
๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

สมถวิปัสสนาในพระไตรปิฎก ตอนที่ ๔๒

สุภีร์ ทุมทอง



๑. กายคตาสติ  
๒. อานาปานสติ 
๓. มรณสติ 
๔. พุทธานุสสติ 
๕. ธัมมานุสสติ 
    ๕.๑ ความสำคัญ คุณค่า และอานิสงส์ 
    ๔.๒ วิธีเจริญธัมมานุสสติ

กรรมฐาน



(๑) สฺวากฺขาโต  ภควตา  ธมฺโม,   
(๒) สนฺทิฏฺฐิโก,  (๓) อกาลิโก,  (๔) เอหิปสฺสิโก,   
(๕) โอปนิยิโก,   (๖) ปจฺจตฺตํ  เวทิตพฺโพ  วิญฺญูหิ.

ธัมมานุสสติ



๕.๑.๑ ชื่อว่าไม่ทิ้งฌานและทำตามคำสอนของพระศาสดา 
๕.๑.๒ เป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียว..นิพพาน 
๕.๑.๓ เป็นธรรมที่ควรเจริญ 
๕.๑.๔ เป็นเครื่องอยู่โดยมากของอริยสาวก 
๕.๑.๕ ทำให้จิตออกจากกามคุณ 
๕.๑.๖ เข้าอยู่กับธรรม 
๕.๑.๗ ละความกลัวได้ 
๕.๑.๘ ควรอนุเคราะห์แนะนำกัน 
๔.๑.๙ ห้วงบุญกุศลนำสุขมาให้ 
๔.๑.๑๐ วิบากเลิศเกิดแก่ผู้เลื่อมใส

๕.๑ ความสำคัญ คุณค่า และอานิสงส์



[๒๙๖] สุปฺปพุทฺธํ ปพุชฺฌนฺติ   สทา โคตมสาวกา 
     เยสํ ทิวา จ รตฺโต จ   นิจฺจํ พุทฺธคตา สติ. 
[๒๙๗] สุปฺปพุทฺธํ ปพุชฺฌนฺติ   สทา โคตมสาวกา 
     เยสํ ทิวา จ รตฺโต จ   นิจฺจํ ธมฺมคตา สติ. 
[๒๙๘] สุปฺปพุทฺธํ ปพุชฺฌนฺติ   สทา โคตมสาวกา 
     เยสํ ทิวา จ รตฺโต จ   นิจฺจํ สํฆคตา สติ. 
(ขุ.ธ. ๒๕ ทารุสากฏิกวตฺถุ)

๔.๑.๑๑ อมนุษย์ไม่ทำร้าย



[๒๙๙] สุปฺปพุทฺธํ ปพุชฺฌนฺติ   สทา โคตมสาวกา 
      เยสํ ทิวา จ รตฺโต จ   นิจฺจํ กายคตา สติ. 
[๓๐๐] สุปฺปพุทฺธํ ปพุชฺฌนฺติ   สทา โคตมสาวกา 
      เยสํ ทิวา จ รตฺโต จ   อหึสาย รโต มโน. 
[๓๐๑] สุปฺปพุทฺธํ ปพุชฺฌนฺติ   สทา โคตมสาวกา 
      เยสํ ทิวา จ รตฺโต จ   ภาวนาย รโต มโน. 
(ขุ.ธ. ๒๕ ทารุสากฏิกวตฺถุ)

๔.๑.๑๑ อมนุษย์ไม่ทำร้าย



“ทุกฺขํ โข อคารโว วิหรติ อปฺปติสฺโส,  
กํ นุ ขฺวาหํ สมณํ วา พฺราหฺมณํ วา  
สกฺกตฺวา ครุกตฺวา  อุปนิสฺสาย วิหเรยฺยนฺ”ติ... 
ยนฺนูนาหํ ยฺวายํ ธมฺโม มยา อภิสมฺพุทฺโธ,  
ตเมว ธมฺมํ สกฺกตฺวา ครุกตฺวา อุปนิสฺสาย วิหเรยฺยนฺ”ติ. 
(สํ.ส. ๑๕/๑๗๓ คารวสูตร)

