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๓. อานาปานสฺสติกถา 
๑. คณนวาร 

 [๑๕๒]  โ สฬสวตฺถุกํ อานาปานสฺสติสมาธึ ภาวยโต สมาธิกานิ เทฺว          
ญาณสตานิ อุปฺปชฺชนฺติ, อฏฺฐ ปริปนฺเถ ญาณานิ, อฏฺฐ จ อุปกาเร ญาณานิ, อฏฺฐารส 
อุปกฺกิเลเส ญาณานิ, เตรส โ วทาเน ญาณานิ, พตฺตึส สโตการีสุ   ญาณานิ, จตุวีสติ 1

สมาธิวเสน ญาณานิ, เทฺวสตฺตติ วิปสฺสนาวเสน ญาณานิ, อฏฺฐ นิพฺพิทาญาณานิ, อฏฺฐ 
นิพฺพิทานุโลเม ญาณานิ, อฏฺฐ นิพฺพิทาปฏิปฺปสฺสทฺธิญาณานิ, เอกวีสติ วิมุตฺติสุเข 
ญาณานิ. 

กตมานิ อฏฺฐ ปริปนฺเถ ญาณานิ, อฏฺฐ จ อุปกาเร ญาณานิ ? กามจฺฉนฺโท 
สมาธิสฺส ปริปนฺโถ, เนกฺขมฺมํ สมาธิสฺส อุปการํ. พฺยาปาโท สมาธิสฺส ปริปนฺโถ,           
อพฺยาปาโท สมาธิสฺส อุปการํ. ถีนมิทฺธํ สมาธิสฺส ปริปนฺโถ, อาโลกสญฺญา สมาธิสฺส      
อุปการํ. อุทฺธจฺจํ สมาธิสฺส ปริปนฺโถ, อวิกฺเขโป สมาธิสฺส อุปการํ. วิจิกิจฺฉา สมาธิสฺส    
ปริปนฺโถ, ธมฺมววตฺถานํ สมาธิสฺส อุปการํ. อวิชฺชา สมาธิสฺส ปริปนฺโถ, ญาณํ สมาธิสฺส 
อุปการํ. อรติ สมาธิสฺส ปริปนฺโถ, ปามุชฺชํ สมาธิสฺส อุปการํ. สพฺเพปิ อกุสลา ธมฺมา 
สมาธิสฺส ปริปนฺโถ, สพฺเพปิ กุสลา ธมฺมา สมาธิสฺส อุปการํ. อิมานิ อฏฺฐ ปริปนฺเถ 
ญาณานิ, อฏฺฐ จ อุปกาเร ญาณานิ. 

คณนวาโร ปฐโม. 
"

๒. โสฬสญาณนิทฺเทส 
[๑๕๓] อิเมหิ โสฬสหิ อากาเรหิ อุทุปีตจิตฺตํ สมุทุปีตจิตฺตํ   เอกตฺเต สนฺติฏฺฐติ, 2

นีวรเณหิ วิสุชฺฌติ, กตเม เต เอกตฺตา ? เนกฺขมฺมํ เอกตฺตํ, อพฺยาปาโท เอกตฺตํ,            
อาโลกสญฺญา เอกตฺตํ, อวิกฺเขโป เอกตฺตํ, ธมฺมววตฺถานํ เอกตฺตํ, ญาณํ เอกตฺตํ, ปามุชฺชํ 
เอกตฺตํ, สพฺเพ กุสลา ธมฺมา เอกตฺตา. นีวรณาติ : กตเม เต นีวรณา ? กามจฺฉนฺโท        
นีวรณํ, พฺยาปาโท นีวรณํ, ถีนมิทฺธํ นีวรณํ, อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจํ นีวรณํ, วิจิกิจฺฉา นีวรณํ,      
อวิชฺชา นีวรณํ, อรติ นีวรณํ, สพฺเพปิ อกุสลา ธมฺมา นีวรณา. 

นีวรณาติ : เกนตฺเถน นีวรณา ? นิยฺยานาวรณฏฺเฐน นีวรณา, กตเม เต          
นิยฺยานา ? เนกฺขมฺมํ อริยานํ นิยฺยานํ, เตน จ เนกฺขมฺเมน อริยา นียนฺติ, กามจฺฉนฺโท             
นิยฺยานาวรณํ, เตน จ กามจฺฉนฺเทน นิวุตตฺตา เนกฺขมฺมํ อริยานํ นิยฺยานํ นปฺปชานาตีติ 
กามจฺฉนฺโท นิยฺยานาวรณํ. อพฺยาปาโท อริยานํ นิยฺยานํ, เตน จ อพฺยาปาเทน อริยา     
นียนฺติ, พฺยาปาโท นิยฺยานาวรณํ, เตน จ พฺยาปาเทน นิวุตตฺตา อพฺยาปาทํ อริยานํ      
นิยฺยานํ นปฺปชานาตีติ พฺยาปาโท นิยฺยานาวรณํ. อาโลกสญฺญา อริยานํ นิยฺยานํ,      

!  ฉ.ม. สโตการิสฺส1

!  สี. อุทฺธตํ จิตฺตํ ปมุทุจิตฺตํ จิตฺตํ, ฉ.ม. อุทุจิตํ จิตฺตํ สมุทุจิตํ จิตฺตํ, อิ. อุทฺธตํ จิตฺตํ สมุทุจิตฺตํ จิตฺตํ2
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ตาย จ อาโลกสญฺญาย อริยา นียนฺติ, ถีนมิทฺธํ นิยฺยานาวรณํ, เตน จ ถีนมิทฺเธน          
นิวุตตฺตา อาโลกสญฺญํ อริยานํ นิยฺยานํ นปฺปชานาตีติ ถีนมิทฺธํ นิยฺยานาวรณํ.              
อวิกฺเขโป อริยานํ นิยฺยานํ, เตน จ อวิกฺเขเปน อริยา นียนฺติ, อุทฺธจฺจํ นิยฺยานาวรณํ,         
เตน จ อุทฺธจฺเจน นิวุตตฺตา อวิกฺเขปํ อริยานํ นิยฺยานํ นปฺปชานาตีติ อุทฺธจฺจํ                 
นิยฺยานาวรณํ. ธมฺมววตฺถานํ อริยานํ นิยฺยานํ, เตน จ ธมฺมววตฺถาเนน อริยา นียนฺติ,      
วิจิกิจฺฉา นิยฺยานาวรณํ, ตาย จ วิจิกิจฺฉาย นิวุตตฺตา ธมฺมววตฺถานํ อริยานํ นิยฺยานํ 
นปฺปชานาตีติ วิจิกิจฺฉา นิยฺยานาวรณํ. ญาณํ อริยานํ นิยฺยานํ, เตน จ ญาเณน อริยา    
นียนฺติ, อวิชฺชา นิยฺยานาวรณํ, ตาย จ อวิชฺชาย นิวุตตฺตา ญาณํ อริยานํ นิยฺยานํ       
นปฺปชานาตีติ อวิชฺชา นิยฺยานาวรณํ. ปามุชฺชํ อริยานํ นิยฺยานํ, เตน จ ปามุชฺเชน อริยา 
นียนฺติ, อรติ นิยฺยานาวรณํ, ตาย จ อรติยา นิวุตตฺตา ปามุชฺชํ อริยานํ นิยฺยานํ            
นปฺปชานาตีติ อรติ นิยฺยานาวรณํ. สพฺเพปิ กุสลา ธมฺมา อริยานํ นิยฺยานํ, เตหิ จ กุสเลหิ 
ธมฺเมหิ อริยา นียนฺติ, สพฺเพปิ อกุสลา ธมฺมา นิยฺยานาวรณา, เตหิ จ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ   
นิวุตตฺตา กุสเล ธมฺเม อริยานํ นิยฺยานํ นปฺปชานาตีติ สพฺเพปิ อกุสลา ธมฺมา               
นิยฺยานาวรณา. อิเมหิ จ ปน นีวรเณหิ วิสุทฺธจิตฺตสฺส โสฬสวตฺถุกํ อานาปานสฺสติสมาธึ 
ภาวยโต ขณิกสโมธานา. 

โสฬสญาณนิทฺเทโส ทุติโย. 
"

๓. อุปกฺกิเลสญาณนิทฺเทส 
ปฐมจฺฉกฺก 

[๑๕๔] กตเม อฏฺฐารส อุปกฺกิเลสา อุปฺปชฺชนฺติ ? อสฺสาสาทิมชฺฌปริโยสานํ 
สติยา อนุคจฺฉโต อชฺฌตฺตวิกฺเขปคตํ จิตฺตํ สมาธิสฺส ปริปนฺโถ,ปสฺสาสาทิมชฺฌปริโยสานํ 
สติยา อนุคจฺฉโต พหิทฺธาวิกฺเขปคตํ จิตฺตํ สมาธิสฺส ปริปนฺโถ, อสฺสาสปฏิกงฺขณา นิกนฺติ 
ตณฺหาจริยา สมาธิสฺส ปริปนฺโถ, ปสฺสาสปฏิกงฺขณา นิกนฺติ ตณฺหาจริยา สมาธิสฺส     
ปริปนฺโถ, อสฺสาเสนาภิตุนฺนสฺส ปสฺสาสปฏิลาเภ มุจฺฉนา   สมาธิสฺส ปริปนฺโถ,            3

ปสฺสาเสนาภิตุนฺนสฺส อสฺสาสปฏิลาเภ มุจฺฉนา๑ สมาธิสฺส ปริปนฺโถ. 
   อนุคจฺฉนา จ อสฺสาสํ            ปสฺสาสํ อนุคจฺฉนา 
   สติ อชฺฌตฺตวิกฺเขปา   กงฺขณา พหิทฺธาวิกฺเขปปนฺถนา.   4

   ฉ [  ] เอเต อุปกฺกิเลสา  อานาปานสฺสติสมาธิสฺส 5

   เยหิ วิกมฺปมานสฺส     โน จ จิตฺตํ วิมุจฺจต ิ6

!  สี. สมุจฺฉินฺนา3

!  ฉ.ม., อิ. ...ปตฺถนา4

!  ฉ.ม., อิ. อสฺสาเสนาภิตุนฺนสฺส, ปสฺสาสปฏิลาเภ มุจฺฉนา ปสฺสาเสนาภิตุนฺนสฺส อสฺสาสปฏิลาเภ มุจฺฉนา5

!  ฉ.ม. วิกฺขิปฺปมานสฺส อิ. วิกฺเขปมานสฺส. เอวมุปริปิ ฉ.ม., อิ. จ. เอวมุปริปิ6
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   วิโมกฺขํ อปฺปชานนฺตา             เต โหนฺติ ปรปตฺติยาต.ิ 
  

ทุติยจฺฉกฺก 
[๑๕๕] นิมิตฺตํ อาวชฺชโต อสฺสาเส จิตฺตํ วิกมฺปติ, สมาธิสฺส ปริปนฺโถ. อสฺสาสํ 

อาวชฺชโต นิมิตฺเต จิตฺตํ วิกมฺปติ, สมาธิสฺส ปริปนฺโถ. นิมิตฺตํ อาวชฺชโต ปสฺสาเส จิตฺตํ     
วิกมฺปติ, สมาธิสฺส ปริปนฺโถ. ปสฺสาสํ อาวชฺชโต นิมิตฺเต จิตฺตํ วิกมฺปติ, สมาธิสฺส         
ปริปนฺโถ. อสฺสาสํ อาวชฺชโต ปสฺสาเส จิตฺตํ วิกมฺปติ, สมาธิสฺส ปริปนฺโถ. ปสฺสาสํ       
อาวชฺชโต อสฺสาเส จิตฺตํ วิกมฺปติ, สมาธิสฺส ปริปนฺโถ. 

   นิมิตฺตํ อาวชฺชมานสฺส   อสฺสาเส วิกฺขิปฺปเต   มโน 7

   อสฺสาสํ อาวชฺชมานสฺส  นิมิตฺเต จิตฺตํ วิกมฺปติ. 
   นิมิตฺตํ อาวชฺชมานสฺส   ปสฺสาเส วิกฺขิปเต มโน 
   ปสฺสาสํ อาวชฺชมานสฺส  นิมิตฺเต จิตฺตํ วิกมฺปติ. 
   อสฺสาสํ อาวชฺชมานสฺส  ปสฺสาเส วิกฺขิปฺปเต มโน 
   ปสฺสาสํ อาวชฺชมานสฺส  อสฺสาเส จิตฺตํ วิกมฺปติ. 
   ฉ เอเต อุปกฺกิเลสา   อานาปานสฺสติสมาธิสฺส 
   เยหิ วิกมฺปมานสฺส   โน จ จิตฺตํ วิมุจฺจต ิ
   วิโมกฺขํ อปฺปชานนฺตา             เต โหนฺติ ปรปตฺติยาต.ิ 
  

ตติยจฺฉกฺก 
[๑๕๖] อตีตานุธาวนํ จิตฺต ํ วิก ฺเขปานุปติตํ สมาธิสฺส ปริปนฺโถ.                

อนาคตปฏิกงฺขณํ จิตฺตํ วิกมฺปิตํ สมาธิสฺส ปริปนฺโถ. ลีนํ จิตฺตํ โกสชฺชานุปติตํ สมาธิสฺส 
ปริปนฺโถ. อติปคฺคหิตํ จิตฺตํ อุทฺธจฺจานุปติตํ สมาธิสฺส ปริปนฺโถ. อภิญฺญาตํ   จิตฺตํ     8

ราคานุปติตํ สมาธิสฺส ปริปนฺโถ. อปญฺญาตํ   จิตฺตํ พฺยาปาทานุปติตํ สมาธิสฺส ปริปนฺโถ. 9

   อตีตานุธาวนํ จิตฺตํ   อนาคตปฏิกงฺขณํ  
ลีนํ อติปคฺคหิตํ   อภิญฺญาตํ             อปญฺญาตํ๓ จิตฺตํ น สมาธิยต.ิ 10

   ฉ เอเต อุปกฺกิเลสา   อานาปานสฺสติสมาธิสฺส 
   เยหิ อุปกฺกิลิฏฺฐสงฺกปฺโป  อธิจิตฺตํ นปฺปชานาตีติ. 
[๑๕๗] อสฺสาสาทิมชฺฌปริโยสานํ สติยา อนุคจฺฉโต อชฺฌตฺตํ วิกฺเขปคเตน    

จิตฺเตน กาโยปิ จิตฺตมฺปิ สารทฺธา จ โ หนฺติ อิญฺชิตา จ ผนฺทิตา จ, ปสฺสาสาทิมชฺฌ-       

!  ฉ.ม. วิกฺขิปเต. เอวมุปริปิ7

!  ฉ.ม., สี., อิ. อภิณตํ8

!  ฉ.ม., สี., อิ. อปณตํ9

!  -๓ ฉ.ม., สี. อภินตํ อปนตํ. เอวมุปริปิ10
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ปริโยสานํ สติยา อนุคจฺฉโต พหิทฺธา วิกฺเขปคเตน จิตฺเตน กาโยปิ จิตฺตมฺปิ สารทฺธา จ 
โหนฺติ อิญฺชิตา จ ผนฺทิตา จ, อสฺสาสปฏิกงฺขณาย นิกนฺติยา ตณฺหาจริยาย กาโยปิ      
จิตฺตมฺปิ สารทฺธา จ โ หนฺติ อิญฺชิตา จ ผนฺทิตา จ, ปสฺสาสปฏิกงฺขณาย นิกนฺติยา         
ตณฺหาจริยาย กาโยปิ จิตฺตมฺปิ สารทฺธา จ โ หนฺติ อิญฺชิตา จ ผนฺทิตา จ,                     
อสฺสาเสนาภิตุนฺนสฺส ปสฺสาสปฏิลาเภ มุจฺฉิตตฺตา   กาโยปิ จิตฺตมฺปิ สารทฺธา จ โหนฺติ 11

อิญฺชิตา จ ผนฺทิตา จ, ปสฺสาเสนาภิตุนฺนสฺส อสฺสาสปฏิลาเภ มุจฺฉิตตฺตา๔ กาโยปิ       
จิตฺตมฺปิ สารทฺธา จ โ หนฺติ อิญฺชิตา จ ผนฺทิตา จ. นิมิตฺตํ อาวชฺชโต อสฺสาเส จิตฺตํ         
วิกมฺปิตตฺตา   กาโยปิ จิตฺตมฺปิ สารทฺธา จ โ หนฺติ อิญฺชิตา จ ผนฺทิตา จ, อสฺสาสํ         12

อาวชฺชโต นิมิตฺเต จิตฺตํ วิกมฺปิตตฺตา กาโยปิ จิตฺตมฺปิ สารทฺธา จ โ หนฺติ อิญฺชิตา จ      
ผนฺทิตา จ. นิมิตฺตํ อาวชฺชโต ปสฺสาเส จิตฺตํ วิกมฺปิตตฺตา กาโยปิ จิตฺตมฺปิ สารทฺธา จ 
โหนฺติ อิญฺชิตา จ ผนฺทิตา จ. ปสฺสาสํ อาวชฺชโต นิมิตฺเต จิตฺตํ วิกมฺปิตตฺตา กาโยปิ      
จิตฺตมฺปิ สารทฺธา จ โ หนฺติ อิญฺชิตา จ ผนฺทิตา จ. อสฺสาสํ อาวชฺชโต ปสฺสาเส จิตฺตํ        
วิกมฺปิตตฺตา กาโยปิ จิตฺตมฺปิ สารทฺธา จ โ หนฺติ อิญฺชิตา จ ผนฺทิตา จ, ปสฺสาสํ           
อาวชฺชโต อสฺสาเส จิตฺตํ วิกมฺปิตตฺตา กาโยปิ จิตฺตมฺปิ สารทฺธา จ โ หนฺติ อิญฺชิตา จ     
ผนฺทิตา จ, อนาคตปฏิกงฺเขน   จิตฺเตน วิกมฺปิเตน กาโยปิ จิตฺตมฺปิ สารทฺธา จ โหนฺติ 13

อิญฺชิตา จ ผนฺทิตา จ. ลีเนน จิตฺเตน โ กสชฺชานุปติเตน กาโยปิ จิตฺตมฺปิ สารทฺธา จ     
โหนฺติ อิญฺชิตา จ ผนฺทิตา จ, อติปคฺคหิเตน จิตฺเตน อุทฺธจฺจานุปติเตน กาโยปิ จิตฺตมฺปิ 
สารทฺธา จ โหนฺติ อิญฺชิตา จ ผนฺทิตา จ. อภิญฺญาเตน จิตฺเตน ราคานุปติเตน กาโยปิ 
จิตฺตมฺปิ สารทฺธา จ โ หนฺติ อิญฺชิตา จ ผนฺทิตา จ, อปญฺญาเตน จิตฺเตน                         
พฺยาปาทานุปติเตน กาโยปิ จิตฺตมฺปิ สารทฺธา จ โหนฺติ อิญฺชิตา จ ผนฺทิตา จ. 

   อานาปานสฺสติ ยสฺส   อปริปุณฺณา อภาวิตา 
   กาโยปิ อิญฺชิโต โหติ   จิตฺตมฺปิ โหติ อิญฺชิตํ 
   กาโยปิ ผนฺทิโต โหติ   จิตฺตมฺปิ โหติ ผนฺทิต.ํ 
   อานาปานสฺสติ ยสฺส   ปริปุณฺณา สุภาวิตา 
   กาโยปิ อนิญฺชิโต โหติ     จิตฺตมฺปิ โหติ อนิญฺชิตํ. 
   กาโยปิ อผนฺทิโต โหติ   จิตฺตมฺปิ โหติ อผนฺทิตนฺต.ิ 
เตหิ จ ปน นีวรเณหิ วิสุทฺธจิตฺตสฺส โสฬสวตฺถุกํ อานาปานสฺสติสมาธึ ภาวยโต 

ขณิกสโมธานา อิเม อฏฺฐารส อุปกฺกิเลสา อุปฺปชฺชนฺติ. 
อุปกฺกิเลสญาณนิทฺเทโส ตติโย. 

"
!  สี. มุจฺฉนตฺตา11

!  สี. วิกฺขมฺภิตตฺตา. เอวมุปริปิ12

T  ฉ.ม. อนาคตปฏิกงฺขเนน13
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๔. โวทานญาณนิทฺเทส 
[๑๕๘] กตมานิ เตรส โวทาเน ญาณานิ ? อตีตานุธาวนํ จิตฺตํ วิกฺเขปานุปติตํ, 

ตํ วิวชฺชยิตฺวา เอกฏฺฐาเน สมาทหติ, เอวํปิ จิตฺตํ น วิกฺเขปํ คจฺฉติ. อนาคตปฏิกงฺขณํ    
จิตฺตํ วิกมฺปิตํ, ตํ วิวชฺชยิตฺวา ตตฺเถว อธิโมกฺเขติ,   เอวํปิ จิตฺตํ น วิกฺเขปํ คจฺฉติ. ลีนํ    14

จิตฺตํ โ กสชฺชานุปติตํ, ตํ ปคฺคณฺหิตฺวา โ กสชฺชํ ปชหติ, เอวํปิ จิตฺตํ น วิกฺเขปํ คจฺฉติ.     
อติปคฺคหิตํ จิตฺตํ อุทฺธจฺจานุปติตํ, ตํ วินิคฺคณฺหิตฺวา อุทฺธจฺจํ ปชหติ, เอวํปิ จิตฺตํ น        
วิกฺเขปํ คจฺฉติ. อภิญฺญาตํ จิตฺตํ ราคานุปติตํ, ตํ สมฺปชาโน หุตฺวา ราคํ ปชหติ, เอวํปิ    
จิตฺตํ น วิกฺเขปํ คจฺฉติ. อปญฺญาตํ จิตฺตํ พฺยาปาทานุปติตํ, ตํ สมฺปชาโน หุตฺวา พฺยาปาทํ 
ปชหติ, เอวํปิ จิตฺตํ น วิกฺเขปํ คจฺฉติ. อิเมหิ ฉหิ ฐาเนหิ ปริสุทฺธํ จิตฺตํ ปริโยทาตํ          
เอกตฺตคตํ โหต.ิ 

กตเม เต เอกตฺตา ? ทานโวสฺสคฺคุปฏฺฐาเนกตฺตํ, สมถนิมิตฺตุปฏฺฐาเนกตฺตํ,      
วยลกฺขณุปฏฺฐาเนกตฺตํ, นิโรธุปฏฺฐาเนกตฺตํ. ทานโวสฺสคฺคุปฏฺฐาเนกตฺตํ จาคาธิมุตฺตานํ. 
สมถนิมิตฺตุปฏฺฐาเนกตฺตญฺจ อธิจิตฺตมนุยุตฺตานํ. วยลกฺขณุปฏฺฐาเนกตฺตญฺจ                 
วิปสฺสกานํ. นิโรธุปฏฺฐาเนกตฺตญฺจ อริยปุคฺคลานํ. อิเมหิ จตูหิ ฐาเนหิ เอกตฺตคตํ จิตฺตํ 
ปฏิปทาวิสุทฺธิปสนฺนญฺเจว   โหติ, อุเปกฺขานุพฺรูหิตญฺจ ญาเณน จ สมฺปหํสิต.ํ 15

ปฐมชฺฌานสฺส โก อาทิ, กึ มชฺเฌ, กึ ปริโยสานํ ? ปฐมชฺฌานสฺส ปฏิปทาวิสุทฺธิ 
อาทิ, อุเปกฺขานุพฺรูหนา มชฺเฌ, สมฺปหํสนา ปริโยสานํ.  

ปฐมชฺฌานสฺส ปฏิปทาวิสุทฺธิ อาทิ, อาทิสฺส กติ ลกฺขณานิ ? อาทิสฺส ตีณิ 
ลกฺขณานิ, โย ตสฺส ปริปนฺโถ, ตโต จิตฺตํ วิสุชฺฌติ, วิสุทฺธตฺตา จิตฺตํ มชฺฌิมํ สมถนิมิตฺตํ 
ปฏิปชฺชติ, ปฏิปนฺนตฺตา ตตฺถ จิตฺตํ ปกฺขนฺทติ, ยญฺจ ปริปนฺถโต จิตฺตํ วิสุชฺฌติ, ยญฺจ    
วิสุทฺธตฺตา จิตฺตํ มชฺฌิมํ สมถนิมิตฺตํ ปฏิปชฺชติ, ยญฺจ ปฏิปนฺนตฺตา ตตฺถ จิตฺตํ            
ปกฺขนฺทติ, ปฐมชฺฌานสฺส ปฏิปทาวิสุทฺธิ อาทิ, อาทิสฺส อิมานิ ตีณิ ลกฺขณานิ, เตน    
วุจฺจติ ปฐมชฺฌานํ อาทิกลฺยาณญฺเจว โหติ ลกฺขณสมฺปนฺนญฺจ. 

ปฐมชฺฌานสฺส อุเปกฺขานุพฺรูหนา มชฺเฌ, มชฺฌสฺส กติ ลกฺขณานิ ? มชฺฌสฺส 
ตีณิ ลกฺขณานิ, วิสุทฺธํ จิตฺตํ อชฺฌุเปกฺขติ, สมถปฏิปนฺนํ อชฺฌุเปกฺขติ, เอกตฺตุปฏฺฐานํ 
อชฺฌุเปกฺขติ, ยญฺจ วิสุทฺธํ จิตฺตํ อชฺฌุเปกฺขติ, ยญฺจ สมถปฏิปนฺนํ อชฺฌุเปกฺขติ, ยญฺจ 
เอกตฺตุปฏฺฐานํ อชฺฌุเปกฺขติ, ปฐมชฺฌานสฺส อุเปกฺขานุพฺรูหนา มชฺเฌ, มชฺฌสฺส อิมานิ 
ตีณิ ลกฺขณานิ, เตน วุจฺจติ ปฐมชฺฌานํ มชฺเฌ กลฺยาณญฺเจว โหติ ลกฺขณสมฺปนฺนญฺจ. 

ปฐมชฺฌานสฺส สมฺปหํสนา ปริโยสานํ, ปริโยสานสฺส กติ ลกฺขณานิ ?             
ปริโยสานสฺส จตฺตาริ ลกฺขณานิ, ตตฺถ ชาตานํ ธมฺมานํ อนติวตฺตนฏฺเฐน สมฺปหํสนา,   
อินฺทฺริยานํ เอกรสฏฺเฐน สมฺปหํสนา, ตทุปควีริยวาหนฏฺเฐน สมฺปหํสนา, อาเสวนฏฺเฐน 

!  ฉ.ม. อธิโมเจติ14

!  ฉ.ม. ปฏิปทาวิสุทฺธิปกฺขนฺทญฺเจว15
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สมฺปหํสนา, ปฐมชฺฌานสฺส สมฺปหํสนา ปริโยสานํ, ปริโยสานสฺส อิมานิ จตฺตาริ    
ลกฺขณานิ, เตน วุจฺจติ ปฐมชฺฌานํ ปริโยสานกลฺยาณญฺเจว โ หติ ลกฺขณสมฺปนฺนญฺจ, 
เอวํ ติวตฺตคตํ จิตฺตํ ติวิธกลฺยาณกํ ทสลกฺขณสมฺปนฺนํ วิตกฺกสมฺปนฺนญฺเจว โ หติ             
วิจารสมฺปนฺนญฺจ ปีติสมฺปนฺนญฺจ สุขสมฺปนฺนญฺจ จิตฺตสฺส อธิฏฺฐานสมฺปนฺนญฺจ สทฺธา-
สมฺปนฺนญฺจ วีริยสมฺปนฺนญฺจ สติสมฺปนฺนญฺจ สมาธิสมฺปนฺนญฺจ ปญฺญาสมฺปนฺนญฺจ. 

ทุติยชฺฌานสฺส โก อาทิ, กึ มชฺเฌ, กึ ปริโยสานํ ? ทุติยชฺฌานสฺส ปฏิปทาวิสุทฺธิ 
อาทิ, อุเปกฺขานุพฺรูหนา มชฺเฌ, สมฺปหํสนา ปริโยสานํ ฯเปฯ เอวํ ติวตฺตคตํ จิตฺตํ            
ติวิธกลฺยาณกํ ทสลกฺขณสมฺปนฺนํ ปีติสมฺปนฺนญฺเจว โ หติ สุขสมฺปนฺนญฺจ จิตฺตสฺส        
อธิฏฺฐานสมฺปนฺนญฺจ สทฺธาสมฺปนฺนญฺจ วีริยสมฺปนฺนญฺจ สติสมฺปนฺนญฺจ                
สมาธิสมฺปนฺนญฺจ ปญฺญาสมฺปนฺนญฺจ. 

ตติยชฺฌานสฺส โ ก อาทิ, กึ มชฺเฌ, กึ ปริโยสานํ ? ฯเปฯ เอวํ ติวตฺตคตํ จิตฺตํ       
ติวิธกลฺยาณกํ ทสลกฺขณสมฺปนฺนํ สุขสมฺปนฺนญฺเจว โหติ จิตฺตสฺส อธิฏฺฐานสมฺปนฺนญฺจ 
สท ฺธาสม ฺปน ฺนญฺจ วีริยสม ฺปน ฺนญฺจ สติสม ฺปน ฺนญฺจ สมาธิสม ฺปน ฺนญฺจ                  
ปญฺญาสมฺปนฺนญฺจ. 

จตุตฺถชฺฌานสฺส โก อาทิ, กึ มชฺเฌ, กึ ปริโยสานํ ? ฯเปฯ เอวํ ติวตฺตคตํ จิตฺตํ        
ติวิธกลฺยาณกํ ทสลกฺขณสมฺปนฺนญฺจ อุเปกฺขาสมฺปนฺนญฺเจว โ หติ จิตฺตสฺส                  
อธิฏฺฐานสมฺปนฺนญฺจ สทฺธาสมฺปนฺนญฺจ วีริยสมฺปนฺนญฺจ สติสมฺปนฺนญฺจ                
สมาธิสมฺปนฺนญฺจ ปญฺญาสมฺปนฺนญฺจ. 

อากาสานญฺจายตนสมาปตฺติยา ฯเปฯ วิญฺญาณญฺจายตนสมาปตฺติยา.       
อากิญฺจญฺญายตนสมาปตฺติยา. เนวสญฺญานาสญฺญายตนสมาปตฺติยา  โ ก อาทิ, กึ 
มชฺเฌ, กึ ปริโยสานํ ? ฯเปฯ เอวํ ติวตฺตคตํ จิตฺตํ ติวิธกลฺยาณกํ ทสลกฺขณสมฺปนฺนํ         
อุเปกฺขาสมฺปนฺนญฺเจว โหติ จิตฺตสฺส อธิฏฺฐานสมฺปนฺนญฺจ ฯเปฯ ปญฺญาสมฺปนฺนญฺจ. 

อนิจฺจานุปสฺสนาย โก อาทิ, กึ มชฺเฌ, กึ ปริโยสานํ ? ฯเปฯ เอวํ ติวตฺตคตํ จิตฺตํ 
ติวิธกลฺยาณกํ ทสลกฺขณสมฺปนฺนํ วิตกฺกสมฺปนฺนญฺเจว  โ หติ วิจารสมฺปนฺนญฺจ              
ปีติสมฺปนฺนญฺจ สุขสมฺปนฺนญฺจ จิตฺตสฺส อธิฏฺฐานสมฺปนฺนญฺจ สทฺธาสมฺปนฺนญฺจ          
วีริยสมฺปนฺนญฺจ สติสมฺปนฺนญฺจ สมาธิสมฺปนฺนญฺจ ปญฺญาสมฺปนฺนญฺจ.                    
ทุกฺขานุปสฺสนาย ฯเปฯ อนตฺตานุปสฺสนาย. นิพฺพิทานุปสฺสนาย. วิราคานุปสฺสนาย.      
นิโรธานุปสฺสนาย. ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนาย. ขยานุปสฺสนาย. วยานุปสฺสนาย.                
วิปริณามานุปส ฺสนาย . อนิมิต ฺ ตานุปส ฺสนาย . อป ฺปณิหิตานุปส ฺสนาย .                 
สุญฺญตานุปส ฺสนาย . อธิปญฺญาธมฺมวิปส ฺสนาย . ยถาภูตญาณทสฺสนาย .                    
อาทีนวานุปสฺสนาย. ปฏิสงฺขานุปสฺสนาย. วิวฏฺฏนานุปสฺสนาย ฯเปฯ  

โสตาปตฺติมคฺคสฺสฯเปฯสกทาคามิมคฺคสฺส. อนาคามิมคฺคสฺส. อรหตฺตมคฺคสฺส 
โก อาทิ, กึ มชฺเฌ, กึ ปริโยสานํ? อรหตฺตมคฺคสฺส ปฏิปทาวิสุทฺธิ อาทิ, อุเปกฺขานุพฺรูหนา 
มชฺเฌ, สมฺปหํสนา ปริโยสานํ. อรหตฺตมคฺคสฺส ปฏิปทาวิสุทฺธิ อาทิ. อาทิสฺส กติ 
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ลกฺขณานิ ? อาทิสฺส ตีณิ ลกฺขณานิ, โย ตสฺส ปริปนฺโถ, ตโต จิตฺตํ วิสุชฺฌติ, วิสุทฺธตฺตา 
จิตฺตํ มชฺฌิมํ สมถนิมิตฺตํ ปฏิปชฺชติ. ปฏิปนฺนตฺตา ตตฺถ จิตฺตํ ปกฺขนฺทติ, ยญฺจ             
ปริปนฺถโต จิตฺตํ วิสุชฺฌติ, ยญฺจ วิสุทฺธตฺตา จิตฺตํ มชฺฌิมํ สมถนิมิตฺตํ ปฏิปชฺชติ, ยญฺจ 
ปฏิปนฺนตฺตา ตตฺถ จิตฺตํ ปกฺขนฺทติ, อรหตฺตมคฺคสฺส ปฏิปทาวิสุทฺธิ อาทิ, อาทิสฺส อิมานิ 
ตีณิ ลกฺขณานิ. เตน วุจฺจติ อรหตฺตมคฺโค อาทิกลฺยาโณ เจว โหติ ลกฺขณสมฺปนฺโน จ. 

อรหตฺตมคฺคสฺส อุเปกฺขานุพฺรูหนา มชฺเฌ, มชฺฌสฺส กติ ลกฺขณานิ ? มชฺฌสฺส 
ตีณิ ลกฺขณานิ, วิสุทฺธจิตฺตํ อชฺฌุเปกฺขติ, สมถปฏิปนฺนํ อชฺฌุเปกฺขติ, เอกตฺตุปฏฺฐานํ 
อชฺฌุเปกฺขติ, ยญฺจ วิสุทฺธํ จิตฺตํ อชฺฌุเปกฺขติ, ยญฺจ สมถปฏิปนฺนํ อชฺฌุเปกฺขติ, ยญฺจ 
เอกตฺตุปฏฺฐานํ อชฺฌุเปกฺขติ. เตน วุจฺจติ อรหตฺตมคฺโค มชฺเฌกลฺยาโณ เจว  โ หติ      
ลกฺขณสมฺปนฺโน จ. 

อรหตฺตมคฺคสฺส สมฺปหํสนา ปริโยสานํ. ปริโยสานสฺส กติ ลกฺขณานิ ?            
ปริโยสานสฺส จตฺตาริ ลกฺขณานิ, ตตฺถ ชาตานํ ธมฺมานํ อนติวตฺตนฏฺเฐน สมฺปหํสนา,   
อินฺทฺริยานํ เอกรสฏฺเฐน สมฺปหํสนา, ตทุปควีริยวาหนฏฺเฐน สมฺปหํสนา, อาเสวนฏฺเฐน 
สมฺปหํสนา. อรหตฺตมคฺคสฺส สมฺปหํสนา ปริโยสานํ, ปริโยสานสฺส อิมานิ จตฺตาริ 
ลกฺขณานิ, เตน วุจฺจติ อรหตฺตมคฺโค ปริโยสานกลฺยาโณ เจว โ หติ ลกฺขณสมฺปนฺโน จ. 
เอวํ ติวตฺตคตํ จิตฺตํ ติวิธกลฺยาณกํ ทสลกฺขณสมฺปนฺนํ วิตกฺกสมฺปนฺนญฺเจว โ หติ             
วิจารสมฺปนฺนญฺจ ปีติสมฺปนฺนญฺจ สุขสมฺปนฺนญฺจ จิตฺตสฺส อธิฏฺฐานสมฺปนฺนญฺจ สทฺธา-
สมฺปนฺนญฺจ วีริยสมฺปนฺนญฺจ สติสมฺปนฺนญฺจ สมาธิสมฺปนฺนญฺจ ปญฺญาสมฺปนฺนญฺจ  

[๑๕๙]  นิมิตฺตํ อสฺสาสปสฺสาสา  อนารมฺมณเมกจิตฺตสฺส 
   อชานโต จ ตโย ธมฺเม   ภาวนานุปลพฺภติ. 
   นิมิตฺตํ อสฺสาสปสฺสาสา  อนารมฺมณเมกจิตฺตสฺส 
   ชานโต จ ตโย ธมฺเม   ภาวนา อุปลพฺภตีติ. 
กถํ อิเม จ ตโย ธมฺมา เอกจิตฺตสฺส อารมฺมณา น โหนฺติ ? น จิเม ตโย ธมฺมา      

อวิทิตา โ หนฺติ, น จ จิตฺตํ วิกฺเขปํ คจฺฉติ, ปธานญฺจ ปญฺญายติ, ปโยคญฺจ สาเธติ,         
วิเสสมธิคจฺฉติ. เสยฺยถาปิ รุกฺโข สเม ภูมิภาเค นิกฺขิตฺโต, ตเมนํ ปุริโส กกเจน ฉินฺเทยฺย, 
รุกฺเข ผุฏฺฐกกจทนฺตานํ วเสน ปุริสสฺส สติ อุปฏฺฐิตา โ หติ, น อาคเต วา คเต วา           
กกจทนฺเต มนสิ กโรติ, น อาคตา วา คตา วา กกจทนฺตา อวิทิตา โ หนฺติ, ปธานญฺจ 
ปญฺญายติ, ปโยคญฺจ สาเธติ. วิเสสมธิคจฺฉติ   ยถา รุกฺโข สเม ภูมิภาเค นิกฺขิตฺโต. เอวํ 16

อุปนิพนฺธนานิมิตฺตํ.ยถา กกจทนฺตา, เอวํ อสฺสาสปสฺสาสา. ยถา รุกฺเข ผุฏฺฐกกจทนฺตานํ 
วเสน ปุริสสฺส สติ อุปฏฺฐิตา โ หติ, น อาคเต วา คเต วา กกจทนฺเต มนสิ กโรติ, น         
อาคตา วา คตา วา กกจทนฺตา อวิทิตา โหนฺติ, ปธานญฺจ ปญฺญายติ, ปโยคญฺจ สาเธติ. 
วิเสสมธิคจฺฉติ๑ เอวเมว ภิกฺขุ นาสิกคฺเค วา มุขนิมิตฺเต วา สตึ อุปฏฺฐเปตฺวา นิสินฺโน    

!  ฉ.ม. อิเม ปาฐา นตฺถิ16
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โหติ. น อาคเต วา คเต วา อสฺสาสปสฺสาเส มนสิ กโรติ, น อาคตา วา คตา วา             
อสฺสาสปสฺสาสา อวิทิตา โ หนฺติ, ปธานญฺจ ปญฺญายติ, ปโยคญฺจ สาเธติ,                    
วิเสสมธิคจฺฉติ. [  ] 17

กตมํ ปธานํ ? อารทฺธวีริยสฺส กาโยปิ จิตฺตมฺปิ กมฺมนิยํ โหติ. อิทํ ปธานํ. กตโม 
ปโยโค ? อารทฺธวีริยสฺส อุปกฺกิเลสา ปหียนฺติ, วิตกฺกา วูปสมนฺติ. อยํ ปโยโค. กตโม      
วิเสโส ? อารทฺธวีริยสฺส สญฺโญชนานิ ปหียนฺติ, อนุสยา พฺยาสนฺติ.   อยํ วิเสโส. เอวํ อิ18

เม จ ตโย ธมฺมา เอกจิตฺตสฺส อารมฺมณา น โหนฺติ, น จิเม ตโย ธมฺมา อวิทิตา โหนฺติ,     
น จ จิตฺตํ วิกฺเขปํ คจฺฉติ, ปธานญฺจ ปญฺญายติ, ปโยคญฺจ สาเธติ. วิเสสมธิคจฺฉติ. 

