
๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

สมถวิปัสสนาในพระไตรปิฎก ตอนที่ ๕๑

สุภีร์ ทุมทอง



๑. อนุสสติ ๑๐ 
๒. อัปปมัญญาภาวนา 
    ๒.๑ เมตตาภาวนา 
    ๒.๒ กรุณาภาวนา 
    ๒.๓ มุทิตาภาวนา 
    ๒.๔ อุเบกขาภาวนา 

กรรมฐาน



(๑) ได้อานิสงส์ ๑๑ ประการ  ได้แก่  
     (๑) หลับสบาย (๒) ตื่นสบาย (๓) ไม่ฝันร้าย (๔)  
เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย (๕) เป็นที่รักของอมนุษย์
ทั้งหลาย (๖) เทวดารักษา (๗) ไฟ ยาพิษ ศาสตรา  
ไม่กล้ำกราย (๘) จิตเป็นสมาธิได้เร็ว (๙) ผิวหน้าผ่องใส 
(๑๐) ไม่หลงลืมสติทำกาละ (๑๑) หากไม่ได้บรรลุคุณ
ชั้นสูงจะไปเกิดพรหมโลก

๒.๑.๑ ประโยชน์ คุณค่า และอานิสงส์



(๑) ได้อานิสงส์ ๑๑ ประการ 
(๒) ทำตามคำสอนพระศาสดา  
(๓) กรรมฐานละพยาบาท 
(๔) ผลมากกว่าทานศีลเป็นต้น 
(๕) ได้ภพที่ยิ่งใหญ่บ่อยๆ 
(๖) ป้องกันงูกัดและป้องกันอมนุษย์ 
(๗) ส่วนประกอบของอุโปสถมีองค์ ๙ 
(๘) เป็นพรหมวิหาร หรือ อัปปมัญญาวิหาร 
(๙) เป็นมรรคข้อสัมมาสังกัปปะ 
(๑๐) ปฏิบัติไม่ผิด

๒.๑.๑ ประโยชน์ คุณค่า และอานิสงส์



อนุชานามิ  ภิกฺขเว  อิมานิ  จตฺตาริ  อหิราชกุลานิ   
เมตฺเตน  จิตฺเตน  ผริตุํ  อตฺตคุตฺติยา  อตฺตรกฺขาย   
อตฺตปริตฺตายาติ. 
วิรูปกฺเขหิ  เม  เมตฺตํ    เมตฺตํ  เอราปเถหิ  เม 
ฉพฺยาปุตฺเตหิ เม เมตฺตํ   เมตฺตํ  กณฺหาโคตมเกหิ จ. 
อปาทเกหิ  เม  เมตฺตํ    เมตฺตํ  ทิปาทเกหิ  เม. 
จตุปฺปเทหิ  เม  เมตฺตํ   เมตฺตํ  พหุปฺปเทหิ  เม. 
(อํ.จตุกฺก. ๒๑/๖๗ อหิราชสูตร)

(๖) ป้องกันงูกัดและป้องกันอมนุษย์



เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว ยานิกานิจิ กุลานิ  
พหุตฺถิกานิ อปฺปปุริสานิ,  
ตานิ สุปธํสิยานิ โหนฺติ โจเรหิ กุมฺภตฺเถนเกหิ.  
เอวเมว โข ภิกฺขเว ยสฺส กสฺสจิ ภิกฺขุโน เมตฺตา  
เจโตวิมุตฺติ อภาวิตา อพหุลีกตา,  
โส สุปธํสิโย โหติ อมนุสฺเสหิ.  
(สํ.นิ. ๑๖/๒๒๕ กุลสูตร)

(๖) ป้องกันงูกัดและป้องกันอมนุษย์



เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว ยานิกานิจิ กุลานิ  
อปฺปตฺถิกานิ พหุปุริสานิ,  
ตานิ ทุปฺปธํสิยานิ โหนฺติ โจเรหิ กุมฺภตฺเถนเกหิ.  
เอวเมว โข ภิกฺขเว ยสฺส กสฺสจิ ภิกฺขุโน เมตฺตา  
เจโตวิมุตฺติ ภาวิตา พหุลีกตา,  
โส ทุปฺปธํสิโย โหติ อมนุสฺเสหิ. 
(สํ.นิ. ๑๖/๒๒๕ กุลสูตร)

