
 อปัปมัญญา ๔ 
 ๑) เมตตาอปัปมญัญา ๒) กรุณาอปัปมญัญา 
 ๓) มุทิตาอปัปมญัญา ๔) อุเปกขาอปัปมญัญา 
 อรูป ๔ 
 ๑) อากาสานญัจายตนะ ๒) วิญญาณญัจายตนะ 
 ๓) อากิญจญัญายตนะ ๔) เนวสัญญานาสัญญายตนะ 
 
 รวมอุปกรณ์หรือว่าองคก์รภาวนาหรืออารมณ์แห่งสมถกรรมฐานทั้ง ๔๐ ขอ้น้ี จะไดรั้บผลหรือว่ามี
ผลไม่เหมือนกนัทุก ๆ หัวขอ้ คือส่งผลให้แก่บุคคลผูบ้  าเพ็ญเพียรไดไ้ม่เท่ากนั โดยเหตุท่ีอารมณ์หรือองค์
ภาวนาบางประการกมี็อ านาจส่งผลหรือใหผ้ลไหแ้ก่บุคคลบ าเพญ็เพียรบรรลุจึงจุดหมายปลายทางไดก้ล่าคือ
สามารถท าให้บรรลุถึงฌานสมาบติัหรือว่าวิกขมัภวิมุติได้สมควรความปรารถนา แต่ว่าองค์ภาวนาหรือ
อารมณ์บางประการหาได้มีอ านาจส่งผลให้บุคคลผูท่ี้ได้บ าเพ็ญนั้ น ได้บรรลุฌานสมบัติสมตามความ
ปรารถนาไม่ ในกรณีน้ีขา้พเจา้ขอใหท่้านผูมี้สติปัญญาทั้งหลายพึงรับทราบอารมณ์แห่งสมถกรรมฐานท่ีไม่มี
อ านาจส่งผลให้บรรลุฌานสมบติั และอารมณ์แห่งสมถกรรมฐานท่ีมีอ านาจส่งผลท่ีจะท าให้ไดบ้รรฌาน
สมบติัตามล าดบัดงัต่อไปน้ีฯ 
 
 

อารมณ์ทีไ่ม่ให้บรรลุฌาน 
 
 องคภ์าวนาหรือวา่อารมณ์แหง่สมถกรรมฐาน ท่ีไม่มีอ านาจส่งผลใหบุ้คคลผูป้ฏิบติับ าเพญ็เพยีร
บรรลุถึงฌานสมาบติัอนัเป็นวิกขมัภนวิมุติไดน้ั้นมีอยู ่๑๐ ประการดว้ยกนัคือ 
 
 ๑) พทุธานุสติ ๒) ธมัมานุสติ 
 ๓) สังฆานุสติ ๔) สัลานุสติ 
 ๕) จาคานุสติ ๖) เทวตานุสติ 
 ๗) อุปสมานุสติ ๘) มรณานุสติ 
 ๙) อาหาเรปฏิกลูสญัญา ๑๐) จตุธาตุววตัถาน 
 
 องคภ์าวนาหรือวา่อารมณ์แห่งสมถกรรมฐานทั้ง ๑๐ ประการน้ี ไม่สามารถท่ีจะท าใหก้ศุลจิตตุบาท
ของบุคคลผูบ้  าเพญ็ภาวนาเขา้ถึงซ่ึงอปัปนาซ่ึงเป็นมหคัคตฌานได ้เพียงแต่เขา้ถึงอุปจารภาสนาเท่านั้น ท่ีเป็น
เช่นน้ีกโ็ดยสาเหตุท่ีวา่อารมณ์เหล่าน้ีเป็นอารมณ์ปรมตัถก์ล่าวคือมีสภาวะละเอียดสุขมุลึกยิง่นกัองคฌ์านทั้ง 
๕ มีวิตกและวิจารยเ์ป็นตน้ ไม่สามารถท่ีจะตั้งอยูใ่นอารมณ์เหล่าน้ีแลว้ท าใหส้มาธิมีก าลงัแก่กลา้จนกระทัง่



ฌานเกิดข้ึนไดเ้ลย ในกรณีน้ีมีอุปมาเปรียบเสมือนวา่เรือท่ีจอดอยูใ่นทะเลน ้าลึกแลว้เอาสมอท้ิงลงไปแต่สมอ
นั้นไม่ถึงดิน ฉะนั้นเรือล านั้นจึงไม่สามารถจะหยดุอยูก่บัท่ีไดห้รือวา่หยดุน่ิงอยูไ่ดฉ้นันั้น โดยเฉพาะอยา่งยิง่
ในพทุธานุสติ ธมัมานุสติ สงัฆานุสติและอุปมานุสติ ซ่ึงไดแ้ก่การระลึกถึงพระคุณแห่งพระองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจา้ พระคุณแห่งพระธรรมเจา้ พระคุณแห่งพระสงัฆเจา้และพระคุณของพระนิพพานนั้น 
เพราะวา่พระคุณทั้งหลายเหล่าน้ีนอกจากมีความละเอียดลึกซ้ึงแลว้ยงัมีความโอฬารกวา้งขวางลึกซ้ึงเหลือท่ีจะ
ประมาณมิไดอี้กดว้ย ผูท่ี้บ าเพญ็ภาวนาสมถกรรมฐานถา้ยดึเอาอารมณ์ทั้งหลายเหล่าน้ีเป็นหลกั จ าเป็นจะตอ้ง
ระลึกไปถึงพระคุณทั้งหลายเหล่านั้นซ่ึงกวา้งขวางลึกซ้ึงนั้นตามสติปัญญาของตนท่ีมีอยูอ่ยา่งไม่มีประมาณ 
เพราะฉะนั้นสมาธิของพวกเขาเหล่านั้นจึงไม่มีก าลงัพอท่ีจกัเขา้ถึงซ่ึงฌานได ้ในอารมณ์ ๑๐ ประการมีพทุธา
นุสติเป็นตน้นั้น อุปจารภาวนาคือกศุลจิตตุบาทท่ีใกลต่้อฌานเท่านั้นท่ีสามารถจะเกิดข้ึนได ้ ส่วนอปัปนา
สมาธิภาวนาคือตวัฌานท่ีแทจ้ริงจะเกิดข้ึนไม่ไดเ้ลยแมแ้ต่นอ้ย เพราะวา่อารมณ์เหล่าน้ีเป็นอารมณ์ปรมตัถ ์ มี
ความละเอียดและสุขมุลึกซ้ึงมากประการหน่ึง และเพราะวา่ผูท่ี้บ  าเพญ็ภาวนาจ าเป็นจะตอ้งร าลึกไปถึงใน
พระพทุธคุณทั้งหลายเหล่านั้นอยา่งกวา้งขวางตามพระคุณต่าง ๆ ท่ีมีอยูอ่ยา่งกวา้งขวางนัน่เองฯ 
 
 

อารมณ์ทีท่ าให้ได้บรรลุฌาน 
 
 อารมณ์ของกรรมฐานท่ีมีอ านาจส่งผลใหก้บับุคคลท่ีบ าเพญ็ภาวนาท่ีจะไบรรลุถึงฌานสมาบติัอนั
จดัเป็นวิกขมัภนวิมุตตินั้นอยูด่ว้ยกนัทั้งหมด ๓๐ ประการคือ กสิน ๑๐, อสุก ๑๐, กายคตาสติ ๑, อานาปาน
สติ ๑, อปัมญัญา ๔ และอรูป ๔ เท่านั้น บรรดาอารมณ์แห่งสมถกรรมฐานทั้ง ๑๐ ประการ ดงักล่าวมาน้ี แม้
จะมีอ านาจส่งผลใหบุ้คคลท่ีบ าเพญ็เพียรภาวนาบรรลุถึงฌานสมาบติัไดเ้หมือน ๆ กนักต็าม แต่ถึงอยา่งนั้นมี
อ านาจการส่งผลใหแ้ก่ผูบ้  าเพญ็เพียรภาวนาทั้งหลายเหล่านั้น ใหบ้รรลุฌานสมาบติัไดไ้ม่เท่ากนั โดยท่ีมี
อ านาจส่งผลใหก้บับุคคลท่ีบ าเพญ็เพียรภาวนาเหล่านั้นไดบ้รรลุฌานสมาบติัสูงต ่ากวา่กนัคือ 

 อารมณ์ประเภทที่ ๑ 
 ๑) อุทธมาตกะอสุก  ๒) วินิลกะอสุก 
 ๓) วิปุพพกะอสุก ๔) วิฉิทกะอสุก 
 ๕) วิกขายติกะอสุก ๖) วิกขิตตกะอสุก 
 ๗) หตวิกขิตตกะอสุก ๘) โลหิตกะอสุก 
 ๙) ปุฬุวกะอสุก ๑๐)  อฎัฐกะอสุก 
 ๑๑) กายคตาสติ 
 อารมณ์แห่งกรรมฐานทั้ง ๑๑ ประการน้ี ยอ่มมีอ านาจส่งผลใหก้บุัคคลผูบ้  าเพญ็เพียรภาวนาสามารถ
ไดบ้รรลุเพียงแค่รูปฌานท่ีหน่ึงเท่านั้น คือปฐมฌานเท่านั้น ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะว่าอสุก ๑๐ และกายคตสติน้ี
เป็นอารมณ์ท่ีหยาบและน่าเกลียดมากนัน่เอง การท่ีปฐมฌานจกัเกิดไดน้ั้นกเ็พราะอาศรัยวิตกองคฌ์านช่วยยก



ภาวนาจิตใหข้ึ้นสู่อารมณ์เหล่าน้ีเท่านั้นส่วนท่ีสูงข้ึนไปจากปฐมฌานซ่ึงไดแ้ก่ทุติฌาน เป็นตน้ ไม่มีวิตกช่วย
ยกภาวนาจิตให้ข้ึนสู่อารมณ์ ดงันั้นอารมณ์ท่ีหยาบและน่าเกลียดเหล่าน้ีจึงไม่ส่งผลให้ผูบ้  าเพ็ญภาวนาได้
บรรลุเพียงแค่ปฐมฌานเท่านั้น อุปมาเสมือนเรือท่ีจอดอยู่ในกระแสน ้ าท่ีไหล่เช่ียวจะอยู่น่ิงไดก้็ตอ้งอาศยั
หลกัเสาหรือว่าตอไมย้ึดอยู ่ฉนัใดก็ดีแมภ้าวนาจิซ่ึงจะตั้งอยูใ่นอารมณ์ท่ีไม่สวยงามต่าง ๆ นั้นก็ดว้ยอ านาจ
แห่งวิตกก็เป็นเช่นนั้น ดว้ยเหตุน้ีปฐมฌานซ่ึงมีวิตกองคฌ์านเท่านั้นย่อมเกิดข้ึนไดใ้นอารมณ์เหล่าน้ี ส่วน
ทุติยฌานเป็นตน้ซ่ึงไม่มีวิตกองคฌ์านยอ่มเกิดข้ึนไม่ไดเ้ลยแน่นอนฯ 
 อารมณ์แห่งสมถกรรมฐาน ๓ ประการน้ี เม่ือจะกล่าวโดยจตุกนยัยอ่มมีอ านาจส่งผลใหบุ้คคลผู ้
บ  าเพญ็เพียรภาวนาไดบ้รรลุถึงรูปฌานท่ี ๓ ไดก้ล่าวคือ ตติยฌานเท่านั้น 
 อารมณ์ประเภทท่ี ๓ 
 ๑) ปฐวีกสิน ๒) อาโปกสิน 
 ๓) เตโชกสิน ๔) วาโยกสิน 
 ๕) นิละกสิน ๖) ปิตะกสิน 
 ๗) โลหิตะกสิน ๘) โอทาตะกสิน 
 ๙) อากาสะกสิน ๑๐) อาโลกะกสิน 
 ๑๑) อุเปกขาอปัปมญัญา ๑๒)อานาปานสัสติ 
 อารมณ์ของสมถกรรมฐานทั้ง ๑๒ ประการน้ี เม่ือจะกล่าวโดยจตุกนยัแลว้ยอ่มมีอ านาจส่งผลให้
บุคคลผูบ้  าเพญ็เพียรภาวนาไดบ้รรลุถึงรูปฌานท่ี ๔ กล่าวคือไดจ้ตุตฌาน ซ่ึงจดัเป็นฌานขั้นสูงสุด 
 อารมณ์ประเภทท่ี ๔ 
 ๑) อากาสานญัจายตนะ ๒) วิญญานญัจายตนะ 
 ๓) อากิญจญัญายตนะ ๔) เนวสัญญนาสญัญายตนะ 
 อารมณ์ของสมถกรรมฐานขั้นสูงสุดยอดทั้ง ๔ ประการน้ี ยอ่มมีอ านาจส่งผลใหบุ้คคลท่ีบ าเพญ็เพียร
ภาวนาไดบ้รรลุถึงอรูปฌานทั้ง ๔ ประการ กล่าวคือ อากาสานญัจายตนฌาน วิญนญัจายนฌานอา
กิญจญัญายตนฌาน และเนวสญัญายตนฌาน ดว้ยประการดงัท่ีขา้พเจา้กล่าวมาทั้งหมดน้ีฯ 
 ในการท่ีขา้พเจา้ไดก้ล่าวเอาไวต้ั้งแต่ตน้นั้นวา่ มนุษยท์ั้งหลายท่ีจะเป็นผูบ้  าเพญ็เพยีรภาวนาปฏิบติั
กรรมฐานต่าง ๆ นั้นมีจริตของตนแต่ละคนไม่เหมือนกนันั้น เพราะวา่แต่ละคนมีกรรมคือการกระท าทั้งทาง
ท่ีดีและไม่ดีไม่เหมือนกนันัน่เอง จึงเป็นสาเหตุท่ีกระท าใหเ้ขาทั้งหลายเหล่านั้นมีจริตคือนิสยัไม่เหมือนกนั 
จริตแห่งมนุษยท์ั้งหลายในโลกน้ีมีอยูด่ว้ยกนั ๖ จริต สุดแทแ้ต่วา่ใครจะมีจริตแบบไหนกต็าม จะไม่พน้จริต 
๖ ประการน้ีไปไดเ้ลย จริตทั้ง ๖ นั้นคือ 
 ๑) ราคจริต ๒) สัทธาจริต 
 ๓) โทสจริต ๔) พทุธิจิต 
 ๕) โมหจริต ๖) วิตคจริต 



 ตามหลกัโดยทัว่ไปแลว้ จริตทั้ง ๖ ประการท่ีอยูใ่นใจของแต่ละคนนั้น ไม่มีใครจะล่วงรู้ไดเ้ลยวา่
บุคคลทั้งหลายในโลกน้ีแต่ละคนนั้นมีจริตแบบไหน นอกเสียจากบุคคลท่ีบ าเพญ็เพียรภาวนาสมถกรรมฐานจน
ไดอ้ภิญญา ปรจิตตวิชานนะอภิญญาลาภีถึงบุคคลเท่านั้น ท่ีจะหยัง่รู้จริตของบุคคลต่าง ๆ ไดท่ี้แทจ้ริงแต่ถึง
อยา่งไรกดี็ในพระคมัภีร์หลกัพระพทุธศาสนาช่ือวา่ วิสุทธิมรรค ท่านกไ็ดบ้อกเอาไวอ้ยา่งละเอียดถ่ีถว้น และ
บอกวิธีเอาไวว้า่การท่ีเราจะหยัง่รู้จริตของบุคคลต่าง ๆ ซ่ึงมีหลกัวิชาท่ีจะพึงยดึถือเอาไวเ้ป็นเคร่ืองสงัเกตใหรู้้
จริตอธัยาศยัของมนุษยท์ั้งหลายไดโ้ดยหลกัฐานปรากฏตามพระบาลีวา่ 
 อิริยาปถโต  กิจจา  โภชนา  ทสสนาทิโต 
 ธมฺมปฺปวตฺติโต  เจว  จริยาโย  วิภาวขย, 
ซ้ึงแปลวา่ บณัฑิตพึงทราบจริตแห่งมนุษยท์ั้งหลายโดยอาศยัการสงัเกตจากอิริยาบถต่าง ๆ คือการยนื เดิน นัง่ 
นอน ประการหน่ึง โดยอาศยัการสงัเกตการณ์ท ากิจต่าง ๆ ประการหน่ึง โดยอาศยัจากโภชนะ คืออาหารท่ี
เขาชอบรับประทานประการหน่ึง โดยอาศยัการสงัเกตทรรศนะคือการดู การฟัง การดม การกิน และการ
แต่งตวัของเขาประการหน่ึง โดยอาศยัการสงัเกตจากความเป็นไปแห่งธรรมต่าง ๆ คือความดีหรือความเลว 
ซ่ึงอยูใ่นกน้บ้ึงแห่งดวงใจของเขาประการหน่ึง บรรดาจรติของมนุษยท์ั้ง ๖ ประการนั้น เม่ือแยกออกมาแลว้
มี ๒ ประเภทดว้ยกนัคือ จรติท่ีดีและจริตท่ีไม่ดี จรติทั้ง ๔ ประเภทน้ีคือ 
 ๑) ราคจริต ๒) โทสจริต 
 ๓) โมหจริต ๔) วิตกจริต 
 จริตทั้ง ๔ น้ีเป็นจริตท่ีไม่ดีงาม ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีผูบ้  าเพญ็เพียรภาวนาสมถกรรมฐาน
จะตอ้งเอาอารมณ์แห่งกรรมฐานท่ีเป็นศตัรูไม่ถูกกบัจริตเหล่าน้ีมาปฏิบติับ าเพญ็เพียรภาวนา เพื่อเป็นอุบายท าลาย
ลา้งจริตอนัชัว่ร้ายทั้งหลายเหล่าน้ีใหห้มดไปจากจิตสนัดาน ส่วนจริตท่ีเหลือ ๒ จริตคือ 
 ๑) สัทธาจริต ๒) พทุธิจริต 
 จริตทั้ง ๒ น้ีเป็นจริตท่ีดีงาม ควรแก่การประคบัประคองส่งเสริม ดงันั้นจึงเป็นความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ี
ผูบ้  าเพญ็เพียรภาวนาสมถกรรมฐานจะตอ้งคอยประคบัประคองส่งเสริม โดยใชอ้ารมณ์กรรมฐานใหถู้กกบั
จริตทั้ง ๒ อนัน้ี เพื่อท่ีจกัใหก้ารปฏิบติับ าเพญ็เพียรภาวนาใหบ้รรลุถึงความเจริญยิง่ ๆ ข้ึนไปฯ 
 ส่วนพระกรรมฐานทั้ง ๔๐ ชนิดดว้ยกนันั้น คร้ันจะน าเอามาบรรยายไวใ้นท่ีน้ีทั้งหมดกย็ดืเยื้อ และ
อาจท าใหท่้านทั้งหลายเบ่ือหน่ายได ้ เพราะฉะนั้นขา้พเจา้จะคดัเอาพระกรรมฐานท่ีบุคคลประเภทไหนกต็าม
หรือวา่มีจริตแบบไหนกต็าม ในจริตทั้ง ๖ นั้นสามารถปฏิบติัไดท้ั้งส้ิน ๑๐ ประการ หรือเรียกอีกอยา่งวา่องค์
ภาวนาหรืออารมณ์ พระกรรมฐานทั้ง ๑๐ มี 
 ๑) ปฐวีกสิน ๒) อาโบกสิน 
 ๓) เตโชกสิน ๔) วาโยกสิน 
 ๔) อากาสะกสิน ๖) อาโลกะสิน 
 ๕) อากาสานญัจายตนะ ๘) วิญญาณญัญายตนะ 
 ๖) อากิญ จญัญา ยตนะ ๑๐) เนวสัญญานาสัญญยตนะ 



 องคภ์าวนาหรืออารมณ์พระกรรมฐานทั้ง ๑๐ ชนิดน้ี ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงส่ง สามารถท่ีจกัส่งผลให้
บ าเพญ็เพียรภาวนาไดบ้รรลุฌานสมาบติัตั้งแต่ฌานสมาบติัอนัดบัแรก คือตั้งแต่ปฐมฌานข้ึนไปจนถึงฌาน
สมาบติัอนัดบัสูงสุดคือสมาบติั ๘ คืออรูปฌานท่ี ๘ เนวสญัญายตนะและเป็นอารมณืท่ีเหมาะสมกบัจริตทัว่ 
ๆ ไป ขา้พเจา้หมายความวา่มนุษยท์ั้งหลายไม่วา่จะเป็นมนุษยผ์ูมี้ราคาจริต โทสจริต โมหจริตสทัธาจริตหรือ
วา่มีพทุธิจริตกต็ามต่างกส็ามารถท่ีจกัใชอ้งคภ์าวนาหริอารมณ์ทั้ง ๑๐ ประการหรือชนิดน้ี เป็นหลกัการบ าเพญ็
เพยีรภาวนาสมถกรรมฐานไดท้ั้งส้ินฯ 
 

องค์ภาวนาหรือว่าอารมณ์กรรมฐาน 
ทั้ง ๑๐ ประการ 

  (๑) ปฐวีกสิน สมเดจ็พระบรมศาสดาพระสมณโคดมทรงสอนใหท้ าการวงดวงกสินดว้ยดินอนัมี
สีต่าง ๆ เช่นสีแดงดงัแสงอาทิตยแ์รกอุทยัเป็นตน้ ท าเป็นวงกลม กวา้ง ๑ คืบกบั ๔ น้ิว ขดัเกล้ียงให้ราบดงั
หนา้กลอง วางไวใ้ห้ห่างจากตวัเองประมาณ ๒ ศอกคืบ แลว้จึงนัง่สมาธิเอาขาขวาทบัขาซา้ย เอามือขวาทบั
มือซ้าย อุช  กาย   ปณิธาย ตั้งกายให้เท่ียงตรง อุช  จิตต ปณิธาย ตั้ งจิตให้เท่ียงตรง, ปริมกฺข สติ พึงตั้งสติลง
เฉพาะหน้า ก าหนดจิตเพ่งดินท่ีท าเป็นวงกลมนั้น บริกรรมภาวนาว่า “ปฐวี ๆ หรือดิน” เป็นตน้ บริกรรม
ภาวนาอยู่อย่างน้ีจนกว่าดวงใจของตนสงบลงจากอารมณ์ภายนอก จนกว่าจิตจะเขา้สู่ภวงัค ์คือจิตดวงเดิม
สงบแลว้หยุดบริกรรมภาวนา แลว้ให้ตั้ งสติก าหนดจิตดวงเดียวให้แน่วแน่อยู่จนจิตละเอียดเองและใส
บริสุทธ์ิข้ึน จึงใหมี้สติก าหนดเอาจิตท่ีใสบริสุทธ์ินั้นไว ้ช่ือวา่สมาธิอยา่งละเอียด 
 (๒) อาโปกสิน สมเดจ็พระบรมศาสดาพระสมณโคดมทรงสอนใหเ้อาน ้าท่ีใสบริสุทธ์ิใส่ลงใน
ภาชนะท่ีเป็นวงกลมมีบาตรเป็นตน้ วางเอาไวใ้หห่้างจากตนหรือตวัของเราเองประมาณ ๓ ศอกคืบ แลว้จึง
นัง่สมาธิเอาขาขวาทบัขาซา้ย เอามือขวาทบัมือซา้ย อุชุ กาย  ปณิธาย ตั้งกายใหเ้ท่ียงตรง, อุชุ จิตต ปณธาย ตั้ง
จิตใหเ้ท่ียงตรง, ปรมกฺข  สติ ตั้งสติลงท่ีตรงหนา้ของตน ก าหนดรู้จ าเพาะจิตของตน เพง่พิจารณาน ้าท่ีไดใ้ส่
เอาไวใ้นภาชนะขา้งหนา้นั้น บริกรรมภาวนาวา่ “อาโป ๆ หรือน ้า ๆ” เป็นตน้ จนกวา่งดวงจิตของท่านสงบ
จากอารมณ์ภายนอกทั้งหลาย เม่ือของเราเขา้สู่ภวงัคเ์ป็นจิตดวงเดิมแลว้จึงหยดุบริกรรมภาวนา แลง้ใหต้ั้งสติ
ก าหนดจิตดวงเดียวนั้นใหแ้น่วแน่อยู ่  จนจิตละเอียดเองและใสบริสุทธ์ิข้ึน จึงใหมี้สติก าหนดเอาจิตบริสุทธ์ินั้น
ไวใ้หแ้น่วแน่อยู ่ช่ือวา่สมาธิภาวนา อนัละเอียดฯ 
 (๓) เตโชกสิน สมเด็จพระบรมศาสดาพระสมณโคดมทรงสั่งสอนเอาไวด้ว้ยความพระมหากรุณา 
ไดแ้นะน าพร ่ าสอนให้กระท าดว้ยแสงเพลิงคือไฟ คือให้จุดเพลิงเป็นดวงเช่นดวงเทียน ดวงตะเกียงหรือก่อ
ไฟข้ึนเป็นตน้ แลว้เอาวตัถุต่าง ๆ มีเส่ือล าแพนเป็นช่อง หรือเอากระดาษอดัมาเจาะเป็นช่องวงกลมกวา้ง ๑ 
คืบ ๔ น้ิว แลว้จึงนัง่สมาธิให้ห่างประมาณ ๒ ศอก ๑ คืบ เอาขาขวาทบัขาซา้ย เอามือขวาทบัมือซา้ย อุช  กาย   
ปณิธาย ตั้งหายให้เท่ียงตรง, อุช  จิตต  ปณิธาย ให้ตั้งจิตให้เท่ียงตรง ปริมุกฺข   สติ ให้ตั้งสติท่ีตรงหนา้ ก าหนด
ดวงจิตของตน เพ่งดูแสงเพลิงท่ีท าเป็นช่องเอาไวน้ั้น แลว้บริกรรมว่า “เตโช ๆ หรือไฟ ๆ” จนกว่าดวงจิต



ของตนจะสงบลงจากอารมณ์ภายนอกทั้งหลายจนเขา้สู่ภวงัคภ์ายใน แลว้จึงหยดุบริกรรมภาวนานั้นเสีย ตั้ง
จิตตั้งสติก าหนดเอาแต่จิตดวงเดียวให้ตั้งมัน่แน่วแน่อยู ่จนจิตละเอียดเขา้เองและใสบริสุทธ์ิข้ึน ให้ก าหนด
เอาจิตท่ีใสบริสุทธ์ิอันนั้ นไว ้ให้ตั้ งมั่นเป็นสมาธิอยู่อย่างนั้ นตลอดไปช่ือว่าสมาธิภาวนา เป็นหนทาง
อริยมรรคคือ สัมมาสมาธิฯ 
 (๔) วาโยกสิน สมเด็จพระบรมศาสดาพระสมณโคดมทรงพระกรุณาพร ่าสอนใหดู้ลมท่ีพดัผมคน 
พดัใบไมย้อดหญา้และชายธงท่ีปลิวไสว ๆ แลว้ใหน้ัง่สมาธิเอาขาขวาทบัขาซา้ย เอามือขวาทบัมือซา้ย อุช  
กาย   ปณิธาย ใหต้ั้งกายใหเ้ท่ียงตรง, อุช  จิตต  ปณิธาย ใหต้ั้งจิตใหเ้ท่ียงตรง, ปริมุกฺข   สติ ใหต้ั้งสติลงท่ี
ตรงหนา้ ก าหนดดวงจิตของตน เพง่ดูลมท่ีพดัท่ีผมคนเป็นตน้ แลว้บริกรรมวา่ “วาโย ๆ หรือลม ๆ” จนกวา่
ดวงจิตตนจะสงบจากอารมณ์ภายนอกทั้งหลาย จนดวงจิตเขา้สู่ภวงัคภ์ายในแลว้ จึงใหห้ยดุบริกรรมภาวนา
นั้นเสีย ตั้งสติก าหนดเอาจิตดวงเดียวใหต้ั้งเอาไวม้ัน่แน่วแน่อยู ่จนจิตละเอียดและใสบริสุทธ์ิ ใหมี้สติก าหนด
เอาจิท่ีใสบริสุทธ์ินั้นเอาไวใ้หต้ั้งมัน่แน่วแน่ เป้นสมาธิอยูอ่ยา่งนั้ตลอดไป จึงช่ือวา่จิตเป็นสมาธิภาวนาอยา่ง
ละเอียด เรียกวา่ด าเนินตามหนทางอริยมรรคคือ สมัมาสมาธิฯ 
 (๕) อากาศกสิน สมเด็จพระบรมศาสดาพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา้ ทรงพระมหากรุณาสั่ง
สอนเอาไวว้่า ให้ท าช่องว่างท่ีฝาผนังกุฎ กวา้ง ๑ คืบกับ ๔ น้ิว หริว่าท าท่ีแผ่นผา้หรือแผ่นกระดาษหรือ
กระดานหรือเส่ือก็ได ้ให้เป็นช่องวงกลม กวา้ง ๑ คืบ ๔ น้ิวตั้งเอาไวใ้ห้ห่างจากตวัเอง ๒ ศอก ๑ คืบแลว้จึง
นัง่สมาธิ เอาขาขวาทบัขาซา้ย เอามือขวาทบัมือซา้ย อุช  กาย   ปณิธาย ใหต้ั้งกายให้เท่ียงตรง อุช  จิตต  ปณิธาย 
ให้ตั้งจิตให้เท่ียงตรง, ปริมุกฺข   สติ ให้ตั้งสติลงตรงหน้าของตน แลว้เพ่งช่องว่างนั้นแลง้บริกรรมภาวนาว่า 
“อากาโส ๆ หริว่าอากาศ ๆ” หรือว่าช่องว่าง ๆ ให้บริกรรมอยูอ่ยา่งนั้นจนดวงจิตของตนสงบลงจากอารมณ์
ภายนอกทั้งหลายจนเขา้สู่อารมณ์ภายในหรือภวงัคภ์ายในเป็นจิตดวงเดิมแลว้ ให้หยดุกิจกรรมภวนานั้นเสีย 
ตั้งสติก าหนดใจดวงเดียวใหต้ั้งมัน่แน่วแน่อยา่งนั้นจนกวา่ดวงจิตละเอียดเองและใสบริสุทธ์ิ ใหมี้สติก าหนด
เอาจิตท่ีใสบริสุทธ์ินั้นไว ้ให้ตั้งมัน่เป็นสมาธิอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะช านาญช่ือว่าสมาธิภาวนาอย่างละเอียด 
เรียกวา่ด าเนินการถูกตอ้งตามหนทางอริยมรรคคือสมัมาสมาธิ ใหเ้พง่เอาอากาศเป็นอารมณ์ฯ 
 (๖) อาโลกกสิน สมเดจ็พระบรมศาสดาพระสมณโคดมสมัมาสมัพทุธเจา้ ทรงพระกรุณาสัง่สอนให้
เพง่แสงสวา่งเป็นกสินโดยใชแ้สงสวา่งจากพระอาทิตยก์ไ็ด ้ คือท่านใหเ้จาะไมก้ระดานเป็นช่องวงกลมกวา้ง 
๑ คืบ ๔ น้ิว ตั้งเอาไวใ้หห่้างจากตวัเรา ๒ ศอก ๑ คืบ แลว้จึงใหน้ัง่สมาธิเอาเทา้ขวาทบัเทา้ซา้ย เอามือขวาทบั
มือซา้ย อุช  กาย   ปณิธาย ใหต้ั้งจิตใหเ้ท่ียงตรง, ปริมุกข  สติ ใหต้ั้งสติลงท่ีตรงหนา้ของตน ก าหนดดวงจิตของ
ตนเพง่ไปท่ีแสงสวา่งท่ีช่องวา่งนั้น แลว้บริกรรมภาวนาวา่ “อาโลโก ๆ หรือวา่แสงสวา่ง ๆ” ใหนึ้กบริกรรม
ภาวนาอยูใ่นใจของตนจนกวา่ดวงใจหรือจิตของตนจะสงบจากอารมณ์ภายนอกทั้งหลายทั้งส้ิน จนเขา้สู่ภวงัค์
ภายในเป็นจิตดวงเดิมแลว้จึงใหห้ยดุภาวนาหรือหยดุบริกรรมนั้นเสีย ใหต้ั้งสติก าหนดจิตดวงเดียวอยูจ่นกวา่ดวง
จิตจะตั้งมัน่แน่วแน่เป็นหน่ึงอยูค่งท่ีแลว้ ดวงจิตนั้นกจ็ะละเอียดเขา้เองและใสบริสุทธ์ิสะอาดหมดจด ใหมี้สติ
ก าหนดเอาจิตท่ีใสบริสุทธ์ินั้นไวใ้หต้ั้งมัน่เป็นสมาธิอยูอ่ยา่งนั้น จนกวา่จะช านาญจึงช่ือวา่ จิตเป็นสมาธิภาวนา
อยา่งละเอียด เรียกวา่จิตด าเนินตามหนทางอริยมรรคคือ สัมมาสมาธิ 



 (๗) อากาสานัญจายตนะ  เรียกว่าอรูปกรรมฐาน สมเด็จพระบรมศาสดาผูท้รงพระมหากรุณาอนั
ยิง่ใหญ่ในหมุ่เหล่าสรรพสัตวท์ั้งหลาย ผูห้วงัความหลุดพน้จากทุกขภ์ยัในสังสารถึงซ่ึงพระนิพพานเป็นท่ีสุด 
พระองคไ์ดท้รงสั่งสอนให้บ าเพญ็เพียรภาวนาท าสมาธิให้ช านาญจนไดส้ าเร็จอริยมรรคประชุมอริยมรรค ๘ 
ประการลงในความเป็นหน่ึงก่อน แลว้บ าเพญ็รูปกรรมฐานจนเพิกรูปกรรมฐานไดช้ านาญดีแลว้ พระพุทธ
องคจึ์งทรงสัง่สอนใหบ้ าเพญ็อรูปกรรมฐานดงัหวัขอ้ยอ่ ๆ ดงัต่อไปน้ีคือ 
 เม่ือเพิกรูปกรรมฐานแลว้ ยงัเหลือแต่อากาศอนัไม่มีท่ีส้ินสุด ใหบ้ริกรรมภาวนาวา่ “อากาโส อนนโต ๆ” 
แปลวา่อากาศไม่มีท่ีสุด ๆ ดงัน้ี ใหต้ั้งสติใหดี้ ท าความรู้เท่าอากาศทั้งหมดใหช้ านาญจนกวา่จะเพิกอากาศไดฯ้ 
 (๘) วิญญานญัจายตนะ  เม่ือเพกิอากาศไดแ้ลว้ยงัเหลือแต่วิญญาณ พระพทุธองคพ์ระสมัมาสมัพทุธ
เจา้ทรงสัง่สอนใหก้ าหนดเอาดวงวิญญาณบริกรรม ภาวนาวา่ “วิญญาณ  อนนต  ๆ” ดงัน้ีจนกวา่จะช านาญ
ละลายวิญญาณท่ีหยาบได ้ยงัเหลือแต่วิญญาณท่ีละเอียดช่ือวา่ วิญญาณนญัจายตนะฯ 
 (๙) อากิญจญัญายตนะ  เม่ือละลายวิญญาณท่ีหยาบไดแ้ลว้ พระพทุธองคพ์ระสมัมาสมัพทุธเจา้พระ
พทุธองคท์รงสัง่สอนใหก้ าหนดดวงวิญญาณท่ีละเอียดแลว้ใหบ้ริกรรมภาวนา “นตฺถิกิญจิ ๆ” แปลวา่ปฐมรูป
จิตนอ้ยหน่ึงไม่มี ๆ ใหบ้ริกรรมภาวนาไปจนกวา่จะช านาญ ส าเร็จอรูปกรรมบานท่ีช่ือวา่ อากิญจญัญายตนะ
ฯ 
 (๑๐)  เนวสญัญานาสญัญายตนะ  เม่ือละลายวิญาณส่วนท่ีละเอียดไดแ้ลว้ พระพทุธสมัมาสมัพุทธ
เจา้พระพทุธองคท์รงสัง่สอนให่ก าหนดเอาความมีสญัญาและท่ีหาสญัญามิได ้ เอามาเป็นอารมณ์แลว้ให้
บริกรรมภาวนาวา่ “เอต  สนฺต , เอต  ปณีต  ๆ” แปลวา่ตติยารูปจิตน้ีมีอยูโ่ดยละเอียด ตติยารูปจิตน้ีประณีต
ละเอียดยิง่นกั ใหบ้ริการภาวนาอยูจ่นกวา่จะช านาญ ประชุมอริยมรรค ๘ ประการเป็นอริยมรรคสมงัคี คือ
เป็นหน่ึงไดส้มประสงคจ์นกวา่จะส าเร็จอริยผลใหเ้ป็นผลส าเร็จฯ 
 ต่อจากน้ีไปขา้พเจา้จะขอแนะแนวทางปฏิบติัพระกรรมฐานอยา่งยอ่ ๆ โดยชนิดท่ีไม่ตอ้งตระหนกั
เตรียมเคร่ืองอุปกรณ์อะไรใหยุ้ง่ยากมากมายเหมือนกบัท่ีขา้พเจา้ไดแ้นะน าเอาไวแ้ลว้นั้น แต่ก่อนอ่ืนท่ีท่าน
ทั้งหลายจะเร่ิมตน้ปฏิบติัสมถกรรมฐานนั้น ตอ้งตระเตรียมการบางอยา่งใหเ้รียบร้อยเสียก่อน กล่าวคือ ขั้น
แรกท่านทั้งหลายตอ้งปลูกศทัธาในพระรัตนตรัยใหม้ัน่คง ไม่หวัน่ไหว และมีความเช่ือมนัในค าสัง่สอนตาม
ธรรมของพระบรมศาสดาพระสมณโคดม ท่ีพระพทุธองคไ์ดท้รงสัง่สอนเอาไวทุ้ก ๆ ชนิด จะเป็นการสัง่
สอนเร่ืองสวรรคก์ดี็ เร่ืองนรกกดี็ หรือเร่ืองการหลุดพน้ในสงัสารวฎักดี็ และเร่ืองกฎแห่งกรรมต่าง ๆ กดี็ เม่ือ
ท่านทั้งหลายไดป้ลูกศรัทธาคือความเช่ือมัน่ในพระรัตนตรัยทั้ง ๓ แลว้กพ็ยายามท าใจของท่านใหป้ลอด
โปร่ง โดยท่ีไม่ตอ้งเอาเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงอยูร่อบ ๆ ตวัของท่าน น าเอามานึกมาคิดท่ีจะท าใหท่้านทั้งหลายเกิด
ความหงุดหงิดข้ึนมา เม่ือท าแบบน้ีแลว้ท่านทั้งหลายกส็มควรไปอาบน ้าช าระร่างกายเสียใหเ้รียบร้อย จะไดมี้
อารมณ์แช่มช่ืนข้ึน แลว้แต่งตวัใหเ้รียบร้อย แลว้เขา้ไปท าการบูชาพระรัตนตรัยเสียก่อน ก่อนท่ีท่านทั้งหลาย
จะนัง่สมาธิหรือบริกรรมภาวนากรรมฐาน คือใหท่้านทั้งหลายจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ๙ ดอกแลว้กล่าว
ค าบูชาพระ โดยใหต้ั้งนะโมข้ึน ๓ จบก่อนอ่ืนใดทั้งส้ินฯ 
 วิธีและค าบูชาพระรัตนตรัย 



