
 

บันทึก 
หนังสือชุด  “ธรรโฆษณของพุทธทาส”  เทาที่ไดจัดพิมพขึ้นไวในพระพุทธศาสนา 

มาจนถึงวันนี้  มีรายชื่อ  และเลขหมายประจําเลม  ดังนี้ :- 
ลําดับพิมพออก                         ชือ่หนังสอื                               เลขประจําเลม 

(   ๑   )          พุทธประวัติจากพระโอษฐ                                              ๑        [พิมพถึงครั้งที่  ๑๑] 
(   ๒   )          อิทปัปจจยตา                                                                ๑๒        [พิมพถึงครั้งที่  ๓] 
(   ๓   )          สันทัสเสตัพพธรรม                                                      ๑๓        [พิมพถึงครั้งที่  ๒] 
(   ๔   )         ธรรมบรรยายระดับมหาวิทยาลัย  เลม ๑                       ๓๖ 
(   ๕   )         พุทธิกจริยธรรม                                                      ๑๘ 
(   ๖   )         ขุมทรัพยจากพระโอษฐ                                            ๓         [พิมพถึงครั้งที่  ๖] 
(   ๗   )         โอสาเรตัพพธรรม                                                     ๑๓ . ก    [พิมพถึงครั้งที่  ๒] 
(   ๘   )         พุทธจริยา                                                            ๑๑ 
(   ๙   )         ตุลาการิกธรรม                                                     ๑๖ 
(  ๑๐  )         มหิดลธรรม                                                         ๑๗ . ข  
(  ๑๑  )         บรมธรรม  ภาคตน                                               ๑๙         [พิมพถึงครั้งที่  ๒] 
(  ๑๒  )        บรมธรรม  ภาคปลาย                                          ๑๙ . ก    [พิมพถึงครั้งที่  ๒] 
(  ๑๓  )         อานาปานสติภาวนา                                            ๒๐ . ก    [พิมพถึงครั้งที่  ๔] 
(  ๑๔  )         ธรรมปาฏิโมกข  เลม ๑                                        ๓๑ 
(  ๑๕  )         สุญญตาปริทรรศน  เลม ๑                                   ๓๘ 
(  ๑๖  )         คายธรรมบุตร                                                     ๓๗ 
(  ๑๗  )         ฆราวาสธรรม                                                      ๑๗ . ก    [พิมพถึงครั้งที่  ๓] 
(  ๑๘  )         ปรมัตถสภาวธรรม                                               ๑๔ . ก 
(  ๑๙  )         ปฏิปทาปริทรรศน                                                ๑๔ 
(  ๒๐  )         ธรรมบรรยายระดับมหาวิทยาลัย  เลม  ๒              ๓๖ . ก 
(  ๒๑  )         สุญญตาปริทรรศน  เลม  ๒                                  ๓๘ . ก 
(  ๒๒  )         เตกิจฉกธรรม                                                      ๑๗ . ง 
(  ๒๓  )         โมกขธรรมประยุกต                                             ๑๗ . ค 
(  ๒๔  )         ศารทกาลิกเทศนา                                               ๒๖  
(  ๒๕  )         ศีลธรรม  กับ  มนุษยโลก๒                                   ๑๘ . ข 
(  ๒๖  )         อริยศีลธรรม                                                       ๑๘ . ค 
(  ๒๗  )         การกลับมาแหงศีลธรรม                                       ๑๘ . ก 
(  ๒๘  )         ธรรมสัจจสงเคราะห                                             ๑๘ . ช 
(  ๒๙  )         ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ                                   ๔         [พิมพถึงครั้งที่  ๒] 
(  ๓๐  )         ธรรมะกับการเมือง                                               ๑๘ . จ 
(  ๓๑  )        เยาวชนกับศีลธรรม                                       ๑๘ . ง 
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ลําดับพิมพออก                         ชื่อหนังสือ                                เลขประจําเลม 
(  ๓๒  )         เมื่อธรรมครองโลก                                             ๑๘ . ฉ 
(  ๓๓  )         ไกวัลยธรรม                                                      ๑๒ . ก 
(  ๓๔  )         อาสาฬหบูชาเทศนา  เลม ๑                               ๒๔ 
(  ๓๕  )         มาฆบูชาเทศนา  เลม ๑                                     ๒๒ 
(  ๓๖  )         พระพุทธคุณบรรยาย                                         ๑๑ . ก 
(  ๓๗  )         วิสาขบูชาเทศนา  เลม ๑                                    ๒๓ 
(  ๓๘  )         ชุมนุมลออายุ  เลม ๑                                        ๔๒ . ก 
(  ๓๙  )         ธรรมบรรยายตอหางสุนัข                                   ๓๙ . ค 
(  ๔๐  )         เทคนิคของการมีธรรมะ                                      ๓๗ . ก 
(  ๔๑  )         อะไรคืออะไร ?                                                  ๓๗ . ค 
(  ๔๒  )         ใครคือใคร ?                                                     ๓๗ . ข 
(  ๔๓  )         อริยสัจจากพระโอษฐ                                           ๒         [พิมพถึงครั้งที่  ๒] 
(  ๔๔  )         ราชภโฏวาท                                                      ๓๙ . ง 
(  ๔๕  )         กข  กกา  ของการศึกษาพุทธศาสนา                  ๓๔ . ค 
(  ๔๖  )         ธรรมะเลมนอย                                                  ๔๐ 
(  ๔๗  )         ใจความแหงคริสตธรรม-                                          
                     เทาที่พุทธบริษัทควรทราบ                                  ๔๔ . ก 
(  ๔๘  )          ธรรมปาฏิโมกข  เลม ๒                                      ๓๑ . ก 
(  ๔๙  )         หัวขอธรรมในคํากลอน  และ 
                     บทประพันธ  ของ  “สิริวยาส”                             ๔๒ . ค 
(  ๕๐  )         ฟาสางระหวาง  ๕๐  ปที่มีสวนโมกข  ตอน ๑       ๔๖ . ค 
(  ๕๑  )         ฟาสางระหวาง  ๕๐  ปที่มีสวนโมกข  ตอน ๒       ๔๖ . ง 
(  ๕๒  )         ชุมนุมปาฐกถาชุด  “พุทธธรรม”                          ๓๒ 
(  ๕๓  )         สมถวิปสสนาแหงยุคปรมาณู                             ๑๔ . ข 
(  ๕๔  )         นวกานุสาสน    (เลม ๑)                                    ๓๙ 
(  ๕๕  )         สันติภาพของโลก                                              ๑๘ . ซ 
(  ๕๖  )         ธรรมะกับสัญชาตญาณ                                    ๑๕ 
(  ๕๗  )         ธรรมศาสตรา  (เลม  ๑)                                     ๔๐ . ก 
(  ๕๘  )         อตัมมยตาประยุกต                                          ๑๒ . ข 
        
ผูบริจาคทรัพยในการพิมพ  และผูรวมมือชวยเหลือทุกทาน 

ขออุทิศสวนกุศลแกสรรพสัตว 
๓๑  สิงหาคม  ๒๕๓๓ 

(โปรดชวยคาพิมพ  อานาปานสติภาวนา  เลมละ  ๒๐๐  บาท) 
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อานาปานสติภาวนา 
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อานาปานสติภาวนา 
 

พุทธทาสภิกข ุ
 

อบรมภิกษุ  ณ  สวนโมกข ฯ  ในพรรษาป   ๒๕๐๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธรรมทานมูลนิธิ 
จัดพิมพดวยดอกผลทุน  “ธรรมทานปริวรรตน”  เปนอันดับท่ีสามแหงทุนนี้ 

เปนการพิมพครั้งที่ ๔  ของหนังสือชุดธรรมโฆษณ  อันดับท่ี  ๒๐ ก.  บนพื้นแถบสีแดง 
จํานวน  ๒,๐๐๐  เลม 

พ.ศ.  ๒๕๓๓ 
(ลิขสิทธิ์ไมสงวนสําหรับการพิมพแจกเปนธรรมทาน,  สงวนเฉพาะการพิมพจําหนาย) 
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คณะธรรมทานไชยา 

 
จัดพิมพ 

 
พิมพครั้งที่แรก    พ.ศ.    ๒๕๐๓    ๑,๐๐๐    เลม 
พิมพครั้งที่สอง    พ.ศ.    ๒๕๐๖       ๕๐๐    เลม 
พิมพครั้งที่สาม    พ.ศ.    ๒๕๐๗    ๑,๐๐๐    เลม 
พิมพครั้งที่สี่    พ.ศ.    ๒๕๑๐       ๘๐๐    เลม 
พิมพครั้งที่หา    พ.ศ.    ๒๕๑๕    ๑,๐๐๐    เลม 
พิมพครั้งที่หก    พ.ศ.    ๒๕๑๖       ๕๐๐    เลม 
พิมพครั้งที่เจ็ด    พ.ศ.    ๒๕๑๘    ๑,๕๐๐    เลม    (ชุดธรรมโฆษณ) 
พิมพครั้งที่แปด    พ.ศ.    ๒๕๒๓    ๑,๕๐๐    เลม    (ชุดธรรมโฆษณ) 
พิมพครั้งที่เกา    พ.ศ.    ๒๕๒๘    ๑,๕๐๐    เลม    (ชุดธรรมโฆษณ) 
พิมพครั้งที่สิบ    พ.ศ.    ๒๕๓๓    ๒,๐๐๐    เลม    (ชุดธรรมโฆษณ) 
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คํานํา 
 

(พิมพคร้ังที่  ๘) 
 
 

หนังสือ  อานาปานสติภาวนา นี้  ไดจัดพิมพขึ้นดวยเงินทุนธรรม- 
ทานปริวรรตน  ซึ่งเปนคําบรรยายของ  “พุทธทาสภิกขุ”;  จัดเปนหนังสือ 
ชุดธรรมโฆษณ  หมายเลข  ๒๐  ก.   บนพื้นแถบสีแดง. 

คําบรรยายในเลมประกอบเปน  ๓  ภาค  :  ภาคแรก  เปนบุพพกิจ 
ขั้นตระเตรียมตัวเองและสิ่งแวดลอม  กอนเริ่มภาวนา;  ภาคที่สอง  เปน 
ภาคภาวนา  กลาวถึงการปฏิบัติโดยเลือกแนวจากอานาปานสติสูตร  ซึ่งเปน 
พระสูตรที่พระพุทธเจากลาวถึงเรื่องนี้ไวอยางสมบูรณ  ครบถวนมากกวา 
สูตรอื่นใดในพระไตรปฎก;  ภาคที่สาม  เปนบทผนวก  ยกเอาหลักความรู 
และหลักฐานอางอิงเพื่อความแนใจ  และเปนกําลังใจใหแกผูปฏิบัติ. 

หวังวาหนังสือน้ี  จะเปนประโยชนในแงความรูที่ใชลงมือปฏิบัติ 
การงานทางจิต  ชนิดที่เปนสัปปายะแกบุคคลทุก ๆ  ประเภทของจริต. 

 
 ธรรมทานมูลนิธิ 

   ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๒๓ 
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สารบาญ  เคาโครงตลอดสาย 
ภาคนํา 
ตอน  ๑      การมีศีล  และธุดงค    ….   ….    ….    ….    ….    ….    ….    ….    ….     ๑ 
ตอน  ๒      บุพพภาคทั่วไป  ของการเจริญสมาธ ิ   ….    ….    ….    ….    ….    ….     ๕ 
ตอน  ๓      ความมุงหมายอันแทจริงของบุพพกิจ      ….    ….    ….    ….    ….     ๑๗ 
ตอน  ๔     บุพพกิจโดยเฉพาะของการเจริญสมาธิ      ….    ….    ….    ….     ๒๘ 
ภาคอานาปานสติภาวนา   จตุกกะที่  ๑  กายานุปสสนา     ๖๖ 
ตอน  ๕      อานาปานสติ  ขั้นที่หนึ่ง      การกําหนดลมหายใจยาว       ….   ….     ๖๗ 
ตอน  ๖      อานาปานสติ  ขั้นที่สอง      การกําหนดลมหายใจสั้น         ….   ….     ๗๗ 
ตอน  ๗      อานาปานสติ  ขั้นที่สาม      การกําหนดลมหายใจทั้งปวง   ….   ….     ๘๑ 
ตอน  ๘      อานาปานสติ  ขั้นที่ส่ี           การทํากายสังขารใหรํางับ      ….    ….     ๙๐ 
                                          จตุกกะที่  ๒  เวทนานุปสสนา  ๒๓๙ 
ตอน  ๙      อานาปานสติ  ขั้นที่หา         การกําหนดปติ     ….    ….    ….    …. ๒๔๐ 
ตอน  ๑๐    อานาปานสติ  ขั้นที่หก         การกําหนดสุข     ….    ….    ….    …. ๓๐๗ 
ตอน  ๑๑    อานาปานสติ  ขั้นที่เจ็ด        การกําหนดจิตตสังขาร   ….    ….   …. ๓๑๓ 
ตอน  ๑๒    อานาปานสติ  ขั้นที่แปด       การทําจิตสังขารใหรํางับ….    ….    …. ๓๒๑ 
                                           จตกุกะที่  ๓  จิตตานุปสสนา  ๓๒๕ 
ตอน  ๑๓    อานาปานสติ  ขั้นที่เกา          การรูพรอมซึ่งจิต  ….    ….    ….    …. ๓๒๖ 
ตอน  ๑๔    อานาปานสติ  ขั้นที่สิบ           การทําจิตใหปราโมทย  ….    ….    …. ๓๓๒ 
ตอน  ๑๕    อานาปานสติ  ขั้นที่สิบเอ็ด      การทําจิตใหตั้งมั่น       ….    ….    …. ๓๔๐ 
ตอน  ๑๖    อานาปานสติ  ขั้นที่สิบสอง      การทําจิตใหปลอย      ….    ….    …. ๓๔๙ 
                                          จตุกกะที่  ๔  ธัมมานุปสสนา ๓๖๓ 
ตอน  ๑๗    อานาปานสติ  ขั้นที่สิบสาม      การเห็นความไมเที่ยง  ….    ….    …. ๓๖๕ 
ตอน  ๑๘    อานาปานสติ  ขั้นที่สิบส่ี           การเห็นความจางคลาย       ….    …. ๓๙๒ 
ตอน  ๑๙    อานาปานสติ  ขั้นที่สิบหา         การเห็นความดับไมเหลือ     ….    …. ๓๙๘ 
ตอน  ๒๐    อานาปานสติ  ขั้นที่สิบหก         การเห็นความสลัดคืน         ….    …. ๔๐๘ 
ภาคผนวก 
ตอน  ๒๑    ผนวก  หนึ่ง     ญาณเนื่องดวยอานาปานสติ  ๑๑  หมวด    ….    …. ๔๒๑ 
ตอน  ๒๒    ผนวก  สอง      การตัดสัญโญชน  ของอริยมรรคทั้งส่ี  ….    ….    …. ๔๕๑ 
ตอน  ๒๓    ผนวก  สาม      พระพุทธวจนะ  เนื่องดวยอานาปานสติ       ….    …. ๔๙๙ 
 ตอน  ๒๔    ผนวก  ส่ี          บทสวด  อานาปานสติปาฐะ  แปล    ….    ….    …. ๕๔๒ 

[๑] 
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สารบาญละเอียด  อานาปานสติภาวนา 

 
ภาคนํา  -  วาดวยบุพพกิจของสมาธิภาวนา 

 
ตอน  ๑  การมีศีล   และการธุดงค 

แนวปฏิบัติธรรม  มีหลักทั่วไป  กับ  หลักสําหรับปฏิบัติเฉพาะ    ….  ๑ 
หลักทั่วไป  มีเพื่อใหเปนอยูโดยชอบ  และเนื่องกันกับเหลักเฉพาะ ๑ 
ศีลและธุดงคนี้  ยอมมีมาแลว  พอที่จะเปนบาทฐานสมาธิภาวนาได ๒ 
ศีล  มีหลักอยูที่สํารวมในปาริสุทธิศีลสี่  หรือกิจวัตรสิบ ….    …. ๒ 
ธุดงค  มีหลักใหสันโดษมักนอยในการเปนอยู  เพื่อจิตและกายเขมแข็ง ๓ 

ตอน  ๒  บุพพภาคทั่วไป  ของการเจริญสมาธิ 
ขอท่ีตองทํากอนเหลานี้  จะเกิดประโยชนตอเมื่อพิจารณาเลือกเฟน ๖ 
ตกมาสมัยน้ี  อาจประมวลบุพพภาคได  ๑๒  เร่ือง  ซึ่งลวนตองใชปญญา ๖ 

ตอน  ๓  ความมุงหมายอันแทจริงของบุพพกิจ 
บุพพกิจ  ๑๒ เรื่อง  ที่มุงหมายนั้น  ไมใชพิธีรีตอง  แตเปนเทคนิค ๑๗ 

ตอน  ๔  บุพพกิจโดยเฉพาะของการเจริญสมาธิ 
ก.  อุปมาประจําใจ  :  คนมีปญญา  ยืนบนแผนดิน  ลับอาวุธคม  ถางปา.

 ๒๘ 
ข.  ตัดปลิโพธ  ๑๐ อยาง  มีอาวาสปลิโพธ  เปนตน    ….    …. ๓๑ 
ค.  การเลือกสิ่งแวดลอม - ตองรูจริต  เพื่อหาใหตรงกับจริตเฉพาะ ๆ ๓๗ 

                                                       -ธรรมชาติเปนที่สัปปายะ  ในการปฏิบัติ ๔๑ 
ฆ.  ตระเตรียมทางหลักวิชาเกี่ยวกับสมาธิ  ที่ตองทราบลวงหนา …. ๔๖ 
      ตระเตรียมทางปฏิบัติ  เพื่อทฤษฎี-ปฏิบัติจะสัมพันธกัน    …. ๕๐ 

[๒] 
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 [๓] 
ทําไมเลือกอานาปานสติ  มาเปนกัมมัฏฐานหลัก ? ….    …. ๕๕ 
ใครที่จะเปนผูเจริญอานาปานสติ ?      ….    ….    ….    …. ๕๘ 
วิธีเจริญอานาปานสติ  มีอยูอยางไร ?  ….    ….    ….    …. ๕๙ 
ภาคอานาปานสติภาวนา  - วาดวยวิธีเจริญอานาปานสติ 

จตุกกะที่  ๑  - กายานุปสสนาสติปฏฐาน 
ตอน  ๕  อานาปานสติ  ขั้นที่หนึ่ง  การกําหนดลมหายใจยาว     ….    …. ๖๗ 

ใหรูจักที่วายานั้นอยางไร ?  สังเกตความแตกตางที่ไหน ?  เมื่อไร ? ๖๘ 
วิธีการกําหนดลมหายใจ  ในลักษณะที่ตาง ๆ กัน  มีอยางไร ?  …. ๗๐ 
กรรมวิธี ๑๐ ระยะในขณะแหงการกําหนดลม        ….    ….    …. ๗๔ 

ตอน  ๖  อานาปานสติ  ขั้นที่สอง  การกําหนดลมหายใจสั้น          ….    ….
 ๗๗ 

การฝกขั้นนี้ก็เพื่อรูจักเปรียบเทียบยาว-สั้น 
                            จะทําใหรูลมตามปรกติได        ….    ….    …. ๗๙ 
อุปมาเหมือนไกวเปล  ชาหรือเร็ว  สั้นหรือยาว  สติไมผละไปไหน ๗๙ 

ตอน  ๗  อานาปานสติ  ขั้นที่สาม  การกําหนดลมหายใจทั้งปวง    ….    ….๘๑ 
เริ่ม  สิกขติ-ทําในบทศึกษา  คือตั้งแตขั้นนี้ไป  เริ่มมีญาณเจือเขามา ๘๒ 
ขั้นนี้เปลี่ยนจาก  ปชานาติ  เปน  ปฏิสํเวท ี คือรูพรอมเฉพาะ  …. ๘๓ 
กําหนดรูกายทั้งปวง  ก็คอืการกําหนดรูลมหายใจโดยประการทั้งปวง ๘๔ 
วิธีการกําหนดรูลมหายใจทั้งปวง         ….    ….    ….    ….    …. ๘๕ 
เมื่อรูพรอมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงจริงแลว  ก็นําไปสูสมาธิแนวแนตอไป ๘๘ 

ตอน  ๘  อานาปานสติ  ขั้นที่สี ่ การทํากายสังขารใหรํางับ    ….    ….    …. ๙๐ 
“กายสังขาร”  หมายถึงลมหายใจทําหนาที่ปรุงแตงรางกาย     …. ๙๐ 
การทํากายสังขารใหรํางับ          ….    ….    ….    ….    ….    …. ๙๑ 

- ทําใหรํางับดวยการกําหนด    ….    ….    ….    …. ๙๓ 
- ทําใหรํางับดวยการพิจารณา  ….    ….    ….    …. ๙๓ 
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 [๔] 
ลําดับแหงกรรมวิธีของอานาปานสติ  ๔  ระยะแรก  เปนขั้นสมถะ ๙๗ 

๔  ระยะหลัง  เปนขั้นวิปสสนา ๙๗ 
ระยะที่หนึ่ง  คณนา – นับดวยสังขยา       ….    ….    ….    …. ๙๙ 

- นับโดยคํานวณสั้นยาว     ….    ….    …. ๑๐๐ 
ระยะที่สอง  อนุพันธนา  การติดตามลมละเอียดอยางใกลชิด…. ๑๐๔ 
ระยะที่สาม  ผุสนา  กําหนดฐานที่ลมถูกตอง     ….    ….    …. ๑๐๖ 
ระยะที่สี่      ฐปนา  กํานหดฐานแหงนิมิต  จนเกิดปฏิภาคนิมิต ๑๐๗ 

กฎเกณฑเกี่ยวกับนิมิต  บริกรรมนิมิต  อุคคหนิมิต  ปฏิภาคนิมิต          ….๑๐๘ 
              - ตัวอยาง  กรณีเจริญกสิณ            ….    ….    ….    ….    …. ๑๐๙ 

กรณีเจริญอสุภกัมมัฏฐาน       ….    ….    ….    …. ๑๑๐ 
กรณีเจริญอานาปานสติ          ….    ….    ….    …. ๑๑๑ 

- นิมิตตางกัน  มีผลแกจิตตางกัน      ….    ….    ….    ….    …. ๑๑๓ 
- กัมมัฏฐานพวกที่ไมมีปฏิภาคนิมิต  เชนอนุสสติ  ไมเกิดฌาน ๑๑๔ 
- อุปสรรคการเกิดปฏิภาคนิมิตและฌาน  - อุปสรรคตอนแรก ๑๑๖ 

- อุปสรรคทั่วไป  ๙  คู ๑๑๙ 
- จิตถึงความเปนเอก  มีเปน  ๔  ชั้น        ….    ….    ….    …. ๑๓๖ 
ความเปนเอก  เพราะสมถนิมิต  มีองค ๓  - จิตผองใส  ….    …. ๑๓๗ 

- จิตงอกงาม ….   …. ๑๓๗ 
- จิตอาจหาญ ….  …. ๑๓๘ 

นิวรณ  และ  องคแหงฌาน 
- นิวรณ กับคูปรับ  นิวรณ หา  เอกัตตะ หา   ….    ….    ….    …. ๑๓๙ 
- นิวรณ  มีไดไมจํากัดจํานวน  แตก็อาจสงเคราะหลงนิวรณหาได ๑๔๓ 
- เหตุที่ไดชื่อวานิวรณ  คือบังธรรมจากจิต,  บังจิตจากธรรม  …. ๑๔๓ 

- ละนิวรณได  มีทั้งรํางับเอง,  รํางับดวยสมาธิ,  รํางับโดยรื้อรากเหงา ๑๔๔ 
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 [๕] 
- การละนิวรณ  เฉพาะที่เปนหนาที่ของสมาธิ    ….    ….    …. ๑๔๖ 
- องคแหงฌาน  :  วิตก  วิจาร  ปติ  สุข  เอกัคคตา     ….    …. ๑๔๗ 
- องคฌานทั้งหา  ทําใหเกิดฌานได  นับแตปฐมฌาน ….    …. ๑๕๐ 
- องคฌานองคหนึ่ง ๆ  เปลี่ยนความหมายไปไดตามขั้น       …. ๑๕๓ 
- องคฌาน  กําจัดนิวรณไดอยางไร           ….    ….    ….    …. ๑๕๕ 
- องคฌาน  กําจัดนิวรณเมื่อไร ?      ….    ….    ….    ….    …. ๑๕๖ 

สมาธิ  ๒  อยาง  โดยเปรียบเทียบระหวาง  อุปจาระ  กับ  อัปปนา       …. ๑๕๗ 
- การอาศัยปฏิภาคนิมิต  เพื่อหนวงเอาฌาน      ….    ….    …. ๑๖๐ 
- การรักษาปฏิภาคนิมิต  ที่เพิ่งไดใหม ๆ    ….    ….    ….    …. ๑๖๒ 
- เรงใหเกิดอัปปนาสมาธ ิ ดวย อัปปนาโกศล  ความฉลาด ๑๐ อยาง ๑๖๓ 
๑.  จัดวัตถุอุปกรณที่แวดลอมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น      ….    …. ๑๖๔ 
๒.  ปรับปรุงอินทรียทั้งหาใหมีกําลังเทากัน      ….    ….    …. ๑๖๔ 
๓.  มีความฉลาดในเรื่องของนิมิต          ….    ….    ….    …. ๑๖๘ 
๔.  การประคองจิต  โดยสมัย  (ธัมมวิจยะ  วิริยะ  ปติ)      …. ๑๗๑ 

ก.  อุบาย  ๗  ประการเปนทางใหเกิดธัมมวิจยะสัมโพชฌงค ๑๗๓ 
ข.  อุบาย  ๑๑  ประการ  ทางใหเกิด  วิริยะสัมโพชฌงค ๑๗๔ 
ค.  อุบาย  ๘  ประการ  ทางใหเกิด  ปติสัมโพชฌงค   …. ๑๗๖ 

๕.  การขมจิต  โดยสมัย  (ปสสัทธิ  สมาธิ  อุเบกขา) ….    …. ๑๗๘ 
ก.  อุบาย  ๑๐  ประการ  ทางใหเกิด  ปสสัทธิทั้งสอง   …. ๑๗๘ 
ข.  อุบาย  ๕  ประการ  ทางใหเกิด  สมาธิสัมโพชฌงค ๑๘๐ 
ค.  อุบาย  ๕  ประการ  ทางใหเกิด  อุเบกขาสัมโพชฌงค ๑๘๑ 

๖.  การปลอบจิต  โดยสมัย  มีทั้งขู  และ  ลอชักจูง   ….    …. ๑๘๒ 
๗.  การคุมจิต  โดยสมัย       ….    ….    ….    ….    ….    …. ๑๘๔ 

 ๘.  การเวนคนโลเล              ….    ….    ….    ….    ….    …. ๑๘๔ 
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 [๖] 
๙.  การเสพคบคนที่มั่นคง    ….    ….    ….    ….    ….    …. ๑๘๖ 

     ๑๐.  สามารถนอมจิตไปอยางเหมาะสม   ….    ….    ….    …. ๑๘๖ 
การบรรลุฌาน  นับแตปฏิภาคจะปรากฏ  ปรากฏแลว  รักษาและหนวงจนลุ ๑๘๙ 

- ปฐมฌาน  ปรากฏ  (ลักษณะเบื้องตน  ทามกลาง  ในที่สุด) ๑๙๐ 
- ลักษณะ  ๒๐  ประการ  ของปฐมฌาน    ….    ….    ….    …. ๑๙๒ 
- ภาวะของจิตในขณะแหงฌาน        ….    ….    ….    ….    …. ๒๐๐ 
- ฌานถัดไป  ปรากฏ  :  ทุติยฌาน  ตติยฌาน  จตุตถฌาน ๒๑๑ 
- ลักษณะสมบูรณของฌานทั้งสี่       ….    ….    ….    ….    …. ๒๒๓ 
- วสี  ๕  ประการ   ….    ….    ….    ….    ….    ….    ….    …. ๒๒๕ 
สรุปใจความของอานาปานสติ  ขั้นที่สี่       ….    ….    ….    …. ๒๓๔ 
กลาวสรุป  จตุกกะที่หนึ่ง  กายานุปสสนาสติปฏฐาน    ….    …. ๒๓๖ 
 

*         *         * 
จตุกกะที่  ๒  - เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน 

ตอน  ๙  อานาปานสติ  ขั้นที่หา  การกําหนดปติ       ….    ….    ….    ….๒๔๐ 
สิกฺขติ           - ในขั้นนี้มีการคุมความรูสึกตอปติ  เปนบทศึกษา ๒๔๐ 
ปติปฏิสํเวที  - เปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งปติ  กลาวคือความอิ่มใจ ๒๔๒ 
การเกิดแหงปติ  นับแตขั้นตนไปตามลําดับ  ๑๖ ขั้น    ….    …. ๒๔๒ 
การดําเนินการปฏิบัติ  ก.  รูพรอมเฉพาะซึ่งปติ   ….    ….    …. ๒๔๘ 
                                  ข.  ทําอนุปสสนาในปติ  ๗  ขั้น ….    …. ๒๕๐ 

ที่ไดชื่อวา ภาวนา เพราะมีความหมาย  ๔  : 
- ภาวนาไดผล  เพราะมุงตรงจุดไดถูกและเหมาะ         ….    …. ๒๖๒ 
- ภาวนาไดผล  เพราะประมวลใหธรรมทําหนาที่รวมกัน        …. ๒๖๓ 
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 [๗] 
- ภาวนาไดผล  เพราะสามารถใชความเพียรไปตามนั้นได   …. ๒๖๔ 
- ภาวนาไดผล  เพราะสามารถทําไดมาก  ไดสมบูรณ  ….    …. ๒๖๔ 

เมื่อภาวนาถึงที่สุด  ก็สามารถเรียกเปนชื่อคุณธรรมขั้นนั้น-ขอน้ีได  :  
- ชื่อวามี  อินทรียหา  ครบในขณะแหงภาวนา    ….    ….    …. ๒๖๗ 
- ชื่อวามี  พละหา  ครบในขณะแหงภาวนา        ….    ….    …. ๒๗๒ 
- ชื่อวามี  โพชฌงคเจ็ด  ครบในขณะแหงภาวนา         ….    …. ๒๗๕ 
- ชื่อวามี  มรรคมีองคแปด  ครบในขณะแหงภาวนา    ….    …. ๒๗๘ 
- ชื่อวามีธรรมะขออื่น  ๒๙  ประการในขณะแหงภาวนา       …. ๒๘๓ 

อุบายวิธีพิจารณาเวทนา  ก็คือรูจักแยกเปน  เวทนา  สัญญา  วิตก ๒๙๕ 
- เพงการเกิด  ตั้งอยู  ดับ  ของเวทนา  อันมี  ผัสสะ  เปนปจจัยที่สี่ ๒๙๗ 
- เพงการเกิด  ตั้งอยู  ดับ  ของสัญญา  อนัมี  เวทนา  เปนปจจัยที่สี่ ๓๐๔ 
- เพงการเกิด  ตั้งอยู  ดับ  ของวิตก  อันมี  สัญญา  เปนปจจัยที่สี่ ๓๐๕ 

ตอน  ๑๐  อานาปานสติ  ขั้นที่หก  การกําหนดสุข    ….    ….    ….    ….๓๐๗ 
วิธีปฏิบัติ  พึงยอนกําหนดองคฌาน  ที่เกี่ยวกับสุข  ๑๐  หัวขอ ๓๐๘ 

ตอน  ๑๑  อานาปานสติ  ขั้นที่เจ็ด  การกําหนดจิตตสังขาร        ….    …. ๓๑๓ 
จิตตสังขาร  คืออะไร ?   ….    ….    ….    ….    ….    ….    …. ๓๑๓ 
จิตตสังขาร  ปรากฏแกใคร ?  ในขณะไหน ?       ….    ….    …. ๓๑๖ 
รูพรอมเฉพาะดวยอาการอยางไร ?   ….    ….    ….    ….    …. ๓๑๙ 

ตอน  ๑๒  อานาปานสติ  ขั้นที่แปด  การทําจิตตสังขารใหรํางับ   ….    ….๓๒๑ 
ทีแรกพึงทํากายสังขารใหรํางับ  จิตตสงัขารจะพลอยเปนของรํางับ ๓๒๑ 
เลื่อนมากําหนด  สัญญา  เวทนา  ที่คอย ๆ รํางับลง ๆ  ….    …. ๓๒๒ 
แลวพิจารณาไตรลักษณของสัญญาเวทนา  จึงเปนทั้งญาณและรํางับ ๓๒๒ 
สรุปใจความของอานาปานสติ  ขั้นที่แปด   ….    ….    ….    …. ๓๒๓ 
กลาวสรุป  จตุกกะที่สอง  เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน   ….    …. ๓๒๔ 

*         *        * 
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 [๘] 
จตุกกะที่  ๓  - จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน 

ตอน  ๑๓  อานาปานสติ  ขั้นที่เกา  การรูพรอมซ่ึงจิต      ….    ….    …. ๓๒๖ 
สิกฺขติ – ในขั้นนี้  มีการคุมความรูสึกตอพฤติของจิตเปนบทศึกษา ๓๒๖ 
จิตฺตปฏิสํเวที – เปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งจิต  โดยเอาจิตเปนอารมณ ๓๒๗ 
รูพรอมเฉพาะซึ่งจิตในทุกขั้นของการยอนปฏิบัติมาแตตน  ๘  ขั้น ๓๒๘ 
ก.  พิจารณายิ่งขึ้น ๆ  โดยอาการ  ๑๖  เห็นความที่จิตเปนสังขารธรรม๓๒๘ 
ข.  พิจารณาโดยทุกลักษณะของจิต  เชน  จิตมีราคะ-ไมมีราคะ  ฯลฯ  ๓๒๙ 
เมื่อรูพรอมซ่ึงจิตแลว  ญาณ  สติ  ธรรมสโมธาน  ก็เกิดตามสวน ๓๓๐ 
สรุปเปนขอสังเกตวา  จตุกกะนี้คือดูและฝกควบคุมจิต  
                                 ในลักษณะตาง ๆ    ….    ….    ….    …. ๓๓๑ 

ตอน  ๑๔  อานาปานสติ  ขั้นที่สิบ  การทําจิตใหปราโมทยอยู      ….    …. ๓๓๒ 
ทําใหปราโมทยขณะไหน ?  ทําใหเกิดไดในทุกขั้นที่ฝกมาแตตน ๓๓๒ 
ความปราโมทยมีอยูอยางไร ?  ปราโมทยในที่นี้เอาแตที่  

                 อาศัยธรรม  ๒       ….    ….    ….    ….    ….    …. ๓๓๖ 
- ปราโมทยเกิดดวยอํานาจสมาธิ ๓๓๗ 
- ปราโมทยเกิดดวยอํานาจปญญา ๓๓๗ 

ประคองปราโมทยทุกขั้น  สติ  ญาณ  ธรรมสโมธานก็มีทุกลมหายใจ ๓๓๙ 
ตอน  ๑๕  อานาปานสติ  ขั้นที่สิบเอ็ด  การทําจิตใหตั้งมั่นอยู      ….    ….๓๔๐ 

การสํารวมจิตอยูในเรื่องใด  ชื่อวามีไตรสิกขาครบมาตั้งแตขั้นตน ๆ ๓๔๐ 
ที่วาทําจิตใหตั้งมั่นนั้น  ๑.  ความตั้งมั่นเปนอยางไร ? ….    …. ๓๔๒ 

                   ๒.  ความตั้งมั่นมีไดเมื่อไร ?  ….    …. ๓๔๔ 
- ตั้งมั่นในระยะเริ่มแรกแหงการกําหนดอารมณ  …. ๓๔๕ 
- ตั้งมั่นในขณะที่จิตอยูในฌาน  (อัปปนาสมาธิ) ๓๔๕ 
- ตั้งมั่นในขณะอนันตริกสมาธิ         ….    ….    …. ๓๔๖ 
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 [๙] 
วิธีปฏิบัติขั้นนี้คือยอนทํามาแตตน  กําหนดศึกษาจําเพาะความตั้งมั่น๓๔๗ 
สรุปการฝกในขั้นที่  ๑๑  ทําใหเกิดสติ  ญาณ  ธรรมสโมธาน  ตามสวน ๓๔๘ 

ตอน  ๑๖  อานาปานสติ  ขั้นที่สบิสอง  การทําจิตใหปลอย   ….    ….    …. ๓๔๙ 
ที่วาทําจิตใหลอยอยูนั้น  ปลอยอยางไร ?         ….    ….    …. ๓๕๐ 

                     - ทําจิตใหปลอยสิ่งที่เกิดขึ้นในจิต  (ขั้นสมถะ)      ….    …. ๓๕๐ 
      - ทําจิตใหปลอยสิ่งที่จิตยึดไวเอง  (ขั้นวิปสสนา)    ….    …. ๓๕๑ 
ที่วาทําจิตใหปลอย ๆ นั้น  ปลอยอะไร ?   ….    ….    ….    …. ๓๕๓ 
ที่วาทําจิตใหปลอยนั้น  อาศัยอะไรเปนเครื่องมือ ?      ….    …. ๓๕๔ 
เมื่อเปลือ้งจากอกุศลธรรมแลว  สต ิ ญาณ  และธรรมสโมธานก็ม ี ๓๖๑ 
กลาวสรุป  จตุกกะที่สาม  จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน  ….    …. ๓๖๒ 

 

*       *        * 
 

จตุกกะที่  ๔  - ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน 
ตอน  ๑๗  อานาปานสติ  ขั้นที่สิบสาม  การตามเห็นความไมเที่ยง       ….๓๖๖ 

อะไรคือสิง่ไมเที่ยง ?  - สิ่งที่ถูกสัมผัส  (อายตนะภายนอก) ๓๖๖ 
- สิ่งทําหนาที่สัมผัส  (อายตนะภายใน) ๓๖๗ 
- อาการที่เนื่องกันในการสัมผัส ….    …. ๓๖๘ 

ภาวะความไมเที่ยงเปนอยางไร ?     ….    ….    ….    ….    …. ๓๗๐ 
วิธีการตามเห็นไมเที่ยงนั้น  ทําอยางไร ?   ….    ….    ….    …. ๓๗๐ 

- มองที่กลุมสังขาร  เชนวัยเปลี่ยนไปทุกขณะ         ….    …. ๓๗๐ 
    - มองที่รูปนาม  ลวนขึ้นอยูกับจิตที่เกิดดับ     ….    ….    …. ๓๗๑ 
    - มองที่สิ่งตาง ๆ มีเหตุปจจัยที่เปลี่ยนไป ๆ    ….    ….    …. ๓๗๒ 

     - มองที่อาการปรุงของทุกสิ่งมันไมใชตายตัว   ….    ….    …. ๓๗๓ 
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[๑๐] 
อุบายเขาถึงความไมเที่ยง  ตองเอาอารมณตัวจริงมาเพงพิจารณา ๓๗๔ 
ทั้งขันธ  อายตนะและอาการปรุง  ตองดูขณะมันกําลังทําหนาที่อยู ๓๗๖ 
เห็นอนิจจังไดจริง  ยอมเปนการเห็นทุกขภาวะทั้ง  ๓  ….    …. ๓๘๑ 
เห็นอนิจจังไดจริง  ยอมเปนการเห็นอนัตตาพรอมกันไป      …. ๓๘๗ 
สรุปใจความของอานาปานสติ  ขั้นที่สิบสาม – อนิจจานุปสสี ๓๙๐ 

ตอน  ๑๘  อานาปานสติ  ขั้นที่สิบสี่  การตามเห็นความจางคลาย      …. ๓๙๒ 
วิราคะ  ความจางคลายนั้นคืออะไร ?     ….    ….    ….    …. ๓๙๒ 
วิราคะ  ความจางคลายเกิดขึ้นไดอยางไร ?     ….    ….    …. ๓๙๓ 
วิราคะ  ความจางคลายเกิดขึ้นในสิ่งใด ?         ….    ….    …. ๓๙๔ 
วิธีปฏิบัติ  เพื่อเปนผูตามเห็นซึ่งความจางคลาย         ….    …. ๓๙๔ 
สรุปใจความของอานาปานสติ  ขั้นที่สิบสี่ – วิราคานุปสสี   …. ๓๙๖ 

ตอน  ๑๙  อานาปานสติ  ขั้นที่สิบหา  การตามเห็นความดับไมเหลือ   …. ๓๙๘ 
ความดับไมเหลือ  นั้นคืออะไร ?      ….    ….    ….    ….    …. ๓๙๘ 
ความดับไมเหลือ  ของอะไร ?         ….    ….    ….    ….    …. ๓๙๙ 
ดับไมเหลือไดโดยวิธีใด ?       ….    ….    ….    ….    ….    …. ๔๐๐ 
สรุปใจความของอานาปานสติ  ขั้นที่สิบหา – นิโรธานุปสสี  …. ๔๐๗ 

ตอน  ๒๐  อานาปานสติ  ขั้นที่สิบหก  การตามเห็นความสลัดคืน         ….
 ๔๐๘ 

ทําอยางไรเรียกวาเปนการสลัดคืน ?         ….    ….    ….    …. ๔๐๙ 
ทําอยางไรจึงจะชื่อวาเปนผูตามเห็นความสลัดคืนอยู ?       …. ๔๑๗ 
กลาวสรุป  จตุกกะที่สี่  ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน       ….    …. ๔๑๘ 
ประมวลความ  ของอานาปานสติ  ทั้ง  ๔  จตุกกะ      ….    …. ๔๒๐ 

 

*  *  * 
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[๑๑] 

ภาคผนวก 
ตอน  ๒๑  ผนวก  ๑ -  วาดวยญาณเนื่องดวยอานาปานสติภาวนา มี ๑๑ หมวด ๔๒๑ 

หมวด ๑ - ๒  ญาณรูอะไรเปนอันตราย – เปนคุณตอสมาธิ  ๘   ๔๒๓ 
หมวด  ๓  ญาณรูอะไรทําความเศราหมองของสมาธิ  ๘      …. ๔๒๔ 
หมวด  ๔ญาณรูอะไรทําความผองแผวของสมาธิ  ๑๘ ….    …. ๔๒๕ 
หมวด  ๕ญาณ  ๓๒  ประการ  ของผูมีสติปฏฐาน        ….    …. ๔๒๘ 
หมวด  ๖  ญาณรูเพราะอํานาจสมาธิ  ๒๔          ….    ….    …. ๔๓๐ 
หมวด  ๗  ญาณรูเพราะอํานาจวิปสสนา  ๗๒     ….    ….    …. ๔๓๓ 
หมวด  ๘  ญาณเนื่องจากนิพพิทา  ความหนาย  ๘      ….    …. ๔๓๙ 
หมวด  ๙  ญาณอนุโลมตอนิพพิทา  ๘       ….    ….    ….    …. ๔๔๑ 
หมวด  ๑๐  ญาณเปนที่ระงับเสียซึ่งนิพพิทา  ๘   ….    ….    …. ๔๔๓ 
หมวด  ๑๑  ญาณในสุขอันเกิดจากวิมุตติ  ๒๑    ….    ….    …. ๔๔๖ 

ตอน  ๒๒  ผนวก  ๒ - วาดวยการตัดสัญโญชนของอริยมรรคทั้งสี่        …. ๔๕๑ 
ตอน  ๒๓  ผนวก  ๓ - วาดวยพุทธวจนะเนื่องดวยอานาปานสติ   ….    …. ๔๙๙ 
ตอน  ๒๔  ผนวก  ๔ - วาดวยบทสวดแปล  อานาปานสติปาฐะ    ….    …. ๕๔๒ 
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คําชี้แจง 
(ในการพิมพ  คร้ังแรก) 

มีฆราวาสและบรรพชิต  ผูสนใจปฏิบัติธรรม  เดินทางไปสอบถามศึกษาถึงสวน
โมกขกันเรื่อย ๆ.  ในบรรดาสิ่งตองประสงคของทานเหลานี้  มักไดแกวิธี ทํากัมมัฏฐาน.  
ดังนั้น  เพื่อไมตองมาคอยตอบคอยแนะ  ใหแกผูไปถึงใหมทุกครั้งทุกราย  แลว ๆ เลา ๆ  จึง
ปรารภวาหากมีตําราที่เปนหลักเกณฑถูกตอง  สามารถใหความแนใจเพียงพอ  แกผูตองการ
ตระเตรียมจิตในขั้นนี้  เขาก็ควรหาศึกษาดูไดกอนไมจําเปนตองไปจนถึงสวนโมกข  ตอเมื่อได
ลองทําบางแลว  เกิดมีปญหาที่สมควรจึงคอยไปใหถึงยังตนตอที่โนน  ทั้งนี้  เพื่อไมใหเปนการ
ลําบาก  และสิ้นเปลืองกันทุกฝาย. 

ฉะนั้น ระหวางพรรษาที่แลวไปนี้  (๒๕๐๒)  ไดมีการขอรองให  ทานพุทธทาส
ภิกขุ  เริ่มบรรยายเกี่ยวกับเรื่องนี้  ภิกษุสามเณรไดชวยกันบันทึก  และไดสอบทานกันจน
พอใจ  ผลจึงไดเกิดเปนเลมหนังสือท่ีเห็นอยูนี้  ถาแบงเปนภาคก็จะได  ๓  ภาค : 

ภาคนํา  วาดวยบุพพกิจ  เรือ่งตองรูกอนภาวนา 
ภาคภาวนา  วาดวยวิธีในอานาปานสติ  ตั้งแตตน  จนถึงขั้นสูงสุด 
ภาคผนวก วาดวยบทผนวกหลักฐานที่ใหทําตามนั้น 
สําหรับภาคภาวนา  แบงเปน  ๔  จตุกกะ  นับแตตอนที่เปนการฝกสมาธิลวนแลวก็

ถึงตอนที่เริ่มมีปญญาเจือเขามา  ตอนตอไป  เปนเรื่องปญญามากขึ้นจนตอนสุดทายเปนการ
ทําทางปญญาลวน  เฉพาะเลมนี้มีโอกาสรวบรวมใหเรียบรอยไดกอน  ไดมอบให  “สุวิชานน”  
จัดพิมพขึ้นเปนครั้งแรก.  หนังสือเรื่องนี้คงจะสําเร็จประโยชนตามปรารถนาของผูใฝใจ
ในทางนี้โดยทั่วหนากัน. 

ผูรวบรวม 
๕  เม.ย.  ๒๕๐๓ 

[๑๒] 
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อานาปานสติภาวนา 

 
 

ภาคนํา 

วาดวยบุพพกิจของสมาธิภาวนา 
 

ตอน  หนึง่ 
การมีศีล  และธุดงค๑ 

   
 

วันนี้  จะไดพูดถึงเรื่อง  แนวการปฏิบัติธรรม  ในสวนโมกขพลาราม 
ภาคสอง  อันวาดวยหลักปฏิบัติเฉพาะเรื่องหรือเฉพาะคน  ตอจากภาคที่หนึ่ง  ซึ่งกลาว 
ถึงหลักปฏิบัติทั่วไป  อันไดบรรยายแลวเมื่อปกอน  (ในพรรษาป  ๒๕๐๑). 
 

ขอซอมความเขาใจอีกครั้ งหนึ่ งว า  ในภาคหนึ่ งที่ เรียกวาหลักปฏิ บัติธรรม 
ทั่วไปนั้น  หมายถึงการปฏิบัติที่ เปนแนวทั่ว ๆ  ไป  สําหรับทําใหเกิด  “การเปนอยู 
โดยชอบ”  คือเปนพื้นฐาน  สําหรับการเปนอยูที่เหมาะสําหรับการปฏิบัติเฉพาะเรื่อง 
เชนการทําสมาธิขอใดขอหนึ่ ง เปนตน   ซึ่ งจะไดกลาวในภาคหลังนี้   เพราะฉะนั้น 
จึงเห็นไดวา  เปนเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันโดยแท. 
 
 
 

 

                                                
๑ การบรรยายครั้งที่ ๑/๑๓ สิงหาคม  ๒๕๐๒ 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๑ ๒

เมื่อบุคคลไดเปนอยูตามหลักปฏิบัติในภาคหนึ่งแลว  ยอมช่ือวาเปนผู 
มีศีล  มีธุดงค  อยูในตัว  และมากพอที่จะเปนบาทฐานของการปฏิบัติที่สูงขึ้นไป 
โดยเฉพาะคือ สมาธิภาวนา.  อีกประการหนึ่ง  หลักปฏิบัติตามที่กลาวไวในภาค 
หนึ่งนั้น  ยอมเปนการอธิบายหลักปฏิบัติในภาคหลังเฉพาะสวนที่เปนทฤษฎีทั่วไป 
เกี่ยวกับเรื่องนั้น  ซึ่งไมควรจะเอามาปนกับหลักปฏิบัติโดยตรง  เพราะจะทําให 
ฟนเฝอหรือตาลาย  เพราะตัวหนังสือมากเกินไป;  จึงมีไวเพียงสําหรับใหศึกษา 
เปนพื้นฐานทั่ว ๆ  ไปเทานั้น.  แตเมื่อเกิดมีปญหาเกี่ยวกับเร่ืองนั้นขึ้นมา  ผูปฏิบัต ิ
ก็จําเปนจะตองยอนไปหาคําตอบจากเรื่องฝายทฤษฎีเหลานั้น  ดวยตนเองตาม 
กรณีที่เกิดขึ้น. ขอใหทําความเขาใจไววา  หลักท่ัวไปในภาคหนึ่ง  ก็ตองเปนสิ่งที ่
คลองแคลวหรือคุนเคย  แกการคิดนึกของผูปฏิบัติอยู เปนประจํา  จึงจะสําเร็จ 
ประโยชนเต็มท่ี. 
 

ที่กลาววา  เมื่อปฏิบัติตามหลักทั่วไปในภาคหนึ่งอยูเปนประจํา  แลว 
ไดชื ่อวาเปนผู มีศีลและธุดงคอยู แลวอยางเพียงพอนั ้น  ขอใหสังเกตวาตามหลัก 
ในภาคหนึ่ง  เราไดถือเอาใจความของกิจวัตร  ๑๐  ประการมาเปนหลักหรือรูปโครงของ
การปฏิบัติ  เมื่อปฏิบัติครบตามนั้น  ก็ยอมจะเห็นไดวา  กิจวัตรขอท่ี  ๓, ๖, ๗, ๘, ๙, 
๑๐  เปนเรื่องเกี่ยวกับศีล,  และกิจวัตร  ขอท่ี ๑ - ๒, ๔ - ๕  และ  ๑๐  เปนเรื่อง
เกี่ยวกับธุดงค,  และมีอยูอีกบางขอท่ีเปนทั้งศีลและธุดงคพรอมกันอยูในตัว.เมื่อบุคคล
ศึกษาและปฏิบัติอยูอยางถูกตรงตามความหมายของกิจวัตรเหลานั้นจริง ๆ แลว  ก็ยอม
ทําใหผูมีศีลและธุดงคมากพอจริง ๆ  ดวยเหมือนกัน. 
 
เกี่ยวกับศีล  ทานวางหลักใหญ ๆ ไววา  สํารวมในสิกขาบททั้งใน ปาฏิโมกขและนอก
ปาฏิโมกขอยางหนึ่ง,   สํารวมตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ไมใหรูสึก 
ยินดียินรายในเมื่อตาเห็นรูป  หูไดยินเสียง  เปนตนอยางหนึ่ง,  หาเลี้ยงชีวิตและ 
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การมีศีลและธุดงค ๓

ทําการเลี้ยงชีวิตในลักษณะที่ชอบที่ควรอยางหนึ่ง,   และอีกอยางหนึ่งซึ่งเปนขอ
สุดทาย  ก็คือการบริโภคปจจัยสี่  ดวยสติสัมปชัญญะ  ที่สูงสุดหรือสมบูรณ.  โดย 
นัยนี้เราจะสังเกตเห็นไดวา  คําวา  ศีล  ที่ทานวางหลักไวเชนนี้นั้น  มันมากเกินกวา
ขอบเขตของศีลปรกติอยูแลว.  แมวาหลัก  ๔  อยางนี้  จะเปนหลักปฏิบัติที่บัญญัติ 
ขึ้นในชั้นหลังก็จริง  แตก็ไมขัดขวางกันกับหลักของพระพุทธภาษิตทั่ว ๆ  ไปในทาง
ปฏิบัติ  จึงถือเอาเปนเกณฑได.  และจะเห็นไดตอไปอกีวา  ในกิจวัตรทั้ง  ๑๐  ขอน้ันได
ครอบคลมุเอาความหมายของศลีท้ัง  ๔  ประการนี้ไวแลวอยางสมบูรณ  ผูปฏิบัติ 
พึงถือเอาความหมายเหลานี้ใหได  ก็จะเปนอันกลาวไดวา  เปนผูมีศีลอันเพียงพอ
แมวาจะไมสามารถจดจําสิกขาบทหรือรายละเอียดตาง ๆ  ไดทั้งหมด  ซึ่งเปนการ
เหลือวิสัยที่คนแก  หรือแมคนหนุมแตเปนคนเพิ่งบวช  จะทาํอยางนั้นได.  นี้คือ
ใจความสําคัญของคําวา  ศีล. 
 

สําหรับสิ่งที่เรียกวาธุดงค  ก็มิไดมีความหมายอะไรมากไปกวา  ความ
สันโดษมักนอยในเรื่องการเปนอยู  หรือ  การบริโภคปจจัยสี่  กลาวคือ  อาหาร
เครื่องนุงหม  ที่อยูอาศัย  และยาบําบัดโรค  และความเปนผูมีความเขมแข็งอดทนมี
รางกายแข็งแกรงพอที่จะทนทานตอการปฏิบัติไดตามสมควร.   ตัวอยางที่ทาน 
แสดงไวในเรื่องอาหาร  มีดังนี้  :- 
 
ในเรือ่งอาหาร  ก็คือการไดมาโดยวิธีงาย ๆ  ที่เรียกวา  เที่ยวบิณฑบาต 
การไมเที่ยวเลือกเอาแตที่ดี ๆ  แตรับไปตามลําดับท่ีจะถึงเขา,  การบริโภคในภาชนะ 
แตใบเดียววันหนึ่งเพียงครั้งเดียว,   ลงมือฉันแลวมีอะไรมาใหมก็ไมสนใจ  ดงันี้ 
เปนตน ;   แตทั้งนี้ไมไดหมายความวาจะมีเทาที่ระบุไว  ถาการกระทําอยางใด 
มีผลทําใหมีเรื่องนอย  ลําบากนอย  มีแตความเบาสบายและเปนการสงเสริมการ
ปฏิบัติแลว  เราถือเอาเปนหลักสําหรับปฏิบัติของตนเองไดทั้งนั้น. 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๑ ๔

สําหรับ  เครื่องนุงหุม   นั้น  ทานแนะตัวอยางไววา  ใหใชผาที่คนอื่น 
ไมใช  สําหรับภิกษุก็ไดแก  ผาที่เขาทิ้ง  ไปรวบรวมเอามาทําเปนจีวรใช  ซึ่งเรียกวา 
ผา  “บังสุกุล”   และการใชเครื่องนุงหมมีจํานวนเทาความจําเปนจริง ๆ  ซึ่งสําหรับ 
ภิกษุก็มีเพียงผานุงตอนลาง.   ผาหมตอนบน  และผาคลุมท่ัว ๆ  ไปอีกผืนหนึ่ง  ซึ่ง 
รวมกันแลวเรียกวา  “ไตรจีวร”   อนุญาตใหมีผาอาบน้ําฝนอีกผืนหนึ่งในฤดูฝน  ถา 
ไมมีจริง ๆ  ก็ผอนผันใหเปลือยกายอาบน้ําได  นี้เปนการแสดงใหเห็นวาทานตองการ 
ใหเปนผูสันโดษมักนอยเพียงไร  ในเรื่องเครื่องนุงหม. 
 

สวนเรื่อง  ที่อยูอาศัย  นั้น  ทานระบุ  ปา  โคนไม  ที่โลง  ปาชา  และ
สถานที่เทาที่ผูอื่นจะอํานวยให  ในเมื่อจะตองอาศัยสถานที่เชนนั้น  โดยเฉพาะ 
อยางยิ่ง  ก็คือในฤดูจําพรรษา.  ความเปนธุดงคในเรื่องนี้  อยูตรงที่เปนผูไมมีที่อยูเปน
ของตัวเองอยางหนึ่ง,   แลวยังเปนผูสันโดษมักนอยอยางยิ่งอยางหนึ่ง, 
และมีความแข็งแกรงตานทานตอดินฟาอากาศอีกอยางหนึ่ง  ซึง่เปนใจความสําคัญ.ขอ
ปฏิบัติอื่นที่ไมไดระบุไว  แตทําใหเกิดผลอยางเดียวกัน  ยอมใชปฏิบัติได 
เชนเดียวกับท่ีกลาวมาแลว  ในขอท่ีวาดวยอาหารหรือเครื่องนุงหมก็ตาม. 
 
สําหรับ  ยาแกโรค  นั้น  ทานไมบัญญัติไวในเรื่องธดุงคโดยตรง  เพราะ 
ยาแกโรคไมเปนที่ตั้งของความมักมาก  เพราะใคร ๆ  ก็ไมอยากจะกินยาตามปรกติ 
อยูแลว.   แตตกมาถึงสมัยนี้มีความเปลี่ยนแปลงบางอยางเกิดขึ้น  เชนมียาประเภท 
สําอาง  หมายถึงยากินเลน  หรือท่ีกินจริง  ก็มีใหเลือก  ทั้งที่อรอยและไมอรอย. 
ผูปฏิบัติจะตองมีหลักปฏิบัติที่เหมาะแกสมัย  คือใหมีความสันโดษมักนอย  และมี 
ความอดกลั้นอดทน  ในการใชหยูกยาใหสมเกียรติของผูปฏิบัติดวย. 
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การมีศีลและธุดงค ๕

ธุดงคอีกขอหนึ่งทานระบุไวเกี่ยวกับการฝกฝนตัวเอง  ใหแข็งแกรง
โดยเฉพาะ  และมุงหมายที่จะขจัดการแสงหาความสุขจากการนอนโดยตรง  จึงแนะนํา 
ใหมีการปฏิบัติธุดงคขอน้ีดวยการไมใหนอนเลยเปนครั้งคราว  เทาที่ควรจะทํา. 

ทั้งหมดนี้เมื่อ  สรุปโดยใจความ  ก็พอจะเห็นไดชัดเจนวา  นอกจาก 
การ  ปฏิบัติในสวนศีลแลว  ทานยังไดผนวกการปฏิบัติเรื่องธดุงคเพิ่มขึ้นมาสวนหนึ่ง 
เพื่อความเขมแข็งในทางจิตใจ  และรางกาย  ซึ่งอยูนอกขอบเขตของความหมายของ 
คําวา  “ศีล”   แตแลวก็เปนเพียงเครื่องผนวกของศีล  หรือเปนอุปกรณของสมาธิ 
ไมจําเปนจะตองแยกออกไวเปนหลักอีกสวนหนึ่งตางหากจากศีลหรือสมาธิ. 

ในกรณีที่เกี่ยวกับกิจวัตร  ๑๐  ประการ  ยอมมศีีลและธุดงคเต็มพรอม 
อยูในตัวและถือเอาเปนบาทฐานหรือรากฐานอันสําคัญสําหรับการปฏิบัติที่กาวหนา
สืบไป. 

 
เรื่องศีลและธดุงค  มีใจความที่สําคัญเพียงเทานี้  จึงในการบรรยายนี้ 

ไมแยกออกเปนเรื่องหนึ่งตางหาก  และถือวารวมอยูในหลักแหงการปฏิบัติทั่วไป 
หรือการเปนอยูโดยชอบตามที่กลาวแลวในภาค  ๑.  จึง  ในภาค  ๒  นี้  จะกลาวแต
เรื่อง  สมาธิภาวนา  ประเภทเดียว  ทั้งหมดนี้คือ  สิ่งที่ตองปรับความเขาใจกัน 
เปนขอแรก. 

*            *            * 
ตอน  สอง 

บุพพภาคทั่วไปของการเจริญสมาธิ 
 

ตอไปนี้จะไดกลาวถึงเรื่อง  สมาธิภาวนา  แตในทางปฏิบัติโดยเฉพาะ. 
 

  สิ่งแรกที่สุดที่อยากจะกลาว  ก็คือ  สิง่ที่เรียกวา  บุพพภาคของสมาธิภาวนา  
ที่เกิดขึ้นในชั้นหลัง.   สิ่งที่เรียกวาบุพพภาคก็คือสิ่งที่ตองทํากอน  ซึ่งในที่นี้  ก็ได 
แกสิ่งที่ตองทํากอนการเจริญสมาธินั้นเอง.  ที่เรียกวา  “ในชั้นหลัง”ในที่นี้นั้น 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๒ ๖ 

ยอมบงชัดอยูในตัวแลววาเปนสิ่งที่เพิ่งเกิดมีธรรมเนียมอันนี้กันขึ้นในชั้นหลัง  ไมเคย 
มีในครั้งพุทธกาลเลย  แตก็ยึดถือกันมาอยางแนนแฟนเอาเสียทีเดียว.  แตเนื่องจาก 
สิ่งที่กลาวนี้มิใชวาจะเปนสิ่งที่ไมมีประโยชนเอาเสียทีเดียว  เพราะฉะนั้น  จึงเปนสิ่ง 
ที่ควรจะไดรับการพิจารณาโดยสมควร  แลวถือเปนหลักเฉพาะคน  หรือเฉพาะกรณ ี
เทาที่ควรอีกเหมือนกัน  แตอยาทําไปดวยความยึดมั่นถืออยางงมงาย  ดังที่ทํากัน 
อยูโดยทั่ว ๆ  ไปเลย. 

 
สิ่งที่เรียกวาบุพพภาค  ดังกลาวนั้น  ที่นิยมทํากันอยูในสมัยนี้  และบาง 

แหงก็ถือเปนสิ่งที่เขมงวดกวดขัน  อยางที่จะไมยอมใหใครละเวนนั้น  ก็มีอยูมาก 
ซึ่งอาจจะ  ประมวลมาได  ดังตอไปนี้  :- 

 
๑.  การนําเครื่องสักการะแดเจาของสํานัก  หรือผูเปนประธานของ 

สํานัก.  ขอน้ีเปนสิ่งจะมีไมไดในครั้งพุทธกาล  คือไมมีผูเปนประธาน  หรือเจาของ 
หรือผูอุปถัมภสํานักเชนนั้น  และแถมจะไมมีสํานักเชนนั้นดวยซ้ําไป  เพราะผูปฏิบัติ 
แตละคน ๆ  ก็ลวนแตเปนผูที่อยูกับอุปชฌายอาจารยของตน.  เปนหนาที่ที่อุปชฌาย 
อาจารยเหลานั้น  จะตองบอกตองสอนอยูแลวเปนประจําวัน.  แมจะเขาประจําสํานัก 
อื่น  ก็ไมมีสํานักไหนที่จะมีอยูในลักษณะที่จะตองทําเชนนั้น,  เนื่องจากการกระทํา 
ในสมัยนั้นไมมีหลักในทางพิธีรีตองเหมือนสมัยนี้.  ครั้นตกมาถึงสมัยนี้ผูปฏิบัติจะ 
ตองรูจักความพอเหมาะพอดี  หรือความควรไมควรในขอน้ีดวยตนเอง. 

 
๒.  การถวายสักการะตออาจารยผูใหกัมมัฏฐาน.  ขอน้ีตางจากขอหนึ่ง 

ซึ่งกระทําแกผูมีหนาที่ในทางปกครองหรือเจาของสํานัก  สวนขอหลังนี้กระทําแก 
อาจารยผูสอนโดยตรง  และเฉพาะเวลาที่จะทําการสอนเทานั้น  เปนการแสดงความ 
เคารพ  หรือเปนการแวดลอมจิตใจใหมีความเคารพในบุคคลที่จะสอน.  ในครั้ง 
 

www.buddhadasa.in.th

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org



บุพพภาคทั่วไปของการเจริญสมาธ ิ ๗ 

พุทธกาลไมถือวาสิ่งเหลานี้เปนพิธี  หรือพิธีเชนนี้จะชวยใหสําเร็จประโยชน  ความ 
หมายวามีความเคารพหรือไวใจในครูบาอาจารยของตัวอยูเปนปรกติ  ถาไมไวใจหรือ 
ไมเคารพก็ถือวาเปนสิ่งที่ไมควรกระทํา  จึงไมมัวเสียเวลาดวยเรื่องพิธี.  นี้แสดงวา 
มีจิตใจสูงต่ํากวากันอยูในตัว  ผูที่ปฏิบัติกัมมัฏฐานภาวนา  ควรจะมีจิตใจสูงจนอยู 
เหนือความหมายของพิธีรีตองมาแลว  จึงจะมีจิตใจเหมาะสมที่จะปฏิบัติเพื่อจะรู  
อนิจฺจํ  ทุกฺขํ  อนตฺตา  ซึ่งเปนของละเอียดอยางยิ่ง,  แตเนื่องจากบัดนี้ระเบียบการ 
ทํากัมมัฏฐาน  ไดลดลงมาเปนเรื่องของคนทั่วไป  ดวยอํานาจความยึดมั่นถือมั่นบาง 
อยาง  เชนอยางในสมัยนี้  ระเบียบพิธีเชนนี้  ก็กลายเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับคนสมัยนี้ 
อยูเอง.  ผูปฏิบัติจะตองเขาใจในความหมายอันนี้  แลวทําไปในลักษณะที่ควร  อัน 
เปนสวนของตน  แตมิใชดวยความรูสึกวาเปนพิธีรีตอง ;  แลวพรอมกันนั้นก็ไม 
นึกดูถูกดูหมิ่น  ผูที่ยังตองทําไปอยางพิธีรีตองหรือแมดวยความงมงาย  เพราะเราตอง 
ยอมรับวา  ในสมัยนี้  โดยเฉพาะในที่บางแหง  สิ่งเหลานี้ไดเลือนไปจากความเปน 
การกระทําของบุคคลผูมีปญญา  ไปสูการกระทําของบุคคลผูมีเพียงแตศรัทธามาก 
ยิ่งขึ้นทุกที  จนกระทั่งมีสํานักกัมมัฏฐาน  ที่ตั้งขึ้นเพื่อเปนสถานบริการอยางใด 
อยางหนึ่งไปแลว. 

 
การไววางใจ  หรือความเคารพตอบุคคลผูเปนครูบาอาจารยนั้นเปนสิ่งที่ 

ตองการ  แตมิใชอยูในรูปของพิธี.  สิ่งที่ตองการอันแทจริง  อยูตรงที่ความอยาก 
ปฏิบัติ  หรืออยากพนทุกขอยางแทจริง  อันไมเกี่ยวกับพิธีตางหาก.  ตัวอยางที่นา 
นึกของพวกอื่น  นิกายอื่น  เพื่อนํามาเปนเครื่องเปรียบเทียบเพื่อการพิจารณา  เชน 
ในนิกายเซ็น  มีขอความกลาวไววา  ภิกษุรูปหนึ่ง  กวาจะไดรับคําสั่งสอนจากทาน 
โพธิธรรมโดยตรงนั้น  ถึงกับตองตัดมือของตนเองขางหนึ่ง  แลวนําไปแสดงแกทาน 
โพธิธรรม  พรอมกับบอกวา  นี้คือความตองการที่อยากจะรูของผม  ทานโพธิธรรม 
จึงไดยอมพูดดวย  และใหการสั่งสอน  หลังจากที่ไมยอมพูดดวยโดยหันหนาเขา 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๒ ๘ 

ผนังถ้ํา  ไมเหลียวมาดูเปนเวลาหลายสิบครั้งของการออนวอนมาแลว.  นี้เปนเรื่อง  
๑,๐๐๐  กวาปมาแลว  แตเรื่องของนิกายนี้ในสมัยนี้  เฉพาะในสมัยปจจุบันนี้ก็ยังมีอยู 
ในลักษณะที่คลายกัน  คือผูมาขอรับคําสั่งสอนนั้น  จะตองถูกทดสอบดวยวิธีการ 
อยางใดอยางหนึ่งตามแบบของสํานักนั้น ๆ  เชนใหนั่งอยูตรงบันไดนั่นเอง  ๒  วัน  
๒  คืนบาง  ๓  วัน  ๓  วัน  ๓  คืนบาง  ตลอดถึง  ๗  วัน  ๗  คืนบาง  ติดตอกันไปก็ยังมี. 
เขาใหนั่งอยูทาเดียว  เชนนั่งเอาศีรษะซุกหัวเขาอยูตลอดเวลาจนกวาเจาหนาที่  หรือ 
อาจารยจะยอมรับคําขอรองใหเขาเปนนักศึกษาได.  นี้เปนการเปรียบเทียบความแตก 
ตางวา  เขาไดยึดหลักที่แตกตางกันอยางไร  จากผูที่เพียงแตเอาดอกไมธูปเทียนไป 
ถวายแลว  ก็เปนการเพียงพอแลว.  ผูปฏิบัติพึงรูความหมายของระเบียบ  หรือพิธี 
รีตองเหลานี้ใหถูกตอง  แลวถือเอาการกระทําที่สําเร็จประโยชนแกตนใหมากที่สุด 
เทาที่จะมากได. 

 
๓.  การจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  ที่หนาที่บูชา  ในขณะเริ่มตน 

เพ่ือจะรับกัมมัฏฐานหรือเพื่อปฏิบัติกัมมัฏฐานก็ตาม.  ขอน้ีเปนเหตุใหจัดที่บูชา 
หรือเตรียมเครื่องสักการะบูชาไวอีกสวนหนึ่ง  คลายกับวาถาไมจุดธูปเทียนแลว 
สิ่งตาง ๆ  ก็จะลมเหลวหมด  นับวาโรคติดพิธียังคงมีมากอยูนั่นเอง.  แมแตเรื่อง 
มุงหมายไปในทางของโลกุตตรปญญา  ก็ยังตองใชธูปเทียนอยูนั่นเอง ;  แตเหตุผล 
ก็มีอยูเชนเดียวกับที่กลาวมาแลวในขอ  ๑  ขอ  ๒  ผิดกันแตเพียงวาในขอน้ีกระทําแก 
พระรัตนตรัย  และมีอาการของบุคคลผูยึดถือพระรัตนตรัยดวยอุปาทานหรือทางวัตถ ุ
เสียเปนสวนใหญ  ทางที่ถูกที่ควรจะเปนอยางไรนั้น  จะกลาวในตอนหลัง. 

 
๔.  ถาเปนพระใหแสดงอาบัติกอน  ถาเปนฆราวาสใหรับศีลกอน 

ขอนี้คลายกับวา  พระเหลานั้นตองอาบัติอยูเสมอ  ถาไมตองอาบัติ  แตตอง 
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บุพพภาคทั่วไปของการเจริญสมาธ ิ ๙ 

ทําตามพิธีกลายเปนเรื่องของพิธีอีกนั่นเอง.  คิดดูเถิดวา  ถาตองอาบัติ  ที่ตอง 
อยูกรรมเลา  จะทําอยางไร  เรื่องมิเปนอันวา  ใหแสดงอาบัติพอเปนพิธีมากยิ่งขึ้นไป 
อีกหรือ.  ทุกคนควรเปนผูไมมีอาบัติมากอน  และเปนผูอยูในเหตุผลเพียงพอ 
ที่จะไมตองมาทําพิธีแสดงอาบัติกันในที่นี้อีก  ดูเปนเรื่องอวดเครงหรือเปนเรื่อง 
อวดพิธี  ชนิดที่ไมเคยมีในครั้งพุทธกาลมากอนเลย ;  ซึ่งเปนการเสียเวลา  หรือ 
ทําความฟุงซานเหนื่อยออนโดยไมจําเปนก็ได.  ขอท่ีอุบาสกอุบาสิกาตองทําพิธ ี
รับศีลที่ตรงนั้นอีก  ก็มีคําอธิบายอยางเดียวกัน.  พิธีเชนนี้หาไมพบในหนังสือ 
แมชั้นหลัง ๆ  เชนหนังสือวิสุทธิมรรค  ฉะนั้นจึงไมตองกลาวถึงในครั้งพุทธกาล. 
 

๕.  การมอบตัวตอพระรัตนตรัย.  ไดเกิดมีพิธีมอบตัวตอพระพุทธเจา 
หรือตอพระรัตนตรัย  โดยกลาวคําเปนภาษาบาลี  เชนที่ใชอยูในบางสํานักวา 
 “อิมาหํ  ภควา  อตฺตภาวํ  ตุมฺหากํ  ปริจฺจชามิ”  ซึ่งแปลวา  ขาแตพระผูมีพระภาคเจา 
ขาพระองคของสละอัตตภาพนี้มอบถวายแดพระองค  ดังนี้เปนตัวอยาง.  พิธีที่เปน 
ไปในทางยึดถือตัวตนมากเชนนี้  เปนสิ่งที่มีไมไดในครั้งพุทธกาลโดยแนนอน.  
แตตกมาถึงสมัยนี้  จะมีคุณประโยชนอยางไรบางนั้น  ก็เปนสิ่งที่นาพิจารณาอยู 
ผูที่ทําจะมีความรูสึกอยางไร  ก็เปนสิ่งที่รูกันไมได  แตถาเปนการเลียนแบบดวย 
อํานาจความยึดถือตัวตน  หรือของตน  ในทํานองประจบประแจง  เพื่อขออะไร 
อยางใดอยางหนึ่งแลว  ก็จะเปนแตเพียงการพอกพูนศรัทธา  ใหหนาแนนมากขึ้น 
เทานั้น  เอง  เปนอุปสรรคตอความเจริญในทางโลกุตตรปญญาอยางยิ่ง.  ผลไดผลเสีย 
มีอยูอยางไร  ควรจะศึกษากันใหแนนอนเสียกอน.  การมอบชีวิตจิตใจที่เปนเรื่อง 
ของปญญานั้น  อยูตรงที่มองเห็นความประเสริฐอันแทจริงของพระธรรม  โดยไมเห็น 
วาสิ่งใดประเสริฐไปกวา  แลวก็อยากปฏิบัติอยางเต็มท่ีจริง ๆ.  นี่เปนการมอบตัว 
อยางแทจริง  โดยไมเกี่ยวกับพิธี  หรือรูปแบบของพิธีแตประการใดเลย. 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๒ ๑๐ 

๖.  การมอบตัวตออาจารย.  บางสํานักมีระเบียบโดยเครงครัด  ใน 
การที่จะตองมอบตัวตออาจารยเปนกิจจะลักษณะ  หรือตอหนาธารกํานัล  และยังม ี
คํากลาวเปนภาษาบาลี  สําหรับใชในกรณีนั้น ๆ  เชนที่ใชกันอยูวา  “อิมาหํ  อาจริย  
อตฺตภาวํ  ตุมฺหากํ  ปริจฺจชามิ”  แปลวา  ขาแตอาจารย  ขาพเจาขอสละอัตตภาพนี ้
มอบถวายแดทาน  ดังนี้เปนตน.  การทําเชนนี้ดวยความมีใจบริสุทธิ์  ก็มีความ 
หมายเพียง  มีศรัทธา  มีความไววางใจ  และมีการยินยอมทุกอยาง  ซึ่งก็เปนผลดี 
บางอยางสําหรับคนมีศรัทธา.  สําหรับทางฝายอาจารย  นาจะเพงเล็งถึงขอเท็จจริง 
อยางอื่น  ซึ่งแสดงลักษณะอาการ  หรืออุปนิสัยของบุคคลนั้น ๆ  โดยแทจริง  ยิ่งกวา 
ที่จะถือเอาเพียงคําพูดเปนประกัน.  ในที่บางแหง  การกระทําอยางนี้ปรากฏไป 
ในทางผูกพันกันเปนหมูคณะ  เพื่อประโยชนแกหมูคณะ  ในทางวัตถุก็มี  จนถึงกับ 
ถูกกลาวหาวาระเบียบพิธีที่คิดกันขึ้นในชั้นหลังเชนนี้  มีเจตนาจะทํานาบนหลังลูกศิษย 
อะไรบางอยางไปแลวก็ยังมี,  นับวาอาจารยในยุคแรก ๆ  มีโชคดีอยูมากที่ไมตอง 
ถูกกลาวหาเชนนี้  เพราะทานไมใชระเบียบอันนี้  เพราะทานถือตามหลักของพระพุทธเจา 
วานิพพานเปนของใหเปลา  และไมใชนิพพานเปนของใคร  เปนนิพพานของ 
ธรรมชาติ  จึงไมตั้งระเบียบพิธีที่เปนการผูกพันบุคคล  ซึ่งลวนแตมีความหมายเปน 
ขาศึกตอความหมายของคําวานิพพานเปนอยางยิ่ง  และผิดหลักที่มีอยูวาตนเปนที่พึ่ง 
ของตนมากเกินไป. 

 
๗.  การกลาวคําขอกัมมัฏฐาน.  มีระเบียบใหกลาวคําขอกัมมัฏฐาน 

ออกมาวา  นิพฺพานสฺส  เม  ภนฺเต  สจฺฉิกรณตฺถาย  กมฺมฏานํ  เทหิ,  แปล 
ตามตัววา  ขาแตทานผูเจริญ  ขอทานจงใหกัมมัฏฐานแกกระผม  เพื่อประโยชนแก 
การกระทําพระนิพพานใหแจงดังนี้  ซึ่งมีรูปลักษณะเชนเดียวกันแทกับพิธีการขอศีล 
พิจารณาดูก็เห็นไดวาเปนพิธีขอกัมมัฏฐานเชนเดียวกับการขอศีล  เปนการลดน้ําหนัก 
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ของกัมมัฏฐานลงมาเทากันกับเรื่องของศีล  จึงเปนเรื่องพิธีปลุกปลอบใจของบุคคล 
ผูหนักในศรัทธาอีกอยางเดียวกัน.  ผูที่หนักในทางปญญายอมรูสึกวาเปนการฝน 
ความรูสึกอยางยิ่งที่จะตองทําพิธีเชนนี้บอย ๆ  แลวก็มีแตพิธีเสียเรื่อยไป  ไมกลาย 
เปนเรื่องของปญญาไปได.  จริงอยูที่คงจะมีการขอ  การบอก  การถาม  การ 
ตอบ  ในเรื่องอันเกี่ยวกับกัมมัฏฐาน  แตไมนาจะมีระเบียบวิธีการบอก  การกลาว 
การฝก  ใหมากกวาที่จําเปน  สําหรับบุคคลที่เขาใจวา  อะไรเปนอยางไรมาแลว 
อยางพอเพียง.  เมื่อประสบพิธีมากเขา  ก็จะเกิดความเบื่อหนายเพราะพิธีนั่นเอง ;  
การแตกแยกของนิกายก็มีมูลมาจากการที่ฝายหนึ่งทําอะไรลงไปอยางนาหัวเราะเยาะ 
หรือดูหมิ่นสําหรับอีกฝายหนึ่ง.  ฉะนั้น  นาพิจารณาดูกันเสียใหมใหละเอียดลออ 
วาควรทําพิธีกันสักเทาไร  ในกรณีชนิดไหนหรือบุคคลประเภทใด  อยาไดยึดมั่น 
ถือแลวทําอยางงมงายดายไป  จนเปนที่หัวเราะเยาะของบุคคลผูมีปญญา  แลว 
ตัวเองก็ไมไดอะไรมากไปกวาการไดทําพิธีลวน ๆ.  และอยาลืมวาความมุงหมายของ 
การทํากัมมัฏฐานภาวนานั้น  มุงที่จะทําลายยึดถือในพิธี  ดวยอํานาจสีลัพพัตต- 
ปรามาสโดยตรง  ไมมีอยางอื่นเลย. 

 
๘.  การเชื้อเชิญกัมมัฏฐาน.  บางสํานักหรือบางบุคคลไดยึดมั่นใน 

พิธีมากเกินไปจนลืมตัว  กลายเปนเรื่องของบุคคลตัวตนไปหมด.  มีการสอน 
กันใหเชื่อวา  กัมมัฏฐานองคหนึ่ง ๆ  ก็เปนพระหรือเปนพระเจาองคหนึ่ง ๆ  หรือ 
แมแตความรูสึกที่เกิดขึ้น  เชน  ปติ  ก็เปนพะองคหนึ่ง ๆ  ใหชื่อวาพระอานาปา ฯ  
บาง ;  พระปติบาง,  ระบุชื่อเฉพาะเปนพระอุเพงคาปติบาง,  พระผรณาปติบาง.  
แลวกลาคําเชื้อเชิญออกมาโดยตรงวา  ขอใหพระองคนั้นพระองคนี้  ตามที่ตัว 
ตองการจงมาโปรดบาง  จึงเกิดคําอาราธนาที่ยึดยาวออกไป  เปนการพรรณนาถึง 
ลักษณะของ  “พระองคนั้น ๆ”  แลวก็ตอทายดวยคําอาราธนาออนวอนขอใหมาโปรด 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๒ ๑๒ 

มีลักษณะเอียงไปในทางลัทธิวิญญาณ,  หรือภูตผีปศาจของลัทธิ  “ตันตริก”  มากขึ้น 
ทุกที  ซึ่งเปนเหตุใหเกิดแตกแยกนิกาย  ถึงขนาดที่มิอาจสมาคมกันได  ดังนี้ 
ก็ยังมีทํากันอยู  แมในดินแดนของพวกพุทธบริษัทฝายเถรวาท  ที่อางวามีพุทธศาสนา 
เจริญหรือบริสุทธิ์  ไมตองกลาวถึงพวกมหายาน  ซึ่งแตกแยกเตลิดเปดเปงปนกับลัทธิ 
อื่นจนเขารกเขาพงไป  ไปมีชื่อแปลก ๆ  ออกไปจนกระทั่งจําไปไมไดวาเปนพุทธศาสนา. 

 
พิจารณาดูแลวก็รูสึกวา  การใชหลักเกณฑเชนนี้  เปนการไดที่นอย 

เกินไป  ไมคุมเสีย  คือไดมาแตผลในขั้นที่ยังถูกกิเลสตัณหาอุปาทานลูบคลํามากเกินไป 
ใหความสบายใจไดบาง  ก็เปนเรื่องของศรัทธาลวน ๆ  ไมเกี่ยวกับปญญาเลย  จึงกลาย 
เปนอีกแบบหนึ่งตางหาก  จากแบบที่มีอยูเปนอยู  ในครั้งพุทธกาล  ซึ่งเปนเรื่องของ 
ปญญา  ในระดับท่ีกิเลสตัณหาไมมีทางลูบคลําได. 

 
เราตองพิจารณาใหเห็นความแตกตางระหวางลัทธิที่อาศัยศรัทธา  และ 

ลัทธิอาศัยปญญา  อยางชัดแจง  แลวควบคุมมันไปในทางของปญญา  และยอม 
ใหวาลัทธิใหม ๆ  ที่เพิ่งเกิดขึ้นนั้น  มุงหมายสําหรับบุคคลพวกหนึ่ง  ซึ่งออกมาทํา 
สมาธิภาวนา  ดวยหวังวาจะไดความสุขที่เปนวิมุตติสุขอยางใดอยางหนึ่ง  ตามเขา 
เลาลือกัน  วาเปนสิ่งวิเศษเหนือคนธรรมดา.  เขายังมองไมเห็นวี่แววแหงใจความ 
ของอริยสัจจ  แลวทํากัมมัฏฐานเพื่อจะดับความทุกขตามหลักของอริยสัจจ. 

 
สรุปความวา  คนพวกหนึ่งตื่นขาวเลาลือ  ออกมาทํากัมมัฏฐาน  เพื่อ 

จะไดอะไรท่ีวิเศษตามเขาลือ.  สวนอีกพวกหนึ่งออกมาทํากัมมัฏฐาน  เพื่อปลอย 
วางสิ่งทั้งปวง ;  ซึ่งเปนสิ่งที่ตรงกันขามอยางสิ้นเชิง. 
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บุพพภาคทั่วไปของการเจริญสมาธ ิ ๑๓ 

๙.  การแผเมตตา.๑  ธรรมเนียมการแผเมตตาใหสัตวทั้งหลาย  กอน 
ทํากัมมัฏฐานมีที่มาหลายทาง  ที่เปนเหตุผลหรือเปนปญญาก็มี,  ที่เปนศรัทธาหรือ 
ความงมงายก็มี,  แตก็มีวิธีแผหรือคําสําหรับวาเหมือน ๆ  กันหมด. 

 
สวนมากก็คือบทวา  “สพฺเพ  สตฺตา  สพฺเพ  ปาณา  สพฺเพ  ภูตา  อเวรา  

อพฺยาปชชฌา  อนีฆา  โหนฺตุ  สุขี  อตฺตานํ  ปริหรนฺตุ”  ซึ่งเปนบทแผเมตตาทั่วไป 
และมีคําแปลวา  สัตวทั้งหลายทั้งปวงจงเปนผูไมมีเวร  ไมมีความลําบาก  ไมมีความ 
ทุกข  จงเปนผูมีความสุขบริหารตนเถิด. 

 
สวนผูทําไปดวยความงมงาย  หรือดวยความหวาดกลัว  มีความมุงหมาย 

พิเศษออกไปกวาธรรมดา  โดยไดรับคําแนะนําวาพวกภูตผีปศาจชอบรบกวนบาง 
พวกเปรตจะขอสวนบุญบาง  พวกเทวดาจะไมชวยสนับสนุนบาง  ดังนั้นเปนตน 
ก็มีคํากลาวแผเมตตาที่นอกหลักเกณฑ  หรือนอกแบบแผนของการแผเมตตาตามปกต ิ
เชนออกชื่อมนุษยเหลานั้นบาง  ออกชื่อเทวดาหรือพระเจาเปนตนบาง  แลวแผ 
เมตตาใหสัตวเหลานั้น  เพื่อชวยตนอีกตอหนึ่ง  กลายเปนการบวงสรวงออนวอน 
ไปโดยใชเมตตาหรือสวนบุญที่จะไดรับน้ันเอง  เปนการติดสินบนสินจางแกผูที่จะ 
มาชวยตนไปก็มี  เพราะอํานาจความกลัว  และวางแบบแผนขึ้นเพราะความกลัวนั้น 
จนเสียความมุงหมายเดิม. 

 
บทแผเมตตาบางแบบอยูในลักษณะที่นาขบขัน  เชนบทวา  “อหํ  สุขิโต 

โหมิ,  นิทฺทุกฺโข  โหมิ,  อเวโร  โหมิ,  อพฺยาปชฺโฌ  โหมิ,  อนีโฆ  โหมิ,  สุขี  
อตฺตานํ  ปริหรามิ”  ซึ่งแปลวา  ขอเราจงเปนผูมีสุขเถิด,  เปนผูไมมีความทุกขเถิด,  
เปนผูไมมีเวรเถิด,  เปนผูไมมีความลําบากเถิด,  เปนผูไมถูกเบียดเบียนเถิด,  เปน 

 
 

 

                                                
๑  การบรรยายครั้งที่  ๒ / ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๐๒ 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๒ ๑๔ 

ผูมีสุขบริหารตนเถิดดังนี้  ยอมสอใหเห็นความหวาดกลัว  หรือความเห็นแกตัวอยางยิ่ง 
โดยแท  ชวนใหคิดวา  ผูมีจิตใจออนแอเชนนี้จะสามารถทําความเพียรเพื่อเห็นแจง  
อนิจฺจํ  ทุกฺขํ  อนตฺตา  ไดอยางไรกัน  ดู ๆ  จะเปนเรื่องรบกวนเสนประสาท 
ของตนเองมากยิ่งขึ้นไปเสียอีก.  การที่มีบุคคลบางคน  ไดเห็นภาพที่นาสะดุงหวาด 
เสียว  จนจิตใจวิปริตไมอาจจะทํากัมมัฏฐานไดตอไป  หรือถึงกับวิกลจริต  ก็นาจะมี 
มูลมาจากการขัดกันในขอน้ี  คือขอท่ีบุคคลผูนั้นมีหลักเกณฑที่ผิด  หรือถูกชักนําไป 
ผิด  จนมีความกลัวเกินประมาณไรเหตุผล  แลวก็ไปฝนทํากัมมัฏฐาน  ซึ่งเปน 
การขัดขวางกันอยางยิ่งอยูในตัว.  ผูปฏิบัติจะตองเขาใจความหมายของการแผเมตตา 
กอนหนาทํากัมมัฏฐานใหถูกตองจริง ๆ  จึงจะสําเร็จประโยชน  ไมเปนการเนิ่นชา 
และไมมีโทษที่เกิดมาจากการขัดขวางกันขึ้นในใจ  เชนที่กลาวมา.  ขอนี้เปนพิธี 
รีตองที่เดินเลยเกินขอบขีดไปจากพิธีที่พอเหมาะพอดี  เปนการทําสิ่งที่ถูกที่ควร  ให 
กลายเปนสิ่งที่เกินถูกเกินควรไปเสีย  เปนสิ่งที่พึงสังวรไววาทําดีเกินไปหรือถูกเกินไป 
ก็ใชไมไดเหมือนกัน. 

 
๑๐.  การสวดพุทธคุณ  ธรรมคุณ  สังฆคุณ  กอนทํากัมมัฏฐาน.  

บางแบบหรือบางสํานักมีระเบียบใหสวดพระคุณเหลานี้  กอนการทํากัมมัฏฐาน 
โดยเฉพาะคือสวดอิติปโส,  สวากขาโต,  และสุปฏิปนโน  จนจบทั้ง  ๓  บท  โดย 
ไมตองคํานึงถึงความหมาย ;  บางคนก็ไมทราบคําแปล  วามีอยูอยางไรดวยซ้ําไป ;  
เลยกลายเปนเพียงธรรมเนียม  หรือยิ่งกวานั้นก็กลายเปนของงมงาย  ในฐานะที่ 
อางคุณพระรัตนตรัย  มาเปนเครื่องคุมครองตนใหปลอดภัยตลอดเวลาที่ทํากัมมัฏฐาน 
อยางมีความขลังความศักดิ์สิทธิ์ไปเสียอีก.  ถาเปนการเจริญอนุสสติ  ก็ไมใชการ 
สวด ๆ  ทอง ๆ  แตตองเปนการทําในใจ  ถึงคุณของพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ 
จริง ๆ  เพื่อใหเกิดปติปราโมทยในการที่จะทํา  ดวยอํานาจความเลื่อมใสอยางแรงกลา,  
ดังนี้ก็ควรอยู. ผูปฏิบัติที่ประสงคจะทําในขอน้ีจะตองระมัดระวังอยาใหกลายเปนไป 
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สวดพระพุทธคุณ  กันภูต  กันผี  อยางที่เปนกันอยูโดยมากเลย  จะไปเขากลุมกับ 
ความงมงาย  อยางที่กลาวมาแลวขางตนไปเสียอีก. 

  
๑๑.  การอธิษฐานจิต  ตอธรรมะที่ตนปฏิบัติ.  ขอนี้ไดแกระเบียบ 

วิธี  ที่เปนเครื่องเพิ่มกําลังใจใหแกตน  เพื่อความมั่นใจ  หรือพากเพียรขยันขันแข็ง 
ยิ่งขึ้น  โดยทําความแนใจวาทางที่พระอริยเจาทั้งหลายตลอดถึงพระพุทธเจาของเรา 
ดวย  ไดดําเนินไปแลว  ในหนทางที่ตนกําลังดําเนินอยูนี้จริง ๆ  เชนมีบทใหบริกรรม 
หรือบอกกลาวขึ้นแกตัวเองวา  “เยเนว  ยนฺติ  นิพฺพานํ  พุทฺธา  จ  เตสฺจ  สาวกา 
เอกายเนน  มคฺเคน  สติปฏานฺสฺ ินา”  ซึ่งมีใจความวา  พระพุทธเจาทั้งหลายดวย 
พระสาวกทั้งหลายของพระพุทธเจาทั้งหลายเหลานั้นดวย  ยอมถึงซึ่งพระนิพพาน 
ดวยขอปฏิบัติใด  ขอปฏิบัตินั้นรูกันอยูแลววาไดแก  สติปฏฐานทั้ง ๔  ซึ่งเปน 
หนทางอันเอกของบุคคลผูเดียว  ดังนี้.  ขอน้ีเปนการย้ําความแนใจหรืออธิษฐานจิต 
ในสติปฏฐานที่ตนกําลังกระทําอยู  หรือกําลังจะกระทําลงไปก็ตาม.  ความมุงหมาย 
อันแทจริง  ก็เพื่อจะใหเกิดความมั่นใจยิ่งขึ้นนั่นเอง  แตพวกที่ยึดถือในความขลัง 
หรือความศักดิ์สิทธิ์  ก็อดไมไดที่จะดัดแปลงความหมายใหกลายเปนการปฏิญญาณตน 
หรือการมอบกายถวายตน  อยางใดอยางหนึ่งไปไมได  ทั้ง ๆ  ที่ไมนาจะทําเชนนั้น 
เลย.  นี้เราจะเห็นไดวาการดัดแปลงพิธี  หรือการเปลี่ยนแปลงความหมายของสิ่ง 
เหลานี้  มีไดอยางไมนาจะมี  ในเมื่อมันตกมาอยูในมือของคนขี้ขลาด  หรือมีความเชื่อ 
อยางงมงาย.  นับวาเปนตัวอยางที่ดีของคําวา  ความเชื่อท่ีถูกตัณหาและทิฏฐิลูบคลํา 
ไมมีทางที่จะดําเนินไปสูปญญาสูงสุดไดเลย. 

 
เทาที่กลาวมาแลว  เปนตัวอยางระเบียบวิธีตาง ๆ  ที่นิยมกระทํากัน 

กอนการเจริญกัมมัฏฐาน  นํามากลาวไวเทาที่ควร  แตก็มิไดหมายความวามีเพียง 
 

www.buddhadasa.in.th

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
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เทานี้  ยังมีมากกวานี้  และมีที่เดินหนาไปในทางงมงายมากเกินไป  จนนารังเกียจ 
ก็ยังมี.   

 
๑๒.  การบูชาพระพุทธองคดวยการปฏิบัติบูชา.  ระเบียบขอน้ีเปน 

ระเบียบที่วางไวใหทําหลังจากการเลิกทํากัมมัฏฐาน  ในคราวหนึ่ง ๆ  หรือวันหนึ่ง ๆ  
โดยผูทํามุงเอาการปฏิบัติที่ไดทําไปในวันนั้น  เปนเครื่องบูชาพระพุทธองค  หรือ 
พระรัตนตรัยก็ตาม  ในฐานะที่เปนปฏิบัติบูชา  อันคูกับอามิสบูชา  ถือวาเปนสิ่งที่ 
สูงสุดยิ่งกวาอามิสบูชา  เพราะฉะนั้น  จึงมีการอางถึงความเปนปฏิบัติบูชา  อยูใน 
บทสําหรับกลาว  เชนบทวา  “อิมาย  ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติยา พุทฺธํ  ธมฺมํ  สงฺฆํ  
ปูเชมิ”  ซึ่งแปลวา  ขาพเจาขอบูชา  พระพุทธเจา  พระธรรม  พระสงฆ  ดวย 
การปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมอันนี้  ซึ่งก็นิยมวา  ๓  ครั้งเปนธรรมดา.  ขอน้ี 
มีรองรอยที่แสดงใหเห็นวา  เปนระเบียบที่จัดขึ้นใหสมคลอยกันกับพระพุทธภาษิต 
ที่ตรัสสรรเสริญผูบูชาพระองคดวยปฏิบัติบูชา  แทนการบูชาดวยอามิสบูชา.  การ 
ทํากัมมัฏฐานถือกันวาเปนการปฏิบัติอยางสูงสุด  ฉะนั้นจึงยกขึ้นเปนเครื่องบูชาแก 
พระพุทธเจาทุกครั้งไป  นับวาเปนการกระทําที่ดี  มีเหตุผล  และนาเลื่อมใสอยู ;  
เวนไวเสียแตวาผูทําจะหลับหูหลับตาทําไป  ตามธรรมเนียมหรือระเบียบเสียเทานั้น.  
แมวาระเบียบอันสุดทายนี้  เปนสิ่งที่ตองทําหลังจากการทํากัมมัฏฐานแลวก็จริง 
แตนํามากลาวไวเสียกอนเพื่อใหสินเรื่องสิ้นราวไป  สําหรับเรื่องเบ็ดเตล็ดตาง ๆ  
ที่เพิ่งงอกขึ้นใหม  ในชั้นหลัง.  สวนระเบียบเบ็ดเตล็ดซึ่งขยายตัวมาก 
ออกไปจนกลืนไมลงนั้นไดงดเสีย  ไมไดนํามากลาวไวในที่นี้เพื่อเปนการวินิจฉัยแต 
อยางใด. 

 
ระเบียบวิธี  และพิธีรีตองตาง ๆ  เทาที่กลาวมาแลวนี้  เราจะเห็นไดวา 

บางอยางเปนไปเพราะกิเลสตัณหาลูบคลําโดยแท  ถาไมฝายศิษย  ก็ฝายอาจารย 
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ความมุงหมายอันแทจริงของบุพพกิจ ๑๗ 

ผูบัญญัติระเบียบพิธีตาง ๆ  ขึ้นใหม  หรือเปลี่ยนแปลงความหมายของของที่มีอยูเดิม 
ไปตามความเชื่อหรือความตองการของตน ๆ.  ผูปฏิบัติจะตองวินิจฉัยดูดวยเหตุผล 
หรือดวยหลักดวยเกณฑ  ที่เปนประธานของหลักเกณฑทั้งหลาย  ใหเปนไป 
ตรงตามความมุงหมายของการทํากัมมัฏฐาน  หรือสนับสนุนแกการทํากัมมัฏฐาน 
ของตนจริง ๆ  เรื่องจึงจะดําเนินตามทางของโลกุตตรปญญา  ไมวกไปเปนเรื่องของ 
ศรัทธาหรือความงมงาย  แลวกลับมาตีกันกับเร่ืองของปญญา  จนเกิดความยุงยาก 
หรือเกิดผลรายขึ้นในที่สุด,  เชนเปนที่ตั้งแหงการหัวเราะเยาะ  ของสังคมที่เปน 
บัณฑิต  หรือถึงกับตนเองมีสติฟนเฟอนไปในที่สุด.  ขอนี้ไมเปนเพียงแตความ 
เสียหายสวนตัว  แตเปนผลรายแกพระศาสนา  หรือการเผยแผพระศาสนา  เปน 
สวนรวมอีกดวย  นับวาเปนการเสียหายอยางยิ่ง. 

*            *            * 
ตอน  สาม 

ความมุงหมายอันแทจริงของบุพพกิจ 
 

บุพพกิจตาง ๆ  เหลานี้  ถาอยากจะทํา  ก็จะ  ขอแนะนํา  หรือชี้ความ 
มุงหมายอันแทจริง  ของกิจเหลานั้นไวพอเปนตัวอยาง  ดังตอไปนี้ :- 

(๑)  การทําความเคารพสักการะ  แกทานผูเปนประธานหรือเจาของ 
สํานัก นั้น  เปนธรรมเนียมของสังคมทั่วไป.  สวนที่สําคัญกวานั้น  อยูตรงที่จะ 
ตองทําความเขาใจกับทานใหถึงที่สุด  คือใหทานเกิดความเขาใจในเราวาเราเปนคน 
อยางไร  มีกิเลส  มีนิสัยสันดานอยางไร  ตองการความสะดวกเพื่อการปฏิบัติ 
ในสวนไหน  ดังนี้เปนตน.  เพื่อทานจะไดไวใจเราและใหความชวยเหลือแกเรา 
อยางถูกตองและเต็มท่ีไดโดยงายดาย  เปนการปรารภธรรมะเปนใหญ  มิใชปรารภ 
วัตถุหรือพิธีรีตอง  ดังกลาวแลว.  ถาเปนเรื่องที่ไมอาจทําความเขาใจกันได 
ก็อยาเขาไปสูสํานักนั้นเลย  ขอนี้เปนกิจที่ตองทําในขั้นแรกที่สุด  และก็ทําเพียง 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๓ ๑๘ 

ครั้งเดียวเปนธรรมดา  หลังจากนั้นก็มีแตการประพฤติปฏิบัติใหตรงตามขอสัญญา 
หรือขอตกลงตาง ๆ  ที่มุงหมายจะชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  ดวยอาศัยความเมตตา 
กรุณาเปนที่ตั้งอยางแทจริง 
 
(๒)  การถวายสักการะตออาจารยผูสอนโดยตรง  นั้น  เหมือนกับ 
การเคารพ  หรือการปฏิบัติอื่น ๆ  ตอครูประจําชั้นของนักเรียน  ในเมื่อการกระทํา 
ขอ  ๑  เปนเรื่องที่จะตองปฏิบัติตออาจารยใหญ  หรืออาจารยผูปกครอง  หรือเจาของ 
โรงเรียนอยางในสมัยนี้.  ผูปฏิบัติจะตองมีความเคารพและไววางใจในอาจารยผูสอน 
ของตนมากพอที่จะไมละเลยตอการที่จะฟง  หรือการนําไปคิด  ไปพิจารณาดวยความ 
สนใจอยางยิ่ง.  ถาความเคารพหรือความไววางใจมีไมพอ  ก็จะทําใหเกิดการฟง 
อยางลวก ๆ  การพิจารณาอยางลวก ๆ  และอะไรก็ลวก ๆ  ไปเสียหมด.  ซึ่งเปน 
มูลเหตุอันสําคัญของความลมเหลว  ตั้งแตระยะแรกไปทีเดียว  การทําความเขาใจ 
ตอกันและกันใหถึงที่สุด  นับวาเปนสิ่งสําคัญในขอน้ี  มิใชวาสักแตวาถวายเครื่อง 
สักการะ  ไหว ๆ  กราบ ๆ  แลวจะเปนการเพียงพอ.  จะตองมีการซักไซสอบสวน 
อยางละเอียด  เหมือนกับการตรวจโรคของหมอ  ที่จะพึงกระทําตอคนปวยที่มาขอ 
ใหรักษาทุกแงทุกมุมทีเดียว.  ความเคารพและความไววางใจ  เปนมูลเหตุใหมี 
การเปดเผยถึงโรค  คือ  กิเลส  หรือกรรมอันเปนบาปของตนเอง  เฉพาะเรื่อง 
เฉพาะรายไปทีเดียว.  เมื่อเกิดความเคารพและความรักใครฉันบิดากับบุตร  หรือ 
ฉันอาจารยกับศิษยแลว  สิ่งตาง ๆ  ก็ดําเนินไปดวยดี  เพราะฉะนั้นสิ่งที่ศิษยจะพึง 
ถวายแกอาจารยนั้น  จึงไมไดเปนแตเพียงธูปเทียนเปนตน  แตตองเปนความเชื่อฟง 
ความซื่อตรงเปดเผยและความไววางใจเปนตน  มากกวาระเบียบการถวายดอกไม 
ธูปเทียน  ซึ่งเปนเพียงวัตถุภายนอก ;  ยอมมีความมุงหมายถึงความรูสึกภายในใจ 
อยางแทจริง  ดังที่ไดกลาวมาแลว.  ความใกลชิดสนิทสนมสืบตอไปในกาลภายหนา 
จะชวยใหสิ่งเหลานี้  เปนไปในทางเจริญ  หรือกาวหนายิ่งขึ้น. 
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ความมุงหมายอันแทจริงของบุพพกิจ ๑๙ 

(๓)  การจุดธูปเทียนที่ที่บูชา  นั้น  เปนเรื่องของพิธี  ถาตองทํา 
ก็ทําเพราะเห็นแกพิธี  หรือตามธรรมเนียมของสังคม.  ผูที่มีหัวใจอุทิศบูชาตอ 
พระรัตนตรัยอยางเต็มเปยมอยูแลว  จะจุดหรือไมจุดก็ได.  แตถาจุดหรือมีการจุด 
ก็ตองไมเปนเรื่องที่ฟุงซานรําคาญ  หรือเปนการทําลายเวลาใหเนิ่นชา,  สิ่งซึ่งเปน 
เพียงพิธีเชนนี้  เปนเรื่องเกี่ยวกับสังคม  เพื่อความพรอมเพรียงสามัคคีกัน  ยิ่งกวา 
ที่จะเปนเรื่องจําเปนสําหรับการปฏิบัติ.  ผูปฏิบัติในครั้งพุทธกาล  โดยเฉพาะ 
พระสาวกของพระพุทธองคนั้น  ไมเคยรูจักธูปเทียนเหลานี้  ไมเคยจุดธูปเทียน 
เหลานี้  ในขณะเชนนี้  หรือจะพกติดตัวไปสําหรับไปจุดในปา  หรือในที่สงัดทุกครั้ง 
ที่จะลงมือทํากัมมัฏฐานเลย.  ผูปฏิบัติพึงวินิจฉัย  แลวทําความแนใจอยางใด 
อยางหนึ่งลงไป  เพื่อความสะดวกและไมฟุงซานในสวนตัว  และท้ังไมขัดขวางใน 
ทางสังคม  ในเมื่อตองรวมกันทําเปนหมูใหญ.  การซื้อหาธูปเทียนไวจุดทุก 
คราวทุกครั้งที่จะลงมือทํากัมมัฏฐานนั้น  ยอมแสดงอยูในตัวแลววา  เปนการทํา 
ของบุคคลประเภทสมัครเลนเปนครั้งคราวเทานั้นเอง.  ผูปฏิบัติที่แทจริงตองทํา 
อยูทุกลมหายใจเขาออก  คือทุกอิริยาบถ  ทั้งกลางวันและกลางคืน  ทั้งหลับและ 
ตื่น  แลวจะเอาเวลาไหนมาเปนเวลาตั้งตนสําหรับจุดธูปเทียนเปนประจําวันไดเลา.  
เขาควรพยายามจุดธูปเทียนในใจของตน   ใหลุกโพลงอยู เสมอทั้งกลางวันและ 
กลางคืน  ทั้งเวลาตื่นและเวลาหลับ  อยาตองลําบากดวยการซื้อหาหอบหิ้วสิ่งเหลานี้ 
ใหมาเปนการเพิ่มความลําบากใหแกตนเลย  ในเมื่อการปฏิบัติไดดําเนินมาถึงขั้นนี้ 
แลวจริง ๆ. 
 
(๔)  การแสดงอาบัติ  หรือการรับศีล  ในขณะที่จะรับกัมมัฏฐาน 
ครั้งแรก  หรือกอนแตที่จะลงมือปฏิบัติเปนประจําวันก็ตาม  เปนสิ่งที่นาขบขัน. 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๓ ๒๐ 

ความหมายอันแทจริงมีอยูโดยหลักวา  ผูที่เจริญกัมมัฏฐาน  ซึ่งเปนเรื่องทางใจ 
โดยตรงนั้น  ตองมีกาย  วาจาที่สะอาดเปนพื้นฐาน  ไมมีความรังเกียจกินแหนง 
ตัวเองอยางใดอยางหนึ่งติดอยูในใจ ถามีความรูสึกรังเกียจตัวเองอยูในใจ  ใจก็จะ 
ฟุงซานไมมีทางที่จะทําสมาธิใหใจสงบได  เพราะฉะนั้น  เราจะตองรูจักปรับปรุง 
ตัวเองในทางจิตใจ  ใหมีจิตใจเรียบรอย  สงบราบคาบมาเสียกอน  เชนมีบาปกรรม 
อยางไรติดตัวอยู  หรือไปทําความชั่วอันใดไว  ที่กําลังรบกวนกลุมรุมอยูในใจ 
เขาตองใชสติปญญาหรืออํานาจของสติปญญาในทางที่จะสํานึกบาปกรรมอันนั้นดวย 
สติปญญาจริง ๆ  ไมใชเพียงแตมาแสดงอาบัติเดี๋ยวนี้  หรือรับศีลกันเดี๋ยวนี้  ซึ่งดู 
เปนการเลนตลกมากกวา.  ทางที่ถูกเขาจะตองสะสางปญหาขอน้ีใหเด็ดขาดลงไป 
วาบาปกรรมที่มีอยูนั้นจะไปพักไวที่ไหน  จะไปเก็บไวอยางไร  จึงจะไมมารบกวน 
จิตใจในขณะที่ตนกําลังจะทํากัมมัฏฐานอยูในขณะนี้  ถาเปนเรื่องของพวกที่ถือ 
ความเชื่อเปนหลัก  เชนพวกที่ถือพระเปนเจา  ก็จะมีการแสดงบาป  หรือแสดง 
อาบัติ  ใหแกพระที่ทําหนาที่รับอาบัติแทนพระเปนเจาใหแกตนได  แลวตนก็มี 
จิตใจสะอาดทํากัมมัฏฐาน,  แตก็ไมรูวาจะทํากัมมัฏฐานไปทําไมอีก  ในเมื่อ 
บาปกรรมนั้นหมดไปได  ดวยการทําเพียงเทานั้น.  นี่แหละเปนทางที่ทําใหมอง 
เห็นไดวา  การทํากัมมัฏฐานของเรา  เปนเรื่องของสติปญญา  และจะตองทําเพื่อ 
เอาชนะบาปกรรมาดวยสติปญญา  ไมใชดวยอาศัยพิธี  หรืออาศัยความเชื่อแต 
อยางเดียว.  การสํานึกบาปของเราตองเปนการสํานึกดวยปญญา  รูวาบาปกรรม 
มันเกิดขึ้นมาจากอะไร  จะสิ้นสุดไปไดดวยอะไร  เราจึงจะมีจิตใจผองใสสงบรํางับ 
พอที่จะทํากัมมัฏฐาน.  เราตองมีความรูแจงที่เปนการแสดงอาบัติของเราอยูตลอด 
เวลา  คือสํานึกผิดในความผิด  เล็งเห็นโทษของกรรมชั่ว  ปกใจแนวแนในการที ่
จะทําเสียใหมใหถูกใหดีอยูเปนประจํา  ดวยอํานาจของสติปญญาหรือความรู. 
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ความมุงหมายอันแทจริงของบุพพกิจ ๒๑ 

ครั้นมาถึงโอกาสที่จะทํากัมมัฏฐาน  เพื่อใหสําเร็จประโยชนตามความมุงหมายนั้น 
จิตก็อาจหาญรางเริงเหมาะสมที่จะทํากัมมัฏฐานอยูในตัวเอง  ไมมีความรังเกียจ 
กินแหนง  หรือวิปปฏิสารอันใด  มาครอบงําใจใหเศราหมอง  หรือเกิดความทอแท 
ฟุงซานขึ้นในขณะนั้นได  เราก็จะทําสมาธิไดสําเร็จ  เปนสมาธิจริง ๆ  และเปน 
ปญญาจริง ๆ  ยิ่งขึ้นไป  ดวยเหตุนี้แหละจึงเห็นวา  พิธีแสดงอาบัติหรือการรับศีล 
กันในขณะที่เปนการคับขัน  หรือเขาดายเขาเข็มเชนนี้  เปนการเลนตลกหรือ 
นาขันไปเสีย.  ฉะน้ัน  ผูปฏิบัติผูใดยึดมั่นในการทําเชนนั้น  ก็กลายเปนผูปฏิบัติ 
ชนิดสมัครเลนไปตามเคย.  แตถาเราจะตองทํา  ก็ควรจะทําได  พอเปนพิธีเพื่อ 
ไมใหขัดใจคนอื่น  แตโดยเนื้อแทแลวเราจะตองสํานึกบาปอยูตลอดเวลา  มีกําลัง 
แกลวกลาเพียงพอในการที่จะทํางาน  ที่จะเอาชนะบาปเหลานั้นใหไดอยูเปนประจํา 
ตลอดวันตลอดคืน  และเปนผูเพียบพรอมที่จะทํากัมมัฏฐานอยูทุกลมหายใจเขาออก. 
 
(๕)  การมอบตัวตอพระรัตนตรัย  นั้น  เปนสิ่งที่ควรมีอยูตลอดกาล 
ไมใชเพิ่งมามอบกันเมื่อจะทํากัมมัฏฐาน  ดวยอาการของคนจนตรอกเชนนี้.  ถาไป 
ทําเขา  มันก็กลายเปนเพียงพิธีรีตองลวน ๆ  ไปตามเดิม  ถามากไปกวานั้นก็เปน 
เรื่องหนาไหวหลังหลอกตอพระรัตนตรัยไปโดยไมรูสึกตัว.  หรือถามากไปกวานั้นอีก 
คือเพิ่งมามอบเพื่อเห็นแกใครคนใดคนหนึ่ง  หรือหมูคณะใดคณะหนึ่ง,  ซึ่งเปน 
การแสดงวาบุคคลนั้นมีความสําคัญยิ่งกวาพระรัตนตรัย  ดูอะไร ๆ  มันขลุกขลัก 
เหมือนกับคนเตรียมไมพรอมไปเสียทุกสิ่งทุกอยาง  มีพื้นฐานไมเหมาะสมที่จะ 
กอสรางสิ่งที่ประณีตหรือสูงสุดเอาเสียเลย.  ขอย้ําวาเราจะตองมีการมอบตัว  คือ 
การไววางใจในพระรัตนตรัยถึงที่สุดแลว  มากอนหนานั้น  จึงมีปติปราโมทยอันแท 
จริง  ที่จะเกิดกําลังสงเสริมกัมมัฏฐาน  อยางมั่นคงและเพียงพอ. 
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(๖)  การมอบตัวตออาจารย  ก็อยางเดียวกัน  คือเปนเรื่องของเหตุผล 
และสติปญญา  มิใชพิธีรีตอง  ถาใจไมเชื่อ  หรือสติปญญาไมยอมรับวาอาจารยผูนั้น 
จะเปนประโยชนอะไรแกตนแลว  ก็ไมควรจะมีความลําบากเรื่องการมอบตัวอะไร 
กันใหเสียเวลา  ใจความสําคัญอยูตรงที่จะตองศึกษาซึ่งกันและกันใหเขาใจซึ่งกัน 
และกันจริง ๆ  แลว  จะทําพิธีหรือไมทําพิธีนั้น  ยอมมีเหตุผลอยูอีกสวนหนึ่งตางหาก,  
ถาทําดีกวา  ก็ทํา,  ถาไมทําดีกวา  ก็ไมควรทํา  ชนิดที่สักวาพอเปนพิธี.  ขอให 
คิดดูใหดีเถิดยอมจะเห็นไดดวยตนเองวา  พิธีเชนนี้แหละจะทําใหคนตางศาสนา 
ที่จะเขามาสูศาสนานี้  เกิดความรังเกียจไมไววางใจ  หรือเลยไปกวานั้นจนถึงกับ 
ประณามวา  มันเปนแบบแผนของคนปาเถื่อน  สมัยโบรมโบราณกอนประวัติศาสตร 
หรืออยางดีที่สุดก็กลายเปนเรื่องของพวกที่ถือพระเจา  ดวยอํานาจศรัทธาและภักด ี
มากกวาที่จะเปนของพุทธศาสนา  ซึ่งมากไปดวยปญญา  และมุงหมายจะทําลาย 
ความยึดถือตัวเองอยางแทจริง;  ฉะนั้นถาตองทําก็ทําเพียงเพื่อพิธี  หรือไมให 
เปนที่ขัดใจของสังคมที่ยังติดในพิธี  หรือเปนการแสดงออกถึงความรูสึกในใจให 
เต็มรูปของพิธีเทานั้นเอง  อยาไดถือวาขอน้ีเปนหลักสําคัญของพุทธศาสนา  ซึ่งไม 
มีความประสงคจะผูกพัน  หรือทําใหเกิดความผูกพันโดยไมมีเหตุผล.  ความผูกพัน 
อันนี้มุงหมายเปนการเปดโอกาสใหอาจารยวากลาวดุดา  หรือเรียกรองสิ่งใดไดตาม 
ความพอใจเทานั้นเอง  แตเมื่อเรื่องนี้เปนเรื่องที่สูงไปกวานั้น  คือเปนเรื่องที่ตอง 
ทําดวยความเมตตากรุณา  และสติปญญาจริง ๆ  แลว  ทั้งฝายอาจารยและฝายศิษย 
ไมควรยึดมั่นดวยอุปาทาน  หรือความไมไววางใจตัวเอง  ของตน ๆ  ใหมากไปเลย 
มันจะกลายเปนอุปสรรค  ที่จะขัดกันตอหลักการทั่ว ๆ  ไปก็ได.  มันเปนเรื่องที่ 
ติดเนื่องมาจากเรื่องที่ต่ํากวานี้  คือเรื่องขั้นตน ๆ  ของบุคคลท่ีเพิ่งถูกชักจูงเขามาสู 
ศาสนานี้เทานั้น.  ในครั้งพุทธกาลไมปรากฏการณทําเชนนี้ในอริยวินัย.  เปนสิ่ง 
ที่เพิ่งเกิดขึ้น  ในเมื่อตองการจะใหสิ่งตาง ๆ  รัดกุมยิ่งขึ้นในยุคหลัง ๆ  เทานั้น. 
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(๗)  การขอกัมมัฏฐาน  ดวยบทสําหรับกลาวขอวา  “นิพฺพานสฺส  เม  
ภนฺเต  สจฺฉิกรณตฺถาย  กมฺมฏานํ  เทหิ”  นี้เห็นไดชัดวา  ถอดแบบมาจากการขอ 
บรรพชาอุปสมบทตามแบบลังกาโดยแท.  ไมมีลักษณะสํานวนของสมัยพุทธกาล 
เลย :  แตนับวา  เปนสิ่งที่นาสรรเสริญและถูกตองตามความหมายของเรื่องจริง ๆ  
เปนการปองกันที่ดี  ที่จะไมใหคนขอกัมมัฏฐาน  เพื่อประโยชนอยางอื่นซึ่งเปน 
เรื่องเห็นแกตัว  เชน  ทํากัมมัฏฐาน  เพื่อเกิดนั่นเกิดนี่  มีนั่นมีนี่  เปนคนวิเศษ 
เหนือคนอื่น  สําหรับโออวดกัน  หาประโยชนหรือชื่อเสียงมาใหตัว.  แมการ 
กระทําเพื่อไดญาณทัสสนะอันวิเศษ  เชน  มีหูทิพย  ตาทิพย  เปนตน  ก็ไมยกเวน 
คือเปนสิ่งที่ยังไมตรงตอความมุงหมาย  อยูนั่นเอง. 
 

พระพุทธองคทรงยืนยันหรือทรงกําชับวา  พรหมจรรยนี้ตองเปนไป 
เพื่อวิมุตติ  หลุดพนจากความทุกขอยางเดียวเทานั้น  มิใชเปนไปเพื่อสิ่งซึ่งมีคุณคา 
ต่ํากวานั้น  หรือผิดแผกแตกตางไปจากนั้น  เชนวาประพฤติพรหมจรรย  เพื่อความ 
เปนคนมีศีล หรือเปนคนมีสมาธิ  หรือเพื่อความเปนคนมีญาณทัสสนะวิเศษ 
ตาง ๆ  ก็หาไม.  นั่นเปนเพียงกระพี้ของพรหมจรรย  ผลอันแทจริงของพรหมจรรย 
คือ  นิพพาน  อยางเดียว.  ถาผูปฏิบัติกัมมัฏฐานทุกคนถือตามหลักพระพุทธองค 
ขอนี้กันอยางแนนแฟนแลว  สิ่งที่ไมงดงามตาง ๆ  ก็จะไมเกิดขึ้นในหมูบุคคล 
ผูปฏิบัติกัมมัฏฐานไปไดเลย.  ผูปฏิบัติควรจะศึกษาเรื่องราวอันแทจริงของพระ 
นิพพาน  แมแตในทางทฤษฎีมาใหเพียงพอเสียกอน  ก็ยังเปนการดีอยูมากมาย 
เพราะจะไดมุงเข็มตรงไปยังพระนิพพานไดโดยงาย.  สวนที่แนนอนที่สุดและ 
ดีที่สุดนั้น  อยูตรงที่จะตองมองเห็นความทุกขอยางชัดเจน  และอยากพนทุกขอยาง 
แรงกลา  เหมือนกับบุคคลที่ถูกจับศีรษะกดลงไปใตผิวน้ํา  มีความตองการอยาก 
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จะขึ้นมาหายใจบนผิวน้ํา  ฉันใดก็ฉันนั้น.  นั่นแหละเปนความปลอดภัยสําหรับ 
ความมุงหมายที่จะเขาทํากัมมัฏฐานในพระศาสนานี้. 
 

เพราฉะนั้น  เมื่อนักปฏิบัติผูใดไดกลาวคําขอกัมมัฏฐานออกไปวา 
 “นิพฺพานสฺส  เม  ภนฺเต  สจฺฉิกรณตฺถาย  กมฺมฏานํ  เทหิ”  เปนตน  ดังนี้แลว 
ก็ขอใหมีความรูสึกในใจอันถูกตองโดยนัยดังกลาวมาแลวนั้นจริง ๆ  ก็จะเปนการ 
ไมเสียหายในการทําพิธีอันนี้  ซึ่งเปนเหมือนการเตือนย้ําอยูเสมอวากัมมัฏฐานนี ้
ตองเพื่อนิพพานเทานั้น  หรือขยายออกไปมากกวานั้น  ก็วา  เพื่อมรรค  ผล  นิพพาน 
เทานั้น  และขออยาใหเขาใจคําวา  “มรรคผล”  ผิดตอไปอีก  เพราะเปนคําพูดที่อาจ 
จะเขาใจเฉไฉเลือนออกไปไดยิ่งกวาคําวา  นิพพาน ;  อยางที่เรามักจะไดยินกันวา 
เงินทองเปนมรรคผลอยางหนึ่งดวยเหมือนกัน.  นี่ถูกเอามาใชเปนภาษาพูดของ 
คนทั่วไป  ในความหมายอันต่ํากวาเดิมมากมาย  ผลจงเกิดมีขึ้นวาคนแหกันไปทํา 
กัมมัฏฐานที่นั่นที่นี่  เพราะอยากบรรลุมรรคผล  แตแลวมรรคผลนั้นก็เปนแตเพียง 
สีลัพพัตตปรามาสอยางใดอยางหนึ่งไปเสีย  ความวุนวายตาง ๆ  จึงเกิดขึ้นในหมู 
บุคคลผูแหกันไปทํากัมมัฏฐานนั่นเองอยางนาเวียนหัว. 
 
ขอใหพิจารณาดูเถิดวา  ความเขาใจถูก  หรือเขาใจผิด  ตอความมุงหมาย 
ของการทํากัมมัฏฐานนั้น  มีความสําคัญอยางไร.  เพราะฉะนั้น  ถานักปฏิบัติผูใด 
มีความประสงคตอกัมมัฏฐานก็ดี  หรือออกปากขอกัมมัฏฐานก็ดี  ควรจะเปน 
ผูที่มีการศึกษาเรื่องของพระนิพพาน  หรือมองเห็นความทุกขในวัฏฏสงสารอยาง 
ประจักษชัดแกใจตนอยางเพียงพอ  จึงจะมีความปลอดภัยในการที่นําตนเขามา 
เกี่ยวของกับกัมมัฏฐาน  ไมมีทางที่จะตกเปนเหยื่อของบุคคลหรือของกิเลสไดเลย. 
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(๘)  การเชื้อเชิญกัมมัฏฐาน๑  ที่ทํากันราวกะวาเปนพระเจา  หรือ 
เทพเจาองคหนึ่งนั้น  เปนสิ่งที่ไมควรกระทํา  ควรจะถือเอาความหมายแตเพียงวา 
ตั้งใจจะทํากัมมัฏฐานขอใดขอหนึ่ง  หรือสวนใดสวนหนึ่ง  ใหสําเร็จลุลวงไป 
วันหนึ่ง ๆ  อยางเต็มความสามารถ. 
 

ถาจะใหมีการเชื้อเชิญ  ก็ควรจะเปนการเชื้อเชิญตนเองหรือปลุกปลอบ 
ใจตนเอง  ใหมีความอาจหาญราเริง  มีความขยันขันแข็ง  สุขุมรอบคอบ  โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งก็คือ  ใหเต็มไปดวยอิทธิบาท  ๔  ประการ  คือ  ฉันทะ  วิริยะ  จิตตะ  และ 
วิมังสานั้นเอง  จะเปนการถูกกวาหรือดีกวา.  เมื่อเชื้อเชิญตนเองในลักษณะเชนนี้ 
ไดแลว  สิ่งที่ทําก็จะประสบความสําเร็จเทากับสามารถเชื้อเชิญองคพระกัมมัฏฐาน 
ใหมาโปรดไดเหมือนกัน. 
 

การที่นักปฏิบัติในกาลกอน  เกิดสมมติธรรมะใหเปนบุคคลข้ึนมาเชนนี ้
เขาใจวาเปนเพียงความเหมาะสมเฉพาะถิ่น  เฉพาะยุค  หรือเฉพาะกลุมชนที่ตาม 
ปรกติ  มีความยึดมั่นถือมั่นในความขลังและความศักดิ์สิทธิ์เทานั้นเอง.  นับวา 
เปนการพนสมัยแลวในการที่จะทําเชนนั้นอีก. 
 

(๙)  การแผเมตตาใหตนเอง  ควรจะหมายถึงความรักตัวเอง  ความ 
เคารพนับถือตัวเอง   ในทางที่จะสนับสนุนกําลังใจของตัวเอง   ใหมีความพอใจ 
หรือความเพลิดเพลินในการกระทํามากยิ่งขึ้นเปนสวนใหญ.  สวนการแผเมตตา 
ใหสัตวทั้งหลายตลอดจนถึงผูมีเวรนั้น  ควรถือเอาความหมายอยางสั้น ๆ  ไปในทาง 
 
 
 
 
 

                                                
๑ การบรรยายครั้งที่  ๓ / ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๐๒ 
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ที ่ว า   บัดนี ้เ ราไม ม ีเวรต อใครหมด   ยินด ีละเวร   แมจะตกเปนผู ถ ูก เขาทําแต 
ฝายเดียว  จนกระทั่งเสียชีวิตก็ยอม  เพื่อจิตจะไมระแวงภัยโดยสิ้นเชิง  ในการที่ตัว 
ไปน่ังในที่เปลี่ยวปราศจากการคุมครองแตอยางใดทั้งสิ้น.  และอีกทางหนึ่งก็คือ 
ทําจิตใหเปนมิตรแกทุกคน  หรือราวกะวาทุกคนมีหุนสวนในการกระทําของตน 
เพราะการกระทํานี้  ทําเพื่อความดับทุกขของสัตวทั้งหลายในโลกดวย  และทําในใจ 
เหมือนกับชีวิตทุกชีวิต  ที่แวดลอมอยูรอบขางนั้น  เปนญาติมิตรที่สนับสนุนการ 
กระทําของเราอยูอยางเต็มท่ี. 
 

(๑๐)  การสวดพระพุทธคุณ  ธรรมคุณ  สังฆคุณ  ดวยเสียงนั้น  ควรจะ 
เวนเสียในขณะนี้  หรือกรณีเชนนี้  แตควรจะทําในใจใหเปนอยางยิ่ง  ในการที่จะ 
รําลึกวา  คุณของพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  กําลังคุมครองสัตวโลกทั้งปวง 
อยูอยางแทจริง  แมเราเองที่รอดมาไดจนถึงทุกวันนี้  และมาอยูในสถานที่กําลัง 
จะปฏิบัติเพื่อคุณธรรมอันสูงยิ่งขึ้นไปในขณะนี้  ก็ดวยอํานาจคุณของพระรัตนตรัย 
และจะดําเนินตอไปในคลองของพระรัตนตรัย  จนถึงที่สุดดวยการอุทิศชีวิตจิตใจ 
ทั้งหมดสิ้นจริง ๆ.  ควรจะรําลึกจนเกิดความปติปราโมทย  ความพอใจ  และ 
ความกลาหาญ  ในการที่จะปฏิบัติตอไปจริง ๆ. 
 

(๑๑)  การอธิษฐานจิต  ตอธรรมที่ตนกําลังปฏิบัตินั้น  เปนอุบายที ่
ควรกระทําโดยแท  เพื่อความเชื่อมั่นหรือความพอใจ  ในสิ่งที่ตนกําลังกระทํา 
อยางสูงสุด.  ถาปฏิบัติกัมมัฏฐานขอใด  ควรจะไดรับการแนะนํา  ใหมีความเขาใจ 
ในเรื่องของกัมมัฏฐานขอนั้น  อยางนอยที่สุดก็ใหเปนที่แนใจวาเหมาะแกกิเลส 
หรือความดับทุกขของตน  สามารถขจัดปญหาตาง ๆ  ไดจริง  จึงจะสําเร็จประโยชน 
ในการอธิษฐาน.  อุบายท่ีเปนการเพิ่มกําลังใจหรือรักษากําลังใจ  ในการทําจิต 
ของตนเชนนี้  มิใชมีความจําเปนแตในวงการทํากัมมัฏฐานแตจําเปนในการ 
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ความมุงหมายอันแทจริงของบุพพกิจ ๒๗ 

ปฏิบัติหนาที่  หรือทํากิจทั่วไปทุกอยาง  หากแตวาในการปฏิบัติกัมมัฏฐานนี้มีหลัก 
เกณฑรัดกุม  มีหลักฐานแนนอน  ยิ่งเรียน  ยิ่งคิด  ยิ่งพิจารณา  ก็ยิ่งมีความแนใจ 
จึงเปนการงายอยูสวนหนึ่ง  ในการที่จะรักษาความแนใจอันนี้เอาไวไดตลอดเวลา 
และโดยเฉพาะอยางยิ่ง  ในขณะที่กําลังจะทํากัมมัฏฐานนั่นเอง.  ถาไปทําให 
เปนเรื่องบุคลาธิษฐาน  ไปอางวิญญาณของพระพุทธเจา  หรือพระสาวกขึ้นมาอีก 
มันก็วกกลับไป  เปนเรื่องพิธีรีตองของพวกที่มัวเมาอยูดวยศรัทธา  อีกนั่นเอง.  
ควรระวังใหกาวหนาไปใหได  ไมยอนไปสูภูมิของบุคคลท่ียังงมงายอยูดวยความ 
ยึดมั่นถือมั่นในทางขลังหรือศักดิ์สิทธิ์เปนอันขาด  แตใหเปนการอยูในอํานาจของ 
สติปญญา  หรืออํานาจของเหตุผล  ที่เนื่องมาแตความรูแจงเห็นจริงดวยตนเอง 
เสมอไป  เทาที่จะทําได. 
 

(๑๒)  สําหรับ  การอุทิศการปฏิบัติ  ในวันหนึ่ง ๆ  หรือแมแตความ 
ตั้งใจแนวแน  ในการที่จะปฏิบัติตอไป  เพื่อบูชาคุณพระพุทธองคนั้น  เปนสิ่งที่ควร 
กระทําโดยแท ;  แตก็ตองระวังอยาใหเปนเพียงพิธีเชนเดียวกัน  ตองใหเปน 
ความสํานึกตนอยูอยางเต็มที่วา  การกระทํานี้  ถูกพระหฤทัยหรือตรงตามพระพุทธ 
ประสงคอยางยิ่ง  และสมควรที่จะใชเปนเครื่องบูชาพระพุทธองคไดจริง ๆ  ไมมี 
การหนาไหวหลังหลอกตอพระพุทธองค  หรือตอตัวเองแมแตอยางใด.  นับวา 
เปนกิจสุดทายประจําวัน  วันหนึ่ง ๆ  ที่จะตองทําเพื่อเปนเครื่องตั้งตนไว  ในคลอง 
ของธรรมอยางแนนแฟน. 
 

สรุปความวา  สิ่งที่ตองทําไปในฐานะที่เปนบุพพภาคของการเจริญ 
กัมมัฏฐานนั้น  ไมมีอะไรที่จะเปนพิธีรีตองไปได  เพราะไมใชเรื่องของพิธีรีตอง 
แมแตนอย.  มันเปนหนาที่โดยตรงบาง  เปนเทคนิคของการแวดลอมจิตใจใหม ี
กําลัง  และใหเดินตรงแนวแนไปในหนทางอันลึกซึ้งบาง  ลวนแตมีเหตุผลของ 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๓ ๒๘ 

มันเองโดยเฉพาะ.  ขอใหทุกคนระมัดระวังตั้งใจทําใหดีที่สุด  ใหตรงตามความ 
หมายอันแทจริงของเรื่องนั้น ๆ. 
 

สําหรับการใชอุบายแวดลอมจิตใจ  ใหเกิดกําลังโดยเฉพาะเปนตนนั้น 
ขอใหสังเกตอุปนิสสัยใจคอของตนเองใหมากเปนพิเศษ  จึงจะทําไดสําเร็จเต็มท่ี.  
แมการกระทําอยางอื่น  ซึ่งมิไดระบุไวในที่นี้ก็อาจนํามาใชได  เชน  การรําลึกถึง 
ความตายก็ดี รําลึกถึงระยะเวลาอันสั้น  ที่มีอยูสําหรับเราผูประสงคจะไดรับสิ่งที่ด ี
ที่สุดที่มนุษยควรจะไดนี้ก็ดี  รําลึกถึงบุญคุณของผูมีพระคุณ  เชน  บิดามารดา 
เปนตนก็ดี  หรือแมที่สุดแตการสํานึกในหนาที่  ที่จะชวยกันเผยแผพระศาสนา 
โดยการปฏิบัติใหดู  หรือรับผลของการปฏิบัติใหเขาดูก็ดี  ทั้งหมดนี้ลวนแตเปน 
สิ่งที่ควรนํามากระตุนจิตใจ  ในโอกาสที่จะทําการปรับปรุงจิตชนิดนี้  ไดดวยกัน 
ทั้งนั้น.  ใจความสําคัญอยูตรงที่มีความรูสึกวา  เรากําลังกระทําถูกตอสิ่งที่ควร 
กระทําเปนอยางยิ่งแลวนั่นเอง. 
ทั้งหมดนี้  ใหถือวาเปนบุพพกิจท่ัวไป  สําหรับบุคคลผูเตรียมตัวปฏิบัติกัมมัฏฐาน. 

 
*          *          * 

ตอน  สี่ 
บุพพกิจโดยเฉพาะของการเจริญสมาธิ 

 
ตอไปนี้  จะไดกลาวถึง  บุพพกิจที่ใกลชิด  หรือเฉพาะเจาะจง ตอ 

การทํากัมมัฏฐาน  ยิ่งขึ้นไปอีก  ดังตอไปนี้  :- 
 

(ก)  การทําอุปมาเปนหลักประจําใจ 
เกี่ยวกับการทํากัมมัฏฐานนี้  ทุกคนควรจะมีความแจมแจงในอุปมาของ 

การทํากัมมัฏฐานทั้งหมด  ไวเปนแนวสังเขป  กันความฟนเฝอ.  การที่ตองใช 
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บุพพกิจโดยเฉพาะของการเจริญสมาธ ิ ๒๙  

ฝากไวกับอุปมา  ก็เพราะเปนการงายแกการกระทําไวในใจ  ในลักษณะที่เปนการ 
เห็นแจง  มิใชเปนเพียงความจําหรือความเขาใจ.  เกี่ยวกับเรื่องนี้  พระอาจารย 
ในกาลกอน  เชน  อาจารยผูรจนาคัมภีรวิสุทธิมรรคโดยเฉพาะ  ไดถือเอาอุปมานี้ 
เปนหลัก  มีใจความวา  “คนมีปญญา ยืนหยัดมั่นคงอยูบนแผนดิน  ฉวยอาวุธ 
ที่คมดวยมือ  ลับที่หินแลว  มีความเพียรถางปารกใหเตียนไปได”. 
 

คําอธิบายของทานมีวา  คนมีปญญา  หมายถึงปญญาเดิม ๆ  ที่ติดมากับตัว 
ที่เรียกวา  “สหชาตปฺา”  หรือท่ีเรียกในสมัยนี้วา  Intellect  หมายความวา 
เปนปญญาที่ยังดิบอยู  จะตองไดรับการทําใหงอกงาม  เปนปญญาที่แทจริงโดย 
สมบูรณ  ซึ่งเรียกวา  “วิปสสนาปญญา”  หรือท่ีเรียกในบัดนี้วา  Intuitive  wisdom.  
ขอนี้หมายความวา  คนที่จะทํากัมมัฏฐานตองมีแววฉลาดอยูตามสมควร  เพื่อเปน 
พื้นฐานสําหรับเพาะปลูกปญญาตอไป.  ถาเปนคนโงเงา  ก็ไมมีทางที่จะทําได 
ตามแนวนี้  จักตองไปกระทําตามแนวของพวกศรัทธา   หรือพิธี รีตองตาง ๆ  ไป 
กอนเปนธรรมดา. 

 
คนแมมีปญญา  ก็ยังตอง  ยืนใหมั่นคงบนแผนดิน.  แผนดินในที่นี้ 

ไดแกศีล  หรือความสมบูรณดวยศีล  ซึ่งเปนรากฐานของการเปนอยูประจําวัน 
เพื่อไมใหมีทุกขมีโทษ  ที่ เปนชั้นหยาบ ๆ  หรือท่ีเปนภายนอกซึ่งแวดลอมบุคคล 
นั้นอยู   เกิดเปนสิ่ งรบกวนขึ้นมาได   ศีลจึ งถูก เปรียบดวยแผนดินที่ แนนหนา 
สามารถที ่จะยืนหยัดได  ไมใช ที ่เป นหลมเปนโคลน   หรือ เปน เลน   เป นตน .  
ผูปฏิบัติจะตองชําระแผนดิน  คือศีลของตน  ใหเหมาะสมสําหรับท่ีจะยืน  ไมวา 
จะเปนบรรพชิตหรือฆราวาส. 

 
จับอาวุธที่คมขึ้นมาเพื่อจะลับ  :  คําวา  “อาวุธที่คม”  ในที่นี้ไดแก 

โลกิยปญญาหรือสัมมาทิฏฐิตาง ๆ  ที่ไดมาจากการศึกษาเลาเรียนเพื่อการนี้โดย 
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เฉพาะเอามาลับใหคม  หรือกลายเปนโลกุตตรปญญาไปดวยการลับ  คือการทํา 
กัมมัฏฐานนั่นเอง  จนกวามันจะคม  ถึงขนาดตัดสัญโญชนหรือตัดอนุสัยได. 

 
จับดวยมือ  คําวา “มือ”  ในที่นี้  หมายถึง  ปาริหาริกปฺา  หมายถึง 

ปญญาสวนที่รูหรือทําใหแนใจ  วาสิ่งนี้เปนสิ่งที่ตองทํา  หรือจําเปนจะตองทําโดย 
เด็ดขาด  สําหรับสัตวที่เวียนวายอยูในวัฏฏสงสาร.  หรือหมายถึงปญญาเดิม ๆ  ที ่
ไดรับการเพาะหวานใหรูสึกในหนาที่ของตนอยางแทจริง  รวมทั้งรูจักเลือกหนาที่ 
ที่ควรเอามาเปนหนาที่อยางสูงสุดดวย. 

 
ลับอาวุธนั้นที่หิน  คําวา  “หิน”  หมายถึง  สมาธิ  สมาธิเปนสิ่งที่ 

ตองทําใหไดกอน  ในฐานะที่เปนบาทฐานของปญญาที่เปนตัววิปสสนา ;  จะเปน 
สมาธิที่เกิดเองตามธรรมชาติพรอมกับปญญาเดิม ๆ  หรือจะเปนสมาธิที่เพิ่งทําให 
เจริญขึ้นมาใหมในขณะนี้ก็ตาม  ลวนแตเรียกวาหินสําหรับลับในที่นี้ดวยกันทั้งนั้น. 

 
คําวา  “มีความเพียรเขมแข็งในการที่ใชศาสตรา”  นั้น  หมายถึง 

อิทธิบาททั้ง  ๔  คือ  ความพอใจในสิ่งที่จะทําจริง ๆ,  ความกลาหรือความเขมแข็ง 
ในการที่จะทําจริง ๆ,  ความเอาใจใสในเรื่องนั้นจริง ๆ  หมายถึงความมีจิตจดจอ 
อยูตั้งแตตนปลาย  ไมมีการเปลี่ยนแปลง,  และมีความพินิจพิจารณาดวย 
สติปญญาในการที่จะแกไขขอขัดของดวยปฏิภาณที่เฉลียวฉลาด  และทันทวงท ี
อยูเสมอ.  เรียกเปนบาลีวา  ฉันทะ  วิริยะ  จิตตะ  วิมังสา  อันเปนปจจัยสําคัญ 
ของการบรรลุความสําเร็จ. 

 
คําวา  “ยอมถางปารกได”  หมายถึง  สามารถถางสิ่งทีรกรุงรังอยาง 

ยุงเหยิง  เชนซุมเซิงของกอไผที่เกี่ยวกันอยางหนาแนน  และเต็มไปดวยหนามได. 
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ปารกเชนนี้หมายถึงกิเลสท่ีมีอยูในสันดานของสัตว  เพราะมีลักษณะเชนเดียวกัน 
กับเชิงหนามดังที่กลาวแลว. 

 
อุปมาที่กลาวนี้  ยอมใหความกระจางในลูทางของการปฏิบัติ  ตลอดถึง 

ความเกี่ยวพันกันของกุศลธรรมเหลานั้น  วามีอยูอยางไร  เปนเครื่องประกันความ 
ฟนเฝอและใหความแนใจในทางปฏิบัติพรอมกันไปในตัว  นับวาเปนสูตรที่ควร 
เดนชัดอยูในสายตา  ทั้งตานอกและตาใน  ของผูปฏิบัติอยูเสมอ.  สรุปเปน 
ประโยคสั้น ๆ  อีกครั้งหนึ่งวา  “คนมีปญญา  ยืนหยัดบนแผนดิน  ฉวยศาสตราอันคม 
ดวยมือ  ลับท่ีหิน  มีเพียรแลว  ยอมถางรกชัฏได”  ดังนี้. 

 
(ข)  การตัดปลิโพธ 

เมื ่อแนใจในการทําก ัมมัฏฐานแลว   มีก ิจที ่จะตองตัดปลิโพธคือสิ ่ง 
ที่ เปนกังวล  อันจะเกาะเกี่ยวหรือรบกวนใจตาง  ๆ  ทั้งที่ เปนเรื่องใหญและเรื่อง 
หยุมหยิม  ซึ่งทานยกมาแสดงไวใหสังเกตเปนตัวอยาง  ๑๐  อยาง  คือ :- 

 
๑.  อาวาสปลิโพธ  ความกังวลใจเนื่องดวยที่อยูอาศัยไดแกหวงเรื่อง 

ที ่อยู   นับตั ้งแตหวงวัด  หวงกุฏิ  ที ่ตนตองทิ ้งไป  เพื ่อไปทํากัมมัฏฐานในปาหรือ 
ที่อื่น.  แมที่สุดแตความหวงในหนาที่ที่จะตองทํา  เกี่ยวกับกระตอบเล็ก ๆ  ที่นั่งทํา 
กัมมัฏฐานนั่นเอง  เชน  ถายังมีหวงวาสัตว  เชน  ปลวกจะรบกวน  หรือหลังคาจะรั่ว 
หรืออะไรบางอยางจะเกิดขึ้น  ซึ่งจะตองดูแลระวังรักษาแลว  เรียกวาเปนปลิโพธ 
เปนอุปสรรคในการทํากัมมัฏฐานโดยตรง.  เขาจะตองสะสางปญหาเหลานั้น 
ใหเสร็จเสียกอนทุกสิ ่งทุกอยางจริง ๆ  และเมื ่อไดลงมือทํากัมมัฏฐานแลว  ตอง 
ไมมีหวงวามันจะเปนอยางไรหมด   แมแตกระตอบที่ตนกําลังนั่งกัมมัฏฐานอยู .  
โดยนัยนี้จะเห็นไดทันทีวา  การที่ผูเร่ิมฝก  ไปทํากัมมัฏฐานเสียในถิ่นอื่น  ซึ่งไม 
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มีอะไรเปนตัวนั้น  ดีกวาทําในถิ่นของตัวเอง,  และทําที่โคนไมดีกวาทําที่กุฏิ 
เปนตน.  แมไปนั่งทําที่โคนไม  ก็ควรจะเปนโคนไมที่ไมทําใหเกิดการระแวง 
วาจะมีใครมายืนดู.  ถาหาโคนไมอยางนั้นไมได  ก็ตองตัดใจลงไปวาใครจะ 
มายืนดูก็ชางหัวมัน  ดังนี้เปนตน  จึงจะเปนอันวา  มีการตัดปลิโพธขอน้ีแลวโดย 
สิ้นเชิง. 

 
๒.  กุลปลิโพธ  หมายถึงความหวงสกุลอุปฏฐาก  หรือบุคคลผูชวย 

เหลือสนับสนุนตน  เชน  หวงวาเขาเหลานั้นจะเจ็บไขเปนตนบาง  เขาจะเหินหาง 
จากเรา  เพราะไมไดพบกันทุกวัน  ดังนี้บาง.  ขอน้ีหมายถึงความรักใครเปนหวง 
อาลัยอาวรณ  ในบุคคลผูทําหนาที่สนับสนุนตนทุกชนิด.  ผูปฏิบัติจะตองทําจิต 
ใจใหม  ในลักษณะที่อาจจะสรุปได  วาเดี๋ยวนี้บุคคลเหลานั่นไมมีอยูในโลกแลว. 

 
๓.  ลาภปลิโพธ  ความหวงใยในลาภสักการะ  ที่เคยมีอยู  หรือกําลัง 

มีอยูวาจะขาดไป  หรือแมแตความรูสึกวา  เมื่อทํากัมมัฏฐานสําเร็จแลว  ลาภ 
สักการะสรรเสริญและชื่อเสียงจะมีมากขึ้นกวาเดิม  ดังนี้เปนตนก็ดี  รวมเรียกวา 
ความหวงใยในลาภสักการะดวยกันทั้งนั้น.  ผูปฏิบัติจะตองทําในใจใหมีความเห็น 
อยางแจมแจงวา  ลาภสักการะเปนสิ่งที่นาขยะแขยง  ในฐานะที่เปนอันตรายโดยตรง 
ตอการปฏิบัติเพื ่อบรรลุนิพพานทุกชนิด  รวมความวา  จะตองสละทรัพยสมบัติ 
ทั้งที ่เปนอดีต  ปจจุบัน  และอนาคตโดยสิ ้นเชิง  ยอมตนเปนผู สิ ้นเนื ้อประดาตัว 
ในขณะนี้.  ถามีเรื่องจะตองใชสอยอะไรกันใหมไวพูดกันใหมทีหลัง  ไมใชเวลานี้. 

 
๔.  คณปลิโพธ  ความหวงใยในหมูคณะที่อยูภายใตบังคับบัญชาดูแล 

หรือความรับผิดชอบของตน  ก็เปนสิ ่งที ่ต องสลัดออกไปแลวโดยสิ ้นเชิง  มีการ 
ปกใจในการเปนบุคคลผูโดดเดี่ยวโดยแทจริง.  แมวาจะตองกลับไปอยูในหมูคณะ 
อีก  ตองไมมีเรื่องที่จะกังวลในขณะนี้. 
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๕.  กัมมปลิโพธ  หมายถึงการงานตาง ๆ  ที่กําลังคาราคาซังอยูในมือ 
หรือโดยการรับผิดชอบก็ตาม  นี้เปนสวนหนึ่ง.  อีกสวนหนึ่งคือนิสัยท่ีชอบทํานั่น 
ทํานี่ไมหยุด  หรือความรูที่จะทํานั่นทํานี่เสียเรื่อยไป.  ทั้ง  ๒  ประเภทนี้จัดเปน 
ปลิโพธโดยเทากัน.  ผูปฏิบัติจะตองทําในใจจนกระทั่งมองเห็นชัด  วาไมมีการงาน 
ที่ไหนอีกแลว  ที่จะเสมอเหมือนการงานคือการทํากัมมัฏฐาน  ที่เรากําลังทําอยูนี้.  
เราตองไมทําใหการงานที่ไมมีคาอะไรมากมาย  มาทําใหการงานอันมีคาสูงสุดตอง 
เสียหายไป.  หรือถาหากมีทางที่จะสะสางเครื่องกังวลอันนี้ไดโดยวิธีใด  เชน 
มอบหมายใหผูที่ควรไดรับมอบหมายไปทําเสียได  ก็เปนอุบายที่ควรทําใหเสร็จเสีย 
กอนเปนการลวงหนา  ดังนี้เปนตน. 

 
๖.  อัทธานปลิโพธ  ความกังวลเนื่องดวยการเดินทาง.  ขอน้ีมีความ 

หมายเปน  ๒  สถานคือ  สําหรับผูที่เดินทองเที่ยวไปพลาง  ทํากัมมัฏฐานไปพลาง 
นี้จะตองไมกังวลถึงการเดินทางที่จะมีในวันตอไป  วาจะมีดวยอาการอยางไร  เชน 
ไมคํานึงถึงที่พักหรืออาคารขางหนาเปนตน  จะตองทําในใจเหมือนกับไมมีการ 
เดินทางไกล  นี้พวกหนึ่ง.  อีกพวกหนึ่ง  ซึ่งไดแกพวกปฏิบัติอยูกับที่  แตนิสัย 
รักการทองเที ่ยวเด ินทางไกล   เขาจะตองระง ับความรู ส ึกขอนั ้นเส ียโดยสิ ้นเช ิง 
ไมมีการระลึกวาเวลานี้ฤดูอะไร  ที่โนนที่นี่มีอะไรนาดูหรือนาอยูอยางสบายเปนตน 
ตลอดจนถึงกับไมคิดถึงความสนุกสนานเพลิดเพลินที่ตนเคยพอใจ  ในการเดินทาง 
ทุกสิ่งทุกอยางดวย.  แมที่สุดแตการกะแผนวา  เสร็จการปฏิบัติออกพรรษาแลว 
เราจะเดินทางไปไหนกันใหสนุก  ดังนี้ก็ไมควรจะมี. 

 
๗.  ญาติปลิโพธ  หมายถึงความกังวลหวงใยในญาติโดยตรง  นับ 

ตั ้งแตบ ิดา  มารดา   เปนตนลงไป   ที ่อยู ใกลหร ืออยู ไกลก็ตาม   กําลังเด ือดรอน 
หรือกําลังเปนสุขก็ตาม  สิ่งนี้จะไมตองมารบกวนอยูในใจของผูปฏิบัติ  เขามีความ 
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ฉลาดในการที่จะตัดสินใจ  หรือระงับความหวงใยเหลานั้น  โดยวิธีใดวิธีหนึ่งให 
จนได.  ถาเปนบรรพชิต ก็คือการระลึกถึงความจริงที่วา  การบรรพชาเปนการ 
สละญาติแลวโดยสิ ้นเช ิง   และโดยเฉพาะอยางยิ ่ง   ก็ในเวลาที ่จะปฏิบัต ิธรรม .  
ถาเปนคฤหัสถ  ก็มีทางที่จะคิดวา  เราจะไปแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุด  ที่ญาติควรจะไดรับ 
มาใหญาติ ดังนี้เปนตน.  ที่เปนเรื่องรวม ๆ  อาจจะคิดไปไดถึงวา  การเวียนวาย 
อยูในวัฏฏสงสารนั้น  ไมมีญาติคนไหนที่จะชวยกันได  แมแตบิดามารดา  แมแต 
บุตรธิดาโดยตรง.  ทุกคนตองชวยตัวเอง  และควรจะมีสิทธิ์ในการชวยตัวเอง 
โดยสมบูรณ.  เมื่อใครพนจากวัฏฏสงสารขึ้นมาไดสักคนหนึ่ง  คนนั้นแหละจะ 
กลับกลายเปนคนที่สามารถชวยญาติ  ที่กําลังเวียนวายอยูในวัฏฏสงสารได.  คนที่ 
เวียนวาย  ไมอาจจะชวยคนที่เวียนวายดวยกันไดเลย  ดังนี้. 

 
๘.  อาพาปลิโพธ  คือความหวงใยเกี่ยวกับการเจ็บไข.  ผูปฏิบัติ 

ตองไมกลัวลวงหนา  วาการปฏิบัติในขอท่ีไมเคยปฏิบัตินั้นจะทําใหเกิดการเจ็บไข 
ขึ้นนี้อยางหนึ่ง.  อีกอยางหนึ่งก็คือ  แมจะเกิดการเจ็บไขขึ้นเพราะการปฏิบัติอยาง 
ไมมีทางหลีกเลี่ยง  ก็ยินดีสูตาย  รวมความวา  ไมหวงใยในการเจ็บไขในอนาคต 
วาจะเปนอยางไร  จะไดรับการรักษาหรือไม  หรือจะเอายาที่ไหนมากิน  ก็ไมเห็น 
เป นเรื ่องสําค ัญ   เพราะถือเส ียว า   การปฏิบัต ินั ้นเป นการทําใหได ก ินยาอมตะ 
ซึ่งอาจรักษาโรคกิเลส  หรือโรคทุกข  อันเปนโรคที่นากลัวกวาโรคใด  ๆ  ทั้งสิ้น.  
และเมื่อกินยานั้นแลว  จิตใจจะลุถึงความเปนผูไมมีความตายอีกตอไป.  อีกทางหนึ่ง 
ถาเปนผูเจ็บ ๆ  ไข ๆ  อยูกอน  ก็ใหรีบรักษาเสีย  อยาใหมีความกังวลในการรักษา 
โรค  ในขณะที่ปฏิบัติอยูอีก.  และถาไดพยายามรักษาแลวรักษาอีก  จนถึงที่สุด 
ของความสามารถแลว  โรคก็ยังไมหาย  ดังนี้ไซร  ก็จงหยุดการรักษา  สลัดความ 
กังวลในโรค  แลวทําความเพียรปฏิบัติเอาชนะความตาย  ดวยการปฏิบัตินั่นเอง 
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ดวยการตัดสินใจในวิธี เดียวกันกับท่ีกลาวมาแลวขางตน  เปนผูมีจิตใจเขมแข็ง 
เฉียบขาดเหนือความกลัวโรค   และความกลัวตายจริง  ๆ  แลวทําการปฏิบัติไป 
ตามที่ทางออกของชีวิตมันมีใหเพียงเทานั้น. 

 
๙.  คันถปลิโพธ หมายถึงความหวงใยในการศึกษาเลาเรียน.  การ 

เลาเรียนพลางและเจริญภาวนาในขั้นสูงพลาง  เปนสิ่งที่ทําไมได.  เมื่อสมัคร 
ปฏิบัติในทางจิตโดยตรง  ก็ตองพักการศึกษาเลาเรียนไวกอน  จึงจะไดผลเต็มที ่.  
นี้หมายถึงการเรียนทางวิชา  หรือทางตํารา. 

 
สวนการศึกษาที่เปนการไตถามจากกัลยาณมิตร  หรืออาจารยผูสอน 

กัมมัฏฏฐานโดยตรง  และเทาที่จําเปนนั้น  ไมรวมอยูในขอน้ี.  อีกทางหนึ่งพึง 
ทราบวา  นักศึกษาที่หลงใหลในการศึกษา  ยอมติดการอานหนังสือเหมือนกับติดฝน.  
แมสิ่งนี้ก็ตองไมมีโดยเด็ดขาด.  ผูปฏิบัติที่เปนครูสอนเขาอยู  ก็ตองถือหลักเกณฑ 
อยางเดียวกัน  ในการที่จะตัดปลิโพธขอน้ี. 

 
๑๐.  อิทธิปลิโพธ  คือความกังวลหวงใยเกี่ยวกับการไดฤทธิ์  หรือ 

การไดอิทธิปาฏิหาริย  ซึ่งนับวาเปนสิ่งที่ยั่วยวนใจอยางยิ่ง  ทั้งแกผูปฏิบัติและผูไม 
ปฏิบัติ.  ผูที่หลงใหลในการไดฤทธิ์แลวมาทํากัมมัฏฐานนั้น  มีทางที่จะวิกลจริต 
ไดโดยงาย.  เขาจะตองตัดความหวงใยในการที่จะไดฤทธิ์เสียแลวโดยเด็ดขาด 
การปฏิบัติจึงจะดําเนินไปตามคลองของการบรรลุมรรคผลนิพพาน  นี้อยางหนึ่ง. 

 
อีกอยางหนึ่ง  ก็คือบุคคลที่ปฏิบัติมาดวยความบริสุทธิ์ใจ  ครั้นลุถึงขั้น 

ที่จิตสามารถทําอิทธิปาฏิหารยบางอยางได  ความสนใจก็เร่ิมเบนมาทางฤทธิ์นี้  และ 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๔ ๓๖

อยากจะใหดําเนินตอไปในทางนี้จนถึงที่สุด   นี้จัดเปนปลิโพธอยางยิ่ง   ตอการ 
ปฏิบัติที่จะดําเนินตอไปในทางของ  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  หรือความไมมีตัวตน 
ซึ่งเปนทางธรรมแท.  การทําพรอมกันทั้งสองอยาง  ไมมีทางที่จะทําไดดวยเจตนา 
แตเปนไปไดในทางที่เมื่อปฏิบัติถึงที่สุดในทางธรรมแลว  บางคนก็ยังมีความสําเร็จ 
ทางฝายอิทธิปาฏิหารยเปนของผนวก  อีกสวนหนึ่งดวย.  แตมิไดหมายความวา 
จะเปนอยางนั้นทุกคนไป  เปนไดเฉพาะคน  และเฉพาะเหตุการณ. 

 
สําหรับการปฏิบัติฝกฝนเพื่อไดอิทธิปาฏิหารยโดยตรงนั้น   เปนอีก 

เร่ืองหนึ่งตางหาก  ไมตองเอามาปนกับเรื่องนี้.  ผูปฏิบัติธรรมจะตองทําจิตใหเปน 
ธรรมาธิปไตยลวน  ไมมุ งหวังอิทธิปาฏิหาร ิย   ซึ ่งเปนทางแหงลาภสักการะและ 
อื่น ๆ  ไมเกี่ยวกับการตัดกิเลสเลย. 

 
สิ่งทั้ง  ๑๐  เทาที่ทานยกมาแสดงเปนตัวอยางนี้  เปนปลิโพธโดยเสมอ 

กัน  เปนเครื่องกีดขวางทางเดินของจิต  ที่จะเดินไปตามทางภาวนา.  ถาจะ 
เปรียบดังในอุปมาขางตน  ก็เทากับทําใหแสวงหากอนหิน  ที่อาจจะใชลับมีดไมพบ 
นั่นเอง.  ไมไดลับมีดแลวไปถางปานั้น  เรื่องจะเปนอยางไรลองคิดดู.  เพราะฉะนั้น 
เปนอันวา  การตัดปลิโพธเหลานี้ยอมเปนบุพพกิจโดยแทจริง. 
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 (ค)  การเลือกสิ่งแวดลอม๑ 
 
ผูจะปฏิบัติจะตองรูจักเลือกสถานที่  และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ  ที่สนับสนุน 

แกการปฏิบัติของตนใหดีเทาที่จะทําได.  เพื่อรูจักเลือกสิ่งแวดลอมไดดี  ก็จําเปน 
จะตองรูจักตัวเองใหดีเสียกอน  วาตนเปนอยางไร  เขากันไดหรือเขากันไมไดกับ 
สิ่งใด  โดยธรรมชาติ. 

 
แมวาการทํากัมมัฏฐาน  จะมีความมุงหมายถึงการหลุดพนเพื่ออยูเหนือ 

ความยินดียินราย  หรือเหนือการครอบงําของธรรมชาติก็จริง  แตในขั้นเตรียมตัวนี้ 
ผูปฏิบัติจะตองหลีกเลี่ยงจากการครอบงําของธรรมชาติ  ใหมากที่สุดเทาที่จะทําได.  
เพราะฉะนั้น  จึงจําเปนที่จะตองรูจักอิทธิพลของ  ธรรมชาติภายนอก  ซึ่งเปนสิ่งแวด 
ลอม  และรูจัก  ธรรมชาติภายใน  คือจริตนิสัยของตนเอง  วามันจะขัดกันหรือจะ 
เขากันไดอยางไรและเพียงไรเสียกอน. 

 
ธรรมชาติภายในของตน  ในที่นี้  เรียกสั้น ๆ  วา  “จริต”  หมายถึง 

สิ่งที่จิตเคยประพฤติมาจนเคยชินเปนนิสัย.  เมื่อรูจักจริตของตนแลว  ยอม 
สามารถจะจัดจะทํา   จะแสวงหร ือหลีกเลี ่ยงไดตรงตามที ่ควรจะเปน   ในสิ ่ง 
แวดลอมทุกประการ.  เกี่ยวกับจริตนี้  ทานจําแนกไวเปน  ๖  คือ  ราคจริต 
โทสจริต  โมหจริต  สัทธาจริต  พุทธิจริต  และวิตกจริต,  แตละอยาง ๆ  มี 
ลักษณะอาการอยางไร  เขากันไดหรือเขากันไมไดกับสิ่งใด  จะไดวินิจฉัยกันทีละขอ 
ดังตอไปนี้  : 

 
 
 
 
 

                                                
๑  การบรรยายครั้งที่  ๔ / ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๐๒ 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๔ ๓๘

 (๑)  ราคจริต.  หมายถึงนิสัยสันดานที่หนักไปในทางกําหนัด  ยินดี 
หรือละโมบ  รักสวยรักงาม  ยึดมั่นอยางรุนแรงในความเปนระเบียบเรียบรอย 
ตลอดถึงการอยู ด ีก ินด ี  ดังนี ้เป นต นมากเก ินไป   เกี ่ยวก ับจร ิตนี ้  ทานแนะให 
เลือกสิ่งแวดลอมตนเองดวยสิ่งที่เปนของปอน  เชนที่อยูอาศัยอยางปอน ๆ  ไมนาดู.  
จีวรก็เนื้อเลว  แลวยังแถมมีการปะชุนหรือขาดกระรุงกระริ่ง.  แมบาตรก็เปน 
อยางเลว  ตะปุมตะปาเต็มไปดวยรอยตอ  หรือการซอม.  เลือกทางบิณฑบาต 
ที่สกปรกโสมม  ไมมีสิ่งที่เจริญตาเจริญใจ.  รับอาหารบิณฑบาตของคนยากจน 
ชนิดที่ดูแลวนาขยะแขยง  และเลือกไปในหมูบาน  ที่มีคนรูปรางขี้ ร้ิวขี้เหร  กิริยา 
อาการก็ใหหยาบคาย  ดังนี้เปนตน.  สําหรับอิริยาบถประจําวัน  ก็ใหมากไปดวย 
อิริยาบถยืน  และอิริยาบถเดิน  หลีกเลี่ยงการนั่ง  หรือการนอนใหมากที่สุดเทาที่ 
จะมากได.  แมสิ่งอื่น ๆ  ก็ควรระมัดระวังโดยหลักเกณฑขอเดียวกัน ;  ยกตัวอยาง 
เชน  สีของสิ่งที่จะใชสอย  ก็ควรจะเปนสีเขียว  หรือสีเขียวแกมดํา.  แมที่สุดแต 
การเลือกสีที่จะใชในการทําวงของกสิณ  ในเมื่อจะเจริญกสิณภาวนา  ก็ควรเลือก 
สีเขียว.  สรุปความวา  สิ่งตาง ๆ  สําหรับคนราคจริตนั้น  จะตองเปนไปในทาง 
ปอนหรือคล้ํา  ไมสดใสฉูดฉาด  จึงจะเปนไปในทางสบายตอจริต  หรือสงเสริม 
แกการปฏิบัติ,  มิฉะนั้นจะเกิดความยุงยากขึ้นไมมากก็นอยโดยไมจําเปนเกี่ยวกับ 
สิ่งที่ขัดกันกับจริตของตน  ในความมุงหมายที่จะเจริญกัมมัฏฐานภาวนา. 

 
(๒)  โทสจริต.  หมายถึงจริตนิสัยที่ขี้โกรธ  ฉุนเฉียว  หงุดหงิดงาย 

ทานแนะสิ่งที่สบายสําหรับผูมีโทสจริตไวในลักษณะที่อาจกลาวไดวาตรงกันขาม 
จากสิ่งที่สบายของราคจริต  คือทานแนะใหทํา  หรือมี  หรือไปสูแตสิ่งแวดลอมที่ 
เปนระเบียบเรียบรอย  สุภาพ  และ  สวยงาม  นาเจริญตาเจริญใจ  เชน  ที่อยูอาศัย 
ควรสะอาดหมดจด  เปนระเบียบเรียบรอย  ไมมีอะไรที่เราใจใหเกิดความหงุดหงิด 
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จีวรก็เปนผาเนื้อออนเนื้อดีเนื้อเกลี้ยง  สีดีไมมีกลิ่น  ดังนี้เปนตน.  เลือกไป 
บิณฑบาตในหมูบานที่ เจริญแลวในความเปนระเบียบเรียบรอย  ความสะอาด 
ประณีต  ความมีรสนิยมสูง  และความพอเหมาะพอดีอื่น ๆ  เปนหมูชนที่มีวัฒน- 
ธรรมดี  มีกิริยามารยาทดี  ดังนี้เปนตน.  รวมความก็คือ  ใหถูกแวดลอมอยูดวย 
สิ่งที่ไมปอน  แตความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยตามที่ควร.  แมใน 
สวนอิริยาบถ  ก็อยูในอิริยาบถที่เปนการพักผอน  เชน  อิริยาบถนั่งหรืออิริยาบถ 
นอน  มากกวาอิริยาบถยืนหรือเดิน.  เร่ืองเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ  ก็พึงเทียบเคียงโดยนัย 
อันเดียวกัน  เชน  เรื่องสีก็เปนสีเขียวแก  ซึ่งถือวาเปนสิ่งที่ยั่วอารมณนอยกวาสีอื่น 
ดังนี้เปนตน. 

 
(๓)  โมหจริต.  หมายถึงจริตนิสัยเปนไปในทางที่งวงซึมมึนชา  ไม 

คอยมีความโปรงใจอยูเปนปรกติ.  สิ่งสบายสําหรับบุคคลประเภทนี้  ทานแนะ 
ไวว า  ตองเปนสิ ่งที ่โลงโถงสวางไสว  เชน  เสนาสสนะที ่อยู   ก็ควรจะเปดโลง 
เห็นไดในระยะไกล  ไมมีอะไรกีดขวาง  และมีแสงสวางมาก.  เกี่ยวกับจีวร 
มีหลักเกณฑอยางเดียวกัน  คือสะอาดเรียบรอยและมีสีสันดี  (เทาที่ควรแกสมณะ).  
แมในเรื่องบิณฑบาต  ก็มีหลักเกณฑไปในทางที่เจริญตาเจริญใจอยางเดียวกัน  และ 
ทานแนะนําใหใชวัตถุเครื่องใชสอยที่มีขนาดใหญ  แมที่สุดแตดวงกสิณ  ก็ตองเปน 
ขนาดใหญมากที่สุดเทาที่จะทําได.  ชอบอิริยาบถอยางเดียวกันกับคนที่มีราคจริต. 

 
(๔)  สัทธาจริต.  หมายถึงนิสัยเชื่องายเชื่อดาย  หรือหนักไปแต 

ในทางความเชื่อโดยสวนเดียว  สิ่งที่สบายสําหรับบุคคลประเภทนี้  ตามที่ทานแนะ 
ไว เป นอยางเด ียวกันกับสําหร ับบุคคลที ่ม ีโทสจร ิต   แตควรจะเข าใจไว ว า   ผู มี 
สัทธาจริต  ควรจะไดรับสิ่งแวดลอมท่ีเปนไปในทางชวนใหขยันคิดนึกเสียบาง  ก็จะ 
เปนการดี  และควรอยูใกลกับบุคคลที่สามารถใหคําแนะนํา  ที่ชวนใหคิดนึกอยาง 
ถูกตอง. 
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 (๕)  พุทธิจริต.  หมายถึงจริตนิสัยที่ชอบเรียนชอบรู  คิดนึกไปใน 
ทางศึกษา  ไปในทางสติปญญา  เกี่ยวกับบุคคลประเภทนี้ไมสูจะมีปญหา  อัน 
เน่ืองดวยสิ่งแวดลอม  ทานถือวาผู เปนพุทธิจริตจะเปนอยูไดสบาย  ไดทุกแบบ 
ของจริตอื่น ๆ  ทั้งหมด.  สรุปความวา  ไมมีอะไรที่จะจํากัดรัดกุม  เหมือนกับ 
บุคคลที่เปนราคจริต  หรือโทสจริตโดยเฉพาะ. 

 
(๖)  วิตกจริต.  หมายถึงสิ่งที่ฟุงซานงาย  แตมิไดหมายความวา 

ฟุ งซ านไปในทางสติป ญญา   เป นแตเพ ียงการนึกคิดที ่ฟุ งซ าน   หาทิศทางและ 
หลักเกณฑไมคอยได.  สิ่งที่สบายสําหรับบุคคลผูมีจริตอยางนี้  ตองเปนสิ่งที่ไม 
ยั ่วใหค ิด   ไมสนับสนุนใหค ิด   ไมชวนใหฉงน   หรือไมม ักก อใหเก ิดปญหาใด  ๆ  
ควรอยู ในที ่แคบ  แตเกลี ้ยงเกลาสะอาด  อยู ในที ่มีแสงสวางพอสมควร  มีเครื ่อง 
ใชสอยแตนอยที่สุด  และงายที่สุด  ไมสมาคมกับบุคคลที่ชวนใหเพอเจอ  มีอิริยาบถ 
ที่สบายอยางเดียวกับ  ผูเปนราคจริต  แมสีเปนตนก็อยางเดียวกัน. 

 
สรุปความวา  ราคาจริต  คือ  ขี้มักกําหนัด  ใหใชของปอนแก.  

โทสจริต  ขี้มักโกรธ  ใหใชของเรียบรอยสวยงามแก.  โมหจริต  ขี้มักมืดมัว 
ใหใชสภาพของความโลงโถงสวางไสวแก.  สัทธาจริต  ขี้มักเชื่อดายไป  ใชความม ี
หลักเกณฑมีระเบียบที่แนนอนแก.  พุทธจริต  หนักไปในทางความรู  ใชความ 
ฉลาดของตัวเองแก.  และ  วิตกจริต  ใชสภาพของสิ่งแวดลอม  ที่ไมยั่วใหเกิด 
ความนึกคิดแก.  เมื่อผูปฏิบัติไดสํารวจตัวเอง  จนรูจักจริตนิสัยของตนอยางถูก 
ตอง  ยอมสามารถเลือกสิ่งแวดลอมไดโดยไมยาก  สามารถสนับสนุนการปฏิบัติของ 
ตนไดดวยตนเองอยางมากมายทีเดียว  แมการเลือกบทกัมมัฏฐานบทใดบทหนึ่ง 
โดยเฉพาะ   เพื ่อให ถ ูกจร ิตนิส ัยของตน   ก็ถ ือหลักเกณฑอย างเด ียวก ันนี ้  เช น 
ราคจริต  เลือกกัมมัฏฐานพวกอสุภกัมมัฏฐาน  พวกโทสจริต  เลือกกัมมัฏฐาน 
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พวกพรหมวิหาร  หรืออัปปมัญญา.  โมหจริต  เลือกกัมมัฏฐาน  พวกปจจเวกขณ 
เชน  ธาตุปจจเวกขณ,  พวก  สัทธาจริต  เลือกกัมมัฏฐานพวก  อนุสสติ  เชน 
ธัมมานุสติ,  พวก  พุทธจริต  ไมสูจะมีการจํากัด,  พวก  วิตกจริต  เลือก 
กัมมัฏฐาน  พวกที่สงบรํางับ  เชน  อานาปานสติ  หรือกัมมัฏฐานที่อาศัยนิมิตเปน 
รูปธรรมลวน ๆ  เชนกสิณเปนตน  แตพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา  อานาปานสติ 
ยอมเปนธรรมที่สบายแกจริตทั้งปวง. 
 

ในกรณีที่ บุคคลคนหนึ่งมีจริตแสดงออกหลายจริต   ใหถือเอาจริตที่ 
ออกหนาหรือแกกลากวาจริตอื ่น  เปนหลักสําหรับการเลือกกอน  แลวจึงถึงจริต 
ที่ถัดไปเทาที่จะผอนผันกันได. 

 
เมื่อไดกลาถึงธรรมชาติภายใน   คือจริตนิสัยแลว  ก็ควรจะกลาวถึง 

ธรรมชาติภายนอก  ซึ่งเปนที่ตั้งแหงการเลือกเฟนสืบตอไป. 
 
ธรรมชาติภายนอก  ที่จะตองเลือกเฟนในที่นี้เรียกวา  “สัปปายธรรม”  

แปลวา  สิ่งเปนที่สบายสําหรับบุคคลผูปฏิบัติ  ทานจําแนกไวเปน  ๗  คือ  :- 
(๑)      อาวาสสัปปายะ  ที่อยูสบาย, (๒)    โคจรสัปปายะ  ที่หาอาหารสบาย,  
(๓)   กถาสัปปายะ  ถอยคําสบาย, (๔)  ปุคคลสัปปายะ  บุคคลสบาย,  
(๕)  อาหารสัปปายะ  อาหารสบาย, (๖ ) อุตุส ัปปายะ   ฤดูสบาย .   
(๗)  อิริยาบถสัปปายะ  อิริยาบถสบาย. 
แตละอยาง ๆ  มีทางวินิจฉัย  เกี่ยวกับการเลือก  ดังตอไปนี้  : 

 
๑.  อาวาสสัปปายะ  หมายถึงที่อยูสบาย  นอกจากเปนการถูกกับจริต 

ดังกลาวไวในเรื ่องของจริต   ๖   ประการขางตนแลว   ทานยังแนะใหเลือกที ่อยู 
ที่ประกอบไปดวยลักษณะเหลานี้คือ  ไมใหญเกินไป  เพราะทําใหมีการดูแลรักษามาก 
เปนตน,  ไมใหมเกินไป  เพราะมีเรื่องที่จะตองทํามาก,  ไมคร่ําคราเกินไป 
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เพราะมีอันตรายจากตัววัตถุนั้นเอง  หรือจากสัตวเลื้อยคลานตาง ๆ.  ไมอยู 
ใกลทางเดิน  เพราะจะถูกรบกวนดวยบุคคลและเสียงของบุคคลผูเดิน,  ไมอยู 
ใกลบอนํ้าสาธารณะ  เพราะจะถูกรบกวนจากบุคคล หรือจากการตักน้ําของบุคคล 
โดยเฉพาะเพศตรงกันขาม,  ไมอยูในที่ที ่มีใบไม  หรือผักหญา  เปนตน  ที่ใช 
เปนอาหารได  เพราะจะถูกรบกวนจากคนหาผัก  โดยเฉพาะที่ เปนเพศตรงกันขาม,  
ไมอยู ในที่ที่มีดอกไมหรือผลไม   เปนตน   ที่ ใชประโยชนได   เพราะจะถูกรบกวน 
จากสัตวบุคคลที่เนื่องจากดอกไม  หรือผลไม,  ไมอยูในที่ที่คนมุงหมายจะได  เพราะ 
ก อให เก ิดศ ัตร ู  แล วได ร ับความรบกวนจากศ ัตร ูนั ้น   ไม อยู ในสถานที ่ศ ักดิ ์ส ิทธิ์ 
ที่เปนที่บูชาของประชาชน  เพราะจะทําใหรําคาญ  ;  ไมอยูใกลตัวเมือง  เพราะ 
ตัวเมืองยอมเปนทางมาแหงการรบกวนทุกประการ,  ไมอยูใกลแหลงหาฟน  หรือ 
ที่ทํานาเปนตน   เพราะเปนการยากที่จะไมถูกรบกวนดวยเสียง   หรือจากบุคคล 
โดยตรง,  ไมอยูใกลสิ่งหรือบุคคลที่เปน  วิสภาค  แปลวาเขากันไมได  เชน 
คนโกรธกัน  หรือเพศตรงกันขาเปนตน,  ไมอยูใกลทาน้ํา  เพราะเปนที่ไปมา 
ไมหยุด,  ไมอยูบานนอกปลายแดนเกินไป,  เพราะคนเหลานั้นไมศรัทธาที่จะ 
สนับสนุน  ไมเขาใจแลวยังจะทําตนเปนปฏิปกษอีกดวย,  ไมอยูที่พรมแดนของ 
ประเทศ  เพราะเปนถิ่นที่ตองระวังรักษาอยางกวดขันของเจาหนาที่ผู รักษา  และมี 
ทางที่จะกระทบกระเทือน  ในเมื่อเกิดปญหาพรมแดนหรือชายแดนขึ้น,  ไมอยูในที ่
ไมมีสัปปายะ  ๗  ประการขางตนดังกลาวแลว  และไมอยูในที่ที่ไมอาจจะติดตอกับ 
กัลยาณมิตร  เชนอาจารยผูสอนกัมมัฏฐาน.  ทั้งหมดนี้เปนตัวอยางของที่อยูที่ควร 
หรือไมควรอยู   ซึ่ ง เปนหลักเกณฑสําหรับวินิจฉัย   ในปญหาอันเกี่ยวกับสถานที่ 
บําเพ็ญสมณธรรมโดยตรง.  เมื่อไดสถานที่ที่ปราศจากโทษเหลานั้นแลว  ก็เรียก 
วามี  อาวาสสัปปายะ  ซึ่งอาจจะหมายถึงสถานที่ทั้งหมูบาน  ทั้งปา  หรือท้ังวัด 
หรือสวนแหงวัด   หรือแมแต เพียงกุฏิ   กระตอบ   กระทอม   หรือถ้ํา   หรือโคนไม 
หรือหุบเหว  ที่อยู  เปนสวนตัวโดยเฉพาะจริง ๆ  ก็ตาม  รวมความแลว  ก็คือ 
ไมมีอะไรรบกวนและสะดวกสําหรับการปฏิบัติกัมมัฏฐาน. 
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๒.  โคจรสัปปายะ  หมายถึงที่แสวงหาอาหารสบายโดยตรง  และ 
หมายถึงที่แสวงหาสิ่งที่ตองการอื่น ๆ  โดยออม  ตลอดถึงการคมนาคม  ที่จําเปน 
ตองใชเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะ.  เกี่ยวกับโคจรสบายนี้  มีหลักสําคัญ 
อยูวา  พอที่จะแสวงหาอาหารไดโดยไมยาก  หรือยากเกินไป  และในที่นั้น ๆ  ไมม ี
วิสภาคารมณ  โดยเฉพาะก็คือสิ่งที่ เปนขาศึกแกจิตใจ  ทําจิตใจใหตกไปฝายต่ํา 
หรือใหยอนระลึกนึกถึงความหลัง  ซึ่งทําใหอยากกลับไปสูเพศต่ํา  ดังนี้เปนตัวอยาง. 

 
ทานไดอุปมาไววา  เหมือนกับโคตองไดทุงหญาที่ดี  ไมมีโจร  ไมมีเสือ 

ไมมีโรค  หรืออุปทวะอื่น ๆ.  ถาที่โคจรไมดี  ก็ไดรับอันตรายถึงตาย  ซึ่งเปน 
โวหารอุปมาของการสึก. 

 
๓.  กถาสัปปายะ  คําพูดสบาย  หมายถึงการไดยินไดฟงสิ่งที่ดีม ี

ประโยชน  ขจัดขอสงสัยตาง ๆ  ได  สนับสนุนแกการปฏิบัติมีความไพเราะงดงาม 
และถูกแกจริตนิสัยของบุคคลนั้นโดยเฉพาะ  แมแตเสียงสัตวบางอยาง  สบายก็มี 
ไมสบายก็มี  ไมตองกลาวถึงเสียงของมนุษยเลย.  ฉะนั้นเสียงที่อึกทึกครึกโครม 
หรือสิ่งยั่วยวนตาง ๆ  ที่ดังมาจากระยะไกลนั้น  ก็ถูกจัดไวในฐานะเปน  อสัปปายะ. 

 
ในทํานองตรงกันขาม  ถาหากวาผูปฏิบัติไดฟงถอยคําที่ชักจูงจิตใจ 

หรือประเลาประโลมใจ  ใหอาจหาญรางเริง  และมีความรูความเขาใจเพิ่มขึ้นใน 
หนาที่ของตัวแลว  จัดวาเปน  สัปปายะ  ในขอน้ี  โดยเฉพาะอยางยิ่งก็คือ  ถอยคํา 
ของกัลยาณมิตรที่พร่ําแนะอยูนั่นเอง. 

 
๔.  ปุคคลสัปปายะ  หมายถึงบุคคลที่แวดลอมอยู  ในฐานะเปน 

อาจารยหรือกัลยาณมิตรก็ดี  เพื่อรวมการปฏิบัติดวยกันก็ดี  และผูสนับสนุน 
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เชน  ทายกทายิกาก็ดี  ลวนแตเปน  สภาค  (ตรงกันขามกับวิสภาค)  คือเขากันไดกับ 
บุคคลผูปฏิบัตินั้นอยางถูกฝาถูกตัว. 

 
อาจารยอยูในฐานะชวยดึงขึ้นไป,  เพื่อสหธรรมิกอยูในฐานแวดลอม 

ใหปลอดภัย  และเปนเพื่อนเดินทาง,  ผูสนับสนุนอยูในฐานที่ชวยผลักดันให 
กาวไปเร็วหรือโดยสะดวก,  เหลานี้  คือใจความสําคัญของปุคคลสัปปายะ. 

 
๕.  อาหารสัปปายะ  หมายถึงอาหารที่ถูกแกจริตนิสัย  ของบุคคล 

ผูปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวแลว  ในเรื่องของจริต  และท้ังยังเปนอาหารที่สบาย 
แกรางกาย  มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะหลอเลี้ยงรางกาย  และปองกันโรคเต็มตาม 
ความหมายของอาหารที่ดี   และเปนอาหารที่ บุคคลนั้น   บริโภคดวยปจจเวกณ 
พิจารณา  และดวยกิริยาอาการที่สมควรแกผูปฏิบัติ  ตามหลักเกณฑที่มีอยู. 

 
สวนที่จะเปนอาหารเนื้อ หรืออาหารผัก  ผลไม  แปงขาว  หรืออะไร 

อื่นนั้นเปนเรื่องเฉพาะคน  เฉพาะสถาน  หรือเฉพาะกาลเวลาและเหตุผลสวนตัว 
อื่น ๆ  ซึ่งไมอาจจะกลาวไวเปนสวนรวม แตถาไดมาตรงตามที่รางกาย  หรือจิตใจของ 
ผูปฏิบัติสมณธรรม  ตองการจริง ๆ  แลว ก็นับวาเปนอาหารสัปปายะ  อยางยิ่ง. 

 
๖.  อุตุสัปปายะ  คือฤดูสบาย  คําวาอุตุ  หรือฤดูในที่นี้  ทานหมายถึง 

กาลเวลาที่เหมาะสม  คือเปนกาลเวลาที่อํานวยใหเกิดสิ่งแวดลอมท่ีดี  คือทิวทัศนด ี
อากาศดี  อุณหภูมิดี  และอะไรอื่นที่เนื่องกันทุกอยางดี  ซึ่งเราอาจรวมเรียกไดวา 
ดินฟาอากาศดีนั่นเอง. 
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เกี่ยวกับเรื่องนี้  มีทางเลือกเปน  ๒  สถาน  คือถาเปนการปฏิบัติธรรม 
ชั่วระยะ  หรือเปนการกําหนดจะตองลงมือริเริ่ม  จะตั้งตนลงมือแรกเริ่มก็ดี  ทานให 
เลือกฤดูที่เหมาะสมที่สุดเทาที่จะเลือกได  และเปนโอกาสที่จะเลือกเวลาหรือสถานที่ 
ไดตรงตามความมุงหมายยิ่งขึ้น. 

 
ถาเป นการปฏ ิบ ัต ิธรรมอยู ตลอดกาลแล ว   ก็ม ีทางเล ือกได น อยลง 

แตก็ย ังมีทางที ่จะเล ือกไดว า จะทํากัมมัฏฐานขอไหน  ตอนไหน  หรือระยะไหน 
ใหเครงครัดเปนพิเศษในเวลาไหน  ในฤดูไหนอยูนั่นเอง  ;  รวมทั้งอาจจะโยกยาย 
สถานที่หรือประเทศ ใหไดรับดินฟาอากาศ ที่รวมเรียกกันวา  ฤดู ในที่นี้ตรงตาม 
ความประสงคดวย  เชนฤดูรอนจะควรอยูที่ไหน  ฤดูหนาวจะควรอยูที่ไหน  ฤดูฝน 
จะควรอยูที่ ไหน  หรือวาถาเคลื่อนยายไมได  เราจะดัดแปลงสถานที่นั้นอยางไร 
เพื่อใหไดรับผลอยางเดียวกัน.  ทั้งหมดนี้ลวนแตรวมเรียกวา  อุตุสัปปายะ. 

 
๗.  อิริยาปถสัปปายะ  คือ  ทานั่ง  นอน  ยืน  เดิน  ในลักษณะใดเปน 

ที่สบายแกผูใด  ควรใชอิริยาบถไหนใหมาก  สําหรับเขา.  ถึงรูไดดวยการทดลอง 
สังเกตดูดวยตนเอง  โดยถือหลักวา  ในอิริยาบถใด  จิตเปนสมาธิไดงาย  และตั้งมั่น 
อยูไดนานแลว  ใหถือวา  นั่นเปนอิริยาปถสัปปายะแกผูนั้น,  เพื่อทําใหมากเปน 
พิเศษ  แลวจึงทําใหเปนที่ทําไดทั่วไป  แกอิริยาบถที่เหลือตอภายหลัง. 

 
สรุปความวา  สัปปายะ  ๗  ประการนี้  หมายถึงความเหมาะสม  ของสิ่งที่สัมพันธ 

กับตน  อยางใกลชิด  หรือไมมีทางจะหลีกเลี่ยงได  คือท่ีอยู  ที่เที่ยว 
เสียงที่ไดยิน  คนเกี่ยวของดวย  ปจจัยที่เลี้ยงชีวิต  และดินฟาอากาศ 
ที่หมหุม   ถาเลือกใหเหมาะสมที่สุดเพียงไร   ผูนั้นจะมีจิตใจแชมช่ืน 
ผ องใส   ไม รู จ ัก เหน ็ด เหนื ่อย   ในการบํา เพ ็ญสมณธรรมของตน 
ทานจึงจัดไวในฐานะเปนสิ่งที่ตองศึกษา  และระมัดระวังเทาที่จะทําได. 
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 (ฆ)  การเตรียมตัวทั้งทางหลักวิชา  และทางปฏิบัติ๑ 
 
การเตรียมตัวเพื่อการเจริญภาวนา  หรือการปฏิบัติกัมมัฏฐาน  เกี่ยวกับ 

เรื่องนี้  มีขอควรสังเกตอยู  ๒  ประเภท  : 
 
ประการแรกคือ   หลักวิชา   หรือแนวทาง   ทางฝายทฤษฎี   ที่มีอยู 

อยางเพียงพอที่ทําใหสามารถดําเนินการฝายปฏิบัติใหตรงจุด  ซึ่งจะตองมีการ 
ตระเตรียมดวยการศึกษามาแลว  แลวนํามาวินิจฉัยวาตนจะตองตระเตรียมในทาง 
ปฏิบัติอยางไรและเทาไร :  สวนอีกประเภทหนึ่ง  ก็คือการตระเตรียมในทาง 
ปฏิบัติโดยตรง. 

 
การเตรียมทางหลักวิชา 

 
เกี่ยวกับหลักท่ัว ๆ  ไป  ทางฝายทฤษฎี  ที่ตองทราบเปนการลวงหนานั้น 

ทานใหหัวขอไว  ดังตอไปนี้ : 
 
๑.  สมาธิคืออะไร ?  คําตอบขอน้ีมีไดตาง ๆ  กัน  อาจจะมุงหมายถึง 

การทํา   กิร ิยาที ่ทํา   หรือสิ ่งที ่ถ ูกทํา   และผลที ่เก ิดขึ ้นจากการกระทํา   ลวนแต 
เรียกวา  สมาธิไปหมด.  สวนความมุงหมายอันแทจริง  ทานใหคําจํากัดความไววา 
สมาธิคือ  กุศลจิตที ่ม ีอารมณแนวแน  ดังนี ้  นี ่เปนการแสดงวา  ทานเพงเล็งถึง 
ผลที่เกิดขึ้น  โดยตรง.  สวน  การทํา  ก็พลอยมีความหมายไปตามนั้น  กลาวคือ 
การทําใหเกิดมีกุศลจิต  ที่มีอารมณแนวแนนั่นเอง.  ขอควรสังเกตอยางยิ่งอยูตรง 
คําที่วากุศลจิตมิไดอยูตรงคําที่วาแนวแนแตอยางเดียว  เพราะเปนอกุศลจิต  แมมี 

 
 

 

                                                
๑  การบรรยายครั้งที่  ๕ / ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๐๒ 
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อารมณแนวแนก็กลายเปนมิจฉาสมาธิไป.  ดวยเหตุนี้แหละสิ่งที่จะใชเปนอารมณ 
ของสมาธินั ้น  ตองเปนอารมณซึ ่งเปนที ่ตั ้งแหงกุศลจิตเสมอไป  ทั ้งเจตนาในการ 
ที่จะทําสมาธิ   ก็ตองเปนสิ่งที่บริสุทธิ์มาแตเดิม   หรือประกอบดวยปญญา   หรือ 
สัมมาทิฏฐิ  ดังที่กลาวมาแลวขางตน. 

 
๒.  ไดชื่อวาสมาธิ  เพราะมีอรรถ  (ความหมาย)  วาอยางไร  ?  

อธิบายวา  อรรถวาตั้งมั่น  ทั้งสวนจิตและเจตสิก.  จิตตั้งมั่นเพราะมีเจตสิกธรรม 
ซึ่งเปนความตั้ งมั่นเกิดอยูกับจิต   ซึ่งกําลังเปนกุศลจิต   โดยนัยที่กลาแลวในขอ 
หนึ่ง.  คําวา  ตั้งมั่น  หมายความวา  ตั้งมั่นอยูในอารมณอันเดียว  อันอารมณอื่น 
แทรกแซงเขามาไมได  อันนิวรณหรือกิเลสครอบงําไมได. 

 
๓.  อะไรเปนลักษณะ  รส  เครื่องปรากฏ  และปทัฏฐานของสมาธิ  ?  

ตอบวา  ลักษณะของสมาธิ  คือความไมฟุงซาน.  รสของสมาธิ  คือ  การกําจัด 
ความฟุงซาน  แลวมีความรูสึกสงบ.  เครื่องปรากฏ  หรือ  เครื่องสังเกตของสมาธ ิ
คือความไมหวั่นไหว  และ  ปทัฏฐานของสมาธิ  คือ  ความสุข.  เกี่ยวกับปทัฏฐานนี้ 
มีข อที ่ควรระล ึกไว เสมอวา   ตอมีความพอใจ   สบายใจ   อาจหาญ   ร างเร ิงหร ือ 
ปติปราโมทย  ซึ่งเปนลักษณะอาการของความสุขอยูตลอดเวลา  เปนสิ่งที่สังเกต 
ไดไมยาก  และจะตองควบคุมใหคงมีอยูตลอดเวลา  จึงจะไดชื่อวา  เปนปทัฏฐาน. 

 
๔.  สมาธินี้มีกี่อยาง ?  ขอน้ีเปนทางทฤษฎีลวน  และเลยไปเปนเรื่อง 

ของการบัญญัติทางภาษา  หรือทางตรรก  ซึ่งไมตองสนใจก็ได  เพราะมีมากมาย 
เกินไป  ทราบแตหลักเกณฑยอ ๆ  ไวบางก็พอ  คือจะตอบวา  สมาธิอยางเดียวก็ได 
หมายถึงอาการที่จิตตั้งมั่น.  จะตอบวามีสองอยางก็ได  โดยแบงเปนโลกิยสมาธ ิ
และโลกุตตรสมาธิ.  หรือแบงเปนสมาธิเฉียด ๆ  หรือสมาธิพื้นฐานที่เรียกวา 
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อุปจารสมาธิ ;  และสมาธิแนวแน  ที่เรียกวา  อัปปนาสมาธิ  ดังนี้ก็ได ;  และม ี
ทางจําแนกโดยชื่ออื่น ๆ  อีกเปนคู ๆ  ไป.  ทีจําแนกเปนสามอยางนั้น  ก็คือสมาธ ิ
อยางหยาบ  อยางกลาง  อยางละเอียด  เปนตน.  ที่จําแยกเปนสี่  ก็จําแนกตามที ่
สัมปยุตกับอิทธิบาทสี่  เปนตน.  ที่จําแนกเปนหา  ก็จําแนกตามองคแหงฌาน 
ดังนี้เปนตน ;  ซึ่งเกี่ยวกับหลักวิชาอยางเดียวกัน. 

 
๕.  อะไรเปนเครื่องมัวหมองของสมาธิ ?  ทานระบุความที่จิตกลับ 

ตกลงสู  กามและอกุศลธรรม  เปนเครื่องมัวหมองของสมาธิ.  ขอน้ีเห็นไดวา 
หมายถึงจิตที่เปนสมาธิแลว  ในประเภทโลกิยสมาธิ  ที่ยังกลับกําเริบได  เกี่ยวกับ 
การรักษาไมดี  หรือมีเหตุการณอยางอื่นมาแทรกแซง. 

 
๖.  อะไรเปนความผองแผวของสมาธิ ?  คําตอบก็คือ  อาการ 

ที่ตรงกันขามจากอาการในขอหา  หมายถึงจิตที่ไมมีวิตกอยางอื่น  กําลังรุงเรือง 
อยูเสมอ  เพราะ  สหรคตะ  อยูดวยเจตสิกธรรมประเภทปญญา. 

 
๗.  เจริญสมาธิอยางไร ?  ขอน้ีเปนทางปฏิบัติลวน ๆ  จะยกไวกลาว 

โดยละเอียด  ในตอนอันกลาวดวยการตระเตรียมประเภทที่สองขางหนา  รวม 
ความสั้น ๆ  ก็ไดเปนหัวขอวา  การเจริญโลกิยสมาธิเชนนี้  การเตรียมก็คือชําระศีล 
ใหบริสุทธิ์  ตัดปลิโพธตาง ๆ  ดังที่กลาวแลวในเรื่องอันวาดวยปลิโพธ,  ติดตอ 
กับอาจารยใหถูกวิธี,  ศึกษาและรับเอากัมมัฏฐาน,  ไปอยูในสถานที่อันสมควร 
แกการเจริญกัมมัฏฐาน.  ตัดปลิโพธหยุมหยิมแลวทําการเจริญกัมมัฏฐานตามวิธ ี
ที่จะไดแยกไวกลาวขางหนาเปนอีกแผนกหนึ่งตางหาก. 
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๘.  อะไรเปนอานิสงสของสมาธิ ?  การทาราบอานิสงสหรือผลที่จะ 
ไดจากสิ่งที่ตนทํา   เปนการลวงหนานั้น  นอกจากเปนเครื่องสนับสนุนกําลังใจ 
อยางแรงกลาแลว  ยังเปนหลักเกณฑที่จะชวยใหมีการจัดเตรียม  อยางถูกตอง 
ตรงตามที่ตนตองการจริง ๆ  อีกดวย.  เนื่องจากมีสมาธิหลายอยางหลายประเภท 
อานิสงสจึงมีหลายอยางหลายประเภทไปตาม  ทานแสดงอานิสงสของสมาธิไวเปน 
หาอยางดวยกัน  คือ  ๑.  ทิฏฐธรรมสุข  คือสุขทันตาเห็น  ของบุคคลที่กําลัง 
อยูในสมาธิ  แตโดยเฉพาะอยางยิ่งนั้น  คือของพระอรหันตที่กําลังเขาอยูในสมาธิ 
เพื่อการพักผอน  ๒.  มีวิปสสนาเปนอานิสงส หมายถึงสมาธินั้น ๆ  เปนบาทฐาน 
ใหเกิดวิปสสนาตอไป  คือการเห็นอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  จนถึงขนาดที่จิตหลุดพน 
และปลอยวาง  ๓.  มีอภิญญาเปนอานิสงส  ขอนี้แตกตางไปจากขอที่สอง  โดย 
ใจความสําคัญก็คือวา  แมจะไดวิปสสนา  ก็มิไดหมายความวาจะตองมีอภิญญา 
เสมอไป  จะตองมีการทําสมาธิใหยิ่งไปกวานั้น  หรือพิเศษออกไปจากนั้น  จึงจะ 
ทําอภิญญาใหเกิดได  การตระเตรียมจึงมากกวากัน.  อภิญญาในที่นี้หมายถึงอิทธิวิธ ี
มีประการตาง ๆ  ที่เปนฝายกุศล  ๔.  มีภพอันวิเศษเปนอานิสงส  ขอน้ีเล็งถึง 
พรหมโลกเปนสวนใหญ  ภพที่ต่ํากวานั้นไมเรียกวาภพอันวิเศษ.  สมาธิทั้งปวง 
ยอมเปนปจจัยนําไปสูภพที่สูงกวากามภพดวยกันทั้งนั้น  ทานจึงไดกลาวอยางนี้.  
อยางไรก็ตาม  คํากลาวขอนี้  แสดงรองรอยใหเห็นวา  เปนการกลาวที่กวางออกไป 
นอกวงของพุทธศาสนา  ซึ่งตองการจะออกจากภพ  หรือกําจัดภพเสียโดยสิ้นเชิง 
จึงเปนการแสดงอยูในตัววาไดรวมเอาเรื่องของสมาธิ  กอนพุทธศาสนา  หรือนอก 
พุทธศาสนาเขามารวมดวยกัน.  นี่เปนสิ่งที่ตองเขาใจไวใหถูกตอง  เพราะเปน 
ทางเก ิดแหงต ัณหา   อุปาทานได   โดยไมรู ส ึกต ัวยิ ่ง ไปกว าอานิสงสข อ ที ่สาม  
๕.  มีนิโรธสมาบัติเปนอานิสงส  นิโรธสมาบัติ  ไดรับการยกยอง  วาเปนสมาบัต ิ
สูงสุดในบรรดาอุตริมนุษยธรรมที่แสดงออกใหผูอื่นทราบได  ในฐานะเปนอาการ 
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ของการเสวยวิมุตติสุขที่ตนได รับ  และเปนคุณสมบัติที่จัดไวเฉพาะพระอนาคาม ี
และพระอรหันตบางประเภทเทานั้น   ไมอยู ในฐานะเปนวัตถุที่ประสงคทั่ ว ไป 
เพราะเปนสิ่ งที่ ไมสาธารณะแกคนทั่วไป   แมที่ เปนพระอริยเจา   ไมจําเปนตอง 
วินิจฉัยกันในที่นี้  :  อานิสงสทั้งหาอยางนี้  เปนการบัญญัติของอาจารยชั้นหลัง 
ก็จริง  แตเปนทางพิจารณาใหเห็นลูทางแหงการเตรียมตัว  เพื่อทําสมาธิอยางใด 
อยางหนึ่ง  ตามความประสงคของตน  ไดงายขึ้น. 

 
เ ร่ืองที่ตองเตรียมรู ในฝายทฤษฎี   มีอยู โดยยอ เพียงเทานี้   ตอไปน้ี 

เปนเรื่องการเตรียมประเภทที่เปนตัวการปฏิบัติ. 
 

การเตรียมทางปฏิบัติ. 
 
การตระเตรียมฝายปฏิบัติ  สําหรับโลกิยสมาธิ  กลาวคือ   สมาธิของ 

บุคคลท่ีมิใชพระอริยเจา  และหมายตลอดลงมาถึงการริเริ่มในระยะแรกของการทํา 
สมาธินั้น  มีหัวขอท่ีทานนิยมวางไวเปนหลักดังตอไปนี้  คือ :- 

 
๑.  การชําระศีลใหบริสุทธิ์  หมายถึงการทําตน  ใหเปนผูที่ไมมีอะไร 

เป นเครื ่องตะข ิดตะขวงใจ   หรือร ังเก ียจตัวเอง   ในเรื ่องอ ันเกี ่ยวก ับศีลของตน .  
การวินิจฉัยในประเด็นนี้ไดกลาวแลวในตอนตน  อันกลาวถึงบุพพภาคขอท่ีวาดวย 
การแสดงอาบัติ  ไมวินิจฉัยกันในที่นี้อีก. 

 
๒.  การตัดปลิโพธตาง ๆ  ขอนี้ไดวินิจฉัยแลวในตอนอันกลาวถึง 

ปลิโพธ  สิบประการ  ขางตน. 
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๓.  การติดตอกับกัลยาณมิตร  หรืออาจารยผูสอนกัมมัฏฐานนั้น  ทาน 
พรรณนาไวยืดยาว  แตก็เปนเรื่องเฉพาะถิ่นเฉพาะยุค  และอนุโลมตามวัฒนธรรม 
ของประเทศที่แตงคัมภีรนั้น  ในยุคสมัยนั้น ๆ  ฉะนั้นจึงไมอาจจะนํามาใชไดโดยตรง 
ตามตัวหนังสือท่ีกลาวไว  ขืนทําตามนั้น  ก็รังแตจะเกิดความงมงาย   หรือเรื่อง 
ขบขันหลายอยางหลายประเภท  ดังที่ไดนําวินิจฉัยไวบางแลวขางตน.  ในที่นี้จะ 
สรุปไวแตใจความวาใหรูจักกาละเทศะ  ในการเขาไปติดตอกับอาจารย  สรางความ 
เคารพนับถือ  หรือความไววางใจใหเกิดขึ้นอยางมั่นคงเสียกอน  แลวแจงความจํานง 
ตาง ๆ  ซึ่งทานใหใชความอดทน  แมเปนเวลานานตั้งเดือน ๆ  เพื่อใหสิ่งตาง ๆ  
เปนไปในลักษณะที่สุขุมรอบคอบ  ทั้งฝายศิษยและฝายอาจารย  ไมมีอาการอยาง 
รวบหัวรวบหาง  เหมือนดังที่ทํากันอยูในบัดนี้  สังเกตดูก็พอจะเขาใจได  เชนกวา 
อาจารยจะรูจักนิสัยของศิษย  ก็กินเวลานานไมนอย  และตองการอยูปฏิบัติวัตรฐาก 
ที่อยูใกลชิดพอสมควรจึงรูไดดังนี้  เปนตน.  อีกทางหนึ่งซึ่งจะตองตระเตรียมก็คือ 
ขอท่ีวา  ตนจะมีโอกาสติดตอกับอาจารยไดมากนอยเพียงไรตอไป.  ถาอยูปฏิบัติ 
ในสํานักของอาจารยก็ไมมีปญหาอะไรนัก  สงสัยเมื่อไรก็ถามได ;  แตถาตองอยู 
ในถิ ่นที ่ไกลออกไป   ก็ต องม ีการเตร ียม   ว าจะร ับคําสั ่งสอนขอไหน   เพ ียงไร 
เพื่อระยะเวลานานเทาไร  ซึ่งเปนหนาที่ฝายอาจารยจะตองกําหนดใหอยางเหมาะสม 
ทานแนะไวอยางละเอียด  ตามลักษณะของการเปนอยูในครั้งโบราณวา  บิณฑบาต 
แลว  เลยมาสูสํานักอาจารย  สองวันครั ้งหนึ่งบาง  สามวันครั ้งหนึ่งบาง  หรือ 
เจ็ดวันครั้งหนึ่งบาง.  ในตอนกลับ  ออกบิณฑบาตจากสํานักอาจารย  ฉันแลว 
จึงเลยไปสํานักของตน  ดังนี้ก็ยังมี  ซึ่งเปนหลักเกณฑที่เหมาะสมแกความเปนอยู 
ของสมัยโบราณโดยตรง  แตก็ควรนํามาพิจารณา  หรือดัดแปลงแกไข  นํามาใช 
ใหเปนประโยชนในสมัยนี้  ใหมากเทาที่จะมากได.  การเตรียมก็ไดแกการ 
ตระเตรียมใหเขารูปกันกับการเปนอยูนั้น ๆ  นั่นเอง.  ในกรณีที่ตองออกไปอยูใน 
ที่ไกลออกไปจนถึงกับเรียกวา  อยูตางเมือง  ตางจังหวัดกันนั้น  ทานก็ไดแนะนํา 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๔ ๕๒

ใหมีการตระเตรียมรับกัมมัฏฐานในครั้งแรก  และการติดตอในครั้งหลัง  โดยวิธีที ่
เหมาะสม  เฉพาะเรื่องยิ่งขึ้นไปอีก  ก็คือเปนหนาที่ที่เราจะตองนําหลักเกณฑเหลานั้น 
มาดัดแปลงใหเหมาะสมแกเร่ืองชนิดที่เปนเรื่องพิเศษเหลานี้ใหไดจริง ๆ.  ถาจัด 
ไมเหมาะสมแลว  จักตองเกิดความฟุ งซานขึ ้นแทรกแซง อยางที ่จะขจัดปดเปา 
ไมไหวเอาทีเดียว.  เราควรพิจารณาดู  ถึงขอท่ีทานแนะไวในบางกรณีที่อาจารยกับ 
ศิษยจะพูดจากัน  หรือซักถามกันนั้น  ทานแนะใหนั่งคนละฝายโคนไม  หันหลัง 
เขาหากัน ;  หลับตาพูดกันดวยความระมัดระวังใหถูกตองรัดกุมตรงไปตรงมา  เทาที ่
จําเปนจะตองพูด ;  เสร็จแลวตางคนตางลุกไปจากที่ของตนไมตองดูหนากันเลย 
ทั้งนี้ก็เพราะประสงคจะตัดทางมาแหงความฟุงซานใหมากที่สุดเทาที่จะทําไดนั่นเอง.  
เมื่อเราไดทราบถึงความมุงหมายตาง ๆ  เหลานี้แลว  เราก็สามารถที่จะเตรียมสิ่งตาง ๆ  
ในการติดตอกับอาจารยทุก ๆ  ระยะ  ไดอยางเหมาะสม  นับตั้งแตการมาติดตอ,  
สรางความคุนเคย,  รับคําสั่งสอนแนะนํา  นําไปปฏิบัติ ;  แลวยังตองติดตอ 
เพื่อแกไขขอขัดของและการทําใหกาวหนาสืบไปตามลําดับไมมีที่สิ้นสุด  ดังนี้. 

