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๖. อาเนญฺชสปฺปายสุตฺต 
[๖๖] เอวมฺเม สุตํ:- เอกํ สมยํ ภควา กุรูสุ วิหรติ กมฺมาสธมฺมํ นาม กุรูนํ นิคโม. ตตฺร โข 

ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ “ภิกฺขโว”ติ. “ภทนฺเต”ติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุํ. ภควา เอตทโวจ: 
อนิจฺจา ภิกฺขเว กามา ตุจฺฉา มุสา โมสธมฺมา. มายากตเมตํ ภิกฺขเว พาลลาปนํ. เย จ 

ทิฏฺฐธมฺมิกา กามา, เย จ สมฺปรายิกา กามา, ยา จ ทิฏฺฐธมฺมิกา กามสญฺญา, ยา จ สมฺปรายิกา 
กามสญฺญา, อุภยเมตํ มารเธยฺยํ, มารสฺเสส วิสโย, มารสฺเสส นิวาโป, มารสฺเสส โคจโร. เอตฺเถเต 
ปาปกา อกุสลา มานสา อภิชฺฌาปิ พฺยาปาทาปิ สารมฺภาปิ สํวตฺตนฺติ, เตว อริยสาวกสฺส             
อิธมนุสิกฺขโต อนฺตรายาย สมฺภวนฺติ. ตตฺร ภิกฺขเว อริยสาวโก  อิติ ปฏิสญฺจิกฺขติ  “เย จ         
ทิฏฺฐธมฺมิกา กามา, เย จ สมฺปรายิกา กามา, ยา จ ทิฏฺฐธมฺมิกา กามสญฺญา, ยา จ สมฺปรายิกา 
กามสญฺญา, อุภยเมตํ มารเธยฺยํ, มารสฺเสส วิสโย, มารสฺเสส นิวาโป, มารสฺเสส โคจโร. เอตฺเถเต 
ปาปกา อกุสลา มานสา อภิชฺฌาปิ พฺยาปาทาปิ สารมฺภาปิ สํวตฺตนฺติ, เตว อริยสาวกสฺส               
อิธมนุสิกฺขโต อนฺตรายาย สมฺภวนฺติ. ยนฺนูนาหํ วิปุเลน มหคฺคเตน เจตสา วิหเรยฺยํ อภิภุยฺย โลกํ 
อธิฏฺฐาย มนสา. วิปุเลน หิ เม มหคฺคเตน เจตสา วิหรโต อภิภุยฺย โลกํ อธิฏฺฐาย มนสา, เย       
ปาปกา อกุสลา มานสา อภิชฺฌาปิ พฺยาปาทาปิ สารมฺภาปิ, เต น ภวิสฺสนฺติ. เตสํ ปหานา       
อปริตฺตญฺจ เม จิตฺตํ ภวิสฺสติ อปฺปมาณํ สุภาวิตนฺ”ติ. ตสฺส เอวํ ปฏิปนฺนสฺส ตพฺพหุลวิหาริโน 
อายตเน จิตฺตํ ปสีทติ, สมฺปสาเท สติ เอตรหิ วา อาเนญฺชํ สมาปชฺชติ, ปญฺญาย วา อธิมุจฺจติ, 
กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา ฐานเมตํ วิชฺชติ, ยนฺตํสํวตฺตนิกํ วิญฺญาณํ อสฺส อาเนญฺชูปคํ; อยํ 
ภิกฺขเว ปฐมา อาเนญฺชสปฺปายา ปฏิปทา อกฺขายติ. 

[๖๗] ปุน จปรํ ภิกฺขเว อริยสาวโก อิติ ปฏิสญฺจิกฺขติ “เย จ ทิฏฺฐธมฺมิกา กามา, เย จ     
สมฺปรายิกา กามา, ยา จ ทิฏฺฐธมฺมิกา กามสญฺญา, ยา จ สมฺปรายิกา กามสญฺญา, ยงฺกิญฺจิ รูปํ 1

สพฺพํ รูปํ จตฺตาริ จ มหาภูตานิ๙๒ จตุนฺนญฺจ มหาภูตานํ อุปาทายรูปนฺ”ติ. ตสฺส เอวํ ปฏิปนฺนสฺส 
ตพฺพหุลวิหาริโน อายตเน จิตฺตํ ปสีทติ, สมฺปสาเท สติ เอตรหิ วา อาเนญฺชํ สมาปชฺชติ, ปญฺญาย 
วา อธิมุจฺจติ, กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา ฐานเมตํ วิชฺชติ, ยนฺตํสํวตฺตนิกํ๙๓ วิญฺญาณํ อสฺส       2

อาเนญฺชูปคํ; อยํ ภิกฺขเว ทุติยา อาเนญฺชสปฺปายา ปฏิปทา อกฺขายติ. 
ปุน จปรํ ภิกฺขเว อริยสาวโก อิติ ปฏิสญฺจิกฺขติ “เย จ ทิฏฺฐธมฺมิกา กามา, เย จ               