 ใหจุ้ดธูปบูชาพระ ๙ ดอก แลว้วา่ 
 นะโมตสัสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพทุธสัสะ 
 นะโมตสัสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพทุธสัสะ 
 นะโมตสัสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพทุธสัสะ 
พทุธงั  สะระนงั  คจัฉามิ,  ธมัมงั  สะระณงั  คจัฉามิ,  สังฆงั  สะระณงั คจัฉามิ 
ทุติยมัปิ  พทุธงั  สะระนงั  คจัฉามิ,  ธมัมงั  สะระณงั  คจัฉามิ,  สังฆงั  สะระณงั คจัฉามิ 
ตะติยมัปิ  พทุธงั  สะระนงั  คจัฉามิ,  ธมัมงั  สะระณงั  คจัฉามิ,  สังฆงั  สะระณงั คจัฉามิพทุ 
พทุธะบูชา   มหาเตชะวนัโต  ธมัมะบูชา  มหาปัญโญ สังฆะบูชา  มหาโภคะวะโห 
อิมินาสักกาเรนะ  พทุธงัอะภิชะยามิ,  อิมินาสักกาเรนะ  ธมัมงัอะภิปูชะยามิ,  อิมินาสักกาเรนะ 
สังฆงัอะภิปูชะยามิ,  อิมินาสักกาเรนะ  ธาตุยงัอะภิปูชะยามิ,  อิมินาสักกาเรนะ  มาตาปิตะรังอาจาริยงั  อภิปู
ชะยามิ 
อิมงั  สจัจงั  อธิษฐามิ ดว้ยอ านาจสจัจะวาจาของขา้พเจา้น้ี ขา้พเจา้ขอบูชาซ่ึงพระรัตนตรัยทั้ง ๓ มี พระพทุธ               
พระธรรม พระอริยสงฆเ์จา้ พร้อมดว้ยพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหนัตธ์าตุทั้งหลาย และคุณบิดา และ
คุณครูบาอาจารยท์ั้งหลายของ ขา้พเจา้ ดว้ยเคร่ืองสกัการะทั้งหลายเหล่าน้ีฯ 
 เพราะฉะนั้นเราควรมีดอกไมธู้ปเทียนใหค้รบ ควรมีดอกไมส้กั ๙ สีหน่ึงแจกนั และดอกบวัขาวหน่ึง
แจกนั และเทียนหนกั ๑ บาท ๒ เล่ม เล่มท่ีหนา้บูชาพระของเรา จดัเอาไวใ้หเ้รียบร้อยเสียก่อนท่ีเราจะเร่ิมมา
กล่าวค าบูชาพระรัตนตรัย และครูอาจารย ์ และคุณบิดามารดาพร้อมดว้ยพระบรมสารีริกธาตุ ถา้มีดอกมะลิ
ดว้ยกย็ิง่ดี เพราะวา่เรากล่าวค าบูชาพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุทั้งหลายดว้ย (เพราะวา่พิธีท่ีจะอญัเชิญพระ
บรมสารีริกธาตุและอรหนัตธ์าตุนั้น ตอ้งใชด้อกมะลิเป็นเคร่ืองบูชาตามพิธีการอญัเชิญ) แลว้กราบพระลงไป 
๓ คร้ังกราบพระคร้ังท่ี ๑ กล่าวค าวา่ พทุธงัวนัทามิ การกราบท่ี ๒ ใหก้ล่าวค าวา่ ธมัมงัวนัทามิ การกราบท่ี ๓ 
ใหก้ล่าวค าวา่ สงัฆงั วนัทามิ แลว้ใหม้าตั้งจิตใหม้ัน่ในคุณพระรัตนตรัยทั้ง ๓ และคุณบารมีต่าง ๆ มีศีลบารมี
เป็นตน้ เม่ือท่านท าจิตใหส้งบแลว้ ใหต้ั้งนะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพทุธสัสะ ใหก้ล่าว
ไป ๓ จบ แลว้กล่าวถึงซ่ึงพระรัตนตรัยเป็นท่ีพึ่งต่อไป คือกล่าวค าวา่ พทุธงั สะระณงั คจัฉามิ, ธมัมงั สะ
ระณงั คจัฉามิ, สงัฆงั สะระณงั คจัฉามิ ใหว้า่ไป ๓ จบเช่นเดียวกนั ทุติยมัปิฯ ท่ีหน่ึงและตติยงัปิฯ ท่ีหน่ึงแลว้
ใหก้ล่าวตั้งสจัจะอธิษฐาน แลว้วิรัตศีล ๕ ข้ึนมาเองโดยไม่ตอ้งไปรับมาจากใครทั้งนั้น ใหก้ล่าวค าวา่ อิมงัสจั
จงั อธิษฐามิดว้ยอ านาจสจัจะวาจาของขา้พเจา้น้ี ตั้งแต่เด๋ียวน้ีและเวลาน้ีเป็นตน้ไป ขา้พเจา้จะขอรักษาซ่ึงศีล
ทั้ง ๕ ขอ้น้ีมี 
 ๑) ปาณาติปาตา  เวระมะณี  สิกขาปะทงั  สะมาทิยามิ, ขา้พเจา้จะของดเวน้ในการท่ีจะฆ่าสตัว ์
ส่ิงมีชีวิตทั้งหลายใหต้ายไป ดว้ยกาย วาจา และใจของขา้พเจา้ 
 ๒) อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทงั สะมาทิยามิ, ขา้พเจา้ของดเวน้ในการท่ีจะลกัทรัพยข์อง
ผูอ่ื้นโดยท่ีเจา้ของไม่ให ้ดว้ยกาย วาจา ใจ ของขา้พเจา้ 



 ๓) กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทั้ง สะมาทิยามิ, ขา้พเจา้ของดเวน้ในการท่ีจะล่วงเกินใน
หญิง (ถา้เป็นหญิงใหเ้ปล่ียนเป็นชาย) ท่ีเขามีเจา้ของทั้งหลาย มีภรรยาผูอ่ื้น และลูกผูอ่ื้นโดยท่ีเจา้ของไม่
อนุญาตให ้ดว้ยกาย วาจา ใจ ตั้งแต่เด๋ียวน้ี 
 ๔) มุสาวาท เวระมณี สิกขาปะทงั สะมาทิยามิ, ขา้พเจา้ของดเวน้ในการท่ีจะพดูโกหกใหม้นุษย์
ทั้งหลายหลงเช่ือขา้พเจา้ ดว้ยกาย วาจา และใจของขา้พเจา้ตั้งแต่เด๋ียวน้ีและเวลาน้ีเป็นตน้ไป 
 ๕) สุราเมระยะมชัชะปะมาทฎัฐานา เวระมะณี สิกขาปะทงั สะมาทิยามิ, ขา้พเจา้ของดเวน้ในการท่ี
จะด่ืมซ่ึงสุราและเมรัย อนัเป็นน ้าท่ีท าใหมึ้นเมาทั้งหลาย ดว้ยกาย วาจา และใจตั้งแต่บดัน้ีและเด๋ียวน้ีเป็นตน้ไป 
 ดว้ยสัจจะวาจาของขา้พเจา้น้ี ขอให้ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายจงมาช่วยเป็นสักขีพยานให้ขา้พเจา้ดว้ย
เทอญฯ เม่ือเราไดท้ าการวิรัตนศีล ๕ เรียบร้อยแลว้ ให้ท่านทั้งหลายตั้งใจสวดมนตเ์จริญพุทธคุณ ธรรมคุณ
และพระสงัฆคุ์ณอยา่งละ ๓ จบ คือสวดมนตบ์ทวา่ 
 อิติปิโส ภะคะวา, อะระหงั สัมมาสัมพุทโธ, วิชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทูล, อะนุตตะโร 
ปุริสะทนัมะ สาระถิ, สัตถาเทวะมะนุสสานงั พทุโ ภะคะวาติ, 
 สวากขาโต ภะคะวะตา ธมัโม, สันทิฎฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก, โอปะนะยโิก ปัจจตัตงั เวทิตพัโพ                
วิญญหีติ,  
 สุปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโห, อุชุปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ญายะปะฎิปัน
โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สามีจิปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ยะทิทงั จตัตาริปุริสะยคุานิ, 
อฎัฐะ ปุริสะปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อาหุเนยโย, ปาหุเนยโย, ทกัขิเนยดย, อญัชะลีกะ
ระณีโย, อะนุตตะรังปุญญกั เขตตงั โลกสัสาติ 
 บทพทุธคุณ ธรรมคุณ สงัฆคุ์ณทั้ง ๓ บทน้ี ใหท่้านสวดไป ๓ จบ แลว้ใหท้ าจิตใหส้งบ แลว้แผ่
เมตตาใหก้บัสตัวโ์ลกทั้งหลายแสนโกฏิจกัรวาลน้ี ท่ีร่วมเกิด แก่ เจบ็ ตาย ขอใหส้ตัวท์ั้งหลายเหล่าใดท่ีเป็น
ทุกขข์อใหพ้น้ทุกข ์ท่ีมีความสุขขอใหมี้ความสุขยิง่ ๆ ข้ึนไปดว้ยเทอญฯ 
 แลว้จงสวดมงคลจกัรวาลนอ้ย ๓ จบ 
 ใหท่้านทั้งหลายจงตั้งจิตอญัเชิญพทุธานุภาพ ธรรมานุภาพ สงัฆานุภาพ ขอใหม้าช่วยปกปักรักษา
คุม้ภยัอนัตรายต่าง ๆ และขอใหจ้งมาช่วยประสิทธ์ิประสาทพรชยัมงคลทั้ง ๗ ประการใหแ้ก่ตวัขา้พเจา้ ท่ีจะ
บ าเพญ็เพียรภาวนาพระกรรมฐาน และขอใหไ้ดต้ั้งแต่ปฐมฌานจนถึงโลกตุระฌาน พร้อมดว้ยปฏิสมัภิทา
ฌานทั้ง ๔ และอภิญญาทั้ง ๖ ดว้ยเทอญฯ 
 
 
 บทสวดมงคลจักรวาลน้อย 
 สัพพะพทุธานุภาเวนะ, สัพพะสังฆานุภาเวนะ, พทุธะระตะนงั, ธมัมะระตะนงั, สังฆะระตะนงั, 
ติณณงัระตะนานงั อานุภาเวนะ, จะตุราสีติ สะหสัสะ ธมัมกัขนัธานุภาเวนะ, ปิฎกกตัตะยา นุภาเวนะ, ชินสาวะ
กานุภาเวนะ, 



 สัพเพ  เม  โรคา,  สัพเพ  เม  ภะยา 
 สพเพ  เม  อนัตะรายา, สพัเพ  เม  อุปัททะวา, 
 สัพเพ  เม  ทุนนิมิตตา, สัพเพ  เม  อะวะมงัคะลา  วินสัสนั
ตุ, 
 อายวุฑัฒะโก  ธนะวทัฒะโก สิริวฑัฒะโก, 
 ยะสะวฑัฒะโก,  พะละวฑัฒะโก, 
 วณัณะวฑัฒะโก  สุขะวฑัฒะโก, โหตุ  สัพพะทา, 
 ทุกขะโรคะภะยา  เวรา โสกา  สตัตุ  จุปัททะวา, 
 อะเนกา  อนัตะรายาปิ วินสัสนัตุ  จะ  เมชะสา, 
 ชะยะสิทธิ  ธะนงั  ลาภงั โสตถิภาคยงั  สุขงั  พะลงั, 
 สิริ  อาย ุ จะวณัโณ  จะ โภคงั  วฑุฒี  จะ  ยะสะวา, 
 สะตะวสัสา  จะ  อาย ุ จะ  ชีวิสิทธี  ภะวนัตุ  เม, 
 ภะวะตุ  สพัะมงัคะลงั รักขนัตุ  สัพพะเทวะตา, 
 สัพพะพทุธานุภาเวนะ สะทา  โสตถี  ภะวนัตุ  เม, 
 ภะวะตุ  สพัพะมงัคะลงั รักขนัตุ  สัพพะเทวะตา, 
 สพัพะธมัมานุภาเวนะ สะทาโสตถี  ภะวนัตุ  เม,  
 ภะวะตุ  สพัพะมงัคะลงั รักขนัตุ  สัพพะเทวะตา, 
 สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทาโสตถี  ภะวนัตุ  เม, ฯ 
 
 บทสวดมงคลจกัรวาลนอ้ยน้ี ถา้ท่านทั้งหลายยิง่สวดมากเท่าใดกย็ิง่ดีกบัตวัท่านเอง แต่อยา่งนอ้ย
ควรสวดเสียสกั ๓ จบก่อนท่ีท่านจะเร่ิมนัง่สมาธิภาวนาพระกรรมฐานน้ี อยา่งนอ้ยกเ็ป็นมงคลแก่ตวัท่านเอง 
และจะไดรั้บความปลอดภยัทุก ๆ ชนิด ในเวลาท่ีท่านนัง่ภาวนากรรมฐานอยูต่ลอดไปดว้ย เม่ือพวกท่าน
ทั้งหลายไดก้ระท าตามวิธีท่ีขา้พเจา้ไดแ้นะน าเอาไวข้า้งตน้ทั้งหมดแลว้มาโดยล าดบั ใหท่้านนัง่เอาเทา้ขวา
ทบัลงบนเทา้ซา้ย ใหย้ดืตวัใหต้รง ใหเ้อามือขวาทบัลงบนมือซา้ย อุชุ จิตต  ปณิธายใหต้ั้งจิตใหเ้ท่ียงตรง ไม่
ตอ้งไปคิดวิตกวิจารณ์อะไรทั้งนั้น ปริมุกข  สติ พึงตั้งสติลงเฉพาะหนา้ แลว้หลบัตาลงท าจิตใจใหส้บายและ
ท าตวัใหส้บาย ไม่ตอ้งนัง่เกร็งตวัอยูห่รือฝืนตวัอยา่งใดอยา่งหน่ึงอยู ่ ใหท่้านปล่อยตวัไปตามสบาย ๆ แลว้
ก าหนดจิตบริกรรมภาวนา ใหภ้าวนาวา่ “พทุโธ ๆ” และก าหนดลมเวลาหายใจเขา้ใหว้า่พทุ เวลาหายใจออก
ใหว้า่โธ เวลาหายใจเขา้ออกใหท่้านทั้งหลายหายใจลึก ๆ และยาว ๆ เรียกวา่อานาปานสัสติกรรมฐาน ให้
ถือเอาหลกัพระบรมศาสดาพระสมณโคดมเป็นหลกั เม่ือสมยัพระองคบ์ าเพญ็เพียรอยู ่ พระองคอ์านาอานสั
สติอนัน้ีบริกรรมภาวนาบ าเพญ็เพียรจนไดส้ าเร็จพระโพธิญาณ จนไดน้ าเอาธรรมมาสัง่สอนเหล่าสรรพสตัว์
ทั้งหลายตลอดพระชนมชี์พของพระพทุธองค ์ จนไดต้กมาถึงพวกเราจนถึงทุกวนัน้ี ขอใหท่้านนัง่ภาวนาไป



อยา่งนั้นจนกวา่จิตจะเป็นสมาธิ ภาวนาไปเร่ือย ๆ จนกวา่ค าวา่พทุโธไดห้ายไปเอง จนถึงอุปจารภาวนา 
สมาธิ และจนถึงอปัปนาภาวนาสมาธิฯ 
 
 

การบ าเพญ็สมถกรรมฐาน 
 มนุษยท์ั้งหลายท่ีไดเ้กิดมาในโลกน้ี ไม่วา่จะเป็นมนุษยช์าติไหนภาษาไหนทั้งนั้น และไม่จ ากดัวา่จะ
เป็นผูห้ญิงหรือผูช้ายกต็าม เม่ือมีความเช่ือความเล่ือมใสในพระธรรมค าสัง่สอนของพระบรมศาสดาอยา่ง
จริงจงัแลว้ โดยมีสนัดานบางเบาจากความเขลาคือโมหะกิเลสแลว้ ไม่มีจิตเปล่ียนแปลงแปรผนักลายเป็นคน
หวัด้ือหวัร้ัวมีมิจฉาทิฐิแลว้ มีความเช่ือถือกฎแห่งกรรมตามหลกัพระพทุธพจน์ท่ีวา่ กมัมุนา วตัติโลโก สตัว์
โลกทั้งหลายยอ่มเป็นไปตามกรรม ใครท ากรรมดีกย็อ่มจะไดรั้บผลดีตอบ ใครท ากรรมไม่ดีกย็อ่มจะไดรั้บ
กรรมไม่ดีตอบอยา่งน้ีเป็นตน้ และเช่ือบุญ เช่ือบาป เช่ือผลแห่งบุญ และผลแห่งบาป เช่ือสวรรค ์เช่ือนรก เช่ือ
โลกน้ี เช่ือโลกหนา้ และเช่ือฌานสมาบติัและมรรคผลนิพพานวา่มีจริงแลว้และมีใจศรัทธาปรารถนาท่ีจะ
บ าเพญ็ภาวนาสมถกรรมฐาน เพื่อกองการกศุลอนัยิง่ใหญ่ของตนในการเพื่อผลประโยชน์ใหไ้ดม้าซ่ึงอานิสงส์
ในการบ าเพญ็เพียรภาวนา และเพือ่ความประสงคใ์คร่จกัไดบ้รรลุฌานสมาบติัอนัเป็นวิกขมัภนวมุิตติ ตาม
หลกัของพระบรมศาสดาสมัมาสมัพทุธเจา้พระสมณโคดมดงัท่ีพระพทุธองคไ์ดเ้คยบ าเพญ็มาโดยทรงเร่ิม
ตั้งแต่บริกรรมภาวนาเจริญอานาปานสัสติเป็นตน้ไป หากวา่ท่านทั้งหลายเป็นผูท่ี่มีกศุลบารมีและมีวาสนาท่ีจกั
ไดเ้ป็นฌานลาภีบุคคลคือเป็นผูท่ี้จะไดฌ้านสมาบติัแลว้ การบ าเพญ็เพียรภาวนาสมถกรรมฐานของพวกท่าน
ทั้งหลายกย็อ่มจะเจริญกา้วหนา้จากขั้นบริกรรมภาวนาข้ึนไปจนถึงขั้นอุปจารภาวนา แต่วา่ในระยะเร่ิมตน้
นั้น คือตั้งแต่ขั้นบริกรรมภาวนาไปจนถึงขั้นอุปจารภาวนาในระยะดงักล่าวน้ี ผูบ้  าเพญ็เพียรภาวนาสมถกรรม
ฐานจกัตอ้งประสบกบัอุปสรรคอนัยิง่ใหญ่แห่งการบ าเพญ็เพียรภาวนาทุก ๆ คนไป อุปสรรคอนัยิง่ใหญ่น้ีคือ 
นิวรณ์ นัน่เองฯ 
 

นิวรณ์ 
 การท่ีเรียกนิวรณ์อนัน้ีวา่เป็นอุปสรรคอนัยิง่ใหญ่แห่งการบ าเพญ็เพียรภาวนากรรมฐานนั้น กเ็พราะวา่
นิวรณ์ยอ่มเปรียบเสมือนวา่เป็นมารร้อยคอยกางกั้นไม่ให ้  “ฌานสมาบติั” เกิดข้ึนแก่บุคคลผูบ้  าเพญ็เพียรภาวนา    
สมถกรรมฐาน และเปรียบเสมือนเป็นมารร้ายคอยกางกั้นไม่ให ้“มรรคต่าง ๆ” เกิดข้ึนแก่บุคคลผูบ้  าเพญ็เพียร
กรรมฐานทั้ง ๒ ทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน เพราะนิวรณ์ ซ่ึงมีสภาพเป็นมารร้ายคอยกางกั้น
ไม่ใหคุ้ณวเิศษเกิดข้ึนแก่บุคคลผูบ้  าเพญ็เพียรภาวนากรรมฐานน้ีมีทั้งหมดดว้ยกนั ๕ ประการคือ 
 (๑) กามฉนัทะนิวรณ์ ไดแ้ก่ความไม่พอใจในกามคุณอารมณ์ต่าง ๆ เม่ือจกักล่าวโดยเฉพาะ ในขณะ
ท่ีบ าเพญ็เพียรภาวนาสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานอยุ ่ หากวา่ผูบ้  าเพญ็เพียรภาวนามีจิตคิดอยากได ้
“ฌานสมาบติั” อนัเป็นวิกขมัภนวิมุตติ ซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมายแห่งการบ าเพญ็เพียรภาวนาสมถกรรมฐาน และผู ้
บ  าเพญ็เพียรภาวนามีจิตอยากได ้“วิปัสสนาญาณ” อนัเป็นตทงัควิมุตติและสมุจเฉทวมุิตติ ซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมาย



แห่งการบ าเพญ็เพียรภาวนาวิปัสสนากรรมฐาน เช่นน้ีกจ็ดัเป็นกามฉนัทะนิวรณ์ ฉะนั้นในกรณีน้ีตอ้งเขา้ใจดี
วา่กามฉนัทะนิวรณ์น้ี มิไดห้มายเอาเฉพาะความอยากไดห้รือวา่ความพอใจในคามคุณอารมณ์ภายนอก
เท่านั้น แมแ้ต่ในการปฏิบติับ าเพญ็เพยีรภาวนากรรมฐาน หากมีการอยากไดฌ้านสมาบติัหรืออยากบรรลุ
วิปัสสนาญาณกไ็ดช่ื้อวา่ เป็นกามฉนัทะนิวรณ์เช่นเดียวกนั กต็ามฉนัทะนิวรณ์น้ีองคธ์รรมไดแ้ก่ โลกเจตสิกฯ 
 (๒) พยาปาทะนิวณณ์ ไดแ้ก่ความไม่พอใจในอนิฎฐารมณ์ต่าง ๆ เม่ือจกักล่าวโดยเฉพาะซ่ึงเหมาะแก่
กรณี ในขณะท่ีบ าเพญ็เพยีรภาวนากรรมฐานอยู ่ ไม่วา่จะเป็นการบ าเพญ็เพยีรภาวนาสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนา
กรรมฐานกต็าม หากผูบ้  าเพญ็เพียรภาวนาเกิดความขดัเคืองใจอะไรข้ึนมา เช่นเกิดเดือดดาลในวา่ตนเองท า
กรรมฐานไม่เจริญกา้วหนา้กดี็ หรือวา่มีความโกรธต่อท่านผูห้น่ึงผูใ้ดกดี็ จะดว้ยเหตุอะไรกต็าม ไม่จ ากดัวา่ผู ้
นั้นจะเป็นใครทั้งนั้น เช่นน้ีกจ็ดัวา่เป็นพยาปาทะนิวรณ์ 
 (๓) ถีนมิทธะนิวรณ์ ไดแก่ความหดหู่ง่วงเหงาและความทอ้ถอย เม่ือจกักล่าวโดยเฉพาะเหมาะแก่
กรณี ในขณะท่ีบ าเพญ็เพียรภาวนากรรมฐานอยู ่ ไม่วา่จะเป็นการบ าเพญ็เพียรภาวนาสมถกรรมฐาน หรือวา่
วิปัสสนากรรมฐานอยูก่ต็าม อริร้ายท่ีคอยตามผจญบุคคลผูบ้  าเพญ็เพียรภาวนาอยูเ่สมอ ๆ ทุกวนัเวลานั้นกคื็อ
มิทธะ ไดแ้ก่ความหดหู่ง่วงเหงาและความทอ้ถอย โดยใหเ้กิดความรู้สึกหดหู่เหมือนกนัวา่ความจริงเป็นผูเ้ป็น
คนจะปลาสนาการหลบหนีไป ไม่อยากจะท าอะไรทั้งส้ิน บางทีกใ็หเ้กิดความง่วงครอบง าขนาดใหญ่ มนัเป็น
ความง่วงแบบสลกัใจสุดท่ีจกัพรรณนาให้ถูกตอ้งไดว้่ามีอาการเป็นอย่างไร บางทีก็ให้เกิดความทอ้ถอย
ไม่อยากปฏิบติักรรมฐาน         ไม่อยากไดไ้ม่อยากดีอะไรทั้งนั้น อาการดงักล่าวทั้งหมดซ่ึงเกิดแก่ผูบ้  าเพญ็
เพียรภาวนาในขณะปฏิบติักรรมฐานอยูน้ี่ จดัเป็นถีนมิทธะนิวรณ์กถี็นมิทธะนิวรณ์น้ีองคธ์รรมไดแ้ก่ถีน
มิทธะเจตสิก 
 (๔) อุทธจัจกกุกจจะนิวรณ์  ไดแ้ก่ความฟุ้งซ่านร าคาญใจต่าง ๆ เม่ือจกักล่าวโดยเหมาะสมแก่กรณี
ในขณะท่ีบ าเพญ็เพียรภาวนากรรมฐานอยู ่ ไม่วา่จะเป็นการบ าเพญ็เพยีรภาวนากรรมฐานสมถกรรมฐานหรือ
วา่วิปัสสนากรรมฐานกต็าม ศตัรูร้ายท่ีตามผจญบุคคลผูบ้  าเพญ็เพียรภาวนากรรมฐานอยูเ่สมอ ๆ อีกประการ
หน่ึงกคื็อ อุทธธจัจกกุกจุจะนิวรณ์ความฟุ้งซ่านร าคาญใจ โดยใหเ้กิดความคิดอ่านพล่านไปเห็นคนทั้งหลาย
กลายเป็นคนไม่เขา้ท่าไปหมด คือเห็นคนทั้งหลายเป็นคนโง่เขลาไปหมด หาวา่คนทั้งหลายเหล่านั้นไม่รู้จกั
ธรรมและวินยั มีใจเส่ือมทราม ไม่มีความส ารวมระวงั ท าอะไรผดิ ๆ พลาด ๆ น่าอนาถและน่าสงัเวชใจใน
ความประพฤติของเขาเหล่านั้นเป็นหนกัหนา บางทีกมี็อาการหนกัเห็นครูอาจารยก์ลายเป็นคนพาลคนโง่ไป
กมี็ บางทีกใ็หต้  าหนิตวัเองอยูร่ ่ าไป ใหนึ้กอึดอดัคิดพล่านฟุ้งซ่านไปต่าง ๆ นานา อาการดงักล่าวซ่ึงเกิดแก่ผู ้
บ  าเพญ็เพียรภาวนาในขณะปฏิบติักรรมฐานน้ี จดัเป็นอุทธจัจะนิวรณ์กอุ็ทธจัจกกุกจุจะนิวรณ์องคธ์รรมได้
อุทธจัจะกุกกจุจะเจตสิกฯ 
 (๕) วิจิกิจฉานิวรณ์ ไดแ้ก่ความสงสยัในคุณพระรัตนตรัย คือพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ เม่ือจกั
กล่าวโดยเหมาะแก่กรณีคือ ในขณะท่ีบ าเพญ็เพียรภาวนากรรมฐานอยู ่ ไม่วา่เป็นสมถกรรมฐานหรือวา่
วิปัสสนากรรมฐานกต็าม มาร้ายท่ีคอยตามผจญบุคคลผูบ้  าเพญ็เพียรภาวนาอยูเ่สมอ ๆ อีกประการหน่ึงกคื็อ 
วิจิกิจฉาความลงัเลสงสยั โดยเม่ือตั้งหนา้บ าเพญ็ภาวนาไป คร้ังไปประสบกบัภาวะท่ียากล าบากเขา้แมมี้



ประมาณเพยีงเลก็นอ้ย กม็กัจะถอยศรัทธาหวาดระแวงไปต่าง ๆ นานา เกิดขอ้กงัขาในคุณพระรัตนตรัยอยู่
เป็นเนืองนิตยว์า่พระพทุธเจา้มีจริงหรือ พระพทุธเจา้ไดบ้รรลุฌานสมาบติัอนัจดัเป็นวิกขมัภนวิมุตติ และได้
บรรลุผลนิพพานอนัเป็นแดนพน้ทุกขจ์ริงหรือเปล่าหนอ พระธรรมท่ีพระพทุธเจา้แสดงเอาไวน้ั้นมีจริงหรือ
เปล่าหนอ ฌานสมาบติัและมรรคผลนิพพาน ซ่ึงเป็นผลไมจ้ากการบ าเพญ็กรรมฐานนั้นมีจรองหรือเปล่า
หนอ พระอริยสงฆซ่ึ์งเป็นสาวกของพระพทุธองคท่ี์วา่สามารถไดบ้รรลุคุณวิเศษคือ ฌานสมาบติัและมรรค
ผลนิพพานนั้น ไดส้ าเร็จจริงหรือเปล่าหนอ นบัแต่โบราณกล่าวถึงพระสงฆซ่ึ์งไดบ้รรลุธรรมวิเศษเพื่อเหตุ
อะไรสกัอยา่งหน่ึงกระมงัหนอ 
 มวัแต่ส่ายคอแสวงหาความจริงอยูด่ว้ยอ านาจแห่งความสงสยัอยูเ่ช่นนั้น วนัแลว้วนัเล่าจนไม่เป็นอนั
ท่ีจกัปฏิบติักรรมฐานใหเ้จริญกา้วหนา้ไปโดยสะดวก บางทีเกิดความสงสยัหนกั ๆ เขา้ ถึงกบัเลิกราปฏิบติัไม่
บ าเพญ็เพียรภาวนากรรมฐานต่อไปกมี็ อาการดงักล่าวมาทั้งหมดน้ีจดัเป็นวิจิกิจฉานิวรณ์ กว็จิิกิจฉานิวรณ์น้ี
องคธ์รรมไดแ้ก่วิจิกิฉาเจตสิกฯ 
 ท่านผูส้นใจในการบ าเพญ็เพียรภาวนาทั้งหลาย นิวรณ์ทั้ง ๕ ประการน้ีเป็นตวัอุปสรรคอนัยิง่ใหญ่
ทีเดียวในการท่ีจะบ าเพญ็เพยีรภาวนากรรมฐาน ไม่วา่ท่านจะบ าเพญ็เพียรภาวนาสมถกรรมฐาน หรือวา่ท่าน
จะบ าเพญ็เพียรภาวนาวิปัสสนากรรมฐาน ผูท่ี้บ าเพญ็เพียรภาวนาจกัตอ้งประสบกบันิวรณ์ทั้งหลายเหล่าน้ี
อยา่งหลีกเล่ียงไปไม่พน้ทุก ๆ คนไป หากวา่ผูใ้ดมีใจอ่อนแออ่อนไหวไดง่้าย กจ็กัตอ้งพย่แพแ้ก่นิวรณ์
ทั้งหลายเหล่าน้ีอยา่งแน่นอน เขาทั้งหลายเหล่านั้นกไ็ม่สามารถท่ีจกัปฏิบติักรรมฐานทั้ง ๒ ทั้งสมถกรรมฐาน
และวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อยงัคุณวิเศษกล่าวคือฌานสมาบติัหรือมรรคผลนิพพานใหเ้กิดข้ึนในจิตสนัดาน
แห่งตนไดเ้ลย เพราะดว้ยเหตุน้ีในคมัภีร์ทางพระพทุธศาสนาท่านจึงสอนอุบายวิธีเพื่อปราบนิวรณ์น้ีเอาไว้
หลายอยา่งหลายประการดว้ยกนั รวมแลว้มีถึง ๑๑ ประการดว้ยกนั ขา้พเจา้ขอกล่าวเอาไวเ้พยีงยอ่ ๆ คือ เรา
ตอ้งปลูกศรัทธาใหเ้กิดข้ึนในพระพทุธศาสนาโดยชนิดท่ีวา่ไม่หวัน่ต่อส่ิงใด ๆ ทั้งส้ินเอาไวใ้นใจเรา ในการท่ี
เช่ือสวรรค ์ เช่ือนรก เช่ือกฎแห่งกรรมทุก ๆ ชนิดตามหลกัพระพทุธศาสนา ท่ีพระบรมศาสดาพระสมณโค
ดมทรงสัง่สอนเอาไว ้ และตอ้งปลุกจิตใหมี้ความอยากไดอ้ยา่งแรงกลา้ในฌานลาภีบุคคลต่าง ๆ ทุกชนิด 
ตั้งแต่ปฐมฌานจนถึงโลกตุรฌาน และปลุกจิตใหมี้ความอยากไดใ้นคุณวิเศษต่าง ๆ เก่ียวแก่เร่ืองอภิญญาทุก 
ๆ ชนิด เอาไวใ้นใจของเราใหเ้สมือนกบัท่ีพวกท่านทั้งหลายอยากไดท้รัพยสิ์นเงินทองต่าง ๆ ยอมกระท าทุก
ชนิดเพื่อทรัพยสิ์นเงินทองเหล่านั้น ถึงแมว้า่จะล าบากยากแคน้หรือเหน็ดเหน่ือยอยา่งไรพวกท่านทั้งหลายก็
ทนได ้ หรือบางคร้ังคนบางพวกถึงกบัเอาชีวิตเขา้เส่ียงเพื่อตอ้งการใหไ้ดซ่ึ้งเงินทองมาเป็นของตวัเองเท่านั้น 
โดยไม่ค านึงวา่ส่ิงนั้นจะผดิหรือถูก หรือจะเป็นบาปกรรมอะไรกท็ าไดท้ั้งนั้น แต่การล าบากเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึง
คุณวิเศษต่าง ๆ กล่าวคือฌานสมาบติัและอภิญญาต่าง ๆ ในหลกัการของพระพทุธศาสนาน้ี หาไดเ้ป็นเวร
กรรมในการกระท าต่าง ๆ ไม่ มีแต่เป็นผลดีกบัตวัท่านเองทั้งนั้น ทั้งในปัจจุบนัชาติและสมัปรายกิภพภาย
ภาคหนา้ 
 ท่านทั้งหลายลองเอาพวกวทิยาศาสตร์สมยัใหม่มาพิจารณาดูกไ็ด ้ เขาเพียงตอ้งการพิสูจน์ในส่ิงต่าง 
ๆ เช่น ดวงจนัทร์ เป็นตน้ เขาเหล่านั้นตอ้งฝึกฝนในการท่ีจะตอ้งเดินทางไปในยานอาวกาศ ซ่ึงไม่แน่วา่เขา



ทั้งหลายเหล่านั้นจะไดก้ลบัมาหรือไม่ บางคร้ังกจ็ะระเบิดตายเสียในกลางอากาศกมี็ เช่นเม่ือไม่นานมาน้ีท่ี
สหรัฐอเมริกาท่ีขา้พเจา้อยูท่ี่นั้นก าลงันัง่ดูข่าวในการท่ีเขาส่งยานอวกาศช่ือวา่ชเลนเจอร์ ชเลนเจอร์ข้ึนไปได้
ไม่มากเท่าไรกร็ะเบิดกลางอากาศ ลุกเรือท่ีข้ึนไปพร้อมกนัดว้ยยานเหล่านั้นตายเรียบละเอียดทั้งหมด ไม่มี
อะไรเหลือ แมแ้ต่กระดูกกไ็ม่มีโอกาสไดเ้ห็นกนัอยา่งน้ี เป็นตน้ พวกเขาเหล่านั้นยงัไม่มีความเกรงกลวัอะไร
แมแ้ต่นอ้ย สมบติัอะไรกบัพวกท่านทั้งหลายจะปฏิบติัธรรมพระกรรมฐานทั้ง ๒ น้ีเพือ่การกศุล เพื่อการหลุด
พน้ใน สงัสารวฎั ซ่ึงไม่มีทางท่ีจะไดรั้บอนัตรายอยา่งนั้นสกันิดเดียวท่านจะมายอ่ทอ้แค่นิวรณ์ทั้ง ๕ เหล่าน้ี
ท าไม เพราะฉะนั้นเราควรเอาชนะมนัใหไ้ดจึ้งจะถูกตอ้ง ซ่ึงกไ็ม่ใช่เร่ืองสุดวิสยัของมนุษยโ์ดยทัว่ไป ถา้เป็น
เร่ืองสุดวิสยัแลว้คนอ่ืน ๆ เขาท ากนัไดอ้ยา่งไร สาเหตุท่ีท่าบ าเพญ็เพียรภาวนาไม่ไดน้ั้นเกิดจากความมีใจไม่
เขม้แขง็และไม่อดทน ตรงกบัค าพงัเพยของไทยเราท่ีไดย้นิไดฟั้งอยูเ่สมอวา่ คนน้ีท าอะไรกไ็ม่ส าเร็จสักอยา่ง 
หนกันิดเบาหน่อยกไ็ม่มีความอดทนเอาเสียเลย (เหยยีบข้ีไก่มาฝ่อ) อยา่งน้ี เป็นตน้ ผูท่ี้จะชนะนิวรณ์ทั้ง ๕ 
ไดน้ั้นตอ้งมีจิตใจเขม้แขง็และอดทนเป็นหลกั คือมีสติและขนัติธรรมเอาไวใ้นใจเสมอ และไม่ยอ่ทอ้และมี
ความเพยีรเป็นเดิมพนัแก่การบ าเพญ็ภาวนากรรมฐาน และใหท่้านนึกถึงพระบรมศาสดาพระสมณโคดมเป็น
ตวัอยา่ง เช่น เม่ือก่อนท่ีพระพทุธองคฯ์ จะส าเร็จพระโพธิญาณนั้น วนัสุดทา้ยท่ีพระพทุธองคฯ์ จะไดต้รัสรู้
นั้นทรงตั้งปณิธานวา่ ตั้งแต่วนัน้ีเป็นตน้ไปถา้ขา้พเจา้ไม่ไดส้ าเร็จพระโพธิญาณแลว้ จะไม่ยอมลุกจากใน
สถานท่ีน้ีถึงแมว้า่จะตอ้งตายกต็ามที อยา่งน้ีเป็นตน้ ขา้พเจา้ขอใหพ้วกท่านทั้งหลายลองน าเอาหลกัน้ีไปท าดู
กไ็ด ้ดูซิวา่จะชนะนิวรณ์ทั้ง ๕ ไดไ้หม ผูท่ี้แพแ้ก่นิวรณ์ทั้ง ๕ นั้นเขาเรียกวา่แพต้ั้งแต่ขั้นตน้ ไหนเลยจะชนะ
กิเลสอนัยิง่ใหญ่ได ้กล่าวคือ ราคะ โทสะ และโมหะได ้แค่เพียงเลก็นอ้ยแค่น้ียงัชนะไม่ไดฯ้ 
 
วิธีปลุกใจ ๑๑ ประการอยา่งยอ่ ๆ  
 (๑) พิจารณาใหเ้ห็นภยัในอบายภูมิทั้ง ๔ คือ นรก, เปรต, อสุรกาย และเดียรัจฉานฯ 
 (๒) พิจารณาใหเ้ห็นอานิสงส์ต่าง ๆ ของฌานสมาบติัและมรรคผลนิพพานฯ 
 (๓) พิจารณาวิถีด าเนินของพระพทุธเจา้, พระปัจเจกพทุธเจา้และของพระมหาสาวกทั้งหลาย ทั้งปวง
ฯ 
 (๔) การเคารพต่อบิณฑบาต ถา้ท่านเป็นฆราวาสกใ็หนึ้กถึงผูท่ี้มีพระคุณส่งเสียเล้ียงดูมามีบิดา
มารดา เป็นตน้ฯ 
 (๕) พิจารณาท่ีสมเดจ็พระบรมศาสดาฯ ทรงเป็นผูมี้พระคุณอนัยิง่ใหญ่ ใหนึ้กถึงวา่กวา่พระพทุธ
องคจ์ะไดม้าตรัสรู้น าเอาธรรมสอนเหล่าสรรพสตัวท์ั้งหลายนั้น ไดท้รงบ าเพญ็เพียรมานานมาแค่ไหนฯ 
 (๖)พจิารณาถึงความท่ีตนเป็นทายาท รับมรดกกองใหญ่ท่ีพระพทุธเจา้ไดป้ระทานกองมรดก ซ่ึงมี
คุณค่ามหาศาลคือ หนทางเดินไปสู่มรรคผลนิพพานฯ 
 (๗) พยายามบรรเทาความหดหู่ง่วงเหงาซ่ึงครอบง าตนใหไ้ดด้ว้ยวิธีไหนกต็าม เช่น การเล่ียนอิริยบถ
ทั้ง ๔ เดิน นอน นัง่ และยนื เป็นตน้ฯ 