 
๔.  การศึกษากัมมัฏฐาน  ทานแนะนําใหทํา  ๒ แผนก  กัมมัฏฐาน 

ประเภทหนึ ่ง  เรียกวากัมมัฏฐานทั ่วไป  หรือตายตัวคงที ่  ไมตองเปลี ่ยนแปลง 
และกัมมัฏฐานอีกประเภทหนึ่งคือ  กัมมัฏฐานเฉพาะ  ไดแกกัมมัฏฐานที่มุงหมายจะ 
ทําใหไดโดยเร็วที่สุดในฐานะเปนวัตถุที่ประสงค.  กัมมัฏฐานอยางแรกที่เรียกวา 
ทั่วไปน้ัน  ทานหมายถึงกัมมัฏฐานที่ตองทําทุกวัน  ใหเหมาะแกนิสัยของผูปฏิบัติ 
เชนเปนคนขลาดก็ตองเจริญกัมมัฏฐานเมตตาทุกวันเปนตน  หรือเปนคนราคจริต 
จะตองเจริญอสุภกัมมัฏฐาน  เปนตน  เปนประจําทุกวัน  หรือคนมีนิสัยประมาท 
เฉื่อยชา  จะตองเจริญมรณสติเปนประจําทุกวัน  กอนแตที่จะลงมือเจริญกัมมัฏฐาน 
ตัวจริงที่จะตองทําใหกาวหนาไปทุกวัน ๆ  แลวแตวาตนกําลังปฏิบัติกัมมัฏฐาน 
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บุพพกิจโดยเฉพาะของการเจริญสมาธ ิ ๕๓

ขอใดอยู.  การเจริญเมตตาก็ดี  อสุภกัมมัฏฐานก็ดี มรณสติก็ดี  ตองไดรับการ 
แนะนําเปนพิเศษตางหาก   ตามที่อาจารยจะเห็นสมควร  วาบุคคลน้ันควรจะม ี
กัมมัฏฐานอะไรเปนกัมมัฏฐานเพื่อตัว   หรือคุมครองตัว   หรือตักเตือนตัวเปน 
ประจําวัน  ตางหากไปจากกัมมัฏฐานหลัก  หรือกัมมัฏฐานที่เปนตัวความมุงหมาย 
จริง ๆ  ทุกคนตองไดรับกัมมัฏฐานเปน  ๒  แผนกอยางนี้  ตามที่เหมาะสมดวยการ 
พิจารณาอยางรอบคอบของอาจารยดังที่กลาวแลว. 

 
๕.  การอยูในวิหารที่สมควร  ไดกลาวแลวอยางละเอียดขางตน  ไม 

จําเปนตองวินิจฉัยกันอีก. 
 
๖.  การตัดปลิโพธหยุมหยิม  หมายถึงเรื่องเล็ก ๆ  นอย ๆ  ที่จะตอง 

ทําใหเสร็จสิ ้นไปเสียกอนจะลงมือทํากัมมัฏฐาน   เพื ่อไมเปนเรื ่องกังวลในขณะ 
ที่ทํากัมมัฏฐานใหดีที่สุดเทาที่จะทําได  สิ่งเหลานี้ไดแกการปลงผม,  โกนหนวด,  
ปุชุนซักยอมจีวร,  การรมบาตร,  การถายยา,  และของเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ  เทาที่จะ 
ทําใหเสร็จไป  โดยสมควรแกบุคคลนั้น  ไมตองหวง  ไมตองกังวลเปนระยะเทาที่ 
จะกําหนดได. 

 
๗.  การเจริญสมาธิภาวนาโดยตรง  ขอน้ีไดแกการลงมือทําการเจริญ 

สมาธิ  ตามหลักเกณฑที่ไดรับไป  จนกวาจะถึงที่สุด  มีรายละเอียดดังที่จะไดบรรยาย 
ตอไปขางหนา. 

 
ทั้งหมดนี้ เปนการตระเตรียมที่จะสัมพันธกันทั้งฝายทฤษฎี  และทาง 

ฝายปฏิบัติ  ซึ่งจะตองทําใหดีที่สุดเทาที่จะทําได. 
 

(จบตอนอันวาดวยบุพพกิจเบ้ืองตน) 
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ทําไมจึงเจริญอานาปานสติ๑ ? 

 
กอนแตที่ เราจะไดทราบวา  เราจะเจริญอานาปานสติกันอยางไรนั้น 

ควรจะไดวินิจฉัยในปญหาที่วา  ทําไมเราจึงเลือกเอาอานาปานสติ  มาเปน 
กัมมัฏฐานหลัก  ในที่นี้กันเสียกอน  ซึ่งเมื่อทราบแลว  จะชวยใหการเจริญ 
อานาปานสติเปนไปไดงายขึ้น. 

 
พึงทราบวา  อานาปานสติ  เปนชื่อของกัมมัฏฐานอยางหนึ่ง  ในบรรดา 

กัมมัฏฐาน  ๔๐  อยาง.  กัมมัฏฐาน  ๔๐  นั้น  แบงเปนหมวด ๆ  คือ  ก.  การ 
เจริญกสิณ  ๑๐ อยาง  ไดแกปฐวีกสิณ  (ดิน),  อาโปกสิณ  (น้ํา),  เตโชกสิณ 
 (ไฟ),  วาโยกสิณ  (ลม), นีลกสิณ  (สีเขียว),  ปตกสิณ  (สีเหลือง),  โลหิต- 
กสิณ  (สีแดง),  โอทาตกสิณ  (สีขาว),  อาโลกกสิณ  (แสงสวางจากดวงอาทิตย)  
และปริจฉินนกสิณ  (ชองหรือรู) ;  ซึ่งทั้งหมดนี้  เปนกัมมัฏฐานที่หนักไปใน 
ทางฝายรูป  และมุงหมายที่จะฝกฝนจิตไปในทางอิทธิวิธีมาแตเดิม ;  ข.  การเจริญ 
อสุภ  ๑๐  อยาง  คือ  ศพแรกพอง,  ศพขึ้นเขียว,  ศพหนองไหล,  ศพขาด 
เปนทอน,  ศพถูกสัตวกัดกัน,  ศพหลุดออกเปนสวน,  ศพแหลกละเอียด,  
ศพอาบไปดวยเลือด,  ศพเต็มไปดวยหนอง  และศพเหลือแตกระดูก,  ซึ่งมี 
ความมุงหมายหนักไปในทางกําจัดกามฉันทะเปนสวนใหญ ;และ  ค.  การเจริญ  
อนุสสติ  ๑๐  อยาง  คือ  พุทธานุสสติ,  ธัมมานุสสติ,  สังฆานุสสติ,  สีลานุสสติ,  
จาคานุสสติ,  เทวตานุสสติ  (ระลึกถึงธรรมที่ทําความเปนเทวดา),  มรณานุสสติ, 
 
 
 

                                                
๑  การบรรยายครั้งที่  ๖ / ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๐๒ 

๕๕ 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๔ ๕๖

กายคตาสติ,  อานาปานสติ  และ  อุปสมานุสสติ  (ระลึกถึงคุณพระนิพพาน),  
ควรจะสังเกตไวดวยวา  อานาปานสติ  ที่เรากําลังจะกลาวถึงอยูนี้  มีชื่อรวมอยูใน 
หมวดนี้ ;  ง.  การเจริญพรหมวิหาร  ๔  อยาง  คือเมตตาพรหมวิหาร,  กรุณา- 
พรหมวิหาร,  มุทิตาพรหมวิหาร,  อุเบกขาพรหมวิหาร ;จ.  การเจริญอรูปฌาน  
๔  อยาง  คือ  อากาสานัญจายตนะ  (กําหนดความไมมีที่สิ้นสุดของอากาศเปน 
อารมณ),  วิญญาณัญจายตนะ  (กําหนดความไมมีที่สิ้นสุดของวิญญาณธาตุเปน 
อารมณ),  อากิญจัญญายตนะ  (กําหนดความไมมีอะไรเปนอารมณ)  และ 
เนวสัญญานาสัญญายตนะ  (กําหนดความมีสัญญาก็ไมใช  และความไมมีสัญญาก็ 
ไมใชเปนอารมณ),  ซึ่งทั้งหมดนี้  เปนอรูปฌาน  เปนสมาธิ  เพื่อสมาบัติชั้นสูง 
แตไมเปนไปเพื่อวิปสสนา.  สวนอีก  ๒  อยางที่เหลือ  คือ ฉ.  อาหาเรปฏิกูลสัญญา 
 (กําหนดความเปนปฏิกูลแหงอาหาร)  และ  ช.  จตุธาตุววัฏฐานะ  (การกําหนด 
พิจารณาโดยความเปนธาตุสี่).  สองอยางหลังนี้  เปนการพิจารณาคอนไปทาง 
ปญญา.  รวมท้ังหมดเปน  ๔๐  อยางดวยกัน,  การที่เลือกเอาเพียงอยางหนึ่งจาก  
๔๐  อยางนั้น  มีเหตุผลดังที่จะไดกลาวตอไปนี้ :- 

 
ในบรรดาสมาธิภาวนา  ซึ ่งมีอยู ทั ้งหมดดวยกันถึง  ๔  ประเภทนั ้น 

อานาปานสติกัมมัฏฐาน  สามารถเปนสมาธิภาวนาไดทั้ง ๓ ประเภท.  สมาธิ- 
ภาวนา  ๔  ประเภทเหลานั้น  คือ : 

๑.  สมาธิภาวนาเปนไปเพื่อทิฏฐธรรมสุขวิหาร  การอยูเปนสุขทัน 
ตาเห็น. 

๒.  สมาธิภาวนาเปนไปเพื่อญาณทัสสนะ  (อันเปนทิพย  หมายถึงความ 
มีหูทิพย,  ตาทิพย,  ฯลฯ), 

๓.  สมาธิภาวนาเปนไปเพื่อความสมบูรณของสติสัมปชัญญะ,  และ 
๔.  สมาธิภาวนาเปนไปเพื่อความสิ้นอาสวะโดยตรง, 
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ทําไมจึงเจริญอานาปานสติ  ? ๕๗ 

สําหรับอานาปานสติภาวนา  หรือการเจริญอานาปานสตินั้น  ยอมเปน 
ไปในสมาธิภาวนาประเภทที่หนึ่ง  ประเภทที่สาม  ประเภทที่สี่  โดยสมบูรณ  เวน 
ประเภทที่สองซ่ึงไมเกี่ยวกับความดับทุกขแตประการใด.  อานาปานสติ  ยอมเปน 
ไปในสมาธิภาวนา   ๓   ประเภท   ดังที่ ไดระบุแลวอยางไรนั้น   จะชี้ ให เห็นโดย 
ละเอียดขางหนาหรืออาจเห็นไดแมดวยตนเอง   ในเมื ่อไดศึกษาหรือปฏิบัติเรื ่อง 
อานาปานสติจบไปแลว  สวนกัมมัฏฐานอื่น  ไมสําเร็จประโยชนกวางขวางดังเชน 
อานาปานสตินี้. 

 
ยิ่งกวางนั้น,  อานาปานสติ  เปนกัมมัฏฐานประเภทที่สงบ  และ 

ประณีตทั้งโดยอารมณ  และ  ทั้งโดยการกําจัดกิเลส.  กัมมัฏฐานอื่นโดยเฉพาะ 
กายคตาสติ  แมเป นของคู เ ค ีย งก ันกับอานาปานสติ  ก็หา เป น เช นนั ้น ไม 
คือสงบและประณีตแตโดยการกําจัดกิเลส  แตไมสงบและประณีตทางอารมณ.  
สวนอานาปานสติสงบประณีตโดยทางอารมณ  คือเปนอารมณของกัมมัฏฐาน 
ที่เยือกเย็นสบาย  ไมนาหวาดเสียว  ไมนาขยะแขยง  ไมลําบากแกการทํา  แลวยัง 
กําจัดกิเลสไดถึงที่สุดดวย.  อานาปานสติเปนเชนนี้ ;  สวนกายคตาสตินั้น 
มีอารมณน าหวาดเส ียว   นาขยะแขยงเป นต น   และโดยเฉพาะอย างยิ ่ง   ค ือ 
อสุภกัมมัฏฐานแลว  ยอมมีความหมายเปนอยางนี้มากขึ้นถึงที่สุด.  เนื่องจาก 
อานาปานสติมีคุณสมบัติดังกลาวนี้  จึงปรากฏวาถูกแนะนําโดยพระผูมีพระภาคเจา 
เอง  วาเหมาะแกทุกคน  และทรงสรรเสริญวาเปนกัมมัฏฐานที่พระอริยเจาทั้งหลาย 
รวมทั ้งพระองค ด วย   ได เคยประสบความสํา เร ็จมาแล ว   และย ังคงใช เป น 
 “วิหารธรรม”  อยูเปนประจําอีกดวย. 

 
ยิ่งไปกวานั้นอีก,  การเจริญอานาปานสติ  เปนการเจริญที่สามารถ 

ทําติดตอกันไปไดโดยไมตองเปลี่ยนเรื่อง  หรือไมตองเปลี่ยนอารมณตั้งแตตน 
จนปลาย  คือสามารถเจริญเพื่อใหเกิดสมาธิในระยะแรก  และสมาธิที่เจือ 
ปญญาในระยะกลาง  และเกิดปญญาอันสูงสุดที่ทําใหสิ้นอาสวะไดในระยะสุดทาย 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๔ ๕๘

ดวยการเจริญอานาปานสตินั่นเอง  จนตลอดสาย.  ถาเปนกัมมัฏฐานอื่น 
โดยเฉพาะเชนกสิณ  ก็จะไปตายดานอยู แคเพียงสมาธิ  แลวก็ตองเปลี ่ยนเปน 
เรื่องอื่น  เพื่อเปนขั้นวิปสสนาตอไป.  สวนอานาปานสตินั้น  เมื่อเจริญครบ 
ทั ้ง   ๔   จตุกกะ   หรือทั ้ง   ๑๖   ระยะแลว   ยอมสมบูรณอยู ในตัว   ทั ้งโดยสมาธิ 
และโดยวิปสสนา. 

 
ดังที่ ไดกลาวแลวขางตนวา   อานาปานสติ เพียงอยาง เดียว   เปน 

สมาธิภาวนาไดถึง  ๓  ประเภท  ไมมีกัมมัฏฐานขอใดที่สะดวกเชนนี้  สบายเชนนี้ 
และไดรับการยกยองสรรเสริญมากเชนนี้ ;  เพราะเหตุนี้เอง  เราจึงเลือกเอา 
อานาปานสติเปนกัมมัฏฐานหลัก  เพื่อการศึกษาและปฏิบัติโดยตลอด.  ทั้งหมดนี ้
คือเหตุผลท่ีวาเจริญอานาปานสติทําไม. 

 
ใครจะเปนผูเจริญอานาปานสติ ? 

ตอไปนี้จะไดวินิจฉัยกันเปนพิเศษอีกหนอยหนึ่ง  ในปญหาที่วา  ใครจะ 
เปนผูเจริญอานาปานสติ. 

เกี่ยวกับคําตอบขอน้ี  เราจะไดพบวาในสูตรนั้นเอง  พระผูมีพระภาคเจา 
ไดทรงใชคําวา  “ภิกษุในธรรมวินัยนี้”  ซึ่งความหมายวา  ไดแก  บุคคลผู 
ศึกษาในศาสนานี้  เห็นโลกเห็นทุกขอยางนี้แลว  ตองการจะดับทุกขตามวิธีนี ้
คือตามวิธีแหงธรรมวินัยที่เราเรียกกันในบัดนี้วา  “พุทธศาสนา”  พระพุทธองค 
ไดตรัสวา  สมณะที่หนึ่ง  สมณะที่สอง  สมณะที่สาม  สมณะที่สี่  มีแตในธรรมวินัยนี้ 
เทานั้น  หมายความวาผูพนทุกขตามแบบแหงธรรมวินัยนี้  ที่เราเรียกกันวา  พระ- 
โสดาบัน  พระสกิทาคามี  พระอนาคามี  และพระอรหันตนั ้น  มีแตในธรรมวินัย 
ที่มีการปฏิบัติอยางนี้เทานั้น.  ธรรมวินัยอื่น  หรือลัทธิอื่น  ยอมวางจากสมณะ 
เหลานี้  ดังนี้เปนตน.  ขอน้ีบงความวา  ผูที่มุงหมายจะดับทุกขตามแบบแหงธรรม 
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วินัยนี้นั่นแหละ  คือผูที่จะเจริญอานาปานสติ ;  เพราะฉะนั้น  เขาจะตองทําตน 
ใหเปนผู เหมาะสม  ทั้งในทางที่จะศึกษาและในทางที่จะปฏิบัติ  ดังที่จะไดกลาว 
สืบไป. 

 
 

วิธีเจริญอานาปานสติ. 
บัดนี้จักไดวินิจฉัยกันถึงขอท่ีวา  จะเจริญอานาปานสิตอยางไร  สืบไป 

ตามลําดับ  โดยหัวขอดังตอไปนี้ : 
 
 

ที่มาของเรื่อง 
เกี่ยวกับเรื่องนี้  มีบาลีพระพุทธภาษิตเปนหลักอยู โดยตรง   เรียกวา 

อานาปานสติสูตร  ปรากฏอยูในคัมภีรมัชฌิมนิกาย  ตอนอุปริปณณาสก  (พระไตร 
ปฎกบาลีฉบับสยามรัฐ  เลม  ๑๔  หนา  ๑๙๐  ขอ  ๒๘๒)  และมีที่กลาวถึงอยูในที่อื่น 
อีกมากแหงในพระไตรปฎก  ขอความที่เปนตัวใจความสําคัญนั้นมีอยูตรงกันหมด 
ทุกแหง.  สวนบทประกอบเรื่องเบ็ดเตล็ดนั้น  ตางกันบางตามกรณี.  สําหรับสวน 
ที่เราจักไดถือเอาเปนหลักนั้น  คือ  ตัวสูตรซึ่งมีขอความที่ทรงแสดงถึงวิธีการเจริญ 
อานาปานสติโดยตรง  จนกระทั่งถึงผลที่เกิดอานาปานสตินั้น  เปนที่สุด. 

 
หัวขอหรือใจความของเรื่อง. 

พระพุทธภาษิตที่เปนอุเทศแหงเรื่องนี้  เร่ิมข้ึนดวยคําวา  “ภิกษุทั้งหลาย  !  
ภิกษุในธรรมวินัยนี ้  ไปแลวสู ปาก็ตาม  ไปแลวสู โคนไมก็ตาม  ไปแลวสู เร ือนวาง 
ก็ตามนั่งคูขาเขามาโดยรอบแลว  ตั้งกายตรง ดํารงสติมั่น.  ภิกษุนั้นเปนผูมีสติ 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๔ ๖๐

อยูนั่นเทียว  หายใจเขา,  มีสติอยู  หายใจออก”  ดังนี้.  ตอนตอจากนี้ไดตรัสถึง 
วิธีกําหนดลมหายใจเขาออกอยางไร  และ  การพิจารณาสิ่งใดอยูทุกลมหายใจ 
เขาออก  จนครบ  ๑๖  ระยะ ;  จัดเปนหมวด ๆ  ได  ๔  หมวด  หมวดละ  ๔  ระยะ 
ตอนตอจากนั้น  ก็ไดตรัสถึงผลที่เกิดขึ้นวา  การทําเชนนั้นไดทําใหเกิดมีสติปฏฐาน 
ทั้ง  ๔ และโพชฌงคทั้ง  ๗  ขึ้นมาโดยสมบูรณไดอยางไร  แลวเกิดวิชชาและวิมุตติ 
ซึ่งเปนความดับทุกขสิ้นเชิงไดอยางไร  ในที่สุด. 

 
เพื่อสะดวกในการทําความเขาใจ  และเพื่อเปนไปอยางถูกตองตาม 

หลักเกณฑนั้น ๆ  โดยตรง  จะไดยกเอาพระพุทธภาษิตเหลานั้นมาอธิบายทีละตอน 
ตามลําดับ  และในตอนหนึ ่ง ๆ  ก็จะอธิบายทีละขอ  หรือทีละคํา  ตามที ่เห็นวา 
จําเปน. 

 
การทําความเขาใจในเบื้องตน 

สําหร ับตอนแรกนี ้  เริ ่มด วยข อพุทธภาษิตว า   “ภิกษุในธรรมว ิน ัยนี้ 
ไปแลวสูปาก็ตาม  ไปแลวสูโคนไมก็ตาม  ฯลฯ  หายใจเขา – ออก”  ดังนี้  มีคํา 
อธิบายเปนลําดับขอ  ดังนี้  : 

(ก)  คําวา  “ภิกษุในธรรมวินัยนี้”ไดวินิจฉัยแลวขางตน  ในขอท่ีวา 
ใครเปนผูเจริญอานาปานสติ.  ในที่นี้  สรุปแลวก็ไดแกพระสาวกผูที่จะปฏิบัติตาม 
คําสั่งสอนของพระผูมีพระภาคเจาโดยเครงครัดนั่นเอง. 

(ข)  คําวา  “ไปแลวสูปาก็ตาม”  มีขอท่ีตองวินิจฉัยวา  ทําไมจึงตอง 
ไปสูปา ?  และปานั้นคืออะไร ? 

ที่แนะนําใหไปสูปา   มีความหมายสําคัญอยูตรงที่  ตองการใหพราก 
ตัวเองจากสิ่งแวดลอมที่เคยชินจนเปนนิสัย..  อุปมาขอหนึ่ง  ทานแนะนํา 
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ใหสังเกตวา  เมื่อชาวนาเห็นวาลูกวัวตัวนี้โตพอสมควรที่จะแยกไปฝกไดแลว  ก็ตอง 
แยกจากแมของมัน  นําไปผูกไว ที ่ใดที ่หนึ ่ง   จนกวามันจะลืมแม  หรือลืมความ 
เคยชินที่เคยติอยูกับแมเสียกอน  แลวจึงฝกหรือจัดการอยางอื่นตามประสงค.  
ลูกวัว   เมื ่อถูกผูกอยู ในที ่อื ่น   หางจากแม  ก็ยอมรองและดิ ้นรนตาง  ๆ   นานา 
แตนานเขา  ในที่สุดก็หยุดดิ้น  เพราะดิ้นไมไหว  และลงนอนอยูขางเสาหลักนั่นเอง 
มีจิตใจเปลี่ยนเปนวัวอีกตัวหนึ่ง  ซึ่งอาจจะรับการฝกอยางใดอยางหนึ่งได.  ความ 
ติด  หรือความเคยชินในโลกิยารมณของคนเรานั่นแหละ  คือแมวัว ;  จิตคือลูกวัว.  
หรือถากลาวโดยบุคลาธิษฐานอีกอยางหนึ ่ง   ก็ค ือสถานที ่ที ่เต ็มไปดวยอารมณ 
ยั่วยวนนั่นแหละ  คือแมวัว,  ภิกษุใหมนั่นแหละ  คือลูกวัว ;  เพราะเหตุนี้ 
จึงตองมีการไปสูปา  ซึ่งเปนการแยกลูกวัวจากแมวัวนั่นเอง.  อีกอุปมาหนึ่ง  ก็คือ 
พระศาสดาเปนผูที่ เปรียบไดกับบุคคลผูฉลาดในการดูพื้นที่  หรือเปนหมอดูพื้นที่ 
ใหแกคนอื่น  พระองคไดทรงแนะพื้นที่วา  ปานั่นแหละ เปนที่ เหมาะสม  สําหรับ 
บุคคลผูที่จะบําเพ็ญความเพียรในทางจิตทุกชนิด.  และยังตรัสไวเปนอุปมาอีก 
อยางหนึ ่งในที ่อื ่น   ว าเป นเส ือต องไปคอยซุ มจ ับเนื ้อในปาซ ิ  จึงจะมีเนื ้อให จ ับ 
และจับไดงาย  ดังนี้.  เนื้อในที่นี้  หมายถึงมรรคผล  และเสือก็คือภิกษุผูมีตนอัน 
สงไปแลวสูความเพียร  ที่จะประกอบการงานทางจิตอยางแทจริงนั่นเอง. 

 
คําวา  ปา  ตามวินัย  หมายถึงที่ที่อยูหางไกลจากเขตบานชั่ว  ๕๐๐  ธน ู

 (ประมาณ  ๑๐๐๐  เมตร)  ขึ้นไป.  แต  คําวา  ปา  ตามทางธรรมะ  หรือฝายการ 
ปฏิบัติธรรมนั้น  หมายความเปนอยางอื่นไดตามกรณีที่สมควร ;  แตอยางนอย 
ไมควรจะใกลบานนอยกวา  ๕๐๐  ชั่วธนูอยูนั่นเอง. 

 
สิ่งที่เรียกวา  ปา  ในพระบาลีสูตรนี้  มีความหมายรวม ๆ  ถึงปาโปรง 

ตามปรกติ   หรือปาละเมาะก็ได   ซึ่งในปานั้น   จะมีโคนไมหรือมีถา   หรืออื่น  ๆ 
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ก็ได.  พระอาจารยในชั้นหลังไดใหขอสังเกตวา  ถาเปนฤดูรอนควรไปสูปา 
หรือที่โลง  ถาเปนฤดูหนาว  ควรไปสูโคนไมหรือดงทึบ.  ถาเปนฤดูฝน  ควรไป 
สูสุญญาคารอยางอื่น  นอกจากปาและโคนไม ซึ่งทานไดระบุไวเปนถ้ํา  เปนภูเขา 
ที่มีเงื้อมกันฝนได  ริมลําธารที่ตลิ่งกันฝนได  และใตลอมฟาง ดังนี้เปนตน.  ใน 
บาลีบางแหง  แสดงใหเห็นละเอียดไปอีกวา  ถาในฤดูรอน กลางวันอยูในปาสบาย 
กลางคืนอยูในที่โลงสบาย,  แตถาเปนฤดูหนาว  กลางวันอยูที่โลงสบาย  กลางคืน 
อยูในปาสบาย  ดังนี้ก็มี.  แตเทาที่ปรากฏอยูในพระพุทธภาษิตทั่ว ๆ  ไปก็มีอยูสั้น ๆ  
เปน  ๓  อยาง โดยมีเปนบทบาลีวา  ไปแลวสู ปาก็ตาม  ไปแลวสูโคนไมก็ตาม 
ไปแลวสูเรือนวางก็ตาม  ดังนี้.  ชะรอยพระอาจารยเหลานั้นจะเห็นวา  เมื่อมีอยู  
๓  อยาง  ก็เลยบัญญัติใหเปนสําหรับ  ๓  ฤดูเสียเลยก็เปนได  ผูปฏิบัติควรสังเกต 
ความเหมาะสมเอาดวยตนเอง  วาควรจะเปนสถานที่เชนไร  ขอแตใหไดความหมาย 
อันแทจริงของคําวา  ปา  คือเปนที่สงัดจากการรบกวนของโลกิยารมณ  ทําใหเกิด 
ความวิเวกหรือควาสงัดในทางกายกอนก็เปนการเพียงพอ. 

 
(ค)  คําวา  “นั่งคูขาเขามาโดยรอบ”  มีขอท่ีตองวินิจฉัยวาทําไมจะตอง 

ใชอิริยาบถนั่ง ?  และนั่งคูขาเขามาโดยรอบนั้น  คือน่ังอยางไร ? 
 
อิริยาบถนั่ง  เปนอิริยาบถที่เหมาะสมที่สุด  สําหรับการเจริญภาวนา 

คือทําใหสามารถคิดนึกอะไรไดอยางแนวแน  โดยไมตองหวงวาจะเซ  หรือลมอยาง 
ในอิริยาบถยืน ; และไมกอใหเกิดอาการอยากหลับ  หรือความหลงใหลอยางอื่น 
เหมือนอิริยาบถนอน ;  จึงมีธรรมเนียมหรือประเพณีที่ใชอิริยาบถนี้มาแลวแต 
โบราณกาล  นานจนทราบไมไดวามีตั้งแตเมื่อไร.  เหตุผลอยางอื่นบางประการ 
ไดมีกลาวไวแลวขางตน  ในตอนอันวาดวยจริต.  แตทั้งนี้มิไดหมายความวา 
ผูนั้นจะตองนั่งไปเสียงตลอดเวลา  โดยไมมีการเปลี่ยนไปสูอิริยาบถอื่น  หรือวาใน 
อิริยาบถอื่นไมสามารถเจริญสมาธิได  ก็หามิได. 
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วิธีเจริญอานาปานสติ ๖๓

คําวา  “คูขาเขามาโดยรอบ”  หรือท่ีเรียกวา  บัลลังก  นั้น  มีความหมาย 
อยูตรงที่จะไดทานั่งที่มั่นคงและสมดุล  ทรงตัวอยูไดโดยงายและสะดวกสบายแก 
รางกาย  หรือแกการไหลเวียนของเลือดลมในรางกายตามสมควร.  ถาอยากจะ 
เขาใจวาการนั่งเชนนี้  คือการนั่งโดยทาไร  ก็มีทางทําไดโดยการหยอนตัวนั่งลง 
แลวเหยียดขาออกไปตรง ๆ  ขางหนา  ทั้งสองขาง  แลวงอเขาซายเขามาจนฝาเทา 
อยูใตขาขวา  แลวยกเทาขวาขึ้นทับเขาซาย  มือวางซอนกันไวบนตัก ; อยางนี้ 
เรียกวา  ปทมาสนะ  ซึ่งแปลวา  ทานั่งอยางดอกบัว.  แตถาหากวานั่งอยางนั้นแลว 
ยังไดยกเทาซายขึ้นมาขัดบนขาขวาอีกทีหนึ่ง  ก็จะกลายเปนทานั่งที่มั่นคงยิ่งขึ้น 
ไปอีก  และเรียกวา  สิทธาสนะ  แปลา  ทานั่งของพวกสิทธา  หรือทานั่งที่จะให 
สําเร็จประโยชนจริง  ๆ  ถึงที ่ส ุด  ซึ ่งเร ียกกันในเมืองไทยวา  นั ่งขัดสมาธิเพชร 
นั่นเอง.  คําวา  “บัลลังก”  หมายถึงการนั่งดวยการคูขาอยางนี้.  ผูนั่งจะตองหัด 
นั่งดวยความลําบากมากหรือนอย  ยอมแลวแตกรณีที่ตนเกิดมาภายใตสิ่งแวดลอม 
เชน  วัฒนธรรมเปนตน.  แตอยางไรก็ตาม ควรจะพยายามหัดนั่งใหไดมากกวา 
ที่จะดัดแปลงแกไขระเบียบอันนี้ไปเปนอยางอื่น  ซึ่งจะไมไดรับผลเทากัน  เวนไว 
เสียแตในกรณีที่จําเปนจริง  ๆ   เชน   คนเจ็บ   หรือคนขาพิการ   เปนตนเทานั้น .  
สําหรับคนธรรมดาแลว  แมจะตองหัดอยูเปนเวลานาน  ก็ควรพยายามเปนอยางยิ่ง.  
ทานั่งชนิดนี้  ชาวจีนเรียกวา  “ทานั่งของชาวอินเดีย”  เพราะชาวจีนก็นั่งเกาอี้ 
หรือนั่งอยางอื่น.  แตถึงกระนั้น  เมื่อถึงคราวจําเปนที่ตองทําสมาธิ  ก็ยังถูกสั่ง 
ใหนั่งดวยทานั่งของชาวอินเดียอยูนั่นเอง  ปรากฏอยูในวรรณคดีทางพุทธศาสนา 
ของจีนอยูเปนหลักฐาน  ตั้งพันกวาปมาแลว ;  เพราะฉะนั้น  ไมควรจะมีใครไป 
เปลี่ยนแปลงทานั่งของการทําสมาธิใหเปนอยางอื่น  เพราะไดพิสูจนแลววามิใช 
เปนสิ่งที่เหลือวิสัยเลย. 
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วิธีเจริญอานาปานสติ ๕๙ 

 (ง)  คําวา  “ตั้งกายตรง”  หมายความวา  ใหนั่งตัวตรงนั่นเอง.  คําวา 
ตรง  ในที่นี้  หมายถึงกระดูสันหลังตั้งตรงราวกะวาเอาแกนเหล็กตรง ๆ  เขาไป 
สอดไวในกระดูกสันหลัง.  ทั้งนี้เพราะทานตองการจะใหขอกระดูกสันหลังทุก ๆ  ขอ 
จดกันสนิทเต็มหนาตัดของมัน  ดวยความมุงหมายวาการทําอยางนี้  จะมีผลคือโลหิต 
และลมหายใจ  เปนไปอยางถูกตองตามธรรมชาติ  ซึ่งเปนสิ่งที่พึงประสงคมากที่สุด 
ในกรณีนี้.  อีกอยางหนึ่งก็คือ  ทุกขเวทนาตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นจากเลือดลมในกาย 
เดินไมสะดวกนั้น  จะเกิดขึ้นไดโดยยากหรือมีแตนอยที่สุด  นี้เปน  ความมุงหมาย 
ทางรูปธรรม  ในทางนามธรรม  มุงหมายถึงการทําจิตใหตรงแนว  ไมเอียงซาย 
หรือเอียงขวา  หรือเอียงหนาเอียงหลัง  ดวยความนอมไปสูกามสุขัลลิกานุโยค 
หรืออัตตกิลมถานุโยคเปนตน.  พึงทราบวาผูที่ทําไดดี  จะมีตัวตรงอยูไดตลอดเวลา 
ทั้งในขณะลืมตาและหลับตา  หรือแมแตเมื่อจิตเขาสูสมาธิ  ไรสํานึกในการควบคุม 
แลวก็ตาม. 

 
(จ)  คําวา  “ดํารงสติมั่น”  ที่เรียกวา  “ปริมุข”  นั้น  หมายถึงสติที่ 

ตั้งมั่นในอารมณที่จะกําหนด  ซึ่งในที่นี้ไดแกลมหายใจโดยตรง.  ทานจํากัดความ 
ไววา  ทําจิตใหเปนเอกัคคตาตอลมหายใจ  คือมีลมหายใจอยางเดียว  ที่จิตกําลัง 
รูสึกอยู  หรือกําหนดอยู.  คําวา  สติ  ในที่นี้ เปนเพียงการกําหนดลวน ๆ  
ยังไมเกี่ยวกับความรู  หรือการพิจารณาแตอยางใด  เพราะเปนเพียงขึ้นที่เพิ่งเริ่ม 
กําหนดเทานั้น.  โดยพฤตินัย  ก็คือ  นั่งตัวตรงแลวก็เริ่มระดมความสังเกตหรือ 
ความรูสึกทั้งหมด  ตรงไปยังลมหายใจ  ที่ตนกําลังหายใจอยูนั่นเอง  ผูกระทํา 
ไมจําเปนตองหลับตาเสมอไป  กลาวคือสามารถทําไดทั้งลืมตา  โดยทําใหตาของตน 
จองจับอยูที่ปลายจมูกของตน  จนกระทั่งไมเห็นสิ่งอื่นใด.  อาศัยกําลังใจที่เขมแข็ง 
แลวยอมจะทําไดโดยไมยาก.  ตามลืมอยู  และมองอยูที่ปลายจมูกก็จริง  แตจิตไมได 
มามองดวย  คงมุงอยูที่การจะกําหนดลม  หรือติดตามลมแตอยางเดียว.  การทํา 
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วิธีเจริญอานาปานสติ ๖๕

อยางลืมตา  ยากกวาการหลับตา,  ตองใชความพยายามมากในเบื้องตน  แตแลว 
ก็ไดผลคุมกัน  คืองวงยาก  และมีกําลังจิตเขมแข็งกวา  ในตอนหลัง ;  หรือกลาว 
อีกอยางหนึ่งก็คือ  เปนผูที่สามารถดํารงสติไดมั่นคงกวานั่นเอง.  พวกที่ตั้งใจจะทํา 
อยางเขมแข็ง  ถึงขนาดเปนโยคีทีสมบูรณแบบ  ยอมไดรับการแนะนําใหเริ่มฝก 
อยางลืมตาทั้งนั้น. 

 
(ฉ)  คําวา  “ภิกษุนั้นเปนผูมีสติอยูนั่นเทียว”  มีสิ่งที่ตองวินิจฉัยตรง 

คําวา  “มีสติ”  ถาถามวามีสติในอะไรขึ้นมากอน  ก็ตองตอบวามีสติไปตั้งแตการ 
หายใจ  คือมีสติหายใจเขา  มีสติหายใจออก.  เมื่อการหายใจเขาและออก 
ถูกกําหนดอยูเพียงใด  ภิกษุนั้นก็ไดชื่อวา  สโตการี  คือผูทําสติอยูเพียงนั้น. 

 
ฉะนั้น  จะพูดกลับกันวา  “มีสติหายใจ”  หรือ  “หายใจมีสติ”  ก็ยอม 

มีความหายเทากัน.  ลมหายใจเขาเรียกวา  อาปานะ,  ลมหายใจออกเรียกวา 
อานะ  รวม  ๒  คําเขาดวยกัน  โดยวิธีสนธิตัวหนังสือ  หรือสนธิทางเสียงก็ตาม 
ยอมไดเปนคําเดียววา  “อานาปานะ” ;  แปลวา  ลมหายใจเขาและออก.  สติ 
ที่กําหนดลมทั้งเขาและออก  นั้น  ชื่อวา  อานาปานสติ.  ผูกระทําสติเชนนี้ 
ชื่อวา  สโตการี  ในที่นี้. 
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ภาคอานาปานสตภิาวนา 

 
จตุกกะที่  ๑  -  กายานุปสสนาสติปฏฐาน๑ 

(ตั้งแตการเริ่มกําหนดลม  จนถึงการบรรลุฌาน) 
 

เมื่อพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสขอความอันปรารภถึงลักษณะ  และกิริยา 
อาการของบุคคลผูเริ่มทําสติดังนี้แลว  ไดตรัสถึงลําดับหรือระยะแหงการกําหนด 
ลมหายใจ  และสิ่งที่เนื่องกับการกําหนดลมหายใจสืบไปวา  : 

(๑)  ภิกษุนั้น  เมื่อหายใจเขายาว  ก็รูสึกตัวทั่วถึง  วาหายใจเขายาว 
ดังนี้ ;  เมื่อหายใจออกยาว  ก็รูสึกตัวทั่วถึง  วาหายใจออกยาวดังนี้, 

(๒)  ภิกษุนั้น  เมื่อหายใจเขาสั้น  ก็รูสึกตัวทั่วถึง  วาหายใจเขาสั้น 
ดังนี้ ;  เมื่อหายใจออกสั้น  ก็รูสึกตัวทั่วถึง  วาหายใจออกสั้น 
ดังนี้. 

(๓)  ภิกษุนั้น  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งกาย 
ทั้งปวง  จักหายใจเขา  ดังนี้ ;  ยอมทําในบทศึกษาวา  เรา 
เปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง  จักหายใจออก  ดังนี้. 

(๔)  ภิกษุนั้น  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูทํากายสังขารใหรํางับ 
อยู  จักหายใจเขา  ดังนี้ ;  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูทํา 
กายสังขารใหรํางับอยู  จักหายใจออก  ดังนี้. 

 
 
 
 

                                                
๑  การบรรยายครั้งที่  ๗ / ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๐๒ 

๖๖ 
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ขั้นที่  ๑  การกําหนดลมหายใจยาว ๖๗ 

ทั้ง   ๔   ขอน้ี   เรียกวาจตุกกะที่หนึ่ง   หรืออานาปานสติหมวดที่หนึ่ง 
ซึ่งควรจะไดรับคําอธิบายอยางละเอียดทั่วถึงเสียกอนแตที่จะไดกลาวถึงจตุกกะที ่
สองที่สาม  เปนลําดับไป.  แมเพียงแตจตุกกะที่หนึ่งนี้  ก็มีคําอธิบายและเรื่องที ่
ตองปฏิบัติอยางยืดยาว   และทั้งเปนการปฏิบัติที่สมบูรณขั้นหนึ่ง   อยูในตัวเอง 
หรือผูปฏิบัติอาจจะยักไปสูการปฏิบัติที่เปนวิปสสนาโดยตรงตอไป  โดยไมตองผาน 
จตุกกะที่สอง  ที่สาม  ก็เปนสิ่งที่กระทําได ;  ฉะนั้น  จึงเปนการสมควรที่จะได 
วินิจฉัยในจตุกกะที่หนึ่งนี้  โดยละเอียดเสียชั้นหนึ่งกอน. 

 
อานาปาสติ  หมวดที่หนึ่งนี้  มีชื่อวา  “กายานุปสสนา”  อีกชื่อหนึ่ง 

เพราะเหตุวามีกาย  กลาวคือลมหายใจเขา – ออก  เปนอารมณของการกําหนดและ 
พิจารณา   และจัดเป นสต ิป ฏฐานขอแรก   แหงสต ิป ฏฐานทั ้งสี ่  อันม ีอธ ิบาย 
ดังตอไปนี้ : 

*            *            * 
ตอน  หา 

อานาปานสติ  ขั้นที่  หนึ่ง 
(การกําหนดลมหายใจยาว) 

 
อานาปานสติขั้นที่หนึ่งนี้  มีหัวขอวา  “ภิกษุนั้น  เมื่อหายใจเขายาว 

ก็รูสึกตัวทั่วถึง  วาหายใจเขายาว  ดังนี้ ;  เมื่อหายใจออกยาว  ก็รูสึกตัวทั่วถึง  วาหายใจ 
ออกยาว  ดังนี้”.๑ 

 
 
 
 

                                                
๑ บาลีวา  ทีฆํ  วา  อสฺสสนฺโต  ทีฆํ  อสฺสสามีติ  ปชานาติ ; 

ทีฆํ  วา  ปสฺสสนฺโต  ทีฆํ  ปสฺสสามีติ  ปชานาติ. 
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              อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๕ ๖๘ 

อานาปานสติขอน้ี  กลาวถึงการหายใจเขา – ออก  ยาว  เปนสวนสําคัญ 
ฉะนั้น  สิ่งที่ควรทําความเขาใจก็คือ  คําที่วา  หายใจยาว  นั่นเอง.  เพื่อใหเปนการ 
เขาใจงายแกผูปฏิบัติ  ผูปฏิบัติควรจะตองฝกหัด  และสังเกตการหายใจเขา – ออก 
ใหยาวกวาธรรมดาใหมากที่สุด   เทาที่ จะทําได   เพื่อจะใหทราบวายาวที่สุดนั้น 
เปนอยางไรเสียกอน,  แลวจะไดนําไปเปรียบเทียบกับการหายใจตามปรกติธรรมดา 
วามันยาวสั้นกวากันอยางไร,  แลวนําไปเปรียบเทียบกับการหายใจที่สั้นกวา 
ธรรมดา   เชน   การหายใจในเวลาเหนื่อย   เปนตน   วามันยาวสั้นกวากันอยางไร 
ตอไปอีก.  และในที่สุด  ควรจะมีการทดลองหายใจอยางสั้นที่สุด  เทาที่จะใหสั้น 
ได   ดวยการบังคับของเราเอง   เพื่อ เปรียบเทียบกันอีกครั้ งหนึ่ ง   ในที่สุด   ก็จะ 
ทราบไดวา  คําวาหายใจยาว  หรือหายใจสั้นนั้น  มีความหมายตางกันอยางไร  หรือ 
มีตัวจริงอยูอยางไร   และจะเปนผูสามารถกําหนดลมหายใจที่ยาวหรือสั้น   ไดถูก 
ตรงตามที่ตองการ. 

 
ขอท่ีวาใหพยายามหายใจใหยาวที่สุด  เทาที่จะหายใจไดนั้น  มีขอท่ีตอง 

ควรกําหนดคือ  จะกินเวลานานประมาณ  ๓๐ - ๔๐  วินาที  ในระยะหนึ่ง ๆ  เทาที่ 
เราจะผอนใหยาวได  ทั้งเขาและออก :  และใหสังเกตวา  จะตองนั่งตัวตรงจริง ๆ  
จึงจะหายใจไดยาวถึงที่สุดจริง ๆ  และ  เมื่อหายใจเขาถึงที่สุดจริง ๆ  นั้นจะมี 
อาการปรากฏวาสวนทองแฟบถึงที่สุด  สวนโครงอกพองออกถึงที่สุด,  และโดยนัย 
ตรงกันขาม  เมื่อหายใจออกถึงที่สุด  ก็จะปรากฏวาทองปองออกไป  สวนโครงอก 
แฟบ  อยางนี้จึงเรียกวายาวถึงที่สุดจริง ๆ  มีความหมายอยูตรงท่ีวามีการหายใจ 
ทั้งยาว  ทั้งนาน. 

 
เพื่อเขาใจเรื่องนี้ไดถึงที่สุด  ควรพิจารณาเพื่อการเปรียบเทียบ  เลยไป 

ถึงการหายใจสั้น.  คําวา“หายใจสั้น”  จะมีอาการตรงกันขาม  คือเมื่อหายใจเขา 
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ขั้นที่  ๑  การกําหนดลมหายใจยาว ๖๙ 

ทองปองออกไป,  เมื่อหายใจออก  ทองแฟบเขามา  พอเปนทางสังเกตไดวา 
ที่เปนดังนี้  เปนเพราะหายใจเขานอย  จนไมถึงกับทําใหโครงอกตอนบน 
พองออกไปมาก  หรือหายใจออกนอย  จนไมทําใหโครงอกตอนบนแฟบเขาไปมาก 
อาการที่ปรากฏที่ทองจึงแตกตางกันอยางตรงกันขาม  ซึ่งผูฝกหัดจะตองรูจักสังเกต 
ใหดี  มิฉะนั้นจะเขาใจผิดและสับสนกันไปหมด.  เกี่ยวกับเรื่องนี้  อาจจะยุติเปน 
หลักที่เรียกวา  “หายใจเขาสั้น”  ก็คือ  สั้นเพียงเทาที่ทําใหโครงอกขยายออก 
หนอยหนึ่ง  แตไมถึงกับทําใหทองแฟบ.  ถาถึงกับทําใหทองแฟบ  ก็เรียกวา 
หายใจเขายาว.  ที่เรียกวา  “หายใจออกสั้น”  ก็คือ  หายใจออกหนอยหนึ่ง 
เพียงที่ทําใหโครงอกแฟบลงหนอยหนึ่ง  แตไมถึงกับทําใหทองปองออก.  ถาถึง 
กับทําใหทองปองออก  ก็เรียกวาเปนการหายใจออกยาว.  ขอเท็จจริงอยูตรงที่วา 
โครงอกแฟบมากหรือนอยนั่นเอง ;  สวนทองนั้นจะมีอาการตรงกันขามกับโครงอก 
เสมอไป  ในเมื่อมีการหายใจอยางยาวที่สุด  ทั้งเขาและออก.  ผูมีการศึกษา 
เกี่ยวดวยอวัยวะเครื่องหายใจ  มีปอดเปนตน  มาแลวเปนอยางดี  ยอมอาจจะ 
เขาใจเรื่องนี้ไดดี. 

 
คําวา  “หายใจนาน”  พระอรรถกถาจารยแนะใหสังเกตการหายใจของ 

สัตว  ๒  ประเภท.  สัตวประเภทแรก  เชนชาง  มีระยะหายใจนานกวาสัตวประเภท 
หลัง  เชนหนู  หรือกระตาย.  การกําหนดเอาเวลาเปนหลักเชนนี้  แมจะเรียกวา 
หายใจชาหรือเร็วก็ตาม  ผลยอมเปนอยางเดียวกันกับคําวาหายใจยาวหรือสั้น.  
นี้กลาวเฉพาะในการปฏิบัติการกําหนดลมหายใจ ;  สวนขอเท็จจริงที่วา  ลมจะเขา 
ไปมากหรือนอยกวากันอยางไรนั้น  เปนอีกเรื่องหนึ่งตางหาก. 

 
สิ่งที่ตองการความสังเกตในความแตกตางอีกอยางหนึ่ง  ก็คือ  “การ 

หายใจเบา”หรือ  “หนัก”  “หยาบ”  หรือ  “ละเอียด”.  ถาหากลมกระทบ 
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                   อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๕ ๗๐ 

พื ้นผ ิวแหงช องหายใจร ุนแรง   ก็เร ียกว าหายใจหนักหร ือหยาบ   ถาหากกระทบ 
พื้นผิวเหลานั้นไมรุนแรง  หรือถึงกับวาไมรูสึกวากระทบ  ก็เรียกวาหายใจเบาหรือ 
ละเอียด.  อาการทั้งสองอยางนี้  เปนสิ่งที่ควรศึกษาใหเขาใจอยางยิ่งไวอยางเดียวกัน 
เพราะมีเรื่องที่จะตองปฏิบัติในขอตอไปขางหนาเกี่ยวกับเรื่องนี้. 

 
การกําหนดลมหายใจ. 

บัดนี้  มาถึง  วิธีการกําหนดลมหายใจ  ในลักษณะที่ตาง ๆ  กัน 
เปนลําดับไป,  ดังจะไดแยกวินิจฉัยทีละบท : 

 
บทวา  “เมื่อหายใจเขายาว ก็รูวาหายใจเขายาว”  หรือ  “เมื่อหายใจ 

ออกยาว  ก็รูวาหายใจออกยาว”  นั้น  มีหลักแหงการปฏิบัติคือ  หลังจากการที่ 
ไดซักซอมอวัยวะเครื่องหายใจตาง ๆ  มีชองจมูก  เพดาน  หลอดลมและปอดเปนตน 
ใหอยูในสภาพที่ปรกติและเหมาะสมดีแลว  ก็ปลอยใหมีการหายใจตามปรกติ 
ธรรมดาบาง  บังคับใหยาวกวาธรรมดาบาง  ใหสั้นกวาธรรมดาบาง  เปนการซัก 
ซอมทางรางกายโดยตรง  วาควรจะมีอัตราปรกติอยางไร  ที่เปนอัตราปรกติถาวร 
ไมยาวไมสั้นเสียกอน  แลวจึงเริ่มกําหนดวามันยาวหรือสั้นเทาไร. 

 
ลมหายใจที่สั้นหรือยาว  นี้  ยอมข้ึนอยูกับอารมณทางจิตและความ 

ผันแปรทางรางกาย  หรือแมที่สุด  เพียงแตการไปสนใจมันเขาเทานั้น  มันก็ทําให 
การหายใจนั้น  สั้นหรือยาว  ออกไปไดกวาธรรมดา.  เพราะฉะนั้น  ในขั้นแรกเราจะ 
ตองสังเกตความสั้นยาว  ที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งแวดลอม  ซึ่งกําลังแวดลอม 
อยูในขณะนั้น  เชนถาอารมณปรกติดี  การหายใจก็ยาวกวา  เมื่อมีอารมณราย 
เชน  ความโกรธเปนตนเขาครอบงํา.  หรือเมื่อรางกายสบายดี  ลมหายใจก็ยาวกวา 
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ขั้นที่  ๑  การกําหนดลมหายใจยาว ๗๑ 

เมื่อรางกายกําลังผิดปรกติ  เพราะความเหน็ดเหนื่อย  เปนตน.  แมลมหายใจ 
จะมีอาการอยูอยางนั้น  อยางใดอยางหนึ่ง  แตพอเราไปตั้งใจทําการกําหนดมันเขา 
มันก็จะตองยาวกวานั้นอีกเปนธรรมดา.  เพราะฉะนั้น  ผูปฏิบัติจะตองรูจักสังเกต 
ความพลิกแพลงของลมหายใจในลักษณะอยางนี้ดวย  จึงจะกําหนดความยาวหรือ 
สั้นไดโดยถูกตอง  หรืออยางนอยที่สุด  ก็กําหนดไดวา  มันยาวกวากันเทาไร  แลว 
.ทําการกําหนดไปเปนเวลานานพอสมควร  ก็จะรูจักความสั้นยาวที่แนนอนยิ่งขึ้น. 

 
ในขั้นแรก ๆ  ควรจะหัดหายใจใหหยาบที่สุด  ใหยาวที่สุด  เพื่อให 

กําหนดไดโดยงาย  วาลมหายใจเองเปนอยางไร ?  ทางที่มันกระทบนั้น  ถูกมัน 
กระทบอยางไร ?  กําลังกระทบอยูที่ตรงไหน ?  มีอาการเหมือนกับวามันไปสุดลง 
ที่ตรงไหน ?  หยุดอยูที่ตรงไหน ?  นานเทาไร ?  แลวจึงหายใจกลับออกมา 
หรือกลับเขาไปก็ตาม  แลวแตกรณี.  ถาหายใจเบาหรือละเอียดไปตั้งแตทีแรก 
ก็ไมมีทางที่จะสังเกตสิ่งเหลานั้นได  ทําใหกําหนดลมหายใจไดโดยยาก  หรือถึงกับ 
ลมเหลวไปก็ได.  ทางที่ดียิ่งไปอีก  คือควรจะหายใจใหหยาบหรือหนัก  จนกระทั่ง 
เกิดมีเสียงไดยินทางหู  ขึ้นมาดวยสวนหนึ่ง  หูก็เปนประโยชนในการชวยใหสต ิ
กําหนดลมหายใจไดงายขึ้นอีกแรงหนึ่ง. 

 
โดยที่แทแลว  คําวา  “การกําหนดลมหายใจ”  นั้น  เปนการกําหนด 

ที่พ้ืนผิวที่ลมกระทบ  นั้น  มากกวาที่จะกําหนดที่ตัวลม เพราะลมเปนสิ่งที่ละเอียด 
ออน  กําหนดยาก.  แตเมื่อมันกระทบพื้นผิวซึ่งเต็มไปดวยเสนประสาทเขาที ่
ตรงไหน  ก็เปนการงายที่จะกําหนดวาลมกําลังอยูที่นั่น  หรือเดินไปถึงไหน.  และ 
ยิ่งเมื่อมีเสียงที่ไดยินทางหูเขามาชวยดวย  ก็เปนการชวยใหกําหนดไดงายขึ้นอีกวา 
หายใจครั้งหนึ่ง  ยาวหรือนานเทาไร.  การหายใจหนัก ๆ  ในขั้นแรก  จึงเปน 
สิ่งที่มีประโยชน  ดังนี้.  แมในขั้นตอไป  การหายใจยาวหรือหนัก  จนเคยชิน 
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   อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๕ ๗๒ 

เปนนิสัย  ก็ยังมีประโยชนอยูนั่นเอง  เพราะนอกจากจะเปนประโยชนทางอนามัย 
แกรางกายโดยเฉพาะแลว  ยังเปนประโยชนในทางที่จะทําใหเราฝกหัดในบทฝกหัด 
ขั้นตอ ๆ  ไป  ไดอยางงายดายเสมอไป  จึงขอแนะนําใหฝกในการหายใจใหยาว 
และหนักอยูเปนปรกติ  ตามโอกาสที่จะพึงกระทําได. 

 
การกําหนดลมหายใจดวยสติ 

ตอไปนี้  ก็มาถึงระยะแหงการฝกในการกําหนดลมหายใจ  ซึ่งยาวอยูเอง 
แลว  เพราะการที่เราไปกําหนดมันเขา. 

 
อาการที่เรียกวา  “กําหนด”  ในที่นี้  ถากลาวอยางโวหารธรรมดาก็คือ 

การที่เราตั้งจิตกําหนดลมหายใจ  ที่กําลังแลนเขาแลนออกอยูตามเรื่องตามราวของ 
มันเอง  จะเรียกวาเปนการสังเกตลมหายใจวากําลังเปนอยูอยางไร  ดังนี้ก็ได  แต 
เราไมนิยมเรียกเชนนั้น  นิยมเรียกใหแนชัดลงไปเปนภาษากัมมัฏฐาน  หรือภาษา 
ที่ใชในการสอนอภิธรรมวา  เปนการผูกจิตไวที่ลมหายใจ  ดวยเครื่องผูกคือสติ 
เลยทําใหเกิดมีสิ่งที่จะตองศึกษาขึ้นมาถึง  ๓  เรื่องเปนอยางนอย  คือลมหายใจ  ๑  
จิต  ๑  สติ  ๑  รวมเปน  ๓  แลว  ยังจะตองศึกษาเรื่องผลที่เกิดขึ้นเพราะการทํา 
เชนนั้น  วามีอยูอยางไร  กี่อยาง  ตามลําดับไป. 

 
ลมหายใจ  มีเรื่องราวอยางไร  เปนเรื่องที่กลาวถึงแลวขางตน.  สวน 

เรื่องจิตนั้น หมายความวาเมื่อกอนนี้  สาละวนอยูกับโลกิยารมณตาง ๆ  เดี๋ยวนี้ 
ถูกพรากหรือถูกเปลี่ยนมาใหเปนจิตที่ติดอยูกับลมหายใจ  ดวยเครื่องผูก  คือสติ 
ไมใหเปนจิตที่ไปคลุกคลีอยูกับโลกิยารมณดังเชนเคย.  สําหรับสตินั้น  หมาย 
ถึงเจตสิกธรรมซึ่งเปนสมบัติของจิตอยางหนึ่ง  ในบรรดาสมบัติทั้งหลายของจิต.  
เจตสิกธรรมขอน้ีเปนฝายกุศล  ทําหนาที่ยกจิตขึ้น  หรือดึงจิตมาผูกไวกับลมหายใจ 
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ขั้นที่  ๑  การกําหนดลมหายใจยาว ๗๓ 

ซึ่งในที่นี้ เปนรูปธรรมบริสุทธิ์   ไม เปนที่ตั้ งแหงอกุศล   จิตจึงพนจากความเปน 
อกุศลมาสูความเปนกุศล  ดวยอํานาจแหงเจตสิกธรรม  อันมีชื่อวา  สติ  นั้น. 

 
อาการที่จิตถูกสติผูกไวกับอารมณ  คือลมหายใจในที่นี้  แมเพียงเทานี้ 

ก็เรียกไดวาการกําหนด  คือการกําหนดของจิตที่ลมหายใจดวยอํานาจสติ.  ใน 
ขั้นนี้ยังเปนเพียงการกําหนดลวน ๆ  ไมเปนการพิจารณาแตประการใด  และยัง 
ไมเกี่ยวกับความรูหรือญาณ  จึงเรียกแตเพียงวา  การกําหนด  หรือตรงกับคําอีก 
คําหนึ่งวา  “บริกรรม”  ลวน ๆ  จัดเปนอาการอยางหนึ่ง  ซึ่งตอไปขางหนา  จะถูก 
จัดเปนองคของฌาน  ที่เรียกวา  “วิตก”.  ผูศึกษาถึงเขาใจไวเสียดวยวา  คําวา 
“วิตก”  ในที่นี้  มีความหมายอยางนี้  มิไดหมายอยางโวหารพูดทั่วไป  ซึ่งหมายถึง 
การคิดนึกตรึกตรองเปนเรื่องราวไป  แตประการใดเลย.  ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่จะตอง 
ทําความเขาใจเกี่ยวกับคําวา  “กําหนด”. 

 
 

การเกิดของความรู. 
เมื่อมีการกําหนดในลักษณะเชนที่กลาวนี้  ก็แสดงอยูในตัวแลววา  ยอม 

เปนทางใหเกิดความรู  หรือความรูสึกแกจิต  ขึ้นมาไดเอง  วาลมหายใจนั้นยาวหรือ 
สั้นเปนตน.  ขอนี้อธิบายวา  เมื่อลมหายใจก็แลนไปแลนมาอยู  และจิตก็ถูก 
สติผูกติดไวกับลมหายใจ  จิตจึงมีอาการเหมือนกับพลอยแลนไปแลนมา  ตามไป 
ดวยกัน  จึงเกิด  “ความรู”  ขึ้นได  โดยไมตองมีการคิดหรือการพิจารณาเลย.  
ความรูเชนนี้ยังไมควรเรียกวา  “ญาณ”  เปนเพียงสัมปชัญญะ  คือความรูสึกตัว 
ทั่วถึงวามันเปนอยางไรในขณะนั้น.  แตถึงอยางนั้นก็ตาม  บางทีทานก็ใชคําวา 
“ญาณ ”แก อ ากา ร รู เ ช นนี้   ในบางคั มภี ร บ า ง เ หมื อนกั น ,  ควรจะทราบ ไ ว 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๕ ๗๔ 

กันความสับสน.  ทั้งนี้  เพราะคําวา  ญาณ  นั้น  มีความหมายกวางขวาง  เอาไปใช 
กับความรูชนิดไหนก็ได  แตความหมายที่แทนั้น  ตองเปนความรูทางสติปญญา 
โดยตรง.  เมื่อคําวา  “ญาณ”  หรือความรู  ใชไดกวางขวางอยางนี้  รวมกับ 
การที่ทานไมอยากใชคําอื่นเพิ่มเขามาใหมากมายและสับสนโดยไมจําเปน  อาจารย 
บางพวกจึงกลาววา  แมความรูสึกที่เกิดขึ้นวา  เรากําลังหายใจยาว  ดังนี้เปนตน 
ก็จัดเปนญาณอันหนึ่งดวยเหมือนกัน  ทําใหมีการกลาวไดวา  ญาณไดปรากฏแลว  
แมแตในขณะที่เริ่มทําอานาปานสติ  พอสักวา  เมื่อหายใจเขายาว  ก็รูสึกตัว 
ทั่วพรอมวา  เราหายใจเขายาว  ดังนี้. 

 
กรรมวิธีในขณะแหงการกําหนดลม. 

กรรมวิธีทางจิต  ที่เปนไปในขณะแหงการกําหนดลมหายใจในขั้นที่ 
กลาวนี้  มีอยูเปนลําดับดังนี้ :- 

๑.  เมื่อเขากําหนดลมหายใจนาน ๆ  เขา  ก็จะประสบความสําเร็จแหง 
การกําหนด  จึง  “เกิด  ฉันทะ”  คือความพอใจ  อันเปนกุศลเจตสิกอันใหมขึ้นมา 
เนื่องจากการกําหนดลมหายใจนั้นแลว  มีปฏิกิริยาสืบไป  คือ :- 

๒.  เมื่อฉันทะเปนอยู  ลมหายใจก็ปรากฏวา  ยาวไปกวาเดิมดวย 
มีความละเอียดยิ่งกวาเดิมดวย.  แมจะไมมีความละเอียดแหงลมในระยะแรกแหง 
การเกิดของฉันทะ  ก็จะตองมีในระยะตอมา.  ผูปฏิบัติอาศัยกําลังแหงฉันทะนั้น 
ทําการกําหนดลมหายใจที่ยาวกวาเดิม  หรือละเอียดกวาเดิมข้ึนไปอีก  นานเขา 
ปฏิกิริยาขึ้นสืบไป  คือ :- 

๓.  ปราโมทยไดเกิดขึ้น.  คําวาปราโมทยในที่นี้  ตรงกับภาษาบาล ี
วา  ปามุชฺช  ไดแกปติอยางออน  ซึ่งที่แทไดแกเจตสิกธรรมที่เปนกุศลอีกอันหนึ่ง 
ซึ่งตอไปจะตั้งอยูในฐานะเปนองคสําคัญแหงฌานองคหนึ่ง,  ดวยอํานาจ 
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ขั้นที่  ๑  การกําหนดลมหายใจยาว ๗๕ 

แหงปราโมทยนั่นเอง  ลมหายใจก็ยาวไปกวาเดิม  ละเอียดไปกวาเดิม,  
การกําหนดลมหายใจของผูปฏิบัตินั้น  ก็ตั้งอยูไดอยางแนนแฟน  จนกระทั่งกลาว 
ไดวาไมละจากอารมณ  จิตนี้จึงไดสมมตินามใหม  วา…  (อานตอไปยังบรรทัดลาง) 

๔.  “จิตที่เกิดจากลม”  เพราะมีลมหายใจหรือการกําหนดลมหายใจ 
เปนสิ่งที่ปรุงจิตอยูอยางเต็มที่.  ขอนี้มิไดมีความหมายอะไรอื่น  นอกจากจะ 
แสดงวา  เดี๋ยวนี้จิตเริ่มมีความเปน  “เอกัคคตา,  คือความมีอารมณอยางเดียว 
เกิดขึ้นแลวแกจิตนั้น  กลายเปน  เอกัคคตาจิต  เนื่องมาจากลมหายใจนั้นมีผล 
ทําใหเกิดขึ้น.  ตอจากนั้น  ก็มีอาการแหง… 

๕.  อุเบกขา  หรือความวางเฉยตอโลกิยารมณ  ไมถูกนิวรณตาง ๆ  
รบกวนไดอีกตอไป  ปรากฏชัดอยู  สวน… 

๖.  ภาวะแหงความที่ลมหายใจนั้น  เปลี่ยนรูปปรากฏเดนเปนนิมิต 
แหงกัมมัฏฐาน  มีอุคคหนิมิตเปนตน  เห็นอยูชัดดวยตาอันเปนภายใน  ในรูปนิมิต 
ใหม  อยางใดอยางหนึ่งนั้น  ยอมแปลกกัน  แลวแตลักษณะของบุคคล.  เมื่อนิมิต 
นั้นปรากฏชัด  ก็เปนเหตุใหกลาวไดวา… 

๗.  สติเปนธรรมชาติปรากฏชัด  ปรากฏทั้งในฐานะที่เปนตัวเจตสิก- 
ธรรมดวย  ปรากฏทั้งในฐานะที่เปนการทําหนาที่ของมัน  คือการกําหนดดวย 
และเนื่องจากสติเปนไปดังนี้ไมขาดตอน  สิ่งที่เรียกวา  สัมปชัญญะ  คือความรูสึกตัว 
ทั่วพรอมก็ปรากฏ  แตเราไปเรียกชื่อมันเสียใหมวา  แม… 

๘.  ญาณก็ปรากฏ  คําวา  “ญาณก็ปรากฏ”  ในที่นี้  มีความหมาย 
ตาง ๆ  กัน  แลวแตวามันจะปรากฏในขั้นไหนแหงการกระทําอานาปานสติ  สําหรับ 
ในขั้นนี้  ซึ่งเปนขั้นแรกที่สุดนั้น  ญาณในที่นี้  ก็เปนเพียงสัมปชัญญะที่กําลังรูสึก 
วา  “เราหายใจออกยาว  หรือหายใจเขายาว”  เทานั้น. 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๕ ๗๖ 

๙.  แมกายก็ปรากฏ  ลมหายใจชื่อวากาย  ในฝายรูปธรรม  หรือเรียก 
อีกอยางหนึ่งวา  รูปกาย.  แมจะกลาวเลยไปถึงวา  แมนามกายก็ปรากฏ  ดังนี้ 
ก็ยังได เพราะวาจิตก็ดี  หรือเจตสิกธรรม  กลาวคือฉันทะและปราโมทยเปนตน 
ก็ดี  เหลานี้เปนนามกาย  ซึ่งลวนแตปรากฏดวยเหมือนกัน  หากแตวาการปฏิบัติ 
ในขั้นนี้  เปนเพียงขั้นริเริ่ม  มุงหมายกําหนดแตเพียงลมหายใจซึ่งเปนรูปกาย 
ฉะนั้น  คําวากาย  ในอานาปานสติระยะที่หนึ่งนี้  จึงหมายถึงแตเพียงรูปกาย  และ 
โดยเฉพาะเพียงลมหายใจเทานั้น.  คําวา  “กายานุปสสนาสติปฏฐาน”  กลาวคือ 
การ  ตั้งไว  ซ่ึงสติเปนเครื่องตามเห็นซ่ึงกาย  ในขั้นที่หนึ่งนี้  ยอมเพงเล็งเอาลม 
หายใจเปนความหมายของคําวา  กาย  แหงวลีนั้น.  เมื่อลมคือกายก็ปรากฏ  สติก ็
ปรากฏ  และ  ญาณก็ปรากฏ  ครบถวนทั้ง  ๓  ประการแลว  ผูปฏิบัติ  หรือกลาว 
โดยเฉพาะ  ก็คือจิตแหงผูปฏิบัตินั้น  เปนอันวาไดลุถึง… 

 
๑๐.  กายานุปสสนาสติปฏฐาน  แลวโดยสมบูรณ  แมในระยะเริ่มแรก 

ซึ่งเปนเพียงการกําหนดลมหายใจที่ยาวอยางเดียว. 
 
จากกรรมวิธีทั้ง  ๑๐  ระยะที่กลาวขางตนเราจะเห็นไดจากระยะที่ ๑ - ๒ - 

๓  วา  ความยาวแหงลมหายใจนั้นมีอยู  ๓ ลักษณะ  ดวยกัน  คือยาวหรือนานตาม 
ปรกติของลมหายใจนั้นอยางหนึ่ง,  ยาวออกไปอีกเพราะอํานาจของฉันทะที่เกิดขึ้น 
อยางหนึ่ง,  และยาวออกไปอีกเพราะอํานาจของปราโมทยเกิดสืบตอจากฉันทะอีก 
อยางหนึ่ง,  จึงเปน  ๓  ลักษณะดวยกัน. 

 
เมื่อลมหายใจออกก็ยาว  ลมหายใจเขาก็ยาว  และรวมกันทั้งออกทั้งเขา 

ก็ยาว  เปนลมยาว๓  ชนิดดวยกันดังนี้แลว  เอาไปคูณกันเขากับความยาวที่มี 
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ขั้นที่  ๒  การกําหนดลมหายใจสั้น ๗๗ 

ลักษณะ  ๓  ดังที่กลาวมาแลว ก็กลายเปน  ๙  เรียกวา  ความยาวมีอาการ  ๙  เปน 
หลักสําหรับการศึกษาในบทวาหายใจยาว   แหงอานาปานสติขอท่ีหนึ่งนี้  โดยตรง. 

 
(จบอานาปานสติขั้นที่หนึ่งอนัวาดวยการกาํหนดลมหายใจยาว) 

 
*            *            * 

ตอน  หก 
อานาปานสติ  ขั้นที่  สอง. 

(การกําหนดลมหายใจสั้น) 
 
อานาปานสติขั้นที่สองนี้  มีหัวขอวา  “ภิกษุนั้น  เมื่อหายใจเขาสั้น 

ก็รูสึกตัวทั่วถึง  วาหายใจเขาสั้น  ดังนี้ ;  เมื่อหายใจออกสั้น  ก็รูสึกตัวทั่วถึง  วาหายใจ 
ออกสั้น  ดังนี้”.๑ 

 
อานาปานสติขอน้ี  มีความหมายแตกตางจากขั้นที่หนึ่ง  เพียงที่กลาว 

ถึงลมหายใจที่สั้น.  ลมหายใจสั้นในท่ีนี้  เปนเพียงชั่วขณะ  คือชั่วที่มีการฝกให 
หายใจสั้นแทรกแซงเขามา.  เมื่อบุคคลผูปฏิบัติรูความที่ลมหายใจสั้นเปนอยางไร 
อยางทั่วถึงแลว  ระงับความสนใจตออาการแหงการหายใจชนิดที่เรียกวาสั้นนั้นเสีย 
ไปหายใจอยู ด วยลมหายใจที ่เป นปรกติ  ซึ ่งจะเร ียกวาสั ้นหรือยาวก็ได  แลวแต 
จะเอาหลักเกณฑอยางใดเปนประมาณ  ปญหาก็หมดไป  ไมมีสิ่งที่จะตองอธิบาย 
เปนพิเศษ  สําหรับกรณีที่มีการหายใจสั้น. 

 
 
 

                                                
๑   บาลีวา  รสฺสํ  วา  อสฺสสนฺโต  รสฺสํ  อสฺสสิสฺสามีติ  ปชานาติ ; 
          รสฺสํ  วา  ปฺสสสนฺโต  รสฺสํ  ปสฺสสิสฺสามีติ  ปชานาติ ; 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๖ ๗๘ 

แตถาหากวาบุคคลผูนั้น  มารูสึกตัววา  ตนเปนผูมีการหายใจสั้นกวา 
คนธรรมดาอยูเปนปรกติวิสัย  ก็พึงถือวาระยะหายใจเพียงเทานั้น  ของบุคคลนั้น 
เปนการหายใจที่เปนปรกติอยูแลว.  และเมื่อไดปรับปรุงการหายใจใหเปนปรกต ิ
แลว  ก็ถือเอาเปนอัตราปรกติสําหรับทําการกําหนดในยะระเริ่มแรก  เปนลําดับไป 
จนกวาจะเกิดฉันทะและปราโมทย  ซึ่งมีความยาวแหงลมหายใจเพิ่มข้ึนเปนลําดับ ๆ  
และมีกรรมวิธีตาง ๆ  ดําเนินไปจนครบทั้ง  ๑๐  ขั้น  ตามที่กลาวมาแลวในอานา- 
ปานสติขั้นที่หนึ่ง  อันวาดวยการหายใจยาว  ฉันใดก็ฉันนั้น. 

 
ในกรณีที่มีการหายใจสั้นเปนพิเศษ  เพราะเหน็ดเหนื่อย  การตกใจ 

หรือโรคภัยไข เจ ็บเบียดเบียนนั ้น   ยอมมีการกําหนดใหรู ว าสั ้นเพ ียงในขณะนั ้น 
เทานั้น  เมื่อสิ่งเหลานั้นผานไปแลว  การหายใจก็เปนปรกติ  และดําเนินการปฏิบัต ิ
ไปโดยนัยแหงการหายใจปรกติ  เพราะการหายใจสั ้นชนิดนั ้นไดผานไปแลวโดย 
ไมตองคํานึง. 

 
ในกรณีที ่ม ีการหายใจสั ้นแทรกแซงเข ามา  เพราะอุบัติเหตุอยางอื ่น 

ก็ตาม เพราะความสับสนแหงการฝกในขั้นที่ยังไมลงรูปลงรอยก็ตาม  การหายใจสั้น 
เหลานั้นถูกกําหนดรูวาสั้น  แลวก็ผานไป  ไมกลับมาอีก  ปญหาก็หมดไป. 

 
ในกรณีที่เราฝกใหลมหายใจสั้น  เพื่อการทดลองในการศึกษานั้น  ยอม 

หมดปญหาไปในขณะที่การทดลองสิ้นสุดลง.  สําหรับความมุงหมายอันแทจริง 
แหงการฝกลมหายใจสั้นนั้น  มีอยูวา  เมื่อฝกจิตใหเปนสมาธิไดดวยลมหายใจอยาง 
ยาวแลว   ก็ควรฝกใหเป นสมาธิด วยลมหายใจสั ้น   ซึ ่ง เป นของยากขึ ้นไปกวา 
ใหไดดวย  เพื่อความสามารถและคลองแคลวถึงที่สุด  ในการฝกสมาธิดวยลมหายใจ 
ทุกชนิดนั่นเอง. 
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ขั้นที่  ๒  การกําหนดลมหายใจสั้น ๗๙ 

สรุปความวา  การหายใจสั้นในอานาปานสติขั้นที่สองนี้  กลาวไว 
สําหรับการหายใจสั้นที่จะพึงมีแทรกแซงเขามาเอง  เปนครั้งคราว  และที่เปน 
ในการฝกเพื่อการสังเกตเปรียบเทียบใหเรารูจักลักษะแหงการหายใจยาว  –  สั้น 
และมีอะไรแตกตางกันอยางไรตามธรรมชาติเทานั้น.  เมื่อไดกําหนดจนเขาใจดี 
ทั้งสองอยางแลว  การกําหนดก็ดําเนินไปในการหายใจที่เปนไปตามปรกติหรือใน 
อัตราที่เราถือวาเปนปรกติ  และสามารถเปนสมาธิอยูทั้งในขณะที่มีลมหายใจสั้น 
หรือยาว  ไมหวั่นไหว. 

 
 
การหายใจตามธรรมชาติ  ยอมเปลี่ยนไปตามอํานาจสิ่งแวดลอม  เชน 

ฉันทะเปนตน  สั้น ๆ  ยาว ๆ  แทรกแซงกันบาง  แตก็ไมมากมายนัก  ซึ่งจะตอง 
ไดรับการแกไขตามกรณีที่เกิดขึ้น  เชนเมื่อมีความหงุดหงิดเกิดขึ้น  ก็สังเกตไดดวย 
ลมหายใจที่สั้นเขา  แลวก็แกไขดวยการนอมจิตไปสูความปราโมทย  ซึ่งจะทําให 
ลมหายใจกลับยาวไปตามเดิม.  ความรูสึกตัวทั่วพรอมของบุคคลผูปฏิบัตินั่นเอง 
ทําใหกําหนดไดทั้งลมหายใจที่ยาวและสั้น  ไมวามันจะเกิดขึ้นสลับซับซอนอยางไร 
และสามารถกําหนดใหเปนสมาธิได  ไมวามันจะอยูในสภาพที่เรียกกันวายาว 
หรือสั้น. 

 
เมื่อการปฏิบัติไดดําเนินมาถึงขั้นที่สองนี้แลว  เราอาจจะเขาใจหลักการ 

ปฏิบัติไดดวยการอุปมากับการไกวเปล  : 
 
การไกวเปลในที่นี้  เปนการไกวเปลของคนเลี้ยงเด็ก.  เมื่อคนเลี้ยงเด็ก 

จับเด็กใสเปลลงไปใหม ๆ  เด็กก็ยังไมหลับ  และพยายามที่จะลงจากเปล  ซึ่งอาจจะ 
ตกจากเปลเมื่อไรก็ได  เขาจะตองระวังดวยการจับตาดู  ไมวาเปลนั้นจะแกวงไป 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๖ ๘๐ 

ทางไหน  จะแกวงสั้นหรือแกวงยาว  จะแกวงเร็วหรือแกวงชา  ตามการตอสู 
ของเด็กก็ตาม,  หรือการชักอันไมสม่ําเสมอของตนเองก็ตาม,  หมายความวา 
เขาจะตองจับตาดูอยูทุกครั้งที่แกวง  และทุกทิศทาง  ที่มันแกวงไป.  ครั้งไหน 
แกวงไปสั้น  ครั้งไหนแกวงไปยาวอยางไร  เขายอมรูไดดี  การกําหนดลมหายใจ 
ในขั้นนี้  ก็มีอุปมัยฉันนั้น.  ดวยอํานาจที่สติหรือจิตก็ตาม  กําหนดอยูที่ 
ลมหายใจนั้น  จึงทราบความที่ลมหายใจแลนไปชาหรือเร็ว  สั้นหรือยาว  ไดอยู 
ตลอดเวลา  เพราะความที่สติไมผละจากลมนั้น  และดําเนินไปโดยทํานองนี้ 
จนกวาจะสม่ําเสมอเปนระเบียบดี  จึงเริ่มกําหนดในขั้นละเอียดยิ่งขึ้นไป  คือ 
ในอานาปานสติขั้นที่สาม. 

 
กรรมวิธีแหงการเกิดขึ้น  ของฉันทะ  ปราโมทย  และอื่น ๆ  มีสติ  ญาณ 

และลมหายใจเปนตน  ในการหายใจสั้นนี้  ยอมเปนไปโดยทํานองเดียวกันกับที ่
เกิดจากการหายใจยาว  โดยประการทั้งปวง. 

 
(จบอานาปานสติขั้นที่สอง  อันวาดวยการกําหนดลมหายใจสั้น) 
 
 
 

*            *            * 
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ตอน  เจ็ด 

อานาปานสติ  ขั้นที่  สาม๑ 
(การกําหนดลมหายใจทั้งปวง) 

 
อานาปานสติขั้นที่สามนี้  มีหัวขอวา  “ภิกษุนั้น  ยอมทําในบทศึกษาวาเรา 

เปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง  จักหายใจเขา  ดังนี้ ;  ยอมทําในบทศึกษาวาเราเปน 
ผูรูพรอมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง  จักหายใจออก  ดังนี้”.๒ 

อานาปานสติขอน้ี  มีขอท่ีจะตองวินิจฉัยก็คือ  คําวา “ยอมทําในบท 
ศึกษา”,  คําวา  “รูพรอมเฉพาะ”,  คําวา  “กายทั้งปวง”,  และ  การที่อานาปานสต ิ
ไดดําเนินถึงขั้นที่เรียกวา  ญาณ  โดยสมบูรณไดแลวตั้งแตขอนี้ไป : 

คําวา  “ยอมทําในบทศึกษา”  หมายถึงการประพฤติปฏิบัติ  ในบท 
ที ่ท านวางไว สําหรับการปฏิบัต ิที ่เร ียกวาสิกขานั ่นเอง   และมีการจําแนกไวเปน  
๓  สิกขา  คือ  สีลสิกขา,  สมาธิสิกขา,หรือ  จิตตสิกขา,  และ  ปญญาสิกขา. 

เกี่ยวกับการที่จะทําในบทสิกขาใหครบท้ัง  ๓  อยางไดอยางไรนั้น  ทาน 
แนะใหพิจารณาวา  เมื่อผูนั้นมีการกําหนดลมหายใจเปนตนอยู  ชื่อวายอมมีการ 
สํารวม.   เมื่อมีการสํารวม  ชื่อวายอมศีล.   นี้จัดเปนสีลสิกขาของภิกษุนั้น 

 
 
 
 

 

                                                
๑ การบรรยายครั้งที่  ๘ / ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๐๒ 
๒  บาลีวา  สพฺพกายปฏิสํเวที  อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ  ; 

สพฺพกายปฏิสํเวที  ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ  ; 
๘๑ 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๗ ๘๒

ในขณะนั้นโดยสมบูรณเพราะวาเธอไมสามารถลวงสิกขาบทใด ๆ  ได  ในขณะนั้น.  
นี้ชื่อวาเธอยอมทําอยูในบทสิกขาคือศีล  ๑.  และเมื่อสติของเธอนั้น  ไมละจาก 
อารมณ  ไมปราศจากอารมณ  ไมทิ้งอารมณ  กลาวคือลมหายใจเปนตนนั้น  ยอมช่ือ 
วาเธอมีสมาธิ  คือความที่จิตมีอารมณอยูที่อารมณใดอารมณหนึ่ง  เพียงอารมณเดียว 
และตั้ งมั่นอยู ในอารมณนั้น   ภิกษุนั้นชื่อวายอมทําในบทศึกษา  คือสมาธิอยู ใน 
ขณะนั้น.  นี้จัดวาเปนสมาธิสิกขาของภิกษุนั้น  ๑.  ถัดจากนั้นก็คือการเห็นซึ่ง 
อารมณนั ้น  ๆ   หรือในอารมณนั ้น  ๆ   ว าม ีล ักษณะแหงธรรมเป นอาทิอยู อย างไร 
และเห็นความที่สติเปนตนปรากฏชัดเกี่ยวกับอารมณนั้น ๆ๑  ก็ดี  นี้ชื่อวาญาณหรือ 
ปญญาของภิกษุนั้น  ในขณะนั้น.  เปนอันวาในขณะนั้น  เธอนั้นยอมทําในบท 
ศึกษา  คือปญญาหรือปญญาสิกขา  ๑.  ดังนั้น  ภิกษุนั้น  จึงเปนผูปฏิบัติอยูในบท 
แหงสิกขาทั้งสามโดยครบถวน,  และเปนที่นาสนใจอยางยิ่งในขอท่ีวา  ดวยขอ 
ปฏิบัติเพียงอยางเดียวไดทําใหเกิดมีสิกขา  ขึ้นพรอมกันทั้ง  ๓  สิกขา  อันเปนเครื่องรับ 
ประกันวา   แมดวยการทําอยู เพียงเทานี้   ก็ยอมทําใหเปนที่สมบูรณไดดวย   ศีล 
สมาธิ  และปญญา  เปนการชี้ใหเห็นความนาอัศจรรยของสิ่งที่ เรียกวา  ศีล  สมาธิ 
ปญญา.  และเปนคําตอบของปญหาที่วาคนที่ไมไดเลาเรียนปริยัติมาอยางสมบูรณนั้น 
จะสามารถปฏิบัติ  ศีล  สมาธิ  ปญญา  ใหสมบูรณไดโดยวิธีไร  พรอมกันไปในตัว. 

สิ่งที่พึงสังเกตอีกอยางหนึ่ง  คือขอท่ีวา  ในบรรดาอานาปานสติทั้ง   ๑๖ 
ขั้นนั้น  พระองคไดทรงเริ่มใชคําวา  “ยอมทําในบทศึกษา”  ตั้งแตขั้นที่สามนี ้
เปนตนไป  ตลอดจนถึงขั้นสุดทาย  ซึ่งมีความหมายวา  ตั้งแตขั้นที่  ๓  ถึงขั้นที่  
๑๖   นั ้น   เป นตัวการปฏิบ ัต ิที ่เร ียกไดว า   เป นตัวส ิกขาแท  และยังแถมมีครบทั ้ง  
๓  สิกขาอีกดวย.  สวนขั้นที่  ๑  และขั้นที่  ๒  เปนเพียงขั้นริเริ่ม  คือเริ่ม 

 
 
 

 

                                                
๑  คําวา  “อารมณนั้น ๆ”  คือหมายถึงอารมณของอานาปานสติในขั้นที่ตนกําลังปฏิบัติ  ใน 
เวลานั้น  ขั้นใดขั้นหนึ่ง  ใน ๑๖  ขั้นนั่นเอง. 
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ขั้นที่  ๓  การกําหนดลมหายใจทั้งปวง ๘๓

ฝกหัดกําหนดอารมณ  จะมีบางก็เพียงการสํารวม  ซึ่งเปนศีล ;  สวนที่เปนสมาธิ 
และปญญายังไมปรากฏเต็มตามความหมาย  จึงยังไมถือวามีการทําในบทศึกษา 
ที่สมบูรณ  ในขั้นที่  ๑  และขั้นที่  ๒  นั้น  ซึ่งเปนเพียงการกําหนดลมเปนสวนใหญ ;  
เพิ่งมาสมบูรณในขั้นที่  ๓  นี้เอง  จึงกลาวไดวาเปนขั้นที่เริ่มมีญาณแลวโดยสมบูรณ 
ตามความหมาย. 

 
คําวา  “รูพรอมเฉพาะ”  ในที่นี้  หมายถึงความรูที่สมบูรณ  สูงขึ้น 

ไปกวาความรูที่เปนเพียงสัมปชัญญะอยางในขั้นที่หนึ่งและขั้นที่สอง.  คําวา  รูพรอม 
คือรูหมดทุกอยาง.  คําวา  รูเฉพาะ  คือรูอยางละเอียดชัดเจนไปทุกอยาง.  รวม 
ความวารูอยางสมบูรณในกรณีนั้น ๆ  และในอันดับน้ัน ๆ  อยางชัดเจน  ซึ่งในที่นี ้
ไดแกรูจัดสิ่งที่เรียกวา  กาย  กลาวคือลมหายใจนั้นเอง  วามีลักษณะอยางไร  มีพฤติ 
อยางไร  มีเหตุและมีผลอยางไร  เปนตน.  เมื่อคําวา  กาย  ในที่นี้  ไดแกลมหายใจ 
การรูก็คือรูลักษณะสั้นยาวของลมหายใจ,  อาการแหงการเคลื่อนไหวของลมหายใจ,  
สมุฏฐานแหงลมหายใจ  คือความที่มีชีวิตยังเปนไปอยู,  และผลจากลมหายใจ 
คือความที่ลมหายใจนี้กําลังทําหนาที่เปนกายสังขาร  หรือเปนปจจัยแกชีวิตสวนที่ 
เปนรูปธรรมโดยตรงนี้อยู  ดังนี้เปนตน.  เมื่อกลาวโดยสรุปก็คือรูเรื ่องทั้งปวง 
ของลมหายใจโดยตรงนั้นเอง.  และใจความสําคัญที่ตองรูนั้น  ตองไปสิ้นสุดลง 
ที่ รูความเปนอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  ของสิ่งหรือภาวะเหลานี้ทั้งหมด  ซึ่งจะได 
กลาวถึงในขั้นที่สูงขึ้นไปตามลําดับ. 

 
คําวา  “กายทั้งปวง”  ควรจะไดรับการวินิจฉัยเฉพาะคําวา “กาย”  โดย 

ตรงเสียกอน จะทําใหเขาใจไดงายขึ้น. 
 
คําวา  “กาย”  แปลวา  หมู,  และแบงออกเปน  ๒  ประเภท  คือ 

นามกายและรูปกาย.  นามกาย  คือหมูนามหรือกลุมนามธรรม  ไดแกความรูสึก 
คิดนึกของจิตรวมทั้งจิตเอง  ที่ เรียกโดยทั่วไปวา  เวทนา  สัญญา  สังขาร  และ 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๗ ๘๔

วิญญาณเปนวงกวาง.  แตโดยเฉพาะในที่นี่นั้นไดแกความรูสึกตาง ๆ  ที่เกิดขึ้น 
ในขณะที่มีการกําหนดลมหายใจ  เชนฉันทะเกิดขึ้น  ปราโมทยเกิดขึ้น  สติเกิดขึ้น 
ความรูสึกตัวทั่วพรอมเกิดขึ้น  เหลานี้ลวนแตเปนกลุมนามกาย  ซึ่งจัดเปนกาย 
ประเภทหนึ่ง.  สวน  รูปกาย  นั้น  โดยทั่วไปหมายถึงมหาภูตรูป  คือ  ดิน  น้ํา 
ลม  ไฟ  ที่เปนสวนประกอบสวนใหญของรางกาย.  แตในที่นี้  คําวา  รูปกาย 
หมายถึงลมหายใจที่เนื่องกันอยูกับมหาภูตรูปทั้งสี่  นั้นโดยเฉพาะ  ในฐานะ 
เปนสิ่งที่ทําใหมหาภูตรูปนั้นดํารงอยูได  มีคาหรือมีความหมายอยูได  และทั้งเปน 
ที่ตั้งแหงนามกาย  มีเวทนาเปนตน  สืบไปได.  กลาวโดยสรุปก็คือ  กาย  กลาวคือลม 
หายใจทําหนาที่เปนกายสังขาร  คือปรุงแตงรูปกายใหเปนที่ตั้งแหงนามกายไดสืบไป 
นั่นเอง,  เมื่อผูพิจารณาไดพิจารณาเห็นความที่กายทั้งปวง  (คือท้ังรูปกายและ 
นามกาย)  มีอยูอยางไร  และสัมพันธกันอยางไรแลว  ก็ยอมพิจารณาเห็นความ 
สําคัญของกาย  คือลมหายใจโดยเฉพาะได  ในฐานะที่ควรเพงเล็งเพียงสิ่งเดียว 
ในที่นี้.  เมื่อเปนดังนี้  ยอมเปนการเพียงพอแลว  ที่จะกลาววา  “ภิกษุนั้น 
เปนผูมีปรกติตามเห็นซึ่งกายในกายทั้งหลาย”  (กาเยกายานุปสสี)  คือเธอไดมอง 
เห็นกายอยางใดอยางหนึ่งในบรรดากายทั้งหลายโดยประจักษ  ซึ่งในที่นี้หมายถึง 
การเห็นดวยปญญา  ซึ่งกายคือลมหายใจ  ในระหวางกายทั้งหลายอยางอื่น ๆ  ทั้งที ่
เปนรูปกายและนามกาย.  อาศัยเหตุขอนี้เองเปนใจความสําคัญ  จึงทําให 
อานาปานสติจตุกกะที่หนึ่ง  พลอยไดชื่อวา  กายานุปสสนาสติปฏฐาน  ซึ่งมีหลัก 
สําคัญวา  ภิกษุเปนผูมีปรกติตามเห็นซึ่ง  กายในกายทั้งหลาย  อยูเปนประจํา 
ซึ่งในที่นี้  ไดแกรูอยูทุกลมหายใจเขาออกดังนี้. 

 
คําวา  “ทั้งปวง”  แมจะกินความไปถึงวากายทุกชนิด  ก็จริงอยู  แต 

ในที่นี้  หมายความแตเพียงวา  กายคือลมหายใจทั้งหมด  หรือเรื่องทั้งหมดที่เกี่ยว 
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กับกายนั้น.  เมื่อคําวา  กาย  ในที่นี้ไดแกลมหายใจ  เรื่องที่จะตองรู  ก็คือเรื่อง 
ทุกเรื่องเกี่ยวกับลมหายใจนั้นโดยตรง  คือวาลมหายใจนั้น  มีลักษณะอาการเปนตน 
อยางไร ?  และมีอะไร  เกิดขึ้นเนื่องจาก  ลมหายใจนั้น ?  อนึ่งสําหรับ อานา- 
ปานสติขั้นที่สามนี้  ยังอยูในกลุมของเรื่องที่เปนสมาธิ  โดยสวนใหญ  คําวา 
กายทั้งปวง  จึงมี  ความหมายสวนใหญ  เทาที่เกี่ยวกับความเปนสมาธิ  ที่ทําใหเกิด 
ขึ้นไดเนื่องจากลมหายใจนั้น  เพราะฉะนั้น  จึงกลาวไดโดยเจาะจงวากายทั้งปวงก็คือ 
ลมหายใจทั้งปวงนั่นเอง.  การกําหนดรูกายทั้งปวง  ก็คือการกําหนดรูลมหายใจ 
โดยประการทั้งปวง  นั้นเอง. 

 
วิธีการกําหนดรูลมหายใจทั้งปวง  ทานแนะวิธีกําหนดอยางงายไวดวย 

การแบงแยกเปนเบื ้องตน  ทามกลาง   และที ่ส ุด  ของลมหายใจเส ียกอน  ขอน้ี 
ถือเอาความรูสึกของบุคคลน้ันเองเปนประมาณ  วาตนรูสึกวาลมหายใจเริ่มตั้งตน 
ที่ตรงไหน  แลวเคลื่อนไปอยางไร  แลวไปสุดที่ตรงไหน  จึงกลับออกหรือกลับเขา 
แลวแตกรณี.  ในการหายใจเขายอมกลาวโดยสมมติไดวา  ลมหายใจมีการตั้งตน 
จากขางนอก  ซึ่งจะตองเปนที่ชองจมูกหรือจุดใดจุดหนึ่งในบริเวณนั้น  อันเปนจุด 
ที่เรารูสึกวา  ลมไดกระทบในเมื่อไดมีการผานเขาไปจากภายนอกสูภายใน.  ในกรณ ี
ของคนปรกติ  ก็อยู ที ่ปลายจะงอยจมูกเปนธรรมดา   แตในกรณีของบุคคลที ่มี 
ริมฝปากสูงเชิดเกินไป  ก็จะมีความรูสึกที่ ริมฝปากบน  ดังนี้เปนตน  แลวก็ถือเอา 
โดยสมมติ  หรือโดยบัญญัติก็ตาม  วานี้เปน  จุดเบื้องตน  ของลมหายใจเขา.  สวนคําวา 
ทามกลาง  นั้น  หมายถึงระยะตั ้งแตจุดเบื ้องตนเปนตนไป  จนถึงที ่สุดหรือ 
เบื ้องปลาย  เพาะฉะนั ้น  เราจะตองพิจารณาถึงจุดที ่สุด  หรือ  จุดเบื ้องปลาย 
กันเสียกอน.  ลมหายใจเขา  ไดเขาไปจนถึงที่สุดที่ไหน  แลวจึงกลับออกมานั้น 
ไมจําเปนจะตองยึดถือในขอเท็จจริงอะไรใหมากมายเกินไป  เอาแตความรูสึก 
อยางใดอยางหนึ่ง  ที่ปรากฏชัดกวาอยางอื่น  และสะดวกแกการกําหนด  ยิ่งกวา 
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อยางอื่นก็พอแลว.  เมื่อเราลองหายใจเขา  เขาไปใหมากที่สุด  แลวถือเอาความ 
รูสึกของเราเอง  วาความกระเพื่อมหรือความเคลื่อนดันของลมหายใจนั้น  ไดแสดง 
อาการระยะสุดทายของมันที่ตรงไหน  เราก็เอาตรงนั้นเปนที่สุด.  ขอนี้  ทาน 
ถือกันเปนหลักทั่วไปวา  ไปสุดอยูที่บริเวณสะดือ  และจัดเอาจุดสะดือน้ันเปนที่สุด 
หรือเปนเบื้องปลายของการหายใจเขา.  ผูศึกษาจะตองทําความสําเหนียกไวดวยวา 
ในที ่นี ้ม ิได เป นการเร ียนกายว ิภาคว ิทยา   หร ือสร ีรว ิทยา   แตเป นเรื ่องของการ 
ฝกหัดสมาธิ ;  ขอเท็จจริงของลมหายใจ  จะเปนอยางไร  ไมใชของสําคัญ  ขอ 
สําคัญอยูตรงที่เราจะกําหนดมันใหไดอยางไรตางหาก ;  จึงเปนอันใหยุติไดวาที่สุด 
ของลมหายใจที่เปนภายในนั้น  อยูตรงที่สะดือก็พอแลว.  เมื่อเปนดังนี้  ก็เปน 
อันกลาวไดวา  สําหรับการหายใจเขานั้น  ลมหายใจมีเบื้องตนอยูที่ปลายจะงอย 
จมูกและมีเบื้องปลายอยูตรงที่สะดือ  และมีทามกลางอยูตรงบริเวณกึ่งกลาง 
ระหวางนั้น.  แตสําหรับการกําหนดนั้น  จะตองถือเอาทั้งหมดคือตั้งแตปลายจมูก 
จนถึงสะดือวาเปนสวนทามกลาง.  สวนการหายใจออกนั้น  มีการบัญญัติในทาง 
กลับตรงกันขาม  คือเอาที่สะดือเปนเบื้องตน  และที่ปลายจะงอยจมูก  เปนเบื้อง 
ปลาย  โดยความที่กลับกัน. 

 
การเปนผูรูพรอมเฉพาะซ่ึงกาย  (คือลมหายใจ)  ทั้งปวง  มีขึ้นมาได 

ในเมื่อมีการกําหนดลมนั้น  ตลอดตั้งแตเบื้องตน  ทามกลาง  และที่สุด  โดยไมมี 
ระยะวางเวน  ทั้งขณะหายใจเขาและหายใจออก.  โดยที่แทตามธรรมชาตินั้น 
จิตเปนของกลับกลอกไดเร็ว  ในชั่วระยะการหายใจเขาหรือออกครั้งหนึ่งนั้นถาไม 
กําหนดกันใหทั่วถึงจริง ๆ  จิตอาจจะผละจากการกําหนดลมหนีไปคิดเรื่องอื่นไดตั้ง 
หลายแวบ  ในชั่วระยะการหายใจเขาและออกเพียงครั้งเดียว.  ตัวอยางเชน 
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ในขณะตั้งตนหายใจเขา  จิตกําหนดอยูที่ลม  เมื่อหายใจเขาถึงที่สุด  จิตก็กําหนด 
อยูที่ลมได  แตในระยะที่เปนระหวางตรงกลางนั้น  จิตอาจจะหนีไปคิดถึงสิ่งอื่นใด 
เสียแวบหนึ่ง  หรือสองสามแวบก็ยังได  ถาหากวามิไดมีการกําหนดในระยะที ่
เรียกวาทามกลางนั้นไวอยางมั่นคงจริง ๆ. 

 
ดวยเหตุดังกลาวมานี้แหละ   ทานจึงตักเตือนวา  ระยะที่เรียกวา 

ทามกลางนั่นเอง  เปนระยะที่ตองระมัดระวังอยูอยางเขมงวดกวดขัน  ดวย 
อุบายตาง ๆ  กัน  เชน  อุบายอยางหยาบ ๆ  มีการสอนใหนับชา ๆ  ๑ - ๒ - ๓ - ๔ - ๕  
หรือกระทั่งถึง  ๑๐  ตลอดเวลาที่ทําการหายใจเขาหรือออกคร้ังหนึ่ง  แลวแตความ 
เหมาะสมของบุคคลหนึ่ง ๆ  เปนคน ๆ  ไป.  เมื่อตองกําหนดในการนับอยูตลอด 
เวลา  จนกวาจะสิ้นสุดการหายใจครั้งหนึ่ง ๆ  จิตก็ไมมีโอกาสจะผละหนีไปไหนได.  
และทั้งเปนการทําใหสามารถควบคุมความสั้นยาวของการหายใจไดเปนอยางดี  ดวย 
การนับจํานวนใหมากขึ้น  หรือนอยลง  แลวแตตนจะตองการลมหายใจสั้นยาว 
เพียงไร.  รายละเอียดเรื่องนี้  จะกลาวถึงในขั้นที่สี่ขางหนา  ในตอนอันวาดวย 
คณนา  สวนที่เปน  อุบายอยางละเอียด  นั้น  อยากจะแนะวาใหทําอุบายในการ 
กําหนดเสมือนหนึ่งวา  จิตนั้นถูกผูกติดอยูกับลม  ถูกลมลากพาไปมา  ตลอดระยะ 
การหายใจทั้งเขาและออก.  และดวยเหตุนี้เอง  เขาจะตองมีการหายใจชนิดที่เพียง 
พอที ่จะทําใหรู ส ึกไดว า  เดี ๋ยวนี ้ลมกําลังเคลื ่อนหรือเดินไปถึงไหนแลว  ทั ้งเข า 
และออก.  เขาจะตองทําความรูสึกคลายกับวาทางลมเดินนั้น  ออนหรือไว  ตอ 
ความรูสึกอยางยิ่ง,  ลมเหมือนกับสิ่งสิ่งหนึ่งหรือกอนอะไรกอนหนึ่ง  ซึ่งวิ่งถูไป 
ถูมา  อยูบนทางนั้น  อยางที่จะกําหนดไดโดยงาย.  ดวยอุบายนี้เอง  ทําใหเรา 
สามารถกําหนดลมหายใจไดติดตอกันทุกระยะ  วามันเริ่มตนที่ตรงไหน  เคลื่อนไป 
อยางไร   ไปสิ ้นส ุดที ่ตรงไหน   หยุดอยู ที ่ตรงไหน   นานเทาไร   แลวมันจึงกลับ 
ออกมา  หรือกลับเขาไป  แลวแตกรณี.  เขาทําดุจประหนึ่งวาลมหายใจนั้น  เปน 
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ดวงมณีวิเศษดวงหนึ ่ง   ซึ ่งวิ ่งไปวิ ่งมา  อยูบนเสนทางทางหนึ ่ง  ซึ ่งจะไมยอมให 
ละไปจากสายตาไดแมชั่วขณะจิตเดียว  หรือกระพริบตาเดียว. 

 
ถาเปรียบดวยอุปมาอีกอันหนึ่งที่แลวมา  ก็คือวา  เมื่อเขาเปนคนใช 

ที่เลี้ยงลูกของนาย  และจะตองระมัดระวังเด็กไมใหตกจากเปลแลว  ตลอดเวลาที่ 
เด็กยังไมหลับ  หรือถึงกับพยายามลงจากเปล  เขาจะตองจับตาของเขาอยูที่เด็กไมให 
วางเวนได  ไมวาเปลนั้นกําลังไกวไปถึงที่สุดขางโนน  หรือกลับมาถึงที่สุดขางนี้ 
หรือยังอยูตรงกลางในขณะใดขณะหนึ่งก็ตาม  ลวนแตเปนขณะที่เด็กจะลุกออกมา 
จากเปลไดทั้งนั้น  สายตาของเขาจึงตองจับอยูที่เด็กนั้นตลอดเวลามิไดมีระยะวาง 
เวน  ซึ่งกลาวไดวา  เขาไดเห็นเด็กอยูโดยประการทั้งปวง  และตลอดเวลาทั้งปวง 
เหลานั้นไมวาสิ่งใด ๆ  จะเกิดขึ้นแกเด็ก  เขายอมรูเห็นโดยสิ้นเชิง ;  ขอนี้มี 
อุปมาฉันใด  ผูปฏิบัติก็ใชสติเปนเครื่องกําหนดลมหายใจ  ใหจิตกําหนดอยูตรง 
ที่ลมหายใจโดยประการทั้งปวง  และตลอดเวลาทั้งปวง  โดยไมมีระยะเวลา 
วางเวน  ฉันนั้น,  ในที่สุด  ผูปฏิบัติเชนนั้น  ก็สามารถเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งกาย 
คือลมหายใจทั้งปวง  ดวยการกําหนดเบื้องตน  ทามกลาง  และเบื้องปลาย  อยาง 
ติดตอกันไมขาดสายดวยอาการอยางนี้. 

 
เมื่อมีการกระทําอยูดังนี้  อยางถูกตองตามระเบียบวิธีแลว  กาย  คือ 

ลมหายใจก็ปรากฏชัด  สติก็ปรากฏชัด  ญาณหรือความรูสึกตาง ๆ  ตามควรแกกรณี 
ก็ปรากฏชัด,  สติปรากฏโดยความเปนสติ,  ญาณก็ปรากฏโดยความเปนญาณ,  
กายก็ปรากฏโดยความเปนกาย,ไมปรากฏในฐานะอันจะเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่น 
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ขั้นที่  ๓  การกําหนดลมหายใจทั้งปวง ๘๙

ถือมั่น  วาเปนสัตวหรือบุคคล  วาเปนตัวตนหรือเปนเราเปนเขา.  เมื่อเปนดังนี้ 
ก็กลาวไดวา  เขาเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงจริง ๆ  เห็นกายคือลมหายใจ 
ในบรรดาในกายทั้งหลายทั้งปวงอยูเปนปรกติ,  จนไมมีโอกาสสําหรับการเกิดขึ้น 
แหงอภิชฌาและโทมนัส  หรือกิเลสอื่นใด.  อุเบกขาชื่อวาตั้งมั่นดวยดีอยูตลอดเวลา 
เปนทางนําไปสูความเกิดขึ้นแหงสมาธิที่แนวแนในลําดับตอไป  ดังนี้. 

 
(จบอานาปาสติขึ้นที่สาม  อันวาดวยการกาํหนดลมหายใจทั้งปวง) 
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ตอน  แปด 

อานาปานสติ  ขั้นที่  สี่๑ 
(การทํากายสังขาร  ใหรํางับ) 

 
อานาปานสติขั้นที่สี่นี้  มีหัวขอวา  “ภิกษุนั้น  ยอมทําในบทศึกษาวา 

เราเปนผูทํากายสังขาร  ใหรํางับอยู  จักหายใจเขา  ดังนี้  ;  ยอมทําในบทศึกษาวา 
เราเปนผูทํากายสังขาร  ใหรํางับอยู  จักหายใจออก  ดังนี้”.๒ 

 
อานาปานสติขอน้ี  มีสิ่งที่ตองศึกษาและวินิจฉัย  อยูตรงคําที่วา  “กาย 

สังขาร”  และคําวา  “ทํากายสังขารใหรํางับอยู”  ซึ่งจะไดกลาวเปนลําดับไป  : 
 
คําวา  “กายสังขาร”  หมายถึงลมหายใจในเมื่อทําหนาที่ปรุงแตง 

มหาภูตรูป  อันเปนที่ตั้งแหงเวทนาเปนตน  ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน  ไมจําเปน 
ตองวินิจฉัยอีกในที่นี้  แตควรจะเขาใจสืบไปวา  ลมหายใจ  เปนสิ่งที่เนื่องกันอยู 
กับรางกายอยางใกลชิด  ในฐานะเปนสิ่งที่ปรุงสิ่งตาง ๆ  ที่เนื่องกับรางกาย  เชน 
ความรอนหนาวในรางกาย  การเคลื่อนไหวของรางกาย  ตลอดถึงความออนสลวย 
และความแข็งกระดางเปนตน  ของรางกาย  เพราะฉะนั้น  จึงเปนอันกลาวไดวา 
รางกายกับลมหายใจนี้  มีความสัมพันธกัน  ในทางที่จะหยาบหรือละเอียด  ในทาง 

 
 
 

 

                                                
๑  การบรรยายครั้งที่  ๙  /  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๐๒ 
๒  บาลีวา  ปสฺสมฺภยํ  กายสงฺขารํ  อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ  ; 

           ปสฺสมฺภยํ  กายสงฺขารํ  ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ 
๙๐ 
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ขั้นที่  ๔  การทํากายสังขารใหรํางับ ๙๑ 

ที ่จะระส่ําระสายหร ือสงบรําง ับ   ดังนี ้เป นต น   ได พร อมกันไปในตัว   ซึ ่งเป นเหตุ 
ใหเราสังเกตไดวา  เมื่อรางกายหยาบหรือระส่ําระสายเปนตน  ลมหายใจก็หยาบ 
หรือระส่ําระสายไปตาม  ;  เมื่อลมหายใจละเอียดหรือรํางับ  รางกายก็สุขุมหรือรํางับ 
ไปตาม  ;  ฉะนั้น  การบังคับรางกาย  ก็คือการบังคับลมหายใจ  ;  การบังคับ 
ลมหายใจ  ก็คือการบังคับรางกายพรอมกันไปในตัว.  เมื่อลมหายใจละเอียด 
หรืออยู ในภาวะที ่ละเอียด   รางกายก็ส ุข ุมละเอียดไมกระดาง   ไมเมื ่อยขบ  และ 
ไมระส่ําระสายอยางอื่น ๆ  จึงเปนอันวานอกจากจะเปนเครื่องสังเกตวา  เปนไป 
ดวยกันหรือเสมอกันทุกลักษณะและอาการแลว  ยังเปนสิ่งที่ตองไดรับการกําหนด 
หร ือการฝ กฝนพร อมก ันไปในคราวเด ียวก ัน   ในฐานะเป นเครื ่องส ง เสร ิมซึ ่งก ัน 
และกัน  ดังที่กลาวแลว. 

 
สิ่งที่จะพึงสําเหนียกศึกษาตอไป  ก็คือขอท่ีวาลมหายใจยอมมีลักษณะ 

หยาบหร ือละเอ ียด   สงบรําง ับ   หร ือไม สงบรําง ับ   อยู ระด ับหนึ ่งตามธรรมชาติ 
ของมันเอง  สุดแลวแตรางกายนั้นกําลังเปนอยูอยางไร.  แตแมวามันจะเปน 
อยางไรอยูแลวก็ตาม  ลักษณะที่เปนอยูตามธรรมชาตินี้  เรายอมบัญญัติวาเปน 
ของหยาบ  หรืออยูในขั้นหยาบ  ซึ่งเราจักไดกระทําใหกลายเปนของละเอียด 
หรือสงบรํางับยิ่งขึ้นไปตามลําดับ  ดวยอํานาจของกัมมัฏฐาน  กลาวคืออานาปาน- 
สติในขั้นที่สี่นี้. 

 
 

การทํากายสังขารใหรํางับ. 
คําวา  “การทํากายสังขารใหรํางับ”  นั้น  ควรจะไดวินิจฉัยถึงกิริยา 

ที่เรียกวา  “รํางับ”  ใหเปนที่เขาใจแจมแจงกันเสียกอน. 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๘ ๙๒

ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนวา  ลมหายใจที่ เปนอยูตามธรรมชาตินั้น 
จัดเปนของหยาบหรือบัญญัติวาหยาบ  แตวาไมปรากฏเพราะมิไดกําหนด  ครั้น 
พอสักวาไปกําหนดเขาเทานั้น  ความหยาบก็จะปรากฏขึ้นมาทันทีอยางรุนแรง 
แลวก็จะเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่จะละเอียดหรือสงบรํางับลง.  ถายิ่งไปพิจารณา 
จริง ๆ  เขาดวยแลว  ก็ยิ่งละเอียดรํางับลงอีกตามลําดับ  ดังนี้.  ขอนี้อุปมาเพื่อ 
จะใหเขาใจงายขึ้น  โดยเปรียบกับเสียงฆองเมื่อมีการตีฆอง  ยอมเกิดเสียงดังที่สุด 
ของฆองขึ้น.  เมื่อเสียงดังที่สุด  สิ้นสุดไปแลว  ยอมเหลือแตเสียงกังวานเปน 
ระยะยาว.  เสียงกังวานในระยะแรก  ยอมดังมากเกือบเทากับเสียงที่ตีโดยตรง 
แตแลวเสียงกังวานนั้น  ยอมคอย ๆ  นอยลง  หรือจางลง ๆ  จนถึงขนาดจะไมได 
ยินเสียง  และเงียบหายไปในที่สุด.  เปรียบเทียบกันไดกับลมหายใจ  ที่มีลักษณะ 
อาการละเอียดหรือรํางับลง ๆ  เชนเดียวกับเสียงกังวานของฆอง  ฉันใดก็ฉันนั้น.  
ขณะที่ยังไมมีการตีฆองเสียงก็ไมปรากฏ  นี้ยอมเหมือนกับขณะที่ยังไมไดกําหนด 
ลมหายใจ  รูสึกวาสิ่งตาง ๆ  เงียบไปหมด  หรือราวกะวามิไดมีการหายใจเลย  ทั้ง ๆ  
ที่มีการหายใจอยูเปนปรกติ  นี้เปนเพราะยังไมไดกําหนด.  พอสักวาไปกําหนดเขา 
ก็รูทันทีวามีการหายใจ  และอยูในระดับท่ีหยาบ  เชนเดียวกับเอาไมไปตีฆอง  ก็เกิด 
เสียงชนิดที่ดังมากหรือหยาบมากขึ้นมาทันที.  ครั้นมีการกําหนดลมหายใจแลว 
มันก็เริ่มละเอียดไปตามลําดับของการกําหนด  หรือการพิจารณาที่ยิ่งละเอียดลงตาม 
ลําดับ  รํางับลงตามลําดับ  เหมือนเสียงกังวานของฆองฉันนั้น,  ทั้งหมดนี้  เพื่อจะช้ี 
ใหเห็นใจความสําคัญ  ๒  ประการ  คือถาไมมีการกําหนด  ก็เปนของหยาบ  หยาบ 
อยูตามปกติ  แตเรามิรูสึก,  และเมื่อไปกําหนดเขา  ยอมเปลี่ยนเปนของละเอียด 
ยิ่งขึ้นไปตามลําดับ.  แตการละเอียดโดยอัตโนมัติเชนนี้  ยังไมเปนการเพียงพอ 
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ขั้นที่  ๔  การทํากายสังขารใหรํางับ ๙๓ 

เราจักตองทําใหละเอียดใหถึงที่สุดจริง ๆ  โดยวิธีแหงอานาปานสติขั้นที่สี่นี้.  นี้คือ 
ความหมายของคําวา  “รํางับ”  ในบทบาลีที่มีอยูวา  “เราเปนผูทํากายสังขารใหรํางับ 
อยู”  ดังนี้. 

 
สิ่งที่ตองวินิจฉัยสืบไป  ก็คือทําใหรํางับ  ดวยอาการอยางไร ? 
การทําใหรํางับในที่นี้  อาจจะแบงไดเปน  ๒  ประเภท  คือ  รํางับดวย 

การกําหนด  อยางหนึ่ง  และ  รํางับดวยการพิจารณา  อีกอยางหนึ่ง. 
การกําหนด  ในที่นี้  เปนอาการที่ทําใหเปนสมาธิ  ไดแกการกําหนดสติ 

เขาที่ลมหายใจ  โดยอาการที่กลาวในขั้นที่สาม.  ยิ่งกําหนดมากขึ้นเพียงไร  ลมก็ 
ยิ ่งละเอ ียดมากเข า   กระทั ่งละเอ ียดถึงที ่ส ุด   ถึงก ับกําหนดไมได   ตองรื ้อขึ ้นมา 
ตั้งตนใหม  ดังที่จะกลาวตอไปขางหนาก็ดี  หรือละเอียดไปในทางที่ถูกจนกระทั่ง 
เกิดปฏิภาคนิมิต  กลายเปนอัปปนาสมาธิ  หรือฌานก็ดี  ทั้งสองอยางนี้  ลวนแต 
เปนการสงบรํางับดวยการกําหนด  และเปนแนวของฝายสมาธิโดยตรง. 

สวนคําวา  “การพิจารณา”  นั้น  เปนแนวทางฝายปญญา  หรือการ 
ปฏิบัติที่ลัดตรงไปทางวิปสสนา  โดยไมประสงคการทําสมาธิถึงที่สุด,  หรืออีก 
อยางหนึ่ง  ก็เปนแนวปฏิบัติของบุคคลผูประสงคจะทําใหควบคูกันไปทั้ง  ๒  อยาง 
การพิจารณาในที่นี้  จะเปนการพิจารณาตัวลมหายใจนั่นเองก็ได  หรือพิจารณา 
สัจจะของธรรมชาติอันอื่น   ซึ่ง เรียกวาธรรมะอยางใดอยางหนึ่งอยูตลอดเวลาที่ 
หายใจเขา-ออก  อยูก็ได.  ถาสิ่งที่นํามาพิจารณาอยูนั้น  เปนของละเอียดยิ่งขึ้น 
เพียงไร  การพิจารณาก็ยิ่งละเอียดมากยิ่งขึ้นเพียงนั้น  และลมหายใจก็ยิ่งละเอียด 
ขึ้นเพียงนั้น  ฉะนั้นจึงเปนอันกลาวไดวา  ผูที่ทําอานาปานสติถึงขั้นนี้ยอมไดชื่อวา 
เปนผูทํากายสังขารใหรํางับอยู  ทั้งในทางของสมาธิและทั้งในทางของปญญา  คือวา 
เขาจะทําสมาธิใหสูงยิ่งขึ้นไปตามลําดับก็ตาม  หรือวาจะยักไปในทางของวิปสสนา 
คือพิจารณาเพื่อความรูก็ตาม  ยอมไดชื่อวาเปนผูทํากายสังขารใหรํางับอยู  ดวยกัน 
ทั้งนั้น. 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๘ ๙๔

สําหรับ  การทําการพิจารณา  ที่สามารถทํากายสังขารใหรํางับลง  ใน 
ที่นี้  มีลําดับแหงความรํางับลงตามลําดับแหงความหยาบละเอียด  ของสิ่งที่นํามา 
พิจารณา  คือ  : 

ในขั้นแรก  เมื่อยังไมไดพิจารณาหรือกําหนดอะไร  ลมหายใจก็หยาบ 
อยูตามปรกติ  เมื่อกําหนดพิจารณาอยูที่ลมหายใจนั้นวาเปนอยางไรเปนตน  ลมหายใจ 
ก็ยอมสงบรํางับลงทันที  ; 

เมื่อกําหนดพิจารณามหาภูตรูป  (คือ  ดิน  น้ํา  ลม  ไฟ)  ซึ่งเปนของ 
เนื่องดวยลมหายใจอยู  ลมหายใจก็ยิ่งรํางับลงไปกวานั้น  ; 

เมื่อกําหนดพิจารณาอุปทายรูป  กลาวคือลักษณะและภาวะตาง ๆ ซึ่ง
อาศัยอยูกับมหาภูตรูป  ซึ่งเปนของละเอียดยิ่งไปกวามหาภูตรูป  ลมหายใจก็ยิ่งรํางับลง
ไปกวานั้น  ; 

เมื่อกําหนดพรอมกันทั้งสองอยาง  เชนกําหนดพิจารณาอาการที่ 
อุปาทายรูปเนื่องอยูกับมหาภูตรูปอยางไร  เปนตน  ลมหายใจก็ยิ่งรํางับลงไปกวานั้น  ; 

เมื่อกําหนดอรูป  คือสิ่งที่ไมมีรูปเลย  มีอากาศและวิญญาณ  เปนตน 
ลมหายใจก็ยิ่งรํางับลงไปกวานั้น  ; 

เมื่อกําหนดพรอมกันทั้งสองอยาง  คือทั้งรูปและอรูป  เชนกําหนด 
ความที่สิ่งทั้งสองอยางนี้แตกตางกันอยางไร  และเนื่องกันอยางไรเปนตน  ลมหายใจ 
ก็ยิ่งละเอียดหรือรํางับลงไปยิ่งกวานั้น  ; 

เมื่อกําหนดละเอียดลงไปถึงสิ่งซ่ึงเปนปจจัยของรูปและอรูป  ซึ่งเรียก 
อีกอยางหนึ่งวา  นามรูป  อีกตอหนึ่ง  จนกระทั่งเห็นวานามรูป  มีอะไรเปนปจจัย 
และปจจัยนั้น ๆ  กําลังปรุงแตงนามรูปน้ันอยูอยางไร  ดังนี้เปนตน  ลมหายใจก็ยิ่ง 
ละเอียดและรํางับลงไปยิ่งกวานั้น  ; 
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ขั้นที่  ๔  การทํากายสังขารใหรํางับ ๙๕ 

และ  เมื่อไดกําหนดพิจารณาไป  กระทั่งถึงลักษณะแหงนามรูป  หรือ 
ความที่นามรูป  ประกอบอยูดวยไตรลักษณะ   คือความไมเที่ยง   เปนทุกข   เปน 
อนัตตา  ดังนี้เปนตนแลว  ลมหายใจก็ละเอียดหรือรํางับลงไปยิ่งกวานั้น.  สวนที ่
เปนการกําหนดแลวพิจารณา  ทั้งหมดนี้  ยอมแสดงใหเห็นอาการของความสงบรํางับ 
ที่เปนไปดวยอํานาจของการพิจารณาตามแนวของวิปสสนา  ซึ่งเปนทางของปญญา 
อันแตกตางจากการกําหนดอยางไมพิจารณา  ซึ่งเปนอาการของสมถะ   และเปน 
แนวของสมาธิ  อยางแจงชัด. 

 
มี  สิ่งสําคัญ  ที่ควรจะทราบเสียดวยเลยในที่นี ้  วา  เมื ่อการเจริญ 

อานาปานสติดําเนินมาจนถึงขั้นที่สี่นี้  ผูประสงคจะทําอานาปานสติตอไป  ตาม 
ลําดับท่ีมีอยูใหครบทั้ง  ๑๖  ขั้นนั้น  ก็ตองทําไปตามแนวของการกําหนดเพื่อความ 
เปนสมาธิโดยตรงไปกอน  จนกระทั่งถึงเกิดจตุตถฌานเปนอยางสูงสุด  ดวยอํานาจ 
ของการทําอานาปานสติขอที่สี่นี้  แลวจึงทําขั้นที่  ๕  ที่  ๖  ตามลําดับไป  และไป 
กําหนดความไม เที ่ยง เป นทุกข   เป นอนัตตาเป นต น   ใหถ ึงที ่ส ุด เอาในขั ้นแห ง 
อานาปานสติหมวดสุดทาย  คือตั้งแตขั้นที่  ๑๓-๑๔  และเปนลําดับไป. 

 
สวนบุคคลผูไมประสงคจะทําใหเต็มที่  ในฝายสมถะ  แตมีความ 

ประสงคจะลดตรงไปสูวิปสสนาโดยดวน  ก็สามารถที่จะยัก  หรือเปลี่ยนการ 
กําหนด  ใหกลายเปนการพิจารณา  และ  พิจารณารูปนาม  โดยความเปนอนิจจัง 
ทุกขัง  อนัตตา  อยางยิ่ง  ไปเสียตั้งแตอานาปานสติขั้นที่สี่นี้  แลวดําเนินขามเลย 
ไปยังขั้นที่  ๑๓  –  ๑๔  -  ๑๕  -  ๑๖  ดวยอํานาจของการพิจารณาดิ่งไปในทาง 
ของปญญาอยางเดียว  ดังที่จะไดกลาวในขั้นนั้น ๆ  โดยไมหวงหรือไมตองการ 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๘ ๙๖

บรรลุฌานเปนตนไป  แตอยางใด  ซึ่งหมายความวาไมตองการสมาธิถึงขนาดบรรล ุ
ฌานนั้นเอง  ตองการสมาธิเพียงเทาที่จะเปนบาทฐานของวิปสสนาเทานั้น  โดย 
เพงเล็งเอาความดับทุกขเปนที่มุงหมาย  แตไมประสงคสมรรถภาพ  หรือคุณสมบัติ 
พิเศษ  เชนอภิญญาเปนตน. 
 

การพิจารณาตามแนวแหงวิปสสนาในเรื่องนี้  มีรายละเอียดอยางไร 
จะกลาวขางหนาในเรื่องที่ถึงเขา  คือในขั้นที่  ๑๓  -  ๑๔.  ในที่นี้มุงหมายจะ 
วินิจฉัยกันเฉพาะ  การทํากายสังขารใหสงบรํางับ  ตามหลักของฝายสมาธิอยาง 
เดียว  แมจะมีการระงับความมีสัตว  บุคคล  ตัวตน  เราเขา  ในขั้นเหลานี้บาง 
ก็เปนเพียงการเห็นความไมเปนสัตว  บุคคล  ตัวตน  เราเขา  เพราะสักวาเปนกาย 
บาง  เปนลมหายใจบาง  เปนสติบาง  เปนจิตที่มีสติกําหนดลมหายใจบาง  เปน 
สัมปชัญญะคือเปนเพียงญาณในขั้นตน ๆ  รูอยูวาอะไรเปนอะไรดังนี้บาง.  การเห็น 
เป นแตธรรมชาติ  ไม เห ็นความเป นสัตว   บุคคล   ตัวตน   เราเขา   ซึ ่งน าย ึดถ ือ 
หรือเปนที่ตั้งแหงความรักและความชังแตอยางใดทํานองนี้  ก็เปนอันกลาวไดวา 
เปน  การนําอภิชฌาและโทมนัสออกเสียไดระดับหนึ่ง  เชนเดียวกัน.  โดยใจความ 
ก็คือวา  แมยังเปนเพียงเรื่องของสมาธิ  ก็ยังสามารถกําจัดความยึดถือวาสัตว 
บุคคล  ตัวตน  เราเขา  ไดตามสวนของสมาธินั้น  ในเมื่อการกระทํานั้นมีสัมมาทิฏฐิ 
เปนมูลฐานมาแตเดิม  แมจะนอยเพียงไรก็ตาม.  ฉะนั้น  เราจะไดพิจารณากันถึง 
การทํากายสังขารใหรํางับ  โดยวิถีทางแหงการกําหนดลมหายใจตามแนวสมาธิโดย 
ตรงอยางเดียวเปนลําดับไป  จนกระทั่งเกิดฌาน  ใหเสร็จสิ้นไปเสียกอน. 
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ลําดับแหงกรรมวิธีของอานาปานสติ๑ 

 
เมื่อมาถึงขั้นนี้  ควรจะไดทราบอยางทั่วถึงกวางขวางออกไป   รวมท้ัง 

เรื่องที่แลวมา   และเรื่องที่จะกลาวตอไปขางหนา   ที่ติดตอเปนสายเดียวกันวา 
ลําดับแหงกรรมวิธีของการเจริญอานาปานสติตั้งแตตน  จนถึงที่สุด  กลาวคือการ 
บรรลุมรรคผล  นั้น  อาจจะแบงออกไดโดยหลักใหญเปน  ๘  ระยะ  คือ  : 

 
๑.  คณนา  การคํานวณหรือการนับ  เพื่อทราบความสั้นยาวของ 

ลมหายใจ  หรือเพื่อควบคุมการหายใจอยางมีระยะ  มีเบ้ืองตน  ทามกลาง  ที่สุดก็ตาม 
เปนการกําหนดลมหายใจอยางหยาบ.  (มีไดในอานาปานสติ  ขั้นที่  ๑  -  ๒  -  ๓). 

 
๒.  อนุพันธนา  การติดตามลมหายใจอยางละเอียด  ดวยสติที่สงไปตามอยาง

ไมทิ้งระยะวาง  โดยไมตองนับ  ไมตองกําหนดเบื้องตน  ทามกลาง  ที่สุดเปนตน.  (มีไดใน
อานาปานสติ  ขั้นที่  ๓). 

 
๓.  ผุสนา  การกําหนดฐานที่ลมถูกตอง  แตเพียงแหงใดแหงหนึ่ง 

เพียงจุดเดียว  เพื่อการเกิดขึ้นแหงอุคคหนิมิต  ณ  ที่นั้น.  (มีไดในอานาปานสติ  ขั้นที่  ๔). 
 
๔.  ฐปนา  ความแนนแฟนมั่นคง  แหงการกําหนด  ที่พื้นฐานอันเปน 

ที ่ตั ้งแห งอ ุคคหน ิม ิตนั ้น   จนกระทั ่ง เปลี ่ยนร ูปเป นปฏ ิภาคนิม ิตปรากฏขึ ้นอย าง 
ชัดเจนมั ่นคงแน นแฟน   เพื ่อ เป นที ่หน วงใหเก ิดอ ัปปนาสมาธ ิ  หรือฌานตอไป .  
 (มีไดในอานาปานสติ  ขั้นที่  ๔). 

 
 

                                                
๑ การบรรยายครั้งที่  ๑๐  /  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๐๒ 

๙๗ 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๘ ๙๘

 (ทั้ง  ๔  ระยะนี้เปนระยะเนื่องดวยสมาธิโดยตรง.  ตอจากนี้ไป  เปนระยะที่ 
เนื่องดวยวิปสสนา  หรือการพิจารณา). 

 
๕.  สัลลักขณา  การกําหนดพิจารณานามรูป  ตามทางของวิปสสนา 

เพื่อความเห็นแจงลักษณะแหงความไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา  โดยเฉพาะ.  
 (มีไดตั้งแตอานาปานสติ  ขั้นที่  ๕  เปนตนไป  จนถึงที่สุด). 

 
๖.  วิวัฏฏนา  อาการตัดกิเลสของมรรค  นับตั้งแตวิราคะเปนตนไป 

จนกระทั่งถึงขณะแหงมรรคโดยตรง.  (ยอมมีในจตุกกะที่ส่ี  ขั้นใดขั้นหนึ่ง). 
 
๗.  ปริสุทธิ  การบรรลุผลของการตัดกิเลส  ที่เรียกโดยตรงวาวิมุตต ิ

ในขั้นที่เปนสมุจเฉทวิมุตติ.  (เปนผลแหงการเจริญอานาปานสติในขั้นสุดทาย  ที่กําหนด 
อยูทุกลมหายใจเขา  –  ออก). 

 
๘.  ปฏิปสสนา  ไดแกญาณเปนเครื่องพิจารณา  ในความสิ้นไปแหง 

กิเลส  และผลแหงความสิ้นไปแหงกิเลส  ที่เกิดขึ้นแลว.  (เปนการพิจารณาผลอยู 
ทุกลมหายใจเขา  –  ออก). 

 
(  ๔  ขั้น  ตอนหลังนี้  เปนระยะแหงวิปสสนาและมรรคผล). 
 
เกี่ยวกับการทํากายสังขารใหรํางับน้ัน  ยอมมีในระยะที่  ๓  และท่ี  ๔  

คือผุสนาและฐปนาโดยตรง.  สําหรับระยะที่หนึ่ง  คือคณนานั้น  เปนเพียงการ 
กําหนดลมหายใจเขา  –  ออก  ตามที่กลาวมาแลวในอานาปานสติขั้นที่หนึ่งและ 
ที่สอง.  สวนอนุพันธนาระยะที่สองนั้น  เปนการกําหนดติดตามลมอยางละเอียด 
ถี ่ยิบและวกไปวกมา  ตามอาการที ่ลมแลนไป  ดังที ่กลาวแลวในอานาปานสติ 
ขั้นที่สาม  เปนสวนใหญ.  แตถึงกระนั้นก็ตาม  การมีความรูความเขาใจ  และ 
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ลําดับแหงกรรมวิธี ๙๙ 

การกระทํามาอยางถูกตอง  ตั้งแตระยะที่หนึ่ง  ที่สองนั้น  ยอมสงเสริมความสําเร็จ 
ในระยะที่สาม  ที่สี่นี้เปนอยางยิ่ง  จึงควรมีการพิจารณามาใหม  ตั้งแตระยะที่หนึ่ง 
ถึงที่สี่  ในลักษณะที่สัมพันธกันอีกครั้งหนึ่ง,  ดังตอไปนี้  : 

 
ระยะที่หนึ่ง  คือ  คณนา  ไดแกการคํานวณหรือการนับ  มีความ 

หมายเปน  ๒  อยางคือ  คํานวณเพื่อใหรูความสั้นยาวของลมหายใจ  อยางหนึ่ง  และ 
เพ่ือวาเมื่อคํานวณอยู  จิตจะไมมีโอกาสละจากลมหายใจ  นี้อีกอยางหนึ่ง.  เมื่อมี 
ความมุงหมายอยางนี้  อาการที่นับหรือคํานวณนั้น  ตองมีความสัมพันธกันดวยดี 
คือการนับหรือคํานวณก็สําเร็จ  การปองกันจิตละจากอารมณก็สําเร็จ.  การคํานวณ 
หรือการนับน้ัน  ถานับดวยสังขยา  ก็นับไมนอยกวา  ๕  และไมมากเกินกวา  ๑๐.  
ถาไมนับดวยสังขยาก็คือเพียงแตคํานวณเอาวา  สั้นยาวเทาไร,  อยางไร  ดังที่กลาว 
แลวในตอนที่วาดวยลมหายใจสั้นหรือยาวนั่นเอง.  ทั้งหมดนี้  ตองทําดวยความ 
ตั้งใจที่มีกําลังพอเหมาะสม  ไมเนือยเกินไป  และไมขะมักเขมนเกินไป. 

 
การการหนดนับดวยสังขยานั้น  เปนอุบายที่ทําใหการกําหนดเปนไป 

ในลักษณะที่งายขึ้น  แตก็หยาบกวาการคํานวณโดยไมตองนับ. 
 
วิธีนับดวยสังขยา  คือชั ่วระยะที ่หายใจเขาหรือหายใจออกครั ้งหนึ ่ง 

มีการนับวา  ๑  -  ๒  -  ๓–  ๔  -  ๕  ใหจบลงพอเหมาะพอดีกันทุกครั้ง  ที่หายใจเขา 
หรือออก.  แมจะยืดการนับออกไปถึง  ๑๐  คือนับ  ๑  -  ๒  -  ๓  -  ๔  -  ๕  -  ๖  -  ๗  
-  ๘  -  ๙  -  ๑๐  ก็ตองกะใหจบลงพอดี  กับการสิ้นสุดของการหายใจระยะหนึ่ง  ๆ.  
แมจะนับชนิด  ๑  ถึง  ๖,  ๑  ถึง  ๗,  ๑  ถึง  ๘,  ๑  ถึง  ๙  ก็ตาม  ยอมมีวิธีแหง 
การนับใหลงจังหวะพอเหมาะพอดีอยางเดียวกัน  หากแตวาไมนิยม,  สูนับถึง  ๕ 
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หรือ  ถึง  ๑๐  ไมได.  การนับอยางนี้จะเห็นไดวา  เปนการนับเมื่อมีการหายใจยาว 
เป นปรกต ิเท านั ้น   และทั ้งย ัง เป นระยะแห งการกําหนดเป นเบื ้อต น   ทามกลาง 
ที่สุด  หรือการกําหนดเปนระยะ  ๆ   อยูนั่นเอง   และยังเปนเหตุผลเกี่ยวกับขอท่ีวา 
ไมใหนอยกวา  ๕  และไมใหเกิน  ๑๐,  เพราะถานับนอยกวา  ๕  ก็ทิ้งระยะ 
แหงการนับหางกันมาก   จนนานพอที่จะทําใหจิตผละหนีไปไดจากอารมณ   หรือ 
จัดวาเปนอาการนับท่ีหยาบเกินไป,  และมีผลไมตางอะไรกับการกําหนดแตเพียงวา 
เบื ้องตน  ทามกลาง  ที่สุด.  แตถานับเกินกวา  ๑๐  ซึ่งเปนระยะที่ติดกันมาก 
เกินไป   ก็จะทําให เกิดอาการลุกลนเมื่อนับ   หรือความระหกระเหินในการนับข้ึน 
แกจิต.  รวมความก็คือชาเกินไปก็ไมดี  เร็วเกินไปก็ไมดี  หางเกินไปก็ไมดี 
ถี่ เกินไปก็ไมดี   ลวนแต เปนทางมาแหงการกระทบกระเทือน   และความฟุ งซาน 
แหงจิตไดดวยกันทั้งนั้น.  นี้คือการนับดวยวิธีแหงสังขยา  ซึ่งควรจะทดลอง 
ฝ กฝนด ูให ครบถ วนท ุกแบบ   เพราะเป นอ ุบายว ิธ ีที ่เป นทั ้งการฝ กฝน   และการ 
ปรับปรุงใหจิตอยู ในสภาพที่คลองแคลว   ทั้งใหจิตนั้น รูจักตัวมันเองอยางชัดเจน 
ยิ่งขึ้น. 

 
วิธีนับโดยการคํานวณความสั้นยาว  โดยไมตองมีการนับดวยสังขยา 

นั้น  มีวิธีการดังไดกลาวแลวขางตน  อันวาดวยความสั้นยาวแหงลมหายใจ   และ 
การกําหนดความสั้นยาวนั้น  ในอานาปานสติขั้นที่  ๑  ขั้นที่  ๒  มาแลวอยางเพียงพอ.  
ในที่นี้ขอสรุปใจความสําคัญแตเพียงวา  การคํานวณความสั้นยาวนั้น  ก็ตองทํา 
ดวยความรูสึกที่พอเหมาะพอดี  คือไมทําดวยความรอนรน  หรือกระหายเกินไป 
กลาวคือมีความตั้งใจรุนแรงเกินไป  หรือทําดวยความเฉื่อยชา  เนือย  ๆ   เลือน ๆ  
กลาวคือมีความตั้งใจนอยเกินไป.  การทําอยางแรก  ทําใหจิตฟุงซาน  ซึ่งกําหนด 
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อารมณไมได.  การทําอยางหลัง  ทําใหจิตมีโอกาสผละหนีจากอารมณ  โดย 
ลักษณะอาการเชนเดียวกับโทษที่เกิดขึ้นจากการนับท่ีมากหรือนอยเกินไป  ชาหรือ 
เร็วเกินไปน่ันเอง.  อุปมาขอนี้เปรียบไดกับการจับนกตัวเล็ก ๆ  ถาทํามือหลวม ๆ  
นกก็หนีไปตามชองมือได  ;  ถาจับแนนเกินไปนกก็ตายในมือ  ไมสําเร็จประโยชน 
อะไรแกบุคคลผูหวังจะไดนกเปน ๆ  ฉันใดก็ฉันนั้น. 

 
การนับดวยสังขยาก็ดี  การคํานวณโดยไมตองนับสังขยาก็ดี  ลวน 

แตเรียกวา  คณนา  ในที่นี้ดวยกันทั้งนั้น  เปนสิ่งที่ตองทําในขณะที่มีการกําหนด 
อยูตลอดระยะสั้นหรือระยะยาวของลม  กลาวคือตลอดเวลาที่สติเริ่มกําหนดไปตามลม 
ครั้นถัดมาถึงระยะที่ลมหายใจเปนระเบียบแลว  มีความรํางับลงบางแลว  การกําหนด 
ยางหยาบเชนนั้นก็กลายเปนสิ่งที่ไมควร  แตจะตองมีวิธีการกําหนดที่ละเอียดยิ่ง 
ขึ้นไป  กลาวคือการกําหนดเฉพาะแหง  อันจะไดกลาวถึงไดโดยสมบูรณขางหนาใน 
ขั้น  ผุสนา,  สําหรับในที่นี้  จะกลาวแตพอสังเขปเทาที่ยังคาบเกี่ยวกันอยูบางอยางกับ 
การนับหรือ  คณนา  เทานั้น. 

 
การกําหนดลมเฉพาะแหง  คือเมื่อเห็นวาไมจําเปนจะมีการกําหนดวิ่ง 

ไปตามลมอยูตลอดเวลา  เพราะจิตรํางับพอสมควรแลว  ก็เลือกกําหนดเฉพาะที่ 
จุดใดจุดหนึ่งซึ่งลมจะผานไปหรือผานมาเทานั้น  แลวคอยกําหนดนับหรือคํานวณ 
ณ  ที่นั้น  เพื่อความเขาใจงาย  ก็ควรยอนระลึกไปถึงอุปมาเรื่องคนใชที่ไกวเปลเด็ก 
อีกตามเคย  :  เขานั่งอยูที่ตรงเสาเปลซึ่งตั้งอยูกึ่งกลางของการไกวไปและการไกวมา.  
เมื่อเด็กยังไมหลับหรือไมงวง  ยังจะดิ้นลงจากเปลอยู  เขาก็ตองเหลียวหนาไป 
เหลียวหนามา  ซายที  ขวาที  อยูตลอดเวลา  จับตาดูเพื่อไมใหเด็กนั้นมีโอกาสลง 
จากเปล.  แตครั้นเด็กนั้นยอมนอน  หรืองวงนอนลงบางแลวเขาก็ไมจําเปน 
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ที่จะตองทําเชนนั้น  คงจับตาอยู เฉพาะตรงหนา  ชั่วขณะที่ เปลผานมาเพียงแว็บ 
หนึ่งเทานั้นก็พอแลว.  เขาไมตองเหลียวซายเหลียวขวาอีกตอไป  เพราะไมม ี
ความจําเปนและยังแถมจะเหนื่อยเปลา  ขอน้ีฉันใด  ;  เมื่อลมหายใจเริ่มรํางับลง 
อยางที่เรียกวา  “กายรํางับลง”  การปฏิบัติก็เลื่อนไปสูขั้นที่ละเอียดกวาเดิม  คือ 
ไมกําหนดดวยการวิ่งตามลมเขาออก  แตไปหยุดคอยกําหนดอยูตรงจุดใดจุดหนึ่ง 
ซึ่งเปนการไดเปรียบหรือเหมาะสมที่สุด  ฉันนั้น.  จุดที่กลาวนี้  ควรที่จะไดรับ 
การพิจารณาวาจะเปนที่ตรงไหน  และเพราะเหตุอะไร. 

 
ไดกลาวมาแลวขางตนวา  เราไดแบงพื้นฐานของทางลมหายใจสัมผัส 

ออกเปน   ๓   สวน   คือท่ีตรงปลายจมูก   ที่กลางอก   และที่สะดือ   ฉะนั้นควรจะ 
พิจารณาตอไปวา  การคอยเฝากําหนดที่จุดไหนจะไดผลอยางไร  :  สมมติวา  ถา 
กําหนดที่กลางอก  พื้นฐานก็จะใหญหรือยาวเกินไป  จนยากแกการที่จะกําหนดให 
เปนจุดเล็ก ๆ  จุดหนึ่งได  :  ถากําหนดที่สะดือ  ก็ยังเปนการเลื่อนลอย  เพราะ 
เปนเพียงการอนุมานเอาตามความรูสึกที่ รูสึกเปนวงกวาง ๆ  ไมมีจุดเล็ก ๆ  ที่จะ 
สามารถกําหนดไดอยางเดียวกัน  :  เพราะฉะนั้นจึงเหลืออยูแตที่ชองจมูก  ซึ่งเปน 
จุดเล็ก ๆ  จุดหนึ่ง  ที่ลมหายใจจะตองผานอยูเสมอ  ทั้งออกและเขา  และแรงพอที่ 
จะกําหนดไดโดยงาย  จึงเกิดความนิยมตรงเปนอันเดียวกันหมดทุกพวก  วาจะตั้ง 
จุดแหงการกําหนดที่ตรงนี้  สําหรับการปฏิบัติในขั้นนี้.  อุปมาที่ชวยใหเขาใจงาย 
ยิ่งขึ้นไปอีก  ก็ไดแกการเฝาเมือง  (สมัยโบราณ)  ทั้งเมือง  ที่ตรงประตูเมืองแหง 
เดียว.  คนเฝาประตูเมืองไมจําเปนจะตองตรวจคนคนที่ยังไมไดเขาประตูเมือง 
หรือคนที่ไดเขาเลยประตูเมืองไปจนอยูในเมืองแลว.  เขาจะตรวจคนแตบุคคล 
ที่กําลังจะผานชองประตูเมืองก็แลวกัน.  เขายอมเหนื่อยนอย  เปลืองเวลานอย 
แตไดผลมาก  นี้ฉันใด  ;  การกําหนดลมหายใจในขั้นนี้  ก็มีความมุงหมายฉันนั้น 
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คือการกําหนดเฉพาะตอเมื่อลมผานชองจมูก  โดยเฉพาะที่ปลายจะงอยจมูกดานใน.  
ใหปฏิบัติทําความรูสึกราวกะวาที่ตรงนั้นเปนเนื้อออนมากหรือกําลังเปนแผล  ซึ่งม ี
อาการไวตอความรูสึกอยางยิ่ง  ถึงกับวา  เมื่อลมผานแมเพียงเล็กนอย  ก็ยังอาจที่ 
จะรูสึกได.  สติคอยกําหนดอยูที่จุดนี้จุดเดียว  ก็เปนการเพียงพอสําหรับการปฏิบัติ 
ในขั้นนี้  และพึงทราบลวงหนาไวเสียดวยวา  ณ  จุด ๆ  นี้เอง  ซึ่งจะไดนามวา  ผุสนา 
อันเปนระยะที่สาม  ของกรรมวิธีของการกําหนดซึ่งจะตองพิจารณากันอยางละเอียด 
ขางหนา.  สําหรับคนธรรมดาเรา ๆ  ก็มีทางที่จะกําหนดจุด ๆ  นี้ไดโดยงาย  และ 
จะงายยิ่งขึ้นไปอีก  สําหรับคนประเภทที่มีจมูกโงงเปนขอ.  สําหรับคนประเภทที่มี 
จมูกสั้นและหักหงาย  เชนจมูกของชนเผาพันธุนิโกร  ทําใหมีการกําหนดที่สุดชอง 
จมูกไดยากกวาคนธรรมดา  เพราะลมหายใจจะพุงไปกระทบที่ริมฝปากบน  ทําใหมี 
ความรูสึกที่ตรงนั้นมากกวาที่ปลายจมูก.  ถาเปนอยางนี้  ทานแนะใหเปลี่ยน 
ตําแหนงจุดที่ประสงคนั้น  ไปท่ีจะงอยฝปากบน  แทนที่จะเปนที่ปลายจะงอยจมูก 
ซึ่งเรื่องนี้เจาตัวทุกคน  ยอมรูไดดีดวยตนเอง. 

 
เปนอันวาในบัดนี้  การกําหนดลมหายใจไดเปลี่ยนการกําหนดนับตลอด 

สาย  มาเปนการกําหนดนับเมื่อลมผาน  เฉพาะที่จุดใดจุดหนึ่ง  ดวยอาการดังกลาว 
แลว  ;  ฉะนั้น  ในกรณีนี้  การนับหรือการคํานวณยอมเปลี่ยนไปตาม  กลาวคือ 
สําหร ับการนับอยางว ิธ ีส ังขยา   ทานแนะใหน ับคราวละ   ๕   คือเริ ่มน ับเปน   ๕  
เปน  ๑๐  เปน  ๑๕  -  ๒๐  -  ๒๕  เรื่อยไป  ทุกคราวที่ลมผานจุด ๆ  นี้.  หรือจะนับ 
เปนคราวละสิบ,  เปน  ๑๐  -  ๒๐  -  ๓๐  -  ๔๐  -  ๕๐  แทนก็ได  :  ไมตองมีการแจก 
โดยรายละเอียดเปน  ๑  -  ๒  -  ๓  -  ๔  -  ๕  อีกตอไป  ก็จะเขารูปกันได  กับการฝก 
ในระยะที่แลวมา  และดําเนินไปไดโดยสะดวกในตัวมันเอง.  สวนการคํานวณ 
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โดยไมตองนับนั้น  ก็กลายเปนการคํานวณเอาตรงจุดนั ้นเพื ่อใหรู ลมสั ้นหรือยาว 
หนักหรือเบา  หยาบหรือละเอียดเปนตน  ไดผานเขาหรือผานออก  ก็รูไดที่ตรงนั้น 
เอง.  นี่เปนเรื่องทั้งหมดของคณนา  หรือการคํานวณ. 

 
ระยะที่สอง  คือ  อนุพันธนา  ไดแกการติดตามลมอยางละเอียด 

ใกลช ิดถึงที ่ส ุด   โดยทุกว ิถ ีทางนั ้น   สวนใหญเปนลักษณะของปฏิบัต ิแห ง 
อานาปานสติขั้นที่  ๓  โดยตรง  กลาวคือการกําหนดรูซึ่งลมหายใจทั้งปวง  หายใจ 
เขาอยู  หายใจออกอยู.  สําหรับวิธีปฏิบัติในขั้นนี้  ก็ยังเปนการกําหนดลมหายใจ 
อยูนั่นเอง  หากแตวาเปนขั้นที่ละเอียดยิ่งขึ้นไป  โดย  การขจัดอาการหรือวิธีการ 
ตาง ๆ  ที่เปนภาระในการกําหนดใหนอยลง  เทาที่จะใหนอยได.  อธิบายวา  เมื่อม ี
การกําหนดชนิดที่เปนการนับ  หรือชนิดที่กําหนดเปน  เบ้ืองตน  ทามกลาง  ที่สุด 
อยูเพียงใด  การกําหนดก็ตองยังหยาบอยูเพียงนั้น  คือตองมีความรูสึกที่เกิดดับ- 
เกิดดับ  ทุกคราวที่กําหนดวาเบื้องตน  หรือทามกลาง  หรือท่ีสุด.  การกําหนด 
ขนาดที่เรียกวาวิตก  ซึ่งจะเปนองคฌานขางหนาก็ยังหยาบอยู  หรือมีวิตกไปในทาง 
ความหมายของคํานั้น ๆ  :  แทนที่จะมีวิตกอยูที่ลมหายใจเพียงจุดเดียว  ก็ไปมีวิตก 
เปนเบื้องตนบาง  ตรงกลางบาง  ที่สุดบาง  เปนการรบกวนจิตอยางหยาบอยู.  การ 
ละการกําหนดเชนนั้นเสีย  สงสติไปตามโดยไมตองมีการกําหนดเปนระยะเชนนั้น 
เลย  ยอมเปนการกําหนดที่เขาถึงตัวลมอยางประณีตกวา  หรือละเอียดกวา  ไมวา 
จะเปนการกําหนดตลอดสาย  หรือเปนการกําหนดเฉพาะจุดก็ตาม.  ยิ่งสําหรับ 
การนับดวยแลว  นับวายิ่งหยาบไปกวานั้นอีก  จึงควรเวนเสียโดยสิ้นเชิงในขั้นนี้. 

 
เนื่องจากการเจริญอานาปานสติขั้นที่สาม  ซึ่งเปนการกําหนดลมหายใจ 

โดยประการทั้งปวงนั้น  ก็ยังสามารถปฏิบัติใหเขยิบสูงขึ้นมา  จนถึงขั้นที่ไมมีการ 
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ลําดับแหงกรรมวิธี ๑๐๕ 

กําหนดวาเปนเบื้องตน  ทามกลาง  หรือท่ีสดุ  ภายหลังไดทําการกําหนดโดยอาการ 
เชนนั้นมาแลวอยางเพียงพอ  :   ดวยเหตุนี้  แม  การกําหนดลมเฉพาะที่ผานตรง 
ชองจมูก  ก็ยังเปนสิ่งที่กลาวไดวาเปนการกําหนดกายสังขาร  หรือลมหายใจ 
 “ทั้งปวง”   อยูนั่นเอง  ทั้งที่สติไมไดวิ่งตามลมหายใจเขาออก  คงกําหนดอยู 
เฉพาะที่ตรงน้ัน  เหมือนนายประตูที่ตรวจตราอยูตรงที่ประตูแหงเดียว  ก็เปนอันชื่อวา 
ตรวจคนทั้งหมด  ทั่วทั้งในเมืองและนอกเมือง  ไมวาคนเหลานั้นจะเขาหรือออก 
หรือเดินวกไปวนมา  ชนิดใดก็ตาม  ฉนัใดก็ฉันนั้น.   การกําหนดอยู  ณ  จุด ๆ  เดียว 
โดยหลักเกณฑเชนนี้  มีผลเทากับเปนการกําหนดวกกลับไป  กลับมา,   เทากับเปน 
การกําหนดเปนวงกลม  และเทากับเปนการกําหนดอยางถี่ยิบ  ไมมีระยะวางเวน 
โดยประการทั้งปวง  อยางนี้.   โดยความหมายอยางนี้เอง  จึงไดชื่อวา  อนุพนัธนา 
คือการติดตามอยางใกลชิดถึงที่สุด  และไมมีระยะวางเวน  และจัดเปนระยะที่สอง 
ของกรรมวิธีแหงมนสิการอานาปานสติกัมมัฏฐาน  ซึ่งผูปฏิบัติจะตองสังเกตให 
เขาใจอยางแจงชัดจริง ๆ  เปนพื้นฐานเสียกอน  จึงจะสามารถปฏิบัติกาวหนาใน 
อันดับตอไปไดโดยสะดวก. 

 
หลักสําคัญมีอยูวา  ยิ่งกําหนดลมที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปเพียงใด  หรือโดยวิธ ี

เขาถึงตัวลมโดยละเอียดประณีตยิ่งขึ้นไปเพียงใด  จิตก็จะยิ่งกลายเปนของละเอียด 
หร ือสงบรําง ับประณีตยิ ่งขึ ้นไปเพ ียงนั ้น   โดยอาการแห งอ ัตโนม ัต ิ  คือเป นไปใน 
ตัวเอง  ;  เพราะฉะนั้น  ผูปฏิบัติจะตองสนใจในลม  หรือในการกําหนดลม  โดย 
วิธีที่เรียกวา  ละเอียดแยบคาย  ยิ่งขึ้นไปทุกที  ใหเพียงพอกัน. 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๘ ๑๐๖

ระยะที่สาม๑  คือ  ผุสนา  ไดแกฐานที่ลมถูกตอง.  ระยะนี้ตอง 
ศึกษาพร อมกันไปก ับ   ระยะที ่สี ่  คือ   ฐปนา   ซึ ่งหมายถึงการที ่จ ิตกําหนด 
หรือตั้งลงอยางมั่นคง  จึงจะเขาใจไดโดยงาย  เพราะเปนสิ่งที่ เนื่องกันอยางใกลชิด 
และทั้งยังคาบเกี่ยวไปถึงระยะที่  ๒  กลาวคือ  อนุพันธนา  โดยปริยายอีกดวย. 

 
ผุสนา  หมายถึง  ฐานที่ลมถูกตอง  ก็ได  หมายถึง  การถูกตอง  ก็ได 

โดยใจความหรือโดยพฤตินัย  ยอมเปนอยางเด ียวกัน  เพราะถาไมม ีการถูกตอง 
ก็ยอมไมมีฐานที่ถูกตอง  :  และอีกประการหนึ่งก็คือ  ถาไมมีการกําหนดแลว  ยอม 
ไมมีทั้งการถูกตองและฐานที่ถูกตอง  เพราะฉะนั้นเปนอันกลาวไดวา  มีการกําหนด 
เมื่อไร  และที่ไหน  ผุสนาก็จะมีเมื่อน้ัน  และที่นั่น. 

 
ในระยะแรกแหงการปฏิบัติ  ยอมมีการกําหนดลมหายใจตลอดสาย  คือ 

จากเบื ้องตน  ถึงที ่ส ุด  ดังที ่กลาวแลวในอานาปานสติขั ้นที ่  ๑  ที ่  ๒  และที ่  ๓,  
ผุสนา  ชื่อวามีตลอดสายอยูแลว  หากแตวาการฝกในระยะนั้นยังไมมีเรื่องที่จะตอง 
กลาวถึงผุสนา  เพียงแตเปนการฝกใหสติกําหนดอยูที่ลม  โดยเอาลมนั้นเปนนิมิต 
ของการกําหนด  และเรียกวา  “บริกรรมนิมิต”  ยังเปนของหยาบอยู.  สวนในบัดนี ้
จะกําหนดเอาจุดใดจุดหนึ่ง  แหงพื้นที่หรือฐานที่ลมถูกตองมาเปนนิมิต  เพื่อการ 
ปฏิบัต ิที ่ละเอียดยิ ่งขึ ้นไป  จึงตองเริ ่มสนใจไปยังพื ้นฐานที ่ลมถูกตอง  ซึ ่งในที ่ส ุด 
ก็ไดแกจุด ๆ  หนึ่ง  ที่ปลายจะงอยจมูก  ดังที่ไดกลาวแลวขางตน.  การกําหนด 
นิมิตจึงเปลี่ยนจากลมที่เคลื่อนไปเคลื่อนมา  แตไปกําหนดลงที่ตรงพื้นฐานจุดนี้และ 

 
 
 
 
 

 

                                                
๑  การบรรยายครั้งที่  ๑๑  /  ๔  กันยายน  ๒๕๐๒  
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ลําดับแหงกรรมวิธี ๑๐๗ 

ทําพื้นฐานจุดนี้ใหเปนที่ตั้งของนิมิตอันใหมในขั้นที่ประณีตยิ่งขึ้น  และเมื่อทําได 
สําเร็จยอมไดนามวา  “อุคคหนิมิต”  ซึ่งจะตองกําหนดเรื่อยไปและฝกฝนเรื่อยไป 
แกไขอุปสรรคตาง ๆ  ใหลุลวงไปดวยดี  มีรายละเอียดตาง ๆ  ดังที่จะไดกลาวขางหนา 
จนกระทั่งนิมิตนั้นตั้งลงแนนแฟนมั่นคง  กลายเปน  ฐปนา  จนกระทั่งทําใหเกิด 
“ปฏิภาคนิมิต”  ขึ้นไดในที่สุด  ซึ่งจะไดอาศัยเปนที่หนวงใหเกิดฌานสืบไป. 
 
พึ ง สั ง เ ก ต ใ นที่ นี้ อี ก ค รั้ ง ห นึ่ ง ว า   ผุ ส น า   กั บ   ฐปนา   เ ป น สิ่ ง ที่ เ น่ื อ ง กั น 
อยางที่ไมแยกจากกันได.  มีการกําหนดลมที่ถูกตองพื้นฐานสําหรับการกําหนด 
ที ่ตรงไหน   ก็เปนผุสนาที ่ตรงนั ้น  และฐปนาก็มีอยู ในนั ้น  หากแตย ังไมเร ียกว า  
ฐปนาแท  จนกวาเมื่อไร  การกําหนดผุสนาเปนไปดวยดี  เปนระยะยาวไดตามที่ 
ตองประสงค  ฐปนาจึงจะตั้งลงเองโดยสมบูรณ  เกิดเปนการกําหนดโดย 
ไมตองมีการกําหนด  ขึ้นมาในขณะนั้น  โดยจะเรียกวาเปน  การหยุดกําหนด 
เพราะการกําหนดไดตั้งมั่นถึงที่สุดแลว  ดังนี้ก็ยังได.  ขอน้ีอาจจะเปรียบเทียบดวย 
อุปมางาย ๆ  เชนการจับของบุคคลที่เอามือไปจับเขาที่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ;  กิริยาที่จับ 
นั้นเอง  เรียกวาจับ,  ครั้นเอามือไปจับเสร็จแลว  แมมือยังหยุดอยูที่นั้น  แตการ 
จับก็สิ ้นสุดลงไปแลว  เหลืออยู เปนการกุมอยู ที ่นั ่น  ไดแกอาการที ่ม ือหยุด  หรือ 
ตั้งแนนแฟนอยูที่นั่น  :  ฉะนั้นจึงเปรียบ  การจับ  ไดกับ  ผุสนา  และเปรียบ  การกุม 
อยูเฉย ๆ  อยางมั่นคง  ไดกับ  ฐปนา  ฉันใดก็ฉันนั้น.  อยาลืมวา  ถาไมสังเกตด ู
ใหละเอียดแลว  จะไมเห็นความแตกตางระหวาง  “การจับ”  กับ  “การกุม”  หรือ 
ระหวาง  ผุสนา  กับ  ฐปนา  :  ดวยเหตุนี้แหละ  ผูปฏิบัติจึงตองทําการสําเหนียกศึกษา 
และสังเกตกําหนดอยางใกลชิดที่สุด  วา  ฐานที่ถูกตองคืออะไร,  การถูกตอง 
คืออะไร,  ความหยุดอยูแหงการถูกตอง  ที่เปนไปอยางมั่นคงดีแลวนั้นคือ 
อะไร ;  ก็จะสามารถกําหนดนิมิตที่ละเอียดยิ่งขึ้นไป  และจิตที่สงบยิ่งขึ้นไปได 
โดยไมยาก. 
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 ๑๐๘ 

เทาที่กลาวมาแลวเพียงเทานี้  ยอมช้ีใหเห็นไดวา  คณนา  และ  อนุพันธนา 
เปนเรื่องของบริกรรมนิมิต  ผุสนาเปนเรื่องของอุคคหนิมิต  และ  ฐปนาเปนเรื่อง 
ของปฏิภาคนิมิต  ซึ่งเราจะไดศึกษาเรื่องนิมิตทั้งสามนี้  เพื่อความเขาใจการปฏิบัติ 
ในขั้นนี้ใหละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกสวนหนึ่ง  ซึ่งจะเปนการทําใหเขาใจผุสนาและฐปนา 
ยิ่งขี้นไปตามลําดับ. 

 
กฎเกณฑเกี่ยวกับนิมิต 

 
สิ่งที่เรียกวา  นิมิต  นั้น  ทานนิยมจัดไวเปน  ๓  เสมอไปในทุกกัมมัฏฐาน,  

หากแตวากัมมัฏฐานบางอยาง  มีนิมิตครบทั้งสามประการไมไดเสียเอง.  กัมมัฏฐาน 
ใดเปนเชนนั้น  กัมมัฏฐานนั้นก็ไมสําเร็จประโยชนจนกระทั่งถึงเกิดฌาน  :  สวน 
กัมมัฏฐานใดอาจทําใหนิมิตเกิดขึ้นทั้ง  ๓  ขั้น  กัมมัฏฐานนั้นก็ใหสําเร็จประโยชนได 
จนกระทั่งเกิดฌานเปนธรรมดา. 

 
นิมิตในขั้นที่หนึ่ง  เรียกวา  บริกรรมนิมิต.  ขอนี้ไดแกตัวสิ่งนั้น ๆ  

โดยตรง  ซึ่งเราไปจับหรือไปทํา  หรือไปเอามา  สําหรับเปนวัตถุเพื่อการเพงหรือ 
กําหนดในระยะแรกที่สุด.  นิมิตนี้ในกรณีอานาปานสติ  ก็คือตัวลมหายใจ 
ที่เคลื่อนไป-เคลื่อนมา  อยูนั ่นเอง.  นิมิตขั้นที่สอง  เรียกวา  อุคคหนิมิต 
หมายถึงนิมิตที่เขาไปติดอยูที่ตาภายใน  หรือในใจ  กลายเปนมโนภาพภายในอีก 
สวนหนึ่งตางหาก  จากตัววัตถุโดยตรง  ที่เราเอามากําหนดในครั้งแรกไปเสียแลว.  
นิมิตนี้  ในกรณีของอานาปานสติ  ก็ไดแก  จุด  หรือดวงขาว ๆ  ที่สามารถทําให 
ปรากฏเปนมโนภาพเดนชัดอยูไดที่ตรงจุดของผุสนา  กลาวคือท่ีปลายจะงอยจมูก 
นั่นเอง.  สวนนิมิตขั้นที่สามตอไปที่เรียกวา  ปฏิภาคนิมิต  นั้น  หมายถึงอุคคหนิมิต 
ในภายนั่นเอง  หากแตวาไดเปลี่ยนรูปเปนอยางอื่นไป  เปลี่ยนสีเปนอยางอื่นไป 
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กฎเกณฑนิมิต ๑๐๙ 

เปลี่ยนขนาดเปนอยางอื่นไป   และเปลี่ยนอะไร  ๆ   อีกบางอยาง   กระทั่งถึงให 
เคลื่อนที่ไปมา  หรือข้ึนลงไดตามควรแกการนอมจิตไป  โดยความรูสึกที่เปนสมาธิ 
กึ่งสํานึก  แลวสามารถทําใหแนวแนอยูในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  โดยสมควรแก 
อุปนิส ัยของตน   และหยุดนิ ่งและแนวแนอยู อย างนั ้น   เพื ่อ เปนนิม ิต   คือเป น 
ที ่เกาะแหงจิตอยางประณีตที ่ส ุด  จึงมีความตั ้งมั ่นถึงที ่ส ุด  ชนิดที ่เร ียกวา  ฌาน 
เกิดขึ้นโดยสมควรแกการกระทํา. 

 
เพื่อความเขาใจงายขึ้น  ควรเปรียบเทียบกันดูกับกัมมัฏฐานที่ใชวัตถุ 

ที่มีรูปรางชัดเจนเปนอารมณ  เพื่อเปนตัวอยาง  :  เชนในการเจริญกสิณ  วงสีเขียว 
หรือวงสีแดง  ที่เราทําขึ้นแลว  วางไวตรงหนาเพื่อเพงตาดู,  วงสีเขียวหรือสีแดง 
ที่วางอยูตรงหนานั่นแหละคือ  บริกรรมนิมิต.  การเพงตาดู  เรียกวาการทําบริกรรม 
ในนิมิตนั้น.  คร้ันเพงตาดูบริกรรมนิมิตนั้นหนักเขา ๆ  จนสําเร็จประโยชนคือนิมิต 
นั้นติดตามในภายใน  แมจะหลับตาเสีย  ก็ยังเห็นชัดเหมือนเมื่อลืมตาแลว.  นิมิตที ่
ติดตาในภายใน  อยางนั้นแหละ  เรียกวา  อุคคหนิมิต.  การหลับตาเสีย  แลวเพง 
ดูนิมิตในเชนนี้อยู  เรียกวาการเพงตออุคคหนิมิต.  เพียงเทานี้เราก็เห็นได 
แลววาบริกรรมนิมิต  กับอุคคหนิมิตนั้น  ไมใชของอันเดียวกันแลว  :  อยางแรก 
เปนวัตถุขางนอก  ;  อยางหลังเปนมโนภาพที่เราสรางขึ้นจนสําเร็จภายในใจ  โดย 
เลียนมาจากของภายนอก  หรือเนื่องมาจากภายนอกเปนตนเหตุ.  ครั้นกําหนด 
อุคคหนิมิตที่เปนภายในไดแนวแนในรูปเดิมของมันตามสมควรแลว  การฝกอาจจะ 
เลื ่อนไปถึงขั ้นที ่บ ังคับจิตใหนอมนึก  เพื ่อเปลี ่ยนแปลงอุคคหนิมิตที ่เห ็นในภาย 
ในนั้นใหเปลี่ยนรูปไปตาง ๆ  เปลี่ยนขนาดไปตาง ๆ  เชนดวงกสิณที่เคยเห็นกลม ๆ  
เล็ก ๆ  มีเสนผาศูนยกลางเพียง  ๖น้ิว  (เทาที่ใชกันโดยมาก)  ก็กลายเปนดวงใหญ 
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   อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๘ ๑๑๐

เทาที่ดวงอาทิตยดวงจันทร  หรือเล็กลงมาในขนาดที่เปนเพียงจุด ๆ  เดียว  หรือจะ 
เปลี่ยนแปลงไปอยางอื่นอีกกี่อยางก็ได  จนกระทั่งไปหยุดอยูในลักษณะใดลักษณะ 
หนึ่ง  ซึ่งเปนที่พอใจที่สุด  หรือเหมาะสมที่สุด  ที่จะทําใหจิตกําหนดแนวแนวอยูใน 
นิม ิตนั ้น   โดยไมม ีการเปลี ่ยนแปลงอีกตอไป   เพราะแนนแฟนมั ่นคงถึงที ่ส ุด 
เรียกไดวาเปนการหยุดลงหรือตั้งมั่นลงไดจริง  ๆ.  นี้คือขณะแหงฐปนา  ที่จะเปน 
ไปจนกวาจะถึงที่สุด  คือการบบรลุฌาน.  นิมิตที่เปลี่ยนแปลงได  และตั้งมั่น 
ลงในรูปอื่นจากอุคคหนิมิตนี้  เรียกวา  ปฏิภาคนิมิต. 

 
ตัวอยางที่สอง  :  ในกรณีแหงการเจริญอสุภกัมมัฏฐาน  อันเปน 

กัมมัฏฐานประเภทที่นาหวาดเสียว  และวุนวายกวาประเภทกสิณนั้น  สิ่งที่เรียกวา 
บริกรรมนิมิต  คือตัวซากศพชนิดใดชนิดหนึ่ง  ซึ่งผูปฏิบัติจะใชเปนสิ่งที่ถูกกําหนด.  
เพราะฉะนั้น  ผูนั้นจะตองมีซากศพชนิดหนึ่งนั้นวางอยูตรงหนา  แลวก็เพงตาด ู
เพื่อกําหนดทุกสวนสัดของซากศพอยางแมนยํา  นี้เรียกวากําลังเพงตอบริกรรมนิมิต 
คือซากศพนั้น.  ระยะตอมาก็คือการเพงจนติดตาแลว  แมหลับตาเสียก็ยังเห็น 
เชนเดียวกับเมื่อลืมตา  หรือชัดแจวยิ่งไปกวาเมื่อลืมตาเสียอีก.  ภาพแหงซากศพ 
ที ่เปนมโนภาพ   คือเห็นไดโดยไมตองลืมตานั ้น  เร ียกวาอุคคหนิมิต  ในกรณีนี ้.  
การเพงซากศพในมโนภาพนั้น  เรียกวาการเพงอุคคหนิมิต  ในกรณีนี้.  ระยะตอไป 
ก็คือการเพงที่ประณีตละเอียดยิ่งขึ้นไป  และคลองแคลวในการนอมนึกยิ่ง ๆ  ขึ้นไป 
จนสามารถเปลี่ยนมโนภาพนั้นใหเปนไปอยางซาบซึ้ง  ตามที่ตนปรารถนา  โดย 
ประการที่จะทําใหเกิดความเบื่อหนายคลายกําหนัด  หรือความสลดสังเวชอยาง 
ซาบซึ้งตรึงใจใหมากที่สุดเทาที่จะมากได  แลวไปหยุดเปนมโนภาพอยางใดอยางหนึ่ง 
อยูอยาง  เหมาะสมและมั่นคง  แลวไมมีการเปลี่ยนแปลงอีกตอไป  เปนอารมณทําให 
เกิดสมาธิที่มีผลในการรํางับความกําหนัด  ไดเปนพิเศษ.  มโนภาพในระยะหลังนี ้
เรียกวา  “ปฏิภาคนิมิต”  ในกรณีนี้. 
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กฎเกณฑนิมิต ๑๑๑ 

สวนใน  กรณีที่เปนการเจริญอานาปานสติ  ที่เรากําลังศึกษากันอยูนี ้
ก็มีหลักเกณฑอยางเดียวกัน  ทั ้ง ๆ  ที ่วัตถุที ่นํามาใชกําหนดนั ้น  แตกตางกัน  :  
ลมหายใจที ่เปนตามธรรมชาติ  ซึ ่งเราไปกําหนดเขานั ่นแหละ  คือบริกรรมนิมิต 
ในกรณีนี้.  การกําหนดที่ตัวลมหายใจอยางนี้  ก็เรียกวาการเพงตอบริกรรมนิมิต 
อยางเดียวกัน.  ระยะถัดไป  ไมกําหนดที่ตัวลม  แตไปกําหนดที่จุดใดจุดหนึ่ง 
ที่ลมกระทบเพียงจุดเดียว  และเปนจุดที่ตั้งอยูอยางเหมาะสมที่สุด  สําหรับการ 
กําหนด  ;  และมีการทําในใจ  ประหนึ่งวาจุดนั้นเปนแผลออน  ที่ไวตอการรูสึก 
หรือราวกะวามีอะไรอยางหนึ่งไดถูไป-ถูมา   ที่จุดนั้นอยางรุนแรง   โดยไมตอง 
คํานึงวาเปนการหายใจ  หรือลมหายใจ  หรือการผานไป-ผานมา  ขอลมหายใจ 
หรืออะไร ๆ  ทั้งสิ้น  ทั้งที่เปนภายนอกและภายใน.  กําหนดแนวแนอยูแต  ณ  จุด 
ที่เปนที่เกิดของความรูสึก  ทําใหเปนราวกะวาเปนจุดในมโนภาพ  อยางใดอยาง 
หนึ่งอยูอยางแนวแน,  นี้เปนอุคคหนิมิตในกรณีนี้.  นิมิตในขั้นสุดทายนั้น 
ไดแกปฏิภาคนิมิต  กลาวคือนิมิตที่เปลี่ยนรูปไปเปนอยางอื่นจากอุคคหนิมิต  คือ 
จากความรูสึกที่เปนเพียงวามีจุดอยูจุดหนึ่ง.  มันไดเปลี่ยนไปดวยอํานาจของความ 
ที่สิ่งตาง ๆ  ที่เนื่องกันอยู  มีลมหายใจเปนตน  เปนของละเอียดยิ่งขึ้นไปกวาเดิม 
พรอมกับอาศัยอดีตสัญญาอยางใดอยางหนึ่ง  ในอุปนิสัยของบุคคลน้ันเขาชวย 
ปรุงแตงดวย.  สิ่งที่เรียกวาปฏิภาคนิมิตนี้จะเกิดขึ้นผิดแผกกันบาง  เปนคน ๆ  ไป 
คือจะปรากฏแกคนบางคนที่ตรงจุด ๆ  นั้น  หรือใกล ๆ  กับจุดนั้น  ออกไปขางนอก 
ก็ตาม   เขามาขางในก็ตาม   ราวกะวามีปุยนุ นกระจุกหนึ ่ง   มาติดอยู ตรงนั ้น 
หรือมีหมอกกลุมหนึ่งปรากฏอยูที่นั้น  นี้พวกหนึ่ง.  บางพวกจะมีนิมิตปรากฏชัด 
ยิ ่งขึ ้นไปกวานั ้น  คือเปนดวงขาวลอยเดนอยู   หรือเปนดวงแกวดวงหนึ ่ง  หรือ 
เปนไขมุกเม็ดหนึ่ง  หรือเปนเพียงสิ่งที่ รูปรางอยางเมล็ดฝายเมล็ดหนึ่ง  ดังนี้ก็มี. 
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                                              อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๘ ๑๑๒

ที่นอยลงไปอีกก็คือ  คนบางพวกจะมีนิมิตปรากฏเปนรูปสะเก็ดไมชิ้นหนึ่ง  หรือ 
พวกดอกไมพวงหนึ ่ง   หรือสายสรอยพวงหนึ ่ง   หรือสายแหงควันไฟเกลียวหนึ ่ง 
ดังนี้  ก็มีอยูประเภทหนึ่ง.  และประเภทที่นอยไปกวานั้นอีก  คือมีไดยากไป 
กวานั ้นอีก   ก็ค ือบางจําพวกจะมีนิม ิตปรากฏเหมือนใยแมงมุมรังหนึ ่ง   เมฆที่ 
ซับซอนกันหมูหนึ่ง  ดอกบัวที่บานออกเปนแฉก ๆ  ดอกหนึ่ง  หรือลอรถที่มีซี่กํา 
ออกไปจากดุมเปนซี่ ๆ  วงหนึ่ง  จนกระทั่งถึงบางพวกมีนิมิตเปนดวงจันทร  หรือ 
ดวงอาทิตยดวงใหญเกินประมาณดวงหนึ่ง ๆ  ก็ได  แลวแตกรณี.  ทั้งหมดนี้เรียกวา 
ปฏิภาคนิมิตในกรณีนี้.  แมจะตางกันอยางไร  ก็ลวนแตเปนสิ่งที่ตั้งอยูอยางแนน 
แฟน  หยุดอยูอยางมั่นคง  เปนที่ยึดหนวงของจิตอันสงบรํางับ  จนถึงขนาดที่เปน 
ฌานไดดวยกันทั้งนั้น. 

 
ขอที่ปฏิภาคนิมิตมีลักษณะแตกตางกันมากชนิด  เชนนี้  ในกรณี 

ที่เกี่ยวกับอานาปานสตินี้เห็นไดวามีมากชนิดกวาที่จะเปนไปในกรณีของกัมมัฏฐาน 
ประเภทอื่น  เชนกสิณหรืออสุภเปนตน  :  ทั้งนี้เพราะเหตุวาลมหายใจเปนสิ่งที ่
ละเอียดหรือไมมีดุนหรือช้ิน  ใหเห็นชัดเหมือนวงกสิณหรือทอนอสุภ  นี้อยางหนึ่ง.  
และอีกอยางหนึ่ง  ซึ่งเปนเหตุผลท่ีใกลชิดไปกวานั้น  ก็คือความที่คนเราแตละคน ๆ  
มีสัญญาหรือความรูสึกหรือความกําหนดจดจําตาง ๆ  ที่เราไดสะสมมาตั้งแตเกิดและ 
ฝงไวในอุปนิสัยสันดานของเราเองนั้น  ตางกันอยางที่จะเปรียบกันไมได.  เมื่อ 
ถึงคราวที่สิ่งเหลานี้มีโอกาสแสดงตัวออกมา  ก็แสดงออกมาในรูปแหงการปรุงที่มี 
ลักษณะตาง ๆ  กัน  ในขณะที่จิตกําลังอยูในภาวะกึ่งสํานึก  หรือเกือบไรสํานึก  เชน 
ในขณะแหงปฏิภาคนิมิตนี้  เปนตน.  สรุปไดสั้น ๆ  วา  จิตปรุงปฏิภาคนิมิตขึ้นมา 
ในลักษณะที่แตกตางกัน  เพราะความมีสัญญาในอุปนิสัยมีอยูผิดแผกกัน  นั่นเอง.  
ผูปฏิบัติไมควรไปทําความฉงนในความไมคงเสนคงวา   หรือความพิสูจนไมได 
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กฎเกณฑนิมิต ๑๑๓ 

เหลานี้  :  เพราจะทําใหเกิดกังวลและเปนอันตรายแกการเจริญสมาธินั้น  เปลา  ๆ.  
ขืนไปคนควาเขา  ก็กลายเปนเรื่องจิตวิทยาแขนงหนึ่งไป  หาใชการทําสมาธิไม. 

 
นิมิตตางกัน  มีผลแกจิตตางกนั 

 
เมื่อไดกลาวถึงความแตกตางของนิมิตเชนนี้แลว  อยากจะถือโอกาส 

แนะใหสังเกตเสียเลยทีเดียววา  กัมมัฏฐานตาง ๆ  นั้น  มิใชวาเพียงแตจะใหเกิด 
นิมิตตาง ๆ  กันอยางเดียว  มันยังทําใหมีผลเปนปฏิกิริยาตออุปนิสัย  หรือจิตใจ 
หรือจริตของบุคคลผูปฏิบัติ  ตาง ๆ  กันไปดวย.  เราควรจะเปรียบเทียบกันดูเพื่อ 
ความเขาใจในเรื่องนี้ใหชัด. 

 
ถาเราเอาสิ่งไมมีชีวิต  หรือไมคอยจะมีความหมายอะไร  เชนดินสีเหลือง 

กอนหนึ่งมาทําเปนวงกสิณแลวเพง  แมเปนสมาธิแลว  ทําปฏิกิริยาใหแกจิตในทาง 
ที่ผิดแผกแตกตางจากการที่เราจะไปนําเอาศพเนาศพหนึ่งมาทําเปนวัตถุสําหรับเพง.  
แมวาสิ่งทั้งสองนี้จะใหเกิดสมาธิไดอยางเดียวกัน  แตก็ทําใหเกิดปฏิกิริยาอยางอื่น 
ผิดแผกแตกตางจากกันมาก  เชนมีผลที่จะระงับความกําหนัด  หรือสงเสริมความ 
กําหนัดเปนตนหรือไม  ตางกัน  ทําใหเกิดความยากงาย  หรือเกิดอันตรายทาง 
ประสาทเปนตน  แกผู ปฏิบัต ิต างกัน  เทากับที ่เราอาจจะพิจารณาเห็นไดเองวา 
ดินกอนหนึ ่งกอใหเกิดความรู ส ึกเฉย  ๆ  งาย ๆ  เง ียบ  ๆ  เปนนิมิตที ่ไมโลดโผน 
ไมกระทบกระเทือนประสาท  สมกับเปนสิ่งที่ไมเคยมีชีวิตอะไรเลย.  สวนซากศพ 
ซากหนึ่งนั้น  มีความหมายมาก  หรืออาจจะมีความหมายมากกวาชีวิตธรรมดา 
สําหรับคนที่กลัวผีเปนพิเศษ  หรือคนทั่วไปก็ตาม.  นี่เปนเพราะวามันมีความหมาย 
มากเกินไป  หรือมีชีวิตมากเกินไปนั่นเอง. 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๘ ๑๑๔

สวนการเจริญอานาปานาสติ  ซึ่งยึดเอาลมหายใจมาเปนอารมณสําหรับ 
กําหนดนั้น  ยอมตั้งอยูในระดับกลาง.  ไมสุดโตงไปในทางเนือย ๆ  เหมือนกับกอน 
ดินกอนหนึ่ง  และก็ไมสุดโตงไปในทางรุนแรงเหมือนกับศพเนาศพหนึ่ง   ฉะนั้น 
นิมิตทุกระยะจึงตางกันไปหมด  ซึ่งจะตองไมลืมวา  แมมันจะทําใหเกิดมีบริกรรม 
นิมิต  อุคคหนิมิต  และปฏิภาคนิมิต  จนกระทั่งเปนฌานไดดวยกันก็จริง  แตผล 
ยอมแตกตางกันในทางอื่นบางอยางอยูอยางมากมาย  ดังกลาวแลวนั่นเอง.  ทั้งนี ้
ก็เพราะวากัมมัฏฐานบางประเภท  หรือบางกลุม  ยอมมีความมุงหมายเฉพาะประเภท 
ของตนเปนกลุม ๆ  ไป  เพื่อแกปญหาปลีกยอยของกิเลสเฉพาะคนในระยะแรกเสีย 
กอน  แลวจึงนอมไปสูผลอยางเดียวกันในเบื้องปลาย. 

 
สวนกัมมัฏฐานกลุมกลาง ๆ  หรือซึ่งอยากจะเรียกในที่นี้วา  “กลุมท่ัวไป 

ที่สุด”  กลาวคืออานาปานสตินี้  ยอมใหนิมิตที่สงบประณีตราบรื่นไปตั้งแตตนจน 
ปลายทีเดียว  เหมาะแกคนทุกประเภท  ไมวาจะเปนผูครองเรือน  หรือผูออกจาก 
เรือน  ผูหญิง  หรือผูชาย  คนกลา  หรือคนขลาด  ฯลฯ  เพราะความตั้งอยูในระดับ 
กลางนั่นเอง. 

 
กัมมัฏฐานพวกที่ไมมปีฏิภาคนิมิต  ไมเกิดฌาน 

 
กัมมัฏฐานบางอยางที่กลาววา  ไมสามารถทําใหเกิดปฏิภาคนิมิตนั้น 

คือกัมมัฏฐาพวกที่ไปกําหนดเอานามธรรม  มาเปนอารมณเสียตั้งแตตนมือ  เชน 
การกําหนดพุทธานุสสติเปนตน.  กัมมัฏฐานเหลานี้  จะกําหนดไดก็แตเพียงในขั้น 
บริกรรมนิมิต  เพราะสิ่งที่เรียกวาพุทธคุณนั้นเปนเพียงนามธรรม  หรือความหมายรู 
อยางหนึ่งเทานั้น  ไมเปนวัตถุธาตุและไมเนื่องดวยวัตถุธาตุโดยตรง  เหมือนกสิณ 
หรืออสุภ  หรืออานาปานสติ.  อุคคหนิมิตไมมี  เพราะไมอาจทําพุทธคุณเหลานั้น 
ใหเปนมโนภาพอยางใดอยางหนึ่งขึ้นมาได.  ขืนไปทําใหไดก็กลายเปนเรื่องอื่นไป 
 

www.buddhadasa.in.th

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org



กฎเกณฑนิมิต ๑๑๕ 

หรือถึงกับทําใหฟนเฝอเลอะเลือน  เปนความเสียหาย   เปนอันตรายขึ้นมาแทน 
ฉะนั ้น  การเจริญกัมมัฏฐาน  เชนประเภทพุทธานุสสติเปนตนนี ้  จึงไมสามารถ 
ทําใหเกิดอุคคหนิมิตได  จึงไมเปนไปเพื่อฌาน  แตก็เปนไปเพื่อประโยชนอยางอื่น 
เชน  เปนปจจัยแหงการบมอินทรียใหแกกลาเปนตน  หรือใชเปนกัมมัฏฐานแวดลอม 
เพื่อชวยใหจิตใจหรือการเปนอยูเหมาะสม  ในการที่จะปฏิบัติกัมมัฏฐานหลักเปนตน. 

 
เมื่อเปรียบเทียบโดยนัยนี้  เราจะเห็นไดทันทีวาพุทธานุสสติ  หรือการ 

กําหนดพุทธคุณนั้น  ไมสามารถจะทําใหแนนแฟนได  แมในขณะแหงคณนาและ 
อนุพันธนา  แลวจะทําอยางไรจึงจะใหดําเนินไปไดถึงผุสนา  และฐปนาไดเลา. 

 
ทั ้งหมดนี ้แสดงให เห ็นความสัมพันธ ก ัน   ระว างว ัตถ ุที ่ใช เป นนิม ิต 

กับการเกิดแหงนิมิตและการกําหนดนิมิตนั้น  ๆ.  ถาอยางใดอยางหนึ่งมีกําลังไม 
เพียงพอ  หรือไมเหมาะสมกันแลว  กัมมัฏฐานนั้นก็ไมอาจดําเนินไปจนถึงปฏิภาค 
นิมิต  หรือการกําหนดในขั้นผุสนา  และฐปนาไปไดเลย. 

 
ผูศึกษาอานาปานสติ  พึงศึกษาลักษณะของนิมิต  การกําหนดนิมิต 

การเกิดแหงนิมิต  การเปลี่ยนไปแหงนิมิต  และการตั้งมั่นหรือการหยุดแหงนิมิต 
โดยนัยดังที่กลาวมานี้  ดวยการศึกษาเปรียบเทียบดังที่กลาวมาแลว  ก็จะประสบ 
ความสําเร็จในการกําหนดนิมิตเปนตน  ไดเปนอยางดี  คือจะประสบความสําเร็จ 
ในการกําหนดลมหายใจ  การทําลมหายใจใหละเอียด  การตั้งสติในลมหายใจและสมาธิ 
ที่ยึดลมหายใจเปนหลักทุกขั้น  ไดโดยไมยากเลย. 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๘ ๑๑๖

อุปสรรคของการเกิดปฏิภาคนิมิตและฌาน๑ 
 
ตอไปนี้   จะไดวินิจฉัยกันถึงอุปสรรคหรืออันตราย   ของการทําสมาธิ 

ในอานาปานสติ  ขั้นที่สี่  โดยละเอียด. 
 

อุปสรรคเฉพาะตอนแรก 
 
ดังที่ ไดกลาวมาแลวขางตนวา  อานาปานสติขั้นที่สี่  มีใจความสําคัญ 

อยูตรงที่การกําหนดลมหายใจที่ละเอียด  หรือกลาวอีกอยางหนึ่งก็คือ  กายสังขาร 
ที่รํางับลง ๆ  จนถึงที่สุด.  อุปสรรคอาจจะเกิดขึ้นไดในตอนแรก  คือ  จากการที่ 
ลมหายใจละเอียดจนถึงกับกําหนดไมได  หรือรูสึกราวกะวาหายไปเสียเฉย  ๆ.  
นี ้ก ็เป นอุปสรรคอยางหนึ ่ง   ซึ ่งทําใหเก ิดความระส่ําระสายขึ ้นในใจของผู ปฏิบ ัติ 
ซึ่งประสบเขาเปนครั้งแรก.  ในกรณีเชนนี้  เขาอาจจะระงับความสงสัยหรือความ 
กระวนกระวายใจนั้นเสียได  โดย  ๒  วิธี  คือ  :- 

 
(๑)  การเริ่มตั้งตนหายใจเสียใหมใหรุนแรง  แลวตั้งตนทําไปใหม 

ตามลําดับตั้งแตตนไปอีก  ซึ่งถาหากสิ่งตาง ๆ  ไดถูกปรับปรุงใหเปนไปอยางเหมาะสม 
กวาคราวกอน  ก็จักผานอุปสรรคอันนี้ไปไดโดยอัตโนมัติ. 

 
(๒)  ถาหากวาการทําอยางนั้นยังไมไดผลก็ดี  หรือวาผูปฏิบัติไดปฏิบัติ 

มาจนถึงขั้นที่ละเอียดเชนนี้แลว  ไมอยากจะยอนกลับไปสูขั้นปฏิบัติที่ยังหยาบอยูก็ดี 
 
 
 
 

 

                                                
๑  การบรรยายครั้งที่  ๑๒  /  ๕  กันยายน  ๒๕๐๒  
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เขาอาจจะผานอุปสรรคอันนี ้ไปได  โดยวิธ ีแหง   การปลอบใจตัวเอง  หรือชักนํา 
จิตใจของตัวเอง  ใหเกิดความแนใจหรือกําลังอยางเพียงพอขึ้นมาใหม  โอกาสก็จะ 
อํานวยใหสําหรับการกําหนดไดโดยงาย  โดยลมหายใจนั้นคอย ๆ  ปรากฏชัดขึ้นมา 
ใหมโดยสมควรแกการกระทํา  ในการประคับประคองจิต  หรือการชักนําจิตของตน 
ไปในทางที่จะใหเกิดปฏิกิริยาตอรางกาย  อยางพอเพียงที่จะทําใหลมหายใจคอย ๆ  
กลับปรากฏชัดเจนขึ้นมาใหม. 

 
ตัวอยาง   เชนเมื่อไดทํามาจนถึงขั้นที่จะทําลมหายใจใหละเอียดแลว 

ลมหายใจไมปรากฏ  หรือมีอาการราวกะวาแกลงหายไปเสียเฉย ๆ  ดังนี้แลว  เขาจะ 
ตองถอนหายใจยาว ๆ  หลายครั้ง  แลวอธิษฐานจิตในการที่พิจารณาอยางจริงจัง 
วาตนไมไดอยูในสภาพอยางใดอยางหนึ่ง   ในพวกบุคคลผูมีลมหายใจไมปรากฏ 
แตประการใดเลย.  เขาพิจารณาเพื่อใหเกิดความแนใจสืบไปวา  คนที่ไมหายใจนั้น 
ใคร ๆ  ก็รูวามีอยู  แตคนเหลานี้คือ  คนที่ยังอยูในครรภมารดา.  คนที่กําลังดําน้ํา,  
พวกอสัญญีสัตว,  คนตายแลว,  คนที่กําลังอยูในจตุตถฌาน,  คนที่กําลังอยูใน 
รูปสมาบัติหรืออรูปสมาบัติ,  และคนที่กําลังอยูในนิโรธสมาบัติเทานั้น  ;  ก็เรานี้ 
มิไดอยูในสภาพใดสภาพหนึ่งของบุคคลเหลานั้นแลว  ไฉนเราจึงตองเปนบุคคลที่ 
มีลมหายใจไมปรากฏดวยเลา.  เมื่อเขาอธิษฐานจิตอยางแนวแน  ในการที่จะตอง 
เปนบุคคลที่ยังมีลมหายใจอยู เชนนั้น  ลมหายใจก็ยอมปรากฏแมในขั้นที่ละเอียด 
และในลักษณะที่ละเอียดไดโดยอัตโนมัติ  โดยไมสูญเสียผลแหงการปฏิบัติที่ ได 
ปฏิบัติมาแลวจนถึงขั้นนี้.  ญาณ  คือความรูที่จะเกิดขึ้นแกเขาวา  เพราะลมหายใจ 
ละเอียดเกินไปบาง,  เพราะลมหายใจถูกแปรสภาพเปนละเอียดเร็วเกินไปบาง,  
เพราะ  การกําหนดผุสนาไมถูกที่อันเหมาะสม  บาง,  หรือเพราะ  กําหนดฐปนา 
โดยอาการที่พรวดพลาดผลุนผลัน  บาง,  ลมหายใจจึงไมปรากฏเพื่อประโยชนแก 
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การกําหนดนั้น ๆ  ขอนี้เปนทางแหงการปรับปรุงขยับขยายสิ่งตาง ๆ  ที่เกี ่ยว 
ของกันใหเหมาะสมเสียใหม  ลมหายใจก็จะกลับปรากฏในลักษณะที่เหมาะสมยิ่งขึ้น 
ไปอีก.  อุปสรรคเกี่ยวกับการที่ลมหายใจไมปรากฏก็จะหมดไป  เขาจะสามารถกําหนด 
ลมหายใจไดดี  ทั้งในขณะแหงคณนา  อนุพันธนา  ผุสนาและฐปนา  แลวแตวา 
อุปสรรคและปญหาจะเกิดขึ้นระยะไหน.  ตามปรกติทั่วไปในกรณีของอานาปานสต ิ
มักจะเปนปญหายุงยากขอน้ีขึ้น  ในขณะแหงผุสนานั่นเอง.  อุคคหนิมิตไมปรากฏ 
เพราะไมมีความรูสึกวาลมมากระทบที่ฐานแหงผุสนา  ทําใหกําหนดจุด ๆ  นั้นไมได  ;  
นี่เรียกวาลมหายใจหายไปในระยะแหงผุสนา.  เขาจะตองแกไขดวยอุบายดังที่กลาว 
มาแลว.  สําหรับในขณะแหงปฏิภาคนิมิตนั้น  สติกําหนดนิมิตที่เปนมโนภาพที ่
ปรากฏขึ้นมาใหม  ไมเนื่องดวยลมหายใจโดยตรงก็จริง  แตก็ยังเนื่องกันอยูโดยออม 
คือถาลมหายใจไมเปนไปตามปรกติตามที่ตองประสงคขั้นนี้  ปฏิภาคนิมิตก็ไมอาจ 
จะเกิดขึ ้น  หรือเกิดขึ ้นแลวก็กลับลมเหลวไป  เพราะฐปนาไมอาจเปนไปดวยดี 
นั่นเอง. 

 
อีกประการหนึ่ง  พึงทราบไวอีกชั้นหนึ่งในที่นี้วา  ปฏิภาคนิมิตนั้นเปน 

สิ่งที่สามารถเคลื่อนยายจากจุดที่ลมกระทบ  คือจุดผุสนา  ไปไดตามการนอมไปของ 
จิต  เชนสามารถจะยายปฏิภาคนิมิตจากที่เคยตั้งอยูที่จะงอยจมูก  ใหออกไปภายนอก 
เชนไปลอยอยูตรงหนาหางออกไปจากตัว  หรือยายเขาไปในภายใน  ไปเดนอยูที ่
ทรวงอกหรือท่ีสะดือก็ตาม  แลวแตกรณี.  เมื่อจุดแหงผุสนาเปนสิ่งที่เคลื่อนยายไป 
สูตําแหนงใหมไดโดยมโนภาพ  จุดแหงฐปนาก็เปนอันยายตามไปไดอยางเดียวกัน.  
ในกรณีเชนนี้  การกําหนดผุสนาและฐปนา  จะตองเปนไปอยางพลิกแพลงและ 
ละเอียดสุขุมยิ่งขึ้นไปตั้งแตตน  ลมหายใจก็จะตองมีอยูไดเอง  เปนระเบียบอยูได 
เอง  โดยอัตโนมัติ  โดยไมตองมีความสํานึก  มากขึ้นไปตามสวน.  นี้เองเปนการ 
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แสดงวา  ลมหายใจ  มีอยูไดโดยไมทําความรูสึกวามีแตอยางใด  ;  เพราะฉะนั้น 
การกําหนดลมหายใจจะตองเปนการกําหนดที่ชัดเจนที่สุด  และเปนระเบียบที่สุด 
และดวยความแนใจปราศจากความสงสัยที่สุด  ในการที่จะไปสงสัย  และทําใหเกิด 
ความเขาใจผิดไปวาลมหายใจมิไดมีอยู  ซึ่งที่แทมันเปน  สิ่งที่มีอยูไดโดยไมตองม ี
ความสํานึก  และเปนระเบียบสม่ําเสมออยูได  โดยไมตองมีเจตนาควบคุม  เพราะ 
ผลแหงการฝกมาแลวเปนอยางดี  และอยางเพียงพอนั่นเอง.  สรุปความไดวา 
การหายไปแหงลมหายใจจริง ๆ  นั้น  ตองไมมีอยางแนนอน,  ถามีก็ตองเปนความ 
สําคัญผิด  ตองขจัดใหหายไปดวยอุบายดังที่กลาวแลว  ;  ผูนั้นจึงจะสามารถกําหนด 
ลมหายใจ  หรือกายสังขาร  ในขั้นที่รํางับลงอยางละเอียดที่สุดได. 

 
นี ้ค ืออ ุปสรรค   และว ิธ ีขจ ัดอ ุปสรรคชน ิดที ่ม ัก เก ิดในขั ้นแรก   แห ง 

อานาปานสติขั้นที่สี่นี้. 
 

อุปสรรคทั่วไป 
 
สวนอุปสรรคในขั้นตอไปและมีไดทั่ว ๆ  ไปนั้น  อาจมีไดแทบทุกระยะ 

แหงการปฏิบัติและการเลื่อนลําดับของการปฏิบัติ  หากแตวาเปนปญหาที่อาจจะเกิด 
เฉพาะคน  เพราะอุปนิสัยแตกตางกัน  ดังที่ไดเคยกลาวแลวขางตน.  ถาจะประมวล 
มาใหหมด   หรือเผื ่อไว สําหร ับทุกคน  ก็จะไดเปนหัวขอดังต อไปนี ้  ซึ ่งเป นหัวข อ 
ที่ควรสําเนียกศึกษาไวอยางคลองแคลวและแมนยําที่สุด. 

 
ก.  เมื่อสติกําหนดลมหายใจออก  จิตฟุงอยูในภายใน.  คือเมื่อ 

บุคคลสงจิตไปตามลมที่กําลังออกไปในขณะแหงลมหายใจออก  โดยจะกําหนด 
เปนเบื้องตน  ทามกลาง  ที่สุด  หรือไมก็ตาม  เกิดความหวงวามันจะหายใจกลับ 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๘ ๑๒๐

เขาไปเมื่อไร  หรือเกิดความกังวลวา  มันจะขาดตอน  หรือมันจะหายไปเลยไมกลับ 
เขา  หรือเขาไมพอ  หรือเขาอยางไมมีระเบียบ  ดังนี้แลว  ยอมเปนอุปสรรคหรือ 
อันตรายตอความเปนสมาธิ  แมในชั้นหยาบ.  เขาจะตองมีหลักในการที่จะไมให 
เกิดความระแวงหรือกลัวหรือหวงเชนนั้น.  ความรูสึกฟุงซานที่กลาวนี้จะปรากฏ 
แกบุคคลผูแรกฝกเปนธรรมดา.  ถาไมไดรับการแนะนําลวงหนา  ยอมเกิดการ 
เสียประโยชน  หรือเสียเวลามากกวาที่ควร  โดยไมจําเปน. 

 
ข.  ในกรณีแหงการหายใจเขา.  ก็มีอุปสรรคในทํานองเดียวกัน  คือ 

เมื่อสติกําหนดลมหายใจเขาถึงที่สุดแลว  จิตแลนออกไปภายนอก  คือไปหวงอยูวา 
เมื่อไรลมจะกลับออกไป   เมื่อไรมันจะกระทบฐานที่กระทบสําหรับขาออก   ดังนี้ 
เปนตน.  นี้เรียกวา  จิตฟุงออกไปภายนอก  มีอาการกลับกันกับขอ  ก.  เมื่อนํา 
มาเขาคูกัน  ก็อาจจะสรุปไดวา  เมื่อกําหนดลมหายใจออก  จิตฟุงไปขางใน  คือไป 
กังวลอยูขางใน  :  เมื่อกําหนดลมหายใจเขา  จิตฟุงไปขางนอก  คือไปกังวลอยูขาง 
นอก.  ทั้งนี้  เปนกฎธรรมดาที่วา  เมื่อสําเร็จเรื่องขางนอกแลว  ก็ไปหวงขาง 
ใน  -  เมื่อสําเร็จเรื่องขางในแลวก็ไปหวงขางนอก.  อาการเชนนี้  จะเกิดขึ้นเอง 
โดยอํานาจสัญชาตญาณอยางหนึ่ง,  และผูปฏิบัติมีความรอนรน  หรือมีความตั้งใจ 
รุนแรงเกินไปในการปฏิบัติอีกอยางหนึ่ง.  การศึกษามาแลวอยางเพียงพอ  กับ 
การสํารวจจิตอยางประณีตสุขุม  หรือพอเหมาะพอสม  และ  การไมคิดอะไรลวงหนา 
ไวมาก ๆ  เปนตน  ยอมแกอุปสรรคคูนี้ได  อุปสรรคคูถัดไปก็คือ  : 

 
ค.  ความหวังอยูก็ดี  ความพอใจอยูก็ดี  ความอยากก็ดี  ซ่ึงมีอยูใน 

ลมหายใจออก. 
ง.  ความหวังอยูก็ดี  ความพอใจอยูก็ดี  ความอยากก็ดี  ซ่ึงมีอยูใน 

ลมหายใจเขา. 

www.buddhadasa.in.th

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org



กฎเกณฑนิมิต ๑๒๑ 

ทั้งคูนี้  ลวนแตเปนอันตรายตอความเปนสมาธิ.  ความหวังในลม 
หายใจออกหรือเขาก็ตาม  เกิดมาแตความกลัววาลมจะหายไป  ซึ่งจะทําใหการปฏิบัต ิ
ของตัวตองชะงัก  หรือไมเปนผลดีทันตามตองการ.  ผูที่ปฏิบัติดวยตัณหาอุปาทาน 
ยึดมั่นถือมั่ น   ในตัวการปฏิ บัติ เต็มที่   ยิ่ งตองรับ เคราะหกรรมขอ น้ีมาก   สวนผู ที่ 
ปฏิ บัติ ด วยปญญา   หรื อสั มมาทิฏฐิ   พร อมด วยคํ าแนะนํ าที่ ดี   ก็ แทบจะไมพบ 
อุปสรรคอันนี้.  ความพอใจในลมหายใจออกหรือเขา  ที่เกิดมาจากความรูสึกสบายในขณะ 
ที่หายใจออกหรือเขา  หรือที่เกิดมาจากความรูสึกที่เปนการยึดมั่นถือมั่นก็ตาม  ยอมเปนสิ่ง 
ที่มีอํานาจมากเพียงพอ  ที่จะใหเกิดความฟุงซานแหงจิต  หรือเกิดความหยาบแหงลมหายใจ 
จนไมมีทางที่จะระงับลงได.  มันจูงไปในทางแหงความตื่นเตนเสียตลอดเวลา  จึงจัด 
เปนอุปสรรคหรืออันตรายในปริยายหนึ่ง.  สวนความอยากหรือความหวังนั ้น 
เนื่องมาจากความพอใจจึงมีความกระหายตอการหายใจเขาหรือออกก็ตาม.  แมขอน้ี 
ก็ เปนสิ่ งที่ทําใหมีจิตหยาบ   มีลมหายใจหยาบ   ไมอาจจะระงับลงได   จึงถือวาทั้ งคู 
เป นอ ันตรายต อความเป นสมาธ ิ  เช น เด ียวก ับความฟุ ง แห งจ ิต   ที ่กล าวแล ว ใน 
ขอ  ก.  และ  ข.  คูถัดไปอีก  คือ  : 

 
จ.  เมื่อลมหายใจออกครอบงํา  เกิดการลืมตอการหายใจเขา. 
 
ฉ.  เมื่อลมหายใจออกครอบงํา  เกิดการลืมตอการหายใจออก. 
 
