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ความสํ าคัญของบทความ
่ รปฏิบตั ิธรรมแหง่
การเจริ ญมหาสติปัฏฐานเพือพัฒนาสติและสัมปชัญญะนัน เป็ นสัมมาปฏิปทาอันยิงแหงกา
่ [อนุตฺติณฺเณน มนสา] ไมใชผู
่ ่ ห้ วันไหวถึงความฟุ้ งซาน
่ “วิกมฺปมานสฺ ส”
อริ ยมรรค เพือเป็ นผูม้ ีใจไมฟุ้่ งซาน
่ ถีทีขุ่นมัวด้วย “นิวรณ์ แห่ งอปกิ
คําวา่ “ใจ” หมายถึง จิตตามสภาพแหงวิ
ุ เลส” นันคือ กามฉันทะ–พยาบาท–
ถีนมิทธะ–อุทธัจจกุกกุจจะ–วิจิกิจฉา–อวิชชา–อรติ–อกุศลธรรมทังปวง ฉะนัน “การเจริญภาวนากรรมฐาน”
ด้วยการพิจารณา “จิตตามวิถี” ด้วยจิตทีเป็ น “สติในอนปัุ สสติญาณ” [อนุปัสสนาญาณ] ทีต้องทําอยูเ่ นื องๆ
จึงเป็ นข้อประพฤติให้ถึง “สมถะในจตตถฌาน
” [สมถํ] เพือให้จิตได้ชือวา่ “บริ สุ ทธิ–วิสุ ทฺธํ” คือ จิตอัน
ุ
่ อ
บริ สุทธิ แล้ว เพราะพ้นจากธรรมอันเป็ นข้าศึกทังหลาย คือ นิ วรณ์ ๕–วิตก–วิจาร–ปี ติ–และ–สุข กลาวคื
“ปราศจากอุปกิเลส–ไม่ มีอุปกิเลส” คือ มีสภาพไมขุ่ ่นมัว [วิปฺปสนฺ เนน] โดยมีความถึงพร้อมด้วย “อริยมรรค
่ ญญาญาณทีจะบรรลุถึง “อริ
มีองค์ ๘” ทีเรี ยกวา่ “มัคคสมังคี” มีสมาธิทีเป็ น “มรรคสมาธิ” ทีมีสามารถแหงปั
ยผล” มีสมาธิทีเป็ น “ผลสมาธิ” อันเป็ น “ธรรมแห่ งโลกตตรปั
ญญา” ทีเรี ยกวา่ “ธัมมัฏฐปฏิสังยตตา
ุ
ุ ” เพราะ
ตังอยูใ่ นธรรมด้วย ประกอบด้วยธรรมนันด้วย นันคือ ปั ญญาในการตัดอาสวะขาด เพราะความบริ สุทธิ แห่ ง
่ เป็ นสมาธิ อนั ยอดเยียมไมมี่ ระหวางคั
่ น เรี ยกวา่ “อานันตริ กสมาธิญาณ” คือ มี
สมาธิ อนั เป็ นเหตุไมฟุ้่ งซาน
่ องกนในแตละขั
ั
่ น อยางไรกตาม
่
็ ผูม้ ีปัญญาวิปัสสนาในกระบวนการคิดทีถูกวิธี
ความเป็ นมรรคเป็ นผลตอเนื
่ โสมนสิ การ ยอมมี
่ ความแยบคายคมชัดด้วยอุบายอันเป็ น “เชาวน์ –ปัญญา–ไหวพริ บ–ปฏิภาณ” เป็ น
แหงโยนิ
ผูแ้ ยกแยะวิจยั ธรรมด้วยความอิมเอิบในธรรม [ธมฺ มปี ติ] ทีวางพืนฐานกระบวนการคิดโดยเริ มจาก “สติ” กบั
“สั มปชั ญญะ–ปัญญารู้ แจ้ ง” นันคือ “สติปัฏฐาน ๔” ทีเจริ ญสมาธิ ใน “อานาปานสติมีวัตถุ ๑๖” (ข้อ ๑ ในกา
ยานุ ปัสสนาสติ ปัฏฐาน) ที ทําให้เกดิ “ญาณ ๒๐๐” ที ประกอบด้วย “อนุปัสสนา ๗–มหาวิ ปัสสนา ๑๘–
อริ ยมรรคมีองค์ ๘–รู ปฌาน ๔–อรู ปฌาน ๔–มรรค ๔” ทีสัมปยุตต์ดว้ ย “โพทธิปักขิยธรรม ๓๗” ได้แก่ สติ
ปั ฏฐาน ๔–สัมมัปปธาน ๔–อิทธิบาท ๔–อินทรี ย ์ ๕–พละ ๕–โพชฌงค์ ๗–มรรคมีองค์ ๘ ธรรมทังหลายทีมา
ั เป็ นเพราะอํานาจแหงสมาธิ
่
ิ นด้วย “ฌานสมาบัติ” และญาณใน “วิปัสสนาปัญญา–
ประชุมรวมกนนี
ทีเกดขึ
ปั ญญาภมิู” ได้แก่ ขันธ์ ๕–อายตนะ ๑๒–ธาตุ ๑๘–อินทรี ย ์ ๒๒–ปฏิจจสมุปบาท ๑๒–ปฏิจจสมุปปั นน
ํ งในวิปัสสนากมมั
ั ฏฐาน คือ “ปัญญาเห็นนามรปโดยไตรลั
ธรรมทังหลาย–อริ ยสัจจ์ ๔ ทีเป็ นกาลั
กษณ์ ” ใน
ู
“ข้ อทีหลดพ้
โมกข์ ” คือ หลุดพ้นด้วยเห็นความ
ุ นแห่ งสามัญลักษณะ” ได้แก่ (๑) “อนัตตานปัุ สสนา–สญญตวิ
ุ
่
วางหมดความยึ
ดมัน (๒) “อนิจจานปัุ สสนา–อนิมิตตวิโมกข์ ” คือ หลุดพ้นด้วยไมถื่ อนิมิต (๓) “ทกขานปั
ุ
ุ สส
ั ญญาญาณในวิปัสสนาอืนๆ.
นา–อัปปณิหิตวิโมกข์ ” คือ หลุดพ้นด้วยไมทํ่ าความปรารถนา ทีสัมปยุตต์กบปั
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บทความที ๓๗ ประจําปี ๒๕๕๘ – ปัญญาญาณแห่ งสมาธิในอานาปานสติ
ิ นในการ
ในความหมายของคําวา่ “วิปัสสนาปั ญญา” นัน หมายถึง กระบวนการคิดทีเกดขึ
เจริ ญภาวนากรรมฐานทีประกอบด้วย “ภาวนา ๒” ได้แก่ (๑) “สมถภาวนา” คือ ปัญญาทีเกดิขึนในขณะเจริ ญ
สมาธิ ภาวนา ทีนับตังแต่ “สติปัฏฐาน ๔” เป็ นต้นไป ซึ งหมายถึง การเจริ ญสมาธิ อนั ปฏิสังยุตด้วยอานาปาน
สติมีวตั ถุ ๑๖ ทีอยูใ่ นหัวข้อ “กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน” รวมทังฐานสติในวัตถุทีเหลือใน เวทนานุปัสสนา
่
จิตตานุ ปัสสนา และ ธัมมานุ ปัสสนา คําวา่ “สติ” หมายถึง ความระลึกได้ นึ กได้ สํานึ กอยู่ไมเผลอ
กบั (๒)
่ ทีจัดเป็ นปั ญญาในภูมิแหงวิ
่ ปัสสนา คือ การพิจารณานามรู ปโดย
“วิปัสสนาภาวนา” อันหมายถึง ญาณตางๆ
ไตรลักษณ์ จนเข้าถึงโลกุตตรญาณ คือ “มรรคญาณ–มัคคญาณ–มรรค ๔” เพราะฉะนัน คําวา่ “วิปัสสนา
ปัญญา” [สัมปชัญญะ = ความรู ้ชดั รู ้ชดั สิ งทีนึกได้ ตระหนัก เข้าใจชัดตามความเป็ นจริ ง] จึงมีนยั ถึง ขันตอน
่ ทีประกอบด้วยการเจริ ญฌานสมาบัติ [อานาปานสติ] เพือให้จิตบริ สุทธิ ผอง
่
การพิจารณาสภาวธรรมทุกอยาง
แผ้วจากอกุศลธรรมทังหลาย [นิ วรณ์] และการเจริ ญวิปัสสนาภาวนาด้วย “มนสิ การกรรมฐาน” ทีหมายถึง
“ลมหายใจเข้ า–ลมหายใจออก” [ปั สสาสะ–อัสสาสะ] โดยจิตเป็ น “สติเป็ นอนปัุ สสนาญาณ” [อนุ ปัสสติ–
่
อนุปสฺ สติ] นันคือ “อนปัุ สสนา ๗” และรวมทัง “มหาวิปัสสนา ๑๘” ด้วยอีกสวนหนึ
ง ซึง “สภาวธรรม” อัน
่
่ รมฐานโดยไตร
เป็ นอารมณ์แหงกรรมฐานโดยฌานสมาบั
ติ [อารัมมณู ปนิ ชฌาน] และเป็ นลักษณะแหงกร
ลักษณ์ [ลักขณู ปนิ ชฌาน] หมายถึง “ลมแห่ งปัสสาสะ” กบั “ลมแห่ งอัสสาสะ” ซึ งเป็ นฝ่ ายรู ปขันธ์ [รู ป]
่
่ าให้เกดิ “ญาณ
เพราะฉะนัน สมาธิในทีนี คือ “อานาปานสติสมาธิ” ซึงอํานาจแหงสมาธิ
โดยเจโตวิมุตติยอมทํ
่ ญญาโดยปั ญญา
๒๐๐” นันคือ เจริ ญสมาธิอนั ปฏิสังยุตด้วยอานาปานสติมีวตั ถุ ๑๖ อันกลายเป็ นอํานาจแหงปั
วิมุตติ จํานวน ๑๐ กลุ่ม ดังนี
(๑) ญาณในธรรมอันเป็ นอันตราย ๘ และ ญาณในธรรมอันเป็ นอุปการะ ๘
ิ ๑๘
(๒) ญาณในอุปกเลส
(๓) ญาณในโวทาน ๑๓
(๔) ญาณในความเป็ นผูท้ าํ สติ ๓๒
(๕) ญาณด้วยสามารถสมาธิ ๒๔
(๖) ญาณด้วยสามารถวิปัสสนา ๗๒
(๗) นิพพิทาญาณ ๘
(๘) นิพพิทานุโลมญาณ ๘
(๙) นิพพิทาปฏิปัสสัทธิญาณ ๘
(๑๐) ญาณในวิมุตติสุข ๒๑
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๑. “ญาณในธรรมอันเป็ นอันตราย ๘ และ ญาณในธรรมอันเป็ นอปการะ
๘” หมายถึง ญาณอันเป็ นไป เพราะ
ุ
่ ่ น
ทําอันตรายให้เป็ นอารมณ์ หรื อญาณในธรรมเป็ นอุปการะ [อุปการํ เป็ นนปุงสกลิงค์ เพราะไมเพงเป็
ิ เรี ยกวา่ “ปริ ปนฺเถ ญาณานิ” [ปริ ปนฺ โถ] คือ ญาณในธรรมเป็ น
่ นโดยนัยเหมือนกนั] ในอุปกเลส
อยางอื
ิ ๘ อยาง
่ [อฏฐฺ ปริ ปนฺ เถ ญาณานิ] นันเอง โดยมีอรรถวา่ ญาณในธรรมเป็ น
อันตราย ทีเป็ นอุปกเลส
ั ามและเป็ นข้าศึกกนั คําวา่ “อุปการะ” [อุปการํ]
อันตราย และญาณในธรรมเป็ นอุปการะเป็ นคู่ ตรงกนข้
เป็ นลิงควิปลาส [โดยนัยตรงข้าม] ซึงคําทัง ๒ นี “ปริ ปนฺโถ” และ “อุปการํ” เป็ นเอกวจนะ เพราะฉะนัน
่
่ ารงอยูใ่ นความเป็ นธรรมอยางเดี
่ ยวโดย ๔ ฐานะ ได้แก่ (๑) ความ
จิตอันฟุ้ งซานและจิ
ตสงบระงับ ยอมดํ
่ ยวในความปรากฏแหงการบริ
่
่ ยวในความปรากฏ
เป็ นธรรมอยางเดี
จาคทาน (๒) ความเป็ นธรรมอยางเดี
่
่ ยวในความปรากฏแหงลั
่ กษณะความเสื อม (๔) ความเป็ น
แหงสมถนิ
มิต (๓) ความเป็ นธรรมอยางเดี
่ ยวในความปรากฏแหงนิ
่ โรธ ยอมเป็
่ นจิตทีมีปฏิปทาวิสุทธิผองใส
่
ธรรมอยางเดี
เจริ ญงอกงามด้วย
่ งด้วยญาณ และนันคือ ยอมหมดจดจากนิ
่
่ ดังนี
อุเบกขา และ ถึงความราเริ
วรณ์ ด้วยอาการ ๑๖ เหลานี
่
(๑) กามฉันทะเป็ นอันตรายแกสมาธิ
่
(๒) เนกขัมมะเป็ นอุปการะแกสมาธิ
่
(๓) พยาบาทเป็ นอันตรายแกสมาธิ
่
่
(๔) ความไมพยาบาทเป็
นอุปการะแกสมาธิ
่
(๕) ถินมิทธะเป็ นอันตรายแกสมาธิ
(๖) อาโลกสัญญาเป็ นอุปการะแก่สมาธิ
่
(๗) อุทธัจจะเป็ นอันตรายแกสมาธิ
่
่ นอุปการะแกสมาธิ
(๘) ความไมฟุ้่ งซานเป็
่
(๙) วิจิกิจฉาเป็ นอันตรายแกสมาธิ
