
๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

พรหมจรรย์ ๘๕

สุภีร์ ทุมทอง



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

กรรมฐาน



๑. โส ภควา อิติปิ อรหํ  
๒. โส ภควา อิติปิ สมฺมาสมฺพุทฺโธ  
๓. โส ภควา อิติปิ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน  
๔. โส ภควา อิติปิ สุคโต  
๕. โส ภควา อิติปิ โลกวิทู  

๔.๒ วิธีเจริญพุทธานุสสติ



๖. โส ภควา อิติปิ อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ 
    หรือ (๑) โส ภควา อิติปิ อนุตฺตโร 
          (๒) โส ภควา อิติปิ ปริสทมฺมสารถิ 
๗. โส ภควา อิติปิ สตฺถา เทวมนุสฺสานํ  
๘. โส ภควา อิติปิ พุทฺโธ  
๙. โส ภควา อิติปิ ภควา

๔.๒ วิธีเจริญพุทธานุสสติ



๑. โส ภควา อิติปิ อรหํ  
    (๑) เพราะเป็นผู้ไกลจากกิเลส 
    (๒) เพราะเป็นผู้ทำลายข้าศึกคือกิเลสทั้งหลาย 
    (๓) เพราะเป็นผู้ทำลายซี่ล้อของสังสารจักรได้ 
    (๔) เพราะเป็นผู้ควรแก่สิ่งของมีปัจจัยเป็นต้น 
    (๕) เพราะเป็นผู้ไม่มีที่ลับในการทำบาปทั้งหลาย

๔.๒ วิธีเจริญพุทธานุสสติ



๒. โส ภควา อิติปิ สมฺมาสมฺพุทฺโธ 
ก. เป็นผู้ตรัสรู้ธรรมทั้งปวงโดยถูกต้องและด้วยพระองค์เอง คือ  
(๑) ตรัสรู้ธรรมที่ควรรู้ยิ่ง โดยความเป็นธรรมที่ควรรู้ยิ่ง   
(๒) ตรัสรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ โดยความเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้ 
(๓) ตรัสรู้ธรรมที่ควรละ โดยความเป็นธรรมที่ควรละ   
(๔) ตรัสรู้ธรรมที่ควรทำให้แจ้ง โดยความเป็นธรรมที่ควรทำให้แจ้ง   
(๕) ตรัสรู้ธรรมที่ควรเจริญ โดยความเป็นธรรมที่ควรเจริญ  
ข. เป็นผู้ตรัสรู้ทุกขสัจ สมุทยสัจ นิโรธสัจ มัคคสัจ ในธรรมทั้งปวง

๔.๒ วิธีเจริญพุทธานุสสติ



๓. โส ภควา อิติปิ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน 
เป็นผู้สมบูรณ์พร้อมด้วยวิชชา ๓ ได้แก่ (๑) ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
(๒) จุตูปปาตญาณ (๓) อาสวักขยญาณ หรือวิชชา ๘ ได้แก่  
(๑) วิปัสสนาญาณ (๒) มโนมยิทธิญาณ (๓) อิทธิวิธญาณ  
(๔) ทิพพโสตธาตุญาณ (๕) เจโตปริยญาณ (๖) ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
(๗) จุตูปปาตญาณ (๘) อาสวักขยญาณ 
และจรณะ ๑๕ ได้แก่ (๑) สีลสังวร (๒) การคุ้มครองอินทรีย์  
(๓) โภชเนมัตตัญญุตา (๔) ชาคริยานุโยคะ (๕-๑๑) สัทธรรม ๗ (สัทธา, 
หิริ, โอตตัปปะ, พาหุสััจจะ, วิริยารัมภะ, สติ, ปัญญา) (๑๒-๑๕) ฌาน ๔

๔.๒ วิธีเจริญพุทธานุสสติ



๔. โส ภควา อิติปิ สุคโต 
    (๑) โสภนคมนตฺตา สุคโต  
    (๒) สุนฺทรํ ฐานํ คตตฺตา สุคโต 
    (๓) สมฺมา คตตฺตา สุคโต 
    (๔) สมฺมา คทตฺตา สุคโต 
(วิสุทฺธิ.)

