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ระลึกถึงความตาย
และวธิีปฏิบัติให้ถูกต้องต่อความตาย

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพทฺุธสฺส ฯ
น เหว ติฏฺํ นาสีนํ น สยานํ น ปตฺถคุํ
ตสฺมา อิธ ชีวติเสเส กิจฺจกโร สิยา นโร น จ มชฺเชติ

ณ บัดน้ี อาตมภาพจกัแสดงพระธรรมเทศนา ประดับสติปัญญาของ
ทา่นสาธุชนทั้งหลาย เพื่ออุทิศกุศลแก่ท่านผู้ได้ล่วงลับไปแล้ว  นับกาลเวลา
ผ่านโดยลำาดับ

การบําเพ็ญกุศลตามประเพณี
อันการบำาเพ็ญกุศลเช่นน้ี  นับว่าเป็นการอนุวัตรตามประเพณี เน่ือง

ดว้ยพระพุทธศาสนาซึ่งปฏิบัติสืบต่อกันมา โดยทั่วไปถือว่าเป็นการประกาศ
คุณความดีของบุคคลทั้ง ๒ ฝา่ย  ที่มีความสัมพันธต์่อกัน  กล่าวคือท่านผู้
ล่วงลับไปแล้วฝา่ยหนึ่ง  และท่านที่ยังดำารงชีวิตอยู่และมาเป็นเจ้าภาพอกี
ฝ่ายหน่ึง

ในสว่นของท่านผู้ล่วงลับไปแล้ว     การประกอบพิธีนี้เป็นการ
ประกาศถึงความดีของท่าน  วา่ท่านได้เคยกระทำาความดีงาม  มีอุปการคณุ
แก่ท่านทีด่ำารงชีวติอยู่  โดยเฉพาะแก่ท่านผู้เป็นเจา้ภาพนั้น  จึงเป็นเหตุให้
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ระลึกถึงคุณความดีนั้นหรืออุปการคุณนั้น  แล้วขวนขวายกระทำากจิต่างๆ
อันพึงทำาเพื่อระลึกถึงทา่น  อุทศิส่วนกุศลให้ทา่น  ตามประเพณีนิยมที่ได้สืบ
กันมาในสังคมและตามหลักของพระศาสนา

สว่นในฝ่ายของเจ้าภาพที่ได้มาประกอบพธิีน้ี  ก็เป็นการประกาศถึง
ความดีของท่าน  วา่เป็นผู้มีกตัญญกูตเวทิตาธรรม   เมื่อท่านผู้มีอุปการคุณ
ซึ่งได้ทำาความดีแก่ตนไว้  ได้ล่วงลับไปแล้ว    ก็มิได้นิ่งอยู่เฉย  ได้ขวนขวาย
กระทำากิจที่ควรทำา  มีความรำาลึกถึงท่าน  และพยายามแสดงตอบแทน  ใน
เมื่อไม่สามารถจะกระทำาได้ดว้ยประการอื่น   เพราะท่านผู้มพีระคุณได้ล่วง-
ลับไปแล้ว  ก็กระทำาโดยวิธกีารอุทิศกุศลตามประเพณีนิยมทีต่้องด้วยหลัก
พระพุทธศาสนา

การบําเพ็ญกุศลเป็นโอกาสที่จะได้กระทําความดีงาม
แต่ทั้งนี้ก็มิใช่เป็นเพียงการแสดงความสัมพันธ์และความดตี่อกัน

ระหว่างเจ้าภาพกับท่านผู้ล่วงลับไปเท่าน้ัน  การท่ีพุทธศาสนิกชนแต่โบราณมา
ไดต้ั้งหลักให้มีพิธกีรรมเช่นนี้ขึ้น  ก็ย่อมมุ่งหมายเพื่อให้เป็นโอกาสที่จะได้
กระทำาความดีงาม  ทำาสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นกุศลยิ่งๆ ขึ้นไปด้วย  จดุหมาย
สำาคัญของพธิีนั้นก็อยู่ ณ ที่นี้   คอืไดอ้าศัยโอกาสเช่นนี้  กระทำาสิ่งที่ดีงาม
เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตัวเจา้ภาพเอง  และเป็นคุณประโยชน์แก่สาธชุนทั้ง
หลายที่ได้เกี่ยวข้องมาร่วมพิธีด้วย  สำาหรับท่านที่ได้ลว่งลับไปแล้วน้ัน   กจ็ะ
ไดร้ับการอทุิศกุศลตามความเชื่อในพทุธศาสนาและประเพณี  ให้ท่านไดร้ับ
ผลแห่งบุญกุศลที่เจ้าภาพได้บำาเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขของท่านในภพสืบต่อไป
ส่วนทางเจ้าภาพก็ได้ประกอบการบุญการกุศล  ได้เป็นโอกาสที่ญาติมิตรผู้
หวังดีทั้งหลาย  จะได้มาทำาบุญทำากุศลร่วมกันงอกงามในคุณความดียิ่งข้ึนไป
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ความตายเป็นสิ่งที่ไม่น่าพึงใจ
ในทางพุทธศาสนาน้ัน     ทา่นให้หาโอกาสทกุอย่างทีจ่ะกระทำาสิ่งที่

ดีงาม    คือเมื่อมีเหตุการณ์อันน่าพึงใจก็ตาม  ไม่น่าพึงใจกต็าม  เกิดขึ้น
พุทธศาสนิกชนจะได้ใช้โอกาสนี้  ทำาให้เกิดเป็นประโยชน์เป็นกุศลมากยิ่งๆ
ขึ้นไป    สำาหรับในกรณีนี้  ความตายเป็นสิ่งที่ไม่น่าพึงใจ  จัดว่าเป็นส่วน
อนิฏฐารมณ์  เป็นการพลัดพรากจากกัน  แต่วา่วิสัยของพทุธศาสนกิชนแล้ว
แม้จะประสบกับสิ่งที่เป็นอารมณ์อันไม่น่าพึงใจ  มีเหตุการณ์อันท ำาให้เกิด
ความทกุข์ความโศกเศรา้  แตก่็ใช้เหตกุารณ์ที่โศกเศร้านี้แหละทำาสิ่งที่เป็น
กศุลเป็นคุณเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้น  ทั้งแกต่นเองและแก่ผู้อื่น  ตนเองก็ได้
บำาเพ็ญกุศลทำาความดใีนทานศีลภาวนามากยิ่งขึ้น  ได้ช่วยบำาเพ็ญประโยชน์
บำารุงพระศาสนา  จดัพธิีตา่งๆ  อันเป็นประโยชน์  ทีจ่ะช่วยให้ทา่นผู้มารว่ม
พธิีบำาเพ็ญกุศล  ไดร้ับความเจริญงอกงาม  ฝึกฝนอบรมสติปัญญาของตนเอง
ดังเช่นที่ได้มีพระธรรมเทศนาเช่นนี้  ก็นับไดว้า่เป็นการนำาเอาโอกาสหรือ
เหตกุารณ์น้ันมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างหน่ึง

ดูความตายเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต
ที่กลา่วเมื่อกี้นี้ว ่าความตายเป็นสิ่งที่ไม่น่าพึงใจ  อันนี้ก ็เป็นการ

กล่าวตามวิสัยของปุถุชนทั้งหลาย  คือมนุษย์ปุถุชนนั้น  ย่อมวดัสิ่งทั้งหลาย
ไปตามความถูกใจไม่ถูกใจของตนเอง  ความตายนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกใจ  เราก็
ไม่ชอบ ส่วนสิ่งใดที่เราถูกใจ เราก็ชอบ เราก็อยากให้เกดิให้มีข้ึน  แต่ถ้ากล่าว
ตามเหตุผลที่แท้จริงแล้ว เรื่องความตายน้ีทา่นก็จัดอยูใ่นคติของธรรมดา  คือ
เป็นเรื่องธรรมดาอยา่งหน่ึง มีเกิดก็ต้องมตีาย คือเกิดมาแล้วก็ต้องตาย  หรือ
ที่ตายก็เพราะได้เกิดมาแล้ว  ความเกิดกับความตายนั้นเป็นของคู่กัน  จะ
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เลือกเอาเพียงอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้  และเป็นไปตามกระบวนการเหตุผล
หรือเป็นไปตามเหตุปัจจัย  มีเกิดก็มีดับ หรือวา่สิ่งทั้งหลายมีความเกิดใน
เบื้องต้น มคีวามเปลี่ยนแปลงแตกสลายไปในที่สุด  แต่กระนั้นกต็าม  ปุถุชน
ทั้งหลายก็ย่อมปรารถนาในส่วนทีต่นถูกใจ  อยากจะเลือกเอาอย่างเดียว  คือ
ตามปกติจะชอบพดูถึงความเกดิ  เมื่อมีความเกดิขึ้นก็มักจะกล่าวถึงหรือ
ยินดีพดูถึงด้วยความชอบใจ  มคีวามลิงโลดตื่นเต้นกันตา่งๆ  แต่ส่วนความ
ตายนั้นไม่อยากพดูถึงไม่อยากฟัง  ตลอดจนว่าแม้แต่นึกถึงก็ไม่อยาก  อันนี้
ตรงข้ามกับในทางธรรม

ความตายเป็นเครื่องเตือนสติแก่มนษุย์ปุถุชน
ในทางธรรมนั้นท่านกลับชอบพดูถึงความตาย  ท่านไม่ชอบพูดถึง

ความเกิดที่คนทั้งหลายชอบหรือปรารถนา   เพราะวา่ความตาย  ทา่นพดูข้ึน
มาแล้วก็เป็นเครื่องเตือนสติแก่มนุษย์ปุถุชนทั้งหลาย  ให้ได้ความคดิใน
ธรรมะ  แม้ในโอกาสใดทา่นจะพดูถึงความเกิดบ้าง  ทา่นก็จะพดูถึงในแง่ที่
สัมพันธก์ับความตาย  เป็นเครื่องเตือนสติเช่นเดียวกัน  บางครั้งทา่นถึงกับ
พูดว่า  ถ้าจะกลัวตายก็ควรจะกลัวเกิด  เพราะวา่ในเมื่อเกิดขึ้นมากต็้องตาย
ในเมื่อไม่อยากตายก็ต้องไม่อยากเกดิ  การทีพ่ดูอยา่งนี้ก็เป็นวิธกีารของท่าน
ในการที่จะให้เป็นอนุสติเตือนใจมนุษย์ทั้งหลาย  เพื่อจะให้ประพฤติดีปฏิบัติ
ชอบ  เพราะว่ามนุษย์ทั้งหลาย  เมื่อนึกถึงความเกดิแล้วมีความดีใจ  ก็อาจ
จะเกิดความมัวเมาประมาท  แทนที่จะคิดเร่งขวนขวายในการทำากจิหน้าที่
ความดีงามต่างๆ ก็อาจจะหันไปเพลิดเพลินสนุกสนาน  หาแตค่วามสุขความ
ปรนเปรอตนเอง    และก็ไม่อยากนึกถึงความตาย  เพราะจติใจสลดหดหู่
และทำาให้เกิดความท้อแท้  อันนี้ในทางธรรมถือวา่เป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ทางหลักธรรมท่านจึงสอนให้ระลึกถึงความตาย  ทั้งน้ีเป็นการพดูทวนกระแส
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จติของมนุษย์  แต่มุ่งเพื่อประโยชน์แก่มนุษย์นั่นเอง  มุ่งจะให้ยอมรับความ
จริง  และเผชิญหน้าความจริง  และแนะวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องคอืมิใช่กล่าว
เพียงให้ระลึกถึงความตาย  แตท่่านให้ระลึกถึงความตายแล้วแนะวิธีปฏิบัติที่
ถูกต้องต่อความตายด้วย

วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องต่อความตาย
มนุษย์ปุถุชนนึกถึงความตายอย่างไม่ถูกต้องอยา่งไร  และในทาง

พระศาสนาสอนหรอืแนะนำาให้ปฏิบัติให้ถูกต้องอยา่งไร  มนุษย์ปุถุชนนึกถึง
ความตายอย่างไม่ถูกต้องคือมีความหวาดหวั่นพรั่นกลัว  มีความสลดหดหู่
ท้อแท้  หรือจะขยายให้พิสดารต่อไปอีก  ก็สัมพันธ์กับบุคคลที่ตายนั้นทีต่น
ระลึกถึง  ถ้าหากระลกึถึงความตายของบุคคลทีต่นเองเกลียดชังหรือไม่พอใจ
บุคคลที่เป็นศัตรู  มนุษย์ปุถุชนก็จะมีความดีใจ  แต่ถ้าหากว่าบุคคลทีต่ายน้ัน
ไม่เกี่ยวข้องกับตนเอง  เป็นบุคคลทั่วๆ ไป  ก็จะระลึกถึงด้วยความเฉย  หรือ
ว่าถ้าจะระลึกถึงตัวความตายนั้น  ก็จะมีความหวาดหวั่นพรั่นใจหวาดเสียว
หรือมีความสลดหดหู่ท้อแท้  รวมความว่า  จติมนุษย์ปุถุชนไม่สามารถตั้งอยู่
ในความดีความงามที่แท้จริงได้  แต่เอนเอียงไปในด้านต่างๆ   ถึงแม้ถ้าไม่
เกี่ยวกับบุคคลอื่น   นกึถึงความตายของตนเอง   ก็จะมีความหวาดกลวั
ความหดหู่ท้อแท้  ดังได้กลา่วมาแล้ว

