
๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

สมถวิปัสสนาในพระไตรปิฎก ตอนที่ ๔๗

สุภีร์ ทุมทอง



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

กรรมฐาน



๙.๑.๑ ชื่อว่าไม่ทิ้งฌานและทำตามคำสอนของพระศาสดา 
๙.๑.๒ เป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียว..นิพพาน 
๙.๑.๓ เป็นธรรมที่ควรเจริญ 
๙.๑.๔ เป็นเครื่องอยู่โดยมากของอริยสาวก 
๙.๑.๕ ทำให้จิตออกจากกามคุณ 
๙.๑.๖ ชื่อว่าเป็นผู้อยู่ร่วมกับศีลเป็นต้น

๑. ความสำคัญ คุณค่า และอานิสงส์



เทวตานุสฺสตึ ภาเวตุกาเมน ปน อริยมคฺควเสน  
สมุทาคเตหิ สทฺธาทีหิ คุเณหิ สมนฺนาคเตน ภวิตพฺพํ.  
ตโต รโหคเตน ปฏิสลฺลีเนน สนฺติ เทวา จาตุมฺมหาราชิกา...  
ตถารูปา ปญฺญา สํวิชฺชตีติ  เอวํ เทวตา สกฺขิฏฺฐาเน  
ฐเปตฺวา อตฺตโน สทฺธาทิคุณา อนุสฺสริตพฺพา  
(วิสุทฺธิ.)

๒. วิธีการเจริญเทวตานุสสติ



อิธ วิสาเข อริยสาวโก เทวตา อนุสฺสรติ  
“สนฺติ เทวา จาตุมฺมหาราชิกา, สนฺติ เทวา ตาวตึสา,  
สนฺติ เทวา ยามา, สนฺติ เทวา ตุสิตา, สนฺติ เทวา นิมฺมานรติ
โน, สนฺติ เทวา ปรนิมฺมิตวสวตฺติโน,  
สนฺติ เทวา พฺรหฺมกายิกา,  สนฺติ เทวา ตทุตฺตริ,  
ยถารูปาย สทฺธาย สมนฺนาคตา ตา เทวตา  
อิโต จุตา ตตฺถุปปนฺนา,  มยฺหํปิ ตถารูปา สทฺธา สํวิชฺชติ.  
(อํ.ติก. ๒๐/๗๑ อุโปสถสูตร)

๒. วิธีการเจริญเทวตานุสสติ



ยถารูเปน สีเลน สมนฺนาคตา ตา เทวตา อิโต จุตา ตตฺถุปปนฺนา,  
มยฺหํปิ ตถารูปํ สีลํ สํวิชฺชติ.  
ยถารูเปน สุเตน สมนฺนาคตา ตา เทวตา อิโต จุตา ตตฺถุปปนฺนา,  
มยฺหํปิ ตถารูปํ สุตํ สํวิชฺชติ.  
ยถารูเปน จาเคน สมนฺนาคตา ตา เทวตา อิโต จุตา ตตฺถุปปนฺนา,  
มยฺหํปิ ตถารูโป จาโค สํวิชฺชติ.  
ยถารูปาย ปญฺญาย สมนฺนาคตา ตา เทวตา อิโต จุตา ตตฺถุปปนฺนา,  
มยฺหํปิ ตถารูปา ปญฺญา สํวิชฺชตี”ติ. 
(อํ.ติก. ๒๐/๗๑ อุโปสถสูตร)

๒. วิธีการเจริญเทวตานุสสติ



ตสฺส อตฺตโน จ ตาสญฺจ เทวตานํ สทฺธญฺจ สีลญฺจ  
สุตญฺจ จาคญฺจ ปญฺญญฺจ อนุสฺสรโต จิตฺตํ ปสีทติ,  
ปามุชฺชํ อุปฺปชฺชติ,  
เย จิตฺตสฺส อุปกฺกิเลสา, เต ปหียนฺติ,  
เสยฺยถาปิ วิสาเข อุปกฺกิลิฏฺฐสฺส ชาตรูปสฺส อุปกฺกเมน  
ปริโยทปนา โหติ. 
(อํ.ติก. ๒๐/๗๑ อุโปสถสูตร)