[๑๖๐]  อานาปานสฺสติ ยสฺส   ปริปุณฺณา สุภาวิตา 
   อนุปุพฺพํ ปริจิตา   ยถา พุทฺเธน เทสิตา. 
   โส อิมํ โลกํ   ปภาเสติ  อพฺภา มุตฺโตว จนฺทิมาติ. 19

อานนฺติ : อสฺสาโส, โ น ปสฺสาโส. อปานนฺติ : ปสฺสาโส,  โ น อสฺสาโส.              
อสฺสาสปสฺสาสวเสน อุปฏฺฐานํ สติ.     20

โย อสฺสาสติ,   ตสฺสุปฏฺฐาติ. โ ย ปสฺสาสติ   ตสฺสุปฏฺฐาติ. ปริปุณฺณาติ :        21 22

ปริคฺคหฏฺเฐน ปริปุณฺณา, ปริวารฏฺเฐน ปริปุณฺณา, ปริปูรฏฺเฐน ปริปุณฺณา.  
สุภาวิตาติ : จตสฺโส ภาวนา. ตตฺถ ชาตานํ ธมฺมานํ อนติวตฺตนฏฺเฐน ภาวนา, 

อินฺทฺริยานํ เอกรสฏฺเฐน ภาวนา, ตทุปควีริยวาหนฏฺเฐน ภาวนา. อาเสวนฏฺเฐน ภาวนา. 
ตสฺสิเม จตฺตาโร ภาวนฏฺฐา ยานีกตา โหนฺติ วตฺถุกตา อนุฏฺฐิตา ปริจิตา สุสมารทฺธา. 

ยานีกตาติ : ยตฺถ ยตฺถ อากงฺขติ, ตตฺถ ตตฺถ วสิปฺปตฺโต โ หติ พลปฺปตฺโต           
เวสารชฺชปฺปตฺโต. ตสฺส [  ] เต ธมฺมา อาวชฺชนปฏิพทฺธา โ หนฺติ อากงฺขณปฏิพทฺธา  23 24

มนสิการปฏิพทฺธา จิตฺตุปฺปาทปฏิพทฺธา. เตน วุจฺจติ ยานีกตาต.ิ  

!  ฉ.ม. ปธานญฺจ17

!  ฉ.ม. พฺยนฺตี โหนฺติ18

!  สี. อิเม โลเก19

!  ฉ.ม., สี. อสฺสาสวเสน อุปฏฺฐานํ สติ, ปสฺสาสวเสน อุปฏฺฐานํ สติ.20

T  ฉ.ม. อสฺสสติ21

!  ฉ.ม. ปสฺสสติ22

T  ฉ.ม. เม23

T  ฉ.ม. อากงฺขปฏิพทฺธา24
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วตฺถุกตาติ : ยสฺมึ ยสฺมึ วตฺถุสฺมึ จิตฺตํ สฺวาธิฏฺฐิตํ โหติ, ตสฺมึ ตสฺมึ วตฺถุสฺมึ สติ 
สุปติฏฺฐิตา   โหติ. ยสฺมึ ยสฺมึ วา ปน วตฺถุสฺมึ สติ สุปติฏฺฐิตา โหติ, ตสฺมึ ตสฺมึ วตฺถุสฺมึ 25

จิตฺตํ สฺวาธิฏฺฐิตํ โหติ. เตน วุจฺจติ วตฺถุกตาต.ิ  
อนุฏฺฐิตาติ : [  ] เยน เยน จิตฺตํ อภินีหรติ, เตน เตน สติ อนุปริวตฺตติ. เยน เยน 26

วา ปน สติ อนุปริวตฺตติ, เตน เตน จิตฺตํ อภินีหรติ. เตน วุจฺจติ อนุฏฺฐิตาต.ิ  
ปริจิตาติ : ปริคฺคหฏฺเฐน ปริจิตา, ปริวารฏฺเฐน ปริจิตา, ปริปูรฏฺเฐน ปริจิตา, 

สติยา ปริคฺคณฺหนฺโต ชินาติ ปาปเก อกุสเล ธมฺเม.   เตน วุจฺจติ ปริจิตาติ.๘  27

สุสมารทฺธาติ : จตฺตาโร สุสมารทฺธา. ตตฺถ ชาตานํ ธมฺมานํ อนติวตฺตนฏฺเฐน    
สุสมารทฺธา, อินฺทฺริยานํ เอกรสฏฺเฐน สุสมารทฺธา, ตทุปควีริยวาหนฏฺเฐน สุสมารทฺธา, 
ตปฺปจฺจนีกานํ กิเลสานํ สุสมุคฺฆาตตฺตา   สุสมารทฺธา. 28

[๑๖๑] สุสมนฺติ : อตฺถิ สมํ อตฺถิ สุสมํ. กตมํ สมํ ? เย ตตฺถ ชาตา อนวชฺชา      
กุสลา โพธิปกฺขิยา, อิทํ สมํ. กตมํ สุสมํ ? ยํ เตสํ เตสํ ธมฺมานํ อารมฺมณํ นิโรโธ นิพฺพานํ, 
อิทํ สุสมํ. อิติ อิทญฺจ สมํ, อิทญฺจ สุสมํ ญาตํ โหติ ทิฏฺฐํ วิทิตํ สจฺฉิกตํ ผสฺสิตํ ปญฺญาย, 
อารทฺธํ โหติ วีริยํ อสลฺลีนํ, อุปฏฺฐิตา สติ อปมุฏฺฐา   ปสฺสทฺโธ กาโย อารทฺโธ,   สมาหิตํ 29 30

จิตฺตํ เอกตฺตํ.   เตน วุจฺจติ สุสมารทฺธาต.ิ 31

อนุปุพฺพํ ปริจิตาติ : ทีฆํ อสฺสาสวเสน ปุริมา ปุริมา ปริจิตา, ปจฺฉิมา ปจฺฉิมา 
อนุปริจิตา. ทีฆํ ปสฺสาสวเสน ปุริมา ปุริมา ปริจิตา, ปจฺฉิมา ปจฺฉิมา อนุปริจิตา. รสฺสํ 
อสฺสาสวเสน ปุริมา ปุริมา ปริจิตา, ปจฺฉิมา ปจฺฉิมา อนุปริจิตา. รสฺสํ ปสฺสาสวเสน       
ปุริมา ปุริมา ปริจิตา, ปจฺฉิมา ปจฺฉิมา อนุปริจิตา ฯเปฯ ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี                
อสฺสาสวเสน ปุริมา ปุริมา ปริจิตา, ปจฺฉิมา ปจฺฉิมา อนุปริจิตา. ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี    
ปสฺสาสวเสน  ปุริมา ปุริมา ปริจิตา, ปจฺฉิมา ปจฺฉิมา อนุปริจิตา. สพฺพาปิ  โสฬสวตฺถุกา                     
อานาปานสฺสติโย อญฺญมญฺญํ ปริจิตา เจว โ หนฺติ อนุปริจิตา จ. เตน วุจฺจติ               
อนุปุพฺพปริจิตาติ. 

!  อิ., สี. สูปฏฺฐิตา ฉ.ม. สุปฏฺฐิตา. เอวมุปริปิ25

!  วตฺถุสฺมึ26

!  -๘ ฉ.ม. ปริจิตา.27

T  ฉ.ม. สุสมูหตตฺตา28

!  ฉ.ม. อสมฺมุฏฺฐา29

!  ฉ.ม. อสารทฺโธ30

T  ฉ.ม. เอกคฺคํ31
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ยถาติ : ทส ยถตฺถา. อตฺตทมถฏฺโฐ ยถตฺโถ, อตฺตสมถฏฺโฐ ยถตฺโถ,             
อตฺตปรินิพฺพาปนฏฺโฐ ยถตฺโถ, อภิญฺญฏฺโฐ   ยถตฺโถ, ปริญฺญฏฺโฐ ยถตฺโถ, ปหานฏฺโฐ 32

ยถตฺโถ, ภาวนฏฺโฐ ยถตฺโถ, สจฺฉิกิริยฏฺโฐ ยถตฺโถ, สจฺจาภิสมยฏฺโฐ ยถตฺโถ, นิโรเธ     
ปติฏฺฐาปกฏฺโฐ ยถตฺโถ. 

 พุทฺโธติ : โ ย โ ส ภควา สยมฺภู อนาจริยโก ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ สามํ    
สจฺจานิ อภิสมฺพุชฺฌิ, ตตฺถ จ สพฺพญฺญุตํ ปตฺโต พเลสุ จ วสีภาวํ. 

[๑๖๒] พุทฺโธติ : เกนตฺเถน พุทฺโธ ? พุชฺฌิตา สจฺจานีติ พุทฺโธ.  โ พเธนฺโต        33

ปชายาติ พุทฺโธ. สพฺพญฺญุตาย พุทฺโธ. สพฺพทสฺสาวิตาย พุทฺโธ. อนญฺญเนยฺยตาย 
พุทฺโธ. วิสติตาย   พุทฺโธ. ขีณาสวสงฺขาเตน พุทฺโธ. นิรุปกฺกิเลสสงฺขาเตน   พุทฺโธ.       34 35

เอกนฺตวีตราโคติ พุทฺโธ. เอกนฺตวีตโทโสติ พุทฺโธ. เอกนฺตวีตโมโหติ พุทฺโธ.                   
เอกนฺตนิกฺกิเลโสติ พุทฺโธ. เอกายนมคฺคํ คโตติ พุทฺโธ. เอโก อนุตฺตรํ สมฺมาสมฺโพธึ        
อภิสมฺพุทฺโธติ พุทฺโธ. อพุทฺธิวิหตตฺตา พุทฺธิปฏิลาภา พุทฺโธ.  

พุทฺโธติ : เนตํ นามํ มาตรา กตํ, น ปิตรา กตํ, น ภาตรา กตํ, น ภคินิยา กตํ,     
น มิตฺตามจฺเจหิ กตํ, น ญาติสาโลหิเตหิ กตํ, น สมณพฺราหฺมเณหิ กตํ, น เทวตาหิ กตํ,   
วิโมกฺขนฺติกเมตํ พุทฺธานํ ภควนฺตานํ โ พธิยา มูเล สห สพฺพญฺญุตญาณสฺส ปฏิลาภา 
สจฺฉิกา ปญฺญตฺติ, ยทิทํ พุทฺโธต.ิ  

เทสิตาติ : อตฺตทมถฏฺโฐ ยถตฺโถ ยถา พุทฺเธน เทสิโต. อตฺตสมถฏฺโฐ ยถตฺโถ 
ยถา พุทฺเธน เทสิโต. อตฺตปรินิพฺพาปนฏฺโฐ ยถตฺโถ ยถา พุทฺเธน เทสิโต ฯเปฯ นิโรเธ    
ปติฏฺฐาปกฏฺโฐ ยถตฺโถ ยถา พุทฺเธน เทสิโต. 

โสติ : คหฏฺโฐ วา โหติ ปพฺพชิโต วา.  
โลโกติ : ขนฺธโลโก ธาตุโลโก อายตนโลโก วิปตฺติภวโลโก วิปตฺติสมฺภวโลโก 

สมฺปตฺติภวโลโก สมฺปตฺติสมฺภวโลโก. เอโก โ ลโก, สพฺเพ สตฺตา อาหารฏฺฐิติกา ฯเปฯ 
อฏฺฐารส โลกา อฏฺฐารส ธาตุโย.  

ปภาเสตีติ : อตฺตทมถฏฺฐํ ยถตฺถํ อภิสมฺพุทฺธตฺตา โ ส อิมํ โ ลกํ โ อภาเสติ [  ]     36

ปภาเสติ. อตฺตสมถฏฺฐํ ยถตฺถํ อภิสมฺพุทฺธตฺตา โ ส อิมํ โ ลกํ โ อภาเสติ [๔] ปภาเสติ.      
อตฺตปรินิพฺพาปนฏฺฐํ ยถตฺถํ, อภิสมฺพุทฺธตฺตา โ ส อิมํ โ ลกํ โ อภาเสติ ฯเปฯ นิโรเธ         
ปติฏฺฐาปกฏฺฐํ ยถตฺถํ อภิสมฺพุทฺธตฺตา โส อิมํ โลกํ โอภาเสติ ปภาเสติ. 

!  ฉ.ม. อสญฺญตฺโถ32

!  ฉ.ม., อิ. โพเธตา33

T  ฉ.ม., อิ. วิสวิตาย34

!  ฉ.ม. นิรุปเลปสงฺขาเตน อิ. นิรุปธิสงฺขาเตน35

!  ฉ.ม. ภาเสติ. เอวมุปริปิ36
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อพฺภา มุตฺโตว จนฺทิมาติ : ยถา อพฺภา, เอวํ กิเลสา. ยถา จนฺโท, เอวํ 
อริยญาณํ. ยถา จนฺทิมา เทวปุตฺโต, เอวํ ภิกฺขุ. ยถา จนฺโท อพฺภา มุตฺโต มหิยา           37

ธูมรชมุตฺโต ราหุปาณา   วิปฺปมุตฺโต ภาสเต จ ตปเต จ วิโรจติ   จ. เอวเมว ภิกฺขุ        38 39

สพฺพกิเลเสหิ วิมุตฺโต   ภาสเต จ ตปเต จ วิโรจติ จ, เตน วุจฺจติ อพฺภา มุตฺโตว            40

จนฺทิมาติ. อิมานิ เตรส โวทาเน ญาณาน.ิ 
โวทานญาณนิทฺเทโส จตุตฺโถ. 

ภาณวาโร. 
"

๕. สโตการิญาณนิทฺเทส 
[๑๖๓] กตมานิ พตฺตึส สโตการีสุ   ญาณานิ ? อิธ ภิกฺขุ อรญฺญคโต วา        41

รุกฺขมูลคโต วา สุญฺญาคารคโต วา นิสีทติ ปลฺลงฺกํ อาภุชิตฺวา อุชุํ กายํ ปณิธาย ปริมุขํ 
สตึ อุปฏฺฐเปตฺวา, โ ส สโตว อสฺสสติ ฯเปฯ สพฺพกายปฏิสํเวที อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ,    
สพฺพกายปฏิสํเวที ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ. ปสฺสมฺภยํ กายสงฺขารํ อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ, 
ปสฺสมฺภยํ กายสงฺขารํ ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ. ปีติปฏิสํเวที. สุขปฏิสํเวที. จิตฺตสงฺขารปฏิสํ
เวที. ปสฺสมฺภยํ จิตฺตสงฺขารํ. จิตฺตปฏิสํเวที. อภิปฺปโมทยํ จิตฺตํ. สมาทหํ จิตฺตํ. วิโมจยํ   
จิตฺตํ. อนิจฺจานุปสฺสี. วิราคานุปสฺสี. นิโรธานุปสฺสี. ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี อสฺสสิสฺสามีติ 
สิกฺขติ, ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ. 

[๑๖๔] อิธาติ : อิมิสฺสา ทิฏฺฐิยา อิมิสฺสา ขนฺติยา อิมิสฺสา รุจิยา อิมสฺมึ         
อาทาเย อิมสฺมึ ธมฺเม อิมสฺมึ วินเย อิมสฺมึ ธมฺมวินเย อิมสฺมึ ปาวจเน อิมสฺมึ พฺรหฺมจริเย 
อิมสฺมึ สตฺถุสาสเน, เตน วุจฺจติ อิธาต.ิ  

ภิกฺขูติ : ปุถุชฺชนกลฺยาณโก วา โหติ ภิกฺขุ เสกฺโข วา อรหา วา อกุปฺปธมฺโม.  
อรญฺญนฺติ : นิกฺขมิตฺวา พหิ อินฺทขีลา, สพฺพเมตํ อรญฺญํ.  
รุกฺขมูลนฺติ : ยตฺถ ภิกฺขุโน อาสนํ ปญฺญตฺตํ โ หติ มญฺโจ วา ปีฐํ วา ภิสิ วา    

ตฏฺฏิกา วา จมฺมขณฺโฑ วา ติณสนฺฐโร วา ปณฺณสนฺฐโร วา ปลาลสนฺฐโร   วา, ตตฺถ 42

ภิกฺขุ จงฺกมติ วา ติฏฺฐติ วา นิสีทติ วา เสยฺยํ วา กปฺเปติ.  
สุญฺญนฺติ : เกนจิ อนากิณฺณํ โหติ คหฏฺเฐหิ วา ปพฺพชิเตหิ วา.  

!  ฉ.ม. มหิกา มุตฺโต37

!  ฉ.ม., อิ. ราหุคหณา38

!  ฉ.ม. วิโรจเต. เอวมุปริปิ39

!  ฉ.ม., อิ. วิปฺปมุตฺโต40

!  ฉ.ม. สโตการิสฺส41

!  ฉ.ม. ปลาลสนฺถโร42
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อคารนฺติ : วิหาโร อฑฺฒโยโค ปาสาโท หมฺมิยํ คุหา.  
นิสีทติ ปลฺลงฺกํ อาภุชิตฺวาติ : นิสินฺโน โ หติ ปลฺลงฺกํ อาภุชิตฺวา. อุชุํ กายํ    

ปณิธายาติ : อุชุโก โหติ กาโย ปนิธิโต   ปณิหิโต.    43 44

ปริมุขํ สตึ อุปฏฺฐเปตฺวาติ : ปรีติ ปริคฺคหฏฺโฐ. มุขนฺติ นิยฺยานฏฺโฐ. สตีติ         
อุปฏฺฐานฏฺโฐ. เตน วุจฺจติ ปริมุขํ สตึ อุปฏฺฐเปตฺวาติ. 

[๑๖๕] สโตว อสฺสสติ : [  ] พตฺตึสาย อากาเรหิ สโตการี โ หติ. ทีฆํ                45

อสฺสาสวเสน จิตฺตสฺเสกคฺคตํ อวิกฺเขปํ ปชานโต สติ อุปฏฺฐิตา โ หติ, ตาย สติยา เตน 
ญาเณน สโตการี โ หติ. ทีฆํ ปสฺสาสวเสน จิตฺตสฺส เอกคฺคตํ อวิกฺเขปํ ปชานโต สติ       
อุปฏฺฐิตา โ หติ, ตาย สติยา เตน ญาเณน สโตการี โ หติ. รสฺสํ อสฺสาสวเสน จิตฺตสฺส        
เอกคฺคตํ อวิกฺเขปํ ปชานโต สติ อุปฏฺฐิตา โหติ, ตาย สติยา เตน ญาเณน สโตการี โหติ. 
รสฺสํ ปสฺสาสวเสน จิตฺตสฺส เอกคฺคตํ อวิกฺเขปํ ปชานโต สติ อุปฏฺฐิตา โหติ, ตาย สติยา 
เตน ญาเณน สโตการี โ หติ ฯเปฯ ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี อสฺสาสวเสน ฯเปฯ จิตฺตสฺส     
เอกคฺคตํ อวิกฺเขปํ ปชานโต สติ อุปฏฺฐิตา โหติ, ตาย สติยา เตน ญาเณน สโตการี โหติ. 

  
ปฐมจตุกฺกนิทฺเทส 

[๑๖๖] กถํ ทีฆํ อสฺสสนฺโต ทีฆํ อสฺสสามีติ ปชานาติ, ทีฆํ ปสฺสสนฺโต ทีฆํ     
ปสฺสสามีติ ปชานาติ ?  

ทีฆํ อสฺสาสํ อทฺธานสงฺขาเต อสฺสสติ, ทีฆํ ปสฺสาสํ อทฺธานสงฺขาเต ปสฺสสติ, 
ทีฆํ อสฺสาสปสฺสาสํ อทฺธานสงฺขาเต อสฺสสติปิ ปสฺสสติปิ, ทีฆํ อสฺสาสปสฺสาสํ อทฺธาน
สงฺขาเต อสฺสสโตปิ ปสฺสสโตปิ ฉนฺโท อุปฺปชฺชติ. ฉนฺทวเสน ตโต สุขุมตรํ ทีฆํ อสฺสาสํ 
อทฺธานสงฺขาเต อสฺสสติ. ฉนฺทวเสน ตโต สุขุมตรํ ทีฆํ ปสฺสาสํ อทฺธานสงฺขาเต ปสฺสสติ. 
ฉนฺทวเสน ตโต สุขุมตรํ ทีฆํ อสฺสาสปสฺสาสํ อทฺธานสงฺขาเต อสฺสสติปิ ปสฺสสติปิ.   
ฉนฺทวเสน ตโต สุขุมตรํ ทีฆํ อสฺสาสปสฺสาสํ อทฺธานสงฺขาเต อสฺสสโตปิ ปสฺสสโตปิ     
ปามุชฺชํ อุปฺปชฺชติ. ปามุชฺชวเสน ตโต สุขุมตรํ ทีฆํ อสฺสาสํ อทฺธานสงฺขาเต อสฺสสติ.    
ปามุชฺชวเสน ตโต สุขุมตรํ ทีฆํ ปสฺสาสํ อทฺธานสงฺขาเต ปสฺสสติ. ปามุชฺชวเสน ตโต      
สุขุมตรํ ทีฆํ อสฺสาสปสฺสาสํ อทฺธานสงฺขาเต อสฺสสติปิ ปสฺสสติปิ. ปามุชฺชวเสน ตโต    
สุขุมตรํ ทีฆํ อสฺสาสปสฺสาสํ อทฺธานสงฺขาเต อสฺสสโตปิ ปสฺสสโตปิ ทีฆํ                      
อสฺสาสปสฺสาสาปิ จิตฺตํ วิวฏฺฏติ, อุเปกฺขา สณฺฐาติ. อิเมหิ นวหากาเรหิ ทีฆํ                
อสฺสาสปสฺสาสกาโย, อุปฏฺฐานํ สติ, อนุปสฺสนา ญาณํ, กาโย อุปฏฺฐานํ, โ น สติ. สติ    

!  ฉ.ม., อิ. ฐิโต43

!  ฉ.ม., อิ. สุปณิหิโต44

!  ฉ.ม., อิ. สโตว อสฺสสติ, สโต ปสฺสสตีติ45
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อุปฏฺฐานํ เจว สติ จ, ตาย สติยา เตน ญาเณน ตํ กายํ อนุปสฺสติ, เตน วุจฺจติ กาเย      
กายานุปสฺสนาสติปฏฺฐานภาวนาติ. 

[๑๖๗] อนุปสฺสตีติ : กถํ ตํ กายํ อนุปสฺสติ ? อนิจฺจโต อนุปสฺสติ, โน นิจฺจโต. 
ทุกฺขโต อนุปสฺสติ, โ น สุขโต. อนตฺตโต อนุปสฺสติ, โ น อตฺตโต. นิพฺพินฺทติ, โ น นนฺทติ.    
วิรชฺชติ, โน รชฺชติ. นิโรเธติ, โน สมุเทติ. ปฏินิสฺสชฺชติ, โน อาทิยติ. อนิจฺจโต อนุปสฺสนฺโต 
นิจฺจสญฺญํ ปชหติ. ทุกฺขโต อนุปสฺสนฺโต สุขสญฺญํ ปชหติ. อนตฺตโต อนุปสฺสนฺโต 
อตฺตสญฺญํ ปชหติ. นิพฺพินฺทนฺโต นนฺทึ ปชหติ. วิรชฺชนฺโต ราคํ ปชหติ. นิโรเธนฺโต สมุทยํ 
ปชหติ. ปฏินิสฺสชฺชนฺโต อาทานํ ปชหติ. เอวนฺตํ กายํ อนุปสฺสติ. 

ภาวนาติ : จตสฺโส ภาวนา : ตตฺถ ชาตานํ ธมฺมานํ อนติวตฺตนฏฺเฐน ภาวนา, 
อินฺทฺริยานํ เอกรสฏฺเฐน ภาวนา, ตทุปควีริยวาหนฏฺเฐน ภาวนา, อาเสวนฏฺเฐน ภาวนา, 
ทีฆํ อสฺสาสปสฺสาสวเสน จิตฺตสฺเสกคฺคตํ อวิกฺเขปํ ปชานโต วิทิตา เวทนา อุปฺปชฺชนฺติ,   
วิทิตา อุปฏฺฐหนฺติ, วิทิตา อพฺภตฺถํ คจฺฉนฺติ, วิทิตา สญฺญา อุปฺปชฺชนฺติ, วิทิตา            
อุปฏฺฐหนฺติ, วิทิตา อพฺภตฺถํ คจฺฉนฺติ, วิทิตา วิตกฺกา อุปฺปชฺชนฺติ, วิทิตา อุปฏฺฐหนฺติ,      
วิทิตา อพฺภตฺถํ คจฺฉนฺต.ิ 

กถํ วิทิตา เวทนา อุปฺปชฺชนฺติ, วิทิตา อุปฏฺฐหนฺติ, วิทิตา อพฺภตฺถํ คจฺฉนฺต ิ?  
กถํ เวทนาย อุปฺปาโท วิทิโต โ หติ ? อวิชฺชาสมุทยา เวทนาสมุทโยติ           

ปจฺจยสมุทยฏฺเฐน เวทนาย อุปฺปาโท วิทิโต โ หติ. ตณฺหาสมุทยา เวทนาสมุทโยติ.     
กมฺมสมุทยา เวทนาสมุทโยติ. ผสฺสสมุทยา เวทนาสมุทโยติ ปจฺจยสมุทยฏฺเฐน เวทนาย 
อุปฺปาโท วิทิโต โ หติ. นิพฺพตฺติลกฺขณํ ปสฺสโตปิ เวทนาย อุปฺปาโท วิทิโต โ หติ. เอวํ     
เวทนาย อุปฺปาโท วิทิโต โหติ. 

กถํ เวทนาย อุปฏฺฐานํ วิทิตํ โ หติ ? อนิจฺจโต มนสิกโรโต ขยตุปฏฺฐานํ วิทิตํ     
โหติ, ทุกฺขโต มนสิกโรโต ภยตุปฏฺฐานํ วิทิตํ โหติ, อนตฺตโต มนสิกโรโต สุญฺญตุปฏฺฐานํ 
วิทิตํ โหติ. เอวํ เวทนาย อุปฏฺฐานํ วิทิตํ โหต.ิ 

กถํ เวทนาย อตฺถงฺคโม วิทิโต โ หติ ? อวิชฺชานิโรธา เวทนานิโรโธติ             
ปจฺจยนิโรธฏฺเฐน เวทนาย อตฺถงฺคโม วิทิโต โ หติ, ตณฺหานิโรธา เวทนานิโรโธติ ฯเปฯ   
กมฺมนิโรธา เวทนานิโรโธติ. ผสฺสนิโรธา เวทนานิโรโธติ ปจฺจยนิโรธฏฺเฐน เวทนาย 
อตฺถงฺคโม วิทิโต โหติ, วิปริณามลกฺขณํ ปสฺสโตปิ เวทนาย อตฺถงฺคโม วิทิโต โหติ. เอวํ 
เวทนาย อตฺถงฺคโม วิทิโต โหติ. เอวํ วิทิตา เวทนา อุปฺปชฺชนฺติ, วิทิตา อุปฏฺฐหนฺติ, วิทิตา 
อพฺภตฺถํ คจฺฉนฺติ. 

กถํ วิทิตา สญฺญา อุปฺปชฺชนฺติ, วิทิตา อุปฏฺฐหนฺติ, วิทิตา อพฺภตฺถํ คจฺฉนฺต ิ?  
กถํ สญฺญาย อุปฺปาโท วิทิโต โ หติ ? อวิชฺชาสมุทยา สญฺญาสมุทโยติ.        

ปจฺจยสมุทยฏฺเฐน สญฺญาย อุปฺปาโท วิทิโต โ หติ, ตณฺหาสมุทยา สญฺญาสมุทโยติ 
ฯเปฯ กมฺมสมุทยา สญฺญาสมุทโยติ. ผสฺสสมุทยา สญฺญาสมุทโยติ ปจฺจยสมุทยฏฺเฐน 
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สญฺญาย อุปฺปาโท วิทิโต โหติ, นิพฺพตฺติลกฺขณํ ปสฺสโตปิ สญฺญาย อุปฺปาโท วิทิโต โหติ. 
เอวํ สญฺญาย อุปฺปาโท วิทิโต โหติ. 

กถํ สญฺญาย อุปฏฺฐานํ วิทิตํ โ หติ ? อนิจฺจโต มนสิกโรโต ขยตุปฏฺฐานํ วิทิตํ    
โหติ, ทุกฺขโต มนสิกโรโต ภยตุปฏฺฐานํ วิทิตํ โหติ, อนตฺตโต มนสิกโรโต สุญฺญตุปฏฺฐานํ 
วิทิตํ โหติ. เอวํ สญฺญาย อุปฏฺฐานํ วิทิตํ โหติ. 

กถํ สญฺญาย อตฺถงฺคโม วิทิโต โ หติ ? อวิชฺชานิโรธา สญฺญานิโรโธติ           
ปจฺจยนิโรธฏฺเฐน สญฺญาย อตฺถงฺคโม วิทิโต โหติ, ตณฺหานิโรธา สญฺญานิโรโธติ ฯเปฯ 
กมฺมนิโรธา สญฺญานิโรโธติ. ผสฺสนิโรธา สญฺญานิโรโธติ ปจฺจยนิโรธฏฺเฐน สญฺญาย 
อตฺถงฺคโม วิทิโต โหติ, วิปริณามลกฺขณํ ปสฺสโตปิ สญฺญาย อตฺถงฺคโม วิทิโต โหติ. เอวํ 
สญฺญาย อตฺถงฺคโม วิทิโต โ หติ. เอวํ วิทิตา สญฺญา อุปฺปชฺชนฺติ, วิทิตา อุปฏฺฐหนฺติ,      
วิทิตา อพฺภตฺถํ คจฺฉนฺต.ิ 

กถํ วิทิตา วิตกฺกา อุปฺปชฺชนฺติ, วิทิตา อุปฏฺฐหนฺติ, วิทิตา อพฺภตฺถํ คจฺฉนฺต ิ?  
กถํ วิตกฺกานํ อุปฺปาโท วิทิโต โ หติ ? อวิชฺชาสมุทยา วิตกฺกสมุทโยติ          

ปจฺจยสมุทยฏฺเฐน วิตกฺกานํ อุปฺปาโท วิทิโต โหติ, ตณฺหาสมุทยา วิตกฺกสมุทโยติ ฯเปฯ 
กมฺมสมุทยา วิตกฺกสมุทโยติ. สญฺญาสมุทยา วิตกฺกสมุทโยติ ปจฺจยสมุทยฏฺเฐน           
วิตกฺกานํ อุปฺปาโท วิทิโต โหติ, นิพฺพตฺติลกฺขณํ ปสฺสโตปิ วิตกฺกานํ อุปฺปาโท วิทิโต โหติ. 
เอวํ วิตกฺกานํ อุปฺปาโท วิทิโต โหติ. 

กถํ วิตกฺกานํ อุปฏฺฐานํ วิทิตํ โ หติ ? อนิจฺจโต มนสิกโรโต ขยตุปฏฺฐานํ วิทิตํ    
โหติ, ทุกฺขโต มนสิกโรโต ภยตุปฏฺฐานํ วิทิตํ โหติ, อนตฺตโต มนสิกโรโต สุญฺญตุปฏฺฐานํ 
วิทิตํ โหติ. เอวํ วิตกฺกานํ อุปฏฺฐานํ วิทิตํ โหต.ิ 

กถํ วิตกฺกานํ อตฺถงฺคโม วิทิโต โ หติ ? อวิชฺชานิโรธา วิตกฺกนิโรโธติ             
ปจฺจยนิโรธฏฺเฐน วิตกฺกานํ อตฺถงฺคโม วิทิโต โ หติ, ตณฺหานิโรธา วิตกฺกนิโรโธติ ฯเปฯ     
กมฺมนิโรธา วิตกฺกนิโรโธติ. สญฺญานิโรธา วิตกฺกนิโรโธติ ปจฺจยนิโรธฏฺเฐน วิตกฺกานํ 
อตฺถงฺคโม วิทิโต โหติ, วิปริณามลกฺขณํ ปสฺสโตปิ วิตกฺกานํ อตฺถงฺคโม วิทิโต โหติ. เอวํ   
วิตกฺกานํ อตฺถงฺคโม วิทิโต โ หติ. เอวํ วิทิตา วิตกฺกา อุปฺปชฺชนฺติ, วิทิตา อุปฏฺฐหนฺติ,       
วิทิตา อพฺภตฺถํ คจฺฉนฺต.ิ 

[๑๖๘] ทีฆํ อสฺสาสปสฺสาสวเสน จิตฺตสฺส เอกคฺคตํ อวิกฺเขปํ ปชานนฺโต          
อินฺทฺริยานิ สโมธาเนติ, โ คจรญฺจ ปชานาติ, สมตฺถญฺจ ปฏิวิชฺฌติ ฯเปฯ ธมฺเม               
สโมธาเนติ, โคจรญฺจ ปชานาติ, สมตฺถญฺจ ปฏิวิชฺฌติ. 

อินฺทฺริยานิ สโมธาเนตีติ : กถํ อินฺทฺริยานิ สโมธาเนติ ? อธิโมกฺขฏฺเฐน        
สทฺธินฺทฺริยํ สโมธาเนติ, ปคฺคหฏฺเฐน วีริยินฺทฺริยํ สโมธาเนติ, อุปฏฺฐานฏฺเฐน สตินฺทฺริยํ    
สโมธาเนติ, อวิกฺเขปฏฺเฐน สมาธินฺทฺริยํ สโมธาเนติ, ทสฺสนฏฺเฐน ปญฺญินฺทฺริยํ               
สโมธาเนติ. อยํ ปุคฺคโล อิมานิ อินฺทฺริยานิ อิมสฺมึ อารมฺมเณ สโมธาเนติ. เตน วุจฺจติ    
อินฺทฺริยานิ สโมธาเนตีต.ิ 
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โคจรญฺจ ปชานาตีติ : ยนฺตสฺส อารมฺมณํ, ตํ ตสฺส โคจรํ. ยํ ตสฺส โคจรํ, ตํ ตสฺส 
อารมฺมณํ. ปชานาตีติ : ปุคฺคโล ปชานนา ปญฺญา. 

สมนฺติ : อารมฺมณสฺส อุปฏฺฐานํ สมํ, จิตฺตสฺส อวิกฺเขโป สมํ, จิตฺตสฺส อธิฏฺฐานํ 
สมํ, จิตฺตสฺส โวทานํ สม.ํ  

อตฺโถติ : อนวชฺชฏฺโฐ นิกฺกิเลสฏฺโฐ โวทานฏฺโฐ ปรมฏฺโฐ.  
ปฏิวิชฺฌตีติ : อารมฺมณสฺส อุปฏฺฐานฏฺฐํ ปฏิวิชฺฌติ, จิตฺตสฺส อวิกฺเขปฏฺฐํ      

ปฏิวิชฺฌติ, จิตฺตสฺส อธิฏฺฐานฏฺฐํ ปฏิวิชฺฌติ, จิตฺตสฺส โวทานฏฺฐํ ปฏิวิชฺฌติ, เตน วุจฺจติ 
สมตฺถญฺจ ปฏิวิชฺฌตีติ. 

พลานิ สโมธาเนตีติ : กถํ พลานิ สโมธาเนติ ? อสฺสทฺธิเย อกมฺปิยฏฺเฐน       
สทฺธาพลํ สโมธาเนติ, โกสชฺเช อกมฺปิยฏฺเฐน วีริยพลํ สโมธาเนติ, ปมาเท อกมฺปิยฏฺเฐน 
สติพลํ สโมธาเนติ, อุทฺธจฺเจ อกมฺปิยฏฺเฐน สมาธิพลํ สโมธาเนติ, อวิชฺชาย                
อกมฺปิยฏฺเฐน ปญฺญาพลํ สโมธาเนติ. อยํ ปุคฺคโล อิมานิ พลานิ อิมสฺมึ อารมฺมเณ        
สโมธาเนติ, เตน วุจฺจติ พลานิ สโมธาเนตีติ. โ คจรญฺจ ปชานาตีติ ฯเปฯ เตน วุจฺจติ 
สมตฺถญฺจ ปฏิวิชฺฌตีติ. 

โพชฺฌงฺเค สโมธาเนตีติ : กถํ โ พชฺฌงฺเค สโมธาเนติ ? อุปฏฺฐานฏฺเฐน            
สติสมฺโพชฺฌงฺคํ สโมธาเนติ, ปวิจยฏฺเฐน ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคํ สโมธาเนติ,               
ปคฺคหฏฺเฐน วีริยสมฺโพชฺฌงฺคํ สโมธาเนติ, ผรณฏฺเฐน ปีติสมฺโพชฺฌงฺคํ สโมธาเนติ,     
อุปสมฏฺเฐน ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคํ สโมธาเนติ, อวิกฺเขปฏฺเฐน สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคํ            
สโมธาเนติ, ปฏิสงฺขานฏฺเฐน อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคํ สโมธาเนติ, อยํ ปุคฺคโล อิเม 
โพชฺฌงฺเค อิมสฺมึ อารมฺมเณ สโมธาเนติ, เตน วุจฺจติ โพชฺฌงฺเค สโมธาเนตีติ. โคจรญฺจ 
ปชานาตีติ ฯเปฯ เตน วุจฺจติ สมตฺถญฺจ ปฏิวิชฺฌตีต.ิ 

มคฺคํ สโมธาเนตีติ : กถํ มคฺคํ สโมธาเนติ? ทสฺสนฏฺเฐน สมฺมาทิฏฺฐึ สโมธาเนติ, 
อภินิโรปนฏฺเฐน สมฺมาสงฺกปฺปํ สโมธาเนติ, ปริคฺคหฏฺเฐน สมฺมาวาจํ สโมธาเนติ, 
สมุฏฺฐานฏฺเฐน สมฺมากมฺมนฺตํ สโมธาเนติ, โ วทานฏฺเฐน สมฺมาอาชีวํ สโมธาเนติ,       
ปคฺคหฏฺเฐน สมฺมาวายามํ สโมธาเนติ, อุปฏฺฐานฏฺเฐน สมฺมาสตึ สโมธาเนติ,               
อวิกฺเขปฏฺเฐน สมฺมาสมาธึ สโมธาเนติ. อยํ ปุคฺคโล อิมํ มคฺคํ อิมสฺมึ อารมฺมเณ            
สโมธาเนติ, เตน วุจฺจติ มคฺคํ สโมธาเนตีติ. โ คจรญฺจ ปชานาตีติ ฯเปฯ เตน วุจฺจติ 
สมตฺถญฺจ ปฏิวิชฺฌตีติ. 

