
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

พรหมจรรย์ ๘๙

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  

๔.๒.๑ 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

๔.๒.๑ วิธีเจริญพุทธานุสสติ



๑. บทว่า ตถาคต มี ๘ ความหมาย 
๒. พุทธคุณ ๑๐๐ บท  
    อุบาลีคหบดีผูกเป็นคาถาแสดงตนเป็นสาวก 
๓. พุทธคุณในมุมมองของผู้เป็นพราหมณ์

๔.๒.๒ ระลึกด้วยบทอื่นๆ



(๑) ตถา อาคโตติ ตถาคโต. 
(๒) ตถา คโตติ ตถาคโต.  
(๓) ตถลกฺขณํ อาคโตติ ตถาคโต.  
(๔) ตถธมฺเม ยาถาวโต อภิสมฺพุทฺโธติ ตถาคโต. 
(๕) ตถทสฺสิตาย ตถาคโต. 
(๖) ตถวาทิตาย ตถาคโต.  
(๗) ตถาการิตาย ตถาคโต. 
(๘) อภิภวนฏฺเฐน ตถาคโต.

๔.๒.๒ ระลึกด้วยบทอื่นๆ



๑. 
ธีรสฺส  วิคตโมหสฺส     ปภินฺนขีลสฺส  วิชิตวิชยสฺส 
อนีฆสฺส สุสมจิตฺตสฺส   วุทฺธสีลสฺส  สาธุปญฺญสฺส 
เวสมนฺตรสฺส วิมลสฺส   ภควโต ตสฺส สาวโกหมสฺมิ. 
(ม.ม. ๑๓/๗๖ อุปาลิวาทสูตร)

๔.๒.๒ ระลึกด้วยบทอื่นๆ



๓. 
อสํสยสฺส  กุสลสฺส       เวนยิกสฺส  สารถิวรสฺส 
อนุตฺตรสฺส รุจิรธมฺมสฺส นิกฺกงฺขสฺส  ปภาสกรสฺส 
มานจฺฉิทสฺส  วีรสฺส    ภควโต ตสฺส สาวโกหมสฺมิ. 
(ม.ม. ๑๓/๗๖ อุปาลิวาทสูตร)

๔.๒.๒ ระลึกด้วยบทอื่นๆ



(๑) สมโณ ขลุ โภ โคตโม อุภโต สุชาโต มาติโต จ ปิติโต จ  
     สํสุทฺธคหณิโก ยาว สตฺตมา ปิตามหยุคา  
     อกฺขิตฺโต อนุปกฺกุฏฺโฐ ชาติวาเทน.. 
(๒) สมโณ ขลุ โภ โคตโม มหนฺตํ ญาติสํฆํ โอหาย ปพฺพชิโต.. 
(๓) สมโณ ขลุ โภ โคตโม ปหูตํ หิรญฺญสุวณฺณํ โอหาย     
     ปพฺพชิโต ภูมิคตญฺจ เวหาสฏฺฐญฺจ.. 
(ที.สี. ๙/๓๐๔ โสณทัณฑสูตร)

๔.๒.๒ ระลึกด้วยบทอื่นๆ



(๔) สมโณ ขลุ โภ โคตโม ทหโร ว สมาโน สุสุกาฬเกโส     
     ภทฺเรน โยพฺพเนน สมนฺนาคโต ปฐเมน วยสา  
     อคารสฺมา อนคาริยํ ปพฺพชิโต.. 
(๕) สมโณ ขลุ โภ โคตโม อกามกานํ มาตาปิตูนํ  
     อสฺสุมุขานํ รุทนฺตานํ เกสมสฺสุํ โอหาเรตฺวา กาสายานิ    
     วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริยํ ปพฺพชิโต.. 
(ที.สี. ๙/๓๐๔ โสณทัณฑสูตร)