ทั้ง  ๒  อยางนี้  เปนอันตรายแหงการทําสมาธิ.  คําวา  ถูกลมหายใจ 

ครอบงํา  นั้น  หมายความวาเขาไปสนใจตอลมหายใจนั้นรุนแรงเกินไปก็ดี  ;  หรือ 
การหายใจออก   มีอะไรท่ีทําให เกิดความสนใจมากโดยสวนเดียว  สวนขณะที่หายใจ 
เขาไมมีอาการอยางนั้น  ดังนี้เปนตนก็ดี;  หรือวาอวัยวะเครื่องทําการหายใจ 
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ไมเปนปรกติ  สะดวกแตการหายใจออก  ไมสะดวกในเมื่อหายใจเขา,  หรือสะดวก 
แตเมื่อหายใจเขา  ไมสะดวกในเมื่อหายใจออกก็ดี  :  ยอมมีอาการที่เปนอุปสรรค 
ในขอน้ีเกิดขึ้น.  โดยใจความก็คือไดมีอะไรมาทําใหเขาสนใจ  หรือกําหนดลมหายใจ 
ไดแตเพียงฝายใดฝายหนึ่ง  เพราะความไมรูเทาถึงการณ,  ลักษณะที่เปนไดงาย 
แกผูปฏิบัตินั้น  ก็อยูตรงที่เขาไปสนใจอยางรุนแรงและยืดยาว  ในสิ่งซึ่งเปนสิ่งแรก 
ที่เขาประสบเขา,  และขอถัดไปก็เนื่องมาจากอวัยวะซึ่งเปนฐานที่ตั้งแหงการกําหนด 
ไมสามารถที่จะทําหนาที่ไดเทากัน  ในขณะหายใจเขาและออก  จนทําใหเกิดความ 
ยุงยากขึ้น  โดยที่ไมสามารถจะใชจุด ๆ  เดียวกัน  ใหเปนที่ตั้งของผุสนาไดอยาง 
สม่ําเสมอ  ทั้งเมื่อหายใจออกและหายใจเขา  คูถัดไปอีกคือ  : 

 
ช.  เมื่อกําหนดนิมิต  จิตในลมหายใจออกหวั่นไหว. 
 
ซ.  เมื่อกําหนดลมหายใจออก  จิตในนิมิตหวั่นไหว. 
 
ทั้งสองอยางนี้  เปนอันตรายตอความเปนสมาธิ.  คําวา  นิมิต  ในที่นี้ 

ก็หมายถึงนิมิตในขั้นผุสนา  หรืออุคคหนิมิต.  เมื่อจิตไปกําหนดอยูที่อุคคหนิมิต 
คือฐานที่ลมกระทบ  จิตที่กําหนดตัวลมก็หวั่นไหว  หรือสายไป.  อีกทางหนึ่ง 
ซึ่งตรงกันขามก็คือ  เมื่อกําหนดที่ตัวลมหายใจมากเกินไป  หรือดวยความตั้งใจ 
เต็มที่  จิตที่จะกําหนดในนิมิต  คือฐานที่ลมกระทบ  หรือท่ีเรียกวาผุสนานั้น  ก็ 
เปนจิตหวั่นไหวหรือสายไป.  อุปสรรคขอนี้เกิดมาจากการกระทําที่สับสน  หรือ 
ผิดลําดับ  เพราะการศึกษาไมเพียงพอ  หรือทําไปตามความเขาใจของตนเอง.  
เมื่อการปฏิบัติยังอยูในขั้นแรก  อุปสรรคหรือปญหานี้ยังไมเกิด  เพราะตัวลมหายใจ 
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นั้นเองเปนตัวนิมิต.  ถาปญหาจะเกิด  ก็เนื่องมาจากการที่ผูนั้นไดไปทําการ 
กําหนดแบงแยกใหเปนนิมิตอยางหนึ่ง  ใหลมหายใจอยางหนึ่ง  แลวเขาก็กําหนด 
ในฐานะที่เปนนิมิตนั้นอยางหนึ่ง  ในฐานะที่เปนลมหายใจนั้นอีกอยางหนึ่ง  ;  เมื่อ 
กําหนดอยางใดมากไป  จิตที่กําหนดทางอีกฝายหนึ่งก็หวั่นไหว  ดู ๆ  คลายกับวาเปน 
การรูมาก  ยากนาน. 

 
ถาหากกระทําแตเพียงวาสติกําหนดลมอยางแนวแนแลว  ถือเอาลมนั้น 

เปนนิมิตพรอมกันไปในตัว   ก็ไมมีทางที่จะกําหนดหนักไปในทางใดทางหนึ่ ง 
อุปสรรคหรือปญหาที่กลาวก็จะไมเกิดขึ้น  ในขั้นที่กําหนดลมหายใจใหเปนนิมิต 
ทั้งนี้  เปนปญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับลมหายใจออก.  สวนปญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ 
ลมหายใจเขา  ก็เปนไปในทํานองอยางเดียวกันคือ  : 

 
ฌ.  เมื่อกําหนดนิมิต  จิตในลมหายใจเขาหวั่นไหว. 

 
ญ.  เมื่อกําหนดลมหายใจเขา  จิตในนิมิตหวั่นไหว. 
 
ทั้ง  ๒  อยางนี้  เปนอันตรายตอความเปนสมาธิ.  คําอธิบายและการ 

แกไขอุปสรรคครั้งนี้  เปนอยางเดียวกับคูกอน  คือ  ช.  กับ  ซ.  จึงสามารถวินิจฉัย 
รวมกันไปในคราวเดียวกัน  และอาจจะสรุปความประมวลเปนใจความสําคัญ  ที่ใช 
ไดทั่วไปท้ัง  ๒  คู  วา  ในเมื่อยังใชลมหายใจเปนนิมิต  ก็ควรใชอุบายในการ 
กําหนดควบคูไปดวยกัน  คือไมทําในใจในทางที่จะแบงแยกกัน.  ครั้นลวงมา 
ขณะแหงอุคคหนิมิต  ก็กําหนดเอาฐาน  ที่ตั ้งเปนตัวนิมิต  ไมใสใจถึงลมหายใจ 
ใสใจแตความรูสึกที่เกิดขึ้นที่ตรงจุดนั้นเทานั้น  ซึ่งยอมเปนการกําหนดลมหายใจ 
ไปในตัว  โดยไมรูสึกตัว  ดวยอุบายที่แยบคาย.  ครั้นตกมาถึงระยะแหงปฏิภาค  - 
นิมิต  ซึ่งเปนการถือเอาดวงแหงมโนภาพที่เกิดขึ้น  มาเปนตัวนิมิต  การกําหนด 
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ลมหายใจก็กลายเปนสิ่งที่ระงับไปแลวโดยสิ้นเชิง  โดยถือวาลมหายใจเปนสิ่งที่มีอยู 
เปนระเบียบโดยไมรูสึก  เมื่อการกําหนดปฏิภาคนิมิตยังเปนไปไดดีอยู  คือปรกติอยู 
ก็เปนอันถือวาลมหายใจนั้นยังเปนระเบียบอยู โดยไรสํานึกในขั้นนี้   จึงมีแตการ 
กําหนดนิมิตแตออยางเดียวโดยตรง  ไมตองทําในใจใหเปนหวงถึงการกําหนดลมเลย. 

 
ทั้งหมดนี้อาจจะสรุปความสั้น ๆ  ไดอีกครั้งหนึ่งวา  : 
(๑)  ในขณะแหงบริกรรมนิมิต  กําหนดลมและนิมิตพรอมกันไปในตัว 
(๒)  ในขณะแหงอุคคหนิมิต  กําหนดแตนิมิตที่ตรงจุดแหงผุสนา 

ใหการกําหนดลมเปนแต เพียงของฝาก   หรือของพลอยได   ซึ่ ง 
ไมตองสนใจเทากับการกําหนดนิมิต  แตผุสนายอมเกิดขึ้น  เมื่อ 
ลมกระทบเทานั้น  ฉะนั้นจึงเปนการกําหนด  ๒  อยางพรอมกันไป 
ในตัวโดยอีกปริยายหนึ่ง. 

(๓)  สวนในขณะแหงปฏิภาคนิมิต  กําหนดแตนิมิตโดยตรงเพียง 
อยางเดียว  ทิ้งลมหายใจไวในฐานะที่ เปนสิ่งดําเนินไปไดเอง  โดย 
ไมตองมีการกําหนดแมโดยปริยาย.  อุปสรรคหรืออันตราย  ๒  คูนี ้
ยอมหมดไปโดยอุบายอันแยบคาย  แหงการปฏิบัติอันถูกตองใน 
ขณะแหงนิมิต  ๓  ระยะ  ดังกลาวนี้.  คูถัดไปอีก  คือ  :- 
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ด.  เมื่อกําหนดลมหายใจออก  จิตในลมหายใจเขาหวั่นไหว.๑ 
 
ต.  เมื่อกําหนดลมหายใจเขา  จิตในลมหายใจออกหวั่นไหว. 
 
ทั้ง  ๒  อยางนี้  เปนอันตรายตอความเปนสมาธิ.  อุปสรรคคูนี้เปนไป 

ในระยะแรก  ๆ.  ความหมายโดยตรงหมายถึงอาการของบุคคลที่ไมทําในใจโดย 
แยบคาย   คือไม ม ีการทําในใจมากพอ   ถึงก ับไม สามารถทําของ   ๒   อยางนี้ 
ใหสม่ําเสมอกันดวยความรูสึกที่เทากัน.  ทั้งนี้เปนเพราะความไมรูบาง  เพราะ 
ความตั้งใจมากเกินไปบาง  ผูปฏิบัติพึงสังเกตใหเห็นวาอุปสรรคในคูนี้  มีอาการ 
คลายกันกับขอ  ก.  และ  ข.  หากแต  มีความมุงหมายแตกตางกันบางในขอที่วา 
ในขั้นนี้  หมายถึงจิตที่ไมไดรับการกระทําที่สม่ําเสมอกันในคูหนึ่ง ๆ  มีอาการ 
ผิดปรกติเปนพิเศษกวา  หรือเล็กนอยกวา  หรือเฉพาะคนกวา  ยิ่งกวาในขั้นตน 
คือในขอ  ก.  และ  ข.  ;  และยังหมายถึงวาจิตหวั่นไหวในระยะหลังนี้  อาจจะมีมูล 
เหตุมาจากทางอื่น  โดยไมเนื่องกับการหายใจที่คูกันในระยะเดียวกันก็ได  เพราะ 
เหตุที่โยนิโสมนสิการในลมหายใจไมเทากันทั้ง  ๒  ระยะ. 

 
ผูประสบอุปสรรคขอน้ีจะตองหาทางแกไขเฉพาะสวนที่หวั่นไหว  หรือ 

เทาที่เปนมูลเหตุของความหวั่นไหวเฉพาะสวน.  นํามากลาวไวในฐานะเปนสิ่งที ่
อาจจะเกิดขึ้นเทานั้น.  สวนคูตอไปนั้นเปนเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งแทรกแซง  คือ  : 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
๑  การบรรยายครั้งที่  ๑๓  /  ๖  กันยายน  ๒๕๐๒ 
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ถ.  จิตแลนไปตามอารมณในอดีต  เปนจิตตกไปบางกระสับกระสาย 
 (วิกเขปะ). 
 
ท.  จิตหวังอารมณในอนาคต  เกิดเปนจิตหวั่นไหว  (วิกัมปตะ). 
 
ทั้ง  ๒  อยางนี้  เปนอันตรายตอการทําสมาธิ.  ขอท่ีตองสังเกตมีอยูวา 

อารมณในอดีตเปนเหตุใหกระสับกระสาย  อารมณในอนาคตเปนเหตุใหหวั่นไหว;  
อาการทั้งสองนี้  มีความแตกตางกันอยางไร  ?  อาการกระสับกระสายหรือวิกเขปะ 
นั้นหมายถึงมากเรื่อง  หรือหลายทิศหลายทาง,  สวนอาการหวั่นไหวหมายถึงเฉพาะ 
เรื่อง  และมีที่มุงหมายทางใดทางหนึ่ง.  การแกไขอุปสรรคคูนี้  มีอาการคลายกัน 
ในระยะแรก  คือ  ตองละเวนหรือรํางับจิตที่เปนอยางนั้นเสียกอน  แลวจึง 
 (๑)  ทําการ  “ตั้งจิตใหม”  ในอารมณหรือในฐานอันเดียวกัน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ก็คือ  ผุสนา  สําหรับจิตที่แลนไปในอารมณอดีต  ;  และ  (๒)  ทําการ  “นอมจิตไป”  
ในอารมณหรือฐานอันเดียวอยางเดียวกัน  สําหรับจิตที่หวังอารมณในอนาคต.  
ความแตกตางระหวางคําวา  “ตั้งจิตใหม”  (สําหรับขอ  ถ.)  และคําวา  “นอมจิตไป”  
(สําหรับขอ  ท.)  มีอยูอยางไรนั้น  เปนสิ่งที่ตองพิจารณาดูอยางละเอียด  จึงจะเขาใจ 
และปฏิบัติไปจนแกอุปสรรคนั้นได.  คําวา  “ตั้ง”  หมายความวา  ตั้งขึ้นใหม  สําหรับ 
กรณีที ่ไมไดตั ้งขึ ้นมากอน  หรือตั ้งขึ ้นไมสําเร ็จก็ตาม   หรือวาไมรู จะตั ้งตรงไหน 
ก็ตาม  ;  ฉะนั้น  ตองมีการตั้งหรือการกําหนดโดยเฉพาะขึ้นมาใหม.  สวนคําวา 
 “นอม”  จิตไปนั้น  หมายถึงจิตไปตั้งอยู  ผิดที่  หรือเปนการตั้งแลวอยางผิดที่ 
หรือกําหนดผิดที ่  จะตองนอมไปใหถ ูกที ่  หรือดึงไปใหถูกที ่  อาการจึงตางกัน .  
โดยหลักการอันนี้  ทําใหเห็นไดเองวา  ความกระสับกระสายหรือวิกเขปะนั้น  ไมม ี
ที่ตั้งและอาศัยมูลเหตุมาจากอารมณในอดีต  ซึ่งมีอยูมากมายดวยกัน  แตก็ลวน 
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แตไมเปนที่ตั้งแหงความหวัง.  สวนอาการที่เรียกวาหวั่นไหว  หรือวิกัมปตะนั้น 
หมายถึงอาการตั้งอยูแลวในอารมณที่มุ งหวัง   และเกี่ยวกับอารมณอนาคตโดย 
เฉพาะเทานั้น.  ถารูจักการตั้งและอาการนอมไปทั้ง  ๒  อยางนี้ไดดี  ก็ยอมจะแก 
ปญหาขอน้ีได. 

 
เมื่อสังเกตความหมายของคําเหลานี้ไดถึงที่สุดแลว  ยอมไดความรูกวาง 

ออกไป  แมในทางจิตวิทยาลวน ๆ  วา  อารมณในอดีตกับอารมณในอนาคตนั้น 
นําใหเกิดปฏิกิริยาแกจิตใจแตกตางกันในแงที่ละเอียดอยางนี้  ;  ไมควรจะเหมา ๆ  
เอาเสียวาผิดกันแตเปนอดีตหรืออนาคต  หรือโดยสักวาชื่อ,  สวนโดยผลหรือโดย 
ปฏิกิริยานั้นเหมือนกัน  ดังนี้เปนตน.  อารมณในอดีตตั้งอยูไดดวยอาศัยสัญญา  ;  
อารมณในอนาคตตั้งอยูไดดวยอาศัยเวทนาและวิตก  แลวมันจะเหมือนกันได 
อยางไร.  อีกทางหนึ่งก็คือการศึกษาใหรูเรื่องสัญญา  เวทนาและวิตก  นั่นเอง  จะ 
เปนประโยชนแกการตั้งจิต   และการนอมจิตไป   ดังที่กลาวแลวขางตน   ไดตาม 
ความประสงค. 

 
สําหรับคําวา  “ละเวนจิตนั้น ๆ  เสีย”  แลวจึงตั้งใหม  หรือนอมไปใหม 

นั้น  มีทางที่จะละเวนเสียดวยการขม  อยางหนึ่ง  ;  และดวยการพิจารณา 
อีกอยางหนึ่ง  ในเมื่อการขมทําไปไมสําเร็จ.  อธิบายวา  เมื่อเราตองการ 
จะละสัญญาในอดีตเรื่องใดเสีย  ดวยการขมใจไมใหระลึกถึง  โดยใหไปกําหนดอยู 
ในนิมิตของสมาธิ,  แตทําอยางไร ๆ  ก็ไมสําเร็จ  เพราะสัญญาในอดีตมีกําลังมาก 
เกินไปจนไมอาจจะขมได  จะตองอาศัยการละดวยพิจารณาดวยปญญา  คือเพง 
พิจารณาดูถึงอารมณแหงสัญญาในอดีต  วาอารมณนั้นก็ดี  สัญญานั้นก็ดี  เปนแต 
เพียงสิ่ งที่ถูกปรุงขึ้นมา   และเปนอนิจจัง   ทุกขัง   อนัตตา   หรือปราศจากตัวตน 
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โดยสิ้นเชิง.  เมื่อเห็นชัดแจงดังนี้  การละเวนจิตที่แลนไปตามอารมณแหงสัญญา 
ในอดีต  ก็เปนสิ่งที่เปนไปได  คือทําลายเสียได.  สําหรับอารมณในอนาคต  ก็ม ี
หลักเกณฑอยางเดียวกัน  หากแตวาถาเปนการพิจารณาจะตองพิจารณาลงไปยังตัว 
เวทนาหรือวิตก  :  เวทนาคือเวทนาที่หวังจะไดมาเปนความถูกอกถูกใจ  เปนตน 
จากอารมณในอนาคต.  วิตกคือการตริตรึกไปสูอารมณในอนาคต.  เมื่อทั้ง 
เวทนาและวิตกเปนเพียงมายา   คือเปนเพียงสิ ่งที ่ปรุงมันขึ ้นในใจ  ไมมีต ัวตนที ่
แทจริง  ไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา  ดังที่กลาวแลว  ก็ทําลายเวทนาและวิตก 
เสียได  อารมณในอนาคตก็ถูกทําลายไป  นี้เรียกวา  “ละเวนจิตนั้น  ๆ”  เสียได  แลว 
ตั้งจิตใหมหรือนอมจิตไปสูอารมณใหม  คือไปสูนิมิตของสมาธิระยะใดระยะหนึ่ง 
นั่นเอง. 

 
อุปสรรคคูนี้อาจจะเกิดขึ้นไดทุกขณะ  และโดยเฉพาะอยางยิ่งคือระยะ 

เริ ่มแรก   ได แก ในขณะแหงคณนาหร ืออนุพ ันธนาของบร ิกรรมนิม ิตโดยเฉพาะ 
และอาจกาวกายขึ้นไปถึงระยะผุสนาแหงอุคคหนิมิตในบางสวนหรือบางโอกาส.  แต 
ถาหากวาไดแกไขอุปสรรคอันนี ้ไปดวยดีตั ้งแตระยะแหงบริกรรมนิมิตแลว  การ 
รบกวนในระยะแหงอุคคหนิมิตก็ยากที่จะมีได. 

 
อีกทางหนึ่ง  ซึ่งจะตองสําเหนียกไวก็คือวา  บุพพกิจเบื้องตนตาง ๆ  

ในระยะตระเตรียมตัวเพื่อทํากัมมัฏฐาน  ตลอดถึงการละปลิโพธ  ดังที่กลาวแลว 
ขางตน  ก็เปนสิ่งที่มีความสําคัญเกี่ยวกับการเกิดของอุปสรรคคูนี้  หรือการไมเกิด 
ของอุปสรรคคูนี้อยางไมนอยทีเดียว.  อีกสิ่งหนึ่งซึ่งควรระลึกดวยก็คือ  กัมมัฏฐาน 
อุปกรณ  ที่ใชทําอยูเปนประจําวันสําหรับสนับสนุน  กัมมัฏฐานหลัก  ดังที่กลาวแลว 
ขางตน.  สิ่งนี้มีความสัมพันธกันอยูมาก  ในการปองกันมิใหเกิดอุปสรรคคูนี้ขึ ้น 
มาไดงาย  ๆ.  อุปสรรคคูถัดไปคือ  : 
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ธ.  จิตหดหู  เปนจิตตกไปขางฝายเกียจคราน. 
 
น.  จิตเพียรจัดเกินไป  เปนจิตตกไปขางฝายฟุงซาน. 
 
ทั้ง  ๒  อยางนี้  เปนอันตรายตอความเปนสมาธิ.  อุปสรรคทั้งคูนี้อาจ 

จะเกิดขึ้นไดทุกขณะ  หากแตวามาในทางที่แตกตางกัน  เพราะฉะนั้นจึงไมมาดวยกัน 
อยางเคียงคูกันเหมือนคูอื่นบางคู. 

 
อุปสรรคอยางแรก  คําวา  “หดหู”  โดยใจความ  หมายถึงความออน 

กําลัง  หรือไรกําลัง  เพราะปฏิบัติผิดก็ดี  เพราะเนื่องดวยโรคภัยก็ดี  เพราะเนื่อง 
ดวยรางกายไมสมประกอบก็ดี  หรือเพราะกําลังในทางจิตคืออินทรียตาง ๆ  (มีสัทธา 
วิริยะ  สติ  สมาธิ  ปญญา)  ออนเกินไปก็ดี  ลวนแตนํามาซึ่งผลอยางเดียวกัน 
คือความถอยกําลัง  แลวตกไปเปนฝายเกียจคราน.  ความซึมเซา  งวงเหงาหาวนอน 
มึนชา  สลัว  ทอแท  อิดโรย  และอื่น ๆ  ซึ่งมีลักษณะแหงการถอยกําลังอยางเดียวกัน 
ยอมจัดเขาไวในขอนี้  ;  หรือแมที่สุดแตความคิดที่เปลี่ยนแปลงไป  จนกระทั่ง 
เก ิดความไม พอใจ   หร ือไม เลื ่อมใสต อว ัตถ ุประสงค อ ันนี ้โดยแท จร ิง   ก ็น ับรวม 
เขาไวในขอน้ี.  รวมความวากิริยาที่จิตถอยกําลังลงไป  เรียกวาความหดหูในที่นี้ 
ทุกอยาง. 

 
การระงับอุปสรรค   หรืออันตรายคือความหดหูนี้   มีหลักอยูวา   “เธอ 

ประคองจิตนั้นขึ้น  แลวยอมละความเกียจครานเสียได”.  สิ่งที่ตองศึกษา  คือการ 
ที่จะประคองจิตนั้นขึ้นโดยวิธีไร.  ผูปฏิบัติจะตองประคองจิตดวยอุบายท่ีแยบคาย 
เริ่มดวยการแกไขมูลเหตุตาง ๆ  ของความหดหูดังที่กลาวมาแลวขางตน  เทาที่จะทํา 
ใหไดดีในภายนอก  หรือ  ในทางกายอยางไรเสียกอน  แลวจึงยกจิตในภายใน 
ขึ้น  :เชนถารางกายไมดี   อาหารไมเหมาะหรือสัปปายธรรมอยางอื่นไมเพียงพอ 
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ก็ตองแกไขสวนนั้นกอน  แลวจึงแกไขสวนที่เปนเรื ่องของจิตโดยตรง.  การ 
แกไขทางจิตโดยเฉพาะอยางยิ่ง  ก็คือปลูกฉันทะ  ในการเจริญภาวนาใหมากขึ้น 
ดวยอุบายที่แยบคาย  ซึ่งมีอยูมากมายดวยกัน  แลวแตความเหมาะสม.  ถาเหลือ 
วิสัยของตนเอง  ผูเปนกัลยาณมิตรหรืออาจารย  ก็อาจจะชวยเหลือไดดี.  อุบาย 
ปลูกฉันทะนั้นที่เปนภายนอก  ก็คือระลึกถึงบุคคลภายนอกอันเปนที่ตั้งแหงศรัทธา 
เชนระลึกในพระพุทธคุณเกิดความเลื่อมใสแลว  ก็เกิดความอยากหรือความพอใจใน 
การปฏิบัติยิ่ง ๆ  ขึ้นไปดังนี้ก็ดี  ;  หรือระลึกถึงบุคคลคนใดคนหนึ่ง  ซึ่งเปนที่ตั้งแหง 
มานะ   วาเราก็คนเขาก็คน  เมื่อเขาปฏิบัติได  เราก็ตองปฏิบัติได  ดังนี้ เปนตนก็ดี 
เรียกวาอาศัยเหตุปจจัยภายนอก.  อีกทางหนึ่งก็คือ  อุบายปลูกฉันทะอาศัยเหต ุ
ปจจัยภายใน  ของตัวเองโดยตรง  วาความทุกขเปนอยางนี้  วัฏฏสงสารเปนอยางนี้ 
ความดับทุกขเปนอยางนี้  ความหยุดเวียนวายเปนอยางนี้  ไมมีทางอื่น  :  ยิ่ง 
พิจารณาไปก็ยิ่งเห็นคุณแหงพระธรรม  และเห็นความจําเปนที่ตนตองพึ่งพระธรรม 
ไมมีทางอื่นที่จะเปนทางรอดของตนได  ดังนี้เปนตนก็ดี  :  นี้เรียกวาอาศัยเหตุที่ 
เปนภายใน  เปนอุบายประคองจิต  เปนการเพิ่มกําลังใหแกอินทรียของตน  ไดดวย 
กันทั้งนั้น.  ประคองจิตขึ้นมาไดเทาไร  ก็ยอมมีกําลังละความหดหู  หรือความ 
เกียจครานเสียไดเทานั้น.  ผูมีความเฉลียวฉลาดมากเทาไร  ก็ยอมคิดหาอุบาย 
ประคองจิตของตนได  เปนวงกวางขึ้นไปเทานั้น.  รวมความแลว  ก็เปนทางให 
เกิดฉันทะ   วิ ริยะ   จิตตะ   วิมังสา   ดวยกันทั้งนั้น   และลวนแตเปนความหวังหรือ 
เห็นแกสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งตนหวังดวยกันทั้งนั้น  จึงอาจจะนํามาใชเปนอุบายได  :  นับ 
ตั้งแตเห็นแกบิดามารดา  เห็นแกบุคคลที่ตนประสงคจะใหเขาไดรับความพอใจ  เห็น 
แก พระพ ุทธ เจ า   เห ็นแก พระศาสนา   กระทั ่ง เห ็นแก ความหล ุดพ นของต ัว เอง 
เปนที่สุด.  สวน  การเห็นแกทรัพย  หรือชื่อเสียงเปนตนนั้น  เปนของต่ําเกินไป 
กวาที่จะนํามาใชเปนอุบายสําหรับปลูกฉันทะในกรณีเชนนี้ได.  สรุปความวา 
ถาจิตหดหูตองแกไขดวยอุบายที่เปนการประคับประคอง. 
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สวนอุปสรรคเกิดจากการที่จิตมีความเพียรจัดเกินไป  จนตกไปขางฝาย 
ฟุงซานนั้น  เปนสิ่งที่กลับตรงกันขามกับจิตที่หดหูโดยประการทั้งปวง.  อุบาย 
สําหรับแกไขอ ุปสรรคขอนี ้  จึงมีอยู ในร ูปตรงกันขาม   วา   “เธอขมจิตนั ้นเสีย 
ยอมละความฟุงซานได”  ดังนี้.  จิตเพียรจัดเกินไป  หมายถึงมีความขะมักเขมน 
เกินขอบเขต.  กลาวโดยที่ถูกแลว  จิตไมควรจะมีความขะมักเขมนหรืออะไร ๆ  
ที่มีความหมายมากมายเกินกวาความพอดี  ทุกชนิดทีเดียว.  แมแตสิ่งที่เรียกวา 
ความเพียร  ก็ควรจะทราบวาเปนความเพียรที่ทําไปในลักษณะที่พอดี  มิใชพากเพียร 
ดวยตัณหามานะ  เหมือนกรณีของชาวโลกที่ประกอบการงาน. 

 
ความเพียรที่จัดเกินไปน้ัน  ยอมมีมูลมาจากตัณหามานะทิฏฐิ  กระท่ัง 

ถึงอวิชชาเปนที่สุด  ;  เพราะฉะนั้น  จะตองมีการศึกษาเกี่ยวกับความเพียรที่พอ 
เหมาะพอดีมาเปนพื้นฐานเสียกอน. 

 
อีกทางหนึ่งความเพียรอาจจะพุงจัดเกินไปได  ดวยความเคยชินที่ เลื่อน 

ลอย  ในการกระทําทางกายและทางจิต  เชนมีความขยันขันแข็งในการนั่ง  หรือการ 
ยืน  หรือการจงกรมเปนตน  มากเกินไป.  จนเกิดความผิดปรกติขึ้นในรางกายแลว 
จิตก็ตองฟุงซานไปตาม  :  หรือในระยะแหงวิปสสนา  ขยันพิจารณาอยางมุมานะ 
มากเกินไป  กวาการเพงดูความจริงอยางแนวแนแลว  จิตก็ตกไปเปนฝายฟุงซาน 
ไดอยางใหญหลวงโดยงาย  เพราะความเคยชินอันเลื่อนลอยนั้น. 

 
เมื่อเสียความเปนปรกติทั้งทางฝายกาย  และฝายจิตรวมเขาดวยกันแลว 

เขายอมไมสามารถจะขมจิตได  กระทั ่งถ ึงแมจะนอนหลับก็หลับไมได  โดยที ่จ ิต 
ใฝฝนเลื่อนลอยไป  ไมยอมหยุด  ทั้งที่กายนอนหลับตานิ่ง  จนกระทั่งเปนอันตราย 
ในที่สุด. 
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การขมจิตในที่นี้จะสําเร็จไดดวยการปองกัน  และการกําจัดมูลเหตุแหง 
ความฟุงซานโดยตรงนั้นเอง.  เมื่อไดบรรเทามูลเหตุชั้นหยาบ ๆ  หรือที่เปน 
ภายนอกออกไปเสียไดแลว  ก็สามารถขจัดความฟุงซานที่เปนชั้นละเอียดหรือภายใน 
ไดตามลําดับ. 

 
ในบางกรณีตองเปนไปในทางพักผอนเสียชั่วคราว  ทั้งทางกายและ 

ทางใจ  พักผอนทางกาย  คือการหยุดทําความเพียรชั่วคราว  ;  พักผอนทางจิต 
คือหยุดใชการพิจารณา  แลวมาสงบอยูดวยสมาธิเสียชั่วคราว  ดังนี้ก็ดี,  หรือหยุด 
สมาธิชั้นละเอียดชนิดที่มีอารมณละเอียด  ไปเปนสมาธิอยางอื่นที่อารมณหยาบกวา 
กลาวคือเปลี่ยนสมาธิเสียน่ันเอง  ดังนี้ก็ดี.  เปนการชั่วคราวแลว  ยอมเปนอุบาย 
ที่กําจัดความเพียรที่พุงจัดเกินไปไดดวยกันทั้งนั้น. 

 
สรุปความวา  การขมจิตนั้น  ไมไดหมายความอยางขมเขาวัวใหกิน 

หญา  หรือหักดามพรากับหัวเขา  :  หากแตวาเปนการใชอุบายที่แยบคายอยางใด 
อยางหนึ่ง  จนระงับความฟุงซานไดนั่นเอง.  อยางไรก็ตาม  อุปสรรคคูนี้เปน 
อุปสรรคที่ยากลําบากตอการที่จะขจัดยิ่งไปกวาคูที่แลว ๆ  มา  และเปนอุปสรรคท่ี 
อาจจะเกิดขึ้นไดโดยงายกวาอุปสรรคที่แลว ๆ  มา  กระทั่งมีขอบเขตที่จะตองศึกษา 
เพื ่อการควบค ุมและแก ไขที ่กว างขวางยิ ่งกว าอ ุปสรรคอื ่น  ๆ   ที ่กล าวข างต น .  
สวนอุปสรรคคูสุดทายคือ  :- 
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บ.  จิตไวตอความรูสึกเกินไป  เปนจิตตกไปขางฝายกําหนัด.๑ 
 
ป.  จิตไมแจมใส  เปนจิตติกไปขางฝายพยาบาท. 
 
ทั้ง  ๒  อยางนี้  เปนอันตรายตอความเปนสมาธิ.  ที่วาจิตไวตอความ 

รู ส ึกเกินไป  เปนจิตตกไปขางฝายกําหนัดนั ้น  หมายถึงไวในการรู ส ึกตออารมณ 
ที ่มากระทบ  เปนเหตุใหรู ส ึกไดมากกวาที ่ควรจะเปน  และละเอียดลออมากกวา 
ที่ควรจะเปน  และขยายความรูสึกออกไปไดเองมากกวาที่เปนจริง  แมที่สุดแตการ 
คิดฝนเกง  ไมมีที่สิ้นสุด  ก็นับเนื่องเขาในขอน้ี. 

 
วาโดยที่แทแลว  ก็เปนความไหวพริบหรือความเฉลียวฉลาดชนิดหนึ่ง 

หากแตวาไวจนควบคุมไมได  และกลับเปนผลรายแกความเปนสมาธิ.  ที่เห็นได 
งาย ๆ  เชนความรูสึกของพวกศิลปนที่ชางคิดชางฝนในทางจิตรกรรมตาง ๆ  ที่ขยายตัว 
ไปในทางงดงาม   หรือแปลกประหลาดไดไมมีที่สิ้นสุด.  ในทางจิตรกรรม 
หรือสิ่งอื่น  มันเปนผลดีในกรณีนั้น ๆ  แตกลับเปนอุปสรรคในทางฝายสมาธิหรือ 
สมถะเชนนี้. 

 
การที่จิตไวตอความรูสึกเกินไปเชนนี้ทําความยุงยากลําบากใหแกผูปฏิบัต ิ

เหลือประมาณ,  โดยที่แทแลว  ความกําหนัดในอารมณนั้น  ก็เปนอาการของ 
สัญชาตญาณอยูตามธรรมดาแลว  ครั้นมีความเฉลียวฉลาด  หรือความไวตอความ  
รูสึกเพิ่มขึ้นมาอีก  อาการดังกลาวแลวนั้นก็เปนไปอยางแรงกลากวาธรรมดา  เปน 
การสงเสริมนิวรณ  คือกามฉันทะใหมีกําลังยิ่งขึ้นไป  และเกิดไดงาย  หรือเกิดได 
บอยยิ่งขึ้น. 

 
 
 

                                                
๑  การบรรยายครั้งที่  ๑๔  /  ๗  กันยายน  ๒๕๐๒ 
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อุบายสําหรับกําจัดอุปสรรคขอน้ีมีอยูวา  “เธอเปนผูรูสึกตัวทั่วพรอม 
 (สัมปชาโน)  ตอจิตนั้น  ยอมละความกําหนัดได”  ดังนี้.  เพื่อความเขาใจชัดเจน 
ในอุบายอันนี้   ควรจะถือเอาความหมายแหงรูปศัพทนั้น  ๆ   เปนหลัก   สิ่งที่ เปน 
อุปสรรคนั้นทานเรียกวา  อภิ ฺาต,  แปลตามตัวหนังสือวา  รูยิ ่งหรือรูเฉพาะ 
คือพุงดิ่งไป.  สวนอุบายเครื่องกําจัดอุปสรรคนั้นทานเรียกวา  สมฺปชานะ  ซึ่ง 
ตามตัวหนังสือก็แปลวา  ความรูทั่วพรอม  (สํ  =  พรอม  +  ป  =  ทั่ว  +  ชาน  =  รูอยู).  
เมื่อพิจารณาตามตัวหนังสือ   ก็ทําใหเขาใจไดทันทีวา   สิ่งทั้งสองนี้ เปนขาศึกกัน 
อยางไร   คืออันหนึ่งเปนสิ่ งที่ รูอยางพุง   หรือไหลเชี่ยวเปนเกลียวไปอยางหลับหู 
หลับตา  ;  สวนอีกอันหนึ่งเปนความรูอยางรอบคอบและทั่วถึง  ดวยอํานาจของ 
สติสัมปชัญญะ  ;  จึงเห็นไดชัดสืบไปวา  สติสัมปชัญญะอีกนั่นเอง  ที่จะเปน 
เครื่องมือกําจัดเสียซึ่งความที่จิตไวตอความรูสึกเกินไป  ในที่สุดก็ตัดทางมาแหงความ 
กําหนัดในกรณีที่กลาวนี้เสียได. 

 
สติสัมปชัญญะในกรณีที่กลาวนี้  พอที่จะกลาวไดวามีเปน  ๒  ระยะ 

คือ  :  (๑)  จะระวังไมใหเอา  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  สัมผัส  จากภายนอกเขามา 
ในลักษณะที่เปนเหตุใหเกิดความรูสึกทางอารมณ  และ  (๒)  อีกทางหนึ่งเปนความรูสึก 
ภายใน  ก็จะไมปลอยใหจิตถือเอาธรรมารมณปจจุบัน  หรือสัญญาในอดีตมาคิดฝน.  
แมที่สุดแตความเปนผูฉลาด  หรือไว  ในการแปลความหมายของสิ่งตาง ๆ  ก็จะตอง 
ถูกควบคุมไวเปนอยางดี  เชนเมื่อไดเห็นวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งสัณฐานหรือลวดลาย 
อยางใดอยางหนึ่ง  ก็มีการแปลความหมายใหวิจิตรพิสดารในทํานองตีปริศนา  ที่เปน 
ไปในทางที่กอใหเกิดความกําหนัด  เพราะอํานาจความเคยชินของตัว  ในการที่จะ 
มองเห็นอะไรกลายเปนนิมิตอันเปนที่ตั้งแหงความกําหนัดไปเสียทั้งนั้น.  ความ 
เคยชินเชนนี้  ยิ่งตองการสติสัมปชัญญะหรือความรูสึกตัวทั่วพรอมท่ีมีกําลังแกกลา 
และมากยิ่งขึ้นไปอีก. 
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สรุปรวมความก็คือวา  ความที่จิตเลื่อนลอย  คอยแตจะตกไปสูความ 
กําหนัดนั้น  ตองกันและแก  ดวยสติสัมปชัญญะ  หรือความรูสึกตัวทั่วพรอม.  
พึงสังเกตโดยเฉพาะในขอท่ีวา  ในที่นี้ไมไดแนะใหแกดวยอสุภกัมมัฏฐาน  เพราะเปน 
คนละเรื่องกัน  :  ในที่นี้  โทษเปนแตเพียงความไวของจิต  ที่มักผลุนผลันไปใน 
ทางใดทางหนึ่ง  ซึ่งมันถนัดหรือเคยชิน  จึงตองแกดวยสัมปชัญญะ  ;  หากแกดวย 
อสุภกัมมัฏฐาน  ก็จะกลายเปนเรื่องอื่นไป  ซึ่งจะยืดยาดโดยไมจําเปน  และในที่สุด 
ก็แกไมไดเลย. 

 
สวนอุปสรรคขอที่วา  จิตไมแจมใส  เปนจิตตกไปขางฝายพยาบาท 

นั้น  โดยใจความก็คือเปนฝายตรงกันขาม.  คําวา  ไมแจมใส  ในที่นี้  หมายถึง 
ปราศจากความรู  ที่ทําใหจิตแจมใสหรือผองใส  :  หรือปราศจากความรูสึกที่ปรุง 
จิตใหปติปราโมทย  หรือสงบเสงี่ยม,  แตเปนจิตที่สลัวอยูดวยความไมรูนั่นเอง 
ในที่สุดก็ตกไปขางฝายพยาบาท  คําวา  พยาบาท  ในที่นี้  มิไดหมายถึงความอาฆาต 
จองเวรโดยตรง  หากแตหมายถึงความไมพอใจทุกชนิด  โดยเฉพาะหมายถึงปฏิฆะ 
คือความกลุ มหง ุดหง ิดอยู ในอารมณอย างใดอย างหนึ ่ง   นับตั ้งแต โกรธผู อื ่น 
โกรธตัวเอง  โกรธสิ ่งของ  และโกรธกระทั ่งสิ ่งที ่ตนไมรู ว าอะไร  จนถึงความรู ส ึก 
ที่เปนความรําคาญใจ  หรือความไมสบายใจอยูตามลําพังตนในที่สุด. 

 
อุบายเปนเครื่องขจัดอุปสรรคอันนี้  ก็เปนอยางเดียวกันอีก  คือทาน 

ไมไดแนะใหแกดวยการเจริญเมตตา  แตไดแนะใหแกดวยความเปนผู รูสึกตัวทั่ว 
พรอมเชนเดียวกับขอกอน.  อธิบายวา  เมื่อมีสติสัมปชัญญะเพียงพอแลว  ความ 
มืดสลัวไมผองแผวแหงจิตก็มีขึ้นไมได.  การควบคุมสติสัมปชัญญะใหปรากฏ 
อยูเสมอ  เปนสิ่งที่พึงประสงคอยางยิ่งในกรณีแหงอุปสรรคทั้ง  ๒  ขอน้ี.  ลําพัง 
การเจริญเมตตา  ไมสามารถจะกําจัดความสลัวแหงจิตได.  อุปสรรคขอน้ีมีชื่อ 
โดยบาลีวา  อป ฺาตํ  แปลวา  ไมแจมใส  ไมผองแผว  ไมชัดเจนหรือไมแจมใส 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๘ ๑๓๖

โดยใจความก็คือ  มัวหรือสลัว  ทําใหเห็นไดวาเปนสิ่งที่อาจระงับไปได  ดวยความ 
รูสึกตัวทั่วพรอม. 

 
อุปสรรคท้ัง  ๙  คู  หรือนับเรียงอยางได  ๑๘  อยางเหลานี้  บางทีก็ 

เรียกวา  อุปกิเลสของสมาธิ  บาง  ในฐานะที่เปนเคร่ืองเศราหมองของสมาธิ  :  
เรียกวา  อันตรายของสมาธิ  บาง  ในฐานะที่เปนสิ่งที่ทําอันตรายตอสมาธิโดยตรง  :  
เมื่อเกิดอาการเหลานี้อยางใดอยางหนึ่งขึ้นแลว  กายก็ดี  จิตก็ดี  ยอมกระวนกระวาย 
ยอมหวั่นไหว  ยอมดิ้นรนไปตามกัน.  เมื่อจิตหมดจดจากอุปสรรคเหลานี้  การ 
เจริญสมาธิทุกขั้นยอมเปนไปไดโดยหลักใหญ  ๆ.  สวนขอปลีกยอยหรือรายละเอียด 
นั้น  จะไมมีความสําคัญจนถึงกับจะแกไขไมได  ในเมื่อตัวอุปสรรคอันแทจริงเหลานี ้
ไดถูกขจัดไปหมดสิ้นแลว.  จิตที่ปลอดจากอุปสรรคเหลานี้  ชื่อวาเปนจิตขาวรอบ 
หรือเปน  จิตถึงซึ่งความเปนเอก  (เอกตฺต)  ความเปนเอกในที่นี้  มีความหมายทั้ง 
ความเปนหนึ่ง  ไมมีสอง  และความเปนเอก  คือประเสริฐ. 

 
จิตถึงความเปนเอก 

เมื่อกลาวถึงความเปนเอก  พึงทราบเสียดวยวา  ทานบัญญัติไวเปน 
ขั้น ๆ  ตางกันคือ  : 

๑.  ความเปนเอกในดานการเสียสละ  หรือการใหทานของพวกที่พอใจ 
ในการใหทาน 

๒.  ความเปนเอกเพราะสมถนิมิตปรากฏชัดแลวของพวกที่มีสมาธิ. 
๓.  ความเปนเอกเพราะอนิจจังทุกขังอนัตตา  ปรากฏแลว  ของพวก 

ที่เจริญวิปสสนา. 
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กฎเกณฑนิมิต ๑๓๗ 

๔.  ความเปนเอกเพราะความดับทุกขปรากฏแลว  ของพระอริยบุคคล 
ทั้งหลาย. 

 
รวมเปน  ๔  อยางดวยกันเชนนี้  เมื่อเปนดังนี้  เราจะเห็นไดวาความ 

เปนเอกที่เราประสงคในที่นี้  ไดแกความเปนเอกในขอท่ี  ๒  คือความเปนเอก 
เพราะสมาธินิมิตเปนไปสําเร็จ  หรือปรากฏชัดในการเจริญสมาธินั่นเอง.  ทานได 
กําหนดองคแหงความเปนเอกของสมาธิในกรณีนี้ไววา  : 

๑.  จิตผองใส  เพราะความหมดจดแหงขอปฏิบัติ. 
๒.  จิตเจริญงอกงาม  ดวยอุเบกขา. 
๓.  จิตอาจหาญราเริง  ดวยญาณ. 
 
ทั้ง  ๓  ประการนี้  เปนลักษณะเครื่องหมายของจิต  ที่ลุถึงปฐมฌาน 

โดยตรง  ซึ่งเปนการแสดงถึงความสําเร็จแหงการเจริญสมาธิในขั้นแรก  ซึ่งเราจะ 
พิจารณากันตอไปโดยละเอียด  ดังตอไปนี้  :- 

 
ขอที่วา  “จิตผองใส  เพราะความบริสุทธิ์หมดจดแหงขอปฏิบัติ”  นั้น 

หมายความวาเมื่อจิตผานอุปสรรคทั้ง  ๑๘  อยางดังที่กลาวแลว  มาไดโดยเรียบรอย 
เช นนี ้  ก ็เป นอ ันว าข อปฏ ิบ ัต ิหร ือปฏ ิทานั ้น   ได ดํา เน ินมาด วยความหมดจด 
จิตจึงไดผองใส  เพราะความที่ไมมีอุปสรรคหรือนิวรณอยางใดรบกวน  ความที่จิต 
ผองใสในลักษณะเชนนี้  เปนองคอันแรกหรือเปนลักษณะอันแรกของปฐมฌาน. 

 
ขอที่วา  “จิตเจริญงอกงามดวยอุเบกขา”  นั้น  เล็งถึงความที่บัดนี้ 

จิตวางเฉยอยูไดดวยความวางเฉย  ที่เปนองคแหงฌาน  ซึ่งจะไดกลาวตอไปขางหนา.  
เมื่อจิตวางเฉยไดโดยไมมีอะไรมารบกวน  ทานเรียกวาเปนจิตที่เจริญงอกงามตาม 
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 ๑๓๘ 

ความหมายของภาษาฝายกัมมัฏฐานหรือโยคปฏิบัติ  นี้เปนองคที่สอง  หรือลักษณะ 
ที่สอง  หรือกลาวอีกอยางหนึ่ง  คือลักษณะทามกลางของปฐมฌาน. 

 
ขอที่วา  “จิตมีความอาจหาญราเริงอยูดวยญาณ”  นั้น  อธิบายวา 

จิตที่เปนมาแลวโดยลักษณะอาการแหงขอท่ีหนึ่ง  ขอท่ีสองนั้น  ยอมราเริงอยูดวย 
ความรู  คือรู  ความที่นิวรณหมดไป  รูความที่จิตเปนสมาธิประกอบดวยองคแหงฌาน 
อยางมั่นคงไมหวั่นไหว  แลวมีปติและสุข  อันเกิดแตวิเวกแลอยู  จิตจึงอาจหาญ 
ร า เ ร ิง   ขอ นี ้เป นองคที ่สาม   หรือล ักษณะที ่สาม   หรือลักษณะในที ่ส ุดของ 
ปฐมฌาน. 

 
ทั้งหมดนี้ทําใหกลาวไดอีกนัยหนึ่งวา  ปฐมฌานมีความงามในเบื้องตน 

มีความงามในทามกลาง  มีความงามในที่สุด.  งามในเบื้องตน  เพราะจิตผองใส 
ดวยอํานาจขอปฏิบัติที่หมดจดถึงที่สุด,  งามในทามกลาง  เพราะจิตเจริญรุงเรือง 
อยูดวยอุเบกขา  คือความวางเฉย,  และ  งามในที่สุด  เพราะจิตกําลังราเริงอยูดวย 
ญาณนั้น.  การที่จะเขาใจในลักษณะทั้งสามนี้  ของปฐมฌานนั้นขึ้นอยู  กับความเขาใจ 
ในเรื่องนิวรณและองคแหงฌาน  เปนสวนสําคัญ. 

 
นิวรณ  และ  องคแหงฌาน 

 
เพื่อใหเขาใจ  ถึงขอท่ีจิตผานอุคคหนิมิต  และปฏิภาคนิมิต  มาโดยลําดับ 

จนลุถึงอัปปนาสมาธิในขั้นที่ เปนปฐมฌานไดอยางไรโดยแจมแจงนั้น  จะตองม ี
ความเขาใจในเรื่องอันเกี่ยวกับนิวรณ  และองคแหงฌานเปนหลักสําคัญเสียกอน. 
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นิวรณและองคฌาน ๑๓๙ 

นิวรณ  กับ   คูปรับ 
 

สิ่งที่ เรียกวานิวรณ   ตามตัวหนังสือแปลวา  เครื่องกางกั้น   แตความ 
หมาย  หมายถึงสิ่งที่ทําความเสียหายใหแกความดีงามของจิต.  ความดีงามของจิต 
ในที่นี้  เรียกวาความเปนเอก  หรือ  เอกัตตะ  ดังที่กลาวมาแลวขางตน  :  ดังนั้น 
นิวรณจึงเปนอุปสรรคหรือเปนคูปรับกันกับเอกัตตะ  ในฐานะที่เปนปฏิปกษตอกัน 
ซึ่งจะไดยกมากลาวเปนคู ๆ  พรอมกันไปดังนี้  : 

 
๑.  กามฉันทะ  เปนนิวรณ.  เนกขัมมะ  เปนเอกัตตะ.  กามฉันทะ 

คือความพอใจในกาม   ความหมกหมุ นอาลัยในกาม   หรือความใครในทางกาม 
ที่กลุมรุมรบกวนจิตอยู  ทําจิตใหไมแจมใสหรือเปนประภัสสร  :  เชนเดียวกับนํ้าที ่
ใสสะอาด   เมื ่อบุคคลเอาสีแดงเปนตน   ใสลงไปในน้ําแลว  ยอมหมดความเปน 
น้ําใส  ไมอาจจะมองเห็นสิ่งตาง ๆ  ที่อยูภายใตน้ํานั้นไดอีกตอไป  ฉันใดก็ฉันนั้น. 

 
เนกขัมมะ  คือความที่จิตปราศจากกาม  ไมถูกกามรบกวน  ไมถูกกาม 

กระทําใหมืดมัวไป.  เมื่อใดจิตมีลักษณะเชนนั้น  เรียกวาจิตมีเนกขัมมะ  หรือเปน 
เอกัตตะขอท่ีหนึ่ง. 

 
๒.  พยาบาท  เปนนิวรณ.  อัพยาบาท  เปนเอกัตตะ.  พยาบาท 

หมายถึงความที่จิตถูกประทุษรายดวยโทสะหรือโกธะ  กลาวคือความขัดใจ  ความ 
ไมพอใจ  ความโกรธเคือง  ความกระทบกระทั่งแหงจิตทุกชนิด  ที่เปนไปในทางที ่
จะเบียดเบียนตนเอง  ผูอื่น  หรือวัตถุอื่น. 

 
สวน  อัพยาบาท  เปนไปในทางตรงกันขาม  หมายถึงจิตเยือกเย็นไมม ี

ความกระทบกระทั่ง  หรือหงุดหงิดแตประการใด.  เมื่อพยาบาทเกิดขึ้นกลุมรุมจิต 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๘ ๑๔๐

แลว   ในขณะนั้นจิตยอมพลุงพลาน  เสียความเปนประภัสสร  หรือความผองใส 
เหมือนน้ําที่ใสสะอาด   แตถูกความรอนทําใหเดือดพลานอยู  ยอมสูญเสียความ 
ผองใส  ไมอาจจะมองเห็นสิ่งตาง ๆ  ที่มีอยูใตพื้นน้ํานั้น  ฉันใดก็ฉันนั้น. 

 
๓.  ถีนมิทธ  เปนนิวรณ.  อาโลกสัญญา  เปนเอกัตตะ.  ถีนมิทธะ 

ในที่นี้  ไดแกความเศราซึม  ความมึนชา  งวงเหงาหาวนอน  เปนตน  แมที่สุดแต 
ความละเหี่ยทอแท  ก็นับรวมอยูในขอน้ี.  เมื่อครอบงําจิตแลว  จิตสูญเสียความ 
ผองใส  เชนเดียวกับนํ้าที่ใสสะอาด  แตถามีเมือกหรือตะไคร  หรือสาหรายเปนตน 
ลอยอยูในน้ํานั้น  น้ําก็สูญเสียความผองใส  ไมสามารถจะมองเห็นสิ่งตาง ๆ  มีกรวด 
ทรายเปนตน  ที่มีอยูใตพื้นน้ํานั้น  จึงจัดเปนนิวรณ  เพราะทําความเสื่อมเสียให 
แกจิต  คือทําจิตใหใชการไมได. 

 
อาโลกสัญญา  คือการทําในใจใหเปนแสงสวาง  ราวกะวามีแสงอาทิตย 

สองอยูโดยประจักษตลอดเวลา.  ขอนี้เกี่ยวกับอุปนิสัยดวย  เกี่ยวกับการฝก 
ดวย  ที่จะทําใหบุคคลนั้นมีจิตแจมจาราวกะวาไดรับแสงแดดอยูตลอดเวลา,  คือ 
ไมมีการงวงซึม  มึนชา  ซบเซา.  ถาหลับก็หลับโดยสนิท  ถาตื่นก็ตื่นโดยแจมใส.  
อาโลกสัญญา  เปนความเปนเอก   หรือความเปนเลิศชนิดหนึ ่งของจิต  และเปน 
คูปรับโดยตรงของถีนมิทธะ. 

 
๔.  อุทธัจจกุกกุจจะ  เปนนิวรณ.  อวิกเขปะ  เปนเอกัตตะ 

อุทธัจจ-กุกกุจจะ  คือ  ความฟุงซานและรําคาญ  ความแตกตางกันของอุทธัจจะ 
กับกุกกุจจะ  พึงถือเอาตามความหมาย  รูปศัพท.  อุทธัจจะ  หมายถึงความพลุง 
ขึ ้น   หร ือฟุ งขึ ้น   เช นความค ิดฟุ งขึ ้น   เพราะความทึ ่ง   หร ือความสนใจที ่มาก 
เกินไป  :  สวน  กุกกุจจะ  เปนความรูสึกที่แผซานระส่ําระสาย  เพราะความไมรูวา 
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จะทําอยางไรดี  ที่ไหนดี,  หรือทําอยางไร ๆ  ก็ไมเปนที่พอใจหรือเปนสุข.  เกิดขึ้น 
เพราะมีสิ่งอื่นมายั่วบาง  เพราะความเคยชินบาง  เพราะการกระทําที่เกินขอบเขต 
เกินเวลาบาง  จนพราไปหมด.  ครั้นสิ่งทั้ง  ๒  นี้เกิดขึ้นครอบงําจิตแลว  ก็ทําจิต 
ใหสูญเสียความเปนประภัสสรไปในอีกทางหนึ่ง  :  เปรียบเหมือนน้ําที่ใสสะอาด 
แตถาถูกเปาใหเปนระลอก  หรือเปนคลื่นอยูเสมอแลว  ยอมสูญเสียความผองใส 
ไมอํานวยความสําเร็จแกการมองเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดภายใตพื้นน้ํานั้น  ฉันใดก็ฉันนั้น  ;  
จึงจัดเปนสิ่งที่ทําความเสื่อมเสียแกจิต. 

 
อวิกเขปะ  แปลวาไมซัดไป  หรือไมสายไป  คือไมพลุงขึ้นขางบน 

หรือไมสายไปรอบตัว,  เมื่อเปนลักษณะของจิต  ไดแกความที่จิตมีความคงที่  หรือ 
คงตัว  ทนไดตอสิ่งรบกวน  ไมหวั่นไหวไปตามสิ่งรบกวน  มีความเปนปรกติของ 
ตัวเองอยูได  จึงจัดวาเปนความเปนเอก  หรือความเปนเลิศของจิตอีกชนิดหนึ่ง 
อาศัยการศึกษาฝกฝนอยางเดียวเทานั้นจึงจะมีคุณธรรมขอน้ีขึ้นมาได   เพราะ 
ธรรมชาติของจิตยอมกลับกลอกและหวั่นไหว. 

 
๕.  วิจิกิจฉา  เปนนิวรณ.  ธัมมววัตถานะ  เปนเอกัตตะ.  วิจิกิจฉา 

หมายถึงความลังเล  หรือโลเลแหงจิต  ไมมีความแนใจในตัวเอง  ในวิธีการหรือ 
หลักการ  ที่ตนกําลังยึดถือเปนหลักปฏิบัติ.  ไมแนใจในพระพุทธ  พระธรรม 
พระสงฆในการตรัสรูของพระพุทธเจา  หรือในปฏิปทาทางปฏิบัติเพื่อความดับทุกข 
ทางพระศาสนา.  มีความเชื่อครึ่งหนึ่ง  มีความสงสัยครึ่งหนึ่ง  ในสิ่งนั้น ๆ  และ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสิ่งที่ตนกําลังกระทําอยู. 
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ความลังเลเชนนี้ครอบงําจิตแลว  ทําใหจิตสูญเสียความเปนประภัสสร 
หรือความผองใส  หมดสมรรถภาพในตัวมันเอง  ในทางที่จะรูแจงสิ่งตาง ๆ  ตามที ่
เปนจริง  เหมือนกับนํ้าที ่ใสสะอาดแตมีอยู ในที ่ม ืดสนิท  ยอมไมสําเร ็จประโยชน 
ในการที่มองเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ที่มีอยูที่พื้นภายใตน้ํานั้น  ฉันใดก็ฉันนั้น. 

 
ธัมมววัตถานะ  ไดแกการกําหนดที่แนนอนชัดเจนลงไปยังธรรมะหรือ 

หลักเกณฑขอใดขอหนึ่ง  โดยกระจางชัดไมมีการสงสัยหรือลังเล.  สิ่งที่เราตอง 
ประสงคโดยตรงในที่นี้  หมายถึงการที่บุคคลแตละคน  จะตองมีหลักเกณฑอยางใด 
อยางหนึ่ง  ที่จําเปนแกการครองชีวิตของตนหรือการประกอบอาชีพการงานในหนาที่ 
ของตน  ทั้งทางกายและทางจิต  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ก็คือหลักเกณฑในเรื่องความดี 
ความชั่ว  บุญบาป  สุขทุกข  ทางแหงความเสื่อมและความเจริญ  ตลอดถึงทางแหง 
มรรค  ผล  นิพพานเปนที่สุด. 

 
ธัมมววัตถานะนี้  มีทางมาจากการศึกษาโดยตรง  ซึ่งหมายถึงการฟง 

หรือการอ าน   การคิด   การถาม   การซ ักไซ สอบสวน   การกําหนดจดจํา   จนมี 
หลักเกณฑที่ชัดเจนแจมแจง  เปนที่แนใจตัวเองอยูตลอดเวลา  ไมสงสัยหรือลังเล 
ในสิ่งที่ตนจะตองทําหรือกําลังทําอยู.  ความสงสัยเปนสิ่งที่รวมกวนหรือทรมาน 
จิตใจอยางลึกซึ้ง  ;  สวนธัมมววัตถานะนั้นตรงกันขาม,  จึงจัดเปนความเปนเอก 
หรือความเปนเลิศของจิตอีกอยางหนึ่ง. 
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นิวรณ  มีไดไมจํากัดจํานวน๑ 
 
โดยทั่วไป  ทานกลาวนิวรณไวเพียง  ๕  อยางเทานั้น  แตในที่บางแหง 

โดยเฉพาะเชนในคัมภีรปฏิสัมภิทามรรค   ไดเพิ่มนิวรณขึ้นอีก  ๓  อยาง   คือ  :  
อวิชชาหรืออัญญาณ  เปนนิวรณ,  ญาณเปนเอกัตตะ  นี้คูหนึ่ง  ;  อรติ  เปน 
นิวรณ,  ปามุชชะเปนเอกัตตะ  นี้คูหนึ่ง  ;  และอกุศลธรรมทั้งปวง  เปนนิวรณ,  
กุศลธรรมทั้งปวงเปนเอกัตตะ  นี้คูหนึ่ง.  แตเมื่อพิจารณาดูแลวจะเห็นไดวา 
อัญญาณ  หรืออวิชชา  ในที่นี้อาจสงเคราะหเขาไดในวิจิกิจฉา,  อรติ  คือความไมยินด ี
หรือความขัดใจนั้น  อาจสงเคราะหเขาไดกับพยาบาท.  สวนอกุศลธรรมทั้งปวงนั้น 
เปนอันกลาวเผื่อไวสําหรับอุปกิเลสที่ไมไดออกชื่อ  แตก็อาจจะสงเคราะหเขาไดใน 
ขอใดขอหนึ่งของนิวรณ  ๕  ขางตนนั่นเอง. 

 
โดยนัยนี้จะเห็นไดวา  สิ่งที่เรียกวานิวรณนั้น  โดยที่แทไมจํากัดจํานวน 

คือจะเปนอุปกิเลสช่ือไรก็ได.  การกําหนดไวเพียง  ๕  อยาง  เปนบาลีพุทธภาษิต 
ดั้งเดิม.  ไดรับความนิยมทั่วไป  เพราะฉะนั้นจึงไดพิจารณากันแต๕  อยางเทานั้น. 

 
เหตุที่ไดช่ือวา  นิวรณ 

 
เหตุที่ไดชื่อวานิวรณ  เพราะมีความหมายวา  เปนเครื่องปดกั้น.  เมื่อ 

ถามวาปดกั้นอะไร  ?  มีคําตอบตาง ๆ  กัน  เชนปดกั้นความดี  ปดกั้นทางแหงพระ 
นิพพาน  ดังนี้เปนตน.  แตในกรณีที่เกี่ยวกับการเจริญสมาธินี้  ทานจํากัดความ 

 
 
 
 

 

                                                
๑  การบรรยายครั้งที่  ๑๕  /  ๘  กันยายน  ๒๕๐๒ 
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กันลงไปวา  โดยบุคลาธิษฐาน  ก็คือปดบังสัตว  หรือจิตของสัตวไมใหรูธรรม  ;  สวน 
โดยธรรมาธิษฐานนั้น  หมายถึงปดบัง  นิยยานิกธรรม  กลาวคือธรรมเครื่องนําสัตวออก 
จากทุกข  หรือกลาวโดยนิตินัย  ก็กลาวไดวาปดบังเอกัตตะนั่นเอง  :  ยกตัวอยาง 
เชนเนกขัมมะ  หรือความที่จิตวางจากกาม  เปนนิยยานะอัหนึ่งของพระอริยเจา 
หมายความวาพระอริยเจามีจิตออกจากทุกขดวยเนกชัมมะนั้น,  สวนกามฉันทะเปน 
เครื ่องปดกั ้นเนกข ัมมะ   คือกั ้นหร ือก ีดก ันเนกข ัมมะออกไป   แลวม ีกามฉันทะ 
เขามาอยูแทน  กามฉันทะจึงไดชื่อวาเปนนิวรณ  หรือเปนนิยยานาวรณา  ซึ่งม ี
ความหมายอยางเดียวกัน  กลาวคือเปนเครื่องปดกั้นธรรม  ซึ่งเปนเครื่องนําสัตว 
ออกจากทุกขของพระอริยเจาทั้ งหลาย   ปุถุชนไม รูวาเนกขัมมะนั้น   เปนธรรม 
เครื่องออกจากทุกขของพระอริยเจา  เพราะถูกกามฉันทะหุมหอปดบังจิต.  โดย 
นัยนี้  จึงไดความหมายเปน  ๒  ทาง  คือปดบังธรรมฝายเอกัตตะไมใหปรากฏแกจิต 
หรือปดบังจิตไมใหลุถึงธรรมที่เปนฝายเอกัตตะ.  แตโดยผลแลวเปนอยางเดียวกัน 
คือจิตถูกหุมหอดวยนิวรณอยูตลอดเวลา,  เมื่อถือเอาโดยพฤตินัย  จึงไดแก  สิ่งที่ 
เกิดขึ้นหุมหอจิตอยูเปนปรกติ  นั่นเอง  :  จิตเศราหมอง  จิตไมมีวิเวก  จิตไมมีสุขเปนตน 
ดวยอํานาจแหงนิวรณนั้น. 

 
การละนิวรณ  มีหลายประเภท 

 
การทําจิตใหปราศจากนิวรณนั้น  คือความมุงหมายโดยตรงของการ 

ทําสมาธิ  ฉะนั้น  การที่จิตปราศจากนิวรณ  กับการที่จิตเปนสมาธิ  จึงเปนของอันเดียว 
กัน.  เมื่อใดจิตปราศจากนิวรณอยูโดยธรรมชาติ  ซึ่งเปนไดเองในบางขณะ  ก็เปน 
สมาธิธรรมชาติ  ;  เมื่อใดจิตปราศจากนิวรณโดยอาศัยการปฏิบัติ  จิตก็มีสมาธ ิ
ชนิดที่เรากําลังศึกษากันอยูนี้.  สมาธิตามธรรมชาติ  ทําใหจิตพนจากนิวรณ 
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ไดโดยบังเอิญ  เรียกวา  ตทังควิมุตติ  แปลวาหลุดพนเพราะประจวบเหมาะ  หรือ 
บังเอิญประจวบเหมาะกับสิ่งที่เปนเครื่องระงับนิวรณ,  สวนในสมาธิที่เกิดขึ้นจาก 
การปฏิบัตินั้น  นิวรณถูกละไปดวยอํานาจของสมาธินั้น.  การปราศจากนิวรณ 
ดวยอาการเชนนี้  เรียกวา  วิกขัมภนวิมุตติ.  แตตลอดเวลาที่กิเลสยังไมหมดสิ้นไป 
นิวรณยอมกลับเกิดขึ้นใหม  ในเมื่อวางจากสมาธิ  ฉะนั้น  จึงตองมีการปฏิบัติอีก 
ชั้นหนึ่ง  ซึ่งเปนการทําลายรากเหงา  หรือตนตอแหงนิวรณเสีย,  สิ่งนั้นคือวิปสสนา.  
จิตที่ไมถูกนิวรณหรือกิเลสรบกวนอีกตอไป  ไดชื่อวามี  สมุจเฉทวิมุตติ  คือความ 
หลุดพน  เพราะความขาดสูญของกิเลส  เปนความหลุดพนอยางเด็ดขาด.  โดยนัย 
ที่กลาวมานี้  จะเห็นไดอยางชัดเจนวา  สิ่งที่เรียกวานิวรณนั้น  รํางับเองไดโดยบังเอิญ 
อยางหนึ่ง,  รํางับอยูไดดวยอํานาจของสมาธิ  อยางหนึ่ง,  และมีรากเหงาอัน  ขาดสูญ 
ไปไดดวยอํานาจของวิปสสนา  อีกอยางหนึ่ง.  สองอยางแรกเปนการชั่วคราว  อยางหลัง 
เปนการถาวร. 

 
ผูปฏิบัติตองไมเพียงแตศึกษาหรือจดจําเรื่องราวอันเกี่ยวกับนิวรณอยาง 

เดียว.  แตตองรูจักหรือหยั่งทราบชัด  ตอสิ่งที่เรียกวานิวรณดวยใจของตนเอง 
จริง ๆ  วามีอยูอยางไร  เพียงไร  และเมื่อไรเปนตน,  และรูจักลักษณะที่นิวรณนั้น ๆ  
กําลังรบกวนตนเองอยูอยางไร  ทั ้งนี ้  เพื ่อจะไดเห็นโทษแหงนิวรณนั ้นได จร ิง  ๆ  
จนมีความพอใจและแนใจ  ในการที่จะกําจัดนิวรณนั้นเสีย  แมเพื่อประโยชนแหง 
ความอยูเปนสุขในปจจุบันทันตาเห็น  ไดทุกขณะที่ตนตองการ  กลาวคือแมยังจะ 
ไมหมดกิเลสสิ้นเชิง.  แตก็จะมีชีวิตอยูไดดวยอุบายชนิดที่นิวรณรบกวนไมได 
เรื่อย ๆ  ไป  จนกวาจะหมดกิเลสสิ้นเชิง.  โดยนัยนี้จะเห็นไดวา  ความปราศจาก 
นิวรณนั้น  เปนความสงบสุขอยางยิ่งอยูในตัวของมันเอง  ชั้นหนึ่งกอน  แลวยังเปนโอกาส 
หรือเปนฐานที่ตั้งสําหรับการปฏิบัติ  เพื่อกําจัดกิเลสอันเปนรากเหงาของนิวรณนั้นใหหมด 
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สิ้นไปอีกตอหนึ่ง  ซึ่งเปนการทําลายนิวรณในขั้นเด็ดขาด  และเปนความดับทุกขใน 
ขั้นที่ไมเปลี่ยนแปลงอีกตอไป. 

 
การละนิวรณ  คือหนาที่ของสมาธ ิ

 
สําหรับการปฏิบัติในขั้นนี้  เปนเพียงขั้นสมาธิ  ยังไมใชขั้นวิปสสนา 

หนาที่ของเราอันเกี่ยวกับนิวรณ  จึงเปนเพียงการทําสมาธิหรืออุบายอันเปนเครื่อง 
กีดกันนิวรณออกไปเสียจากจิต  ดวยการนําเอาสิ่งที่เปนปฏิปกษตอนิวรณเขามาสูจิต 
จนกระทั่งนิวรณตาง ๆ  ระงับไป.  สิ่งที่กีดกันนิวรณออกไปจากจิตในที่นี้คือ 
ตัวสติที่เกิดขึ้นในการกําหนดลมหายใจ  โดยวิธีที่ไดกลาวมาแลวขางตน.  โดยกรรมวิธีก็ 
คือเปน  การนําจิตเขาไปผูกไวกับลมหายใจ  จนกระทั่งเกิดเอกัตตธรรมตาง ๆ  ซึ่งลวน 
แตเปนปฏิปกษตอนิวรณ  นิวรณจึงหมดโอกาสที่จะครอบงําจิต.  ตลอดเวลา 
ที่สติยังไมละไป.  จิตยังกําหนดอยูที่ลมหายใจหรือนิมิตแหงสมาธิไดอยู  เมื่อน้ัน 
ชื่อวาไมมีนิวรณ  มีแตเอกัตตธรรมอยูแทนที่ดังที่กลาวแลว.  ผูปฏิบัติจะตองมอง 
ใหเห็นชัดเจนทีเดียววา  เอกัตตธรรมเหลานี้มีอยูอยางไร  :  ยกตัวอยางเชน 
เนกขัมมะ  หรือการหลีกออกจากกามนั้น  เปนสิ่งที่อาจกลาวไดวา  ไดเริ่มมีแลว 
ตั้งแตขณะหลีกออกไปสูที่สงัด  และมีมากขึ้น  หรือมั่นคงขึ้น  นับตั้งแตขณะแหง 
คณนา  คือการกําหนดนิมิต  หรือลมหายใจเปนตนไป  กระทั่งถึงขณะแหงปฏิภาค  - 
นิมิต  ซึ่งเปนอันกลาวไดวา  เปนเนกขัมมะในที่นี้แลวอยางสมบูรณ  เอกัตตธรรม 
ขออื ่น   เช นอ ัพยาบาทเป นต น   ก็ดํา เน ินไปในแนวเด ียวกัน .   แตทั ้งหมดนี ้จะ 
เห ็นได ช ัดเจนยิ ่งขึ ้น   ก็ตอเมื่อไดศึกษาจนทราบวาองคฌานนั้น ๆ  มีอะไรบาง 
และองคแหงฌานนั้น ๆ  เปนตัวเอกัตตธรรมขอไหน,  ฉะนั้น  จะไดวินิจฉัยกันถึง 
องคแหงฌานสืบไป. 
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นิวรณและองคฌาน ๑๔๗ 

องคแหงฌาน 
 

คําวา  “องคแหงฌาน”  หมายความวา  สวนประกอบสวนหนึ่ง ๆ  
ของฌาน.  เมื่อประกอบรวมกันหลายอยาง  จึงสําเร็จเปนฌานขั้นหนึ่ง.  เชนอาจ 
จะกลาวไดวา   ปฐมฌานมีองคหา   ทุติยฌานมีองคสาม   ตติยฌานมีองคสอง 
จตุตถฌานมีองคสอง  ดังนี้เปนตน.  ทั้งนี้เปนการแสดงชัดอยูแลววาองคแหง 
ฌานนั้น  ไมใชตัวฌาน  เปนแตเพียงสวนประกอบสวนหนึ่ง ๆ  ของฌาน.  องค 
แหงฌาน  มี  ๕  องค  คือ  ๑  วิตก,  ๒  วิจาร,  ๓  ปติ,  ๔  สุข,  ๕  เอกัคคตา,  
มีอธิบายดังตอไปนี้  :- 

 
๑.  วิตก  คําคํานี้  โดยทั่วไปแปลวา  ความตริหรือความตรึก.  แต 

ในภาษาสมาธิ  คําวา  วิตกนี้  หาใชความคิดนึกตริตรึกอยางใดไม.  ถาจะเรียกวา 
เปนความคิด  ก็เปนเพียงการกําหนดนิ่ง ๆ  แนบแนนอยูในสิ่ง ๆ  เดียว,  ไมมีความ 
หมายที่เปนเรื่องเปนราวอะไร.  อาการแหงจิตจะมีปรากฏอยูในขณะแหงคณนาและ 
อนุพันธนาโดยออม.  และในขณะแหงผุสนาและฐปนาโดยตรง  ดังที่กลาวแลว 
ขางตนนั่นเอง  คือสิ่งที่เรียกวาวิตกในที่นี ้.  (ควรยอนไปดูตอนอันวาดวยคณนาเปนตน 
ใหเขาใจจริง ๆ  อีกครั้งหนึ่ง)  และจะเขาใจอาการของวิตกไดดี  ก็ตอเมื่อถูกนําไปเปรียบ 
เทียบ  กับสิ่งที่เรียกวาวิจาร  และกลาวบรรยายลักษณะควบคูกันไป. 

 
๒.  วิจาร  คําคํานี้  โดยทั่วไป  หมายถึงการตรึกตรอง  หรือสอดสอง 

หรือวินิจฉัย  แตในทางภาษาสมาธิ  หาไดมีความหายอยางนั้นไม  เปนแตเพียง 
อาการที่จิตรูตออารมณที่กําหนดอยูนั้น,  ซึ่งในที่นี้  ไดแกลมหายใจ,  อยูอยางทั่วถึง 
โดย เฉพาะอย างยิ ่งก ็ค ือ   อาการที ่เ ก ิดขึ ้น ในขณะของอน ุพ ันธนาเป นต น ไป . 
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(ควรยอนไปดูเรื่องตอนอนุพันธนาเปนตน  ดังที่แนะไวแลวในกรณีของวิตก)  และจะเขาใจ 
สิ่งนี้ไดดี  ดวยการนําอุปมาเปรียบเทียบ  ซึ่งจะดียิ่งกวาบรรยายดวยคําพูดตรง ๆ  
ยกตัวอยางเชน  เปรียบเทียบกับการดู  :  เมื่อสายตาทอดไปจับที่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
นี้เปรียบกันไดกับอาการของวิตก,  เมื่อเห็นสิ่งนั้นทั่วหมด  เปรียบกันไดกับอาการ 
ของวิจาร.  หรือเปรียบดวยการสาดน้ํา  :  เมื่อนํ้ากระทบกับสิ่งที่ถูกสาด  ก็เปรียบ 
ไดดวยอาการของวิตก,  เมื่อน้ําเปยกซึมไปท่ัว  ก็เปรียบไดดวยอาการของวิจาร.  
หรือถา  เปรียบกับการฝกลูกวัว  ซึ่งมักถูกใชเปนอุทาหรณในการฝกจิตทั่ว ๆ  ไป 
ก็อาจจะเปรียบไดวา  เมื่อลูกวัวถูกแยกไปจากแม  เอาไปผูกไวที่เสาหลักแหงหนึ่ง 
ดวยเชือก  เสาหลักเปรียบดวยลมหายใจ  เชือกนั้นเปรียบดวยสติ  ลูกวัวนั้น 
เปรียบดวยจิต   การที ่ม ันถูกผูกติดอยู ก ับเสา  เปรียบดวยอาการของวิตก   และ 
การที่มันดิ้นไปดิ้นมา  วนเวียนอยูรอบ ๆ  เสา  รอบแลว  รอบอีก  เปรียบดวยอาการ 
ของวิจาร. 

 
ผูศึกษาจะตองรูจักสังเกต  ความแตกตางระหวางคําวา  วิตก  กับคําวา  วิจาร 

และรูจักความที่สิ่งทั้งสองนี้มีอยูพรอมกัน  กลาวคือการที่ลูกวัวถูกผูกติดอยูกับเสา 
ก็เปนสิ่งที่มีอยูในขณะที่มันวนเวียนอยูรอบ ๆ  เสา,  หรืออาการที่มันวนเวียน 
อยูรอบ ๆ  เสา  ก็มีอยูในขณะที่มันยังถูกผูกติดอยูกับเสา,  แตอาการทั้งสอง 
อยางนี้ไมใชเปนของสิ่งเดียวกันเลย  ทั้งที่มีอยูพรอมกันหรือในขณะเดียวกัน.  ความ 
เขาใจอันนี ้  เปนเหตุใหเขาใจไปถึงวา  ในขณะแหงปฐมฌานนั ้น  วิตกกับวิจาร 
มีอยูในขณะเดียวกันไดอยางไร.  สําหรับอาการอันนี้โดยเฉพาะ  จะเห็นไดชัด 
ในกรณีของคนขัดหมอ   ซึ ่งมือซายจับหมอ   มือขวาจับเครื ่องขัดหมอ   แลวถูไป 
ทั่ว ๆ  ตัวหมอ  ในขณะเดียวกัน  ;  มือซาย  คือวิตก  มือขวา  คือวิจาร,  ฉันใด 
ก็ฉันนั้น. 
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สรุปความวา  วิตก  คือ  อาการที่จิตกําหนดนิมิต,  วิจาร  คือ  อาการที่จิต 
เคลาเคลียกันอยูกับนิมิตอยางทั่วถึง  นั่นเอง  และ  เปนสิ่งที่มีอยูพรอมกัน. 

 
๓.  ปติ.  คํานี้  ตามปรกติแปลวาความอิ่มใจ.  ในภาษาของสมาธ ิ

หมายถึงความอิ่มใจดวยเหมือนกัน  แตจํากัดความเฉพาะความอิ่มใจที่ไมเนื่องดวย 
กาม  และตองเปนความอิ่มใจท่ีเกิดมาจากความรูสึกวาตนทําอะไรสําเร็จ  หรือตน 
ไดทําสิ่งที่ควรทําเสร็จแลว  หรือตองเสร็จแน ๆ  ดังนี้เปนตนเทานั้น.  ปตินี้อาศัย 
เนกขัมมะ  ไมอาศัยกาม,  ฉะนั้น  จึงอาจจํากัดความลงไปวา  ปติ  คือ  ความอิ่มใจ 
ที่เกิดมาจากการที่ตนเอาชนะกามไดสําเร็จ  ดวยนั่นเอง.  ปติ  ในกรณีนี้จัดเปนกุศล 
เจตสิกประเภทสังขารขันธ  คือความคิดชนิดหนึ่ง  กลาวคือ  การทําความอิ่มใจยังไม 
จัดเปน  เวทนาขันธ  ผูศึกษาพึงรูจัดสังเกตความแตกตางระหวางปติกับสุขในขอน้ี,  
คือขอท่ีปติเปนสังขารขันธ  และสุขเปนเวทนาขันธ,  เพื่อกันความสับสนกันโดย 
สิ้นเชิง  แลวพึงทราบ  ความที่ปติเปนแดนเกิดของความสุข. 

 
๔.  สุข.  คําวาสุขในที่นี้  หมายถึงสุขอันเกิดจากการที่จิตไมถูก 

นิวรณรบกวน  รวมกันกับกําลังของปติหรือปราโมทย  ที ่ไดสงเสริมใหเกิดความ 
รูสึกอันเปนสุขนี้ขึ ้น.  ตามธรรมดาคนเรา  เมื่อมีปติ  ก็ยอมรูสึกเปนสุขอยางที่ 
ไมมีทางหลีกเลี่ยงได  แตสุขโดยอาการอยางนี้  ยอมตั้งอยูชั่วขณะ  สวนสุขที่เกิด 
มาจากที่นิวรณไมรบกวนนั้น  ยอมตั้งอยูถาวรและมั่นคงกวา.  เมื่อผูศึกษาเขาใจ 
พฤติอันนี้ดี  ก็จะเห็นชัดแจงไดโดยตนเองวา  ปติกับสุขนั้นไมใชของอยางเดียวกันเลย 
แตก็มีอยูพรอมกันไดในขณะเดียวกัน  เหมือนกับการที่วิตกและวิจาร  มีอยูพรอม 
กันได  ฉันใดก็ฉันนั้น. 
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๕.  เอกัคคตา.  เปนคําที่ยอมาจากคําวา  จิตเตกัคคตา  (จิตต  + 
เอกัคคตา)  แปลวาความที่จิตเปนสิ่งซึ่งมียอดสุดเพียงอันเดียว.  โดยใจความก็คือ 
ความที่จิตมีที่กําหนดหรือที่จด-ที่ตั้งเพียงแหงเดียว.  อธิบายวา  ตามธรรมดา 
จิตนั ้น   ยอมดิ ้นรนกลับกลอก   เปลี ่ยนแปลงอยู เสมอ   เพราะเปนของเบาหวิว .  
ตอเมื่อไดรับการฝกฝนโดยสมควรแกกรณีแลว  จึงจะเปนจิตที่ตั้งมั่น  มีอารมณ 
อยางเดียวอยูไดเปนเวลานาน.  ในกรณีแหงสมาธินี้  เอกัคคตาหมายถึงความที่จิต 
กําหนดแนวแนอยูไดในขณะแหงฐปนา  หรือในระยะแหงปฏิภาคนิมิตเปนตนไป 
 (สวนระยะที่ต่ํากวานั้น  ยังลมลุกคลุกคลาน  คือเปนไปชั่วขณะ)  และ  อาการแหงเอกัคคตา 
นี้เอง  เปนอาการที่เปนความหมายอันแทจริง  ของคําวา  สมาธิ  หรือเปนตัวสมาธิแท 
เอกัคคตานี้  ในที่บางแหงเรียกวา  “อธิษฐาน”  ก็มี. 

 
องคฌาน  ทําใหเกิดฌานไดอยางไร 

 
สิ่งที่ตองพิจารณาหรือวินิจฉัยตอไปก็คือ  องคฌานทั้ง  ๕  องคนี้  มีอยู 

อยางไร  และสัมพันธกันในหนาที่อยางไร  ในขณะแหงปฐมฌาน  เปนตน ? 
 
ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน  ปฐมฌาน  มีองค  ๕  คือมีวิตก  วิจาร  ปติ 

สุข  และเอกัคคตา.  ขอนี้ยอมหมายความวา  ในขณะแหงปฐมฌานนั้น  สิ่งทั้ง  
๕  นี้  ยอมมีอยู  และสัมพันธเปนสิ่งเดียวกัน  คือปฐมฌาน.  ปญหาอาจจะเกิด 
ขึ้นแกคนทั่วไป  วา  ถาจิตที่เปนสมาธิ  เปนสิ่งที่มีอารมณอันเดียวและมียอดสุด 
อันเดียวคือเปนเอกัคคตา   ทั ้งไมมีความนึกตรึกตรองอะไรแลว  จะมีความรู ส ึก 
ถึง  ๕  อยางพรอมกันไดอยางไร ?  ปญหานี้  เปนปญหาที่ถาสางไมออกแลวก็ไมม ี
ทางที่จะเขาใจสิ่งที่เรียกวาสมาธิในขั้นปฐมฌานไดเลย. 
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ในขั้นแรกจะตองเขาใจเสียกอนวา  สิ่งที่เรียกวา  องค-องคนั้น  เปน 
เพียงสวนประกอบหรือองคประกอบ  คือเปนสิ่งที่รวมกันปรุงใหเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
ขึ้นมา  ในฐานะเปนสิ่ง ๆ  เดียว  เชนเชือกเสนหนึ่งมี  ๕  เกลียว  เราเรียกวาเชือก 
เสนเดียว  ;  หรือขนมบางอยาง  ประกอบดวยเครื่องปรุง  ๕  อยาง  เราเรียกวาขนม 
อยางเดียว,  นี้คือความหมายของคําวาองค  หรือองคประกอบ.  สําหรับ 
ในกรณีของปฐมฌานนั้น  หมายความวา  เมื่อจิตกําลังเปนสมาธิถึงขั้นนี้  จิตยอมม ี
สัมปยุตตธรรม  คือสิ่งที่เกิดขึ้นพรอมกันแกจิต  ถึง  ๕  อยาง,  แตละอยาง ๆ  ก็เปน 
ความมั ่นคงในตัวของมันเองดวย  สนับสนุนซึ ่งกันและกันดวย  จึงตั ้งอยู อยาง 
มั่นคงยิ่งขึ้นไปอีก.  เปรียบเหมือนไม  ๕  อัน  แตละอัน ๆ  ก็ปกอยูอยางแนนแฟน 
แลวยังมารวมกลุมกันในตอนยอดหรือตอนบน  เปนอันเดียวกัน  ก็ยิ่งมีความมั่นคง 
มากยิ่งขึ้นไปอีก,  ขอน้ีฉันใด  ;  ในขณะที่ปฏิภาคนิมิตปรากฏแลวตั้งอยูอยางมั่นคง 
จิตหนวงเอาความเปนอัปปนา  คือความแนวแนได  องคทั้ง  ๕  นี้  ซึ่งมีความ 
สําคัญแตละองคก็รวมกันเปนจุดเดียว  เปนสิ่งที่เรียกวา  “ฌาน”  หรือสมาธิที่แนวแน 
ขึ้นมาได. 

 
ในขณะที่ปฏิภาคนิมิตปรากฏนั้น  วิตกมิไดมีอยูในลักษณะแหงการ 

กําหนดลมหายใจเขาหรือออก  แตเปลี่ยนมาเปนการกําหนดวา  “ลม”  อยูในจุด 
หรือในดวงแหงปฏิภาคนิมิตนั้น  ฉะนั้น  เปนอันกลาวไดวา  สิ่งที่เรียกวาวิตกในขั้น 
ริเริ่มตาง ๆ  นั้น  มิไดรํางับไปเสียในขณะแหงคณนา  หรืออนุพันธนาหรือผุสนาเลย  แตได 
กลายมาเปนวิตกที่ละเอียดสุขุมสงบรํางับ  เหลืออยูจนกระทั่งถึงขณะแหงฐปนาหรือปฏิภาค 
นิมิตนั้น. 

 
สําหรับองคที่เรียกวาวิจารก็เปนอยางเดียวกัน  คือมีเหลืออยูในลักษณะ 

สุขุมมาตั้งแตแรก  จนกระทั่งถึงขณะแหงฐปนา  ก็ทําหนาที่ รูสึกอยางทั่วถึงใน 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๘ ๑๕๒

ปฏิภาคนิมิต  :  ทําหนาที่พรอมกันกับวิตกดังที่เปนมาแตตน  :  เปนอันวาในขณะ 
แหงปฏิภาคนิมิต  ก็ยังมีวิจารเหลืออยูเต็มสัดเต็มสวน. 

 
ปตินั้นเปนสิ่งที่ เกิดขึ้นไดโดยอัตโนมัติ  ในฐานะที่เปนปฏิกิริยาอันออก 

มาจากวิตกและวิจารอยางประปราย  ลมลุกคลุกคลานมาตั้งแตระยะเริ่มแรก  แมใน 
ขณะแหงอนุพันธนา  หรือผุสนาก็ตาม.  เมื่อวิตกวิจารเปนสิ่งที่มั่นคงอยางละเอียด 
สุขุมยิ่งขึ้นทุกที  ปติก็ยังคงมีอยูอยางละเอียดสุขุมยิ่งขึ้น  ในฐานะที่เปนปฏิกิริยามา 
จากวิตกและวิจารไปตามเดิม  :  ฉะนั้นปติจึงมีออยูดวย  แมในขณะแหงฐปนา  หรือ 
ปฏิภาคนิมิต.  สําหรับความสุขนั้น  เปนสิ่งที่ไมเคยละจากปติ  ปญหาจึงไมมี 
ความที่จิตเปนฐปนาหรือกําหนดอยูในปฏิภาคนิมิตไดถึงที่สุด  แนวแนไมหวั่นไหว 
นั่นเอง  จัดเปนเอกัคคตา.  จึงเปนวาสิ่งทั้ง  ๕  นี้  ไดเร่ิมกอตัวขึ้นแลว  ในขณะ 
แหงปฏิภาคนิมิตโดยสมบูรณ. 

 
เมื่อจิตไดอาศัยปฏิภาคนิมิตแลวหนวงเอาอัปปนาสมาธิไดอยางสมบูรณ 

ถึงขั้นฌานแลว  สิ่งทั้ง  ๕  นี้  จึงตั้งอยูในฐานะเปนองคแหงฌานดวยกันและกัน  ในคราว 
เดียวกัน  โดยไมตองทําการกําหนดนิมิตอีกแตประการใด  เพราะองคแหงฌาน 
เขาไปตั้งอยูแทนที่ของนิมิต  :  คงเหลืออยูแตการควบคุมแนวแนไวเฉย ๆ  ดวย 
อํานาจขององคทั้งหาที่สมังคีกันดีแลว.  เหมือนนายสารถีที่เพียงแตนั่งถือบังเหียน 
เฉย ๆ  ในเมื ่อมาที ่ลากรถไดหมดพยศแลว  และวิ ่งไปตามถนนอันราบรื ่น  ฉันใด 
ก็ฉันนั้น.  ผูศึกษาไมพึงเขาใจวาองคทั้ง  ๕  นี้  เปน  ความคิดนึกที่ตองทําอยูดวย 
เจตนา  แตละอยาง ๆ  :  โดยที่แทมันเปนเพียงผลของการปฏิบัติ  ที่ไดทํามา 
อยางถูกตองจนเขารูปแลว  ก็ยอมเปนไปไดเองโดยไมมีเจตนา  เหมือนการกระทํา 
ของนายสารถีที่กุมบังเหียนอยูเฉย ๆ  แมไมมีเจตนาในขณะนั้น  สิ่งตาง ๆ  ก็เปนไป 
ดวยดี  ครบถวนเต็มตามความประสงค. 
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นิวรณและองคฌาน ๑๕๓ 

องคฌาน  องคหนึ่ง ๆ  เปล่ียนความหมายไดหลายชั้น 
 

อีกอยางหนึ่งพึงทราบวา  ชื่อตาง ๆ  ขององคฌานทั้ง  ๕  ชื่อน้ี  ยอมเปน 
เชนเดียวกับช่ือแปลก ๆ  ของอาการตาง ๆ  หลายอยาง  ที่เกิดอยูกับสิ่ง ๆ  เดียว  แลว 
แตวาเราจะมองในแงไหน  เฉพาะในความหมายที่สําคัญเปนแง ๆ  ไป.  ชื่อ ๆ  
เดียวกัน  อาจหมายความถึงกิริยาอาการที่ตางกันในเมื่อเวลาไดลวงไป  พรอมกับความ 
สําเร็จของงานที่ทําเปนขั้น ๆ  ไป.  ความแจมแจงในขอน้ีจักมีไดดวยการอุปมาในเรื่อง 
การฝกลูกวัวอีกตามเคย. 

 
สมมติวาในขณะนี้   ลูกวัวไดหมดพยศ  มีความเชื่อฟงเจาของถึงที่สุด 

และลงนอนสบาย   ติดอยู ก ับโคนเสาหล ักนั ้นแลว   ลองพิจารณาดูก ันใหมว า 
มีอาการที่เปนองคสําคัญ ๆ  อะไรบาง  ที่ยังเหลืออยู  นับตั้งแตตนมาจนกระทั่งถึงใน 
ขณะนี้.  อาการของลูกวัว  ที่เปรียบกันไดกับคําวา  วิตกและวิจารในขั้นแรก 
จริง ๆ  นั้น  อยูในลักษณะที่มันถูกผูก  แลวกระโจนไปกระโจนมา  ดิ้นรนวนเวียน 
อยูรอบ ๆ  เสา  ;  แตบัดนี้อาการของลูกวัว  สวนที่จะเปรียบกันไดกับวิตกวิจารนั้น 
ไดเปลี่ยนมาอยูในลักษณะนอนเบียดอยูโคนเสาอยางสบาย.  อาการถูกผูกซึ่ง 
เปรียบกันไดกับวิตก  ก็ยังมีอยู  ;  อาการเคลาเคลียกับเสา  ซึ่งเปรียบกันไดกับ 
วิจารก็ยังคงมีอยู   หากแตวาเปลี่ยนรูปไปในทางสุภาพเทานั้น  สวนความหมาย 
ยังคงอยูตามเดิม. 

 
ก อนนี ้ล ูกว ัวดื ้อด ึง   ไม ชอบเจ าของ   ย ินด ีในการไม ทําอะไรตามใจ 

เจาของเสียเลย  บัดนี้ลูกวัวพอใจในความเปนเชนนี้  คืออาการที่มีความคุนเคย 
กับเจาของ   ยินดีที่จะทําตามเจาของดวยความพอใจ   ยอมเปรียบกันไดกับปติ 
 

www.buddhadasa.in.th

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org



 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๘ ๑๕๔

อาการที ่ล ูกว ัวนอนเป นสุข   ไมถ ูกเบียดเบียนดวยการเฆี ่ยนตี  หรือดวยการด ึง 
ของเชือกเมื่อตัวเองดิ้น  เปนตน  เปรียบกันไดกับสุข. 

 
ขอท่ีลูกวัวไมละไปจากเสา  กลับยึดเอาเสาเปนหลักแหลง  นี้ก็เปรียบ 

กันไดกับเอกัคคตา,  เปนอันวาลักษณะทั้ง  ๕  ของลูกวัวนั้น  เปนองคสําคัญ 
แหงความสําเร็จ  ในการที่ไดรับการฝกจากเจาของ  และอาจเปรียบกันไดกับองค 
ทั ้ง   ๕   แหงปฐมฌาน   ซึ ่งเปนความสําเร ็จแหงการเจริญสมาธิในขั ้นนี ้  ฉันใด 
ก็ฉันนั้น. 

 
อีกอยางหนึ่ง  ผูศึกษาพึงสังเกตใหเห็นวา  องคแหงฌานทั้ง  ๕  นี้  ไมใช 

ตัวการปฏิบัติที่จะตองแยกทําดวยเจตนาทีละอยาง ๆ  หากเปนเพียงผลของการปฏิบัติ 
อันหนึ่ง  กลาวคือฌานที่มีลักษณะอาการใหเห็นในเหลี่ยมที่ตาง ๆ  กัน  เปน  ๕  อยาง 
ดังนี้เปนตน. 

 
ดวยเหตุนี้เอง  องคแหงฌานซึ่งเปนความรูสึก  ๕  ประการ  โดยลักษณะ 

ที ่กล าวแลว   จึงเปนสิ ่งที ่ม ีได ในจิตดวงเด ียวพรอมกัน   และไมต องมีการคิดนึก 
หรือเจตนาแตอยางใด  เปนการตัดปญหาที่วา  ความคิดนึกทั้ง  ๕  อยางจะมีอยูใน 
ฌานไดอยางไร  ใหสิ้นไป. 

 
ตอแตนี้ไปจะไดวินิจฉัยในขอท่ีวา  องคแหงฌานแตละองค ๆ  ไดทํางาน 

ในหนาที่ของตน   มีผลในทางกําจัดนิวรณทั้ง   ๕  ใหหมดไปไดอยางไร  สืบไป. 
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นิวรณและองคฌาน ๑๕๕ 

องคฌาน  กําจัดนิวรณไดอยางไร๑ 
 

ในการที่จะเขาใจวาองคฌานองคหนึ่ง ๆ  จะสามารถกําจัดนิวรณแตละ 
อยาง ๆ  ไดอยางไรนั้น  จําเปนจะตองศึกษาใหทราบวา  องคฌานองคไหนมีลักษณะ 
ตรงกันขามกับนิวรณขอไหน.  ขอน้ีอาจจะพิจารณาดูไดดวยเหตุผลธรรมดา  คือ  : 

 
สิ่งที่เรียกวา  วิตก  ไดแกการกําหนดอารมณอันใดอันหนึ่งอยู  :  ถาสิ่งนี้ 

มีอยู   นิวรณที ่ม ีอาการตรงกันขาม   เช นอุทธ ัจจะกุกกุจจะ   ก็ย อมมีขึ ้นไมได 
แมที่สุดแตกามฉันทะ  ก็ยังมีขึ้นไมได  เพราะจิตกําลังติดอยูกับอารมณของสมาธิ. 

 
สิ่งที่เรียกวา  วิจาร  ก็เปนอยางเดียวกัน  :  เมื่อวิจารมีอยู  ก็หมายถึง 

มีการทํางานอยางใดอยางหนึ่งอยูในตัวมันเอง  ไมลังเลในการทํา,  สิ่งที่เรียกวา 
วิจิกิจฉายอมระงับไปโดยตรง,  แมสิ่งที่เรียกวากามฉันทะหรืออื่น ๆ  ก็ยอมระงับไป 
โดยออม. 

 
สิ่งที่เรียกวา  ปติ  และ  สุข  นั้น  เปนขาศึกตอพยาบาทและถีนมิทธะ 

อยู แลวโดยธรรมชาติ  และยังสามารถระง ับกามฉันทะ   เพราะเหตุที ่ม ีอารมณ 
ตางกัน  แมวาอาการจะคลายกัน  คือ  ปติและสุขนั้นปรารภธรรมหรืออาศัยธรรม 
เปนกําลัง  ;  สวนกามฉันทะ  อาศัยวัตถุกามเปนอารมณ  หรือเปนกําลัง. 

 
สําหรับสิ่งที่เรียกวา  เอกัคคตา  นั้น  ยอมเปนที่ระงับของนิวรณทั่วไป. 
 
 
 
 
 

                                                
๑  การบรรยายครั้งที่  ๑๖  /  ๑๒  กันยายน  ๒๕๐๒ 
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   ทั้งหมดนี้  เปนเครื่องแสดงใหเห็นสืบไปอีกกวา  องคแหงฌานแตละ 
องค ๆ  นอกจากจะเปนขาศึกตอนิวรณอยางหนึ่ง ๆ  โดยเฉพาะแลว  ยังเปนขาศึก 
ตอนิวรณโดยสวนรวม  ตามมากตามนอย  เพราะฉะนั้น  ทั้งสองฝาย  จึงมีอยูพรอมกัน 
ไมได  เหมือนความมืดกับแสงสวาง   มีอยู พร อมกันไมไดโดยธรรมชาติ  ฉันใด 
ก็ฉันนั้น. 

 
องคฌาน  กําจัดนิวรณเมื่อไร 

 
สําหรับทางพฤตินัยนั้น  นิวรณเริ่มระงับไป  ตั้งแตขณะแหงอุปจาร  - 

สมาธิ  คือตั้งแตฌานยังไมปรากฏ.  ครั้นถึงขณะแหงฌานหรืออัปปนาสมาธิ 
องคแหงฌานทั้ง  ๕  จึงปรากฏขึ้นโดยสมบูรณทั้ง  ๕  องค  :  นี้เปนการแสดงอยู 
ในตัวแลววา  องคแหงฌานองคหนึ่ง ๆ  หาจําตองทําหนาที่ปราบนิวรณที่เปนคูปรับ 
อยางหนึ่ง ๆ  เปนคู ๆ  ไปโดยเฉพาะไม  ;  หรือวา  องคแหงฌานตองพรอมกัน 
ทุกองค  คือเปนอัปปนาสมาธิเสียกอน  จึงอาจจะละนิวรณได  ก็หาไม.  ตาม 
พฤตินัยที่เปนจริงนั้น  นิวรณทั้งหลายเริ่มถอยหลัง  ตั้งแตขณะแหงการกําหนด 
บริกรรมนิมิต   และไมปรากฏใหเห็นตั ้งแตในขณะอุคคหนิมิต   เพราะถานิวรณ 
มีอยูสิ่งที่เรียกวาอุคคหนิมิตก็เกิดขึ้นไมได.  คร้ันตกมาถึงขณะแหงปฏิภาคนิมิต 
นิวรณก็กลายเปนสิ่งที่หมดกําลัง  ทั้งที่องคแหงฌานยังไมปรากฏอยางชัดแจงครบ 
ทั้ง  ๕  องค  และสมาธิก็ยังเปนเพียงอุปจารสมาธิอยู.  คร้ันองคแหงฌานปรากฏ 
ชัดแจงมั่นคงทั้ง  ๕  องค  คือเปนอัปปนาสมาธิหรือฌานแลว  นิวรณก็เปนอันวา 
ขาดสูญไป  ตลอดเวลาที่อํานาจของฌานยังคงมีอยู  หรือเหลืออยูแตรองรอย 
กลาวคือสุขอันเกิดจากฌาน.  ฉะนั้น  สิ่งที่ควรกําหนดสําหรับการศึกษาตอไป 
ก็คือความเปนสมาธิ  ๒  อยาง  ; 
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สมาธิ  ๒  อยาง ๑๕๗ 

  สมาธิ  ๒  อยาง 
 
ส่ิงที่เรียกวา  สมาธิ  ที่แทจริง  นั้น  พอที่จะแบงไดเปน  ๒  อยาง 

คือ  อุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิ.  อุปจารสมาธิ  แปลวาสมาธิขั้นที่เขาไปใกล 
กลาวคือสมาธิที่เฉียดความเปนฌาน.  อัปปมนาสมาธิ  แปลวาสมาธิแนวแน 
คือสมาธิขั้นที่เปนฌาน.  สวนสมาธิในขณะเริ่มแรก  เชนในขณะแหงคณนาและ 
อนุพันธนาเปนตน  ยังไมใชสมาธิแท.  อยางจะเรียกไดก็เรียกไดวา  บริกรรมสมาธ ิ
คือเปนเพียงสมาธ ิในขณะแหงบร ิกรรม  หรือการเริ ่มกระทํา  ยังไมใหผลอันใด 
ตามความมุงหมายของคําวา  สมาธิ  ในที่นี้จึงเวนเสีย  :  คงนับแตเปนสมาธิเพียง  
๒  อยาง  ดังกลาวแลว. 

 
เปรียบเทียบสมาธิสอง 

 
การเปรียบเทียบระหวางอุปจารสมาธิ  กับ  อัปปนาสมาธิ  จะชวยให 

เขาใจสมาธิทั้งสองดีขึ้น  คือเมื่อกลาวโดยผล  อุปจารสมาธิเปนอุปจารภูมิ  ตั้งอยู 
ในขั้นที่เฉียดตอฌาน  ไมขึ้นไปถึงฌาน  ไมเขาไปถึงฌาน  ตั้งอยูไดเพียงเขตอุปจาระ 
ของฌาน  คือรอบ  ๆ.สวนอัปปนาสมาธินั้น  ตั้งอยูในฐานะเปนปฏิลาภภูมิ  คือ 
การไดเฉพาะซึ่งความเปนฌาน.  ถาเปรียบกับการไปถึงหมูบาน  :  อยางแรก 
ก็ถึงเขตบาน,  อยางหลังก็ถึงใจกลางบาน  ;  แตก็เรียกวาถึงบานดวยกันทั้งนั้น 
นี้อยางหนึ่ง. 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๘ ๑๕๘

อีกอยางหนึ่ง   เมื่อกลาวโดยการกระทําหรือกรรมวิธี   อุจารสมาธิ เกิด 
ในขณะที่พอสักวานิวรณไมปรากฏ  หรือในขณะที่จิตละจากนิวรณเทานั้น  ;  สวน 
อัปปนาสมาธิจะเกิดตอเมื่อองคแหงฌานปรากฏชัดครบถวนทุก ๆ  องคจริง ๆ  โดย 
เฉพาะอยางยิ่ง  คือองคเอกัคคตา.  นี้เปนเครื่องแสดงวา  การละไปแหงนิวรณ 
กับการปรากฏแหงองคทั้งหาของฌานนั้น  ไมจําเปนตองมีขณะเดียวกันแท. 

 
ขอแตกตางอีกอยางหนึ่ง  ก็คือ  อุปจารสมาธิ  หรือสมาธิเฉียดฌานนั้น 

มีก า รล ม  ๆ   ล ุก  ๆ   เ หม ือน เด ็กสอน เด ิน   เ พ ร าะองค แห งฌานปรากฏบา ง 
ไมปรากฏบาง,  ปรากฏแลวกลับหายไปบาง,  แลวกลับมาใหม  แลวกลับหายไปอีกบาง,  ดังนี้ 
เรื่อย ๆ  ไป.  สวนในขณะแหงอัปปนาสมาธินั้น  องคแหงฌานปรากฏครบถวน 
อยางมั่นคง   สมาธิจึงมั่นคงเหมือนการยืนหรือการเดินของคนที่ โตแลว   ยอมไม 
ลม ๆ  ลุก ๆ  เหมือนเด็กที่สอนเดิน  ฉันใดก็ฉันนั้น. 

 
ถาจะระบุใหชัดแจงลงไปอีก  ก็กลาวไดวา  เมื่อการเจริญอานาปานสต ิ

ดําเนินมาถึงขั้นที่ปฏิภาคนิมิตปรากฏแลว   ความเปนสมาธิในขณะนั้น   เ รียกวา 
อุปจารสมาธิอยางสมบูรณ   ในขณะนี้จิตมีปฏิภาคนิมิตนั้นเอง   สําหรับกําหนด 
เปนอารมณ.  องคแหงฌานยังไมปรากฏครบทั้งหา  หรือปรากฏอยางลม ๆ  ลุก ๆ  
จิตจึงยังไมอาจจะเลื่อนจากปฏิภาคนิมิตไปกําหนดที่องคแหงฌานได  เรียกวายังไม 
สามารถจิตขึ้นสูองคแหงฌาน  จึงยังไมแนวแนถึงขนาดที่เปนอัปปนาสมาธิ. 
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สมาธิ  ๒  อยาง ๑๕๙ 

ครั้นการปฏิบัติดําเนินไป  จนกระทั่งผูปฏิบัติสามารถหนวงความรูสึก 
ในองคฌานทั้งหาใหปรากฏชัดอยู  มีองคฌานทั้งหากําหนดเปนอารมณ  แทนการ 
กําหนดปฏิภาคนิมิตโดยแนนอนแลว  สิ่งที่เรียกวาอัปปนาสมาธิก็เกิดขึ้นและสําเร็จ 
เปนฌาน  มีความรูสึกอยูในองคทั้งหาพรอมกันไปในคราวเดียวกัน  โดยไมมีความ 
คิดนึกอยางอื่นใด  ดังที่กลาวมาแลวขางตน. 

 
ขอสําคัญ  มีอยูตรงที่จะตองรักษาปฏิภาคนิมิตนั้นไวอยางมั่น  จนกวา 

จิตจะหนวงไปสูองคฌานไดสําเร็จ.  ถาปฏิภาคนิมิตเลือนลับไป  จิตก็ไม 
สามารถจะอาศัย  เพื่อหนวงองคฌานหรือความรูสึกทั้ง  ๕  ประการนั้น  ใหเกิด 
ขึ้นได.  กลาวอีกทางหนึ่งก็คือ  จะหนวงเอาองคฌานทั้งหาได  ก็ในขณะที่ 
ปฏิภาคนิมิตยังคงปรากฏอยูอยางมั่นคง.  หรือกลาวอีกอยางหนึ่งก็คือ  จะทําจิต 
ใหเปนอัปปนาสมาธิได  ก็ดวยการหนวงในองคฌานทั้งหา  ทําใหปรากฏข้ึนในขณะ 
ที่จิตกําลังเปนอุปจารสมาธิ  อยางมั่นคงอยูนั่นเอง  ;  เพราะฉะนั้น  ปฏิภาคนิมิตจึง 
เปนสิ่งสําคัญที่ตองประคับประคองเอาไวในขณะแหงอุปจารสมาธิตลอดไป  แมจะ 
เปนเวลากี่วัน  กี่เดือน  หรือแมกี่ป  :  ถาตองประสงคจะไดฌาน  ก็ตองพยายาม 
ประคับประคองดวยความพยายาม  ไมหมดมานะ  จนกวาจะลุถึงอัปปนาสมาธิ 
หรือฌานนั้น. 

 
ทานสอนให ทําในใจในระยะนี ้ให เป นพ ิเศษ   โดยใหการอ ุปมาว า 

ผูปฏิบัติจะตองรักษาปฏิภาคนิมิตใหเปนไปจนตลอดรอดฝง  เหมือนนางแกวที่อุมครรภ 
บุคคลที่จะเกิดมาเปนพระเจาจักรพรรดิ  ฉันใดก็ฉันนั้น. 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๘ ๑๖๐

เราจะสังเกตเห็นไดวา  ยังไมเคยมีการกําชับอยางหนึ ่งอยางใด 
ในการทํา สมาธิ  หรือกํา ชับมากอยา ง จ ริง จัง   เ หมือนกับก า ร  
กําชับกันในตอนนี้.  ปฏิภาคนิมิตเหมือนกับการตั้งครรภ  และจะคลอดออก 
เปนฌาน.  ถาทําไมดี  ก็ตายในครรภ  จะตองรอจนกวาจะตั้งครรภใหมยอม 
เสียเวลา  หรือถาถึงกับตายกันทั้งแมทั้งลูก  คือเลิกการทําสมาธิเสียเลย  ก็เปนอัน 
ลมเหลวหมด. 

 
เพราะฉะนั้น   ปฏิภาคนิมติ  จึงเปนสิ่งที่ตองประคับประคองไวใหดี 

เพื่อใหเปนที่มั่น  เปนบาทฐาน  เพื่อหนวงเอาองคฌาน  จนกวาองคแหงฌานทั้งหา 
จะตั้งลงอยางมั่นคง  หรือปรากฏอยูอยางแจมชัด  เปนอัปปนาสมาธิ  คือฌาน. 

 
การอาศัยปฏิภาคนิมิต  เพื่อหนวงเอาฌาน 

 
การหนวงองคแหงฌานใหปรากฏขึ้นโดยสมบูรณ  โดยมีปฏิภาคนิมิต 

เปนบาทฐานนั้น  เปนงานที่ประณีตที่สุด  หรือเปน  กรรมวิธีตอนที่ประณีตสุขุมท่ีสุด 
ของการทํากัมมัฏฐานทั้งหมด  คือรวมทั้งฝายสมถะและวิปสสนา.  มันเหมือนกับงาน 
ฝมือที่ละเอียด  :  จะทําแรงไปก็ไมได  เบาไปก็ไมได  แนนไปก็ไมได  หลวมไป 
ก ็ไม ได   ช า เก ิน ไปก ็ไม ไ ด   เ ร ็ว เ ก ิน ไปก ็ไม ได   ด วย เจตนาที ่ร ุนแรงก ็ไม ไ ด 
ดวยเจตนาที่เฉื่อยชาก็ไมได  จะวาเต็มสํานึกก็ไมใช  ไรสํานึกก็ไมใช  และอะไร ๆ  
ก็ลวนแตจะตองพอเหมาะพอดี  และออกจะเปนอัตโนมัติ  คือดําเนินไปไดงาย 
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สมาธิ  ๒  อยาง ๑๖๑ 

โดยตัวมันเอง  ในเมื่อสิ่งตาง ๆ  ไดดําเนินไปโดยถูกวิธี  ;  และจะติดตันหรือลมเหลว 
ไมมีทางที่เปนไปไดในเมื่อสิ่งตาง ๆ  ไมเปนไปอยางเหมาะสม  หรือไมถูกวิธีเชนกัน. 

 
ผูปฏิบัติจะตองทํางาน  ๒  อยางพรอมกัน  คือ  การตั้งอยูในปฏิภาคนิมิต 

และ  การหนวงใหความรูสึกที่เปนองคฌานทั้งหาปรากฏ  และเดนขึ้นมา ๆ  จนสมบูรณ 
และมั่นคง  สําหรับการตั้งอยูในปฏิภาคนิมิตนั้น  สําเร็จไดดวยการที่ไดทํามาอยาง 
เคยชินในการค ุมปฏิภาคนิม ิต   ใหตั ้งอยู อย างแนวแนมาแลวจร ิง  ๆ   ซึ ่งจะตอง 
กินเวลาเปนสัปดาห ๆ  มาแลว  จึงจะอยูในลักษณะที่มั่นคงพอที่จะใชเปนบาทฐาน 
ใหจิตหนวงเหนี่ยวเอาองคฌานใหบริบูรณได.  บางคนอาจจะเปนเดือน ๆ  เปนป ๆ  
หร ือล ม เหลวในที ่ส ุด   ค ือ ทําสมาธ ิไม สํ า เ ร ็จ เป นอ ัปปนาสมาธ ิ  เพราะ เหต ุที่ 
อุปนิสัยไมอํานวยหรือเพราะเหตุใดก็ตาม  เขาจะตองผละจากการทําสมาธิ  ไปสูการ 
ทําวิปสสนาตามลําดับไป  เพื่อการบรรลุผลประเภทที่ไมตองเกี่ยวกับอัปปนาสมาธิ. 

 
สวนบุคคลผูมีอุปนิสัยหรือความเหมาะสมนั้น  อาจจะประสบความสําเร็จ 

ตางกันไปตามลําดับ ๆ  คือหนวงเอาองคแหงฌานใหเกิดขึ้นไดเปนฌานตามลําดับ 
แลวจึงทําวิปสสนาดวยสมาธิที่ เขมแข็งและสมบูรณ  เชนนั้นไดผลเปนเจโตวิมุตต ิ
ในขณะที่พวกโนนไดรับผลเปนปญญาวิมุตติลวน  ๆ. 

 
ฉะนั้น  ผูสนใจในอัปปนาสมาธิ  จะตองมีความพยายามมากเปนพิเศษ.  

ตลอดเวลาที่ปฏิภาคนิมิตยังไมเปนอุปการะแกอัปปนาสมาธิอยูเพียงใด  เขาจะตอง 
ประคับประคองมันอยางยิ่งอยูเพียงนั้น  โดยไมยอมทอถอย  นี้เรียกวา  การรักษา 
ปฏิภาคนิมิตในระยะแหงอุปจารสมาธิ  จนกวาจะเกิดอัปปนาสมาธิ. 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๘ ๑๖๒

การรักษาปฏิภาคนิมติ๑ 
 

ในระยะแหงการรักษาปฏิภาคนิมิต  ที่เพิ่งไดมาใหม ๆ  เพื่อการเกิด 
อัปปนาสมาธินี้  ในทางภายนอก  มีการแนะใหใชวัตถุอุปกรณตาง ๆ  เพื่อสะดวก 
ในการปฏิบัติยิ่งขึ้น  เชนใชรองเทา  เพื่ออยาใหเสียเวลาชักชา  หรือฟุงซานในการ 
ที่จะตองมัวนั่งลางเทาในเมื่อเทาเปอน  หรือเทาเปนอะไรขึ้นมาในขณะนั้น  ซึ่ง 
ลวนแต ทําจ ิตให ฟุ งซ าน   ไม สามารถประคับคองปฏิภาคนิม ิตให ประณีตส ุข ุม 
ติดตอกัน.  ในบางกรณีแนะใหใชไมเทา  เพื่อใหมีการยืนที่สบาย  เพื่อใหมีการ 
เดินที่สะดวกและมั่นคง   ซึ่งลวนแตอํานวยความสะดวกแกการประคับประคอง 
ปฏิภาคนิมิตดวยกันทั้งนั้น  ดังนี้เปนตัวอยาง. 

 
พรอมกันนั ้น   ก็ควรจะมีการสํารวจ   หรือปรับปร ุง   หรือระมัดระว ัง 

ใหสัปปยาธรรมท้ังเจ็ด  ไดเปนไปอยางดีที่สุดอีกครั้งหนึ่ง  คือความสะดวกสบาย 
เหมาะสมเนื่องดวย  อาวาส  โคจร  กถา  บุคคล  อาหาร  ฤดูและอิริยาบถ  ดังที่กลาว 
มาแลวขางตนนั่นเอง  เพื่อความเหมาะสมในการเปนอยูของบุคคลผูประคับประคอง 
ปฏิภาคนิมิตใหถึงที่สุดจริง ๆ. 

 
การรักษาปฏิภาคนิมิต  เปนสิ่งที่จะตองทําเรื่อยไปในฐานะที่  เปนตัว 

การปฏิบัติโดยตรงในขณะนี้  และดูเปนกิจท่ีนาเบื่อหนาย.  เพื่อปลูกฉันทะ  คือ 
ความพอใจ  หรือเพิ่มกําลังใจในเรื่องนี้  ควรทําความเขาใจในเรื่องนี้ใหเพียงพอ 
อยู เสมอ  โดยเฉพาะในขอท่ีสิ่งเหลานี้ตองสัมพันธกันอยางไร  จึงจะเกิดมีความ 
สําเร็จในการบรรลุฌานโดยเฉพาะ. 

 
 
 

 

                                                
๑  การบรรยายครั้งที่  ๑๗  /  ๑๓  กันยายน  ๒๕๐๒ 
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สมาธิ  ๒  อยาง ๑๖๓ 

ความสัมพันธกันในระหวางธรรมเหลานี้  คือ  : 
 
ก.  ปฏิภาคนิมิตปรากฏขึ้น  ทําใหนิวรณรํางับไป  สวนอัปปนาสมาธิยัง 

ลม ๆ  ลุก ๆ  อยูจนกวาจะหนวงเอาองคฌานไดโดยสมบูรณ. 
 
ข.  เมื่อนิวรณรํางับไป  องคแหงฌานจึงปรากฏขึ้น  และจะตองทําใหชัดขึ้น 

จนสมบูรณทั้ง  ๕  องค  โดยอาศัยปฏิภาคนิมิตเปนหลัก  และมีองคฌานที่จะเกิดขึ้นเปน 
อารมณ. 

 
ค.  เมื่อองคแหงฌานปรากฏโดยสมบูรณ  อัปปนาสมาธิตั้งลงอยางสมบูรณ 

คือบรรลุถึงฌานขั้นแรก. 
 
นี้ทําใหเห็นไดวา  กิจท่ีจะตองทําอยางยิ่งในขณะนี้ก็คือ  การรักษาหรือ 

การประคับประคองปฏิภาคนิมิตนั้น  ใหมั่นคงอยูตลอดเวลา  พรอม ๆ  กันกับการ 
หนวงเอาองคฌานมา  เพื่อใหเกิดอัปปนาสมาธิ. 

 
การเรงใหเกิดอัปปนาสมาธิ 

 
อุบายวิธีที่ เปนการสนับสนุนใหเกิดอัปปนาสมาธิโดยเร็ว  ในระยะแหง 

การรักษาปฏิภาคนิมิตนั้น  เรียกกันดวยคําที่ไพเราะวาอัปปนาโกศล  แปลวา  ฉลาด 
ในการสรางอัปปนาสมาธิ.  ทานแนะไวเปน  ๑๐  อยาง  คือ  :- 

 
๑.  ทําวัตถุอุปกรณที่แวดลอมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น, 
๒.  ปรับปรุงอินทรียทั้งหา  ใหมีกําลังเทากัน, 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๘ ๑๖๔

๓.  ฉลาดในเรื่องของนิมิต, 
๔.  ประคองจิตโดยสมัยที่ควรประคอง, 
๕.  ขมจิตโดยสมัยที่ควรขม, 
๖.  ปลอบจิตโดยสมัยที่ควรปลอบ, 
๗.  คุมจิตโดยสมัยควรคุม, 
๘.  เวนคนและสิ่งที่โลเล, 
๙.  คบคนมั่นคง, 
๑๐.  การคอยนอมจิตไปตามความเหมาะสมแกจังหวะ  ; 
 

มีอธิบายดังตอไปนี้  :- 
(๑)  การทําวัตถุอุปกรณที่แวดลอมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น  หมายถึงการ 

ปรับปรุงทางรางกาย  หรือสิ่งเนื่องดวยรางกาย  ใหเหมาะสมที่สุด.  วัตถุที่เปน 
ภายใน  เชน  ผม  ขน  เล็บ  ฟน  เนื้อตัว  และอื่น ๆ  ตองไดรับการปรับปรุงใหเปน 
ที่สบาย  ไมทําความรําคาญอยางใดอยางหนึ่งใหเกิดขึ้น  เชน  ผมยาว  หนวดยาว 
มีอาการคันเกิดขึ้น.  เล็บยาวมีความสกปรกมากขึ้น  ก็ทําความรําคาญใหเกิดขึ้น.  
ปากฟนสกปรกหรือเนื้อตัวสกปรก  ก็ลวนแตใหผลเปนอยางเดียวกัน.  การทําสิ่ง 
เหลานี้ใหอยูในสภาพที่เรียบรอยสะอาดหมดจด  เปนสิ่งที่ตองการในการที่จะเริ่ม 
ความเปนสมาธิของจิต.  วัตถุภายนอกคือจีวร  และเสนาสนะเปนตน  ก็ตองไดรับ 
การปรับปรุงพอเหมาะอยางเดียวกัน  คือ  สะอาดหมดจด  เกลี้ยงเกลาเทาที่จะทําได.  
ทั้งหมดนี้รวมเรียกวา  การปรับปรุงวัตถุอุปกรณที่แวดลอมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น  ซึ่ง 
ทุกคนพอจะเขาใจไดดวยความหมายตามธรรมดา.  ความมุงหมายอยูที่  ความผาสุก 
ทางกายพอสมควร. 

www.buddhadasa.in.th

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org



สมาธิ  ๒  อยาง ๑๖๕ 

(๒)  การปรับปรุงอินทรียทั้งหาใหมีกําลังเทากัน.  คําวา  “อินทรีย”  
ในที่นี้  หมายถึงคุณธรรมที่เปนใหญเปนประธานในหนาที่ตาง ๆ  กันตามที่จําเปน 
สําหรับการปฏิบัติในทางจิต  ทานจําแนกไวเปน  ๕  คือ  สัทธา  มีหนาที่ในทาง 
ทําความเชื่อ,  วิริยะ  มีหนาที่ในทางทําความขะมักเขมน,  สติ  มีหนาที่ในทาง 
ทําการกําหนด,  สมาธิ  มีหนาที่ในทางทําความมั่นคง,  และ  ปญญา  มีหนาที่ 
ในการทําความสอดสอง. 

 
อินทรียทั้งหานี้  เรียกชื่อเต็มวา  สัทธิทรีย  วิริยินทรีย  เปนตน 

ตามลําดับไป.  สิ่งที่เรียกวาสมาธิหรือปญญาก็ตาม  ในฐานะที่เปนอินทรียในที่นี้นั้น 
มิไดหมายถึงสมาธิหรือปญญาที่เรากําลังจะทําใหเกิดขึ้นใหมอยางเดียว  ;  แตหมาย 
ถึงสวนที่ เปนคุณธรรมประจําตัวมาแตเดิม  หรือมีอยู เปนอุปนิสัย  และเพิ่มมากขึ้น 
ดวยการศึกษา   ตามที่ เคยไดยินไดฟงมาแลวแตกอน  รวมกันแลวตั้งอยูในฐานะ 
เปนพื้นฐานแหงอุปนิสัยของเราในบัดนี้   สิ่ ง เหลานี้จะเปนตัวการอันสําคัญยิ่ ง 
ประเภทหนึ่ง  ซึ่งจะทําใหการปฏิบัติในทางจิตเปนผลสําเร็จหรือไมสําเร็จ.  โดย 
อาการก็คลาย ๆ  กันกับจริต  ๖  ที่กลาวมาแลวขางตน  หากแตในที่นี้มีความมุงหมาย 
ในการที่จะนําสิ่งเหลานั้นมาปรับปรุงเสียใหม   ใหกลายเปนสิ่งที่มีประโยชนโดย 
สวนเดียว  ;  แทนที่จะเปนอุปสรรค  กลับกลายเปนตัวกําลังสําคัญ  ที่จะทําให 
ประสบความสําเร็จ,  ทั้งนี้  ยอมข้ึนอยูกับการปรับปรุง. 

 
คําวาปรับปรุงในที่นี้  หมายถึงการทําใหเหมาะสม  ซึ่งมีใจความสําคัญ 

สัทธาตองพอเหมาะกับปญญา  :  วิริยะตองพอเหมาะกับสมาธิ  ;  และ  สมาธิตองพอเหมาะ 
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สมาธิ  ๒  อยาง ๑๖๕ 

(๒)  การปรับปรุงอินทรียทั้งหาใหมีกําลังเทากัน.  คําวา  “อินทรีย”  
ในที่นี้  หมายถึงคุณธรรมที่เปนใหญเปนประธานในหนาที่ตาง ๆ  กันตามที่จําเปน 
สําหรับการปฏิบัติในทางจิต  ทานจําแนกไวเปน  ๕  คือ  สัทธา  มีหนาที่ในทาง 
ทําความเชื่อ,  วิริยะ  มีหนาที่ในทางทําความขะมักเขมน,  สติ  มีหนาที่ในทาง 
ทําการกําหนด,  สมาธิ  มีหนาที่ในทางทําความมั่นคง,  และ  ปญญา  มีหนาที่ 
ในการทําความสอดสอง. 

 
อินทรียทั้งหานี้  เรียกชื่อเต็มวา  สัทธิทรีย  วิริยินทรีย  เปนตน 

ตามลําดับไป.  สิ่งที่เรียกวาสมาธิหรือปญญาก็ตาม  ในฐานะที่เปนอินทรียในที่นี้นั้น 
มิไดหมายถึงสมาธิหรือปญญาที่เรากําลังจะทําใหเกิดขึ้นใหมอยางเดียว  ;  แตหมาย 
ถึงสวนที่ เปนคุณธรรมประจําตัวมาแตเดิม  หรือมีอยู เปนอุปนิสัย  และเพิ่มมากขึ้น 
ดวยการศึกษา   ตามที่ เคยไดยินไดฟงมาแลวแตกอน  รวมกันแลวตั้งอยูในฐานะ 
เปนพื้นฐานแหงอุปนิสัยของเราในบัดนี้   สิ่ ง เหลานี้จะเปนตัวการอันสําคัญยิ่ ง 
ประเภทหนึ่ง  ซึ่งจะทําใหการปฏิบัติในทางจิตเปนผลสําเร็จหรือไมสําเร็จ.  โดย 
อาการก็คลาย ๆ  กันกับจริต  ๖  ที่กลาวมาแลวขางตน  หากแตในที่นี้มีความมุงหมาย 
ในการที่จะนําสิ่งเหลานั้นมาปรับปรุงเสียใหม   ใหกลายเปนสิ่งที่มีประโยชนโดย 
สวนเดียว  ;  แทนที่จะเปนอุปสรรค  กลับกลายเปนตัวกําลังสําคัญ  ที่จะทําให 
ประสบความสําเร็จ,  ทั้งนี้  ยอมข้ึนอยูกับการปรับปรุง. 

 
คําวาปรับปรุงในที่นี้  หมายถึงการทําใหเหมาะสม  ซึ่งมีใจความสําคัญ 

สัทธาตองพอเหมาะกับปญญา  :  วิริยะตองพอเหมาะกับสมาธิ  ;  และ  สมาธิตองพอเหมาะ 
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สมาธิ  ๒  อยาง ๑๖๗ 

นี้คือการที่เรียกวาสัทธา  เสมอกันกับปญญา.  ผูปฏิบัติจะตองสํานึกในขอนี้ 
สอบสวนตัวเองในขอน้ี  เพื่อปรับปรุงสิ่งทั้งสองนี้  ใหเหมาะสมกลมเกลียวกัน  :  
อยาใหมีฝายใดฝายหนึ ่ง   มีกําล ังล้ําหนาอ ีกฝายหนึ ่ง   ซึ ่งทําให เก ิดการเฉออก 
นอกทาง. 

 
ที่วา  วิริยะเสมอกันกับสมาธิ  นั้น  เปรียบใหเห็นไดงาย ๆ  คือวิริยะ 

เปนความแลนไป  สวนสมาธิเปนตัวกําลังสําหรับทําใหแลนไป.  ถาสิ่งทั้งสองนี้  
ไมเสมอกันแลว  ผลจะเกิดขึ้นอยางไร  ลองคิดดู.  หรือกลาวกลับกันอีกอยาง 
หนึ่ง  สมาธิเหมือนกับนํ้าหนักของลูกกระสุนปน,  วิริยะ  เหมือนแรงของดิน 
ระเบิดที่จะสงลูกกระสุนปนออกไป  ;  ถาสิ่งทั้งสองไมสัมพันธกันแลว  ผล 
จะเปนอยางไร  :  ถาวิริยะมากเกินกวาสมาธิ  วิริยะก็กวัดแกวงหรือเฉออกไป 
นอกทาง  หรือลุม ๆ  ดอน ๆ  ไมสม่ําเสมอ,  ถาสมาธิมากกวาวิริยะ  ก็เนิบนาบ 
และเฉื่อยชา  หรือถึงกับกาวหนาไปไมไดเอาเสียทีเดียว.  ฉะนั้น  จึงจําเปนตอง 
ประคองจิต  ใหมีความขะมักเขมนพอสมสวนกับความมั่นคง  เคียงคูกันไปตาม 
ลําดับอีกคูหนึ่ง. 

 
สวนขอที่วา  สมาธิตองเสมอกันกับปญญา  นั้น  เปนสิ่งที่คอนขางจะ 

เปนไปไดเองตามธรรมชาติ  กลาวคือ  เมื่อบุคคลผูนั้น  เปนผูมีปรกติสํารวมใน 
การคิด  หรือการพิจารณา  คือทําใจใหหนักแนนมั่นคงเสียกอน  แลวจึงคิดหรือ 
พิจารณาสืบไป  เขาทําปญหาที่ตองคิดใหเปนอารมณเฉพาะหนาไวกอนแลว  ทําจิต 
ใหเปนสมาธิแลว  จึงนอมไปสู ป ญหานั ้น  ยอมเกิดความเห็นแจงตามที ่เปนจริง 
ไดอยางงายในขณะนั้น.  นี้คือการสอดสองอยางมั่นคง  หรือมีความมั่นคงใน 
การสอดสอง  แลวแตจะเรียก. 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๘ ๑๖๘

ที่วา  อินทรียคือสติ  จําตองปรารถนาในทุกกรณี  นั้น  เปนเพราะ 
ตั้งอยูในฐานะเหมือนเจาหนาที่จัดทําสิ่งเหลานี้ใหเหมาะสมกันเปนคู ๆ  ใหรูจักทํา 
หนาที่ของตนอยางถูกตอง  และสม่ําเสมอ  ตั้งแตตนจนปลาย  :  ทําใหสัทธารูจัก 
เลือกเชื่อหรือทําใหสัทธารูจักเกี่ยวของกับปญญา.  หรือควบคุมสัทธาและปญญา 
ใหอยูในรองรอยของกันและกัน  ดังนี้เปนตัวอยาง.  สรุปความก็คือวาใหสติเปน 
เครื่องเหนี่ยวรั้ง   หรือควบคุมสิ่งตาง  ๆ  โดยเฉพาะก็คืออินทรียทั้งสี่  ใหเปนไป 
อยางถูกตองมั่นคงและสม่ําเสมอ  ซึ่งเรียกวา  สมบูรณดวยความไมประมาท  เมื่อสิ่งที ่
เรียกวาอินทรีย  ไดทําหนาที ่ของตน ๆ  อยางเหมาะสมแลว  จิตยอมอยูในสภาพ 
ที่มั่นคงและมี  กัมมนียภาวะ  คือ  ความคลองแคลววองไวในหนาที่โดยตรงของตน  จึง 
สามารถทํางานละเอียดไดยิ่ง ๆ  ขึ้นไป.  นี้เรียกวาการปรับอินทรียใหเขากัน  :  
ความมุงหมายอยูที่  การใชเครื่องมือใหสัมพันธกันเปนอยางดี. 

 
(๓)  มีความฉลาดในเรื่องของนิมิต.  เมื่ออินทรียทั้งหาเปนไปเหมาะสม 

แลว  ความฉลาดในเรื ่องของนิมิตยอมเกิดขึ ้นไดโดยงาย  คือผู นั ้นมีสติในการที่ 
จะตั้งขอสังเกตสิ่งตาง ๆ  วาเมื่อมีอะไรเปนอยางไร  แลวอะไรจะเกิดขึ้นเปนลําดับ ๆ  
มา,  ควรกําหนดอะไร  ไมควรกําหนดอะไร  ควรเรงอะไร  หรือควรหยอนอะไร,  
สิ่งตาง ๆ  จึงจะเปนไปดวยดีในการที่จะ  ๑.  ทํานิมิตใหเกิด,  ๒.  ทํานิมิตใหเจริญ  และ  
๓.  รักษานิมิตนั้นไวไดตลอดเวลาที่ตนประสงค. 

 
เมื่อการปฏิบัติดําเนินมาถึงขั้นนี้แลว  สิ่งที่ เรียกวานิมิตในที่นี้  ไดแก 

จิตเตกัคคตานิมิต  กลาวคือ  นิมิตที่ทําใหจิตถึงความเปนจิตมีอารมณอันเดียวในขั้นยอด 
โดยเฉพาะเจาะจงก็ไดแกสิ่งที่ เรียกวาเอกัคคตาซึ่งเปน  องคแหงฌานองคที่หา 
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สมาธิ  ๒  อยาง ๑๖๙ 

ดังที่ไดกลาวมาแลว  ในตอนอันวาดวยองคแหงฌาน.  แตถึงกระนั้นก็ตาม 
ความสําเร็จท่ีสมบูรณ  ยอมสืบเนื่องมาจากความเปนผูฉลาดในการปฏิบัติตอนิมิต 
ขั้นตน ๆ  กลาวคืออุคคหนิมิต  และปฏิภาคนิมิต  มาแลวเหมือนกัน.  แมในขณะ 
แหงอุคคหนิมิต  และปฏิภาคนิมิต  ตองการความฉลาดทั้ง  ๓  ประการนี้อยางเต็มท่ี 
จนความฉลาดในการทําอยางนี้เกิดเปนความคลองแคลวขึ้นมา  จนกระทั่งกลายเปนความเคยชิน 
เปนนิสัย  ของผูปฏิบัติ. 

 
ฉลาดทําใหนิมิตเกิด  นั้น  หมายถึงฉลาดในการกําหนดอารมณของ 

สมาธิในขั้นแรก  และการหนวงนอมไปสูนิมิตอันใหม  หรือเพื่อสรางนิมิตอันใหม 
ในขั้นที่สูงขึ้นไป.  สําหรับในขั้นอัปปนาโกสลนี้  หมายถึง  การทําจิตใหดํารงอยูได 
ดวยปฏิภาคนิมิตอยางแนนแฟนจนนิวรณรํางับไป  แลวหนวงนอมใหเกิดความรูสึกที่เปน 
องคฌานครบเต็มข้ึนมาทั้ง  ๕  องค  และมีองคสุดทายคือเอกัคคตา  เปนองคสําคัญอยางยิ่ง 
เพราะตั้งอยูในฐานะเปนนิมิตอันใหมแทนปฏิภาคนิมิตนั่นเอง. 

 
ที่วา  ฉลาดในการทํานิมิตใหเจริญ  นั้น  หมายถึงวานิมิตปรากฏแต 

ออน ๆ  ก็ทําใหปรากฏชัดขึ้น ๆ  ;  หรือความรูสึกที่เปนวิตก  วิจาร  ปติ  สุข 
เอกัคคตา   อยางใดอยางหนึ ่งยังออนอยู  คือไมแจมชัดเต็มที ่  หรือลม ๆ  ลุก ๆ  
ก็ตาม  ก็หนวงนอมทําใหปรากฏอยูอยางมั่นคงและเต็มท่ี. 

 
สวนขอท่ีวา  เปนผูฉลาดในการรักษานิมิตที่ไดแลว  นั้น  หมายความ 

วานิมิตทุกชนิด  ตองมีการรักษาอยูทุกขณะ,  ไมวาจะเปนขณะแรกได  แรกถึง 
หรือขณะที่ไดแลวอยางสมบูรณ.นิมิตแรกได  ก็จะกลับเสื่อมไปอยางของแรกได 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๘ ๑๗๐

เปรียบเหมือนงานฝมือที่ละเอียดประณีตอยางใดอยางหนึ่ง  ที่เพิ่งทําไดเปนครั้งแรก 
ถาไมทําซ้ํา ๆ  ใหชํานาญจริง ๆ  ก็จะไมคงตัวหรืออยูตัว  จะลืมเลือนไปในระยะอันเร็ว 
สวนนิมิตที่ไดแลวอยางสมบูรณนั้น  ถาไมรักษาไวอยางมั่นคง  ก็มีโอกาสใหเกิด 
สิ่งแทรกแซง  นานเขาก็เสื่อมไปไมมีเหลืออยู,  เปรียบเหมือนงานฝมือท่ีทําได 
อยางแมนยําอยางใดอยางหนึ่ง  ที่ถูกทอดทิ้งนานเกินไป  ดวยการเปลี่ยนไปทํางาน 
อยางอื่นเสีย  ก็อาจจะเลอะเลือนได  แมวาจะเปนสิ่งที่ เคยทําไดอยางแมนยํา.  
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียกวานิมิตทุกชนิด  จึงจําเปนจะตองรักษา  นับตั้งแตอุคคหนิมิต 
เปนตนมา  จนถึงปฏิภาคนิมิต  จะตองไดรับการรักษาโดยวิธีดังกลาวแลวขางตน 
จนกวาจะหมดความจําเปน  ในเมื่อฌานคลองแคลวแลว. 

 
สําหรับองคแหงฌานทั้งหลาย  และโดยเฉพาะเอกัคคตา  อันเปน 

องคสุดทายนั้น  จะตองรักษาดวยหลักเกณฑที่คลาย ๆ  กัน  แตเปนการกระทําที ่
ประณีตยิ่งขึ้นไปกวา  โดยใจความสําคัญก็คือ  การทําใหคลองแคลวอยูเสมอ  โดย 
อาการที่เรียกวา  วสี  ทั้งหา  ดังที่จะกลาวตอไปขางหนา,  และโดยอาการที่เปนการ 
เพิ่มความพอใจเปนตน  ในการกระทํานี้ใหมากยิ่งขึ้นทุกที  โดยวิธีปฏิบัติที่เรียกวา 
อิทธิบาท  ๔  ดังที่ทราบกันแลวทั่ว ๆ  ไป  ซึ่งไมจําเปนจะตองนํามากลาวไวในที่นี้. 

 
สรุปความวา  ความฉลาดในเรื่องของนิมิตนั้น  คือความรูเทาทันในการ 

ที่จะทําใหนิมิตปรากฏ  การทําใหนิมิตแจมชัดถึงที่สุด  และ  การคงสภาพเชนนั้น  ไวใหนาน 
ไดตามที่ตนตองการ  โดยความไมประมาทนั้นเอง.  ผูขาดความสังเกตยอมไมประสบ 
ความสําเร็จในเรื่องนี้  จะเกิดการลมลุกคลุกคลาน  จนตองลมความตั้งใจในที่สุด 
โดยยอมลดตัวเองวา  เปนผูมีอุปนิสัยไมเพียงพอ.  นี้เรียกวาความเปนผูฉลาด 
ในนิมิต  :  ความมุงหมายอยูที่  ฉลาดควบคุมสิ่งที่พลิกแพลงเปลี่ยนแปลงไดไว 
นั่นเอง. 
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(๔)  การประคองจิตโดยสมัย.๑  คําวา  “โดยสมัย”  เปนสํานวน 
บาลี  เปนคําพูดสั้น ๆ  เพียงสองคํา  แตมีความหมายชัดเจนพอ  วาตองทําสิ่งที่กลาว 
นั้นใหเหมาะสมหรือใหตรงตอเวลาที่ตองทํา  หรือควรทําก็ตาม   อยาใหผิดเวลา 
หรือแมแตเพียงชาไปเปนอันขาด.  ผูปฏิบัติจะตองสังเกตใหรูทันทีวา  มีอะไรเกิด 
ขึ้นและตองทําอยางไร  และจะตองมีความรูวาเมื่อมีอาการอยางนี้เกิดขึ้น  จะตอง 
ประคองจิต  หรือขมจิต  หรือปลอบโยนจิต  ดังนี้เปนตน. 

 
ในกรณีของอัปปนาโกสลนั้น  เมื่อสังเกตเห็นวาจิตตกต่ํา  คือมีอาการ 

ถอยกําลัง  หรือกําลังนอยไมพอเพื่อการเพงตออัปปนาสมาธิก็ตาม  จะตองทําการ 
เพิ่มกําลังใหแกจิต  ซึ่งเรียกวาการประคองจิตในที่นี้.  การปฏิบัติในการประคองจิตนี ้
ผูปฏิบัติจะตองศึกษาถึงสิ่งที่เรียกกันวาสัมโพชฌงค  จะเปนการงายแกการเขาใจและ 
การปฏิบัติ. 

 
คําวา  สัมโพชฌงค  แปลวา  องคแหงการตรัสรูหรือการรูพรอม  ซึ่ง 

หมายถึงการที่ปญญาดําเนินไปถึงที่สุดนั่นเอง.  ที่เรียกวา  องคแหงการตรัสรู 
ก็เพราะวาการตรัสรูตองประกอบดวยองคทั้ง  ๗  นี้จริง  ๆ.  องคทั้ง  ๗  นี้  คือ 
สติ,  ธัมมวิจยะ  (การเลือกเฟนหรือสอดสองธรรม),  วิริยะ,  ปติ,  ปสสัทธิ 
(ความรํางับแหงจิต),  สมาธิ  และ  อุเบกขา. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
๑  การบรรยายครั้งที่  ๑๘  /  ๑๙  กันยายน  ๒๕๐๒ 
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ขอใหรูจักสังเกตใหเห็นชัดวา  ในโพชฌงค  ๗  อยางนั้น  เมื่อกันเอา 
สติออกเสียอยางหนึ่ง  เหลือเพียง  ๖  อยาง  ก็จะแบงไดเปน  ๒  พวก,  พวกละ  
๓  อยาง.  สามอยางแรก  คือ  ธัมมวิจยะ  วิริยะ  และปติ  เปน  พวกที่มี 
คุณสมบัติประคองจิตใหสูงขึ้น  หรือเพิ่มกําลังใหแกจิต.  สวนสามอยางหลัง  คือ 
ปสสัทธิ  สมาธิ  และ  อุเบกขา  นั้น  เปนพวกที่มีคุณสมบัติขมจิตที่ฟุงซาน  หรือ 
ลดกําลังของจิตที่มีมากจนลน  ;  เพราะเหตุนี้  อุบายเปนเครื่องประคองจิตในที่นี ้
ก็ค ือ   ธัมมวิจยสัมโพชฌงค  วิร ิยส ัมโพชฌงค  และ   ปติส ัมโพชฌงค  นั ่นเอง .  
ผูปฏิบัติจะตองใชสัมโพชฌงคทั้ง  ๓  นี้  ในขณะที่จิตหดหูหรือถอยกําลัง  แมในขณะ 
แหงการเจริญสมาธิ  ซึ่งนับวาเปนภาคตนของการเจริญกัมมัฏฐานภาวนา.  สวน 
สติส ัมโพชฌงค  นั ้น   เป นสิ ่งที ่ต องม ีหร ือต องใช   ในกรณีทั ่วไปหร ือทุก  ๆ   กรณี 
อีกตามเคย  นับตั้งแตเปนผู รูวา  เดี๋ยวนี้จิตหดหูเสียแลว  จะตองแกไขดวยธรรมะ 
ขอไหน   จะดํารงธรรมะขอน้ันไวไดอยางไร  จนกระทั่งเปนผู รูวาจิตพนจากความ 
หดหูแลว  ดังนี้เปนตน.  โพชฌงคแตละอยาง ๆ  มีเรื่องที่จะตองศึกษา  และนํา 
ไปใชแกปญหาที่เกิดขึ้น  ดังตอไปนี้  : 

 
ก.  ธัมมวิจยสัมโพชฌงค  ธัมมวิจัยในที่นี้  ตามตัวหนังสือแปลวา 

การเลือกเฟนธรรมอยางดีที่สุด  เปรียบเหมือนกับคนฉลาดสามารถเลือกเก็บดอกไม 
ในสวนที่กวางใหญไพศาล   และมีมากจนลานตา   จนไม รูวาเก็บดอกไมอะไรด ี
สําหรับผูที่ไมมีความฉลาด  ;  ตอเมื่อเปนผูฉลาดเทานั้น  จึงจะสามารถทํางานนี ้
ใหสําเร็จประโยชนได. 

 
คําวา  “เลือกเฟน”  ยอมกินความไปถึงคําวา  “สอดสอง”  ถาไมสอดสอง 

ใหทั่ วถึ งแล วก็ ไม รู จะ เลื อกไดอย าง ไร   หรือควร เลือกหยิบ เอาอะไรขึ้ นมา   ; 
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ฉะนั้น  เมื่อกลาวโดยวิธีปฏิบัติ  ก็ไดแก  การแยกแยะออกดูอยางละเอียด  แลวกันเอามา 
เฉพาะสวนที่จําเปนจะตองใช  ใหถูกตรงตามเรื่องตามราวของมันโดยเฉพาะ.  ในกรณีที่จิต 
หดหู  ยอมจะมีมูลเหตุมาไดหลายอยาง  หลายทาง  จําเปนที่จะตองสอดสองใหพบ 
มูลเหตุที่แทจริง  และเลือกของแกที่เหมาะสมมาแก.  บางอยางก็อาจจะตองอาศัย 
สติปญญาของผูอื่นเขาประกอบ  บางอยางก็ไมอาจทําเชนนั้นได  จําเปนจะตอง 
สอดสองแกไขดวยตนเองเปนระยะยาว  จนกระทั่งประสบความสําเร็จ.  อยางไร 
ก็ตาม  ทานไดแนะทางมาแหงธัมมวิจยะ  ไวเปนหลักทั่วไป  กลาวคือ  : 
 

๑.  การสอบถาม  ในกรณีที่ควรสอบถาม  จากกัลยาณมิตรผูสามารถ 
เพื่อประกอบความคิดเห็นของตัว. 

๒.  ทําสิ่งแวดลอมใหเหมาะสม  ดังที่กลาวแลวในอัปปนาโกสลขอหนึ่ง 
ซึ่งในที่นี้หมายถึงการเปนอยูดวยรางกายที่เยือกเย็น  และจิตใจที่ปลอดโปรงที่สุด 
นั่นเอง. 

๓.  ปรับปรุงอินทรียทั้งหา  ใหมีกําลังเหมาะสวนแกกัน  ดังที่กลาวแลว 
ในอัปปนาโกสลขอสอง  ซึ่งหมายความวาอินทรียที่เหมาะสวนแกกันนั้น  นอกจาก 
จะเปนการเรงอัปปนาสมาธิแลว  ยังอาจจะเปนทางของธัมมวิจยสัมโพชฌงคก็ได 
อีก  ในเมื่อการเรงอัปปนาสมาธิโดยตรงไมประสบความสําเร็จ. 

๔.  อยาของแวะกับคนโง  แมโดยประการใด. 
๕.  คบคาแตกับคนที่ฉลาด.  ฉลาดในที่นี้  หมายถึงฉลาดในธรรมะ 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง  คือ  ในการปฏิบัติธรรม. 
๖.  พิจารณาธรรมนั้น ๆ  อยูโดยอุบายที่แยบคายที่สุด  จนมีความแจมแจง 

ในเรื่องนั้น ๆ  หรือยางนอยก็พบลูทางที่จะแกปญหานั้นเสีย. 
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๗.  ในกรณีที่ตองทําเปนระยะยาว  ก็คือ  การเพาะนิสัย  ของตนเองให 
มากขึ้นไป  ในการสอดสองและเลือกเฟนธรรมนั่นเอง. 

 
เมื่อประพฤติอยูครบถวนทั้ง  ๗  ประการนี้แลว  สิ่งที่เรียกวาธัมมวิจย  - 

สัมโพชฌงค  ก็ตั้งขึ้นอยางมั่นคง  สําเร็จเปนองค ๆ  หนึ่งไดโดยแนแท  แลวทํา 
หนาที่ประคองจิตดวยการทําใหมองเห็นลูทางอันราบรื่น  กอใหเกิดกําลังใจในการ 
ปฏิบัติขึ้นมาทันที  ความหดหูก็หายไปตามสวน  เพราะอํานาจของธัมมวิจยะนี้. 

 
ข.  วิริยสัมโพชฌงค  คําวา  วิริยะ  แปลวา  ความพากเพียร  แตรวมอยู 

ดวยลักษณะแหงความเขมแข็งและกลาหาญ.  ในที่นี้  หมายถึงสมรรถภาพของจิต 
ที่เปนความเขมแข็งกลาหาญ  รุดหนาอยางมั่นคง  ไมยอมถอยหลัง  เปนสิ่งที่ตรง 
กันขามกับความหดหูอีกปริยายหนึ่ง.  ถาหดหูก็ไมมีวิริยะ  ถามีวิริยะก็ไมอาจหดหู 
เพราะฉะนั้น  หนาที่จึงมีแตเพียงสรางวิริยะขึ้นมาใหไดก็พอ  โดยใจความก็คือ  การ 
ปลุกกําลังใจดวยการพิจารณาที่เหมาะสม  หรือท่ีเปนอุบายอันแยบคาย.  วิธีที่ทาน 
นิยมกระทํากัน  แลวแนะนําไวนั้น  มีอยูดังตอไปนี้  :- 

 
๑.  พิจารณาใหเห็นโทษ  ของการที่เราไมมีสิ่งนี้  แลวตองตกจมอยูใน 

กองทุกข  หรือตองเวียนวายอยูในกองทุกขอยางซ้ํา ๆ  ซาก ๆ  ไมมีสิ้นสุด  เรียกวา 
มองเห็นภัยในวัฏฏสงสาร. 

 
๒.  พิจารณาใหเห็นอานิสงส  ของการที่เรามีสิ่งนี้อยางแจมชัด  วาเมื่อ 

มีแลว  จักพนไปจากความทุกขดวยอาการฉะนี้ ๆ  จนเกิดกําลังใจขึ้นมา. 
 
๓.  พิจารณาเห็นทาง  วาทางที่พระองคทรงแสดงไวนี้  หรือทางที่เรา 

กําลังปฏิบัติอยูนี้  เปนทางที่ถูกตองที่สุดแลว  ทางอื่นไมมี  หรือมีก็ไมดีไปกวานี้  : 
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๔.  พิจารณาถึงหนี้  หมายความวา  ผูปฏิบัติธรรมนั้น  ไมมีทางที่จะไป 
ประกอบอาชีพใด ๆ  ดวยตนเอง  ตองอาศัยปจจัยสี่จากบุคคลอื่นเปนอยู  กําลังเปน 
หนี้เขา  จะหลุดจากหนี้  ตอเมื่อประสบความสําเร็จในการปฏิบัติ  เมื่อพิจารณาอยู 
ดังนี้  ก็เกิดความขะมักเขมนในการปฏิบัติขึ้นมาทันที. 

๕.  พิจารณาถึงพระศาสดา  วาเราไดศาสดาที่ดีที่สุดของโลก  ควรจะมี 
ความภาคภูมิใจในขอนี้  :  และธรรมะที่พระองคทรงแสดงนั้น  ดีสมกัน  ไมมีผิด 
พลาด  เราควรจะเดินตามทานโดยแทจริง. 

๖.  พิจารณาในฐานะผูรับมรดก  หรือเปนธรรมทายาท  วาตัวไดมีโชค 
มีเกียรติ  ในฐานะเปนธรรมทายาทของพระศาสดาผู เลิศเห็นปานนี้แลว  จะเอา 
อยางไรกันอีกเลา  ในเมื่อไมมีมรดกอันไหน  จะสูงยิ่งไปกวามรดกอันนี้แลว  ดังนี้ 
เปนตน  ก็เกิดความภาคภูมิใจข้ึนมาอีกปริยายหนึ่ง. 

๗.  อาโลกสัญญา  การทําความสําคัญในแสงสวาง  หรือทําความสําคัญ 
วามีแสงสวาง  ไดแกการทําใจใหเปดโลงแจมแจงราวกะวา  มีแสงสวางแรงกลา 
ปรากฏชัดอยู  แมวาจะเปนเวลากลางคืนมืด ๆ  หรือวาตนกําลังหลับตาอยูก็ตาม.  
การเคยเจริญอาโลกกสิณมากอน  ยอมชวยไดมากในขอน้ี.  สิ่งนี้เปนปฏิปกษตอ 
ความหดหู ของจ ิตโดยตรง   ทําจ ิตไมใหซบเซาหร ือมืดมัว   จึงจะมีกําล ังใจที ่จะ 
กาวหนาและกาวหนาอยูเสมอ. 

๘.  ไมของแวะกับคนเกียจคราน  หรือนิมิตแหงความเกียจคราน. 
๙.  คบแตคนขยัน  หรือสัญลักษณแหงความขยัน. 
 ๑๐.  พิจารณาถึงคุณแหงธรรมะขอน้ีอยูเปนประจํา  โดยปริยายตาง  ๆ กัน 

ทุกแงทุกมุม. 
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๑๑.  ในกรณีที่ตองทําเปนระยะยาว  ก็คือ  การเพาะนิสัย  ของตัวเอง 
ใหเกิดความเลื่อมใสและเคยชินตอคุณธรรมขอน้ีอยูตลอดเวลา. 

เมื่อทําอยูดังนี้  สิ่งที่ เรียกวาวิ ริยสัมโพชฌงค  ก็เกิดขึ้นและตั้งอยูอยาง 
มั่นคง  กําจัดความหดหูแหงจิตเสียได.  ธัมมวิจยสัมโพชฌงค  เปนอุบาย 
ประคองจิต  ดวยการทําจิตใหมองเห็นลูทางดวยความหวัง  พรอมกันนั้น  วิริย  - 
สัมโพชฌงค  ก็ประคองจิตใหรีบเดินไปตามลูทางอันนั้น  ดวยการกระทําที่สัมพันธ 
กันดังนี้. 

ค.  ปติสัมโพชฌงค  คําวา  ปติ  หมายถึงความอิ่มใจ  คือความยินด ี
ที่เกิดมาจากการกระทําของตัวเอง  หรือความเคารพตัวเอง  วากําลังทํา  หรือกําลัง 
ไดสิ่งที่ควรจะได  ;  เปนกําลังใจอีกปริยายหนึ่ง  ที่ตรงกันขามกับความหดหู  และ 
เปนตัวธรรมะที่สนับสนุนวิริยะโดยตรง  ไมใหเกิดความเหนื่อยลา.  อุบายใหเกิด 
ปตินั้น  ทานนิยมปฏิบัติและแนะนํากันไวดังตอไปนี้  : 

๑.  การเจริญพุทธานุสสติ,  ๒.  การเจริญธัมมานุสสติ,  ๓.  การเจริญ 
สังฆานุสสติ,  ทั้ง  ๓  อยางนี้  เมื่อทําลงไปจริง ๆ  แลว  ยอมเกิดปติในคุณของ 
พระรัตนตรัย  และมีกําลังแหงปติ  ยอนมาสนับสนุนความพากเพียรของตน.  แตถา 
เปนการเจริญแตปาก  คือไมซึมทราบในคุณของ  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ 
จริง ๆ  แลว  ก็ไมเกิดผลเชนกลาวนั้น. 

๔.  สีลานุสสติ  การพิจารณาถึงศีลของตน  โดยเฉพาะวาตนเปนคน 
มีศีลบริสุทธิ์  ยอมเกิดกําลังเปนอยางยิ่ง  ในการที่จะนิยมชมชอบตัวเอง  หรือมีปติ 
ในตัวเอง  ซึ่งจะสงเสริมกําลังแหงความพากเพียรยิ่งขึ้นไปตามลําดับ. 

๕.  จาคานุสสติ  ระลึกถึงการบริจาคโดยเฉพาะอยางยิ่งที่ตนเคยบริจาค 
จร ิง  ๆ   แลวก ็เก ิดความภาคภูม ิใจและปต ิในตัวเอง   อยางเด ียวก ับที ่กล าวแล ว 
ในเรื่องของสีลานุสสติ. 
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๖.  เทวตานุสสติ  ระลึกถึงธรรมะที่ทําความเปนเทวดา  โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งคือ  หิริ  และโอตตัปปะ  ที่ทําบุคคลใหงามหรือเปนสุข  ราวกะเทวดา  หรือยิ่ง 
ไปกวาเทวดา,  เมื่อมองเห็นความเปนไปไดอยางนาอัศจรรยที่สุดของธรรมะเหลานี ้
ก็คือ  เกิดปติในธรรม  มีผลเปนเครื่องสนับสนุนกําลังใจอยางเดียวกัน. 

๗.  อุปสมานุสสติ  ระลึกในคุณของความสงบ  หรือธรรมเปนเครื่อง 
ทําความสงบ  ตลอดถึงคุณคาของความสงบอันสูงสุดที่เปนขั้นนิพพาน  จนเห็นชัด 
วาเปนสิ่งที่มีไดโดยประการใด  ดังนี้แลว  ก็เกิดปติที่ เปนกําลังอยางยิ่ง  และทํา 
หนาที่ของมัน  โดยทํานองเดียวกันกับพุทธานุสสติ  เปนตน. 

๘.  ในกรณีที่ตองทําเปนระยะยาว  ตองขยันใน  การเพาะนิสัย  ของตน 
ใหมีความเคยชินในคุณธรรมขอนี้  คือ  ความเปนคนแจมใส  อาจหาญ  รางเริง  มี 
กําลังใจ  มีความหวังที่เพียบพรอมอยูเสมอ. 

 
เมื่อทําไดอยางนี้   สิ่งที่ เรียกวาปติสัมโพชฌงค   ก็เกิดขึ้นและตั้งอยู 

อยางมั่นคง  กําจัดความหดหูของจิตไดในที่สุด. 
 
รวมความวาธัมมวิจยสัมโพชฌงค  ประคองจิตดวยการทําใหเห็น 

ลูทางหรือความหวัง,  วิริยสัมโพชฌงค  ประคองจิตใหมีกําลังดวยการเดินไป 
ตามลูทางนั้น,  และ  ปติสัมโพชฌงค  ประคองจิตดวยการเพิ่มกําลังใหแก 
วิร ิยสัมโพชฌงคอยางไมมีระยะวางเวน   ดวยการสัมพันธก ันในลักษณะเชนนี้ 
การประคองจิตโดยสมัยก็เปนไปโดยสะดวก  และสมบูรณ  พอที่จะทําใหเกิดความ 
แนวแนในขั้นอัปปนาสืบไป. 
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(๕)  การขมจิตโดยสมัย๑  ในบางคราวหรือบางกรณี  จิตมีอาการ 
ฟุงซานจนกระทั่งมีการกําเริบในทางกาย  ซึ่งเปนของเนื่องถึงกัน.  การรํางับความ 
กําเริบท้ังทางกายและทางจิต  ก็ตกเปนหนาที่ของโพชฌงคทั้งสามที่เหลือ  กลาวคือ 
ปสสัทธิสัมโพชฌงค  สมาธิสัมโพชฌงค  และอุเบกขาสัมโพชฌงค.  สัมโพชฌงค 
ทั้งสามนี้ลวนแตเปนไปในทางสงบรํางับ  และตั้งมั่นแนวแน  และวางเฉย  โดยการ 
สัมพันธกันอยางใกลชิด  และเปนเหตุผลของกันและกันอยู ในตัว  แตถึงกระนั ้น 
ก็ยังมีทางที่จะทําใหเต็มท่ีในโพชฌงคองคหนึ่ง ๆ  โดยเฉพาะ  อยูนั่นเอง. 

 
ก.  ปสสัทธิสัมโพชฌงค.  คําวา  ปสสัทธิ  แปลวา  รํางับ  โดยอาการ 

ก็คือความสงบลง ๆ  ของความพลุงพลานหรือความกระสับกระสาย  ซึ่งทานแบง 
ออกเปน  ๒  ประเภท  คือทางกาย  และทางจิตซึ่งเปนของเนื่องกัน  ;  เพราะฉะนั้น 
ปสสัทธิ  จึงเกิดมีเปน  ๒  อยางขึ้น  เชนเดียวกัน  กลาวคือ  กายปสสัทธิ  รํางับ 
ทางกาย  และ  จิตตปสสัทธิ  รํางับทางจิต.  ทางมาแหงปสสัทธิสัมโพชฌงคนั้น 
ทานแนะไวไดแก  : 

 
๑.  ภาวนา,  ๒.  พหุลีกตา,  ๓.  โยนิโสมนสิการ  ซึ่งทั้ง  ๓  อยางนี้ 

ก็เปนสิ่งที่เปนไปในปสสัทธิทั้งสองนั้นเอง.  ภาวนา  หมายถึงการทําใหมีขึ้น,  
พหุลีกตา  หมายถึงทําใหมากขึ้น  คือ  ทําซ้ํา  ๆ,  โยนิโสมนสิการ  หมายถึง 
การทําไวในใจโดยแยบคาย   ทุกขั้นทุกลําดับ  ที่ไดกระทํามา  ใหมีความเขาใจ 
แจมแจงในสิ่งนั้น ๆ  ยิ่งขึ้นเสมอไป,ทั้งนี้เปนสิ่งที่เนื่องกันทั้ง  ๓  อยาง  ทุกระยะ 

 
 
 
 
 

 

                                                
๑  การบรรยายครั้งที่  ๑๙  /  ๒๐  กันยายน  ๒๕๐๒ 
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สมาธิ  ๒  อยาง ๑๗๙ 

แหงการกาวหนา.  ในที่นี้ไดแกการพยายามกําหนดสังเกตในความกระสับกระสาย 
มูลเหตุของความกระสับกระสาย  และลูทางที่จะใหเกิดความสงบรํางับข้ึนทีละ 
นอย ๆ  ตามลําดับ  ;  เกิดขึ้นเทาไร  ก็รักษาไวใหไดดวยการทําซ้ํา ๆ  อยางระมัด  
ระวังนั่นเอง  ;  และพรอมกันนั้น  ทานแนะใหมีการจัด  การทํา  ที่จะสนับสนุน 
ความสงบรํางับน้ันอีกทางหนึ่ง  คือ  :- 

 
๔.  อาหาร  อาหารที่ชวยทําใหเกิดความรํางับทางกายและทางจิต  เชน 

อาหารผัก  ใหความสงบรํางับยิ่งกวาอาหารเนื้อ  เปนตน  ตลอดถึงอุบายวิธีบริโภค 
อยางไร  ซึ่งสนับสนุนแกความสงบรํางับน้ันดวย. 

 
๕.  ดินฟาอากาศ  กลาวคือ  ธรรมชาติที่แวดลอมเชนความรอน  ความ 

หนาว  ความทึบ  ความโลง  ตลอดถึงทิวทัศนที ่งดงามหรือไมงดงาม  ซึ ่งเปนสิ ่ง 
ที่ เกี่ยวของกับความสงบรํางับแหงจิตอยูมากเหมือนกัน  โดยเฉพาะอยางยิ่งสิ่ง 
หนวกหู  หรือรบกวนทางตา  ทางจมูก  เปนตน  เปนสิ่งที่ไมอํานวยแกความสงบ 
รํางับ. 

 
๖.  อิริยาบถ  ที่เหมาะสมตอความสงบรํางับ  กลาวคือ  อิริยาบถที่ไม 

สงเสริมแกความฟุงซาน  อิริยาบถนอน  ยอมสงเสริมความฟุงซาน.  อิริยาบถ 
เดิน  เปนสิ่งที่ตรงกันขาม  ดังนี้เปนตน.  ผูปฏิบัติจะตองรูจักสังเกตในสวนที่เปน 
กรณีของตนโดยเฉพาะ. 

 
๗.  ความพากเพียรที่พอเหมาะ  คือไมพากเพียรทั้งทางกายและทางจิต 

จนเกินกําลัง  หรือไมเหมาะแกเวลาเปนตน.  โดยใจความ  หมายถึงความที่ไม 
เครียดจนเกินไป  หรือไมถึงขนาดที่เรียกวาเครียด  แตก็ไมเฉื่อยชา.  นี้เรียกวา 
ความเพียรที่พอเหมาะ  และมีสิ่งที่ตองสังเกตเฉพาะคน ๆ  ดวยเหมือนกัน. 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๘ ๑๘๐

๘.  ไมของแวะกับคนฟุงซาน. 
๙.  คบคาแตกับบุคคลที่มีความสงบรํางับ. 
๑๐.  ในเมื่อจะตองทําเปนระยะยาว  จะตองมี  การเพาะนิสัย  ของตนเอง 

ใหเปลี่ยนไปในทางสงบรํางับย่ิง ๆ  ขึ้นไป  จนกระทั่งเปนนิสัย. 
 
เมื่อปฏิบัติอยูครบถวนทั้ง  ๑๐  ประการนี้  ยอมเกิดความรํางับทางกาย 

และทางจิต  ตามลําดับอยางเปนระเบียบ.  ขอสําคัญอยูตรงที่ตองมีความระมัด  
ระวัง   และความแนใจในความอดกลั ้นอดทน   ทํามันอยางประณีต  และรอคอย 
ไดอยางเยือกเย็น. 

 
ข.  สมาธิสัมโพชฌงค.  คําวา  สมาธิ  ในคําวาสมาธิสัมโพชฌงคแหง 

อัปปนาโกสลนี้  มิไดหมายถึงสมาธิสวนใหญที่กําลังกระทําอยูโดยตรง  เพราะวา 
การทําสมาธิสวนนั้นมาติดตันอยูตรงนี้.  สมาธิสวนที่เปนสัมโพชฌงคนี้หมายถึง 
คุณธรรมสวนที่จะใช เปนเครื่องมือ   เพื่อจะแกไขอุปสรรคขอน้ีเอง   และขออื่น  ๆ  
ตลอดไปในกาลขางหนา  แตถึงอยางนั้นก็ยังเปนของที่แนบเนื่องกันอยูอยางไมอาจ 
จะแยกกันได  คือจะตองปฏิบ ัต ิเนื ่องก ันหร ือคราวเด ียวกันไปในตัว   เช น   การ 
ที่ยังคงรักษานิมิตที่ปรากฏแลวนั่นเองไปเรื่อย ๆ  ตามหลักการที่ไดกลาวมาแลว 
เปนแตเราแยกเรียกสิ่งนี้ออกมาเสียสวนหนึ่งวา  สวนที่เปนสมาธิสัมโพชฌงค.  
สิ่งที่ตองปฏิบัติในกรณีนี้  ไดกลาวไวเปนกลาง ๆ  อยางเดียวกัน  คือ  : 

 
๑.  ภาวนา,  ๒.  พหุลีกตา.  ๓.  โยนิโสมนสิการ.  ทั้งสามนี้เปนไป 

ในนิม ิตแหงสมถภาวนา   หรือว ิป สสนาภาวนาแล วแต กรณี  ใจความสําค ัญ 
ก็คือการทําอยางระมัดระวัง  ในกรณีที่ เกี่ยวกับนิมิตทุกระยะ  ดวยการทําใหเกิด 
การทํ า ซ้ํ า และทํ า ไ ว ใ น ใจ โดยแยบคาย เ ช น เ ดี ย วกั บ ท่ี กล า วแล ว ในข อ   ก . 
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สมาธิ  ๒  อยาง ๑๘๑ 

อันวาดวยปสสัทธิสัมโพชฌงค  นั่นเอง.  ยิ่งกวานั้น  ในกรณีที่กลาวไวอยางกวาง ๆ  
ทั่วไป  ทานใหถือวา  … 

 
๔.  อัปปนาโกสล  หมดทั้ง  ๑๐  ประการนั้นแหละ  เปนกิจท่ีจะตองทําอยู 

ตลอดเวลา  ในการเจริญสมาธิสัมโพชฌงค  และ 
 
๕.  ขอสุดทาย  ก็คือการเพาะนิสัย  ในความเปนสมาธิในฐานะที่เปนกฎ 

ทั่วไปของการปฏิบัติระยะยาว. 
 
ค.  อุเบกขาสัมโพชฌงค  อุเบกขานี้หมายถึงความวางเฉย  และมีมูล 

มาแตความรู ที ่ถ ูกตอง   วาสิ ่งทั ้งหลายทั ้งปวง   อันใคร  ๆ   ไมควรยึดมั ่นถือมั ่น 
(สพฺเพ  ธมฺมา  นาลํ  อภินิเวสาย)  อันเปนปญญา  หรือสวนสัมมาทิฏฐิที่เปนพื้นฐาน 
ทั ่วไป   ของการปฏิบัต ิธรรม   อันเปนเครื ่องสนับสนุนใหม ีความวางเฉย   ในสิ ่ง 
ทั้งปวงไดโดยงาย  แลวเปนเครื่องสนับสนุนความเปนสมาธิโดยตรงอยูในตัว  เพื่อ 
พอกพูนอุเบกขาสัมโพชฌงคใหเจริญยิ่งขึ้น  ทานแนะนําไวดังตอไปนี้  : 

 
๑.  ทําความวางเฉยในสัตว  คือสิ่งที่มีชีวิตไมวาสัตวมนุษยหรือสัตวเดรัจฉาน. 
 
๒.  ทําความวางเฉยในสังขาร  ซึ่งในที่นี้ไดแกสิ่งตาง  ๆ ที่นอกไปจากสัตว. 
 
ทั้งสองอยางนี้  หมายถึงสิ่งที่ตนกําลังยึดมั่นถือมั่น  วามันเปนอะไร 

หรือเปนของใคร  ซึ่งทําใหเกิดความรูสึกวาดีกวาหรือเลวกวาเปนตน  อันเปนเหต ุ
ใหเกิดความรูสึกยึดถืออยางอื่นอีกตอ ๆ  ไป  กระทั่งยึดถือวาเปนของเรา  หรือเกี่ยว 
ของกันอยูกับเรา  ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  ซึ่งทําใหเกิดปญหาตาง ๆ  ขึ้นอยาง 
ไมมีที่สิ้นสุด. 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๘ ๑๘๒

๓.  ไมของแวะกับคนยึดมั่นถือมั่น  หรือสัญลักษณของความยึดมั่น 
ถือมั่น. 

 
๔.  คบคาสมาคมแตกับบุคคล  หรือสัญลักษณ  แหงความไมยึดมั่นถือมั่น 

โดยเฉพาะอยางยิ่งก็คือบุคคลที่วางแลว  หรือหลุดพนแลว  จากความยึดมั่นถือมั่น 
ในสิ่งทั้งปวง. 

 
๕.  มีการเพาะนิสัย  แหงความเปนคนไมยึดมั่นถือมั่นอยูเปนปรกต ิ

ดวยการพิจารณาถึงคุณของสิ่งนั้น  ทําความพอใจในสิ่งนั้นอยางยิ่ง  สรรเสริญคุณ 
ของสิ่งนั้น  และชักชวนผูอื่นในการทําอยางนั้นอยูเสมอไป  นี้เปนใจความสําคัญ 
ของคําวา  เพาะนิสัย. 

 
สรุปความแหงความสัมพันธกัน  ระหวางโพชฌงคทั้ง  ๓  นี้วา  ปสสัทธ ิ

ทําใหเกิดความรํางับทางกายและทางจิต  ;  เมื่อรํางับก็ตั้งมั่นเปน  สมาธิ;  เมื่อ 
ตั้งมั่นเปนสมาธิ  ก็คุมใหหยุดอยูหรือเฉยอยู  ในความเปนอยางนั้น  ซึ่งเรียกวา 
อุเบกขา.  นี้คือการทําหนาที่อยางสัมพันธกันของสัมโพชฌงคทั้ง  ๓  นี้.  เมื่อทํา 
ได  จิตก็ไมมีทางที่จะฟุงซานหรือเลื่อนลอยแตประการใด.  ที่กําลังฟุงซานอยูก ็
รํางับไปเพราะอํานาจของปสสิทธินั่นเอง.  การทําอยางนี้ทุกคราวที่ความฟุงซานเกิดขึ้น 
เรียกวาการขมจิตโดยสมัย. 

 
(๖)  การปลอดจิตโดยสมัย  ในกรณีที่ไมเกี่ยวกับการยกหรือการขม 

ทานแนะใหใชวิธี  “ปลอบจิตโดยสมัย”  คือการจูงไปทางใดทางหนึ่ง  ซึ่งเปนวัตถุ 
ที่ประสงคอยางยิ่ง,  ในกรณีเชนนี้  ทานแบงออกเปน  ๒  ระยะ  คือ  การขูใหกลัว 
สิ่งที่นากลัว  แลว  ลอหรือจูงไปยังสิ่งที่พึงปรารถนา. 
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สมาธิ  ๒  อยาง ๑๘๓ 

สิ่งที่ควรนํามาขู  คือ  ความทุกขนานาประการ  ที่ปรากฏอยูอยางชัดแจง.  
ทานจําแนกไวเปน  ๘  ชนิดคือ  ๑.  ทุกขเพาะเกิด.  ๒.  ทุกขเพราะแก.  ๓.  ทุกข 
เพราะเจ็บไข,  ๔.  ทุกขเพราะความตาย,  ๕.  ทุกขเพราะความเสื่อมเสีย  ซึ่งเรียก 
วาอบายทุกชนิด,  ๖.  ทุกขในวัฏฏสงสารสวนที่เปนอดีตที่เคยประสบมาแลว,  
๗.  ทุกขในวัฏฏสงสารสวนที่เปนอนาคต  ที่ตนมองเห็นไดโดยประจักษ,  และ  
๘.  ทุกขเนื่องดวยการเสาะแสวงหาปจจัยเครื่องยังชีวิตใหเปนไป  ตลอดถึงการหา 
อาหารทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  อันไมรูสิ้นสุด  และมีประจํา 
อยูในความมี  ความเปน  ทุกชนิด.  การทําการพิจารณาใหเห็นแจงชัดในความ 
ทุกขเหลานี้อยูเสมอ  จักเปนอุบายเครื่องขูจิตใหเกิดความกลัวตอการที่จะนอนจมอยู 
ในความเปนอยางนี้  แลวเกิดความเชื่อ  ความกลา  หรือความพอใจในการที่จะไป 
เสียใหพนจากสิ่งเหลานี้. 

 
อุบายเปนเครื่องลอหรือจูง  ใหจิตเปนไปในทางสูงนั้น  ไดแกการ 

ทําความปลื้มใจอยูในคุณของสิ่ง  หรือบุคคล  อันเปนที่ตั้งแหงความปลื้มใจ  หรือ 
ความนายึดถือเอาเปนตัวอยาง  โดยเฉพาะอยางยิ่งก็คือคุณของ  พระพุทธ  พระธรรม 
พระสงฆ  อีกนั่นเอง  แตตองเปนการกระทําที่สมบูรณ  คือปรากฏเปนความปลื้มใจ 
ไดจริง ๆ  วา  บุคคลนี้พนจากทุกขจริง ๆ  ;  วาสิ่งนี้เปนหนทางพนจากทุกขไดจริง;  
และบุคคลเหลานี้เปนตัวอยางแหงบุคคลผูพนจากทุกขไดจริง  ;  ทั้ง  ๓  อยางนี้ลวน 
แตเปนเครื่องประกันความสําเร็จ  ดังนี้เปนตน. 

 
เมื่อการขูและการลอโดยประการ  ๒  อยาง  เปนไปดวยดีแลว  เรียกวา 

เปนการปลอบหรือประเลาประโลมจิต  ที่ไมทําความกาวหนาใหทําความกาวหนา 
ทําจิตที่หยุดใหเคลื่อนไปสูคุณเบื้องสูงไดดวยอุบายอันหนึ่ง. 
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(๗)  การคุมจิตโดยสมัย.  เมื่อจิตไมหดหู  หรือจิตไมฟุงซาน  แต 
เปนจิตที่ดําเนินไปอยางสม่ําเสมอ  เรียกวาจิตยางขึ้นสูความเหมาะสมในเบื้องตน 
เป นจ ิที ่เ ริ ่มได ที ่แล ว   หนาที ่ที ่จะต องทําในขณะนั ้น   ก็ค ือ   การคุมความเปน 
อยางนั้นไวเรื่อยไป  จนกวาจะถึงวัตถุที่ประสงค  ซึ่งในที่นี้  ไดแกการดําเนินเขาสู 
สมถะหรือความเปนอัปปนาอันแทจริง.  ขอน้ีโดยใจความ  ก็เพียงแตควบคุม 
ความรูสึกที่ตองประสงคนั้นอยู เฉย ๆ  กลาวคือ   เมื่อไดปรับปรุงขยับขยายการ 
กําหนดหรือความรูสึกสิ่งตาง ๆ  โดยแยบคาย  จนถึงที่สุดแหงการปฏิบัติสวนนั้นแลว 
ก็หนวงเอาความเปนอยางนั้นไวอยางสม่ําเสมอใหตลอดเวลา.  ในที่นี้ก็ไดแก 
การหนวงจิตตอความรูสึกที่เปนองคฌานอยูอยางสม่ําเสมอเปนระยะยาว  นั่นเอง  เรียกวา 
การคุม. 

 
 
เราอาจจะเขาใจความหมายขอน้ีไดงาย  ดวยการเปรียบเทียบกับสารถี 

ที ่ฉลาด   คุมม าที ่บ ังค ับได ที ่แล ว   ให ลากรถไปตามถนนที ่ราบรื ่น   ดวยอาการ 
เพียงถือสายบังเหียนอยูเฉย ๆ  ก็ถึงที่สุดปลายทางได  ฉันใดก็ฉันนั้น.  ขอน้ี 
อธิบายวา  วิถีแหงสมถะในขั้นอัปปนานั้น  ก็มีหลักเกณฑที่ตายตัวของมันอยูตาม 
ธรรมชาติ  เมื่อดําเนินมาถึงหลักเกณฑอันนั้นแลว  ก็เกิดอาการสวนที่ เปนไปเอง 
ไดตามกฎเกณฑของมัน.  ความยากลําบากของการคุม  ยอมอยูตรงที่จะตอง 
ไมทําอะไรใหม ๆ  ใหเกิดขึ้นมาเปนสิ่งแทรกแซงอันใหม  หรือเกิดเปนปญหาอันใหม 
ขึ้นมาอีก  ;  สิ่งที่ประสงคอยางยิ่งในอุบายขอน้ีจึงไดแกสติสัมปชัญญะที่มีอยางพอ 
เพียงนั่นเอง  จึงควรกลาววา  สติสัมโพชฌงคเปนสิ่งที่จําปรารถนามากเปนพิเศษใน 
กรณีแหงการคุมจิตนี้. 
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(๘)  การเวนคนโลเล  คําวา  โลเล  ในกรณีนี้  ทานระบุไวเปน  
๓  ลักษณะคือ  :- 

๑.  คนไมเคยหรือไมชอบตอเนกขัมมะ  กลาวคือ  ภาวะที่ปราศจาก 
กาม.  ที่วาไมเคยตอเนกขัมมะนั้น  หมายความวาไมเคยมีจิตที่ปราศจากกาม 
ไมเคยมีจิตวางเวนจากความปรารถนากาม  หรือความพัวพันอยูในกาม  ;  กลาวอีก 
อยางหนึ ่งก ็ค ือ   ไมเคยพบความสงบจากการรบกวนของกาม   จนไมทราบวา 
รสของเนกขัมมะนั้นมีอยูอยางไร.  สวนผูไมชอบเนกขัมมะนั้น  หมายความวา 
เป นคนหมกมุ นอยู แต ในกาม   เมื ่อม ีใครมาพูดถ ึงภาวะที ่ตรงก ันข ามก ็ไม ชอบ 
ทั้งที่ตนไมเคยเขาถึงภาวะอันนั้นเลย  แตถือเอาโดยอนุมานวา  เปนสิ่งที่ตนไมควร 
ปรารถนาเปนอยางยิ่ง   คนชนิดนี้ยอมโลเลตอความสงบ   คือสายหนีจากความ 
สงบอยูเปนปกติ. 

๒.  คนมีเรื่องมาก  หรือคนจับจด.  คนมีเรื่องมากไมสามารถทํา 
อะไรเปนชิ้นเปนอัน  หรือถึงที่สุดได.  การที่เขาชอบมากเรื่องยอมแสดงอยูในตัว 
วาเปนคนสาย.  คนจับจด  หมายถึงคนเปลี่ยนความคิดเร็ว  กอนแตที่จะทํา 
อะไรไปจนถึงที่สุด  แมมีเรื่องเพียงเรื่องเดียว  เขาก็เปลี่ยนเรื่องเรื่อย  จนไมเคย 
ประสบความสําเร็จสักเรื่องเดียว. 

๓.  คนใจฟุงซานเลื่อนลอย  ไมมีอะไรเปนจุดหมายที่แนนอน  มี 
จิตใจปราศจากการควบคุมอยูเสมอ. 

ทั้ง  ๓  พวกนี้เรียกวาเปนคนโลเล.  ทานแนะใหตั้งขอรังเกียจถึงขนาด 
ที่ตองไมเกี่ยวของดวย  ในทํานองราวกะวาเปน  เชื้อโรคราย  ที่อาจจะติดตอกัน 
ไดงาย  แมโดยทางกระแสจิต.  ผูหวังอยูในอัปปนา  หรือกําลังปฏิบัติในขั้น 
หนวงเอาอัปปนา  ควรเวนหางไกลจากบุคคลประเภทนี้อยูเสมอ.  การทํา 
เชนนั้น  อยางนอยเปนการยอมจิตใจไปในทางของอัปปนาอยูเสมอโดยไมรูสึกตัว. 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๘ ๑๘๖

(๙)  การเสพคบคนมั่นคง.  ขอนี้รูไดโดยนัยอันละเอียด  ในทํานอง 
ที่ตรงกันขามจากขอ  ๘  ไมจําเปนตองอธิบายอะไรอีก.  สิ่งที่ควรสําเหนียกไว 
ก็คือการถายทอดนิสัยทางกระแสจิต  เปนสิ่งที่ทานรับรองกันอยูทั่วไป.  สวนผล 
อีกอยางหนึ ่ง   ในการคบคนมั ่นคงนั ้น   เป นโอกาสให ได ซ ักไซ สอบถามสิ ่งต าง  ๆ  
ซึ่งเปนประโยชนแกอัปปนา  โดยตรงอีกดวย. 

 
(๑๐)  การสามารถนอมจิตไปอยางเหมาะสม.  ความเหมาะสมในที่นี ้

หมายถึงความเหมาะสมกับพฤติของจิต  คือ  ความเปนไปตาง ๆ  ของจิตในขณะที่จะ 
เปนสมาธิอยางแนวแน  ใหพอเหมาะพอดีแกจังหวะ  หรือความหนักเบาเปนตน 
ซึ่งยากที่จะกลาวเปนรายละเอียดได  ใจความสําคัญของเรื่องอยูตรงที่เปนผูฉลาด 
สามารถโอนเอน   หรือคลอย   หรือโนมไปใหพอเหมาะแกความตองการของจิต 
ที่จะเปนอัปปนา  ในขณะนั้นเปนสวนใหญ. 

 
ความพอเหมาะพอดี  ในที่นี้  ไมอาจจะอธิบายดวยถอยคําอยางอื่นที่จะดี 

ไปกวาการแสดงดวยอุทาหรณ  :  ผูที่เคยหัดขี่รถจักรยานมาแลว  ยอมทราบไดดีวา 
ผู ห ัดขี ่ต องทําให พอเหมาะพอด ี  ในการหม ุนต ัว   เลี ้ยงต ัว   หร ือโย ถ วงน้ําหน ัก 
ใหเหมาะแกจังหวะ  จริง ๆ  มิฉะนั้นแลว  มันจะไมเรียบ  มันจะคดไปคดมา 
เพราะการถือคนบังคับ  หรือการเอียงถวงน้ําหนักของตัวเอง  ที่ไมพอเหมาะพอด ี
แกจังหวะหรือความตองการ  ตามกฎศูนยถวงในขณะนั้นนั่นเอง  ;  ขอน้ีมีอุปมา 
ฉันใด  การโอน  การคลอย  หรือการนอมไป  ใหพอเหมาะพอดีแกจังหวะของการ 
ที่จิตนอมไปสูความเปนอัปปนาสมาธิ  ก็มีอุปมัยฉันนั้น. 

 
ที่ เกี่ยวกับไมชาหรือเร็วเกินไปนั้น  ทานเปรียบเหมือนแมลงผึ้ง  ที่ออก 

เสาะหาเกสร   :เช าหรือสายเกินไป   ก็ ไม ได เกสรสมประสงค   ;เ ร็วไป   ยังมืด 
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สมาธิ  ๒  อยาง ๑๘๗ 

หรือดึกอยู  ดอกไมยังไมบานบาง  หรือมีอันตรายอยางอื่นบาง  ;  สายไป  ก็ไมทัน 
ตัวอื่น  เพราะเกสรหมดแลว. 

ที่ เกี่ยวกับความไมหนักหรือเบาเกินไป  นั้น  ทานเปรียบเหมือนการ 
เอามีดกรีดใบบัวที่ลอยอยูบนผิวน้ําของคนที่มีฝมือ  หรือพวกแสดงกลประเภทหนึ่ง 
ซึ่งมีกติกาวา  จะกรีดใหเกิดรอยในใบบัวนั้นตามที่ตองการ   แตไมใหใบบัวขาด 
ดวยการกรีดเพียงครั้งเดียว.  ถากรีดเบาเกินไป  ก็ไมมีรอย.  ถากรีดหนักเกินไป 
ใบบัวก็ขาด  :  เขาตองกรีดพอเหมาะ  ไมหนัก  ไมเบาจริง ๆ  จึงจะสําเร็จประโยชน. 

ความไมคอยเกินไปและความไมผลุนผลันเกินไป  นั้น  ทานเปรียบ 
ดวยการกระทําของบุคคลที่ไดรับคําสั่ง  ใหสาวใยแมงมุมออกมาจากรังแมงมุม๑ 
จนกระทั่งมีความยาว  ๓๐–๔๐  ศอก  ถาทําคอยเกินไป  ก็ไมอาจจะดึงออกมาได  :  
ถาทําผลุนผลันเกินไป  ก็ขาดหมด. 

ความไมมากหรือความไมนอย  นั้น  เปรียบไดกับการกางใบเรือมาก 
หรือนอย  พอเหมาะแกกําลังลม  :  ลมแรง  กางใบเต็มท่ี  เรือก็ลม  :  ลมไมคอยม ี
กางใบนอยนิดเดียว  เรือก็ไมอาจแลนไปได. 

ความกลาเกินไปหรือความขลาดเกินไป  นั้น  ใหดูที่การกรอกน้ํามัน 
ลงในขวด  โดยไมใหน้ํามันหกแมแตหยดเดียว  :  เมื่อนํ้ามันมีมาก  และขวดม ี
ปากเล็กมาก  ทําดวยใจกลาเกินไป  ไมมีทางที่จะสําเร็จ. 

ความตึงเครียดเกินไป  หรือความหลวมเกินไป  นั้น  ดูไดที่การจับ 
นกตัวเล็ก ๆ  :  จับหนักมือเกินไป  นกก็ตายในมือ  ;  จับหลวมมือเกินไป  นกก ็
ลอดหนีไปตามชองมือ. 

 
 
 
 
 
 

                                                
๑  หมายถึงแมงมุมชนิดพิเศษชนิดใดชนิดหนึ่ง  โดยเฉพาะ 
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ความตึงมากเกินไป  หรือความหยอนใหมากเกินไป  ใหดูที่การชักวาว 
สําหรับ  ความหยอนเกินไปหรือตึงเกินไป  ใหดูที่ผลของการขึงสายเครื่องดนตรี 
ดังนี้เปนตน. 

 
ทั้งหมดนี้  เปน  คําอธิบายของความพอเหมาะพอดี  และความตรง 

ตามจังหวะ  ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน  ในเรื่องของบุคคลท่ีบังคับรถจักรยาน 
เปนตน.  ในระยะแรก  ฝกหัดการหนวงนอมจิตไปสูความรูสึกที่เปนองคฌาน 
ตองการความพอเหมาะพอดี  และความตรงตามจังหวะ  โดยความหมายดังกลาวนี้.  
เมื่อทําไดเชนนี้  การนอมจิตใหถึงจุดแหงความเปนอัปปนา  ก็เปนสิ่งที่เปนไปได.  
ผูมีอุปนิสัยหรือมีอินทรียเหมาะสมอยู โดยอุปนิสัย  ยอมงายแกการทําเชนนี้  และ 
ประสบความสําเร็จในเวลาอันสั้น  ;  สวนผูออนดวยอุปนิสัย  ก็มีแตจะตอง 
พากเพียรเรื่อยไป  ไมยอมทอถอย  แมตองพากเพียรไปจนตลอดชีวิต  จนกวาการ 
ปฏิบัติในขั้นประณีตสุขุมน้ี  จะเปนไปไดอยางที่เรียกวาเพียรจนตายก็ยอม  เพราะ 
ไมมีทางอื่นจริง  ๆ. 

 
อุบายวิธีทั้ง  ๑๐  ประการนี้  รวมเรียกวา  อัปปนาโกสล  เพราะมีความ 

มุงหมายตรงกันหมด  คือ  เปนอุบายหรือความฉลาดในการเรงรัดจิต  ใหกาวไปสู 
ความเปนอัปปนา   เป นการบมนิส ัยหรืออ ินทร ีย ให แกกล าถึงที ่ส ุด   พรอมกันไป 
ในตัว.  อัปปนาโกสลนี้  มีผลนอกจากทําความสําเร็จในการทําสมาธิแลว  ยังมีผล 
เพื่อการปฏิบัติอยางอื่นทั่ว ๆ  ไป  แมกระทั่งในขั้นแหงวิปสสนาอันเปนระยะสุดทาย 
เมื่ออัปปนาโกสลในขั้นรักษาปฏิภาคนิมิต  และการหนวงเอาองคฌานเปนไปดวย 
ดีแลว  ผลท่ีเกิดขึ้น  ก็คืออัปปนาสมาธิ  หรือการบรรลุฌาน. 
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การบรรลุฌาน๑ 
 
ลําดับของการปฏิบัติ  ในขั้นที่เปนการบรรลุถึงฌาน  นี้ควรจะไดยอนไป 

ทําความเขาใจ  ตั้งแตขั้นที่ปฏิภาคนิมิตปรากฏขึ้นมาตามลําดับอีกครั้งหนึ่ง  เพื่อ 
ความเขาใจงายในขั้นนี้  : 

 
เมื่อปฏิภาคนิมิตจะปรากฏ  มีสิ่งใหสังเกตลวงหนาได  คือ  อุคคหนิมิต 

ในขณะนั้นแจมใสยิ่งขึ้น  ;  จิตรูสึกสงบยิ่งขึ้น  ;  รูสึกสบายใจหรือพอใจในการกระทํานั้น 
มากยิ่งขึ้น  ;  ความเพียรเปนไปโดยสะดวก  แทบจะไมตองใชความพยายามอะไรเลย  ;  
ลักษณะเหลานี้แสดงวาปฏิภาคนิมิตจะปรากฏ. 

 
ครั้นปฏิภาคนิมิตปรากฏแลว  ตองระมัดระวังในการรักษาปฏิภาคนิมิต 

โดยนัยดังที่กลาวมาแลวขางตน  เปนระยะยาวตามสมควร.  แมวาในขณะนี้นิวรณ 
จะระงับไปไมปรากฏก็จริง  แตอัปปนาสมาธิยังลม ๆ  ลุก ๆ  อยู  เพราะองคฌานยัง 
ไมปรากฏแนนแฟนโดยสมบูรณ.  ผูปฏิบัติจะตองดํารงตนอยูอยางสม่ําเสมอ  ใน 
ลักษณะแหงอัปปนาโกสล  ๑๐  ประการ  ดังที่กลาวแลวเพื่อเปนการเรงรัดอัปปนา  - 
สมาธิใหปรากฏตอไป. 

 
ผูปฏิบัติหนวงจิตใหลุถึงอัปปนาสมาธิได  ดวยการหนวงความรูสึกที ่

เปนองคฌานทั้ง  ๕  ประการ  ใหปรากฏขึ้นในความรูสึกแจมชัด  สมบูรณ  และตั้ง 
อยูอยางแนนแฟน.  เมื่อองคฌานตั้งมั่นทั้ง  ๕  องคแลว  ชื่อวาลุถึงอัปปนาสมาธ ิ
หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือการไดฌานในอันดับแรก  ซึ่งเรียกวา  ปฐมฌาน. 

 
 
 

 

                                                
๑  การบรรยายครั้งที่  ๒๐  /  ๒๑  กันยายน  ๒๕๐๒ 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๘ ๑๙๐

ปฐมฌาน  ปรากฏ 
 
ลักษณะสังเกตความสมบูรณของปฐมฌาน  ยอมมีอยู  คือ  ในขณะนั้น 

จิตประกอบอยูดวยลักษณะ  ๑๐  ประการ.  ประกอบอยูดวยองคแหงฌาน  ๕  ประการ 
และการประกอบดวยอินทรีย  ๕  ประการ  ไมยอหยอน,  รวมเปนสิ่งที่จะตองกําหนด 
เพื ่อการศึกษา  หรือเพื ่อการสอบสวนเปน  ๒๐  ประการดวยกัน  มีรายละเอียด 
ดังตอไปนี้  : 

 
ลักษณะ  ๑๐  ประการ  นั้น  แบงเปน  ๓  สวน  คือ  ก.  สวนที่เปน 

เบื้องตน  ข.  สวนที่เปนทามกลาง  และ  ค.  สวนที่เปนที่สุด  ของปฐมฌานนั้น 
มีอธิบายดังตอไปนี้  : 

 
ก.  ลักษณะที่เปนเบื้องตนของปฐมฌาน  เรียกวา  ความสมบูรณ 

ดวยปฏิปทาวิส ุทธ ิ  คือ   ความบริส ุทธิ ์หมดจดของขอปฏิบัต ิในขั ้นนั ้น  ๆ   ซึ ่งใน 
ที่นี้ไดแกปฐมฌานนั่นเอง.  ความสมบูรณที่กลาวนี้  ประกอบอยูดวยลักษณะ  
๓  อยาง  คือ  : 

 
(๑)  จิตหมดจดจากโทษทั้งปวง  ที่เปนอันตรายตอปฐมฌานนั้น  ; 
(๒)  เพราะความหมดจดเชนนั้น  จิตยางขึ้นสูสมถนิมิต  ซึ่งในที่นี ้

ไดแกองคฌาน  : 
 
(๓)  เพราะยางขึ้นสูสมถนิมิต  จิตยอมแลนไปในสมถนิมิตนั้น  ;  

ลักษณะทั้งสามนี้  ทําให  ปฐมฌานไดชื่อวา  มีความงามในเบื้องตน 
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การบรรลุฌาน ๑๙๑ 

ข.  ลักษณะที่เปนทามกลางของปฐมฌาน  เรียกวา  อุเบกขาพรูหนา 
กลาวคือ  ความหนาแนไปดวยอุเบกขา  หรือความเพงดูเฉยอยู  ;  ประกอบอยู 
ดวยลักษณะ  ๓  อยางคือ  :- 

(๑)  เพงจิตอันหมดจดแลว  จากโทษที่เปนอันตราย  ตอปฐมฌานนั้น 
 (คือขอหนึ่งแหงหมวดที่กลาวถึงเบื้องตน  ขางบน) 

(๒)  เพงดูจิตที่แลนเขาสูสมถนิมิตแลว(ดังที่กลาวมาแลวในขอ  ๓  ใน 
หมวดตน) 

(๓)  เพงดูจิตที่มีเอกัตตะปรากฏแลว.  เอกัตตะในที่นี้  ไดแกความ 
เปนฌานโดยสมบูรณ   ประกอบอยูดวยลักษณะตาง  ๆ   ที่ตรงกันขามจากนิวรณ 
โดยประการทั้งปวง   ดังที่กลาวมาแลวขางตน  (เปดยอนไปดูตอนที่กลาวเรื่องเอกัตตะ )  
ลักษณะทั้งสามนี้ทําให  ปฐมฌานไดชื่อวา  มีความงามในทามกลาง 

ค.  ลักษณะที่เปนที่สุด  ของปฐมฌาน  เรียกวา  สัมปหังสนา  แปลวา 
ความราเริง  ;  ประกอบอยูดวยลักษณะ  ๔  ประการ  คือ  : 

(๑)  ราเริงเพราะธรรมทั้งปวงที่เกิด  หรือที่เกี ่ยวกับปฐมฌานนั้น 
 (โดยเฉพาะเชนองคฌานเปนตน)  ไมก้ําเกินกัน  แตสมสวนกัน  ซึ่งเรียกไดวา  มี  “ความ 
เปนสมังคีในหนาที่ของตน  ๆ”. 

(๒)  ราเริงเพราะอินทรียทั้งหลายมีกิจเปนอันเดียวกัน  รวมกันทําให 
เกิดผลอยางเดียวกัน. 

(๓)  ราเริงเพราะสามารถเปนพาหนะนําไปไดซึ่งความเพียรจนกระทั่ง 
ล ุถ ึงฌานนั ้น  ๆ   ที ่ไม ก้ํา เก ินก ัน   และล ุถ ึงความสมบูรณแห งอ ินทร ีย   ที ่ม ีก ิจเป น 
อันเดียวกัน. 

(๔)  ราเริงเพราะเปนที่สองเสพมากของจิต. 
ลักษณะทั้ง  ๔  ประการนี้  ทําให  ปฐมฌานไดชื่อวา  มีความงามในที่สุด. 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๘ ๑๙๒

เมื่อรวมเขาดวยกันทั้ง  ๓  หมวด  ยอมเปนลักษณะ  ๑๐  ประการเปน 
เครื่องแสดงถึงเบื้องตน  ทามกลาง  และที่สุด  ของปฐมฌาน  พรอมทั้งเปนเครื่อง 
แสดงความงาม  กลาวคือ  ความนาเลื่อมใสหรือเปนที่พอใจของบัณฑิต  ผูสนใจ 
ในการศึกษาและปฏิบัตในทางจิต. 

 
สําหรับ  องคแหงฌาน  ๕  องค  และ  อินทรีย  ๕  ประการ  นั้นเปนสิ่ง 

ที่ไดกลาวมาแลวอยางละเอียดขางตน  วามีลักษณะอยางไรเปนตน  ไมจําเปนตอง 
กลาวถึงในที่นี้อีก.  หากแตวาจะตองพิจารณากันในที่นี้เฉพาะขอท่ี  ธรรมท้ัง  ๒๐ 
ประการนี้ประกอบพรอมกันอยูในขณะแหงปฐมฌานดวยอาการอยางไรเทานั้น  ;  
เพราะธรรมทั้ง  ๒๐  นี้  เปนลักษณะแหงความสมบูรณของฌานนั่นเอง. 

 
 

ปฐมฌานประกอบดวยลักษณะยี่สิบ 
ดวยอาการอยางไร 

 
จากลักษณะ  ๑๐  ประการที่กลาวนั้นเอง  มีทางที่ผูศึกษาจะพิจารณาให 

เห็นชัด  ถึงลักษณะความเปนฌาน  นับตั้งแต  การลุถึงฌาน  การตั้งอยูในฌาน 
และการเสวยสุขอยูในฌาน  พรอมกันไปในตัว.  การที่แบงเปน  ๓  ระยะ  เปน 
เบื้องตน   ทามกลาง   และที่สุด   เชนนั้น   เปนเพียงนิตินัย   คือ   เปนเพียงหลัก 
สําหรับศึกษา  ;  โดยพฤตินัยยอมมีพรอมกัน  คือเปนเพียงของอยางหนึ่ง  ซึ่ง 
ประกอบอยูดวยลักษณะอาการหลายอยาง  แลวแตจะมองกันในแงไหน  และจัด 
ลําดับสิ่งเหลานั้นอยางไร  เพื่อความสะดวกในการศึกษา  และการทําความเขาใจ 
ในเรื่องนั้น ๆ  นั่นเอง.  ตอไปนี้จะไดพิจารณากันทีละอยาง  คือ  : 
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การบรรลุฌาน ๑๙๓ 

ลักษณะที่  ๑  :  ในขณะแหงปฐมฌานนั้น  เปน  ขณะที่จิตปราศจาก 
สิ่งที่เปนปฏิปกษตอปฐมฌานโดยประการทั้งปวง  ถึงขนาดที่แนวแนจริง  ๆ.  ลักษณะ 
ที่กลาวนี้  จึงยังไมมีโดยสมบูรณ  ในขณะที่ปฏิภาคนิมิตยังปรากฏอยู  ;  แต 
มีตอเมื่อสมถนิมิต  คือองคแหงฌานปรากฏแลว.  ฉะนั้น  ความระงับไปแหง 
นิวรณด วยลําพ ังอํานาจของปฏ ิภาคนิม ิตนั ้น   ยังหาใช เป นฌานไม  หาใช เป น 
อัปปนาสมาธิไม  เปนแตเพียงอุปจารสมาธิอยูนั่นเอง.  ขอน้ีเปนสิ่งที่ไมควรจะ 
กลาวอยางหละหลวมวา  พอสักวานิวรณทั้งหาระงับไป  ก็เปนการบรรลุฌานโดยทันท ี
เวนไวแตจะเปนการกลาวอยางกวาง ๆ  โดยโวหารพูดทั่วไปสําหรับชาวบาน  ;  และ 
พึงจํากัดความใหแมนยําอยูเสมอไปวา  ในที่นี้ทานหมายถึง  การที่จิตหมดจดจากโทษ 
ที่เปนอันตรายตอปฐมฌานนั้น. 

 
ลักษณะที่  ๒  :  ในขอน้ี  แสดงถึง  อาการที่จิตผละจากปฏิภาคนิมิต  ไปสู 

สมถนิมิตหรือองคฌานได  เพราะจิตหมดจดจากโทษที่เปนอันตรายตอปฐมฌาน 
จริง ๆ  ;  ถาไมหมดจดในลักษณะอยางนี้  ก็ไมสามารถผละจากปฏิภาคนิมิต 
ไปสูองคแหงฌานได.  ในขณะแหงปฏิภาคนิมิต  ยังไมถือวาเปนความหมดจด 
เพราะยังมีการกําหนดสิ่งซึ่งยังเปนภายนอกอยู  ยังเนื่องอยูกับสิ่งที่ เปนภายนอก 
ซึ่งหมายความวายังไมเปนที่ตั้งแหงความแนวแน,  ยังโงนเงน  เพราะไมประกอบ 
ที ่อ งค   อ ัน เป น เหม ือนรากฐานที ่สมบูรณ  และย ัง เป น โอกาสแห งการกล ับ 
มารบกวนของนิวรณ.  แตถึงอยางไรก็ตาม  ก็ยังไดชื่อวา  การหนวงจิตขึ้นสู 
ฌาน  เปนสิ่งที่ตองทําในขณะที่ไมมีนิวรณรบกวนอยูนั่นเอง  จึงจะสามารถหนวง 
ความรู ส ึก   จากความรู ส ึกที ่เป นปฏ ิภาคน ิม ิต   ให ไปเป นความรู ส ึกที ่เป นองค 
แหงฌานได. 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๘ ๑๙๔

ลักษณะที่  ๓  :  เพราะจิตผละจากปฏิภาคนิมิตได  และยางขึ้นสูสมถนิมิตได 
จิตจึงแลนไปในสมถนิมิตนั้นโดยทั่วถึง.  ขอน้ี  หมายถึงการที่  ภาวะของจิตในขณะนี ้
ปราศจากรองรอยของปฏิภาคนิมิตแลว  ซึมซาบอยูดวยความรูสึกที่เปนองคแหง 
ฌานทั้ง  ๕  องคอยางทั่วถึง  ไมเพียงสักแตวากําหนดองคนั้น ๆ  เทานั้น  แตองค 
นั้น ๆ  ไดเปนความรูสึกที่อาบยอมจิตอยูอยางซึมซาบทีเดียว. 