ธมฺเม สโมธาเนตีติ : กถํ ธมฺเม สโมธาเนติ ? อาธิปเตยฺยฏฺเฐน อินฺทฺริยานิ        
สโมธาเนติ, อกมฺปิยฏฺเฐน พลานิ สโมธาเนติ, นิยฺยานฏฺเฐน โ พชฺฌงฺเค สโมธาเนติ,      
เหตุฏฺเฐน มคฺคํ สโมธาเนติ, อุปฏฺฐานฏฺเฐน สติปฏฺฐานํ สโมธาเนติ, ปทหนฏฺเฐน 
สมฺมปฺปธานํ สโมธาเนติ, อิชฺฌนฏฺเฐน อิทฺธิปาทํ สโมธาเนติ, ตถฏฺเฐน สจฺจํ สโมธาเนติ, 
อวิกฺเขปฏฺเฐน สมถํ สโมธาเนติ, อนุปสฺสนฏฺเฐน วิปสฺสนํ สโมธาเนติ, เอกรสฏฺเฐน       
สมถวิปสฺสนํ สโมธาเนติ, อนติวตฺตนฏฺเฐน ยุคนทฺธํ สโมธาเนติ, สํวรฏฺเฐน สีลวิสุทฺธึ      
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สโมธาเนติ, อวิกฺเขปฏฺเฐน จิตฺตวิสุทฺธึ สโมธาเนติ, ทสฺสนฏฺเฐน ทิฏฺฐิวิสุทฺธึ สโมธาเนติ, 
วิมุตฺตฏฺเฐน วิโมกฺขํ สโมธาเนติ, ปฏิเวธฏฺเฐน วิชฺชํ สโมธาเนติ, ปริจฺจาคฏฺเฐน วิมุตฺตึ    
สโมธาเนติ, สมุจฺเฉทฏฺเฐน ขเย ญาณํ สโมธาเนติ, ปฏิปฺปสฺสทฺธฏฺเฐน อนุปฺปาเท ญาณํ 
สโมธาเนติ, ฉนฺทํ มูลฏฺเฐน สโมธาเนติ, มนสิการํ สมุฏฺฐานฏฺเฐน สโมธาเนติ, ผสฺสํ 
สโมธานฏฺเฐน สโมธาเนติ, เวทนํ สโมสรณฏฺเฐน สโมธาเนติ, สมาธึ ปมุขฏฺเฐน            
สโมธาเนติ, สตึ อาธิปเตยฺยฏฺเฐน สโมธาเนติ, สติสมฺปชญฺญํ  ตตุตฺตรฏฺเฐน สโมธาเนติ, 46

วิมุตฺตึ สารฏฺเฐน สโมธาเนติ, อมโตคธํ นิพฺพานํ ปริโยสานฏฺเฐน สโมธาเนติ. อยํ ปุคฺคโล 
อิเม ธมฺเม อิมสฺมึ อารมฺมเณ สโมธาเนติ, เตน วุจฺจติ ธมฺเม สโมธาเนตีต.ิ 

โคจรญฺจ ปชานาตีติ : ยนฺตสฺส อารมฺมณํ, ตํ ตสฺส โ คจรํ. ยนฺตสฺส โ คจรํ, ตํ 
ตสฺส อารมฺมณํ. ปชานาตีติ : ปุคฺคโล ปชานนา ปญฺญา. สมนฺติ : อารมฺมณสฺส           
อุปฏฺฐานํ สมํ, จิตฺตสฺส อวิกฺเขโป สมํ, จิตฺตสฺส อธิฏฺฐานํ สมํ, จิตฺตสฺส  โ วทานํ สมํ.        
อตฺโถติ: อนวชฺชฏฺโฐ นิกฺกิเลสฏฺโฐ โ วทานฏฺโฐ ปรมฏฺโฐ. ปฏิวิชฺฌตีติ : อารมฺมณสฺส     
อุปฏฺฐานฏฺฐํ ปฏิวิชฺฌติ, จิตฺตสฺส อวิกฺเขปฏฺฐํ ปฏิวิชฺฌติ, จิตฺตสฺส อธิฏฺฐานฏฺฐํ            
ปฏิวิชฺฌติ, จิตฺตสฺส โวทานฏฺฐํ ปฏิวิชฺฌติ, เตน วุจฺจติ สมตฺถญฺจ ปฏิวิชฺฌตีติ. (๑) 

[๑๖๙] กถํ รสฺสํ อสฺสสนฺโต รสฺสํ อสฺสสามีติ ปชานาติ, รสฺสํ ปสฺสสนฺโต รสฺสํ 
ปสฺสสามีติ ปชานาติ ?  

รสฺสํ อสฺสาสํ อิตฺตรสงฺขาเต อสฺสสติ, รสฺสํ ปสฺสาสํ อิตฺตรสงฺขาเต ปสฺสสติ, รสฺสํ 
อสฺสาสปสฺสาสํ อิตฺตรสงฺขาเต อสฺสสติปิ ปสฺสสติปิ. รสฺสํ อสฺสาสปสฺสาสํ อิตฺตรสงฺขาเต 
อสฺสสโตปิ ปสฺสสโตปิ ฉนฺโท อุปฺปชฺชติ, ฉนฺทวเสน ตโต สุขุมตรํ รสฺสํ อสฺสาสํ            
อิตฺตรสงฺขาเต อสฺสสติ, ฉนฺทวเสน ตโต สุขุมตรํ รสฺสํ ปสฺสาสํ อิตฺตรสงฺขาเต ปสฺสสติ, 
ฉนฺทวเสน ตโต สุขุมตรํ รสฺสํ อสฺสาสปสฺสาสํ อิตฺตรสงฺขาเต อสฺสสติปิ ปสฺสสติปิ.     
ฉนฺทวเสน ตโต สุขุมตรํ รสฺสํ อสฺสาสปสฺสาสํ อิตฺตรสงฺขาเต อสฺสสโตปิ ปสฺสสโตปิ       
ปามุชฺชํ อุปฺปชฺชติ, ปามุชฺชวเสน ตโต สุขุมตรํ รสฺสํ อสฺสาสํ อิตฺตรสงฺขาเต อสฺสสติ,      
ปามุชฺชวเสน ตโต สุขุมตรํ รสฺสํ ปสฺสาสํ อิตฺตรสงฺขาเต ปสฺสสติ ปามุชฺชวเสน ตโต        
สุขุมตรํ รสฺสํ อสฺสาสปสฺสาสํ อิตฺตรสงฺขาเต อสฺสสติปิ ปสฺสสติปิ. ปามุชฺชวเสน ตโต       
สุขุมตรํ รสฺสํ อสฺสาสปสฺสาสํ อิตฺตรสงฺขาเต อสฺสสโตปิ ปสฺสสโตปิ, รสฺสา                   
อสฺสาสปสฺสาสา จิตฺตํ วิวฏฺฏติ, อุเปกฺขา สณฺฐาติ, อิเมหิ นวหากาเรหิ รสฺสา                
อสฺสาสปสฺสาสา กาโย, อุปฏฺฐานํ สติ, อนุปสฺสนา ญาณํ, กาโย อุปฏฺฐานํ, โน สติ, สติ 
อุปฏฺฐานํ เจว สติ จ, ตาย สติยา เตน ญาเณน ตํ กายํ อนุปสฺสติ, เตน วุจฺจติ กาเย      
กายานุปสฺสนาสติปฏฺฐานภาวนาติ. 

อนุปสฺสตีติ : กถํ ตํ กายํ อนุปสฺสติ ฯเปฯ เอวนฺตํ กายํ อนุปสฺสติ. ภาวนาติ : 
จตสฺโส ภาวนา ฯเปฯ อาเสวนฏฺเฐน ภาวนา. รสฺสํ อสฺสาสปสฺสาสวเสน จิตฺตสฺส          

!  ฉ.ม., อิ. ปญฺญํ46



� "17

เอกคฺคตํ อวิกฺเขปํ ปชานโต วิทิตา เวทนา อุปฺปชฺชนฺติ ฯเปฯ รสฺสํ อสฺสาสปสฺสาสวเสน 
จิตฺตสฺส เอกคฺคตํ อวิกฺเขปํ ปชานนฺโต อินฺทฺริยานิ สโมธาเนติ ฯเปฯ เตน วุจฺจติ 
สมตฺถญฺจ ปฏิวิชฺฌตีติ. (๒) 

[๑๗๐] กถํ สพฺพกายปฏิสํเวที อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ, สพฺพกายปฏิสํเวที       
ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ?  

กาโยติ : เทฺว กายา นามกาโย จ รูปกาโย จ. กตโม นามกาโย ? เวทนา 
สญฺญา เจตนา ผสฺโส มนสิกาโร. นามญฺจ นามกาโย จ, เย จ วุจฺจนฺติ จิตฺตสงฺขารา, อยํ 
นามกาโย. กตโม รูปกาโย ? จตฺตาโร จ มหาภูตา จตุนฺนญฺจ มหาภูตานํ อุปาทายรูปํ 
อสฺสาโส จ ปสฺสาโส จ นิมิตฺตญฺจ อุปนิพนฺธนา เย จ วุจฺจนฺติ กายสงฺขารา, อยํ รูปกาโย. 

กถนฺเต กายา ปฏิวิทิตา โหนฺติ ? ทีฆํ อสฺสาสวเสน จิตฺตสฺส เอกคฺคตํ อวิกฺเขปํ 
ปชานโต สติ อุปฏฺฐิตา โหติ, ตาย สติยา เตน ญาเณน เต กายา ปฏิวิทิตา โหนฺติ. ทีฆํ 
ปสฺสาสวเสน จิตฺตสฺส เอกคฺคตํ อวิกฺเขปํ ปชานโต สติ อุปฏฺฐิตา โหติ, ตาย สติยา เตน 
ญาเณน เต กายา ปฏิวิทิตา โ หนฺติ. รสฺสํ อสฺสาสวเสน จิตฺตสฺส เอกคฺคตํ อวิกฺเขปํ         
ปชานโต สติ อุปฏฺฐิตา โหติ, ตาย สติยา เตน ญาเณน เต กายา ปฏิวิทิตา โหนฺติ. รสฺสํ 
ปสฺสาสวเสน จิตฺตสฺส เอกคฺคตํ อวิกฺเขปํ ปชานโต สติ อุปฏฺฐิตา โหติ, ตาย สติยา เตน 
ญาเณน เต กายา ปฏิวิทิตา โหนฺติ. 

อาวชฺชโต เต กายา ปฏิวิทิตา โ หนฺติ, ปชานโต เต กายา ปฏิวิทิตา โ หนฺติ,    
ปสฺสโต เต กายา ปฏิวิทิตา โ หนฺติ, ปจฺจเวกฺขโต เต กายา ปฏิวิทิตา โ หนฺติ, จิตฺตํ         
อธิฏฺฐหโต เต กายา ปฏิวิทิตา โหนฺติ, สทฺธาย อธิมุจฺจโต เต กายา ปฏิวิทิตา โหนฺติ, วีริยํ 
ปคฺคณฺหโต เต กายา ปฏิวิทิตา โ หนฺติ, สตึ อุปฏฺฐาปยโต เต กายา ปฏิวิทิตา โ หนฺติ,     
จิตฺตํ สมาทหโต เต กายา ปฏิวิทิตา โ หนฺติ, ปญฺญาย ปชานโต เต กายา ปฏิวิทิตา     
โหนฺติ, อภิญฺเญยฺยํ อภิชานโต เต กายา ปฏิวิทิตา โ หนฺติ, ปริญฺเญยฺยํ ปริชานโต เต     
กายา ปฏิวิทิตา โ หนฺติ, ปหาตพฺพํ ปชหโต เต กายา ปฏิวิทิตา โ หนฺติ, ภาเวตพฺพํ       
ภาวยโต เต กายา ปฏิวิทิตา โหนฺติ, สจฺฉิกาตพฺพํ สจฺฉิกโรโต เต กายา ปฏิวิทิตา โหนฺติ. 
เอวนฺเต กายา ปฏิวิทิตา โ หนฺติ, สพฺพกายปฏิสํเวที อสฺสาสปสฺสาสา กาโย, อุปฏฺฐานํ 
สติ, อนุปสฺสนา ญาณํ. กาโย อุปฏฺฐานํ, โน สติ, สติ อุปฏฺฐานํ เจว สติ จ, ตาย สติยา 
เตน ญาเณน ตํ กายํ อนุปสฺสติ, เตน วุจฺจติ กาเย กายานุปสฺสนาสติปฏฺฐานภาวนาติ. 

อนุปสฺสตีติ : กถํ ตํ กายํ อนุปสฺสติ ฯเปฯ เอวํ ตํ กายํ อนุปสฺสติ. ภาวนาติ : 
จตสฺโส ภาวนา ฯเปฯ อาเสวนฏฺเฐน ภาวนา. 

สพฺพกายปฏิสํเวที อสฺสาสปสฺสาสา   สํวรฏฺเฐน สีลวิสุทฺธิ, อวิกฺเขปฏฺเฐน       47

จิตฺตวิสุทฺธิ, ทสฺสนฏฺเฐน ทิฏฺฐิวิสุทฺธิ. โ ย ตตฺถ สํวรฏฺโฐ, อยํ อธิสีลสิกฺขา. โ ย ตตฺถ           
อวิกฺเขปฏฺโฐ, อยํ อธิจิตฺตสิกฺขา. โย ตตฺถ ทสฺสนฏฺโฐ, อยํ อธิปญฺญาสิกฺขา. อิมา ติสฺโส 

!  ฉ.ม., อิ. อสฺสาสปสฺสาสานํ47
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สิกฺขาโย อาวชฺชนฺโต สิกฺขติ, ชานนฺโต สิกฺขติ, ปสฺสนฺโต สิกฺขติ, ปจฺจเวกฺขนฺโต สิกฺขติ, 
จิตฺตํ อธิฏฺฐหนฺโต สิกฺขติ, สทฺธาย อธิมุจฺจนฺโต สิกฺขติ, วีริยํ ปคฺคณฺหนฺโต สิกฺขติ, สตึ     
อุปฏฺฐเปนฺโต สิกฺขติ, จิตฺตํ สมาทหนฺโต สิกฺขติ, ปญฺญาย ปชานนฺโต สิกฺขติ, อภิญฺเญยฺยํ 
อภิชานนฺโต สิกฺขติ, ปริญฺเญยฺยํ ปริชานนฺโต สิกฺขติ, ปหาตพฺพํ ปชหนฺโต สิกฺขติ,          
ภาเวตพฺพํ ภาเวนฺโต สิกฺขติ, สจฺฉิกาตพฺพํ สจฺฉิกโรนฺโต สิกฺขติ. 

สพฺพกายปฏิสํเวที อสฺสาสปสฺสาสวเสน จิตฺตสฺส เอกคฺคตํ อวิกฺเขปํ ปชานโต    
วิทิตา เวทนา อุปฺปชฺชนฺติ ฯเปฯ สพฺพกายปฏิสํเวที อสฺสาสปสฺสาสวเสน จิตฺตสฺส       
เอกคฺคตํ อวิกฺเขปํ ปชานนฺโต อินฺทฺริยานิ สโมธาเนติ ฯเปฯ เตน วุจฺจติ สมตฺถญฺจ        
ปฏิวิชฺฌตีติ. (๓) 

[๑๗๑] กถํ ปสฺสมฺภยํ กายสงฺขารํ อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ, ปสฺสมฺภยํ กายสงฺขารํ 
ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ?  

กตโม กายสงฺขาโร ? ทีฆํ อสฺสาสา กายิกา เอเต ธมฺมา กายปฏิพทฺธา          
กายสงฺขารา, เต กายสงฺขาเร ปสฺสมฺเภนฺโต นิโรเธนฺโต วูปสเมนฺโต สิกฺขติ. ทีฆํ ปสฺสาสา 
กายิกา เอเต ธมฺมา กายปฏิพทฺธา กายสงฺขารา, เต กายสงฺขาเร ปสฺสมฺเภนฺโต              
นิโรเธนฺโต วูปสเมนฺโต สิกฺขติ. รสฺสํ อสฺสาสา ฯเปฯ รสฺสํ ปสฺสาสา. สพฺพกายปฏิสํเวที 
อสฺสาสา. สพฺพกายปฏิสํเวที ปสฺสาสา กายิกา เอเต ธมฺมา กายปฏิพทฺธา กายสงฺขารา, 
เต กายสงฺขาเร ปสฺสมฺเภนฺโต นิโรเธนฺโต วูปสเมนฺโต สิกฺขติ. 

ยถารูเปหิ กายสงฺขาเรหิ ยา กายสฺส อานมนา วินมนา สนฺนมนา ปณมนา    
อิญฺชนา ผนฺทนา จลนา กมฺปนา, ปสฺสมฺภยํ กายสงฺขารํ อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ, ปสฺสมฺภยํ 
กายสงฺขารํ ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ. ยถารูเปหิ กายสงฺขาเรหิ ยา กายสฺส น อานมนา น    
วินมนา น สนฺนมนา นปฺปณมนา อนิญฺชนา อผนฺทนา อจลนา อกมฺปนา, สนฺตํ สุขุมํ   
ปสฺสมฺภยํ กายสงฺขารํ อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ, ปสฺสมฺภยํ กายสงฺขารํ ปสฺสสิสฺสามีติ       
สิกฺขติ.  อิติ กิร ปสฺสมฺภยํ กายสงฺขารํ อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ, ปสฺสมฺภยํ กายสงฺขารํ     
ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ.  

เอวํ สนฺเต วาตูปลทฺธิยา จ ปภาวนา น โหติ, อสฺสาสปสฺสาสานญฺจ ปภาวนา 
น โหติ, อานาปานสฺสติยา จ ปภาวนา น โหติ, อานาปานสฺสติสมาธิสฺส จ ปภาวนา น 
โหติ, น จ ตํ   สมาปตฺตึ ปณฺฑิตา สมาปชฺชนฺติปิ วุฏฺฐหนฺติปิ, อิติ กิร ปสฺสมฺภยํ           48

กายสงฺขารํ อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ, ปสฺสมฺภยํ กายสงฺขารํ ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ.  
เอวํ สนฺเต วาตูปลทฺธิยา จ ปภาวนา โ หติ, อสฺสาสปสฺสาสานญฺจ ปภาวนา    

โหติ, อานาปานสฺสติยา จ ปภาวนา โ หติ, อานาปานสฺสติสมาธิสฺส จ ปภาวนา โ หติ, 
ตญฺจ นํ สมาปตฺตึ ปณฺฑิตา สมาปชฺชนฺติปิ วุฏฺฐหนฺติปิ, ยถากถํ วิย เสยฺยถาปิ กํเส      
อาโกฏิเต ปฐมํ โ อฬาริกา สทฺทา ปวตฺตนฺติ, โ อฬาริกานํ สทฺทานํ นิมิตฺตํ สุคฺคหิตตฺตา     

!  ฉ.ม. นํ ตํ48
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สุมนสิกตตฺตา สูปธาริตตฺตา นิรุทฺเธปิ โ อฬาริเก สทฺเท อถ ปจฺฉา สุขุมกา สทฺทา         
ปวตฺตนฺติ. สุขุมกานํ สทฺทานํ นิมิตฺตํ สุคฺคหิตตฺตา สุมนสิกตตฺตา สูปธาริตตฺตา นิรุทฺเธปิ 
สุขุมเก สทฺเท อถ ปจฺฉา สุขุมสทฺทนิมิตฺตารมฺมณตฺตาปิ   จิตฺตํ ปวตฺตติ. เอวเมว ปฐมํ 49

โอฬาริกา อสฺสาสปสฺสาสา ปวตฺตนฺติ, โ อฬาริกานํ อสฺสาสปสฺสาสานํ นิมิตฺตํ              
สุคฺคหิตตฺตา สุมนสิกตตฺตา สูปธาริตตฺตา นิรุทฺเธปิ โอฬาริเก อสฺสาสปสฺสาเส อถ ปจฺฉา 
สุขุมกา อสฺสาสปสฺสาสา ปวตฺตนฺติ, สุขุมกานํ อสฺสาสปสฺสาสานํ นิมิตฺตํ สุคฺคหิตตฺตา   
สุมนสิกตตฺตา สูปธาริตตฺตา นิรุทฺเธปิ สุขุมเก อสฺสาสปสฺสาเส อถ ปจฺฉา สุขุมกานํ     
อสฺสาสปสฺสาสานํ นิมิตฺตารมฺมณตฺตาปิ จิตฺตํ น วิกฺเขปํ คจฺฉติ. 

เอวํ สนฺเต วาตูปลทฺธิยา จ ปภาวนา โ หติ, อสฺสาสปสฺสาสานญฺจ ปภาวนา    
โหติ, อานาปานสฺสติยา จ ปภาวนา โ หติ, อานาปานสฺสติสมาธิสฺส จ ปภาวนา โ หติ, 
ตญฺจ นํ สมาปตฺตึ ปณฺฑิตา สมาปชฺชนฺติปิ วุฏฺฐหนฺติปิ. ปสฺสมฺภยํ กายสงฺขารํ            
อสฺสาสปสฺสาสา กาโย, อุปฏฺฐานํ สติ, อนุปสฺสนา ญาณํ, กาโย อุปฏฺฐานํ โน สติ, สติ 
อุปฏฺฐานํ เจว สติ จ, ตาย สติยา เตน ญาเณน ตํ กายํ อนุปสฺสติ, เตน วุจฺจติ กาเย      
กายานุปสฺสนาสติปฏฺฐานภาวนาติ. 

อนุปสฺสตีติ : กถํ ตํ กายํ อนุปสฺสติ ฯเปฯ เอวนฺตํ กายํ อนุปสฺสติ. ภาวนาติ : 
จตสฺโส ภาวนา ฯเปฯ อาเสวนฏฺเฐน ภาวนา. ปสฺสมฺภยํ กายสงฺขารํ อสฺสาสปสฺสาสา  50

สํวรฏฺเฐน สีลวิสุทฺธิ, อวิกฺเขปฏฺเฐน จิตฺตวิสุทฺธิ, ทสฺสนฏฺเฐน ทิฏฺฐิวิสุทฺธิ.  โ ย ตตฺถ 
สํวรฏฺโฐ, อยํ อธิสีลสิกฺขา. โย ตตฺถ อวิกฺเขปฏฺโฐ, อยํ อธิจิตฺตสิกฺขา. โย ตตฺถ ทสฺสนฏฺโฐ, 
อยํ อธิปญฺญาสิกฺขา. อิมา ติสฺโส สิกฺขาโย อาวชฺชนฺโต สิกฺขติ ฯเปฯ สจฺฉิกาตพฺพํ       
สจฺฉิกโรนฺโต สิกฺขติ, ปสฺสมฺภยํ กายสงฺขารํ อสฺสาสปสฺสาสวเสน จิตฺตสฺส เอกคฺคตํ        
อวิกฺเขปํ ปชานโต วิทิตา เวทนา อุปฺปชฺชนฺติ ฯเปฯ ปสฺสมฺภยํ กายสงฺขารํ                    
อสฺสาสปสฺสาสวเสน จิตฺตสฺส เอกคฺคตํ อวิกฺเขปํ ปชานนฺโต อินฺทฺริยานิ สโมธาเนติ ฯเปฯ 
เตน วุจฺจติ สมตฺถญฺจ ปฏิวิชฺฌตีต.ิ 

อฏฺฐ อนุปสฺสนาญาณานิ อฏฺฐ จ อุปฏฺฐานานุสฺสติโย จตฺตาริ สุตฺตนฺติกวตฺถูนิ 
กาเย กายานุปสฺสนาย.  

ภาณวาโร. 
"

ทุติยจตุกฺกนิทฺเทส 
[๑๗๒] กถํ ปีติปฏิสํเวที อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ, ปีติปฏิสํเวที ปสฺสสิสฺสามีติ    

สิกฺขติ ?  

T  ฉ.ม. สุขุมสทฺทนิมิตฺตารมฺมณตาปิ. เอวมุปริปิ49

!  ฉ.ม., อิ. อสฺสาสปสฺสาสานํ. เอวมุปริปิ50
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กตมา ปีติ ? ทีฆํ อสฺสาสวเสน จิตฺตสฺส เอกคฺคตํ อวิกฺเขปํ ปชานโต อุปฺปชฺชติ 
ปีติปามุชฺชํ ฯเปฯ ทีฆํ ปสฺสาสวเสน จิตฺตสฺส เอกคฺคตํ อวิกฺเขปํ ปชานโต อุปฺปชฺชติ       
ปีติปามุชฺชํ ฯเปฯ รสฺสํ อสฺสาสวเสน. รสฺสํ ปสฺสาสวเสน. สพฺพกายปฏิสํเวที                
อสฺสาสวเสน. สพฺพกายปฏิสํเวที ปสฺสาสวเสน. ปสฺสมฺภยํ กายสงฺขารํ อสฺสาสวเสน.    
ปสฺสมฺภยํ กายสงฺขารํ ปสฺสาสวเสน จิตฺตสฺส เอกคฺคตํ อวิกฺเขปํ ปชานโต อุปฺปชฺชติ     
ปีติปามุชฺชํ. ยา ปีติปามุชฺชํ อาโมทนา ปโมทนา หาโส ปหาโส วิตฺติ โอทคฺยํ อตฺตมนตา 
จิตฺตสฺส, อยํ ปีติ. 

กถํ สา ปีติ ปฏิวิทิตา โ หติ ? ทีฆํ อสฺสาสปสฺสาสวเสน จิตฺตสฺส เอกคฺคตํ          
อวิกฺเขปํ ปชานโต สติ อุปฏฺฐิตา โหติ, ตาย สติยา เตน ญาเณน สา ปีติ ปฏิวิทิตา โหติ. 
ทีฆํ ปสฺสาสวเสน จิตฺตสฺส เอกคฺคตํ อวิกฺเขปํ ปชานโต สติ อุปฏฺฐิตา โหติ, ตาย สติยา 
เตน ญาเณน สา ปีติ ปฏิวิทิตา โ หติ. รสฺสํ อสฺสาสวเสน ฯเปฯ รสฺสํ ปสฺสาสวเสน.       
สพฺพกายปฏิสํเวที อสฺสาสวเสน. สพฺพกายปฏิสํเวที ปสฺสาสวเสน. ปสฺสมฺภยํ             
กายสงฺขารํ อสฺสาสวเสน. ปสฺสมฺภยํ กายสงฺขารํ ปสฺสาสวเสน จิตฺตสฺส เอกคฺคตํ            
อวิกฺเขปํ ปชานโต สติ อุปฏฺฐิตา โหติ, ตาย สติยา เตน ญาเณน สา ปีติ ปฏิวิทิตา โหติ. 
อาวชฺชโต สา ปีติ ปฏิวิทิตา โหติ, ชานโต ฯเปฯ ปสฺสโต. ปจฺจเวกฺขโต. จิตฺตํ อธิฏฺฐหโต. 
สทฺธาย อธิมุจฺจโต. วีริยํ ปคฺคณฺหโต. สตึ อุปฏฺฐาปยโต. จิตฺตํ สมาทหโต. ปญฺญาย       
ปชานโต. อภิญฺเญยฺยํ อภิชานโต. ปริญฺเญยฺยํ ปริชานโต. ปหาตพฺพํ ปชหโต. ภาเวตพฺพํ 
ภาวยโต. สจฺฉิกาตพฺพํ สจฺฉิกโรโต สา ปีติ ปฏิวิทิตา โหติ. เอวํ สา ปีติ ปฏิวิทิตา โหติ. 

ปีติปฏิสํเวที อสฺสาสปสฺสาสวเสน เวทนา อุปฏฺฐานํ สติ, อนุปสฺสนา ญาณํ. 
เวทนา อุปฏฺฐานํ, โน สติ, สติ อุปฏฺฐานํ เจว สติ จ, ตาย สติยา เตน ญาเณน ตํ เวทนํ 
อนุปสฺสติ, เตน วุจฺจติ เวทนาสุ เวทนานุปสฺสนาสติปฏฺฐานภาวนาติ. 

อนุปสฺสตีติ : กถํ ตํ เวทนํ อนุปสฺสติ ? อนิจฺจโต อนุปสฺสติ ฯเปฯ เอวนฺตํ เวทนํ 
อนุปสฺสติ. ภาวนาติ : จตสฺโส ภาวนา ฯเปฯ อาเสวนฏฺเฐน ภาวนา ฯเปฯ ปีติปฏิสํเวที 
อสฺสาสปสฺสาสานํ สํวรฏฺเฐน สีลวิสุทฺธิ ฯเปฯ ปีติปฏิสํเวที อสฺสาสปสฺสาสวเสน จิตฺตสฺส 
เอกคฺคตํ อวิกฺเขปํ ปชานโต ฯเปฯ ปชานนฺโต อินฺทฺริยานิ สโมธาเนติ, เตน วุจฺจติ 
สมตฺถญฺจ ปฏิวิชฺฌตีติ. (๑) 

[๑๗๓] กถํ สุขปฏิสํเวที อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ?  
สุขนฺติ : เทฺว สุขานิ กายิกญฺจ สุขํ เจตสิกญฺจ สุข.ํ  
กตมํ กายิกํ สุขํ ? ยํ กายิกํ สาตํ กายิกํ สุขํ กายสมฺผสฺสชํ สาตํ สุขํ เวทยิตํ      

กายสมฺผสฺสชา สาตา สุขา เวทนา, อิทํ กายิกํ สุขํ. กตมํ เจตสิกํ สุขํ ? ยํ เจตสิกํ สาตํ 
เจตสิกํ สุขํ เจโตสมฺผสฺสชํ สาตํ สุขํ เวทยิตํ เจโตสมฺผสฺสชา สาตา สุขา เวทนา อิทํ       
เจตสิกํ สุข.ํ 

กถํ เต สุขา ปฏิวิทิตา โ หนฺติ ? ทีฆํ อสฺสาสวเสน จิตฺตสฺส เอกคฺคตํ อวิกฺเขปํ     
ปชานโต สติ อุปฏฺฐิตา โหติ, ตาย สติยา เตน ญาเณน เต สุขา ปฏิวิทิตา โหนฺติ. ทีฆํ    
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ปสฺสาสวเสน จิตฺตสฺส เอกคฺคตํ อวิกฺเขปํ ปชานโต สติ อุปฏฺฐิตา โหติ, ตาย สติยา เตน 
ญาเณน เต สุขา ปฏิวิทิตา โ หนฺติ ฯเปฯ สจฺฉิกาตพฺพํ สจฺฉิกโรโต เต สุขา ปฏิวิทิตา     
โหนฺติ. เอวนฺเต สุขา ปฏิวิทิตา โ หนฺติ. สุขปฏิสํเวที อสฺสาสปสฺสาสวเสน เวทนา          
อุปฏฺฐานํ สติ, อนุปสฺสนา ญาณํ. เวทนา อุปฏฺฐานํ, โน สติ, สติ อุปฏฺฐานํ เจว สติ จ, 
ตาย สติยา เตน ญาเณน ตํ เวทนํ อนุปสฺสตีติ, เตน วุจฺจติ เวทนาสุ เวทนานุปสฺสนาสติ
ปฏฺฐานภาวนาติ. 

อนุปสฺสตีติ : กถํ ตํ เวทนํ อนุปสฺสติ ? อนิจฺจโต อนุปสฺสติ ฯเปฯ เอวนฺตํ เวทนํ 
อนุปสฺสติ.  

ภาวนาติ : จตสฺโส ภาวนา ฯเปฯ อาเสวนฏฺเฐน ภาวนา. สุขปฏิสํเวที             
อสฺสาสปสฺสาสานํ สํวรฏฺเฐน สีลวิสุทฺธิ ฯเปฯ สุขปฏิสํเวที อสฺสาสปสฺสาสวเสน จิตฺตสฺส 
เอกคฺคตํ อวิกฺเขปํ ปชานโต ฯเปฯ ปชานนฺโต อินฺทฺริยานิ สโมธาเนติ, เตน วุจฺจติ 
สมตฺถญฺจ ปฏิวิชฺฌตีติ. (๒) 

[๑๗๔] กถํ จิตฺตสงฺขารปฏิสํเวที อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ, จิตฺตสงฺขารปฏิสํเวที 
ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ?  

กตโม จิตฺตสงฺขาโร ? ทีฆํ อสฺสาสวเสน สญฺญา จ เวทนา จ เจตสิกา, เอเต     
ธมฺมา จิตฺตปฏิพทฺธา จิตฺตสงฺขารา. ทีฆํ ปสฺสาสวเสน สญฺญา จ เวทนา จ เจตสิกา,     
เอเต ธมฺมา จิตฺตปฏิพทฺธา จิตฺตสงฺขารา ฯเปฯ สุขปฏิสํเวที อสฺสาสวเสน. สุขปฏิสํเวที 
ปสฺสาสวเสน สญฺญา จ เวทนา จ เจตสิกา, เอเต ธมฺมา จิตฺตปฏิพทฺธา จิตฺตสงฺขารา; อยํ 
จิตฺตสงฺขาโร. 

กถํ เต จิตฺตสงฺขารา ปฏิวิทิตา โ หนฺติ ? ทีฆํ อสฺสาสวเสน จิตฺตสฺส เอกคฺคตํ      
อวิกฺเขปํ ปชานโต สติ อุปฏฺฐิตา โ หติ, ตาย สติยา เตน ญาเณน เต จิตฺตสงฺขารา           
ปฏิวิทิตา โหนฺติ. ทีฆํ ปสฺสาสวเสน จิตฺตสฺส เอกคฺคตํ อวิกฺเขปํ ปชานโต สติ อุปฏฺฐิตา 
โหติ, ตาย สติยา เตน ญาเณน เต จิตฺตสงฺขารา ปฏิวิทิตา โ หนฺติ ฯเปฯ สจฺฉิกาตพฺพํ 
สจฺฉิกโรโต เต จิตฺตสงฺขารา ปฏิวิทิตา โ หนฺติ. เอวนฺเต จิตฺตสงฺขารา ปฏิวิทิตา โ หนฺติ.    
จิตฺตสงฺขารปฏิสํเวที อสฺสาสปสฺสาสวเสน เวทนา อุปฏฺฐานํ สติ, อนุปสฺสนา ญาณํ, 
เวทนา อุปฏฺฐานํ, โน สติ, สติ อุปฏฺฐานํ เจว สติ จ, ตาย สติยา เต ญาเณน ตํ เวทนํ    
อนุปสฺสตีติ, เตน วุจฺจติ เวทนาสุ เวทนานุปสฺสนาสติปฏฺฐานภาวนาติ. 

อนุปสฺสตีติ : กถํ ตํ เวทนํ อนุปสฺสติ ? อนิจฺจโต อนุปสฺสติ ฯเปฯ เอวนฺตํ เวทนํ 
อนุปสฺสติ.  

ภาวนาติ : จตสฺโส ภาวนา ฯเปฯ อาเสวนฏฺเฐน ภาวนา. จิตฺตสงฺขารปฏิสํเวที 
อสฺสาสปสฺสาสานํ สํวรฏฺเฐน สีลวิสุทฺธิ ฯเปฯ จิตฺตสงฺขารปฏิสํเวที อสฺสาสปสฺสาสวเสน 
จิตฺตสฺส เอกคฺคตํ อวิกฺเขปํ ปชานโต ฯเปฯ ปชานนฺโต อินฺทฺริยานิ สโมธาเนติ, เตน วุจฺจติ 
สมตฺถญฺจ ปฏิวิชฺฌตีติ. (๓)  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[๑๗๕] กถํ ปสฺสมฺภยํ จิตฺตสงฺขารํ อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ, ปสฺสมฺภยํ จิตฺตสงฺขารํ 
ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ?  

กตโม จิตฺตสงฺขาโร ? ทีฆํ อสฺสาสวเสน สญฺญา จ เวทนา จ เจตสิกา เอเต     
ธมฺมา จิตฺตปฏิพทฺธา จิตฺตสงฺขารา, เต จิตฺตสงฺขาเร ปสฺสมฺเภนฺโต นิโรเธนฺโต วูปสเมนฺโต 
สิกฺขติ. ทีฆํ ปสฺสาสวเสน สญฺญา จ เวทนา จ เจตสิกา เอเต ธมฺมา จิตฺตปฏิพทฺธา        
จิตฺตสงฺขารา, เต จิตฺตสงฺขาเร ปสฺสมฺเภนฺโต นิโรเธนฺโต วูปสเมนฺโต สิกฺขติ. จิตฺตสงฺขาร
ปฏิสํเวที อสฺสาสวเสน. จิตฺตสงฺขารปฏิสํเวที ปสฺสาสวเสน สญฺญา จ เวทนา จ เจตสิกา 
เอเต ธมฺมา จิตฺตปฏิพทฺธา จิตฺตสงฺขารา, เต จิตฺตสงฺขาเร ปสฺสมฺเภนฺโต นิโรเธนฺโต      
วูปสเมนฺโต สิกฺขติ. ปสฺสมฺภยํ จิตฺตสงฺขารํ อสฺสาสปสฺสาสวเสน เวทนา อุปฏฺฐานํ สติ, 
อนุปสฺสนา ญาณํ, เวทนา อุปฏฺฐานํ, โน สติ, สติ อุปฏฺฐานํ เจว สติ จ, ตาย สติยา เตน 
ญาเณน ตํ เวทนํ อนุปสฺสตีติ, เตน วุจฺจติ เวทนาสุ เวทนานุปสฺสนาสติปฏฺฐานภาวนาต.ิ 

อนุปสฺสตีติ : กถํ ตํ เวทนํ อนุปสฺสติ ฯเปฯ เอวนฺตํ เวทนํ อนุปสฺสติ.  
ภาวนาติ : จตสฺโส ภาวนา ฯเปฯ อาเสวนฏฺเฐน ภาวนา. ปสฺสมฺภยํ จิตฺตสงฺขารํ 

อสฺสาสปสฺสาสานํ สํวรฏ ฺ เฐน สีลวิสุท ฺ ธิ ฯเปฯ ปสฺสม ฺภย ํ จิต ฺตสง ฺขาร ํ                           
อสฺสาสปสฺสาสวเสน จิตฺตสฺส เอกคฺคตํ อวิกฺเขปํ ปชานโต ฯเปฯ ปชานนฺโต อินฺทฺริยานิ   
สโมธาเนติ, เตน วุจฺจติ สมตฺถญฺจ ปฏิวิชฺฌตีติ. (๔) 

อฏฺฐ อนุปสฺสเน ญาณานิ อฏฺฐ จ อุปฏฺฐานานุสฺสติโย จตฺตาริ สุตฺตนฺติกวตฺถูนิ 
เวทนาสุ เวทนานุปสฺสนาย. 

ภาณวาโร 
"

ตติยจตุกฺกนิทฺเทส 
[๑๗๖] กถํ จิตฺตปฏิสํเวที อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ, จิตฺตปฏิสํเวที ปสฺสสิสฺสามีติ 

สิกฺขติ ?  
กตมํ ตํ จิตฺตํ ? ทีฆํ อสฺสาสวเสน วิญฺญาณํ จิตฺตํ. ยํ จิตฺตํ มโน มานสํ หทยํ 

ปณฺฑรํ มโน มนายตนํ มนินฺทฺริยํ วิญฺญาณํ วิญฺญาณกฺขนฺโธ ตชฺชา  มโนวิญฺญาณธาตุ. 51

ทีฆํ ปสฺสาสวเสน ฯเปฯ ปสฺสมฺภยํ จิตฺตสงฺขารํ อสฺสาสวเสน. ปสฺสมฺภยํ จิตฺตสงฺขารํ    
ปสฺสาสวเสน วิญฺญาณํ จิตฺตํ. ยํ จิตฺตํ มโน มานสํ หทยํ ปณฺฑรํ มโน มนายตนํ มนินฺทฺริยํ 
วิญฺญาณํ วิญฺญาณกฺขนฺโธ ตชฺชา มโนวิญฺญาณธาตุ; อิทํ จิตฺตํ. 

กถํ ตํ จิตฺตํ ปฏิวิทิตํ โ หติ ? ทีฆํ อสฺสาสวเสน จิตฺตสฺส เอกคฺคตํ อวิกฺเขปํ          
ปชานโต สติ อุปฏฺฐิตา โ หติ, ตาย สติยา เตน ญาเณน ตํ จิตฺตํ ปฏิวิทิตํ โ หติ. ทีฆํ        
ปสฺสาสวเสน จิตฺตสฺส เอกคฺคตํ อวิกฺเขปํ ปชานโต สติ อุปฏฺฐิตา โหติ, ตาย สติยา เตน 
ญาเณน ตํ จิตฺตํ ปฏิวิทิตํ โ หติ ฯเปฯ สจฺฉิกาตพฺพํ สจฺฉิกโรโต ตํ จิตฺตํ ปฏิวิทิตํ โ หติ.      

!  สี., อิ. ตชฺชมาโน. เอวมุปริปิ51
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เอวนฺตํ จิตฺตํ ปฏิวิทิตํ โ หติ. จิตฺตปฏิสํเวที อสฺสาสปสฺสาสวเสน วิญฺญาณํ จิตฺตํ,          
อุปฏฺฐานํ สติ, อนุปสฺสนา ญาณํ, จิตฺตํ อุปฏฺฐานํ, โน สติ, สติ อุปฏฺฐานํ เจว สติ จ, ตาย 
สติยา เตน ญาเณน ตํ จิตฺตํ อนุปสฺสตีติ, เตน วุจฺจติ จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสนาสติปฏฺฐาน 
ภาวนาติ. 

อนุปสฺสตีติ : กถํ ตํ จิตฺตํ อนุปสฺสติ ฯเปฯ เอวนฺตํ จิตฺตํ อนุปสฺสติ.  
ภาวนาติ : จตสฺโส ภาวนา ฯเปฯ อาเสวนฏฺเฐน ภาวนา. จิตฺตปฏิสํเวที           

อสฺสาสปสฺสาสานํ สํวรฏฺเฐน สีลวิสุทฺธิ ฯเปฯ จิตฺตปฏิสํเวที อสฺสาสปสฺสาสวเสน         
จิตฺตสฺส เอกคฺคตํ อวิกฺเขปํ ปชานโต ฯเปฯ ปชานนฺโต อินฺทฺริยานิ สโมธาเนติ, เตน วุจฺจติ 
สมตฺถญฺจ ปฏิวิชฺฌตีติ. (๑) 

[๑๗๗] กถํ อภิปฺปโมทยํ จิตฺตํ อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ, อภิปฺปโมทยํ จิตฺตํ            
ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ?  

