
๒๗ มกราคม ๒๕๖๒

พรหมจรรย์ ๘๘

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



ระลึกด้วยบทว่า “ตถาคโต” ๘ ความหมาย 
ตถา อาคโตติ ตถาคโต. (๑) 
ตถา คโตติ ตถาคโต. (๒)  
ตถลกฺขณํ อาคโตติ ตถาคโต. (๓)  
ตถธมฺเม ยาถาวโต อภิสมฺพุทฺโธติ ตถาคโต. (๔) 

๔.๒.๒ ระลึกด้วยบทอื่นๆ



ตถทสฺสิตาย ตถาคโต. (๕)  
ตถวาทิตาย ตถาคโต. (๖)  
ตถาการิตาย ตถาคโต. (๗)  
อภิภวนฏฺเฐน ตถาคโต. (๘)

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



ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
(๑)  ธีระ  ผู้ทรงมีปัญญา   
(๒)  วิคตโมหะ  ผู้ทรงปราศจากโมหะแล้ว   
(๓)  ปภินนขีละ  ผู้ทรงทำลายกิเลสเครื่องตรึงใจได้แล้ว 
(๔)  วิชิตวิชยะ  ผู้ทรงชนะมัจจุมาร กิเลสมาร  
                    และเทวปุตตมารแล้ว 
(๕)  อนีฆะ  ผู้ไม่ทรงมีความทุกข์     
(ม.ม. ๑๓/๗๖ อุปาลิวาทสูตร)

๔.๒.๒ ระลึกด้วยบทอื่นๆ



(๖)   สุสมจิตตะ  ผู้ทรงมีจิตเสมอด้วยดีในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย   
                    ทั้งในพระเทวทัต  ในช้างธนปาลกะ  ในท่านพระ 
                    อังคุลีมาลเถระและในท่านพระราหุลเถระเป็นต้น  
(๗)   พุทธสีละ  ผู้ทรงมีอาจาระอันเจริญแล้ว    
(๘)   สาธุปัญญา  ผู้ทรงมีพระปัญญาดี    
(๙)   เวสมันตระ  ผู้ทรงข้ามกิเลสอันเป็นพิษมีราคะเป็นต้นได้แล้ว 
(๑๐) วิมละ  ผู้ทรงปราศจากมลทินมีราคะเป็นต้น     
(ม.ม. ๑๓/๗๖ อุปาลิวาทสูตร)

๔.๒.๒ ระลึกด้วยบทอื่นๆ



๒. 
อกถํกถิสฺส  ตุสิตสฺส    วนฺตโลกามิสสฺส  มุทิตสฺส 
กตสมณสฺส  มนุชสฺส   อนฺติมสรีรสฺส  นรสฺส 
อโนปมสฺส  วิรชสฺส     ภควโต ตสฺส สาวโกหมสฺมิ. 
(ม.ม. ๑๓/๗๖ อุปาลิวาทสูตร)

๔.๒.๒ ระลึกด้วยบทอื่นๆ



ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
(๑๑)  อกถังกถี  ผู้ไม่ทรงมีถ้อยคำที่แสดงความสงสัย   
(๑๒)  ตุสิตะ  ผู้ทรงมีพระทัยประกอบด้วยกรุณา 
(๑๓)  วันตโลกามิสะ  ผู้ทรงคายโลกามิสคือกามคุณได้แล้ว   
(๑๔)  มุทิตะ  ผู้ทรงมีพระทัยประกอบด้วยมุทิตา 
(๑๕)  กตสมณะ  ผู้ทรงมีคุณธรรมที่เป็นเหตุให้เป็นสมณะ    
                     อันทำสำเร็จแล้ว   
(ม.ม. ๑๓/๗๖ อุปาลิวาทสูตร)