ระลึกถึงความตายจิตไม่ประมาท
ส่วนในทางพระศาสนานั้น  ทา่นสอนใหร้ะลึกถึงความตายเพือ่เป็น

เครื่องกระตุ้นเตือนใจตนเอง  วา่ความตายน้ันเป็นเรื่องธรรมดาของชวีิต  มัน
จะต้องเกดิมีขึ้น  เป็นเรื่องสืบต่อไปจากความเกิด  ในเมื่อมันเป็นเร ื่อง
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ธรรมดาก็ไมต่้องไปกลัว  แต่มีข้อที่น่าพจิารณาวา่  ความตายนั้นซึ่งเป็นของ
แน่นอน  แต่จะมาถึงเมื่อไรไม่แน่  ชีวิตของคนเราอาจจะสั้นหรืออาจจะยาว
ไม่มีเครื่องกำาหนดให้มองเห็นได้ชัดเจน  เพราะฉะนั้น  จึงควรใช้เป็นเครือ่ง
เร่งเรา้ตนเองให้มีความไม่ประมาท  กล่าวคือ  ชีวตินี้มีกิจหน้าที่อะไร  ก็ควร
เร่งรดัจัดทำา  ชีวติของตนจะมีค่าและความดีงามอย่างไร  ก็ควรเร่งขวนขวาย
ประกอบกรรมที่จะให้เป็นอย่างนั้น   ให้ชวีิตของตนมีคุณคา่  ให้อยูอ่ย่างมี
ประโยชน์  และตายไปก็มีคุณค่าเหลือทิ้งไว้  เป็นประโยชน์แก่คนอื่นภาย
หลังด้วย  อันน้ีเป็นคำาสอนทางพระศาสนา  สำาหรับให้ระลึกถึงความตาย

พิจารณาความตายเพ่ือให้รู้ความเปน็จริงของชีวิต
สว่นในอีกขั้นหนึ่งซึ่งเป็นขั้นสูงขึ้นไป  ท่านก็สอนใหพ้ิจารณาถึง

ความตายนั้น  ในฐานะเป็นคตธิรรมดาดังได้กลา่วแล้ว  แต่ความหมายของ
คตธิรรมดา  คือให้รู้ความเป็นจริงของชวีิต  วา่มีการเริ่มต้นและสิ้นสุด  เพื่อ
จิตใจจะได้ไม่ถูกครอบงำาบีบคั้น  ดว้ยความทุกข์จากความพลัดพราก  จาก
การที่นึกถึงความตายของตนเอง  เป็นต้น    คอืรู้เท่าทันความเป็นไปของ
ธรรมดา แล้วก็มีจติใจสบายดำารงอยูใ่นปกติได้เสมอ   รำาลึกถึงความตายด้วย
ความไม่หวาดหวั่น  และเป็นอยู่ดว้ยปัญญา  คอืกระทำาสิ่งตา่งๆ  ด้วยความรู้
และเข้าใจธรรมดานั้น  หมายความวา่   อยูด่้วยความรู้เหตุผล อะไรเป็นสิ่ง
ควรทำาก็กระทำาไป  อะไรเป็นสิ่งที่เป็นปัญหา  ควรแก้ไข  ก็กระทำาไปตาม
เหตุปัจจัย  อันน้ีก็เป็นคำาสอนข้ันสูงข้ึนไปในทางพระศาสนา
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ขั้นตอนการปฏิบตัิของมนุษย์ต่อเรื่องความตาย
สรุปวา่ท่าทกีารปฏิบัติของมนุษย์ต่อเรื่องความตายนี้  แสดงถึง

ความเจริญงอกงามแห่งจิตใจของมนุษย์เป็น ๓ ข้ันด้วยกัน  คือ

ขั้นที่  ๑  มนุษย์ปุถุชนทั่วไป  ทา่นว่าเป็นปุถุชนที่ยังมิได้สดับ  คือ
ยังไม่มีการศึกษา  ก็จะระลึกนกึถึงความตายดว้ยความหวาดหวั่นพรั่นกลวั
เศร้าหดหู่ท้อแท้  ระย่อท้อถอย

ขั้นที่  ๒  สูงขึ้นไป  เป็นอริยสาวกผู้มีการศกึษา  ได้สดับแล้ว  ก็
ระลึกถึงความตายโดยเป็นอนุสติ  สำาหรับตักเตือนใจไมใ่ห้ประมาท  เร่ง
ขวนขวายปฏิบัติ  ประกอบหน้าที่  คุณงามความดีให้ชีวิตนี้มีประโยชน์  มี
คุณค่า

ขั้นที่  ๓  คือใหรู้้เท่าทันความตาย  ซึ่งมีคติเนื่องอยู่ในธรรมดา  จะ
ได้มีชวีิตที่ปราศจากความทกุข์  ไม่ถูกบีบคั้นด้วยความรู้สกึหวาดหวั่นพรั่น
กลัวต่อความพลดัพรากเป็นต้น  มใีจปลอดโปร่งโล่งสบาย  และเป็นอยู่ด้วย
ปัญญาที่กระทำาการไปตามเหตุผล  ดว้ยความรู้เท่าทันเหตุปัจจัย

เรื่องทา่ทีปฏิบัติเช่นนี้  มิใช่เฉพาะต่อความตายเทา่นั้น  แม้ในเรื่อง
ทัว่ๆ ไป มนุษย์ก็จะปฏิบัตดิว้ยทา่ที ๓ ประการเหล่านี้  แต่ข้อสังเกตที่นา่จะ
กล่าวถึงในที่นี้ก็คือ   ในประการที่  ๒  ซึ่งในที่นี้กลา่วถึงค ำาสอนในทางพระ
ศาสนา  ว่าให้มนุษย์ขวนขวายเร่งกระทำาการต่างๆ   โดยนำาเอาการระลึกถึง
ความตายน้ันมาเป็นเครือ่งเร่งเร้า
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มนุษย์ทัว่ไป  ในการดำาเนินชีวติประจำาวันนั้น  ก็อาศัยสิ่งตา่งๆ เป็น
เครื่องเร่งเร้าตัวเองในการกระทำาการต่างๆ อยู่ตลอดเวลา  แตว่า่เครื่อง
เร่งเร้าของมนุษย์นั้นมิใช่เป็นเรื่องคุณธรรมหรืออนุสติ  อยา่งเช่นในทาง
พระพุทธศาสนาสอนไว้  หรือมีบ้างก็ปนกันไปกับเครื่องเร้าอย่างอื่น