่
ํ
(๑๐) ความกาหนดธรรมเป็
นอุปการะแกสมาธิ
่
(๑๑) อวิชชาเป็ นอันตรายแกสมาธิ
่
(๑๒) ญาณเป็ นอุปการะแกสมาธิ
่
(๑๓) อรติเป็ นอันตรายแกสมาธิ
่
(๑๔) ความปราโมทย์เป็ นอุปการะแกสมาธิ
่
(๑๕) อกุศลธรรมแม้ทงั ปวงเป็ นอันตรายแกสมาธิ
่
(๑๖) กุศลธรรมทังปวงเป็ นอุปการะแกสมาธิ
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๒. “ญาณในอปกิ
ุ เลส ๑๘” หมายถึง ปั ญญาทีสหรคตในสภาวะทีจิตเศร้าหมองขุ่นมัวสหรคตด้วยจิตต
ิ นันคือ ในขณะทีผูม้ ีจิตหมดจดจากนิวรณ์เหลานั
่ น เจริ ญสมาธิอนั สัมปยุตด้วยอานาปานสติมี
อุปกเลส
่ ิ ปกเลสหรื
ิ
ิ ง ๑๘ อยาง
่ ขึนได้ นันคือ
วัตถุ ๑๖ ความทีจิตตังมันเป็ นไปชัวขณะ ยอมเกดอุ
อจิตตอุปกเลสทั
ํ
่
่
กาหนดสติ
ไปตามเบืองต้น ทามกลาง
และทีสุ ดแหงลมหายใจเข้
าออก ได้แก่ (๑) ความหมดจดแหง่
่
่
่
่ ง
(๒) ความพอกพูนอุเบกขาเป็ นทามกลางแหงฌาน
และ (๓) ความราเริ
ปฏิปทาเป็ นเบืองต้นแหงฌาน
่
่ โดยสรุ ป คือ ไมสํ่ ารวมอินทรี ยแ์ ละสํารวมสติสมั ปชัญญะให้ถึงทีสุ ด ดังนี
เป็ นทีสุ ดแหงฌาน
กลาว
่
่
่
(๑) เมือพระโยคาวจรใช้สติไปตามเบืองต้น ทามกลางและที
สุ ดแหงลมหายใจเข้
า จิตถึงความฟุ้ งซานใน
่
่ นอันตรายแกสมาธิ
ภายใน ยอมเป็
่
่
่
(๒) เมือบุคคลใช้สติไปตามเบืองต้น ทามกลางและที
สุ ดแหงลมหายใจออก
จิตถึงความฟุ้ งซานในภายนอก
่ นอันตรายแก่สมาธิ
ยอมเป็
่
่ เป็ นอันตรายแกสมาธิ
(๓) ความพอใจคือความปรารถนาลมหายใจเข้า การเทียวไปด้วยตัณหา ยอม
่
่ เป็ นอันตรายแกสมาธิ
(๔) ความพอใจคือความปรารถนาลมหายใจออก การเทียวไปด้วยตัณหา ยอม
่
่ คคลผูถ้ ูกลมหายใจเข้าเข้าครอบงํา ยอมเป็
่ นอันตรายแกสมาธิ
(๕) ความหลงในการได้ลมหายใจออก แหงบุ
่
่ คคลผูถ้ ูกลมหายใจครอบงํา ยอมเป็
่ นอันตรายแกสมาธิ
(๖) ความหลงในการได้ลมหายใจเข้า แหงบุ
่
่ ท่ ีลมหายใจเข้า นีเป็ นอันตรายแกสมาธิ
(๗) เมือพระโยคาวจรคํานึงถึงนิมิต จิตกวัดแกวงอยู
่
่ ท่ ีนิมิต นีเป็ นอันตรายแกสมาธิ
(๘) เมือพระโยคาวจรคํานึงถึงลมหายใจเข้า จิตกวัดแกวงอยู
่
่ ท่ ีลมหายใจออก นีเป็ นอันตรายแกสมาธิ
(๙) เมือพระโยคาวจรคํานึงถึงนิมิตจิตกวัดแกวงอยู
่
่ ท่ ีนิมิต นีเป็ นอันตรายแกสมาธิ
(๑๐) เมือพระโยคาวจรคํานึงถึงลมหายใจออก จิตกวัดแกวงอยู
่
่ ท่ ีลมหายใจออก นีเป็ นอันตรายแกสมาธิ
(๑๑) เมือพระโยคาวจรคํานึงถึงลมหายใจเข้า จิตกวัดแกวงอยู
่
่ ท่ ีลมหายใจเข้า นีเป็ นอันตรายแกสมาธิ
(๑๒) เมือพระโยคาวจรคํานึงถึงลมหายใจออก จิตกวัดแกวงอยู
่
่
่ ยอมเป็
่ นอันตรายแกสมาธิ
(๑๓) จิตทีแลนไปตามอตี
ตารมณ์ ตกไปข้างฝ่ ายฟุ้ งซาน
่
่ ยอมเป็
่ นอันตรายแกสมาธิ
(๑๔) จิตทีปรารถนา อนาคตารมณ์ ถึงความฟุ้ งซาน
่
ี าน ยอมเป็
่ นอันตรายแกสมาธิ
(๑๕) จิตทีหดหู่ ตกไปข้างฝ่ ายเกยจคร้
่
่ ยอมเป็
่ นอันตรายแกสมาธิ
(๑๖) จิตทีถือจัด ตกไปข้าฝ่ ายฟุ้ งซาน
่
ิ ตกไปข้างฝ่ ายความกาหนั
ํ ด ยอมเป็
่ นอันตรายแกสมาธิ
(๑๗) จิตทีน้อมเกนไป
่
่ นอันตรายแกสมาธิ
(๑๘) จิตทีไมน้่ อม ตกไปข้างฝ่ ายพยาบาท ยอมเป็
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กล่าวโดยสรปุญาณในอปกิ
ุ เลส ๑๘
่
่
่ ความ
(๑) เมือพระโยคาวจรใช้สติไปตามเบืองต้น ทามกลางและที
สุ ดแหงลมหายใจเข้
า — กายและจิตยอมมี
่ ณ ภายใน
ปรารภ หวันไหวและดินรน เพราะจิตถึงความฟุ้ งซาน
่
่
่
— กายและจิตยอมมี
(๒) เมือพระโยคาวจรใช้สติไปตามเบืองต้น ทามกลางและที
สุ ดแหงลมหายใจออก
่ ณ ภายนอก
ความปรารภ หวันไหวและดินรน เพราะจิตถึงความฟุ้ งซาน
่
่
่ ความ
(๓) เมือพระโยคาวจรใช้สติไปตามเบืองต้น ทามกลางและที
สุ ดแหงลมหายใจเข้
า — กายและจิตยอมมี
ปรารภ หวันไหวและดินรน เพราะความปรารถนา เพราะความพอใจลมหายใจเข้าเพราะความเทียวไป
ด้วยตัณหา
่
่
่
— กายและจิตยอมมี
(๔) เมือพระโยคาวจรใช้สติไปตามเบืองต้น ทามกลางและที
สุ ดแหงลมหายใจออก
ความปรารภ หวันไหวและดินรน เพราะความปรารถนา เพราะความพอใจลมหายใจออก เพราะความ
เทียวไปด้วยตัณหา
่
่
่ ความ
(๕) เมือพระโยคาวจรใช้สติไปตามเบืองต้น ทามกลางและที
สุ ดแหงลมหายใจเข้
า — กายและจิตยอมมี
ปรารถนา หวันไหวและดินรนเพราะความทีพระโยคาวจรผูถ้ ูกลมหายใจเข้า ครอบงํา เป็ นผูหลงใหลใน
้
การได้ลมหายใจออก
่
่
— กายและจิตมีความ
(๖) เมือพระโยคาวจรใช้สติไปตามเบืองต้น ทามกลางและที
สุ ดแหงลมหายใจออก
ปรารภ หวันไหวและดินรน เพราะความทีพระโยคาวจรถูกลมหายใจออกครอบงํา เป็ นผูห้ ลงใหลในการ
ได้ลมหายใจเข้า
่
่
่ ความ
(๗) เมือพระโยคาวจรใช้สติไปตามเบืองต้น ทามกลางและที
สุ ดแหงลมหายใจเข้
า — กายและจิตยอมมี
่ ท่ ีลมหายใจ
ปรารภ หวันไหวและดินรน เพราะความทีจิตของพระโยคาวจรผูค้ าํ นึงถึงนิมิต กวัดแกวงอยู
เข้า
่
่
่
— กายและจิตยอมมี
(๘) เมือพระโยคาวจรใช้สติไปตามเบืองต้น ทามกลางและที
สุ ดแหงลมหายใจออก
ความปรารภ หวันไหวและดินรน เพราะความทีจิตของพระโยคาวจรผูค้ าํ นึงถึงลมหายใจเข้า กวัดแกวง่
อยูท่ ีนิมิต
่
่
่ ความ
(๙) เมือพระโยคาวจรใช้สติไปตามเบืองต้น ทามกลางและที
สุ ดแหงลมหายใจเข้
า — กายและจิตยอมมี
ปรารภหวันไหวและดินรน เพราะความทีจิตของพระโยคาวจรผูค้ าํ นึงถึงนิมิต กวัดแกวง่ อยูท่ ีลมหายใจ
ออก
่
่
่
— กายและจิตยอมมี
(๑๐) เมือพระโยคาวจรใช้สติไปตามเบืองต้น ทามกลางและที
สุ ดแหงลมหายใจออก
ความปรารภ หวันไหวและดินรนเพราะความทีจิตของพระโยคาวจรผูค้ าํ นึงถึงลมหายใจออก กวัดแกวง่
อยูท่ ีนิมิต
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่
่
า — กายและจิตยอมมี
(๑๑) เมือพระโยคาวจรใช้สติไปตามเบืองต้น ทา่ มกลางและทีสุ ดแหงลมหายใจเข้
ความปรารภ หวันไหวและดินรน เพราะความทีจิตของพระ-โยคาวจรผูค้ าํ นึงถึงลมหายใจเข้า กวัดแกวง่
อยูท่ ีลมหายใจออก
่
่
่
— กายและจิตยอมมี
(๑๒) เมือพระโยคาวจรใช้สติไปตามเบืองต้น ทามกลางและที
สุ ดแหงลมหายใจออก
ความปรารภ หวันไหวและดินรน เพราะความทีจิตของพระโยคาวจรคํานึงถึงลมหายใจออก กวัดแกวง่
อยูท่ ีลมหายใจเข้า
่
่
่
(๑๓) เมือพระโยคาวจรใช้สติไปตามเบืองต้น ทามกลางและที
สุ ดแหงลมหายใจเข้
า — กายและจิตยอมมี
่
่
ความปรารภ หวันไหวและดินรน เพราะจิตแลนไปตามอตี
ตารมณ์ ตกไปข้างฝ่ ายความฟุ้ งซาน
่
่
่
— กายและจิตยอมมี
(๑๔) เมือพระโยคาวจรใช้สติไปตามเบืองต้น ทามกลางและที
สุ ดแหงลมหายใจออก
ความปรารภ หวันไหวและดินรน เพราะจิตหวังถึงอนาคตารมณ์ ถึงความกวัดแกวง่
่
่
่
(๑๕) เมือพระโยคาวจรใช้สติไปตามเบืองต้น ทามกลางและที
สุ ดแหงลมหายใจเข้
า — กายและจิตยอมมี
ี าน
ความปรารภ หวันไหวและดินรน เพราะจิตหดหู่ ตกไปข้างฝ่ ายเกยจคร้
่
่
่
— กายและจิตยอมมี
(๑๖) เมือพระโยคาวจรใช้สติไปตามเบืองต้น ทามกลางและที
สุ ดแหงลมหายใจออก
ความปรารภ หวันไหวและดินรน เพราะถือตัว ตกไปข้างฝ่ ายอุทธัจจะ
่
่
่
(๑๗) เมือพระโยคาวจรใช้สติไปตามเบืองต้น ทามกลางและที
สุ ดแหงลมหายใจเข้
า — กายและจิตยอมมี
ิ ตกไปข้างฝ่ ายความกาหนั
ํ ด
ความปรารภ หวันไหวและดินรน เพราะจิตรู ้เกนไป
่
่
่
— กายและจิตยอมมี
(๑๘) เมือพระโยคาวจรใช้สติไปตามเบืองต้น ทามกลางและที
สุ ดแหงลมหายใจออก
ความปรารภ หวันไหวและดินรน เพราะจิตไม่รู้ ตกไปข้างฝ่ ายพยาบาท
ผู้ใดไม่ บาํ เพ็ญ ไม่ เจริ ญอานาปานสติ กายและ
จิตของผู้นันย่ อมหวันไหว ดินรน ผู้ใดบําเพ็ญ เจริ ญ
อานาปานสติดี กายและจิ ตของผู้นัน ย่ อมไม่ หวันไหว
ไม่ ดินรน ฉะนีแล.