๔.๑.๑๒ เป็นที่เคารพของพระพุทธเจ้า



      เย จ อตีตา สมฺพุทฺธา  เย จ พุทฺธา อนาคตา 
  โย เจตรหิ สมฺพุทฺโธ  พหุนฺนํ โสกนาสโน. 
  สพฺเพ สทฺธมฺมครุโน  วิหรึสุ วิหรนฺติ จ 
  ตถาปิ วิหริสฺสนฺติ   เอสา พุทฺธาน ธมฺมตา. 
  ตสฺมา หิ อตฺตกาเมน  มหตฺตมภิกงฺขตา 
  สทฺธมฺโม ครุกาตพฺโพ  สรํ พุทฺธาน สาสนํ. 
(สํ.ส. ๑๕/๑๗๓ คารวสูตร)

๔.๑.๑๒ เป็นที่เคารพของพระพุทธเจ้า



สิยา โข ปนานนฺท ตุมฺหากํ เอวมสฺส  
‘อตีตสตฺถุกํ ปาวจนํ, นตฺถิ โน สตฺถา’ติ.  
น โข ปเนตํ อานนฺท เอวํ ทฏฺฐพฺพํ;  
โย โว อานนฺท มยา ธมฺโม จ วินโย จ เทสิโต ปญฺญตฺโต,  
โส โว มมจฺจเยน สตฺถา. 
(ที.ม. ๑๐/๒๑๖ มหาปรินิพพานสูตร)

๔.๑.๑๓ เป็นศาสดา



โสตานุคตานํ  ภิกฺขเว  ธมฺมานํ  วจสา  ปริจิตานํ   
มนสานุเปกฺขิตานํ  ทิฏฺฐิยา  สุปฺปฏิวิทฺธานํ   
จตฺตาโร  อานิสํสา  ปาฏิกงฺขา.  กตเม  จตฺตาโร.  
อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ธมฺมํ  ปริยาปุณาติ  สุตฺตํ  เคยฺยํ   
เวยฺยากรณํ คาถํ อุทานํ อิติวุตฺตกํ ชาตกํ อพฺภุตธมฺมํ เวทลฺลํ,   
ตสฺส  เต  ธมฺมา  โสตานุคตา  โหนฺติ  วจสา  ปริจิตา   
มนสานุเปกฺขิตา  ทิฏฺฐิยา  สุปฺปฏิวิทฺธา.   
(อํ.จตุกฺก. ๒๑/๑๙๑ โสตานุคตสูตร)

๔.๑.๑๔ เรียนธรรมไว้ชาติถัดไปบรรลุเร็ว



โส  มุฏฺฐสฺสติ  กาลํ  กุรุมาโน  อญฺญตรํ  เทวนิกายํ  อุปปชฺชติ,   
ตสฺส  ตตฺถ  สุขิโน  ธมฺมปทา  ปิลปนฺติ.   
ทนฺโธ  ภิกฺขเว  สตุปฺปาโท,   
อถ  โส  สตฺโต  ขิปฺปํเยว  วิเสสคามี  โหติ. (๑) 
(อํ.จตุกฺก. ๒๑/๑๙๑ โสตานุคตสูตร)

๔.๑.๑๔ เรียนธรรมไว้ชาติถัดไปบรรลุเร็ว



...ตสฺส  ตตฺถ  นเหว  โข  สุขิโน  ธมฺมปทา  ปิลปนฺติ,   
อปิจ  โข  ภิกฺขุ  อิทฺธิมา  เจโตวสิปฺปตฺโต  เทวปริสาย   
ธมฺมํ  เทเสติ.  ตสฺส  เอวํ  โหติ  “อยํ วา  โส  ธมฺมวินโย,   
ยตฺถาหํ  ปุพฺเพ  พฺรหฺมจริยํ  อจรินฺ”ติ.   
ทนฺโธ  ภิกฺขเว  สตุปฺปาโท,   
อถ โส  สตฺโต  ขิปฺปเมว  วิเสสคามี  โหติ. (๒) 
(อํ.จตุกฺก. ๒๑/๑๙๑ โสตานุคตสูตร)

