
๑๑ กันยายน ๒๕๕๙

มรณสติ : บทพิจารณาธรรมดาของชีวิต

สุภีร์ ทุมทอง



๒.๑ ความสำคัญ คุณค่า และอานิสงส์ 
๒.๒ วิธีเจริญมรณสติ 
      ๑.๒.๑ ระลึกถึงความตายโดยตรง 
      ๑.๒.๒ ระลึกถึงความตายโดยอ้อม 
      ๑.๒.๓ ตัวอย่างผู้เจริญถูกต้องและผลที่เกิด 

มรณสติ : บทพิจารณาธรรมดาของชีวิต



พุทฺธานุสฺสตึ ภาเวติ... ธมฺมานุสฺสตึ ภาเวติ...  
สํฆานุสฺสตึ ภาเวติ... สีลานุสฺสตึ ภาเวติ ... 
จาคานุสฺสตึ ภาเวติ... เทวตานุสฺสตึ ภาเวติ ...  
อานาปานสตึ ภาเวติ... มรณสตึ ภาเวติ ... 
กายคตาสตึ ภาเวติ... อุปสมานุสฺสตึ ภาเวติ.(๙๒-๑๐๑)  
(อํ.เอกก. ๒๐ แสดงธรรมภาคปฏิบัติ ๑๘๑ ประการ)

๒.๑.๑ ชื่อว่าไม่ทิ้งฌานและทำตามคำสอนของพระศาสดา



อยํ วุจฺจติ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อริตฺตชฺฌาโน วิหรติ  
สตฺถุสาสนกโร โอวาทปฏิกโร  
อโมฆํ รฏฺฐปิณฺฑํ ภุญฺชติ.  
โก ปน วาโท, เย นํ พหุลีกโรนฺติ. 
(อํ.เอกก. ๒๐ แสดงธรรมภาคปฏิบัติ ๑๘๑ ประการ)

๒.๑.๑ ชื่อว่าไม่ทิ้งฌานและทำตามคำสอนของพระศาสดา



เอกธมฺโม ภิกฺขเว ภาวิโต พหุลีกโต เอกนฺตนิพฺพิทาย  
วิราคาย นิโรธาย อุปสมาย อภิญฺญาย สมฺโพธาย  
นิพฺพานาย สํวตฺตติ. กตโม เอกธมฺโม. พุทฺธานุสฺสต.ิ., 
ธมฺมานุสฺสติ... สํฆานุสฺสติ... สีลานุสฺสติ...  
จาคานุสฺสติ... เทวตานุสฺสติ... อานาปานสฺสติ...  
มรณสฺสต.ิ.. กายคตาสติ... อุปสมานุสฺสติ. 
(อํ.เอกก. ๒๐/๒๙๖-๗)

๒.๑.๒ เป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียว..นิพพาน



ภควา เอตทโวจ “มรณสฺสติ ภิกฺขเว ภาวิตา  
พหุลีกตา มหปฺผลา โหติ มหานิสํสา  
อมโตคธา อมตปริโยสานา.  
ภาเวถ โน ตุเมฺห ภิกฺขเว มรณสฺสตินฺ”ติ. 
(อํ.สตฺตก. ๒๓/๗๓ ปฐมมรณัสสติสูตร)

๒.๑.๓ มีผลและอานิสงส์มาก



อิมญฺจ ปน มรณสฺสติมนุยุตฺโต ภิกฺขุ สตตํ อปฺปมตฺโต  
โหติ, สพฺพภเวสุ อนภิรติสญฺญํ ปฏิลภติ, ชีวิตนิกนฺตึ ชหติ,  
ปาปครหี โหติ,  อสนฺนิธิพหุโล ปริกฺขาเรส,ุ   
วิคตมลมจฺเฉโร,  อนิจฺจสญฺญาปิสฺส ปริจยํ คจฺฉติ,  
ตทนุสาเรเนว จ ทุกฺขสญฺญา อนตฺตสญฺญา จ อุปฏฺฐาต.ิ 
(วิสุทฺธิ.รวบรวมอานิสงส์ ๙ ข้อ)

๒.๑.๓ ผลและอานิสงส์มาก



ยถา อภาวิตมรณา สตฺตา สหสา วาฬมิคยกฺขสปฺปโจร- 
วธกาภิภูตา วิย มรณสมเย ภยํ สนฺตาสํ สมฺโมหมาปชฺชนฺติ,  
เอวํ อนาปชฺชิตฺวา อภโย อสมฺมุฬฺโห กาลํ กโรติ.  
สเจ ทิฏฺเฐว ธมฺเม อมตํ นาราเธติ  
กายสฺส เภทา สุคติปรายโน โหต.ิ 
(วิสุทฺธิ.รวบรวมอานิสงส์ ๙ ข้อ)

๒.๑.๓ ผลและอานิสงส์มาก



๒.๑ ความสำคัญ คุณค่า และอานิสงส์ 
๒.๒ วิธีเจริญมรณสติ 
      ๒.๒.๑ ระลึกถึงความตายโดยตรง 
      ๒.๒.๒ ระลึกถึงความตายโดยอ้อม 
      ๒.๒.๓ ตัวอย่างผู้เจริญถูกต้องและผลที่เกิด 