กตโม จ   จิตฺตสฺส อภิปฺปโมโท ? ทีฆํ อสฺสาสวเสน จิตฺตสฺส เอกคฺคตํ อวิกฺเขปํ 52

ปชานโต อุปฺปชฺชติ จิตฺตสฺส อภิปฺปโมโท, ยา จิตฺตสฺส อาโมทนา ปโมทนา หาโส ปหาโส 
วิตฺติ โอทคฺยํ อตฺตมนตา จิตฺตสฺส. ทีฆํ อสฺสาสปสฺสาสวเสน จิตฺตสฺส เอกคฺคตํ อวิกฺเขปํ 
ปชานโต อุปฺปชฺชติ จิตฺตสฺส อภิปฺปโมโท. ยา จิตฺตสฺส อาโมทนา ปโมทนา หาโส ปหาโส 
วิตฺติ โ อทคฺยํ อตฺตมนตา จิตฺตสฺส ฯเปฯ จิตฺตปฏิสํเวที อสฺสาสวเสน จิตฺตปฏิสํเวที       
ปสฺสาสวเสน จิตฺตสฺส เอกคฺคตํ อวิกฺเขปํ ปชานโต อุปฺปชฺชติ จิตฺตสฺส อภิปฺปโมโท, ยา 
จิตฺตสฺส อาโมทนา ปโมทนา หาโส ปหาโส วิตฺติ โ อทคฺยํ อตฺตมนตา จิตฺตสฺส, อยํ        
จิตฺตสฺส อภิปฺปโมโท. อภิปฺปโมทยํ จิตฺตํ อสฺสาสปสฺสาสวเสน วิญฺญาณํ จิตฺตํ, อุปฏฺฐานํ 
สติ, อนุปสฺสนา ญาณํ, จิตฺตํ อุปฏฺฐานํ, โน สติ, สติ อุปฏฺฐานํ เจว สติ จ. ตาย สติยา 
เตน ญาเณน ตํ จิตฺตํ อนุปสฺสตีติ, เตน วุจฺจติ จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสนาสติปฏฺฐานภาวนาต.ิ 

อนุปสฺสตีติ : กถํ ตํ จิตฺตํ อนุปสฺสติ ฯเปฯ เอวนฺตํ จิตฺตํ อนุปสฺสติ.  
ภาวนาติ : จตสฺโส ภาวนา ฯเปฯ อาเสวนฏฺเฐน ภาวนา อภิปฺปโมทยํ จิตฺตํ     

อสฺสาสปสฺสาสานํ สํวรฏฺเฐน สีลวิสุทฺธิ ฯเปฯ อภิปฺปโมทยํ จิตฺตํ อสฺสาสปสฺสาสวเสน    
จิตฺตสฺส เอกคฺคตํ อวิกฺเขปํ ปชานโต ฯเปฯ ปชานนฺโต อินฺทฺริยานิ สโมธาเนติ, เตน วุจฺจติ 
สมตฺถญฺจ ปฏิวิชฺฌตีติ. (๒) 

[๑๗๘] กถํ สมาทหํ จิตฺตํ อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ, สมาทหํ จิตฺตํ ปสฺสสิสฺสามีติ 
สิกฺขติ ?  

กตมญฺจ สมาธินฺทฺริยํ   ? ทีฆํ อสฺสาสวเสน จิตฺตสฺส เอกคฺคตา อวิกฺเขโป สมาธิ 53

[  ] ทีฆํ ปสฺสาสวเสน จิตฺตสฺส เอกคฺคตา อวิกฺเขโป สมาธิ [๒] สมาทหํ จิตฺตํ                54

!  ฉ.ม., อิ. จสทฺโท น ทิสฺสติ. เอวมุปริปิ52

!  ฉ.ม., อิ. กตโม สมาธิ53

!  ฉ.ม. ยา จิตฺตสฺส ฐิติ ฯเปฯ สมาธิพลํ สมฺมาสมาธิ54
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อสฺสาสวเสน [  ] จิตฺตสฺส เอกคฺคตา อวิกฺเขโป สมาธิ, ยา จิตฺตสฺส ฐิติ สณฺฐิติ อธิฏฺฐิติ  55 56

อวิสาหาโร อวิกฺเขโป จ   อวิสาหตมานสตา สมโถ สมาธินฺทฺริยํ สมาธิพลํ สมฺมาสมาธิ, 57

อยํ [  ] สมาทหํ จิตฺตํ อสฺสาสวเสน   วิญฺญาณํ จิตฺตํ, อุปฏฺฐานํ สติ, อนุปสฺสนา ญาณํ. 58 59

จิตฺตํ อุปฏฺฐานํ, โ น สติ, สติ อุปฏฺฐานํ เจว สติ จ. ตาย สติยา เตน ญาเณน ตํ จิตฺตํ       
อนุปสฺสติ, เตน วุจฺจติ จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสนาสติปฏฺฐานภาวนาติ. 

อนุปสฺสตีติ : กถํ ตํ จิตฺตํ อนุปสฺสติ ฯเปฯ เอวนฺตํ จิตฺตํ อนุปสฺสติ.  
ภาวนาติ : จตสฺโส ภาวนา ฯเปฯ อาเสวนฏฺเฐน ภาวนา. สมาทหํ จิตฺตํ            

อสฺสาสปสฺสาสานํ สํวรฏฺเฐน สีลวิสุทฺธิ ฯเปฯ สมาทหํ จิตฺตํ อสฺสาสวเสน๗ จิตฺตสฺส       
เอกคฺคตํ อวิกฺเขปํ ปชานโต ฯเปฯ ปชานนฺโต อินฺทฺริยานิ สโมธาเนติ, เตน วุจฺจติ 
สมตฺถญฺจ ปฏิวิชฺฌตีติ. 

[๑๗๙] กถํ วิโมจยํ จิตฺตํ อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ, วิโมจยํ จิตฺตํ ปสฺสสิสฺสามีติ 
สิกฺขติ ?  

ราคโต วิโมจยํ จิตฺตํ อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ, ราคโต วิโมจยํ จิตฺตํ ปสฺสสิสฺสามีติ 
สิกฺขติ, โทสโต วิโมจยํ จิตฺตํ อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ, โทสโต วิโมจยํ จิตฺตํ ปสฺสสิสฺสามีติ 
สิกฺขติ, โมหโต วิโมจยํ จิตฺตํ อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ, ฯเปฯ มานโต วิโมจยํ จิตฺตํ ทิฏฺฐิยา    
วิโมจยํ จิตฺตํ วิจิกิจฺฉาย วิโมจยํ จิตฺตํ. ถีนโต วิโมจยํ จิตฺตํ. อุทฺธจฺจโต วิโมจยํ จิตฺตํ.       
อหิริกโต วิโมจยํ จิตฺตํ. อโนตฺตปฺปโต วิโมจยํ จิตฺตํ อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ, อโนตฺตปฺปโต   
วิโมจยํ จิตฺตํ ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ, วิโมจยํ จิตฺตํ อสฺสาสปสฺสาสวเสน วิญฺญาณํจิตฺตํ, 
อุปฏฺฐานํ สติ ฯเปฯ . 

อนุปสฺสตีติ : กถํ ตํ จิตฺตํ อนุปสฺสติ ฯเปฯ เอวนฺตํ จิตฺตํ อนุปสฺสติ.  
ภาวนาติ : จตสฺโส ภาวนา ฯเปฯ อาเสวนฏฺเฐน ภาวนา. วิโมจยํ จิตฺตํ             

อสฺสาสปสฺสาสานํ สํวรฏฺเฐน สีลวิสุทฺธิ ฯเปฯ วิโมจยํ จิตฺตํ อสฺสาสปสฺสาสวเสน จิตฺตสฺส 
เอกคฺคตํ อวิกฺเขปํ ปชานโต ฯเปฯ ปชานนฺโต อินฺทฺริยานิ สโมธาเนติล เตน วุจฺจติ 
สมตฺถญฺจ ปฏิวิชฺฌตีติ. (๔) 

อฏฺฐ อนุปสฺสนา ญาณานิ อฏฺฐ จ อุปฏฺฐานานุสฺสติโย จตฺตาริ สุตฺตนฺติกวตฺถูนิ 
จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสนาย. 

ภาณวาโร 

!  ฉ.ม. สมาทหํ จิตฺตํ ปสฺสาสวเสน...55

!  ฉ.ม., อิ. อวฏฺฐิติ56

!  ฉ.ม., อิ จสทฺโท น ทิสฺสติ57

!  ฉ.ม. สมาธิ.58

!  ฉ.ม. อสฺสาสปสฺสาสวเสน59
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"
จตุตฺถจตุกฺกนิทฺเทโส 

[๑๘๐] กถํ อนิจฺจานุปสฺสี อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ, อนิจฺจานุปสฺสี ปสฺสสิสฺสามีติ 
สิกฺขติ ?  

อนิจฺจนฺติ กึ อนิจฺจํ? ปญฺจกฺขนฺธา อนิจฺจา.เกนตฺเถน อนิจฺจา? อุปฺปาทวยฏฺเฐน 
อนิจฺจา. ปญฺจนฺนํ ขนฺธานํ อุทยํ ปสฺสนฺโต กติ ลกฺขณานิ ปสฺสติ, วยํ ปสฺสนฺโต กติ 
ลกฺขณานิ ปสฺสติ, อุทยพฺพยํ ปสฺสนฺโต กติ ลกฺขณานิ ปสฺสติ ? ปญฺจนฺนํ ขนฺธานํ อุทยํ 
ปสฺสนฺโต ปญฺจวีสติ ลกฺขณานิ ปสฺสติ ฯเปฯ ปญฺจนฺนํ ขนฺธานํ อุทยพฺพยํ ปสฺสนฺโต         
อิมานิ ปญฺญาสํ ลกฺขณานิ ปสฺสติ. 

รูเป อนิจฺจานุปสฺสี อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ, รูเป อนิจฺจานุปสฺสี ปสฺสสิสฺสามีติ 
สิกฺขติ, เวทนาย ฯเปฯ สญฺญาย. สงฺขาเรสุ. วิญฺญาเณ. จกฺขุสฺมึ ฯเปฯ ชรามรเณ         
อนิจฺจานุปสฺสี อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ. อนิจฺจานุปสฺสี อสฺสาสปสฺสาสวเสน ธมฺมา          
อุปฏฺฐานํ สติ. อนุปสฺสนา ญาณํ, ธมฺมา อุปฏฺฐานํ, โน สติ, สติ อุปฏฺฐานํ เจว สติ จ, 
ตาย สติยา เตน ญาเณน เต ธมฺเม อนุปสฺสตีติ, เตน วุจฺจติ ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสนา     
สติปฏฺฐานภาวนา. 

อนุปสฺสตีติ : กถํ เต ธมฺเม อนุปสฺสติ ฯเปฯ เอวนฺเต ธมฺเม อนุปสฺสติ.  
ภาวนาติ : จตสฺโส ภาวนา ฯเปฯ อาเสวนฏฺเฐน ภาวนา, อนิจฺจานุปสฺสี          

อสฺสาสปสฺสาสานํ สํวรฏฺเฐน สีลวิสุทฺธิ ฯเปฯ อนิจฺจานุปสฺสี อสฺสาสปสฺสาสวเสน        
จิตฺตสฺส เอกคฺคตํ อวิกฺเขปํ ปชานโต ฯเปฯ ปชานนฺโต อินฺทฺริยานิ สโมธาเนติ, เตน วุจฺจติ 
สมตฺถญฺจ ปฏิวิชฺฌตีติ. (๑) 

กถํ วิราคานุปสฺสี อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ, วิราคานุปสฺสี ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ?  
รูเป อาทีนวํ ทิสฺวา รูปวิราเค ฉนฺทชาโต โ หติ สทฺธาธิมุตฺโต, จิตฺตํ จสฺส             

สฺวาธิฏฺฐิตํ, รูเป วิราคานุปสฺสี อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ, รูเป วิราคานุปสฺสี ปสฺสสิสฺสามีติ 
สิกฺขติ, เวทนาย ฯเปฯ สญฺญาย. สงฺขาเรสุ. วิญฺญาเณ. จกฺขุสฺมึ ฯเปฯ ชรามรเณ อาทีนวํ 
ทิสฺวา ชรามรณวิราเค ฉนฺทชาโต โหติ สทฺธาธิมุตฺโต, จิตฺตํ จสฺส สฺวาธิฏฺฐิตํ, ชรามรเณ   
วิราคานุปสฺสี อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ, ชรามรเณ วิราคานุปสฺสี ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ.       
วิราคานุปสฺสี อสฺสาสปสฺสาสวเสน ธมฺมา อุปฏฺฐานํ สติ, อนุปสฺสนา ญาณํ, ธมฺมา      
อุปฏฺฐานํ, โ น สติ, สติ อุปฏฺฐานํ เจว สติ จ. ตาย สติยา เตน ญาเณน เต ธมฺเม           
อนุปสฺสตีติ, เตน วุจฺจติ ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสนาสติปฏฺฐานภาวนาติ. 

อนุปสฺสตีติ : กถํ เต ธมฺเม อนุปสฺสติ ฯเปฯ เอวนฺเต ธมฺเม อนุปสฺสติ.  
ภาวนาติ : จตสฺโส ภาวนา ฯเปฯ อาเสวนฏฺเฐน ภาวนา, วิราคานุปสฺสี           

อสฺสาสปสฺสาสานํ สํวรฏฺเฐน สีลวิสุทฺธิ ฯเปฯ วิราคานุปสฺสี อสฺสาสปสฺสาสวเสน         
จิตฺตสฺส เอกคฺคตํ อวิกฺเขปํ ปชานโต ฯเปฯ ปชานนฺโต อินฺทฺริยานิ สโมธาเนติ, เตน วุจฺจติ 
สมตฺถญฺจ ปฏิวิชฺฌตีติ. 
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กถํ นิโรธานุปสฺสี อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ, นิโรธานุปสฺสี ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ?  
รูเป อาทีนวํ ทิสฺวา รูปนิโรเธ ฉนฺทชาโต โ หติ สทฺธาธิมุตฺโต, จิตฺตํ จสฺส             

สฺวาธิฏฺฐิตํ, รูเป นิโรธานุปสฺสี อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ, รูเป นิโรธานุปสฺสี ปสฺสสิสฺสามีติ 
สิกฺขติ, เวทนาย ฯเปฯ สญฺญาย. สงฺขาเรสุ. วิญฺญาเณ. จกฺขุสฺมึ ฯเปฯ ชรามรเณ อาทีนวํ 
ทิสฺวา ชรามรณนิโรเธ ฉนฺทชาโต โหติ สทฺธาธิมุตฺโต, จิตฺตํ จสฺส สฺวาธิฏฺฐิตํ, ชรามรเณ   
นิโรธานุปสฺสี อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ, ชรามรเณ นิโรธานุปสฺสี ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ. 

[๑๘๑] กติหากาเรหิ อวิชฺชาย อาทีนโว โหติ, กติหากาเรหิ อวิชฺชา นิรุชฺฌติ ? 
ปญฺจหากาเรหิ อวิชฺชาย อาทีนโว โหติ, อฏฺฐหากาเรหิ อวิชฺชา นิรุชฺฌติ. 

กตเมหิ ปญฺจหากาเรหิ อวิชฺชาย อาทีนโว โหติ? อนิจฺจฏฺเฐน อวิชฺชาย อาทีนโว 
โหติ, ทุกฺขฏฺเฐน อวิชฺชาย อาทีนโว โ หติ, อนตฺตฏฺเฐน อวิชฺชาย อาทีนโว โ หติ,              
สนฺตาปฏฺเฐน อวิชฺชาย อาทีนโว โ หติ, วิปริณามฏฺเฐน อวิชฺชาย อาทีนโว โ หติ; อิเมหิ 
ปญฺจหากาเรหิ อวิชฺชาย อาทีนโว โหติ. 

กตเมหิ อฏฺฐหากาเรหิ อวิชฺชา นิรุชฺฌติ ? นิทานนิโรเธน อวิชฺชา นิรุชฺฌติ, 
สมุทยนิโรเธน อวิชฺชา นิรุชฺฌติ, ชาตินิโรเธน อวิชฺชา นิรุชฺฌติ, อาหารนิโรเธน   อวิชฺชา 60

นิรุชฺฌติ, เหตุนิโรเธน อวิชฺชา นิรุชฺฌติ, ปจฺจยนิโรเธน อวิชฺชา นิรุชฺฌติ, ญาณุปฺปาเทน 
อวิชฺชา นิรุชฺฌติ, นิโรธุปฏฺฐาเนน อวิชฺชา นิรุชฺฌติ. อิเมหิ อฏฺฐหากาเรหิ อวิชฺชา            
นิรุชฺฌติ. อิเมหิ ปญฺจหากาเรหิ อวิชฺชาย อาทีนวํ ทิสฺวา อิเมหิ อฏฺฐหากาเรหิ               
อวิชฺชานิโรเธ ฉนฺทชาโต โ หติ สทฺธาธิมุตฺโต, จิตฺตํ จสฺส สฺวาธิฏฺฐิตํ, อวิชฺชาย                  
นิโรธานุปสฺสี อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ, อวิชฺชาย นิโรธานุปสฺสี ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ. 

กติหากาเรหิ สงฺขาเรสุ อาทีนโว โ หติ, กติหากาเรหิ สงฺขารา นิรุชฺฌนฺติ ฯเปฯ    
กติหากาเรหิ วิญฺญาเณ อาทีนโว โ หติ, กติหากาเรหิ วิญฺญาณํ นิรุชฺฌติ. กติหากาเรหิ 
นามรูเป อาทีนโว โหติ, กติหากาเรหิ นามรูปํ นิรุชฺฌติ. กติหากาเรหิ สฬายตเน อาทีนโว 
โหติ, กติหากาเรหิ สฬายตนํ นิรุชฺฌติ. กติหากาเรหิ ผสฺเส อาทีนโว โหติ, กติหากาเรหิ 
ผสฺโส นิรุชฺฌติ. กติหากาเรหิ เวทนาย อาทีนโว โหติ, กติหากาเรหิ เวทนา นิรุชฺฌติ. กติ
หากาเรหิ ตณฺหาย อาทีนโว โหติ, กติหากาเรหิ ตณฺหา นิรุชฺฌติ. กติหากาเรหิ อุปาทาเน 
อาทีนโว โ หติ, กติหากาเรหิ อุปาทานํ นิรุชฺฌติ. กติหากาเรหิ ภเว อาทีนโว  โ หติ,          
กติหากาเรหิ ภโว นิรุชฺฌติ. กติหากาเรหิ ชาติยา อาทีนโว โ หติ, กติหากาเรหิ ชาติ         
นิรุชฺฌติ. กติหากาเรหิ ชรามรเณ อาทีนโว โ หติ, กติหากาเรหิ ชรามรณํ นิรุชฺฌติ ?     
ปญฺจหากาเรหิ ชรามรเณ อาทีนโว โหติ, อฏฺฐหากาเรหิ ชรามรณํ นิรุชฺฌติ. 

กตเมหิ ปญฺจหากาเรหิ ชรามรเณ อาทีนโว โ หติ ? อนิจฺจฏฺเฐน ชรามรเณ       
อาทีนโว โหติ, ทุกฺขฏฺเฐน ฯเปฯ อนตฺตฏฺเฐน. สนฺตาปฏฺเฐน. วิปริณามฏฺเฐน ชรามรเณ 
อาทีนโว โหติ; อิเมหิ ปญฺจหากาเรหิ ชรามรเณ อาทีนโว โหติ. 

!  ฉ.ม., อิ. ปภวนิโรเธน60
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กตเมหิ อฏฺฐหากาเรหิ ชรามรณํ นิรุชฺฌติ ? นิทานนิโรเธน ชรามรณํ นิรุชฺฌติ, 
สมุทยนิโรเธน ฯเปฯ ชาตินิโรเธน. ภวนิโรเธน.   เหตุนิโรเธน. ปจฺจยนิโรเธน.         61

ญาณุปฺปาเทน. นิโรธุปฏฺฐาเนน ชรามรณํ นิรุชฺฌติ. อิเมหิ อฏฺฐหากาเรหิ ชรามรณํ      
นิรุชฺฌติ, อิเมหิ ปญฺจหากาเรหิ ชรามรเณ อาทีนวํ ทิสฺวา อิเมหิ อฏฺฐหากาเรหิ            
ชรามรณนิโรเธ ฉนฺทชาโต โ หติ สทฺธาธิมุตฺโต, จิตฺตํ จสฺส สฺวาธิฏฺฐิตํ, ชรามรเณ             
นิโรธานุปสฺสี อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ, ชรามรเณ นิโรธานุปสฺสี ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ.        
นิโรธานุปสฺสี อสฺสาสปสฺสาสวเสน ธมฺมา อุปฏฺฐานํ สติ, อนุปสฺสนา ญาณํ, ธมฺมา      
อุปฏฺฐานํ, โ น สติ, สติ อุปฏฺฐานํ เจว สติ จ, ตาย สติยา เตน ญาเณน เต ธมฺเม            
อนุปสฺสตีติ, เตน วุจฺจติ ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสนาสติปฏฺฐานภาวนา. 

อนุปสฺสตีติ : กถนฺเต ธมฺเม อนุปสฺสติ ฯเปฯ เอวนฺเต ธมฺเม อนุปสฺสติ.  
ภาวนาติ : จตสฺโส ภาวนา ฯเปฯ อาเสวนฏฺเฐน ภาวนา. นิโรธานุปสฺสี            

อสฺสาสปสฺสาสานํ สํวรฏฺเฐน สีลวิสุทฺธิ ฯเปฯ นิโรธานุปสฺสี อสฺสาสปสฺสาสวเสน จิตฺตสฺส 
เอกคฺคตํ อวิกฺเขปํ ปชานโต ฯเปฯ ปชานนฺโต อินฺทฺริยานิ สโมธาเนติ, เตน วุจฺจติ 
สมตฺถญฺจ ปฏิวิชฺฌตีติ. (๓) 

[๑๘๒] กถํ ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ, ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี    
ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ?  

ป ฏินิ ส ฺ ส ค ฺ ค าติ : เ ท ฺ ว ป ฏินิ ส ฺ ส ค ฺ ค า ปริ จ ฺ จ าคป ฏินิ ส ฺ ส ค ฺโ ค จ                             
ปกฺขนฺทนปฏินิสฺสคฺโค จ. รูปํ ปริจฺจชตีติ ปริจฺจาคปฏินิสฺสคฺโค, รูปนิโรเธ นิพฺพาเน จิตฺตํ 
ปกฺขนฺทตีติ ปกฺขนฺทนปฏินิสฺสคฺโค. รูเป ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ, รูเป 
ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ. เวทนํ ฯเปฯ สญฺญ.ํ สงฺขาเร. วิญฺญาณํ. จกฺขุํ 
ฯเปฯ ชรามรณํ ปริจฺจชตีติ ปริจฺจาคปฏินิสฺสคฺโค, ชรามรณนิโรเธ นิพฺพาเน จิตฺตํ         
ปกฺขนฺทตีติ ปกฺขนฺทนปฏินิสฺสคฺโค, ชรามรเณ ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ, 
ชรามรเณ ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ, ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี                    
อสฺสาสปสฺสาสวเสน ธมฺมา อุปฏฺฐานํ สติ, อนุปสฺสนา ญาณํ, ธมฺมา อุปฏฺฐานํ, โน สติ, 
สติ อุปฏฺฐานํ เจว สติ จ, ตาย สติยา เตน ญาเณน เต ธมฺเม อนุปสฺสตีติ, เตน วุจฺจติ    
ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสนาสติปฏฺฐานภาวนา. 

อนุปสฺสตีติ : กถนฺเต ธมฺเม อนุปสฺสติ ? อนิจฺจโต อนุปสฺสติ, โน นิจฺจโต ฯเปฯ 
ปฏินิสฺสชฺชติ, โน อาทิยติ. อนิจฺจโต อนุปสฺสนฺโต นิจฺจสญฺญํ ปชหติฯเปฯปฏินิสฺสชฺชนฺโต 
อาทานํ ปชหติ, เอวนฺเต ธมฺเม อนุปสฺสต.ิ  

ภาวนาติ : จตสฺโส ภาวนา. ตตฺถ ชาตานํ ธมฺมานํ อนติวตฺตนฏฺเฐน ภาวนา 
ฯเปฯ อาเสวนฏฺเฐน ภาวนา, ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี อสฺสาสปสฺสาสานํ สํวรฏฺเฐน              
สีลวิสุทฺธิ, อวิกฺเขปฏฺเฐน จิตฺตวิสุทฺธิ, ทสฺสนฏฺเฐน ทิฏฺฐิวิสุทฺธิ, โ ย ตตฺถ สํวรฏฺโฐ, อยํ    

!  ฉ.ม., อิ. ปภวนิโรเธน61
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อธิสีลสิกฺขา. โ ย ตตฺถ อวิกฺเขปฏฺโฐ, อยํ อธิจิตฺตสิกฺขา.  โ ย ตตฺถ ทสฺสนฏฺโฐ, อยํ          
อธิปญฺญาสิกฺขา. อิมา ติสฺโส สิกฺขาโย อาวชฺชนฺโต สิกฺขติ, ชานนฺโต สิกฺขติ ฯเปฯ        
สจฺฉิกาตพฺพํ สจฺฉิกโรนฺโต สิกฺขติ. 

ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี อสฺสาสปสฺสาสวเสน จิตฺตสฺส เอกคฺคตํ อวิกฺเขปํ ปชานโต 
วิทิตา เวทนา อุปฺปชฺชนฺติ, วิทิตา อุปฏฺฐหนฺติ, [  ] อพฺภตฺถํ คจฺฉนฺติ ฯเปฯ ปฏินิสฺสคฺคา62

นุปสฺสี อสฺสาสปสฺสาสวเสน จิตฺตสฺส เอกคฺคตํ อวิกฺเขปํ   ปชานโต ฯเปฯ ๒ ปชานนฺโต 63

อินฺทฺริยานิ สโมธาเนติ, โ คจรญฺจ ปชานาติ, สมตฺถญฺจ ปฏิวิชฺฌติ, พลานิ สโมธาเนติ, 
โพชฺฌงฺเค สโมธาเนติ, มคฺคํ สโมธาเนติ, ธมฺเม สโมธาเนติ, โ คจรญฺจ ปชานาติ, 
สมตฺถญฺจ ปฏิวิชฺฌติ. 

อินฺทฺริยานิ สโมธาเนตีติ : กถํ อินฺทฺริยานิ สโมธาเนติ ? อธิโมกฺขฏฺเฐน      
สทฺธินฺทฺริยํ สโมธาเนติ ฯเปฯ เตน วุจฺจติ สมตฺถญฺจ ปฏิวิชฺฌตีติ. (๔) 

อฏฺฐ อนุปสฺสเน ญาณานิ อฏฺฐ จ อุปฏฺฐานานุสฺสติโย จตฺตาริ สุตฺตนฺติกวตฺถูนิ 
ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสนาย. อิมานิ พตฺตึส สโตการีสุ ญาณานิ. 

สโตการิญาณนิทฺเทโส ปญฺจโม. 
"

๖. ญาณราสิฉกฺกนิทฺเทโส 
[๑๘๓] กตมานิ จตุวีสติ สมาธิวเสน ญาณานิ ? ทีฆํ อสฺสาสวเสน จิตฺตสฺส   

เอกคฺคตา อวิกฺเขโป สมาธิ, ทีฆํ ปสฺสาสวเสน จิตฺตสฺส เอกคฺคตา อวิกฺเขโป สมาธิ ฯเปฯ 
วิโมจยํ จิตฺตํ อสฺสาสวเสน จิตฺตสฺส เอกคฺคตา อวิกฺเขโป สมาธิ ฯเปฯ อิมานิ จตุวีสติ 
สมาธิวเสน ญาณานิ. (๑) 

กตมานิ เทฺวสตฺตติ วิปสฺสนาวเสน ญาณานิ ? ทีฆํ อสฺสาสํ อนิจฺจโต             
อนุปสฺสนฏฺเฐน วิปสฺสนา, ทุกฺขโต อนุปสฺสนฏฺเฐน วิปสฺสนา, อนตฺตโต อนุปสฺสนฏฺเฐน   
วิปสฺสนา. ทีฆํ ปสฺสาสํ อนิจฺจโต อนุปสฺสนฏฺเฐน วิปสฺสนา, ทุกฺขโต อนุปสฺสนฏฺเฐน       
วิปสฺสนา, อนตฺตโต อนุปสฺสนฏฺเฐน วิปสฺสนา ฯเปฯ วิโมจยํ จิตฺตํ อสฺสาสํ. วิโมจยํ จิตฺตํ 
ปสฺสาสํ อนิจฺจโต อนุปสฺสนฏฺเฐน วิปสฺสนา, ทุกฺขโต อนุปสฺสนฏฺเฐน วิปสฺสนา, อนตฺตโต 
อนุปสฺสนฏฺเฐน วิปสฺสนา; อิมานิ เทฺวสตฺตติ วิปสฺสนาวเสน ญาณานิ. (๒) 

กตมานิ อฏฺฐ นิพฺพิทาญาณานิ ? อนิจฺจานุปสฺสี อสฺสาสํ ยถาภูตํ ชานาติ      
ปสฺสตีติ นิพฺพิทาญาณํ, อนิจฺจานุปสฺสี ปสฺสาสํ ยถาภูตํ ชานาติ ปสฺสตีติ นิพฺพิทาญาณํ 
ฯเปฯ ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี อสฺสาสํ ยถาภูตํ ชานาติ ปสฺสตีติ นิพฺพิทาญาณํ, ปฏินิสฺสคฺคา
นุปสฺสี ปสฺสาสํ ยถาภูตํ ชานาติ ปสฺสตีติ นิพฺพิทาญาณํ; อิมานิ อฏฺฐ นิพฺพิทาญาณานิ. 
(๓) 

!  ฉ.ม., อิ. วิทิตา62
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กตมานิ อฏฺฐ นิพฺพิทานุโลเม ญาณานิ ? อนิจฺจานุปสฺสี อสฺสาสํ ภยตุปฏฺฐาเน 
ปญฺญา นิพฺพิทานุโลเม ญาณํ อนิจฺจานุปสฺสี ปสฺสาสํ ภยตุปฏฺฐาเน ปญฺญา             
นิพฺพิทานุโลเม ญาณํ ฯเปฯ ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี อสฺสาสํ ภยตุปฏฺฐาเน ปญฺญา         
นิพฺพิทานุโลเม ญาณํ. ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี ปสฺสาสํ ภยตุปฏฺฐาเน ปญฺญา               
นิพฺพิทานุโลเม ญาณํ. อิมานิ อฏฺฐ นิพฺพิทานุโลเม ญาณานิ. (๔) 

กตมานิ อฏฺฐ นิพฺพิทาปฏิปฺปสฺสทฺธิญาณานิ ? อนิจฺจานุปสฺสี อสฺสาสํ            
ปฏิสงฺขา สนฺติฏฺฐนา ปญฺญา นิพฺพิทาปฏิปฺปสฺสทฺธิญาณํ. อนิจฺจานุปสฺสี ปสฺสาสํ        
ปฏิสงฺขา สนฺติฏฺฐนา ปญฺญา นิพฺพิทาปฏิปฺปสฺสทฺธิญาณํ ฯเปฯ อิมานิ อฏฺฐ             
นิพฺพิทาปฏิปฺปสฺสทฺธิญาณานิ. (๕) 

กตมานิ เอกวีสติ วิมุตฺติสุเข ญาณานิ? โ สตาปตฺติมคฺเคน สกฺกายทิฏฺฐิยา        
ปหีนตฺตา สมุจฺฉินฺนตฺตา อุปฺปชฺชติ วิมุตฺติสุเข ญาณํ. วิจิกิจฺฉาย ปหีนตฺตา               
สมุจฺฉินฺนตฺตา อุปฺปชฺชติ วิมุตฺติสุเข ญาณํ. สีลพฺพตปรามาสสฺส ฯเปฯ ทิฏฺฐานุสยสฺส     
วิจิกิจ ฺฉานุสยสฺส ปหีนตฺตา สมุจฺฉิน ฺนตฺตา อุปฺปชฺชติ วิมุต ฺติสุเข ญาณํ.                       
สกทาคามิมคฺเคน โ อฬาริกสฺส กามราคสญฺโญชนสฺส ฯเปฯ ปฏิฆสญฺโญชนสฺส    
โอฬาริกสฺส กามราคานุสยสฺส ปฏิฆานุสยสฺส ปหีนตฺตา สมุจฺฉินฺนตฺตา อุปฺปชฺชติ          
วิมุตฺติสุเข ญาณํ. อนาคามิมคฺเคน อณุสหคตสฺส กามราคสญฺโญชนสฺส ฯเปฯ            
ปฏิฆสญฺโญชนสฺส อณุสหคตสฺส กามราคานุสยสฺส ปฏิฆานุสยสฺส ปหีนตฺตา           
สมุจฺฉินฺนตฺตา อุปฺปชฺชติ วิมุตฺติสุเข ญาณํ. อรหตฺตมคฺเคน รูปราคสฺส อรูปราคสฺส      
มานสฺส อุทฺธจฺจสฺส อวิชฺชาย มานานุสยสฺส จ ภวราคานุสยสฺส วิชฺชานุสยสฺส ปหีนตฺตา 
สมุจฺฉินฺนตฺตา อุปฺปชฺชติ วิมุตฺติสุเข ญาณํ. อิมานิ เอกวีสติ วิมุตฺติสุเข ญาณานิ. โสฬส
วตฺถุกํ อานาปานสฺสติสมาธึ ภาวยโต สมธิกานิ อิมานิ เทฺว ญาณสตานิ อุปฺปชฺชนฺติ. (๖) 

อานาปานสฺสติกถา นิฏฺฐิตา. 
"

——————————— 
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
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๓. อานาปานัสสติกถา 
ว่าด้วยสติกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออก 

๑. คณนวาระ 
วาระว่าด้วยการนับ 

[๑๕๒] เมื่อพระโยคาวจรเจริญสมาธิที่ประกอบด้วยอานาปานสติอันมีวัตถุ ๑๖ ญาณ
เกินกว่า ๒๐๐ ย่อมเกิดขึ้น (คือ) ญาณในธรรมที่เป็นอันตราย ๘ ญาณในธรรมที่เป็นอุปการะ ๘ 
ญาณในอุปกิเลส ๑๘ ญาณในโวทาน ๑๓ ญาณในการทำ สติ ๓๒ ญาณด้วยอำนาจสมาธิ ๒๔ 
ญาณด้วยอำนาจวิปัสสนา ๗๒ นิพพิทาญาณ ๘ นิพพิทานุโลมญาณ ๘ นิพพิทาปฏิปัสสัทธิญาณ 
๘ ญาณในวิมุตติสุข ๒๑ 

ญาณในธรรมท่ีเป็นอันตราย ๘ และญาณในธรรมท่ีเป็นอุปการะ ๘ เป็น 
อย่างไร คือ  

กามฉันทะ เป็นอันตรายต่อสมาธิ  เนกขัมมะ เป็นอุปการะแก่สมาธิ  
พยาบาท เป็นอันตรายต่อสมาธิ  อพยาบาท เป็นอุปการะแก่สมาธิ  
ถีนมิทธะ เป็นอันตรายต่อสมาธิ  อาโลกสัญญา เป็นอุปการะแก่สมาธิ  
อุทธัจจะ เป็นอันตรายต่อสมาธิ  อวิกเขปะ เป็นอุปการะแก่สมาธิ  
วิจิกิจฉา เป็นอันตรายต่อสมาธิ  ธัมมววัตถาน เป็นอุปการะแก่สมาธิ  
อวิชชา เป็นอันตรายต่อสมาธิ  ญาณ  เป็นอุปการะแก่สมาธิ  
อรติ  เป็นอันตรายต่อสมาธิ  ปามุชชะ เป็นอุปการะแก่สมาธิ  
อกุศลธรรมทั้งปวงเป็นอันตรายต่อสมาธิ กุศลธรรมทั้งปวงเป็นอุปการะแก่สมาธิ  
ญาณในธรรมที่เป็นอันตราย ๘ และญาณในธรรมที่เป็นอุปการะ ๘ เหล่านี้  

คณนวาระท่ี ๑ จบ 
"

๒. โสฬสญาณนิทเทส 
แสดงญาณ ๑๖ 

[๑๕๓] จิตที่ฟุ้งซ่านและจิตที่สงบ ย่อมดำรงอยู่ในธรรมที่มีสภาวะเดียว และย่อม
หมดจดจากนิวรณ์ด้วยอาการ ๑๖ อย่างนี้  

ธรรมท่ีมีสภาวะเดียวเหล่าน้ัน อะไรบ้าง คือ  
๑.  เนกขัมมะ(การหลีกออกจากกาม) เป็นสภาวะเดียว 
๒.  อพยาบาท(ความไม่คิดร้าย) เป็นสภาวะเดียว  
๓.  อาโลกสัญญา(ความหมายรู้แสงสว่าง) เป็นสภาวะเดียว  
๔.  อวิกเขปะ(ความไม่ฟุ้งซ่าน) เป็นสภาวะเดียว 
๕.  ธัมมววัตถาน(การกำหนดธรรม) เป็นสภาวะเดียว  
๖.  ญาณ(ความรู้) เป็นสภาวะเดียว 
๗.  ปามุชชะ(ความปราโมทย์) เป็นสภาวะเดียว 
๘.  กุศลธรรมทั้งปวง เป็นสภาวะเดียว  
บทว่า นิวรณ์ อธิบายว่า นิวรณ์เหล่านั้น อะไรบ้าง คือ  
๑.  กามฉันทะ (ความพอใจในกาม) เป็นนิวรณ์  
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๒.  พยาบาท (ความคิดร้าย) เป็นนิวรณ์  
๓.  ถีนมิทธะ (ความหดหู่และเซื่องซึม) เป็นนิวรณ์  
๔.  อุทธัจจกุกกุจจะ (ความฟุ้งซ่านและร้อนใจ) เป็นนิวรณ์  
๕.  วิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย) เป็นนิวรณ์  
๖.  อวิชชา (ความไม่รู้แจ้ง) เป็นนิวรณ์  
๗.  อรติ (ความไม่ยินดี) เป็นนิวรณ์  
๘.  อกุศลธรรมทั้งปวง เป็นนิวรณ์ 
บทว่า นิวรณ์ อธิบายว่า ชื่อว่านิวรณ์ เพราะมีความหมายว่าอย่างไร  
คือ ชื่อว่านิวรณ์ เพราะมีความหมายว่าเป็นเครื่องก้ันธรรมเครื่องนำออก  
ธรรมเครื่องนำออกเหล่าน้ัน เป็นอย่างไร   
คือ เนกขัมมะเป็นธรรมเครื่องนำออกของพระอริยะและพระอริยะย่อมออก ด้วย     

เนกขัมมะนั้น กามฉันทะ เป็นเครื่องก้ันธรรมเครื่องนำออกและบุคคลย่อมไม่รู้จัก เนกขัมมะที่เป็น
ธรรมเครื่องนำออกของพระอริยะ เพราะเป็นผู้ถูกกามฉันทะนั้นก้ันไว้ เพราะเหตุนั้น กามฉันทะจึง
ชื่อว่าเป็นเครื่องก้ันธรรมเครื่องนำออก 

อพยาบาท เป็นธรรมเครื่องนำออกของพระอริยะและพระอริยะย่อมออก ด้วย               
อพยาบาทนั้น พยาบาท เป็นเครื่องก้ันธรรมเครื่องนำออกและบุคคลย่อมไม่รู้จัก อพยาบาทที่เป็น
ธรรมเครื่องนำออกของพระอริยะ เพราะเป็นผู้ถูกพยาบาทนั้นก้ันไว้ เพราะเหตุนั้น พยาบาทจึงชื่อ
ว่าเป็นเครื่องก้ันธรรมเครื่องนำออก  

อาโลกสัญญา เป็นธรรมเครื่องนำออกของพระอริยะและพระอริยะย่อมออก ด้วยอาโลก
สัญญานั้น ถีนมิทธะ เป็นเครื่องก้ันธรรมเครื่องนำออกและบุคคลย่อม ไม่รู้จักอาโลกสัญญาที่เป็น
ธรรมเครื่องนำออกของพระอริยะ เพราะเป็นผู้ถูกถีนมิทธะ นั้นก้ันไว้ เพราะเหตุนั้น ถีนมิทธะจึงชื่อ
ว่าเป็นเครื่องก้ันธรรมเครื่องนำออก  