เครื่องเร้าอยา่งอื่นที่มีอยู่มาก   เป็นไปโดยปกติธรรมดานี้มีอะไร
เครื่องเร่งเร้าโดยทัว่ไปนั้นก็ได้แก่สิ่งบีบคั้น   คือความทุกข์และกิเลสที่อยู่
ภายในจติใจ คือมนุษย์นั้น ที่จะกระทำาการตา่งๆ มีความพยายามอะไรโดย
มากนั้น  ต้องมีเครือ่งเร่งเร้าขึ้นมา  แต่เครื่องเร่งเร้านั้นคือ  เครื่องบีบคั้นนั้น
เองคือมนุษย์ถูกบีบคั้นกด็ิ้นรนขวนขวายทำาการต่างๆ   โดยมากไม่สามารถ
กระทำาการต่างๆ เพียงด้วยความรู้ความเข้าใจ   ดว้ยปัญญารู้เหตุรู้ผลเท่านั้น
แต่ต้องอาศัยสิ่งบีบคั้นเข้ามาเช่น  มีความกลัว  หรือมีปัญหาเข้ามาเร่งรัดตน
เอง  โดยเฉพาะก็คือเรื่องกิเลสภายในจิตใจ  กิเลสก็คือความโลภ ความอยาก
ได้  ก็เป็นเครื่องเร่งเรา้บีบคั้นในใจให้กระทำาการต่างๆ   หรือเพราะโทสะ
ความโกรธ  ความชิงชัง  ความต้องการทำาลาย  ความขัดเคือง  ความขัดแย้ง
อย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นเหตุเร่งเร้าบีบคั้นในใจ  ให้กระทำาการเพียรพยายาม
ดิ้นรนขวนขวาย และโมหะ แสดงออกมาในรูปของความกลวั ความหวาด
ระแวงเป็นต้น  ก็เป็นเครื่องบีบคั้น  ทำาให้ดิ้นรนขวนขวายทำาการต่างๆ

ชนิดแห่งความประมาท
อันนี้เป็นเรื่องของมนุษย์ปุถุชนที่เป็นไปโดยมาก  แต่ถ้าหากวา่ไม่มี

กิเลสมาเป็นเครื่องเร่งเรา้ ไม่มีเครื่องบีบคั้นมาบีบรดัตนเองแล้ว  ปุถุชนก็มัก
จะตกอยู่ในความนิ่งเฉยเฉ่ือยชา  ไม่ขวนขวายกระทำาการต่างๆ  การทีอ่ยู่ใน
ความนิ่งเฉย ไม่ประกอบกิจที่ควรทำา  ไม่ละเว้นสิ่งที่ไม่ควรกระทำานี้  คือ
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ลักษณะที่ทา่นเรียกวา่ความประมาท  รวมความว่าเพราะอำานาจกิเลส  จึง
ทำาให้มนุษย์ดิ้นรนขวนขวายทำาการตา่งๆ      แตใ่นเมื่อไม่มีกิเลสที่บีบคั้น
มนุษย์กต็กอยู่ในความประมาท  ซึ่งก็คืออยู่ในอำานาจของกิเลสเช่นเดียวกัน
แต่กิเลสในที่นี้หมายถึงความติดในความสุข  ความเพลดิเพลินที่มีอยู่สบาย
แล้วก็เลยไม่ดิ้นรนกระทำาการที่ควรทำา  เพราะฉะนั้นตกลงว่า  ถ้าเป็นปุถุชน
โดยสมบูรณ์แล้วก็จะอยู่ดว้ยกิเลส  ทำาการขวนขวายต่างๆ  กด็ว้ยกิเลส  อยู่
เฉยกด็้วยกิเลส  ซ่ึงมีศัพท์เฉพาะ เรียกว่า ความประมาท  น้ีเป็นข้ันหน่ึง

เพียรพยายามด้วยอํานาจคุณธรรม
ในทางธรรมะต้องการให้มนุษย์ดิ้นรนขวนขวายดว้ยอำานาจคุณธรรม

ให้พยายามนำาคุณธรรมเข้ามาแทน  เข้ามาเป็นเครื่องเร่งเร้ากระตุ้น  เช่น เอา
ความสำานึก เอาศรัทธา ความกรุณาอยา่งเช่นการระลึกถึงความตายที่ท่าน
เรียกวา่มรณานุสติ  เป็นต้น  มาเป็นเครื่องกระตุ้นเร่งเรา้ใจให้ขวนขวาย
กระทำาการต่างๆ มิใช่กระทำาด้วย โลภะ โทสะ โมหะ และแม้ไม่มีความทุกข์
ไม่มีกิเลสเข้ามาบีบคั้น  ก็ให้สามารถขวนขวายกระทำาสิ่งทีด่ีงาม  อันเป็นการ
กระทำาได้ด้วยคุณธรรมของตนเอง  คือมีความไม่ประมาทได้เสมอ  เพราะ
ฉะนั้นลักษณะทีต่า่งกันในการขวนขวายกระทำาความเพียรของปุถุชนกับการ
ปฏิบัตติามคำาสอนในทางพระศาสนากค็ือ  ฝา่ยหนึ่งนั้นดิ้นรนขวนขวายดว้ย
อำานาจของกิเลส  ส่วนในทางธรรม  ให้ดิ้นรนขวนขวายเพียรพยายามด้วย
อำานาจคุณธรรม  น้ีเป็นข้ันสอง  คืออาศัยการกระตุ้นเตือนเร่งเร้า

คติเก่ียวกับการรู้เท่าทนัธรรมดา
สูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง  ก็คือขั้นรู้เท่าทันธรรมดา  เรื่องคติเกี่ยวกับการ

รู้เท่าทันธรรมดาน้ี  เมื่อนำามาสั่งสอนแก่ปุถุชนก็ก่อปัญหาข้ึนได้อกี คือมนุษย์
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ปุถุชนนั้น  พอจะเห็น  พอจะเชื่อ  เข้าใจเรื่องความเป็นไปตามธรรมดาได้
พอมองเห็นธรรมดาก็ปรับใจตนเองได้  ใจก็สบาย  ที่เคยมีความทุกข์อะไรตอ่
มิอะไรต่างๆ เช่น ความพลัดพรากจากคนหรือของซ่ึงเป็นทีร่ัก  ความประสบ
กับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาแล้วไม่ได้สมหวังต่างๆ ที่เคยทำาให้ตนเองมีความ
ทุกข์  เป็นเครื่องบีบคั้นให้ดิ้นรนขวนขวายพยายามน้ัน  พอได้รับคำาสอนทาง
พระศาสนาให้รู้เท่าทันธรรมดาแล้วก็เลยเชื่อ  มองเห็นตามก็เลยปรับใจได้
สบายใจ  พอสบายใจก็เรียกวา่ทกุข์น้อยลงหรือหมดทุกข์  แต่ปัญหาของ
ปุถุชนก็ตามมาอีก  ปุถุชนจะไม่ได้อยู่เพียงนั้น  พอปรับใจได้  แล้วสบายใจก็
หยุด  ไม่ดิ้นรนขวนขวายที่จะกระทำากิจที่ควรทำากลับอยู่นิ่งเฉยเสีย  ปัญหา
ที่แท้จริงก็ไม่ได้แก้ไข  ต้นตอของปัญหาที่แท้จริงก็มิได้ขวนขวายจะศึกษาให้รู้
และเข้าใจ เพื่อจะแก้ไขให้เรียบร้อย ตกลงก็เกดิเป็นโทษได้อีก   เพราะฉะน้ัน
เรื่องของมนุษย์ปุถุชนแล้ว  แม้ได้รับคำาสอนในทางธรรม  ก็เป็นปัญหาเกิด
ขึ้นได้เหมือนกันถ้าไมรู่้จกัคอยฝึกพยายามทีจ่ะดำารงอยู่ในความไม่ประมาท
อยู่เสมอ