 
การที่ทานจัดลักษณะทั้ง  ๓  นี้ไว  วาเปนลักษณะเบื้องตนของปฐมฌาน 

ก็เพราะเปนการแสดงถึงลักษณะหรือเครื่องปรากฏของฌานชนิดที่ควรสังเกตหรือ 
เขาใจ  กอนลักษณะอยางอื่นทั้งหมด  ;  ตอจากนั้นไปจึงคอยสังเกตใหละเอียด 
ลงไปวา   ในขณะที ่ม ันมีภาวะอยางนั ้น  ๆ   มันไดม ีก ิจหร ือกําล ังทําอะไรอยู บ าง 
สืบตอไป  คือ  :- 

 
ลักษณะที่  ๔  :  จิตยอมประจักษ  ไดดวยตัวมันเอง  ตอความที่จิตเอง 

เปนธรรมชาติหมดจดจากโทษแลว  ;  เปรียบเหมือนกับเมื่อเราอาบน้ําชําระรางกาย 
จนสะอาดหมดจดแลว  จะดูหรือไมดูก็ตาม  เราก็ยอมประจักษตอความที่รางกาย 
เปนสิ่งที่หมดจดแลว.  แตในกรณีของจิตนั้น  มันเพงอยูตรงที่องคฌานตลอด 
เวลา  มันจึงประจักษตอความที่ตัวมันเองเปนสิ่งที่สะอาดหมดจดแลว  พรอมกัน 
ไปในตัว.  ยิ่งเพงตอองคฌานเทาไร  ก็เทากับยิ่งเพงตอความสะอาดหมดจด 
ของตัวเทานั้น.  สรุปความวา  มันไดเห็นความหมดจดจากโทษของตัวมันเองอยูอยาง 
แนวแนพรอมกับอาการอื่น ๆ  ที่เนื่องกัน.  เปรียบเหมือนเมื่อเราเดินดูอะไรสักอยาง 
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หนึ่ง  :  การเดินก็ดี  การดูก็ดี  การเห็นก็ดี  ความรูสึกตอสิ่งนั้น ๆ  ก็ดี 
เหลานี ้เป นสิ ่งที ่ม ีไดพรอมกันดวยเจตนาเพียงอันเดียว  และโดยอัตโนมัติ  ฉันใด 
ก็ฉันนั้น. 

 
ลักษณะที่  ๕  :  จิตยอมประจักษตอการที่ตัวมันเองไดแลนเขาไปในสมถนิมิต 

หรือในองคแหงฌาน   ที ่กําล ังประกอบกันอยู เป นฌานโดยสมบูรณเพราะความ 
ที่ตัวมันเองหมดจดแลวจากโทษทั้งปวง.  กลาวใหชัดลงไปอีกก็คือเห็นความที่ตัว 
มันเองเปนอยางนี้ได  อยางหนึ่ง,  และเห็นความที่มันเปนอยางนี้ไดเพราะอาศัย 
เหตุปจจัยอะไร  อีกอยางหนึ่ง,  อยางประจักษชัดพรอมกัน  ;  แลวยังประจักษ 
ตอภาวะหรือความเปนอีกอยางหนึ่ง  คือ  : 

 
ลักษณะที่  ๖  :  จิตยอมประจักษตอความดีหรือความประเสริฐชนิดหนึ่ง 

ที่ปรากฏอยูกับจิต  ซึ่งเรียกโดยบาลีวา  เอกัตตะ  (ความเปนเอก)  อันเนื่องมาจาก 
การที่จิตไดทํากิจ  ๒  อยางขางตนเสร็จไปแลว.  เราจะเห็นไดทันทีวา  ลักษณะ 
แหงความประจักษทั้ง  ๓  อยางนี้  (คือ  ขอ  ๔  ขอ  ๕  ขอ  ๖)  เปนสิ่งที่เนื่องกัน.  
ความหมายอันลึกขอน้ี  จะตนขึ้นมาไดดวยการเปรียบเทียบ  ดวยการอุปมา  คือ  เรา 
เปนคนบริสุทธิ์  เขาจึงใหเกียรติแกเราโดยยอมใหเขาไปในบาน  ;  เราเดินเขาไป 
ในบานเขาดวยความภาคภูมิใจในความบริสุทธิ์ของตัวเราที่มีอยู  จนถึงกับเขายอม 
ใหเข าบ าน   เมื ่อเป นเช นนี ้  เราอาจจะมองด ูสิ ่ง เหล านี ้ได พร อมกันค ือ   ดูความ 
ที่ เ ราเปนคนบริสุทธิ์ก็ ได   ดูการที่ เ ราเดินเขาไปในบานเขาก็ ได   ดูความดีหรือ 
เกียรติของเรา   ที่กําลังได รับอยูในขณะนั้นก็ได  ซึ่งแมจะแยกดูกันอยางไร   มันก ็
ตองดูที่ตัวเราเองทั้งนั้น  ;  ขอนี้ฉันใด  จิตก็เพงดูตัวเองโดยประจักษ  โดยลักษณะ 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๘ ๑๙๖

๓  ประการที่กลาวมาแลว  และ  เห็นอยูอยางแนวแนมั่นคง  มีกําลังแหงการดู  กําลังแหง 
ความพอใจขและกําลังแหงความรูสึกเปนสุขเพราะความพอใจอยูอยางเพียงพอซึ่งเปนเหตุให 
แนวแน  ยากที่จะเปลี่ยนแปลง  เหตุนั้นจึงไดชื่อวาอัปปนา  ;  และเรียกลักษณะทั้งหมด 
นี้วา  อุเบกขาพรูหนา  หรือความหนาแนนไปดวยอุเบกขา  กลาวคือการเพงเฉยอยู 
อยางมั่นคง. 

 
ลักษณะทั้งสาม   ซึ่งจัดเปนทามกลางของปฐมฌานนี้   เราสรุปไวใน 

ฐานะเปนกิจหรือเปนหนาที่ของจิตที่ลุถึงฌาน  ;  สวนลักษณะตอไป  เปนลักษณะ 
ประเภทที่แสดงถึงรส  หรืออานิสงส  ที่จิตจะไดรับ  เรียกวา  “ความราเริง”  
กลาวคือ  : 

 
ลักษณะที่  ๗  :  จิตราเริงอยูได  เพราะธรรมทั้งปวงที่เกิดขึ้นในขณะนั้น 

ไมก้ําเกิน  กาวกาย  แกงแยงกัน  แตสามัคคีประนีประนอมกัน  ทําหนาที่ของตัวอยูอยาง 
ขยันขันแข็ง.  คําวา  “ธรรมทั้งปวง”  ในที่นี้  โดยตรงเล็งถึงองคฌานทั้งหา 
และอินทรียทั้งหา  และยังหมายถึงธรรมะชื่ออื่นซึ่งไมระบุบางอยางดวย.  อินทรีย 
ไดรับการปรับปรุงอยางไร  จึงไมก้ําเกินกัน  ไดกลาวไวแลวขางตน  เชนในขอสอง 
แหงอัปปนาโกสล.  ในที่นี้  มุงหมายจะชี้แตเพียงการที่ธรรมะทั้งหานั้นประกอบ 
กันทําหนาที่อยางเหมาะสม  ไมมีสวนใดที่มีกําลังมากกวาสวนอื่น  แลวไปครอบงํา 
สวนอื่นใหรวนเรในการทําหนาที่ของตน.  สําหรับองคฌานทั้งหานั้น  ในขณะน้ี 
หมายถ ึงการที ่แต ละองค  ๆ   ปรากฏเต ็มที ่ตามส วนส ัดของตน   จ ึงตั ้งอยู อย าง 
แนวแน.  ในขณะอื่นจากนี้  ในตอนตน ๆ  โดยเฉพาะในขณะแหงคณนา  และ 
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อนุพันธนานั้น  พึงสังเกตดูเถิดวา  มีแตวิตกบาง  มีวิตกวิจารที่ยิ่งหยอนกวากัน 
บาง  ;  ปติ  สุข  เอกัคคตา  นั้นยังไมเคยมีเลย.  แมในขณะแหงผุสนา  และฐปนา 
ก็มีปติและสุข  ที่ยังลม ๆ  ลุก  ๆ,  เอกัคคตายังไมอยูในลักษณะที่เรียกวา  เอกัคคตา 
เลย  ;  ดังนี้เปนตน.  แตในบัดนี้สิ่งเหลานี้ไดเกิดขึ้นเต็มสัดสวนและครบ 
ทุกสวน  ราวกะวาไดผานการชั่งตวงวัดของคนฉลาดและมีอํานาจมาแลว  มันจึง 
อยูในลักษณะที่เหมือนกับไม  ๕  ขา  หรือ  ๑๐  ขา  ที่ปกอยูอยางมั่นคง  แลวรวม 
กําลังเปนอันเดียวกันในเบื้องบน  :  มีการรับนํ้าหนักเทากัน  มีโอกาสเทากัน 
ในการที่จะทําหนาที่ของตน ๆ  ฉันใดก็ฉันนั้น  ;  ฉะนั้น  จึงไมเปนการยากที่ 
บุคคลนั้นจะมีความรูสึกในองคแหงฌาน   ทั้ง   ๕  องค  อยูไดอยางแนวแน  ใน 
ลักษณะที่เปนอัปปนา. 

 
ลักษณะที่  ๘  :  รูสึกราเริงเพราะอินทรียทั้งหา  รวมกันทําอยางเดียวกัน 

โดยมุงหมายจะไดรสอันเดียวกัน  ทั้ง ๆ  ที่ธรรมะนี้แตละอยาง ๆ  ตางก็มีความเปน 
ใหญ  หรือมีหนาที่ของตนโดยเฉพาะ   ราวกะวาจะไมสามารถลดตัวลงมาประนี  
ประนอมกันได.  เมื่ออินทรียทั้งหา  คือ  สัทธา  วิริยะ  สติ  สมาธิ  ปญญา 
ไดรวมกันทํากิจเพื่อรสอันเดียวกัน  สําเร็จไปไดเชนนี้  ความราเริงของจิต  ยอม 
เกิดเองโดยธรรมชาติ. 

 
ลักษณะที่  ๙  :  รางเริงเพราะจิตนี้  สามารถนําธรรมะอันเปนตัวกําลังทุก 

อยางเขาไปสูจุที่หมายได.  ถากลาวอยางคน  ก็คือ  ราเริงเพราะตนสามารถนําคนอื่น 
ทั้งหมดไปได  ตามที่ตนตองการ.  สําหรับเร่ืองของจิตในที่นี้  หมายถึงการที ่
สามารถควบคุมธรรมนั้น ๆ  ไมใหก้ําเกินกาวกายกัน  และใหอินทรียนั้น ๆ  รวมกัน 
ทํากิจอยางเดียวกัน  และเพื่อรสอันเดียวกันเปนสวนใหญ.  เมื่อจิตอยูในสภาพ 
เชนนี้  ความราเริงยอมผุดขึ้นมาเอง  โดยไรเจตนาอีกอยางเดียวกัน. 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๘ ๑๙๘

ลักษณะที่  ๑๐  :  ราเริงเพราะความที่ฌานนั้น  เปนที่พอใจของจิต  เปนรส 
ที่จิตรูสึกพอใจ  และเสวยอยูเปนปรกติมากกวาอยางอื่น.  ทั้งนี้  เปนดวยอํานาจของปติ 
และความสุขเปนตน  ซึ่งเปนองคฌาน  เปนเครื่องดึงดูด  และเพราะอํานาจของ 
วิตกวิจารและอุเบกขา  เปนเครื่องทําความตั้งมั่น  ;  ฌานจึงมีอาการราวกะวาเปน 
นิพพานของจิต  เปนที่พอใจแหงจิต  จนไมอยากจะละไป.  รวมความวา  ความ 
รางเริงเกิดขึ้น  เพราะความพอใจในรสของฌานนั้น. 

 
ความราเริงเหลานี้  เปนไดเองโดยไรเจตนา   จึงไมเปนอุปสรรคใด ๆ  

ตอฌาน  และรวมอยูในองคแหงฌาน  หรือกลาวใหยิ่งไปกวานั้นก็คือ  ความราเริง 
นั้น  เปนลักษณะอาการบางอยางขององคแหงฌานในตัวมันเองนั่นเอง.  สําหรับ 
ความร า เร ิงในที ่นี ้  จัดเป นอาการของปต ิและสุขโดยตรง   แตเราแยกมองก ัน 
ในอาการของความราเริง  และแยกสอดสองลงไปดูถึงลักษณะตาง ๆ  ที่เปนตนเหตุ 
ของความราเริงตาง ๆ  กัน  ที่มีอยูในสวนลึกของความรูสึก  ที่ เปนองคแหงฌาน 
องคนั้น. 

 
ทั้งหมดนี้มิใชเพ่ือการศึกษาที่เยิ่นเยอ  แตเปนแนวทางที่จะสอบสวน 

ขอเท็จจริงของความเปนฌาน  และของการแกไขอุปสรรคบางประการ  อันอาจจะ 
เกิดขึ้นแกการปฏิบัติในขั้นนี้. 

 
ลักษณะทั้ง  ๑๐  ประการนี้  เปนกฎเกณฑที่ตายตัว  ที่อาจใชไดทั่วไป 

ทุกลําดับของธรรมะที่จะบรรลุในโอกาสขางหนา  กลาวคือ  รูปฌานที่เหลือจากนี้ก็ดี 
อรูปฌานก็ดี   วิปสสนาทั้งหมดก็ดี   การบรรลุมรรคผลก็ดี   ยอมอาศัยกฎเกณฑ 
แหงลักษณะ   ๑๐   ประการนี้  เปนเครื่องตรวจสอบ   ดวยกันทั้งนั้น.  ทั้งหมดนั้น 
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มีหลักการ  หรือวิชาการ  แหงการปฏิบัติและการตรวจสอบโดยทํานองเดียวกันทั้งนั้น 
ผิดกันแตสักวาชื่อตาง ๆ  ที่จะเขามาเกี่ยวของกับลักษณะเหลานี้  ;  ฉะนั้น  จึงเปน 
สิ่งที่จะตองสนใจเปนพิเศษ  เพื่อเปนผลอันใหญหลวงขางหนา.  ถาผูปฏิบัติไมสามารถ 
ศึกษา  และไมสามารถทําความรูสึกดวยใจจริง ๆ  ในลักษณะเหลานี้แลว  การปฏิบัต ิ
โดยวิธ ีนี ้  ยอมยากที ่จะเปนไปไดสําหรับบุคคลนั ้น  ซึ ่งจะทําใหเขาตองหันไปหา 
วิธีปญญาวิมุตติ  ซึ่งเปนวิธีงาย ๆ  ตามธรรมชาติอีกตามเคย.  นี้เปน  ใจความสําคัญ 
ของลักษณะทั้ง  ๑๐  นี้. 

 
การที่เรียกลักษณะทั้ง  ๑๐  นี้วา  ความงาม  แลวจําแนกเปนความงาม 

ในเบื้องตน  ความงามในทามกลาง  ความงามในที่สุดนั้น  เปนเพียงผลพลอยได 
ในแงของการจูงใจ  หรือถาเรียกอยางสมัยใหม  ก็เรียกวาโฆษณาชวนเชื่อ  เพื่อ 
ชักชวนบุคคลใหเกิดความสนใจหรือขะมักเขมน.  ขอน้ี  ไมเกี่ยวกับแงของการ 
ปฏิบัต ิ  แตก ็เปนธรรมเนียมที ่ท านแนะใหระลึกนึกถึง   เพื ่อใหเก ิดสัทธาปสาทะ 
ในเบื ้องตน   และยิ ่ง  ๆ   ขึ ้นไป   จนถึงกับใหหลักไวเปนทํานองวา   อะไร ๆ  ใน 
พระพุทธศาสนาที่เปนความสําเร็จข้ันหนึ่ง ๆ   แลว  จักตองมีความงาม  ๓  ประการนี้  และจะ 
ตองหัดมองใหเห็นความแยบคายหรือความนาอัศจรรย  ที่จัดเปนความงามในที่นี ้
ดวยทุกครั้งไป. 

 
เมื ่อไดชี ้ให เห ็นความสัมพันธซึ ่งก ันและกันของธรรมะในกลุ มหนึ ่ง  ๆ  

ทั้ง  ๓  กลุมดังนี้แลว  จะไดชี้ใหเห็นความสัมพันธระหวางกลุมท้ัง  ๓  นี้สืบไป. 

www.buddhadasa.in.th

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org



 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๘ ๒๐๐

ภาวะของจิตในขณะแหงฌาน๑ 
 
ความสัมพันธเปนอันเดียวกันแหงธรรมทั้ง  ๓  กลุม  ตลอดถึงลักษณะ 

อื่น ๆ  อีก  ที่เกี่ยวของกันอยูกับสิ่งเหลานี้  จะเปนสิ่งที่เขาใจไดงาย  ตอเมื่อเราได 
วินิจฉัยกันดูถึงภาวะของจิตในขณะแหงการบรรลุฌาน   โดยเฉพาะอยางยิ่งใน 
ปญหาขอท่ีวา  อะไรเปนอารมณของจิตในขณะนั้น  และ  จิตในขณะนั้น  มีการ 
กําหนดอารมณอยางไร.  ถอยคําตาง ๆ  บางคํา  เปลี่ยนความหมาย,  และกิริยา 
อาการบางอยางก็เปนไปในลักษณะที่เขาใจไดยาก  ราวกะวาเปนเคล็ดลับ  จึงตอง 
ทําความเขาใจกันใหมในความหมายของคําบางคํา  และกิริยาอาการบางอยางในขั้นนี ้
กันอีกครั้งหนึ่ง. 

 
เป นที ่ทราบก ันแลวว า   จิตเป นธรรมชาติที ่ต องกําหนดอยู ที ่สิ ่งหนึ ่ง 

สิ่งใดเปนอารมณ  แลวอะไรเลาเปน  อารมณในขณะที่จิตบรรลุฌาน ?  เพื่อความ 
เขาใจงาย  ควรจะแยกเปน  ๒  ระยะ  คือ  ขณะที่จิตจะบรรลุฌาน  อยางหนึ่ง  ขณะที่จิต 
ตั้งอยูแลวในฌาน  อยางหนึ่ง. 

 
สําหรับ  จิตในขณะที่จะบรรลุฌานโดยแนนอน  ซึ่งเรียกวา  “โคตรภู- 

จิตในฝายสมถะ”  นั้น  พอที่จะกลาวไดวา  มีความเปนอัปปนาหรือฌาน  ซึ่งจะลุถึง 
ขางหนาเปนอารมณ. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
๑  การบรรยายครั้งที่  ๒๑  /  ๒๒  กันยายน  ๒๕๐๒ 
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 สวนจิตที่ตั้ งอยูแลวในฌานนั้น   อยู ในสภาพที่ ไมควรจะกลาววาม ี
อะไรเปนอารมณ  แตถาจะกลาวก็กลาววา  มีองคแหงฌานที่ปรากฏชัดเจนโดยสมบูรณ 
แลวนั้นเองเปนอารมณ  เพราะมีความรูสึกที่เปนองคแหงฌานนั้นปรากฏอยู.  แต 
ขอน้ียังมิใชปญหาสําคัญในการการปฏิบัติ  เพราะวามันเปนสิ่งที่เปนไปไดเอง.  ปญหา 
สําคัญของเราอยูตรงที่วา  :- 

 
ในขณะที่จิตลุถึงฌานนั้น  มีอะไรเปนอารมณ  และมีการเกี่ยวของกับ 

อารมณนั้น  ในลักษณะอยางไร  ?  ซึ่งจะไดวินิจฉัยสืบไป. 
 
ดังที่ ไดกลาวแลววา  จิตในขณะที่กําลังจะลุถึงฌานนี้   มีการหนวงตอ 

อัปปนาสมาธิ  จึงมี  ความเปนอัปปนานั่นเอง  เปนอารมณของการหนวง.  นี้ทําให 
เห็นไดวา  มิไดมีการกําหนดอารมณนั้น  ในฐานะที่เปนนิมิต  ดังที่เคยกระทํา 
กันมาแลวแตกาลกอน  กลาวคือ  ในขณะแหงบริกรรมนิมิต  อุคคหนิมิต  และแม 
ปฏิภาคนิมิต  ;  ฉะนั้น  จึงถือเปนหลักอันสําคัญสําหรับการศึกษาในขั้นนี้วาธรรม  ๓  
คือ  นิมิต  ลมหายใจออก  และลมหายใจเขา  ทั้งสามนี้มิไดตั้งอยูในฐานะเปน 
อารมณแหงเอกัคคตาจิต  หรือแมจิตที่กําลังจะเปนเอกัคคตา  ;  แตถึงกระนั้น 
ธรรมทั้งสามนี้  ก็ยังคงปรากฏดวยอํานาจของสติอยูนั่นเอง  ทั้งจิตก็ไมฟุงซาน 
ทั้งความเพียรก็ปรากฏหรือเปนไปอยู  และผูปฏิบัติก็สามารถทําประโยคใหสําเร็จ 
จนลุถึงคุณพิเศษที ่ตนประสงค  และนี ้ค ือหัวขอที ่ต องทําความเขาใจ  หรือที ่อยู 
ในลักษณะที่พอจะเรียกไดวา  เปน  “กลเม็ดที่เกี่ยวกับการบรรลุฌาน” 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๘ ๒๐๒

ผูศึกษาพึงสังเกตใหเห็น  ใจความสําคัญของหลักที่กลาวแลว  ซึ่งมีอยู 
วาในขณะนี้  นิมิตก็ตาม   ลมหายใจออกก็ตาม   ลมหายใจเขาก็ตาม   มิไดเปน 
อารมณของจิต  แตก็ยังคงปรากฏอยูนี้  ขอหนึ่ง  ;  และอีกขอหนึ่งคือ  แมมิไดม ี
การกําหนดสิ่งเหลานั้นเปนอารมณ  จิตก็ไมฟุงซาน.  ความพยายามทําก็ปรากฏอยู.  
ตัวประโยค  กลาวคือตัวการกระทํา  ก็ดําเนินไปอยู   จนกระทั ่งเปนสมาธิ  ดังนี ้.  
นึกดูแลว  มันจะเปนไปไดอยางไรกัน  ?  ปญหายอมจะเกิดขึ้นวา  นิมิตและลมหายใจ 
จะปรากฏแก จ ิตได อย างไร   ในเมื ่อไม ได ตั ้งอยู ในฐานะเป นอารมณของจ ิต  ?  
ความพยายามและความดําเนินไปของภาวนา   จะมีไดอยางไร  ในเมื ่อจิตสงบ 
ไมมีพฤติหรือความหวั่นไหวแตอยางใด  ?  นี่แหละ  คือความหมายของคําที่กลาววา 
ถาเปนไปได  ก็ตองเปนไปในลักษณะที่เปนกลเม็ดหรือเปนเคล็ดลับ.  แตที่แท 
จริงนั้น  หาไดเปนกลเม็ดหรือเคล็ดลับอยางใดไม  มันเพียงอาการของการกระทําที ่
แยบคายที่สุด  ตามแบบของจิตที่ฝกแลวถึงที่สุด  และเปนไปไดโดยกฎธรรมดา  หรือตาม 
ธรรมชาตินั่นเอง.  ถาไมมีการสังเกตหรือการศึกษาที่เพียงพอ  ก็ดูคลายกับวาเปน 
สิ่งที่เปนไปไมได.  การอธิบายสิ่งที่อธิบายดวยคําพูดตรง ๆ  ไมได  หรือได 
ก็มีความยากลําบากเกินไปนั ้น  ทานนิยมใหทําการอธิบายดวยการทําอุปมา  ;  
พอผูฟงเขาใจความหมายของอุปมาแลว  ก็เขาใจความหมายของตัวเรื่อง  ซึ่งเปนตัว 
อุปมัยไดทันที.  ในที่นี้ก็จําเปนจะตองใชวิธีการอันนั้น  กลาวคือ  การทําอุปมา 
ดวยการเลื่อยไมอีกตามเคย  :- 

 
คน ๆ  หนึ่ง  กําลังเลื่อยไมอยู  ซึ่งหมายความวาฟนเลื่อยกําลังกินเนื้อไม 

อยู.  สิ่งที่จะตองสังเกตเพื่อทําความเขาใจก็คือ  เขามิไดมองตรงไปที่ฟนเลื่อย 
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กินเนื้อไมเลย  เขามิไดสนใจที่ตรงนั้น  แตสติก็ปรากฏอยูชัดเจน  วาเขากําลังเลื่อย 
ไมอยู  ;  ทั้งนี้ก็มิใชอะไรอื่น  แตเปนเพราะ  อํานาจของฟนเลื่อยที่กําลังกินเนื้อไม 
นั่นเองใหความรูสึกแกเขา.  พึงสังเกตวา  :- 

 
๑.  ทําไมเขาจึงรูสึกตัวอยูวาเขากําลังเลื่อยไม  ทั้ง ๆ  ที่เขามิไดสนใจ 

ตรงที่ฟนเลื่อยกําลังกินเนื้อไมอยูโดยเฉพาะ  ; 
 
๒.  ขอถัดไปก็คือ  ฟนเลื่อยยอมเดินไปเดินมาตามการชักของบุคคล 

ผูเลื่อย  แตสิ่งที่เรียกวา  “ความแนวแน”  ในการเลื่อยก็ยังมีอยู  ทั้งที่เลื่อยมีอาการ 
วิ่งไปวิ่งมา.  ขอน้ีพึงตั้งขอสังเกตวา  “ความแนวแน”  มันปรากฏไดอยางไร  ในเมื่อ 
การเคลื่อนไหวไปเคลื่อนไหวมา  ก็ปรากฏอยู  ; 

 
๓.  ขอถัดไปก็คือ  ความพยายามกระทําของบุคคลนั้น  ก็มีอยูโดยมิได 

มีความสนใจตรงที่ฟนเลื่อยกินไม  หรือมิไดสนใจแมแตในความพยายามที่ตน 
กําลังพยายามอยู,  แมสติก็มิไดปรากฏอยางเดนชัดรุนแรงในการควบคุมความ 
พยายาม  ;  ความพยายามนั้นก็ยังเปนไปไดเต็มตามความตองการ  และ 

 
๔.  ขอสุดทายที่ควรสังเกตก็คือ  แมวาเขาจะหลับตาเสียในขณะนั้น 

ไมก็คงขาดไปเรื่อย ๆ  จนกระทั่งขาดออกจากกันในที่สุด  ซึ่งทําใหกลาวไดวา 
ประโยคไดเป นไปเอง   โดยที ่บ ุคคลนั ้นมิได สนใจฟนเลื ่อย   ในการแนวแน 
ตอการเลื่อย  ในความพยายามของตน  หรือในอะไรอื่น  คงมีแตสติที่คุมสิ่งตาง ๆ  อยู 
ตามสมควรเทานั้น   ;สิ่งตาง  ๆ   ซึ่งชํานิชํานาญ   และถูกปรับปรุงมาดีแลวถึง 
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ขั้นนี้  ก็ดําเนินไปไดถึงที่สุดเอง.  ทั้ง  ๔  ขอนี้  มีอุปมาฉันใด  ภาวะแหงจิต 
ในการบรรลุฌาน  ก็มีอุปมัยฉันนั้น  :  ตนไมเทากับสิ่งที่เรียกวานิมิต  หรือ 
อารมณ  ;  ฟนเลื่อย  เทากับการหายใจเขาและออก  กลาวคือ  การที่ลมหายใจ 
เขาออก  ไดผานนิมิตหรือที่กําหนดผุสนานั่นเอง  ;  การที่บุรุษนั้นไมดูที่ฟน 
เลื ่อยก็ยังมีสติอยู ได  เปรียบเหมือนผู ปฏิบัติในขั ้นนี ้  แมจะไมกําหนดลม 
หายใจหรือกําหนดนิมิตอีกตอไป  ก็ยังคงมีสติอยูได  หรือจะยิ่งมีสติในขั้น 
ที่ประณีตสูงสุดขึ้นไปอีก  :  ฟนเลื่อยที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาก็ปรากฏชัดอยู  แตเขา 
ไมไดสนใจเลย.  นี้เทากับขอที่ผูปฏิบัติก็ยังมีการหายใจอยู  นิมิตแมในลักษณะ 
แหงปฏิภาคนิมิก็ปรากฏอยู  แตเขาไมมีความสนใจเลย  คงมีแตสติที่ควบคุมความ 
เพียร  และประโยคในการหนวงเอาองคฌาน  หรืออัปปนาอยูอยางเรนลับหรือ 
โดยไมมีเจตนา  ที่เปนขั้นสํานึก.  คนเลื่อยไมไมสนใจฟนเลื่อยเลยวามันจะกิน 
นอยหรือกินมากอยางไร  ความเพียรของเขาก็เปนสิ่งที่มีอยูได,  เลื่อยก็ยังกินไม 
ได.  นี่เทากับการที่ผูปฏิบัติในขั้นนี้  ไมสนใจในลมหรือในนิมิตเลย  ไมตั้งใจ 
ทําความพยายามอะไรเลย  ความเพียรก็ยังเปนไปได  ประโยคคือการบรรลุถึง 
ฌานก็ยังดําเนินไปเองได. 

 
ทั้งหมดนี้  เพื่อท่ีจะแสดงใหเห็น  ความสําคัญของคําวา  “นิมิตและ 

ลมหายใจออกเขา  มิไดเปนอารมณแหงจิต  แตยังคงปรากฏอยู”  ซึ่งเมื่อม ี
ความเข าใจข อนี ้ถ ูกต องแลว   ก็อาจเข าใจไดด วยตนเองทันทีว า   จิตในขณะนั ้น 
ไมสนใจตอปฏิภาคนิมิต  ไมสนใจตอลมออกเขา  ไมกําหนดสิ่งใดเปนนิมิต  สติก็ยัง 
คงเปนไปได เองและคุมสิ่ งตาง  ๆ   ให เปนไปตามวิถีทางที่ถูกตอง   จนถึงขณะ 
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แหงอัปปนาคือการบรรลุฌาน.  ถากลาวอยางโวหารพูดตามธรรมดาของสมัยนี้ 
ก็กลาวไดวาเพียงแตสติคุมสิ่งตาง ๆ  ที่ไดปรับปรุงดีแลวเทานั้น  คุมอยูเฉย ๆ  เทานั้น 
สิ่งตาง ๆ  ก็เปนไปไดเองโดยอัตโนมัติ  ซึ่งในที่นี้หมายถึงเปนไปในการหนวงตอ 
อัปปนาหรือการปรากฏชัดแหงองคฌานทั้งหา.  ธรรมะตาง ๆ  ไมกีดขวางกาวกาย 
กันนั้น   เปนเพราะไดฝกฝนและปรับปรุงมาดีแลวแตหนหลัง   จนกระทั่งอยู ใน 
ภาวะที่ถูกตองและเหมาะสม  จะกลาวไดวา  ไมตองหวงตอการที่จะมีอะไรเกิดขึ้น 
กีดขวางกาวกายกัน  ;  สติจึงตั้งอยูในฐานะเหมือนกับนายสารถี  ที่เพียงแตถือสาย 
บังเหียนไวเฉย ๆ  รถก็แลนไปจนถึงที่สุด  ดังที่ไดกลาวแลวขางตน. 

 
สิ่งที่ควรสังเกตอยางยิ่ง  ก็คือ  กอนหนา  นี้  ตั้งแตเริ่มตนมาทีเดียว 

ลมหายใจอยูในฐานะที่ตองกําหนดหรือทําใหเปนอารมณ,  นิมิตอยูในฐานะที ่
ตองเพง  ดังที่ไดกลาวแลวอยางละเอียดในตอนตน ๆ  นั้น  ;  บัดนี้กลายเปนวา 
ลมหายใจก็ไมตองกําหนด,  นิมิตก็ไมตองกําหนด,  แตมันก็ยังมีผลเทากับมีการ 
กําหนด  กลาวคือ  ความที่สติคุมสิ่งตาง ๆ  ไปไดตามวิถีทางของสมถะ.  เพราะ 
ฉะนั้น  การรูเทาทันสิ่งทั้งสาม  กลาวคือ  นิมิต  ลมหายใจออก  ลมหายใจเขาอยู 
ทุก ๆ  ระยะแหงการปฏิบัตินั่นแหละ  นับวาเปนใจความสําคัญของการเจริญสมาธิ 
ในขั้นหนึ่งกอน.  เรากระทํามันอยางหนึ่งเรื่อย ๆ  มา  จนกระทั่งเปลี่ยนมาอยู 
ในลักษณะที่กลับกัน   และประสบความสําเร็จ ข้ันสุดทาย   ซึ่งในขั้นนี้   อาจจะ 
กลาวไดวา  :- 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๘ ๒๐๖

๑.  ไมกําหนดอะไร ๆ  เปนนิมิตเลย. 
 
๒.  ในทํานองตรงกันขาม  อะไร ๆ  ก็ปรากฏอยูเองโดยไมตอง

กําหนด. 
 
๓.  ความรูสึกในธรรมตาง ๆ  มีองคฌานเปนตน  รูสึกอยูไดเองโดย 

ไมตองเจตนา,  (ถาเจตนาก็เปนการกําหนด  ซึ่งผิดไปจากความรูสึก). 
 
ทั้งหมดนี้  เปนใจความสําคัญ  ที่แสดงลักษณะแหงภาวะของจิตในขณะ 

ที่บรรลุฌาน. 
 
ตอไปนี้  เราจะไดวินิจฉัยกันถึงปญหาขอท่ีวา  ในขณะแหงฌานนั้น 

ธรรมกลุมใหญ ๆ  ๓  กลุม  กลาวคือ  ลักษณะ  ๑๐,  องคฌาน  ๕,  และอินทรีย  ๕,  
ที่กลาวแลวขางตน  ;  มี  ความสัมพันธกันโดยตรง  อยางไร  หรือมีอยูพรอมกัน 
ไดอยางไรสืบไป. 

 
ในขณะที่จิตลุถึงฌาน  สติยอมหนวงตอความปรากฏ  ขององคฌาน 

ทั้ง  ๕  อยูแลวอยางสมบูรณ.  ครั้นถึงขณะแหงการบรรลุฌานหรือลุถึงอัปปนานั้น 
องคแหงฌานปรากฏชัด.  ในขณะนั้นแหละ  เปนอันกลาวไดวา  ธรรมะ  ๒๐  ประการ 
ซึ่งจัดเปน  ๓  กลุม  ไดปรากฏแลวอยางสมบูรณ. 

 
กลุมที่หนึ่ง  คือลักษณะ  ๑๐  นั้น  ไดกลาวแลววา  ไดจัดเปน  ๓  

หมวด  คือ  : 
 
หมวดแรก  คือการที่จิตบริสุทธิ์หมดจด  จนเพียงพอที่จะแลนเขาไปสู 

วิถีของสมถะจนกระทั่งเขาถึงตัวสมถะ.  ขอน้ีก็ไดแกการที่จิตในบัดนี้หมดจด 
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การบรรลุฌาน ๒๐๗ 

จากนิวรณ  และมีความพรอมมูลดวยคุณธรรม.  ภายใตการควบคุมของสติ  ผละ 
จากนิมิตและอารมณทั้งปวงแลว  เลื่อนเขาไปสูความเปนอัปปนา  ดวยอาการดังที ่
ไดกลาวแลวขางตน. 

 
หมวดที่สอง  เปนการเพงเฉยตอการที่ตัวมันเองหมดจดแลว  เขาถึง 

ความเปนจิตประเสริฐ  สงบรํางับอยู.  ขอนี้ไดแกสติ  รูสึกตอความที่จิตเปน 
อยางนั้นอยูตลอดเวลา   โดยไมตองมี เจตนาอะไรเลย   จนกระทั่งลุถึงอัปปนา 
เหมือนกับคนเลื่อยไม  รูสึกในความที่ไมขาดไป ๆ  ตามลําดับ  จนกระทั่งขาดออก 
จากกัน  ;  กลาวคือ  การละจากจิตที่ไมเปนสมาธิ  หรือจิตของคนธรรมดา  ไปสู 
จิตขั้นสูงสุดที่ประกอบดวยคุณอันใหญที่เรียกวา  “มหัคคตาจิต”  เพราะอยูเหนือกาม 
โดยประการทั้งปวง  เปนตน. 

 
หมวดที่สาม  มีใจความสําคัญอยูตรงราเริง  ในการประสบความสําเร็จ 

โดยไมตองเจตนา.  เมื่อการประสบความสําเร็จเปนสิ่งที่มีไดโดยไมตองเจตนา 
ความรางเริงก็เปนสิ่งที่มีไดโดยไมตองเจตนา.  ขอนี้  หมายถึงการที่ความรูสึก 
อันเปนองคฌาน  เชน  ปติ  และสุข  เปนสิ่งที่ปรากฏออกมาไดโดยไมตองมีเจตนา.  
เปนอันวา  ธรรมทั้งสิบท่ีแบงเปน  ๓  หมวดนี้  ไดเริ่มมีแลวตั้งแตขณะแหง  สมถโคตรภ ู
คือ   ขณะที ่จ ิตย างขึ ้นสู การบรรลุฌาน   แลวก ็ม ีเรื ่อยติดตออ ันไปโดยไมม ีระยะ 
วางเวน. 

 
กลุมที่สอง  คือองคฌานทั้ง  ๕  องค  นั้น  บัดนี้แมมิใชเปนธรรมที่เปน 

อารมณโดยตรง   ก็ตั้ งอยู ในฐานะที่ เปนอารมณโดยออม ,คือไมใช เปนอารมณ 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๘ ๒๐๘

สําหรับการเพงหรือการกําหนดก็จริง  แตก็ตั้งอยูในฐานะที่เปนอารมณสําหรับการ 
หนวงเอาเปนวัตถุที่มุงหมาย  เพื่อทําความรูสึกอันเปนองคฌานนั้น ๆ  ใหเกิดขึ้น;  
ทํานองเดียวกันกับนิพพานธาตุ  :  แมไมอาจจะจัดวาเปนอารมณ  แตก็ยังตองตั้ง 
อยู ในฐานะเปนอารมณ   หรือวัตถุที่ประสงค   เปนที่หนวงของจิต   ในขณะแหง 
วิปสสนาโคตรภู  เพื่อการเขาถึงในที่สุด  ฉันใดก็ฉันนั้น.  ฉะนั้น  เปนอันกลาว 
ไดวา   ผูปฏิบัติที่มีปฏิภาคนิมิตปรากฏชัดถึงที่สุดแลว   รักษาไว เปนอยางดีแลว 
กําลังมุงตอการเกิดของอัปปนาสมาธิ.  ก็คือผูที ่กําลังหนวงตอความรูสึกที่เปน 
องคฌานอยูนั่นเอง.  ขณะที่จิตจะลุถึงฌาน  ก็คือขณะที่องคเหลานี้จะปรากฏออกมาอยาง 
สมบูรณ  ;  และ  ขณะที่จิตตั้งอยูในฌาน  ก็คือขณะที่องคเหลานี้ไดปรากฏแกจิตอยูอยาง 
สมบูรณนั่นเอง.  เปนอันกลาวไดวา  สิ่งที่เรียกวา  “องคแหงฌาน”  นี้ไดเขามา 
เกี ่ยวข องอยู ในสมถว ิถ ี  น ับตั ้งแต ขณะที ่หน วงต อฌาน   ขณะที ่ย าง เข าสู ฌาน 
และขณะที่ตั้งอยูในฌานในที่สุด  ทีเดียว. 

 
กลุมที่สาม  คืออินทรียหา  นั้น  กลาวไดวาเปนสิ่งที่มีกระจายอยูทั่วไป 

ทุกขั้นของการปฏิบัติธรรมะ  ในที่ทุกหนทุกแหงและตลอดทุกเวลา.  สําหรับ 
ในขณะที่จิตจะลุถึงฌานโดยเฉพาะนั้น  มีอาการยิ่งแกกลา  แตวายิ่งประณีตสุขุม 
ราวกะวาจะหาตัวไมพบ.  ตอเมื่อไดศึกษาและสังเกตโดยแยบคาย  จึงจะพบวา 
เปนเชนนั้น  เชน  ในกรณีของสัทธินทรีย  :  ยิ่งปฏิบัติประสบความสําเร็จผานมา 
เทาไร  ก็ยิ่งกําลังของความเชื่อมากเพิ่มข้ึนเทานั้น.  เมื่อเครื่องหมายแหงความ 
สําเร็จปรากฏออกมาใหเห็นเมื่อใด  สัทธาก็กาวหนาไปเมื่อน้ัน  ทุกชั้นทุกลําดับไป 
ทีเดียว.  สวนที่เห็นไดงายในขณะนี้ก็คือ  ในขณะที่รองรอยของปฏิภาคนิมิต 
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การบรรลุฌาน ๒๐๙ 

ปรากฏชัด,  หรือในขณะที่จิตวาจากนิวรณ  มีความหมดจดพอที่จะแลนไปสูสมถะ 
หรือความเปนเอกัตตะ  เปนตน. 

 
สําหรับความพากเพียร  หรือวิริยินทรีย  นั้น  เปนไปอยางมีเจตนาเรื่อย ๆ  

มา  จนกระทั่งถึงขณะแหงการบรรลุฌาน  กลายเปนของละเอียดประณีต  และ 
ดําเนินไปไดเองโดยไมมีเจตนา  แตก็ปรากฏชัดอยูในลักษณะที่สมบูรณที่สุด. 

 
สําหรับสติหรือสติทรีย  นั้น  เปนที่ทราบกันอยูแลววา  ไดเขาไป 

แทรกแซงหรือควบคุมอยูในที่ทั้งปวง  ;  แตในขณะนี้โดยเฉพาะนั้น  สติไดขึ้น 
ถึงขีดสูงสุดของธรรมะชื่อน้ี  กลาวคือ  มีอยูไดโดยไมตองอาศัยนิมิตหรืออารมณ 
โดยอาการดังที่กลาวมาแลวอยางละเอียด. 

 
สําหรับสมาธิหรือสมาธินทรีย  นั้น  กลาวก็ไดวา  มีอยูโดยปริยายหรือ 

โดยออม   มาตั้งแตขณะแหงปฏิภาคนิมิต  แตบัดนี้ ได เกิดขึ้นเต็มรูป   ในขณะที่ 
องคแหงฌานปรากฏ.  โดยหลักท่ัวไปนั้น  เราอาจจะกลาวไดวา  เมื่อจิตไมถึง 
ความฟุงซานในที่ ใด   สมาธิก็ชื่อวามีอยู ในที่นั้น   หากแตเปนเพียงขั้นที่ยังเปน 
เพียงเครื่องมือ.  ครั้นมาถึงขั้นนี้ยอมตั้งอยูในฐานะเปนผลสําเร็จข้ันหนึ่งโดย 
สมบูรณ  คือ  ขั้นสมถภาวนา  ;  แตตอจากนี้ไป  ก็จะกลายเปนเครื่องมือเพื่อการ 
ปฏิบัติในขั้นสูงขึ้นไปอีก  กลาวคือข้ันวิปสสนาภาวนา.  ฉะนั้น  เปนอันกลาวไดวา 
แมสมาธิในขั้นที่เปนฌานแลว  ก็ยังจัดเปนสมาธินทรียไดอยูนั่นเอง. 

 
สําหรับปญญาหรือปญญินทรีย  นั้น  มีหนาที่กวางขวางตั้งแตตนจน 

ปลาย  :การทําในใจโดยแยบคายทุกระยะ  ไมวาใหญนอยเพียงไร  และไมวาจะ 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๘ ๒๑๐

เปนกรณีแกไขอุปสรรค  หรือกรณีทําความกาวหนาตอไป  โดยตรงก็ตาม  ยอมจัด 
เปนปญญินทรียทั้งสิ้น.  อนึ่ง  อยาไดเขาใจผิดวา  ในเรื่องของสมาธินั้นไมเกี่ยว 
กับปญญาเลย  แตไดเกี่ยวอยูอยางเต็มท่ี  สมตามที่พระพุทธองคไดตรัสไว  หรือ 
ทรงยืนยันในทํานองวา  ในเรื่องของสมาธินั้น  นตฺถิ  ฌานํ  อป ฺสฺส  ซึ่งแปลวา 
 “ฌานยอมไมมีแกคนที่ไมมีปญญา”  เราจะเห็นไดชัดวา  แมในขณะที่ทําการ 
กําหนดอารมณหรือนิมิต  เราก็ตองมีปญญาจึงจะทําการกําหนดได,  และแมเมื่อ 
สูงขึ้นมาจนถึงขั้นที่จิตกําลังตั้งอยู ในฌาน   ปญญาก็ยังซอนตัวอยู ในที่นั้นเอง 
อยางเต็มที ่  คือ  มีความรอบรู ในการที ่จะเขาฌาน  ในการที ่จะหยุดอยู ในฌาน 
ตั ้งอยู ในฌาน  การพิจารณาองคแหงฌาน  และการออกมาจากฌานนั ้น  เปน 
ที่สุด.  อีกทางหนึ่ง  ปญญาเปนสิ่งที่เนื่องกันอยูกับสติ  หรือสนับสนุนสติอยูใน 
ที ่ท ุกหนทุกแห ง   เป นอ ันว าป ญญินทร ีย ม ีอยู   แมในขณะแหงการบรรล ุฌาน 
ดวยอาการดังกลาวนี้. 

 
ทั้งนี้เปนการแสดงวา  ดวยอํานาจของความเปนอินทรียนั่นเอง  ที่ทํา 

ใหธรรม  เชน  สมาธิ  และปญญา  ซึ่งถูกจัดเปนภาวนาคนละพวก  ไดกลายมา 
เปนสิ่งที่มีอยูอยางไมมีทางที่จะแยกจากกัน  เพื่อทําหนาที่แมในขั้นสมถภาวนาเห็น 
ปานนี้. 

 
สรุปความวา  ในบรรดาธรรมทั้ง  ๒๐  ประการนี้  หมวดที่เปนอินทรีย  

๕  ประการนั้น  เปนเหมือนกับมือที่ทํางาน  สวนองคฌานทั้งหานั้น  เปนเหมือนกับสิ่งที่ถูกทํา 
สวนลักษณะทั้ง  ๑๐  ประการนั้น  เปนเหมือนกับอาการที่กระทําในอันดับตาง ๆ   กัน.  นี้คือ 
ความสัมพันธกันระหวางธรรมทั้ง  ๓  กลุม  และโดยเฉพาะอยางยิ่งในขณะที่มีการ 
บรรลุฌาน. 
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การบรรลุฌาน ๒๑๑ 

ฌานถัดไป  ปรากฏ๑ 
 

คือ  ทุติยฌาน  ตติยฌาน  จตุตถฌาน  เปนตน 
ภาวะของจิต  ในขณะแหงทุติยฌาน 

 
เมื่อไดกลาวถึงภาวะแหงจิตในขณะที่ลุถึงปฐมฌานแลว  จะไดกลาวถึง 

ภาวะของจิตในขณะแหงฌานที่สูงขึ้นเปนลําดับไป  กลาวคือ  ในขณะแหง  ทุติยฌาน 
ตติยฌาน  จตุตถฌาน. 

 
ความแตกตางระหวางฌาน 

 
ความแตกตางระหวางฌานหนึ่ง ๆ  อยูที่มีการมีองคฌานมากนอย 

กวากันก็จริง  แตใจความสําคัญนั้น  อยูที่มันสงบรํางับหรือประณีตยิ่งกวากันตาม 
ลําดับ  เปนลําดับไป  ตั้งแตปฐมฌานจนกระทั่งถึงจตุตถฌาน.  ขอท่ีฌานสูงขึ้นไป 
ยอมมีจํานวนองคแหงฌานนอยลง ๆ  กวาฌานที่ต่ํากวา  นั่นแหละคือความที่สงบกวา  หรือ 
ประณีตกวา  ;  โดยเหตุนี้จะเห็นไดวา  ปฐมฌานมีองคแหงฌานมากกวาฌานอื่น 
และฌานตอไปก็มีองคแหงฌานนอยลงไปตามลําดับดังนี้. 

 
องคแหงฌานคืออะไร  มีลักษณะอยางไร  ไดกลาวแลวขางตน  พึงยอน 

ไปดูในที่นั้น  ๆ.  ในที่นี้  จะกลาวแตเฉพาะ  อาการที่องคฌานนั้น ๆ  จะละไปได 
อยางไร  สืบไป.  แตในขั้นตนนี้  ควรจะทําการกําหนดกันเสียกอน  วาฌานไหน 
มีองคเทาไร. 

 
 
 

                                                
๑  การบรรยายครั้งที่  ๒๒  /  ๒๓  กันยายน  ๒๕๐๒ 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๘ ๒๑๒

ตามหลักในบาลีทั่วไป  และที่เปนพุทธภาษิตโดยตรงนั้น  มีหลักเกณฑ 
ที่อาจสรุปได  ปรากฏชัดอยู  ดังนี้  : 

 
๑.  ปฐมฌานประกอบดวยองคหา  คือ  วิตก  วิจาร  ปติ  สุข  และ  เอกัคคตา. 
๒.  ทุติยฌานประกอบดวยองคสาม  คือ  ปติ  สุข  และ  เอกัคคตา. 
๓.  ตติยฌานประกอบดวยองคสองคือ  สุข  และ  เอกัคคตา. 
๔.  จตุตถฌาน  ประกอบดวยองคสองคือ  อุเบกขา  และ  เอกัคคตา. 
 
สวนหลักเกณฑฝายอภิธรรม  ตลอดถึง  คัมภีรชั้นหลังที่อิงอาศัยคัมภีร 

อภิธรรม  ไดกําหนดองคแหงฌานไวแตกตางกันบางบางอยาง   คือ   ปฐมฌาน 
ประกอบดวยองคหา  และมีรายชื่อเหมือนกัน  ;  สวน  ทุติยฌาน  มีองคสี่โดย 
เวนวิตกเสียเพียงอยางเดียว  ;  ตติยฌาน  มีองคสาม  คือ  เวนวิตกและวิจารเสีย;  
จต ุตถฌาน   มีองค สอง   คือ   เ ว นว ิตก   ว ิจาร   และป ต ิเส ีย   ส วนส ุข   กลาย 
เปนอุเบกขา. 

 
โดยนัยนี้จะเห็นไดวา  มีการลดหลั่นกันลงมาตามลําดับตัวเลข  คือ  ๕,  

๔,  ๓,  ๒,  ตามลําดับ  ;  ชะรอยทานจะเห็นวาความเปนลําดับน้ีจะเปนความเหมาะ 
สมกวา.  ความแตกตางกัน  แมโดยทั้งนิตินัยและพฤตินัยเชนนี้  หาไดทําให 
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ฝายใดฝายหนึ่งกลายเปนของผิดไปได  ;  หากแตเปนการบัญญัติวางกฎเกณฑตาง 
กันดวยการขยับโนนนิด  รนนี้หนอยเทานั้น.  คงมีความเปนสมาธิที่อาจใชเปน 
บาทฐานแหงวิปสสนาไดเทากัน. 

 
อีกนัยหนึ่ง  ทางฝายอภิธรรม  ไดขยายฌานออกไปเปนหา  คือ 

แทนที่จะมีเพียงสี่  ดังที่กลาวแลว  ไดเพิ่มเขาอีกขั้นหนึ่ง  เปนฌานที่หา  เรียกวา 
ปญจมฌาน.  เมื่อแบงฌานออกเปนหาดังนี้  การกําหนดองคแหงฌานก็ตอง 
เปลี่ยนไปตาม  กลาวคือ  ปฐมฌานมีองคครบทั้งหา  ;  ทุติยฌาน  เหลือสี่  คือ 
เวนวิตกเสีย  ;  ตติยฌาน  เหลือสาม  คือ  เวนวิตก  วิจารเสีย  ;  จตุตถฌาน 
เหลือสอง  คือเวน  วิตก  วิจาร  และปติ  เสีย  ;  ปญจมฌานเหลือสอง  คือ  เวนวิตก 
วิจาร  และปติเสีย  สวนสุขนั้นกลายเปนอุเบกขา  ดังนี้.  การแบงฌานในทํานองนี ้
ไมเคยพบในพระสูตรที่เปนพุทธภาษิต  มีอยูแตในอภิธรรม  (ซึ่งกําลังเถียงกันอยูวา 
เปนพุทธภาษิต  หรือไมใชพุทธภาษิต)  ;  ฉะนั้น  จะเวนเสีย  ไมทําการวินิจฉัยในที่นี้.  
แมการจัดองคแหงฌานทั้งสี่ชนิดแตกตางไปจากพุทธภาษิต  ที่กลาวแลวกอนหนา 
แตนี้  ก็จะไดเวนเสียดุจกัน.  ทั้งนี้  มิใชวาเปนเพราะไมเชื่อถือกฎเกณฑหรือการ 
บัญญัตินั้น ๆ  หากแตเปนเพราะวา  แมจะจัดอยางไร  เรื่องก็ยังเปนอยางเดียวกัน 
นั่นเอง  คือองคฌานทั้งหมด  ยังคงมีอยูเพียงหาองค  ใครจะไปบัญญัติการละองค 
ไหนไปไดกี่องค ๆ  แลวจัดความประณีตของจิตในขั้นนั้น ๆ  วาจะเรียกชื่อวาอะไร 
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ก็แลวแตใจ  จะแบงสักกี่ชั้นก็ตามใจ,  ชั้นหนึ่ง ๆ  จะละองคฌานอะไรบาง  หรือ 
จะเหลือองคอะไรไวก็ตามใจ   แตขั้นสุดทายหรือข้ันสูงสุด  ก็ตองยังเหลืออยูแต 
อุเบกขากับเอกัคคตาโดยเทากันหมดทุกพวก. 

 
โดยนัยนี้   ผูศึกษาจะสังเกตเห็นไดวา   การแบงฌานออกไปเทาไร 

หรือกําหนดองคฌานอยางไรนั้นไมสูสําคัญ  ขอสําคัญมันอยูตรงที่จะปฏิบัติมัน   
อยางไร  จึงจะเกิดองคฌานขึ้นมาครบถวน  แลวละมันออกไปเสียทีละองค  –  สององค 
ตามแตถนัด  จนกวาจะเหลืออยูเทาที่จําเปนในลักษณะที่สงบและประณีตที่สุดเทานั้น 
เอง.  ฉะนั้น  ในที่นี้จึงถือเอาแตแนวที่อยูในรูปของพระพุทธภาษิตเปนหลักเพียง 
แนวเด ียว   ด ังที ่ได ยกมากล าวไว เป นอ ันด ับแรก   และได ว ิน ิจฉ ัยก ันส ืบไปถ ึง 
ความแตกตางของฌานทั้งสี่  ซึ่งจะทําใหเห็นลักษณะของฌานนั้นอยางชัดแจง 
พรอมกันไปในตัว  ดังตอไปนี้  :- 

 
ปฐมฌาน  ประกอบดวยองคหา  คือ  วิตก  วิจาร  ปติ  สุข  เอกัคคตา.  

ขอน้ีหมายความวา  จิตในขณะแหงปฐมฌานนั้น  มีความรูสึกปรากฏอยูที่จิตหรือ 
ภายในความเพงของจิต  อยูถึง  ๕  อยางดวยกัน.  แมจะไมใชความคิดที่เปน 
ตัวเจตนา  เปนเพียงตัวความรู ส ึกที ่รู ส ึกเฉย ๆ  แตการที ่มีอยู ถึง  ๕  อยางนั ้น 
นับวายังอยูในชั้นที่ไมประณีต  เพราะยังมีทางที่ทําใหประณีตยิ่งขึ้นไปอีก  :  นับวา 
ยังไมสงบรํางับถึงที่สุด  เพราะยังมีทางที่จะทําใหสงบยิ่งขึ้นไปอีก  ;  นับวายัง 
หยาบอยู  เพราะยังตองคุมถึง  ๕  อยาง  ;  ยังหนักเกินไป  ยังอาจจะยอนหลังไป 
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สูความกําเริบไดงายอยู  ;  ความรูสึกจึงอาจเกิดขึ้นไดโดยสามัญสํานึก  ในใจของ 
ผูปฏิบัติ  โดยทํานองนี้วา  ถาอยางไร  เราจะละความรูสึกที่เปนองคฌานบางองคเสีย 
เพื่อความสงบรํางับย่ิงขึ้นไปอีก  เพื่อมีความประณีตยิ่งขึ้นไปอีก  เพื่อความตั้งอยูอยางแนน 
แฟนมั่นคงยิ่งขึ้นไปอีก  เพื่อมีความหนักในการกระทําที่นอยลงไปอีก  เพื่อความไวใจไดวาจะ 
ไมกลับกําเริบยอนหลังยิ่งขึ้นไป  ;  ดังนั้น  เขาจึงพิจารณาหาลูทางที่จะละความรูสึก 
ที่เปนองคฌานบางองคออกไปเสีย  ใหเหลือนอยลงทุกทีจนกระทั่งถึงฌานสุดทาย.  
สําหรับปฐมฌานนั้น  ประกอบอยูดวยองคหา  ถามองดูดวยสายตาของคนธรรมดา 
ก็จะรู ส ึกวาสงบรําง ับอยางยิ ่ง   เพราะเปนฌานขั ้นหนึ ่งจริง  ๆ  ประณีตและสุขุม 
จนยากที่คนธรรมดาจะทําได  ;  แตเมื่อมองดวยตาของพระโยคาวจรชั้นสูง  หรือ 
สายตาของพระอริยเจา  กลับเห็นเปนของที่ยังหยาบอยู  ยังไมสูจะประณีต  และ 
ยังงอนแงนไมนาไวใจ  จึงปรารถนาชั้นสูงขึ้นไป  โดยเหตุนี้ เอง  จึงมีการปฏิบัต ิ
เพื่อทุติยฌานเปนตน  สืบไป. 

 
 
ทุติยฌาน  ประกอบดวยองคสาม  เพราะละ  วิตก  วิจาร  เสียได 

หมายความวา  ผูปฏิบัติไดพิจารณาสอดสองดูองคฌานทั้งหา  แตละองค ๆ  อยาง 
ทั ่วถ ึงแลวรู ส ึกว า   ว ิตก   และวิจาร   เป นความรู ส ึกที ่ย ังหยาบ   หรือย ังกระด าง 
กวาเขาทั้งหมด  จึงเริ่มกําหนดองคฌานโดยวิธีอื่น  คือละความสนใจในความรูสึก 
ที่เรียกวาวิตกวิจารนั้นเสีย.  ยิ่งผละความรูสึกไปเสียจากวิตกและวิจารไดเทาไร 
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ก็ยิ่งรูสึกตอองคฌานที่เหลือมากขึ้นเทานั้น  ;  ยกตัวอยางเหมือนกับวา  เราดูของ  
๕  อยาง  หรือ  ๕  ชิ้นพรอมกัน  ตอมาละความสนใจในชิ้นที่หยาบที่สุด  หรือหยาบ 
กวาชิ ้นอื ่น ๆ  เส ียสักสองชิ ้น  ใหเหลือเพียง   ๓  ชิ ้น  การเพงนั ้นก็อยู ในลักษณะ 
ที่เรียกไดวาละเอียดกวา  ประณีตกวา  หรือสูงกวา  เปนตน.  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การละวิตก  และวิจาร  ก็มีอุปมัยอยางเดียวกัน  คือ   ผูปฏิบัติจะตองออกจาก 
ปฐมฌานเสียกอน  แลวยอนกลับไปตั้งตนอานาปานสติมาใหม  ตั้งแตขณะ 
แหงคณนาและอนุพันธนา  เพ่ือกําหนดสี่งที่เรียกวา  วิตก  วิจาร  อยางหยาบ ๆ  
มาใหม  ทั้งนี้เพ่ือกําหนดความหยาบ  หรือลักษณะเฉพาะของความวิตก  วิจาร 
ใหแจมชัดเปนพิเศษ  เพ่ือการกําหนดในอันที่จะละเสียวา  “ความรูสึก  ๒  อยางนี้ 
เราจักไมใหมาของแวะอีกตอไป  จักไมใหเหลืออยูในความรูสึก”.  ดังนี้,  ก็สามารถ 
ทําความรูสึกที่เปน  วิตก  วิจาร  ใหระงับไปไดดวยการเปลี่ยนไปเพิ่มกําลังแหง 
การกําหนดใหแกความรูสึกที่เปนปติ  และสุข  นั่นเอง  ฌานที่เกิดขึ้นจึงมี 
องคเพียงสาม  ;  และเหตุนั้นเอง  จึงจัดเปนการกาวหนาขั้นหนึ่ง  ในระบบของ 
รูปฌาน. 

 
 
ตติยฌาน  ประกอบดวยองคสอง  เพราะปติถูกละเพิ่มข้ึนอีกองคหนึ่ง 

จากท่ีทุติยฌานเคยละมากอน.  ขอน้ีก็หมายความอยางเดียวกันกับเรื่องของการละ 
ในขั้นทุติยฌาน  กลาวคือ  เมื่อผูปฏิบัติไดเขาอยูในทุติยฌาน  และพิจารณาองคแหง 
ทุติยฌานจนถึงที่สุดอยูบอย ๆ  แลว  นานเขาก็เกิดสังเกตและมีความรูสึกขึ้นมา 
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ได เองวา   แมปติก็ยัง เปนองคฌานที่หยาบ   ถาละออกไปเสียได   ก็จะเกิดความ 
รํางับย่ิงไปกวาที่จะยังคงไวเปนแนนอน  จึงมีความตั้งใจหรืออธิษฐานใจในการที่จะ 
ละความรูสึกสวนที่ เปนปตินั้นเสีย  ใหยังคงมีแตความสุข  ไมตองมีความซาบซาน.  
คือมีแตความสุขที่สงบรํางับดวยอํานาจของสติสัมปชัญญะที่ถึงที่สุด  ;  ในที่สุดก็ละ 
ไดโดยวิธีอยางเดียวกับการละวิตกและวิจาร. 

 
จตุตถฌาน  ประกอบดวยองคสองก็จริง  แตสิ่งที่เรียกวาความสุขนั้น 

ไดถูกเปลี่ยนเปนอุเบกขา.  ทั้งนี้  ก็ดวยเหตุผลอยางเดียวกันกับท่ีไดกลาวมาแลว 
ขางตน  คือเมื่อพิจารณาสอดสองอยู เสมอ  จนเห็นเปนของที่ยังหยาบหรือเปนของ 
ที ่ย ัง ร ุนแรงอยู   ย ังกว ัดแกว ง ได ง ายอยู   ย ังทํา ให รํา ง ับยิ ่ง ขึ ้น ไปกว านั ้น ได อ ีก 
จึงพยายามรํางับความรูสึกที่เปนสุขนั้นเสีย  เหลืออยูแตความเพงในสิ่งที่สักวาเปนเวทนา 
เฉย ๆ  ไมเปนที่ตั้งแหงความยินดีวาความสุขอีกตอไป.  ความเพงในระยะนี้เปนความ 
เพ งแน วแน ถ ึงที ่ส ุด   สงบรําง ับถ ึงที ่ส ุด   จ ืดสน ิทถ ึงที ่ส ุด   หร ือขาวผ องถ ึงที ่ส ุด 
คือเหลืออยูแตความรูสึกที่ เปนความเพงเฉย ๆ  กับความที่จิตมีอารมณเพียงอยาง 
เดียว  คือในสิ่งที่ใจเพงเฉยนั่นเอง.  ถาถามวามันเพงอะไร  ก็ตอบไดวามันเพง 
อยูที่ความรูสึกอยางหนึ่งของจิต  ซึ่งเปนเพียงความรูสึกเฉย ๆ  ถาจะเรียกโดยชื่อ 
ภาษาบาลี  ก็เรียกวา  อุเบกขาเวทนา  หรือ  อทุกขมสุขเวทนา  นั่นเอง  อิงอาศัยอยู 
กับลมหายใจออกเขา  มีมูลมาจากลมหายใจออกเขา  แตมิใชตัวลมหายใจออกเขา 
มิใช ต ัวการหายใจออกเข า   เป นแต เพ ียงความรู ส ึกอ ันใดอ ันหนึ ่งซึ ่ง เก ิดขึ ้นใหม 
หรือถูกสรางขึ้นใหมจากการกําหนดลมหายใจ  หรือมีลมหายใจเปนมูลฐาน  สําหรับ 
ในกรณีนี้  ;  นับวาเปนขั้นสุดทายของรูปฌาน. 
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ความแตกตางที่แสดงไดดวยพุทธภาษิต 
 

ตอนี้ไป  จะไดวินิจฉัยกันถึงความแตกตางระหวางฌานทั้งสี่  โดยอาศัย 
แงของบาลีพระพุทธภาษิตที่ปรากฏอยูเปนหลัก  :- 

 
สําหรับปฐมฌาน  มีหลักอยูวา 
๑.  มีขึ้น  เพราะความสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งปวง, 
๒.  ยังเต็มอยูดวยวิตกและวิจาร, 
๓.  มีปติและสุขชนิดที่ยังหยาบ  คือชนิดที่เกิดมาจากวิเวก, 
๔.  จัดเปนขั้นที่หนึ่ง  คือระดับท่ีหนึ่งของรูปฌาน. 
 
สวนทุติยฌาน  นั้น 
๑.  มีขึ้นเพราะวิตก  วิจาร  รํางับไป, 
๒.  เต็มอยูดวยความแนวแนและความพอใจของจิตภายใน, 
๓.  มีปติและสุขชนิดที่สงบรํางับ  เพราะเกิดมาจากสมาธิ, 
๔.  จัดเปนระดับท่ีสองของรูปฌาน. 
 
สวนตติยฌาน  นั้น 
๑.  มีขึ้นเพราะปติจางไปหมด  โดยการแยกออกจากความสุข, 
๒.  มีการเพงดวยสติสัมปชัญญะถึงที่สุด, 
๓.  เสวยสุขทางนามธรรมที่ละเอียดไปกวา, 
๔.  จัดเปนระดับท่ีสามของรูปฌาน. 
 
สวนจตุตถฌาน  อันเปนอันดับสุดทายนั้น   
๑.  มีขึ้นเพราะดับความรูสึกท่ีเปนสุข  ทุกข  โสมนัส  และโทมนัส  ที ่
มีมาแลวในกาลกอน  (ในฌานขั้นตน  ๆ)  เสียไดอยางสิ้นเชิง, 

www.buddhadasa.in.th

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org



การบรรลุฌาน ๒๑๙ 

๒.  มีความบริสุทธิ์ของสติ  เพราะการกําหนดสิ่งที่ไมสุข  –  ไมทุกข 
อยูอยางเต็มท่ี, 

๓.  มีเวทนาที่เปนอุเบกขา  แทนที่ของเวทนาที่เปนสุข, 
๔.  จัดเปนลําดับท่ีสี่ของรูปฌาน. 
 
ทั้งหมดนั้น  เมื่อเปรียบเทียบกันดูในระหวางฌานทั้งสี่  โดยพฤตินัย 

ตาง ๆ  อยางละเอียดแลว  จะเห็นไดวา  มีความแตกตางกันอยางชัดแจง  ดังตอ 
ไปน้ี  : 

 
๑.  เกี่ยวกับที่ตั้ง  หรือมูลเหตุอันเปนที่ตั้ง,  ถาเอามูลเหตุหรือท่ีตั้ง 

ของฌานนั้น ๆ  เปนเกณฑกันแลว  เราจะเห็นไดวา  :- 
ปฐมฌาน  เกิดมาจากความสงัด  (วิเวก)  จากกามและอกุศล, 
ทุติยฌาน  เกิดมาจากความสงัดจากวิตก  วิจาร, 
ตติยฌาน  เกิดมาจากความสงัดจากปติ, 
จตุตถฌาน  เกิดมาจากความสงัดจากสุขและทุกขโดยประการทั้งปวง. 
 
อาจจะมีผูสงสัยวา  เมื่อปฐมฌานสงัดจากกามและอกุศลแลว  ฌานที่ 

ถัดไปไมไดสงัดจากกามหรืออกุศลหรือ  ดังนี้เปนตน.  ขอน้ีพึงเขาใจวา  สิ่งที่ถูก 
ละไปแลวในฌานขั้นตน ๆ  ก็เปนอันไมเหลืออยูในฌานขั้นตอไป  ฉะนั้น  จึงไม 
กลาวถึงสิ่งนั้นอีก  จะกลาวถึงแตสิ่งที่ยังเหลืออยูหรือท่ีเปนปญหาใหตองละตอไปอีก 
ในขั้นตอไปตามลําดับเทานั้น  :  เชนในขั้นปฐมฌาน  ความรูสึกท่ีเปนกามและ 
อกุศลธรรมอยางอื ่นในระดับเดียวกัน  ไมรบกวนหรือไมมาใหเห็นหนาอีกตอไป 
แตมีความรูสึกที่เปนวิตกวิจาร  ตั้งอยูในฐานะที่จะเปนปญหาสําหรับใหละตอไป, 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๘ ๒๒๐

ในขั้นทุติยฌาน  จึงไมกลาวถึงกามและอกุศลวาเปนสิ่งที่ตองละ  แตกลาววิตกวิจาร 
วาเปนสิ่งที่ตองละขึ้นมาแทน  แลวเปนอยูดวยปติและสุข.  ครั้นถึงขั้นตติยฌาน 
ปรากฏวาปติเปนสิ่งที่ตองละตอไปอีก  เหลืออยูแตสุขซึ่งสูงขึ้นระดับหนึ่ง.  ครั้นไป 
ถึงจตุตถฌาน  สุขแมประณีตถึงระดับน้ันแลว  ก็ยังตองละโดยสิ้นเชิง  แลวยังแถม 
กลาวกวางไปถึงกับวา  ละเสียทั ้งสุขทั ้งทุกข  ทั้งโสมนัสโทมนัส  โดยประสงค 
จะใหเหลืออยูแตอุเบกขาจริง ๆ  ซึ่งเราอาจจะสรุปความไดวา  :- 

 
ตอเมื่อกามและอกุศลไมรบกวน  จึงจะมีปฐมฌาน. 
ตอเมื่อวิตก  วิจาร  แมในรูปธรรมที่บริสุทธิ์ไมรบกวน  จึงจะมีทุติยฌาน. 
ตอเมื่อปติ  แมจะเปนปติในธรรม  ไมรบกวน  จึงจะมีตติยฌาน,  และ 
ตอเมื่อสุขเวทนา  แมที่บริสุทธิ์ในทางนามธรรมไมรบกวน  (ซึ่งไมตองกลาว 

ถึงความทุกขรบกวน)  จึงจะมีจตุตถฌาน. 
ทั้งหมดนี้  เปนเครื่องแสดงใหเห็นความแตกตางอยางยิ่ง  ของมูลเหต ุ

อันเปนที่ตั้งของฌานนั้น ๆ  พรอมท้ังความสูงต่ํากวากันอยางไร. 
 
๒.  เมื่อพิจารณาดูกันถึงสิ่งที่กําลังมีอยู  อยางเดนที่สุด  ในฐานะเปน 

เครื่องสังเกตเฉพาะแหงฌานนั้น ๆ  เราจะเห็นไดวา  :- 
ในปฐมฌาน  มี  วิตกวิจาร  เปนตัวการ  ตั้งเดนอยู, 
สวนในทุติยฌานสิ่งสองนั้นหายหนาไป  แตมี  ปติและสุข  เดนอยูแทน, 
สวนในตติยฌาน  ปติหายหนาไป  แมสุขก็ไมปรากฏเดน  แตมีลักษณะ 

ของ  การเพงดวยสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ  ที่สุด  มาเดนอยูแทน, 
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คร้ันถึงขั้นจตุตถฌาน  มี  ความบริสุทธิ์ของสติดวยอํานาจอุเบกขา  ตั้ง 
อยูแทน. 

 
นี้คือความแตกตางของลักษณะที่ปรากฏเดน ๆ  ในขณะแหงฌานทั้งที่ 

วามีอยูอยางแตกตางกันอยางไร. 
 
๓.  เมื่อกลาวถึงรส  หรือความสุขอันเนื่องดวยฌานนั้น  ก็จะเห็นไดวา 

ปฐมฌาน  มี  ปติและสุขอันเกิดแตวิเวก, 
ทุติยฌาน  มี  ปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ, 
ตติยฌาน  มีแต  ความสุขทางนามกายขั้นที่ประณีต  ที่สุด, 
จตุตถฌาน  มีแต  อุเบกขาคือไมมีทั้งปติและสุข  ไมมีขั้นไหนหมด. 

 
ยอนกลับไปดูอีกทีหนึ่ง  เพื่อพิจารณาใหเห็นขอเท็จจริงตาง ๆ  วาใน 

ปฐมฌาน  ปติและสุขที่เกิดมาจากวิเวก  นั้น  หยาบหรือต่ํากวาปติและสุขที่เกิดจากสมาธ ิ
ทั้งนี้เพราะวาในขณะแหงปฐมฌานนั้น  สุขนั้นก็ยังตองอาศัยวิตกวิจาร  และเพียง 
แตสงัดจากความรบกวนของนิวรณเทานั้น  :  ความเปนสมาธิยังหยาบอยู  ไมถึง 
ขนาดที่จะใหเกิดความสุขโดยตรง  ที่เต็มตามความหมายได. 

 
ครั้นมาถึงทุติยฌาน  ความเปนสมาธิ  มีกําลังมากพอที่จะใหเกิดความ 

สุขอันใหม  จึงเกิดมี  ปติและสุขที่เกิดจากสมาธิ  แทนที่จะเรียกวา  ปติและสุขอันเกิด 
จากวิเวก  ดังแตกอน. 
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ครั้นถึงขณะแหงตติยฌาน  ความสุขประณีตขึ้นไป  ถึงขนาดที่สลัดปติ 
ทิ้งเสีย  เหลือแตความสุขทางนามธรรมชั้นสูงของผูที่สมบูรณดวยสติสัมปชัญญะ 
จริง ๆ  คือเปน  ความสุขขั้นที่พระอริยเจาก็ยอมรับนับถือวาเปนความสุข. 

 
ครั้นตกไปถึงขึ้น  จตุตถฌาน  มีเหลืออยูแต  รสอันจืดสนิท  ไมเรียกวา 

เปนสุขหรือทุกข  ไมเปนโสมนัสหรือโทมนัสอีกตอไป.  นี้คือความแตกตางของสิ่ง 
ที่เรียกวารสแหงฌาน  อันแสดงใหเห็นความสูงต่ํากวากันอยางชัดแจง. 

 
๔.  สําหรับลําดับแหงฌาน  ที่กลาวไววา  ฌานที่หนึ่ง  ฌานที่สอง 

ฌานที่สาม  ฌานที่สี่  นั้น  เปนเพียงการบัญญัติตามกฎเกณฑที่เห็นวาควรบัญญัติ 
เพื่อสะดวกแกการศึกษาและการพูดจา.  เมื่อการบัญญัติไดบัญญัติไปตามความ 
สูงต่ํา  คําที่บัญญัติขึ้นก็ยอมแสดงความสูงต่ําอยูในตัว  เปนการทําความเขาใจกัน 
ไดโดยงาย  ในขณะที่พอสักแตวาไดยินชื่อ  ;  แตทั้งนี้เปนไปไดเฉพาะหมูบุคคล 
ผูมีการศึกษาในเรื่องนี้มาแลวเทานั้น. 

 
ถาผูปฏิบัติไดศึกษาและพิจารณา  ใหเห็นความแตกตางกัน  ในแงตาง  ๆ 

ของสิ่งที่เรียกวาฌาน  ตามที่กลาวมานี้อยางทั่วถึงแลว  ก็เปนการงายแกการปฏิบัติ 
ยิ่งไปกวาการที่จะรอไวถามตอเมื่อสิ่งเหลานั้นเกิดขึ้น  วานั้นคืออะไร  หรือจะทํา 
อยางไรตอไป  ดังนี้เปนตน.  สําหรับนักศึกษาทั่ว ๆ  ไปน้ัน  เมื่อมีความเขาใจใน 
เรื่องนี้แลว  ยอมเปนหนทางที่จะอนุมานเพื่อทราบถึง  ภาวะแหงจิตในขณะที่ลุถึงฌาน 
ไดเปนอยางดี  และพอที่จะทําใหเกิดความสนใจในการศึกษาถึงสิ่งเหลานี้  แทนที่ 
จะดูถูกดูหมิ่น   หรือเขาใจวาเรื่องเหลานี้ ไมมีความหมายอะไรสําหรับคนในยุค 
ปจจุบันนี้. 
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ลักษณะสมบูรณ  ของฌานทั้งส่ี๑ 
 
เมื่อกลาวตามหลักวิชา  อาจจะกลาวไดเปนหลักจํากัดลงไปไดวา  ฌาน 

หนึ่ง ๆ  นั้น  ตองประกอบดวยองคประกอบเทาไร  จึงจะเปนเครื่องตัดสินวาเปน 
ความสมบูรณของฌานนั้น.  โดยหัวขอ  ก็คือปฐมฌาน  มีองคประกอบ  ๒๐,  
ทุติยฌาน  มี  ๑๘,  ตติยฌาน  มี  ๑๗,  จตุตถฌาน  มี  ๑๗,  อธิบายดังตอไปนี้  : 

 
ปฐมฌาน  มีองคประกอบ  ๒๐  ประการ  คือประกอบดวยลักษณะ  

๑๐  ประการดังที่กลาวแลวขางตน  ที่รวมเปนความงามในเบื้องตน  ความงามใน 
ทามกลาง  ความงามในที่สุด  นี้ประเภทหนึ่ง  ;  และประกอบดวยองคฌาน  ๕  
และธรรมเปนอินทรียอีก  ๕  รวมกันจึงเปน  ๒๐  ซึ่งทําใหกลาวไดวา  ปฐมฌาน 
สมบูรณดวยองคประกอบ  ๒๐;  หรือเรียกงาย ๆ  ก็วาประกอบดวยลักษณะ  ๑๐ 
ดวยองคฌาน  ๕  ดวยอินทรีย  ๕  ดังนี้. 

 
การที่ทานระบุธรรมถึง  ๒๐  ประการวาเปนองคประกอบของปฐมฌาน 

ดังนี้  ก็เพื่อการรัดกุมของสิ่งที่เรียกวาฌานนั่นเอง  ;  มีความประสงคอยางยิ่งที่จะ 
ไมใหผูปฏิบัติมองขามสิ่งเหลานี้ไปเสีย  หรือมองไปอยางลวก ๆ  สนใจอยางลวก ๆ  
วาปฐมฌานประกอบดวยองคหาเทานั้น  ก็พอแลว  ;  ทางที่ถูก  เขาก็ตองเพงเล็ง 
ถึงอินทรียทั้งหา  ที่สมบูรณ  และเขามาเกี่ยวของกับองคของฌานทั้งหมด  ใน 

 
 
 
 
 
 

 

                                                
๑  การบรรยายครั้งที่  ๒๓  /  ๒๗  กันยายน  ๒๕๐๒ 
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ลักษณะที่ถูกตองที่สุด  คือถูกตองตามลักษณะ  ๑๐  ประการ  ที่กลาวแลวอยาง 
ละเอียดนั่นเอง.  ใหเอาลักษณะ  ๑๐  ประการนั้นเปนเครื่องพิสูจนที่เด็ดขาดและ 
แนนอน  วาปฐมฌานเปนไปถึงที่สุดหรือไม  ;  อยาถือเอาเพียงลวก ๆ  วาปฐมฌาน 
ประกอบดวยองคหาเทานี้ก็พอแลว.  นี้คือประโยชนของการบัญญัติองคประกอบ  
๒๐  ประการ  ของปฐมฌาน. 

 
ทุติยฌาน  มีองคประกอบ  ๑๘  ประการ.  ขอน้ีมีหลักเกณฑทํานอง 

เดียวกันกับหลักเกณฑตาง ๆ  ในกรณีของปฐมฌาน,  หากแตวาในที่นี้องคแหง 
ฌานขาดไปสององค  กลาวคือวิตกวิจารท่ีถูกระงับไปเสียแลว.  องคแหงฌาน 
เหลือเพียงสาม  คือ  ปติ  สุข  และ  เอกัคคตา  ;  ดังนั้น  องคประกอบทั้งหมด 
ของทุติยฌานจึงเหลืออยู  ๑๘  กลาวคือลักษณะ  ๑๐,  องคแหงฌาน  ๓,  และ 
อินทรีย  ๕  ดังนี้,  ความสัมพันธกันระหวางองคประกอบ  ๓  กลุมน้ี  มีนัยอยาง 
เดียวกันกับท่ีกลาวแลวขางตน  ในกรณีของปฐมฌาน. 

 
ตติยฌาน  มีองคประกอบ  ๑๗  ประการ  มีหลักเกณฑทํานองเดียวกัน 

กับฌานที่กลาวแลวขางตน  หากแตวาองคแหงฌานในที่นี้  ลดลงไปอีก  ๑  รวม 
เปนลดไป  ๓,  เหลืออยูแตเพียง  ๒  คือ  สุขและเอกัคคตา  ;  องคประกอบทั้ง 
หมดของตติยฌานจึงเหลืออยูเพียง  ๑๗  กลาวคือลักษณะ  ๑๐  องคแหงฌาน  ๒  
อินทรีย  ๕  ดังนี้.  วินิจฉัยอื่น ๆ  ก็เหมือนกันฌานขางตน. 

 
จตุตถฌาน  มีองคประกอบ  ๑๗  ประการ  มีหลักเกณฑอยางเดียวกัน 

คือจตุตถฌานมีองคฌาน  ๒  แมวาสุขจะไดเปลี่ยนเปนอุเบกขา  ก็ยังคงนับอุเบกขา 
นั ้น เอง   ว า เป นองค ฌานองค หนึ ่ง ,รวม เป นม ีอ งค ฌาน๒   ทั ้ง เ อก ัคคตา   :  
โดยนัยนี้ก็กลาวไดวา  จตุตถฌานก็มีองคประกอบ  ๑๗  เทากับตติยฌาน  โดย 
จํานวน,  แตตางกันอยูหนอยหนึ่ง  ตรงที่องคฌานที่เปลี่ยนเปนอุเบกขานั่นเอง. 
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สรุปความวา  ปฐมฌานมีองคประกอบ  ๒๐,  ทุติยฌานมี  ๑๘,  ตติยฌาน 
มี  ๑๗,  จตุตถฌานมี  ๑๗,  เปนองคประกอบสําหรับการกําหนด  การศึกษา  หรือ 
การพิจารณา  ใหหยั่งทราบถึงความสมบูรณแหงฌานนั้น ๆ  จริง  ๆ. 

 
ขอที่ตองสังเกตอยางยิ่ง  มีอยูวาจํานวนองคฌานเปลี่ยนไปไดตามความ 

สูงต่ําของฌาน  ;  สวนลักษณะ  ๑๐  ประการ  และอินทรีย  ๕  อยางนั้น  ไมมี 
การเปลี่ยนแปลงเลย.  โดยนัยนี้เปนอันวา  ปฐมฌานก็ดี  ทุติยฌานก็ดี  ตติยฌาน 
ก็ดี  และจตุตถฌานก็ดี  ลวนแตมีความงามในเบื้องตน  มีความงามในทามกลาง 
และมีความงามในที่สุด  ดวยหลักเกณฑอันเดียวกันแท.  ทั้งนี้  เพราะมีลักษณะ  
๑๐  ประการ  ดังที่ไดแยกไวเปนความงาม  ๓  ประการ  ปรากฏอยูแลวในขอความ 
ขางตนดวยกันทั้งนั้น.  สวนอินทรียทั้งหานั้น  พึงทราบไววาเปนสิ่งที่มีกําลังเพิ่ม 
ขึ้นตามสวน  แหงความสูงของฌานไปทุกลําดับ  ;  แมวาจะยังคงทําหนาที่อยาง 
เดียวกัน  หรือตรงกัน  แตกําลังของมันไดเพิ่มขึ้นทุกอยาง   โดยสมสวนกันกับ 
ความสูงยิ่ง ๆ  ขึ้นไปของฌานนั้น ๆ  ;  กลาวโดยสรุปก็คือ  สัทธา  วิริยะ  สติ  สมาธ ิ
ปญญา  แตละอยาง ๆ  ตองมีความประณีต  และมีกําลังเพิ่มข้ึนตามความตองการ 
ของการที่จะกาวขึ้นไปสูฌานนั้น ๆ  ตามลําดับ.  โดยนัยนี้ทําใหกลาวไดวา  อินทรีย 
นั้นๆไมเปลี่ยนแปลงโดยจํานวนก็จริง  แตเปลี่ยนแปลงเปนอยางมากในทางคุณคาหรือในทาง 
กําลัง  ดังที่กลาวแลว.  ผูศึกษาไดสังเกตเห็นความแตกตางในขอน้ีจริง ๆ  แลว  ยอม 
เขาใจความแตกตางระหวางฌานหนึ่ง ๆ  ไดดียิ่งขึ้นไปอีก.  ในที่สุดเราก็มาถึงสิ่งที ่
เรียกวา  วสี. 

 
วสี  ๕  ประการ 

สิ่งที่เรียกวา  วสี  หมายถึงความชํานาญแคลวคลองวองไวในสิ่งที่จะ 
ตองทํา  และทําไดอยางใจที่สุด.  จนกลาวไดวา  เปนผูมีอํานาจเหนือสิ่งนั้นโดย 
เด็ดขาด. 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๘ ๒๒๖

คําวา  วสี  โดยพยัญชนะ  แปลวา  ผูมีอํานาจ  ซึ่งในที่นี้ไดแกความ 
มีอํานาจอยูเหนือการกระทํา  สามารถทําอะไรไดอยางผูมีอํานาจ  คือแคลวคลอง 
วองไวไมติดขัด  ไดอยางใจ.  อํานาจในกรณีของการฝกสมาธินี้  มีทางมาจาก 
ความชํานาญในการฝกฝน  ยิ่งชํานาญเทาไร  ก็ยิ่งมีอํานาจมากขึ้นเทานั้น  ฉะนั้น 
ใจความของคําวา  วสี  โดยสั้น ๆ  ก็คือ  ผูมีอํานาจแหงความชํานาญ  นั่นเอง  เขาเปน 
ผูมีความชํานาญเกี่ยวกับฌาน  ในกรณีดังตอไปนี้  คือ  ๑.  ชํานาญในการกําหนด,  
๒.  ชํานาญในการเขาฌาน,  ๓.  ชํานาญในการหยุดอยูในฌาน,  ๔.  ชํานาญในการ 
ออกจากฌาน,  และ  ๕.  ชํานาญในการพิจารณาฌาน  ;  รวมเปน  ๕  ประการ 
ดวยกัน  มีอธิบายดังนี้  :- 

 
๑.  ชํานาญในการกําหนด  เรียกวา  อาวัชชนวสี  ขอน้ีไดแกความ 

เชี่ยวชาญในการกําหนดอารมณ  นิมิต  และองคฌาน  ไดเร็วขึ้นกวาแตกาลกอน 
และเร็วทันใจยิ่งขึ้นไปทุกที.  วิธีฝก  คือเมื่อไดปฏิบัติจนทําปฐมฌานใหเกิดขึ้นได 
โดยนัยดังที่กลาวแลวขางตน  ก็คํานวณดูวา  การกําหนดอารมณและนิมิตตาง ๆ  
กระทั่งถึงองคฌานทั้ง  ๕  ของตนในหนหลังนั้น  ไดเปนมาอยางไร  ใชเวลานาน 
เทาใดในการกําหนดอยางหนึ่ง  ๆ  และในขั้นหนึ่ง  ๆ  บัดนี้ เราจะทําใหดีกวานั้น 
และเร็วกวานั้น  เพราะฉะนั้น  จะตองยอนไปหัดกําหนดทุกสิ่งที่จะตองกําหนดใน 
ลักษณะที่รวดเร็วกวาเดิม  กลาวคือกําหนดลมหายใจ  อยางยาว  -  อยางสั้น  ไดด ี
และเร็วกวาเดิม  กําหนดผุสนาและฐปนาทําใหเกิดอุคคหนิมิตไดเร็วกวาเดิม  กําหนด 
อุคคหนิมิตใหเปลี่ยนรูปเปนปฏิภาคนิมิตไดเร็วกวาเดิม  และในที่สุดก็คือการอาศัย 
ปฏิภาคนิมิตนั้น  หนวงเอาองคฌานทั้งหา  ใหปรากฏออกมาไดในลักษณะที่รวดเร็ว 
กวาเดิมยิ่งขึ้นทุกที.  กลาวสรุปใหสั้นที่สุดก็คือ  การซอมความเร็ว  ในการกําหนด 
อารมณ  นิมิต  และองคฌานนั่นเอง. 
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ในการกําหนดเพื่อทําความเร็ว  หรือเรงอัตราความเร็วอยางหนึ่ง ๆ  
ในที่นี้  เมื่อเรงเร็วขึ้นมาไดอยางใด  ในขั้นแรก ๆ  ตองมีการกําหนดในสิ่งที่ปรากฏแลวนั้น 
ใหนานพอสมควร  คือนานพอที่จะเห็นชัด  แลวจึงคอยเลื่อนไปกําหนดสิ่งที่ถัดไป.  
ทั้งนี้เพื่อความมั่นคงของสิ่งที่กําหนดไดในอัตราความเร็วใหม  ทําดังนี้เปนลําดับไป 
และเพิ่มความเร็วใหมากขึ้นทุกที  จนมีความชํานาญที่กลาวไดวา  รวดเดียวถึง 
นับตั้งแตการกําหนดอารมณทุกขั้น  กําหนดนิมิตทุกตอน  จนกระทั่งถึงองคฌาน 
ทุกองค  มีผลทําใหการเจริญสมาธิในครั้งหลัง ๆ  มีการกําหนดสิ่งตาง ๆ  ลุลวงไป 
เร็วกวาเดิม  และมั่นคงกวาเดิม. 

 
อุปมาท่ีจะชวยใหเขาใจไดงาย  เชนผูฝกในการปรุงอาหาร  เตรียมหา 

สวนประกอบตาง ๆ  ที่จะเอามาปรุงกันขึ้นเปนอาหารอยางหนึ่ง  :  ในการทําได 
ครั้งแรกยอมงุมงามและชักชา  กวาจะไดมาครบทุกอยาง  กวาจะทําใหมีสวนสัด 
ที่ถูกตองไดทุกอยาง  ก็กินเวลานาน  ;  แตในการปรุงอาหารอยางเดียวกันนั้น 
เปนครั ้งที ่  ๒  ครั ้งที  ๓  ที ่  ๔  เขาอาจจะทําใหเร ็วยิ ่งขึ ้นทุกที  จนกระทั ่งครั ้ง 
สุดทายจริง ๆ  ก็ทําไดเร็วเปนวาเลน.  ทั้งนี้  มีผลเนื่องมาจากฝกกําหนดในสิ่งที่ 
ไดทําไปแลว  วามีอะไรกี่อยาง  และอยางละเทาไร  เปนตนนั่นเอง  จนมีความ 
ชํานาญถึงที่สุด  ก็ทําไปไดเปนวาเลน  โดยปราศจากความยากลําบากหรือหนักอก 
หนักใจแตประการใด,  ขอนี้อุปมาฉันใด  การฝกกําหนด  อารมณแตละตอน 
นิมิตแตละขั้น  และองคฌานแตละองค  ของบุคคลผูทําปฐมฌานใหเกิดขึ้นได 
เปนครั้งแรก  เพื่อความเชี่ยวชาญในขั้นตอไป  ก็มีอุปมัยฉันนั้น.  นี้เรียกวา 
มีอํานาจในการกําหนด. 

 
๒.  ชํานาญในการเขาฌาน  เรียกวา  สมาปชชวสี.  คําวา  “เขาฌาน”  

ในที่นี้หมายถึงกิริยาที่อาศัยปฏิภาคนิมิต  แลวหนวงเอาองคฌานทั้งหา  ทําให 
เกิดขึ้นโดยครบถวนและสมบูรณ  ปรากฏอยู เปนฌานโดยนัยดังที่กลาวขางตน 
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อยางละเอียด.  หากแตวาการทําไดในครั้งแรกนั้น  เปนมาอยางชักชาและงุมงาม 
ฉะนั้นจะตองฝกใหเร็วเขาโดยอาการอยางเดียวกันนั่นเอง  คือสามารถทําปฏิภาคนิมิต 
ใหปรากฏขึ้นฉับพลัน  หนวงความรูสึกที่เปนองคฌานใหปรากฏขึ้นฉับพลัน  ยิ่งกวาเดิมยิ่งขึ้น 
ทุกที  ดวยการขยันฝกจนกระทั่งวา  พอสักวาคิดจะเขาสูฌานก็เขาฌานได  ดังนี้.  
เรื่องที่แทก็ไมมีอะไรมากไปกวาการทําของอยางเดียวกันและอยางเดิมน่ันเอง  แต  
วาทําไดเร็วยิ่งขึ้นจนถึงอัตราเร็วสูงสุด.  เมื่อเร่ืองนี้เปนเรื่องทางฝายจิต  ความเร็ว 
ก็มีไดถึงขนาดชั่วเวลาดีดนิ้วมือครั้งเดียวหรือกระพริบตาเดียว  ก็เขาอยูในฌานแลว 
ดังนี้เปนตน. 

 
อุปมาในชั้นนี้  เปรียบเหมือนผูปรุงอาหารคนเดียวกัน  ที่เคยใชเวลาใน 

การปรุงอาหารอยางนั้นนานเปนชั่วโมง  บัดนี้  อาจจะปรุงใหเสร็จไดภายใน  ๕๐ 
นาที  หรือ  ๔๐  นาที  ๓๐  นาที  รนเขาตามลําดับ  จนถึงอัตราเร็วสูงสุดของการ 
ปรุงอาหารอยางนั้น  เชนภายใน  ๑๐  นาทีเปนตน.  เมื่อการจัดหาเครื่องปรุงก็เร็ว 
และการปรุงก็เร็ว  ความเร็วก็เพิ่มข้ึนตามสวนในการที่จะไดอาหารมารับประทาน;  
ขอน้ีมีอุปมาฉันใด  อาวัชชนวสี  ซึ่งเปรียบเหมือนการจัดหาเครื่องปรุง  และ  สมาปชชวสี 
ซึ่งเปรียบเทียบการปรุง  ก็มีอุปมัยฉันนั้น.  ความสามารถเขาฌานไดเร็วทันความ 
ตองการ   ในอ ัตราที ่เร ียกว า   ชั ่ว เวลากระพร ิบตาเด ียวนั ้น   เป นข ีดส ูงส ุดของ 
สมาปชชสี  หรือผูมีอํานาจในการเขาฌานนั้น. 

 
๓.  ชํานาญในการหยุดอยูในฌาน  เรียกวา  อธิฏฐานวสี.  คําวา 

 “อธิษฐาน”  โดยพยัญชนะแปลวา  การตั้งทับ  :  โดยใจความ  ก็คือการตั้งทับ 
ฌานหรือหยุดอยูในฌานนั่นเอง.  ความชํานาญในการหยุดอยูในฌานนั้น  หมาย 
ความวาสามารถหยุดอยูในฌานไดนานตามที่ตนตองการจริง  ๆ.  ในชั้นแรก ๆ  ผูเขา 
ฌานไมสามารถจะหยุดอยูในฌานไดนานตามที่ตนตองการ  หรือถึงกับไมสามารถ 
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อยูไดนานดวยซ้ําไป  :  เขาจะตองฝกใหอยูในฌานไดนานยิ่งขึ้น  นับตั้งแต 
ไมกี่นาที  จนถึงเปนชั่วโมง ๆ  กระท่ังถึงเปนวัน ๆ  มี  ๗  วันเปนที่สุด  :  และ 
พรอมกันนั้น  ตองฝกใหไดตามที่ตองการอยางเฉียบขาดจริง ๆ  ดวย  เชนจะอยู 
ในฌานเพียง  ๕  นาที  ก็ใหเปนเพียง  ๕  นาทีจริง ๆ  ไมขาดไมเกินแมแตเพียง 
วินาทีเดียวเปนตน  จึงจะเรียกวามีความชํานาญไดถึงที่สุดในกรณีแหงอธิฏฐานวสี.  
ขอสําคัญอยูที่การกําหนดในการเขาและการออก  มีความชํานาญในการเขาและ 
การออก.  สิ่งที่เรียกวาอธิฏฐานหรือการหยุดอยูในฌานนั้น  ไดแก  ระยะที่มีอยู 
ในระหวางการเขาและการออก  เพราะฉะนั้น  เขาจะตองฝกใหมีความชํานาญทั้งในการ 
เขาและการออก  จึงจะสามารถควบคุมการหยุดในฌานใหเปนไปไดตามที่ตน 
ตองการจริง  ๆ.  เมื่อมีความชํานาญในการหยุดอยูในฌาน  ก็ยอมหมายถึงเปน 
ผูชํานาญในการเขา  และการออกจากฌานอยางยิ่ง  อยูดวยในตัวเปนธรรมดา.  
การฝกในการนอนหลับช่ัวเวลาที่กําหนดไว  แลวตื่นขึ้นมาไดตรงตามเวลาจริง ๆ  
ก็นับวาเปนสิ ่งที ่นาอัศจรรยอยู แลว  แตการฝกในอธิฏฐานวสีหรือการหยุดอยู 
ในฌานนั้น  สามารถทําไดเฉียบขาดกวานั้น  และนาอัศจรรยยิ่งไปกวานั้น  ทั้งนี้ 
เปนเพราะอํานาจของการฝกอยางเฉียบขาด  จนมีความชํานาญขนาดที่เรียกวา  วส ี
หรือผูมีอํานาจนั่นเอง. 

 
อุปมาในขอนี้  เปรียบเหมือนการบริโภคอาหาร  หรือการเก็บอาหาร 

ไวบริโภคอยางไรตามที่ตนตองการ  ดวยความชํานาญอีกชั้นหนึ่ง  หลังจากที่มี 
ความชํานาญในการจัดหาเครื่องปรุงอาหาร  และความชํานาญในการปรุง  ดังที่ 
กลาวแลวขางตน.  การหยุดอยูในฌานนานเทาใดนั้น  ยอมแลวแตความมุงหมาย 
ซึ่งมีอยูมากมายหลายอยางดวยกัน  เชนเขาฌานเพื่อแสวงหาความสุขอยูในฌาน 
ก็ใชเวลาที่หยุดอยูในฌานนาน  หรือนานมาก  ตามที่ตนตองการ,  แตถาเปน 
การเขาฌานขั้นตนเพื่อเปลี่ยนเปนฌานขั้นสูงขึ้นไป  การหยุดอยูในฌานขั้นตน ๆ 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๘ ๒๓๐

ขั ้นหนึ ่ง  ๆ   ก็ม ีเวลานอยลงไปเปนธรรมดา   ยิ ่งถ าเป นการเข าฌานอันเนื ่อง 
ดวยการแสดงอิทธิปาฏิหาริยอยางใดอยางหนึ่งดวยแลว  การเปลี่ยนฌาน  จะตอง 
เปนไปอยางรวดเร็วยิ่งขึ้นไปกวานั้นอีก.  ผูที่สามารถเขาฌาน  หยุดอยูในฌาน 
และออกจากฌานไดเร็วดังประสงค  ในกรณีอยางนี้เรียกวา  ผูมีอํานาจในอธิฏฐานวสี 
ถึงที่สุด. 

 
๔.  ชํานาญในการออกจากฌาน  เรียกวา  วุฏฐานวสี.  ขอนี้มี 

พฤติกรรมตรงกันขามตอสมาปชชวสี  กลาวคือ   สมาปชชวสีเข าไดเร ็ว  สวน 
วุฏฐานวสีออกมาไดเร็ว  โดยอาการที่กลาวไดวา  ถอยหลังกลับออกมาในทํานอง 
ที่ตรงกันขามตอกันนั้นเอง.  ผูที่ไมมีความชํานาญในการออก  ยอมออกไดชา 
หรือออกไมคอยจะไดตามที่ตนตองการ  จากความรูสึกที่เปนการอยูในฌาน  มาสู 
ความรูสึกปรกติอยางสามัญธรรมดา  ฉะนั้น  เขาจะตองฝกในการถอยหลังกลับออก 
มาอยางรวดเดียวถึงเชนเดียวกัน  ซึ ่งโดยพฤตินัยก็ไดแกการถอยจากความรู ส ึก 
ที่เปนฌาน  มาสูความรูสึกท่ีเปนองคฌาน  มาเปนปฏิภาคนิมิต  มาเปนอุคคหนิมิต 
กระทั ่งมาเปนการบริกรรม  กลาวคือการกําหนดลมหายใจในขั ้นละเอียด  และ 
ขั้นปรกติธรรมดาเปนที่สุด.  หากแตวาการกระทําทางจิตนี้  เมื่อฝกถึงที่สุดแลว 
ยอมเปนไปไดเร็วอยางสายฟาแลบ  จึงเปนสิ่งที่ยากจะสังเกตวามีลําดับมาอยางไร 
โดยแทจริง.  ทางที่ดีที่สุดนั้น  ควรจะฝกมาอยางชา ๆ  ทีละขั้น ๆ  และอยางเปน 
ระเบียบดังที่กลาวแลวนั่นเอง  :  จากฌานสูองคฌาน  จากองคฌานสูปฏิภาคนิมิต 
จากปฏิภาคนิมิตสูอุคคหนิมิต  จากอุคคหนิมิตสูฐปนาและผุสสนาชั้นตน ๆ  จากฐปนาและ 
ผุสนาสูการกําหนดลมหายใจสั้นยาวในขณะแหงการบริกรรม.  เมื่อฝกไดอยางเปน 
ระเบียบแลว  จึงเรงใหเร็วเขาทุกทีจนถึงเร็วที่สุด  ที่เรียกวาแว็บเดียวถึง  ดังที ่
กลาวแลว.  การทําไดอยางนี้เรียกวา  ผูมีอํานาจถึงที่สุดในการออกจากฌาน. 

www.buddhadasa.in.th

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org



การบรรลุฌาน ๒๓๑ 

อุปมาในกรณีนี้  เหมือนกับการเลิกกินอาหารอยางมีระเบียบและรวดเร็ว 
และเปนผลดีถึงที่สุด. 

 
๕.  ชํานาญในการพิจารณา  เรียกวา  ปจจเวกขณวสี  ขอน้ีหมายถึง 

ความชํานาญในการที่จะพิจารณาดูสิ่งตาง ๆ  เชนลักษณะอาการ  พฤติและความ 
สัมพันธเปนตน  ที่เกี่ยวกับฌานนั้นโดยทั่วถึงอีกครั้งหนึ่ง  เพื่อใหมีความแจมแจง 
แคลวคลองวองไวในสิ่งนั้น  โดยตลอดสาย  อยางทบทวนไป  ทบทวนมา  วิธีปฏิบัต ิ
คือ  เมื ่อออกจากฌานนั ้นแลว  อยาเพอลุกจากที ่นั ่ง  อยาเพอสงใจไปเรื ่องอื ่น 
หรือคิดเรื่องใด ๆ  แตจะกําหนดพิจารณาดูสิ่งตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับฌานนั้นอยางทบทวน 
ไปมา  คือลําดับตาง ๆ  แหงการเขาฌานและการออกจากฌาน  ทั้งขึ้นทั้งลองอยาง 
ทั่วถึงอีกครั้งหนึ่ง  ;  ทั้งนี้  กระทําโดยทํานองของการพิจารณาในขั้นอาวัชชนวส ี
นั่นเอง  เปนเที่ยวขึ้นจนถึงที่สุดคือความเปนฌาน  การหยุดอยูในฌาน  หรือแม 
การเสวยสุขเนื ่องดวยฌานนั้น  ในลักษณะแหงวิกขัมภนวิมุตติจนเพียงพอแลว 
จึงยอนกลับลงไปตามลําดับ  โดยทํานองของอาวัชชนวสีเที่ยวถอยกลับ  จนกระทั่ง 
ถึงขณะแหงบริกรรมเปนที่สุด.  การกระทําทั้งนี้ยอมเปน  การตรวจดูสมาธิของ 
ตนเองตั้งแตตนจนปลาย  ทั้งขาขึ้นและขาลง  หรือท้ังเที่ยวเขาเที่ยวออกอยางละเอียด 
ทุก ๆ  ขั้นไป  เพื่อความแจมแจงยิ่ง ๆ  ขึ้นไป  เพื่อความชํานาญยิ่ง ๆ  ขึ้นไปในโอกาสหนา 
และมีผลพิเศษ  เพื่อความพอใจในการที่จะบมอิทธิบาท  และอินทรียของตนให 
แกกลายิ่ง ๆ  ขึ้นไป  ในการปฏิบัติธรรมขางหนาดวยอีกโสดหนึ่ง.  ถาไมเชี่ยวชาญ 
ในวสีขอนี้  ยอมไมเปนผูคลองแคลวถึงที่สุดในวสีขออื่น  ;  ดังนั้น  วสีขอนี้จึง 
เปนเหมือนการประมวลไวซึ่งความรู  และความชํานาญแหงวสีขออื่นไวทั้งหมด 
อยางเปนระเบียบและมั่นคงนั่นเอง. 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๘ ๒๓๒

อุปมาในกรณีนี้  เปรียบเหมือนบุคคลที่เสาะแสวงหาเครื่องปรุงอาหาร 
อยางชํานาญ  แลวมาปรุงอยาชํานาญ  แลวบริโภคอยางชํานาญ  แลวเลิกบริโภค 
หรือถายออกอยางชํานาญ  และสามารถพิจารณาเห็นคุณและโทษของอาหารนั้น 
อยางชํานาญ  ดวยการพิจารณาทบทวนไปมา  จากตนไปยังปลาย  จากปลาย 
ไปยังตน  ก็ยอมมีความรูความชํานาญในเรื่องของอาหารไดถึงที่สุด  ขอน้ีมีอุปมา 
ฉันใด  การกระทําในขั้นแหงปจจเวกขณสี  ซึ่งเปนความชํานาญขั้นสุดยอด  ก็ม ี
อุปมัยฉันนั้น. 

 
ทั้งหมดนี้  เปนการฝกในวสีทั้งหา  สวนที่เกี่ยวกับปฐมฌาน  เมื่อทําได 

ถึงที ่ส ุดแล ว   ก็เร ียกว าเปนผู ม ีความคลองแคลวในปฐมฌาน   หรือมีปฐมฌาน 
อยูในอํานาจของตัวโดยแทจริง. 

 
หลังจากนั้นก็มี  การปฏิบัติในวสี  ที่เปนการเลื่อนขึ้นไปสูฌานที่สูง 

ขึ้นไปตามลําดับ  กลาวคือทุติยฌาน  ตติยฌาน  และจตุตถฌาน  โดยวิธีการดังที่ 
กลาวแลวขางตน  ในตอนอันวาดวยฌานนั้น ๆ  โดยละเอียดแลว.  วิธีฝก 
คือเมื่อไดฌานใหมมาอีกขั้นหนึ่ง  ก็พึงฝกในวสีทั้งหา  โดยอาการทํานองเดียวกับ 
การฝกวสีในขั้นปฐมฌาน  ไมมีอะไรที่ผิดกันเลย  หากแตวาสูงขึ้นหรือไกลออกไป 
ทุกที ๆ   เท านั ้น   เมื ่อการฝ กวส ีในปฐมฌานถึงที ่ส ุดแล ว   ก็เริ ่มการปฏิบ ัต ิเพื ่อ 
การลุถึงทุติยฌาน  ;  ครั้นทําทุติยฌานใหเกิดขึ้นไดแลว  ก็ฝกวสีทั้งหาในสวน 
ทุติยฌานสืบไป.  แตวาในการฝกนั้น  ตองยอนไปตั้งตนมาตั้งแตระยะตนของ 
ปฐมฌานดวยทุกคราวไป  กลาวคือใหมีความชํานาญมาตั้งแตตนจนปลาย  เนื่องกัน 
ไปตลอดสายเสมอ.  อยาไดมีความประมาท  ตัดลัดฝกแตตอนปลายเปนขั้น ๆ  ตอน ๆ  เลย 
เพราะเปนเรื่องของจิตเปนของเบาหวิว  อาจสูญหายไปไดงาย  ไมวาตอนไหน  ฉะนั้น 
จะตองฝกไวตลอดสาย  ทุกคราวไป.  แมการปฏิบัติของผูใดจะไดดําเนินไปโดย 
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ทํานองนี้   จนขึ้นถึงขั้นจตุตถฌานแลวก็ตาม   การปฏิบัติในวสีในจตุตถฌานนั้น 
คราวหนึ่ง ๆ  ก็จะตองยอนไปตั้งตนมาตั้งแตระยะตนของปฐมฌานอยูนั่นเอง  เพื่อ 
 “ความชํานาญตลอดสาย”  และเพื่อ  “ความชํานาญในการเปลี่ยนฌานที่สัมพันธกันอยู 
เปนลําดับ”  การทําอยางนี้  นอกจากมีประโยชน  ในความแตกฉานและมั่นคงในเรื่อง 
ของฌานแลว  ยังมีประโยชนอยางยิ่ง  ในการที่จะดําเนินเขาสูลําดับของสมาบัต ิ
ในขั้นสูง  อันหากจะพึงมีขางหนาในเมื่อตองประสงค. 

 
สรุปความแหงวสีทั้งหา  วา  การฝกในวสีทั้งหาลําดับน้ี  เปนการฝก 

เพื่อ  ๑.  ใหเกิดความชํานาญ,  ๒.  ใหเกิดความเร็วไว,  และ  ๓.  ใหเกิดความได 
อยางใจ  ;  ซึ่งเมื่อรวมกันแลว  ก็คือ  ความมีอํานาจเหนือสิ่งนั้น  หรือ  ความมีสิ่งนั้น 
อยูในอํานาจของตน  นั่นเอง  ซึ่งเปนความหมายโดยตรงของคําวา  “วสี”.  การฝกนี ้
เปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่ง  จนถึงกับ  ถาปราศจากการฝกในระบอบแหงวสีนี้แลว  สิ่ง 
ตาง ๆ  จะติดตันอยูพักหนึ่ง  แลวกลับลมเหลวในที่สุด.  ผูปฏิบัติพึงสังเกตใหเห็นความ 
จําเปนของการที่ตองซักซอมใหเกิดความชํานาญ  ไมวาในกิจการใด  ๆ.  ตัวอยาง 
เช นผู ฝ กดนตร ี  ฝ กเพลงได เป นครั ้งแรก   เพลงหนึ ่งหร ือ เพ ียงตอนหนึ ่งก ็ตาม 
ถาไมขยันซอมใหชํานาญจริง ๆ  แลว  ไมกี่วันก็ลืม  ;  ยิ่งกระโดดขามไปฝกเพลง 
ใหมอื่นอีก  ก็จะตองเลอะดวยกันทั้งสองเพลง  ;  ฉะนั้น  นับวาเปนการฝกใหเกิด 
ความชํานาญเสียตอนหนึ่ง ๆ  กอน  ทุกตอน ๆ  นั้น  เปนความจําเปนสําหรับกิจการ 
ทั้งปวง  และโดยเฉพาะอยางยิ่ง  สําหรับการฝกทางฝายจิตโดยตรง   เชนการฝก 
ฌานนี้เปนตน.  แมที่สุดแตเด็ก ๆ  ที่กําลังเรียนเลขก็ยังตองซอมการทอง 
ส ูตรค ูณเป นต น   ให เชี ่ยวชาญไปท ุก  ๆ   ชั ้น   จ ึงจะเร ียนเรื ่อยไปได   มิฉะนั ้นก็ 
เลอะเทอะรวนเรกันไปหมด.  นี่คือความชํานาญ  พรอมกันนั้นก็มีผลเกิดขึ้น 
คือความไวกวาเดิมยิ่งขึ้นทุกที  จนถึงขนาดที่ใชประโยชนไดสําเร็จอยางนาอัศจรรย 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๘ ๒๓๔

เหมือนกับคนงานที ่ชํานาญ  ซึ ่งป นอิฐ  ป นหมอไดไว  จนคนธรรมดาเห็นแลว 
ตองตกตะลึง  เพราะเขาทําไดเร็วกวาเราตั้ง  ๒๐  เทา  ดังนี้เปนตน.  ในที่สุดจากความ 
ชํานาญและความไวนั้นเอง  ยอมกอใหเกิดความไดอยางใจ  คือ  ตรงตามความประสงค 
อยางเต็มท่ีไปเสียทุกอยางทุกทางในที่สุด  ;  นี้คือ  ประโยชนของสิ่งที่เรียกวา  วสี  
๕  อยาง  อันเปนสิ่งที่ผูฝกสมาธิทุกคนจะตองสนใจทําเปนพิเศษ  แลวการเจริญ 
อานาปานสติในขั้นแหงการทํากายสังขารใหสงบรํางับ  ก็จะอยูในกํามือของบุคคล 
นั้น  ไดถึงที่สุดโดยไมตองสงสัย  สามารถทําอานาปานสติในขั้นที่สี่  ใหสมบูรณ 
ไดจริง ๆ  ในเวลาอันรวดเร็วโดยแท. 

 
สรุปใจความของอานาปานสติขั้นที่ส่ี. 

 
อานาปานสติขั้นที่สี่  มีหัวขอวา  ทํากายสังขารใหรํางับอยู  หายใจ 

เขา  -  ออก  มีรายละเอียดดังกลาวแลวอยางยืดยาว  แตก็อาจจะสรุปความเปนไป 
ทั้งหมดนั้นไดเปน  ๔  ขั้น  :- 

 
(๑)  ในระยะ  ลมหายใจเขา  -  ออกอยางหยาบเปนไปอยูตลอดเวลา 

เพราะเธอถือเอาลมหายใจหยาบเปนนิมิต  ถือเอานิมิตเปนอยางดี  ทําไวในใจ 
เปนอยางดี  และใครครวญอยูอยางดี  ในการที่จะทําใหลมหายใจอยางหยาบนั้น 
ดับไป. 

 
(๒)  ระยะตอมา  ครั้นลมหายใจหยาบดับไป  ลมหายใจละเอียดตั้งอยู 
แทน  เพราะเธอถือเอาเปนนิมิต  ถือเอาอยางดี  ทําไวในใจอยางดี  ใครครวญ 
อยูอยางดี  เพื่อความดับไปแหงลมอันละเอียด. 

www.buddhadasa.in.th

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org



การทํากายสังขารใหรํางับ ๒๓๕ 

(๓)  ระยะตอมา  คร้ันลมหายใจละเอียดดับไป  กลาวคือไมปรากฏ 
ในการกําหนด  เพราะเธอถือเอาเพียงนิมิตอันเกิดจากลมอันละเอียดไวเปนอารมณ 
จิตจึงไมถึงความฟุงซาน  แตถึงความแนวแนถึงที่สุดดวยเหตุนั้น  จนกระทั่ง… 

 
(๔)  เมื่อเปนอยูอยางนี้  เธอนั้นไดชื่อวา  มีภาวนา  (การเจริญ)  

ถึงที่สุด  ของสิ่งทั้งสี่  คือ  : 
๑.  ของวาตุปลัทธิ, 
๒.  ของอัสสาสะปสสาสะ, 
๓.  ของอานาปานสติ, 
๔.  ของอานาปานสติสมาธิ  ; 

ครบทั้ง  ๔  ประการ.  เมื่อเปนเชนนี้เปนอันกลาวไดวาความรํางับแหงกายสังขาร 
คือลมหายใจนั้น  ชื่อวาปรากฏถึงที่สุดแลว. 
 

รวมความวา  เมื่อยังไมไดสิ่งทั้งสี่นี้  ก็ยังไมชื่อวา  เขาถึงความรํางับ 
แหงกายสังขารโดยแทจริง  ;  ตอเมื่อไดเขาถึงสิ่งทั้งสี่นี้  หรือสิ่งทั้งสี่นี้ตั้งอยู 
อยางสมบูรณแลว  ก็จะไดชื่อวา  เขาถึงความรํางับแหงกายสังขารถึงที่สุด.  สําหรับ 
สิ่งทั้งสี่นั้น  วาตุปลัทธิ  คือการไดความรูเรื่องลมเพื่อทําการปฏิบัติกัมมัฏฐานภาวนา 
ขอน้ีโดยสมบูรณ  ;  อัสสาสะ  ปสสาสะ  คือการไดลมหายใจเขา-ออกเปนไปตามที ่
ตองการทุกระยะโดยสมบูรณ   ไมวาจะเปนชั้นหยาบ   หรือช้ันละเอียดประณีต 
เพียงไร  ;  อานาปานสติ  คือสติที่ไปในการกําหนดลมหายใจ  เขา  -  ออก  อยาง 
สมบูรณทุกขั้นทุกตอน  ;  อานาปานสติสมาธิ  คือสมาธิที่เกิดขึ้นจากสติที่กําหนด 
ลมหายใจเขา-ออกอยางสมบูรณ  (หมายถึงตั้งแตปฐมฌานขึ้นไป  จนถึงจตุตถ  - 
ฌาน),  ถาจะเรียกอยางสั้น  –  ตรง ๆ  ก็เรียกไดอีกอยางหนึ่งวา  : 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๘ ๒๓๖ 

ไดความเต็มท่ี  หรือเต็มเปยมของเรื่องที่จะกระทํา  ๑.  [ความรูเรื่องนี้]  ; 
ไดความเต็มเปยม  ของสิ่งที่ถูกทํา  ๑.  [ลมหายใจ]  ; 
ไดความเต็มเปยม  ของเครื่องมือท่ีใชในการกระทํา  ๑.  [สติ]  ; 
ไดความเต็มเปยม  ของผลที่เกิดขึ้นจากการกระทํา  ๑.  [สมาธิ]  ; 
 

รวมเปน  ๔  อยางดวยกันดังนี้  ซึ่งเปนเครื่องแสดงถึงลักษณะแหงความสมบูรณ 
ของการกระทํานั้น ๆ  ซึ่งในที่นี้  ไดแกการกระทําความรํางับแหงกายสังขาร. 

(จบอานาปานสติขั้นที่ส่ี  อันวาดวยการทําลมหายใจใหรํางับ) 

 
*            *            * 

สรุปความ  แหง  จตุกกะที่หนึ่ง 
 
จตุกกะที่หนึ่ง  แหงอานาปานสติ  ดังที่กลาวมาแลวแตตนจนบัดนี ้

เมื่อประมวลเขาเปนหลักใหญ ๆ  โดยใจความแลว  ก็มีอยูวา  :  อานาปานสติ 
 
ขั้นที่หนึ่ง  กําหนดลมหายใจเขา  –  ออก  ที่ยาว, 
ขั้นที่สอง  กําหนดลมหายใจเขา  –  ออก  ที่สั้น, 
ขั้นที่สาม  กําหนดลมหายใจโดยประการทั้งปวง, 
ขั้นที่สี่      กําหนดลมหายใจที่สงบรํางับย่ิง ๆ  ขึ้นไป 

จนกระทั่งถึงการบรรลุฌาน. 
 
ขั้นแรกที่สุด  เปนการกําหนดลมหายใจโดยเฉพาะเจาะจง  และตามที่ 

เปนอยูตามธรรมชาติ  กระท่ังถึงไดรับการปรับปรุงดีแลว  อยูทุกขณะ,  ขั้นถัดมา 
ไมกําหนดโดยลักษณะเฉพาะ   หรือโดยรายละเอ ียดเช นนั ้น  แตไดกําหนดสิ ่งที่ 
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การทํากายสังขารใหรํางับ ๒๓๗ 

เรียกวา  นิมิต  กลาวคือมโนภาพที่เกิดจากความรูสึกอยางใดอยางหนึ่ง  ที่เกิดขึ้น 
มาแทน  เนื่องจากการที่ไดกําหนดลมหายใจอยางเปนระเบียบหรือเคยชิน  จนถึง 
ที่สุด  และ  ขั้นตอมา  ไดผละจากการกําหนดนิมิตนั้น  ไปกําหนดที่ความรูสึกอีก 
ประเภทหนึ่ง  ซึ่งเปนผลอันเกิดมาจากการกําหนดที่ละเอียดยิ่งขึ้นทุกที  จนกระทั่ง 
เปนความรํางับช้ันสูงสุดแลวเพงเฉยอยู  ซึ่งเรียกวา  ฌาน  ในที่นี้.  ลมหายใจมีอยู 
ตลอดเวลา  แตวาคอย ๆ  เปลี่ยนจากหยาบที่สุด  ไปจนถึงขั้นที่ประณีตหรือละเอียดที่สุด 
จนไมปรากฏแกความรูสึก  ซึ่งเรียกโดยโวหารวา  ดับหมด  ในที่นี้  ซึ่งนับวาเปนระยะสุดทาย 
ของจตุกกะที่หนึ่ง. 

 
ความไดเปนอยางนี้  จัดวาเปนผลอันสมบูรณของการทําสมาธิ  เพียงพอ 

ที่จะกลาวไดวาไดลุถึง  ทิฏฐธรรมสุขวิหาร  กลาวคือ  การเสวยสุขที่มีรสอยางเดียวกัน 
กับสุขอันเกิดจากนิพพานทันตาเห็น  หากแตวายังเปนของชั่วคราวและกลับเปลี่ยน 
แปลงได.  ผูที่พอใจเพียงเทานี้ก็รักษาความเปนอยางนี้ไวจนตลอดชีวิตก็มี.  กอน 
พุทธกาล  เคยมีผูบัญญัติความเปนอยางนี้  ดวยความสําคัญผิดวาเปนนิพพานไปก็มี  ;  
สวนผูที่มีความเขาใจถูกตอง  ยอมทราบไดวา  ยังมีสิ่งที่จะตองทําใหยิ่งไปกวานั้น 
เพราะเหตุฉะนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัสขอปฏิบัติที่สูงขึ้นไปโดยจตุกกะอันม ี
อยูในลําดับตอไป. 

 
อยางไรก็ดี  ไมควรจะลืมวา  การปฏิบัติอีกสายหนึ่ง  ซึ่งดิ่งไปยังการ 

เห็นแจงแทงตลอดตามแบบของปญญาวิมุตตินั้น  ไมจําเปนจะตองปฏิบัติในทางจิต 
หรือทางสมาธิอยางลึกซึ้ งจนถึงขั้นนี้ เสียกอน   กลาวคือมีการปฏิบัติ เพียงขั้นที่ 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๘ ๒๓๘ 

เรียกวา  อุปจารสมาธิ  แมที่เกิดอยูเองตามธรรมชาติ  แลวก็ขามไปปฏิบัติในขั้น 
ที่เปนวิปสสนาได,  เพื่อเห็น  อนิจจัง  ทุกชัง  อนัตตา  อยางแจมแจงได.  
เพราะฉะนั ้น  ผู ที ่ปฏิบัติมาจนถึงขั ้นที ่ส ุดแหงจตุกกะที ่หนึ ่งแลว  ก็ยังอาจขาม 
จตุกกะที่สอง  ที่สาม  เลยไปปฏิบัติในจตุกกะที่สี ่  อันเปนขั ้นวิปสสนาโดยตรง 
ก็เปนสิ่งที่ทําไดดุจเดียวกัน  แตเพื่อความสมบูรณของการปฏิบัติอานาปานสติตาม 
แบบนี้  เราจะไดวินิจฉัยกันตามลําดับ  คือจตุกกะที่สอง  ที่สาม  สืบไป.  สวนผูที ่
ประสงคจะลัดขามไปนั้น  พึงขามไปศึกษาในขอปฏิบัติอันกลาวไวในจตุกกะที่สี ่
โดยตรงเถิด. 

 
อานาปานสติ  จตุกกะที่  ๑  จบ 
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จตุกกะที่  ๒  - เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน๑ 

(ตั้งแตการกําหนดเวทนา  จนถึงการเวทนา  ไมใหปรุงแตงจิต) 
 
 

บัดนี้  มาถึงการปฏิบัติในอานาปานสติ  จตุกกะที่สอง  ซึ่งกลาวถึง 
อานาปานสติอีก  ๔  ขั้นเปนลําดับไป  คือ  ; 

 
ขั้นที่  ๕   การเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งปติ    หายใจเขา – ออก  ๑, 
ขั้นที่  ๖   การเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งสุข     หายใจเขา – ออก  ๑, 
ขั้นที่  ๗   การเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งจิตตสังขาร    หายใจเขา – ออก  ๑, 
ขั้นที่  ๘   การเปนผูทําจิตตสังขารใหรํางับอยู    หายใจเขา – ออก  ๑, 

 
รวมเปน  ๔  ขั้นดวยกันดังนี้.  ทั้ง  ๔  ขั้นนี้  จัดเปนหมวดแหงการเจริญภาวนา 
ที่พิจารณาเวทนาเปนอารมณสําหรับการศึกษา  แทนที่จะกําหนดพิจารณากาย  คือ 
ลมหายใจ  ดังที่กลาวแลวในจตุกกะที่หนึ่ง. 
 

 
 
 
 
 
 

                                                
๑  การบรรยายครั้งที่  ๒๔ / ๒๘  กันยายน  ๒๕๐๒ 

๒๓๙ 
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ตอนเกา 
อานาปานสติ  ขั้นที่หา 

(การกําหนดปติ) 
 

อุทเทสหรือหัวขอแหงอานาปานสติขอที่หนึ่ง  แหงจตุกกะที่สอง  หรือ 
จัดเปนขั้นที่หาแหงอานาปานสติทั้งปวงนั้น  มีอยูวา  :- 

“ภิกษุนั้น  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งปติ  จักหายใจ 
เขา  ดังนี้  ; 
ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งปติ  จักหายใจ 
ออก  ดังนี้”๑ 

ใจความสําคัญที่จะตองศึกษา  มีหัวขอใหญ ๆ  คือ  ๑.  การทําใน 
บทศึกษา,  ๒.  การเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งปติ  หายใจเขา  –  ออกอยู,  และ  
๓.  ญาณ  สติ  และธรรมอื่น ๆ  ที่เกิดขึ้นโดยสมควรแกการปฏิบัติในขั้นนี้. 

บัดนี้  จะไดวินิจฉัยในหัวขอที่วา  “ยอมทําในบทศึกษา”  เปนขอ 
แรกกอน. 

คําวา  “บทศึกษา”  ในที่นี ้  ก็จําแนกเปน  ศีล  สมาธิ  ปญญา 
อยางเดียวกันกับที่กลาวมาแลวในอานาปานสติขั้นกอน ๆ  .  แตสําหรับขอน้ี 
มีใจความแตกต างออกไปก็ตรงที ่ในขั ้นนี ้  มีการกําหนดปต ิ  แทนการกําหนด 
ลมหายใจ. 

เมื่อทําปติใหเกิดขึ้นไดแลว  การควบคุมสติใหมีความรูสึกตอปตินั้นอยู 
โดยประการที่กําหนดไว  นั่นแหละคือสิ่งที่เรียกวา  บทศึกษา  ในที่นี้. 

 
 
 
เมื่อมีการสํารวมดวยสติใหรูสึกในปติอยูไดตลอดเวลาเทาใด  ก็เปน 

                                                
๑  ปติปฏิ สํ เวที  อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ  ;      ปติปฏิ สํเวที  ปสฺสสิ สฺสามีติ  สิกฺขติ 

๒๔๐ 
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ขั้นที่  ๕  การกําหนดปติ ๒๔๑ 

เมื่อมีการสํารวมดวยสติใหรูสึกในปติอยูไดตลอดเวลาเทาใด  ก็เปน 
อันวามี  สีลสิกขา  อยางยิ่ง  อยูตลอดเวลาเทานั้น  เพราะวาตลอดเวลานั้นมีความ 
ไมเบียดเบียน  และมีแตความเปนปรกติของกายและวาจาอยูเต็มตามความหมายของ 
คําวา  สีลสิกขา. 

 
และเมื่อมีการกําหนดปติในฐานะเปนอารมณของจิต  เพื่อความไม 

ฟุงซานเปนตนแลว  ก็ชื่อวามี  สมาธิสิกขา  อยูอยางเต็มที่ในขณะนั้น.  เพราะ 
จิตนั้นสงบรํางับตั้งมั่น  มีอารมณเดียว  และเปนจิตที่ควรแกการทําวิปสสนาเต็ม 
ตามความหมายของคําวา  สมาธิ. 

 
และเมื่อมีการพิจารณาซึ่งปตินั้นอยู  โดยความเปนของไมเที่ยง  เปน 

ทุกข  เปนอนัตตา  หรือสุญญตา.  ในขั้นนี้เรียกวามี  ปญญาสิกขา  อยูอยาง 
สมบูรณ  ; 

 
จึงเปนอันวามีสิกขาทั้งสาม  ครบถวนอยูในการกําหนดพิจารณาปติ 

ในขั้นตาง ๆ  กัน  แลวแตจะเล็งถึงความหมายของคําวา  สิกขา  ขอไหน. 
 
พึงทราบเสียดวยวา  ความหมายของคําวา  “ยอมทําในบทศึกษา”ในอา

นาปานสติขั้นตอ ๆ  ไป  ยอมมีอยูเหมือนกันดังนี้  ทุก ๆ  ขั้นไป  โดยใจความ 
ผิดกันอยูตรงที่สิ่งซึ่งเปนอารมณสําหรับการกําหนดนั้น  จะตองเปลี่ยนแปลงไป 
ตามกรณี  เชนในขั้นนี้  กําหนดปติ,  สวนขั้นตอไปกําหนดความสุข,  หรือขั้น 
ถัดไปอีก  ก็กําหนดจิตตสังขาร  ดังนี้เปนตน  ;  นี้คือนัยที่ผูปฏิบัติจะตองทําความ 
เขาใจใหแจมแจงตั้งแตแรก  เพื่อความรูสึกอันมั่นคงกวา  ตนเปนผูมีสีลสิกขา 
สมาธิสิกขา  และปญญาสิกขา  อยางเต็มท่ีตลอดเวลาแหงอานาปานสติทุกขั้นใน 
อันดับตอไป. 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๙ ๒๔๒ 

ตอไปนี้  จะไดวินิจฉัยกันในขอท่ีวา  “เปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งปติ” 
คําวา  ปติ  แปลวา  ความอิ่มใจ  และหมายรวมถึงความรูสึกอยางอื่น  ซึ่ง 

มีอาการคลายกัน  ดังที่ทานใหตัวอยางไวเชน  ปามุชฺช  ไดแกปราโมทย,  อาโมทนา 
ไดแก  ความเบิกบาน,  ปโมทนา  ไดแก  ความบันเทิงใจ,  หาโส  ไดแก  ความ 
ราเริงหรรษา,  ปหาโส  ไดแก  ความราเริงเต็มที่,  จิตฺตสฺส  โอทคฺยํ  ไดแก  ความ 
ฟูใจ  จิตฺตสฺส  อตฺตมนตา  ไดแก  ความชอบใจ  เหลานี้เปนตน  ;  สรุปรวมก็คือ 
ความอิ่มอกอิ่มใจที่เกิดขึ้นจากการที่รูสึกวาตนไดทําหรือไดรับสิ่งที่ดีที่สุด  ที่ตนควรจะได.  
สําหรับในที ่นี ้  ไดแกปต ิในการเจร ิญอานาปานสติไดร ับผลสําเร ็จตามลําดับ  ๆ  
นั่นเอง  นับตั้งแตลมหายใจเขา  –  ออกที่ยาวมาทีเดียว  และสมบูรณเปนปติเต็มท่ี 
ตอเมื่อรูสึกวาจิตของตนไมฟุงซาน  มีความสงบรํางับเปนอารมณเดียวจริง ๆ  ;  
ฉะนั้น  เปนอันกลาวไดอีกอยางหนึ่งวา  สิ่งที่เรียกวาปตินี้ไดเร่ิมมีมาแลว  แมตั้งแต 
อานาปานสติขอที่  ๑  แหงจตุกกะที่  ๑  และสูงขึ้นเปนลําดับมา  จนกระทั่งถึงขั้นที่  ๕  (คือ 
ขอท่ี  ๑  แหงจตุกกะที่  ๒  นี้)  ซ่ึงผูปฏิบัติจะไดเริ่มกําหนดปติโดยตรง  กันจริง ๆ  
ในขั้นนี้. 

 
การเกิดแหงปติ 

อาการที่ปติจะเกิดขึ้น  มีอยูอยางสูงต่ํากวากัน  ตามลําดับของการ 
กําหนดหรือสิ่งที่ถูกกําหนด  อันสูงต่ํา  หรือหยาบละเอียดกวากันนั่นเอง  ซึ่งอาจจะ 
แบงไดถึง  ๑๖  ขั้น  คือ  :- 

๑.  เมื่อรูสึกอยู  (ปชานโต)  วาจิตไมฟุงซานและเปนเอกัคคตา  พรอม 
ดวยอํานาจของการกําหนดลมหายใจยาว  หรือลมหายใจสั้น  หรือลมหายใจของผูรู 
พรอมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง  หรือลมหายใจของผูยังกายสังขารใหรํางับ  อยู  ดังนี้ 
ปติยอมเกิดขึ้น  ; 
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ขั้นที่  ๕  การกําหนดปติ ๒๔๓ 

๒.  เมื่อกําหนดอยู  (อาวชฺชโต)  ซึ่งความที่จิตไมฟุงซานและเปนเอกัคคตา 
ดวยอํานาจของการกําหนดลมหายใจยาว  หรือลมหายใจสั้น  หรือลมหายใจของ 
ผูรูพรอมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง  หรือลมหายใจของผูยังกายสังขารใหรํางับอยู  ดังนี ้
ปติยอมเกิดขึ้น  ; 

 
๓.  เมื่อรูชัดอยู  (ชานโต)  ซึ่งความที่จิตไมฟุงซานและเปนเอกัคคตา 

ดวยอํานาจของการกําหนดลมหายใจยาว  หรือลมหายใจสั้น  หรือลมหายใจของผูรู 
พรอมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง  หรือลมหายใจของผูยังกายสังขารใหรํางับอยูดังนี้  ปติ 
ยอมเกิดขึ้น  ; 

 
๔.  เมื่อเห็นชัดอยู  (ปสฺสโต)  ซึ่งความที่จิตไมฟุงซาน  และเปนเอกัคคตา 

ดวยอํานาจของการกําหนดลมหายใจยาว  หรือลมหายใจสั้น  หรือลมหายใจของ 
ผูรูพรอมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง  หรือลมหายใจของผูยังกายสังขารใหรํางับอยู  ดังนี ้
ปติยอมเกิดขึ้น  ; 

 
๕.  เมื่อพิจารณาอยู  (ปจฺจเวกฺขโต)  ซึ่งความที่จิตไมฟุงซานและเปน 

เอกัคคตา  ดวยอํานาจของการกําหนดลมหายใจยาว  หรือลมหายใจสั้น  หรือลม 
หายใจของผูรูพรอมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง  หรือลมหายใจของผูยังกายสังขารใหรํางับ 
อยูดังนี้  ปติยอมเกิดขึ้น  ; 

 
๖.  เมื่ออธิษฐานจิตอยู  (จิตฺตํ  อธิฏหโต)  (ดวยอํานาจของลมทั้ง  ๔  ประเภท 

และขยายออกไดเปน  ๘  ชนิด  ดวยนับการหายใจเขาและหายใจออกเปนสอง.  แลวคูณ  ๔  
เปน ๘  ชนิด,  ดังกลาวแลวในขอ  ๑  ถึง  ขอ  ๕)  ดังนี้  ปติยอมเกิดขึ้น  ; 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๙ 

 

๒๔๔ 

๗.  เมื่อปลงจิตลงดวยความเชื่อ  (สทฺธาย  อธิมุจฺจโต)  (ดวยอํานาจลมทั้ง  ๔  
ประเภท  ดังที่กลาวแลวขางตน)  ดังนี้  ปติยอมเกิดขึ้น  ; 

๘.  เมื่อประคองความเพียรอยู  (วิริยํ  ปคฺคณฺหโต)  (ดวยอํานาจลมทั้ง  ๔  
ประเภท  ดังที่กลาวแลวขางตน)  ดังนี้  ปติยอมเกิดขึ้น  ; 

๙  เมื่อดํารงสติอยู  (สตึ  อุปฏายโต)  (ดวยอํานาจลมทั้ง  ๔  ประเภท 
ดังที่กลาวแลวขางตน)  ดังนี้  ปติยอมเกิดขึ้น  ; 

๑๐.  เมื่อจิตตั้งมั่นอยู  (จิตฺตํ  สมาหโต)  (ดวยอํานาจลมทั้ง  ๔  ประเภทดังที่ 
กลาวแลวขางตน)  ดังนี้  ปติยอมเกิดขึ้น  ; 

๑๑.  เมื่อรูชัดดวยปญญา  (ป ฺาย  ปชานโต)  (ดวยอํานาจลมทั้ง  ๔  ประเภท 
ดังที่กลาวแลวขางตน)  ดังนี้  ปติยอมเกิดขึ้น  ; 

๑๒.  เมื่อรูยิ่งดวยปญญาเปนเครื่องรูยิ่งอยู(อภิ ฺาย  อภิชานโต)(ดวย 
อํานาจลมทั้ง  ๔  ประเภท  ดังที่กลาวแลวขางตน)  ดังนี้  ปติยอมเกิดขึ้น  ; 

๑๓.  เมื่อรอบรูธรรมที่ควรรอบรูอยู  (ปริฺเยฺยํ  ปริชานโต)  (ดวยอํานาจ 
ลมทั้ง  ๔  ประเภท  ดังที่กลาวแลวขางตน)  ดังนี้  ปติยอมเกิดขึ้น  ; 

๑๔.  เมื่อละธรรมที่ควรละอยู  (ปหาตพฺพํ  ปชหโต)  (ดวยอํานาจลมทั้ง  ๔  
ประเภท  ดังที่กลาวแลวขางตน)  ดังนี้  ปติยอมเกิดขึ้น  ; 

๑๕.  เมื่อเจริญธรรมที่ควรเจริญอยู  (ภาเวตพฺพํ  ภาวยโต)  (ดวยอํานาจลม 
ทั้ง  ๔  ประเภท  ดังที่กลาวแลวขางตน)  ดังนี้  ปติยอมเกิดขึ้น  ; 

๑๖  เมื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงอยู  (สจฺฉิกาตพฺพํ  สจฺฉิกโรโต)  
 (ดวยอํานาจลมทั้ง  ๔  ประเภท  ดังที่กลาวแลวขางตน)  ดังนี้  ปติยอมเกิดขึ้น  ; 

www.buddhadasa.in.th

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org



ขั้นที่  ๕  การกําหนดปติ ๒๔๕ 

ทั้งหมดนี้  แตละอยาง ๆ  ยอมแสดงถึงตนเหตุที่ปติจะเกิดขึ้นดวยกันทั้ง 
นั้น  และมี  อธิบายโดยสังเขป  ดังตอไปนี้  :- 

 
ขอ  ๑  ถึงขอ  ๕  ปติเกิดขึ้นเพราะอาศัยการกําหนดทําความรูสึก  ที ่

ความไมฟุ งซ าน   หรือความมีอารมณอ ันเดียวของจิต   ซึ ่งม ีขึ ้นดวยอํานาจลม  
๔  ประเภท  หรือ  ๘  ชนิด  คือลมหายใจยาว  ทั้งเขาและทั้งออก,  ลมหายใจสั้น 
ทั้งเขาและทั้งออก,  ลมหายใจในขณะที่เปนความรูสึกตัวทั่วพรอมซ่ึงกายทั้งปวง 
ทั้งเขาและทั้งออก,  และลมหายใจในขณะที่ทํากายสังขารใหรํางับอยู  ทั้งเขา 
และทั้งออก.  ขอนี้หมายความวา  ในการกําหนดลมทั้ง  ๔  ประเภทนั้น  ปติ 
อาจจะเกิดขึ้นในขณะที่กําหนดลมประเภทไหนก็ได.  สําหรับการกําหนดนั้นเลา 
ทานแบงออกเปน  ๕  วิธี  หรือ  ๕  ลําดับดวยกัน  ตามที่ระบุไวในขอ  ๑  ถึงขอ  ๕  
มีอาการสูงต่ําหร ือหยาบประณีตตางกัน   เปนลําดับขึ ้นไปคือ   กําหนดรวม  ๆ  
ทั่ว ๆ  ไป  เรียกวา  ปชานนํ  ;  ที่สูงไปกวานั้นก็คือ  การกําหนดเจาะจงลงไป 
เรียกวา  อาวชฺชนํ  ;  ที่สูงขึ้นไปอีก  คือทําความรูแจง  เรียกวา  ชานนํ  ;  ที่เปน 
การเห็นแจง  เรียกวา  ปสฺสนํ  ;  และที่เปนการพิจารณาโดยละเอียดเฉพาะ 
เรียกวา  ปจฺจเวกฺขณํ  ;  ตามลําดับ ๆ  รวมเปน  ๕  อยางดวยกันดังนี้.  ทั้ง  ๕  
อยางนี้  ตองกําหนดเพงเล็งไปยังความเปนสมาธิของจิตกอน  แลวจึงเกิดมีปติขึ้น 
ไดดวยกันทั้ง  ๕  ลําดับ  แตมีคุณสมบัติสูงต่ํากวากัน  ตามอาการที่กําหนด  หยาบ 
หรือ  ละเอียด  กวากันนั่นเอง. 

 
ขอ  ๖  อธิษฐานจิตอยู.  ในที่นี้หมายถึงการทําจิตใหมุงเฉพาะตอ 

คุณธรรมเบื ้องสูง   ดวยการปกใจแนวแนในธรรมนั ้น  ๆ   ขอใดขอหนึ ่ง   โดย 
ไปเปลี่ยนแปลง.  ในที่นี้ไดแกมุงตอความสงบรํางับในขั้นสมาธินี้.  ปติเกิดขึ้น 
เพราะการตั้งจิตสําเร็จในขณะนั้น. 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๙ ๒๔๖ 

ขอ  ๗  ถึงขอ  ๑๑  หมายถึง  อาการของอินทรียทั้งหาแตละอยาง ๆ   ดําเนินไป 
ไดเต็มตามความหมาย  จึงเกิดปติขึ้น  กลาวคือ  ขอ  ๗  หมายถึงการปลงความเชื่อลง 
ไปไดในการกระทําของตน  วาเปนสิ่งที่เปนที่พึ่งไดแนนอน  จึงเกิดปติขึ้น  ;  
ขอ  ๘  หมายถึงเมื่อเกิดความกลาหาญพากเพียรยิ่งขึ้น  เพราะอํานาจความพอใจ 
ในความเชื่อหรือพอใจในการปฏิบัติ  หรือเพราะอํานาจของปติในกาลกอนแตนี ้
นั่นเอง,  ปติเกิดขึ้น  ;  ขอ  ๙  หมายถึงเมื่อดํารงสิตของตัวไดเปนที่พอใจ  คือ 
ควบคุมสติไดตามที ่ต องการ   ไมว าจะเปนการปฏิบัติในการกําหนดลมขั ้นไหน ,  
ปติเกิดขึ้น  ;  ขอ  ๑๐  หมายถึงความรูสึกวาตนสามารถทําจิตใหเปนสมาธิได  ทําให 
เกิดปติขึ้น  ;  ขอ  ๑๑  หมายถึงปติที่เกิดมาจากความรูวาตนสามารถทําปญญาใหเกิด 
ขึ ้นได  และรู ช ัดดวยปญญานั ้น   ถึงลักษณะทุกประการอันเนื ่องดวยลมหายใจ  
๘  ชนิดนั้น.  ทั้ง  ๕  ขอนี้  ก็เปนไปโดยอาศัยลมทั้ง  ๘  ชนิดนั้นเหมือนกัน  แตวา 
เปนคุณธรรมที่สูงหรือประณีตยิ่งขึ้นมาตามลําดับ ๆ. 

 
ขอ  ๑๒  หมายถึงความรูที่ยิ่งขึ้นไปกวาความรูที่กลาวแลวในขอ  ๑๑ 

คือรูนอกเหนือไปจากลักษณะที่เกี่ยวเนื่องกันอยูกับลมหายใจ  กลาวคือรูธรรมท่ี 
เปนไปเพื่อความดับทุกขโดยตรงยิ่งขึ้น  หรือกวางออกไป,  ปติจึงเกิดขึ้น  ; 

 
ขอ  ๑๓  ถึงขอ  ๑๖  ทั้ง  ๔  ขอนี้  เปน  ความรูที่แลนไปในทางของอริยสัจจ 

โดยตรง  กลาวคือ  ขอ  ๑๓  เปนการรูแจงในเรื่องของความทุกขในฐานะที่เปนเรื่อง 
ที่ควรรูอยางชัดแจงวาเปนทุกขอยูอยางไร  และเปนทุกขจริง ๆ  ปติเกิดขึ้นเพราะ 
พบสิ่งที่เปนตัวการสําคัญ  และมีหวังที่จะละ. 

 
ขอ  ๑๔  เปนความรูเรื่องเหตุใหเกิดทุกข  โดยเฉพาะคือกิเลสท้ังปวง 

ลวนแตเปนเหตุใหเกิดทุกขและเปนสิ่งที่ควรละ  และตนกําลังละอยู  หรือละไดแลว 
เชน  ในขณะที่กําลังเจริญอานาปานสติอยูนี้  ก็เปนการรูสิ่งควรละ  และเปนการ 
ละสิ่งที่ควรละนั้น  พรอมกันอยูในตัว  ปติจึงเกิดขึ้น. 
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ขั้นที่  ๕  การกําหนดปติ ๒๔๗ 

ขอ  ๑๕  เปนการรูถึงสิ่งที่ควรทําใหเกิดมี  ที่ตนกําลังทําใหมี  หรือได 
ทําใหมีขึ้นแลว.  สิ่งที่กลาวนี้ไดแกทางแหงความดับทุกข  ซึ่งสามารถตัดตนเหต ุ
ของความทุกขนั้น ๆ  ได  เชนในขณะที่กําลังเจริญอานาปานสติขั้นนี้อยู  กิเลสบาง 
ประการระงับไป  หรือละไป  ความทุกขบางอยางที่มาจากกิเลสนั้นโดยตรงก็ดับไป 
เปนตนเหตุใหรูวาการปฏิบัติอยางนี้เปนการดับทุกขไดจริง.  เมื่อรูถึงความจริงขอ 
นั้น  ปติยอมเกิดขึ้น. 

 
สวนขอ  ๑๖  นั้น  หมายถึงการรูสิ่งที่ควรกระทําใหแจง  กลาวคือตัว 

ความดับทุกข  หรือภาวะแหงความดับทุกขสิ้นเชิง  ซึ่งมักเรียกกันวา  นิโรธ  หรือ 
นิพพาน  หรืออื่น ๆ  อีก  เชนวิมุตติเปนตน.  การปฏิบัติอยูนี้  หมายถึงการที่เมื่อ 
ปฏิบัติอยูอยางนี้  นิวรณไมรบกวน  โดยประการทั้งปวง,  กิเลสบางอยางถูกละไป,  
ภาวะแหงความไมมีทุกขเลยปรากฏขึ้นโดยสมควรแกการละไปของกิเลสอยางชัด 
แจง.  เมื่อมีความรูสึกตอภาวะแหงความไมมีทุกขเลย  แมเปนของชั่วขณะปติก ็
เกิดขึ้น.  การกําหนดรู  แมทั้ง๔  ประการนี้  ก็ยังคงอิงอาศัยลมหายใจ  ๘  ชนิด 
ดังที่กลาวแลวอีกนั่นเอง. 

 
สรุปความวา  อาการที่ปติจะเกิดขึ้นทั้ง  ๑๖  อาการนี้  แมจะมีความ 

สูงต่ํากวากันอยางมากเพียงไร  ก็ลวนแตอิงอาศัยลมหายใจเขา  –  ออกดวยกันทั้งนั้น 
เพราะฉะนั้นทานจึงกลาวเปนหลักวา  “รูพรอมเฉพาะซึ่งปติ  หายใจเขา  –  หายใจออกอยู”  
ดังนี้.  ปติทุกชนิดในที่นี้ลวนเปนอารมณของอานาปานสติในขั้นนี้.  ผูปฏิบัติ 
พึงฝก  พึงทําใหเกิดขึ้นตามลําดับ  และสมบูรณ  จักไดชื่อวาเปนผูทําเต็มท่ีในบท 
แหงการศึกษา  กลาวคือ  อานาปานสติขั้นที่หานี้. 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๙ ๒๔๘ 

การดําเนินการปฏิบัติตอปติ๑ 
การดําเนินการปฏิบัติใหกาวหนาตอไป  โดยอาศัยปติทั้งหลายที่เกิดขึ้น 

เปนอารมณนั้น  มีกรรมวิธีดังตอไปนี้  :- 
 
ก.  การรูพรอมเฉพาะซึ่งปติ  เมื่อผูปฏิบัติไดทําใหปติเกิดขึ้นโดย 

อาการอยางใดยอยางหนึ่ง  ในบรรดาอาการทั้ง  ๑๖  อยางดังกลาวแลว  ปรากฏชัด 
อยูในใจ  อยูทุกขณะลมหายใจเขา  –  ออก  ดังนี้แลวไดชื่อวา  ผูนั้นเปนผูรูพรอม 
เฉพาะซึ่งปติ  หรือกลาวอีกอยางหนึ่งก็วา  ปติ  เปนสิ่งซึ่งผูปฏิบัติรูพรอมเฉพาะ 
แลว.  แตใจความสําคัญที่จะตองวินิจฉัย  นั้น  มีอยูวา  การรูพรอมเฉพาะตอปตินั้น 
มีการรูซึ่งอะไรอีกบาง  ?  และรูดวยอาการอยางไร  ?และมีอะไรเกิดขึ้นสืบตอไปจากการรูนั้น  ?  
ซึ่งจะมีผลเปนความดับทุกขอยางใดอยางหนึ่งในที่สุด  เต็มตามความหมายของการ 
ปฏิบัติขั้นนี้.  คําตอบยอมมีดังตอไปนี้  :- 

 
เมื่อปติเปนสิ่งที่ปรากฏชัดแลว  โดยอาการอยางใดอยางหนึ่ง  ในบรรดา 

อาการ  ๑๖  อยางดังที่กลาวแลวขางตนดวยอํานาจของลมหายใจเขา  –  ออกที่เปนไป 
อยู  ยอมกลาวไดวา  เวทนาปรากฏ.  ปติที่ตั้งอยูนั้นเอง  ชื่อวาเวทนาในที่นี้ 
เพราะเปนสิ่งที่ถูกรูสึกโดยบุคคล  ในฐานะที่เปนความรูสึกอยางหนึ่ง.  ชื่อของปต ิ
ถูกยักไปสูคําวาเวทนา  เพื่อประโยชนแกการบัญญัติในทางธรรมอันสะดวกแกการ 
สั่งสอนเปนตน  และโดยเฉพาะก็คือ  ไมใหคําที่เปนคําสําคัญสําหรับการบัญญัติ 
หมวดหมูแหงธรรมะ  มีมากคําเกินไป.  แมคําวา  “สุข”  ซึ่งกลาวถึงในอานาปานสติ 
ชั้นที่  ๖  เปนตน  ก็จะถูกจัดรวมเขาในคําวาเวทนานี้.  นี้คือความหมายของ 
คําวา  เวทนา. 

 
 
 
 

                                                
๑  การบรรยายครั้งที่  ๒๕  /  ๒๙  กันยายน  ๒๕๐๒ 
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ขั้นที่  ๕  การกําหนดปติ ๒๔๙ 

เมื่อถามวาเวทนาในที่นี้ปรากฏจากอะไร  ?  ยอมกลาวไดวาปรากฏจาก  
ลมหายใจเขา  –  ออก. 

 
เมื่อถามวาปรากฏดวยอะไร  ?  ยอมตอบไดวา  ปรากฏดวยสติ  ซึ่งเปน 

เครื่องกําหนด. 
 
เมื่อถามวาการกําหนดนั้นไดแกอาการเชนไร  ?  ยอมตอบไดวา  การ 

กําหนดมีอยูเปน  ๒  อยาง  คือ  กําหนดในฐานะเปนอารมณ  หรือเปนนิมิต  เพื่อให 
จิตรวมเปนจุดเดียว  เพื่อความเปนสมาธินี้อยางหนึ่ง,  สวนอีกอยางหนึ่งเปนการ 
กําหนดในฐานะเปนลักษณะ  คือมองใหเห็นความจริงวาสิ่งนั้น ๆ  เปนอยางไร  เชนวา 
สิ ่งนั ้น ๆ   ไมเที ่ยง   เปนทุกข  เปนอนัตตา   ดังนี ้เปนตน  เพื ่อใหเห็นลักษณะ 
ตามท่ีเปนจริงของเวทนานั้น  อันเปนไปเพื่อปญญา  ไมใชเพื่อสมาธิ  เพราะฉะนั้น 
สติจึงทําหนาที่ของญาณไปดวยในตัว  คือการกําหนดเพื่อใหรูลักษณะ  เมื่อมีการ 
รูลักษณะก็เทากับมีญาณเกิดขึ้น  ;  เพราะฉะนั้น  การปฏิบัติในขั้นนี้  จึงมีทั้งสต ิ
และทั้งญาณ  ซึ่งทําใหกลาวไดสืบไปวา  การรูพรอมเฉพาะซึ่งปติ  นั้น  ก็คือรูทั้งดวยสต ิ
และทั้งญาณที่มีตอเวทนานั่นเอง. 

 
สรุปความวา  เวทนาอันเกิดจากการกําหนดลมหายใจ  เปนสิ่งที่ 

ปรากฏ  :  สวนสติทําหนาที่เปนอนุปสสนาญาณ  คือเปนตัวกําหนด  เปนตัวรู 
และตัวรูสึกไปดวยเสร็จ.  คําวาเวทนา  แมวาจะแปลวารู  หรือรูสึกก็ตาม  
หาใชเปนตัวสติไม  เปนแตสิ่งที่ปรากฏเพื่อการไดกําหนดสติ  ซึ่งทําหนาที่เปน 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๙ ๒๕๐ 

ญาณพรอมกันไปในตัว  ผูปฏิบัติไดทําการ  “ตามเห็น”  ซึ่งเวทนานั้น  ดวยสตินั้น 
ดวยญาณนั้น  การกระทําอยางนี้เรียกวาภาวนาชนิด  “สติปฏฐานภาวนา”  ;  
และเนื่องจากสติทําหนาที่พิจารณาเวทนา  จึงไดชื่อเต็มวา  “เวทนานุปสสนา  - 
สติปฏฐานภาวนา”  ;  และเนื่องจากภาวนานี้  เปนไปในปติตาง ๆ  กัน  ซึ่งเกิดขึ้น 
โดยอาการ  ๑๖  ดังที่กลาวแลว  ทานจึงเรียกชื่อการปฏิบัตินี้วา  “เวทนานุปสสนา  - 
สติปฏฐานภาวนา  ในเวทนาทั้งหลาย”  ดังนี้.  สิ่งที่จะตองพิจารณาตอไปก็คือ 
ผู ปฏิบัตินั ้นจะทําอนุปสสนา  กลาวคือการตามเห็นซึ ่งปติ  หรือเวทนานั ้น  ดวย 
สตินั้นหรือดวยญาณนั้น  ดวยอาการอยางไร ? 

 
ข.  การทําอนุปสสนาในปติ  ในที่นี้  คือการตามเห็นซึ่งปติอันตั้งอยู 

ในฐานะเปนเวทนาอยางหนึ่งในที่นี้นั้นเอง.  ขอนี้หมายถึง  การพิจารณาใหเห็น 
ธรรมลักษณะ  ของปตินั้น  ไมใชพิจารณาอยางเปนองคฌานอยางในขั้นที่แลวมา 
ดังในอานาปานสติขั้นที่สี่.  การพิจารณาใหเห็นธรรมลักษณะ  หรือที่เรียกวา 
อนุปสสนา  ในที่นี้  จําแนกเปน  ๗  ระยะ  ดวยกัน  ดังจะไดพิจารณากันโดย 
ละเอียด  เพราะเปนสิ่งที่มุงหมายโดยตรงของการเจริญอานาปานสติ  นับตั้งแต 
ขั้นนี้เปนตนไป  คือ  :- 

 
อนุปสสนาขั้นที่  ๑  คือการพิจารณาใหเห็นเวทนาหรือความรูสึกที่เปน 

ปตินั้น  โดยความเปนของ  ไมเที่ยง  มิใชโดยความเปนของเที่ยง.  เมื่อเห็นโดย 
ความเปนของไมเที่ยงอยู  ยอมละนิจจสัญญา  คือความสําคัญวาเที่ยงเสียได. 
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ขั้นที่  ๕  การกําหนดปติ ๒๕๑ 

อธิบายวา  เมื่อผูปฏิบัติคอยเฝาติดตามกําหนดในเวทนาอยู  ดวยการ 
กระทําในใจที่แยบคาย  คืออยางละเอียดและถูกตอง  ยอมสังเกตเห็นความ 
ไมเที่ยงโดยประการทั้งปวงของเวทนานั้น  ไมมีทางที่จะเห็นวาเปนของเที่ยง 
ไปไดเลย  ;   แมจะเคยสําคัญวาเปนของเที่ยงมาแตกาลกอน  ก็ยอมเกิดความ 
เขาใจถูกตองขึ้นในบัดนี้  วาเวทนาเปนสิ่งที่ไมเที่ยง  จึงกลาววาจะละนิจจ- 
สัญญาได. 

 
สิ่งที่จะตองสังเกตไวเปนพิเศษ  ตั้งแตบัดนี้  เพื่อความเขาใจการ 

ปฏิบัติธรรมอยางแจมแจงสืบไป  ก็คือขอท่ีจะตองสังเกตใหเห็นวา  เพียงคําวา 
“เห็นความไมเที่ยง  แลวละความสําคัญวาเที่ยงเสียได”  เทานั้น  มันหมายความกวาง 
ขวางไปถึงการเกิดของธรรมะเหลาอื่นซึ่งเกิดพรอมกันไปในตัว  หรือเจริญงอกงาม 
ยิ่งขึ้นไปกวาเกา  พรอมกันไปในขณะนั้น.  ธรรมที่กลาวนั้นคือสิ่งที่เรียกวา 
อินทร ีย   พละ   โพชฌงค  มรรคมีองคแปด   และธรรมอื ่น  ๆ   อีกหลายหมวด 
ดวยกัน  แลวแตจะมองกันในแงไหน  ;  ไมใชมีความหมายงาย ๆ  สั้น ๆ  ลุน ๆ  
แตเพียงวา  “เห็นความไมเที่ยง  แลวก็ละความสําคัญวาเที่ยงเสียได”  ก็หามิได.  
ขอน้ีจะวินิจฉัยกันขางหนา  วาอาการเพียงเทานั้น  จะเรียกรองมาซึ่งการเกิดแหง 
ธรรมทั้งหลาย  ตั้งมากมายไดอยางไรกัน.  การที่นํากลาวเพียงเทานี้กอน 
ก็เพื่อเปนเครื่องชวยใหผูศึกษาทราบวา  ความหมายของคําหรือประโยคที่สั้น ๆ  
ลุน ๆ  นี้  มันมิไดมีอยูอยางสั้น ๆ  ลุน ๆ  เหมือนประโยคหรือ  คําที่สั้น ๆ  ลุน ๆ  
เหล านั ้นเลย   แตม ันมีความหมายล ึกซึ ้ง   และคาบเกี ่ยวก ันก ับธรรมอื ่นอยาง 
กวางขวาง.  ถายังเขาไมถึงความลึกซึ้ง  หรือความกวางขวางขอน้ี  ก็อยาเพอ 
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ถือวาเปนผูเห็นความไมเที่ยง  หรือละความสําคัญวาเที่ยงเสียไดเลย.  เราพา 
กันฉงนตอการปฏิบัติ  วาทําไมมันจึงมืดมนและตายดาน  หรือรูก็รู อยางทองจํา 
ไมรูสึกดวยใจจริงวามีแสงสวาง  หรือละกิเลสได  ทั้งนี้  ก็เนื่องจากการที่เราไมทําการ 
ศึกษาพินิจพิจารณา  และปฏิบัติอยางแยบคาย  โดยนัยที่กลาวนี้. 

 
สรุปความเฉพาะขอน้ีวา  การเห็นความไมเที่ยงนั้น  ตองเห็นในตัวเวทนา 

จริง ๆ  จนกระท่ังเกิดความเบื่อหนาย  คลายกําหนัดไดจริง  จึงจะเรียกวาเห็นความไมเที่ยง 
หรือละความสําคัญวาเที่ยงเสียได.  นัยแหงคําอธิบายในขอนี้  พึงนําไปใชกับ 
ขออื่นที่ถัดไปดวยทุกขอ. 

 
อนุปสสนาขั้นที่  ๒  คือการตามเห็นเวทนาเหลานั้น  โดย  ความเปน 

ทุกข  ไมใชโดยความเปนสุข.  เมื่อเห็นอยูโดยความเปนทุกขยอมละสุขสัญญา 
คือความสําคัญวาสุขเสียได. 

 
เกี ่ยวกับขอนี้  พวกที ่เปนนักศึกษาลวน ๆ  และโดยเฉพาะอยางยิ ่ง 

ผูแรกศึกษาที่ยังไมเคยปฏิบัติจะเกิดความฉงนวา  สิ่งที่เรียกวาปตินี้เปนความสุข 
จะใหมองเห็นเปนทุกขไดอยางไรกัน  ก็เลยสงสัยและเขาใจไมได.  สวนเปนผูที่ 
ปฏิบัติโดยตรง  และปฏิบัติมาโดยลําดับ ๆ  มาจนถึงขั้นนี้  จะไมประสบปญหาหรือ 
เกิดความฉงนเชนนั้น  เพราะอํานาจของปญญาที่สองลงไปลึกซึ้งยิ่งกวาอํานาจของ 
ความรูที่เกิดมาจากการศึกษา  :  กลาวโดยยอก็คือ  เมื่อพิจารณาเห็นความไมเที่ยง 
เปนมายาหลอกลวงของเวทนาแลว  ยอมเกิดความสลดสังเวช  ความเบื่อหนาย 
ตอเวทนานั ้นอยางยิ ่ง   จึงเห็นลักษณะแหงความทุกข  ซึ ่งมีอยู ในเวทนานั ้น 
หรือ  เกิดจากเวทนานั้นไดพรอมกันไปในตัว  ;  เขาจึงเห็นชัดซึ่งความทุกขของ 
เวทนานั้นอยางชัดแจง  คือเห็นดวยความรูสึกที่กําลังเกิดอยูในใจโดยแทจริง  ไมใช 
รูเอาดวยความคิด ๆ  นึก ๆ  อยางพวกนักศึกษา. 
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นี่แหละคือขอท่ีกลาววา  สิ่งที่ใหเกิดความฉงนและติดตันแกนักศึกษา 
นั้น  หาไดเปนสิ่งที่ทําใหเกิดความฉงนและติดตันแกนักปฏิบัติไม.  โดยสวนใหญ 
นักปฏิบัติยอมปฏิบัติไปไดโดยไมตองมีการศึกษามากมาย  เพราะมันไมมีปญหา 
นอกลูนอกทาง  ชนิดที่อาจจะเกิดขึ้นแกนักศึกษาอยางไมมีที่สิ้นสุด  ;  ฉะนั้น 
คําวา เห็นสุขเวทนาโดยความเปนทุกขจึง เปนคํากลาวที่ถูกตองและเขาใจได 
เฉพาะในวงของนักปฏิบัติเทานั้น.  เมื่อเห็นอยูดังนี้  สิ่งที่เรียกวาสุขสัญญายอม  
ละไปในตัวมันเอง. 

 
อนุปสสนาขั้นที่  ๓  คือการตามเห็นเวทนาเหลานั้น  โดยความเปน 

อนัตตา  หาใชโดยความเปนอัตตาไม.  เมื่อเห็นอยูโดยความเปนอนัตตา  ยอม 
ละอัตตสัญญา  คือความสําคัญวาตัวตนเสียได. 

 
คําอธิบายขอน้ี  อธิบายไดโดยงายในเมื่อทําใหเนื่องกันกับ  ๒  ขอขางตน 

กลาวคือ  เมื่อเวทนาไดแสดงอาการของความไมเที่ยง  และความเปนทุกขออกมา 
อยางชัดแจงแลว  ความรูสึกก็เดินเลยหรือเดินตอไปไดเองวา  เมื่อมันเปนอยางนี้ 
แลว  จะไปยึดถือไดที่ตรงไหนกัน  วามันเปนของเราหรือวามันเปนตัวมันเองก็ตาม  :  
ถามันเปนตัวของมันเองจริง ๆ  มันก็ตองไมเปลี่ยนแปลงไปตามความปรุงแตงของเหตุ 
ปจจัย  ;  และถามันเปนสิ่งที่สมควรจะเรียกวา  “ของเรา”  ได  มันตองไมทําความ 
ทุกขใหเกิดขึ้นแกเรา  หรือไมทําความสลดสังเวชระอาใจใหแกเราผูเขาไปพิจารณา 
เห็นอยูอยางนี้. 

 
ขอย้ําอีกครั้งหนึ่งวา  การเห็นอนัตตาในลักษณะอยางนี้  ยิ่งมีไดยาก 

แกผูที่เปนเพียงนักศึกษาลวน ๆ  ยิ่งขึ้นไปอีก.  ทั้งนี้  มีมูลมาจากการที่ไมสามารถ 
มองเห็นโดยความเปนทุกขมาแลวในขั ้นกอนนั ่นเอง   ความรู ส ึกว าเปนอนัตตา 
จะตองมาจากความรูสึกวาเปนทุกขจริง ๆ  เชนเดียวกับความรูสึกวาเปนทุกขจริง ๆ 
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จะตองมาจากความไมเที่ยงจริง ๆ  อยางเดียวกัน  ลําพังความรูที่มาจากการคิดคน 
คํานวณตามเหตุผล  เปนตนนั้น  ไมทําใหเขาถึงสิ่งนั้นได  กลาวคือ  ไมอาจทําใหเกิด 
ความรูสึกเชนนี้ขึ้นมาได.  โดยเหตุนี้  ยอมเปนการชี้ใหเห็นอยูในตัววา  อยูเฉย ๆ  
ก็จะโผลออกมาศึกษาเรื่องอนัตตาโดยคิดเอา ๆ  นั้น  เปนสิ่งที่ไมไดผลในทางที่ 
จะทําลายกิเลส  จะไดผลก็เพียงแตความรูสําหรับคิด  หรือสําหรับพูดสําหรับสอน 
กันมาก ๆ  เทานั้นเอง. 

 
จากการปฏ ิบ ัต ิเท าที ่เ ราได ว ิน ิจฉ ัยก ันมาแล ว   ย อมแสดงให เห ็นช ัด 

อยูแลววา  เขาจะตองมีจิตที่ไดรับการฝกฝนมากอนแลวเปนอยางดี  คือเปนสมาธิ 
หรือเปนฌาน  เปนจิตที่ไวหรือคลองแคลวตอการซึมทราบและการรูแจงแทงตลอด 
อยางนยิ่งมาแลว  แลวจึงหยิบสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาพิจารณา  ;  และสิ่งที่หยิบข้ึนมา 
พิจารณานั ้น   ต อ ง เป นสิ ่งที ่ป รากฏหร ือ รู ส ึกแจ มช ัดอยู ใน ใจจร ิง  ๆ   เ ช นสิ ่ง 
ที่เรียกวาปติ  หรือเวทนาในที่นี้นั่นเอง  ;  จะใชวัตถุภายนอกหาไดไม.  ฉะนั้น 
เขาจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําปติ  หรือ  เวทนาชนิดนี้  ใหปรากฏอยูกับใจจริง ๆ  
ขึ้นมาใหได. 

 
ทําไมจึงตองใชคําวา  “เวทนาชนิดนี้”  ดวยเลา  ?  ทั้งนี้  เพราะวาเวทนา 

ชนิดที ่อาศ ัยกามเปนต นนั ้น   ไม สามารถนํามาใช เป นว ัตถ ุสําหร ับการพิจารณา 
ในทํานองนี ้ได   จะต องใช เวทนาเช นป ต ิที ่อาศ ัยธรรมะ   หร ืออาศ ัย เนกข ัมมะ 
กลาวคือ  ไมเกี่ยวกับกามเลย  มาเปนตัวสิ่งที่จะถูกพิจารณา  ;  เพราะฉะนั้น  เขาจึง 
จําเปนจะตองสราง  “ปติชนิดนี้”  ขึ้นมาใหไดเสียกอน  ดวยการปฏิบัติอีกระบบหนึ่ง 
ใหมันเกิดขึ้นมาในใจไดจริง  ๆ   ไมใชพูดเอาดวยปากของนักศึกษาวา   ปติ เปน 
อยางนั้นปติเปนอยางนี้  ซึ่งมันเปนปติลม ๆ  แลง ๆ  ไมใชปติตัวจริง.  ปติชนิดนั้น 
ไมแสดงลักษณะแหงอนิจจัง   ทุกขัง   อนัตตา   ที่แทจริงได   เพราะมันเปนเรื่องที่ 
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พูดกันขางนอก  มิไดเปนตัวความรูสึกที่กําลังเกิดอยูในภายใน  มันจึงไมสามารถ 
ทําใหกรรมวิธ ีของการเห็นอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  เปนไปไดอยางที ่เราตองการ 
ในที่นี้  คือใหเปน  สิ่งที่รูสึก  ดวยความรูสึก,  ซึบซาบอยูดวยความรูสึก,  เปลี่ยนแปลง 
ไปตามความรูสึก  และเปลี่ยนความรูสึกหนึ่ง ๆ  ใหเปนความรูสึกอยางอื่น ๆ  ไปตามลําดับ 
จนกระทั่งถึงความเบื่อหนายคลายกําหนัด  ชนิดที่นําไปสูการบรรลุมรรคผลในท่ีสุด.  
ทั้งหมดนี้เปนสิ่งที่ตองทําความเขาใจ  เพื่อใหเห็นความแตกตางระหวางคําวา  การ 
ศึกษาลวน ๆ  และคําวา  การปฏิบัติอยางแทจริง  วาทั้งสองอยางนี้มันมิใชสิ่งที่ใช 
แทนกันไดเลย. 

 
เมื่อ รูสึกในความเปนอนัตตาของเวทนาไดอยางแทจริงโดยนัยดังที่ 

กลาวแลว  กิเลสหรือสิ่งที่ เรียกวาอัตตสัญญา  ยอมละไปในตัวเอง  โดยไมตอง 
เจตนา.  การที่จะละขาดเลยหรือละช่ัวคราวนั้น  ยอมแลวแตกําลังของความเห็น 
แจง  วามีอยูมากนอยเพียงไร.  ถาละขาดเลย  ก็หมายถึงความเปนพระอรหันต.  
ในขณะแหงการปฏิบัติทั่ว ๆ  ไป  ยอมเปนการรํางับไปเพียงชั่วคราว  แตก็ตั้งอยู 
ในฐานะเปนรากฐานสําหรับการปฏิบัติขั้นตอไปจนกวาจะถึงที่สุดนั่นเอง. 

 
ฉะนั้น  ขอใหเขาใจความหมายของคําวา  “การละอัตตสัญญา”  เปนตน 

ในการปฏิบ ัต ิขั ้นนี ้  วามีข อเท ็จจร ิงหร ือตั ้งอยู ในฐานะเช นนี ้  หรือเพียงเทานี ้ ;  
แตเรื่องอาจจะเปนไปไดถึงกับวา  ถาสิ่งตาง ๆ  เชนอินทรียเปนตน  ของบุคคลผูปฏิบัติ 
เปนไปอยางเต็มที่ในขณะนั้น  ความเห็นแจงแทงตลอดยอมดําเนินไปถึงขั้นของการบรรล ุ
อรหัตตผลได  แมในลําดับแหงอานาปานสติขั้นที่หา  นี้  ซึ่งเปนการเพียงพอแลว  ที่จะ 
บรรลุถึงผลที่สุดในกรณีของบุคคลผูเปนเชนนั้น.  แตขอความที่กลาวมาแลว  และ 
จะกลาวตอไปนี้  กลาวสําหรับบุคคลในกรณีธรรมดา ๆ  ทั่วไปหรือเปนการกลาว 
อยางละเอียดเพื่อใหครบถวนเปนสวนใหญ. 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๙ ๒๕๖ 

อนุปสสนาขั้นที่  ๔๑  เธอยอมเกิด  ความเบื่อหนาย  (นิพพิทา)  
ตอ เวทนานั ้นม ิใช เพล ิด เพล ิน .เมื ่อ เบื ่อหน ายอยู   ย อมละความเพล ิด เพล ิน 
เสียได. 

 
ข อนี ้อธ ิบายว า   เมื ่อ เห ็น เวทนานั ้น โดยความไม เที ่ยง   เป นท ุกข 

เปนอนัตตา  ดังที่กลาวแลวในขั้น  ๑  -  ๒  -  ๓  ความรูสึกยอมเกิดขึ้นเปนความ 
เบื ่อหนาย   แมในสิ ่งซึ ่ง เ ร ียกว าป ต ินั ้น   ไม ม ีทางที ่จะรู ส ึก เพล ิด เพล ิน   หร ือ 
หลังรักหลงพอใจในเวทนาเชนนั้น.  แมอาการเชนนี้ก็เรียกวา  “การรูพรอม 
เฉพาะซึ่งปตินั้น”  ดวยเหมือนกัน  เพราะปติก็ปรากฏอยู,  ลักษณะไมเที่ยง 
เปนตนของปติ  ก็ปรากฏอยู.  ความเบื่อหนายอันมีมูลมาจากการเห็นความ 
ไมเที่ยงเปนตนของปตินั้น  ก็กําลังปรากฏอยู  หรือรูสึกอยู  ;  สิ่งที่จะตองสังเกต 
มีอยูวา  สิ่งที่เรียกวาปติหรือเวทนานั้น  ตองปรากฏอยูดวยเสมอไป  มิฉะนั้นความเบื่อหนาย 
ยอมไมมีที่ตั้ง  และไมเปนไปอยางมั่นคง  แตจะเปนไปอยางหละหลวม  เหมือนกับความ 
เบ่ือหนายที่นักศึกษาคิด  ๆ นึก ๆ   เอาดวยสิตปญญาตามแบบของตน.  การฝกฝนจิตมาแลว 
ตามวิธีที่กลาวแลวขางตน  ทําใหจิตมีสมรรถภาพ  สามารถกําหนดปติ  กําหนด 
ลักษณะไมเที่ยง  เปนตนของปติ  ใหตั้งอยูเปนพื้นฐานของความเบื่อหนายได 
ตลอดเวลา  จึงเกิดมีความเบื่อหนายอยางแทจริง  และเปนอยางมั่นคง  จัดเปน 
ความเบื่อหนาย  ตามแบบของนักปฏิบัติ  ซึ่งแตกตางจากความเบื่อหนายชนิดที่ 
มาจากการคํานึงของพวกนักศึกษาอยางสิ้นเชิง. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
๑  การบรรยายครั้งที่  ๒๖  /  ๓๐  กันยายน  ๒๕๐๒ 
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ขั้นที่  ๕  การกําหนดปติ ๒๕๗ 

สิ่งที่ตองทําความเขาใจอีกอยางหนึ่งก็คือ  ความหมายของคําวาเบื่อหนาย 
ซึ่งมีอยูแตกตางกันเปนชั้น ๆ  เชนเบื่อหนายเพราะซ้ําซาก  เหมือนกับกินอาหาร 
ซ้ําซากก็เกิดความเบื่อหนาย  ดังนี้ก็มี  ;  หรือสิ่งบางสิ่งทําความรําคาญรบกวนให 
ไมมีที่สิ้นสุด  ก็เกิดความเบื่อหนายตอสิ่งนั้นขึ้น  ดังนี้เปนตนก็มี  ;  ความเบื่อหนาย 
ตามความหมายแหงภาษาไทยในตัวอยางที่ยกมานี้  ใชกันไมไดกับคําวา  เบื่อหนาย 
 (นิพพิทา)  ตามความหมายในภาษาบาลี  และโดยเฉพาะอยางยิ่งที่เปนภาษาฝาย 
ธรรมะ.  ความเบื่อหนายตามทางธรรมนั้น  ตองมีมูลมาจากการเห็นความไมเที่ยงเปนตน 
อยางชัดแจงกอนแลว  จึงเกิดความระอา  หรือความกลัว  หรือความขยะแขยงเปนตน 
ตอการที ่จะยึดถือสิ ่งนั ้นวาเปนตัวตน  หรือเปนของของตน  หรือแมที ่ส ุดแตการ 
คิดวาจะรักหรือพอใจตอสิ่งเหลานั้น.  นี้แสดงใหเห็นไดชัดแลววา  ความเบื่อหนาย 
ตามแบบธรรมะนี้  ตองมีความสลดสังเวชเปนพื้นฐาน.  เมื่อเบื่อหนายอยูดังนี้  ก็ละ 
ความเพลิดเพลินตอเวทนานั้น ๆ  เสียได  :  แมปตินั้นจะมีรสชาติเปนความสุขหรือ 
เปนที่นาจับใจเพียงไร  ก็ไมกอใหเกิดความเพลิดเพลิน  (นันทิ)  หรือความพอใจ 
ตอปตินั ้นได  เชนเดียวกับบุคคลเห็นสิ ่งที ่สวยงาม  แตรู ว าเปนอันตรายตอชีว ิต 
ก็หาอาจพอใจในความงามนั้นไดไม  ฉันใดก็ฉันนั้น.  การเห็นความไมเที่ยง 
เปนทุกข  เปนอนัตตานั้นเอง  เปนการเห็นสวนที่เปนอันตรายตอชีวิตของสิ่งที่มี 
ความสวยงามเหลานั้น  และทําใหความสวยงามเหลานั้นหมดอํานาจหรือหมดอิทธิพล 
ไปไดโดยสิ ้นเชิง  ความเบื ่อหนายจึงตั ้งอยู ไดโดยมั ่นคง  ไมมีทางที ่จะยอนกลับ 
ไปสูความเพลิดเพลินไดอีก  ตลอดเวลาที่สามารถกําหนดเห็นความไมเที่ยงเปนตน 
ของเวทนานั้นอยูโดยประจักษชัด  คือซึมซาบอยูในใจจริง ๆ. 

 
อนุปสสนาขั้นที่  ๕  เธอยอม  คลายกําหนัด  ตอเวทนานั้น  หามีความ 

กําหนัดไม  ;  เมื่อคลายกําหนัดอยู  ยอมละความกําหนัดนั้นเสียได. 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๙ ๒๕๘ 

สิ่งที่ตองทําความเขาใจในขอนี้  คือ  ความหมายคําวา  กําหนัด 
คําวากําหนัดในภาษาบาลี  คือคําวา  ราคะ  หรือ  สาราคะ  ;  หมายถึงความรักที่ติด 
แนนอยูเปนนิสัยในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  โดยไมตองจํากัดวาเปนที่ตั้งแหงกามารมณหรือไม 
เพราะฉะนั ้น  จึงใชคํานี ้  แมแตแกวแหวนเงินทอง  ทรัพยสมบัติสิ ่งของทุกชนิด 
ก็ได,  แมในสิ่งที่เปนนามธรรม  เชนเกียรติยศ  ชื่อเสียง  หรือแมแตบุญกุศล  
ก็ได  ;  ทําใหเห็นไดชัดวาแตกตางอยางที่จะเทียบกันไมได  จากคําวากําหนัดใน 
ภาษาไทย  ซึ่งหมายถึงความกําหนัดในทางกามารมณอยางเดียว  ผูศึกษาจะตอง 
สังเกตใหเห็นความกลับกลอกของภาษา  ที่ถายทอดกันไปมาในลักษณะเชนนี้ให 
เขาใจไวอยางชัดแจง  เพื่อความสะดวก  หรือเปนผลดีในการศึกษาธรรมะ  ซึ่ง 
สวนมากมักจะสับสนอยางนี้.  สําในกรณีนี้  ความกําหนัดหมายถึงกําหนัด 
ในเวทนา  คือในตัวปติ.  ความกําหนัดในเวทนาเชนนี้  มีความหมายสูงขึ้นไป 
จนกระทั่งถึงความปติในธรรม  แมที่สูงไปกวาปติในองคฌาน  ทั้งนี้  เพราะวา  ไมวา 
ปติชนิดไหนยอมลวนแตเปนที่ตั้งแหงความจับฉวยเอาดวยใจ  ดวยอาการอันแนบเนียน 
แนแฟน  เหมือนน้ําฝาดที่ยอมติดผา  ยากที่จะหลุดออกไดดวยกันทั้งนั้น  ;  นี้สมตาม 
ความหมายของคําวา  ราคะ  ซึ่งมูลรากของศัพทแปลวา  “ยอม”  แตเรามาเรียกกัน 
ในภาษาไทยวา  “กําหนัด”  สุขเวทนาทุกอยางทุกชนิด  เมื่อผูนั้นรูสึกวาเปน 
สุขเวทนาแลว   ยอมเปนที ่ตั ้งแหงความกําหนัดเสมอกัน   และตั ้งอยู ในเกณฑ 
อันเดียวกัน  ในการที่จะปฏิบัติเพื่อเอาชนะสิ่งเหลานี้. 

 
ขอที่กลาววา  “เมื่อเบื่อหนายก็คลายกําหนัดนั้น”  แสดงอาการวา 

เปนเหตุผลของกันและกัน  เมื่อเบื่อหนายในเวทนาโดยนัยที่กลาวมาแลวในขอสี่ 
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ขั้นที่  ๕  การกําหนดปติ ๒๕๙ 

ก็ยอมเกิดอาการที่เปนการจางคลายออก  ของความกําหนัดนั้น  แตเปนสิ่งที่มีระยะ 
ติดตอกันอยางใกลชิด  เพราะเปนเรื่องทางฝายจิต  ซึ่งมีความรวดเร็วชนิดที่ยาก 
จะหาอะไรมาเปรียบได.  ตัวอยางเชนเมื่อคน ๆ  หนึ่งจับไฟเขา  พอรูสึกวาสิ่งที่จับ 
เปนไฟ  ก็ยอมรูสึกกลัวไมอยากจับและปลอยมือ  ;  อาการที่อามือปลอยนั่นเอง 
เรียกวาคลาย  หรือคาย  จากความกําหนัด  ซึ่งเปรียบไดกับการจับ  สวนอาการของ 
ความกลัวตอไฟ  ซึ่งเปรียบกันไดกับความเบื่อหนายนั้น  แทบจะไมมีเวลารูสึกเลย 
แตก็เปนสิ่งที่มีอยูอยางเต็มท่ี  และทําหนาที่ของมันโดยอัตโนมัติ  คือทําใหปลอย 
มือจากการจับโดยเร็วที่สุดเทาที่จะเร็วได.  เรื่องทางรางกายหรือทางประสาทนี้เปน 
อยางไร  เร่ืองทางนามธรรมที่เปนสวนลึกทางจิตใจ  หรือทางวิญญาณ  ก็มีอาการ 
ที่เปนไปโดยทํานองเดียวกันอยางนั้น.  อาการแหงอนุปสสนาหรือการตามเห็น 
ในระยะที่หานี้  ก็ตองมีหลักเกณฑอยางเดียวกันกับขอตน ๆ  คือ  เวทนาซึ่งประกอบ 
อยูดวยลักษณะแหงความไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตานั้น  ตองเปนสิ่งที่ตองปรากฏชัดอยู 
ในฐานะที่เปนสิ่งที่ถูกวางออกไปแลว  เหมือนกับบุคคลในตัวอยาง  ที่วางดุนไฟออกไป 
แลว   ดุ นไฟนั ้นก็ปรากฏชัดอยู ในฐานะเปนดุ นไฟที ่วางแลว   ฉันใดก็ฉันนั ้น .  
ผูปฏิบัติในที่นี้  เปนผูรูพรอมเฉพาะตอปติในฐานะที่เปนดุนไฟที่ปลอยออกไปแลว 
เปนแตสักวาปติซึ่ ง เปนของธรรมชาติธรรมดาอันหนึ่ง   ซึ่งบัดนี้ เขาไมมีความ 
กําหนัดตอมันแลว  ;  นี้เรียกวาคลายกําหนัดตอเวทนานั้น.  เมื่อเปนอยูอยางนี้ 
ชื่อวายอมละความกําหนัดในเวทนานั้นเสียได  เรียกวาเปนผูรูพรอมเฉพาะตอปต ิ
ดวยเหมือนกัน  แตเปนปติในระยะที่ถูกวาง. 

 
อนุปสสนาขั้นที่  ๖  เธอยอม  ดับ  เสียซึ่งเวทนานั้น  หาใชยอมกอข้ึน 

ไม  ;  เมื่อดับอยู  ยอมละการกอข้ึนเสียได. 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๙ ๒๖๐ 

คําวา  “ดับเสียไดซึ่งเวทนา”  นั้น  มีความหมายเฉพาะของมันเอง  โดย 
สรุปก็คือ  ดับความหมาย  หรือ  ดับคุณคาของเวทนา  ทําใหเวทนาหมดคา  หมดความ 
หมาย  หมดกําลัง  หมดอํานาจ  ในการที่จะกอใหเกิดความทุกขขึ ้นไดอีกตอไป.  
นี้คือความหมายของ  การดับที่แทจริงและยั่งยืน.  ขอน้ีหมายความวา  แมจะม ี
สัมผัสหรือมีเวทนาอยางเดียวกันเกิดขึ้นอีก  จิตก็ไมมีความรูสึกในทางที่จะกําหนัด  หรือยึดถือ 
เหมือนในกาลกอน  จะเกิดขึ้นมาอีกสักเทาไร ๆ  ก็ไมถูกยึดถือ  หรือถูกทําใหมีความหมาย 
สําหรับยึดถืออยางใดอยางหนึ่งขึ้นมาอีก  ;  ความทุกขก็ไมอาจเกิดขึ้นจากเวทนานั้น.  นี้คือ 
ความหมายของคําพูดสั้น ๆ  ที่วา  “ยอมดับเวทนานั้นเสีย”.  โดยใจความ  หมายถึง 
การขจัดอํานาจหรืออิทธิพลของเวทนานั้นเสีย  ไมใหกอทุกขขึ้นมาได  จะเกิดขึ้น 
หรือมีอยูก็มีคาเทากับไมมี  :  ปติหรือเวทนานั้น  ปรากฏชัดอยูตอหนา  ในฐานะ 
ที ่เป นดุ นไฟที ่ด ับเย็นสนิทแลว   ไมม ีอ ันตรายอีกตอไป  และเธอก็รู พร อมเฉพาะ 
ตอปติ  ซึ่งดับเย็นไปแลวนั้นอยูในระยะนี้. 

 
เมื่อดับอยูอยางนี้  ก็ชื่อวาเปนการละการกอข้ึนเสียได  คือละการกอ 

ทุกขขึ้นเสียไดนั่นเอง  เหมือนกับดุนไฟที่ดับเย็นสนิทแลว  ไมอาจจะถูกจุดใหลุก 
เปนไฟขึ้นมาอีกได  ดวยอํานาจของสติและญาณ  ดังที่กลาวแลวขางตน.  แมนี้ 
ก็เรียกวาเปนผูรูพรอมเฉพาะตอปติ  แตเปนปติในระยะที่ดับเย็นสนิท. 

 
อนุปสสนาขั้นที่  ๗  เธอยอม  สละคืน  ซึ่งเวทนานั้น  หาใชยอมถือ 

เอาไม  :  เมื่อสละคืนอยูยอมละการถือเอาเสียได. 
 
ขอน้ีเปนอาการขั้นสุดทายของการกําหนดปติ  หรือรูพรอมเฉพาะตอ 

ปตินั้น  :  กลาวอยางรวบรัดก็คือ  บัดนี้  ดุนไฟที่ดับเย็นสนิทแลวนั้นถูกขวางทิ้งไป 
ไมมีการจับกุมมันอีกตอไป.  ปติหรือเวทนานั้น  ตั้งอยูในฐานะเปนสิ่งที่ถูกปฏิเสธ 
หรือถูกบอกปดโดยสิ้นเชิง  ซึ่งเรียกโดยโวหารแหงภาษาบาลีวา  การสลัดคืน  หรือ 
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ขั้นที่  ๕  การกําหนดปติ ๒๖๑ 

การสละคืน  ซึ่งถากลาวโดยสมมติ  ก็คือเปนการคืนใหธรรมชาติไป  ไมหลง 
ยึดถือไวดวยความกําหนัดดังแตกอน.  สิ่งที่เหลืออยูไดรวมตัวกลายเปนธรรมชาติ 
ไปหมด  ดวยเหตุนั้น.  สิ่งตาง ๆ  ไมวาอะไรหมด  มีคาหรือถูกยึดถือข้ึนมา  ก็เพราะ 
มันอํานวยใหเกิดสุขเวทนานั่นเอง  :  เมื่อสิ่งที่เรียกวาสุขเวทนา  ถูกทําใหหมดคา 
หรือถูกสละคืนไปเพียงสิ ่งเดียวเทานั ้น  สิ่งตาง ๆ  ทุกสิ ่ง  ซึ่งจะมีอยู กี ่สิ ่งก็ตาม 
ก็เทากับหมดคา  หรือถูกขวางทิ้งตามไปดวยกันจนหมดสิ้น,  เพราะฉะนั้น  คํากลาว 
ที่กลาวอยางสั้น ๆ  วา  “สลัดคืนซึ่งเวทนา”  นั้น  เปนคํากลาวที่มีความหมาย 
คลอบคลุมไปถึงสิ่งทุกสิ่งดวย.  เมื่อผูปฏิบัติสามารถสละคืนไดดวยอาการ 
อยางนี ้แลว   เ รื ่องก็ถึงที ่ส ุด   คือเปนการสละคืนสิ ่งทั ้งปวงโดยสิ ้นเชิง   และ 
จบกิจพรหมจรรยกันเพียงนี้.  แตบัดนี้เนื่องจากการปฏิบัติในขั้นนี้  เปนการ 
ปฏิบัติของบุคคลผูมีคุณธรรม  เชนอินทรียเปนตน  ยังไมแกรอบ  การเห็นอนิจจัง 
ทุกขัง  อนัตตา  เปนตน  ตลอดจนถึงความเบื่อหนายคลายกําหนัด  ยังไมเปนไป 
ถึงที่สุด  คือยังอยูในลักษณะที่ยังตองควบคุมอยูเสมอ  การปฏิบัติจึงยังคงมีอยูตอไป 
ฉะนั้น  ทานจึงกลาววา  “เปนผูรูพรอมเฉพาะตอปติ”  หรือ  “เปนผูตามเห็น  ซึ่งเวทนานั้น 
อยู”  ดวยอาการอยางนี้. 

 
อนุปสสนา  หรือการตามเห็นทั้ง  ๗  ลําดับนี้  เปนอาการของการ 

ตามเห็นซึ่งเวทนา  ดวยสตินั้น  ดวยญาณนั้น  ;  หรือเรียกอีกอยางหนึ่งก็คือ 
เปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งปติ  หายใจเขาอยู  –  หายใจออกอยู.  การกระทําอยางนี้เรียกวา 
การเจริญภาวนา  ซึ่งเราควรจะไดวินิจฉัยในคํา ๆ  นี้กันบางตามควร  เพื่อความ 
เขาใจในการกระทําที่เราจะตองทํานี้  ยิ่ง ๆ  ขึ้นไป. 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๙ ๒๖๒ 

ความเปนภาวนา 
ความหมายของคําวา  ภาวนา  โดยตัวหนังสือน้ัน  แปลวา  การทําให 

มีขึ้น  หรือ  การทําใหเจริญขึ้น  ;  แตในทางปฏิบัติในที่นั้น  จะเรียกวา  ภาวนา 
ไดก็ตอเมื่อไดทําใหเกิดขึ้นแลวจริง  ๆ  หรือไดทําใหเจริญขึ้นแลวจริง  ๆ  เทานั้น 
ฉะน้ัน  ถอยคําเชนคําวา  สติปฏฐานภาวนา  จึงหมายถึงการทําการกําหนดดวยสต ิ
ที ่ไดทําไปแลวจริง ๆ  เทานั ้น  ดังเชนการตามเห็นปติหรือเวทนาอยู   ดวยอาการ 
ทั้งเจ็ด  ดังที่กลาวแลวขางตน  จึงจะเรียกวาภาวนาที่ถูกตอง  ตรงตามความหมาย.  
ในกรณีของอานาปานสตินี้  ทานจํากัดความของคําวาภาวนาไว  ๔  อยาง  คือ  :- 

 
๑.  ชื่อวาภาวนา  เพราะมีความหมายวา  ความไมกาวกาย  ก้ําเกิน 

ซึ ่งก ันและกัน  ของธรรมที ่เก ิดขึ ้นแลวในการกําหนดดวยสตินี ้  เปนสิ ่งที ่ปรากฏ 
ชัดแลว  จึงถือวาสติปฏฐานนี้  เกิดแลว  หรือเจริญแลว  ; 

๒.  ชื่อวาภาวนา  เพราะธรรมทั้งหลายมีอินทรียเปนตน  ซึ่งรวมกัน 
ทํากิจอันเดียวกัน  เพื่อเกิดผลอยางเดียวกัน  ปรากฏชัดแลว  ; 

๓.  ชื่อภาวนา  เพราะวาการกระทํานั้น  นําใหเกิดความเพียงพอ 
เหมาะสมกับธรรมนั้น ๆ  และอินทรียนั้น ๆ  :  และ 

๔.  ชื่อภาวนา  เพราะเปนที่สองเสพอยางมากของจิต. 
 
อธิบายโดยโวหารธรรมดา  ที่สามารถใชไดในกรณีที่เปนการทําความด ี

โดยทั่ว ๆ  ไป  มีอยูวา  การประสบความสําเร็จ  ยอมหมายถึงการกระทําใหเกิด 
สิ ่งที ่ควรทําใหเกิด  เพราะการกระทํานั ้นพอเหมาะพอสม   และมีขอบเขตจํากัด 
วาเท าไรและเพียงไร   ไมใช เป ดกวางจนไมม ีที ่สิ ้นส ุด   ซึ ่งไม ม ีทางที ่จะลุถ ึงได .  
สิ่งที่ทําใหเกิดขึ้นมานั้น  แตละสิ่งตองเขารูปเขารอยตอกัน  คือประสานกันได 
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ขั้นที่  ๕  การกําหนดปติ ๒๖๓ 

ไมกาวกายก้ําเกินกัน  เชนการเห็นอนิจจังพอเหมาะกับการทําใหเห็นทุกข  หรือ 
เปนไปในทางที่จะใหเห็นทุกข  ;  การเห็นทุกข  ก็พอเหมาะหรือเปนไปในทาง 
ที่จะใหเห็นอนัตตา  ;  เห็นอนัตตา  ก็พอเหมาะหรือเปนไปในทางที่ใหเบื่อหนาย 
หรือคลายกําหนัดดังนี้  เปนตน  จึงจะเรียกวา  “ภาวนา”  หรือความเจริญ. 

 
ยกตัวอยางงาย ๆ  ดวยอุทาหรณในปจจุบัน  :  วิชาความรู  หรือความ 

เจริญกาวหนา  ไมเหมาะสวน  ในทางที่จะเปนไปเพื่อสันติ  จึงเปนไปในทางที่จะ 
วุนวาย  มากกวาสวนที่จะเปนไปทางสันติ.  นี้แสดงวาบางอยางนอยไป  บางอยาง 
มากไป  บางอยางกาวกายกัน  บางอยางบีบบังคับกดดันไปในทิศทางอื่น  ดังนี้ 
เปนตน  จึงไมประสบสิ่งที่เรียกวาภาวนา  หรือความเจริญ  นี้อยางหนึ่ง.  อยางที ่
ถัดไป  หมายถึงความกลมเกลียวของสิ่งที่เปนเครื่องมือ  :  เครื่องมือทุกชิ้นทุกชนิด 
หรือมือ  ทุกมือ  ตองรวมกันมุงทําสิ่ง ๆ  เดียวกัน  ถามิฉะนั้นสิ่งที่ เรียกวาภาวนา 
จักไมเกิดขั้น  ;  ตัวอยางเชนในโลกนี้  มีวิชาความรูมากมายหลายสิบหลายรอยแขนง 
แตไมถูกรวมกันและนําไปใชเพื่อสรางสิ่ง ๆ  เดียวกัน  คือสันติ  มีการแตกแยกกันไป 
ตามทางที่ตัวตองการ. 

 
การปฏิบัติธรรมในทางจิต  ธรรมะประเภทที่ เปนเครื่องมือทุกอยาง 

ตองถูกนําไปใชรวมกันเพื่อจุดประสงคเพียงอยางเดียว  ตามที่ตนตองการอยูใน 
ขณะนั้น  :  ถาผิดจากนี้  ยอมไมเกิดสิ่งที่เรียกวาภาวนา.  พระพุทธภาษิตมีอยูวา 
ปฏิปทาอาศัยลาภก็อยางหนึ่ง,  ปฏิปทาเปนไปเพื่อนิพพานก็อีกอยางหนึ่ง,  
 (อฺา  หิ  ลาภูปนิสา  อฺา  นิพฺพานคามินี)  :  หมายความวา  การกระทํา 
มีร ูปร างเหม ือนก ัน   แตความมุ งหมายอาจจะต างก ัน   เช นร ักษาศีลเคร งคร ัด 
เพื่อไดลาภก็ได  รักษาศีลเครงครัดเพื่อทําลายความเห็นแกตัวก็ได  ;  อยางแรก 
เปนไปเพื่อลาภ  อยางหลังเปนไปเพื่อนิพพาน  ทั้งที่ รูปแหงการกระทําเหมือนกัน. 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๙ ๒๖๔ 

ในการทําความเพียร  หรือการทําสมาธิ  หรือการทําวิปสสนาเปนตน  ก็มีคําอธิบาย 
อยางเดียวกัน.  เมื่อธรรมเหลานี้ไมสุจริตติดตอกัน  ไมเสมอกัน  ไมซื่อตรงตอกัน 
เพราะอํานาจตัณหาและทิฏฐิเปนตน  ลูบคลําอยางใดอยางหนึ่งแลว  ธรรมท่ีเปน 
เหมือนยานพาหนะ  หรือเครื่องมือท้ังปวง  ก็ไมมีรสหรือกิจเปนอันเดียวกัน  สิ่งซึ่ง 
เรียกวาภาวนาในขั้นนี้ก็ไมปรากฏ  ;  นี้อยางหนึ่ง. 

 
อยางที่ถัดไปอีก  คือการกระทํานั้น ๆ  ตองเปนการนําความเพียรไป 

ตรงจุดของสิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้น   รวมท้ังวัตถุประสงคของสิ่งที่จะตองใช เปน 
เครื่องมือนั้นดวย.  การกระทําใด ๆ  ที่ไมสามารถประมวลกําลังความเพียร 
ทั ้งหมดเขาไปสู จ ุดนี ้แลว  ไมอาจจะเร ียกวาเปนภาวนา  หรือไมอาจเปนภาวนา 
ขึ้นมาไดนั่นเอง.  ภาวนาในความหมายของการทําใหเกิดมีก็ดี  ภาวนาในความหมายของ 
การทําใหเจริญยิ่งขึ้นก็ดี  ตองเปนภาวนาที่สามารถควบคุมความเพียรหรือกําลัง  ใหเปนไป 
ในลักษณะที่กลาวนี้เทานั้น.  โดยเฉพาะอยางยิ่งในการปฏิบัติธรรมขั้นละเอียดนี ้
ความเพียรเปนสิ่งที่ตองระมัดระวังอยางแยบคายและรัดกุมอยางที่สุด  มิฉะนั้น 
แลวการกระทําแตละขั ้น  ๆ   จะเปนไปไมได   ตั ้งแตขั ้นแรกทีเด ียว   เช นปญญา 
ไมพอที่จะเห็นอนิจจัง  ;  หรือปญญามีพอ  แตความเพียรไมนําปญญาเขาสูจุด ๆ  นั้น 
หรือสติไมอาจจะนําความเพียรใหทําหนาที่นําปญญาเขาสูจุด ๆ  นั้น  ดังนี้เปนตน 
ยอมเปนการติดตันหรือตายดานของภาวนา.  ความรูที่เปนหลักเกณฑมีเพียงพอ 
แตความรูที่จะนําหลักเกณฑไปใชปฏิบัติมีไมเพียงพอ  หรือไมถูกไมตรงกันก็ตาม,  
นี้เปนคําอธิบายความหมายขอน้ีของคําวาภาวนา. 

 
สวนขอสุดทายที่วา  เปน  ภาวนาเพราะเปนที่สองเสพมากจิต  นั้น 

หมายความวากระทําอยางมาก  ทําจนชิน  ทําจนคุนเคย  และคลองแคลว  เปนตน 
ทั้ ง ในการทํ า   และการ เสวยผลการกระทํ าขั้ นตน   เพื่ อ เปนมูลฐานสํ าหรับ 
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การกระทําขั้นตอไป.  สรุปความก็คือความหมกมุนอยูแตในสิ่ง ๆ  เดียวนั่นเอง 
การกระทํานั้นจึงจะถึงขั้นที่เรียกวาภาวนา.  สําหรับการกระทําในทางจิตนี้  คําวา 
” การกระทํา”  ยอมกินความกวางขวาง  คือทําในระยะเริ่มแรก,  ทําในทามกลาง,  
ทําในที่สุด,  นี้อยางหนึ่ง  :  ทําในระยะเริ่มแรกเพื่อความเกิดขึ้น  ทั้งในขั้น 
ตระเตรียมและขั้นทําจริง  แลวทําการรักษาสิ่งซึ่งทําขึ้นไดไวไดอยางเต็มท่ี  จนกวา 
จะถึงการทําขั้นสุดทาย.  การเขา  การออก  การหยุด  การพิจารณา  ของจิตที่มีตอ 
อารมณนั้น ๆ  ลวนแตเปนสิ่งที่ยากแกการกระทํา  แตเปนสิ่งที่งายดายตอการลมเหลว 
จึงตองอาศัยการทํามาก  ซึ่งหมายถึงมากกวาการทํางานทางวัตถุ  หรือทางรางกายอยางที่ 
เปรียบกันไมไดทีเดียว. 

 
อีกทางหนึ่ง  คําวา  เปนที่สองเสพมากของจิต  นั้น  หมายความวา 

ถาเปนตัวภาวนาขึ้นมาจริง ๆ  แลว  ยอมเปนที่พอใจของจิต  หรือจิตพอใจที่จะ 
สองเสพในสิ่งนั้น  จนเกิดความเคยชิน  อันเปนปจจัยที่จะทําใหเกิดการกระทําอัน 
ใหมไดโดยงายดาย. 

 
สรุปความสั้น ๆ  อีกครั้งหนึ่งวา  ภาวนาคือการทําสําเร็จ  ;  เพราะ   

สามารถมุงไปยังสิ่งที่จะเกิดขึ้นไดอยางถูกตองและเหมาะสม  ;  เพราะประมวลเครื่องมือ 
ทั้งหมดใหรวมกันทําหนาที่เพียงอยางเดียว  ;  เพราะสามารถนํากําลังของความเพียรไปได 
ในทางของสิ่งทั้งสองนั้น  (คือวัตถุประสงคและการควบคุมเครื่องมือ)  ;  และเพราะเปนสิ่งที่ 
กระทําอยางมากหรืออยางสมบูรณ. 

 
ผูศึกษาหรือผูปฏิบัติก็ตาม  จะตองพยายามสังเกตใหเห็นความหมาย  

๔  ประการนี้  แลวระมัดระวังใหมันมีอยู  หรือใหมันเปนไปไดจริง ๆ  ทุกขณะของ 
การปฏิบัติ  โดยไมต องพูดวาทุกขั ้นหรือทุกลําดับ  แตต องเปนทุก  ๆ   ขณะของ 
ทุกขั้นหรือทุกลําดับน่ันเอง. 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๙ ๒๖๖ 

การสโมธานของธรรมในขณะแหงภาวนา๑ 
เมื่อผูปฏิบัติรูพรอมเฉพาะ  ซึ่งปติอันเกิดขึ้นโดยอาการทั้ง  ๑๖  อยาง 

ดังที่กลาวแลวอยู  และไดทําใหตั้งอยูโดยอาการที่เปนความหมายของคําวาภาวนา 
ตามท่ีกลาวนั้น  ทั้ง  ๔  ประการแลว  ชื่อวาผูนั้นมีภาวนาโดยสมบูรณ  ในกรณ ี
ของอานาปานสต ิขั ้นนี ้  และในขณะเด ียวก ันนั ้น   ย อมม ีอาการที ่เ ร ียกว า 
 “การสโมธานแหงธรรม” 

 
คําวา  สโมธาน  แปลวา  ประมวล  หรือ  ประชุม  :  ในที่นี้ไดแกการ 

ประมวลซึ่งธรรมะตาง ๆ  ดวยอํานาจของการปฏิบัตินั้น.  โดยแทจริงแลวการ 
ปฏิบัติธรรมที่ทําไปเสร็จแลวอยางถูกตองนั ่นเอง   เปนสิ ่งที ่ประมวลมาซึ ่งธรรม 
อันเปนผลของการปฏิบัติ  ;  แตเรามักกลาวกันเสียวา  ผูปฏิบัตินั้นเองประมวลมา 
ซึ ่งธรรม   หร ือเลยไปถึงก ับว า   ผู นั ้นบรรล ุธรรมชื ่อ นั ้นชื ่อ นี ้  ซึ ่งที ่แท เป นเพ ียง 
โวหารพูดอยางสมมติเทานั้น. 

