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“..มีก ำลงัใจท่ีเข็มแข็งหนกัแน่นและมีสติรู้เทำ่ทนัอยู่เสมอ”  
= ออกก ำลงัใจ (อานาปานสต)ิ 



อานาปาน(ลมหำยใจเข้ำ-ออก)สต(ิระลกึรู้) 

[๑/๑๗๘]..ไปสู่ป่ากด็ี ไปสู่โคนไม้กด็ี ไปสู่เรือนว่างกด็ี น่ังคู้
บัลลังก์(นัง่ขดัสมำธิ) ตัง้กายตรง ด ารงสตไิว้เฉพาะหน้า
มีสตหิายใจเข้า มีสตหิายใจออก  

สมัยใด เม่ือหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาว 
เม่ือหายใจออกยาว กรู้็ชัดว่าหายใจออกยาว เม่ือ
หายใจเข้าสัน้ ก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสัน้ เม่ือหายใจออก
สัน้ ก็รู้ชัดว่าหายใจออกสัน้  



นัง่รู้ลมหำยใจ 
[๑/๑๗๘] ย่อมท าการฝึกหดัศกึษาว่า เราจะรู้ชัดกองลมทัง้
ปวงหายใจเข้า ย่อมท าการฝึกหดัศกึษาว่า เราจะรู้ชัด
กองลมทัง้ปวงหายใจออก ย่อมท าการฝึกหดัศกึษาว่า 
เราจะระงบักายสังขาร (หรือ ยบัยัง้ควำมคิดปรุงแตง่กำย)
หายใจเข้า ย่อมท าการฝึกหดัศกึษาว่า เราจะระงบักาย
สังขารหายใจออก [๑๙/๑๓๘๒] สมัยนัน้ เราย่อมพจิารณา
เหน็กายในกายอยู่ 



นัง่รู้ลมหำยใจ ไมเ่พลินในอำรมณ์ 
 [๑๙/๑๓๘๒] มีความเพียร(เผากเิลส[๒๑/๑๑] ถ้าแม้กามวิตก 
พยาบาทวิตก หรือวิหงิสาวิตก(ควำมคิดเร่ืองกำม พยำบำท 
หรือเบียดเบียน)เกิดขึน้แก่(เรา)ผู้น่ังอยู่และ(เรา)ไม่ยนิดี ละ 
บรรเทา กระท าให้พนิาศซึ่งวิตกนัน้ ให้ถงึความไม่มี [๒๐/๔๘๙] 

มีความเพียรเพื่อความไม่เกิดขึน้แห่งธรรมที่เป็นบาปอกุศล
ซึ่งยังไม่เกิด ๑(คือ ควำมไมเ่กิดขึน้แหง่กำรฆำ่สตัว์ ลกัทรัพย์ 
ประพฤติผิดในกำมหรือกำยทจุริต พดูเท็จ หยำบ สอ่เสียด เพ้อ
เจ้อ หรือวจีทจุริต คิดพยำบำทปองร้ำย โลภเพง่เลง็อปุกรณ์แห่ง
ทรัพย์ของผู้ อ่ืน ควำมเห็นผิดหรือมโนทจุริต ซึง่ยงัไมเ่กิด) 

  



นัง่รู้ลมหำยใจ 
 [๒๐/๔๘๙] เพื่อความเกดิขึน้แห่งธรรมที่เป็นกุศลซึ่งยังไม่เกดิ 
๑([๑๘/๖๑๙] ละ/งดเว้นจากปาณาตบิาต(ฆำ่สตัว์) ละ/งดเว้น
จากอทนินาทาน(ขโมย) ละ/งดเว้นจากกาเมสุมจิฉาจาร
(ประพฤติผิดในกำม) ละ/งดเว้นจากมุสาวาท(พดูเท็จ) ละ/
งดเว้นจากปิสุณาวาจา(พดูสอ่เสียด) ละ/งดเว้นจากผรุสวา
จา(พดูหยำบ) ละ/งดเว้นจากสัมผัปลาปะ(พดูเพ้อเจ้อ) ละ
อภชิฌา(เพง่เลง็อปุกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้ อ่ืน) ไม่โลภมาก ละ
ความประทุษร้าย คือ พยาบาท ไม่มีจติพยาบาท ละ
ความเหน็ผิด มีความเหน็ชอบ) 



นัง่รู้ลมหำยใจ 
 [๒๐/๔๘๙] เพื่ออดกลัน้ทุกขเวทนาอันมีในสรีระ(ควำมรู้สกึ
ทกุข์ในร่ำงกำย)ซึ่งเกิดขึน้แล้ว กล้า แขง็ เผ็ดร้อน ไม่
น่ายนิดี ไม่น่าชอบใจ อาจน าเอาชีวิตไป ๑) 



นัง่รู้ลมหำยใจ 
 [๑๙/๑๓๘๒] มีสัมปชัญญะ([๙/๒๗๙]ย่อมท าความรู้สึกตัวในการ
น่ัง [๑๙/๘๐๔] เม่ือเวทนา(ควำมรู้สกึสขุ ทกุข์ ไมส่ขุไมท่กุข์)ที่
ทราบชัดแล้วย่อมบังเกดิขึน้ ที่ทราบชัดแล้ว ปรากฏ
อยู่ ที่ทราบชัดแล้วย่อมถงึความตัง้อยู่ไม่ได้ วิตก
(ควำมคิดตริตรึก)ที่ทราบชัดแล้ว ย่อมบังเกดิขึน้ ที่ทราบ
ชัดแล้วปรากฏอยู่ ที่ทราบชัดแล้วย่อมถงึความตัง้อยู่
ไม่ได้ ปัญญาอัน(เรา)ทราบชัดแล้วย่อม บังเกิดขึน้ ที่
ทราบชัดแล้วปรากฏอยู่ ที่ทราบชัดแล้วย่อมถงึความ
ตัง้อยู่ไม่ได้อย่างนี)้ 



นัง่รู้ลมหำยใจ ไมเ่พลินในอำรมณ์ 
 [๑๙/๑๓๘๒] มีสต ิพงึก าจัดอภชิฌา(โลภ เพง่เลง็อปุกรณ์แห่ง
ทรัพย์ของผู้ อ่ืน)และโทมนัส(ควำมไมพ่อใจ)ในโลกเสียได้ 
[๑๔/๒๘๙]เรากล่าวลมหายใจออก ลมหายใจเข้านี ้ ว่าเป็น
กายชนิดหน่ึงในพวกกาย  เพราะฉะนัน้แล  ในสมัยนัน้  
(เรา)จงึช่ือว่า พจิารณาเหน็กายในกาย มีความเพียร
(เผำกิเลส)  รู้สึกตัว(ทัว่พร้อม)  มีสต ิ ก าจัดอภชิฌาและ
โทมนัสในโลกเสียได้อยู่  ฯ  