 (๘) พยายามงดเวน้ไมเ้สพสมาคมกบัคนเกียจคร้าน ท่ีจะชกัน าใหเ้ลิกความตั้งใจท่ีจะบ าเพญ็เพียร
ภาวนากรรมฐานทั้ง ๒ น้ีดว้ยวิธีต่าง ๆ 
 (๙) พยายามเสพสมาคมกับสัตบุ รุษ ผู ้มีปกติปรารถนาความเพียรหรือว่าคอยให้สติให้ มีความ
ขยนัหมัน่เพียรอยูเ่สมอฯ 
 (๑๐) ใชปั้จจเวกขณะพิจารณาถึงสมัปัปธานธรรม โดยระลึกถึงพระอวาทานุสาสนีเก่ียวกบัความ
เพียรในการบ าเพญ็พระกรรมฐานฯ 
 (๑๑) พยายามปลุกใจตนใหมี้อชัฌาสยันอ้มไปในคุณสมัมปัปธานธรรมนั้นอยา่งจริงจงั โดยใหต้ั้งใจ
ก าหนดลงไปวา่ เราผูเ้ป็นสาวกแห่งองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ซ่ึงเป็นผูมี้ปกติเห็นภยัในวฎัสงสาร เป็น
ตน้ฯ 
 

ปฏิสัมภทิาญาณทั้ง ๔ ได้แก่ 
 ในขา้งตน้ในตอนท่ีขา้พเจา้ใหพ้วกท่านทั้งหลายปรารถนาวา่ ขอใหไ้ดต้ั้งแต่ปฐมฌานถึงโลกุตร
ฌาน และพร้อมดว้ยปฏิสมัภิทาญาณทั้ง ๔ และอภิญญาทั้ง ๖ นั้น ต่อไปน้ีขา้พเจา้จะน าเอาปฏิสมัภิทาญาณ
ทั้ง ๔ มาบอกท่านก่อนวา่มีความหมายอยา่งไร แลว้จึงจะน าเอาอภิญญาทั้ง ๖ มาบอกเล่าทีหลงั 
 (๑) ปัญญาในความต่างแห่งอรรถ เป็นอตัถปฏิสมัภิทาญาณ คือควรรู้ยิง่วา่ความไม่เกิดข้ึน ไม่มี
อามิส (หมดเคร่ืองล่อ) ความไม่เป็นไปไม่มีอามิส ความไม่มีเคร่ืองหมายไม่มีอามิส ความไม่ประมวลมาไม่มี
โอกาส ความไม่สืบต่อไม่อามิส ความไม่ไปไม่มีอามิส ความไม่บงัเกิดไม่มีอามิส ความไม่มีอุบติัไม่มีอามิส 
ความไม่เกิดไม่มีอามิส ความไม่แก่ไม่มีอามิส ความไม่ป่วยไขไ้ม่มีอามิส ความไม่ตายไม่มีอามิส ความไม่
เศร้าโศกไม่มีอามิส ความไม่คบัแคน้ในไม่มีอามิสฯ 
 (๒) ปัญญาในความแตกต่างแห่งธรรม เป็นธรรมปฏิสมัภิทาญาณ คือควรรู้ยิง่วา่ความเกิดข้ึนมีอามิส 
ความไม่เกิดข้ึนไม่มีอามิส ความเป็นไปมีอามิส ความไม่เป็นไปไม่มีอามิส เคร่ืองหมายมีอามิส ความไม่มี
เคร่ืองหมายไม่มีอามิส ความประมวลมามีอามิส ความไม่ประมวลมาไม่มีอามิส ความสืบต่อมีอามิส ความ
ไม่สืบต่อไม่มีอามิส ความไปมีอามิส ความไม่ไปไม่มีอามิส ความบงัเกิดมีอามิส ความไม่บงัเกิดไม่มีอามิส 
ความไม่แก่ไม่มีอามิส ความป่วยไขมี้อามิส ความไม่ป่วยไขไ้ม่มีอามิส ความตายมีอามิส ความไม่ตายไม่มี
อามิส ความเศร้าโศกมีอามิส ความไม่เศร้าโศกไม่มีอามิส ความไม่ร าพนัมีอามิส  ความไม่ร าพนัไม่มีอามิส  
ความคบัแคน้ใจมีอามิส ความไม่คบัแคน้ใจไม่มีอามิส 
 (๓) ปัญญาในความแห่งนิรุตติ เป็นนิรุตติปฏิสมัภิทาญาณ คือควรรู้ยิง่กวา่ความเกิดข้ึนเป็นสงัขาร 
ความเป็นไปเป็นสังขาร เคร่ืองหมายเป็นสังขาร ความประมวลมาเป็นสงัขาร ความสืบต่อเป็นสงัขาร ความ
ไปเป็นสงัขาร ความบงัเกิดข้ึนเป็นสงัขาร ความอุบติัเป็นสงัขาร ความเกิดเป็นสงัขาร ความแก่เป็นสงัขาร 
ความป่วยไขเ้ป็นสังขาร ความตายเป็นสงัขาร ความเศร้าโศกเป็นสังขาร ความร าพนัเป็นสังขาร ความคบั
แคน้ใจเป็นสังขารฯ 



 (๔) ปัญญาในความต่างแห่งปฏิภาณ เป็นปฏิภาณปฏิสมัภิทาญาณ คือ ควรรู้ยิง่วา่ความไม่เกิดข้ึนเป็น
นิพพาน ความไม่เป็นนิพพาน ความไม่มีเคร่ืองหมายเป็นนิพพาน ความไม่ประมวลมาเป็นนิพพาน ความไม่
สืบต่อเป็นนิพพาน ความไม่ไปเป็นนิพพาน ความไม่บงัเกิดเป็นนิพพาน ความไม่อุบติัเป็นนิพพาน ความไม่
เกิดเป็นนิพพาน ความไม่แก่เป็นนิพพาน ความไม่ป่วยไขเ้ป็นนิพพาน ความไม่ตายเป็นนิพพาน ความไม่
เศร้าโศกเป็นนิพพาน ความไม่ร าพนัเป็นนิพพาน ความไม่คบัแคน้ใจเป็นนิพพาน (ค าวา่ ปฏิสมัภิทาญาณ
หมายความรู้แจง้เห็นจริงในสจัจธรรมทั้งหลาย พร้อมโดยชอบทุก ๆ อยา่งท่ีแทจ้ริง ดว้ยตวัของตวัเองโดยไม่
มีใครบอกกล่าว ดว้ยปัญญาในอปัปนามาภาวนาสมาธิท่ีท่านไดป้ฏิบติัไดด้ว้ยตนเองท่ีแทจ้ริงเท่านั้น)ฯ 
 เพราะฉะนั้นการท่ีจะไดป้ฏิสมัภิทาญาณทั้ง ๔ น้ีนั้น จะตอ้งไดจ้ากบุคคลท่ีไดเ้คยบ าเพญ็บารมีมาใน
อดีตชาติ และตั้งความปรารถนามาขอใหไ้ดป้ฏิสมัภิทาญาณทั้ง ๔ เท่านั้น จึงไดจ้ากการภาวนากรรมฐาน
ปัญญา ซ่ึงเกิดข้ึนในสมาธิท่ีเป็นอปัปนาสมาธิเท่านั้น ไม่ใช่ไดจ้ากการเล่าเรียนศึกษามาจากครูอาจารยใ์ด ๆ 
ทั้งนั้นฯ 
 

วกิขมัภนวมุิตตหิรือปฐมฌาน 
 
 เร่ืองวิกขมัวิมุตหรือฌานนั้น เม่ือพวกท่านทั้งหลายนกัปฏิบติับ าเพญ็เพียรภาวนากรรมฐานเพื่อ
ตอ้งการอยากจะใหไ้ดซ่ึ้งฌานต่าง ๆ ตั้งแต่ปฐมฌานถึงฌานสุดทา้ยตามหลกัพระพทุธศาสนาแลว้ตอ้ง
บ าเพญ็เพียรภาวนาเป็นขั้นตอนไปจึงจะส าเร็จสมความปรารถนาได ้ เม่ือตอ้งการบรรลุฌานสมาบติั ซ่ึงจดัเป็น
วิกขมัภนวิกมุตติ ตอ้งเร่ิมตน้ตั้งแต่ขั้นบริกรรมภาวนาเป็นตน้ไป และท่านทั้งหลายตอ้งท าใจใหเ้ขม้แขง็และไม่
ท่อต่ออุปสรรคใด ๆ ทั้งส้ิน อุปสรรคท่ีส าคญัท่ีเป็นมารร้ายมากท่ีสุดนั้นกไ็ดแ้ก่นิวรณ์ทั้ง ๕ ดงัท่ีไดบ้รรยาย
มาแลว้นัน่เอง ท่ีคอยขวางในการบ าเพญ็เพียรภาวนากรรมฐาน ท่ีคอยกางกั้นท่ีจะท าใหไ้ม่บรรลุวิกขมัภน
วิมุตติหรือฌานต่าง ๆ ได ้ เม่ือท่านทั้งหลายไดใ้ชค้วามเพียรบริกรรมภาวนาจนมาถึงขั้นอุปจารภาวนาไดแ้ลว้ 
ดว้ยอ านาจอุปจารภาวนาน้ีเอง กก็ระท าใหนิ้วรณ์ทั้ง ๕ ซ่ึงเปรียบเสมือนวา่มารร้ายทั้งหลายเหล่านั้นกจ็ะถึง
ซ่ึงความพา่ยแพส้งบราบคาบลงดว้ยดี และในเวลาเดียวกนัอนัน้ีกแ็สดงวา่ท่านทั้งหลายท่ีไดภ้าวนามาถึงขั้นน้ี
นั้น กใ็กลถึ้งวาระส าคญัท่ีสุดแหง่การบ าเพญ็สมถกรรมฐานแลว้ ถา้ท่านทั้งหลายผูไ้ดบ้  าเพญ็เพยีรภาวนาสม
ถกรรมฐานน้ีเป็นติกขบุคคล ซ่ึงไดแ้ก่บุคคลประเภทท่ีมีวาสนาบารมี ปัญญาแก่กลา้ กจ็ะเขา้ถึงซ่ึงอปัปนาภว
นาสมาธิ จะเป็นผูท่ี้ไดฌ้านสมาบติัท่ี ๑ คือปฐมฌาน ท่ีเป็นรูปฌานสมาบติัท่ี ๑ นัน่เอง หรือเรียกวา่วิกขมัภน
วิมุตติท่ี ๑ กไ็ดแ้ต่ถา้ท่านทั้งหลายผูบ้  าเพญ็เพียรภาวนาสมถกรรมฐานนั้นเป็น มนัทบุคคล ซ่ึงไดแ้ก่บุคคล
ประเภทท่ีวาสนาปัญญานอ้ย กจ็ะกระท าใหเ้ขา้ถึงอปัปนาภาวนาสมาธิไดเ้น่ินชา้กวา่บุคคลท่ีมีปัญญามากใน
ระหวา่งท่ีไดป้ฏิบภาคนิมิตจะติดคา้งอยาในขั้นอุปจารภาวนาโดยท่ียงัไม่ถึงอปัปนามาภาวนาสมาธิท าใหย้งั
ไม่บรรลุถึงฌานสมาบติั เพราะฉะนั้นผูท่ี้บ  าเพญ็เพียรภาวนาสมถกรรมฐานน้ี จ าเป็นจะตอ้งระวงัรักษา
ปฏิภาคนิมิตในขั้นอุปจารณาภาวนาเอาไวใ้หดี้ จะตอ้งตั้งใจระวงัรักษาระดบัแห่งสมาธิจิตท่ีเป็นปฏิภาคนิมิต
ของตนในช่วงน้ีเอาไวใ้หดี้ ถา้ไม่ระวงัรักษาเอาไวใ้หดี้แลว้กอ็าจจะเส่ือมจากอุปจารภาวนาไดโ้ดยง่าย แต่เม่ือ



ท่านทั้งหลายใชส้ติระวงัเอาไวอ้ยา่งดีแลว้ นิวรณ์ต่าง ๆ กไ็ม่สามารถเกิดข้ึนไดก้ส็งบเงียบไป สมาธิของท่านก็
จะมีก าลงัแก่กลา้ข้ึน การบ าเพญ็เพียรภาวนากจ็กักา้วหนา้ข้ึนไปถึงขั้นอปัปนาสมาธิ หมายถึงท่านทั้งหลายก็
จะเป็นผูไ้ดซ่ึ้งปฐมฌานสมาบติัท่ี ๑ ไดเ้ช่นเดียวกนั 
 ในวาระจิตต่าง ๆ ของผูท่ี้ไดป้ฐมฌาน พระบรมศาสดาพระสมณโคดมพระพทุธองคไ์ดบ้รรยาย
เอาไวด้งัน้ีใหท่้านผูจ้ะบ าเพญ็นั้นนัง่คูบ้งัลงัก ์ หมายถึงการนัง่สมาธิตามท่ีไดแ้นะไวข้า้งตน้นั้น คือใหน้ัง่เอา
เทา้ขา้งขวาทบัขา้งซา้ย แลว้เอามือขวาทบัมือขา้งซา้ย ใหน้ัง่ตวัตรง แลว้น าเอาองคภ์าวนาอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ี
ขา้พเจา้ไดบ้อกเอาไวแ้ลว้ขา้งตน้นั้น สุดแทแ้ต่ท่านตอ้งการอะไรเป็นองคภ์าวนาจะเป็นอานาปานสัสติกไ็ด ้
ด ารงสติเอาไวเ้ฉพาะหนา้ ละความเพง่เลง็ในโลก มีใจปราศจากความเพง่เลง็ได ้ ละความประทุษร้ายคือ
พยาบาท ไม่คิดพยาบาท มีความกรุณาหวงัประโยชน์แก่สตัวท์ั้งปวงอยูย่อ่มช าระจิตใหบ้ริสุทธ์ิจากความ
ประทุษร้ายคือพยาบาท ไดล้ะถีนมิทธะแลว้ เป็นผูป้ราศจากถีนมิทธะมีความก าหนดหมายอยูท่ี่แสงสวา่ง มี
สติสมัปชญัญะอยู ่ ยอ่มช าระจิตใหบ้ริสุทธ์ิจากถีนมิทธะ ไดล้ะอุทธจัจะกกุกจุจะแลว้ เป็นผูไ้ม่ฟุ้งซ่าน มีจิต
สงบ ณ ภายในอยู ่ ยอ่มช าระจิตใหบ้ริสุทธ์ิจากอุทธจัจะกกุกจุจะ ไดล้ะวจิิกิจฉาแลว้ เป็นผูข้า้มวจิิกิจฉา ไม่มี
ความคลางแคลงในกศุลธรรมทั้งหลายอยูย่อ่มช าระจิตใหบ้ริสุทธ์ิจากวิจิกิจฉาได ้ เม่ือท่านพิจารณาเห็น
นิวรณ์ทั้ง ๕ เหล่าน้ีท่ีละไดแ้ลว้ในตนยอ่มเกิดปราโมทย ์ เม่ือมีปราโมทยแ์ลว้ยอ่มเกิดปิติ เม่ือมีปิติในใจกาย
ยอ่มสงบ เม่ือมีกายสงบแลว้ยอ่มไดเ้สวยสุข เม่ือมีสุขแลว้จิตยอ่มตั้งมัน่ สงดัจากกาม สงดัจากกศุลธรรมแลว้ 
ยอ่มไดบ้รรลุปฐมฌาน คือมีวิตก มีวิจารณ์ มีปิติและสุขเกิด แต่วิเวกอยู ่ไม่มีเอกเทศไหน ๆ แห่งกายทัว่ทั้งตวั
ท่ีปิติและสุขอนัเกิดแต่วิเวกจะไม่ถูกตอ้ง ดงัน้ีเรียกวา่เป็นบุคคลท่ีไดป้ฐมฌานสมาบติัท่ี ๑ แต่ตอ้งผา่นเป็น
ขั้นตอนตั้งแต่บริกรรมไปถึงอุปจารภาวนา จนถึงอปัปนามาสมาธิเป็นท่ีสุด และวาระจิตตกอยูใ่นสภาพ
เหมือนกบัท่ีพระบรมศาสดาพระสมัมาสมัพทุธเจา้พระสมณโคดมท่านบอกเอาไว ้ จึงจะเรียกวา่ไดป้ฐมฌาน
ท่ีแทจ้ริงฯ 
 

วกิขมัภวมุิตตหิรือทุตยิฌาน 
 วิกขมัภนวิมุตติท่ี ๒ หรือเรียกวา่ทุติยฌานน้ี เม่ือพวกท่านทั้งหลายไดใ้ชค้วามพยายามและความ
เพียรจนสามารถไดป้ฐมฌาน คือการข่มเอาไวใ้นขั้นท่ี ๑ สมควรปรารถนาแลว้ ดว้ยอ านาจแห่งปฐมฌานท่ี
พวกท่านทั้งหลายไดบ้รรลุนั้น กส็ามารถกระท าใหท่้านทั้งหลายข่มกิเลสมีตณัหาเป็นตน้ใหส้งบลงไดอ้ยา่ง
ราบคาบไดเ้ป็นพิเศษ จิตใจยอ่เป็นสมาธิมีก าลงักลา้แขง็หนกัแน่น การเขา้สู่อารมณ์แห่งปฐมฌานกมี็อาการ
มัน่คงไม่หวัน่ไหวคลอนแคลน มีความแนบแน่นประดุจดงัตอกตะปูลงในไมฉ้นันั้น และในตอนน้ีกเ็รียกวา่
ท่านทั้งหลายเป็นผูท่ี้มีฌาน หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ (ฌานลาภีบุคคล) เป็นบุคคลท่ีมีปรกติไดฌ้านสมาบติั 
ถา้ท่านมีความปรารถนาจะใหไ้ดฌ้านสมาบติัใหสู้งข้ึนไปอีกกไ็ม่สมควรท่ีจะหยดุอยูเ่ฉย ๆ อยูก่บัท่ีเพียงแค่
นั้น ควรรีบเร่งบ าเพญ็เพียรภาวนาสมถกรรมฐานใหม้ากข้ึนและกระท าติดต่อกนัไป ควรกระท าปฐมฌานชว
นะกศุลใหเ้กิดติดต่อกนัอยูต่ลอดถึง ๗ วนัเสียก่อนเป็นอยา่งต ่า ทั้งน้ีกเ็พื่อเป็นการอบรมจิตใจใหมี้สมาธิกลา้
แขง็ข้ึนและมีความช านาญมากข้ึนจะไดเ้ป็นบาทแห่งการฝึกหดัใหมี้วสีภาวะต่อไป เม่ือท่านทั้งหลายพยายาม



กระท าความเพียรใหป้ฐมฌานชวนกศุลเกิดข้ึน โดยพยายามเขา้ปฐมฌานนั้นอยูเ่สมอ ๆ ไม่ขาดระยะ เพื่อการ
อบรมจิตใจและใหส้มาธิมีก าลงัแก่กลา้ยิง่ข้ึน แลว้ต่อจากนั้นจึงฝึกหดักระท าวสีภาวะใหช้ านาญ ท่ีจ าตอ้ง
ปฏิบติัการเช่นน้ีกเ็พราะวา่ฌานสมาบติัขั้นสูงข้ึนไปจากปฐมฌาน ซ่ึงไดแ้ก่ทุติยฌาน, ติติยฌาน และจตุตถ
ฌานนั้นจะบงัเกิดข้ึนในสนัดานได ้ จ าเป็นตอ้งอาศยัวสีภาวะน้ีเป็นเหตุส าคญั ถา้ขาดวสีภาวะเสียแลว้ฌาน
สมาบติัขั้นสูงเหล่าน้ีจกัไม่มีโอกาสเกิดข้ึนไดเ้ลย กว็สีภาวะน้ี ขอใหท่้านผูมี้ปัญญาทั้งหลายพึงทราบไวว้า่มี
อยู ่๕ ประการดว้ยกนัคือ 
 (๑) อาวชัชนวสีภาวะ ไดแ้ก่ความเป็นผูเ้ช่ียวชาญสามารถในการพิจารณาองคฌ์าน 
 (๒) สมาปัชชนวสีภาวะ ไดแ้ก่เป็นผูเ้ช่ียวชาญสามารถในการเขา้ฌาน เม่ือมีความประสงคจ์ะ
เขา้ฌานในเวลาใดแลว้ กอ็าจท่ีจกัเขา้ฌานไดใ้นเวลานั้นโดยฉบัพลนัฯ 
 (๓) อธิษฐานวสีภาวะ ไดแ้ก่ความเป็นผูเ้ช่ียวชาญสามารถในการก าหนดเวลา มีขอ้ความท่ีสมควรจกั
กล่าวเอาไวใ้นท่ีน้ีวา่ กระแสแห่งฌานท่ีเกิดข้ึนอยูเ่ร่ือย ๆ โดยไม่ขาดสายนั้นเรียกวา่ (การเขา้ฌาน) กระแส
แห่งฌานขาดไปโดยจิตตกลงไปสู่ภวงัคเ์รียกวา่ (การออกจากฌาน) ท่านผูท่ี้มีอธิษฐานนวสีภาวะคือมีความ
เช่ียวชาญในการอธิษฐานก าหนดเวลาเขา้ฌานเม่ือมีความตอ้งการจะเขา้ฌานประมาณเพยีงลดัน้ิวมือเดียวก็
สามารถท่ีจดัอธิษฐานก าหนดเขา้ฌานได ้ หรือมีความตอ้งการจะเขา้ฌานใหน้านถึง ๒ ชัว่โมง, ๓ ชัว่โมง 
เป็นตน้ กส็ามารถท่ีจะอธิษฐานก าหนดเขา้ไดโ้ดยฌานจิตยอ่มเกิดข้ึนตลอดเวลาท่ีก าหนดอธิษฐานนั้น ฯ 
 (๔) วฎุฐานวสีภาวะ ไดแ้ก่ความเป็นผูเ้ช่ียวชาญสามารถในการก าหนดเวลาออก โดยท่ีเม่ือตั้งใจว่า
จะออกจากฌานในเวลาประมาณเท่าใด คร้ังถึงเวลาท่ีก าหนดตั้งใจเอาไวก้ส็ามารถท่ีจกัออกจากฌานไดท้นัที
ตรงตามเวลา ไม่มีการผดิพลาดและไม่ยิง่หยอ่นไปกวา่นั้นฯ 
 (๕) ปัจจเวกขณวสีภาวะ ไดแ้ก่ความเป็นผูเ้ช่ียวชาญสามารถในการใคร่ครวญพิจารณา โดยเฉพาะอีก
คร้ัง หมายความวา่เม่ือออกจากฌานสมาบติัแลว้ กมี็ความสามารถในการใคร่ครวญพิจารณาองคฌ์านใน
โดยเฉพาะอีกคร้ังหน่ึง ความจริงปัจจเวกขณวสีภาวะน้ีกบัอาวชัชนวสีภาวะท่ีไดก้ล่าวมาแลว้นั้น ยอ่มส าเร็จ
ลงไดใ้นวิถีเดียวกนันัน่เอง แต่ท่ีแยกเรียกออกเป็น ๒ ช่ือกโ็ดยอาศยัความสามารถต่างกนัเท่านั้น กล่าวคือ
ความสามรถของมโนทวารวชัชนะ เรียกวา่อาวชัชนวสีภาวะ ส่วนความสามารถของชวนะเรียกช่ือวา่ ปัจจ
เวกขณวสีภาวะ ดงัน้ีฯ 
 เม่ือท่านทั้งหลายถา้ไดป้ฐมฌานแลว้ และไดท้ าการฝึกฝนในวสีภาวะทั้ง ๕ ประการดงัท่ีไดก้ล่าวมา
ทั้งหมดน้ี จนมีความช านาญเป็นอยา่งดีแลว้ หากวา่ท่านทั้งหลายประการปรารถนาท่ีอยากจะไดฌ้านท่ีสูงข้ึน
ไปอีกถึงบรรลุทุติฌานเป็นฌานท่ี ๒ ใหท่้านทั้งหลายจงเร่ิมตน้เขา้ปฐมฌาน เม่ืออกจากปฐมฌานแลว้จึง
พิจารณาปฐมฌานนั้นวา่ อนัปฐมฌานน้ียงัใกลนิ้วรณ์มารร้ายอยู ่ ทั้งวติกและวิจารณ์ ซ่ึงเป็นองคฌ์าน กมี็
สภาพหยาบอนัเป็นเหตุใหอ้งคเ์นอ่ืน ๆ มีปิติ เป็นอาทิ พลอยหยาบและมีก าลงันอ้ยท าใหจิ้ตในมีสมาธิไม่
เขม้แขง็พอ พวกนิวรณ์มารร้ายท่ีถูกประหารพา่ยแพไ้ปแลว้นั้น อาจจะกลบัมาเกิดข้ึนไดอี้ก และเม่ือมนัมา
เกิดไดอี้กแลว้กอ็าจจกัท าใหป้ฐมฌานท่ีไดม้าน้ีกลบัเส่ือมสูญไปอีกกไ็ด ้ แต่วา่ฌานสมาบติัขั้นสูงข้ึนไป



กล่าวคือทุติยฌานสมาบติัท่ีห่างไกลจากนิวรณ์ ทั้งองคข์องฌานกมี็ความประณีตสุขมุกวา่ปฐมฌานน้ีเป็น
ไหน ๆ เป็นอนัมากอีกดว้ยฯ 
 เม่ือท่านทั้งหลายไดพ้จิารณาใคร่ครวญอยา่งน้ีโดยถว้นถ่ี จนเกิดมีความเบ่ือหน่ายในปฐมฌาน
ปราศจากนิกนัติคือความพอใจในปฐมฌาน และอยากจะไดก้า้วหนา้ไปอีก ไม่อยากท่ีจะหยดุอยูก่บัท่ีไม่มี
ความอาลยัไยดีในปฐมฌานนั้นแต่อยา่งใดแลว้ มีใจผอ่งแผว้บ าเพญ็เพียรภาวนาจิตทั้ง ๓ ตามล าดบั คือ 
บริกรรมภาวนา อุปจารภาวนา อปัปนาภวนา เม่ือบรรลุถึงอปัปนาภาวนาสมาธิแลว้ ก๋ยอ่มหมายความวา่ท่าน
ทั้งหลายจะเป็นผูไ้ดทุ้ติยฌาน กล่าวคือฌานสมาบติัท่ี ๒ ไดอุ้บติัเกิดข้ึนแก่ท่านทั้งหลายแลว้ เป็นอนัวา่ท่าน
ไดบ้รรลุถึงวิกขมัภนวิมุตติขั้นท่ี ๒ สมความปรารถนาของท่านแลว้ท่านท่ีไดบ้  าเพญ็เพียรภาวนากรรมบาน
จนสามารถไดบ้รรลุทุติยฌานสมาบติั อนัจดัเป็นวิกขมัภนวิมุตติขั้นท่ี ๒ สมความปรารถนาแลว้ จกัมีจิตใจ
ผอ่งแผว้และมีสภาพต่าง ๆ เป็นอยา่งไร พงึทราบไดจ้ากพระพทุธพจนบ์ทพระบาลี ซ่ึงองคส์มเด็จพระบรม
ศาสดาพระสมณโคดมตรัสเอาไวโ้ดยมีใจความวา่ 
 ผูเ้ห็นภยัในวฎัสงสาร บรรลุทุตยฌานมีความผอ่งแผว้ใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมดาผดุข้ึนเพราะ
วิตกวิจารณ์ไดส้งบไป ไม่มีวิจารณ์ มีปิติและสุขอนัเกิดแต่สมาธิอยู ่ ผูน้ั้นท ากายน้ีแลใหชุ่้มช่ืนเอิบอ่ิม
ซาบซ่านดว้ย ปิติและสุขอนัเกิดแต่สมาชิกจกัไม่ถูกตอ้ง เปรียบเสมือนหว้งน ้าลึก มีน ้ าป่ันป่วนไม่มีทางน ้า
ไหลออกมาได ้ ทั้งในดา้นทิศตะวนัออก ในดา้นทิศใต ้ ในดา้นทิศตะวนัตก ในดา้นทิศเหนือ ทั้งฝนกไ็ม่ตก
เพิ่มตามฤดูกาล แต่ สายน ้าเยน็พข้ึุนจากหว้งน ้านั้นใหชุ่้มช่ืนเอิบอ่ิมอาบซาบซึมดว้ยน ้าเยน็ ไม่มีเอกเทศไหน 
ๆ แห่งหว้งน ้า นั้นทั้งหมด ท่ีน าเยน็จะไม่พึงถูกตอ้งไดเ้ลยฉนัใดผูเ้ห็นภยัในวฎัสงสารกย็อ่มจกัเป็นเช่นนั้น 
เขายอ่มท ากาย น้ีใหชุ่้มช่ืนเอิบอ่ิมซาบซ่านดว้ยปิติและสุขอนัเกิดแต่สมาธิ ไม่มีเอกเทศไหน ๆ แห่งกายเขา
ทัว่ทั้งตวัท่ีปิติและสุขอนัเกิดแต่สมาธิจะไม่ถูกตอ้งไดเ้ลยฯ 
 

วกิขมัภนวมุิตตหิรือตตยิฌาน 
 เม่ือท่านทั้งหลายไดบ้ าเพญ็เพียรภาวนาสมถกรรมฐาน จนมีความสามารถไดบ้รรลุถึงทุติยฌานแลว้ 
หรือเรียกวา่วกิขมัภนวิมุตติ ความหลุดพน้เพราะการข่มไวซ่ึ้งนิวรณ์ทั้งหลายไดแ้ลว้ กเ็รียกไดว้า่ท่าน
ทั้งหลายไดฌ้านท่ี ๒ คือทุติยฌานสมความปรารถนาของท่านแลว้ ถา้ท่านทั้งหลายท่ีอยากจกัไดบ้รรลุฌาน
สมบติัขั้นสูงข้ึนไปอีก กต็อ้งใชค้วามพยายามและความเพียรพยายามและความเพยีรพร้อมทั้งความอดทน
ต่าง ๆ เพื่อปฏิบติัวิธีท านองเดียวกนัตามท่ีไดก้ล่าวมาในตอนท่ีจะไดบ้รรลุทุติยฌานสมาบติัทุก ๆ ประการ
โดยตอ้งอาศยัมีวสีภาวะและการใคร่ครวญพิจารณาองคฌ์าน และตลอดจนการบ าเพญ็เพียรภาวนาทั้งหลกั ๓ 
ประการไปโดยล าดบัเช่นเดียวกนัคือ บริกรรมภาวนา และอุปปจารภาวนาถึงอปัปนาภาวนาจนถึงอปัปนา
สมาธิเช่นเดียวกนั เม่ือท่านทั้งหลายไดบ้ริกรรมภาวนาถึงอปัปนาสมาธิแลว้ ก็ย่อมหมายถึงแสดงให้เห็นว่า
ท่านทั้งหลายไดบ้รรลุฌานสมาบติัท่ี ๓ คือตติยฌานแลว้แน่นอน ท่าผูท่ี้ไดบ้รรลุฌานสมาบติัโดยการบ าเพญ็
เพียรสมถกรรมฐาน อนัจดัเป็นวิกขมัภนมุตติขั้นท่ี ๓ สมความปรารถนาแลว้ จะมีสภาพจิตผอ่งใสอยา่งไรพึง
ทราบไดจ้ากพระพทุธพจน์ ซ่ึงสมเดจ็พระบรมศาสดาพระสมณโคดมไดต้รัสเอาไวโ้ดยมีใจความวา่ 



 ผูเ้ห็นภยัในวฎัสงสาร มีอุเบกขา มีสติ มีสมัปชญัญะ เสวยสุขดว้ยนามกายเพราะปิติส้ินไปบรรลุตติย
ฌานท่ีพระอริยเจา้ทั้งหลายสรรเสริญวา่ ผูใ้ดฌานน้ีเป็นผูมี้อุเบกขา มีสติอยูเ่ป็นสุขเขาท ากายน้ีใหชุ่้มช่ืนเอิบ
อ่ิมซาบซ่านดว้ยสุขอนัปราศจากปิติ ไม่มีเอกเทศไหน ๆ แห่งกายของเขาทัว่ทั้งตวัท่ีสุขอนัปราศจากปิติจกัไม่
ถูกตอ้ง เปรียบเสมือนในกอบบวังาม ในกรอบบงัหลวงหรือในกรอบบงัขาวดอกบวัขาว ดอกบวัหลวงหรือ
ดอกบวัขาว บางเหล่าซ่ึงเกิดในน ้าเจริญในน ้า ยงัไม่พน้น ้า จมอยูใ่นน ้า น ้ าหล่อเล้ียงไว ้ ดอกบวัเหล่านั้นชุ่ม
แช่เอิบอาบซาบซึมดว้ยน ้าเยน็ตลอดเหงา้ ไม่มีเอกเทศไหน ๆ แห่งดอกบวัขาบ ดอกบวัหลวงหรือดอกบวัขาว
ทัว่ทุก ๆ ส่วนท่ีน าเยน็จะไม่พึงถูกตอ้งไดฉ้นัใด ผูเ้ห็นภยัในวฎัสงสารกย็อ่มจะเป็นเช่นนั้น เขายอ่มท ากายน้ี
และใหชุ่้มช่ืนเอิบอ่ิมซาบซ่านดว้ยสุขอนัปราศจากปิติจะไม่ถูกตอ้งไดเ้ลยฯ 
 

วกิขมัภนวมุิตตหิรือจตุตถฌาน 
 เม่ือท่านทั้งหลายไดบ้ าเพญ็เพียรภาวนาสมถกรรมฐาน จนมีความสามารถไดบ้รรลุถึงตติยฌาน หรือ
เรียกวา่วกิขมัภนวิมุตติ คือความหลุดพน้เพราะการข่มเอาไวไ้ดซ่ึ้งนิวรณ์ทั้งหลายไดแ้ลว้ กไ็ดช่ื้อวา่ท่าน
ทั้งหลายไดฌ้านท่ี ๓ คือตติฌานแลว้นัน่เอง แต่วา่ถา้ท่านทั้งหลายปรารถนาท่ีจะไดบ้รรลุฌานท่ีสูงกวา่นั้น
ข้ึนไปอีก ท่านทั้งหลายกต็อ้งใชค้วามพยายามและความเพียรต่าง ๆและความอดกลั้นอดทนและกต็อ้งปฏิบติั
ไปตามท านองเดียวกนัทั้งหมด เหมือนกบัการปฏิบติัในตอนตน้ ๆ ท่ีไดผ้า่นมา ท่ีผา่นมาไดบ้รรลุฌาน
สมาบติัมาก่อนนั้นทุก ๆ ประการ โดยท่ีตอ้งอาศยัใหมี้วสีภาวะและการใคร่ครวญพิจารณาองคฌ์าน 
ตลอดจนการบ าเพญ็เพียรภาวนาสมถกรรมฐานไปตามล าดบัท้ิง ๓ ขั้นตอนเช่นเดียวกนัคือ บริกรรมภาวนา 
และอุปจารภาวนา จนถึงอปัปนาภาวนาสมาธิเช่นเดียวกนั เม่ือท่านทั้งหลายไดบ้ริกรรมภาวนาจนถึงขั้นอปัป
นาภาวนาสมาธิแลว้นั้น เม่ือท่านไดบ้รรลุมาถึงขั้นน้ี นัน่กย็อ่มหมายความวา่ท่านทั้งหลายไดบ้รรลุถึงฌาน
สมาบติัท่ี ๔ คือจตุตถฌาน หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่วิกขมัภนวมุิตติท่ี ๔ สมความปรารถนาของท่าน
ทั้งหลายแลว้ฯ 
 ท่านทั้งหลายผูท่ี้ไดบ้  าเพญ็เพียรภาวนาสมถกรรมฐาน จนสามารถไดบ้รรลุถึงจตุตถฌานคือ ไดฌ้าน
สมาบติัท่ี ๔ ไดม้าบงัเกิดข้ึนแก่ท่านซ่ึงจดัเป็นวิกขมัภนวิมุตติขั้นท่ี ๔ สมความปรารถนาแลว้นั้นจะมีสภาพ
จิตผอ่งแผว้สดใสอยา่งไรท่านจะพึงทราบได ้ พระพทุธพจน์ซ่ึงสมเดจ็พระบรมศาสดาพระสมณโคดมสมัมาสัม
พทุธเจา้ไดท้รงตรัสไวว้า่ ผูเ้ห็นภยัในวฎัสงสาร บรรลุจตุตถฌาน ไม่มีทุกข ์ไม่มีสุข เพราะละสุขละทุกข ์และ
ดบัโสมนสัโทมนสัก่อน ๆ ได ้ มีอุเบกขาเป็นเหตุใหส้ติบริสุทธ์ิอยูเ่ขานั้นแผไ่ปทัว่กายน้ีดว้ยใจอนับริสุทธ์ิ
ผอ่งแผว้ ไม่มีเอกเทศไหน ๆ แห่งกายของเขาทัว่ทั้งตวัท่ีใจอนับริสุทธ์ิผอ่งแผว้จะไม่ถูกตอ้งฯ 
 เปรียบเสมือนบุรุษจะพึงนัง่คลุมตวัตลอดศีรษะดว้ยผา้ขาว ไม่มีเอกเทศไหน ๆ แห่งกายทุกแห่งของ
เขาท่ีผา้ขาวจะไม่ถูกตอ้ง ฉนัใดผูเ้ห็นภยัในวฎัสงสารกย็อ่มจะเป็นเช่นนั้น เขานัง่แผไ่ปทัว่กายน้ีแหละดว้ยใจ
อนับริสุทธ์ิผอ่งแผว้ ไม่มีเอกเทศไหนแห่งกายของเขาทัว่ทั้งตวัท่ีใจอนับริสุทธ์ิผอ่งแผว้จะไม่ถูกตอ้งไดฯ้ 
 การท่ีท่านทั้งหลายท่ีจะบ าเพญ็เพียรภาวนาสมถกรรมฐาน ท่ีจะไดมี้โอกาสบรรลุฌานสมาบติั ซ่ึง
จดัเป็นวิกขมัภนวิมุตติโดยล าดบัตั้งแต่ฌานสมาบติัท่ี ๑ ถึงท่ี ๔ หรือปฐมฌานถึงจตุตถฌานดงักล่าวมาแลว้น้ี 