มรณสติ : บทพิจารณาธรรมดาของชีวิต



มรณสติ, มรณสฺสติ = มรณ + สติ, 
กตมญฺจ ภิกฺขเว มรณ.ํ ยํ เตสํ เตสํ สตฺตานํ  
ตมฺหา ตมฺหา สตฺตนิกายา จุติ จวนตา เภโท อนฺตรธานํ,  
มจฺจุ มรณํ กาลกิริยา, ขนฺธานํ เภโท, กเฬวรสฺส นิกฺเขโป,  
ชีวิตินฺทฺริยสฺส อุปจฺเฉโท; อิทํ วุจฺจติ ภิกฺขเว มรณํ. 
(ที.ม. ๑๐/๓๙๐ มหาสติปัฏฐานสูตร)  
(ไม่ใช่ สมุจเฉทมรณะ, ขณิกมรณะ, สมมติมรณะ)

๒.๒.๑ ระลึกถึงความตายโดยตรง



มรณํ ภวิสฺสติ,  ชีวิตินฺทฺริยํ อุปจฺฉิชฺชิสฺสติ,  
มรณํ มรณํ,  อวสฺสํ มยา มริตพฺพํ,  
สพฺเพ สตฺตา มรณธมฺมา  
มรณปริโยสานา มรณํ อนตีตา. (สํ.สคาถ. ๑๕/๑๓๓ อัยยิกาสูตร) 

มรณธมฺโมมฺหิ, มรณํ อนตีโต. (อํ.ปญฺจก. ๒๒/๕๗ ฐานสูตร) 

๒.๒.๑ ระลึกถึงความตายโดยตรง



๒.๑ ความสำคัญ คุณค่า และอานิสงส์ 
๒.๒ วิธีเจริญมรณสติ 
      ๒.๒.๑ ระลึกถึงความตายโดยตรง 
      ๒.๒.๒ ระลึกถึงความตายโดยอ้อม 
      ๒.๒.๓ ตัวอย่างผู้เจริญถูกต้องและผลที่เกิด 

มรณสติ : บทพิจารณาธรรมดาของชีวิต



(๑) คติธรรมดาของชีวิต 
(๒) ชีวิตเป็นของน้อย 
(๓) ชีวิตมีระยะเวลาจำกัด 
(๔) สิ่งที่หนีไม่พ้น 
(๕) สิ่งที่ไม่อาจต้านทาน 
(๖) สิ่งที่ไม่อาจแลกเปลี่ยน 
(๗) เหตุแห่งความตายมีมาก...

๒.๒.๒ ระลึกถึงความตายโดยอ้อม



[๕๘๐]  อนิมิตฺตมนญฺญาตํ    
          มจฺจานํ อิธ ชีวิตํ 
       กสิรญฺจ ปริตฺตญฺจ    
          ตญฺจ ทุกฺเขน สญฺญุตํ.  
(ขุ.สุ. ๒๕ สัลลสูตร)

(๑) คติธรรมดาของชีวิต



สิ่งที่ไม่มีเครื่องหมายบอก ๕ ประการ 
ในเรื่องความตาย 
    (๑) ชีวิต 
    (๒) พยาธิ 
    (๓) กาล 
    (๔) สถานที่ตาย 
    (๕) คติ

(๑) คติธรรมดาของชีวิต



 [๕๘๑]   น หิ โส อุปกฺกโม อตฺถิ     
              เยน ชาตา น มิยฺยเร 
           ชรมฺปิ ปตฺวา มรณํ    
              เอวํธมฺมา หิ ปาณิโน  
(ขุ.สุ. ๒๕ สัลลสูตร)

(๑) คติธรรมดาของชีวิต



[๕๘๒]  ผลานมิว ปกฺกานํ    
           ปาโต ปตนโต ภยํ 
        เอวํ ชาตาน มจฺจานํ    
           นิจฺจํ มรณโต ภยํ.  
(ขุ.สุ. ๒๕ สัลลสูตร)

(๑) คติธรรมดาของชีวิต



[๕๘๓]  ยถาปิ กุมฺภการสฺส    
           กตา มตฺติกภาชนา 
        สพฺเพ เภทปริยนฺตา   
           เอวํ มจฺจาน ชีวิตํ.  
(ขุ.สุ. ๒๕ สัลลสูตร)

(๑) คติธรรมดาของชีวิต



[๕๘๔]  ทหรา จ มหนฺตา จ    
           เย พาลา เย จ ปณฺฑิตา 
          สพฺเพ มจฺจุวสํ ยนฺติ    
            สพฺเพ มจฺจุปรายนา.   
(ขุ.สุ. ๒๕ สัลลสูตร)

(๑) คติธรรมดาของชีวิต



ปริชิณฺณมิทํ รูปํ    
โรคนีฬํ ปภงฺคุณํ 
ภิชฺชติ ปูติสนฺเทโห    
มรณนฺตํ หิ ชีวิตํ. 
(ขุ.ธ. ๒๕/๑๔๘)

(๑) คติธรรมดาของชีวิต



อฏฺฐีนํ นครํ กตํ    
มํสโลหิตเลปนํ 
ยตฺถ ชรา จ มจฺจุ จ    
มาโน มกฺโข จ โอหิโต. 
(ขุ.ธ. ๒๕/๑๕๐)

(๑) คติธรรมดาของชีวิต



(๑) คติธรรมดาของชีวิต 
(๒) ชีวิตเป็นของน้อย 
(๓) ชีวิตมีระยะเวลาจำกัด 
(๔) สิ่งที่หนีไม่พ้น 
(๕) สิ่งที่ไม่อาจต้านทาน 
(๖) สิ่งที่ไม่อาจแลกเปลี่ยน 
(๗) เหตุแห่งความตายมีมาก...

