ น ซึ่ ง
ความสลัดคืนอยู่เป็นประจำ� หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็น
ผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำ� หายใจออก”;
ภิกษุทั้งหลาย ! สมัยนั้น ภิกษุนั้นชื่อว่า เป็นผู้
เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำ� มีความเพียร
เผากิ เ ลส มี สัม ปชั ญ ญะ มี ส ติ นำ � อภิ ช ฌาและโทมนั ส
ในโลกออกเสียได้.
ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุนนั้ เป็นผูเ้ ข้าไปเพ่งเฉพาะ
เป็ น อย่ า งดี แ ล้ ว เพราะเธอเห็ น การละอภิ ช ฌาและ
โทมนัสทั้งหลายของเธอนั้นด้วยปัญญา.
ภิกษุทั้งหลาย ! เพราะเหตุนน้ั ในเรือ่ งนี้ ภิกษุนน้ั
ย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำ�
มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำ�อภิชฌาและ
โทมนัสในโลกออกเสียได้.
ภิกษุทั้งหลาย ! อานาปานสติอนั บุคคลเจริญแล้ว
อย่างนี้ ทำ�ให้มากแล้วอย่างนีแ้ ล ชือ่ ว่าทำ�สติปฏั ฐานทัง้ สี่
ให้บริบูรณ์ได้.
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โพชฌงค์บริบูรณ์
เพราะสติปัฏฐานบริบูรณ์
ภิกษุทั้งหลาย ! สติปฏั ฐานทัง้ สี่ อันบุคคลเจริญแล้ว
อย่างไร ทำ�ให้มากแล้วอย่างไร จึงทำ�โพชฌงค์ท้ังเจ็ดให้
บริบูรณ์ได้ ?
[โพชฌงค์เจ็ด หมวดกายานุปัสสนา]
ภิกษุทั้งหลาย ! สมัยใด ภิกษุเป็นผูเ้ ห็นกายในกาย
อยูเ่ ป็นประจำ� มีความเพียรเผากิเลส มีสมั ปชัญญะ มีสติ
นำ�อภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้; สมัยนั้นสติของ
ภิกษุผู้เข้าไปตั้งไว้แล้ว ก็เป็นธรรมชาติไม่ลืมหลง.
ภิกษุทั้งหลาย ! สมัยใด สติของภิกษุผู้เข้าไปตั้ง
ไว้แล้ว เป็นธรรมชาติไม่ลมื หลง, สมัยนัน้ สติสมั โพชฌงค์
ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้ว, สมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อม
เจริญสติสัมโพชฌงค์, สมัยนั้นสติสัมโพชฌงค์ของภิกษุ
ชื่อว่าถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญ.
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ภิกษุนน้ั เมือ่ เป็นผูม้ สี ติเช่นนัน้ อยู่ ย่อมทำ�การเลือก
ย่อมทำ�การเฟ้น ย่อมทำ�การใคร่ครวญซึง่ ธรรมนัน้ ด้วย
ปัญญา. ภิกษุทง้ั หลาย ! สมัยใด ภิกษุเป็นผูม้ สี ติเช่นนัน้ อยู่
ทำ�การเลือกเฟ้น ใคร่ครวญธรรมนัน้ อยูด่ ว้ ยปัญญา, สมัยนัน้
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ ก็เป็นอันว่าภิกษุน้นั ปรารภแล้ว,
สมั ย นั้ น ภิ ก ษุ ชื่ อ ว่ า ย่ อ มเจริ ญ ธั ม มวิ จ ยสั ม โพชฌงค์ ,
สมัยนัน้ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ของภิกษุชอ่ื ว่าถึงความเต็มรอบ
แห่งการเจริญ.
ภิกษุนน้ั เมือ่ เลือกเฟ้น ใคร่ครวญอยูซ่ ง่ึ ธรรมนัน้
ด้วยปัญญา ความเพียรอันไม่ยอ่ หย่อน ชือ่ ว่าเป็นธรรมอัน
ภิกษุนนั้ ปรารภแล้ว. ภิกษุทงั้ หลาย ! สมัยใด ความเพียร
ไม่ยอ่ หย่อนอันภิกษุผเู้ ลือกเฟ้น ใคร่ครวญในธรรมนัน้ ด้วย
ปัญญา, สมัยนั้น วิริยสัมโพชฌงค์ ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้น
ปรารภแล้ว, สมัยนัน้ ภิกษุชอ่ื ว่าย่อมเจริญวิรยิ สัมโพชฌงค์,
สมัยนั้นวิริยสัมโพชฌงค์ของภิกษุชื่อว่าถึงความเต็มรอบ
แห่งการเจริญ.
ภิกษุนน้ั เมือ่ มีความเพียรอันปรารภแล้ว ปีตอิ นั เป็น
นิรามิสก็เกิดขึน้ . ภิกษุทง้ั หลาย ! สมัยใด ปีตอิ นั เป็นนิรามิส
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เกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้มีความเพียรอันปรารภแล้ว, สมัยนั้น
ปีตสิ มั โพชฌงค์ ก็เป็นอันว่าภิกษุนน้ั ปรารภแล้ว, สมัยนัน้
ภิกษุชอ่ื ว่าย่อมเจริญปีตสิ มั โพชฌงค์, สมัยนัน้ ปีตสิ มั โพชฌงค์
ของภิกษุชื่อว่าถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญ.
ภิกษุนน้ั เมือ่ มีใจประกอบด้วยปีติ แม้กายก็ร�ำ งับ
แม้จติ ก็ร�ำ งับ. ภิกษุทั้งหลาย ! สมัยใด ทั้งกายและทั้งจิต
ของภิกษุผู้มีใจประกอบด้วยปีติ ย่อมรำ�งับ, สมัยนั้น
ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้ว,
สมัยนัน้ ภิกษุชอ่ื ว่าย่อมเจริญปัสสัทธิสมั โพชฌงค์, สมัยนัน้
ปั ส สั ท ธิ สั ม โพชฌงค์ ข องภิ ก ษุ ชื่ อ ว่ า ถึ ง ความเต็ ม รอบ
แห่งการเจริญ.
ภิกษุนั้น เมือ่ มีกายอันรำ�งับแล้ว มีความสุขอยู่
จิตย่อมตัง้ มัน่ . ภิกษุทง้ั หลาย ! สมัยใด จิตของภิกษุผมู้ กี าย
อันรำ�งับแล้วมีความสุขอยู่ ย่อมตั้งมั่น, สมัยนั้น สมาธิสัมโพชฌงค์ ก็เป็นอันว่าภิกษุนน้ั ปรารภแล้ว, สมัยนัน้ ภิกษุ
ชือ่ ว่าย่อมเจริญสมาธิสมั โพชฌงค์, สมัยนัน้ สมาธิสมั โพชฌงค์
ของภิกษุชอ่ื ว่าถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญ.
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ภิกษุนน้ั ย่อมเป็นผูเ้ ข้าไปเพ่งเฉพาะซึง่ จิตอันตัง้ มัน่
แล้วอย่างนัน้ เป็นอย่างดี. ภิกษุทง้ั หลาย ! สมัยใด ภิกษุเป็น
ผูเ้ ข้าไปเพ่งเฉพาะซึง่ จิตอันตัง้ มัน่ แล้วอย่างนัน้ เป็นอย่างดี,
สมัยนัน้ อุเบกขาสัมโพชฌงค์ ก็เป็นอันว่าภิกษุนนั้ ปรารภ
แล้ว, สมัยนัน้ ภิกษุชอ่ื ว่าย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์,
สมัยนัน้ อุเบกขาสัมโพชฌงค์ของภิกษุชอ่ื ว่าถึงความเต็มรอบ
แห่งการเจริญ.
[โพชฌงค์เจ็ด หมวดเวทนานุปัสสนา]
ภิกษุทั้งหลาย ! สมัยใด ภิกษุเป็นผู้เห็นเวทนา
ในเวทนาทั้งหลาย อยู่เป็นประจำ� มีความเพียรเผากิเลส
มีสัมปชัญญะ มีสติ นำ�อภิชฌาและโทมนัสในโลกออก
เสียได้; สมัยนั้น สติของภิกษุผู้เข้าไปตั้งไว้แล้ว ก็เป็น
ธรรมชาติไม่ลมื หลง. ภิกษุทง้ั หลาย ! สมัยใด สติของภิกษุ
ผู้ เ ข้ า ไปตั้ ง ไว้ แ ล้ ว เป็ น ธรรมชาติ ไ ม่ ลื ม หลง, สมั ย นั้ น
สติสมั โพชฌงค์ ก็เป็นอันว่าภิกษุนน้ั ปรารภแล้ว, สมัยนัน้
ภิกษุชอ่ื ว่าย่อมเจริญสติสมั โพชฌงค์, สมัยนัน้ สติสมั โพชฌงค์
ของภิกษุชื่อว่าถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญ.

ฉบับ ๖ อานาปานสติ

ภิกษุนน้ั เมือ่ เป็นผูม้ สี ติเช่นนัน้ อยู่ ย่อมทำ�การเลือก
ย่อมทำ�การเฟ้น ย่อมทำ�การใคร่ครวญ ซึง่ ธรรมนัน้ ด้วยปัญญา
(ต่อไปนี้ มีข้อความอย่างเดียวกันกับในโพชฌงค์เจ็ด หมวด
กายานุปัสสนา จนจบหมวด).

[โพชฌงค์เจ็ด หมวดจิตตานุปัสสนา]
ภิกษุทั้งหลาย ! สมัยใด ภิกษุเป็นผูเ้ ห็นจิตในจิต
อยูเ่ ป็นประจำ� มีความเพียรเผากิเลส มีสมั ปชัญญะ มีสติ นำ�
อภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้; สมัยนัน้ สติของภิกษุ
ผูเ้ ข้าไปตัง้ ไว้แล้ว ก็เป็นธรรมชาติไม่ลมื หลง. ภิกษุทง้ั หลาย !
สมัยใด สติของภิกษุผเู้ ข้าไปตัง้ ไว้แล้ว เป็นธรรมชาติไม่ลมื หลง
สมัยนัน้ สติสมั โพชฌงค์ ก็เป็นอันว่าภิกษุนนั้ ปรารภแล้ว,
สมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์, สมัยนั้น
สติสมั โพชฌงค์ของภิกษุชอ่ื ว่าถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญ.
ภิกษุนน้ั เมือ่ เป็นผูม้ สี ติเช่นนัน้ อยู่ ย่อมทำ�การเลือก
ย่อมทำ�การเฟ้น ย่อมทำ�การใคร่ครวญซึง่ ธรรมนัน้ ด้วยปัญญา
(ต่อไปนี้ มีข้อความอย่างเดียวกันกับในโพชฌงค์เจ็ด หมวด
กายานุปัสสนา จนจบหมวด).
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[โพชฌงค์เจ็ด หมวดธัมมานุปัสสนา]
ภิกษุทั้งหลาย ! สมัยใด ภิกษุเป็นผูเ้ ห็นธรรมใน
ธรรมทั้งหลาย อยู่เป็นประจำ� มีความเพียรเผากิเลส มี
สัมปชัญญะ มีสติ นำ�อภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้;
สมัยนั้น สติของภิกษุผู้เข้าไปตั้งไว้แล้ว ก็เป็นธรรมชาติ
ไม่ลมื หลง. ภิกษุทง้ั หลาย ! สมัยใด สติของภิกษุผเู้ ข้าไปตัง้ ไว้
แล้ว เป็นธรรมชาติไม่ลืมหลง, สมัยนั้น สติสัมโพชฌงค์
ก็เป็นอันว่าภิกษุนน้ั ปรารภแล้ว, สมัยนัน้ ภิกษุชอ่ื ว่าย่อมเจริญ
สติสมั โพชฌงค์, สมัยนัน้ สติสมั โพชฌงค์ของภิกษุชื่อว่าถึง
ความเต็มรอบแห่งการเจริญ.
ภิกษุนน้ั เมือ่ เป็นผูม้ สี ติเช่นนัน้ อยู่ ย่อมทำ�การเลือก
ย่อมทำ�การเฟ้น ย่อมทำ�การใคร่ครวญ ซึง่ ธรรมนัน้ ด้วยปัญญา
(ต่อไปนี้ มีข้อความอย่างเดียวกันกับในโพชฌงค์เจ็ด หมวด
กายานุปัสสนา จนจบหมวด).

ภิกษุทั้งหลาย ! สติปฏั ฐานทัง้ สี่ อันบุคคลเจริญ
แล้ว อย่างนี้ ทำ�ให้มากแล้ว อย่างนีแ้ ล ชือ่ ว่าทำ�โพชฌงค์
ทั้งเจ็ดให้บริบูรณ์ได้.

ฉบับ ๖ อานาปานสติ

วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์
เพราะโพชฌงค์บริบูรณ์
ภิกษุทั้งหลาย ! โพชฌงค์ทงั้ เจ็ด อันบุคคลเจริญ
แล้วอย่างไร ทำ�ให้มากแล้วอย่างไร จึงทำ�วิชชาและวิมุตติ
ให้บริบูรณ์ได้ ?
ภิกษุทั้งหลาย ! ภิ ก ษุ ใ นกรณี นี้ ย่ อ มเจริ ญ
สติ สั ม โพชฌงค์ อั น อาศั ย วิ เ วก อั น อาศั ย วิ ร าคะ
(ความจางคลาย) อันอาศัยนิโรธ (ความดับ) อันน้อมไป
เพื่อโวสสัคคะ (ความสละ, ความปล่อย);
ย่อมเจริญ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก
อันอาศัยวิราคะ อันอาศัยนิโรธ อันน้อมไปเพื่อโวสสัคคะ;
ย่ อ มเจริ ญ วิ ริ ย สั ม โพชฌงค์ อั น อาศั ย วิ เ วก
อันอาศัยวิราคะ อันอาศัยนิโรธ อันน้อมไปเพื่อโวสสัคคะ;
ย่ อ มเจริ ญ ปี ติ สั ม โพชฌงค์ อั น อาศั ย วิ เ วก
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 ! โพชฌงค์ ทั้ ง เจ็ ด อั น บุ ค คล
เจริ ญ แล้ ว อย่ า งนี้ ทำ � ให้ ม ากแล้ ว อย่ า งนี้ แ ล ชื่ อ ว่ า
ทำ�วิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ได้, ดังนี้.
อุปริ. ม. ๑๔/๑๙๐-๒๐๑/๒๘๒-๒๙๑.
(ข้อสังเกต : ดังที่ตรัสไว้ แสดงว่าสติปัฏฐานทั้งสี่ ในแต่ละหมวด
สมบูรณ์ในตัวเอง คือเข้าถึงโพชฌงค์ที่บริบูรณ์จนกระทั่งวิมตุ ติได้ทกุ หมวด
ดังนัน้ สติปฏั ฐานสีน่ นั้ ผูป้ ฏิบตั จิ ะเจริญหมวดใดหมวดหนึ่ง หรือทั้ง ๔ หมวด
ก็ได้เหมือนกัน เพราะสามารถยังวิมตุ ติให้ปรากฏได้ดจุ เดียวกัน : ผูร้ วบรวม)

ฉบับ ๖ อานาปานสติ

๕
การเจริญอานาปานสติ
(ตามนัยแห่งมหาสติปัฏฐานสูตร)

ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็น
กายในกายอยู่นั้น เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย ! ในกรณีนี้ ภิกษุไปแล้วสู่ป่า หรือ
โคนไม้ หรือเรือนว่างก็ตาม, ย่อมนั่งคู้ขาเข้ามาโดยรอบ
(ขัดสมาธิ) ตัง้ กายตรง ดำ�รงสติเฉพาะหน้า, เธอเป็นผูม้ สี ติ
หายใจเข้า มีสติหายใจออก (๑) เมือ่ หายใจเข้ายาว ก็รชู้ ดั
ว่าเราหายใจเข้ายาว, หรือเมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเรา
หายใจออกยาว; หรือว่า (๒) เมื่อหายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่า
เราหายใจเข้าสั้น, หรือเมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเรา
หายใจออกสั้น, (๓) เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า เรา
เป็นผูร้ พู้ ร้อมเฉพาะซึง่ กายทัง้ ปวง จักหายใจเข้า, เราเป็น
ผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง จักหายใจออก, (๔) เธอ
ย่ อ มทำ � การฝึ ก หั ด ศึ ก ษาว่ า เราทำ � กายสั ง ขารให้ รำ � งั บ
จักหายใจเข้า, เราทำ�กายสังขารให้รำ�งับ จักหายใจออก,
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เช่นเดียวกับนายช่างกลึงหรือลูกมือของนายช่างกลึง
ผูช้ �ำ นาญ เมือ่ เขาชักเชือกกลึงยาว ก็รชู้ ดั ว่าเราชักเชือกกลึง
ยาว, เมือ่ ชักเชือกกลึงสัน้ ก็รชู้ ดั ว่าเราชักเชือกกลึงสัน้ ,
ฉันใดก็ฉันนั้น.
ด้วยอาการอย่างนีแ้ ล ทีภ่ กิ ษุเป็นผูม้ ปี กติพจิ ารณา
เห็นกาย ในกายอันเป็นภายในอยู่ บ้าง, ในกายอันเป็น
ภายนอกอยู่ บ้าง, ในกายทั้งภายในและภายนอกอยู่ บ้าง;
และเป็นผู้มีปกติพิจารณา เห็นธรรม อันเป็นเหตุเกิดขึ้น
ในกายอยู่ บ้าง, เห็นธรรมเป็นเหตุเสือ่ มไปในกายอยู่ บ้าง,
เห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดขึ้นและเสื่อมไปในกายอยู่ บ้าง,
ก็แหละ สติ ว่า “กายมีอยู”่ ดังนีข้ องเธอนัน้ เป็นสติท่ี
เธอดำ�รงไว้เพียงเพือ่ ความรู้ เพียงเพือ่ อาศัยระลึก, ทีแ่ ท้
เธอเป็นผู้ที่ตัณหาและทิฏฐิอาศัยไม่ได้ และเธอไม่ยึดมั่น
อะไรๆ ในโลกนี้.
ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุชอ่ื ว่า เป็นผูม้ ปี กติพจิ ารณา
เห็นกายในกายอยู่ แม้ด้วยอาการอย่างนี้.
มหา. ที. ๑๐/๓๒๒-๓๒๔/๒๗๔.,
มู. ม. ๑๒/๑๐๓-๑๐๕/๑๓๓.

ฉบับ ๖ อานาปานสติ

๖
เมื่อเจริญอานาปานสติ
ก็ชื่อว่าเจริญกายคตาสติ
ภิกษุทั้งหลาย ! ในกรณีนี้ ภิกษุไปแล้วสู่ป่า หรือ
โคนไม้ หรือเรือนว่างก็ตาม นัง่ คูข้ าเข้ามาโดยรอบ ตัง้ กายตรง
ดำ�รงสติเฉพาะหน้า เธอนัน้ มีสติหายใจเข้า มีสติหายใจออก :
เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว,
เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว;
เมื่ อ หายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น,
เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น;
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูร้ พู้ ร้อม
เฉพาะซึ่งกายทั้งปวง หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อม
เฉพาะซึ่งกายทั้งปวง หายใจออก”;
เธอย่ อ มทำ � การฝึ ก หั ด ศึ ก ษาว่ า “เราเป็ น ผู้ ทำ �
กายสังขารให้ร�ำ งับ หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็นผูท้ �ำ กายสังขาร
ให้รำ�งับ หายใจออก”;
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เมื่อภิกษุนั้นเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียร มีตน
ส่งไปแล้วในการทำ�เช่นนั้นอยู่ ย่อมละความระลึกและ
ความดำ�ริอันอาศัยเรือนเสียได้.
เพราะละความระลึกและความดำ�รินน้ั ได้ จิตของเธอ
ก็ต้ังอยู่ด้วยดี สงบรำ�งับอยู่ด้วยดี เป็นธรรมเอกผุดมีข้ึน
เป็นสมาธิอยู่ในภายในนั่นเทียว.
ภิกษุทั้งหลาย ! แม้ อ ย่ า งนี้ ภิ ก ษุ นั้ น ก็ ชื่ อ ว่ า
เจริญกายคตาสติ.
อุปริ. ม. ๑๔/๒๐๔/๒๙๔.

(ข้อสังเกต : ส่วนใหญ่เรามักจะเข้าใจว่า กายคตาสติ คือ
การพิจารณาอสุภะเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หรือการเจริญมรรค
เพื่อการหลุดพ้นจะต้องผ่านการพิจารณาอสุภะเสียก่อนเสมอไป
เท่านั้น ในพระสูตรนี้จึงเป็นค�ำตอบให้เห็นว่า อานาปานสติ ก็เป็น
กายคตาสติ และสามารถเจริญมรรคนี้ จนถึงวิมุตติหลุดพ้นได้
โดยตรง ดังในพระสูตรอื่นๆ ที่พระองค์ตรัสไว้ในเล่มนี้; นอกจาก
นั้นกายคตาสติยังมีความหมายอีกหลายนัยยะ เช่น หมายถึง การ
เจริญฌานหนึ่งถึงฌานสี่อีกด้วย : ผู้รวบรวม)

ฉบับ ๖ อานาปานสติ

๗
อานาปานสติ เป็นเหตุให้ถึงซึ่งนิพพาน
ภิกษุทั้งหลาย ! ธรรมอย่างหนึง่ อันบุคคลเจริญแล้ว
กระทำ � ให้ ม ากแล้ ว ย่ อ มเป็ น ไปเพื่ อ ความหน่ า ยโดย
ส่วนเดียว เพือ่ คลายกำ�หนัด เพือ่ ความดับ เพือ่ ความสงบ
เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน.
ธรรมอย่างหนึ่งคืออะไร ?
คือ... อานาปานสติ ...
ภิกษุทั้งหลาย ! ธรรมอย่างหนึ่งนี้แล อันบุคคล
เจริญแล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพือ่ ความหน่าย
โดยส่วนเดียว เพือ่ คลายกำ�หนัด เพือ่ ความดับ เพือ่ ความสงบ
เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน.
เอก. อํ. ๒๐/๓๙-๔๐/๑๗๙–๑๘๐.
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๘
อานาปานสติสมาธิ
เป็นเหตุให้ละสังโยชน์ได้
ภิกษุทั้งหลาย ! อานาปานสติสมาธิ อันบุคคล
เจริญแล้ว ทำ�ให้มากแล้ว เป็นไปเพื่อการละสัญโญชน์
ทั้งหลาย.
ภิกษุทั้งหลาย ! อานาปานสติสมาธิ อันบุคคล
เจริญแล้ว ทำ�ให้มากแล้ว อย่างไรเล่า จึงเป็นไปเพือ่ การละ
สัญโญชน์ทั้งหลาย ?
ภิกษุทั้งหลาย ! ในกรณีนี้ ภิกษุไปแล้วสู่ป่า หรือ
โคนไม้ หรือเรือนว่างก็ตาม นัง่ คูข้ าเข้ามาโดยรอบ ตัง้ กายตรง
ดำ�รงสติเฉพาะหน้า เธอนัน้ มีสติหายใจเข้า มีสติหายใจออก :
เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว,
เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว;
เมื่ อ หายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น,
เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น;

ฉบับ ๖ อานาปานสติ

(แต่นี้ได้ตรัสไว้อย่างเดียวกัน ซึ่งเหมือนในหน้า ๑–๔
ทุกประการ).

ภิกษุทั้งหลาย ! อานาปานสติสมาธิ อันบุคคล
เจริญแล้ว ทำ�ให้มากแล้ว อย่างนี้แล ย่อมเป็นไปเพื่อ
การละสัญโญชน์ทั้งหลาย.
มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๒๖-๔๒๗/๑๔๐๖-๑๔๐๗.
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๙
อานาปานสติสมาธิ
สามารถก�ำจัดเสียได้ซึ่งอนุสัย
ภิกษุทั้งหลาย ! อานาปานสติสมาธิ อันบุคคล
เจริญแล้ว ทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพือ่ การกำ�จัดเสียซึง่
อนุสัย.
ภิกษุทั้งหลาย ! อานาปานสติสมาธิ อันบุคคล
เจริญแล้ว ทำ�ให้มากแล้ว อย่างไรเล่า จึงเป็นไปเพื่อการ
กำ�จัดเสียซึ่งอนุสัย ?
ภิกษุทั้งหลาย ! ในกรณีนี้ ภิกษุไปแล้วสู่ป่า หรือ
โคนไม้ หรือเรือนว่างก็ตาม นัง่ คูข้ าเข้ามาโดยรอบ ตัง้ กายตรง
ดำ�รงสติเฉพาะหน้า เธอนัน้ มีสติหายใจเข้า มีสติหายใจออก :
เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว,
เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว;
เมื่ อ หายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น,
เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น;

ฉบับ ๖ อานาปานสติ

(แต่นี้ได้ตรัสไว้อย่างเดียวกัน ซึ่งเหมือนในหน้า ๑–๔
ทุกประการ).