ในที่นี้  มีข้อที่ควรกล่าวแทรกเข้ามาเป็น ๒ เรื่อง คือเรื่องการปรับ
และการเฉย

การปรับตัวเอง
การปรับมี ๒ อยา่ง  คือ  ปรับภายนอก  กับ  ปรับภายใน

ปรับภายนอก  หมายความว่า  สิ่งทั้งหลายที่เกิดเป็นปัญหาขึ้น
วุ่นวายภายนอก  แล้วเราจัดการแก้ไขให้เรียบร้อย  ให้สงบลงไดก้็เรียกวา่
ปรับภายนอก
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อกีอยา่งหนึ่งคือ  ใจของตนเองที่วุ่นวายเกิดความทุกข์ความเดือด
ร้อนปรับใจของตนเองไดด้ว้ยความรูค้วามเห็นธรรมดา  เรียกวา่การปรับใจ
หรือการปรับภายใน

มนุษย์ปุถุชนทั่วไปจะมุ่งไปที่การปรับภายนอก  อะไรๆ ก็พยายาม
จะไปแก้ภายนอกให้เข้ากับที่ตนเองต้องการ  เสร็จแล้วระหว่างนั้นก็เกดิ
ความทุกข์  ความเดือดร้อนมาก  เพราะสิ่งทั้งหลายไม่เป็นไปตามใจตัวเอง
ทีนี้  พอได้รับคำาสอนทางธรรมกร็ู้จักหันเข้ามาปรับภายใน  คือปรับใจของ
ตนเองได้  ข้างนอกจะเป็นอย่างไรใจก็พอมคีวามสุข  แตว่า่ถ้าหากไม่รู้จัก
ความพอดีสมดุล  ก็เกิดปัญหาได้ทั้งสองอย่าง  คือปรับแต่ภายนอกภายในไม่
ปรับก็มีความทุกข์มาก  ถ้าปรับแต่ภายในใจ  พอมีความสุข  สว่นข้างนอกไม่
ได้แก้ไขให้เรียบร้อยก็เกิดปัญหาต่อไป    เรือ่งของปุถุชนก็มักจะวนเวียนอยู่
สองประการน้ี  นี่คือเรื่องของการปรับ   เพราะฉะนั้น  จะต้องหาความพอดี
ในระหวา่งการปรับสองอย่าง  ถ้ากล่าวโดยทัว่ไปก็ต้องปรับทั้งสอง

การเฉยของมนุษย์
เรื่องความเฉย  ได้กล่าวว่าบุคคลเมื่อปรับใจตนได้  หรือสิ่งตา่งๆ

เป็นไปโดยเรียบร้อยไมวุ่่นวายก็เฉย  ความนิ่งเฉยนี้ในทางพระศาสนากล่าว
โดยย่อมีสองอยา่ง

อย่างหนึ่งคือ  เฉยโดยไม่รู้  เฉยโง่ๆ   ท่านเรียกวา่อัญญาณุเบกขา
คือเฉยเรื่อยเปื่อย  เฉยไม่รู้เรื่อง  เฉยไม่เอาเรื่องเอาราว  คือไม่รู้ว่ามีเรื่อง
อะไรเกิดขึ้นก็นิ่งเฉย   หรือวา่เฉยโดยไม่เรียนรู้เรื่องราวที่เป็นไป   ไม่ได้เกดิ
จากความรู้ความเข้าใจ     อันนี้เป็นความเฉยที่เกิดจากโมหะ  หาใช่เป็น
คุณธรรมไม่  เป็นอุเบกขาชนิดหน่ึง  แต่เป็นอกุศลเรียกว่า  อัญญาณุเบกขา
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อย่างที่สอง  เป็นการเฉยอย่างถูกต้องตามหลักธรรมเป็นโสภณ-
เจตสิก  คือความเฉยที่เกิดจากความรู้ หมายความว่ารู้ว่าอะไรเป็นอย่างไร
ควรจะทำาอะไร เมื่อไร อย่างไร ก็เลยเฉยไว้  ไม่ตื่นเต้นโวยวาย  รอทำาไปตาม
ลำาดับจังหวะข้ันตอน  อันน้ีเป็นความเฉยที่ถูกต้องในทางธรรมะ

ปุถุชนโดยมากมักจะเฉยแบบที่หน่ึง  คือเฉยไม่รู้เรือ่ง  เฉยด้วยโมหะ
หรืออัญญาณุเบกขา  เฉยด้วยความไม่รู้ก็เกิดโทษ  ฉะนั้นต้องทำาความเข้าใจ
แยกไดร้ะหว่างเรื่องการปรับสองอย่าง  และการเฉยสองอย่างนี้  ซึ่งทั้งหมด
น้ันก็เกี่ยวดว้ยความประมาทและความไม่ประมาท  กลา่วคือเมื่อปรับภายใน
ได้  แต่วา่ไม่ขวนขวายทำาสิ่งที่ควรทำาต่อไป  ก็เฉยโดยไมรู่้หรือไม่หาความรู้
ไม่ใช่เฉยที่เป็นไปด้วยความรู้ความเข้าใจ  ก็กลายเป็นความประมาท  เรื่อง
ประมาทเช่นน้ีไม่เฉพาะปุถุชนเท่าน้ัน  แม้แต่พระอริยบุคคลท่านก็กล่าวว่ายัง
ประมาทได้  ตราบใดที่ยังเป็นอริยบุคคลเบื้องต้น  คอื  ไม่บรรลุอรหัตตผล
พระโสดาบัน  พระสกทิาคามี  เหล่านี้ลว้นประมาทไดท้ั้งสิ้น    มีแต่พระ
อรหันต์เท่านั้นที่ไม่ประมาท  ท่านใช้คำาว่าพระอรหันต์เป็นผู้ที่ไม่สามารถจะ
ประมาท

การเพลิดเพลินในความสุขคือความประมาท
พระโสดาบันนั้น  ท่านแสดงตวัอย่างไว้วา่  เมื่อได้บรรลคุุณธรรม

