
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

พรหมจรรย์ ๘๓

สุภีร์ ทุมทอง



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

กรรมฐาน



๔.๑.๑ ชื่อว่าไม่ทิ้งฌานและทำตามคำสอนของพระศาสดา 
๔.๑.๒ เป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียว..นิพพาน 
๔.๑.๓ เป็นธรรมที่ควรเจริญ 
๔.๑.๔ เป็นเครื่องอยู่โดยมากของอริยสาวก 
๔.๑.๕ ทำให้จิตออกจากกามคุณ 
๔.๑.๖ ได้อยู่กับผู้ประเสริฐ 
๔.๑.๗ ละความกลัวได้

๔.๑ คุณประโยชน์และอานิสงส์



๔.๑.๘   อนุเคราะห์กันไม่ให้ตกอบาย 
๔.๑.๙   ห้วงบุญกุศลนำสุขมาให้ 
๔.๑.๑๐ เพียงศรัทธาและรักในพระพุทธเจ้าได้ไปสวรรค์ 
๔.๑.๑๑ วิบากเลิศเกิดแก่ผู้เลื่อมใสในสิ่งเลิศ 
๔.๑.๑๒ อมนุษย์ไม่ทำร้าย 
๔.๑.๑๓ ตามแนวคัมภีร์วิสุทธิมรรค

๔.๑ คุณประโยชน์และอานิสงส์



อคฺคโต  เว  ปสนฺนานํ    อคฺคํ  ธมฺมํ  วิชานตํ 
อคฺเค  พุทฺเธ  ปสนฺนานํ   ทกฺขิเณยฺเย  อนุตฺตเร.  
อคฺเค  ธมฺเม  ปสนฺนานํ   วิราคูปสเม  สุเข 
อคฺเค  สํเฆ  ปสนฺนานํ    ปุญฺญกฺเขตฺเต  อนุตฺตเร. 
อคฺคสฺมึ  ทานํ  ททตํ    อคฺคํ  ปุญฺญํ  ปวฑฺฒติ 
อคฺคํ  อายุ จ  วณฺโณ จ   ยโส  กิตฺติ  สุขํ  พล.ํ  
อคฺคสฺส  ทาตา  เมธาวี     อคฺคธมฺมสมาหิโต 
เทวภูโต  มนุสฺโส วา    อคฺคปฺปตฺโต  ปโมทติ. 
(อํ.จตุกฺก. ๒๑/๓๔ อัคคัปปสาทสูตร)

๔.๑.๑๑ วิบากเลิศเกิดแก่ผู้เลื่อมใสในสิ่งเลิศ



[๓๖]  ภาเวหิ  พุทฺธานุสฺสตึ    ภาวนานํ  อนุตฺตรํ 
         อิมํ  สตึ  ภาวยิตฺวา    ปูรยิสฺสสิ  มานสํ. 
[๓๗]  ตึสกปฺปสหสฺสานิ       เทวโลเก  รมิสฺสสิ 
        อสีติกฺขตฺตุํ  เทวินฺโท    เทวรชฺชํ  กริสฺสสิ 
       สหสฺสกฺขตฺตุํ  จกฺกวตฺตี   ราชา รฏฺเฐ ภวิสฺสสิ. 
(ขุ.อป. ๓๒ สุภูติเถราปทาน)(พระพุทธเจ้าปทุมุตตระตรัสกับชฎิล)

๔.๑.๑๑ วิบากเลิศเกิดแก่ผู้เลื่อมใสในสิ่งเลิศ



[๓๘]  ปเทสรชฺชํ  วิปุลํ    คณนาโต  อสงฺขิยํ 
         อนุโภสฺสสิ ตํ สพฺพํ   พุทฺธานุสฺสติยา ผลํ. 
[๓๙]  ภวาภเว  สํสรนฺโต   มหาโภคํ  ลภิสฺสสิ 
       โภเค เต โอนตา นตฺถิ  พุทฺธานุสฺสติยา ผลํ... 
(ขุ.อป. ๓๒ สุภูติเถราปทาน)