๔.๑.๑๔ เรียนธรรมไว้ชาติถัดไปบรรลุเร็ว



..ตสฺส  ตตฺถ  นเหว  โข  สุขิโน  ธมฺมปทา  ปิลปนฺติ,   
นปิ  ภิกฺขุ  อิทฺธิมา  เจโตวสิปฺปตฺโต  เทวปริสาย  ธมฺมํ เทเสติ,   
อปิจ  โข  เทวปุตฺโต  เทวปริสาย  ธมฺมํ  เทเสติ.   
ตสฺส  เอวํ  โหติ  “อยํ  วา  โส  ธมฺมวินโย,   
ยตฺถาหํ  ปุพฺเพ  พฺรหฺมจริยํ  อจรินฺ”ติ.   
ทนฺโธ  ภิกฺขเว  สตุปฺปาโท,   
อถ  โส  สตฺโต  ขิปฺปํเยว วิเสสคามี  โหติ. (๓) 
(อํ.จตุกฺก. ๒๑/๑๙๑ โสตานุคตสูตร)

๔.๑.๑๔ เรียนธรรมไว้ชาติถัดไปบรรลุเร็ว



..นปิ  เทวปุตฺโต  เทวปริสาย ธมฺมํ  เทเสติ,   
อปิจ  โข  โอปปาติโก  โอปปาติกํ  สาเรติ    
“สรสิ ตฺวํ  มาริส, ยตฺถ มยํ ปุพฺเพ พฺรหฺมจริยํ อจริมฺหา”ติ.   
โส  เอวมาห “สรามิ  มาริส,  สรามิ  มาริสา”ติ.   
ทนฺโธ  ภิกฺขเว  สตุปฺปาโท,   
อถ  โส  สตฺโต  ขิปฺปํเยว  วิเสสคามี  โหติ. (๔) 
(อํ.จตุกฺก. ๒๑/๑๙๑ โสตานุคตสูตร)

๔.๑.๑๔ เรียนธรรมไว้ชาติถัดไปบรรลุเร็ว



ปญฺจิมานิ  ภิกฺขเว  วิมุตฺตายตนานิ,   
ยตฺถ  ภิกฺขุโน  อปฺปมตฺตสฺส  อาตาปิโน  ปหิตตฺตสฺส  
วิหรโต  อวิมุตฺตํ วา  จิตฺตํ  วิมุจฺจติ,   
อปริกฺขีณา วา  อาสวา  ปริกฺขยํ  คจฺฉนฺติ,   
อนนุปฺปตฺตํ วา  อนุตฺตรํ  โยคกฺเขมํ  อนุปาปุณาติ.   
(อํ.ปญฺจก. ๒๒/๒๖ วิมุตตายตนสูตร)

๔.๑.๑๕ เป็นเหตุแห่งวิมุตติ



อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  สตฺถา  ธมฺมํ  เทเสติ  อญฺญตโร วา   
ครุฏฺฐานิโย  สพฺรหฺมจารี,  ยถา  ยถา  ภิกฺขเว  ตสฺส  ภิกฺขุโน   
สตฺถา  ธมฺมํ  เทเสติ  อญฺญตโร  วา  ครุฏฺฐานิโย  สพฺรหฺมจารี,   
ตถา ตถา โส ตสฺมึ ธมฺเม อตฺถปฏิสํเวที จ  โหติ ธมฺมปฏิสํเวที จ,   
ตสฺส  อตฺถปฏิสํเวทิโน  ธมฺมปฏิสํเวทิโน  ปามุชฺชํ  ชายต,ิ   
ปมุทิตสฺส  ปีติ  ชายติ,  ปีติมนสฺส  กาโย  ปสฺสมฺภติ,   
ปสฺสทฺธกาโย  สุขํ  เวเทติ.  สุขิโน  จิตฺตํ  สมาธิยติ.   
อิทํ  ภิกฺขเว  ปฐมํ  วิมุตฺตายตนํ,.. (๑) 
(อํ.ปญฺจก. ๒๒/๒๖ วิมุตตายตนสูตร)