แผ่เมตตำ / เมตตำเจโตวมิตุต ิ



แผเ่มตตำทิศที่ ๑ ๒ ๓ ๔ เบือ้งบน ต ่ำ ขวำง 
[ฉบบัหลวง ๑๒/๔๘๒ ]..เธอย่อมพจิารณาเหน็ตนบริสุทธ์ิ พ้นแล้ว
จากอกุศลธรรมอันลามกทัง้ปวงนี ้เม่ือเธอพจิารณา
เหน็ ตนบริสุทธ์ิ พ้นแล้วจากอกุศลธรรมอันลามกทัง้
ปวงนี ้ปราโมทย์กเ็กิด เม่ือเธอเกดิปราโมทย์แล้วปีตกิ็
เกิด เมื่อเธอมีใจประกอบด้วยปีตแิล้ว นามกายกส็งบ 
เธอมีนามกายสงบแล้ว กเ็สวยสุข เม่ือเธอมีสุข จติก็
ตัง้ม่ัน เธอมีจติสหรคต(เป็นไปพร้อม)ด้วยเมตตา แผ่ไปสู่
ทศิที่ ๑ อยู่ แผ่ไปสู่ทศิที่ ๒ กอ็ย่างนัน้ แผ่ไปสู่ทศิที่ ๓ 
กอ็ย่างนัน้ แผ่ไปสู่ทศิที่ ๔ กอ็ย่างนัน้...  



แผเ่มตตำทิศที่ ๑ ๒ ๓ ๔ เบือ้งบน ต ่ำ ขวำง 
[ฉบบัหลวง ๑๒/๔๘๒ ]..และเธอมีจติสหรคต(สหคต=เป็นไปกบั, เป็นสิง่นัน้, เป็นอย่ำงนัน้, ไปด้วยกนั

, ไปพร้อมกนั, เป็นไปพร้อมกนั)ด้วยเมตตาอันกว้างขวาง เป็นส่วนใหญ่ หา
ประมาณมไิด้ ไม่มีเวร ไม่มีพยาบาท แผ่ไปสู่โลกหมดทุก
ส่วนโดยประการทัง้ปวง ในที่ทัง้ปวง ทัง้เบือ้งบน เบือ้งต ่า 
เบือ้งขวาง [ฉบบัหลวง ๙/๓๘๓]..คนเป่าสังข์ผู้มีก าลัง พงึยังบุคคลให้
รู้แจ้งทัง้ส่ีทศิ โดยไม่ยากเลย ฉันใด กรรมที่ท าพอ 
ประมาณอันใดในเมตตาเจโตวมุิตต ิที่บุคคลอบรมแล้ว
อย่างนีก้รรมนัน้จะไม่เหลือ ไม่ตัง้อยู่ในรูปาพจรและอรู
ปาพจรนัน้ฉันนัน้เหมือนกัน ดูกรวาเสฏฐะแม้นีแ้ล กเ็ป็นทางเพื่อความเป็นสหายแห่งพรหม. 

 มีจติสหรคตด้วยกรุณา ...มีจติสหรคตด้วยมุทติา ... มีจติสหรคตด้วย
อุเบกขา แผ่ไปสู่ทศิ ๑ อยู่  แผ่ไปสู่ทศิที่ ๒ ก็อย่างนัน้ แผ่ไปสู่ทศิที่ ๓ ก็
อย่างนัน้ แผ่ไปสู่ทศิที่ ๔ ก็อย่างนัน้ และเธอก็มีจติสหรคตด้วยกรุณา..
มุทติา..อุเบกขา อันกว้างขวาง เป็นส่วนใหญ่ หาประมาณมิได้ ไม่มีเวร 
ไม่มีพยาบาท แผ่ไปสู่โลกหมดทุกส่วนโดยประการทัง้ปวง ในที่ทัง้ปวง 
ทัง้เบือ้งบน เบือ้งต ่า เบือ้งขวาง 



[ฉบบัหลวง ๒๓/๑๖๐]..จติของเราจักตัง้ม่ัน ด ารงอยู่ด้วยดีในภายใน 
และธรรมอันเป็นบาปอกุศลที่เกิดขึน้แล้วจักไม่ครอบง า
จติได้ เธอพงึศึกษาอย่างนีแ้ล เม่ือใด จติของเธอเป็นจติ
ตัง้ม่ันด ารงอยู่ด้วยดีแล้วในภายใน และธรรมอันเป็น
บาปอกุศลที่เกิดขึน้แล้วไม่ครอบง าจติได้ เม่ือนัน้ เธอ
พงึศึกษาอย่างนีว่้า เราจักเจริญ กระท าให้มากซึ่งเมตตา
เจโตวมุิต ิท าให้เป็นดุจยาน ท าให้เป็นที่ตัง้ ให้ม่ันคง ส่ัง
สม ปรารภดีแล้ว... 



อำนิสงส์ เมตตำเจโตวิมตุิ ๑๑ ประกำร 
[ฉบบัหลวง ๒๔/๒๒๒] ..เม่ือเมตตาเจโตวิมุต ิอันบุคคลเสพแล้ว เจริญแล้ว ท าให้
มากแล้ว ท าให้เป็นดุจยาน ท าให้เป็นที่ตัง้ ให้ตัง้ม่ันโดยล าดบัส่ังสมดี

แล้ว ปรารภด้วยดแีล้ว พงึหวังอานิสงส์ ๑๑ ประการ..คือ ย่อมหลับ
เป็นสุข ๑ ย่อมตื่นเป็นสุข ๑ ย่อมไม่ฝันลามก ๑ ย่อมเป็น
ที่รักแห่งมนุษย์ทัง้หลาย ๑ ย่อมเป็นที่รักแห่งอมนุษย์
ทัง้หลาย ๑ เทวดาทัง้หลายย่อมรักษา ๑ ไฟ ยาพษิหรือ
ศาตราย่อมไม่กล า้กรายได้ ๑ จติย่อมตัง้ม่ันโดยรวดเร็ว ๑ 
สีหน้าย่อมผ่องใส ๑ เป็นผู้ไม่หลงใหลท ากาละ ๑ เม่ือไม่
แทงตลอดคุณอันยิ่ง ย่อมเป็นผู้เข้าถงึพรหมโลก ๑  



“..มีก ำลงัใจท่ีเข็มแข็งหนกัแน่นและมีสติรู้เทำ่ทนัอยู่เสมอ”  
= ออกก ำลงัใจ (อานาปานสต)ิ 



พุทธวจน  ตถาคตภาสิตา 
อานาปานสต(ิสมาธิ) 

 อานาปาน (การหายใจเข้า-ออก) 

สต ิ(ความระลึกได้) 

สมาธิ (ความตัง้ใจมั่น) 

(๓๒ พระสูตร จากพระไตรปิฎก สยามรัฐ/ฉบับหลวง) 

แสดงธรรมวนัิยที่ตถาคตประกาศแล้ว โดย 

สมเกียรติ แสงวฒันำโรจน์ พ.บ. 



