
๑๔ มกราคม ๒๕๖๑

พรหมจรรย์ ๗๖

สุภีร์ ทุมทอง



๑. กายคตาสติ  
๒. อานาปานสติ 
๓. เมตตาภาวนา 
๔. กรุณาภาวนา 
๕. มุทิตาภาวนา 
๖. อุเบกขาภาวนา 
๗. มรณสติ

กรรมฐาน



๑. กายคตาสติ  
๒. อานาปานสติ 
๓. มรณสติ 
    ๒.๑ คุณประโยชน์และอานิสงส์ 
    ๒.๒ วิธีเจริญมรณสติ 

กรรมฐาน



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 แสดงธรรมควรปฏิบัติ ๑๘๑ ประการ)

๓.๑.๑ อยู่ไม่ห่างฌาน, ทำตามคำสอน



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

๓.๑.๑ อยู่ไม่ห่างฌาน, ทำตามคำสอน



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

๓.๑.๒ เป็นไปเพื่อนิพพิทา..นิพพาน



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

๓.๑.๓ ผลอานิสงส์มาก



อิมญฺจ ปน มรณสฺสติมนุยุตฺโต ภิกฺขุ สตตํ  
(๑) อปฺปมตฺโต โหติ  (๒) สพฺพภเวสุ อนภิรติสญฺญํ ปฏิลภติ  
(๓) ชีวิตนิกนฺตึ ชหติ  (๔) ปาปครหี โหติ  
(๕) อสนฺนิธิพหุโล ปริกฺขาเรสุ  (๖) วิคตมลมจฺเฉโร  
(๗) อนิจฺจสญฺญาปิสฺส ปริจยํ คจฺฉติ,  
ตทนุสาเรเนว จ ทุกฺขสญฺญา อนตฺตสญฺญา จ อุปฏฺฐาติ.  
(วิสุทฺธิ.)

๓.๑.๓ ผลอานิสงส์มาก



(๘) ยถา อภาวิตมรณา สตฺตา สหสา  
วาฬมิคยกฺขสปฺปโจรวธกาภิภูตา วิย มรณสมเย  
ภยํ สนฺตาสํ สมฺโมหมาปชฺชนฺติ,  
เอวํ อนาปชฺชิตฺวา อภโย อสมฺมุฬฺโห กาลํ กโรติ.  
(๙) สเจ ทิฏฺเฐว ธมฺเม อมตํ นาราเธติ  
กายสฺส เภทา สุคติปรายโน โหติ. 
(วิสุทฺธิ.)

๓.๑.๓ ผลอานิสงส์มาก



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

กรรมฐาน



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 ระลึกถึงความตาย



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

๓.๒.๑ ระลึกถึงความตาย



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

๓.๒ วิธีเจริญมรณสติ