๔.๑.๑๕ เป็นเหตุแห่งวิมุตติ



..อปิจ โข  ยถาสุตํ ยถาปริยตฺตํ  ธมฺมํ วิตฺถาเรน ปเรสํ เทเสติ.  
ยถา  ยถา  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ยถาสุตํ  ยถาปริยตฺตํ  ธมฺมํ   
วิตฺถาเรน  ปเรสํ  เทเสติ,  ตถา  ตถา  โส  ตสฺมึ  ธมฺเม   
อตฺถปฏิสํเวที  จ  โหติ  ธมฺมปฏิสํเวที  จ.   
ตสฺส  อตฺถปฏิสํเวทิโน  ธมฺมปฏิสํเวทิโน  ปามุชฺชํ  ชายติ,   
ปมุทิตสฺส  ปีติ  ชายติ, ปีติมนสฺส  กาโย  ปสฺสมฺภติ,   
ปสฺสทฺธกาโย  สุขํ  เวเทติ,  สุขิโน  จิตฺตํ  สมาธิยติ.   
อิทํ  ภิกฺขเว  ทุติยํ วิมุตฺตายตนํ,..(๒) 
(อํ.ปญฺจก. ๒๒/๒๖ วิมุตตายตนสูตร)

๔.๑.๑๕ เป็นเหตุแห่งวิมุตติ



..อปิจ โข  ยถาสุตํ ยถาปริยตฺตํ ธมฺมํ วิตฺถาเรน สชฺฌายํ กโรติ.  
ยถา  ยถา  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ยถาสุตํ  ยถาปริยตฺตํ  ธมฺมํ   
วิตฺถาเรน  สชฺฌายํ  กโรติ,  ตถา  ตถา  โส  ตสฺมึ  ธมฺเม  
ฃอตฺถปฏิสํเวที  จ  โหติ  ธมฺมปฏิสํเวที  จ.   
ตสฺส  อตฺถปฏิสํเวทิโน  ธมฺมปฏิสํเวทิโน  ปามุชฺชํ  ชายติ,   
ปมุทิตสฺส  ปีติ  ชายติ,.  ปีติมนสฺส  กาโย  ปสฺสมฺภติ,  
ปสฺสทฺธกาโย  สุขํ  เวเทติ,  สุขิโน  จิตฺตํ  สมาธิยติ.   
อิทํ  ภิกฺขเว  ตติยํ  วิมุตฺตายตนํ,..(๓) 
(อํ.ปญฺจก. ๒๒/๒๖ วิมุตตายตนสูตร)

๔.๑.๑๕ เป็นเหตุแห่งวิมุตติ



..อปิจ โข ยถาสุตํ ยถาปริยตฺตํ  ธมฺมํ เจตสา อนุวิตกฺเกติ  
อนุวิจาเรติ  มนสานุเปกฺขติ. ยถา ยถา ภิกฺขเว ภิกฺขุ  
ยถาสุตํ  ยถาปริยตฺตํ  ธมฺมํ เจตสา อนุวิตกฺเกติ   
อนุวิจาเรติ   มนสานุเปกฺขติ,  ตถา  ตถา  โส   
ตสฺมึ  ธมฺเม  อตฺถปฏิสํเวที จ  โหติ  ธมฺมปฏิสํเวที จ.   
ตสฺส อตฺถปฏิสํเวทิโน ธมฺมปฏิสํเวทิโน ปามุชฺชํ ชายติ,...  
อิทํ  ภิกฺขเว  จตุตฺถํ  วิมุตฺตายตนํ,..(๔) 
(อํ.ปญฺจก. ๒๒/๒๖ วิมุตตายตนสูตร)