(๖) ป้องกันงูกัดและป้องกันอมนุษย์



เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว สตฺติ ติณฺหผลา, อถ ปุริโส อาคจฺเฉยฺย  
“อหํ อิมํ สตฺตึ ติณฺหผลํ ปาณินา วา มุฏฺฐินา วา ปฏิเลณิสฺสามิ  
ปฏิโกฏฺเฏสฺสามิ ปฏิวฏฺเฏสฺสามี”ติ.  ตํ กึ มญฺญถ ภิกฺขเว,  
ภพฺโพ นุ โข โส ปุริโส อมุํ สตฺตึ ติณฺหผลํ ปาณินา วา มุฏฺฐินา วา  
ปฏิเลเณตุํ ปฏิโกฏฺเฏตุํ ปฏิวฏฺเฏตุนฺติ.  
โน เหตํ ภนฺเต. ตํ กิสฺส เหตุ. อสุ หิ ภนฺเต สตฺติ ติณฺหผลา น  
สุกรา ปาณินา วา มุฏฺฐินา วา ปฏิเลเณตุํ ปฏิโกฏฺเฏตุํ ปฏิวฏฺเฏตุํ.  
ยาวเทว จ ปน โส ปุริโส กิลมถสฺส วิฆาตสฺส ภาคี อสฺสาติ. 
(สํ.นิ. ๑๖/๒๒๗ สัตติสูตร)

(๖) ป้องกันงูกัดและป้องกันอมนุษย์



เอวเมว โข ภิกฺขเว ยสฺส กสฺสจิ ภิกฺขุโน เมตฺตา  
เจโตวิมุตฺติ ภาวิตา พหุลีกตา ยานีกตา วตฺถุกตา  
อนุฏฺฐิตา ปริจิตา สุสมารทฺธา.  
ตสฺส เจ อมนุสฺโส จิตฺตํ ขิปิตพฺพํ มญฺเญยฺย.  
อถ โข เสฺวว อมนุสฺโส กิลมถสฺส วิฆาตสฺส ภาคี อสฺส. 
(สํ.นิ. ๑๖/๒๒๗ สัตติสูตร)

(๖) ป้องกันงูกัดและป้องกันอมนุษย์



กรณียมตฺถกุสเลน     ยนฺตํ สนฺตํ ปทํ อภิสเมจฺจ 
สกฺโก อุชู จ สุหุชู จ    สุวโจ จสฺส มุทุ อนติมานี. 
สนฺตุสฺสโก จ สุภโร จ    อปฺปกิจฺโจ จ สลฺลหุกวุตฺติ 
สนฺตินฺทฺริโย จ นิปโก จ  อปฺปคพฺโภ กุเลสุ อนนุคิทฺโธ. 
น จ ขุทฺทํ สมาจเร กิญฺจิ เยน วิญฺญู ปเร อุปวเทยฺยุํ 
สุขิโน วา เขมิโน โหนฺตุ  สพฺเพ สตฺตา ภวนฺตุ สุขิตตฺตา... 
(ขุ.ขุ. ๒๕ เมตตสูตร)

(๖) ป้องกันงูกัดและป้องกันอมนุษย์



[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)

(๖) ป้องกันงูกัดและป้องกันอมนุษย์



[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)

(๖) ป้องกันงูกัดและป้องกันอมนุษย์



นวหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคโต อุโปสโถ อุปวุตฺโถ  
มหปฺผโล โหติ มหานิสํโส มหาชุติโก มหาวิปฺผาโร.  
กถํ อุปวุตฺโถ จ ภิกฺขเว ... 
ภิกฺขเว อริยสาวโก อิติ ปฏิสญฺจิกฺขติ “ยาวชีวํ อรหนฺโต 
ปาณาติปาตํ ปหาย ปาณาติปาตา ปฏิวิรตา นิหิตทณฺฑา   
ลชฺชี ทยาปนฺนา สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺปิโน วิหรนฺติ,  
(อํ.นวก. ๒๓/๑๘ นวงฺคุโปสถสูตร)