จะตอ้งมีการปฏิบติัโดยวิธีท่ีถูกตอ้งเท่านั้น หากไม่มีการปฏิบติัโดยวิธีการท่ีถูกตอ้งแลว้ คือปฏิบติับ าเพญ็เพยีร
ภาวนาผดิ ๆ วิธีกไ็ม่สามารถท่ีจะไดรั้บบรรลุฌานสมาบติัทั้งหลายเหล่าน้ีไดเ้ลย ไม่วา่ผูน้ั้นจะเป็นใครหรือวา่
ปฏิบติัมายาวนานเท่าไรกต็าม แมท่ี้สุดจะปฏิบติัตลอดชีวิตกต็าม ผูน้ั้นจะไม่มีโอกาสไดฌ้านสมาบติัอยา่ง
แน่นอน เพราะวา่เขาเหล่านั้นปฏิบติัไม่ถูกวิธีท่ีจะท าใหไ้ดฌ้านนัน่เองฯ 
 การท่ีจะมีโอกาสไดบ้รรลุฌานสมาบติั อนัจดัเป็นวิกขมัภวิมุตตินั้น หากวา่มีการปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง
ตามวิธีแลว้ แมผู้ป้ฏิบติันั้นจะมีเพศเป็นบรรพชิต นกับวช และอุตส่าห์บ าเพญ็เพียรอยา่งขะมกัเขมน้ มานาน
นบัเป็นสิบ ๆ ปีกต็าม ยอ่มไม่มีโอกาสท่ีจะบรรลุฌานไดเ้ลย ตรงกนัขา้ม คือหากวา่มีการปฏิบติับ าเพญ็เพียร
ภาวนาอยา่งถูกตอ้งตามวิธีการ แมว้า่ผูบ้  าเพญ็จะเป็นเพศคฤหสัถก์ส็ามารถท่ีจะบรรลุฌานสมาบติัได้
ตามล าดบั ตั้งแต่ฌานสมาบติัท่ีหน่ึงคือปฐมฌานถึงจตุตถฌานไดเ้ช่นเดียวกนั อีกประการหน่ึง ซ่ึงขา้พเจา้จะ
ขอกล่าวเอาไวใ้นท่ีน้ีกคื็อวา่ จตุตถฌานสมาบติัซ่ึงจดัเป็นวิกขมัภนวิมุตติขั้นท่ี ๔ น้ีไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น
ฌานสมาบติัขั้นสูงสุดของฝ่ายรูปฌานเม่ือท่านผูบ้  าเพญ็สมถกรรมฐาน ไม่วา่จะเป็นมนัทบุคคลหรือวา่เป็น
ติกขบุคคลกต็าม มีความพยายามบ าเพญ็เพียรภาวนาจนไดส้ าเร็จรูปฌานสมาบติัขั้นสูงสุดน้ีแลว้ ในขณะท่ีได้
บรรลุจตุตถฌานสมาบติัอนัเป็นรูปฌานขั้นสูงสุดน้ี หากท่านไดเ้คยมีวาสนาบารมีมาเป็นพิเศษมากแลว้ 
กล่าวคือเคยไดบ้รรลุฌานสมาบติัและเคยช านาญในการแสดงอภิญญามาในอดีตชาติก่อน ๆ ท่ีใกลช้าติน้ีกดี็ 
หรือวา่เคยบ าเพญ็กองการกศุล มีการใหท้านรักษาศีลบ าเพญ็ภาวนามาในอดีตชาติก่อน ๆ แลว้ไดต้ั้งความ
ปรารถนาไวว้า่ดว้ยเดชะอ านาจแห่งกศุลท่ีตนไดก้ระท า ขอใหท่้านทั้งหลายไดอ้ภิญญาในชาติต่อไปดงัน้ีกดี็ 
ท่านทั้งหลายผูบ้  าเพญ็สมถกรรมฐานซ่ึงมีวาสนาบารมีเป็นพิเศษเหล่าน้ี เม่ือจตุตถฌานสมาบติัซ่ึงจดัเป็นฌาน
ขั้นสูงสุดเกิดข้ึนแก่ตวัท่าน ปัญญาท่ีประกอบกบัจิตดวงนั้นเป็นปัญญาท่ีมีอ านาจพิเศษอยูใ่นตวั มีช่ือเรียกวา่
อภิญญา เม่ือมีอภิญยาเกิดข้ึนพร้อมกบัจตุตถฌานสมาบติัเช่นน้ี กย็อ่มจกัท าใหท่้านทั้งหลายท่ีจะแสดง
อภิญญาไดต้ามท่ีจิตปรารถนาทุกประการ หากวา่เป็นบุคคลธรรมดาไม่มีวาสนาบารมีมาพิเศษแต่ประการใด 
ปัญญาท่ีทรงไวซ่ึ้งอ านาจพิเศษกล่าวคืออภิญญาหาจะไดเ้กิดข้ึนไม่ จะเกิดข้ึนไดแ้ต่จตุตถฌานสมาบติัอยา่ง
เดียว เม่ือท่านตอ้งการท่ีจกัเป็นอภิญญาลาภีบุคคล ผูส้ามารถแสดงอภิญญาไดจ้ะตอ้งพยายามบ าเพญ็เพียร
ภาวนาสมถกรรมฐานต่อไป ใหไ้ดบ้รรลุอรูปฌานซ่ึงเป็นการไดส้ าเร็จวิกขมัภนวิมุตติขั้นสูงเสียก่อนดว้ย
ประการดงัน้ีฯ 
 
 

วกิขมัภนวมุิตตหิรือปัญจะมะฌาน 
 เม่ือพวกท่าทั้งหลายไดบ้ าเพญ็เพียรภาวนาสมถกรรมฐานจนไดถึ้งส าเร็จรูปฌานสมาบติัขั้นสูงสุด
แลว้ กล่าวคือจตุตถฌานสมาบติัซ่ึงจดัเป็นวิขมัภนวิมุตติขั้นท่ี ๔ ผา่นไปไดแ้ลว้ หากวา่ท่านทั้งหลายมีจิต
ปรารถนาใคร่ท่ีจกัไดบ้รรลุ (อรูปฌานสมาบติั) ขั้นสูงกวา่นั้นอีกต่อไป ท่านทั้งหลายตอ้งกระท ารูปฌาน
กศุลชวนะขั้นสูงสุดนั้นใหเ้กิดติดต่อกนัไปจนช านาญในวสีภาวะ ๕ ประการ เหมือนกบัปฏิบติัการของ
ปฐมฌานลาภีบุคคล คือบุคคลผูไ้ดบ้รรลุปฐมฌานสมาบติั ซ่ึงมีปฏิบติักาเพื่อใหไ้ดบ้รรลุทุติยฌานสมาบติั



ตามท่ีกล่าวมาแลว้นั้น จะมีขอ้แตกต่างกนักเ็พียงแต่วา่ ก่อนหนา้ท่ีจะเร่ิมฝึกหดัวสีภาวะเพื่อบรรลุอรูปฌาน
สมาบติัน้ี จุตุตฌานลาภีบุคคลยอ่มแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท โดยมีความคิดเห็นแตกต่างกนัออกไปดงัน้ีคือ 
 (๑) จตุตฌานลาภีบุคคลประเภทท่ีหน่ึง ซ่ึงเป็นโยคีฤาษีดาบสในการท่ีโลกเรายงัว่างจากพระ
บวรพระพทุธศาสนา ท่านเหล่าน้ีเม่ืออุตส่าห์เจริญบ าเพญ็เพียรภาวนาสมถกรรมฐานโดยใชป้ฐวีกสินและ
เตโชกสินเป็นตน้เป็นอารมณ์ จนไดส้ าเร็จรูปฌานสมาบติัชั้นสูงสุดแลว้ ท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีความคิดเห็น
วา่  
 การประหตัประหารซ่ึงกนัและกนักดี็ การท่ีตอ้งถูกโรคภยัต่าง ๆ มาเบียดเบียนบีฑาต่าง ๆ กดี็การท่ี
ตอ้งเกิดความหิวกระหายเป็นนิตยก์ดี็ การท่ีตอ้งมีความก าหนดรักใคร่กนัใหวุ้น่วายเป็นชุลมุนเหล่าน้ีกดี็ 
สภาพการณ์ทั้งหมดน้ีลว้นอนัเกิดเน่ืองจาก (รูปกาย) เป็นเหตุทั้งส้ิน ถา้ไม่มีรูปกายเสียแลว้สภาพอนั
เหลวไหลเหล่าน้ีกจ็ะไม่เกิดข้ึน กแ็ลรูปกายอนัเป็นเหตุใหวุ้น่วายน้ี ความจริงกไ็ม่ใช่ของดีวิเศษมาแต่ไหน 
โดยท่ีแทแ้ลว้กายน้ีเกิดจากโลหิตเลือดเน้ือของชนกชนนีผูใ้หก้ าเนิดซ่ึงเป็นของไม่สะอาด ฉะนั้นกายน้ีจึงถูก
เรียกวา่ (กรัชกาย) ตราบใดท่ีมีกายน้ีอยูแ่ลว้กย็อ่มจะตอ้งมีทุกขค์วามเดือดร้อนอยูร่ ่ าไป กายน้ีเป็นของไม่งาน
อยา่งแน่นอน ถา้กระไรเราพงึบ าเพญ็ฌานใหสู้งยิง่ข้ึนไป เพื่อท่ีจะไปเกิดอยูใ่นอรูปภูมิ ซ่ึงเป็นภูมิท่ีปราศจาก
ร่างกาย มีแต่จิตใจอยา่งเดียว เม่ือเป็นเช่นน้ีแลว้ความเดือดร้อนต่าง ๆ ซ่ึงเกิดข้ึนจากร่างกายเป็นเหตุนั้น ยอ่มจะ
ถูกระงบัถึงความดบัสูญไปหมดส้ิน ความสุขอยา่งยิง่กจ็กัพลนับงัเกิดแก่เราอยา่งแน่นอนตลอดกาลแน่แทฯ้ 
 เม่ือโยคีพระฤาษีผูไ้ดเ้ป็นจตุตถฌานลาภีบุคคล ในกาลท่ีโลกยงัวา่งพระพทุธศาสนามีความคิดเห็น
ไปในท านองน้ีแลว้ กเ็กิดความเบ่ือหน่ายในร่างกาย มีแต่ความอยากไดไ้ปบงัเกิดในอรูปภูมิ พร้อมวนันั้นกมี็
ความหวัน่ไหวเกรงในนิมิตตารมณ์แห่งรูปฌานสมาบติัเป็นหนกัหนา ใหเ้กิดมีการสะดุง้กลวัเสมือนหน่ึงผูท่ี้
มีสนัดานเป็นคนกลวัผใีนยามราตรีอนัมืดต้ือ เม่ือแลไปเห็นตอไมเ้ขา้ เกิดความส าคญัผดิคิดวา่ผมีนัมายนื
หลอกอยู ่ ยอ่มเกิดอาการสะดุง้กลวัสมตามค ากล่าวท่ีวา่ไว ้ ผูท่ี้กลวัผใีนยามราตรี แมแ้ลเห็นตอไมห็้ยอ่มมี
ความสะดุง้กลวัเกิดข้ึนฉนัใด โยคีบุคคลท่ีมีความกลวัต่อกรัชกาย กย็อ่มเกิดความสะดุง้กลวัต่อรูปฌานท่ีมี
อารมณ์เป็นรูปกสินฉนันั้นดงัน้ีแลฯ 
 (๒) จตุตถฌานลาภีบุคคลอีกประการหน่ึง ซ่ึงเป็นพระภิกษุในพระพทุธศาสนา ในกาลท่ีมีพทุธองค์
สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เสดจ้มาอุบติัและตรัสรู้ในโลกแลว้ ท่านทั้งหลายเหล่าน้ีเม่ือมีความอุตสาหะเจ
ริฐบ าเพญ็เพียรสมถกรรมฐาน จนไดส้ าเร็จรูปฌานสมาบติัชั้นสูงสุดแลว้ หากปรารถนาท่ีจะใหไ้ดบ้รรลุอรูป
ฌานสมาบติัอีกต่อไปนั้น ท่านหาไดพ้ิจารณาเห็นโทษในกรัชกายดงักล่าวมาแลว้แต่ประการใดไม่ เป็นแต่
เพียงมีความคิดเห็นวา่ 
 สมาธิอนัเกิดจากรูปฌานสมาบติัชั้นสูงสุดท่ีตนมีอยูแ่ลว้ มีความวิเศษสูส้มาธิท่ีเกิดจากอรูปฌาน
สมาบติัไม่ได ้ เพราะวา่สมาธิท่ีเกิดจากอรูปฌานสมาบติันั้น มีก าลงัมัน่และประณตักวา่สมาธิท่ีเกิดจากรูป
ฌาน และเป็นสมาธิท่ีสามารถยงัอภิญญาใหเ้กิดข้ึนได ้ยิง่ไปกวา่นั้นกคื็อวา่ต่อไปภายหนา้ หากวา่ตนมีวาสนา
บารมี ไดเ้จริญวิปัสสนากรรมฐานไดส้ าเร็จเป็นพระอริยบุคคลชั้น “พระอนาคามีอริยบุคคล” หรือชั้น “พระ
อรหนัตอริยบุคล” แลว้ในวนัใด สมาธิอนัเกิดแก่อรูปฌานสมาบติักย็งัจะสามารถช่วยใหต้นมีโอกาสเขา้ 



“นิโรธสมาบติั” อนัเป็นสนัติสุขซ่ึงมีสภาวะคลา้ยกบัอนุปาทิเสสนิพพานอีกดว้ย ดงัน้ีไม่วา่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 
ซ่ึงจะเป็นฝ่ายจ าพวกฤาษีชีไพรท่ีโลกเรายงัวา่พระพทุธศาสนาอยูก่ต็าม หรือวา่จะเป็นฝ่ายจตุตถฌานลาภี
บุคคลท่ีโลกมีพระพทุธศาสนากต็าม ต่างฝ่ายต่างกมี็ความมุ่งหวงัเป็นอนัเดียวกนัคือ ทุกท่านเหล่านั้นลว้นแต่
ปรารถนาท่ีจะไดบ้รรลุ “อรูปฌานสมาบติั” ดว้ยกนัทั้งส้ิน เม่ือมีความตอ้งการท่ีจะบรรลุอรูปฌานสมาบติั
เช่นน้ีแลว้ ท่านจึงใหท้ าจิตใหผ้อ่งใสแลว้เร่ิมปฏิบติัการโดยกระท าวสีภาวะทั้ง ๕ ใหเ้กิดความช านาญ ออก
จากรูปฌานสมาบติัชั้นสูงสุด กล่าวคือจตุตถฌาน แลว้ถือเอาอากาศบญัญติัอนัไม่มีท่ีส้ินสุดเป็นอารมณ์ 
พร้อมกบัท าบริกรรมภาวนาอยูใ่นใจวา่ (อากาโส  อนนโต.....อากาโส  อนนโต) ใหภ้าวนาอยูอ่ยา่งน้ีไปเร่ือย
ไม่ใหห้ยดุกระทัง่ไดบ้รรลุอรูปฌานท่ีหน่ึง คืออากาสานญัจายตะ อรูปฌานสมาบติัซ่ึงจดัเป็นวิกขมัภนวิมุตติ
หรือฌานท่ี ๕ ไดส้มความปรารถนาท่ีท่านทั้งหลายไดต้ั้งใจเอาไว ้ ท่านผูท่ี้ไดส้ าเร็จอากาสนญัจายตนะ หรือ
อรูปฌานสมาบติัซ่ึงจดัเป็นวกิขมัภนวิมุตติท่ีขั้นท่ี ๕ น้ีแลว้ จกัมีจิตผอ่งแผว้สดใสและมีความสุขอนัประณีต
เป็นอยา่งไรพงึทราบไดจ้ากพระพทุธพจนบ์ทพระบาลี ซ่ึงพระพทุธองคส์มเดจ็พระบรมศาสดาพระสมณโค
ดมตรัสเล่าเอาไว ้(ในปัญจกงัคสูตร) แห่งสฬายตวรรค สงัยตุตนิกาย มีใจความวา่ 
 “ดูกรอานนท ์ภิกษุในธรรมวินยัน้ี เขา้อากานญัจายตนฌาน โดยบริกรรมวา่ (อากาศไม่มีท่ีสุด) เพราะ
กา้วล่วงรูปฌานทั้งหลาย เพราะความดบัสูญแห่งปฏิฆสญัญาทั้งหลาย เพราะไม่ท าไวใ้นใจถึงนานตัตสญัญา
ทั้งหลาย โดยประการทั้งปวงอยูน้ี่แลเป็นสุข อนัน่าใคร่ยิง่กวา่และประณีตกวา่สุขอ่ืนนั้นกช็นเหล่าพึงกล่าว
อยา่งน้ีวา่ ชนทั้งหลายยอ่มเสวยสุขโสมนสันัน่อนัเป็นสุขท่ียอดเยีย่มและละเอียดดงัน้ี เราตถาคตไม่ยอมค า
กล่าวน้ีแห่งชนเหล่านั้น ท่ีเป็นเช่นน้ีกเ็พราะวา่อากาสานญัจายตนะฌานซ่ึงเป้นสุขอนัน่าใคร่ยิง่กวา่และ
ประณีตยิง่กวา่สุขนั้นยงัมีอยู ่ดงัน้ี” 
 ในคมัภีร์วิสุทธิมรรคปกรณ์พิเศษกล่าวไวว้า่ อรูปฌานสมาบติัน้ีเป็นคุณชาติท่ีไม่มีความหวัน่ไหว
และเป็นคุณชาติท่ีพน้ไปอยา่งสงดั เพราะละสญัญาไดเ้ดด็ขาด ผูท่ี้เขา้อรูปฌานสมาบติัแลว้ ยอ่มไม่มีความ
หวัน่ไหวและไม่มีสญัญาใด ๆ ทั้งส้ิน ยกตวัอยา่งเช่น พระฤาษีอาฬาดาบสกาลามโคตร เขา้อรูปฌานแลว้
ไม่ไดเ้ห็นไม่ไดย้นิเสียงเกวียนมากหลายประมาณ ๕๐๐ เล่ม ซ่ึงแล่นเฉียดตวัท่านไปอยา่งเอะอะโครมคราม
เป็นเวลานาน ดว้ยประการฉะน้ีฯ 
 

วกิขมัภนวมุิตตหิรือฉตตฌาน 
 เม่ือพวกท่านทั้งหลายไดบ้ าเพ็ญเพียรภาวนาสมถกรรมฐานจนไดบ้รรลุ อากาสานัญจายตนะฌาน
สมาบติั ซ่ึงจดัเป็นวิกขมัภนวิมุตติชั้นท่ี ๕ ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ หากวา่พวกท่านทั้งหลายมีความปรารถนาท่ี
จะใหบ้รรลุอรูปฌานสมาบติัขั้นสูงข้ึนไปอีกแลว้ ในชั้นแรกท่านทั้งหลายตอ้งฝึกปฏิบติัการในวสีภาวะทั้ง ๕ 
ท่ีเก่ียวกบัอากาสานญัจายตนะฌานเสียก่อน หลงัจากมีความช านาญดีแลว้ จึงอธิษฐานเขา้อากาสานญัจายต
นะอรูปฌานสมาบติั เม่ืออกจากสมาบติัแลว้จึงพึงพิจารณาเห็นความยงัไม่ดีแทแ้ห่งอากาสญัจายตนะฌานนั้น
โดยนยัว่า (อากาสานญัจายตนะฌานน้ี เป็นฌานสมาบติัท่ีใกลชิ้ดกบัรูปฌานเป็นยิง่นกั ถา้หากขาดการเจริญ
ภาวนาฌานน้ีอยู่เสมอ ๆ เวลาใดแลว้ ในเวลานั้นอากาสานัญจายตนฌานน้ีก็อาจจกัเส่ือมหรือเลือนหายไป



จากใจได ้และท าใหส้มาธิลดระดบัลงไปตั้งอยูใ่นรูปฌานตามเดิมได ้อีกทั้งสมาธิท่ีเกิดจากฌานน้ีกย็งัมีสภาพ
เยาวก์ว่าสมาธิท่ีเกิดจากวิญญานญัจายตนฌานอีกดว้ย) เม่ือพิจารณาเห็นความยงัไม่ดีแทแ้ห่งอากาสานญัจย
ตนฌานเช่นน้ีแลว้ ก็เกิดความฝักใฝ่สนใจและปรารถนาท่ีจกัไดส้ าเร็จวิญญาณัญจายตนฌาน จึงส ารวมดวง
จิตเพ่งเอาวิญญาณอนัไม่มีท่ีส้ินสุดเป็นอารมณ์ แลว้เฝ้าบริกรรมภาวนาอยู่ในใจโดยวิธีใช้องค์ภาวนาว่า 
วิญญาน ....อนนต .....วิญญาน   อนนต  ๆ ให้ภาวนาไปอยูอ่ยา่งน้ีเร่ือย ๆ ไปอยา่งไม่หยดุย ั้ง จนกว่ากระทัง่ได้
บรรลุอรูปฌานท่ี ๒ กล่าวคือวิญญาณัญจายตนฌานสมาบติั ซ่ึงจดัเป็นวิกขมัภนวิมุตติชั้นท่ี ๖ หรือว่าฌานท่ี 
๖ นั่นเองไดส้มตามความปรารถนาท่ีตั้งเอาไวแ้น่แท ้ท่านท่ีไดส้ าเร็จวิญญาณัญสมาบติัซ่ึงจดัเป็นวิกขมัภน
วิมุตติชั้นท่ี ๖ นั้น จกัมจิัตในผ่องใสแบบไหนและมีความสุขอนัประณีตอย่างไร พึงทราบไดจ้ากพระพุทธ
พจน์บทพระบาลีซ่ึงมีใจความดงัต่อไปน้ีฯ 
 (ดูกรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ก้าวล่วงอากาสานัญจายตนฌานโดยประการทั้ งปวงแล้วเข้า
วิญญาณัญจายตนฌาน โดยบริกรรมว่า “วิญญาณไม่มีท่ีส้ินสุด” น้ีแลเป็นสุขอนัน่าใคร่ยิง่กว่าและเป็นสุขอนั
ประณีตยิง่กวา่สุขอ่ืนนัน่ กช็นเหล่าใดพึงกล่าวอยา่งน้ีวา่ “ชนทั้งหลายยอ่มสวยสุขโสมนสันัน่อนัเป็นสุขยอด
เยี่ยมและละเอียด” ดังน้ีเราตถาคตไม่ยอมอนุมัติตามค ากล่าวน้ีแห่งชนเหล่านั้ น ท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะว่า
วิญาญณญัจายตนฌาน ซ่ึงเป็นสุขอนัน่าใครยิง่กวา่และประณีตยิง่กวา่สุขนัน่ยงัมีอยู)่ ดว้ยประการฉะน้ีฯ 
 
 

วกิขมัภนวมุิตตหิรือสตตฌาน 
 เม่ือพวกท่านทั้งหลายไดบ้ าเพญ็เพียรภาวนาสมถกรรมฐาน จนไดบ้รรลุวิญญาณญัจายตฌานสมาบติั 
ซ่ึงจดัเป็นวิกขมัภนวิมุตติชั้นท่ี ๖ ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ หากท่านทั้งหลายปรารถนาท่ีจกัอยากไดใ้หบ้รรลุ
ฌานสมาบติัท่ีสูงข้ึนไปอีก ในชั้นแรกพวกท่านทั้งหลายจะตอ้งปฏิบติัไปตามวธีิการเช่นเดียวกบัอรูปฌาน
ก่อนนัน่คือ พวกท่านทั้งหลายตอ้งพยายามกระท าวสีภาวะใหช้ านาญเสียก่อนอ่ืนใดแลว้จึงตั้งอธิษฐานเขา้
วิญญาณญัจายตนฌานสมาบติั เม่ืออกจากฌานสมาบติัแลว้จึงพจิารณาใหเ้ห็นความไม่ดีแทแ้ห่งวิญญาณัญ
จายตนฌานสมาบติันั้น โดยนยัวา่ (วิญญาณญัจายตนน้ี ยงัเป็นฌานท่ีใกลชิ้ดติดกบัอากาสานญัจายตนฌานอยู ่
หากขาดการเขา้ฌานน้ีอยูเ่สมอ ๆ ในเวลาใดแลว้ ในเวลานั้นวิญญาณญัจายตนน้ีกอ็าจจะเลือนหายไปได ้และ
จะกระท าใหส้มาธิลดระดบัลงไปตั้งอยูใ่นอากาสานญัจายตนฌานอีกตามเดิม ทั้งสมาธิท่ีเกิดจากฌานน้ีกย็งัมี
สภาพเยาวก์วา่สมาธิท่ีเกิดอากิญจญัญายตนฌานอีกดว้ย) 
 เม่ือพวกท่านทั้งหลายพิจารณาเห็นความไม่ดีแทแ้ห่งวิญญาณญัจายตนฌานเช่นน้ีแลว้ กเ็กิดความ
ฝักใฝ่สนใจและปรารถนาท่ีจกัไดส้ าเร็จฌานใหสู้งข้ึนไปอีกกล่าวคือ อากิญจญัญายตนฌานแลว้จึงใหส้ ารวม
ดวงจิตยดึเอานตัถิภาวนาบญัญติัมาเป็นอารมณ์ ใหเ้ฝ้าบริกรรมภาวนาอยูใ่นใจโดยมีองคภ์าวนาวา่ นตฺถิ  กิญ
จิ....นตฺถิ  กิญจิ ๆ ใหภ้าวนาอยูอ่ยา่งน้ีเร่ือย ๆ ไป เม่ือพวกท่านทั้งหลายบ าเพญ็เพยีรภาวนาสมถกรรมฐาน
ชั้นสูง ถา้เฝ้าบริกรรมภาวนาอยูเ่ร่ือยไปโดยไม่หยดุย ั้งเช่นน้ี นิมิตกรรมฐานแห่งฌานก่อนกย็อ่มจะถึงซ่ึง
ความสูญหายไปจนหมดส้ิน ไม่มีอะไรเหลืออยูแ่มแ้ต่นิดหน่ึง กภ็าวะท่ีไม่มีอะไรเหลืออยูน้ี่อุปมาท่ีท่านได้



กล่าวเอาไวว้า่ เหมือนกบัวา่มีคนคนหน่ึงไดเ้ดินทางผา่นไปพบพวกคนอีกกลุ่มหน่ึงก าลงันัง่สนทนากนัอยู ่
เม่ือตวัเองเห็นวา่ไม่ใช่ธุระของตนจึงไดเ้ดินผา่นไป เม่ือตวัเองเดินกลบัมาทีหลงั กลบัมาตามทางเดิมนั้นอีก 
คราวน้ีไม่ไดเ้ห็นคนกลุ่มนั้นดงักล่าวเหมือนกบัในตอนท่ีเขาไปนั้น ทั้งน้ีเพราะคนกลุ่มดงักล่าวเม่ือสนทนา
แลว้กไ็ดพ้ากนักลบัไปหมดทั้งส้ิน แมแ้ต่คนเดียวกมิ็ไดอ้ยูใ่นสถานท่ีนั้นเลย ความไม่มีเหลืออยูซ่ึ่งเกิด
จากนตัถิภาวะบญัญติัอนัเป็นอารมณ์แห่งอากิญจญัญายตนฌานน้ี กย็อ่มจกัปรากฏเป็นเช่นนั้นเหมือนกนั 
สภาพการณ์ท่ีปรากฏข้ึนอยา่งน้ียอ่มแสดงใหรู้้วา่ พวกท่านทั้งหลายท่ีไดบ้  าเพญ็เพยีรภาวนาสมถกรรมฐาน
ชั้นสูงนั้น พวกท่านทั้งหลายไดบ้รรลุอรูปฌานท่ี ๓ แลว้ กล่าวคืออากิญจญัญายตนฌานสมาบติั ซ่ึงจดัเป็น
วิกขมัภนวิมุตติท่ี ๗ ไดส้มความปรารถนาของท่านแลว้ ท่านท่ีไดส้ าเร็จอากิญจญัญายตนฌานสมาบติั ซ่ึง
จดัเป็นวิกขมัภนวิมุตติท่ี ๗ หรือเรียกวา่ฌานท่ี ๗ น้ี จกัไดผ้ลคือมีจิตใจผอ่งใสและมีความสุขอยา่งใดหรือ
ประณีตเป็นอยา่งไร ท่านทั้งหลายพึงทราบไดจ้ากพระพทุธพจน์บทพระบาลี ซ่ึงมีใจความวา่ดงัต่อไปน้ีฯ 
 “ดูกรอานนท ์ ภิกษุในธรรมวินยัน้ี กา้วล่วงวิญญาณญัจายตนฌานโดยประการทั้งปวงแลว้เขา้อา
กิญจญัญายตนฌาน โดยท่ีบริกรรมวา่ “อะไรหน่อยหน่ึงกไ็ม่มี” น้ีและเป็นสุขอนัน่าใคร่ยิง่กวา่เป็นสุขอนั
ประณีตยิง่กวา่สุขอ่ืนนั้น กช็นเหล่าใดพึงกล่าวอยา่งน้ีวา่ ชนทั้งหลายยอ่มเสวยสุขโสมนสันัน่อนัเป็นสุขยอด
เยีย่มและละเอียด ดงัน้ีเราตถาคตไม่ยอมอนุมติัตามค ากล่าวน้ีแห่งชนเหล่านั้นท่ีเป็นเช่นน้ีกเ็พราะวา่ อา
กิญจญัญายตนฌานซ่ึงเป็นสุขอนัน่าใคร่ยิง่กวา่และประณีตยิง่กวา่ยงัมีอยู”่  ดว้ยประการฉะน้ีฯ 
 
 

วกิขมัภนวมุิตตหิรืออฎฐฌาน 
 เม่ือพวกท่านทั้งหลายไดบ้ าเพญ็เพียรภาวนาสมถกรรมฐาน จนไดถึ้งบรรลุอากิญจญัญายตนฌาน
สมาบติั ซ่ึงจดัเป็นวิกขมัภนวิมุตติชั้นท่ี ๗ ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ หากวา่พวกท่านทั้งหลายมีความปรารถนาท่ี
จกัไดบ้รรลุอรูปฌานสมาบติัในชั้นสูงสุดกล่าวคือ แนวสญัญานาสญัญายตนฌานอนัเป็นฌานท่ี ๘ แลว้ ใน
ขั้นแรกท่านทั้งหลายตอ้งปฏิบติัการไปในท านองเดียวกบัอรูปฌานก่อน ๆ นั้นคือตอ้งฝึกปฏิบติัในวสีภาวะท่ี
เก่ียวกบัอากิญจญัญายตนฌานเสียก่อน หลงัจากท่านมีความช านาญในวสีภาวะทุก ๆ ประการอยา่งสมบูรณ์ดี
แลว้ ต่อจากนั้นจึงเร่ิมอธิษฐานเขา้อากิญจญัยายตนฌานสมาบติั เม่ือท่านออกจากสมาบติัแลว้จึงพิจารณาถึง
ความยงัไม่ดีแทแ้ห่งอากิญจญัยายตนฌานนั้นโดยนยัวา่ 
 “อากิญจญัญายตนฌานน้ียงัไม่ดีแท ้ ยงัเป็นฌานท่ีใกลก้บัวิญญาณญัจายตนฌานอนัเป็นขา้ศึกแก่กนั
อยู ่ หากวา่ขาดการเขา้ฌานน้ีอยูเ่สมอ ๆ ในเวลาใดแลว้ ในเวลานั้นอากิญจญัญายตนฌานน้ีอาจจะเส่ือมหรือ
วา่จกัเลือนหายไปจากใจได ้ และท าใหส้มาธิลดระดบัลงไปตั้งอยูใ่นวญิญาณญัจายตนฌานตามเดิม ทั้งสมาธิ
ท่ีเกิดจากฌานน้ีกย็งัเยาวอ์ยู ่ ยงัไม่ประณีต และความสงบนั้นเล่ากย็งัไม่สงบเท่ากบัความสงบท่ีมีอยูใ่นเนว
สญัญานาสญัญายตนฌาน ทั้งสญัญาความจ าไดห้มายรู้เป็นตน้ ซ่ึงมีอยูใ่นเนวสญัญานาสญัญายตนฌานนั้น 
เป็นสภาพท่ีประณีตสุขมุเป็นยิง่นกั” 



 เม่ือพวกท่านทั้งหลายไดใ้คร่ครวญพิจารณาเห็นเป็นเช่นน้ีแลว้ กย็อ่มไม่มีความพอใจติดใจอยูเ่พียง
อากิญญายตนฌานท่ีตนได ้ กลบัมีความฝักใฝ่สนใจในเนวสญัญายตนฌาน แลว้พยายามยดึหน่วงเอาภาวะท่ี
สงบประณีต โดยท่ีไม่มีสญัญาอยา่งหยาบแต่มีสญัญาอยา่งละเอียดเป็นอารมณ์ แลว้ใชค้วามพยายามท าความ
เพียรบ าเพญ็ภาวนาต่อไปโดยไม่ยอ่ทอ้ ใหท่้านทั้งหลายบริกรรมภาวนาอยูใ่นใจโดยใชอ้งคภ์าวนา “เอต   
สนฺต ,  เอต   ปณีต , ใหท่้านพยายามเฝ้าภาวนาอยูอ่ยา่งน้ีเร่ือย ๆ ไปอยา่งไม่หยดุหยั้งจนกวา่กระทั้งจะไดบ้รรลุ
อรูปฌานท่ี ๔ อนัเป็นอรูปฌานชั้นสูงสุด กล่าวคือเนวสญัญายตนฌานสมาบติัซ่ึงจดัเป็นวิกขมัภนวิมุตติ
สูงสุดไดส้มความปรารถนาท่ีท่านไดต้ั้งจิตเอาไว ้
 ในกรณีแห่งเนวสญัญานาสญัญายตนอรูปฌานสมาบติัน้ี มีขอ้ความท่ีควรจกักล่าวเพิ่มเติมกคื็อค า
วา่เนวสญัญานาสญัญาซ่ึงแปลวา่มีสญัญากไ็ม่ใช่นั้น ในคมัภีร์วิเศษวิสุทธิมรรคท่านอรรถาธิบายไวว้า่เนว
สญัญานาสัญญาน้ีช่ือวา่ไม่มีสญัญา เพราะไม่สามารถท่ีจะท ากิจของสญัญาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี แต่จะช่ือวา่ไม่มี
สญัญากห็ามิได ้ เพราะสญัญายงัมีอยูโ่ดยความเป็นสญัญาท่ีละเอียด หรือจะพดูใหฟั้งกนัง่าย ๆ กว็า่มีสญัญา
อยา่งละเอียด แต่ไม่มีสญัญาอยา่งหยาบนัน่เอง หาไดห้มดสญัญาทั้งหมดทีเดียวไม่ แต่ยงัมีสญัญาอยูแ่ต่นอ้ย
นัน่เอง ท่านท่ีไดส้ าเร็จเนวสญัญายตนฌานสมาบติั ซ่ึงจดัเป็นวิกขมัภนวิมุตติขั้นสูงสุดน้ี จะมีจิตใจผอ่งใส
อยา่งไรและมีความสุขอนัประณีตเป็นอยา่งไร พึงทราบไดจ้ากพระพทุธพจน์บทพระบาลี ซ่ึงมีใจความวา่
ดงัต่อไปน้ี 
 “ดูกรอานนท ์ ภิกษุในธรรมวินยัน้ี กา้วล่วงอากิญจญัญายตนฌานโดยประการทั้งปวงแลว้เขา้เนว
สญัญายตนฌานอยู ่ น้ีแลเป็นสุขอนัน่าใคร่ยิง่กวา่เป็นสุขอนัประณีตยิง่กวา่สุขอ่ืน กช็นเหล่าใดพึงกล่าวอยา่ง
น้ีวา่ ชนทั้งหลายยอ่มสุขโสมนสั นัน่อนัเป็นสุขยอดเยีย่มและละเอียดดงัน้ี เราตถาคตไม่ยอมอนุมติัตามค า
เหล่าน้ีแห่งชนเหล่านั้น ท่ีเป็นเช่นน้ีกเ็พราะวา่เนวสญัญายตนฌาน ซ่ึงเป็นสุขอนัน่าใคร่ยิง่กวา่และประณีตยิง่
กวา่สุขนัน่ยงัมีอยูด่ว้ยประการฉะน้ี” 
 
 

ทางพ้นทุกข์หรือโลกตุรฌาน 
คือ วปัิสสนากรรมฐานเท่าน้ัน 
ทีจ่ะท าให้พ้นทุกข์ทั้งปวงได้ 

 พวกท่านทั้งหลายถา้อยากจะให้พน้ทุกขท์ั้งปวงนั้น ตอ้งเจริญวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้น การท่ีจะ
เจริญกรรมฐานท่ีเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานก็ตอ้งเร่ิมตน้ท่ีอริยมรรคกบัหลกัไตรสิกขา กล่าวคือ ศีล สมาธิ 
และปัญญา ท่านเรียกว่า ไตรสิกขา แปลว่าหลกัการศึกษาทางพระพุทธศาสนา ๓ ประการด้วยกัน และ
เรียกว่าสมณธรรม แปลว่าขอ้ปฏิบติัท าให้เป็นสมณะ (คือผูส้งบ) อริยมรรคมีองค ์๘ ประการดว้ยกนัคือ ๑) 
สัมมาทิฐิ,   ๒) สัมมาสังกปัปะ, ๓) สัมมาวาจา, ๔) สัมมากมัมนัตา, ๕) สัมมาอาชีวะ, ๖)สัมมาวายามะ,            



๗) สัมมาสติ,   ๘) สัมมาสมาธิ ในอริยมรรคมีองค์ ๘ ประการน้ีกล่าวคือ สัมมาทิฐิ ไดแ้ก่ความรู้ในทุกข ์
ความรู้ในสมุทยั ความรู้ในนิโรธ ความรู้ในทุกข์นิโรธคามินี ปฏิปทาทั้ งหมดน้ีเรียกว่าสัมมาทิฐิ, สัมมา
สังกปัปะ ไดแ้ก่ความด าริในการออกจากกาม ความด าริในการไม่พยาบาท ความด าริในการไม่เบียดเบียน 
ทั้งหมดน้ีเรียกว่าสัมมาสังกปัปะ, สัมมาวาจา ได้แก่ความงดเวน้จากการพูดเท็จ ความงดเวน้จากการพูด
ส่อเสียด ความงดเวน้จากการพูดค าหยาบ ความงดเวน้จาการพูดเพอ้เจอ้ ทั้งหมดน้ีเรียกว่าสัมมาวาจา, สัมมา
กมัมตะ ไดแ้ก่ความงดเวน้จาการฆ่สัตว ์ความงดเวน้จากการลกัทรัพย ์ความงดเวน้จากการประพฤติผิดใน
กาม ทั้งหมดน้ีเรียกว่า สัมมากมัมนัตะ, สัมมาอาชีวะ ไดแ้ก่บุคคลผูอ้ริยสาวกในศาสนาน้ี ละมิจฉาอาชีวะ 
แลว้เล้ียงชีวิตอยูด่ว้ยสัมมาอาชีวะ กล่าวคือเล้ียงชีวิตดว้ยการไม่เบียดเบียนผูอ่ื้นหรือเหล่าสรรพสัตวท์ั้งหลาย
ให้เดือดร้อนนั่นเอง ทั้งหมดน้ีเรียกว่าสัมมาอาชีวะ, สัมมาวายามะ ไดแ้ก่เช่น ภิกษุในพระพุทธศาสนาน้ีท า
ฉนัทะให้เกิดพยายามปรารภความเพียร ประคองจิตไว ้ตั้งจิตไวเ้พื่อป้องกนัอกุศลบาปธรรมท่ียงัไม่เกิดมิให้
เกิดข้ึน ฯลฯ เพื่อละอกุศลบาปธรรมท่ีเกิดแลว้ให้หมดไปเป็นตน้ ฯลฯ เพื่อสร้างกุศลธรรมท่ียงัไม่เกิดให้
เกิดข้ึน ท าฉันทะให้เกิด พยายามปรารภความเพียร ประคองจิตไว ้ตั้ งจิตไว ้เพื่อความด ารงอยู่ ความไม่
สาบสูญ ความภิญโญ ความไพบูลย ์ความเจริญ ความบริบูรณ์แห่งกุศลธรรมท่ีเกิดแลว้ ทั้งหมดน้ีเรียกว่า 
สัมมาวายมะ, สัมมาสติ ได้แก่เช่น ภิกษุในพุทธศาสนาน้ีผูป้ระกอบด้วยความเพียร  มีสัมปชัญญะ มีสติ
พิจารณาเห็นกายในกายเนือง ๆ อยู่ ก าจดัอภิชฌาและโทมนัสเสียได้ในโลกทั้งหมดน้ี เรียกว่าสัมมาสติ, 
สัมมาสมาธิ ไดแ้ก่เช่น ภิกษุในศาสนาน้ีสงดัจากกามสงดัจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว้บรรลุปฐมฌาน ท่ีมี
วิตกและวิจารณ์ มีปิติและสุขอนัเกิดแต่วิเวกอยูบ่รรลุทุติยฌานอนัยงัใจใหผ้อ่งใส เพราะวิตกวิจารณ์สงบ เป็น
ธรรมเอกผดุข้ึนภายใน ไม่มีวิจก ไม่มีวิจารณ์ มีปิติและสุขอนัเกิดแต่สมาธิอยู ่เพราะคายปิติไดอี้กดว้ย จึงเป็น
ผูมี้จิตเป็นอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู่และเสวยสุขด้วยนามกาย บรรลุตติฌาน ซ่ึงเป็นฌานท่ีพระอริย
ทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผูไ้ดบ้รรลุว่า เป็นผูมี้จิตเป็นอุเบกขา มีสติอยู ่เป็นสุขอยู ่บรรลุจตุตถฌาน ท่ีไม่มีทุกข์
และไม่มีสุข เพราะละสุขและทุกข ์เพราะโสมนสัและโทมนสัดบัสนิทในก่อนมีสติบริสุทธ์ิเพราะอุเบกขาอยู่
ทั้งหมดน้ีเรียกวา่ สมัมาสมาธิฯ 
 อริยมรรค ๘ ซ่ึงเป็นมชัฌิมาปฏิปทานั้น ท่านสงเคราะห์ลงในไตรสิกขา ส่วนสมัมาทิฐิและ สมัมา
สงักปัปะ ท่านสงเคราะห์ลงในปัญญา ส่วนสมัาวาจาและสมัมากมัมนัตะและสมัมาอาชีวะ ท่านสงเคราะห์ลง
ในศีล ส่วนสมัมาวายามะและสมัมาสติและสมัมาสมาธิท่านสงเคราะห์ลงในสมาธิ เม่ือท่านทั้งหลายเม่ือ
ปฏิบติัท าใหไ้ตรสิกขา ไดแ้ก่ ศีล, สมาธิ และปัญญา บริบูรณ์ กเ็ป็นอนัวา่ปฏิบติัอริยมรรค ๘ หรือหนทางทั้ง 
๘ ไดบ้ริบูรณ์ จะสามารถก าจดราคะ และโทสะ และโมหะ หรืออวิชชา ซ่ึงเป็นรากแห่งอกศุลกรรมทั้งหมด 
ใหห้มดไปจากจิตได ้ ผูใ้ดปฏิบติัไดอ้ยา่งนั้นกห็มดกิเลสตณัหาและอวชิชา เรียกวา่พระอรหนัตท์ั้งหลายท่าน
สะสางกิเลสอนัยุง่เหยงิไดพ้วกท่านทั้งหลายกจ็ะถึงซ่ึงหนทางแห่งทางพน้ทุกขท์ั้งปวงท่ีแทจ้ริงไดแ้น่นอน 
โลกุตรฌานนั้น คือผูท่ี้กระท าใหอ้าสวะทั้งหลายส้ินไปหรือวา่หมดไปไดเ้ดด็ขาดนัน่เอง 
 