สมฺปรายิกา กามา, ยา จ ทิฏฺฐธมฺมิกา กามสญฺญา, ยา จ สมฺปรายิกา กามสญฺญา, เย จ 
ทิฏฺฐธมฺมิกา รูปา, เย จ สมฺปรายิกา รูปา, ยา จ ทิฏฺฐธมฺมิกา รูปสญฺญา, ยา จ สมฺปรายิกา        
รูปสญฺญา, อุภยเมตํ อนิจฺจํ. ยทนิจฺจํ, ตํ นาลํ อภินนฺทิตุํ นาลํ อภิวทิตุํ นาลํ อชฺโฌสิตุนฺ”ติ. ตสฺส 
เอวํ ปฏิปนฺนสฺส ตพฺพหุลวิหาริโน อายตเน จิตฺตํ ปสีทติ, สมฺปสาเท สติ เอตรหิ วา อาเนญฺชํ       
สมาปชฺชติ, ปญฺญาย วา อธิมุจฺจติ. กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา ฐานเมตํ วิชฺชติ, ยนฺตํสํวตฺตนิกํ 
วิญฺญาณํ อสฺส อาเนญฺชูปคํ; อยํ ภิกฺขเว ตติยา อาเนญฺชสปฺปายา ปฏิปทา อกฺขายติ. 

-  อิ. ยงฺกิญฺจิ รูปํ จตฺตาริ จ มหาภูตานีติ ทิสฺสต.ิ 1

-  ฉ.ม. ยํ ตํสํวติตนิกํ2
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[๖๘] ปุน จปรํ ภิกฺขเว อริยสาวโก อิติ ปฏิสญฺจิกฺขติ “เย จ ทิฏฺฐธมฺมิกา กามา, เย จ     
สมฺปรายิกา กามา, ยา จ ทิฏฺฐธมฺมิกา กามสญฺญา, ยา จ สมฺปรายิกา กามสญฺญา,  เย จ 
ทิฏฺฐธมฺมิกา รูปา, เย จ สมฺปรายิกา รูปา, ยา จ ทิฏฺฐธมฺมิกา รูปสญฺญา, ยา จ สมฺปรายิกา         
รูปสญฺญา, ยา จ อาเนญฺชสญฺญา, สพฺพา สญฺญา, ยตฺเถตา อปริเสสา นิรุชฺฌนฺติ. เอตํ สนฺตํ เอตํ 
ปณีตํ, ยทิทํ อากิญฺจญฺญายตนนฺ”ติ. ตสฺส เอวํ ปฏิปนฺนสฺส ตพฺพหุลวิหาริโน อายตเน จิตฺตํ         
ปสีทติ, สมฺปสาเท สติ เอตรหิ วา อากิญฺจญฺญายตนํ สมาปชฺชติ, ปญฺญาย วา อธิมุจฺจติ, กายสฺส 
เภทา ปรมฺมรณา ฐานเมตํ วิชฺชติ, ยนฺตํสํวตฺตนิกํ วิญฺญาณํ อสฺส อากิญฺจญฺญายตนูปคํ; อยํ 
ภิกฺขเว ปฐมา อากิญฺจญฺญายตนสปฺปายา ปฏิปทา อกฺขายติ. 

[๖๙] ปุน จปรํ ภิกฺขเว อริยสาวโก อรญฺญคโต วา รุกฺขมูลคโต วา สุญฺญาคารคโต วา 
อิติ ปฏิสญฺจิกฺขติ “สุญฺญมิทํ อตฺเตน วา อตฺตนิเยน วา”ติ. ตสฺส เอวํ ปฏิปนฺนสฺส ตพฺพหุลวิหาริโน 
อายตเน จิตฺตํ ปสีทติ, สมฺปสาเท สติ เอตรหิ วา อากิญฺจญฺญายตนํ สมาปชฺชติ, ปญฺญาย วา     
อธิมุจฺจติ, กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา ฐานเมตํ วิชฺชติ, ยนฺตํสํวตฺตนิกํ วิญฺญาณํ อสฺส                 
อากิญฺจญฺญายตนูปคํ; อยํ ภิกฺขเว ทุติยา อากิญฺจญฺญายตนสปฺปายา ปฏิปทา อกฺขายติ. 