เบื้องสูงแล้ว  เกิดความพอใจ  เคยมีความทุกข์มากมายก็ไม่มีความทกุข์
หรือทุกข์เหลือน้อยเหลือเกินแล้ว  มีความสุขสบายเกิดขึ้นมาก  ก็มีความ
พอใจวา่เราได้เพียรพยายามปฏิบัติธรรมมาได้บรรลุผลส ำาเร็จเพียงนี้  มี
คุณธรรมในตนแล้วอย่างน้ีๆ  ได้ละกิเลสแล้วอยา่งน้ีๆ  ได้ประกอบดว้ยธรรม
วิเศษอย่างนี้ๆ ก็มีความพอใจเป็นเหตุให้หยุดเฉยอยู่สบายๆ  พระพุทธเจา้
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ตรัสเรียกวา่  นี้เป็นผู้ประมาทแล้ว  เพราะไม่ขวนขวายเร่งรัดตนเองในการ
ทำาความเพียรเพื่อคุณธรรมเบื้องสูงยิ่งขึ้นไป  สว่นพระอรหันต์เป็นผู้ไม่อาจ
ประมาทเพราะอะไร  เพราะมีชีวติอยู่ดว้ยปัญญาและไม่มีกิเลสที่จะเป็นเหตุ
ให้ประมาท  ไดก้ล่าวแลว้ว่าคนที่ประมาทนั้นเพราะยังมีกิเลส  คือจะดว้ย
ปรับใจตนเองได้  หรือด้วยเหตุการณท์ั้งหลายยังไม่บีบคั้นก็ตาม  ก็มีกิเลสที่
เป็นเหตุให้ติดในความสุข  เพลินในความสบาย  การที่เพลินติดในความสุข
นั่นแหละ  เป็นลักษณะของกิเลส  คือเกิดจากกิเลส  และเป็นตัวที่เรียกว่า
ความประมาท

สว่นพระอรหันต์นั้นเป็นอยู่ด้วยปัญญา   รู้เท่าทันธรรมดาและ
กระทำาการด้วยความรู้เท่าทันธรรมดานั้น  เพราะฉะนั้น  ขั้นที่หนึ่ง  ในใจ
ของท่านเองก็ปรับได้  มีความสุขในทุกสถานการณ์  ขั้นที่สองในการปฏิบัติ
ดำาเนินชีวติของท่านก็คือปฏิบัติไปด้วยความรู้ว่าอะไรเป็นอย่างไร  อะไรเกิด
ข้ึนจากเหตุปัจจัยอะไร อะไรจะก่อให้เกดิปัญหาหรือไม่ ถ้าเป็นปัญหาก็ศกึษา
หาเหตุปัจจัยและแก้ไขเสีย  ก็ทำาให้การปรับภายนอกดำาเนินไปได้  หรือรูจ้น
กระทั่งว่า  สิ่งเหล่าน้ีดำาเนินไปไม่ได้  ก็เป็นไปตามเหตตุามปัจจัยเช่นเดียวกัน
นี้ก็เป็นเครื่องวัดความแตกต่างเป็นขั้นๆ ตั้งแต่ปุถุชนสูงขึ้นมาถึงอริยบุคคล
แล้วกระทั่งเป็นพระอรหันต์

ทีนี้  กลับมากลา่วถึงด้านปุถุชนต่อไป  สำาหรับปุถุชนนั้นเป็นอันวา่
ต้องอาศัยสิ่งบีบคั้นเร่งเร้ามาช่วยให้ดิ้นรนขวนขวายกระทำาการต่างๆ  แต่
เพราะเหตวุ่าปุถุชนโดยทั่วไปนั้น  คอยอาศัยเครื่องเร่งเร้าบีบคั้นที่เป็นอกุศล
โดยอาศัยความทุกข์บ้าง  โดยอาศัยกิเลส  คือความโลภ  ความโกรธ  ความ
หลงบ้าง  ในทางพระศาสนาเห็นว่าเป็นโทษ  จึงได้แนะน ำาในทางที่จะ
ปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น  คือนำาเอาคุณธรรมมาเป็นเครื่องเร่งเรา้ตนเอง  เอา
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ศรัทธามาเป็นเครื่องเร่งเร้าบ้าง  เอามรณสติมาเป็นเครื่องเร่งเรา้บ้าง  ก็ทำาให้
มนุษย์อยู่ดว้ยความดีงามมากขึ้น  กระทำาสิ่งที่ดีงาม  และกระทำาการที่เป็น
ประโยชน์ต่อกันมากข้ึน

ปรับปรุงตนเองให้เจริญคุณธรรมอยู่เสมอ
แต่อย่างไรก็ตาม  มีข้อที่ควรจะระลึกไว้วา่  ตราบใดที่มนุษย์ยังต้อง

ใช้วิธีเร่งเรา้บีบคั้นด้วยความทุกข์เป็นต้น  แม้ตลอดดว้ยคุณธรรมดังที่กล่าว
มาเป็นเครื่องมากระตุ้นตนให้ขวนขวายทำาการต่างๆ ตราบน้ันโลกมนุษย์ก็ยัง
ไม่มีความปลอดภัย   หมายความว่า  มนุษย์ยังไม่สามารถเป็นผู้อยู่ด้วย
ปัญญาบริสุทธิ์อยา่งแท้จริง  การทีต่้องอาศัยสิ่งเร่งเร้ามาเร่งรัดกระตุ้นตนเอง
ให้กระทำาการตา่งๆ น้ัน  ย่อม

(๑)  มีโอกาสที่จะเกิดความประมาทอยู่เสมอ  หมายความวา่ขาด
เครื่องกระตุ้นเร่งเร้าข้ึนมาเมื่อไร  ก็จะตกอยู่ในความประมาทอีก

(๒)  การประกอบกรรมทำาการต่างๆ  ของมนุษย์ที่อยู่ดว้ยเครื่อง
กระตุ้นเร่งเร้าเช่นนั้น  จะมีความไมพ่อดอียู่เสมอ  มากเกินไปบ้าง  น้อยเกิน
ไปบ้าง  ไม่พอดีที่จะแก้ปัญหา  เพราะทำาดว้ยแรงแต่ขาดความรู้  หรือทำา
ตามความแรงไม่ทำาตามความรู้  เพราะฉะนั้น  ก็จะก่อให้เกดิปัญหาแก่
ตนเองบ้าง  แก่ผู้อื่นบ้าง  อยู่เรื่อยไป

ทางพระศาสนาจึงต้องให้มนุษย์ฝึกฝนตนเองให้เจริญงอกงามขึ้นไป
ในคุณธรรมอยู่เสมอ  คอื  จะต้องให้พยายามเป็นอยู่  มีชวีิตอยูด่้วยปัญญา
คือเป็นอยู่ดว้ยรู้เข้าใจธรรมดา  ความรู้เท่าทันธรรมดาแล้วประมาทหรือไม่นี้
แหละเป็นเครื่องวัดอยา่งหนึ่งว่า  บุคคลผู้นั้นได้บรรลุคุณธรรมสูงแค่ไหน



