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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



  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



เย อานนฺท อนุกมฺเปยฺยาถ, เย จ โสตพฺพํ มญฺเญยฺยุํ  
มิตฺตา วา อมจฺจา วา ญาตี วา สาโลหิตา วา,  
เต โว อานนฺท ตีสุ ฐาเนสุ สมาทเปตพฺพา นิเวเสตพฺพา  
ปติฏฺฐาเปตพฺพา. กตเมสุ ตีสุ.  
พุทฺเธ อเวจฺจปฺปสาเท สมาทเปตพฺพา นิเวเสตพฺพา  
ปติฏฺฐาเปตพฺพา “อิติปิ โส ภควา อรหํ ... พุทฺโธ ภควา”ติ.  
(อํ.ติก. ๒๐/๗๖ นิเวสกสูตร)

๔.๑.๘ อนุเคราะห์กันไม่ให้ตกอบาย



ธมฺเม อเวจฺจปฺปสาเท สมาทเปตพฺพา..  
สํเฆ อเวจฺจปฺปสาเท สมาทเปตพฺพา.. 
สิยา อานนฺท จตุนฺนํ มหาภูตานํ อญฺญถตฺตํ  
ปฐวีธาตุยา อาโปธาตุยา เตโชธาตุยา วาโยธาตุยา,  
น เตฺวว พุทฺเธ อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคตสฺส  
อริยสาวกสฺส สิยา อญฺญถตฺตํ. 
(อํ.ติก. ๒๐/๗๖ นิเวสกสูตร)

๔.๑.๘ อนุเคราะห์กันไม่ให้ตกอบาย



ตตฺริทํ อญฺญถตฺตํ,  
โส วตานนฺท พุทฺเธ อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคโต  
อริยสาวโก นิรยํ วา ติรจฺฉานโยนึ วา เปตฺติวิสยํ วา  
อุปปชฺชิสฺสตีติ เนตํ ฐานํ วิชฺชติ. 
(อํ.ติก. ๒๐/๗๖ นิเวสกสูตร)

๔.๑.๘ อนุเคราะห์กันไม่ให้ตกอบาย



จตฺตาโรเม  ภิกฺขเว  ปุญฺญาภิสนฺทา  กุสลาภิสนฺทา   
สุขสฺสาหารา  โสวคฺคิกา สุขวิปากา  สคฺคสํวตฺตนิกา   
อิฏฺฐาย  กนฺตาย  มนาปาย  หิตาย  สุขาย  สํวตฺตนฺติ.   
กตเม  จตฺตาโร.   
อิธ ภิกฺขเว  อริยสาวโก  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน   
สมนฺนาคโต โหติ “อิติปิ โส  ภควา  อรหํ...พุทฺโธ ภควา”ติ. 
(อํ.จตุกฺก. ๒๑/๕๒ ทุติยปุญญาภิสันทสูตร)

๔.๑.๙ ห้วงบุญกุศลนำสุขมาให้



ธมฺเม  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคโต  โหติ.. 
สํเฆ  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคโต  โหติ.. 
ปุน  จปรํ  ภิกฺขเว  อริยสาวโก  อริยกนฺเตหิ  สีเลหิ   
สมนฺนาคโต  โหติ  อขณฺเฑหิ  อจฺฉิทฺเทหิ  อสพเลหิ   
อกมฺมาเสหิ  ภุชิสฺเสหิ  วิญฺญูปสตฺเถหิ  อปรามฏฺเฐหิ  
สมาธิสํวตฺตนิเกหิ...   
(อํ.จตุกฺก. ๒๑/๕๒ ทุติยปุญญาภิสันทสูตร)

๔.๑.๙ ห้วงบุญกุศลนำสุขมาให้



ยสฺส  สทฺธา  ตถาคเต    อจลา  สุปติฏฺฐิตา 
สีลญฺจ  ยสฺส  กลฺยาณํ    อริยกนฺตํ  ปสํสิตํ. 
สํเฆ  ปสาโท  ยสฺสตฺถิ    อุชุภูตญฺจ  ทสฺสนํ 
อทลิทฺโทติ  ตํ  อาหุ       อโมฆํ  ตสฺส  ชีวิตํ. 
ตสฺมา  สทฺธญฺจ  สีลญฺจ    ปสาทํ  ธมฺมทสฺสนํ 
อนุยุญฺเชถ  เมธาวี           สรํ  พุทฺธาน  สาสนํ.  
(อํ.จตุกฺก. ๒๑/๕๒ ทุติยปุญญาภิสันทสูตร)

๔.๑.๙ ห้วงบุญกุศลนำสุขมาให้



เอวํ สฺวากฺขาโต ภิกฺขเว มยา ธมฺโม อุตฺตาโน วิวโฏ  
ปกาสิโต ฉินฺนปิโลติโก.  เอวํ สฺวากฺขาเต ภิกฺขเว มยา  
ธมฺเม อุตฺตาเน วิวเฏ ปกาสิเต ฉินฺนปิโลติเก,  
เย เต ภิกฺขู อรหนฺโต ขีณาสวา วุสิตวนฺโต กตกรณียา  
โอหิตภารา อนุปฺปตฺตสทตฺถา ปริกฺขีณภวสญฺโญชนา 
สมฺมทญฺญา วิมุตฺตา, วฏฺฏํ เตสํ นตฺถิ ปญฺญาปนาย. 
(ม.มู. ๑๒/๒๔๘ อลคัททูปมสูตร)