[๗๐] ปุน จปรํ ภิกฺขเว อริยสาวโก อิติ ปฏิสญฺจิกฺขติ “นาหํ กฺวจินิ. น กสฺสจิ               3

กิญฺจนตสฺมึ, น จ มม กฺวจนิ. กิสฺมิญฺจิ กิญฺจนํ นตฺถี”ติ.  ตสฺส เอวํ ปฏิปนฺนสฺส ตพฺพหุลวิหาริโน 
อายตเน จิตฺตํ ปสีทติ. สมฺปสาเท สติ เอตรหิ วา อากิญฺจญฺญายตนํ สมาปชฺชติ, ปญฺญาย วา    
อธิมุจฺจติ, กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา ฐานเมตํ วิชฺชติ, ยนฺตํสํวตฺตนิกํ วิญฺญาณํ อสฺส                  
อากิญฺจญฺญายตนูปคํ; อยํ ภิกฺขเว ตติยา อากิญฺจญฺญายตนสปฺปายา ปฏิปทา อกฺขายติ. 

ปุน จปรํ ภิกฺขเว อริยสาวโก อิติ ปฏิสญฺจิกฺขติ “เย จ ทิฏฺฐธมฺมิกา กามา, เย จ             
สมฺปรายิกา กามาล ยา จ ทิฏฺฐธมฺมิกา กามสญฺญา, ยา จ สมฺปรายิกา กามสญฺญา, เย จ 
ทิฏฺฐธมฺมิกา รูปา, เย จ สมฺปรายิกา รูปา, ยา จ ทิฏฺฐธมฺมิกา รูปสญฺญา, ยา จ สมฺปรายิกา        
รูปสญฺญา, ยา จ อาเนญฺชสญฺญา, ยา จ อากิญฺจญฺญายตนสญฺญา, สพฺพา สญฺญา, ยตฺเถตา 
อปริเสสา นิรุชฺฌนฺติ. เอตํ สนฺตํ, เอตํ ปณีตํ, ยทิทํ เนวสญฺญานาสญฺญายตนนฺ”ติ. ตสฺส เอวํ      
ปฏิปนฺนสฺส ตพฺพหุลวิหาริโน อายตเน จิตฺตํ ปสีทติ, สมฺปสาเท สติ เอตรหิ วา เนวสญฺญา
นาสญฺญายตนํ สมาปชฺชติ, ปญฺญาย วา อธิมุจฺจติ, กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา ฐานเมตํ วิชฺชติ, 
ยนฺตํสํวตฺตนิกํ วิญฺญาณํ อสฺส เนวสญฺญานาสญฺญายตนูปคํ; อยํ ภิกฺขเว เนวสญฺญานาสญฺญาย
ตนสปฺปายา ปฏิปทา อกฺขายตีติ. 

[๗๑] เอวํ วุตฺเต อายสฺมา อานนฺโท ภควนฺตํ เอตทโวจ “อิธ ภนฺเต ภิกฺขุ เอวํ ปฏิปนฺโน 
โหติ ‘โน จสฺส, โน จ เม สิยา, น เจ ภวิสฺสติ,   น เม ภวิสฺสติ, ยทตฺถิ  ยมฺภูตํ, ตํ  ปชหามี’ติ เอวํ      4

อุเปกฺขํ ปฏิลภติ. ปรินิพฺพาเยยฺย นุ โข โส ภนฺเต ภิกฺขุ น วา ปรินิพฺพาเยยฺยา”ติ. อเปตฺเถกจฺโจ 

-  ฉ.ม. “นาหํ กฺวจนิ กสฺสจิ กิญฺจตสฺมึ, น จ มม กฺวจนิ กิสฺมิญฺจิ กิญฺจนํ นตฺถี”ต.ิ3

-  ฉ.ม.อิ. น ภวิสฺสติ 4



 3

อานนฺท ภิกฺขุ ปรินิพฺพาเยยฺย, อเปตฺเถกจฺโจ ภิกฺขุ น ปรินิพฺพาเยยฺยาติ. โก นุ โข ภนฺเต เหตุ โก 
ปจฺจโย, เยนเปตฺเถกจฺโจ ภิกฺขุ ปรินิพฺพาเยยฺย, อเปตฺเถกจฺโจ ภิกฺขุ น ปรินิพฺพาเยยฺยาติ ?  

อิธานนฺท ภิกฺขุ เอวํ ปฏิปนฺโน โหติ “โน จสฺส, โน จ เม สิยา, น ภวิสฺสติ, น เม ภวิสฺสติ, 
ยทตฺถิ ยมฺภูตํ, ตํ ปชหามี”ติ เอวํ อุเปกฺขํ ปฏิลภติ, โส ตํ อุเปกฺขํ อภินนฺทติ อภิวทติ อชฺโฌสาย 
ติฏฺฐติ, ตสฺส ตํ อุเปกฺขํ อภินนฺทโต อภิวทโต อชฺโฌสาย ติฏฺฐโต ตนฺนิสฺสิตํ โหติ วิญฺญาณํ,          
ตทุปาทานํ, สอุปาทาโน อานนฺท ภิกฺขุ น ปรินิพฺพายตีติ, กหํ ปน โส ภนฺเต ภิกฺขุ อุปาทิยมาโน      
อุปาทิยตีติ ? เนวสญฺญานาสญฺญายตนํ อานนฺทาติ. อุปาทานเสฏฺฐํ กิร โส ภนฺเต ภิกฺขุ               
อุปาทิยมาโน อุปาทิยตีติ. อุปาทานเสฏฺฐํ โส อานนฺท ภิกฺขุ อุปาทิยมาโน อุปาทิยติ. อุปาทาน
เสฏฺฐํ เหตํ อานนฺท ยทิทํ เนวสญฺญานาสญฺญายตนํ. 