(๗) ส่วนประกอบของอุโปสถมีองค์ ๙



อหมฺปชฺช อิมญฺจ รตฺตึ อิมญฺจ ทิวสํ ปาณาติปาตํ ปหาย  
ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต นิหิตทณฺโฑ นิหิตสตฺโถ  
ลชฺชี ทยาปนฺโน สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺปี วิหรามิ.  
อิมินาปงฺเคน อรหตํ อนุกโรมิ,  
อุโปสโถ จ เม อุปวุตฺโถ ภวิสฺสตี”ติ. 
(อํ.นวก. ๒๓/๑๘ นวงฺคุโปสถสูตร)

(๗) ส่วนประกอบของอุโปสถมีองค์ ๙



เมตฺตาสหคเตน เจตสา เอกํ ทิสํ ผริตฺวา วิหรติ.  
ตถา ทุติยํ. ตถา ตติยํ. ตถา จตุตฺถํ. อิติ อุทฺธมโธ ติริยํ  
สพฺพธิ สพฺพตฺตตาย สพฺพาวนฺตํ โลกํ เมตฺตาสหคเตน 
เจตสา วิปุเลน มหคฺคเตน อปฺปมาเณน อเวเรน  
อพฺยาปชฺเฌน ผริตฺวา วิหรติ.  
อิมินา นวเมน องฺเคน สมนฺนาคโต โหติ. 
(อํ.นวก. ๒๓/๑๘ นวงฺคุโปสถสูตร)

(๗) ส่วนประกอบของอุโปสถมีองค์ ๙



จตสฺโส อปฺปมญฺญา : อิธาวุโส ภิกฺขุ เมตฺตาสหคเตน เจตสา  
เอกํ ทิสํ ผริตฺวา วิหรติ. ตถา ทุติยํ. ตถา ตติยํ. ตถา จตุตฺถํ.  
อิติ อุทฺธมโธ ติริยํ สพฺพธิ สพฺพตฺตตาย สพฺพาวนฺตํ โลกํ  
เมตฺตาสหคเตน เจตสา วิปุเลน มหคฺคเตน อปฺปมาเณน  
อเวเรน อพฺยาปชฺเฌน ผริตฺวา วิหรติ.  
กรุณาสหคเตน เจตสา... มุทิตาสหคเตน เจตสา...  
อุเปกฺขาสหคเตน เจตสา 
(ที.ปา. ๑๑/๓๐๘ สังคีติสูตร)

(๘) เป็นพรหมวิหาร หรือ อัปปมัญญาวิหาร



กตโม จ ภิกฺขเว สมฺมาสงฺกปฺโป. 
เนกฺขมฺมสงฺกปฺโป  
อพฺยาปาทสงฺกปฺโป  
อวิหึสาสงฺกปฺโป;  
อยํ วุจฺจติ ภิกฺขเว สมฺมาสงฺกปฺโป.  
(ที.ม. ๑๐/๔๐๒ มหาสติปัฏฐานสูตร)

(๙) เป็นมรรคข้อสัมมาสังกัปปะ



ตตฺถ  กตมา  เนกฺขมฺมธาตุ.   
เนกฺขมฺมปฏิสํยุตฺโต  ตกฺโก  วิตกฺโก  สงฺกปฺโป  อปฺปนา   
พฺยปฺปนา  เจตโส  อภินิโรปนา  สมฺมาสงฺกปฺโป.   
อยํ  วุจฺจติ  เนกฺขมฺมธาตุ.   
สพฺเพปิ  กุสลา  ธมฺมา  เนกฺขมฺมธาตุ. 
(อภิ.วิ. ๓๕/๑๘๒ ธาตุวิภังค์)