๒. วิธีการเจริญเทวตานุสสติ



อยํ วุจฺจติ วิสาเข อริยสาวโก เทวตุโปสถํ อุปวสติ, 
เทวตาหิ สทฺธึ สํวสติ, เทวตา อารพฺภ จิตฺตํ ปสีทติ, 
ปามุชฺชํ อุปฺปชฺชติ,  
เย จิตฺตสฺส อุปกฺกิเลสา, เต ปหียนฺติ. 
(อํ.ติก. ๒๐/๗๑ อุโปสถสูตร)

๒. วิธีการเจริญเทวตานุสสติ



ปญฺจิมานิ  ภิกฺขเว  ธนานิ.  กตมานิ  ปญฺจ.  
สทฺธาธนํ  สีลธนํ  สุตธนํ  จาคธนํ  ปญฺญาธนํ. 
กตมญฺจ  ภิกฺขเว  สทฺธาธน.ํ   
อิธ ภิกฺขเว อริยสาวโก สทฺโธ  โหติ,   
สทฺทหติ  ตถาคตสฺส  โพธึ  “อิติปิ  โส  ภควา   
อรหํ  สมฺมาสมฺพุทฺโธ... สตฺถา เทวมนุสฺสานํ พุทฺโธ ภควา”ติ.  
อิทํ  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  สทฺธาธนํ. 
(อํ.ปญฺจก. ๒๒/๔๗ ธนสูตร)

๒. วิธีการเจริญเทวตานุสสติ



กตมญฺจ  ภิกฺขเว  สีลธน.ํ  
 อิธ  ภิกฺขเว  อริยสาวโก  ปาณาติปาตา  ปฏิวิรโต  โหติ .. 
สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา  ปฏิวิรโต  โหติ.   
อิทํ  วุจฺจติ  ภิกฺขเว สีลธนํ,   
(อํ.ปญฺจก. ๒๒/๔๗ ธนสูตร)

๒. วิธีการเจริญเทวตานุสสติ



กตมญฺจ  ภิกฺขเว  สุตธนํ.   
อิธ  ภิกฺขเว  อริยสาวโก  พหุสฺสุโต โหติ สุตธโร  สุตสนฺนิจโย,   
เย  เต  ธมฺมา  อาทิกลฺยาณา  มชฺเฌกลฺยาณา   
ปริโยสานกลฺยาณา  สาตฺถํ  สพฺยญฺชนํ  เกวลปริปุณฺณํ   
ปริสุทฺธํ  พฺรหฺมจริยํ  อภิวทนฺติ,  
ตถารูปาสฺส  ธมฺมา  พหุสฺสุตา  โหนฺติ ธตา วจสา  ปริจิตา   
มนสานุเปกฺขิตา  ทิฏฺฐิยา  สุปฺปฏิวิทฺธา.  
อิทํ  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  สุตธนํ. 
(อํ.ปญฺจก. ๒๒/๔๗ ธนสูตร)

๒. วิธีการเจริญเทวตานุสสติ



กตมญฺจ  ภิกฺขเว  จาคธนํ.   
อิธ  ภิกฺขเว  อริยสาวโก  วิคตมลมจฺเฉเรน  เจตสา   
อคารํ  อชฺฌาวสติ  มุตฺตจาโค  ปยตฺตปาณิ   
โวสฺสคฺครโต  ยาจโยโค  ทานสํวิภาครโต.   
อิทํ  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  จาคธนํ.       
(อํ.ปญฺจก. ๒๒/๔๗ ธนสูตร)