[๗๒] อิธานนฺท ภิกฺขุ เอวํ ปฏิปนฺโน โหติ “โน จสฺส, โน จ เม สิยา, น ภวิสฺสติ, น เม        
ภวิสฺสติ, ยทตฺถิ ยมฺภูตํ, ตํ ปชหามี”ติ เอวํ อุเปกฺขํ ปฏิลภติ, โส ตํ อุเปกฺขํ นาภินนฺทติ นาภิวทติ น 
อชฺโฌสาย ติฏฺฐติ, ตสฺส ตํ อุเปกฺขํ อนภินนฺทโต อนภิวทโต อนชฺโฌสาย ติฏฺฐโต น ตนฺนิสฺสิตํ โหติ 
วิญฺญาณํ, น ตทุปาทานํ, อนุปาทาโน อานนฺท ภิกฺขุ ปรินิพฺพายตีติ. 

[๗๓] อจฺฉริยํ ภนฺเต, อพฺภุตํ ภนฺเต, นิสฺสาย นิสฺสาย กิร โน ภนฺเต ภควตา                  
โอฆนิตฺถรณา  อกฺขาตา. กตโม ปน ภนฺเต อริโย วิโมกฺโขติ ?  5

อิธานนฺท ภิกฺขุ อริยสาวโก อิติ ปฏิสญฺจิกฺขติ “เย จ ทิฏฺฐธมฺมิกา กามา, เย จ               
สมฺปรายิกา กามา, ยา จ ทิฏฺฐธมฺมิกา กามสญฺญา, ยา จ สมฺปรายิกา กามสญฺญา, เย จ 
ทิฏฺฐธมฺมิกา รูปา, เย จ สมฺปรายิกา รูปา, ยา จ ทิฏฺฐธมฺมิกา รูปสญฺญา, ยา จ สมฺปรายิกา        
รูปสญฺญา, ยา จ อาเนญฺชสญฺญา, ยา จ อากิญฺจญฺญายตนสญฺญา, ยา จ เนวสญฺญา
นาสญฺญายตนสญฺญา, เอส สกฺกาโย, ยาวตา สกฺกาโย. เอตํ อมตํ ยทิทํ อนุปาทา จิตฺตสฺส           
วิโมกฺโข. อิติ โข อานนฺท เทสิตา มยา อาเนญฺชสปฺปายา ปฏิปทา, เทสิตา อากิญฺจญฺญายตน     
สปฺปายา ปฏิปทา, เทสิตา เนวสญฺญานาสญฺญายตนสปฺปายา ปฏิปทา, เทสิตา นิสฺสาย นิสฺสาย 
โอฆนิตฺถรณา  เทสิโต อริโย วิโมกฺโข. ยํ โข อานนฺท สตฺถ ารา กรณียํ สาวกานํ หิเตสินา             6

อนุกมฺปเกน อนุกมฺปํ อุปาทาย, กตํ โว ตํ มยา. เอตานิ อานนฺท รุกฺขมูลานิ เอตานิ               
สุญฺญาคารานิ. ฌายถานนฺท มา ปมาทตฺถ, มา ปจฺฉา วิปฺปฏิสาริโน อหุวตฺถ. อยํ โว อมฺหากํ 
อนุสาสนีติ. 

อิทมโวจ ภควา. อตฺตมโน อายสฺมา อานนฺโท ภควโต ภาสิตํ อภินนฺทีติ. 
อาเนญฺชสปฺปายสุตฺตํ นิฏฺฐิตํ ฉฏฺฐํ. 

——————— 

 ฉ.ม. โอฆสฺส นิตฺถรณา 5

 ฉ.ม. โอฆสฺส นิตฺถรณา 6
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๖. อาเนญชสัปปายสูตร 

ว่าด้วยปฏิปทาอันเป็นสัปปายะแก่อาเนญชสมาบัติ 

[๖๖]  ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้  

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ นิคมของชาวกุรุชื่อกัมมาสธัมมะ แคว้นกุรุ สมัยนั้นแล 

พระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย” ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัส

แล้ว พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า  

“ภิกษุทั้งหลาย กาม ไม่เที่ยง เป็นของว่างเปล่า  เท็จ มีความเลือนหายไปเป็นธรรมดา ลักษณะ7 8