๒.๒.๒ ระลึกถึงความตายโดยอ้อม



ชีวิตนฺติ : อายุ ฐิติ ยปนา ยาปนา อิริยนา วตฺตนา  
ปาลนา ชีวิตํ ชีวิตินฺทฺริยํ  
อปิจ ทฺวีหิ การเณหิ อปฺปกํ ชีวิตํ :  
ฐิติปริตฺตตาย วา อปฺปกํ ชีวิตํ,  
สรสปริตฺตตาย วา อปฺปกํ ชีวิตํ.  
(ขุ.ม. ๒๙/๑๐ คุหัฏฐกสุตตนิทเทส)

(๒) ชีวิตเป็นของน้อย



อรโก สตฺถา สาวกานํ เอวํ ธมฺมํ เทเสติ  
“อปฺปกํ พฺราหฺมณ ชีวิตํ มนุสฺสานํ ปริตฺตํ ลหุกํ  
พหุทุกฺขํ พหุปายาสํ มนฺตายํ โพทฺธพฺพ,ํ  
กตฺตพฺพํ กุสลํ, จริตพฺพํ พฺรหฺมจริยํ,  
นตฺถิ ชาตสฺส อมรณํ.  
(อํ.สตฺตก. ๒๓/๗๔ อรกสูตร)

(๒) ชีวิตเป็นของน้อย



เสยฺยถาปิ พฺราหฺมณ ติณคฺเค อุสฺสาวพินฺทุ สุริเย  
อุคฺคจฺฉนฺเต ขิปฺปํเยว ปฏิวิคจฺฉติ, น จิรฏฺฐิติกํ โหติ,  
เอวเมว โข พฺราหฺมณ อุสฺสาวพินฺทูปมํ ชีวิตํ มนุสฺสานํ  
ปริตฺตํ ลหุกํ พหุทุกฺขํ พหูปายาสํ มนฺตายํ โพทฺธพฺพํ,  
กตฺตพฺพํ กุสลํ, จริตพฺพํ พฺรหฺมจริยํ, นตฺถิ ชาตสฺส อมรณํ.  
(อํ.สตฺตก. ๒๓/๗๔ อรกสูตร)

(๒) ชีวิตเป็นของน้อย



เสยฺยถาปิ พฺราหฺมณ ถุลฺลผุสิตเก เทเว วสฺสนฺเต  
อุทกพุพฺพุฬํ ขิปฺปํเยว ปฏิวิคจฺฉติ, น จิรฏฺฐิติกํ โหติ,  
เอวเมว โข พฺราหฺมณ อุทกพุพฺพุฬูปมํ ชีวิตํ มนุสฺสานํ 
ปริตฺตํ ลหุกํ พหุทุกฺขํ พหูปายาสํ มนฺตายํ โพทฺธพฺพํ, 
กตฺตพฺพํ กุสลํ, จริตพฺพํ พฺรหฺมจริยํ, นตฺถิ ชาตสฺส อมรณํ.  
(อํ.สตฺตก. ๒๓/๗๔ อรกสูตร)

(๒) ชีวิตเป็นของน้อย



เสยฺยถาปิ พฺราหฺมณ อุทเก ทณฺฑราชิ  
ขิปฺปํเยว ปฏิวิคจฺฉติ, น จิรฏฺฐิติกา โหติ,  
เอวเมว โข พฺราหฺมณ อุทเก ทณฺฑราชุปมํ ชีวิตํ มนุสฺสานํ  
ปริตฺตํ ลหุกํ พหุทุกฺขํ พหูปายาสํ มนฺตายํ โพทฺธพฺพํ, 
กตฺตพฺพํ กุสลํ, จริตพฺพํ พฺรหฺมจริยํ, นตฺถิ ชาตสฺส อมรณํ. 
(อํ.สตฺตก. ๒๓/๗๔ อรกสูตร)

(๒) ชีวิตเป็นของน้อย



เสยฺยถาปิ พฺราหฺมณ นที ปพฺพเตยฺยา ทูรงฺคมา สีฆโสตา  
หารหารินี. นตฺถิ โส ขโณ วา ลโย วา มุหุตฺโต วา.  
ยํ สา ธรติ, อถโข สา คจฺฉเตว วตฺตเตว สนฺทเตว,  
เอวเมว โข พฺราหฺมณ นทีปพฺพเตยฺยูปมํ ชีวิตํ มนุสฺสานํ  
ปริตฺตํ ลหุกํ พหุทุกฺขํ พหูปายาสํ มนฺตายํ โพทฺธพฺพํ,  
กตฺตพฺพํ กุสลํ, จริตพฺพํ พฺรหฺมจริยํ, นตฺถิ ชาตสฺส อมรณํ. 
(อํ.สตฺตก. ๒๓/๗๔ อรกสูตร)

(๒) ชีวิตเป็นของน้อย



เสยฺยถาปิ พฺราหฺมณ พลวา ปุริโส ชิวฺหคฺเค เขฬปิณฺฑํ 
สญฺญูหิตฺวา อปฺปกสิเรเนว วเมยฺย,  
เอวเมว โข พฺราหฺมณ เขฬปิณฺฑูปมํ ชีวิตํ มนุสฺสานํ  
ปริตฺตํ ลหุกํ พหุทุกฺขํ พหูปายาสํ มนฺตายํ โพทฺธพฺพํ,  
กตฺตพฺพํ กุสลํ, จริตพฺพํ พฺรหฺมจริยํ, นตฺถิ ชาตสฺส อมรณํ. 
(อํ.สตฺตก. ๒๓/๗๔ อรกสูตร)