๔.๒.๒ ระลึกด้วยบทอื่นๆ



(๖) สมโณ ขลุ โภ โคตโม อภิรูโป ทสฺสนีโย ปาสาทิโก  
     ปรมาย วณฺณโปกฺขรตาย สมนฺนาคโต พฺรหฺมวณฺณี  
     พฺรหฺมวจฺฉสี อขุทฺทาวกาโส ทสฺสนาย.. 
(๗) สมโณ ขลุ โภ โคตโม สีลวา อริยสีลี กุสลสีลี  
     กุสลสีเลน สมนฺนาคโต.. 
(ที.สี. ๙/๓๐๔ โสณทัณฑสูตร)

๔.๒.๒ ระลึกด้วยบทอื่นๆ



(๘) สมโณ ขลุ โภ โคตโม กลฺยาณวาโจ กลฺยาณวากฺกรโณ  
     โปริยา วาจาย สมนฺนาคโต วิสฺสฏฺฐาย อเนลคลาย  
     อตฺถสฺส วิญฺญาปนิยา.. 
(๙) สมโณ ขลุ โภ โคตโม พหูนํ อาจริยปาจริโย.. 
(๑๐) สมโณ ขลุ โภ โคตโม ขีณกามราโค วิคตจาปลฺโล.. 
(ที.สี. ๙/๓๐๔ โสณทัณฑสูตร)

๔.๒.๒ ระลึกด้วยบทอื่นๆ



(๑๑) สมโณ ขลุ โภ โคตโม กมฺมวาที กิริยวาที  
       อปาปปุเรกฺขาโร พฺรหฺมญฺญาย ปชาย.. 
(๑๒) สมโณ ขลุ โภ โคตโม อุจฺจา กุลา ปพฺพชิโต  
       อสมฺภินฺนขตฺติยกุลา.. 
(๑๓) สมโณ ขลุ โภ โคตโม อฑฺฒา กุลา ปพฺพชิโต  
       มหทฺธนา มหาโภคา.. 
(ที.สี. ๙/๓๐๔ โสณทัณฑสูตร)

๔.๒.๒ ระลึกด้วยบทอื่นๆ



(๑๔) สมณํ ขลุ โภ โคตมํ ติโรรฏฺฐา ติโรชนปทา  
       ปญฺหํ ปุจฺฉิตุํ อาคจฺฉนฺติ.. 
(๑๕) สมณํ ขลุ โภ โคตมํ อเนกานิ เทวตาสหสฺสานิ  
       ปาเณหิ สรณํ คตานิ.. 
(๑๖) สมณํ ขลุ โภ โคตมํ เอวํ กลฺยาโณ กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคโต  
       ‘อิติปิ โส ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน  
       สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสานํ  
       พุทฺโธ ภควา’ติ 
(ที.สี. ๙/๓๐๔ โสณทัณฑสูตร)

๔.๒.๒ ระลึกด้วยบทอื่นๆ



(๑๗) สมโณ ขลุ โภ โคตโม ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขเณหิ สมนฺนาคโต.. 
(๑๘) สมโณ ขลุ โภ โคตโม เอหิสฺวาคตวาที สขิโล  
       สมฺโมทโก อพฺภากุฏิโก อุตฺตานมุโข ปุพฺพภาสี.. 
(๑๙) สมโณ ขลุ โภ โคตโม จตุนฺนํ ปริสานํ สกฺกโต  
       ครุกโต มานิโต ปูชิโต อปจิโต.. 
(๒๐) สมเณ ขลุ โภ โคตเม พหู เทวา จ  
       มนุสฺสา จ อภิปฺปสนฺนา.. 
(ที.สี. ๙/๓๐๔ โสณทัณฑสูตร)