อวิกเขปะ เป็นธรรมเครื่องนำออกของพระอริยะและพระอริยะย่อมออกด้วย อวิกเขปะ
นั้น อุทธัจจะ เป็นเครื่องก้ันธรรมเครื่องนำออกและบุคคลย่อมไม่รู้จัก อวิกเขปะที่เป็นธรรมเครื่อง
นำออกของพระอริยะ เพราะเป็นผู้ถูกอุทธัจจะนั้นก้ันไว้ เพราะเหตุนั้น อุทธัจจะจึงชื่อว่าเป็นเครื่อง
ก้ันธรรมเครื่องนำออก  

ธัมมววัตถาน เป็นธรรมเครื่องนำออกของพระอริยะและพระอริยะย่อมออก ด้วย      
ธัมมววัตถานนั้น วิจิกิจฉา เป็นเครื่องก้ันธรรมเครื่องนำออกและบุคคลย่อม ไม่รู้จักธัมมววัตถานที่
เป็นธรรมเครื่องนำออกของพระอริยะ เพราะเป็นผู้ถูกวิจิกิจฉา นั้นก้ันไว้ เพราะเหตุนั้น วิจิกิจฉาจึง
ชื่อว่าเป็นเครื่องก้ันธรรมเครื่องนำออก  

ญาณ เป็นธรรมเครื่องนำออกของพระอริยะและพระอริยะย่อมออกด้วย ญาณนั้น 
อวิชชาเป็นเครื่องกั้นธรรมเครื่องนำออกและบุคคลย่อมไม่รู้จักญาณที่เป็นธรรมเครื่องนำออกของ
พระอริยะ เพราะเป็นผู้ถูกอวิชชานั้นก้ันไว้ เพราะเหตุนั้น อวิชชาจึงชื่อว่าเป็นเครื่องก้ันธรรมเครื่อง
นำออก  

ปามุชชะ เป็นธรรมเครื่องนำออกของพระอริยะและพระอริยะย่อมออกด้วย ปามุชชะนั้น 
อรติ เป็นเครื่องก้ันธรรมเครื่องนำออกและบุคคลย่อมไม่รู้จักปามุชชะ ที่เป็นธรรมเครื่องนำออก
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ของพระอริยะ เพราะเป็นผู้ถูกอรตินั้นก้ันไว้ เพราะเหตุนั้น อรติจึงชื่อว่าเป็นเครื่องก้ันธรรมเครื่อง
นำออก  

กุศลธรรมแม้ทั้งปวง เป็นธรรมเครื่องนำออกของพระอริยะและพระอริยะย่อมออกด้วย
กุศลธรรมเหล่านั้น อกุศลธรรมแม้ทั้งปวง เป็นเครื่องก้ันธรรมเครื่องนำออก และบุคคลย่อมไม่รู้จัก
กุศลธรรมที่เป็นธรรมเครื่องนำออกของพระอริยะ เพราะเป็นผู้ถูกอกุศลธรรมเหล่านั้นก้ันไว้ เพราะ
เหตุนั้น อกุศลธรรมแม้ทั้งปวงจึงชื่อว่าเป็น เครื่องก้ันธรรมเครื่องนำออก  

เมื่อพระโยคาวจรผู้มีจิตหมดจดจากนิวรณ์เหล่านี้ เจริญสมาธิที่ประกอบด้วย อานาปาน
สติอันมีวัตถุ ๑๖ ความที่จิตตั้งมั่นเป็นไปเพียงชั่วขณะย่อมมีได้ 

โสฬสญาณนิทเทสท่ี ๒ จบ 
"

๓. อุปกิเลสญาณนิทเทส 
แสดงญาณในอุปกิเลส 

ปฐมฉักกะ 
หมวดหก ท่ี ๑ 

[๑๕๔]  อุปกิเลส ๑๘ เหล่าไหนย่อมเกิดขึ้น  
คือ เมื่อพระโยคาวจรใช้สติไปตามลมหายใจเข้าที่ฐานเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุด  64

จิตที่ถึงความฟุ้งซ่านในภายใน ย่อมเป็นอันตรายต่อสมาธิ  
เมื่อพระโยคาวจรใช้สติไปตามลมหายใจออกที่ฐานเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุด จิตที่

ถึงความฟุ้งซ่านในภายนอก ย่อมเป็นอันตรายต่อสมาธิ  
ความเป็นไปแห่งตัณหาคือความติดใจหวังลมหายใจเข้า ย่อมเป็นอันตรายต่อสมาธิ  
ความเป็นไปแห่งตัณหาคือความติดใจหวังลมหายใจออก ย่อมเป็นอันตรายต่อสมาธิ  
ความหลงในการได้ลมหายใจออกของพระโยคาวจรผู้ถูกลมหายใจเข้าครอบงำ ย่อม

เป็นอันตรายต่อสมาธิ  
ความหลงในการได้ลมหายใจเข้าของพระโยคาวจรผู้ถูกลมหายใจออกครอบงำ ย่อม

เป็นอันตรายต่อสมาธิ 
สติไปตามลมหายใจเข้า ๑  
สติไปตามลมหายใจออก ๑  
ความหวัง (ลมหายใจเข้า) ที่ฟุ้งซ่านภายใน ๑  
ความหวัง (ลมหายใจออก) ที่ฟุ้งซ่านภายนอก ๑  
(ความหลงในการได้ลมหายใจออก  
ของพระโยคาวจรผู้ถูกลมหายใจเข้าครอบงำ ๑  
ความหลงในการได้ลมหายใจเข้า 
ของพระโยคาวจรผู้ถูกลมหายใจออกครอบงำ ๑)  
อุปกิเลส ๖ ประการนี้เป็นอันตราย 
ต่อสมาธิที่ประกอบด้วยอานาปานสติ  

!  ฐานเบื้องต้น หมายถึงปลายจมูกหรือริมฝีปาก ฐานท่ามกลาง หมายถึงหทัย ฐานท่ีสุด หมายถึงสะดีอ (ขุ.ป.อ. (บาลี) 64

๒/๑๕๔/๘๓)
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และเป็นเหตุให้จิตของพระโยคาวจร 
ผู้หว่ันไหวไม่หลุดพ้น  
พระโยคาวจรทั้งหลายยังไม่เข้าใจวิโมกข์ 
จึงสมควรเชื่อบุคคลอื่น ฉะนี้แล 

ทุติยฉักกะ 
หมวดหก ท่ี ๒ 

[๑๕๕]  เมื่อพระโยคาวจรคำนึงถึงนิมิต จิตกวัดแกว่งอยู่ที่ลมหายใจเข้า นี้เป็น อันตราย
ต่อสมาธิ  

เมื่อพระโยคาวจรคำนึงถึงลมหายใจเข้า จิตกวัดแกว่งอยู่ที่นิมิต นี้เป็นอันตรายต่อสมาธิ  
เมื่อพระโยคาวจรคำนึงถึงนิมิต จิตกวัดแกว่งอยู่ที่ลมหายใจออก นี้เป็นอันตรายต่อ

สมาธิ  
เมื่อพระโยคาวจรคำนึงถึงลมหายใจออก จิตกวัดแกว่งอยู่ที่นิมิต นี้เป็นอันตรายต่อ

สมาธิ  
เมื่อพระโยคาวจรคำนึงถึงลมหายใจเข้า จิตกวัดแกว่งอยู่ที่ลมหายใจออก นี้เป็น 

อันตรายต่อสมาธิ  
เมื่อพระโยคาวจรคำนึงถึงลมหายใจออก จิตกวัดแกว่งอยู่ที่ลมหายใจเข้า นี้เป็น 

อันตรายต่อสมาธิ 
เมื่อคำนึงถึงนิมิต จิตกวัดแกว่งอยู่ที่ลมหายใจเข้า  
เมื่อคำนึงถึงลมหายใจเข้า จิตกวัดแกว่งอยู่ที่นิมิต  
เมื่อคำนึงถึงนิมิต จิตกวัดแกว่งอยู่ที่ลมหายใจออก  
เมื่อคำนึงถึงลมหายใจออก จิตกวัดแกว่งอยู่ที่นิมิต  
เมื่อคำนึงถึงลมหายใจเข้า จิตกวัดแกว่งอยู่ที่ลมหายใจออก  
เมื่อคำนึงถึงลมหายใจออก จิตกวัดแกว่งอยู่ที่ลมหายใจเข้า  
อุปกิเลส ๖ ประการนี้ เป็นอันตราย 
ต่อสมาธิที่ประกอบด้วยอานาปานสติ  
และเป็นเหตุให้จิตของพระโยคาวจร 
ผู้หว่ันไหวไม่หลุดพ้น  
พระโยคาวจรทั้งหลายยังไม่เข้าใจวิโมกข์ 
จึงสมควรเชื่อบุคคลอื่น ฉะนี้แล 

ตติยฉักกะ 
หมวดหก ท่ี ๓ 

[๑๕๖] จิตที่แล่นไปในอตีตารมณ์ ตกไปข้างฝ่ายฟุ้งซ่าน ย่อมเป็นอันตรายต่อสมาธิ  
จิตที่หวังอนาคตารมณ์ถึงความกวัดแกว่ง ย่อมเป็นอันตรายต่อสมาธิ  
จิตที่หดหู่ตกไปข้างฝ่ายเกียจคร้าน ย่อมเป็นอันตรายต่อสมาธิ  
จิตที่มีความเพียรกล้า ตกไปข้างฝ่ายอุทธัจจะ ย่อมเป็นอันตรายต่อสมาธิ  
จิตที่น้อมรับตกไปข้างฝ่ายกำหนัด ย่อมเป็นอันตรายต่อสมาธิ  
จิตที่ผละออกตกไปข้างฝ่ายพยาบาท ย่อมเป็นอันตรายต่อสมาธิ  
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จิตที่แล่นไปตามอตีตารมณ์  
จิตที่หวังอนาคตารมณ์  
จิตที่หดหู่ จิตที่มีความเพียรกล้า 
จิตที่น้อมรับ จิตที่ผละออก ย่อมไม่ตั้งมั่น  
อุปกิเลส ๖ ประการนี้ เป็นอันตราย 
ต่อสมาธิที่ประกอบด้วยอานาปานสติ  
เป็นเหตุให้บุคคลผู้มีความดำริเศร้าหมอง  
ไม่รู้ชัดซึ่งอธิจิต ฉะนี้แล 
[๑๕๗] เมื่อพระโยคาวจรใช้สติไปตามลมหายใจเข้าที่ฐานเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุด 
กายและจิตย่อมกระสับกระส่าย หว่ันไหว และดิ้นรน เพราะจิตถึงความฟุ้งซ่าน ใ น

ภายใน  
เมื่อพระโยคาวจรใช้สติไปตามลมหายใจออกที่ฐานเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุด 
กายและจิตย่อมกระสับกระส่าย หวั่นไหว และดิ้นรน เพราะจิตถึงความฟุ้งซ่านใน

ภายนอก  
กายและจิตย่อมกระสับกระส่าย หว่ันไหว และดิ้นรน เพราะความเป็นไปแห่ง ตัณหาคือ

ความติดใจหวังลมหายใจเข้า  
กายและจิตย่อมกระสับกระส่าย หว่ันไหว และดิ้นรน เพราะความเป็นไปแห่ง ตัณหาคือ

ความติดใจหวังลมหายใจออก  
กายและจิตย่อมกระสับกระส่าย หว่ันไหว และดิ้นรน เพราะพระโยคาวจร ผู้ถูกลม

หายใจเข้าครอบงำ เป็นผู้หลงในการได้ลมหายใจออก  
กายและจิตย่อมกระสับกระส่าย หว่ันไหว และดิ้นรน เพราะพระโยคาวจร ผู้ถูกลม

หายใจออกครอบงำ เป็นผู้หลงในการได้ลมหายใจเข้า  
กายและจิตย่อมกระสับกระส่าย หว่ันไหว และดิ้นรน เพราะพระโยคาวจร ผู้คำนึงถึง

นิมิต มีจิตกวัดแกว่งอยู่ที่ลมหายใจเข้า  
กายและจิตย่อมกระสับกระส่าย หว่ันไหว และดิ้นรน เพราะพระโยคาวจร ผู้คำนึงถึงลม

หายใจเข้า มีจิตกวัดแกว่งอยู่ที่นิมิต  
กายและจิตย่อมกระสับกระส่าย หว่ันไหว และดิ้นรน เพราะพระโยคาวจร ผู้คำนึงถึง

นิมิต มีจิตกวัดแกว่งอยู่ที่ลมหายใจออก  
กายและจิตย่อมกระสับกระส่าย หว่ันไหว และดิ้นรน เพราะพระโยคาวจร ผู้คำนึงถึงลม

หายใจออก มีจิตกวัดแกว่งอยู่ที่นิมิต  
กายและจิตย่อมกระสับกระส่าย หว่ันไหว และดิ้นรน เพราะพระโยคาวจร ผู้คำนึงถึงลม

หายใจเข้า มีจิตกวัดแกว่งอยู่ที่ลมหายใจออก  
กายและจิตย่อมกระสับกระส่าย หว่ันไหว และดิ้นรน เพราะพระโยคาวจร ผู้คำนึงถึงลม

หายใจออก มีจิตกวัดแกว่งอยู่ที่ลมหายใจเข้า  
กายและจิตย่อมกระสับกระส่าย หว่ันไหว และดิ้นรน เพราะจิตแล่นไปตามอตีตารมณ์ 

ตกไปข้างฝ่ายฟุ้งซ่าน  
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กายและจิตย่อมกระสับกระส่าย หว่ันไหว และดิ้นรน เพราะจิตหวังอนาคตารมณ์ ถึง
ความกวัดแกว่ง  

กายและจิตย่อมกระสับกระส่าย หว่ันไหว และดิ้นรน เพราะจิตหดหู่ตกไป ข้างฝ่าย
เกียจคร้าน  

กายและจิตย่อมกระสับกระส่าย หว่ันไหว และดิ้นรน เพราะจิตมีความเพียรกล้า ตกไป
ข้างฝ่ายอุทธัจจะ  

กายและจิตย่อมกระสับกระส่าย หว่ันไหว และดิ้นรน เพราะจิตน้อมรับ ตกไป ข้างฝ่าย
กำหนัด 

กายและจิตย่อมกระสับกระส่าย หว่ันไหว และดิ้นรน เพราะจิตผละออก ตกไปข้างฝ่าย
พยาบาท 

ผู้ใดไม่บำเพ็ญ ไม่เจริญอานาปานสติ  
กายและจิตของผู้นั้นย่อมหว่ันไหว  
กายและจิตของผู้นั้นย่อมดิ้นรน  
ส่วนผู้ใดบำเพ็ญ เจริญอานาปานสติดีแล้ว  
กายและจิตของผู้นั้นย่อมไม่หว่ันไหว 
กายและจิตของผู้นั้นย่อมไม่ดิ้นรน ฉะนี้แล 
อนึ่ง เมื่อพระโยคาวจรผู้มีจิตหมดจดจากนิวรณ์เหล่านั้น เจริญสมาธิที่ประกอบ ด้วยอา

นาปานสติอันมีวัตถุ ๑๖ ความที่จิตตั้งมั่นเป็นไปเพียงชั่วขณะย่อมมีได้ อุปกิเลส ๑๘ ประการนี้
ย่อมเกิดขึ้น 

อุปกิเลสญาณนิทเทสท่ี ๓ จบ 
"

๔. โวทานญาณนิทเทส 
แสดงญาณในโวทาน 

[๑๕๘]  ญาณในโวทาน ๑๓ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑.  จิตที่แล่นไปตามอตีตารมณ์ ตกไปข้างฝ่ายฟุ้งซ่าน พระโยคาวจรละจิตนั้นแล้วตั้ง

จิตไว้มั่นในฐานหนึ่ง 
๒.  จิตย่อมไม่ถึงความฟุ้งซ่านแม้ด้วยอาการอย่างนี้  
๓.  จิตที่หวังอนาคตารมณ์ถึงความกวัดแกว่ง พระโยคาวจรเว้นจิตนั้นแล้วน้อมจิตไป

ในฐานะนั้น  
๔.  จิตย่อมไม่ถึงความฟุ้งซ่านแม้ด้วยอาการอย่างนี้  
๕.  จิตที่หดหู่ ตกไปข้างฝ่ายเกียจคร้าน พระโยคาวจรยกจิตนั้นไว้แล้ว ละความ

เกียจคร้าน 
๖.  จิตย่อมไม่ถึงความฟุ้งซ่านแม้ด้วยอาการอย่างนี้  
๗. จิตที่มีความเพียรกล้า ตกไปข้างฝ่ายอุทธัจจะ พระโยคาวจรข่มจิตนั้น แล้วละ

อุทธัจจะ  
๘.  จิตย่อมไม่ถึงความฟุ้งซ่านแม้ด้วยอาการอย่างนี้  
๙.  จิตน้อมรับ ตกไปข้างฝ่ายกำหนัด พระโยคาวจรรู้ทันจิตนั้นแล้ว ละความกำหนัด  
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๑๐.  จิตย่อมไม่ถึงความฟุ้งซ่านแม้ด้วยอาการอย่างนี้  
๑๑.  จิตผละออก ตกไปข้างฝ่ายพยาบาท พระโยคาวจรรู้ทันจิตนั้นแล้วละพยาบาท  
๑๒.  จิตย่อมไม่ถึงความฟุ้งซ่านแม้ด้วยอาการอย่างนี้  
๑๓.  จิตบริสุทธ์ิผุดผ่องถึงสภาวะเดียว ด้วยฐานะ ๖ ประการ  นี้ 65

ธรรมท่ีมีสภาวะเดียวเหล่าน้ัน เป็นอย่างไร   
คือ ความปรากฏแห่งการบริจาคทาน เป็นสภาวะเดียว ความปรากฏแห่ง สมถนิมิต 

เป็นสภาวะเดียว ความปรากฏแห่งลักษณะความเสื่อม เป็นสภาวะเดียว ความปรากฏแห่งความ
ดับ เป็นสภาวะเดียว ความปรากฏแห่งการบริจาคทานของ บุคคลผู้น้อมใจไปในจาคะทั้งหลาย 
เป็นสภาวะเดียว ความปรากฏแห่งสมถนิมิตของ บุคคลผู้ประกอบในอธิจิตทั้งหลาย เป็นสภาวะ
เดียว ความปรากฏแห่งลักษณะความเสื่อมของบุคคลผู้เจริญวิปัสสนาทั้งหลาย เป็นสภาวะเดียว 
ความปรากฏแห่งความ ดับของพระอริยบุคคลทั้งหลาย เป็นสภาวะเดียว  

จิตที่ถึงสภาวะเดียวด้วยฐานะ ๔ นี้ ย่อมเป็นจิตที่มีปฏิปทาหมดจด ผ่องใส เจริญ
งอกงามด้วยอุเบกขา และถึงความร่าเริงด้วยญาณ 

อะไรเป็นเบื้องต้นแห่งปฐมฌาน อะไรเป็นท่ามกลางแห่งปฐมฌาน อะไรเป็น
ท่ีสุดแห่งปฐมฌาน 

 คือ ความหมดจดแห่งปฏิปทาเป็นเบื้องต้นแห่งปฐมฌาน ความเพ่ิมพูน อุเบกขาเป็น
ท่ามกลางแห่งปฐมฌาน ความร่าเริงเป็นที่สุดแห่งปฐมฌาน 

ความหมดจดแห่งปฏิปทาท่ีเป็นเบื้องต้นแห่งปฐมฌาน มีลักษณะเท่าไร  
คือ มีลักษณะ ๓ ประการ ได้แก่  
๑.  จิตหมดจดจากอันตรายแห่งฌานนั้น  
๒.  จิตดำเนินไปสู่สมถนิมิตอันเป็นท่ามกลาง เพราะเป็นจิตหมดจด 
๓. จิตแล่นไปในสมถนิมิตนั้น เพราะเป็นจิตดำเนินไปแล้ว  
จิตหมดจดจากอันตราย ๑ จิตดำเนินไปสู่สมถนิมิตอันเป็นท่ามกลาง เพราะเป็นจิต

หมดจด ๑ จิตแล่นไปในสมถนิมิตนั้น เพราะเป็นจิตดำเนินไปแล้ว ๑ ความ หมดจดแห่งปฏิปทาที่
เป็นเบื้องต้นแห่งปฐมฌานมีลักษณะ ๓ ประการนี้ เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า ปฐมฌานเป็น
ฌานมีความงามในเบื้องต้นและถึงพร้อมด้วยลักษณะ 

ความเพิ่มพูนอุเบกขาท่ีเป็นท่ามกลางแห่งปฐมฌาน มีลักษณะเท่าไร  
คือ มีลักษณะ ๓ ประการ ได้แก่ 
๑.  เพ่งเฉยจิตที่หมดจด  
๒.  เพ่งเฉยจิตที่ดำเนินไปในสมถะ  
๓.  เพ่งเฉยความปรากฏในสภาวะเดียว  
ความเพ่ิมพูนอุเบกขาที่เป็นท่ามกลางแห่งปฐมฌานเพ่งเฉยจิตที่หมดจด ๑ เพ่งเฉยจิตที่

ดำเนินไปในสมถะ ๑ เพ่งเฉยความปรากฏในสภาวะเดียว ๑ ความเพ่ิมพูนอุเบกขาที่เป็น

!  ฐานะ ๖ ประการ หมายถึงข้อที่ ๑ กับข้อที่ ๒ จัดเป็นฐานะที่หนึ่ง, ข้อที่ ๓ กับข้อที่ ๔ จัดเป็นฐานะที่สอง, ข้อที่ ๕ กับข้อที่ ๖ จัด65

เป็นฐานะที่สาม, ข้อที่ ๗ กับข้อที่ ๘ จัดเป็นฐานะที่สี่, ข้อที่ ๙ กับข้อที่ ๑๐ จัดเป็น ฐานะที่ห้า, ข้อที่ ๑๑ กับข้อที่ ๑๒ จัดเป็นฐานะที่
หก
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ท่ามกลางแห่งปฐมฌาน มีลักษณะ ๓ ประการนี้ เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า ปฐมฌานเป็น
ฌานมีความงามในท่ามกลางและถึงพร้อมด้วยลักษณะ 

ความร่าเริงท่ีเป็นท่ีสุดแห่งปฐมฌาน มีลักษณะเท่าไร  
คือ มีลักษณะ ๔ ประการ ได้แก่ 
๑. ความร่าเริงเพราะมีความหมายว่าธรรมทั้งหลายที่เกิดในปฐมฌานนั้นไม่ล่วงเลย

กัน 
๒.  ความร่าเริงเพราะมีความหมายว่าอินทรีย์ทั้งหลายมีรสเป็นอย่างเดียวกัน 
๓.  ความร ่า เริ ง เพราะมีความหมายว ่านำความเพียรที่สมควรแก ่ธรรมน ั้น 

เข้าไป 
๔.  ความร่าเริงเพราะมีความหมายว่าปฏิบัติเนือง ๆ 
ความร่าเริงที่เป็นที่สุดแห่งปฐมฌาน มีลักษณะ ๔ ประการนี้ เพราะเหตุนั้น ท่านจึง

กล่าวว่า ปฐมฌานมีความงามในที่สุดและถึงพร้อมด้วยลักษณะ  
จิตที่ถึงความเป็นไป ๓ ประการ มีความงาม ๓ ประการ ถึงพร้อมด้วย ลักษณะ ๑๐ 

ประการอย่างนี้ ย่อมเป็นจิตที่ถึงพร้อมด้วยวิตก วิจาร ปีติ สุข การอธิษฐานจิต สัทธา วิริยะ สติ 
สมาธิ และถึงพร้อมด้วยปัญญา 

อะไรเป็นเบื้องต้นแห่งทุติยฌาน อะไรเป็นท่ามกลางแห่งทุติยฌาน อะไรเป็น ที่สุดแห่ง
ทุติยฌาน 

คือ ความหมดจดแห่งปฏิปทาเป็นเบื้องต้นแห่งทุติยฌาน ความเพ่ิมพูนอุเบกขา เป็น
ท่ามกลางแห่งทุติยฌาน ความร่าเริงเป็นที่สุดแห่งทุติยฌาน ฯลฯ 

จิตที่ถึงความเป็นไป ๓ ประการ มีความงาม ๓ ประการ ถึงพร้อมด้วยลักษณะ ๑๐ 
ประการอย่างนี้ ย่อมเป็นจิตที่ถึงพร้อมด้วยปีติ สุข การอธิษฐานจิต สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และถึง
พร้อมด้วยปัญญา 

อะไรเป็นเบื้องต้นแห่งตติยฌาน อะไรเป็นท่ามกลางแห่งตติยฌาน อะไรเป็น ที่สุดแห่ง
ตติยฌาน ฯลฯ  

จิตที่ถึงความเป็นไป ๓ ประการ มีความงาม ๓ ประการ ถึงพร้อมด้วยลักษณะ ๑๐ 
ประการอย่างนี้ ย่อมเป็นจิตที่ถึงพร้อมด้วยสุข การอธิษฐานจิต สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และถึง
พร้อมด้วยปัญญา 

อะไรเป็นเบื้องต้นแห่งจตุตถฌาน อะไรเป็นท่ามกลางแห่งจตุตถฌาน อะไรเป็นที่สุด
แห่งจตุตถฌาน ฯลฯ  

จิตที่ถึงความเป็นไป ๓ ประการ มีความงาม ๓ ประการ ถึงพร้อมด้วยลักษณะ ๑๐ 
ประการอย่างนี้ ย่อมเป็นจิตที่ถึงพร้อมด้วยอุเบกขา การอธิษฐานจิต สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และ
ถึงพร้อมด้วยปัญญา 

อะไรเป็นเบื้องต้นแห่งอากาสานัญจายตนสมาบัติ อะไรเป็นท่ามกลางแห่ง อากาสานัญ
จายตนสมาบัติ อะไรเป็นที่สุดแห่งอากาสานัญจายตนสมาบัติ ฯลฯ  

อะไรเป็นเบื้องต้นแห่งวิญญาณัญจายตนสมาบัติ ฯลฯ 
อะไรเป็นเบื้องต้นแห่งอากิญจัญญายตนสมาบัติ ฯลฯ 
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อะไรเป็นเบื้องต้นแห่งเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ อะไรเป็นท่ามกลาง แห่งเนว
สัญญานาสัญญายตนสมาบัติ อะไรเป็นที่สุดแห่งเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ฯลฯ  

จิตที่ถึงความเป็นไป ๓ ประการ มีความงาม ๓ ประการ ถึงพร้อมด้วยลักษณะ ๑๐ 
ประการอย่างนี้ ย่อมเป็นจิตที่ถึงพร้อมด้วยอุเบกขา การอธิษฐานจิต ฯลฯ และถึงพร้อมด้วย
ปัญญา 

อะไรเป็นเบื้องต้นแห่งอนิจจานุปัสสนา อะไรเป็นท่ามกลางแห่งอนิจจานุปัสสนา อะไร
เป็นที่สุดแห่งอนิจจานุปัสสนา ฯลฯ  

จิตที่ถึงความเป็นไป ๓ ประการ มีความงาม ๓ ประการ ถึงพร้อมด้วยลักษณะ ๑๐ 
ประการอย่างนี้ ย่อมเป็นจิตที่ถึงพร้อมด้วยวิตก วิจาร ปีติ สุข การอธิษฐานจิต สัทธา วิริยะ สติ 
สมาธิ และถึงพร้อมด้วยปัญญา  

อะไรเป็นเบื้องต้นแห่งทุกขานุปัสสนา ฯลฯ  
อะไรเป็นเบื้องต้นแห่งอนัตตานุปัสสนา ฯลฯ  
อะไรเป็นเบื้องต้นแห่งนิพพิทานุปัสสนา ฯลฯ  
อะไรเป็นเบื้องต้นแห่งวิราคานุปัสสนา ฯลฯ  
อะไรเป็นเบื้องต้นแห่งนิโรธานุปัสสนา ฯลฯ  
อะไรเป็นเบื้องต้นแห่งขยานุปัสสนา ฯลฯ  
อะไรเป็นเบื้องต้นแห่งวยานุปัสสนา ฯลฯ  
อะไรเป็นเบื้องต้นแห่งวิปริณามานุปัสสนา ฯลฯ  
อะไรเป็นเบื้องต้นแห่งอนิมิตตานุปัสสนา ฯลฯ  
อะไรเป็นเบื้องต้นแห่งอัปปณิหิตานุปัสสนา ฯลฯ  
อะไรเป็นเบื้องต้นแห่งสุญญตานุปัสสนา ฯลฯ  
อะไรเป็นเบื้องต้นแห่งอธิปัญญาธัมมวิปัสสนา ฯลฯ  
อะไรเป็นเบื้องต้นแห่งยถาภูตญาณทัสสนะ ฯลฯ  
อะไรเป็นเบื้องต้นแห่งอาทีนวานุปัสสนา ฯลฯ  
อะไรเป็นเบื้องต้นแห่งปฏิสังขานุปัสสนา ฯลฯ  
อะไรเป็นเบื้องต้นแห่งวิวัฏฏนานุปัสสนา ฯลฯ 
อะไรเป็นเบื้องต้นแห่งโสดาปัตติมรรค ฯลฯ  
อะไรเป็นเบื้องต้นแห่งสกทาคามิมรรค ฯลฯ  
อะไรเป็นเบื้องต้นแห่งอนาคามิมรรค ฯลฯ  
อะไรเป็นเบื้องต้นแห่งอรหัตตมรรค อะไรเป็นเป็นท่ามกลางแห่งอรหัตตมรรค อะไรเป็น

ที่สุดแห่งอรหัตตมรรค  
ความหมดจดแห่งปฏิปทาท่ีเป็นเบื้องต้นแห่งอรหัตตมรรค ความเพิ่มพูน 

อุเบกขาท่ีเป็นท่ามกลางแห่งอรหัตตมรรค ความร่าเริงท่ีเป็นท่ีสุดแห่งอรหัตต-มรรค 
ความหมดจดแห่งปฏิปทาท่ีเป็นเบื้องต้นแห่งอรหัตตมรรค มีลักษณะเท่าไร  

 คือ มีลักษณะ ๓ ประการ ได้แก่ 
๑. จิตหมดจดจากอันตรายแห่งฌานนั้น  
๒.  จิตดำเนินไปสู่สมถนิมิตอันเป็นท่ามกลาง เพราะเป็นจิตหมดจด 
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๓.  จิตแล่นไปในสมถนิมิตนั้น เพราะเป็นจิตดำเนินไปแล้ว  
จิตหมดจดจากอันตราย ๑ จิตดำเนินไปสู่สมถนิมิตอันเป็นท่ามกลาง เพราะ เป็นจิต

หมดจด ๑ จิตแล่นไปในสมถนิมิตนั้น เพราะเป็นจิตดำเนินไปแล้ว ๑ ความ หมดจดแห่งปฏิปทาที่
เป็นเบื้องต้นแห่งอรหัตตมรรค มีลักษณะ ๓ ประการนี้ เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า อรหัต
ตมรรคเป็นธรรมมีความงามในเบื้องต้น และถึงพร้อมด้วยลักษณะ 

ความเพิ่มพูนอุเบกขาท่ีเป็นท่ามกลางแห่งอรหัตตมรรค มีลักษณะเท่าไร  
คือ มีลักษณะ ๓ ประการ ได้แก่ 
๑.  เพ่งเฉยจิตที่หมดจด  
๒.  เพ่งเฉยจิตที่ดำเนินไปในสมถะ  
๓.  เพ่งเฉยความปรากฏในสภาวะเดียว  
ความเพ่ิมพูนอุเบกขาที่เป็นท่ามกลางแห่งอรหัตตมรรคเพ่งเฉยจิตที่หมดจด ๑ เพ่งเฉย

จิตที่ดำเนินไปในสมถะ ๑ เพ่งเฉยความปรากฏในสภาวะเดียว ๑ เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า 
อรหัตตมรรคเป็นธรรมมีความงามในท่ามกลางและถึงพร้อมด้วยลักษณะ 

ความร่าเริงท่ีเป็นท่ีสุดแห่งอรหัตตมรรค มีลักษณะเท่าไร  
คือ มีลักษณะ ๔ ประการ ได้แก่ 
๑.  ความร่าเริงเพราะมีความหมายว่าธรรมทั้งหลายที่เกิดในอรหัตตมรรคนั้นไม่ล่วง

เลยกัน 
๒.  ความร่าเริงเพราะมีความหมายว่าอินทรีย์ทั้งหลายมีรสเป็นอย่างเดียวกัน 
๓.  ความร ่า เริ ง เพราะมีความหมายว ่านำความเพียรที่สมควรแก ่ธรรมน ั้น 

เข้าไป 
๔.  ความร่าเริงเพราะมีความหมายว่าปฏิบัติเนือง ๆ 
ความร่าเริงที่เป็นที่สุดแห่งอรหัตตมรรค มีลักษณะ ๔ ประการนี้ เพราะเหตุนั้น ท่านจึง

กล่าวว่า อรหัตตมรรคเป็นธรรมมีความงามในที่สุดและถึงพร้อมด้วยลักษณะ  
จิตที่ถึงความเป็นไป ๓ ประการ มีความงาม ๓ ประการ ถึงพร้อมด้วยลักษณะ ๑๐ 

ประการอย่างนี้ ย่อมเป็นจิตที่ถึงพร้อมด้วยวิตก วิจาร ปีติ สุข การอธิษฐานจิต สัทธา วิริยะ สติ 
สมาธิ และถึงพร้อมด้วยปัญญา 

[๑๕๙]  นิมิต ลมหายใจเข้าหายใจออก 
ไม่เป็นอารมณ์แห่งจิตดวงเดียว  
เพราะไม่รู้ธรรม ๓ ประการ จึงไม่ได้ภาวนา  
นิมิต ลมหายใจเข้าหายใจออก  
ไม่เป็นอารมณ์แห่งจิตดวงเดียว  
เพราะรู้ธรรม ๓ ประการ จึงได้ภาวนา ฉะนี้แล 
ธรรม ๓ ประการนี้ ไม่เป็นอารมณ์แห่งจิตดวงเดียว เป็นธรรมไม่ปรากฏ จิตไม่ถึงความ

ฟุ้งซ่าน ประธานปรากฏ ให้ประโยคสำเร็จและบรรลุผลวิเศษ เป็นอย่างไร  
คือ เปรียบเหมือนต้นไม้ที่เขาวางไว้บนพ้ืนดินที่ราบเรียบ บุรุษใช้เลื่อยตัดต้นไม้นั้น ตั้ง

สติไว้ที่ฟันเลื่อยที่ถูกต้นไม้ ไ ม่ได้ใส่ใจถึงฟันเลื่อยที่มาหรือที่ไป ฟันเลื่อยที่มาหรือที่ไปจะไม่
ปรากฏก็หามิได้ ประธานปรากฏ ใ ห้ประโยคสำเร็จและบรรลุผลวิเศษ นิมิต ที่ผูกจิตไว้ เหมือน
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ต้นไม้ที่เขาวางไว้บนพ้ืนดินที่ราบเรียบ ลมหายใจเข้าหายใจออกเหมือนฟันเลื่อย ภิกษุนั่งตั้งสติไว้
มั่นที่ปลายจมูกหรือที่ริมฝีปาก ไ ม่ได้ใส่ใจถึงลม หายใจเข้าหายใจออกที่เข้ามาหรือออกไป ลม
หายใจเข้าหายใจออก ที่เข้ามาหรือ ออกไปจะไม่ปรากฏก็หามิได้ ประธานปรากฏ ใ ห้ประโยค
สำเร็จและบรรลุผลวิเศษ เหมือนบุรุษนั่งตั้งสติไว้ที่ฟันเลื่อยที่ถูกต้นไม้ ไ ม่ได้ใส่ใจถึงฟันเลื่อยที่มา
หรือที่ไป ฟันเลื่อยที่มาหรือที่ไปจะไม่ปรากฏก็หามิได้ ประธานปรากฏ ให้ประโยคสำเร็จและบรรลุ
ผลวิเศษ ฉะนั้น 

ประธาน เป็นอย่างไร   
คือ กายและจิตของภิกษุผู้มีความเพียร ย่อมควรแก่การงาน นี้เป็นประธาน  
ประโยค เป็นอย่างไร   
คือ ภิกษุผู้มีความเพียร ย่อมละอุปกิเลส  ได้ วิตกย่อมสงบไป นี้เป็นประโยค  66

ผลวิเศษ เป็นอย่างไร   
คือ ภิกษุผู้มีความเพียรย่อมละสังโยชน์ได้ อนุสัยย่อมถึงความพินาศไป นี้เป็นผลวิเศษ  
ธรรม ๓ ประการนี้ ย่อมไม่เป็นอารมณ์แห่งจิตดวงเดียวอย่างนี้ และธรรม ๓ ประการนี้

จะไม่ปรากฏก็หามิได้ จิตไม่ถึงความฟุ้งซ่าน ประธานปรากฏ ให้ประโยคสำเร็จและบรรลุผลวิเศษ 
[๑๖๐] บุคคลใด ภาวนาอานาปานสติดีแล้ว บริบูรณ์แล้ว 
อบรมแล้วตามลำดับ ตามสภาวะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้  
บุคคลนั้นย่อมทำโลกนี้ให้สว่างไสว  
เหมือนดวงจันทร์พ้นจากหมอก ฉะนั้น  
คำว่า  อานะ อธิบายว่า ลมหายใจเข้า ไม่ใช่ลมหายใจออก  
คำว่า อปานะ อธิบายว่า ลมหายใจออก ไ ม่ใช่ลมหายใจเข้า สติเข้าไปตั้งอยู่ที่ลม

หายใจเข้าหายใจออก ผู้ใดหายใจเข้า สติย่อมปรากฏแก่ผู้นั้น ผู้ใดหายใจออก สติย่อมปรากฏแก่
ผู้นั้น  

คำว่า บริบูรณ์แล้ว อธิบายว่า ชื่อว่าบริบูรณ์แล้ว เพราะมีความหมายว่าถือเอา รอบ 
ชื่อว่าบริบูรณ์แล้ว เพราะมีความหมายว่ารวมไว้ ชื่อว่าบริบูรณ์แล้ว เพราะมีความหมายว่าเต็ม
รอบแล้ว 

คำว่า ภาวนา...ดีแล้ว อธิบายว่า ภาวนามี ๔ อย่าง คือ  
๑. ชื่อว่าภาวนา เพราะมีความหมายว่าธรรมทั้งหลายที่เกิดใน ภาวนานั้นไม่ล่วงเลย

กัน  
๒.  ชื่อว่าภาวนา เพราะมีความหมายว่าอินทรีย์ทั้งหลายมีรสเป็นอย่างเดียวกัน  
๓.  ชื่อว่าภาวนา เพราะมีความหมายว่านำความเพียรที่สมควรแก่ธรรมนั้นเข้าไป 

  
๔.  ชื่อว่าภาวนา เพราะมีความหมายว่าปฏิบัติเนือง ๆ  
ความหมายแห่งภาวนา ๔ ประการนี้ เป็นอันภิกษุนั้นทำให้เป็นดุจยาน ทำให้เป็นที่ตั้ง 

น้อมไป อบรมแล้ว ปรารภเสมอดีแล้ว 

!  อุปกิเลส หมายถึงนิวรณ์ (ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๑๕๙/๙๒)66
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คำว่า ทำให้เป็นดุจยาน อธิบายว่า ภิกษุนั้นหวังในธรรมใด ๆ  ย่อมเป็นผู้ถึงความ
ชำนาญ มีกำลัง   ถึงความแกล้วกล้าในธรรมนั้น ๆ ธรรมเหล่านั้นเป็นธรรมที่เนื่องด้วยความคำนึง67

ถึง เนื่องด้วยความหวัง เนื่องด้วยมนสิการ เนื่องด้วยจิตตุปบาท เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า 
ทำให้เป็นดุจยาน 

คำว่า ทำให้เป็นท่ีตั้ง อธิบายว่า จิตตั้งมั่นดีในวัตถุใด ๆ  สติก็ปรากฏดีใน วัตถุนั้น ๆ 
หรือสติปรากฏดีในวัตถุใด ๆ  จิตก็ตั้งมั่นดีในวัตถุนั้น ๆ  เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า ทำให้เป็นที่
ตั้ง 

คำว่า น้อมไป อธิบายว่า จิตน้อมไปด้วยอาการใด ๆ  สติก็หมุนไปตาม (คุมอยู่) ด้วย
อาการนั้น ๆ  ก็หรือว่า สติหมุนไปด้วยอาการใด ๆ  จิตก็น้อมไปด้วยอาการนั้น ๆ  เพราะเหตุนั้น 
ท่านจึงกล่าวว่า น้อมไป 