(๒) ชีวิตเป็นของน้อย



เสยฺยถาปิ พฺราหฺมณ ทิวสสนฺตตฺเต อโยกฏาเห มํสเปสิ  
ปกฺขิตฺตา ขิปฺปํเยว ปฏิวิคจฺฉติ, น จิรฏฺฐิติกา โหติ,  
เอวเมว โข พฺราหฺมณ มํสเปสูปมํ มนุสฺสานํ ชีวิตํ  
ปริตฺตํ ลหุกํ พหุทุกฺขํ พหูปายาสํ มนฺตายํ โพทฺธพฺพํ,  
กตฺตพฺพํ กุสลํ, จริตพฺพํ พฺรหฺมจริยํ, นตฺถิ ชาตสฺส อมรณํ. 
(อํ.สตฺตก. ๒๓/๗๔ อรกสูตร)

(๒) ชีวิตเป็นของน้อย



เสยฺยถาปิ พฺราหฺมณ คาวี วชฺฌา อาฆาตนํ นียมานา  
ยญฺญเทว ปาทํ อุทฺธรติ, สนฺติเก โหติ วธสฺส, สนฺติเก มรณสฺส,  
เอวเมว โข พฺราหฺมณ คาวีวชฺฌูปมํ ชีวิตํ มนุสฺสานํ  
ปริตฺตํ ลหุกํ พหุทุกฺขํ พหุปายาสํ มนฺตายํ โพทฺธพฺพํ,  
กตฺตพฺพํ กุสลํ, จริตพฺพํ พฺรหฺมจริยํ, นตฺถิ ชาตสฺส อมรณํ. 
(อํ.สตฺตก. ๒๓/๗๔ อรกสูตร)

(๒) ชีวิตเป็นของน้อย



อปิจ จาตุมฺมหาราชิกานํ เทวานํ ชีวิตํ อุปาทาย  
มนุสฺสานํ อปฺปกํ ชีวิตํ ปริตฺตกํ ชีวิตํ โถกํ ชีวิตํ ขณิกํ ชีวิตํ  
ลหุกํ ชีวิตํ อิตฺตรํ ชีวิตํ อนทฺธนียํ ชีวิตํ น จิรฏฺฐิติกํ ชีวิตํ,  
ตาวตึสานํ เทวานํ... ยามานํ เทวานํ… ตุสิตานํ เทวานํ…  
นิมฺมานรตีนํ เทวานํ… ปรนิมฺมิตวสวตฺตีนํ เทวานํ… 
พฺรหฺมกายิกานํ เทวานํ ... 
(ขุ.ม. ๒๙/๑๐ คุหัฏฐกสุตตนิทเทส)

(๒) ชีวิตเป็นของน้อย



(๑) คติธรรมดาของชีวิต 
(๒) ชีวิตเป็นของน้อย 
(๓) ชีวิตมีระยะเวลาจำกัด 
(๔) สิ่งที่หนีไม่พ้น 
(๕) สิ่งที่ไม่อาจต้านทาน 
(๖) สิ่งที่ไม่อาจแลกเปลี่ยน 
(๗) เหตุแห่งความตายมีมาก...

๒.๒.๒ ระลึกถึงความตายโดยอ้อม



เอตรหิ ภิกฺขเว โย จิรํ ชีวติ,  
โส วสฺสสตํ อปฺปํ วา ภิยฺโย วา.  
วสฺสสตํ โข ปน ภิกฺขเว ชีวนฺโต ตีณิเยว อุตุสตานิ ชีวติ. 
อุตุสตํ เหมนฺตานํ, อุตุสตํ คิมฺหานํ, อุตุสตํ วสฺสานํ.  
(อํ.สตฺตก. ๒๓/๗๔ อรกสูตร)

(๓) ชีวิตมีระยะเวลาจำกัด



ตีณิ โข ปน ภิกฺขเว อุตุสตานิ ชีวนฺโต  
ทฺวาทสเยว มาสสตานิ ชีวติ. 
จตฺตาริ มาสสตานิ เหมนฺตานํ,  
จตฺตาริ มาสสตานิ คิมฺหานํ, จตฺตาริ มาสสตานิ วสฺสานํ.  
(อํ.สตฺตก. ๒๓/๗๔ อรกสูตร)

(๓) ชีวิตมีระยะเวลาจำกัด



ทฺวาทส โข ปน ภิกฺขเว มาสสตานิ ชีวนฺโต  
จตุวีสตึเยว อฑฺฒมาสสตานิ ชีวติ. 
อฏฺฐฑฺฒมาสสตานิ เหมนฺตานํ,  
อฏฺฐฑฺฒมาสสตานิ คิมฺหานํ,  
อฏฺฐฑฺฒมาสสตานิ วสฺสานํ.  
(อํ.สตฺตก. ๒๓/๗๔ อรกสูตร)

(๓) ชีวิตมีระยะเวลาจำกัด



จตุวีสติ โข ปน ภิกฺขเว อฑฺฒมาสสตานิ ชีวนฺโต  
ฉตฺตึสํเยว รตฺติสหสฺสานิ ชีวติ.  
ทฺวาทส รตฺติสหสฺสานิ เหมนฺตานํ,  
ทฺวาทส รตฺติสหสฺสานิ คิมฺหานํ,  
ทฺวาทส รตฺติสหสฺสานิ วสฺสานํ. 
(อํ.สตฺตก. ๒๓/๗๔ อรกสูตร)

(๓) ชีวิตมีระยะเวลาจำกัด



ฉตฺตึสํ โข ปน ภิกฺขเว รตฺติสหสฺสานิ ชีวนฺโต  
เทฺวสตฺตติญฺเญว ภตฺตสหสฺสานิ ภุญฺชติ. 
จตุวีสติ ภตฺตสหสฺสานิ เหมนฺตานํ,  
จตุวีสติ ภตฺตสหสฺสานิ คิมฺหานํ, จตุวีสติ ภตฺตสหสฺสานิ 
วสฺสานํ สทฺธึ มาตุถญฺญาย สทฺธึ ภตฺตนฺตราเยน.  
(อํ.สตฺตก. ๒๓/๗๔ อรกสูตร)