 
อีกอยางหนึ ่งพ ึงทราบวา   สิ ่งท ีเร ียกว าการสโมธานแห งธรรมนี ่เอง 

คือการบรรลุธรรม  หรือการทําตัวธรรมนั้น ๆ  ใหเกิดมีขึ้นในตนจริง ๆ  ได  นับวา 
เปนสิ่งที่ตองเขาใจใหถูกตอง   เพื่อความรูที่ถูกตอง   วาการบรรลุธรรมน้ันเปน 
อยางไร  ;  ถามิฉะนั้นแลวจะมีความเขาใจผิดหรือความเห็นผิด  เขาใจไปวาการ 
บรรลุธรรมนั ้นเปนการงานที ่ขล ังที ่ศ ักดิ ์ส ิทธิ ์  หรือลึกลับอยางใดอยางหนึ ่งไป 
เลยเดินเขาไป  ในขอบเขตของสีลัพพตปรามาสชนิดใดชนิดหนึ่งไปเสียอีก  ซึ่งเปน 
 

 
 
 

 

                                                
๑  การบรรยายครั้งที่  ๒๗  /  ๓  ตุลาคม  ๒๕๐๒ 
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ขั้นที่  ๕  การกําหนดปติ ๒๖๗ 

ความลมเหลว  หรือเปนการหันเหออกไปนอกทางของการปฏิบัติ  เพราะตนไมรูไม 
เห็นตัวธรรมนั้น ๆ  ไดแทจริง  แลวไปยึดมั่นถือมั่นเอาเองวาการบรรลุธรรมนั้นมัน 
เปนอยางนั้น  อยางนี้  ดวยอํานาจทิฏฐิหรือตัณหาของตนเอง.  ผูปฏิบัติพึง 
ศึกษาสังเกตใหเขาใจชัดวา  ปฏิบัติธรรมอยางไร  แลวธรรมเกิดขึ้นอยางไร  ให 
ประจักษชัดแกใจตนเองทุกคราวไป. 

 
สิ่งที่สโมธานหรือประมวลมาได  เมื่อบุคคลรูพรอมเฉพาะอยูซึ่งปต ิ

โดยอาการที่กลาวแลวอยางละเอียดขางตนนั้นจริง ๆ  ยอมมีผล  คือการทําธรรมะ 
ใหเกิดขึ้น  หรือกลาวอีกอยางหนึ่งก็คือ  การประมวลมาไดซึ่งธรรม.  ธรรมที ่
ประมวลมาได  คือ  อินทรีย  ๕  พละ  ๕  โพชฌงค  ๗  มรรคมีองค  ๘  และ  ธรรมทั้งหลาย 
อื่นอีก  ๒๙  ประการ. 

 
อน่ึง  การที่ประมวลมาไดซึ่งธรรมหมวดหนึ่ง ๆ  นั้น  ยอมมีอาการอันอื่น 

ควบคูกันมาดวยอีก  ๒  อยาง  กลาวคือ  การรูโคจรของธรรมนั้น ๆ  และ  การแทง 
ตลอดซ่ึงสมัตถะ  กลาวคือ  ประโยชนอันสม่ําเสมอ  ตอธรรมน้ันพรอมกันไปดวย 
ไมวาจะสโมธานมาไดซึ่งธรรมหมวดไหน  ดังจะชี้ใหเห็นตัวอยาง  :- 

 
การประมวลมาซึ่งอินทรีย  เมื่อผูปฏิบัติกําหนดอยูซึ่งเอกัคคตาจิตดวย 

อํานาจการหายใจเขา  –  ออกยาวเปนตนอยู  จนกระทั่งปติเกิดขึ้นเปนเวทนา 
แลวตามเห็นเวทนานั้นอยู โดยอาการที่ เปนสิ่งที่ ไม เที่ยง   เปนทุกข  เปนอนัตตา 
เป นต น   ตลอดถึงรู ธรรมอ ันเป นเหต ุให เก ิดขึ ้น   อ ันเป นเหต ุให ตั ้งอยู   อ ันเป น 
เหตุใหด ับไปของเวทนานั ้น   ดังนี ้แล ว   จงพิจารณาดูเถิดว า   ไดม ีธรรมะอะไร 
เกิดขึ้นกี่อยาง  ในประเภทที่เราเรียกวาเปนอินทรีย.  เมื่อจิตกําหนดรูอยูดังนี้นั้น 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๙ ๒๖๘ 

ชื่อวาผูปฏิบัติดึงมาได  หรือประชุมลงได  หรือทําใหเกิดขึ้นได  (แลวแตจะเรียก)  
ซึ่งธรรมอันเปนอินทรีย  ๕  อยาง  คือ  สัทธา  วิริยะ  สติ  สมาธิ  ปญญา  ดังที ่
เราทราบกันอยูแลวโดยชื่อ  แตไมรูหรือไมคอยจะรูถึงอาการที่เปนตัวจริงของมัน. 

 
อาการที่เปนตัวจริงของอินทรีย  ในที่นี้ก็คือ  เมื่อทําปติใหเกิดขึ้นได 

เชนนั ้น  หรือพิจารณาเห็นความไมเที ่ยงเปนตนของปติอยู   ความเชื ่อยอมเกิด 
ขึ ้นเองอยางมีรากฐานมั ่นคง  ในธรรมนั ้น  เปนผู เชื ่อดวยตนเองไมตองเชื ่อตาม 
ผูอื่น  และเปนความเชื่อท่ีเพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้เอง  เพราะไมอาจจะเกิดมากอนหนานี้ได 
ในเรื่องนี้.  นี่แหละคือตัว  “สัทธินทรีย”  ที่แทจริง  และที่ไดเกิดขึ้นจริง ๆ  หรือเปน 
ตัวธรรมที่ไดลุถึงจริง ๆ  หรือท่ีไดดึง  หรือไดประมวลเอามาได  (แลวแตจะเรียก)  ;  
แตเรียกในที่นี้วา  สโมธานมาได,  อุปมาเหมือนกับการเรียกตัวเอามาสูที่ประชุม 
นี้ได.  แตถาการพิจารณาปตินั้น ๆ  เปนไปไมถูกตอง  อาการที่เปนสัทธินทรีย  
ก็ไมเกิดเหมือนกัน. 

 
เมื่อพิจารณาดูใหกวางขวางออกไปอีก  ก็จะเห็นอาการอื่น ๆ  อีกหลาย 

อยาง  เกิดอยูพรอมกัน  คืออาการที่ทนทําอยูไดดวยจิตใจที่เขมแข็งกลาหาญใน 
การพิจารณาปติหรือเวทนานั ้น  จนประสบความสําเร็จ  นั ่นแหละเปนตัวธรรม 
ที่มีชื่อวา  “วิริยินทรีย”  ซึ่งมีอยูในขณะนั้นดวยตลอดเวลา.  อาการที่เขาไปกําหนด 
พิจารณาปติหรือเวทนานั ้นอยู ไดอยางมั ่นคง  จัดเปนคุณสมบัติของจิตอันหนึ ่ง 
ซึ่งเรียกวา  “สตินทรีย”  ก็กําลังมีอยูในขณะนั้น.  ความไมฟุงซานกวัดแกวง 
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ขั้นที่  ๕  การกําหนดปติ ๒๖๙ 

ซึ่งตองมีอยูอยางแนนอนในขณะนั้น  นั่นคือตัว  “สมาธินทรีย”  และความรูที่เกิดขึ้น 
จากการกําหนดพิจารณาเห็นวาไมเที่ยงเปนตนนั้น  คือตัว  “ปญญินทรีย” 

 
สิ่งทั้งหานี้  มีอยูในขณะเดียวกัน  สมสวนกัน  และกลมเกลียวกัน 

และมีมาจากการกําหนดปติหรือเวทนานั้น  เพราะฉะนั้น  จึงกลาววา  “การกําหนด 
ปตินั้น  ยอมประมวลมาซึ่งอินทรียทั้ง  ๕“  หรือถากลาวอยางสมมติ  ก็กลาววา 
ภิกษุผูรูพรอมเฉพาะซึ่งปติอยู  ยอมประมวลมาซึ่งอินทรียทั้ง  ๕  นั้น. 

 
การรูโคจรของอินทรีย  การประมวลมาซึ่งอินทรียโดยสมบูรณนั้น 

ตองเปนการรูโคจรหรืออารมณของอินทรียนั้น ๆ  รวมอยูดวย  ;  เพราะวาอินทรีย 
ตัวแทปรากฏ  ตอเมื่อผูนั้นสามารถรูอารมณของอินทรียนั้นโดยประจักษอยูดวย.  
อารมณในที่นี้  ก็มิใชอะไรอื่นนอกไปจากปติหรือเวทนานั่นเอง  สําหรับในกรณีนี้. 

 
สวนในกรณีอื่น  ก็หมายถึงสิ่งอื่นซึ่งยอมแลวแตวาอะไรเปนเหตุให 

เกิดขึ้นแหงอินทรียนั้น  ;  เพราะฉะนั้น  เราจึงเห็นไดวาสิ่งที่เรียกวาโคจรในที่นี้ 
ก็คืออารมณอันเปนที ่กําหนด  หรือเปนที ่ตั ้ง  หรือเปนที ่เกิดของอินทรียนั ่นเอง 
แตยักไปเรียกวาโคจร  เพื่อใหแสดงความหมายชัดเจนขึ้นมาอีกอยางหนึ่ง  คือราว 
กะวาเปนที่เที่ยวเลนของจิตที่ประกอบอยูดวยเจตสิกธรรม  คืออินทรียทั้ง  ๕  นี้. 

 
ถามองเห็นอินทรียจริง ๆ  ก็ตองมองเห็นวามันกําลังทองเที่ยวไปในอะไร 

โดยแนนอน  ;  เชนเดียวกันกับถาเรามองเห็นวัวกี่ตัวก็ตาม  เราก็ตองเห็นที่  ที่มัน 
ยืนหรือมันเดิน  หรือมันนอนอยูนั้นพรอมกันไปดวย  ฉันใดก็ฉันนั้น.  แมเพียง 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๙ ๒๗๐ 

เทานี้ก็ยอมแสดงใหเห็นวา  การมองเห็นอินทรียอยางถึงตัวจริงนั้น  เปนสิ่งที่เปนไปไมได 
ลําพังวิถีทางของปริยัติ  ;  เพราะปริยัติไมเปนสิ่งที่สามารถทําเวทนา  เชนปติ  เปนตน 
ใหปรากฏเดนอยูในใจได  อินทรียตัวจริงจึงไมมีที่ตั้งอาศัย  ;  ทั้งเปนการชี้ใหเห็น 
วา  หนาที่หรือการทําหนาที่ของสิ่งที่เรียกวาการปฏิบัติ  อยางเปนคนละเรื่องกับ 
ปริยัติทีเดียว.  สําหรับการบรรลุธรรมจริง ๆ  นั้น  เปนเรื่องในขั้นของการปฏิบัต ิ
โดยตรง. 

 
การแทงตลอดสมัตถะแหงอินทรีย  เมื่อมีการทําอินทรียใหเกิดขึ้นมาได 

และรูแจงถึงสิ่งที่เปนโคจรของอินทรียนั้นแลว  ยอมมีการแทงตลอด  คือซึมทราบ 
หรือเสวยผลของมันโดยตลอดอีกดวย  เรียกวา  “การแทงตลอดซึ่งสมัตถะ”  กลาวคือ 
ผลหรือประโยชนอันเคียงคูกันอยูกับสโมธาน  หรือการบรรลุธรรมนั้น. 

 
คําวา  อัตถะ  หรือประโยชนในที่นี้  มีใจความสําคัญอยูตรงท่ีวา  มัน 

ไมมีโทษ  ๑,  ไมประกอบอยูดวยกิเลส  ๑,  เปนของผองแผว  ๑,  เปนของประเสริฐ  ๑,  
สิ่งใดมีลักษณะอยางนี้  เรียกวา  “ประโยชน”  ตามภาษาแหงกัมมัฏฐานภาวนา. 

 
สวนที่เรียกวา  สมะ  คือสม่ําเสมอหรือสงบ  มีความหมายที่เล็งถึง 

คือ  เปนที่เขาไปตั้งมั่นแหงจิต  ๑,  ไมฟุงซาน  ๑,  เปนที่ปรากฏแหงอารมณ  ๑,  
เปนที่ผองแผวแหงจิต  ๑,  เมื่อประโยชนใดประกอบดวยลักษณะทั้ง  ๔  นี้  ประ- 
โยชนนั้นเรียกวา  “สมัตถะ”.  ในขณะที่ประมวลมาไดซึ่งอินทรียนั้น  นอกจากจะรู 
โคจรของมันแลว  จะตองแทงตลอดซึ่งสมัตถะอันนี้ดวย  จึงจะเปนการประมวล 
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ขั้นที่  ๕  การกําหนดปติ ๒๗๑ 

มาไดซึ่งอินทรียโดยแทจริง  ซึ่งเปนความหมายของการปฏิบัติธรรมที่ประสบความ 
สําเร็จ  ในขั้นที่ เกี่ยวกับอินทรีย  ถาผิดจากนี้ก็เปนอินทรียแตสักวาชื่อ  ตามแบบ 
ของปริยัติไปตามเดิม  หรือเทาเดิม. 

 
เทาที่กลาวมาทั้งหมดนี้เปนตัวอยางของอาการที่เรียกวา  “ยอมประมวล 

มาไดซึ่งอินทรีย”  ซึ่งมีใจความสําคัญอันสรุปไดวา  :- 
๑.  อินทรียนั้น ๆ  ไดทําหนาที่ของตน ๆ  อยางสมบูรณปรากฏชัดอยู  ; 
๒.  เห็นชัดอยูซึ่งอารมณหรือโคจรของอินทรียนั้น ๆ  ; 
๓.  ซึมทราบประโยชนหรือผลอันเคียงคูกันอยู  กับการประมวลมาได 

ซึ่งอินทรียนั้น  ; 
 
อาการทั ้ง   ๓  นี ้  เปนเครื ่องหมายของการที ่ได ประสบความสําเร ็จ 

ในการบรรลุธรรมหมวดที่มีชื่ออยางนั้น ๆ  ทุกชื่อไป.  แมเราจะกลาวแตเพียงวา 
 “ปฏิบัติธรรมจนอินทรียเกิดขึ้นได”  หรือเพียงแตวา  “ประมวลมาไดซึ่งอินทรีย”  
ดังนี้ก็ตาม  ใหพึงถือวามีอาการทั้ง  ๓  นี้  ครบถวนอยูในตัวดวยเสมอไป. 

 
แมในคําวา  ยอมประมวลมาไดซึ่งพละทั้งหลาย  ;  ยอมประมวลมาได 

ซึ่งโพชฌงคทั้งหลาย  ;  ยอมประมวลมาไดซึ่งมรรคมีองคแปด  ;  หรือยอมประมวล 
มาไดซึ่งธรรมอื่นอีก  ๒๙  ประการ  ;  ก็มีนัยแหงคําอธิบายอยางเดียวกันนี้  กลาวคือ 
ทําตัวธรรมะนั้น ๆ  ใหเกิดขึ้นได  ;  รูแจงอารมณ  หรือโคจรของธรรมะนั้น ๆ  อยู  และแทง 
ตลอดสมัตถะของธรรมะนั้น ๆ  อยู  :  โดยไมมีทางที่จะแตกตางเปนอยางอื่นไดเลย. 

 
ตอจากนี้ไป  จะไดพิจารณากันถึงคําวา  ยอมสโมธานซึ่งพละ  (อานวา 

พะละ)  คือการประมวลมาซึ่งธรรมเปนกําลัง  ๕  อยาง. 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๙ ๒๗๒ 

การประมวลซึ่งพละ๑  ธรรมเปนกําลัง  ๕  อยาง  มีชื่ออยางเดียว 
กันกับธรรมที่เปนอินทรีย  ๕  อยาง  กลาวคือ  สัทธา  วิริยะ  สติ  สมาธิ  ปญญา 
อีกนั่นเอง  มีชื่อวา  พละ  ;  หากแตวาทําหนาที่ตางกัน.  คําวา  อินทรีย 
แปลวา   เปนใหญ  หรือเปนประธาน   กลาวคือเปนประธานในการทําหนาที่ 
ที่ตรงตามความหมายของชื่อน้ัน ๆ  เปนแผนก ๆ  ไป  ;  สวนที่เรียกวา  พละ  นั้น 
หมายถึงความเปนกําลังที่ตอสูได  หรือทนทานได.  ยกตัวอยางเชนสัทธา  เมื่อทํา 
หนาที่เปนใหญ  หรือเปนประธานในการทําความเชื่อ  เชนเชื่อใหถูกใหแนนแฟน 
เปนตน  ก็เรียกวาสัทธินทรีย  คือเปนอินทรียขอหนึ่ง  :  ครั้นทําหนาที่ตอสู 
หรือตอตานกับสิ ่งที ่ไมควรเชื ่อ  หรือสิ ่งอ ันไมเปนที ่ตั ้งแหงสัทธา  ก็กลายเปน 
พละไป  ก็เรียกวา  สัทธาพละ.  ผูปฏิบัติพึงมองใหเห็นความแตกตางระหวาง 
คําวา  อินทรีย  กับคําวา  พละ  โดยใจความสําคัญอยางนี้ดวย  ;  และพึงเห็น 
ความที่เมื่อบุคคลเจริญอานาปานสติขอน้ีอยูโดยอาการอยางนี้  ชื่อวาทําอินทรียใหเกิดขึ้นดวย 
พรอมกันในตัวดวย.  สวนวิริยะที่เรียกวาวิริยพละนั้น  หมายถึงเมื่อทําหนาที่ตอสู 
ตานทานตอความเกียจคราน  ;  สติชื่อวาสติพละ  เพราะตอสูตานทานความ 
ประมาท  ;  สมาธิชื่อวาสมาธิพละ  เพราะตอสูตานทานอุทธัจจะ  คือความฟุงซาน 
ได  ;  และปญญาชื่อวาปญญาพละ  ก็เพราะตอสูตานทานอวิชชาได. 

 
ดังที่กลาวมานี้  จะเห็นไดชัดวา  ที่เรียกวาพละนั้นมีความหมายตางจาก 

อินทรียโดยแทจริง  เปรียบเหมือนบุคคลคนหนึ่งเปนกษัตริยดวย  เปนผู 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
๑  การบรรยายครั้งที่  ๒๘  /  ๔  ตุลาคม  ๒๕๐๒ 
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ขั้นที่  ๕  การกําหนดปติ ๒๗๓ 

สามารถในการปราบปรามขาศึกดวย.  เมื่อเปนเชนนี้  ตองถือวาเขาประกอบ 
อยู ด วยธรรม   ๒   อยาง   กลาวคือ   ความเปนกษัตริยหรือเปนใหญเหนือคน 
ทั้งหลายนั้นเปรียบเหมือนกับอินทรีย  ;  ความที่เขาสามารถปราบขาศึกให 
พินาศลงไดทุกเมื่อน้ันเปรียบเหมือนกับพละ.  ธรรมทั้งหา  คือ  สัทธา  วิริยะ  สต ิ
สมาธิ  ปญญา  ก็มีลักษณะเชนนั้น  คือเปนอินทรียในเมื่อถูกมองดูโดยความเปนใหญ 
ในบรรดาธรรมชื่อนั้นหรือประเภทนั้น  ;  และชื่อวาพละ  ตอเมื่อถูกมองดูโดย 
ความที่เปนธรรมสําหรับตอสูกิเลสได  คือไมหวั่นไหวตอความเชื่องมงาย  ความ 
เกียจคราน  ความเผลอสติ  ความฟุงซาน  และความโงเขลาดังที่กลาแลว.  ขอน้ี 
เปนเครื่องแสดงอีกอยางหนึ่งวา  ธรรมชื่อไรก็ตามที่เราที่เรามีอยู  จะตองเปนธรรม 
ที่มีกําลังถึงขนาดสามารถตอสู  หรือทําลายสิ่งซึ่งเปนขาศึกศัตรูของมันไดเสมอไป.  
ประโยคที่กลาวกันวา  มีความรูทวมหัวเอาตัวไมรอด  แสดงวารูไมจริง  คือไมเปน 
ทั้งอินทรีย  ไมเปนทั้งพละ.  ถาหากเปนไปไดถึงกับวารูจริงแลว  ยังเอาตัว 
ไมรอดอีก  ก็หมายถึงมีอินทรีย  แตไมมีพละนั่นเอง.  ความรูที่ไมไดปฏิบัติ  เพราะ 
ไมสามารถบังคับใจใหปฏิบัติ  ถือวาไมมีทั้งอินทรีย  ไมมีทั้งพละ  เพราะความรูนั้น 
ยังไมเปนใหญเพียงพอที่จะทําใหเกิดการปฏิบัติ.  บุคคลหนึ่งเขานอนพิจารณา 
เห็นโทษของความเกียจครานอยูอยางละเอียดลออ  วันแลววันเลา  แตก็ไมเคยลุกขึ้น 
ทํางานเลยจนแลวจนรอด  ;  อยางนี้จะเรียกวามีอินทรียแตไมมีพละก็หาไดไม 
แมแตอินทรียก็ยังไมมี  ปญญาหรือความรูของเขาก็ไมเปนอินทรียขึ้นมาได  เพราะ 
ไมสามารถทําใหเกิดวิริยินทรีย.  นี่เปนเพราะปญญาของเขาไมมีกําลังจึงไมมีทั้ง 
อินทรีย  ไมมีพละ  ทั้งที่เขามีความคิดแตกฉานราวกะวาเปนนักปราชญ. 

 
ผูปฏิบัติในทางโลกหรือในทางธรรมก็ตาม  จงไดอุตสาหพยายามทําความ 

เขาใจในเรื ่องอินทรียและพละนี ้  ใหถูกตองจริง  ๆ   จึงจะเปนผู เจริญงอกงาม 
ตามทางโลกและธรรมไดตามที่ตนตองการ  โดยสรุปก็คือวา  จะตองมีความเชื่อ 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๙ ๒๗๔ 

ที่ถูกตองและเต็มท่ี  จนทําลายความเชื่องมงายเสียไดสิ้นเชิง  ;  จะตองมีความ 
กลาหาญพากเพียร  ซึ่งอยูในรองรอยของเหตุผลหรือความรอบรูชนิดที่สามารถ 
ทําลายความเกียจคราน  หรือความออนแอเสียไดโดยสิ้นเชิง  ;  จะตองมีสติ 
คือระลึกไดท ันทวงที  ตอหลักเกณฑที ่ถ ูกตอง   เพื ่อปองกันการพลัดตกลงไป 
สูฐานะของบุคคลผูประมาทเสียได  ;  จะตองมีจิตมั่นคงสดชื่นแจมใสวองไว  ถึง 
ขนาดที่จะทําลายความฟุงซานหงุดหงิดงัวเงียเสียได  ;  และจะตองมีความรอบรู 
ตอสิ ่งที ่ควรรู   ตั ้งอยู ในอํานาจของ เหต ุผล   จนกระทั ่งกลายเป นความรู อ ัน 
ประจักษดวยใจของตน   จนสามารถปองกันหรือทําลายความรู และความรู ผ ิด 
เสียได  จึงจะเรียกวาเปนสาวกของพระพุทธเจา  ผู ม ีความยิ ่งใหญและเขมแข็ง 
คือมีทั้งอินทรียและพละ  ที่สามารถเอาชนะขาศึกไดโดยแทจริง. 

 
สําหรับในกรณีที่กําลังมีความรูสึกตัวทั่วพรอมตอปติหรือเวทนา  โดย 

เห็นความไมเที่ยงเปนตน  ของเวทนาอยูโดยประจักษนั้น  เปนความมีอยูอยาง 
สมบูรณ  ทั้งอินทรียและพละ  :  มีสัทธา  ก็มีทั้งในลักษณะที่เปนธรรมมีอํานาจ 
และเปนธรรมมีกําลังพอที่จะทําลายความไมเชื่อ  ความไมอยากจะเชื่อ  ความเชื่อผิด 
หรือสิ่งอันไมนาเชื่อ  ไมควรเชื่อไดจริง ๆ  คือ  เมื่อมองเห็นความเปนอนิจจัง  ทุกขัง 
อนัตตา  ชัดแจงแลว  ก็จะมีความเชื่อวพระพุทธเจาทานตรัสจริง  สิ่งเหลานั้นมันเปน 
อยางนั้นจริง  และเราเองก็มีความเชื่อเชนนี้แตอยางเดียว  ไมอาจจะเชื่อเปนอยางอื่นไดอีก 
ไมมีการสงสัยตอการตรัสรูของพระพุทธเจาอีกตอไป  และคนเราตองอาศัยความเชื่ออยางนี ้
เทานั้น  จึงจะทําใหสามารถเอาชนะความทุกขได  ดังนี้เปนตน.  แมในเรื่องของความ 
เพียรก็เชนเดียวกัน  ;  เมื่ออนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  แนชัดแลว  ความเพียร 
ก็เปนไปอยางรุนแรงและเฉียบขาดยิ่งขึ้น  มิใชเพียงแตวาการเห็น  อนิจจัง  ทุกขัง 
อนัตตา  นั้น  เปนการทําความเพียรอยูในตัวมันเองอยางเดียว.  เมื่อกลาวถึงสติ 
ก็เปนสติที่มีกําลัง  จนถึงกับในขณะนั้นความมัวเมาในรูป  เสียง  กลิ่น  รส  สัมผัส 
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มัวเมาในชีวิต  ในโลก  ในวัฏฏสงสาร  เปนที่สุด  ก็มิไดเหลืออยูเลย.  นี้แสดง 
ใหเห็นกําลังของสติที่ เกิดมาจากการเห็นความไมเที่ยงเปนตนของปติหรือเวทนา 
แลวมีความรูสึกตัวทั่วถึงอยู.  แมสมาธิและปญญาก็เปนไปในลักษณะที่มีกําลัง 
โดยทํานองเดียวกัน. 

 
อีกอยางหนึ่งตองไมลืมวา  การประมวลมาไดซึ่งพละทั้ง  ๕  นี้  ตองม ี

การรูแจงโคจร  และแทงตลอดสมัตถะของธรรมะเหลานี้  โดยนัยที่กลาวมาแลว 
อยางยืดยาว  ในตอนอันกลาวดวยอินทรีย. 

ตอแตนี้  จะไดวินิจฉัยในคําวา  ยอมสโมธานซึ่งสัมโพชฌงค. 
การประมวลซ่ึงสัมโพชฌงค  พึงเขาใจวา  ดวยความเปนผู รูพรอม 

เฉพาะซึ ่งป ต ิหร ือเวทนา   โดยนัยดังกลาวแลวอ ีกนั ่นเอง   และในขณะนั ้นเอง 
ชื ่อวามีการสโมธานสัมโพชฌงค  เชนเดียวกับการสโมธานอินทรียและพละ  คือ 
ไดมีการทําใหสิ่งที่เรียกวาสัมโพชฌงคนั้นเต็มเปยมอยูในนั้นดวย. 

คําวา  สัมโพชฌงค  แปลวาองคแหงการตรัสรู  มีอยู  ๗  อยาง  ดังที ่
เคยกลาวมาแลวขางตน.  ในที่นี้เราจะไดพบคําวา  สติ  วิริยะ  และสมาธิอีก 
เหมือนกับท่ีเคยพบมาแลวในหมวดอันวาดวยอินทรียและพละ.  สวนคําวาสัทธา 
กับปญญานั้น  มามีอยูในรูปของคําอื่น  คือคําวา  “ธัมมวิจยะ”.  เมื่อเปนดังนี้ 
ก็เปนอันกลาวไดอีกวา  ธรรมที่เปนโพชฌงคทั ้ง  ๗  ประการนี้  ก็ไดแกธรรม 
พวกเดียวกันกับธรรมะที่มีชื่อวาอินทรียหรือพละอีกนั่นเอง  หากแตวาไดทําหนาที ่
อีกอยางหนึ่ง  หรือถูกมองโดยลักษณะอีกอยางหนึ่ง  กลาวคือ  ลักษณะของการ 
เปนองคประกอบ  ที่ทําใหเกิดการตรัสรูนั่นเอง. 

ขอเท็จจริงแหงความเปนสัมโพชฌงค  นั้น  มีอยูวา  จิตใจขณะที่ม ี
การรูพรอมเฉพาะตอปติ  ยอมประกอบอยูดวยอาการเหลานี้  คือ  : 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๙ ๒๗๖ 

๑.  การเขาไปกําหนดธรรมขอใดขอหนึ่ง  (ซึ่งในที่นี้ไดแกปติ)  เปน 
อารมณในขณะนั้น ๆ  .  นี้เรียกวาอาการแหงสติสัมโพชฌงค  ; 

๒.  มีอาการเขาไปสอดสอง  เลือกเฟนธรรมอยูอยางละเอียดโดย 
ประการตาง ๆ  เชนพิจารณาโดยลักษณะ  มีลักษณะแหงความไมเที่ยงเปนตน,  
หรือพิจารณาโดยฐานะวาอะไรควรเชื่อ  อะไรควรรู  ดังนี้เปนตน.  นี้คืออาการแหง 
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค  ; 

๓.  มีอาการประคับประคองความเพียร  เพื่อใหทําหนาที่เชนนั้นอยู 
ตลอดเวลา  และอยางแยบคายที่สุด,  นี้คืออาการของวิริยสัมโพชฌงค  ; 

๔.  มีความพอใจหรืออิ่มใจตอการไดทําอยางนั้น  หรือความเปน 
อยางนั้นอยางซาบซาน  เพื่อเสริมกําลังแกความเพียรบาง  เพื่อระงับความกระวน 
กระวาย  เปนตนบาง,  เหลือน้ีคืออาการของปติสัมโพชฌงค  ; 

๕.  มีความสงบรํางับ  หรือการทําความเขาไปสงบรํางับ  ซึ่งความ 
ฟุงซาน  ความกระวนกระวาย  ความอยาก  ความกระหาย  ความหวาดกลัว  เปนตน 
ซึ่งเปนอุปสรรคตาง ๆ  ในการบรรลุธรรม  ไดอยางเรียบรอย.  นี้คืออาการของ 
ปสสัทธิสัมโพชฌงค. 

๖.  เมื่อทําไดดังนั้น  ก็มีความตั้งมั่น  มีความสงบ  มีความสะอาด  ไม 
ฟุงซานหวั่นไหว,  นี้คือการของสมาธิสัมโพชฌงค  ; 

๗.  ในขณะนั้นมีการเพงพิจารณาเพื่อความตั้งมั่นอยูในความสมบูรณ 
แหงองคประกอบทั้งปวงนี้,  นี้คืออาการของอุเบกขาสัมโพชฌงค  ซึ่งจะมีอยู 
จนกระทั่งถึงการตรัสรู. 

ผูที่ เปนนักศึกษาแทจริงยอมสังเกตเห็นไดเองวา  แมในการงานของ 
โลกเชนการศึกษาคนควาทางโลก   ก็อาจใชหลักเกณฑเหลานี้   เพื่อทําความ 
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ขั้นที่  ๕  การกําหนดปติ ๒๗๗ 

สําเร็จไดถึงที่สุด.  ขอที่อาจนําไปใชโดยตรงก็คือ  เปนหลักเกณฑตบแตง 
กลอมเกลาจิต  ใหสามารถทํางานทางจิตอยางสุขุมถึงที่สุดนั่นเอง.  จิตนี้เมื่อไดรับ 
การตบแตงอบรมเปนตน  อยางพอตัวของมันแลว  ยอมทําสิ่งตาง ๆ  ไดมาก  เกินกวาที่คน 
ธรรมดาจะคาดหมายได  ฉะนั้นทุกคนควรจะสนใจใน  อุบายเปนเคร่ืองตกแตงอบรมจิต 
นี้ใหแยบคายที่สุด  ทั้งเพื่อประโยชนทางโลกและทางธรรม. 

 
เมื่อเปรียบเทียบกันดูระหวางคําวาโพชฌงค  กับคําวา  อินทรียและพละ 

เราจะเห ็นได ว า   ธรรมที ่เ ร ียกว า โพชฌงค นี ้  มีความหมายดิ ่ง ไปย ังการตร ัส รู 
ยิ่งไปกวาเมื่อถูกเรียกวาอินทรียหรือพละ  ซึ่งทั้งสองอยางนั้นยังมีความหมายกวาง 
หรือยังเพงเล็งตอการตรัสรูอยูในระยะไกลนั่นเอง.  โดยแทจริง  อาการของ 
สัมโพชฌงคก็คลายกับอินทรียและพละนั่นเอง  หากแตวาอยูในระยะใกลชิดตอการตรัสรูยิ่งขึ้น 
ไปกวา  ทานจึงเรียกวาสัมโพชฌงค  และยังมีการแยกขอธรรมบางขอออกใหเห็นชัด 
แตกตางออกไป  จึงกลายเปน  ๗  อยาง  ;  สวนเนื้อแทของธรรมก็ไมมีอะไรมากไป 
กวาอินทรียหา  แตวาอยูในขั้นที่ละเอียดกวากันเทานั้น. 

 
อีกอยางหนึ่งตองไมลืมวา   การสโมธานซึ่งสัมโพชฌงคนี้   นอกจาก 

การหยั ่ง เห ็นต ัวธรรมที ่เป นส ัมโพชฌงคแล ว   ตองรู แจ งในธรรมที ่เป นโคจรและ 
แทงตลอดสมัตถะของธรรมที่ เปนสัมโพชฌงคเหลานี้ดวย  ตามนัยที่กลาวมาแลว 
ในตอนอันวาดวยอินทรีย  จึงจะเปนการสโมธานสัมโพชฌงคเหลานี้ดวย  ควรยอนไป 
อานดูบอย ๆ  สําหรับนักศึกษา.  สวนนักปฏิบัตินั้น  ยอมเห็นพรอมกันอยูในตัวเอง 
ในเมื่อการปฏิบัติไดเปนมาอยางถูกตองตลอดเวลา. 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๙ ๒๗๘ 

ตอแตนี้  จะไดวินิจฉัยในคําวา  ยอมสโมธานซึ่งมรรคมีองคแปด  :- 
 
การประมวลมาซึ่งมรรคมีองคแปด  เมื่อมีการรูพรอมเฉพาะซึ่งปติ 

โดยนัยดังกลาวแลวหายใจเขา  –  ออกอยู  ชื่อวายอมมีการสโมธานซึ่งมรรคมีองคแปด 
มีสัมมาทิฏฐิเปนตน  และมีสัมมาสมาธิเปนที่สุด  ซึ่งทุกคนเคยไดยินไดฟงอยูแลว 
ในสวนชื่อขององคมรรค.  ในที่นี้จะวินิจฉัยกันเฉพาะขอที่วา  มรรคนั้นมีอยู 
อยางไร  ในขณะที่บุคคลนั้นกําหนดปติหรือเวทนาอยูอยางนี้. 

 
เมื่อบุคคลหายใจเขา  –  ออก  อยู  ดวยความรูอยางแจมแจงตอความ 

ไมเที ่ยง   เปนทุกข  เปนอนัตตาของเวทนา   โดยนัยดังกลาวแลวอยางละเอ ียด 
ในตอนที ่กลาวถึงเรื ่องนั ้น   ทานไดแนะใหสังเกตถึงอาการหรือความหมายของ 
สิ่งเหลานั้น  ที่มีอยูอยางพรอมมูลในขณะนั้นดวย  กลาวคือ  :- 

 
สัมมาทิฏฐิ  =  ความเห็นชอบ 

๑.  ในขณะนั้น  มีอาการเห็นหรือเขาใจ  ในสิ่งซึ่งเปนตัวความเกิด,  สิ่งซึ่ง 
เปนมูลเหตุของความเกิด  สิ่งซึ่งเปนความดับ  และสิ่งซึ่งเปนทางปฏิบัติใหเขาถึงความดับ  ;  
อาการแหงการรู  การเห็น  การเขาใจเชนนี้  เรียกวา  สัมมาทิฏฐิ  โดยแทจริง.  ใน 
ขั้นสูง  ไดสรุปเรียกวา  เห็นอริยสัจจสี่  หรืออยางนอยก็เห็นรองรอยของอริยสัจจสี ่
กลาวคือ  ทุกข  เหตุของทุกข  ความดับทุกข  และทางดับทุกข  นั่นเอง. 

 
สัมมาสังกัปโป  =  ความใฝฝนชอบ 

๒.  ในขณะนั้น  มีความคิดที่เปนไปในทางสรางสรรค  หรือการปลูกฝงคุณ 
อันยิ่งไปกวาวิสัยของมนุษยธรรมดา  กลาวคือ  ความคิดที่นอมไปในทางนิพพานเปน 
อยางสูงสุด.  แมอยางต่ํา  เพียงแตนอมเอียงไปในทางที่จะหลีกออกจากกาม 
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ขั้นที่  ๕  การกําหนดปติ ๒๗๙ 

ไมเบียดเบียนผูใด  และทําตนเองใหลําบากโดยประการทั้งปวง  นี้ก็เรียกวาความ 
นอมเอียงที่สูงยิ่งไปกวาวิสัยธรรมดาของมนุษย   คือนอมเอียงไปในทางดับทุกข 
หรือนิพพานอีกนั่นเอง  ไมมีทางที่จะแตกแยกออกไปเปนอยางอื่น.  ความรูสึก 
หรืออาการชนิดนี้ของจิต  เรียกวา  สัมมาสังกัปโปในที่นี้. 

 
สัมมาวาจา  =  การพูดจาชอบ 

๓.  ในขณะนั้น  เจตสิกธรรมในสวนที่เกี่ยวกับการปรุงแตงวาจา  มีแตปรุง 
แตงการกลาววาจาชอบ  :  ถาพูดอะไรออกมาก็เปนวาจาชอบ  ;  ถานิ่งอยูก็เต็มอยู 
ดวยเจตสิกธรรมที่เปนเหตุใหกลาววาจาชอบ.  อาการหรือความรูสึกอยางนี้ของจิต 
เรียกวา  สัมมาวาจา  ในที่นี้  ไมวาจะแสดงออกมาทางวาจาแลว  หรือยังเก็บเงียบ 
อยูภายในก็ตาม. 

 
สัมมากัมมันโต  =  การกระทําชอบ 

๔.  ในขณะนั้น  ยอมประกอบไปดวยเจตสิกธรรม  ที่ทําใหมีการกระทําชอบ 
ทางกาย  กลาวคือ  กระทําแตการทําที่ถูกตอง  ไมเบียดเบียนตนและอื่น.  ถา 
แสดงออกมาทางภายนอก  ก็มีการกระทําชอบเปนความไมทุศีลโดยประการทั้งปวง.  
อาการและความรูสึกอยางนี้ของจิต  เรียกวา  สัมมากัมมันโต  ในที่นี้  เปนความ 
รูสึกที่ทําใหประกอบกรรมแตในทางที่ดีงามและยิ่ง ๆ  ขึ้นไป. 

 
สัมมาอาชีโว  =  การดํารงชีพชอบ 

๕.  ในขณะนั้น  มีความผองใส  หรือโวทานะ  ของการดํารงชีพเปนอยู  ;  
หรือจะเรียกวาอาชีพ  ก็ยังมีความหมายอยางเดียวกัน  กลาวคือ  การตั้งอาศัยอยูบน 
ปจจัยเครื่องดํารงชีวิตอยางบริสุทธิ์นั่นเอง.  ความรูสึกของจิตเกี่ยวกับอาชีพเชนนี้ 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๙ ๒๘๐ 

เปนไปอยางแรงกลาจนถึงขนาดยอมตาย  ไมยอมมีชีวิตอยูดวยการอาศัยปจจัย 
เครื่องเลี้ยงชีวิตในทางที่ผิด  หรือดวยอาการที่ผิด  ที่เรียกวามิจฉาชีพ.  เจตสิก- 
ธรรมหรือความรูสึกขอน้ีของจิต  เรียกวา  สัมมาอาชีโว  ในที่นี้,  กลาวคือ  เปน 
ความรูสึกที่เปนเหตุใหถือเอาแตอาชีพชอบแตอยางเดียว  จะแสดงออกมาถึงภาย 
นอก  หรือมีอยูแตภายในใจ  ก็มีชื่ออยางเดียวกัน  ;  เพราะฉะนั้น  แมเขาจะอยูนิ่ง ๆ  
ดวยอาการอยางนี้  ก็ยังชื่อวาเปนผูมีสัมมาอาชีโวอยางเต็มท่ี  อยูนั่นเอง. 

 
สัมมาวายาโม  =  ควมพยายามชอบ 

๖.  ในขณะนั้น  มีอาการของการประคับประคองความเพียร  ที่เปนไปตรง 
ทางหรือถูกทางอยางยิ่ง.  ถาแสดงออกมาภายนอก  ก็เปนการทําความเพียรชอบ 
เชน  สัมมัปธานสี่  เปนตน  ดังที่ทานแสดงไวตาง ๆ  กัน  ;  แมไมแสดงออกมาทาง 
ภายนอกเลย  ในภายในก็มีการทําอาการอยางนั้นอยูอยางเต็มที่  กลาวคือ  การ 
ดิ้นรนไปในทางที่จะดับทุกขหรือพนทุกข.  อาการหรือความรูสึกอยางนี้ของจิต 
มีชื่อวา  สัมมาวายาโม  ในที่นี้.  จะแสดงใหผูอื่นเห็นได  หรือไมมีการแสดงนั้น 
ไมเปนประมาณ. 

 
สัมมาสติ  =  ความดํารงสติชอบ 

๗.  ในขณะนั้น  สติกําหนดมีอารมณเปนเวทนา  เปนตน  อยูอยางเต็มที ่
และกําหนดธรรมที่เนื่องกัน  มีความไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา  ไมนายึดมั่นถือมั่น 
เปนตน  อยูอยางเต็มท่ี  แมจะจําแนกเปนสติปฏฐานสี่  เปนตน  ก็ยังมีความหมาย 
อยางเดียวกันนั่นเอง.  อาการหรือความรูสึกอยางนี้ของจิตเรียกวา  สัมมาสติ 
ไดแกการดํารงสติชอบในที่นี้. 
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ขั้นที่  ๕  การกําหนดปติ ๒๘๑ 

สัมมาสมาธิ  =  ความตั้งจิตมั่นชอบ 
๘.  ในขณะนั้น  จิตมีอาการแหงความไมฟุงซานเปนอยางอื่นเลย.  แถมยังม ี

แตการกระทําหนาที่เปนอินทรีย  เปนพละ  เปนโพชฌงค  เปนตน  หรือเปนอาการแหง 
องคมรรค  องคตน ๆ  ก็ตาม  อยูอยางแนวแนแนนแฟนที่สุด,  ซึ่งลวนแต  เรียกวา 
ความไมฟุงซานในที่นี้ดวยกันทั้งนั้น.  อาการหรือความรูสึกอยางนี้ของจิตใน 
ขณะนี้เรียกวา  สัมมาสมาธิ  หรือความที่จิตตั้งมั่นชอบในที่นี้  แมเดินอยู  ยืนอยู 
นอนอยู  สิ่งที่เรียกวาสัมมาสมาธินี้  ก็ยังคงอยู  ในเมื่อจิตรูพรอมเฉพาะตอเวทนา 
กลาวคือ  ปติโดยนัยดังที่กลาวแลว. 

สรุปความสั้น ๆ  ในอาการแหงองคทั้ง  ๘  ของมรรค  อีกครั้งหนึ่งวา  :- 
อาการที่เห็น  ที่ รู  หรือที่เขาใจในธรรมทั้งปวงอยางถูกตองนั้น  เรียกวา 

สัมมาทิฏฐิ, 
อาการที่จิตเปนไปในทางสรางสรรคปลูกฝงคุณธรรมอันยิ่ง  เรียกวา 

สัมมาสังกัปโป, 
อาการที่กําหนดถือเอาแตการพูดชอบฝายเดียวเรียกวา  สัมมาวาจา, 
อาการที่กอตั้งขึ้น  ซึ่งกรรมอันทําความเจริญโดยสวนเดียว  เรียกวา 

สัมมากัมมันโต, 
อาการผองแผวของอาชีพ  เรียกวา  สัมมาอาชีโว, 
อาการที่ประคองกําลังใหเปนไปตรงทาง  เรียกวา  สัมมาวายาโม, 
อาการเขาไปกําหนดสิ่งที่ควรเขาไปกําหนด  เพื่อไมใหเสียหลัก  เรียกวา 

สัมมาสติ, 
อาการที่ไมสาย  ไมฟุงซาน  เรียกวา  สัมมาสมาธิ. 
ทั้ งหมดนี้   มีอยู ในขณะที่มีความรูสึกตัวทั่วพรอมตอปติ   โดยนัยที ่

กลาวแลว  หายใจเขา  –  ออกอยู. 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๙ ๒๘๒ 

อีกอยางหนึ่ง   ตองไมลืมวา   ในการสโมธานองคแหงมรรคอยูดังนี ้
ตองมีการรูแจงโคจร  และตองมีการแทงตลอดสมัตถะของธรรมเหลานี้  โดยหลัก 
ที่กลาวแลวขางตนดวยเสมอไป. 

 
เมื่อพิจารณาดูถึงรายชื่อของธรรมในองคทั้ง  ๘  แหงมรรค  ก็จะพบได 

อีกวา  มีตัวธรรมที่จัดเปนอินทรียหรือพละ  เปนตน  มาอยูในองคมรรคอยางครบ  
ถวน  :  มีชื่อตรงกัน  เชน  สติ  สมาธิ  วิริยะ  หรือวายามาะ  :  สิ่งที่เรียกวา 
ปญญาในอินทรีย  มามีชื่อใหมวาสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะในที่นี้.  และรวม 
สิ่งที่เรียกวาสัทธาไวในชื่อ  ๒  ชื่อน้ีดวย.  สัมมาวาจา  สัมมากัมมันโต  สัมมาอาชีโว 
สามอยางนี้  ถาจะรวมลงในอินทรียก็คือวิริยะนั่นเอง  ;  เนื้อแทของธรรมจึงเปน 
อยางเดียวกันทั ้งสิ ้น  แตเมื ่อเพงถึงหนาที ่  หรืออาการที ่ม ันทํางานเปนตน  ก็ทํา 
ใหมีชื่อเรียกตาง ๆ  กันไป.  ในที่นี้เรียกวา  “องคแหงมรรค”  เพราะจําแนกเปน 
สวนประกอบสวนหนึ ่ง  ๆ   ที ่จะประกอบกันเขาเปนหนทางอันเอก   เพื ่อความ 
ดับทุกขโดยตรงและโดยเร็ว  ฉะนั้น  จึงกลาววาธรรมที่มีเนื้อแทอันเดียวกัน  ยอม 
สามารถทําหนาที่ไดตาง ๆ  กัน  โดยความที่แลวแตเราจะมองกันในแงไหน.  แตขอ 
สําคัญที่ เราประสงคนั้นอยูที่วา  อาการที่ เราประสงคในที่นั้น  หรือในขณะนั้น ๆ  
มันไดเกิดขึ้นอยางครบถวนหรือไมนั่นเอง. 

 
เทาที่ไดกลาวมาแลวนี้  เปนการวินิจฉัยคําวา  “ในขณะนั้นยอมเปน 

การสโมธาน  อินทรียทั้งหลาย,  ยอมมีการสโมธานพละทั้งหลาย,  ยอมมีการ 
สโมธานสัมโพชฌงคทั้งหลาย,  ยอมมีการสโมธานมรรคมีองคแปด  โดยครบ  
ถวนแลว”.  บัดนี้จะไดวินิจฉัยกันถึงคําวา  “ยอมสโมธานซึ่งธรรมทั้งหลาย 
 (๒๙)”  อีกตอไป. 
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ธรรมที่ลุถึง  มีอยู  ๒๙  อยาง๑ 
การประมวลมาซึ่งธรรม  (๒๙  อยาง)  ที่วา  ยอมสโมธานธรรมทั้ง  ๒๙ 

ในขณะแหงการรูพรอมอยูซึ่ งเวทนาคือปติในที่นี้   นั้น   เปนการชี้ ให เห็นโดยวง 
กวางที่สุด  วามีอะไรกี่อยางเกิดขึ้นในขณะนั้น  แมเปนสวนนอยหรือแมเปนการ 
ชั่วคราว.  ทั้งนี้  ทําใหเห็นไดวา  แมการปฏิบัติในอานาปานสติขั้นที่  ๕  นี้  ถาเปน 
การปฏิบัติถูกจริง ๆ  แลว  ยอมมีผลเกิดขึ้นมากมาย  หรือกวางขวางอยางไมนาเชื่อ.  
ขอสําคัญอยูที่การปฏิบัติถูก  และมีปญญาในการพิจารณาใหเห็น  หรือรูจักมอง 
นั่นเอง  ;  แตก็เปนเรื่องทางปริยัติอีกตามเคย.  สําหรับผูปฏิบัตินั้นแทบจะ 
ไมทราบ  และทั้งไมตองการจะทราบวามีธรรมตั้งมากมายหลายสิบชื่อที่อาจแยก 
แยะดูไดจากผลแหงการปฏิบัติของเรา.  แตเพื่อความกาวหนาในการรูจักสังเกต 
สิ่งตาง ๆ  ที่จะเกิดขึ้นกับจิต  ซึ่งนับวาเปนสิ่งสําคัญและมีประโยชนอยางยิ่ง  ทั้งใน 
วงการปฏิบัติและวงการศึกษาทางปริยัติที่กวางขวาง  จะไดวินิจฉัยกันโดยละเอียด 
อีกครั้งหนึ่ง. 

 
ขอแรกที่สุดตองไมลืมวา  ในขณะนั้น  ตองเปนขณะที่จิตมองเห็น 

ความเปนอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา,   หรือมองเห็นความเกิดขึ้น  ตั้งอยู  ดับไป 
ดวยอํานาจของความเปนอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  ปรากฏชัดอยูที่เวทนา  ที่กําลัง 
รูสึกอยูในใจของตนจริง ๆ  ;   มีความชัดเจน  แจมแจง  ราวกะวาเปนนิมิต 
อันหนึ่งที่เคยปรากฏมาแลวแตหนหลัง  ;   เวทนานั้นจึงจะอยูในฐานะที่เปน 

 
 
 
 
 
 

 

                                                
๑  การบรรยายครั้งที่  ๒๙  /  ๕  ตุลาคม  ๒๕๐๒ 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๙ ๒๘๔ 

อารมณเพื่อการประมวลมาซึ่งธรรมตาง ๆ  เหลานี้ได  กลาวสั้น ๆ  วา  ในขณะที่จิต 
กําลังแจมแจงเฉพาะตอเวทนาโดยลักษณะอาการตาง ๆ  เชนนั้น  จิตยอมเปนสิ่ง 
ที่อาจจะมองดูไดมากแงมากมุม  วามีอะไรเกิดขึ้นหรือมีอะไรผันแปรไปในทางที ่
จะเปนความดับทุกข.  ในที่นี้  ทานชี้ไวเพื่อเปนทางพิจารณาถึง  ๒๙  อยางคือ  :- 

 
๑.  ในขณะนั้น  ยอมมี  อาการแหงธรรมพวกที่เปนใหญเปนประธาน  

๕  ประการ  ที่เรียกวาอินทรียดังที่กลาวแลวขางตน  โดยความหมายวาเปนธรรมที่ 
เปนใหญ  หรือเปนหัวหนาแหงธรรมทั้งปวง .  นี้เรียกวา  ยอมสโมธานมา 
ซ่ึงอินทรีย,  มีความหมายวา  เปนสิ่งที่ตั้งอยูพรอมหนาในขณะนั้น  จึงไดเรียกวา 
สโมธาน. 

 
๒.  ในขณะนั้น  มี  อาการแหงธรรมที่เปนกําลัง  โดยความหมายที่วา 

สามารถตอสูตานทานได  หรือไมหวั่นไหวตอสิ่งที่ตรงกันขาม,  ดังที่ไดอธิบาย 
แลวโดยละเอียดขางตน.  นี้เรียกวา  สโมธานซึ่งพละ.  ความหมายแหงคําวา 
สโมธาน  มีความหมายวาสามารถทําใหเกิดขึ้นพรอมกันในขณะนั้นไดอยางเดียวกับ 
ที่กลาวแลวขางตน  ;  และใหพึงเขาใจวาคํานี้  มีความหมายเชนนั้นตลอดไปทุกขอ 
จนกระทั่งขอสุดทาย. 

 
๓.  ในขณะนั้น  มี  อาการแหงธรรมที่ทําหนาที่เปนองคแหงการตรัสรู 

เพราะมีความหมายวาแตละอยาง ๆ  นั้น  ลวนแตทําหนาที่เปนเครื่องนําสัตวออกจาก 
ความหลับ  กลาวคือกิเลส  และออกจากวัฏฏสงสาร  คือความทุกข.  นี้เรียกวา 
ยอมสโมธานซึ่งสัมโพชฌงค. 

www.buddhadasa.in.th

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
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๔.  ในขณะนั้น  มี  อาการแหงธรรมที่ทําหนาที่เปนหนทาง  เครื่อง 
ดําเนินออกไปจากทุกข  เพราะมีความหมายในฐานะเปนตัวเหตุที่ทําใหอริยมรรค 
เกิดขึ้น  ทําใหความรูหรือแสงสวางเกิดขึ้น.  นี้เรียกวา  ยอมสโมธานซึ่งมรรค 
มีองคแปด. 

 
๕.  ในขณะนั้น  มี  อาการแหงธรรมที่เปนตัวการเขาไปตั้งไวซึ่งสต ิ

โดยความหมายที่วาการเขาไปกําหนดดวยสติในขณะนั้น   ไดมีขึ้นแลวถึงขีดที่ 
สมบูรณและกําลังมีอยูตลอดเวลาเหลานั้น.  นี้เรียกวา  ยอมสโมธานซึ่งสติ- 
ปฏฐาน. 

 
๖.  ในขณะนั้น  มี  อาการแหงธรรมที่เปนการตั้งไวซึ่งความเพียร 

ชั ้นที ่เป นปธาน   คือมีบทอันมั ่นคง   เต ็มตามความหมายของคําว าความเพ ียร 
ทุกประการ   เชนความหมายเปนความกลา  ความพยายาม   ความไมถอยหลัง 
ความกาวไปขางหนา  ความหนักแนนมั่นคง  ดังนี้เปนตน.  นี้ยอมช่ือวา  ยอม 
สโมธานซึ่งปธาน  กลาวคือความเพียร. 

 
๗.  ในขณะนั้น  มี  อาการแหงธรรมที่เรียกวาอิทธิบาท  กลาวคือ 

ฉันทะ  วิริยะ  จิตตะ  วิมังสา  โดยความหมายวาเปนเครื่องทําใหเกิดความสําเร็จ 
กลาวคือ  ในขณะนี้  ธรรม  ๔  อยางนี้ไดทําหนาที่ของมันแลวในขั้นหนึ่ง  และเจริญ 
งอกงามตั้งอยูในฐานะที่พรอมท่ีจะทําหนาที่ในขั้นตอไป.  นี้ยอมเรียกวา  ยอม 
สโมธานซึ่งอิทธิบาท. 

 
๘.  ในขณะนั้น  มี  อาการแหงธรรมที่เปนตัวความจริงหรือสัจจะ  ปรากฏ 

อยูโดยความหมายวา  เปนตัวสิ่งที่เปนตัวความจริง  หรือเปนความแทตลอดกาล 
(ตถตา)  กลาวคือ  ในขณะนั้น  ตัวสัจจธรรมปรากฏแกความรูสึกของบุคคลผูตาม 
เห็นเวทนาอยูดังนั้น.  นี้เรียกวา  ยอมสโมธานซึ่งสัจจะ. 
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๙.  ในขณะนั้น  มี  อาการแหงธรรมที่ทําความสงบ  ปรากฏออกมา 
ใหเห็น  เรียกวา  สมถธรรม  โดยความหมายวาเปนสิ่งที่ไมฟุงซานไปตามความยั่วเยา 
กระทบกระทั่งของนิวรณหรือกิเลส.  ขอนี้  มีอุปมาดวยโวหาร  วา  เหมือนหินกอน 
หนึ่งจมอยูในดิน  ๑๖  ศอก  โผลอยูพนดิน  ๑๖  ศอก  เปนหินแทงเดียวกัน  ยอมไม 
หวั่นไหวตอลมพายุทั้งสี่ทิศ  ฉันใดก็ฉันนั้น.  ขอนี้หมายถึงความที่จิตในขณะนั้น 
มีความมั่นคงถึงที่สุด.  นี่เรียกวา  ยอมสโมธานซึ่งสมถะ  กลาวคือ  ความสงบ 
หรือความตั้งอยูอยางไมหวั่นไหว. 

 
๑๐.  ในขณะนั้น  มี  อาการแหงการเห็นแจงดวยญาณ  ดวยจักษุ 

ดวยปญญา  ดวยแสงสวาง  มองลงไปที่อะไรก็เห็นลักษณะที่เปนตัวความจริงของ 
สิ ่งนั ้น   โดยเฉพาะก็ค ือความเปนอนิจจัง   ทุกขัง   อนัตตา   ของสังขารทั ้งปวง 
และความไมนายึดมั่นถือมั่นของธรรมทั้งปวง.  ความเห็นเหลานี้มีผลนําไปสูความ 
เบื่อหนายคลายกําหนัดโดยตรงเปนลําดับไป  ไมมีทางที่จะเปนอยางอื่น.  นี้เรียกวา 
ยอมสโมธานซึ่งวิปสสนา. 

 
๑๑.  ในขณะนั้น  มี  อาการแหงการผนวกของธรรมที่ทําความสงบและ 

ของธรรมที่ทําความเห็นแจง  เขาเปนของอยางเดียวกัน  ;  เพราะของ  ๒  อยางนี ้
เมื่อไมแยกกันจึงจะมีกําลังถึงที่สุด.  เมื่อทํางานรวมกันดังนี้  ทําใหตองเรียก 
ชื่อดวยคําใหมวา  “สมถวิปสสนา”  ในฐานะที่ไมเปนของแยกกัน  ดังเชนในขอ  ๙ 
ขอ  ๑๐.  นี้เรียกวา  ยอมสโมธานซึ่งสมถวิปสสนา.  ผูศึกษาพึงรูจักสังเกต 
ความหมาย  หรือความแตกตางของคําทั้ง  ๓  นี้  วามีความหมายเฉพาะของมัน 
อยางไร  คือ  สมถะ  คําหนึ่ง  วิปสสนา  คําหนึ่ง  และ  สมถวิปสสนา  อีกคําหนึ่ง 
วาทั้ง  ๓  อยางนี้  ไมใชของอันเดียวกันเลย. 
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ขั้นที่  ๕  การกําหนดปติ ๒๘๗ 

๑๒.  ในขณะนั้น  มี  อาการแหงธรรมที่เขาจับคูกันเปนคู ๆ  หรือ 
เนื่องกันเปนคู ๆ  เพราะทํางานพรอมกัน  เชน  สติกับสัมปชัญญะ  หรือสมถะกับ 
วิปสสนา  ดังที่กลาวแลวใหเห็นเปนตัวอยางวาจะเขาเปนคูกันไดอยางไร.  ใน 
ขณะนี้มีทางที่สังเกตเห็นไดงายวาธรรมบางขอท่ีมีคู  เชนสติคูกับสัมปชัญญะ  หิริ 
คูกับโอตตัปปะ  หรือขันติกับโสรัจจะ  ฯลฯ  เมื่ออยางต่ํา  ก็ยังเปนการปฏิบัติควบคู 
กันไป  ยิ่งถึงขั้นที่สุดการจับคูก็ถึงที่สุด.  กอนหนานี้ไมสามารถจะทําหนาที่ของ  
มันไดถึงที่สุด  เพราะยังไมเขาคูเชนนี้  มีการกาวกายกัน  มากนอยกวากันครอบงํา 
กันดังนี้  เปนตน.  ในขณะแหงวิปสสนายอมจับคูกัน  คูที่จะเห็นไดชัดที่สุดก็คือ 
สัทธากับปญญา  วิริยะกับสมาธิ  สติกับสัมปชัญญะ  อุเบกขากับเอกัคคตา  เปนตน.  
นี้เรียกวา  ยอมสโมธานซี่งยุคพัทธะ  กลาวคือธรรมท่ีผูกกันเปนคูเหมือนวัว  ๒  ตัว 
ที่เทียมไถคันเดียวกัน. 

 
๑๓.  ในขณะนั้น  มี  อาการแหงธรรมที่ทําความหมดจดแหงศีล 

เรียกสั้น ๆ  ก็คือ  มีความบริสุทธิ์แหงศีลน่ันเอง  โดยความหมายที่วา  การสํารวม 
หรือการปดกั ้นความเศร าหมองของศ ีล   ได เป นไปอยางถ ึงที ่ส ุด   ในขณะที ่มี 
การรูพรอมเฉพาะตอเวทนาอยู  ดังนั้น.  อธิบายวา  ไมตองไปสํารวมที่ไหน 
เชน  สํารวม  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ตอรูป  เสียง  กลิ่น  รส  สัมผัส  หรือ 
ธรรมารมณ,  หรือสํารวมสิกขาบทในปาฏิโมกข  นอกปาฏิโมกข,  หรือสํารวม 
ในอาชีวะหรือปจจเวกขณอื่น ๆ  ซึ่งรวมกันแลวก็มากมายเหลือท่ีจะนับจํานวนไหว  ;  
แตการกําหนดที่เวทนาโดยอาการอยางนี้  อยางเดียวเทานั้น  กลับเปนการสํารวม 
ทั้งหมดทั้งสิ้น  จึงเกิดมีธรรมที่ทําความบริสุทธิ์หมดจดแหงศีลปรากฏอยูถึงที่สุด 
ในขณะนั้นดวย.  นี้เรียกวา  ยอมสโมธานซึ่งสีลวิสุทธิ  คือความบริสุทธิ์หมดจด 
แหงศีล. 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๙ ๒๘๘ 

๑๔.  ในขณะนั้น  มี  อาการแหงธรรมที่ทําความบริสุทธิ์หมดจดแหงจิต 
กลาวโดยเจาะจงก็คือ  ในขณะนั้นมีความบริสุทธิ์หมดจดแหงจิตนั่นเอง.  ขอน้ี 
ไดแกการที่ในขณะนั้น  จิตปราศจากิเลสนิวรณดวยอํานาจของสมาธิหรือสมถะ 
โดยนัยดังที่กลาวแลวขางตน.  คําวา  จิตหมดจด  มีความหมายอยางเดียวกับ  ความ 
เปนสมาธิ  คือไมหวั่นไหว  หรือไมลมลุกคลุกคลาน  ไปตามอํานาจกระทบกระทั่งของ 
นิวรณหรือกิเลส.  ถากลาวอีกปริยายหนึ่ง  ก็คือไมไหลซานไปตามอารมณที่เปน 
รูป  เสียง  กลิ่น  รส  สัมผัส  ดวยอํานาจกิเลสนั่นเอง.  นี่เรียกวา  ยอม 
สโมธานซึ่งจิตติวสุทธิ  กลาวคือความบริสุทธิ์แหงจิต. 

 
๑๕.  ในขณะนั้น  มี  อาการแหงธรรมที่ทําความบริสุทธิ์หมดจดแหง 

ทิฏฐิ  คือ  ความเห็น  ซึ่งหมายความตลอดถึงความเชื่อ.  ทิฏฐิไมบริสุทธิ์หมดจด 
เพราะเห็นวาสิ่งตาง ๆ  ไมมีเหตุผล.  เห็นวาเที่ยง  วาสุข  วาตัวตน  วางาม 
วานารัก  นายึดถือ.  ความเห็นอยางนั้น  จัดวาเปนความเศราหมองของทิฏฐิ 
เรียกอีกอยางหนึ่งวา  มิจฉาทิฏฐิ  หรือทิฏฐิวปลาส  และชื่ออื่น ๆ  อีก  ซึ่งลวนแต 
มีความหมายอยางเดียวกัน.  สวนในขณะที่มีการกําหนดเวทนา  โดยวิธีการดังที่ 
กลาวแลว  แมในอานาปานสติขั้นที่  ๕  นี้  ในขณะนั้นยอมเห็นชัดตอความเปน 
อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  ;  เห็นความที่สิ่งตาง ๆ  มีเหตุมีผล  เปนเหตุเปนผล 
เปนไปตามอํานาจแหงเหตุผล  ไมเปนที่ตั้งแหงความยึดถือ  วาสวยงาม  วานารัก 
วาควรแกการยึดมั่นถือมั่น  ดังนี้  เปนตน  ;  มีแตความเบื่อหนายคลายกําหนัด 
จนกระทั่งวางเฉยตอสิ่งทั้งปวงอยูแทน.  นี้เรียกวาทิฏฐิ  ไดรับการชําระชะลาง 
อยางบริสุทธิ์หมดจดเปนสัมมาทิฏฐิขึ้นมา.  อาการอยางนี้มีในขณะนั้น  ฉะนั้น 
จึงกลาววา  ยอมสโมธานซึ่งทิฏฐิวิสุทธิ. 

 
(ตอไปนี้ยอมมีอาการซึ่งลวนแตเปนผลของการปฏิบัติโดยตรงและยิ่งขึ้น.) 
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ขั้นที่  ๕  การกําหนดปติ ๒๘๙ 

๑๖.  ในขณะนั้น  มี  อาการแหงธรรมที่ทําความเกลี้ยงเกลา  ไมมีอะไร 
จับฉวยหอหุมแหงจิต  เพราะความที่จิตในขณะนั้น  ไมถูกแตะตองดวยวิวรณและ 
กิเลส  พนแลวจากความพัวพันของนิวรณและกิเลส  ตลอดเวลาที่การปฏิบัติเปน 
ไปอยู  ดังนี้.  อาการอยางนี้เรียกวาวิโมกขของจิต.  อาการอยางนี้มีอยูในขณะนั้น 
ฉะนั้น  จึงเรียกวา  ยอมสโมธานซี่งวิโมกข. 

 
๑๗.  ในขณะนั้น  มี  อาการแหงธรรมที่ทําการเจาะแทง  สิ่งปดบัง 

อันเปรียบประดุจมานหรือเมฆ  เปนตน  ใหทะลุหรือทําลายไป.  สิ่งที่ทําหนาที ่
อยางนี้เรียกวา  วิชชา  ;  ในที่สุดสิ่งที่เปนความไมรู  หรือรูไมได  หรือรูผิด 
ก็ปรากฏเปนความรูถูกขึ้นมาแทน  ;  ที่เปนความตามทางทฤษฎี  กลายเปน 
ความรูทางการปฏิบัติ  ;  ที่เปนความรูจากการไดยินไดฟง  กลายเปนความรู 
ดวยใจตนเองโดยไมตองเชื่อตามบุคคลอื่น  หรือแมเชื่อตามเหตุผลท่ีคํานึงคํานวณ.  
นี้ เรียกวาอาการแหงการเจาะแทงทําลายมาน  คืออวิชชา  หรือโมหะ   เกิดเปน 
วิชชาขึ้นมาแทน  ;  เปนความเห็นแจงเพราะไมมีมานบัง  เปนตน  อาการอยางนี ้
มีในขณะนั้น  ฉะนั้น  จึงกลาววา  ยอมสโมธานซึ่งวิชชา. 

 
๑๘.  ในขณะนั้น  มี  อาการแหงธรรมซึ่งเปนการสละวาง  การปลอย 

หรือการสลัดทิ้ง  ซึ่งสิ่งที่เคยยึดถือดวยอุปาทาน  เคยลูบคลําดวยตัณหาและทิฏฐ ิ
อันเนื่องดวยเวทนา  ทั้งหลาย  ;  ทําใหถูกจองจําอยูในอาการของอภิชฌาและโทมนัส 
ไมออกไปนอกวงนี้ได.  แตจิตใจขณะนี้พนแลวจากความเปนอยางนั้น  โดย 
ความหมายที ่เป นการวางหร ือการปลอยนั ่น เอง   ;มีธรรมซึ ่งทําความปลอย 
และมีอาการแหงความหลุด  ;  รวมเรียกดวยคํา ๆ  เดียววา  วิมุตติ  ;  ฉะนั้น 
จึงกลาววา  ในขณะนั้น  ยอมสโมธานซึ่งวิมุตติ. 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๙ ๒๙๐ 

๑๙.  ในขณะนั้น  มี  อาการแหงธรรมเปนเครื่องรูเครื่องเห็น  ซึ่งความ 
สิ ้นไปเสื ่อมไปของสังขารทั ้งปวง   และโดยเฉพาะอยางยิ ่ง   ของเวทนาหรือปติ 
ในขณะนั้นนั่นเอง.  มีขอที่ควรกําหนดไวอยางแมนยําวา  ตองเปนการเห็น 
อนิจจัง   ทุกขัง   อนัตตา   อยางชัดแจงดวย   จึงจะเห็นความสิ ้นไป   เสื ่อมไป 
ถึงขนาดที่เรียกวาญาณ.  เห็น  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  ในสิ่งใดชื่อวาเห็นความ 
เสื ่อมไปสิ ้นไปในสิ ่งนั ้น   เพราะฉะนั ้น   เมื ่อสิ ่งทั ้งหลายทั ้งปวง   ล วนแต แสดง 
ความเปนอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  การเห็นความเสื ่อมไปสิ ้นไปของสิ ่งทั ้งหลาย 
ทั้งปวง  ยอมมีไดเสมอกันหมด.  อีกอยางหนึ่ง  คุณคา  หรือความหมาย 
ของสิ่งทั้งปวง  ยอมรวมอยูที่สุขเวทนา  ซึ่งมีอยู เปนขั้น ๆ  กระทั่งถึงขั้นสูงสุด  ;  
เมื่อสุขเวทนาถูกปฏิเสธไปทุกขั้นแลว  สิ่งทั้งปวงก็เปนอันวาถูกปฏิเสธดวยกันหมด.  
ความมุงหมายของการเห็นความสิ้นไปและเสื่อมไปของสังขารทั้งปวงนั้น  อยูที ่
ตรงนี้.  ความสิ้นไปเสื่อมไป  มีคําจํากัดความวา  มีการเกิดขึ้นและดับลงอยางเห็น 
ปรากฏชัด  และจะเกิดขึ้นใหมและดับลงสลับกันเชนนั้นอีกเรื่อยไป  ดวยอํานาจ 
การปรุงแตงของเหตุปจจัยที่ปรุงแตงในขณะนั้น.  ความสิ้นไปเสื่อมไป  ในกรณี 
ที่ เกี่ยวกับเวทนาอันเปนสุขหรือปตินี้  พึงเห็นวา   ในขณะหนึ่งมันเปนราวกะวา 
เวทนาไมมีอยูในโลกนี้  ;  แตขณะหนึ่งกําลังหลงใหลมัวเมาสยบซบเซาอยูใน 
เวทนานั้น  ;  แลวในขณะตอมาตกอยูในอาการที่เปนราวกะวาไมมีเวทนาอยูในโลก 
อีกตอไป,  สลับกันไปทํานองนี้ไมมีที่สิ้นสุด  แลวแตความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลง 
ของปจจัยอันเปนเครื ่องปรุงแตงซึ ่งเวทนานั้น.  ครั้นมาบัดนี้  ไดเห็นความ 
เปลี่ยนแปลงอยางหลอกลวงของเวทนานั้น  อยูอยางชัดแจง  โดยลักษณะที่ไมมี 
อะไรมากไปกวาสายหรือเกลียวแหงความเปลี่ยนแปลง  ของสังขารธรรมทั้งหลาย.  
ธรรมที ่เปนเหตุใหรู แจงเห็นแจงโดยอาการเชนนี ้  มีอยู ในขณะนั ้น  เพราะฉะนั ้น 
จึงกลาววา  ยอมสโมธานซึ่งขยญาณ. 
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ขั้นที่  ๕  การกําหนดปติ ๒๙๑ 

๒๐.  ในขณะนั้น๑  มี  อาการตามเห็นเฉพาะซึ่งความดับ  หรือความ 
ไมบังเกิดขึ้น  กลาวคือความมิไดมีอยูจริง  ของสังขารทั้งปวง.  เนื่องมาจากการ 
เห็นความเปนมายา  ยอมเห็นความที่สิ่งเหลานี้มิไดมีอยูจริง  ;  ขอนี้เปนเหตุ 
ใหดับความเห็นที่วาสิ่งเหลานั้นมีอยู  เสียได  ;  ดับความเห็นวามีอะไรเกิดขึ้น 
เปนตัวเปนตนเสียได  ;  เปนการถอนความยึดถือวาตัวตนในสิ่งทั้งปวงเสียได  ;  
นี้เรียกวา  ยอมสโมธานซึ่งอนุปาทญาณ. 

 
๒๑.  ในขณะนั้น  มี  อาการแหงความพอใจในธรรม  หรือความพอใจ 

ในนิพพาน  เกิดขึ้นถึงที่สุด.  ความพอใจนี้  เรียกวา  ฉันทะ.  นอกจากจะ 
หมายถึงฉันทะสวนที่เปนรากเหงาของการปฏิบัติทั้งหมด  หรือในธรรมทั้งหมดแลว 
ยังหมายถึงคําอื่นที่คลายกัน  เชน  คําวา  นันทิ  ที่เปนความเพลิดเพลินในธรรม  ;  
หรือแมคําวา  ราคะ  ซึ่งหมายความถึงความยินดีในธรรมเปนตนนั้นดวย  ;  โดย 
ใจความก็คือ  ในขณะมีความพอใจในธรรมเปนไปถึงที่สุดนั่นเอง.  นี้เรียกวา 
ยอมสโมธานซึ่งฉันทะ. 

 
๒๒.  ในขณะนั้น  มี  อาการแหงมนสิการอยางสมบูรณ  กลาวคือการ 

ทําในใจซึ่งธรรมอยางแทจริง  และถึงที่สุดเต็มความหมายของคําวามนสิการ  จน 
เปนสมุฏฐาน  เปนที่เกิดขึ้นตั้งขึ้นแหงธรรมทั้งปวง  ;  หรืออีกอยางหนึ่งก็เหมือน 
กับการเพาะหวานเลี ้ยงดูบําร ุงร ักษาธรรมะ   ใหธรรมะนั ้น เจร ิญงอกงามขึ ้น .  
นี้เรียกวา  ยอมสโมธานซึ่งมนสิการ. 

 
 
 
 
 
 

                                                
๑  การบรรยายครั้งที่  ๓๐/๖  ตุลาคม  ๒๕๐๒ 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๙ ๒๙๒ 

๒๓.  ในขณะนั้น  มี  อาการที่เปนการถูกตองธรรม  สัมผัสธรรม  ;  
หร ือ เมื ่อกล าวโดยกล ับก ันก ็ค ือ   การที ่ธรรมส ัมผ ัสจ ิต   ถูกต องจ ิต   ซึ ่งอาจ 
เรียกไดโดยโวหารสั้น ๆ  วา  “ธรรมสัมผัส”.  ความหมายของคํา ๆ  นี้โดยสรุป 
ก็คือ  ความที่ธรรมทั้งหลายเหลานั้น  ประชุมตั้งลงพรอมกันที่จิต.  นี้เรียกวา 
ยอมสโมธานซึ่งผัสสะ.   

 
๒๔.  ในขณะนั้น  มี  อาการซึ่งเปรียบกันไดกับการดื่มกินรสของธรรมะ 

หรือราวกะวาเปนการดื่มกินอาหารทางจิตใจ  จัดเปนเวทนาชนิดหนึ่ง  ซึ่งเกิดมา 
แตธรรมะ  หรือมีธรรมะเปนอารมณ  ทั้งนี้  เนื่องมาจากธรรมสัมผัสดังกลาวแลว 
ในสโมธานขอ  ๒๓.  นี้เรียกวา  ยอมสโมธานซึ่งเวทนา. 

 
๒๕.  ในขณะนั้น  มี  อาการแหงความตั้งมั่น  อยางออกหนาออกตา 

ดวยอํานาจของความเปนสมาธิ  ที่ประกอบกันอยู กับปญญาอยางไมแยกกัน.  
ขอน้ีมิไดหมายความถึงความเปนสมาธิลวน ๆ  ดังในกรณีอื่น  ซึ่งไมมีความเดน 
อยางนี้.  นี้ยอมเปนการประมวลมาซึ่งสมาธิ  ชนิดที่มีความหมายของมันเอง 
เปนพิเศษ  เชนเดียวกับคําวาผัสสะหรือเวทนา  เปนตน  ที่กลาวแลวในขอ  ๒๓,  
๒๔,  เพราะสมาธินี้  เปนสมาธิที่มีธรรมะเปนอารมณ  หรือมีการเสวยรสแหง 
ธรรมเปนที่ตั้ง  ซึ่งมีความหมายผิดไปจากคําวาสมาธิตามธรรมดา  ;  นี้เรียกวา 
ยอมสโมธานซึ่งสมาธิ. 

 
๒๖.  ในขณะนั้น  มี  อาการแหงความเปนใหญเปนประธานของสติ 

ซึ่งเปนเสมือนผู บัญชาการใหญ  ทําหนาที่อยูบนบัลลังกสําหรับบัญชาการงาน 
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ขั้นที่  ๕  การกําหนดปติ ๒๙๓ 

ทั้งปวง  ควบคุมดูแลรักษาสิ่งทั้งปวงอยูในมือของตนแตผูเดียว.  นี้เรียกวา 
ยอมสโมธานซึ่งสติ. 

 
๒๗.  ในขณะนั้น  มี  อาการแหงความที่สัมปชัญญะเขาควบคูกันกับสติ 

กลายเปนธรรมที่มีคุณคาหรือมีความวิเศษยิ่งไปกวาลําพังสติขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง.  ขอน้ี 
แสดงถึงความสมบูรณในการทําหนาที่ของธรรม  ซึ่งทําความหลุดพนอีกปริยายหนึ่ง ;  
และหมายถึงความที่เปนธรรมที่สูงไปกวาสติลวน ๆ  เพราะตั้งอยูไดมั่นคงกวา  โดย 
ไมมีทางที่จะกลับหลัง  หรือกลับกําเริบไดงาย.  นี้เรียกวา  ยอมสโมธานซี่งสติ  
สัมปชัญญะ. 

 
๒๘.  ในขณะนั้น  มี  อาการแหงการเขาถึงธรรมอันเปนสาระแหง 

พรหมจรรย  ถึงที่สุด  ในบรรดาธรรมที่เปนสาระทั้งปวง  โดยอาศัยคําที่กลาววา 
ธรรมวินัยนี้  หรือพรหมจรรยนี้  มีวิมุตติเปนแกนสาร  หาใชเพียงแตมีศีล  มีสมาธิ 
มี  ปญญา  มีญานทัสสนะอันเปนทิพย  เปนตน  เปนแกนสารไม  ;  สิ่งเหลานั้นเปน 
เพียงเปลือก  และกระพี้  เปนลําดับเขามา  จนกวาจะถึงแกนแท  คือ  วิมุตตินี้  ;  
ฉะนั ้น  คําวาวิมุตติในขั ้นที ่  ๒๘  นี ้  จึงหมายถึงการเขาถึงแกนของพรหมจรรย.  
คําวาวิมุตติในขอ  ๑๘.  หมายถึงตัวความหลุดพน  ;  สวนวิมุตติในขอน้ี  หมายถึง 
ตัวแกนแทของพรหมจรรย  มีความหมายที่เพงเล็งไปยังสิ่งคนละสิ่ง  ทั้งที่เรียกชื่อ 
เหมือนกัน.  นี้เรียกวา  ยอมสโมธานซึ่งวิมุตติ. 

 
๒๙.  ในขณะนั้น  มี  อาการแหงการหยั่งลงสูสิ่งซึ่งเปนอมตะ  ซึ่ง 

หมายถึงนิพพาน  มีความหมายโดยตรงเปนความดับทุกข  หรือดับกิเลส  จะเปน 
เพียง เอกเทศ   หรือสิ้ น เชิ งก็ ได   แตความหมายนั้น   ยอมเปนอยาง เดียวกัน 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๙ ๒๙๔ 

กลาวคือ  การหยั่งลงสูธรรมที่ทําความไมตายนั่นเอง.  ขอนี้ถือวาเปนอาการ 
ขั้นสุดทายของการปฏิบัติธรรมที่ประสบความสําเร็จ   แตทําใหเห็นไดวา   สิ่งที่ 
เร ียกวา  อมฤต   หรือ   อมตะ   นั ้น   ทานยอมใหมีความหมายลดลงมาถึงสิ ่งซึ ่ง 
จ ิตอาจประสบได   แม ในขณะที ่ม ีการเข าถ ึงธรรมขั ้นต น  ๆ   ดัง เช นในอานา - 
ปานสติขั้นที่หานี้.  ทั้งนี้  ก็เพราะวารสชาติที่จิตไดรูสึกหรือไดเสวยในขณะนั้น 
เปนรสชาติอันเดียวกันแทกับรสของนิพพาน   หากแตว าในขณะนี ้  เปนนิพพาน 
ชิมลอง  ยังไมเปนการถาวร   หรือเด็ดขาด.  นี้เรียกวา  ยอมสโมธานซึ่ง 
อมโตคธะ. 

 
สรุปความวา  ในขณะที่ผูปฏิบัติมีลมหายใจเขา  –  ออกอยู  ดวยความรูพรอม 

เฉพาะตอเวทนาโดยลักษณะแหงความไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา  อยูอยางแทจริงนั้น 
จิตยอมบรรลุธรรม  เขาถึงอาการตาง ๆ  ดังที่กลาวมาแลวทั้ง  ๒๙  อยาง  ;  หรือกลาวอีก 
อยางหนึ่งวา  อาจจะหาพบสิ่งเหลานี้ทั้งหมดที่จิตนั้นในขณะนั้น.  ขอนี้เปนการแสดงให 
เห็นอยางชัดแจงวาการรูแจงเห็นแจง  อยางทั่วถึงตอเวทนานั้น  เปนสิ่งที่นาสนใจ 
อยางยิ่ง  ;  ควรศึกษาดวยความพยายามอยางยิ่ง  ;  แมวาจะมีความยุงยากลําบาก 
มากมายสักเพียงใด. 

 
ฉะนั้น  ขอใหผูปฏิบัติทุกคน  มีความสนใจในการที่จะกําหนดพิจารณา 

หรือการตามเห็นซึ่งเวทนานั้นอยางใกลชิดที่สุด  โดยอุบายและวิธีที่ละเอียดยิ่งขึ้นไป 
ดังที ่จะไดแยกกลาวเปนพิเศษอีกสวนหนึ ่งเปนลําดับไป  ในฐานที ่เปนใจความ 
อันสําคัญของอานาปานสติขั้นนี้,  และเรียกวา  วิธีการแยกดําเนินการพิจารณา 
เวทนาอยางสมบูรณ. 
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ขั้นที่  ๕  การกําหนดปติ ๒๙๕ 

วิธีแยกพิจารณาเวทนาอยางสมบูรณ๑ 
การพิจารณาเวทนา  หรืออีกนัยหนึ่ง  คือการติดตามดูเวทนาอยูโดย 

ลักษณะอาการตาง ๆ  กันนั ้น  เทาที ่กลาวมาแลว  เปนการแสดงใหเห็นโดยแง 
ตา ง  ๆ   กัน   คือด ูให เ ห ็นว า   ตัว เ วทนาซึ ่ง ในที ่นี ้ไ ด แก ป ต ินั ้น   คืออะ ไ ร  ?  
มีอาการอยางไร ?  เกิดอยูที่ตรงไหน ?  เนื่องดวยลมหายใจอยางไร ?  เปน 
อารมณของอะไร ?  และอะไรเปนเคร่ืองตามเห็นเวทนานั้น ?  เห็นความจริงอะไร 
ที่เวทนานั้น ?  คร้ันแลวมีผลอะไรเกิดขึ้นกี่อยาง  เนื่องมาจากการเห็นเวทนานั้น ?  
ผูปฏิบัติจะตองมีความสนใจเปนพิเศษตรงขอที่วา  จะตองพิจารณาเวทนานั้นอยางไร 
ผลจึงจะเกิดขึ้นตามนั้นจริง ๆ  กลาวคือเปนการสโมธานธรรมทั้งหลาย  ดังที่ไดระบุ 
มาแลวถึง  ๒๙  อยางดวยกัน. 

 
ฉะนั้น  ในที่นี้จะไดวินิจฉัยกัน  เฉพาะ  วิธีแยกพิจารณาเวทนา  โดย 

สมบูรณและละเอียด  โดยอาการที่อาจจะกลาวไดวาเปนอนุปสสนา  คือการตาม 
เห็นเวทนานั้นโดยอาการที่จะทําความสําเร็จแกการสโมธานธรรม  ดังที่กลาว
แลว 

 
โดยหลักทั่ว ๆ  ไป  พึงทราบวาการเห็นความจริงของสิ่งใดนั้น  ใจความ 

โดยสวนใหญหมายถึงความไมเที ่ยง   เป นทุกข   เป นอนัตตา   ความว างเปล า 
และความไมนายึดถือในสิ่งนั้น ๆ  หรือกลาวอยางสั้น ๆ  ก็คือเห็นไมเที่ยง  เปนทุกข 
เปนอนัตตานั่นเอง. 

 
 
 
 

 

                                                
๑  การบรรยาย  ครั้งที่  ๓๑  /  ๗  ตุลาคม  ๒๕๐๒ 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๙ ๒๙๖ 

แตเมื่อกลาวโดยละเอียด  มีหลักที่จะตองพิจารณาแยกแยะออกไป 
ถึงการที่สิ่งนั้นเกิดขึ้น  ตั้งอยู  ดับไป  เพื่อจะไดทราบตอไปวา  ก.  เมื่อเกิดมันเกิด 
มาจากอะไร  ?  ข.  เมื่อตั้งอยูมันแสดงลักษณะอยางไร  และมีผลใหเกิดอะไร  เนื่องกันตอไป 
อีก?  และ  ค.  เมื่อมันดับ  มันดับไปไดเพราะเหตุไร  ?  ซึ่งตองไดรับการวินิจฉัยกัน 
ทุกขอไป  นี้ทางหนึ่ง.  และอีกทางหนึ่ง  จะตองหยิบยกเอาสิ่งที่เนื่องกันอยูกับสิ่งนั้น 
มาพิจารณาโดยลักษณะเดียวกัน  ตามที่เนื่องกันอยู.  ความสัมพันธในกรณีแหง 
เวทนานั้น  เวทนายอมเนื่องอยูดวยธรรม  ๒  อยางคือ  สัญญาและวิตก  ฉะนั้น  จึง 
จําเปนจะตองพิจารณาการเกิดขึ้น  ตั้งอยูและดับไปของสัญญาและวิตกตามกันไปดวย 
จึงเกิดมีสิ่งที่ตองพิจารณาขึ้นถึง  ๓  สิ่ง  และสิ่งหนึ่ง ๆ  ตองพิจารณาถึง  ๓  อาการ 
กลาวคือ  การเกิดขึ้น  ตั้งอยู  ดับไป  ดังที่กลาวแลว. 

 
เวทนาเนื่องอยูกับสัญญาและวิตก 

ในขั้นแรกจะไดพิจารณาถึงขอที่  เวทนาเนื่องกับ  สัญญา  และวิตก 
อยางไร.  ขอนี้เปนเรื่องของจิตวิทยาโดยตรง  และเปนไปตามธรรมชาติ  หรือ 
ตามกฎของธรรมชาติ  กลาวคือ  เมื่อเวทนาหรือความรูสึกที่เปนสุขหรือทุกขเกิดขึ้นแลว 
การทําความสําคัญมั่นหมายตอเวทนา  โดยความเปนเวทนาก็ดี  โดยความเปนเวทนาของเรา 
ก็ดี  ยอมเกิดขึ้น  ;  นี่เรียกวาสัญญาเกิดขึ้นเนื่องดวยเวทนา.  เมื่อสัญญาเกิดขึ้นแลว 
โดยอาการอยางนั้น  ความตริตรึกในการจะทําอะไรลงไป  ในทางดี  หรือทางชั่ว  ก็ตาม 
เกี่ยวกับกรณีนั้นยอมเกิดขึ้น  ;  นี้เรียกวาวิตกยอมเกิดขึ้น  เนื่องมาจากเวทนานั้นและ 
สัญญานั้น.  จงพิจารณาดูเถิดวา  เมื่อมันจับกลุมกัน  หรือเนื่องกันเปน  ๓  อยาง 
ขึ้นมาดังนี้แลวมันจะมีความมั่นคงสักเพียงไร  มันจะละไดยากเพียงไร  ถาเราไมรู 
เทาทันถึงการที่มันรวมกลุมกัน  หรือรวมกําลังกันตอตานการพิจารณา  หรือการ 
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ขั้นที่  ๕  การกําหนดปติ ๒๙๗ 

ทําลายลางของเรา  ;  เพราะฉะนั้น  ทางที่ดีที่สุดจึงมีอยูวา  จะตองทอนกําลังมันดวยการ 
แยกมันใหออกจากกันเปนสวน ๆ  คือสวนที่เปนสัญญา  เปนเวทนา  เปนวิตกเพื่อทอน 
กําลังมัน  ในการปดบังไมใหเราเห็นความจริงลงเสียชั้นหนึ่งกอน  แลวจึงพิจารณา 
มันทีละอยาง ๆ  กลาวคือ  -  -  - 
 

๑.  การพิจารณาเวทนา 
การพิจารณาในสวนที่เปนเวทนา  นั้น  มีทางที่จะพิจารณาวา  เมื่อ 

รูสึกตอความที่จิตเปนสมาธิ  มีอารมณเดียว   ไมฟุงซาน   ดวยการทําในใจโดย 
แยบคาย  เนื่องดวยลมหายใจเขา  –  ออกแลว  สิ่งที่เรียกวาปติ  หรือเรียกโดย 
ทั่วไปวาเวทนาในที่นี้   ยอมเปนสิ่งที่ปรากฏแลวอยางแจมแจง   ดังที่กลาวแลว 
อยางละเอียดในตอนอันวาดวยองคฌาน.  เมื่อเวทนาปรากฏ  พึงพิจารณาดู 
เพื่อใหเห็นการเกิดขึ้น  การตั้งอยูชั่วขณะหนึ่ง  และการดับไปของเวทนานั้นอยาง 
แจมแจงดังตอไปนี้  :- 

 
ก.  เกี่ยวกับการเกิดขึ้นของเวทนา  จะตองตั้งปญหาวา  เพราะ 

อะไรเกิดขึ้น  เวทนาจึงเกิดขึ้น  เวทนาจึงเกิดขึ้น  หรือเพราะอะไรมีอยู  เวทนามีอยู  คําตอบ 
ที่มีใหสําหรับการพิจารณา  คือ  เพราะอวิชชา  ตัณหา  กรรม  และผัสสะ  เกิดขึ้น 
หรือมีอยู  เวทนาจึงเกิดขึ้น. 

 
อวิชชา  คือความไมรูหรือรูผิด  เปนพื้นฐานของธรรมที่มีการเกิดขึ้น 

ทั่วไป  ไมยกเวนอะไรหมด  จนเรียกไดวาเปนรากเหงาของสังขารทั้งปวง  ไมยกเวน 
สิ่งใดเลย   ฉะนั้น   จึงถือวาเวทนามีมูลมาจากสิ่งนี้ดวยเปนขอแรกกอน   ที่ควร 
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พิจารณาอยางใกลชิดเขามาอีกก็คือ  เพราะอวิชชามีอยูจึงทําใหสิ่งที่เรียกวาเวทนา 
มีคาขึ ้นมา   มีอํานาจขึ ้นมา   เต ็มตามหนาที ่ของมัน   เช นทําใหส ัตว หลงยึดถือ 
เอาสิ่งซึ่งเปนเพียงมายานี้   เปนของมีจริงขึ้นมา   นี้คือขอท่ี  เพราะอวิชชามีอยู 
เวทนาจึงมีอยู. 

 
สวนขอท่ีวา   เวทนาเกิดมาจากตัณหา   นั้น   เปนการเล็งถึงเงื่อนที ่

ใกลชิดฝายขางตน,  กลาวคือ  เมื่อมีความอยากไดเวทนาชนิดใด  ก็มีการ 
แสวงหรือการกระทํา  จนเกิดเวทนาชนิดนั้น ๆ  ขึ้นมาจริง ๆ  .  โดยหลักทั่วไป 
ยอมกลาววาเวทนาเปนปจจัยใหเกิดตัณหา  ;  นั่นเล็งถึงขอที่วาเมื่อเวทนาเกิด 
ขึ้นแลว  ยอมมีความอยากหลายอยางเกิดขึ้นในเวทนานั้น  เชนอยากที่จะสงวน 
เวทนานั ้นไวโดยความรักหรือความหลงใหลตอเวทนานั ้น  ซึ ่งมีอํานาจทําใหเกิด 
อุปานทานอีกตอหนึ่ง  ;  สวนในที่นี้เล็งถึงความหมายอีกอยางหนึ่งที่กลับกัน  กลาว 
คือตัณหาเปนเหตุใหเกิดเวทนา.  ผูศึกษาจะตองพิจารณาดูใหดี ๆ  มิฉะนั้นจะเห็น 
เปนหลักที่ขัดขวางกัน. 

 
สวนขอท่ีวา  เวทนาเกิดมาจากกรรม  นั้น  หมายถึงวิบากของกรรมใน 

กาลกอน  ซึ่งมีสวนสําคัญอยูสวนหนึ่งในการที่จะอํานวยใหเกิดเวทนา.  เวทนา 
ที่เกิดขึ้นได  จะเปนเวทนาที่ตองการหรือไมตองการก็ตาม  กรรมเกายอมมีสวน 
เขามาแทรกแซงอยูดวยสวนหนึ่งเสมอไป. 

 
สวนขอสุดทายที่วา  เวทนาเกิดมาจากผัสสะนั้น  เปนการชี้ในแงของ 

กฎเกณฑทางจ ิต   ถ ึงสิ ่งที ่ใกล ช ิดที ่ส ุด   และในระยะที ่กระชั ้นช ิดที ่ส ุด   ดังที่ 
ใคร ๆ  ก็เคยศึกษามาแลว  หรือทราบกันดีอยูแลววาผัสสะ  กลาวคือ  การกระทบกัน 
ระหว า งสิ ่งทั ้งสาม   ค ืออายตนะภายใน   อายตนะนอก   และว ิญญาณนั ้น 
ยอมมีผลทําใหเกิดเวทนาขึ้นโดยแท. 
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เมื่อพิจารณาโดยรวบยอด  คือเนื่องกันทั้ง  ๔  อยาง  ก็จะเห็นไดชัดวา 
เวทนาเกิดขึ้นมาจากสิ่งทั้งสี่นี้  โดย  มีอวิชชาเปนรากฐานทั่วไป.  มีตัณหาเปนตัวการ 
เฉพาะเรื่อง,  มีกรรมเขาแทรกแซงหรือสนับสนุนอยูตามสวน,  แลวมีผัสสะนั้นเอง 
เปนฐานที่ตั้งหรือท่ีเกิดของเวทนาโดยตรง,  เมื่อใดมีการพิจารณาเห็นแจมแจงชัดเจน 
โดยทํานองที่กลาวนี้  เมื่อนั้นกลาวไดวา  “เวทนาเกิดขึ้นก็แจมแจง”  กลาวคือ 
ผูปฏิบัตินั้นแจมแจงตอการเกิดขึ้นของเวทนาอยูดวยอาการดังกลาวนี้  ทุกลมหายใจ 
เขา  –  ออก. 

 
ข.  เกี่ยวกับการตั้งอยูของเวทนา  นั้น  มีหลักที่จะพึงกําหนดใน 

การปฏิบัติวา  จะตองพิจารณาใหเห็นโดยความเปนอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  โดยนัย 
ดังกลาวแลว  อยางละเอียดขางตน  ;  แตสิ่งที่ประสงคสืบไป  มีอยูวาการพิจารณา 
หรือการเห็นอยูโดยทํานองนั้น  ตองเปนไปในขนาดที่จะทําใหมีผลเกิดขึ้น  คือ  เมื่อ 
เห็นอยูโดยความเปนอนิจจัง  ความสิ้นไปเสื่อมไปปรากฏชัดอยูเฉพาะหนา  ;  เมื่อเห็นอยูโดย 
ความเปนทุกข  ความนากลัวปรากฏชัดอยูเฉพาะหนา  ;  เมื่อเห็นอยูโดยความเปนอนัตตา 
ความวางโดยประการทั้งปวงก็ปรากฏชัดอยูเฉพาะหนา. 

 
เมื่อทั้ง  ๓  คือ  ความเสื่อมไปสิ้นไป  ความนากลัว  และความวางโดย 

ประการทั้งปวงนั้น  ไมอาจปรากฏแกผูศึกษาเรื่อง  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  โดยนัย 
แหงปริยัติแมแตนอย.  สิ่งเหลานี้เปน  ความรูสึกในใจจริง ๆ  ไมใชเปนความรู 
ที่ไดรับจากการศึกษา.  มันสูงไปอีกขั้นหนึ่ง,  ความรูสึกทั้ง  ๓  นี้ไมปรากฏแกผู 
คํานึงคํานวณอยูโดยการใชเหตุผลตามวิถีทางของปรัชญา  หรือตรรกวิทยา  เพราะ 
สิ่งเหลานี้ตั้งอยูเหนือเหตุผล  ไมเกี่ยวกับเหตุผล  ;  อํานาจของเหตุผลเขาไปไมถึง.  
การเห็นอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  โดยวิธีใชเหตุผลน้ันยังไมเพียงพอที่จะทําใหกลาว 
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ไดวา  เขาเปนผูแจมแจงตอการตั้งอยูของเวทนา.  เพราะเหตุนี้เอง  สิ่งทั้ง  ๓  นี ้
จะปรากฏก็ตอเมื่อบุคคลนั้นเพงดูอยูที่ตัวเวทนาอยางถูกตองมาตามลําดับ  นับตั้งแต 
การเห็นความไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา  ซึ่งดูออกมาจากอาการของการเกิดขึ้น 
ตั้งอยู  ดับไป  นั่นเอง. 

 
คําวา  ความสิ้นไปเสื่อมไปปรากฏชัดแจง  นั้น  หมายถึงความสลด 

สังเวชใจ  อันเกิดมาจากความรูสึกที่วา  สิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีความเปลี่ยนแปลง 
อยางไหลเชี่ยวเปนเกลียวไป  โดยไมฟงเสียงใครหรือเอ็นดูสงสารใคร.  มันมิใช 
ความรูสึกที่ เกิดมาจากความรูหรือการใชเหตุผล   แตมันเปนความรูสึกที่ เกิดมา 
จากการมองเห็นของจริง  หรือไดผานการรูรสและพิษสงของสิ่งเหลานี้มาแลวอยาง 
ประจักษแกใจ. 

 
สําหรับความนากลัว  ก็มีคําอธิบายทํานองเดียวกัน  แตเปนสิ่งที่ เห็น 

ไดงายยิ่งขึ้นไปกวา  เพราะวาความรูสึกที่แทจริงนั้น  มิอาจเกิดมาจากความรูหรือ 
การใชเหตุผลอยูแลว  มันจะตองเกิดมาจากการประสบเขากับสิ่งนั้นจริง ๆ  เทานั้น 
ตัวอยางเชน  ใคร ๆ  ก็มีความรูวาเสือเปนสัตวที่นากลัว  และใคร ๆ  ก็อาจจะคิด 
ดวยการใชเหตุผลวาเสือเปนสัตวนากลัว  แตแลวความกลัวอันแทจริงก็ยังไมอาจ 
จะเกิดขึ้น  จนกวาเมื่อไรจะไดไปเผชิญหนากับเสือตัวตอตัวในที่เปลี่ยว.  นี่คือ 
คําอธิบายของคําวา  ความกลัวตอทุกขไมอาจจะเกิดจากความรูทางปริยัติ  หรือ 
จากการใชเหตุผลตามทางปรัชญา  เปนตน  แตตองเกิดจากการดูโดยวิธีของการ 
ปฏิบัติธรรม  ตรงลงไปยังสิ่งซึ่งมีอาการอันนากลัวปรากฏอยู  ซึ่งในกรณีของเรานี ้
ไดแกการดูลงไปยังปติหรือเวทนา.  ขอนี้  อาจจะสรุปลงไปไดในคําสั้น ๆ  วา 
ตองดู,  ตองดูใหเห็น,  ตองดูใหเปน,  ดูใหเปนตามลําดับมา  โดยวิธีเทคนิคของ 
มันเอง  ซึ่งเขาถึงตัวธรรมชาติจริง ๆ  ;  เมื่อน้ันแหละจึงจะกลาวไดอยางเต็มปากวา 
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เมื่อใดเห็นอยูโดยความเปนทุกข  เมื่อน้ันความนากลัวยอมเปนสิ่งที่ปรากฏชัดแจง 
เฉพาะหนา  ดังนี้. 

 
สําหรับคําวา  ความวางโดยประการทั้งปวง  ที่ปรากฏในขณะแหงการ 

เห็นอนัตตา  หมายถึง  วางจากความหมายตาง ๆ  อันเกิดขึ้นจากการสมมติ  หรือ 
บัญญัติตอสิ่งนั้น ๆ  .  สมมติหรือบัญญัติทั้งหลาย  ยอมเปนการบัญญัติไปตาม 
ความรูสึกที่ยังถูกครอบงําอยูดวยอวิชชาหรือตัณหาเปนตน.  ความรูสึกดังกลาว 
นั ้น  จะรู ส ึกไปในทางของความวางไมไดเลยโดยเด็ดขาด  มันจึงแลนไปในทาง 
ที่จะเห็นเปนของไมวาง  คือตองเปนตัวตนของมันเองอยางใดอยางหนึ่งหรือระดับ 
ใดระดับหนึ่ง  ซึ่งลวนแตมีความหมายหรือมีคุณคาอยางใดอยางหนึ่งไปเสียทั้งนั้น.  
เพราะฉะนั ้น  เราจึงรู ส ึกตอสิ ่งตาง ๆ  ในฐานะเปนสิ ่งที ่ไมวางเปลา  แตรู ส ึกเปน 
สิ ่งที ่ม ีความหมาย   หรือคุณคาแหงความเปนตัวเปนตนของมันเองไปเสียทุกสิ ่ง 
ทุกอยางตามมากตามนอย  ตามอํานาจของอวิชชาที่กําลังอยูในขณะนั้นอยางไร.  
สัตวทั้งหลายตามปรกติถูกอวิชชาครอบงําอยูอยางเต็มท่ี  ความรูสึกตามปรกติของ 
สัตวทั้งหลาย  จึงไมเปนไปในทางที่จะเห็นความวาง  แตกลับเปนไปในทางตรงกัน 
ขาม  คือเห็นอะไรมีความหมายเปนตัวตนไปหมด.  เขาไมรูสึกวานี้เปนความ 
สําคัญผิด  แตกลับรูสึกไปเสียวา  นี่เปนสัจธรรม  หรือน่ีคือความจริง  อยางไมมี 
ทางที่เฉลียวใจวานี่เปนความสําคัญผิด. 

 
ดวยเหตุนี้เอง  ความรูก็ตาม  การใชเหตุผลก็ตาม  ที่เปนไปตามธรรมดา 

ของสามัญสัตวนั้น  ไมมีทางที่จะเปนไปในการเห็นความวาง,  มีแตทางที่จะดิ่งไป 
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ในทางตรงกันขามเสมอ.  ขอนี้เปนเหตุใหเราตองมาตั้งพิธีกันใหม  และคนหา 
วิธีการกันใหม  ใหมีอํานาจและกําลังเพียงพอที่จะตอตาน  หรือเปนไปอยางทวน 
กระแสแหงความยึดมั ่นถ ือมั ่นของสัตว  เพื ่อใหเห็นความวางจากตัวตนของสิ ่ง 
ทั้งหลายทั้งปวงขึ้นมาใหได. 

 
ความวางในที่นี้  มิไดหมายความวา  วางจากสสารหรือวางจากวัตถุแต 

ประการใดเลย  หรือแมแตวางจากนามธรรมโดยประการใดเลย.  หากแตวาในวัตถุ 
หรือในนามธรรมนั้น  มันวางจากความหมายแหงความมีตัวตน  คือวางจากความ 
สมควรที่จะใชคําวา  “ผู”  ซึ่งหมายถึงผูทํา  หรือผูถูกทําเปนตน  ;  หรือจะใชคําวา 
 ‘ตัวตน’  ซึ่งจะเปนผูมีอยูในลักษณะที่เปนกลาง ๆ  ก็ตาม  ;  ตอวัตถุหรือนามธรรม 
เหลานั้น.  รวมความวาวัตถุก็มีอยู  นามธรรมก็มีอยู  มีอยูในฐานะเปนสิ่งที่ไหล 
เว ียนเปลี ่ยนแปลงอยางนากลัว  แตถึงกระนั ้นในสิ ่งเหลานั ้นก็ยังว างจากตัวตน 
ที่แทจริง  มีอยูก็แตตัวตนที่ เปนมายาดวยความสําคัญผิด  อันเกิดมาจากอวิชชา 
เปนตน  ซึ่งปดบังความวางจากตัวตนไวอยางสนิทสนม.  เมื่อใดเพิกถอนตัวตน 
ซึ ่งเปนเพียงมายาเสียไดดวยการปฏิบัติที ่ถ ูกตอง  เมื ่อนั ้นความวางโดยประการ 
ทั ้งปวงจะปรากฏไม ม ีใครหร ืออะไรที ่เป นท ุกข   หร ือเป นของน ากล ัว   เป นต น 
เหลืออยูอีกตอไป.  ปญหาของการปฏิบัติหมดไปโดยกะทันหัน  ก็เพราะเขาถึง 
ความจริงขอน้ี  กลาวคือสุญญตาหรือความวางนั่นเอง. 

 
สรุปความอีกครั้งหนึ่งวา  เมื่อปฏิบัติในการตามเห็นความตั้งอยูของ 

เวทนานั้น  ตองตามดูใหเห็นอนิจจังจนกระทั่งความเสื่อมไปสิ้นไปปรากฏ;  ตาม 
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ขั้นที่  ๕  การกําหนดปติ ๓๐๓ 

ดูทุกขัง  กําลังเปนสัญญาที่เขาไปยึดถืออยูในเวทนา  โดยอาการเรนลับอยางไร.  
ทั้งหมดนี้  จนกระทั่งความนากลัวปรากฏ  ;  และตามดูอนัตตา  จนกระทั่ง 
สุญญตาปรากฏโดยนัยที่กลาวแลวนี้. 

 
ค.  เกี่ยวกับการดับไปของเวทนา  นั้น  มีหลักสําหรับการพิจารณาวา 

เพราะอวิชชาดับ  เวทนาจึงดับ  ;  เพราะตัณหาดับ  เวทนาจึงดับ  ;  เพราะ 
กรรมดับ  เวทนาจึงดับ   ;  เพราะผัสสะดับ   เวทนาจึงดับ  ดังนี้.  ขอน้ี 
มีคําอธิบายทํานองเดียวกันกับขอ  ก.  หากแตวาเปนไปในทํานองตรงกันขาม 
เทานั้น  แตมีทางที่จะพิจารณาหรือวินิจฉัยอยางละเอียดพรอมกันไปอีกนัยหนึ่งวา 
เพราะอวิชชานั่นเองเปนตัวการใหสิ่งทั้งสามที่เหลือจากกนั้นเกิดขึ้นหรือดับไป.  ถา 
อวิชชายังมีอยู  สิ่งทั้งสามที่เหลือคือตัณหา  กรรม  และสัมผัสจะตองมีอยู  เพราะ 
อวิชชานั่นเองทําใหสิ่งตาง ๆ  มีความหมายในทางที่นารัก  นายึดถือ  ตัณหาจึงเกิด 
กรรมจึงมี  ผัสสะจึงเปนไป  :  เพียงแตอวิชชาไมมีเสียอยางเดียวเทานั้น  สิ่งตาง ๆ  
ก็จะไรความหมายและหมดกําลังลงทันที,  เพียงแตอวิชชามีอยูหรือพลุงขึ้นมา 
สิ่งทั้งสามก็มีอยู  หรือพลุงขึ้นมาอยางสมสวนกัน. 

 
ยกตัวอยางเชน  ถาจิตไมถูกอวิชชาครอบงําแลว  แมตาที่กระทบรูป 

หรือหูที่กระทบเสียง  เปนตน  ก็จะมีการกระทบที่ไมมีความหมาย  คือเปนผัสสะ 
ชนิดที ่ไมมีความหมาย  ดังนั ้น  เวทนาที ่จะเปนตัวการใหเกิดทุกข  ก็ไมอาจเกิด 
ขึ้นได.  นี่เรียกไดวาเพราะอวิชชาดับ  ผัสสะจึงดับ.  เพราะผัสสะดับ  เวทนา 
จึงดับ,  ตัณหาไมมีขึ้นมาแทรกแซง  กรรมก็ไมมีโอกาสที่จะเขามาแทรกแซง.  
เวทนาดับไป   คือไมม ีความหมายไป   เพราะสิ ่ง เหล านั ้นนี ้ด ับไป   คือไมเข ามา 
ปรุงแตงหรือแทรกแซงโดยนัยดังที่กลาวแลว. 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๙ ๓๐๔ 

เมื่อ รูจักตัวเวทนา   ลักษณะอาการของเวทนา   กฎเกณฑตาง  ๆ   ที ่
เกี่ยวกับการเกิดขึ้นหรือดับไปของเวทนาอยูดังนี้  ชื่อวายอมแจมแจงตอเวทนา 
โดยประการทั้งปวง  :  เวทนาเกิดขึ้นอยางไรก็แจมแจง  เวททนาตั้งอยูอยางไร 
ก็แจมแจง  เวทนาดับไปอยางไรก็แจมแจง.  เมื่อเห็นแจมแจงอยูดังนี้  ชื่อวา 
เปนผูตามเห็นซึ่งเวทนาอยูทุกลมหายใจเขา  –  ออก.  เมื่อเพงอยูอยางนี้  ธรรม 
ตาง ๆ  ยอมปรากฏอยูที่การเพงนั้น  และทนตอการเพงอยางแรงกลายิ่งขึ้นทุกที 
จนกระทั่งมีอํานาจกําจัดกิเลสอันมีอวิชชาเปนประธาน  ใหรอยหรอเหือดแหงไป 
ตามลําดับ.  นี้คือการตามเห็นเวทนาที่เปนไปเต็มตามความหมายของคําวา 
เวทนานุปสสนา. 

 
๒.  การพิจารณาสัญญา 

สวนที่ เปนสัญญานี้   มีทางที่จะพิจารณาเชนเดียวกันกับกรณีของ 
เวทนาทุกประการ   หากแตมีความแตกตางอยูหนอยหนึ่งตรงที่วา  ในกรณีของ 
สัญญานี ้  มีเวทนาเข ามาแทนที ่ของคําว าผ ัสสะ   ในฐานะเป นเหต ุให เก ิดขึ ้น 
กลาวคือ  เวทนานั้น  เกิดจากอวิชชา  ตัณหา  กรรม  และผัสสะ,  สวนสัญญานั้น 
เกิดมาจากอวิชชา  ตัณหา  กรรม  และเวทนา,  ฉะนั้น  การดับไปแหงสัญญามีขึ้น 
เพราะการดับไปแหงอวิชชา  ตัณหา  กรรม  และเวทนา  อีกนั่นเอง.  ขอใหสังเกต 
เฉพาะตรงที่วา  มีคําวา   เวทนา   มาแทนคําวา   ผัสสะ   นอกนั้นเปนไปโดยนัย 
เดียวกันทั้งสิ้น. 

 
การพิจารณาสัญญาที่ตั้งอยู  ก็คือพิจารณาใหเห็นอนิจจัง  จนกระทั่ง 

ความสิ้นไปเสื่อมไปปรากฏ,  พิจารณาสัญญาโดยความเปนทุกข  จนกระทั่ง 
ความนากลัวปรากฏ,  พิจารณาสัญญาโดยความเปนอนัตตาจนกระทั่งสุญญตา 
ปรากฏ  โดยทํานองเดียวกันทุกประการ.  สิ่งที่ตองสังเกตเปนพิเศษมีตรงท่ีวา 
ความรูสึกในขณะนี้  กําลังเปนเวทนาหรือกําลังเปลี่ยนไปเปนสัญญา,  หรือวา 
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ขั้นที่  ๕  การกําหนดปติ ๓๐๕ 

เปนสิ ่งที ่ต องมองใหเห็นโดยแจมแจง   โดยแทจร ิง   จนกระทั ่งเป นความแจมแจง 
ทั้งในเวทนาและสัญญาพรอมกัน. 

 
๓.  การพิจารณาวิตก 

ส วนที ่เป นว ิตกนี ้  ก ็ม ีทางที ่จะต องพ ิจารณาโดยทํานองเด ียวก ันก ับ  
๒  ขอแรก  คือเวทนาและสัญญา  โดยประการทั้งปวง,  ตางกันอยูเพียง 
หนวยเด ียว   กลาวค ือ   ปจจ ัยแหงการเก ิดและการดับขอส ุดทายของว ิตกนั ้น 
มีสัญญาเขามาแทนที่ของเวทนาหรือผัสสะ  จึงเปนอันวา  วิตกเกิดจากอวิชชา  ตัณหา 
กรรม  และสัญญา  จะดับไปก็เพราะการดับไปของอวิชชา  ตัณหา  กรรม  และสัญญา 
ที่ เปนดังนี้ก็ เพราะเหตุวา  สัญญาเปนเหตุใหเกิดวิตกอยูโดยตรง   ดังที่ ไดอธิบาย 
มาแลวขางตนวา  เพราะมีสัญญาคือความสําคัญมั่นหมายในสิ่งใด  วิตกก็เกิดขึ้นใน 
สิ่งนั้น  เพราะความสําคัญมั่นหมายอันนั้น.  สวนคําอธิบายสําหรับการที่อวิชชา 
ตัณหา  กรรม  จะเปนเหตุใหเกิดวิตกไดอยางไรนั้น  มีคําอธิบายอยางเดียวกันกับ 
ที ่กล าวแลว   ในขออันวาด วยเวทนา   และสัญญา   คําอธิบายถึงการดับของวิตก 
ก็มีนัยตรงกันขามกับการเกิดของวิตก,  เปนอันวาไมตองกลาวซ้ํา,  สวนการ 
พิจารณาความตั้งอยูของวิตก  ยอมเหมือนกับคําอธิบายในขอเวทนาและสัญญา 
โดยประการทั้งปวง. 

 
สิ่งที่ไมควรจะลืมยังคงมีอยูโดยทํานองที่กลาวแลวขางตนวา  การตาม 

ดูสัญญา  ตองตามดูที่ เวทนา  เพราะสัญญาเกิดอยูที่ เวทนา  ในเวทนา  หรือเนื่อง 
อยูกับเวทนา.  ขอนี้ฉันใด,  การตามดูวิตกก็ฉันนั้น,  คือตองดูวิตกที่เวทนา 
เพราะวิตกเปนสิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องดวยเวทนา  จากเวทนา  หรือในเวทนานั้น,  ถา 
สามารถดูไดโดยความเปนของเนื่องกันอยางนี้  แลวเห็นชัดถึงความแตกตางกัน 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๙ ๓๐๖ 

ในสวนไหนโดยเฉพาะ  ตามนัยที่กลาวแลว  ก็เปนการตามเห็นเวทนาถึงที่สุดและ 
สมบูรณ. 

 
สรุปเพื ่อสังเกตไดง าย ๆ  อีกครั ้งหนึ ่ง   คือปจจัยที ่หนึ ่ง  ที ่สอง  และ 

ที่สาม  เหมือนกันหมดทั้งของเวทนา  สัญญา  และวิตก  ไดแกอวิชชา  ตัณหา  และ 
กรรม  ;  สวนปจจัยที่สี่นั้นตางกันตามกรณีของตน ๆ  คือเวทนามีผัสสะเปนปจจัย,  
สัญญามีเวทนาเปนปจจัย,  และวิตกมีสัญญาเปนปจจัย,  ทั้งนี้เพราะเหตุอยางเดียว 
คือความจริงที่วา  ผัสสะเปนเหตุใหเกิดเวทนา,  เวทนาเปนเหตุใหเกิดสัญญา,  
สัญญาเปนเหตุใหเกิดวิตก,  ดังที่ไดกลาวแลวในตอนตนนั่นเอง.  เมื่อเปนดังนี้ 
จึงไดมีปจจัยทั่วไป  และเกิดมีปจจัยเฉพาะอยางหรือเฉพาะตัว  แกสิ่งทั้งสามขึ้น 
ดังนี้.  เมื่อผูปฏิบัติพิจารณาอยูโดยอาการที่อาจกลาวไดวา  เมื่อเห็นสิ่งเหลานี้ 
ก็เห็นปจจัยแหงการเกิดของมัน,  เมื่อสิ่งเหลานี้ดับไปเสื่อมไป  ก็เห็นความนากลัว 
และความวางจากตัวตนของสิ่งเหลานี้  อยูโดยประจักษดังนี้แลว  เปนอันกลาวไดวา 
การปฏิบัติของผูนั้น  เมื่อเวทนาเกิดขึ้นก็แจมแจง  เวทนาตั้งอยูก็แจมแจง  เวทนา 
ดับไปก็แจมแจง  เต็มตามความหมายที่ประสงคในการทําอานาปานสติขั้นที่หานี ้
ซึ่งมีหัวขอวา  “ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูรูพรอมซึ่งปติ  จักหายใจเขา  –  ออก”  
ดังนี้. 

 
การแยกพิจารณาเวทนาโดยสมบูรณ  สรุปลงไดในการเห็นความเกิดขึ้น 

ตั้งอยู  ดับไป  ดวยอํานาจปจจัยตาง ๆ  กัน,  ของเวทนาและสิ่งที่เนื่องดวยเวทนา  คือ 
สัญญาและวิตก  ดวยอาการอยางนี้. 

 
(จบอานาปานสติขั้นที่หา  อันวาดวยการรูพรอมเฉพาะซึ่งปติ) 

www.buddhadasa.in.th

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org



ตอน  สิบ 
อานาปานสติ  ขั้นที่  หก๑ 

(การกําหนดสุข) 
 

อุเทส  หรือหัวขอ  แหงอานาปานสติขอท่ีสองแหงจตุกกะที่สอง  หรือ 
จัดเปนขั้นที่หก  แหงอานาปานสติทั้งปวงนั้น  มีอยูวา : 

“ภิกษุนั้น  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งสุข  จักหายใจเขา 
ดังนี้ ; 

ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งสุข  จักหายใจออก  ดังนี้”.๒ 
 

คําอธิบายของอานาปานสติขั้นที่หกนี้  เปนไปในทํานองเดียวกันกับ 
อานาปานสติขั้นที่หาทุกประการ  จนแทบจะกลาวไดวา  เหมือนกันทุกตัวอักษร 
แตตนจนปลาย.  ผิดกันอยูหนอยเดียวตรงที่วา  ในขั้นที่หานั้น  เปนการเพง 
พิจารณาที่ปติ.  สวนในขั้นที่หกนี้  เพงพิจารณาที่ตัวความสุข  อันเปนสิ่งที่คูกัน 
อยูกับปติ.  แตเนื่องจากสิ่งทั้งสองนี้จัดเปนเวทนาดวยกัน  เมื่อกลาวโดยหลัก 
รวมจึงเปนสิ่ง ๆ  เดียวกัน  คือเปนเพียงเวทนาดวยกัน  นั่นเอง.  คําอธิบาย 
เกี่ยวกับเรื่องนี้จึงเหมือนกันโดยประการทั้งปวง,  มีอยูแตวาจะตองทําการวินิจฉัย 
ในขอท่ีวา  ปติกับความสุขโดยลักษณะเฉพาะ   มีความแตกตางกันอยางไรบาง 
เทานั้น. 

 
 
 

                                                
๑ การบรรยายครั้งที่  ๓๒ / ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๐๒ 
๒  สุขปฏิสํเวที  อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ ; 
สุขปฏิสํเวที  ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ. 

๓๐๗ 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๑๐ ๓๐๘ 

คําวาสุข 
คําวา  “สุข”  โดยทั่วไป  ทานจําแนกเปน  ๒  คือสุขเปนไปในทางกาย 

และสุขเปนไปในทางจิต.  สุขที่เปนไปในทางกาย  เปนสิ่งที่มีมูลโดยตรงมาจากวัตถ ุ
หรือรูปธรรม   และอาการของความสุขแสดงออกมาทางกาย   หรือเนื่องดวยกาย 
เปนสวนใหญ.  สวนความสุขที่เปนไปในทางจิต  เปนสิ่งที่สูงหรือประณีตขึ้นไป 
กวานั้น  ฉะนั้น  จึงมีมูลมาจากนามธรรมเปนสวนใหญ  ปรารภธรรมะเปนสวนใหญ 
และเปนไปในทางจิต  คือแสดงออกในทางจิตโดยเฉพาะ ;  สวนที่เปนผล 
เนื ่องมาถึงทางกายด วยนั ้น   ยอมมีเป นธรรมดา   แตถ ือว าเป นส วนที ่พลอยได ,  
คงเพงเล็งเอาสวนที่เนื่องอยูกับจิตเปนสวนใหญ. 

 
คําวา  ความสุข  ในการเจริญอานาปานสติ  นั้น  หมายถึงความสุข 

ที่ เปนความรูสึกขององคฌาน  เชนเดียวกับปติ  ซึ่งเปนองคฌานดวยกัน  ฉะนั้น 
จึงหมายถึงความสุขที่เปนไปในทางใจโดยสวนเดียว  และเปนสิ่งที่จะตองหยิบข้ึนมา 
เพงพิจารณาในฐานะเปนเวทนาอีกอยางหนึ่ง  เพื่อการเจริญอานาปานสติขั้นที่หกนี้,  
โดยวิธีอยางเดียวกันกับการพิจารณาปติ. 

 
วิธีปฏิบัติ 

การปฏิบัติอานาปานสติขั้นที่หกนี้  ผูปฏิบัติพึงยอนไปทําการกําหนด 
ศึกษามาตั้งแตอานาปานสติขั้นที่สี่   พึงกําหนดองคฌานตาง  ๆ   ใหแจมแจงอีก 
ครั้งหนึ่ง.  เมื่อแจมแจงทั่วทุกองคแลว  เพื ่อกําหนดเจาะจงเอาเฉพาะองคที่ 
เรียกวา  “สุข”  เพื่อการเพงพิจารณาหรือการตามดู  โดยนัยที่กลาวแลวโดย 
ละเอียดในอานาปานสติขั้นที่หาทุก ๆ  ประการ  โดยหัวขอดังตอไปนี้  คือ :- 

๑.  สิ่งที่เรียกวาความสุขนี้  คืออะไร ?  มีลักษณะอยางไร ? 
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ขั้นที่  ๖  การกําหนดสุข ๓๐๙ 

๒.  สิ่งที่เรียกวาความสุขนั้น  เกิดขึ้นในขณะไหน  เวลาใด ? 
๓.  เกิดขึ้นดวยอํานาจอะไร ?  หรือดวยการทําอยางไร ? 
๔.  เกิดญาณและสติขึ้นในลําดับตอไปดวยอาการอยางไร ? 
๕.  ในขณะนั้นชื่อวาเธอยอมตามเห็นซึ่งเวทนา  คือความสุขนั้น  โดย 

ลักษณะอยางไรอยู ?  แลวละอะไรเสียได ? 
๖.  การตามเห็นเวทนานั้น  มีอาการแหงการเจริญสติปฏฐานภาวนา 

เกิดขึ้นดวยอาการอยางไร ? 
๗.  ในขณะที่สโมธานซึ่งธรรมยอมมีการสโมธานธรรม,  ยอมรูโคจร 

และยอมแทงตลอดสมัตถะของธรรมนั้น ๆ  อยางไร ? 
๘.  ยอมสโมธานธรรมที่เปนหมวดหมู  โดยรายละเอียดอยางไร ? 
๙.  ยอมสโมธานธรรมโดยหลักใหญ  หรือโดยกวางขวางมีจํานวน 

เทาไร ?  และ 
๑๐.  มีวิธีการพิจารณาการเกิดขึ้น  ตั้งอยู  ดับไป  ของสุขเวทนานั้น 

โดยละเอียดอยางไร ? 
รวมเปน   ๑๐   ประการดังนี้   ซึ่งควรจะกลาวแตใจความ   เพื่อเปน 

เครื่องทบทวนความจําไดโดยสะดวกอีกครั้งหนึ่ง  ดังตอไปนี้ :- 
๑.  ความสุขในที่นี้  คือสุขที่เปนไปทางจิตที่เรียกวา  เจตสิกสุข  ม ี

ลักษณะเยือกเย็นเปนที่ตั้งแหงปสสัทธิหรือสมาธิโดยตรง.  ในที่นี้เล็งถึงสุขซึ่งเปน 
องคฌาน  องคหนึ่งนั่นเอง. 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๑๐ ๓๑๐ 

๒.  สุขที่เปนเวทนา  เนื่องในการเจริญอานาปานสตินี้  อาจจะ 
เกิดขึ้นไดตั้งแตขณะแหงอานาปานสติขั้นที่หนึ่ง  ขั้นที่สอง  ที่สาม  เปนลําดับมา 
และถึงที่สุดเปนสุขโดยสมบูรณในขั้นที่สี่  ขั้นที่หา  ที่หก  (มีขอความโดยละเอียด 
ดังที ่กล าวแล ว   ในคําอธ ิบายอานาปานสต ิขั ้นที ่สี ่  อ ันว าด วยองค ฌานเป น 
ลําดับมา). 

 
๓.  ความสุขในที่นี้  เกิดมาจากอุบายของการกระทําอันแยบคายเนื่อง 

ดวยลมหายใจเขา – ออก  ดวยอาการ  ๑๖  อยาง  มีการรูทั่วถึงอยูซึ่งเอกัคคตาจิต 
เป นต น   และม ีการทํา ให แจ งซึ ่ง ธ รรมที ่ควรทํา ให แจ ง   ได ด วยการกําหนด 
ลมหายใจเขา – ออก  เปนที่สุด (โดยอาการอยางเดียวกันกับท่ีกลาวแลวในอานา- 
ปานสติขั้นที่หา  ในตอนที่กลาวถึงการเกิดแหงปติ  ๑๖  ประการ). 

 
๔.  เมื่อความสุขเกิดขึ้นดวยอาการ  ๑๖  อยางนั้นแลว  สุขเปน 

สิ่งที ่ผู ปฏิบัติรู พรอมเฉพาะดวยอํานาจการหายใจเขา – ออก  สติเกิดขึ ้นเปน 
อนุปสสนาญาณ,  สุขปรากฏขึ้นในฐานะเปนอารมณ,  สติปรากฏในฐานะเปน 
ผูกําหนดอารมณ,  ผูปฏิบัติตามเห็นสุข  ดวยสตินั้น   ดวยญาณนั้น  (ดังที่ได 
กลาวแลวโดยละเอียดในอานาปานสติขั้นที่หา). 

 
๕.  เธอตามเห็นความสุขนั้น  โดยความเปนของไมเที่ยง  เปนทุกข 

เปนอนัตตา.  แลวละสัญญาวาเที่ยง  วาสุข  วาอัตตาเสียได,  เมื่อเบื่อหนายอยู 
ละความเพลิดเพลินเสียได  เมื่อคลายความกําหนัดอยู  ละความกําหนัดเสียได, 
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ขั้นที่  ๖  การกําหนดสุข ๓๑๑ 

เมื่อทําความดับอยู  ละการกอเสียได.  เมื่อทําการสละคืนอยู  ละการยึดมั่นเสียได 
(ดังที่ไดกลาวแลวโดยละเอียดในอานาปานสติขั้นที่หา) 

 
๖.  เมื่อตามเห็นเวทนาอยู  ดังนั้น  ยอมเปนการเจริญสติปฏฐานภาวนา 

เพราะความหมายที ่ว า   ไดทําไมใหเก ิดความก้ําเก ินของธรรมที ่เก ิดขึ ้นในขณะ 
ที่สติกําหนดเวทนา,  ไดทําใหอินทรียเปนตน  รวมกันทํากิจอันเดียว,  สามารถ 
ทําใหมีการนําความเพียรเขาไปเหมาะสมแกธรรมเหลานั้น  และอินทรียเหลานั้น,  
และเพราะเปนสิ่งที่ทํามากและสองเสพมาก,  ดวยเหตุ  ๔  ประการนี้จึงไดชื่อวา 
ภาวนา  (ดังที่ไดกลาวแลวโดยละเอียดในอานาปานสติขั้นที่หา). 

 
๗.  เมื่อภาวนาโดยทํานองนั้นเปนไปโดยสมบูรณ  ยอมมีการสโมธาน 

ธรรม  เชนอินทรียหา  เปนตน,  ในขณะนั้นมีการรูโคจร  กลาวคือ  อารมณของ 
ธรรม   มีอ ินทร ีย เป นต นเหล านั ้น   และมีการแทงตลอดซึ ่งสมัตถะ    คือคุณคา 
อันสม่ําเสมอของธรรมเหลานั้น  (ดังที่ไดกลาวแลวโดยละเอียดในอานาปานสต ิ
ขั้นที่หา). 

 
๘.  ยอมมีการสโมธานธรรม  อันเปนหมวดหมูโดยละเอียด  คือมี 

การสโมธานอินทรียทั้งหา  พละทั้งหา  โพชฌงคทั้งเจ็ด  มรรคทั้งแปด  โดยราย 
ละเอียดที่อาจชี้ใหเห็นไดอยางชัดเจนวา  เพราะประกอบดวยความหมายอยางไร 
จึงไดชื่อวาสโมธานธรรมอันมีชื่ออยางนั้น  (ดังที่ไดกลาวแลวโดยละเอียดในอานา- 
ปานสติขั้นที่หา). 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๑๐ ๓๑๒ 

๙.  ยอมสโมธานธรรมโดยกวางขวางถึง  ๒๙  ประการ  มีการสโมธาน 
อินทรียหาเปนตน  และสโมธาน  อมโตคธะ  กลาวคือ  นิพพานเปนที่สุด  (ดังที่ได 
กลาวแลวโดยละเอียดในอานาปานสติขั้นที่หา). 

 
๑๐.  การพิจารณาเวทนาโดยละเอียด  ไดแกการพิจารณาตัวเวทนา 

และธรรมอื ่น   ที ่เก ิดส ืบตอจากเวทนาค ือ   สัญญา   และวิตก   วาแตละอยาง  ๆ  
เกิดขึ้น  ตั้งอยู  ดับไป  อยางไร,  เมื่อเกิด  เกิดเพราะปจจัยอะไร,  เมื่อดับ 
ดับเพราะปจจัยอะไร   และเมื ่อตั ้งอยู   มันแสดงใหเห็นอะไร   จนเกิดความรู ส ึก 
ในจิตใจของผูปฏิบัติขึ้นมาอยางไรตามลําดับ  (ดังที่ไดกลาวแลวโดยละเอียดใน 
อานาปานสติขั้นที่หา). 

 
สรุปความวา  การเจริญอานาปานสติขั้นที่หกนี้  มีการปฏิบัติทุกอยาง 

ทุกตอน   เป นอยางเด ียวกันกับอานาปานสติขั ้นที ่ห า   ผิดกันแตอารมณสําหร ับ 
เพงพิจารณาไดเปลี่ยนจากเวทนา  คือ  ปติ  มาเปนเวทนา  คือ  สุข.  ทั้งนี้  เพื่อให 
สิ่งที่เรียกวาความสุขไดรับการพิจารณาสืบตอไปจากปติ  ในฐานะที่ความสุขเปน 
ที่ตั้งแหงความยึดถือมากยิ่งขึ้นไปกวาปติ,  ผลของการพิจารณายอมสูงกวาปต ิ
ตามขั้นไปเปนธรรมดา   เพื่อวาผูปฏิบัติจักเปนผู รูพรอมเฉพาะซ่ึงเวทนาทั้งปวง 
อยางแทจริง. 

 
(จบ  อานาปานสติขั้นที่หก  อันวาดวยการรูพรอมเฉพาะซึ่งสุข) 
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ตอน  สิบเอ็ด 
อานาปานสติ  ขั้นที่  เจ็ด๑ 

(การกําหนดจติตสังขาร) 
 
 

อุทเทสแหงอานาปานสติขั้นที่เจ็ด  มีหัวขอโดยบาลีพระพุทธภาษิตวา 
“ภิกษุนั้น  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งจิตตสังขาร  จักหายใจเขา 
ดังนี้  ;  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งจิตตสังขาร  จักหายใจออก  ดังนี้”.๒ 

หัวขอที่ตองวินิจฉัย  คือ  จิตตสังขารคืออะไร  ?  ปรากฏแกใคร ?  
ในขณะไหน  ?  และรูพรอมเฉพาะดวยอาการอยางไร ?  ซึ่งจะไดวินิจฉัยกัน 
ดังตอไปนี้  : 

“จิตตสังขาร”  ในที่นี้  คือสัญญา  และเวทนา  ซึ่งเปนพวกเจตสิกธรรม.  
สัญญาและเวทนาถูกจัดเปนจิตตสังขาร  เพราะเปนสิ่งที่เปนไปกับดวยจิต  เนื่อง 
เฉพาะอยูกับจิต  และเปนสิ่งที่ปรุงแตงจิต.  เหตุนั้นสิ่งทั้งสองนี้จึงไดชื่อวา 
จิตตสังขาร  ซึ่งแปลวา  เครื่องปรุงแตงจิต.  ผูมีความสังเกต  จะสังเกตเห็น 
ไดเองวา  ในอานาปานสติขั้นกอน  ไดพูดถึงสิ่งทั้งสาม  คือเวทนา  สัญญา  และ 
วิตก  ในที่นี้กลาวถึงแตเพียงสอง  คือสัญญาและเวทนา  สวนวิตกนั้นขาดหายไป.  
ขอนี ้เพราะเหต ุว า   สิ ่งที ่เ ร ียกว าว ิตกนั ้นถ ูกจ ัดอยู ในฝ ายจ ิต   มิได อยู ในฝ าย 
เครื่องปรุงแตงจิต  ฉะนั้น  ทานจึงกลาวถึงแตสัญญา  กับเวทนา  เพียง  ๒  อยาง 
ในฐานะที่เปนจิตตสังขาร,  สวนวิตกนั้นเปนจิต. 

 
 

                                                
๑  การบรรยายครั้งที่  ๓๓/๑๓  ตุลาคม  ๒๕๐๒ 
๒  จิตฺตสงฺขารปฏิสํเวที  อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ  ; 
จิตฺตสงฺขารปฏิสํเวที  ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ 

๓๑๓ 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๑๐ ๓๑๔ 

ทําไมสิ่งทั้งสองนี้  จึงไดชื่อวาเครื่องปรุงแตงจิต ?  คําตอบมีได 
อยางงาย ๆ  วา  เพราะสัญญาและเวทนาเปนเหตุใหเกิดวิตก  กลาวคือความคิด 
หรือท่ีเรียกวาจิตในที่นี้นั่นเอง  :  เวทนาและสัญญา  รวมกันทําหนาที่ปรุงแตงจิต 
โดยไมแยกกัน. 

 
ดังที่ไดกลาวมาแลววา  เมื่อมีเวทนาเกิดขึ้น  ก็เกิดสัญญาขึ้น  ๒  ระยะ 

คือสัญญาที่ เปนตัวสมปฤดี   คือความจําไดหมายรู   วาเปนเวทนาชนิดไหน   นี้ 
อยางหนึ่ง,  ถัดมา  คือสัญญาชนิดที่เปนการทําความสําคัญมั่นหมายวาเวทนานั้น 
เปนตัวตน  และเปนของของตนดวยความยึดมั่นถือมั่น.  สัญญาอยางในระยะแรก 
เปนสัญญาในเบญจขันธ  เปนอาการที่เปนไปโดยอัตโนมัติ  เปนไปตามธรรมชาติ 
ยังไมเปนตัวเจตนา  ยังไมจัดเปนกุศลหรืออกุศล.  สวนสัญญาในระยะหลัง  เปน 
อาการของกิเลสโดยตรง   จัดเปนอกุศลเพราะมีโมหะเปนมูล   และเปนเหตุ 
ใหทํากรรมอยางใดอยางหนึ ่ง   โดยเฉพาะก็คือ   มโนกรรม   ไดแกความคิดที ่จะ 
ทําอะไรลงไปดวยเจตนา   และไดชื ่อวาเปนมโนกรรมเสร็จแลวเมื ่อความคิดนั ้น 
ไดเปนไปแลว  ;  สวนที่จะออกมาเปนกายกรรมหรือวจีกรรมทีหลังนั้น  เปนอีก 
กรณีหนึ่ง.  เพียงแตทําใหเกิดมโนกรรมอยางเดียวเทานั้น  ก็ไดชื่อวามีการ 
ปรุงแตงจิตถึงที่สุดเสียแลว.  ดวยอาการอยางนี้เอง  เวทนากับสัญญาจึงได 
ชื่อวาจิตตสังขาร  ซึ่งแปลวาธรรมเปนเครื่องปรุงแตงจิต,  ถาปราศจากเวทนา 
และสัญญาเสียแลว  ความคิดตาง ๆ  จะไมเกิดขึ้น. 

 
อน่ึง  พึงทราบวาสัญญาเวทนาที่ เปนอดีต  ก็สามารถปรุงแตงจิตได 

โดยทํานองเดียวกับสัญญาและเวทนา  ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นในขณะนั้น.  นี้เรียกวาเปน 
ตัวเหตุโดยตรง   สวนที่ เปนตัวเหตุโดยออม  หรือท่ีเรียกวาเปนปจจัย  หรือเปน 
อุปกรณนั้นก็ยังมีอยู   ไดแกสัญญาที่ผนวกเขามาทางใดทางหนึ่ง   หรือสวนใด 
 

www.buddhadasa.in.th

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org



ขั้นที่  ๗  การกําหนดจิตตสังขาร ๓๑๕ 

สวนหนึ่ง  ซึ่งไดแกสัญญาที่มีอยูประจําสันดาน  เชนนิจจสัญญา  ความสําคัญวาเที่ยง,  
สุขสัญญา  ความสําคัญวาสุข,  และสุภสัญญา  ความสําคัญวางาม.  เหลานี้เปนตน.  
สัญญาประเภทนี้  ยอมเขาผนวกกับสัญญาในรูป  เสียง  กลิ่น  รส  ที่เปนไปในทาง 
สําคัญมั่นหมายวาตัว  วาตน  วาตัวเขา  ตัวเรา  วาของเขา  ของเรา  ดังนี้เปนตน 
ความคิดตาง ๆ  จึงเกิดขึ้น.  ทั้งหมดนี้  ยอมแสดงใหเห็นไดวาสิ่งที่เรียกวาสัญญาทุก 
ชนิดยอมเปนจิตตสังขาร  คือเปนสิ่งที่ปรุงแตงจิต. 

 
ขอสังเกตพิเศษอยางหนึ่ง  ซึ่งทุกคนควรจะสังเกต  คือ  ขอท่ีในกรณี 

เช นนี ้  ทานยกเอาส ัญญามาไว ข างหน าเวทนา   ซึ ่งในกรณีอื ่นหร ือกรณีทั ่วไป 
ทานจะเรียงลําดับไววา  เวทนา  สัญญา  วิตก.  การที่ยกเอาสัญญามาวางขางหนา 
เวทนาเชนนี้  เปนการแสดงอยูในตัวแลววา  สัญญานั่นเองเปนตัวการปรุงแตงจิต.  
ถาเวทนาใดปราศจากการเกี่ยวของกับสัญญา  คือไมทําหนาที่กอใหเกิดสัญญาไดแลว 
เวทนานั้นก็ไมอาจปรุงแตงจิต  เชนเวทนาของพระอรหันต. 

 
สรุปความไดวา  เวทนาที่เนื่องอยูกับสัญญา  หรือสัญญาที่เนื่องอยูกับ 

เวทนาเทานั้น  ที่จะทําหนาที่ปรุงแตงจิตได.  ถาไมมีเวทนา  สัญญาก็ไมอาจจะเกิด 
จึงไมมีอะไรปรุงแตงจิต.  เวทนาก็เหมือนกัน  เกิดแลวถาไมปรุงแตงสัญญาขึ้น 
มาได  ก็ไมปรุงแตงจิต,  และเมื่อมันปรุงแตงสัญญาได  ก็ปรุงแตงจิตตอไปโดย 
แนนอน.  นี้คือสิ่งที่เรียกวาจิตตสังขาร  และอาการที่มันปรุงแตงจิต. 

 
อานาปานสติขอน้ี  มีการพิจารณาเพงไปยังเวทนาที่ปรุงแตงจิตผิดจาก 

อานาปานสติข อที ่ห า   และขอที ่หก   ซึ ่งเพ งไปยังเวทนาในฐานะที ่เป นเวทนา  :  
ขอที่หา  เพงไปยังปติ  เปนการเพงดูเวทนาโดยเอกเทศ,  ขอที่หก  เพงดูสุข 
เปนการเพงเวทนาโดยวงกวาง  หรือครอบคลุมเวทนาทั้งหมด,  สวนขอท่ีเจ็ดนี้ 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๑๐ ๓๑๖ 

เปนการเพงดูเวทนาในฐานะเปนสิ ่งที ่ปร ุงแตงสัญญา   แลวปรุงแตงจิตในที ่ส ุด ,  
ดังที่กลาวแลว.  ผูศึกษาจะตองสังเกตความแตกตางกันอยางนี้  ใหเขาใจชัดเจน 
เสียกอน  มิฉะนั้นจะตองมีความฟนเฝอ  เพราะชื่อเหมือน ๆ  กัน  และอธิบายดวย 
หลักเกณฑอยางเดียวกัน. 

 
บัดนี้  จะไดวินิจฉัยในขอท่ีวา  จิตตสังขารที่กลาวนี้  ปรากฏแกใคร 

ในขณะไหนตอไป. 
 
ผูศึกษาพึงสังเกตดูใหดี  จนกระทั่งจับหลักสําคัญไดวา  สิ่งที่จะตอง 

เพงพิจารณานั ้น   ตองเปนสิ ่งที ่กําลัง เกิดแกบุคคลนั ้นเอง   และตรงตามขณะ 
ที่ทานระบุไวเปนระเบียบตายตัวในลําดับของอานาปานสติ  คือใหสังเกตใหเห็นวา 
สิ่งนั้น ๆ  ไดเกิดอยูตลอดทุกระยะ  นับตั้งแตระยะเริ่มแรก  จนกระทั่งระยะสุดทาย 
ที่ตนกําลังปฏิบัติอยู.  สําหรับสิ่งที่เรียกวาเวทนาที่มันมีอยูอยางที่จะทําใหเรามอง 
เห็นไดมาตั้งแตอานาปานสติขั้นที่หนึ่ง  คือการกําหนดลมหายใจยาว,  แตใน 
ขณะนั้นเราไปทําในใจ  อยูที่ลมหายใจ  จึงไมไดมองดูเวทนา  ซึ่งที่แทก็เกิดอยูใน 
ขณะนั้น  กลาวคือ  ความสุขอยางผิวเผิน  ที่เริ่มเกิดขึ้นจากการกําหนดลมหายใจ 
นั่นเอง  :  แมเปนเพียงเวทนาเล็ก ๆ  นอย ๆ  เพียงไรก็ยังคงเปนเวทนาอยูนั่นเอง.  
นี ้แสดงให เห ็นช ัดลงไปว า   แมในขณะแหงอานาปานสติขั ้นที ่หนึ ่ง   ก็ม ีเวทนา 
เกิดอยูในนั้น  แตเราไมไดกําหนดมัน  เพราะบทฝกหัดของเราในขณะนั้น  ไดตอง  
การใหเราฝกกําหนดที่ตัวลมหายใจยาว.  ครั้นตกมาถึงอานาปานสติขั้นที่เจ็ดนี ้
มีระเบ ียบแนะใหย อนกลับไปกําหนดเวทนามาใหม ตั ้งแต ขั ้นที ่หนึ ่ง   คือใหเ ริ ่ม 
ทําอานาปานสติขั้นที่หนึ่งมาใหม  พอทําแลวแทนที่จะกําหนดที่ลมหายใจ  กลับสอด 
สายไปกําหนดเวทนาเพื่อใหรูวาเวทนาในขั้นนี้เปนอยางไร,  เมื่อพิจารณาเวทนา 
ที่สังเกตไดในขั้นนี้ เสร็จแลว  ก็เลื่อนมาพิจารณาที่ เวทนาอันเกิดขึ้นในขณะแหง 
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ขั้นที่  ๗  การกําหนดจิตตสังขาร ๓๑๗ 

อานาปานสติขั้นที่สอง  ที่สาม  ที่สี่  ที่หา  สืบไปตามลําดับ  ซึ่งจะทําใหเห็นไดชัดวา 
เวทนาที่เปนตัวสุขนั้น  ไดมีสูงยิ่งขึ้นทุกที  จนถึงขั้นสูงสุดในอานาปานสติขั้นที่สี่ 
และเราก็กําหนดดู   มันรุนแรงยิ่งขึ้นทุกที   ในอานาปานสติขั้นที่หา   ที่หก   ใน 
ลักษณะตาง ๆ  กัน  ตามที่ระบุไวในขั้นนั้น ๆ. 

 
ครั้นมาถึงขั้นที่เจ็ดนี้  เรามองดูมันในฐานะเปนตัวการ  ที่ปรุงแตงจิต 

หร ือในฐานะที ่เป นต ัวมารร าย   ที ่ก อให เก ิดความย ึดมั ่นถ ือมั ่น   ติดพ ันอยู ใน 
วัฏฏสงสาร. 

 
ผูศึกษาอยาเผลอถึงกับทําใหเกิดความสับสนขึ้นแกตัวเอง  โดยเมื่อ 

ไดฟงอยางนี ้  แลว เกิดเข าใจไปวา   มีการสอนใหกําหนดเวทนาทุกขั ้นของ 
อานาปานสติในเมื่อฝกการทําในขั้นนั้น ๆ.  ในที่นี้  เพียงแตบอกใหทราบวา 
เวทนามันมีอยู ทุกขั ้นจริง  แตเมื ่อฝกนั ้น  เราฝกการกําหนดสิ ่งอื ่นเปนลําดับมา 
คือกําหนดลมหายใจยาว,  กําหนดลมหายใจสั้น,  กําหนดลมหายใจทั้งปวง,  
กําหนดลมหายใจที่คอยรํางับลง  ๆ,  กําหนดปติที่เกิดขึ้นเพราะเหตุนั้น,  กําหนด 
ความสุขที่เปนวงกวางที่สุดของเวทนา,  และในขั้นนี้เรากําหนดเวทนาที่ทําหนาที ่
ปรุงแตงจิต. 

 
ครั้นมาถึงบทฝกที่จะตองกําหนดเปนความไมเที่ยง  เปนทุกข  เปน 

อนัตตาของเวทนาในขั้นไหนก็ตาม  เราจะตองยอนไปกําหนดมาตั้งแตเวทนาใน 
ขั้นตน  เปนลําดับมา  จนถึงขั้นปจจุบันที่กําลังฝกอยู  จนกระทั่งเห็นชัดวาแมใน 
เวทนาขั้นที่กําหนดลมหายใจยาว  ก็ไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา  เวทนาในขณะที ่
กําหนดลมหายใจสั้น  ก็ไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา,  เวทนาในขณะที่กําหนด 
ลมหายใจทั้งปวง  ก็ไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา,  กระทั่งเวทนาในขั้นที่กําหนด 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๑๐ ๓๑๘ 

ลมหายใจที่ รํางับลง ๆ  แมจะเปนเวทนาที่สูงสุด  และสมบูรณเพียงไร  ก็ยังเปน 
อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา,  และเปนอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  ที่นาสังเวชยิ่งขึ้น  ตาม 
สวนของเวทนาที่สูงและสมบูรณยิ่งขึ้น. 

 
ครั้นมาถึงอานาปานสติขั้นที่หา  ที่หก  เปนขณะที่ตนกําลังเอิบอาบอยู 

ดวยสุขเวทนาสูงสุด  ก็ยิ่งเห็นความเปนอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  สูงสุดยิ่งขึ้นไป 
ตามสวน  เหลือที ่จะประมาณได  ในเมื ่อนําไปเทียบกันกับการเห็นแจง  เวทนา 
ที่เกิดขึ้นในขั้นตน ๆ  คือข้ันที่กําหนดลมหายใจยาวสั้น  เปนตน. 

 
ฉะนั้นเมื่อถามขึ้นวา  จิตตสังขารคือสัญญาและเวทนานี้เกิดขึ้นแกใคร ?  

ในขณะไหน  ?  คําตอบจึงมีวา  มันเกิดและแจมแจงแกผูปฏิบัติในขณะที่กําลังปฏิบัต ิ
ในอานาปานสติทํา ๆ  ชั้น  ทุกขณะที่เขาหายใจเขา  –  ออกอยู  ตั้งแตขั้นที่หนึ่งมาจน 
ถึงขั้นที่เจ็ดทีเดียว  ;  ในขั้นแรก  ก็เห็นเวทนาที่ไมเปนล่ําเปนสันอะไร  ครั้นผาน 
ขั ้นที ่สามมาแลว   ก็ถ ึงเวทนาที ่เป นล่ําเปนสัน   จนประกอบอยู ก ับเอกัคคตาจิต 
คือความเปนสมาธิ  ชนิดที่มีสุขเปนองคฌานอยูดวยองคหนึ่ง  โดยเจาะจงก็คือสูง 
ขึ้นมาไดถึงองคฌานในขั้นตติยฌาน  ที่สามารถทําใหเราแจมแจงตอเวทนา  ที่เรียก 
วาสุขนี้ไดเต็มท่ี.  ยิ่งเห็นเวทนาชัดเทาไร  ก็หมายความวาเห็นอนิจจัง  ทุกขัง 
อนัตตา  ชัดยิ่งขึ้นไปเทานั้น  จึงจะเรียกวาแจมแจงตอเวทนาจริง ๆ  หรือเวทนา 
เปนสิ่งที่แจมแจงตอผูนั้นจริง ๆ. 

 
สรุปความอยางสั้น ๆ  ที่สุดอีกครั้งหนึ่งวา  เวทนาโดยความหมายทั่วไป 

ก็ดี  เวทนาโดยความหมายที่เปนจิตตสังขารก็ดี  ปรากฏแกบุคคลผูปฏิบัติไดในทุก 
ขั้นของอานาปานสติ  จนกระทั่งถึงขั้นที่เจ็ดนี้  และแมในขณะที่กําลังแจมแจงอยู 
ดวยความเปนอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  ดังนี้. 
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ขั้นที่  ๗  การกําหนดจิตตสังขาร ๓๑๙ 

บัดนี ้  จะได ว ิน ิจฉ ัยต อไปถ ึงข อ ที ่ว า   ผู ปฏ ิบ ัต ิจะรู พร อมเฉพาะซึ ่ง 
จิตตสังขารดวยอาการอยางไรตอไป. 

 
คําว า   รูพรอมเฉพาะซึ่ งจิตตสั งขาร   ในที่นี้   มีหลัก เกณฑทํ านอง 

เด ียวกันกับการรู พร อมเฉพาะตอปต ิและสุข   ดังที ่กลาวมาแลวในอานาปานสติ 
ขั้นตน  ๆ   จนแทบจะกลาวไดวา   เหมือนกันทุกตัวอักษร   กลาวคือ   สัญญาและ 
เวทนาที ่ทําหนาที ่เป นจ ิตตสังขารในที ่นี ้  ปรากฏชัดแจงแก ผู ปฏ ิบ ัต ิ  ในเมื ่อเขา 
ได พ ิจารณาเวทนานี ้อยู   ดวยอาการ   ๑๖   อย าง   เป นลําด ับไป   ค ือ รู ทั ่วอยู 
กําหนดอยู   รู ช ัดอยู   เห ็นช ัดอยู   พิจารณาอยู   อธ ิษฐานอยู   ปลงจ ิตลงด วย 
ความเชื ่ออยู   ประกอบความเพียรอยู   ดํารงสติอยู   จิตตั ้งมั ่นอยู   รู ช ัดดวย 
ปญญาอยู  รูยิ่งดวยปญญาเปนเครื่องรูยิ่งอยู  รอบรูสิ่งที่ควรกําหนดรูอยู  ละธรรม 
ที ่ค ว ร ล ะ อยู   เ จ ร ิญ ธ ร ร มที ่ค ว ร เ จ ร ิญอยู   แล ะทํา ใ ห แ จ ง ธ ร ร ม   ใ น ธ ร ร ม 
ที่ควรใหแจงอยู  ดวยอํานาจการหายใจเขา  –  ออกดวยตนเองผูเห็นชัดแจงอยูวา 
เวทนาที ่กําล ังปรากฏอยู ในการกําหนดของตนนั ่น เหละ   เป นสิ ่งที ่ปร ุงแต งจ ิต 
รวมกันกับสัญญา  ดังที่กลาวแลว. 

 
ขอน้ีหมายความวา  ทุกระยะแหงการกําหนดทั้ง  ๑๖  ระยะ  ตองรูแจง 

เวทนาในฐานะที่ปรุงแตงจิต  เชนเดียวกับรูแจงเวทนาในอานาปานสติขั้นที่หา  ที่หก 
ในฐานะที่เปนเวทนาลวน ๆ  แตรูอยูดวยอาการทั้ง  ๑๖  อยางเดียวกัน. 

 
สรุปความสั้นที่สุดก็คือวา  ทุกลมหายใจเขา  –  ออก  ตนกําลังปฏิบัต ิ

อยูในขั้นไหน   ดวยอาการอยางไร  ก็แจมแจงตอเวทนาโดยความหมายที่วาเปน 
จิตตสังขารอยูตลอดเวลานั่นเอง,  ลักษณะและอาการตาง ๆ  ของเวทนามีรายละเอียด 
ปรากฏอยูแลว  ในอานาปานสติขั้นที่หา. 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๑๐ ๓๒๐ 

เรื่องตอไปท่ีเหลืออยู  คือเรื่องการที่สติและญาณเกิดขึ้นโดยสมบูรณ.  
การเห็นเวทนาในลักษณะที่เปนเวทนานุปสสนาสติปฏฐานถาวนา,  การสโมธาน 
ซึ่งอินทรียรูพรอมท้ังรูโคจร  และสมัตถะโดยรายละเอียดตาง ๆ,  กระทั่งอาการ 
ของธรรมะที่ผูปฏิบัติ  ยอมประมวลมาไดในขณะนั้นถึง  ๒๙  อยางดวยกัน,  ม ี
รายละเอียดตรงเปนอยางเดียวกันกับท่ีกลาวแลว  ในตอนทายของอานาปานสติขั้น 
ที่หา,  ไมจําเปนตองนํามาวินิจฉัยอีกในที่นี้. 

 
สรุปความแหงอานาปานสติขั้นที่ เจ็ดนี้ ไดวา   มีหลักเกณฑแหงการ 

ปฏิบัติอยางเดียวกันกับอานาปานสติขั้นที่หา  ที่หก  ทุกประการ  ผิดกันอยางเดียว 
คือในที่นี้ เปนการพิจารณาเวทนา   ในฐานะที่ เปนเครื่องปรุงแตงจิต   แทนที่จะ 
พิจารณาแตเพียงวา  เวทนาคืออะไร  หรือเปนอยางไร  ซึ ่งเปนการพิจารณาใน 
ขั้นที่หา  ที่หก  นั่นเอง. 

 
(จบอานาปานสติขั้นที่เจ็ด  อันวาดวยการรูพรอมเฉพาะซึ่งจิตตสังขาร) 
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ตอน  สิบสอง 
อานาปานสติ  ขั้นที่แปด๑ 

(การกําหนดจติตสังขารใหรํางับ) 
 

อุทเทสแหงอานาปานสติขั้นที่แปดนี้  มีหัวขอวา  “ภิกษุนั้น  ยอมทํา 
ในบทศึกษาวา  เราเปนผูทําจิตตสังขารใหรํางับอยู  จักหายใจเขา  ดังนี้  ;  ยอมทําในบท 
ศึกษาวา  เราเปนผูทําจิตตสังขารใหรํางับอยู  จักหายใจออก  ดังนี้”.๒ 

 
สิ่งที่ตองวินิจฉัย  มีอยูเฉพาะคําวา  “ทําจิตตสังขารใหรํางับอยู”.  สวน 

คํานอกนั้น  มีคําอธิบายเชนเดียวกับคําอธิบายในอานาปานสติขออื่น ๆ  ทุกประการ. 
 
การทําจิตตสังขารใหรํางับ  ยอมเนื่องกันอยูกับการทํากายสังขารให 

รํางับ,  ฉะนั้น  จึงมีการทําโดยแยบคาย  ในสวนที่เปนการทํากายสังขารใหรํางับ 
รวมอยูดวย  กลาวคือ  เมื่อบุคคลผูปฏิบัติกําลังมีอํานาจของสัญญาและเวทนา 
ครอบงําจิตอยูอยางรุนแรง  มีวิตกอยางใดอยางหนึ่งอยู  แมในทางที่เปนกุศลก็ตาม 
เขายอมสามารถบรรเทากําลังหรืออํานาจของสัญญาและเวทนาลงเสียได  ดวยการทํา 
ลมหายใจเขา  –  ออกที่กําลังเปนไปอยูอยางหยาบ ๆ  นั้น  ใหละเอียดลง ๆ  ;  เมื่อลม 
หายใจละเอียดลง  ความรูสึกที่เปนสัญญาและเวทนาก็รํางับลง    ซึ่งมีผลทําใหวิตก 
พลอยรํางับลงไปตามกัน.  นี่คือการทําจิตสังขารใหรํางับลงดวยอุบายอันแรก. 

 
 
 
 

                                                
๑  การบรรยายครั้งที่  ๓๔/๒๑  ตุลาคม  ๒๕๐๒ 
๒  ปสฺสมฺภยํ  จิตฺตสงฺขารํ  อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ  ; 
ปสฺสมฺภยํ  จิตฺตสงฺขารํ  ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ. 

๓๒๑ 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๑๒ ๓๒๒ 

วิ ธี ปฏิ บัติ   คือผู ปฏิ บัติ คอยกํ าหนดความรุ นแรงของสัญญาและเวทนา 
เปนิมิตและเปนอารมณอยูในใจ.  กําหนดใหเห็นชัดเจนจริง ๆ  วามันรุนแรง 
อยู อ ย า ง ไ ร เ บื ้อ ง ต น   แล ว ม ัน ค อ ย  ๆ   ร ะ ง ับ   ห ร ือ ค อ ย อ อ น กํ า ล ัง ล ง อ ย า ง ไ ร 
เปนลําดับมา  ในเมื่อมีการควบคุมลมหายใจใหประณีต  หรือละเอียดยิ่งขึ้นตาม 
ลํ าดั บ   พึ งถื อ เป นหลั กว า   การควบคุมลมหายใจ   เป นการควบคุมสัญญาและ 
เวทนาพรอมกันไปในตัว  :  เมื่อทําลมหายใจใหประณีตได  ก็สามารถทําสัญญา 
และเวทนาใหออนกําลังลงได.  หากแตวาในขั ้นนี ้  ไมกําหนดนิมิตหรืออารมณ 
ที่ลมหายใจอันคอย  ๆ   รํางับลง   แตกําหนดตัวสัญญาและเวทนาที่คอย  ๆ   รํางับลง 
ตามลมหายใจนั ้น เอง   เป นน ิม ิตหร ืออารมณ ของสต ิ  ฉะนั ้น   จ ึง ได ชื ่อ ว า   ทํา ใน 
บท  ศึกษาวา  เราเปนผูทําจิตตสังขารใหรํางับอยู  ดังนี้. 

 
หลักสํ าคัญมีอยู ว า   เมื่ อลมยิ่ งละเอียดเท าไร   เวทนาและสัญญาก็ รํ างับ 

ลงเทานั ้น  จิตถึงความละเอียดไมฟุ งซานยิ ่งขึ ้นเทานั ้น.  เมื ่อถือเอาความที่จิต 
ไม ฟุ ง ซ าน   เพ ราะม ีความรํ า ง ับลงแห งส ัญญาและ เวทนา   ก ็ด ี  และความที ่จ ิต 
ไมฟุ งซาน   เพราะกําหนดเอาสัญญาและเวทนาในขณะนั้นเปนอารมณอยู   ก็ดี   มา 
เปนหลัก   ก็ เปนอันกลาวไดว า   ไดมีการถือเอาเวทนาที่ เปนตัวจิตตสังขารโดยตรง 
ที่กําลังรํางับอยู ๆ  เปนอารมณแหงการกําหนดแลว  ดังนี้.  เปนอันวาในขณะนั้น 
มีความเต็มท่ีแหงการหายใจ  :  มีความเต็มท่ีแหงการหายใจเขา  –  ออก,  มีความเต็มที ่
แหงสติที่เขาไปกําหนดเวทนาที่รํางับลง ๆ  ตามลมหายใจที่รํางับลง,  และมีความ 
เต็มท่ีแหงความเปนสมาธิ   คือความที่จิตแนวแนดวยอํานาจของสติที่กํ าหนดเวทนา 
อันรํางับลงตามลมหายใจนั้น.  ฉะนั้น  จึงเปนอันวา  แมจะเปนการกําหนด 
จิตตสั งขาร   คือเวทนาและสัญญาที่ รํ างับอยู ก็มีความเปนสติ   และความเปนสมาธิ 
โดยสมบูรณ. 

 
ส วนที่ จั ด เป นอนุ ป สสนาหรื อ เป นญานในอานาปานสติ ขั้ นนี้ นั้ น ได แก 

กา รพิ จ า รณา เห็ น เ วทนาที่ กํ า ลั ง รํ า งั บ ล ง น้ั น เ อ ง   ว า เ ป น จิ ต ตสั ง ข า รที่ ไ ม เ ท่ี ย ง 
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ขั้นที่  ๘  การจิตตสังขารใหรํางับ ๓๒๓ 

เปนทุกข  เปนอนัตตา  จนกระทั่งละสัญญาวาเที่ยง  วาสุข  วาตัวตนเสียได,  นี้เปน 
อนุปสสนาดวย  เปนการรํางับสัญญาวาเที่ยง  วาสุข  วาอัตตาเสียดวย  ;  จึงเปน 
ทั้งญาณและเปนทั้งการรํางับจิตตสังขารอยางยิ่งพรอมกันไปในตัว.  หลังจากนั้น 
ยอมเกิดความเบื ่อหนาย  คลายกําหนัด  ความดับและความสละคืน  ซึ ่งทําให 
ละความเพลิน  ความกําหนัด  ความกอข้ึน  และความยึดมั่นเสียได  โดยนัยท่ีกลาว 
แลวโดยละเอียดในตอนทายของอานาปานสติขั้นที่หา.  และอาการทั้งหมดนี้เปน 
อาการของเวทนานุปสสนาสติปฏฐานภาวนา  ซึ่งมีความหมายเต็มตามอรรถแหง 
คําวา  ภาวนา  โดยสมบูรณ  จึงเปนการประมวลมาไดซึ่งธรรมทั้งปวง  มีอินทรียหา 
เปนตน  และมี  อมโตคธะ  เปนที่สุด  รวมกันเปน  ๒๙  อยาง  ดังที่กลาวแลวใน 
ตอนทายของอานาปานสติขั้นที่หา  เชนเดียวกัน. 

 
คําวา  รํางับ  มีความหมายตั้งแตความคอย ๆ  รํางับลง  กระท่ังถึง 

ความดับสนิท  และเปนความเขาไปสงบรํางับแลวโดยสิ้นเชิง.  ขอนี้หมายถึง 
การที่เวทนามีกําลังออนลง ๆ  จกระทั่งดับไปไมปรากฏ.  ผลก็คือปรุงแตงจิต 
นอย ๆ  ลงจนกระทั่งไมมีการปรุงแตงจิตเลย  ซึ่งเรียกวาระงับจิตสังขารเสียได.  
อาการทั้งหมดนี้  เปนไปไดเพราะการควบคุมกําลังของสัญญาและเวทนา  โดย 
อาศัยการควบคุมลมหายใจโดยนัยดังที่กลาวแลว.  โดยอํานาจของสติเปนการ 
ทําใหจิตตสังขารรําง ับลง ,ดวยอํานาจของสมาธิเปนการใหจิตตสังขารรําง ับ 
ไปไมปรากฏ .ดวยอํานาจของอนุปสสนาหรือญาณ   ทําใหจ ิตตสังขารขาดเหตุ 
ขาดปจจัยที ่จะปรุงแตง  คือจะไมมีสัญญาหรือเวทนาชนิดที ่จะเปนจิตตสังขาร 
ขึ้นมาได  ตลอดเวลาที่อนุปสสนาหรือญาณนั้นยังมีอยู,  กลาวคือ  ยังเปนการ 
เจริญภาวนาอยู. 

 
สรุปความวา  สติก็ดี  สมาธิก็ดี  อนุปสสนา  หรือญาณก็ดี  ซึ่งรวม 

เรียกวาภาวนาในที่นี้  เปนไปโดยอาศัยลมหายใจเขา  หายใจออก  และควบคุม 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๑๒ ๓๒๔ 

ลมหายใจเขา  –  ออกโดยอาการที่สามารถควบคุมสัญญา  และเวทนาไดอีกตอหนึ่ง.  
ภาวนานี้ไดชื่อวาอานาปานสติ  เพราะมีการกําหนดที่ลมหายใจ  หรือดวยลมหายใจ 
หรือโดยการเนื่องดวยลมหายใจ  เชนเดียวกับอานาปานสติในขั้นตน ๆ  ที่แลวมา 
และไดชื่อวาเวทนานุปสสนาสติปฏฐานภาวนา  ก็เพราะเปนการเจริญภาวนา  ที่ม ี
การกําหนดสิตหรือการเขาไปตั้งไวซึ่งสติ  ดวยการตามพิจารณาซึ่งเวทนานั้นเอง.  
และเนื่องจากภาวนานี้เปนไปทุกลมหายใจเขา  –  ออก  จึงกลาววาเปนอานาปานสต ิ
ดวย  เปนสติปฏฐานภาวนาดวย  ดวยอาการอยางนี้. 

 
การวินิจฉัยในอานาปานสติขั้นที่แปด  สิ้นสุดลงเพียงแคนี้  ซึ่งเปนการ 

สิ้นสุดของจตุกกะที่สอง  อันกลาวถึงภาวนาที่มีเวทนาเปนอารมณทั้ง  ๔  ขั้น. 
 
(จบ  อานาปานสติขั้นที่แปด  อันวาดวยการทําจิตตสังขารใหรํางับ.) 
 
ในจตุกกะที่สองน้ี  ทานแนะใหสังเกตวา  การปฏิบัติที่ดําเนินมาถึง 

จตุกกะที่สองนี้  สิ่งที่เรียกวาญาณในอนุปสสนา  ก็มีอยูแปด.  และอนุสสติ 
ซึ่งเปนเครื่องกําหนด  ก็มีอยูแปด.  ที่กลาววาแปดในที่นี้  หมายถึงญาณก็ตาม  
อนุสสติก็ตาม  ที่ทําหนาที่เขาไปรู  และเขาไปกําหนดตามลําดับน้ัน  ไดกําหนด 
ปติหายใจเขา  ๑  หายใจออก  ๑,  กําหนดสุขหายใจเขา  ๑  หายใจออก  ๑,  
กําหนดจิตตสังขารหายใจเขา  ๑  หายใจออก  ๑  และกําหนดความที่จิตตสังขารนั้น 
รํางับลง ๆ  หายใจเขา  ๑  หายใจออก  ๑,  รวมกันจึงเปนแปด.  ขอน้ันเปนการ 
แสดงวาอนุปสสนาคือการตามเห็นก็ดี  อนุสสติคือการตามกําหนดก็ดี  ตองเปน 
ไปครบทั ้งแปดจริง ๆ  และสม่ําเสมอเทากันจริง  ๆ  จึงจะเปนการสมบูรณแหง 
จตุกกะที่สองนี้. 

 
อานาปานสติ  จตุกกะที่  ๒  จบ 
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จตุกกะที่  ๓  -  จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน๑ 
(ตั้งแตการกําหนดลักษณะของจิต  จนถึง  การทําจิตใหปลอยส่ิงที่เกิดกับจิต) 

 
บัดนี้มาถึงการปฏิบัติในอานาปานสิจตุกกะที่สาม  ซึ่งกลาวถึงอานา- 

ปานสติอีก  ๔  ขั้น  เปนลําดับไปคือ :- 
 
ขั้นที่  ๙      การเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งจิต    หายใจเขา – ออก  ๑, 
ขั้นที่  ๑๐    การทําจิตใหปราโมทยยิ่งอยู     หายใจเขา – ออก  ๑, 
ขั้นที่  ๑๑    การทําจิตใหตั้งมั่นอยู               หายใจเขา – ออก  ๑, 
ขั้นที่  ๑๒    การทําจิตใหปลอยอยู               หายใจเขา – ออก  ๑, 
 

รวมเปน  ๔  ขั้นดวยกันดังนี้ ;  ทั้ง  ๔  ขั้นนี้  จัดเปนหมวดที่พิจารณาจิตเปนอารมณ 
สําหรับการศึกษา,  แทนที่จะกําหนดพิจารณากายคือลมหายใจ  และเวทนาดังที่ 
กลาวแลว  ในจตุกกะที่หนึ่ง  และที่สอง. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
๑  การบรรยายครั้งที่  ๓๕ / ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๐๒ 

๓๒๕ 
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ตอน  สิบสาม 
อานาปานสติ  ขั้นที่  เกา 

(การรูพรอมซึ่งจิต) 
 

อุทเทสแหงอานาปานสติขอที่หนึ่งแหงจตุกกะที่สาม  หรือจัดเปน 
อานาปานสติขอที่เกาแหงอานาปานสติทั้งหมดนั้น  มีวา  “ภิกษุนั้นยอมทําในบทศึกษาวา 
เราเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งจิต  จักหายใจเขา  ดังนี้  ;  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผู 
รูพรอมเฉพาะซึ่งจิต  จักหายใจอออก  ดังนี้”.๑ 

 
ใจความสําคัญ  ที่จะตองศึกษามีอยูเปนหัวขอใหญ ๆ  คือ  ๑.  คําวา 

ยอมทําในบทศึกษา  ;  ๒.  คําวา  เปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งจิต  ;  ๓.  ญาณ 
และสติพรอมท้ังธรรมอื่น ๆ  ที่เกิดขึ้นโดยสมควรแกการปฏิบัติ  ;  มีคําอธิบายโดย 
ละเอียดดังตอไปนี้  :- 

 
คําวา  “ยอมศึกษาในบทศึกษา”.  คํานี้  มีคําอธิบายเหมือนกันทุกขั้น 

ของอานาปานสติ  โดยใจความทั ่วไปก็ค ือ   ขณะที ่กําหนดอารมณของอานา- 
ปานสติอยางใดอยางหนึ่งอยู  ยอมไมมีโทษเกิดขึ้นทางกายหรือทางวาจา  และ 
เปนการสํารวมเปนอยางดี  ชนิดที่เปนศีลอยูในตัว  ;  นี้ชื่อวาสีลสิกขาของผูนั้น 
ในขณะนั้น.  ความไมฟุงซานแหงจิตในขณะที่ทําอานาปานสติอยู  ชื่อวาจิตต- 
สิกขาของผูนั้นในขณะนั้น.  การพิจารณาอารมณของอานาปานสติ  กลาวคือ  กาย 
เวทนา   และจิต   เปนตน   โดยความเปนของไม เที่ยง   เปนตน   นั้นชื่อวาเปน 
ปญญาสิกขาของผูนั้นในขณะนั้น.  เมื่อเปนดังนี้  เปนอันกลาวไดวาในขณะนั้น 
ผูนั้นยอมทําสมบูรณในสิกขาทั้ง  ๓  อยูแลวในตัว.  สวนที่เปนเฉพาะกรณีนั้น 
 

                                                
๑ จิตฺตปฏิสํเวที  อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ  ; 
จิตฺตปฏิสํเวที  ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ. 

๓๒๖ 
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ขั้นที่  ๙  การรูพรอมซึ่งจิต ๓๒๗ 

หมายถึงการที่ในขณะแหงอานาปานสติขั้นหนึ่ง ๆ  นั้น  ผูนั้นกําลังปฏิบัติอยางไรอยู 
คือกําลังพิจารณาอารมณอะไรอยู  โดยอาการอยางใด  ;  แตถึงกระนั้นก็ตาม 
ยังเปนอันกลาวไดวาดวยการปฏิบัติเพียงอยางเดียวนั้น  เขาก็กําลังทําในบทศึกษา 
ครบท้ัง  ๓  อยางในตัวอยูนั่นเอง  ดังนี้.  ความหมายของคําวา  ยอมทําในบท 
ศึกษา  ยอมเปนดังนี้เหมือนกันในที่ทุกแหง  ซึ่งไมจําเปนจะตองกลาวถึงอีก 
ในโอกาสขางหนาในบทตอ ๆ  ไป. 

ที่วา  “รูพรอมเฉพาะซึ่งจิต”  นั้น  มีสวนที่ตองทําความวินิจฉัยแยกกัน 
คือคําวา  “รูพรอมเฉพาะ”  และคําวา  “จิต”. 

สําหรับคําวา  “รูพรอมเฉพาะ”  นั้น  มีคําอธิบายเหมือนในบทที่แลว 
มา  ซึ่งอาจจะสรุปความไดสั้น ๆ  วา  การที่จะรูพรอมเฉพาะตอสิ่งใดนั้น  หมายถึง 
การทําสิ ่งนั ้นใหเก ิดขึ ้นเปนอารมณของการกําหนด   แลวพิจารณาโดยละเอ ียด 
ถี่ถวนวาสิ่งนั้นเปนอยางไร  ประกอบอยูดวยลักษณะอยางไร  จนกระทั่งเกิดความ 
เบ่ือหนายคลายกําหนัดจากสิ่งนั้นอยูทุกลมหายใจเขา  –  ออก,  ชื่อวารูพรอมเฉพาะ 
ตอสิ่งนั้น.  สําหรับในที่นี้  ก็คือรูพรอมเฉพาะตอจิตโดยวิธีดังกลาวแลว  ซึ่งจะ 
ไดวินิจฉัยในคําวาจิต  โดยละเอียดสืบไป. 

คําวา  “จิต”  ทานจําแนกโดยละเอียดดวยคําตอไปน้ีคือ  มโน  =  ใจ 
มานสํ  =  มนัส,  หทยํ  =  หัวใจ,  ปณฺฑรํ  =  น้ําใจ  (คํานี้แปลวาขาว),  มนายตนํ= 
อายตนะ  คือใจ,  มนินฺทฺริยํ  =  อินทรีย  คือใจ,  วิฺาณํ  =  ธรรมชาติที่รูโดยวิเศษ 
วิฺาณกฺขนฺโธ  =  กองหรือสวนคือวิญญาณ,  มโนวิฺาณธาตุ  =  ธาตุคือความรู 
วิเศษฝายใจ   ทั ้งหมดนี ้ล วนแตหมายถึงจิต  หรือเปนคําที ่ใช เร ียกแทนคําวาจิต 
แมจะมีคําวา  หทยํ  รวมอยูดวย  ก็ใหถือเอาความวา  หมายถึงจิต  มิไดหมายถึงกอน 
เนื้อหัวใจดังความหมายธรรมดา  ;  ฉะนั้น  ขอใหถือเอา  ความหายของคําเหลานี้ 
ทุกคํามารวมกันเปนความหมายของคําวา  “จิต”  ในที่นี้. 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๑๓ ๓๒๘ 

จิตนี้จะรูพรอมเฉพาะไดที่ไหน  ?  คําตอบในวงการทําอานาปานสติ 
ยอมตอบวา  รู พร อมเฉพาะไดที ่จ ิตทุกขั ้น  ในทุกขณะแหงการทําอานาปานสติ 
นั่นเอง  ;  เพราะฉะนั้น  ผูที่ทําอานาปานสติขั้นที่  ๙  นี้  จะตองพิจารณาดูจิต 
วาเปนอยางไร  มาทุกขั้นของการทําอานาปานสติที่แลวมาทั้ง  ๘  ขั้น  เขาจะตอง 
เริ่มทําอานาปานสติมาตั้งแตขั้นตน  ทุกขั้นตามลําดับ  และเพงพิจารณาดูลักษณะ 
ของจิตมาตามลําดับตั้งแตขั้นที่หนึ่งจนถึงขั้นที่แปด  จนกระทั่งเห็นชัดวา  :- 

 
๑.  จิตในขณะกําหนดลมหายใจยาว  นั้นเปนอยางไร  ; 
๒.  จิตในขณะกําหนดลมหายใจสั้น  นั้นเปนอยางไร  ; 
๓.  จิตในขณะมีการกําหนดรูพรอมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง  นั้นเปน 

อยางไร  ; 
๔.  จิตในขณะที่กําลังทํากายสังขารใหรํางับ  นั้นเปนอยางไร  ; 
๕.  จิตในขณะที่กําลังรูพรอมเฉพาะตอปติอยู  นั้นเปนอยางไร  ; 
๖.  จิตในขณะที่กําลังรูพรอมเฉพาะตอสุขอยู  นั้นเปนอยางไร  ; 
๗.  จิตในขณะที่กําลังรูพรอมเฉพาะซึ่งจิตสังขารอยู  นั้นเปนอยางไร  ; 
๘.  จิตในขณะที่กําลังทําจิตตสังขารใหรํางับอยู  นั้นเปนอยางไร  ; 
 
ซึ่งจะพิจารณาเห็นไดวา  มีลักษณะแตกตางกันอยางไรเปนลําดับมา  จนกระทั่ง 

ถึงขณะนี้  ;  ครั้นในที่สุดตองพิจารณาใหเห็นลักษณะแหงความไมเที่ยง  เปนทุกข 
เปนอนัตตา  เปนตน  ของจิตเหลานั้นทุก ๆ  ขั้น  เพื่อถอนเสียซึ่งความสําคัญผิด 
วาเที่ยง  วาสุข  วาอัตตา   จนกระทั่งมีความเบื่อหนายคลายกําหนัด  ความดับ 
และความสละคืนดังที่กลาวแลว.  ทั้งหมดนี้  กระทําดวยการพิจารณาที่ละเอียด 
ยิ่งขึ้นเปนลําดับ  โดยอาการ  ๑๖  อยาง  ดังที่กลาวแลวโดยละเอียดในอานาปานสติ 
ขั้นตน ๆ,  ซึ่งโดยใจความก็คือ  รูทั่วอยู,  กําหนดอยู,  รูอยู,  เห็นอยู,  พิจารณาอยู, 
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ขั้นที่  ๙  การรูพรอมซึ่งจิต ๓๒๙ 

อธิษฐานอยู,  ปลงจิตลงโดยความเชื่ออยู,  ประคองความเพียรอยู,  ดํารงสติอยู,  
จิตตั้งมั่นอยู,  รูชัดดวยปญญาอยู,  รูยิ่งดวยปญญาเปนเครื่องรูยิ่งอยู,  รอบรูใน 
ธรรมที่ควรกําหนดรูอยู,  ละธรรมท่ีควรละอยู,  เจริญธรรมท่ีควรเจริญอยู,  และทํา 
ใหแจงธรรมที่ควรทําใหแจงอยู  ;  ทุก ๆ  ขั้นทําดวยจิตที่ประกอบไปดวยเอกัคคตา 
ไมฟุงซานอยูทุกลมหายใจเขา  –  ออก  จนกระทั่งเห็นอยางแจมแจงวา  จิตทั้งหมด 
นั้นเปนสังขารธรรม  มีความไมเที่ยง  เปนทุกข?  เปนอนัตตา  เปนตน  ดังกลาว 
แลว.  ทั้งหมดนี้  คือคําอธิบายของคําวา  “รูพรอมเฉพาะซึ่งจิต”. 

 
ในที่อื่นอีกบางแหง  มีบาลีแสดงลักษณะตาง ๆ ของจิตไวอีกปริยายหนึ่ง 

ซึ่งสามารถนํามาใชเปนหลักในการพิจารณาดูจิตไดเพิ่มข้ึน  อีกสวนหนึ่ง  ในที่นั้น 
มีการแนะใหพิจารณาดูจิตโดยนัยดังตอไปนี้  :- 

 
๑.  จิตกําลังประกอบอยูดวยราคะ   หรือไมประกอบดวยราคะ  ; 
๒.  จิตกําลังประกอบอยูดวยโทสะ   หรือไมประกอบดวยโทสะ  ; 
๓.  จิตกําลังประกอบอยูดวยโมหะ   หรือไมประกอบดวยโมหะ  ; 
๔.  จิตกําลังหดหู                            หรือกําลังฟุงซาน  ; 
๕.  จิตกําลังตั้งอยูในฌาน               หรือไมตั้งอยูในฌาน  ; 
๖.  จิตมีจิตอื่นเหนือ                        หรือไมมีจิตอื่นเหนือ; 
๗.  จิตมั่นคง                                  หรือไมมั่นคง; 
๘.  จิตมีการปลอยสิ่งที่เกิดแกจิต     หรือไมการปลอย; 
 

แตในที่สุดก็ยอมนําไปสูการพิจารณาวา  แมจิตจะประกอบอยูดวยลักษณะเชนไร 
ก็ยังคงประกอบอยูดวยความเปนอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  อยูนั่นเอง,  ซึ่งทําใหมีผล 
แหงการพิจารณาเปนไปในทํานองเดียวกันกับการพิจารณา  ตามวิธีที่กลาวแลว 
ขางบน  ทั้งสิ้น. 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๑๓ ๓๓๐ 

สวน  ขอที่วาญาณและสติพรอมทั้งธรรมอื่น ๆ  ที่จะเกิดขึ้นโดยสมควร 
แกการปฏิบัติ  อยางไรนั้น  ก็มีคําอธิบายเหมือนอยางที่กลาวแลว  ในอานาปานสต ิ
ขั้นตนแตนี้  ซึ่งใครจะขอซักซอมความเขาใจอีกครั้งหนึ่ง  คือเมื่อมีการพิจารณา 
และรูพรอมเฉพาะซึ่งจิตอยูโดยอาการ  ๑๖  อยางดังที่กลาวแลว  จิตก็เปนสิ่งที ่
ปรากฏชัด  ดวยอํานาจลมหายใจเขา  –  ออกของบุคคลผูรุพรอมเฉพาะอยูดวยอาการ 
อยางนี้.  การกําหนดนั้น  เปนสติ  ;  สตินั้น  เปนอนุปสสนาญาณในที่สุด;  
ผูปฏิบัติตามเห็นจิตนั้น  ดวยสตินั้น  ดวยญาณนั้น  อยูทุกลมหายใจเขา  –  ออก  จึง 
เกิดมีภาวนาที่เรียกวาจิตตานุปสสนาสติปฏฐานภาวนา  ขึ้นโดยสมบูรณอยูในขณะนั้น 
เพราะวาสมบูรณไปดวยอรรถทั้งสี่ของภาวนา  ดังที่กลาวแลวขางตนโดยละเอียด 
อรรถ  ๔  โดยหัวขอ  คือ  ๑.  ความไมก้ําเกินกันของธรรมที่เกิดขึ้นในสติ- 
ปฏฐานนั้น  ๒.  อินทรียทั้งหลายมีรสหรือกิจเปนอันเดียวกัน  ๓.  นําความ 
เพียรเขาไปสมควรแกธรรมและอินทรีย  ๔.  เปนที่สองเสพมากแหงจิต.  เมื่อ 
การปฏิบัติเปนสติปฏฐานาภาวนาโดยสมบูรณเชนนี้แลว  ยอมสโมธานธรรมตาง ๆ  
คือกอใหเกิดธรรมะชื่อน้ัน ๆ  ขึ้นโดยสมควรแกการปฏิบัติในขณะนั้น  ดังที่ทานให 
ตัวอยางไวเปน  ๒๙  อยางดวยกัน  มีการสโมธานซึ่งอินทรียหา  พละหา  โพชฌงค 
เจ็ด  มรรคมีองคแปด  สติปฏฐานสี่  ฯลฯ  เปนลําดับไป  จนกระทั้งถึงวิมุตติและ 
อมโตคธะ   เปนที่สุด  ดังที่กลาวแลวโดยละเอียดในคําอธิบายของอานาปานสติ 
ขั้นที่หา.  อนึ่ง  จะตองเขาใจไวเสมอไปวา  การสโมธานธรรมหมวดใดหมวดหนึ่ง 
ก็ตาม   ยอมมีการรู ซึ ่งโคจร   คือสิ ่งที ่เป นอารมณของธรรมนั ้น   และยอมมีการ 
แทงตลอดสมัตถะเกี่ยวกับธรรมน้ันดวยเสมอไป  มีรายละเอียดดังที่กลาวแลวใน 
คําอธิบายเรื่องนั้นในอานาปานสติขั้นตน ๆ  แตนี้.  รวมความวา  สติ  คือการกําหนด 
ก็เกิดขึ้น,  ญาณคือความรูก็เกิดขึ้น,  การกระทําที่เรียกวาภาวนาก็เกิดขึ้น,  
ธรรมตาง ๆ  ๒๙  อยางก็ประมวลมาได.  ความเบื่อหนาย  คลายกําหนัด  ความดับ 
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ขั้นที่  ๙  การรูพรอมซึ่งจิต ๓๓๑ 

และความสลัดคือ  ซึ่งเปนผลของการกระทําก็เกิดขึ้นโดยอาการตาง ๆ  ดังที่กลาว 
แลวในเรื่องนั้น  ๆ.  นี้คือญาณและสติเปนตน  ซึ่งเกิดขึ้นดวยอํานาจอานาปานสต ิ
ขั้นนี้   ซึ่งเปนขั้นที่ เพงดูจิตชนิดตาง  ๆ   หรือมีจิตชนิดตาง  ๆ  เปนอารมณ  เพื่อ 
พิจารณาใหเห็นความจริงในขอท่ีวา  จิตทั้งหมดนั้นแมจะตางกันอยางไร  ก็ตกอยู 
ในฐานะเปนเพียงสังขารธรรม  อยูใตอํานาจของความไมเที่ยง  เปนทุกข  เปน 
อนัตตา  โดยเสมอกันนั่นเอง. 

ขอสังเกตในระหวางจตุกกะทั้งสาม  เพื่อใหเห็นความแตกตางอยาง 
ชัดแจงยิ่งขึ้นไป  ในตอนนี้มีอยูวา  เมื่อเปรียบเทียบกันดูระหวางจตุกกะทั้งสามนี้ 
แลวจะเห็นไดว า  จตุกกะที ่หนึ ่ง  มีการดูและควบคุมที่ลมหายใจ   ในลักษณะ 
ตาง ๆ  กัน  ;  ใน  จตุกกะที่สองมีการดูและควบคุมที่ความรูสึกอันเปนเวทนา 
ในลักษณะตาง ๆ  กัน  ;  ใน  จตุกกะที่สาม  นี้จะไดดูและทําการฝกฝน  ควบคุม 
จิตในลักษณะตาง ๆ  กัน  สืบตอไป  ทั้งหมดนี้ตองไมลืมวา  คําที่วา  ดู  ก็คือ  ดู 
ใหเห็น  วามีลักษณะอยูในตัวมันเองอยางไร  ทําหนาที่อยางไร  เกิดมาจากอะไร 
จะดับไปอยางไร  เปนตน  ;  และคําวาควบคุม  ก็คือทําใหมันสงบรํางับลงจาก 
ความหยาบมาสูความละเอียด,  จากการปรุงแตงมาก  มาเปนการปรุงแตงนอย 
กระทั่งไมใหมีการปรุงแตงเลย,  หรือจากความยึดถือเต็มท่ี  มาสูความยึดถือนอย 
กระทั่งไมมีความยึดถือเลย.  ทั้งหมดนี้  คือความมุงหมายอันแทจริง  ของการที ่
เราทนสูความลําบากนานาประการ  ในการปฏิบัติอานาปานสติกัมมัฏฐานตลอดมา. 

สรุปใจความสั้น ๆ  อีกครั้งหนึ่ง  วา  คําวา  รูพรอมเฉพาะซึ่งจิตทั้งปวงนั้น 
หมายถึงจิตทุกชนิด  ในขณะแหงการปฏิบัติอานาปานสติทุกขั้น  ไดรับการพิจารณาสอดสอง 
ดวยญาณและสติอยางทั่วถึง  จนไมมีความยึดถือจิตวาเปนตัวตนแตประการใดนั่นเอง  และม ี
ความเบื่อหนาย  คลายกําหนัด  จากความยึดถือจิตวาเปนตัวตนมาแตเดิมเสียได. 

การวินิจฉัยในอานาปานสติขั้นที่  ๙  สิ้นสุดลงเพียงเทานี้.  ตอน้ีไป 
จะไดวินิจฉัยในขั้นที่  ๑๐ 
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ตอน  สิบสี่ 
อานาปานสติ  ขั้นที่  สิบ๑ 

(การทําจิตใหปราโมทยยิ่งอยู) 
 
 

อุทเทสแหงอานาปานสติขั้นที่สิบ  หรือขอที่สองแหงจตุกกะที่สาม  นั้น 
มีหัวขอวา  “ภิกษุนั้น  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูทําจิตใหปราโมทยยิ่งอยู  จักหายใจ 
เขา  ดังนี้  ;  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูทําจิตใหปราโมทยยิ่งอยู  จักหายใจออกดังนี้๒ 
มีอธิบายโดยละเอียดดังตอไปนี้  :- 

คําวา  ยอมทําในบทศึกษา  มีอธิบายอยางเดียวกัน  กับท่ีอธิบายมาแลว 
ในตอนกอน. 

คําวา  ทําจิตใหปราโมทย  มีขอควรวินิจฉัยคือ  ทําใหปราโมทย 
เกิดขึ้นในขณะไหน  และความปราโมทยนั้นมีอยูอยางไร,  ดังจะไดวินิจฉัยสืบไป 
ดังตอไปนี้  : 

ความปราโมทยโดยธรรม  ในที่นี้  เมื่อกลาวโดยสรุปแลว  ยอมทําให 
เกิดขึ้นไดในทุกขั้นแหงอานาปานสติเพราะฉะนั้น  ผูที่ลงมือปฏิบัติในขั้นนี้จะตอง 

 
 
 
 
 
 

 

                                                
๑  การบรรยายครั้งที่  ๓๖  /  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๐๒ 
๒  ปโมทยํ  จิตฺตํ  อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ  ; 
ปโมทยํ  จิตฺตํ  ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ. 

๓๓๒ 
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ขั้นที่  ๑๐  การทําจิตใหปราโมทย ๓๓๓ 

พยายามทําใหเกิดความปราโมทยขึ้น  ในทุกข้ันแหงอานาปานสติ.  เขาจักตอง 
ยอนไปปฏิบัติมาตั้งแตอานาปานสติขั้นที่หนึ่งเปนลําดับมา.  จนกระท่ังถึงขั้นที่  ๙ 
พยายามทําความปราโมทยใหเกิดขึ้น  ใหปรากฏชัดในทุกขั้นและใหประณีต  หรือ 
สูงขึ้นมาตามลําดับดุจกัน  คือ  :- 

๑.  เมื่อรูชัดความที่จิตเปนเอกัคคตาไมฟุงซาน  ดวยอํานาจลมหายใจ 
เขาและออกยาว  ทําความปราโมทยใหเกิดขึ้น  ; 

๒.  เมื่อรูชัดความที่จิตเปนเอกัคคตาไมฟุงซาน  ดวยอํานาจลมหายใจ 
เขาและออกสั้น  ทําความปราโมทยใหเกิดขึ้น  ; 

๓.  เมื่อรูชัดความที่จิตเปนเอกัคคตาไมฟุงซาน  ดวยอํานาจความรู 
พรอมเฉพาะซึ่งลมทั้งปวง  ทําความปราโมทยใหเกิดขึ้น  ; 

๔.  เมื่อรูชัดความที่จิตเปนเอกัคคตาไมฟุงซาน  ดวยอํานาจการทํา 
กายสังขารใหรํางับอยู  ทําความปราโมทยใหเกิดขึ้น  ; 

๕.  เมื่อรูชัดความที่จิตเปนเอกัคคตาไมฟุงซาน  เพราะการรูพรอม 
เฉพาะซึ่งปติ  ทําความปราโมทยใหเกิดขึ้น  ; 

๖.  เมื่อรูชัดความที่จิตเปนเอกัคคตาไมฟุงซาน  เพราะการรูพรอม 
เฉพาะซึ่งสุข  ทําความปราโมทยใหเกิดขึ้น  ; 

๗.  เมื่อรูชัดความที่จิตเปนเอกัคคตาไมฟุงซาน  เพราะการรูพรอม 
เฉพาะซึ่งจิตตสังขาร  ทําความปราโมทยใหเกิดขึ้น  ; 

๘.  เมื่อรูชัดความที่จิตเปนเอกัคคตาไมฟุงซาน  เพราะการทําจิตต- 
สังขารใหรํางับอยู  ทําความปราโมทยใหเกิดขึ้น  ; 

๙.  เมื่อรูชัดความที่จิตเปนเอกัคคตาไมฟุงซาน  เพราะความเปนผูรู 
พรอมเฉพาะซึ่งจิต  ทําความปราโมทยใหเกิดขึ้น  ; 

www.buddhadasa.in.th

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org



 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๑๔ ๓๓๔ 

เมื ่อทําอยู ด ังนี ้  ไดชื ่อว าเป นการปฏิบ ัต ิอานาปานสติขั ้นที ่ส ิบ   ซึ ่งม ี
ใจความสําคัญมุงหมายถึงการรูจักทํา  หรือสามารถทําจิตใหปราโมทยขึ้นมาไดใน 
ทุก ๆ  ขั้น  แลวถือเอาความรูสึกปราโมทยนั้นเปนอารมณสําหรับพิจารณา  เพื่อ 
เห็นลักษณะแหงความไมเที่ยง  ความเปนทุกข  และความเปนอนัตตาแหงจิตที ่
ปราโมทยนั้นสืบตอไป  เหมือนดังที่ไดกลาวแลวในการพิจารณาปติในอานาปานสติ 
ขั้นที่หา. 

 สําหรับการเกิดแหงความปราโมทยนั้น  มีทางที่จะเกิดไดตาง ๆ  กัน 
ตามแตเหตุปจจัย  ซึงเปนตนเหตุแหงปราโมทย.  สําหรับในกรณีแหงการทําอานา- 
ปานสตินั้น  อาจกลาวไดวา  :- 

ในอานาปานสติขั้นที่หนึ่ง   และขั้นที่สอง   ปราโมทยเกิดเพราะรูสึก 
พอใจในการกระทํา  หรือในโอกาสที่ไดกระทําตามคําสอนอันเปนนิยยานิกธรรม 
ของพระผูมีพระภาคเจาเปนเบื้องตน  ;  และสูงขึ้นมาก็คือ  มีความปราโมทย 
เพราะประสบความสําเร็จ  ในการกําหนดลมหายใจเขา  –  อออก  ทั้งยาวและสั้น 
ดังนี้เปนตน. 

ในอานาปานสติขั้นที่สาม  ยอมเกิดความปราโมทยที่สูงขึ้นไปกวานั้น 
แมไมมากก็นอย  เพราะเหตุที่มีการกําหนดลมหายใจอยางแยยคายยิ่งขึ้นไปกวาเกา 
ดังที ่ได กลาวแลวโดยละเอ ียด   ในอานาปานสติขั ้นนั ้น  ซึ ่งทําใหส ัมปยุตตธรรม 
เชนฉันทะเปนตน  เปนไปแรงกลาขึ้น  ปราโมทยยอมเกิดขึ้นในลักษณะที่ประณีต 
กวา  หรือสูงกวาตามสมควรแกกรณี. 

ในอานาปานสติขั้นที่สี่  การปฏิบัติดําเนินไปจนถึงขั้นที่เกิดฌาน  ความ 
ปราโมทยในการกระทําของตน  ก็สูงขึ้นไปตาม  ดวยอํานาจแหงการที่ไดเสวยผล 
เปนทิฏฐธรรมสุข  โดยเหตุที่จิตเปนเอกัคคตาไมถูกนิวรณรบกวนเลยเปนตน. 
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ขั้นที่  ๑๐  การทําจิตใหปราโมทย ๓๓๕ 

ในอานาปานสติขั้นที่หา  มีการพิจารณาถึง  ปติที่เปนองคฌานโดยตรง 
ซึ่งหมายถึงความปราโมทยโดยพฤตินัยอยูในตัว  เปนการแยกเอาตัวความปราโมทย 
ออกมากําหนดและพิจารณาไปโดยเฉพาะ  เปนการเห็นตัวความปราโมทยโดยชัด 
กวาขั้นอื่น  ๆ   และกลายเปนปราโมทยที่อิ งอาศัยปญญายิ่ งขึ้น   ในเมื่อมีการ 
พิจารณาเวทนานั้น ๆ  โดยลักษณะแหงความไมเที่ยง  เปนตน. 

ในอานาปานสติขั้นที่หก  มีอาการคลายกันกับในขั้นที่หา  เพราะเปน 
การพิจารณาองคฌานดวยกัน. 

ในอานาปานสติขั้นที่เจ็ด  ปราโมทยสูงขึ้นไป  เพราะมีความรูเพิ่มขึ้น 
วาเวทนานั้น ๆ  เปนเครื่องปรุงแตงจิต  ;  ทําใหสามารถรูเทาทันเวทนา  ซึ่งเปน 
ทางมาแหงก ิเลส   คือตัณหาและอุปทาน   เป นตน   จนเห็นลู ทางที ่จะดับทุกข 
ไดยิ่งขึ้นไป  ปราโมทยในธรรมจึงสูงขึ้นไปตาม. 

ในอานาปานสติขั้นที่แปด  ปราโมทยเกิดมาจากความรูสึกวาตนสามารถ 
ทําจิตตสังขารใหอ อนกําลังลงหรือใหรําง ับไป  ซึ ่งเปนความสามารถที ่ส ูงยิ ่งขึ ้น 
ไปอีก   ทําใหเก ิดความรู ส ึกว า   การควบคุมกิเลสนั ้นจักตองอยู ในกํามือของตน 
โดยแนนอน. 

สําหร ับอานาปานสติขั ้นที ่เก านั ้น   ปราโมทยเก ิดขึ ้นเพราะบัดนี ้เป น 
ผู ม ีความรู แจมแจงในเรื ่องจิต   และลักษณะอาการตาง  ๆ   ของจิต   เชนที ่เก ิด 
ที่ดับ  ที่ไปท่ีมา  ของจิต  จนถึงกับรูสึกวาการควบคุมจิตนั้นตองอยูในกํามือของตน 
โดยแท. 

สวนในอานาปานสติขั้นที่สิบนี้  เปนการประมวลมาซึ่งความปราโมทย 
ทั้งหมดทุกชนิด   มากําหนดพิจารณาอยู   และมีความปราโมทยเฉพาะในขอน้ี 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๑๔ ๓๓๖ 

วาบัดนี้ตนเปนผูสามารถบังคับจิตไดตามความตองการ  ดังที่สามารถ  บังคับให 
เกิดความปราโมทย  อยูในขณะนี้  อยางพลิกแพลงอยางไรก็ไดตามตองการและ 
กวางขวางถึงที่สุด  จึงเปนจิตที่บังเทิงอยูดวยความปราโมทยที่กวางขวางและสูงสุด 
ไปตามกัน. 

 
สวนขอที่วา  ความปราโมทยมีอยูอยางไร  นั้น  มีทางที่จะวินิจฉัย  คือ 

ความปราโมทยคืออะไร ?  และมีทางที่จะแบงแยกปราโมทยไดกี่ทาง ? 
 
เมื่อกลาวโดยทางศัพทศาสตร  ทานระบุชื่อเหลานี้วาเปนชื่อของ 

ความปราโมทย  คือ  อาโมทนา  =  ความเบิกบาน,  ปโมทนา  =  ความบันเทิง 
หรือปราโมทย,  หาโส  =  ความรางเริงหรือหรรษา,  ปหาโส  =  ความรื่นเริงอยางยิ่ง 
หรือความรื่นรมยแหงใจ,  โอทคฺยํ  =  ความโสมนัสหรือความเย็นใจ,  และ 
อฺตตมนตา  =  ความปลื้มใจหรือความภูมิใจตอตัวเองเปนที่สุด  ;  อาการทั้งหมดนี ้
รวมเรียกวาอาการของความปราโมทยในที่นี้. 

 
เมื่อกลาวโดยเหตุทั่วไป  ก็เหมือนกับกรณีของปติและสุข  กลาวคือ 

ปราโมทยนี ้อาจจะเปนเคหสิต  คืออาศัยเรือนหรือกามก็ได  ;  หรือจะเปน 
เนกขัมมสิต  คืออาศัยธรรมโดยเฉพาะ  คือความปราศจากกามก็ได.  แตสําหรับ 
ในที ่นี ้นั ้น   เปนที ่เห็นไดช ัดเจนอยู แลววา   เปนปราโมทยที ่อาศัยธรรมแททุกขั ้น 
แหงอานาปานสติทีเดียว.  ผูศึกษาพึงสังเกตในขอที่ชื่อเหมือนกันวาปราโมทย ๆ  
แต ต ัวจร ิงนั ้นอาจจะแตกต างราวก ับฟ าและด ิน   เพราะว ัตถ ุหร ืออารมณแห ง 
การเกิดของปราโมทยนั้นตางกัน. 

 
ขอที่วาปราโมทยในทางธรรม  มีทางเกิดไดกี่ทาง  นั้น  เมื่อกลาว 

ตามหลักแหงอานาปานสตินี ้แลว  ขอเท็จจริงยอมแสดงชัดอยู แลววา  มีทางมา 
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ขั้นที่  ๑๐  การทําจิตใหปราโมทย ๓๓๗ 

๒  ทาง  คือ  ปราโมทยที่เกิดขึ้นดวยอํานาจของสมถะหรือสมาธิ  นี้อยางหนึ่ง  ;  และ
ปราโมทยที่เกิดขึ้นดวยอํานาจของวิปสสนาญาณหรือปญญา  นี้อีกอยางหนึ่ง. 

 
ปราโมทยที ่เก ิดขึ ้นด วยอํานาจของสมาธ ิ  นั ้น   ที ่เห ็นได ง าย  ๆ  

หรือโดยตรง   ก็คือปติที่ เปนองคฌานและความสุขที่ เปนองคฌานโดยตรง   หรือ 
ความสุขที่ไดรับมาจากการที่จิตเปนเอกัคคตาไมฟุงซานโดยทั่วไปทุกขณะ  เรียก 
สั้น ๆ  วา  ความสุขที่เกิดจากฌาน  นั่นเอง  ;  หรือแมที่สุดแตความพอใจอยาง 
ปราโมทยที่ เกิดขึ้นดวยอํานาจของสมถะหรือสมาธิ  เพราะมีสมถะและสมาธิเปน 
มูลฐาน. 