๔.๑.๑๑ วิบากเลิศเกิดแก่ผู้เลื่อมใส



[๔๕] สาสิโต  โลกนาเถน    นมสฺสิตฺวา  ตถาคตํ 
        สทา  ภาเวสึ  มุทิโต    พุทฺธานุสฺสติมุตฺตมํ. 
[๔๖] เตน  กมฺเมน  สุกเตน   เจตนาปณิธีหิ  จ 
        ชหิตฺวา  มานุสํ  เทหํ    ตาวตึสํ  อคจฺฉหํ. 
[๔๗] อสีติกฺขตฺตุํ  เทวินฺโท      เทวรชฺชํ  อการยึ 
       สหสฺสกฺขตฺตุํ ราชา จ    จกฺกวตฺตี  อสงฺขยํ 
(ขุ.อป. ๓๒ สุภูติเถราปทาน)

๔.๑.๑๑ วิบากเลิศเกิดแก่ผู้เลื่อมใส



[๔๘] ปเทสรชฺชํ  วิปุลํ    คณนาโต  อสํขิยํ 
        อนุโภมิ  สุสมฺปตฺตึ   พุทฺธานุสฺสติยา  ผลํ. 
[๔๙] ภวาภเว  สํสรนฺโต    มหาโภคํ  ลภามหํ 
       โภเค เม โอนตา นตฺถิ   พุทฺธานุสฺสติยา ผลํ. 
(ขุ.อป. ๓๒ สุภูติเถราปทาน)

๔.๑.๑๑ วิบากเลิศเกิดแก่ผู้เลื่อมใส



[๕๐] สตสหสฺสิโต  กปฺเป   ยํ  กมฺมมกรึ  ตทา 
        ทุคฺคตึ  นาภิชานามิ   พุทฺธานุสฺสติยา  ผล.ํ 
[๕๑] ปฏิสมฺภิทา  จตสฺโส   วิโมกฺขาปิ จ  อฏฺฐิเม 
        ฉฬภิญฺญา  สจฺฉิกตา    กตํ พุทฺธสฺส  สาสนํ. 
(ขุ.อป. ๓๒ สุภูติเถราปทาน)

๔.๑.๑๑ วิบากเลิศเกิดแก่ผู้เลื่อมใส



[๙๐] เอวํ ปพฺพชิโตวาหํ    น จิเรน พหุสฺสุโต 
   อโหสึ ธมฺมกถิโก      วิจิตฺตปฏิภาณวา. 
[๙๑] มหาปริสมชฺเฌหํ      สตฺถุโนว ปุนปฺปุนํ 
   วณฺณยึ เหมวณฺณสฺส   วณฺณํ วณฺณวิสารโท. 
[๙๒]  เอส ขีณาสโว พุทฺโธ   อนีโฆ ฉินฺนสํสโย 
   สพฺพกมฺมกฺขยํ ปตฺโต   วิมุตฺโต อุปธิกฺขเย. 
(ขุ.อป. ๓๓ สุคันธเถราปทาน)(พระสุคันธเถระบวชในสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะ)

๔.๑.๑๑ วิบากเลิศเกิดแก่ผู้เลื่อมใส



[๙๓] เอส โส ภควา พุทฺโธ     เอส สีโห อนุตฺตโร 
    สเทวกสฺส โลกสฺส      พฺรหฺมจกฺกํ ปวตฺตโก. 
[๙๔] ทนฺโต ทเมตา สนฺโต จ     สเมตา นิพฺพุโต อิสิ 
   นิพฺพาเปตา จ อสฺสตฺโถ  อสฺสาเสตา มหาชนํ... 
(ขุ.อป. ๓๓ สุคันธเถราปทาน)

๔.๑.๑๑ วิบากเลิศเกิดแก่ผู้เลื่อมใส



[๑๐๔] สตรํสีวเร ตสฺมึ         ปสาโท อมตาวโห 
     ตสฺมา พุทฺเธ จ ธมฺเม จ  สํเฆ สทฺธา มหตฺถิกา. 
[๑๐๕] คุเณหิ เอวมาทีหิ      ติโลกสรณุตฺตมํ 
     วณฺเณนฺโต ปริสมชฺเฌ  อกํ ธมฺมกถํ อหํ. 
(ขุ.อป. ๓๓ สุคันธเถราปทาน)

