
๘ กันยายน ๒๕๕๖

อานาปานสติ ๑๖ ขั้น 
มหัศจรรยแหงกรรมฐาน

สุภีร ทุมทอง

Sunday, September 8, 13 



• ภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติสมาธิแมนี้ ที่ภิกษุเจริญ 
ทำใหมากแลว ยอมเปนสภาพสงบ ประณีต สดชื่น        
เปนธรรมเครื่องอยูเปนสุข และทำบาปอกุศลธรรมที่
เกิดขึ้นแลวๆ ใหอันตรธานไป สงบไปโดยเร็ว            
ภิกษุทั้งหลาย  ฝุนละอองที่ฟุงขึ้นทายฤดูรอน ถูกฝน
ใหญนอกฤดูกาล ทำใหอันตรธานไป สงบไปโดยเร็ว 
แมฉันใด ... (สํ.ม. ๑๙/๙๘๕ เวสาลีสูตร)

ความมหัศจรรย

Sunday, September 8, 13 



• ภิกษุทั้งหลาย ถาพวกอัญเดียรถียปริพาชกพึงถาม
เธอทั้งหลายอยางนี้วา ผูมีอายุทั้งหลาย โดยมากพระ
สมณโคดมทรงอยูจำพรรษาดวยวิหารธรรมขอไหน 
เธอทั้งหลายถูกถามอยางนี้  พึงตอบอัญเดียรถีย       
ปริพาชกเหลานั้นอยางนี้วา ทานทั้งหลาย โดยมาก
พระผูมีพระภาคทรงอยูจำพรรษาดวยอานาปานสติ
สมาธิ (สํ.ม. ๑๙/๙๘๗ อิจฉานังคลสูตร)

ความมหัศจรรย

Sunday, September 8, 13 



• ภิกษุทั้งหลาย ความจริง บุคคลเมื่อจะกลาวให
ถูกตอง พึงกลาวถึงธรรมนั้นใดวา อริยวิหารบาง 
พรหมวิหารบาง ตถาคตวิหารบาง เมื่อจะกลาว
ใหถูกตอง ก็พึงกลาวถึงอานาปานสติสมาธิวา 
อริยวิหารบาง พรหมวิหารบาง ตถาคตวิหาร
บาง (สํ.ม. ๑๙/๙๘๗ อิจฉานังคลสูตร)

ความมหัศจรรย

Sunday, September 8, 13 



• ภิกษุเหลาใดเปนพระเสขะยังไมบรรลุอรหัตตผล  
ยอมปรารถนาธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะอัน
ยอดเยี่ยมอยู อานาปานสติสมาธิที่ภิกษุเหลานั้น
เจริญ ทำใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความสิ้น
อาสวะ (สํ.ม. ๑๙/๙๘๗ อิจฉานังคลสูตร)

ความมหัศจรรย

Sunday, September 8, 13 



• สวนภิกษุเหลาใดเปนอรหันตขีณาสพ อยูจบ
พรหมจรรย ทำกิจที่ควรทำเสร็จแลว ปลงภาระได
แลว บรรลุประโยชนตนโดยลำดับแลว สิ้นภวสังโยชน
แลว หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ อานาปานสติ
สมาธิที่ภิกษุเหลานั้นเจริญ ทำใหมากแลว ยอมเปนไป
เพื่อความอยูเปนสุขในปจจุบันและเพื่อมีสติ มี
สัมปชัญญะ (สํ.ม. ๑๙/๙๘๗ อิจฉานังคลสูตร)

ความมหัศจรรย

Sunday, September 8, 13 



• อานนท  ธรรมอันเปนเอกที่ภิกษุเจริญ ทำใหมาก
แลว  ทำใหธรรม ๔ ประการบริบูรณ  ธรรม ๔ 
ประการที่ภิกษุเจริญ  ทำใหมากแลว  ทำใหธรรม 
๗ ประการบริบูรณ  ธรรม ๗ ประการที่ภิกษุ
เจริญ ทำใหมากแลว ทำใหธรรม ๒ ประการ
บริบูรณ  มีอยู (สํ.ม. ๑๙/๙๘๙ อานันนทสูตร)

