
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

สมถวิปัสสนาในพระไตรปิฎก ตอนที่ ๔๕

สุภีร์ ทุมทอง



๑. กายคตาสติ  
๒. อานาปานสติ 
๓. มรณสติ 
๔. พุทธานุสสติ 
๕. ธัมมานุสสติ 
๖. สังฆานุสสติ 
    ๖.๑ ความสำคัญ คุณค่า และอานิสงส์     
    ๖.๒ วิธีการเจริญสังฆานุสสติ 

กรรมฐาน



๖.๑.๑ ชื่อว่าไม่ทิ้งฌานและทำตามคำสอนของพระศาสดา 
๖.๑.๒ เป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียว..นิพพาน 
๖.๑.๓ เป็นธรรมที่ควรเจริญ 
๖.๑.๔ เป็นเครื่องอยู่โดยมากของอริยสาวก 
๖.๑.๕ ทำให้จิตออกจากกามคุณ 
๖.๑.๖ เข้าอยู่กับพระสงฆ์ 
๖.๑.๗ ละความกลัวได้

๖.๑ ความสำคัญ คุณค่า และอานิสงส์



๖.๑.๘   ควรอนุเคราะห์แนะนำกัน 
๖.๑.๙   ห้วงบุญกุศลนำสุขมาให ้
๖.๑.๑๐ วิบากเลิศเกิดแก่ผู้เลื่อมใส 
๖.๑.๑๑ อมนุษย์ไม่ทำร้าย 

๖.๑ ความสำคัญ คุณค่า และอานิสงส์



สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ, อุชุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ,   
ญายปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ,  
สามีจิปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ,  ยทิทํ จตฺตาริ ปุริสยุคานิ, 
อฏฺฐ ปุริสปุคฺคลา, เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ, 
อาหุเนยฺโย ปาหุเนยฺโย ทกฺขิเณยฺโย อญฺชลีกรณีโย 
อนุตฺตรํ ปุญฺญกฺเขตฺตํ โลกสฺสาติ เอวํ อริยสงฺฆคุณา อนุสฺสริตพฺพา. 
(วิสุทฺธิ.)

๖.๒ วิธีเจริญสังฆานุสสติ



(๑)  สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ 
(๒)  อุชุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ  
(๓)  ญายปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ 
(๔)  สามีจิปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ 
(๕)  อาหุเนยฺโย    (๖)  ปาหุเนยฺโย  
(๗)  ทกฺขิเณยฺโย   (๘)  อญฺชลีกรณีโย 
(๙)  อนุตฺตร ํปุญฺญกฺเขตฺตํ โลกสฺส

สังฆคุณ ๙ บท



สุปฏิปนฺโน = เป็นผู้ปฏิบัติดี คือ  
เป็นผู้ปฏิบัติสัมมาปฏิปทา, อนุวัตติปฏิปทา  
อนุโลมปฏิปทา, อปัจจนีกปฏิปทา, ธัมมานุธัมมปฏิปทา 
สาวกสงฺโฆ = หมู่ของสาวกทั้งหลายผู้ที่เสมอกัน 
ด้วยศีลและทิฏฐิ

(๑) สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ



อุชุ = ปฏิบัติไม่คด ไม่โค้ง ไม่งอ  
ญาย = ปฏิบัติเพื่อเป็นอริยะห่างไกลจากกิเลส 
สามีจ ิ= ปฏิบัติสมควร 
ปฏิบัติเพื่อความรวมประชุมพร้อมของมรรค,  
ปฏิบัติเพื่อถึงผลที่พึงถึงได้ด้วยสัมมาปฏิบัติ 

(๑) สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ



สุปฏิปนฺโน 
(๑) เพราะปฏิบัติตามที่ทรงสอนไว้ในธรรมวินัย 
     ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว 
(๒) เพราะปฏิบัติอปัณณกปฏิทา คือข้อปฏิบัติ 
     ที่ไม่ผิดพลาด

(๑) สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ



อุชุปฏิปนฺโน 
(๑) เพราะปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทา  
     ไม่เข้าไปส่วนสุดที่ผิดพลาดทั้งสองด้าน 
(๒) เพราะปฏิบัติเพื่อละความคด โค้ง งอ 
     ด้านกาย ด้านวาจา และด้านใจ

(๒)  อุชุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ 



ญายปฏิปนฺโน 
เพราะปฏิบัติเพื่อญายธรรมคือพระนิพพาน

(๓) ญายปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ



สามีจิปฏิปนฺโน 
เพราะปฏิบัติสมควรต่อความเคารพ กราบไหว้  
บูชา และการถวายปัจจัย

(๔) สามีจิปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ



(๑) เป็นผู้ควรต่อปัจจัย ๔ ซึ่งเขานำมาจากที่ไกล 
     เพื่อถวายในท่านผู้มีศีลทั้งหลาย   
     เพราะทำสิ่งที่เขาถวายนั้นให้มีผลมาก 
(๒) เป็นผู้ควรต่อสมบัติทั้งปวงท่ีเขานำมาบูชา 
(๓) เป็นผู้ควรต่อสิ่งของที่นำมาถวาย 
     แม้ของเทวดามีท้าวสักกะเป็นต้น 
(๔) ผู้เปรียบเหมือนไฟบูชายัญของพราหมณ์ทั้งหลาย 
     เพราะการบูชาในพระสงฆ์มีผลมาก