๔.๒.๒ ระลึกด้วยบทอื่นๆ



(๑๖)  มนุชะ  ผู้ทรงเกิดเป็นยอดมนุษย์  
(๑๗)  อันติมสรีระ  ผู้ทรงมีสรีระเป็นครั้งสุดท้าย 
(๑๘)  นระ  ผู้ทรงเป็นยอดนระ  
(๑๙)  อโนปมะ  ผู้ทรงไม่มีใครเทียบได้ 
(๒๐)  วิรชะ  ผู้ทรงปราศจากธุลี 
(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



ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น  
(๒๑)  อสังสยะ  ผู้ไม่ทรงมีความสงสัย   
(๒๒)  กุสละ  ผู้ทรงฉลาดเฉียบแหลม   
(๒๓)  เวนยิกะ  ผู้ทรงเป็นผู้นำของสัตว์ทั้งหลาย    
(๒๔)  สารถิวระ  ผู้ทรงเป็นสารถีผู้ประเสริฐ   
(๒๕)  อนุตตระ  ผู้ไม่ทรงมีผู้อื่นยิ่งกว่า   
(ม.ม. ๑๓/๗๖ อุปาลิวาทสูตร)

๔.๒.๒ ระลึกด้วยบทอื่นๆ



(๒๖)  รุจิรธัมมะ  ผู้ทรงมีธรรมอันสะอาด   
(๒๗)  นิกกังขะ  ผู้ไม่ทรงมีความเคลือบแคลง    
(๒๘) ปภาสกระ  ผู้ทรงกระทำแสงสว่าง    
(๒๙) มานัจฉิทะ  ผู้ทรงตัดมานะได้แล้ว     
(๓๐) วีระ  ผู้ทรงมีวิริยะ   
(ม.ม. ๑๓/๗๖ อุปาลิวาทสูตร)

๔.๒.๒ ระลึกด้วยบทอื่นๆ



๔. 
นิสภสฺส อปฺปเมยฺยสฺส  คมฺภีรสฺส  โมนปตฺตสฺส 
เขมงฺกรสฺส  เวทสฺส    ธมฺมฏฺฐสฺส  สํวุตตฺตสฺส 
สงฺคาติคสฺส  มุตฺตสฺส   ภควโต ตสฺส สาวโกหมสฺมิ. 
(ม.ม. ๑๓/๗๖ อุปาลิวาทสูตร)

๔.๒.๒ ระลึกด้วยบทอื่นๆ



ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น  
(๓๑)  นิสภะ  ผู้ทรงองอาจ 
(๓๒) อัปปเมยยะ  ผู้ไม่ทรงมีใครประมาณได้     
(๓๓) คัมภีระ  ผู้ทรงมีคุณอันลึกซึ้ง 
(๓๔) โมนัปปัตตะ  ผู้ทรงบรรลุถึงญาณแล้ว   
(๓๕) เขมังกระ  ผู้ทรงกระทำความเกษม       
(ม.ม. ๑๓/๗๖ อุปาลิวาทสูตร)

๔.๒.๒ ระลึกด้วยบทอื่นๆ



(๓๖)  เวทะ  ผู้ทรงมีเวทคือญาณ 
(๓๗)  ธัมมัฏฐะ  ผู้ทรงดำรงอยู่ในธรรม   
(๓๘)  สุสังวุตัตตะ  ผู้ทรงสำรวมพระองค์ดีแล้ว    
(๓๙)  สังคาติคะ  ผู้ทรงล่วงกิเลสเป็นเครื่องข้องได้แล้ว    
(๔๐)  มุตตะ  ผู้ทรงพ้นแล้ว 
(ม.ม. ๑๓/๗๖ อุปาลิวาทสูตร)

๔.๒.๒ ระลึกด้วยบทอื่นๆ



๕. 
นาคสฺส  ปนฺตเสนสฺส   ขีณสญฺโญชนสฺส  มุตฺตสฺส 
ปฏิมนฺตกสฺส  โธนสฺส   ปนฺนธชสฺส  วีตราคสฺส 
ทนฺตสฺส  นิปฺปปญฺจสฺส   ภควโต ตสฺส สาวโกหมสฺมิ. 
(ม.ม. ๑๓/๗๖ อุปาลิวาทสูตร)