ภิกษุทั้งหลาย ! อานาปานสติสมาธิ อันบุคคล
เจริญแล้ว ทำ�ให้มากแล้ว อย่างนี้แล ย่อมเป็นไปเพื่อ
การกำ�จัดเสียซึ่งอนุสัย.
มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๒๖/๑๔๐๘.
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๑๐
อานาปานสติสมาธิ
เป็นเหตุให้รอบรู้ซึ่งทางไกล (อวิชชา)
ภิกษุทั้งหลาย ! อานาปานสติสมาธิ อันบุคคล
เจริญแล้ว ทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความรอบรู้
ซึ่งทางไกล (อวิชชา).
ภิกษุทั้งหลาย ! อานาปานสติสมาธิ อันบุคคล
เจริญแล้ว ทำ�ให้มากแล้ว อย่างไรเล่า จึงเป็นไปเพื่อความ
รอบรู้ทางไกล ?
ภิกษุทั้งหลาย ! ในกรณีนี้ ภิกษุไปแล้วสู่ป่า หรือ
โคนไม้ หรือเรือนว่างก็ตาม นัง่ คูข้ าเข้ามาโดยรอบ ตัง้ กายตรง
ดำ�รงสติเฉพาะหน้า เธอนัน้ มีสติหายใจเข้า มีสติหายใจออก :
เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว,
เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว;
เมื่ อ หายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น,
เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น;

ฉบับ ๖ อานาปานสติ

(แต่นี้ได้ตรัสไว้อย่างเดียวกัน ซึ่งเหมือนในหน้า ๑–๔
ทุกประการ).

ภิกษุทั้งหลาย ! อานาปานสติสมาธิ อันบุคคล
เจริ ญ แล้ ว ทำ � ให้ ม ากแล้ ว อย่ า งนี้ แ ล ย่ อ มเป็ น ไป
เพื่อความรอบรู้ทางไกล.
มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๒๖/๑๔๐๙.
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๑๑
อานาปานสติสมาธิ
เป็นเหตุให้สิ้นอาสวะ
ภิกษุทั้งหลาย ! อานาปานสติสมาธิ อันบุคคล
เจริญแล้ว ทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นไป
แห่งอาสวะทั้งหลาย.
ภิกษุทั้งหลาย ! อานาปานสติสมาธิ อันบุคคล
เจริญ แล้ ว ทำ � ให้ ม ากแล้ว อย่างไรเล่า จึง เป็นไปเพื่ อ
ความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ?
ภิกษุทั้งหลาย ! ในกรณีนี้ ภิกษุไปแล้วสู่ป่า หรือ
โคนไม้ หรือเรือนว่างก็ตาม นัง่ คูข้ าเข้ามาโดยรอบ ตัง้ กายตรง
ดำ�รงสติเฉพาะหน้า เธอนัน้ มีสติหายใจเข้า มีสติหายใจออก :
เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว,
เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว;
เมื่อหายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น,
เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น;

ฉบับ ๖ อานาปานสติ

(แต่นี้ได้ตรัสไว้อย่างเดียวกัน ซึ่งเหมือนในหน้า ๑–๔
ทุกประการ).

ภิกษุทั้งหลาย ! อานาปานสติสมาธิ อันบุคคล
เจริ ญ แล้ ว ทำ � ให้ ม ากแล้ ว อย่ า งนี้ แ ล ย่ อ มเป็ น ไป
เพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย.
มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๒๖/๑๔๑๐.
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๑๒
แบบการเจริญอานาปานสติที่มีผลมาก
(แบบที่หนึ่ง)

ภิกษุทั้งหลาย ! ธรรมอันเอก อันบุคคลเจริญ
กระทำ � ให้ ม ากแล้ ว ย่ อ มมี ผ ลใหญ่ มี อ านิ ส งส์ ใ หญ่
ธรรมอันเอกนั้น คืออะไรเล่า ?
คือ อานาปานสติ.
ภิกษุทั้งหลาย ! อานาปานสติ อันบุคคลเจริญ
แล้ ว อย่ า งไร กระทำ � ให้ ม ากแล้ ว อย่ า งไร จึ ง มี ผ ลใหญ่
มีอานิสงส์ใหญ่ ?
ภิกษุทั้งหลาย ! ในกรณีนี้ ภิกษุไปแล้วสู่ป่า หรือ
โคนไม้ หรือเรือนว่างก็ตาม นัง่ คูข้ าเข้ามาโดยรอบ ตัง้ กายตรง
ดำ�รงสติเฉพาะหน้า เธอนัน้ มีสติหายใจเข้า มีสติหายใจออก :
เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว,
เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว;
เมื่อหายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น,
เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น;

ฉบับ ๖ อานาปานสติ

(แต่นี้ได้ตรัสไว้อย่างเดียวกัน ซึ่งเหมือนในหน้า ๑–๔
ทุกประการ).

ภิกษุทง้ั หลาย ! อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้ว อย่างนีแ้ ล ย่อมมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่.
มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๙๔/๑๓๐๕-๑๓๐๖.
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๑๓
เจริญอานาปานสติ
มีอานิสงส์เป็นเอนกประการ
ภิกษุทั้งหลาย ! อานาปานสติสมาธิ อันบุคคล
เจริญ กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่
ก็อานาปานสติสมาธิ อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำ�ให้มาก
แล้วอย่างไร จึงมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่ ?
ภิกษุทงั้ หลาย ! ในกรณีน้ี ภิกษุไปแล้วสูป่ า่ หรือ
โคนไม้ หรือเรือนว่างก็ตาม นัง่ คูข้ าเข้ามาโดยรอบ ตัง้ กายตรง
ดำ�รงสติเฉพาะหน้า เธอนัน้ มีสติหายใจเข้า มีสติหายใจออก :
เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว,
เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว;
เมื่ อ หายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น,
เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น;
(แต่นี้ได้ตรัสไว้อย่างเดียวกัน ซึ่งเหมือนในหน้า ๑–๔
ทุกประการ).

ฉบับ ๖ อานาปานสติ

ภิกษุทั้งหลาย ! อานาปานสติสมาธิ อันบุคคล
เจริญแล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว อย่างนีแ้ ล ย่อมมีผลใหญ่
มีอานิสงส์ใหญ่.

จิตหลุดพ้นจากอาสวะ
ภิกษุทั้งหลาย ! แม้เราเอง เมื่อยังไม่ตรัสรู้ ก่อน
การตรัสรู้ ยังเป็นโพธิสตั ว์อยู่ ย่อมอยูด่ ว้ ยวิหารธรรมนีเ้ ป็น
อันมาก. ภิกษุท้ังหลาย ! เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้
เป็นอันมาก กายก็ไม่ล�ำ บาก ตาก็ไม่ล�ำ บาก และจิตของเรา
ก็หลุดพ้นจากอาสวะทัง้ หลาย เพราะไม่ถอื มัน่ ด้วยอุปาทาน.
ภิกษุทั้งหลาย ! เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ ถ้าภิกษุ
ปรารถนาว่า “กายของเราไม่พึงลำ�บาก ตาของเราไม่พึง
ลำ�บาก และจิตของเราพึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย
เพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปาทาน” ดังนี้แล้วไซร้;
อานาปานสติสมาธินแี่ หละ อันภิกษุนนั้ พึงทำ�ไว้
ในใจให้เป็นอย่างดี.
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ละความดำ�ริอันอาศัยเรือน
ภิกษุทั้งหลาย ! เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ ถ้าภิกษุ
ปรารถนาว่า “ความระลึกและดำ�ริอนั อาศัยเรือนเหล่าใด
ของเรามีอยู่ ความระลึกและความดำ�ริเหล่านัน้ พึงสิน้ ไป”
ดังนีแ้ ล้วไซร้;
อานาปานสติสมาธินแ่ี หละ อันภิกษุนน้ั พึงทำ�ไว้
ในใจให้เป็นอย่างดี.

ควบคุมความรู้สึกเกี่ยวความไม่ปฏิกูล
ภิกษุทั้งหลาย ! เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ ถ้าภิกษุ
ปรารถนาว่า “เราพึงเป็นผูม้ สี ญ
ั ญาว่า ปฏิกลู ในสิง่ ทีไ่ ม่เป็น
ปฏิกูลอยู่เถิด” ดังนี้แล้วไซร้;
อานาปานสตินี้แหละ อันภิกษุนั้นพึงทำ�ไว้ในใจ
ให้เป็นอย่างดี.
ภิกษุทั้งหลาย ! เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ ถ้าภิกษุ
ปรารถนาว่า “เราพึงเป็นผู้มีสัญญาว่า ไม่ปฏิกูลในสิ่งที่
ปฏิกูลอยู่เถิด” ดังนี้แล้วไซร้;

ฉบับ ๖ อานาปานสติ

อานาปานสตินี้แหละ อันภิกษุนั้นพึงทำ�ไว้ในใจ
ให้เป็นอย่างดี.
ภิกษุทั้งหลาย ! เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ ถ้าภิกษุ
ปรารถนาว่า “เราพึงเป็นผู้มีสัญญาว่า ปฏิกูลทั้งในสิ่งที่
ไม่ปฏิกูล และทั้งในสิ่งที่ปฏิกูลอยู่เถิด” ดังนี้แล้วไซร้;
อานาปานสตินี้แหละ อันภิกษุนั้นพึงทำ�ไว้ในใจ
ให้เป็นอย่างดี.
ภิกษุทั้งหลาย ! เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ ถ้าภิกษุ
ปรารถนาว่า “เราพึงเป็นผู้มีสัญญาว่า ไม่ปฏิกูลทั้งใน
สิ่งที่ปฏิกูลและในสิ่งไม่ปฏิกูลอยู่เถิด” ดังนี้แล้วไซร้;
อานาปานสตินี้แหละ อันภิกษุนั้นพึงทำ�ไว้ในใจ
ให้เป็นอย่างดี.
ภิกษุทั้งหลาย ! เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ ถ้าภิกษุ
ปรารถนาว่า “เราพึงเป็นผูเ้ ว้นขาดจากความรูส้ กึ ว่าปฏิกลู
และความรูส้ กึ ว่าไม่เป็นปฏิกลู ทัง้ ๒ อย่างเสียโดยเด็ดขาด
แล้วเป็นผูอ้ ยูอ่ เุ บกขา มีสติสมั ปชัญญะอยูเ่ ถิด” ดังนีแ้ ล้ว
ไซร้;
อานาปานสติสมาธินแี้ หละ อันภิกษุนนั้ พึงทำ�ไว้
ในใจให้เป็นอย่างดี.
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เป็นเหตุให้ได้สมาธิในระดับรูปสัญญาทั้งสี่
ภิกษุทั้งหลาย ! เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ ถ้าภิกษุ
ปรารถนาว่า “เราพึงเป็นผู้สงัดจากกามทั้งหลาย สงัดจาก
อกุศลธรรมทัง้ หลาย เข้าถึงปฐมฌาน อันมีวติ กวิจาร มีปตี ิ
และสุข อันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่เถิด” ดังนี้แล้วไซร้;
อานาปานสตินี้แหละ อันภิกษุนั้นพึงทำ�ไว้ในใจ
ให้เป็นอย่างดี.
ภิกษุทั้งหลาย ! เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ ถ้าภิกษุ
ปรารถนาว่ า “เพราะวิ ต กวิ จ ารระงั บ ไป เราพึ ง เข้ า ถึ ง
ทุติยฌาน อันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งจิตในภายใน เพราะ
ธรรมอันเอกคือ สมาธิ ผุดมีขึ้น ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีปีติ
และสุข อันเกิดจากสมาธิแล้วแลอยู่เถิด” ดังนี้แล้วไซร้;
อานาปานสตินี้แหละ อันภิกษุนั้นพึงทำ�ไว้ในใจ
ให้เป็นอย่างดี.
ภิกษุทั้งหลาย ! เพราะเหตุนน้ั ในเรือ่ งนี้ ถ้าภิกษุ
ปรารถนาว่า “เพราะความจางคลายไปแห่งปีติ เราพึงเป็นผู้
อยูอ่ เุ บกขา มีสติสมั ปชัญญะ เสวยสุขด้วยกาย (สุขฺจ กาเยน)
ชนิดทีพ่ ระอริยเจ้ากล่าวว่า ผูน้ น้ั เป็นผูอ้ ยูอ่ เุ บกขา มีสติ มีการ
อยูเ่ ป็นสุข, เข้าถึงตติยฌาน แล้วแลอยูเ่ ถิด” ดังนีแ้ ล้วไซร้;

ฉบับ ๖ อานาปานสติ

อานาปานสตินี้แหละ อันภิกษุนั้นพึงทำ�ไว้ในใจ
ให้เป็นอย่างดี.
ภิกษุทั้งหลาย ! เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ ถ้าภิกษุ
ปรารถนาว่า “เพราะละสุขและทุกข์เสียได้ เพราะความ
ดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในกาลก่อน เราพึงเข้าถึง
จตุ ต ถฌาน อั น ไม่ มี ทุ ก ข์ ไ ม่ มี สุ ข มี แ ต่ ค วามบริ สุ ท ธิ์
แห่งสติ เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่เถิด” ดังนี้แล้วไซร้;
อานาปานสติสมาธินแี้ หละ อันภิกษุนนั้ พึงทำ�ไว้
ในใจให้เป็นอย่างดี.

เป็นเหตุให้ได้สมาธิในระดับอรูปสัญญาทั้งสี่
ภิกษุทั้งหลาย ! เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ ถ้าภิกษุ
ปรารถนาว่า “เพราะก้าวล่วงรูปสัญญาเสียโดยประการ
ทั้ ง ปวง เพราะความดั บ ไปแห่ ง ปฏิ ฆ สั ญ ญาทั้ ง หลาย
เพราะการไม่กระทำ�ในใจ ซึง่ นานัตตสัญญามีประการต่างๆ
เราพึงเข้าถึงอากาสานัญจายตนะ อันมีการทำ�ในใจว่า
อากาศไม่มีที่สุด ดังนี้แล้วแลอยู่เถิด” ดังนี้แล้วไซร้;
อานาปานสตินี้แหละ อันภิกษุนั้นพึงทำ�ไว้ในใจ
ให้เป็นอย่างดี.
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ภิกษุทั้งหลาย ! เพราะเหตุนน้ั ในเรือ่ งนี้ ถ้าภิกษุ
ปรารถนาว่า “เราพึงก้าวล่วงอากาสานัญจายตนะโดยประการ
ทัง้ ปวงเสียแล้ว พึงเข้าถึงวิญญาณัญจายตนะ อันมีการทำ�
ในใจว่า วิญญาณไม่มที ส่ี ดุ ดังนีแ้ ล้วแลอยูเ่ ถิด” ดังนีแ้ ล้วไซร้;
อานาปานสตินี้แหละ อันภิกษุนั้นพึงทำ�ไว้ในใจ
ให้เป็นอย่างดี.
ภิกษุทั้งหลาย ! เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ ถ้าภิกษุ
ปรารถนาว่า “เราพึงก้าวล่วงวิญญาณัญจายตนะเสียโดย
ประการทัง้ ปวง เข้าถึงอากิญจัญญายตนะ อันมีการทำ�ในใจ
ว่าไม่มีอะไร แล้วแลอยู่เถิด” ดังนี้แล้วไซร้;
อานาปานสตินี้แหละ อันภิกษุนั้นพึงทำ�ไว้ในใจ
ให้เป็นอย่างดี.
ภิกษุทั้งหลาย ! เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ ถ้าภิกษุ
ปรารถนาว่า “เราพึงก้าวล่วงอากิญจัญญายตนะเสียโดยประการ
ทัง้ ปวง เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วแลอยูเ่ ถิด”
ดังนี้แล้วไซร้;
อานาปานสติสมาธินแี่ หละ อันภิกษุนนั้ พึงทำ�ไว้
ในใจให้เป็นอย่างดี.

ฉบับ ๖ อานาปานสติ

เป็นเหตุให้ได้สัญญาเวทยิตนิโรธ
ภิกษุทั้งหลาย ! เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ ถ้าภิกษุ
ปรารถนาว่า “เราพึงก้าวล่วงซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะ
เสียได้โดยประการทั้งปวง เข้าถึงสั ญ ญาเวทยิ ต นิ โ รธ
แล้วแลอยู่เถิด” ดังนี้แล้วไซร้;
อานาปานสติสมาธินแี้ หละ อันภิกษุนนั้ พึงทำ�ไว้
ในใจให้เป็นอย่างดี.

รู้ต่อเวทนาทุกประการ
ภิกษุทั้งหลาย ! เมื่ออานาปานสติสมาธิ อันภิกษุ
เจริญแล้ว ทำ�ให้มากแล้วอยู่อย่างนี้;
ถ้ า ภิ ก ษุ นั้ น เสวย เวทนาอั น เป็ น สุ ข เธอย่ อ ม
รู้ ตั ว ว่ า เวทนานั้ น ไม่ เ ที่ ย ง เธอย่ อ มรู้ ตั ว ว่ า เวทนานั้ น
อันเราไม่สยบมัวเมาแล้ว ย่อมรู้ตัวว่าเวทนานั้น อันเรา
ไม่เพลิดเพลินเฉพาะแล้ว ดังนี้.
ถ้าภิกษุนั้นเสวย เวทนาอันเป็นทุกข์ เธอย่อม
รู้ ตั ว ว่ า เวทนานั้ น ไม่ เ ที่ ย ง เธอย่ อ มรู้ ตั ว ว่ า เวทนานั้ น
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อันเราไม่สยบมัวเมาแล้ว ย่อมรู้ตัวว่าเวทนานั้น อันเรา
ไม่เพลิดเพลินเฉพาะแล้ว ดังนี้.
ถ้าภิกษุนั้นเสวย เวทนาอันไม่ใช่สุข ไม่ใช่ทุกข์
เธอย่อมรู้ตัวว่า เวทนานั้นไม่เที่ยง เธอย่อมรู้ตัวว่าเวทนา
นั้ น อั น เราไม่ ส ยบมั ว เมาแล้ ว ย่ อ มรู้ ตั ว ว่ า เวทนานั้ น
อันเราไม่เพลิดเพลินเฉพาะแล้ว ดังนี้.
ภิ ก ษุ นั้ น ถ้ า เสวย เวทนาอั น เป็ น สุ ข ก็ เ ป็ น ผู้
ไม่ตดิ ใจพัวพันเสวยเวทนานัน้ ; ถ้าเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์
ก็เป็นผู้ไม่ติดใจพัวพันเสวยเวทนานั้น; ถ้าเสวยเวทนา
อันเป็นอทุกขมสุข ก็เป็นผูไ้ ม่ตดิ ใจพัวพันเสวยเวทนานัน้ .
ภิกษุนนั้ เมือ่ เสวย เวทนาอันมีกายเป็นทีส่ ดุ รอบ
ย่ อ มรู้ ชั ด ว่ า เราเสวยเวทนาอั น มี ก ายเป็ น ที่ สุ ด รอบ;
เมื่อเสวย เวทนาอันมีชีวิตเป็นที่สุดรอบ ย่อมรู้ชัดว่า
เราเสวยเวทนาอันมีชีวิตเป็นที่สุดรอบ. เธอย่อม รู้ชัดว่า
เวทนาทัง้ ปวงอันเราไม่เพลิดเพลินแล้ว จักเป็นของดับเย็น
ในอัตตภาพนี้น่ันเทียว จนกระทั่งถึงที่สุดรอบแห่งชีวิต
เพราะการแตกทำ�ลายแห่งกาย ดังนี้.

ฉบับ ๖ อานาปานสติ

ภิกษุทั้งหลาย ! เปรียบเหมือนประทีปน้�ำ มัน ได้
อาศัยน้�ำ มันและไส้แล้วก็ลกุ โพลงอยูไ่ ด้, เมือ่ ขาดปัจจัย
เครื่ อ งหล่ อ เลี้ ย ง เพราะขาดน้ำ � มั น และไส้ นั้ น แล้ ว
ย่อมดับลง, นี้ฉันใด;
ภิกษุทั้งหลาย ! ข้อนี้ก็ฉันนั้น คือภิกษุเมื่อเสวย
เวทนาอันมีกายเป็นที่สุดรอบ, ก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนา
อันมีกายเป็นทีส่ ดุ รอบ ดังนี.้ เมือ่ เสวยเวทนาอันมีชวี ติ เป็น
ทีส่ ดุ รอบ ก็รชู้ ดั ว่าเราเสวยเวทนาอันมีชวี ติ ทีส่ ดุ รอบ ดังนี.้
(เป็ นอั นว่ า ) ภิ ก ษุ นั้ น ย่ อ มรู้ ชั ด ว่ า เวทนาทั้ ง ปวงอั น เรา
ไม่เพลิดเพลินแล้ว จักเป็นของดับเย็นในอัตตภาพนี้
นั่นเทียว จนกระทั่งถึงที่สุดรอบแห่งชีวิต เพราะการแตก
ทำ�ลายแห่งกาย ดังนี้.
มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๐๐-๔๐๔/๑๓๒๗-๑๓๔๗.

69

70 พุ ท ธ ว จ น

ฉบับ ๖ อานาปานสติ

๑๔
แบบการเจริญอานาปานสติที่มีผลมาก
(แบบที่สอง)

ภิกษุทั้งหลาย ! อานาปานสติ อันบุคคลเจริญ
กระทำ � ให้ ม ากแล้ ว ย่ อ มมี ผ ลมาก มี อ านิ ส งส์ ม าก ก็
อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแล้วอย่างไร กระทำ�ให้มาก
แล้วอย่างไร จึงมีผลมาก มีอานิสงส์มาก ?
ภิกษุทั้งหลาย ! ในกรณี นี้ ภิ ก ษุ ย่ อ มเจริ ญ
สติสัมโพชฌงค์ อันประกอบด้วยอานาปานสติ อันเป็น
สัมโพชฌงค์ที่อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ (ความจางคลาย)
อาศัยนิโรธ (ความดับ) น้อมไปเพือ่ โวสสัคคะ (ความสละลง);
ย่อมเจริญ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ อันประกอบ
ด้ ว ยอานาปานสติ อั น เป็ น สั ม โพชฌงค์ ที่ อ าศั ย วิ เ วก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ;
ย่ อ มเจริ ญ วิ ริ ย สั ม โพชฌงค์ อั น ประกอบ
ด้ ว ยอานาปานสติ อั น เป็ น สั ม โพชฌงค์ ที่ อ าศั ย วิ เ วก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ;
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ย่ อ มเจริ ญ ปี ติ สั ม โพชฌงค์ อั น ประกอบ
ด้ ว ยอานาปานสติ อั น เป็ น สั ม โพชฌงค์ ที่ อ าศั ย วิ เ วก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ;
ย่อมเจริญ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ อันประกอบ
ด้ ว ยอานาปานสติ อั น เป็ น สั ม โพชฌงค์ ที่ อ าศั ย วิ เ วก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ;
ย่ อ มเจริ ญ สมาธิ สั ม โพชฌงค์ อั น ประกอบ
ด้ ว ยอานาปานสติ อั น เป็ น สั ม โพชฌงค์ ที่ อ าศั ย วิ เ วก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ;
ย่อมเจริญ อุเบกขาสัมโพชฌงค์ อันประกอบ
ด้ ว ยอานาปานสติ อั น เป็ น สั ม โพชฌงค์ ที่ อ าศั ย วิ เ วก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ;
ภิกษุทง้ั หลาย ! อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้ว อย่างนีแ้ ล ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก.
มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๙๕/๑๓๐๗-๑๓๐๘.

ฉบับ ๖ อานาปานสติ

๑๕
เจริญอานาปานสติ
มีอานิสงส์เป็นเอนกประการ
(อีกสูตรหนึ่ง)

ภิกษุทั้งหลาย ! อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแล้ว
กระทำ � ให้ ม ากแล้ ว ย่ อ มมี ผ ลมาก มี อ านิ ส งส์ ม าก ก็
อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแล้วอย่างไร กระทำ�ให้มาก
แล้วอย่างไร ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก ?
ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมเจริญ
สติสัมโพชฌงค์ อันประกอบด้วยอานาปานสติ อาศัย
วิเวก อาศัยวิราคะ (ความจางคลาย) อาศัยนิโรธ (ความดับ)
น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ (ความสละลง);
(แต่นไี้ ด้ตรัสไว้อย่างเดียวกัน ซึง่ เหมือนในหน้า ๗๑–๗๒
ทุกประการ).

ภิกษุทั้งหลาย ! อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแล้ว
อย่างนี้ กระทำ�ให้มากแล้วอย่างนี้แล ย่อมมีผลมาก
มีอานิสงส์มาก.
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ได้บรรลุมรรคผลในปัจจุบัน
ภิกษุทง้ั หลาย ! เมือ่ อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้ว พึงหวังผลได้ ๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึง่
คือ อรหัตตผลในปัจจุบนั หรือเมือ่ ยังมีความยึดถือเหลืออยู่
ย่อมเป็น พระอนาคามี.
ก็อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแล้วอย่างไร กระทำ�
ให้มากแล้วอย่างไร พึงหวังผลได้ ๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึง่
คือ อรหัตตผลในปัจจุบนั หรือเมือ่ ยังมีความยึดถือเหลืออยู่
ย่อมเป็นพระอนาคามี ?
ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมเจริญ
สติสัมโพชฌงค์ อัน ประกอบด้ว ยอานาปานสติ อัน
เป็นสัมโพชฌงค์ที่อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ
น้อมไปในการสละ;
(แต่นไี้ ด้ตรัสไว้อย่างเดียวกัน ซึง่ เหมือนในหน้า ๗๑–๗๒
ทุกประการ).