็
่ น เจริ ญสมาธิอนั สัมปยุตด้วยอานาปานสติมีวตั ถุ ๑๖
กและเมื
อพระโยคาวจร ผูม้ ีจิตหมดจดจากนิวรณ์เหลานั
่ ได้ อุปกเลส
ิ ๑๘ เหลานี
่ ยอมเกดขึ
่ ิ น
ความทีจิตตังมันเป็ นไปชัวขณะยอมมี
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่ วบริ สุทธิดว้ ย
๓. “ญาณในโวทาน ๑๓” [โวทาเน ญาณานิ] หมายถึง ญาณในโวทาน คือ สภาวะทีจิตผองแผ้
ญาณนัน เพราะมีสติสมั ปชัญญะทํา ญาณของผูม้ ีสติ [สโตการี ] ทํานัน จึงเรี ยกวา่ “โวทาเน ญาณานิ”
ดังนี
่
่ พระโยคาวจรเว้นจิตนันเสี ย ยอมตั
่ งมันจิตนันไว้ใน
(๑) จิตแลนไปตามอตี
ตารมณ์ ตกไปข้างฝ่ ายฟุ้ งซาน
่
่ งความฟุ้ งซานแม้
่
่
ฐานะหนึง จิตยอมไมถึ
ดว้ ยอาการอยางนี
(๒) จิตจํานงหวังอนาคตารมณ์ ถึงความกวัดแกวง่ พระโยคาวจรเว้นจิตนันเสี ย น้อมจิตนันไปในฐานะนันแล
่
่ งความฟุ้ งซานแม้
่
่
จิตยอมไมถึ
ดว้ ยอาการอยางนี
ี าน พระโยคาวจรประคองจิตนันไว้แล้ว ละความเกยจคร้
ี าน จิตยอม
่
(๓) จิตหดหู่ ตกไปข้างฝ่ ายความเกยจคร้
่
่
ไมถึ่ งความฟุ้ งซานแม้
ดว้ ยอาการอยางนี
่ ตนันเสี ยแล้วละอุทธัจจะ จิตยอมไมถึ
่
่ งความฟุ้ งซาน
่
(๔) จิตถือจัด ตกไปข้างฝ่ ายอุทธัจจะ พระโยคาวจรขมจิ
่
แม้ดว้ ยอาการอยางนี
ิ
ํ ด พระโยคาวจรผูร้ ู ้ทนั จิตนัน ละความกาหนั
ํ ดเสี ยจิตยอมไมถึ
่
่ง
(๕) จิตรู ้เกนไปตกไปข้
างฝ่ ายความกาหนั
่
่
ความฟุ้ งซานแม้
ดว้ ยอาการอยางนี
่
่ง
(๖) จิตไมรู่ ้ ตกไปข้างฝ่ ายความพยาบาท พระโยคาวจรเป็ นผูร้ ู ้ทนั จิตนัน ละความพยาบาทเสี ย จิตยอมไมถึ
่
่
ความฟุ้ งซานแม้
ดว้ ยอาการอยางนี
่ ยวของจิตบริ สุทธิดว้ ยฐานะ ๖ อยางนั
่ น ในความปรากฏแหงการบริ
่
(๗) ความเป็ นธรรมอยางเดี
จาคทาน
่ ยวของจิตบริ สุทธิดว้ ยฐานะ ๖ อยางนั
่ น ในความปรากฏแหงสม
่ ถนิมิต
(๘) ความเป็ นธรรมอยางเดี
่ ยวของจิตบริ สุทธิดว้ ยฐานะ ๖ อยางนั
่ น ในความปรากฏแหงลั
่ กษณะความเสื อม
(๙) ความเป็ นธรรมอยางเดี
่ ยวของจิตบริ สุทธิดว้ ยฐานะ ๖ อยางนั
่ น ในความปรากฏแหงนิ
่ โรธ
(๑๐) ความเป็ นธรรมอยางเดี
่
่ ด้วยปฏิปทาเป็ นเบืองต้นแหงฌาน
(๑๑) ความหมดจดวิสุทธิผองใส
่
่
(๑๒) ความพอกพูนเจริ ญงอกงามด้วยอุเบกขาเป็ นทามกลาง
แหงฌาน
่ งเป็ นทีสุ ดแหงฌาน
่
(๑๓) ความราเริ
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ิ นด้วยสามารถในการเจริ ญอานาปานสติมีวตั ถุ ๓๒ คือ
๔. “ญาณในความทําสติ ๓๒” หมายถึง ปัญญาทีเกดขึ
ํ
่ สสาสะมีวตั ถุ ๑๖ และ
กาหนดสติ
ตามพิจารณาลักษณะกองลมหรื อกายสังขารใน (๑) ลมหายใจแหงอั
่ สสาสะมีวตั ถุ ๑๖ นันคือ ประกอบด้วยจตุกะ ๔ มีกายานุปัสสนา เวทนานุปัสสนา
(๒) ลมหายใจแหงปั
จิตตานุปัสสนา และ ธัมมานุปัสสนา ดังนี
(๑) พิจารณาในกายานปัุ สสนาสติปัฏฐาน
(๑) เมือหายใจเข้ายาว กรู็ ้วา่ หายใจเข้ายาว
(๒) เมือหายใจเข้าสัน กรู็ ้วา่ หายใจเข้าสัน
(๓) เมือหายใจออกยาว กรู็ ้วา่ หายใจออกยาว
่
(๔) เมือหายใจ ออกสัน กรู็ ้วาหายใจออกสั
น
่ กษาวา่ จักเป็ นผูร้ ู ้แจ้งกองลมทังปวงหายใจเข้า
(๕) ยอมศึ
่ กษาวา่ จักเป็ นผูร้ ู ้แจ้งกองลมทังปวงหายใจออก
(๖) ยอมศึ
่ กษาวา่ จักระงับกายสังขารหายใจเข้า
(๗) ยอมศึ
่ กษาวา่ จักระงับกายสังขารหายใจออก
(๘) ยอมศึ
(๒) พิจารณาในเวทนานปัุ สสนาสติปัฏฐาน
่ กษาวา่ จักรู ้แจ้งปี ติหายใจเข้า
(๙) ยอมศึ
่ กษาวา่ จักรู ้แจ้งปี ติหายใจออก
(๑๐) ยอมศึ
่ กษาวา่ จักรู ้แจ้งสุ ขหายใจเข้า
(๑๑) ยอมศึ
่ กษาวา่ จักรู ้แจ้งสุ ขหายใจออก
(๑๒) ยอมศึ
(๑๓) ยอ่มศึกษาวา่ จักรู ้แจ้งจิตสังขารหายใจเข้า
่ กษาวา่ จักรู ้แจ้งจิตสังขารหายใจออก
(๑๔) ยอมศึ
่ กษาวา่ จักระงับจิตสังขารหายใจเข้า
(๑๕) ยอมศึ
่ กษาวา่ จักระงับจิตสังขารหายใจออก
(๑๖) ยอมศึ
(๓) พิจารณาในจิตตานปัุ สสนาสติปัฏฐาน
่ กษาวา่ จักรู ้แจ้งจิตหายใจเข้า
(๑๗) ยอมศึ
่ กษาวา่ จักรู ้แจ้งจิตหายใจออก
(๑๘) ยอมศึ
่ กษาวา่ จักทําจิตให้บนั เทิงปราโมทย์หายใจเข้า
(๑๙) ยอมศึ
่ กษาวา่ จักทําจิตให้บนั เทิงปราโมทย์หายใจออก
(๒๐) ยอมศึ
่ กษาวา่ จักตังจิตไว้หายใจเข้า
(๒๑) ยอมศึ
่ กษาวา่ จักตังจิตไว้หายใจออก
(๒๒) ยอมศึ
่ กษาวา่ จักเปลืองจิตหายใจเข้า
(๒๓) ยอมศึ
่ กษาวา่ จักเปลืองจิตหายใจออก
(๒๔) ยอมศึ
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(๔) พิจารณาในธัมมานปัุ สสนาสติปัฏฐาน
่ กษาวา่ จักพิจารณาเห็นความไมเที
่ ยงหายใจเข้า
(๒๕) ยอมศึ
่ กษาวา่ จักพิจารณาเห็นความไมเที
่ ยงหายใจออก
(๒๖) ยอมศึ
่ กษาวา่ จักพิจารณาเห็นความคลายกาหนั
ํ ดหายใจเข้า
(๒๗) ยอมศึ
่ กษาวา่ จักพิจารณาเห็นความคลายกาหนั
ํ ดหายใจออก
(๒๘) ยอมศึ
่ กษาวา่ จักพิจารณาเห็นความดับหายใจเข้า
(๒๙) ยอมศึ
่ กษาวา่ จักพิจารณาเห็นความดับหายใจออก
(๓๐) ยอมศึ
่ กษาวา่ จักพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้า
(๓๑) ยอมศึ
่ กษาวา่ กพิ็ จารณาเห็นความสละคืนหายใจออก
(๓๒) ยอมศึ

๕. “ญาณด้ วยสามารถแห่ งสมาธิ ๒๔” หมายถึง สมาธิ ๒๔ ในวัตถุ ๑๒ นันคือ สมาธิละสอง ได้แก่ สมาธิ
่ ตถุ ๑๒ ด้วย
หนึงด้วยสามารถลมอัสสาสะ สมาธิหนึงด้วยสามารถลมปั สสาสะ ในวัตถุละหนึงๆ แหงวั
สามารถจตุกะ ๓ มีกายานุปัสสนา เวทนานุปัสสนา จิตตานุปัสสนา ญาณสัมปยุตด้วยสมาธิเหลา่นี
ิ นในขณะฌานด้วยอํานาจแหงสมาธิ
่
่
่
เกดขึ
๒๔ กลาวโดยสรุ
ป คือ ความทีจิตมีอารมณ์เดียว ไมฟุ้่ งซาน
่
ด้วยสามารถในการเจริ ญอานาปานสติมีวตั ถุ ๒๔ แหงธรรม
๓ คือ กายสังขาร ๑ เวทนา ๑ จิตตสังขาร ๑
ิ นสมาธิ ดังนี
จนเกดเป็
(๑) พิจารณาในกายานปัุ สสนาสติปัฏฐาน
่ ด้วยสามารถแหงการหายใจเข้
่
(๑) ความทีจิตมีอารมณ์เดียว ไมฟุ้่ งซาน
ายาว เป็ นสมาธิ
่ ด้วยสามารถแหงการหายใจออกยาว
่
(๒) ความทีจิตมีอารมณ์เดียว ไมฟุ้่ งซาน
เป็ นสมาธิ
่ ด้วยสามารถแหงการหายใจเข้
่
(๓) ความทีจิตมีอารมณ์เดียว ไมฟุ้่ งซาน
าสัน เป็ นสมาธิ
่ ด้วยสามารถแหงการหายใจออกสั
่
(๔) ความทีจิตมีอารมณ์เดียว ไมฟุ้่ งซาน
น เป็ นสมาธิ
่ ด้วยสามารถแหงความเป็
่
(๕) ความทีจิตมีอารมณ์เดียว ไมฟุ้่ งซาน
นผูร้ ู ้แจ้งกองลมทังปวงหายใจเข้า เป็ นสมาธิ
่ ด้วยสามารถแหงความเป็
่
(๖) ความทีจิตมีอารมณ์เดียว ไมฟุ้่ งซาน
นผูร้ ู ้แจ้งกองลมทังปวงหายใจออก เป็ นสมาธิ
่ ด้วยสามารถแหงความระงั
่
(๗) ความทีจิตมีอารมณ์เดียว ไมฟุ้่ งซาน
บกายสังขารหายใจเข้า เป็ นสมาธิ
่ ด้วยสามารถแหงความระงั
่
(๘) ความทีจิตมีอารมณ์เดียว ไมฟุ้่ งซาน
บกายสังขารหายใจออก เป็ นสมาธิ
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(๒) พิจารณาในเวทนานปัุ สสนาสติปัฏฐาน
่ ด้วยสามารถแหงความรู
่
(๙) ความทีจิตมีอารมณ์เดียว ไมฟุ้่ งซาน
้แจ้งปี ติหายใจเข้า เป็ นสมาธิ
่ ด้วยสามารถแหงความรู
่
(๑๐) ความทีจิตมีอารมณ์เดียว ไมฟุ้่ งซาน
้แจ้งปี ติหายใจออก เป็ นสมาธิ
่ ด้วยสามารถแหงความรู
่
(๑๑) ความทีจิตมีอารมณ์เดียว ไมฟุ้่ งซาน
้แจ้งสุ ขหายใจเข้า เป็ นสมาธิ
่ ด้วยสามารถแหงความรู
่
(๑๒) ความทีจิตมีอารมณ์เดียว ไมฟุ้่ งซาน
้แจ้งสุ ขหายใจออก เป็ นสมาธิ
่ ด้วยสามารถแหงความรู
่
(๑๓) ความทีจิตมีอารมณ์เดียว ไมฟุ้่ งซาน
้แจ้งจิตตสังขารหายใจเข้า เป็ นสมาธิ
่ ด้วยสามารถแหงค
่ วามรู ้แจ้งจิตตสังขารหายใจออก เป็ นสมาธิ
(๑๔) ความทีจิตมีอารมณ์เดียว ไมฟุ้่ งซาน
่ ด้วยสามารถแหงความระงั
่
(๑๕) ความทีจิตมีอารมณ์เดียว ไมฟุ้่ งซาน
บจิตสังขารหายใจเข้า เป็ นสมาธิ
่ ด้วยสามารถแหงความระงั
่
(๑๖) ความทีจิตมีอารมณ์เดียว ไมฟุ้่ งซาน
บจิตตสังขารหายใจออก เป็ นสมาธิ
(๓) พิจารณาในจิตตานปัุ สสนาสติปัฏฐาน
่ ด้วยสามารถแหงความรู
่
(๑๗) ความทีจิตมีอารมณ์เดียว ไมฟุ้่ งซาน
้แจ้งจิตหายใจเข้า เป็ นสมาธิ
่ ด้วยสามารถแหงความรู
่
(๑๘) ความทีจิตมีอารมณ์เดียว ไมฟุ้่ งซาน
้แจ้งจิตหายใจออก เป็ นสมาธิ
่ ด้วยสามารถแหงความทํ
่
(๑๙) ความทีจิตมีอารมณ์เดียว ไมฟุ้่ งซาน
าจิตให้บนเทิ
ั งหายใจเข้า เป็ นสมาธิ
่ ด้วยสามารถแหงความทํ
่
(๒๐) ความทีจิตมีอารมณ์เดียว ไมฟุ้่ งซาน
าจิตให้บนั เทิงหายใจออก เป็ นสมาธิ
่ ด้วยสามารถแหงความตั
่
(๒๑) ความทีจิตมีอารมณ์เดียว ไมฟุ้่ งซาน
งจิตไว้หายใจเข้า เป็ นสมาธิ
่ ด้วยสามารถแหงความตั
่
(๒๒) ความทีจิตมีอารมณ์เดียว ไมฟุ้่ งซาน
งจิตไว้หายใจออกเป็ นสมาธิ
่ ด้วยสามารถแหงความเปลื
่
(๒๓) ความทีจิตมีอารมณ์เดียว ไมฟุ้่ งซาน
องจิตหายใจเข้าเป็ นสมาธิ
่ ด้วยสามารถแหงความเปลื
่
(๒๔) ความทีจิตมีอารมณ์เดียว ไมฟุ้่ งซาน
องจิตหายใจออกเป็ นสมาธิ
่
ทังหมดนัน คือ ญาณด้วยสามารถของสมาธิ ๒๔ เหลานี

