
พรหมจรรย์ ๙๓

สุภีร์ ทุมทอง

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒



กรรมฐาน

๑. กายคตาสติ  

๒. อานาปานสติ 

๓. มรณสติ 

๔. พุทธานุสสติ 

๕. ธัมมานุสสติ 

    ๕.๑  ความสำคัญ คุณค่า และอานิสงส์ 

    ๔.๒  วิธีเจริญธัมมานุสสติ



๕.๑ ความสำคัญ คุณค่า และอานิสงส์

๕.๑.๑ ชื่อว่าไม่ทิ้งฌานและทำตามคำสอนของพระศาสดา 

๕.๑.๒ เป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียว..นิพพาน 

๕.๑.๓ เป็นธรรมที่ควรเจริญ 

๕.๑.๔ เป็นเครื่องอยู่โดยมากของอริยสาวก 

๕.๑.๕ ทำให้จิตออกจากกามคุณ 

๕.๑.๖ เข้าอยู่กับธรรม 

๕.๑.๗ ละความกลัวได้ 

๕.๑.๘ ควรอนุเคราะห์แนะนำกัน 

๔.๑.๙ ห้วงบุญกุศลนำสุขมาให้



๕.๑ ความสำคัญ คุณค่า และอานิสงส์

๔.๑.๑๐ วิบากเลิศเกิดแก่ผู้เลื่อมใส 

๔.๑.๑๑ อมนุษย์ไม่ทำร้าย 

๔.๑.๑๒ เป็นที่เคารพของพระพุทธเจ้า 

๔.๑.๑๓ เป็นพระศาสดา 

๔.๑.๑๔ เรียนธรรมไว้ชาติถัดไปบรรลุเร็ว 

๔.๑.๑๕ เป็นเหตุแห่งวิมุตติ 

๔.๑.๑๖ ทำให้กิเลสสงบ 

๔.๑.๑๗ ทำที่สุดแห่งทุกข์



๕.๑ ความสำคัญ คุณค่า และอานิสงส์

(๑)  สตฺถริ สคารโว โหติ สปฺปติสฺโส. 

(๒)  ธมฺเม ครุจิตฺตีกาโร สทฺธาทิเวปุลฺลํ อธิคจฺฉติ. 

(๓)  ปีติปาโมชฺชพหุโล โหติ.   

(๔)  ภยเภรวสโห.  

(๕)  ทุกฺขาธิวาสนสมตฺโถ.  

(๖)  ธมฺเมน สํวาสสญฺญํ ปฏิลภติ.  
(วิสุทฺธิ.)



๕.๑ ความสำคัญ คุณค่า และอานิสงส์

(๗)   ธมฺมคุณานุสฺสติยา อชฺฌาวุฏฺฐญฺจสฺส สรีรมฺปิ เจติยฆรมิว  

       ปูชารหํ โหติ.  

(๘)   อนุตฺตรธมฺมาธิคมาย จิตฺตํ นมติ.  

(๙)   วีติกฺกมิตพฺพวตฺถุสมาโยเค จสฺส ธมฺมสุธมฺมตํ สมนุสฺสรโต  

       หิโรตฺตปฺปํ ปจฺจุปฏฺฐาติ.  

(๑๐) อุตฺตรึ อปฺปฏิวิชฺฌนฺโต ปน สุคติปรายโน โหติ. 
(วิสุทฺธิ.)



๕.๑ ความสำคัญ คุณค่า และอานิสงส์

(๑)  เป็นผู้มีความเคารพยำเกรงในพระศาสดา 

(๒)  ผู้จิตเคารพในพระธรรมย่อมถึงความไพบูลย์ด้วยศรัทธาเป็นต้น 

(๓)  เป็นผู้มากด้วยปีติและปราโมทย์ 

(๔)  เป็นผู้ทนต่อความกลัวและความหวาดหวั่นได้ 

(๕)  เป็นผู้สามารถอดกลั้นต่อความทุกข์ได้ 

(๖)  ได้ความรู้สึกว่าอยู่ร่วมกับพระธรรม 
(วิสุทฺธิ.)



๕.๑ ความสำคัญ คุณค่า และอานิสงส์

(๗)  สรีระของผู้เจริญธัมมานุสสติควรต่อการบูชาเหมือนเจดีย์ 

(๘)  จิตน้อมไปเพื่อบรรลุถึงธรรมที่สูงสุด 

(๙)  เมื่อประสบกับสิ่งที่จะละเมิด หิริและโอตตัปปะย่อมเกิดขึ้น   

      แก่บุคคลผู้ระลึกถึงความเป็นธรรมดีของพระธรรม 

(๑๐) เมื่อยังไม่บรรลุคุณเบื้องสูงจะเป็นผู้มีสุคติในเบื้องหน้า 
(วิสุทฺธิ.)