๔.๑.๑๑ วิบากเลิศเกิดแก่ผู้เลื่อมใส



[๑๐๖] ตโต จุโตหํ ตุสิเต   อนุโภตฺวา มหาสุขํ 
     ตโต จุโต มนุสฺเสสุ   ชาโต โหมิ สุคนฺธิโก. 
[๑๐๗] นิสฺสาโส มุขคนฺโธ จ  เทหคนฺโธ ตเถว เม 
      โส จ คนฺโธว สตตํ   สพฺพคนฺโธว โหติ เม... 
(ขุ.อป. ๓๓ สุคันธเถราปทาน)

๔.๑.๑๑ วิบากเลิศเกิดแก่ผู้เลื่อมใส



[๑๒๒]  สพฺพาสวปริกฺขีโณ  ติณฺณสงฺสารสาคโร 
      วสึ จ อนุปาทาโน   ปาปุณิสฺสามิ นิพฺพุตึ. 
[๑๒๓]  อิมสฺมึเยว กปฺปสฺมึ  ยมหํ สนฺถวึ ชินํ 
      ทุคฺคตึ นาภิชานามิ  พุทฺธปูชายิทํ ผล.ํ.. 
(ขุ.อป. ๓๓ สุคันธเถราปทาน)

๔.๑.๑๑ วิบากเลิศเกิดแก่ผู้เลื่อมใส



อถ โข เวสฺสวโณ มหาราชา ภควโต อธิวาสนํ วิทิตฺวา  
ตายํ เวลายํ อิมํ อาฏานาฏิยํ รกฺขํ อภาสิ : 
วิปสฺสิสฺส นมตฺถุ     จกฺขุมนฺตสฺส สิรีมโต 
สิขิสฺสปิ นมตฺถุ      สพฺพภูตานุกมฺปิโน. 
เวสฺสภุสฺส นมตฺถุ      นฺหาตกสฺส ตปสฺสิโน 
นมตฺถุ กกุสนฺธสฺส     มารเสนปฺปมทฺทิโน. 
โกณาคมนสฺส นมตฺถุ    พฺราหฺมณสฺส วุสีมโต 

(ที.ปา. ๑๑/๒๗๗ อาฏานาฏิยสูตร)

๔.๑.๑๒ อมนุษย์ไม่ทำร้าย



 กสฺสปสฺส นมตฺถุ      วิปฺปมุตฺตสฺส สพฺพธิ. 
  องฺคีรสสฺส นมตฺถุ      สกฺยปุตฺตสฺส สิรีมโต 
  โย อิมํ ธมฺมมเทเสสิ    สพฺพทุกฺขาปนูทนํ. 
  เย จาปิ นิพฺพุตา โลเก  ยถาภูตํ วิปสฺสิสุํ 
  เต ชนา อปิสุณา       มหนฺตา วีตสารทา. 
  หิตํ เทวมนุสฺสานํ       ยํ นมสฺสนฺติ โคตมํ 
  วิชฺชาจรณสมฺปนฺนํ   มหนฺตํ วีตสารทํ. 

(ที.ปา. ๑๑/๒๗๗ อาฏานาฏิยสูตร)

๔.๑.๑๒ อมนุษย์ไม่ทำร้าย



   นโม เต ปุริสาชญฺญ  นโม เต ปุริสุตฺตม 
  กุสเลน สเมกฺขสิ   อมนุสฺสาปิ ตํ วนฺทนฺติ. 
  สุตํ เนตํ อภิณฺหโส   ตสฺมา เอวํ วเทมเส. 
  ชินํ วนฺทถ โคตมํ   ชินํ วนฺทาม โคตมํ 
  วิชฺชาจรณสมฺปนฺนํ   พุทฺธํ วนฺทาม โคตมํ. 
(ที.ปา. ๑๑/๒๗๗ อาฏานาฏิยสูตร)

๔.๑.๑๒ อมนุษย์ไม่ทำร้าย



[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)

๔.๑.๑๒ 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)

๔.๑.๑๒ อมนุษย์ไม่ทำร้าย



ตสฺเสวํ อิมินา จ อิมินา จ การเณน โส ภควา อรหํ...  
อิมินา จ อิมินา จ การเณน โส ภควา ภควาติ  
พุทฺธคุเณ อนุสฺสรโต,  
เนวสฺส ตสฺมึ สมเย ราคปริยุฏฺฐิตํ จิตฺตํ โหติ, 
น โทสปริยุฏฺฐิตํํ จิตฺตํ โหติ, น โมหปริยุฏฺฐิตํ จิตฺตํ โหติ,  
อุชุคตเมวสฺส ตสฺมึ สมเย จิตฺตํ โหติ ตถาคตํ อารพฺภ.  
(วิสุทฺธิ.)