สมัมำสมำธิ (รูปฌำน ๔) 
[ฉบบัหลวง ๙/๑๒๗] เม่ือเธอพจิารณาเหน็นิวรณ์ ๕(กำมฉนัทะ พยำบำท ถีนมิทธะ อทุธจัจะกกุกจุจะ วิจิกิจฉำ)

เหล่านี ้ที่ละได้แล้วในตน ย่อมเกิดปราโมทย์ เม่ือปราโมทย์
แล้วย่อมเกิดปีต ิเม่ือมีปีตใินใจ กายย่อมสงบ เธอมีกาย
สงบแล้วย่อมได้เสวยสุข เม่ือมีสุข จติย่อมตัง้ม่ัน.[ฉบบัหลวง ๑๓/
๓๔๓]...ดูกรอุทายี ภกิษุในธรรมวินัยนี ้สงดัจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปีตแิละสุขเกิด
แต่วเิวกอยู่ เธอท ากายนีแ้หละให้ชุ่มช่ืน เอบิอิ่ม ซาบซ่าน
ด้วยปีตแิละสุขอันเกิดแต่วิเวก ไม่มีเอกเทศไหนๆ แห่งกาย
ของเธอทั่วทัง้ตัว ที่ปีตแิละสุขอันเกดิแต่วเิวกจะไม่ถูกต้อง
.... 

 



สมัมำสมำธิ (ปฐมฌำน) 
[ฉบบัหลวง ๙/๑๒๗]... ดูกรมหาบพติร เปรียบเหมือนพนักงานสรง
สนาน หรือลูกมือพนักงานสรงสนานผู้ฉลาด จะพงึใส่
จุรณ์สีตัวลงในภาชนะส าริด แล้วพรมด้วยน า้ หมักไว้ ตก
เวลาเยน็ก้อนจุรณ์สีตัวซึ่งยางซึมไปจับตดิกันทั่วทัง้หมด 
ย่อมไม่กระจายออก ฉันใด ภกิษุกฉั็นนัน้แล ท ากายนี ้
แหละให้ชุ่มช่ืนเอิบอิ่มซาบซ่านด้วยปีตแิละสุขเกิดแต่
วิเวก ไม่มีเอกเทศไหนๆ แห่งกายของเธอทั่วทัง้ตัวที่ปีติ
และสุขเกิดแต่วิเวกจะไม่ถูกต้อง... 

 



สมัมำสมำธิ (ทตุิยฌำน) 
[ฉบบัหลวง ๙/๑๒๘]ดูกรมหาบพติร อีกประการหน่ึง ภกิษุบรรลุ
ทุตยิฌาน มีความผ่องใสแห่งจติในภายใน เป็นธรรมเอก
ผุดขึน้ เพราะวิตก วจิารสงบไป ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีปีติ
และสุขเกิดแต่สมาธิอยู่ เธอท ากายนีแ้หละ ให้ชุ่มช่ืน
เอิบอิ่มซาบซ่าน ด้วยปีตแิละสุขเกิดแต่สมาธิไม่มี
เอกเทศไหนๆ แห่งกายของเธอทั่วทัง้ตัว ที่ปีตแิละสุข
เกดิแต่สมาธิจะไม่ถูกต้อง. ดูกรมหาบพติร เปรียบ
เหมือนห้วงน า้ลึกมีน า้ป่ันป่วน ไม่มีทางที่น า้จะไหลมาได้ 
ทัง้ในด้านตะวันออก ด้านใต้ ด้านตะวันตก ด้านเหนือ... 

 



สมัมำสมำธิ (ทตุิยฌำน) 
[ฉบบัหลวง ๙/๑๒๘]...ทัง้ฝนกไ็ม่ตกเพิ่มตามฤดูกาล แต่สายน า้เยน็
พุขึน้จากห้วง น า้นัน้แล้ว จะพงึท าห้วงน า้นัน้แหละให้ชุ่ม
ช่ืนเอิบอาบซาบซมึด้วยน า้เยน็ ไม่มีเอกเทศไหนๆ แห่ง
ห้วงน า้นัน้ทัง้หมด ที่น า้เยน็จะไม่พงึถูกต้องฉันใด ภกิษุก็
ฉันนัน้แล ย่อมท ากายนีแ้หละให้ชุ่มช่ืนเอิบอิ่มซาบซ่าน
ด้วยปีตแิละสุขเกิดแต่สมาธิ ไม่มีเอกเทศไหนๆ แห่งกาย
ของเธอทั่วทัง้ตัว ที่ปีตแิละสุขเกิดแต่สมาธิจะไม่ถูกต้อง
... 

 



สมัมำสมำธิ (ตติยฌำน) 
[ฉบบัหลวง ๙/๑๒๙]...ดูกรมหาบพติร อีกประการหน่ึง ภกิษุมี
อุเบกขา(เพ่งเฉยอยู่ได้) มีสต ิมีสัมปชัญญะ เสวยสุขด้วยนาม
กาย เพราะปีตสิิน้ไป บรรลุตตยิฌาน ที่พระอริยะ
ทัง้หลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี ้เป็นผู้มีอุเบกขา มีสต ิ
อยู่เป็นสุข เธอท ากายนีใ้ห้ชุ่มช่ืนเอบิอิ่มซาบซ่านด้วย
สุขอันปราศจากปีต ิไม่มีเอกเทศไหนๆ แห่งกายของ
เธอทั่วทัง้ตัวที่สุขปราศจากปีตจิะไม่ถูกต้อง ดูกร
มหาบพติร เปรียบเหมือนในกอบัวขาบ ในกอบัวหลวง
... 



สมัมำสมำธิ (ตติยฌำน) 
[ฉบบัหลวง ๙/๑๒๙]...หรือในกอบัวขาว ดอกบัวขาบ ดอกบัวหลวง 
หรือดอกบัวขาว บางเหล่าซึ่งเกดิในน า้ เจริญในน า้ ยังไม่
พ้นน า้ จมอยู่ในน า้ น า้หล่อเลีย้งไว้ ดอกบัวเหล่านัน้ ชุ่ม
ช่ืนเอบิอาบซาบซึมด้วยน า้เยน็ตลอดยอด ตลอดเง่า ไม่มี
เอกเทศไหนๆ แห่งดอกบัวขาบ ดอกบัวหลวง หรือ
ดอกบัวขาว ทั่วทุกส่วน ที่น า้เยน็จะไม่พงึถูกต้อง ฉันใด 
ภกิษุกฉั็นนัน้แล ย่อมท ากายนีแ้หละให้ชุ่มช่ืนเอบิอิ่ม
ซาบซ่านด้วยสุขปราศจากปีต ิไม่มีเอกเทศไหนๆ แห่ง
กายของเธอทั่วทัง้ตัว ที่สุขปราศจากปีตจิะไม่ถูกต้อง ... 

