
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑

พรหมจรรย์ ๗๘

สุภีร์ ทุมทอง



๑. กายคตาสติ  
๒. อานาปานสติ 
๓. มรณสติ (๓) 
    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



(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



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



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

๓.๒.๒ ระลึกถึงลักษณะความตายโดยอุบายต่างๆ



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

๓.๒.๒ ระลึกถึงลักษณะความตายโดยอุบายต่างๆ



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)

๓.๒.๒ ระลึกถึงลักษณะความตายโดยอุบายต่างๆ



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)

๓.๒.๒ ระลึกถึงลักษณะความตายโดยอุบายต่างๆ



อิติ โข ภิกฺขเว มยา วสฺสสตายุกสฺส มนุสฺสสฺส อายุปิ สงฺขาโต, 
อายุปฺปมาณมฺปิ สงฺขาตํ, อุตูปิ สงฺขาตา, สํวจฺฉราปิ สงฺขาตา,  
มาสาปิ สงฺขาตา, อฑฺฒมาสาปิ สงฺขาตา, รตฺติปิ สงฺขาตา,  
ทิวาปิ สงฺขาตา, ภตฺตาปิ สงฺขาตา, ภตฺตนฺตรายาปิ สงฺขาตา. 
(อํ.สตฺตก. ๒๓/๗๔ อรกสูตร)

๓.๒.๒ ระลึกถึงลักษณะความตายโดยอุบายต่างๆ



ยํ สตฺถารา กรณียํ สาวกานํ หิเตสินา อนุกมฺปเกน อนุกมฺปํ 
อุปาทาย. กตํ โว ตํ มยา, เอตานิ ภิกฺขเว รุกฺขมูลานิ,  
เอตานิ สุญฺญาคารานิ, ฌายถ ภิกฺขเว มา ปมาทตฺถ,  
มา ปจฺฉา วิปฺปฏิสาริโน อหุวตฺถ, อยํ โว อมฺหากํ อนุสาสน.ี 
(อํ.สตฺตก. ๒๓/๗๔ อรกสูตร)

๓.๒.๒ ระลึกถึงลักษณะความตายโดยอุบายต่างๆ



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

๓.๒ วิธีเจริญมรณสติ



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



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

๓.๒ วิธีเจริญมรณสติ



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

๓.๒.๒ ระลึกถึงลักษณะความตายโดยอุบายต่างๆ