๔.๒.๒ ระลึกด้วยบทอื่นๆ



(๒๑) สมโณ ขลุ โภ โคตโม ยสฺมึ คาเม วา นิคเม วา ปฏิวสติ,  
       น ตสฺมึ คาเม วา นิคเม วา อมนุสฺสา มนุสฺเส วิเหเฐนฺติ.. 
(๒๒) สมโณ ขลุ โภ โคตโม สํฆี คณี คณาจริโย  
       ปุถุติตฺถกรานํ อคฺคมกฺขายติ; ยถา โข ปน โภ  
       เอเตสํ สมณพฺราหฺมณานํ ยถา วา ตถา วา ยโส สมุทาคจฺฉติ,  
       น เหวํ สมณสฺส โคตมสฺส ยโส สมุทาคโต;  
       อถ โข อนุตฺตราย วิชฺชาจรณสมฺปทาย สมณสฺส โคตมสฺส  
       ยโส สมุทาคโต..  
(ที.สี. ๙/๓๐๔ โสณทัณฑสูตร)

๔.๒.๒ ระลึกด้วยบทอื่นๆ



(๒๓) สมณํ ขลุ โภ โคตมํ ราชา มาคโธ เสนิโย พิมฺพิสาโร   
       สปุตฺโต สภริโย สปริโส สามจฺโจ ปาเณหิ สรณํ คโต.. 
(๒๔) สมณํ ขลุ โภ โคตมํ ราชา ปเสนทิโกสโล สปุตฺโต  
       สภริโย สปริโส สามจฺโจ ปาเณหิ สรณํ คโต.. 
(๒๕) สมณํ ขลุ โภ โคตมํ พฺราหฺมโณ โปกฺขรสาติ สปุตฺโต      
       สภริโย สปริโส สามจฺโจ ปาเณหิ สรณํ คโต.. 
(ที.สี. ๙/๓๐๔ โสณทัณฑสูตร)

๔.๒.๒ ระลึกด้วยบทอื่นๆ



(๒๖) สมโณ ขลุ โภ โคตโม รญฺโญ มาคธสฺส เสนิยสฺส    
       พิมฺพิสารสฺส สกฺกโต ครุกโต มานิโต ปูชิโต อปจิโต 
(๒๗) สมโณ ขลุ โภ โคตโม รญฺโญ ปเสนทิโกสลสฺส  
       สกฺกโต ครุกโต มานิโต ปูชิโต อปจิโต.. 
(๒๘) สมโณ ขลุ โภ โคตโม พฺราหฺมณสฺส โปกฺขรสาติสฺส  
       สกฺกโต ครุกโต มานิโต ปูชิโต อปจิโต.. 
(ที.สี. ๙/๓๐๔ โสณทัณฑสูตร)

๔.๒.๒ ระลึกด้วยบทอื่นๆ



(๒๙) สมโณ ขลุ โภ โคตโม จมฺปํ อนุปฺปตฺโต จมฺปายํ วิหรติ  
       คคฺคราย โปกฺขรณิยา ตีเร; เย โข ปน โภ เกจิ สมณา วา  
       พฺราหฺมณา วา อมฺหากํ คามเขตฺตํ อาคจฺฉนฺติ,  
       อติถี โน เต โหนฺติ; อติถี โข ปนมฺเหหิ สกฺกาตพฺพา  
       ครุกาตพฺพา มาเนตพฺพา ปูเชตพฺพา อปเจตพฺพา.  
       ยมฺปิ โภ สมโณ โคตโม จมฺปํ อนุปฺปตฺโต จมฺปายํ วิหรติ  
       คคฺคราย โปกฺขรณิยา ตีเร; อติถิสฺมากํ สมโณ โคตโม,  
       อติถิ โข ปนมฺเหหิ สกฺกาตพฺโพ ครุกาตพฺโพ มาเนตพฺโพ  
       ปูเชตพฺโพ อปเจตพฺโพ. 
(ที.สี. ๙/๓๐๔ โสณทัณฑสูตร)

๔.๒.๒ ระลึกด้วยบทอื่นๆ



สวัสดีครับ