ของกามนี้ เป็นความล่อลวง เป็นที่บ่นถึงของคนพาล กามที่มีในภพนี้ และกามที่มีในภพหน้า กาม

สัญญา(ความกำหนดหมายในกาม) ที่มีในภพนี้ และกามสัญญาที่มีในภพหน้า ทั้ง ๒ ประการนั้น เป็นบ่วง

แห่งมาร เป็นวิสัยแห่งมาร เป็นเหย่ือแห่งมาร เป็นโคจรแห่งมาร ในกามนี้มีบาปอกุศลทางใจเหล่านี้ คือ     

อภิชฌาบ้าง พยาบาทบ้าง สารัมภะ(ความแข่งดี)บ้าง กามเหล่านั้นนั่นเอง ย่อมก่ออันตรายให้แก่อริยสาวก

ผู้ตามศึกษาอยู่ในธรรมวินัยนี้  

อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นในเรื่องกามนั้นดังนี้ว่า “กามที่มีในภพนี้ และกามที่มีในภพหน้า กาม

สัญญาที่มีในภพนี้ และกามสัญญาที่มีในภพหน้า ทั้ง ๒ ประการนั้น เป็นบ่วงแห่งมาร เป็นวิสัยแห่งมาร 

เป็นเหย่ือแห่งมาร เป็นโคจรแห่งมาร ในกามนี้มีบาปอกุศลทางใจเหล่านี้ คือ อภิชฌาบ้าง พยาบาทบ้าง    

สารัมภะบ้าง กามเหล่านั้นนั่นเอง ย่อมก่ออันตรายให้แก่อริยสาวกผู้ตามศึกษาอยู่ในธรรมวินัยนี้ ทางที่ดี เรา

พึงอยู่ด้วยจิตอันไพบูลย์เป็นมหัคคตะ  อธิษฐานใจครอบงำโลก  เพราะเมื่อเราอยู่ด้วยมหัคคตจิตอันไพบูลย์9

เป็นมหัคคตะ อธิษฐานใจครอบงำโลกอยู่ บาปอกุศลที่เกิดทางใจ คือ อภิชฌาบ้าง พยาบาทบ้าง สารัมภะ

บ้าง เหล่านั้นจักไม่มี เพราะละอกุศลเหล่านั้นได้แล้ว จิตของเราก็จักเป็นจิตไม่เล็กน้อย  หาประมาณ10

มิได้ และเป็นจิตที่อบรมดีแล้ว” 11

เมื่ออริยสาวกนั้นปฏิบัติอย่างนี้แล้ว เป็นผู้มากด้วยปฏิปทานั้นอยู่ จิตย่อมผ่องใสในอายตนะ  12

เมื่อมีความผ่องใส  อริยสาวกนั้นย่อมเข้ าถึงอาเนญชสมาบัติ หรือน้อมใจไปในปัญญาในปัจจุบันได้ เป็น13

ไปได้ที่หลังจากตายแล้ว วิญญาณที่เป็นไปในภพนั้น ๆ พึงเป็นวิญญาณเข้าถึงสภาพหาความหว่ันไหวมิได้  

 กาม ในที่นี้หมายถึงวัตถุกาม (ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และกิเลสกาม (คือ ความพอใจ ความกำหนัด เป็นต้น) (ม.อุ.อ. 7

(บาลี) ๓/๖๖/๓๘) และดูเทียบ ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑/๑-๒

  เป็ นของว่างเปล่า ในที่นี้หมายถึงเป็นของว่างเปล่าเพราะเว้นจากแก่นสาร คือ ความเที่ยง ความย่ังยืน และความเป็นอัตตา 8

(ม.อุ.อ. (บาลี) ๓/๖๖/๓๘)

  มหัคคตะ หมายถึ งอารมณ์ที่ถึงความเป็นใหญ่ ชั้นรูปาวจรและชั้นอรูปาวจร เพราะมีผลที่สามารถข่มกิ เลสได้ และหมายถึง 9

ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และปัญญาอันย่ิงใหญ่ (อภิ.สงฺ.อ. (บาลี) ๑๒/๙๒)

 เป็นจิตไม่เล็กน้อย ในที่นี้หมายถึงจิตฝ่ายกามาวจร (ม.อุ.อ. (บาลี) ๓/๖๖/๓๙)10

 หาประมาณมิได้ ในที่นี้หมายถึงจิตฝ่ายรูปาวจรและฝ่ายอรูปาวจร (ม.อุ.อ. (บาลี) ๓/๖๖/๓๙)11

 อายตนะ ในที่นี้หมายถึงเหตุ คือ อรหัตตผล การเห็นแจ้งอรหัตตผล จตุตถฌาน หรืออุปจารแห่งจตุตถ-ฌาน (ม.อุ.อ. (บาลี) 12

๓/๖๖/๓๙-๔๐)