 
สวน  ปราโมทยที่เกิดขึ้นดวยอํานาจของวิปสสนาหรือปญญา  นั้น 

ละเอียดยิ่งขึ้นไปกวา  สูงยิ่งขึ้นไปกวา  หรือมีคุณคายิ่งกวา.  ปราโมทยขอน้ี 
ไดแกความปราโมทยที่ เกิดขึ้นในขณะที่พิจารณาปราโมทยอันเปนตัวเวทนานั่นเอง 
หรือพิจารณาสังขารทั้งหลายทั้งปวงก็ตาม   โดยความไม เที่ยง   เปนทุกข   เปน 
อนัตตา  เห็นแจงในความเปนอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  แลวเกิดความปราโมทย 
ขึ้นมาเพราะเหตุที่รู วา  ไดเห็นธรรมลึกซึ้งลงไป.  จัดเปนความปราโมทยใน 
ธรรมแท.  ขอยอนไปเปรียบเทียบดวยตัวอยางของปติใหเห็นไดงาย ๆ  คือปติ 
ในองคฌานเปนปราโมทยดวยอํานาจสมาธิ.  ครั้นปตินั้นถูกนํามาพิจารณาใหเห็น 
วาเปน  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  เชนเดียวกับเวทนาทั้งหลาย  เกิดปติขึ้นมาใหม 
อีกชนิดหนึ ่ง   ดวยอํานาจของปญญานั ้น  เปนปติต อธรรมหรือในธรรมแทยิ ่งขึ ้น 
ไปอีก  ;  นี่เรียกวาปติที่เกิดขึ้นดวยอํานาจของปญญา  นับวามีอยูเปน  ๒  อยาง 
ดวยกัน  ดังนี้.  สรุปใหสั้นที่สุด  ก็ไดความวา  ปราโมทยอยางที่หนึ่งเกิดอยูในขณะที่จิต 
เปนสมาธิ  ;  ปราโมทยอยางที่สองเกิดอยูในขณะที่จิตประกอบดวยปญญา. 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๑๔ ๓๓๘ 

ปราโมทยทั้งสองอยางนี้  มีอยูอยางแรกซึมปนเปกันไปในอานา- 
ปานสติทุกขั้น.  ดังที่กลาวมาแลวขางตน  อานปานสติในสวนใดหรือขณะใด 
เปนสวนแหงสมาธิ   ปราโมทยที่ เกิดขึ้นในขณะนั้นเปนปราโมทยที่ เกิดมาจาก 
ความเปนสมาธิ  ;  อานาปานสติสวนใดหรือระดับใด  ที่เปนสวนของปญญา  หรือ 
กําลังดําเนินไปดวยอํานาจของปญญาอยู  ปราโมทยที่ เกิดขึ้นในขณะนั้น  ก็จัด 
เปนปราโมทยที่เกิดขึ้นดวยอํานาจของปญญา  ;  ฉะนั้นเปนอันกลาวไดวา  ปราโมทย 
ที่ผูปฏิบัติไดทําใหเกิดขึ้นโดยอาศัยอานาปานสติ  ที่แลวมาทั้ง  ๙  ขั้น  และกําลัง 
จัดเปนอานาปานสติขั ้นที ่ส ิบอยู ในขณะนี ้นั ้น   ก็ได แก ปราโมทย  ๒   ประเภทนี ้
นั่นเอง  หรือกลาวไดอีกอยางหนึ่งวา  หมายถึงแตปราโมทย  ๒  ประเภทนี้  ซึ่งเปน 
ปราโมทยอาศัยเนกขัมมะเทานั้น  หาไดหมายถึงปราโมทยที่เปนเคหสิต  คืออาศัยเรือน 
หรือกามแตประการใดไมเลย. 

 
สิ่งที่อยากจะแนะใหสังเกตอีกอยางหนึ่ง  ก็คือ  การฝกอานาปานสติ 

ในขั ้นที ่ส ิบ นี ้  จ ัดว า เป นที ่น าสน ุกหร ือน าพอใจยิ ่ง กว าอื ่นทั ้ง หมด   เพราะ 
ถากลาวอยางสํานวนโวหารธรรมดาก็คือ  การเลนกับความสุขนั่นเอง  :  เปนการ 
เลนของบุคคลผูมีความสุขที่เขาไปสูความสุขอยางนั้นอยางนี้  ออกจากความสุข 
อยางนี้แลวเขาไปสูความสุขอยางโนน  ออกจากความสุขอยางโนน  แลวก็เขาไปสู 
ความสุขอยางอื่นอีกตอไป  ไมมีที่สิ้นสุดกับความสุข  จึงถือวาอานาปานสติในขั้นนี้ 
เปนจุดเดนที่สุด,  หรือเปนเหมือนจุดเดนที่สุดจุดหนึ่ง  ในแถวแหงอานาปานสต ิ
ทั้งหลาย,  แมการปฏิบัติจะไดรับผลเพียงเทานี้  ก็ยังกลาวไดวาเขาถึงธรรมรัตนะ 
เปนผูรํ่ารวยดวยเพชรพลอยของพระธรรม  อยางประมาณมิไดอยูแลว  :  นับวาควร 
แกการสนใจและการปฏิบัติเปนอยางยิ่ง. 
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ขั้นที่  ๑๐  การทําจิตใหปราโมทย ๓๓๙ 

สิ่งที่จะตองวินิจฉัยขอสุดทาย  คือญาณและสติ  ตลอดถึงธรรมอื่น ๆ  
จะเกิดขึ้นไดอยางไรนั้น  สวนใหญมีอธิบายอยางเดียวกันกับในขั้นที่แลวมา  สําหรับ 
สวนที ่จะตองทําความเขาใจเปนพิเศษเฉพาะในขั ้นนี ้ก็คือ  การกําหนดปราโมทย 
ที่ตนไดทําใหเกิดขึ้นทุกขั้นของอานาปานสติ  โดยนัยดังที่กลาวแลว  ดวยอํานาจ 
ของเอกัคคตาจิตที่ไมฟุงซาน  นี้เรียกวา  สติ.  การกําหนดติดตามดูปราโมทยนั้น 
ดวยอํานาจของสติ  จนเกิดการพิจารณาเห็นความเปนอนิจจัง  ทุกขัง   อนัตตา 
สติกลายเปนอนุปสสนาญาณไป  ;  นี้เรียกวา  ญาณ.  ผูปฏิบัติกําหนดและพิจารณาจิต 
ซึ่งประกอบดวยปราโมทยทั้งหลายดวยสตินั้น  ดวยญาณนั้น  การกระทํานี้ชื่อวา 
จิตตานุปสสนาสติปฏฐานภาวนา  ซึ่งจัดเปนภาวนาที่สมบูรณดวยอรรถทั้งสี่ดังที่กลาว 
แลว.  ในขณะนั้นเปนการสโมธานซึ่งธรรมทั้งหลาย  ๒๙  ประการ  พรอมทั้งการ 
รู โคจรแทงตลอดสม ัตถะ   แห งธรรมทั ้งหลายเหล านั ้น   ด วยอํานาจของการ 
กระทําที่แยบคาย  มีอาการสิบหก  มีการรูทั่วอยู,  กําหนดอยู,  รูอยู,  เห็นอยู,  
พิจารณาอยู,  อธิษฐานจิตอยู  ฯลฯ  เปนลําดับ ๆ  ไป  จนกระทั่งถึงการทําใหแจง 
ซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงอยู  ;  แตละขั้น ๆ  เกี่ยวกับปราโมทยนั้นโดยตรง  ดวย 
จิตที่เปนเอกัคคตาไมฟุงซานอยูทุกลมหายใจเขา  –  ออก  ดังที่ไดอธิบายแลวโดย 
ละเอียดในอานาปานสติขั้นที่หานั้นแลว  ไมจําเปนจะตองกลาวซ้ําในที่นี้. 

 
การวินิจฉัยในอานาปานสติขั้นที่สิบ  สิ้นสุดลงเพียงเทานี้.  ตอไปนี ้

จะไดวินิจฉัยในอานาปานสติขั้นที่สิบเอ็ดสืบไป. 
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ตอน  สิบหา 
อานาปานสติ  ขั้นที่  สิบเอ็ด๑ 

(การทําจิตใหตัง้มั่นอยู) 
 

อุทเทสแหงอานาปานสติขั้นที่สิบเอ็ด  หรือขอที่สามแหงจตุกกะที่สาม 
นั้นมีวา  “ภิกษุนั้น  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูทําจิตใหตั้งมั่นอยู  จักหายใจเขา 
ดังนี้  ;  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูทําจิตใหตั้งมั่นอยู  จักหายใจออก  ดังนี้”  ;๒  และ 
มีอธิบาย  ดังตอไปนี้คือ  :- 

 
การวินิจฉัยในบทวา  “ยอมทําในบทศึกษา”  ยอมมีใจความเหมือนกับ 

ในขั้นที่แลวมาโดยประการทั้งปวง  มีอยูบางที่จะตองทําความเขาใจเปนพิเศษเฉพาะ 
ขั้นนี้คือ:- 

 
สวนที ่จะถือวาเปนสีลสิกขา  นั ้น  จะตองรู จ ักสอดสองใหถูกตรง 

ตามที่มีอยู  ;  โดยใจความใหญ ๆ  นั้นเล็งถึง  ขอท่ีมีการสํารวมหรือระวังจิตไมใหละ 
ไปจากอารมณ  ที่กําลังกําหนดอยูในขั้นนั้น ๆ  ;  ตัวการสํารวมนั่นแหละจัดเปนศีล 
ในที่นี้.  เพราะวาเมื่อมีการสํารวมในเวลาใด  โทษทางกาย  วาจา  หรือการทุศีล 
อยางใด ๆ  ก็มีขึ้นไมได.การชี้ใหเห็นเชนนี้เปนการปองกัน  ไมใหเกิดความ 

 
 
 
 

 

                                                
๑  การบรรยายครั้งที่  ๓๗  /  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๐๒ 
๒  สมาทหํ  จิตฺตํ  อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ  ; 
สมาทหํ  จิตฺตํ  ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ 

๓๔๐ 
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ขั้นที่  ๑๑  การทําจิตใหตั้งมั่น ๓๔๑ 

เขาใจผิดไปวา  เมื่อการปฏิบัติดําเนินมาถึงขั้นสมาธิหรือปญญาอยางสูงเชนนี้แลว 
มันจะยังคงมีการสํารวมศีลอยูไดอยางไรกัน  ;  ฉะนั้น  ขอใหถือวา  เมื่อมีการ 
สํารวมจิตใด  ๆ   อยู ในเรื ่องใดก็ตาม   ดวยอํานาจของสติแลว   การสํารวมนั ้น 
ยอมเปนการประมวลไวไดซึ่งสีลสิกขาอยูในตัวโดยสมบูรณ.  เปนอันกลาวไดวา 
แมในขณะที่กําลังปฏิบัติหมกมุนอยูในอานาปานสติขั้นสูงเหลานี้  การสํารวมในศีล 
ก็ยังสมบูรณอยูตามเดิม  จึงเปนการทําใหไตรสิกขา  หรือสิกขาทั้งสามยังคงเปน 
ธรรมสมังคีสมบูรณอยู  ;  ฉะนั้น  คําวา  “ยอมทําในบทศึกษา”  ในอานาปานสต ิ
ขอนี ้  และในอานาปานสติข อตอไปทั ้งหมด   ก็ย ังหมายความถึงการทําเต็ม ท่ี 
ในสิกขาทั้งสามอยูนั่นเอง. 

 
สวนที่เปนสมาธิและสวนที่เปนปญญา  นั้น  เห็นไดชัดอยู แลววา 

มีการกําหนดสมาธิและการพิจารณาทางปญญาอยูทุกขั้น  ;  แตสวนที่เปนศีลน้ัน 
เปนอยูอยางไมเปดเผย  จะตองรูจักพิจารณาจึงจะมองเห็นไดชัดเจน  กลาวคือใน 
อานาปานสติขั้นที่หนึ่ง  ขั้นที่สอง  ขั้นที่สาม  มีการสํารวมอยูที่การระวังจิตใหคอย 
กําหนดลมหายใจในวิธีตาง ๆ  กัน.  การสํารวมนั่นเองควบคุมเอาความมีศีลไวได.  
ในอานาปานสติขั้นที่สี่  การสํารวมมีอยูที่การพยายามทําลมหายใจใหรํางับลง ๆ  
ซึ่งเปนการสํารวมที่ยากยิ่งไปกวาขั้นที่แลวมา  ;  การสํารวมในขั้นที่หาและที่หก 
มีอยูตรงที่คอยกําหนดปติและสุขอยางแรงกลา  ;  ในขั้นที่เจ็ด  มีอยูที่การคอย 
กําหนดเวทนาหรือการที่เวทนาทําหนาที่ปรุงแตงจิต  ;  ในขั้นที่แปด  การสํารวม 
มีอยูในการที่เฝาพยายามปองกัน  ไมใหเวทนาปรุงแตงจิตได  หรือปรุงแตงแตนอย 
ที่สุด  ;  ในขั้นที่เกา  การสํารวมมีอยูในขณะที่ตั้งหนาตั้งตาคอยเฝากําหนด 
ลักษณะตาง ๆ  ของจิต  ;  ในขั้นที่สิบ  การสํารวมมีอยูที่การประคองจิตใหมี 
ปราโมทย  และการกําหนดซึ่งความปราโมทยนั้น ๆ  ;  สําหรับขั้นที่สิบเอ็ดนี้ 
ความสํารวมมีอยูตรงที่ความพยายามประคองจิตใหตั้งมั่นในแบบตาง ๆ  กัน.ความ 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๑๕ ๓๔๒ 

สํารวมทุกอยางเหลานี้ลวนเปนแตตัวศีล  หรือความควบคุมไวไดซึ่งสีลสิกขา  ใหยัง 
คงมีอยูตลอดเวลา  สําหรับในขั้นตอไปพึงถือเอาใจความอยางเดียวกัน  จักไมกลาว 
ถึงอีกโดยละเอียด  จักชี้ใหเห็นแตในแงที่จําเปนจะตองชี้เทานั้น. 

 
สิ่งที่ตองวินิจฉัยสืบไป  คือขอท่ีวา  “ทําจิตใหตั้งมั่นอยู”  สิ่งที่ตอง 

วินิจฉัยมีอยู  ๒  ประการคือ  ความตั้งมั่นเปนอยางไร  และความตั้งมั่นมีไดเมื่อไร 
ซึ่งจะไดวินิจฉัยกันสืบไป. 

 
คําวา  “ความตั้งมั่น”  ในที่นี้  โดยใจความก็คือความเปนสมาธินั่นเอง.  

เนื่องจากความเปนสมาธินี้  มีอาการที่อาจจะแยกพิจารณาใหเห็นไดในมุมหรือแง 
ตาง ๆ  กัน  เพราะฉะนั้นในทางศัพทศาสตร  เมื่อถามวาสมาธิคืออะไรแลว  ยอม 
ตอบดวยการจําแนกชื่อตาง ๆ  เหลานี้ใหฟงคือ   ิติ  =  ความตั้งมั่น.  สณฺ ิติ  = 
ความหนักแนนหรือความตั้งมั่นดวยดี,  อธิฏ ิติ  =  ความแข็งแรงหรือเขมแข็ง,  
อวิสาหาโร  =  ความมิไดมีอาการดุจอาหารเปนพิษ,  อวิกฺเขโป  =  ความไมฟุงซาน,  
อวิสาหตมานสตา  =  ความมีใจที่พิษมิไดกระทบกรทั่ง,  สมโถ  =  ความสงบ,  
สมาธินฺทฺรียํ  =  อินทรียคือความตั้งมั่น,  สมาธิพลํ  =  กําลังคือความตั้งมั่น,  สมฺมา- 
สมาธิ  =  ความตั้งมั่นชอบ.  ดังนี้เปนตน  ;  ซึ่งเปนการเพียงพอแลวที่ยกมาเปน 
ตัวอยาง  ทั้งที่ยังมีคําอื่นอีกมาก. 

 
อธิบายความหมายแหงคําที่แสดงลักษณะแหงความตั้งมั่น  เหลานี้ 

พอเปนทางเขาใจมีอยูดังนี้  :  คําวา  ตั้งมั่น  หนักแนน  หรือแข็งแรง  เปนตนนี ้
ลวนแตเปนอาการของจิต  ซึ่งเรียกวาสมาธิ.  คําวา  ความตั้งมั่น  หมายถึงความที่ 
อารมณหรือนิวรณกระทบไมหวั่นไหว  ;  คําวา  หนักแนน  หรือตั้งมั่นดวยดีนั้น 
หมายความวาเปนอยางนั ้นยิ ่งไปอีก   คือสามารถทนสู ตออารมณหรือนิวรณ 
ที่มีกําลังมากไดจริง.  คําวา  แข็งแรง  หมายถึงไมออนไปตามอารมณ  ที่ยั่วเยา 
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ขั้นที่  ๑๑  การทําจิตใหตั้งมั่น ๓๔๓ 

หรือขูเข็ญบังคับ.  คําวา  มิไดเปนดุจอาหารเปนพิษ  นี้เปนการทําอุปมา  :  
เหม ือนอย างว าคนที ่เก ิดม ีอาหาร เป นพ ิษขึ ้นในกระเพาะ   ย อมม ีอาการกระส ับ  
กระสายเหมือนคนจะตาย   ไมสามารถประกอบการงานอันใดได   ไมมีความสดชื่น 
เบิกบานแตประการใดเลย.  จิตนี้ก็เหมือนกัน  ถานิวรณเขาไปเปนพิษอยูในภายใน 
แลว  ยอมตายจากความดี  ไมสามารถประกอบกิจใด ๆ  ทางจิตได   ไมมีความสดชื่น 
เบิกบานแตประการใดเลย.  เพราะฉะนั้น  ทานจึงกลาววา  ลักษณะของสมาธินั้น 
ตองเปนเหมือนกับความที่ไมมีอาหารเปนพิษอยูในกระเพาะ.  คําวา  ไมฟุงซาน 
หมายถึงมีอารมณเพียงอยางเดียว  ไมแลนไปสูอารมณใด ๆ  กําหนดอยูแตอารมณ 
ที่มีอยูสํ าหรับสมาธินั้น   เหมือนกับสัตวที่มีสิ่ งที่ตองการอยู ในที่นั้นอยางเพียงพอ 
แลว   ก็ไมลุกลนไปในที่อื่น  ๆ   เหมือนลิงที่ เที่ยวแสวงหาผลไมไปทั ่ว  ๆ   ปา   ฉ ันใด 
ก็ฉันนั้น.  คําวามีใจอันพิษมิไดกระทบกระทั่ง  นั้น  พิษในที่นี้  หมายถึงนิวรณ 
และกิเลสช่ืออื่นทุกชนิด  ;  เมื่อกิเลสไมกระทบจิต  จิตมีความเปนปกติสงบอยูได.  
คําวากระทบจิตในที่นี้   หมายถึงครอบงําจิต   ดึงจิตไปตามอํานาจของมัน   เชน 
ความอยากดึงไปสูสิ่ งที่มันอยาก   ความโกรธดึงไปสูสิ่ งที่มันโกรธ   ดังนี้ เปนตน   ;  
เมื่อไมมีสิ่ ง เหลานี้จิตก็สงบ   เปนสมาธิ   คําวา   สมถะ   หรือ   สงบ   มีความหมาย 
ตรงตามภาษาไทย   คือหมายถึงความระงับ   ไมมีความดิ้นรน   ไมมีความเรารอน 
ไมมีความหมนหมอง  ดังนี้เปนตน.  คําวา  สมาธินฺทฺริยํ  ตองการใหหมายถึง 
สมาธิที่ แทจ ริ ง   คือขนาดที่ จะ เปนใหญ   เป นประธานได อย า งหนึ ่ง   ในบรรดา 
ธรรมที่เปนใหญเปนประธานทั้งหลาย,  คําวา  สมาธิพลํ  ก็เปนอยางเดียวกัน 
หมายถึงสมาธิที่ถึงขนาดที่มีกําลังหรือใชเปนกําลังตอสูขาศึก  คือนิวรณได.  คําวา 
สัมมาสมาธิ  ตองการใหหมายถึงแต  สมาธิที่ถูกที่ชอบ  หรือ  สมาธิในทางพุทธ- 
ศาสนา  เพราะยังมีสมาธิที่เปนของนอกพุทธศาสนา  หรือสมาธิที่เดินผิดทางเปน 
มิจฉาสมาธิอยูอีกพวกหนึ่ ง .  เมื่อผูศึกษาไดพิจารณาดูความหมายของคําเหลานี้ 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๑๕ ๓๔๔ 

ทุกคําอยางละเอียดลออแลว  ก็สามารถเขาใจถึงความหมายของสิ่งที่เรียกวาสมาธิ 
ไดอยางทั่วถึง  และเขาใจไดวาสมาธินั้นคืออะไร.  แตอยางไรก็ดีทั้งหมดนี้เปน 
เพียงการอธิบายตามทางศัพทศาสตร  หรือทางหนังสือเทานั้น. 

 
สวนในทางปฏิบัตินั้น  ทานจํากัดความไวสั้น ๆ  ตามหลักแหงอานา- 

ปานสติวา  ความที่จิตมีอารมณเปนหนึ่งไมฟุงซาน  ดวยอํานาจการกําหนดลม 
หายใจยาว  –  สั้น  ชื่อวา  สมาธิ  ;  หรืออีกอยางหนึ่งวา  จิตที่มีอารมณเปน 
อันเดียวไมฟุงซาน  ดวยอํานาจจากการกําหนดลมหายใจ  ของบุคคลผูมีจิตตั้งมั่น 
ชื่อวาสมาธิ  ดังนี้  ซึ่งทั้งหมดนี้อาจจะสรุปความไดวา  เมื่อจิตมีอารมณสําหรับ 
กําหนดและจิตกําหนดอารมณนั ้นได   การกําหนดอารมณได นั ้น   ชื ่อว า   สมาธิ 
จะเปนอยางต่ํา  อยางกลาง  อยางสูง  หรืออยางหยาบ  อยางกลาง  อยางประณีต  นั้น 
ยอมแลวแตกรณี  แตไมถือเอาเปนประมาณ  เพราะอาจจะเรียกไดวาเปนสมาธิได 
ดวยกันทั้งนั้น. 

 
นี้คือวินิจฉัยขอท่ีวา  สมาธิคืออะไร ? 
 
สวนขอ ที ่ว า   สมาธิหร ือความตั ้งมั ่นมีได เมื ่อ ไรนั ้นมีว ิน ิจฉ ัย 

ดังตอไปนี้  :- 
 
ดังที่กลาวมาแลวขางตนวา   สมาธิมี ไดทุกขณะที่จิตมีการกําหนด 

อารมณ  นี่เปนหลักทั่ว ๆ  ไป  ;  ที่เปนอยางพิเศษนั้น  สมาธิมีไดหรือยัง 
คงมีอยูไดแมในขณะที่จิตกําหนดลักษณะ  มีลักษณะแหงความไมเที่ยง  เปนตน 
ในขณะแหงวิปสสนา  ;  ฉะนั้น  เมื่อจะประมวลใหสิ้นกระแสความก็เปนอันกลาว 
ไดวา  สมาธิไดโดยประเภทใหญ ๆ  ใน  ๓  กาล  คือ  :- 
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ขั้นที่  ๑๑  การทําจิตใหตั้งมั่น ๓๔๕ 

๑.  สมาธิในขณะระยะเริ่มแรกแหงการกําหนดอารมณ  ซึ่งไดแกบริกรรม- 
สมาธิและอุปจารสมาธิ. 

๒.สมาธิในขณะที่จิตตั้งอยูในฌาน  ไดแกอัปปนาสมาธิโดยตรง. 
๓.  สมาธิ  ที่เปนอนันตริกสมาธิแนบเนื่องกันอยูกับปญญา  ในขณะที่มีการ 

กําหนดและการพิจารณาลักษณะ  มีลักษณะแหงความไมเที่ยง  เปนตน. 
 
สมาธิอยางที่หนึ่ ง   คือสมาธิ ในระยะเริ่ มแรก   แหงการกําหนด 

อารมณนั ้น   เปนสมาธิโดยออมหรือโดยปริยาย   คือเปนสมาธิที ่ย ังไมถ ึงขนาด 
ที ่จะกลาวไดว าเปนสมาธิแท  เหมือนมนุษยยังเด็กอยู   ยังไมมีความเปนมนุษย 
ที่เต็มที่  ฉันใดก็ฉันนั้น,  แตถึงกระนั้นก็ยังดีกวาไมมีสมาธิเสียเลยเปนไหน ๆ.  
สรุปความในขอนี ้วา  พอสักวาลงมือทําสมาธิ  ก็มีสมาธิโดยปริยายนี้ไดเรื ่อย ๆ  
ไปเปนลําดับ  จนกระทั่งถึงขณะแหงอุปจารสมาธิ  คือนิวรณระงับไปบาง  กลับมี 
มาบาง   หรือนิวรณถอยกําลังลงไปมาก   แตไมถ ึงขนาดที ่จะระงับหมดสิ ้นไป 
ทั ้งนี ้  เพราะเหตุที ่ว าองคฌานยังไมครบถวนและตั ้งมั ่น   จึงตองจัดเปนสมาธิ 
โดยปริยายอยูนั่นเอง  แตถึงกระนั้นก็ยังดีกวาไมมีสมาธิเสียเลย  ดังกลาวแลว. 

 
สมาธิอยางที่สอง  คือ  อัปปนาสมาธินั้น  หมายถึงความที่จิตตั้งมั่น 

อยูในฌาน  นี้คือตัวสมาธิแท  และมีความหมายเต็มตามความหมายของคําวาสมาธิ 
ทุกประการ.  เมื่อกลาววาจิตใหตั้งมั่นอยู  และเปนความตั้งมั่นอยูอยางแทจริง 
ก็ตองหมายถึงความที่จิตตั้งอยูในสมาธิขั้นที่เปนฌาน  ขั้นใดขั้นหนึ่งเทานั้น  ไมวา 
จะเปนรูปฌานหรืออรูปฌานก็ตาม.  ถาผูปฏิบัติในอานาปานสติมีความมุงหมายที่จะ 
ฝกฝนในสวนอรูปฌาน  ก็มีโอกาสที่จะฝกฝนไดในอานาปานสติขั้นที่สิบเอ็ดนี้  มีราย 
ละเอียดดังที ่กลาวไวในที ่อื ่นอีกสวนหนึ ่ง  เพราะไมไดเปนสิ ่งที ่มุ งหมายโดยตรง 
ในที่นี้.  ในที่นี้มุงหมายโดยตรงแตเพียงรูปฌานทั้งสี่  แตประเภทเดียว. 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๑๕ ๓๔๖ 

สวนสมาธิอยางที่สาม  คือ  สมาธิที่แนบเนื่องกันอยูกับปญญาโดย 
ไมแยกกันนั้น  จัดเปนสมาธิโดยปริยายอีกอยางหนึ่ง  เพราะในขณะนี้เปนขณะที่ 
ปญญาจะทํา  หนาที่  ของมันดวย  กําลัง  คือสมาธิ.  เมื่อบุคคลกําหนดอารมณของ 
สมาธ ิจนทําฉานให เก ิดขึ ้นได   ดํารงอยู ในฌานนานพอสมควร   คือจ ิตม ีกําล ัง 
เขมแข็ง  และเขาร ูปเขารอยเพียงพอแกความตองการแลว  ก็ออกจากฌานนั ้น 
ไปกําหนดอารมณแหงวิปสสนา   เชนเวทนาเปนตน   อยางใดอยางหนึ่งขึ้นมา 
พิจารณาโดยลักษณะ  มีลักษณะแหงความไมเที่ยงเปนตนอยู.  ในขณะนี้กําลัง 
แหงสมาธิก็ยังอยูในการพิจารณานั้น  คือ  แฝงตัวหรือแนบเนื่องกันอยูกับปญญา 
โดยสัดสวนที่สมควรกัน  :  ถาเพงปญญาแรง  กําลังของสมาธิก็แรงขึ้นตาม,  
ถาเพงปญญาหยอน  กําลังของสมาธิก็หยอนลงตาม,  และเปนไปในตัวเองไดเชนนี ้
โดยไมตองเจตนา  ดังนี้.  สมาธิชนิดนี้เรียกวา  สมาธิในขณะแหงวิปสสนา  และ 
เพราะเหตุนั้นจึงไดชื่อวา  สมาธิโดยปริยาย  ;  แตเปนปริยายที่มีคาสูง  ไมเหมือนกับ 
สมาธิโดยปริยายดังที่กลาวแลวในขอท่ีหนึ่ง. 

 
จากลักษณะอาการแหงสมาธิทั้ง  ๓  ชนิด  หรือ  ๓  ขั้น  ๓  ตอน  ดังที่ 

กลาวมาแลวนี ้  ทําใหเราเห็นไดว าสมาธิมีอยู ในขณะไหนหรือเมื ่อไร  และสมาธิ 
ในขณะไหน  มีลักษณะและหนาที่อยางไร  เปนการรอบรูตอความที่จิตเปนสมาธ ิ
ไดโดยประการทั้งปวง. 

 
สําหรับ  การปฏิบัติอานาปานสติในขั้นที่สิบเอ็ดนี้๑  มีหลักสวนใหญ 

วาทําจิตใหตั้งมั่นอยูทุกลมหายใจเขา  –  ออก  ฉะนั้น  ผูปฏิบัติจะตองยอนกลับไป 
ปฏิบัติมาตั้งแตอานาปานสติขั้นที่หนึ่งอีกตามเคย  เพื่อจะไดกําหนดความตั้งมั่น 

 
 
 

 

                                                
๑  การบรรยายครั้งที่  ๓๘  /  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๐๒ 
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ขั้นที่  ๑๑  การทําจิตใหตั้งมั่น ๓๔๗ 

ของจิตซึ่งมีอยูในลักษณะตาง ๆ  กัน  เปนอารมณทุก ๆ  ขั้น  ทุก ๆ  ลําดับ  เทาที่จิต  
จะมีอาการตั้งมั่นอยางไร .  ในระยะนี้  ใจความสําคัญของการฝก  มีอยูตรงท่ี 
ให เ พ ง เ ล ็ง ถ ึง ความตั ้ง มั ่น อย า ง เด ีย ว   ไม ว า จะฝ กด วยอานาปานสต ิข อ ไหน .  
จากคําอธิบายในขอ ท่ีแลวมาทําให เราเห็นไดวา   ฝกอานาปานสติอยางเดียวกัน 
หรือชื ่อเดียวกัน   หรือขอเดียวกันก็จริง   แตการกําหนดนั ้น   กําหนดตางกัน 
หรือกําหนดคนละสิ่ง  ดังจะยกตัวอยางใหเห็นไดงาย ๆ  อีกครั้งหนึ่ง  :  เชน  เมื่อ 
ฝกอยู ในอานาปานสติขั้นที่หนึ่ ง   เรากําหนดลมหายใจนั่น เอง   อยูทุกลมหายใจ 
เขา  –  ออก  ;  ครั้นมาถึงการฝกในขั้นที่สิบเอ็ดนี้  ซึ่งจะตองยอนกลับไป 
ทํามาตั ้งแต ขั ้นที ่หนึ ่งอ ีกก ็ตาม   แต เ ราก ็ม ิได กําหนดลมหายใจอยู ท ุกลมหายใจ 
เขา  –  ออกโดยตรง  เราเพียงแต  กําหนดความที่จิตตั้งมั่นไดเทาไรหรืออยางไร 
ในขณะแหงอานาปานสติขั้นที่สิบเอ็ดนั้นอยูทุกลมหายใจเขา  –  ออก  เพื่อ 
กําหนดรูความตั้ งมั่น   หรือศึกษาความตั้ งมั่ นของจิตในทุกขั้นแห งอานาปานสต ิ
โดยทํานองที ่จ ะทํา ให เ ห ็น ได ว า   ม ันตั ้ง มั ่น ในความหมายของสมาธ ิส ูง ขึ ้นมา 
เปนลําดับ ๆ  เพียงไร  ;  แลวความตั้งมั่นนั้นเองคอย ๆ  กลายเปนความตั้งมั่นตาม 
ความหมายของวิปสสนาหรือปญญาขึ้นมา   ในขณะแหงอานาปานสติขั้นไหนและ 
ดวยอาการอยางไร  ;  จนกระทั่งรูจักความตั้งมั่นทุกชนิดทุกแบบ  ทุกแง  ทุกมุม 
ทุกขนาด  ทุกแขนง   เปนตนจริง  ๆ.  ฉะนั้น  จึงทําใหเห็นชัดไดวา  แมเรา 
จะย อนไปฝ กตั ้งแต ขั ้นที ่หนึ ่งอ ีก   แต ก ็ม ีการกําหนดในการฝ กต างก ัน   เช น เมื ่อ 
ฝก ข้ันที่สิบเอ็ดนี้กําลังยอนไปฝก ข้ันตน  ๆ   ขั้นไหนก็ตาม   การฝกลวนแตกําหนด 
อยูที ่ความตั้งมั ่นทุกขั ้นไป.  ถาผูใดจับความสําคัญขอนี้ได  ก็จะเห็นไดดวย 
ตนเองวา  การฝกทุกขั้นไมเหมือนกันเลย  แมจะมีการยอนไปฝกในขั้นตน ๆ  มาอีก 
กี่ขั้นก็ตาม. 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๑๕ ๓๔๘ 

สรุปความวา  การฝกในขั้นที่สิบเอ็ดนี้  ฝกในการกําหนดความตั้งมั่น 
ทั ้งในแงของสมถะ   และทั ้งในแงของวิปสสนา   จากอานาปานสติทุกขั ้นเทาที ่ม ี
ใหกําหนดไดวามีความตั้งมั่นอยูกี่อยาง  จนกระท่ังตนมีความคลองแคลวในการ 
ทําจิตใหตั้งมั่นไดทุกอยาง  ดวยความชํานิชํานาญสมตามความปรารถนา. 

 
สวนคําวินิจฉัยในขอท่ีวาญาณและสติ  ตลอดถึงสัมปยุตตธรรมอื่น ๆ  

ซึ ่งม ีอยู ในขณะนั ้นม ีขึ ้นได โดยว ิธ ีไรนั ้น   พึงทราบวาเมื ่อจ ิตมีความตั ้งมั ่นไม ว า 
ชนิดไหนอยูทุกลมหายใจเขา  –  ออก  จิตที่ตั้งมั่นนั้นก็ปรากฏดวย  สติทีกําหนด 
ความตั้งมั่นนั้นก็ปรากฏดวยจึงเกิดมีจิตรูแจงคือวิญญาณจิต   ซึ่งไดแก 
อนุป สสนาญาณด ังที ่ได กล าวแล วในข อก อน .เมื ่อ เป นด ังนี ้ก ็เป นอ ันว าม ีการ 
ตาม เห ็น ซึ ่ง จ ิต ในจ ิตด ว ยอํา น าจขอ งสต ินั ้น จนก ระทั ่ง เ ห ็นค ว าม ไม เ ที ่ย ง 
เปนทุกข  เปนอนัตตาของจิต  แมที่ตั้งมั่นแลวทุกชนิด  ;  เมื่อกระทําอยูดังนี ้
ก็เรียกวามีจิตตานุปสสนาสติปฏฐานภาวนา  อันเปนภาวนาที่สมบูรณดวยอรรถ 
ทั้งสี่  ดังที่ไดเคยอธิบายมาแลวอยางละเอียดในขอตน ๆ  ;  ในขณะนั้นยอมมีการ 
สโมธานมาไดซึ่งธรรมทั้งหลาย  ๒๙  อยาง  พรอมท้ังรูโคจรและแทงตลอดสมัตถะ 
ของธรรมนั้น ๆ  ดังที่กลาวโดยละเอียด  ในอานาปานสติขั้นที่หาอีกนั่นเอง. 

 
การวินิจฉัยในอานาปานสติขั้นที่สิบเอ็ดสิ้นสุดลงเพียงเทานี้  ตอไปน้ี 

จะไดวินิจฉัยในอานาปานสติขั้นที่สิบสองสืบไป. 
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ตอน  สิบหก 
อานาปานสติ  ขั้นที่  สิบสอง 

(การทําจิตใหปลอย) 
 

อุทเทสแหงอานาปานสติขั้นที่สิบสอง   หรือขอท่ีสี่แหงจตุกกะที่สามนี้ 
มีหัวขอวา  “ภิกษุนั้น  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูทําจิตใหปลอยอยู  จักหายใจเขา 
ดังนี้  ;  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูทําจิตใหปลอยอยู  จักหายใจออก  ดังนี้”๑  
วินิจฉัยมีอยูดังตอไปนี้  :- 

 
การทําในบทศึกษาทั้ งสามในอานาปานสติขั้นนี้นั้น   ความสํารวมสต ิ

ในการคอยกําหนดการปลอยชนิดตาง  ๆ   ของจิต   หรือแมแตการคอยกําหนดจิต 
ใหทําการปลดเปลื้องสิ่งตาง  ๆ   จากจิต   ซึ่งเปนความสํารวมอยางยิ่ง   และอยาง 
ละเอียดที่สุดนั่นแหละ   คือ   ความสํารวมที่ประมวลไว ไดซึ่ งสีลสิกขาในขณะนี้ .  
สําหรับจิตตสิกขาและปญญาสิกขานั้น  มีอยูไดโดยลักษณะเดียวกันกับอานาปานสต ิ
ขั้นอื่น ๆ  ทุกขั้นดังที่กลาวแลว  ไมจําเปนตองวินิจฉัยซ้ําในที่นี้อีก. 

 
สําหรับคําวา  “ทําจิตใหปลอยอยู”  นั้น  มีสิ่งที่จะตองวินิจฉัยเปน  

๒  อยางคือ  :- 
 
๑.  ปลอยอยางไร ? 
๒.  ปลอยซึ่งอะไร ?  ซึ่งจะไดวินิจฉัยตอไป. 

                                                
๑  วิโมจยํ  จิตฺตํ  อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ  ; 
วิโมจยํ  จิตฺตํ  ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ. 

๓๔๙ 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๑๖ ๓๕๐ 

การที่ยกเอาปญหาวาปลอยอยางไรมาวินิจฉัยกอนนั้นเปนเพราะจะชวย 
ทําใหเกิดความเขาใจไดโดยงาย  เพราะจะไดอาศัยขอความตาง ๆ  ดังที่กลาวมาแลว 
ขางตนเปนเครื่องชวยทําใหเกิดความเขาใจงาย  โดยเฉพาะก็คือ  เร่ืององคแหงฌาน 
อันกลาวแลวในอานปานสติขั้นที่สี่ โดยละเอียด  และเรื่องการละนิจจสัญญาเสียได 
ดวยอนิจจสัญญา  เปนตน  ดังที่กลาวแลวโดยละเอียดในอานาปานสติขั้นที่หา. 

 
คําวาทําจิตใหปลอย  มีความหมายโดยตรงวา  ทําจิตใหปลอยสิ่งที่ 

เกิดขึ้นในจิตหรือกลุมรุมหองลอมจิต  อยางหนึ่ง  และ  สิ่งที่จิตยึดไวเองดวยอํานาจ 
ของอุปาทานอันเกิดจากอวิชชา  อันนอนเนื่องอยูในสันดาน  นี้อีกอยางหนึ่ง.  
ถากลาวกลับกันอีกอยางหนึ่งก็คือ  แทนที่จะกลาววาทําจิตใหปลอย  ก็กลาวกลับ 
กันไดวา  “เปลื้องจิตเสียจากสิ่งซ่ึงควรปลดเปลื้อง”  ดังนี้ก็ได  ;  ผลยอมเปนอยางเดียว 
กัน  จะแตกตางกันก็แตวิธีพูด. 

 
ที่วาทําจิตใหปลอยเสีย  หรือเปลื้องจิตเสียจากสิ่งที่มากลุมรุมจิตนั้น 

หมายถึงการเปลื้องจิตจากนิวรณในขณะแหงสมาธิ  นับตั้งแตระยะเริ่มแรกขึ้นมา 
จนกระทั่งถึงสมาธิที่เปนฌาน.  สมาธิที่ยังไมเปนฌาน  ก็เกียดกันนิวรณออกไป 
ได เล ็ก  ๆ   นอย  ๆ   ตามสัดส วน   และลมล ุกคลุกคลานไปตามเรื ่องของมัน   แต 
ถึงอยางนั้นก็ยังเปนการเปลื้องจิตจากนิวรณอยูนั่นเอง.  เมื่อมีความตั้งอกตั้งใจ 
ทําอยู ในสมาธ ิขั ้นนี ้  ก็เป นการทําจ ิตให ปล อยอยู ซึ ่งน ิวรณในขั ้นนี ้  ซึ ่งทําใหเห ็น 
ไดอีกวา  ผูปฏิบัติในอานาปานสติขั้นที่สิบสองนี้  ก็จําเปนที่จะตองตีวงกวาง  คือ 
การยอนมาฝกการกําหนดในการที่จิตเปลื้องจากนิวรณออกไปไดอยางไร  ไปตั้งแต 
อานาปานสติขั้นตน ๆ  อีกนั่นเอง. 
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ขั้นที่  ๑๒  การทําจิตใหปลอย ๓๕๑ 

แตโดยที่แทนั้น  คําวา  “ทําจิตใหเปลื้องอยู”  นั้น  อยางนอยหมายถึง 
การทําจิตใหเปลื้องนิวรณออกไปไดจริง ๆ  โดยตรง  มิไดมุงหมายถึงการปลดเปลื้อง 
เล็กนอยโดยตัวมันเองในระยะเริ ่มแรกที ่ส ุดเชนนั ้น  แตการที ่นํามากลาวนี ้ก ็เพื ่อ 
จะชี ้ใหเห็นชัดวา  การปลดเปลื ้องนิวรณนั ้นยอมมีใหเห็นไดตั ้งแตเมื ่อไร  ฉะนั ้น 
ถาผูใดประสงคจะยอนกลับไปฝกการกําหนดอาการอันนี้  มาตั้งแตอานาปานสติ 
ขั้นที่ หนึ่ ง   ก็ เปนสิ่ งที่ ควรทํ า   เพื่ อ เห็นการปลดเปลื้ องนิ วรณ   “อยางลมลุก 
คลุกคลาน”  ดังที่กลาวแลวนั่นเอง  ซึ่งจะชวยใหเขาใจความหมายของคําวา  
”ทําจิตใหปลอยอยู”  ไปไดตั้งแตตนทีเดียว. 

 
การทําจิตใหปลอยอยู ซึ ่งนิวรณในขั ้นแหงสมถะ  นั ้น  ก็คือการ 

กําจัดนิวรณทั้งหาเสียไดดวยอํานาจของปฐมฌาน  เรียกวา  การปลอยนิวรณหา 
เสียไดจากจิต.  สูงขึ้นมา  คือการปลอยวิตก  วิจาร  เสียได  ดวยอํานาจทุติยฌาน ;  
จิตจะเกลี้ยงเกลายิ่งขึ้นเพียงไร  ขอใหลองคํานวณดุ.  สูงขึ้นมาเปนการปลอย 
ปติเสียได  ดวยอํานาจของตติยฌาน  ;  และการปลอยความรูสึกท่ีเปนสุขและ 
ทุกขเสียได  ดวยอํานาจของจตุตถฌานในที่สุด.  ผูปฏิบัติจะตองพยายามกําหนด 
ความที่จิตปลอยนิวรณหรือเปลื้องตนเองจากนิวรณไดอยางไร  แลวความเกลี้ยง 
เกลาหรือโวทาตะเกิดขึ้นไดอยางไร  และจิตเปลื้องจากองคฌานตาง ๆ  เปนลําดับ 
ขึ้นมาอยางไร  และจิตมีความเกลี้ยงเกลาตามขึ้นไปอยางไร  เปนการฝกทําซ้ํา ๆ  
ซาก ๆ  ใหชํานาญในการเปลื้องและปลอยเหลานี้  จนชํานิชํานาญเหมือนของเลน 
ก็เปนอันกลาวไดวา  เปนผูประสบความสําเร็จในการทําจิตใหปลอยอยูในขั้นของ 
สมถะสําเร็จไปขั้นหนึ่ง. 

 
ถัดไปอ ีกขั ้นหนึ ่ง   ก ็ค ือการทําจ ิตให ปลอยจากสิ ่งที ่จ ิตย ึดไว เอง 

ดวยอํานาจของอุปาทาน .  ขอน้ี   คือการทําจิตให เปลื้องปลอยอยูในขั้นของ 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๑๖ ๓๕๒ 

วิปสสนา.  ขอนี้จะมีไดในณะแหงอานาปานสติที่ไดหยิบยกเอาธรรมไมวารูป 
หรือนามอยางใดอยางหนึ่งขึ้นมาพิจารณาอยู โดยลักษณะ   คือโดยความไมเที่ยง 
เปนทุกข  เปนอนัตตา  เปนตน.  ถาจะมีการยอนไปฝกมาตั้งแตอานาปานาสติ 
ขั้นที่หนึ่ง  ก็กําหนดเอาลมหายใจยาวมาเปนวัตถุสําหรับดูความไมเที่ยง  เปนทุกข 
เปนอนัตตา  ของลมนั้น.  อานาปานสติทุกขั้นในอานาปานสติจตุกกะที่หนึ่งนี้ 
มีลมหายใจนั่นเองในลักษณะที่ตาง ๆ  กัน  เปนวัตถุสําหรับพิจารณาโดยลักษณะ;  
อานาปานสติในจตุกกะที่สองทั้งหมด  มีเวทนาที่อยูในลักษณะตาง ๆ  กันนั่นแหละ 
เปนวัตถุสําหรับการพิจารณาโดยลักษณะ  ;  อานาปานสติทุกขั้นในจตุกกะที่สาม 
มีจิตซึ่ งกําลังเปนอยู ในลักษณะที่ตาง  ๆ   กันนั่นแหละ   เปนวัตถุสําหรับพิจารณา 
โดยลักษณะ.  เปนอันวาในอานาปานสติทุกข้ัน  ลวนแตมีวัตถุอยางใดอยางหนึ่ง 
สําหรับใหพิจารณาโดยลักษณะ   คือโดยความไม เที่ยง   เปนทุกข   เปนอนัตตา .  
เมื่อการพิจารณามีอยู   การเห็นแจงโดยลักษณะก็ยอมมี   ฉะนั้น   เมื่อมีการเห็น 
ความไมเที่ยงที่ ใด  จิตก็ปลอยนิจจสัญญา   คือความเห็นวาเที่ยงเสียไดเมื่อน้ัน  ;  
เมื่อเห็นโดยความเปนทุกขเมื่อใด  จิตก็ปลอยสุขสัญญา  คือความสําคัญวาสุขเสียได 
เมื่อนั้น  ;  เมื่อเห็นโดยความเปนอนัตตา  จิตก็ปลอยอัตตสัญญา  ความสําคัญ 
วาตนเสียได  ;  เมื่อจิตเบื่อหนายอยู  ยอมปลอยนันทิ  คือความเพลินเสียได  ;  
เมื่อจิตคลายกําหนัดอยู  ยอมปลอยราคะ  คือความกําหนัดเสียได  ;  เมื่อจิตดับอยู 
คือไมมีอะไรปรุงแตง  ยอมปลอยสมุทัย  คือความกอเสียได  ;  เมื่อจิตสละคืนอยู 
ยอมปลอยอุปาทาน  คือความถือมั่นเสียได  มีรายละเอียดดังกลาวแลวในคําอธิบาย 
สวนหนึ่งของอานาปานสติขั้นที่หา.  นี้คือการทําจิตใหปลอยในขั้นของวิปสสนา. 
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ขั้นที่  ๑๒  การทําจิตใหปลอย ๓๕๓ 

ในขั้นของสมาธิ  จิตเปลื้องปลอยนิวรณและอกุศลธรรมตาง ๆ  ตลอดถึงองคแหงฌาน 
ตาง ๆ  ไดดวยอํานาจของฌานนั้น ๆ.  สวนในขั้นของวิปสสนานี้จิตเปลื้องปลอย 
ความเห็นผิดและกิเลสอันละเอียดตาง ๆ  ดวยอํานาจของปญญา.  ทั้งหมดนี้ 
คือคําตอบของคําถามที่วา  จิตทําการเปลื้องปลอยโดยวิธีใด.  ในที่นี้ไดยกเอา 
ตัวอยางการเปลื้องปลอยนิวรณดวยสมาธิ  และเปลื้องปลอยนิจจสัญญา  เปนตน 
ดวยปญญามาแสงดใหเห็นชัดวา  มีอาการปลอยอยางไร.  ตอไปน้ีจะไดวินิจฉัย 
ขอท่ีวา  จะตองปลอยอะไรบางกี่อยาง 

 
เมื่อถามวา  จะตองทําจิตใหปลอย  หรือใหเปลื้องจากอะไร  ?  โดย  

วงกวางทานจําแนกไววา  จะตองเปลื้องมาจากสิ่งเหลานี้คือ  เปลื้องจากราคะ  จาก 
โทสะ  จากโมหะ  จากตัณหา  จากมานะ  จากทิฏฐิ  จากวิจิกิจฉา  จากถีนมิทธะ 
จากอหิริกะ  –  บาปธรรมที่ทําจิตใหไมรูละอายบาป  จากอโนตตัปปะ  –  บาปธรรม 
ที่ทําคนไมใหกลัวบาป. 

 
อยางไรก็ดี  พึงถือวาเทาที่ทานนิยมตอบกันอยางนี้  ดังปรากฏอยูใน 

พระคัมภีรตาง ๆ  นั้น  เปนเพียงตัวอยางเทาที่ยกมาพอสมควรอีกนั่นเอง  และพึง 
สังเกตใหเห็นวา  ทานยกเอากิเลสที่มีอํานาจรุนแรงขึ้นมากลาวกอนเปนลําดับ  แลว 
จึงมาถึงอกุศลธรรมที่มีความรุนแรงนอยกวาลงมาตามลําดับ  ซึ่งผิดกับพวกเรา 
สมัยนี้  ซึ่งชอบกลาวถึงสิ่งเล็กไปหาสิ่งใหญ  หรือสิ่งที่ ไมสูสําคัญขึ้นไปสูสิ่งที่มี 
ความสําคัญที่สุด.  การที่ทานกลาวดังนี้  ชะรอยเปนการมุงหรือเตือนใหรูสึก 
ในขั้นแรกถึงสิ่งที่นากลัวที่สุดกอน  จะไดเกิดความสนใจหรือเกิดความพยายามมาก 
เพียงพอ  แลวตั้งหนาตั้งตาเปลื้องปลอยสิ่งนั้นอยางเต็มท่ี  ;  เมื่อทําอยางนั้นไมได 
จึงคอยลดลงมาตามลําดับ. 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๑๖ ๓๕๔ 

อาจจะมีผูถามวาจะเปลื้องปลอยสิ่งเหลานี้  โดยอาศัยอะไรเปนเครื่อง 
มือ  ?  คําตอบมีงาย ๆ  แมโดยสามัญสํานึก  คือตอบวา  โดยอาศัยกุศลธรรมที่ตรง 
กันขามตออกุศลธรรมเหลานั้น  ดวยอุบายวิธีตาง ๆ  ดังที่ไดกลาวแลวขางตน.  ในขอ 
ที่จะเปลื้องปลอยดวยการเปลื้องปลอยมันอยางไร  ?  ตั้งแตราคะลงมาจนถึงทิฏฐิเปน 
สิ่งที่เห็นไดชัดวา  ตองมีการเปลื้องปลอยดวยการการเปลื้องปลอย  ในขั้นแหงวิปสสนา 
โดยตรง  สวนอกุศลธรรมอันมีชื่อ  วิจิกิจฉา  ถีนมิทธะ  อหิริกะ  อโนตตัปปะ 
เหลานี้  ถายังเปนขั้นที่เปนอกุศลธรรมต่ํา ๆ  ยอมเปลื้องเสียไดดวยการเปลื้องปลอย 
ขั้นสมาธิ.  ถาเปนขั้นที่เล็งถึงกิเลสอาสวะอันละเอียด  ก็ตองอาศัยการเปลื้อง 
ปลอยแหงขั้นวิปสสนาอีกอยางเดียวกัน  ยกตัวอยางเชนอุทธัจจะตามปกติหมายถึง 
นิวรณ  และในที ่นี ้ก ็หมายถึงน ิวรณ  แตคําว าอ ุทธ ัจจะนี ้  เป นชื ่อของสังโยชน 
หรืออนุสัยอยางหนึ่ ง   ในบรรดาสังโยชนสิบ   มันเปนสิ่ งที่ตองละหรือตัดดวย 
อํานาจของปญญาหรือวิชชาโดยตรง. 

 
ถาผูปฏิบัติมุงหมายจะฝกฝน  การเปลื้องจิตจากบาปธรรมเทาที่จะพึงทํา 

ได  ขณะแหงอานาปานสติขั้นตาง ๆ  ที่ทําอยูตามปกติ  ก็อาจจะไดเทาที่กลาวแลว 
ในตัวอยางในตอนอันวาดวยการปลดเปลื้องอยางไร  ซึ่งก็นับวาเปนการเพียงพอ 
เหมือนกัน.  แตหากวามีความประสงคจะศึกษาและฝกฝนโดยนัยอันละเอียดยิ่งขึ้น 
ไปดวยการจําแนกการปลดเปลื้องเปนรายอยาง  แตละอยาง  โดยรายชื่อดังที่กลาว 
แลวนี้  ก็จําเปนจะตองศึกษาเกี่ยวกับกุศลธรรม  ที่ เปนขาศึกโดยตรงของอกุศล 
ธรรมเหลานี้เรียงอยางไปตามสมควร  คือ  :- 
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ขั้นที่  ๑๒  การทําจิตใหปลอย ๓๕๕ 

เมื่อจะปลดเปลื้องเสียซึ่งราคะ๑  ยอมตองทําในใจถึงสิ่งตรงกันขาม  คือ 
สามารถระงับราคะนั้นได  เชนกายคตาสติซึ่งรวมอสุภสัญญาอยูดวย.  กายคตาสต ิ
โดยตรง  ไดแกการพิจารณากายแยกออกเปนสวน ๆ  โดยเฉพาะเปนธาตุและพิจารณา 
แตละสวนโดยความเปนของปฏิกูล.  สวนอสุภสัญญานั้นเพงความไมงามโดยเฉพาะ 
ของซากศพ  เพื่อใหเห็นวารางกายนี้มีความเปนอยางนี้รวมอยูดวย.  เมื่อเห็นความ 
ปฏิกูลของรางกายที่มีชีวิต  และรางกายที่ไมมีชีวิตอยูดังนี้  ยอมระงับความกําหนัด 
ในสิ่งอันเปนที่ตั้งของความกําหนัดเสียได  ทั้งโดยสวนยอย  เชนความสวยงาม 
เปนสวน ๆ  และทั้งโดยสวนรวม  คือความสวยงามทั้งหมด  :  อันนี้เปนสิ่งสําหรับ 
เปลื้องจิตจากราคะโดยตรง  หรือเปนการตอสูโดยตรง.  ที่เปนโดยออมหรือ 
ทั่วไป  ก็คือการทําจิตใหเปนสมาธิ  โดยวิธีแหงอานาปานสติ  เปนตน  ซึ่งเมื่อจิต 
เปนสมาธิแลว  ราคะหรืออื ่น ๆ  ยอมระงับไปในตัว  ดังที ่กลาวแลวขางตนซึ ่งจะ 
ไมตองกลาวอีกตอไป  ;  เพียงแตสรุปเปนหลักไววา  เมื่อจิตเปนสมาธิดวย 
อํานาจของอานาปานสติแลว  ก็เปนอันปลดเปลื้องอกุศลธรรมเหลานี้ทุกอยาง  ดังนี ้
ก็พอ.  สําหรับการปฏิบัติที่เปนการตอสูโดยตรง  ผูปฏิบัติจะตองนอมจิตไป 
พิจารณาใหเห็นความเปนธาตุ  หรือความเปนปฏิกูลใหชัดแจงเสียกอน  แลวนํา  มา 
ทําในใจอยูทุกลมหายใจเขา  –  ออก  ก็เปนการปลดเปลื้องราคะนั้นดวยอานาปานสต ิ
นี้ดวยเหมือนกัน.  ถายิ่งไปกวานี้  หรือผิดไปจากนี้  ก็ตองเปนการทํากายคตาสต ิ
หรืออสุภสัญญาโดยตรง  ซึ่งเปนเรื่องหนึ่งอีกตางหากไมเกี่ยวกับอานาปานสติในที่นี ้
และมีคําอธิบายอยูในเรื่องนั้น ๆ  แลว. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
๑  การบรรยายครั้งที่  ๓๙/๓  พฤศจิกายน  ๒๕๐๒ 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๑๖ ๓๕๖ 

การปลดเปลื้องจิตจากโทสะโดยตรง  เล็งถึงการเจริญเมตตาคือ 
ทําในใจถ ึงส ัตว ทั ้งปวง   ในฐานะที ่เป นเพื ่อนท ุกข ด วยก ัน   ไม ว าจะเป นส ัตว 
มนุษยหรือสัตวเดรัจฉาน  ก็ระงับความโกรธหรือใหอภัยไดเปนตน.  อีกทางหนึ่ง 
พิจารณาถึงความที่สัตวทั้งหลายลวนแตตกอยูใตอํานาจของกิเลสดวยกัน  หรือ 
ตกอยูใตอํานาจความไมเที่ยง  ซึ่งลวนแตไมสามารถบังคับไดดวยกันทุกคน  จึงเกิด 
ความเห็นใจกัน  ระงับความโกรธหรือความประทุษรายเสียได.  ยังมีวิธีเบ็ดเตล็ด 
นอกออกไปอีก   เช น   การพิจารณาถึงความที ่ท ุกคนร ักส ุขเกล ียดทุกข ด วยก ัน 
ตกอยูใตอํานาจเวรกรรมดวยกัน  ไมประสงคจะสรางเวรสรางกรรมแกกันตอไปอีก 
ดังนี ้เป นตน   ก็สามารถปลดเปลื ้องจากโทสะได  ถาทําในใจอยู เช นนั ้นอยู ท ุก  
ลมหายใจเขา  –  ออก. 

 
โมหะ  ปลดเปลื้องไปได  ดวยความรูแจงที่ เกิดมาจากการพิจารณา 

ในสิ ่งที ่ตนกําลังหลงผิดอยู   โดยสวนใหญหลงสําคัญผิด   แสวงหาความสุขใน 
สิ่งที่ เปนทุกข  หรือจากสิ่งที่ เปนทุกข  การกระทําตาง ๆ  ก็ผิด  กลับตรงกันขาม 
หมดทุกอยาง.  เขาจะตองเห็นความทุกขโดยความเปนทุกขในทุก ๆ  สิ่ง  อันเปน 
ที่ตั้งของความทุกขซึ่งไดแกสังขารทั้งปวง  ;  แลวจะตองพิจารณาใหเห็นมูลเหต ุ
อันเปนที่เกิดของความทุกข  ;  ใหเห็นความดับสนิทของความทุกข  เพราะมูลเหตุ 
นั้นดับไป  ;  และพิจารณาใหเห็นหนทางปฏิบัติ  เพื่อดับมูลเหตุของความทุกข 
เสียไดโดยสิ้นเชิงในที่สุด.  เมื่อเปนดังนี้  โมหะก็มิไดเหลือยูเลย  ถาบุคคลทํา 
ในใจถึงความเขาใจถูกดังนี้ทุกลมหายใจเขา  –  ออก  ก็เปนอันปลดเปลื้องจิตจาก 
โมหะอยูทุกลมหายใจเขา  –  ออก. 

 
มานะ  ปลดเปลื้องไปได  ดวยการทําในใจถึงอนัตตสัญญา  คือการ 

พิจารณาเห็นความไมมีตัวตน  ไมมีเรามีเขาที่แทจริง  มีแตตัวตนเราเขาที่เกิดมา 
จากความโงเขลา  ความหลง  หรืออวิชชาเทานั้น  ซึ่งเปนตัวตนเราเขาของมายา 
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ขั้นที่  ๑๒  การทําจิตใหปลอย ๓๕๗ 

เกิดความรูแจงหรือความละอายในการที่จะถือตนทํานองนั้นอีกตอไป  จึงหมดความ 
ถือตัววามีอยู  หรือตัวดีกวาเขา  ตัวเสมอกันกับเขา  ตัวเลวกวาเขาไปไดโดยสิ้นเชิง 
ไมมีมานะ  คือความถือตัว  ซึ่งที่แทเปนเพียงมายาอีกตอไป.  ถามองเห็นมายา 
แหงความมีตัวตนอยูทุกลมหายใจเขา  –  ออก  ก็ชื่อวาเปลื้องจิตจากมานะอยูทุกลม  
หายใจเขา  –  ออก. 

 
ทิฏฐิ  หมายถึงมิจฉาทิฏฐิ  ยอมระงับไปไดเพราะสัมมาทิฏฐิ.  มิจฉาทิฏฐ ิ

วาสิ่งทั้งปวงเที่ยง  ระงับไดดวยความเห็นถูก  วาสิ่งทั้งปวงเปลี่ยนแปลงอยูเปนนิจ 
เพราะมันตั้งอยูบนเหตุปจจัยที่เปลี่ยนแปลง  จะมีเที่ยงก็เพียงสิ่งเดียว  คือสิ่งที่ไมมี 
ปจจัยเทานั้น.  มิจฉาทิฏฐิที่วาสิ่งทั้งปวงจะยังคงมีตัวอยูเสมอไมมีการสูญก็ดี  หรือ 
ถึงกับวาเปนตัวเดียวกันเรื่อยไปก็ดี  หรือมิจฉาทิฏฐิวาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงดับสูญ 
อยูเนืองนิจก็ดี  เหลานี้จะระงับไปไดดวยความเห็นถูกวา  สิ่งตาง ๆ  เหลานั้นมีเหตุ 
มีปจจัย  และเปนไปตามเหตุตามปจจัย  เกิดขึ้นเพราะเหตุปจจัย  ตั้งอยูเพราะเหตุ 
ปจจัย  ดับไปเพราะเหตุปจจัย  ไมควรกลาววาเที่ยงแทหรือขาดสูญโดยสวนเดียว.  
สําหรับมิจฉาทิฏฐิที่ เตลิดไปถึงความไมมีอะไรเสียเลย  ไมมีผูทํากรรม  ไมมีผู รับผล 
ของกรรม  ทําอะไรลงไปดีหรือช่ัวก็ตาม  ไมชื่อวาเปนอันทํานั้น  ระงับเสียไดดวย 
ความเขาใจถูกตองเกี่ยวกับเรื่องอัตตา  อนัตตา  ซึ่งมีใจความสําคัญวาสังขารทั้งปวง 
เปนอนัตตาก็จริง  ถาทําอะไรลงไปดวยเจตนา  ผลยอมเกิดขึ้นแกสังขารเหลานั้น 
โดยสมควรแกการกระทําเสมอไป  ทั้งที่การกระทําก็เปนอนัตตา  ผลของการกระทํา 
ก็เปนอนัตตา   ความทุกขก็ เปนอนัตตา   อะไร  ๆ   ก็เปนอนัตตา   แตมันก็มีอยู ได 
หร ือ เป นท ุกข ได ทั ้งที ่เป นอน ัตตา   มันจ ึง เป นสิ ่งที ่ไม ควรทําในทางที ่เป นท ุกข .  
และเราสมมติบัญญัติวา  มีคน  มีสัตว  มีผูทํา  ก็เพื่อใหรูจักกลัวความทุกข  และ 
หลีกเลี่ยงความทุกข  ไมใชเพื่อใหยึดถือ.  สวนที่เราเพิกถอน  สมมติบัญญัติ 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๑๖ ๓๕๘ 

ไมใหม ีอ ัตตา   ไมใหม ีส ัตว บุคคลนั ่นนี ่  นั ้นก็เพียงจะใหรู ความจริงเรื ่องอนัตตา 
เพื่อใหหมดความยึดถือ  จะไดไมมีกิเลสที่ เปนเหตุใหทํากรรมอีกตอไป  หาใชให 
เปนชองใหเกิดการกระทําตามชอบใจตัว  แลวอางวาไมมีตัวตน  ไมมีบุญ  ไมมีบาป 
ดังนี้เปนตนก็หาไม. 

 
สวนมิจฉาทิฏฐิเกี่ยวกับเหตุผลน้ันระงับไปได  ดวยความอยูในอํานาจ 

ของเหตุผล  และการใชเหตุผลอยางถูกตอง  เชน  มิจฉาทิฏฐิที่วาสิ่งทั้งปวงไมมีเหตุ 
ก็ตองพิจารณาจนเห็นวามันตองมีเหตุ  ถาไมมีเหตุมันจะเกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลง 
เคลื่อนไหวไปไดอยางไร.  สวนมิจฉาทิฏฐิที่วาเหตุอยูขางนอก  เชน  ผีสางเทวดา 
เปนตนนั้น  จะตองพิจารณาจนเห็นถูกวา  นั่นไมสําคัญเทาเหตุภายใน  คือกรรม 
หรือการกระทําของตัวเอง  ซึ่งมีมูลเหตุมาจากกิเลสตัณหา  อันมีอวิชชาเปนประธาน 
อีกตอหนึ่ง.  แมหากภูตผีปศาจมีจริงและมีอํานาจรายกายเพียงไร  นั่นก็ยังพายแพ 
แกเหตุภายใน  (อวิชชาเปนประธานอีกตอหนึ่ง)  คือกรรมและกิเลสของมันเอง 
อีกเชนเดียวกัน.  ฉะนั้น  จึงตองถือวาสิ่งทั้งปวงมีเหตุมีปจจัยหรือมีเหตุผล.  เหต ุ
ปจจัยที่แทจริงคือกรรมและกิเลส.  หมดเหตุหมดปจจัยแหงความทุกขจึงจะหมด 
ทุกข  ภูตผีปศาจเปนตน  ชวยทําใหไมไดเลย.  การปลอยไปตามบุญตามกรรม 
ไมควรทํา  เพราะไมนํามาซึ่งประโยชน  ;  ควรที่จะตองควบคุมกรรมใหเปนไป 
แตในทางที่ควร  จนกระทั่งเลิกลางไดหมด  คืออยูเหนือบุญเหนือบาป.  ทั้งหมดนี้ 
สําเร็จมาจากความมีเหตุผล  และปฏิบัติถูกในการใชเหตุผล  กระทําถูกตอเหตุและ 
ปจจัยเหลานั้นเทานั้น.  สรุปความวา  การมีความเขาใจถูกตองอยูดังนี้ทุกลมหายใจ 
เขา  –  ออก  ชื่วาเปลื้องจิตเสียจากมิจฉาทิฏฐิอยูทุกลมหายใจเขา  –  ออก. 

 
ตอไปนี้  เปน  อกุศลธรรมประเภทที่มีกําลังเพลาลงไป  และชื่อเดียว 

มีความหมาย  ๒  อยางก็มี  กลาวคือ  :- 
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ขั้นที่  ๑๒  การทําจิตใหปลอย ๓๕๙ 

วิจิกิจฉา  ถาเปนชื่อของนิวรณ  เปนอกุศลธรรมชนิดที่ระงับไดดวย 
อํานาจของฌาน  ;  ถาเปนชื่อของกิเลสประเภทอนุสัย  ระงับไปไดดวยอํานาจ 
ของความรู ยิ ่ง เ ห ็น จ ร ิง   ว า อ ะ ไ ร เป นอะ ไ ร   แต ทั ้ง หมดนี ้  ควรจะ เป น ไป 
เฉพาะในวงที ่ควรรู   คือเรื ่องดับทุกขเส ียใหไดโดยตรง   หรือกลาวอีกอยางหนึ ่ง 
ก็คือ  ดับกิเลสเสียใหได.  ถายังลังเลในในสวนใดของเรื่องนี้  ก็รีบพิจารณา 
ในสวนนั้น  ใหเชื่อดวยอํานาจแหงเหตุผลไดในที่สุด,  ไมลังเลในสวนใดของ 
เรื่องนี้.  ไมลังเลในการตรัสรูของพระพุทธเจา  ก็เพราะพิจารณาจนเห็นไดดวย 
ตนเองว า   ถ าปฏ ิบ ัต ิตามคําสอนของพระองค แล วย อมดับท ุกข ได จร ิง   หาใช 
เชื่อเพราะตื่นขาวลือ  หรือเชื่อเพราะทุกคนเขาเชื่อกันมาก  ก็หาไม.  ไมลังเล 
ตอพระธรรม   โดยเฉพาะอยางยิ่ งคือการปฏิบัติ เพื่อบรรลุถึงนิพพาน   ก็เพราะ 
พิจารณาเห็นชัดดวยตัวเองวา  ปฏิบัติตามนั้นแลวยอมดับกิเลส  ดับทุกขไดจริง.  
ไมลังเลตอพระสงฆ  ก็เพราะเห็นอยูวาการปฏิบัติอยางทานนั้นยอมดับทุกขไดจริง 
อยางเดียวกัน.  ไมลังเลตอการละกิเลส  ก็เพราะเห็นชัดวาเปนสิ่งที่ดับทุกขไดจริง 
เพียงสิ่งเดียวเทานั้น  สิ่งอื่นไมมีเลยจริง  ๆ.  ไมลังเลตอกฎของกรรม  ก็เพราะ 
พิจารณาจนเห็นชัดแจงวา  ในฝายโลกิยะนี้  ทําดีก็ดีจริง  ทําชั่วก็ชั่วจริง  เพราะเปน 
เร่ืองของการบัญญัติอยูที่การกระทํานั้น  ๆ;  แตสวนที่เปนโลกุตตระนั้นตองเลิกทํา 
กรรมเสียทั ้งสองยาง   คือทั ้งด ี  ทั ้งชั ่ว   เพราะมันนําไปสู ความเว ียนวายอยู ใน 
วัฏฏสงสารโดยเทากันทั้งสองอยาง  ;  จะนิพพานหรือดับทุกขสิ้นเชิง  ก็ตอเมื่อพน 
จากอํานาจของกรรมดี  กรรมชั่ว  โดยประการทั้งปวงแลวเทานั้น.  เมื่อมีความเห็น 
อยางแจมแจง  ดังที่กลาวมานี้ทั้งหมด  ก็ชื่อวาปลดเปลื้องจิตจากวิจิกิจฉาได. 

 
ถีนมิทธะ  ที ่เป นชื ่อของนิวรณ  ระง ับไดด วยอํานาจขององค ฌาน 

ที่มีปฏิกิริยาโดยตรงตอกัน  เชนวิจารและปติเปนตน.  คํานี้ไมเคยเปนชื่อของ 
กิเลสประเภทอนุสัย.  ถามีก็เปนอยางเดียวกับโมหะ  ยอมระงับไปไดอยางเดียว 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๑๖ ๓๖๐ 

กับวิธีระงับโมหะ.  ชะรอยกิเลสชื่อนี้มีอาการอยางนี้  แลวมีคําวาโมหะใชแทน 
อยูแลว  จึงไมมีการบัญญัติชื่อ ๆ  นี้  ใหเปนชื่อของอนุสัย  หรือกิเลสชั้นละเอียดอีก 
ชื่อหนึ่ง  ซึ่งจะเปนการซ้ํากันโดยไมเกิดประโยชนอยางใด. 

 
อุทธัจจะ  คือ   ความฟุ งซ าน   ที ่เป นชื ่อของนิวรณ  ระง ับไดด วย 

องคฌานที่มีปฏิกิริยาตอมันโดยตรงคือวิจารและสุข.  สวนอุทธัจจะที่เปน 
ชื่อของอนุสัยนั้นหมายถึงความกระเพื่อมแหงจิตในเมื่อมีความรูสึกตออารมณ 
ดวยอํานาจโมหะ  ทําใหสนใจหรือสงสัย  อยากรู  อยากเขาใจ  ในสิ่งที่ยั่วความรู 
หรือความสนใจ  หรือยั่วความคิดนึกตาง  ๆ.  สิ่งนี้ระงับไดดวยอํานาจของปญญา 
ชนิดที่เปนอริยมรรคขั้นสูงสุด  ที่สามารถตัดความอยากรู  อยากสนใจ  อยางสงสัย 
อยากคิด  อยากนึก  อยากวิตกหวาดกลัว  เปนตน  เสียไดหมดทุกอยาง.  ฉะนั้น 
ถาหากวาญาณในอนัตตาหรือสุญญตาปรากฏแจมแจงอยูในใจ  อุทธัจจะโดยทํานองนี้ 
ก็มีขึ้นไมได. 

 
อหิริกะ  ความรูสึกที่ทําใหไมรูจักละอายบาป  ระงับไปเพราะการ 

พิจารณาเห็นบาปเปนสิ่งเศราหมองต่ําทราม  และทําใหมนุษยไมอยูในสภาพของ 
ความเปนมนุษย  ก็เกิดละอายหรือความขยะแขยงเกลียดชังตอบาปนั้นขึ้นมาได 
เหมือนคนรักความสะอาดอยางโลก ๆ  เกลียดของสกปรกตาง ๆ  ;  หรือความสะอาด 
อยางธรรมก็ปลดเปลื้องความไมละอายตอบาปหรือความไมสะอาดอยูไดทุกลม 
หายใจเขา  –  ออก  เชนเดียวกัน. 

 
อโนตตัปปะ  ความไมกลัวบาป  ระงับไดเพราะการพิจารณาเห็นโทษ 

อันนากลัวของบาป  วามันนากลัวยิ่งกวาสิ่งที่ตนกําลังกลัวอยูเปนอยางมาก  เชน 
กลัวเสือ  กลัวผี  เปนตน  จึงกลัวบาปและเวนจากบาปโดยสิ้นเชิง  โดยทํานองเดียว 
กับบุคคลที่รักชีวิตไมอยากจะตาย  ยอมกลัวและหลีกจากอันตรายที่จะทําใหตนตาย 
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ขั้นที่  ๑๒  การทําจิตใหปลอย ๓๖๑ 

อยางหางไกลทีเดียว.  เพื่อเปรียบเทียบใหเห็นความแตกตางระหวางหิริโอตตัปปะ 
ไดโดยงาย   ควรพิจารณาดูที ่ความเกลียดหรือกลัวสัตวสกปรก   เช นกิ ้งก ือหรือ 
ตุกแก  กับความกลัวตอเสือหรือราชสีหเปนตน  วามันตางกันอยางไร  แลวก็จะ 
เขาใจคําวาเกลียดบาปและคําวากลัวบาปไดอยางเพียงพอ. 

 
เทาที่กลาวมานี้  เปนการระบุถึงสิ่งที่เปนปฏิปกษโดยตรงตอกุศลธรรม 

เหลานั้น   ซึ่งอาจใชเปนเครื่องเปลื้องจิตจากอกุศลธรรมเหลานั้นไดโดยตรงอีก 
อยางเดียวกัน.  เมื่อลําพังการกําหนดลมหายใจอยางเดียว  หรืออํานาจสมาธ ิ
อยางเดียวก็ตาม  ไมสามารถระงับอกุศลธรรมเหลานี้  ก็ตองอาศัยธรรมอันเปน 
ขาศึกตออกุศลธรรมเหลานั้น  โดยเฉพาะอยาง ๆ  มาเปนเครื่องระงับมัน  ;  แลว 
กําหนดความที่ตนสามารถปลดเปลื้องอกุศลธรรมอยางนั้น   ออกไปจากจิตได 
อยางไร  อยูทุกลมหายใจเขา  –  ออก  ก็จักไดชื่อวาเปนการเจริญอานาปานสติขอน้ี 
อยูตลอดเวลา. 

 
เมื่อทําอยูดังนี้  วิญญาณจิตหรือจิตที่ เปนความรูก็มีอยู  ญาณก็มีอยู 

สติกําหนดจิตหรือญาณนั้นวาปลดเปลื้องแลวจากอกุศลธรรมมีประการตาง ๆ  นั้น 
ไดอยางไรก็มีอยู  สติอันกลายเปนอนุปสสนาญาณตามความจริงวา  อกุศลธรรม 
ที ่หุ มห อจ ิตนั ้นก ็ด ี  จ ิตที ่ถ ูกหุ มห อก ็ด ี  จ ิตที ่ปลดเปลื ้องแล วก ็ด ี  ล วนแต เป น 
สังขารธรรม   ที ่ม ีความไมเที ่ยง   เป นทุกข  เป นอนัตตา   ดวยกันทั ้งนั ้น   ยอม 
นํามาซึ่งความเบื่อหนายคลายกําหนัด   ความไมกอกิ เลสและความสละคืนซึ่ ง 
สังขารธรรมเหลานั้นอยูตามลําดับ.  เมื่อทําอยูอยางนี้ยอมชื่อวาเปนการเจริญ 
จิตตานุปสสนาสติปฏฐานภาวนา   อันเปนอานาปานสติข อสุดทายของจตุกกะ 
ที่สามแหงอานาปานสติทั้งหมด.  เมื่อภาวนานั้นสมบูรณอยูดวยอรรถทั้ง  ๔  ของ 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๑๖ ๓๖๒ 

ภาวนาดังที ่กลาวแลวขางตน   ก็ยอมเปนภาวนาที ่สโมธานมาไดในขณะนั ้น 
ซึ่งธรรมทั้งปวง  ๒๙  ประการ  ดังที่กลาวแลวโดยละเอียดในอานาปานสติขั้นที่หา 
ขางตน. 

 
วินิจฉัยในอานาปานสติขั้นที่สิบสองยุติลงเพียงเทานี้. 

 
สิ่งที่ควรสนใจเปนพิเศษอีกอยางหนึ่งก็คือ  ในจตุกกะที่สามนี้  มีการ 

กําหนดจิตที ่เรียกวาจิตตานุปสสนาโดยเทากัน  หรือเสมอกันทุกขั ้น  แตอาการ 
ที่กําหนดพิจารณานั้นตางกัน  คือ  ขั้นที่หนึ่งกําหนดจิตวามีลักษณะอยางไรในขณะ 
แหงอานาปานสติขั้นตาง ๆ  ตั้งแตเร่ิมทําอานาปานสติจนถึงการทําอานาปานสติขั้นนี้.  
ขั้นที่สองกําหนดจิตที่ถูกทําใหบันเทิงอยูในธรรม  หรือมีความบันเทิงอยูในธรรม 
โดยลักษณะที่สูงต่ําอยางไรขึ้นมาตามลําดับ.  ขั้นที่สามกําหนดจิตที่ถูกทําใหตั้งมั่น 
และมีความตั้งมั่นอยูอยางไรตามลําดับ  นับตั้งแตต่ําที่สุดถึงสูงที่สุด  อยางหยาบ 
ที่สุดถึงอยางละเอียดที่สุด.  และขั้นที่สี่  กําหนดจิตที่ถูกทําใหปลอย  และมีความ 
ปลอยอยูซึ่งกุศลธรรมตาง ๆ  ซึ่งทั้งหมดนี้เปนไปทุกขณะแหงลมหายใจเขา  –  ออก 
จนเปนสติปฏฐานภาวนาชนิดที่สามารถประมวลมาไดซึ่งคุณธรรมตาง ๆ  โดยทํานอง 
เดียวกันและเสมอกัน. 

 
อานาปานสติ  จตุกกะที่  ๓  จบ 
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จตุกกะที่  ๔  -  ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน๑ 

(ตั้งแตการเหน็อนิจจังโดยประจักษ  จนถึง  การเหน็ความสลัดคืนสังขารออกไป) 
 

บัดนี้มาถึงการปฏิบัติในอานาปานสติ  จตุกกะที่สี่  ซึ่งกลาวถึงอานาปานสติ 
อีก  ๔  ขั้น  เปนลําดับไปคือ  :- 

 
ขั้นที่  ๑๓  การตามเห็น  ความไมเที่ยง       อยูเปนประจํา  หายใจเขา  –  ออก  ๑, 
ขั้นที่  ๑๔  การตามเห็น  ความจางคลาย    อยูเปนประจํา  หายใจเขา  –  ออก  ๑, 
ขั้นที่  ๑๕  การตามเห็น  ความดับไมเหลือ  อยูเปนประจํา  หายใจเขา  –  ออก  ๑, 
ขั้นที่  ๑๖  การตามเห็น  ความสลัดคืน       อยูเปนประจํา  หายใจเขา  –  ออก  ๑, 

 
รวมเปน  ๔  ขั้นดวยกัน  ดังนี้.  ทั้ง  ๔  ขั้นนี้  จัดเปนหมวดแหงการเจริญ 

ภาวนา   ที ่พ ิจารณาธรรม   คือความจร ิงที ่ปรากฏออกมา   เป นอารมณสําหร ับ 
การศึกษา  แทนที่จะกําหนดพิจารณากายคือลมหายใจ  เวทนาคือปติและสุข  และ 
พิจารณาจิตในลักษณะตาง ๆ  กัน  ดังที่กลาวแลวในจตุกกะที่หนึ่ง  สอง  และสาม. 

 
ในจตุกกะที่สี่นี้  มีสิ่งที่จะตองสนใจเปนสิ่งแรก  คือทานไดกลาวถึงธรรม  

๔  อยาง  คือ  อนิจจัง  วิราคะ  นิโรธะ  และปฏินิสสัคคะ  ซึ่งเห็นไดวา  ไมมี 
 
 
 
 
 

 

                                                
๑ การบรรยายครั้งที่  ๔๐/๔  พฤศจิกายน  ๒๕๐๒ 

๓๖๓ 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๑๗ ๓๖๔

การกลาวถึงทุกขังและอนัตตา  ผูที่ เปนนักคิดยอมสะดุดตาในขอน้ี  และม ี
ความฉงนวาเรื่องทุกขและเรื่องอนัตตา  ไมมีความสําคัญหรือยางไร.  เกี่ยวกับ 
ขอน้ีพึงเขาใจวา  เรื่องความทุกขและความเปนอนัตตานั้น  มีความสําคัญเต็มท่ี 
หากแตในที่นี้  ทานกลาวรวมกันไวกับเรื่องอนิจจัง  เพราะความจริงมีอยูวา  ถาเห็น 
ความไมเที่ยงถึงที่สุดแลว  ยอมเห็นความเปนทุกขอยูในตัว  ถาเห็นความไมเที่ยง 
และความเปนทุกขจริง ๆ  แลว  ยอมเห็นความเปนอนัตตา  คือไมนายึดถือวาเปน 
ตัวตน  หรือตัวตนของเราอยูในตัว.  เหมือนอยางวาเมื่อเราเห็นน้ําไหล  เราก็ยอม 
จะเห็นความที่มันพัดพาสิ่งตาง ๆ  ไปดวย  หรือเห็นความที่มันไมเชื่อฟงใคร  เอาแต 
จะไหลทาเดียว  ดังนี้เปนตนดวย  ;  นี้ยอมแสดงใหเห็นวา  มันเปนเรื่องที่เนื่องกัน 
อยางที่ไมแยกออกจากกัน.  โดยใจความก็คือ  เมื่อเห็นอยางใดอยางหนึ่งถึงที่สุด 
จริง ๆ  แลว  ยอมเห็นอีก  ๒  อยางพรอมกันไปในตัว  ดังนี้  ;  เพราะเหตุนี้เอง 
พระพุทธองคจึงไดกลาวถึงแตอนิจจัง  และขามไปกลาวิราคะ   และนิโรธะเปน 
ลําดับไป    โดยไมกลาวถึงทุกขังและอนัตตา    ในลักษณะที่แยกใหเดนออกมาเปน 
อยางหนึ่ง ๆ  ตางหาก.  ในบาลีแหงอื่นมีพระพุทธภาษิตตรัสวา  “ดูกอนเมธียะ,  
อนัตตสัญญา  ยอมปรากฏแกบุคคลผูมีอนิจจสัญญา,  ผูมีอนัตตสัญญายอมถึง 
ซึ่งการถอนเสียไดซึ่งอัสมิมานะ  ประสบนิพพานอยูในทิฏฐธรรม”  ดังนี้.  ขอน้ี 
ยอมแสดงอยูแลววา  พระผูมีพระภาคเจาทรงถือวา  เมื่อมีอนิจจสัญญาก็เปนอันวา 
มีอนัตตสัญญา  และเปนอันวาละอัสมิมานะเสียได  และลุถึงนิพพานอยูในตัว.  
กลาวใหสั้นที่สุดก็คือ  ผูมีอนิจจสัญญา  ยอมลุถึงนิพพานไดนั่นเอง.  แตพึง 
เขาใจวาการเห็นอนิจจังในที่นี้  ไมใชเห็นอยางครึ่ง ๆ  กลาง ๆ  อยางที่มีกลาวอยูใน 
บาลีบางแหงวา.  ลัทธิอื่นภายนอกพุทธศาสนาก็มีการเห็นอนิจจังอยางพิศดาร  เชน 
ลัทธิของศาสดาชื่อดารกะเปนตน  การเห็นอนิจจังทํานองนั้น  แมจะพิศดารอยางไร 
ก็มิใชเปนการเห็นอนิจจังดังกลาวถึงในที่นี้  คงยังเปนอนิจจังภายนอกพุทธศาสนา 
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ขั้นที่  ๑๓  การเห็นความไมเที่ยง ๓๖๕ 

อยูนั่นเอง.  ฉะนั้น  เปนอันวา  การเห็นอนิจจังแหงอานาปานสติขั้นที่สิบสามนี้ 
มีความหมายเฉพาะของมันเอง  ไมเหมือนกับใครในที่อื่น ๆ;  กลาวคือในที่นี ้
เห็นลึกไปถึงทุกขังและอนัตตาพรอมกันไปดวยในตัว.  ถึงเขาใจไววายังมีการ 
เห็นอนิจจัง  ที่มีความหมายทํานองนี้ในบาลีอื่น ๆ  อีกมากแหง  แมวาโดยทั่วไป 
คํา ๆ  นี้จะหมายถึงการเห็นอนิจจังอยางเดียวก็ตาม,  พึงถือเปนหลักวา  ถาในที่ใด 
มีการแยกกลาวไวเปน  ๓  อยาง  ในที ่นั ้น   การเห็นอนิจจังก็กินความแคบ 
คือเห็นอนิจจังอยางเดียวจริง ๆ  ;  แตถาในที่ใดมีการกลาวถึงแตอนิจจังอยางเดียว 
พึงทราบวาในที่นี้  พระพุทธองคทรงรวมทุกขังและอนัตตาเขาไวดวย;  พระองค 
ทรงมีหลักในการตร ัสเรื ่องอยางนี ้  ดังเช นในอานาปานสติขั ้นที ่ส ิบสามนี ้  เป น 
ตัวอยาง. 

 
อานาปานสติ  จตุกกะที่สี่นี้  โดยใจความ  เปนวิปสสนาหรือเปนปญญา 

ลวน  ไมเหมือนกับทุกขอท่ีแลวมา  ซึ่งเปนสมถะบาง  เปนสมถะเจือกันกับวิปสสนา 
บาง.  เพราะฉะนั้น  การปฏิบัติอานาปานสติแหงจตุกกะนี้  จึงมีการกําหนดธรรม 
มีความไมเที่ยงเปนตน  ทําใหไดนามวาเปนหมวดธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน  ดังจะ 
ไดวินิจฉัยเปนขอ ๆ  ตามลําดับไป. 

 
ตอน  สิบเจ็ด 

อานาปานสติ  ขั้นที่  สิบสาม 
(การตามเหน็ความไมเที่ยงอยูเปนประจํา) 

อานาปานสติขั้นที่สิบสาม  หรือขอท่ีหนึ่งแหงจตุกกะที่สี่นี้  มีหัวขอวา 
“ภิกษุนั้น  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูตามเห็นซึ่งความไมเที่ยงอยูเปนประจํา  (อนิจจา- 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๑๗ ๓๖๖ 

นุปสสี)  จักหายใจเขา  ดังนี้  ;  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูตามเห็นซึ่งความไมเที่ยง 
อยูเปนประจํา  จักหายใจออก  ดังนี้”.๑ 

คําวา  “ยอมทําในบทศึกษา”  ในขอนี้  พึงวินิจฉัยวาเมื่อเห็นความ 
ไมเที่ยงอยู  ดังนั้น  ยอมไมมีโอกาสแตงเจตนาที่จะทุศีล  คือทําใหผิดศีลขอใดขอหนึ่ง 
ไมได  จึงเปนสีลสิกขาอยูในตัว.  และเมื่อเพงพิจารณาอยูดังนั้น  ยอมมีสมาธิ 
ชนิดที่แนบเนื่องกันอยูกับปญญา  เทาเทียมกันกับกําลังของปญญา  จิตตสิกขา 
จึงมีอยูในตัวเชนเดียวกัน.  การเพงอนิจจลักษณะ  เปนปญญาสิกขาอยูแลว;  
จึงเปนอันวาเธอนั้นเปนผูสมบูรณแลวดวยไตรสิกขาในขณะนั้น. 

คําวา  “ผูตามเห็นซึ่งความไมเที่ยงอยูเปนประจํา  หรือ  อนิจจานุปสสี”  
นั้นมีสิ่งที่ตองวินิจฉัยคือ  :  สิ่งที่ไมเที่ยงคืออะไร  ?  ภาวะแหงความไมเที่ยง 
เปนอยางไร  ?  การตามเห็นความไมเที่ยงคือทําอยางไร  ?  ผูตามเห็นความ 
ไมเที่ยง  หรืออนิจจานุปสสีนั้นคือใคร  ?  คําตอบโดยสังเขปคือ  สังขารทั้งปวง 
คือสิ่งที่ไมเที่ยง  ;  การเกิดขึ้น  -  ตั้งอยู๒  -  ดับไป  คือภาวะแหงความไมเที่ยง;  การ 
ใชสติคอยตามกําหนดภาวะแหงความไมเที่ยงนั้น  คืออนิจจานุปสสนาหรือการ 
ตามเห็นซึ่งความไมเที่ยง  ;  บุคคลที่ทําเชนนั้นอยูทุกลมหายใจเขา  –  ออก  ชื่อวา  
”อนิจจานุปสสี”  คือผูตามเห็นซึ่งความไมเที่ยงอยูเปนประจํา  ดังนี้.  บัดนี้จะได 
วินิจฉัยในสิ่งที่มีความไมเที่ยงสืบไป. 

๑.  เมื่อถามวา  อะไรคือสิ่งที่ไมเที่ยง  ?  ก็ตอบไดอยางสั้น ๆ  หรือคลุม ๆ  
เปนการรวบยอดวา  สังขารทั้งปวงคือสิ่งที่ไมเที่ยง ;  แตการตอบเชนนั้นยังไม 
สําเร็จประโยชนในการที่จะปฏิบัติเพื่อพิจารณาสิ่งที่ไมเที่ยง  จะตองมีคําตอบที่ชัด 

 
 
 

 

                                                
๑  อนิจฺจานุปสฺสี  อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ  ; 
อนิจฺจานุปสฺสี  ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ. 

๒  ปฏิสัม  ไมมีคําวา  ตั้งอยู. 
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ขั้นที่  ๑๓  การเห็นความไมเที่ยง ๓๖๗ 

แจงออกไปกวานี้  ฉะนั้น  ในวงการของการเจริญอานาปานสติขั้นนี้  เมื่อถูกถามวา 
อะไรคือสิ ่งที ่ไม เที ่ยง   ทานนิยมตอบกันเปนหลักว า   ขันธทั ้งหา   อายตนะ 
ภายในทั้งหก  และ  อาการสิบสองแหงปฏิจจสมุปบาท  คือสิ่งที่ไมเที่ยง  ;  โดยที่ 
ทานมุงหมายจะใหหยิบเอาธรรมเหลานั้น  ขึ้นมาพิจารณาแตละอยาง ๆ  เปนหมวด ๆ  
ไป  ทีละหมวดนั่นเอง. 

 
หมวดแรกคือ  ขันธหา  ไดแกรูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  นั้น 

เปนการพิจารณาโดยทั่วไปเปนวงกวางครอบคลุมถึงสิ่งตาง ๆ  หมดทั้งโลก  ซึ่งอาจ 
จะสรุปไวดวยคํา  ๒  คําสั้น ๆ  วา  นาม  และ  รูป  แตกินความถึงสิ่งทุกสิ่งในโลก 
ทั้งทางฝายกายและฝายใจ.  สิ่งทั้งหลายเหลานี้จัดเปนประเภทอารมณ  คือ  สิ่งที ่
ถูกดู  ถูกเห็น  ถูกไดยิน  ถูกฟง  ฯลฯ  หรือถูกกระทํานั่นเอง  จะจําแนกเปน 
กี่สิบอยางกี่รอยอยางก็ได  แตสรุปแลวมันรวมอยูที่คําวาขันธหา  หรือคําวานามรูป ;  
นี้จัดเปนอารมณของวิปสสนาทั่วไป. 

 
สวนหมวดที่เรียกวา  อายตนะหก  ไดแก  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ 

ซึ่งรวมทั้งวิญญาณที่จะเกิดตามทวารทั้ง  ๖  เหลานั้นดวย  รวมทั้งสิ่งอื่น ๆ  ที่จะทํา 
หนาที่รวมกันดวย.  สิ่งเหลานี้ทั้งหมดจัดเปนประเภท  ฝายผูกระทํา  คือ  ผูดู 
ผู ฟ ง   ผู ดม   ผู ช ิม   หรือผู ทําการสัมผัสตาง  ๆ   ตออารมณ  ดังที ่กลาวมาแลว 
นั่นเอง.  ฝายโนนเปนฝายถูกทํา  ฝายนี้เปนฝายผูทํา  ทานใหนํามาพิจารณา 
กันเส ียทั ้งสองฝาย   ก็เพื ่อจะใหหมดจนสิ ้นเช ิง   วามันลวนแตไมเที ่ยงดวยกัน 
ทั้ง   ๒   ฝาย   จะไดไมยึดถือท้ังสองฝาย   ฉะนั้น   เมื่อตาเห็นรูป   เปนตน   ก็ให 
พิจารณาเสียวา  รูปซึ่งเปนฝายถูกเห็น  ก็ไมเที่ยง  ตาซึ่งเปนฝายผูเห็น  ก็ไมเที่ยง. 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๑๗ ๓๖๘ 

ทีนี้หมวดตอไป  คือ  หมวดปฏิจจสมุปบาท  ทั้ง  ๑๒  อาการนั้น  เล็งถึง 
อาการหรือความเปนไปของการปรุงแตงทุกชนิด  ที่ทําการปรุงแตงกันขึ้นในขณะที ่
เห็นรูปเปนตนอีกนั่นเอง.  ในขณะนั้นมันมีการปรุงแตงกันกี่ชั้น  และดวยอาการ 
อยางไรทุก ๆ  อาการ  ก็เอาอาการที่มันปรุงแตงนั้นทุกอาการมาพิจารณาใหเห็น 
ความไมเที่ยง  ในอาการเหลานั้นทุกอาการไปทีเดียว  คืออาการที่อวิชชาปรุงแตง 
สังขาร   สังขารปรุงแตงวิญญาณ   วิญญาณปรุงแตงนามรูป   นามรูปปรุงแตง 
อายตนะ  อายตนะปรุงแตงผัสสะ  ผัสสะปรุงแตงเวทนา  เวทนาปรุงแตงตัณหา 
ตัณหาปรุงแตงอ ุปาทาน   อุปาทานปรุงแตงภพ   ภพปรุงแตงชาติ  ชาติปรุงแตง 
ชรา   มรณะ   โสกะ   ปริเทวะ   ทุกขะ   โทมนัสสะ   เปนตน   ;  ทั้งหมดนี้ 
เปนอาการปรุงแตงฝายเกิด.  สําหรับอาการปรุงแตงฝายดับ  ก็มีนัยเดียวกัน 
หากแตเปนไปในทางตรงกันขาม  คือเปนไปในทางชวนดับ  กลาวคือการดับของ 
อว ิชชาทําให ม ีการด ับส ังขาร   การด ับของส ังขารทําให ม ีการด ับของว ิญญาณ 
การดับของวิญญาณทําใหมีการดับของนามรูป  ดังนี้ เปนลําดับไป ๆ  จนกระทั่ง 
ถ ึงการด ับของชาต ิทําให ม ีการด ับของชรา   มรณะเป นต น   เป นอ ันว าจบก ัน ,  
อาการปรุงแตงฝายเกิดสิบสอง  และอาการปรุงแตงฝายดับสิบสอง  ก็ตองนํามา 
พิจารณาใหเห็นความไมเที่ยงทุกอาการ  เพื่อวาเมื่อเห็นอายตนะภายนอก  เชนรูป 
เปนตนก็ไมเที่ยง  อายตนะภายใน  เชนตาเปนตนก็ไมเที่ยง  แลวอาการที่อายตนะ 
ทั้งสองเกี่ยวของกันทําใหเกิดอะไรขึ้นตาง ๆ  นานา  กี่อาการก็ตาม,  อาการเหลานั้น 
ทุกอาการก็ไมเที่ยง,  จึงเปนการทําใหเห็นความไมเที่ยงของสิ่งทุกสิ่งหมดจดสิ้นเชิง 
จริง ๆ  คือหมดจดสิ้นเชิงยิ่งกวาที่จะพิจารณาโดยวิธีอื่นจริง ๆ. 

 
สรุปความ  ใหเปนเปนตัวอยางสั้น ๆ  อีกครั้งหนึ่งคือ  เมื่อตาเห็นรูป 

เกิดความรูสึกตาง ๆ  ขึ้นเปนลําดับไปน้ัน  ถาแยกพิจารณาเปน  ๓  ฝาย  คือ 
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ขั้นที่  ๑๓  การเห็นความไมเที่ยง ๓๖๙ 

(๑)  ฝายอารมณหรืออายตนะภายนอกไดแกรูปท่ีแลเห็น  (๒)  ฝายผูสัมผัสอารมณ 
หรืออายตนะภายในไดแกตา  หรือสิ่งที่เนื่องดวยตาทั้งหมด  และ  (๓)  คืออาการ 
ตาง ๆ  ของการที่มันมาเกี่ยวของกัน  เชนอาการที่ตากระทบกับรูป  อาการที่ทําให 
จักขุวิญญาณเกิดขึ้น  อาการที่สัมผัสกันระหวางสิ่งทั้ง  ๓  นี้  ที่เรียกวาจักขุสัมผัส 
และอาการที่จักขุสัมผัสทําใหเวทนาเกิดขึ้นเปนจักขุสัมผัสสชาเวทนา,  และอาการที่ 
เวทนาปรุงแตงใหเกิดสัญญา  สัญเจตนา  วิตก  วิจาร  เปนตน  เปนลําดับไปจนกระทั่ง 
ถึงการทํากรรม   และการร ับผลของกรรม   เป นความทุกขนานาชนิด   เหลานี้ 
ก็จะตองพิจารณาใหเห็นวาทุก ๆ  อาการ  ทุก ๆ  ขั้น  ทุก ๆ  ตอน  ก็ลวนแตมีความ 
ไม เที ่ยง   เช นเด ียวก ับอายตนะทั ้งสองนั ้น เหมือนก ัน   เป นอ ันว า เราเห ็นความ 
ไม เที ่ยงสิ ้นเช ิงจร ิง  ๆ   ซึ ่งอาจสร ุปความไดว า   เห ็นความไม เที ่ยงของอายตนะ 
ภายนอก  ของอายตนะภาย  ใน  และของกิริยาอาการตาง ๆ  ที่มันเกี่ยวของกัน  ดังนี้. 

 
การเห็นความไมเที่ยงของสิ่งเหลานี้  และโดยทํานองนี้ เทานั้น  ที่จะทํา 

ใหเห็นทะลุเลยไปถึงความเปนทุกข  ความเปนอนัตตา  หรือสุญญตา  จนกระทั่ง 
เบ่ือหนายคลายกําหนัดไดในที่สุด.  ถาผิดไปจากนี้  ก็เปนการเห็นความไมเที่ยง 
อยางครึ่ง ๆ  กลาง ๆ  แลวติดตันอยูเพียงแคนั้น  ดังเชนการเห็นความไมเที่ยงของ 
พวกลัทธิอื่นภายนอกพระพุทธศาสนา  ดังที่กลาวมาแลวขางตน. 

 
สรุปความ  ในการว ิน ิจฉ ัยข อนี ้ว า   เมื ่อถามวาอะไรค ือสิ ่งที ่ไม เที ่ยง 

ก็ตอบวา  สิ่งที่ถูกสัมผัส  สิ่งที่ทําหนาที่สัมผัส  และ  กิริยาอาการตาง ๆ  ที่เนื่องกันอยู 
กับการสัมผัสนั้น  รวมเปน  ๓  ประเภทดวยกัน  ดังนี้  คือท้ังหมดของสิ่งที่ไมเที่ยง 
อันเรานิยมเรียกกันวาสังขารทั้งปวง.  การที่จะจําแนกสิ่งเหลานี้  แตละประเภท 
ออกเป นกี ่ส ิบอย าง   หร ือกี ่ร อยอย างนั ้นไม สําค ัญ   สําค ัญอยู แต ที ่ให เห ็นความ 
ไมเที่ยงของมันจริง ๆ  โดยนัยที่กลาวมาแลวเทานั้น. 
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๒.  ตอน้ีไปจะไดวินิจฉัยถึง  ลักษณะหรือภาวะแหงความไมเที่ยง๑ 
พรอมท้ังแนวการพิจารณา  :  ลักษณะหรือภาวะแหงความไมเที่ยง  มีใจความสําคัญ 
อยูตรงที่  มี  ความเกิดขึ้นปรากฏ  มี  ความเสื่อมปรากฏ  มี  ความดับลงปรากฏ 
รวมกันเปน  ๓  อยาง  ดังบาลีกลาววา  “สิ่งทั้งหลายไมเที่ยง  มีการเกิดขึ้นและเสื่อมไป 
เปนธรรมดา  ครั้นเกิดขึ้นแลวก็ดับไป”๒  ดังนี้.  ขอน้ีตรงตามความหมายของคําวา 
ไมเที่ยง  คือดูไมไดอยูในภาวะอยางใดอยางหนึ่งแตอยางเดียวตลอดไป  แตมีการ 
เปลี่ยนแปลงเรื่อย.  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง  ก็ยอมหมายความวาตองมีการเกิด 
และการดับ.  ถาไมมีการดับ  การเปลี่ยนไปเกิดมีอยางใหม  ก็มีไมได  ฉะนั้นคําวา 
เปลี ่ยนแปลงจ ึงหมายถึงการเก ิดแล วด ับลงเพื ่อ เก ิดใหมในร ูปอื ่นที ่ไม สิ ้นส ุด .  
โดยเหตุนี้คําวาไมเที่ยง  จึงมีความหมายอยู  ๒  ความหมาย  คือ  (๑)  เกิดดับอยูเรื่อย 
 (๒)  เกิดครั้งหลังไมเหมือนครั้งกอ  เพราะมีเหตุปจจัยใหม ๆ  เขามาแทรกแซง 
อยูเร่ือย.  ทั้ง  ๒  นี้  เปนความหมายที่จักตองพิจารณาดูใหเห็นอยางชัดแจงจริง ๆ  
จึงจะเห็นความหมายของคําวาไมเที่ยง. 

 
๓.  วิธีพิจารณาใหเห็นความไมเที่ยง  นั้น  มีทางที่จะทําไดเปนชั้น ๆ  

ตื้นลึกกวากันตามลําดับ  :  ในขั้นแรกที่สุดคืออยางงายที่สุด  ที่คนธรรมดาสามัญ 
ทั่วไปจะมองเห็น  ก็คือดูความไมเที่ยงของสังขารทั้งกลุม  เปนกลุม ๆ  เพราะดูงาย 
เชนดูเบญจขันธที่คุกกันแลวถูกสมมติวาเปนสัตวหรือคน ๆ  หนึ่งก็จะเห็นไดงาย ๆ 

 
 
 
 
 
 

 

                                                
๑   การบรรยายครั้งที่  ๔๑  /  ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๐๒ 
๒   อนิจฺจา  วต  สงฺขารา  อุปฺปาทวยธมฺมิโน  อุปฺปชฺฌิตฺวา  นิรุชฺฌนฺติ 
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วามีการเกิดขึ้นมาเปนเด็ก  แลคอยเจริญเติบโตจนชราและตายไป  คือดับ.  หรือให 
ยอยลงไปกวานั้นอีก  ก็ดวยการแบงอายุของคนอออกเปน  ๓  วัย  คือปฐมวัย  มัชฌิมวัย 
และปจฉิมวัย  แลวพิจารณาดูเฉพาะวา  แมในวัยหนึ่ง ๆ  ก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู 
อยางมากมาย.  แตแมการพิจารณาดูอยางนี้แลว  ก็ยังเปนการพิจารณาที่หยาบอยู 
จะตองรูจักพิจารณาใหละเอียดลงไปจนถึงวา  สิ่งตาง ๆ  เหลานั้นมิใชเพียงแตเปลี่ยน 
แปลงอยูทุกวัน  หรือทุกชั่วโมง  หรือทุกนาที  หรือแมทุกวินาทีเทานั้น  หากแตวา 
มันไดเปลี่ยนแปลงอยูทุกขณะจิตทีเดียว.  คําวา  ขณะจิต  เปนระยะเวลาที่ไมอาจจะ 
วัดไดดวยมาตราธรรมดาสามัญ  ที่พูดกันอยูตามภาษาธรรมดา  ;  แตในภาษาธรรมะ 
ที่เรียกวาฝายปรมัตถนั้น  หมายถึงระยะเวลาที่สั้นมาก  จนเรารูสึกไมไดในการแบง 
ของมัน  หรือไมอาจจะพูดใหเขาใจไดตรง ๆ  แตตองใชการเปรียบเทียบ  เชนวา 
เร็วกวาสายฟาแลบ  อยางที่จะเปรียบเทียบกันไมได  ดังนี้เปนตน.  ขอน้ีหมายความ 
วาสวนลึกที่สุด  หรือสวนละเอียดที่สุดถึงกับดูดวยตาไมเห็นของสิ่งตาง ๆ  ทั้งฝาย 
รูปธรรมและนามธรรม  เปลี่ยนแปลงอยูทุกขณะจิตนั่นเอง  คือทุก ๆ  ปรมาณูของ 
รูปธรรมเปลี่ยนแปลงอยูอยางโกลาหล  แตดูไมเห็นเพราะละเอียดเกินไป  ;  และ 
สวนที่เปนนามธรรมหรือธาตุจิตนั้น  ยิ่งละเอียดและยิ่งเปลี่ยนแปลงเร็วไปกวานั้น 
อีก.  ทั้งหมดนี้เปนการพิจารณาดูความเปลี่ยนแปลงโดยแงของเวลา  คือเอาเวลา 
เขาจับจึงเห็นความเปลี่ยนแปลงไปตามแงของเวลา  ซึ่งเกี่ยวของกันอยูกับขนาด 
ทําใหกลาวไดวาความเปลี่ยนแปลงนั้นมีอยูแมในสิ่งที่เล็กที่สุด  จนแบงแยกไมไดอีก 
และในระยะเวลาที่สั้นที่สุดเทาที่จะคํานวณไดเพียงไร  นี้อยางหนึ่ง. 

 
อีกอยางหนึ่ง  เปนการพิจารณาเห็นความไมเที่ยง  ที่แยบคายลง 

ไปอีก  คือพิจารณาเห็นความที่สิ่งตาง ๆ  ทุกสิ่งในโลก  ไมวาเปนรูปธรรมหรือ 
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นามธรรม  ไมวานอกกายหรือในกาย  ทั้งหมดนั้น  ลวนขึ้นอยูกับจิตดวงใดดวงหนึ่ง 
เพียงดวงเดียว  คือดวงที่กําลังทําหนาที่สัมผัสหรือรูสึกตอสิ่งนั้นอยู  จะเปนทางตา 
หรือทางหูก็ตาม  หรือทางอื่น ๆ  นอกจากนั้นก็ตาม  เรารูสึกวาสิ่งเหลานั้นมีอยูในโลกนี้ 
ในลักษณะอยางไร  ก็เพราะจิตไดรูสึกตอมัน  ;  ถาจิตไมมี  สิ่งตาง ๆ  ทั้งหมดก็เทากับ 
ไมมี  จึงเปนอันกลาวไดวา  เพราะจิตมี  สิ่งเหลานั้นจึงมี  เพาะจิตเกิด  (คือเกิด 
ความรูสึกตอสิ่งเหลานั้น)  สิ่งเหลานั้นจึงเกิด  (ปรากฏตอความรูสึก);  พอจิตดับ 
สิ่งเหลานั้นก็ดับ  ก็มีคาเทากับไมมี  สําหรับคน ๆ  นั้น  เพราะเหตุฉะนั้นเองจึงกลาววา 
ทุกสิ่งทุอยางขึ้นอยูที่จิต  อยูในอํานาจของจิต  หรือมีความสําคัญที่จิต  เกิดดับไป 
ตามจิตอยูเสมอไป.  เพราะฉะนั้น  เมื่อจิตเปนสิ่งที่เกิดดับอยูเสมอเปนขณะ ๆ  สิ่ง 
ทั้งหลายทั้งปวงเหลานั้น  ก็มีความหมายเพียงสิ่งที่เกิดดับอยูทุกขณะจิตดวย  ซึ่งตอง 
ไมลืมวา  ทั้งรูปธรรมและนามธรรม  ทั้งภายนอกและภายในกาย  ดังที่กลาวแลว 
ขางตน  นี้คือการเห็นอนิจจลักษณะที่ประณีตยิ่งขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง. 

 
อีกอยางหนึ่ง  มีทางที่จะเห็น  ความเปนอนิจจังไดลึกลงไปเปนชั้น ๆ  

คือเห็นความที่สิ่งตาง ๆ  ประกอบอยูดวยเหตุปจจัยเปนชั้น ๆ  ความไมเที่ยงหรือ 
ความเปลี่ยนแปลงนั้น  มิไดมีอยูที่สิ่งนั้น ๆ  โดยตรง  แตมันมีอยูที่เหตุปจจัยที่ปรุง 
แตงสิ ่งนั ้น  ๆ   ซึ ่งล วนแต ไม เที ่ยง เพราะม ีเหต ุป จจ ัยอื ่น   ซึ ่งล วนแต ไม เที ่ย ง 
ดวยกัน  ปรุงแตงมันอยูอีกชั้นหนึ่ง.  ยกตัวอยางเชน  ทําไมเนื้อหนังของคนเรา 
จึงเปลี่ยนแปลง  ?  ทั้งนี้ก็เพราะวามันเกิดมาจากขาวปลาอาหาร  ซึ่งเปนของไม 
เที่ยงและเปลี่ยนแปลง.  ทําไมขาวปลาอาหารเหลานั้นจึงเปนของเปลี่ยนแปลง ?  
ทั้งนี้เพราะวาขาวปลาอาหารเหลานั้น  มีมูลมาจากธาตุหรือดินฟาอากาศที่เปนของ 
เปลี่ยนแปลงอยูเสมอไปอีกนั่นเอง  ;  และดินฟาอากาศเหลานั้น  ก็ลวนแตมีมูลมา 
จากเหตุปจจัยอื่น ๆ  ที่เปลี่ยนแปลงอยูไมรูสิ้นสุดอีกอยางเดียวกัน.  เมื่อทาง 
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ฝายรูปธรรมเปนอยางนี้  ทางฝายนามธรรมก็ยิ่งเปนอยางนี้มากขึ้นไปอีก  เพราะ 
เปนของเบากวา  ไวกวา.  สรุปความ  วาสิ่งตาง ๆ  เปลี่ยนแปลง  เพราะมันตั้งอยู 
บนสิ่งอื่น ๆ  ที่เปลี่ยนแปลงเปนชั้น ๆ  กันลงไปทุกชั้น  การเห็นอนิจจังโดยทํานองนี้ 
มีความหมายกวางขวาง  ถึงกับทําใหเห็นทุกขัง  และอนัตตาได  พรอมกันไปในตัว  ;  
นี้ทางหนึ่ง. 

 
อีกทางหนึ่ง  เปนการพิจารณาความไมเที่ยงโดยความหมายที่วา  สังขาร 

แตละอยาง ๆ  เปนสิ่งที่ประกอบขึ้นดวยของหลายสิ่ง  ซึ่งแตละสิ่ง ๆ  อาจจะแยกลง 
เปนสวนยอยไดเรื ่อยไป   จนกระทั ่งเป นของวางเปลา   หากแตว าในขณะนั ้น  ๆ  
มันมีการบังเอิญหรือการเกี่ยวของกันอยางเหมาะสมเทานั้น  มันจึงแสดงแสดงอาการ 
ออกมาราวกะวาเปนตัวเปนตน  หรือเปนของนารักนาพอใจ.  เมื่อใดอาการที่มัน 
เกี่ยวของกันนั้นแปรรูปไปในทางอื่น  การเผอิญอยางสบเหมาะที่แลวมาก็สลายลง 
ทันที.  ขอใหตั้งขอสังเกตตรงที่วา  อาการที่ของหลายอยางเขามาเกี่ยวของกันนั้น 
มันจะเปนสิ่งที่ เที่ยงแทถาวรไปไมได  มันยิ่งแตกแยกเปลี่ยนแปลงไดงายที่สุดยิ่ง 
ขึ้นไปอีก  ทํานองที่เอาคนหลายคนมาทํางานรวมกัน  ความแตกตางกันในทางความ 
คิดเห็นยอมมีไดงายขึ้น  เทากับจํานวนของคนที่เอามาเกี่ยวของดวยกันมากขึ้น  ความ 
ไมเที่ยงของการเกี่ยวของกันนั้นก็ยิ่งมีมากขึ้นเปนเงาตามตัว.  ความมุงหมายของ 
คําอธิบายของขอน้ี  มุงหมายจะชี้ความไมเที่ยงของอาการที่มันเกี่ยวของกัน  ผิดกับ 
ขอท่ีแลวมา  ที่ชี้ใหเห็นความไมเที่ยงที่ตัวมันเอง. 

 
เทาที่ยกมาพอเปนตัวอยางนี้  เปนการชี้ใหเห็นภาวะหรือลักษณะของ 

ความไมเที่ยงในรูปท่ีตางกัน.  ตอไปนี้จะไดวินิจฉัยถึงวิธีพิจารณาใหเห็นความไม 
เที่ยงสืบไป. 
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การพิจารณาใหเห็นความไมเที่ยงโดยทั่ว ๆ  ไปนั้น  คือการพิจารณา 
ใหเห็นการเกิดขึ้น  –  ตั้งอยู  –  ดับไปของสิ่งทั้งปวง  แตการที่จะสงจิตไปยังสิ่งทั้งปวง 
แลวใคร ครวญดูตามเหต ุผล   หร ือเรื ่องราวต าง  ๆ   ที ่เกี ่ยวก ันอยู ก ับสิ ่ง เหล านั ้น 
แลวลงสันนิษฐานวา  ไมเที่ยง  ดังนี้  ไมเปนที่ประสงคในที่นี้  ;  เพราะการทํา 
อยางนั้นเปนเรื่องของนักคิด   หรือนักใชเหตุผลตางหาก   ไมใช เปนเรื่องของการ 
เจริญภาวนา  การทําอยางนั้นไดผลเปนหลักวิชาหรือกฎเกณฑอะไรตาง ๆ  ตามที่ 
จะบัญญัติขึ้น  ไมไดผลเปนความรูแจงเห็นแจง  หรือแทงตลอด  ชนิดที่จะใหเกิด 
ความเบื่อหนายคลายกําหนัดเลย. 

 
การพิจารณาตามทางของการเจริญภาวนา  นั้น  ตองเปนการนอมเขา 

มาในภายใน  คือการเพงดูสิ่งตาง ๆ  ที่กําลังมีอยูในภายใน  ซึ่งตนไดทําใหปรากฏ 
หรือไดทําให เกิดขึ้นภายในจริง  ๆ   แลวจึงดูความผันแปรที่ปรากฏอยูที่สิ่ งนั้น  ๆ  
และที่ปรากฏอยูแก ใจของตนเองพรอมกันไปในตัวดวย   และทั้ งหมดตองเปน 
ปจจุบัน  คือเปนสิ่งเฉพาะหนากอน  แลวจึงคอยกลายเปนอดีต  หรือนอมไปเพื่อ 
เทียบเคียงอนาคต  ดวยการมองใหเห็นวา  ปจจุบันที่กําลังพิจารณาอยูนี้แหละคือสิ่ง 
ที่เคยเปนอนาคตมาหยก ๆ  เมื่อตะกี้นี้เอง.  เมื่อทําอยูดังนี้  ก็จะเขาถึงตัวความ 
ไมเที่ยง  หรือซึมทราบตอความไมเที่ยงไดอยางแทจริงและสิ้นเชิง. 

 
ยกตัวอยางเชน  การพิจารณาเบญจขันธ  ขันธใดขันธหนึ ่ง  ก็ตอง 

ทําสิ่งนั้นใหปรากฏจริง ๆ  เสียกอน  เชนพิจารณารูปขันธหรือรางกาย  ก็ใหเจาะจง 
เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเปนสวนของรางกายจริง ๆ  หรือเปนที่รวมไวซึ่งความมีอยูของ 
รางกายจริง  ๆ  ดังที่ทานแนะใหเอาลมหายใจมาเปนตัวรางกายหรือเปนรูปขันธ 
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ขั้นที่  ๑๓  การเห็นความไมเที่ยง ๓๗๕ 

ก็ตาม  ในการเจริญอานาปานสติขั้นแรก ๆ  นี่ก็เพื่อจะใหเรามีความรูแจงแทงตลอด 
ในเรื่องของรางกายนั้น  วามีความไมเที่ยงเปนตนไดอยางชัดเจน  จนเกิดความ 
เบ่ือหนายคลายกําหนัดไดจริง  ;  มันผิดกันลิบ  กับการที่จะพิจารณาเอาดวยปาก 
วากาย ๆ  หรือแจกเปนรายละเอียดอยางนั้นอยางนี้ใหยุงไปหมดจนมีจํานวนนับ 
ไมไหว  ก็ไมสามารถเขาถึงตัวกาย  หรือเห็นความไมเที่ยงของกายไดอยางแทจริง. 

 
ลมหายใจนั้นเปนธาตุลม  หรือเปนธาตุ ๆ  หนึ่ง  ในบรรดาธาตุทั้งสี่ 

ประกอบกันขึ้นเปนกาย  และยิ่งกวานั้นอีกก็คือมันเปนปจจัยสวนสําคัญที่สุดของ 
บรรดากายอื่น ๆ  ทั้งหมด  คือสวนที่เปนธาตุดิน  ธาตุน้ํา  ธาตุไฟ  ;  เพราะถามัน 
ว ิปร ิตไปเพ ียงอย างเด ียว   กายส วนอื ่น  ๆ   ก็ว ิปร ิต   หร ือถ ึงก ับทําลายไปได .  
เพราะฉะนั ้นการเอากายสวนที ่เปนลมหายใจขึ ้นมาพิจารณานี ้  นับวาเหมาะสม 
ที่สุด  เปนการกระทําที่ฉลาดที่สุด  เพราะไดกายตัวจริงมาเปนตัวสําคัญที่สุด  แลว 
ยังอาจพิจารณาไดโดยสะดวกที่สุดอีกดวย.  เมื่อเรากําหนดลมหายใจอยูทุกลม 
หายใจเขา  –  ออก  ก็เทากับกําหนดตัวกายโดยตรงอยางใกลชิดที่สุด  และอาจ 
พิจารณาเห็นความไมเที่ยงเปนตนของมันไดถึงที่สุดสืบไป  โดยนัยดังกลาวแลวใน 
อานาปานสติขั้นตน ๆ. 

 
ทั้งหมดนี้คืออุบายวิธีที่ทําใหสามารถเขาถึงตัวสิ่งที่เราจะพิจารณาและ 

สามารถพิจารณไดจร ิงและเห็นไดจร ิงในที ่ส ุด   ซึ ่งใคร  ๆ   ก็ย อมเห็นไดวา   มัน 
ตางจากการทองดวยปากหรือการคํานวณดวยการใชเหตุผล  อยางที่จะเปรียบกัน 
ไมไดเลย  เพราะการทําเชนนั้นมันอยูไกลจากตัวสิ่งที่เรียกวา  “กาย”  มากเกินไป 
นั่นเอง. 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๑๗ ๓๗๖ 

แมในกรณีของการพิจารณา  ขันธที่เปนนามธรรม๑  เชนเวทนาเปนตน 
ก็มีหลักเกณฑอยางเดียวกัน  คือจะตองทําเวทนาใหปรากฏแกใจจริง ๆ  ขึ้นมากอน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเชนทําสมาธิจนเกิดปติและความสุขซึ่งเปนตัวเวทนาขึ้นมา  แลว 
จึงสอดสองพิจารณาใหเห็นลักษณะของความไมเที่ยงและมูลเหตุตาง ๆ  ที่ทําใหเกิด 
ความไมเที ่ยง  ตามนัยที ่กลาวมาแลวขางตน  ในตอนที ่กลาวถึงภาวะของความ 
ไมเที่ยง.  ทั้งหมดนี้เปนการชี้ใหเห็นใจความสําคัญของการที่  จะพิจารณาสิ่งใด 
ตองทําตัวสิ่งนั้นใหปรากฏขึ้นมาใหไดเสียกอน  แลวจึงมองดูที่สิ่งนั้นดวยจิตอัน 
เปนสมาธิ  ก็จะเห็นลักษณะหรือความจริงตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับสิ่งนั้นไดโดยประจักษ.  
การที ่เพียงแตนึกถึงชื ่อสิ ่งนั ้น   แลวนึกตอไปวามันมีเรื ่องราวอยางไรบางตามที่ 
เลาเรียนมาโดยละเอียด  แลวใชเหตุผลของตนเองทับลงไปอีกทีหนึ่ง  วามันคงจะ 
เปนอยางนั้นจริง  ดังนี้นั้น  แมจะพิจารณาอยูสักเทาไรก็ไมทําใหเห็นความจริงโดย 
ประจักษได   เหมือนวิธ ีที ่กล าวแล วข างตน   ซึ ่งเป นว ิธ ีของการปฏิบ ัต ิโดยตรง  ;  
สวนวิธีหลังนี้เปนวิธีของปริยัติ. 

 
แมจะไดจําแนกสิ่งที่จะถูกพิจารณาไวเปน  ๓  ประเภท  และประเภท 

หนึ่ง ๆ  ก็มีหลาย ๆ  ขอ  ดังที่กลาวมาแลวขางตนก็ตาม  เรายังมี  ทางที่จะปฏิบัติ 
ชนิดที่เขาถึงตัวสิ่งเหลานั้นโดยประจักษดวยกันทั้งนั้น  คือ :- 

 
ก.  ประเภทเบญจขันธ  เราเขาถึงตัวรูปขันธได  ดวยการกําหนด 

พิจารณาลงไปที่ลมหายใจโดยนัยที่กลาวขางตน.  เขาถึงตัวเวทนาไดดวยการ 
 
 
 
 
 

 

                                                
๑  การบรรยายครั้งที่  ๔๒  /  ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๐๒ 
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ขั้นที่  ๑๓  การเห็นความไมเที่ยง ๓๗๗ 

กําหนดพิจารณาลงไปที่ปติและความสุขที่ เกิดขึ้นในขณะที่ทําสมาธิ  หรือแมแต 
เวทนาอื่น ๆ  ที่เกิดแกตนเองจริง ๆ ;  คือกําลังปรากฏแกใจอยูจริง ๆ.  เราเขา 
ถึงตัวสัญญาไดอยางหยาบ ๆ  ดวยการพิจารณาถึงความจําไดหมายรูของเราเอง 
วามีความเปลี่ยนแปลงอยางไร  ;  และที่เปนอยางละเอียดนั้นไดแกการกําหนดถึงสิ่ง 
ที่เกิดขึ้นสืบตอจากเวทนา  คือความรูสึกหรือความสําคัญ  หรือความหมายมั่นตอ 
เวทนานั้น  วามีอยูอยางไร  คือเกิดขึ้นอยางไร  เปลี่ยนแปลงไปอยางไร  แลวดับไป 
อยางไร  ดังนี้เปนตน.  การเขาถึงตัวสังขาร  หรือสังขารขันธในที่นี้ก็มีวิธีการ 
อยางเดียวกับในกรณีของสัญญา  กลาวคือโดยทั่ว ๆ  ไป  ก็ไดแกการกําหนดจิตที่ 
ประกอบอยูดวยความคิด  ซึ่งจะเปนความคิดเรื่องอะไรก็ได  แลวจึงพิจารณาดูวา 
ทําไมจึงตองคิด  ความคิดเกิดขึ้นมาอยางไร  เปลี่ยนไปอยางไร  ดําเนินไปอยางไร 
แลวสิ้นสุดหรือดับลงอยางไร.  สวนที่เปนอยางประณีตนั้น  ไดแกการทําเวทนา 
เชนเวทนาอันเปนปติและสุขเกิดจากฌาน  เปนตน  ใหเกิดขึ้น  แลวคอยเฝาสังเกต 
สัญญาและวิตกที่เกิดขึ้นจากเวทนานั้น  วามันไมเที่ยงอยางไร  โดยรายละเอียดดังที่ 
กลาวแลวในอานาปานสติขั้นที่เจ็ด  ที่แปด  ;  กลาวโดยระบุ  สิ่งที่เรียกวาวิตก  ก็คือ 
สิ่งที่เรียกวาสังขารขันธในที่นี้นั่นเอง.  การพิจารณาถึงวิญญาณขันธโดยประจักษ 
เปนกรณีทั่ว ๆ  ไปก็คือ  พิจารณาที่ความเห็นแจง  หรือความรูแจงตออารมณที่มา 
กระทบกับอายตนะภายใน  วาความเห็นแจงหรือรูแจงตออารมณเกิดขึ้นไดเพราะ 
อะไร  ดวยอาการอยางไร  ปรากฏอยูอยางไร  แลวดับไปอยางไร  แตทั้งหมดนี ้
กระทําไดโดยยาก  เพราะมันเปนไปในขณะที่ฉับไวเกินไป. 

 
ทางที่ดีหรือประณีตไปกวานั้น  ก็คือการยายไปกําหนดพิจารณาที่ตัวจิตเอง 

เปนการสะดวกกวา  คือการกําหนดพิจารณาจิตที่ทําหนาที่ตาง ๆ  สับสนกันอยู  คือ 
เดี๋ยวทําหนาที่ รูอารมณ  เดี๋ยวทําหนาที่ รู เวทนา   เดี๋ยวทําหนาที่คิดนึกไปตาง  ๆ 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๑๗ ๓๗๘ 

เดี๋ยวมีอาการถูกปรุงตอไปในทางที่ทําใหเกิดมีราคะ  หรือวางจากราคะ  มีโทสะ  หรือ 
วางจากโทสะ  มีโมหะ  หรือวางจากโมหะ  ดังนี้เปนตน  เปนการกําหนดติดตามด ู
ซึ่งพฤติ  คือการเคลื่อนไหวของจิตทุกชนิดทุกระยะ  ในรูปท่ีแตกตางกันอยูทั้งหมด 
ก็จะเปนการกําหนดพิจารณาวิญญาณขันธ  โดยประจักษไดถึงที่สุดจริง ๆ.  สิ่งอื่น  ๆ 
บรรดาที่เปนอารมณดวยกัน  เชน  อายตนะภายนอกทั้งหกเหลานั้นเปนตน  ก็รวม 
อยู ในคําวาเบญจขันธนี ้ด วยกันทั ้งนั ้น  และจะตอง  ไดรับการพิจารณาในขณะ 
ที่สิ่งเหลานั้นกําลังทําหนาที่ของมันโดยตรง  คือเปนอารมณแหงสัมผัสอยูจริง ๆ  
นั่นเอง. 

 
ข.  ประเภทอายตนะภายใน  กลาวคือ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ซึ่ง 

จัดเปนฝายทําหนาที่ผู รูอารมณนั้น  ก็มีหลักเกณฑอยางเดียวกันอีก  คือพิจารณา 
ในขณะที่มันทําหนาที่ รูอารมณอยูตามทวารตาง ๆ  จริง ๆ  เชน  เมื่อตากําลังเห็นรูป 
รูสึกตอรูปอยูจริง ๆ  เปนตน  วากอนนี้ในขณะที่ตายังไมเห็นรูป  ตาก็เทากับไมมี 
คือไมม ีความหมายอะไรเลย   พอมีร ูปมาใหส ัมผัส   ตาก็เท าก ับเก ิดมีขึ ้นมาทันที 
นี ้เร ียกวาการเกิดขึ ้นแหงตา   ตั ้งอยู ชั ่วขณะการเห็นร ูป  เสร็จจากการเห็นร ูปแลว 
ก็ดับไป  คือเทากับไมมีตาตามเดิมอีกตอไป  จนกวาจะมีรูปมาใหสัมผัสใหม.  เมื่อ 
เปนดังนี้  เราก็พิจารณาเห็นการเกิดขึ้น  การตั้งอยู  และการดับไปของตาไดชัดเจน,  
ในกรณีของหู  จมูก  ลิ้น  กาย  และใจในที่สุด  ก็มีหลักเกณฑอยางเดียวกันกับเรื่อง 
ของตา  ฉะนั้น  จึงกลาววา  ตองเพงพิจารณาดูในขณะที่มันกําลังทําหนาที่ของมันอยู 
เทานั้น  จึงจะเปนตัวมันจริง ๆ  และเห็นความไมเที่ยงของมันจริง ๆ. 

 
ค.  อาการตาง ๆ  ที่เกี่ยวขอปรุงแตงกันในระหวางรูปธรรมนามธรรม 

ซึ่งเราเรียกวาอาการแหงปฏิจจสมุปบาทนั้น  ก็มีหลักเกณฑอยางเดียวกันอีก  ในการ 
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ขั้นที่  ๑๓  การเห็นความไมเที่ยง ๓๗๙ 

ที่เราจะกําหนดใหถึงตัวมัน  และเห็นความไมเที่ยงของมัน  กลาวคือตองเพง 
พิจารณาดูในขณะที่มันกําลังทํางานกันอยูจริง ๆ  เทานั้น,  กลาวโดยสังเขป  เชน 
เมื่อตากระทบรูป  อวิชชาของเรามีอยูอยางไร  ในขณะนั้น  และอวิชชานั้นผลักดัน 
ไปในทางใหเกิดความคิดปรุงแตง  หรืออํานาจทีทําใหเกิดการคิดปรุงแตงขึ้นมา 
ไดอยางไร,  แลวปรุงแตงใหวิญญาณปรากฏตัวขึ้นมาอยางไร,  แลวปรุงแตงใหนาม - 
รูปปรากฏออกมาอยางไร,  แลวปรุงแตงใหอายตนะ  ไดมีโอกาสทําหนาที่ของมัน 
อยางไร,  แลวปรุงแตงใหผัสสะ  ไดทําหนาที่ของมันไดสมบูรณอยางไร,  แลว 
ปรุงแตงความรูสึกที่เปนเวทนาขึ้นมาไดอยางไร,  แลวปรุงแตงใหเกิดวามประสงค 
หรือเกิดความตองการ  อันเกี่ยวกับเวทนานั้นขึ้นมาไดอยางไร,  แลวทําให 
เกิดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหลานั้นสําเร็จรูปลงไปอยางไร,  ทําใหเรียกไดวาเปน 
เรื่อง ๆ  หนึ่ง  หรือเปนชาติ  คือความเกิดชาติหนึ่ง ๆ  ไดอยางไร  แลวในที่สุดจะ 
เปลี่ยนเปนความเสื่อมสลาย  ซึ่งเรียกวาความแกและความตาย  หรือเปลี่ยนเปน 
ความทุกขอยางใดอยางหนึ่ง  มีโสกะ   ปริเทวะ   เปนตนไดอยางไร  ซึ่งเรียกไดวา 
เปนอาการแหงปฏิจจสมุปบาทฝายเกิดวงหนึ่งแลวโดยสมบูรณ.  ทั้งหมดนี้เราจะตอง 
พิจารณาดูตรงอาการที่มันทําการปรุงแตง  หรือเกี่ยวของกันจริง ๆ  เทานั้น  จึงจะ 
เห็นตัวมันจริง  ๆ  คือเห็นอวิชชาตัวจริงในขณะที่มันทําหนาที่ปรุงแตงสังขารดวย 
อํานาจความไมรู  หรือความโงของมัน  ;  และเห็นสังขารตัวจริงในขณะที่มันทํา 
หน าที ่ปร ุงแต งว ิญญาณ   ด วยอํานาจที ่ขึ ้นชื ่อว าส ังขารแล วอยู นิ ่ง ไม ได   ต อง 
ปรุงเสมอไป  ;  และจะเห็นวิญญาณตัวจริง  ก็ตอเมื่อมันทําหนาที่ปรุงใหเกิดมี 
นามรูปชนิดที่สามารถทําหนาที่เต็มตามความหมายของมันได  (สมกับคําวานามและ 
รูป)  ดวยอํานาจวิญญาณธาตุนี้เปนธาตุที่มีอํานาจตามธรรมชาติเชนนั้นเอง.  ถายัง 
เปนวิญญาณธาตุลวน ๆ  ยังไมทําใหเกิดเรื่องเกิดราวอะไรได  แตถาเขามาเกี่ยวของ 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๑๗ ๓๘๐ 

กับสิ่งที่เรียกวานามรูปแลว  มันก็แสดงฤทธิ์อํานาจอันมหัศจรรยของมันไดทาง 
นามรูปนั้น.  นามรูปนั้นก็เหมือนกัน  ถาไมไดอาศัยวิญญาณธาตุก็เปนนามรูป 
ขึ้นมาไมได  เพราะไมมีความรูสึกใด ๆ  ไดทั้งฝายรูปและฝายนาม  ;  และเราจะรูจัก 
นามรูปตัวจริ ง ได   ก็ตอ เมื่ อมันทําหนาที่ที่ เปนอายตนะ   หรือ เปนความรู สึกทาง 
อายตนะ  คือ  ทางตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ใหเปนที่ตั้งแหงความรูสึกขึ้นมาได  ดังนี ้
เปนตัวอยาง.  แมในกรณีผัสสะ,  เวทนา,  ตัณหา,  อุปาทาน,  ภพ,  ชาติ  และ 
ความทุกขตาง  ๆ   มีชรา   มรณะ   เปนตน   ก็ เปนสิ่ งที่มีความหมายและคําอธิบาย 
อยาง เดียวกัน   กลาวคือ   เ ราจะรู จั กตั วจริ งของสิ่ งนั้ น  ๆ   ได   ก็ ในเมื่ อสิ่ งนั้ น  ๆ  
กําลั งทําหนาที่ ของมันอยู จ ริง  ๆ   ในการที่ทํ าให เกิดผลเปนสิ่ งอื่นขึ้นมา   (ซึ่ ง เ รา 
เรียกวาปรุงแตงสิ ่งอื ่นในที่นี ้)  เราจึงจะเห็นตัวจริงมันเห็นความไมเที ่ยง 
ของมันไดโดยประจักษ.  และทั้งหมดนี้ตองไมลืมวา  ตองเปนการดูตามที่มันมีอยู 
ในใจ  หรือในความรูสึกของเราจริง ๆ  เทานั้น.  ในการบําเพ็ญอานาปานสติ 
จต ุกกะที ่สาม   จะช วยได มากในเรื ่อ งนี ้  ค ือช วยให เห ็นความพล ิกแพลง   และ 
การปรุงแตงตาง  ๆ   ของจิตไดโดยงาย   เพราะมีอาการของปฏิจจสมุปบาทรวมอยู 
ดวยไมนอยเลย.  เมื่อเราทําอยูดังกลาวแลวจะเห็นไดชัดแจงวา  ตัวอวิชชาเอง 
ก็ไม เที ่ยง   ต ัวอาการที ่ม ันปร ุงแต งส ังขารก ็ไม เที ่ยง   ส ังขารที ่ถ ูกปร ุงแต งขึ ้นมาก็ 
ไมเที่ยง  และจะเห็นเปนลําดับ ๆ  ไป  โดยทํานองนี้จนตลอดสายของปฏิจจสมุปบาท 
ทีเดียว,  ซึ่งนี่ควรกลาววาเปนการเห็นอนิจจัง  ที่ละเอียดประณีตสุขุมหรือแยบคาย 
ยิ่งกวาการเห็นในขอ  ก.  และ  ข.  ซึ่งเปนการดูที่อายตนะภายนอกลวน ๆ  หรือ 
อายตนะภายในลวน ๆ  ดังที่ไดกลาวมาแลว. 
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ขั้นที่  ๑๓  การเห็นความไมเที่ยง ๓๘๑ 

สรุปความวา  การพิจารณาใหเห็นความไมเที ่ยงนั ้น  ตองพิจารณา 
ดูที่ตัวสิ่งนั้นเอง  ทําสิ่งนั้นใหปรากฏชัดเสียกอน  แลวจึงดูวามันเกิดขึ้นมาอยางไร 
จากอะไร  มันตั้งอยูอยางไร.  และในขณะนั้นมันทําหนาที่อะไรอยางไร  และวา 
ในที่สุดมันดับไปอยางไร  เพราะเหตุใด  และการพิจารณาโดยนัยแหงปฏิจจสมุปบาท 
เปนวิธีประณีตที่สุดกวาวิธีทั้งหลาย  ทั้งหมดนี้คือวิธีพิจารณาเห็นความไมเที่ยง.  
ตอน้ีไปจะไดวินิจฉัยในขอท่ีวา  การเห็นความไมเที่ยงโดยแทจริงนั้น  ยอมเปนการ 
เห็นความเปนทุกข  และความเปนอนัตตารวมอยูดวยอยางไรสืบไป. 

 
การเห็นความไมเที่ยงชนิดที่ลึกซึ้ง  จนถึงกับมองเห็นความทุกขพรอม 

กันไปในตัวนั้น  อาจจําแนกไดตามความหมายของคําวา  “ทุกข”  ตาง ๆ  กัน  คือ :- 
 
ก.  ทุกขในความหมายวาทนทรมาน,๑  จะเห็นไดชัดตอเมื่อได 

พิจารณาเห็นวา  ความไมเที่ยงนั่นเอง  คือชาติ  ชรา  มรณะ  หรือความเกิด  ความแก 
ความตายโดยตรง  ถาเที่ยงคือไมเปลี่ยนแปลงแลว  ความเกิด  ความแก  ความตาย 
จะมีไดอยางไร,  ความทุกขอันเนื่องมาจาก  เกิด  แก  ตาย  มันเนื่องมาจากความ 
ไมเที่ยงหรือความเปลี่ยนแปลงนั้นโดยตรง.  ความทุกขที่ถัดไป  อีก  เชนโสกะ 
ปริเทวะ  โทมนัส  อุปยาส  เปนตน  ทั้งหมดนี้เกิดมาจากความที่สิ่งตาง ๆ  ไมเปนไป 
ตามใจตน   หรือปรารถนาสิ ่งใดแลว   ไมได ตามที ่ปรารถนา   มีแตประสบกับ 
สิ่งที่ไมปรารถนา  พลัดพรากจากสิ่งที่ปรารถนาอยูเปนประจํา  ทั้งนี้ก็มีมูลมาจาก 
ความที่สัตวหรือสังขารทั้งปวงนั้น  เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปจจัยของมันอยู 
เปนนิจนั่นเอง.  แม  ความทุกขที่ เบ็ดเตล็ดประจําเปนเจาเรือน  เชนความหนาว 
 

 
 
 

 

                                                
๑  การบรรยายครั้งที่  ๔๓  /  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๐๒ 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๑๗ ๓๘๒ 

ความรอน  ความหิว  ความกระหาย   ความตองกิน  ตองอาบ  ตองถายเหลานี้ 
เป นตน   ทั ้งหมดนี ้ก ็เป นเพราะความไมเที ่ยงของส ังขารเหลานั ้น   ที ่ประกอบ 
กันเขาเปนรางกาย.  มันเปลี่ยนแปลงอยูทุกขณะจิต  มันจึงตองการนั่นตองการนี ่
และตองการจะใหเปลี่ยนอยางนั้นอยางนี้อยูตลอดเวลา  ทําใหเกิดภาวะในการ 
บริหารรางกายสารพัดอยางขึ้นมาทีเดียว  ทําใหเห็นชัดวา  ความตองทนลําบาก 
เหลานี้  มีมูลมาจากความเปลี่ยนแปลงของรางกายนั้นโดยตรง.  เมื่อพิจารณาถึง 
ความทุกขคือความเจ็บไขไดปวย  ไมวาความเจ็บไขไดปวยของเด็ก  หรือของคนแก 
ของคนมีรางกายสมบูรณหรือไมสมบูรณก็ตาม  นั้นก็มาจากความเปลี่ยนแปลง 
ของสังขารที ่ประกอบกันขึ ้นเปนร างกาย   หรือแวดลอมรางกายอยู อ ีกนั ้นเอง  ;  
ถาไมมีอะไรเปลี่ยนแปลง  ความเจ็บปวยไมอาจจะเกิดขึ้นได.  เมื่อพิจารณาถึง  ความ 
ทุกขที่คนเราตองกินอาหาร  ตองนุงหม  หรือมีที่อยูอาศัย  แลวตองพยายามประกอบ 
อาชีพแสวงหา  ดวยความยากลําบากตรากตรําอยางเหน็ดเหนื่อย  จนตลอดชีวิตก็ด ี
หรือมีการแขงขันแยงชิงตอสูกันในระหวางคูแขงขันดวยประการตาง ๆ  ตลอดจน 
ถึงกับวิวาทหมายมั่นจองเวรกันก็ดี  แมความทุกขเหลานี้ก็มีมูลมาจากความไมเที่ยง 
หรือความเปลี่ยนแปลงไมหยุดของรางกาย  ของจิตใจ  ของกิเลสตัณหา  หรือของ 
วิชาความรู  ซึ่งก็ลวนแตเปนสังขารอยางเดียวกันอีกเหมือนกัน  จึงทําใหกลาวไดวา 
แมความทุกขชนิดนี้ก็มีมูลมาจากความเปลี่ยนแปลงของสังขาร.  เมื่อเราพิจารณา 
มองเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดแจง  ก็ยอมมองเห็นความทุกขจักตองเกิดขึ้นอยาง 
นั้น ๆ  อยางชัดแจงอยูในตัวความเปลี่ยนแปลงนั้น. 

 
ทีนี้ถาจะมองใหละเอียดไปในทางฝายนามธรรม  คือ  พิจารณาดูถึงความ 

ทุกขที่เกิดมาจากความแผดเผาของกิเลส  มีราคะเปนตน  ที่ทําสัตวใหดิ้นรน 
กระวนกระวาย  หาความสงบสุขไมได  ก็ยังคงพบวาทั้งหมดนี้  ก็มีมูลมาจากความ 
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ขั้นที่  ๑๓  การเห็นความไมเที่ยง ๓๘๓ 

ไมเที่ยงโดยตรงอีกนั่นเอง  :  อันแรกที่สุดคือ  ความเปลี่ยนแปลงทางรายกาย  ที่จะ 
เห็นไดงาย ๆ  จากสัตวเลี้ยง  เมื่อรางกายเจริญเติบโตข้ึนมาถึงระดับน้ัน  หรือเวียนมา 
ถึงรอบนั้น  ก็มีปญหาตาง ๆ  ทางเพศ  หรือทางกิเลสเกิดขึ้นเปนธรรมดา  อยางที่ 
หลีกเลี่ยงไมได  นี้มีมูลมาจากความเปลี่ยนแปลงของรางกายตามธรรมชาติ.  สวน 
ที่สูงไปกวานั้นคือความเปลี่ยนแปลงที่นอกเหนือไปจากธรรมชาติ  คือการกิน – 
การอยู  ดีขึ้น  มีวิชาความรูและการคิดนึกกวางขวางยิ่งขึ้น  ปญหาเกี่ยวกับเร่ืองเพศ 
เรื่องกิเลสก็เปลี่ยนแปลงไปตาม  และเปนไปในทางที่ลึกซึ้งซับซอนยิ่งขึ้น  ความ 
ทุกขที่มีมูลมาจากสิ่งนี้ก็ลึกซึ้งซับซอนยิ่งขึ้นไปตาม  นี้คือ  ความเปลี่ยนแปลงทางจิต.  
เมื่อรวมเขาดวยกันทั้งความเปลี่ยนแปลงทางกายและทางจิต  ก็ยอมเปนที่ตั้งแหง 
ความทุกข  เพราะถูกไฟกิเลสเผาไดทั้งมากและทั้งลึกซึ้ง  แตก็พากันมองขามไปเสีย 
ไมเห็นวาที่แทเปนเพราะความเปลี่ยนแปลง  และความหลอกลวงมายาของกิเลส 
อันเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงทายกายและทางจิต  ดังที่กลาวแลว.  ถาผูใด 
ตั้งหนาตั้งตาเฝาสังเกตความเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายและทางจิตของตนเองในกรณี 
นี้  ก็จะเห็นความทุกขประเภทที่กลาวนี้ไดอยางชัดแจง  วาเปนผลของความเปลี่ยน 
แปลงลวน ๆ  หรือเปนความเปลี ่ยนแปลงอยางหนึ ่งอยู ในตัวมันนั ่นเอง   ก็จะไม 
ถูกลวงดวยมายาของความเปลี่ยนแปลง   จนถึงกับหลงไปเที่ยวแกไขในทางอื่น 
หรือหนักเขาแกไขไมได  ก็ทําลายตัวเอง  ดังนี้เปนตน. 

 
ถาพิจารณาใหลึกลงไปอีก  คือพิจารณากันถึง  ความทุกขที่เกิดมาจาก 

การตองรับผลกรรม  หรือการเปนไปตามกรรมนานาชนิดของสัตวทั้งหลาย  เราก็ยัง 
เห็นไดวาเปนเรื่องของความเปลี่ยนแปลงอีกน่ันเอง.  กรรมก็เปนสิ่งที่ไมเที่ยงคือ 
เปลี่ยนแปลงได  ฉะนั้นผลกรรมก็เปนสิ่งที่ไมเที่ยงคือเปลี่ยนแปลงไดเชนเดียวกัน ;  
ผูทํากรรมก็เปนสิ่งที่ไมเที่ยง  การรับผลกรรมก็เปนสิ่งที่ไมเที่ยง  ทุกอยางเปลี่ยน 
แปลงอยูเสมอ  คนเราจึงไดรับผลกรรมตามโอกาส  ตามวาระของการเปลี่ยนแปลง. 
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เมื ่อรับผลของกรรมชั่ว  ก็ทนทุกขทรมานอยางเปดเผย  เมื ่อรับผลของกรรมดี 
ก็ทนทุกขทรมานอยางเรนลับที่สุด  ถึงกับไมรูสึกวาเปนการทนทรมาน ;  แตทั้ง  
๒  อยางนี้  คือจะเปนนรกหรือสวรรคก็ตาม  ลวนแตเปนการทนเวียนวายอยูใน 
กระแสของวัฏฏสงสารโดยเสมอกัน.  ทั้งหมดนี้เราจะเรียกวาเปนตัวความไมเที่ยง 
เองก็ได  หรือเปนผลของความไมเที ่ยงก็ได  ยอมมีคาเทากันอยู นั ่นเอง  คือเปน 
ตัวความทุกขที่เนื่องอยูกับความเปลี่ยนแปลง.  ยิ่งพิจารณาก็ยิ่งจะเห็นวา  ยิ่ง 
เปลี่ยนแปลงมาก็ยิ่งทุกขมาก  เพราะความเปลี่ยนแปลงนั้น  เปนความไมสงบ.  
ความสุขก็เปนความเปลี ่ยนแปลงชนิดหนึ ่ง   มันจึงเปนความสุขไปไมไดอยาง 
แทจริง  เปนไดเพียงความทุกข  ชนิดที่เปนมายาหลอกลวงมาก  พอที่จะทําใหคนเรา 
เขาใจผิดเทานั้น. 

 
เมื่อพิจารณากันเปนขั้นสุดทาย  ถึงความทุกขที่เปนขั้นสรุปรวบยอด 

คือทุกขตามที่พระพุทธองคไดตรัสวา  “โดยสรุปแลวเบญจขันธที่ประกอบอยูดวย 
อุปาทานเปนตัวทุกข”  ดังนี้  ก็จะยิ่งเห็นไดวา  มีมูลมาจากความไมเที่ยงโดยตรง 
อีกนั่นเอง.  การยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันธเปนความทุกข  ก็เพราะเบญจขันธนี้ 
ไมเที่ยง  ความไมเที่ยงของเบญจขันธนั่นแหละ  เปนสิ่งที่ทําใหผูยึดมั่นถือมั่นเปน 
ทุกขโดยตรง.  อีกอยางหนึ่งตองไมลืมวาตัวความยึดมั่นถือมั่นเองก็ไมเที่ยง  หรือ 
ถากลาวโดยสมมติก็วา  ตัวบุคคลผูยึดมั่นถือมั่นนั้นก็ไมเที่ยง.  เมื่อสิ่งที่ถูกยึดมั่น 
ก็ไมเที่ยง  และอะไร ๆ  ที่เขาไปเกี่ยวของดวย  ก็ลวนแตเปนสิ่งที่ไมเที่ยงไปดวยกัน 
ทั้งหมดดังนี้แลว  อาการที่เปนทุกขก็เปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได.  ทั้งหมดนี้เปนการ 
แสดงใหเห็นวา  สิ่งที่ไมเที่ยงยอมผลิตอาการที่เปนความทรมานออกมาจากตัวมัน 
เอง  และอยูในตัวมันเองอยูตลอดเวลา  ทําใหเกิดความทุกขทรมานอยูในตัวมันเอง 
และแกบุคคลผูเขาไปยึดถืออยางไมมีทางหลีกเลี่ยงได  คือไมอาจแยกกันได  นี้ 
อยางหนึ่ง. 
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ข.  ทุกขในความหมาย  วาดูแลวนาเกลียดอยางยิ่ง.  ทุกขโดย 
ปริยายนี้มีความหมายวา  ยิ่งดูดยิ่งนาเกลียด  ยิ่งเห็นลึกซึ้งก็ยิ่งขยะแขยง  ไมวา 
จะดูที่สังขารฝายไหน  ก็จะยิ่งขยะแขยงเพิ่มข้ึนเทาที่เห็นลึกลงไปในความไมเที่ยง 
หรือความเปนมายาของสังขารเหลานั้น.  ความรูสึกเกลียดหรือความรูสึกขยะแขยง 
จัดวาเปนความทุกขอีกปริยายหนึ่ง  เพราะคําวาทุกขซึ่งประกอบดวยบท  ๒  บท 
คือบทวา  “ทุ”  กับบทวา  “ข”  หรือ  “ขํ”  ก็ตาม  ยอมตีความไดหลายปริยาย 
คือถาถือวา  ทุ  =  ยาก  ขม  =  ทน,  ดังนี้แลว  คําวาทุกขก็แปลวา  ทนยาก  คือ 
ภาวะที่เหลือทนตาง ๆ  ดังที่ไดอธิบายมาแลวในขอ  ก.  สวนทุกขในปริยายหลัง 
คือขอ  ข.  นี้  ทุ  =  นาเกลียดหรือชั่ว  ข  =  อิกฺข  =  ดู,  ทุกขในปริยายนี้ไดความหมาย 
วา  ดูแลวนาเกลียด  หรือนาสะอิดสะเอียนดังที่กลาวแลว  เมื่อพูดวาสังขารเปนทุกข 
ก็หมายความวาสังขารทั้งปวงดูแลว  นาสะอิดสะเอียน.  นาสะอิดสะเอียนที่ตรงไหน ?  
นาสะอิดสะเอียนตรงที ่ไม เปลี ่ยนแปลงอยางร ุนแรงอยู ท ุกขณะจิต   ในอาการ 
ที่หลอกใหสําคัญผิดวาเปนของเที่ยง  พรอมกันนั้นก็มีอาการทนทรมานอยูในตัว 
มันเอง  หรือลาดและเทความทุกขใสใหแกบุคคลผูเปนเจาของสังขารนั้น  อยางไมมี 
หยุดไมมีหยอนโดยประการตาง ๆ  ดังที่กลาวแลวในขอ  ก.  ซึ่งควรจะยอนไปพิจารณา 
ดูอยางละเอียด  ก็จะเห็นไดวาสังขารทั้งหลายทั้งปวง  มีภาวะที่นาสะอิดสะเอียน 
เพียงไร  ในเมื่อพิจารณาดูกันดวยสติปญญา  ไมใชหลับหูหลับตาดูดวยกิเลสตัณหา. 

 
ทั้งหมดนี้  สรุปความวา  ภาวะแหงความไมเที่ยงหรือความเปนอนิจจัง 

นั่นเอง  คือภาวะที่ดูแลวนาเกลียด  ยิ่งดูยิ่งเห็น  ก็ยิ่งนาขยะแขยง  สะอิดสะเอียน.  
ฉะนั้น  จึงกลาววา  ภาวะแหงความไมเที่ยง  กับ  ภาวะแหงความที่ดูแลวนาเกลียดนา 
ขยะแขยง  นั้นมีรวมอยูที่สิ่ง ๆ  เดียวกัน  คือท่ีสังขารทั้งปวงนั่นเอง.  เมื่อกลาวถึง 
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ความไมเที่ยง  ก็หมายถึงความนาขยะแขยง.  เมื่อกลาวถึงความนาขยะแขยง 
ก็เปนอันกลาวถึงความไมเที่ยง.  นี่แหละคือขอที่วาความทุกขโดยปริยายที่สองน้ี 
ก็คือความไมเที่ยงอีกเหมือนกัน. 

 
ค.  ความทุกขโดยปริยายที่สามมีความหมายวาวางอยางนาเกลียด 

วางอยางชั่วชาที่สุด  โดยการแยกศัพท ๆ  นี้  ออกไปวา  ทุ  =  นาเกลียด  ขํ  =  วาง 
รวมกันแลวแปลวา  วางอยางนาเกลียด,  ภาวะที่เรียกวาวางอยางนาเกลียดนั้นหมาย 
ถึงความที ่ส ังขารทั ้งปวงมีแต ความไมเที ่ยง   คือความเปลี ่ยนแปลงที ่ไหลเชี ่ยว 
เปนเกลียวไปไมมีหยุด  จนถึงกับกลาวไดวาตัวมันเองมีแตความไมเที่ยงหรือความ 
เปลี่ยนแปลง  กระแสแหงความเปลี่ยนแปลงนั่นเอง  คือตัวมันเอง  นอกจากนี้แลว 
หามีตัวตนอะไรที่ไหนไม  ;  สังขารทั้งปวงจึงมีแตภาวะที่วางอยางนาเกลียด  ดังนี้.  
แตความทุกขในความหายเช นนี ้  สองความเลยไปถึงความเปนอนัตตา   ฉะนั ้น 
จะไดวินิจฉัยกันโดยละเอียดตอนที่วา   ถาเห็นความไม เที่ยง   ก็เห็นความเปน 
อนัตตา  อันจะกลาวถึงขางหนา.  ในที่นี้เพียงแตมุงหมายจะชี้ใหเห็นวา  แมใน 
ความทุกขโดยปริยายที่สามน้ี  คือวางอยางนาเกลียดนี้  ก็รวมอยูในคําวาไมเที่ยง 
ดวยเหมือนกัน   เพราะความไม เที่ยงนั้นเปนความวางอยางยิ่ ง   คือมีแตความ 
เปลี่ยนแปลงไมมีหยุดอยางเดียว. 

 
สรุปความวา  ในความไมเที่ยงนั้น  มีภาวะแหงความทนทรมาน  ๑,  

ภาวะแหงความดูแลวนาเกลียด  ๑,  และภาวะแหงความวางอยางนาเกลียด  ๑,  
รวมอยูพรอมกันในที่เดียวกัน  ในขณะเดียวกัน  อยางครบถวน.  ผูใดสามารถ 
เห็นความไมเที่ยงไดจริง ๆ  จักตองเห็นภาวะทั้ง  ๓  นี้อยางชัดแจงพรอมกันไปในตัว 
โดยไมมีทางท่ีจะหลีกเลี่ยงได  เพราะฉะนั้นจึงกลาววาเ  มื่อเห็นความไมเที่ยง  ก็ตอง 
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เห็นความเปนทุกขดวย  โดยไมตองสงสัยเลย  และน้ียอมเปนการอธิบายอยูแลววา 
ทําไมอานาปานสติจตุกกะที่สี่นี้พระพุทธองคจึงตรัสถึงแตความไม เที่ยงอยาง 
เดียว  ไมตรัสถึงความทุกข  ;    นั่นก็เพราะวาความทุกขรวมอยูในความไมเที่ยง 
โดยไมมีทางที่จะแยกกันไดนั่นเอง. 

 
บัดนี้จะไดวินิจฉัยในขอท่ีวา    ถาเห็นความไมเที่ยง    ก็จะเห็นความ 

เปนอนัตตาพรอมกันไปในตัวไดอยางไรสืบไป. 
 
ลักษณะแหงความไมเที่ยง๑  ยอมสอ  ลักษณะแหงความเปนอนัตตา 

โดยสวนใหญก็คือลักษณะแหงความเปนมายา  หรือความไมมีตัวจริงของสิ่งที่ไมเที่ยง 
นั่นเอง  เพราะลักษณะเชนนั้น  ยอมแสดงถึง  ความวางจากตัวตน  หรือท่ีเรียกวา 
สุญญตา  อยูอยางเต็มที่แลว  ;  นี้นับวาเปนใจความสําคัญของการที่  ความไมเที่ยง 
ยอมแสดงถึง  ความเปนอนัตตา  อยูในตัวมันเอง  โดยไมตองพูดวา  เพราะไมเที่ยง 
จึงเปนอนัตตา  ทั้งนี้เพราะความจริงมีอยูแลววา  สิ่งที่ไมเที่ยงนั้น  ไมมีตัวตนจริง 
มีแตกระแสแหงความเปลี่ยนแปลงนั้นแหละเปนตัวมันเอง  นี้ประการหนึ่ง. 

 
นอกจากนี้  ก็ยังมีทางที่จะพิจารณาใหเห็นโดยปริยายอื่นอีกทุกปริยาย 

โดยความหมายของคําวา  อนัตตา  ซึ่งมีอยูตาง ๆ  กัน  เชน :- 
 
ก.  เปนอนัตตา  เพราะมีแตความเปนไปตามอํานาจของเหตุปจจัย 

ไมมีตนเองที่เปนอิสระ  ซึ่งหมายความวาสิ่งเหลานี้ขึ้นอยูกับเหตุปจจัยที่ปรุงแตง 
มัน  ;  หรือกลาวอีกปริยายหนึ่ง  ตัวมันเองก็เปนเพียงเหตุปจจัย  เพื่อปรุงแตง 
สิ่งอื่นตอไปในลําดับตอมา  ซึ่งเปนการแสดงวาทุกสิ่งตกอยูภายใตอํานาจของกฎ 
 

 
 

                                                
๑  การบรรยายครั้งที่  ๔๔  /  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๐๒ 
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ธรรมชาติอันนี้  จึงไดเปลี่ยนกันเปนเหตุปจจัยสลับกันไปไมมีที่สิ ้นสุด.  ความ 
เปนอนัตตาโดยทํานองนี้  ก็คือลักษณะแหงความไมเที่ยงโดยตรงอีกนั่นเอง  เพราะ 
เปนความเปลี่ยนแปลงเรื่อยไปตาม  กฎแหงความเปลี่ยนแปลง  ของสิ่งที่เปนเหต ุ
เปนปจจัย  ซึ่งตองมีอาการเกิดขึ้น  –  ตั้งอยู  –  ดับไปอยูในตัวมันเองตลอดเวลา  หยุด 
เปลี่ยนเมื่อใด  ก็หมดความเปนตัวมันเองเมื่อนั้น  ขอนี้  สรุปความ  วาเปนอนัตตา 
เพราะมีแตความไมเที่ยงของสิ่งที่เปนเพียงเหตุปจจัย. 

 
ข.  เปนอนัตตา  เพราะบังคับไมได  ขอน้ีมุงหมายถึงความไมเที่ยง 

หรือความเปลี่ยนแปลงที่ใคร ๆ  บังคับไมไดอีกนั่นเอง  และยิ่งกวานั้นยังกินความ 
เลยไปถึงความทุกขมีประการตาง  ๆ  ที่ เกิดมาจากความบังคับไมไดนั้นอีกดวย 
เพราะตามธรรมดาคนเราตองการไมใหมันทุกข  แตแลวก็บังคับไมได  ความทุกข 
ยอมเกิดมาจากความไมเที่ยง.  ความที่บังคับไมได  ก็เกิดมาจากความไมเที่ยง 
ความไมเที่ยงจึงเปนเหตุของความเปนอนัตตาโดยสิ้นเชิงแตอยางเดียว  โดยไมตอง 
มีอะไรมาชวย.  เมื่อมีความรูสึกตอความบังคับไมได  ก็ยอมรูสึกตอความเปนทุกข 
และความไมเที่ยงขึ้นมาทันที  เหมือนกับเมื่อถูกไฟไหม รูสึกเจ็บ   ก็ตองรูสึกตอ 
ความรอนของไฟพรอมกันไปในตัว  โดยไมมีทางที่จะแยกกัน. 

 
ค.  ความเปนอนัตตา  เพราะมีสภาพเปนสิ่งที่หาเจาขาองไมไดก็ตาม 

หรือเพราะใคร ๆ  ไมสามารถเปนเจาของมันไดก็ตาม  รวมความแลวก็เพราะ 
อํานาจความไมเที ่ยงอยางที ่เร ียกวา  ไมเชื ่อฟงใคร   เอาแตเปลี ่ยนแปลงตะพึด 
อีกนั่นเอง  มันจึงอยูในสภาพที่ใคร ๆ  เขาไปทําตนเปนเจาของสิ่งนี้ไมได  แมผูมี 
อํานาจถึงขนาดที่สมมติกันวา  พระเปนเจา  ก็หาสามารถทําตนเปนเจาของสิ่งนี้ 
ไดไม  กลับมีแตสิ ่งนี ้อ ีกที ่จะเข าครอบงําพระเปนเจาใหอยู ในอํานาจของตน 
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ขั้นที่  ๑๓  การเห็นความไมเที่ยง ๓๘๙ 

กลาวคือเปนพระเจา  ก็กลายเปนของไมเที่ยงไปดวย.  ความไมเที่ยงเปนสิ่งที่ 
ทรงไวซึ่งสิทธิและอํานาจในความเปนอยางนี้  คือความที่ไมยอมใหใครเปนเจาของ 
ดังนั ้น   จึงเป นอ ันเด ียวก ันก ับความเป นอนัตตา   ตางก ันเพ ียงส ักว าชื ่อ   หร ือ 
ความหมายตามตัวหนังสือ  สวนความจริงนั้นหมายถึงสิ่ง ๆ  เดียวกัน  คือความที่ 
ไมยอมใหใครเปนเจาของนั่นเอง. 

 
ง.  ความเปนอนัตตา  โดยความหมายทั่ว ๆ  ไป  หมายถึงความ 

ที่มีลักษณะแยงหรือตรงกันขามกับอัตตา  ซึ่งเปนความหมายที่รวมเอาความ 
หมายตาง ๆ  ทั้งหมดเขามาเปนเครื่องพิสูจน.  ความหมายเหลานี้ทั้งหมด  ก็คือ 
ลักษณะแหงความไมเที ่ยง   และความเปนทุกขทุกประการ  ดังที ่กลาวมาแลว 
ขางตนทุกอยางนั้นเอง.  เกี่ยวกับเรื่องนี้มีจํากัดความวา  ถาเปนอัตตาก็คือ 
เปนของเที ่ยงและเปนสุข  ถาทั ้งไมเที ่ยงและทั ้งเปนทุกขก็เปนอนัตตา  เมื ่อเปน 
ดังนี้ก็เปนอันรับรองชัดอยูในตัวเองแลววา  ความเปนอนัตตาคือความไมเที่ยง 
และเปนทุกข  หรือการเปนอนัตตาก็คือการเปนความไมเที่ยงและเปนทุกขนั่นเอง 
เพราะฉะนั้น  สังขารทั้งหลายทั้งปวงซึ่งลวนแตประกอบอยูดวยความไมเที่ยงและ 
เปนทุกข  จึงเปนอนัตตาเต็มท่ี.  เมื่อมองเห็นอนัตตาของสังขารทั้งปวง  ก็เทากับ 
มองเห็นความไมเที่ยงและเปนทุกขของสังขารทั้งปวง.  และเมื่อกลาวกลับกัน 
คือเห็นความไมเที่ยงของสังขารทั้งปวง  ก็ตองเห็นความเปนทุกขและเปนอนัตตา 
ของสังขารทั้งปวง  อยางไมมีทางหลีกเลี่ยงได.  เพราะฉะนั้น  การกลาวสั้น ๆ  
แตเพียงวา  “เห็นความไมเที่ยง”  เพียง  ๒  คําเทานี้  มันยอมบงความหมายออกไป 
ไดเองวา  เห็นความไมเที่ยงของสังขารทั้งปวง  และเห็นโดยอาการที่มันเปนทุกข 
หรือเปนอนัตตารวมอยูดวย  โดยไมมีทางที่จะหลีกเลี่ยงไดเลย. 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๑๗ ๓๙๐ 

สรุปความวา  การที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสแตเพียงวา  “อนิจจานุปสสี”  
สั้น ๆ  ลวน ๆ  เพียงเทานี้  แตใจความบงออกไปไดเองวา  เห็นความไมเที่ยงของ 
สังขารทั้งปวง  เพราะวาในสิ่งที่มิใชสังขารนั้น  ยอมไมมีความไมเที่ยงใหเราเห็น 
และวาเห็นความไมเที่ยงโดยความเปนทุกขและความเปนอนัตตา  ซึ่งเปนอาการ 
ประจําของสิ ่งที ่ไมเที ่ยงนั ่นเอง   โดยเหตุนี ้แหละในอานาปานสติจตุกกะที่สี่ 
พระองคจึงตรัสถึงแตความไมเที่ยง  โดยไมจําเปนจะตองตรัสถึงความเปนทุกข  เปน 
อนัตตาโดยชื่อแตประการใดเลย.  ฉะนั้น  พึงเขาใจวาอานาปานสติขั้นที่สิบสามนั้น 
ยอมเล็งถึงไตรลักษณะ  หรือสามัญญลักษณะอยูอยางครบถวน  โดยขอเท็จจริง 
ดังที่กลาวมาแลวนี้. 

 
ผูปฏิบัติอานาปานสติ  มีทางที่จะปฏิบัติใหเห็นความไมเที่ยงของ 

สังขารทั้งปวง  เทาที่จะปรากฏขึ้นในอานาปานสติทุกขั้น  ตั้งแตขั้นแรกท่ีสุดเปน 
ลําดับมา  :  ลมหายใจก็เปนสังขาร  ;  จิตหรือสติเปนตน  ที่ทําหนาที่กําหนด 
ลมหายใจ  ก็เปนสังขาร  ;  อารมณหรือนิมิตตาง ๆ  ที่ปรากฏขึ้นสับเปลี่ยนกัน 
ไปตามลําดับ  ก็เปนสังขาร  ;  เวทนาคือปติและสุขเปนตน  ที่เกิดมาจากกําหนด 
ลมหายใจนั้น  ก็เปนสังขาร  ;  นิวรณตาง ๆ  ก็เปนสังขาร  ;  องคฌานตาง ๆ  และ 
ฌานทุกขั้น  ก็เปนสังขาร  ;  ธรรมะตาง ๆ  ที่สโมธานมาไดในขณะนั้นก็เปน 
สังขาร  ;  แมที่สุดแตตัวการกําหนดเองก็เปนสังขาร  ;  อาการที่การกําหนดเปลี่ยน 
แปลงไปในรูปตาง ๆ  การเปลี่ยนแปลงนั้นก็เปนสังขาร  ;  กระทั่งถึงตัวธรรม 
ที่กําลังกําหนดอยู   ในฐานะเปนอารมณของการกําหนดทุกขั ้นตอน  ก็ลวนแต 
เปนสังขาร  ;  เพราะเหตุนี้เองเราจึงมีโอกาสที่จะกําหนดความไมเที่ยง  (ซึ่งรวม 
ความเปนทุกข  ความเปนอนัตตาอยูในตัวดวยเสร็จ)  ไดจากอานาปานสติทุกขั้น 
และในขั้นหนึ่ง ๆ  ก็มีทางที่กําหนดไดหลายแงหลายมุม  แลวแตเราจะกําหนด 
แตอาจจะสรุปใหเปนประเภทไดวา  กําหนดสังขารบางพวก  ในฐานะเปนอารมณ 
คือเปน  อายตนะภายนอก  ;  กําหนดสังขารบางพวกในฐานะเปนตัวรูอารมณ 
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ขั้นที่  ๑๓  การเห็นความไมเที่ยง ๓๙๑ 

คือเปน  อายตนะภายภายใน  ;  และกําหนดสังขารบางพวกในฐานะเปนอาการของการ 
ปรุงแตงทยอยกันใหเกิดสิ่งใหม  เชนการกําหนดนิมิต  ทําใหเกิดองคฌานเปนตน 
ในฐานะเปนการกําหนด  ปฏิจจสมุปบาท  ;  รวมเปน  ๓  ประเภทดวยกัน  ดังนี้ก็จะ 
เปนการกําหนดสังขารทั ้งหลายทั ้งปวงไดโดยสิ ้นเช ิงและเมื ่อเห็นความไมเที ่ยง 
ก็เปนการเห็นความเปนทุกข  และความเปนอนัตตารวมอยู ด วยกันโดยสมบูรณ 
ดังที่กลาวมาแลวขางตน,  การทําอยางนี้ทําใหไมตองเที่ยวกําหนดนั่นนี่พราออก 
ไปนอกวงของการเจริญอานาปานสติ  แตก็เปนการกําหนดที่ครบถวนตอสังขาร 
ทั้งปวงไดจริง  เพราะเปนการกําหนดที่ตัวจริงของธรรมนั้น ๆ  ไมไดกําหนดสักวา 
ชื่อเหมือนที่ทํากันอยูในวงการศึกษาเลาเรียน  ซึ่งจะกําหนดใหมากมายสักเทาไร 
ก็ไมเปนการเพียงพอ  และมีผลเทา ๆ  กับไมไดกําหนดอะไรเลยอยูนั่นเอง. 

เมื่อผูปฏิบัติกําหนดความไมเที่ยงของสังขารธรรม  ที่ปรากฏในการเจริญ 
อานาปานสติอยางใดอยางหนึ่งอยูดังนี้  ยอมมีอาการซึมซาบในความเปนอนิจจัง 
ทุกขัง  อนัตตา  อยางลึกซึ้ง  ชนิดที่ทําใหเกิดนิพพิทา  วิราคะ  ในขั้นตอไปไดจริง 
และเมื่อมีความรูสึกซึมซาบอยูดังนี้  ในลักษณะที่กลาวนี้  ซึ่งเปนการเห็นอนิจจัง 
อยางลึกซึ้งและชัดแจง  ยิ่งกวาในอานาปานสติขั้นที่แลว ๆ  มา  จึงสามารถสโมธาน 
ธรรมทั้ง  ๒๙  ประการมาได  ในอัตราที่สูงกวา  ประณีตกวาขั้นที่แลว ๆ  มาดุจกัน 
ทําใหการเจริญภาวนาในขั้นนี้  เปนภาวนาที่สูงยิ่งขึ้นไปตามลําดับ  และทําใหได 
นามวา  ธรรมานุปสสนาสติปฏฐานภาวนา   เพราะเหตุที ่ไดกําหนดเอาตัวธรรม 
คือตัวความไมเที่ยงโดยตรงมาเปนอารมณสําหรับการกําหนด  แทนที่จะเอาลมหายใจ 
หรือเวทนา  หรือจิต  มาเปนอารมณสําหรับการกําหนด  ดังเชนในอานาปานสติ  
๓  จตุกกะขางตน. 

วินิจฉัยอานาปานสติขั้นที่สิบสามสิ้นสุดลงเพียงเทานี้  ตอแตนี้ไปจะได 
วินิจฉัยในอานาปานสติขั้นที่สิบสี่ตอไป. 

www.buddhadasa.in.th

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org



ตอน  สิบแปด 
อานาปานสติ  ขั้นที่  สิบสี่๑ 
(การตามเหน็ความจางคลายอยูเปนประจํา) 

 
อานาปานสติขั้นที่สิบสี่   หรือขอท่ีสองแหงจตุกกะที่สี่นี้   มีหัวขอวา 

 “ภิกษุนั้นยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูตามเห็นซึ่งความจางคลายอยูเปนประจํา  จัก 
หายใจเขา  ดังนี้  ;  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูตามเห็นซึ่งความจางคลายอยูเปนประจํา 
จักหายใจออก  ดังนี้”.๒ 

 
สิ่งที่ตองวินิจฉัยในที่นี้คือ  อะไรคือความจางคลาย  :  ความจางคลาย 

เกิดขึ้นไดอยางไร  ;  และ  เกิดขึ้นในสิ่งใด  ;  ทําอยางไร  ไดชื่อวา  เปนผูตามเห็น 
ซึ่งความจางคลายนั้น. 

 
ความจางคลายเรียกโดยบาลีวา  วิราคะ  โดยตัวพยัญชนะแปลวาปราศจาก 

ราคะ  คือปราศจากเครื่องยอม  อันไดแกความกําหนัด.  สวนโดยความหมายหรือ 
โดยอาการอันแทจริง  หมายถึงความจางคลายของความยึดมั่นถือมั่น  และความ 
 

 
 
 
 
 

 

                                                
๑  การบรรยายครั้งที่  ๔๕  /  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๐๒ 
๒  วิราคานุปสฺสี  อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ  : 
วิราคานุปสฺสี  ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ. 

๓๙๒ 
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ขั้นที่  ๑๔  การเห็นความจางคลาย ๓๙๓ 

สําคัญผิดอื่น ๆ  ที่ทําใหหลงรักหลงพอใจอยางหนึ่ง  และหลงเกลียดชังอีกอยางหนึ่ง 
เปนอันวาวิราคะในที่นี้  หาไดหมายถึงอริยมรรคโดยตรงแตอยางเดียว  เหมือนในที่ 
บางแหงไม  แตหมายความกวาง  ๆ  ถึงการทํากิเลสใหขาดออก  หรือหนายออก 
โดยอาการอยางเดียวกันกับอริยมรรคทําลายกิเลสนั่นเอง  และมุงหมายถึง  อาการ 
ที่จางคลาย  ยิ่งกวาที่จะมุงหมายถึง  ธรรมที่เปนเครื่องทําความจางคลาย. 

แตโดยนัยแหงการปฏิบัตินั้น  ยอมเห็นพรอมกันไปทั้ง  ๒  สิ่ง  กลาว 
คือ  เมื่อเห็นความจางคลายอยูอยางชัดแจง  ก็ยอมเห็นธรรมเปนเครื่องทําความ 
จางคลายดวยเปนธรรมดา  เหมือนกับเมื่อเราเห็นเชือกที่ขมวดอยูคลายออก  ก็ยอม 
เห็นสิ่งที่ทําใหขมวดนั้นคลายออกดวยกันเปนธรรมดา.  ฉะนั้น  ถึงถือวิราคะในขณะ 
แหงอานาปานสตินี้  หมายถึง  ความจางคลาย  โดยตรง  และ  ธรรมที่ทําความจางคลาย 
โดยออม  ในฐานะเปนของผนวกอยูในความจางคลายนั้น.  คําวาจางคลาย 
มีความหมายตรงกันขามจากคําวา  ยอมติด. 

ตามธรรมดาสัตวมีใจยอมติดอยูในสิ่งทั้งปวง  โดยความเปนของนาใคร 
อยางหนึ่ง  และโดยความเปนตัวตนอยางนั้นอยางนี้  อีกอยางหนึ่ง   ดวยอํานาจ 
ความยึดมั่นถือมั่นหรือความสําคัญผิดอันมีมูลมาจากอวิชชา.  เมื่อใดความยอมติด 
อันนี้ถูกทําใหหนายออก  เมื่อน้ันชื่อวามีความจางคลายในที่นี้  ;  โดยกิริยาอาการ 
ก็ค ือ   คลายความรู ส ึกที ่เป นความใคร   และความรู ส ึกว าเป นนั ่นเป นนี ่  เป นต ัว 
ตนอยางนั้นอยางนี้. 

สวนขอท่ีวา  ความจางคลายเกิดขึ้นไดอยางไร  นั้น  ตอบไดสั้น ๆ  วา 
ความจางคลายเกิดขึ้นไดเพราะการเห็นอนิจจัง  โดยวิธีกลาวแลวในอานาปานสต ิ
ขั้นที่สิบสาม. 

การเห็นธรรมในลักษณะเชนนั้น  เปนเหมือนการแกหรือการชะลางให 
จางคลายออก  –  คลายออก  เพราะเปนการแสดงใหเห็นตามที่เปนจริง  วาสิ่งเหลานั้น 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๑๘ ๓๙๔ 

ไมควรยึดติด  ไมควรยึดมั่นถือมั่น  เพราะมันกําลังเปนอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตาอยู 
ตลอดเวลา  และทําความทุกขใหเกิดขึ้นแกบุคคลผูเขาไปยึดมั่นถือมั่นอยูตลอดเวลา 
หากแตวาเขาไมมองเห็นความจริงในขอน้ีจึงยึดมั่นถือมั่นตอสิ่งซึ่งกําลังทําความทุกข 
ใหแก ตน   เหมือนคนที ่ไม รู จ ักโรค   ไม รู จ ักม ูลเหต ุของโรค   ก็ย อมพอใจในการ 
คลุกคลีอยูกับสิ่งเหลานั้น  เพื่อความสนุกสนาน  ดวยอํานาจความสําคัญผิดไดตลอด 
ไป  เมื่อใดเห็นโทษของสิ่งนั้น  ความจางคลายหนายหนีตอสิ่งนั้นก็เกิดขึ้น  ฉะนั้น 
จึงกลาววาความจางคลายเกิดขึ้น  เพราะการเห็นความจริงของสิ่งที่ตนเขาไปยึดถือ. 

 
สวนขอท่ีวา  ความจางคลายเกิดขึ้นในสิ่งใด  นั้น  ตอบไดกวาง ๆ  วา 

เกิดขึ้นไดในทุกสิ่งที่มีความไมเที่ยง  ดังที่กลาวแลวในอานาปานสติขั้นที่สิบสาม 
กลาวคือ  ในเบญจขันธ  ในอายตนะภายใน  และในอาการแหงปฏิจจสมุปบาท 
เมื่อผูปฏิบัติพิจารณาเห็นความไมเที่ยงในสิ่งใด  ก็ยอมเห็นความที่จิตจางคลายจาก 
สิ่งนั้นในสิ่งนั้น. 

 
ขอท่ีวา  ทําอยางไรจึงไดชื่อวา  ผูตามเห็นซึ่งความจางคลายอยู เปน 

ประจํา  อธิบายวาเมื่อเห็นความไมเที่ยงของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  จนเกิดความจางคลาย 
จากความยึดถืออยูทุกลมหายใจเขา  –  ออก  การกระทําดังนั้น  ชื่อวา  วิราคานุปสสนา 
คือการตามเห็นความจางคลาย.  บุคคลผูทําเชนนั้นอยูเรียกวา  วิราคานุปสสี 
คือผูตามเห็นความจางคลายอยูเปนประจํา  ซึ่งมีวินิจฉัยในทางปฏิบัติ  ดังตอไปนี้  :- 

 
ผูปฏิบัติที่ประสงคจําทําความจางคลายใหเกิดขึ้นในสิ่งใด  จะตองพิจารณา 

ใหเห็นอาทีนวะ  คือโทษอันรายกาจของสิ่งนั้นกอน  ครั้นเห็นโทษของสิ่งนั้นแลว 
ความพอใจที่จะพรากหรือหยาขาดจากสิ่งนั้น  จึงจะเกิดขึ้น  ;  มิฉะนั้นแลวทําอยางไร 
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ขั้นที่  ๑๔  การเห็นความจางคลาย ๓๙๕ 

เสีย  ก็ยอมไมพอใจที่จะหยาขาดจากสิ่งนั้น.   ทานอุปมาความขอน้ีไววา  เหมือน 
กับบุคคลที่สําคัญผิดเขาใจวางูคือปลา  ยอมมีความพอใจในงนูั้น  ในลักษณะที่เห็น 
กงจักรเปนดอกบัวอยูเรื่อยไป  และจะไดรับอันตรายตายแลวตายอีก  เพราะสิ่งนั้น 
อยูรํ่าไป  จนกวาเมื่อไรจะเห็นตามที่เปนจริงวานั่นเปนงู  หาใชเปนปลาไม  ดังนี้ 
คําวา  เห็นโทษอันรายกาจ  ในที่นี้  หมายถึงพิจารณาเห็นชัดแจงในความไมเที่ยงเปน 
ทุกขเปนอนัตตา  ดงัที่กลาวมาแลวโดยละเอียดขางตน  จึงยินดีหรือสมัครใจที่จะ 
หยาขาดจากสิ่งนั้น  มคีวามแนวแนขนาดที่ทานเรียกกันวา  ปลงความเชื่อลงไปหมด 
 (สทฺธาธิมุตฺต)   ขอน้ีหมายถึงความแนใจดวยอํานาจของปญญา  และทั้งเปนไปใน
ขณะที่จิตเปนสมาธ ิ  คือมีกําลังของสมาธิรวมอยูดวยอยางเต็มที.่   อํานาจของสมาธ ิ
ทําใหเห็นแจงถึงที่สุด  อํานาจของความเห็นแจงถึงที่สุด  ทําใหปลงความเชื่อลง 
ไปถึงที่สุด  ในการที่จะไมยึดติดตอสิ่งนั้นอีกตอไป.   ทั้งหมดนี้คือขณะแหงความ 
จางคลาย  ทั้งหมดนี้เปนไปทุกขณะแหงการหายใจเขาและออก. 

 
ตามที่กลาวมาแลวขางตนวา  สิ่งที่เรียกวาสังขารธรรมทั้งปวง  ซึ่งเปน 

วัตถุสําหรับการพิจารณาใหเห็นความไมเที่ยงเปนตนนั้น  เมื่อจําแนกตามหลักวิชา 
จําแนกเปนพวกอารมณไดแก เบญจขันธ เปนตนนี้พวกหนึ่ ง   เปนพวกที่ เสวย 
อารมณไดแกอายตนะภายในพวกหนึ่ง  และอาการของสิ่งตาง ๆ  ปรุงแตงกันเกิดขึ้น 
เปนลําดับ ๆ  ไดแกอาการแหงปฏิจจสมุปบาทนี้อีกพวกหนึ่ง,  ฉะนั้น  ผูที่ประสงค 
จะทําอานาปานสติในขั้นนี้โดยกวางขวาง  ก็ควรทําการกําหนดเรียงอยางไปทั้ง  ๓  
พวก  คืออยางนอยก็พิจารณาขันธหา  อายตนะหก  และอาการของปฏิจจสมุปบาท  
๑๒  อาการ  ทีละอยาง ๆ  โดยวิธีทําใหปรากฏมีขึ้นในตน  หรือมองใหเห็นชัดตามที ่
มันมีอยูแลวในตน  กําลังแสดงอาการอยูในตนอยางนั้น ๆ  โดยประจักษ  แลวจึง 
หยิบขึ้นมาพิจารณาโดยความเปนของไมเที่ยงเปนเบื้องตนกอน  จึงจะมองเห็นโทษ 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๑๘ ๓๙๖ 

อันรายกาจของสังขารเหลานั้นมีรูปเปนตน  แลวเพงดูโทษนั้นอยูทุกลมหายใจเขา  – 
ออก  จนกระทั่งเกิดความพอใจขึ้นมาเอง  ในการที่จะแยกจากกันดวยอาการที่สมมติ 
เรียกวา  “หยาขาดจากกัน”  จากสิ่งนั้น  ประคองความพอใจอันนี้ไวทุกลมหายใจ 
ออก  –  เขา  จนกวาความเชื่อจะปลงลงไปโดยสิ้นเชิงดวยอํานาจของปญญา  และ 
กําลังของสมาธิรวมกัน  ขาดจากสิ่งนั้นแลวจริง ๆ  คือไมพอใจในทางกามวาเปนสิ่ง 
ที่นารักนาใคร  และไมยึดถือในทางภพวาเปนนั่นเปนนี่  เปนตัวตนหรือเปนของ 
ของตนอยางนั้นอยางนี้  อยูทุกลมหายใจเขา  –  ออก  จนกวาจะถึงที่สุด.  เมื่อมีเวลา 
มากก็แยกทําไดโดยละเอียดและเรียงอยาง  จนมีความชํานาญคลองแคลว  แลวก ็
จะประสบกันเขาสักอยางหนึ่งหรือสักโอกาสหนึ่ง  ที่ตนสามารถทําใหเกิดความจาง 
คลายไดเต็มตามความหมาย  เปนผูสรางคลายจากความเมาในกาม  และสรางคลาย 
จากความยึดมั่นในภพไดจริง  ราคะ  โทสะ  โมหะ  กลายเปนสิ่งไมมีที่ตั้งที่อาศัยตอไป 
เพราะเหตุนั้น. 

 
เมื่อกลาวรวบรัดตามแบบของอานาปานสติ  ทานแนะใหหยิบเอาลม 

หายใจซึ่งเปนหมวดกาย  ปติและสุขซึ่งเปนหมวดเวทนา  องคฌานและความคิดนึก 
ตาง ๆ  ซึ่งเปนหมวดจิต  ขึ้นมาพิจารณาเพื่อเห็นความไมเที่ยง  จนกระทั่งเกิดความ 
จางคลายโดยอาการอยางเดียวกัน.  โดยหลักเกณฑนี้ผูปฏิบัติจะตองทําอานา- 
ปานสติทุกขั้นเริ่มตนมาใหม  แลวพิจารณาทุกสิ่งทุกอยางที่ปรากฏขึ้นและอาจจะ 
พิจารณาได  เพื่อเห็นความไมเที่ยง  เพื่อเกิดความจางคลายดังที่กลาวแลว  การหยิบ 
เอาความสุขอันสูงสุดมาพิจารณา  และไมตองมีการแยกแยะพิจารณาไปเสียทุกอยาง 
ทุกประเภท  ซึ่งดูเปนการแจกลูกตามแบบปริยัติอยูอีกไมนอยเหมือนกัน.  เหตุ 
ที ่การพิจารณาอยา ง เด ียว   แตได ผลกวา งขวางครอบคล ุม ไปทุกอยา งนั ้น 
ก็เพราะวา  สิ ่งอ ันเปนที ่ตั ้งของกิเลสทั ้งหมดทั ้งสิ ้น  ยอมรวมจุดอยู ที ่เวทนา  คือ 
สุขเวทนาที่ทําใหรัก  และทุกขเวทนาที่ทําใหเกลียด  สองอยางนี้เปนปญญาใหญของ 
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ขั้นที่  ๑๔  การเห็นความจางคลาย ๓๙๗ 

ความมีทุกข  :  การแกปญหาที่จุดนี้จึงเปนการเพียงพอ.  ถาเห็นวานอยไปหรือ 
ลุนไปก็ควรจะขยายออกไป  อยางมากเพียงสามคือ  เพิ่มพวกกาย   อันไดแกลม 
หายใจเปนตนอยางหนึ่ง   และพวกจิตเชนวิตกหรือตัวจิตเอง  ที่กําลังอยูในภาวะ 
อยางนั้นอยางนี้เปนตน  อีกพวกหนึ่ง  รวมเปน  ๓  พวกดวยกัน.  ขอสําคัญอยูตรงที ่
ตองเปนการกระทําดวยจิตที่เปนสมาธิ  โดยการเพงของปญญาที่เพียงพอ  คือเพง 
ไปในทางลักษณะ  ที่เรียกวา  ลักขณูปณิชฌาน  จนลักษณะแหงอนิจจังปรากฏ 
มีอาการของอุทยัพพยญาณ  และภังคญาณเปนตน  ปรากฏขึ้นชัดเจน  จนกระทั่ง 
เห็นโทษอันรายกาจในขนาดที่ เปน  อาทีนวญาณ  และปลงความเชื่อท้ังหมดลงไป 
ไดดวยอํานาจของปญญา  ดังที่กลาวแลว.  ทั้งหมดนี้ใหเปนอยูทุกลมหายใจ 
เขา  –  ออก  ทุก ๆ  ขั้นไปทีเดียว. 

เมื่อทําอยูดังนี้  ยอมช่ือวาเปนวิราคานุปสสี  คือผูตามเห็นความจางคลาย 
อยูเปนประจํา  อยูทุกลมหายใจเขา  –  ออก  เมื่อทําไดอยางนี้ถึงที่สุด  การกระทํานี ้
ชื่อวา  ธรรมานุปสสนาสติปฏฐานภาวนาที่สมบูรณ  เปนภาวนาที่สามารถทําให 
ประมวลมาได  ซึ่งธรรมสโมธาน  ๒๙  ประการ  ในระดับท่ีสูงขึ้นไปอีก. 

สิ่งที่จะตองเขาใจไวดวยอีกอยางหนึ่งเปนพิเศษ  คือในขอท่ีวา  ในคําวา 
วิราคะ  หรือ  ความจางคลาย  นี้  ยอมรวมคําวานิพพิทา  หรือความเบื่อหนายไว 
ดวยเสร็จในตัว  และรวมอยูในระยะที่ เรียกวา  มีการเห็นโทษอันรายกาจ  จนเกิด 
ความพอใจในการที่จะหยาขาดจากสิ่งเหลานั้นนั่นเอง  มิฉะนั้นแลวจะทําใหเกิด 
ความฉงนวา  นิพพิทาญาณซึ่งเปนญาณที่สําคัญอีกญานหนึ่งนั้นไปอยูที่ไหนเสีย.  
ขอใหเขาใจวาอานาปานสติขั้นนี้  นิพพิทารวมอยูในคําวาวิราคะ  ทํานองเดียวกับ 
ที่ในอานาปานสติขั้นกอนหนานี้  ทุกขังกับอนัตตารวมอยูในคําวาอนิจจังนั่นเอง. 

วินิจฉัยในอานาปานสติขั้นที่สิบสี่สิ้นสุดลงเพียงเทานี้   ตอแตนี้จะได 
วินิจฉัยในอานาปานสติขั้นที่สิบหาสืบไป. 
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ตอน  สิบเกา 
อานาปานสติ  ขั้นที่  สิบหา๑ 
(การตามเหน็ความดับไมเหลืออยูเปนประจํา) 

 
อานาปานสติขั้นที่สิบหา   หรือขอสามแหงจตุกกะที่สี่   มีหัวขอวา 

 “ภิกษุนั้น  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูตามเห็นซึ่งความดับไมเหลืออยูเปนประจํา 
จักหายใจเขา  ดังนี้  ;  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูตามเห็นซึ่งความดับไมเหลือ 
อยูเปนประจํา  จักหายใจออก  ดังนี้”.๒ 

 
สิ่งที่จะตอวินิจฉัยในที่นี้  คือ  ความดับไมเหลือ  นั้นคืออะไร  ;  ความ 

ดับไมเหลือของอะไร  ;  ดับไมเหลือไดโดยวิธีใด  ;  และทําอยางไรชื่อวา  
นิโรธานุปสสี  คือตามเห็นความดับไมเหลืออยูเปนประจํา. 

 
คําวา  ความดับไมเหลือ  ในที่นี้  หมายถึงความตรงกันขามตอความมีอยู 

ยกตัวอยางเชนความมีอยูแหงรูป  กับความไมมีอยูแหงรูป  นี้เรียกวาภาวะที่ตรงกัน 
ขาม ;  อยางแรกเปนความมีอยู  อยางหลังเปนความดับไมเหลือ.  แตความหมาย 

 
 
 
 
 
 

 

                                                
๑  การบรรยายครั้งที่  ๔๖  /  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๐๒ 
๒  นิโรธานุปสฺสี  อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ  ; 
นิโรธานุปสฺสี  ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ. 

๓๙๘ 
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ขั้นที่  ๑๕  การเห็นความดับไมเหลือ ๓๙๙ 

ตามทางธรรมของคําวา  “มีอยู”  กับคําวา  “ดับไมเหลือ”  นี้  มิไดหมายถึงตัววัตถุ 
นั้นมีอยูหรือไมมีอยู  หากแตหมายถึง  “คุณ”  หรือคุณลักษณะของสิ่งเหลานั้นที่ม ี
ผลตอจิตใจหรือไมอีกตอหนึ่ง.  ที่เห็นไดงาย ๆ  เชนความมีอยูแหงรูป  หมายถึง 
ความมีอยูแหงความไมเที่ยง  ความเปนทุกขทรมาน  และสิ่งอื่น ๆ  ที่เนื่องกันอยู 
กับรูป  ;  ถาสิ่งเหลานี้ไมมี  ก็มีคาเทากับรูปไมมี  หรือเปนความดับไมเหลือของรูป.  
เพราะฉะนั้น  คําวา  “ดับไมเหลือ”  จึงหมายถึงความดับทุกขที่เนื่องมาจากรูปน้ัน 
โดยไมเหลือ  นั่นเอง  ;  นี่เรียกสั้น ๆ  วานิโรธ  หรือความดับไมเหลือ  ในกรณีที ่
เกี่ยวกับรูป. 

 
ขอท่ีวา  ดับไมเหลือแหงอะไร  นั้น  ถาตอบสั้น ๆ  ตรง ๆ  ก็ตอบวา 

ดับไมเหลือแหงสิ่งที่ เปนทุกข  หรือแหงสิ่งที่มีการเกิด  อันเปนที่ตั้งของความทุกข 
แตถาจะจําแนกใหละเอียดออกไป  ก็อาจจะจําแนกไดเปนประเภทใหญ ๆ  ๓  ประเภท 
และมีรายละเอียด  เทาที่ยกมาเปนตัวอยาง  แตละประเภทคือ  ขันธหา  อายตนะ 
ภายในหก  และอาการแหงปฏิจจสมุปบาทสิบสอง  ดังที่กลาวแลวในอานาปานสติ 
ขั้นตนแตนี้  ในฐานะที่ เปนวัตถุแหงความไมเที่ยง   และความจางคลายนั่นเอง .  
ความมีอยูแหงเบญจขันธ  คือ  ความมีอยูแหงอารมณอันเปนที่ตั้งการสัมผัส  และ 
เปนความมีอยูของสิ่งเปนที่ตั้งแหงความยึดถือ  โดยความเปนกามและโดยความ 
เปนภพดังที่กลาวแลว  ;  ดังนั้นยอมหมายความวา  เปนความมีอยู  ของสิ่งอันเปน 
ที่ตั้งแหงความทุกข.  เมื่อสิ่งเหลานี้ไมมี  หรือเรียกวาสิ่งเหลานี้ดับไปก็ตาม  ยอม 
หมายความวา  ไมมีสิ่งอันเปนที่ตั้งแหงความทุกข.  หรือวาเปนความดับไมเหลือ 
แหงสิ่งอันเปนที่ตั้งของความทุกข.  ถาอายตนะภายในมีอยู  ก็หมายความวาสิ่งซึ่ง 
ทําหนาที่เสวยอารมณ  หรือสิ่งที่จะทําหนาที่สัมผัสกับสิ่งอันเปนที่ตั้งแหงความทุกข 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๑๙ ๔๐๐ 

มีอยู  ;  ถาสิ่งเหลานี้ไมมี  ก็ไมมีการสัมผัสกับสิ่งอันเปนสิ่งที่ตั้งแหงความทุกข.  ความ 
ดับไมเหลือแหงสิ ่งเหลานี ้  ก็คือการไมมีการสัมผัสชนิดที ่จะกอใหเกิดความทุกข 
นั่นเอง. 
 

ความมีอยูแหงอาการปฏิจจสมุปบาททุกขั้นตอนเปนความมีอยูแหง 
การปรุงของสังขารธรรมตาง ๆ  ทุก ๆ  ขั้น  ที่อิงอาศัยกันแลวปรุงสิ่งใหมใหเกิดขึ้น 
แลวไปอิงอาศัยสิ่งอื่นปรุงสิ่งใหมใหเกิดขึ้น  เปนลําดับไป  จนกระทั่งถึงเกิดอาการ 
ที่เปนตัวความทุกขโดยตรงในที่สุด  และผลที่ เปนทุกขนั้นก็ยังสามารถหลอเลี้ยง 
หรือปรุงตนเหตุเดิมของมัน  กลาวคืออวิชชาใหยังคงมีอยู  และใหเปลี่ยนรูปไปใน 
ลักษณะตาง  ๆ.  ถาหากอาการเหลานี้ไมมี  คือไมเกิดขึ้น  หรือไมเปนไป  ความทุกข 
ก็กอรูปข้ึนในลักษณะตาง ๆ  ไมได  ;  ฉะนั้น  ความดับไปหรือความไมมีอยูของการ 
ปรุงแตงเหลานี้  จึงมีคาเทากับความดับทุกข  หรือความไมมีอยูแหงทุกข  หรือ 
ความที่ทุกขไมสามารถกอรูปข้ึนมาได. 

 
เทาที่กลาวมาทั้งหมดน้ีเปนการชี้ใหเห็นวาความดับนั้นคือความไมมีอยู 

หรือเทากับความที่สิ่งเหลานี้  ไมไดทําหนาที่ตามความหมายของมัน  ;  และสิ่งที ่
เรียกวาความดับนั้นเปนความดับของสิ่งที่กอใหเกิดทุกขซึ่งจําแนกเปน  ๓  ประเภท 
ดังที่กลาวแลวขางตน.  การเห็นความดับก็คือการเห็นความดับไมเหลือของทุกข 
เพราะสิ่งเหลานี้หยุดทําหนาที่ของมัน  และความดับทุกขนั้นก็เปนสิ่งที่มองเห็นได 
ในสิ่งเหลานี้  ที่ดับหรือหยุดทําหนาที่ของมันแลว. 

 
สวนขอที่วา  จะทําการดับไดโดยวิธีใด  นั้น  มีอธิบายวา  ผูปฏิบัติ 

จะตองพิจารณาใหเห็นโทษของความมีอยูแหงสิ่งเหลานี้กอนโดยประจักษ  แลว 
จิตก็จะนอมไปพอใจในคุณของความที่ไมมีสิ่งเหลานี้  แลวเพงอยูที่  “คุณ”  ของ 
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ขั้นที่  ๑๕  การเห็นความดับไมเหลือ ๔๐๑ 

ความไมมีสิ่งเหลานี้อยูทุกลมหายใจ  เขา  –  ออก  จนกระทั่งจิตนอมไปสูความดับ 
ไมเหลือของสิ่งเหลานี้ได  โดยสิ้นเชิง  อยางที่เรียกวา  ปลงความเชื่อลงไปไดจน 
หมดสิ้นในความเปนอยางนี้และทําไปดวยจิตที่เปนสมาธิเพีงพอ. 

 
คําวา  เห็นโทษ  ของสิ่งเหลานี้  หมายถึงเห็นดวยลักษณะ  หรืออาการ  

๕  อยางคือ  สิ่งเหลานี้มีความไมเที่ยงหนึ่ง,  มีความเปนทุกขหนึ่ง,  มีความเปน 
อนัตตาหนึ่ง,  มีความเผาผลาญ  (อยูในตัวเอง)  หนึ่ง,  มีความแปรรูปอยูเสมอ 
หนึ่ง.  สําหรับโทษ  คือ  ความไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตานั้น  มีการวินิจฉัย 
แลวโดยละเอียดในอานาปานสติขั้นที่สิบสาม  ไมจําตองวินิจฉัยอีกในที่นี้.  สวน 
คําวามีการเผาผลาญอยูเปนประจํานั้น  หมายถึงความที่สิ่งเหลานี้  มีการเผาผลาญ 
ตัว เองให ร อยหรอไป   เหม ือนไฟที ่ก ินฟ น   และให ความร อนแก ผู เ ข า ไปใกล 
และทําความเผาผลาญใหแกผูที่สมัครเขาไปเปนฟนโดยไมมีสวนเหลือ  ;  นี่คือโทษ 
ของการเขาไปใกลสิ่งนี้  หรือการยึดมั่นถือมั่นอยูกับสิ่งนี้. 

 
สวน  อาการที่เรียกวาแปรรูป  อยูเสมอนั้น  หมายความวา  ความไมเที่ยง 

นั้น  แปรรูปอยูเสมอ  จากความไมเที่ยงอยางนี้ไปสูความไมเที่ยงอยางอื่นเรื่อยไป 
ไมมีหยุด  ฉะนั้น  สิ่งที่มีการแปรไปในรูปที่เผอิญไปตรงกันเขากับความตองการของ 
บุคคลนั้น ๆ  เขาจึงเห็นเปนความดีงาม  ความสุข  หรือแมแตเปนความยุติธรรม 
เปนตน  ;  แลวก็ยึดถือเอาความไมเที่ยงนั้นวา  เปนสิ่งที่นายึดถือจนกระทั่ง 
มันเปลี่ยนไปเปนอยางอื่น  ถึงกับเขาตองนั่งลงรองไหอีกครั้งหนึ่ง.  ความสุข 
หรือความทุกข  การหัวเราะหรือร องไห  การฟูขึ ้นหรือการแฟบลง   และอื ่น  ๆ  
ซึ ่ง เปนคู ก ันทํานองนี ้  จึงมีอยู เป นเครื ่องหลอกลวงสัตวทั ้งหลายไมม ีที ่สิ ้นสุด .  
ในรอบหนึ่ง ๆ  หรือคูหนึ่ง ๆ  ยอมมีอายุขัยอันจํากัดของมันเอง  มันเปลี่ยนแปลง 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๑๙ ๔๐๒ 

ไปในวงจํากัดของมันเอง   จนสิ ้นอายุขัยวงหนึ ่งหรือรอบหนึ ่งของมัน  แลวก็แปร 
ไปสูวงอื่น  หรือรอบอื่นในลักษณะอื่นตอไปอีก  อยางไมมีที่สิ้นสุด.  นี้เรียกวา 
ความไมเที ่ยงของความไมเที ่ยง  หรือความไมเที ่ยงซอนความไมเที ่ยง  ซึ ่งมีอยู 
เปนรูปหรือเปนรอบ ๆ  เปนวง ๆ  แปรผันไปไมมีที่สิ้นสุด  ซึ่งเรียกวา  วิปริณามธรรม 
ในที่นี้.  ความไมเที่ยงก็ดี  ความเปนทุกขก็ดี  ความเปนอนัตตาก็ดี  สันตาปธรรม 
คือความเผาผลาญก็ดี  และวิปริณามธรรม  คือความแปรรูปอยูเสมอก็ดี  เรียกวา 
โทษของสังขารธรรม  และมีอยูเต็มอัดไปหมดในสังขารธรรมทั้งหลาย. 

 
ผูปฏิบัติจะตองเพงที่สังขารธรรมนั้น ๆ  จนกระทั่ง  เห็นโทษ  เหลานี้ 

โดยประจักษชัดถึงขนาดที่เรียกวา  อาทีนวานุปสสนาญาณจิรง ๆ  แลวเทานั้น  จึงจะ 
เกิดความจางคลายจากความกําหนัดในสิ่งเหลานั้น  แลวนอมมาพอใจตอความ 
ดับสนิท  หรือความไมมีอยูของสิ่งเหลานั้นไดจริง  ๆ  เมื่อพอใจในความดับแลว 
การทําความดับหรือทําสิ่งเหลานั้นใหมีคาเทากับไมมี  ก็เปนสิ่งที่ทําไดโดยงาย. 

 
การทําความดับ๑  นั้น  จะตองทราบเสียกอนวาสิ่งนั้น ๆ  จะดับไปดวย 

อํานาจอะไร  ซึ่งโดยหลักใหญแลว  สิ่งนั้น ๆ  ยอมดับไปดวยอํานาจการดับของ 
เหตุปจจัย  ซึ่งปรุงแตงสิ่งเหลานั้น  และดวยอํานาจการเกิดขึ้นของสิ่งตรงกันขาม.  
สิ่งที่เรียกวาเหตุปจจัยนั้น  แยกออกไดเปน  ๖  อยางคือ  :- 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
๑  การบรรยายครั้งที่  ๔๗  /  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๐๒ 
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ขั้นที่  ๑๕  การเห็นความดับไมเหลือ ๔๐๓ 

๑.  เรียกวานิทาน  มีความหมายวา  เปนแดนมอบใหซึ่งผล  คือเปนที่ 
ใหเกิดผลเปนสิ่งนั้น ๆ  ขึ้นมา  เหมือนกับตนไมเปนที่เกิดแหงผลไม  ;  ถาตนไมไมม ี
ผลไมจะมีไดอยางไร.  ฉะนั้น  การดับของตนไม  จึงเปนการดับผลไมพรอมกันไป 
ในตัว.  นี้อีกอยางหนึ่งซึ่งแสดงวา  ถาจะดับสิ่งใดจะตองสืบหาแดนอันเปนที่มา 
ของสิ่งนั้น  เพื่อทําการดับท่ีตนตอของสิ่งนั้น. 

 
๒.  เรียกวาสมุทัย  แปลวา  แดนเปนที่ตั้งขึ้นพรอม.  ขอนี้หมายถึง 

สิ่งซึ่งเปนที่ตั้งอาศัยของสิ่งอื่น  เพื่อความมีอยูได  หรือตั้งอยูได  ของสิ่งนั้น  เชน 
แผนดินเปนที่ตั้งที่อาศัยของตนไม  ซึ่งใคร ๆ  ยอมเห็นไดทุกคน  วาตนไมทุกตน 
หร ือบรรดาสิ ่งอื ่นท ุกสิ ่งที ่อาศ ัยแผ นด ินล วนแต งอกขึ ้นหร ือตั ้งขึ ้นบนแผ นด ิน 
ทั้งนั้น  ถาแผนดินสลายลงหรือดับลงไป  ตนไมจะตั้งอยูไดอยางไร  ยอมจะตอง 
สลายหรือดับไป  ตามอาการซึ่งเปนที่ตั้งที่อาศัย  อยางนี้เรียกวาเปนสมุทัย  ;  ตาง 
กับอาการในขอหนึ่ง  ซึ่งเปนแดนมอบใหซึ่งผล  ซึ่งผูศึกษาจะตองสังเกตใหเห็น 
ความแตกตางกันใหชัดแจง. 