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๕

กล่าวงา่ยๆ วา่  ตราบใดที่แม้จะไดรู้เ้ข้าใจธรรมะ  รู้เข้าใจธรรมดาดีแล้ว  แต่
ยังมีความประมาทอยู่  อันนี้แสดงวา่ยังไม่ได้บรรลุคุณธรรมเบื้องสูง  อย่าง
น้อยก็คือยังไม่ได้บรรลอุรหัตตผล  อาจได้เป็นอริยบุคคลก็เป็นในชั้นต้นๆ
ยำ้าความวา่คนหมดกิเลสแล้ว  รู้เท่าทันธรรมดาและทำาการดว้ยความรู้เท่าทัน
ธรรมดานั้น  แต่คนมีกิเลสรู้ตามเห็นตามธรรมดาหรือได้ความรู้เท่าทัน
ธรรมดาแล้ว  แตท่ำาการด้วยเอาตวัสบายเป็นเกณฑ์  ถ้าตวัสบายแล้ว  ก็ไม่
ขวนขวายไม่คิดทำา  ส่วนคนหมดกิเลสรู้เท่าทันธรรมดา  สบายใจแล้ว  แต่ถ้า
ปัญหายังมกี็กระทำา  มีอะไรควรทำาก็ทำาเรื่อยไป

อยู่ด้วยการรู้เทา่ทันธรรมดาของชีวิต
รวมความว่าพระศาสนานั้น  สอนมนุษย์ให้ฝึกตนเอง  ให้เจริญ

ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปเสมอ    เจริญจากขั้นต้นให้ผ่านพ้นความเป็นปุถุชนที่มีแต่
ความสลดหดหู่ท้อแท้ใจ  มาสู่ความเร่งเรา้ตนเองให้ขวนขวายท ำาความดี
ตา่งๆ  ด้วยอาศัยคุณธรรมนำามาเป็นอนุสติเครื่องเตือนใจตนเอง  และเจริญ
ถึงข้ันสูงสุดก็คือ  ให้อยูด่้วยความรู้เทา่ทันธรรมดา  และทำาการดว้ยปัญญาที่
รู้เท่าทันธรรมดานั้นตามเหตุปัจจัย  ซึ่งในวิธีการทั้งหมดนั้น  ส ำาหรับมนุษย์
ปุถุชน  ทางพระศาสนาได้เน้นในประการที่สอง  ซึ่งอยู่ในขั้นท่ามกลาง  คือ
การใช้คุณธรรมมาเป็นเครื่องเร่งเรา้  แตใ่นกรณีของมรณสตินี้  ท ำาให้เห็นว่า
ท่านใช้ทั้งสองประกอบกันคือ  ประการหนึ่งก็ให้ใช้ปัญญาพจิารณารู้เท่าทัน
ธรรมดาด้วย  ที่ว่าให้รู้วา่ความตายเป็นของธรรมดา  เป็นของคู่กับความเกิด
เกิดแล้วต้องมดีับ  เมื่อเข้าใจแล้วก็ทำาใจให้สบาย  หายจากทกุข์ได้  แตพ่ร้อม
กันน้ันก็ใช้วธิีเร่งเร้าด้วยคุณธรรมด้วยว่า  ให้ระลึกไว้วา่ความตายน้ันเป็นของ
แน่นอน  แต่จะมาถึงวันใดไม่แน่นอน
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เพราะฉะนั้น  เมื่อยังมีชีวติอยู่นี้  ให้เร่งขวนขวายทำากจิหน้าที่ความ
ดตี่างๆ อันนี้คือหลักที่เราเรียกว่ามรณสติ  ซึ่งมรณสตเิช่นนี้  ก็มาเข้ากับ
แนวทางปฏิบัติที่อาตมภาพได้ยกคำาสอนในพระไตรปิฎกมาตั้งเป็นนิกเขปบท
คือบทหัวข้อสำาหรับอธิบายไว้  ที่ทา่นเตือนให้ระลึกถึงความตายของชวีิตและ
มีความไม่ประมาท  ดังพระบาลีวา่

น   เหว  ติฏฺํ  นาสีนํ  น  สยานํ  น  ปตฺถคุํ

แปลความวา่  “อายุสังขารจะพลอยประมาทไปกับมนุษย์ทั้งหลายที่
ยืน เดิน นั่ง นอนอยู่ก็หาไม่”  หมายความว่ามนุษย์ทั้งหลายนี้อาจจะมีความ
ประมาท  ยืน เดิน นั่ง นอน ไม่ขวนขวายทำาสิ่งที่ควรทำาอยู่  ปล่อยเวลาผา่น
ไป  แต่ในเวลานั้น  ให้เข้าใจเถิดว่าอายุสังขารของเราหาได้ประมาทตามเรา
ไปดว้ยไม่ คือ อายุสังขารของเราเป็นไปตามหลักไตรลักษณ์  มีความไม่เที่ยง
มีความทุกข์ทนอยู่ไม่ได้  และมีความเป็นอนัตตา ไม่อยูใ่นอำานาจของเรา มัน
เป็นอยู่ตลอดเวลา ก็เปลี่ยนแปลงของมันไปไม่หยุดยั้ง    เมื่ออายุสังขาร
เปลี่ยนแปลงไปตกอยู่ในคติธรรมดาอย่างน้ีตลอดเวลา  เราจึงไม่ควรประมาท
ไม่ควรน่ิงเฉย  ท่านจึงกลา่วต่อไปอีกว่า

ตสฺมา  อธิ  ชีวติเสเส
กิจฺจกโร  สิยา  นโร  น  จ  มชฺเชติ

แปลความวา่  เพราะฉะนั้น  ในชวีิตที่ยังเหลืออยู่นี้  คนเราควร
กระทำากิจหน้าที่ของตนและไม่พึงประมาท  อันนี้คือการที่จะนำาเอาความรู้
เท่าทันธรรมดาน้ัน  มาใช้ในทางที่เป็นกุศล  เป็นประโยชน์
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ทางพระศาสนานั้น  กล่าวถึงคติธรรมดาในทำานองเช่นนี้  ไม่เฉพาะ
ความตายเทา่นั้น  ไดก้ล่าวแล้วว่า  ความตายเป็นของคู่กับความเกิด  และ
พระศาสนาน้ันไม่กลา่วถึงความเกิดมากนัก  ถ้ากลา่ว  ก็มกัจะกล่าวในทางที่
เตือนสติมนุษย์อกีว่า  ความเกิดนั้นนำามาหรือนำาไปสู่ความตาย  ทั้งนี้ก็เพือ่
ให้เกิดความขวนขวายไม่ประมาทเช่นเดียวกัน  คือถ้าหากพระพุทธศาสนา
จะกล่าวถึงความเกิดในทำานองเดียวกับที่สนองความต้องการของมนุษย์  ก็
จะเป็นเครื่องยัว่ยุมนุษย์ให้มีความมวัเมาประมาทยิ่งขึ้น  เพราะฉะนั้น  ทา่น
ไม่พยายามที่จะสนองความต้องการน้ี  แต่ทา่นกล่าวในทางตรงข้าม  เพือ่จะ
เร่งเร้าให้เป็นไปในกระแสที่ไหลไปสู่คุณธรรม  และท่านก็จะให้คติเพิ่มเติมต่อ
ไปอีก  อยา่งพทุธพจน์ในพระธรรมบทคาถาหน่ึง ที่กลา่วถึงมนุษย์ที่เกิดมา ก็
กล่าวถึงในทำานองที่วา่ ให้ขวนขวายในการบำาเพ็ญกุศลกรรมอีก ดังบาลวี่า