่ ยงในขณะวิปัสสนาด้วยจิต
๖. “ญาณด้ วยสามารถแห่ งวิปัสสนา ๗๒” หมายถึง พิจารณาเห็นโดยความไมเที
ตังมัน เพราะได้ฌาน เพราะเหตุลมหายใจเข้ายาว [ทีฆ ํ อสฺ สาสา] ชือวา่ “วิปสฺ สนา” [โดยความเป็ นของ
่ ยง–ความเป็ นทุกข์–ความเป็ นอนัตตา] ซึงจะเกดขึ
ิ นในขณะเจริ ญอานาปานสติในวัตถุ ๑๒ คือ
ไมเที
่
่
่
อนุปัสสนาอยางละ
๖ อนุปัสสนา ๓ ด้วยสามารถแหงลมอั
สสาสะ อนุปัสสนา ๓ ด้วยสามารถแหงลม
่ ตถุ ๑๒ เหลานั
่ น รวมเป็ นอนุปัสสนา ๗๒ เพราะฉะนัน อนุปัสสนา
ปั สสาสะในวัตถุละหนึง ๆ แหงวั
่ น จึงเรี ยกวา่ “ญาณด้ วยสามารถแห่ งวิปัสสนา ๗๒” ดังนี
๗๒ เหลานั
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๑. พิจารณาในกายานปัุ สสนาสติปัฏฐาน
่ จารณาลมหายใจเข้ายาว โดยความเป็ นของไมเที
่ ยง
(๑) วิปัสสนาด้วยอรรถวาพิ
่ จารณาลมหายใจเข้ายาว โดยความเป็ นทุกข์
(๒) วิปัสสนาด้วยอรรถวาพิ
่ จารณาลมหายใจเข้ายาว โดยความเป็ นอนัตตา
(๓) วิปัสสนาด้วยอรรถวาพิ
่ จารณาลมหายใจออกยาว โดยความเป็ นของไมเที
่ ยง
(๔) วิปัสสนาด้วยอรรถวาพิ
่ จารณาลมหายใจออกยาว โดยความเป็ นทุกข์
(๕) วิปัสสนาด้วยอรรถวาพิ
่ จารณาลมหายใจออกยาว โดยความเป็ นอนัตตา
(๖) วิปัสสนาด้วยอรรถวาพิ
่ จารณาลมหายใจเข้าสัน โดยความเป็ นของไมเที
่ ยง
(๗) วิปัสสนาด้วยอรรถวาพิ
่ จารณาลมหายใจเข้าสันโดยความเป็ นทุกข์
(๘) วิปัสสนาด้วยอรรถวาพิ
่ จารณาลมหายใจเข้าสัน โดยความเป็ นอนัตตา
(๙) วิปัสสนาด้วยอรรถวาพิ
่ จารณาลมหายใจออกสัน โดยความเป็ นของไมเที
่ ยง
(๑๐) วิปัสสนาด้วยอรรถวาพิ
่ จารณาลมหายใจออกสัน โดยความเป็ นทุกข์
(๑๑) วิปัสสนาด้วยอรรถวาพิ
่ จารณาลมหายใจออกสัน โดยความเป็ นอนัตตา
(๑๒) วิปัสสนาด้วยอรรถวาพิ
่
่ ยง
(๑๓) วิปัสสนาด้วยอรรถวาความเป็
นผูร้ ู ้แจ้งกองลมทังปวงพิจารณาลมหายใจเข้า โดยความเป็ นของไมเที
่
(๑๔) วิปัสสนาด้วยอรรถวาความเป็
นผูร้ ู ้แจ้งกองลมทังปวงพิจารณาลมหายใจเข้า โดยความเป็ นทุกข์
่
(๑๕) วิปัสสนาด้วยอรรถวาความเป็
นผูร้ ู ้แจ้งกองลมทังปวงพิจารณาลมหายใจเข้า โดยความเป็ นอนัตตา
่
่ ยง
(๑๖) วิปัสสนาด้วยอรรถวาความเป็
นผูร้ ู ้แจ้งกองลมทังปวงพิจารณาลมหายใจออก โดยความเป็ นของไมเที
่
(๑๗) วิปัสสนาด้วยอรรถวาความเป็
นผูร้ ู ้แจ้งกองลมทังปวงพิจารณาลมหายใจออก โดยความเป็ นทุกข์
่
(๑๘) วิปัสสนาด้วยอรรถวาความเป็
นผูร้ ู ้แจ้งกองลมทังปวงพิจารณาลมหายใจออก โดยความเป็ นอนัตตา
่
่ ยง
(๑๙) วิปัสสนาด้วยอรรถวาความเป็
นผูร้ ู ้ระงับกายสังขารพิจารณาลมหายใจเข้า โดยความเป็ นของไมเที
่
(๒๐) วิปัสสนาด้วยอรรถวาความเป็
นผูร้ ู ้ระงับกายสังขารพิจารณาลมหายใจเข้า โดยความเป็ นทุกข์
่
(๒๑) วิปัสสนาด้วยอรรถวาความเป็
นผูร้ ู ้ระงับกายสังขารพิจารณาลมหายใจเข้า โดยความเป็ นอนัตตา
่
่ ยง
(๒๒) วิปัสสนาด้วยอรรถวาความเป็
นผูร้ ู ้ระงับกายสังขารพิจารณาลมหายใจออก โดยความเป็ นของไมเที
่
(๒๓) วิปัสสนาด้วยอรรถวาความเป็
นผูรู้ ้ระงับกายสังขารพิจารณาลมหายใจออก โดยความเป็ นทุกข์
่
(๒๔) วิปัสสนาด้วยอรรถวาความเป็
นผูร้ ู ้ระงับกายสังขารพิจารณาลมหายใจออก โดยความเป็ นอนัตตา
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๒. พิจารณาในเวทนานปัุ สสนาสติปัฏฐาน
่
่ ยง
(๒๕) วิปัสสนาด้วยอรรถวาความเป็
นผูร้ ู ้แจ้งปี ติพจิ ารณาลมหายใจเข้า โดยความเป็ นของไมเที
่
(๒๖) วิปัสสนาด้วยอรรถวาความเป็
นผูร้ ู ้แจ้งปี ติพิจารณาลมหายใจเข้า โดยความเป็ นทุกข์
่
(๒๗) วิปัสสนาด้วยอรรถวาความเป็
นผูร้ ู ้แจ้งปี ติพจิ ารณาลมหายใจเข้า โดยความเป็ นอนัตตา
่
่ ยง
(๒๘) วิปัสสนาด้วยอรรถวาความเป็
นผูร้ ู ้แจ้งปี ติพิจารณาลมหายใจออก โดยความเป็ นของไมเที
่
(๒๙) วิปัสสนาด้วยอรรถวาความเป็
นผูร้ ู ้แจ้งปี ติพิจารณาลมหายใจออก โดยความเป็ นทุกข์
่
(๓๐) วิปัสสนาด้วยอรรถวาความเป็
นผูร้ ู ้แจ้งปี ติพิจารณาลมหายใจออก โดยความเป็ นอนัตตา
่
(๓๑) วิปัสสนาด้วยอรรถวาความเป็
นผูร้ ู ้แจ้งสุ ขพิจารณาลมหายใจเข้า โดยความเป็ นของไม่เทียง
่
(๓๒) วิปัสสนาด้วยอรรถวาความเป็
นผูร้ ู ้แจ้งสุ ขพิจารณาลมหายใจเข้า โดยความเป็ นทุกข์
่
(๓๓) วิปัสสนาด้วยอรรถวาความเป็
นผูร้ ู ้แจ้งสุ ขพิจารณาลมหายใจเข้า โดยความเป็ นอนัตตา
่
่ ยง
(๓๔) วิปัสสนาด้วยอรรถวาความเป็
นผูร้ ู ้แจ้งสุ ขพิจารณาลมหายใจออก โดยความเป็ นของไมเที
่
(๓๕) วิปัสสนาด้วยอรรถวาความเป็
นผูร้ ู ้แจ้งสุ ขพิจารณาลมหายใจออก โดยความเป็ นทุกข์
่
(๓๖) วิปัสสนาด้วยอรรถวาความเป็
นผูร้ ู ้แจ้งสุ ขพิจารณาลมหายใจออก โดยความเป็ นอนัตตา
่
่ ยง
(๓๗) วิปัสสนาด้วยอรรถวาความเป็
นผูร้ ู ้แจ้งจิตตสังขารพิจารณาลมหายใจเข้า โดยความเป็ นของไมเที
่
(๓๘) วิปัสสนาด้วยอรรถวาความเป็
นผูร้ ู ้แจ้งจิตตสังขารพิจารณาลมหายใจเข้า โดยความเป็ นทุกข์
่
(๓๙) วิปัสสนาด้วยอรรถวาความเป็
นผูร้ ู ้แจ้งจิตตสังขารพิจารณาลมหายใจเข้า โดยความเป็ นอนัตตา
่
่ ยง
(๔๐) วิปัสสนาด้วยอรรถวาความเป็
นผูร้ ู ้แจ้งจิตตสังขารพิจารณาลมหายใจออก โดยความเป็ นของไมเที
่
(๔๑) วิปัสสนาด้วยอรรถวาความเป็
นผูร้ ู ้แจ้งจิตตสังขารพิจารณาลมหายใจออก โดยความเป็ นทุกข์
่
(๔๒) วิปัสสนาด้วยอรรถวาความเป็
นผูร้ ู ้แจ้งจิตตสังขารพิจารณาลมหายใจออก โดยความเป็ นอนัตตา
่
่ ยง
(๔๓) วิปัสสนาด้วยอรรถวาความเป็
นผูร้ ู ้ระงับจิตสังขารพิจารณาลมหายใจเข้า โดยความเป็ นของไมเที
่
(๔๔) วิปัสสนาด้วยอรรถวาความเป็
นผูร้ ู ้ระงับจิตสังขารพิจารณาลมหายใจเข้า โดยความเป็ นทุกข์
่
(๔๕) วิปัสสนาด้วยอรรถวาความเป็
นผูร้ ู ้ระงับจิตสังขารพิจารณาลมหายใจเข้า โดยความเป็ นอนัตตา
่
่ ยง
(๔๖) วิปัสสนาด้วยอรรถวาความเป็
นผูร้ ู ้ระงับจิตตสังขารพิจารณาลมหายใจออก โดยความเป็ นของไมเที
่
(๔๗) วิปัสสนาด้วยอรรถวาความเป็
นผูร้ ู ้ระงับจิตตสังขารพิจารณาลมหายใจออก โดยความเป็ นทุกข์
่
(๔๘) วิปัสสนาด้วยอรรถวาความเป็
นผูร้ ู ้ระงับจิตตสังขารพิจารณาลมหายใจออก โดยความเป็ นอนัตตา
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๓. พิจารณาในจิตตานปัุ สสนาสติปัฏฐาน
่
่ ยง
(๔๙) วิปัสสนาด้วยอรรถวาความเป็
นผูร้ ู ้แจ้งจิตพิจารณาลมหายใจเข้า โดยความเป็ นของไมเที
่
(๕๐) วิปัสสนาด้วยอรรถวาความเป็
นผูร้ ู ้แจ้งจิตพิจารณาลมหายใจเข้าโดยความเป็ นทุกข์
่
(๕๑) วิปัสสนาด้วยอรรถวาความเป็
นผูร้ ู ้แจ้งจิตพิจารณาลมหายใจเข้าโดยความเป็ นอนัตตา
่
่ ยง
(๕๒) วิปัสสนาด้วยอรรถวาความเป็
นผูร้ ู ้แจ้งจิตพิจารณาลมหายใจออก โดยความเป็ นของไมเที
่
(๕๓) วิปัสสนาด้วยอรรถวาความเป็
นผูร้ ู ้แจ้งจิตพิจารณาลมหายใจออกโดยความเป็ นทุกข์
่
(๕๔) วิปัสสนาด้วยอรรถวาความเป็
นผูร้ ู ้แจ้งจิตพิจารณาลมหายใจออกโดยความเป็ นอนัตตา
่
่ ยง
(๕๕) วิปัสสนาด้วยอรรถวาความเป็
นผูท้ าํ จิตให้บนั เทิงพิจารณาลมหายใจเข้า โดยความเป็ นของไมเที
่
(๕๖) วิปัสสนาด้วยอรรถวาความเป็
นผูท้ าํ จิตให้บนั เทิงพิจารณาลมหายใจเข้า โดยความเป็ นทุกข์
่
(๕๗) วิปัสสนาด้วยอรรถวาความเป็
นผูท้ าํ จิตให้บนั เทิงพิจารณาลมหายใจเข้า โดยความเป็ นอนัตตา
่
่ ยง
(๕๘) วิปัสสนาด้วยอรรถวาความเป็
นผูท้ าํ จิตให้บนั เทิงพิจารณาลมหายใจออก โดยความเป็ นของไมเที
่
(๕๙) วิปัสสนาด้วยอรรถวาความเป็
นผูท้ าํ จิตให้บนั เทิงพิจารณาลมหายใจออก โดยความเป็ นทุกข์
่
(๖๐) วิปัสสนาด้วยอรรถวาความเป็
นผูท้ าํ จิตให้บนั เทิงพิจารณาลมหายใจออก โดยความเป็ นอนัตตา
่
่ ยง
(๖๑) วิปัสสนาด้วยอรรถวาความเป็
นผูต้ งั จิตไว้พิจารณาลมหายใจเข้า โดยความเป็ นของไมเที
่
(๖๒) วิปัสสนาด้วยอรรถวาความเป็
นผูต้ งั จิตไว้พิจารณาลมหายใจเข้า โดยความเป็ นทุกข์
่
(๖๓) วิปัสสนาด้วยอรรถวาความเป็
นผูต้ งั จิตไว้พิจารณาลมหายใจเข้า โดยความเป็ นอนัตตา
่
่ ยง
(๖๔) วิปัสสนาด้วยอรรถวาความเป็
นผูต้ งั จิตไว้พิจารณาลมหายใจออก โดยความเป็ นของไมเที
่
(๖๕) วิปัสสนาด้วยอรรถวาความเป็
นผูต้ งั จิตไว้พิจารณาลมหายใจออก โดยความเป็ นทุกข์
่
(๖๖) วิปัสสนาด้วยอรรถวาความเป็
นผูต้ งั จิตไว้พิจารณาลมหายใจออก โดยความเป็ นอนัตตา
่
่ ยง
(๖๗) วิปัสสนาด้วยอรรถวาความเป็
นผูเ้ ปลืองจิตพิจารณาลมหายใจเข้า โดยความเป็ นของไมเที
่
(๖๘) วิปัสสนาด้วยอรรถวาความเป็
นผูเ้ ปลืองจิตพิจารณาลมหายใจเข้า โดยความเป็ นทุกข์
่
(๖๙) วิปัสสนาด้วยอรรถวาความเป็
นผูเ้ ปลืองจิตพิจารณาลมหายใจเข้า โดยความเป็ นอนัตตา
่
่ ยง
(๗๐) วิปัสสนาด้วยอรรถวาความเป็