๔.๒ วิธีเจริญพุทธานุสสติ



คมนมฺปิ หิ คตนฺติ วุจฺจติ.   
ตญฺจ ภควโต โสภนํ ปริสุทฺธมนวชฺชํ.  
กึ ปน ตนฺติ. อริยมคฺโค.   
เตน เหส คมเนน เขมํ ทิสํ อสชฺชมาโน คโตติ  
โสภนคมนตฺตา สุคโต. (๑) 
(วิสุทฺธิ.)

๔.๒ วิธีเจริญพุทธานุสสติ



สุนฺทรํ เจส ฐานํ คโต อมตํ นิพฺพานนฺติ  
สุนฺทรํ ฐานํ คตตฺตาปิ สุคโต. (๒)   
(วิสุทฺธิ.)

๔.๒ วิธีเจริญพุทธานุสสติ



สมฺมา จ คโต เตน เตน มคฺเคน ปหีเน กิเลเส  
ปุน อปจฺจาคจฺฉนฺโต.   
สมฺมา วา คโต ทีปงฺกรปาทมูลโต ปภูติ ยาว โพธิมณฺฑา  
ตาว สมตึสปารมีปูริตาย สมฺมาปฏิปตฺติยา  
สพฺพโลกสฺส หิตสุขเมว กโรนฺโต 
สสฺสตํ อุจฺเฉทํ กามสุขํ อตฺตกิลมถนฺติ อิเม จ อนฺเต  
อนุปคจฺฉนฺโต คโตติ สมฺมา คตตฺตาปิ สุคโต. (๓) 
(วิสุทฺธิ.)

๔.๒ วิธีเจริญพุทธานุสสติ



สมฺมา เจส คทติ ยุตฺตฏฺฐาเน ยุตฺตเมว วาจํ ภาสตีติ  
สมฺมา คทตฺตาปิ สุคโต. (๔)  
(วิสุทฺธิ.)

๔.๒ วิธีเจริญพุทธานุสสติ



๔. โส ภควา อิติปิ สุคโต 
   (๑) เพราะเป็นผู้มีการเสด็จไปอันงดงาม 
   (๒) เพราะเป็นผู้ไปสู่สถานที่อันงดงาม 
   (๓) เพราะเป็นผู้เสด็จไปโดยชอบ 
   (๔) เพราะเป็นผู้ตรัสโดยชอบ

๔.๒ วิธีเจริญพุทธานุสสติ



๕. โส ภควา อิติปิ โลกวิทู   
สพฺพถาปิ วิทิตโลกตฺตา ปน โลกวิทู.  
โส หิ ภควา สภาวโต สมุทยโต นิโรธโต นิโรธุปายโตติ  
สพฺพถา โลกํ อเวทิ อญฺญาสิ ปฏิวิชฺฌิ... 
อปิจ ตโย โลกา สงฺขารโลโก สตฺตโลโก โอกาสโลโกติ. 
(วิสุทฺธิ.)

๔.๒ วิธีเจริญพุทธานุสสติ



๕. โส ภควา อิติปิ โลกวิทู   
    (๑) เป็นผู้รู้แจ้งโลกแบบอริยสัจ ๔ ได้แก่  
         ก. โลก  ข. โลกสมุทัย  ค. โลกนิโรธ  
         ง. โลกนิโรธคามินีปฏิปทา 
    (๒) เป็นผู้รู้แจ้ง ๓ โลก ได้แก่  
         ก. สังขารโลก ข. สัตตโลก ค. โอกาสโลก

๔.๒ วิธีเจริญพุทธานุสสติ



(๖) โส ภควา อิติปิ อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถ ิ 
อตฺตนา ปน คุเณหิ วิสิฏฺฐตรสฺส กสฺสจิ อภาวโต  
นตฺถิ เอตสฺส อุตฺตโรติ อนุตฺตโร.  
ตถาเหส สีลคุเณนาปิ สพฺพโลกมภิภวติ  
สมาธิปญฺญาวิมุตฺติวิมุตฺติญาณทสฺสนคุเณนาปิ  
สีลคุเณนาปิ อสโม อสมสโม อปฺปฏิโม อปฺปฏิภาโค  
อปฺปฏิปุคฺคโล ... วิมุตฺติญาณทสฺสนคุเณนาปิ... 