๕.๒ วิธีเจริญธัมมานุสสติ

(๑) สฺวากฺขาโต  ภควตา  ธมฺโม,   

(๒) สนฺทิฏฺฐิโก,  (๓) อกาลิโก,  (๔) เอหิปสฺสิโก,   

(๕) โอปนยิโก,   (๖) ปจฺจตฺตํ  เวทิตพฺโพ  วิญฺญูหิ. 

บทที่ ๑ หมายถึง ปริยัติธรรม กับ โลกุตตรธรรม 

บทที่ ๒ - ๖ หมายถึง โลกุตตรธรรมเท่านั้น



(๑) สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม 

๑.  ปริยัติธรรม เป็นสวากขาตธรรม เพราะ 

๑.๑  เป็นธรรมอันงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง  

       งามในที่สุด  ถึงพร้อมด้วยอรรถะ  ถึงพร้อมด้วย    

       พยัญชนะ ประกาศพรหมจรรย์บริบูรณ์ครบถ้วน    

       และบริสุทธิ์ 

๑.๒  ไม่มีอรรถะวิปัลลาสคลาดเคลื่อน



(๑) สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม

- คาถาเดียว, งามในเบื้องต้นด้วยบาทแรก  

 งามในท่ามกลางด้วยบาทที่ ๒ และบาทท่ี ๓ งามในท่ีสุดด้วยบาทสุดท้าย  

- พระสูตรที่มีอนุสนธิเดียว, งามในเบื้องต้นด้วยคำแสดงเหตุความเป็นมา  

งามในที่สุดด้วยคำสรุปลงท้าย งามในท่ามกลางด้วยคำที่เหลือ  

- พระสูตรที่มีอนุสนธิหลายอย่าง, งามในเบื้องต้นด้วยอนุสนธิแรก  

งามในท่ีสุดด้วยอนุสนธิท้าย งามในท่ามกลางด้วยอนุสนธิที่เหลือ 



(๑) สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม

- ชื่อว่า งามในเบื้องต้น  เพราะมีทั้งคำแสดงความเป็นมา 

และคำแสดงเหตุเกิดขึ้น ช่ือว่า งามในท่ามกลาง เพราะเนื้อความ

ไม่ผิดพลาด และเพราะประกอบไปด้วยคำชี้เหตุและยกตัวอย่าง

ตามสมควรแก่เวไนยสัตว์ทั้งหลาย และชื่อว่า งามในที่สุด  

ด้วยคำสรุปลงท้ายอันยังความได้ศรัทธาให้เกิดแก่ผู้ฟังทั้งหลาย 



(๑) สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม

- ศาสนธรรมแม้ท้ังสิ้น งามในเบื้องต้น  ด้วยศีลอันเป็นรากฐานของตน  

งามในท่ามกลางด้วยสมถะวิปัสสนาและมรรคผล งามในท่ีสุดด้วยพระนิพพาน  

หรือ งามในเบ้ืองต้นด้วยศีลและสมาธิ งามในท่ามกลางด้วยวิปัสสนาและมรรค 

งามในที่สุดด้วยผลและนิพพาน  

หรือ งามในเบ้ืองต้นด้วยความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้า งามในท่ามกลาง 

ด้วยความเป็นธรรมดีของพระธรรม งามในท่ีสุดด้วยความปฏิบัติดีของพระสงฆ์  

หรือ งามในเบื้องต้นด้วยอภิสัมโพธิ งามในท่ามกลางด้วยปัจเจกสัมโพธิ  

งามในที่สุดด้วยสาวกโพธิ อันบุคคลผู้ได้ฟังศาสนธรรมน้ันแล้วปฏิบัติเพื่อความ

เป็นอย่างน้ันจะพึงบรรลุได้  



(๑) สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม

- ศาสนธรรมนั้น เม่ือบุคคลฟังอยู่ ก็นำความงามมาให้ได้โดยแท้ 

แม้ด้วยการฟังโดยข่มนิวรณ์ได้ เพราะเหตุน้ัน จึงช่ือว่า งามในเบื้องต้น  

เมื่อบุคคลปฏิบัติอยู่ ก็นำความงามมาให้ได้แม้ด้วยการปฏิบัติ  

โดยนำความสุขในสมถะและสุขในวิปัสสนามาให้ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า  