(๕) อาหุเนยฺโย



(๑) เป็นผู้ควรต่ออาคันตุกทาน ซึ่งเขาจัดเตรียมไว้ต้อนรับแขก 
     ญาติมิตรที่รักใคร่พอใจผู้มาแล้วจากทิศต่างๆ  
     เพราะพระสงฆ์เป็นแขกที่หาได้ยาก  จะปรากฏต้องรอ   
     เป็นเวลาหนึ่งพุทธันดร  และพระสงฆ์ประกอบด้วยเหตุ 
     ที่ก่อให้เกิดความรักใคร่พอใจเป็นอันมาก 
(๒) เป็นผู้ควรทำอุปการะดูแลก่อนกว่าคนทั้งหมด 
(๓) เป็นผู้ควรต่อของที่นำมาโดยประการทั้งปวง

(๖) ปาหุเนยฺโย



ทกฺขิณาติ ปน ปรโลกํ สทฺทหิตฺวา ทาตพฺพทานํ วุจฺจติ 
ตํ ทกฺขิณํ อรหติ ทกฺขิณาย วา หิโต  
ยสฺมา นํ มหปฺผลกรณตาย วิโสเธตีติ ทกฺขิเณยฺโย.

(๗) ทกฺขิเณยฺโย   



อุโภ หตฺเถ สิรสิ ปติฏฺฐาเปตฺวา สพฺพโลเกน  
กริยมานํ อญฺชลีกมฺมํ อรหตีติ อญฺชลีกรณีโย.

(๘)  อญฺชลีกรณีโย



สพฺพโลกสฺส  อสทิสํ  ปุญฺญวิรูหณฏฺฐานํ.  
ยถา หิ รญฺโญ วา อมจฺจสฺส วา สาลีนํ วา ยวานํ วา วิรูหณฏฺฐาน ํ  
รญฺโญ สาลิกฺเขตฺตํ รญฺโญ ยวกฺเขตฺตนฺติ วุจฺจติ 
เอวํ สงฺโฆ สพฺพโลกสฺส ปุญฺญานํ วิรูหณฏฺฐานํ.  
สงฺฆํ นิสฺสาย หิ โลกสฺส นานปฺปการหิตสุขสํวตฺตนิกานิ  
ปุญฺญานิ วิรูหนฺติ ตสฺมา สงฺโฆ อนุตฺตรํ ปุญฺญกฺเขตฺตํ โลกสฺสาติ.

(๙) อนุตฺตรํ ปุญฺญกฺเขตฺตํ โลกสฺส



เอวํ สุปฏิปนฺนตาทิเภเท สงฺฆคุเณ อนุสฺสรโต  
เนว ตสฺมึ สมเย ราคปริยุฏฺฐิตํ จิตฺตํ โหติ  
น โทสปริยุฏฺฐิตํ... น โมหปริยุฏฺฐิตํ จิตฺตํ โหติ  
อุชุคตเมวสฺส ตสฺมึ สมเย จิตฺตํ โหติ สงฺฆํ อารพฺภาติ  
ปุริมนเยเนว วิกฺขมฺภิตนีวรณสฺส  
เอกกฺขเณ ฌานงฺคานิ อุปฺปชฺชนฺติ.    
(วิสุทฺธิ.)

การเกิดสมาธิ



สงฺฆคุณานํ ปน คมฺภีรตาย  
นานปฺปการคุณานุสฺสรณาธิมุตฺตตาย วา  
อปฺปนํ อปปฺตฺวา อุปจารปฺปตฺตเมว ฌานํ โหติ.  
ตเทตํ สงฺฆคุณานุสฺสรณวเสน อุปฺปนฺนตฺตา  
สงฺฆานุสฺสตจิฺเจว สงฺขํ คจฺฉติ.  
(วิสุทฺธิ.)

การเกิดสมาธิ



อิมญฺจ ปน สงฺฆานุสฺสติมนุยุตฺโต  
(๑) ภิกฺขุสงฺเฆ สคารโว โหติ สปฺปติสฺโส,  
(๒) สทฺธาทิเวปุลฺลํ อธิคจฺฉติ,  
(๓) ปีติปามุชฺชพหุโล โหติ,  
(๔) ภยเภรวสโห,  
(๕) ทุกฺขาธิวาสนสมตฺโถ,  
(๖) สงฺเฆน สํวาสสญฺญํ ปฏิลภติ,  
(วิสุทฺธิ.)

อานิสงส์ของสังฆานุสสติ



(๗) สงฺฆคุณานุสฺสติยา อชฺฌาวุฏฺฐญฺจสฺส สรีรมฺปิ  
     สนฺนิปติตสงฺฆมิว อุโปสถาคารํ ปูชารหํ โหติ, 
(๘) สงฺฆคุณาธิคมาย จิตฺตํ นมติ,  
(๙) วีติกฺกมิตพฺพวตฺถุสมาโยเค จสฺส  
     สมฺมุขา สงฺฆํ ปสฺสโต วิย หิโรตฺตปฺปํ ปจฺจุปฏฺฐาติ,  
(๑๐) อุตฺตรึ อปฺปฏิวิชฺฌนฺโต ปน สุคติปรายโน โหติ. 
(วิสุทฺธิ.)

อานิสงส์ของสังฆานุสสติ



  ตสฺมา หเว อปฺปมาทํ  กยิราถ  สเุมธโส  
  เอวํ  มหานุภาวาย     สงฺฆานุสฺสติยา สทา. 
(วิสุทฺธิ.)

อานิสงส์ของสังฆานุสสติ



สวัสดีครับ