นผูเ้ ปลืองจิตพิจารณาลมหายใจออก โดยความเป็ นของไมเที
่
(๗๑) วิปัสสนาด้วยอรรถวาความเป็
นผูเ้ ปลืองจิตพิจารณาลมหายใจออก โดยความเป็ นทุกข์
่
(๗๒) วิปัสสนาด้วยอรรถวาความเป็
นผูเ้ ปลืองจิตพิจารณาลมหายใจออก โดยความเป็ นอนัตตา
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่
่ คือ รู ้เห็นตาม
๗. “นิพพิทาญาณ ๘” [นิพฺพิทาญาณานิ] หมายถึง ญาณอันเป็ นนิพพิทาแหงความ
เบือหนาย
่ ้ตามความเป็ นจริ งของ
ความเป็ นจริ ง คือ ตังแตพิ่ จารณาเป็ นกองๆ ไปจนถึงพิจารณาเห็นความดับ ยอมรู
่ นด้วยญาณจักษุนนั ดุจเห็นด้วยจักษุ ซึงเป็ นธรรมตางกนใน
่ ั การพิจารณาสังขาร
สังขารทังหลาย ยอมเห็
่ ว] เป็ นต้น และ มุญจิ
ทังหลาย ได้แก่ ภยตูปัฏฐานญาณ [ปรี ชาคํานึงเห็นสังขารปรากฏเป็ นของนากลั
ั
่ นไป] ดังนี
ตุกมยตาญาณ
[ปรี ชาคํานึงด้วยความใครจะพ้
่ พพิทาญาณ เพราะอรรถวาเป็
่ นเครื องให้บุคคลผูพ้ ิจารณาหายใจเข้า โดยความเป็ นของไม่
(๑) ญาณชือวานิ
เทียง รู ้เห็นตามความเป็ นจริ ง
่ พพิทาญาณ เพราะอรรถวาเพราะอรรถวาเป็
่
่ นเครื องให้บุคคลผูพ้ ิจารณาลมหายใจออก โดย
(๒) ญาณชือวานิ
่ ยง รู ้เห็นตามความเป็ นจริ ง
ความเป็ นของไมเที
่ พพิทาญาณ เพราะอรรถวาเป็
่ นเครื องให้บุคคลพิจารณาความคลายกาหนั
ํ ดลมหายใจเข้า โดย
(๓) ญาณชือวานิ
่ ยง รู ้เห็นตามความเป็ นจริ ง
ความเป็ นของไมเที
่ พพิทาญาณ เพราะอรรถวาเป็
่ นเครื องให้บุคคลพิจารณาความคลายกาหนั
ํ ดลมหายใจออก
(๔) ญาณชือวานิ
่ ยง รู ้เห็นตามความเป็ นจริ ง
โดยความเป็ นของไมเที
่ พพิทาญาณ เพราะอรรถวาเป็
่ นเครื องให้บุคคลพิจารณาความดับลมหายใจเข้า โดยความเป็ น
(๕) ญาณชือวานิ
่ ยง รู ้เห็นตามความเป็ นจริ ง
ของไมเที
่ พพิทาญาณ เพราะอรรถวาเป็
่ นเครื องให้บุคคลพิจารณาความดับลมหายใจออก โดยความ
(๖) ญาณชือวานิ
่ ยง รู ้เห็นตามความเป็ นจริ ง
เป็ นของไมเที
่ พพิทาญาณ เพราะอรรถวาเป็
่ นเครื องให้บุคคลพิจารณาความสละคืนลมหายใจเข้า โดย
(๗) ญาณชือวานิ
่ ยง รู ้เห็นตามความเป็ นจริ ง
ความเป็ นของไมเที
่ พพิทาญาณ เพราะอรรถวาเป็
่ นเครื องให้บุคคลผูพ้ ิจารณาความสละคืนลมหายใจออก โดย
(๘) ญาณชือวานิ
ความเป็ นของไม่เทียง รู ้เห็นตามความเป็ นจริ ง
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ื ลนิพพิทา [นิพพิทานุโลมี] ญาณนุ
๘. “นิพพิทานโลมญาณ
๘” [นิพฺพิทานุโลเม ญาณานิ] หมายถึง ญาณเกอกู
ุ
่ น “ภยตุปฏฐาเน
โลมโดยความอนุกลู ของนิพพิทาญาณ ยอมเป็
ป ฺญา” คือ ปัญญาในความปรากฏเป็ น
ฺ
่ ว ซึงรวมถึงญาณทัง ๓ ได้แก่ ภยตุปัฏฐานญาณ อาทีนวานุปัสสนาญาณ และ นิพพิทานุปัสส
ของนากลั
นาญาณ ดังนี
่ ยง ปรากฏโดยความเป็ นของนากลั
่ ว
(๑) ปั ญญาในความเป็ นผูพ้ ิจารณาลมหายใจเข้า โดยความเป็ นของไมเที
่ ยง ปรากฏโดยความเป็ นของนากลั
่ ว
(๒) ปั ญญาในความเป็ นผูพ้ ิจารณาลมหายใจออก โดยความเป็ นของไมเที
ํ ดลมหายใจเข้า ปรากฏโดยความเป็ นของนากลั
่ ว
(๓) ปั ญญาในความเป็ นผูพ้ ิจารณาความคลายกาหนั
ํ ดลมหายใจออก ปรากฏโดยความเป็ นของนากลั
่ ว
(๔) ปั ญญาในความเป็ นผูพ้ ิจารณาความคลายกาหนั
่ ว
(๕) ปั ญญาในความเป็ นผูพ้ ิจารณาความดับลมหายใจเข้า ปรากฏโดยความเป็ นของนากลั
่ ว
(๖) ปั ญญาในความเป็ นผูพ้ ิจารณาความดับลมหายใจออก ปรากฏโดยความเป็ นของนากลั
่ ว
(๗) ปั ญญาในความเป็ นผูพ้ ิจารณาสละคืนลมหายใจเข้า ปรากฏโดยความเป็ นของนากลั
่ ว
(๘) ปั ญญาในความเป็ นผูพ้ ิจารณาความสละคืนลมหายใจออก ปรากฏโดยความเป็ นของนากลั
๙. “นิพพิทาปฏิปัสสั ทธิญาณ ๘” [นิพฺพิทาปฏิปฺปสฺ สทฺธิญาณานิ] หมายถึง ญาณในความสงบนิพพิทา คือ
ิ พพิทา เพราะนิพพิทาถึงยอดแล้ว อนึง เมือกลาวถึ
่ ง มุญจิตุกมยตาญาณ
ั
ความขวนขวายในการเกดนิ
ปฏิสงั ขานุปัสสนาญาณ [ปรี ชาคํานึงถึงด้วยพิจารณาหาทาง] สังขารอุเบกขาญาณ [ปรี ชาคํานึงด้วยความ
็
่
วางเฉยอยู]่ แม้อนุโลมญาณและมรรคญาณ กรวมไว้
ดว้ ย ยอมหมายถึ
ง “ปฏิสงฺขา สนฺติฏฺ ฐนา ป ฺญา”
คือ ปั ญญาพิจารณาหาทางวางเฉยอยู่ ดังนี
่ ยง พิจารณาหาทางวางเฉยอยู่
(๑) ปั ญญาในความเป็ นผูพ้ ิจารณาลมหายใจเข้า โดยความเป็ นของไมเที
่ ยง พิจารณาหาทางวางเฉยอยู่
(๒) ปั ญญาในความเป็ นผูพ้ ิจารณาลมหายใจออก โดยความเป็ นของไมเที
ํ ดลมหายใจเข้า พิจารณาหาทางวางเฉยอยู่
(๓) ปั ญญาในความเป็ นผูพ้ ิจารณาความคลายกาหนั
ํ ดลมหายใจออก พิจารณาหาทางวางเฉยอยู่
(๔) ปั ญญาในความเป็ นผูพ้ ิจารณาความคลายกาหนั
(๕) ปั ญญาในความเป็ นผูพ้ ิจารณาความดับลมหายใจเข้า พิจารณาหาทางวางเฉยอยู่
(๖) ปั ญญาในความเป็ นผูพ้ ิจารณาความดับลมหายใจออก พิจารณาหาทางวางเฉยอยู่
(๗) ปั ญญาในความเป็ นผูพ้ ิจารณาสละคืนลมหายใจเข้า พิจารณาหาทางวางเฉยอยู่
(๘) ปั ญญาในความเป็ นผูพ้ ิจารณาความสละคืนลมหายใจออก พิจารณาหาทางวางเฉยอยู่
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ิ
๑๐. “ญาณในวิมุตติสุ ข ๒๑” [วิมุตฺติสุเข ญาณานิ] หมายถึง ญาณสัมปยุตด้วยวิมุตติสุข คือ สุ ขอันเกดจาก
ิ สุ ขเกดแตความหลุ
ิ ่
ิ
ี องกบั “มรรค ๔” และ
ความพ้นกเลส
ดพ้นจากกเลสอาสวะและปวงทุ
กข์ ซึงเกยวข้
“สังโยชน์ ๑๐” ได้แก่
(๑) โสดาปัตติมรรค = สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สี ลพั พตปรามาส ทิฏฐานุสยั วิจิกิจฉานุสยั
่
่
(๒) สกทาคามิมรรค = กามราคสังโยชน์ ปฏิฆสังโยชน์อยางหยาบ
กามราคานุสยั ปฏิฆานุสยั อยางหยาบ
่
่
(๓) อนาคามิมรรค = กามราคสังโยชน์ ปฏิฆสังโยชน์อยางละเอี
ยด กามราคานุสยั ปฏิฆานุสยั อยางละเอี
ยด
(๔) อรหัตมรรค = รู ปราคะ อรู ปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา มานานุสยั ภวราคานุสยั อวิชชานุสยั
ิ ทังหลาย พร้อมด้วย “ปริ ยฏุ ฐานกิเลส” กเลสอยางกลาง
ิ
่
เพราะฉะนัน จิตทีหลุดพ้นจากอุปกเลส
และ “อนุสัย
ิ
่
กิเลส”กเลสอยางละเอี
ยด เป็ นอันพ้นแล้วด้วย ชือวา่ “ญาณ” คือ “รู้ วิมตุ ติ” นัน ชือวา่ “ปัญญา”คือ “รู้ ชัด”
ิ นๆ อันอริ ยมรรคนันๆ ตัดเสี ยแล้ว จึงเป็ น “วิมุตติ
และ ปัญญาในการพิจารณาเห็นหรื อปรี ชาหยังรู ้อุปกเลสนั
่ มรรคตอไปนี
่
ญาณ” ดังรายละเอียดแหงอริ
(๑) โสดาปัตติมรรค
่
ิ ๕ เหลานี
่ คือ สักกายทิฏฐิ ๑ วิจิกิจฉา ๑
เมือบุคคลนันเป็ น โสดาบันบุคคล มีจิตสงัด ยอมถอนขึ
นซึงกเลส
ิ ตังอยูใ่ นเหลาเดี
่ ยวกนกบสั
ั ั กกายทิฏฐิเป็ น
สี ลพั พตปรามาส ๑ ทิฏฐานุสยั ๑ วิจิกิจฉานุสยั ๑ และจากกเลสที
ต้นนัน
่ ิ นเพราะละเพราะตัดขาดซึง สักกายทิฏฐิสงั โยชน์ ด้วยโสดาปั ตติมรรค
(๑) ญาณในวิมุตติสุขยอมเกดขึ
่ ิ นเพราะละ เพราะตัดขาดซึง วิจิกิจฉาสังโยชน์ ด้วยโสดาปัตติมรรค
(๒) ญาณในวิมุตติสุขยอมเกดขึ
่ ิ นเพราะละ เพราะตัดขาดซึง สี ลพั พตปรามาสสังโยชน์ ด้วยโสดาปัตติมรรค
(๓) ญาณในวิมุตติสุขยอมเกดขึ
่ ิ นเพราะละ เพราะตัดขาดซึง ทิฏฐานุสยั ด้วยโสดาปัตติมรรค
(๔) ญาณในวิมุตติสุขยอมเกดขึ
่ ิ นเพราะละ เพราะตัดขาดซึง วิจิกิจฉานุสยั ด้วยโสดาปัตติมรรค
(๕) ญาณในวิมุตติสุขยอมเกดขึ
(๒) สกทาคามิมรรค
่
ิ ๔ เหลานี
่ คือ กามราคสังโยชน์ ๑ ปฏิฆ
เมือบุคคลนันเป็ น สกทาคามีบุคคล มีจิตสงัด ยอมถอนขึ
นซึงกเลส
่
่
ิ ตังอยูใ่ นเหลาเดี
่ ยวกนกบ
ั ั
สังโยชน์อยางหยาบ
๑ กามราคานุสยั ๑ ปฏิฆานุสยั อยางหยาบ
๑ และจากกเลสที
่ ยาบเป็ นต้นนัน [รวมทัง ราคะ โทสะ โมหะ ให้เบาบาง]
กามราคสังโยชน์อยางห
่ ิ นเพราะละ เพราะตัดขาดซึง กามราคสังโยชน์อยางหยาบ
่
(๖) ญาณในวิมุตติสุขยอมเกดขึ
ด้วยสกทาคามิมรรค
่ ิ นเพราะละ เพราะตัดขาดซึง ปฏิฆสังโยชน์อยางหยาบ
่
(๗) ญาณในวิมุตติสุขยอมเกดขึ
ด้วยสกทาคามิมรรค
่ ิ นเพราะละ เพราะตัดขาดซึง กามราคานุสยั อยางหยาบ
่
(๘) ญาณในวิมุตติสุขยอมเกดขึ
ด้วยสกทาคามิมรรค
่ ิ นเพราะละ เพราะตัดขาดซึง ปฏิฆานุสยั อยางหยาบ
่
(๙) ญาณในวิมุตติสุขยอมเกดขึ
ด้วยสกทาคามิมรรค
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(๓) อนาคามิมรรค
่
ิ ๔ เหลานี
่ คือกามราคสังโยชน์ ๑ ปฏิฆ
เมือบุคคลนันเป็ น อนาคามีบุคคล มีจิตสงัด ยอมถอนขึ
นซึงกเลส
่
่
ิ ตังอยูใ่ นเหลาเดี
่ ยวกนั
สังโยชน์อยางละเอี
ยด ๑ กามราคานุสยั ๑ ปฏิฆานุสยั อยางละเอี
ยด ๑ และจากกเลสที
ั
่
กบกามราคสั
งโยชน์อยางละเอี
ยดเป็ นต้นนัน
่ ิ นเพราะละ เพราะตัดขาดซึง กามราคสังโยชน์อยางละเอี
่
(๑๐) ญาณในวิมุตติสุขยอมเกดขึ
ยด ด้วยอนาคามิมรรค
่ ิ นเพราะละ เพราะตัดขาดซึง ปฏิฆสังโยชน์อยางละเอี
่
(๑๑) ญาณในวิมุตติสุขยอมเกดขึ
ยด ด้วยอนาคามิมรรค
่ ิ นเพราะละ เพราะตัดขาดซึง กามราคานุสยั อยางละเอี