คำว่า อบรมแล้ว อธิบายว่า ชื่อว่าอบรมแล้ว เพราะมีความหมายว่า ถือเอารอบ ชื่อว่า
อบรมแล้ว เพราะมีความหมายว่ารวมไว้ ชื่อว่าอบรมแล้ว เพราะมีความหมายว่าเต็มรอบ ภิกษุ
กำหนดถือเอาด้วยสติ ย่อมชนะบาปอกุศลธรรมได้ เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า อบรมแล้ว 

คำว่า ปรารภเสมอดีแล้ว อธิบายว่า ภาวนา ๔ อย่าง ภิกษุปรารภเสมอ ดีแล้ว คือ 
๑.  ปรารภเสมอดีแล้ว เพราะมีความหมายว่าธรรมทั้งหลายที่เกิดใน ภาวนานั้นไม่

ล่วงเลยกัน  
๒.  ปรารภเสมอดีแล้ว เพราะมีความหมายว่าอินทรีย์ทั้งหลายมีรสเป็นอย่างเดียวกัน 

  
๓. ปรารภเสมอดีแล้ว เพราะมีความหมายว่านำความเพียรที่สมควรแก่ธรรมนั้น

เข้าไป  
๔.  ปรารภเสมอดีแล้ว เพราะเพิกถอนกิเลสทั้งหลายซึ่งเป็นข้าศึกแก่ธรรมนั้น 
[๑๖๑]  คำว่า เสมอดี อธิบายว่า ความเสมอก็มี ความเสมอดีก็มี  
ความเสมอ เป็นอย่างไร   
คือ กุศลธรรมทั้งหลายอันไม่มีโทษ เกิดในธรรมนั้น เป็นฝ่ายแห่งความตรัสรู้ นี้ชื่อว่า

ความเสมอ   
ความเสมอดี เป็นอย่างไร   
คือ ความดับอารมณ์แห่งธรรมเหล่านั้นเป็นนิพพาน นี้ชื่อว่าความเสมอดี  
ก็ความเสมอและความเสมอดี ดังนี้ ภิกษุนั้นรู้แล้ว เห็นแล้ว ทราบแล้ว ทำให้แจ้งแล้ว 

ถูกต้องแล้วด้วยปัญญา ความเพียรภิกษุนั้นปรารภแล้ว ไ ม่ย่อหย่อน สติตั้งมั่น ไ ม่หลงลืม กาย
สงบไม่กระสับกระส่าย จิตตั้งมั่นเป็นเอกัคคตารมณ์ เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า ปรารภเสมอ
ดีแล้ว 

คำว่า อบรมแล้วตามลำดับ อธิบายว่า ภิกษุนั้นอบรมอานาปานสติข้อต้น ๆ  ด้วย
อำนาจลมหายใจเข้ายาว ก็ชื่อว่าอบรมอานาปานสติข้อหลัง ๆ  ตามลำดับ อบรมอานาปานสติข้อ
ต้น ๆ  ด้วยอำนาจลมหายใจออกยาว ก็ชื่อว่าอบรมอานาปานสติ ข้อหลัง ๆ  ตามลำดับ อบรมอา
นาปานสติข้อต้น ๆ  ด้วยอำนาจลมหายใจเข้าสั้น ก็ชื่อว่าอบรมอานาปานสติข้อหลัง ๆ  ตามลำดับ 
ฯลฯ อบรมอานาปานสติข้อต้น ๆ  ด้วยอำนาจลมหายใจเข้าสั้น ก็ชื่อว่าอบรมอานาปานสติข้อหลัง 

!  มีกำลัง ในที่นี้หมายถึงมีกำลังคือสมถะและวิปัสสนา (ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๑๖๐/๙๓)67
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ๆ ตามลำดับ อบรม อานาปานสติข้อต้น ๆ  ด้วยอำนาจลมหายใจออกสั้น ก็ชื่อว่าอบรมอานาปาน
สติ ข้อหลัง ๆ  ตามลำดับ ฯลฯ อบรมอานาปานสติข้อต้น ๆ  ด้วยอำนาจความ เป็นผู้พิจารณาเห็น
ความสละคืนหายใจเข้า ก็ชื่อว่าอบรมอานาปานสติข้อหลัง ๆ  ตามลำดับ อบรมอานาปานสติข้อ
ต้น ๆ  ด้วยอำนาจความเป็นผู้พิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออก ก็ชื่อว่าอบรมอานาปานสติ
ข้อหลัง ๆ  ตามลำดับ อานาปานสติอันมีวัตถุ ๑๖ แม้ทั้งปวงอาศัยกัน ภิกษุนั้นอบรมแล้วและ
อบรมแล้วตามลำดับ เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า อบรมแล้วตามลำดับ 

คำว่า ตามสภาวะ อธิบายว่า ตามสภาวะมีความหมาย ๑๐ อย่าง คือ  
๑.  ตามสภาวะที่มีความหมายว่าฝึกตน  
๒.  ตามสภาวะที่มีความหมายว่าสงบตน 
๓.  ตามสภาวะที่มีความหมายว่ายังตนให้ปรินิพพาน 
๔.  ตามสภาวะที่มีความหมายว่ารู้ย่ิง  
๕.  ตามสภาวะที่มีความหมายว่ากำหนดรู้  
๖.  ตามสภาวะที่มีความหมายว่าละ 
๗.  ตามสภาวะที่มีความหมายว่าเจริญ 
๘.  ตามสภาวะที่มีความหมายว่าทำให้แจ้ง 
๙.  ตามสภาวะที่มีความหมายว่าตรัสรู้สัจจะ 
๑๐.  ตามสภาวะที่มีความหมายว่ายังตนให้ตั้งอยู่ในนิโรธ  
คำว่า พระพุทธเจ้า อธิบายว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นพระสยัมภู ไ ม่มี ครูอาจารย์ 

ได้ตรัสรู้สัจจะในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนด้วยพระองค์เอง ทรงบรรลุ ความเป็นพระสัพพัญญูใน
สัจจะนั้นและถึงความเป็นผู้ทรงชำนาญในพลญาณทั้งหลาย 

[๑๖๒] คำว่า พระพุทธเจ้า อธิบายว่า ชื่อว่าพระพุทธเจ้า เพราะมีความหมายว่า
อย่างไร คือ  

ชื่อว่าพระพุทธเจ้า เพราะตรัสรู้สัจจะทั้งหลายแล้ว 
ชื่อว่าพระพุทธเจ้า เพราะทรงทำหมู่สัตว์ให้ตรัสรู้ 
ชื่อว่าพระพุทธเจ้า เพราะทรงเป็นพระสัพพัญญู 
ชื่อว่าพระพุทธเจ้า เพราะทรงเป็นผู้เห็นธรรมทั้งปวง 
ชื่อว่าพระพุทธเจ้า เพราะไม่มีคนอื่นแนะนำ 
ชื่อว่าพระพุทธเจ้า เพราะทรงเป็นผู้เบิกบาน 
ชื่อว่าพระพุทธเจ้า เพราะทรงเป็นพระขีณาสพ 
ชื่อว่าพระพุทธเจ้า เพราะทรงเป็นผู้ปราศจากอุปกิเลส 
ชื่อว่าพระพุทธเจ้า เพราะปราศจากราคะโดยสิ้นเชิง 
ชื่อว่าพระพุทธเจ้า เพราะปราศจากโทสะโดยสิ้นเชิง 
ชื่อว่าพระพุทธเจ้า เพราะปราศจากโมหะโดยสิ้นเชิง 
ชื่อว่าพระพุทธเจ้า เพราะปราศจากกิเลสโดยสิ้นเชิง 
ชื่อว่าพระพุทธเจ้า เพราะเสด็จถึงทางสายเอก 
ชื่อว่าพระพุทธเจ้า เพราะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณลำพังพระองค์เดียว  
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ชื่อว่าพระพุทธเจ้า เพราะทรงเป็นผู้ขจัดความไม่รู้ได้แล้ว เพราะทรงเป็นผู้ได้ เฉพาะซึ่ง
ความรู้  

คำว่า พระพุทธเจ้า นี้ มิใช่พระชนนีทรงตั้ง มิใช่พระชนกทรงตั้ง มิใช่พระภาดาทรงตั้ง 
มิใช่พระภคินีทรงตั้ง มิใช่มิตรอำมาตย์ตั้ง มิใช่พระญาติสาโลหิตทรงตั้ง มิใช่สมณพราหมณ์ตั้ง 
มิใช่เทวดาตั้ง 

คำว่า พระพุทธเจ้า นี้ เป็นวิโมกขันติกนาม   เป็นสัจฉิกาบัญญัติ  ของพระ ผู้มีพระภาค68 69

พุทธเจ้าทั้งหลาย เกิดขึ้นพร้อมกับการทรงได้เฉพาะซึ่งพระสัพพัญญุตญาณ ที่โคนต้นโพธ์ิ รวม
ความว่า พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น   70

คำว่า ทรงแสดงไว้ อธิบายว่า ตามสภาวะที่มีความหมายว่าฝึกตน ชื่อว่า พระพุทธเจ้า
ทรงแสดงไว้ตามสภาวะ ตามสภาวะที่มีความหมายว่าสงบตน ชื่อว่า พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้
ตามสภาวะ ตามสภาวะที่มีความหมายว่ายังตนให้ปรินิพพานชื่อว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ตาม
สภาวะ ฯลฯ ตามสภาวะที่มีความหมายว่ายังตนให้ตั้งอยู่ในนิโรธ ชื่อว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้
ตามสภาวะ 

คำว่า บุคคลน้ัน อธิบายว่า ผู้ที่เป็นคฤหัสถ์ หรือผู้ที่เป็นบรรพชิต 
คำว่า โลก อธิบายว่า ขันธโลก ธาตุโลก อายตนโลก วิปัตติภวโลก วิปัตติสัมภวโลก สัม

ปัตติภวโลก สัมปัตติวิภวโลก  
โลก ๑ คือ สัตว์โลกทั้งปวงดำรงอยู่ได้เพราะอาหาร ฯลฯ  
โลก ๑๘ คือ ธาตุ ๑๘ 
คำว่า ใ ห้สว่างไสว อธิบายว่า บุคคลนั้นทำโลกนี้ให้สว่างไสว แจ่มแจ้ง เพราะเป็นผู้รู้

พร้อมเฉพาะตามสภาวะที่มีความหมายว่าฝึกตน ทำโลกนี้ให้สว่างไสว แจ่มแจ้ง เพราะเป็นผู้รู้
พร้อมเฉพาะตามสภาวะที่มีความหมายว่าสงบตน ทำโลกนี้ให้สว่างไสว แจ่มแจ้ง เพราะเป็นผู้รู้
พร้อมเฉพาะตามสภาวะที่มีความหมายว่ายังตนให้ปรินิพพาน ฯลฯ ทำโลกนี้ให้สว่างไสว แจ่ม
แจ้ง เพราะเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะตามสภาวะที่มีความหมายว่ายังตนให้ตั้งอยู่ในนิโรธ  

คำว่า เหมือนดวงจันทร์พ้นจากหมอก อธิบายว่า กิเลสเหมือนหมอก อริยญาณ
เหมือนดวงจันทร์ ภิกษุเหมือนจันทิมเทพบุตร ภิกษุพ้นจากกิเลสทั้งปวงแล้ว ทำโลกนี้ให้สว่างไสว 
เปล่งปลั่ง และรุ่งเรือง เหมือนดวงจันทร์พ้นจากหมอก พ้นจากควันและธุลี พ้นจากฝ่ามือราหู ทำ
โอกาสโลกให้สว่างไสว เปล่งปลั่ง และ รุ่งเรืองฉะนั้น เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า เหมือนดวง
จันทร์พ้นจากหมอก  

ญาณในโวทาน ๑๓ ประการนี้ 
โวทานญาณนิทเทสท่ี ๔ จบ 

ภาณวารจบ 
"

!  วิโมกขันติกนาม หมายถึงพระนามที่เกิดในที่สุดแห่งอรหัตตผล (ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๑๖๒/๑๐๐)68

!  สัจฉิกาบัญญัต ิ หมายถึงการทำให้แจ้งซึ่งอรหัตตผล อีกนัยหนึ่งคือบัญญัติที่เกิดด้วยการทำให้แจ้งซึ่งธรรมทั้งปวง (ขุ.ป.อ. 69

(บาลี) ๒/๑๖๒/๑๐๐)

!  ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๙๒/๕๕๑-๕๕๒70
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๕. สโตการิญาณนิทเทส 
แสดงญาณในการทำสติ 

[๑๖๓]  ญาณในการทำสติ ๓๒ ประการ เป็นอย่างไร   
คือ ภิกษุในที่นี้ ไ ปสู่ป่าก็ดี ไ ปสู่โคนไม้ก็ดี ไ ปสู่เรือนว่างก็ดี นั่งคู้บัลลังก์   ตั้งกายตรง 71

ดำรงสติไว้เฉพาะหน้า ภิกษุนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออก คือ 
๑. เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาว 
๒. เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาว 
๓. เมื่อหายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้น 
๔. เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้น 
๕. สำเหนียกว่า “เรากำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้า” 
๖. สำเหนียกว่า “เรากำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจออก” 
๗. สำเหนียกว่า “เราระงับกายสังขารหายใจเข้า” 
๘. สำเหนียกว่า “เราระงับกายสังขารหายใจออก” 
๙. สำเหนียกว่า “เรากำหนดรู้ปีติหายใจเข้า” 
๑๐. สำเหนียกว่า “เรากำหนดรู้ปีติหายใจออก” 
๑๑. สำเหนียกว่า “เรากำหนดรู้สุขหายใจเข้า” 
๑๒. สำเหนียกว่า “เรากำหนดรู้สุขหายใจออก” 
๑๓. สำเหนียกว่า “เรากำหนดรู้จิตตสังขารหายใจเข้า” 
๑๔. สำเหนียกว่า “เรากำหนดรู้จิตตสังขารหายใจออก” 
๑๕. สำเหนียกว่า “เราระงับจิตตสังขารหายใจเข้า” 
๑๖. สำเหนียกว่า “เราระงับจิตตสังขารหายใจออก” 
๑๗. สำเหนียกว่า “เรากำหนดรู้จิตหายใจเข้า” 
๑๘. สำเหนียกว่า “เรากำหนดรู้จิตหายใจออก” 
๑๙. สำเหนียกว่า “เราทำจิตให้บันเทิงหายใจเข้า” 
๒๐. สำเหนียกว่า “เราทำจิตให้บันเทิงหายใจออก” 
๒๑. สำเหนียกว่า “เราตั้งจิตไว้หายใจเข้า” 
๒๒. สำเหนียกว่า “เราตั้งจิตไว้หายใจออก” 
๒๓. สำเหนียกว่า “เราเปลื้องจิตหายใจเข้า” 
๒๔. สำเหนียกว่า “เราเปลื้องจิตหายใจออก” 
๒๕. สำเหนียกว่า “เราพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจเข้า” 
๒๖. สำเหนียกว่า “เราพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจออก” 
๒๗. สำเหนียกว่า “เราพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจเข้า” 
๒๘. สำเหนียกว่า “เราพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจออก” 
๒๙. สำเหนียกว่า “เราพิจารณาเห็นความดับไปหายใจเข้า” 
๓๐. สำเหนียกว่า “เราพิจารณาเห็นความดับไปหายใจออก” 
๓๑. สำเหนียกว่า “เราพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้า” 

!  น่ังคู้บัลลังก์ หมายถึงนั่งพับขาเข้าหากันทั้ง ๒ ข้าง ซึ่งเรียกว่า นั่งขัดสมาธิ (วิ.อ. (บาลี) ๑/๑๖๕/๔๔๕)71
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๓๒. สำเหนียกว่า “เราพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออก” 
[๑๖๔] คำว่า ใ นท่ีน้ี อธิบายว่า ใ นความเห็นนี้ คือ ใ นความถูกใจนี้ ความ พอใจนี้ 

ความยึดถือนี้ ธรรมนี้ วินัยนี้ ธรรมวินัยนี้ ปาพจน์นี้ พรหมจรรย์นี้ สัตถุศาสน์นี้ เพราะเหตุนั้น ท่าน
จึงกล่าวว่า ในที่นี้ 

คำว่า ภิกษุ อธิบายว่า ภิกษุผู้เป็นกัลยาณปุถุชน พระเสขะ หรือเป็นพระอรหันต์ ผู้มี
ธรรมไม่กำเริบ 

คำว่า ป่า อธิบายว่า สถานที่ทุกแห่งนอกจากเสาเขื่อนออกไป สถานที่นั้น ทั้งหมด ชื่อว่า
ป่า 

คำว่า โคนไม้ อธิบายว่า อาสนะของภิกษุซึ่งจัดไว้ที่โคนไม้ คือ เตียง ตั่ง ฟูก เสื่ออ่อน 
ท่อนหนัง เครื่องลาดทำด้วยหญ้า เครื่องลาดทำด้วยใบไม้ หรือเครื่องลาดทำด้วยฟาง ภิกษุยืน 
เดิน นั่ง หรือนอนที่อาสนะนั้น 

คำว่า ว่าง อธิบายว่า เป็นสถานที่ไม่พลุกพล่านด้วยใคร ๆ จะเป็นคฤหัสถ์ หรือบรรพชิต 
คำว่า เรือน อธิบายว่า วิหาร โรงที่มุงไว้ครึ่งหนึ่ง ปราสาท เรือนโล้น ถ้ำ 
คำว่า น่ังคู้บัลลังก์ อธิบายว่า ภิกษุนั้นเป็นผู้นั่งคู้บัลลังก์ 
คำว่า ตั้งกายตรง อธิบายว่า กายเป็นกายที่ภิกษุนั้นตั้งไว้ตรง 
คำว่า เฉพาะ ใ นคำว่า ดำรงสติไว้เฉพาะหน้า มีการกำหนดถือเอาเป็นอรรถ คำว่า 

หน้า มีการนำออกเป็นอรรถ คำว่า สติ มีการเข้าไปตั้งไว้เป็นอรรถ  
เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า ดำรงสติไว้เฉพาะหน้า 
[๑๖๕]  คำว่า มีสติ หายใจเข้า อธิบายว่า ภิกษุทำสติโดยอาการ ๓๒ อย่าง  
คือ ภิกษุรู้ความที่จิตเป็นเอกัคคตารมณ์ ไ ม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจลมหายใจเข้ายาว สติ

ย่อมตั้งมั่น ชื่อว่าเป็นผู้ทำสติด้วยสตินั้น ด้วยญาณนั้น เมื่อรู้ความที่จิตเป็น เอกัคคตารมณ์ ไ ม่
ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจลมหายใจออกยาว สติย่อมตั้งมั่น ชื่อว่าเป็น ผู้ทำสติด้วยสตินั้น ด้วยญาณนั้น 
เมื่อรู้ความที่จิตเป็นเอกัคคตารมณ์ ไ ม่ฟุ้งซ่าน ด้วยอำนาจลมหายใจเข้าสั้น สติย่อมตั้งมั่น ชื่อว่า
เป็นผู้ทำสติด้วยสตินั้น ด้วย ญาณนั้น เมื่อรู้ความที่จิตเป็นเอกัคคตารมณ์ ไ ม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจ
ลมหายใจ ออกสั้น สติย่อมตั้งมั่น ชื่อว่าเป็นผู้ทำสติด้วยสตินั้น ด้วยญาณนั้น ฯลฯ เมื่อรู้ความที่จิต
เป็นเอกัคคตารมณ์ ไ ม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจความเป็นผู้พิจารณาเห็นความ สละคืนหายใจเข้า สติ
ย่อมตั้งมั่น ฯลฯ เมื่อรู้ความที่จิตเป็นเอกัคคตารมณ์ ไ ม่ฟุ้งซ่าน ด้วยอำนาจความเป็นผู้พิจารณา
เห็นความสละคืนหายใจออก สติย่อมตั้งมั่น ชื่อว่าเป็นผู้ทำสติด้วยสตินั้น ด้วยญาณนั้น 

ปฐมจตุกกนิทเทส 
แสดงหมวด ๔ แห่งญาณท่ี ๑ 

[๑๖๖] ภิกษุเม่ือหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาว เม่ือหายใจออกยาวก็รู้ชัด
ว่าหายใจออกยาว เป็นอย่างไร   

คือ ภิกษุหายใจเข้ายาวในกาลที่นับว่ายาว หายใจออกยาวในกาลที่นับว่ายาว หายใจ
เข้าหายใจออกยาวในกาลที่นับว่ายาว ฉันทะเกิดขึ้นแก่เธอผู้ทั้งหายใจเข้า หายใจออกยาวในกาล
ที่นับว่ายาว  

หายใจเข้ายาวที่ละเอียดกว่านั้นด้วยอำนาจฉันทะในกาลที่นับว่ายาว หายใจ ออกยาว
ละเอียดกว่านั้นด้วยอำนาจฉันทะในกาลที่นับว่ายาว เธอทั้งหายใจเข้าหายใจออกยาวที่ละเอียด
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กว่านั้นด้วยอำนาจฉันทะในกาลที่นับว่ายาว ความปราโมทย์ เกิดขึ้นแก่เธอผู้ทั้งหายใจเข้าหายใจ
ออกยาวที่ละเอียดกว่านั้น ด้วยอำนาจฉันทะ ในกาลที่นับว่ายาว  

หายใจเข้ายาวละเอียดกว่านั้นด้วยอำนาจความปราโมทย์ ใ นกาลที่นับว่ายาว หายใจ
ออกยาวละเอียดกว่านั้นด้วยอำนาจความปราโมทย์ในกาลที่นับว่ายาว หายใจเข้าหายใจออกยาว
ละเอียดกว่านั้นด้วยอำนาจความปราโมทย์ในกาลที่นับว่ายาว จิตของเธอผู้ทั้งหายใจเข้าหายใจ
ออกยาวที่ละเอียดกว่านั้น ด้วยอำนาจความปราโมทย์ในกาลที่นับว่ายาว ย่อมหลีกออกจากการ
หายใจเข้าหายใจออกยาวอุเบกขาย่อมตั้งอยู่  

กายคือลมหายใจเข้าหายใจออกยาวด้วยอาการ ๙ อย่างนี้ ย่อมปรากฏ ความปรากฏ
เป็นสติ กายย่อมปรากฏ ไ ม่ใช่สติ สติปรากฏด้วย เป็นตัวระลึกด้วย ภิกษุพิจารณาเห็นกายนั้น
ด้วยสตินั้น ด้วยญาณนั้น เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า สติปัฏฐานภาวนาคือการพิจารณาเห็น
กายในกาย 

[๑๖๗] คำว่า พิจารณาเห็น อธิบายว่า ภิกษุพิจารณาเห็นกายนั้นอย่างไร  
คือ พิจารณาเห็นโดยความไม่เที่ยง ไ ม่พิจารณาเห็นโดยความเที่ยง พิจารณาเห็นโดย

ความเป็นทุกข์ ไม่พิจารณาเห็นโดยความเป็นสุข พิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตา ไม่พิจารณา
เห็นโดยความเป็นอัตตา ย่อมเบื่อหน่าย ไม่ยินดี ย่อมคลายกำหนัด ไม่กำหนัด ย่อมทำราคะให้ดับ 
ไม่ให้เกิด ย่อมสละคืน ไ ม่ยึดถือ เมื่อพิจารณาเห็นโดยความไม่เที่ยง ย่อมละนิจจสัญญาได้ เมื่อ
พิจารณาเห็นโดย ความเป็นทุกข์ ย่อมละสุขสัญญาได้ เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตา 
ย่อมละอัตตสัญญาได้ เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมละนันทิ(ความยินดี)ได้ เมื่อคลายกำหนัด ย่อมละราคะ
ได้ เมื่อทำราคะให้ดับ ย่อมละสมุทัยได้ เมื่อสละคืน ย่อมละอาทานะ (ความยึดถือ)ได้ ภิกษุนั้น
พิจารณาเห็นกายนั้นอย่างนี้ 

คำว่า ภาวนา อธิบายว่า ภาวนามี ๔ อย่าง คือ  
๑. ชื่อว่าภาวนา เพราะมีความหมายว่าธรรมทั้งหลายที่เกิดในภาวนานั้นไม่ล่วงเลย

กัน  
๒. ชื่อว่าภาวนา เพราะมีความหมายว่าอินทรีย์ทั้งหลายมีรสเป็นอย่างดียวกัน  
๓. ชื่อว่าภาวนา เพราะมีความหมายว่านำความเพียรที่สมควรแก่ธรรมเข้าไป    
๔. ชื่อว่าภาวนา เพราะมีความหมายว่าปฏิบัติเนือง ๆ  
เมื่อภิกษุรู้ความที่จิตเป็นเอกัคคตารมณ์ ไ ม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจลมหายใจเข้า หายใจ

ออกยาว เวทนาจึงปรากฏเกิดขึ้น ปรากฏเข้าไปตั้งอยู่ ปรากฏถึงความ ดับไป สัญญาจึงปรากฏ
เกิดขึ้น ปรากฏเข้าไปตั้งอยู่ ปรากฏถึงความดับไป วิตกจึง ปรากฏเกิดขึ้น ปรากฏเข้าไปตั้งอยู่ 
ปรากฏถึงความดับไป 

เวทนาย่อมปรากฏเกิดขึ้น ปรากฏเข้าไปตั้งอยู่ ปรากฏถึงความดับไปอย่างไร  
ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาย่อมปรากฏ อย่างไร  
คือ ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาย่อมปรากฏโดยความเกิดขึ้นแห่งปัจจัยว่า “เพราะอวิชชา

เกิด เวทนาจึงเกิด” ... “เพราะตัณหาเกิด เวทนาจึงเกิด” ... “เพราะกรรมเกิด เวทนาจึงเกิด” ความ
เกิดขึ้นแห่งเวทนาย่อมปรากฏโดยความเกิดขึ้นแห่งปัจจัยว่า “เพราะผัสสะเกิด เวทนาจึงเกิด” แม้
เมื่อเห็นลักษณะแห่งความเกิดขึ้น ความเกิดขึ้น แห่งเวทนาก็ย่อมปรากฏ ความเกิดขึ้นแห่งเวทนา
ย่อมปรากฏอย่างนี้ 
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ความเข้าไปตั้งอยู่แห่งเวทนาย่อมปรากฏ อย่างไร  
คือ เมื่อภิกษุมนสิการโดยความไม่เที่ยง ความเข้าไปตั้งอยู่โดยความสิ้นไป ย่อมปรากฏ 

เมื่อมนสิการโดยความเป็นทุกข์ ความเข้าไปตั้งอยู่โดยความเป็นภัย ย่อมปรากฏ เมื่อมนสิการโดย
ความเป็นอนัตตา ความเข้าไปตั้งอยู่โดยสุญญตะ (ความว่าง) ย่อมปรากฏ ความเข้าไปตั้งอยู่แห่ง
เวทนาย่อมปรากฏอย่างนี้ 

ความดับไปแห่งเวทนาย่อมปรากฏ อย่างไร  
คือ ความดับไปแห่งเวทนา ย่อมปรากฏโดยความดับไปแห่งปัจจัยว่า “เพราะอวิชชาดับ 

เวทนาจึงดับ” ... “เพราะตัณหาดับ เวทนาจึงดับ” ... “เพราะกรรมดับ เวทนาจึงดับ” ความดับไป
แห่งเวทนา ย่อมปรากฏโดยความดับไปแห่งปัจจัยว่า “เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ” แม้เมื่อเห็น
ลักษณะแห่งความแปรผัน ความดับไปแห่งเวทนาก็ย่อมปรากฏ ความดับไปแห่งเวทนาย่อม
ปรากฏอย่างนี้ เวทนาย่อม ปรากฏเกิดขึ้น ปรากฏเข้าไปตั้งอยู่ ปรากฏถึงความดับไปอย่างนี้ 

สัญญาย่อมปรากฏเกิดขึ้น ปรากฏเข้าไปตั้งอยู่ ปรากฏถึงความดับไปอย่างไร  
ความเกิดขึ้นแห่งสัญญาย่อมปรากฏ อย่างไร  
คือ ความเกิดขึ้นแห่งสัญญาย่อมปรากฏโดยความเกิดขึ้นแห่งปัจจัยว่า “เพราะอวิชชา

เกิด สัญญาจึงเกิด” ... “เพราะตัณหาเกิด สัญญาจึงเกิด” ... “เพราะกรรมเกิด สัญญาจึงเกิด” 
ความเกิดขึ้นแห่งสัญญาย่อมปรากฏโดยความเกิดขึ้นแห่งปัจจัยว่า “เพราะผัสสะเกิด สัญญาจึง
เกิด” ความเกิดขึ้นแห่งสัญญาย่อมปรากฏอย่างนี้ 

ความเข้าไปตั้งอยู่แห่งสัญญาย่อมปรากฏ อย่างไร  
คือ เมื่อภิกษุมนสิการโดยความไม่เที่ยง ความเข้าไปตั้งอยู่โดยความสิ้นไปย่อมปรากฏ 

เมื่อมนสิการโดยความเป็นทุกข์ ความเข้าไปตั้งอยู่โดยความเป็นภัยย่อม ปรากฏ เมื่อมนสิการโดย
ความเป็นอนัตตา ความเข้าไปตั้งอยู่โดยสุญญตะย่อม ปรากฏ ความเข้าไปตั้งอยู่แห่งสัญญาย่อม
ปรากฏอย่างนี้ 

ความดับไปแห่งสัญญาย่อมปรากฏ อย่างไร  
คือ ความดับไปแห่งสัญญาย่อมปรากฏโดยความดับไปแห่งปัจจัยว่า “เพราะ อวิชชา

ดับ สัญญาจึงดับ” ... “เพราะตัณหาดับ สัญญาจึงดับ” ... “เพราะกรรมดับ สัญญาจึงดับ” ความ
ดับไปแห่งสัญญาย่อมปรากฏโดยความดับไปแห่งปัจจัยว่า “เพราะผัสสะดับ สัญญาจึงดับ” แม้
เมื่อเห็นลักษณะแห่งความแปรผัน ความดับไปแห่งสัญญาย่อมปรากฏ ความดับไปแห่งสัญญา
ย่อมปรากฏอย่างนี้ สัญญาย่อม ปรากฏเกิดขึ้น ปรากฏเข้าไปตั้งอยู่ ปรากฏถึงความดับไปอย่างนี้ 

วิตกย่อมปรากฏเกิดขึ้น ปรากฏเข้าไปตั้งอยู่ ปรากฏถึงความดับไปอย่างไร  
ความเกิดขึ้นแห่งวิตกย่อมปรากฏ อย่างไร  
คือ ความเกิดขึ้นแห่งวิตกย่อมปรากฏโดยความเกิดขึ้นแห่งปัจจัยว่า “เพราะ อวิชชาเกิด 

วิตกจึงเกิด” ... “เพราะตัณหาเกิด วิตกจึงเกิด” ... “เพราะกรรมเกิดวิตกจึงเกิด” ความเกิดขึ้นแห่ง
วิตกย่อมปรากฏโดยความเกิดขึ้นแห่งปัจจัยว่า “เพราะ สัญญาเกิด วิตกจึงเกิด” แม้เมื่อเห็น
ลักษณะแห่งความเกิดขึ้น ความเกิดขึ้นแห่ง วิตกก็ย่อมปรากฏ ความเกิดขึ้นแห่งวิตกย่อมปรากฏ
อย่างนี้ 

"
"
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ความเข้าไปตั้งอยู่แห่งวิตกย่อมปรากฏ อย่างไร  
คือ เมื่อมนสิการโดยความไม่เที่ยง ความเข้าไปตั้งอยู่โดยความสิ้นไปย่อม ปรากฏ เมื่อ

มนสิการโดยความเป็นทุกข์ ความเข้าไปตั้งอยู่โดยความเป็นภัยย่อม ปรากฏ เมื่อมนสิการโดย
ความเป็นอนัตตา ความเข้าไปตั้งอยู่โดยสุญญตะย่อม ปรากฏ ความเข้าไปตั้งอยู่แห่งวิตกย่อม
ปรากฏอย่างนี้ 

ความดับไปแห่งวิตกย่อมปรากฏ อย่างไร  
คือ ความดับไปแห่งวิตกย่อมปรากฏโดยความเกิดขึ้นแห่งปัจจัยว่า “เพราะ อวิชชาดับ 

วิตกจึงดับ” ... “เพราะตัณหาดับ วิตกจึงดับ” ... “เพราะกรรมดับ วิตกจึงดับ” ความดับไปแห่งวิตก
ย่อมปรากฏโดยความเกิดขึ้นแห่งปัจจัยว่า “เพราะสัญญาดับ วิตกจึงดับ” แม้เมื่อเห็นลักษณะ
ความแปรผัน ความดับไปแห่งวิตกก็ย่อมปรากฏ ความดับไปแห่งวิตกย่อมปรากฏอย่างนี้ วิตก
ย่อมปรากฏเกิดขึ้น ปรากฏเข้าไปตั้งอยู่ ปรากฏถึงความดับไปอย่างนี้ 

[๑๖๘] ภิกษุเมื่อรู้ความที่จิตเป็นเอกัคคตารมณ์ ไ ม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจลม หายใจเข้า
หายใจออกยาว ย่อมให้อินทรีย์ทั้งหลายประชุมลง รู้ชัดโคจรและรู้แจ้งธรรม อันมีความสงบเป็น
ประโยชน์ ให้พละทั้งหลายประชุมลง ... ให้โพชฌงค์ทั้งหลายประชุมลง ... ให้มรรคประชุมลง ... 
ให้ธรรมทั้งหลายประชุมลง รู้ชัดโคจร และรู้แจ้งธรรมอันมีความสงบเป็นประโยชน์ 

คำว่า ใ ห้อินทรีย์ท้ังหลายประชุมลง อธิบายว่า ภิกษุให้อินทรีย์ทั้งหลาย ประชุมลง
อย่างไร  

คือ ภิกษุให้สัทธินทรีย์ประชุมลง เพราะมีสภาวะน้อมใจเชื่อ ใ ห้วิริยินทรีย์ประชุมลง 
เพราะมีสภาวะประคองไว้ ใ ห้สตินทรีย์ประชุมลง เพราะมีสภาวะเข้าไปตั้งไว้ ใ ห้สมาธินทรีย์
ประชุมลง เพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน ใ ห้ปัญญินทรีย์ประชุมลง เพราะมีสภาวะเห็นบุคคลนี้  ให้72

อินทรีย์เหล่านี้ประชุมลงในอารมณ์นี้ เพราะเหตุนั้น ท่านจึง กล่าวว่า “ให้อินทรีย์ทั้งหลายประชุม
ลง” 

คำว่า รู้ชัดโคจร อธิบายว่า รู้ชัดสิ่งที่เป็นอารมณ์ของบุคคลนั้นว่าเป็นโคจร แห่งธรรม
นั้น รู้ชัดสิ่งที่เป็นโคจรของบุคคลนั้นว่าเป็นอารมณ์แห่งธรรมนั้น  

คำว่า รู้ชัด อธิบายว่า บุคคลผู้รู้ชัด คือผู้มีปัญญา 
คำว่า สงบ อธิบายว่า อารมณ์ปรากฏเป็นความสงบ จิตไม่ฟุ้งซ่านเป็นความ สงบ จิตตั้ง

มั่นเป็นความสงบ จิตผ่องแผ้วเป็นความสงบ 
คำว่า ประโยชน์ อธิบายว่า สภาวะที่ไม่มีโทษเป็นประโยชน์ สภาวะที่ไม่มี กิเลสเป็น

ประโยชน์ สภาวะที่มีความผ่องแผ้วเป็นประโยชน์ สภาวะที่ประเสริฐเป็นประโยชน์ 
คำว่า รู้แจ้ง อธิบายว่า รู้แจ้งสภาวะที่อารมณ์ปรากฏ รู้แจ้งสภาวะที่จิตไม่ ฟุ้งซ่าน รู้

แจ้งสภาวะที่จิตตั้งมั่น รู้แจ้งสภาวะที่จิตผ่องแผ้ว เพราะเหตุนั้น ท่านจึง กล่าวว่า “และรู้แจ้งธรรม
อันมีความสงบเป็นประโยชน์” 

คำว่า ใ ห้พละทั้งหลายประชุมลง อธิบายว่า ภิกษุให้พละทั้งหลายประชุมลง 
อย่างไร  

คือ ภิกษุให้สัทธาพละประชุมลง เพราะมีสภาวะไม่หว่ันไหวเพราะความไม่มีศรัทธา ใ ห้
วิริยพละประชุมลง เพราะมีสภาวะไม่หว่ันไหวเพราะความเกียจคร้าน ให้สติพละประชุมลง เพราะ

!  บุคคลน้ี หมายถึงพระโยคาวจรผู้ประกอบอานาปานสติภาวนา (ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๑๖๘/๑๒๘)72
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มีสภาวะไม่หวั่นไหวเพราะความประมาท ใ ห้สมาธิพละประชุมลง เพราะมีสภาวะไม่หวั่นไหว
เพราะอุทธัจจะ ให้ปัญญาพละประชุมลง เพราะมีสภาวะไม่หว่ันไหวเพราะอวิชชา บุคคลนี้ให้พละ
เหล่านี้ประชุมลงในอารมณ์นี้ เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า “ให้พละทั้งหลายประชุมลง”  

คำว่า รู้ชัดโคจร อธิบายว่า ฯลฯ เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า “และรู้แจ้งธรรมอันมี
ความสงบเป็นประโยชน์” 

คำว่า ให้โพชฌงค์ท้ังหลายประชุมลง อธิบายว่า ภิกษุให้โพชฌงค์ท้ังหลายประชุม
ลงอย่างไร 

คือ ภิกษุให้สติสัมโพชฌงค์ประชุมลง เพราะมีสภาวะเข้าไปตั้งไว้ ใ ห้ธัมมวิจยสัม
โพชฌงค์ประชุมลง เพราะมีสภาวะเลือกเฟ้น ใ ห้วิริยสัมโพชฌงค์ประชุมลง เพราะมีสภาวะ
ประคองไว้ ให้ปีติสัมโพชฌงค์ประชุมลง เพราะมีสภาวะแผ่ซ่านไป ให้ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ประชุม
ลง เพราะมีสภาวะสงบ ใ ห้สมาธิสัมโพชฌงค์ประชุมลง เพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน ใ ห้อุเบกขาสัม
โพชฌงค์ประชุมลง เพราะมีสภาวะพิจารณา บุคคลนี้ให้โพชฌงค์เหล่านี้ประชุมลงในอารมณ์นี้ 
เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า “ให้โพชฌงค์ทั้งหลายประชุมลง”  

คำว่า รู้ชัดโคจร อธิบายว่า ฯลฯ เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า “และรู้แจ้ง ธรรมอันมี
ความสงบเป็นประโยชน์” 

คำว่า ให้มรรคประชุมลง อธิบายว่า ภิกษุให้มรรคประชุมลง อย่างไร  
คือ ภิกษุให้สัมมาทิฏฐิประชุมลง เพราะมีสภาวะเห็น ใ ห้สัมมาสังกัปปะประชุม ลง 

เพราะมีสภาวะตรึกตรอง ใ ห้สัมมาวาจาประชุมลง เพราะมีสภาวะกำหนด ใ ห้ สัมมากัมมันตะ
ประชุมลง เพราะมีสภาวะเกิดขึ้น ใ ห้สัมมาอาชีวะประชุมลง เพราะมี สภาวะผ่องแผ้ว ใ ห้สัมมา
วายามะประชุมลง เพราะมีสภาวะประคองไว้ ให้สัมมาสติ ประชุมลง เพราะมีสภาวะเข้าไปตั้งไว้ 
ให้สัมมาสมาธิประชุมลง เพราะมีสภาวะไม่ ฟุ้งซ่าน บุคคลนี้ให้มรรคนี้ประชุมลงในอารมณ์นี้ 
เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า “ให้มรรคประชุมลง”  

คำว่า รู้ชัดโคจร อธิบายว่า ฯลฯ เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า “และรู้แจ้ง ธรรมอันมี
ความสงบเป็นประโยชน์” 