๔.๑.๑๕ เป็นเหตุแห่งวิมุตติ



..อปิจ ขฺวสฺส อญฺญตรํ สมาธินิมิตฺตํ สุคฺคหิตํ โหติ สุมนสิกตํ  
สูปธาริตํ  สุปฺปฏิวิทฺธํ  ปญฺญาย. ยถา ยถา ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  
อญฺญตรํ  สมาธินิมิตฺตํ  สุคฺคหิตํ  โหติ  สุมนสิกตํ  สูปธาริตํ   
สุปฺปฏิวิทฺธํ  ปญฺญาย,  ตถา  ตถา  โส   
ตสฺมึ  ธมฺเม  อตฺถปฏิสํเวที จ  โหติ  ธมฺมปฏิสํเวที จ.   
ตสฺส  อตฺถปฏิสํเวทิโน  ธมฺมปฏิสํเวทิโน  ปามุชฺชํ  ชายติ,...  
อิทํ  ภิกฺขเว  ปญฺจมํ  วิมุตฺตายตนํ,..(๕) 
(อํ.ปญฺจก. ๒๒/๒๖ วิมุตตายตนสูตร)

๔.๑.๑๕ เป็นเหตุแห่งวิมุตติ



อหํ โข ปน จุนฺท เอตรหิ สตฺถา โลเก อุปฺปนฺโน  
อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ, ธมฺโม จ สฺวากฺขาโต สุปฺปเวทิโต  
นิยฺยานิโก อุปสมสํวตฺตนิโก สมฺมาสมฺพุทฺธปฺปเวทิโต, 
วิญฺญาปิตตฺถา จ เม สาวกา สทฺธมฺเม,  
เกวลญฺจ เตสํ ปริปูรํ พฺรหฺมจริยํ อาวิกตํ อุตฺตานีกตํ  
สพฺพสงฺคาหปทกตํ สปฺปาฏิหีรกตํ  
ยาว เทวมนุสฺเสหิ สุปฺปกาสิตํ. 
(ที.ปา. ๑๑/๑๗๕ ปาสาทิกสูตร)

๔.๑.๑๖ ทำให้กิเลสสงบ



“เอหิ ภิกฺขู”ติ ภควา อโวจ “สฺวากฺขาโต ธมฺโม,  
จร พฺรหฺมจริยํ สมฺมา ทุกฺขสฺส อนฺตกิริยายา”ติ.  
สาว ตสฺส อายสฺมโต อุปสมฺปทา อโหสิ. 
(วิ.ม. ๔/๑๘)

๔.๑.๑๗ ทำที่สุดแห่งทุกข์



สตฺติเม ภิกฺขเว โพชฺฌงฺคา ภาวิตา พหุลีกตา อริยา 
นิยฺยานิกา นียนฺติ ตกฺกรสฺส สมฺมาทุกฺขกฺขยาย. 
(สํ.ม. ๑๙/๒๐๐ อริยสูตร)

๔.๑.๑๗ ทำที่สุดแห่งทุกข์



จตฺตาโรเม ภิกฺขเว สติปฏฺฐานา ภาวิตา พหุลีกตา  
อริยา นิยฺยานิกา นิยฺยนฺติ ตกฺกรสฺส สมฺมา ทุกฺขกฺขยาย.  
(สํ.ม. ๑๙/๓๘๓ อริยสูตร)

๔.๑.๑๗ ทำที่สุดแห่งทุกข์



เอวํ ปริยตฺติธมฺมสฺส เจว นววิธสฺส จ โลกุตฺตรธมฺมสฺส  
คุณา อนุสฺสริตพฺพา. 
(๑) สฺวากฺขาโต  ภควตา  ธมฺโม,   
(๒) สนฺทิฏฺฐิโก,  (๓) อกาลิโก,  (๔) เอหิปสฺสิโก,   
(๕) โอปนิยิโก,   (๖) ปจฺจตฺตํ  เวทิตพฺโพ  วิญฺญูหิ. 
(วิสุทฺธิ.)

๔.๒ วิธีเจริญธัมมานุสสติ



สฺวากฺขาโตติ อิมสมฺิญฺหิ ปเท ปริยตฺติธมฺโมปิ  
สงฺคหํ คจฺฉติ อิตเรสุ โลกุตฺตรธมฺโมว.  
(วิสุทฺธิ.)