่
(๑๒) ญาณในวิมุตติสุขยอมเกดขึ
ยด ด้วยอนาคามิมรรค
่ ิ นเพราะละ เพราะตัดขาดซึง ปฏิฆานุสยั อยางละเอี
่
(๑๓) ญาณในวิมุตติสุขยอมเกดขึ
ยด ด้วยอนาคามิมรรค
(๔) อรหัตมรรค
่
ิ ๘ เหลานี
่ คือ รู ปราคสังโยชน์ ๑ อรู ปราค
เมือบุคคลนันเป็ น อรหันตบุคคล มีจิตสงัด ยอมถอนขึ
นซึงกเลส
สังโยชน์ ๑ มานสังโยชน์ ๑ อุทธัจจสังโยชน์ ๑ อวิชชาสังโยชน์ ๑ มานานุสยั ๑ ภวราคานุสยั ๑ อวิชชานุสยั
ิ ตังอยูใ่ นเหลาเดี
่ ยวกนกบรู
ั ั ปราคะเป็ นต้นนัน และจากสังขารนิมิตทังปวงในภายนอก [รวมทัง
๑ กเลสที
โมหะ]
่ ิ นเพราะละ เพราะตัดขาดซึง รู ปราคะ ด้วยอรหัตมรรค
(๑๔) ญาณในวิมุตติสุขยอมเกดขึ
่ ิ นเพราะละ เพราะตัดขาดซึง อรู ปราคะ ด้วยอรหัตมรรค
(๑๕) ญาณในวิมุตติสุขยอมเกดขึ
่ ิ นเพราะละ เพราะตัดขาดซึง มานะ ด้วยอรหัตมรรค
(๑๖) ญาณในวิมุตติสุขยอมเกดขึ
่ ิ นเพราะละ เพราะตัดขาดซึง อุทธัจจะ ด้วยอรหัตมรรค
(๑๗) ญาณในวิมุตติสุขยอมเกดขึ
่ ิ นเพราะละ เพราะตัดขาดซึง อวิชชา ด้วยอรหัตมรรค
(๑๘) ญาณในวิมุตติสุขยอมเกดขึ
่ ิ นเพราะละ เพราะตัดขาดซึง มานานุสยั ด้วยอรหัตมรรค
(๑๙) ญาณในวิมุตติสุขยอมเกดขึ
่ ิ นเพราะละ เพราะตัดขาดซึง ภวราคานุสยั ด้วยอรหัตมรรค
(๒๐) ญาณในวิมุตติสุขยอมเกดขึ
่ ิ นเพราะละ เพราะตัดขาดซึง อวิชชานุสยั ด้วยอรหัตมรรค
(๒๑) ญาณในวิมุตติสุขยอมเกดขึ
่
่ เมือบุคคลเจริ ญสมาธิอนั สัมปยุตด้วยอานาปานสติอนั มีวตั ถุ ๑๖
กลาวโดยสรุ
ป ญาณในวิมุตติสุข ๒๑ เหลานี
่ อันสัมปยุตด้วยสมาธิ ยอมเกดขึ
่ ิ น
ญาณ ๒๐๐ เหลานี
------------------------------------
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“อริยมรรค ๔–มัคคญาณ ๔” (ข้อ ๑๕ ในโสฬสญาณ–ญาณ ๑๖ = มรรค ๔) หมายถึง ทางเข้ าถึงความ
่ ปัสสนาภูมิ
เป็ นอริ ยบุคคล ญาณทีทําให้ละ “สังโยชน์ ๑๐” ได้ขาดโดยตรงด้วยอธิปัญญาแหงวิ
่
ํ
ประกอบด้วยอํานาจแหงฌานสมาธิ
[จตุตถฌาน] ทีกาหนดบุ
คคลผูป้ ฏิบตั ิอริ ยมรรคเป็ นอริ ยะ ดัง
่
รายละเอียดตามขันตอนตอไปนี
(๑) “โสดาปัตติมรรค” คือ มรรคอันให้ถึงกระแสทีนําไปสู่ พระนิพพานทีแรก [อัฎฐมัคคังควิภาวน
่
ญาณ ญาณคือทําให้แจ้งซึงองค์แหงมรรค
๘] มรรคอันให้ถึงความเป็ นพระโสดาบัน เป็ นเหตุละ
สังโยชน์ได้ ๓ ได้แก่ “สักกายทิฏฐิ–วิจิกิจฉา–สี ลพั พตปรามาส”
(๒) “สกทาคามิมรรค” คือ มรรคอันให้ถึงความเป็ นพระสกทาคามี เป็ นเหตุละสังโยชน์ได้ ๓ ข้อต้น กบั
ทํา “ราคะ–โทสะ–โมหะ” [อกุศลมูล ๓] นันคือ “ติด–โกรธ–หลง” ให้เบาบางลง
(๓) “อนาคามิมรรค” คือ มรรคอันให้ถึงความเป็ นพระอนาคามี เป็ นเหตุละสังโยชน์เบืองตําได้ทงั ๕
ได้แก่ “สักกายทิฏฐิ–วิจิกิจฉา–สี ลพั พตปรามาส–กามราคะ–ปฏิฆะ”
(๔) “อรหัตตมรรค” คือ มรรคอันให้ถึงความเป็ นพระอรหันต์ เป็ นเหตุละสังโยชน์ได้หมดทัง ๑๐
ความสิ นสังโยชน์ทงั ปวง [สพฺพสํโยชนกฺขโย] คือ บรรลุพระนิพพานแล้ว ได้แก่ “สักกายทิฏฐิ–
วิจิกิจฉา–สี ลพั พตปรามาส–กามราคะ–ปฏิฆะ–รู ปราคะ–อรู ปราคะ–มานะ–อุทธัจจะ–อวิชชา”
ิ นผูกใจสัตว์ ธรรมทีมัดสัตว์ไว้กบวั
ั ฏฏทุกข์ หรื อผูกกรรมไว้
“สั งโยชน์ ๑๐” [ส ฺ โญชนานิ] หมายถึง กเลสอั
ั ได้แก่
กบผล
่
ก. โอรัมภาคิยสั งโยชน์ ๕ สังโยชน์เบืองตํา เป็ นอยางหยาบ
เป็ นไปในภพอันตํา
่ นตัวของตน เชน่ เห็นรู ป เห็นเวทนา เห็นวิญญาณ เป็ นตน เป็ นต้น
(๑) “สั กกายทิฏฐิ ” ความเห็นวาเป็
่
(๒) “วิจิกจิ ฉา” ความสงสัย ความลังเล ไม่แนใจ
่ าตามๆ กนไปอยางงมงายเห็
ั
่
่
(๓) “สี ลพั พตปรามาส” ความถือมันศีลพรต โดยสักวาทํ
นวาจะบริ
สุทธิ
หลุดพ้นได้เพียงด้วยศีลและวัตร
ํ ดในกาม ความติดใจในกามคุณ
(๔) “กามราคะ” ความกาหนั
(๕) “ปฏิฆะ” ความกระทบกระทังในใจ ความหงุดหงิดขัดเคือง
่
ข. อทธั
ยด เป็ นไปแม้ในภพอันสูง
ุ มภาคิยสั งโยชน์ ๕ สังโยชน์เบืองสูง เป็ นอยางละเอี
่ ปฌาน หรื อในรู ปธรรมอันประณี ต ความปรารถนาในรู ปภพ
(๖) “รปราคะ
” ความติดใจในอารมณ์แหงรู
ู
่ ปฌาน หรื อในอรู ปธรรม ความปรารถนาในอรู ปภพ
(๗) “อรปราคะ
” ความติดใจในอารมณ์แหงอรู
ู
(๘) “มานะ” ความสําคัญตน คือ ถือตนวา่เป็ นนันเป็ นนี
่
(๙) “อทธั
ุ จจะ” ความฟุ้ งซาน
(๑๐) “อวิชชา” ความไมรู่ ้จริ ง ความหลง
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หมายเหตุ:–
(๑) สั งโยชน์ และทิฏฐิ ได้แก่ สักกายทิฏฐิ สี ลพั พตปรามาส
(๒) สังโยชน์ ทไม่
ี ใช่ ทฏิ ฐิ ได้แก่ กามราคสังโยชน์ ปฏิฆสังโยชน์ มานสังโยชน์ วิจิกิจฉาสังโยชน์ ภวราค
สังโยชน์ อิสสาสังโยชน์ มัจฉริ ยสังโยชน์ อนุสยั สังโยชน์ อวิชชาสังโยชน์
บทว่ าด้ วยมรรค
คําวา่ “มคฺโค” หมายถึง “มรรค” (พระสุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย ปฏิสมั ภิทามรรค เลม่ ๗ ภาค ๒ - หน้าที
429–431 FILE 69) หรื อ “มัคคสมังคี” ผูถ้ ึงพร้อมอริ ยมรรคมีองค์ ๘ อันเป็ นสภาวะทีถูกต้อง “สั มมัตตะ”
่
เพือสงบระงับธรรมทีเป็ นปฏิปักษ์ คือ สภาวะทีผิด “มิจฉัตตะ” ดังนิยามตอไปนี
(๑) ในขณะโสดาปัตติมรรค
่ น เป็ นมรรคและเป็ นเหตุเพือละมิจฉาทิฏฐิ เพืออุปถัมภ์ สหชาต
๑) สัมมาทิฏฐิ –เพราะอรรถวาเห็
ธรรม เพือครอบงํากิเลสทังหลาย เพือความหมดจดในเบืองต้ นแห่ งปฏิเวธ เพือความตังมันแห่ งจิต
เพือความผ่ องแผ้ วแห่ งจิ ต เพือบรรลุธรรมพิเศษ เพือแทงตลอดธรรมอันยิง เพือตรั สรู้ สัจจะ เพือให้
จิตตังอยู่ในนิโรธ
่ าริ เป็ นมรรคและเป็ นเหตุเพือละมิจฉาสังกปปะ
ั เพืออุปถัมภ์
๒) สัมมาสังกัปปะ –เพราะอรรถวาดํ
สหชาตธรรม เพือครอบงํากิเลสทังหลาย เพือความหมดจดในเบืองต้ นแห่ งปฏิเวธ เพือความตังมัน
แห่ งจิ ต เพือความผ่ องแผ้ วแห่ งจิ ต เพือบรรลุธรรมพิเศษ เพือแทงตลอดธรรมอันยิง เพือตรั สรู้
สัจจะ เพือให้ จิตตังอยู่ในนิโรธ
่ ํ
๓) สัมมาวาจา –เพราะอรรถวากาหนดเอา
เป็ นมรรคและเป็ นเหตุเพือละมิจฉาวาจา เพืออุปถัมภ์
สหชาตธรรม เพือครอบงํากิเลสทังหลาย เพือความหมดจดในเบืองต้ นแห่ งปฏิเวธ เพือความตังมัน
แห่ งจิ ต เพือความผ่ องแผ้ วแห่ งจิ ต เพือบรรลุธรรมพิเศษ เพือแทงตลอดธรรมอันยิง เพือตรั สรู้
สัจจะ เพือให้ จิตตังอยู่ในนิโรธ
่ นสมุฏฐาน เป็ นมรรคและเป็ นเหตุเพือละมิจฉากมมั
ั นตะ
๔) สัมมากัมมันตะ –เพราะอรรถวาเป็
เพืออุปถัมภ์ สหชาตธรรม เพือครอบงํากิเลสทังหลาย เพือความหมดจดในเบืองต้ นแห่ งปฏิเวธ เพือ
ความตังมันแห่ งจิ ต เพือความผ่ องแผ้ วแห่ งจิต เพือบรรลุธรรมพิเศษ เพือแทงตลอดธรรมอันยิง
เพือตรั สรู้ สัจจะ เพือให้ จิตตังอยู่ในนิโรธ
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่ ่ ว เป็ นมรรคและเป็ นเหตุเพือละมิจฉาอาชีวะ เพืออุปถัมภ์
๕) สัมมาอาชีวะ –เพราะอรรถวาผองแผ้
สหชาตธรรม เพือครอบงํากิเลสทังหลาย เพือความหมดจดในเบืองต้ นแห่ งปฏิเวธ เพือความตังมัน
แห่ งจิ ต เพือความผ่ องแผ้ วแห่ งจิ ต เพือบรรลุธรรมพิเศษ เพือแทงตลอดธรรมอันยิง เพือตรั สรู้
สัจจะ เพือให้ จิตตังอยู่ในนิโรธ
่
๖) สัมมาวายามะ –เพราะอรรถวาประคองไว้
เป็ นมรรคและเป็ นเหตุเพือละมิจฉาวายามะ เพือ
อุปถัมภ์ สหชาตธรรม เพือครอบงํากิเลสทังหลาย เพือความหมดจดในเบืองต้ นแห่ งปฏิเวธ เพือ
ความตังมันแห่ งจิ ต เพือความผ่ องแผ้ วแห่ งจิต เพือบรรลุธรรมพิเศษ เพือแทงตลอดธรรมอันยิง
เพือตรั สรู้ สัจจะ เพือให้ จิตตังอยู่ในนิโรธ
่ งมัน เป็ นมรรคและเป็ นเหตุเพือละมิจฉาสติ เพืออุปถัมภ์ สหชาต
๗) สัมมาสติ –เพราะอรรถวาตั
ธรรม เพือครอบงํากิเลสทังหลาย เพือความหมดจดในเบืองต้ นแห่ งปฏิเวธ เพือความตังมันแห่ งจิต
เพือความผ่ องแผ้ วแห่ งจิ ต เพือบรรลุธรรมพิเศษ เพือแทงตลอดธรรมอันยิง เพือตรั สรู้ สัจจะ เพือให้
จิตตังอยู่ในนิโรธ
่ ่ งซาน
่ เป็ นมรรคและเป็ นเหตุเพือละมิจฉาสมาธิ เพืออุปถัมภ์
๘) สัมมาสมาธิ –เพราะอรรถวาไมฟุ้
สหชาตธรรม เพือครอบงํากิเลสทังหลาย เพือความหมดจดในเบืองต้ นแห่ งปฏิเวธ เพือความตังมัน
แห่ งจิ ต เพือความผ่ องแผ้ วแห่ งจิ ต เพือบรรลุธรรมพิเศษ เพือแทงตลอดธรรมอันยิง เพือตรั สรู้
สัจจะ เพือให้ จิตตังมันอยู่ในนิโรธ
(๒) ในขณะสกทาคามิมรรค
่ น เป็ นมรรคและเป็ นเหตุเพือละมิจฉาทิฏฐิ เพืออุปถัมภ์ สหชาต
๑) สัมมาทิฏฐิ –เพราะอรรถวาเห็
ธรรม เพือครอบงํากิเลสทังหลาย เพือความหมดจดในเบืองต้ นแห่ งปฏิเวธ เพือความตังมันแห่ งจิต
เพือความผ่ องแผ้ วแห่ งจิ ต เพือบรรลุธรรมพิเศษ เพือแทงตลอดธรรมอันยิง เพือตรั สรู้ สัจจะ เพือให้
จิตตังอยู่ในนิโรธ
่ าริ เป็ นมรรคและเป็ นเหตุเพือละมิจฉาสังกปปะ
ั เพืออุปถัมภ์
๒) สัมมาสังกัปปะ –เพราะอรรถวาดํ