ภิกษุทั้งหลาย ! เมือ่ อานาปานสติ อันบุคคลเจริญ
แล้วอย่างนี้ กระทำ�ให้มากแล้วอย่างนี้แล พึงหวังผลได้

ฉบับ ๖ อานาปานสติ

๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึง่ คือ อรหัตตผลในปัจจุบนั หรือ
เมื่อยังมีความยึดถือเหลืออยู่ ย่อมเป็นพระอนาคามี.

เพื่อประโยชน์มาก
ภิกษุทั้งหลาย ! อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแล้ว
กระทำ � ให้ ม ากแล้ ว ย่ อ มเป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ ม าก
(มหโต อตฺถาย) ก็อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแล้วอย่างไร
กระทำ�ให้มากแล้วอย่างไร ย่อมเป็นไปเพือ่ ประโยชน์มาก.
ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมเจริญ
สติสัมโพชฌงค์ อันประกอบด้วยอานาปานสติ อันเป็น
สัมโพชฌงค์ทอี่ าศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไป
ในการสละ;
(แต่นไี้ ด้ตรัสไว้อย่างเดียวกัน ซึง่ เหมือนในหน้า ๗๑–๗๒
ทุกประการ).

ภิกษุทั้งหลาย ! อานาปานสติ อันบุคคลเจริญ
แล้วอย่างนี้ กระทำ�ให้มากแล้วอย่างนี้แล ย่อมเป็นไป
เพื่อประโยชน์มาก.
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เพื่อความเกษมจากโยคะมาก
ภิกษุทง้ั หลาย ! อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพือ่ ความเกษมจากโยคะมาก
(มหโต โยคกฺเขมาย) ก็อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแล้ว
อย่ า งไร กระทำ � ให้ ม ากแล้ ว อย่ า งไร ย่ อ มเป็ น ไปเพื่อ
ความเกษมจากโยคะมาก ?
ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมเจริญ
สติสัมโพชฌงค์ อัน ประกอบด้ว ยอานาปานสติ อัน
เป็นสัมโพชฌงค์ที่อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ
น้อมไปในการสละ;
(แต่นไี้ ด้ตรัสไว้อย่างเดียวกัน ซึง่ เหมือนในหน้า ๗๑–๗๒
ทุกประการ).

ภิกษุทั้งหลาย ! อานาปานสติ อันบุคคลเจริญ
แล้วอย่างนี้ กระทำ�ให้มากแล้วอย่างนี้แล ย่อมเป็นไป
เพื่อความเกษมจากโยคะมาก.

ฉบับ ๖ อานาปานสติ

เพื่อความสังเวชมาก
ภิกษุทง้ั หลาย ! อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่ อ ความสั ง เวชมาก
(มหโต ส เ วคาย) ก็ อ านาปานสติ อั น บุ ค คลเจริ ญ แล้ ว
อย่ า งไร กระทำ � ให้ ม ากแล้ ว อย่ า งไร ย่ อ มเป็ น ไปเพื่อ
ความสังเวชมาก ?
ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมเจริญ
สติ สัมโพชฌงค์ อัน ประกอบด้ว ยอานาปานสติ อัน
เป็นสัมโพชฌงค์ที่อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ
น้อมไปในการสละ;
(แต่นไี้ ด้ตรัสไว้อย่างเดียวกัน ซึง่ เหมือนในหน้า ๗๑–๗๒
ทุกประการ).

ภิกษุทั้งหลาย ! อานาปานสติ อันบุคคลเจริญ
แล้วอย่างนี้ กระทำ�ให้มากแล้วอย่างนี้แล ย่อมเป็นไป
เพื่อความสังเวชมาก.
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เพื่ออยู่เป็นผาสุกมาก
ภิกษุทง้ั หลาย ! อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อ อยู่เ ป็ น ผาสุ ก มาก
(มหโต ผาสุวิหาราย) ก็อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแล้ว
อย่ า งไร กระทำ � ให้ ม ากแล้ ว อย่ า งไร ย่ อ มเป็ น ไปเพื่อ
อยู่เป็นผาสุกมาก ?
ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมเจริญ
สติสัมโพชฌงค์ อัน ประกอบด้ว ยอานาปานสติ อัน
เป็นสัมโพชฌงค์ที่อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ
น้อมไปในการสละ;
(แต่นไี้ ด้ตรัสไว้อย่างเดียวกัน ซึง่ เหมือนในหน้า ๗๑–๗๒
ทุกประการ).

ภิกษุทั้งหลาย ! อานาปานสติ อันบุคคลเจริญ
แล้วอย่างนี้ กระทำ�ให้มากแล้วอย่างนี้แล ย่อมเป็นไป
เพื่ออยู่เป็นผาสุกมาก.

ฉบับ ๖ อานาปานสติ

ภิกษุทั้งหลาย ! แม่น้ำ�คงคาไหลไปสู่ทิศปราจีน
หลั่งไปสู่ทิศปราจีน บ่าไปสู่ทิศปราจีน ฉันใด ภิกษุผู้เจริญ
โพชฌงค์ ๗ ก็ ย่ อ มเป็ น ผู้ น้ อ มไปสู่ นิ พ พาน โน้ ม ไปสู่
นิ พ พาน โอนไปสู่ นิ พ พาน ฉั น นั้ น เหมื อ นกั น ก็ ภิ ก ษุ
ผู้เจริญโพชฌงค์ ๗ กระทำ�ให้มากซึ่งโพชฌงค์ ๗ อย่างไร
ย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน โน้มไปสู่นิพพาน โอนไปสู่
นิพพาน.
ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมเจริญ
สติสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อันอาศัยวิราคะ อันอาศัย
นิโรธ น้อมไปในการสละ;
ย่อมเจริญ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก
อันอาศัยวิราคะ อันอาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ;
ย่ อ มเจริ ญ วิ ริ ย สั ม โพชฌงค์ อั น อาศั ย วิ เ วก
อันอาศัยวิราคะ อันอาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ;
ย่ อ มเจริ ญ ปี ติ สั ม โพชฌงค์ อั น อาศั ย วิ เ วก
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 ! ภิ ก ษุ ผู้ เ จริ ญ โพชฌงค์ ๗
กระทำ�ให้มาก ซึ่งโพชฌงค์ ๗ อย่างนี้แล ย่อมเป็นผู้
น้อมไปสู่นิพพาน โน้มไปสู่นิพพาน โอนไปสู่นิพพาน.
มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๘๑/๖๕๕.

ฉบับ ๖ อานาปานสติ

๑๖
เจริญอานาปานสติ
ชื่อว่าไม่เหินห่างจากฌาน
ภิกษุทั้งหลาย ! ถ้าภิกษุ

เจริญอานาปานสติ
แม้ชั่วกาลเพียงลัดนิ้วมือ
ภิกษุนี้เรากล่าวว่า

อยู่ไม่เหินห่างจากฌาน

ทำ�ตามคำ�สอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาท
ไม่ฉนั บิณฑบาตของชาวแว่นแคว้นเปล่า ก็จะป่วยกล่าวไปไย
ถึงผู้กระทำ�ให้มากซึ่งอานาปานสตินั้นเล่า.
เอก. อํ. ๒๐/๕๔-๕๕/๒๒๔.
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ฉบับ ๖ อานาปานสติ

๑๗
อานาปานสติ : เป็นสุขวิหาร
ระงับได้ซึ่งอกุศล
(ทรงปรารภเหตุที่ ภิกษุทงั้ หลายได้ฆา่ ตัวตายบ้าง
ฆ่ากันและกันบ้าง เนื่องจากเกิดความอึดอัดระอา เกลียด
กายของตน เพราะการปฏิบัติอสุภภาวนา จึงได้ทรงแสดง
อานาปานสติสมาธิแก่ภิกษุเหล่านั้น)
ภิกษุทั้งหลาย ! อานาปานสติสมาธินี้แล อัน
บุคคลเจริญแล้ว ทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นของรำ�งับ
เป็นของประณีต เป็นของเย็น เป็นสุขวิหาร และย่อมยัง
อกุศลธรรมอันเป็นบาป อันเกิดขึน้ แล้ว และเกิดขึน้ แล้ว
ให้อันตรธานไป ให้รำ�งับไป โดยควรแก่ฐานะ.
ภิกษุทั้งหลาย ! เปรี ย บเหมื อ นฝุ่ น ธุ ลี ฟุ้ ง ขึ้ น
แห่งเดือนสุดท้ายของฤดูร้อน ฝนหนักที่ผิดฤดูตกลงมา
ย่ อ มทำ � ฝุ่ น ธุ ลี เ หล่ า นั้ น ให้ อั น ตรธานไป ให้ รำ � งั บ ไปได้
โดยควรแก่ฐานะ, ข้อนี้ฉันใด;
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ภิกษุทั้งหลาย ! อานาปานสติสมาธิ อันบุคคล
เจริญแล้ว ทำ�ให้มากแล้ว ก็เป็นของระงับ เป็นของประณีต
เป็นของเย็น เป็นสุขวิหาร และย่อมยังอกุศลธรรมอัน
เป็นบาป ที่เกิดขึ้นแล้วและเกิดขึ้นแล้ว1 ให้อันตรธานไป
ให้รำ�งับไปได้ โดยควรแก่ฐานะได้ ฉันนั้น.
ภิกษุทั้งหลาย ! ก็อานาปานสติสมาธิ อันบุคคล
เจริญแล้ว ทำ�ให้มากแล้ว อย่างไรเล่า ? ที่เป็นของรำ�งับ
เป็นของประณีต เป็นของเย็น เป็นสุขวิหาร และย่อมยัง
อกุศลธรรม อันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้ว และเกิดขึ้นแล้ว
ให้อันตรธานไป ให้รำ�งับไปได้ โดยควรแก่ฐานะได้.
ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุในกรณีนี้ ไปแล้วสูป่ า่ ก็ตาม
ไปแล้วสู่โคนไม้ก็ตาม ไปแล้วสู่เรือนว่างก็ตาม นั่งคู้ขา
เข้ามาโดยรอบแล้ว ตั้งกายตรง ดำ�รงสติมั่น; ภิกษุนั้น
มีสติหายใจเข้า มีสติหายใจออก :
เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว,
เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว;
1 บาลี : อุปฺปนฺนุปนฺเน

ฉบับ ๖ อานาปานสติ

เมื่ อ หายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น,
เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น;
(แต่นี้ได้ตรัสไว้อย่างเดียวกัน ซึ่งเหมือนในหน้า ๑–๔
ทุกประการ).

ภิกษุทั้งหลาย ! อานาปานสติสมาธิ อันบุคคล
เจริญแล้ว ทำ�ให้มากแล้ว ด้วยอาการอย่างนี้ ย่อมเป็น
ของรำ�งับ เป็นของประณีต เป็นของเย็น เป็นสุขวิหาร
และย่ อ มยั ง อกุ ศ ลธรรมอั น เป็ น บาป ที่ เ กิ ด ขึ้ น แล้ ว
และเกิ ด ขึ้ น แล้ ว ให้ อั น ตรธานไป ให้ รำ � งั บ ไปได้
โดยควรแก่ฐานะ ดังนี้ แล.
มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๐๖/๑๓๕๒-๑๓๕๔.
มหา. วิ. ๑/๑๒๘-๑๓๑/๑๗๖-๑๗๘.
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๑๘
อานาปานสติ : สามารถก�ำจัด
บาปอกุศลได้ทุกทิศทาง
อานนท์ ! อานาปานสติสมาธิ อันบุคคลเจริญ
กระทำ � ให้ ม ากแล้ ว ย่ อ มมี ผ ลใหญ่ มี อ านิ ส งส์ ใ หญ่
ก็อานาปานสติสมาธิ อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำ�ให้มาก
แล้วอย่างไร จึงมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่ ?
อานนท์ ! ในกรณีน้ี ภิกษุไปแล้วสูป่ า่ หรือโคนไม้
หรือเรือนว่างก็ตาม นัง่ คูข้ าเข้ามาโดยรอบ ตัง้ กายตรง ดำ�รง
สติเฉพาะหน้า เธอนัน้ มีสติหายใจเข้า มีสติหายใจออก :
เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว,
เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว;
เมื่ อ หายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น,
เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น;
(แต่นี้ได้ตรัสไว้อย่างเดียวกัน ซึ่งเหมือนในหน้า ๑–๔
ทุกประการ).

ฉบับ ๖ อานาปานสติ

อานนท์ ! อานาปานสติสมาธิ อันบุคคลเจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้ว อย่างนีแ้ ล ย่อมมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่.
อานนท์ ! สมัยใด ภิกษุ
เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว,
เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว;
เมื่ อ หายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น,
เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น;
ย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูร้ พู้ ร้อมเฉพาะ
ซึ่งกายทั้งปวง หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะ
ซึ่งกายทั้งปวง หายใจออก”;
ย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูท้ �ำ กายสังขาร
ให้รำ�งับ หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็นผู้ทำ�กายสังขารให้รำ�งับ
หายใจออก”;
อานนท์ ! สมัยนัน้ ภิกษุนนั้ ชือ่ ว่า เป็นผูเ้ ห็นกาย
ในกายอยู่เป็นประจำ� เป็นผู้มีความเพียรเผากิเลส มี
สัมปชัญญะ มีสติ นำ�อภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้.
อานนท์ ! เราย่ อ มกล่ า วลมหายใจเข้ า และลม
หายใจออก ว่าเป็นกายอันหนึ่งๆ ในกายทั้งหลาย.
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อานนท์ ! เพราะเหตุ นั้ น ในเรื่ อ งนี้ ภิ ก ษุ นั้ น
ย่อมชือ่ ว่าเป็นผูเ้ ห็นกายในกายอยูเ่ ป็นประจำ� มีความเพียร
เผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำ�อภิชฌาและโทมนัส
ในโลกออกเสียได้.
อานนท์ ! สมัยใด ภิกษุ
ย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูร้ พู้ ร้อมเฉพาะ
ซึ่งปีติ หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติ
หายใจออก”;
ย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูร้ พู้ ร้อมเฉพาะ
ซึ่งสุข หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุข
หายใจออก”;
ย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูร้ พู้ ร้อมเฉพาะ
ซึ่งจิตตสังขาร หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะ
ซึ่งจิตตสังขาร หายใจออก”;
ย่ อ มทำ � การฝึ ก หั ด ศึ ก ษาว่ า “เราเป็ น ผู้ ทำ �
จิตตสังขารให้รำ�งับ หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็นผู้ทำ�
จิตตสังขารให้รำ�งับ หายใจออก”;

ฉบับ ๖ อานาปานสติ

อานนท์ ! สมัยนัน้ ภิกษุนน้ั ชือ่ ว่า เป็นผูเ้ ห็นเวทนา
ในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำ� มีความเพียรเผากิเลส
มีสัมปชัญญะ มีสติ นำ�อภิชฌาและโทมนัสในโลกออก
เสียได้.
อานนท์ ! เราย่อมกล่าวว่าการทำ�ในใจเป็นอย่างดี
ต่อลมหายใจเข้าและลมหายใจออก ว่าเป็นเวทนาอันหนึง่ ๆ
ในเวทนาทัง้ หลาย.
อานนท์ ! เพราะเหตุ นั้ น ในเรื่ อ งนี้ ภิ ก ษุ นั้ น
ย่อมชือ่ ว่าเป็นผูเ้ ห็นเวทนาในเวทนาทัง้ หลายอยูเ่ ป็นประจำ�
มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำ�อภิชฌา
และโทมนัสในโลกออกเสียได้.
อานนท์ ! สมัยใด ภิกษุ
ย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อม
เฉพาะซึง่ จิต หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็นผูร้ พู้ ร้อมเฉพาะซึง่ จิต
หายใจออก”;
ย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้ทำ�จิตให้
ปราโมทย์ยง่ิ หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็นผูท้ �ำ จิตให้ปราโมทย์ยง่ิ
หายใจออก”;
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ย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูท้ �ำ จิตให้ตง้ั มัน่
หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็นผูท้ �ำ จิตให้ตง้ั มัน่ หายใจออก”;
ย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูท้ �ำ จิตให้ปล่อย
อยู่ หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็นผูท้ �ำ จิตให้ปล่อยอยู่ หายใจออก”;
อานนท์ ! สมัยนัน้ ภิกษุนน้ั ชือ่ ว่า เป็นผูเ้ ห็นจิตในจิต
อยูเ่ ป็นประจำ� มีความเพียรเผากิเลส มีสมั ปชัญญะ มีสติ
นำ�อภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้.
อานนท์ ! เราไม่กล่าวอานาปานสติ ว่าเป็นสิ่งที่
มีได้แก่บุคคลผู้มีสติอันลืมหลงแล้ว ไม่มีสัมปชัญญะ.
อานนท์ ! เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ ภิกษุนั้นย่อม
ชือ่ ว่าเป็นผูเ้ ห็นจิตในจิตอยูเ่ ป็นประจำ� มีความเพียรเผากิเลส
มีสมั ปชัญญะ มีสติ นำ�อภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้.
อานนท์ ! สมัยใด ภิกษุ
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้เห็นซึ่ง
ความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำ� หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็น
ผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำ� หายใจออก”;
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้เห็นซึ่ง
ความจางคลายอยู่เป็นประจำ� หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็น
ผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำ� หายใจออก”;

ฉบับ ๖ อานาปานสติ

เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้เห็นซึ่ง
ความดับไม่เหลืออยูเ่ ป็นประจำ� หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็น
ผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำ� หายใจออก”;
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้เห็นซึ่ง
ความสลัดคืนอยู่เป็นประจำ� หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็น
ผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำ� หายใจออก”;
อานนท์ ! สมัยนัน้ ภิกษุนน้ั ชือ่ ว่า เป็นผูเ้ ห็นธรรม
ในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำ� มีความเพียรเผากิเลส
มีสัมปชัญญะ มีสติ นำ�อภิชฌาและโทมนัสในโลกออก
เสียได้.
อานนท์ ! ภิกษุนั้น เป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะเป็น
อย่างดีแล้ว เพราะเธอเห็นการละอภิชฌาและโทมนัสทัง้ หลาย
ของเธอนั้นด้วยปัญญา.
อานนท์ ! เพราะเหตุ นั้ น ในเรื่ อ งนี้ ภิ ก ษุ นั้ น
ย่อมชือ่ ว่า เป็นผูเ้ ห็นธรรมในธรรมทัง้ หลายอยูเ่ ป็นประจำ�
มีความเพียรเผากิเลส มีสมั ปชัญญะ มีสติ นำ�อภิชฌาและ
โทมนัสในโลกออกเสียได้.
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อานนท์ ! เปรี ย บเหมื อ นกองฝุ่ น ใหญ่ มี อ ยู่ ท่ี
หนทางใหญ่ ๔ แพร่ง ถ้าเกวียนหรือรถมาจากทิศตะวันออก
ก็บดขยีก้ องฝุน่ นัน้ ถ้าเกวียนหรือรถมาจากทางทิศตะวันตก
ก็บดขยี้กองฝุ่นนั้น ถ้าเกวียนหรือรถมาจากทางทิศเหนือ
ก็บดขยี้กองฝุ่นนั้น ถ้าเกวียนหรือรถมาจากทางทิศใต้
ก็บดขยี้กองฝุ่นนั้น, นี้ฉันใด;
อานนท์ ! เมื่อบุคคลมีปกติเห็นกายในกายอยู่
เป็นประจำ� ย่อมกำ�จัดบาปอกุศลธรรมทั้งหลายโดยแท้,
เมือ่ บุคคลมีปกติเห็นเวทนาในเวทนาทัง้ หลายอยูเ่ ป็นประจำ�
ย่อมกำ�จัดบาปอกุศลธรรมทั้งหลายโดยแท้, เมื่อบุคคล
มีปกติเห็นจิตในจิตอยูเ่ ป็นประจำ� ย่อมกำ�จัดบาปอกุศลธรรม
ทัง้ หลายโดยแท้, เมือ่ บุคคลมีปกติเห็นธรรมในธรรมทัง้ หลาย
อยูเ่ ป็นประจำ� ย่อมกำ�จัดบาปอกุศลธรรมทัง้ หลายโดยแท้,
ฉันนั้นเหมือนกัน.
มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๐๘/๑๓๕๗.

ฉบับ ๖ อานาปานสติ

๑๙
อานาปานสติ : ละได้เสียซึง่ ความฟุง้ ซ่าน
ภิกษุทั้งหลาย ! ธรรม ๓ ประการนี้ ๓ ประการ
อย่างไรเล่า คือ ความเป็นผู้ว่ายาก ๑ ความเป็นผู้มี
มิตรชั่ว ๑ ความฟุ้งซ่านแห่งจิต ๑.
ภิกษุทั้งหลาย ! นี้แลธรรม ๓ ประการ.
ภิกษุทั้งหลาย ! ธรรม ๓ ประการ อันภิกษุพึง
ทำ�ให้เจริญเพื่อละธรรม ๓ ประการเหล่านี้ ๓ ประการ
อย่างไรเล่า ? คือ :(๑) ความเป็นผู้ว่าง่าย อันภิกษุพึงให้เจริญ
เพื่อละความเป็นผู้ว่ายาก;
(๒) ความเป็นผู้มีมิตรดี อันภิกษุพึงให้เจริญ
เพื่อละความเป็นผู้มีมิตรชั่ว;
(๓) อานาปานสติ อั น ภิ ก ษุ พึ ง ให้ เ จริ ญ
เพื่อละความฟุ้งซ่านแห่งจิต.
ภิกษุทั้งหลาย ! นี้แลธรรม ๓ ประการ อันภิกษุ
พึงทำ�ให้เจริญ เพื่อละธรรม ๓ ประการเหล่านั้น.
ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๙๘/๓๘๖.
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ฉบับ ๖ อานาปานสติ

๒๐
อานาปานสติ : ละเสียได้ซงึ่ ความคับแค้น
ภิกษุทั้งหลาย ! เธอทั้งหลาย
(๑) จงเป็ น ผู้ พิ จ ารณาเห็ น อารมณ์ ว่ า ไม่ ง าม
ในกายอยู่;
(๒) จงเข้าไปตั้งอานาปานสติไว้เฉพาะหน้า
ในภายใน;
(๓) จงพิ จ ารณาเห็ น ความไม่ เ ที่ ย งในสั ง ขาร
ทั้งปวงอยู่เถิด.
ภิกษุทั้งหลาย !
(๑) เมื่อเธอทั้งหลายพิจารณาเห็นอารมณ์ว่า
ไม่งามในกายอยู่ ย่อมละราคานุสัยในเพราะความเป็น
ธาตุงามได้;
(๒) เมื่อเธอทั้งหลายเข้าไปตั้งอานาปานสติไว้
เฉพาะหน้ า ในภายใน ธรรมเป็ น ที่ ม านอนแห่ ง วิ ต ก
ทั้งหลาย (มิจฉาวิตก) ในภายนอก อันเป็นไปในฝักฝ่าย
แห่งความคับแค้น ย่อมไม่มี;
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(๓) เมือ่ เธอทัง้ หลายพิจารณาเห็นความไม่เทีย่ ง
ในสังขารทั้งปวงอยู่ ย่อมละอวิชชาได้ วิชชาย่อมเกิดขึ้น.
ภิกษุผู้พิจารณาเห็นอารมณ์ว่าไม่งามในกาย
มีสติเฉพาะในลมหายใจ มีความเพียรทุกเมือ่ พิจารณา
เห็นซึ่งนิพพาน อันเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวง
ภิกษุนั้นแล
ผู้เห็นโดยชอบ พยายามอยู่ ย่อมน้อมไปใน
นิพพาน อันเป็นที่ระงับแห่งสังขารทั้งปวง
ภิกษุนั้นแล
ผูอ้ ยูจ่ บอภิญญา สงบระงับล่วงโยคะเสียได้แล้ว
ชื่อว่าเป็นมุนี.
อิติวุ. ขุ. ๒๕/๒๙๒–๒๙๓/๒๖๔.

ฉบับ ๖ อานาปานสติ

๒๑
อานาปานสติ : วิหารธรรม
ของพระอริยเจ้า
ภิกษุทั้งหลาย ! ถ้าพวกปริพาชกเดียรถียล์ ทั ธิอนื่
จะพึงถามเธอทั้งหลาย อย่างนี้ว่า
“ท่านมีผู้มีอายุ ! พระสมณโคดม ทรงอยู่จำ�พรรษา
ส่วนมาก ด้วยวิหารธรรมไหนเล่า ?” ดังนี้.

ภิกษุทง้ั หลาย ! เมือ่ พวกเธอถูกถามอย่างนีแ้ ล้ว พึง
ตอบแก่พวกปริพาชกเดียรถียล์ ทั ธิอน่ื เหล่านัน้ อย่างนีว้ า่
“ท่านผู้มีอายุ ! พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงอยู่
ตลอดพรรษากาลเป็ น อั น มาก ด้ ว ยวิ ห ารธรรมคื อ
อานาปานสติสมาธิ แล” ดังนี้.
ภิกษุทง้ั หลาย ! ในกรณีน้ี เราเป็นผูม้ สี ติ หายใจเข้า,
มีสติหายใจออก;
เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว,
เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว;
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เมื่ อ หายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น,
เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น;
(แต่นี้ได้ตรัสไว้อย่างเดียวกัน ซึ่งเหมือนในหน้า ๑–๔
ทุกประการ).

