
๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

พรหมจรรย์ ๘๑

สุภีร์ ทุมทอง



๑. กายคตาสติ  
๒. อานาปานสติ 
๓. มรณสติ 
๔. พุทธานุสสติ 
    ๔.๑ คุณประโยชน์และอานิสงส์ 
    ๔.๒ วิธีเจริญพุทธานุสสติ 

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)

๔.๑.๑ ชื่อว่าไม่ทิ้งฌานและทำตามคำสอนของพระศาสดา



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

๔.๑.๑ 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)

๔.๑.๒ เป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียว..นิพพาน



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

๔.๑.๓ 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)

๔.๑.๓ เป็นธรรมที่ควรเจริญ



[๑๔๓-๑๖๙]  ราคสฺส  ภิกฺขเว  ปริญฺญาย .. ปริกฺขยาย .. ปหานาย ... 
ขยาย .. วยาย .. วิราคาย .. นิโรธาย .. จาคาย .. ปฏินิสฺสคฺคาย.   
อิเม  ฉ  ธมฺมา  ภาเวตพฺพา. 
[๑๗๐-๖๔๙]  โทสสฺส  ฯเปฯ  โมหสฺส  ฯเปฯ  โกธสฺส  ฯเปฯ   
อุปนาหสฺส  ฯเปฯ  มกฺขสฺส  ฯเปฯ  ปฬาสสฺส  ฯเปฯ   
อิสฺสาย  ฯเปฯ  มจฺฉริยสฺส  ฯเปฯ  มายาย  ฯเปฯ   
สาเฐยฺยสฺส  ฯเปฯ  ถมฺภสฺส  ฯเปฯ  สารมฺภสฺส  ฯเปฯ   
มานสฺส  ฯเปฯ  อติมานสฺส  ฯเปฯ  มทสฺส  ฯเปฯ  ปมาทสฺส  ฯเปฯ... 
(อํ.ฉกฺก. ๒๒ ราคเปยยาล)

๔.๑.๓ เป็นธรรมที่ควรเจริญ



โย  โส  มหานาม  อริยสาวโก  อาคตผโล วิญฺญาตสาสโน,   
โส  อิมินา  วิหาเรน  พหุลํ  วิหรติ.   
อิธ มหานาม  อริยสาวโก ตถาคตํ  อนุสฺสรติ  
“อิติปิ โส ภควา อรหํ  สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน  
สุคโต  โลกวิทู  อนุตฺตโร  ปุริสทมฺมสารถิ   
สตฺถา  เทวมนุสฺสานํ  พุทฺโธ  ภควา”ติ.    
(อํ.ฉกฺก. ๒๒/๑๐ มหานามสูตร)

๔.๑.๔ เป็นเครื่องอยู่โดยมากของอริยสาวก



ยสฺมึ  มหานาม  สมเย  อริยสาวโก  ตถาคตํ อนุสฺสรติ,   
เนวสฺส  ตสฺมึ  สมเย  ราคปริยุฏฺฐิตํ  จิตฺตํ  โหติ,   
น  โทสปริยุฏฺฐิตํ  จิตฺตํ  โหติ,  น  โมหปริยุฏฺฐิตํ  จิตฺตํ  โหติ,   
อุชุคตเมวสฺส  ตสฺมึ  สมเย  จิตฺตํ  โหติ  ตถาคตํ  อารพฺภ.   
อุชุคตจิตฺโต โข ปน  มหานาม  อริยสาวโก ลภติ อตฺถเวทํ,   
ลภติ  ธมฺมเวทํ,  ลภติ  ธมฺมูปสญฺหิตํ  ปามุชฺชํ,   
(อํ.ฉกฺก. ๒๒/๑๐ มหานามสูตร)

๔.๑.๔ เป็นเครื่องอยู่โดยมากของอริยสาวก



ปมุทิตสฺส  ปีติ  ชายติ,  ปีติมนสฺส  กาโย  ปสฺสมฺภติ,   
ปสฺสทฺธกาโย  สุขํ  เวทยติ,  สุขิโน  จิตฺตํ  สมาธิยติ.   
อยํ  วุจฺจติ  มหานาม  อริยสาวโก  วิสมคตาย   
ปชาย  สมปฺปตฺโต  วิหรติ,   
สพฺยาปชฺฌาย  ปชาย  อพฺยาปชฺโฌ  วิหรติ,   
ธมฺมโสตํ  สมาปนฺโน  พุทฺธานุสฺสตึ  ภาเวติ. (๑) 

(อํ.ฉกฺก. ๒๒/๑๐ มหานามสูตร)

๔.๑.๔ เป็นเครื่องอยู่โดยมากของอริยสาวก



ปุน  จปรํ  มหานาม  อริยสาวโก  ธมฺมํ  อนุสฺสรติ.. 
ปุน  จปรํ  มหานาม  อริยสาวโก  สํฆํ  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)