(๓) ชีวิตมีระยะเวลาจำกัด



ตตฺริเม ภตฺตนฺตรายา : กุปิโตปิ ภตฺตํ น ภุญฺชติ,  
ทุกฺขิโตปิ ภตฺตํ น ภุญฺชติ,  
พฺยาธิโตปิ ภตฺตํ น ภุญฺชติ,  
อุโปสถิโกปิ ภตฺตํ น ภุญฺชติ,  
อลาภเกนปิ ภตฺตํ น ภุญฺชติ. 
(อํ.สตฺตก. ๒๓/๗๔ อรกสูตร)

(๓) ชีวิตมีระยะเวลาจำกัด



(๑) คติธรรมดาของชีวิต 
(๒) ชีวิตเป็นของน้อย 
(๓) ความเป็นอยู่มีระยะเวลาจำกัด 
(๔) สิ่งที่หนีไม่พ้น 
(๕) สิ่งที่ไม่อาจต้านทาน 
(๖) สิ่งที่ไม่อาจแลกเปลี่ยน 
(๗) เหตุแห่งความตายมีมาก...

๒.๒.๒ ระลึกถึงความตายโดยอ้อม



น อนฺตลิกฺเข น สมุทฺทมชฺเฌ  
น ปพฺพตานํ วิวรํ ปวิสฺส 
น วิชฺชตี โส ชคติปฺปเทโส  
ยตฺรฏฺฐิตํ นปฺปสเหยฺย มจฺจุ. 
(ขุ.ธ. ๒๕/๑๒๘)

(๔) สิ่งที่หนีไม่พ้น



อปฺปมิทํ ภิกฺขเว มนุสฺสานํ อายุ, คมนีโย สมฺปราโย, 
กตฺตพฺพํ กุสลํ, จริตพฺพํ พฺรหฺมจริยํ,  
นตฺถิ ชาตสฺส อมรณํ.  
โย ภิกฺขเว จิรํ ชีวติ, โส วสฺสสตํ อปฺปํ วา ภิยฺโย. 
(สํ.ส. ๑๕/๑๔๕ ปฐมอายุสูตร)

(๔) สิ่งที่หนีไม่พ้น



ทีฆมายุ มนุสฺสานํ   น นํ หีเฬ สุโปริโส 
จเรยฺย ขีรมตฺโตว      นตฺถิ มจฺจุสฺส อาคโม. (มาร) 
อปฺปมายุ มนุสฺสานํ     หีเฬยฺย นํ สุโปริโส 
จเรยฺยาทิตฺตสีโสว   นตฺถิ มจฺจุสฺส นาคโม.(พุทธ.) 
(สํ.ส. ๑๕/๑๔๕ ปฐมอายุสูตร)

(๔) สิ่งที่หนีไม่พ้น



นาจฺจยนฺติ อโหรตฺตา    ชีวิตํ นูปรุชฺฌต ิ
อายุ อนุจริยติ มจฺจานํ   เนมีว รถกุพฺพรํ. (มาร) 
อจฺจยนฺติ อโหรตฺตา    ชีวิตํ อุปรุชฺฌติ 
อายุ ขียติ มจฺจานํ     กุนฺนทีนํว โอทกํ. (พุทธ.) 
(สํ.ส. ๑๕/๑๔๖ ทุติยอายุสูตร)

(๔) สิ่งที่หนีไม่พ้น



เอกมนฺตํ นิสินฺโน โข ราชา ปเสนทิโกสโล ภควนฺตํ เอตทโวจ  
“อตฺถิ นุ โข ภนฺเต ชาตสฺส อญฺญตฺร ชรามรณา”ติ.  
นตฺถิ โข มหาราช ชาตสฺส อญฺญตฺร ชรามรณา.  
เยปิ เต มหาราช ขตฺติยมหาสาลา อฑฺฒา มหทฺธนา มหาโภคา  
ปหูตชาตรูปรชตา ปหูตวิตฺตูปกรณา ปหูตธนธญฺญา  
เตสมฺปิ ชาตานํ นตฺถิ อญฺญตฺร ชรามรณา.  
(สํ.ส. ๑๕/๑๑๔ ชรามรณสูตร)

(๔) สิ่งที่หนีไม่พ้น



เยปิ เต มหาราช พฺราหฺมณมหาสาลา.. คหปติมหาสาลา 
เตสมฺปิ ชาตานํ นตฺถิ อญฺญตฺร ชรามรณา.  
เยปิ เต มหาราช ภิกฺขู อรหนฺโต ขีณาสวา วุสิตวนฺโต  
กตกรณียา โอหิตภารา อนุปฺปตฺตสทตฺถา  
ปริกฺขีณภวสญฺโญชนา สมฺมทญฺญา วิมุตฺตา,  
เตสมฺปายํ กาโย เภทนธมฺโม นิกฺเขปนธมฺโม.  
(สํ.ส. ๑๕/๑๑๔ ชรามรณสูตร)

(๔) สิ่งที่หนีไม่พ้น



ชีรนฺติ เว ราชรถา สุจิตฺตา 
อโถ สรีรมฺปิ ชรํ อุเปติ 
สตญฺจ ธมฺโม น ชรํ อุเปติ 
สนฺโต หเว สพฺภิ ปเวทยนฺติ. 
(สํ.ส. ๑๕/๑๑๔ ชรามรณสูตร)

(๔) สิ่งที่หนีไม่พ้น



(๑) คติธรรมดาของชีวิต 
(๒) ชีวิตเป็นของน้อย 
(๓) ความเป็นอยู่มีระยะเวลาจำกัด 
(๔) สิ่งที่หนีไม่พ้น 
(๕) สิ่งที่ไม่อาจต้านทาน 
(๖) สิ่งที่ไม่อาจแลกเปลี่ยน 
(๗) เหตุแห่งความตายมีมาก...