ภิกษุทั้งหลาย ! เมือ่ ใครผูใ้ ดจะกล่าวสิง่ ใดให้ถกู
ต้องชอบธรรม ว่าเป็นอริยวิหารก็ดี ว่าเป็นพรหมวิหารก็ดี
ว่าเป็นตถาคตวิหารก็ดี เขาพึงกล่าวอานาปานสติสมาธิ
นี้แหละ ว่าเป็นอริยวิหาร ว่าเป็นพรหมวิหาร ว่าเป็น
ตถาคตวิหาร.
ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุเหล่าใดยังเป็นเสขะ ยังไม่ลุ
ถึงธรรมทีต่ อ้ งประสงค์แห่งใจ ปรารถนาอยูซ่ ง่ึ โยคเขมธรรม
อันไม่มอี ะไรยิง่ กว่า; ภิกษุเหล่านัน้ เมือ่ เจริญแล้ว ทำ�ให้มาก
แล้ว ซึง่ อานาปานสติสมาธิ ย่อมเป็นไปเพือ่ ความสิน้ ไป
แห่งอาสวะทัง้ หลาย.
ส่ ว นภิ ก ษุ ทั้ ง หลายเหล่ า ใด เป็ น อรหั น ต์ สิ้ น
อาสวะแล้ ว มี พ รหมจรรย์ อ ยู่ จ บแล้ ว มี สิ่ ง ที่ ต้ อ งทำ �
อันตนทำ�เสร็จแล้ว มีภาระอันปลงลงแล้ว มีประโยชน์ตน
อั น ลุ ถึ ง แล้ ว มี สั ญ โญชน์ ใ นภพทั้ ง หลายสิ้ น รอบแล้ ว
เป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบ;

ฉบับ ๖ อานาปานสติ

ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้น เมื่อเจริญทำ�ให้มากแล้ว
ซึ่งอานาปานสติสมาธิ ย่อมเป็นสุขวิหารในทิฏฐธรรมนี้
ด้วย เพื่อความสมบูรณ์แห่งสติสัมปชัญญะด้วย.
ภิกษุทั้งหลาย ! ฉะนั้น เมื่อใครจะกล่าวสิ่งใดให้
ถูกต้องชอบธรรม ว่าเป็นอริยวิหารก็ดี ว่าเป็นพรหมวิหาร
ก็ดี ว่าเป็นตถาคตวิหารก็ดี
เขาพึงกล่าว อานาปานสติสมาธินี้แหละ ว่าเป็น
อริยวิหาร ว่าเป็นพรหมวิหาร ว่าเป็นตถาคตวิหาร ดังนี.้
มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๑๒-๔๒๓/๑๓๖๔-๑๓๖๘.
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๒๒
เจริญอานาปานสติ :
ความหวัน่ ไหวโยกโคลงแห่งกายและจิต
ย่อมมีขึ้นไม่ได้
ครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ทอดพระเนตร
เห็นพระมหากัปปินะ ผู้มีกายไม่โยกโคลง แล้วได้ตรัสแก่
ภิกษุทั้งหลายว่า :ภิกษุทั้งหลาย ! พวกเธอเห็นความหวัน่ ไหว หรือ
ความโยกโคลงแห่งกายของมหากัปปินะบ้างหรือไม่ ?
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! เวลาใดที่ข้าพระองค์ทั้งหลาย
เห็นท่านผู้มีอายุนั่งในท่ามกลางสงฆ์ก็ดี นั่งในที่ลับคนเดียวก็ดี
ในเวลานั้นๆ ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ได้เห็นความหวั่นไหว หรือ
ความโยกโคลงแห่งกายของท่านผู้มีอายุรูปนั้นเลย พระเจ้าข้า !”

ภิกษุทั้งหลาย ! ความหวัน่ ไหวโยกโคลงแห่งกาย
ก็ตาม ความหวั่นไหวโยกโคลงแห่งจิตก็ตาม มีขึ้นไม่ได้
เพราะการเจริญทำ�ให้มากซึง่ สมาธิใด; ภิกษุมหากัปปินะนัน้
เป็นผูไ้ ด้ตามปรารถนา ได้ไม่ยาก ได้ไม่ล�ำ บาก ซึง่ สมาธินน้ั .

ฉบับ ๖ อานาปานสติ

ภิกษุทั้งหลาย ! ความหวัน่ ไหวโยกโคลงแห่งกาย
ก็ตาม ความหวั่นไหวโยกโคลงแห่งจิตก็ตาม มีขึ้นไม่ได้
เพราะการเจริญทำ�ให้มากซึ่งสมาธิเหล่าไหนเล่า ?
ภิกษุทง้ั หลาย ! ความหวัน่ ไหวโยกโคลงแห่งกาย
ก็ตาม ความหวัน่ ไหวโยกโคลงแห่งจิตก็ตาม ย่อมมีไม่ได้
เพราะการเจริญทำ�ให้มากซึง่ อานาปานสติสมาธิ.
ภิกษุทั้งหลาย ! เมือ่ อานาปานสติสมาธิ อันบุคคล
เจริญ ทำ�ให้มากแล้ว อย่างไรเล่า ความหวั่นไหวโยกโคลง
แห่ ง กายก็ ต าม ความหวั่ น ไหวโยกโคลงแห่ ง จิ ต ก็ ต าม
จึงไม่มี ?
ภิกษุทั้งหลาย ! ในกรณีนี้ ภิกษุไปแล้วสูป่ า่ หรือ
โคนไม้ หรือเรือนว่างก็ตาม นัง่ คูข้ าเข้ามาโดยรอบ ตัง้ กายตรง
ดำ�รงสติเฉพาะหน้า เธอนัน้ มีสติหายใจเข้า มีสติหายใจออก :
เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว,
เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว;
เมื่ อ หายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น,
เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น;
(แต่นี้ได้ตรัสไว้อย่างเดียวกัน ซึ่งเหมือนในหน้า ๑–๔
ทุกประการ).
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ภิกษุทั้งหลาย ! เมือ่ อานาปานสติสมาธิ อันบุคคล
เจริญ ทำ�ให้มากแล้ว อย่างนีแ้ ล ความหวัน่ ไหวโยกโคลง
แห่งกายก็ตาม ความหวั่นไหวโยกโคลงแห่งจิตก็ตาม
ย่อมมีไม่ได้ ดังนี้.
มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๙๙-๔๐๐/๑๓๒๒-๑๓๒๖.

ฉบับ ๖ อานาปานสติ

๒๓
เจริญอานาปานสติ เป็นเหตุให้รลู้ มหายใจ
อันมีเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเสียชีวิต
ราหุล ! เธอจงเจริ ญ อานาปานสติ ภ าวนาเถิ ด
เพราะอานาปานสติทบี่ คุ คลเจริญ กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อม
มีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่ ก็อานาปานสติ อันบุคคลเจริญ
แล้ ว อย่ า งไร กระทำ � ให้ ม ากแล้ ว อย่ า งไร จึ ง มี ผ ลใหญ่
มีอานิสงส์ใหญ่ ?
ราหุล ! ในกรณีน้ี ภิกษุไปแล้วสูป่ า่ หรือโคนไม้ หรือ
เรือนว่างก็ตาม นัง่ คูข้ าเข้ามาโดยรอบ ตัง้ กายตรง ดำ�รงสติ
เฉพาะหน้า เธอนัน้ มีสติหายใจเข้า มีสติหายใจออก :
เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว,
เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว;
เมื่ อ หายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น,
เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น;
(แต่นี้ได้ตรัสไว้อย่างเดียวกัน ซึ่งเหมือนในหน้า ๑–๔
ทุกประการ).
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ราหุล ! อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำ�
ให้มากแล้ว อย่างนี้แล ย่อมมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่.
ราหุล ! เมื่ อ บุ ค คลเจริ ญ กระทำ � ให้ ม ากซึ่ ง
อานาปานสติอย่างนี้แล้ว
ลมอัสสาสะ (ลมหายใจเข้า)
ปัสสาสะ (ลมหายใจออก)
อันจะมีเป็นครั้งสุดท้าย
เมื่อจะดับจิตนั้น
จะเป็นสิ่งที่เขารู้แจ้งแล้วดับไป
หาใช่เป็นสิ่งที่เขาไม่รู้แจ้งไม่ ดังนี้.
ม. ม. ๑๓/๑๔๐-๑๔๒/๑๔๖.

ฉบับ ๖ อานาปานสติ

๒๔
ธรรมเป็นเครื่องถอนอัส๎มิมานะ
ในปัจจุบัน
ภิกษุทั้งหลาย ! นี้เป็นสิ่งที่หวังได้ สำ�หรับภิกษุ
ผูม้ มี ติ รดี (กลฺยาณมิตตฺ ) มีสหายดี (กลฺยาณสหาย) มีพวกพ้องดี
(กลฺยาณสมฺปวงฺก) คือ จักเป็นผูม
้ ศี ลี สำ�รวมด้วยการสำ�รวม
ในปาติโมกข์ ถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจร มีปกติเห็น
เป็นภัยในโทษทัง้ หลาย แม้มปี ระมาณน้อย สมาทานศึกษา
ในสิกขาบททั้งหลายอยู่;
ภิกษุทั้งหลาย ! นี้เป็นสิ่งที่หวังได้ สำ�หรับภิกษุ
ผูม้ มี ติ รดี มีสหายดี มีพวกพ้องดี; กล่าวคือ กถาเป็นเครือ่ ง
ขูดเกลากิเลสอย่างยิง่ เป็นธรรมเครือ่ งสบายแก่การเปิดโล่ง
แห่งจิต ได้แก่ อัปปิจฉกถา (เรือ่ งปรารถนาน้อย) สันตุฏฐิกถา
(เรื่องสันโดษ) ปวิเวกกถา (เรื่องความสงัด) อสังสัคคกถา
(เรือ่ งไม่คลุกคลี) วิรยิ ารัมภกถา (เรือ่ งมีความเพียร) สีลกถา
(เรือ่ งศีล) สมาธิกถา (เรือ่ งสมาธิ) ปัญญากถา (เรือ่ งปัญญา)
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วิมุตติกถา (เรื่องวิมุตติ) วิมุตติญาณทัสสนกถา (เรื่อง
วิมตุ ติญาณทัสสนะ), เธอ จักเป็นผูไ้ ด้โดยง่าย ได้โดยไม่ยาก
ไม่ลำ�บาก ซึ่งกถาเช่นนี้;
ภิกษุทั้งหลาย ! นี้เป็นสิ่งที่หวังได้ สำ�หรับภิกษุ
ผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีพวกพ้องดี; กล่าวคือ จักเป็นผู้มี
ความเพียรอันปรารภแล้ว เพือ่ การละซึง่ อกุศลธรรมทัง้ หลาย
เพื่อการถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมทั้งหลาย มีกำ�ลัง (จิต)
มีความบากบั่นมั่นคง ไม่ทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย.
ภิกษุทั้งหลาย ! นี้เป็นสิ่งที่หวังได้ สำ�หรับภิกษุ
ผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีพวกพ้องดี; กล่าวคือ จักเป็นผู้มี
ปั ญ ญา ประกอบด้ ว ยปั ญ ญาเครื่ อ งให้ รู้ ซึ่ ง ความเกิ ด
และความดับ (อุทยตฺถคามินี) อันเป็นปัญญาที่เป็นอริยะ
เป็นเครื่องเจาะแทงกิเลส ให้ถึงซึ่งความสิ้นทุกข์โดยชอบ.
ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุผตู้ งั้ อยูใ่ นธรรม ๕ ประการ
เหล่านี้แล้ว พึงเจริญธรรม ๔ ประการให้ยิ่งขึ้นไป คือ :-

ฉบับ ๖ อานาปานสติ

เจริญ อสุภะ เพื่อ ละ ราคะ;
เจริญ เมตตา เพื่อ ละ พยาบาท;
เจริญ อานาปานสติ เพื่อ ตัดเสียซึ่ง วิตก;
เจริญ อนิจจสัญญา เพื่อ ถอน อัส๎มิมานะ.
ภิกษุทั้งหลาย ! 		
เมื่อภิกษุมีอนิจจสัญญา
อนัตตสัญญา ย่อมตั้งมั่น;
ผู้มีอนัตตสัญญา
ย่อมถึงการถอนเสียได้ซึ่งอัส๎มิมานะ
คือ นิพพาน ในทิฏฐธรรมเทียว.
นวก. อํ. ๒๓/๓๖๓/๒๐๕.
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ฉบับ ๖ อานาปานสติ

๒๕
วิธีการบ่มวิมุตติให้ถึงที่สุด
เมฆิยะ ! ธรรมทั้งหลาย ๕ ประการ เป็นไปเพื่อ
ความสุกรอบ (ปริปาก) ของเจโตวิมุตติที่ยังไม่สุกรอบ.
๕ ประการอย่างไรเล่า ? ๕ ประการคือ :๑. เมฆิยะ ! ในกรณี นี้ ภิ ก ษุ เ ป็ น ผู้ มี มิ ต รดี
มีสหายดี มีเพื่อนดี : เมฆิยะ ! นี้เป็นธรรมข้อที่หนึ่ง
เป็นไปเพื่อความสุกรอบของเจโตวิมุตติที่ยังไม่สุกรอบ.
๒. เมฆิยะ ! ข้ออื่นยังมีอีก, คือภิกษุเป็นผู้มีศีล
สำ�รวมแล้ว ด้วยการสำ�รวมในปาติโมกข์ ถึงพร้อมด้วย
มรรยาทและโคจร มีปกติเห็นเป็นภัยในโทษทั้งหลาย
แม้มีประมาณน้อย สมาทานอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย :
เมฆิยะ ! นี้เป็นธรรมข้อที่สอง เป็นไปเพื่อความสุกรอบ
ของเจโตวิมุตติที่ยังไม่สุกรอบ.
๓. เมฆิยะ ! ข้ออืน่ ยังมีอกี , คือ ภิกษุเป็นผูไ้ ด้ตาม
ปรารถนา ได้ไม่ยาก ได้ไม่ลำ�บาก ซึ่งธรรมกถาอันเป็น
เครื่องขูดเกลากิเลสอย่างยิ่ง เป็นที่สบายแก่การเปิดโล่ง
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แห่งจิต ได้แก่ อัปปิจฉกถา (เรือ่ งปรารถนาน้อย) สันตุฏฐิกถา
(เรื่องสันโดษ) ปวิเวกกถา (เรื่องความสงัด) อสังสัคคกถา
(เรือ่ งไม่คลุกคลี) วิรยิ ารัมภกถา (เรือ่ งมีความเพียร) สีลกถา
(เรือ่ งศีล) สมาธิกถา (เรือ่ งสมาธิ) ปัญญากถา (เรือ่ งปัญญา)
วิมุตติกถา (เรื่องวิมุตติ) วิมุตติญาณทัสสนกถา (เรื่อง
วิมตุ ติญาณทัสสนะ) : เมฆิยะ ! นีเ้ ป็นธรรมข้อทีส่ าม เป็นไป
เพื่อความสุกรอบของเจโตวิมุตติที่ยังไม่สุกรอบ.
๔. เมฆิยะ ! ข้ อ อื่ น ยั ง มี อี ก คื อ ภิ ก ษุ เ ป็ น ผู้ มี
ความเพียร อันปรารภแล้ว เพื่อละอกุศลธรรมทั้งหลาย
เพื่ อ ยั ง กุ ศ ลธรรมทั้ ง หลายให้ ถึ ง พร้ อ ม เป็ น ผู้ มี กำ � ลั ง
มีความบากบัน่ มัน่ คง ไม่ทอดทิง้ ธุระในกุศลธรรมทัง้ หลาย :
เมฆิยะ ! นี้เป็นธรรมข้อที่สี่ เป็นไปเพื่อความสุกรอบของ
เจโตวิมุตติที่ยังไม่สุกรอบ.
๕. เมฆิยะ ! ข้ อ อื่ น ยั ง มี อี ก คื อ ภิ ก ษุ เ ป็ น ผู้ มี
ปัญญา ประกอบด้วยปัญญา เป็นเครือ่ งถึงธรรมสัจจะแห่ง
การตั้งขึ้นและการตั้งอยู่ไม่ได้ อันเป็นอริยะ เป็นเครื่อง
ชำ�แรกกิเลส ให้ถงึ ความสิน้ ทุกข์โดยชอบ : เมฆิยะ ! นีเ้ ป็น
ธรรมข้อทีห่ า้ เป็นไปเพือ่ ความสุกรอบแห่งเจโตวิมตุ ติทยี่ งั
ไม่สุกรอบ.

ฉบับ ๖ อานาปานสติ

เมฆิยะ ! เมือ่ ภิกษุเป็นผูม้ มี ติ รดี สหายดี เพือ่ นดี,
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
มัน่ คง. ผูม้ อี นัตตสัญญา ย่อมถึงซึง่ การถอนอัสม๎ มิ านะ
คือนิพพาน ในทิฏฐธรรม นั่นเทียว.
นวก. อํ. ๒๓/๓๖๙/๒๐๗.
อุ. ขุ. ๒๕/๑๒๖-๑๒๙/๘๘-๘๙.
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๒๖
สัญญา ๑๐ ประการ ในฐานะ
แห่งการรักษาโรคด้วยอ�ำนาจสมาธิ
อานนท์ ! ถ้าเธอจะเข้าไปหาภิกษุคริ มิ านนท์แล้ว
กล่าวสัญญา ๑๐ ประการแก่เธอแล้ว ข้อนีเ้ ป็นฐานะทีจ่ ะมีได้
คือภิกษุคิริมานนท์ฟังสัญญาสิบประการแล้ว อาพาธอัน
เป็ น ทุ ก ข์ ห นั ก ของเธอ ก็ จ ะระงั บ ไปโดยควรแก่ ฐ านะ
สัญญา ๑๐ ประการ นัน้ คือ อนิจจสัญญา อนัตตสัญญา
อสุภสัญญา อาทีนวสัญญา ปหานสัญญา วิราคสัญญา
นิโรธสัญญา สัพพโลเกอนภิรตสัญญา สัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญา อานาปานสติ.
อานนท์ ! อนิจจสัญญา เป็นอย่างไรเล่า ?
อานนท์ ! ภิ ก ษุ ใ นกรณี นี้ ไปสู่ ป่ า สู่ โ คนไม้
หรื อ สู่ เ รื อ นว่ า ง พิ จ ารณาอยู่ โ ดยประจั ก ษ์ อ ย่ า งนี้ ว่ า
“รูป ไม่เที่ยง; เวทนา ไม่เที่ยง; สัญญา ไม่เที่ยง;
สังขาร ไม่เที่ยง; วิญญาณ ไม่เที่ยง” ดังนี้ เป็นผู้เห็นซึ่ง
ความไม่เทีย่ งในอุปาทานขันธ์ทง้ั ห้า เหล่านีอ้ ยู่ ด้วยอาการ
อย่างนี้ : นี้เรียกว่า อนิจจสัญญา.

ฉบับ ๖ อานาปานสติ

อานนท์ ! อนัตตสัญญา เป็นอย่างไรเล่า ?
อานนท์ ! ภิ ก ษุ ใ นกรณี นี้ ไปสู่ ป่ า สู่ โ คนไม้
หรื อ สู่ เ รื อ นว่ า ง พิ จ ารณาอยู่ โ ดยประจั ก ษ์ อ ย่ า งนี้ ว่ า
“ตา เป็นอนัตตา รูป เป็นอนัตตา; หู เป็นอนัตตา เสียง
เป็นอนัตตา; จมูก เป็นอนัตตา กลิ่น เป็นอนัตตา; ลิ้น
เป็นอนัตตา รส เป็นอนัตตา; กาย เป็นอนัตตา โผฏฐัพพะ
เป็นอนัตตา; ใจ เป็นอนัตตา ธรรมารมณ์ เป็นอนัตตา” ดังนี้
เป็นผูเ้ ห็นซึง่ ความเป็นอนัตตาในอายตนะทัง้ ภายในและ
ภายนอกหก เหล่านี้อยู่ ด้วยอาการอย่างนี้ : นี้เรียกว่า
อนัตตสัญญา.
อานนท์ ! อสุภสัญญา เป็นอย่างไรเล่า ?
อานนท์ ! ภิกษุในกรณีน้ี เห็นโดยประจักษ์ซง่ ึ กายนี้
นีแ่ หละ แต่พน้ื เท้าขึน้ ไปถึงเบือ้ งบน แต่ปลายผมลงมาถึง
เบื้องล่าง ว่า มีหนังหุ้มอยู่โดยรอบ เต็มไปด้วยของไม่
สะอาดมีประการต่างๆ ; คือกายนี้มี ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง
เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ไต หัวใจ ตับ พังผืด ม้าม
ปอด ลำ�ไส้ ลำ�ไส้สดุ อาหารในกระเพาะ อุจจาระ น้�ำ ดี เสลด
หนอง โลหิต เหงื่อ มัน น้ำ�ตา น้ำ�เหลือง น้ำ�ลาย น้ำ�เมือก
น้�ำ ลืน่ หล่อข้อ น้�ำ มูตร; เป็นผูเ้ ห็นความไม่งามในกายนีอ้ ยู่
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 โรคทีห่ ู โรคทีป่ าก โรคทีฟ่ นั โรคไอ โรคหืด ไข้หวัด
ไข้มพี ษิ ร้อน ไข้เซือ่ งซึม โรคกระเพาะ โรคลมสลบ ลงแดง
จุกเสียด เจ็บเสียว โรคเรือ้ รัง โรคฝี โรคกลาก โรคมองคร่อ
ลมบ้าหมู โรคหิดเปือ่ ย โรคหิดด้าน คุดทะราด โรคละออง
โรคโลหิ ต โรคดี ซ่ า น เบาหวาน โรคเริ ม โรคพุ พ อง
ริดสีดวงทวาร อาพาธมีดเี ป็นสมุฏฐาน อาพาธมีเสมหะเป็น
สมุฏฐาน อาพาธมีลมเป็นสมุฏฐาน ไข้สนั นิบาต ไข้เพราะ
ฤดูแปรปรวน ไข้เพราะบริหารกายไม่สม่�ำ เสมอ ไข้เพราะ
ออกกำ�ลังเกิน ไข้เพราะวิบากกรรม ความไม่สบายเพราะ
ความหนาว ความร้อน ความหิว ความระหาย การถ่าย
อุจจาระ การถ่ายปัสสาวะ” ดังนี;้ เป็นผูเ้ ห็นโทษในกายนีอ้ ยู่
ด้วยอาการอย่างนี้ : นี้เรียกว่า อาทีนวสัญญา.

ฉบับ ๖ อานาปานสติ

อานนท์ ! ปหานสัญญา เป็นอย่างไรเล่า ?
อานนท์ ! ภิกษุในกรณีน้ี ไม่ยอมรับไว้ซง่ึ กามวิตก
ทีเ่ กิดขึน้ แล้ว ย่อมละ ย่อมบรรเทา กระทำ�ให้สน้ิ สุด ให้ถงึ
ความไม่มอี กี ต่อไป; ไม่ยอมรับไว้ซง่ึ พ๎ยาปาทวิตกทีเ่ กิดขึน้
แล้ว ย่อมละ ย่อมบรรเทา กระทำ�ให้สน้ิ สุด ให้ถงึ ความไม่มี
อีกต่อไป; ไม่ยอมรับไว้ซง่ึ วิหงิ สาวิตกทีเ่ กิดขึน้ แล้ว ย่อมละ
ย่อมบรรเทา กระทำ�ให้ส้ินสุด ให้ถึงความไม่มีอีกต่อไป;
ไม่ยอมรับไว้ซง่ึ อกุศลธรรมทัง้ หลายอันเป็นบาปทีเ่ กิดขึน้ แล้ว
ย่อมละ ย่อมบรรเทา กระทำ�ให้สน้ิ สุด ให้ถงึ ความไม่มอี กี
ต่อไป; นี้เรียกว่าปหานสัญญา.
อานนท์ ! วิราคสัญญา เป็นอย่างไรเล่า ?
อานนท์ ! ภิกษุในกรณีนี้ ไปสู่ป่า สู่โคนไม้ หรือ
สูเ่ รือนว่าง พิจารณาอยูโ่ ดยประจักษ์ อย่างนีว้ า่ “ธรรมชาตินนั่
สงบ ธรรมชาตินั่น ประณีต : กล่าวคือ ธรรมชาติอันเป็นที่
ระงั บ แห่ ง สั ง ขารทั้ ง ปวง เป็ น ที่ ส ลั ด คื น ซึ่ ง อุ ป ธิ ทั้ ง ปวง
เป็นทีส่ น้ิ ไปแห่งตัณหา เป็นความจางคลาย เป็นความดับเย็น”
ดังนี้ : นี้เรียกว่า วิราคสัญญา.
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อานนท์ ! นิโรธสัญญา เป็นอย่างไรเล่า ?
อานนท์ ! ภิกษุในกรณีนี้ ไปสู่ป่า สู่โคนไม้ หรือ
สูเ่ รือนว่าง พิจารณาอยูโ่ ดยประจักษ์ อย่างนีว้ า่ “ธรรมชาตินน่ั
สงบ ธรรมชาตินั่น ประณีต : กล่าวคือ ธรรมชาติอันเป็นที่
ระงั บ แห่ ง สั ง ขารทั้ ง ปวง เป็ น ที่ ส ลั ด คื น ซึ่ ง อุ ป ธิ ทั้ ง ปวง
เป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหา เป็นความดับ เป็นความดับเย็น”
ดังนี้ : นี้เรียกว่า นิโรธสัญญา.
อานนท์ ! สัพพโลเกอนภิรตสัญญา เป็นอย่างไรเล่า ?
อานนท์ ! ภิกษุในกรณีนอ้ี นุสยั (ความเคยชิน) ใน
การตั้งทับ ในการฝังตัวเข้าไปยึดมั่นแห่งจิตด้วยตัณหา
อุปาทานใดๆ ในโลก มีอยู,่ เธอละอยูซ่ ง่ึ อนุสยั นัน้ ๆ งดเว้น
ไม่เข้าไปยึดถืออยู่ : นีเ้ รียกว่า สัพพโลเกอนภิรตสัญญา
(ความสำ�คัญในโลกทัง้ ปวงว่าเป็นสิง่ ไม่นา่ ยินดี).