๔.๑.๑๐ เพียงศรัทธาและรักในพระพุทธเจ้าได้ไปสวรรค์



เอวํ สฺวากฺขาโต ภิกฺขเว มยา ธมฺโม อุตฺตาโน  
วิวโฏ ปกาสิโต ฉินฺนปิโลติโก.  
เอวํ สฺวากฺขาเต ภิกฺขเว มยา ธมฺเม อุตฺตาเน  
วิวเฏ ปกาสิเต ฉินฺนปิโลติเก,  
เยสํ มยิ สทฺธามตฺตํ, เปมมตฺตํ, สพฺเพ เต สคฺคปรายนา. 
(ม.มู. ๑๒/๒๔๘ อลคัททูปมสูตร)

๔.๑.๑๐ เพียงศรัทธาและรักในพระพุทธเจ้าได้ไปสวรรค์



จตฺตาริมานิ อานนฺท สทฺธสฺส กุลปุตฺตสฺส ทสฺสนียานิ  
สํเวชนียานิ ฐานานิ. กตมานิ จตฺตาริ.  
‘อิธ ตถาคโต ชาโต’ติ... 
’อิธ ตถาคโต อนุตฺตรํ สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุทฺโธ’ติ... 
‘อิธ ตถาคเตน อนุตฺตรํ ธมฺมจกฺกํ ปวตฺติตนฺ’ติ... 
‘อิธ ตถาคโต อนุปาทิเสสาย นิพฺพานธาตุยา ปรินิพฺพุโต’ติ... 
(ที.ม. ๑๐/๒๐๒ มหาปรินิพพานสูตร)

๔.๑.๑๐ เพียงศรัทธาและรักในพระพุทธเจ้าได้ไปสวรรค์



อาคมิสฺสนฺติ โข อานนฺท สทฺธา ภิกฺขู ภิกฺขุนิโย อุปาสกา  
อุปาสิกาโย ‘อิธ ตถาคโต ชาโต’ติปิ,  
‘อิธ ตถาคโต อนุตฺตรํ สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุทฺโธ’ติปิ,  
‘อิธ ตถาคเตน อนุตฺตรํ ธมฺมจกฺกํ ปวตฺติตนฺ’ติปิ,  
‘อิธ ตถาคโต อนุปาทิเสสาย นิพฺพานธาตุยา ปรินิพฺพุโต’ติปิ.  
เย หิ เกจิ อานนฺท เจติยจาริกํ อาหิณฺฑนฺตา ปสนฺนจิตฺตา กาลํ กริสฺสนฺติ,  
สพฺเพ เต กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺคํ โลกํ อุปปชฺชิสฺสนฺติ. 
(ที.ม. ๑๐/๒๐๒ มหาปรินิพพานสูตร)

๔.๑.๑๐ เพียงศรัทธาและรักในพระพุทธเจ้าได้ไปสวรรค์



จตฺตาโรเม  ภิกฺขเว  อคฺคปฺปสาทา. กตเม  จตฺตาโร.   
ยาวตา  ภิกฺขเว  สตฺตา  อปทา วา  ทฺวิปทา วา   
จตุปฺปทา วา  พหุปฺปทา  วา  รูปิโน วา  อรูปิโน วา   
สญฺญิโน วา  อสญฺญิโน วา  เนวสญฺญินาสญฺญิโน วา,   
ตถาคโต  เตสํ  อคฺคมกฺขายติ  อรหํ  สมฺมาสมฺพุทฺโธ.   
เย ภิกฺขเว พุทฺเธ ปสนฺนา, อคฺเค เต ปสนฺนา,   
อคฺเค โข  ปน  ปสนฺนานํ  อคฺโค วิปาโก  โหติ. 
(อํ.จตุกฺก. ๒๑/๓๔ อัคคัปปสาทสูตร)

๔.๑.๑๑ วิบากเลิศเกิดแก่ผู้เลื่อมใสในสิ่งเลิศ



ยาวตา  ภิกฺขเว  ธมฺมา  สงฺขตา,   
อริโย  อฏฺฐงฺคิโก  มคฺโค เตสํ  อคฺคมกฺขายติ. 
ยาวตา  ภิกฺขเว  ธมฺมา  สงฺขตา วา อสงฺขตา วา, วิราโค  
เตสํ อคฺคมกฺขายติ, ยทิทํ: มทนิมฺมทโน ปิปาสวินโย   
อาลยสมุคฺฆาโต วฏฺฏุปจฺเฉโท ตณฺหกฺขโย วิราโค นิโรโธ นิพฺพานํ..  
ยาวตา  ภิกฺขเว  สงฺฆา วา  คณา วา,   
ตถาคตสาวกสํโฆ  เตสํ  อคฺคมกฺขายติ,.. 
(อํ.จตุกฺก. ๒๑/๓๔ อัคคัปปสาทสูตร)

๔.๑.๑๑ วิบากเลิศเกิดแก่ผู้เลื่อมใสในสิ่งเลิศ



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



สวัสดีครับ


