
๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙

สมถวิปัสสนาในพระไตรปิฎก ตอนที่ ๓๐

สุภีร์ ทุมทอง



๑. กายคตาสติ  
๒. อานาปานสติ 
๓. มรณสติ 
    ๓.๑ คุณประโยชน์และอานิสงส์ 
    ๓.๒ วิธีเจริญมรณสติ 

กรรมฐาน



๓.๑.๑  ชื่อว่าอยู่ไม่ห่างฌาน, ทำตามคำสอน 
๓.๑.๒  เป็นไปเพื่อนิพพิทา..นิพพาน 
๓.๑.๓  ผลอานิสงส์มาก เช่น ทำให้ไม่ประมาท,  
ได้ความรู้สึกไม่น่ายินดีในโลกทั้งหมด, ละความ
ติดใจในชีวิต, ติเตียนบาป, ไม่สะสมสั่งของ,  
ละความตระหนี่ เป็นต้น

๓.๑ คุณประโยชน์และอานิสงส์



๓.๒.๑ ระลึกถึงความตายโดยตรง 
๓.๒.๒ ระลึกถึงความตายโดยอุบายต่างๆ 
         (๑) โดยเป็นของน้อย 
         (๒) โดยกำหนดระยะเวลา 
         (๓) โดยความไม่อาจต้านทาน 
         (๔) โดยการเปรียบเทียบกับผู้อื่น 
         (๕) โดยไม่มีเครื่องหมาย 
         (๖) โดยมีอันตรายมาก...

๓.๒ วิธีเจริญมรณสติ



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

๓.๒.๒ ระลึกถึงความตายโดยอุบายต่างๆ



(๑) อุสฺสาวพินฺทูปมํ ชีวิตํ มนุสฺสาน ํ
(๒) อุทกพุพฺพุฬูปมํ ชีวิตํ มนุสฺสาน ํ
(๓) อุทเก ทณฺฑราชุปมํ ชีวิตํ มนุสฺสานํ 
(๔) นทีปพฺพเตยฺยูปมํ ชีวิตํ มนุสฺสานํ  
(๕) เขฬปิณฺฑูปมํ ชีวิตํ มนุสฺสาน ํ
(๖) มํสเปสูปมํ มนุสฺสานํ ชีวิต ํ
(๗) คาวีวชฺฌูปมํ ชีวิตํ มนุสฺสานํ   

๓.๒.๒ ระลึกถึงความตายโดยอุบายต่างๆ



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)

๓.๒.๒ ระลึกถึงความตายโดยอุบายต่างๆ



อปฺปมายุ มนุสฺสานํ  หีเฬยฺย นํ สุโปริโส 
จเรยฺยาทิตฺตสีโสว   นตฺถิ มจฺจุสฺส นาคโม. 
(สํ.ส. ๑๕/๑๔๕ ปฐมอายุสูตร)

๓.๒.๒ ระลึกถึงความตายโดยอุบายต่างๆ



อจฺจยนฺติ อโหรตฺตา   ชีวิตํ อุปรุชฺฌติ 
อายุ ขียติ มจฺจานํ      กุนฺนทีนํว โอทกํ. 
(สํ.ส. ๑๕/๑๔๖ ทุติยอายุสูตร)

๓.๒.๒ ระลึกถึงความตายโดยอุบายต่างๆ



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)

๓.๒.๒ ระลึกถึงความตายโดยอุบายต่างๆ



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)

๓.๒.๒ ระลึกถึงความตายโดยอุบายต่างๆ



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)

๓.๒.๒ ระลึกถึงความตายโดยอุบายต่างๆ



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)

๓.๒.๒ ระลึกถึงความตายโดยอุบายต่างๆ



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)

๓.๒.๒ ระลึกถึงความตายโดยอุบายต่างๆ



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)

๓.๒.๒ ระลึกถึงความตายโดยอุบายต่างๆ



เยปิ เต มหาราช พฺราหฺมณมหาสาลา..  
คหปติมหาสาลา อฑฺฒา มหทฺธนา มหาโภคา  
ปหูตชาตรูปรชตา ปหูตวิตฺตูปกรณา ปหูตธนธญฺญา,  
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)

๓.๒.๒ ระลึกถึงความตายโดยอุบายต่างๆ



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

๓.๒.๒ ระลึกถึงความตายโดยอุบายต่างๆ



อตฺตานญฺเจ ปิยํ ชญฺญา น นํ ปาเปน สํยุเช 
น หิ ตํ สุลภํ โหติ       สุขํ ทุกฺกฏการินา. 
อนฺตเกนาธิปนฺนสฺส    ชหโต มานุสํ ภวํ 
กึ หิ ตสฺส สกํ โหติ      กิญฺจ อาทาย คจฺฉติ 
กิญฺจสฺส อนุคํ โหติ    ฉายาว อนุปายินี.  
(สํ.ส. ๑๕/๑๑๕ ปิยสูตร)

๓.๒.๒ ระลึกถึงความตายโดยอุบายต่างๆ



อุโภ ปุญฺญญฺจ ปาปญฺจ ยํ มจฺโจ กุรุเต อิธ 
ตํ หิ ตสฺส สกํ โหติ   ตญฺจ อาทาย คจฺฉติ 
ตญฺจสฺส อนุคํ โหติ      ฉายาว อนุปายินี 
ตสฺมา กเรยฺย กลฺยาณํ  นิจยํ สมฺปรายิกํ 
ปุญฺญานิ ปรโลกสฺมึ   ปติฏฺฐา โหนฺติ ปาณินํ. 
(สํ.ส. ๑๕/๑๑๕ ปิยสูตร)

๓.๒.๒ ระลึกถึงความตายโดยอุบายต่างๆ



อุปนียติ ชีวิตมปฺปมายุํ        
ชรูปนีตสฺส น สนฺติ ตาณา 
เอตํ ภยํ มรเณ เปกฺขมาโน    
ปุญฺญานิ กยิราถ สุขาวหานิ. (เทวดา) 
(สํ.ส. ๑๕/๓ อุปนียสูตร)

๓.๒.๒ ระลึกถึงความตายโดยอุบายต่างๆ



อุปนียติ ชีวิตมปฺปมายุํ         
ชรูปนีตสฺส น สนฺติ ตาณา 
เอตํ ภยํ มรเณ เปกฺขมาโน     
โลกามิสํ ปชเห สนฺติเปกฺโข. (พุทธ.) 
(สํ.ส. ๑๕/๓ อุปนียสูตร)

๓.๒.๒ ระลึกถึงความตายโดยอุบายต่างๆ



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)

๓.๒.๒ ระลึกถึงความตายโดยอุบายต่างๆ



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)

๓.๒.๒ ระลึกถึงความตายโดยอุบายต่างๆ



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)

๓.๒.๒ ระลึกถึงความตายโดยอุบายต่างๆ



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)

๓.๒.๒ ระลึกถึงความตายโดยอุบายต่างๆ



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 เตสญฺเญว ปาปกานํ  
อกุสลานํ ธมฺมานํ ปหานาย อธิมตฺโต ฉนฺโท จ... 
(อํ.อฏฺฐก. ๒๓/๗๔ ทุติยมรณัสสติสูตร)

๓.๒.๒ ระลึกถึงความตายโดยอุบายต่างๆ



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)

๓.๒.๒ ระลึกถึงความตายโดยอุบายต่างๆ



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

๓.๒.๒ ระลึกถึงความตายโดยอุบายต่างๆ