งามในท่ามกลาง และเม่ือบุคคลปฏิบัติแล้วอย่างน้ัน  คร้ันผลแห่งการปฏิบัติ 

สำเร็จแล้ว ก็ย่อมนำความงามมาให้แม้ด้วยผลแห่งการปฏิบัติ  

โดยนำความเป็นบุคคลผู้คงที่ไม่หว่ันไหวมาให้ เพราะเหตุนั้น  

จึงชื่อว่า งามในที่สุด



(๑) สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม

๒.  โลกุตตรธรรม เป็นสวากขาตธรรม เพราะ 

๒.๑  โลกุตตรธรรม, มีข้อปฏิบัติเหมาะสมกับพระนิพพาน 

       และพระนิพพานเหมาะสมกับข้อปฏิบัติ 

๒.๒  อริยมรรค, เป็นมัชฌิมปฏิปทา  

       ไม่เข้าไปในขั้วผิดพลาดทั้งสองด้าน 

๒.๓  สามัญญผล, เป็นที่สงบระงับของกิเลสทั้งหลาย 

๒.๔  นิพพาน, เป็นภาวะเที่ยง ไม่ตาย เป็นที่ต้านทาน  

       ที่หลีกเร้น เป็นต้น 



(๒) สนฺทิฏฺฐิโก 

(๑) อริยมรรค, เป็นสิ่งที่พระอริยบุคคลผู้กำลังทำความไม่มีแห่งกิเลสทั้งหลาย 

มีราคะเป็นต้นในสันดานของตน  พึงเห็นได้เอง 

(๒) โลกุตตรธรรม ๙, เป็นสิ่งที่พระอริยบุคคลใด ๆ บรรลุถึงแล้ว ท่านก็ละ

ความเชื่อต่อบุคคลอื่น  เห็นเองด้วยปัจจเวกขณญาณ 

(๓) อริยทิฏฐิ, เป็นการเห็นอันประเสริฐ เพราะเห็นแล้วสามารถเอาชนะ 

กิเลสทั้งหลายได้  เป็นการเห็นที่ประกอบกับอริยมรรค  เป็นเหตุก่อให้เกิด

อริยผล  มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ 

(๔) โลกุตตรธรรม ๙, เป็นสภาวะที่ควรต่อการเห็น  เพราะเมื่อได้บรรลุถึง

ด้วยการทำให้เกิดและการทำให้แจ้ง  สามารถหยุดภัยในวัฏฏะได้ 



(๓) อกาลิโก 

อตฺตโน ผลทานํ สนฺธาย นาสฺส กาโลติ อกาโล.  

อกาโลเยว อกาลิโก. (๑) 

น ปญฺจาหสตฺตาหาทิเภทํ กาลํ เขเปตฺวา ผลํ ททาติ 

อตฺตโน ปน ปวตฺติสมนฺตรเมว ผลํ เทตีติ วุตฺตํ โหติ.   
(วิสุทฺธิ.)



(๓) อกาลิโก 

อถวา  อตฺตโน ผลปฺปทาเน ปกฏฺโฐ กาโล  

ปตฺโต อสฺสาติ กาลิโก. โก โส. โลกิโย กุสลธมฺโม.  

อยํ ปน สมนนฺตรผลตฺตา น กาลิโกติ อกาลิโก. (๒) 

อิทํ มคฺคเมว สนฺธาย วุตฺตํ.  
(วิสุทฺธิ.)



(๓) อกาลิโก 

ยมฺพุทฺธเสฏโฐ ปริวณฺณยี สุจึ  

สมาธิมานนฺตริกญฺญมาหุ 

สมาธินา เตน สโม น วิชฺชติ  

อิทมฺปิ ธมฺเม รตนํ ปณีตํ. 

เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ. 
(ขุ.ขุ. ๒๕ รตนสูตร)



(๓) อกาลิโก 

(๑) อริยมรรค ไม่ทิ้งช่วงเวลาในการให้ผลของตน   

     ย่อมให้ผลทันทีต่อจากการเกิดของตนนั่นเอง 

(๒) อริยมรรค ไม่ต้องรอให้ถึงเวลาสุกงอม   

     ให้ผลของตนต่อเนื่องโดยไม่มีอะไรคั่น



(๔) เอหิปสฺสิโก 

เอหิ ปสฺส อิมํ ธมฺมนฺติ เอวํ ปวตฺตํ  

เอหิปสฺสวิธึ อรหตีติ เอหิปสฺสิโก.  