๔.๒.๒ ระลึกด้วยบทอื่นๆ



ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น  
(๔๑)   นาคะ  ผู้ทรงประเสริฐ   
(๔๒)   ปันตเสนะ  ผู้ทรงอยู่ในเสนาสนะอันสงัด    
(๔๓)   ขีณสัญโญชนะ  ผู้ทรงมีสัญโญชน์สิ้นแล้ว   
(๔๔)   มุตตะ  ผู้ทรงพ้นแล้ว   
(๔๕)   มันตกะ  ผู้ทรงมีพระปัญญาสำหรับโต้ตอบ 
                    เหล่าชนผู้มีทิฏฐิอย่างอื่นทั้งปวง   
(ม.ม. ๑๓/๗๖ อุปาลิวาทสูตร)

๔.๒.๒ ระลึกด้วยบทอื่นๆ



(๔๖)  โมนะ  ผู้ทรงมีกิเลสอันขจัดแล้ว   
(๔๗)  ปันนธชะ  ผู้ทรงลดธงคือมานะได้แล้ว 
(๔๘)  วีตราคะ  ผู้ทรงปราศจากราคะแล้ว   
(๔๙)  ทันตะ  ผู้ทรงฝึกแล้ว    
(๕๐)  นิปปปัญจะ  ผู้ไม่ทรงมีกิเลสเครื่องเนิ่นช้า     
(ม.ม. ๑๓/๗๖ อุปาลิวาทสูตร)

๔.๒.๒ ระลึกด้วยบทอื่นๆ



๖. 
อิสิสตฺตมสฺส  อกุหสฺส   เตวิชฺชสฺส  พฺรหฺมปตฺตสฺส 
นฺหาตกสฺส  ปทกสฺส   ปสฺสทฺธสฺส  วิทิตเวทสฺส 
ปุรินฺททสฺส  สกฺกสฺส   ภควโต ตสฺส สาวโกหมสฺมิ. 
(ม.ม. ๑๓/๗๖ อุปาลิวาทสูตร)

๔.๒.๒ ระลึกด้วยบทอื่นๆ



ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น  
(๕๑)  อิสิสัตตมะ  ผู้ทรงเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ ๗   
                      นับจากพระพุทธเจ้าวิปัสสีเป็นต้นมา 
(๕๒)  อกุหะ  ผู้ไม่ทรงหลอกลวงชาวโลก   
(๕๓)  เตวิชชะ  ผู้ทรงมีวิชชา ๓ 
(๕๔)  พรหมสัตตะ  ผู้ทรงเป็นสัตว์ประเสริฐที่สุด 
(๕๕)  นหาตกะ  ผู้ทรงล้างกิเลสแล้ว      
(ม.ม. ๑๓/๗๖ อุปาลิวาทสูตร)

๔.๒.๒ ระลึกด้วยบทอื่นๆ



(๕๖)   ปทกะ  ผู้ทรงฉลาดปราดเปรื่องในการผสมอักษร     
                 ให้เป็นบท 
(๕๗)  ปัสสัทธะ  ผู้ทรงสงบระงับแล้ว  
(๕๘)   วิทิตเวทะ  ผู้ทรงมีพระญาณอันสำเร็จแล้ว   
(๕๙)   ปุรินททะ  ผู้ทรงให้ธรรมทานก่อนกว่าใครทั้งหมด   
(๖๐)  สักกะ  ผู้ทรงสามารถ    
(ม.ม. ๑๓/๗๖ อุปาลิวาทสูตร)