๔.๑.๔ เป็นเครื่องอยู่โดยมากของอริยสาวก



ฉยิมานิ  ภิกฺขเว  อนุสฺสติฏฺฐานานิ. กตมานิ  ฉ.   
อิธ  ภิกฺขเว  อริยสาวโก  ตถาคตํ อนุสฺสรติ   
“อิติปิ  โส  ภควา .. สตฺถา เทวมนุสฺสานํ  พุทฺโธ  ภควา”ติ.   
ยสฺมึ  ภิกฺขเว  สมเย  อริยสาวโก  ตถาคตํ  อนุสฺสรติ,   
เนวสฺส  ตสฺมึ  สมเย ราคปริยุฏฺฐิตํ  จิตฺตํ  โหติ,   
น โทสปริยุฏฺฐิตํ  จิตฺตํ  โหติ, น โมหปริยุฏฺฐิตํ  จิตฺตํ  โหติ,   
(อํ.ฉกฺก. ๒๒/๒๕ อนุสสติฏฐานสูตร)

๔.๑.๕ 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)

๔.๑.๕ ทำให้จิตออกจากกามคุณ



กถญฺจ วิสาเข อุปกฺกิลิฏฺฐสฺส จิตฺตสฺส อุปกฺกเมน  
ปริโยทปนา โหติ.  อิธ วิสาเข อริยสาวโก  
ตถาคตํ อนุสฺสรติ “อิติปิ โส ภควา ... พุทฺโธ ภควา”ติ.  
ตสฺส ตถาคตํ อนุสฺสรโต จิตฺตํ ปสีทติ,  
ปามุชฺชํ อุปฺปชฺชติ,  เย จิตฺตสฺส อุปกฺกิเลสา, เต ปหียนฺติ.  
(อํ.ติก. ๒๐/๗๑ อุโปสถสูตร)

๔.๑.๖ อยู่กับผู้ประเสริฐ



อยํ วุจฺจติ วิสาเข อริยสาวโก พฺรหฺมุโปสถํ อุปวสติ,  
พฺรหฺมุนา สทฺธึ สํวสติ, พฺรหฺมญฺจสฺส อารพฺภ จิตฺตํ ปสีทติ,  
ปามุชฺชํ อุปฺปชฺชติ, เย จิตฺตสฺส อุปกฺกิเลสา, เต ปหียนฺติ.  
เอวํ โข วิสาเข อุปกฺกิลิฏฺฐสฺส จิตฺตสฺส  
อุปกฺกเมน ปริโยทปนา โหติ. 
(อํ.ติก. ๒๐/๗๑ อุโปสถสูตร)

๔.๑.๖ อยู่กับผู้ประเสริฐ



สเจ ตุมฺหากํ ภิกฺขเว อรญฺญคตานํ วา รุกฺขมูลคตานํ วา  
สุญฺญาคารคตานํ วา อุปฺปชฺเชยฺย ภยํ วา ฉมฺภิตตฺตํ วา  
โลมหํโส วา, มเมว ตสฺมึ สมเย อนุสฺสเรยฺยาถ 
“อิติปิ โส ภควา อรหํ ... พุทฺโธ ภควา”ติ.  
มมํ หิ โว ภิกฺขเว อนุสฺสรตํ ยมฺภวิสฺสติ ภยํ วา  
ฉมฺภิตตฺตํ วา โลมหํโส วา, โส ปหียิสฺสติ. 
(สํ.สคาถ. ๑๕/๒๔๙ ธชัคคสูตร)

๔.๑.๗ ละความกลัวได้



โน เจ มํ อนุสฺสเรยฺยาถ, อถ ธมฺมํ อนุสฺสเรยฺยาถ.. 
โน เจ ธมฺมํ อนุสฺสเรยฺยาถ, อถ สํฆํ อนุสฺสเรยฺยาถ..  
สํฆํ หิ โว ภิกฺขเว อนุสฺสรตํ ยมฺภวิสฺสติ  
ภยํ วา ฉมฺภิตตฺตํ วา โลมหํโส วา, โส ปหียิสฺสติ. 
ตํ กิสฺส เหตุ. ตถาคโต หิ ภิกฺขเว อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ  
วีตราโค วีตโทโส วีตโมโห อภีรุ อจฺฉมฺภี อนุตฺราสี อปลายิ.  
(สํ.สคาถ. ๑๕/๒๔๙ ธชัคคสูตร)

๔.๑.๗ ละความกลัวได้



  อรญฺเญ รุกฺขมูเล วา     สุญฺญาคาเรว ภิกฺขโว 
  อนุสฺสเรถ สมฺพุทฺธํ      ภยํ ตุมฺหาก โน สิยา. 
  โน เจ พุทฺธํ สเรยฺยาถ     โลกเชฏฺฐํ นราสภํ 
  อถ ธมฺมํ สเรยฺยาถ      นิยฺยานิกํ สุเทสิตํ. 
  โน เจ ธมฺมํ สเรยฺยาถ   นิยฺยานิกํ สุเทสิตํ 
  อถ สํฆํ สเรยฺยาถ      ปุญฺญกฺเขตฺตํ อนุตฺตรํ. 
  เอวํ พุทฺธํ สรนฺตานํ      ธมฺมํ สํฆญฺจ ภิกฺขโว 
  ภยํ วา ฉมฺภิตตฺตํ วา   โลมหํโส น เหสฺสติ. 
(สํ.สคาถ. ๑๕/๒๔๙ ธชัคคสูตร)

๔.๑.๗ ละความกลัวได้



สวัสดีครับ