 



การเจริญวปัิสสนากรรมฐานน้ัน 
มอียู่ ๒ วธีิด้วยกนั 

 การท่ีพวกท่านทั้งหลายจะเร่ิมปฏิบติับ าเพญ็เพียรในดา้นวิปัสสนากรรมฐาน พวกท่านทั้งหลายตอ้ง
ปฏิบติัสมถกรรมฐานจนส าเร็จฌาน ๔ คือ จตุตถฌาน  ฌานใดฌานหน่ึงในฌานทั้ง ๔ เหล่านั้น ใหไ้ด้
เสียก่อน อยา่งนอ้ยท่ีสุดพวกท่านทั้งหลายควรตอ้งพยายามบ าเพญ็เพียรภาวนาใหไ้ดซ่ึ้งปฐมฌานเป็นอยา่งต ่า
เสียก่อน แลว้จึงค่อยมาปฏิบติัวิปัสสนากรรมฐานได ้การเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั้นมีอยู ่๒ วิธีดว้ยกนัคือ 
 (๑) เจริญวิปัสสนาภายในฌาน 
 (๒) เจริญวิปัสสนาภายนอกฌาน 
วิธีท่ี ๑ ส าหรับผูท่ี้มีสมาธินทรียแ์ก่กลา้ ช านาญทางฌานสมาบติั สามารถเจริญวิปัสสนาภายในฌานคือฌาน
ชั้นท่ี ๑ ถึงฌานชั้นท่ี ๗ (อากิญจญัญาตนฌาน) ใชเ้จริญวิปัสสนาภายในฌานได ้ ส่วนฌานชั้นท่ี ๘ ท่ีช่ือวา่ 
เนวสญัญานาสญัญายตนฌานนั้น และสมาบติัท่ีช่ือวา่ สญัญาเวทยตินิโรธ ใชเ้จริญวิปัสสนาภายในไม่ได ้
เพราะวา่ฌานน้ีมีจิตสงบละเอียดประณีตเกินไป จึงไม่สามารถจะเจริญวิปัสสนากรรมฐานได ้ฯ 
วิธีท่ี ๒ ส าหรับผูท่ี้มีปัญญินทรียแ์ก่กลา้ ช านาญในการทางใชปั้ญญาพิจารณาจึงเหมาะท่ีจะเจริญวิปัสสนา
ภายนอกฌาน ถา้พวกท่านทั้งหลายไดฌ้านชั้นใด ๆ กใ็หพ้วกทั้งหลายเขา้จนถึงฌานชั้นนั้น ๆ ก่อนพอออก
จากฌานแลว้กใ็หว้ปัิสสนากรรมฐานทนัที ใหน้ าเอาสงัขารภายในซ่ึงเป็นวิบากขนัธ์ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา 
สงัขารและวิญาณ ซ่ึงท าหนา้ท่ีปรุงแต่งจิตใจในขณะอยูใ่นฌานนั้น น าเอามาพิจารณาดว้ยปัญญา จนเกิดฌาน
แจ่มชดัข้ึน รู้จกัไตรลกัษณ์คือ ความไม่เท่ียง ความเป็นทุกข ์ (แปรปรวน) และความเป็นอตัรา (สลายตวั) ใน
สงัขารทั้งหลายเหล่านั้น ๆ 
 วิธีท่ี ๑ อยูใ่นหลกัท่ีพระอรหันตพ์ุทธสาวก ผูส้ังคายนาอธิบายไวเ้รียกว่า วิญญาณจริยา จริยาใรวิธีท่ี 
๑ น้ี ใชค้วามสังเกตรู้ไตรลกัษณ์ดว้ยวิญญาณ (ปฐมวิญญาณหรือจิต) ภายในฌานนัน่เองไม่ใช่ปัญญา
พิจารณา  ผูป้ฏิบติัตามวิธีท่ี ๑ ไดบ้รรลุอรหัตผล เป็นพระอรหันต์ประเภทเจโตวิมุตติ จริยาในวิธีท่ี ๒ น้ี           
ใชปั้ญญาพิจารณารู้ไตรลกัษณ์ดว้ยปัญญา ผูท่ี้ปฏิบติัตามวิธีท่ี ๒ ได ้บรรพระอรหัตผล เป็นพระอรหันต์
ประเภทปัญญาวิมุตติ ความแตกต่างของพระอรหันตท์ั้ง ๒ ประเภทน้ีอยู่ท่ีอินทรีย ์ถา้สมาธิแก่กลา้ก็จะได้
เป็นพระอรหันต์ประเภทเจโตวิมุตติ ถา้ปัญญินทรียแ์กก้ลา้ก็จะไดเ้ป็นพระอรหันต์ประเภทปัญญาวิมุตติ 
ดังนั้ นผูป้ฏิบัติให้เหมาะสมกับอินทรีย์ของตน จึงจะได้ผลเร็วหลักดังกล่าวมาทั้ งหมดเร่ืองวิปัสสนา
กรรมฐานน้ีอยูใ่นคมัภีร์สทาควรรคสงัยตุตนิกาย พระสุตตนัปิฏก ซ่ึงเป็นพระพทุธพจน์ฯ 
 ขา้พเจา้ขอบอกหริวา่แนะน าใหท่้านทั้งหลายรู้จกัค าวา่อินทรียเ์อาไวใ้นท่ีน้ี กล่าวคืออินทรีย ์ ๕ 
ไดแ้ก่         ๑) ศรัทธา ความเช่ือ, ๒) วิริยะ ความเพียร, ๓) สติ ความมีสติรู้จกัยบัย ั้งชัง่ใจ เปรียบเสมือนรถมี
หา้มลอ้สามารถหยดุไดต้ามตอ้งการ, ๔) สมาธิ คือความมีสมาธิ มีจิตใจด ารงมัน่คงไม่หวัน่ไหวต่ออารมณ์
สัมผสั, ๕) ปัญญา คือความมีปัญญา รุ้จกัใชพ้ทุธิปัญญาพิจารณาและวินิจฉยัถูก ผดิ ชอบอยา่งสูง หมายถึง
วิปัสสนาปัญญา มองเห็นความเกิดความดบัของสงัขาร ซ่ึงเป็นวิปัสสนาญาณขั้นตน้ อินทรียท์ั้ง ๕ ประการน้ี



ยอ่มบงัเกิดข้ึนอยูใ่นตวัของพวกท่านทั้งหลาย และอยา่งไหนมีมากนอ้ยเพียงไร ท่านทั้งหลายยอ่มสงัเกตดว้ย
ตวัของตวัเอง และดงันั้นพวกท่านทั้งหลายพึงพิจารณาวา่ตวัของพวกท่านทั้งหลายนั้นสมควรจะปฏิบติัธรรม
ขั้นใดดว้ยฯ 
 การปฏิบติัธรรมในพระพทุธศาสนานั้นมีทั้งขั้นต ่า ขั้นกลาง และขั้นสูงสุด ผูป้ฏิบติัสมควรเลือก
ปฏิบติัไดต้ามสมควรกบัอุปนิสยัอินทรียข์องตน ผูท่ี้มีอุปนิสยัอินทรียย์งัอ่อนอยูก่ส็มีควรปฏิบติัในธรรมหรือ
วา่พระธรรมขั้นต ่า ๆ ผูท่ี้มีอุปนิสยัอินทรียข์ั้นปานกลางกส็มควรปฏิบติัในพระธรรมขั้นปานกลางเท่านั้น 
ส่วนผูท่ี้มีอุปนิสยัอินทรียท่ี์แก่กลา้ กส็มควรปฏิบติัในพระธรรมชั้นสูงสุด ค าวา่อินทรียน์ั้น ไดแ้ก่ คุณธรรมท่ี
มีประจ าจิตใจ อนัสืบเน่ืองมาแต่ในอดีตชาติก่อน ๆ ซ่ึงเป็นนิสยัประจ าสนัดาน (จิตใจ) ท่านจึงเรียกวา่ 
อุปนิสยัอินทรีย ์ มีดว้ยกนัทั้งหมด ๕ ประการดงัท่ีขา้พเจา้ไดบ้อกเอาไวแ้ลว้ขา้งตน้นั้น ส่วนการปฏิบติัใน
พระธรรมชั้นสูงนั้น ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีจะน าไปสู่จุดหมายปลายทางของพระพทุธศาสนาคือพระนิพพาน และ
วิธีการปฏิบติัพระธรมมในขั้นสูงสุดน้ีกมี็มากมายดว้ยกนัแต่แลว้กส็งเคราะห์ลงในหลกัการศึกษา ๒ หลกั
หรือ ๒ ประการดว้ยกนัคือ ๑) สมาธิ หรือท่ีเรียกวา่จิตตสิกขา หมายถึงการศึกษาส าเนียก ท าใหจิ้ตเป็นสมาธิ
และบริสุทธ์ิผอ่งใส ๒) ปัญญา ท่ีเรียกวา่ ปัญญาสิกขา หมายถึงการศึกษาอบรมใหเ้กิดปัญญา รู้จกัสภาวะต่าง 
ๆ ตามความเป็นจริง ส่วนปัญญาขั้นสูงสุดนั้นท่าเรียกวา่ วิปัสสนา ท่ีเรียกวา่เป็นชนิดความรู้เห็นทท่ีสามารถ
ปลดปล่อยคนใหห้ลุดพน้เป็นอิสรเสรี ไม่ตกอยูภ่ายใตอ้  านาจของส่ิงใด ๆ ตลอดไป การปฏิบติัธรรมทาง
สมาธิและวิปัสสนาในพระพทุธศาสนามุ่งผลใหมี้จิตมัน่คงบริสุทธืท่ีสุด และมีสติปัญญา รู้จกัรักษาตนให้
ปลอดภยัจากกิเลส กรรม และวิบาก (คือขั้นธ์) ซ่ึงผกูมดัรัดตรึงตนอยูต่ ั้งแต่ในอดีตชาติอนัยาวนานนบัชาติ
นบัภพไม่ถว้นมาแลว้ มุ่งหมายสลดัตนใหห้ลุดพน้จากเคร่ืองผกูมดัทั้ง ๓ คือกิเลส และกรรม และวิบาก 
(ขนัธ์) ใหเ้ป็นอิสรเสรีด ารงอยูไ่ดโ้ดยล าพงัอยา่งมีความสุขท่ีแทจ้ริงอยา่งสนัติสุข ขอ้ปฏิบติัทุก ๆ อยา่งอนั
เป็นปัจจยัเก้ือกลูแก่สมาธิและวิปัสสนาอนัสงเคราะห์ลงใน ๒ ประการน้ี เช่น อินทรียส์งัวร การระวงัอินทรีย์
ทั้ง ๖ คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ มิใหบ้าปกศุลเกิดข้ึนครอบง าได ้เม่ือมนัเกิดข้ึน เพราะเผลอกรี็บก าจดัปัดเป่า
ใหอ้อกไป โภชนามตัตญัญตา ใหรู้้จกัประมาณในการรับประทานอาหารไม่นอ้ยไปจนถึงกบัหวัโหยโรยแรง
และไม่มากไปจนถึงกบัอึดอดั ชาคริยานุโยค ประกอบความเพยีรแบบต่ืนมากกวา่หลบั ก าหนดหลบัเพียง
ประมาณส่ีทุ่มในภาคมชัฌิมยาม เวลานอกนั้นใชป้ระกอบความเพียรช าระนิวรณ์ ๕ ใหอ้อกจากจิต โดยวิธี
เดินจงกรม (การท่ีใชว้ิธีในอิริยาบถเดินจงกรมอยา่งเดียวน้ีเพื่อจะมิใหห้ลบั) เม่ือท่านทั้งหลายปฏิบติัอยูใ่นขอ้
ปฏิบติัเหล่าน้ี จิตกพ็ร้อมท่ีจะเป็นสมาธิแลว้จึงสมควรปฏิบติัในการเจริญสมาธิใหไ้ดฌ้าน ๔ เป็นอยา่งต ่า
หรือวา่ใหไ้ดส้มาบติัถึงขั้นท่ี ๙ ช่ือวา่สญัญาเวทยตินิโรธ เป็นอยา่งสูง หรือมิฉะนั้นกใ็หพ้วกท่านทั้งหลาย
กระท าหรือปฏิบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามท่ีขา้พเจา้ไดแ้นะน าเอาไวแ้ลว้ เพื่อใหถึ้งซ่ึงหนทางแห่งความพน้
ทุกขท่ี์แทจ้ริงใหไ้ด ้ ถา้ชาติน้ียงัไม่ถึงกใ็หต้ั้งความปรารถนาเอาไวใ้นชาติหนา้ หรือว่าภาพหนา้ต่อ ๆ ไปใน
ชาติหน่ึง พวกท่านทั้งหลายตอ้งถึงซ่ึงหนทางพน้ทุกขท่ี์แทจ้ริงไดแ้น่นอน ถา้เรามีความปรารถนาเอาไวทุ้ก
ภพทุกชาติอนัน้ีกเ็ป็นหลกัสจัจธรรมอีกอยา่งหน่ึงเช่นเดียวกนัฯ 



 หลกัการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั้นกเ็พือ่มุ่งหวงัอยากจะใหพ้น้ทุกขท์ั้งปวงเสียก่อน กล่าวคือ
อวิชชา สถานท่ีประดิษฐานของอวิชชา ๘ ประการคือ 
 (๑) ปุพพนัตะ จุดเร่ิมตน้ของสงัสารวฎั คือจุดแรกท่ีฐมวิญญาณเกิด มีอวิชชาและภวตณัหาประยกุต์
หรือสิงสู่แลว้จึงไดเ้กิดเป็นสตัว ์
 (๒) อปรันตะ จุดสุดทา้ยของสังสารวฎั คือจุดบรรลุพระอรหตัผลปฐมวิญญาณพน้จากความเป็น
สตัว ์หยดุเกิดตายในสงัสารวฎั ด ารงอยูไ่ดโ้ดยอิสรเสรีไม่มีสงัขารใด ๆ เป็นท่ีอาศยั บรรลุถึงเอกภาพสมบูรณ์ 
ไม่ตกอยูใ่ตอ้  านาจของส่ิงใด ๆ เป็นของตนอยา่งแทจ้ริง (ปรมาตมนับริสุทธ์ิ) ด ารงอยูอ่ยา่งสนัติสุขตลอดกาล
นิรันดร 
 (๓) ปุพพนัตาปรันตะ จุดกลางจากจุดเร่ิมตน้ไปยงัจุดสุดทา้ย สตัวท่์องเท่ียวเกิดตายในสงัสารวฎั
ตลอดกาลอนัยาวนาน ดว้ยปัจจยั ๓ ประการท่ีเรียกวา่สงัสารจกัร คือ ๑) กิเลส, ๒) อภิสังขาร (กรรม), และ 
๓) วิบาก (ขนัธ์) 
 (๔) ปฎิจจสมุปบาท (ปัจจยาการ ๑๒) เหตุปัจจยัแหง่ทุกขซ่ึ์งเกิดสืบต่อกนัเหมือนสายลูกโซ่ 
 (๕) ทุกข ์โดยรวมยอดทั้งหมดไดแ้ก่เบญ็ขนัธ์ ๕ คือ รูป เวทนา สญัญา สังขารและวิญญาณ 
 (๖) ทุกขส์มุทยั เหตุใหเ้กิดทุกขซ่ึ์งไดแ้ก่ตณัหาทั้ง ๓ ซ่ึงมีอวิชชาเป็นหวัหนา้มีกามตณัหา, ภวตณัหา
, วิภวตณัหา 
 (๗) ทุกขนิโรธ พระอมฤตนิพพานคือจิตบริสุทธ์ิท่ีสุด (บรมสุทธ์ิ) สามารถดบัเหตุแห่งทุกขไ์ด้
เดด็ขาด 
 (๘) ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ทางปฏิบติัพาไปใหบ้รรลุพระอมฤตนิพพาน ซ่ึงไดแ้ก่พระอริยมรรค
ทั้ง ๘ ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ความหมายของวิญญาณ ความเป็นจริงแลว้ ค  าวา่ “วิญญาณ” ในภาษาบาลี
ในพระไตรปิฎกนั้น มีความหมายอยู ่๒ อยา่งคือ ๑) ปฐมวิญญาณ ซ่ึงเป็นธาตุแทใ้นกลุ่มธาตุทั้ง ๖ คือ ธาตุ
ดิน น ้ า ลม ไฟ อากาศ และวญิญาณธาตุ ท่านกล่าววา่ธาตุแทท้ั้ง ๖ น้ี ไม่มีการเร่ิมตน้ส่ิงใดไม่มีการเร่ิมตน้ส่ิง
นั้น ยอ่มไม่มีการส้ินสุดเป็นอกัขรัง (อกัษร) แปลวา่ไม่ส้ินสุด พระอมฤตนิพพาน พระผูมี้พระภาคเจา้กท็รง
บญัญติั เรียกวา่ “อกัขรัง, อกัษร” แปลวา่ไม่ส้ินสุดเช่นเดียวกนัเพราะดงันั้นพระนิพพานจึงมิใช่ส่ิงท่ีดบัสูญ 
เพราะหมายถึงปฐมวิญญาณอนับริสุทธ์ิแลว้, ๒) วิถีวิญญาณซ่ึงหมายถึงวิญญาณแห่งทวารทั้ง ๖ ส าหรับรับรู้
อารมณ์อนัเป็นส่ือสมัผสั ส่ิงอนัน้ีมีลกัษณะเกิดดบัเหมือนกบัสงัขารทั้งหลาย เพราะเกิดจากกรรมในอดีตชาติ 
เพราะเหตุท่ีวิญญาณมีความหมาย ๒ อยา่งน่ีเอง สมเดจ็พระผูมี้พระภาคเจา้พระสมณโคดมจึงทรงบญัญติัค า
วา่ “จิตต ” ข้ึนใชใ้นความหมายของปฐมวิญญาณ ซ่ึงพวกเราใชภ้าษาไทยวา่จิต เพราะเราไม่มีค  าท่ีมี
ความหมายตรงกบัค าน้ีใช ้ แต่คงจะเป็นเพราะค าวา่วิญญาณเป็นศพัทว์ิชาการของโบราณซ่ึงจ าเป็นตอ้งใชอ้ยู ่
พระผูมี้พระภาคเจา้พระสมณโคดมจึงยงัทรงเรียกใชอ้ยู ่ ในปฏิจจสมุปบาทกท็รงใชค้  าวา่ “วิญญาณ” ใน
ความหมายของปฐมวิญญาณ วิญญาณทั้ง ๒ ประเภทน้ีเกิดข้ึนเพราะเหตุคือ (๑) ปฐมวิญญาณท่ีจะเกิดเป็น
สัตวเ์พราะถูกอวิชชาและภวตณัหาเขา้ประยกุต ์หรือเขา้สิงสู่จึงท าใหเ้กิดข้ึน (๒) วถีิวิญาณ เกิดข้ึนจากทวาร
ทั้ง ๖ เพราะมีอารมณ์มาสู่ทวาร ดงัท่ีพระผูมี้พระภาคเจา้พระสมณโคดมมาตรัสเอาไวว้า่ “อายตนะภายใน 



อายตนะภายนอก และวิญญาณ ๓ ส่ิงน้ีประจวบกนัจึงเกิดเป็นผสัสะ (สมัผสั) สมเดจ็พระผูมี้พระภาคเจา้พระ
สมณโคดมทรงตรัสเอาไวว้า่ “ภิกษุทั้งหลาย ส่ิงทั้ง ๓ คือ (๑ป กิเลส, (๒ป อภิสังขาร (กรรม), (๓) วิบาก 
(ขนัธ์) เป็นสังสารจกัร” ถา้ตราบใดส่ิงทั้ง ๓ น้ียงัประยกุตห์รือสิงสู่อยูก่บัจิตแลว้ สตัวท์ั้งหลายกจ็ะตอ้ง
ท่องเท่ียวเกิดตายเร่ือยไป ไม่มีท่ีส้ินสุด และเมือใดท าลายสงัสารจกัรทั้ง ๓ น้ีใหห้มดไปจากจิตใจไดแ้ลว้ เม่ือ
นั้นกจ็ะพน้จากความเป็นสตัวคื์อหยดุการท่องเท่ียวเกิดตายได ้ นบัตั้งแต่เกิดมีอวิชชา (ยอดกิเลส) และ
ภวตณัหา (กรรม) แลว้ ปฐมวิญญาณกไ็ดแ้ปรสภาพเป็นส่ิงมีชีวิต (สตัว)์ แลว้ท่องเท่ียวเกิดตายร ่ าไปอยา่งไม่
มีวนัส้ินสุด อวิชชาท่ีอาศยัอยูใ่นจุดทั้ง ๓ ของสงัสารจกัรน้ี ถา้ยงัมิไดถู้กท าลายมนักจ็ะเป็นปัจจยัใหเ้กิด
ภวตณัหา (มิจฉาทิฐิ) อยูต่ลอดไปฯ 
 เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจึงจะตอ้งเจริญวปัิสสนากรรมฐานใหเ้กิดญาณตรัสรู้จุดทั้ง ๓ น้ีใหแ้จ่ม
แจง้ เม่ือวิญญาณเกิดข้ึนในจุดทั้ง ๓ น้ีแจ่มแจง้แลว้ อวชิชาในจุดทั้ง ๓ น้ีกจ็ะสลายไปเสมือนวา่เม่ือความ
สวา่งเกิดข้ึนแลว้ ความมืดทั้งหลายกจ็ะหายไปฉะนั้นฯ การเกิดการตายของส่ิงมีชีวิต (สตัว)์ ตามหลกัสงั
สารวฎัน้ีมิไดห้มายถึงการเกิดการดบัชัว่ขณะจิตหน่ึง ๆ แต่หมายถึงการเกิด การตายของสตัว ์ (จิตท่ีประยกุต์
กบักิเลส กรรม และวิบากแลว้) ในชัว่ชีวติหน่ึง ๆ ปัจจยาการ ๑๒ หรือนิทาน ๑๒ ปฎิจจสมุปบาทกอ็ยูใ่น
หลกัการเดียวกนัน้ี ปัจจยั ๑,๒,๓ ในปัจจการ ๑๒ เป็นปัจจยัในอดีต กล่าวคือเป็นปัจจยัในชาติก่อน, ปัจจยั 
๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐, ในปัจจยาการ ๑๒ เป็นปัจจยัในชาติปัจจุบนั ส่วยปัจจยั ๑๑,๑๒, เป็นปัจจยัในชาติอนาคต 
คือจกัเกิดเป็นส่ิงมีชีวิต (สตัว)์ ในชาติหนา้ต่อไป เม่ือเกิดญาณตรัสรู้ในสงัสารวฎั ๓ จุดแลว้กจ็ะเกิดญาณตรัส
รู้ปัจจยาการ ๑๒ แลว้กจ็ะเกิดญาณตรัสรู้อริยสจั ๔ แจ่มแจง้ข้ึน เม่ือเป็นเช่นนั้นอวิชชาในวตัถุ ๘ ประการก็
ถูกท าลายใหด้บัสูญไปจากจิตใจจนหมดส้ินไม่มีเหลือ เม่ือพวกท่านทั้งหลายจะฝึกวิปัสสนากรรมฐานให้
ไดผ้ลตามของพระบรมศาสดาสมัมาสมัพทุธพระสมณโคดมนั้น ท่านตอ้งศึกษาปฎิจจสมุปบาทหรือปัจจยา
การ ๑๒ น้ีใหถ่้องแทเ้สียก่อน เพราะวา่จะตอ้งน าเอามาพิจารณาเพื่อมรรคผลนิพพานในวิปัสสนากรรมฐาน
น้ี ดว้ยปัจจยาการท่ี ๑ หรือเรียกวา่ปัจจยัท่ี ๑ ในปัจจยาการนั้น ท่านหมายถึงอวิชชาซ่ึงเป็นบาปตวัแรก ท่ี
เกิดข้ึนประยกุตห์รือส่ิงสู่ในปฐมวิญญาณหรือปุริมวิญญาณท่ีพระผูมี้พระภาคเจา้พระสมณโคดมทรงบญัญติั
เรียกวา่ “จิต” ท่ีท าใหป้ฐมวิญญาณเกิดเป็นสตัว ์ (สตัโต แปลวา่ ผูติ้ดขอ้ง) ปัจจายาการท่ี ๒ นั้นหมายถึง
สงัขาร (กรรม)ท่ีพระผูมี้พระภาคเจา้พระสมณโคดมทรงบญัญติัเรียกวา่ “ภวตณัหา” ซ่ึงเป็นบาปตวัท่ี ๒ 
เกิดข้ึนประยกุตห์รือสิงสู่ในปฐมวิญญาณหรือปุริมวิญญาณท่ีพระผูมี้พระภาคเจา้พระสมณโคมทรงบญัญติั
เรียกวา่ “จิต” ท่ีท าใหป้ฐมวญิญาณเกิดเป็นสตัว ์ (สตัโตแปลวา่ติดขอ้ง) บาปทั้ง  ประการน้ีท่ีกระท าใหป้ฐม
วิญญาณเกิดเป็นสตัวค์ร้ังแรก ตอนเร่ิมตน้สงัสารวฎัท่ีเรียกวา่ “ปุพพนัตะ” ตั้งแต่นั้นมากท่็องเท่ียวเกิดตาย
ในสงัสารวฎั ดว้ยอ านาจกิเลสและกรรมตลอดกาลอนัยาวนานนบัภพชาติไม่ถว้น บาปทั้ง ๒ประการน้ีใช้
ชาติก่อน ๆ ซ่ึงประยกุตห์รือสิงอยูป่ฐมวิญญาณนั้น ท่ีส่งวิญญาณไปปฏิเสธในชาติปัจจุบนั คือปัจจยาการท่ี 
๓ ซ้ึงหมายถึงปฐมวิญญาณซ่ึงเป็นธาตุแท ้(อสงัขตธาตุ) ส่ิงหน่ึงในหมู่ธาตุทั้ง ๖ คือ 
 (๑) ปฐวีธาตุ คือธาตุดิน (๒) อาโปธาตุ คือธาตุน ้า 
 (๓) เตโชธาตุ คือธาตุไฟ (๔) วาโยธาตุ คือธาตุลม 



 (๕) อากาศธาตุ คือธาตุช่องวา่ง (๖) วิญญาณธาตุ คือธาตุรู้ (ปฐมวิญญาณ) 
 พระอรหนัตพ์ทุธสาวกผูท่ี้ไดท้  าการสงัคายนาหลงัจากพทุธปรินิพพานไขความค าวา่ปฐมวิญญาณ
เป็นปุริมวิญญาณแปลวา่ วิญญาณดั้งเดิม พระผูมี้พระภาคเจา้พระสมณโคดมพระบรมศาสดาทรง
บญัญติัศพัทใ์หม่ข้ึนใชใ้นความหมายของปฐมวิญญาณวา่ “จิตต ” ทั้งน้ีเพราะค าวา่วญิญาณมีความหมาย ๒ 
อยา่งไม่ตายตวั ยากแก่การตีความหมาย ศพัทใ์หม่ท่ีพระผูมี้พระภาคฯ ไดท้รงบญัญติัน้ีไดแ้ก่ จิตต ท่ีเรา
ทั้งหลายเรียกในภาษาไทยวา่ จิต เพราะเราไม่มีค  าน้ีใช ้ เราจึงใชศ้พัทเ์ดิม เพยีงแต่แปลงรูปศพัทเ์สียใหม่
เท่านั้น วิญญาณอีกอยา่งหน่ึงนั้นไดแ้ก่วญิญาณอนัเป็นส่ือสมัผสัทางทวารทั้ง ๖ ท่ีเรียกวา่ “วิถีวิญญาณ” 
วิญญาณชนิดน้ีเป็นสงัขตธาตุเกิดข้ึนเพราะเหตุปัจจยัปรุงแต่ง มีลกัษณะเกิดดบัเหมือนสงัขารทั้งหลาย ค าวา่ 
“วิญญาณ” เป็นศพัทบ์ญัญติัทางวิชาการของโบราณ จึงจ าเป็นตอ้งใชอ้ยูเ่พยีงใหค้วามหมายกนั ดงันั้น
ในปฏิจจสมุปบาทน้ี พระผูมี้พระภาคเจา้พระสมณโคดมจึงทรงใหค้  าวา่ วิญญาณ, มิไดใ้ชค้  าวา่ จิตต  แต่ก็
หมายถึงจิตมิไดห้มายถึงวิญญาณท่ีเป็นส่ือสัมผสัทางทวารท่ี ๖ วิญญาณท่ีหมายถึงจิตน้ีถูกกิเลสและ
กรรมการส่งไปปฏิสนธิในก าเนิดชาติใหม่ ผูท่ี้ศึกษาพระพทุธศาสนาเม่ือพบค าวา่ “วิญญาณ” ควรใช้
วิจารณญาณใคร่ครวญใหดี้ ๆ เสียก่อนวา่หมายถึงวิญญาณชนิดไหนอยา่ด่วนตีความหมายลงไปทางใดทาง
หน่ึงทนัที ปัจจยัการ /,๒,๓, เป็นปัจจยัในอดีตชาติ ซ่ึงประยกุตก์นัเป็นสตัวแ์ลว้จึงมีการท่องเท่ียวเกิดตายจน
นบัชาตินบัภพไม่ถว้น ตราบใดท่ียงักิเลสและประยกุตห์รือสิงสู่อยู ่ ตราบนั้นปฐมวิญญาณ (จิต) เป็น
แกนกลาง จึงมิไดด้บัสูญ เพียงแต่เปล่ียนอตัภาพใหม่เท่านั้น ปัจจยาการ ๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐, รวมแลว้ ๗ 
ปัจจยัดว้ยกนัเป็นปัจจยัในชาติปัจจุบนั ปัจจยาการท่ี ๔ หมายถึง นามรูปน้ีหมายถึงจุลชีวนัซ่ึงอยูใ่นน ้าอสุจิ
ของผูช้ายหลัง่ลงในช่องคลอดผูห้ญิงไปผสมกบัไข่ (อุตุ) ในมดลูกของผูห้ญิง จึงเกิดการตั้งครรภ ์เม่ืออตัภาพ
สมบูรณ์กไ็ดค้ลอดออกมาเป็นมนุษย ์ ยกัษ ์ (เทวดาพระภูมิ) ตนหน่ึงไดทู้ลถามพระบรมศาสดาพระสมณโค
ดมวา่ อตัภาพเขา้ไปอยูใ่นทอ้งคนไดอ้ยา่งไร พระผูมี้พระภาคพระสมณโคดมพระองคท์รงตรัสตอบกบั
เทวดาตนนั้นวา่กลละซ่ึงหมายถึงน ้าเมือกเหลว (อสุจิ) จากชายหลัง่ลงไปในช่องคลอดของหญิง จุลชีวนั (จุล
ชีพ) ในน ้าเมือกเหลวนั้นวา่ยแหวกไปยงัรังไข่ (อุตุ) ในมดลูก อุตุเป็นต่อมเลือดสีแดงเร่ือ ๆ เป็นโอชะของ
อาหาร ส าหรับบ ารุงเล้ียงจุลชีวนัใหเ้จริญเติบโต เพราะเหตุน้ีพระผูมี้พระภาคพระสมณโคดมจึงทรงตรัสวา่ 
“สตัวเ์กิดจากอาหารและด ารงชีวิตอยูด่ว้ยอาหาร ถา้ขาดกต็อ้งตาย” ปฐมวิญญาณ (จิต) ซ่ึงสมัผสักิเลสและ
กรรมเป็นสตัว ์ แลว้ปฏิสนธิในจุลชีวนัขณะสู่ครรภ ์ ถา้จุลชีวนัซ่ึงเป็นนามรูปไม่มีปฐมวิญญาณกไ็ม่มีท่ี
ปฏิสนธิ และถา้มารดาผูใ้หก้ าเนิดไม่มีแลว้กไ็ม่มีท่ีปฏิสนธิ ดงันั้นพระผูมี้พระภาคพระสมณโคดมจึงทรง
ตรัสวา่ นามรูปกเ็ป็นปัจจยัแหง่วิญญาณดว้ย อนันามรูปใหม่น้ีเป็นนามรูปท่ีกรรมสร้างข้ึนใหเ้ป็นท่ีอาศยัของ
ปฐมวิญญาณ (จิต) ซ่ึงจะตอ้งมีอายตนะส าหรับรับรู้สัมผสั ปัจจยาการท่ี ๕ ท่านหมายถึงอายตนะทัง่ ๖ คือ ๑) 
จกัข ุ ประสาทท าหนา้ท่ีเห็น (ตา), ๒) โสตะ ประสาทท าหนา้ท่ีฟัง (หู), ๓) ฆานะ ประสาทท าหนา้ท่ีดม 
(จมูก), ๔) ชิวหา ประสาทท าหนา้ท่ีล้ิม (ล้ิน), ๕) กายะ ประสาทท าหนา้ท่ีสัมผสั (กาย), ๖) มโน ประสาทท า
หนา้ท่ีรู้อารมณ์ (ธรรม) ทางใจโดยตรงค ามโนน้ีเราแปลวา่ “ใจ” มโนมนายตะมนินทรียเ์ป็นส่ิงท่ีกรรมสร้าง
ข้ึนใหมี้ประจ า นามรูปมีลกัษณะเกิดดบัเหมือนกบัสงัขารทั้งหลาย ดงนัั้นค าวา่มโนจึงมิใช่จิต แต่กอ็นุโลม