 



สมัมำสมำธิ (จตตุถฌำน) 
[ฉบบัหลวง ๙/๑๓๐]... ดูกรมหาบพติร อีกประการหน่ึง ภกิษุ
บรรลุจตุตถฌาน ไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข เพราะละสุขละ
ทุกข์ และดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆ ได้ มีอุเบกขาเป็น
เหตุให้สตบิริสุทธ์ิอยู่ เธอน่ังแผ่ไปทั่วกายนีแ้หละ ด้วย
ใจอันบริสุทธ์ิผ่องแผ้ว ไม่มีเอกเทศไหนๆ แห่งกาย
ของเธอทั่วทัง้ตัว ที่ใจอันบริสุทธ์ิผ่องแผ้วจะไม่ถูกต้อง
... 



สมัมำสมำธิ (จตตุถฌำน) 
[ฉบบัหลวง ๙/๑๓๐]...ดูกรมหาบพติร เปรียบเหมือนบุรุษจะพงึ
น่ังคลุมตัวตลอดศีรษะด้วยผ้าขาว ไม่มีเอกเทศไหนๆ 
แห่งกายทุกๆ ส่วนของเขาที่ผ้าขาวจะไม่ถูกต้อง ฉันใด 
ภกิษุกฉั็นนัน้แล เธอน่ังแผ่ไปทั่วกายนีแ้หละด้วยใจอัน
บริสุทธ์ิผ่องแผ้ว ไม่มีเอกเทศไหนๆ แห่งกายของเธอ
ทั่วทัง้ตัว ที่ใจอันบริสุทธ์ิผ่องแผ้วจะไม่ถูกต้อง ดูกร
มหาบพติร นีแ้หละสามัญผลที่เหน็ประจักษ์ ทัง้ดียิ่ง
กว่า ทัง้ประณีตกว่าสามัญผลที่เหน็ประจักษ์ข้อก่อนๆ. 

 



พุทธวจน ตถาคตภาสิตา 
อานาปานสต(ิสมาธิ) 

 อานาปาน (การหายใจเข้า-ออก) 

สต ิ(ความระลึกได้) 

สมาธิ (ความตัง้ใจมั่น) 

(๓๒ พระสูตร จากพระไตรปิฎก สยามรัฐ/ฉบับหลวง) 

แสดงธรรมวนัิยที่ตถาคตประกาศแล้ว โดย 

สมเกียรติ แสงวฒันำโรจน์ พ.บ. 



Universal Knowledge (ธรรมพุทธศาสดา) 
อานาปานสต ิ  กายคตาสต ิอริยอัฏฐังคกิมรรค  สมถะ วิปัสสนา 

     สัมมาทฏิฐิ(ความเหน็ชอบ)      
          สัมมาสังกัปปะ(ความด าริชอบ) 

      สัมมาวาจา(การพูดจาชอบ) 
         สัมมากัมมันตะ(การงานชอบ) 

           สัมมาอาชีวะ(การเลีย้งชีพชอบ) 
           สัมมาวายามะ(ความเพียรชอบ) 

     สัมมาสต(ิความระลึกชอบ) 
            สัมมาสมาธิ(ความตัง้ใจม่ันชอบ) 

อ. ออกก าลังใจ 

ปัญญา 

ศีล 

สมาธิ 

สมถะ 
วปัิสสนา 
(โพธิปัก 
ขิยธรรม 
๓๗) 

อานา- 
ปานสต ิ

↓ 
กาย- 
คตาสต ิ

 



• กายและตาไม่พงึล าบาก ใจหลุดพ้นจากความมัวเมาเศร้าหมอง 

• อาพาธ(ความเจบ็ป่วย)ระงบัไปโดยฐานะอันควร (สัญญาที่ ๑๐) 

• ละความฟุ้งซ่านแห่งจติ ก าจัดนิสัย ความเคยชิน ที่ท าใจให้เศร้าหมอง 

• เป็นผู้อยู่ อุเบกขา (ไม่ยนิดียนิร้าย) มีสตสัิมปชัญญะ 

• ได้สมาธิ ในระดบั รูปสัญญา ๔ และ อรูปสัญญา ๔ 

• อยู่ผาสุกมาก เป็นสุขวิหาร ยังอกุศลธรรมให้หาย ระงบัตามแก่ฐานะ 

• เป็นกองกุศล (กุสลราสิ) โดยนัยแห่งสตปัิฏฐาน ๔ 

• ก่อนตาย(กายแตกท าลาย) ความรู้สึก(เวทนา)จะเป็นของดบัเยน็ ฯลฯ 

• อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือถ้ามีอุปธิ(กิเลส)เหลืออยู่ จักเป็นอานาคามี 

ประโยชนการเจริญให้มากซึ่งอานาปานสต(ิสมาธ)ิ 



อานิสงส์แห่งการเจริญอานาปานสตสิมาธิ 

[บาลี มหาวาร. ส . ๑๙/๓๒๓/๑๓๒๘]...ดกูรภกิษุทัง้หลาย อานาปาน
สตสิมาธิ(อานาปานสฺสตสิมาธิ) อันภกิษุเจริญแล้ว กระท าให้
มากแล้วอย่างนีแ้ล ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก. 

[บาลี มหาวาร. ส . ๑๙/๓๒๔/๑๓๒๙] ดกูรภกิษุทัง้หลาย ได้ยนิว่า 
เม่ือก่อนแต่ตรัสรู้ ครัง้เราเป็นโพธิสัตว์ยังมิได้ตรัสรู้ ก็ย่อมอยู่ด้วย

วิหารธรรมนีโ้ดยมาก เม่ือเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนีโ้ดยมาก กายไม่
ล าบาก จักษุ(ตา)ไม่ล าบาก และจติของเราย่อมหลุดพ้น
จากอาสวะ(ความเดือดร้อน เสียหาย โทษ ทุกข์) ทัง้หลาย เพราะไม่ถือมั่น. 



อานิสงส์แห่งการเจริญอานาปานสตสิมาธิ 

[ฉบับหลวง มหาวาร. ส . ๑๙/๓๒๓/๑๓๓๐] ดกูรภกิษุทัง้หลาย 
เพราะเหตุนัน้แล ถ้าแม้ภกิษุพงึหวังว่า แม้
กายของเราไม่พงึล าบาก จักษุของเราไม่พงึ
ล าบาก และจิตของเราพงึหลุดพ้นจากอาสวะ
ทัง้หลาย เพราะไม่ถือมั่น ก็พงึมนสิการ(ท ำไว้
ในใจเป็นอย่ำงดี)อานาปานสติสมาธินีแ้หละให้ดี. 