๒.๒.๒ ระลึกถึงความตายโดยอ้อม



อุปนียติ ชีวิตมปฺปมายุํ       ชรูปนีตสฺส น สนฺติ ตาณา 
เอตํ ภยํ มรเณ เปกฺขมาโน  ปุญฺญานิ กยิราถ สุขาวหานิ.(เทวดา) 
อุปนียติ ชีวิตมปฺปมายุํ       ชรูปนีตสฺส น สนฺติ ตาณา 
เอตํ ภยํ มรเณ เปกฺขมาโน   โลกามิสํ ปชเห สนฺติเปกฺโข.(พุทธ.) 
(สํ.ส. ๑๕/๑๔๖ ทุติยอายุสูตร)

(๕) สิ่งที่ไม่อาจต้านทาน



ยถา ทณฺเฑน โคปาโล    
คาโว ปาเชติ โคจรํ 
เอวํ ชรา จ มจฺจุ จ    
อายุํ ปาเชนฺติ ปาณิน.ํ 
(ขุ.ธ. ๒๕/๑๓๕)

(๕) สิ่งที่ไม่อาจต้านทาน



(๑) คติธรรมดาของชีวิต 
(๒) ชีวิตเป็นของน้อย 
(๓) ความเป็นอยู่มีระยะเวลาจำกัด 
(๔) สิ่งที่หนีไม่พ้น 
(๕) สิ่งที่ไม่อาจต้านทาน 
(๖) สิ่งที่ไม่อาจแลกเปลี่ยน 
(๗) เหตุแห่งความตายมีมาก...

๒.๒.๒ ระลึกถึงความตายโดยอ้อม



อยฺยิกา เม ภนฺเต กาลกตา ชิณฺณา วุฑฺฒา มหลฺลิกา  
อทฺธคตา วโยอนุปฺปตฺตา วีสวสฺสสติกา ชาติยา.  
อยฺยิกา โข ปน ภนฺเต ปิยา อโหสิ มนาปา.  
หตฺถิรตเนน เจปหํ ภนฺเต ลเภยฺยํ   
“มา เม อยฺยิกา กาลมกาสี”ติ,  
หตฺถิรตนํปหํ ทเทยฺยํ “มา เม อยฺยิกา กาลมกาสี”ติ.  
(สํ.ส. ๑๕/๑๓๓ อัยยิกาสูตร)

(๖) สิ่งที่ไม่อาจแลกเปลี่ยน



อสฺสรตเนน เจปหํ ภนฺเต ลเภยฺยํ  
“มา เม อยฺยิกา กาลมกาสี”ติ.  
อสฺสรตนํปาหํ ทเทยฺยํ “มา เม อยฺยิกา กาลมกาสี”ติ.  
คามวเรน เจปหํ ภนฺเต ลเภยฺยํ  
“มา เม อยฺยิกา กาลมกาสี”ติ,  
คามวรํปหํ ทเทยฺยํ “มา เม อยฺยิกา กาลมกาสี”ติ.  
(สํ.ส. ๑๕/๑๓๓ อัยยิกาสูตร)

(๖) สิ่งที่ไม่อาจแลกเปลี่ยน



ชนปเทน เจปหํ ภนฺเต ลเภยฺยํ  
“มา เม อยฺยิกา กาลมกาสี”ติ,  
ชนปทํปหํ ทเทยฺยํ “มา เม อยฺยิกา กาลมกาสี”ติ. 
อจฺฉริยํ ภนฺเต, อพฺภูตํ ภนฺเต,  
ยาวสุภาสิตญฺจิทํ ภนฺเต ภควตา “สพฺเพ สตฺตา  
มรณธมฺมา มรณปริโยสานา มรณํ อนตีตา”ติ. 
(สํ.ส. ๑๕/๑๓๓ อัยยิกาสูตร)

(๖) สิ่งที่ไม่อาจแลกเปลี่ยน



เอวเมตํ มหาราช เอวเมตํ มหาราช,  
สพฺเพ สตฺตา มรณธมฺมา มรณปริโยสานา มรณํ อนตีตา.  
เสยฺยถาปิ มหาราช ยานิ กานิจิ กุมฺภการภาชนานิ  
อามกานิ เจว ปกฺกานิ จ, สพฺพานิ ตานิ  
เภทนธมฺมานิ เภทนปริโยสานานิ เภทนํ อนตีตานิ.. 
(สํ.ส. ๑๕/๑๓๓ อัยยิกาสูตร)

(๖) สิ่งที่ไม่อาจแลกเปลี่ยน



สพฺเพ สตฺตา มริสฺสนฺติ  มรณนฺตํ หิ ชีวิตํ 
ยถากมฺมํ คมิสฺสนฺติ   ปุญฺญปาปผลูปคา 
นิรยํ ปาปกมฺมนฺตา   ปุญฺญกมฺมา จ สุคฺคตึ. 
ตสฺมา กเรยฺย กลฺยาณํ  นิจยํ สมฺปรายิกํ 
ปุญฺญานิ ปรโลกสฺมึ   ปติฏฺฐา โหนฺติ ปาณินํ. 
(สํ.ส. ๑๕/๑๓๓ อัยยิกาสูตร)

(๖) สิ่งที่ไม่อาจแลกเปลี่ยน



(๑) คติธรรมดาของชีวิต 
(๒) ชีวิตเป็นของน้อย 
(๓) ความเป็นอยู่มีระยะเวลาจำกัด 
(๔) สิ่งที่หนีไม่พ้น 
(๕) สิ่งที่ไม่อาจต้านทาน 
(๖) สิ่งที่ไม่อาจแลกเปลี่ยน 
(๗) เหตุแห่งความตายมีมาก...