ความมหัศจรรย

Sunday, September 8, 13 



• อานนท ธรรมอันเปนเอกคืออานาปานสติสมาธทิี่
ภิกษุเจริญ ทำใหมากแลว ทำให สติปฏฐาน ๔ 
ประการบริบูรณ สติปฏฐาน ๔ ประการที่ภิกษุ
เจริญ ทำให มากแลว ทำให โพชฌงค ๗ ประการ 
บริบูรณ โพชฌงค ๗ ประการที่ภิกษุเจริญ ทำให
มากแลว ทำให วิชชาและวิมุตติ บริบูรณ          
(สํ.ม. ๑๙/๙๘๙ อานันนทสูตร)

ความมหัศจรรย

Sunday, September 8, 13 



• ภิกษุทั้งหลาย ไดยินวา เมื่อกอนเราเปนโพธิสัตว 
ยังไมไดตรัสรู  โดยมากก็อยูดวยวิหารธรรมนี้ 
เมื่อเราอยูดวยวิหารธรรมนี้ กายก็ไมลำบาก 
จักษุก็ไมลำบาก และจิตของเราก็หลุดพนจาก
อาสวะทั้งหลายเพราะไมถือมั่น                
(สํ.ม. ๑๙/๙๘๔ ปทีโปปมสูตร)

ความมหัศจรรย

Sunday, September 8, 13 



• หากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังวา เพราะละสุขและ
ทุกขได เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปกอนแลว เราพึง
บรรลจุตุตถฌาน ที่ไมมีทุกขไมมีสุข มีสติบริสุทธิ์เพราะ
อุเบกขาอยู ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แลใหดี

• หากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังวา  เราพึงบรรลุ        
อากาสาณัญจายตนะ...(สํ.ม. ๑๙/๙๘๔ ปทีโปปมสูตร)

ความมหัศจรรย

Sunday, September 8, 13 



• การที่ กายไมไหวหรือเอนเอียง หรือการที่จิตไม
ไหวหรือดิ้นรน เพราะอานาปานสติสมาธิที่ภิกษุ
เจริญ ทำใหมากแลว                            
(สํ.ม. ๑๙/๙๘๓ มหากัปปนสูตร)

ความมหัศจรรย

Sunday, September 8, 13 



• ราหุล เมื่ออานาปานสติอันบุคคลเจริญแลว
อยางนี้ ทำใหมากแลวอยางนี้ ลมอัสสาสะ     
ลมปสสาสะ ครั้งสุดทายที่ปรากฏชัด ยอมดับไป 
ที่ไมปรากฏชัด ยังไมดับไป                            
(ม.ม. ๑๓/๑๒๑ มหาราหุโลวาทสูตร)

ความมหัศจรรย

Sunday, September 8, 13 



• กถํ ภาวิตา จ ภิกฺขเว อานาปานสฺสติ กถํ พหุลีกตา 
มหปฺผลา โหติ มหานิสํสา?  

• อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อรฺคโต วา รุกฺขมูลคโต วา 
สฺุาคารคโต วา นิสีทติ ปลฺลงฺกํ อาภุชิตฺวา อุชุ 
กายํ ปณิธาย ปริมุขํ สตึ อุปเปตฺวา.                   
โส สโตว อสฺสสติ, สโต ปสฺสสติ.                     
(ม.อุ. ๑๔/๑๔๘ อานาปานัสสติสูตร)

อานาปานสติ ๑๖ ขั้น

Sunday, September 8, 13 



• ทีฆํ วา อสฺสสนฺโต “ทีฆํ อสฺสสามี”ติ ปชานาติ, 
ทีฆํ วา ปสฺสสนฺโต “ทีฆํ ปสฺสสามี”ติ ปชานาติ. 

• รสฺสํ วา อสฺสสนฺโต “รสฺสํ อสฺสสามี”ติ ปชานาติ, 
รสฺสํ วา ปสฺสสนฺโต “รสฺสํ ปสฺสสามี”ติ ปชานาติ.     
(ม.อุ. ๑๔/๑๔๘ อานาปานัสสติสูตร)

อานาปานสติ ๑๖ ขั้น

Sunday, September 8, 13 



• “สพฺพกายปฏิสํเวที อสฺสสิสฺสามี”ติ สิกฺขติ, 
“สพฺพกายปฏิสํเวที ปสฺสสิสฺสามี”ติ สิกฺขติ. 