คำว่า ใ ห้ธรรมท้ังหลายประชุมลง อธิบายว่า ภิกษุให้ธรรมท้ังหลาย ประชุมลง 
อย่างไร  

คือ ภิกษุให้อินทรีย์ทั้งหลายประชุมลง เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ ให้พละทั้งหลายประชุม
ลง เพราะมีสภาวะไม่หว่ันไหว ใ ห้โพชฌงค์ทั้งหลายประชุมลง เพราะมีสภาวะเป็นธรรมเครื่องนำ
ออก ให้มรรคประชุมลง เพราะมีสภาวะเป็นเหตุ ให้สติปัฏฐานประชุมลง เพราะมีสภาวะเข้าไปตั้ง
ไว้ ใ ห้สัมมัปปธานประชุมลง เพราะมีสภาวะเริ่มตั้งความเพียร  ใ ห้อิทธิบาทประชุมลง เพราะมี
สภาวะให้สำเร็จ ใ ห้สัจจะประชุมลง เพราะมีสภาวะเป็นของแท้ ใ ห้สมถะประชุมลง เพราะมี
สภาวะไม่ฟุ้งซ่าน ใ ห้วิปัสสนาประชุมลง เพราะมีสภาวะพิจารณาเห็น ใ ห้สมถะและวิปัสสนา
ประชุมลง เพราะมีสภาวะเป็นธรรมมีรสเป็นอย่างเดียวกัน ใ ห้ธรรมเป็นคู่กัน ประชุมลง เพราะมี
สภาวะไม่ล่วงเลยกัน ให้สีลวิสุทธิประชุมลง เพราะมีสภาวะสำรวม ให้จิตตวิสุทธิประชุมลง เพราะ
มีสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน ใ ห้ทิฏฐิวิสุทธิประชุมลง เพราะมีสภาวะเห็น ใ ห้วิโมกข์ประชุมลง เพราะมี
สภาวะหลุดพ้น ให้วิชชาประชุมลง เพราะมีสภาวะแทงตลอด ให้วิมุตติประชุมลง เพราะมีสภาวะ
สละ ใ ห้ญาณในความสิ้นไปประชุมลง เพราะมีสภาวะตัดขาด ใ ห้อนุปปาทญาณประชุมลง 
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เพราะมีสภาวะระงับ ใ ห้ฉันทะประชุมลง เพราะมีสภาวะเป็นมูล ใ ห้มนสิการประชุมลง เพราะมี
สภาวะเป็นสมุฏฐาน ให้ผัสสะประชุมลง เพราะมีสภาวะเป็นที่ประชุม ให้เวทนาประชุมลง เพราะ
มีสภาวะเป็นที่รวม  ใ ห้สมาธิประชุมลง เพราะมีสภาวะเป็นประธาน ใ ห้สติประชุมลงเพราะมี
สภาวะเป็นใหญ่  ใ ห้สติสัมปชัญญะประชุมลง เพราะมีสภาวะเป็นธรรมที่ย่ิงกว่านั้น ใ ห้วิมุตติ
ประชุมลง เพราะมีสภาวะเป็นแก่นสาร ใ ห้ธรรมที่หย่ังลงสู่อมตะคือนิพพานประชุมลง เพราะมี
สภาวะเป็นที่สุด บุคคลนี้ให้ธรรมเหล่านี้ประชุมลงในอารมณ์นี้ เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า “ให้
ธรรมทั้งหลายประชุมลง” 

คำว่า รู้ชัดโคจร อธิบายว่า รู้ชัดสิ่งที่เป็นอารมณ์ของบุคคลนั้นว่าเป็นโคจร ของบุคคล
นั้น รู้ชัดสิ่งที่เป็นโคจรของบุคคลนั้นว่าเป็นอารมณ์ของบุคคลนั้น 

คำว่า รู้ชัด อธิบายว่า บุคคลผู้รู้ชัด คือผู้มีปัญญา  
คำว่า สงบ อธิบายว่า อารมณ์ปรากฏเป็นความสงบ จิตไม่ฟุ้งซ่านเป็น ความสงบ จิตตั้ง

มั่นเป็นความสงบ จิตผ่องแผ้วเป็นความสงบ  
คำว่า ประโยชน์ อธิบายว่า สภาวะที่ไม่มีโทษเป็นประโยชน์ สภาวะที่ไม่มี กิเลสเป็น

ประโยชน์ สภาวะที่มีความผ่องแผ้วเป็นประโยชน์ สภาวะที่ประเสริฐเป็น ประโยชน์  
คำว่า รู้แจ้ง อธิบายว่า รู้แจ้งสภาวะที่อารมณ์ปรากฏ รู้แจ้งสภาวะที่จิตไม่ ฟุ้งซ่าน รู้

แจ้งสภาวะที่จิตตั้งมั่น รู้แจ้งสภาวะที่จิตผ่องแผ้ว เพราะเหตุนั้น ท่านจึง กล่าวว่า “และรู้แจ้งธรรม
อันมีความสงบเป็นประโยชน์” (๑) 

[๑๖๙] ภิกษุเม่ือหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้น เม่ือหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่า
หายใจออกสั้น อย่างไร  

คือ ภิกษุหายใจเข้าสั้นในกาลที่นับได้นิดหน่อย หายใจออกสั้นในกาลที่นับได้ นิดหน่อย 
เธอทั้งหายใจเข้าหายใจออกสั้นในกาลที่นับได้นิดหน่อย ฉันทะเกิดขึ้นแก่เธอผู้ทั้งหายใจเข้า
หายใจออกสั้นในกาลที่นับได้นิดหน่อย 

หายใจเข้าสั้นละเอียดกว่านั้นด้วยอำนาจฉันทะในกาลที่นับได้นิดหน่อย หายใจออกสั้น
ละเอียดกว่านั้นด้วยอำนาจฉันทะในกาลที่นับได้นิดหน่อย เธอทั้งหายใจเข้า หายใจออกสั้น
ละเอียดกว่านั้นด้วยอำนาจฉันทะในกาลที่นับได้นิดหน่อย ความปราโมทย์ย่อมเกิดแก่เธอผู้ทั้ง
หายใจเข้าหายใจออกสั้นละเอียดกว่านั้นด้วยอำนาจฉันทะ ในกาลที่นับได้นิดหน่อย  

หายใจเข้าสั้นละเอียดกว่านั้นด้วยอำนาจความปราโมทย์ในกาลที่นับได้นิดหน่อย 
หายใจออกสั้นละเอียดกว่านั้นด้วยอำนาจความปราโมทย์ในกาลที่นับได้นิดหน่อย เธอทั้งหายใจ
เข้าหายใจออกสั้นละเอียดกว่านั้นด้วยอำนาจความปราโมทย์ในกาลที่นับได้นิดหน่อย จิตของเธอ
ผู้ทั้งหายใจเข้าหายใจออกสั้นละเอียดกว่านั้นด้วยอำนาจความปราโมทย์ในกาลที่นับได้นิดหน่อย 
ย่อมหลีกออกจากการหายใจเข้า หายใจออกสั้น อุเบกขาย่อมตั้งอยู่  

กายคือลมหายใจเข้าหายใจออกสั้นด้วยอาการ ๙ อย่างนี้ ย่อมปรากฏ ความปรากฏ
เป็นสติ การพิจารณาเห็นเป็นญาณ กายย่อมปรากฏ ไม่ใช่สติ สติ ปรากฏด้วย เป็นตัวระลึกด้วย 
ภิกษุพิจารณาเห็นกายนั้นด้วยสตินั้น ด้วยญาณนั้น เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า “สติปัฏฐาน
ภาวนาคือการพิจารณาเห็นกายในกาย” 

คำว่า พิจารณาเห็น อธิบายว่า ภิกษุพิจารณาเห็นกายนั้นอย่างไร ฯลฯ พิจารณาเห็น
กายนั้นอย่างนี้  
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คำว่า ภาวนา อธิบายว่า ภาวนามี ๔ อย่าง คือ ฯลฯ ชื่อว่าภาวนา เพราะ มีความหมาย
ว่าปฏิบัติเนือง ๆ  

เมื่อภิกษุรู้ความที่จิตเป็นเอกัคคตารมณ์ ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจลมหายใจเข้าหายใจออก
สั้น เวทนาจึงปรากฏเกิดขึ้น ฯลฯ ภิกษุเมื่อรู้ความที่จิตเป็นเอกัคคตารมณ์ ไ ม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจ
ลมหายใจเข้าหายใจออกสั้น ย่อมให้อินทรีย์ทั้งหลายประชุมลง ฯลฯ เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าว
ว่า “และรู้แจ้งธรรมอันมีความสงบเป็นประโยชน์” (๒) 

[๑๗๐] ภิกษุสำเหนียกว่า “เรากำหนดรู้กองลมท้ังปวงหายใจเข้า” สำเหนียกว่า 
“เรากำหนดรู้กองลมท้ังปวงหายใจออก” อย่างไร 

คำว่า กาย อธิบายว่า กายมี ๒ อย่าง คือ  
๑.  นามกาย  
๒.  รูปกาย  
นามกาย เป็นอย่างไร   
คือ เวทนา สัญญา เจตนา ผัสสะ มนสิการ นาม นามกายและสิ่งที่เรียกว่า 
จิตตสังขาร นี้ชื่อว่านามกาย  
รูปกาย เป็นอย่างไร   
คือ มหาภูตรูป ๔ รูปที่อาศัยมหาภูตรูป ๔ ลมหายใจเข้าหายใจออก นิมิต และสิ่งที่เนื่อง

กันซึ่งเรียกว่า กายสังขาร นี้ชื่อว่ารูปกาย 
กายเหล่าน้ันย่อมปรากฏ อย่างไร  
คือ เมื่อภิกษุรู้ความที่จิตเป็นเอกัคคตารมณ์ ไ ม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจลมหายใจ เข้ายาว 

สติย่อมตั้งมั่น กายเหล่านั้นย่อมปรากฏด้วยสตินั้น ด้วยญาณนั้น เมื่อรู้ ความที่จิตเป็น             
เอกัคคตารมณ์ ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจลมหายใจออกยาว สติย่อม ตั้งมั่น กายเหล่านั้นย่อมปรากฏ
ด้วยสตินั้น ด้วยญาณนั้น เมื่อรู้ความที่จิตเป็น เอกัคคตารมณ์ ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจลมหายใจเข้า
สั้น สติย่อมตั้งมั่น กายเหล่านั้นย่อมปรากฏด้วยสตินั้น ด้วยญาณนั้น เมื่อรู้ความที่จิตเป็น          
เอกัคคตารมณ์ ไม่ฟุ้งซ่าน ด้วยอำนาจลมหายใจออกสั้น สติย่อมตั้งมั่น กายเหล่านั้นย่อมปรากฏ
ด้วยสตินั้น ด้วยญาณนั้น  

เมื่อคำนึงถึง กายเหล่านั้นย่อมปรากฏ เมื่อรู้ กายเหล่านั้นย่อมปรากฏ เมื่อ เห็น กาย
เหล่านั้นย่อมปรากฏ เมื่อพิจารณา กายเหล่านั้นย่อมปรากฏ เมื่ออธิษฐานจิต กายเหล่านั้นย่อม
ปรากฏ เมื่อน้อมใจเชื่อด้วยศรัทธา กายเหล่านั้นย่อมปรากฏ เมื่อประคองความเพียร กายเหล่า
นั้นย่อมปรากฏ เมื่อตั้งสติไว้มั่น กายเหล่านั้น ย่อมปรากฏ เมื่อตั้งจิตไว้มั่น กายเหล่านั้นย่อม
ปรากฏ เมื่อรู้ชัดด้วยปัญญา กาย เหล่านั้นย่อมปรากฏ เมื่อรู้ย่ิงธรรมที่ควรรู้ย่ิง กายเหล่านั้นย่อม
ปรากฏ เมื่อกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ กายเหล่านั้นย่อมปรากฏ เมื่อละธรรมที่ควรละ กาย
เหล่านั้น ย่อมปรากฏ เมื่อเจริญธรรมที่ควรเจริญ กายเหล่านั้นย่อมปรากฏ เมื่อทำให้แจ้ง ธรรมที่
ควรทำให้แจ้ง กายเหล่านั้นย่อมปรากฏ กายเหล่านั้นย่อมปรากฏอย่างนี้ กายคือความเป็นผู้รู้แจ้ง
กองลมทั้งปวงหายใจเข้าหายใจออกย่อมปรากฏ ความ ปรากฏเป็นสติ การพิจารณาเห็นเป็น
ญาณ กายย่อมปรากฏ ไม่ใช่สติ สติปรากฏ ด้วย เป็นตัวระลึกด้วย ภิกษุพิจารณาเห็นกายนั้นด้วย
สตินั้น ด้วยญาณนั้น เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า “สติปัฏฐานภาวนาคือการพิจารณาเห็นกาย
ในกาย” 
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คำว่า พิจารณาเห็น อธิบายว่า ภิกษุพิจารณาเห็นกายนั้นอย่างไร ฯลฯ พิจารณาเห็น
กายนั้นอย่างนี้  

คำว่า ภาวนา อธิบายว่า ภาวนามี ๔ อย่าง คือ ฯลฯ ชื่อว่าภาวนา เพราะมีความหมาย
ว่าปฏิบัติเนือง ๆ  

ชื่อว่าสีลวิสุทธิ เพราะมีความหมายว่าเป็นผู้รู้ชัดกองลมทั้งปวงระวังลมหายใจ เข้า
หายใจออก ชื่อว่าจิตตวิสุทธิ เพราะมีความหมายว่าไม่ฟุ้งซ่าน ชื่อว่าทิฏฐิวิสุทธิ เพราะมีความ
หมายว่าเห็น  

บรรดาความสำรวม ความไม่ฟุ้งซ่านและความเห็นนั้น ความสำรวม ชื่อว่าอธิสีลสิกขา 
ความไม่ฟุ้งซ่าน ชื่อว่าอธิจิตตสิกขา ความเห็น ชื่อว่าอธิปัญญาสิกขา  

ภิกษุเมื่อคำนึงถึงสิกขา ๓ นี้ ชื่อว่าศึกษา เมื่อรู้ ชื่อว่าศึกษา เมื่อเห็น ชื่อว่า ศึกษา เมื่อ
พิจารณา ชื่อว่าศึกษา เมื่ออธิษฐานจิต ชื่อว่าศึกษา เมื่อน้อมใจเชื่อด้วย ศรัทธา ชื่อว่าศึกษา เมื่อ
ประคองความเพียร ชื่อว่าศึกษา เมื่อตั้งสติไว้มั่น ชื่อว่า ศึกษา เมื่อตั้งจิตไว้มั่น ชื่อว่าศึกษา เมื่อรู้
ชัดด้วยปัญญา ชื่อว่าศึกษา เมื่อรู้ย่ิงธรรม ที่ควรรู้ย่ิง ชื่อว่าศึกษา เมื่อกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ 
ชื่อว่าศึกษา เมื่อละธรรม ที่ควรละ ชื่อว่าศึกษา เมื่อเจริญธรรมที่ควรเจริญ ชื่อว่าศึกษา เมื่อทำให้
แจ้งธรรม ที่ควรทำให้แจ้ง ชื่อว่าศึกษา 

เมื่อภิกษุรู้ความที่จิตเป็นเอกัคคตารมณ์ ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจความเป็น ผู้กำหนดรู้กอง
ลมทั้งปวงหายใจเข้าหายใจออก เวทนาย่อมปรากฏเกิดขึ้น ฯลฯ ภิกษุ เมื่อรู้ความที่จิตเป็น        
เอกัคคตารมณ์ ไ ม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจความเป็นผู้กำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้าหายใจออก 
ย่อมให้อินทรีย์ทั้งหลายประชุมลง ฯลฯ เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า “และรู้แจ้งธรรมอันมีความ
สงบเป็นประโยชน์” (๓) 

[๑๗๑] ภิกษุสำเหนียกว่า “เราระงับกายสังขารหายใจเข้า” สำเหนียกว่า “เราระงับ
กายสังขารหายใจออก” อย่างไร  

กายสังขาร เป็นอย่างไร   
คือ ลมหายใจเข้ายาว เป็นไปในกาย ธรรมเหล่านี้เนื่องด้วยกาย เป็นกายสังขาร ภิกษุ

เมื่อระงับ ดับ ทำกายสังขารเหล่านั้นให้สงบ ชื่อว่าสำเหนียกอยู่ ลมหายใจออกยาว เป็นไปในกาย 
ธรรมเหล่านี้เนื่องด้วยกาย เป็นกายสังขาร ภิกษุเมื่อระงับ ดับ ทำกายสังขารเหล่านั้นให้สงบ ชื่อว่า
สำเหนียกอยู่ ลมหายใจเข้าสั้น ฯลฯ ลมหายใจออกสั้น ฯลฯ ลมที่ภิกษุกำหนดรู้กองลมทั้งปวง
หายใจเข้า ฯลฯ ลมที่ภิกษุกำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจออก เป็นไปในกาย ธรรมเหล่านี้เนื่อง
ด้วยกาย เป็นกายสังขาร ภิกษุเมื่อระงับ ดับ ทำกายสังขารเหล่านั้นให้สงบ ชื่อว่า สำเหนียกอยู่ 

ความอ่อนไป ความน้อมไป ความเอนไป ความโอนไป ความหว่ันไหว ความ ดิ้นรน 
ความโยก ความโคลงแห่งกาย มีอยู่ เพราะกายสังขารเห็นปานใด ภิกษุ สำเหนียกว่า “เราระงับ
กายสังขารเห็นปานนั้นหายใจเข้า” สำเหนียกว่า “เราระงับ กายสังขารเห็นปานนั้นหายใจออก” 
ความไม่อ่อนไป ความไม่น้อมไป ความไม่เอนไป ความไม่โอนไป ความไม่หว่ันไหว ความไม่
ดิ้นรน ความไม่โยก ความไม่โคลงแห่ง กายมีอยู่ เพราะกายสังขารเห็นปานใด ภิกษุสำเหนียกว่า 
“เราระงับกายสังขาร ที่ละเอียดสุขุมเห็นปานนั้นหายใจเข้า” สำเหนียกว่า “เราระงับกายสังขารที่
ละเอียด สุขุมเห็นปานนั้นหายใจออก” ภิกษุสำเหนียกว่า “เราระงับกายสังขารหายใจเข้า” 
สำเหนียกว่า “เราระงับกายสังขารหายใจออก” ตามนัยที่ว่ามานี้ 
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เมื่อเป็นอย่างนี้ ความได้ลมก็ไม่ปรากฏ ลมหายใจเข้าหายใจออกก็ไม่ปรากฏ อานา
ปานสติก็ไม่ปรากฏ สมาธิที่ประกอบด้วยอานาปานสติก็ไม่ปรากฏ และ ภิกษุผู้ฉลาดจะเข้า
สมาบัติหรือออกจากสมาบัตินั้นก็ไม่ได้ ภิกษุสำเหนียกว่า “เราระงับกายสังขารหายใจเข้า” 
สำเหนียกว่า “เราระงับกายสังขารหายใจออก” 

เมื่อเป็นอย่างนี้ ความได้ลมก็ปรากฏ ลมหายใจเข้าหายใจออกก็ปรากฏ อานาปานสติก็
ปรากฏ สมาธิที่ประกอบด้วยอานาปานสติก็ปรากฏ และภิกษุผู้ฉลาดจะเข้าสมาบัติหรือออกจาก
สมาบัตินั้นก็ได้ ข้อนั้นเหมือนอะไร  

เหมือนเมื่อบุคคลเคาะกังสดาล เสียงดังย่อมเป็นไปก่อน เพราะกำหนด ใ ส่ใจ จดจำ
นิมิตแห่งเสียงดังได้ดีแล้ว เมื่อเสียงดังค่อยลง ต่อมาภายหลัง เสียงค่อยย่อม เป็นไป เพราะ
กำหนด ใส่ใจ จดจำนิมิตแห่งเสียงดังได้ดีแล้ว เมื่อเสียงค่อยเบา ลงอีก ต่อมาภายหลัง จิตจึงเป็น
ไปได้ แม้เพราะนิมิตแห่งเสียงค่อยเป็นอารมณ์ ลมหายใจเข้าหายใจออกที่หยาบ ก็ฉันนั้นเหมือน
กัน ย่อมเป็นไปก่อน เพราะกำหนด ใ ส่ใจ จดจำนิมิตแห่งลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างหยาบได้
ดีแล้ว เมื่อลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างหยาบเบาลง ต่อมาภายหลัง ลมหายใจเข้าหายใจออก
อย่างละเอียดจึงเป็นไป เพราะกำหนด ใ ส่ใจ จดจำนิมิตแห่งลมหายใจเข้าหายใจออก อย่าง
ละเอียดได้ดีแล้ว เมื่อลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างละเอียดเบาลงอีก ต่อมาภายหลัง จิตย่อมไม่
ถึงความฟุ้งซ่าน แม้เพราะนิมิตแห่งลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างละเอียดเป็นอารมณ์  

เมื่อเป็นอย่างนี้ ความได้ลมก็ปรากฏ ลมหายใจเข้าหายใจออกก็ปรากฏ อานาปานสติก็
ปรากฏ สมาธิที่ประกอบด้วยอานาปานสติก็ปรากฏ และภิกษุผู้ฉลาดจะเข้าหรือออกจากสมาบัติ
นั้นก็ได้ กายคือความที่บุคคลระงับกายสังขารหายใจเข้าหายใจออก กายย่อมปรากฏ ความ
ปรากฏเป็นสติ การพิจารณาเห็นเป็นญาณ กายย่อมปรากฏ ไม่ใช่สติ สติปรากฏด้วย เป็นตัวระลึก
ด้วย ภิกษุ พิจารณาเห็นกายนั้นด้วยสตินั้น ด้วยญาณนั้น เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า           
“สติปัฏฐานภาวนาคือการพิจารณาเห็นกายในกาย” 

คำว่า พิจารณาเห็น อธิบายว่า ภิกษุพิจารณาเห็นกายนั้นอย่างไร ฯลฯ พิจารณาเห็น
กายนั้นอย่างนี้  

คำว่า ภาวนา อธิบายว่า ภาวนามี ๔ อย่าง คือ ฯลฯ ชื่อว่าภาวนา เพราะ มีความหมาย
ว่าปฏิบัติเนือง ๆ  

ชื่อว่าสีลวิสุทธิ เพราะมีความหมายว่าเป็นผู้ระงับกายสังขารระวังลมหายใจเข้า หายใจ
ออก ชื่อว่าจิตตวิสุทธิ เพราะมีความหมายว่าไม่ฟุ้งซ่าน ชื่อว่าทิฏฐิวิสุทธิ เพราะมีความหมายว่า
เห็น  

บรรดาความสำรวม ความไม่ฟุ้งซ่านและความเห็นนั้น ความสำรวม ชื่อว่าอธิสีลสิกขา 
ความไม่ฟุ้งซ่าน ชื่อว่าอธิจิตตสิกขา ความเห็น ชื่อว่าอธิปัญญาสิกขา  

ภิกษุเมื่อคำนึงถึงสิกขา ๓ นี้ ชื่อว่าศึกษา ฯลฯ เมื่อทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำ ให้แจ้ง ชื่อ
ว่าศึกษา เมื่อรู้ความที่จิตเป็นเอกัคคตารมณ์ ไ ม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจความเป็นผู้ระงับกายสังขาร
หายใจเข้าหายใจออก เวทนาย่อมปรากฏเกิดขึ้น ฯลฯ ภิกษุเมื่อรู้ความที่จิตเป็นเอกัคคตารมณ์ ไม่
ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจความเป็นผู้ระงับกายสังขารหายใจเข้าหายใจออก ย่อมให้อินทรีย์ทั้งหลาย
ประชุมลง ฯลฯ เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า “และรู้แจ้งธรรมอันมีความสงบเป็นประโยชน์” (๔) 
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อนุปัสสนาญาณ ๘ อุปัฏฐานุสสติ ๘ และสุตตันติกวัตถุ ๔ ในการพิจารณา เห็นกายใน
กาย  

ภาณวารจบ 
ทุติยจตุกกนิทเทส 

แสดงหมวด ๔ แห่งญาณท่ี ๒ 
[๑๗๒] ภิกษุสำเหนียกว่า “เรากำหนดรู้ปีติหายใจเข้า” สำเหนียกว่า “เรากำหนดรู้

ปีติหายใจออก” อย่างไร  
ปีติ เป็นอย่างไร   
คือ เมื่อภิกษุรู้ความที่จิตเป็นเอกัคคตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจลมหายใจเข้ายาว ปีติ

และปราโมทย์ย่อมเกิดขึ้น ฯลฯ เมื่อรู้ความที่จิตเป็นเอกัคคตารมณ์ ไ ม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจลม
หายใจออกยาว ปีติและปราโมทย์ย่อมเกิดขึ้น ฯลฯ ด้วยอำนาจลมหายใจเข้าสั้น ฯลฯ ด้วยอำนาจ
ลมหายใจออกสั้น ฯลฯ ด้วยอำนาจความเป็นผู้กำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้า ฯลฯ ด้วย
อำนาจความเป็นผู้กำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจออก ฯลฯ ด้วยอำนาจความเป็นผู้ระงับกาย
สังขารหายใจเข้า ฯลฯ เมื่อรู้ความที่จิตเป็นเอกัคคตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจความเป็นผู้ระงับ
กายสังขาร หายใจออก ปีติและปราโมทย์ย่อมเกิดขึ้น ปีติและปราโมทย์คือความเบิกบานใจ 
ความบันเทิง ความหรรษา ความรื่นเริงจิต ความปลื้มจิต ความดีใจ ความพอใจ นี้ชื่อว่าปีติ 

ปีติน้ันย่อมปรากฏ อย่างไร  
คือ เมื่อภิกษุรู้ความที่จิตเป็นเอกัคคตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจลมหายใจ เข้าหายใจ

ออกยาว สติย่อมตั้งมั่น ปีตินั้นย่อมปรากฏด้วยสตินั้น ด้วยญาณนั้น เมื่อรู้ความที่จิตเป็นเอกัคค
ตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจลมหายใจออกยาว สติย่อมตั้งมั่น ปีตินั้นย่อมปรากฏด้วยสตินั้น 
ด้วยญาณนั้น ฯลฯ ด้วยอำนาจลมหายใจเข้าสั้น ฯลฯ ด้วยอำนาจลมหายใจออกสั้น ฯลฯ ด้วย
อำนาจความเป็นผู้กำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้า ฯลฯ ด้วยอำนาจความเป็นผู้กำหนดรู้กองลม
ทั้งปวงหายใจออก ฯลฯ ด้วยอำนาจความเป็นผู้ระงับกายสังขารหายใจเข้า ฯลฯ เมื่อรู้ความที่จิต
เป็นเอกัคคตารมณ์ ไ ม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจความเป็นผู้ระงับกายสังขารหายใจออก สติย่อมตั้งมั่น 
ปีตินั้นย่อมปรากฏด้วยสตินั้น ด้วยญาณนั้น เมื่อคำนึงถึง ปีตินั้นย่อมปรากฏ เมื่อรู้ ฯลฯ เมื่อเห็น 
ฯลฯ เมื่อพิจารณา ฯลฯ เมื่ออธิษฐานจิต ฯลฯ เมื่อน้อมใจเชื่อด้วยสัทธา ฯลฯ เมื่อประคองความ
เพียร ฯลฯ เมื่อตั้งสติไว้มั่น ฯลฯ เมื่อตั้งจิตไว้มั่น ฯลฯ เมื่อรู้ชัดด้วยปัญญา ฯลฯ เมื่อรู้ย่ิงธรรมที่ควร
รู้ย่ิง ฯลฯ เมื่อกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ ฯลฯ เมื่อละธรรมที่ควรละ ฯลฯ เมื่อเจริญธรรมที่ควร
เจริญ ฯลฯ เมื่อทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้ง ปีตินั้นย่อมปรากฏ ปีตินั้นย่อมปรากฏอย่างนี้ 
เวทนาด้วยอำนาจความเป็นผู้รู้ชัดปีติหายใจเข้าหายใจออก ย่อมปรากฏ ความปรากฏเป็นสติ 
การพิจารณาเห็นเป็นญาณ เวทนาย่อมปรากฏ ไ ม่ใช่สติ สติปรากฏด้วย เป็นตัวระลึกด้วย ภิกษุ
พิจารณาเห็นเวทนานั้นด้วยสตินั้น ด้วยญาณนั้น เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า “สติปัฏฐาน
ภาวนาคือการพิจารณา เห็นเวทนาในเวทนา” 

คำว่า พิจารณาเห็น อธิบายว่า ภิกษุพิจารณาเห็นเวทนานั้นอย่างไร คือ พิจารณาเห็น
โดยความไม่เที่ยง ฯลฯ พิจารณาเห็นเวทนานั้นอย่างนี้  

คำว่า ภาวนา อธิบายว่า ภาวนามี ๔ อย่าง คือ ฯลฯ ชื่อว่าภาวนา เพราะ มีความหมาย
ว่าปฏิบัติเนือง ๆ  
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ชื่อว่าสีลวิสุทธิ เพราะมีความหมายว่าเป็นผู้กำหนดรู้ปีติระวังลมหายใจเข้าหาย ใ จออก 
ฯลฯ เมื่อภิกษุรู้ความที่จิตเป็นเอกัคคตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจ ความเป็นผู้กำหนดรู้ปีติหายใจ
เข้าหายใจออก ฯลฯ ย่อมให้อินทรีย์ทั้งหลายประชุมลง ฯลฯ เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า “และรู้
แจ้งธรรมอันมีความสงบเป็นประโยชน์” (๑) 

[๑๗๓]  ภิกษุสำเหนียกว่า “เรากำหนดรู้สุขหายใจเข้า” สำเหนียกว่า “เรากำหนดรู้
สุขหายใจออก” อย่างไร  

คำว่า สุข อธิบายว่า สุขมี ๒ อย่าง คือ 
๑. กายิกสุข  
๒.  เจตสิกสุข  
กายิกสุข เป็นอย่างไร   
คือ ความสำราญทางกาย ความสุขทางกาย ความเสวยสุขที่เป็นความสำราญซึ่งเกิด

จากกายสัมผัส สุขเวทนาที่เป็นความสำราญซึ่งเกิดจากกายสัมผัส นี้เป็น กายิกสุข  
เจตสิกสุข เป็นอย่างไร   
คือ ความสำราญทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยสุขที่เป็นความสำราญ ซึ่งเกิดจาก

เจโตสัมผัส สุขเวทนาที่เป็นความสำราญซึ่งเกิดจากเจโตสัมผัส นี้เป็น เจตสิกสุข 
สุขเหล่าน้ันย่อมปรากฏ อย่างไร  
คือ เมื่อภิกษุรู้ความที่จิตเป็นเอกัคคตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจลมหายใจ เข้ายาว สติ

ย่อมตั้งมั่น สุขเหล่านั้นย่อมปรากฏด้วยสตินั้น ด้วยญาณนั้น เมื่อรู้ความที่จิตเป็นเอกัคคตารมณ์
ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจลมหายใจออกยาว สติย่อมตั้งมั่น สุขเหล่านั้นย่อมปรากฏด้วยสตินั้น ด้วย
ญาณนั้น ฯลฯ เมื่อทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้ง สุขเหล่านั้นย่อมปรากฏ สุขเหล่านั้นย่อม
ปรากฏอย่างนี้ เวทนาด้วยอำนาจ ความเป็นผู้รู้แจ้งสุขหายใจเข้าหายใจออกย่อมปรากฏ ความ
ปรากฏเป็นสติ การ พิจารณาเห็นเป็นญาณ เวทนาย่อมปรากฏ ไ ม่ใช่สติ สติปรากฏด้วย เป็นตัว
ระลึก ด้วย ภิกษุพิจารณาเวทนานั้นด้วยสตินั้น ด้วยญาณนั้น เพราะเหตุนั้น ท่านจึง กล่าวว่า    
“สติปัฏฐานภาวนาคือการพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย”  

คำว่า พิจารณาเห็น อธิบายว่า ภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาอย่างไร คือ พิจารณาเห็นโดย
ความไม่เที่ยง ฯลฯ พิจารณาเห็นเวทนานั้นอย่างนี้ 

คำว่า ภาวนา อธิบายว่า ภาวนามี ๔ อย่าง คือ ฯลฯ ชื่อว่าภาวนา เพราะ มีความหมาย
ว่าปฏิบัติเนือง ๆ  

ชื่อว่าสีลวิสุทธิ เพราะมีความหมายว่าเป็นผู้กำหนดรู้สุขระวังลมหายใจเข้า หายใจออก 
ฯลฯ เมื่อภิกษุรู้ความที่จิตเป็นเอกัคคตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจ ความเป็นผู้กำหนดรู้สุขหายใจ
เข้าหายใจออก ฯลฯ ย่อมให้อินทรีย์ทั้งหลายประชุมลง ฯลฯ เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า “และรู้
แจ้งธรรมอันมีความสงบเป็น ประโยชน์” (๒) 

[๑๗๔] ภิกษุสำเหนียกว่า “เรากำหนดรู้จิตตสังขารหายใจเข้า” สำเหนียกว่า “เรา
กำหนดรู้จิตตสังขารหายใจออก” อย่างไร  

จิตตสังขาร เป็นอย่างไร   
คือ สัญญาและเวทนาด้วยอำนาจลมหายใจเข้ายาว เป็นเจตสิก ธรรมเหล่านี้เนื่องด้วย

จิต เป็นจิตตสังขาร สัญญาและเวทนาด้วยอำนาจลมหายใจเข้าหายใจ ออกยาว เป็นเจตสิก 
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ธรรมเหล่านี้เนื่องด้วยจิต เป็นจิตตสังขาร ฯลฯ สัญญาและ เวทนาด้วยอำนาจความเป็นผู้กำหนด
รู้สุขหายใจเข้า ฯลฯ สัญญาและเวทนาด้วยอำนาจความเป็นผู้รู้แจ้งสุขหายใจออก เป็นเจตสิก 
ธรรมเหล่านี้เนื่องด้วยจิต นี้ชื่อว่า จิตตสังขาร 

จิตตสังขารเหล่าน้ันย่อมปรากฏ อย่างไร  
คือ เมื่อภิกษุรู้ความที่จิตเป็นเอกัคคตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจลมหายใจเข้ายาว สติ

ย่อมตั้งมั่น จิตตสังขารเหล่านั้นย่อมปรากฏด้วยสตินั้น ด้วยญาณนั้น เมื่อรู้ความที่จิตเป็น         
เอกัคคตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจลมหายใจออกยาว สติย่อมตั้งมั่น จิตตสังขารเหล่านั้นย่อม
ปรากฏด้วยสตินั้น ด้วยญาณนั้น ฯลฯ เมื่อทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้ง จิตตสังขารเหล่านั้น
ย่อมปรากฏ จิตตสังขารเหล่านั้นย่อมปรากฏอย่างนี้ เวทนาด้วยอำนาจความเป็นผู้กำหนดรู้จิตต
สังขารหายใจเข้าหายใจ ออก ย่อมปรากฏ ความปรากฏเป็นสติ การพิจารณาเห็นเป็นญาณ 
เวทนาย่อม ปรากฏ ไม่ใช่สติ สติปรากฏด้วย เป็นตัวระลึกด้วย ภิกษุพิจารณาเห็นเวทนานั้น ด้วย
สตินั้น ด้วยญาณนั้น เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า “สติปัฏฐานภาวนาคือการ พิจารณาเห็น
เวทนาในเวทนาทั้งหลาย” 

คำว่า พิจารณาเห็น อธิบายว่า ภิกษุพิจารณาเห็นเวทนานั้นอย่างไร คือ พิจารณาเห็น
โดยความไม่เที่ยง ฯลฯ พิจารณาเห็นเวทนานั้นอย่างนี้ 

คำว่า ภาวนา อธิบายว่า ภาวนามี ๔ อย่าง คือ ฯลฯ ชื่อว่าภาวนา เพราะมีความหมาย
ว่าปฏิบัติเนือง ๆ  

ชื่อว่าสีลวิสุทธิ เพราะมีความหมายว่าเป็นผู้กำหนดรู้จิตตสังขารระวังลมหายใจเข้า
หายใจออก ฯลฯ เมื่อภิกษุรู้ความที่จิตเป็นเอกัคคตารมณ์ ไ ม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจความเป็นผู้
กำหนดรู้จิตตสังขารหายใจเข้าหายใจออก ฯลฯ ย่อมให้อินทรีย์ทั้งหลายประชุมลง ฯลฯ เพราะเหตุ
นั้น ท่านจึงกล่าวว่า “และรู้แจ้งธรรมอันมีความสงบเป็นประโยชน์” (๓) 

[๑๗๕] ภิกษุสำเหนียกว่า “เราระงับจิตตสังขารหายใจเข้า” สำเหนียกว่า “เรา
ระงับจิตตสังขารหายใจออก” อย่างไร  

จิตตสังขาร เป็นอย่างไร   
คือ สัญญาและเวทนาด้วยอำนาจลมหายใจเข้ายาว เป็นเจตสิก ธรรมเหล่านี้ เนื่องด้วย

จิต เป็นจิตตสังขาร ภิกษุเมื่อระงับ ดับ ทำจิตตสังขารเหล่านั้นให้สงบ ชื่อว่าสำเหนียกอยู่ สัญญา
และเวทนาด้วยอำนาจลมหายใจออกยาว เป็นเจตสิก ธรรม เหล่านี้เนื่องด้วยจิต เป็นจิตตสังขาร 
ภิกษุเมื่อระงับ ดับ ทำจิตตสังขารเหล่านั้นให้สงบ ชื่อว่าสำเหนียกอยู่ สัญญาและเวทนาด้วย
อำนาจความเป็นผู้กำหนดรู้จิตตสังขารหายใจ ฯลฯ สัญญาและเวทนาด้วยอำนาจความเป็นผู้
กำหนดรู้จิตต-สังขารหายใจออก เป็นเจตสิก ธรรมเหล่านี้เนื่องด้วยจิต เป็นจิตตสังขาร ภิกษุเมื่อ
ระงับ ดับ ทำจิตตสังขารเหล่านั้นให้สงบ ชื่อว่าสำเหนียกอยู่ เวทนาด้วยอำนาจความเป็นผู้ระงับ
จิตตสังขารหายใจเข้าหายใจออก ย่อมปรากฏ ความปรากฏเป็นสติ การพิจารณาเห็นเป็นญาณ 
เวทนาย่อมปรากฏ ไ ม่ใช่สติ สติปรากฏด้วย เป็นตัวระลึกด้วย ภิกษุพิจารณาเห็นเวทนานั้น ด้วย
สตินั้น ด้วยญาณนั้น เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า “สติปัฏฐานภาวนาคือการพิจารณาเห็น
เวทนาในเวทนาทั้งหลาย” 

คำว่า พิจารณาเห็น อธิบายว่า ภิกษุพิจารณาเห็นเวทนานั้นอย่างไร ฯลฯ พิจารณาเห็น
เวทนานั้นอย่างนี้  
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คำว่า ภาวนา อธิบายว่า ภาวนามี ๔ อย่าง คือ ฯลฯ ชื่อว่าภาวนา เพราะ มีความหมาย
ว่าปฏิบัติเนือง ๆ  

ชื่อว่าสีลวิสุทธิ เพราะมีความหมายว่าเป็นผู้ระงับจิตตสังขารระวังลมหายใจเข้า หายใจ
ออก ฯลฯ เมื่อภิกษุรู้ความที่จิตเป็นเอกัคคตารมณ์ ไ ม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจ ความเป็นผู้ระงับจิตต
สังขารหายใจเข้าหายใจออก ฯลฯ ย่อมให้อินทรีย์ทั้งหลายประชุมลง ฯลฯ เพราะเหตุนั้น ท่านจึง
กล่าวว่า “และรู้แจ้งธรรมอันมีความสงบ เป็นประโยชน์” (๔) 

อนุปัสสนาญาณ ๘ อุปัฏฐานานุสสติ ๘ สุตตันติกวัตถุ ๔ ในการพิจารณาเห็นเวทนา  
ภาณวาร จบ 

ตติยจตุกกนิทเทส 
แสดงหมวด ๔ แห่งญาณท่ี ๓ 

[๑๗๖] ภิกษุสำเหนียกว่า “เรากำหนดรู้จิตหายใจเข้า” สำเหนียกว่า “เรากำหนดรู้
จิตหายใจออก” อย่างไร  

จิตน้ัน เป็นอย่างไร   
คือ วิญญาณด้วยอำนาจลมหายใจเข้ายาวเป็นจิต จิต คือ มโน มานัส หทัย ปัณฑระ 

