
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

สมถวิปัสสนาในพระไตรปิฎก ตอนที่ ๔๖

สุภีร์ ทุมทอง



๑. กายคตาสติ  
๒. อานาปานสติ 
๓. มรณสติ 
๔. พุทธานุสสติ 
๕. ธัมมานุสสติ 
๖. สังฆานุสสติ 
๗. สีลานุสสติ 
๘. จาคานุสสติ 
๙. เทวตานุสสติ

กรรมฐาน



พุทฺธานุสฺสตึ ภาเวต.ิ.. ธมฺมานุสฺสตึ ภาเวติ...  
สํฆานุสฺสตึ ภาเวติ... สีลานุสฺสตึ ภาเวติ ... 
จาคานุสฺสตึ ภาเวติ... เทวตานุสฺสตึ ภาเวติ ...  
อานาปานสตึ ภาเวติ... มรณสตึ ภาเวติ ... 
กายคตาสตึ ภาเวติ... อุปสมานุสฺสตึ ภาเวติ.(๙๒-๑๐๑)  
(อํ.เอกก. ๒๐ แสดงธรรมภาคปฏิบัติ ๑๘๑ ประการ)

๑.๑ ชื่อว่าไม่ทิ้งฌานและทำตามคำสอนของพระศาสดา



อยํ วุจฺจติ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อริตฺตชฺฌาโน วิหรติ  
สตฺถุสาสนกโร โอวาทปฏิกโร  
อโมฆํ รฏฺฐปิณฺฑํ ภุญฺชติ.  
โก ปน วาโท, เย นํ พหุลีกโรนฺติ. 
(อํ.เอกก. ๒๐ แสดงธรรมภาคปฏิบัติ ๑๘๑ ประการ)

๑.๑ ชื่อว่าไม่ทิ้งฌานและทำตามคำสอนของพระศาสดา



เอกธมฺโม ภิกฺขเว ภาวิโต พหุลีกโต เอกนฺตนิพฺพิทาย  
วิราคาย นิโรธาย อุปสมาย อภิญฺญาย สมฺโพธาย  
นิพฺพานาย สํวตฺตติ. กตโม เอกธมฺโม. พุทฺธานุสฺสต.ิ., 
ธมฺมานุสฺสติ... สํฆานุสฺสติ... สีลานุสฺสติ...  
จาคานุสฺสติ... เทวตานุสฺสติ... อานาปานสฺสติ...  
มรณสฺสติ... กายคตาสติ... อุปสมานุสฺสติ. 
(อํ.เอกก. ๒๐/๒๙๖-๗)

๑.๒ เป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียว..นิพพาน



กตเม ฉ ธมฺมา ภาเวตพฺพา. ฉ อนุสฺสติฏฺฐานานิ. 
พุทฺธานุสฺสติ ธมฺมานุสฺสติ สํฆานุสฺสติ  
สีลานุสฺสติ จาคานุสฺสติ เทวตานุสฺสติ.  
อิเม ฉ ธมฺมา ภาเวตพฺพา. 
(ที.ปา. ๑๑/๓๕๖ ทสุตตรสูตร)

๑.๓ เป็นธรรมที่ควรเจริญ



ราคสฺส  ภิกฺขเว  อภิญฺญาย  ฉ  ธมฺมา  ภาเวตพฺพา.   
กตเม  ฉ.  พุทฺธานุสฺสติ  ธมฺมานุสฺสติ  สํฆานุสฺสติ   
สีลานุสฺสติ  จาคานุสฺสติ  เทวตานุสฺสติ.   
ราคสฺส  ภิกฺขเว  อภิญฺญาย  อิเม ฉ ธมฺมา ภาเวตพฺพา. 
(อํ.ฉกฺก. ๒๒/๑๔๑ ราคเปยยาล)

๑.๓ เป็นธรรมที่ควรเจริญ



[๑๔๓-๑๖๙]  ราคสฺส  ภิกฺขเว  ปริญฺญาย ..  
ปริกฺขยาย .. ปหานาย ...ขยาย .. วยาย .. วิราคาย ..  
นิโรธาย .. จาคาย .. ปฏินิสฺสคฺคาย.   
อิเม  ฉ  ธมฺมา  ภาเวตพฺพา. 
[๑๗๐-๖๔๙]  โทสสฺส... โมหสฺส...  
(อํ.ฉกฺก. ๒๒ ราคเปยยาล)