 
๓.  เรียกวาชาติ  แปลวา  ความเกิดหรือการเกิด  ถาเปนตนไมยอม 

หมายถึงการงอก  ถามีแผนดิน  มีเมล็ดพืชหรือมีเหตุปจจัยอื่นก็ตาม  แตถาไมมี 
การงอกหรือการงอกงามแลว   ตนไมก็มีขึ ้นไมได  ฉะนั ้นการเกิด  หรือการงอก 
จึงเปนตัวการสําคัญอันหนึ่งดวยเหมือนกัน  ในการที่จะทําใหอะไร ๆ  เกิดมีขึ้นมา.  
เราอาจจะทําลายตนไมตนหนึ่งได  โดยไมตองทําลายแผนดิน  ทําลายอาหารของมัน 
หรือทําลายสิ่งอื่น ๆ  แตทําลายที่ความงอกของมัน  เชนทําลายชีวิตในเมล็ดพืช 
นั้น ๆ  เสีย  หรือตัวหนทางที่มันจะงอกงามไดโดยทางใดทางหนึ่งเสีย  ดังนี้เรียกวา 
ทําลายที่ชาติของมัน. 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๑๙ ๔๐๔ 

๔.  เรียกวาอาหาร  หมายถึง  สิ่งที่นํามาซึ่งความเจริญเติบโต  หรือ 
นํามาซึ ่งผลอยางใดอยางหนึ ่ง   ซึ ่งหมายถึงความเจร ิญงอกงามอีกนั ่น เอง .  
ตัวอยางเชนตนไมจะตองอาศัยอาหาร  โดยเฉพาะแรธาตุตาง ๆ  ซึ่งมีอยูในดินที่ใช 
เปนอาหารได  มันจึงจะอยูได  ไมใชวาเพียงแตมีแผนดินเปนที่ตั้งอาศัยใหงอก 
แลวมันจะเจริญงอกงามไปได  ถาสมมติวาในดินนั้นไมมีอาหารเลย  ตนไมนั้นก็จะ 
ตองตายอยูดี.  นี้เราจะเห็นได  วาสิ่งที่เรียกวาอาหารก็เปนตัวการที่สําคัญอันหนึ่ง 
ของความมีอยูของสิ่งทั้งปวง. 

 
๕.  เรียกวาเหตุ  อันนี้หมายถึง  ตนเหตุโดยตรงของสิ่งนั้น  ยกตัวอยาง 

เกี่ยวกับตนไมอีกตามเคย.  สิ่งที่เรียกวาเหตุนั้นไดแกเจตนาของคนใดคนหนึ่ง 
ก็ตาม  ที่ตั้งใจจะปลูกตนไมนั้น  ดวยการเอาเมล็ดมาฝงดินเปนตน  หรือท่ีสัตวนํา 
ไปกินแลวถายโดยไมมีเจตนาปลูกก็ตาม  หรือแมที ่ลมหรือนํ้าพัดพาไป  หรือทํา 
ใหหล นลงมาจากต นก ็ตามเหลานี ้เร ียกว า   เป นเหต ุโดยตรงของความเก ิดขึ ้น 
แหงตนไมนั้น.  ถาเหตุเหลานี้ไมมี  แมสิ่งอื่น ๆ  จะมี  ตนไมนั้นก็ไมมีโอกาส 
จะงอกขึ้นมา. 

 
๖.  เรียกวาปจจัย    หมายถึง    สิ่งที่ชวยเหลือในฐานะเปนเครื่องอุปกรณ 

ที่ตรงตามความตองการของสิ่งนั้น    ๆ.    ในตัวอยางที่เกี่ยวกับตนไมดังไดกลาวมา 
แลวข างตนนั ้น   ยอมหมายถึงการไดร ับการพรวนดินด ี  ไดร ับแสงแดด   ไดร ับ 
การคุมครองใหคลาดแคลวจากอันตรายที่จะมี  เชนสัตวที่มากัดกินหรือเจาะไช 
เป นต น   ได เป นอย างด ีแล ว   ก ็เ ร ียกว า ได ป จจ ัยด ี  มีความเจร ิญงอกงามได 
เปนลําดับ ๆ  ไป.  ถาไมไดรับปจจัยในทํานองนี้เพียงพอ  มันก็จะไมงอกหรือ 
งอกขึ้นมาอยางแกน ๆ  แลวก็เปนอันตรายไปโดยไมมีการเจริญเติบโตตอไปได. 
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ขั้นที่  ๑๕  การเห็นความดับไมเหลือ ๔๐๕ 

ผูปฏิบัติจะตองศึกษาใหทราบความแตกตาง  ระหวางความหมายของคํา 
ทั้งหมดนี้ใหเปนอยางดี  คือคําวา  นิทาน  สมุทัย  ชาติ  อาหาร  เหตุ  และปจจัย 
โดยนัยที่กลาวมาแลวขางตน  ดวยการทําตนไมใหเปนอุปมา  วาจะตองประกอบ 
ดวยสิ่งทั้งหกเหลานี้อยางไร  มันจึงจะเกิดขึ้น  หรือตั้งอยูได  แลวนําไปเปรียบเทียบ 
กันดูกับคนเรา  หรือ  กลุมแหงขันธทั้งหา  อันเปนที่ตั้งแหงอายตนะทั้งหก  และ 
อาการ  ๑๒  แหงปฏิจจสมุปบาท  จนกระทั่งรูวาจะดับนิทาน  ดับสมุทัย  ดับชาติ 
ดับอาหาร  ดับเหตุ  และ  ดับปจจัยของมัน  ไดอยางไร.  ทั้งหมดนี้  ทําใหมันดับไป 
ดวยการตัดตนเหตุตาง ๆ  ของมัน. 

 
สวนที่  ดับไปดวยอํานาจของการเกิดขึ้นของสิ่งที่ตรงกันขามจากมัน  นั้น 

เล็งถึงสิ่ง  ๒  อยาง  คือ  :- 
 
๑.  การเกิดขึ้นของสิ่งที่เรียกวา  ญาณ  ไดแกความรูซึ่งเปนของตรง 

กันขามตออวิชชา.  เมื่อญาณเกิดขึ้น  อวิชชาก็ดับไปในตัวเอง.  นามรูป  กลาวคือ 
สังขารทั้งปวง  ที่มีมูลมาจากอวิชชาก็ยอมดับไปก็ตาม  ;  นี้ก็เรียกวาดับไปเพราะการ 
เกิดขึ้นของญาณ.  เชนคนดับไปเพราะความรูเกิดขึ้นวา  คนไมมี  มีแตขันธธาต ุ
อายตนะเปนตน.  สําหรับในกรณีที่มีอุปมาดวยตนไมขางตนนั้น  ก็อาจจะกลาวไดวา 
ผูที่จะทําลายตนไมได  ก็ตองมีความรูที่ถูกตอง  ในการที่จะทําลายมัน  ซึ่งเปนเหตุ 
ใหกลาวไดวา  ทําลายมันลงไดดวยความรู  ซึ่งจะเปนความรูในการตัดนิทานหรือ 
ดับสมุทัยหรืออะไร ๆ  ก็ตาม  ที่เกี่ยวกับตนไมนั้น.  หรือถาจะกลาวโดยโวหารธรรมะ 
ก็ยังกลาวไดวาตนไมไมมี  หรือดับไปเพราะญาณหรือความรูที่ถูกตอง   วาคําวา 
ตนไมนั้นเปนเพียงคําเรียกสมมติ  ตนไมจริง  ๆไมมี  มีแตธาตุตาง ๆ  ที่ประชุมกันอยู 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๑๙ ๔๐๖ 

กลุมหนึ่ง  ดวยกฎเกณฑตาง ๆ  ดังที่กลาวแลวขางตนเทานั้นเอง  ดังนี้  ความรูสึก 
วาตนไมก็ดับไป.  แมโดยปริยายนี้  ก็เปนอันกลาวไดวาดับไปเพราะอํานาจแหง 
ความเกิดขึ้นของญาณหรือวิชชา  ซึ่งเปนของตรงกันขามจากอวิชชาอีกนั่นเอง. 

 
๒.  ไดแกการปรากฏขึ้นของอาการแหงความดับสนิท  หรือของธรรม 

อันเปนที่ดับของสิ่งนั้น  ๆ.  สิ่งนี้ตรงกันขามกับความเกิด  เพราะสิ่งนี้ตรงกันขาม 
กับ  นิทาน  สมุทัย  ชาติ  อาหาร  เหตุ  ปจจัย.  เมื่อสิ่งนี้มีเขามา  สิ่งที่ตรงกันขาม 
ก็ตองดับ.  กลาวโดยตรง  สิ่งนี้ไดแกผลของขอปฏิบัติที่ถูกตองถึงที่สุด  จนเปน 
อริยมรรคดับกิเลสและสังโยชนได  ;  โดยใจความคือ  ดับอวิชชาไดอีกนั่นเอง  ;  
เปนแต เล็งถึงตัวธรรม   ที่มีอํานาจในการทําความดับ   หรือการตัด   หรือการลาง 
หรือการเพิกถอน   หรือการแผดเผาก็ตาม   ซึ่ งแลวแตจะสมมติ เ รียก   แตมันเปน 
ภาวะของธรรม  ที่ทําการดับอวิชชาหรือกิเลสตัณหานั้น  ๆ.  ถาธรรมนี้ปรากฏออก 
มาใหเห็นแลว  ยอมหมายความวามีการดับไปแลว  แหงสิ่งตรงกันขามกอนหนานั้น 
เพราะวามีสิ่งซึ่งตรงกันขามกับสิ่งนั้นเหลือปรากฏอยู.  สําหรับในกรณีที่ถือเอา 
ตนไมเปนอุปมาน้ัน  ก็กลาวไดอีกวา  บัดนี้ตรงที่ที่ตนไมเคยอยูนั้นเหลืออยูแตขี้ เถา 
ปรากฏอยู  ดังนี้เปนตน  ซึ่งยอมเปนการแสดงวาไดมีการเผาผลาญเกิดขึ้นแลว  จะโดย 
น้ํามือของมนุษยหรืออํานาจของธรรมชาติ  เชนฟาผาเปนตนก็ตาม  สิ่งที่ตรงกันขาม 
คือสิ่งที่ เปนที่ดับของตนไมนั้นไดปรากฏแลว  ความดับของตนไมนั้นจึงมี  นี้ เรียกวา 
ดับไปเพราะการปรากฏของธรรมเปนแดนที่ดับสนิทของสิ่งนั้น. 

 
การบังเกิดขึ้นของญาณก็ดี   หรือการปรากฏขึ้นของธรรมเปนที่ดับสนิท 

ก็ดี   นี้ รวมเรียกวาสิ่ งนั้น  ๆ   ดับไป   เพราะการมีมาของสิ่ งที่ตรงกันขาม   ซึ่ ง เรา 
จําแนกได  เปน  ๒  อยางและเมื่อนําเอาการตัดตนตอ  หรือตัดสิ่งแวดลอมตาง ๆ 
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ขั้นที่  ๑๕  การเห็นความดับไมเหลือ ๔๐๗ 

รวม  ๖  อยาง  ดังทีกลาวมาแลวขางตน  มารวมกันเขาก็เปน  ๘  อยาง  ซึ่งทําใหกลาว 
ไดวา  สังขารธรรมนั้น ๆ  ดับไปดวยอาการ  ๘  อยางเหลานี้. 

 
ผู ปฏิบัต ิอานาปานสติขั ้นนี ้  จะไดนามวานิโรธานุปสสี  คือผู ตาม 

เห็นอยูซึ่งความดับอยูเปนประจํา  ก็โดยการกระทําตนเปนผูกําหนดสังขารธรรม 
เหลานั้นอยูโดยประจักษชัด  ดวยการเพงเห็นโทษ  ๕  ประการแหงสังขารธรรม 
ดังที่กลาวแลวขางตนอยูอยางรุนแรง  จนถึงขนาดเกิดความพอใจในความไมมีอยู 
ของสังขารธรรม เหล านี ้  กลาวค ือด ับส ังขาร เหล านี ้เ ส ียแล ว โทษเหล านั ้น 
ก็จะไดดับไปตาม.  เธอเพงพิจารณาอยูซึ่งความดับของสังขารธรรมเหลานี้ 
โดยเห็นวามันดับไปดวยอาการ  ๘  อยาง  ดังที่กลาวแลวอยูทุกลมหายใจเขา  –  ออก 
ก็จะไดชื่อวานิโรธานุปสสี  ซึ่งมีใจความสําคัญอยูวา  แมจะเพงดูความดับอยูเปน 
สวนใหญก็ตาม  แตลักษณะแหงอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  ก็ยังคงปรากฏอยู เปน 
พื้นฐานแหงการนอมจิตไปสูความดับอยูนั่นเอง. 

 
เกี่ยวกับสิ่งที่จะหยิบเอามาเปนอารมณ  สําหรับการตามเห็นซ่ึงความ 

ดับนั้น  จะถือเอาตามแบบฉบับดังที่กลาวไววาไดแกขันธหา  อายตนะภายในหก 
และอาการแหงปฏิจจสมุปบาทสิบสอง  ดังนี้ก็ได  แตเปนภูมิของนักปฏิบัติที่ผาน 
การศึกษาทางปริยัติมาแลวอยางเพียงพอเทานั้น  ;  สวนผูที่ยึดมั่นในแนวของ 
อานาปานสติ  ยอมยึดเอาสิ่งตาง ๆ  ที่ปรากฏอยูในการทําอานาปานสติ  เชนตัวลม 
หายใจนั่นเอง  หรือตัวเวทนา  อันไดแกปติและสุข  ซึ่งเปนองคฌานก็ตาม  หรือ 
แมแตจิตซึ่งกําลังผันแปรอยูในลักษณะตาง ๆ  ในขณะนั้นก็ตาม  มาเปนอารมณ 
สําหรับเพงใหเห็นความดับโดยนัยดังที่ลาวแลวอยูทุกลมหายใจเขา  –  ออก  ก็ยอม 
ไดชื่อวา  นโรธานุปสสี  อยางเต็มท่ีเชนเดียวกัน. 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๒๐ ๔๐๘ 

เมื่อทําอยูดังนี้  สิกขาทั้งสามมีสีลสิกขาเปนตน  ยอมสมบูรณแกเธอ 
การกระทํานั้น ๆ  ชื่อวา  ธรรมานุปสสนาสติปฏฐานภาวนา  เปนภาวนาที่สามารถ 
สโมธานซึ่งธรรมทั้งหลาย  ๒๙  ประการ  ในอัตราที่สูงยิ่งขึ้นไปอีก  ดังนี้. 

 
วินิจฉัยในอานาปานสติขั้นที่สิบหาสิ้นสุดลงเพียงเทานี้  ตอแตนี้จะได 

วินิจฉัยในอานาปานสติขั้นที่สิบหกสืบไป. 
 

ตอน  ยี่สิบ 
อานาปานสติ  ขั้นที่  สิบหก๑ 
(การตามเหน็ความสลัดคืนอยูเปนประจํา) 

 
อานาปานสติขั้ นที่ สิบหก   หรือขอ ท่ีสี่ แห งจตุกกะที่ สี่   มีหั วขอว า 

 “ภิกษุนั้น  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูตามเห็นซึ่งความสลัดคืนอยูเปนประจํา 
จักหายใจเขา  ดังนี้  ;  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูตามเห็นซึ่งความสลัดคืนอยู 
เปนประจํา  จักหายใจออก  ดังนี้.”๒ 

 
สิ่งที่จะตองวินิจฉัยในอานาปานสติขั้นนี้  คือ  ทําอยางไรเรียกวาเปน 

การสลัดคืน  ;และทําอยางไรจึงจะเรียกวา  ปฏินิสสัคคานุปสสี  คือผูตามเห็น 
 
 
 
 
 

 

                                                
๑  การบรรยายครั้งที่  ๔๘  /  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๐๒ 
๒  ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี  อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ  ; 
ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี  ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ. 
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ขั้นที่  ๑๖  การเห็นความสลัดคืน ๔๐๙ 

ความสลัดคือนอยูเปนประจํา.  สําหรับสิ่งที่จะตองสลัดคืนก็หมายถึงทั้ง  ๓  ประเภท 
กลาวคือ  เบญจขันธ  สฬายตนะ  และ  ปฏิจจสมุปบาทมีอาการสิบสอง  เชนเดียว 
กับในอานาปานสติขั้นที่แลวมา.  สวนการทําในบทศึกษาทั้งสามนั้น  มีอาการ 
อยางเดียวกับท่ีกลาวแลวในอานาปานสติขั้นที่สิบสาม. 

 
คําวา  สลัดคืน  หรือปฏินิสสัคคะ  นั้น  มีลักษณะ  ๒  อยาง  คือ  การสลัด 

คืนซ่ึงสิ่งนั้นออกไปโดยตรง  อยางหนึ่ง  ;  หรือมี  จิตนอมไปในนิพพานอันเปนที่ดับ 
สนิทแหงสิ่งทั้งหลายเหลานั้น  อีกอยางหนึ่ง.  อยางแรกมีความหมายเปนการ 
สลัดสิ่งเหลานั้นออกไปในทํานองวาผูสลัดยังคงอยูในที่เดิม  ;  อยางหลังมี 
ความหมายไปในทํานองวา  สิ่งเหลานั้นอยูในที่เดิม  สวนผูสลัดผลหนีไปสูที่อื่น. 

 
ถากลาวอยางบุคคลาธิษฐานก็เหมือนอยางวาเปนคนละอยาง  แตยอม 

มีผลในทางธรรมาธิษฐานเปนอยางเดียวกัน  เปรียบเหมือนบุคคลที่สลัดสิ่งอันเปน 
ที่ รักที่พอใจ  เขาจะกระทําโดยเอาสิ่งเหลานั้นไปท้ิงเสีย  หรือจะกระทําโดยวิธีหน ี
ไปใหพนจากสิ่งเหลานั้นก็ตาม  ผลยอมมีอยูเปนอยางเดียวกัน  คือความปราศจาก 
สิ่งเหลานั้น. 

 
การที่ทานกลาวไวเปน  ๒  อยางดังนี้  เพื่อการสะดวกในการที่จะเขาใจ 

สําหรับบุคคลบางประเภทที่มีสติปญญาตางกัน  มีความหมายในการใชคําพูดจา 
ตางกันเทานั้น  ;  แตถาตองการความหมายที่แตกตางกันจริง ๆ  แลว  ก็พอที่จะ 
แบงออกไดเปน  ๒  อยาง  ดังนี้  คือ  :- 

 
(๑)  สิ่งใดยึดถือไว  โดยความเปนของ  ของตน  (อตฺตนียา)  การ 

สลัดคืนสิ่งนั้นกระทําไดดวยการสละสิ่งนั้นเสีย  กลาวคือการพิจารณาจนเห็นวา 
ไมควรจะถือวาเปนของของตน. 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๒๐ ๔๑๐ 

(๒)  สิ่งใดที่ถูกยึดถือไวโดยความเปนตน  (อตตา)  การสละสิ่งนั้น ๆ  นั้น 
กระทําไดดวยการนอมไปสูนิพพาน  กลาวคือ  ความดับสนิทแหงสิ่งนั้น ๆ  เสีย. 

 
อยางไรก็ดี  เมื่อพิจารณาโดยละเอียดแลวจะเห็นไดวา  สิ่งที่ยึดถือไวโดย 

ความเปนของตนนั้น  สลัดไดงายกวาสิ่งที่ยึดถือไวโดยความเปนตัวตน  ทั้งนี้เพราะ 
วาสิ่ งที่ยึดถือไว โดยความเปนของตน   นั้นเปนเพียงสิ่ง เกาะอยูกับตน   หรือเปน 
บริวารของตน  จึงอยูในฐานะที่จะทําการสลัดคืนไดกอน.  ขอนี้เปรียบเทียบ 
ไดงาย ๆ  กับความรูสึกวา  ตัวกูและของกู  :  สิ่งที่เปน  “ของกู”  อาจจะปลดทิ้งไป 
ไดโดยงาย  กวาสิ่งที่เปน  “ตัวกู”  ซึ่งไมรูจะปลดอยางไร  จะทิ้งอยางไร  ขืนทําไป 
ก็เทากับเปนการเชือดคอตัวเองตาย  ซึ่งยังไมสมัครจะทํา.  แตสําหรับสิ่งที่เปน 
 “ของกู”  นั้น  อยูในวิสัยที่จะสละได  ดวยความจําใจก็ตาม  ดวยความสมัครใจ 
เพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ่งอื่น  เปนตนก็ตาม  หรือแมเพราะหลุดมือไปเองก็ยังเปนสิ ่ง 
ที่อาจจะมีได  ;  สวนสิ่งที่เรียกวาตัวกูนั้นยังเปนสิ่งที่มืดมนทตอการที่จะสลัดออกไป 
หรือหลุดออกไปเอง  ทั้งนี้เปนเพราะมันเปนตัว ๆ  เดียวกันกับท่ียืนโยงอยูในฐานะ 
ที่เปนประธานของการกระทําทุกอยาง.  ฉะนั้น  การที่จะสลัดคืนเสียซึ่งตัวกู  จัก 
ตองมีอุบายที่ฉลาดไปกวาการสละของกู.  เมื่อกลาวโดยบุคคลาธิษฐานก็เปน 
การกลาวไดวา  เมื่อตัวกูอยากสลัดตัวเองขึ้นมาจริง ๆ  แลว  ก็ตองวิ่งเขาหาสิ่งใด 
สิ่งหนึ่ง  ซึ่งสามารถทําลายตัวกูใหหมดไปโดยไมมีสวนเหลือ  และขอน้ีก็เปนการ 
แสดงใหเห็นความหมายที่แตกตางกันอยูเปน  ๒  ประการ  กลาวคือ  “ตัวกู”  ไดสลัด 
สิ่งซึ่งเปนของกูแลว  เหลือแตตัวกู  จึงวิ่งเขาไปสูสิ่งซึ่งสามารถดับตัวกูไดสิ้นเชิง 
อีกตอหนึ่ง.  ความแตกตางในตัวอยางนี้  ยอมแสดงใหเห็นความแตกตาง  
๒   อยาง   ดังที ่กล าวแล วข างต นได โดยช ัดเจน   คือจ ิตสล ัดสิ ่งทั ้งหลายทั ้งปวง 
เปนการสลัดคืนอยางที่หนึ่ง   และจิตแลนไปสูนิพพานอันเปนที่ดับของสิ่งทั้งปวง 
รวมทั้งจิตเองดวย  นี้ก็อยางหนึ่ง  เปน  ๒  อยางดวยกัน  ดังนี้. 

www.buddhadasa.in.th

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org



ขั้นที่  ๑๖  การเห็นความสลัดคืน ๔๑๑ 

ถึงกระนั้นก็ตาม  เมื่อกลาวในทางปฏิบัติจริง ๆ  แลว  ความแตกตาง 
ทั้ง  ๒  อยางนี้  ก็ยังคงเปนเพียงความแตกตางในทางนิตินัยไปตามเดิม  สวนทาง 
พฤตินัยนั้นยอมมีวิธีปฏิบัติ  และผลแหงการปฏิบัติอยางเดียวกันแท. 

 
วิธีปฏิบัติเพื่อความสลัดเบญจขันธ  หรืออายตนะออกไปนั้น  มิไดหมาย 

ถึงการสลัดอยางวัตถุ  เชนการโยนทิ้งออกไปเปนตนได  แตหมายถึงการสลัดดวย 
การถอนอุปาทานหรือความยึดมั่นอยางใดอยางหนึ่งใหไดจริง ๆ  เทานั้น.  การถอน 
อุปาทานนั้น  ตองกระทําดวยการทําความเห็นแจงตอ   อนิจจัง   ทุกขัง  อนัตตา 
จนกระทั่งเห็นความวางจากตัวตน  ไมวาจะเปนตนฝายที่เปนเจาของ  หรือเปนตน 
ฝายที่ถูกยึดถือเอาเปนของของตน.  เมื่อวางจากตนทั้งสองฝายดังนี้แลว  จึงจะถอน 
อุปาทานได  และมีผลเปนความไมย ึดถือสิ ่งซึ ่งเปนตนเหตุแหงความทุกขไว อ ีก 
ตอไป.  แมในการพิจารณา  เพื่อถอนความยึดถือในเบญจขันธ  หรืออายตนะ 
สวนใดสวนหนึ ่ง   ซึ ่งถูกยึดถือวาตน   ก็ต องทําโดยวิธ ีเด ียวกันแท  คือพิจารณา 
เห็น  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  อีกนั่นเอง  หากแตเลี่ยงไปในทํานองวา  ทั้งหมดนี้เมื่อ 
เปนอยางนี้มันเปนทุกข  เมื่อไมอยากทุกขก็นอมจิตไปเพื่อความดับสนิทไมมีเหลือ 
ของสิ่งเหลานี้เสีย  จะไดไมมีอะไรทุกขอีกตอไป  เรียกวาเปนการนอมไปสูนิพพาน 
หรือมีจิตแลนไปสูนิพพาน  แตทั้งนี้มิไดหมายความวา  ตองรอไปจนกวารางกาย 
จะแตกดับ  หรือวาจะตองรีบทําลายรางกายนี้เสียดวยการฆาตัวตาย  ดังนี้ก็หาไม.  
การฆาตัวตายไมไดทําใหอุปาทานนั้นหมดไป  กลับเปนอุปทานอีกอยางหนึ่ง  อยาง 
เต็มที่อยูทีเดียว  จึงจะฆาตัวตายได.  สวนการรอไปจนรางกายแตกทําลายนั้น 
ไมใชวิธีของการปฏิบัติ  และการแตกทําลายของรางกายนั้น  มิไดหมายความวา 
เปนการหมดอุปาทาน  เพราะคนและสัตวตามธรรมดาสามัญก็มีการแตกตายทําลาย 
ขันธอยูเองแลวเปนประจําทุกวัน  ไมเปนการทําลายอุปทานได  ดวยอาการสักวา 
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รางกายแตกทําลายลง.  เพราะฉะนั้นการฆาตัวเองตายก็ดี  การรอไปจนแตกทําลาย 
เองก็ด ี  ไมเปนการดับอุปาทานที ่ย ึดถ ือว าตัวตนไดแตอยางใดเลย   จึงไมแล น 
ไปสูนิพพานไดดวยการทําอยางนั้น  ยังคงทําไดแตโดยวิธีที่ยังมีชีวิตอยูนี่แหละ.  
เมื่อพิจารณาเห็นวา  ถามีความยึดถือวาตัวตนอยูเพียงใดแลว  ก็จะตองมีความทุกข 
นานาชนิดอยูที่ตนเพียงนั้น    จึงนอมจิตไปในทางที่จะไมใหมีตนเพื่อเปนที่ตั้งของ 
ความทุกขอีกตอไป    นิ้เรียกวามีจิตนอมไปเพื่อความดับสนิทของตน  ซึ่งเรียกไดวา 
นอมไปเพื่อนิพพาน  แลวก็ตั้งหนาตั้งตาทําการปฏิบัติ  เพื่อใหเห็น  อนิจจัง  ทุกขัง 
อนัตตา  ในระดับสูงสุด  ซึ่งทําใหไมรูสึกวามีตัวตนเหลืออยูจริง ๆ  มีแตสังขารธรรม 
ลวน ๆ  หมุนไปตามเหตุตามปจจัยของมัน.  สิ่งที่เรียกวาความทุกข  เชนความแก 
ความตาย  เปนตน  ก็รวมอยู ในกลุ มนั ้น  คือเปนสังขารธรรมสวนหนึ ่งในบรรดา 
สังขารธรรมทั ้งหมด   ที ่หมุนเวียนไปตามเหตุตามปจจัยของมัน   ไมมีส วนไหน 
ที่มีความยึดถือวาเปนตัวเราหรือของเรา  แมแตจิตที่กําลังรูสึกนึกคิดได  หรือกําลัง 
มองเห็นความเปนไปของสังขารธรรมเหลานั้นอยู  จิตนั้นก็มิไดยึดถือตัวมันเองวา 
เปนตัวตน  หรือยึดถือตัวมันวาเปนจิต  –  ผูรู  ผูเห็น  :  แตกลับไปเห็นวาตัวจิตนั้น 
ก็ดี  การรูการเห็นนั้นก็ดี  เปนแตเพียงสังขารธรรมลวน ๆ  อีกนั่นเอง  และเห็นวา 
สังขารธรรมทั้ งหมดทั้งสิ้นนั้น   ก็ เปนสักวาสังขารธรรม   คือเปนธรรมชาติหรือ 
ธรรมดาที่เปนอยูอยางนั้นเอง  หาใชเปนตัวเปนตนเปนเราเปนเขา  เปนผูยึดครอง 
หรือถูกยึดครอง   ดังนี้ เปนตนแตประการใด   เมื่อจิตเขาถึงความวางจากตัวตน 
อยางแทจริง  ดังนี้แลว  ก็เทากับเปนการดับตัวเองโดยสิ้นเชิง  ซึ่งเรียกวานิพพาน 
ในที่นี้. 

 
เพราะฉะนั้นปฏินิสสัคคะ  คือการสลัดคืนชนิดที่ใชอุบายดวยการทําจิต 

ใหแลนไปสูนิพพานนั้น  ก็มีวิธีปฏิบัติ  มีความหมายแหงการปฏิบัติ  และมีผลแหง 
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การปฏิบัติเปนอยางเดียวกันกับปฏินิสสัคคะ  ชนิดที่มีอุบายวาสลัดสิ่งทั้งปวงเสีย ;  
เพราะวาอุบายทั้ง  ๒  วิธีนี้   ลวนแตมีความหมายอยางเดียวกัน  คือทําความวางจาก 
ตัวตนหรือท่ี เรียกวาสุญญตานั้นใหปรากฏขึ้นมาใหจนได   ถาไปเพงความวางของฝาย 
สิ่ งที่ถูกยึดถือก็ เรียกวาสลัดสิ่ ง เหลานั้นออกไป   แตถา เพงความวางของฝายที่ เปน 
ผูยึดถือกลาวคือจิต   ก็กลายเปนการทําจิตนั้นให เขาถึ งความวาง   (คือเปนนิพพาน 
ไปเสียเอง)  ความมุงหมายจึงเปนอยางเดียวกัน  คือเปนการใหทั้ง  ๒  ฝายเขาถึง 
ความวางโดยเสมอกัน  ความทุกขก็เกิดขึ้นไมได  :  และโดยพฤตินัยทั้ง  ๒  อยาง 
นั้น เปนอยาง เดียวกัน   ค ือม ีแต เพ ียงอย าง ใดอย างหนึ ่ง   ถ าถ ึงที ่ส ุดจร ิง  ๆ   แล ว 
มันก็ดับทุกขทั ้งปวงไดดวยกันทั้งนั ้น.  และการที่ใหสิ ่งทั ้งหลายทั้งปวงวางไป 
โ ด ยที ่จ ิต ย ัง เ ห ล ือ อ ยู เ ป น ต ัว ตน ไ ม ต อ ง ว า ง นั ้น   เ ป น สิ ่ง ที ่ม ีไ ม ไ ด ห ร ือ ทํ า ไ ม ไ ด 
เพราะว าสิ ่งที ่เ ร ียกว าความว า งนั ้น   ม ันม ีเพ ียงอย า ง เด ียวต ัว เด ียวหร ือสิ ่ง เด ีย ว 
ถาลงเขาถึงจริง ๆ  แลว  มันจะทําใหวางหมด  ทั้งฝายผูยึดถือ  และฝายสิ่งที่ถูกยึดถือ 
ทั้ งหลายทั้ งปวง   ฉะนั้น   โดยพฤตินัย เมื่ อปฏิ บัติถึ งที่ สุดแลว   ยอมวางไปทั้ งสอง 
ฝายพรอมกันในทันใดนั้นเอง  ;  ถาผิดจากนี้มันเปนเพียงความวางชนิดอื่น  คือ 
ความวางที่ ไมจ ริงแท   เปนความวางชั่ วคราว   และเพียงบางขั้นบางตอนของการ 
ปฏิบัติที่ยังไมถึงที่สุด   มีผลเพียงทําใหปลอยวางสิ่ งนั้น  ๆ   ไดชั่ วคราว   และก็ปลอย 
ได เฉพาะแตฝายที่ปลอยงาย   เชนฝายที่ถูกยึดถือไว โดยความเปนของของตน   หรือ 
ของกูบางสวนเทานั้น  แตไมกระทบกระเทือนถึงตัวตนหรือตัวกูเลย.  ตอเมื่อใด 
สุญญตาหรือความวางอันแทจริงปรากฏออกมา   เมื่อน้ันจึงจะวางอยางแทจริง  และ 
ไมมีอะไรรอหนาเปนตัวตนอยู ได   ตัวตนฝายการกระทําก็ดี   ตัวตนฝายที่ถูกกระทํา 
ก็ดี   ตัวการกระทํานั้น  ๆ   ก็ดี   ตัวผลแหงการกระทํานั้น  ๆ   ก็ดี   ไมวาจะถูกจัดไว 
เปนฝ ายกุศลหรือฝ ายอกุศล   หรือฝ ายอัพยากฤต   คือมิ ใชทั้ งกุ ศลและอกุศลก็ดี 
ยอมเขาถึงความวางไปดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น.  อาการแหงการสลัดคืน  กลาวคือ 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๒๐ ๔๑๔ 

ปฏินิสสัคคะมีขึ ้นได ถ ึงที ่ส ุดโดยไมต องม ีใครเป นตัวผู สละคืนเพราะเป นของว าง 
ไปดวยกันทั้งหมด  แมแตตัวการสลัดคืน  ตัวสิ่งที่ถูกสลัดคืน  ก็ยังคงเปนของวาง 
กลาวคือเปนความดับสนิทแหงความมีตัวตนนั่นเอง.  ฉะนั้น  เมื่อกลาวโดยปรมัตถ 
หรือโดยความจริงอันสูงสุดแลว  ยอมกลาวไดวาความวางอยางเดียวเทานั้น  เปนตัว 
ความสลัดคืนอยางแทจริง  และมีเพียงอยางเดียว  หามีเปน  ๒  อยางหรือหลายอยาง 
ดังที่กลาวโดยโวหารแหงการพูดจา   ดวยการแยกเปนฝกฝาย   ดังที่กลาวอยาง 
บุคคลาธิษฐานขางตนนั้นไม. 

 
เบญจขันธก็ดี  อายตนะภายในทั้งหกก็ดี  อาการปรุงแตงซึ่งกันและกัน 

ของสิ่งเหลานั้น  อันเรียกวาปฏิจจสมุปบาทก็ดี  เปนสิ่งที่อาจถูกสลัดคืนโดยสิ้นเชิง 
ไดดวยการทําใหเขาถึงความวาง  ดังที่กลาวแลวนั่นเอง. 

 
การพิจารณาเบญจขันธโดยความเปนของวาง๑  นั้น  ยอมเปนการ 

สลัดคืนซึ่งเบญจขันธอยูในตัวมันเอง  กลาวคือ  กอนหนานี้ รับหรือยึดถือเบญจขันธ 
บางสวนวา  เปนตัวตน  บางสวนวา  เปนของตน  ดวยอํานาจของอุปาทาน  บัดนี้ 
เบญจขันธนั้นถูกพิจารณาเห็นตามที่ เปนจริง   คือเปนของวางไปหมดไมเปนที่ตั้ง 
แหงอุปาทานอีกตอไป  อุปาทานจึงดับลง.  เมื่ออุปาทานดับก็ไมมีอะไรที่จะเปน 
เครื่องยึดถือ  และเบญจขันธก็เปนของวางไปแลว.  เมื่อไมมีการยึดถือหรือ 
การร ับ ไ ว เ ช นนี ้  ก ็ม ีผล เท าก ับ เป นการสล ัดค ืน   ทั ้ง ที ่ไ ม ต อ งม ีต ัวผู สล ัดค ืน 
เพราะจิตและอุปาทานก็กลายเปนของวางจากตัวตนไป.  สรุปความไดวา  การ 
พิจารณาเบญขันธใหเปนของวางนั่นแหละ  คือการสลัดเบญขันธทิ้งออกไป 

 
 
 
 

 

                                                
๑ .  การบรรยายครั้งที่  ๔๙  /  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๐๒ 
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ขั้นที่  ๑๖  การเห็นความสลัดคืน ๔๑๕ 

ซึ่งเรียกวา  ปริจจาคปฏินิสสัคคะ  ;  และพิจารณาเห็นจิตเปนของวางจากตัวตน 
นั่นแหละคือการทําจิตใหแลนเขาไปสูนิพพาน  อันเปนที่ดับของเบญจขันธทั้งปวง 
ซึ่งรวมทั้งจิตนั้นเองดวย  อันนี้เรียกวา  ปกขันทนปฏินิสสัคคะ.  การพิจารณา 
เบญจขันธเปนของวาง  ก็คือการพิจารณาโดยความเปน  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา 
จนถึงที่สุด  ตามนัยอันกลาวแลวโดยละเอียดขั้นที่สิบสามเปนตน. 

 
การพิจารณาอายตนะภายในทั้งหก  โดยความเปนของวาง  ก็มี 

ลักษณะอยางเดียวกันกับเรื่องของเบญจขันธ  เพราะอายตนะภายในทั้งหกนั้นเปน 
สวนหนึ ่งของเบญจขันธ ได แก ข ันธ ที ่ทําหนาที ่รู อารมณที ่มาสัมผ ัสนั ่นเอง   หรือ 
อีกอยางหนึ่งก็กลาวไดวาหมายถึงกลุมแหงเบญจขันธ  ในขณะที่ทําหนาที่รับอารมณ 
ทางตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  และใจ  นั่นเอง  การทําใหสิ่งทั้งหกนี้เปนของวาง  ก็คือ 
การพิจารณาโดยความเปนสังขาร  หรือความเปนธรรมชาติลวน ๆ  หามีความเปน 
ตัวตนแตอยางใดไม  แตมีลักษณะเปนเครื่องกลไกตามธรรมชาติของมันเอง  ในการ 
ที่จะรับอารมณได  ตามธรรมดาของรูปธรรมและนามธรรมที่กําลังจับกลุมกันอยู 
ซึ่งสามารถทําอะไรไดอยางนามหัศจรรย  จนเกิดความสําคัญผิดไปวา  สิ่งเหลานี้ 
เปนอัตตาหรือตัวตน  หรือวามีอัตตาตัวตนอยูในสิ่งเหลานี้.  การพิจารณาสิ่งเหลานี ้
จนกระทั่งเห็นโดยความเปนของวางนั้น  จัดเปนปกขันทนปฏินิสสัคคะโดยแท  โดย 
ใจความก็คือแยกขันธสวนที่เปนจิตออกมาพิจารณาโดยความเปนของวางนั่นเอง. 

 
การพิจารณาอาการแหงปฏิจจสมุปบาท  โดยความเปนของวาง 

นั ้นเปนการพิจารณาใหเห ็นว า   กลไกโดยอัตโนมัต ิของร ูปธรรมและนามธรรม 
กลาวคือ  การปรุงแตงนั่นนี่สืบกันไปเปนสายไมมีหยุดนั้น  ก็เปนเพียงกลไกตาม 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๒๐ ๔๑๖ 

ธรรมชาติของรูปธรรมนามธรรมที่สามารถทําหนาที ่อยางนั้นเองไดโดยอัตโนมัติ 
ในตัวธรรมชาติเองลวน  ๆไมตองมีอัตตาหรือเจตภูตเปนตนอะไรที่ไหนเขาไปเปน 
ตัวการในการกระทําหรือใชใหทําแตอยางใดเลย  มันเปนเพียงการเคลื่อนไหวของ 
ธรรมชาติลวน ๆ  ปรุงแตงกันเองในเมื ่อเขามาเกี ่ยวของกันมีการกระทําตอบแก 
กันและกัน  ผลักดันเปนเหตุและผลแกกันและกัน  จึงเกิดอาการปรุงแตงเรื่อยไป 
ไมมีหยุด.  เพราะฉะนั้น  รูปธรรมและนามธรรมเหลานั้น  ในขณะที่กําลังเปนเหต ุ
เปนปจจัยก็ดี  หรือในขณะที ่กําลังเปนผลหรือเปนวิบากก็ดีและอาการตาง ๆ  
ที่มันปรุงแตงกันเพื่อใหเกิดเปนผลมาจากเหตุแลวผลนั้นกลายเปนเหตุตอไปใน 
ทํานองนี้อยางไมมีหยุดหยอนก็ดี  ลวนแตเปนอาการตามธรรมชาติของรูปธรรม 
นามธรรมลวน ๆ  ไมมีอัตตาหรือตัวตนอะไรที่ไหนที่มีสวนเขาไปเกี่ยวของดวยเลย 
ทุกสวนจึงวางจากความหมายแหงความเปนตัวตน  และความเปนของของตน 
โดยสิ้นเชิง.  นี้คืออาการสลัดคืนออกไปเสียไดซึ่งปฏิจจสมุปบาทธรรมทุก ๆ  สวน 
ทั้งที่เปนสวนเหตุ  และสวนผล  และสวนที่กําลังเปนเพียงอาการปรุงแตง.  ฉะนั้น 
จึงเปนอันกลาวไดวาการสลัดคืนซึ ่งกลุ มแหงปฏิจจสมุปบาทนี้  เปนทั ้งบริจาค- 
ปฏินิสสัคคะ  และเปนทั้งปกขันทนปฏินิสสัคคะ  กลาวคือ  สลัดคืนเสียไดทั้งสวน 
ที่เปนเบญจขันธ  คือสวนที่เปนผล  และทั้งสวนที่ถูกสมมติวาเปนจิตเปนผูทํากิริยา 
อาการเหลานั้น  อันเกิดขึ้นจากความไมรูจริง  หรือความหลงผิดโดยสิ้นเชิง. 

 
เมื่อประมวลเขาดวยกันทั้ง  ๓  อยาง  ก็เปนอันกลาวไดวาเปนการสลัดคืน 

เสียซึ่งโลกในฐานะเปนอารมณและสลัดคืนเสียซึ่งจิตในฐานะเปนผูเสวยอารมณ 
คือโลก  และสลัดเสียซึ่งการเกี่ยวของ  หรือการปรุงแตงผลักดันกันตาง ๆ  บรรดา 
ที่มีอยู ในโลก  ที่ปรุงแตงโลก  หรือที่เกี ่ยวพันกันระหวางโลกกับจิตซึ ่งเปนผู รู สึก 
ตอโลก  เมื่อสละคืนเสียไดทั้งหมด  ๓  ประเภทดังนี้แลว  ก็เปนอันวาไมมีอะไร 
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ขั้นที่  ๑๖  การเห็นความสลัดคืน ๔๑๗ 

เหลืออยูสําหรับเปนที่ตั้งของความทุกขหรือความยึดถือซ่ึงเปนเหตุแหงความทุกข 
อีกเลยแมแตนอย  มีอยูก็แตความไมมีทุกข  ความดับเย็น  ความสงบรํางับ  ความ 
หลุดพน  ความปลอยวาง  ไมมีการแยกถือโดยประการทั้งปวง  หรืออะไรอื่นก็ตาม 
แลวแตจะเรียก  แตรวมความวาเปนที่สิ้นสุด  หรือเปนที่จบลงโดยเด็ดขาดของ 
สังสารวัฏฏ  กลาวคือกระแสของความทุกข  ซึ่งเรานิยมเรียกภาวะเชนนี้วาเปนการ 
ลุถึงนิพพาน.ทั ้งหมดนี ้เปนการแสดงใหเห็นไดว าปฏินิสสัคคะคือการสลัดคืนนั ้น 
มีความเกี่ยวของกันอยางไรกับความหมายของคําวานิพพาน. 

 
สวน  ปญหาที่วาทําอยางไรจึงจะไดชื่อวาปฏินัสสัคคานุปสสี  กลาวคือ 

ผูตามเห็นซึ่งความสลัดคืนอยูเปนประจํานั้น  อธิบายวาผูปฏิบัติอานาปานสติมาจน 
ถึงขั้นนี้แลว  จะตองเปลี่ยนกฎเกณฑในการกําหนดพิจารณากันเสียใหม  คือยายให 
สูงขึ้นไป  ใหเกิดมีความรูสึกชัดแจงในการสลัดคือนของตน.  คือหลังจากเห็นความ 
เปนอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตาแลว  เกิดความพอใจในการที่คลายความยึดถือหรือใน 
ความดับแหงสังขารทั้งปวงแลว  ทําจิตใหวางเฉยตอสังขารทั้งหลาย  ที่ไดพิจารณา 
เห็นโดยความเปนของวางอยางแทจริงอยูทุกลมหายใจเขา  –  ออก. 

 
ทางที่ดีที่สุดเขาจะตองยอนไปเจริญอานาปานสติขึ้นมาใหม  ตั้งแตขั้น 

ที่หนึ่ง  แลวคอยเพงพิจารณาทุกสิ่งทุกอยางที่ปรากฏ  นับตั้งแตลมหายใจ  นิมิตและ 
องคฌานขึ้นมาจนถึงธรรมที่เปนที่ตั้งแหงความยึดถือโดยตรงเชนสุขเวทนาในฌาน 
และจิตที่กําหนดสิ่งตาง ๆ  ใหเห็นโดยความเปนของควรสลัดคืน  หรือตองสลัดคืน 
อยางที่ไมควรจะยึดถือไวแตประการใดเลย  ;แลวเพงพิจารณาไปในทํานองที่สิ่ง 
เหลานั้นเปน  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  ยิ่งขึ้นไปตามลําดับ  จนจิตประกอบอยูดวย 
ความเบื่อหนาย  คลายกําหนัด  ตอสิ่งเหลานั้น  ประกอบอยูดวยธรรมเปนที่ดับ 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๒๐ ๔๑๘ 

แหงสิ่งเหลานั้น  คือความเห็นแจมแจง  วาสิ่งเหลานั้นไมไดมีตัวตนอยูจริง  จน 
กระทั ่งไดปลอยวาง   หรือวางจากความยึดถือในสิ ่งเหลานั ้นยิ ่งขึ ้นไปตามลําดับ 
จนกวาจะถึงที ่ส ุดแหงก ิจ ที ่ต องทํา   คือปลอยวางด วยสมุจ เฉทวิม ุตติจร ิง  ๆ .  
แมในระยะตน ๆ  ที่ยังเปนเพียงตทังควิมุตติ  คือพอสักวามาทําอานาปานสติ  จิต 
ปลอยวางเองก็ดี  และในขณะแหงวิกขัมภนวิมุตติ  คือจิตประกอบอยูดวยฌานเต็มท่ี 
มีการปลอยวางไปดวยอํานาจของฌานนั้นจนตลอดเวลาแหงฌานก็ดี  ก็ลวนแต 
เปนสิ่งที่ตองพยายามกระทําดวยความระมัดระวัง  อยางสุขุมแยบคายที่สุดอยูทุกลม 
หายใจเขา  –  ออกจริง  ๆ.  เมื่อกระทําอยูดังนี้  จะเปนการกระทําที่กําหนดอารมณ 
อะไรก็ตามในระดับไหนก็ตาม   ลวนแตไดชื ่อว าเปนปฏินิสสัคคานุปสสีด วยกัน 
ทั้งนั้น. 

 
เมื่อกระทําอยูดังนี้ก็ชื่อวาเปนการเจริญธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน- 

ภาวนาขั้นสุดทายเปนภาวนาที่แทจริง  ประมวลมาไดซึ่งสโมธานธรรม  ๒๙  ประการ 
ในระดับสูงสุดของการปฏิบัติบําเพ็ญอานาปานสติ  ในขั้นที่ เปนวิปสสนาภาวนา 
โดยสมบูรณ. 

 
วินิจฉัยในอานาปานสติขั้นที่สิบหกสิ้นสุดลงเพียงเทานี้. 

 
สําหรับจตุกกะที่สี่นี้  จัดเปนธรรมานุปสสนาสติปฏฐานภาวนาดวยกัน 

ทั้งนั้น.  ขั้นแรกพิจารณาความเปน  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  ซึ่งสรุปรวมลงได 
เปนสุญญตา  มีความหมายสําคัญอยูตรงที่วางอยางไมนายึดถือ  ขืนยึดถือก็เปนทุกข.  
ขั้นตอมากําหนดพิจารณา  ในการทําความจางคลายจากความยึดถือ  ตอสิ่งเหลานั้น 
เพราะเกลียดกลัวโทษ  กลาวคือ  ความทุกขอันเกิดมาจากความยึดถือ.  ขั้นตอมาอีก 
กําหนดพิจารณาไปในทํานองที่จะใหเห็นวา  มันมิไดมีตัวตนอยูจริงไปทั้งหมดทั้งสิ้น 
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ขั้นที่  ๑๖  การเห็นความสลัดคืน ๔๑๙ 

หรือทุกสิ่งทุกอยาง  การยึดถือเปนยึดถือลม ๆ  แลง ๆ  เพราะวาตัวผูยึดถือก็ไมได 
มีตัวจริง  สิ่งที่ถูกยึดถือก็ไมไดมีตัวจริง  แลวการยึดถือมันจะมีตัวจริงไดอยางไร ;  
พิจารณาไปในทางที่จะดับตัวตนของสิ่งทั้งปวงเสียโดยสิ้นเชิง.  สวนขั้นที่สี ่อัน 
เปนขั้นสุดทายนั้น  กําหนดพิจารณาไปในทางที่สมมติเรียกไดวา  บัดนี้ไดสลัดทิ้งสิ่ง 
เหลานั้นออกไปหมดแลว  ดวยการทําใหมันวางลงไปไดจริง ๆ  คือสิ่งทั้งปวงเปน 
ของวางไปแลว  และ  จิตก็มีอาการที่สมมติเรียกวา  “เขานิพพานเสียแลว”  คือ 
สลายตัวไปในความวางหรือสุญญตานั้น  ไมมีอะไรเหลืออยูเปนตัวตน  เพื่อยึดถือ 
อะไร ๆ  วาเปนของตนอีกตอไปเลย. 

 
การปฏิบัติหมวดนี้  ไดชื่อวาพิจารณาธรรม  ก็เพราะพิจารณาที่ตัวธรรม  

๔  ประการโดยตรง  คือพิจารณาที่  อนิจจตา  วิราคะ  นิโรธะ  และปฏินิสสัคคะ  โดยนัย 
ดังที่กลาวแลวตางจากจตุกกะที่หนึ่ง  เพราะในที่นั้นพิจารณากายคือลมหายใจ ;  
ตางจากจตุกกะที่สอง  เพราะในที่นั้นพิจารณาเวทนาโดยประการตาง ๆ  ;  ตางจาก 
จตุกกะที่สาม  เพราะในที่นั้นพิจารณาที่จิตโดยวิธีตาง ๆ  ;  สวนในที่นี้เปนการ 
พิจารณาที่ธรรม  กลาวคือ  สภาวะธรรมดา  ที่เปนความจริงของสิ่งทั้งปวง  ที่รูแลว 
ใหจิตหลุดพนจากทุกขได  ตางกันเปนชั้น ๆ  ดังนี้. 

 
อานาปานสติ  จตุกกะที่สี่จบ. 
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ประมวลจตกุกะทั้งสี่ 

 
จตุกกะที่หนึ่งเปนสมถภาวนาลวน  สวนจตุกกะที่สองและที่สามเปน 

สมถภาวนาที ่เจ ือกันกับวิปสสนาภาวนาสวนจตุกกะที ่สี ่นี ้  เปนวิปสสนาภาวนา 
ถึงที่สุด. 

 
สมถภาวนา   คือการกําหนดโดยอารมณหรือนิมิต  เพื่อความตั้งมั่น 

แหงจิต  มีผลถึงที่สุดเปนฌาน  ;  สวนวิปสสนาภาวนานั้น  กําหนดโดยลักษณะ 
คือความไมเที ่ยง   เปนทุกข  เปนอนัตตา   ทําจิตใหรู แจงเห็นแจงในสิ ่งทั ้งปวง 
มีผลถึงที่สุดเปนญาณ  :  เปนอันวาอานาปานสติทั้ง  ๑๖  วัตถุนี้  ตั้งตนขึ้นมาดวย 
การอบรมจิตใหมีกําลังแหงฌานดวยจตุกกะที่หนึ่ง  แลวอบรมกําลังแหงญาณใหเกิด 
ขึ้นผสมกําลังแหงฌานในจตุกกะท่ีสอง  ที่สาม  โดยทัดเทียมกัน  และกําลังแหงญาณ 
เดินออกหนากําลังแหงฌาน   ทวียิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดในจตุกกะที่สี่  จนสามารถ 
ทําลายอวิชชาไดจริงในลําดับน้ัน. 

 
วินิจฉัยในอานาปานสติ  อันมีวัตถุสิบหก  และมีจตุกกะสี่  ส้ินสุดลงเพียงเทานี้. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๒๐ 
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ภาคผนวก 
ตอน  ยี่สิบเอ็ด 

ผนวก  ๑  -  วาดวยญาณเนื่องดวยอานาปานสติ๑ 
 

คําวา  “ญาณ”  มีความหมาย  ๒  ความหมาย  อยางแรกหมายถึงการรู 
สิ่งที่ตองรู  ซึ่งอาจจะรูไดเมื่อกําลังทําอยูพรอมกันไปในตัว  หรือวาดวยการศึกษา 
มากอนถึงเรื่องนั้น ๆ  ตามสมควร  แลวมารูแจงสิ่งนั้นอยางสมบูรณ  ในเมื่อมีการ 
ปฏิบัติไปจนถึงที่สุด.  ตัวอยางเชนเมื่อทําบานเรือนสําเร็จ  คนคนนั้นก็มีความรู 
เรื่องการทําบานเรือน  ;  ความรูบางอยางก็มีมาแลวกอนทํา  ความรูบางอยางก็เพิ่ง 
จะมีขึ้นเมื่อกําลังทํา  และความรูทั้งหมดยอมสมบูรณเมื่อทํางานนั้นสําเร็จไปแลว 
จริง  ๆ.  ฉะนั้น  คําวา  ญาณในประเภทแรกนี้  หมายถึงสิ่งที่เราเรียกกันตามโวหาร 
ธรรมดาวา  “ความรู”  หมายถึงความรูที่ถูกตอง  เพราะไดผานสิ่งนั้น ๆ  มาแลว 
จริง  ๆ.  สวนความหมายของคําวา  ญาณอยางที่สองน้ัน  เล็งถึงความรูแจงแทงตลอด 
เฉพาะเรื่อง  และเปนการเห็นแจงภายในใจลวน  เนื่องมาจากการเพงโดยลักษณะ 
มีลักษณะแหงความไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา  เปนประธาน  ซึ่งเรียกโดย 
โวหารธรรมดาวา  “ความรูแจง”  เห็นแจง  หรือเลยไปถึงความแทงตลอด  ซึ่งม ี
หนาที่เจาะแทงกิเลสโดยตรง  ;  ในเมื่อญาณตามความหมายทีแรก  หมายถึงเพียง 
ความรูที่ทําใหเราสามารถทําสิ่งตาง ๆ  ไดสําเร็จ  และรูถึงที่สุดเมื่อทําสําเร็จเทานั้น.  
และเราจะไดวินิจฉัยกันในญาณตามความหมายประเภทแรกกอน  ดังตอไปนี้  :- 

 
 
 

 

                                                
๑  การบรรยายครั้งที่  ๕๐  /  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๐๒ 

๔๒๑ 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๒๑ ๔๒๒ 

เมื่ อบุคคลเจริญอานาปานสติมีวัตถุ   ๑๖  หรือมีจตุกกะสี่   ดังที่ กลาวแลว 
โดยละเอียดถึงที่สุดไปแลว   เขายอมมีความรู เกี่ ยวกับการทําอานาปานสติทั้ งหมด 
หรือแมวากอนจะเจริญอานาปานสติอันมีวัตถุสิบหกนี้   ถาเขาอยากจะศึกษามากอน 
เ ขาก ็ต อ งศ ึกษา เ รื ่อ งความรู เ หล านี ้เ อ ง   ซึ ่ง จะต อ งตรง เป นอ ัน เด ีย วก ัน เสมอไป 
ความรูที่กลาวนี้แบงเปน  ๑๑  หมวด  ดังตอไปนี้  :- 

 
หมวดที่  ๑     ญาณ  ในธรรมที่เปนอันตรายตอสมาธิ                  ๘   ประการ 
หมวดที่  ๒     ญาณ  ในธรรมที่เปนอุปการะตอสมาธิ                  ๘   ประการ 
หมวดที่  ๓     ญาณ  ในโทษที่เปนเครื่องเศราหมองของสมาธิ     ๑๘   ประการ 
หมวดที่  ๔     ญาณ  ในธรรมคือความผองแผวของสมาธิ          ๑๓    ประการ 
หมวดที่  ๕     ญาณ  ในการทําตนใหเปนผูมีสติปฏฐาน             ๓๒   ประการ 
หมวดที่  ๖     ญาณ  ที่เปนไปตามอํานาจของสมาธิ                 ๒๔   ประการ 
หมวดที่  ๗     ญาณ  ที่เปนไปตามอํานาจของวิปสสนา            ๗๒   ประการ 
หมวดที่  ๘     ญาณ  ในนิพพิทา                                             ๘   ประการ 
หมวดที่  ๙     ญาณ  อันอนุโลมตอนิพพิทา                               ๘  ประการ 
หมวดที่  ๑๐  ญาณ  เปนที่ระงับซ่ึงนิพพิทา                               ๘  ประการ 
หมวดที่  ๑๑  ญาณ  ในสุขอันเกิดแตวิมุตติ                             ๒๑  ประการ 
 
 

รวมทั้งหมดเปน  ๒๒๐  ประการ  หรือ  ๒๒๐  เรื่อง   ดังนี้  :- 
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ญาณเนื่องดวยอานาปานสต ิ ๔๒๓ 

หมวดที่  ๑  -  ๒ 
 
ญาณในธรรมที่เปนอันตราย  และ  ในธรรมที่เปนอุปการะตอสมาธิ 

นั้นอาจจะกลาวเปนคู ๆ  ในฐานะที่เปนของตรงกันขามตอกันและกันดังตอไปนี้:- 
   
กามฉันทะ  เปนอันตราย  เนกขัมมะ  เปนอุปการะ  นี้คูหนึ่ง,  พยาบาท 

เปนอันตราย  อัพยาบาท  เปนอุปการะ  นี้คูหนึ่ง,  ถีนมิทธะ  เปนอันตราย 
อาโลกสัญญา  เปนอุปการะ  นี้คูหนึ่ง,  อุทธัจจะ  เปนอันตราย  อวิกเขปะ 
เปนอุปการะ  นี้คูหนึ่ง,  วิจิกิจฉา  เปนอันตราย  ธัมมววัตถานะ  เปนอุปการะ 
นี้คูหนึ่ง,  อวิชชา  เปนอันตราย  วิชชาหรือญาณ  เปนอุปการะ  นี้คูหนึ่ง,  อรติ 
เปนอันตราย  ปามุชชะ  เปนอุปการะ  นี้คูหนึ่ง,  อกุศลธรรมทั้งปวง  เปนอันตราย 
กุศลธรรมทั้งปวง  เปนอุปการะ  นี้คูหนึ่ง  ;  รวมเปน  ๘  คู  จําแนกเรียงอยาง 
เปน  ๑๖  อยางดวยกัน.  ดังที่กลาวมาแลวบอย ๆ  วา  จะกําหนดรูสิ่งใดตองทําสิ่งนั้น 
ใหปรากฏแกใจจริง ๆ  เสียกอน  แลวจึงกําหนดรู  ;  ถาสิ่งนั้นปรากฏอยูเองแลว 
ก็มีการกําหนดรูสิ่งนั้นไปไดเลย.  การกําหนดรูความเปนอันตราย  และการกําหนด 
รูความเปนอุปการะ  จะตองกําหนดรูที่ธรรม  ๑๖  ประการนี้จริง ๆ  จนกระทั่งรูจัก 
ตัวจริงของสิ่งนั้นจริง ๆ  รูจักความที่สิ่งนั้นทําอันตรายแกสมาธิ  หรือเปนอุปการะ 
แกสมาธิอยางประจักษชัดแกใจตน  ในขณะที่ตนกําลังพยายามจะทําจิตใหเปนสมาธ ิ
ซึ่งตองทําการตอสูหรือทําการประคับประคองอยางใดอยางหนึ่งอยูในขณะนั้นวามัน 
มีความจริงในการทําหนาที่ของมันอยางไร  จึงจะเรียกวาญาณในที่นี้.  รายละเอียด 
ตาง ๆ  เกี่ยวกับธรรมทั้ง  ๑๖  ประการนี้มีอยูแลวในวินิจฉัยแหงอานาปานสติขั้นที่สี่. 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๒๑ ๔๒๔ 

หมวดที่  ๓ 
 

ญาณในโทษเปนเครื่องเศราหมองของสมาธิ  นั้น  หมายถึงความ 
รูเทาถึงการณในการพลิกแพลงของจิต  ในขณะที่มีการกําหนดลมหายใจหรือนิมิต 
ที่กระทําไปไมสําเร็จ  ซึ่งมีอยู  ๑๘  ชนิดดวยกันคือ  :- 

 
๑.  เมื่อกําหนดเบื้องตน  ทามกลาง  ที่สุด  แหงลมหายใจเขา  จิต 

ฟุงซานในภายใน. 
๒.  เมื่อกําหนดเบื้องตน  ทามกลาง  ที่สุด  แหงลมหายใจออก  จิต 

ฟุงซานในภายนอก. 
๓.  ความหวัง  ความใคร  ความพอใจ  หรือความทะเยอทะยานอยาก 

ตอลมหายใจเขา. 
๔.  ความหวัง  ความใคร  ความพอใจ  หรือความทะเยอทะยานอยาก 

ตอลมหายใจออก. 
๕.  เมื่อสนใจในลมหายใจเขามากเกินไป  จนเรียกไดวาถูกลมหายใจ 

เขาครอบงํา  ความเลือนก็เกิดขึ้นไปในการกําหนดลมหายใจออก. 
๖.  เมื่อสนใจในลมหายใจเขามากเกินไป  จนเรียกไดวาถูกลมหายใจ 

ออกครอบงํา  ความเลือนก็เกิดขึ้นไปในการกําหนดลมหายใจเขา. 
๗.  เมื่อกําหนดนิมิตอยู  จิตที่กําหนดลมหายใจเขาหวั่นไหว. 
๘.  เมื่อกําหนดลมหายใจเขาอยู  จิตที่กําหนดนิมิตหวั่นไหว. 
๙.  เมื่อกําหนดนิมิตอยู  จิตที่กําหนดลมหายใจออกหวั่นไหว. 
๑๐.  เมื่อกําหนดลมหายใจออกอยู  จิตที่กําหนดนิมิตหวั่นไหว. 
๑๑.  เมื่อกําหนดลมหายใจเขาอยู  จิตที่กําหนดลมหายใจออกหวั่นไหว. 
๑๒.  เมื่อกําหนดลมหายใจออกอยู  จิตที่กําหนดลมหายใจเขาหวั่นไหว. 
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๑๓.  จิตแลนไปตามอารมณในอดีต  เปนจิตตกไปสูความกระสับกระสาย 
๑๔.  จิตหวังในอารมณอันเปนอนาคต  เกิดเปนจิตกวัดแกวงขึ้น. 
๑๕.  จิตหดหูมีอาการแหงความเกียจครานหรือตกลงไปสูความเกียจคราน. 
๑๖.  จิตเพียรจัดเกินไป  จนตกไปฝายความฟุงซาน. 
๑๗.  จิตไวตอความรูสึกอารมณเกินไป  เปนจิตตกไปสูความกําหนัด. 
๑๘. จิตไมแจมใส  ไมผองแผว  เปนจิตตกไปสูความขัดเคืองหรือความ 

ประทุษราย. 
 
รวมท้ัง  ๑๘  ประการนี้เรียกวาโทษ  เปนเครื่องทําความเศราหมองแก 

สมาธิ.  ญาณ  หรือความรู  เกิดขึ้นในสิ่งเหลานี้  ในเมื่อสิ่งเหลานี้ปรากฏเปน 
อุปสรรค  แลวตนสามารถแกไขใหลุลวงไปได  จึงจะเรียกวา  “ญาณ”  ในที่นี้.  
ผูไมมีญาณขอน้ีอาจจะไมรูแมแตเพียงวาเปนโทษ  แมสิ่งเหลานี้เกิดอยูก็ไมสามารถ 
กําหนดได  วาคืออะไรและจะตองจัดการอยางไร  บางทีก็ไมสามารถแมแตจะแจง 
อาการเหลานี้แกกัลยาณมิตรหรืออาจารย.  ฉะนั้น  ควรไดรับการศึกษามากอนคือ 
กอนที่จะเจริญอานาปานสติอยางเพียงพอ  หรือเต็มท่ีอยางที่จะสามารถทําได  แลว 
มารูถึงที่สุดเอาเมื่อไดปฏิบัติเสร็จแลว.  แมรายละเอียดเรื่องนี้ก็ไดวินิจฉัยแลว 
โดยละเอียดในอานาปานสติขั้นที่สี่ตอนตน ๆ. 

 
 

หมวดที่  ๔ 
 
ญาณในธรรมที่เปนการผองแผวของสมาธิ  มีอาการตรงกันขามหรือ 

เปนไปในทํานองที่ตรงกันขาม  จากอาการที่กลาวมาแลวในเรื่องธรรมที่เปนเครื่อง 
ทําความเศราหมอง  หากแตวาหมวดนี้มีเพียง  ๑๓  อยางคือ  :- 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๒๑ ๔๒๖ 

๑.  เมื่อจิตแลนไปตามอารมณในอดีต  จนตกไปสูความกระสับกระสาย 
เธอเวนจิตดวงนั้นเสีย  ตั้งจิตไวในฐานอันเดียว  ยอมระงับโทษคือความกระสับ  
กระสายนั้นได. 

๒.  จิตหวังตออารมณในอนาคต  เปนจิตหวั่นไหวแลว  เธอเวนจิต 
ดวงนั้นเสีย   นอมจิตไปในฐานอันเดียว   คือการเวนจิตดวงนั้นเสียนั่นเอง   ยอม 
ชําระความเศราหมองนั้นได. 

๓.  จิตหดหูตกไปขางฝายเกียจคราน  เธอยอมทําการประคับประคอง 
ยกขึ้นซึ่งจิตนั้นดวยการปลอบดวยอุบายมีประการตาง ๆ  ยอมละความเศราหมองได. 

๔.  จิตเพียรจัดเกินไป  จนตกไปขางฝายฟุงซาน  เธอยอมขมซ่ึงจิตนั้น 
ดวยอุบายมีประการตาง ๆ  ยอมละความเศราหมองได. 

๕.  จิตไวตอความรูสึกเกินไป  จนตกไปสูความกําหนัด  เธอเพิ่ม 
สัมปชัญญะทําความรูสึกตัวทั่วพรอม  หรือความรู เทาทันในการที่จะหยดการไวตอ 
ความรูสึกนั้นเสีย  ยอมละเวนความเศราหมองได. 

๖.  จิตไมแจมใส  ตกไปฝายประทุษราย  เธอเพิ่มสัมปชัญญะ  มีความ 
รูสึกตัวทั่วพรอมและรูเทาทันในการทําจิตใหแจมใส  ยอมละเวนความเศราหมองได. 

 
ตอไปนี้  เปนความผองใสของจิต  โดยความเปนจิตเอก. 
๗.  ความเปนจิตเอก  เพราะจิตมีการสละสิ่งทั้งปวงปรากฏชัด. 
๘.  ความเปนจิตเอก  เพราะนิมิตแหงสมถะปรากฏชัด. 

       ๙. ความเปนจิตเอก  เพราะลักษณะแหงความสิ้นไปและเสื่อมไป 
                         ปรากฏชัดแกจิต 
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๑๐.  ความเปนจิตเอก  เพราะธรรมเปนที่ดับเสีย  ซึ่งความรูสึกวาตัวตน 
หรือของตนปรากฏชัด. 

 
ความเปนเอกตาง ๆ  กันนี้  มีไดตางกันแกหมูชน  ที่มีพื้นเพอุปนิสัยเดิม 

ตางกัน  เชนชอบใหทานเปนนิสัย  ชอบทําสมาธิเปนนิสัย  ชอบพิจารณาเพื่อ 
วิปสสนาเปนนิสัย  และพวกพระอริยเจาในที่สุด. 

 
๑๑.  ความผองใส  เกิดแกจิตเพราะรูความหมดจดแหงการปฏิบัติของตน. 
๑๒.  จิตผองใส  เพราะเจริญดวยอุเบกขา  หรือพรั่งพรูดวยอุเบกขา. 
๑๓.  จิตราเริงดวยญาณ  แลวเปนจิตผองใส  ดังนี้. 
 
ความผองใสทั้ง  ๑๓  ประการนี้  สําเร็จมาจากความรู  อันเปนเครื่องทํา 

ความผองใส  ในการแกปญหาเฉพาะหนา  เฉพาะกรณี  และเฉพาะบุคคลก็จริง 
แตบุคคลผูผานการเจริญอานาปานสติไปจนถึงที่สุดแลว  ยอมมีญาณเหลานี้อยาง 
ครบถวน  ดวยการประจักษบาง  ดวยการหยั่งทราบบาง.  รายละเอียดเกี่ยวกับการ 
ผองแผวทั้ง  ๑๓  ประการนี้  มีวินิจฉัยอยูแลวในอานาปานสติขั้นที่สี่เชนเดียวกัน. 
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หมวดที่  ๕ 
 
ญาณในความเปนผูมีสติปฏฐาน  ๓๒  ประการ๑  นั้น  หมายถึงความรู 

ที่ประจักษในขณะเจริญอานาปานสติ  มีวัตถุ  ๑๖  หรือ  ๑๖  ขั้น  มีรายละเอียดดังที่ 
กลาวมาแลวแตตนจนละเอียดนั่นเอง  หากแตวาวัตถุหนึ่ง ๆ  ถูกแบงออกเปนสอง 
ตามขณะแหงการหายใจเขาและการหายใจออก  เพราะมีการกําหนดอยางเดียวกัน 
และอยางเต็มที่ทุกครั้งที่หายใจเขาหรือหายใจออก.  ความรูในขณะหายใจเขา 
ก็ถูกจัดเปนญาณอันหนึ่ง  ในขณะหายใจออก  ก็เปนญาณอีกอันหนึ่งไปทุก ๆ  วัตถุ 
รวมทั้ง  ๑๖  วัตถุ  จึงเปน  ๓๒  ญาณ  มีชื่อตามอาการที่กําหนดแหงวัตถุนั้น ๆ  คือ  : 

 
  ๑.  ญาณเปนเครื่องรูลมหายใจเขายาว  วาเราหายใจเขายาว. 
  ๒.  ญาณเปนเครื่องรูลมหายใจออกยาว  วาเราหายใจออกยาว. 
  ๓.  ญาณเปนเครื่องรูลมหายใจเขาสั้น  วาเราหายใจเขาสั้น. 
  ๔.  ญาณเปนเครื่องรูลมหายใจออกสั้นวาเราหายใจออกสั้น. 
  ๕.  ญาณเปนเครื่องรูพรอมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง  หายใจเขา. 
  ๖.  ญาณเปนเครื่องรูพรอมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง  หายใจออก. 
  ๗.  ญาณเปนเครื่องรูการทํากายสังขารใหรํางับอยู  หายใจเขา. 
  ๘.  ญาณเปนเครื่องรูการทํากายสังขารใหรํางับอยู  หายใจออก. 
  ๙.  ญาณเปนเครื่องรูพรอมเฉพาะซึ่งปติ  หายใจเขา. 

  ๑๐.  ญาณเปนเครื่องรูพรอมเฉพาะซึ่งปติ  หายใจออก. 
 
 
 
 
 
 

                                                
๑  การบรรยายครั้งที่  ๕๑  /  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๐๒ 
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๑๑.  ญาณเปนเครื่องรูพรอมเฉพาะซึ่งสุข  หายใจเขา. 
๑๒.  ญาณเปนเครื่องรูพรอมเฉพาะซึ่งสุข  หายใจออก. 
๑๓.  ญาณเปนเครื่องรูพรอมเฉพาะซึ่งจิตตสังขาร  หายใจเขา. 
๑๔.  ญาณเปนเครื่องรูพรอมเฉพาะซึ่งจิตตสังขาร  หายใจออก. 
๑๕.  ญาณเปนเครื่องรูการทําจิตตสังขารใหรํางับอยู  หายใจเขา. 
๑๖.  ญาณเปนเครื่องรูการทําจิตตสังขารใหรํางับอยู  หายใจออก. 
๑๗.  ญาณเปนเครื่องรูพรอมเฉพาะซึ่งจิต  หายใจเขา. 
๑๘.  ญาณเปนเครื่องรูพรอมเฉพาะซึ่งจิต  หายใจออก. 
๑๙.  ญาณเปนเครื่องรูการทําจิตใหบันเทิงยิ่งอยู  หายใจเขา. 
๒๐.  ญาณเปนเครื่องรูการทําจิตใหบันเทิงยิ่งอยู  หายใจออก. 
๒๑.  ญาณเปนเครื่องรูการทําจิตใหตั้งมั่นอยู  หายใจเขา. 
๒๒.  ญาณเปนเครื่องรูการทําจิตใหตั้งมั่นอยู  หายใจออก. 
๒๓.  ญาณเปนเครื่องรูการทําจิตใหปลอยอยู  หายใจเขา. 
๒๔.  ญาณเปนเครื่องรูการทําจิตใหปลอยอยู  หายใจออก. 
๒๕.  ญาณเปนเครื่องตามเห็นความไมเที่ยงอยูเปนประจํา  หายใจเขา. 
๒๖.  ญาณเปนเครื่องตามเห็นความไมเที่ยงอยูเปนประจํา  หายใจออก. 
๒๗.  ญาณเปนเครื่องตามเห็นความจางคลายอยูเปนประจํา  หายใจเขา. 
๒๘.  ญาณเปนเครื่องตามเห็นความจางคลายอยูเปนประจํา  หายใจออก. 
๒๙.  ญาณเปนเครื่องตามเห็นธรรมเปนที่ดับอยูเปนประจํา  หายใจเขา. 
๓๐.  ญาณเปนเครื่องตามเห็นธรรมเปนที่ดับอยูเปนประจํา  หายใจออก. 
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๓๑.  ญาณเปนเครื่องตามเห็นความสลัดคืนอยูเปนประจํา  หายใจเขา. 
๓๒.  ญาณเปนเครื่องตามเห็นความสลัดคืนอยูเปนประจํา  หายใจออก. 
 
ญาณเหลานี้มีชื่อเรียกสั้น ๆ  วา  สโตการีญาณ  มีชื่อตามลําดับเลขวา  

สโตการีญาณ  ที่หนึ่ง  ที่สอง  ตามลําดับไป.  สโตการี  แปลวา  ผูกระทําซึ่งสติ  ;  
สโตการีญาณ  จึงแปลวา  ญาณของผูทําสติ  จําแนกเปน  ๓๒  ตามอาการที่ทํา 
ดังที่กลาวแลว. 

 
หมวดที่  ๖ 

 
ญาณดวยอํานาจความเปนสมาธิ  ๒๔  นั้น  หมายถึงความรูในความเปน 

สมาธิ  หรือเพราะมีความเปนสมาธิปรากฏอยูอยางนั้น ๆ  แลวเกิดความรูตอความเปน 
สมาธินั้น  จําแนกเปน  ๒๔  ตามอาการของความเปนสมาธิ  ที่มีอยูในอานาปานสต ิ
เพียง  ๓  จตุกกะขางตน  คือ  :- 

 
๑.  ญาณ  คือความรูวาสมาธิ  เพราะจิตเปนเอกคตาไมฟุงซาน  ดวยอํานาจ 

  ลมหายใจเขายาว. 
๒.  ญาณ  คือความรูวาสมาธิ  เพราะจิตเปนเอกคตาไมฟุงซาน  ดวยอํานาจ 

 ลมหายใจออกยาว. 
๓.  ญาณ  คือความรูวาสมาธิ  เพราะจิตเปนเอกคตาไมฟุงซาน  ดวยอํานาจ 

 ลมหายใจเขาสั้น. 
๔.  ญาณ  คือความรูวาสมาธิ  เพราะจิตเปนเอกคตาไมฟุงซาน  ดวยอํานาจ 

 ลมหายใจออกสั้น. 
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๕.  ญาณ  คือความรูวาสมาธิ  เพราะจิตเปนเอกคตาไมฟุงซาน  ดวยอํานาจ 
ความเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง  หายใจเขา. 

๖.  ญาณ  คือความรูวาสมาธิ  เพราะจิตเปนเอกคตาไมฟุงซาน  ดวยอํานาจ 
ความเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง  หายใจออก. 

๗.  ญาณ  คือความรูวาสมาธิ  เพราะจิตเปนเอกคตาไมฟุงซาน  ดวยอํานาจ 
การทํากายสังขารใหรํางับอยู  หายใจเขา. 

๘.  ญาณ  คือความรูวาสมาธิ  เพราะจิตเปนเอกคตาไมฟุงซาน  ดวยอํานาจ 
การทํากายสังขารใหรํางับอยู  หายใจออก. 

๙.  ญาณ  คือความรูวาสมาธิ  เพราะจิตเปนเอกคตาไมฟุงซาน  ดวยอํานาจ 
ความเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งปติ  หายใจเขา. 

๑๐.  ญาณ  คือความรูวาสมาธิ  เพราะจิตเปนเอกคตาไมฟุงซาน  ดวยอํานาจ 
ความเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งปติ  หายใจออก. 

๑๑.  ญาณ  คือความรูวาสมาธิ  เพราะจิตเปนเอกคตาไมฟุงซาน  ดวยอํานาจ 
ความเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งสุข  หายใจเขา. 

๑๒.  ญาณ  คือความรูวาสมาธิ  เพราะจิตเปนเอกคตาไมฟุงซาน  ดวยอํานาจ 
ความเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งสุข  หายใจออก. 

๑๓.  ญาณ  คือความรูวาสมาธิ  เพราะจิตเปนเอกคตาไมฟุงซาน  ดวยอํานาจ 
ความเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งจิตตสังขาร  หายใจเขา. 

๑๔.  ญาณ  คือความรูวาสมาธิ  เพราะจิตเปนเอกคตาไมฟุงซาน  ดวยอํานาจ 
ความเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งจิตตสังขาร  หายใจออก. 
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๑๕.  ญาณ  คือความรูวาสมาธิ  เพราะจิตเปนเอกคตาไมฟุงซาน  ดวยอํานาจ 
การทําจิตตสังขารใหรํางับอยู  หายใจเขา. 

๑๖.  ญาณ  คือความรูวาสมาธิ  เพราะจิตเปนเอกคตาไมฟุงซาน  ดวยอํานาจ 
การทําจิตตสังขารใหรํางับอยู  หายใจออก. 

๑๗.  ญาณ  คือความรูวาสมาธิ  เพราะจิตเปนเอกคตาไมฟุงซาน  ดวยอํานาจ 
ความเปนรูพรอมเฉพาะซึ่งจิต  หายใจเขา. 

๑๘.  ญาณ  คือความรูวาสมาธิ  เพราะจิตเปนเอกคตาไมฟุงซาน  ดวยอํานาจ 
ความเปนรูพรอมเฉพาะซึ่งจิต  หายใจออก. 

๑๙.  ญาณ  คือความรูวาสมาธิ  เพราะจิตเปนเอกคตาไมฟุงซาน  ดวยอํานาจ 
การทําจิตใหบันเทิงอยู  หายใจเขา. 

๒๐.  ญาณ  คือความรูวาสมาธิ  เพราะจิตเปนเอกคตาไมฟุงซาน  ดวยอํานาจ 
การทําจิตใหบันเทิงอยู  หายใจออก. 

๒๑.  ญาณ  คือความรูวาสมาธิ  เพราะจิตเปนเอกคตาไมฟุงซาน  ดวยอํานาจ 
การทําจิตใหตั้งมั่นอยู  หายใจเขา. 

๒๒.  ญาณ  คือความรูวาสมาธิ  เพราะจิตเปนเอกคตาไมฟุงซาน  ดวยอํานาจ 
การทําจิตใหตั้งมั่นอยู  หายใจออก. 

๒๓.  ญาณ  คือความรูวาสมาธิ  เพราะจิตเปนเอกคตาไมฟุงซาน  ดวยอํานาจ 
การทําจิตใหตั้งปลอยอยู  หายใจเขา. 

๒๔.  ญาณ  คือความรูวาสมาธิ  เพราะจิตเปนเอกคตาไมฟุงซาน  ดวยอํานาจ 
การทําจิตใหตั้งปลอยอยู  หายใจออก. 

 
ญาณดวยอํานาจสมาธิมีเพียง  ๒๔  เพราะมีใน  ๓  จตุกกะขางตน  สวน 

ในจตุกกะที่สี่นั้น  เปนการกําหนดดวยอํานาจวิปสสนา  จึงไมถูกนับรวมอยูในญาณ 
ในประเภทนี้. 
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หมวดที่  ๗ 
 

ญาณดวยอํานาจวิปสสนา  ๗๒  อยาง  จําแนกโดยทํานองของญาณดวย 
อํานาจสมาธิ   ๒๔  อยางดังที่กลาวมาแลวในหมวดกอน   หากแตว าจําแนกออกไปอีก 
อยางละสาม  ดวยอํานาจลักษณะทั้งสามคือ  อนิจจลักษณะ  ๑,  ทุกขลักษณะ  ๑,  
อนัตตลักษณะ  ๑,  เปนการตรีคูณญาณทั้ง  ๒๔  ญาณ  จึงกลายเปน  ๗๒  ญาณ 
มีชื่อแหงอาการตามการกําหนด  เชนเดียวกันคือ  :- 

 
๑.  วิปสสนาญาณ  เพราะการตามเห็นความไมเที่ยง    เมื่อหายใจเขายาว. 
๒.  วิปสสนาญาณ  เพราะการตามเห็นความเปนทุกข     เมื่อหายใจเขายาว. 
๓.  วิปสสนาญาณ  เพราะการตามเห็นความเปนอนัตตา    เมื่อหายใจเขายาว. 
๔.  วิปสสนาญาณ  เพราะการตามเห็นความไมเที่ยง    เมื่อหายใจออกยาว. 
๕.  วิปสสนาญาณ  เพราะการตามเห็นความเปนทุกข    เมื่อหายใจออกยาว. 
๖.  วิปสสนาญาณ  เพราะการตามเห็นความเปนอนัตตา    เมื่อหายใจออกยาว. 
๗.  วิปสสนาญาณ  เพราะการตามเห็นความไมเที่ยง    เมื่อหายใจเขาสั้น. 
๘.  วิปสสนาญาณ  เพราะการตามเห็นความเปนทุกข   เมื่อหายใจเขาสั้น. 
๙.  วิปสสนาญาณ  เพราะการตามเห็นความเปนอนัตตา  เมื่อหายใจเขาสั้น. 

๑๐.  วิปสสนาญาณ  เพราะการตามเห็นความไมเที่ยง      เมื่อหายใจออกสั้น. 
๑๑.  วิปสสนาญาณ  เพราะการตามเห็นความเปนทุกข    เมื่อหายใจออกสั้น. 
๑๒.  วิปสสนาญาณ  เพราะการตามเห็นความเปนอนัตตา  เมื่อหายใจออกสั้น. 
๑๓. วิปสสนาญาณ  เพราะการตามเห็นความไมเที่ยง  เมื่อรูพรอมเฉพาะ 

ซึ่งกายทั้งปวง  หายใจเขา. 
๑๔. วิปสสนาญาณ  เพราะการตามเห็นความเปนทุกข  เมื่อรูพรอมเฉพาะ 

                ซึ่งกายทั้งปวง  หายใจเขา. 
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๑๕.  วิปสสนาญาณ  เพราะการตามเห็นความเปนอนัตตา  เมื่อรูพรอมเฉพาะ 
ซึ่งกายทั้งปวง  หายใจเขา. 

๑๖.  วิปสสนาญาณ  เพราะการตามเห็นความไมเที่ยง  เมื่อรูพรอมเฉพาะ 
ซึ่งกายทั้งปวง  หายใจออก. 

๑๗.  วิปสสนาญาณ  เพราะการตามเห็นความเปนทุกข  เมื่อรูพรอมเฉพาะ 
ซึ่งกายทั้งปวง  หายใจออก. 

๑๘.  วิปสสนาญาณ  เพราะการตามเห็นความเปนอนัตตา  เมื่อรูพรอมเฉพาะ 
ซึ่งกายทั้งปวง  หายใจออก. 

๑๙.  วิปสสนาญาณ  เพราะการตามเห็นความไมเที่ยง  เมื่อทํากายสังขาร 
ใหรํางับอยู  หายใจเขา. 

๒๐.  วิปสสนาญาณ  เพราะการตามเห็นความเปนทุกข  เมื่อทํากายสังขาร 
ใหรํางับอยู  หายใจเขา. 

๒๑.  วิปสสนาญาณ  เพราะการตามเห็นความเปนอนัตตา  เมื่อทํากายสังขาร 
ใหรํางับอยู  หายใจเขา. 

๒๒.  วิปสสนาญาณ  เพราะการตามเห็นความไมเที่ยง  เมื่อทํากายสังขาร 
ใหรํางับอยู  หายใจออก. 

๒๓.  วิปสสนาญาณ  เพราะการตามเห็นความเปนทุกข  เมื่อทํากายสังขาร 
ใหรํางับอยู  หายใจออก. 

๒๔.  วิปสสนาญาณ  เพราะการตามเห็นความเปนอนัตตา  เมื่อทํากายสังขาร 
ใหรํางับอยู  หายใจออก. 

๒๕.  วิปสสนาญาณ  เพราะการตามเห็นความไมเที่ยง  เมื่อเปนผูรูพรอมเฉพาะ
ซึ่งปติ  หายใจเขา. 
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๒๖.  วิปสสนาญาณ  เพราะการตามเห็นความเปนทุกข  เปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งปติ 
หายใจเขา. 

๒๗.  วิปสสนาญาณ  เพราะการตามเห็นความเปนอนัตตา  เปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งปต ิ
หายใจเขา. 

๒๘.  วิปสสนาญาณ  เพราะการตามเห็นความไมเที่ยง  เปนผูรูพรอมเฉพาะซึง่ปติ 
หายใจออก. 

๒๙.  วิปสสนาญาณ  เพราะการตามเห็นความเปนทุกข  เปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งปติ 
หายใจออก. 

๓๐.  วิปสสนาญาณ  เพราะการตามเห็นความเปนอนัตตา  เปนผูรูพรอมเฉพาะ 
ซึ่งปติ  หายใจออก. 

๓๑.  วิปสสนาญาณเพราะการตามเห็นความไมเที่ยง  เมื่อเปนผูรูพรอมเฉพาะ 
ซึ่งสุข  หายใจเขา. 

๓๒.  วิปสสนาญาณ  เพราะการตามเห็นความเปนทุกข  เมื่อเปนผูรูพรอมเฉพาะ 
ซึ่งสุข  หายใจเขา. 

๓๓.  วิปสสนาญาณ  เพราะการตามเห็นความเปนอนัตตา  เมื่อเปนผูรูพรอมเฉพาะ 
ซึ่งสุข  หายใจเขา. 

๓๔.  วิปสสนาญาณเพราะการตามเห็นความไมเที่ยง  เมื่อเปนผูรูพรอมเฉพาะ 
ซึ่งสุข  หายใจออก. 

๓๕.  วิปสสนาญาณ  เพราะการตามเห็นความเปนทุกขเมื่อเปนผูรูพรอมเฉพาะ 
ซึ่งสุข  หายใจออก. 

๓๖.  วิปสสนาญาณ  เพราะการตามเห็นความเปนอนัตตา  มื่อเปนผูรูพรอมเฉพาะ 
ซึ่งสุข  หายใจออก. 

๓๗.  วิปสสนาญาณเพราะการตามเห็นความไมเที่ยง  เมื่อเปนผูรูพรอมเฉพาะ 
ซึ่งจิตตสังขาร  หายใจเขา. 
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๓๘.  วิปสสนาญาณ  เพราะการตามเห็นความเปนทุกข  เมื่อเปนผูรูพรอมเฉพาะ 
ซึ่งจิตตสังขาร  หายใจเขา. 

๓๙.  วิปสสนาญาณ  เพราะการตามเห็นความเปนอนัตตา  เมื่อเปนผูรูพรอมเฉพาะ 
จิตตสังขาร  หายใจเขา. 

๔๐.  วิปสสนาญาณ  เพราะการตามเห็นความไมเที่ยง  เมื่อเปนผูรูพรอมเฉพาะ 
ซึ่งจิตตสังขาร  หายใจออก. 

๔๑.  วิปสสนาญาณ  เพราะการตามเห็นความเปนทุกข  เมื่อเปนผูรูพรอมเฉพาะ 
ซึ่งจิตตสังขาร  หายใจออก. 

๔๒.  วิปสสนาญาณ  เพราะการตามเห็นความเปนอนัตตา  เมื่อเปนผูรูพรอมเฉพาะ 
จิตตสังขาร  หายใจออก. 

๔๓.  วิปสสนาญาณ  เพราะการตามเห็นความไมเที่ยง  เมื่อทําจิตตสังขารให 
รํางับอยู  หายใจเขา. 

๔๔.  วิปสสนาญาณ  เพราะการตามเห็นความเปนทุกข  เมื่อทําจิตตสังขารให 
รํางับอยู  หายใจเขา. 

๔๕.  วิปสสนาญาณ  เพราะการตามเห็นความเปนอนัตตา  เมือ่ทําจิตตสังขารให 
รํางับอยู  หายใจเขา. 

๔๖.  วิปสสนาญาณเพราะการตามเห็นความไมเที่ยง  เมื่อทําจิตตสังขารให 
รํางับอยู  หายใจออก. 

๔๗.  วิปสสนาญาณ  เพราะการตามเห็นความเปนทุกขเมื่อทําจิตตสังขารให 
รํางับอยู  หายใจออก. 

  ๔๘.  วิปสสนาญาณ  เพราะการตามเห็นความเปนอนัตตา  เมื่อทําจิตตสังขารให 
รํางับอยู  หายใจออก. 
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๔๙.  วิปสสนาญาณ  เพราะการตามเห็นความไมเที่ยง  เมื่อเปนผูรูพรอมเฉพาะ 
ซึ่งจิต  หายใจเขา. 

๕๐.  วิปสสนาญาณ  เพราะการตามเห็นความเปนทุกข  เมื่อเปนผูรูพรอมเฉพาะ 
ซึ่งจิต  หายใจเขา. 

๕๑.  วิปสสนาญาณ  เพราะการตามเห็นความเปนอนัตตา  เมื่อเปนผูรูพรอมเฉพาะ 
ซึ่งจิต  หายใจเขา. 

๕๒.  วิปสสนาญาณ  เพราะการตามเห็นความไมเที่ยง  เมื่อเปนผูรูพรอมเฉพาะ 
ซึ่งจิต  หายใจออก. 

๕๓.  วิปสสนาญาณ  เพราะการตามเห็นความเปนทุกข  เมื่อเปนผูรูพรอมเฉพาะ 
ซึ่งจิต  หายใจออก. 

๕๔.  วิปสสนาญาณ  เพราะการตามเห็นความเปนอนัตตา  เมื่อเปนผูรูพรอมเฉพาะ 
ซึ่งจิต  หายใจออก. 

๕๕.  วิปสสนาญาณ  เพราะการตามเห็นความไมเที่ยง  เมื่อทําจิตใหบันเทิงยิ่งอยู 
หายใจเขา. 

๕๖.  วิปสสนาญาณ  เพราะการตามเห็นความเปนทุกข  เมื่อทําจิตใหบันเทิงยิ่งอยู 
หายใจเขา. 

๕๗.  วิปสสนาญาณ  เพราะการตามเห็นความเปนอนัตตา  เมื่อทําจิตใหบันเทิง 
ยิ่งอยู  หายใจเขา. 

๕๘.  วิปสสนาญาณ  เพราะการตามเห็นความไมเที่ยง  เมื่อทําจิตใหบันเทิงยิ่งอยู 
หายใจออก. 

๕๙.  วิปสสนาญาณ  เพราะการตามเห็นความเปนทุกข  เมื่อทําจิตใหบันเทิงยิ่งอยู 
หายใจออก. 

๖๐.  วิปสสนาญาณ  เพราะการตามเห็นความเปนอนัตตา  เมื่อทําจิตใหบันเทิง 
ยิ่งอยู  หายใจออก. 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๒๑ ๔๓๘ 

๖๑.  วิปสสนาญาณ  เพราะการตามเห็นความไมเที่ยง  เมื่อทําจิตใหตั้งมั่นอยู 
หายใจเขา. 

๖๒.  วิปสสนาญาณ  เพราะการตามเห็นความเปนทุกข  เมื่อทําจิตใหตั้งมั่นอยู 
หายใจเขา. 

๖๓.  วิปสสนาญาณ  เพราะการตามเห็นความเปนอนัตตา  เมื่อทําจิตใหตั้งมั่นอยู 
หายใจเขา. 

๖๔.  วิปสสนาญาณ  เพราะการตามเห็นความไมเที่ยง  เมื่อทําจิตใหตั้งมั่นอยู 
หายใจออก. 

๖๕.  วิปสสนาญาณ  เพราะการตามเห็นความเปนทุกข  เมื่อทําจิตใหตั้งมั่นอยู 
หายใจออก. 

๖๖.  วิปสสนาญาณ  เพราะการตามเห็นความเปนอนัตตา  เมื่อทําจิตใหตั้งมั่นอยู 
หายใจออก. 

  ๖๗.  วิปสสนาญาณ  เพราะการตามเห็นความไมเที่ยง  เมื่อทําจิตใหปลอยอยู 
หายใจเขา. 

๖๘.  วิปสสนาญาณ  เพราะการตามเห็นความเปนทุกข  เมื่อทําจิตใหปลอยอยู 
หายใจเขา. 

๖๙.  วิปสสนาญาณ  เพราะการตามเห็นความเปนอนัตตา  เมื่อทําจิตใหปลอยอยู 
หายใจเขา. 

๗๐.  วิปสสนาญาณ  เพราะการตามเห็นความไมเที่ยง  เมื่อทําจิตใหปลอยอยู 
หายใจออก. 

๗๑.  วิปสสนาญาณ  เพราะการตามเห็นความเปนทุกข  เมื่อทําจิตใหปลอยอยู 
หายใจออก. 

๗๒.  วิปสสนาญาณ  เพราะการตามเห็นความเปนอนัตตา  เมื่อทําจิตใหปลอยอยู 
หายใจออก. 
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ญาณเนื่องดวยอานาปานสต ิ ๔๓๙ 

โดยนัยเปนอันกลาวไดวาวิปสสนาญาณ  ๗๒  ก็คือ  ความเห็นอนิจจัง 
ทุกขัง  อนัตตา  แตละอยาง ๆ  ในขณะที่จิตมีความเปนสมาธิ  ๒๔  ขณะ  แตละขณะ ๆ  
นั ่นเอง   และเป นว ิธ ีการน ับที ่ใช เฉพาะอยู ในวงการแห งการเจร ิญอานาปานสติ 
โดยตรง. 

 
 

หมวดที่  ๘ 
 

ญาณเนื่องจากความเบื่อหนายเรียกวา  นิพพิทาญาณ  จําแนกตาม 
อาการของการเห็นความไมเที่ยง  เห็นความจางคลาย   เห็นธรรมเปนที่ดับ  และ 
เห็นความสลัดคืน  แลวแยกออกเปนสอง ๆ  ตามขณะแหงการหายใจเขาและการ 
หายใจออก   จึงรวมกันเปน   ๘   อยาง   มีชื ่อตามอาการแหงการเห็นธรรมนั ้น  ๆ  
ดังตอไปนี้  : 

 
๑.  นิพพิทาญาณ  เมื่อตามเห็นความไมเที่ยง  รูอยู  เห็นอยู  ตามที่ 

เปนจริง  หายใจเขา. 
๒.  นิพพิทาญาณ  เมื่อตามเห็นความไมเที่ยง  รูอยู  เห็นอยู  ตามที่ 

เปนจริง  หายใจออก. 
๓.  นิพพิทาญาณ  เมื่อตามเห็นอยูซึ่งความจางคลาย  รูอยู  เห็นอยู 

ตามที่เปนจริง  หายใจเขา. 
๔.  นิพพิทาญาณ  เมื่อตามเห็นอยูซึ่งความจางคลาย  รูอยู  เห็นอยู 

ตามที่เปนจริง  หายใจออก. 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๒๑ ๔๔๐ 

๕.  นิพพิทาญาณ  เมื่อตามเห็นอยูซึ่งธรรมเปนที่ดับ  รูอยู  เห็นอยู 
ตามที่เปนจริง  หายใจเขา. 

๖.  นิพพิทาญาณ  เมื่อตามเห็นอยูซึ่งธรรมเปนที่ดับ  รูอยู  เห็นอยู 
ตามที่เปนจริง  หายใจออก. 

๗.  นิพพิทาญาณ  เมื่อตามเห็นความสลัดคืน  รูอยู  เห็นอยู  ตามที่ 
เปนจริง  หายใจเขา. 

๘.  นิพพิทาญาณ  เมื่อตามเห็นความสลัดคืน  รูอยู  เห็นอยู  ตามที่ 
เปนจริง  หายใจออก. 

 
โดยนัยนี้  เปนอันกลาวไดวานิพพิทาญาณโดยสมบูรณ  ตามความหมาย 

ของญาณ  ๆ   นี ้  มีอยู ในอานาปานสต ิจต ุกกะที ่สี ่  หร ือหมวดธรรมาน ุป สสนา - 
สติปฏฐานภาวนาเทานั้น  แมจะมีการพิจารณาโดยความเปนของไมเที่ยงเปนทุกข 
เปนอนัตตามาแลว  ตั้งแตจตุกกะที่สอง  คือหมวดเวทนานุปสสนาภาวนา  ก็หาได 
มุงหมายที่จะทํานิพพิทาญาณใหเกิดขึ้นโดยสมบูรณและโดยตรงไม  ;  แตถาผูใดถือ 
เอาการเห็น   อนิจจัง   ทุกขัง   อนัตตา   ในขั้นนั้น   แลวทํานิพพิทาให เปนไปโดย 
สมบูรณได   เ ร่ืองก็กลายเปนเรื่องลัดตรงไปสูจตุกกะที่สี่   หรือสูธรรมานุปสสนา- 
สติปฏฐานภาวนามาเสียตั้งแตขณะนั้น  ดังนี้ก็ได.  ดังที่กลาวแลวขางตนวา 
ไมมีความจําเปนสําหรับทุกคน   ที่จะตองทําอานาปานสติตามลําดับวัตถุทั้ง   ๑๖  
ไปจนหมด  ถาสามารถทําวิปสสนาญาณ   และนิพพิทาญาณใหเกิดขึ้นไดที่วัตถุใด 
แลวทําจตุกกะที่สี่ ใหสมบูรณ ไดด วยเหตุนั้นก็ยอมเปนการลัดสั้ นของบุคคลนั้น 
อยางเปนที่นาพอใจ.  สําหรับในที่นี ้เปนการกลาว  ที่กลาวไปตามหลักเกณฑ 
จึงไดกลาวนิพพิทาญาณไวในจตุกกะที่สี่โดยตรง. 
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ญาณเนื่องดวยอานาปานสต ิ ๔๔๑ 

หมวดที่  ๙๑ 
 

ญาณหมวดนี้ไดแก  นิพพิทานุโลมญาณ  ๘  อยาง  คือ 
๑.  นิพพิทานุโลมญาณคอืปญญาในความเขาไปปรากฏโดยความเปนภัย 

เมื่อตามเห็นความไมเที่ยง  หายใจเขา. 
๒.  นิพพิทานุโลมญาณคือปญญาในความเขาไปปรากฏโดยความเปนภัย 

เมื่อตามเห็นความไมเที่ยง  หายใจออก. 
๓.  นิพพิทานุโลมญาณคอืปญญาในความเขาไปปรากฏโดยความเปนภัย 

เมื่อตามเห็นความจางคลาย  หายใจเขา. 
๔.  นิพพิทานุโลมญาณคอืปญญาในความเขาไปปรากฏโดยความเปนภัย 

เมื่อตามเห็นความจางคลาย  หายใจออก. 
๕.  นิพพิทานุโลมญาณคือปญญาในความเขาไปปรากฏโดยความเปนภัย 

เมื่อตามเห็นธรรมเปนเครื่องดับ  หายใจเขา. 
๖.  นิพพิทานุโลมญาณคือปญญาในความเขาไปปรากฏโดยความเปนภัย 

เมื่อตามเห็นธรรมเปนเครื่องดับ  หายใจออก. 
๗.  นิพพิทานุโลมญาณคอืปญญาในความเขาไปปรากฏโดยความเปนภัย 

เมื่อตามเห็นความสลัดคืน  หายใจเขา. 
๘.  นิพพิทานุโลมญาณคือปญญาในความเขาไปปรากฏโดยความเปนภัย 

เมื่อตามเห็นความสลัดคืน  หายใจออก. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
๑  การบรรยายครั้งที่  ๕๒  /  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๐๒ 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๒๑ ๔๔๒ 

ญาณเหลานี้ชื่อวา  อนุโลมตอนิพพิทา  เพราะเปนเหตุใหเกิดนิพพิทา 
ขึ้นไดในที่สุด  ญาณเหลานี้มีมากอนนิพพิทาญาณ  เทาที่จะกําหนดไดวาจะสนับสนุน 
ให เกิดนิพพิทาไดโดยแนแท   กลาวคือ   เมื่อได เห็นความไม เที่ยง   เปนทุกข   เปน 
อนัตตาในรูปของการเกิดและการดับอยางเพียงพอแลว  จึงเกิดความรูสึกที่ เปนไป 
ในทํานองที่กลัวตอภัย   อันเกิดมาจากการที่ตอง เกิดตองดับ   หรือการทนทุกข 
ทรมานนั่นเอง.  ความกลัวที่ปรากฏชัดเรียกวาการเขาไปปรากฏแหงภัย.  ปญญาที ่
รูเห็นความเปนอยางนี้  เรียกวาปญญาในความเขาไปปรากฏแหงภัย.  มีอยูไดตลอด 
อานาปานสติจตุกกะที่สี่  นี้ เรียกวานิพพิทานุโลมญาณ  เปนความรูที่นับเนื่องอยูใน 
นิพพิทาญาณ   ในกรณีที่มีการแยกความรูในระยะนี้ใหละเอียดลงไปอีก  กลาวคือ 
เมื่อเห็นโดยความเปนภัยแลว   ก็ยอมเห็นโดยความเปนโทษ   ซึ่งเรียกการเห็นนั้น 
วา  อาทีนวญาณ  หรือ  อาทีนวานุปสสนาญาณ  นั้น  :  แมญาณนี้  ก็สงเคราะหเขาใน 
นิพพิทานุโลมญาณดวยอยางเดียวกัน. 

 
ฉะนั้น   เปนอันวาภยตุปฏฐานญาณก็ดี   อาทีวญาณก็ดี   จัดเปนพวก 

นิพพิทานโลมญาณดวยกันทั้งสิ้น  ;  จะถือวามีผลเปนนิพพิทาญาณ  หรือวาเปน 
นิพพิทาญาณอยูในตัวมันเอง  ก็ถูกทั้งสองอยาง  เพราะไดผลเทากันโดยพฤตินัย. 

 
ในวงแหงการเจริญอานาปานสติ   จําแนกญาณเหลานี้ตามธรรมสี่   ม ี

อนิจจตา  เปนตน  มีปฏินิสสัคคะ  เปนที่สุด  และการจําแนกตามขณะที่หายใจเขา 
และออก  จึงไดจํานวนเปน  ๘  อยางดวยกัน  ผิดจากในที่อื่นซึ่งระบุถึงแตสักวาชื่อ 
ไมจําแนกตามวัตถุหรือขณะเปนตนเลย   ซึ่งทําใหมีจํานวนเพียงหนึ่ง   เพราะการ 
ไม จําแนกนั ่น เอง   อ ีกอย างหนึ ่งการที ่ไม จําแนกนั ้น   เป นการปฏ ิบ ัต ิในแนวอื ่น 
ซึ่งไมใชการเจริญอานาปานสติ  จึงไมรูที่จะจําแนกอยางไรนั่นเอง. 
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หมวดที่  ๑๐ 
 
นิพพิทาปฏิปสสัทธิญาณ  หมายถึงบรรดาญาณที่รํางับอาการแหง 

นิพพิทาเสียแลว  ดําเนินหนาที่  หรือทําจิตที่สูงขึ้นไปตามลําดับ  จําแนกเปน  
๘  ตามวัตถุที่กําหนด  และขณะที่กําหนดอยางเดียวกันอีก  คือ  :- 

 
  ๑.  นิพพิทาปฏิปสสัทธิญาณ  คือปญญาที่ทําหนาที่การพิจารณาแลวตั้งมั่นอยูดวยดี 

ในขณะเห็นความไมเที่ยง  หายใจเขา. 
  ๒.  นิพพิทาปฏิปสสัทธิญาณ  คือปญญาที่ทําหนาที่การพิจารณาแลวตั้งมั่นอยูดวยดี 

ในขณะเห็นความไมเที่ยง  หายใจออก. 
  ๓.  นิพพิทาปฏิปสสัทธิญาณ  คือปญญาที่ทําหนาที่การพิจารณาแลวตั้งมั่นอยูดวยดี 

ในขณะเห็นความจางคลาย  หายใจเขา. 
  ๔.  นิพพิทาปฏิปสสัทธิญาณ  คือปญญาที่ทําหนาที่การพิจารณาแลวตั้งมั่นอยูดวยดี 

ในขณะเห็นความจางคลาย  หายใจออก. 
  ๕.  นิพพิทาปฏิปสสัทธิญาณ  คือปญญาที่ทําหนาที่การพิจารณาแลวตั้งมั่นอยูดวยด ี

ในขณะเห็นธรรมเปนเครื่องดับ  หายใจเขา. 
๖.  นิพพิทาปฏิปสสัทธิญาณ  คือปญญาที่ทําหนาที่การพิจารณาแลวตั้งมั่นอยูดวยดี 

ในขณะเห็นธรรมเปนเครื่องดับ  หายใจออก. 
๗.  นิพพิทาปฏิปสสัทธิญาณ  คือปญญาที่ทําหนาที่การพิจารณาแลวตั้งมั่นอยูดวยดี 

ในขณะเห็นความสลัดคืน  หายใจเขา. 
๘.  นิพพิทาปฏิปสสัทธิญาณ  คือปญญาที่ทําหนาที่การพิจารณาแลวตั้งมั่นอยูดวยดี 

ในขณะเห็นความสลัดคืน  หายใจออก. 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๒๑ ๔๔๔ 

ญาณชื่อ น้ีระงับซ่ึงอาการแหงนิพพิทา   แลวดําเนินกิจตอไปในการ 
พิจารณาหาทางพนเพราะอยากจะพน  จนกระทั่งพบความหลุดพน.  ถึงทราบวา 
ถากําลังแหงนิพพิทายังคงอยู  ก็มีแตความกลัว  ความหวาดเสียว  และความเบื่อ 
หนาย  ซึ่งลวนเปนการถอยกําลัง   หรือทําใหถอยกําลัง  และเปนความทนทุกข 
ทรมานอยูในตัว  ฉะนั้น  จึงตองรํางับกําลังแหงนิพพิทาเสียดวยญาณอื่นที่ถัดไป ;  
หรือ  กลาวอีกอยางหนึ่ง  ก็คือ  เปลี่ยนการใชกําลังของญาณไปในทางอื่นนั่นเอง 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง  แทนที่จะมัวเบื่อหนายอยู  ก็กลายเปนความอยากพนอยางแรง 
กลา  แลวแสดงหาความพนหรือทางพน  จนกระทั่งพบวาความวางเฉยตอสังขาร 
ทั้งปวง  เปนความพนที่แทจริง  ;  ฉะนั้นเปนอันวา  ญาณที่มีชื่อวา  มุญจิตุกัมยตา- 
ญาณ  ก็ดี  ปฏิสังขานุปสสนาญาณ  ก็ดี  ตลอดถึง  สังขารุเบกขาญาณก็ดี  ยอม 
นับเนื่องอยูในนิพพิทาปฏิปสสัทธิญาดวยกันทั้งสิ้น.  อีกอยางหนึ่งตองไมลืมวา 
แมในญาณเหลานี้ในขณะนี้  ก็ยังคงมีกําลังแหงการเห็นอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา 
หนุนเนื่องอยูตามเคย  และมีกําลังยิ่งขึ้นตามสวนดวย.  กลาวไดวาญาณทุกญาณ 
ตั้งอาศัยอยูบนกําลังแหงการเห็น  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  ตลอดสาย  ในรูปท่ีตางกัน 
ตั ้งแตต นมาทีเด ียว   ซึ ่งม ีใจความสั ้น  ๆ   คือ   ญาณที ่เห ็นการเกิดดับ   ก็ค ือการ 
เห็นอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  ;  ญาณที่ทําใหกลัวภัยในวัฏฏสงสาร  ก็เพราะเห็น 
อยูวาในวัฏฏสงสารเต็มไปดวยความเปน  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  ;  ญาณที่ทํา 
ใหเห็นโทษ  ก็เพราะเห็นวาโทษนั้นเกิดมาจากความที่เปน  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา ;  
ญาณที่เปนความอยากพน  ก็คืออยากพนจากความเปน  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา ;  
ราวกะวากําลังแหง  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  เปนเครื่องรุกเราใหหาทางพน.  ญาณ 
ที่เปนเครื่องพิจารณาหาทาง  ก็หมายถึงหาทางออกที่ความเปน  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา 
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จะทําอะไรแกตนไมได .  และในที ่ส ุดญาณซึ ่ง เป นเครื ่องวางเฉยตอส ังขารธรรม 
ทั้งปวงนั้น  ก็หมายถึงการวางเฉยโดยเด็ดขาดตอสิ่งที่ เปน  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา 
นั่นเอง.  เปนอันวากําลังแหงการเห็น  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  ยอมมีอยูใน 
ญาณเหลานี้และมีมากยิ่งขึ้น  เพื่อหนุนกําลังแหงญาณเหลานั้นใหมากยิ่งขึ้น  จน 
กระทั่ งถึงญาณประเภทที่นับเนื่องอยู ในอริยมรรคญาณ   ก็ทําการตัดกิ เลสดวย 
อํานาจของการเห็น  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  ที่มีกําลังถึงที่สุดนั่นเองง  ทั้งหมดนี้ 
เป นการแสดงให เห ็นช ัดว า   ญาณประเภทที ่อน ุโลมตอนิพพิทาญาณ   หรือเป น 
บุรพภาคของนิพพิทาญาณก็ดี  ตัวนิพพิทาญาณเองก็ดี  ญาณทั้งหลายที่เกิดขึ้นภาย 
หลังระงับอาการแหงนิพพิทาญาณ  แลวทํากิจตอไปก็ดี  ลวนแตตองอาศัยกําลัง 
แหงการเห็นอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  ดวยกันทั้งนั้น.  เมื่อเปนดังนั้นญาณเหลานั้น 
จึงมีได   ทั้งในขณะที่ตามเห็นความเปนอนิจจัง   ตามเห็นความจางคลาย   ตาม 
เห็นธรรมเปนเครื่องดับ  และตามเห็นความสลัดคืน  ดังที่กลาวมาแลวไดดวยกัน 
ทั้งสิ้น  และทุกขณะแหงการหายใจเขาและออก  ดังนั้น  จึงสามารถจําแนกญาณ 
เหลานี้ออกไดเปน  ๘  เสมอไป  โดยอาศัยวัตถุ  ๔  คือ  อนิจจตา  วิราคะ  นิโรธะ 
และปฏินิสสัคคะ  ;  และอาศัยขณะสอง  คือขณะแหงการหายใจเขา  และขณะ 
แหงการหายใจออก  ดังที่กลาวแลวนั่นเอง. 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๒๑ ๔๔๖ 

หมวดที่  ๑๑ 
 

วิมุตติสุขญาณ  คือ  ญาณในความสุขอันเกิดแกวิมุตติ๑  ไดแกความรู 
โดยประจักษตอความสุขที่ เกิดขึ้น   เพราะจิตหลุดพนจากสัญโญชน   และอนุสัย 
นับวาเปนความรูผลของการปฏิบัติ   เปนญาณหมวดสุดทาย  จําแนกตามสัญโญชน 
และอนุสัยที่อริยมรรคทั้งสี่จะพึงตัด  จําแนกโดยละเอียดไดเปน  ๒๑  อยาง  คือ  :- 

 
๑.  วิมุตติสุขญาณ  เกิดขึ้นเพราะ  สักกายทิฏฐิ  ถูกละ  ถูกตัดเสยีได 

ดวย  โสดาปตติมรรค. 
๒.  วิมุตติสุขญาณ  เกิดขึ้นเพราะ  วิจิกิจฉา  ถูกละ  ถูกตัดเสียได  ดวย 

โสดาปตติมรรค. 
๓.  วิมุตติสุขญาณ  เกิดขึ้นเพราะ  สีลพัพตปรามาส  ถูกละ  ถูกตดัเสีย 

ได  ดวย  โสดาปตติมรรค. 
๔.  วิมุตติสุขญาณ  เกิดขึ้นเพราะ  ทิฏฐานุสัย  ถูกละ  ถูกตัดเสียได 

ดวย  โสดาปตติมรรค. 
๕.  วิมุตติสุขญาณ  เกิดขึ้นเพราะ  วิจิกิจฉานุสัย  ถูกละ  ถูกตัดเสียได 

ดวย  โสดาปตติมรรค. 
๖.  วิมุตติสุขญาณ  เกิดขึ้นเพราะ  กามราคะอยางหยาบ  ถูกละ  ถูกตัด 

เสียได  ดวย  สกิทาคามิมรรค. 
๗.  วิมุตติสุขญาณ  เกิดขึ้นเพราะ  ปฏฆิะอยางหยาบ  ถูกละ  ถูกตัด 

เสียได  ดวย  สกิทาคามิมรรค. 
 
 
 
 
 

                                                
๑  การบรรยายครั้งที่  ๕๓  /  ๒  ธันวาคม  ๒๕๐๒ 
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  ๘.  วิมุตติสุขญาณ  เกิดขึ้นเพราะ  กามราคานุสัยอยางหยาบ  ถูกละ 
ถูกตัดเสียได  ดวย  สกิทาคามิมรรค. 

  ๙.  วิมุตติสุขญาณ  เกิดขึ้นเพราะ  ปฏิฆานุสัยอยางหยาบ  ถูกละ  ถูกตัด 
เสียได  ดวย  สกิทาคามิมรรค. 

๑๐.  วิมุตติสุขญาณ  เกิดขึ้นเพราะ  กามราคะอันละเอียด  ถูกละ  ถูกตัด 
เสียได  ดวย  อนาคามิมรรค. 

๑๑.  วิมุตติสุขญาณ  เกิดขึ้นเพราะ  ปฏฆิะอันละเอียด  ถูกละ  ถูกตัด 
เสียได  ดวย  อนาคามิมรรค. 

๑๒.  วิมุตติสุขญาณ  เกิดขึ้นเพราะ  กามราคานุสัยอันละเอียด  ถูกละ 
ถูกตัดเสียได  ดวย  อนาคามิมรรค. 

๑๓.  วิมุตติสุขญาณ  เกิดขึ้นเพราะ  ปฏิฆานุสัยอันละเอยีด  ถูกละ  ถกูตัด 
เสียได  ดวย  อนาคามิมรรค. 

๑๔.  วิมุตติสุขญาณ  เกิดขึ้นเพราะ  รูปราคะ  ถูกละ  ถูกตัดเสียได  ดวย 
อรหัตตมรรค. 

๑๕.  วิมุตติสุขญาณ  เกิดขึ้นเพราะ  อรูปราคะ  ถูกละ  ถูกตัดเสียได  ดวย 
อรหัตตมรรค. 

๑๖.  วิมุตติสุขญาณ  เกิดขึ้นเพราะ  มานะ  ถูกละ  ถูกตัดเสียได  ดวย 
อรหัตตมรรค. 

๑๗.  วิมุตติสุขญาณ  เกิดขึ้นเพราะ  อุทธจัจะ  ถูกละ  ถูกตัดเสียได  ดวย 
อรหัตตมรรค. 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๒๑ ๔๔๘ 

๑๘.  วิมุตติสุขญาณ  เกิดขึ้นเพราะ  อวิชชา  ถูกละ  ถกูตัดเสียได  ดวย 
  อรหัตตมรรค. 

๑๙.  วิมุตติสุขญาณ  เกิดขึ้นเพราะ  มานานุสัย  ถูกละ  ถูกตัดเสียได 
  ดวย  อรหัตตมรรค. 

๒๐.  วิมุตติสุขญาณ  เกิดขึ้นเพราะ  ภวราคานุสัย  ถูกละ  ถูกตัดเสยีได 
  ดวย  อรหัตตมรรค. 

๒๑.  วิมุตติสุขญาณ  เกิดขึ้นเพราะ  อวิชชานุสัย  ถูกละ  ถูกตัดเสียได 
  ดวย  อรหัตตมรรค. 

 
 
ทั้งหมดนี้จะเห็นไดวา  ทานเรียงลําดับเหลานี้  ตามอาการที่มรรคทั้งสี ่

จะพึงละ.  สิ่งที่จะพึงจําแนกเปน  ๒  หมวด  คือ  หมวดสัญโญชน  และ 
หมวดอนุสัย.  ใน  ๒๑  ขอน้ัน  ขอท่ี  ๑  -  ๒  -  ๓  -  ๖  -  ๗  -  ๑๐  -  ๑๑  -  ๑๔  -  ๑๕  -  ๑๖  - 
๑๗  -  ๑๘  สิบสองขอน้ีเปนพวกสัญโญชน  ;  ขอท่ี  ๔  -  ๕  -  ๘  -  ๙  -  ๑๒  -  ๑๓  - 
๑๙  -  ๒๐  -  ๒๑  เกาขอน้ี  เปนหมวดอนุสัย  เมื่อเปนดังนี้เห็นไดสืบไปวา  เปนการ 
จําแนกที่ซ้ํากันอยู  คือถาถือเอาสัญโญชน  ๑๐  เปนหลัก  ก็มีอนุสัยซ้ําเขามาถึง  ๗.  
ถาถือเอาอนุสัย  ๗  เปนหลัก  ก็มีสัญโญชนซ้ําหรือเกินเขามา  ๑๐.  นอกจากนั้น.  
พึงสังเกตให เห็นวา   ทานไดแยกสัญโญชนหรืออนุสัยบางอยาง   ออกไปเปนชั้น 
หยาบและชั้นละเอียดอีก  ตามควรแกอํานาจของอริยมรรคจะพึงตัด  เชนจําแนก 
กามราคะและปฏิฆะ  วามีเปนอยางหยาบและอยางละเอียด  ทั้งที่ เปนสัญโญชน 
และอนุสัย   ดวยการจําแนกออกไปเชนนี้ดวย   และดวยการรวมเขาดวยกันทั้ ง 
สัญโญชนและอนุสัยดวย  จึงไดจํานวนเปน  ๒๑  ดังกลาว. 
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สัญโญชน  ๑๐  คือ  ๑.  สักกายทิฏฐิ  ๒.  วิจิกิจฉา  ๓.  สีลัพพตาปรามาส  
๔.  กามราคะ  (มีทั้งอยางหยาบและอยางละเอียด)  ๕.  ปฏิฆะ  (มีทั้งอยางหยาบและ 
อยางละเอียด)  ๖.  รูปราคะ  ๗.  อรูปราคะ  ๘.  มานุ  ๙.  อุทธัจจะ  ๑๐.  อวิชชา.  
โสดาปตติมรรคยอมตัด  สักกายทิฏฐิ  วิจิกิจฉา  สีลัพพตาปรามาส  ;  สกิทาคามิ- 
มรรคยอมตัดเพื่อจากโสดาปตติมรรค  คือ  ตัดกามราคะอยางหยาบและปฏิฆะอยาง 
หยาบ  ;  อนาคามิมรรคยอมตัดเพิ่มจากสกิทาคามิมรรค  คือ  ตัดกามราคะอยาง 
ละเอียด  และปฏิฆะอยางละเอียด  เปนอันวากามราคะ  และปฏิฆะ  ถูกตัดหมดไป 
ในขั้นอนาคามิมรรคนี้,  สวนอรหัตตมรรค  ยอมตัดเพิ่มจากอนาคามิมรรค  คือ 
รูปราคะ  อรูปราคะ  มานะ  อุทธัจจะ  และอวิชชา.  เปนอันวาหมดสัญโญชน 
โดยประการทั้งปวง. 

 
เมื่อกลาวโดยยกเอาอนุสัยเปนหลัก  ;  พึงทราบวา  อนุสัยมี  ๗  คือ  

๑.  ทิฏฐานุสัย  ๒.  วิจิกิจฉานุสัย  ๓.  กามราคานุสัย  (จําแนกอยางหยาบ 
และอยางละเอียด)  ๔.  ปฏิฆานุสัย  (จําแนกอยางหยาบและอยางละเอียด)  
๕.  มานานุสัย  ๖.  ภวราคานุสัย  ๗.  อวิชชานุสัย  โสดาปตติมรรคยอมตัด 
ทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัย  ;  สกิทาคามิมรรค  ยอมตัดกามราคานุสัยอยางหยาบ 
และปฏิฆานุสัยอยางหยาบเพิ่มข้ึน  ;  อนาคามิมรรค  ยอมตัดกามราคานุสัยอยาง 
ละเอียด  และปฏิฆานุสัยอยางละเอียดเพิ่มขึ้น  ;  สวนอรหัตตมรรค  ยอมตัด 
มานานุสัย  ภวราคานุสัย  และอวิชชานุสัย. 

 
เมื่อนําสัญโญชน  ๑๐  และอนุสัย  ๗  มาเปรียบเทียบกันดู  ยอมจะ 

เห็นไดวาเพียงแตจํานวนตางกัน  เพราะเล็งถึงกิริยาอาการ  ที่ทําหนาที่เปนกิเลส 
ตางกัน  คือสัญโญชนหมายถึงเครื่องผูกพัน  และอนุสัยหมายถึงเครื่องนอนเนื่อง 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๒๑ ๔๕๐ 

อยูในสันดาน  แตโดยเนื้อแทนั้นเปนของอยางเดียวกันได  โดยการปรับใหเขากัน 
ดังตอไปนี้  คือ  :  เมื่อเอาอนุสัยเจ็ดเปนหลักยืน  เอาสัญโญชนสิบมาทําการ 
สงเคราะหเขาในอนุสัย  เรื่องก็จะกลายเปนวา  สักกายทิฏฐิและสีลัพพตปรามาส  
๒  อยางนี้  คือทิฏฐานุสัย.  วิจิกิจฉา  คือวิจิกิจฉานุสัย,  กามราคะ  คือกามราคานุสัย,  
รูปราคะและอรูปราคาะ  ๒  อยางนี้  คือภวราคานุสัย,  มานะและอุทธัจจะ  ๒  อยางนี้ 
คือมานานุสัย,  อวิชชา  คืออวิชชานุสัย.  สัญโญชน  ๑๐  อยาง  จึงลงตัวกันไดกับ 
อนุสัย  ๗  อยาง  ดวยอาการดังกลาวนี้. 

 
สัญโญชน  ๑๐  และอนุสัย  ๗  รวมกันเปน  ๑๗  กามราคะและปฏิฆะ 

ทั้งของสัญโญชน  และของอนุสัย  ถูกแยกออกเปนอยางหยาบและอยางละเอียด 
ทั้ง  ๒  ชื่อ  และทั้ง  ๒  ประเภท  จึงไดเพิ่มมาอีก  ๔  เมื่อไปรวมกับ  ๑๗  จึงเปน  ๒๑ 
วิมุตติสุขญาณ  จําแนกโดยอาการอยางนี้  จึงมี  ๒๑  ดังกลาวแลว  ซึ่งแทจริงอาจจะ 
กลาวไดวามีเพียง  ๑๐  เทากับจํานวนแหงสัญโญชน  หรือมีเพียง  ๗  เทากับจํานวน 
อนุสัย  หรือแมในที่สุดมีเพียง  ๔  เทากับจํานวนแหงอริยมรรค  ก็นับวาเปนสิ่งที่ 
อาจจะกลาวไดอยูนั่นเอง. 
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ตอน  ยี่สิบสอง 
ผนวก  ๒  -  วาดวยการตัดสัญโญชน  ของอริยมรรคทั้ง  ๔ 

 
ทางที่สะดวกที่สุดสําหรับการศึกษา๑  นั้น  ควรจะกําหนดมาจากการที ่

อริยมรรคทั้ง  ๔  ตัดสัญโญชนและอนุสัยนั้นโดยตรง  แลวพิจารณากันถึงลักษณะ 
แหงสัญโญชนและอนุสัยนั้นโดยละเอียดจนเห็นไดวา  ถาสิ่งเหลานี้ ๆ  หมดไปแลว 
ผลอะไรจะเกิดขึ้น  ก็จะทราบคุณสมบัติแหงวิมุตติสุขญาณเหลานั้นไดเปนอยางดี 
ดังตอไปนี้  คือ  :- 

 
๑.  โสดาปตติมรรค 

โสดาปตติมรรค  ยอมตัดสัญโญชนคือ  สักกายทิฏฐิ  วิจิกิจฉา  และ 
สีลัพพตปรามาส  และยอมตัดอนุสัยคือ  ทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัย  ถานับเรียง 
อยางก็ถึง  ๕  อยาง  หรือกลาวไดวา  มีวิมุตติสุขและวิมุตติสุขญาณ  เกิดขึ้นไดถึง  
๕  อยาง  ขอน้ีเปนไปไดในเมื่อตีความของคําวา  สัญโญชนและอนุสัยใหตางกัน 
จนกระทั่งเมื่อละไดแลว  ยอมเกิดผลเปนความสุขตางกันจริง ๆ  เชนสัญโญชนหรือ 
อนุสัยอันมีนามวาวิจิกิจฉานั้น  ถือวามีความหมายตางกัน  กลาวคือวิจิกิจฉานุสัย 
หมายถึงวิจิกิจฉาที่นอนเนื่องอยูในสันดาน  มีผลทําใหสันดานเศราหมอง  ซึ่งเมื่อ 
ละไดแลว  ทําใหสันดานบริสุทธิ์.  สวนวิจิกิจฉาที่เปนสัญโญชนนั้น  หมายถึง 
วิจิก ิจฉาที่ทําหนาที ่ผ ูกพันสัตวไวในสังสารวัฏฏ  คือการเว ียนวายอยู ในกองทุกข 
ซึ่งเมื่อละไดแลว  มีผลเกิดขึ้นคือ  สัตวหลุดพนจากความทุกข  หรือจากวัฏฏสงสาร.  
ที่ทําใหเห็นความแตกตางกันอยูคือ  ตัดอนุสัยไดทําใหสันดานบริสุทธิ์  ตัดสัญโญชน 
 

 
 

 

                                                
๑  การบรรยายครั้งที่  ๕๔  /  ๓  ธันวาคม  ๒๕๐๒ 

๔๕๑ 

www.buddhadasa.in.th

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org



 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๒๒ ๔๕๒

ไดทําใหหลุดพนจากความทุกข  แตความหมายอันแทจริงของผลทั ้ง  ๒  อยางนี้ 
ก็คือความไมมีทุกข  หรือท่ีเรียกวาวิมุตติสุขอยางเดียวกันนั่นเอง.  ฉะนั้น  ถาจะ 
ถือเอาโดยนัยอันละเอียดเชนนี้  ก็ทําใหกลาวอาการของวิมุตติสุขในขั้นโสดาปตติ- 
มรรคนี้ไดโดยเจาะจงลงไปวา  วิมุตติสุขเกิดขึ้น  ๓  อยางแรก  เพราะเครื่องผูกพัน 
ถูกตัดออกไป  ๓  อยางแลว  คือสักกายทิฏฐิ  วิจิกิจฉา  สีลัพพตปรามาส  และวิมุตติสุข 
เกิดขึ้นอีก  ๒  อยาง  เพราะสันดานของผูนั้นถูกชําระใหหมดจดจากอนุสัย  ๒  อยาง 
คือ  ทิฏฐานุสัย  และวิจิกิจฉานุสัย. 

แตถากลาวโดยตรงกันขาม  ก็อาจกลาวไดอีกเหมือนกันวา  กิเลสท้ัง  
๒  ประเภทนี้เปนของอยางเดียวกัน  ชื่อเดียวกัน  และสามารถทําหนาที่พรอมกันได 
ถึง  ๒  อยางเปนอยางนอย  เชนวิจิกิจฉาน่ันเอง  ในขณะที่นอนเนื่องอยูในสันดาน 
ก็ทําหนาที่ผูกพันสัตวใหติดอยูในสังสารวัฏฏ  พรอมกันไปในตัวในคราวเดียวกัน 
ไมใชนอนอยูเฉย ๆ  โดยไมทําอะไร  หรือไมไดเกิดผลอยางใดขึ้น.  ถาเปนดังนี้ 
ก็เปนอันวากิเลสสัญโญชนหรืออนุสัยนั้นเปนอกุศลธรรมอยางเดียว  มีเพียงอยาง 
เดียว  แลวทําหนาที่ไดหลาย ๆ  อยาง  จนเปนเหตุใหไดชื่อแตกตางกันออกไป  เชน 
วิจิกิจฉาสัญโญชน  วิจิกิจฉาอนุสัย  และวิจิกิจฉานิวรณ  ดังนี้เปนตน.  ถาตัด 
วิจิกิจฉาตัวแทไดเด็ดขาดก็เปนอันตัดวิจิกิจฉาไดทุกชื่อ  วิมุตติสุขเนื่องดวยการตัด 
วิจิกิจฉาก็มีเพียงอยางเดียว  ไมแยกเปนสองเหมือนที่กลาวโดยนัยแรก. 

นี่คือใจความสําคัญ  ที่จะตองสังเกตใหเห็นในคํากลาว  ที่อาจจะกลาวได 
ตาง ๆ  กัน  จนทําใหเกิดการฟนเฝอข้ึนได  เพราะเพียงแตใชหลักเกณฑในการกลาว 
ที่ตางกันเทานั้น  ;  เมื่อกลาวโดยนัยหลังนี้  สัญโญชนที่เหลืออีกสองคือ  สักกายทิฏฐ ิ
และสีลัพพตปรามาส  ยอมถูกสงเคราะหเขาในทิฏฐานุสัย  เพราะทั้ง  ๒  อยางนั้น 
เปนตัวความเห็นผิด  หรือเปนมิจฉาทิฏฐิประเภทเดียวกับทิฏฐานุสัยนั่นเอง.  การ 
ตัดทิฏฐานุสัยเสียได  จึงไดแกการตัดสักกายทิฏฐิ  และสีลัพพตปรามาสเสียได 
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การตัดสัญโยชน  ของอริยมรรคทั้งสี่ ๔๕๓ 

เรื ่องจึงสั้นเขามาทุกที ๆ  กลาวคือโสดาปตติมรรค  ตัดกิเลสเพียง  ๒  ประเภท 
คือตัดสัญโญชนสามหรืออนุสัยสอง  แลวแตเราจะมุงหมายกลาวถึงกิเลสประเภท 
ไหนนั้นตางหาก.  และเมื่อสัญโญชนสามมีคาเทากับอนุสัยสอง  ก็เปนอันกลาว 
ไดอีกวาสัญโญชนสามไมตองกลาวถึง  ;  โสดาปตติมรรคคงตัดเพียงอนุสัยสอง 
คือทิฏฐานุส ัย   ซึ ่งเป นมิจฉาทิฏฐ ิกลุ มหนึ ่งในอันดับแรก   และวิจ ิก ิจฉานุส ัยซึ ่ง 
ไดแกความลังเล  ไมแนใจในความรูในสรณะและในทางปฏิบัติที่ตนจะเลือกเอา  ;  
ซึ่งสรุปความไดวา  โสดาปตติมรรคคงตัดเพียงของ  ๒  อยางคือ  มิจฉาทิฏฐิขั้นตน 
กับวิจิกิจฉาเทานั้น  ;  และเมื่อกลาวใหสรุปยิ่งไปกวานั้นอีก  ก็ยังกลาวไดสืบไปวา 
มิจฉาทิฏฐิกับวิจิกิจฉา  ๒  อยางนี้รวมกันเขาก็คือโมหะ  ในขั้นที่ทําใหบุคคลไมรูจัก 
หนทางแหงพระนิพพานในเบื้องตนนั่นเอง.  ฉะนั้น  เปนอันกลาวไดในที่สุดวา 
โสดาปตติมรรคตัดเพียงอยางเดียว  คือตัดเสียซึ่ง   โมหะในขั้นที่ทําใหบุคคล 
ดําเนินไมถูกทางแหงพระนิพพาน  ครั ้นตัดไดแลวทําบุคคลนั ้นใหดําเนินลงสู 
ตนทางของพระนิพพาน  สมตามความหมายของคําวา  โสดาบัน  ซ่ึงแปลวา  ผูถึง 
กระแส  คือถึงตนทางแหงพระนิพพาน  นั่นเอง. 

 
โดยนัยที่เปรียบเทียบกันมาแลวนี้  ทําใหเห็นไดวา  ถาเรามีความมุงหมาย 

ที่จะจําแนกและทําการจําแนกออกไปแลวโสดาปตติมรรคก็ตัดสัญโญชนและอนุสัย 
ไดถึง  ๕  อยางและมีวิมุตติสุขเกิดขึ้นถึง  ๕  ชนิด  ;  แตถาเรามีความมุงหมายจะทํา 
การสงเคราะห  คือยนยอและทําการยนยอแลว  พระโสดาบันก็ตัดกิเลสเพียงหนึ่ง 
คือ  โมหะชนิดที่ทําใหคนเดินผิดทางของพระนิพพาน  ดังที่กลาวมาแลวนั่นเอง 
และวิมุตติสุขก็มีเพียงหนึ่ง  กลาวคือ  วิมุตติสุขที่เกิดมาจากการเดินที่ถูกทาง  หรือ 
กําลังดํารงตนอยูในทางของพระนิพพาน  ดังนี้ก็พอแลว.  ฉะนั้น  พึงเขาใจวา 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๒๒ ๔๕๔

การที ่ท านจําแนกเปน  ๕  อยางนั ้น  เปนแตเพียงมุ งหมายกลาวอยางแยกแยะ 
ใหละเอียดออกไปในทุกแงทุกมุม  จากของเพียงอยางเดียวเทานั้น.  ถาเขาใจ 
ของทานถูก  ก็เปนเครื่องเรืองปญญา  ถาเขาใจผิดหรือเขาใจไมได  ก็ฟนเฝอเปน 
ธรรมดา.  สัญโญชนและอนุสัย  ในขั้นที่โสดาปตติมรรคจะพึงตัดพรอมทั้งผล 
ที่เกิดขึ้นจากการตัด  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้  คือ  :- 

 
ก.  สักกายทิฏฐิ๑  คํานี้แปลวา  ความเห็นวามีกายของตน  หรือมีกาย 

ชนิดที ่เป นของเที ่ยงแทถาวร   ทํานองที ่เป นอาตมัน   คือเปนตัวตนที ่ไม รู จ ักส ูญ 
และไมรูจักเปลี่ยนแปลง  ซึ่งเปนความรูสึกที่เกิดขึ้นไดโดยงายที่สุด  ถึงกับกลาย 
เปนสัญชาตญาณอันหนึ่งไป.  จะถือวาตัวตนนี้ไมรูจักดับสูญ  หรือเพียงแตถือวา 
ขณะนี้ตนกําลังมีตนชนิดนั้นอยู เปนของตน   จนตลอดชีวิตก็ตาม   ลวนแตจัดวา 
เปนสักกายทิฏฐิในที่นี้ทั้งนั้น. 

 
ความเห็นขอน้ีโดยใจความสําคัญนั้น  ตรงกันขามจากความเห็นที่วา 

สิ่งทั้งปวงมีเหตุมีปจจัย  และเปนไปตามอํานาจของเหตุปจจัย  เชนเกิดขึ้นก็เพราะ 
มีเหตุ  และดับไปก็เพราะเหตุดับ.  ถาถือวามีการของตนเปนของเที่ยงเสียแลว 
ก็ไม ม ีเ รื ่องอะไรเกี ่ยวก ับการด ับทุกข  เพราะตนหร ือกายของตนเปนของเที ่ยง 
หรือของสุขอยูในตัวเองแลว  จะตองไปปฏิบัติเพื่อนิพพานอีกทําไมกัน.  ฉะนั้น 
ความเห็นวามีตัวตนเปนของเที่ยง  จึงเปนปฏิปกษตอการปฏิบัติเพื่อนิพพาน  ซึ่ง 
 

 
 
 
 
 

 

                                                
๑  การบรรยายครั้งที่  ๕๕  /  ๔  ธันวาคม  ๒๕๐๒ 

www.buddhadasa.in.th

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org



การตัดสัญโยชน  ของอริยมรรคทั้งสี่ ๔๕๕ 

เป นการปฏ ิบ ัต ิให เห ็นความที ่สิ ่งทั ้งปวงว างเปล าจากต ัวตน   ไม ม ีสิ ่งใดที ่ควร 
กลาววาตัวตนหรือสักกายะก็ตาม  เพราะฉะนั้น  สักกายทิฏฐิจึงเปนสิ่งที่ขัดขวาง 
ตอเบื ้องตนของพรหมจรรย  กลาวคือ   การปฏิบัต ิที ่เปนเพื ่อนิพพานโดยตรง   ;  
ตอเมื่อเพิกถอนความเห็นผิดอันนี้เสียได  ไปมีความเห็นถูกในทํานองที่ตรงกันขาม 
คือเห็นวาตัวตนไมมี  มีแตธรรมชาติธรรมดา  ซึ่งไมใชตัวตนทั ้งนั ้น  จึงจะเรียกวา 
มีความเห ็นที ่อยู ในร องในรอย   หร ือในกระแสที ่เองไปหาพระน ิพพาน   ที ่เป น 
ของพุทธศาสนา.  แมวายังละความยึดถือตัวตนหรือของตนไมไดโดยเด็ดขาด 
แตก็เห็นชัดวา  สิ่งทั้งปวงไมใชตัวไมใชตนจริง ๆ  และกําลังพยายามทําลายความ 
ยึดถืออยูตลอดเวลา  แมเพียงเทานี้  ก็ชื่อวามีการยางเหยียบลงไปสูตนทางแหง 
นิพพานได. 

 
ฉะนั้น  การละสักกายทิฏฐิ  จึงเปนการละมิจฉาทิฏฐิ  หรือละโมหะชนิด 

ที่ทําใหบุคคลอยางเหยียบลงในรองรอยของหนทางแหงนิพพานไมไดประการหนึ่ง  ;  
ถาละเสียได  ก็ถือวาเปนความดีงามหรือความสุข  หรือความหลุดพนในทางที่ถูก 
ตามหลักแหงพุทธศาสนาไดประการหนึ่ง.  เมื่อเรียกวาสักกายทิฏฐิ  ก็จัดเปน 
สัญโญชน  ซึ ่งแปลวา เครื ่องผ ูกพัน   เมื ่อ เร ียกวาทิฏฐานุส ัย   ก็จ ัดเปนอนุส ัย 
ซึ่งแปลวา  สิ่งเปนเครื่องนอนเนื่องในสันดาน  :  ตางกันสักวาชื่อเทานั้น. 

 
ข.  วิจิกิจฉา  แปลวา  ความลังเล  หมายถึงมิจฉาทิฏฐิยังมีอยูมาก 
เกินไป  สัมมาทิฏฐิยังมีไมมากพอ  จึงทําใหไมแนใจตอการปฏิบัติที ่ถ ูกตอง  คือ 
ที่เปนไปเพื่อนิพพานโดยตรง  ;  และความลังเลนี้  ขยายตัวออกไปไดในทุก ๆ  สิ่ง 
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อนิพพาน  ตามแตเราจะเพงเล็งไปยังอะไร  หรือเรียกวาอะไร 
เชนลังเลตอวิชชาความรูหรือสัจจะความจริง  ที่เรียกวาสัจจธรรม  หรือหลักธรรม 
ที่ตนจะยึดถือวาเปนของจริงหรือของถูก  ;  หรือมีความลังเลในสิ่งที่ตนจะยึดถือ 
เอาเปนที่พึ่ง  เปนสรณะ  เชน  ลังเลตอการถือ  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๒๒ ๔๕๖

เพราะความไมไวใจวาจะเปนที่พึ่งไดจริง  ทั้งที่เห็นเขาพากันถืออยู  และตนได 
สมัครถือไปตามเขาแลวก็ตาม  ;  รวมทั้งการลังเลตอการตรัสรูของพระพุทธเจา 
ตอสิ่งซึ่ งพระองคทรงนํามาสอน   ซึ่งเมื่อรวมใจความแลวก็คือลังเลตอการปฏิบัติ 
เพื่อนิพพาน  วาจะไมเปนทางดับทุกขไดจริง  กลาวโดยเจาะจงก็คือลังเลวาอริย- 
มรรคนั้น  จักไมตัดกิเลสไดจริง  จึงไมสมัครที่จะเดินตามทางแหงอริยมรรค.  ถา 
ความรู ส ึกอย างนี ้ย ังม ีอยู   ก ็เป นอนกล าวได ว า   เจตส ิกธรรมที ่เป นอก ุศลชน ิด 
ที่นอนเนื่ องอยู ในสันดานที่ บัญญัติชื่ อ เรียกวาวิจิกิจฉานั้นยั งคงมีอยู ในสันดาน 
พรอมอยู เสมอที่จะปรุงแตงจิตใหมีความคิดไปทางลังเล  โดยอาการดังที่กลาวแลว 
ขางตน.  ความรูสึกตามสัญชาติญาณของสัตว  ยอมเอียงไปในกามและภพ  คือ 
ความเปน  ตามที่ตนอยากจะเปนอยูเปนประจํา  หรือเรียกวาเปนนิสัย  ;  เมื่อ 
ได ย ินได ฟ งหร ือได ร ับความรู ความค ิดอ ันใหม   ซึ ่ง เป นไปในทางที ่จะไถ ถอนเส ีย 
ซึ่งกามและภพ  ก็มีความลังเลยากที่จะยอมรับเอาขอปฏิบัติเหลานั้นได  ;  ฉะนั้น 
วิจิกิจฉาจึง เปนมิจฉาทิฏฐิหรือโมหะประเภทที่กีดกันสัตว   ไมใหยางเหยียบลงสู 
รองรอยของหนทางแหงนิพพาน  อีกอยางเดียวกัน.  เมื่อใดกําลังแหงความรู 
ที ่ถ ูกต อง   ที ่เร ียกว าส ัมมาทิฏฐ ิม ีมากพอ   จนตัดความลังเลนั ้นเส ียได   บุคคลนั ้น 
ก็ไดชื่ ววาเปนผูกาวลงสูหนทางของนิพพานไดแลวโดยแนนอน   และเราบัญญัติ 
เรียกบุคคลอยางนี้วา  เปนพระโสดาบัน.  อกุศลเจตสิกที่เรียกวา  วิจิกิจฉานี ้
ถาเพงถึงอาการที่มันผูกพันสัตวไว  ในการเดินทางที่ผิดในการเปนอยูที่ผิด  ความ 
หมกจมวายเวียนอยูกับความทุกขแลว  ก็เรียกวา  วิจิกิจฉาสัญโญชน  ;  และเมื่อเพง 
เล็งถึงอาการที่มันมีประจําอยูในสันดานของปุถุชนอยางเหนียวแนน  และไมขาดสาย 
แลว  ก็ถูกเรียกวา  วิจิกิจฉานุสัย  ตรงตามความหมายของคําวาสัญโญชนและคําวา 
อนุสัยดังที่วินิจฉัยแลวขางตน  ;  ละเสียไดเมื่อใด  ก็ไมมีอะไรเปนเครื่องผูกพันสัตว 
ไมใหยางเหยียบลงในรองรอยแหงนิพพานอีกตอไป. 
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การตัดสัญโยชน  ของอริยมรรคทั้งสี่ ๔๕๗ 

ค.  สีลัพพตปรามาส  คํานี้  แปลวา  การลูบคลําซึ่งศีลและพรต  หรือ 
การลูบคลําแหงศีลและพรต.  อยางแรกหมายถึงความเขาใจผิดตอความหมายอัน 
แทจริงของคําวา  ศีล  และ  พรต  ;  อยางหลังหมายถึงความที่ยังโงมากยังหลงมาก 
ถึงขนาดที่ใหศีลพรตประเภทที่ผิด ๆ  หรืองมงายไรสาระครอบงําเอา.  ทั้ง  ๒  อยางนี ้ 
นําใหเกิดความยึดมั่นถือมั่น  ตอศีลและพรตผิดไปหมดทุกอยางทุกทาง  จนไม 
สามารถใชศีลและพรตใด  ๆ  ใหเปนประโยชนแกการดําเนินไปในทางของพระ- 
นิพพานไดแมแตนอย  ทั ้งยังหลับหูหลับตายึดมั ่นถือมั ่นในศีลและพรต   โดยวิธี 
ไรสาระอยูอยางไมรูสราง.  ตามที่เปนอยูจริงในที่ทั่ว ๆ  ไปน้ัน  เปนไปโดยอาการ  
๒  สถาน  คือหลงใหลยึดถือ  การถือสรณาคมณ  การบําเพ็ญทาน  การรักษาศีล 
การเจริญสมาธิ  และวิปสสนาที่ถูกตอง  ใหเขวไปในทางขลังทางศักดิ์สิทธิ์  อธิบาย 
ไมไดดวยเหตุผล  ทําบุคคลใหกลายเปนบุคคลศักดิ์สิทธวิเศษไปอยางหลับหูหลับตา 
เพราะจิตยึดมั่นในความขลังความศักดิ์สิทธิ์แตอยางเดียวนั่นเอง  นี้ทางหนึ่ง  ซึ่งสรุป 
เรียกไดวา  ทําของดีหรือของสะอาด  ใหกลายเปนของสกปรกไป  ;  สวนอีกทางหนึ่ง 
ตรงกันขาม  คือไปเอาของปลอมหรือของสกปรกภายนอกพุทธศาสนาเขาถือไว 
ในฐานะเปนของดี  ของสะอาด  ในพุทธศาสนา.  ขอนี้ไดแกการที่ไปหลงเอาขอ 
ปฏิบ ัต ิงมงายไร สาระ   หร ือถ ึงก ับสกปรกโสมม   นอกพุทธศาสนา   หร ือก อน 
พุทธศาสนา   มายึดถือเปนขอปฏิบัติ  หรือทําที่พึ่งใหแกตนดวยความสําคัญผิด 
หรือดวยอํานาจของโมหะอยางเดียวกัน.  รวมใจความเขาดวยกันอยางสั้น ๆ  ก็คือ 
โมหะหรือความหลง   ที่ทําใหไมสามารถจับฉวยเอาศีลและพรตที่ถูกตองแทจริง 
มาประพฤติปฏิบัติใหสําเร็จประโยชนไดนั่นเอง.  ถาโมหะในขั้นนี้ยังมีอยูในสันดาน 
อยู เพ ียงใดแลว   ก็เป นที ่เห ็นชัดอยู แล วว า   ไมม ีช องทางที ่เขาจะยางเหยียบลง 
สูรองรอยแหงการปฏิบัติเพื่อนิพพานไดเลย  แตถาชําระลางหรือเพิกถอนเสียได 
เมื่อใด  แนวทางแหงนิพพานก็จะเปดเผยอยางโลงโถง  และชัดเจนแกบุคคลนั้น 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๒๒ ๔๕๘

ทันที  ทําใหเขาหมดความลังเล  ที่จะไมปฏิบัติเพื่อนิพพาน  หรือทําใหเขามีความ 
เขาใจถูกตองในความจริงที่วา  สิ่งทั้งปวงไมใชตัวตน  ;  เปนอันวาเขากําลังปฏิบัติถูก 
ปฏิบัติชอบ   กําลังมีศีลและพรตอยางสมบูรณ  ในทางที ่จะเป นไปเพื ่อน ิพพาน 
โดยสวนเดียว.  พิจารณาดูแลวจะเห็นไดดวยตนเองวา  ความเขาใจผิดตอศีลและ 
พรตโดยทํานองที่กลาวนี้  มันผูกพันหรือทําการกักกันสัตวไมใหออกจากความเปน 
ปุถุชน  ไปสูความเปนพระอริยเจาไดอยางไร  เพราะฉะนั้น  จึงไดนามวาสัญโญชน 
แตถาเล็งถึงความที่สัตวมีความโงเขลาชนิดนี้อยู เปนของประจําตัว  ดวยอํานาจ 
สัญชาตญาณแหงการหลงใหลในสิ่งที่แปลกประหลาดอัศจรรยผิดธรรมดา  อยางที่ 
เร ียกวาความขลังความศักดิ ์ส ิทธิ ์ไมมีสร างแลว  การถือศีลและพรตอยางผิด ๆ  
ก็ไดนามวาอนุสัย  สงเคราะหลงในคําวา  ทิฏฐานุสัย  กลาวคือการเห็นผิดชนิดหนึ่ง 
ที่มีประจําสันดานนั่นเอง  ;  ทํานองเดียวกับท่ีไดสงเคราะหสักกายทิฏฐิสัญโญชน 
วาเปทิฏฐานุสัย  ดังที่กลาวแลวขางตน. 
 

สัญโญชนสามก็ดี  อนุสัยสองก็ดี  ดังที่กลาวมาแลวนี้  โดยใจความเล็งถึง 
โมหะอยางเดียวกันและเทากัน  สติปญญาหรือญาณที่ถึงขนาดที่จะตัดโมหะสวนนี้ 
ไดนั้น  ถูกบัญญัติชื่อวาโสดาปตติมรรคญาณหรือเรียกสั้น ๆ  วา  โสดาปตติมรรค  ซึ่ง 
แปลวามรรคหรือญาณเพื่อการถึงกระแส  (โสต  =  กระแส)  +  (อาปตติ  =  การถึงทั่ว)  
+  (มรรค  =  ทาง  คือปญญา)  ถามีการถามวาโสดาปตติมรรคญาณนี้  มีอํานาจหรือ 
กําลังเทาไร  หรืออยางไร ?  ก็ตอบไดแตเพียงวา  มันมีอํานาจหรือกําลังเทาที ่
หรืออยางที่จะสามารถทําลายสัญโญชนสาม  หรืออนุสัยสองก็ตาม  ใหหมดไปจาก 
สันดานไดเทานั้นเอง   ไมตองการอะไรใหมากไปกวานั้น  ไมหวังจะใหขลังหรือ 
ศักดิ์สิทธิ์อะไรนอกไปจากนั้น  กลาวคือ  ตองการแตเพียงใหสามารถยางเทาลงสู 
รองรอยแหงหนทางของนิพพานไดเปนเบื้องตนเทานั้นเอง  ปญญาถึงขนาดนี้แหละ 
ที่เรียกวา  โสดาปตติมรรคญาณ. 
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เพื่อความกระจางยิ่งขึ้นไปอีก  ควรพิจารณาใหทราบถึงขอท่ีวา  การตัด 
สัญโญชนสามหรืออนุสัยสองไดดวยโสดาปตติมรรคญาณนี้  ที่แทก็มาจากการเห็น 
อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  ในขณะแหงอานาปานสติขั้นที่สมบูรณ  คือ  เห็นวาเปน 
อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  ไมมีอะไรเปนตัวตน  จนถึงกับละสักกายทิฏฐิได  ;  
เห็น  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  อยางแจมแจงวา  เราเปนทุกขกันอยูก็เพราะไมเห็น 
อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  แท ๆ  จึงมีความแนใจไมลังเลในการที่จะปฏิบัติเพื่อใหเห็น 
อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  ยิ่งขึ้นไป  ตามแบบของพระพุทธเจา  จึงตัดวิจิกิจฉาได 
ไมลังเลในสรณะและการปฏิบัติของตนอีกตอไป  ;  และมีการเห็น  อนิจจัง  ทุกขัง 
อนัตตา  อยางแจมแจง  จนรูจักกฎเกณฑของความเปนอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา 
เปนอยางดี  ไมหลงงมงายในศีลและพรตชนิดที่ไมเปนไปเพื่อทําใหเห็น  อนิจจัง 
ทุกขัง  อนัตตา  ไดอีกตอไป  จึงตัดสีลัพพตปรามาสได  ซึ่งหมายความถึงตัดอนุสัย 
ทั้ง  ๒  อยางขางตนไดดวยอีกนั่นเอง.  สรุปความ  ไดวา  การเห็นอนิจจัง  ทุกขัง 
อนัตตา  นั่นแหละ  คอย ๆ  ไตขึ้นมาตามลําดับ  จนถึงขนาดเห็นความจริงของสิ่ง 
ทั้งปวงในระดับหนึ่งได  จึงสามารถตัดสัญโญชนสาม  หรือตัดตัวโมหะที่สะกัดกั้น 
ไมใหสัตวเดินถูกทางแหงนิพพานไดอยางราบเตียน  ดังนี้. 
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๒.  สกิทาคามิมรรค๑ 
สกิทาคามิมรรค  ยอมตัดสัญโญชนสองหรืออนุสัยสอง  ซึ่งมีชื่ออยาง 

เดียวกันเพิ่มขึ้นอีก  กลาวคือ  กามราคสัญโญชนหรือกามราคานุสัย  และปฏิฆ- 
สัญโญชนหรือปฏิฆานุสัย  หากแตไมสามารถตัดไดโดยสิ ้นเชิง  คงตัดไดเฉพาะ 
ที่เปนชั้นหยาบหรือท่ีเรียกวาโอฬาริกะ  คงเหลืออยูที่ เปนชั้นละเอียด  ซึ่งแทบไม 
ปรากฏอาการ. 

 
กามราคะ  และ  ปฏิฆะ  มีชื่อตรงกันทั้งที่เปนสัญโญชนและเปนอนุสัย 

ขอน้ี  ยอมแสดงวาเปนกิเลสที่มีชื่อ  เปนที่ รูจักกันแพรหลายยิ่งกวากิเลสช่ืออื่น.  
ความหมายของคําวาสัญโญชน  และคําวาอนุสัยตางกันอยางไรไดกลาวแลวขางตน 
แตขอสําคัญที่จะตองไมลืมน้ันมีอยูวา  มันเปนสิ่งที่แยกกันไมได  กลาวคือ  ถาตัด 
กามราคสัญโญชน  ก็ตองเปนอันตัดกามราคานุสัยดวย  อยางที่จะหลีกเลี่ยงไมได 
เพราะเปนของสิ่งเดียวกัน  แตทําหนาที่หลายอยาง  และเราไปใหชื่อมันแปลก ๆ  กัน 
ตามหนาที่ที่มันกระทําดังที่กลาวแลวขางตน  ซึ่งจะตองกําหนดไวเปนหลักเสมอไป 
มิฉะนั้นจะฟนเฝอ  จึงไดกลาวย้ําอีกในที่นี้. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
๑  การบรรยายครั้งที่  ๕๖  /  ๕  ธันวาคม  ๒๕๐๒ 

www.buddhadasa.in.th

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org



การตัดสัญโยชน  ของอริยมรรคทั้งสี่ ๔๖๑ 

คําวา  สกิทาคามิมรรค  แปลวา  มรรคแหงบุคคลผูมาอีกเพียงคราวเดียว 
 (สกิ  =  คราวเดียว)  +  (อาคามี  =  ผูมีการมา)  +  (มรรค  =  ทาง  คือปญญา)  จากความ 
หมายของคําคํานี้  ทําใหเห็นไดชัดอยูในตัววา  เมื่อกลาวโดยบุคคลาธิษฐานแลว 
พระอริยบุคคลในขั้นนี้  เปนพวกที่มีการเดินทางไปบางแลว  ผิดจากพระอริยบุคคล 
ในขั้นแรก  กลาวคือ  พระโสดาบัน  ซึ่งเปนเพียงผูที่ยางเหยียบลงสูทางเทานั้น. 

 
ถากลาวโดยธรรมาธิษฐาน  ก็เปนอันกลาวไดวาอริยมรรคในขั้นที่สองนี ้

ไดตัดกิเลสประเภทอื่นรุดหนาตอไปอีก  จากที่โสดาปตติมรรคไดตัดแลว  ดังที่ได 
ระบุไวขางตนวา   ไดตัดกามราคะและปฏิฆะ   สวนที่ เปนโอฬาริกะ   คือท่ีแสดง 
กิร ิยาอาการใหปรากฏไดสิ ้นเช ิง   จึงเป นเหมือนกับการร ุดหนาไปแลวตอนหนึ ่ง 
แมจะยังไมถึงที่สุดก็ตาม  และคําวา  “มาอีกเพียงครั้งเดียว”  นั่นเอง  ยอมแสดง 
ถึงความสูงต่ําของอริมรรคขั้นนี้อยูในตัว  หมายความวา  มีจิตใจสูงไปในทางของ 
โลกุตตระถึงขนาดที่วา  หากจะหวนยอนมาระลึกถึงโลกิยะดวยความอาลัยอีก  ก็มีได 
เพียงครั้งเดียวเทานั้น  ซึ่งมักจะใชโวหารพูดกันไปในทํานองวา  จะมาเกิดในกามภพ 
ไดอีกเพียงครั้งเดียว  หรือบางคนก็มักจะระบุลงไปเลยวา  มาเกิดในมนุษยโลกอีก 
เพียงครั้งเดียว  ซึ่งเปนการกลาวอยางบุคคลาธิษฐานที่รุนแรงยิ่งขึ้นไปอีก. 

 
ถาจะกลาวสรุปสั้น ๆ  อยางธรรมาธิษฐานแท  ก็กลาวไดวาหากความคิด 

จะนอมมาในทางกาม  หรือในทางปฏิฆะอยางหยาบ  ก็จะนอมมาไดเพียงครั้งเดียว  ;  
ซึ่งพูดอยางโวหารธรรมดาก็วา   จะมีความคิดนอมมารูสึกรักหรือชังอยางปุถุชน 
ธรรมดาสามัญไดอีกอยางมาก  ก็เพียงครั้งเดียวเทานั้น  ไมตองกลาวถึงการกระทํา 
หรือกลาวถึงการเกิดทางรูปกายเปนหลักแตประการใด   นี้คือขอบเขตที่ เปนการ 
บัญญัติความแตกตาง  ระหวางอริยมรรคขั้นที่หนึ่งและอริยมรรคขั้นที่สอง. 
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ถาจะกลาวเปรียบเทียบกันอีกทางหนึ่ง   เพื่อใหเห็นชัดโดยงายขึ้นไป 
อีกก็อาจจะกลาวไดวา  โสดาปตติมรรคละสัญโญชนประเภทโมหะได  ๓  ชนิด  หรือ 
อนุสัยประเภทโมหะได  ๒  ชนิดก็ตาม.  สกิทาคามิมรรค  ก็ละสัญโญชนหรืออนุสัย 
ประเภทราคะและโทสะไดอีกตั้งครึ่งตั้งคอน  ซึ่งเปรียบกันไดกับการเดินทางไปบาง 
แลวเปนสวนมาก  ในเมื่อโสดาปตติมรรคเปนแตเพียงการคลําหาจนพบหนทางที ่
ถูกและเริ่มลงมือเดินเทานั้น.  จากขอเปรียบเทียบนี้  ยอมแสดงใหเห็นความจริงที ่
สําคัญไดบางอยาง  เชนวา  จะตองมีการตัดโมหะที่จําเปนบางสวนเสียกอน  กอน 
การตัดราคะหรือโทสะโดยตรง.  สมตามที่ไดทรงบัญญัติไววา  มรรคมีองคแปด 
มีสัมมาทิฏฐิหรือปญญานําหนา   แลวจึงมาถึงศีลหรือสมาธิ   แตคนทั่วไปมักจะ 
หลงผิดไปตามลําดับแหงการบัญญัติทางฝายหลักวิชาหรือฝายหลักทฤษฎี  กลาวคือ 
เร ียงลําด ับ   ราคะหร ือโลภะเป นที ่หนึ ่ง   โทสะหร ือโกธะเป นที ่สอง   และโมหะ 
เปนที่สาม  หรือเรียงลําดับไตรสิกขาเปนศีล  สมาธิ  ปญญา  ;  สวนหลักในทาง 
ปฏิบัติจริง ๆ  นั้นกลับไขวกัน  คือยกเอาโมหะขึ้นมาเปนสิ่งแรก  ที่จะตองตัดกอน 
แลวจึงจะตัดราคะหรือโทสะเปนลําดับไป  ดังที่ปรากฏอยูในหนาที่ที่โสดาปตติมรรค 
และสกิทาคามิมรรค  จะพึงตัดสัญโญชนดังกลาวแลว  และทําใหตองยกเอาปญญา 
มาวางไวหนาศีลและสมาธิดังที่ปรากฏในการจัดลําดับแหงองค  ๘  ของมรรค  ดังที ่
ใคร ๆ  ก็ทราบกันอยูแลววา  สัมมาทิฏฐิองคที่หนึ่งและสัมมาสังกัปปะองคที่สองนั้น 
เปนปญญา  เหลือจากนั้นจึงเปนศีลและสมาธิไปตามลําดับ.  ขอนี้ทําให 
สรุปความไดวา  ทางแหงการปฏิบัติเพ่ือนิพพานนั้น  ตองเริ่มผจญกันเขากับกิเลส 
ประเภทโมหะบางสวนกอน  แลวจึงสามารถทําลายกิเลสประเภทราคะโทสะ 
และ โมหะที ่เ หล ือ   ร ุดหน า ไปได ตามลําด ับ   ถ าม ิฉะนั ้นแล วก ็ม ัวแต หลงอยู 
ไมรูวาจะทําลายราคะหรือโทสะอยางไรอยูนั่นเอง.  จึงควรตั้งขอสังเกตไว 
สักอยางหนึ่งวา   ถาเรียงลําดับกิเลสอยางนักปริยัติ   ก็จะเรียกวา   ราคะ   โทสะ 
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โมหะ  แตถาเรียงอยางนักปฏิบัติที่แทจริง  ก็จะกลายเปนเรียงวา  โมหะ  ราคะ 
โทสะ  ตามลําดับที่จะตองตัดจริงกอนหลังดวยอํานาจอริยมรรคนั้นเอง.  นักปริยัต ิ
จะเรียงลําดับไตรสิกขาวา  ศีล  สมาธิ  ปญญา  ซึ่งเปนการเรียงตามลําดับความสูงต่ํา 
กวากัน.  แตนักปฏิบัติจะเรียงวา  ปญญา  ศีล  สมาธิ  ตามลําดับเวลากอน 
และหล ังที ่อ ร ิยมรรคจะพ ึงต ัดก ิเลสเหล านั ้น   ด ังที ่ม ีหล ักอ ันตายต ัวและช ัดแจ ง 
อยูแลว   ในลําดับแหงการตัดสัญโญชนของอริยมรรค   หรือในลําดับแหงองคของ 
อริยมรรค  ซึ่งมีสัมมาทิฏฐิเปนขอตนที่สุดดังที่ เห็น ๆ  กันอยู  ถาถามวาเพาะเหตุใด 
จึงเปนดังนี้  ?  ก็ตอบไดงาย ๆ  วา  การปฏิบัติในพุทธศาสนานั้น  เปนการปฏิบัติ 
ที่ เปรียบกันไดกับการทํางานในที่สวาง   มันจะตองจุดตะเกียงขึ้นเสียกอนจึงจะทํา 
อะไรตอไปได  ดวยอาศัยแสงสวางนั้น.  ตามธรรมดาสามัญสัตวตกอยูในที่มืดคือ 
โมหะ   หรืออวิชชา   ควาอะไรไมถูก   จะตองขจัดความมืดออกไป   ดวยอาศัยแสง 
สวางคือปญญา  หรือสัมมาทิฏฐิเปนเบื้องตนกอน  จึงจะสามารถอาศัยแสงสวางนั้น 
ทํากิจท่ีเหลือตอไปตามลําดับจนถึงที่สุด   เพราะเหตุนี้ เอง   พระพุทธองคจึงตรัสวา 
ม ัชฌ ิมาปฏ ิปทาอ ันประกอบด วยองค แปดนั ้น   ม ีส ัมมาท ิฏฐ ิเป น เหม ือนรุ งอร ุณ 
คือตองมากอน  แลวสิ่งตาง ๆ  จึงจะตามมาไดโดยสมบูรณ.  แมโดยหลักทั่วไปก็ถือ 
กันวา  ปญญาเปนตัวนํามาซึ่งกุศลธรรมทั้งหลาย  ตั้งแตระยะแรกเริ่มตนจนถึงระยะ 
สุดทาย   เชนปญญา   ทําใหอยากรู   อยากเรียน   อยากปฏิบัติ   ทําให รูจักสงสัยใน 
ความไมสมบูรณของความรูที่มีอยูกอน  ทําให รูจักเลือกความรู  หรือเปลี่ยนแนวทาง 
ทําให รู จั กถือสรณะเปนขั้ นแรก   แลวรู จั ก ใหทาน   รักษาศีล   เจริญสมาธิ   และ 
วิปสสนาเปนลําดับไป   ซึ่ งอะไร  ๆ   ถา เปนไปในทางถูกแลว   ก็ลวนแตมีปญญา 
เปนผูเบิกอรุณแลวจูงไปทั้งนั้น. 
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การว ิน ิจฉ ัยในข อ นี ้อย างย ืดยาวนั ้น   เป นการป องก ัน เส ียซึ ่งความ 
หลงผิด  ยึดถือเอาตามตัวหนังสือมากเกินไป  โดยไปเอาหลักของนักปริยัติมาเปน 
หลักของนักปฏิบัติ  ก็จะเกิดการติดตันขึ้นมาอยางเสนผมบังภูเขาทีเดียว  ดังที่เราจะ 
เห็นกันไดอยูทั่วไปในหมูบุคคลผูยึดมั่นถือมั่นดวยอุปาทานในความรูตามตัวหนังสือ 
ตามที่ตัวทองบนอยูเหลานั้น. 

 
สิ่งที่ตองเขาใจอีกอยางหนึ่ง๑  ก็คือ  การระบุชื่อสัญโญชนหรืออนุสัยที ่

อริยมรรคนั้น ๆ  จะพึงตัด  :  ถาระบุเฉพาะชื่อท่ีอริยมรรคน้ัน  สามารถตัดไดขาดโดย 
ตรง  และแมแตตัดเพียงครั้งเดียวสวนเดียว  ก็ยังเปนการตัดประเภทสมุจเฉทปหาน 
อยูนั่นเอง.  ฉะนั้นพึงทราบวา  แมจะไมมีการระบุวาโสดาปตติมรรคไดตัด  กามราคะ 
หรือปฏิฆะเลย  ก็มิไดหมายความวา  พระโสดาบันเปนผูที่ยังคงมีกามราคะหรือ 
ปฏิฆะจัด  อยางไมมีการบรรเทาเบาบางเสียเลยก็หาไม  หากแตวายังไมสามารถ 
ตัดไดถึงขนาดที่เปนสมุจเฉทปหานไป  เพียงบางสวนเทานั้น,  ดังนั้นทานจึง 
ไมกลาวถึงการตัดกามราคะหรือปฏิฆะโดยตรง   สําหรับพระโสดาบัน   คงกลาว 
แตการตัดโมหะ  ๓  ชนิด  ประเภทที่ทําใหไมรูจักทางหรือเดินผิดทางดังกลาวแลว.  
และถามีการบรรเทาแหงกามราคะและปฏิฆะเกิดขึ้นบาง  ก็เปนเพียงผลพลอยได 
ตามสัดสวนเทานั้นเอง  หาใชเปนการตัดดวยสมุจเฉทปหานไม  ฉะนั้น  ทานจึงไป 
กลาวถึงการตัดกามราคะและปฏิฆะประเภทหยาบโดยสมบูรณ  ในขั้นสกิทาคามิ- 
มรรค  และตัดประเภทละเอียดโดยสมบูรณในขั้นอนาคามิมรรคโดยตรง. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
๑  การบรรยายครั้งที่  ๕๗  /  ๖  ธันวาคม  ๒๕๐๒ 
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ฉะนั ้น   ทํา ให เห ็นพร อมก ัน ไปได อ ีกทางหนึ ่ง ว า   การที ่ท าน ระบุ  
สกิทาคามิมรรค  วามีหนาที่ตัดกามราคะและปฏิฆะโดยตรงนั้น  ยอมหมายความวา 
การบรรเทาโมหะบางอยางบางประเภท  ไดเพิ่มขึ้นอีกตามสัดสวนอยูดวยเหมือนกัน 
หากแตวาไมถึงขนาดที่อาจจะนํามากลาวไดเทานั้น.  ฉะนั้น  จะตองถือเปนหลักวา 
อริยมรรคที่สูงขึ้นไปนอกจากจะตัดกิเลสที่มีชื่อโดยตรงตามหนาที่ของตนแลว  ก็ยัง 
สามารถบรรเทากิเลสช่ืออื่น  ซึ่งไมถูกระบุชื่อไดมากไปกวาอริยมรรคที่ต่ํากวาอยู 
เปนธรรมดาและเปนเรื่องของธรรมดา. 

 
คําวา  กามราคะ  ในภาษาไทยฟงดูแลวคลายกับหมายถึงแตราคะที่กําลัง 

แกกลา  หรือท่ีเปนไปอยางแรงกลาถึงที่สุดเทานั้น.  สวนความหมายในภาษาบาลี 
นั้น  มีความหมายชนิดทั่วไป  คือหมายถึงความกําหนัดยินดีในสิ่งที่ เรียกวากาม 
ทุกประเภท  สวนที่จะแบงแยกเปนอยางหยาบอยางละเอียดเพียงไรนั้น  ยอมมีได 
ตามควรแก กรณ ี  แต ไม จํา เป นถ ึงก ับต อง เปลี ่ยนชื ่อก ็ได   ด ังที ่เ ร ียกในที ่นี ้ว า 
กามราคะอยางหยาบและกามราคะอยางละเอียดเปนตน.  ฉะนั้น  เปนอันใหเขาใจ 
วาการที่ไมไดจัดกามราคะไวในฐานะเปนสิ่งที่ โสดาปตติมรรคจะพึงตัดนั้น  มิได 
หมายความวา  พระโสดาบันเปนบุคคลประเภทที่ยังมีกามราคะจัดแตประการใด 
แตตองเปนสิ่งที่บรรเทาเบาบางไปแลว  ตามสัดสวนที ่สมควรแกโมหะ   ๓  อยาง 
ที่ตัดแลวนั่นเอง.  สรุปความวา  ความหมายของคําคํานี้  จะถือเอาตามที่หมาย 
กันอยูในโวหารภาษาไทยทั่ว ๆ  ไปหาไดไม  แตใหหมายกวาง  ถึงความพอใจในกาม 
ทุกประเภท  ดังที่กลาวแลว. 

 
สําหรับคําวา  ปฏิฆะ  ซึ่งแปลวา  ความกระทบกระทั่งนั้น  ในภาษาไทย 

กลับมีความหมายที่เบากวาความหมายเดิมในภาษาบาลี  กลาวคือ  คลายกับวาจะ 
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หมายถึงความขัดใจ  หรือขุนของอยูในใจเพียงเล็กนอย  ;  สวนความหมายใน 
ภาษาบาลีเปนความหมายที่กวางหรือทั่วไปอีกอยางเดียวกัน  คือหมายถึงความโกรธ 
หรือโทสะนั่นเอง  จึงตองแบงเปนอยางหยาบและอยางละเอียด  ดังที่กลาวแลว 
ขางตน  และพึงเขาใจอยางเดียวกันกับท่ีกลาวมาแลว  ในกรณีของกามราคะสวน 
ที่เกี่ยวกับโสดาปตติมรรค  กลาวคือ  แมพระโสดาบันไมสามารถละปฏิฆะไดโดย 
สมุจเฉทปานสักประเภทเด ียว   แตก ็ม ิได หมายความว า   ทานจะตองเปนคน 
มักโกรธอยางเต็มท่ีเหมือนปุถุชน  ทั้งนี้  เพราะเหตุที่ปฏิฆะนั้นบรรเทาไปแลวตาม 
สัดสวนดวยอริยมรรคน้ัน  แมไมมากก็นอย.  ฉะนั้น  การกลาวชื่อของวิมุตติสุข- 
ญาณไปตามชื่อของสัญญโญชนหรืออนุสัยท่ีอริยมรรคนั้น ๆ  สามารถตัดไดนั้น  เปน 
การกลาวที่เหมาะสมอยางยิ่ง  กลาวคือ  ทําใหมองเห็นลักษณะของวิมุตติสุขนั้น ๆ  
ไดอยางชัดแจงจริง ๆ. 
 

สรุปความไดสั้น ๆ  วา  สกิทาคามิบุคคลสามารถบรรลุวิมุติสุขเพิ่มข้ึน 
อีก  ๒  ชั้น  กลาวคือ  วิมุตติสุขที่เกิดขึ้นเพราะ  การละกามราคะอยางหยาบ  และ 
การละปฏิฆะอยางหยาบ  เสียไดนั่นเอง  หรือถาจะแยกเปน  ๔  ชื่อ  ก็อาจจะทําได 
ดวยการแยกกิเลสทั้ง  ๒  ชื่อน้ี  ใหเปนสัญโญชนอยางหนึ่งและใหเปนอนุสัยอีก 
อยางหนึ่ง  ดังที่ปรากฏอยูในรายชื่อของวิมุตติสุขญาณ  ๒๑  นั้นแลว  กลาวสรุป 
ไดสั้น ๆ  วา  เมื่อโสดาปตติมรรคละกิเลสประเภททําความมืดได  ๓  อยาง  สกิทาคามิ- 
มรรค  ก็ละกิเลสประเภททําความรอนไดเพ่ิมขึ้นอีก  ๒  อยาง  โดยอัตราสวนที่ 
เหมาะกับกําลังของตน. 

 
๓.  อนาคามิมรรค 

อนาคามิมรรค  ยอมตัดสัญโญชนสองหรืออนุสัยสอง  ชื่อเดียวกันกับท่ี  
สกิทาคามิมรรคตัด  แตเปนการตัดสวนที่ละเอียด  (ที่เหลือวิสัยของสกิทาคามิมรรค) 
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ไดอยางสิ้นเชิง  ซึ่งเปนมาตรฐานที่กลาวกันอยูทั่ว ๆ  ไป  ไดยินกันอยูทั่ว ๆ  ไป 
และถือเปนหลักกันไดงาย ๆ  ทั่ว ๆ  ไป  พระอนาคามียอมปราศจากกามราคะ 
และปฏิฆะโดยสิ้นเชิง  คงเหลืออยูแตโมหะบางสวน  ที่จะพึงตัดตอไปเทานั้น.  
เปนอันวาพระอนาคามีไมมีราคะในกามโดยเด็ดขาดแลว  แตไปมีราคะในภพคือ 
ความเปนแหงบุคคลผูเสวยสุขอันไมเนื่องดวยกาม  สวนปฏิฆะหรือโทสะนั้น  เปน 
อันหมดไปโดยประการทั้งปวง  โดยนัยนี้เปนอันกลาวไดสั้น ๆ  วาอนาคามิมรรคนั้น 
ตัดโทสะไดสิ ้นเชิงไมมีส วนเหลือ  ตัดราคะไดเฉพาะสวนที ่เปนกาม  ยังเหลืออยู 
ในสวนที่ เปนภพ  และตัดโมหะเพิ่มขึ้นไดตามสวน  จนเหลืออยูแตสวนที่ เปนชั้น 
ละเอียดเกี่ยวกับอัตตวาทุปาทานโดยตรงเปนสวนใหญ. 

 
เพื่อเขาใจความหมายของอนาคามิมรรค  หรือความเปนอนาคามีได 

อยางชัดเจน   จําเปนจะตองทําการเปรียบเทียบดูทั้งขางหนาและขางหลัง   คือ 
เปรียบเทียบกันดูกับสัญโญชน  หรืออนุสัย  ที่โสดาปตติมรรคและสกิทาคามิมรรค 
ไดตัดมาแลวและสัญโญชนบางอยางที่เหลืออยู  ใหอรหัตตมรรคตัดตอไปขางหนา 
ก็จะทราบความหมายของคําวาอนาคามี  ซึ่งอยูตรงกลางไดดี.  ใจความสําคัญ 
ของขอน้ีอยูตรงที่วา  คนธรรมดาสามัญเมื่อไดยินคําวาราคะ  ยอมรูสึกไปในทาง 
ราคะในกามอยางเดียวเทานั ้น  เมื ่อไดยินวาพระอนาคามีตัดกามราคะไดสิ ้นเชิง 
ก็ยอมเขาใจวาพระอนาคามีปราศจากราคะโดยสิ้นเชิงเปนธรรมดา  แตเมื่อเหลียว 
ไปขางหนา  ยังมีราคะเหลืออยูอีก  ๒  ประเภท  ที่พระอนาคามีจะตองตัดตอไปเพื่อ 
ความเปนพระอรหันต  ราคะ  ๒  ประเภทนั้น  คือ  รูปราคะ  อรูปราคะ  หรือรวม 
เรียกเขาดวยกันเปนอยางเดียวกันวา  ภวราคะ  ดังนี้ก็ได.  รูปราคะ  คือความกําหนัด 
ยินดีในความสุขอันเกิดจากรูปฌาน,  อรูปราคะ  คือความกําหนัดยินดีในความสุข 
อันเกิดจากอรูปฌาน  รวมกันเขาแลวเรียกวา  ภวราคะ  หรือความกําหนัดยินดี 
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ในความเปนชนิดใดชนิดหนึ่งที่ไมเกี่ยวของกับกามเลย.  ราคะเหลานี้ฟงดูแลว 
คนธรรมดาสามัญทั่วไปไมอาจจะเขาใจไดวามันจะเปนราคะไปไดอยางไร  เพราะ 
เคยเขาใจหรือรู ส ึกซึมทราบ  แตในเรื ่องของกามราคะที ่เปนของรอนโดยเปดเผย 
จึงไมสามารถเขาใจไฟคือ  ราคะชนิดเย็น  กลาวคือ  ความกําหนัดยินดีตอความสุขที่ 
เกิดจากฌาน  นี้วาเปนราคะได.  ถาพูดอยางบุคคลาธิษฐาน  ก็พูดไดอยางสั้น ๆ  
นาขบขัน  แตแสดงความหมายไดถูกตองที่สุด  วา  พระอนาคามีละไดแตราคะรอน 
แตไมสามารถละราคะเย็น  กลาวคือ  ความยินดีในสุขที่เกิดจากฌานหรืความยินดี 
ในความไดเปนบุคคลเชนนั้นไดเลย.  เมื่อเขาใจความหมายขอน้ีดี  ยอมเขาใจ 
ความหมายของความเปนพระอนาคามีในสวนที่เกี่ยวกับราคะไดดี  และไมหลงไป 
ตามเขาวา  วาพระอนาคามียอมละราคะไดโดยสิ้นเชิง  ดังนี้เปนตน.  ฉะนั้นเมื่อ 
จะวินิจฉัยในวิมุตติสุขของพระอนาคามีกันอยางถูกตองวามีอยูอยางสูงต่ําเพียงไร  ก็ 
พึงพิจารณาถึงการละราคะ  ๓  ประเภท  คือกามราคะ  รูปราคะ  อรูปราคะ  นี้กันโดย 
ละเอียด  ก็จะทราบความแตกตางของวิมุตติสุขญาณที่มีอยูเปนชั้น ๆ  ไดเปนอยางดี. 

 
กลาวโดยแทจริงแลว  รูปราคะ  และอรูปราคะ  ไมนาจะถูกจัดเปนราคะ 

นาจะถูกจัดเปนโมหะชนิดใดชนิดหนึ ่งมากกวา  เชนเดียวกับคําวา  ธรรมราคะ 
ซึ่งแปลวากําหนัดในธรรม  ซึ่งหมายถึงธรรมซึ่งมีนิพพานเปนผล  แตทานก็ยังไมจัด 
หรือไมบัญญัติวาเปนโมหะ   คงจัดวาราคะอยูนั่นเอง  โดยประสงคเอาใจความ 
สําคัญตรงที่  ใจไปกําหนัดรักยินดีเกี่ยวของติดพันอยู  อยางแนนแฟนนั่นเอง.  
ฉะนั ้น  ทุกคนควรจะจับหลักใหไดว า  ราคะก็ดี  โทสะก็ดี  โมหะก็ดี  แมจะมีมูล 
มาจากอวิชชาดวยกันทั้งนั้น  ก็ยังมีความมุงหมายในการกระทําที่ตางกัน  กลาวคือ 
ราคะหมายถึงความกําหนัดหรือความพอใจ  ที่จะเอาไวเปนของตน  ;  สวนโทสะ 
หมายถึงความเดือดพลาน   ในสิ่งที่ ไม เปนที่ตั้ ง   แหงความกําหนัด   หรือพอใจ 
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กลาวคือ  ความรูสึกที่เปนไปในทางที่จะไมเอาไวเปนของตน  หรือผลักออกไป 
เสียจากความเปนของตน   เพราะรูสึกวาเปนสิ่ งที่ เขามาทําลายหรือเปนอันตราย 
ตอสิ่งที่เปนของของตน  ;  สวนโมหะนั้นมีความหมายดิ่งไปในทางหลงผิด  ที่ยึดถือ 
โดยความเปนตัวตนเปนสวนใหญ   ตลอดถึงแบงแยกวาเปนตัวตนชนิดไหน   คือด ี
หรือช่ัว  นารักหรือนาชังเปนตน  เปนคู ๆ  ไป.  สรุปความสั้น ๆ  ที่สุดก็คือวา  โมหะ 
ทําให รู สึกวา   มีตั วตนของสิ่ งนั้ นสิ่ งนี้   ที่ทํ าใหถูกแบ งแยกเปนนา รักนาชั งขึ้นมา 
ราคะ   ก็คือการเขาไปติดในสวนที่นา รัก   โทสะ   ก็คือการเขาไปติดในสวนที่นาชัง 
นั่นเอง   ไมมีอะไรมากไปกวานี้   ตลอดเวลาที่พระอนาคามียังไมสามารถละโมหะ 
โดยสิ้นเชิงอยูเพียงใด  ก็ยังมีความรูสึกวายังมีสิ่งที่นารักนาชังอยูเพียงนั้น  ;  แมจะ 
ละการเขาไปติดในสวนที่นาชังไดเด็ดขาด  ก็ยังมีสวนที่นารักเหลืออยู  ;  แมจะละ 
การเขาไปติดในฝายที่นารักเกี่ยวกับกามได   ก็ยังเหลือสวนที่นา รักที่ประณีตหรือ 
สุขุมยิ่งขึ้นไป  กลาวคือสวนที่ไมเกี่ยวกับกามเลย  อันไดแกความสุขที่ เกิดจากธรรม 
ที่มี รูปและไมมี รูป  อันหมดจดจากกามที่ถูกนําเอามาใชเปนอารมณแหงฌาน  หรือ 
สมาบัตินั่นเอง.  ฉะนั้น  จึงยังเปนอันกลาวไดอยูวา  ยังมีการติดอยูในสวนที่นารัก 
และถูกจัดวามีราคะที่เรียกวารูปราคะหรืออรูปราคะ  ดังกลาวแลว.  วิมุตติสุขของ 
ท านม ีเพิ ่ม ขึ ้นกว าที ่พระโสดาบ ัน   พระสก ิทาคาม ีได ร ับ   ก ็อยู ต รงที ่ละ โทสะได 
เด ็ดขาด   และละราคะที ่เ ร าสมมต ิเ ร ียกว า ราคะร อนนั ้น เส ีย ได เท านั ้น เอง   คง 
เหลือราคะเย็นอยู   สําหรับจะตองละอีกตอไป  พรอมกับโมหะสวนที่ทําใหสําคัญวา 
มีตัวตนของสิ่งที่นารักและนาชังทั้งหมดจนกวาจะหมดสิ้นไปดวยกัน.  จึงเปนอัน 
กลาวไดสั้น ๆ  ตามชื่อของวิมุตติสุขญาณนั้น ๆ  วาพระอนาคามียอมเสวยวิมุตติสุข 
อันเกิดจากความสิ้นไปแหงกามราคะ   และแหงความสิ้นไปของปฏิฆะโดยสิ้นเชิง 
ดังนี้. 
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๔.  อรหัตตมรรค๑ 
อรหัตตมรรค  ยอมตัดสัญโญชนที่ เหลืออยูอีก  ๕  และอนุสัยที่เหลืออยู 

อีก  ๓  ซึ่งที่แทก็ไดแกกิเลสอยางเดียวกัน  ในเมื่อนํามาเปรียบเทียบกัน  กลาวคือ 
อนุสัย  ๓  ไดแกมานานุสัย  ภวราคานุสัย  และอวิชชานุสัย  ;  สวนสัญโญชนอีก  ๕  
คือรูปราคะ  อรูปราคะ  มานะ  อุทธัจจะและอวิชชา  ;  เมื่อสงเคราะหกันกับ 
อนุสัย  จะลงกันได  คือ  รูปราคะกับอรูปราคะ  ก็คือภวราคานุสัยนั่นเอง  มานะและ 
อุทธัจจะก็คือมานุสัย  สวนอวิชชา  ก็คืออวิชชานุสัยโดยตรงอยูแลว  .  เปนอันวา 
อนุสัย  ๓  ที่เหลือ  หรือสัญโญชน  ๕  ที่เหลือ  สําหรับอรหัตตมรรคตัดนั้น  มีความ 
หมายเทากัน  หากแตพวกหนึ่งไดจําแนกออกไปใหมากขึ้นโดยชื่อเทานั้นเอง. 

 
ที่วารูปราคะและอรูปราคะ  รวมกัน  คือภวราคะ  หรือภวราคานุสัยนั้น 

อธิบายวา  คําวา  ภวราคะ  แปลวา  ราคะในภพ.  คําวาภพในที่นี้หมายถึงรูปภพ 
และอรูปภพเทานั้น  ไมหมายถึงกามภพ.  เพราะคําวากามภพไดหมายถึงแลวใน 
กามราคะ  ซึ่งอนาคามิมรรคไดตัดไปเสร็จสิ้นแลว  จึงเหลืออยูแตรูปภพและอรูปภพ 
ซึ่งอนาคามิมรรคไมสามารถจะตัด  และเหลืออยูเปนที่ตั้งแหงราคะที่อรหัตตมรรค 
จะพึงตัดและรวมเขาดวยกันทั้ง  ๒  อยาง  คือ  รูปราคะ  และอรูปราคะ  เปนเพียง 
อยางเดียว  คือภวราคะ  และเติมคําวาอนุสัยตอทายเขา  จึงเปนภาวราคานุสัย  เปน 
อันกลาวไดวาภวราคานุสัย  อันเปนอนุสัยท่ี  ๖  ก็คือรูปราคสัญโญชน  และอรูปราค- 
สัญโญชน  อันเปนสัญโญชนลําดับท่ี  ๖  และที่  ๗  ตามลําดับน่ันเอง. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
๑  การบรรยายครั้งที่  ๕๘  /  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๐๒ 
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ที่วามานะและอุทธัจจะ  อันเปนสัญโญชน  ๒  ชื่อน้ี  สงเคราะหเขาได 
ในอนุสัย  ชื่อมานานุสัยนั้น  อธิบายวา  มานสัญโญชนมีชื่อตรงกับมานานุสัยอยู 
อยางชัดแจงแลว  ;  สวนอุทธัจจะก็สงเคราะหเขามาในกิเลสประเภทมานะ  เพราะ 
จิตฟุงขึ้นหรือกระเพื่อมขึ้น  ดวยอํานาจความสนใจหรือความทึ่งก็ตาม  นี้มีมูลมา 
จากความสําคัญวาตัวตนหรือวาของตน  ซ่ึงไดแกมานะนั่นเอง  ถาไมมีอาการแหง 
มานะแลว  อาการแหงอุทธัจจะก็มีไมได  จึงไดสงเคราะหอุทธัจะ  ที่เปนสัญโญชน 
ขอนี้เขาในมานานุสัย  เพื่อตัดปญหาหรือทางที่จะสงสัยวา  ทําไมจึงละอนุสัยเพียง  ๓  
และละสัญโญชนถึง  ๕  ซึ่งจะเปนที่ฉงนสําหรับผูที่มองไมเห็นวาสิ่งทั้งหา  และสิ่ง 
ทั้งสามนี้จะเทากันไดอยางไร. 

 
สําหรับอ วิชชา น้ัน   มีชื่ อตรงตอกันและกันอยู แล ว   ไมตองทําการ 

สงเคราะห  สิ่งที่ตองวินิจฉัยตอไปก็คือ   รายละเอียดของสัญโญชนเรียงอยางทั้ง  
๕  อยาง   ซึ่งเมื่อวินิจฉัยครบถวนแลว  ก็จะเปนอันวาวินิจฉัยอนุสัย  ๓  ที่ เหลือ 
เสร็จสิ้นพรอมกันไปในตัว  ดังตอไปนี้  :- 

 
ก.  รูปราคะ  คํานี้โดยพยัญชนะแปลวา  ความกําหนัดในรูป  (รูปะ  =  รูป,  

ราคะ  =  ความกําหนัด)  คําวารูปในที่นี้  หมายถึงสิ่งที่มีรูป  หรือสิ่งที่มีรูปเปนที่ตั้ง 
แตรูปนั้น ๆ  ไมมีความหมายของกามหรือเปนไปในทางกาม  กลาวคือ  ไมเกี่ยวกับ 
กามเลย  จึงตองเรียกมันแตเพียงวารูป  แมวากามตามปรกติก็เปนสิ่งที่มี รูป  หรือ 
เนื่องอยูกับรูป   แตถามีความหมายทางกามเขามาเปนสวนสําคัญ   เราเรียกสิ่ง 
เหลานั้นวากาม  ไมเรียกวารูป  โดยกันเอาคําวารูปมาใชกับรูปท่ีบริสุทธิ์จากกาม 
คือไมมีกามเขามาเกี่ยวของเลย. 
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คําวารูปในที่นี้ยังมีความหมายลึกลงไปอีกชั้นหนึ่ง  คือหมายถึงผลที่เกิด 
มาจากรูป  เชนนําเอารูปธรรมอันใดอันหนึ่ง  ดังเชนลมหายใจ  ในกรณีแหงการ 
เจริญอานาปานสตินี้มาเปนอารมณ  สําหรับเจริญสมาธิภาวนามีผลเกิดขึ้นเปนฌาน 
อันมีลมหายใจเปนอารมณ  ฌานนั้นทําใหเกิดความรูสึกที่ เปนสุข  ความสุขจึง 
เปนผลเกิดมาจากรูป  กลาวคือ  ลมหายใจ  ;  ถากําหนัดยินดีในความสุข  ขอน้ี 
ก็เรียกวา  กําหนัดในรูปดวยเหมือนกัน.  นี้เปนตัวอยางที่ชี้ใหเห็นชัด  วารูป 
ที่ไมเกี่ยวกับกามเปนรูปบริสุทธิ์ลวน ๆ  ก็ยังเปนที่ตั้งแหงความกําหนัดได.  หรือ 
กลาวกลับกันอีกอยางหนึ่ง  ก็กลาวไดวาความกําหนัดนั้น  มิไดมีเฉพาะแตในกาม 
แตอาจจะมีไดแมในรูปธรรมบริสุทธิ์  ซึ่งเรียกสั้น ๆ  วา  “รูป”  ในที่นี้  หรือ 
ที่เรียกวา  “ภพ”  ในคําวา  ภวราคานุสัย  อนุสัยคือความกําหนัดในภพ  ดังนี้เปนตน. 

 
ขอน้ีเปนการชี้ ให เห็นพรอมกันไปในตัววา   สิ่งที่ เรียกวาราคะ   หรือ 

ความกําหนัดนั้นมีอยูหลายระดับซ่ึงไมเหมือนกันเลย  หรือสูงต่ํากวากันอยางที่ไม 
อาจจะเปรียบกันได  เชนกามราคะความกําหนัดในกาม  ที่กลาวถึงในกรณีของพระ 
อนาคามี  และรูปราคะที่กลาวถึงในที่นี้  และอรูปราคะที่จะกลาวถึงขางหนา  ถา 
พิจารณาดูแลวจะเห็นวาสูงต่ํากวากันคนละระดับจริง ๆ  ;  และเมื่อเขาใจไดทุก 
ระดับแลว  จะสามารถเขาใจความหมายของวิมุตติสุขขั้นนั้น ๆ  ไดเต็มท่ี. 

 
คําวารูปราคะโดยทั่วไป  มีความหมายกวาง ๆ  หมายถึงความยินดีหรือ 

กําหนัดในความสุขอันเกิดแตรูปธรรม  ที่ไมเกี่ยวกับกามทุกชนิด  และอาจขยาย 
ความออกไปไดถึงความกําหนัดยินดี  ใน  ความที่ไดเปนอยางนั้น  หรือ  ความที่ 
ไดเกิดในโลกที่มีความเปนอยางนั้น  หากแตวาความเปนอยางนั ้น  หรือความ 
ไดเกิดในโลกที่มีความเปนอยางนั้น  นั้น  มีความหมายอยูตรงความสุขอันบริสุทธิ์ 
ไมเกี่ยวกับกาม  อันเกิดมาจากรูปธรรมที่มีใชกามนั่นเอง. 
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ถาจะเขาใจสิ่ง ๆ  นี้ใหชัดแจงจริง ๆ  จะตองนําไปเปรียบเทียบกันกับ 
ความสุขที่เกิดมาจากกามโดยตรง  จึงจะเขาใจได  คือเปรียบเทียบใหเห็นวาตางฝาย 
ตางมีอํานาจดึงดูดหรือยอมใจสัตว  ไดอยางเต็มท่ีอยางไร.  แตขอน้ีทํายากสําหรับ 
คนธรรมดาสามัญ  ซึ่งมีจิตใจอยูในระดับกามาวจรภูมิ  คือเขาใจซึมทราบไดเฉพาะ 
ความสุขที่เกิดจากกาม  เพราะเปนสิ่งที่มีประจําอยูในใจ  แตไมสามารถจะเขาใจ 
ความสุขที่ เกิดมาจากรูป  เพราะยังไมเคยรูรส  เพราะเหตุที่ เปนของสําหรับสัตว 
ประเภทที่ตั้งอยูในรูปาวจรภูมิ  ฉะนั้น  มีทางที่จะทําได  โดยทางการศึกษาเปรียบ 
เทียบจากบุคคลตัวอยางบางคนเทานั้น. 

 
ตัวอยางที่กลาวนี้  ไดแกบุคคลที่เสวยกามสุขในฐานะเปนกษัตริย  หรือ 

เปนเศรษฐีเปนตนอยางเต็มท่ี   แลวออกบวชเปนนักบวชแสวงหาความสุขจาก 
ความสงบหรือวิเวก  ดวยความรูสึกขยะแขยงตอกามสุข  ซึ่งเปนความสุขที่อัดแอ 
และวุนวายที่เคยผานมาแลวแตหนหลัง.  ในกรณีนี้เราตองไมเล็งถึงพระพุทธเจา 
สิทธัตถะโคตมะผูซึ่งสละความสุขออกบวชดวย  เพราะวาทานออกบวชแลว  หรือ 
ทิ้งกามสุขแลว  แลวไมไปติดอยูแครูปสุขหรืออรูปสุขดังเชนชฎิลหรือฤษีทั่วไป  แต 
ไดผานเลยไปถึงโลกุตตรภูมิ  ซึ่งอยูเหนือสุขเหนือทุกข  เราจะตองเจาะจงเอาเฉพาะ 
พวกดาบสหรือฤษีที่ละจากกามสุขแลวมาติดอยูในฌานสุข  ซึ่งจะเปนรูปฌาน  หรือ 
อรูปฌานก็ตาม  โดยการหยั่งใหทราบลงไปในจิตใจของบุคคลเหลานี้วา  ความสุข 
เกิดแตฌานที่เขากําลังพอใจหลงใหลนั้น  มันตางจากความสุขที่เกิดจากกามที่เขา 
ขยะแขยง  หรือตองขยะแขยงมากนอยเพียงไร  ก็จะเขาใจคําวารูปราคะไดงายขึ้น. 

 
ถาจะมีผูถามวา  ถาเปนบุคคลท่ีอยูในบานในเมือง  ไมออกบวชเปน 

ดาบสหรือฤษีเลา  รูปราคะของเขาจะมีเปนอยางไร ?  เพราะเราก็เคยไดยินวา 
พระอนาคามีที่เปนสามัญชนอยูในบานในเมืองก็ยังมี  และอยูในเพศที่เรียกกันวา 
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เพศคฤหัสถดวยซ้ําไป  ขอน้ีอธิบายวา  พระอนาคามีเหลานี้ปราศจากการเกี่ยวของ 
ดวยกามทั้งทางกายและทางจิต   ความสงบเย็นอันใดเกิดขึ้น   เพราะความอยู 
ปราศจากกามทั้งทางกายและทางจิต  ทานพอใจหลงใหลในความสงบเย็นนั้น  หรือ 
ในความเปนอยางนั้นของทาน  ซึ่งมีรสเชนเดียวกับรสแหงฌานขั้นใดขั้นหนึ่ง 
โดยไมรูตัว  นี้เรียกวา  รูปราคะ  หรือภวราคะของทาน. 

 
ขอน้ีทําใหเห็นไดวา  คําวา  “คฤหัสถ”  หรือ  “ฆราวาส”  ถาใหมีความ 

หมายวาบุคคลผูบริโภคกามแลว  พระอนาคามีในลักษณะเชนนี้หาไดเปนฆราวาส 
หรือคฤหัสถไม  แมจะอาศัยอยูในบานในเรือน  กินอยูนุงหมอยางคนธรรมดาสามัญ 
และประกอบอาชีพเชนปนหมอขาย  เพื่อเลี้ยงบิดามารดาดังที่มีกลาวอยูในปกรณ 
นั้น ๆ  แมที่เปนชั้นบาลีสังคีติ  ทั้งนี้เพราะเหตุวาไมมีการบริโภคกาม  หรือเกี่ยวของ 
กับกามเลย  ทั้งโดยทางรางกายและจิตใจ  มีความยินดีอยูในความไดเปนอยางนั้นอยู 
อยางเต็มท่ี  คือความเปนคนสงบเย็นเพราะปราศจากกาม  และมีความยึดมั่นถือมั่น 
ในตัวตนที ่เปนอยางนั ้น  เพราะยังถอนความยึดถือตัวตนไมได  ทั ้ง ๆ  ที ่ม ีจ ิตใจ 
อยูเหนือกามโดยเด็ดขาดแลวเชนนั้น.  นี้เรียกวา  มีรูปราคะหรือภวราคะที่เหลืออยู 
สําหรับจะตัดดวยอรหัตตมรรคตอไป. 

 
ถาจะเปรียบเทียบดวยตัวอยางที่ต่ํากวานั้นลงไปอีก  ก็พึงพิจารณาดูที ่

จิตใจของคนบางคนและในบางขณะ   ที ่เขาไมยินดีพอใจในกาม  ไมมีความรู ส ึก 
ที่ เปนกาม   หรือความสุขอันเกิดมาจากความพอใจในกาม   แตมีความยินดีใน 
ความสุขที่เกิดมาจากอะไรบางอยาง  ที่มิใชกาม  แลวหลงใหลติดใจในรสชาติของ 
ความเปนอยางนั้นอยางยิ่งอยูก็มี  เปนความพอใจที่เกิดมาจากการเดินเลนในที่สงัด 
หรืออยู ในที ่สง ัด   หรือยินดีในการปลูกตนไม  การเลี ้ยงสัตวบางชนิด   หรือการ 
มีวัตถุสิ่งของบางอยางซึ่งเปนที่ติดตาตองใจ  แตทุกสิ่งไมไดเปนไปในทางกามเลย 
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ดังนี้ก็มี  หากแตมีเพียงบางขณะและยังแถมนอยคนที่สุด.  ถาเรากันเอามา 
แตความรูสึกสวนนี้ในใจของเขา  ออกมาพิจารณาดูแลว  ก็จะชวยใหเขาใจความ 
แตกตางระหวางคําวารูปราคะ  และคําวากามราคะไดเปนอยางดี  ;  และจะทําให 
เห็นไดวารูปราคะนั้นสูงกวาหรือสะอาดกวากามราคะมากนอยเพียงไร  ซึ่งเปนเหตุ 
ใหเขาใจความแตกตางระหวางอนาคามิมรรค  และอรหัตตมรรคไดพรอมกันไป 
ในตัว  เพราะวาอนาคามิมรรคตัดไดเพียงกามราคะ  ไมสามารถตัดรูปราคะ  ;  สวน 
อรหัตตมรรคซึ่งสามารถตัดรูปราคะไดนั้นจะสูงไปกวาอนาคามิมรรคเพียงไร. 

 
เมื่อเขาใจคําวารูปราคะไดชัดเจนโดยนัยดังที่กลาวแลว  ก็สามารถหยั่ง 

ทราบความหมายของวิมุตติสุข  ที่เกิดมาจากการตัดรูปราคะหรือภวราคานุสัยได 
อยางชัดแจง  โดยการเปรียบเทียบกันดูวา  คนเราเมื่อตัดราคะรอน  คือกามราคะ 
ไดแลว  ก็มีความสงบเย็นเหลือท่ีจะประมาณไดอยูแลว  เมื่อสามารถตัดราคะเย็น 
เปนตนนี้ไดอีก  นั่นจะย่ิงบริสุทธิ์สะอาด  ยิ่งสงบเย็นยิ่งไปอีกเพียงไร  และญาณ 
คือความรูในวิมุตติสุขขอน้ี  (ขอท่ี  ๑๔  และขอท่ี  ๒๐)  จะเปนญาณที่สูงขึ้นไป 
เพียงไร. 
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ข.  อรูปราคะ๑  คําวา  อรูปราคะ  แปลวา  ความกําหนัดในอรูป  คือ 
สิ่งที่ไมมี รูป  มีลักษณะอาการทํานองเดียวกันกับความกําหนัดในรูป  ผิดกันเพียง 
แตในที่นี้มีสิ่งที่เปนอรูปเขามาแทนและเปนสิ่งที่ประณีตยิ่งขึ้นไปกวา.  ถากลาว 
อยางสมมติดังที่เราเคยกลาวกันมาแลววา  รูปราคะเปนราคะเย็น  อรูปราคะก็เปน 
ราคะเย็นยิ่งไปกวานั้นอีก  เพราะความที่ประณีตกวานั่นเอง.  คําวารูปในกรณ ี
ของรูปราคะหมายถึงความสุขที่เกิดมาจากสมาธิ  อันมีรูปธรรมเปนอารมณ  หรือ 
ความไมเกิดในโลกที่มีความสุขเชนนั้น  ฉันใด  ;  คําวา  อรูปในที่นี้ยอมหมายถึง 
ความสุข  ที่เกิดมาจากสมาธิอันมีอรูปธรรมเปนอารมณ  หรือหมายถึงการไดเกิดอยู 
ในโลกที่สมบูรณดวยความสุขชนิดนั้น  ฉันนั้น.  แตไมวาจะกลาวถึงความสุขหรือ 
กลาวถึงภพที่ เต็มไปดวยความสุขชนิดนั้นก็ตาม  สิ่งอันเปนที่ตั้งแหงความกําหนัด 
ในกรณีหลังนี้  ยอมเปนสิ่งที่ประณีตกวาในกรณีแรกอยูนั่นเอง.  ฉะนั้น  เพื่อจะ 
ไดทราบถึงความที่สัญโญชนขอน้ีเปนสัญโญชนที่ประณีตหรือสูงยิ่งขึ้นไป  จะตอง 
มีการวินิจฉัยในสิ่งที่ เรียกวาอรูปน้ัน  ใหเปนที่เขาใจแจมแจงตามสมควร  โดยการ 
เปรียบเทียบความแตกตางระหวาง  คําวารูปฌาน  กับอรูปฌาน  และคําวารูปภพ 
กับคําวาอรูปภพ  หรือแมที่สุดแตคําวา  รูปาวจรกุศล  กับคําวาอรูปาวจรกุศลก็ตาม 
ดังตอไปนี้  :- 

 
รูปฌาน  กับ  อรูปฌาน.  รูปฌานหมายถึง  ฌานทั้ง  ๔  มี  ปฐมฌาน 

เปนตน  มีจตุตถฌานเปนที่สุด  ดังที่ไดกลาวแลวในอานาปานสติขั้นที่  ๕โดย 
 

 
 
 
 
 

 

                                                
๑  การบรรยายครั้งที่  ๕๙  /  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๐๒ 
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ละเอ ียด   สวนอร ูปฌานนั ้นเป นฌานที ่ประณีตยิ ่งขึ ้นไป   เพราะเก ิดขึ ้นจากความ 
รู ส ึกท ีว า สมาธ ิที ่อ าศ ัย ร ูปย ัง เป นของหยาบไม ล ะ เ อ ียด เหม ือนอร ูปหร ือนาม 
ถาอยางไรเราจะละรูปเสีย  ถือเอาอรูปหรือนามเปนอารมณของสมาธิเถิด  ดังนี้ก็ดี,  
หรือความคิดที่วา  รูปอันไดแกมหาภูตเหลานี้ เปนของแตกทําลายงาย  เพราะตั้งอยู 
ดวยปจจ ัยที ่หยาบ   หร ือทําลายง าย   ถาอย างไรเราจะเว นร ูปเส ีย   ถือเอานาม 
ซึ่งเปนสิ่งที่มีปจจัยอันละเอียด  และไมแตกทําลายงายเหมือนรูป  มาเปนอารมณ 
ของสมาธ ิเถ ิด   สมาธ ินั ้นจะละเอ ียดประณีตและสงบรําง ับยิ ่งขึ ้นไป   ดังนี ้ก ็ด ี  ;  
ผูแสวงหาความสุขในฌานที่ประณีตยิ่งขึ้นไป  จึงเวนรูปธรรมทั้งหลายเสีย  ถือเอา 
สิ่งที่ไมมีรูป  มาเปนอารมณ  สําหรับเพงฌานที่ประณีตยิ่งขึ้นไปคือ  :- 
๑.  ถือเอาความวางหรืออากาศเปนอารมณเรียกวา  อากาสานัญจายตนฌาน. 
๒.  ถือเอานามธาตุหรือวิญญาณเปนอารมณ  เรียกวา  วิญญาณัญจายตนฌาน. 
๓.  ถือเอาความไมมีอะไรเลยเปนอารมณ  เรียกวา  อากิญจัญญายตนฌาน. 
๔.  ถือเอาการดับความรูสึกเปนอารมณ  เรียกวา  เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน. 