• “ปสฺสมฺภยํ กายสงฺขารํ อสฺสสิสฺสามี”ติ สิกฺขติ, 
“ปสฺสมฺภยํ กายสงฺขารํ ปสฺสสิสฺสามี”ติ สิกฺขติ.                     
(ม.อุ. ๑๔/๑๔๘ อานาปานัสสติสูตร)

อานาปานสติ ๑๖ ขั้น

Sunday, September 8, 13 



• “ปติปฏิสํเวท ีอสฺสสิสฺสามี”ติ สิกฺขติ,    
“ปติปฏิสํเวที ปสฺสสิสฺสามี”ติ สิกฺขติ. 

• “สุขปฏิสํเวท ีอสฺสสิสฺสามี”ติ สิกฺขติ,    
“สุขปฏิสํเวที ปสฺสสิสฺสามี”ติ สิกฺขติ.        
(ม.อุ. ๑๔/๑๔๘ อานาปานัสสติสูตร)

อานาปานสติ ๑๖ ขั้น

Sunday, September 8, 13 



• “จิตฺตสงฺขารปฏิสํเวที อสฺสสิสฺสามี”ติ สิกฺขติ, 
“จิตฺตสงฺขารปฏิสํเวที ปสฺสสิสฺสามี”ติ สิกฺขติ. 

• “ปสฺสมฺภยํ จิตฺตสงฺขารํ อสฺสสิสฺสามี”ติ สิกฺขติ, 
“ปสฺสมฺภยํ จิตฺตสงฺขารํ ปสฺสสิสฺสามี”ติ สิกฺขติ. 
(ม.อุ. ๑๔/๑๔๘ อานาปานัสสติสูตร)

อานาปานสติ ๑๖ ขั้น ิ

Sunday, September 8, 13 



• “จิตฺตปฏิสํเวที อสฺสสิสฺสามี”ติ สิกฺขติ,        
“จิตฺตปฏิสํเวที ปสฺสสิสฺสามี”ติ สิกฺขติ. 

• “อภิปฺปโมทยํ จิตฺตํ อสฺสสิสฺสามี”ติ สิกฺขติ, 
“อภิปฺปโมทยํ จิตฺตํ ปสฺสสิสฺสามี”ติ สิกฺขติ. 
(ม.อุ. ๑๔/๑๔๘ อานาปานัสสติสูตร)

อานาปานสติ ๑๖ ขั้น

Sunday, September 8, 13 



• “สมาทหํ จิตฺตํ อสฺสสิสฺสามี”ติ สิกฺขติ,        
“สมาทหํ จิตฺตํ ปสฺสสิสฺสามี”ติ สิกฺขติ.        
“วิโมจยํ จิตฺตํ อสฺสสิสฺสามี”ติ สิกฺขติ,         
“วิโมจยํ จิตฺตํ ปสฺสสิสฺสามี”ติ สิกฺขติ.           
(ม.อุ. ๑๔/๑๔๘ อานาปานัสสติสูตร)

อานาปานสติ ๑๖ ขั้น

Sunday, September 8, 13 



• “อนิจฺจานุปสฺส ีอสฺสสิสฺสามี”ติ สิกฺขติ, 
“อนิจฺจานุปสฺสี ปสฺสสิสฺสามี'ติ สิกฺขติ.      
“วิราคานุปสฺสี อสฺสสิสฺสามี”ติ สิกฺขติ,       
“วิราคานุปสฺสี ปสฺสสิสฺสามี”ติ สิกฺขติ.           
(ม.อุ. ๑๔/๑๔๘ อานาปานัสสติสูตร)

อานาปานสติ ๑๖ ขั้น

Sunday, September 8, 13 



• “นิโรธานุปสฺสี อสฺสสิสฺสามี”ติ สิกฺขติ,        
“นิโรธานุปสฺสี ปสฺสสิสฺสามี”ติ สิกฺขติ. 

• “ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺส ีอสฺสสิสฺสามี”ติ สิกฺขติ, 
“ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี ปสฺสสิสฺสามี”ติ สิกฺขติ. 
(ม.อุ. ๑๔/๑๔๘ อานาปานัสสติสูตร)

อานาปานสติ ๑๖ ขั้น

Sunday, September 8, 13 



สวัสดีครับ

Sunday, September 8, 13 