๑.๓ เป็นธรรมที่ควรเจริญ



อิธ มหานาม  อริยสาวโก ตถาคตํ  อนุสฺสรติ.. 
ปุน  จปรํ  มหานาม  อริยสาวโก  ธมฺมํ  อนุสฺสรติ.. 
ปุน  จปรํ  มหานาม  อริยสาวโก  สํฆํ  อนุสฺสรติ.. 
ปุน  จปรํ  มหานาม  อริยสาวโก  อตฺตโน สีลานิ อนุสฺสรติ.. 
ปุน  จปรํ  มหานาม  อริยสาวโก  อตฺตโน จาคํ อนุสฺสรติ.. 
ปุน  จปรํ  มหานาม  อริยสาวโก  เทวตานุสฺสตึ ภาเวติ.. 
(อํ.ฉกฺก. ๒๒/๑๐ มหานามสูตร)

๑.๔ เป็นเครื่องอยู่โดยมากของอริยสาวก



ฉยิมานิ  ภิกฺขเว  อนุสฺสติฏฺฐานานิ. กตมานิ  ฉ.   
อิธ  ภิกฺขเว  อริยสาวโก  ตถาคตํ อนุสฺสรติ..   
ธมฺมํ อนุสฺสรติ.. สํฆํ  อนุสฺสรติ.. อตฺตโน สีลานิ อนุสฺสรติ.. 
อตฺตโน จาคํ อนุสฺสรติ.. เทวตานุสฺสตึ ภาเวติ.. 
เนวสฺส  ตสฺมึ  สมเย ราคปริยุฏฺฐิตํ  จิตฺตํ  โหติ,   
น โทสปริยุฏฺฐิตํ  จิตฺตํ  โหติ, น โมหปริยุฏฺฐิตํ  จิตฺตํ  โหติ,   
(อํ.ฉกฺก. ๒๒/๒๕ อนุสสติฏฐานสูตร)

๑.๕ ทำให้จิตออกจากกามคุณ



อุชุคตเมวสฺส  ตสฺมึ  สมเย  จิตฺตํ  โหติ,   
นิกฺขนฺตํ  มุตฺตํ  วุฏฺฐิตํ  เคธมฺหา.   
เคโธติ  โข  ภิกฺขเว  ปญฺจนฺเนตํ  กามคุณานํ อธิวจนํ.   
อิทมฺปิ โข  ภิกฺขเว อารมฺมณํ  กริตฺวา   
เอวมิเธกจฺเจ  สตฺตา วิสุชฺฌนฺติ,..  
(อํ.ฉกฺก. ๒๒/๒๕ อนุสสติฏฐานสูตร)

๑.๕ ทำให้จิตออกจากกามคุณ



กถญฺจ วิสาเข อุปกฺกิลิฏฺฐสฺส จิตฺตสฺส อุปกฺกเมน ปริโยทปนา  
โหติ.  อิธ วิสาเข อริยสาวโก อตฺตโน สีลานิ อนุสฺสรติ  
อขณฺฑานิ อจฺฉิทฺทานิ อสพลานิ อกมฺมาสานิ ภุชิสฺสานิ 
วิญฺญุปฺปสตฺถานิ อปรามตฺถานิ สมาธิสํวตฺตนิกานิ.  
ตสฺส สีลํ อนุสฺสรโต จิตฺตํ ปสีทติ, ปามุชฺชํ อุปฺปชฺชติ,  
เย จิตฺตสฺส อุปกฺกิเลสา, เต ปหียนฺติ, 
(อํ.ติก. ๒๐/๗๑ อุโปสถสูตร)

