
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

พรหมจรรย์ ๗๗

สุภีร์ ทุมทอง



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

กรรมฐาน



๓.๑.๑ อยู่ไม่ห่างฌาน, ทำตามคำสอนของพระศาสดา 
๓.๑.๒ เป็นไปเพื่อนิพพิทา..นิพพาน 
๓.๑.๓ ผลอานิสงส์มาก 
   (๑) เป็นผู้ไม่ประมาท       (๒) ได้ความไม่ยินดีในภพทั้งปวง 
   (๓) ละความติดใจในชีวิต  (๔) ติเตียนบาป 
   (๕) ไม่มากด้วยการสะสมบริขาร (๖) ละมลทินคือความตระหนี่ 
   (๗) สะสมอนิจจสัญญา และทุกขสัญญา อนัตตสัญญาตั้งขึ้น 
   (๘) ไม่กลัวตาย ไม่หลงลืมสติตาย 
   (๙) หากไม่ได้บรรลุถึงอมตะ จะเกิดในสุคติ

๓.๑ คุณประโยชน์และอานิสงส์



มรณสติ, มรณสฺสติ = มรณ + สติ, 
กตมญฺจ ภิกฺขเว มรณํ. 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)

๓.๒.๑ ระลึกถึงความตายโดยตรง



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

๓.๒.๑ ระลึกถึงความตายโดยตรง



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

๓.๒ วิธีเจริญมรณสติ



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



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

๓.๒.๒ ระลึกถึงลักษณะความตายโดยอุบายต่างๆ



(๑) 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)

๓.๒.๒ ระลึกถึงลักษณะความตายโดยอุบายต่างๆ



(๒) 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)

๓.๒.๒ ระลึกถึงลักษณะความตายโดยอุบายต่างๆ



(๓) 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)

๓.๒.๒ ระลึกถึงลักษณะความตายโดยอุบายต่างๆ



(๔) เสยฺยถาปิ พฺราหฺมณ นที ปพฺพเตยฺยา ทูรงฺคมา สีฆโสตา  
หารหารินี. นตฺถิ โส ขโณ วา ลโย วา มุหุตฺโต วา.  
ยํ สา ธรติ, อถ โข 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)

๓.๒.๒ ระลึกถึงลักษณะความตายโดยอุบายต่างๆ



(๕) 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)

๓.๒.๒ ระลึกถึงลักษณะความตายโดยอุบายต่างๆ



(๖) 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)

๓.๒.๒ ระลึกถึงลักษณะความตายโดยอุบายต่างๆ



(๗) 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)

๓.๒.๒ ระลึกถึงลักษณะความตายโดยอุบายต่างๆ



เตน โข ปน ภิกฺขเว สมเยน มนุสฺสานํ  
สฏฺฐิวสฺสสหสฺสานิ อายุปฺปมาณํ อโหสิ,  
ปญฺจวสฺสสติกา กุมาริกา อลํปเตยฺยา อโหสิ.  
เตน โข ปน ภิกฺขเว สมเยน มนุสฺสานํ ฉเฬวาพาธา อเหสุ ํ
สีตํ อุณฺหํ ชิคจฺฉา ปิปาสา อุจฺจาโร ปสฺสาโว. 
(อํ.สตฺตก. ๒๓/๗๔ อรกสูตร)

๓.๒.๒ ระลึกถึงลักษณะความตายโดยอุบายต่างๆ



โส หิ นาม ภิกฺขเว อรโก สตฺถา เอวํ ทีฆายุเกสุ มนุสฺเสสุ 
เอวํ จิรฏฺฐิติเกสุ เอวํ อปฺปาพาเธสุ สาวกานํ เอวํ ธมฺมํ  
เทเสสฺสติ “อปฺปกํ พฺราหฺมณ ชีวิตํ มนุสฺสานํ ปริตฺตํ ลหุกํ 
พหุทุกฺขํ พหุปายาสํ มนฺตายํ โพทฺธพฺพํ, กตฺตพฺพํ กุสลํ, 
จริตพฺพํ พฺรหฺมจริยํ, นตฺถิ ชาตสฺส อมรณนฺ”ติ.  
(อํ.สตฺตก. ๒๓/๗๔ อรกสูตร)

๓.๒.๒ ระลึกถึงลักษณะความตายโดยอุบายต่างๆ



เอตรหิ ตํ ภิกฺขเว สมฺมา วทมาโน วเทยฺย  
“อปฺปกํ ชีวิตํ มนุสฺสานํ ปริตฺตํ ลหุกํ พหุทุกฺขํ พหุปายาสํ 
มนฺตายํ โพทฺธพฺพํ, กตฺตพฺพํ กุสลํ, จริตพฺพํ พฺรหฺมจริยํ, 
นตฺถิ ชาตสฺส อมรณนฺ”ติ. 
(อํ.สตฺตก. ๒๓/๗๔ อรกสูตร)

๓.๒.๒ ระลึกถึงลักษณะความตายโดยอุบายต่างๆ



(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



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

๓.๒.๒ ระลึกถึงลักษณะความตายโดยอุบายต่างๆ



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

๓.๒.๒ ระลึกถึงลักษณะความตายโดยอุบายต่างๆ



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

๓.๒.๒ ระลึกถึงลักษณะความตายโดยอุบายต่างๆ



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

๓.๒.๒ ระลึกถึงลักษณะความตายโดยอุบายต่างๆ



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

๓.๒.๒ ระลึกถึงลักษณะความตายโดยอุบายต่างๆ



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



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

๓.๒ วิธีเจริญมรณสติ