๔.๒.๒ ระลึกด้วยบทอื่นๆ



๗. 
อริยสฺส  ภาวิตตฺตสฺส     ปตฺติปตฺตสฺส  เวยฺยากรณสฺส 
สติมโต  วิปสฺสิสฺส       อนภินตสฺส  โน  อปนตสฺส 
อาเนญฺชสฺส วสิปฺปตฺตสฺส ภควโต ตสฺส สาวโกหมสฺมิ.   
(ม.ม. ๑๓/๗๖ อุปาลิวาทสูตร)

๔.๒.๒ ระลึกด้วยบทอื่นๆ



ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น  
(๖๑)  อริยะ  ผู้ทรงเป็นพระอริยะ ผู้ไกลจากกิเลส    
(๖๒)  ภาวิตัตตะ  ผู้ทรงมีพระองค์อันอบรมแล้ว   
(๖๓)  ปัตติปัตตะ  ผู้ทรงบรรลุคุณทั้งหลายที่ควรบรรลุแล้ว   
(๖๔)  เวยยกรณะ  ผู้ทรงแสดงอรรถให้พิสดาร 
(๖๕)  สติมา  ผู้ทรงมีสติมั่นคง  
(ม.ม. ๑๓/๗๖ อุปาลิวาทสูตร)

๔.๒.๒ ระลึกด้วยบทอื่นๆ



(๖๖)  วิปัสสี  ผู้ทรงเห็นอย่างแจ้งชัด  
(๖๗)  อนภินตะ  ผู้ไม่ทรงมีตัณหาแล้ว   
(๖๘) โน อปนตะ  ผู้ไม่ทรงประทุษร้ายแล้ว    
(๖๙) อาเนญชะ  ผู้ไม่ทรงหวั่นไหว    
(๗๐) วสิปปัตตะ  ผู้ทรงถึงความเป็นผู้ชำนาญ  
(ม.ม. ๑๓/๗๖ อุปาลิวาทสูตร)

๔.๒.๒ ระลึกด้วยบทอื่นๆ



๘.  
สมฺมคฺคตสฺส  ฌายิสฺส   อนนุคตนฺตรสฺส  สุทฺธสฺส 
อสิตสฺส  อปฺปภีตสฺส   ปวิวิตฺตสฺส  อคฺคปฺปตฺตสฺส 
ติณฺณสฺส  ตารยนฺตสฺส   ภควโต ตสฺส สาวโกหมสฺมิ. 
(ม.ม. ๑๓/๗๖ อุปาลิวาทสูตร)

๔.๒.๒ ระลึกด้วยบทอื่นๆ



ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
(๗๑)  สัมมัคคตะ  ผู้เสด็จไปดี  
(๗๒)  ฌายี  ผู้ทรงมีฌาน   
(๗๓)  อนนุคตันตระ  ผู้ไม่ทรงมีจิตไปตามกิเลสทั้งหลาย   
(๗๔)  สุทธะ  ผู้ทรงบริสุทธิ์  
(๗๕)  อสิตะ  ผู้ไม่ทรงข้องแล้ว      
(ม.ม. ๑๓/๗๖ อุปาลิวาทสูตร)

๔.๒.๒ ระลึกด้วยบทอื่นๆ



(๗๖)  อัปปภีตะ  ผู้ทรงปราศจากความกลัวแล้ว    
(๗๗)  ปวิวิตตะ  ผู้ทรงสงัดแล้ว   
(๗๘)  อัคคัปปัตตะ  ผู้ทรงบรรลุธรรมอันเลิศแล้ว  
(๗๙)  ติณณะ  ผู้ทรงข้ามได้เองแล้ว   
(๘๐)  ตารยันตะ  ผู้ทรงยังสัตว์อื่นให้ข้ามได้   
(ม.ม. ๑๓/๗๖ อุปาลิวาทสูตร)