๔.๑.๑๓ ตามแนวคัมภีร์วิสุทธิมรรค



อิจฺจสฺส เอว ํราคาทิปริยุฏฺฐานาภาเวน วิกฺขมฺภิตนีวรณสฺส  
กมฺมฏฺฐานาภิมุขตาย อุชุคตจิตฺตสฺส  
พุทฺธคุณโปณา วิตกฺกวิจารา ปวตฺตนฺติ. 
พุทฺธคุเณ อนุวิตกฺกยโต อนุวิจารยโต ปีติ อุปฺปชฺชติ.  
ปีติมนสฺส ปีติปทฏฺฐานาย ปสฺสทฺธิยา  
กายจิตฺตทรถา ปฏิปสฺสมฺภนฺติ.  
(วิสุทฺธิ.)

๔.๑.๑๓ ตามแนวคัมภีร์วิสุทธิมรรค



ปสฺสทฺธทรถสฺส กายิกมฺปิ เจตสิกมฺปิ สุขํ อุปฺปชฺชติ.  
สุขิโน พุทฺธคุณารมฺมณํ หุตฺวา จิตฺตํ สมาธิยตีติ  
อนุกฺกเมน เอกกฺขเณ ฌานงฺคานิ อุปฺปชฺชนฺติ. พุทฺธคุณานํ ปน 
คมฺภีรตาย นานปฺปการคุณานุสฺสรณาธิมุตฺตตาย วา  
อปฺปนํ อปฺปตฺวา อุปจารปฺปตฺตเมว ฌานํ โหติ.  
ตเทตํ พทฺุธคุณานุสฺสรณวเสน อุปฺปนฺนตฺตา  
พุทฺธานุสฺสติจฺเจว สงฺขํ คจฺฉติ. 
(วิสุทฺธิ.)

๔.๑.๑๓ ตามแนวคัมภีร์วิสุทธิมรรค



อิมญฺจ ปน พุทฺธานุสฺสติมนุยุตฺโต ภิกฺขุ  
(๑) สตฺถริ สคารโว โหติ สปฺปติสฺโส,  
(๒) สทฺธาเวปุลฺลํ สติเวปุลฺลํ ปญฺญาเวปุลฺลํ ปุญฺญเวปุลฺลญฺจ อธิคจฺฉติ,  
(๓) ปีติปาโมชฺชพหุโล โหติ,  
(๔) ภยเภรวสโห, 
(๕) ทุกฺขาธิวาสนสมตฺโถ   
(๖) สตฺถารา สํวาสสญฺญํ ปฏิลภติ,  
(วิสุทฺธิ.)

๔.๑.๑๓ ตามแนวคัมภีร์วิสุทธิมรรค



(๗) พุทฺธคุณานุสฺสติยา  อชฺฌาวุฏฺฐญฺจสฺส  สรีรมฺปิ  
     เจติยฆรมิว ปูชารหํ โหติ. 
(๘) พุทฺธภูมิยํ จิตฺตํ นมติ,  
(๙) วีติกฺกมิตพฺพวตฺถุสมาโยเค จสฺส  
     สมฺมุขา สตฺถารํ ปสฺสโต วิย หิโรตฺตปฺปํ ปจฺจุปฏฺฐาติ, 
(๑๐) อุตฺตรึ อปฺปฏิวิชฺฌนฺโต ปน สุคติปรายโน โหติ.  
(วิสุทฺธิ.)

๔.๑.๑๓ ตามแนวคัมภีร์วิสุทธิมรรค



๑. กายคตาสติ  
๒. อานาปานสติ 
๓. มรณสติ 
๔. พุทธานุสสติ 
    ๔.๑ ความสำคัญ คุณค่า และอานิสงส์ 
    ๔.๒ วิธีเจริญพุทธานุสสติ 

กรรมฐาน



สวัสดีครับ