[ฉบบัหลวง ๒๔/๙๙/๖๐]พระผู้ มีพระภำคตรัสวำ่ ดกูรอานนท์ ถ้าเธอพงึ
เข้าไปหาแล้วกล่าวสัญญา(ควำมจ ำได้หมำยรู้) ๑๐ ประการ แก่คิริ
มานันทภกิษุไซร้ ข้อที่อาพาธของคิริมานันทภกิษุจะพงึสงบระงับ
โดยพลัน เพราะได้ฟังสัญญา ๑๐ ประการนัน้ เป็นฐานะที่จะมีได้ 
สัญญา ๑๐ประการเป็นไฉน คือ อนิจจสัญญา ๑ อนัตตสัญญา ๑ 
อสุภสัญญา ๑ อาทีนวสัญญา ๑ ปหานสัญญา ๑ วิราคสัญญา ๑ 
นิโรธสัญญา ๑ สัพพโลเกอนภริตสัญญา ๑ สัพพสังขาเรสุอนิจจ
สัญญา ๑ อนาปานัสสต ิ๑ ฯ 

...พจิารณาเหน็โดยความเป็นของไม่เที่ยงในอุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี ้
ด้วยประการอย่างนี ้ดกูรอานนท์ นีเ้รียกว่าอนิจจสัญญา ฯ 

เป็นไปได้ที่อาพาธพงึสงบระงบัโดยพลัน  
เพราะได้ฟังสัญญา ๑๐ 



[ฉบับหลวง ๒๔/๙๙/๖๐] ดกูรอานนท์ ก็อาทนีวสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท์ 
ภกิษุในธรรมวนัิยนีอ้ยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดี อยู่ในเรือนว่างเปล่าก็ดี ย่อมพจิารณาเหน็ดังนีว่้ากายนีมี้ทุกข์มาก มี
โทษมากเพราะฉะนัน้ อาพาธต่างๆ จงึเกิดขึน้ในกายนี ้คือโรคตา โรคหู โรคจมูก โรคลิน้ โรคกาย โรคศีรษะ โรคที่ใบหู 
โรคปากโรคฟัน โรคไอ โรคหืด โรคไข้หวัด โรคไข้พษิ โรคไข้เซ่ืองซึม โรคในท้องโรคลมสลบ โรคบดิ โรคจุกเสียด โรค
ลงราก โรคเรือ้น โรคฝี โรคกลาก โรคมองคร่อ โรคลมบ้าหมู โรคหดิเป่ือย โรคหดิด้าน โรคคุดทะราด หูด โรคละออง 

บวมโรคอาเจียนโลหติ โรคดีเดือด โรคเบาหวาน โรคเริม โรคพุพอง โรคริดสีดวง อาพาธมีดีเป็น
สมุฏฐาน อาพาธมีเสมหะเป็นสมุฏฐานอาพาธมีลมเป็นสมุฏฐาน อาพาธ
มีไข้สันนิบาต อาพาธอันเกิดแต่ฤดแูปรปรวนอาพาธอันเกดิแต่การ
บริหารไม่สม ่าเสมอ อาพาธอันเกิดแต่ความเพียรเกินก าลังอาพาธอันเกดิ
แต่วิบากของกรรม ความหนาว ความร้อน ความหวิ ความระหาย ปวด
อุจจาระ ปวดปัสสาวะ ย่อมพิจารณาเหน็โดยความเป็นโทษในกายนี ้ด้วย
ประการดงันีด้กูรอานนท์ นีเ้รียกว่าอาทนีวสัญญา ฯ 

เป็นไปได้ที่อาพาธพงึสงบระงบัโดยพลัน  
เพราะได้ฟังสัญญา ๑๐ 



[ฉบับหลวง ๒๔/๙๙/๖๐] ดกูรอานนท์ ก็อาทนีวสัญญาเป็นไฉน ดกูร
อานนท์ ภกิษุในธรรมวินัยนีอ้ยู่ในป่าก็ดอียู่ที่โคนไม้ก็ด ีอยู่ในเรือน
ว่างเปล่าก็ด ีย่อมพิจารณาเหน็ดังนีว่้ากายนีมี้ทุกข์มาก มีโทษมาก 
เพราะฉะนัน้ อาพาธ(อำพำธำ)ต่างๆ จงึเกิดขึน้ในกายนี ้คือโรคตา 
โรคห ูโรคจมูก โรคลิน้ โรคกาย โรคศีรษะ โรคที่ใบห ูโรคปากโรคฟัน 
โรคไอ โรคหืด โรคไข้หวัด โรคไข้พษิ โรคไข้เซื่องซึม โรคในท้องโรค
ลมสลบ โรคบิด โรคจุกเสียด โรคลงราก โรคเรือ้น โรคฝี โรคกลาก 

โรคมองคร่อ โรคลมบ้าหมู โรคหดิเป่ือย โรคหดิด้าน โรคคุดทะราด 
หดู โรคละออง บวม โรคอาเจียนโลหติ โรคดีเดือด โรคเบาหวาน 
โรคเริม โรคพุพอง โรคริดสีดวง อาพาธมีดีเป็นสมุฏฐาน อาพาธมี
เสมหะเป็นสมุฏฐานอาพาธมีลมเป็นสมุฏฐาน อาพาธมีไข้สันนิบาต 

อาพาธอันเกิดแต่ฤดแูปรปรวนอาพาธอันเกิดแต่การบริหารไม่
สม ่าเสมอ อาพาธอันเกิดแต่ความเพียรเกินก าลังอาพาธอันเกิดแต่
วิบากของกรรม ความหนาว ความร้อน ความหวิ ความระหาย 

ปวดอุจจาระ ปวดปัสสาวะ ย่อมพิจารณาเหน็โดยความเป็นโทษใน
กายนี ้ด้วยประการดงันี ้ดกูรอานนท์ นีเ้รียกว่าอาทนีวสัญญา ฯ 

เป็นไปได้ที่อาพาธพงึสงบระงบัโดยพลัน  
เพราะได้ฟังสัญญา ๑๐ 



วิธีแก้ควำมไม่สบำยใจ ๒ ด้ำน: 
เซ็ง ซึมเศร้า (หดหู่) 
• สติ(ระลกึได้) 

• ธรรมวิจย(พิจำรณำ
ใคร่ครวญควำมจริง) 

• วิริยะ(เพียรพยำยำม) 

• ปีติ(ควำมอิ่มใจ เมื่อเห็น
ควำมจริงตำมท่ีเป็นจริง) 

เครียด ฟุ้งซ่าน (กังวล) 
• สติ(ระลกึได้) 

• ปัสสทัธิ(สงบกำย-ใจ) 

• สมำธิ(ใจตัง้มัน่) 

• อเุบกขำ(ไม่ยินดี ยินร้ำย    
ไม่สขุไม่สขุ วำงเฉยอยูไ่ด้) 

 

[ฉบบัหลวง ๑๙/๕๖๘] 



ไม่เซ็งไม่ซมึเศร้ำ ไม่เครียดไม่ฟุง้ซำ่น: 
เซ็ง ซึมเศร้า (หดหู่) 
• สต(ิระลกึได้) 
• ธรรมวิจย(พิจำรณำ
ใคร่ครวญควำมจริง) 

• วิริยะ(เพียรพยำยำม) 

• ปีติ(ควำมอิ่มใจ) 

เครียด ฟุ้งซ่าน (กังวล) 

รู้ ตื่น และ เบิกบำน ส ำรำญใจสบำยอำรมณ์ 

• สติ(ระลกึได้) 

• ปัสสทัธิ(สงบกำย-ใจ) 

• สมำธิ(ใจตัง้มัน่) 