หมายถึงจิตไดบ้า้งตามภาษาของชาวบา้น ต าราวา่ไม่มีมโนประสาทท าหนา้ท่ีรู้อารมณ์ทางใจ เพราะวา่เป็น
นามธรรมมิใช่รูปธรรมมโนเป็นตวัวิบากประจ าอยูท่ี่ปบมวิญญาณ (จิต) นัน่เอง แปลวา่มโนเป็นคราบหุม้จิต
มีหนา้ท่ีรับรู้อารมณ์ทางใจโดยตรง แลว้น าเขา้มาสู่จิตคิดอ่านไตรตรอง ปัจจยาการท่ี ๖ หมายถึงผสั (สัมผสั) 
พวกเราชาวบา้นธรรมดารู้จกัสมัผสัเพียงอยา่งเดียว คือสมัผสัทางกาย แต่พระผูมี้พระภาคพระสมณโคดม
ทรงบญัญติัค าน้ีใหมี้ความหมายถึงสมัผสัทางปรัสาททั้ง ๖ หรือทางอายตนะทั้ง ๖ กล่าวคือ อายตนะภายใน
และอายตนะภายนอกและวญิญาณ ประจวบกนัเกิดสมัผสั (ความรู้สึกสะเทือนใจ) ปัจจายกรท่ี (๗) ท่าย
หมายถึงเวทนา ความรู้สึกสมัผสั ย ัว่ใหเ้กิดกามตณัหาคือความรู้สึกติดใจอยากไดเ้อามาเป็นของตน ถา้
ตรงกนัขา้มจากส่ิงปรารถนากท็ าใหเ้กิดความไม่พอใจ ซ่ึงกคื็อตณัหาปริยายหน่ึง ปัจจายาการท่ี (๘) ท่าน
หมายถึงตณัหาไดแ้ก่ความรู้สึกติดใจ พอใจ หรือวา่ตอ้งการมีภาคเป็น ๓ คือ (๑) กามตณัหา ติดใจ พอใจ 
ตอ้งการกามอารมณ์ ๕ ประการ คือ รูป เสียง กล่ิน รส สมัผสั อนัน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ น่ารัก ยยีวน
ชวนใหติ้ดใจ (๒) ภวตณัหา ติดใจ พอใจ ตอ้งการเกิดเป็นส่ิงมีชีวิตในภพก าเนิดท่ีพอใจ หมายถึงเจตจ านงซ่ึง
เป็นกรรม คือโครงสร้างชาติ ภายในดวงจิตทั้งท่ีเป็นกศุลกรรมและทั้งท่ีเป็นอกศุลกรรม (๓) วิภวตณัหา ติด
ใจ พอใจ ตอ้งการดบัสูญไป เพราะเห็นผดิไปวา่คนเกิดมาเพยีงคร้ังเดียวตายแลว้กด็บัสูญไปเลย หมายถึง
กรรมเจตจ านงอนัเป็นโครงสร้างชาติภายในดวงจิต อนัเกิดจากมิจฉาทิฐิประเภทเดียว ปัจจายาการท่ี (๙) 
หมายถึงอุปาทาน อนัอุปทานน้ี ไดแ้ก่การไขวา่ควา้แสวงหาเอามาเป็นของตน พอใจอะไรกค็วา้เอาอนันั้น 
การไขวค่วา้จึงเป็นปัจจยัใหเ้กิดกรรม ปัจจายการท่ี (๑๐) ท่านหมายถึงภวะ คือเจตจ านงซ่ึงเป็นกรรมเท่ากบั
โครงสร้างชาติภายในดวงจิตไดแ้ก่ภวตณัหานัน่เอง ปัจจยาการตั้งแต่ ๔ ถึง ๑๐ รวม ๗ ปัจจายการ เป็นปัจจยั
มีในชาติปัจจุบนั ซ่ึงจกัถ่ายทอดไปยงัชาติหนา้ ถา้เราไม่ดบัมนัเสียก่อน ผูท่ี้ดบัปัจจยั ๗ ประการน้ีส าเร็จแลว้
กพ็น้จากความเป็นสตัว ์ หยดุการเกิด หยดุการตาย บรรลุจุดสุดทา้ยของสงัขารวฎั (อปรันตะ) ปัจจยาการท่ี 
(๑๑) ท่านหมายถึงชาติ ค  าวา่ชาติน้ีไดแ้ก่การเกิดเป็นส่ิงมีชีวิต ในก าเนิดอยา่งใดอยา่งหน่ึง ในก าเนดสตัวโ์ลก
มีอยู ่๔ อยา่งดว้ยกนัคือ (๑) โอปปาติกะ การเกิดเป็นวญิญาณทนัที ไม่มีบิดาและมารดาเป็นผูใ้หก้ าเนิด (๒) 
ชลาพชุะหรือคพัภเสยยกะ ซ่ึงเกิดในครรภก่์อนแลว้จึงคลอดออกมา (๓) สงัเสทชะ ซ่ึงเกิดในเทาใครหรือเกิด
จาอส่ิงของสกปรกอนัหมกัหมม (๔) อณัฑชะ ซ่ึงเกิดเป็นไข่ก่อนแลว้จึงไดอ้อกมาหรือจึงฟักออกมาเป็นตวั 
ปัจจยาการท่ี (๑๒) ท่านหมายถึงชรามรณะเป็นตน้ ซ่ึงเป็นทุกขป์ระจ าชาติก าเนิดทุก ๆ ชนิด เม่ือไดเ้กิดเป็น
ส่ิงท่ีมีชีวิตแลว้ อนัทุกขท์ั้งหลายยอ่มเกิดข้ึนแก่ชีวิตทั้งหลายเหล่านั้นเสมอ ๆ ไป นกัปราชญท์ั้งหลายรู้ความ
จริงใจขอ้น้ี และรู้วา่ปฐมวญิญาณบริสุทธ์ิลว้น ๆ ไม่มีสงัขารหุม้อยู ่ มิใช่ส่ิงมีชีวิต เม่ือปฏิบติัก าจดัสงัขารคือ
กิเลส และกรรมและวิบาก (ขนัธ์) ออกเสียไดแ้ลว้กจ็ะพน้ความเป็นสตัว ์หยดุการเกิดการตาย จะไม่มีทุกขใ์ด 
ๆ ติดตามต่อไปตลอดกาลชัว่นิรันดร์ ปฐมวิญญาณท่ีบรรลุถึงสภาพบริสุทธ์ิแลว้ พระผูมี้พระภาคพระสมณ
โคดมพระพทุธองคท์รงบญัญติัเรียกวา่ “ปรมาตมนั” บริสุทธ์ิอยา่งแทจ้ริง และนิรันดรอยา่งแทจ้ริงจกัด ารง
อยูอ่ยา่งสนัติสุขตลอดกาลนิรันดรเป็นอกาลิโกไม่จ ากดักาลคือมีอยูต่ลอดกาล มิไดด้บัสูญไปกาล
ในปฏิจจสมุปบาทมีอยู ่๓ คือ (๑) อดีตกาล หมายถึงชาติก่อน (๒) อนาคตกาลหมายถึงชาติหนา้ (๓) ปัจจุบนั
กาล หมายถึงชาติน้ีคือท่ีเป็นอยูใ่นชาติปัจจุบนั การตีความหมายปัจจยาการ ๑๒ หรือ ปัจจยั ๑๒ วา่มีในชาติ



น้ีทั้งหมดนั้นจกักระท าใหเ้กิดความงงงนัข้ึน ติดตนัอยู ่ ณ จุดใดจุดหน่ึง จะไม่รู้ปัจจยาการหรือปัจจยัแห่ง
ทุกขใ์นสงัสารวฎัอยา่งละทุปรุโปร่ง เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจึงควรตีความหมายถึงปัจจยัในกาลทั้ง ๓ น้ี ก็
จะรู้แจง้ความเป็นความจริงของสงัสารวฎั จะรู้จกัทางแกไ้ขใหห้ลุดพน้จากปัจจยัแห่งทุกขต์ามความเป็น
จขริง กาลในจุดทั้ง ๓ ของสงัสารวฎัเรียกวา่ “อทัธา” แปลวา่ กาลไกล มีอยู ่๓ กาลดว้ยกนั คือ (๑) อดีตอทธา 
อดีตไกลหมายถึงปุพพนัตะ จุดเร่ิมตน้ของสงัสารวฎั, (๒) อนาคตอทัธา อนาคตไกล หมายถึงอปรันตะ จุด
สุดทา้ยของสงัสารวฎัคือบรรลุพระนิพพานหยดุการเกิดการตายได,้ (๓) ปัจจุบนัอทัธา ปัจจุบนัไกล หมายถึง
ระยะกาลจากจุดเร่ิมตน้ไปยงัจุดสุดทา้ยของสงัสารวฎั ซ่ึงเป็นระยะกาลอนัยดืยาวจนนบัชาตินบัภพไม่ถว้น 
ตอ้งนบักาลเวลาเป็นจ านวนอสงไขยกปั อสงไขยปี เช่นพระผูมี้พระภาคพระสมณโคดมทรงระลึกไดว้า่ 
นบัตั้งแต่พระองคต์ั้งนโมปณิธานเป็นพระพทุธเจา้มา ทรงสร้างบารมีมา ๔ อสงไขยกปั ๑๐๐,๐๐๐ อสงไขยปี
จึงไดม้าตรัสรู้พระโพธิญาณเป็นพระพทุธเจา้ กาลน้ีเรียกวา่ “ปุพพนัตา ปรันตะ” เม่ือพวกท่านทั้งหลายได้
ทราบปัจจยาการอยา่งละเอียดแลว้ กจ็ะเป็นการสะดวกข้ึนในเวลาฝึกวปัิสสนากรรมฐานต่อไปในวนัขา้หนา้ 
ส่วนมาผูบ้  าเพญ็วิปัสสนากรรมฐานจะตอ้งน าเอาสติปัฎฐาน ๔ มาพิจารณาใหเ้ห็นกายในกาย ใหเ้ห็นเวทนา
ในเวทนา ใหเ้ห็นจิตในจิต และใหเ้ห็นธรรมในธรรม เรียกวา่ สติปฎิฐาน ๔  ถา้ใครสามารถนัง่วิปัสสนาจน
มองเห็นแบบน้ีดว้ยปัญญาในอปัปนาสมาธิท่ีแทจ้ริงดว้ยตนเองแลว้ในฌานใดฌานหน่ึงท่ีตนไดน้ั้น ยอ่มเรียก
ไดว้า่ผูน้ั้นไดม้องเห็นซ่ึงสัจจธรรมตามพระบรมศาสดาฯ ตามหลกัในพระไตรปิฎก สติปัฎฐานวิภงัค ์ สุต
ตนัตภาชนีย ์พระอภิธรรมปิฎกเล่มท่ี ๒ ท่านไดก้ล่าวเอาไวอ้ยา่งน้ีคือ 
 (๑) ภิกษุในพทุธศาสนาน้ี พิจารณาเห็นกายในกายภายในอยูเ่นือง ๆ พิจารณาเห็นกายในกาย
ภายนอกเนือง ๆ อยู ่พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในและภายนอกเนือง ๆ มีความเพียร มีสัมปชญัญะมีสติ
ก าจดัอภิชชาและโทมนสัเสียไดใ้นโลก 
 (๒) พิจารณาเห็นเวทนาภายในเนือง ๆ อยู ่ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายนอกเนือง ๆ อยู ่
พิจารณาเห็นเวทนาทั้งภายในและภายนอกเนือง ๆ อยู ่ มีความเพยีร มีสมัปชญัญะ มีสติ ก าจดัอภิชฌา และ
โทมนสัเสียไดใ้นโลก 
 (๓) พิจารณาเห็นจิตในจิตภายในเนือง ๆ อยู ่พจิารณาเห็นจิตในจิตภายนอกเนือง ๆ อยู ่พจิารณาเห็น
จิตทั้งภายในและภายนอกเนือง ๆ อยู ่ มีความเพยีร มีสมัปชญัญะ มีสติก าจดัอภิชฌา และโทมนสัเสียไดใ้น
โลก 
 (๔) พิจารณาเห็นธรรมในธรรมกายในเนือง ๆ อยู ่พิจารณาเห็นธรรมในทั้งภายในและภายนอกเนือง 
ๆ อยู ่มีความเพียร มีสมัปชญัญะ มีสติก าจดัอภชฌาและโทมนสัเสียไดใ้นโลก 
 ตามหลกัในพระไตรปิฎกน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ การฝึกวิปัสสนากรรมฐานนั้นตอ้งใชส้ติและ
สมัปชญัญะอยูต่ลอดเวลาทุก ๆ ขณะจิต และใชค้วามเพียรเป็นหลกัดว้ย ก่อนอ่ืนพวกท่านทั้งหลายท่ีจะฝึก
วิปัสสนากรรมฐานนั้น พวกท่านทั้งหลายควรรู้หรือควรทราบเสียก่อนวา่ ค  าวา่วปัิสสนานั้นหมายความวา่
อยา่งไร ค าวา่วิปัสสนานั้นคือการพิจารณาโดยใชปั้ญญาเป็นหลกั ท่านใหเ้อาปัญญาน าไปพิจารณานามกบั
รูปใหเ้ห็นซ่ึงสจัธรรมท่ีแทจ้ริงของนามและรูปนั้น ๆ ตามความเป็นจริงของสงัสารวฎัตามปัจจยาการทั้งหมด



นัน่เอง หรือวา่ใหน้ าเอาปัญญาซ่ึงเกิดจากสมาธิเป็นอปัปนาสมาธิท่ีแทจ้ริงนั้นมาพิจารณาในนามและรูปนั้น 
ๆ ในไตรลกัษณ์ กล่าวคือ อนิจจงั ทุกข  อนตตาใหเ้ห็นนามและรูปเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอนิจจงั เป็นทุกข ์และ
เป็นอนตัตสนัง่เอง อะไรเป็นนามและอะไรเป็นรูปพวกท่านทั้งหลายควรจะรับรู้เสียก่อนเช่นเดียวกนั 
มหาภูตรูปทั้ง ๔ และรูป ๒๘ เป็นรูปส่วนจิตและเจตสิกนั้นเป็นนาม และวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นจะละ
กิเลสหรือประหารกิเลสใหห้มดไปจากจิตสนัดานทั้งหลายของเหล่าสรรพสตัว ์ ท่ีเวยีนวา่ยตายเกิดกนัมานบั
ชาตินบัภพไม่ถว้นใหห้มดไปไดอ้ยา่งเดด็ขาดไม่ใช่เคยรู้กนัตามต าราหรือวา่ครูบาอาจารยต่์าง ๆ บอกเล่า 
หรือไดย้นิไดฟั้งมาจากผูใ้ดผูห้น่ึงกห็าไม่ ส่วนหลกัของสติปัฎฐานทั้ง ๔ ท่ีในพระไตรปิฎกอนัน้ี ขา้พเจา้เห็น
วา่ไม่เหมาะกบัพวกท่านทั้งหลายท่ีจะน าเอาสติปัฎฐานมาฝึกตั้งแต่ขั้นตน้รือวา่เร่ิมแรก ส่วนหลกักรรมฐานท่ี
ขา้พเจา้ไดแ้นะน าเอาไวต้ั้งแต่สมถกรรมฐานนั้น กล่าวคือใหพ้วกท่านทั้งหลายนเดินตามรอยพระบรมศาสดา
พระสมณโคดม ซ่ึงพระองคไ์ดใ้ชใ้นการบ าเพญ็เพียรภาวนามาแลว้จนไดต้รัสรู้อนุตรสมัมาสมัโพธิญาณ คือ
อานาปานสติ เม่ือเจริญอานาปานสติไปตั้งแต่ตน้แลว้ จนถึงวิปัสสนากรรมฐานเหมือนพระศาสดาฯ ซ่ึงเป็น
บรมครูของพวกเราทั้งหลายแลว้ จะท าใหท่้านไดฌ้านและอภิญญาดว้ย เหมือนกบัพระสมัมาสมัพทุธเจา้ของ
พวกเราไดป้ฏิบติัมาแลว้ และเม่ือท่านถา้มีวาสนาบารมีแก่กลา้ท่ีจะไดส้ าเร็จมรรคผลนิพพานนั้นกจ็ะส าเร็จ
ประเภทเจโตวมุิตติ ไม่ใช่ปัญญาวิมุตติอีกดว้ย ถา้ท่านทั้งหลายไดก้ระท าตามท่ีขา้พเจา้ไดแ้นะน า ส่วนสติปัฎ
ฐานทั้ง ๔ นั้น กายานุปัสสนาสติปัฎฐานนั้นเป็นรูป ท่านใหพ้ิจารณาตั้งแต่พื้นเทา้ข้ึนไปในเบ้ืองบน แต่ปลาย
ผมลงมาในเบ้ืองต ่า มีหนงัหุม้อยูโ่ดยรอบ เตม็ไปดว้ยของท่ีสะอาดมีประการต่าง ๆ ในกายน้ีมีผม ขน เลบ็ 
ฟัน หนงั เน้ือ เอน็ กระดูก เยือ่ในกระดูก มา้ม หวัใจ ตบั พงัผดื ไต ปอด ไสใ้หญ่ ไสน้อ้ย อาหารใหม่ อาหาร
เก่า ดี เสลด หนอง เลือด เหง่ือ มนัขน้ น ้ าตา เปลวมนั น ้าลาย น ้ ามูก ไขขอ้ มูตร ท่านใหพ้จิารณาของทั้งหมด
น้ีวา่เป็นอนิจจงั เป็นทุกขเ์ป็นอนตัตาเป็นตน้ ส่วนเวทนา จิต ธรรม ทั้ง ๓ น้ีเป็นนามใหพ้ิจารณาในอิริยาบถ
ทั้ง ๔ คือ การนอน นัง่ ยนื และสภาวธรมต่าง ๆ ใหเ้ขา้ไตรลกัษณ์ เช่นในการเห็น ไดย้นิ ไดก้ล่ิน รู้รส และ
ความรู้สึก ซ่ึงต่างกเ็กิดจากเวทนา เกิดจากจิต และความฟุ้งซ่านของธมัมานุปัสสนาเป็นตน้ โดยใชปั้ญญา
และสติเป็นหลกัอยา่งน้ีเป็นตน้ แต่วา่ขา้พเจา้เห็นวา่ญาติมิตรและศิษยานุศิษยท์ั้งหลายควรมาศึกษาหลกัอานา
ปานสติ ๑๖ ประการ และน าเอาไปประพฤติปฏิบติัดีกวา่ ซ่ึงจะท าใหไ้ดผ้ลทั้งปัจจุบนัชาติและอนาคตชาติ
มากมาย พร้อมกระนั้นเรากไ็ดเ้ดินตามเบ้ืองยคุลบาทขององคส์มเด็จพระสัมมาสมัพทุธเจา้ท่ีแทจ้ริงทั้งกาย 
วาจา และใจโดยสมบูรณ์แบบเลยทีเดียว นกัปฏิบติัธรรมทั้งหลายในปัจจุบนัน้ีมีอยูด่ว้ยกนัมากมายมากส านกั 
มากครูอาจารย ์โดยเฉพาะในเมืองไทยของเรา ถา้ใครถามเรากบ็อกเขาวา่เดินรอยตามพระพทุธเจา้ฯ ของเราท่ี
แทจ้ริงชนิดไม่นอกรีตนอกรอยอีกดว้ย 
 อานาปานสตินั้นมีอยู ่ ๑๖ อยา่งดว้ยกนัและมีอยูห่ลายขั้นตอนดว้ยกนั การเจริญสมาธิอนัปฏิสงัยตุ
ดว้ยอานาปานสติมีวตัถุ ๑๖ ประการ หรือ ๑๖ อยา่ง 
 (๑) เม่ือหายใจออกยาว กรู้็สึกตวัทัว่ถึงวา่เราหายใจออกยาวดงัน้ี เม่ือหายใจเขา้ยาวกน็รู้สึกตวัทัว่ถึง
วา่เราหายใจเขา้ยาว ดงัน้ี 



 (๒) เม่ือหายใจออกสั้น กรู้็สึกตวัทัว่ถึงวา่เราหายใจออกสั้นดงัน้ี เม่ือหายใจเขา้สั้นกรู้็สึกตวัทัว่ถึงวา่
เราหายใจเขา้สั้น ดงัน้ี  
 (๓) ยอ่มท าในบทศึกษาวา่ เราเป็นผูรู้้พร้อมเฉพาะซ่ึงกายทั้งปวง จกัหายใจออก ดงัน้ี ยอ่มท าในบท
ศึกษาวา่ เราเป็นผูรู้้พร้อมเฉพาะซ่ึงกายทั้งปวง จกัหายใจเขา้ ดงัน้ี 
 (๔) ยอ่มท าในบทศึกษาวา่ เราเป็นผูท้  ากายสงัขารใหร้ะงบัอยู ่ จกัหายใจออกดงัน้ี ยอ่มท าในบท
ศึกษาวา่ เราเป็นผูท้  าสงัขารใหร้ะงบัอยู ่จกัหายใจเขา้ดงัน้ี 

(จบจตุกกะท่ี ๑) 
 (๕) ยอ่มท าในบทศึกษาวา่ เราเป็นผูรั้บรู้พร้อมเฉพาะซ่ึงปิติ ดงัน้ี ยอ่มท าในบทศึกษาวา่ เราเป็นผูรู้้
พร้อมซ่ึงปิติจกั หายใจเขา้ ดงัน้ี 
 (๖) ยอ่มท าในบทศึกษาวา่ เราเป็นผูรู้้พร้อมเฉพาะซ่ึงสุข จกัหายใจออก ดงัน้ี ยอ่มท าในบทศึกษาวา่ 
เราเป็นผูรู้้เฉพาะซ่ึงสุข จกัหายใจเขา้ ดงัน้ี 
 (๗) ยอ่มท าในบทศึกษาวา่ เราเป็นผูรู้้พร้อมเฉพาะซ่ึงจิตสงัขาน จกัหายใจออก ดงัน้ี ยอ่มท าในบท
ศึกษาวา่ เราเป็นผูรู้้พร้อมเฉพาะซ่ึงจิตสงัขาร จกัหายใจเขา้ ดงัน้ี 
 (๘) ยอ่มท าในบทศึกษาวา่ เราเป็นผูท้  าจิตสงัขารใหร้ างบัอยู ่ จกัหายใจออกดงัน้ี ยอ่มท าในบทศึกษา
วา่ เราเป็นผูท้  าจิตสงัขารใหร้ างบัอยู ่จกัหายใจเขา้ ดงัน้ี 

(จบจตุกกะท่ี ๒) 
 (๙) ยอ่มท าในบทศึกษาวา่ เราเป็นผูรู้้พร้อมเฉพาะซ่ึงจิต จกัหายใจออก ดงัน้ี ยอ่มท าในบทศึกษาวา่ 
เราเป็นผูรู้้พร้อมซ่ึงจิต จกัหายใจเขา้ ดงัน้ี 
 (๑๐) ยอ่มท าในบทศึกษาวา่ เราเป็นผูท้  าจิตใหป้ราโมทยย์ิง่อยู ่ จกัหายใจออก ดงัน้ี ยอ่มท าในบท
ศึกษาวา่ เราเป็นผูท้  าจิตใหป้ราโมทยย์ิง่อยู ่จกัหายใจเขา้ ดงัน้ี 
 (๑๑) ยอ่มท าในบทศึกษาวา่ เราเป็นผูท้  าจิตใหต้ั้งมัน่ จกัหายใจออก ดงัน้ี ยอ่มท าในบทศึกษาวา่ เรา
เป็นผูท้  าจิตใหต้ั้งมัน่อยู ่จกัหายใจเขา้ ดงัน้ี 
 (๑๒) ยอ่มท าในบทศึกษาวา่ เราเป็นผูท้  าจิตใหป้ล่อยอยู ่ จกัหายใจออก ดงัน้ี ยอ่มท าในบทศึกษาวา่ 
เราเป็นผูท้  าจิตใหป้ล่อยอยู ่จกัหายใจเขา้ ดงัน้ี 

(จบจตุกกะท่ี ๓) 
 (๑๓) ยอ่มท าในบทศึกษาวา่ เราเป็นผูต้ามเห็นความไม่เท่ียงอยูป่ระจ า จกัหายใจออก ดงัน้ี ยอ่มท าใน           
บทศึกษาวา่ เราเป็นผูต้ามเห็นความไม่เท่ียงอยูเ่ป็นประจ า จกัหายใจเขา้ ดงัน้ี 
 (๑๔) ยอ่มท าในบทศึกษาวา่ เราเป็นผูต้ามเห็นซ่ึงความจางคลายอยูเ่ป็นประจ า จกัหายใจออก ดงัน้ี 
ยอ่มท าในบทศึกษาวา่ เราเป็นผูต้ามเห็นซ่ึงความจางคลายอยูเ่ป็นประจ า จกัหายใจเขา้ ดงัน้ี 
 (๑๕) ยอ่มท าในบทศึกษาวา่ เราเป็นผูต้ามเห็นซ่ึงความดบัไม่เหลืออยูเ่ป็นประจ า จกัหายใจออก ดงัน้ี 
ยอ่มท าในบทศึกษาวา่ เราเป็นผูต้ามเห็นซ่ึงความดบัไม่เหลืออยูเ่ป็นประจ า จกัหายใจเขา้ ดงัน้ี 



 (๑๖) ยอ่มท าในบทศึกษาวา่ เราเป็นผูต้ามซ่ึงความสลดัคืนอยูเ่ป็นประจ า จกัหายใจออก ดงัน้ี  ยอ่ม
ท าในบทศึกษาวา่ เราเป็นผูต้ามเห็นซ่ึงความสลดัคืนอยูเ่ป็นประจ า จกัหายใจออก ดงัน้ี ยอ่มท าในบทศึกษาวา่ 
เราเป็นผูต้ามเห็นซ่ึงความสลดัอยูเ่ป็นประจ า จกัหายใจเขา้ ดงัน้ี 

(จบจตุกกะท่ี ๔) 
 พระสมัมาสมัพทุธเจา้พระสมณโคดมทรงตสัวา่ อานาปานสติ อนับุคคลผูเ้จริญแลว้ ท าใหม้ากแลว้
อยา่งน้ีแล ยอ่มมีผลใหญ่ ยอ่มมีอานิสงส์ใหญ่ อนัวา้อานาปานสติ อนับุคคลผูเ้จริญแลว้ท าใหม้ากแลว้อยู่
อยา่งน้ี จะไดผ้ลอานิสงส์ ๗ ประการ ยอ่มเป็นส่ิงท่ีหวงัไดว้า่ ผลอานิสงส์ ๗ ประการ คือ ๑) การบรรลุ
อรหตัตผลทนัทีในทิฎฐธรรม, ๒) ถา้ไม่เช่นนั้น ยอ่มบรรลุอรหตัตผลในกาลแห่งมรณะ, ๓) ถา้ไม่เช่นนั้น 
เพราะส้ินโอรัมภาคิยสญัโยชน์ ๕ ยอ่มเป็นอนัตราปรินิพพานย,ี ๔) ถา้ไม่เช่นนั้น เพราะส้ินโอรัมภาคิย
สัญโยชน์ ๕ ยอ่มเป็นอุปหจัจปรินิพพาย,ี ๕) ถา้ไม่เช่นนั้น เพราะส้ินโอรัมภาคิยสญัโยชน์ ๕ ยอ่มเป็นอสงั
ขารปรินิพาย,ี ๖) ถา้ไม่เป็นเช่นนั้น เพราะส้ินโอรัมภาคิสญัโยชน์ ๕ ยอ่มเป็นสงัขารปรินิพพาย,ี ๗) ถา้
ไม่เช่นนั้น เพราะส้ินโอรัมภาคิยสญัโยชน์ ๕ ยอ่มเป็นอุทธงัโสโตอกนิฎฐคามี 
 ท่านทั้งหลาย อานาปานสติอนับุคคลผูเ้จริญแลว้ ท าใหม้ากแลว้อยา่งน้ีแล ผลอานิสงส์ ๗ ประการ
ยอ่มหวงัไดด้งัน้ี อานาปานสติภาวนาดงักล่าว ซ่ึงประมวลไวท้ั้งหมดมี ๔ จตุกกะ ๑๖ วตัถุ คือจตุกกะท่ี (๑) 
เป็นสมถภาวนาลว้น ส่วนจตุกกะท่ี (๒) และจตุกกะท่ี (๓) เป็นสมถภาวนาท่ีเจือปนกบัวิปัสสนา ส่วนจตุก
กะท่ี (๔) น้ีเป็นวิปัสสนาภาวนาถึงท่ีสุด สมถภาวนาคือการก าหนดหรืออารมณ์นิมิต เพื่อความตั้งมัน่แห่งจิต 
มีผลถึงท่ีสุดเป็นฌาน ส่วนวปัิสสนาภาวนานั้นก าหนดโดยลกัษณะ คือความไม่เท่ียงเป็นทุกข ์เป็นอนตัตา ท า
จิตใหรู้้แจง้เห็นแจง้ในส่ิงทั้งปวง มีผลถึงท่ีสุดเป็นฌาน เป็นอนัวา่อานาปานสติ ๑๖ วตัถุน้ีตั้งตน้ข้ึนมาดว้ย
การอบรมจิตใหมี้ก าลงัแห่งฌานดว้ยจตุกกะท่ี (๑) แลว้อบรมก าลงัฌานใหเ้กิดข้ึน ผสมก าลงัแห่งฌานจตุกกะ
ท่ี (๒) และจตุกกะท่ี (๓) โดยทดัเทียมกนั และก าลงัแห่งญาณเดินออกหนา้ก าลงัแห่งฌาน ทวยีิง่ข้ึนไปจนถึง
ท่ีสุดในจตุกกะท่ี (๔) จนสามารถท าลายอวิชชาไดจ้ริงในล าดบันั้นฯ 

อานาปานสติจตุกกะที ่๑ มีอยู่ ๔ ขั้น 
 ขั้นท่ี (๑)  ก าหนดลมหายใจยาว, ขั้นท่ี (๒) ก าหนดหายใจสั้น, ขั้นท่ี (๓) ก าหนดลมหายใจทั้งปวง,            
ขั้นท่ี (๔) ก าหนดลมหายใจสงบจนบรรลุฌาน 
 อานาปานสติจตุกกะท่ี ๒ มีอยู ่๔ ขั้น 
 ขั้นท่ี (๕)  ก าหนดรู้ปิติ-ขณะหายใจเขา้-ออก, ขั้นท่ี (๖) ก าหนดสุข-ขณะหายใจเขา้และหายใจออก,           
ขั้นท่ี (๗) ก าหนดรู้จิตสงัขารขณะหายใจเขา้และหายใจออก, ขั้นท่ี (๘) ก าหนดรู้จิตสงัขารสงบ ขณะหายใจ
เขา้และหายในออก 

อานาปานสติจตุกกะที ่๓ มี ๔ ช้ัน 
 ขั้นท่ี (๙) ก าหนดรู้จิตขณะหายใจเขา้และหายใจออก, ขั้นท่ี (๑๐) ก าหนดจิตปราโมทยย์ิง่ขณะ
หายใจเขา้และหายใจออก, ขั้นท่ี (๑๑) ก าหนดจิตตั้งมัน่ขณะหายใจเขา้และหายใจออก, ขั้นท่ี (๑๑) ก าหนดจิต
ตั้งมัน่ขณะหายใจเขา้และหายใจออกขั้นท่ี (๑๒) ก าหนดจิตปล่อยวางขณะหายใจเขา้และหายใจออก 



อานาปานสติจตุกกะที ่๔ มีอยู่ ๔ ขั้น 
 ขั้นท่ี (๑๓) ก าหนดอนิจจงัขณะหายใจเขา้และหายใจออก, ขั้นท่ี (๑๔) ก าหนดรู้วิเคราะห์ขณะ
หายใจเขา้และหายใจออก, ขั้นท่ี (๑๕) ก าหนดรู้นิโรธขณะหายใจเขา้และหายใจออก, ขั้นท่ี (๑๖) ก าหนด
รู้ปฎินิสสคัคะ ขณะหายใจเขา้และหายใจออก 
 เม่ือบุคคลเจริญอานาปานสติมีวตัถุ ๑๖ หรือมีจตุกกะ ๔ ดงัท่ีกล่าวแลว้ ยอ่มมีความรู้เก่ียวกบัการท า               
อานาปานสติทั้งหมด ความรู้ท่ีกล่าวน้ีแบ่งเป็น ๑๑ หมวดดงัต่อไปน้ีคือ 
 หมวดท่ี (๑) ญาณในธรรมท่ีเป็นอนัตรายต่อสมาธิ 
 หมวดท่ี (๒) ญาณในธรรมท่ีเป็นอุปการะต่อสมาธิ ๘ ประการ 
 หมวดท่ี (๓) ญาณในโทษท่ีเป็นเคร่ืองเศร้าหมองของสมาธิ ๑๘ ประการ 
 หมวดท่ี (๔) ญาณในธรรมคือความผอ่งแผว้ของสมาธิ ๑๓ ประการ 
 หมวดท่ี (๕) ญาณในการท าตนใหเ้ป็นผูมี้สติปัฎฐาน ๓๒ ประการ 
 หมวดท่ี (๖) ญาณท่ีเป็นไปตามอ านาจสมาธิ ๒๔ ประการ 
 หมวดท่ี (๗) ญาณท่ีเป็นไปตามอ านาจของวิปัสสนา ๗๒ ประการ 
 หมวดท่ี (๘) ญาณในนิพพิทา 
 หมวดท่ี (๙) ญาณอนัอนุโลมต่อนิพพิทา 
 หมวดท่ี (๑๐) ญาณเป็นท่ีระงบัเสียซ่ึงนิพพิทา 
 หมวดท่ี (๑๑) ญาณในสุขอนัเกิดแต่วิมุตติ รวมเป็น ๒๒๐ ประการ หรือ ๒๒๐ เร่ืองดงัน้ี 
 

หมวดที่ ๑  และหมวดที่ ๒ 
 ญาณในธรรมเป็นอนัตราย และในธรรมเป็นอุปการะต่อสมาธินั้น อาจจะกล่าวเป็นคู่ ๆ ในฐานะท่ี
เป็นของตรงกนัขา้มต่อกนัและกนั ดงัต่อไปน้ี 
 (๑) กามฉนัทะ เป็นอนัตราย เนกขมัมะเป็นอุปการะ อนัน้ีคู่หน่ึง 
 (๒) พยาบาท เป็นอนัตราย อพัพยาบาทเป็นอุปการะ อนัน้ีคู่หน่ึง 
 (๓) ถีนมิทธะ เป็นอนัตราย อาโลกสัญญาเป็นอุปการะ อนัน้ีคู่หน่ึง 
 (๔) อุทธจัจะ เป้นอนัตราย อวกิเขปะเป็นอุปการะ อนัน้ีคู่หน่ึง 
 (๕) วิจิกิจฉา เป็นอนัตราย ธมัมววฎัฐานะเป็นอุปการะ อนัน้ีคู่หน่ึง 
 (๖) อวิชชา เป็นอนัตราย วิชชาหรือญาณเป็นอุปการะ อนัน้ีคุ่หน่ึง 
 (๗) อรติ เป็นอนัตราย ปามุชชะเป็นอุปการะ อนัน้ีคู่หน่ึง 
 (๘) อกศุลกรรมทั้งปวงเป็นอตัราย กศุลกรรมทั้งปวงเป็นอุปการะ อนัน้ีคู่หน่ึง ดงัท่ีขา้พเจา้ไดก้ล่าว
มาแลว้วา่ จะก าหนดรู้ส่ิงใดจะตอ้งท าใหส่ิ้งนั้นใหป้รากฏแก่ใจจริง ๆ เสียก่อน แลว้จึงก าหนดรู้ถึงส่ิงนั้น
ปรากฏอยูเ่องแลว้ กมี็การก าหนดรู้ท่ีส่ิงนั้นไม่ไดเ้ลย การก าหนดรู้ความเป็นอนัตรายและการก าหนดรู้ความ
เป็นอุปการะ ท่านจะตอ้งรู้ก าหนดท่ีธรรม ๑๖ ประการน้ีจริง จนกระทัง่รู้จกัตวัจริงของส่ิงนั้น ๆ รู้จกัความท่ี



ส่ิงนั้นท าอนัตรายแก่สมาธิอยา่งประจกัษข์ดัแก่ใจตน ในขณะท่ีตนก าลงัพยายามจะท าจิตใหเ้ป็นสมาธิ ซ่ึง
ตอ้งท าการต่อสูห้รือประคบัประคองอยา่งใดอยา่งหน่ึงในขณะนั้นวา่มนัมีความจริงในการท าหนา้ท่ีของมนั
อยา่งไร จึงเรียกวา่ญาณในท่ีน้ี 
 

หมวดที่ ๓ 
 ญาณในโทษเป็นเคร่ืองเศร้าหมองของสมาธินั้น หมายถึงความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ในการพลิกแพลง
ของจิตใจ ขณะท่ีมีการก าหนดลมหายใจหรือนิมิตท่ีกระท าไปไม่ส าเร็จ ซ่ึงมีอยู ่๑๘ ชนิดดว้ยกนัคือ 
 (๑) เม่ือก าหนดเบ้ืองตน้   ท่ามกลาง ท่ีสุด   แห่งลงหายใจออก   จิตฟุ้งซ่านในภายใน 
 (๒) เม่ือก าหนดเบ้ืองตน้  ท่ามกลาง  ท่ีสุด  แห่งลมหายใจเขา้  จิตฟุ้งซ่านในภายนอก 
 (๓) ความหวงั  ความใคร่  ความพอใจ  หรือความทะยานอยากต่อลมหายใจออก 
 (๔) ความหวงั  ความรักใคร่  ความพอใจ  หรือความทะยานอยกต่อลมหายใจเขา้ 
 (๕) เม่ือสนใจในลมหายใจออกมากเกินไป จนเรียกไดว้า่ถูกลมหายใจออกครอบง า ความเลือน กจ็ะ
บงัเกิดข้ึนในการก าหนดลมหายใจเขา้ 
 (๖) เม่ือสนใจในลมหายใจเขา้มากเกินไป จนเรียกไดว้า่ถูกลมหายใจครอบง า ความเลือน กบ็งัเกิด
ข้ึนในการก าหนดลมหายใจออก 
 (๗) เม่ือก าหนดนิมิตอยู ่จิตท่ีก าหนดนิมิตหวัน่ไหว 
 (๘) เม่ือก าหนดลมหายใจออกอยู ่จิตท่ีก าหนดนิมิตหวัน่ไหว 
 (๙) เม่ือก าหนดนิมิตอยู ่จิตท่ีก าหนดลมหายใจเขา้หวัน่ไหว 
 (๑๐) เม่ือก าหนดลมหายใจเขา้ออยู ่จิตท่ีก าหนดนิมิตหวัน่ไหว 
 (๑๑) เม่ือก าหนดลมหายใจออกอยู ่จิตท่ีก าหนดลมหายใจเขา้หวัน่ไหว 
 (๑๒) เม่ือก าหนดลมหายใจเขา้อยู ่จิตท่ีก าหนดลมหายใจออกหวัน่ไหว 
 (๑๓) จิตแล่นไปตามอารมณ์ในอดีต เป็นจิตตกไปสู่ความกระสบักระส่าย 
 (๑๔) จิตหวงัในอารมณ์อนัเป็นอนาคต เกิดเป็นจิตกวดัแกวง่ข้ึน 
 (๑๕) จิตหดหู่ มีอาการแห่งความเกียจคร้าน หรือตกลงไปสู่ความเกียจคร้าน 
 (๑๖) จิตเพยีรจดัเกินไป จนตกเป็นฝ่ายความฟุ้งซ่าน 
 (๑๗) จิตไวต่อความรู้สึกของอารมณ์เกินไป เป็นจิตตกไปสู่แห่งความก าหนดั 
 (๑๘) จิตไม่แจ่มใส ไม่ผอ่งแผว้ หรือจิตตกไปสู่ความขดัเคืองหรือความประทุษร้าย 
 รวมทั้ง ๑๘ ประการน้ีเรียกวา่โทษ เป็นเคร่ืองท าลายความเศร้าหมองแก่สมาธิญาณ หรือความรู้
เกิดข้ึนในส่ิงเหล่าน้ี ในเม่ือส่ิงเหล่าน้ีปรากฏข้ึนเป็นอุปสรรค ตนสามารถแกไ้ขใหลุ้ล่วงไปไดจึ้งเรียกวา่ญาณ 
ในท่ีน้ีผูท่ี้ไม่มีญาณขอ้น้ีอาจจะไม่รู้แมแ้ต่เพียงวา่โทษ แมส่ิ้งเหล่าน้ีเกิดอยูก่ไ็ม่สามารถก าหนดไดว้า่คืออะไร
และจะตอ้งจดัการอยา่งไร บางทีกไ็ม่สามารถแมแ้ต่จะแจง้อาการเหล่าน้ีแก่กลัยาณมิตรหรืออาจารยไ์ด ้



ฉะนั้นควรไดรั้บการศึกษามาก่อนคือ ก่อนท่ีท่านทั้งหลายจะเจริญอานาปานสติอยา่งเพียงพอหรือเตม็ท่ีอยา่ง
ท่ีจะสมารถท าได ้แลว้มารู้ถึงท่ีสุดเอาเม่ือไดป้ฏิบติัเสร็จแลว้ฯ 
 

หมวดที่ ๔ 
 ญาณในธรรมท่ีเป็นการผอ่งแผว้ของสมาธิ มีอาการจตรงกนัขา้มหรือเป็นไปในท านองท่ีตรงขา้ม
จากอาการท่ีกล่าวมาแลว้ ในเร่ืองธรรมท่ีเป็นเคร่ืองท าความเศร้าหมอง หากแต่วา่หมวดน้ีมีเพยีง ๑๓ ประการ
คือ 
 (๑) เม่ือจิตแล่นไปตามอารมณ์ในอดีตจนตกสู่ความกระสบักระส่าย เธอเวน้จิตดวงนั้นเสียตั้งจิตไว้
ในฐานอนัเดียว ยอ่มระงบัโทษคือความกระสบักระส่ายนั้นได ้
 (๒) จิตหวงัต่ออารมณ์ในอนาคต เป็นจิตหวัน่ไหว แลว้เธอเวน้จิตดวงนั้นเสีย นอ้มจิตไปในฐานอนั
เดียวคือการเวน้จิตดวงนั้นเสียนัน่เอง ยอ่มช าระความเศร้าหมองนั้นได ้
 (๓) จิตหดหู่ตกไปขา้งฝ่ายเกียจคร้าน เธอยอ่มท าการประคบัประคอง ยกข้ึนซ่ึงจิตนั้นดว้ยการปลอบ 
ดว้ยอุบายมีประการต่าง ๆ ยอ่มละความเศร้าหมองนั้นได ้
 (๔) จิตเพียรจดัเกินไป จนตกไปขา้งฟุ้งซ่าน เธอยอ่มข่มซ่ึงจิตนั้นดว้ยอุบายมีประการต่าง ๆ ยอ่มละ
ความเศร้าหมองได ้
 (๕) จิตไวต่อความรู้สึกเกินไป จนตกไปสู่ความก าหนกั เธอเพิ่มสมัปชญัญะ ท าความรู้สึกตวัทัว่
พร้อมหรือเท่าทนัในการท่ีจะหยดุการไวต่อความรู้สึกนั้นเสีย ยอ่มละความเศร้าหมองได ้
 (๖) จิตไม่แจ่มใส จกไปฝ่ายประทุษร้าย เธอเพิม่สมัปชญัญะ มีความรู้สึกตวัทัว่พร้อมและรู้เท่าทนั
ในการท าจิตใหแ้จ่ม ยอ่มละเวน้ความเศร้าหมองได ้
 