 ความผ่องใส ในที่นี้หมายถึงความผ่องใส ๒ ประการ คือ (๑) ความผ่องใสด้วยการน้อมใจเชื่อ คือการน้อมใจเชื่อว่าจะยึดเอา13

พระอรหันต์ให้ได้ในวันนี้ (๒) ความผ่องใสด้วยการได้ คือการได้อรหัตตผล หรือ จตุตถฌาน (ม.อุ.อ. (บาลี) ๓/๖๖/๔๐)
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ภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกว่า ปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่อาเนญชสมาบัติ ประการที่ ๑ 

[๖๗] อีกประการหนึ่ง อริยสาวกพิจารณาเห็นดังนี้ว่า “กามที่มีในภพนี้ และกามที่มีในภพหน้า 

กามสัญญาที่มีในภพนี้ และกามสัญญาที่มีในภพหน้า รูปบางชนิด และรูปทั้งหมด คือ มหาภูตรูป ๔ และ

รูปที่อาศัยมหาภูตรูป ๔ ก็มีอยู่ เมื่ออริยสาวกนั้นปฏิบัติอย่างนี้แล้ว เป็นผู้มากด้วยปฏิปทานั้นอยู่ จิตย่อม

ผ่องใสในอายตนะ เมื่อมีความผ่องใส อริยสาวกนั้นย่อมเข้าถึงอาเนญชสมาบัติ หรือน้อมใจไปในปัญญาใน

ปัจจุบันได้ เป็นไปได้ที่หลังจากตายแล้ว วิญญาณที่เป็นไปในภพนั้น ๆ พึงเป็นวิญญาณเข้าถึงสภาพ

หาความหว่ันไหวมิได้  

ภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกว่า ปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่อาเนญชสมาบัติ ประการที่ ๒ 

อีกประการหนึ่ง อริยสาวกพิจารณาเห็นดังนี้ว่า “กามที่มีในภพนี้ และกามที่มีในภพหน้า กาม

สัญญาที่มีในภพนี้ และกามสัญญาที่มีในภพหน้า รูปที่มีในภพนี้ และรูปที่มีในภพหน้า รูปสัญญาที่มีในภพ

นี้ และรูปสัญญาที่มีในภพหน้า ทั้ง ๒ ประการ เป็นของไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นไม่ควรยินดี ไม่ควรพูด

ชม ไม่ควรติดใจ” เมื่ออริยสาวกนั้นปฏิบัติอย่างนี้แล้ว เป็นผู้มากด้วยปฏิปทานั้นอยู่ จิตย่อมผ่องใสใน

อายตนะ เมื่อมีความผ่องใส อริยสาวกนั้นย่อมเข้าถึงอาเนญชสมาบัติ หรือน้อมใจไปในปัญญาในปัจจุบัน

ได้ เป็นไปได้ที่หลังจากตายแล้ว วิญญาณที่เป็นไปในภพนั้น ๆ พึงเป็นวิญญาณเข้าถึงสภาพหาความหว่ัน

ไหวมิได้  

ภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกว่า ปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่อาเนญชสมาบัติ ประการที่ ๓ 

[๖๘] อีกประการหนึ่ง อริยสาวกพิจารณาเห็นดังนี้ว่า “กามที่มีในภพนี้ และกามที่มีในภพหน้า 

กามสัญญาที่มีในภพนี้ และกามสัญญาที่มีในภพหน้า รูปที่มีในภพนี้ และรูปที่มีในภพหน้า รูปสัญญาที่มี

ในภพนี้ และรูปสัญญาที่มีในภพหน้า และอาเนญชสัญญา สัญญาทั้งหมดนี้ย่อมดับไม่เหลือในฌานใด 

ฌานนั้นคืออากิญจัญญายตนฌาน เป็นฌานอันสงบ ประณีต” เมื่ออริยสาวกนั้นปฏิบัติอย่างนี้แล้ว เป็นผู้

มากด้วยปฏิปทานั้นอยู่ จิตย่อมผ่องใสในอายตนะ เมื่อมีความผ่องใส อริยสาวกนั้นย่อมเข้าถึงอา

กิญจัญญายตนสมาบัติ หรือน้อมใจไปในปัญญาในปัจจุบันได้ เป็นไปได้ที่หลังจากตายไปแล้ว วิญญาณที่

เป็นไปในภพนั้น ๆ พึงเป็นวิญญาณเข้าถึงอากิญจัญญายตนภูมิ  

ภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกว่า ปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่อากิญจัญญายตนสมาบัติ ประการที่ ๑ 

[๖๙] อีกประการหนึ่ง อริยสาวกไปสู่ป่าก็ดี ไปสู่โคนไม้ก็ดี ไปสู่เรือนว่างก็ดี ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้

ว่า “สิ่งนี้ว่างจากอัตตา หรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตา” เมื่ออริยสาวกนั้นปฏิบัติอย่างนี้แล้ว เป็นผู้มากด้วย