• อเุบกขำ(ไม่ยินดี ยินร้ำย    
ไม่สขุไม่สขุ วำงเฉยอยูไ่ด้) 

 

[ฉบบัหลวง ๑๙/๕๖๘] 



ผู้มีปกตเิหน็กายในกาย ย่อมละธรรม ๖ อย่าง 

 



ความหว่ันไหวโยกโคลงแห่งกายและจติ 

 



อานาปานสต ิแม้ช่ัวกาลเพียงลัดนิว้มือ 

 

(ภาวะจติสงบ สมาธิ) 



ตัง้ใจสมาธินิมิตโดยเคารพ เช้า เที่ยง เย็น 
[ฉบับหลวง ๒๐/๔๕๘] ดกูรภกิษุทัง้หลาย พ่อค้าในโลกนี ้เวลาเช้าจัดแจง
การงานโดยเอือ้เฟ้ือ เวลาเที่ยงจัดแจงการงานโดยเอือ้เฟ้ือ เวลาเยน็
จัดแจงการงานโดยเอือ้เฟ้ือ ดกูรภกิษุทัง้หลายพ่อค้าผู้ประกอบด้วยองค์ 
๓ ประการนีแ้ล สมควรจะได้โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้หรือเพื่อท าโภคทรัพย์ที่
ได้แล้วให้ทวีมากขึน้ ฉันใด ดกูรภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผู้ประกอบด้วยธรรม 
๓ ประการ ก็ฉันนัน้เหมือนกัน สมควรจะได้บรรลุกุศลธรรมที่ยังไม่ได้
บรรลุ หรือท ากุศลธรรมที่ได้บรรลุแล้วให้เจริญมากขึน้ธรรม ๓ ประการ
เป็นไฉน ดกูรภกิษุทัง้หลาย ภกิษุในธรรมวินัยนี ้เวลาเช้าอธิษฐาน
สมาธินิมิตโดยเคารพ เวลาเที่ยงอธิษฐานสมาธินิมิตโดยเคารพ 
เวลาเย็นอธิษฐานสมาธินิมิตโดยเคารพ... 



ธรรมเป็นอุปการะเฉพาะแก่อานาปานสต ิ
[ฉบบัหลวง ๒๒/๑๐๖/๙๖] ดกูรภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผู้ประกอบด้วย
ธรรม ๕ ประการ เสพอานาปานสต(ิกมัมฏัฐำน บำลีไมมี่ค ำนี)้อยู่ ย่อม
แทงตลอดธรรมที่ไม่ก าเริบต่อกาลไม่นานนัก ธรรม ๕ ประการเป็น
ไฉนคือ ภกิษุในธรรมวินัยนี ้ย่อมเป็นผู้มีธุระน้อย มีกิจน้อย เลีย้ง
ง่าย ยนิดียิ่งในบริขารแห่งชีวิต ๑ ย่อมเป็นผู้มีอาหารน้อย ประกอบ
ความเป็นผู้ไม่เหน็แก่ปากแก่ท้อง(อโนทริกตฺต) ๑ ย่อมเป็นผู้มีความ
ง่วงนอนน้อย ประกอบความเพียรเป็นเคร่ืองตื่นอยู่ ๑ ย่อมเป็น
พหสููต ทรงสุตะ ส่ังสมสุตะ เป็นผู้ได้สดบัมาก ทรงจ าไว้ คล่องปาก 
ขึน้ใจ แทงตลอดด้วยดด้ีวยทฐิิ ซึ่งธรรมทัง้หลายอันงามในเบือ้งต้น 
งามในท่ามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทัง้อรรถ 
พร้อมทัง้พยัญชนะบริสุทธ์ิบริบูรณ์สิน้เชิง ๑ ย่อมพจิารณาจติตามที่
หลุดพ้นแล้ว ๑... 



อานาปานสต ิเหน็จติในจติ 
 



ผู้เหน็ธรรมในธรรมทัง้หลายอยู่เป็นประจ า 

 



ปญฺญูวิจารา [๒๒/๓๒๓] 
กายคตาสติ ๕๙ พระสูตร 
อานาปานสติ ๓๒ พระสูตร 
นาภินนฺทติ ๓๑ พระสูตร 

ทานานํ ยทิทํ ธมฺมทานํ เอตทคฺคํ 
ปญฺจิมานิ ทานานิ มหาทานานิ 
สโตว กมฺมํ อธิฏฺฐาติ 

ตถาคตภาสิตา 
(พทุธภาษิต) 
อ. ออกก าลงัใจ 

บุญ สต ิ

สมาธิ 

ปัญญา 

ทาน   ศีล 

ภาวนา 



อนสุสติท่ี ๖..มีสติประกอบกำรงำน...เพ่ือสติสมัปชญัญะ 

[ฉบบัหลวง(สยำมรัฐ) ๒๒/๓๐๐]..ดีละ ดีละ อานนท์ ถ้า
เช่นนัน้ เธอจงจ าอนุสสตข้ิอที่ ๖ แม้นีคื้อ ภกิษุใน
ธรรมวินัยนี ้มีสตก้ิาวไป มีสตถิอยกลับ มีสตยืินอยู่ มี
สตน่ัิงอยู่ มีสตนิอน มีสตอิธิษฐาน (ประกอบ) การงาน
(สโตว กมมฺ  อธิฏฐาต)ิ ดูกรอานนท์ นีเ้ป็นอนุสสตซิึ่ง
ภกิษุเจริญแล้ว ท าให้มากแล้วอย่านี ้ย่อมเป็นไปเพื่อ
สตสัิมปชัญญะ ฯ 



ประสงค.์. นิยม.. มั่นใจ.. ต้องการ.. มี..เป็นที่สุด 
กษัตริย์ พราหมณ์ คฤหบดี สมณะ นิยมปัญญา(ป  ฺ  ูปวิจารา) 
ธรรมดาของ ย่อมประสงค์ นิยม.. มั่นใจใน.. ต้องการ... มี..เป็นที่สุด 

กษัตริย์ โภคทรัพย์ ปัญญา ก าลังทหาร แผ่นดนิ ความเป็นใหญ่ 

พราหมณ์ โภคทรัพย์ ปัญญา มนต์ บูชายญั พรหมโลก 

คฤหบด ี โภคทรัพย์ ปัญญา ศลิป์ การงาน การงานส าเร็จ 

สตรี บุรุษ เคร่ืองแต่งตัว บุตร ไม่มีสตรีอื่น
ร่วมสาม ี

ความเป็นใหญ่
ในบ้าน 

โจร ลักทรัพย์ ที่ลับเร้น ศาสตรา ที่มืด ผู้อื่นไม่เหน็ 

สมณะ ขันตโิสรัจจะ ปัญญา ศีล ไม่มีห่วงใย นิพพาน 

[ฉบบัหลวง ๒๒/๓๒๓] 
 



http://Watnapp.com 

(ค าถามที่พบบ่อย) 
YouTube: พุทธวจน faq …  

YouTube: พุทธวจน อานาปานสต ิ

YouTube: พุทธวจน จงกรม       

พุทธวจน (ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์) 
พระไตรปิฎก ฉบับบาลีสยามรัฐ ฉบ้บหลวง(แปลไทย)  