๒.๒.๒ ระลึกถึงความตายโดยอ้อม



กถํ ภาวิตา จ ภิกฺขเว มรณสฺสติ กถํ พหุลีกตา  
มหปฺผลา โหติ มหานิสํสา อมโตคธา อมตปริโยสานา. 
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ทิวเส นิกฺขนฺเต รตฺติยา ปฏิหิตาย  
อิติ ปฏิสญฺจิกฺขติ “พหุกา โข เม ปจฺจยา มรณสฺส,  
อหิ วา มํ ฑํเสยฺย, สตปที วา มํ ฑํเสยฺย,  
เตน เม อสฺส กาลกิริยา, โส มมสฺส อนฺตราโย.  
(อํ.อฏฺฐก. ๒๓/๗๔ ทุติยมรณัสสติสูตร)

(๗) เหตุแห่งความตายมีมาก



วิจฺฉิโก วา มํ ฑํเสยฺย, อุปกฺขลิตฺวา วา ปปเตยฺยํ,  
ภตฺตํ วา เม ภุตฺตํ พฺยาปชฺเชยฺย, ปิตฺตํ วา เม กุปฺเปยฺย,  
เสมฺหํ วา เม กุปฺเปยฺย, สตฺถกา วา เม วาตา กุปฺเปยฺยุํ,  
มนุสฺสา วา มํ อุปกฺกเมยฺยุํ, อมนุสฺสา วา มํ อุปกฺกเมยฺยุํ,  
เตน เม อสฺส กาลกิริยา, โส มมสฺส อนฺตราโย”ติ.  
(อํ.อฏฺฐก. ๒๓/๗๔ ทุติยมรณัสสติสูตร)

(๗) เหตุแห่งความตายมีมาก



เตน ภิกฺขเว ภิกฺขุนา อิติ ปฏิสญฺจิกฺขิตพฺพํ  
“อตฺถิ นุ โข เม ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อปฺปหีนา,  
เย เม อสฺสุ รตฺตึ กาลํ กโรนฺตสฺส อนฺตรายายา”ติ.  
(อํ.อฏฺฐก. ๒๓/๗๔ ทุติยมรณัสสติสูตร)

(๗) เหตุแห่งความตายมีมาก



สเจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปจฺจเวกฺขมาโน เอวํ ชานาติ  
“อตฺถิ เม ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อปฺปหีนา,  
เย เม อสฺสุ รตฺตึ กาลํ กโรนฺตสฺส อนฺตรายายา”ติ.  
เตน ภิกฺขเว ภิกฺขุนา เตสญฺเญว ปาปกานํ อกุสลานํ ธมฺมานํ 
ปหานาย อธิมตฺโต ฉนฺโท จ วายาโม จ อุสฺสาโห จ  
อุสฺโสฬฺหี จ อปฺปฏิวานี จ สติ จ สมฺปชญฺญญฺจ กรณียํ.  
(อํ.อฏฺฐก. ๒๓/๗๔ ทุติยมรณัสสติสูตร)

(๗) เหตุแห่งความตายมีมาก



เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว อาทิตฺตเจโล วา อาทิตฺตสีโส วา  
ตสฺเสว เจลสฺส วา สีสสฺส วา นิพฺพาปนาย อธิมตฺตํ  
ฉนฺทญฺจ วายามญฺจ อุสฺสาหญฺจ อุสฺโสฬฺหิญฺจ  
อปฺปฏิวานิญฺจ สติญฺจ สมฺปชญฺญญฺจ กเรยฺย.  
เอวเมว โข ภิกฺขเว เตน ภิกฺขุนา... 
(อํ.อฏฺฐก. ๒๓/๗๔ ทุติยมรณัสสติสูตร)

(๗) เหตุแห่งความตายมีมาก



สเจ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปจฺจเวกฺขมาโน เอวํ ชานาติ  
“นตฺถิ เม ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อปฺปหีนา,  
เย เม อสฺสุ รตฺตึ กาลํ กโรนฺตสฺส อนฺตรายายา”ติ.  
เตน ภิกฺขเว ภิกฺขุนา เตเนว ปีติปาโมชฺเชน วิหาตพฺพํ  
อโหรตฺตานุสิกฺขินา กุสเลสุ ธมฺเมส.ุ  
(อํ.อฏฺฐก. ๒๓/๗๔ ทุติยมรณัสสติสูตร)

(๗) เหตุแห่งความตายมีมาก



อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ รตฺติยา นิกฺขนฺตาย ทิวเส ปฏิหิเต  
อิติ ปฏิสญฺจิกฺขติ “พหุกา โข เม ปจฺจยา มรณสฺส,....” 
(อํ.อฏฺฐก. ๒๓/๗๔ ทุติยมรณัสสติสูตร)