มโน มนายตนะ มนินทรีย์ วิญญาณ วิญญาณขันธ์ มโนวิญญาณธาตุอัน ควรแก่จิตนั้นใด นี้ชื่อว่า
จิต วิญญาณด้วยอำนาจลมหายใจออกยาว ฯลฯ ด้วยอำนาจ ความเป็นผู้ระงับจิตตสังขารหายใจ
เข้า ฯลฯ วิญญาณด้วยอำนาจความเป็นผู้ระงับ จิตตสังขารหายใจออกเป็นจิต จิต คือ มโน มานัส 
หทัย ปัณฑระ มโน มนายตนะ มนินทรีย์ วิญญาณ วิญญาณขันธ์ มโนวิญญาณธาตุอันควรแก่จิต
นั้นใด นี้ชื่อว่าจิต 

จิตน้ันย่อมปรากฏ อย่างไร  
คือ เมื่อภิกษุรู้ความที่จิตเป็นเอกัคคตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจลม หายใจเข้ายาว สติ

ย่อมตั้งมั่น จิตนั้นย่อมปรากฏด้วยสตินั้น ด้วยญาณนั้น เมื่อ รู้ความที่จิตเป็นเอกัคคตารมณ์ไม่
ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจลมหายใจออกยาว สติย่อม ตั้งมั่น จิตนั้นย่อมปรากฏด้วยสตินั้น ด้วยญาณนั้น 
ฯลฯ เมื่อทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้ง จิตนั้นย่อมปรากฏ จิตนั้นย่อมปรากฏอย่างนี้ วิญญาณ
ด้วยอำนาจความเป็นผู้กำหนดรู้จิตหายใจเข้าหายใจออก ย่อมปรากฏ ความปรากฏเป็นสติ การ
พิจารณาเห็นเป็นญาณ จิตย่อมปรากฏ ไม่ใช่สติ สติปรากฏด้วย เป็นตัวระลึกด้วย ภิกษุพิจารณา
เห็นจิตนั้นด้วยสตินั้น ด้วยญาณนั้น เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า “สติปัฏฐานภาวนาคือการ
พิจารณาเห็นจิตในจิต” 

คำว่า พิจารณาเห็น อธิบายว่า ภิกษุพิจารณาเห็นจิตนั้นอย่างไร ฯลฯ พิจารณาเห็นจิต
นั้นอย่างนี้ 

คำว่า ภาวนา อธิบายว่า ภาวนามี ๔ อย่าง คือ ฯลฯ ชื่อว่าภาวนา เพราะ มีความหมาย
ว่าปฏิบัติเนือง ๆ  

ชื่อว่าสีลวิสุทธิ เพราะมีความหมายว่าเป็นผู้กำหนดรู้จิตระวังลมหายใจเข้า หายใจออก 
ฯลฯ เมื่อภิกษุรู้ความที่จิตเป็นเอกัคคตารมณ์ ไ ม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจ ความเป็นผู้กำหนดรู้จิต
หายใจเข้าหายใจออก ฯลฯ ย่อมให้อินทรีย์ทั้งหลายประชุมลง ฯลฯ เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า 
“และรู้แจ้งธรรมอันมีความสงบเป็น ประโยชน์” (๑) 
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[๑๗๗] ภิกษุสำเหนียกว่า “เราทำจิตให้บันเทิงหายใจเข้า” สำเหนียกว่า “เราทำจิต
ให้บันเทิงหายใจออก” อย่างไร  

ความเบิกบานแห่งจิต เป็นอย่างไร   
คือ เมื่อภิกษุรู้ความที่จิตเป็นเอกัคคตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจลม หายใจเข้ายาว 

ความเบิกบานแห่งจิตย่อมเกิดขึ้น ความรื่นเริง ความบันเทิง ความ หรรษา ความร่าเริงจิต ความ
ปลื้มจิต ความปีติยินดี ความดีใจใด นี้เป็นความ เบิกบานแห่งจิต ฯลฯ เมื่อรู้ความที่จิตเป็น        
เอกัคคตารมณ์ ไ ม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจ ลมหายใจออกยาว ความเบิกบานแห่งจิตย่อมเกิดขึ้น 
ความรื่นเริง ความบันเทิง ความหรรษา ความร่าเริงจิต ความปลื้มจิต ความปีติยินดี ความดีใจใด 
ฯลฯ เมื่อรู้ความที่จิตเป็นเอกัคคตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจความเป็นผู้กำหนดรู้จิตหายใจเข้า 
ฯลฯ เมื่อรู้ความที่จิตเป็นเอกัคคตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจความเป็นผู้กำหนดรู้ จิตหายใจออก 
ความเบิกบานแห่งจิตย่อมเกิดขึ้น ความรื่นเริง ความบันเทิง ความ หรรษา ความร่าเริงจิต ความ
ปลื้มจิต ความปีติยินดี ความดีใจใด นี้เป็นความ เบิกบานแห่งจิต วิญญาณด้วยอำนาจความเป็น
ผู้ให้จิตเบิกบานหายใจเข้าหายใจ ออก ย่อมปรากฏ ความปรากฏเป็นสติ การพิจารณาเห็นเป็น
ญาณ จิตย่อมปรากฏ ไม่ใช่สติ สติปรากฏด้วย เป็นตัวระลึกด้วย ภิกษุพิจารณาเห็นจิตนั้นด้วยสติ
นั้น ด้วยญาณนั้น เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า “สติปัฏฐานภาวนาคือการพิจารณา เห็นจิตใน
จิต” 

คำว่า พิจารณาเห็น อธิบายว่า ภิกษุพิจารณาเห็นจิตนั้นอย่างไร ฯลฯ พิจารณาเห็นจิต
นั้นอย่างนี้ 

คำว่า ภาวนา อธิบายว่า ภาวนามี ๔ อย่าง คือ ฯลฯ ชื่อว่าภาวนา เพราะมีความหมาย
ว่าปฏิบัติเนือง ๆ  

ชื่อว่าสีลวิสุทธิ เพราะมีความหมายว่าเป็นผู้ทำจิตให้บันเทิงระวังลมหายใจเข้า หายใจ
ออก ฯลฯ เมื่อภิกษุรู้ความที่จิตเป็นเอกัคคตารมณ์ ไ ม่ฟุ้งซ่านด้วย อำนาจความเป็นผู้ทำจิตให้
บันเทิงหายใจเข้าหายใจออก ฯลฯ ย่อมให้อินทรีย์ทั้งหลาย ประชุมลง ฯลฯ เพราะเหตุนั้น ท่านจึง
กล่าวว่า “และรู้แจ้งธรรมอันมีความสงบ เป็นประโยชน์” (๒) 

[๑๗๘] ภิกษุสำเหนียกว่า “เราตั้งจิตไว้หายใจเข้า” สำเหนียกว่า “เราตั้งจิตไว้
หายใจออก” อย่างไร  

สมาธินทรีย์ เป็นอย่างไร   
คือ ความที่จิตเป็นเอกัคคตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจลมหายใจเข้ายาว เป็น สมาธิ 

ความที่จิตเป็นเอกัคคตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจลมหายใจออกยาว เป็นสมาธิ ความที่จิตเป็น
เอกัคคตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจตั้งจิตมั่นหายใจเข้า เป็นสมาธิ ความตั้งอยู่ ความตั้งอยู่ดี 
ความตั้งอยู่เฉพาะ ความไม่กวัดแกว่ง ความไม่ ฟุ้งซ่านแห่งจิต ความมีจิตไม่กวัดแกว่ง ความสงบ 
สมาธินทรีย์ สมาธิพละ สัมมาสมาธิใด นี้เป็นสมาธินทรีย์ วิญญาณด้วยอำนาจตั้งจิตมั่นหายใจ
เข้าเป็นจิต ความปรากฏเป็นสติ การพิจารณาเห็นเป็นญาณ จิตย่อมปรากฏ ไม่ใช่สติ สติ ปรากฏ
ด้วย เป็นตัวระลึกด้วย ภิกษุพิจารณาเห็นจิตนั้นด้วยสตินั้น ด้วยญาณนั้น เพราะเหตุนั้น ท่านจึง
กล่าวว่า “สติปัฏฐานภาวนาคือการพิจารณาเห็นจิตในจิต” 

คำว่า พิจารณาเห็น อธิบายว่า ภิกษุพิจารณาเห็นจิตนั้นอย่างไร ฯลฯ พิจารณาเห็นจิต
นั้นอย่างนี้ 
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คำว่า ภาวนา อธิบายว่า ภาวนามี ๔ อย่าง คือ ฯลฯ ชื่อว่าภาวนา เพราะ มีความหมาย
ว่าปฏิบัติเนือง ๆ  

ชื่อว่าสีลวิสุทธิ เพราะมีความหมายว่าเป็นผู้ตั้งจิตไว้ระวังลมหายใจเข้า หายใจออก 
ฯลฯ เมื่อบุคคลรู้ความที่จิตเป็นเอกัคคตารมณ์ ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจ ความเป็นผู้ตั้งมั่นหายใจเข้า 
ฯลฯ ย่อมให้อินทรีย์ทั้งหลายประชุมลง ฯลฯ เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า “และรู้แจ้งธรรมอันมี
ความสงบเป็นประโยชน์” (๓) 

[๑๗๙] ภิกษุสำเหนียกว่า “เราเปลื้องจิตหายใจเข้า” สำเหนียกว่า “เราเปลื้องจิต
หายใจออก” อย่างไร  

คือ ภิกษุสำเหนียกว่า “เราเปลื้องจิตจากราคะหายใจเข้า” สำเหนียกว่า “เราเปลื้องจิต
จากราคะหายใจออก” สำเหนียกว่า “เราเปลื้องจิตจากโทสะหายใจเข้า” สำเหนียกว่า “เราเปลื้อง
จิตจากโทสะหายใจออก” สำเหนียกว่า “เราเปลื้องจิตจาก โ มหะหายใจเข้า” สำเหนียกว่า “เรา
เปลื้องจิตจากโมหะหายใจออก” สำเหนียกว่า “เราเปลื้องจิตจากมานะ ฯลฯ “เราเปลื้องจิตจาก
ทิฏฐิ” ฯลฯ “เราเปลื้องจิตจาก วิจิกิจฉา” ฯลฯ “เราเปลื้องจิตจากถีนมิทธะ” ฯลฯ “เราเปลื้องจิต
จากอุทธัจจะ” ฯลฯ “เราเปลื้องจิตจากอหิริกะ (ความไม่ละอาย)” ฯลฯ สำเหนียกว่า “เราเปลื้องจิต
จาก อโนตตัปปะ (ความไม่เกรงกลัวบาป) หายใจเข้า” สำเหนียกว่า “เราเปลื้องจิตจาก อโนตตัป
ปะหายใจออก” วิญญาณด้วยอำนาจการเปลื้องจิตหายใจเข้าหายใจออก ย่อมปรากฏ ความ
ปรากฏเป็นสติ ฯลฯ  

คำว่า พิจารณาเห็น อธิบายว่า ภิกษุพิจารณาเห็นจิตนั้นอย่างไร ฯลฯ พิจารณาเห็นจิต
นั้นอย่างนี้ 

คำว่า ภาวนา อธิบายว่า ภาวนามี ๔ อย่าง คือ ฯลฯ ชื่อว่าภาวนา เพราะมีความหมาย
ว่าปฏิบัติเนือง ๆ  

ชื่อว่าสีลวิสุทธิ เพราะมีความหมายว่าเป็นผู้เปลื้องจิตระวังลมหายใจเข้า หายใจออก 
ฯลฯ เมื่อรู้ความที่จิตเป็นเอกัคคตารมณ์ ไ ม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจความ เป็นผู้เปลื้องจิตหายใจเข้า 
ฯลฯ ย่อมให้อินทรีย์ทั้งหลายประชุมลง ฯลฯ เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า “และรู้แจ้งธรรมอันมี
ความสงบเป็นประโยชน์” (๔) 

อนุปัสสนาญาณ ๘ อุปัฏฐานานุสสติ ๘ สุตตันติกวัตถุ ๔ ในการพิจารณาเห็นจิตในจิต  
ภาณวาร จบ 

จตุตถจตุกกนิทเทส 
แสดงหมวด ๔ แห่งญาณท่ี ๔ 

[๑๘๐] ภิกษุสำเหนียกว่า “เราพิจารณาเห็นว่าไม่เท่ียงหายใจเข้า” สำเหนียกว่า 
“เราพิจารณาเห็นว่าไม่เท่ียงหายใจออก” อย่างไร  

คือ คำว่า ไ ม่เท่ียง อธิบายว่า อะไรไม่เที่ยง คือเบญจขันธ์ไม่เที่ยง ไ ม่เที่ยง เพราะมี
สภาวะเป็นอย่างไร คือไม่เที่ยงเพราะมีสภาวะเกิดขึ้นและเสื่อมไป  

พระโยคาวจรเมื่อเห็นความเกิดขึ้นแห่งเบญจขันธ์ ย่อมเห็นลักษณะเท่าไร เมื่อเห็น
ความเสื่อมไป (แห่งเบญจขันธ์) ย่อมเห็นลักษณะเท่าไร เมื่อเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไป 
(แห่งเบญจขันธ์) ย่อมเห็นลักษณะเท่าไร  
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พระโยคาวจรเมื่อเห็นความเกิดขึ้นแห่งเบญจขันธ์ ย่อมเห็นลักษณะ ๒๕ ฯลฯ   เมื่อเห็น73

ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งเบญจขันธ์ ย่อมเห็นลักษณะ ๕๐ นี้ 
ภิกษุสำเหนียกว่า “เราพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงในรูปหายใจเข้า” สำเหนียกว่า “เรา

พิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงในรูปหายใจออก” สำเหนียกว่า “เราพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงในเวทนา 
ฯลฯ ในสัญญา ฯลฯ ในสังขาร ฯลฯ ในวิญญาณ ฯลฯ ในจักขุ ฯลฯ สำเหนียกว่า “เราพิจารณาเห็น
ว่าไม่เที่ยงในชราและมรณะ หายใจเข้า” สำเหนียกว่า “เราพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงในชราและ
มรณะหายใจออก” ธรรมทั้งหลายด้วยอำนาจความเป็นผู้พิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจเข้า
หายใจออก ย่อมปรากฏ ความปรากฏเป็นสติ การพิจารณาเห็นเป็นญาณ ธรรมย่อมปรากฏ ไม่ใช่
สติ สติปรากฏด้วย เป็นตัวระลึกด้วย ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้น ด้วยสตินั้น ด้วยญาณนั้น 
เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า “สติปัฏฐานภาวนา คือการพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย” 

คำว่า พิจารณาเห็น อธิบายว่า ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้นอย่างไร ฯลฯ พิจารณา
เห็นธรรมเหล่านั้นอย่างนี้ 

คำว่า ภาวนา อธิบายว่า ภาวนามี ๔ อย่าง คือ ฯลฯ ชื่อว่าภาวนา เพราะ มีความหมาย
ว่าปฏิบัติเนือง ๆ  

ชื่อว่าสีลวิสุทธิ เพราะมีความหมายว่าเป็นผู้พิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยง ระวัง ลมหายใจเข้า
หายใจออก ฯลฯ เมื่อภิกษุรู้ความที่จิตเป็นเอกัคคตารมณ์ ไ ม่ฟุ้งซ่าน ด้วยอำนาจความเป็นผู้
พิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจเข้าหายใจออก ฯลฯ ย่อมให้อินทรีย์ทั้งหลายประชุมลง ฯลฯ เพราะ
เหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า “และรู้แจ้งธรรมอันมีความสงบเป็นประโยชน์” (๑) 

ภิกษุสำเหนียกว่า “เราพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจเข้า” สำเหนียกว่า 
“เราพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจออก” อย่างไร  

คือ ภิกษุเห็นโทษในรูปแล้วเกิดฉันทะในความคลายออกได้ในรูป น้อมใจเชื่อด้วย สัทธา 
และมีจิตตั้งมั่นด้วยดี สำเหนียกว่า “เราพิจารณาเห็นความคลายออกได้ ใ นรูปหายใจเข้า” 
สำเหนียกว่า “เราพิจารณาเห็นความคลายออกได้ในรูปหายใจออก ภิกษุเห็นโทษในเวทนา ฯลฯ 
ในสัญญา ฯลฯ ในสังขาร ฯลฯ ในวิญญาณ ฯลฯ ในจักขุ ฯลฯ เห็นโทษในชราและมรณะแล้วเกิด
ฉันทะในความคลายออกได้ในชราและมรณะน้อมใจเชื่อด้วยศรัทธา และมีจิตตั้งมั่นด้วยดี” 
สำเหนียกว่า “เราพิจารณาเห็นความคลายออกได้ในชราและมรณะหายใจเข้า” สำเหนียกว่า “เรา
พิจารณาเห็นความ คลายออกได้ในชราและมรณะหายใจออก” ธรรมทั้งหลายด้วยอำนาจความ
เป็นผู้ พิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจเข้าหายใจออก ย่อมปรากฏ ความปรากฏ เป็นสติ 
การพิจารณาเห็นเป็นญาณ ธรรมย่อมปรากฏ ไ ม่ใช่สติ สติปรากฏด้วย เป็นตัวระลึกด้วย ภิกษุ
พิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้นด้วยสตินั้น ด้วยญาณนั้น เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า “สติปัฏฐาน
ภาวนาคือการพิจารณาเห็นธรรมในธรรม ทั้งหลาย” 

คำว่า พิจารณาเห็น อธิบายว่า ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้นอย่างไร ฯลฯ พิจารณา
เห็นธรรมเหล่านั้นอย่างนี้  

คำว่า ภาวนา อธิบายว่า ภาวนามี ๔ อย่าง คือ ฯลฯ ชื่อว่าภาวนา เพราะมีความหมาย
ว่าปฏิบัติเนือง ๆ  

!  ดูความเต็มในข้อ ๕๐ หน้า ๗๗ ในเล่มนี้73
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ชื่อว่าสีลวิสุทธิ เพราะมีความหมายว่าเป็นผู้พิจารณาเห็นความคลายออกได้ ระวังลม
หายใจเข้าหายใจออก ฯลฯ เมื่อภิกษุรู้ความที่จิตเป็นเอกัคคตารมณ์ ไม่ ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจความ
เป็นผู้พิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจเข้าหายใจ ออก ฯลฯ ย่อมให้อินทรีย์ทั้งหลายประชุม
ลง ฯลฯ เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า “และรู้แจ้งธรรมอันมีความสงบเป็นประโยชน์” (๒) 

ภิกษุสำเหนียกว่า “เราพิจารณาเห็นความดับหายใจเข้า” สำเหนียกว่า “เรา
พิจารณาเห็นความดับหายใจออก” อย่างไร  

คือ ภิกษุเห็นโทษในรูปแล้วเกิดฉันทะในความดับแห่งรูป น้อมใจเชื่อด้วยศรัทธา และมี
จิตตั้งมั่นด้วยดี สำเหนียกว่า “เราพิจารณาเห็นความดับในรูปหายใจเข้า” สำเหนียกว่า “เรา
พิจารณาเห็นความดับในรูปหายใจออก” ภิกษุเห็นโทษในเวทนา ฯลฯ ใ นสัญญา ฯลฯ ใ นสังขาร 
ฯลฯ ในวิญญาณ ฯลฯ ในจักขุ ฯลฯ เห็นโทษในชราและมรณะแล้วเกิดฉันทะในความดับแห่งชรา
และมรณะ น้อมใจเชื่อด้วยศรัทธา และมีจิตตั้งมั่นด้วยดี สำเหนียกว่า “เราพิจารณาเห็นความดับ
ในชราและมรณะหายใจเข้า” สำเหนียกว่า “เราพิจารณาเห็นความดับในชราและมรณะหายใจ
ออก” 

[๑๘๑] โทษในอวิชชามี เพราะอาการเท่าไร อวิชชาดับ เพราะอาการเท่าไร  
คือ โทษในอวิชชามี เพราะอาการ ๕ อย่าง อวิชชาดับ เพราะอาการ ๘ อย่าง 
โทษในอวิชชามี เพราะอาการ ๕ อย่าง อะไรบ้าง คือ  
๑.  โทษในอวิชชามี เพราะมีสภาวะไม่เที่ยง 
๒.  โทษในอวิชชามี เพราะมีสภาวะเป็นทุกข์ 
๓.  โทษในอวิชชามี เพราะมีสภาวะเป็นอนัตตา 
๔.  โทษในอวิชชามี เพราะมีสภาวะเป็นเหตุให้เดือดร้อน 
๕.  โทษในอวิชชามี เพราะมีสภาวะแปรผัน 
โทษในอวิชชามี เพราะอาการ ๕ อย่างนี้ 
อวิชชาดับ เพราะอาการ ๘ อย่าง อะไรบ้าง คือ  
๑.  อวิชชาดับ เพราะต้นเหตุดับ 
๒.  อวิชชาดับ เพราะสมุทัยดับ 
๓.  อวิชชาดับ เพราะชาติดับ 
๔.  อวิชชาดับ เพราะอาหารดับ  
๕.  อวิชชาดับ เพราะเหตุดับ 
๖.  อวิชชาดับ เพราะปัจจัยดับ 
๗.  อวิชชาดับ เพราะญาณเกิดขึ้น 
๘.  อวิชชาดับ เพราะนิโรธปรากฏ 
อวิชชาดับ เพราะอาการ ๘ อย่างนี้  
ภิกษุเห็นโทษในอวิชชา เพราะอาการ ๕ อย่างนี้แล้ว เกิดฉันทะในความดับ อวิชชา 

เพราะอาการ ๘ อย่างนี้ น้อมใจเชื่อด้วยศรัทธา และมีจิตตั้งมั่นด้วยดี สำเหนียกว่า “เราพิจารณา
เห็นความดับแห่งอวิชชาหายใจเข้า” สำเหนียกว่า “เราพิจารณาเห็นความดับแห่งอวิชชาหายใจ
ออก” 

โทษในสังขารมี เพราะอาการเท่าไร สังขารดับ เพราะอาการเท่าไร ฯลฯ  
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โทษในวิญญาณมี  เพราะอาการเท่าไร วิญญาณดับ เพราะอาการเท่าไร ฯลฯ  
โทษในนามรูปมี เพราะอาการเท่าไร นามรูปดับ เพราะอาการเท่าไร ฯลฯ  
โทษในสฬายตนะมี  เพราะอาการเท่าไร สฬายตนะดับ เพราะอาการเท่าไร ฯลฯ  
โทษในผัสสะมี เพราะอาการเท่าไร ผัสสะดับ เพราะอาการเท่าไร ฯลฯ  
โทษในเวทนามี เพราะอาการเท่าไร เวทนาดับ เพราะอาการเท่าไร ฯลฯ  
โทษในตัณหามี เพราะอาการเท่าไร ตัณหาดับ เพราะอาการเท่าไร ฯลฯ  
โทษในอุปาทานมี เพราะอาการเท่าไร อุปาทานดับ เพราะอาการเท่าไร ฯลฯ  
โทษในภพมี  เพราะอาการเท่าไร ภพดับ เพราะอาการเท่าไร ฯลฯ  
โทษในชาติมี  เพราะอาการเท่าไร ชาติดับ เพราะอาการเท่าไร ฯลฯ  
โทษในชราและมรณะมี เพราะอาการเท่าไร ชราและมรณะดับ เพราะอาการเท่าไร  
คือ โทษในชราและมรณะมี เพราะอาการ ๕ อย่าง ชราและมรณะดับ เพราะอาการ ๘ 

อย่าง 
โทษในชราและมรณะมี เพราะอาการ ๕ อย่าง อะไรบ้าง คือ 
๑. โทษในชราและมรณะมี เพราะมีสภาวะไม่เที่ยง 
๒.   ฯลฯ   เพราะมีสภาวะเป็นทุกข์ 
๓.   ฯลฯ   เพราะมีสภาวะเป็นอนัตตา 
๔.   ฯลฯ   เพราะมีสภาวะเป็นเหตุให้เดือดร้อน 
๕.  โทษในชราและมรณะมี  เพราะมีสภาวะแปรผัน 
โทษในชราและมรณะมี เพราะอาการ ๕ อย่างนี้ 
ชราและมรณะดับ เพราะอาการ ๘ อย่าง อะไรบ้าง คือ  
๑.  ชราและมรณะดับ  เพราะต้นเหตุดับ 
๒.   ฯลฯ   เพราะสมุทัยดับ 
๓.   ฯลฯ   เพราะชาติดับ 
๔.  ชราและมรณะดับ  เพราะภพดับ 
๕.   ฯลฯ   เพราะเหตุดับ 
๖.   ฯลฯ   เพราะปัจจัยดับ 
๗.   ฯลฯ   เพราะญาณเกิดขึ้น 
๘.  ชราและมรณะดับ  เพราะนิโรธปรากฏ 
ชราและมรณะดับ เพราะอาการ ๘ อย่างนี้  
ภิกษุเห็นโทษในชราและมรณะ เพราะอาการ ๕ อย่างนี้แล้ว เกิดฉันทะในความดับแห่ง

ชราและมรณะ เพราะอาการ ๘ อย่างนี้ น้อมใจเชื่อด้วยศรัทธา และมีจิตตั้งมั่นด้วยดี สำเหนียกว่า 
“เราพิจารณาเห็นความดับในชราและมรณะหายใจเข้า” สำเหนียกว่า “เราพิจารณาเห็นความดับ
ในชราและมรณะหายใจออก” ธรรมทั้งหลาย ด้วยอำนาจความเป็นผู้พิจารณาเห็นความดับ
หายใจเข้าหายใจออก ย่อมปรากฏ ความปรากฏเป็นสติ การพิจารณาเห็นเป็นญาณ ธรรมย่อม
ปรากฏ ไ ม่ใช่สติ สติปรากฏด้วย เป็นตัวระลึกด้วย ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้นด้วยสตินั้น 
ด้วยญาณนั้น เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า “สติปัฏฐานภาวนาคือการพิจารณาเห็นธรรมใน
ธรรมทั้งหลาย” 
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คำว่า พิจารณาเห็น อธิบายว่า ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้นอย่างไร ฯลฯ พิจารณา
เห็นธรรมเหล่านั้นอย่างนี้ 

คำว่า ภาวนา อธิบายว่า ภาวนามี ๔ อย่าง คือ ฯลฯ ชื่อว่าภาวนา เพราะ มีความหมาย
ว่าปฏิบัติเนือง ๆ  

ชื่อว่าสีลวิสุทธิ เพราะมีความหมายว่าเป็นผู้พิจารณาเห็นความดับระวังลมหายใจ เข้า
หายใจออก ฯลฯ เมื่อภิกษุรู้ความที่จิตเป็นเอกัคคตารมณ์ ไ ม่ฟุ้งซ่าน ด้วยอำนาจความเป็นผู้
พิจารณาเห็นความดับหายใจเข้าหายใจออก ฯลฯ ย่อมให้อินทรีย์ทั้งหลายประชุมลง ฯลฯ เพราะ
เหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า “และรู้แจ้งธรรม อันมีความสงบเป็นประโยชน์” (๓) 

[๑๘๒] ภิกษุสำเหนียกว่า “เราพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้า” สำเหนียก
ว่า “เราพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออก” อย่างไร  

คำว่า ความสละคืน อธิบายว่า ความสละคืนมี ๒ อย่าง คือ 
๑.  ความสละคืนด้วยการบริจาค 
๒.  ความสละคืนด้วยความแล่นไป  
จิตสละรูป เพราะฉะนั้น จึงเป็นความสละคืนด้วยการบริจาค จิตแล่นไปใน นิพพานซึ่ง

เป็นความดับแห่งรูป เพราะฉะนั้น จึงเป็นความสละคืนด้วยความแล่นไป ภิกษุสำเหนียกว่า “เรา
พิจารณาเห็นความสละคืนในรูปหายใจเข้า” สำเหนียกว่า “เราพิจารณาเห็นความสละคืนในรูป
หายใจออก” จิตสละเวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณ ฯลฯ จักขุ ฯลฯ จิตสละชรา
และมรณะ เพราะฉะนั้น จึงเป็น ความสละคืนด้วยการบริจาค จิตแล่นไปในนิพพานซึ่งเป็นความ
ดับแห่งชราและมรณะ เพราะฉะนั้น จึงเป็นความสละคืนด้วยความแล่นไป ภิกษุสำเหนียกว่า 
“เราพิจารณาเห็นความสละคืนในชราและมรณะหายใจเข้า” สำเหนียกว่า “เราพิจารณาเห็นความ
สละคืนในชราและมรณะหายใจออก” ธรรมทั้งหลายด้วยอำนาจความเป็นผู้พิจารณาเห็นความ
สละคืนหายใจเข้าหายใจออก ย่อมปรากฏ ความปรากฏเป็นสติ การพิจารณาเห็นเป็นญาณ ธรรม
ย่อมปรากฏ ไ ม่ใช่สติ สติปรากฏด้วย เป็นตัวระลึกด้วย ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้นด้วยสติ
นั้น ด้วยญาณนั้น เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า “สติปัฏฐานภาวนาคือการพิจารณาเห็นธรรมใน
ธรรมทั้งหลาย” 

คำว่า พิจารณาเห็น อธิบายว่า ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้นอย่างไร  
คือ พิจารณาเห็นโดยความไม่เที่ยง ไ ม่พิจารณาเห็นโดยความเที่ยง ฯลฯ สละคืน ไ ม่

ยึดถือ เมื่อพิจารณาเห็นโดยความไม่เที่ยง ย่อมละนิจจสัญญาได้ ฯลฯ เมื่อสละคืน ย่อมละอาทา
นะได้ พิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้นอย่างนี้ 

คำว่า ภาวนา อธิบายว่า ภาวนามี ๔ อย่าง คือ ฯลฯ ชื่อว่าภาวนา เพราะมีความหมาย
ว่าปฏิบัติเนือง ๆ 

ชื่อว่าสีลวิสุทธิ เพราะมีความหมายว่าเป็นผู้พิจารณาเห็นความสละคืนระวังลมหายใจ
เข้าหายใจออก ชื่อว่าจิตตวิสุทธิ เพราะมีความหมายว่าไม่ฟุ้งซ่าน ชื่อว่าทิฏฐิวิสุทธิ เพราะมีความ
หมายว่าเห็น  

บรรดาความสำรวม ความไม่ฟุ้งซ่านและความเห็นนั้น ความสำรวม ชื่อว่าอธิสีลสิกขา 
ความไม่ฟุ้งซ่าน ชื่อว่าอธิจิตตสิกขา ความเห็น ชื่อว่าอธิปัญญาสิกขา  
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ภิกษุเมื่อคำนึงถึงสิกขา ๓ นี้ ชื่อว่าศึกษา เมื่อรู้ ชื่อว่าศึกษา ฯลฯ เมื่อทำให้แจ้งธรรมที่
ควรทำให้แจ้ง ชื่อว่าศึกษา เมื่อรู้ความที่จิตเป็นเอกัคคตารมณ์ ไม่ฟุ้งซ่าน ด้วยอำนาจความเป็นผู้
พิจารณาเห็นความสละคืน หายใจเข้าหายใจออก เวทนาย่อมปรากฏเกิดขึ้น ปรากฏเข้าไปตั้งอยู่ 
ปรากฏถึงความดับไป ฯลฯ เมื่อรู้ความที่จิต เป็นเอกัคคตารมณ์ ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจความเป็นผู้
พิจารณาเห็นความสละคืน หายใจเข้าหายใจออก ฯลฯ ย่อมให้อินทรีย์ทั้งหลายประชุมลง รู้ชัด
โคจรและรู้แจ้งธรรมอันมีความสงบเป็นประโยชน์ ใ ห้พละทั้งหลายประชุมลง ... ใ ห้โพชฌงค์ทั้ง
หลายประชุมลง ... ให้มรรคประชุมลง ... ให้ธรรมทั้งหลายประชุมลง รู้ชัดโคจร และรู้แจ้งธรรมอัน
มีความสงบเป็นประโยชน์ 

คำว่า ใ ห้อินทรีย์ท้ังหลายประชุมลง อธิบายว่า ภิกษุให้อินทรีย์ทั้งหลาย ประชุมลง
อย่างไร  

คือ ภิกษุให้สัทธินทรีย์ประชุมลง เพราะมีสภาวะน้อมใจเชื่อ ฯลฯ เพราะเหตุนั้น ท่านจึง
กล่าวว่า “และรู้แจ้งธรรมอันมีความสงบเป็นประโยชน์” (๔) 

อนุปัสสนาญาณ ๘ อุปัฏฐานานุสสติ ๘ สุตตันติกวัตถุ ๔ ในการพิจารณา เห็นธรรมใน
ธรรมทั้งหลาย ญาณในการทำสติ ๓๒ ประการเหล่านี้ 

สโตการิญาณนิทเทสท่ี ๕ จบ 
"

๖. ญาณราสิฉักกนิทเทส 
แสดงหมวด ๖ แห่งกองญาณ 

[๑๘๓] ญาณด้วยอำนาจแห่งสมาธิ ๒๔ ประการ เป็นอย่างไร   
คือ ความที่จิตเป็นเอกัคคตารมณ์ ไ ม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งลมหายใจเข้ายาว เป็น

สมาธิ ความที่จิตเป็นเอกัคคตารมณ์ ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งลมหายใจออกยาว เป็นสมาธิ ฯลฯ 
ความที่จิตเป็นเอกัคคตารมณ์ ไ ม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งความเป็นผู้เปลื้องจิตหายใจเข้าหายใจ
ออก เป็นสมาธิ ฯลฯ ญาณด้วยอำนาจแห่งสมาธิ ๒๔ นี้ (๑) 

ญาณด้วยอำนาจแห่งวิปัสสนา ๗๒ ประการ เป็นอย่างไร   
คือ ชื่อว่าวิปัสสนา เพราะมีสภาวะพิจารณาเห็นลมหายใจเข้ายาว โดยความ ไม่เที่ยง  
ชื่อว่าวิปัสสนา เพราะมีสภาวะพิจารณาเห็นลมหายใจเข้ายาว โดยความ เป็นทุกข์  
ชื่อว่าวิปัสสนา เพราะมีสภาวะพิจารณาเห็นลมหายใจเข้ายาว โดยความเป็นอนัตตา  
ชื่อว่าวิปัสสนา เพราะมีสภาวะพิจารณาเห็นลมหายใจออกยาว โดยความไม่เที่ยง  
ชื่อว่าวิปัสสนา เพราะมีสภาวะพิจารณาเห็นลมหายใจออกยาว โดยความเป็นทุกข์  
ชื่อว่าวิปัสสนา เพราะมีสภาวะพิจารณาเห็นลมหายใจออกยาว โดยความเป็นอนัตตา 
ฯลฯ  
ชื่อว่าวิปัสสนา เพราะมีสภาวะพิจารณาเห็นความเป็นผู้เปลื้องจิตหายใจเข้า โ ดยความ

ไม่เที่ยง  
ชื่อว่าวิปัสสนา เพราะมีสภาวะพิจารณาเห็นความเป็นผู้เปลื้องจิตหายใจออก โดยความ

ไม่เที่ยง 
ชื่อว่าวิปัสสนา เพราะมีสภาวะพิจารณาเห็นความเป็นผู้เปลื้องจิตหายใจออก โดยความ

เป็นทุกข์  
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ชื่อว่าวิปัสสนา เพราะมีสภาวะพิจารณาเห็นความเป็นผู้เปลื้องจิตหายใจออก โดยความ
เป็นอนัตตา  

ญาณด้วยอำนาจแห่งวิปัสสนา ๗๒ นี้ (๒) 
นิพพิทาญาณ ๘ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑. ชื่อว่านิพพิทาญาณ เพราะพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจเข้ารู้เห็นตามความเป็น

จริง 
๒.  ชื่อว่านิพพิทาญาณ เพราะพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจออกรู้เห็นตามความเป็น

จริง 
๓. ชื่อว่านิพพิทาญาณ เพราะพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจเข้า รู้เห็นตาม

ความเป็นจริง 
๔. ชื่อว่านิพพิทาญาณ เพราะพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจออก รู้เห็นตาม

ความเป็นจริง 
๕. ชื่อว่านิพพิทาญาณ เพราะพิจารณาเห็นความดับไปหายใจเข้ารู้เห็น ตามความ

เป็นจริง 
๖. ชื่อว่านิพพิทาญาณ เพราะพิจารณาเห็นความดับไปหายใจออกรู้เห็น ตามความ

เป็นจริง 
๗.  ชื่อว่านิพพิทาญาณ เพราะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้ารู้เห็น ตามความ

เป็นจริง       
๘.  ชื่อว่านิพพิทาญาณ เพราะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออก รู้เห็นตามความ

เป็นจริง  
นิพพิทาญาณ ๘ ประการนี้ (๓) 
นิพพิทานุโลมญาณ ๘ ประการ อะไรบ้าง คือ  
๑.  ปัญญาในการเห็นสังขารปรากฏโดยความเป็นภัยของบุคคลผู้ พิจารณาเห็นความ

ไม่เที่ยงหายใจเข้า ชื่อว่านิพพิทานุโลมญาณ 
๒. ปัญญาในการเห็นสังขารปรากฏโดยความเป็นภัยของบุคคลผู้ พิจารณาเห็นความ

ไม่เที่ยงหายใจออก ชื่อว่านิพพิทานุโลมญาณ 
ฯลฯ 
๗. ปัญญาในการเห็นสังขารปรากฏโดยความเป็นภัยของบุคคลผู้ พิจารณาเห็นความ

สละคืนหายใจเข้า ชื่อว่านิพพิทานุโลมญาณ 
๘. ปัญญาในการเห็นสังขารปรากฏโดยความเป็นภัยของบุคคลผู้ พิจารณาเห็นความ

สละคืนหายใจออก ชื่อว่านิพพิทานุโลมญาณ 
นิพพิทานุโลมญาณ ๘ ประการนี้ (๔) 
นิพพิทาปฏิปัสสัทธิญาณ ๘ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑. ปัญญาที่พิจารณาแล้วดำรงมั่นอยู่ของบุคคลผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงหายใจ

เข้า ชื่อว่านิพพิทาปฏิปัสสัทธิญาณ 
๒.  ปัญญาที่พิจารณาแล้วดำรงมั่นอยู่ของบุคคลผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงหายใจ

ออก ชื่อว่านิพพิทาปฏิปัสสัทธิญาณ 
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ฯลฯ 
นิพพิทาปฏิปัสสัทธิญาณ ๘ ประการนี้ (๕) 
ญาณในวิมุตติ ๒๑ ประการ เป็นอย่างไร   
คือ ด้วยโสดาปัตติมรรค ญาณในวิมุตติสุขเกิดขึ้น เพราะละ ตัดขาดสักกายทิฏฐิ ญาณ

ในวิมุตติสุขเกิดขึ้น เพราะละ ตัดขาดวิจิกิจฉา ญาณในวิมุตติสุขเกิดขึ้น เพราะละ ตัดขาดสีลัพพต
ปรามาส ญาณในวิมุตติสุขเกิดขึ้น เพราะละ ตัดขาดทิฏฐานุสัย ญาณในวิมุตติสุขเกิดขึ้น เพราะ
ละ ตัดขาดวิจิกิจฉานุสัย 

ด้วยสกทาคามิมรรค ญาณในวิมุตติสุขเกิดขึ้น เพราะละ ตัดขาดกามราคสังโยชน์อย่าง
หยาบ ญาณในวิมุตติสุขเกิดขึ้น เพราะละ ตัดขาดปฏิฆสังโยชน์อย่างหยาบ ญาณในวิมุตติสุขเกิด
ขึ้น เพราะละ ตัดขาดกามราคานุสัยอย่างหยาบ ญาณในวิมุตติสุขเกิดขึ้น เพราะละ ตัดขาดปฏิ
ฆานุสัยอย่างหยาบ 

ด้วยอนาคามิมรรค ญาณในวิมุตติสุขเกิดขึ้น เพราะละ ตัดขาดกามราคสังโยชน์อย่าง
ละเอียด ... ปฏิฆสังโยชน์อย่างละเอียด ... กามราคานุสัยอย่างละเอียด ... ปฏิฆานุสัยอย่าง
ละเอียด 

ด้วยอรหัตตมรรค ญาณในวิมุตติสุขเกิดขึ้น เพราะละ ตัดขาดรูปราคะ ... อรูปราคะ ... 
มานะ ... อุทธัจจะ ... อวิชชา ... มานานุสัย ... ภวราคานุสัย ... อวิชชานุสัย  

ญาณในวิมุตติสุข ๒๑ ประการนี้แล เมื่อบุคคลเจริญสมาธิที่ประกอบด้วยอานาปานสติ
อันมีวัตถุ ๑๖ ญาณเกินกว่า ๒๐๐ นี้ย่อมเกิดขึ้น (๖) 

อานาปานัสสติกถา จบ 
"

______________________