 

ต่อไปนีเ้ป็นความผ่องใสของจิตโดยความเป็นจิตเอก 
 (๗) ความเป็นจิตเอก เพราะจิตมีการสละส่ิงทั้งปวงปรากฏชดั 
 (๘) ความเป็นจิตเอก เพราะนิมิตแห่งสมถปรากฏชดั 
 (๙) ความเป็นจิตเอก เพราะลกัษณะแห่งความส้ินไปและความเส่ือมไปปรากฏขดัแก่จิต 
 (๑๐) ความเป็นจิตเอก เพราะธรรมท่ีดบัเสียซ่ึงความรู้สึกต่อตวัตนหรือของตนปรากฏชดั 
 ความเป็นจิตเอกต่าง ๆ กนัน้ีมิไดต่้างกนัแก่หมู่ชนท่ีมีพื้นเพอุปนิสยัเดิมต่างกนั เช่น ชอบใหท้านเป็น
นิสัย ชอบท าสมาธิเป็นนิสัย ชอบพิจารณาเพื่อวิปัสสนาเป็นนิสัย และพวกพระอริยเจา้ในท่ีสุด 
 (๑๑) ความผอ่งใสเกิดแก่จิต เพราะความรู้ความหมดจดแห่งการปฏิบติัของตน 
 (๑๒) จิตผอ่งใส เพราะเจริญดว้ยอุเบกขา หรือพร่ังพรูดว้ยอุเบกขา 
 (๑๓) จิตร่าเริงดว้ยญาณ แลว้เป็นจิตผอ่งใสดงัน้ี 



 ความผอ่งใสทั้ง ๑๓ ประการน้ี ส าเร็จมาจากความรู้อนัเป็นเคร่ืองท าความผอ่งใสในการแกปั้ญหา
เฉพาะหนา้ เฉพาะกรณี และเฉพาะบุคคลกจ็ริง แต่บุคคลผูผ้า่นการเจริญอานาปานสติไปจนถึงท่ีสุดแลว้ยอ่ม
มีญาณเหล่าน้ีอยา่งครบถว้นดว้ยประจกัษบ์า้ง ดว้ยการหยัง่ทราบบา้งฯ 
  

หมวดที่ ๕ 
 ญาณใดความเป็นผูมี้สติปัฎฐาน ๓๒ ประการนั้น หมายถึงความรู้จกัในขณะเจริญอานาปานสติ มี
วตัถุ ๑๖ หรือ ๑๖ ขั้น วตัถุหน่ึง ๆ ถูกอบ่งออกเป็น ๒ ตามขณะแห่งการหายใจออกการหายใจเขา้ความรู้
ในขณะหายใจออกกถู็กจดัเป็นญาณอนัหน่ึง และในขณะหายใจเขา้กเ็ป็นญาณอีกอนัหน่ึงไปทุก ๆ วตัถุ
รวมทั้ง ๑๖ วตัถุจึงเป็น ๓๒ ญาณ มีช่ือตามอาการท่ีก าหนดแห่งวตัถุนั้น ๆ คือ 
 (๑)  ญาณเป็นเคร่ืองรู้ลมหายใจออกยาววา่ เราหายใจออกยาว 
 (๒)  ญาณเป็นเคร่ืองรู้ลมหายใจเขา้ยาววา่ เราหายใจเขา้ยาว 
 (๓)  ญาณเป็นเคร่ืองรู้ลมหายใจออกสั้นวา่ เราหายใจออกสั้น 
 (๔)  ญาณเป็นเคร่ืองรู้ลมหายใจเขา้สั้นวา่ เราหายใจเขา้สั้น 
 (๕)  ญาณเป็นเคร่ืองรู้พร้อมเฉพาะซ่ึงกายทั้งปวง หายใจออก 
 (๖)  ญาณเป็นเคร่ืองรู้พร้อมเฉพาะซ่ึงกายทั้งปวง หายใจเขา้ 
 (๗)  ญาณเป็นเคร่ืองรู้การท ากายสงัขารใหร้ างบัอยู ่หายใจออก 
 (๘)  ญาณเป็นเคร่ืองรู้การท ากายสงัขารใหร้ างบัอยู ่หายใจเขา้ 
 (๙)  ญาณเป็นเคร่ืองรู้พร้อมเฉพาะซ่ึงปิติ หายใจออก 
 (๑๐) ญาณเป็นเคร่ืองรู้พร้อมเฉพาะซ่ึงปิติ หายใจเขา้ 
 (๑๑) ญาณเป็นเคร่ืองรู้พร้อมเฉพาะซ่ึงสุข หายใจออก 
 (๑๒) ญาณเป็นเคร่ืองรู้พร้อมเฉพาะซ่ึงสุข หายใจเขา้ 
 (๑๓) ญาณเป็นเคร่ืองรู้พร้อมเฉพาะซ่ึงจิตตสังขาร หายใจออก 
 (๑๔) ญาณเป็นเคร่ืองรู้พร้อมเฉพาะซ่ึงจิตตสังขาร หายใจเขา้ 
 (๑๕) ญาณเป็นเคร่ืองรู้การท าจิตตสงัขารใหร้ะงบัอยู ่หายใจออก 
 (๑๖) ญาณเป็นเคร่ืองรู้การท าจิตตสงัขารใหร้ะงบัอยู ่หายใจเขา้ 
 (๑๗) ญาณเป็นเคร่ืองรู้พร้อมเฉพาะซ่ึงจิต หายใจออก 
 (๑๘) ญาณเป็นเคร่ืองรู้พร้อมเฉพาะซ่ึงจิต หายใจเขา้ 
 (๑๙) ญาณเป็นเคร่ืองรู้การท าจิตใหบ้นัเทิงยิง่อยู ่หายใจออก 
 (๒๐) ญาณเป็นเคร่ืองรู้การท าจิตใหบ้นัเทิงยิง่อยู ่หายใจเขา้ 
 (๒๑) ญาณเป็นเคร่ืองรู้การท าจิตใหต้ั้งมัน่อยู ่หายใจออก 
 (๒๒) ญาณเป็นเคร่ืองรู้การท าจิตใหต้ั้งมัน่อยู ่หายใจเขา้ 
 (๒๓) ญาณเป็นเคร่ืองรู้การท าจิตใหป้ล่อยอยู ่หายใจออก 



 (๒๔) ญาณเป็นเคร่ืองรู้การท าจิตใหป้ล่อยอยู ่หายใจเขา้ 
 (๒๕) ญาณเป็นเคร่ืองตามเห็นความไม่เท่ียงอยูป่ระจ า หายใจออก 
 (๒๖) ญาณเป็นเคร่ืองตามเห็นความไม่เท่ียงอยูป่ระจ า หายใจเขา้ 
 (๒๗) ญาณเป็นเคร่ืองตามเห็นความจางคลายอยูเ่ป็นประจ า หายใจออก 
 (๒๘) ญาณเป็นเคร่ืองตามเห็นความจางคลายอยูเ่ป็นประจ า หายใจเขา้ 
 (๒๙) ญาณเป็นเคร่ืองตามเห็นธรรมเป็นท่ีดบัอยูเ่ป็นประจ า หายใจออก 
 (๓๐) ญาณเป็นเคร่ืองตามเห็นธรรมเป็นท่ีดบัอยูเ่ป็นประจ า หายใจเขา้ 
 (๓๑) ญาณเป็นเคร่ืองตามเห็นความสลดัคืนอยูเ่ป็นประจ า หายใจออก 
 (๓๒) ญาณเป็นเคร่ืองตามเห็นความสลดัคืนอยูเ่ป็นประจ า หายใจเขา้ 
 ญาณเหล่าน้ีเรียกสั้น ๆ วา่ สโตการีญาณ มีช่ือตามล าดบัเลขวา่ สโตการีญาณท่ี ๑, ท่ี ๒, ท่ี ๓, ไป
ตามล าดบั สโตการีแปลวา่ผูก้ระท าซ่ึงสติ สโตการีญาณจึงแปลวา่ญาณของผูท้  าสติ ๓๒ ตามอาการท่ีท าดงักล่าว
แลว้ 
 

หมวดที่ ๖ 
 ฌานดว้ยอ านาจความเป็นสมาธิ ๒๔ นั้น หมายถึงความรู้ในความเป็นสมาธิ หรือเพราะมีความเป็น
สมาธิปรากฏอยูอ่ยา่งนั้น แลว้เกิดความรู้ต่อความเป็นสมาธิ จ าแนกเป็น ๒๔ ตามอาการของความเป็นสมาธิ
ท่ีมีอยูใ่นอานาปานสติเพียง ๓ จตุกกะขา้งตน้คือ 
 (๑) ญาณคือความรู้วา่สมาธิ เพราะจิตเป็นเอกคัคตา ไม่ฟุ้งซ่านดว้ยอ านาจลมหายใจออกยาว 
 (๒) ญาณคือความรู้วา่สมาธิ เพราะจิตเป็นเอกคัคตา ไม่ฟุ้งซ่านดว้ยอ านาจลมหายใจเขา้ยาว 
 (๓) ญาณคือความรู้วา่สมาธิ เพราะจิตเป็นเอกคัคตา ไม่ฟุ้งซ่านดว้ยอ านาจลมหายใจออกสั้น 
 (๔) ญาณคือความรู้วา่สมาธิ เพราะจิตเป็นเอกคัคตา ไม่ฟุ้งซ่านดว้ยอ านาจลมหายใจเขา้สั้น 
 (๕) ญาณคือความรู้วา่สมาธิ เพราะจิตเป็นเอกคัคตา ไม่ฟุ้งซ่านดว้ยอ านาจความเป็นผูรู้้พร้อมเฉพาะ
ซ่ึงกายทั้งปวง หายใจออก 
 (๖) ญาณคือความรู้วา่สมาธิ เพราะจิตเป็นเอกคัคตา ไม่ฟุ้งซ่านดว้ยอ านาจความเป็นผูรู้้พร้อมเฉพาะ
ซ่ึงกายทั้งปวง หายใจเขา้ 
 (๗) ญาณคือความรู้วา่สมาธิ เพราะจิตเป็นเอกคัคตา ไม่ฟุ้งซ่านดว้ยอ านาจการท ากายสงัขารใหร้ างบั
อยู ่หายใจออก 
 (๘) ญาณคือความรู้วา่สมาธิ เพราะจิตเป็นเอกคัคตา ไม่ฟุ้งซ่านดว้ยอ านาจการท ากายสงัขารใหร้ างบั
อยู ่หายใจเขา้ 
 (๙) ญาณคือความรู้วา่สมาธิ เพราะจิตเป็นเอกคัคตา ไม่ฟุ้งซ่านดว้ยอ านาจความเป็นผูรู้้พร้อมเฉพาะ
ซ่ึง ปิติ หายในออก 



 (๑๐) ญาณคือความรู้วา่สมาธิ เพราะจิตเป็นเอกคัคตา ไม่ฟุ้งซ่านดว้ยอ านาจความเป็นผูรู้้พร้อมเฉพาะ
ซ่ึง ปิติ หายในเขา้ 
 (๑๑) ญาณคือความรู้วา่สมาธิ เพราะจิตเป็นเอกคัคตา ไม่ฟุ้งซ่านดว้ยอ านาจความเป็นผูรู้้พร้อมเฉพาะ
ซ่ึง สุข หายใจออก 
 (๑๒) ญาณคือความรู้วา่สมาธิ เพราะจิตเป็นเอกคัคตา ไม่ฟุ้งซ่านดว้ยอ านาจความเป็นผูรู้้พร้อม
เฉพาะซ่ึง สุข หายใจเขา้ 
 (๑๓) ญาณคือความรู้วา่สมาธิ เพราะจิตเป็นเอกคัคตา ไม่ฟุ้งซ่านดว้ยอ านาจความเป็นผูรู้้พร้อม
เฉพาะซ่ึง จิตตสังขาร หายใจออก 
 (๑๔) ญาณคือความรู้วา่สมาธิ เพราะจิตเป็นเอกคัคตา ไม่ฟุ้งซ่านดว้ยอ านาจความเป็นผูรู้้พร้อม
เฉพาะซ่ึง จิตตสังขาร หายใจเขา้ 
 (๑๕) ญาณคือความรู้วา่สมาธิ เพราะจิตเป็นเอกคัคตา ไม่ฟุ้งซ่านดว้ยอ านาจการท าจิตตสงัขารให้
ร างบัอยู ่หายใจออก 
 (๑๖) ญาณคือความรู้วา่สมาธิ เพราะจิตเป็นเอกคัคตา ไม่ฟุ้งซ่านดว้ยอ านาจการท าจิตตสงัขารให้
ร างบัอยู ่หายใจเขา้ 
 (๑๗) ญาณคือความรู้วา่สมาธิ เพราะจิตเป็นเอกคัคตา ไม่ฟุ้งซ่านดว้ยอ านาจความเป็นผูรู้้พร้อม
เฉพาะซ่ึง จิต หายใจออก 
 (๑๘) ญาณคือความรู้วา่สมาธิ เพราะจิตเป็นเอกคัคตา ไม่ฟุ้งซ่านดว้ยอ านาจความเป็นผูรู้้พร้อม
เฉพาะซ่ึง จิต หายใจเขา้ 
 (๑๙) ญาณคือความรู้วา่สมาธิ เพราะจิตเป็นเอกคัคตา ไม่ฟุ้งซ่านดว้ยอ านาจการท าจิตใหบ้นัเทิงยิง่อยู ่
หายใจออก 
 (๒๐) ญาณคือความรู้วา่สมาธิ เพราะจิตเป็นเอกคัคตา ไม่ฟุ้งซ่านดว้ยอ านาจการท าจิตใหบ้นัเทิงยิง่
อยู ่หายใจเขา้ 
 (๒๑) ญาณคือความรู้ว่าสมาธิ เพราะจิตเป็นเอกคัคตา ไม่ฟุ้งซ่านดว้ยอ านาจการท าจิตให้ตั้งมัน่อยู่ 
หายใจออก 
 (๒๒) ญาณคือความรู้ว่าสมาธิ เพราะจิตเป็นเอกคัคตา ไม่ฟุ้งซ่านดว้ยอ านาจการท าจิตให้ตั้งมัน่
อยู่ หายใจเขา้ 
 (๒๓) ญาณคือความรู้ว่าสมาธิ เพราะจิตเป็นเอกคัคตา ไม่ฟุ้งซ่านดว้ยอ านาจการท าจิตให้ปล่อย
อยู่ หายใจออก 
 (๒๔) ญาณคือความรู้ว่าสมาธิ เพราะจิตเป็นเอกคัคตา ไม่ฟุ้งซ่านดว้ยอ านาจการท าจิตให้ปล่อย
อยู่ หายใจเขา้ 
 ญาณดว้ยอ านาจสมาธิมีเพียง ๒๔ เพราะมีใน ๓ จตุกกะขา้งตน้ ส่วนจตุกกะ ๔ นั้นเป็นการ
ก าหนดดว้ยอ านาจวิปัสสนา จึงไม่ถูกนบัรวมอยู่ในญาณประเภทน้ีฯ 



 

หมวดที่ ๗ 
 ญาณดว้ยอ านาจวิปัสสนา ๗๒ อย่าง จ าแนกโดยท านองของญาณดว้ยอ านาจสมาธิ ๒๔ อย่าง
ดงัท่ีขา้พเจา้ไดก้ล่าวมาแลว้ในหมวดก่อน หากแต่ว่าจ าแนกออกไปอีกอย่างละ ๓ ดว้ยอ านาจลกัษณะทั้ง 
๓ คือ อนิจจลกัษณะ ๑, ทุกขลกัษณะ ๑, อนตัตลกัษณะ ๑ เป็นการตรีคูณญาณทั้ง ๒๔ ญาณ จึงกลายเป็น 
๗๒ ญาณ มีช่ือแห่งอาการตามก าหนดเช่นเดียวกนัคือ 
 (๑) วิปัสสนาญาณ เพราะการตามเห็นความไม่เท่ียง เม่ือหายใจออกยาว 
 (๒) วิปัสสนาญาณ เพราะการตามเห็นความเป็นทุกข ์เม่ือหายใจออกยาว  
 (๓) วิปัสสนาญาณ เพราะการตามเห็นความเป็นอนตัตา เม่ือหายใจออกยาว  
 (๔) วิปัสสนาญาณ เพราะการตามเห็นความไม่เท่ียง เม่ือหายใจเขา้ยาว 
 (๕) วิปัสสนาญาณ เพราะการตามเห็นความเป็นทุกข ์เม่ือหายใจเขา้ยาว  
 (๖) วิปัสสนาญาณ เพราะการตามเห็นความอนตัตา เม่ือหายใจเขา้ยาว  
 (๗) วิปัสสนาญาณ เพราะการตามเห็นความไม่เท่ียง เม่ือหายใจออกสั้น 
 (๘) วิปัสสนาญาณ เพราะการตามเห็นความเป็นทุกข ์เม่ือหายใจออกสั้น 
 (๙) วิปัสสนาญาณ เพราะการตามเห็นความอนตัตา เม่ือหายใจออกสั้น 
          (๑๐) วิปัสสนาญาณ เพราะการตามเห็นความไม่เท่ียง เม่ือหายใจเขา้สั้น 
          (๑๑) วิปัสสนาญาณ เพราะการตามเห็นความเป็นทุกข ์เม่ือหายใจเขา้สั้น 
          (๑๒) วิปัสสนาญาณ เพราะการตามเห็นความเป็นอนตัตา เม่ือหายใจเขา้สั้น 
          (๑๓) วิปัสสนาญาณ เพราะการตามเห็นความไม่เท่ียง เม่ือรู้พร้อมเฉพาะซ่ึงกายทั้งปวง หายใจออก 
 (๑๔) วิปัสสนาญาณ เพราะการตามเห็นความเป็นทุก เม่ือรู้พร้อมเฉพาะซ่ึงกายทั้งปวง หายใจออก 
 (๑๕) วิปัสสนาญาณ เพราะการตามเห็นความเป็นอนตัตา เม่ือรู้พร้อมเฉพาะซ่ึงกายทั้งปวง หายใจ
ออก 
 (๑๖) วิปัสสนาญาณ เพราะการตามเห็นความไม่เท่ียง เม่ือรู้พร้อมเฉพาะซ่ึงกายทั้งปวง หายใจเขา้ 
 (๑๗) วิปัสสนาญาณ เพราะการตามเห็นความเป็นทุกข ์เม่ือรู้พร้อมเฉพาะซ่ึงกายทั้งปวง หายใจเขา้ 
 (๑๘) วิปัสสนาญาณ เพราะการตามเห็นความเป็นอนตัตา เม่ือรู้พร้อมเฉพาะซ่ึงกายทั้งปวง หายใจ
เขา้ 
 (๑๙) วิปัสสนาญาณ เพราะการตามเห็นความไม่เท่ียง เม่ือท ากายสังขารให้ร างบัอยู่ หายใจออก 
 (๒๐) วิปัสสนาญาณ เพราะการตามเห็นความเป็นทุกข ์เม่ือท ากายสังขารให้ร างบัอยู่ หายใจออก 
 (๒๑) วิปัสสนาญาณ เพราะการตามเห็นความเป็นอนตัตา เม่ือท ากายสังขารให้ร างบัอยู่ หายใจออก 
 (๒๒) วิปัสสนาญาณ เพราะการตามเห็นความไม่เท่ียง เม่ือท ากายสังขารให้ร างบัอยู่ หายใจเขา้ 
 (๒๓) วิปัสสนาญาณ เพราะการตามเห็นความเป็นทุกข ์เม่ือท ากายสังขารให้ร างบัอยู่ หายใจเขา้ 
 (๒๔) วิปัสสนาญาณ เพราะการตามเห็นความเป็นอนตัตา เม่ือท ากายสังขารให้ร างบัอยู่ หายใจเขา้ 



 (๒๕) วิปัสสนาญาณ เพราะการตามเห็นความไม่เท่ียง เม่ือเป็นผูรู้้พร้อมเฉพาะซ่ึงปิติ หายใจออก 
 (๒๖) วิปัสสนาญาณ เพราะการตามเห็นความเป็นทุกข ์เม่ือเป็นผูรู้้พร้อมเฉพาะซ่ึงปิติ หายใจออก  
 (๒๗) วิปัสสนาญาณ เพราะการตามเห็นความเป็นอนตัตา เม่ือเป็นผูรู้้พร้อมเฉพาะซ่ึงปิติ หายใจ
ออก 
 (๒๘) วิปัสสนาญาณ เพราะการตามเห็นความไม่เท่ียง เม่ือเป็นผูรู้้พร้อมเฉพาะซ่ึงปิติ หายใจเขา้ 
 (๒๙) วิปัสสนาญาณ เพราะการตามเห็นความเป็นทุกข ์เม่ือเป็นผูรู้้พร้อมเฉพาะซ่ึงปิติ หายใจเขา้  
 (๓๐) วิปัสสนาญาณ เพราะการตามเห็นความเป็นอนตัตา เม่ือเป็นผูรู้้พร้อมเฉพาะซ่ึงปิติ หายใจเขา้  
 (๓๑) วิปัสสนาญาณ เพราะการตามเห็นความไม่เท่ียง เม่ือเป็นผูรู้้พร้อมเฉพาะซ่ึงสุข หายใจออก 
 (๓๒) วิปัสสนาญาณ เพราะการตามเห็นความเป็นทุกข ์เม่ือเป็นผูรู้้พร้อมเฉพาะซ่ึงสุข หายใจออก  
 (๓๓) วิปัสสนาญาณ เพราะการตามเห็นความเป็นอนตัตา เม่ือเป็นผูรู้้พร้อมเฉพาะซ่ึงสุข หายใจ
ออก 
 (๓๔) วิปัสสนาญาณ เพราะการตามเห็นความไม่เท่ียง เม่ือเป็นผูรู้้พร้อมเฉพาะซ่ึงสุข หายใจเขา้ 
 (๓๕) วิปัสสนาญาณ เพราะการตามเห็นความเป็นอนตัตา เม่ือเป็นผูรู้้พร้อมเฉพาะซ่ึงสุข หายใจเขา้  
 (๓๖) วิปัสสนาญาณ เพราะการตามเห็นความเป็นอนตัตา เม่ือเป็นผูรู้้พร้อมเฉพาะซ่ึงสุข หายใจเขา้  
 (๓๗) วิปัสสนาญาณ เพราะการตามเห็นความไม่เท่ียง เม่ือเป็นผูรู้้พร้อมเฉพาะซ่ึงจิตสังขาร หายใจ
ออก 
 (๓๘) วิปัสสนาญาณ เพราะการตามเห็นความเป็นทุกข ์ เม่ือเป็นผูรู้้พร้อมเฉพาะซ่ึงจิตสังขาร หายใจ
ออก 
 (๓๙) วิปัสสนาญาณ เพราะการตามเห็นความเป็นอนตัตา เม่ือเป็นผูรู้้พร้อมเฉพาะซ่ึงจิตสังขาร หายใจ
ออก 
 (๔๐) วิปัสสนาญาณ เพราะการตามเห็นความไม่เท่ียง เม่ือเป็นผูรู้้พร้อมเฉพาะซ่ึงจิตสังขาร หายใจเขา้ 
 (๔๑) วิปัสสนาญาณ เพราะการตามเห็นความเป็นทุกข ์ เม่ือเป็นผูรู้้พร้อมเฉพาะซ่ึงจิตสังขาร หายใจ
เขา้ 
 (๔๒) วิปัสสนาญาณ เพราะการตามเห็นความเป็นอนตัตา เม่ือเป็นผูรู้้พร้อมเฉพาะซ่ึงจิตสังขาร หายใจ
เขา้ 
 (๔๓) วิปัสสนาญาณ เพราะการตามเห็นความไม่เท่ียง เม่ือท าจิตสังขารใหร้ างบัอยู ่หายใจออก 
 (๔๔) วิปัสสนาญาณ เพราะการตามเห็นความเป็นทุกข ์เม่ือท าจิตสังขารใหร้ างบัอยู ่หายใจออก 
 (๔๕) วิปัสสนาญาณ เพราะการตามเห็นความเป็นอนตัตา เม่ือท าจิตสังขารใหร้ างบัอยู ่หายใจออก 
 (๔๖) วิปัสสนาญาณ เพราะการตามเห็นความไม่เท่ียง เม่ือท าจิตสังขารใหร้ างบัอยู ่หายใจเขา้ 
 (๔๗) วิปัสสนาญาณ เพราะการตามเห็นความเป็นอนตัตา เม่ือท าจิตสังขารใหร้ างบัอยู ่หายใจเขา้ 
 (๔๘) วิปัสสนาญาณ เพราะการตามเห็นความเป็นอนตัตา เม่ือท าจิตสังขารใหร้ างบัอยู ่หายใจเขา้ 
 (๔๙) วิปัสสนาญาณ เพราะการตามเห็นความไม่เท่ียง เม่ือเป็นผูรู้้พร้อมเฉพาะซ่ึงจิต หายใจออก 



 (๕๐) วิปัสสนาญาณ เพราะการตามเห็นความเป็นทุกข ์เม่ือเป็นผูรู้้พร้อมเฉพาะซ่ึงจิต หายใจออก 
 (๕๑) วิปัสสนาญาณ เพราะการตามเห็นความเป็นอนตัตา เม่ือเป็นผูรู้้พร้อมเฉพาะซ่ึงจิต หายใจออก 
 (๕๒) วิปัสสนาญาณ เพราะการตามเห็นความไม่เท่ียง เม่ือเป็นผูรู้้พร้อมเฉพาะซ่ึงจิต หายใจเขา้ 
 (๕๓) วิปัสสนาญาณ เพราะการตามเห็นความเป็นทุกข ์เม่ือเป็นผูรู้้พร้อมเฉพาะซ่ึงจิต หายใจเขา้ 
 (๕๔) วิปัสสนาญาณ เพราะการตามเห็นความเป็นอนตัตา เม่ือเป็นผูรู้้พร้อมเฉพาะซ่ึงจิต หายใจเขา้ 
 (๕๕) วิปัสสนาญาณ เพราะการตามเห็นความไม่เท่ียง เม่ือท าจิตใหบ้นัเทิงยิง่อยู ่หายใจออก 
 (๕๖) วิปัสสนาญาณ เพราะการตามเห็นความเป็นทุกข ์เม่ือท าจิตใหบ้นัเทิงยิง่อยู ่หายใจออก 
 (๕๗) วิปัสสนาญาณ เพราะการตามเห็นความเป็นอนตัตา เม่ือท าจิตใหบ้นัเทิงยิง่อยู ่หายใจออก 
 (๕๘) วิปัสสนาญาณ เพราะการตามเห็นความไม่เท่ียง เม่ือท าจิตใหบ้นัเทิงยิง่อยู ่หายใจเขา้ 
 (๕๙) วิปัสสนาญาณ เพราะการตามเห็นความเป็นทุกข ์เม่ือท าจิตใหบ้นัเทิงยิง่อยู ่หายใจเขา้ 
 (๖๐) วิปัสสนาญาณ เพราะการตามเห็นความเป็นอนตัตา เม่ือท าจิตใหบ้นัเทิงยิง่อยู ่หายใจเขา้ 
 (๖๑) วิปัสสนาญาณ เพราะการตามเห็นความไม่เท่ียง เม่ือท าจิตใหต้ั้งมัน่อยู ่หายใจออก 
 (๖๒) วิปัสสนาญาณ เพราะการตามเห็นความเป็นทุกข ์เม่ือท าจิตใหต้ั้งมัน่อยู ่หายใจออก 
 (๖๓) วิปัสสนาญาณ เพราะการตามเห็นความเป็นอนตัตา เม่ือท าจิตใหต้ั้งมัน่อยู ่หายใจออก 
 (๖๔) วิปัสสนาญาณ เพราะการตามเห็นความไม่เท่ียง เม่ือท าจิตใหต้ั้งมัน่อยู ่หายใจเขา้ 
 (๖๕) วิปัสสนาญาณ เพราะการตามเห็นความเป็นทุกข ์เม่ือท าจิตใหต้ั้งมัน่อยู ่หายใจเขา้ 
 (๖๖) วิปัสสนาญาณ เพราะการตามเห็นความเป็นอนตัตา เม่ือท าจิตใหต้ั้งมัน่อยู ่หายใจเขา้ 
 (๖๗) วิปัสสนาญาณ เพราะการตามเห็นความไม่เท่ียง เม่ือท าจิตใหป้ล่อยอยู ่หายใจออก 
 (๖๘) วิปัสสนาญาณ เพราะการตามเห็นความเป็นทุกข ์เม่ือท าจิตใหป้ล่อยอยู ่หายใจออก 
 (๖๙) วิปัสสนาญาณ เพราะการตามเห็นความเป็นอนตัตา เม่ือท าจิตใหป้ล่อยอยู ่หายใจออก 
 (๗๐) วิปัสสนาญาณ เพราะการตามเห็นความไม่เท่ียง เม่ือท าจิตใหป้ล่อยอยู ่หายใจเขา้ 
 (๗๑) วิปัสสนาญาณ เพราะการตามเห็นความเป็นทุกข ์เม่ือท าจิตใหป้ล่อยอยู ่หายใจเขา้ 
 (๗๒) วิปัสสนาญาณ เพราะการตามเห็นความเป็นอนตัตา เม่ือท าจิตใหป้ล่อยอยู ่หายใจเขา้ 
โดยนยัน้ีเป็นอนักล่าวไดว้า่ วปัิสสนาญาณ ๗๒ กคื็อ ความเห็นอนิจจงั ทุกขงั อนตัตา แต่ละอยา่ง ๆ ในขณะ
ท่ีจิตมีความเป็นสมาธิ ๒๔ ขณะแต่ละขณะนัน่เอง และเป็นวิธีการนบัท่ีใหเ้ฉพาะอยูใ่นวงการแห่งการเจริญ               
อานาปานสติโดยตรง 
 

หมวดที่ ๘ 
  ญาณเน่ืองจากความเบ่ือหน่าย เรียกวา่ นิพพิทาญาณ จ าแนกตามอาการของการเห็นความไม่เท่ียง
เห็นความจางคลาย เห็นธรรมท่ีดบัและเห็นความสลดัคืน แลว้แยกออกเป็น ๒ ตามขณะแห่งการหายใจออก
และการกายใจเขา้ จึงรวมเป็น ๘ อยา่ง มีช่ือตามอาการแห่งการเห็นธรรมนั้น ดงัต่อไปน้ี 
  (๑) นิพพิทาญาณ เม่ือตามเห็นความไม่เท่ียง รู้อยู ่เห็นจริง ตามท่ีเป็นจริง หายใจออก 



  (๒) นิพพิทาญาณ เม่ือตามเห็นความไม่เท่ียง รู้อยู ่เห็นจริง ตามท่ีเป็นจริง หายใจเขา้ 
  (๓) นิพพิทาญาณ เม่ือตามเห็นซ่ึงความจางคลาย รู้อยู ่เห็นจริง ตามท่ีเป็นจริง หายใจออก 
  (๔) นิพพิทาญาณ เม่ือตามเห็นซ่ึงความจางคลาย รู้อยู ่เห็นจริง ตามท่ีเป็นจริง หายใจเขา้ 
  (๕) นิพพิทาญาณ เม่ือตามเห็นซ่ึงธรรมท่ีดบั รู้อยู ่เห็นจริง ตามท่ีเป็นจริง หายใจออก 
  (๖) นิพพิทาญาณ เม่ือตามเห็นซ่ึงธรรมท่ีดบั รู้อยู ่เห็นจริง ตามท่ีเป็นจริง หายใจเขา้ 
  (๗) นิพพิทาญาณ เพราะตามเห็นความสลดัคืน รู้อยู ่เห็นจริง ตามท่ีเป็นจริง หายใจออก 
  (๘) นิพพิทาญาณ เพราะตามเห็นความสลดัคืน รู้อยู ่เห็นจริง ตามท่ีเป็นจริง หายใจเขา้ 
  โดยนยัน้ี เป็นอนักล่าวไดว้า่ นิพพิทาญาณโดยสมบูรณ์ตามความหมายของญาณน้ีมีอยูใ่นอานาปาน
สติ จตุกกะท่ี ๔ หรือหมวดธมัมานุสติปัฎฐานภาวนาเท่านั้น แมจ้ะมีการพิจารณาโดยความเป็นของไม่เท่ียง 
เป็นทุกข ์ เป็นอนตัตา มาแลว้ตั้งแต่จตุกกะท่ี ๒ คือหมวดเวทนานุปัสสนภาวนา กห็าไดมุ่้งหมายท่ีจะท า
นิพพิทาญาณใหเ้กิดโดยสมบูรณ์และโดยตรงไม่ แต่วา่ผูใ้ดถือเอาการเห็นอนิจจงั ทุกขงั อนตัตาในขั้นนั้น
แลว้ท านิพพิทาญาณใหเ้ป็นไปโดยสมบูรณ์ได ้ เร่ืองกก็ลายเป็นเร่ืองลดัตรงไปสู่จตุกกะท่ี ๔ หรือสู่ธมัมา
นุปัสสนาสติปัฎฐานภาวนา มาเสียตั้งแต่ขณะนั้นดงัน้ีกไ็ด ้ ดงัท่ีกล่าวขา้งตน้วา่ ไม่มีความจ าเป็นส าหรับทุก
คนท่ีจะตอ้งท าอานาปานสติตามล าดบัวตัถุทั้ง ๑๖ ไปทั้งหมด ถา้สามารถท าวิปัสสนาญาณและนิพพิทาญาณ
ใหเ้กิดข้ึนไดท่ี้วตัถุใดแลว้ ท าจตุกกท่ี ๔ ใหส้มบูรณ์ไดด้ว้ยเหตุนั้น กย็อ่มเป็นการลดัสั้นของบุคคลนั้นอยา่ง
เป็นท่ีน่าพอใจ ส าหรับในท่ีน้ีเป็นการกล่าวตามหลกัเกณฑ ์ จึงไดก้ล่าวนิพพิทาญาณไวใ้นจุตกกะท่ี ๔ โดย
ตรงฯ 
 

หมวดที่ ๙ 
  ญาณหมวดน้ีไดแ้ก่  นิพพิทานุโลมญาณ ๘ อยา่งคือ 
  (๑) นิพพิทานุโลมญาณ คือปัญญาในความเขา้ไปปรากฏโดยความเป็นภยั เม่ือตามเห็นความไม่เท่ียง 
หายใจออก 
  (๒) นิพพิทานุโลมญาณ คือปัญญาในความเขา้ไปปรากฏโดยความเป็นภยั เม่ือตามเห็นความไม่เท่ียง 
หายใจเขา้ 
  (๓) นิพพิทานุโลมญาณ คือปัญญาในความเขา้ไปปรากฏโดยความเป็นภยั เม่ือตามเห็นความจาง
คลาย หายใจออก 
  (๔) นิพพิทานุโลมญาณ คือปัญญาในความเขา้ไปปรากฏโดยความเป็นภยั เม่ือตามเห็นความจาง
คลาย หายใจเขา้ 
  (๕) นิพพิทานุโลมญาณ คือปัญญาในความเขา้ไปปรากฏโดยความเป็นภยั เม่ือตามเห็นธรรมเป็น
เคร่ืองดบั หายใจออก 
  (๖) นิพพิทานุโลมญาณ คือปัญญาในความเขา้ไปปรากฏโดยความเป็นภยั เม่ือตามเห็นธรรมเป็น
เคร่ืองดบั หายใจเขา้ 



  (๗) นิพพิทานุโลมญาณ คือปัญญาในความเขา้ไปปรากฏโดยความเป็นภยั เม่ือตามเห็นความสลดั
คืน หายใจออก 
  (๘) นิพพิทานุโลมญาณ คือปัญญาในความเขา้ไปปรากฏโดยความเป็นภยั เม่ือตามเห็นความสลดั
คืน หายใจเขา้ 
 ญาณเหล่าน้ีช่ือวา่อนุโลมต่อนิพพิทาเพราะเป็นเห็นใหเ้กิดนิพพิทาข้ึนไดใ้นท่ีสุด ญาณเหล่าน้ีมีมา
ก่อนนิพพิทาญาณ เท่าท่ีจะก าหนดไดว้า่จะสนบัสนุนใหเ้กิดนิพพิทาไดโ้ดยแน่แท ้ กล่าวคือเม่ือไดเ้ห็นความ
ไม่เท่ียง เป็นทุกข ์ เป็นอนตัตา ในรูปของการเกิดและการดบัอยา่งเพยีงพอแลว้ จึงเกิดความรู้สึกท่ีเป็นไปใน
ท านองท่ีกลวัต่อภยั อนัเกิดมาจากท่ีตอ้งการและตอ้งดบั หรือการทนทุกขท์รมานนัน่เองความกลวัท่ีปรากฎ
ชดัเรียกวา่การเขา้ไปปรากฏแห่งภยั ปัญญาท่ีรู้เห็นความเป็นอยา่งน้ีเรียกวา่ ปัญญาในความเขา้ใจปรากฏแห่ง
ภยั มีอยูไ่ดต้ลอดในอานาปานสติ จตุกกะท่ี ๔ น้ีเรียกวา่ นิพพิทาอนุโลมญาณเป็นความรู้ท่ีนบัเน่ืองอยูใ่น
นิพพิทาญาณฯ 
 ในกรณีท่ีมีการแยกความรู้ในระยะน้ีใหล้ะเอียดไปลงอีก กล่าวคือเม่ือเห็นโดยความเป็นภยัแลว้ก็
ยอ่มเห็นโดยความโทษ ซ่ึงเรียกการเห็นนั้นวา่อาทีนวญาณ หรืออาทีนวานุปัสสนาญาณ แมญ้าณน้ีก็
สงเคราะห์เขา้ในนิพพิทานุโลมญาณดว้ยอยา่งเดียวกนั ฉะนั้นเป็นอนัวา่ภนตูปัฎฐานญาณกดี็ จดัเป็นพวก
นิพพิทานุโลมญาณดว้ยกนัทั้งส้ิน จะถือวา่มีผลเป็นนิพพิทาญาณหรือวา่เป็นนิพพทิาญาณอยูใ่นตวัมนัเองก็
ถูกทั้งสองอยา่ง เพราะไดผ้ลเท่ากนัโดยพฤตินยั ในวงแห่งการเจริญอานาปานสติ จ าแนกญาณเหล่าน้ีตาม
ธรรม ๔ มีอนิจจตาเป็นตน้ ปฏินิสสคัคะเป็นท่ีสุด และการจ าแนกตามขณะท่ีหายใจเขา้และหายใจออก จึงได้
จ  าแนกเป็น ๘ อยา่งดว้ยกนั ผดิจากในท่ีอ่ืนซ่ึงระบุถึงสกัแต่วา่ช่ือ ไม่จ าแนกตามวตัถุหรือขณะเป็นตน้เลย ซ่ึง
ท าใหมี้จ าวนเพียง ๑ เพราะการไม่จ าแนกนัน่เองอีกอยา่งหน่ึง การท่ีไม่จ าแนกนั้นเป็นการปฏิบติัในแนวอ่ืน 
ซ่ึงไม่ใช่การเจริญอานาปานสตื จึงไม่รู้ท่ีจะจ าแนกอยา่งไรนัน่เองฯ 
 