อานนท์ ! สั พ พสั ง ขาเรสุ อ นิ จ จสั ญ ญา เป็ น
อย่างไรเล่า ?
อานนท์ ! ภิกษุในกรณีน้ี ย่อมอึดอัด ย่อมระอา
ย่อมเกลียดชัง ต่อสังขารทัง้ หลายทัง้ ปวง : นีเ้ รียกว่า สัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญา (ความสำ�คัญว่าไม่เทีย่ งในสังขารทัง้ ปวง).

ฉบับ ๖ อานาปานสติ

อานนท์ ! อานาปานสติ เป็นอย่างไรเล่า ?
อานนท์ ! ในกรณีนี้ ภิกษุไปแล้วสู่ป่า สู่โคนไม้
หรือสู่เรือนว่าง ก็ตาม นั่งคู้ขาเข้ามาโดยรอบ ตั้งกายตรง
ดำ�รงสติเฉพาะหน้า มีสติหายใจเข้า มีสติหายใจออก.
เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว,
เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว;
เมือ่ หายใจเข้าสัน้ ก็รชู้ ดั ว่าเราหายใจเข้าสัน้ , เมือ่
หายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น;
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูร้ พู้ ร้อม
เฉพาะซึ่งกายทั้งปวง หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อม
เฉพาะซึ่งกายทั้งปวง หายใจออก”;
เธอย่ อ มทำ � การฝึ ก หั ด ศึ ก ษาว่ า “เราเป็ น ผู้ทำ �
กายสั ง ขารให้ รำ � งั บ หายใจเข้ า ”, ว่ า “เราเป็ น ผู้ทำ�
กายสังขารให้รำ�งับ หายใจออก”;
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูร้ พู้ ร้อม
เฉพาะซึ่งปีติ หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะ
ซึ่งปีติ หายใจออก”;
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เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูร้ พู้ ร้อม
เฉพาะซึ่งสุข หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะ
ซึ่งสุข หายใจออก”;
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูร้ พู้ ร้อม
เฉพาะซึ่งจิตตสังขาร หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อม
เฉพาะซึ่งจิตตสังขาร หายใจออก”;
เธอย่ อ มทำ � การฝึ ก หั ด ศึ ก ษาว่ า “เราเป็ น ผู้ ทำ �
จิ ต ตสั ง ขารให้ รำ� งั บ หายใจเข้ า ”, ว่ า “เราเป็ น ผู้ทำ�
จิตตสังขารให้รำ�งับ หายใจออก”;
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูร้ พู้ ร้อม
เฉพาะซึ่งจิต หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะ
ซึ่งจิต หายใจออก” ;
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้ทำ�จิต
ให้ปราโมทย์ยิ่ง หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็นผู้ทำ�จิตให้
ปราโมทย์ยิ่ง หายใจออก”;
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้ทำ�จิต
ให้ตั้ ง มั่ น หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็นผู้ทำ�จิตให้ตั้งมั่น
หายใจออก”;

ฉบับ ๖ อานาปานสติ

เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้ทำ�จิต
ให้ปล่อยอยู่ หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็นผูท้ �ำ จิตให้ปล่อยอยู่
หายใจออก”;
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้เห็นซึ่ง
ความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำ� หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็น
ผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำ� หายใจออก”;
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้เห็นซึ่ง
ความจางคลายอยู่เป็นประจำ� หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็น
ผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำ� หายใจออก”;
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้เห็นซึ่ง
ความดับไม่เหลืออยูเ่ ป็นประจำ� หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็น
ผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำ� หายใจออก”;
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้เห็นซึ่ง
ความสลัดคืนอยู่เป็นประจำ� หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็น
ผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำ� หายใจออก”;
นี้เรียกว่า อานาปานสติ.
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อานนท์ ! ถ้าเธอจะเข้าไปหาภิกษุคริ มิ านนท์ แล้ว
กล่าวสัญญาสิบประการเหล่านี้แก่เธอแล้ว ข้อนี้เป็นฐานะ
ที่จะมีได้ คือภิกษุคิริมานนท์ฟังสัญญาสิบประการแล้ว
อาพาธอันเป็นทุกข์หนักของเธอก็จะระงับไป โดยควรแก่
ฐานะ.
ลำ�ดับนัน้ แล ท่านอานนท์จ�ำ เอาสัญญาสิบประการ
เหล่านี้ ในสำ�นักของพระผูม้ พี ระภาคเจ้าแล้ว เข้าไปหาท่าน
คิริมานนท์ แล้วกล่าวสัญญาสิบประการแก่ท่าน เมื่อท่าน
คิรมิ านนท์ฟงั สัญญาสิบประการแล้ว อาพาธก็ระงับไปโดย
ฐานะอันควร. ท่านคิริมานนท์หายแล้วจากอาพาธ และ
อาพาธก็เป็นเสมือนละไปแล้วด้วย แล.
ทสก. อํ. ๒๔/๑๑๕-๑๒๐/๖๐.

ฉบับ ๖ อานาปานสติ
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๒๗
ธรรมเป็นอุปการะเฉพาะแก่
อานาปานสติภาวนา
(นัยที่หนึ่ง)
ภิกษุทั้งหลาย !
ภิกษุผู้มุ่งประพฤติ กระทำ�อานาปานสติ
ซึ่งประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ ย่อมแทงตลอด
อกุปปธรรม (ผูม้ ธี รรมไม่ก�ำ เริบ) ได้ต่อกาลไม่นานเทียว.
๕ ประการอย่างไรเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย ! ๕ ประการคือ ในกรณีนี้ ภิกษุ :
๑. เป็นผูม้ คี วามต้องการน้อย มีกจิ น้อย เลีย้ งง่าย
สันโดษในบริกขารแห่งชีวิต;
๒. เป็นผู้มีอาหารน้อย ประกอบตนอยู่ในความ
เป็นผู้มีท้องอันพร่อง;

ฉบับ ๖ อานาปานสติ

๓. เป็นผู้ไม่มีความมึนชา ประกอบตนอยู่ใน
ความตื่น;
๔. เป็นผู้มีสุตะมาก ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ คือ
ธรรมเหล่าใดอันงดงามในเบื้องต้น งดงามในท่ามกลาง
งดงามในที่สุด แสดงอยู่ซึ่งพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์
สิน้ เชิง พร้อมทัง้ อรรถะและพยัญชนะ ธรรมมีลกั ษณะเห็น
ปานนัน้ เป็นธรรมทีเ่ ธอสดับแล้วมาก ทรงจำ�ไว้ คล่องปาก
ขึ้นใจ แทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิ;
๕. พิจารณาเห็นเฉพาะอยูซ่ ง่ึ จิตอันหลุดพ้นแล้ว
(ตามลำ�ดับ) อย่างไร.
ภิกษุทั้งหลาย !
ภิกษุผู้มุ่งประพฤติกระทำ� อานาปานสติ
ซึ่งประกอบด้วยธรรม ๕ ประการเหล่านี้แล
ย่อมแทงตลอดอกุปปธรรม ได้ตอ่ กาลไม่นานเทียว.
ปญฺจก. อํ. ๒๒/๑๓๕/๙๖.

125

126 พุ ท ธ ว จ น

(นัยที่สอง)
ภิกษุทั้งหลาย !
ภิกษุผู้เจริญอานาปานสติ ซึ่งประกอบด้วยธรรม
๕ ประการ ย่อมแทงตลอดอกุปปธรรม ได้ตอ่ กาลไม่นาน
เทียว.
๕ ประการอย่างไรเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย ! ๕ ประการ คือ ในกรณีนี้ ภิกษุ :
๑. เป็นผูม้ คี วามต้องการน้อย มีกจิ น้อย เลีย้ งง่าย
สันโดษในบริกขารแห่งชีวิต;
๒. เป็นผู้มีอาหารน้อย ประกอบตนอยู่ในความ
เป็นผู้มีท้องอันพร่อง;
๓. เป็นผู้ไม่มีความมึนชา ประกอบตนอยู่ใน
ความตื่น;
๔. เป็นผู้ได้ตามปรารถนา ได้โดยไม่ยาก ได้ไม่
ลำ�บาก ซึ่งกถาอันเป็นไปเพื่อการขูดเกลากิเลส เป็นที่
สบายแก่ธรรมเครื่องเปิดโล่งแห่งจิต คือ :-

ฉบับ ๖ อานาปานสติ

อัปปิจฉกถา (เรื่องปรารถนาน้อย)
สันตุฏฐิกถา (เรื่องสันโดษ)
ปวิเวกกถา (เรื่องความสงัด)
อสังสัคคกถา (เรื่องไม่คลุกคลี)
วิริยารัมภกถา (เรื่องมีความเพียร)
สีลกถา (เรื่องศีล)
สมาธิกถา (เรื่องสมาธิ)
ปัญญากถา (เรื่องปัญญา)
วิมุตติกถา (เรื่องวิมุตติ)
วิมุตติญาณทัสสนกถา (เรื่องวิมุตติญาณทัสสนะ);
๕. พิจารณาเห็นเฉพาะอยูซ่ ง่ึ จิตอันหลุดพ้นแล้ว
(ตามลำ�ดับ) อย่างไร.
ภิกษุทั้งหลาย !
ภิกษุผเู้ จริญอานาปานสติ ซึง่ ประกอบด้วยธรรม
๕ ประการ เหล่านี้แล ย่อมแทงตลอดอกุปปธรรม ได้
ต่อกาลไม่นานเทียว.
ปญฺจก. อํ. ๒๒/๑๓๖/๙๗.
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(นัยที่สาม)
ภิกษุทั้งหลาย !
ภิกษุผู้กระทำ�ให้มากซึ่ง อานาปานสติ
ซึ่งประกอบด้วย ธรรม ๕ ประการ
ย่อมแทงตลอดอกุปปธรรม ได้ตอ่ กาลไม่นานเทียว.
๕ ประการอย่างไรเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย ! ๕ ประการ คือ ในกรณีนี้ ภิกษุ :
๑. เป็นผูม้ คี วามต้องการน้อย มีกจิ น้อย เลีย้ งง่าย
สันโดษในบริกขารแห่งชีวิต;
๒. เป็นผู้มีอาหารน้อย ประกอบตนอยู่ในความ
เป็นผู้มีท้องอันพร่อง;
๓. เป็นผู้ไม่มีความมึนชา ประกอบตนอยู่ใน
ความตื่น;
๔. เป็นผู้อยู่ป่า มีเสนาสนะอันสงัด;
๕. พิจารณาเห็นเฉพาะอยูซ่ ง่ึ จิตอันหลุดพ้นแล้ว
(ตามลำ�ดับ) อย่างไร.

ฉบับ ๖ อานาปานสติ

ภิกษุทั้งหลาย !
ภิกษุผู้กระทำ�ให้มากซึ่ง อานาปานสติ
ซึ่งประกอบด้วยธรรม ๕ ประการเหล่านี้แล
ย่อมแทงตลอดอกุปปธรรม ได้ต่อกาลไม่นานเทียว.
ปญฺจก. อํ. ๒๒/๑๓๖/๙๘.
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๒๘
นิวรณ์เป็นเครื่องท�ำกระแสจิต
ไม่ให้รวมก�ำลัง
ภิกษุทั้งหลาย ! นิวรณ์เป็นเครือ่ งกางกัน้ ๕ อย่าง
เหล่านี้ ท่วมทับจิตแล้วทำ�ปัญญาให้ถอยกำ�ลัง มีอยู่.
๕ อย่าง อย่างไรเล่า ?
๕ อย่าง คือ: ๑. นิวรณ์เครือ่ งกางกัน้ คือ กามฉันทะ ครอบงำ�
จิตแล้ว ทำ�ปัญญาให้ถอยกำ�ลัง;
๒. นิวรณ์เครื่องกางกั้น คือ พยาบาท ครอบงำ�
จิตแล้ว ทำ�ปัญญาให้ถอยกำ�ลัง;
๓. นิวรณ์เครื่องกางกั้น คือ ถีนมิทธะ (ความ
ง่วงเหงาซึมเซา) ครอบงำ�จิตแล้ว ทำ�ปัญญาให้ถอยกำ�ลัง;
๔. นิวรณ์เครื่องกางกั้น คือ อุทธัจจกุกกุจจะ
(ความฟุง้ ซ่านและรำ�คาญ) ครอบงำ�จิตแล้ว ทำ�ปัญญาให้ถอย
กำ�ลัง;
๕. นิวรณ์เครือ่ งกางกัน้ คือ วิจกิ จิ ฉา (ความลังเล,
สงสัย) ครอบงำ�จิตแล้ว ทำ�ปัญญาให้ถอยกำ�ลัง.

ฉบับ ๖ อานาปานสติ

ภิกษุทั้งหลาย ! ภิ ก ษุ ที่ ไ ม่ ล ะนิ ว รณ์ อั น เป็ น
เครือ่ งกางกัน้ จิต ๕ อย่างเหล่านีแ้ ล้ว จักรูซ้ ง่ึ ประโยชน์ตน
หรือประโยชน์ผู้อื่น หรือประโยชน์ทั้งสองฝ่าย หรือจัก
กระทำ�ให้แจ้งซึ่งญาณทัสสนะอันวิเศษอันควรแก่ความ
เป็นอริยะ ยิ่งกว่าธรรมดาแห่งมนุษย์ ด้วยปัญญาอัน
ทุพพลภาพ ไร้กำ�ลัง ดังนี้ นั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้.
ภิกษุทั้งหลาย ! เปรี ย บเหมื อ นแม่ น้ำ � ที่ ไ หลลง
จากภูเขา ไหลไปสู่ที่ไกล มีกระแสเชี่ยว พัดพาสิ่งต่างๆ
ไปได้ มีบรุ ษุ มาเปิดช่องทัง้ หลายทีเ่ ขาขุดขึน้ ด้วยเครือ่ งไถ
ทั้งสองฝั่งแม่น้ำ�นั้น เมื่อเป็นเช่นนี้ กระแสกลางแม่น้ำ�นั้น
ก็ซัดส่าย ไหลผิดทาง ไม่ไหลไปสู่ที่ไกล ไม่มีกระแสเชี่ยว
ไม่พัดสิ่งต่างๆ ไปได้, นี้ฉันใด;
ภิกษุทง้ั หลาย ! ข้อนีก้ ฉ็ นั นัน้ เหมือนกัน : ภิกษุท่ี
ไม่ละนิวรณ์อันเป็นเครื่องกางกั้นจิต ๕ อย่างเหล่านี้แล้ว
จักรูซ้ งึ่ ประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผอู้ นื่ หรือประโยชน์ทงั้
สองฝ่าย หรือจักกระทำ�ให้แจ้งซึง่ ญาณทัสสนะอันวิเศษ อันควร
แก่ความเป็นอริยะ ยิง่ กว่าธรรมดาแห่งมนุษย์ ด้วยปัญญา
อันทุพพลภาพไร้ก�ำ ลัง ดังนี้ นัน่ ไม่เป็นฐานะทีจ่ ะมีได้.
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[ต่อไปนี้ ได้ตรัสโดยปฏิปักขนัย (นัยตรงข้าม) คือ
ภิกษละนิวรณ์แล้ว ท�ำญาณวิเศษให้แจ้งได้ด้วยปัญญา อันมีก�ำลัง
เหมือนแม่นำ�้ ทีเ่ ขาอุดรูรวั่ ทัง้ สองฝัง่ เสียแล้ว มีกระแสเชีย่ วแรงมาก
ฉะนั้น]
ปญฺจก. อํ. ๒๒/๗๒/๕๑.

ฉบับ ๖ อานาปานสติ

๒๙
นิวรณ์–ข้าศึกแห่งสมาธิ
วาเสฏฐะ ! เปรียบเหมือนแม่น้ำ�อจิรวดีนี้ มีน้ำ�
เต็มเปี่ยม กายืนดื่มได้. ครั้งนั้นมีบุรุษคนหนึ่งมาถึงเข้า
เขามีประโยชน์ที่ฝั่งโน้น แสวงหาฝั่งโน้น มีการไปสู่ฝั่งโน้น
ประสงค์ จ ะข้ า มไปสู่ ฝั่ ง โน้ น แต่ เ ขานอนคลุ ม ศี ร ษะ
ของตนอยู่ที่ริมฝั่งนี้. วาเสฏฐะ ! ท่านจะสำ�คัญความข้อนี้
ว่าอย่างไร : บุรุษนั้นจะไปจากฝั่งใน สู่ฝั่งนอกแห่งแม่น้ำ�
อจิรวดีได้หรือหนอ ?
“ไม่ได้แน่ ท่านพระโคดม !”

วาเสฏฐะ ! ข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน :
นิวรณ์ ๕ อย่าง เหล่านี้ เรียกกันในอริยวินัย ว่า
“เครือ่ งปิด” บ้าง ว่า “เครือ่ งกัน้ ” บ้าง ว่า “เครือ่ งคลุม” บ้าง
ว่า “เครื่องร้อยรัด” บ้าง.
๕ อย่าง อย่างไรเล่า ?
๕ อย่างคือ
กามฉันทนิวรณ์ พ๎ยาปาทนิวรณ์ ถีนมิทธนิวรณ์
อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ วิจิกิจฉานิวรณ์.
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วาเสฏฐะ ! นิวรณ์ ๕ อย่าง เหล่านี้แล ซึ่งเรียกกัน
ในอริยวินัย ว่า “เครื่องปิด” บ้าง ว่า “เครื่องกั้น” บ้าง
ว่า “เครื่องคลุม” บ้าง ว่า “เครื่องร้อยรัด” บ้าง.
วาเสฏฐะ ! พราหมณ์ไตรเพททั้งหลาย ถูกนิวรณ์
๕ อย่างเหล่านี้ ปิดแล้ว กั้นแล้ว คลุมแล้ว ร้อยรัดแล้ว.
วาเสฏฐะ ! พราหมณ์ไตรเพทเหล่านั้น ละธรรมะ
ทีท่ �ำ ความเป็นพราหมณ์เสีย สมาทานธรรมะทีไ่ ม่ท�ำ ความ
เป็นพราหมณ์ ดำ�รงชีวติ ให้เป็นไปอยู่ อันนิวรณ์ทง้ั ๕ อย่าง
ปิดแล้ว กั้นแล้ว คลุมแล้ว ร้อยรัดแล้ว จักเป็นผู้เข้าถึง
ความเป็นสหายแห่งพรหม ภายหลังแต่การตายเพราะ
การทำ�ลายแห่งกาย ดังนี้นั้น : นั่นไม่เป็นฐานะที่จะเป็น
ไปได้.
สี. ที. ๙/๓๐๖-๓๐๗/๓๗๘-๓๗๙.

ฉบับ ๖ อานาปานสติ

๓๐
ข้อควรระวัง ในการเจริญสติปัฏฐานสี่
อัคคิเวสนะ ! ...ครั้นภิกษุประกอบพร้อมด้วย
สติสัมปชัญญะแล้ว ตถาคตย่อมแนะนำ�เธอให้ยิ่งขึ้นไปว่า
“มาเถิดภิกษุ ! เธอจงเสพเสนาสนะอันสงัด คือป่าละเมาะ
โคนไม้ ภูเขา ซอกห้วย ท้องถ้ำ� ป่าช้า ป่าชัฏ ที่แจ้ง หรือ
ลอมฟางเถิด” ดังนี้. ภิกษุนั้นย่อมเสพเสนาสนะอันสงัด,
ครัน้ ก้าวกลับจากบิณฑบาตในกาลเป็นปัจฉาภัต นัง่ คูบ้ ลั ลังก์
ตัง้ กายตรง ดำ�รงสติเฉพาะหน้า, เธอย่อมละอภิชฌาในโลก
มี จิ ต ปราศจากอภิ ช ฌา คอยชำ � ระจิ ต จากอภิ ช ฌาอยู่ ,
ละพยาบาท มีจติ ปราศจากพยาบาท เป็นผูก้ รุณามีจติ หวัง
ความเกือ้ กูลในสัตว์ทง้ั หลาย คอยชำ�ระจิตจากพยาบาทอยู,่
ละถีนมิทธะ มีจิตปราศจากถีนมิทธะ มุ่งอยู่แต่ความสว่าง
ในใจ มีสติสัมปชัญญะ คอยชำ�ระจิตจากถีนมิทธะอยู่,
ละอุทธัจจกุกกุจจะ ไม่ฟงุ้ ซ่าน มีจติ สงบอยูใ่ นภายใน คอย
ชำ�ระจิตจากอุทธัจจกุกกุจจะอยู่, ละวิจิกิจฉา ข้ามล่วง
วิจิกิจฉาเสียได้ ไม่ต้องกล่าวถามว่า “นี่อะไร นี่อย่างไร”
ในกุศลธรรมทั้งหลาย คอยชำ�ระจิตจากวิจิกิจฉาอยู่.
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ภิกษุนั้น ครั้นละนิวรณ์ ๕ ประการ อันเป็นเครื่อง
เศร้ า หมองจิ ต ทำ � ปั ญ ญาให้ ถ อยกำ � ลั ง เหล่ า นี้ ไ ด้ แ ล้ ว ,
เธอเป็นผู้มีปกติ เห็นกายในกายอยู่ ...มีปกติ เห็นเวทนา
ในเวทนาทัง้ หลายอยู่ ...มีปกติ เห็นจิตในจิตอยู่ ...มีปกติ
เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียรเผากิเลส
มีสมั ปชัญญะ มีสติ นำ�อภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้.
ตถาคต ย่อมแนะนำ�เธอนั้นให้ยิ่งขึ้นไปว่า :“มาเถิด ภิกษุ ! เธอจงเป็นผูม้ ปี กติ เห็นกายในกาย
อยู่ แต่อย่าตรึกซึง่ วิตกอันเข้าไปประกอบอยูก่ บั กายเลย
(มา จ กายูปสญหิตํ วิตกฺกํ วิตกฺเกสิ);
มาเถิด ภิกษุ ! เธอจงเป็นผู้มีปกติ เห็นเวทนาใน
เวทนาทัง้ หลายอยู่ แต่อย่าตรึกซึง่ วิตกอันเข้าไปประกอบ
อยู่กับเวทนาเลย;
มาเถิด ภิกษุ ! เธอจงเป็นผู้มีปกติ เห็นจิตในจิต
ทัง้ หลายอยู่ แต่อย่าตรึกซึง่ วิตกอันเข้าไปประกอบอยูก่ บั
จิตเลย;
มาเถิด ภิกษุ ! เธอจงเป็นผู้มีปกติ เห็นธรรมใน
ธรรมทัง้ หลายอยู่ แต่อย่าตรึกซึง่ วิตกอันเข้าไปประกอบ
อยู่กับธรรมเลย” ดังนี้.

ฉบับ ๖ อานาปานสติ

ภิกษุนั้น เพราะเข้าไปสงบระงับเสียได้ซึ่งวิตก
และวิ จ าร จึ ง เข้ า ถึ ง ทุ ติ ย ฌาน อั น เป็ น เครื่ อ งผ่ อ งใส
แห่งใจในภายใน นำ�ให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้น
ไม่ มี วิ ต กไม่ มี วิ จ าร มี แ ต่ ปี ติ แ ละสุ ข อั น เกิ ด จากสมาธิ
แล้วแลอยู่. (...แล้วได้ตรัสถึง ตติยฌาน ...จตุตถฌาน
...ปุ พ เพนิ ว าสานุ ส สติ ญ าณ ...จุ ตู ป ปาตญาณ
...อาสวักขยญาณ จนกระทั่ง วิมุตติญาณ ตามหลักที่มี
กล่าวอยู่ในบาลีทั่วๆ ไปที่กล่าวถึงเรื่องนี้)
อุปริ. ม. ๑๔/๒๖๘-๒๗๐/๓๙๖-๔๐๑.
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ฉบับ ๖ อานาปานสติ

๓๑
เหตุปัจจัยที่พระศาสนาจะตั้งอยู่นาน
ภายหลังพุทธปรินิพพาน
“ข้าแต่พระโคดมผูเ้ จริญ ! อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นปัจจัย
ที่เมื่อพระตถาคตปรินิพพานแล้ว พระสัทธรรมจะไม่ตั้งอยู่นาน ?
ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ! อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นปัจจัย ที่เมื่อ
พระตถาคตปรินพิ พานแล้ว พระสัทธรรมจะตัง้ อยูน่ าน พระเจ้าข้า !”.