๑.๖ อยู่ร่วมกับศีล



อยํ วุจฺจต ิวิสาเข อริยสาวโก สีลุโปสถํ อุปวสติ,  
สีเลน สทฺธึ สํวสต,ิ สีลญฺจสฺส อารพฺภ จิตฺตํ ปสีทต,ิ 
ปามุชฺชํ อุปฺปชฺชต,ิ  
เย จิตฺตสฺส อุปกฺกิเลสา, เต ปหียนฺติ.  
(อํ.ติก. ๒๐/๗๑ อุโปสถสูตร)

๑.๖ อยู่ร่วมกับศีล



๖.๑.๑ ชื่อว่าไม่ทิ้งฌานและทำตามคำสอนของพระศาสดา 
๖.๑.๒ เป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียว..นิพพาน 
๖.๑.๓ เป็นธรรมที่ควรเจริญ 
๖.๑.๔ เป็นเครื่องอยู่โดยมากของอริยสาวก 
๖.๑.๕ ทำให้จิตออกจากกามคุณ 
๖.๑.๖ ชื่อว่าเป็นผู้อยู่ร่วมกับศีลเป็นต้น

๑. ความสำคัญ คุณค่า และอานิสงส์



สีลานุสฺสตึ  ภาเวตุกาเมน  ปน รโหคเตน ปฏิสลฺลีเนน   
อโห วต เม  สีลานิ 
อขณฺฑานิ อจฺฉิทฺทานิ อสพลานิ อกมฺมาสานิ ภุชิสฺสานิ  
วิญฺญุปฺปสตฺถานิ  อปรามตฺถานิ  สมาธิสํวตฺตนิกานีติ 
เอวํอขณฺฑตาทิคุณวเสน อตฺตโน สีลานิ อนุสฺสริตพฺพานิ. 
ตานิ จ คหฏฺเฐน คหฏฺฐสีลานิ ปพฺพชิเตน ปพฺพชิตสีลานิ. 
(วิสุทฺธิ.)

๒. วิธีการเจริญสีลานุสสติ



เอวํ อขณฺฑตาทิคุณวเสน อตฺตโน สีลานิ อนุสฺสรโต 
เนวสฺส ตสฺมึ สมเย ราคปริยุฏฺฐิตํ จิตฺตํ โหต ิ 
น โทสปริยุฏฺฐิตํ... น โมหปริยุฏฺฐิตํ  จิตฺตํ โหต ิ
อุชุคตเมวสฺส  ตสฺมึ  สมเย จิตฺตํ โหติ สีลํ อารพฺภาติ  
ปุริมนเยเนว วิกฺขมฺภิตนีวรณสฺส เอกกฺขเณ  
ฌานงฺคานิ อุปฺปชฺชนฺติ.  
(วิสุทฺธิ.)

การได้สมาธิ



สีลคุณานํ ปน คมฺภีรตาย   
นานปฺปการคุณานุสฺสรณาธิมุตฺตตาย วา  
อปฺปนํ อปฺปตฺวา อุปจารปฺปตฺตเมว ฌานํ โหติ.  
ตเทตํ สีลคุณานุสฺสรณวเสน อุปฺปนฺนตฺตา  
สีลานุสฺสติจฺเจว สงฺขํ คจฺฉติ. 
(วิสุทฺธิ.)

การได้สมาธิ



อิมญฺจ ปน สีลานุสฺสติมนุยุตฺโต ภิกฺขุ  
(๑) สิกฺขาย สคารโว โหติ,  (๒) สภาควุตฺติ,  
(๓) ปฏิสนฺถาเร อปฺปมตฺโต,  (๔) อตฺตานุวาทาทิภยวิรหิโต,  
(๕) อณุมตฺเตสุ วชฺเชสุ ภยทสฺสาวี,  
(๖) สทฺธาทิเวปุลฺลํ อธิคจฺฉติ, (๗) ปีติปามุชฺชพหุโล โหต,ิ  
(๘) อุตฺตรึ อปฺปฏิวิชฺฌนฺโต ปน สุคติปรายโน โหติ. 
(วิสุทฺธิ.)