http://watnapp.com/


สต ิสมาธิ ปัญญา  



ปัญญำ สติ สมำธิ ญำณ ๕ ย่อมเกิดเฉพำะตน 

[ฉบับหลวง ๒๒/๒๗] ดกูรภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงมีปัญญา
รักษาตน มีสต ิ เจริญสมาธิหาประมาณมิได้เถดิ เม่ือเธอมีปัญญา
รักษาตน มีสต ิเจริญสมาธิหาประมาณมิได้อยู่  ญาณ ๕ อย่างย่อม
เกิดขึน้เฉพาะตน ญาณ ๕ อย่างเป็นไฉนคือ ญาณย่อมเกิดขึน้
เฉพาะตนว่า สมาธินีมี้สุขในปัจจุบัน และมีสุขเป็นวิบากต่อไป ๑ 
สมาธินีเ้ป็นอริยะปราศจากอามิส ๑ สมาธินีอ้ันคนเลวเสพไม่ได้ ๑
สมาธินีล้ะเอียด ประณีต ได้ด้วยความสงบระงบั บรรลุได้ด้วยความ
เป็นธรรมเอกผุดขึน้ และมิใช่บรรลุได้ด้วยการข่มธรรมที่เป็นข้าศึก 
ห้ามกิเลสด้วยจติอันเป็นสสังขาร ๑ ก็เราย่อมมีสตเิข้าสมาธินีไ้ด้ มี
สตอิอกจากสมาธินีไ้ด้ ๑ ดูกรภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงมีปัญญารักษาตน มีสต ิเจริญสมาธิอันหาประมาณ

มิได้เถดิ เม่ือเธอทัง้หลายมีปัญญารักษาตน มีสตเิจริญสมาธิอันหาประมาณมิได้อยู่ ญาณ ๕ อย่างนีแ้ล ย่อมเกิดขึน้เฉพาะตน ฯ 



จิตเป็นหนึ่งประกอบด้วยมรรคองค์ ๗: อริยสมำธิ 
[สยำมรัฐ ๒๒/๔๒] สตตฺเิม  ภกิฺขเว  สมาธิปริกฺขารา ฯ กตเม สตตฺ สมฺ
มาทฏฺิฐิ สมฺมาสงกฺปโฺป สมฺมาวาจา สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมาอาชีโว สมฺมา
วายาโม สมฺมาสต ิยา โข ภกิฺขเว อเิมห ิสตตฺหงเฺคห ิจติตฺสฺเสกคคฺตา 
ปริกฺขตา   อย    วุจจฺต ิ ภกิฺขเว  อริโย  สมาธิ สอุปนิโส อติปิิ สปริกฺขา
โร อติปีิต ิฯ 

[ฉบบัหลวง ๒๒/๔๒] ดกูรภกิษุทัง้หลาย องค์แห่งสมาธิ ๗ ประการนี ้๗ 
ประการเป็นไฉน คือ สัมมาทฏิฐิ ๑ สัมมาสังกัปปะ ๑ สัมมาวาจา ๑ 
สัมมากัมมันตะ ๑ สัมมาอาชีวะ ๑ สัมมาวายามะ ๑ สัมมาสต ิ๑ ดกูร
ภกิษุทัง้หลาย เอกัคคตาจติประกอบด้วยองค์ ๗ ประการนี ้เรียกว่า 
อริยสมาธิ ที่เป็นไปกับด้วยอุปนิสัยก็มี ที่เป็นไปกับด้วยบริขารก็มี ฯ 

 



อายุ วรรณะ สุขะ โภคะ พละ 



ไปในพทุธวิสยั เจริญด้วยอำย ุวรรณะ สขุะ โภคะ พละ 

[ฉบบัหลวง ๑๑/๕๐] ดูกรภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจง
เที่ยวไปในโคจร ซึ่งเป็น วิสัย อันสืบเน่ืองมาจากบดิา
(เปตตฺเิก วิสเย) ของตน ดูกรภกิษุทัง้หลาย เม่ือเธอ
ทัง้หลายเที่ยวไปในโคจร  ซึ่งเป็นวิสัยอันสืบมาจาก
บดิาของตน จักเจริญทัง้ด้วยอายุ จักเจริญทัง้ด้วย
วรรณะ  จักเจริญทัง้ด้วยสุข จักเจริญทัง้ด้วยโภคะ จัก
เจริญทัง้ด้วยพละ ฯ 

      



สมณา สกฺยปุตตฺยิามฺหาต(ิพระสมณศากยบุตร) 
[ฉบบัหลวง ๑๑/๕๕] พระผู้มีพระภำคได้ตรัสตอ่ไปว่ำ 
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ เธอทัง้สองคนมีชาติ
ก็ต่างกัน มีช่ือก็เพีย้นกัน มีโคตรก็แผกกัน มี
ตระกูลก็ผิดกัน พากันทิง้เหย้าเรือนเสีย มาบวช
เป็นบรรพชติ เม่ือจะมีผู้ถามว่า ท่านทัง้สองนีเ้ป็น     
พวกไหน เธอทัง้สองพงึตอบเขาว่า ข้าพเจ้าทัง้
สองเป็นพวกพระสมณศากยบุตร  ดังนีเ้ถดิ ดูกร
วาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็ผู้ใดแลมศีรัทธาตัง้มั่น
เกิดขึน้แล้วแต่     รากแก้วคืออริยมรรค 
ประดษิฐานม่ันคง อันสมณพราหมณ์ เทวดา มาร 
พรหม หรือผู้ใดผู้หน่ึงในโลก ไม่พรากไปได้ ควร
เรียกผู้นัน้ว่า เป็นบุตรเกิดแต่พระอุระ เกิดแต่พระ
โอฐของพระผู้มีพระภาค เป็นผู้เกิดแต่พระธรรม 
เป็นผู้ที่พระธรรม เนรมติขึน้ เป็นผู้รับมรดกพระ
ธรรม ข้อนัน้เพราะเหตุไร เพราะค าว่า ธรรมกาย 
ก็ดี ว่าพรหมกาย ก็ดี ว่าธรรมภตู ก็ดี ว่าพรหมภตู 
ก็ดี เป็นช่ือของตถาคต ฯ 