พราหมณ์ ! เพราะไม่มีการทำ�ให้เจริญ เพราะ
ไม่มีการกระทำ�ให้มากซึ่งสติปัฏฐานทั้งสี่ ในเมื่อตถาคต
ปรินิพพานแล้ว สัทธรรมย่อมไม่ตั้งอยู่นาน.
แต่พราหมณ์เอ๋ย ! เพราะมีการกระทำ�ให้เจริญ
มีการกระทำ�ให้มาก ซึ่งสติปัฏฐานทั้งสี่ ในเมื่อตถาคต
ปรินิพพานแล้ว สัทธรรมย่อมตั้งอยู่นาน. สติปัฏฐานสี่
อย่างไรเล่า ?
พราหมณ์ ! ภิกษุในกรณีนี้ เป็นผู้มีปกติเห็นกาย
ในกายอยู่เป็นประจำ� มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ
มีสติ นำ�อภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้;
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เป็นผู้เห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำ�
มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำ�อภิชฌาและ
โทมนัสในโลกออกเสียได้;
เป็นผูเ้ ห็นจิตในจิตอยูเ่ ป็นประจำ� มีความเพียรเผา
กิเลส มีสมั ปชัญญะ มีสติ นำ�อภิชฌาและโทมนัสในโลกออก
เสียได้;
เป็นผู้เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำ�
มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำ�อภิชฌาและ
โทมนัสในโลกออกเสียได้.
พราหมณ์ ! เพราะไม่มกี ารทำ�ให้เจริญ เพราะไม่มี
การกระทำ�ให้มากซึ่งสติปัฏฐานทั้งสี่เหล่านี้แล ในเมื่อ
ตถาคตปริ นิ พ พานแล้ ว สั ท ธรรมย่ อ มไม่ ตั้ ง อยู่ น าน.
แต่เพราะมีการกระทำ�ให้เจริญ มีการกระทำ�ให้มาก ซึ่ง
สติปฏั ฐานทัง้ สีเ่ หล่านีแ้ ล ในเมือ่ ตถาคตปรินพิ พานแล้ว
สัทธรรมย่อมตั้งอยู่นาน, ดังนี้.
มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๓๒/๗๗๘-๗๗๙.

ฉบับ ๖ อานาปานสติ

๓๒
อานิสงส์แห่งกายคตาสติ
ภิกษุทั้งหลาย ! กายคตาสติอนั ภิกษุรปู ใดรูปหนึง่
เจริญแล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว กุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึง่
ซึง่ เป็นไปในส่วนวิชชา ย่อมหยัง่ ลงในภายในของภิกษุนน้ั
เปรียบเหมือนมหาสมุทรอันผูใ้ ดผูห้ นึง่ ถูกต้องด้วยใจแล้ว
แม่น�ำ้ น้อยสายใดสายหนึง่ ซึง่ ไหลไปสูส่ มุทร ย่อมหยัง่ ลงใน
ภายในของผูน้ น้ั ฉะนัน้ ;
ภิกษุทั้งหลาย ! ธรรมข้อหนึง่ อันบุคคลเจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้ว เป็นไปเพื่อความสังเวชมาก เป็นไป
เพือ่ ประโยชน์มาก เป็นไปเพือ่ ความเกษมจากโยคะมาก
เป็นไปเพือ่ สติและสัมปชัญญะ เป็นไปเพือ่ ได้ญาณทัสสนะ
เป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบัน เป็นไปเพื่อทำ�ให้แจ้ง
ซึ่งผล คือวิชชาและวิมุตติ.
ธรรมข้อหนึ่ง คืออะไร คือ กายคตาสติ.
ภิกษุทั้งหลาย ! ธรรมข้ อ หนึ่ ง นี้ แ ล อั น บุ ค คล
อบรมแล้ว กระทำ � ให้ ม ากแล้ ว ย่ อ มเป็ น ไปเพื่ อ ความ
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สังเวชมาก ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก ย่อมเป็นไป
เพื่อความเกษมจากโยคะมาก ย่อมเป็นไปเพื่อสติและ
สัมปชัญญะ ย่อมเป็นไปเพื่อได้ญาณทัสสนะ ย่อมเป็นไป
เพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบัน ย่อมเป็นไปเพื่อทำ�ให้แจ้งซึ่งผล
คือ วิชชาและวิมุตติ;
ภิกษุทั้งหลาย ! ธรรมข้อหนึง่ อันบุคคลเจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้ว แม้กายก็สงบ แม้จติ ก็สงบ แม้วติ กวิจาร
ก็สงบ ธรรมที่เป็นไปในส่วนแห่งวิชชาแม้ท้ังสิ้นก็ถึง
ความเจริญบริบรู ณ์.
ธรรมข้อหนึ่ง คืออะไร คือ กายคตาสติ.
ภิกษุทั้งหลาย ! ธรรมข้ อ หนึ่ ง นี้ แ ล อั น บุ ค คล
เจริญแล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว แม้กายก็สงบ แม้จิตก็สงบ
แม้ วิ ต กวิ จ ารก็ ส งบ ธรรมที่ เ ป็ น ไปในส่ ว นแห่ ง วิ ช ชา
แม้ทั้งสิ้นก็ถึงความเจริญบริบูรณ์;
ภิกษุทั้งหลาย ! ธรรมข้อหนึง่ อันบุคคลเจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้ว อกุศลธรรมทีย่ งั ไม่เกิด ย่อมไม่เกิดขึน้ ได้
เลย และอกุศลธรรมทีเ่ กิดขึน้ แล้ว ย่อมละเสียได้.
ธรรมข้อหนึ่ง คืออะไร คือ กายคตาสติ.

ฉบับ ๖ อานาปานสติ

ภิกษุทั้งหลาย ! ธรรมข้อหนึง่ นีแ้ ล อันบุคคลเจริญ
แล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว อกุศลธรรมทีย่ งั ไม่เกิด ย่อมไม่เกิดขึน้
ได้เลย และอกุศลธรรมทีเ่ กิดขึน้ แล้ว ย่อมละเสียได้;
ภิกษุทั้งหลาย ! ธรรมข้อหนึง่ อันบุคคลเจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้ว กุศลธรรมที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้น
และกุศลธรรมทีเ่ กิดขึน้ แล้ว ย่อมเป็นไปเพือ่ ความเจริญ
ไพบูลย์ยิ่ง.
ธรรมข้อหนึ่ง คืออะไร คือ กายคตาสติ.
ภิกษุทง้ั หลาย ! ธรรมข้อหนึง่ นีแ้ ล อันบุคคลเจริญ
แล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว กุศลธรรมทีย่ งั ไม่เกิด ย่อมเกิดขึน้
และกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญ
ไพบูลย์ยิ่ง;
ภิกษุทั้งหลาย ! ธรรมข้อหนึง่ อันบุคคลเจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมละอวิชชาเสียได้ วิชชาย่อมเกิดขึน้
ย่อมละอัส๎มิมานะเสียได้ อนุสัยย่อมถึงความเพิกถอน
ย่อมละสังโยชน์เสียได้.
ธรรมข้อหนึ่ง คืออะไร คือ กายคตาสติ.
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ภิกษุทั้งหลาย ! ธรรมข้ อ หนึ่ ง นี้ แ ล อั น บุ ค คล
เจริ ญ แล้ ว กระทำ � ให้ ม ากแล้ ว ย่ อ มละอวิ ช ชาเสี ย ได้
วิชชาย่อมเกิดขึ้น ย่อมละอัส๎มิมานะเสียได้ อนุสัยย่อมถึง
ความเพิกถอน ย่อมละสังโยชน์เสียได้;
ภิกษุทั้งหลาย ! ธรรมข้อหนึง่ อันบุคคลเจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความแตกฉานแห่ง
ปัญญา ย่อมเป็นไปเพื่ออนุปาทาปรินิพพาน.
ธรรมข้อหนึ่ง คืออะไร คือ กายคตาสติ.
ภิกษุทั้งหลาย ! ธรรมข้อหนึง่ นีแ้ ล อันบุคคลเจริญ
แล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความแตกฉาน
แห่งปัญญา ย่อมเป็นไปเพื่ออนุปาทาปรินิพพาน;
ภิกษุทั้งหลาย ! ธรรมข้อหนึง่ อันบุคคลเจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมมีการแทงตลอดธาตุมากหลาย
ย่อมมีการแทงตลอดธาตุต่างๆ ย่อมมีความแตกฉาน
ในธาตุมากหลาย.
ธรรมข้อหนึ่ง คืออะไร คือ กายคตาสติ.
ภิกษุทั้งหลาย ! ธรรมข้อหนึง่ นีแ้ ล อันบุคคลเจริญ
แล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมมีการแทงตลอดธาตุมากหลาย
ย่อมมีการแทงตลอดธาตุตา่ งๆ ย่อมมีความแตกฉานในธาตุ
มากหลาย;

ฉบับ ๖ อานาปานสติ

ภิกษุทั้งหลาย ! ธรรมข้อหนึง่ อันบุคคลเจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพือ่ ทำ�โสดาปัตติผลให้แจ้ง
ย่อมเป็นไปเพื่อทำ�สกทาคามิผลให้แจ้ง ย่อมเป็นไปเพื่อ
ทำ�อนาคามิผลให้แจ้ง ย่อมเป็นไปเพือ่ ทำ�อรหัตตผลให้แจ้ง.
ธรรมข้อหนึ่ง คืออะไร คือ กายคตาสติ.
ภิกษุทั้งหลาย ! ธรรมข้อหนึง่ นีแ้ ล อันบุคคลเจริญ
แล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อทำ�โสดาปัตติผล
ให้ แ จ้ ง ย่ อ มเป็ น ไปเพื่อ ทำ � สกทาคามิ ผ ลให้ แ จ้ ง ย่ อ ม
เป็นไปเพื่อทำ�อนาคามิผลให้แจ้ง ย่อมเป็นไปเพื่อทำ�
อรหัตตผลให้แจ้ง;
ภิกษุทั้งหลาย ! ธรรมข้อหนึง่ อันบุคคลเจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้ว
ย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญา (ปญฺาปฏิลาภาย)
ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญา (ปญฺาวุฑฺฒิยา)
ย่อมเป็นไปเพือ่ ความไพบูลย์แห่งปัญญา (ปญฺาเวปุลลฺ าย)
ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาใหญ่ (มหาปญฺตาย)
ย่อมเป็นไปเพือ่ ความเป็นผูม้ ปี ญ
ั ญาแน่นหนา (ปุถปุ ญฺตาย)
ย่อมเป็นไปเพือ่ ความเป็นผูม้ ปี ญ
ั ญาไพบูลย์์ (วิปลุ ปญฺตาย)
ย่อมเป็นไปเพือ่ ความเป็นผูม้ ปี ญ
ั ญาลึกซึง้ (คมฺภรี ปญฺตาย)
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ย่ อ มเป็ น ไปเพื่ อ ความเป็ น ผู้ มี ปั ญ ญาสามารถยิ่ ง
(อสมตฺถปญฺตาย)

ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเพียงดังแผ่นดิน
(ภูริปญฺตาย)

ย่อมเป็นไปเพือ่ ความเป็นผูม้ ปี ญ
ั ญามาก (ปญฺาพาหุลลฺ าย)
ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเร็ว (สีฆปญฺตาย)
ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเบา(ลหุปญฺตาย)
ย่อมเป็นไปเพือ่ ความเป็นผูม้ ปี ญ
ั ญาร่าเริง(หาสปญฺตาย)
ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาไว(ชวนปญฺตาย)
ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาคม (ติกฺขปญฺตาย)
ย่ อ มเป็ น ไปเพื่ อ ความเป็ น ผู้ มี ปั ญ ญาชำ � แรกกิ เ ลส
(นิพฺเพธิกปญฺตาย).

ธรรมข้อหนึ่ง คืออะไร คือ กายคตาสติ.
ภิกษุทั้งหลาย ! ธรรมข้ อ หนึ่ ง นี้ แ ล อั น บุ ค คล
เจริญแล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญา
ฯลฯ ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาชำ�แรกกิเลส;
ภิกษุทั้งหลาย ! ชนเหล่าใด ไม่บริโภคกายคตาสติ
ชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมไม่บริโภคอมตะ.

ฉบับ ๖ อานาปานสติ

ภิกษุทั้งหลาย ! ชนเหล่าใด บริโภคกายคตาสติ
ชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมบริโภคอมตะ;
ภิกษุทั้งหลาย ! กายคตาสติ อั น ชนเหล่ า ใด
ไม่บริโภคแล้ว อมตะชือ่ ว่าอันชนเหล่านัน้ ไม่บริโภคแล้ว.
ภิกษุทั้งหลาย ! กายคตาสติ อั น ชนเหล่ า ใด
บริโภคแล้ว อมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นบริโภคแล้ว;
ภิกษุทั้งหลาย ! กายคตาสติ ข องชนเหล่ า ใด
เสื่อมแล้ว อมตะของชนเหล่านั้นชื่อว่าเสื่อมแล้ว.
ภิกษุทั้งหลาย ! กายคตาสติ ข องชนเหล่ า ใด
ไม่เสื่อมแล้ว อมตะของชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่เสื่อมแล้ว;
ภิกษุทั้งหลาย ! กายคตาสติ อั น ชนเหล่ า ใด
เบื่อแล้ว อมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นเบื่อแล้ว.
ภิกษุทั้งหลาย ! กายคตาสติ อั น ชนเหล่ า ใด
ชอบใจแล้ว อมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นชอบใจแล้ว;
ภิกษุทั้งหลาย ! ชนเหล่าใดประมาทกายคตาสติ
ชนเหล่านั้นชื่อว่าประมาทอมตะ.
ภิกษุทั้งหลาย ! ชนเหล่าใดไม่ประมาทกายคตาสติ
ชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่ประมาทอมตะ;
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ภิกษุทั้งหลาย ! กายคตาสติ อั น ชนเหล่ า ใด
หลงลืม อมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นหลงลืม.
ภิกษุทั้งหลาย ! กายคตาสติ อั น ชนเหล่ า ใด
ไม่หลงลืม อมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืม;
ภิกษุทั้งหลาย ! กายคตาสติ อั น ชนเหล่ า ใด
ไม่สอ้ งเสพแล้ว อมตะชือ่ ว่าอันชนเหล่านัน้ ไม่สอ้ งเสพแล้ว.
ภิกษุทั้งหลาย ! กายคตาสติ อั น ชนเหล่ า ใด
ส้องเสพแล้ว อมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นส้องเสพแล้ว;
ภิกษุทั้งหลาย ! กายคตาสติ อั น ชนเหล่ า ใด
ไม่เจริญแล้ว อมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่เจริญแล้ว;
ภิกษุทั้งหลาย ! กายคตาสติ อั น ชนเหล่ า ใด
เจริญแล้ว อมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นเจริญแล้ว;
ภิกษุทั้งหลาย ! กายคตาสติ อั น ชนเหล่ า ใด
ไม่ท�ำ ให้มากแล้ว อมตะชือ่ ว่าอันชนเหล่านัน้ ไม่ท�ำ ให้มากแล้ว;
ภิกษุทั้งหลาย ! กายคตาสติ อั น ชนเหล่ า ใด
ทำ�ให้มากแล้ว อมตะชือ่ ว่าอันชนเหล่านัน้ ทำ�ให้มากแล้ว;
ภิกษุทั้งหลาย ! กายคตาสติ อั น ชนเหล่ า ใด
ไม่รู้ด้วยปัญญาอันยิ่ง อมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่รู้
ด้วยปัญญาอันยิ่ง;

ฉบับ ๖ อานาปานสติ

ภิกษุทั้งหลาย ! กายคตาสติ อั น ชนเหล่ า ใด
รู้ด้วยปัญญาอันยิ่ง อมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นรู้ด้วย
ปัญญาอันยิ่ง;
ภิกษุทั้งหลาย ! กายคตาสติ อั น ชนเหล่ า ใด
ไม่ก�ำ หนดรูแ้ ล้ว อมตะชือ่ ว่าอันชนเหล่านัน้ ไม่ก�ำ หนดรูแ้ ล้ว;
ภิกษุทั้งหลาย ! กายคตาสติ อั น ชนเหล่ า ใด
กำ�หนดรู้แล้ว อมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นกำ�หนดรู้แล้ว;
ภิกษุทั้งหลาย ! กายคตาสติ อั น ชนเหล่ า ใด
ไม่ท�ำ ให้แจ้งแล้ว อมตะชือ่ ว่าอันชนเหล่านัน้ ไม่ท�ำ ให้แจ้ง
แล้ว;
ภิกษุทั้งหลาย ! กายคตาสติ อั น ชนเหล่ า ใด
ทำ�ให้แจ้งแล้ว อมตะชือ่ ว่าอันชนเหล่านัน้ ทำ�ให้แจ้งแล้ว,
ดังนี.้
เอก. อํ. ๒๐/๕๕-๖๐/๒๒๕-๒๔๖.
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คณะงานธัมมะ วัดนาปาพง
(กลุ่มอาสาสมัครพุทธวจน-หมวดธรรม)

มูลนิธิพุทธโฆษณ์
มูลนิธิแห่งมหาชนชาวพุทธ ผู้ซึ่งชัดเจน และมั่นคงในพุทธวจน
เริม่ จากชาวพุทธกลุม่ เล็กๆ กลุม่ หนึง่ ได้มโี อกาสมาฟังธรรมบรรยายจาก
ท่านพระอาจารย์คกึ ฤทธิ์ โสตฺถผิ โล ทีเ่ น้นการน�าพุทธวจน (ธรรมวินยั จากพุทธโอษฐ์
ทีพ่ ระพุทธองค์ทรงยืนยันว่าทรงตรัสไว้ดแี ล้ว บริสทุ ธิบ์ ริบรู ณ์สนิ้ เชิง ทัง้ เนือ้ ความและ
พยัญชนะ) มาใช้ในการถ่ายทอดบอกสอน ซึง่ เป็นรูปแบบการแสดงธรรมทีต่ รงตาม
พุทธบัญญัติตามที่ ทรงรับสั่งแก่พระอรหันต์ ๖๐ รูปแรกที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน
ในการประกาศพระสัท ธรรม และเป็นลักษณะเฉพาะทีภ่ กิ ษุในครัง้ พุทธกาลใช้เป็น
มาตรฐานเดียว
หลักพุทธวจนนี้ ได้เข้ามาตอบค�าถาม ต่อความลังเลสงสัย ได้เข้ามาสร้าง
ความชัดเจน ต่อความพร่าเลือนสับสน ในข้อธรรมต่างๆ ที่มีอยู่ในสังคมชาวพุทธ
ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นผลจากสาเหตุเดียวคือ การไม่ใช้ค�าของพระพุทธเจ้าเป็นตัวตั้งต้น
ในการศึกษาเล่าเรียน
ด้วยศรัทธาอย่างไม่หวัน่ ไหวต่อองค์สมั มาสัมพุทธะ ในฐานะพระศาสดา
ท่านพระอาจารย์คกึ ฤทธิ์ ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่า “อาตมาไม่มคี า� สอนของตัวเอง”
และใช้เวลาที่มีอยู่ ไปกับการรับสนองพุทธประสงค์ ด้วยการโฆษณาพุทธวจน
เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม และความประสานเป็นหนึ่งเดียวของชาวพุทธ
เมือ่ กลับมาใช้หลักพุทธวจน เหมือนทีเ่ คยเป็นในครัง้ พุทธกาล สิง่ ทีเ่ กิดขึน้
คือ ความชัดเจนสอดคล้องลงตัว ในความรู้ความเข้าใจ ไม่ว่าในแง่ของหลักธรรม
ตลอดจนมรรควิธที ตี่ รง และสามารถน�าไปใช้ปฏิบตั ใิ ห้เกิดผล รูเ้ ห็นประจักษ์ได้จริง
ด้วยตนเองทันที ด้วยเหตุน้ี ชาวพุทธทีเ่ ห็นคุณค่าในค�าของพระพุทธเจ้าจึงขยายตัว
มากขึ้นเรื่อยๆ เกิดเป็น “กระแสพุทธวจน” ซึ่งเป็นพลังเงียบที่ก�าลังจะกลายเป็น
คลืน่ ลูกใหม่ ในการกลับไปใช้ระบบการเรียนรูพ้ ระสัทธรรม เหมือนดังครัง้ พุทธกาล

ด้วยการขยายตัวของกระแสพุทธวจนนี้ สื่อธรรมที่เป็นพุทธวจน ไม่ว่า
จะเป็นหนังสือ หรือซีดี ซึ่งแจกฟรีแก่ญาติโยมเริ่มมีไม่พอเพียงในการแจก ทั้งนี้
เพราะจ�านวนของผู้ที่สนใจเห็นความส�าคัญของพุทธวจน ได้ขยายตัวมากขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ประกอบกับว่าท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เคร่งครัดในข้อวัตร
ปฏิบัติที่พระศาสดาบัญญัติไว้ อันเป็นธรรมวินัยที่ออกจากพระโอษฐ์ของตถาคต
โดยตรง การเผยแผ่พุทธวจนที่ผ่านมา จึงเป็นไปในลักษณะสันโดษตามมีตามได้
เมื่อมีโยมมาปวารณาเป็นเจ้าภาพในการจัดพิมพ์ ได้มาจ�านวนเท่าไหร่ ก็ทยอยแจก
ไปตามทีม่ เี ท่านัน้ เมือ่ มีมา ก็แจกไป เมือ่ หมด ก็คอื หมด
เนือ่ งจากว่า หน้าทีใ่ นการด�ารงพระสัทธรรมให้ตงั้ มัน่ สืบไป ไม่ได้ผกู จ�ากัด
อยู่แต่เพียงพุทธสาวกในฐานะของสงฆ์เท่านั้น ฆราวาสกลุ่มหนึ่งซึ่งเห็นความส�าคัญ
ของพุทธวจน จึงรวมตัวกันเข้ามาช่วยขยายผลในสิง่ ทีท่ า่ นพระอาจารย์คกึ ฤทธิ์ โสตฺถผิ โล
ท�าอยูแ่ ล้ว นัน่ คือ การน�าพุทธวจนมาเผยแพร่โฆษณา โดยพิจารณาตัดสินใจจดทะเบียน
จัดตั้งเป็นมูลนิธิอย่างถูกต้องตามกฏหมาย เพื่อให้การด�าเนินการต่างๆ ทั้งหมด
อยูใ่ นรูปแบบทีโ่ ปร่งใส เปิดเผย และเปิดกว้างต่อสาธารณชนชาวพุทธทัว่ ไป
ส�าหรับผู้ที่เห็นความส�าคัญของพุทธวจน และมีความประสงค์ที่จะด�ารง
พระสัทธรรมให้ตงั้ มัน่ ด้วยวิธขี องพระพุทธเจ้า สามารถสนับสนุนการด�าเนินการตรงนีไ้ ด้
ด้วยวิธีง่ายๆ นั่นคือ เข้ามาใส่ใจศึกษาพุทธวจน และน�าไปใช้ปฏิบัติด้วยตนเอง
เมื่อรู้ประจักษ์ เห็นได้ด้วยตนแล้ว ว่ามรรควิธีที่ได้จากการท�าความเข้าใจ โดย
ใช้ค�าของพระพุทธเจ้าเป็นตัวตั้งต้นนั้น น�าไปสู่ความเห็นที่ถูกต้อง ในหลักธรรม
อันสอดคล้องเป็นเหตุเป็นผล และเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว กระทั่งได้ผลตามจริง
ท�าให้เกิดมีจิตศรัทธา ในการช่วยเผยแพร่ขยายสื่อพุทธวจน เพียงเท่านี้ คุณก็คือ
หนึง่ หน่วยในขบวน “พุทธโฆษณ์” แล้ว
นี่คือเจตนารมณ์ของมูลนิธิพุทธโฆษณ์ นั่นคือเป็นมูลนิธิแห่งมหาชน
ชาวพุทธ ซึง่ ชัดเจน และมัน่ คงในพุทธวจน

ผู้ที่สนใจรับสื่อธรรมที่เป็นพุทธวจน เพื่อไปใช้ศึกษาส่วนตัว
หรือน�าไปแจกเป็นธรรมทาน แก่พ่อแม่พี่น้อง ญาติ หรือเพื่อน
สามารถมารับได้ฟรี ที่วัดนาปาพง
หรือตามที่พระอาจารย์คึกฤทธิ์ได้รับนิมนต์ไปแสดงธรรมนอกสถานที่
ส�าหรับรายละเอียดกิจธรรมต่างๆ ภายใต้เครือข่ายพุทธวจนโดยวัดนาปาพง ค้นหา
ข้อมูลได้จาก
www.buddhakos.org หรือ www.watnapp.com
หากมีความจ�านงที่จะรับไปแจกเป็นธรรมทานในจ�านวนหลายสิบชุด
ขอความกรุณาแจ้งความจ�านงได้ที่
มูลนิธิพุทธโฆษณ์
ประสานงานและเผยแผ่ : เลขที่ ๒๙/๓ หมู่ที่ ๗
ถนนเลียบคลอง ๑๐ ฝั่งตะวันออก
ต�าบลบึงทองหลาง อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๕๐
โทรศัพท์ ๐๘ ๒๒๒๒ ๕๗๙๐-๙๔, ๐๘ ๕๐๕๘ ๖๘๘๘, ๐๘ ๑๕๑๓ ๑๖๑๑
โทรสาร ๐ ๒๑๕๙ ๐๕๒๕-๖
เว็บไซต์ : www.buddhakos.org อีเมล์ : buddhakos@hotmail.com
สนับสนุนการเผยแผ่พุทธวจนได้ที่
ชือ่ บัญชี “มูลนิธพิ ทุ ธโฆษณ์” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา คลอง ๑๐ (ธัญบุร)ี
ประเภท บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๓๑๘-๒-๔๗๔๖๑-๐

ขอกราบขอบพระคุณแด่

พระอาจารย์คกึ ฤทธิ์ โสตฺถผิ โล และคณะสงฆ์วดั นาป่าพง
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
http://www.buddhawajanafund.org : มูลนิธิพุทธวจน
http://www.ratana5.com : พุทธวจนสมาคม
http://www.buddhawajana-training.com : ศูนย์ปฏิบัติพุทธวจน
http://www.buddhawaj.org : ฐานข้อมูลพระสูตรออนไลน์, เสียงอ่านพุทธวจน
http://www.buddhaoat.org : กลุ่มผู้สนับสนุนการเผยแผ่พุทธวจน

ดาวน์โหลดโปรแกรมตรวจหาและเทียบเคียงพุทธวจน (E-Tipitaka)
ส�าหรับคอมพิวเตอร์

• ระบบปฏิบัติการ Windows, Macintosh, Linux
http://etipitaka.com/download หรือ รับแผ่นโปรแกรมได้ที่วัดนาปาพง

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)
เฉพาะส�าหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต

• 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

วิทยุ

• คลื่น ส.ว.พ. FM ๙๑.๐ MHz ทุกวันพระ เวลา ๑๗.๔๐ น.