๔.๒ วิธีเจริญพุทธานุสสติ



           สพฺพาภิภู สพฺพวิทูหมสฺมิ 
    สพฺเพสุ ธมฺเมสุ อนูปลิตฺโต 
    สพฺพญฺชโห ตณฺหกฺขเย วิมุตฺโต 
    สยํ อภิญฺญาย กมุทฺทิเสยฺยํ. 
  น เม อาจริโย อตฺถิ   สทิโส เม น วิชฺชติ 
  สเทวกสฺมึ โลกสฺมึ   นตฺถิ เม ปฏิปุคฺคโล. 
  อหํ หิ อรหา โลเก   อหํ สตฺถา อนุตฺตโร 
  อโกมฺหิ สมฺมาสมฺพุทฺโธ  สีติภูโตสฺมิ นิพฺพุโต. 
(วิ.ม. ๔/๑๑)

๔.๒ วิธีเจริญพุทธานุสสติ



ปุริสทมฺเม สาเรตีติ ปุริสทมฺมสารถิ  
ทเมติ วิเนตีติ วุตฺตํ โหติ. 
ตตฺถ ปุริสทมฺมาติ อทนฺตา ทเมตุํ ยุตฺตา  
ติรจฺฉานปุริสาปิ มนุสฺสปุริสาปิ อมนุสฺสปุริสาปิ... 
อปิจ ภควา วิสุทฺธสีลาทีนํ ปฐมชฺฌานาทีนิ  
โสตาปนฺนาทีนญฺจ อุตฺตริมคฺคปฏิปทํ  
อาจิกฺขนฺโต ทนฺเตปิ ทเมติเยว. 

๔.๒ วิธีเจริญพุทธานุสสติ



อถวา อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถีติ เอกเมวิทํ อตฺถปทํ.  
ภควา หิ ตถา ปุริสทมฺเม สาเรติ  
ยถา เอกปลฺลงฺเกเนว นิสินฺนา  
อฏฺฐ ทิสา อสชฺชมานา ธาวนฺติ  
ตสฺมา อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถีติ วุจฺจติ.

๔.๒ วิธีเจริญพุทธานุสสติ



๖. โส ภควา อิติปิ อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ  
๖.๑ โส ภควา อิติปิ อนุตฺตโร 
เป็นผู้ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าด้วยคุณ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ  
และวิมุตติญาณทัสสนะ 
๖.๒ โส ภควา อิติปิ ปุริสทมฺมสารถิ 
เป็นผู้ฝึกบุรุษที่สามารถฝึกได้  ทรงบอกสอนฌานเป็นต้น 
ให้แก่ผู้มีศีล บอกข้อปฏิบัติสูงขึ้นแก่พระโสดาบันเป็นต้น

๔.๒ วิธีเจริญพุทธานุสสติ



๖. โส ภควา อิติปิ อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ  
๖.๓ โส ภควา อิติปิ อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ 
เป็นผู้แนะนำ สั่งสอน ไม่มีผู้อื่นทำได้ยิ่งกว่า  
เช่นนั่งบัลลังก์เดียวนำไปได้ ๘ ทิศไม่ติดขัด 

๔.๒ วิธีเจริญพุทธานุสสติ



(๗) โส ภควา อิติปิ สตฺถา เทวมนุสฺสานํ  
ทิฏฺฐธมฺมิกสมฺปรายิกปรมตฺเถหิ ยถารหํ อนุสาสตีติ สตฺถา.  
อปิจ สตฺถาติ ภควา สตฺถวาโห, ยถา สตฺถวาโห สตฺเถ 
กนฺตารํ ตาเรติ โจรกนฺตารํ ตาเรติ วาฬกนฺตารํ ตาเรติ  
ทุพฺภิกฺขกนฺตารํ ตาเรติ นิรุทกกนฺตารํ ตาเรติ  
อุตฺตาเรติ นิตฺตาเรติ ปตาเรติ เขมนฺตภูมึ สมฺปาเปติ,  
เอวเมว ภควา สตฺถา สตฺถวาโห สตฺเต ภวกนฺตารํ ตาเรติ  
ชาติกนฺตารํ ตาเรตีติ.