สหชาตธรรม เพือครอบงํากิเลสทังหลาย เพือความหมดจดในเบืองต้ นแห่ งปฏิเวธ เพือความตังมัน
แห่ งจิ ต เพือความผ่ องแผ้ วแห่ งจิ ต เพือบรรลุธรรมพิเศษ เพือแทงตลอดธรรมอันยิง เพือตรั สรู้
สัจจะ เพือให้ จิตตังอยู่ในนิโรธ
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่ ํ
๓) สัมมาวาจา –เพราะอรรถวากาหนดเอา
เป็ นมรรคและเป็ นเหตุเพือละมิจฉาวาจา เพืออุปถัมภ์
สหชาตธรรม เพือครอบงํากิเลสทังหลาย เพือความหมดจดในเบืองต้ นแห่ งปฏิเวธ เพือความตังมัน
แห่ งจิ ต เพือความผ่ องแผ้ วแห่ งจิ ต เพือบรรลุธรรมพิเศษ เพือแทงตลอดธรรมอันยิง เพือตรั สรู้
สัจจะ เพือให้ จิตตังอยู่ในนิโรธ
่ นสมุฏฐาน เป็ นมรรคและเป็ นเหตุเพือละมิจฉากมมั
ั นตะ
๔) สัมมากัมมันตะ –เพราะอรรถวาเป็
เพืออุปถัมภ์ สหชาตธรรม เพือครอบงํากิเลสทังหลาย เพือความหมดจดในเบืองต้ นแห่ งปฏิเวธ เพือ
ความตังมันแห่ งจิ ต เพือความผ่ องแผ้ วแห่ งจิต เพือบรรลุธรรมพิเศษ เพือแทงตลอดธรรมอันยิง
เพือตรั สรู้ สัจจะ เพือให้ จิตตังอยู่ในนิโรธ
่ ่ ว เป็ นมรรคและเป็ นเหตุเพือละมิจฉาอาชีวะ เพืออุปถัมภ์
๕) สัมมาอาชีวะ –เพราะอรรถวาผองแผ้
สหชาตธรรม เพือครอบงํากิเลสทังหลาย เพือความหมดจดในเบืองต้ นแห่ งปฏิเวธ เพือความตังมัน
แห่ งจิ ต เพือความผ่ องแผ้ วแห่ งจิ ต เพือบรรลุธรรมพิเศษ เพือแทงตลอดธรรมอันยิง เพือตรั สรู้
สัจจะ เพือให้ จิตตังอยู่ในนิโรธ
่
๖) สัมมาวายามะ เพราะอรรถวาประคองไว้
เป็ นมรรคและเป็ นเหตุเพือละมิจฉาวายามะ เพือ
อุปถัมภ์ สหชาตธรรม เพือครอบงํากิเลสทังหลาย เพือความหมดจดในเบืองต้ นแห่ งปฏิเวธ เพือ
ความตังมันแห่ งจิ ต เพือความผ่ องแผ้ วแห่ งจิต เพือบรรลุธรรมพิเศษ เพือแทงตลอดธรรมอันยิง
เพือตรั สรู้ สัจจะ เพือให้ จิตตังอยู่ในนิโรธ
่ งมัน เป็ นมรรคและเป็ นเหตุเพือละมิจฉาสติ เพืออุปถัมภ์ สหชาต
๗) สัมมาสติ เพราะอรรถวาตั
ธรรม เพือครอบงํากิเลสทังหลาย เพือความหมดจดในเบืองต้ นแห่ งปฏิเวธ เพือความตังมันแห่ งจิต
เพือความผ่ องแผ้ วแห่ งจิ ต เพือบรรลุธรรมพิเศษ เพือแทงตลอดธรรมอันยิง เพือตรั สรู้ สัจจะ เพือให้
จิตตังอยู่ในนิโรธ
่ ่ งซาน
่ เป็ นมรรคและเป็ นเหตุเพือละกามราคสังโยชน์ ปฏิฆ
๘) สัมมาสมาธิ –เพราะอรรถวาไมฟุ้
่
สังโยชน์ กามราคานุสยั ปฏิฆานุสยั สวนหยาบ
ๆ เพืออุปถัมภ์ สหชาตธรรม เพือครอบงํากิเลส
ทังหลาย เพือความหมดจดในเบืองต้ นแห่ งปฏิเวธ เพือความตังมันแห่ งจิต เพือความผ่ องแผ้ วแห่ ง
จิต เพือบรรลุธรรมพิเศษ เพือแทงตลอดธรรมอันยิง เพือตรั สรู้ สัจจะ เพือให้ จิตตังมันอยู่ในนิโรธ
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(๓) ในขณะอนาคามิมรรค
่ น เป็ นมรรคและเป็ นเหตุเพือละมิจฉาทิฏฐิ เพืออุปถัมภ์ สหชาต
๑) สัมมาทิฏฐิ –เพราะอรรถวาเห็
ธรรม เพือครอบงํากิเลสทังหลาย เพือความหมดจดในเบืองต้ นแห่ งปฏิเวธ เพือความตังมันแห่ งจิต
เพือความผ่ องแผ้ วแห่ งจิ ต เพือบรรลุธรรมพิเศษ เพือแทงตลอดธรรมอันยิง เพือตรั สรู้ สัจจะ เพือให้
จิตตังอยู่ในนิโรธ
่ าริ เป็ นมรรคและเป็ นเหตุเพือละมิจฉาสังกปปะ
ั เพืออุปถัมภ์
๒) สัมมาสังกัปปะ –เพราะอรรถวาดํ
สหชาตธรรม เพือครอบงํากิเลสทังหลาย เพือความหมดจดในเบืองต้ นแห่ งปฏิเวธ เพือความตังมัน
แห่ งจิ ต เพือความผ่ องแผ้ วแห่ งจิ ต เพือบรรลุธรรมพิเศษ เพือแทงตลอดธรรมอันยิง เพือตรั สรู้
สัจจะ เพือให้ จิตตังอยู่ในนิโรธ
่ ํ
๓) สัมมาวาจา –เพราะอรรถวากาหนดเอา
เป็ นมรรคและเป็ นเหตุเพือละมิจฉาวาจา เพืออุปถัมภ์
สหชาตธรรม เพือครอบงํากิเลสทังหลาย เพือความหมดจดในเบืองต้ นแห่ งปฏิเวธ เพือความตังมัน
แห่ งจิ ต เพือความผ่ องแผ้ วแห่ งจิ ต เพือบรรลุธรรมพิเศษ เพือแทงตลอดธรรมอันยิง เพือตรั สรู้
สัจจะ เพือให้ จิตตังอยู่ในนิโรธ
่ นสมุฏฐาน เป็ นมรรคและเป็ นเหตุเพือละมิจฉากมมั
ั นตะ
๔) สัมมากัมมันตะ –เพราะอรรถวาเป็
เพืออุปถัมภ์ สหชาตธรรม เพือครอบงํากิเลสทังหลาย เพือความหมดจดในเบืองต้ นแห่ งปฏิเวธ เพือ
ความตังมันแห่ งจิ ต เพือความผ่ องแผ้ วแห่ งจิต เพือบรรลุธรรมพิเศษ เพือแทงตลอดธรรมอันยิง
เพือตรั สรู้ สัจจะ เพือให้ จิตตังอยู่ในนิโรธ
่ ่ ว เป็ นมรรคและเป็ นเหตุเพือละมิจฉาอาชีวะ เพืออุปถัมภ์
๕) สัมมาอาชีวะ –เพราะอรรถวาผองแผ้
สหชาตธรรม เพือครอบงํากิเลสทังหลาย เพือความหมดจดในเบืองต้ นแห่ งปฏิเวธ เพือความตังมัน
แห่ งจิ ต เพือความผ่ องแผ้ วแห่ งจิ ต เพือบรรลุธรรมพิเศษ เพือแทงตลอดธรรมอันยิง เพือตรั สรู้
สัจจะ เพือให้ จิตตังอยู่ในนิโรธ
่
๖) สัมมาวายามะ –เพราะอรรถวาประคองไว้
เป็ นมรรคและเป็ นเหตุเพือละมิจฉาวายามะ เพือ
อุปถัมภ์ สหชาตธรรม เพือครอบงํากิเลสทังหลาย เพือความหมดจดในเบืองต้ นแห่ งปฏิเวธ เพือ
ความตังมันแห่ งจิ ต เพือความผ่ องแผ้ วแห่ งจิต เพือบรรลุธรรมพิเศษ เพือแทงตลอดธรรมอันยิง
เพือตรั สรู้ สัจจะ เพือให้ จิตตังอยู่ในนิโรธ
่ งมัน เป็ นมรรคและเป็ นเหตุเพือละมิจฉาสติ เพืออุปถัมภ์ สหชาต
๗) สัมมาสติ –เพราะอรรถวาตั
ธรรม เพือครอบงํากิเลสทังหลาย เพือความหมดจดในเบืองต้ นแห่ งปฏิเวธ เพือความตังมันแห่ งจิต
เพือความผ่ องแผ้ วแห่ งจิ ต เพือบรรลุธรรมพิเศษ เพือแทงตลอดธรรมอันยิง เพือตรั สรู้ สัจจะ เพือให้
จิตตังอยู่ในนิโรธ
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่ ่ งซาน
่ เป็ นมรรคและเป็ นเหตุเพือละกามราคสังโยชน์ ปฏิฆ
๘) สัมมาสมาธิ –เพราะอรรถวาไมฟุ้
่
สังโยชน์ กามราคานุสยั ปฏิฆานุสยั สวนละเอี
ยด ๆเพืออุปถัมภ์ สหชาตธรรม เพือครอบงํากิเลส
ทังหลาย เพือความหมดจดในเบืองต้ นแห่ งปฏิเวธ เพือความตังมันแห่ งจิต เพือความผ่ องแผ้ วแห่ ง
จิต เพือบรรลุธรรมพิเศษ เพือแทงตลอดธรรมอันยิง เพือตรั สรู้ สัจจะ เพือให้ จิตตังมันอยู่ในนิโรธ
(๔) ในขณะอรหัตมรรค
่ น เป็ นมรรคและเป็ นเหตุเพือละมิจฉาทิฏฐิ เพืออุปถัมภ์ สหชาต
๑) สั มมาทิฏฐิ –เพราะอรรถวาเห็
ธรรม เพือครอบงํากิเลสทังหลาย เพือความหมดจดในเบืองต้ นแห่ งปฏิเวธ เพือความตังมันแห่ งจิต
เพือความผ่ องแผ้ วแห่ งจิ ต เพือบรรลุธรรมพิเศษ เพือแทงตลอดธรรมอันยิง เพือตรั สรู้ สัจจะ เพือให้
จิตตังอยู่ในนิโรธ
่ าริ เป็ นมรรคและเป็ นเหตุเพือละมิจฉาสังกปปะ
ั เพืออุปถัมภ์
๒) สัมมาสังกัปปะ –เพราะอรรถวาดํ
สหชาตธรรม เพือครอบงํากิเลสทังหลาย เพือความหมดจดในเบืองต้ นแห่ งปฏิเวธ เพือความตังมัน
แห่ งจิ ต เพือความผ่ องแผ้ วแห่ งจิ ต เพือบรรลุธรรมพิเศษ เพือแทงตลอดธรรมอันยิง เพือตรั สรู้
สัจจะ เพือให้ จิตตังอยู่ในนิโรธ
่ ํ
๓) สัมมาวาจา –เพราะอรรถวากาหนดเอา
เป็ นมรรคและเป็ นเหตุเพือละมิจฉาวาจา เพืออุปถัมภ์
สหชาตธรรม เพือครอบงํากิเลสทังหลาย เพือความหมดจดในเบืองต้ นแห่ งปฏิเวธ เพือความตังมัน
แห่ งจิ ต เพือความผ่ องแผ้ วแห่ งจิ ต เพือบรรลุธรรมพิเศษ เพือแทงตลอดธรรมอันยิง เพือตรั สรู้
สัจจะ เพือให้ จิตตังอยู่ในนิโรธ
่ นสมุฏฐาน เป็ นมรรคและเป็ นเหตุเพือละมิจฉากมมั
ั นตะ
๔) สัมมากัมมันตะ –เพราะอรรถวาเป็
เพืออุปถัมภ์ สหชาตธรรม เพือครอบงํากิเลสทังหลาย เพือความหมดจดในเบืองต้ นแห่ งปฏิเวธ เพือ
ความตังมันแห่ งจิ ต เพือความผ่ องแผ้ วแห่ งจิต เพือบรรลุธรรมพิเศษ เพือแทงตลอดธรรมอันยิง
เพือตรั สรู้ สัจจะ เพือให้ จิตตังอยู่ในนิโรธ
่ ่ ว เป็ นมรรคและเป็ นเหตุเพือละมิจฉาอาชีวะ เพืออุปถัมภ์
๕) สัมมาอาชีวะ –เพราะอรรถวาผองแผ้
สหชาตธรรม เพือครอบงํากิเลสทังหลาย เพือความหมดจดในเบืองต้ นแห่ งปฏิเวธ เพือความตังมัน
แห่ งจิ ต เพือความผ่ องแผ้ วแห่ งจิ ต เพือบรรลุธรรมพิเศษ เพือแทงตลอดธรรมอันยิง เพือตรั สรู้
สัจจะ เพือให้ จิตตังอยู่ในนิโรธ
่
๖) สัมมาวายามะ เพราะอรรถวาประคองไว้
เป็ นมรรคและเป็ นเหตุเพือละมิจฉาวายามะ เพือ
อุปถัมภ์ สหชาตธรรม เพือครอบงํากิเลสทังหลาย เพือความหมดจดในเบืองต้ นแห่ งปฏิเวธ เพือ
ความตังมันแห่ งจิ ต เพือความผ่ องแผ้ วแห่ งจิต เพือบรรลุธรรมพิเศษ เพือแทงตลอดธรรมอันยิง
เพือตรั สรู้ สัจจะ เพือให้ จิตตังอยู่ในนิโรธ
บทความที ๓๗ ประจําปี ๒๕๕๘ –ปั ญญาญาณแห่ งสมาธิ ในอานาปานสติ – นิธี ศิริพัฒน์

หน้า ๒๓

่ งมัน เป็ นมรรคและเป็ นเหตุเพือละมิจฉาสติ เพืออุปถัมภ์ สหชาต
๗) สัมมาสติ –เพราะอรรถวาตั
ธรรม เพือครอบงํากิเลสทังหลาย เพือความหมดจดในเบืองต้ นแห่ งปฏิเวธ เพือความตังมันแห่ งจิต
เพือความผ่ องแผ้ วแห่ งจิ ต เพือบรรลุธรรมพิเศษ เพือแทงตลอดธรรมอันยิง เพือตรั สรู้ สัจจะ เพือให้
จิตตังอยู่ในนิโรธ
่ ่ งซาน
่ เป็ นมรรคและเป็ นเหตุเพือละรู ปราคะ อรู ปราคะ มานะ