บรรณานุกรม
พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ (บาลีสยามรัฐ)
พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง (ไทยสยามรัฐ)
หนังสือธรรมโฆษณ์ ชุดจากพระโอษฐ์

(ผลงานแปลพุทธวจน โดยท่านพุทธทาสภิกขุในนามกองต�าราคณะธรรมทาน)

ร่วมสนับสนุนการจัดท�าโดย
คณะงานธัมมะ วัดนาปาพง (กลุม่ อาสาสมัครพุทธวจนหมวดธรรม), คณะศิษย์วดั นาปาพง,
กลุ่มศิษย์ตถาคต, กลุ่มสมณะศากยะปุตติยะ, กลุ่มธรรมะสีขาว,
กลุ่มพุทธบริษัทศากยบุตร, กลุ่มพุทธโอษฐ์, กลุ่มชวนม่วนธรรม,
กลุ่มละนันทิ, กลุ่มพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัทการบินไทย,
กลุ่มมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่,
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ส�านักงานการศึกษาต่อเนื่อง,
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)
ชมรมวิศวกรความรู้เพื่อสังคม, ชมรมพุทธวจนอุดรธานี, ชมรมธรรมปรีดา,
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี,
บจก. สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น, บจก. ดาต้าโปรดักส์, บจก. 3M ประเทศไทย,
บจก. บางไทรไฟเบอร์บอร์ด, บจก. เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย),
บจก. สยามรักษ์, บจก. เซเว่นสเต็ปส์, บจก. เมคเทค, บจก. ไดเวอร์ส เคมีคอลส์,
บจก. ห้างพระจันทร์โอสถ, บจก.สมสุข สหภัทรสตีลล์, บจก.ทองแป้น,
บจก. สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม, บจก. อี.ซี.ที. ซิสเต็ม, บจก. อี.ซี.ที. เอ็นจิเนียริง่ ,
บจก. อี.ซี.ที. ซัพพลาย, บจก. อี.ซี.ที อินเตอร์เนชั่นแนล, บจก. อี.ซี.ที. โปรเฟสชั่นแนล,
บจก. คอร์โดมา อินเตอร์เนชั่นแนล, บมจ. ณุศาศิริ, หจก. อินเตอร์ คิด,
สถานกายภาพบ�าบัด คิดดีคลินิค, ร้านต้นมะขามช่างทอง,
ร้านเสบียงบุญ, บ้านเมตตาเรสซิเด้นท์, บ้านพุทธวัจน์

ลงสะพานคลอง ๑๐ ไปยูเทิร์นแรกมา
แล้วเลี้ยวซ้ายก่อนขึ้นสะพาน

ลงสะพานคลอง ๑๐
เลี้ยวซ้ายคอสะพาน

โทรศัพท์ ๐๘ ๑๕๑๓ ๑๖๑๑,
๐๘ ๔๐๙๖ ๘๔๓๐,
๐๘ ๒๒๒๒ ๕๗๙๐-๔,
๐๘ ๖๕๕๒ ๒๔๕๙

แนวทิวสน
วัดนาป่าพง

แผนที่วัดนาป่าพง

๑๐

พระสูตรของความส�าคัญ
ทีช่ าวพุทธต้องศึกษา
แต่คา� สอนจากพระพุทธเจ้า
เท่านัน้

ผ่านมา ๒,๕๐๐ กว่าปี
ค�าสอนทางพระพุทธศาสนาเกิดความหลากหลายมากขึน้
มีสา� นักต่างๆ มากมาย ซึง่ แต่ละหมูค่ ณะก็มคี วามเห็นของตน
หามาตรฐานไม่ได้ แม้จะกล่าวในเรือ่ งเดียวกัน
ทัง้ นีไ้ ม่ใช่เพราะค�าสอนของพระพุทธเจ้าไม่สมบูรณ์
แล้วเราควรเชือ่ และปฏิบตั ติ ามใคร ?
ลองพิจารณาหาค�าตอบง่ายๆ ได้จาก ๑๐ พระสูตร
ซึง่ พระตถาคตทรงเตือนเอาไว้
แล้วตรัสบอกวิธปี อ้ งกันและแก้ไขเหตุเสือ่ มแห่งธรรมเหล่านี.้
ขอเชิญมาตอบตัวเองกันเถอะว่า ถึงเวลาแล้วหรือยัง ?
ทีพ่ ทุ ธบริษทั จะมีมาตรฐานเพียงหนึง่ เดียว คือ “พุทธวจน” ธรรมวินยั
จากองค์พระสังฆบิดาอันวิญญูชนพึงปฏิบตั แิ ละรูต้ ามได้เฉพาะตน ดังนี.้
๑. พระองค์ทรงสามารถก�าหนดสมาธิ เมือ่ จะพูด ทุกถ้อยค�าจึงไม่ผดิ พลาด
-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๕๘/๔๓๐.

อัคคิเวสนะ ! เรานัน้ หรือ จ�าเดิมแต่เริม่ แสดง กระทัง่ ค�าสุดท้ายแห่ง
การกล่าวเรือ่ งนัน้ ๆ ย่อมตัง้ ไว้ซงึ่ จิตในสมาธินมิ ติ อันเป็นภายในโดยแท้
ให้จติ ด�ารงอยู่ ให้จติ ตัง้ มัน่ อยู่ กระท�าให้มจี ติ เป็นเอก ดังเช่นทีค่ นทัง้ หลาย
เคยได้ยนิ ว่าเรากระท�าอยูเ่ ป็นประจ�า ดังนี.้

๒.แต่ละค�าพูดเป็นอกาลิโก คือ ถูกต้องตรงจริงไม่จา� กัดกาลเวลา
-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๘๕/๔๕๑.

ภิกษุทั้งหลาย ! พวกเธอทัง้ หลายเป็นผูท้ เี่ ราน�าไปแล้วด้วยธรรมนี้
อันเป็นธรรมทีบ่ คุ คลจะพึงเห็นได้ดว้ ยตนเอง (สนฺทฏิ ิโก) เป็นธรรมให้
ผลไม่จา� กัดกาล (อกาลิโก) เป็นธรรมทีค่ วรเรียกกันมาดู (เอหิปสฺสโิ ก)
ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว (โอปนยิโก) อันวิญญูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตน
(ปจฺจตฺต� เวทิตพฺโพ วิญญ
ฺ หู )ิ .
๓. ค�าพูดทีพ่ ดู มาทัง้ หมดนับแต่วนั ตรัสรูน้ นั้ สอดรับไม่ขดั แย้งกัน
-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๓๒๑/๒๙๓.

ภิกษุทั้งหลาย ! นับตั้งแต่ราตรี ที่ตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ จนกระทั่งถึงราตรีที่ตถาคตปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสส
นิพพานธาตุ ตลอดเวลาระหว่างนั้น ตถาคตได้กล่าวสอน พร�่าสอน
แสดงออก ซึง่ ถ้อยค�าใด ถ้อยค�าเหล่านัน้ ทัง้ หมด ย่อมเข้ากันได้โดย
ประการเดียวทัง้ สิน้ ไม่แย้งกันเป็นประการอืน่ เลย.
วยกลองศึก
อ๔.ทรงบอกเหตุแห่งความอันตรธานของค�าสอนเปรี-บาลียบด้
นิทาน. สํ. ๑๖/๓๑๑/๖๗๒-๓.
ภิกษุทงั้ หลาย ! เรือ่ งนีเ้ คยมีมาแล้ว กลองศึกของกษัตริยพ์ วกทสารหะ
เรียกว่า อานกะ มีอยู่ เมือ่ กลองอานกะนี้ มีแผลแตกหรือลิ พวกกษัตริย์
ทสารหะได้หาเนือ้ ไม้อนื่ ท�าเป็นลิม่ เสริมลงในรอยแตกของกลองนัน้ (ทุก
คราวไป). ภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อเชื่อมปะเข้าหลายครั้งหลายคราวเช่นนั้น
นานเข้าก็ถงึ สมัยหนึง่ ซึง่ เนือ้ ไม้เดิมของตัวกลองหมดสิน้ ไป เหลืออยูแ่ ต่
เนือ้ ไม้ทที่ า� เสริมเข้าใหม่เท่านัน้ .
ภิกษุทงั้ หลาย ! ฉันใดก็ฉนั นัน้ ในกาลยืดยาวฝ่ายอนาคต จักมีภกิ ษุ
ทัง้ หลาย สุตตันตะเหล่าใด ทีเ่ ป็นค�าของตถาคต เป็นข้อความลึก มีความหมายซึง้
เป็นชัน้ โลกุตตระ ว่าเฉพาะด้วยเรือ่ งสุญญตา เมือ่ มีผนู้ า� สุตตันตะเหล่านัน้

มากล่าวอยู่ เธอจักไม่ฟังด้วยดี จักไม่เงี่ยหูฟัง จักไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง
และจักไม่สา� คัญว่าเป็นสิง่ ทีต่ นควรศึกษาเล่าเรียน ส่วนสุตตันตะเหล่าใดที่
นักกวีแต่งขึน้ ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มีอกั ษรสละสลวย
มีพยัญชนะอันวิจติ ร เป็นเรือ่ งนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่ มีผนู้ า�
สุตตันตะที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เหล่านั้นมากล่าวอยู่ เธอจักฟังด้วยดี จัก
เงีย่ หูฟงั จักตัง้ จิต เพือ่ จะรูท้ วั่ ถึง และจักส�าคัญว่าเป็นสิง่ ทีต่ นควรศึกษา
เล่าเรียนไป.
ภิกษุทงั้ หลาย ! ความอันตรธานของสุตตันตะเหล่านัน้ ทีเ่ ป็นค�าของ
ตถาคต เป็นข้อความลึก มีความหมายซึง้ เป็นชัน้ โลกุตตระ ว่าเฉพาะด้วย
เรือ่ งสุญญตา จักมีได้ดว้ ยอาการอย่างนี้ แล.
๕. ทรงก�าชับให้ศึกษาปฏิบัติเฉพาะจากค�าของพระองค์เท่านั้น
อย่าฟังคนอื่น
-บาลี ทุก. อํ. ๒๐/๙๑-๙๒/๒๙๒.

ภิกษุทงั้ หลาย ! พวกภิกษุบริษทั ในกรณีนี้ สุตตันตะเหล่าใด ทีก่ วี
แต่งขึน้ ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มีอกั ษรสละสลวย มี
พยัญชนะอันวิจติ ร เป็นเรือ่ งนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่ มีผนู้ า�
สุตตันตะเหล่านัน้ มากล่าวอยู่ เธอจักไม่ฟงั ด้วยดี ไม่เงีย่ หูฟงั ไม่ตงั้ จิตเพือ่
จะรูท้ วั่ ถึง และจักไม่สา� คัญว่าเป็นสิง่ ทีต่ นควรศึกษาเล่าเรียน.
ภิกษุทงั้ หลาย ! ส่วนสุตตันตะเหล่าใด ทีเ่ ป็นค�าของตถาคต เป็น
ข้อความลึก มีความหมายซึง้ เป็นชัน้ โลกุตตระ ว่าเฉพาะด้วยเรือ่ งสุญญตา
เมือ่ มีผนู้ า� สุตตันตะเหล่านัน้ มากล่าวอยู่ เธอย่อมฟังด้วยดี ย่อมเงีย่ หูฟงั
ย่อมตัง้ จิตเพือ่ จะรูท้ วั่ ถึง และย่อมส�าคัญว่าเป็นสิง่ ทีต่ นควรศึกษาเล่าเรียน
จึงพากันเล่าเรียน ไต่ถาม ทวนถามแก่กนั และกันอยูว่ า่ “ข้อนีเ้ ป็นอย่างไร
มีความหมายกีน่ ยั ” ดังนี้ ด้วยการท�าดังนี้ เธอย่อมเปิดธรรมทีถ่ กู ปิดไว้ได้
ธรรมทีย่ งั ไม่ปรากฏ เธอก็ทา� ให้ปรากฏได้ ความสงสัยในธรรมหลายประการ
ทีน่ า่ สงสัย เธอก็บรรเทาลงได้.

ภิกษุทงั้ หลาย ! บริษทั ชือ่ อุกกาจิตวินตี า ปริสา โน ปฏิปจุ ฉาวินตี า
เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุทงั้ หลาย ! ในกรณีนคี้ อื ภิกษุทงั้ หลายในบริษทั ใด เมือ่ สุตตันตะ
ทัง้ หลาย อันเป็นตถาคตภาษิต (ตถาคตภาสิตา) อันลึกซึง้ (คมฺภรี า) มี
อรรถอันลึกซึ้ง (คมฺภีรตฺถา) เป็นโลกุตตระ (โลกุตฺตรา) ประกอบด้วย
เรือ่ งสุญญตา (สุญญ
ฺ ตปฏิสย� ตุ ตฺ า) อันบุคคลน�ามากล่าวอยู่ ก็ไม่ฟงั ด้วยดี
ไม่เงีย่ หูฟงั ไม่เข้าไปตัง้ จิตเพือ่ จะรูท้ วั่ ถึง และไม่สา� คัญว่าเป็นสิง่ ทีต่ นควร
ศึกษาเล่าเรียน.
ส่วนสุตตันตะเหล่าใด ทีก่ วีแต่งขึน้ ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภท
กาพย์กลอน มีอกั ษรสละสลวย มีพยัญชนะอันวิจติ ร เป็นเรือ่ งนอกแนว
เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่ มีผนู้ า� สุตตันตะเหล่านีม้ ากล่าวอยู่
พวกเธอย่อมฟังด้วยดี เงีย่ หูฟงั ตัง้ จิตเพือ่ จะรูท้ วั่ ถึง และส�าคัญไป
ว่าเป็นสิง่ ทีต่ นควรศึกษาเล่าเรียน พวกเธอเล่าเรียนธรรมอันกวีแต่งใหม่
นั้นแล้ว ก็ไม่สอบถามซึ่งกันและกัน ไม่ท�าให้เปิดเผยแจ่มแจ้งออกมาว่า
ข้อนีพ้ ยัญชนะเป็นอย่างไร อรรถเป็นอย่างไร ดังนี้ เธอเหล่านัน้ เปิดเผย
สิง่ ทีย่ งั ไม่เปิดเผยไม่ได้ ไม่หงายของทีค่ ว�า่ อยูใ่ ห้หงายขึน้ ได้ ไม่บรรเทา
ความสงสัยในธรรมทัง้ หลายอันเป็นทีต่ งั้ แห่งความสงสัยมีอย่างต่างๆ ได้.
ภิกษุทงั้ หลาย ! นีเ้ ราเรียกว่า อุกกาจิตวินตี า ปริสา โน ปฏิปจุ ฉาวินตี า.
ภิกษุทงั้ หลาย ! บริษทั ชือ่ ปฏิปจุ ฉาวินตี า ปริสา โน อุกกาจิตวินตี า
เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุทงั้ หลาย ! ในกรณีนคี้ อื ภิกษุทงั้ หลายในบริษทั ใด เมือ่ สุตตันตะ
ทัง้ หลาย ทีก่ วีแต่งขึน้ ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มีอกั ษร
สละสลวย มีพยัญชนะอันวิจติ ร เป็นเรือ่ งนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก
อันบุคคลน�ามากล่าวอยู่ ก็ไม่ฟงั ด้วยดี ไม่เงีย่ หูฟงั ไม่เข้าไปตัง้ จิตเพือ่ จะ
รูท้ วั่ ถึง และไม่สา� คัญว่าเป็นสิง่ ทีต่ นควรศึกษาเล่าเรียน ส่วน สุตตันตะ
เหล่าใด อันเป็นตถาคตภาษิต อันลึกซึง้ มีอรรถอันลึกซึง้ เป็นโลกุตตระ
ประกอบด้วยเรือ่ งสุญญตา เมือ่ มีผนู้ า� สุตตันตะเหล่านี้ มากล่าวอยู่ พวก

เธอย่อมฟังด้วยดี ย่อมเงีย่ หูฟงั ย่อมเข้าไปตัง้ จิตเพือ่ จะรูท้ วั่ ถึง และ
ย่อมส�าคัญว่าเป็นสิง่ ทีค่ วรศึกษาเล่าเรียน พวกเธอเล่าเรียนธรรมทีเ่ ป็น
ตถาคตภาษิตนัน้ แล้ว ก็สอบถามซึง่ กันและกัน ท�าให้เปิดเผยแจ่มแจ้งออก
มาว่า ข้อนีพ้ ยัญชนะเป็นอย่างไร อรรถะเป็นอย่างไร ดังนี้ เธอเหล่านัน้
เปิดเผยสิง่ ทีย่ งั ไม่เปิดเผยได้ หงายของทีค่ ว�า่ อยูใ่ ห้หงายขึน้ ได้ บรรเทา
ความสงสัยในธรรมทัง้ หลายอันเป็นทีต่ งั้ แห่งความสงสัยมีอย่างต่างๆ ได้.
ภิกษุทงั้ หลาย ! นีเ้ ราเรียกว่า ปฏิปจุ ฉาวินตี า ปริสา โน อุกกาจิตวินตี า.
ภิกษุทงั้ หลาย ! เหล่านีแ้ ลบริษทั ๒ จ�าพวกนัน้ . ภิกษุทงั้ หลาย !
บริษทั ทีเ่ ลิศในบรรดาบริษทั ทัง้ สองพวกนัน้ คือ บริษทั ปฏิปจุ ฉาวินตี า
ปริสา โน อุกกาจิตวินตี า (บริษทั ทีอ่ าศัยการสอบสวนทบทวนกันเอาเอง
เป็นเครือ่ งน�าไป ไม่อาศัยความเชือ่ จากบุคคลภายนอกเป็นเครือ่ งน�าไป) แล.
๖.ทรงห้ามบัญญัติเพิ่มหรือตัดทอนสิ่งที่บัญญัติไว้
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๙๐/๗๐.

ภิกษุทงั้ หลาย ! ภิกษุทงั้ หลาย จักไม่บญ
ั ญัตสิ งิ่ ทีไ่ ม่เคยบัญญัติ จัก
ไม่เพิกถอนสิง่ ทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้แล้ว จักสมาทานศึกษาในสิกขาบททีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้
แล้วอย่างเคร่งครัด อยูเ่ พียงใด ความเจริญก็เป็นสิง่ ทีภ่ กิ ษุทงั้ หลายหวังได้
ไม่มคี วามเสือ่ มเลย อยูเ่ พียงนัน้ .
๗.ส�านึกเสมอว่าตนเองเป็นเพียงผู้เดินตามพระองค์เท่านั้น
ถึงแม้จะเป็นอรหันต์ผู้เลิศทางปัญญาก็ตาม
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๘๒/๑๒๖.

ภิกษุทงั้ หลาย ! ตถาคตผูอ้ รหันตสัมมาสัมพุทธะ ได้ทา� มรรคทีย่ งั
ไม่เกิดให้เกิดขึน้ ได้ทา� มรรคทีย่ งั ไม่มใี ครรูใ้ ห้มคี นรู้ ได้ทา� มรรคทีย่ งั ไม่มี
ใครกล่าวให้เป็นมรรคทีก่ ล่าวกันแล้ว ตถาคตเป็นผูร้ มู้ รรค (มคฺคญฺญ)ู เป็น
ผูร้ แู้ จ้งมรรค (มคฺควิท)ู เป็นผูฉ้ ลาดในมรรค (มคฺคโกวิโท). ภิกษุทั้งหลาย !
ส่วนสาวกทัง้ หลายในกาลนี้ เป็นผูเ้ ดินตามมรรค (มคฺคานุคา) เป็นผูต้ ามมา
ในภายหลัง.

ภิกษุทงั้ หลาย ! นีแ้ ล เป็นความผิดแผกแตกต่างกัน เป็นความมุง่ หมาย
ทีแ่ ตกต่างกัน เป็นเครือ่ งกระท�าให้แตกต่างกัน ระหว่างตถาคตผูอ้ รหันตสัมมาสัมพุทธะ กับภิกษุผู้ปัญญาวิมุตติ.
๘.ตรัสไว้ว่าให้ทรงจ�าบทพยัญชนะและค�าอธิบายอย่างถูกต้อง
พร้อมขยันถ่ายทอดบอกสอนกันต่อไป
-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๙๗/๑๖๐.

ภิกษุทงั้ หลาย ! พวกภิกษุในธรรมวินยั นี้ เล่าเรียนสูตรอันถือกัน
มาถูก ด้วยบทพยัญชนะทีใ่ ช้กนั ถูก ความหมายแห่งบทพยัญชนะทีใ่ ช้กนั
ก็ถกู ย่อมมีนยั อันถูกต้องเช่นนัน้ . ภิกษุทงั้ หลาย ! นีเ่ ป็น มูลกรณีทหี่ นึง่
ซึง่ ท�าให้พระสัทธรรมตัง้ อยูไ่ ด้ไม่เลอะเลือนจนเสือ่ มสูญไป...
ภิกษุทงั้ หลาย ! พวกภิกษุเหล่าใด เป็นพหุสตู คล่องแคล่ว ในหลัก
พระพุทธวจน ทรงธรรม ทรงวินยั ทรงมาติกา (แม่บท) พวกภิกษุเหล่านัน้
เอาใจใส่ บอกสอน เนือ้ ความแห่งสูตรทัง้ หลายแก่คนอืน่ ๆ เมือ่ ท่านเหล่านัน้
ล่วงลับไป สูตรทัง้ หลาย ก็ไม่ขาดผูเ้ ป็นมูลราก (อาจารย์) มีทอี่ าศัยสืบกันไป.
ภิกษุทั้งหลาย ! นี่เป็น มูลกรณีที่สาม ซึ่งท�าให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้
ไม่เลอะเลือนจนเสือ่ มสูญไป...
*** ในที่นี้ยกมา ๒ นัยยะ จาก ๔ นัยยะ ของมูลเหตุสี่ประการ ที่ท�าให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้
ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป

๙. ทรงบอกวิธีแก้ไขความผิดเพี้ยนในค�าสอน
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๔๔/๑๑๓-๖.

๑. (หากมี) ภิกษุในธรรมวินยั นีก้ ล่าวอย่างนีว้ า่ ผูม้ อี ายุ ! ข้าพเจ้า
ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักตร์พระผูม้ พี ระภาคว่า “นีเ้ ป็นธรรม นีเ้ ป็นวินยั
นีเ้ ป็นค�าสอนของพระศาสดา”...
๒. (หากมี) ภิกษุในธรรมวินยั นีก้ ล่าวอย่างนีว้ า่ ในอาวาสชือ่ โน้นมี
สงฆ์อยูพ่ ร้อมด้วยพระเถระ พร้อมด้วยปาโมกข์ ข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะ
หน้าสงฆ์นนั้ ว่า “นีเ้ ป็นธรรม นีเ้ ป็นวินยั นีเ้ ป็นค�าสอนของพระศาสดา”...

๓. (หากมี) ภิกษุในธรรมวินยั นีก้ ล่าวอย่างนีว้ า่ ในอาวาสชือ่ โน้นมี
ภิกษุผเู้ ป็นเถระอยูจ่ า� นวนมาก เป็นพหุสตู เรียนคัมภีร์ ทรงธรรม ทรงวินยั
ทรงมาติกา ข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะหน้าพระเถระเหล่านัน้ ว่า “นีเ้ ป็นธรรม
นีเ้ ป็นวินยั นีเ้ ป็นค�าสอนของพระศาสดา”...
๔. (หากมี) ภิกษุในธรรมวินยั นีก้ ล่าวอย่างนีว้ า่ ในอาวาสชือ่ โน้นมี
ภิกษุผเู้ ป็นเถระอยูร่ ปู หนึง่ เป็นพหุสตู เรียนคัมภีร์ ทรงธรรม ทรงวินยั
ทรงมาติกา ข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะหน้าพระเถระรูปนัน้ ว่า “นีเ้ ป็นธรรม
นีเ้ ป็นวินยั นีเ้ ป็นค�าสอนของพระศาสดา”...
เธอทัง้ หลายยังไม่พงึ ชืน่ ชม ยังไม่พงึ คัดค้านค�ากล่าวของผูน้ นั้ พึงเรียน
บทและพยัญชนะเหล่านัน้ ให้ดี แล้วพึงสอบสวนลงในพระสูตร เทียบเคียง
ดูในวินยั
ถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้น สอบลงในสูตรก็ไม่ได้ เทียบเข้าใน
วินัยก็ไม่ได้ พึงลงสันนิษฐานว่า “นี้มิใช่พระด�ารัสของพระผู้มีพระภาค
พระองค์นนั้ แน่นอน และภิกษุนรี้ บั มาผิด” เธอทัง้ หลาย พึงทิง้ ค�านัน้ เสีย
ถ้าบทและพยัญชนะเหล่านัน้ สอบลงในสูตรก็ได้ เทียบเข้าในวินยั
ก็ได้ พึงลงสันนิษฐานว่า “นีเ้ ป็นพระด�ารัส ของพระผูม้ พี ระภาคพระองค์นนั้
แน่นอน และภิกษุนนั้ รับมาด้วยดี” เธอทัง้ หลาย พึงจ�ามหาปเทส... นีไ้ ว้.
๑๐. ทรงตรัสแก่พระอานนท์
ให้ใช้ธรรมวินัยที่ตรัสไว้เป็นศาสดาแทนต่อไป
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๗๘/๑๔๑.
-บาลี ม. ม. ๑๓/๔๒๗/๔๖๓.
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๑๗/๗๔๐.