๔.๒ วิธีเจริญพุทธานุสสติ



(๗) โส ภควา อิติปิ สตฺถา เทวมนุสฺสานํ  
๗.๑ เป็นผู้สั่งสอนประโยชน์ ๓ อย่างตามสมควร 
๗.๒ เป็นผู้นำพาสัตว์ทั้งหลายข้ามภพกันดาร 
      และชาติกันดาร

๔.๒ วิธีเจริญพุทธานุสสติ



(๘) โส ภควา อิติปิ พุทฺโธ  
ยํ ปน กิญฺจิ อตฺถิ เญยฺยํ นาม สพฺพสฺเสว พุทฺธตฺตา  
วิโมกฺขนฺติกญาณวเสน พุทฺโธ.  
ยสฺมา วา จตฺตาริ สจฺจานิ อตฺตนาปิ พุชฺฌิ,  
อญฺเญปิ สตฺเต โพเธสิ,  
ตสฺมา เอวมาทีหิปิ การเณหิ พทฺุโธ.

๔.๒ วิธีเจริญพุทธานุสสติ



พุทฺโธติ : โย โส ภควา สยมฺภู อนาจริยโก  
ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ สามํ สจฺจานิ อภิสมฺพุชฺฌิ.  
ตตฺถ จ สพฺพญฺญุตํ ปตฺโต, พเลสุ จ วสีภาวํ ปตฺโต.  
พุทฺโธติ : เกนตฺเถน พุทฺโธ.  
พุชฺฌิตา สจฺจานีติ พุทฺโธ. โพเธตา ปชายาติ พุทฺโธ,  
สพฺพญฺญุตาย พุทฺโธ, สพฺพทสฺสาวิตาย พุทฺโธ,  
อนญฺญเนยฺยตาย พุทฺโธ, วิกสิตาย พุทฺโธ,  
(ขุ.ม. ๒๙/๑๙๒ สารีปุตตนิทเทส)

๔.๒ วิธีเจริญพุทธานุสสติ



ขีณาสวสงฺขาเตน พุทฺโธ, นิรุปกฺกิเลสสงฺขาเตน พุทฺโธ,  
เอกนฺตวีตราโคติ พุทฺโธ, เอกนฺตวีตโทโสติ พุทฺโธ, 
เอกนฺตวีตโมโหติ พุทฺโธ, เอกนฺตนิกฺกิเลโสติ พุทฺโธ, 
เอกายนมคฺคํ คโตติ พุทฺโธ,  
เอโก อนุตฺตรํ สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุทฺโธติ พุทฺโธ, 
อพุทฺธิวิหตตฺตา พุทฺธิปฏิลาภตฺตา พุทฺโธ. 
(ขุ.ม. ๒๙/๑๙๒ สารีปุตตนิทเทส)

๔.๒ วิธีเจริญพุทธานุสสติ



พุทฺโธติ เนตํ มาตรา กตํ, น ปิตรา กตํ, น ภาตรา กตํ,  
น ภคินิยา กตํ, น มิตฺตามจฺเจหิ กตํ, น ญาติสาโลหิ
เตหิ กตํ, น สมณพฺราหฺมเณหิ กตํ, น เทวตาหิ กตํ,  
วิโมกฺขนฺติกเมตํ พุทฺธานํ ภควนฺตานํ โพธิยา มูเล  
สห สพฺพญฺญุตญาณสฺส ปฏิลาภา สจฺฉิกา ปญฺญตฺติ  
ยทิทํ พุทฺโธติ. 
(ขุ.ม. ๒๙/๑๙๒ สารีปุตตนิทเทส)

๔.๒ วิธีเจริญพุทธานุสสติ



สวัสดีครับ