กสฺมา ปเนส ตํ วิธึ อรหตีติ.  

วิชฺชมานตฺตา จ ปริสุทฺธตฺตา จ. 
(วิสุทฺธิ.)



(๔) เอหิปสฺสิโก 

โลกุตตรธรรมควรต่อเชิญชวนให้คนอื่นมาด ูเพราะ  

   (๑) เป็นสิ่งที่มีอยู่จริง  

   (๒) เป็นสิ่งบริสุทธิ์



(๕) โอปนยิโก

อุปเนตพฺโพติ โอปนยิโก. อุปนยนํ อุปนโย.  

อาทิตฺตํ เจลํ วา สีสํ วา อชฺฌุเปกฺขิตฺวาปิ ภาวนาวเสน 

อตฺตโน อตฺตโน จิตฺเต อุปนยนํ อรหตีติ อุปนยิโก.  

อุปนยิโกว โอปนยิโก.  

อิทํ สงฺขเต โลกุตฺตรธมฺเม ยุชฺชติ. (๑) 

อสงฺขเต ปน อตฺตโน จิตฺเตน อุปนยนํ อรหตีติ โอปนยิโก 

สจฺฉิกิริยาวเสน อลฺลียนํ อรหตีติ อตฺโถ. (๒) 
(วิสุทฺธิ.)



(๕) โอปนยิโก

อถวา นิพฺพานํ อุปเนตีติ อริยมคฺโค อุปเนยฺโย. (๓) 

สจฺฉิกาตพฺพตํ อุปเนตพฺโพติ ผลนิพฺพานธมฺโม อุปเนยฺโย.  

อุปเนยฺโยเอว โอปนยิโก. (๔) 
(วิสุทฺธิ.)



(๕) โอปนยิโก

(๑) โลกุตตรธรรมฝ่ายสังขตะ  เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้าไปใน  

     จิตของตน ด้วยการทำให้เกิดมีในจิตอย่างเร่งด่วนที่สุด  

(๒) โลกุตตรธรรมฝ่ายอสังขตะ เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้าไปหา   

     ด้วยจิตของตน  ด้วยการทำให้แจ้ง 

(๓) อริยมรรคย่อมนำไปนิพพาน 

(๔) ผลและพระนิพพานควรนำไปด้วยการกระทำให้แจ้ง



(๖) ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหิ

ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหีติ สพฺเพหิปิ อุคฺฆฏิตญฺญูอาทีหิ วิญฺญูหิ  

อตฺตนิ อตฺตนิ เวทิตพฺโพ  

ภาวิโต เม มคฺโค, อธิคตํ ผล,ํ สจฺฉิกโต นิโรโธติ. 

น หิ อุปชฺฌาเยน ภาวิเตน มคฺเคน สทฺธิวิหาริกสฺส กิเลสา ปหิยฺยนฺติ, 

น โส ตสฺส ผลสมาปตฺติยา ผาสุ วิหรติ,  

น เตน สจฺฉิกตํ นิพฺพานํ สจฺฉิกโรติ. 
(วิสุทฺธิ.)



(๖) ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหิ

ตสฺมา เนส ปรสฺส สีเส อาภรณํ วิย ทฏฺฐพฺโพ  

อตฺตโน ปน จิตฺเตเยว ทฏฺฐพฺโพ.  

อนุภวิตพฺโพ วิญฺญูหีติ วุตฺตํ โหติ. 

พาลานํ ปน อวิสโยเวส. 
(วิสุทฺธิ.)



(๖) ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหิ

อันวิญญูชนทั้งปวงมีท่านที่เป็นอุคฆฏิตัญญูบุคคลเป็นต้น   

พึงเห็นได้ในตนเท่านั้นว่า  “มรรคเราได้ทำให้เกิดแล้ว   

ผลเราบรรลุถึงแล้ว  นิโรธเราทำให้แจ้งแล้ว” 

พึงเห็นในจิตของตนเท่านั้น ไม่มีใครทำให้ใครได้ 

และธรรมนี้ไม่ใช่วิสัยของคนพาลทั้งหลาย



พิจารณารวม

อปิจ โข สฺวากฺขาโต อยํ ธมฺโม.  

กสฺมา. สนฺทิฏฺฐิกตฺตา. สนฺทิฏฺฐิโก อกาลิกตฺตา.  

อกาลิโก เอหิปสฺสิกตฺตา.  

โย จ เอหิปสฺสิโก นาม, โส โอปนยิโก โหติ.  
(วิสุทฺธิ.)



สวัสดีครับ