ยถาปิ  ปุปฺผราสิมฺหา กยิรา  มาลาคุเฬ  พหู
เอวํ  ชาเตน  มจฺเจน กตตฺพพฺํ  กุสลํ  พหํุ

แปลความวา่  ดอกไม้ที่สมุกันอยู่เป็นกองนี้  นายช่างที่ฉลาด
สามารถนำาเอามาร้อยกรองเป็นพวงมาลัยที่สวยงาม  มีคุณค่าได้ฉันใด
ชีวิตคนเราที่ได้เกิดมานี้  ก็ควรจะใช้ประกอบกุศลกรรมความดีใหม้ากฉัน
น้ัน

เมื่อพระพุทธเจา้ตรัสถึงความเกิด  ก็หมายความว่าพระพุทธองค์ไม่
ไดต้รัสในทางที่สนองความต้องการให้เกิดความลิงโลด  สนุกสนานดีใจ  แต่
เตือนใจให้มีความไม่ประมาทเช่นเดียวกัน  มองความเกิดก็มองในแง่ไม่
ประมาท  ใช้ชวีิตนี้ทำากุศลทำาความดีให้มากหรือถ้าจะให้มองความตาย  ก็
มองในแง่ที่จะเร่งเร้าให้ทำาความดี  ทำาประโยชน์เช่นเดียวกัน
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นําโอกาสและเหตุการณ์มาใช้ในการทําให้เกิดคุณเกิดประโยชน์
วันนี้  คณะท่านเจา้ภาพผู้เป็นญาติมติรได้มารว่มการบำาเพ็ญกุศล

อุทิศให้ทา่นผู้วายชนม์  ดว้ยระลกึคุณและมีจิตใจหวังดีปรารถนาประโยชน์
ต่อทา่น  แต่คุณประโยชน์และพิธีกรรมนั้นก็มิได้จ ำากัดด้วยคุณคา่เพียง
เท่านั้น  มีคุณค่าขยายเพิ่มพูนไปแก่ทุกคนที่ได้มารว่มพธิี  ในทางที่เป็น
เครื่องเจริญสติ  เจริญปัญญาอีกด้วย  อันนี้ก็เท่ากับความหมายที่อาตมภาพ
ได้กลา่วไว้ข้างต้นว่า  พุทธศาสนิกชนนั้น  เมื่อมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
เกิดขึ้น  จะเป็นเหตุการณ์ที่น่าพึงพอใจกต็าม  ไม่น่าพอใจกต็าม  ก็สามารถ
และพยายามนำาเอาโอกาสและเหตกุารณ์นั้นมาใช้ในการทำาให้เกิดคณุ  เกิด
ประโยชน์  เกิดกุศล  มากยิ่งๆ ข้ึนไป

ทา่นผูว้ายชนม์ได้ล่วงลับไปแล้ว    แม้ตามวิสัยของปุถุชน  การตาย
ย่อมเป็นธรรมดาที่ไม่น่าปรารถนา  เป็นเหตุกอ่ความทุกข์  ความโศกเศร้าแก่
บุคคลผู้เคารพนับถือ ผู้รักใคร่ แต่ในเมื่อเหตุการณ์ที่ได้เกดิข้ึนแล้ว ได้เป็นไป
แล้ว พุทธศาสนิกชนก็นำามาก่อให้เกิดคุณค่า เกิดประโยชน์ดว้ยการบำาเพ็ญ
กุศลตามหลักพระศาสนา

ดังปรากฏในที่เฉพาะหน้านี้  ซึ่งคุณประโยชน์เกดิขึ้นไดก้็ด้วยอนุสติ
และบุญกริิยาตา่งๆ หมายความวา่  ความตายของผู้ล่วงลับนั้นไม่ได้เป็น
ความตายที่ผ่านไปเพียงเฉพาะตัวทา่น  แต่ยังก่อคุณคา่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น
ที่รูจ้ักระลกึถึงความตายนั้น  ด้วยจติใจที่ถูก  ด้วยทา่ทีที่ชอบดว้ย  คือทำาให้
เกิดความไม่ประมาทเร่งขวนขวายทำาความดีงาม  ตลอดจนความรู้เท่าทัน
ธรรมดาที่จะทำาให้ระงับหายคลายจากความทุกข์    จากความโศกเศร้านั้น
และเกิดคุณคา่ด้วยการประกอบบุญกริิยาตา่งๆ ที่เป็นเรือ่งของทาน  ศีล
ภาวนา
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ที่เป็นเรื่องของทานนั้น  ก็ด้วยการให้การบริจาค  การทำาบุญถวาย
ภตัตาหารพระ เป็นต้น  ที่เป็นเรื่องของศีลก็ด้วยความประพฤติที่ถูกต้องดี
งาม  ไม่ล่วงละเมิด  ไม่ทำาความผิดชัว่ร้าย    อยา่งน้อยก็ในระยะเวลาที่
ประกอบพิธีนี้    กต็้องอยู่ในความประพฤติทีด่ีงาม  ที่ชอบและเจริญดว้ย
ภาวนา  คือการฝกึอบรมจิตใจและปัญญาของตนเอง   ท ำาให้จิตใจมีความ
สงบ  ความเยือกเย็น  เป็นจิตภาวนา  ฝกึอบรมจิต  ทำาให้เกิดความรู้  ความ
เข้าใจในคตธิรรมดา   รูเ้ข้าใจเท่าทันความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย
อันนี้ก็เป็นปัญญาภาวนา  หรือการอบรมปัญญา  แม้จะเป็นส่วนเบื้องต้น  ก็
เป็นคุณค่าที่เป็นประโยชน์  อยู่ในแนวทางของพระศาสนา    เพราะฉะนั้น
อาตมาภาพก็ขออนุโมทนาต่อคณะทา่นเจ้าภาพและสาธชุนทั้งหลาย  ที่ได้
บำาเพ็ญกุศลในวันน้ีโดยทั่วกัน.
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