 
 
ทั้ง   ๔   นี้   เรียกวา   อรูปฌาน   เพราะถือเอาสิ่ งที่ ไมมี รูปเปนอารมณ 

ดังที่กลาวแลว  มีความประณีตยิ่งกวารูปฌานคือ  จิตที่กําหนดอยูกับความวางหรือ 
อากาศ   โดยทําความรู ส ึกว า   ความว างเป นสิ ่งที ่ไม ม ีที ่ส ุด   จิตเข าถ ึงความเป น 
อันเดียวกันกับความวางนั้น   ดวยอํานาจของการเพงที่ประณีตยิ่ งขึ้นไปกวาเดิม 
ความแนวแนหรืออัปปนาของจิตก็ประณีตไปกวาเดิม  ฌานจึงจะประณีตยิ่งกวาเดิม 
ความสุขที่ เกิดจากฌานนั้น  จึงจะประณีตนาพอใจ  เปนที่ตั้งแหงความยึดมั่นถือมั่น 
อันประณีตสุขุมยิ่งไปกวาเดิม  ความกําหนัดที่มีอยูในความสุขอันเกิดจากอรูปฌาน 
จึงเหนียวแนนอยางสุขุมยิ่งขึ้นไปอีก  เพราะเหตุนั้น  อากาสานัญจายตนฌานเปน 
สิ่งที่ประณีตกวาจตุตถฌาน  อันเปนรูปฌานขั้นสูงสุดเห็นปานนี้. 
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วิญญาณัญจายตนฌาน  ยังประณีตไปกวานั้นอีก  กลาวคือ  ผูตั้งอยูใน 
อากาสานัญจายตนะแลวพิจารณาเห็นวาอากาศนี้ยังหยาบอยู  และยังกระเดียดไป 
ในทางที่จะเปนรูปหรือใกลชิดตอรูปอยูมาก  ถากระไรเราจะถือเอาวิญญาณธาตุ 
ซึ่งเปนนามธรรมที่ละเอียดไปกวามาเปนอารมณเถิด  จึงไดเพงตอวิญญาณ  วา 
วิญญาณเปนสิ่งไมมีที่สิ้นสุด  ทําจิตใหเขาถึงความเปนอันเดียวกันกับวิญญาณธาต ุ
อันเปนสิ่งที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปดวยความเพงที่ละเอียดสุขุมยิ่งไปกวาที่แลวมา.  วิญญา- 
ณัญจายตนะซึ่งเปนอรูปฌานที่สองจึงมีความละเอียดสุขุมยิ่งขึ้นไปกวาอากาสานัญ- 
จายตนะซึ ่งเปนอรูปฌานที ่หนึ ่ง  ฉะนั ้น  ความสุขที ่เกิดจากฌานนี ้  ก็ยิ ่งเปนไป 
ในทางสงบรํางับจืดชืดสนิทหรือบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปอีก  แตพรอมกันนั้น  ยิ่งเปนการ 
ทําใหเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่นถือมั่น  ที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปตามสวนของความที่ผูนั้น 
ยิ่งมีความสําคัญวา  นี่เปนสิ่งที่วิเศษสูงสุดยิ่งขึ้นทุกที  และยิ่งจับใจเขามากยิ่งขึ้น 
ทุกที.  อรูปราคะในขั้นนี้ก็ยิ่งละเอียดขึ้นตามลําดับ. 

 
ถัดจากนั้นไปอีกก็คือผูที่ช่ําชองในวิญญาณัญจายตนฌานเขา  เกิดความ 

รูสึกวา  แมวิญญาณธาตุก็ยังเปนของหยาบ  สูความไมมีอะไรเสียเลยทีเดียวไมได 
เขาจึงละจากการเพงตอวิญญาณ  มาเพงที่ความไมมีอะไร  ถือเอาความไมมีอะไร 
เปนอารมณ  วาความไมม ีอะไรเปนสิ ่งที ่ไมมีที ่ส ุด  ตามที ่เขามองเห็น  วาความ 
ไมมีอะไรนี่แหละยิ่งประณีต  และยิ่งไมมีที่สุดยิ่งไปกวา  ๒  อยางที่แลวมา  ฉะนั้น 
เขาตองเพง  ดวยการเพงหรือวิธ ีเพงที ่ละเอียดสุขุมยิ ่งไปกวาเดิม  ฌานที ่เกิดขึ ้น 
ก็ยิ่งเปนฌานที่สุขุมไปกวาเดิม  ความสุขที่เกิดจากฌานนั้น  ก็ยิ่งเปนที่ตั้งแหงความ 
ยึดมั่นถือมั่นไปกวาเดิม  คือเปนอรูปราคะที่สุขุมยิ่งกวา  ๒  ขั้นที่แลวมาอีกตามสวน. 
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ถัดไปจากนั้นอีกก็คือผูที่ช่ําชองในอากิญจัญญายตนะมีการพิจารณา 
เห็นวา  แมฌานนี้จะละเอียดสุขุมเพียงไร  ก็ยังเปนสิ่งที่มีความรูสึกเหลืออยู  นับวา 
ยังหยาบอยูนั่นเอง  ถาอยางไรเราจะเพงตอความดับเสียซึ่งความรูสึก  กลาวคือ 
ปราศจากความรูสึกเปนอารมณ  จักเปนของประณีตกวา  ;  เขาจึงเพงตอความไมม ี
ความรูสึก  แตมิไดหมายถึงความตาย  ฉะนั้น  จึงเรียกวาเนวสัญญานาสัญญายตนะ 
คือมีความเพงซึ่งในตัวมันเอง  จะเรียกวามีสัญญา  คือมีความรูสึกก็ไมใช  จะเรียกวา 
ไมมีสัญญา  คือไมมีความรูสึกก็ไมใช  ซึ่งถือวาเปนอรูปฌานขั้นสุดทาย  และเปน 
ที่ตั้งแหงความยึดถือ  ของบุคคลผูหลงใหลในฌานสุข  ยิ่งกวาฌานขั้นใด ๆ. 

 
ทั้งหมดนี้ลองคํานวณดู  หรือเปรียบเทียบดูเถิด  วาเปนความสุขที่ไกล 

จากความสุขอันเกิดจากรูปฌานสักเพียงไร  และยิ่งไกลจากความสุขประเภทกามสุข 
อยางที่จะเปรียบเทียบกันไมไดเพียงไร  ยิ่งขึ้นอีก.  เมื่อเขาใจความหมายขอนี้ 
ก็ยอมเขาใจความแตกตางและความสูงต่ําเปนลดหลั่นของคําวา  อรูปราคะ  รูปราคะ 
และกามราคะ  ไปตามลําดับไดเปนอยางดี  ซึ่งทําใหเห็นความจริงในขอท่ีวา  ทําไม 
พระอนาคามีจึงละไดแตกามราคะ  ไมสามารถละรูปราคะและอรูปราคะ  ซึ่งตอง 
ทิ้งไวใหเปนกิจของอรหัตตมรรคดังนี้. 

 
รูปภพ  กับ  อรูปภพ  หมายถึงความไดเปนหรือไดมี  ในความสุขที่เกิด 

จากรูปและอรูปน่ันเอง   ถากลาวอยางบุคคลาธิษฐาน   ก็กลาวเปนสถานที่หรือ 
เปนโลกที่มีความเปนอยางนั้นไป  ตามธรรมดาของการกลาวโดยโวหารพูดของ 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๒๒ ๔๘๐

ชาวบาน  ชาวเมืองตามธรรมดา  ;  แตถึงอยางนั้นก็ยังพอจะเขาใจไดวา  ในโลกนั้น 
หรือในสถานที่นั้น  มันมีความสําคัญอยูตรงที่ความไดหรือความมีความสุข  ที่เกิด 
จากรูปฌาน  หรืออรูปฌานนั่นเอง.  ถาปราศจากความไดหรือความมีสิ่งทั้ง  ๒  นี ้
แลว  โลกหรือสถานที่นั้น  ก็ไมมีความหมายอะไรเลย  ฉะนั้น  สิ่งซึ่งเปนที่ตั้งแหง 
ราคะทั้ง  ๒  ชนิดนี้  จึงไดแกความไดหรือความมีสิ่งทั้ง  ๒  นี้เอง  และเราเรียกมันวา 
รูปภพ  อรูปภพ  ตามลําดับกัน.  สรุปความสั้น ๆ  อีกครั้งหนึ่งวา  อรูปภพในที่นี ้
ไดแกความมีหรือความไดซึ่งความสุขในขั้นอรูปฌานดังที่กลาวแลว  ความยึดมั่น 
ถือมั่นในความมีหรือความไดสิ่ง ๆ  นี้  เรียกวาอรูปราคะ  ในที่นี้คือมีราคะในอรูปภพ 
และเรียกวา  อรูปราคะ. 

 
รูปาวจรกุศลและอรูปาจารกุศล  ทั้ง  ๒  คํานี้  เปนคําที่มีความหมาย 

ในทางที่จะเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่นถือมั่นอยางเดียวกัน.  ความหมายของคําวา 
กุศลนั่นเอง  เปนสิ่งที่ยั่วความยึดมั่นถือมั่นยิ่งขึ้นไป  หรือเปนที่ตั้งแหงราคะไดมาก 
กวาที่จะกลาววาภพหรือภูมิ.  กามาวจรกุศลหมายถึงกุศลที่เปนไปในทางใหไดมา 
ซึ่งกามสุข  จึงจัดเปนกุศลชั้นต่ํา  ;  รูปาวจรกุศล  คือกุศลที่เปนไปในทางใหไดมา 
ซึ่งความสุขที่เกิดจากรูปฌาน  ซึ่งหางไกลจากกามสุขโดยสิ้นเชิง  ;  อรูปาวจรกุศล 
เปนไปทํานองเดียวกัน  หากแตวาประณีตหรือสูงยิ่งขึ้นไปกวา  กลาวคือ  เปนกุศล 
ที่เปนไปในทางใหไดมาซึ่งความสุข  ประเภทที่เปนอรูปนั่นเอง.  รูปาวจรกุศล 
นั่นแหละเปนที่ตั้งของรูปราคะ  และอรูปาวจรกุศลนั่นเอง  เปนที่ตั้งของอรูปราคะ 
โดยทํานองเดียวกันแท.  ฉะนั้น  แมเราจะกลาววาอรูปราคะมีที่ตั้งอยูที่ความสุข 
อันเกิดจากอรูปฌานก็ตาม  หรืออยูที่อรูปภพก็ตาม  หรืออยูที่อรูปาวจรกุศลก็ตาม 
ยอมมีความหมายอยางเดียวกัน  และเปนคํากลาวที่ถูกตองดวยกันทั้งนั้น. 
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รูปาวจรภูมิ  และ  อรูปาวจรภูมิ.  เมื่อไดกลาวมาถึงเพียงนี้แลว  ควร 
จะไดกลาวถึงภูมิทั้ง  ๒  นี้  ไปเสียดวยในคราวเดียวกัน  เพื่อความเขาใจชัดแจงในสิ่ง 
ที่เรียกวารูปราคะและอรูปราคะยิ่งขึ้นไป  คําวา  “ภูมิ”  แปลวา  ชั้น  หรือลําดับข้ัน 
แตหมายถึงชั้นแหงจิตใจ  หรือระดับแหงใจที่มีความสูงต่ําอยางไร.  รูปาวจรภูม ิ
หมายถึงระดับแหงใจ  ที่ไมทองเที่ยวไปในกาม  แตทองเที่ยวไปในรูป  กลาวคือ 
การแสวงหาความสุขในรูปฌาน.  ถายังต่ําจนทองเที่ยวไปในกาม  คือแสวงหาหรือ 
เกลือกกลั้วในความสุข  ที่เกิดมาจากกาม  ก็เรียกวายังตั้งอยูในกามาวจรภูมิ  คือของ 
สามัญสัตวทั่วไป.  สวนอรูปาวจรภูมินั้นหมายถึงระดับที่ทองเที่ยวไปในอรูป  คือ 
แสวงหาความสุขจากรูป  ฉะนั้นทําใหจับคูกันไดวา  พวกกามาวจรภูมิ  ก็คือพวกที่ 
แสวงหาความสุขจากกามภพ  โดยอาศัยกามาวจรกุศล  ;  พวกที่ตั้งอยูในรูปาวจรภูม ิ
ก็คือพวกที่แสวงหาความสุขจากรูปฌานในรูปภพ  ดวยอาศัยอํานาจของรูปาวจร- 
กุศล.  พวกที่ตั้งอยูในอรูปาวจรภูมิ  ก็คือพวกแสวงหาความสุขประเภทที่เกิด 
จากอรูปฌานในอรูปภพ  โดยอาศัยอํานาจของอรูปาวจรกุศล.  เมื่อเปรียบเทียบ 
กันดูทั้ง  ๓  พวก  จะเห็นไดวาอรูปราคะเปนอาการโดยตรงของสัตว  ที ่ตั ้งอยู ใน 
อรูปาวจรภูมิ  หรือแมสัตวที่ตั้งอยูในขั้นโลกุตตรภูมิขั้นตน ๆ  ที่ยังละราคะสวนนี้ 
ไมไดนั่นเอง  ;  ซึ่งเปนการชี้ใหเห็นอยูในตัวแลววา  อรูปราคะนี้ประณีตเพียงไร 
หรือกลาวอยางสมมติดังที่เคยกลาวแลว  ก็วา  เปนราคะเย็นที่หวาดเสียวเพียงไร 
และละไดยากเพียงไร  ;  และพรอมกันนั้น  ก็แสดงใหเห็นไดดวยวา  ถาละ 
อรูปราคะเสียได  วิมุตติสุขที่ เกิดขึ้นก็ดี  ญาณในวิมุตติสุขนั้นก็ดี  จะเปนสิ่งที่สูง 
ยิ่งขึ้นไปเพียงไรอยางเดียวกัน. 

 
แมอรูปราคสัญโญชนนนี้  ก็สงเคราะหรวมลงในภวราคานุสัย  เชนเดียว 

กับรูปราคะ. 
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ค.  มานะ๑  คําวามานะโดยพยัญชนะ  แปลวาความสําคัญดวยความรู.  
โดยใจความไดแกความรูสึกที่เปนไปในตัวเอง  จนทําใหเกิดความยึดถือเกี่ยวกับ 
ตัวเองขึ้นมา  และแบงไดเปน  ๒  ชั้น  ความสําคัญวาตนมีอยูหรือเปนอยู  ซึ่งเรียก 
วา  อัสมิมานะ  โดยแทจริงนี้อยางหนึ่ง,  อีกอยางหนึ่งเปนมานะที่ขยายออกไปวา 
ตนเปนอะไร  และเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแลวดีกวา  หรือเลวกวา  หรือ 
เสมอกันอยางไร.  ถามานะอยางแรกคืออัสมิมานะยังมีอยูเพียงใดแลว  มานะ 
อยางหลังยอมมีอยูเพียงนั้น  ;  และมานะอยางหลังนี้เอง  ที่เปนตัวการทําความ 
วุนวายจนกระทั่งเปนความทุกขอยางหยาบขึ้นมา. 

 
มานะนี้  จําแนกเปน  ๓  หมวด  คือ 
๑.  ตนดีกวาเขา  มีความสําคัญวาตนดีกวาเขาบาง  ตนเสมอกันกับ 

เขาบาง  ตนเลวกวาเขาบาง. 
๒.  ตนเสมอกันกับเขา  สําคัญวาตนดีกวาเขาบาง  ตนเสมอกันกับ 

เขาบาง  ตนเลวกวาเขาบาง. 
๓.  ตนเลวกวาเขา  แตสําคัญวาตนดีกวาเขาบาง  ตนเสมอกันกับ 

เขาบาง  ตนเลวกวาเขาบาง  ดังนี้. 
 
ถานับเปนหมวด  มีอยู  ๓  หมวด  ถานับเรียงอยางก็มีอยูถึง  ๙  อยาง 

แตทุกอยางยอมมาจากอัสมิมานะ  คือความสําคัญวาตัวเรามีอยูดวยกันทั้งนั้น.  โดย 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
๑  การบรรยายครั้งที่  ๖๐  /  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๐๒ 
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นัยนี้จะเห็นไดวา  สิ่งที่เรียกวา  “มานะ”  หรือคําวา  มานะก็ตาม  ในภาษาธรรมะนี้ 
มีความหมายกวาง  กวา  คําวา  “มานะ”  ในภาษาไทย  ซึ่งมีความหมายไปในทาง 
ความถือตัวของผูที่มีอะไรดอยกวาต่ํากวาอยางเดียวเทานั้น,  สวนในทางธรรมะนั้น 
คําวา  มานะ  มีความหมายกวางครอบคลุมไปหมด  จนไมมีชองทางที่ใครจะรอดพน 
ไปจากมานะได  เชนคนที่ต่ําตอยที่สุด  รูสึกตัววาต่ําตอยอยูแท ๆ  ก็ยังจัดเปนมานะ 
ที่ถึงที่สุดอยูนั่นเอง  ;  หรือแมจะรูสึกวามีอะไร ๆ  เสมอกันก็ยังจัดเปนมานะถึงที่สุด.  
ทั้งนี้เพราะเหตุวา  ไดเล็งถึงความรูสึกสวนละเอียดหรือสวนลึกเปนใหญ  คือ  ความ 
รูสึกที่วาเรามีตัวมีตนอยู  และตัวตนของเรากําลังเปนอยางไรนั่นเอง  ;  สวนที่ 
จะดีกวาใคร  เสมอกันกับใคร  หรือเลวกวาใครนั้น  เปนการเปรียบเทียบ  คือเอา 
ลักษณะแหง  “ความเปน”  ของตน ๆ  ไปวัดกัน  แลวเกิดความสําคัญผิดไปตาม 
อํานาจของความลง.  ถาหากทําลายความสําคัญวามีตัวตนเสียไดเพียงอยางเดียว 
เทานั้น  ความสําคัญเอาเองทั้ง  ๙  อยางก็หมดไป. 

 
ขอน้ีจะเห็นไดวาสิ่งที่ เรียกวามานะนั้น  มีความเรนลับลึกซึ้งและยาก 

แกการตัดเพียงไร  จนถึงกับอยาวาแตปุถุชนคนธรรมดาเลยแมแตพระโสดาบันก็ละ 
มันไมได  พระสกิทาคามีก็ละมันไมได  แมพระอนาคามีก็ละมันไมได  ตองเหลือ 
ไวเปนหนาที่ของอรหัตตมรรคจะพึงตัด  ดังนี้.  ทั้งนี้  เพราะวาสิ่งที่เรียกวามานะนี ้
เปนกิเลสประเภทโมหะชั้นที่ละเอียดที่สุด  และเปนของธรรมชาติธรรมดาที่สุด 
ซึ่งถากลาวอยางโวหารสมัยใหมก็เรียกวาเปน  สัญชาติญาณของสัตวทั่วไป  และเปน 
สัญชาติญาณชั้นหัวหนา  หรือช้ันประธานของสัญชาตญาณอื่น ๆ  เชนสัญชาติญาณ 
แหงการตอสู  สัญชาตญาณแหงการหนีภัย  สัญชาตญาณแหงการแสวงหาอาหาร 
และสัญชาตญาณแหงการสืบพันธุ   เปนตน  ซึ ่งคนสมัยนี ้ถ ือวาเปนสิ ่งที ่ไมอาจ 
ละไดเลยเปนอันขาด. 
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อีกอยางหนึ่ง  หรืออีกทางหนึ่งซึ่งพรอมกันนั้น  เมื่อมีความรูสึกวาตัวตน 
เปนอยางไรแลว  ก็ยอม  มีความรูสึกวาของของตนเปนอยางไรตามไปดวย  เชน 
ของของตนดีกว าของคนอื ่น   เสมอกันกับของคนอื ่น   หรือเลวกว าของคนอื ่น 
ซึ่งอาจจําแนกออกไดเปน  ๙  อยาง  โดยนัยเดียวกับท่ีกลาวมาแลวขางตน  แมความ 
สําคัญมั่นหมายในของของตนเหลานี้   ในทํานองนี้   ก็จัดเปนมานะในที่นี้ดวย 
เหมือนกัน   และเปนที ่ตั ้งแหงความยึดถือไดเท ากับตัวเอง   หรือยิ ่งกวาตัวเอง 
ดังในกรณีของสัตวบางเหลามีความรักในบุตรภรรยาเปนตน  ยิ่งกวาชีวิตของตัวเอง 
ก็ยังมี  ฉะนั้น  จึงจัดวาเปนมานะที่มีคาเทากัน  และมีตนตออันเดียวกัน. 

 
จากมานะทั้งที่ เปนไปในตน  และทั้งที่ เปนไปในของของตน  โดยนัย 

ดังที่กลาวมาแลวนี่เอง  ที่ความเดือดรอนระส่ําระสายตาง ๆ  ไดเกิดขึ้นอยางแปลก 
ประหลาด  หรืออยางไรความหมาย  นาอเน็จอนาถที่สุด  แตทั้งหมดนี้ไมใชเพื่อ 
วัตถุสิ่งของที่มีคาอันใด  แตเปนเพราะความถือตัว  หรือ  เห็นแกเกียรติของตัว 
ซึ่งเรียกวามานะในที่นี้นิดเดียวเทานั้น  ;  และอีกทางหนึ่ง  ซึ่งเปนการเบียดเบียน 
ตนเองลวน  ๆ   ไมเกี ่ยวกับบุคคลอื ่นมาเบียดเบียนเลย   ไดแกการที ่คนบางคน 
หรือสัตวบางเหลา  ยอมลําบากตรากตรําทนทุกขทรมานอยางเอาชีวิตเขาแลก 
เปนระยะยาวนานได  อยางเหลือท่ีจะสมเพชเวทนา   ก็เพราะอาศัยสิ่งที่ เรียกวา 
มานะนี้อีกอยางเดียวกัน. 

 
เปนอันวาสัตวเบียดเบียนซึ่งกันและกัน  และเบียดเบียนตนเองอยูตาม 

ลําพังในชั้นที่ลึกซึ้งที่สุด  ที่ไมนาจะเปนไปไดที่สุดก็เพราะอาศัยสิ่งที่เรียกวามานะนี้  ;  
สวนที่อาศัย  โลภะ  หรือโทสะนั้นเปนชั้นตื้น ๆ  และเปนชั้นธรรมดาสามัญ  เพราะ 
ฉะนั้นพึงพิจารณาดูเถิดวา  มานะนี้เปนสิ่งที่นาหวาดเสียวเพียงไร  ละยากกวาโลภะ 
และโทสะเพียงไร  จึงตกมาอยูในระยะรั้งทายของบรรดาสัญโญชนที่จะตองละ. 

www.buddhadasa.in.th

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org



การตัดสัญโยชน  ของอริยมรรคทั้งสี่ ๔๘๕ 

สิ่งที่จะตองศึกษาหรือระมัดระวังเปนพิเศษอีกขอหนึ่งก็คือ  ตองไมเอา 
ความหมายของคําวา  มานะ  ไปปนกับความหมายของคําวา  สักกายทิฏฐิ  ซึ่งเปน 
สัญโญชนขอตน  อันพระโสดาบันจะพึงละ  เพราะมีความหมายคลายกันอยูบางอยาง 
แตมิใชเปนกิเลสชั้นเดียวกัน  ดังที่เห็นไดจากการที่ถูกจัดไวคนละขั้นคนละตอน 
อยางไกลกันมากทีเดียว.  สักกายทิฏฐินั้นเปนความสําคัญวามีตัวตนชั้นหยาบที่สุด 
และเปนไปในทางกายหรือทางวัตถุ  หรือทางรูปธรรมมากที่สุด  ซึ่งแมจะละไดแลว 
ความสําคัญตนในชั้นมานะนี้  หรือท่ีเรียกวาอัสมิมานะนี้  ก็ยังเหลืออยูอยางเต็มท่ี 
ดังที่ไดกลาวแลววา  แมพระอนาคามีก็ยังไมสามารถละมานะในขั้นนี้  ทั้งนี้เพราะ 
วามานะนี้มิไดเปนเพียงความเขาใจผิดหรือเห็นผิด  หากแตเปน  ความรูสึกที่ลึกซ้ึง 
ของสัญชาตญาณ  ชนิดที่มีอยูโดยไมรูสึกตัวเอาเสียทีเดียว. 

 
ควรจะสังเกตไวอีกอยางหนึ่งวา  สิ่งที่เรียกวามานะนี้เปนกิเลสประเภท 

ที่มีความยึดถือตัวตน  ในฝายความดีหรือความดียิ่ง ๆ  ขึ้นไปโดยสวนเดียว  ;  ฉะนั้น 
แมจะไดทําดีถึงที่สุด  จนไมรูวาจะทําดีอยางไรตอไปอีกแลว  ก็ไมสามารถที่จะเอา 
ชนะกิเลสขอน้ีได  และพนทุกขไมไดดวยความดีที่สุดที่ตนจะพึงกระทําดีได.  การ 
เอาชนะความทุกขไดโดยสิ้นเชิง  จึงตองเปนการละมานะเสียโดยสิ้นเชิง  หมาย 
ความวา  ไมใหคุณคาหรืออํานาจของความดีมาครอบงําไดอีกตอไป.  อุทาหรณ 
ในขอน้ี  จะเห็นไดจากการคนควาและการปฏิบัติในลัทธินอกพุทธศาสนา  หรือ 
กอนพุทธศาสนา  ซึ่งมีการคนควาและการปฏิบัติชนิดที่ใคร ๆ  ก็ตองยอมรับวา 
กวางขวางและลึกซึ้งไมนอยเลย  แตในที่สุดก็เอาชนะความทุกขไมได  เนื่องจาก 
ไมเปนไปเพื่อถอนเสียซ่ึงความสําคัญวาตัวตน  หรือความที่เปนตัวตนที่ดีวิเศษ 
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ยิ่ง ๆ  ขึ้นไปนั่นเอง.  เห็นไดจากการที่พระพุทธองคทรงยอมรับวาอุทกดาบส 
รามบุตร  ซึ่งเคยเปนอาจารยของพระองคในขณะที่ยังเที่ยวศึกษาคนควาอยูนั้น 
อยูในประเภทบุคคลท่ียังไขวกั้นอยูเพียงนิดเดียว  มิฉะนั้นก็จะตรัสรู  ซึ่งเปนเหตุ 
ใหพระองคทรงนึกถึงดาบสผูนี้กอนบุคคลอื่นใด  ภายหลังจากการตรัสรูแลว  ดังนี้ 
เปนตน. 

 
สรุปความวา  สิ่งที่เรียกวามานะนี้  เปนกิเลสประเภทที่มีมูลมาจาก 

ความยึดมั่นถือมั่น  “ในตัวตนที่เต็มไปดวยความดี”  ซึ่งจะเปน  “ตนเอง”  หรือ 
 “ตนผูอื่น”  ก็ตาม  หรือ  “ตนสิ่งอื่น”  ก็ตาม  แลวมีความรูสึกขยายออกไป 
ในทางที่จะเปรียบเทียบกัน  ซึ่งทําใหกิเลสขอนี้มีพิษสงมากขึ้น.  อริยมรรคญาณ 
ในขั้นอรหัตตมรรคเทานั้น  ที่จะมีแสงสวางหรือมีกําลังมากพอที่จะทําลายถายถอน 
สัญโญชนขอน้ีได  เพราะการเห็นอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  ในขั้นอรหัตตมรรคนั้น 
เปนไปอยางแรงกลา  เพราะถึงที่สุดจริง ๆ  สามารถทําลายเสียไดซึ่งความรูสึกวาตน 
หรือมีตัวตนชนิดที่เปนที่ตั้งแหงความยึดถือ  ซึ่งเปนชองทางที่จะชวยใหพิจารณา 
เห็นสืบไปวา  วิมุตติสุขที่เกิดมาจากการถอนความสําคัญวามีตัวตนอยูในลักษณะ 
อยางไร  มันจะนํามาซึ่งความสงบสุขเพียงไร  และวิมุตติสุขญาณในขั้นนี้  มีความสุข 
สูงยิ่งขึ้นไปอีกเทาไร. 

 
มานสัญโญชนตรงเปนอันเดียวกันกับมานานุสัย  ฉะนั้น  จึงไมจําเปน 

จะตองวินิจฉัยในคําวามานานุสัยอีกประการใด. 
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ฆ.  อุทธัจจะ๑  คํานี้ตามปกติแปลกันวาความฟุงซาน  แตความหมาย 
อันแทจริงนั้นมีอยูลึกกวานั้น  มิไดหมายความเพียงความฟุงซานตามความหมายใน 
ภาษาไทย  ซึ่งเปนเรื่องของนิวรณมากกวาที่จะเปนเรื่องของสัญโญชน.  ถาคําวา 
ฟุงซานมีความหมายไปในทางความคิดเลื่อนลอย  เชนความคิดทํานองสรางวิมาน 
ในอากาศดวยแลว  จะยิ่งเปนการนาขบขันมากทีเดียว  ถาพระอนาคามีก็ยังละ 
ความฟุงซานเชนนี้ไมได  ;  ฉะนั้น  จะตองทําความเขาใจกันในเรื่องนี้ใหดี ๆ. 

 
โดยความหมายอันแทจริง  คําวา  อุทธัจจะ  ในที่นี้  หมายถึง  ความที ่

จิตฟุงขึ้นกวาระดับปกติ  เพราะอํานาจ  ความสนใจ  ความสงสัย  ความหวัง 
ความระแวง  หรือแมแต  ความกลัว  อยางใดอยางหนึ่ง  ซึ่งพระอนาคามียังละ 
ไมไดนั่นเอง  ;  และโดยเฉพาะอยางยิ่ง  ก็คือความสนใจดวยความสงสัย  หรือ 
ความอยากรูวาสิ่งนั้นเปนอะไร  หรือเพื่ออะไร  หรือเพื่อประโยชนอะไร  เปนตน.  
พระอรห ันต จําพวกเด ียวเท านั ้น   ที ่ต ัดความสงส ัย   ความหว ัง   ความก ังวล 
ความกลัวหรือกิเลสอันละเอียดประเภทเดียวกันชื่ออื่น ๆ  เสียได  จึงไมมีความสนใจ 
วานั่นมันนารู  นาสนใจ  หรือนากลัว  เปนตน.  ถายังละกิเลสอันละเอียดเหลานี ้
ไมได  จิตจะตองฟุงขึ้น  ฟูขึ้น  กระเพื่อมขึ้น  หรือถึงกับระรัวขึ้น  ในเมื่อมี 
สิ่งใดสิ่งหนึ่งผานเขามา  และมีอาการที่นาสนใจ  นาสงสัย  หรือนาหวาดเสียว 
เปนตน.  ความฟุงขึ้นแหงจิตในทํานองนี้เอง  เรียกวา  อาการของอุทธัจจะ.  
กิเลสท่ีเปนเหตุใหฟุงขึ้นอยางนี้เอง  เรียกวาอุทธัจจสัญโญชน  ซึ่งเปนสิ่งที่เหมือน 
นอนเนื่องอยูในสันดาน. 

 
 
 
 
 
 

                                                
๑  การบรรยายครั้งที่  ๖๑  /  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๐๒ 
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พิจารณาดูใหละเอียดยิ่งขึ้นไป  จะเห็นไดวากิเลสที่ทําหนาที่ใหจิตฟุงขึ้น 
ในลักษณะเชนนี้นั้น  มีมูลมาจากความยึดถือในตัวตนอยางเดียวกัน  คือมีความ 
สําคัญวาตนมีอยูนั่นเอง  แตมิไดเปนไปในทางที่จะเปรียบเทียบ  วาดีกวาหรือเลว 
กวาหรือเสมอกัน  ดังที่กลาวมาแลว  แตเปนไปในทางเห็นแกตน  ชนิดที่ละเอียด 
จนถึงขนาดที่ไมรูสึกตัว  และเคลื่อนไหวไปในทางที่จะแสวงหาประโยชนแกตัว 
หรือการปองกันชีวิตของตัวโดยไมรูสึกตัวอีกอยางเดียวกัน.  เพราะความรูสึกวา 
มีตัวนั่นเอง  จึงมีความรูสึกในทางที่จะหาผลประโยชนใสตัว  ฉะนั้นพอมีอะไรผาน 
เขามาในลักษณะที่จะเปนประโยชนแกตัว  ก็อดสนใจไมได  หรือแมแตสิ่งที่ยังไม 
แนว าจะเปนประโยชนหร ือไมเป นประโยชนแกต ัวผ านเข ามา   เช นสิ ่งที ่ต ัวย ังไม 
รูจักเลย  แตถาแปลกประหลาดกวาธรรมดา  ก็อดสนใจไมไดวาชะรอยสิ่งนี้จะเปน 
ประโยชนแกตน  เพราะจิตยังอยูในวิสัยของการแสวงหาประโยชน  เพราะมี 
ตนเปนที่รองรับประโยชนนั่นเอง.  ความสนใจเหลานี้ลวนแตทําใหจิตกระเพื่อม 
หรือไหวตัวไปจากระดับปรกติ.  อีกทางหนึ่งซึ่งตรงกันขาม  ก็คือเมื่อสิ่งที่มีลักษณะ 
ตรงกันขามผานมา  ในทางที่แสดงวาไมเปนประโยชนแกตัว  จะทําลายประโยชน 
ของตัว   หรือทําลายชีว ิตของตัวโดยตรง   ความสนใจก็เกิดขึ ้นในสิ ่งนั ้นอยาง 
รุนแรง  จนถึงกับเปนการสั่นระรัวไปดวยอํานาจความกลัว.  อาการเชนนี้ 
มีไดแมในสิ่งที่ตนไมรูจักวามันเปนอะไร  แตมันดูนากลัว  :  จะเปนของจริงตาม 
ธรรมชาติ   หรือแมแตของที่มนุษยทําเทียมขึ้น   ก็เปนที่ตั้ งแหงความสนใจ   หรือ 
ความกลัว  ไดโดยเทากัน  ;  เมื่อใจกระเพื่อมแลว  ก็ลวนแตเรียกวาอุทธัจจะ 
ไดดวยกันทั้งนั้น.  อาการเหลานี้มีอยูเปนประจํา  ในจิตของสัตวที่ยังอยูในอํานาจ 
ของประโยชน  ยังอยูในวิสัยแหงการแสวงหาประโยชน  เพราะยังละความยึดถือวา 
ตัวตน  วาของตนไมไดนั่นเอง.  นี่เปนเครื่องชี้ใหเห็นไดชัดอยูในตัวแลววา  ทําไม 
พระอนาคามี  จึงยังละอุทธัจจะไมได. 
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ความกระเพื่อมแหงจิตเหลานี้  แมมิไดเปนไปอยางรุนแรงถึงขนาดที่ทํา 
ใหเพอคลั ่งเปนบา  หรือถึงกับขาดใจตาย  แตก็เปนเครื ่องทําลายความสงบสุข 
ชั้นละเอียด  จนถึงกับวาทําใหความดีตาง ๆ  เปนหมันไปทีเดียว  กลาวคือ 
คนดี  คนมีบุญกุศล  คนร่ํารวย  มีอํานาจวาสนาเพียงไรก็ตาม  ถายังมีความเสียว 
ความหวั่นระแวง  และความวิตกกังวล  เปนตน  กลุมรุมอยูในใจแลว  ความดีหรือ 
บุญกุศลเหลานั้นจะมีประโยชนอะไร  เพราะชวยแกไขใหไมได  :  ทั้งนี้  เปน 
เพราะ  สิ่งเหลานี้  ตองแกไขดวยสิ่งที่ยิ่งไปกวาบุญกุศล  นั่นเอง.  เมื่อแกไข 
สิ่งเหลานี้ไดหมดจดแลว  สิ่งตาง ๆ  ก็พลอยเปนประโยชนไปตาม  คืออํานวยความ 
สะดวกสบายใหตามหนาที่ของมัน.  อรหัตตมรรคเทานั้นที่จะตัดสิ่งเหลานี้ใหขาด 
ไปได.  ลองพิจารณาดูเถิดวา  เมื่อตัดสิ่งรบกวนใจอันเปนขาศึกศัตรูชั้นละเอียด 
เหลานี้ ไดขาดแลว   จิตจะประสบความสงบเย็นสักเพียงไร   นั่นแหละคือคาหรือ 
ความหมายของวิมุตติสุข   อันเกิดมาจากการตัดอุทธัจจสัญโญชน เสียได   และ 
วิมุตติสุขญาณขอน้ี  มีความหมายสมกับเปนสิ่งที่ เคียงคูกันกับอรหัตตมรรคญาณ 
จริง ๆ. 

 
อุทธัจจะ  หรือความกระเพื่อมแหงจิต  มีมูลมาจากความสําคัญวามีตัว 

มีตน  ฉะนั้น  จึงสงเคราะหสัญโญชนขอน้ีลงในมานานุสัย. 
 
ง.  อวิชชา  สัญโญชนขอสุดทายนี้  แปลวาความไมรู.  ถูกจัดไวเปน 

ขอสุดทาย  เพราะเหตุใดนั้น  มีสิ่งที่ตองวินิจฉัยกันอยางละเอียด  ซึ่งจะทําใหเขาใจ 
คําวา  อวิชชา  ไดดี. 

 
ความจริงที่ ใคร ๆ   ตองยอมรับมีอยูวา  กิเลสทุกชนิด  และทุกระดับ 

ยอมมีมูลมาจากอวิชชาหรือเปนสวนใดสวนหนึ่งของอวิชชาดวยกันทั้งนั้น.  เมื่อ 
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กลาวถึงกิเลสช่ือตาง  ๆ  ไปหมดสิ้นแลว  มากลาวถึงอวิชชาอีก  มิเปนการซ้ํากัน 
ไปหรือ  นี่แหละคือปญหาที่ตองวินิจฉัยในที่นี้. 

 
หลักเกณฑในปฏิจจสมุปบาท  มีอยูวา  ความทุกขหรือสังขารทั้งปวง 

รวมทั้งกิเลสดวย  มีมูลมาจากอวิชชา  ;  ถาทําลายอวิชชาเสียเพียงอยางเดียวเทานั้น.  
สิ่งตาง ๆ  ที่เปนกิเลสหรือความทุกขก็ดับไปหมด  และเรื่องก็สิ้นสุดลงเพียงเทานั้น.  
สวนในเรื่องของสัญโญชนนี้  ไดระบุการละสัญโญชนเปนลําดับ ๆ  ไป  กระทั่งละ 
อวิชชาเปนขั้นสุดทายคือข้ันที่  ๑๐  คลาย ๆ  กับวา  มีกิเลสอีกตั้ง  ๙  อยาง  ซึ่งอยู 
นอกเหนือไปจากอวิชชา  ;  ความจริงหาไดเปนไปโดยทํานองนั้นไม  กิเลสและ 
สัญโญชนทั้งหลาย  ที่มีชื่อตางกันเหลานั้น  เปนสิ่งที่เกิดมาจากอวิชชา  มีลักษณะ 
เปนอาการของอวิชชา  ในรูปตาง ๆ  กัน  จึงไดชื่อแปลก ๆ  ตามอาการที่มันแสดง.  
การเกิดมาจากอวิชชานั้น  เกิดเสร็จเรียบรอยอยูในภายใน  โดยอาการที่เรนลับเห็น 
ไดยากที่สุด  จึงไมชวนใหคิดไปในทํานองวา  มันเปนพวกอวิชชาดวยกัน  ;  แตถา 
พิจารณาใหดีแลว  จะเห็นไดวาสัญโญชนทั้ง  ๙  มีมูลมาจากอวิชชา  มีอยูไดเพราะ 
อวิชชาอยู.  เชนสักกายทิฏฐิเห็นวากายนี้เที่ยงแทเปนของตนก็เพราะอวิชชา 
ครอบงํา  ทําใหเห็นไปอยางนั้น.  วิจิกิจฉา  ลังเลตอขอปฏิบัติที่จะขามฟากจาก 
โลกิยะไปสู โลกุตระ   เพราะยังอาลัยในโลกิยะอยู   นี้ เพราะอํานาจครอบงําของ 
อวิชชาดึงเอาไว  สีลัพพตปรามาส  คือการจับฉวยเอาสิ่งตาง ๆ  ผิดจากความจริง 
หรือผิดจากความหมายอันแทจริงนั้น  เปนอาการของอวิชชาอยางชัดแจงอยูแลว.  
กามราคะมีความกําหนัดในกาม   เพราะไม รูจักสิ่งที่ เรียกวากาม   ตามที่ เปนจริง 
ปฏิฆะ  ความกลัดกลุมดวยอํานาจโทสะ  ก็เนื่องมาจากความไมรูจักสิ่งที่เปนมูลเหต ุ
แหงความกลัดกลุมตามที่เปนจริง  จึงไปกลัดกลุมเขา  ;  ความไมรูตามที่เปนจริงนี ้
เปนอาการโดยตรงของอวิชชา  ทั้งอยางหยาบและอยางละเอียด.  สําหรับรูปราคะ 
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หรืออรูปราคะนั้น  เปนเรื่องของอวิชชาชั้นละเอียด  คือไมรูจักความสุขอันเกิดมา 
จากรูป   และอรูป   ตามที่ เปนจริงหรือถึงที่สุด   จึงหลงยึดถือ   เพราะหลงในความ 
ประณีตของความสุขประเภทนี้.  มานะและอุทธัจจะนั้น  คือความไมรูจริง  และเปน 
เรื่องความรูผิดอันเกี่ยวกับตัวตนดังที่กลาวมาแลวขางตน.  ทั้งหมดนี้แสดงใหเห็นวา 
สัญโญชนทั้ง  ๙  นั้น  หรืออนุสัยทั้ง  ๖  ขางตนนั้น  ลวนแตเปน  “ลูก”  ของอวิชชา 
โดยตรง  อยางที่ไมควรจะถือวาเปนพี่นองหรือเพื่อนฝูงของอวิชชาเลย.  ฉะนั้น 
การฆาลูก ๆ  ใหตายหมด  หาไดหมายความวาเปนการฆาแมของมันใหตายดวยไม 
แมของมันยังเหลืออยู  ในฐานะเปนสิ่งที่จะคลอดลูกทั้งหลายอีกตอไปไมมีหยุด 
งานขั้นสุดทายจึงไดแกการฆาอวิชชา  ซึ่งเปนเหมือนแมแหงกิเลสทั้งปวง.  การที่ 
อรหัตตมรรคญาณตัดสัญโญชนในเบื้องสูงคราวเดียวทั้ง  ๕  อยางนั้น  หมายความวา 
อรหัตตมรรคญาณ  มีกําลังมากพอที่ไมจําเปนจะตองรอฆาลูก ๆ  ๔  คน  ใหตายไป 
ทีละคนกอน  แลวจึงฆาแมเปนคนสุดทาย.  อรหัตตมรรคญาณมีวิสัยหรืออํานาจ 
ที่สามารถทําลายสิ่งทั้ง   ๕  นี้  ไดพรอมกันไปในตัวในคราวเดียวกัน  แตถึงกระนั้น 
ก็มิไดหมายความวา  อวิชชาไมไดเปนแดนเกิดของสัญโญชนทั้ง  ๔  ที่ถูกตัดพรอมกัน 
กับอวิชชานั้น.  ขอนี้เปรียบเหมือนกับแมโจรคนหนึ่ง  ถูกฆาพรอมกันไปกับ 
ล ูก   ๔   คน   ชั ้นที ่เป นห ัวหน าหร ือห ัวป   ด วยอํานาจอรห ัตตมรรค   ในเมื ่อล ูกชั ้น 
เล็ก ๆ  หรือนอง ๆ  ถูกฆาตายไปแลวโดยงาย  ดวยอํานาจโสดาปตติมรรค  สกิทาคามิ- 
มรรค  และอนาคามิมรรคตามลําดับ.  การกลาวดวยอุปมาอยางนี้  เรียกวาการ 
กลาวโดยภาพพจน  หรือท่ีเรียกโดยภาษาธรรมะวา  การกลาวอยางบุคคลาธิษฐาน 
ทั้งนี้  เพื่อชวยใหเกิดความเขาใจไดงาย  เขาใจไดทันที  แลวลืมไดยาก  จึงนํามาใช 
อธิบายธรรมะในขั้นที่ลึกซึ้งและสับสน. 
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เมื่อไดพบวาสัญโญชนชื่ออื่น ๆ  เปนเพียงสิ่งที่งอกงามไปจากอวิชชา 
ดังที่กลาวแลว  ซึ่งเปนการแสดงวาสัญโญชนเหลานั้นไมใชตัวอวิชชาโดยตรง  ดังนี้ 
แลว  ปญหาก็เหลืออยูวา  สิ่งที่เรียกวาอวิชชาโดยตรงนั้น  คืออะไร ? 

 
อวิชชาคือความไมรูดังที่กลาวแลวขางตน  แตมีสิ่งที่จะตองศึกษาตอไป 

วา  :  สภาพแหงความไมรูนั้นเปนอยางไร  ?  และไมรูซึ่งอะไร ?  และเกิดอะไรขึ้น 
เพราะความไมรูนั้น  ?  รวมกันเปน  ๓  อยาง  ซึ่งจะไดวินิจฉัยทีละอยางดังตอไปนี้ :- 

 
สภาพแหงความไมรู  นั้น  หมายถึงภาวะแหงปราศจากความรูที่ควรจะรู 

ไมใชว าไมรู อะไรเสียเลย  เพราะความรู ที ่ผ ิดก็ย ังมี  รู อยางถูกครึ ่งผ ิดครึ ่งก ็ย ังมี 
การท่ีจะใหมนุษยที่มีชีวิตอยู ไมมีความรูอะไรเสียเลยนั้น   เปนสิ่งที่ เปนไปไมได 
เพราะเวลาที่ลวง ๆ  ไป  ยอมสอนอยูในตัวใหเขามีความรูอยางใดอยางหนึ่งเพิ่มข้ึน 
แตความรูเหลานี้  ยังไมถึงขีดที่จะไดนามวา  “สิ่งที่ควรรู”  ตามความมุงหมายของ 
พุทธศาสนา  ยังรูผิดบาง  รูถูกแตมิไดเปนไปในทางที่มุงหมายบาง  ความปราศจาก 
ความรูที่ควรรู  เชนนี้เองเรียกวา  อวิชชา.  หมายความวาในความรูหรือภาวะแหง 
ความรูเหลานั้น  ปราศจากความรูที่สามารถตัดสัญโญชนทั้ง  ๑๐  ได.  ภาวะอยาง 
ที ่เร ียกวาอวิชชาในที ่นี ้  จะถือวามีอยู ในที ่ทั ่วไป  เปนอนันตะก็ได  หรือจะถือวา 
มีอยูในจิตของสัตวก็ได  เพราะวาถามีอยูในที่ทั่วไป  ก็หมายถึงมีอยูในจิตใจของ 
สัตวดวย   และเพราะวามีอยู ในจิตใจของสัตวนั ่นเอง   จึงเกิดเปนเรื ่องเปนราว 
ขึ้นมา  ความหมายอันสําคัญจึงอยูที่ความมีอยูในจิตใจของสัตว  เพราะสัตวนั่นเอง 
เปนตัวเจาทุกข  และกําลังศึกษาปฏิบัติ  ซึ่งเปนการดิ้นรนเพื่อความพนจากทุกข.  
สรุปความเฉพาะขอน้ีวา  อวิชชาคือภาวะแหงความปราศจาก  ความรูที่ควรรู  ซึ่งม ี
อยูในจิตใจของสัตวทั่วไป  ในลักษณะที่ครอบคลุมไปทั้งโลก. 
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สําหรับปญหาที่วา  ไมรูซ่ึงอะไร  นั้น  ตอบไดอยางกําปนทุบดินชั้นหนึ่ง 
กอนวา  ไมรูสิ่งที่ควรรู  ดังที่กลาวมาแลวขางตน.  ครั้นถามตอไปวาสิ่งที่ควรรู 
คืออะไร  ?  คําตอบยอมมีโดยเฉพาะเจาะจงลงไปวา  ไมรูสิ่งที่จะทําใหไมมีทุกข.  
สําหรับสิ่งที่จะทําใหไมมีทุกขนี้  จําแนกออกไปสําหรับการศึกษา  และการปฏิบัต ิ
ไดโดยงายเปน  ๔  อยางคือ  ความจริงเรื่องทุกข  ความจริงเรื ่องเหตุใหเกิดทุกข 
นี้คูหนึ่ง  ;  อีกคูหนึ่งคือ  ความจริงเรื่องสภาพแหงความไมมีทุกขเลย  และความจริง 
เร่ืองหนทางปฏิบัติเพื่อเขาถึงความไมมีทุกขนั้น.  ถาจําแนกออกไปก็เปน  ๔  ดังที ่
กลาวแลวนี้  ถายนเขามาอีกก็เหลือเพียง  ๒  คือ  ความทุกข  กับความดับทุกข  ;  
ถายนลงอีกก็จะเหลือเพียง  ๑  คือ  ความดับทุกข  นั่นเอง.  การกลาวอยางยน 
ใหเหลือเพียง  ๑  เพียง  ๒  เชนนี้  ไมเพียงพอแกการศึกษาของคนทั่วไป  คงใชได 
เฉพาะเพียงบาคน  จึงตองบัญญัติไวในมาตรฐานที่เหมาะแกคนทั่วไป  คือบัญญัติ 
เปน  ๔  อยางดังที่กลาวแลว  ซึ่งอาจจะยนเปนหนึ่ง  เปนสองไดดวยตนเอง  ในเมื่อ 
มีความเขาใจในเรื่องนี้อยางทั่วถึงแลว. 

 
ความจริงเรื่องทุกข  คือขอท่ีวา  สิ่งทั้งปวงเปนทุกข  แมแตสิ่งที่เรียก 

กันวาสุข  วาบุญ  วาสวรรค  ก็เปนทุกข  โดยไมตองพูดถึงความเกิด  แก  เจ็บ  ตาย 
เป นต น   ขอนี ้หมายความว า   สังขารทั ้งปวงเป นทุกข   โดยไมยกเว นสิ ่งใดเลย 
แตสัตวมีอวิชชาครอบงํา  ยอมเห็นบางอยางเปนสุข  บางอยางเปนทุกข  จึงเลือก 
ที่รักผลักท่ีชัง  โดยเปนสิ่งที่นารัก  นาชัง  ขึ้นมาหลอกตัวเอง  ใหผละจากสิ่งนี้  วิ่งไป 
หาสิ่งโนน  จากสิ่งโนนมาหาสิ่งนี้  เรื่อยไปไมมีที่สิ้นสุด  ตามอํานาจอวิชชาของตัว 
มันเอง  ที่ไมรูวาสังขารทั้งปวงเปนทุกข  เพราะความเปนอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  ;  
ถาทราบความจริงขอน้ี  ก็เปนอันวาทราบความจริงเรื่องทุกข. 
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ความจริงเรื่องเหตุใหเกิดทุกข  นั้น  หมายความวา  ทุกขไมไดเกิดขึ้นเอง 
ลอย ๆ  แตมีเหตุมีปจจัยท่ีทําใหเกิด.  เหตุปจจัยท่ีทําใหเกิดนั้น  มิใชสิ่งภายนอก 
เชน  ผีสางเทวดา  เปนตน  แตเปนสิ ่งที ่มีอยู ในภายใน  คือ  กิเลสนานาชนิด 
รวมทั้งกิเลสที่เปนเหตุใหเชื่อในผีสางเทวดาเปนตนเหลานั้นดวย.  สําหรับกิเลส 
ที่ใกลชิด  และเนื่องกันอยูโดยตรงกับความทุกขโดยประจักษนั้นคือ  กิเลสที่เรา 
เรียกกันวาตัณหา  แปลวา  ความอยาก  หมายถึง  ความอยากทุกชนิด  มีมากมาย 
เหลือท่ีจะประมาณได  แตจัดเปนหมวด ๆ  ไดเพียง  ๓  หมวด  คือ  อยากมี  หรือ 
อยากได  ๑.  อยากเปนอยางนั้นอยางนี้  ๑.  อยากไมใหเปนอยางนั้นอยางนี้  ๑.  
ความอยากหรือตัณหานี้  มีผลมาจากอวิชชา  เพราะไมรูจึงไดอยากไปในสิ่งตาง ๆ  
ซึ่งที่แทไมมีอะไรที่นาอยากเลย  เพราะสังขารทั้งหลายทั้งปวงเปนทุกขโดยเสมอกัน 
ดังที่กลาวแลวขางตน.  ความไมรูทําใหอยากหรืออยากเพราะไมรู  จึงกลาวไดวา 
ความอยากมีอยูตราบใด  ความไมรูก็มีอยูตราบนั้น  ;  หรือความไมรูมีอยูตราบใด 
ก็ไมมีทางที่จะใหรูไดวา  ความอยากเปนเหตุใหเกิดความทุกขอยูตราบนั้น.  เมื่อใด 
รูวา  ความอยากเปนเหตุใหเกิดทุกข  ก็เปนอันรูความจริง  เรื่องเหตุใหเกิดทุกข. 

 
ความจริงเรื่องสภาพแหงความไมมีทุกข  โดยประการทั้งปวง  นี้หมายถึง 

ความจริงเรื่องนิพพาน.  นิพพาน  แปลวา  ดับไมเหลือ  เปนความดับไมเหลือ 
ของกิเลสและความทุกข  เปนความวางจากกิเลสและความทุกข  ถึงที่สุดจริง ๆ  
แตสัตวมิไดแสวงหาความดับทุกขในลักษณะเชนนี้  แตไปแสวงหาความดับทุกข 
จากกามคุณบาง  หรือสูงขึ้นไปก็คือ  ความสุขอันเกิดจาก  รูป  และ  อรูปบาง  ซึ่ง 
ไมอาจจะเปนความดับทุกขอยางแทจริง   หรือถึงที่สุดไปไดเลย  นี้คืออวิชชาของ 
สัตวเหลานั้นในขอน้ี.  เมื่อใดทราบวา  ดับกิเลสสิ้นเชิงเปนความดับทุกขสิ้นเชิง 
เมื่อน้ันกลาวไดวา  รูความจริงเรื่องความดับทุกข. 
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ความจริงเรื่องหนทางใหถึงสภาพแหงความไมมีทุกขเลย  นั้น  คือ 
การปฏิบัติชนิดที่  ถูกตรงตามกฎเกณฑของธรรมชาติ  ในลักษณะที่จะดับอวิชชา 
และตัณหาเสียได  ซึ่งเรียกวาการปฏิบัติชอบ  หรือการปฏิบัติสายกลาง  คือพอเหมาะ 
พอสม  หมายถึงการปฏิบัติตอชีวิต  ไมตึงเครียดเกินไป  ไมยอหยอนเกินไป  แตให 
พอเหมาะพอสมเพื่อจะเปนอยู  ชนิดที่เปนการละกิเลสไปในตัว  ทั้งกลางวันและ 
กลางคืน  หรือเรียกวาทั้งหลับท้ังตื่น  ไมมีระยะวางเวน  แมจะหลับอยูก็ยังใชเปน 
การควบคุมกิเลสหรือบรรเทากิเลสอยูเสมอไป.  ขอปฏิบัติเหลานี้มีชื่อเรียกวามรรค 
บาง  สติปฏฐานบาง  โพชฌงคบาง  และอื่น ๆ  อีกหลายอยาง  โดยใจความเปนอยาง 
เดียวดวยกันทั้งนั้น  แตที่นิยมใชเรียกมากกวาอยางอื่นนั้น  คือ  มรรค.  มรรค 
ในที่นี้แปลวา  ทาง  หมายถึง  ทางปฏิบัติเพ่ือทําลายตัณหา  หรืออวิชชา  โดยตรง.  
มรรคนี้ประกอบดวยองคประกอบจํานวนหนึ่ง  จะวามีองค  ๑๐  ก็ได  องค  ๘  ก็ได 
มีองค  ๓  ก็ได  แลวแตจะยนหรือจะขยายตามตองการ  ;  แตที่ใชเปนหลักสําหรับ 
กลาวกันทั่วไปนั้น  ถือวามีองค  ๘  มีสัมมาทิฏฐิเปนตน  มีสัมมาสมาธิเปนที่สุด 
เพราะเปนพระพุทธภาษิตที่ตรัสมากกวาอยางอื่น.  ถาจะขยายออกเปน  ๑๐  ก็เพิ่ม 
สัมมาญาณะและสัมมาวิมุตติ  ตอทายมรรคมีองค  ๘.  ถายนใหเหลือ  ๓  ก็สงเคราะห 
สิ่งเหลานั้นใหเปนเพียง  อธิสีล  อธิจิต  และ  อธิปญญา  ดังนี้เปนตน.  แตโดย 
ใจความแลว  คือขอปฏิบัติที่มีผลดิ่งไปในทางที่จะทําลายกิเลสตัณหาโดยตรงเทานั้น.  
สวนสัตวผูถูกอวิชชาครอบงําไว  ยอมปฏิบัติแตในทางใหไดมาซึ่งสวรรค  อันรวม 
ทั ้งความสนุกสนานเพลิดเพลินในโลกนี ้  หรืออยางมากที ่ส ุด   ก็มุ งต อความสุข 
อันเกิดจากรูป  หรืออรูป  นี้คือ  อวิชชาในเรื่องทางดับทุกข  ของสัตวเหลานั้น.  
เมื่อใดมีความรูแจงในขอปฏิบัติ  ที่เปนการทําลายกิเลสโดยตรงอยางเดียว  เมื่อน้ัน 
เรียกวา  มีวิชชา  ในความจริงเรื่องหนทางแหงความดับทุกข. 
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ความไมรูความจริงทั้ง  ๔  ขอน้ัน  เรียกวาอวิชชาในที่นี้  เมื่อมีอวิชชา 
เหลานี้แลว   นอกจากไม รูความจริงตาง  ๆ   ดังที่กลาวมาแลว   ยังเปนเหตุให รู 
ความเท็จ  กลาวคือ  มิจฉาทิฏฐิตาง ๆ  ที่อยูในรูปของกิเลสชื่อตาง ๆ  สัญโญชน 
ชื ่อตาง  ๆ   อนุสัยชื ่อตาง  ๆ   นอกไปจากอวิชชา   ดังที ่ไดเห็นกันอยู ทั ่ว  ๆ   ไป .  
นี ้เปนการแสดงใหเห็นวา  อะไรเปนสิ ่งที ่ควรรู   อะไรเปนสิ ่งที ่แมรู ก ็ย ังไมเรียกวา 
รูสิ่งที่ควรรู  ;  ซึ่งสรุปความไดเฉพาะในขอน้ีวา  อวิชชา  คือความไมรู  หรือ 
ปราศจากความรูชนิดที่ทําใหเดินถูกทางแหงความดับทุกขนั่นเอง. 

 
สวนขอท่ีวา  อวิชชา  จะทําใหเกิดผลอยางไรสืบไป  นั้น  ยอมเห็นได 

จากคําอธิบายที่กลาวมาแลว  ๒  ขอขางตน  คือเมื่อไมรูก็เดินผิดทาง  คําวาเดิน 
ผิดทาง  หมายถึงเปนไปในลักษณะที่จะทําใหกิเลสตาง ๆ  เกิดขึ้นมาใหม  และมี 
ความทุกขตาง ๆ  เกิดขึ้นมาใหม  แลวหลงใหลอยูในกิเลสและความทุกขนั้น  ใน 
ลักษณะที่เรียกวา  เห็นกงจักรเปนดอกบัว  คือทําไปดวยความสมัครใจในการที่จะ 
เวียนวายอยูในวัฏฏสงสาร  กลาวคือ  ความทุกขที่วนเวียนอยูดวยกิเลส  และการ 
กระทํากรรมอยางซ้ําซากไมมีที่สิ้นสุด.  นี้คือผลที่เกิดมาจากอวิชชา  หรือกลาว 
ไดวา  ขึ้นชื่อวาอวิชชาแลว  ตองมีผลอยางนี้เสมอไป  จึงจะไดนามวาอวิชชาสมชื่อ. 

 
เมื่อทราบวา  ภาวะ  แหงอวิชชา  คืออะไร,  อวิชชา  ขาดความรู 

ในเรื่องอะไร  ยอมกอใหเกิดผลอะไรขึ้น  ดังนี้แลว  ก็พอจะกลาวไดวาเปนผูรูจักตัว 
อวิชชาซึ่งเปนเหมือนแมของกิเลสท้ังหลายอยางหนึ่ง  ทําใหสัตวเดินผิดทางอยาง 
หนึ่ง  เปนการชวยกันทั้งแมทั้งลูกในการที่จะครอบงําสัตว  กักขังสัตว  เบียดเบียน 
ย่ํายีหรือทรมานสัตว.  อรหัตตมรรค  มีคุณสมบัติตรงกันขาม  เพราะเกิดมา 
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จากสิ่งที่ตรงกันขาม  กลาวคือ  วิชชา  ซึ่งไดบําเพ็ญมาโดยประการตาง ๆ  ในทุกขั้น 
ของอานาปานสติ   ตั้งแตขั้นที่หนึ่ งจนถึงขั้นสุดทาย   ลวนแต เปนการสงเสริมให 
วิชชาเกิดขึ้น   จนกระทั่งสมบูรณ   ทําลายอวิชชาใหสูญสิ้นไป   เหมือนแสงสวาง 
เกิดขึ้น  ยอมกําจัดความมืดใหหายไป  ฉะนั้น.  เมื่ออวิชชาหมดไปแลว  เปนอันวา 
กิเลสหรือความดับทุกขดับไปโดยสิ้นเชิง  เปนทางที่จะทราบไดโดยงายวา  วิมุตติสุข 
ที่เกิดขึ้นจากการทําลายอวิชชาเสียไดนี้  จะเปนสิ่งสูงสุดเพียงไร  และญาณวิมุตติสุข 
ขั้นนี้จะนํามาซึ่งความชื่นชมยินดี  ในการชนะมารแกผูปฏิบัติเพียงไร. 

 
วินิจฉัยในวิมุตติสุขญาณ  ๒๑  ประการ  สิ้นสุดลงเพียงเทานี้. 
 
ญาณทั้ง  ๑๑  หมวด๑  รวมเปน  ๒๒๐  ประการ  จัดเปนความรูที่ผูปฏิบัต ิ

ในอานาปานสติจะพึงศึกษามากอน  เพื่อความสะดวกแกการปฏิบัติ  แตจัดเปนญาณ 
สําหรับบุคคลผูปฏิบัติถึงที่สุดแลว  คือเปนความรูที่ไดเกิดขึ้นจริง ๆ  และสมบูรณ 
แล ว   ไม ใช ความรู ที ่จะศ ึกษาหร ือกําล ังศ ึกษาอยู   เพื ่อนําไปปฏิบ ัต ิอ ีกต อหนึ ่ง .  
ผูศึกษาพึงทราบความหมายของคําวาญาณ  ๒๒๐  ประการ  วามีความหมายอยูเปน  
๒  ความหมาย  หรืออาจนําไปใชไดโดย  ๒  ความหมายอยางนี้.  สําหรับผูศึกษา 
เพื่อนําไปปฏิบัติ  จะตองพยายามศึกษาใหเขาใจวาหมวดไหน  กลาวดวยเรื่องอะไร 
สัมพันธกับหมวดอื่นกอนหลังกันอยางไร   และตนจะตองปฏิ บัติตอหมวดไหน 
 

 
 
 
 
 
 

 

                                                
๑  การบรรยายครั้งที่  ๖๒  /  ๔  มกราคม  ๒๕๐๓ 
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ในลักษณะที่เปนการละเวนอยางไร  และตอหมวดไหนในลักษณะที่เปนการเจริญ 
คือทําใหเกิดมีขึ้นอยางไร  ;  ใหมีความเขาใจแจมแจง  เพื่อความไมติดขัดในการ 
ปฏิบัติทุกขั้นตอน.  สวนผูที่ไดปฏิบัติจนถึงที่สุดแลวนั้น  ยอมเห็นประจักษ 
ซึ่งสิ่งเหลานี้ในฐานะที่เปนตัวความจริงหรือเปนของจริงโดยตรง.  ความรู 
อยางแรกเหมือนกับความรูที่ไดมาจากการดูแผนที่  สวนความรูอยางหลังเหมือน 
กับความรู ในขณะที ่ได ไปถึงที ่นั ้น  ๆ   แล ว   และดูของจร ิงหร ือบานเม ืองจร ิง  ๆ  
ตามท่ีเคยแสดงอยูในแผนที่.  พึงเปรียบเทียบดูดวยตนเองวา  ความรู  ๒  อยางนี ้
ตางกันอยางไร.  ดวยเหตุฉะนี้แหละ  จึงไดเรียกอยางแรกวาความรู  และเรียก 
อยางหลังวาญาณ  ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นอยูในตัวแลววา  ความรูเรื่องนั้น ๆ  มีได 
กอนการบรรลุธรรม  แตยังไมใชญาณ  สวนญาณนั้นมีมาภายหลังการบรรลุธรรม 
จึงเปนการรูอยางแทจริง  และจากของจริงโดยตรงอยางที่กลาวแลว.  ดังนั้น  ทาน 
จึงกลาวไวเปนหลักวา  เมื่อปฏิบัติในอานาปานสติ  อันมีวัตถุ  ๑๖  โดยสมบูรณแลว 
ยอมเกิดญาณ  ๒๒๐  ประการดังนี้. 
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ตอน  ยี่สิบสาม 
ผนวก  ๓  -  วาดวยพระพุทธวจนะ  เนื่องดวยอานาปานสติ 

 
ตอไปนี้   จะไดกลาวถึงบาลีพระพุทธภาษิตโดยตรง   ที่ ไดตรัสไวในที่ 

ตาง ๆ  กัน  ซึ่งลวนแตกลาวถึง  อานาปานสติปริยายใดปริยายหนึ่งดวยกันทั้งนั้น 
ประมวลมาไวในที่แหงเดียวกัน  เพื่อความสะดวกแกการศึกษาจากพระพุทธภาษิตนั้น  ๆ 
โดยตรง  เพื่อความเขาใจยิ่งขึ้นจากขอความที่กลาวมาแลวนี้อยางหนึ่ง  อีกอยางหนึ่ง 
เพื่อเปนเครื่องชวยใหเกิดความเชื่อ  ความพอใจ  และความพากเพียรในการปฏิบัติ 
ยิ่ง ๆ  ขึ้นไป  ดังตอไปนี้  :- 

 
(ก)  เกี่ยวกับอานิสงสแหงการเจริญอานาปานสติ  นั้น  มีพระพุทธ- 

ภาษิตในเอกธัมมวัคค  อานาปานสังยุตต  สังยุตตนิกาย  (๑๙  /  ๓๙๗  /  ๑๓๑๔)  วา  : 
 
“ภิกษุ  ท.  !  อานาปานสติ  อันบุคคลเจริญแลว  ทําใหมากแลว  ยอมม ี

ผลใหญ  ยอมมีอานิสงสใหญ. 
 
“ภิกษุ  ท.  !  อานาปานสติ  อันบุคคลเจริญแลว  ทําใหมากแลว 

อยางไรเลา  ?  จึงมีผลใหญ  มีอานิสงสใหญ. 
 
“ภิกษุ  ท.  !  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ไปแลวสูปาก็ตาม  ไปแลวสูโคนไม 

ก็ตาม  ไปแลวสูเรือนวางก็ตาม  นั่งคูขาเขามาโดยรอบแลว  ตั้งกายตรงดํารงสติมั่น.  
ภิกษุนั้นเปนผูมีสติอยูนั ่นเทียว  หายใจเขา,  มีสติอยูนั ่นเทียว  หายใจออก  ;  
ภิกษุนั้น  -  -  -  - 

 
 

๔๙๙ 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๒๓ ๕๐๐ 

(๑)  เมื่อหายใจเขายาว  ก็รูสึกตัวทั่วถึง  วาเราหายใจเขายาว  ดังนี้  ;  
เมื่อหายใจออกยาว  ก็รูสึกตัวทั่วถึง  วาเราหายใจออกยาว  ดังนี้. 

(๒)  เมื่อหายใจเขาสั้น  ก็รูสึกตัวทั่วถึง  วาเราหายใจเขาสั้น  ดังนี้  ;  
เมื่อหายใจออกสั้น  ก็รูสึกตัวทั่วถึง  วาเราหายใจออกสั้น  ดังนี้. 

(๓)  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง 
จักหายใจเขา  ดังนี้  ;  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง 
จักหายใจออก  ดังนี้. 

(๔)  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูทํากายสังขารใหรํางับอยู  จัก 
หายใจเขา  ดังนี้  ;  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูทํากายสังขารใหรํางับอยู 
จักหายใจออก  ดังนี้. 

 
(จบจตุกกะที่  ๑) 

 
(๕)  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งปติ  จักหายใจ 

เขา  ดังนี้  ;  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งปติ  จักหายใจออก 
ดังนี้. 

(๖)  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งสุข  จักหายใจ 
เขา  ดังนี้  ;  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งสุข  จักหายใจออก 
ดังนี้. 
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พระพุทธวจนะ  เนื่องดวยอานาปานสต ิ ๕๐๑ 

(๗)  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งจิตตสังขาร 
จักหายใจเขา  ดังนี้  ;  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งจิตตสังขาร 
จักหายใจออก  ดังนี้. 

 
(๘)  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูจิตตสังขารใหรํางับอยู  จัก 

หายใจเขา  ดังนี้  ;  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูจิตตสังขารใหรํางับอยู 
จักหายใจออก  ดังนี้. 

 
(จบจตุกกะที่  ๒) 

 
(๙)  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งจิต  จักหายใจ 

เขา  ดังนี้  ;  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งจิต  จักหายใจออก 
ดังนี้. 

 
(๑๐)  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูทําจิตใหปราโมทยยิ่งอยู  จัก 

หายใจเขา  ดังนี้  ;  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูทําจิตใหปราโมทยยิ่งอยู 
จักหายใจออก  ดังนี้. 

 
(๑๑)  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูทําจิตใหตั้งมั่นอยู  จักหายใจ 

เขาดังนี้  ;  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูทําจิตใหตั้งมั่นอยู  จักหายใจออก  ดังนี้. 
 

www.buddhadasa.in.th

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org



 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๒๓ ๕๐๒ 

(๑๒)  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูทําจิตใหปลอยอยู  จักหายใจ 
เขาดังนี้  ;  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูทําจิตใหปลอยอยู  จักหายใจออก 
ดังนี้. 

 
(จบจตุกกะที่  ๓) 

 
(๑๓)  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูตามเห็น  ซึ่งความไมเที่ยงอยู 

เปนประจํา  จักหายใจเขา  ดังนี้  ;  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูตามเห็น 
ซึ่งความไมเที่ยงอยูเปนประจํา  จักหายใจออก  ดังนี้. 

 
(๑๔)  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูตามเห็นซึ่งความจางคลายอยู 

เปนประจํา  จักหายใจเขา  ดังนี้  ;  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูตามเห็น 
ซึ่งความจางคลายอยูเปนประจํา  จักหายใจออก  ดังนี้. 

 
(๑๕)  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูตามเห็นซึ่งความดับไมเหลืออยู 

เปนประจํา  จักหายใจเขา  ดังนี้  ;  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูตามเห็นซึ่ง 
ความดับไมเหลืออยูเปนประจํา  จักหายใจออก  ดังนี้. 

 
(๑๖)  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูตามเห็นซึ่งความสลัดคืนอยู 

เปนประจํา  จักหายใจเขา  ดังนี้  ;  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูตามเห็นซึ่ง 
ความสลัดคืนอยูเปนประจํา  จักหายใจออก  ดังนี้. 

 
(จบจตุกกะที่  ๔) 
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พระพุทธวจนะ  เนื่องดวยอานาปานสต ิ ๕๐๓ 

ภิกษุ  ท.  !  อานาปานสติ  อันบุคคลเจริญแลว  ทําใหมากแลว  อยางนี้แล 
ยอมมีผลใหญ  ยอมมีอานิสงสใหญ. 

ภิกษุ  ท.  !  อานาปานสติ  อันบุคคลเจริญแลว  ทําใหมากแลวอยู 
ผลอานิสงส  ๗  ประการ  ยอมเปนสิ่งที่หวังได.  ผลอานิสงส  ๗  ประการ 
เปนอยางไรเลา ?  ผลอานิสงส  ๗  ประการ  คือ  :- 

๑.  การบรรลุ  อรหัตตผลทันที  ในทิฏฐิธรรมนี้. 
๒.  ถาไมเชนนั้น  ยอมบรรลุอรหัตตผล  ในกาลแหงมรณะ. 
๓.  ถาไมเชนนั้น  เพราะสิ้นโอรัมภาคิยสัญโญชน  ๕  ยอมเปน 

อันตราปรินิพพายี. 
๔.  ถาไมเชนนั้น  เพราะสิ้นโอรัมภาคิยสัญโญชน  ๕  ยอมเปน 

อุปหัจจปรินิพพายี. 
๕.  ถาไมเชนนั้น  เพราะสิ้นโอรัมภาคิยสัญโญชน  ๕  ยอมเปน  

อสังขารปรินิพพายี. 
๖.  ถาไมเชนนั้น  เพราะสิ้นโอรัมภาคิยสัญโญชน  ๕  ยอมเปน  

สสังขารปรินิพพายี. 
๗.  ถาไมเชนนั้น  เพราะสิ้นโอรัมภาคิยสัญโญชน  ๕  ยอมเปน 

อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี. 
ภิกษุ  ท.  !  อานาปานสติ  อันบุคคลเจริญแลว  ทําใหมากแลวอยางนี้แล 

ผลอานิสงส  ๗  ประการ  ยอมหวังได  ดังนี้. 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๒๓ ๕๐๔ 

นี้เปนการแสดงผลของการเจริญ  อานาปานสติ  ที่ระบุไปยังตัวผล  คือ 
อรหัตตผล  และ  อนาคามิผล. 

 
(ข)  เกี่ยวกับอานิสงสพิเศษออกไป  ซึ่งเปนอัจฉริยธรรม  และเปน 

การแสดงถึงผลพิเศษ   ที่ เปนความสงบสุขอยู ในตัว   มีตรัสไวในสังยุตตเดียวกัน 
 (๑๙  /  ๓๙๙  /  ๑๓๒๑)  มีใจความวา  ครั้งหนึ่งพระผูมีพระภาคเจา  ไดทอดพระเนตร 
เห็นพระมหากัปปนะ  ผูมีกายไมโยกโคลง  แลวไดตรัสแกพระภิกษุทั้งหลายวา  : 

 
“ภิกษุ  ท.  !  พวกเธอเห็นความหวั่นไหว  หรือความโยกโคลงแหงกาย 

ของมหากัปปนะบางหรือไม  ?” 
 
“ขาแตพระองคผูเจริญ  !  เวลาใดที่ขาพระองคทั้งหลาย  เห็นทานผูมีอายุนั่ง 

ในที่ทามกลางสงฆก็ดี  นั่งในที่ลับคนเดียวก็ดี  ในเวลานั้น ๆ  ขาพระองคทั้งหลายไมไดเห็น 
ความหวั่นไหว  หรือความโยกโคลงแหงกายของทานผูมีอายุรูปน้ันเลย  พระเจาขา” 

 
“ภิกษุ  ท.  !  ความหวั่นไหวโยกโคลงแหงกายก็ตาม  ความหวั่นไหว 

โยกโคลงแหงจิตก็ตาม  มีขึ้นไมไดเพราะการเจริญทําใหมากซึ่งสมาธิใด  ;  ภิกษุ 
มหากัปปนะนั้น  เปนผูไดตามปรารถนา  ไดไมยาก  ไดไมลําบาก  ซึ่งสมาธินั้น. 

 
ภิกษุ  ท.  !  ความหวั่นไหวโยกโคลงแหงกายก็ตาม  ความหวั่นไหว 

โยกโคลงแหงจิตก็ตาม  มีขึ้นไมไดเพราะการเจริญทําใหมากซึ่งสมาธิเหลาไหนเลา ?  
ภิกษุ  ท.  !  ความหวั่นไหวโยกโคลงแหงกายก็ตาม  ความหวั่นไหวโยกโคลงแหงจิต 
ก็ตาม  ยอมมีไมไดเพราะการเจริญทําใหมากซึ่งอานาปานสติสมาธิ.   
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พระพุทธวจนะ  เนื่องดวยอานาปานสต ิ ๕๐๕ 

ภิกษุ  ท.  !  เมื่ออานาปานสติสมาธิ  อันบุคคลเจริญทําใหมากแลว 
อยางไรเลา  ความหวั่นไหวโยกโคลงแหงกายก็ตาม  ความหวั่นไหวโยกโคลงแหงจิต 
ก็ตาม  จึงไมมี ? 

 
ภิกษุ  ท.  !  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ไปแลวสูปาก็ตาม  ไปแลวสูโคนไม 

ก็ตาม  ไปแลวสูเรือนวางก็ตาม  .  .  .  .  ฯลฯ  .  .  .  .  (ตรัสอานาปานสติอันมีวัตถุ  ๑๖  ดังที่ 
กลาวแลวขางตนในขอ  ก.)  .  .  .  .  เห็นความสลัดคืนอยูเปนประจํา  จักหายใจออก  ดังนี้. 

 
ภิกษุ  ท.  !  เมื่ออานาปานสติสมาธิ  อันบุคคลเจริญทําใหมากแลวอยางนี้แล

ความหวั่นไหวโยกโคลงแหงกายก็ตาม  ความหวั่นไหวโยกโคลงแหงจิตก็ตาม  ยอมมีไมได  
ดังนี้. 

 
ขอนี้เปนการแสดงอานิสงสพิเศษคือผูที่ทําอานาปานสติโดยสมบูรณ  ยอม 
มีจิตมั่นคงซึ่งเปนเหตุใหกายมั่นคง  ดํารงอยูไดนิ่ง ๆ  แมเหมือนส่ิงที่ไมมี 
ชีวิต  ซึ่งถือกันวาเปนส่ิงที่มีไดจากการเจริญอานาปานสติโดยตรงแตอยางเดียว. 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๒๓ ๕๐๖ 

(ค)  เกี่ยวกับพระองคเอง  ทรงไดรับประโยชนอยางใหญหลวง 
จากอานาปานสติ๑  แลวทรงแนะใหภิกษุทั้งหลายสนใจในอานาปานสติ  โดยแสดง 
ประโยชน แห อานาปานสต ินี ้  โดยน ัยต าง  ๆ   ก ัน   นับตั ้งแต ประโยชน ทั ่ว ไป 
และประโยชนส ูงขึ ้นไปตามลําด ับ   จนกระทั ่งบรรลุอรหัตตผล   ปรากฏอยู ใน 
เอกธัมมวัคค  อานาปานสังยุตต  มหาวาร.  สํ  (๑๙  /  ๔๐๐  /  ๑๓๒๘)  ดังตอไปนี้  :- 

 
ภิกษุ  ท.  !  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ไปแลวสูปาก็ตาม  ไปแลวสูโคนไม 

ก็ตาม  ไปแลวสูเรือนวางก็ตาม  นั่งคูขาเขามาโดยรอบแลว  ตั้งกายตรงดํารงสติมั่น.  
ภิกษุนั้น  มีสติอยูนั่นเทียวหายใจเขา  มีสติอยูนั่นเทียวหายใจออก. 

 
(๑)  เมื่อหายใจเขายาว  ก็รูสึกตัวทั่วถึง  วาหายใจเขายาว  ดังนี้  ;  

.  .  .  .ฯลฯ  .  .  .  .  (เหมือนในขอ  ก.  ทุกประการ) 
 
(๑๖)  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูตามเห็นซึ่งความสลัดคืนอยูเปน 

ประจํา  จักหายใจเขา  ดังนี้  ;  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูตามเห็นซึ่งความ 
สลัดคืนอยูเปนประจํา  จักหายใจออก  ดังนี้. 

 
ภิกษุ  ท.  !  เมื่ออานาปานสติ  อันบุคคลเจริญแลว  ทําใหมากแลวอยางนี้แล 

ยอมมีผลใหญ  ยอมมีอานิสงสใหญ. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
๑  การบรรยายครั้งที่  ๖๓  /  ๘  มกราคม  ๒๕๐๓ 
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ภิกษุ  ท.  !  แมเราเอง  เมื่อยังไมตรัสรู  กอนกาลตรัสรูยังเปนโพธิสัตว 
อยู  ยอมอยูดวยวิหารธรรมนี้เปนอันมาก.  ภิกษุ  ท.  !  เมื่อเราอยูดวยวิหารธรรม 
นี้เปนอันมาก  กายก็ไมลําบาก  ตาก็ไมลําบาก  และจิตของเราก็หลุดพนจากอาสวะ 
ทั้งหลาย  เพราะไมถือมั่นดวยอุปาทาน. 

ภิกษุ  ท.  !  เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้  ถาภิกษุปรารถนาวา  “กายของเรา 
ไมพึงลําบาก  ตาของเราไมพึงลําบาก  และจิตของเราพึงหลุดพนจากอาสวะทั้งหลาย 
เพราะไมถือมั่นดวยอุปาทาน”  ดังนี้แลวไซร  ;  อานาปานสตินี่แหละอันภิกษุ 
นั้นพึงทําไวในใจใหเปนอยางดี. 

(ขอนี้หมายความวา  การปฏิบัติอานาปานสติไมทํารางกายใหลําบากเหมือนกัมมัฏฐาน 
อื ่นบางอยาง   อยางไมม ีความรบกวนทางตา   ไมต องใชสายตาเหมือนการเพงกสิณ   เปนตน   ;  
แลวยังสามารถทําจิตใหหลุดพนไดดวย.) 

ภิกษุ  ท.  !  เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้  ถาภิกษุปรารถนาวา  “ความ 
ระลึกและความดําริ  อันอาศัยเรือนเหลาใดของเรามีอยู  ความระลึกและความดําริ 
เหลานั้นพึงสิ้นไป”  ดังนี้แลวไซร  ;อานาปานสติสมาธินี่แหละ  อันภิกษุนั้น 
พึงทําไวในใจใหเปนอยางดี. 

(ขอนี้หมายความวา  อานาปานสติปองกันการดําริ  ที่นอมไปในทางกาม  มีแตที่จะ 
ใหนอมไปในทางเนกขัมมะ  ดังที่กลาวแลวโดยละเอียดในขั้นที่  ๕  และขั้นที่  ๑๐.) 

ภิกษุ  ท.  !  เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้  ถาภิกษุปรารถนาวา  “เราพึง 
เปนผูมีสัญญาวาปฏิกูลในสิ่งที่ไมเปนปฏิกูลอยูเถิด”  ดังนี้แลวไซร  ;  อานาปานสติ- 
สมาธินี่แหละ  อันภิกษุนั้นพึงทําไวในใจใหเปนอยางดี. 

(ขอนี้หมายความวา  การเจริญอานาปานสติชวยใหพิจารณาเห็นสังขารที่ไมเปนปฏิกูล 
โดยสีและกลิ่นเปนตน  แตมีความเปนปฏิกูลโดยความเปนมายา  ไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา 
และปรุงแตงใหเกิดทุกข  ดังนี้เปนตน.) 
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ภิกษุ  ท.  !  เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้  ถาภิกษุปรารถนาวา  “เราพึง 
เปนผูมีสัญญาวา  ไมปฏิกูลในสิ่งที่ไมเปนปฏิกูลอยูเถิด”  ดังนี้แลวไซร  ;  อานาปานสติสมาธิ 
นี่แหละ  อันภิกษุนั้นพึงทําไวในใจใหเปนอยางดี. 

(ขอนี้หมายความวา  อานาปานสติทําใหเกิดความรูความเขาใจที่ถูกตองวาการปฏิกูล 
นั ้น   ที ่แทไมใชปฏิกูลเพราะกลิ ่นและสีนาเกลียด  หากแตวาเปนปฏิกูลตรงที ่เปนมายา   และทํา 
ใหเกิดทุกข  ฉะนั้น  สิ่งที่มีสีและกลิ่นอันนาเกลียด  ถามิไดเปนเหตุใหเกิดกิเลสหรือเกิดทุกขแลว 
ก็หาใชส่ิงที่ปฏิกูลไม.) 

ภิกษุ  ท.  !  เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้  ถาภิกษุปรารถนาวา  “เราพึง 
เป นผู ม ีส ัญญาวา   ปฏิก ูล ทั ้ง ในสิ ่งที ่ไม ปฏ ิก ูล   และทั ้ง ในสิ ่งที ่ปฏิก ูลอยู เถ ิด ”  
ดังนี้แลวไซร  ;  อานาปานสติสมาธินี้แหละ  อันภิกษุนั้นพึงทําไวในใจใหเปน 
อยางดี. 

(ขอนี้หมายความวา  สติและญาณ  ในอานาปานสติสามารถทําใหเห็นความนาขยะ  
แขยง   เพราะทําใหเกิดความทนทุกขทรมาน  วามีอยู ทั ้งในสิ ่งที ่ตามธรรมดาถือกันวาปฏิกูลและ 
ไม ปฏ ิก ูล   หรือกลาวอ ีกนัยหนึ ่ง ได ว า   ไมควรถ ือว า เป นต ัวตนหร ือของตน   ทั ้ง ในสิ ่งที ่ปฏ ิก ูล 
และในสิ่งที่ไมปฏิกูล.) 

ภิกษุ  ท.  !  เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้  ถาภิกษุปรารถนาวา  “เราพึง 
เปนผูมีสัญญาวา  ไมปฏิกูลท้ังในสิ่งที่ไมปฏิกูลและในสิ่งที่ไมปฏิกูลอยูเถิด”  ดังนี้แลว 
ไซร  ;  อานาปานสติสมาธินี้แหละ  อันภิกษุนั้นพึงทําไวในใจใหเปนอยางดี. 

(ขอนี้หมายความวา  สติและญาณในอานาปานสติขั้นสูง  ที่สามารถทําใหเห็นสุญญตา 
ยอมสามารถทําใหวางเฉยไดทั้งในสิ่งที่ปฏิกูล  และส่ิงที่ไมปฏิกูลอยูโดยเสมอกัน.) 

ภิกษุ  ท.  !  เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้  ถาภิกษุปรารถนาวา  “เราพึง 
เปนผูเวนขาดจากความรูสึกวาปฏิกูล  และความรูสึกวาไมเปนปฏิกูลท้ัง  ๒  อยาง 
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เสียโดยเด็ดขาดแลว  เปนผูอยูอุเบกขา  มีสติสัมปชัญญะอยูเถิด”  ดังนี้แลวไซร  ;  
อานาปานสติสมาธินี้แหละ  อันภิกษุนั้นพึงทําไวในใจใหเปนอยางดี. 

(ขอนี้หมายความวา  ในขั้นที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ  และอยูดวยอุเบกขาจริง ๆ  นั้น 
ยอมไมมีความรูสึกวาปฏิกูลและไมปฏิกูลทั้ง  ๒  อยาง  โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนผลของอานาปานสติ 
ชั้นสูง  กลาวคือจตุกกะที่  ๔  ที่ทําใหเห็นความวางจากตัวตน  หรือวางจากความหมายอันเปนที่ตั้ง 
แหงความยึดถือ  โดยประการทั้งปวงจริง ๆ  แลว.) 

ภิกษุ  ท.  !  เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้  ถาภิกษุปรารถนาวา  “เราพึงเปนผูม ี
สงัดจากกามทั้งหลาย  สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย  เขาถึงปฐมฌานอันมีวิตกวิจาร 
มีปติและสุข  อันเกิดจากวิเวกแลวแลอยูเถิด”  ดังนี้แลวไซร  ;  อานาปานสติสมาธ ิ
นั่นแหละ  อันภิกษุนั้นพึงทําไวในใจใหเปนอยางดี. 

(ขอนี้หมายความวา  อานาปานสติ  สามารถชวยใหเกิดปฐมฌานไดสมตามความปรารถนา  
มีรายละเอียดดังกลาวแลว  ในอานาปานสติขั้นที่  ๔.) 

ภิกษุ  ท.  !  เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้  ถาภิกษุปรารถนาวา  “เพราะวิตก 
วิจารระงับไป  เราถึงพึงเขาถึงทุติยฌาน   อันเปนเครื่องผองใสแหงจิตในภายใน 
เพราะธรรมอันเอก  คือสมาธิผุดมีขึ้น  ไมมีวิตกไมมีวิจาร  มีแตปติและสุขอันเกิด 
จากสมาธิแลวแลอยูเถิด”  ดังนี้แลวไซร  ;  อานาปานสติสมาธินี้แหละ  อันภิกษุนั้น 
พึงทําไวในใจใหเปนอยางดี. 

(ขอนี้หมายความวา   อานาปานสติ   สามารถอํานวยใหเกิดทุติยฌานไดตามความ 
ปรารถนา  มีรายละเอียดแหงการปฏิบัติดังกลาวแลว  ในอานาปานสติขั้นที่  ๔.) 

ภิกษุ  ท.  !  เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้  ถาภิกษุปรารถนาวา  “เพราะความ 
จางคลายไปแหงปติ  เราพึงเปนผูอยูอุเบกขา  มีสติสัมปชัญญะเสวยสุขดวยนามกาย 
ชนิดที่พระอริยเจากลาววาผูนั้นเปนผูอยูอุ เบกขา   มีสติ  มีการอยู เปนสุข  เขาถึง 
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ตติฌานแลวแลอยูเถิด”  ดังนี้แลวไซร  ;  อานาปานสติสมาธินี่แหละ  อันภิกษุนั้น 
พึงทําไวในใจใหเปนอยางดี. 

(ขอนี้หมายความวา   อานาปานสติ   สามารถอํานวยใหเกิดตติยฌานไดตามความ 
ปรารถนา  มีรายละเอียดแหงการปฏิบัติดังกลาวแลว  ในอานาปานสติขั้นที่  ๔.) 

ภิกษุ  ท.  !  เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้  ถาภิกษุปรารถนาวา  “เพราะละสุข 
และทุกขเสียได  เพราะความดับไปแหงโสมนัสและโทมนัสในกาลกอน  เราพึงเขา 
ใจถึงจตุตถฌานอันไมมีทุกขไมมีสุข  มีแตความบริสุทธิ์แหสติและอุเบกขา   แลว 
แลอยูเถิด”  ดังนี้แลวไซร  ;  อานาปานสติสมาธินี่แหละ  อันภิกษุนั้นพึงทําไวในใจ 
ใหเปนอยางดี. 

(ขอนี้หมายความวา  อานาปานสติ  สามารถอํานวยใหเกิดจตุตถฌานไดตามความ 
ปรารถนา  มีรายละเอียดแหงการปฏิบัติดังกลาวแลว  ในอานาปานสติขั้นที่  ๔.) 

ภิกษุ  ท.  !  เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้  ถาภิกษุปรารถนาวา  “เพราะกาว 
ลวงรูปสัญญาเสียโดยประการทั้งปวง  เพราะความดับไปแหงปฏิฆสัญญาทั้งหลาย 
เพราะการไมกระทําในใจ  ซึ่งอัตตสัญญามีประการตาง ๆ  เราพึงเขาถึงอากาสานัญ- 
จายตนะ  วาอากาศไมมีที่สุด  ดังนี้แลวแลอยูเถิด”  ดังนี้แลวไซร  ;  อานาปานสติ- 
สมาธินี่แหละ  อันภิกษุนั้นพึงทําไวในใจใหเปนอยางดี. 

(ขอนี้หมายความวา  อานาปานสติ  สามารถอํานวยใหเกิดอากาสานัญจายตนะได 
โดยเมื ่อทําอร ูปฌานใหเก ิดขึ ้นแลว   กําหนดนิมิตคือลมหายใจโดยประจักษแลว   ทําการเพิกถอน 
ลมหายใจออกไปเสียจากนิมิตเหลือความวางอยูแทน  และความวางนั้น  ตั้งอยูในฐานะเปนอารมณ 
อรูปฌานขั ้นที ่หนึ ่งในที ่นี ้  แมทําอย างนี ้  ก็กลาวได ว าอากาสานัญจายตนะนั ้น   สืบเนื ่องมาจาก 
อานาปานสติโดยตรง.  ถาจําเปนจะตองสงเคราะหอรูปฌานเขาในอานาปานสติอันมีวัตถุ  ๑๖  
แลวพึงสงเคราะหเขาในอานาปานสติขั้นที่  ๔  คือการทํากายสังขารใหรํางับ.  เทาที่กลาวมาแลว 
ขางต น   ไมม ีการกลาวถึงอร ูปฌาน   ก็เพราะไมเป นที ่มุ งหมายโดยตรงของการทําอานาปานสติ 
ที่เปนไปเพื่อความสิ้นอาสวะโดยเฉพาะ.) 
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พระพุทธวจนะ  เนื่องดวยอานาปานสต ิ ๕๑๑ 

ภิกษุ  ท.  !  เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้  ถาภิกษุปรารถนาวา  “เราพึงกาว 
ลวงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงเสียแลว  พึงเขาถึงวิญญาณัญจายตนะวา 
วิญญาณไมมีที่สุด  ดังนี้แลวแลอยูเถิด”  ดังนี้แลวไซร  ;  อานาปานสติสมาธินี่แหละ 
อันภิกษุนั้นพึงทําไวในใจใหเปนอยางดี.๑ 

 
(ขอนี้หมายความวา  ตองมีการทําอากาสานัญจายตนะ   ดังที่กลาวแลวในขอบนให 

เกิดขึ้นอยางมั่นคงเสียกอน  แลวจึงเพิกถอนการกําหนดอากาศมากําหนดวิญญาณแทน  หมายถึง 
วิญญาณธาตุที่ไมมีรูปราง  ซึ่งจัดเปนนามธาตุหรือนามธรรม  เนื่องจากทําสืบตอมาจากอานาปาน- 
สติ  จึงกลาววาสําเร็จมาจากอานาปานสติ.) 

 
ภิกษุ  ท.  !  เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้  ถาภิกษุปรารถนาวา  “เราพึงกาว 

ลวงวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวง  เขาถึงอากิญจัญญายตนะวาไมมีอะไร 
แลวแลอยูเถิด”  ดังนี้แลวไซร  ;  อานาปานสติสมาธินี่แหละ  อันภิกษุนั้นพึงทําไว 
ในใจใหเปนอยางดี. 

 
(ขอนี้หมายความวา  เมื่อทําวิญญาณัญจายตนะใหเกิดขึ้นอยางมั่นคงแลว  เพิกถอน 

การกําหนดอารมณวาวิญญาณไมมีที่สุดเสีย  มากําหนดความไมมีอะไรเลยเปนอารมณ.  เนื่องจาก  
มีอานาปานสติเปนมูล  จึงกลาววาสําเร็จมาจากอานาปานสติ.) 

 
ภิกษุ  ท.  !  เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้  ถาภิกษุปรารถนาวา  “เราพึง 

กาวลวงอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง  เขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ 
 

 
 
 
 

 

                                                
๑  การบรรยายครั้งที่  ๖๔  /  ๙  มกราคม  ๒๕๐๓ 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๒๓ ๕๑๒ 

แลวแลอยูเถิด”  ดังนี้แลวไซร  ;  อานาปานสติสมาธินี่แหละ  อันภิกษุนั้นพึงทํา 
ไวในใจใหเปนอยางดี. 

 
(ขอนี้หมายความวา  ไดมีการทําอากิญจัญญายตนะใหเกิดขึ้นแลวอยางมั่นคง  แลว 

เพิกถอนการกําหนดความไมมีอะไร  เปนอารมณนั้นเสีย  หนวงเอาความรํางับที่ประณีตวยิ่งขึ้นไป 
คือความไมทําความรูสึกอะไรเลย  แตก็ไมใชสลบหรือตาย  จึงเรียกวาเนวสัญญานาสัญญายตนะซึ่ง 
หมายความวา  จะวามีสัญญาอยูก็ไมใช  จะวาไมมีสัญญาเลยก็ไมใช.  เพราะมีอานาปานสติเปนมูล 
ในขั้นตนดวยกันทั้ง  ๔  ขั้น  จึงเรียกวาสําเร็จมาแตอานาปานสติ  อีกอยางหนึ่งอาจจะกลาวไดวา 
ในขณะแหงรูปฌานแมไมมีการหายใจอยูโดยตรง  ก็ตองถือวา  มีการหายใจอยูโดยออมคือไมรู สึก 
ฉะนั้นเปนอันกลาวสืบไปวา  เพราะมีความชํานาญ  หรือมีความเคยชินในการกําหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
อยูทุกลมหายใจเขา  –  ออกมาแลวแตในขั้นกอน  ในขั้นนี้  ยอมมีการกําหนดอารมณแหงอรูปฌาน 
และความสงบอันเกิดจากอรูปฌานตลอดถึงการพิจารณาหรือปจจเวกขณ  ในอาการทั้งหลายแหง 
อรูปฌานอยูทุกลมหายใจเขา  –  ออก  ทั้งโดยมีความรูสึกตัวและไมมีความรูสึกตัว  คือทั้งโดยตรง 
และโดยออมอีกนั่นเอง.) 

 
ภิกษุ  ท.  !  เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้  ถาภิกษุปรารถนาวา  “เรากาว 

ลวงซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะเสียไดโดยประการทั้งปวง  เขาถึงสัญญาเวทยิต- 
นิโรธแลวแลอยูเถิด”  ดังนี้แลวไซร  ;  อานาปานสติสมาธินี่แหละ  อันภิกษุนั้น 
พึงทําไวในใจใหเปนอยางดี. 

 
(ขอนี้หมายความวา   มีการทําเนวสัญญานาสัญญายตนะให เกิดขึ้นไดอยางมั่นคง 

แลวละความรูสึกที่ เปนเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้นเสีย  นอมจิตไปสูความรํางับ  ที่ยิ่งไปกวานั้น 
อีก  คือการดับสัญญาและเวทนาเสีย  ดวยการทําไมใหเจตสิกชื่อสัญญาและเจตสิกชื่อเวทนาไดทํา 
หนาที่ของตนตามปรกติแตประการใดเลย.  ความรูสึกที่เปนสัญญาและเวทนาตามปรกติธรรมดา 
จึงไมปรากฏ   เรียกวาเปนสัญญาเวทยิตนิโรธ  คือความดับไปแหงสัญญาและเวทนา   ตลอดเวลา 
เหล านั ้น   ซึ ่ง เร ียกกัน สั ้น  ๆ   ว า   เข า สู น ิโ รธสมาบัต ิ  หรือ เร ียกสั ้นจนถ ึงก ับว า เข าน ิโรธเฉย  ๆ .  
การกระทําอันนี้ตั้งตนขึ้นดวยอานาปานสติสมาธิ  ดังนั้นจึงกลาววาสําเร็จมาจากอานาปานสติ.) 
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พระพุทธวจนะ  เนื่องดวยอานาปานสต ิ ๕๑๓ 

ทั้งหมดนี้ เปนการแสดงวา  อานาปานสติภาวนานั้น  นอกจากจะใช 
เปนเครื่องมือสําหรับปฏิบัติเพื่อทําอาสวะใหสิ้นโดยตรงแลว  ยังสามารถใชเปน 
เครื ่องมือ   เพื ่อการปฏิบ ัต ิที ่ดําเน ินไปในฝายจิต   หรือฝายสมถะโดยสวนเด ียว 
จนกระทั ่งถึงสัญญาเวทยิตนิโรธไดดวยอาการอยางนี ้  และพรอมกันนั ้น  ซึ ่งไม 
จําเปนตองกลาววาเปนไปในทางไหน  แตเปนประโยชนทั่วไป  สําหรับการปฏิบัติ 
ทุกแนวก็ค ือ   การอยู ด วยอานาปานสตินั ้นไม ลําบากกาย   และไมลําบากตา 
ซึ่งนับวาเปนการพักผอนอยูในตัวเองเปนอยางยิ่ งอยูแลว   นับวาเปนอานิสงส 
พิเศษสวนหนึ่งของอานาปานสติ. 

 
(ฆ)  เกี่ยวกับอานิสงสพิเศษอีกอยางหนึ่ง  ของอานาปานสติ  นั้น 

ทรงแสดงไวในฐานะเปนเครื่องมือ  สําหรับใหรูเทาทันเวทนาตาง ๆ  ที่เกิดขึ้น  รูจัก 
สังเกตความผันแปรของเวทนาชนิดตาง ๆ  จนกระทั่งสามารถทราบไดวา  เวทนานี้ 
จักเปนเวทนาอันมีในที่สุดแหงชีวิตหรือไม  พุทธภาษิตมีอยูใน  มหาวาร.สํ.  อยาง 
เดียวกัน  (๑๙  /  ๔๐๔  /  ๑๓๔๖)  ดังตอไปนี้  :- 

 
ภิกษุ  ท.  !  เมื่ออานาปานสติสมาธิ  อันภิกษุเจริญแลว  ทําใหมากแลว 

อยูอยางนี้  ; 
 
ถาภิกษุเสวยเวทนาอันเปนสุข   เธอยอมรูตัววา   เวทนานั้นไม เที่ยง 

เธอยอมรูตัววาเวทนานั้น  อันเราไมสยบมัวเมาแลว  ยอมรูตัววาเวทนานั้น  อันเรา 
ไมเพลิดเพลินเฉพาะแลว  ดังนี้. 

 
ถ าภ ิกษ ุนั ้น เสวยเวทนาอ ัน เป นท ุกข   เธอย อม รู ต ัวว า   เวทนานั ้น 

ไมเที่ยง  เธอยอมรูตัววาเวทนานั้น  อันเราไมสยบมัวเมาแลว  ยอมรูตัววาเวทนา 
นั้น  อันเราไมเพลิดเพลินเฉพาะแลว  ดังนี้. 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๒๓ ๕๑๔ 

ถ าภ ิกษ ุเสวย เวทนาอ ัน เป นอท ุกขมส ุข   เ ธอย อม รู ต ัวว า   เ วทนา 
นั้นไม เที่ยง   เธอยอมรูตัววาเวทนานั้น   อันเราไมสยบมัวเมาแลว   ยอมรูตัววา 
เวทนานั้น  อันเราไมเพลิดเพลินเฉพาะแลว  ดังนี้. 

 
ภิก ษุนั้ น   ถ า เสวยเวทนาอัน เปนสุ ข   ก็ เปนผู ไมติ ด ใจพัวพัน เสวย 

เวทนานั้น  ;  ถาเสวยเวทนาอันเปนทุกข  ก็เปนผูไมติดใจพัวพันเสวยเวทนานั้น  ;  
ถาภิกษุเสวยเวทนาอันเปนอทุกขมสุข  ก็เปนผูไมติดใจพัวพันเสวยเวทนานั้น. 

 
ภิกษุนั้น   เมื่อเสวยเวทนาอันเปนที่สุดรอบแหงกาย   เธอยอมรูตัววา 

เราเสวยเวทนาอันเปนที่สุดรอบแหงกาย  ดังนี้.  เมื่อเสวยเวทนาอันเปนที่สุดรอบ 
แหงช ีว ิต   เธอยอมรู ต ัวว า เราเสวยเวทนา   อันเปนที ่ส ุดรอบแหงช ีว ิต   ดังนี ้  ;  
จนกระทั่งการทําลายแหงกาย  ในที่สุดแหงการถือเอารอบซึ่งชีวิต  เธอยอมรูตัววา 
เวทนาทั้งปวง  อันเราไมเพลิดเพลินเฉพาะแลว  จักเปนของดับเย็นในที่นี้นั่นเทียว 
ดังนี้. 

 
ภิกษุ  ท.  !  ประทีปนํ้ามันลุกอยูไดเพราะอาศัยน้ํามันดวย  เพราะอาศัย 

ไสดวย  เมื่อหมดน้ํามันหมดไส  ก็เปนประทีปที่หมดเชื้อดับไป,  ขอนี้ฉันใด  ;  
ภิกษุนั้น  ก็ฉันนั้น  กลาคือเมื่อเสวยเวทนาอันเปนที่สุดรอบแหงกาย  ยอมรูตัววา 
เราเสวยเวทนาอันเปนที่สุดรอบแหงกาย  ;  เมื่อเสวยเวทนาอันเปนที่สุดรอบแหง 
ชีวิต  ยอมรูตัววาเราเสวยเวทนา  อันเปนที่สุดรอบแหงชีวิต  ;  จนกระทั่งการ 
ทําลายแหงกาย  ในที่สุดแหงการถือเอารอบซึ่งชีวิต  เธอยอมรูตัววาเวทนาทั้งปวง 
อันเราไมเพลิดเพลินเฉพาะแลว  จักเปนของดับเย็นในที่นี้นั่นเทียว”  ดังนี้. 
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อธิบายวา   การเจริญอานาปานสตินั้น   ทําใหเกิดความเคยชินในการ 
กําหนดเวทนาอยู เปนประจํา  มาตลอดเวลาแหงการฝกเปนระยะยาว   จนรู เทาทัน 
เวทนามากอนแลว  ;  มีเวทนาชนิดไหนแปลกประหลาดนาอัศจรรยเพียงไรผาน 
เขามา  ก็สามารถที่จะมีสติสัมปชัญญะรู เทาทันเวทนานั้นวา  เปนสักแตวาเวทนา 
ที่ เปนอนิจจัง   ทุกขัง   อนัตตา   จึงไมจับฉวยเอาเวทนานั้น  ไมติดใจพัวพันมัวเมา 
อยูในเวทนานั้น  เพราะอํานาจของการที่ เคยฝกอานาปานสติมาแลวอยางชํานาญ 
โดยเฉพาะคืออานาปานสติขั้นที่  ๕  ;  จนกระทั่งกลาวไดวา  เปนผูทรงไวซึ่งอํานาจ 
เหนือเวทนาทั้งปวง. 

 
สวนขอท่ีวา  “เปนผูรูเทาทันเวทนา  ซึ่งเปนที่สิ้นสุดแหงชีวิต”  นั้น 

หมายความวาเนื่องจากมีความชํานาญเชี่ยวชาญในลักษณะตาง ๆ  ของเวทนาทุกชนิด 
ทําใหทราบไดวาเวทนาที่กําลังเกิดนี้  เปนเวทนาที่ทําความสิ้นสุดแกชีวิต.  และ 
ยิ่ ง ไปกวานั้ นอีก   ยังสามารถทําใหทราบไดว า   เวทนานั้นจักดํา เนินไปอีกกี่ ชั่ ว 
ระยะลมหายใจเขา  –  ออก  จึงจะทําความสิ้นสุดแกชีวิต.  ขอนี้เปนเหตุใหผูนั้น 
มีความสามารถทําการกําหนดไดวา  ตนจักดับจริมกจิตหรือทําการหายใจครั้งสุดทาย 
ในการหายใจครั้งไหน  กลาวโดยโวหารธรรมดา  ก็คือวา  ตนจักสิ้นชีวิตในการหายใจ 
คร้ังไหนนั่นเอง  ดังที่มีตัวอยางกลาวไวในคัมภีรตาง ๆ  เชน  คัมภีรวิสุทธิมรรค 
เป นต นว า   พระเถระผู เชี ่ยวชาญในอานาปานสต ิร ูปหนึ ่ง   เมื ่อทราบเวลาอ ันเป น 
ที่สุดรอบแหงชีวิต  วาจักมีในการหายใจครั้งไหนแลว  ก็ออกไปสูลานเปนที่จงกรม 
เรียกประชุมสัทธิวิหาริก   อันเตวาสิกมาพรอมกันในขณะนั้น   แลวสั่งใหคอยดูวา 
เมื่อทานเดินจงกรม   ไปถึงที่สุดแหงที่จงกรมขางโนน   แลวเดินกลับมาจนถึงที่สุด 
แหงที่จงกรมขางนี้  แลวจักเดินกลับมา  จนกระทั่งถึงที่กึ่งกลางของที่จงกรมนั้นแลว 
จ ักทํากาละณที ่นั ้น   พระ เถ ระนั ้น ได ป ร ิน ิพพานแล วด วยก ิร ิย าย ืน   แห งก า ว 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๒๓ ๕๑๖ 

สุดท ายของการ เด ิน   ที ่ตรงกึ ่งกลางของที ่จงกรมนั ้น   ในมือของสัทธ ิว ิหาร ิก 
ผูประคับประคองอยู  ดวยอิริยาบถยืนดวยกันทุกรูป  ขอน้ีเปนการแสดงถึงความ 
เชี่ยวชาญในอานาปานสติ  และความมีอํานาจเหนือเวทนาทั้งหลายของพระเถระ 
นั ้นด วย   เป นการแสดงอาน ิสงส ของอานาปานสต ิข อนี ้ด วย   เป นการประกาศ 
พระศาสนาดวยความเปนธรรมะดี  แหงพระธรรมดวย. 

 
สวนพระบาลีที่วา  “เธอยอมรูตัววาเวทนาทั้งปวง  อันเราไมเพลินเฉพาะแลว 

จักเปนของดับเย็นในที่นี้นั่นเทียว”  ดังนี้นั้น  อธิบายวา  เปนอํานาจของการพิจารณา 
โดยความเป นของไมใช ตน  จึงไมได ม ีต ัวตนเหลืออยู   เป นผู ที ่แตกดับในขณะนี ้.  
ในขณะนี้มีเหลืออยูแตเวทนาเทานั้น  ซึ่งจักเปนของดับลงไป  ;  กลาวสั้น ๆ  ก็คือ 
ไมมีใครตาย  มีแตเวทนาดับ.  สวนโวหารที่วา  “จักเปนของดับเย็น”  นั้น 
หมายความวา  เวทนาที่ยังมีปจจัยปรุงแตง  ยังเปนของรอน  เวทนาที่หมดปจจัย 
ปรุงแตง  จักเปนของดับเย็น  เหมือนไฟที่หมดเชื้อดับลง  ฉะนั้น  โวหารที่วาเวทนา 
รอนดับเย็นลงนี้  ก็เปนโวหารที่แสดงความไมมีตัวไมใชตัวตน  ยิ่งขึ้นไปอีก. 

 
สําหรับคําวา  “ในที่นี้นั่นเทียว”  นั้น  หมายถึงรูขณะจิตที่เวทนานั้น 

จะดับลง  วาจักมีในที่นี้  วาจักมีในเวลานี้  ซึ่งหมายถึงในขณะแหงการหายใจ 
ครั้งไหนโดยเฉพาะ  และจะมีดวยอาการอยางไร  คือดวยอาการที่สงบรํางับอยางไร.  
เพราะทราบอยางเฉพาะเจาะจงวา  ที่ไหน  เมื่อไร  และอยางไร  โดยแนนอน  และ 
ประจักษจริง ๆ  จึงใชคําวา  “นั่นเทียว”.  ขอนี้เปนการแสดงถึงความเชี่ยวชาญ 
ในการเจริญอานาปานสติ  จนรู เทาทันเวทนา   จนอาจกลาวไดวาเปนผูมีอํานาจ 
อยูเหนือเวทนา  โดยประการทั้งปวงนั่นเอง. 
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พระพุทธวจนะ  เนื่องดวยอานาปานสต ิ ๕๑๗ 

ง.  อานิสงสแหงอานาปานสติอีกประการหนึ่ง  ทรงแสดงไวในฐานะ 
เปนเครื่องมือสําหรับทําจิตใหสงบเย็น  เปนความสุขเกิดแตธรรม  จนเปนที่พอใจ 
หรือเปนที่จับใจแกบุคคลผูปฏิบัติไดจริง  ระงับเสียซึ่งความฟุงซานหรือความรําคาญ 
ในการที่มีชีวิตอยูอยางนาสะอิดสะเอียน  ตอความเปน  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  ของ 
สังขารทั้งปวง   ที่มีอยูรอบตัว   หรือแมที่มีอยูภายในตัว   ความฟุงซานหรือความ 
รําคาญนั้น  มีไดมากแกบุคคลผูปฏิบัติในขั้นที่เริ่มเห็น  ความเปน  อนิจจัง  ทุกขัง 
อนัตตา  แตยังไมมากพอที่จะปลอยตัวตนเสียโดยประการทั้งปวง  ความรําคาญ 
ยอมเกิดขึ้น  ถาไมมีสิ่งใดเปนเครื่องรํางับ  นอกจากจะไมมีความสงบสุขเสียเลยแลว 
ยังเปนอันตรายตอการปฏิบัติธรรม   ที่จะพึงขางหนาสืบไปดวย  หรือถึงกับทําให 
เบื ่อหนายตอการที ่จะมีช ีว ิตอยู ด วยซ้ําไป  เปนเหตุใหแสวงหาโอกาส   หรืออุบาย 
ที่คิดจะทําลายตัวเอง.  มีเร่ืองเลาวา  ที่กูฎาคารศาลาปามหาวันใกลเมืองเวสาล ี
พระผู ม ีพระภาคเจ าทรงแสดงพระอสุภกถาเปนอันมาก   แลวเสด็จหลีกออกไปสู  
ปฏิสัลลีนะ  คือการอยูเงียบพระองคเดียวเสียเปนเวลา  ๒  สัปดาห  ภิกษุบางพวก 
อาศัยอํานาจแหงอสุภสัญญา  เกิดความเบื่อหนายตอรางกายและชีวิตอยางแรงกลา 
หาความสงบสุขมิได  ไดแกลงปลอยใหเหตุการณหรืออันตรายตาง ๆ  ที่มาถึงเขาโดย 
บัง เอ ิญ   ทําลายช ีว ิตตนให ส ูญสิ ้นไปจํานวนมาก   ต อมาพระผู ม ีพระภาคเจ า 
ทรงทราบเรื่อง  ไดทรงแสดงเรื่องอานาปานสติ  เพื่อระงับความฟุงซานรําคาญนั้น 
ปรากฏอยูใน  มหาวาร.สํ.  อยางเดียวกัน  (๑๙  /  ๔๐๕  /  ๑๓๔๘)  มีใจความวา  :- 

 
“ภิกษุ  ท.  !  อานาปานสติสมาธินี้แล  อันบุคคลเจริญแลว  ทําให 

มากแล ว   ยอมเป นของประณีต   เป นของรําง ับ   เป นของเย ็น   เป นของบร ิส ุทธิ์ 
เปนสุขว ิหาร  และยอมยังอกุศลธรรมอันลามก   อันเกิดขึ ้นแลว  และเกิดขึ ้นแลว 
ใหอันตรธานไป  ใหรํางับไป  โดยควรแกฐานะ. 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๒๓ ๕๑๘ 

ภิกษุ  ท.  !  เปรียบเหมือนฝุนธุลีฟุงขึ้นแหงเดือนสุดทายของฤดูรอน 
ฝนหนักที่ผิดฤดูตกลงมา   ยอมทําฝุนธุลี เหลานั้นใหอันตรธานไป   ให รํางับไปได 
โดยควรแกฐานะ,  ขอน้ีฉันใด  ;  “ภิกษุ  ท.  !  อานาปานสติสมาธิอันบุคคลเจริญแลว 
ทําให มากแล ว   ก ็เป นของรําง ับ   เป นของประณีต   เป นของเย ็น   เป นส ุขว ิหาร 
และยอมยังอกุศลธรรมอันลามก  ที่เกิดขึ้นแลว  และเกิดขึ้นแลว  ใหอันตรธานไป 
โดยควรแกฐานะ  ฉันนั้น. 

 
ภิกษุ  ท.  !  อานาปานสติสมาธิ  อันบุคคลเจริญแลว  ทําใหมากแลว 

อยางไรเลา  ?  ที่เปนของรํางับ  เปนของประณีต  เปนของเย็น  เปนสุขวิหาร 
และยอมยังอกุศลธรรมอันลามก  ที่เกิดขึ้นแลว  และเกิดขึ้นแลว  ใหอันตรธานไป 
โดยควรแกฐานะได. 

 
ภิกษุ  ท.  !  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ไปแลวสูปาก็ตาม  ไปแลวสูโคนไม 

ก็ตาม  ไปแลวสูเรือนวางก็ตาม  นั่งคูขาเขามาโดยรอบแลว  ตั้งกายตรง  ดํารงสติมั่น.  
ภิกษุนั้น……..ฯลฯ……..  (ขอความตอไปนี้  เหมือนขอความที่กลาวแลวในขอ  ก.  ทุกประการ 
จนกระทั่งถึงคําวา)……..ฯลฯ……..  เห็นความสลัดคืนอยูเปนประจําจักหายใจออก 
ดังนี้. 

 
ภิกษุ  ท.  !  อานาปานสติสมาธิ  อันบุคคลเจริญแลว  ทําใหมากแลว 

ดวยอาการอยางนี้  ยอมเปนของรํางับ  เปนของประณีต  เปนของเย็น  เปนสุขวิหาร 
และยอมยังอกุศลธรรมอันลามก  ที่เกิดขึ้นแลว  และเกิดขึ้นแลว  ใหอันตรธานไป 
โดยควรแกฐานะ”  ดังนี้  แล. 
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ขอน้ีสรุปความวา  อานาปานสติ  เปนเครื่องทําใหเกิดความเย็นใจหรือ 
สุขวิหาร  สําหรับบุคคลผูมีความกระวนกระวาย  หรือความฟุงซานรําคาญ  ไมพอใจ 
ในการเปนอยู  หรือชีวิตประจําวันของตน  อันเกิดมาแตความเบื่อระอาสิ่งตาง ๆ  
หรือความไมประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตนกระทํา.  อานาปานสตินี้  จักเปนธรรม 
อันสุขุมและละเอียด  มีอานุภาพในทางทําความสงบรํางับเปนขั้น ๆ  ไปตามลําดับ 
ดังที่แสดงอยูแลวในอานาปานสติทุกขั้น  อันทําใหเห็นไดวา  สามารถทําความรํางับ 
ไดจริงอยางไร  ในเมื่อผูศึกษาไดพิจารณาดูอยางละเอียด. 

 
 
 
 
 
 
 
 
(จ)  เกี่ยวกับอานาปานสติ  เปนสุขวิหาร๑  คือเปนเครื่องทําความ 

อยู เ ป นส ุข   ไม ม ีธ ร รมอื ่น เสมอ เหม ือน เป นประจําว ันแล วย ัง เป นการปฏ ิบ ัติ 
ที่ดําเนินไปในตัวเองตามลําดับ  จนกระทั่งความสิ้นอาสวะนั้น  มีพระพุทธภาษิต 
ที่ตรัสท่ีปาอิจฉานังคละ  ปรากฏอยูที่  มหาวาร.  สํ.  ทุติยวรรค  แหงอานาปานสังยุตต 
 (๑๙  /  ๔๑๒  /  ๑๓๖๔)  ดังตอไปนี้  :- 

 
 
 
 
 

 

                                                
๑  การบรรยายครั้งที่  ๖๕  /  ๑๐  มกราคม  ๒๕๐๓ 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๒๓ ๕๒๐ 

 “ภิกษุ  ท.  !  ถาพวกปริพาชกเดียรถียลัทธิอื่นถามพวกเธอวา  สมณ- 
โคดมอยูตลอดพรรษากาลเปนอันมาก  ดวยวิหารธรรมอยางไหน  ดังนี้แลว  พวกเธอ 
พึงตอบวา  ‘ดูกอนทานผูมีอายุ  !  พระผูมีพระภาคเจา  ทรงอยูตลอดพรรษากาล 
เปนอันมาก  ดวยอานาปานสติสมาธิ.’ 

 
“ภิกษุ  ท.  !  ในกรณีนี้  เราเปนผูมีสติหายใจเขา  มีสติหายใจออก  :  

เมื่อหายใจเขายาว  ก็รูวาหายใจเขายาว  ;  เมื่อหายใจออกยาว  ก็รูวาหายใจ 
ออกยาว  ……..ฯลฯ  …….. 

(มีขอความแสดงในอานาปานสติ  ๑๖  ขั้น  เหมือนที่กลาวแลวในขอ  ก.  ทุกประการ 
ส้ินสุดลงที่คําวา.) 

 
ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูตามเห็นความสลัดคืนอยู เปนประจํา 

จักหายใจออก  ดังนี้. 
 
ภิกษุ  ท.  !  เมื่อใครผูใด  จะกลาวสิ่งใดใหถูกตองชอบธรรม  วาเปน 

อริยวิหารก็ดี  วาเปนพรหมวิหารก็ดี  วาเปนตถาคตวิหารก็ดี  เขาพึงกลาวอานา- 
ปานสติสมาธินี่แหละ  วาเปนอริยวิหาร  วาเปนพรหมวิหาร  วาเปนตถาคตวิหาร. 

 
ภิกษุ  ท.  !  ภิกษุเหลาใดยังเปนเสขะ  ยังไมลุถึงธรรมที่ตองประสงค 

แหงใจ   ปรารถนาอยู   ซึ่ งโยคเขมธรรมอันไมมีอะไรยิ่ งกวา   ภิกษุเหลานั้นเมื่อ 
เจริญแลว  ทําใหมากแลว  ซึ่งอานาปานสติสมาธิ  ยอมเปนไปเพื่อความสิ้นไปแหง 
อาสวะทั้งหลาย. 

 
สวนภิกษุทั้งหลายเหลาใด  เปนอรหันต  สิ้นอาสวะแลว  มีพรหมจรรย 

อยูจบแลว  มีสิ่งที่ตองทําอันตนทําเสร็จแลว  มีภาระอันปลงลงแลว  มีประโยชน 
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พระพุทธวจนะ  เนื่องดวยอานาปานสต ิ ๕๒๑ 

ตนอ ันล ุถ ึงแล ว   ม ีส ัญโญชน ในภพทั ้งหลายสิ ้นรอบแล ว   เป นผู หล ุดพ นแล ว 
เพราะรูโดยชอบ  ;  ภิกษุทั้งหลายเหลานั้น  เมื่อเจริญทําใหมากแลว  ซึ่ง 
อานาปานสติสมาธิ  ยอมเปนสุขวิหารในทิฏฐธรรมนี้ดวย  เพื่อความสมบูรณ  แหง 
สติสัมปชัญญะดวย. 
 

ภิกษุ  ท.  !  ฉะนั้น  เมื่อใครจะกลาวสิ่งใดใหถูกตองชอบธรรม  วาเปน 
อริยวิหารก็ด ี  วา เปนพรหมวิหารก็ด ี  วา เปนตถาคตวิหารก็ด ี  เขาพึงกลาว 
อานาปานสติสมาธินี่แหละ  วาเปนอริยวิหาร  วาเปนพรหมวิหาร  วาเปนตถาคต- 
วิหาร”  ดังนี้. 

 
ขอความทั้งหมดนี้แสดงใหเห็นวา   อานาปานสติ   เปนวิหารธรรมที่ 

พระผูมีพระภาคเจาทรงอยูมากที่สุด  จนสมควรที่จะไดนามวาเปน  “ตถาคตวิหาร”  
คือเปนวิหารธรรมของพระตถาคต  ;  วาเปน  “อริยวิหาร”  คือเปนวิหารธรรม 
เครื่องอยูของพระอริยเจาทั้งหลาย  ;  และวาเปน  “พรหมวิหาร”  คือเปนวิหาร- 
ธรรมเครื่องอยูของผูที่เปนพรหม.  พึงสังเกตวาพรหมในที่นี้หมายถึงพระอรหันต 
ซึ่งเปนพรหมอีกประเภทหนึ่งตางหาก   จากพรหมธรรมดา   แมที่ เปนปุถุชนซึ่งม ี
พรหมวิหารเปนเมตตา  กรุณา  มุทิตา  อุเบกขา  ดังที่ทราบกันอยูทั่วไป.  สวน 
ที่สําคัญไปกวานั้น  ยังมีตอไปอีก  คือขอท่ีวาอานาปานสตินี้  ทําผูที่ยังไมสิ้นอาสวะ 
ใหสิ้นอาสวะ   ทําผูที่สิ้นอาสวะแลว  ใหมีความอยู เปนสุขในทิฏฐธรรม   และให 
เปนผูสมบูรณดวยสติสัมปชัญญะอยูตลอดเวลา   ซึ่งเมื่อรวมเขาดวยกันทั้ง   ๒  
ประเภทแลว  ทําไดกลาวไดวา  ในบรรดาสมาธิภาวนา  ซึ่งมีอยู  ๔  ประเภทนั้น 
อานาปานสติเปนสมาธิภาวนาถึง  ๓  ประเภทไดจริง ๆ  กลาวคือเปนสมาธิภาวนา 
ประเภททําใหอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม,ประเภทที่ทําใหสมบูรณดวยสติสัมปชัญญะ, 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๒๓ ๕๒๒ 

และประเภทที่ไดทําอาสวะใหสิ้น  ซึ่งจัดเปนสมาธิภาวนา  ประเภทที่หนึ่ง  ที่สาม 
และที่สี่ตามลําดับ  ;  ยังขาดอยูแตประเภทที่สองคือ  สมาธิภาวนา  ที่เปนเหตุ 
ใหไดญาณทัสสนะอันเปนทิพย  มี  หูทิพย  ตาทิพย  เปนตน  ซึ่งเราไมประสงคใน 
ที่นี้  เพราะไมเปนไปเพื่อความดับทุกขแตประการใด.  นี่เปนการแสดงใหเห็นวา 
อานาปานสติสมาธิ  เปนสิ่งที่มีคุณประโยชนอันเพียงพอแกความตองการของบุคคล 
ผูประสงคจะทําความดับทุกขโดยแทจริง.  สรุปความสั้น ๆ  วา  อานาปานสติ 
เปนประโยชนถึงที่สุด  ทั้งแกบุคคลที่ไมสิ้นอาสวะ  และบุคคลที่สิ้นอาสวะแลว 
นับวาเปนสิ่งที่นาสนใจอยางนาอัศจรรยทีเดียว. 

 
(ฉ)  อานิสงสของอานาปานสติที่ทรงแสดงไว  อยางชัดเจน  และ 

อยางละเอียดยิ่งขึ้นไป  เกี่ยวกับการทําอาสวะใหสิ้นนั้น  อาจจะประมวลมาไดอีก 
เปนหมวดสุดทาย  ที่แสดงไวใน  มหาวาร.  สํ.  ทุติยวรรค  อานาปานสังยุตต 
(๑๙  /  ๔๒๔  /  ๑๔๐๒)  เนื่องกันไปหลายบรรพดวยกัน  ซึ่งจะประมวลเอามาเฉพาะ 
ที่ทรงแสดงไวแปลกกัน  อันมีอยูดังตอไปนี้  :- 

 
ภิกษุ  ท.  !  ธรรมอันเอกนั้นมีอยู  ซึ่งเมื่อบุคคลเจริญแลว  ทําใหมาก 

แลว  ยอมทําธรรมทั้ง  ๔  ใหบริบูรณ  ;  คร้ันธรรมทั้ง  ๔  นั้น  อันบุคคลเจริญแลว 
ทําใหมากแลว  ยอมทําธรรมทั้ง  ๗  ใหบริบูรณ  ;  คร้ันธรรมทั้ง  ๗  นั้น  อันบุคคล 
เจริญแลว  ทําใหมากแลว  ยอมทําธรรมทั้ง  ๒  ใหบริบูรณได. 

 
ภิกษุ  ท.  !  อานาปานสติสมาธินี้แล  เปนธรรมอันเอกซึ่งเมื่อบุคคล 

เจริญแลว  ทําใหมากแลว  ยอมทําสติปฏฐานทั้ง  ๔  ใหบริบูรณ  ;  สติปฏฐาน  ๔  
อันบุคคลเจริญแลว  ทําใหมากแลว  ยอมทําโพชฌงคทั้ง  ๗  ใหบริบูรณ  ;  โพชฌงค 
ทั้ง  ๗  อันบุคคลเจริญแลว  ทําใหมากแลว  ยอมทําวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณได. 
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ภิกษุ  ท.  !  อานาปานสติสมาธิ  อันบุคคลเจริญแลว  ทําใหมากแลว 
ยอมเปนไปเพื่อการละ  สัญโญชน  ทั้งหลาย.  (๑๔๐๖) 

ภิกษุ  ท.  !  อานาปานสติสมาธิ  อันบุคคลเจริญแลว  ทําใหมากแลว 
ยอมเปนอยางไรเลา  จึงเปนไปเพื่อการละ  สัญโญชน  ทั้งหลาย  ? 

ภิกษุ  ท.  !  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ไปแลวสูปาก็ตาม  ไปแลวสูโคนไม 
ก็ตาม   ไปแลวสู เร ือนว างก ็ตาม   นั ่งคู ขาเข ามาโดยรอบแล ว   ตั ้งกายตรง   ดํารง 
สติมั่น  ;  ภิกษุนั้นมีสติอยูนั่นเทียว  หายใจเขา  มีสติอยูนั่นเทียว  หายใจออก  …. 
 (มีรายละเอียดแหงอานาปานสติ   ๑๖  ขั้น  ดังที่กลาวแลวในขอหนึ่งถึงขอสิบหกจนกระทั่ งถึงคําวา)  
…….  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูตามเห็นซึ่งความสลัดคืนอยูเปนประจํา 
จักหายใจออก  ดังนี้. 

ภิกษุ  ท.  !  อานาปานสติสมาธิ  อันบุคคลเจริญแลว  ทําใหมากแลว 
อยางนี้แล  ยอมเปนไปเพื่อการละ  สัญโญชน  ทั้งหลาย. 

ภิกษุ  ท.  !  อานาปานสติสมาธิ  อันบุคคลเจริญแลว  ทําใหมากแลว 
ยอมเปนไปเพื่อการกําจัดเสียซึ่ง  อนุสัย.  (๑๔๐๘)  …  (มีใจความเต็มเหมือนขอสัญโญชน). 

ภิกษุ  ท.  !  อานาปานสติสมาธิ  อันบุคคลเจริญแลว  ทําใหมากแลว 
ยอมเปนไปเพื่อความรอบรูซึ่ง  ทางไกล  (อวิชชา).  (๑๔๐๙)  …  (มีใจความเต็มเหมือน 
ขอสัญโญชน). 

ภิกษุ  ท.  !  อานาปานสติสมาธิ  อันบุคคลเจริญแลว  ทําใหมากแลว 
ยอมเปนไปเพื่อความสิ้นไปแหง  อาสวะ  ทั้งหลาย  (๑๔๑๐)  …  (มีใจความเต็มเหมือน 
ขอสัญโญชน). 

ขอความทั้งหมดนี้  แสดงใหเห็นโดยสรุปวา  อานาปานสติ  มีผลทําให 
ละสัญโญชนได ,  ทําใหกําจัดอนุสัยได ,  ทําใหรอบรูทางไกล   คืออวิชชา   เหตุให 
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เกิดอวิชชา   ความดับไมเหลือแหงอวิชชา   และทางปฏิบัติใหถึงความดับไมเหลือ 
แหงอวิชชา,  ในที่สุดยอมทําอาสวะใหสิ้นไป  ;  ซึ่งโดยใจความแลว  ก็มีความหมาย 
อยางเดียวกัน  คือการดับกิเลสสิ้นเชิงนั่นเอง.  ทั้งนี้  เพราะอานาปานสติภาวนา 
ทําสติปฏฐาน  ๔  ใหสมบูรณ  ;  สติปฏฐาน  ๔  สมบูรณแลว  ยอมทําใหโพชฌงค  ๗  
ใหสมบูรณ  ;  โพชฌงค  ๗  ใหสมบูรณแลว  ยอมทําวิชชาและวิมุตติใหสมบูรณ  ;  
เพราะเหต ุนั ้น   จ ึงถ ูกยกขึ ้น   เป นธรรมอ ัน เอก   หร ือทางปฏ ิบ ัต ิสายเอก   ด ังนี ้.  
คําวา  “เอก”  ในที่นี้  หมายความวา  เปนวิธีเดียว  สําหรับบุคคลผูเดียว  ดําเนิน 
ไปสูสิ่ง ๆ  เดียว  กลาวคือนิพพาน. 

 
(ช)  การเจริญอานาปานสติ  หมายถึงการเจริญภาวนาอยางใด 

อยางหนึ่งอยูทุกลมหายใจเขา  -  ออก๑  ฉะนั้น  จึงมีไดหลายแบบ  ถามีการกําหนด 
โดยใชลมหายใจเปนหลักแลว  ก็เรียกวาอานาปานสติไดดวยกันทุกแบบ  แตแบบ 
ที่พระองค ใช เปนวิหารธรรม   ทรงสรรเสริญและทรงแนะให บุคคลอื่นประพฤติ 
ปฏิบัต ินั ้น   ได แก อานาปานสติ  แบบที ่ประกอบดวยวัตถุ  ๑๖  หรือที ่เร ียกก ัน 
ในที่นี้วา  อานาปานสติ  ๑๖  ขั้น  ดังที่กลาวแลวในขอ  ก.  และมีรายละเอียด 
แหงการปฏิบัติโดยพิสดาร  ดังที่กลาวแลวขางตนทั้ง  ๑๖  ขั้น.  สําหรับอานา- 
ปานสติอยางอื่น   ซึ่งนาจะทราบไว เปนตัวอยาง   ก็อาจจะทราบไดจากเรื่องราวที่ 
ปรากฏอยูในมหาวาร.  สํ.เอกธัมมวรรคอานาปานสังยุตต  (๑๙  /  ๓๙๘  /  ๑๓๑๗). 
 

 
 
 
 
 
 

 

                                                
๑  การบรรยายครั้งที่  ๖๖  /  ๑๑  มกราคม  ๒๕๐๓ 
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ในที ่นั ้นม ีเ รื ่องกล าวว า   พระผู ม ีพระภาคเจ า ได ตร ัสถามขึ ้นท ามกลางหมู ภ ิก ษุ 
ผูประชุมกันอยูถึงเรื่องอานาปานสติ  ภิกษุชื่ออริฏฐะไดทูลตอบสนอง   และมีการ 
ซักไซไลเลียงกัน  ดังตอไปนี้  :- 

 
ภิกษุ  ท.  !  พวกเธอทั้งหลาย  ยอมเจริญอานาปานสติกันหรือไม ? 
 
“ขาแตพระองคผูเจริญ  !  ขาพระองคแล  ยอมเจริญอานาปานสติ.” 
 
ดูกอนอริฏฐะ  !  ก็เธอยอมเจริญอานาปานสติอยางไรเลา ? 
 
“ขาแตพระองคผูเจริญ  !  ขาพระองคยอมเจริญอานาปานสติ  ดวยอาการ 

อยางนี้วา  ‘กามฉันทะ  ในกามทั้งหลายอันเปนอดีต  เราก็ละเสียแลว  ;  กามฉันทะ  ในกาม 
ทั้งหลายอันเปนอนาคตของเราก็ไมมี  ;  ปฏิฆะสัญญาในธรรมทั้งหลาย  ทั้งที่เปนภายในและ 
ภายนอก  เราก็นําออกเสียไดดวยดีแลว  ;  เรานั้นมีสติอยูเทียวจักหายใจเขา  มีสติอยูเทียว 
จักหายใจออก’  ดังนี้.  ขาแตพระองคผูเจริญ  !  ขาพระองคยอมเจริญอานาปานสติดวย 
อาการอยางนี้แล.” 

 
ดูกอนอริฏฐะ  !  อานาปานสติเชนนั้นก็มีอยูเหมือนกัน  ;  เรามิได 

กลาววาอานาปานสติเชนนั้นไมมี  ;  ดูกอนอริฏฐะ  !  แตวาอานาปานสติที่สมบูรณ 
โดยพิสดาร  ยอมมีอยูอยางไร,  เธอจงฟงซึ่งอานาปานสตินั้น  ;  เธอจงทําในใจ 
ใหดี  ;  เราจักกลาวบัดนี้. 

 
ดูกอนอริฏฐะ  !  อานาปานสติที่สมบูรณโดยพิสดารนั้นเปนอยางไรเลา ?  

ดูกอนอริฏฐะ   !  ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ไปแลวสูปาก็ตามไ   ปแลวสู โคนไมก็ตาม 
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ไปสู เ ร ือนว างก ็ตาม   นั ่งคู ขา เข ามาโดยรอบแล ว   ตั ้งกายตรง   ดํารงสต ิมั ่น   ;  
ภิกษุนั้นมีสติอยูนั่น เทียว   หายใจเขา   สติอยูนั่น เทียว   หายใจออก   (มีขอความ 
เหมือนที่กลาวไวในขอ  ก.  จนกระทั่งถึงคําวา)  เราเปนผูตามเห็นซึ่งความสลัดคืนอยู 
เปนประจํา  จักหายใจออก  ดังนี้ 

 
ดูกอนอริฏฐะ  !  อานาปานสติที่สมบูรณโดยพิสดาร  มีอยูอยางนี้แล. 
 
ขอท่ีพึงสังเกตมีอยูวา  พระองคมิไดทรงปฏิเสธ  วาอานาปานสติสมาธ ิ

อยางของอร ิฏฐะภ ิกษุนั ้นใช ไม ได   เป นแต ตร ัสว าไม บร ิบ ูรณ  และไม พ ิสดาร .  
คําวา  บริบูรณ  ในที่นี้  หมายถึงสมบูรณหรือสิ้นเชิง   คือตั้งแตตนจนตลอดสาย 
จนถึงกับทําความสิ้นอาสวะได.  คําวาพิสดารหมายถึงละเอียดลออ  ชัดเจนแจมแจง.  
แมวาอานาปานสติอยางของอริฏฐะภิกษุ  จะมิใชอานาปานสติที่สมบูรณ  ก็ยังเปน 
สิ่งที่ควรได รับการพิจารณาดูอยางละเอียด   เพื่อเขาใจสิ่งที่ เรียกวาอานาปานสติ 
โดยสมบูรณอีกนั่นเอง.  จากขอความที่ปรากฏอยูนั้น  ทําใหเราเห็นไดวา  การ 
เจริญอานาปานสติอยางนั้น   เปนการกําหนดความที่ตนเปนอยู โดยปราศจาก 
อกุศลวิตก  มีความพอใจในการกระทํา  หรือความเปนอยูของตน  แลวมีสติกําหนด 
ความเปนอยางนั้น  หายใจเขาอยู  หายใจออกอยู.  ถาจะเปรียบเทียบกันกับ 
อานาปานสติมีวัตถุ  ๑๖  ก็อาจสงเคราะหลงไดในอานาปานสติขั้นที่  ๕  ;  แมกระนั้น 
แลวก็ยังไมสมบูรณอยูนั่นเอง   เพราะปราศจากการพิจารณาปตินั้น   โดยความ 
เปนอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา.  สวนขอที่จัดเปนอานาปานสติไดนั้น  ก็เนื่องจาก 
มีการกําหนดธรรมปติ  หรือธรรมนันทิอยูอยางระมัดระวังทุกลมหายใจเขา  –  ออก 
นั่นเอง.  สรุปความวา  ถามีการกําหนดอารมณอยางใดอยางหนึ่งอยู  ทุกครั้ง 
ที่หายใจเขา  –  ออกแลว  ยอมจัดเปนอานาปานสติไดดวยกันทั้งนั้น  สวนที่จะจัด 
เป นธรรมหร ือไม เป นธรรม   บร ิบ ูรณหร ือไม บร ิบ ูรณ  พิสดารหร ือไม พ ิสดารนั ้น 
เปนอีกเรื่องหนึ่ง. 
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พระพุทธวจนะ  เนื่องดวยอานาปานสต ิ ๕๒๗ 

อีกทางหนึ ่ง   เราอาจจะเห ็นได พร อมก ันไปในต ัวว า   อานาปานสติ 
ที่สมบูรณตามแบบของพระผูมีพระภาคเจานั้น  มีแตอานาปานสติ  ที่ประกอบดวย 
วัตถุ  ๑๖  อยางเดียวเทานั ้น  เพราะปรากฏวา  ไมว าจะตรัสไว ในที ่ไหน   เมื ่อไร 
ก็ลวนแตตรัสอยางนี้เหมือนกันทุกตัวอักษร  ;  ฉะนั้น  จึงยุติเปนหลักไดวา 
อานาปานสติที่สมบูรณถึงที่สุด  คือทําความสิ้นอาสวะได  ตองหมายถึงอานาปานสติ 
มีว ัตถ ุ  ๑๖   นี ้  ซึ ่ง เราอาจจะว ิน ิจฉ ัยได ว าทําความสมบูรณให ได อย างไร   ดวย 
พระพุทธภาษิตที่ตรัสไวในที่อื่นสืบไป. 

 
(ช)  ขอที่อานาปานสติมีวัตถุ  ๑๖  มีความสมบูรณในการทําที่สุด 

แหงทุกข  นั้น  โดยหลักใหญยอมหมายถึง  ขอท่ีอานาปานสติมีวัตถุ  ๑๖  นี้  เมื่อ 
บุคคลเจริญเต็มท่ีแลว   ยอมเปนการทําสติปฏฐาน   ๔   โพชฌงค   ๗   และวิชชา 
และวิมุตติใหเกิดขึ้นได  ดวยอาการดังที่ตรัสไวอยางละเอียดในอานาปานสติสูตร 
อุปริปณณาสก  มัชฌิมนิกาย  (๑๔  /  ๑๙๕  /  ๒๘๙)  และ  มหาวาร.  สํ.  (๑๙๔  /  ๐๙  /  
๑๓๕๘)  วา  : 

 
“ภิกษุ  ท.  !  ก็อานาปานสติ  อันบุคคลเจริญแลว  ทําใหมากแลว 

อยางไรเลา  จึงทําสติปฏฐานทั้ง  ๔  ใหบริบูรณได ? 
 
ภิกษุ  ท.  !  สมัยใด  ภิกษุ  (๑)  เมื่อหายใจเขายาว  ก็รูสึกตัวทั่วถึงวา 

เราหายใจเขายาว  ;  เมื่อหายใจออกยาว  ก็รูสึกตัวทั่วถึง  วาเราหายใจออกยาว 
ดังนี้ก็ดี  ;  (๒)  เมื่อหายใจเขาสั้น  ก็รูสึกตัวทั่วถึง  วาเราหายใจเขาสั้น  ;  
เมื่อหายใจออกสั้น  ก็รูสึกตัวทั่วถึง  วาเราหายใจออกสั้น  ดังนี้ก็ดี  ;  (๓)  ยอมทํา 
ในบทศึกษาวา  เราเปนผู รูพรอมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง  จักหายใจเขา  จักหายใจ 
ออกดังนี้ก็ดี ;  (๔ )  ยอมทําในบทศึกษาวา   เราเปนผูทํากายสังขารให รํางับอยู 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๒๓ ๕๒๘ 

จักหายใจเขา  จักหายใจออก  ดังนี้ก็ดี  ;  ภิกษุ  ท.  !  สมัยนั้น  ภิกษุนั้น  ชื่อวา 
เปนผูตามเห็นกายในกายอยูเปนประจํา  เปนผูมีความเพียรเผากิเลส  มีสัมปชัญญะ 
มีสติ  นําอภิชณาและโทมนัสในโลกออกเสียได.  ภิกษุ  ท.  !  เรายอมกลาววา 
ลมหายใจเขา    และลมหายใจออก  วาเปนกายอยางหนึ่ง ๆ  ในบรรดากายทั้งหลาย.  
ภิกษุ  ท.  !  เพราะเหตุนั้นในกรณีนี้  ภิกษุนั้น  ยอมชื่อวา  เปนผูตามเห็นกายในกาย 
อยูเปนประจํา. 
 

(ขอนี้อธิบายวา  การกําหนดลมหายใจทั้ง  ๔  ขั้นนั้น  ชื่อวาการกําหนดกายในกาย 
เพราะพระองคทรงเรียกลมหายใจวากาย  .  .  .  เมื่อกําหนดและพิจารณาลมหายใจอยู  ก็ชื่อวากําหนด 
และพิจารณากายอยู   ในบรรดาทั ้งหลาย   อันนี ้เ ร ียกว า   กายาน ุป สสนาสต ิป ฏฐาน   จัด เป น 
สติปฏฐานที่หนึ่ง.) 

 
ภิกษุ  ท.  !  สมัยใด  ภิกษุ  (๕)  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผู 

รูพรอมเฉพาะซึ่งปติ  จักหายใจเขา  จักหายใจออก  ดังนี้ก็ดี  ;  (๖)  ยอมทําในบท 
ศึกษาวา   เราเปนผู รูพรอมเฉพาะซึ่งสุข  จักหายใจเขา  จักหายใจออก   ดังนี้ก็ดี 
 (๗)  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งจิตตสังขาร  จักหายใจเขา 
จักหายใจออก  ดังนี้ก็ดี  ;  (๗)  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งจิตตสังขาร 
ใหรํางับอยู  จักหายใจเขา  จักหายใจออก  ดังนี้ก็ดี  ;  ภิกษุ  ท.  !  สมัยนั้น  ภิกษุนั้น 
ชื่อวาเปนผูตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยูเปนประจํา  เปนผูมีความเพียรเผา 
กิเลส  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  นําอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได.  ภิกษุ  ท.!  
เรายอมกลาววา  การทําในใจเปนอยางดี  ถึงลมหายใจเขา  และลมหายใจออก 
วานั่นเปนเวทนาอยางหนึ่ง ๆ  ในบรรดาเวทนาทั้งหลาย.  ภิกษุ  ท.  !  เพราะเหตุนั้น 
ในกรณีนี้   ภิกษุนั้น   ยอมชื่อวา   เปนผูตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู เปน 
ประจํา. 
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(ข อนี ้อ ธ ิบายว า   ความรู ส ึก ในใจต า ง  ๆ   ที ่เ ก ิดขึ ้นมาจากการกําหนดลมหายใจ 
นั ้นแหละเร ียกว า เวทนา   ดังที ่พระผู ม ีพระภาคเจ าตร ัสไว   ฉะนั ้นการกําหนดความรู ส ึก เหล านั ้น 
ไดชื่อวาเปนการกําหนดเวทนา  และเรียกโดยบาลีวา  และเรียกโดยบาลีวา  เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน 
จัดเปนสติปฏฐานที่สอง.) 

 
ภิกษุ  ท.  !  สมัยใด  ภิกษุ  (๙)  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูรูพรอม 

เฉพาะซึ่งปติ  จักหายใจเขา  จักหายใจออก  ดังนี้ก็ดี  ;  (๑๐)  ยอมทําในบทศึกษา 
วา   เราเปนผูทําจิตใหปราโมทยยิ่งอยู   จักหายใจเขา   จักหายใจออก   ดังนี้ก็ดี   ;  
 (๑๑)  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูทําจิตใหตั้งมั่นอยู  จักหายใจเขา  จักหายใจ 
ออก  ดังนี้ก็ดี  ;  (๑๒)  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูทําจิตใหปลอยอยู  จัก 
หายใจเขา  จักหายใจออก  ดังนี้ก็ดี  ;  ภิกษุ  ท.  !  สมัยนั้น  ภิกษุนั้น  ชื่อวาเปนผู 
ตามเห็นจิตในจิตอยู เปนประจํา  เปนผูมีความเพียรเผากิเลส  มีสัมปชัญญะ  มีสติ 
นําอภิชฌา  และโทมนัสในโลกออกเสียได  ;  ภิกษุ  ท.  !  เราไมกลาววาอานาปานสต ิ
เปนสิ่งที่มีได  แกบุคคลผูมีสติอันลืมหลงแลว  ผูไมมีสัมปชัญญะ.  ภิกษุ  ท.  !  
เพราะเหตุนั้นในกรณีนี้  ภิกษุนั้น  ยอมชื่อวา  เปนผูตามเห็นจิตในจิตอยูเปนประจํา. 

 
(ขอนี้อธิบายวา  ผูมีสติลืมหลงหรือไมมี สัมปชัญญะนั้น  ชื่อวาไมมีจิต  ยอมไมสามารถ 

กําหนดอานาปานสติ   ซึ่งเปนการกําหนดดวยสติหรือจิต   ซึ่งเรียกเปนบาลีวา   จิตตานุปสสนาสติ- 
ปฏฐาน  จัดเปนสติปฏฐานที่สาม.) 

 
ภิกษุ  ท.  !  สมัยใด  ภิกษุ  (๑๓)  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูตามเห็น 

ความไมเที่ยงอยูเปนประจํา  จักหายใจเขา  จักหายใจออก  ดังนี้ก็ดี  ;  (๑๔)  ยอม 
ทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูตามเห็นความจางคลายอยู เปนประจํา  จักหายใจเขา 
จักหายใจออก  ดังนี้ก็ดี   ;  (๑๕)ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูตามเห็นซึ่งความ 
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ดับไมเหลืออยูเปนประจํา  จักหายใจเขา  จักหายใจออก  ดังนี้ก็ดี  ;  (๑๖)  ยอมทํา 
ในบทศึกษาวา  เราเปนผูตามเห็นซึ่งความสลัดคืนอยู เปนประจํา  จักหายใจเขา 
จักหายใจออก  ดังนี้ก็ดี  ;  ภิกษุ  ท.  !  สมัยนั้น  ภิกษุนั้น  ชื่อวาเปนผูตามเห็นธรรม 
ในธรรมทั้งหลายอยูเปนประจํา  เปนผูมีความเพียรเผากิเลส  มีสัมปชัญญะ  มีสติ 
นําอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได  ;  ภิกษุ  ท.  !  ภิกษุนั้นเปนผูเขาไปเพง 
เฉพาะเป นอยางด ีแล ว   เพราะเธอเห ็นการละอภิชาแลโทมนัสทั ้งหลายของเธอ 
นั้นดวยปญญา  ;  ภิกษุ  ท.  !  เพราะเหตุนั้นในกรณีนี้  ภิกษุนั้น  ยอมชื่อวา 
เปนผูตามเห็นธรรมในธรรมอยูเปนประจํา. 

(ขอนี้อธิบายวา  ลักษณะแหงความไม เที่ยง  ความจางคลาย   ความดับไมเหลือและ 
ความสลัดคืนก็ดี   ลักษณะแหงอนิจจัง   ทุกขัง   อนัตตา   หรือสุญญตาก็ดี   ตลอดถึงลักษณะแหง 
ความหลุดพ นจากกิเลส   อันเป นผลสุดทายที ่เนื ่องมาจากเห ็นล ักษณะทั ้งหลายข างต นก ็ด ี  ลวน 
แตเรียกวาธรรมในกรณีนี้ดวยกันทั้งนั้น.  พระผูมีพระภาคเจา  ทรงเล็งถึงผลแหงการปฏิบัติหมวดนี้ 
วาเปนธรรม  จึงไดตรัสเอาการละอภิชฌาและโทมนัสเสียได  วาเปนส่ิงที่ภิกษุนั้น  ตามเห็นอยูใน 
กรณีนี ้  และทรงบ ัญญัต ิว า   นั ่นเป นการเห ็นธรรมในบรรดาธรรมทั ้งหลาย   ซึ ่ง เร ียกโดยบาล ีว า 
ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน  จัดเปนสติปฏฐานที่ส่ี.) 

ภิกษุ  ท.  !  อานาปานสติ  อันบุคคลเจริญแลว  ทําใหมากแลว  อยางนี้แล 
ยอมทําสติปฏฐานทั้ง  ๔  ใหบริบูรณ.” 

ทั้งหมดนี้  เปนการแสดงใหเห็นวา  ในอานาปานสติทั้ง  ๑๖  วัตถุนั้น 
มีสติปฏฐาน  ๔  รวมอยูดวยในตัว  หรือวาเปนสติปฏฐาน  ๔  อยูในตัว  พรอมกันไป 
ในคราวเดียวกันโดยลักษณะอยางไร.  ตอนี้ไป  เปนพระพุทธภาษิตที่แสดงวา 
สติปฏฐานทั้ง  ๔  นั้น  จะกระทําโพชฌงคทั้ง  ๗  ใหบริบูรณไดอยางไรสืบไป  :- 

ภิกษุ  ท.  !  ก็สติปฏฐานทั้ง  ๔  อันบุคคลเจริญแลว  ทําใหมากแลว 
อยางไรเลา  จึงทําโพชฌงคทั้ง  ๗  ใหบริบูรณได ? 
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ภิกษุ  ท.  !  สมัยใด๑  ภิกษุเปนผูตามเห็นกายในกายอยูเปนประจําก็ดี  ;  
เปนผูตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยูเปนประจําก็ดี  ;  เปนผูตามเห็นจิตในจิต 
อยูเปนประจําก็ดี  ;  เปนผูตามเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยูเปนประจําก็ดี  ;  
มีความเพียรเผากิเลส  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  นําอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได  ;  
สมัยนั้น  สติที่ภิกษุเขาไปตั้งไวแลว  ก็เปนธรรมชาติไมลืมหลง.  ภิกษุ  ท.  !  สมัยใด 
สติที ่ภ ิกษุเข าไปตั ้งไว แล ว   เป นธรรมชาติไม ล ืมหลง   สมัยนั ้น   สติส ัมโพชฌงค 
ก็เปนอันวาภิกษุนั้นปรารภแลว  ;  สมัยนั้น  ภิกษุชื่อวา  ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค  ;  
สมัยนั้น   สติสัมโพชฌงคของภิกษุนั้น   ชื่อวาถึงความเต็มรอบแหงการเจริญ   ;  
ภิกษุนั้น  เมื่อเปนผูมีสติเชนนั้นอยู  ชื่อวายอมทําการเลือก  ยอมทําการเฟน  ยอม 
ทําการใครครวญ  ซึ่งธรรมนั้นดวยปญญา. 

 
(ขอนี้อธิบายวา  เมื่อการตามเห็นกาย  ตามเห็นเวทนา   ตามเห็นจิต  ตามเห็นธรรม 

อยู  โดยนัยแหงจตุกกะทั้ง  ๔  แลว  ก็ยอมมีการกําหนดสติในส่ิงเหลานั้นอยู  สติที่ เปนการกําหนด 
นั้นเอง  ชื่อวาสติสัมโพชฌงคในที่นี ้.  สรุปความสั้น ๆ  วา  เมื่อมีการเจริญอานาปานสติมีวัตถุ  
๑๖  อยู  ก็ยอมมีสติสัมโพชฌงคหรือเปนสติสัมโพชฌงคอยูในตัว.  ถาการเจริญอานาปานสติถึง 
ที่สุด  การเจริญสัมโพชฌงค  ก็เปนอันวาถึงที่สุดดวย  นี่อยางหนึ่ง  ;  อีกอยางหนึ่ง  เมื่อมีสติ- 
สัมโพชฌงคอยูดวยอาการเชนนั้น  ยอมชื่อวา  มีการเลือกเฟนใครครวญซึ่งธรรรมนั้นดวยปญญา 
ดังจะเห็นไดชัดในการพิจารณาองคฌานขั้นปติและสุขเปนตน  หรือพิจารณาในฐานะที ่เปนเวทนา 
ก็ตาม   โดยความเปนอนิจจัง   ทุกข ัง   อนัตตาก็ด ี  โดยที ่เวทนานั ้น   มีเหตุป จจัยอะไรปร ุงแตงก ็ด ี
หรือโดยที่ เวทนานั้นปรุงแตง ส่ิงอื่น สืบไปก็ดี   หรือแมที่ สุดแตการสโมธานมาซึ่ งธรรมการรู โคจร 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
๑  การบรรยายครั้งที่  ๖๗  /  ๑๒  มกราคม  ๒๕๐๓ 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๒๓ ๕๓๒ 

แหงธรรมนั ้น  ๆ   และการแทงตลอดสมัตถะแหงธรรมนั ้น  ๆ   ก็ด ี  มีรายละเอ ียดดังที ่กล าวแลวใน 
อานาปานสติขั ้นที ่  ๕  ;  นั่นแหละ  คือการเลือกเฟน  ใครครวญธรรม  ซึ่งเปนสิ่งที ่มีอยู โดย 
สมบูรณแลว  ในการเจริญอานาปานสติ  หรือในขณะที่ เรียกวามีสติสัมโพชฌงค  ดังที่กลาวแลว .  
สร ุปความว า   เมื ่อม ีสต ิส ัมโพชฌงค โดยอาการของอานาปานสต ิ  ก ็ย มอม ีการใคร ครวญธรรม 
เพราะสติที่สมบูรณยอมทําการกําหนดในเบื้องตน  แลวทําการพิจารณาในฐานะเปนอนุปสสนาญาณ 
ในลําดับถัดมา  อยางที่เรียกวาเนื่องกันไปในตัว.  การกําหนดชื่อวาสติ  การพิจารณาชื่อวาการ 
เลือกเฟนใครครวญในที่นี้.  เพราะฉะนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  “ภิกษุนั้น  เมื่อเปนผูมีสติ 
เชนนั้นอยู  ยอมทําการเลือก  ยอมทําการเฟน  ยอมทําการใครครวญอยู  ซึ่งธรรมนั้นดวยปญญา”  
ดังที่กลาวแลว.) 

ภิกษุ  ท.  !  สมัยใด  ภิกษุเปนผูมีสติเชนนั้นอยู  ทําการเลือกเฟนทําการ 
ใครครวญ   ธรรมนั้นอยูดวยปญญา   สมัยนั้น  ธรรมวิจยสัมโพชฌงคก็ เปนอันวา 
ภิกษุนั้นปรารภแลว  ;  สมัยนั้น  ภิกษุนั้น  ชื่อวายอมเจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงค;  
สมัยนั้น   ธรรมวิจยสัมโพชฌงคภิกษุนั้น   ชื่อวาถึงความเต็มรอบแหงการเจริญ .  
ภิกษุนั้น  เมื่อเลือกเฟน  ใครครวญ  ซึ่งธรรมนั้นดวยปญญาอยู  ความเพียรอันไม 
ยอหยอน  ก็ชื่อวาเปนธรรมอันภิกษุนั้นปรารภแลว. 

(ขอนี้อธิบายวา  เมื่อมีการเจริญอานาปานสติวัตถุ  ๑๖  อยู  โดยลักษณะที่ เปนสติ- 
สัมโพชฌงค   และธรรมวิจยสัมโพชฌงค   ดังที่กลาวแลวขางตน   ก็ยอมเห็นไดวา   เปนส่ิงที่ตอง 
กระทําอยางขยันขันแข็ง  ดวยความบากบั่นเต็มที่เพียงไร.  ขอนี้ยอมคํานวณดูไดจากความเพียรที่ 
ใชไปในการเจริญอานาปานสติทั้ง  ๑๖  วัตถุ  ดังที่วินิจฉัยกันมาแลวขางตน.  เพราะฉะนั้นพระผูมี- 
พระภาคเจาจึงตรัสวา  “ภิกษุนั้น   เมื่อเลือกเฟนใครครวญซึ่งธรรมนั้นดวยปญญาอยู   ความเพียร 
อันไมยอหยอน  ชื่อวาเปนธรรมอันภิกษุนั้นปรารภแลว”  ดังนี้.) 

ภิกษุ  ท.  !  สมัยใด  ความเพียรอันไมยอหยอน  อันภิกษุผูเลือกเฟน 
ใครครวญธรรมดวยปญญา  ไดปรารภแลว  ;  สมัยนั้น  วิริยสัมโพชฌงคก็เปนอันวา 
ภิกษุนั้นปรารภแลว  ;  สมัยนั้น  ภิกษุนั้น  ยอมช่ือวาเจริญวิริยสัมโพชฌงค  ;  สมัยนั้น 
วิริยสัมโพชฌงคของภิกษุนั้นก็เต็มรอบแหงการเจริญ.  ภิกษุนั้น  เมื่อมีความเพียร 
อันปรารภแลวเชนนั้น  ปติอันเปนนิรามิสก็เกิดขึ้น. 
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(ขอนี้อธิบายวา  ในการเจริญอานาปานสติมีวัตถุ   ๑๖   ที่ เปนไปดวยดีนั้น  ยอมมี 
สติสัมโพชฌงคอยูในตัว  โดยนัยดังที่กลาวแลว  จากวิริยสัมโพชฌงคนั่นเอง  ปติยอมเกิดขึ้น  ดวย 
อํานาจธรรมฉันทะ  ธรรมนันทิ  กลาวคือความพอใจในการกระทําของตน  หรือในการประสบ 
ความสําเร็จแหงการปฏิบัติธรรมขั้นหนึ่ง ๆ  โดยอาการดังที่กลาว  ในตอนที่วาดวยการเกิดของปต ิ
ในอานาปานสติ  ขั้นที่  ๕  เปนตน.  ปติในที่นี้ชื่อวาเปนนิรามิส  หมายความวาไมเจือดวยอามิส 
กลาวคือรูป  เสียง  กล่ิน  รส  สัมผัส  แตเปนปติที่ประกอบดวยเนกขัมมะ  คือการเวนจากามโดย 
ส้ินเชิง  และเปนปติอาศัยธรรม  หรือความเปนธรรมเกิดขึ้น  เพราะเหตุฉะนั้น  พระผูมีพระภาคเจา 
จึงตรัสวา  “ภิกษุนั้น  เมื่อมีความเพียรอันปรารภแลว  ปติอันเปนนิรามิสก็เกิดขึ้น”  ดังนี้.) 

ภิกษุ  ท.  !  สมัยใด  ปติอันเปนนิรามิส  เกิดขึ้นแกภิกษุผูมีความเพียร 
อันปรารภแลว  ;  สมัยนั้น  ปติสัมโพชฌงคก็เปนอันวาภิกษุนั้นปรารภแลว  ;  
สมัยนั้น  ภิกษุนั้นชื่อวายอมเจริญปติสัมโพชฌงค  ;  สมัยนั้น  ปติสัมโพชฌงคของ 
ภิกษุนั้น  ชื่อวาถึงความเต็มรอบแหงการเจริญ.  ภิกษุนั้นเมื่อมีใจประกอบดวยปต ิ
แมกายก็รํางับ  แมจิตก็รํางับ. 

(ขอนี้อธิบายวา  การเจริญอานาปานสติมีวัตถุ  ๑๖  เปนโพชฌงคอยูในตัว  เปนลําดับ 
มาตั้งแตสติสัมโพชฌงค  ธรรมวิจยสัมโพชฌงค  วิริยสัมโพชฌงค  และปติสัมโพชฌงค.  โดยนัย 
ดังที่กลาวแลว  ดวยอํานาจของปตินั่นเอง  ยอมเกิดความสงบรํางับ  ดังที่กลาวแลวในอานาปานสติ 
ขั้นที่  ๔  โดยนัยวาปติเกิดขึ้น  ลมหายใจยิ่งละเอียดลง  ซึ่งหมายถึงอาการแหงการรํางับโดยลักษณะ 
แหงสมถะนี้อยางหนึ่ง  และเมื่อมีการพิจารณาธรรม  จนความเห็น  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตาปรากฏ 
ขึ ้นแลวปต ิเก ิดขึ ้นเพราะเหตุนั ้น   ทําลมหายใจใหละเอ ียดยิ ่งขึ ้น   ซึ ่งเปนอาการแหงความรําง ับ 
นั่นเอง  แตเปนความรํางับตามนัยแหงวิปสสนา.  เมื่อรวมเขาดวยกัน  ทั้งความรํางับโดยนัย 
แหงสมถะและความรํางับโดยนัยแหงวิปสสนา  ยอมชื่อวาความรํางับถึงที่สุด  และเปนความรํางับ 
ที่ เกิดมาจากปติ โดยตรง   เพราะเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสไววา   “ภิกษุนั้น   เมื่อมีใจ 
ประกอบดวยปติ  แมกายก็รํางับ  แมจิตก็รํางับ”  ดังนี้.) 

ภิกษุ  ท.  !  สมัยใด  ทั้งกายและทั้งจิตของภิกษุผูมีใจประกอบดวยปต ิ
ยอมรํางับ  ;  สมัยนั้น  ปสสัทธิสัมโพชฌงค  ก็เปนอันวาภิกษุนั้นปรารภแลว  ;  
สมัยนั ้น   ภิกษุนั ้น   ยอมชื ่อว า เจร ิญปสส ัทธ ิส ัมโพชฌงค  สมัยนั ้น   ปสส ัทธิ 
สัมโพชฌงคของภิกษุนั้น  ชื่อวาถึงความเต็มรอบแหงการเจริญ  ;  ภิกษุนั้น  เมื่อม ี
การอันรํางับแลว  มีความสุขอยู  จิตยอมตั้งมั่นเปนสมาธิ. 
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(ขอนี้อธิบายวา  ในการเจริญอานาปานสติมีวัตถุ   ๑๖  ยอมประกอบอยูดวยความเปน 
สัมโพชฌงคตาง ๆ  โดยนัยดังที่กลาวแลวขางตน  จนกระทั่งถึงปสสัทธิสัมโพชฌงค  กลาวคือความ 
รํางับทั้งกายและจิต   ส่ิงที่ เรียกวาความสุขมีรวมอยูดวย   ในความรํางับนั้น   ไมจําเปนจะตองแยก 
ออกมาเปนโพชฌงคอีกตางหาก.  เมื่อกายรํางับ  ก็สุขกาย  เมื่อใจรํางับ  ก็สุขใจ  ฉะนั้น  ความสุข 
จึงถูกนับรวมอยูดวย  ในความรํางับ  ;  ครั้นมีความรํางับแลว  จิตยอมมีความตั้งมั่น  ซึ่งเรียกวา 
สมาธิ.  ความรํางับที่เปนองคฌาน  หมายถึงปติและสุข  ทําใหจิตตั้งมั่นอยางสมถะ,  ความรํางับ 
ที่เกิดมาจากความเห็น  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  ยอมทําใหจิตตั้งมั่น  โดยนัยแหงวิปสสนา  ;  เมื่อ 
รวมกันทั้งความตั้งมั่น  โดยนัยแหงสมถะ  และโดยนัยแหงวิปสสนา  ยอมเปนความตั้งมั่นที่สมบูรณ 
ซึ่งเรียกวาความตั้งมั ่นในที่นี ้.  อานาปานสติขั ้นที ่หนึ ่งถึงที ่สี ่  มีความตั้งมั ่นโดยนัยแหงสมถะ 
อานาปานสติขั้นที่  ๕  ขึ้นไป  มีความตั้งมั่นโดยนัยแหงวิปสสนา  เพราะทุกขั้นทําใหเกิดความรํางับ 
เพราะเหต ุนั ้น   พระผู ม ีพระภาคเจ า   จึงตร ัสว า   “ภิกษุนั ้น   เมื ่อม ีกายอันรําง ับแลว   มีความสุขอยู 
จิตยอมตั้งมั่น”  ดังนี้.) 

ภิกษุ  ท.  !  สมัยใด  จิตของภิกษุผูมีกายอันรํางับแลว  มีความสุขอยู 
ยอมเปนจิตตั้งมั่น  ;  สมัยนั้น  สมาธิสัมโพชฌงค  ก็เปนอันวาภิกษุนั้นปรารภแลว  ;  
สมัยนั้น  ภิกษุนั้นชื่อวายอมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค  ;  สมัยนั้น  สมาธิสัมโพชฌงค 
ของภิกษุนั้น  ชื่อวาถึงความเต็มรอบแหงการเจริญ  ;  ภิกษุนั้น  ยอมเปนผูเขาไป 
เพงเฉพาะ  ซึ่งจิตอันตั้งมั่นแลวอยางนั้น  เปนอยางดี. 

(ขอนี้อธิบายวา  อานาปานสติมีวัตถุ   ๑๖  ยอมทําให เกิดสัมโพชงฌงคตาง ๆ  กระทั่ ง 
สมาธิสัมโพชฌงค  คือความที่จิตตั ้งมั ่นทั ้งโดยนัยแหงสมถะและวิปสสนา.  ความตั้งมั ่นโดยนัย 
แหงสมถะเปนความสงบรํางับ   ทําใหมีกําลังหนุนเนื่องอยูตลอดไป   สวนความตั้ งมั่นโดยนัยแหง 
วิปสสนานั้นเปนความตั้งมั ่นในการเห็นธรรม  ทําใหกิเลสรํางับลง  ดวยอํานาจความรูแจงเห็น 
แจง  ซึ่งมีความตั้งมั่นดวยดีเหมือนกัน.  การเพงตอความตั้งมั่นทั้ง  ๒  อยางนี้  มีขึ้นตอเม่ือมีความ 
ตั ้งมั ่นแล วจร ิง  ๆ   แล วค ุมความตั ้งมั ่น ให แน วแน อยู ตลอดเวลา   จนกว าจะม ีการบรรล ุธรรมใน 
เบื ้องสูง.  การคุมความตั้งมั ่นไวนั ่นเอง  เรียกวา  การเขาไปเพงเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั ่นแลว  โดย 
อุปมัยที ่ได กล าวแล วหลายครั ้งหลายหนว าเหมือนนายสารถ ีที ่เพ ียงแตค ุมบ ังเห ียนเฉยอยู   ในเมื ่อ 
มาและรถ  และส่ิงตาง ๆ  ไดเปนไปอยางเรียบรอยแลว  ในอานาปานสติขั้นที่  ๕  และอานาปานสต ิ
ขั้นที่  ๑๑  และขั้นอื่น ๆ  อีกโดยปริยาย.  เมื่อจิตตั้งมั่นแลวโดยนัยที่  ๒  คือทั้งโดยนัยแหงสมถะ 
และว ิป สสนา   ผู ปฏ ิบ ัต ิม ีหน าที ่แต เพ ียงค ุมความตั ้งมั ่นนั ้น   ให เป น ไปอย างนั ้นอยู ตลอดเวลา 
เปนการเผาลนกิเลสอยู ในตัวเรื ่อยไป  จนกวาจะสิ้นสุด.  เพราะฉะนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึง 
ตรัสวา  “ภิกษุนั้น  ยอมเปนผูเขาไปเพงเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแลวอยางนั้นเปนอยางดี”  ดังนี้.) 
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พระพุทธวจนะ  เนื่องดวยอานาปานสต ิ ๕๓๕ 

ภิกษุ  ท.  !  สมัยใด  ภิกษุเปนผูเขาไปเพงเฉพาะ  ซึ่งจิตตั้งมั่นแลว 
อยางนั้น  เปนอยางดี  ;  สมัยนั้น  อุเบกขาสัมโพชฌงค  เปนอันวา  ภิกษุนั้น 
ปรารภแลว  ;  สมัยนั้น  ภิกษุนั้นชื่อวา  ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค  ;  สมัยนั้น 
อุเบกขาสัมโพชฌงคของภิกษุนั้น  ชื่อวาถึงความเต็มรอบแหงการเจริญ. 

(ขอนี้อธิบายวา  อานาปานสติมีวัตถุ  ๑๖   สมบูรณแลว  เมื่อมีการเขาไปเพงซึ่งจิต 
อันเปนขึ้นมาแลว  ในรองรอยแหงสมถะและวิปสสนา  แลวควบคุมความเปนอยางนั้นอยูตลอด 
เวลา  เราเรียกวาความเพงในที ่นี ้  หรือเรียกโดยบาลีวา  อุเบกขา  ซึ ่งแปลวา  เขาไปเพง  หรือเข า 
ไปดูอยูตลอดเวลา   ที่ความตั้งมั่นนั้นเผาลนกิเลส   และขณะที่กิ เลสสูญส้ินไปแลว   ในที่ สุดก็ เพง 
ความที ่ก ิเลสสิ ้นไปนั ้นเอง   เป นอารมณของสติ  ซึ ่งมีในอานาปานสติจตุกกะที ่  ๔  ขั ้นทาย ๆ   คือ 
ขั้นที่  ๑๔  -  ๑๕  -  ๑๖  อันเปนขั้นที่สัมโพชฌงคทั้งหลาย  ไดเปนไปสมบูรณถึงที่สุดจริง  ๆ.  เพราะ 
เหตุนั้น   พระผูมีพระภาคจึงตรัสเพียงการเต็มรอบ   ของอุเบกขาสัมโพชฌงค   ในฐานะที่ เปนการ 
ปฏิบัติขั้นสุดทาย.) 

ภิกษุ  ท.  !  สติปฏฐานทั้ง  ๔  อันบุคคลเจริญแลว  ทําใหมากแลว 
อยางนี้แล  ยอมทําโพชฌงคทั้ง  ๗  ใหบริบูรณได”. 

(ขอนี้อธิบายวา  เมื่อมีการเจริญอานาปานสติมีวัตถุ  ๑๖  อยางเต็มที่  ก็ชื่อวามีการ 
เจริญสติปฏฐานทั้ง  ๔  อยางเต็มที่  เมื่อมีการเจริญสติปฏฐานทั้ง  ๔  อยางเต็มที่  ก็เปนการเจริญ 
โพชฌงคทั้ง  ๗  อยางเต็มที่  เปนอันวาในส่ิงทั้ง  ๓  นี้  โดยพฤตินัย  เมื่อกลาวถึงส่ิงใด  ก็เปนอัน 
กลาวถึงส่ิงที่กลาวแลวทั้ง  ๒  ที่เหลือดวย  โดยไมมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได.) 

เมื่อโพชฌงคทั้ง  ๗  บริบูรณแลว  ยอมเปนการงาย  ที่จะทําวิชชาและ 
วิมุตติใหบริบูรณ  ;  หากแตวา  การเจริญโพชฌงคนั้น  จักตองเปนไปโดยถูกวิธ ี
อยางยิ่ง  ซึ่งทานจํากัดความไววา  โพชฌงคที่เจริญนั้น  ตองอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ 
อาศัยนิโรธ  ซึ่งทั้ง  ๓  อยางนั้น  นอมไปเพื่อโวสสัคคะ  กลาวคือ  การสละหรือการ 
สลัด  สิ่งซึ่งเคยยึดถือไวดวยอุปาทานโดยประการทั้งปวงเทานั้น,  อานาปาสติ 
ขั้นที่  ๑๖  เปนไปเพื่อสิ่งเหลานี้โดยตรง  เพราะฉะนั้น  โพชฌงคตาง ๆ  ที่เกิดขึ้น 
ดวยการเจริญอานาปานสติ  จึงเปนโพชฌงคที่ตรงตามวัตถุประสงค  ในการที่จะ 
ทําวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณ  ดังที่พระพุทธภาษิตตรัสไวสืบไปวา  …. 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๒๓ ๕๓๖ 

“ภิกษุ  ท.  !  โพชฌงคทั้ง  ๗  อันบุคคลเจริญแลว  ทําใหมากแลว 
อยางไรเลา  จึงจะทําวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณ ? 

ภิกษุ  ท.  !  ภิกษุในธรรมวินัยนี้๑  ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค  อันอาศัย 
วิเวก  อันอาศัยวิราคะ  อันอาศัยนิโรธ  อันนอมไปเพื่อโวสสัคคะ  ; 

ยอมเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค   อันอาศัยวิ เวก   อันอาศัยวิราคะ 
อันอาศัยนิโรธ  อันนอมไปเพื่อโวสสัคคะ. 

ยอมเจริญวิ ริยสัมโพชฌงค   อันอาศัยวิ เวก   อันอาศัยวิ ราคะ   อัน 
อาศัยนิโรธ  อันนอมไปเพื่อโวสสัคคะ. 

ยอมเจริญปติสัมโพชฌงค  อันอาศัยวิเวก  อันอาศัยวิราคะ  อันอาศัย 
นิโรธ  อันนอมไปเพื่อโวสสัคคะ. 

ยอมเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค   อันอาศัยวิ เวก  อันอาศัยวิ ราคะ  อัน 
อาศัยนิโรธ  อันนอมไปเพื่อโวสสัคคะ. 

ยอมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค  อันอาศัยวิเวก  อันอาศัยวิราคะ  อันอาศัย 
นิโรธ  อันนอมไปเพื่อโวสสัคคะ. 

ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค  อันอาศัยวิเวก  อันอาศัยวิราคะ  อัน 
อาศัยนิโรธ  อันนอมไปเพื่อโวสสัคคะ. 

ภิกษุ  ท.  !  โพชฌงคทั้ง  ๗  อันบุคคลเจริญแลว  ทําใหมากแลว  อยางนี ้
แล  ยอมทําวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณได”  ดังนี้. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
๑  การบรรยายครั้งที่  ๖๘  /  ๑๕  มกราคม  ๒๕๐๓ 
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พระพุทธวจนะ  เนื่องดวยอานาปานสต ิ ๕๓๗ 

ข อ นี ้อธ ิบายว า   การ เจร ิญโพชฌงค   ก ็เป น เช น เด ียวก ับการ เจร ิญ 
อานาปานสติ  กลาวคือ   มีหลักเกณฑอยางหลายวิธี   ตอเมื่อเปนไปอยางถูกตอง 
ตามหลักเกณฑเทานั้น   จึงจะสําเร็จประโยชน   หรือตรงตามที่พระพุทธองคทรง 
ประสงค. 

 
อานาปานสติ   อยางของอริฏฐภิกษุ   ยอมไมสําเร็จประโยชน  ตองเปน 

อานาปานสติที่มีวัตถุ  ๑๖  จึงจะสําเร็จประโยชน.  ขอนี้ฉันใด  กรณีของการ 
เจริญโพชฌงค   ก็ฉันนั้น   กลาวคือการเจริญโพชฌงคในลักษณะอยางอื่น   ยอม 
ไมสําเร็จประโยชน   แตตองเปนโพชฌงค   ที่อาศัยวิ เวก   ที่อาศัยวิราคะ   ที่อาศัย 
นิโรธ  และที่นอมไปเพื่อโวสัคคะเทานั้น  จึงจะสําเร็จประโยชน. 

 
คําวา  อาศัยวิเวก  หมายความวา  การปฏิบัติของบุคคลน้ันปรารภวิเวก 

มีวิเวกเปนที่มุงหมาย.  คําวา  วิเวก  โดยเฉพาะหมายถึงทั้งกายวิเวก  จิตตวิเวก 
และอุปธิวิเวก.  การเจริญอานาปานสติในที่สงัด  ชื่อวาปรารภหรืออาศัยกายวิเวก 
อยูแลว  ;  การทําจิตใหสงบในอานาปานสติขั้นที่หนึ่งถึงขั้นที่สี่  เปนการปรารภ 
หรืออาศัยจิตตวิเวก  ;  อานาปานสติขั้นที่หาขึ้นไป  จนถึงขั้นสุดทาย  ยอมปรารภ 
หรืออาศัยอุปธิวิเวกโดยตรง  และจัดเปนวิเวกอื่นโดยออม. 

 
เพราะฉะนั้นการเจรญิสัมโพชฌงค  โดยอาศัยอานาปานสติเปนบาทฐาน 

จึงเปนการกระทําที่อาจกลาวไดวา  อาศัยวิเวกโดยสมบูรณ.  กายวิเวกแปลวา 
สงัดทางกาย  คือกายไมถูกรบกวนดวยสิ่งแวดลอม.  จิตตวิเวกแปลวาความสงัด 
ทางจิต  หมายถึงจิตที่ไมถูกนิวรณรบกวน.  อุปธิวิ เวก  แปลวา  ความสงัดจากอุปธิ 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๒๓ ๕๓๘ 

หมายถึงส ันดาน   ไมม ีก ิเลสอันละเอ ียดประเภทสัญโญชน  อนุส ัยรบกวน   ขอน้ี 
ทําใหเห็นไดวา  ขอปฏิบัติที่อาศัยวิเวก  ยอมเปนขอปฏิบัติที่ถูกตรงถึงที่สุด. 

 
คําวา  อาศัยวิราคะ  หมายความวา  ปรารภหรืออาศัยความจางคลาย 

กลาวคือ   ความคลายออกของความกําหนัด   ซึ่งมีอาการเหมือนกับการยอมติด 
ของสิ่งที่ยอมผา  เปนตน  ขอปฏิบัติที่ทําใหราคะหนายออก  เรียกวาขอปฏิบัติอาศัย 
วิราคะทั้งนั้น  การเจริญอานาปานสติ  ทําใหมีการคลายออกจากอารมณทางกาม 
ไปตั ้งแตต นจนปลาย   แตในขั ้นต น  ๆ   ยังเป นไปโดยออมมากเก ินไป   จึงสังเกต 
ไดยาก   นับตั้งแตอานาปานสติขั้นที่หาเปนตนไป   ยอมเห็นอาการที่ เปนไปเพื่อ 
วิราคะโดยชัดแจง  และชัดแจงเปนพิเศษในอานาปานสติขั้นที่  ๑๔.  เพราะฉะนั้น 
การเจริญโพชฌงค   ที่ตั้ งรากฐานอยูบนอานาปานสติ   จึงเปนโพชฌงคที่อาศัย 
วิราคะ. 

 
คําวา  อาศัยนิโรธ  หมายถึงปรารภหรืออาศัยความดับ  หรือธรรม 

เปนที่ดับ  ดวยความมุงหมายจะไมใหมีการเกิดขึ้น  โดยนัยแหงปฏิจจสมุปบาทฝาย  
สมุทยวาร  ;  แตประสงคจะใหมีการดับลง  โดยอาการแหงปฏิจจนิโรธ  ซึ่งมักชอบ 
เรียกกันวาปฏิจจสมุปบาทฝายนิโรธวาร.  การเจริญอานาปานสติไมเปดโอกาส 
ใหแกการเกิดขึ้นของปฏิจจสมุปบาทฝายสมุทยวาร  โดยประการทั้งปวง  กลาวคือ 
ไมมีการปรุงแตงของสังขารธรรม   จนกระทั่งความทุกขเกิดขึ้น  โดยเฉพาะ   เชน 
เ วทนา   จะถ ูกทํา ให ด ับ ไป   ไม ปร ุง แต งส ัญญาและว ิตก   ดังที ่กล าวแล ว ใน 
อานาปานสติขั้นที่แปดโดยละเอียด  และในขั้นที่  ๑๕  อีกครั้งหนึ่งโดยงสรุป.  การ 
ปฏิบัติโดยทํานองนั้น  มีแตจะทําใหเกิดความดับ  มาเสียตั้งแตขั้นที่ยังเปนเพียง 
ผัสสะดวยซ้ําไป   กลาวคือ   พอสักวากระทบผัสสะ   ก็มีสติควบคุมไมให เกิดเปน 
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พระพุทธวจนะ  เนื่องดวยอานาปานสต ิ ๕๓๙ 

เวทนาขึ ้นมาได   เร ียกว าด ับไปเส ียตั ้งแตในขั ้นที ่เป นผ ัสสะ   ถาด ับไมได ในขั ้น 
ผัสสะ  คือเกิดเปนเวทนาขึ้นเสียแลว  ก็ใหดับเสียเพียงขั้นที่เปนเวทนา  ไมปลอย 
ใหปรุงเปนสัญญา  คือความสําคัญวาเวทนาเปนของเรา  เปนตน  และไมปลอย 
ใหสัญญาปรุงจนเกิดวิตก  หรือตัณหา  อันไดแกความคิดอยากอยางนั้นอยางนี ้
จนกระทั่งเกิดทุกขตามควรแกตัณหานั้น.  อานาปานสติ  ยอมเปนไปเพื่อความ 
รํางับ  ความดับแหงปฏิจจสมุปบาทธรรมโดยอาการอยางนี้เสมอไป  เพราะฉะนั้น 
การเจริญโพชฌงค  ที่ตั้งรากฐานอยูบนอานาปานสติ  จึงเปนการปฏิบัติที่อาศัย 
นิโรธโดยสมบูรณอีก  อยางเดียวกัน. 

 
คําวา  “นอมไปเพื่อโวสัคคะ”  หมายความวา  เปนไปเพื่อความสลัด 

หรือการปลอย  การวาง  ซึ่งสิ่งที่เคยยึดถือไว  โดยความเปนตัวตน  หรือโดยความ 
เปนของของตน.  ตามปกติเบญจขันธที่เปนภายในทั้งหมด  หรือสวนใดสวนหนึ่ง 
ถูกยึดถือไวโดยความเปนตัวตน  เบญจขันธภายนอก  หรือเบญจขันธที่เหลือจากนั้น 
ถูกยึดถือไวโดยความเปนของของตน  เพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกสละ  จึงไดแกเบญจขันธ 
ทั้งปวง  ที่กําลังถูกยึดถืออยูดวยอุปาทานนั่นเอง.  การเจริญอานาปานสติที่เปนไป 
อยางถูกตอง  กลาวคือ  ที่เปนสติปฏฐานทั้งสี่อยูในตัว  ดังที่กลาวมาแลวขางตนนั้น 
ยอมสลัดความยึดถือวาตน  หรือของของตนมาแลวตั้งแตตนทีเดียว  กลาวคือ  เมื่อ 
มีการพิจารณาลมหายใจ  โดยประการใดก็ตาม  ยอมกําหนดลมหายใจ  หรือกายนั้น 
โดยความเปนของไมใชตน   หรือไมใช ส ัตว   ไมใชบ ุคคล   มาแลวโดยปริยาย  ;  
ในการกําหนดเวทนาและจิต  ก็มีการพิจารณาโดยทํานองนั้นเปนลําดับมาและสูง 
ยิ่งขึ้น.  คร้ันมาถึงอานาปานสติขั้นที่  ๑๖  มีการยอนกลับไปพิจารณาโดยความ 
ไม ใ ช ตนนี ้  ตั ้งต นมาใหม ตั ้ง แต ขั ้นที ่หนึ ่ง เป นลําด ับมาอ ีกครั ้งหนึ ่ง   ฉะนั ้น 
ในการเจริญอานาปานสติ  ที่สมบูรณดวยวัตถุ  ๑๖  จึงมีการพิจารณา  ที่เปนการ 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๒๓ ๕๔๐ 

สลัดคืนสิ่งทั้งปวง  โดยประการทั้งปวง  จากความเปนตัวตนและเปนของของตน 
อยางสิ้นเชิง.  โดยเหตุดังกลาวมานี้  การเจริญโพชฌงคที่ตั้งรากฐานอยูบน 
อานาปานสติ  มีวัตถุ  ๑๖  จึงไดชื่อวา  “โวสสัคคปริณามี”  คือนอมไปรอบเพื่อการ 
ปลอยลง  หรือสลัดลงโดยสมบูรณ  ดังนี้. 

 
เมื่อพิจารณาดูอีกทางหนึ่ ง   ยอมพบวาชื่อทั้ ง   ๔   นี้   คือวิ เวกก็ด ี

ว ิราคะก ็ด ี  นิโรธก ็ด ี  และโวส ัคคะก ็ด ี  เป นคําแทนชื ่อของคําว า   “นิพพาน ”  
เพราะวาอาการทั้ง  ๔  นั้นเมื่อเปนไปถึงที่สุดแลว  ยอมหมายถึงการบรรลุถึงนิพพาน  :  
วิเวกเปนชื่อของนิพพาน  เพราะสลัดจากกิเลสและความทุกข.  วิราคะเปนชื่อของ 
นิพพาน  เพราะความจางออกของกิเลส  โดยไมมีสวนเหลือ.  นิโรธเปนชื่อของ 
นิพาน  เพราะการดับความปรุงแตงโดยสิ้นเชิง.  โวสสัคคะ  เปนชื่อของนิพพาน 
เพราะความไมมีอะไรเกี่ยวเกาะโดยประการทั้งปวง.  ฉะนั้น  เมื่อถือเอาโดยนัยน้ี 
เปนอันกลาวไดวา  การเจริญโพชฌงค  ที่ตั้งรากฐานอยูบนอานาปานสติมีวัตถุ  ๑๖  
นั้น  ยอมเปนการปฏิบัติที่เปนไปเพื่อนิพพานโดยตรง  แลวทําไมจะไมทําใหวิชชา 
และวิมุตติสมบูรณไดเลา. 

 
เมื่อมีการแยกกลาวเปนวิชชาและวิมุตติ  ก็หมายความวา  กลาวถึงความ 

รูกับความหลุดพน.  ญาณตาง ๆ  ในอานาปานสติทั้งหมด  เรียกวาวิชชาในที่นี้,  
ผลของอานาปานสติ  คือความหลุดพนจากิเลสและความทุกขเรียกวาวิมุตติในที่นี้.  
เพราะฉะนั้น  การเจริญโพชฌงค  ที่ตั้งรากฐานอยูบนอานาปานสติมีวัตถุ  ๑๖  ยอม 
ทําวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณได. 
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พระพุทธวจนะ  เนื่องดวยอานาปานสต ิ ๕๔๑ 

จากขอความทั้งหมดนี้  ทําใหสรุปความไดวา  การเจริญอานาปานสติ 
ที่มีผลใหญ  มีอานิสงสใหญนั้น  ไดแกการเจริญอานาปานสติมีวัตถุ  ๑๖  ดังที่กลาว 
มาแลว  เพราะเปนอานาปานสติ  ที่ทําสติปฏฐานทั้ง  ๔  ใหบริบูรณ  และทํา 
โพชฌงค  ๗  ใหบริบูรณ  และทําวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณในที่สุด  หรือถากลาว 
กลับกันก็กลาวไดวา  การเจริญสติปฏฐานและการเจริญโพชฌงค  ที่เปนไปอยาง 
สําเร็จประโยชนถึงที่สุดนั้น  ตองตั้งรากฐานอยูบนอานาปานสติ  หรือประกอบ 
ดวยอานาปานสติอยูในตัว  สมดังพระพุทธภาษิตที่ควรอางถึงเปนขอสุดทายจาก 
มหาวาร.  สํ.  (๑๙  /  ๓๙๕  /  ๑๓๐๘)  อีกครั้งหนึ่งวา  :- 

“ภิกษุ  ท.  !  อานาปานสติ  อันบุคคลเจริญแลว  ทําใหมากแลว 
อยางไรเลาจึงมีผลใหญ  มีอานิสงสใหญ  ? 

ภิกษุ  ท.  !  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค  สหรคตะ 
ดวยอานาปานสติ  (คือทําพรอมกับอานาปานสติ)….  ;  ยอมเจริญธรรมวิจยสัม- 
โพชฌงค  สหรคตะดวยอานาปานสติ….  ;  ยอมเจริญวิริยสัมโพชฌงค  สหรคตะ 
ดวยอานาปานสติ….  ;  ยอมเจริญปติสัมโพชฌงค  สหรคตะดวยอานาปานสติ….  ;  
ยอมเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค  สหรคตะดวยอานาปานสติ….  ;  ยอมเจริญ 
สมาธิสัมโพชฌงค  สหรคตะดวยอานาปานสติ….  ;  ยอมเจริญอุเบกขา 
สัมโพชฌงค  สหรคตะดวยอานาปานสติ….  ;  เปนโพชฌงคที่อาศัยวิเวก  เปน 
โพชฌงคที ่อาศัยวิราคะ  เปนโพชฌงคที ่อาศัยนิโรธ  เปนโพชฌงคที ่นอมไป 
เพ่ือโวสสัคคะ. 

ภิกษุ  ท.  !  อานาปานสติ  อันบุคคลเจริญแลว  ทําใหมากแลวอยางนี้แล 
ยอมมีผลใหญ  มีอานิสงสใหญ”  ดังนี้. 
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ตอน  ยี่สิบสี่ 
ผนวก  ๔  - วาดวยบทสวดแปล  หลักปฏิบัติ 

 
อานาปานสติปาฐะ 

(หนฺท  มยํ  อานาปานสติปาฐํ  ภณาม เสฯ) 
 

   อานาปานสติ  ภิกขฺเว  ภาวิตา  พหุลีกตา,       ดูกอนภิกษุทั้งหลาย,  อานาปานสติ 
         อันบุคคลเจริญ  ทําใหมากแลว. 

มหปฺผลา  โหติ  มหานิสํสา ฯ                  ยอมมีผลใหญ  มีอานิสงสใหญ. 
อานาปานสติ  ภิกฺขเว  ภาวิตา  พหุลีกตา,    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย,  อานาปานสติ 

       อันบุคคลเจริญ  ทําใหมากแลว. 
จตฺตาโร  สตปิฏาเน  ปริปูเรติฯ                   ยอมทําสติปฏฐานทั้งสี่  ใหบริบูรณ. 
จตฺตาโร  สตปิฏานา  ภาวิตา  พหุลกีตา,   สติปฏฐานทั้งสี่  อันบุคคลเจริญ 

       ใหมากแลว. 
สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ปริปูเรนฺติฯ                        ยอมทําโพชฌงคทั้งเจ็ดใหบริบูรณ. 
สตฺต  โพชฺฌงฺคา  ภาวิตา  พหุลีกตา,        โพชฌงคทั้งเจ็ด  อันบุคคลเจริญ 

       ทําใหมากแลว. 
วิชฺชาวิมุตฺตึ  ปริปูเรนฺติฯ                            ยอมทําวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณ. 

 กถํ  ภาวิตา  จ  ภิกฺขเว  อานาปานสต,ิ  กถํ  พหุลีกตา, 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย,  ก็อานาปานสติอันบุคคลเจริญ  ทําใหมากแลว 

อยางไรเลา, 
มหปฺผลา  โหติ  มหานิสํสา ? 

จึงมีผลใหญ  มีอานิสงสใหญ ? 
 
 
 

๕๔๒ 
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บทสวดอานาปานสติปาฐะ  แปล ๕๔๓ 

  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ, 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย,  ภิกษุในธรรมวินัยนี้. 

อร ฺคโต  วา,         ไปแลวสูปา  ก็ตาม, 
รุกฺขมูลคโต  วา,       ไปแลวสูโคนตนไม  ก็ตาม 
สฺุาคารคโต  วา,  ไปแลวสูโคนตนไม  ก็ตาม  ; 
นสีหติ  ปลลลงฺกํ  อาภุชิตฺวา ; 

นั่งคูขาเขามาโดยรอบแลว ; 
อุชํ  กายํ  ปณิธาย,  ปริมุขํ  สตึ  อุปฏเปตฺวา ; 

ตั้งกายตรง  ดํารงสติมั่น ; 
โส  สโต  ว  อสฺสสติ  สโต  ปสฺสสติ ; 

ภิกษุนั้น  เปนผูมีสติอยูนั่นเทียว  หายใจเขา ;  มีสติอยู  หายใจออก ; 
  [๑]  ทีฆํ  วา  อสฺสสนฺโต  ทีฆํ  อสฺสสามีติ  ปชานาติ ; 

ภิกษุนั้น  เมื่อหายใจเขายาว  ก็รูสึกตัวทั่วถึง  วาเราหายใจเขายาว 
ดังนี้ ; 
ทีฆํ  วา  ปสฺสสนฺโต  ทีฆํ  ปสฺสสามีติ  ปชานาติ ; 

เมื่อหายใจออกยาว  ก็รูสึกตัวทั่วถึง  วาเราหายใจออกยาว  ดังนี้ ; 
  [๒]   รสสฺํ  วา  อสฺสสนฺโต  รสฺสํ  อสฺสสามีติ  ปชานาติ ; 

ภิกษุนั้น  เมื่อหายใจเขาสั้น  ก็รูสึกตัวทั่วถึง  วาเราหายใจเขาสั้น 
ดังนี้ ; 
รสฺสํ  วา  ปสฺสสนฺโต  รสฺสํ  ปสฺสสามีติ  ปชานาติ ; 

          เมือ่หายใจออกสั้น  ก็รูสึกตัวทั่วถึง  วาเราหายใจออกสั้น  ดังนี้ ; 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๒๔ ๕๔๔ 

  [๓]  สพฺพกายปฏิสํเวที  อสฺสสิสสฺามีติ  สิกฺขติ ; 
ภิกษุนั้น  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งกาย 

ทั้งปวง  จักหายใจเขา   ดังนี้ ; 
สพฺพกายปฏิสํเวที  ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ ; 

ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง  จัก 
หายใจออก  ดังนี้ ; 
 

  [๔]  ปสฺสมฺภยํ  กายสงฺขารํ  อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขต ิ; 
ภิกษุนั้น  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูทํากายสังขารใหรํางับอยู 

จักหายใจเขา   ดังนี้ ; 
ปสฺสมฺภยํ  กายสงฺขารํ  ปสฺสสิสฺสามตีิ  สิกฺขติ ; 

ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูทํากายสังขารใหรํางับอยู  จักหายใจ 
ออก  ดังนี้  

 
(จบ  จตุกกะที่หนึ่ง) 

 
  [๕]  ปติปฏิสํเวที  อสฺสสิสฺสามีต ิ สิกฺขติ ; 

ภิกษุนั้น  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งปติ 
จักหายใจเขา   ดังนี้ ; 
ปติปฏิสํเวที  ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ ; 
      ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งปติ  จักหายใจ 
ออก  ดังนี้ ; 
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บทสวดอานาปานสติปาฐะ  แปล ๕๔๕ 

  [๖]  สุขปฏิสํเวที  อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ ; 
ภิกษุนั้น  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งสุข 

จักหายใจเขา  ดังนี้ ; 
สุขปฏิสํเวท ี ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ ; 

ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งสุข  จักหายใจ 
ออก  ดังนี้ ; 

 
  [๗]  จิตตฺสงฺขารปฏิสํเวที  อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ ; 

ภิกษุนั้น  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งจิตต 
สังขาร  จักหายใจเขา  ดังนี้ ; 
จิตฺตสงฺขารปฏิสํเวที  ปสฺสสิสฺสามีต ิ สิกฺขติ ; 

ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งจิตตสังขาร  จัก 
หายใจออก  ดังนี้ ; 

 
  [๘]  ปสสฺมฺภยํ  จิตฺตสงฺขารํ   อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ ; 

ภิกษุนั้น  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูทําจิตตสังขารใหรํางับ 
อยูจักหายใจเขา  ดังนี้ ; 
ปสฺสมฺภยํ  จิตฺตสงฺขารํ   ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ ; 

ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูทําจิตตสังขารใหรํางับอยู  จักหายใจ 
ออก  ดังนี้ ; 

 
(จบ  จตุกกะที่สอง) 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๒๔ ๕๔๖ 

  [๙]  จิตฺตปฏิสํเวทึ  อสฺสสิสฺสามตีิ  สิกฺขติ ; 
ภิกษุนั้น  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งจิต  จัก 

หายใจเขา  ดังนี้ ; 
จิตฺตปฏิสํเวทึ  ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ ; 

ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งจิต  จักหายใจออก 
ดังนี้ ; 

 
  [๑๐]  อภิปฺปโมทยํ  จิตฺตํ  อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ ; 

ภิกษุนั้น  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูทําจิตใหปราโมทยยิ่งอยู 
จักหายใจเขา  ดังนี้ ; 

อภิปฺปโมทย ํ จิตฺตํ  ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ ; 
ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูทําจิตใหปราโมทยยิ่งอยู  จักหายใจ 

ออก  ดังนี้ ; 
 

  [๑๑]  สมาทหํ  จิตฺตํ  อสฺสสิสฺสามตีิ  สิกฺขติ ; 
ภิกษุนั้น  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูทําจิตใหตั้งมั่นอยู  จัก 

หายใจเขา  ดังนี้ ; 
สมาทหํ  จิตตฺํ  ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ ; 
ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูทําจิตใหตั้งมั่นอยู  จักหายใจออก  ดังนี้  

 
  [๑๒] วิโมจยํ  จิตฺตํ  อสฺสสิสฺสามีต ิ สิกฺขติ ; 

    ภิกษุนั้น  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูทําจิตใหปลอยอยู 
จักหายใจเขา  ดังนี้ ; 
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บทสวดอานาปานสติปาฐะ  แปล ๕๔๗ 

วิโมจย ํ จิตฺตํ  อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ ; 
ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูทําจิตใหปลอยอยู  จักหายใจออก 

ดังนี้. 
(จบ  จตุกกะที่สาม) 

 
  [๑๓]  อนจิฺจานุปสฺสี  อสฺสสิสฺสามตีิ  สิกฺขติ ; 

ภิกษุนั้น  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูตามเห็นซึ่งความไม 
เที่ยงอยูเปนประจํา  จักหายใจเขา   ดังนี้ ; 
อนิจฺจานุปสสฺี  ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ ; 
ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูตามเห็นซึ่งความไมเที่ยงอยูเปน 

ประจํา  จักหายใจออก   ดงันี้ ; 
 

  [๑๔]  วิราคานุปสฺสี  อสฺสสิสฺสามตีิ  สิกฺขติ ; 
ภิกษุนั้น  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูตามเห็นซึ่งความจาง 

คลายอยูเปนประจํา  จักหายใจเขา  ดังนี้ ; 
วิราคานุปสฺสี  ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ ; 
ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูตามเห็นซึ่งความจางคลายอยู 

เปนประจํา  จักหายใจออก  ดังนี้ ; 
 

  [๑๕]  นิโรธานุปสฺสี  อสฺสสิสฺสามตีิ  สิกฺขติ ; 
    ภิกษุนั้น  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูตามเห็นซึ่งความดับ 
ไมเหลืออยูเปนประจํา  จักหายใจเขา  ดังนี้ ; 
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 อานาปานสติภาวนา  ตอน  ๒๔ ๕๔๘ 

นิโรธานุปสฺสี  ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ ; 
ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูตามเห็นซึ่งความดับไมเหลืออยู 

เปนประจํา  จักหายใจออก  ดังนี้ ; 
 

  [๑๖]  ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี  อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ ; 
ภิกษุนั้น  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูตามเห็นซึ่งความ 

สลัดคืนอยูเปนประจํา  จักหายใจเขา  ดังนี้ ; 
ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี  ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ ; 
ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูตามเห็นซึ่งความสลัดคืนอยูเปน 

ประจํา  จักหายใจออก  ดงันี้ ; 
 

(จบ  จตุกกะที่สี่) 
 

เอวํ  ภาวิตา  โข  ภิกกขเว  อานาปานสต,ิ  เอวํ  พหุลีกตา ; 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย,  อานาปานสติอันบุคคลเจริญแลว  ทําใหมาก 

แลว  อยางนี้แล ; 
มหปฺผลา  โหติ  มหานิสํสา ; 
ยอมมีผลใหญ  มีอานิสงสใหญ ;  

อิติ ฯ 
ดวยประการฉะนี้แล. 

 
 
 

พิมพที่  หจก.  การพิมพพระนคร  ๖๙ - ๗๑  ถนนบูรณศาสตร  (แยกถนนบุญศิริ)  กรุงเทพฯ  ๑๐๒๐๐ 
นางอารี  จุยทรัพยเปยม  ผูพิมพและผูโฆษณา  พ.ศ.  ๒๕๓๓   โทร.  ๒๒๑๒๓๓๗,  ๒๒๒๑๖๗๔ 
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