อานนท์ ! ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่า ‘ธรรมวินัยของ
พวกเรามีพระศาสดาล่วงลับไปเสียแล้ว พวกเราไม่มีพระศาสดา’ ดังนี้.
อานนท์ ! พวกเธออย่าคิดอย่างนั้น. อานนท์ ! ธรรมก็ดี วินัยก็ดี ที่เรา
แสดงแล้ว บัญญัติแล้ว แก่พวกเธอทั้งหลาย ธรรมวินัยนั้น จักเป็น
ศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย โดยกาลล่วงไปแห่งเรา.

อานนท์ ! ในกาลบัดนีก้ ด็ ี ในกาลล่วงไปแห่งเราก็ดี ใครก็ตาม จัก
ต้องมีตนเป็นประทีป มีตนเป็นสรณะ ไม่เอาสิง่ อืน่ เป็นสรณะ มีธรรมเป็น
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.
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ØéĀé ĜĜ
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ØéĀé Ĝě
ØéĀé Ĝě

äăãäāðÐāòċëñČëŚ
íòÿçòòðÓĘ
āùüèäāðúôĀ
Ðíćæçö×èčãñíòÿüā×āòñŞ
óæçăåăëėčùäĉ
åăëæčôďãś
äăãäāðÐāòċëñČëŚ
íòÿçòòðÓĘ
āùüèäāðúôĀ
Ðíćæçö×èčãñíòÿüā×āòñŞ
ÓąÐóæçăÓėąÐčùäĉ
čôďãś
Ąē æĄē
XXXCVEEIBLPTPSH]NFEJBXBUOBQBIQPOHPSH]XXXXBUOBQQDPN]XXXCVEEIBXBKBOBGVOEPSH
XXXCVEEIBLPTPSH]NFEJBXBUOBQBIQPOHPSH]XXXXBUOBQQDPN]XXXCVEEIBXBKBOBGVOEPSH
ÓôĆèē ùöí'..)[æć
ÐöĀèíòÿċöôāè
ÓôĆèē ùöí'..)[æć
ÐöĀèíòÿċöôāè

êßðçòòð
êßðçòòð

çăíćæçö×èčæòěģĜğĠĢĝĞĠĝÓć
â÷òÙāčæòěģĜĠĜĞĜġĜĜÓć
üāòĄöòòâčæòěģĠěĠģġģģģ
ðĈôèăçăíðĈćæôèăçö×èčæòěģĜğĠĢĝĞĠĝÓć
â÷òÙāčæòěģĜĠĜĞĜġĜĜÓć
âüāòĄöâòòâčæòěģĠěĠģġģģģ
éëĈäś üś ÖÐāòêÞă
éäĀ çă òòòðäă
äĀ íă æć çö×è
#VEEIBXBKBOB5SBJOJOH$FOUFS
ùĘāúòĀéùĘëĈāäś úòĀüś ÖÐāòêÞă
éäĀ çă òòòðäă
ãäŚüďãśãæäŚēĄ ü÷ĈďãśèæñŞêēĄ ÷ĈÞăéèäĀñŞêíă Þăæć éçö×è
#VEEIBXBKBOB5SBJOJOH$FOUFS
 
íæŞěĤĝĤĜĝĞġĠĢ
ěĤĝĤĜĝĞĢĝĜ
ěĤĝĤĜĝĞğĢĜ
čæò÷Āíčæò÷Ā
æŞěĤĝĤĜĝĞġĠĢ
ěĤĝĤĜĝĞĢĝĜ
ěĤĝĤĜĝĞğĢĜ

ðĈôèăçăíćæçčÕøâŞ
čæòěģĝĝĝĝĠĢĤě
- Ĥğ
ðĈôèăçăíćæçö×èčæòěģĜğĠĢĝĞĠĝÓć
â÷òÙāčæòěģĜĠĜĞĜġĜĜÓć
âüāòĄöòòâčæòěģĠěĠģġģģģ

ùĘāúòĀéëĈäś üś ÖÐāòêÞăéäĀ çă òòòðäăãäŚüďãśæēĄ ÷ĈèñŞêÞăéäĀ íă æć çö×è #VEEIBXBKBOB5SBJOJOH$FOUFS 
ùĘāúòĀéëĈäś üś ÖÐāòêÞă
éäĀ çă òòòðäăãäŚüďãśæěĤĝĤĜĝĞĢĝĜ
ēĄ ÷ĈèñŞêÞăéäĀ íă æć çö×è
#VEEIBXBKBOB5SBJOJOH$FOUFS 
čæò÷Ā
íæŞíæŞěĤĝĤĜĝĞġĠĢ
ěĤĝĤĜĝĞğĢĜ
čæò÷Ā
ěĤĝĤĜĝĞġĠĢ ěĤĝĤĜĝĞĢĝĜ
ěĤĝĤĜĝĞğĢĜ

äăãäāðÐāòċëñČëŚ
íòÿçòòðÓĘ
āùüèäāðúôĀ
Ðíćæçö×èčãñíòÿüā×āòñŞ
óæçăåăëėčùäĉ
åăëæčôďãś
äăãäāðÐāòċëñČëŚ
íòÿçòòðÓĘ
āùüèäāðúôĀ
Ðíćæçö×èčãñíòÿüā×āòñŞ
ÓąÐóæçăÓėąÐčùäĉ
čôďãś
Ąē æĄē
XXXCVEEIBLPTPSH]NFEJBXBUOBQBIQPOHPSH]XXXXBUOBQQDPN]XXXCVEEIBXBKBOBGVOEPSH
XXXCVEEIBLPTPSH]NFEJBXBUOBQBIQPOHPSH]XXXXBUOBQQDPN]XXXCVEEIBXBKBOBGVOEPSH
ÓôĆèē ùöí'..)[æć
ÐöĀèíòÿċöôāè
ÓôĆèē ùöí'..)[æć
ÐöĀèíòÿċöôāè
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÷ŠĂöđúŠćđøĊ÷îíøøöÙČ
ĂÿčêêąđÙ÷÷ąđü÷÷ćÖøèąÙćëćĂč
ìćî
õĉÖþčìĆĚÜĀúć÷b
 õĉÖþčĔîíøøöüĉîĆ÷îĊĚ
ĂĉêĉüčêêÖąßćéÖĂĆ
óõĎêíøøöđüìĆúúąìćî
÷ŠĂöđúŠćđøĊ÷îíøøöÙČ
ĂÿčêêąđÙ÷÷ąđü÷÷ćÖøèąÙćëćĂč
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Ů:)A
:)H#ů
Ů:)A
ŧH)ĉŧH)ĉ
:)H#ů

ÑśüðĈôçòòðÿèĄ
Ĕ ×ĀüēãêòÿčñÙèŞ
æĘāċíĆüē êòÿčñÙèŞ
æāÖÐāò÷ą
øāùĈùŚ āçāòâÙèċêŢ
èçòòðæāèôă
ÑùăæèØéĀ
çăĎė èäś
ďĔ ãśòéĀ ÐāòùÖöèďöś
ďðŚùæÖöèùă
æçăĎė èÐāò×Ā
ãæĘā×āÐ
ÑśüðĈôçòòðÿèĄ
Ĕ ×ĀãæĘāċíĆ
æāÖÐāò÷ą
ÐøāùĈùŚ ÐāçāòâÙèċêŢ
èçòòðæāèôă
ÑùăæçăĎė èäś
éèĄèďĔ ØéĀ
ãśòéĀ èĄÐāòùÖöèďöś
ďðŚùÖöèùă
çăĎė èÐāò×Ā
ãæĘā×āÐ
éċíĆüē ċëñČëŚ
ĎèæćÐĎèÐāò×Ā
ÐòâĄĎèÐāò×Ā
āúòĆüċëñČëŚ
ÓöāðôÿċüĄ
ñãòüéÓüéċíĆ
üē òĀÐøāÓöāðåĈ
ÐäśüüÖÑüÖÑś
üðĈāôêòą
ÑüÓĘ
āêòąāÐèÑś
øāãś
äśèØéĀäśéèċíĆØéĀ
üē ċëñČëŚ
ĎèæćÐÐòâĄ
ãæĘāúòĆãüæĘċëñČëŚ
čêòãĎÙśčêòãĎÙś
ÓöāðôÿċüĄ
ñãòüéÓüéċíĆ
üē òĀÐøāÓöāðåĈ
ÐäśüÖÑüÖÑś
ðĈôÑüÓĘ
Ðøāãś
üðĈāôèÑśüðĈô
èăçíă æć çčÕøâŞ
čæòěģĝĝĝĝĠĢĤě-Ĥğíć
æçö×èùðāÓðčæòěģĜġğĢġěĞġ
āċíĆüē ÓöāðùÿãöÐČôÿêòÿúñĀ
ôèăæçēĄ íă ðĈæć ôçčÕøâŞ
čæòěģĝĝĝĝĠĢĤě-Ĥğíć
æçö×èùðāÓðčæòěģĜġğĢġěĞġ
 
ĎèÐāò×ĀĎèÐāò×Ā
ãæĘāċíĆãüē æĘÓöāðùÿãöÐČôÿêòÿúñĀ
ãäăãäŚãüäă
ďãśãæäŚēĄ ðĈüďãś

çăíćæçö×èčæòěģĜğĠĢĝĞĠĝÓć
â÷òÙāčæòěģĜĠĜĞĜġĜĜÓć
üāòĄöòòâčæòěģĠěĠģġģģģ
ðĈôèăçăíðĈćæôèăçö×èčæòěģĜğĠĢĝĞĠĝÓć
â÷òÙāčæòěģĜĠĜĞĜġĜĜÓć
âüāòĄöâòòâčæòěģĠěĠģġģģģ
éëĈäś üś ÖÐāòêÞă
éäĀ çă òòòðäă
äĀ íă æć çö×è
#VEEIBXBKBOB5SBJOJOH$FOUFS
ùĘāúòĀéùĘëĈāäś úòĀüś ÖÐāòêÞă
éäĀ çă òòòðäă
ãäŚüďãśãæäŚēĄ ü÷ĈďãśèæñŞêēĄ ÷ĈÞăéèäĀñŞêíă Þăæć éçö×è
#VEEIBXBKBOB5SBJOJOH$FOUFS
 
čæòěģĤĢĤĜěĝĤĤ
ěģĢĠĜĜģěĜě
čæòěģĤĢĤĜěĝĤĤ
ěģĢĠĜĜģěĜě

ÓôĆēèùöí'..)[æćÐöĀèíòÿċöôāè

ÑśüðĈôçòòðÿèĄĔ ×ĀãæĘāċíĆüē êòÿčñÙèŞæāÖÐāò÷ąÐøāùĈùŚ āçāòâÙèċêŢèçòòðæāèôăÑùăæçăĎė èäśèØéĀéèĄďĔ ãśòéĀ ÐāòùÖöèďöśďðŚùÖöèùăæçăĎė èÐāò×ĀãæĘā×āÐ
äśèØéĀéċíĆüē ċëñČëŚĎèæćÐÐòâĄĎèÐāò×ĀãæĘāúòĆüċëñČëŚčêòãĎÙśÓöāðôÿċüĄñãòüéÓüéċíĆüē òĀÐøāÓöāðåĈÐäśüÖÑüÖÑśüðĈôÑüÓĘāêòąÐøāãśāèÑśüðĈô

Ćċòċôċòăîč č
Ćċòċôċòăî

éāôĄüćêòăðĜğĜĤĠĝģĤ éāôĄċüÐüĘĝěĠĤĝĞĠĝĞĤ
éāôĄüćêòăðĜğĜĤĠĝģĤ éāôĄċüÐüĘĝěĠĤĝĞĠĝĞĤ

üðĈôçòòðÿèĄ
āċíĆüē êòÿčñÙèŞ
æāÖÐāò÷ą
ùŚ āçāòâÙèċêŢ
èçòòðæāèôă
ùăæèçăĎØéĀ
ė èäśéèèĄØéĀ
ďĔ ãśòéĀ ÐāòùÖöèďöś
ďðŚùÖöèùă
æçăĎė èÐāò×Ā
ãæĘā×āÐ
ÑśüðĈôÑśçòòðÿèĄ
Ĕ ×ĀãæĘāĔ ×ĀċíĆãüē æĘêòÿčñÙèŞ
æāÖÐāò÷ą
ÐøāùĈÐùŚ øāùĈ
āçāòâÙèċêŢ
èçòòðæāèôă
ÑùăæçăÑĎė èäś
ďĔ ãśéòéĀ èĄÐāòùÖöèďöś
ďðŚùÖöèùă
æçăĎė èÐāò×Ā
ãæĘā×āÐ
ØéĀüē éċëñČëŚ
ċíĆüē ċëñČëŚ
èæćÐÐòâĄ
ĎèÐāò×Ā
āúòĆüċëñČëŚ
čêòãĎÙś
ÓöāðôÿċüĄ
ñãòüéÓüéċíĆ
üē òĀÐøāÓöāðåĈ
ÐäśüÖÑüÖÑś
üðĈôāÑüÓĘ
êòąÐāøāãś
äśèØéĀäśéèċíĆ
ĎèæćÐĎÐòâĄ
ĎèÐāò×Ā
ãæĘāúòĆãæĘüċëñČëŚ
čêòãĎÙś
ÓöāðôÿċüĄ
ñãòüéÓüéċíĆ
üē òĀÐøāÓöāðåĈ
ÐäśüÖÑüÖÑś
üðĈôÑüÓĘ
êòąÐāøāãś
èÑśüāðĈèÑś
ô üðĈô
ĎèÐāò×Ā
ãäăãæçö×èùðāÓðčæòěģĜġğĢġěĞġ
äŚüďãśæĄē
ôèăçēüíă ÓöāðùÿãöÐČôÿêòÿúñĀ
æć çčÕøâŞčæòěģĝĝĝĝĠĢĤě-Ĥğíć

ĎèÐāò×ĀãæĘāċíĆüē ÓöāðùÿãöÐČôÿêòÿúñĀ
ãäăãäŚüãďãśæĘæēāĄ ðĈċíĆ

üāèāêāèùäă
üāèāêāèùäă

ČÐśÐòòð
ČÐśÐòòð

ðòòÓöăçĄæĄēÖŚāñ

ÑśüðĈôçòòðÿèĄ
Ĕ ×ĀüēãêòÿčñÙèŞ
æĘāċíĆüē êòÿčñÙèŞ
æāÖÐāò÷ą
øāùĈùŚ āçāòâÙèċêŢ
èçòòðæāèôă
ÑùăæèØéĀ
çăĎė èäś
ďĔ ãśòéĀ ÐāòùÖöèďöś
ďðŚùæÖöèùă
æçăĎė èÐāò×Ā
ãæĘā×āÐ
ÑśüðĈôçòòðÿèĄ
Ĕ ×ĀãæĘāċíĆ
æāÖÐāò÷ą
ÐøāùĈùŚ ÐāçāòâÙèċêŢ
èçòòðæāèôă
ÑùăæçăĎė èäś
éèĄèďĔ ØéĀ
ãśòéĀ èĄÐāòùÖöèďöś
ďðŚùÖöèùă
çăĎė èÐāò×Ā
ãæĘā×āÐ
éċíĆüē ċëñČëŚ
ĎèæćÐĎèÐāò×Ā
ÐòâĄĎèÐāò×Ā
āúòĆüċëñČëŚ
ÓöāðôÿċüĄ
ñãòüéÓüéċíĆ
üē òĀÐøāÓöāðåĈ
ÐäśüüÖÑüÖÑś
üðĈāôêòą
ÑüÓĘ
āêòąāÐèÑś
øāãś
äśèØéĀäśéèċíĆØéĀ
üē ċëñČëŚ
ĎèæćÐÐòâĄ
ãæĘāúòĆãüæĘċëñČëŚ
čêòãĎÙśčêòãĎÙś
ÓöāðôÿċüĄ
ñãòüéÓüéċíĆ
üē òĀÐøāÓöāðåĈ
ÐäśüÖÑüÖÑś
ðĈôÑüÓĘ
Ðøāãś
üðĈāôèÑśüðĈô
èăçíă æć çčÕøâŞ
čæòěģĝĝĝĝĠĢĤě-Ĥğíć
æçö×èùðāÓðčæòěģĜġğĢġěĞġ
āċíĆüē ÓöāðùÿãöÐČôÿêòÿúñĀ
ôèăæçēĄ íă ðĈæć ôçčÕøâŞ
čæòěģĝĝĝĝĠĢĤě-Ĥğíć
æçö×èùðāÓðčæòěģĜġğĢġěĞġ
 
ĎèÐāò×ĀĎèÐāò×Ā
ãæĘāċíĆãüē æĘÓöāðùÿãöÐČôÿêòÿúñĀ
ãäăãäŚãüäă
ďãśãæäŚēĄ ðĈüďãś

čæò÷ĀíæŞěĤĝĤĜĝĞġĠĢ ěĤĝĤĜĝĞĢĝĜ ěĤĝĤĜĝĞğĢĜ

äăãäāðÐāòċëñČëŚ
íòÿçòòðÓĘ
āùüèäāðúôĀ
Ðíćæçö×èčãñíòÿüā×āòñŞ
óæçă
åëă æčôďãś
äăãäāðÐāòċëñČëŚ
íòÿçòòðÓĘ
āùüèäāðúôĀ
Ðíćæçö×èčãñíòÿüā×āòñŞ
ÓąÐóæçăÓėÐą čùäĉ
åăëė čùäĉ
čôďãś
Ąē æēĄ
XXXXBUOBQQDPN]NFEJBXBUOBQBIQPOHPSH]XXXCVEEIBLPTPSH
XXXCVEEIBLPTPSH]NFEJBXBUOBQBIQPOHPSH]XXXXBUOBQQDPN]XXXCVEEIBXBKBOBGVOEPSH
ēèùöí'..)[æć
ÐöĀèíòÿċöôāè
ÓôĆèē ÓôĆ
ùöí'..)[æć
ÐöĀèíòÿċöôāè

XXXXBUOBQQDPN]NFEJBXBUOBQBIQPOHPSH]XXXCVEEIBLPTPSH

ÐāòüèćċÓòāÿúŞãśöñçòòðċêŢèċôă÷
ïăÐøćæĀĔÖúôāñbæāèĝüñŚāÖċúôŚāèĄĔðĄüñĈŚÓĆü
Ěüāðăùæāè
Ěçòòðæāè
ïăÐøćæĀĔÖúôāñbéòòãāæāèĝüñŚāÖċúôŚāèĄĔ
çòòðæāèċêŢèċôă÷

&@&@ //!!

&@&@ //!!

&@&@ //!!

ØéĀé Ĥ
&@  / ØéĀ!é Ĥ &@&@ //!! êßðçòòð

äăãäāðÐāòċëñČëŚ
íòÿçòòðÓĘ
āùüèäāðúôĀ
Ðíćæçö×èčãñíòÿüā×āòñŞ
óæçăåė ăëčùäĉ
åëă æčôďãś
äăãäāðÐāòċëñČëŚ
íòÿçòòðÓĘ
āùüèäāðúôĀ
Ðíćæçö×èčãñíòÿüā×āòñŞ
ÓąÐóæçăÓÐąėčùäĉ
čôďãś
Ąē æēĄ
XXXXBUOBQQDPN]NFEJBXBUOBQBIQPOHPSH]XXXCVEEIBLPTPSH
XXXCVEEIBLPTPSH]NFEJBXBUOBQBIQPOHPSH]XXXXBUOBQQDPN]XXXCVEEIBXBKBOBGVOEPSH
ēèùöí'..)[æć
ÐöĀèíòÿċöôāè
ÓôĆèē ÓôĆ
ùöí'..)[æć
ÐöĀèíòÿċöôāè

üăèæòĄñùĀÖöò
üăèæòĄñùĀÖöò

ÕòāöāùÙèċôă÷
ÕòāöāùÙèċôă÷

üćêòăðĜğĝğğĞĠġĢ
éāôĄéāôĄ
üćêòăðĜğĝğğĞĠġĢ

Óćâ÷òÙāčæòěģĜĠĜĞĜġĜĜÓćâüāòĄöòòâčæòěģĠěĠģġģģģ

ùĘāúòĀéëĈäś üś ÖÐāòêÞăéäĀ çă òòòðäăãäŚüďãśæēĄ ÷ĈèñŞêÞăéäĀ íă æć çö×è #VEEIBXBKBOB5SBJOJOH$FOUFS 
ùĘāúòĀéëĈäś üś ÖÐāòêÞă
éäĀ çă òòòðäăãäŚüďãśæěĤĝĤĜĝĞĢĝĜ
ēĄ ÷ĈèñŞêÞăéäĀ íă æć çö×è
#VEEIBXBKBOB5SBJOJOH$FOUFS 
čæò÷Ā
íæŞíæŞěĤĝĤĜĝĞġĠĢ
ěĤĝĤĜĝĞğĢĜ
čæò÷Ā
ěĤĝĤĜĝĞġĠĢ ěĤĝĤĜĝĞĢĝĜ
ěĤĝĤĜĝĞğĢĜ

5<5<!!+=+=**2929/+/+

Óćâ÷òÙāčæòěģĜĠĜĞĜġĜĜÓćâüāòĄöòòâčæòěģĠěĠģġģģģ

ùĘāúòĀéëĈäś üś ÖÐāòêÞăéäĀ çă òòòðäăãäŚüďãśæēĄ ÷ĈèñŞêÞăéäĀ íă æć çö×è #VEEIBXBKBOB5SBJOJOH$FOUFS 
ùĘāúòĀéëĈäś üś ÖÐāòêÞăéäĀ çă čæòěģĤĢĤĜěĝĤĤ
òòòðäăãäŚüďãśæēĄ ÷ĈèñŞêěģĢĠĜĜģěĜě
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ภิกษุทั้งหลาย ! ถ้าภิกษุ

เจริญอานาปานสติ
แม้ชั่วกาลเพียงลัดนิ้วมือ
ภิกษุนี้เรากล่าวว่า อยู่ไม่เหินห่างจากฌาน
ทำาตามคำาสอนของพระศาสดา ปฏิบัติตามโอวาท
ไม่ฉันบิณฑบาต ของชาวแว่นแคว้นเปล่า
ก็จะป่วยการกล่าวไปไย
ถึงผู้กระทำาให้มาก ซึ่งอานาปานสตินั้นเล่า.
-บาลี เอก. อํ. ๒๐/๕๔/๒๒๔.

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.

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.
ข้อมูลธรรมะนี้ จัดทำ�เพือ่ ประโยชน์ท�งก�รศึกษ�สูส่ �ธ�รณชนเป็นธรรมท�น ลิขสิทธิใ์ นต้นฉบับนีไ้ ด้รบั ก�รสงวนไว้ ไม่สงวนสิทธิใ์ นก�รจัดทำ�จ�ก
ต้นฉบับเพือ่ เผยแผ่ในทุกกรณี ในก�รจัดทำ�หรือเผยแผ่ โปรดใช้คว�มละเอียดรอบคอบเพือ่ รักษ�คว�มถูกต้องของข้อมูล ขอคำ�ปรึกษ�ด้�นข้อมูล

ในการจัดทำาเพื่อความสะดวกและประหยัด ติดต่อได้ที่
มูลนิธิพุทธโฆษณ์ โทร.๐๘ ๒๒๒๒ ๕๗๙๐ - ๙๔

คุณศรช� โทร.๐๘ ๑๕๑๓ ๑๖๑๑ คุณอ�รีวรรณ โทร.๐๘ ๕๐๕๘ ๖๘๘๘
สำ�หรับผูต้ อ้ งก�รปฏิบตั ธิ รรรม ติดต่อได้ท่ี ศูนย์ปฏิบตั พิ ทุ ธวจน (Buddhawajana Training Center)
โทรศัพท์ ๐๙ ๒๙๑๒ ๓๖๕๗, ๐๙ ๒๙๑๒ ๓๗๒๑, ๐๙ ๒๙๑๒ ๓๔๗๑
ติดต�มก�รเผยแผ่พระธรรมคำ�สอนต�มหลักพุทธวจน โดยพระอ�จ�รย์คกึ ฤทธิ์ โสตฺถผิ โล ได้ท่ี
www.watnapp.com | media.watnapahpong.org | www.buddhakos.org
คลื่น ส.ว.พ. FM 91.0 MHz ทุกวันพระ เวล� 17.40 น.