๒. วิธีการเจริญเทวตานุสสติ



กตมญฺจ  ภิกฺขเว  ปญฺญาธนํ.   
อิธ  ภิกฺขเว  อริยสาวโก  ปญฺญวา  โหติ   
อุทยตฺถคามินิยา  ปญฺญาย  สมนฺนาคโต   
อริยาย  นิพฺเพธิกาย  สมฺมาทุกฺขกฺขยคามินิยา.   
อิทํ  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  ปญฺญาธนํ.      
(อํ.ปญฺจก. ๒๒/๔๗ ธนสูตร)

๒. วิธีการเจริญเทวตานุสสติ



อิมญฺจ ปน เทวตานุสฺสติมนุยุตฺโต ภิกฺขุ  
(๑) เทวตานํ ปิโย โหติ มนาโป 
(๒) ภิยฺโยโส มตฺตาย สทฺธาทิเวปุลฺลํ อธิคจฺฉติ 
(๓) ปีติปามุชฺชพหุโล  วิหรติ   
(๔) อุตฺตรึ อปฺปฏิวิชฺฌนฺโต ปน สุคติปรายโน โหติ. 
(วิสุทฺธิ.)

อานิสงส์ของเทวตานุสสติ



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

กรรมฐาน



อุปสมานุสฺสตึ  ภาเวตุกาเมน  รโหคเตน  ปฏิสลฺลีเนน  
ยาวตา ภิกฺขเว ธมฺมา สงฺขตา วา อสงฺขตา วา.. 
นิพฺพานนฺติ เอวํ สพฺพทุกฺขูปสมสงฺขาตสฺส  
นิพฺพานสฺส คุณา อนุสฺสริตพฺพา. 
(วิสุทฺธิ)

๒. วิธีการเจริญอุปสมานุสสติ



ยาวตา  ภิกฺขเว  ธมฺมา  สงฺขตา วา  อสงฺขตา วา,   
วิราโค  เตสํ  อคฺคมกฺขายติ,  ยทิทํ มทนิมฺมทโน   
ปิปาสวินโย  อาลยสมุคฺฆาโต  วฏฺฏุปจฺเฉโท   
ตณฺหกฺขโย  วิราโค  นิโรโธ  นิพฺพานํ.   
(อํ.จตุกฺก. ๒๑/๓๔ อัคคัปปสาทสูตร)

๒. วิธีการเจริญอุปสมานุสสติ



อสงฺขตํ  อนตํ  อนาสวํ   สจฺจญฺจ ปารํ นิปุณํ สุทุทฺทสํ 
อชชฺชรนฺตํ  ธุวํ  อปโลกินํ     อนิทสฺสนํ  นิปฺปปญฺจสนฺตํ. 
อมตํ ปณีตญฺจ สิวญฺจ เขมํ  ตณฺหากฺขโย อจฺฉริยญฺจ  อพฺภุตํ 
อนีติกํ  อนีติกธมฺมํ          นิพฺพานเมตํ  สุคเตน  เทสิตํ. 
อพฺยาปชฺโฌ วิราโค จ       สุทฺธิ  มุตฺติ อนาลโย 
ทีปํ  เลณญฺจ  ตาณญฺจ        สรณญฺจ  ปรายนํ.   
(สํ.สฬา. ๑๘ อสงฺขตสํยุตฺต)

๒. วิธีการเจริญอุปสมานุสสติ



อิมญฺจ ปน อุปสมานุสฺสติมนุยุตฺโต ภิกฺข ุ
(๑) สุข ํสุปติ               (๒) สุขํ ปฏิพุชฺฌติ 
(๓) สนฺตนิฺทฺริโย โหติ      (๔) สนฺตมานโส  
(๕) หิโรตฺตปฺปสมนฺนาคโต  
(๖) ปาสาทิโก  
(๗) ปณีตาธิมุตฺติโก  
(๘) สพฺรหฺมจารีนํ ครุ จ ภาวนีโย จ  
(๙) อุตฺตรึ อปฺปฏิวิชฺฌนฺโต ปน สุคติปรายโน  โหติ. 
(วิสุทฺธิ.)

อานิสงส์ของอุปสมานุสสติ



สวัสดีครับ