๔.๒.๒ ระลึกด้วยบทอื่นๆ



๙. 
สนฺตสฺส  ภูริปญฺญสฺส   มหาปญฺญสฺส  วีตโลภสฺส 
ตถาคตสฺส  สุคตสฺส    อปฺปฏิปุคฺคลสฺส  อสมสฺส 
วิสารทสฺส  นิปุณสฺส    ภควโต ตสฺส สาวโกหมสฺมิ. 
(ม.ม. ๑๓/๗๖ อุปาลิวาทสูตร)

๔.๒.๒ ระลึกด้วยบทอื่นๆ



ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
(๘๑)  สันตะ  ผู้ทรงสงบแล้ว   
(๘๒)  ภูริปัญญา  ผู้ทรงมีปัญญากว้างใหญ่ไพบูลย์ 
                     เสมอด้วยแผ่นดิน  
(๘๓)  มหาปัญญา  ผู้ทรงมีปัญญามาก   
(๘๔)  วีตโลภะ  ผู้ทรงปราศจากโลภะแล้ว 
(๘๕)  ตถาคตะ  ผู้ทรงดำเนินปฏิปทาเหมือนพระพุทธเจ้า 
                    ในปางก่อนเป็นต้น   
(ม.ม. ๑๓/๗๖ อุปาลิวาทสูตร)

๔.๒.๒ ระลึกด้วยบทอื่นๆ



(๘๖) สุคตะ  ผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นต้น    
(๘๗) อัปปฏิปุคคละ  ผู้ทรงไม่มีบุคคลเปรียบได้   
(๘๘) อสมะ  ผู้ทรงไม่มีใครเสมอเหมือน   
(๘๙) วิสารทะ  ผู้ทรงแกล้วกล้า 
(๙๐)  นิปุณะ  ผู้ทรงละเอียดสุขุม 
(ม.ม. ๑๓/๗๖ อุปาลิวาทสูตร)

๔.๒.๒ ระลึกด้วยบทอื่นๆ



๑๐. 
ตณฺหจฺฉิทสฺส  พุทฺธสฺส วีตธูมสฺส  อนุปลิตฺตสฺส 
อาหุเนยฺยสฺส  ยกฺขสฺส   อุตฺตมปุคฺคลสฺส  อตุลสฺส 
มหโต ยสคฺคปฺปตฺตสฺส   ภควโต ตสฺส สาวโกหมสฺมิ. 
(ม.ม. ๑๓/๗๖ อุปาลิวาทสูตร)

๔.๒.๒ ระลึกด้วยบทอื่นๆ



ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
(๙๑)  ตัณหัจฉิทะ  ผู้ทรงตัดตัณหาได้ขาดแล้ว   
(๙๒)  พุทธะ  ผู้ตรัสรู้สัจจะและตื่นจากความหลับคือกิเลส 
(๙๓)  วีตธูมะ  ผู้ทรงปราศจากควันแล้ว 
(๙๔)  อนุปลิตตะ  ผู้อันตัณหาและทิฏฐิฉาบทาไม่ได้แล้ว   
(๙๕)  อาหุเนยยะ  ผู้ทรงควรรับของที่เขานำมาบูชา      
(ม.ม. ๑๓/๗๖ อุปาลิวาทสูตร)

๔.๒.๒ ระลึกด้วยบทอื่นๆ



(๙๖)  ยักขะ  ผู้ทรงแสดงอานุภาพได้อย่างน่าอัศจรรย์  
                 และทรงเป็นผู้ที่ชาวโลกบูชาแล้ว 
(๙๗)  อุตตมปุคคละ  ผู้ทรงเป็นอุดมบุคคล   
(๙๘)  อตุละ  ผู้ทรงมีพระคุณไม่มีใครชั่งได้   
(๙๙)  มหันตะ  ผู้ทรงยิ่งใหญ่   
(๑๐๐) ยสัคคัปปัตตะ  ผู้ทรงถึงยศอันยอดเยี่ยม   
(ม.ม. ๑๓/๗๖ อุปาลิวาทสูตร)

๔.๒.๒ ระลึกด้วยบทอื่นๆ



สวัสดีครับ