๘) สัมมาสมาธิ –เพราะอรรถวาไมฟุ้
อุทธัจจะ อวิชชา มานานุสยั ราคานุสยั อวิชชานุสยั เพืออุปถัมภ์ สหชาตธรรม เพือครอบงํากิเลส
ทังหลาย เพือความหมดจดในเบืองต้ นแห่ งปฏิเวธ เพือความตังมันแห่ งจิต เพือความผ่ องแผ้ วแห่ ง
จิต เพือบรรลุธรรมพิเศษ เพือแทงตลอดธรรมอันยิง เพือตรั สรู้ สัจจะ เพือให้ จิตตังมันอยู่ในนิโรธ
บทว่ าด้ วยมรรค ๕๒
่
(๑) สัมมาทิฏฐิ –เป็ นมรรคแหงการเห็
น
่
(๒) สัมมาสังกัปปะ –เป็ นมรรคแหงความดํ
าริ
่
ํ
(๓) สัมมาวาจา –เป็ นมรรคแหงการกาหนด
่ ฏฐาน
(๔) สัมมากัมมันตะ –เป็ นมรรคแหงสมุ
่
่ ว
(๕) สัมมาอาชี วะ –เป็ นมรรคแหงความผองแผ้
่
(๖) สัมมาวายามะ –เป็ นมรรคแหงความประคองไว้
่ วามตังมัน
(๗) สัมมาสติ –เป็ นมรรคแหงค
่
่ งซาน
่
(๘) สัมมาสมาธิ –เป็ นมรรคแหงความไมฟุ้
่
(๙) สติสัมโพชฌงค์ –เป็ นมรรคแหงการเลื
อกเฟ้ น
่
(๑๐) วิริยสัมโพชฌงค์ –เป็ นมรรคแหงความประคองไว้
่
่ ่
(๑๑) ปี ติสัมโพชฌงค์ –เป็ นมรรคแหงความแผซานไป
่
(๑๒) ปั สสัทธิ สัมโพชฌงค์ –เป็ นมรรคแหงความสงบ
่
่ งซาน
่
(๑๓) สมาธิ สัมโพชฌงค์ –เป็ นมรรคแหงความไมฟุ้
่
(๑๔) อุเบกขาสัมโพชฌงค์ –เป็ นมรรคแหงการพิ
จารณาหาทาง
่
่ นไหวในความไมมี่ ศรัทธา
(๑๕) สัทธาพละ –เป็ นมรรคแหงความไมหวั
่
่ นไหวในความเกยจคร้
ี าน
(๑๖) วิริยพละ –เป็ นมรรคแหงความไมหวั
่
่ นไหวในความไมประมาท
่
(๑๗) สติพละ –เป็ นมรรคแหงความไมหวั
่
่ นไหวในอุทธัจจะ
(๑๘) สมาธิ พละ –เป็ นมรรคแหงความไมหวั
่
่ นไหวในอวิชชา
(๑๙) ปั ญญาพละ –เป็ นมรรคแหงความไมหวั
่
(๒๐) สัทธิ นทรี ย์ –เป็ นมรรคแหงความน้
อมใจเชือ
่
(๒๑) วิริยินทรี ย์ –เป็ นมรรคแหงความประคองไว้
่
(๒๒) สตินทรี ย์ –เป็ นมรรคแหงความตั
งมัน
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่
่ งซาน
่
(๒๓) สมาธิ นทรี ย์ –เป็ นมรรคแหงความไมฟุ้
่
(๒๔) ปั ญญินทรี ย์ –เป็ นมรรคแหงความเห็
น
่ นใหญ่
(๒๕) อินทรี ย์ –เป็ นมรรคเพราะอรรถวาเป็
่ ่ นไหว
(๒๖) พละ –เป็ นมรรคเพราะอรรถวาไมหวั
่ าออก
(๒๗) โพชฌงค์ –เป็ นมรรคเพราะอรรถวานํ
่ นเหตุ
(๒๘) ชื อว่ ามรรค –เพราะอรรถวาเป็
่ งมัน
(๒๙) สติปัฏฐาน –เป็ นมรรคเพราะอรรถวาตั
่ งไว้
(๓๐) สัมมัปปธาน –เป็ นมรรคเพราะอรรถวาตั
่ สาํ เร็ จ
(๓๑) อิทธิ บาท –เป็ นมรรคเพราะอรรถวาให้
่ ่
(๓๒) สัจจะ –เป็ นมรรคเพราะอรรถวาถองแท้
่ ่ งซาน
่
(๓๓) สมถะ –เป็ นมรรคเพราะอรรถวาไมฟุ้
(๓๔) วิปัสสนา –เป็ นมรรคเพราะอรรถวา่พิจารณาเห็น
่ กิจเป็ นอันเดียวกนั
(๓๕) สมถะและวิปัสสนา –เป็ นมรรคเพราะอรรถวามี
่ ่่ ิ ั
(๓๖) ธรรมทีเป็ นคู่กัน –เป็ นมรรคเพราะอรรถวาไมลวงเกนกน
่ ารวม
(๓๗) สี ลวิสุทธิ –เป็ นมรรคเพราะอรรถวาสํ
่ ่ งซาน
่
(๓๘) จิ ตวิสุทธิ –เป็ นมรรคเพราะอรรถวาไมฟุ้
่ น
(๓๙) ทิฏฐิ วิสุทธิ –เป็ นมรรคเพราะอรรถวาเห็
่ ดพ้น
(๔๐) วิโมกข์ –เป็ นมรรคเพราะอรรถวาหลุ
่
(๔๑) วิชชา –เป็ นมรรคเพราะอรรถวาแทงตลอด
่ ่
(๔๒) วิมตุ ติ –เป็ นมรรคเพราะอรรถวาปลอย
่ ดขาด
(๔๓) ญาณในความสิ นไป –เป็ นมรรคเพราะอรรถวาตั
่ นมูล
(๔๔) ฉั นทะ –เป็ นมรรคเพราะอรรถวาเป็
่ นสมุฏฐาน
(๔๕) มนสิ การ –เป็ นมรรคเพราะอรรถวาเป็
่ นทีประชุม
(๔๖) ผัสสะ –เป็ นมรรคเพราะอรรถวาเป็
่ นทีรวม
(๔๗) เวทนา –เป็ นมรรคเพราะอรรถวาเป็
่ นประธาน
(๔๘) สมาธิ –เป็ นมรรคเพราะอรรถวาเป็
่ นใหญ่
(๔๙) สติ –เป็ นมรรคเพราะอรรถวาเป็
่ นธรรมอันยิงกวาธรรม
่
(๕๐) ปั ญญา –เป็ นมรรคเพราะอรรถวาเป็
นัน
่ นสาระ นิพพานอันหยังลงสู่
(๕๑) วิมตุ ติ –เป็ นมรรคเพราะอรรถวาเป็
่ นทีสุ ด
(๕๒) อมตะ –เป็ นมรรคเพราะอรรถวาเป็
จบมรรคกถา__
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่
็ กให้
็ พิจารณาถึง “ภาวะไร้ กเิ ลสและไม่ มีทุกข์ เกิดขึน” ทีเกดขึ
ิ นตอจากมรรคทั
่
อยางไรกตาม
งหลาย ทีเรี ยกวา่
ิ –นิโรธ” หรื อ “ความปลีกออก–จิตสงบสงัดจากกเลส
ิ –วิเวก”
“ความหลุดพ้น–วิโมกข์ ” หรื อ “ความดับกเลส
ิ
ซึงเกดจาก
“ฌานสมาธิภาวนา” คือ สมาบัติ ๘ หรื อ “ปัญญาวิปัสสนาภาวนา” คือ มัคคญาณ ๔–อริ ยมรรค ที
ิ –
เป็ นตามนัยของ “กรรมฐาน ๔๐” นันคือ วิธีการฝึ กฝนจิตให้เป็ นสมาธิ และปราศจากนิ วรณ์ ปริ ยฏุ ฐานกเลส
ิ
่
ิ –กเลสอยางละเอี
ิ
่
่ ่ มวา่ ให้ฝึก “การเจริญอานาปานสติมี
กเลสอยางกลาง
และ อนุสยกเลส
ยด ทังหลาย แตอยาลื
่ ฒนาไปสู่
่
ิ
วัตถุ ๑๖ และมีญาณ ๒๐๐” ดังทีกลาวมาแล้
วในบทความนี เพือให้เกดความชํ
านาญ กอนพั
กรรมฐานประเภทอืนๆ ให้พิจารณาการปฏิบตั ิภาวนาธรรมแหง่ “ฌานและญาณ” ทีเรี ยกวา่ “จิตตวิเวก” ดังนี
“จิตตวิเวก” หมายถึง จิตสงบ คําวา่ “วิเวก ๓” หมายถึง ความสงัด ความปลีกออก ภาวะไร้กิเลสและไมมี่ ทุกข์
ิ น ได้แก่ ผูม้ ีกายตังอยูใ่ นความสงัด ยินดีในเนกขัมมะ ชือวา่ (๑) “กายวิเวก” ผูข้ วนขวายในอธิจิต ชือวา่
เกดขึ
่ อความวิเวกอัน
(๒) “จิตตวิเวก” บุคคลผูไ้ มมี่ อุปธิ ปราศจากเครื องปรุ งแตง่ หรื อน้อมไปในนิพพาน กลาวคื
เป็ นเครื องนําออกไป ชือวา่ (๓) “อปธิ
ุ วเิ วก” นันคือ อาการประพฤติปฏิบตั ิ ดังนี (๑) “วิเวกนินฺนํ” คือ โน้มไป
ในวิเวก (๒) “วิเวกโปณํ” คือ น้อมไปในวิเวก (๓) “วิเวกปพฺภารํ” คือ เอนไปในวิเวก (๔) “วิเวกฏฐํฺ ” คือ
ิ งหลายหรื อไปเสี ยให้ไกล แตนอกจากนี
่
่ หรื อ
ตังอยูใ่ นวิเวกโดยเว้นจากกเลสทั
วิเวกยังมีนยั อืนอีก ๕ อยาง
“วิเวก ๕” ได้แก่
่ คือ การดับกเลสของทานผู
ิ
่ บ้ าํ เพ็ญฌาน ถึงปฐมฌาน ยอมขมนิ
่ ่ วรณ์
(๑) “วิกขัมภนวิเวก” ดับด้วยขมไว้
ไว้ได้ ตลอดเวลาทีอยูใ่ นฌานนัน
ิ วยธรรมทีเป็ นคู่ปรับหรื อธรรมทีตรงข้าม เชน่ ดับ
(๒) “ตทังควิเวก” ดับด้วยองค์นนั ๆ คือ ดับกเลสด้
ํ
สักกายทิฏฐิดว้ ยความรู ้ทีกาหนดแยกนามรู
ปออกได้ เป็ นการดับชัวคราวในกรณี นนั ๆ
ิ
(๓) “สมจเฉทวิ
เวก” ดับด้วยตัดขาด คือ ดับกเลสเสร็
จสิ นเด็ดขาด ด้วยโลกุตตรมรรค ในขณะแหง่
ุ
มรรคนัน
ิ
(๔) “ปฏิปัสสัทธิวเิ วก” ดับด้วยสงบระงับ คือ อาศัยโลกุตตรมรรคดับกเลสเด็
ดขาดไปแล้ว บรรลุโล
ิ
่
กุตตรผล กเลสเป็
นอันสงบระงับไปหมดแล้ว ไมต้่ องขวนขวายเพือดับอีก ในขณะแหงผลนั
น
่ คือ ดับกเลสเสร็
ิ
(๕) “นิสสรณวิเวก” ดับด้วยสลัดออกได้ หรื อดับด้วยปลอดโปรงไป
จสิ นแล้ว ดํารง
ิ บแล้วนันยังยืนตลอดไป คือ “อมตธาตุ–นิพพาน”
อยูใ่ นภาวะทีกเลสดั
่ าทีมีความหมายอยางเดี
่ ยวกนั ได้แก่ (๑) “นิโรธ ๕” –ความดับกเลส
ิ –ภาวะไร้กิเลสและไมมี่ ทุกข์เกดขึ
ิ น
สวนคํ
ิ (๓) “วิมุตติ ๕” –ความหลุดพ้น “วิราคะ ๕” –ความคลายกาหนั
ํ ด–ความ
(๒) “ปหาน ๕” –การละกเลส
่
สํารอกออกได้ “โวสสั คคะ ๕” –ความสละ–ความปลอย
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่ ่
็ เมือพิจารณาตามนัยแหงการเจริ
่
่
แตอยางไรกตาม
ญภาวนานัน “จิตตวิเวก” มีลาํ ดับปฏิบตั ิดงั ตอไปนี
(๑) ภิกษุผบู ้ รรลุปฐมฌาน มีจิตสงัดจากนิวรณ์
(๒) ภิกษุผบู ้ รรลุทุติยฌาน มีจิตสงัดจากวิตกวิจาร
(๓) ภิกษุผบู ้ รรลุตติยฌาน มีจิตสงัดจากปี ติ
(๔) ภิกษุผบู ้ รรลุจตุตถฌาน มีจิตสงัดจากสุขและทุกข์
(๕) ภิกษุผบู ้ รรลุอากาสานัญจายตนฌาน มีจิตสงัดจากรู ปสัญญา ปฏิฆสัญญา นานัตตสัญญา
(๖) ภิกษุผบู ้ รรลุวิญญานัญจายตนฌาน มีจิตสงัดจากอากาสานัญจายตนสัญญา
ิ ญญายตนฌาน มีจิตสงัดจากวิญญาณัญจายตนสัญญา
(๗) ภิกษุผบู ้ รรลุอากญจั
ิ ญญายตนสัญญา
(๘) ภิกษุผบู ้ รรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน มีจิตสงัดจากอากญจั
(๙) เมือภิกษุนนั เป็ น โสดาบันบุคคล มีจิตสงัดจากสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สี ลพั พตปรามาส ทิฏฐานุสยั
ิ ตังอยูใ่ นเหลาเดี
่ ยวกนกบสั
ั ั กกายทิฏฐิเป็ นต้นนัน
วิจิกิจฉานุสยั และจากกเลสที
่
(๑๐) เมือภิกษุนนั เป็ นสกทาคามีบุคคล มีจิตสงัดจากกามราคสังโยชน์ ปฏิฆสังโยชน์ อยางหยาบ
่
ิ ตังอยูใ่ นเหลาเดี
่ ยวกนกบกามราคสั
ั ั
กามราคานุสยั ปฏิฆานุสยั อยางหยาบ
และจากกเลสที
งโยชน์
่
อยางหยาบเป็
นต้นนัน
่
(๑๑) เมือภิกษุนนั เป็ นอนาคามีบุคคล มีจิตสงัดจากกามราคสังโยชน์ ปฏิฆสังโยชน์อยางละเอี
ยด
่
ิ ตังอยูใ่ นเหลาเดี
่ ยวกนกบกามราค
ั ั
กามราคานุสยั ปฏิฆานุสยั อยางละเอี
ยด และจากกเลสที
่
สังโยชน์อยางละเอี
ยดเป็ นต้นนัน
(๑๒) เมือภิกษุนนั เป็ นอรหันตบุคคล มีจิตสงัดจากรู ปราคะ อรู ปราคะ มานะอุทธัจจะ อวิชชา มานา
ิ ตังอยูใ่ นเหลาเดี
่ ยวกนกบรู
ั ั ปราคะเป็ นต้นนัน และจาก
นุสยั ภวราคานุสยั อวิชชานุสยั กเลสที
สังขารนิมิตทังปวงในภายนอก
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