(๙) เป็นมรรคข้อสัมมาสังกัปปะ



ตตฺถ  กตมา  อพฺยาปาทธาตุ.   
อพฺยาปาทปฏิสํยุตฺโต  ตกฺโก  วิตกฺโก  สงฺกปฺโป  อปฺปนา   
พฺยปฺปนา  เจตโส  อภินิโรปนา  สมฺมาสงฺกปฺโป.   
อยํ  วุจฺจติ  อพฺยาปาทธาตุ.   
ยา  สตฺเตสุ  เมตฺติ  เมตฺตายนา  เมตฺตายิตตฺตํ   
เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ.  อยํ  วุจฺจติ  อพฺยาปาทธาตุ. 
(อภิ.วิ. ๓๕/๑๘๒ ธาตุวิภังค์)

(๙) เป็นมรรคข้อสัมมาสังกัปปะ



ตตฺถ  กตมา  อวิหึสาธาต.ุ   
อวิหึสาปฏิสํยุตฺโต  ตกฺโก  วิตกฺโก  สงฺกปฺโป  อปฺปนา  
พฺยปฺปนา  เจตโส  อภินิโรปนา  สมฺมาสงฺกปฺโป.   
อยํ  วุจฺจติ  อวิหึสาธาตุ.   
ยา  สตฺเตสุ  กรุณา  กรุณายนา  กรุณายิตตฺตํ   
กรุณาเจโตวิมุตฺติ.  อยํ  วุจฺจติ  อวิหึสาธาตุ. 
(อภิ.วิ. ๓๕/๑๘๒ ธาตุวิภังค์)

(๙) เป็นมรรคข้อสัมมาสังกัปปะ



จตูหิ  ภิกฺขเว  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ   
อปณฺณกปฏิปทํ  ปฏิปนฺโน  โหติ,   
โยนิ  จสฺส  อารทฺธา  โหติ  อาสวานํ ขยาย.   
กตเมหิ  จตูหิ.  เนกฺขมฺมวิตกฺเกน อพฺยาปาทวิตกฺเกน          
อวิหึสาวิตกฺเกน  สมฺมาทิฏฺฐิยา.   
(อํ.จตุกฺก. ๒๑/๗๒ สัมมาทิฏฐิสูตร)

(๑๐) ปฏิบัติไม่ผิด



ตโยเม ภิกฺขเว อกุสลวิตกฺกา อนฺธกรณา อจกฺขุกรณา  
อญฺญาณกรณา ปญฺญานิโรธิกา วิฆาตปกฺขิกา  
อนิพฺพานสํวตฺตนิกา. กตเม ตโย.  
กามวิตกฺโก ภิกฺขเว อนฺธกรโณ อจกฺขุกรโณ อญฺญาณกรโณ 
ปญฺญานิโรธิโก วิฆาตปกฺขิโก อนิพฺพานสํวตฺตนิโก,  
พฺยาปาทวิตกฺโก ภิกฺขเว ... 
วิหึสาวิตกฺโก ภิกฺขเว ... 
(ขุ.อิติ. ๒๕/๘๗ อันธกรณสูตร)

(๑๑) คิดดีเสริมปัญญาพาไปนิพพาน



ตโยเม ภิกฺขเว กุสลา วิตกฺกา อนนฺธกรณา จกฺขุกรณา  
ญาณกรณา ปญฺญาวุทฺธิกา อวิฆาตปกฺขิกา  
นิพฺพานสํวตฺตนิกา. กตเม ตโย.  
เนกฺขมฺมวิตกฺโก ภิกฺขเว อนนฺธกรโณ จกฺขุกรโณ ญาณกรโณ 
ปญฺญาวุทฺธิโก อวิฆาตปกฺขิโก นิพฺพานสํวตฺตนิโก,  
อพฺยาปาทวิตกฺโก ภิกฺขเว ... 
อวิหึสาวิตกฺโก ภิกฺขเว ... 
(ขุ.อิติ. ๒๕/๘๗ อันธกรณสูตร)

(๑๑) คิดดีเสริมปัญญาพาไปนิพพาน



สวัสดีครับ