(๗) เหตุแห่งความตายมีมาก



๒.๑ ความสำคัญ คุณค่า และอานิสงส์ 
๒.๒ วิธีเจริญมรณสติ 
      ๒.๒.๑ ระลึกถึงความตายโดยตรง 
      ๒.๒.๒ ระลึกถึงความตายโดยอ้อม 
      ๒.๒.๓ ตัวอย่างผู้เจริญถูกต้องและผลที่เกิด 

มรณสติ : บทพิจารณาธรรมดาของชีวิต



โย จ ขฺวายํ ภิกฺขเว ภิกฺขุ เอวํ มรณสฺสตึ ภาเวติ 
“อโห วตาหํ ตทนฺตรํ ชีเวยฺยํ,  
ยทนฺตรํ เอกํ อาโลปํ สงฺขาทิตฺวา อชฺโฌหราม,ิ  
ภควโต สาสนํ มนสิกเรยฺยํ, พหุ วต เม กตมสฺสา”ติ. 
(อํ.อฏฺฐก. ๒๓/๗๓ ปฐมมรณัสสติสูตร)

๒.๒.๓ (ก) ตัวอย่างผู้เจริญถูกต้อง



โย จายํ ภิกฺขเว ภิกฺขุ เอวํ มรณสฺสตึ ภาเวติ  
“อโห วตาหํ ตทนฺตรํ ชีเวยฺยํ,   
ยทนฺตรํ อสฺสสิตฺวา วา ปสฺสสามิ,  
ปสฺสสิตฺวา วา อสฺสสาม,ิ  
ภควโต สาสนํ มนสิกเรยฺยํ, พหุ วต เม กตมสฺสา”ติ. 
(อํ.อฏฺฐก. ๒๓/๗๓ ปฐมมรณัสสติสูตร)

๒.๒.๓ (ก) ตัวอย่างผู้เจริญถูกต้อง



อิเม วุจฺจนฺติ ภิกฺขเว ภิกฺขู อปฺปมตฺตา วิหรนฺติ,  
ติกฺขํ มรณสฺสตึ ภาเวนฺติ อาสวานํ ขยาย.  
ตสฺมาติห ภิกฺขเว เอวํ สิกฺขิตพฺพํ “อปฺปมตฺตา วิหริสฺสาม,  
ติกฺขํ มรณสฺสตึ ภาเวสฺสาม อาสวานํ ขยายา”ติ.  
เอวญฺหิ โว ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพํ. 
(อํ.อฏฺฐก. ๒๓/๗๓ ปฐมมรณัสสติสูตร)

๒.๒.๓ (ก) ตัวอย่างผู้เจริญถูกต้อง



[๑๙] อุรโคว ตจํ ชิณฺณํ    หิตฺวา คจฺฉติ สนฺตนุํ 
      เอวํ สรีเร นิพฺโภเค   เปเต กาลกเต สติ. 
[๒๐] ฑยฺหมาโน น ชานาติ  ญาตีนํ ปริเทวิตํ 
      ตสฺมา เอตํ น โสจามิ  คโต โส ตสฺส ยา คติ.  
(ขุ.ชา. ๒๗/๑๐ อุรคชาดก) (พราหมณ์พระโพธิสัตว์)

๒.๒.๓ (ข) ตัวอย่างผลที่เกิด



[๒๑] อนวฺหิโต ตโต อาคา   อนนุญฺญาโต อิโต คโต 
        ยถาคโต ตถา คโต   ตตฺถ กา ปริเทวนา. 
[๒๒] ฑยฺหมาโน น ชานาติ  ญาตีนํ ปริเทวิตํ 
      ตสฺมา เอตํ น โสจามิ   คโต โส ตสฺส ยา คติ.
(ขุ.ชา. ๒๗/๑๐ อุรคชาดก) (นางพราหมณี)

๒.๒.๓ (ข) ตัวอย่างผลที่เกิด



[๒๓] สเจ โรเท กิสา อสฺสํ  ตสฺสา เม กึ ผลํ สิยา 
    ญาติมิตฺตสุหชฺชานํ   ภิยฺโย โน อรตี สิยา. 
[๒๔] ฑยฺหมาโน น ชานาติ  ญาตีนํ ปริเทวิตํ 
    ตสฺมา เอตํ น โสจามิ  คโต โส ตสฺส ยา คติ. 
(ขุ.ชา. ๒๗/๑๐ อุรคชาดก) (น้องสาว)

๒.๒.๓ (ข) ตัวอย่างผลที่เกิด



[๒๕] ยถาปิ ทารโก จนฺทํ  คจฺฉนฺตํ อนุโรทติ 
     เอวํ สมฺปทเมเวตํ   โย เปตมนุโสจติ. 
[๒๖] ฑยฺหมาโน น ชานาติ ญาตีนํ ปริเทวิตํ 
     ตสฺมา เอตํ น โสจามิ คโต โส ตสฺส ยา คติ. 
(ขุ.ชา. ๒๗/๑๐ อุรคชาดก) (ภรรยา)

๒.๒.๓ (ข) ตัวอย่างผลที่เกิด



[๒๗]  ยถาปิ อุทกกุมฺโภ     ภินฺโน อปฺปฏิสนฺธิโย 
    เอวํ สมฺปทเมเวตํ      โย เปตมนุโสจติ. 
[๒๘]  ฑยฺหมาโน น ชานาติ    ญาตีนํ ปริเทวิตํ 
    ตสฺมา เอตํ น โสจามิ     คโต โส ตสฺส ยา คติ. 
(ขุ.ชา. ๒๗/๑๐ อุรคชาดก) (สาวใช้)

๒.๒.๓ (ข) ตัวอย่างผลที่เกิด



สวัสดีครับ