หมวดที่ ๑๐ 
 นิพพิทาปฏิปัสสทัธิญาณ หมายถึงบรรดาญาณท่ีระงบัอาการแห่งนิพพิทาเสีย แลว้ด าเนินหนา้ท่ีหรือ
ท าจิตอ่ืนท่ีสูงข้ึนไปตามล าดบั จ าแนกเป็น ๘ ตามวตัถุท่ีก าหนด และขณะท่ีก าหนดอยา่งเดียวกนัอีกคือ 
 (๑) นิพพิทาปฏิปัสสทัธิญาณ คือปัญญาท่ีท าหนา้ท่ีการพจิารณาแลว้ตั้งมัน่อยูด่ว้ยดี ในขณะเห็น
ความไม่เท่ียง หายใจออก 
 (๒) นิพพิทาปฏิปัสสทัธิญาณ คือปัญญาท่ีท าหนา้ท่ีการพจิารณาแลว้ตั้งมัน่อยูด่ว้ยดี ในขณะเห็น
ความไม่เท่ียง หายใจเขา้ 
 (๓) นิพพิทาปฏิปัสสทัธิญาณ คือปัญญาท่ีท าหนา้ท่ีการพจิารณาแลว้ตั้งมัน่อยูด่ว้ยดี ในขณะเห็น
ความจางคลาย หายใจออก 
 (๔) นิพพิทาปฏิปัสสทัธิญาณ คือปัญญาท่ีท าหนา้ท่ีการพจิารณาแลว้ตั้งมัน่อยูด่ว้ยดี ในขณะเห็น
ความจางคลาย หายใจเขา้ 



 (๕) นิพพิทาปฏิปัสสทัธิญาณ คือปัญญาท่ีท าหนา้ท่ีการพจิารณาแลว้ตั้งมัน่อยูด่ว้ยดี ในขณะเห็น
ธรรมเป็นเคร่ืองดบั หายใจออก 
 (๖) นิพพิทาปฏิปัสสทัธิญาณ คือปัญญาท่ีท าหนา้ท่ีการพจิารณาแลว้ตั้งมัน่อยูด่ว้ยดี ในขณะเห็น
ธรรมเป็นเคร่ืองดบั หายใจเขา้ 
 (๗) นิพพิทาปฏิปัสสทัธิญาณ คือปัญญาท่ีท าหนา้ท่ีการพจิารณาแลว้ตั้งมัน่อยูด่ว้ยดี ในขณะเห็น
ความสลดัคืน หายใจออก 
 (๘) นิพพิทาปฏิปัสสทัธิญาณ คือปัญญาท่ีท าหนา้ท่ีการพจิารณาแลว้ตั้งมัน่อยูด่ว้ยดี ในขณะเห็น
ความสลดัคืน หายใจเขา้ 
 ญาณช่ือน้ีระงบัเสียซ่ึงอาการแห่งนิพพิทา แลว้ด าเนินกิจการต่อไปในพิจารณาหาทางพน้ เพราะ
อยากจะพน้ จนกระทัง่พบทางหลุดพน้ พึงทราบวา่ถา้ก าลงัแห่งนิพพานยงัคงอยูก่มี็แต่ความกลวั ความ
หวาดเสียว และความเบ่ือหน่าย ซ่ึงลว้นแต่เป็นการถอยก าลงัหรือท าใหถ้อ้ยก าลงัและเป็นความทุกขท์รมาน
อยูใ่นตวั ฉะนั้นจึงตอ้งระงบัก าลงัแต่งนิพพิทาเสียดว้ยญาณอ่ืนท่ีถดัไป หรือกล่าวอีกอยา่งหน่ึงกคื็อเปล่ียน
การใชก้ าลงัของญาณไปในทางอ่ืนนัน่เอง โดยเฉพาะอยา่งยิง่แทนท่ีจะมวัเบ่ือหน่ายอยูก่ค็ลายความอยากพน้
อยา่งแรงกลา้แลว้แสวงหาทางพน้ จนกระทัง่พบวา่ ความวางเฉยต่อสงัขารทั้งปวงเป็นความพน้ท่ีแทจ้ริง 
ฉะนั้นจึงเป็นอนัวา่ ญาณท่ีมีช่ือวา่ มุญจิตุกมัมยตาญาณกดี็ ปฏิสงัขารญาณกดี็ ตลอดถึงสงัขารุเปกขาญาณกดี็ 
ยอ่มนบัเน่ืองอยูใ่นนิพพิทาฏิสทัธิญาณ ดว้ยกนัทั้งส้ิน 
 อีกอยา่งหน่ึงตอ้งไม่ลืมวา่แมใ้นญาณเหล่าน้ี ในขณะน้ีกย็งัคงมีก าลงัแห่งการเห็นอนิจจงั ทุกขงั 
อนตัตา  หนุนเน่ืองอยูต่ามเคยและมีก าลงัยิง่ข้ึนตามส่วนดว้ย กล่าวไดว้า่ญาณทุกญาณตั้งอาศยัอยูบ่นก าลงั
แห่งการเห็นอนิจจงั ทุกขงั อนตัตาตลอดสาย ในรูปท่ีต่าง ๆ ตั้งแต่ตน้มาทีเดียวซ่ึงมีใจความสั้น ๆ คือ ญาณท่ี
เห็นในการเกิดดบักคื็อการเห็นอนิจจงั ทุกขงั อนตัตา ญาณท่ีท าใหก้ลวัภยัในวฎัสงัขาร กเ็พราะเห็นอยูว่า่
ในวฎัสงัสารเตม็ไปดว้ยความเป็นอนิจจงั ทุกขงั อนตัตา ญาณท่ีเป็นความอยากพน้ กคื็ออยากพน้จากอนิจจงั 
ทุกขงั อนตัตา ราวกบัวา่ก าลงัแห่งอนิจจงั ทุกขงั อนตัตา เป็นเคร่ืองรุกเร้าใหห้าทางพน้ ญาณท่ีเป็นเคร่ือง
พิจารณาหาทาง กห็มายถึงหาทางออกท่ีความเป็นอนิจจงั ทุกขงั อนตัตา จะท าอะไรแก่ตนไม่ได ้และในท่ีสุด
ญาณซ่ึงเป็นเคร่ืองวางเฉยต่อสงัขาร ธรรมทั้งปวงนั้นกห็มายถึงการวางเฉยโดยเดด็ขาด ต่อส่ิงท่ีเป็นอนิจจงั 
ทุกขงั อนตัตานัน่เอง เป็นอนัวา่ก าลงัแห่งการเห็นอนิจจงั ทุกขงั อนตัตา ยอ่มมีอยูใ่นญาณเหล่าน้ี และมีมาก
ข้ึนเพื่อหนุนก าลงัแห่งญาณเหล่าน้ีใหม้ากยิง่ข้ึนจนกระทัง่ถึงญาณประเภทท่ีนบัเน่ืองอยูใ่นอริยมรรคญาณ ก็
ท าการตดักิเลสดว้ยอ านาจการเห็นอนิจจงั ทุกขงั อนตัตา ท่ีมีก าลงัถึงท่ีสุดนัน่เอง ทั้งหมดน้ีเป็นการแสดงให้
เห็นชดัวา่ ญาณประเภทท่ีอนุโลมนิพพิทาญาณหรือเป็นบุพพภาคของนิพพิทาญาณกดี็ ตวันิพพิทาญาณเองก็
ดี ญาณทั้งหลายกเ็กิดภายหลงัระงบัการแห่งนิพพิทาญาณ แลว้ท ากิจต่อไปกดี็ ลว้นแต่ตอ้งอาศยัก าลงัแห่ง
การเห็นอนิจจงั ทุกขงั อนตัตา ดว้ยกนัทั้งนั้น เม่ือเป็นดงันั้นญาณเหล่าน้ีจึงมีไดท้ั้งในขณะท่ีตามเห็นความ
เป็นอนิจจงั ตามเห็นความจางคลาย ตามเห็นธรรมเป็นเคร่ืองดบัและความเห็นความสลดัคืน ดงักล่าวมาแลว้
ดว้ยกนัทั้งส้ินและทุกขณะแห่งการหายใจออกและหายใจเขา้ ดงันั้นจึงสามารถจ าแนกญาณเหล่าน้ีออกได้



เสมอไป โดยอาศยัวตัถุ ๔ คือ อนิจจตา นฺฌรธะ และปฏินิสสคัคะ และอาศยัขณะ ๒ คือ ขณะแห่งการหายใจ
ออกและขณะแห่งการหายใจเขา้ ดงัท่ีขา้พเจา้ไดก้ล่าวแลว้นัน่เองฯ 
 

หมวดที่ ๑๑ 
 วิมุติสุขคือญาณในสุขอนัเกิดแต่วิมุต ไดแ้ก่ความรู้โดยประจกัษต่์อความสุขท่ีเกิดข้ึน  เพราะจิตหลุด
พน้จากสญัโยชน์และอนุสยั นบัวา่เป็นความรู้ผลของการปฏิบติั เป็นญาณหมวดสุดทา้ย จ าแนกตาม
สญัโญชน์และอนุสยัท่ีอริยมรรคทั้ง ๔ จะพึงตดั จ าแนกโดยละเอียดได ้๒๑ อยา่งคือ 
 (๑) วิมุติสุขญาณ เกิดข้ึนเพราะสกักายทิฎฐิ ถูกละ ถูกตดัเสียไดด้ว้ยโสดาปัตติมรรค 
 (๒) วิมุติสุขญาณ เกิดข้ึนเพราะวจิิกิจฉา ถูกละ ถูกตดัเสียไดด้ว้ยโสดาปัตติมรรค 
 (๓) วิมุติสุขญาณ เกิดข้ึนเพราะสีลพัพต ปรามาส ถูกละ ถูกตดัเสียไดด้ว้ยโสดาปัตติมรรค 
 (๔) วิมุติสุขญาณ เกิดข้ึนเพราะทิฎฐานุสยั ถูกละ ถูกตดัเสียไดด้ว้ยโสดาปัตติมรรค 
 (๕) วิมุติสุขญาณ เกิดข้ึนเพราะวจิิกิจฉานุสยั ถูกละ ถูกตดัเสียไดด้ว้ยโสดาปัตติมรรค 
 (๖) วิมุติสุขญาณ เกิดข้ึนเพราะกามราคะอยา่งหยาบ ถูกละ ถูกตดัเสียไดด้ว้ยสกิจทาคามิมรรค 
 (๗) วิมุติสุขญาณ เกิดข้ึนเพราะปฎิฆะอยา่งหยาบ ถูกละ ถูกตดัเสียไดด้ว้ยสกิจทาคามิมรรค 
 (๘) วิมุติสุขญาณ เกิดข้ึนเพราะกามราคานุสยัอยา่งหยาบ ถูกละ ถูกตดัเสียไดด้ว้ยสกิจทาคามิมรรค 
 (๙) วิมุติสุขญาณ เกิดข้ึนเพราะปฏิฆานุสยัอยา่งหยาบ ถูกละ ถูกตดัเสียไดด้ว้ยสกิจทาคามิมรรค 
           (๑๐) วิมุติสุขญาณ เกิดข้ึนเพราะกามราคะอนัละเอียด ถูกละ ถูกตดัเสียไดด้ว้ยอานาคามิมรรค 
           (๑๑) วิมุติสุขญาณ เกิดข้ึนเพราะปฏิฆะอนัละเอียด ถูกละ ถูกตดัเสียไดด้ว้ยอานาคามิมรรค 
           (๑๒) วิมุติสุขญาณ เกิดข้ึนเพราะกามราคานุสยัอนัละเอียด ถูกละ ถูกตดัเสียไดด้ว้ยอานาคามิมรรค 
           (๑๓) วิมุติสุขญาณ เกิดข้ึนเพราะปฏิฆานุสยัอนัละเอียด ถูกละ ถูกตดัเสียไดด้ว้ยอานาคามิมรรค 
           (๑๔) วิมุติสุขญาณ เกิดข้ึนเพราะรูปราคะ ถูกละ ถูกตดัเสียไดด้ว้ยอรหตัมรรค 
 (๑๕) วิมุติสุขญาณ เกิดข้ึนเพราะอรูปราคะ ถูกละ ถูกตดัเสียไดด้ว้ยอรหตัมรรค 
 (๑๖) วิมุติสุขญาณ เกิดข้ึนเพราะมานะ ถูกละ ถูกตดัเสียไดด้ว้ยอรหตัมรรค 
 (๑๗) วิมุติสุขญาณ เกิดข้ึนเพราะอุทธจัจะ ถูกละ ถูกตดัเสียไดด้ว้ยอรหตัมรรค 
 (๑๘) วิมุติสุขญาณ เกิดข้ึนเพราะอวิชชา ถูกละ ถูกตดัเสียไดด้ว้ยอรหตัมรรค 
 (๑๙) วิมุติสุขญาณ เกิดข้ึนเพราะมานานุสยั ถูกละ ถูกตดัเสียไดด้ว้ยอรหตัมรรค 
 (๒๐) วิมุติสุขญาณ เกิดข้ึนเพราะภวราคานุสยั ถูกละ ถูกตดัเสียไดด้ว้ยอรหตัมรรค 
 (๒๑) วิมุติสุขญาณ เกิดข้ึนเพราะอวิชชานุสัย ถูกละ ถูกตดัเสียไดด้ว้ยอรหตัมรรค 
 ทั้งหมดน้ีจะเห็นไดว้า่ท่านเรียงล าดบัเหล่าตามอาการท่ีมรรคทั้ง ๔ จะพึงละ ส่ิงท่ีจะพึงจ าแนกเป็น 
๒ หมวดคือ หมวดสญัโยชน์และหมวดอนุสยัในขอ้นั้นคือ ขอ้ท่ี ๑-๒-๓-๖-๗-๑๐-๑๑-๑๔-๑๕-๑๖-๑๗-๑๘ 
สิบสองขอ้น้ีเป็นพวกสญัโยชน์ ขอ้ท่ี ๔-๕-๘-๙-๑๒-๑๓-๑๙-๒๐-๒๑ เกา้ขอ้น้ีเป็นหมวดอนุสยั เม่ือเป็นดงัน้ี
เห็นไดสื้บไปวา่เป็นการจ าแนกท่ีซ ้ ากนัอยูคื่อ ถา้ถือเอาสัญโยชน์ ๑๐ เป็หลกั กมี็อนุสยัซ ้ าเขา้มาถึง ๗ ถา้ถือ



อนุสัย ๗ เป็นหลกักมี็สญัโยชน์ซ ้ าหรือเกินเขา้มา ๑๐ นอกจากนั้นพงึสงัเกตุใหเ้ห็นวา่ท่าไดแ้ยกสัญโยชน์
หรืออุปนิสยับางอยา่งออกไปเป็นชั้นหยาบและชั้นละเอียดอีก ตามควรแก่อ านาจของอริยามรรคจะพึงตดั 
เช่นจ าแนกกามราคะและปฏิฆะวา่มีเป็นอยา่งหยาบละเอียด ทั้งท่ีเป็นสญัโยชน์และอนุสยัดว้ยการจ าแนก
ออกไปเช่นน้ีดว้ย และดว้ยการรวมเขา้ดว้ยกนั ทั้งสญัโยชน์และอนุสยัจึงไดจ้  าแนกออกเป็น ๒๑ ดงัน้ี 
 สัญโยชน์ (เคร่ืองประกอบไวใ้นภพหรือเคร่ืองผกูพนั) ๑๐ คือ 
 (๑) สกักายทิฎฐิ  คือความเห็นวา่เป็นตวัตน 
 (๒) วิจิกิจฉา  คือความสงสยั 
 (๓) สีลพัพตปรามาส  คือความยดึถือศีลพรต  (นอกพระพทุธศาสนา) 
 (๔) กามราคะ  (มีทั้งหยาบและอยา่งละเอียด)  คือความยนิดีในกาม 
 (๕) ปฏิฆะ (มีทั้งหยาบและอยา่งละเอียด)  คือความโกรธ 
 (๖) รูปราคะ  คือความยนิดีในรูปกรรมฐาน 
 (๗) อรูปราคะ  คือความยนิดีในอรูปกรรมฐาน 
 (๘) มานะ  คือความถือตวั 
 (๙) อุทธจัจะ  คือความฟุ้งซ่าน 
           (๑๐) อวิชชา  คือความไม่รู้ตามความเป็นจริง 
โสดาปัตติมรรค ยอ่มตดัสกักายทิฎฐิ วจิิกิจฉา สีลพัพตปรามาส สกทาคามิมรรค ยอ่มตดัเพิ่มโสดาปัตติมรรค 
คือตดักามราคะอยา่งหยาบและปฏิฆะอยา่งหยาบ อนาคามิมรรค ยอ่มตดัเพิ่มจากสกทาคามิมรรค คือตดักาม
ราคะอยา่งละเอียดและปฏิฆะอยา่งละเอียด เป็นอนัวา่กามราคะและปฏฆะถูกตดัหมดในขั้นอนาคามิมรรคน้ี 
ส่วนอรหตัมรรค ยอ่มเพิ่มจากอนาคามิมรรค คือรูปราคะ อรูปราคะมานะ อุทธจัจะและอวิชชา เป็นอนัวา่
หมดสญัโยชนโ์ดยประการทั้งปวง 
 เม่ือกล่าวโดยยกเอาอนุสยัเป็นหลกั พึงทราบวา่อนุสยั (กิเลสท่ีนอนเร่ืองในขนัธ์สนัดาน) มี ๗ 
ประการคือ 
 (๑) ทิฎฐานุสัย  ความเห็นผดิท่ีนอนอยู ่
 (๒) วิจิกิจฉานุสยั  ความสงสยัท่ีนอนอยู ่
 (๓) กามราคะนุสยั  (จ าแนกเป็นอยา่งหยาบและละเอียด)  ความยนิดีในกามท่ีนอนอยู ่
 (๔) ปฎฆานุสยั (จ าแนกเป็นอยา่งหยาบและละเอียด)  ความโกรธท่ีนอนอยู ่
 (๕) มานานุสยั  ความถือตวัท่ีนอนอยู ่
 (๖) ภวราคานุสยั  ความยนิดีในภพท่ีนอนอยู ่
 (๗) อวิชชานุสยั  ความไม่รู้ตามความเป็นจริง 
โสดาปัตติมรรคยอ่มตดัทิฎฐานุสยัและวิจิกิจฉานุสยั สกทาคามิมีคยอ่มตดักามาราคานุสยัอยา่งหยาบและปฏิ
ฆานุสยัอยา่งหยาบเพิ่มข้ึน อนาคามิมรรคยอ่มตดักามราคนุสยัอยา่งละเอียดและปฏิฆานุสยัอยา่งละเอียด
เพิ่มข้ึน ส่วนอรหตัมรรคยอ่มมานานุสยั ภวราคานุสยัและอวิชชานุสยั เม่ือสญัโยชน์ ๑๐ และอนุสัย ๗ มา



เปรียบเทียบกนัดู ยอ่มจะเห็นไดว้า่เพียงแต่จ านวนต่างกนั เพราะเลง็ถึงกิริยาอาการท่ีท าหนา้ท่ีเป็นกิเลส
ต่างกนัคือ สญัโยชน์หมายถึงเคร่ืองผกูพนั และอนุสยัหมายถึงเคร่ืองนอนเน่ืองอยูใ่นสนัดาน แต่โดยเน้ือแท้
นั้นเป็นของอยา่งเดียวกนัได ้ โดยการปรับเขา้กนัดงัต่อไปน้ี สกักายทิฎฐิและสีลพพตปรามาสคือทิฎฐานุสยั 
วิจิกิจฉานุสยั กามราคะคือกามราคะนุสยั รูปราคะคือภวราคานุสยั มานะและอุทธจัจะคือมานานุสยั อวิชชา 
คือวิชชานุสัย สัญโยชน์ ๑๐ อยา่งจึงลงตวักนัไดก้บัอนุสยั ๗ อยา่งดว้ยอาการดงักล่าวน้ีญาณทั้ง ๑๑ หมวด
รวม ๒๒๐ ประการ จดัเป็นความรู้ท่ีผูป้ฏิบติัในอานาปานสติจะพึงศึกษามาก่อนเพื่อความสะดวกต่อการ
ปฏิบติั แต่จดัเป็นญาณส าหรับบุคคลผูป้ฏิบติัท่ีสุดแลว้ คือเป็นความรู้ท่ีเกิดข้ึนจริง ๆ และสมบูรณ์ ไม่ใช่
ความรู้ท่ีจะศึกษาหรือก าลงัศึกษาอยู ่ เพื่อน าเอาไปปฏิบติัอีกต่อหน่ึง ผูศึ้กษาพึงทราบความหมายของค าวา่
ญาณ ๒๒๐ ประการวา่ มีความหมายเป็น ๒ ความหมายหรืออาจน าไปใชไ้ดโ้ดย ๒ ความหมายอยา่งน้ี 
ส าหรับนกัศึกษาเพื่อน าเอาไปปฏิบติัจะตอ้งพยายามศึกษาใหเ้ขา้ใจวา่หมวดไหนกล่าวดว้ยเร่ืองอะไร 
สมัพนัธ์กบัหมวดอ่ืนก่อนหลงักนัอยา่งไร และต่อหมวดไหนในลกัษณะท่ีเป็นการเจริญ คือท าใหเ้กิดมีข้ึน
เป็นอยา่งไรใหมี้ความเขา้ใจแจ่มแจง้ เพื่อความไม่ติดขดัในการปฏิบติัทุกขั้นทุกตอน ส่วนผูท่ี้ไดป้ฏิบติัจนถึง
ท่ีสุดแลว้นั้นยอ่มเห็นประจกัษซ่ึ์งส่ิงเหล่าน้ีในฐานะท่ีเป็นตวัความจริงหรือเป็นของจริงโดยตรง ความรู้อยา่ง
แรกเหมือนกบัความรู้ท่ีไดม้าจากการดูแผนท่ี ส่วนความรู้อยา่งหลงัเหมือนกบัความรู้ในขณะท่ีไดไ้ปถึงท่ีนั้น 
ๆ แลว้ และดูของจริงหรือดูบา้นเมืองจริง ๆ ตามท่ีไดเ้คยแสดงอยูใ่นแผนท่ี พึงเปรียบเทียบดูดว้ยตนเองวา่
ความรู้สองอยา่งน้ีต่างกนัอยา่งไร ดว้ยเหตุผลน้ีแหละจึงไดเ้รียกอยา่งแรกวา่ความรู้ และเรียกอยา่งหลงัวา่
ญาณ ซ่ึงเป็นการแสดงใหเ้ห็นอยูใ่นตวัแลว้วา่ความรู้เร่ืองนั้น ๆ มิไดก่้อการบรรลุธรรม แต่ยงัไม่ใช่ญาณ 
ส่วนญาณนั้นมีมาภายหลงัการบรรจุ จึงเป็นการรู้อยา่งแทจ้ริงและจากของจริงโดยตรงอยา่งท่ีกล่าวแลว้
ดงันั้นท่านจึงกล่าวไวเ้ห็นหลกัวา่เม่ือปฏิบติัในอานาปานสติอนัมีวตัถุ ๑๖ โดยสมบูรณ์แลว้ ยอ่มเกิดญาณ 
๒๒๐ ประการดงัน้ี ขา้พเจา้ขอสรุปการปฏิบติัตามแบบอานาปานสติภาวนาน้ี มีความสุขมุคมัภีรภาพสุดท่ีจะ
พรรณนาใหจ้บลงไป แต่พอสรุปไดว้า่ไดป้ฏิบติัไปตามล าดบัดงักล่าวน้ี (๑) ปฏิบติัตามแบบอานาปานสติ 
(๒) ปฏิบติัสมถภาวนาไดญ้าณ (๓) ปฏิบติัสมภาวนาและวิปัสสนา (๔) ปฏิบติัวิปัสสนาภาวนา (๕) เกิด
วิปัสสนาญาณ (๖) เกิดนิพพทิาญาณ (๗) เกิดนิพพิทานุโลมญาณ (๘) เกิดนิพพิทาปฏิปัสสทัธิญาณ (๙) เกิดวิ
มุติสุขญาณ (๑๐) บรรลุถึงนิพพานได ้ ซ่ึงนิพพานนั้นแปลวา่ดบัไม่เหลือเป็นความดบัไม่เหลือของกิเลสและ
ความทุก ความวา่งจากกิเลสและความทุกขถึ์งท่ีสุดจริง ๆ เป็นสภาพแห่งความไม่มีทุกขท์ั้งปวง ตามพทุธ
ภาษิตแสดงวา่ นิพพาน   ปรม   สุข   นิพพานเป็นบรมสุข, นิพพาน   ปรม   สุญญ  นิพพานวา่งอยา่งยิง่ และ
โดยเฉพาะหลกัของอานาปานสติกรรมฐานน้ี องคส์มเดจ็พระบรมศาสดาพระสมณโคดมของพวกเราท่าน
ทั้งหลาย พระองคไ์ดเ้คยประพฤติปฏิบติัมาแลว้ในสมยัท่ีพระองค ์ทรงบ าเพญ็เพียรอยูก่่อนท่ีจะส าเร็จพระโพธิญาณ
เป็นพระสัมมาสัมพทุธเจา้ และยงัผลใหพ้ระบรมศาสดาของเราไดผ้ลส าเร็จมาแลว้ จึงไดต้รัสรู้เป็นพระ
สมัมาสมัพทุธเจา้ กเ็พราะพระองคท์รงใชห้ลกัอานาปานสตินัน่เอง เพราะฉะนั้นพวกญาติมิตรและศิษย์
ทั้งหลาย ถา้ใครตอ้งการอยากจะไดม้รรคผลท่ีแทจ้ริงแลว้ สมควรเดินตามรอยเบ้ืองยคุลพระพทุธบาทของ
สมเดจ็พระบรมศาสดาพระสมณโคดม แลว้ท่านจะไดรั้บผลสมดงัปรารถนาแน่นอนอยา่งไม่ตอ้งสงสยั อนน้ี



เป็นหลกัสจัจธรรมอีกอยา่งหน่ึง หลกัการปฏิบติัแบบอานาปานสติมีวตัถุ ๑๖ ประการน้ี ขา้พเจา้ไดน้ าเอามา
จากพระไตรปิฎกพระสุตตนัตปิฏกเล่มท่ี ๒๓ ขทุทกนิกาย ปฏิสมักิทามรรคในมหาวรรคอานาปาณกถาใน
หนา้ท่ี ๑๖๗ เป็นตน้จนจบสมบูรณ์ทุกประการ 
 ตามท่ีขา้พเจา้ไดเ้ขียนมาทั้งหมดน้ี หวงัวา่ญาติมิตรและศิษยานุศิษยท์ั้งหลายสมควรน าเอาหลกัอานา
ปานสติกรรมฐานน้ี น าเอาไปประพฤติปฏิบติักนัถว้นหนา้ ถา้ใครมีบารมีไดส้ร้างสมไวแ้ลว้กค็งไดบ้รรลุมรรค
ผลนิพพานกนัไปในชาติน้ี เพื่อการหนีไปใหพ้น้ทุกขใ์นสงัขารวฎั อนัน้ีเป็นหนทางท่ีพน้ทุกขท่ี์แทจ้ริง เป็นสจั
จธรรมอยา่งไม่ตอ้งสงสยัฯ 
 

อภิญญา ๖ 
  
 วิกขมัภนวิมุตตินั้นก็ไดแ้ก่ฌานสมาบติั และฌานสมาบติัอนัน้ีจกัเกิดข้ึนไดโ้ดยการบ าเพ็ญเพียร
ภาวนาสมถกรรมฐานประการเดียวเท่านั้น ถา้พวกท่านทั้งหลายมีศรัทธาบ าเพญ็พียรภาวนาสมถกรรมฐาน 
โดยเอาหลกัของกรรมฐานต่าง ๆ ดงัท่ีไดบ้อกเอาไวข้า้งตน้นั้น ก็ยอ่มสามารถท่ีจกัไดบ้รรลุฌานสมาบติัอนั
จดัเป็นวิกขมัภนวิมุตติตั้งแต่ตน้จนถึงขั้นสุดทา้ยได ้เม่ือพวกท่านทั้งหลายสามารถบ าเพญ็เพียรภาวนาจนได้
ฌานสมาบติัต่าง ๆ นั้นก็จะรับผลวิเศษจากฌานสมาบติันั้น ๆ ทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต ส่วนในปัจจุบนั
ชาตินั้นบุคคลท่ีไดฌ้านสมาบติันั้น ๆ ทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต ส่วนในปัจจุบนัชาตินั้นบุคคลท่ีไดฌ้าน
สมาบติัสามารถท่ีเขา้ฌานสมาบติั สลดัความทุกข ์ความเดือดร้อนอนัเกิดจากนิวรณ์ กิเลสร้ายต่าง ๆ ไดรั้บ
ความสบายตลอดเวลาในเวลาท่ีเขา้ฌานสมาบติั และถา้พวกท่านทั้งหลายมีวาสนาบารมีไดบ้รรลุวิกขุมภน
วิมุตติขั้นอภิญญา กล่าวคือในขณะท่ีไดรู้ปฌานสมาบติัสูงสุดนั้นปัญญาพิเศษท่ีเรียกว่าอภิญญาไดบ้งัเกิดข้ึน
พร้อมกนัดว้ยแลว้ ก็จกัท าใหพ้วกท่านทั้งหลายส าเร็จเป็นอภิญญาบุคคล คือเป็นบุคคลผูไ้ดอ้ภิญญา สามารถ
ท่ีจะแสดงอภิญญาต่าง ๆ ไดเ้นือมนุษยธ์รรมดาสามญัทั้งหลายไดอ้ยา่งมหศัจรรย ์
  

อภิญญา 
 ค าวา่อภิญญาน้ีกไ็ดแ้ก่ปัญญาท่ีรู้แจง้เห็นจริงในอารมณ์ต่าง ๆ ในฌานสมาบติันัน่เอง ดงัพทุธภาษิต
ท่ีวา่ วิเลสโต ชานาติ อภิญญา ปัญญาท่ีสามารถรู้แจง้ในอารมณ์ต่าง ๆ โดยพิเศษ ปัญญานั้นช่ือวา่ อภิญญา 
ปัญญาท่ีเกิดข้ึนพร้อมดว้ยดว้ยกบัฌานสมาบติัหรืออรูปสมาบติัสูงสุด ซ่ึงมีความสามารถเป็นอศัจรรยอ์นั
เน่ืองมาจากสมาธิท่ีดีเยีย่ม ปัญญาวิเศษชนิดน้ีและท่ีเรียกวา่อภิญญา และพวกท่านทั้งหลายพึงทราบวา่ 
อภิญญาน้ีจะเกิดข้ึนไดแ้ก่บุคคลท่ีบ าเพญ็เพียรภาวนาสมถกรรมฐานโดยท่ีใชก้สิณเป็นอารมณ์เท่านั้น จะไม่
เกิดแก่บุคคลอ่ืนท่ีบ าเพญ็เพยีรภาวนาสมถกรรมฐานท่ีโดยใชอ้ารมณ์อยา่งอ่ืนนอกจากใชก้สินเป็นอารมณ์ 
กสิณท่ีวา่น้ีกไ็ดแ้ก่ธ่ตุทั้ง ๔ นัง่เองคือ ธาตุดิน ๑ ธาตุน ้ า ๒ ธาตุลม ๓ ธาตุไฟ ๔ ธาตุอากาศดงัท่ีขา้พเจา้ได้
แนะน าใหใ้ชอ้านาปานสติบ าเพญ็เพียรภาวนาสมถกรรมฐานจนถึงวิปัสสนากรรมฐานนั้น โดยชนิดไม่ตอ้ง
เปล่ียนอารมณ์เป็นอยา่งอ่ืนเลยนั้น โดยการก าหนดลมหายใจเขา้และหายใจออกตามท่ีไดบ้อกเอาไวอ้ยา่ง



ละเอียดแลว้ เพราะวา่เป็นท่ีเช่นน้ีนั้น สมาธิซ่ึงเกิดขากการบ าเพญ็เพียรภาวนานั้น มีก าลงัแรงกลา้ยิง่กวา่
สมาธิท่ีเกิดจากการบ าเพญ็เพียรภาวนา โดยใชอ้ารมณ์กรรมฐานชนิดอ่ืน ๆ นั้นเอง อภิญญาน้ีถา้จะกล่าวเป็น
ประเภทแลว้กมี็อยูด่ว้ยกนั ๒ ประการคือ 
 (๑) โลกุตตรอภิญญา อภิญญาฝ่ายโลกตุตระ 
 (๒) โลกิอภิญญา  อภิญญาฝ่ายโลกีย ์
(โลกตุตระอภิญญานั้น) มีอยูป่ระการเดียวกคื์อ อาสวกัขยอภิญญา ซ่ึงไดแ้ก่อภิญญาท่ีสามารถท าลายกิเลสอา
สวะใหห้มดส้ินไปจากขนัธสนัดาน องคธ์รรมไดแ้ก่ปัญญาเจตสิกในอรหตัมรรคจิตเท่านั้น หมายถึงผูท่ี้หมด
กิเลสทั้งปวง ไดแ้ก่หมดจากราคะ โทสะ โมหะ เป็นสมุทเฉทประหารอยา่งแน่นอน โดยไม่ยอ้นกลบัมาอีก
ในอารมณ์ต่าง ๆ ทุก ๆ ขณะจิต (ส่วนโลกิยอภิญญา) คืออภิญญาฝ่ายโลกีย ์ซ่ึงเป็นผลวิเศษแห่งวิกขมัภน
วิมุตติอนัเกิดจากการเจริญสมถกรรมฐานเท่านั้น เพราะท่านผูท่ี้ไดบ้  าเพญ็สมถกรรมฐานลว้น ๆ จนไดบ้รรลุ
อภิญญาน้ี ท่านสามารถท่ีจะบรรลุกแ็ต่เฉพาะโลกิยอภิญญาเท่านั้นเอง ไม่สามารถท่ีจะบรรลุโลกุตตรอ
ภิญญาไดน้ั้น จะตอ้งฝึกวิปัสสนากรรมฐานจนถึงขั้นท่ีสามารถท าลายกิเลสอาสวะทั้งปวง ใหห้มดส้ินไปจาก
ขนัธสนัดานโดยเดด็ขาดเสียก่อน โลกิยอภิญญาทั้งหมดนั้นหวัขอ้ใหญ่ ๆ มีดว้ยกนัทั้งหมดอยู ่๕ ประการ
ดว้ยกนัคือ (๑) อิทธิวิธอภิญญา (๒) ทิพพโสตอภิญญา (๓)ปรจิตตวิชานอภิญญา (๔) ปุพเพนาสนุสสติ
อภิญญา (๖) ทิพพจกัขอุภิญญา จะอธิบายถึงผูท่ี้ไดอ้ภิญาต่าง ๆ นั้นมีความสามารท าอะไรไดบ้า้งโดยสงัเขป
ดงัต่อไปน้ีคือ 
 

อทิธิวทิธอภิญญา 
  
 อภิญญาท่ีใหส้ าเร็จอิทธิฤทธ์ิต่าง ๆ เป็นอศัจรรยช่ื์อวา่ อิทธิอภิญญา กอิ็ทธิอภิญญาน้ีเป็นอภิญญาท่ี
ท าใหส้ าเร็จอิทธิฤทธ์ิต่าง ๆ ไดเ้ป็นอศัจรรย ์ เป็นอภิญญาท่ีท าใหส้ามารถแสดงฤทธ์ิต่าง ๆ ได ้มากมายเหลือ
คณนานบัเป็นตน้วา่ เหาะเหินเดินในอากาศได ้ ด าดินได ้ เดินผา่นเขา้ไปในภูเขาไดเ้หมือนกบัเดินบนถนน
ธรรมดา แปลงตนเองได ้ ถอดกายเองไดโ้ดยตวัเองยงัอยูใ่นท่ีเดิมเป็นตน้ กอิ็ทธิวิธอภิญญาน้ีมีอยู ่ ๓ อยา่ง
ดว้ยกนัคือ 
 (๑) อธิฎฐานาอิทธิ ไดแ้ก่อิทธิฤทธ์ิซ่ึงเกิดจากการตั้งจิตอธิษฐาน อธิษบานอิทธิน้ียอ่มใหส้ าเร็จฤทธ์ิ
เป็นอศัจรรยต่์าง ๆ ไดต้ามจิตของเราอธิษฐาน คือสามารถท าตนเองหรือวา่คนอ่ืนเพยีงคนเดียวใหป้รากฏเป็น
ร้อยหรือวา่พนั ๆ คน แต่ละคนกใ็หมี้กิริยาอาการต่าง ๆ กนัไป ส่วนตนเองหรือวา่คนอ่ืนนั้นกค็งเป็นปกติอยู่
อยา่งเดิม การท่ีจะใหฤ้ทธ์ิส าเร็จเป็นไปโดยประการใด ๆ นั้นกสุ็ดแต่การอธิษฐานของอภิญญาลาภีบุคคล 
เพราะอธิษฐานอิทธิน้ีกวา้งขวางมากไม่มีขอบเขต หากตอ้งการแสดงฤทธ์ิอนัใดแลว้กอ็ธิษฐานใหต้รงกบั
ฤทธ์ิท่ีตนเองประสงค ์ เช่น หากประสงคจ์ะด าดินลงไปแลว้โผล่ข้ึนมาจากดินเหมือนกบัน ้าลงไปแลว้โผล่
ข้ึนมาจากน ้า อภิญญาลาภีบุคคลนั้น ท่านใหเ้พง่เอาโปกสิณแลว้อธิษฐานวา่ (ขอใหแ้ผน่ดินน้ีจงกลายเป็นน ้า) 
แลว้แผน่ดินท่ีอธิษฐานนั้นกจ็กักลายสภาพเป็นน ้าทนัทีท าใหท่้านสามารถด าดินไดส้มความประสงค ์ หากวา่



ท่านประสงคจ์ะเดินจงกรมไปในภูเขาหรือวา่ก าแพงต่าง ๆ หรือส่ิงกีดขวางต่าง ๆ ทุก ๆ ชนิด เป็นตน้วา่
แผน่ดิน ท่านใหใ้ชว้ิธีเพง่อากาสกสิณแลว้ตั้งจิตอธิษฐานวา่ (ขอใหภ่้ยในภูเขาและก าแพงหรือส่ิงกีดขวางต่าง 
ๆ เป็นตน้วา่ แผน่ดินนั้นขอจงใหเ้ป็นช่อวา่ง) ดงัน้ีแลว้ส่ิงทั้งหลายเหล่านั้นกจ็กักลายสภาพเป็นช่องวา่งไป ก็
จะกระท าใหท่้านสามารถเขา้ไปเดินจงกรมไดห้รือเดินทะลุออกไปไดส้มความประสงค ์ หากท่านทั้งหลาย
ประสงคจ์ะเหาะข้ึนไปและเดินจงกรมไปอากาศเวหาแลว้ ใหเ้หมือนกบัการเดินทางจงกรมอยูบ่นพื้นดิน 
ท่านใหใ้ชชี้วติเพง่ปฐวกีสิณ แลว้อธิษฐานวา่ (ขอใหท้อ้งฟ้าในอากาศน้ีจงกลายสภาพเป็นพื้นดิน) ดงัน้ีแลว้ 
ท่านกจ็ะสามารถจะเหาะข้ึนไปเดินจงกรมบนอากาศไดต้ามประสงค ์ หากวา่ท่านทั้งหลายอยากประสงคจ์ะ
ใหต้นเหาะไปไหนมาไหนในอากาศได ้ทานใหใ้ชว้ิธีเพง่วาโยกสิณ แลว้ใหท่้านทั้งหลายอธิษฐานวา่ (ขอให ้