๔.๒ วิธีเจริญธัมมานุสสติ



ตตฺถ ปริยตฺติธมฺโม ตาว สฺวากฺขาโต  
อาทิมชฺฌปริโยสานกลฺยาณตฺตา   
สาตฺถสพฺยญฺชนเกวลปริปุณฺณปริสุทฺธ 
พฺรหฺมจริยปฺปกาสนตฺตา จ. (๑) 
อตฺถวิปลฺลาสาภาวโต วา สุฏฺฐุ อกฺขาโตติ สฺวากฺขาโต.(๒)  
(วิสุทฺธิ.)

๔.๒.๑ สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม 



โลกุตฺตรธมฺโม ปน นิพฺพานานุรูปาย ปฏิปตฺติยา  
ปฏิปทานุรูปสฺส จ นิพฺพานสฺส  
อกฺขาตตฺตา สฺวากฺขาโต. (๑) 
อริยมคฺโค เจตฺถ อนฺตทฺวยํ อนุปคมฺม  
มชฺฌิมาปฏิปทาภูโตว มชฺฌิมาปฏิปทาติ  
อกฺขาตฺตา สฺวากฺขาโต. (๒) 
(วิสุทฺธิ.)

๔.๒.๑ สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม 



สามญฺญผลานิ ปฏิปสฺสทฺธกิเลสาเนว  
ปฏิปสฺสทฺธกิเลสานีติ อกฺขาตตฺตา สฺวากฺขาตานิ. (๓) 
นิพฺพานํ สสฺสตามตตาณเลณาทิสภาวเมว  
สสฺสตาทิสภาววเสน อกฺขาตตฺตา สฺวากฺขาตํ. (๔) 
(วิสุทฺธิ.)

๔.๒.๑ สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม 



สนฺทิฏฺฐิโกติ เอตฺถ ปน.  
อริยมคฺโค ตาว อตฺตโน สนฺตาเน ราคาทีนํ อภาวํ  
กโรนฺเตน อริยปุคฺคเลน สามํ ทฏฺฐพฺโพ. (๑) 
อปิจ นววิโธปิ โลกุตฺตรธมฺโม เยน เยน อธิคโต โหติ 
เตน เตน ปรสทฺธาย คนฺตพฺพตํ หิตฺวา ปจฺจเวกฺขณญาเณน 
สยํ ทฏฺฐพฺโพติ สนฺทิฏฺฐิโก. (๒) 
(วิสุทฺธิ.)

๔.๒.๒ สนฺทิฏฺฐิโก



อถวา ปสตฺถา ทิฏฺฐิ สนฺทิฏฺฐิ  
สนฺทิฏฺฐิยา ชยตตีิ สนฺทิฏฺฐิโก.. 
นววิโธปิ โลกุตฺตธมฺโม สนฺทิฏฺฐิยา ชยตีติ สนฺทิฏฺฐิโก.(๓)  
(วิสุทฺธิ.)

๔.๒.๒ สนฺทิฏฺฐิโก



อถวา ทิฏฺฐนฺติ ทสฺสนํ วุจฺจติ. ทิฏฺฐเมว สนฺทิฏฺฐํ  
ทสฺสนนฺติ อตฺโถ. สนฺทิฏฺฐํ อรหตตีิ สนฺทิฏฺฐิโก.  
โลกุตฺตรธมฺโม หิ ภาวนาภิสมยวเสน  
สจฺฉิกิริยาภิสมยวเสน จ ทิสฺสมาโนเยว  
วฏฺฏภยํ นิวตฺเตติ  ตสฺมา ยถา วตฺถมรหตีติ  
วตฺถิโก เอว สนฺทิฏฺฐํ อรหตีติ สนฺทิฏฺฐิโก. (๔) 
(วิสุทฺธิ.)

๔.๒.๒ สนฺทิฏฺฐิโก



สวัสดีครับ