อานิสงส์ของสีลานุสสติ



๑. กายคตาสติ  
๒. อานาปานสติ 
๓. มรณสติ 
๔. พุทธานุสสติ 
๕. ธัมมานุสสติ 
๖. สังฆานุสสติ 
๗. สีลานุสสติ 
๘. จาคานุสสติ 
๙. เทวตานุสสติ

กรรมฐาน



จาคานุสฺสตึ ภาเวตุกาเมน ปน ปกติยา จาคาธิมุตฺเตน  
นิจฺจปฺปวตฺตทานสํวิภาเคน ภวิตพฺพ,ํ 
อถวา ปน ภาวนํ อารภนฺเตน  
อิโตทานิ ปภูติ สติ ปฏิคฺคาหเก อนฺตมโส เอกาโลปมตฺตมฺปิ 
ทานํ อทตฺวา น ภุญฺชิสฺสามีติ สมาทานํ กตฺวา  
ตํทิวสํ คุณวิสิฏฺเฐสุ ปฏิคฺคหเกสุ ยถาสตฺติ ยถาพลํ ทานํ ทตฺวา  
ตตฺถ นิมิตฺตํ คณฺหิตฺวา รโหคเตน ปฏิสลฺลีเนน  
(วิสุทฺธิ.)

๒. วิธีการเจริญจาคานุสสติ



ลาภา วต เม, สุลทฺธํ วต เม,  
โยหํ  มจฺเฉรมลปริยุฏฺฐิตาย ปชาย  
วิคตมลมจฺเฉเรน เจตสา วิหรามิ  
มุตฺตจาโค ปยตปาณิ โวสฺสคฺครโต ยาจโยโค  
ทานสํวิภาครโตติ เอวํ วิคตมลมจฺเฉรตาทิคุณวเสน 
อตฺตโน จาโค อนุสฺสริตพฺโพ. 
(วิสุทฺธิ.)

๒. วิธีการเจริญจาคานุสสติ



ตสฺเสวํ วิคตมลมจฺเฉรตาทิคุณวเสน อตฺตโน จาคํ 
อนุสฺสรโต เนว ตสฺมึ สมเย ราคปริยุฏฺฐิตํ จิตฺตํ โหติ  
น โทสปริยุฏฺฐิตํ... น โมหปริยุฏฺฐิตํ จิตฺตํ โหติ  
อุชุคตเมวสฺส ตสฺมึ สมเย จิตฺตํ โหติ จาคํ อารพฺภาติ  
ปุริมนเยเนว วิกฺขมฺภิตนีวรณสฺส เอกกฺขเณ  
ฌานงฺคานิ อุปฺปชฺชนฺติ. 
(วิสุทฺธิ.)

การได้สมาธิ



จาคคุณานํ ปน คมฺภีรตาย  
นานปฺปการจาคคุณานุสฺสรณาธิมุตฺตตาย วา  
อปฺปนํ อปฺปตฺวา อุปจารปฺปตฺตเมว ฌานํ โหติ.  
ตเทตํ จาคคุณานุสฺสรณวเสน อุปฺปนฺนตฺตา  
จาคานุสฺสติจฺเจว สงฺขํ คจฺฉติ. 
(วิสุทฺธิ.)

การได้สมาธิ



อิมญฺจ ปน จาคานุสฺสติมนุยุตฺโต ภิกฺข ุ
(๑) ภิยฺโยโส มตฺตาย จาคาธิมุตฺโต โหติ,  
(๒) อโลภชฺฌาสโย, (๓) เมตฺตาย อนุโลมการี,  
(๔) วิสารโท, (๕) ปีติปามุชฺชพหุโล,  
(๖) อุตฺตรึ อปฺปฏิวิชฺฌนฺโต ปน สุคติปรายโน โหติ.  
(วิสุทฺธิ.)

อานิสงส์ของจาคานุสสติ



๑. กายคตาสติ  
๒. อานาปานสติ 
๓. มรณสติ 
๔. พุทธานุสสติ 
๕. ธัมมานุสสติ 
๖. สังฆานุสสติ 
๗. สีลานุสสติ       ๘. จาคานุสสติ 
๙. เทวตานุสสติ    ๑๐. อุปสมานุสสติ

กรรมฐาน



สวัสดีครับ