ปฏิปทานั้นอยู่ จิตย่อมผ่องใสในอายตนะ เมื่อมีความผ่องใส อริยสาวกนั้นย่อมเข้าถึงอากิญจัญญายตน

สมาบัติ หรือน้อมใจไปในปัญญาในปัจจุบันได้ เป็นไปได้ที่หลังจากตายแล้ว วิญญาณที่เป็นไปในภพนั้น ๆ 

พึงเป็นวิญญาณเข้าถึงอากิญจัญญายตนภูมิ” 

ภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกว่า ปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่อากิญจัญญายตนสมาบัติ ประการที่ ๒ 

[๗๐] อีกประการหนึ่ง อริยสาวกพิจารณาเห็นดังนี้ว่า “เราไม่มีในที่ไหน ๆ สิ่งน้อยหนึ่งของใคร ๆ ก็

ไม่มีในเรานั้น และสิ่งน้อยหนึ่งของเราก็ไม่มีในที่ไหน ๆ ในใคร ๆ ก็ไม่มีสิ่งน้อยหนึ่งเลย” เมื่ออริยสาวกนั้น

ปฏิบัติอย่างนี้แล้ว เป็นผู้มากด้วยปฏิปทานั้นอยู่ จิตย่อมผ่องใสในอายตนะ เมื่อมีความผ่องใส อริยสาวกนั้น

ย่อมเข้าถึงอากิญจัญญายตนสมาบัติ หรือน้อมใจไปในปัญญาในปัจจุบันได้ เป็นไปได้ที่หลังจากตายแล้ว 

วิญญาณที่เป็นไปในภพนั้น ๆ พึงเป็นวิญญาณเข้าถึงอากิญจัญญายตนภูมิ  

ภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกว่า ปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่อากิญจัญญายตนสมาบัติ ประการที่ ๓ 

อีกประการหนึ่ง อริยสาวกพิจารณาเห็นดังนี้ว่า “กามที่มีในภพนี้ และกามที่มีในภพหน้า กาม

สัญญาที่มีในภพนี้ และกามสัญญาที่มีในภพหน้า รูปที่มีในภพนี้ และรูปที่มีในภพหน้า รูปสัญญาที่มีในภพ
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นี้ และรูปสัญญาที่มีในภพหน้า อาเนญชสัญญา และอากิญจัญญายตนสัญญา สัญญาทั้งหมดนี้ย่อมดับ

ไม่เหลือในฌานใด ฌานนั้นคือเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ เป็นสมาบัติอันสงบ ประณีต” เมื่ออริย

สาวกนั้นปฏิบัติอย่างนี้แล้ว เป็นผู้มากด้วยปฏิปทานั้นอยู่ จิตย่อมผ่องใสในอายตนะ เมื่อมีความผ่องใส อริย

สาวกนั้นย่อมเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ หรือน้อมใจไปในปัญญาในปัจจุบันได้ เป็นไปได้ที่

หลังจากตายแล้ว วิญญาณที่เป็นไปในภพนั้น ๆ พึงเป็นวิญญาณเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ  

ภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกว่า ปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่เนวสัญนาสัญญายตนสมาบัติ” 

[๗๑] เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว ท่านพระอานนท์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า “ข้าแต่

พระองค์ผู้เจริญ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ปฏิบัติอย่างนี้แล้ว ย่อมได้อุเบกขาอย่างนี้ว่า “สิ่งที่ไม่มีก็ไม่พึงมีแก่

เรา หากจักไม่มีก็จักไม่มีแก่เรา เพราะเราจะละสิ่งที่กำลังมีอยู่และมีมาแล้วนั้นไป” ภิกษุนั้นพึงปรินิพพาน

หรือไม่พึงปรินิพพาน พระพุทธเจ้าข้า” 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “อานนท์ ภิกษุบางรูปพึงปรินิพพานในอัตภาพนี้ บางรูปไม่พึงปรินิพพาน

ในอัตภาพนี้” 

“อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ภิกษุบางรูปปรินิพพานในอัตภาพนี้ บางรูปไม่ปรินิพพานใน

อัตภาพนี้ พระพุทธเจ้าข้า” 

“ภิกษุในธรรมวินัยนี้ปฏิบัติอย่างนี้แล้ว ย่อมได้อุเบกขาอย่างนี้ว่า “สิ่งที่ไม่มีก็ไม่พึงมีแก่เรา หาก

จักไม่มีก็จักไม่มีแก่เรา เพราะเราจะละสิ่งที่กำลังมีอยู่และมีมาแล้วนั้นไป” ภิกษุนั้นย่อมเพลิดเพลิน ชื่นชม 

ยึดติดอุเบกขานั้น เมื่อเธอเพลิดเพลิน ชื่นชม ยึดติดอุเบกขานั้นอยู่ วิญญาณย่อมเป็นอันอาศัยอุเบกขานั้น 