[สยำมรัฐ ๑๑/๕๕]  ตุเมหฺ ขฺวตถฺ วาเสฏฺฐา 
นานาชจจฺา นานานามา นานาโคตฺตา นานา
กุลา อคารสฺมา อนคาริย     ปพพฺชิตา    เก    
ตุเมหฺต ิปุฏฺฐา   สมานา  สมณา  สกยฺปุตตฺิ
ยามหฺาต ิ ปฏชิานาถาต ิ ๑  ฯ  ยสฺส โข   
ปนสฺส  วาเสฏฺฐา  ตถาคเต  สทธฺา  นิวิฏฺฐา  
มูลชาตา  ปตฏฺิฐิตา ทฬฺหา  อส หาริยา  ๒  
สมเณน  วา พรฺาหมฺเณน วา เทเวน วา มา
เรน วา   พรฺหมฺุนา   วา   เกนจ ิ  วา   
โลกสฺม ึ ตสฺเสต   กลฺล   วาจาย ภควโตมฺห ิ  
ปุตโฺต   โอรโส   มุขโต   ชาโต   ธมฺมโช   
ธมมฺนิมฺมโิต ธมมฺทายาโทต ิ  ฯ   ต    กสิฺส  
เหตุ  ฯ  ตถาคตสฺส  เหต   วาเสฏฺฐา อธิวจน     
ธมมฺกาโย    อติปิิ   พรฺหมฺกาโย   อติปิิ   
ธมมฺภโูต   อติปิิ พรฺหมฺภโูต อติปิิ ฯ 



สมณา สกฺยปุตตฺยิามฺหาต(ิพระสมณศากยบุตร) 



กระท ำให้มำกซึง่อิทธิบำท ๔ เจริญด้วยอำย ุ
[ฉบบัหลวง ๑๑/๕๐]...ดกูรภกิษุทัง้หลาย ในเร่ืองอายุของภกิษุ 
มีอธิบายอย่างไร ดกูรภกิษุทัง้หลาย ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี ้
เจริญอทิธิบาทประกอบ ด้วยฉันทะสมาธิปธานสังขาร เจริญ
อิทธิบาทประกอบด้วยวริิยะสมาธิปธานสังขาร เจริญอิทธิ
บาทประกอบด้วยจติตสมาธิปธานสังขาร เจริญอทิธิบาท
ประกอบด้วยวมิังสาสมาธิปธาน  สังขาร เธอนัน้ เพราะ
เจริญอทิธิบาท ๔ เหล่านี ้เพราะกระท าให้มากซึ่งอิทธิบาท ๔ 
เหล่านี ้เม่ือปรารถนากพ็งึตัง้อยู่ได้ถงึกัป ๑ หรือเกินกว่ากัป 
๑ ดกูรภกิษุทัง้หลาย นีแ้ลเป็นอธิบายในเร่ืองอายุของภกิษุ ฯ 



มีศีล...เจริญด้วยวรรณะ 

[ฉบบัหลวง ๑๑/๕๐]...ดูกรภกิษุทัง้หลาย ในเร่ืองวรรณะ
ของภกิษุ มีอธิบายอย่างไร ดูกรภกิษุ ทัง้หลาย ภกิษุใน
พระธรรมวนัิยนี ้เป็นผู้มีศีล ส ารวมระวังในพระ
ปาตโิมกข์  ถงึพร้อมด้วยมรรยาทและโคจร มีปรกติ
เหน็ภยัในโทษเพยีงเล็กน้อย สมาทานศึกษาอยู่ใน
สิกขาบททัง้หลาย ดูกรภกิษุทัง้หลาย นีแ้ลเป็นอธิบาย
ในเร่ืองวรรณะ ของภกิษุ ฯ 



บรรลฌุำนในสมำธิ...เจริญด้วยสขุ 
[ฉบบัหลวง ๑๑/๕๐]... ดกูรภกิษุทัง้หลาย ในเร่ืองสุขของภกิษุ มีอธิบาย
อย่างไร ดกูรภกิษุทัง้หลาย ภกิษุในพระธรรมวินัยนี ้สงดัจากกาม 
สงดัจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปีตแิละสุข 
เกิดแก่วิเวกอยู่ บรรลุทุตยิฌาน มีความผ่องใสแห่งจติ ณ ภายใน 
เป็นธรรมเอกผุดขึน้ เพราะวิตกวิจารสงบไป ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มี
ปีตแิละสุขเกิดแต่สมาธิอยู่ เป็นผู้มีอุเบกขา มีสต ิมี สัมปชัญญะ 
เสวยสุขด้วยกาย เพราะปีตสิิน้ไป บรรลุตตยิฌาน ที่พระอริยะ
ทัง้หลายสรรเสริญว่า ผู้ได้ฌานนี ้เป็นผู้มีอุเบกขา มีสต ิอยู่เป็นสุข 
บรรลุจตุตถฌาน ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข เพราะละสุขละทุกข์และดบั
โสมนัสโทมนัสก่อนๆ  ได้ มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สตบิริสุทธ์ิอยู่  ดกูร
ภกิษุทัง้หลาย นีแ้ลเป็นอธิบายในเร่ืองสุขของภกิษุ ฯ 



แผเ่มตตำ/กรุณำ/มทุิตำ/อเุบกขำ...เจริญด้วยโภคะ 
[ฉบบัหลวง ๑๑/๕๐]... ดกูรภกิษุทัง้หลาย ในเร่ืองโภคะของภกิษุ มี
อธิบายอย่างไร ดกูรภกิษุ  ทัง้หลาย ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี ้
มีจติประกอบด้วย เมตตา/กรุณา/มุทติา/อุเบกขา แผ่ไป
ตลอดทศิ ๑ อยู่ทศิที่ ๒ ทศิที่ ๓ ทศิที่ ๔ ก็เหมือนกัน ตามนัย
นี ้ทัง้เบือ้งบน เบือ้งล่าง เบือ้งขวาง ด้วยจติประกอบด้วย 
เมตตา/กรุณา/มุทติา/อุเบกขา อันไพบลูย์ ถงึความเป็นใหญ่ 
หาประมาณมิได้ ไม่มีเวร ไม่มีความเบียดเบียน แผ่ไปตลอด
โลกทั่วสัตว์ทุกเหล่า ในที่ทุกสถาน..ดกูรภกิษุทัง้หลาย นีแ้ล
เป็นอธิบายในเร่ืองโภคะของภกิษุ ฯ 



ท ำให้แจ้งซึง่วิมตุิด้วยปัญญำ...เจริญด้วยพละ 
[ฉบบัหลวง ๑๑/๕๐]... ดกูรภกิษุทัง้หลาย ในเร่ืองพละของภกิษุ มี
อธิบายอย่างไร ดกูรภกิษุทัง้หลาย ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี ้
ท าให้แจ้งซึ่งเจโตวมุิตแิละปัญญาวมุิต ิอันหาอาสวะมิได้ 
เพราะอาสวะสิน้ไปด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเอง ในทฐิธรรม
เทยีว เข้าถงึอยู่  ดกูรภกิษุทัง้หลาย นีแ้ลเป็นอธิบายในเร่ือง
พละของภกิษุ ฯ 

     ดกูรภกิษุทัง้หลาย เราไม่เล็งเหน็แม้ก าลังสักอย่างหน่ึง
อื่น อันข่มได้ แสนยาก เหมือนก าลังของมารนีเ้ลย ดกูรภกิษุ
ทัง้หลาย บุญนีจ้ะเจริญขึน้ได้อย่างนี ้เพราะเหตุถือมั่นกุศล
ธรรมทัง้หลาย ฯ 


