
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

พรหมจรรย์ ๘๐

สุภีร์ ทุมทอง



๑. กายคตาสติ  
๒. อานาปานสติ 
๓. มรณสติ (๕) 
    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 ทำให้ทุกขสัญญา อนัตตสัญญาตั้งขึ้น 
   (๘) ไม่กลัวตาย ไม่หลงลืมสติตาย 
   (๙) หากไม่ได้บรรลุถึงอมตะ จะเกิดในสุคติ

๓.๑ คุณประโยชน์และอานิสงส์



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)

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 
         (๗) พิจารณาชีวิตและความตาย

๓.๒ วิธีเจริญมรณสติ



ตสฺมา หิ สิกฺเขถ อิเธว ชนฺตุ  
ยงฺกิญฺจิ ชญฺญา วิสมนฺติ โลเก 
น ตสฺส เหตู วิสมํ จเรยฺย  
อปฺปญฺหิทํ ชีวิตมาหุ ธีรา. 
(ขุ.ม. ๒๙/๑๐ คุหัฏฐกสุตตนิทเทส)

๓.๒.๒ ระลึกถึงความตายโดยอุบายต่างๆ



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)

๓.๒.๒ ระลึกถึงความตายโดยอุบายต่างๆ



กถํ ฐิติปริตฺตตาย อปฺปกํ ชีวิตํ.  
อตีเต จิตฺตกฺขเณ ชีวิตฺถ, น ชีวติ, น ชีวิสฺสติ,  
อนาคเต จิตฺตกฺขเณ ชีวิสฺสติ, น ชีวติ, น ชีวิตฺถ,  
ปจฺจุปฺปนฺเน จิตฺตกฺขเณ ชีวติ, น ชีวิตฺถ, น ชีวิสฺสติ. 
   ชีวิตํ อตฺตภาโว จ   สุขทุกฺขา จ เกวลา 
   เอกจิตฺตสมายุตฺตา   ลหุโส วตฺตเต ขโณ. 
(ขุ.ม. ๒๙/๑๐ คุหัฏฐกสุตตนิทเทส)

๓.๒.๒ ระลึกถึงความตายโดยอุบายต่างๆ



นิพฺพตฺตานญฺจ ธมฺมานํ   ภงฺโค เนสํ ปุรกฺขโต 
ปโลกธมฺมา ติฏฺฐนฺติ     ปุราเณหิ อมิสฺสิตา. 
อทสฺสนโต อายนฺติ     ภงฺคา คจฺฉนฺติ ทสฺสนํ 
วิชฺชุปฺปาโทว อากาเส    อุปฺปชฺชนฺติ วยนฺติ. 
(ขุ.ม. ๒๙/๑๐ คุหัฏฐกสุตตนิทเทส)

๓.๒.๒ ระลึกถึงความตายโดยอุบายต่างๆ



กถํ สรสปริตฺตตาย อปฺปกํ ชีวิตํ.   
อสฺสาสูปนิพนฺธํ ชีวิตํ ปสฺสาสูปนิพนฺธํ ชีวิตํ,  
อสฺสาสปสฺสาสูปนิพนฺธํ ชีวิตํ, มหาภูตูปนิพนฺธํ ชีวิตํ,  
กพฬิงฺการาหารูปนิพนฺธํ ชีวิตํ, อุสฺมูปนิพนฺธํ ชีวิตํ,  
วิญฺญาณูปนิพนฺธํ ชีวิตํ, มูลมฺปิ อิเมสํ ทุพฺพลํ,  
ปุพฺพเหตูปิ อิเมสํ ทุพฺพลา, เยปิ ปจฺจยา เตปิ ทุพฺพลา,  
เยปิ ปภาวิกา เตปิ ทุพฺพลา, สหภูมิ อิเมสํ ทุพฺพลา,  
(ขุ.ม. ๒๙/๑๐ คุหัฏฐกสุตตนิทเทส)

๓.๒.๒ ระลึกถึงความตายโดยอุบายต่างๆ



สมฺปโยคาปิ อิเมสํ ทุพฺพลา, สหชาปิ อิเมสํ ทุพฺพลา,  
ยาปิ ปโยชิกา, สาปิ ทุพฺพลา,  
อญฺญมญฺญํ อิเม นิจฺจทุพฺพลา, อญฺญมญฺญํ อนวฏฺฐิตา อิเม, 
อญฺญมญฺญํ ปริปาตยนฺติ อิเม, อญฺญมญฺญสฺส หิ นตฺถิ ตายิตา,  
น จาปิ ฐเปนฺติ อญฺญมญฺญมิเม, โยปิ นิพฺพตฺตโก โส น วิชฺชติ. 
(ขุ.ม. ๒๙/๑๐ คุหัฏฐกสุตตนิทเทส)

๓.๒.๒ ระลึกถึงความตายโดยอุบายต่างๆ



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)

๓.๒.๒ ระลึกถึงความตายโดยอุบายต่างๆ



[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)

๓.๒.๒ ระลึกถึงความตายโดยอุบายต่างๆ



[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)

๓.๒.๒ ระลึกถึงความตายโดยอุบายต่างๆ



[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)

๓.๒.๒ ระลึกถึงความตายโดยอุบายต่างๆ



[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)

๓.๒.๒ ระลึกถึงความตายโดยอุบายต่างๆ



[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) 

๓.๒.๒ ระลึกถึงความตายโดยอุบายต่างๆ



สวัสดีครับ