ยึดมั่นอุเบกขานั้น อานนท์ ภิกษุผู้มีความยึดมั่นย่อมปรินิพพานไม่ได้” 

“ก็ภิกษุนั้นเมื่อยึดมั่น จะยึดมั่นในธรรมข้อไหน พระพุทธเจ้าข้า” 

“ย่อมยึดมั่นเนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ” 

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ได้ยินว่า ภิกษุนั้นเมื่อยึดมั่น ย่อมยึดมั่นอุปาทานส่วนที่สำคัญที่สุดหรือ 

พระพุทธเจ้าข้า” 

“อานนท์ ภิกษุนั้นเมื่อยึดมั่น ย่อมยึดมั่นอุปาทานส่วนที่สำคัญที่สุด ก็อุปาทานส่วนที่สำคัญที่สุดนี้ 

คือเนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ 

[๗๒] อานนท์ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ปฏิบัติอย่างนี้แล้ว ย่อมได้อุเบกขาอย่างนี้ว่า “สิ่งที่ไม่มีก็ไม่พึงมี

แก่เรา หากจักไม่มีก็จักไม่มีแก่เรา เพราะเราจะละสิ่งที่กำลังมีอยู่และมีมาแล้วนั้นไป” ภิกษุนั้นไม่

เพลิดเพลิน ไม่ชื่นชม ไม่ยึดติดอุเบกขานั้นอยู่ เมื่อเธอไม่เพลิดเพลิน ไม่ชื่นชม ไม่ยึดติดอุเบกขานั้นอยู่ 

วิญญาณก็อาศัยอุเบกขานั้น และยึดมั่นอุเบกขานั้นไม่ได้ อานนนท์ ภิกษุผู้ไม่มีความยึดมั่นย่อมปรินิพพาน

ได้” 

[๗๓] ท่านพระอานนท์ได้กราบทูลว่า “น่าอัศจรรย์จริง ไม่เคยปรากฏ พระพุทธเจ้าข้า ได้ยินว่า 

พระผู้มีพระภาคทรงอาศัยเหตุนี้จึงตรัสบอกปฏิปทาเครื่องข้ามพ้นโอฆะแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย  

วิโมกข์อันเป็นของพระอริยะ เป็นอย่างไร 

คือ ภิกษุผู้เป็นอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นดังนี้ว่า “กามที่มีในภพนี้ และกามที่มีในภพ

หน้า กามสัญญาที่มีในภพนี้ และกามสัญญาที่มีในภพหน้า รูปที่มีในภพนี้ และรูปที่มีในภพหน้า รูปสัญญา

ที่มีในภพนี้ และรูปสัญญาที่มีในภพหน้า อาเนญชสัญญา อากิญจัญญายตนสัญญา และเนวสัญญานา

สัญญายตนสัญญา สักกายะ มีอยู่เท่าใด นี้ เป็นสักกายะ วิโมกข์(ความหลุดพ้น) แห่งจิตเพราะไม่ยึดมั่น 14

 ดูเชิงอรรถที่ ๑ ข้อ ๒๕ หน้า ๓๕ ในเล่มนี้14
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นั่น คืออมตะ ” อานนท์ เราแสดงปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่อาเนญชสมาบัติไว้แล้ว แสดงปฏิปทาที่เป็น  15

สัปปายะแก่อากิญจัญญายตนสมาบัติไว้แล้ว แสดงปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่เนวสัญญานาสัญญายตน

สมาบัติไว้แล้ว เราอาศัยเหตุนี้แสดงปฏิปทาเครื่องข้ามโอฆะไว้แล้ว แสดงวิโมกข์อันเป็นของพระอริยะไว้

แล้ว ด้วยประการ อย่างนี้ กิจที่ศาสดาผู้แสวงหาประโยชน์เก้ือกูล ผู้อนุเคราะห์ อาศัยความอนุเคราะห์แล้ว

พึงทำแก่สาวกทั้งหลาย เราก็ได้ทำแล้วแก่เธอทั้งหลาย  

อานนท์ นั่นโคนไม้ นั่นเรือนว่าง เธอทั้งหลายจงเพ่งฌาน อย่าประมาท อย่าได้เป็นผู้เดือดร้อนใน

ภายหลัง นี้เป็นคำสอนของเราสำหรับเธอทั้งหลาย” 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้ว ท่านพระอานนท์มีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระ

ภาค ดังนี้แล 

อาเนญชสัปปายสูตรท่ี ๖ จบ 

 น่ัน คืออมตะ หมายถึง พระอรหัตตผลนั่น มีรสที่เป็นอมตะ เพราะปรารภนิพพาน อันเป็นอมตะเป็นไป ม.อุ.ฏีกา. ๓/๘๗/---15


