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ความตายคอืคตธิรรมแหง่ชวีิต
และการบำาเพ็ญกุศลเพื่อรำาลึกถึงผู้ล่วงลับไปแล้ว

ปุญฺญเมว  โส  สิกฺเขยฺย อายตคฺคํ  สุขุทฺริยํ
ทานญฺจ  สมจริยญฺจ เมตฺตจติฺตญฺจ  ภาวเยติฯ

ณ  โอกาสน้ี    อาตมภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาในปุญญกถา 
เพื่ออนุโมทนากศุลบุญราศีในการทีค่ณะท่านเจ้าภาพได้บำาเพ็ญกุศลทักขิณา -
นุปทาน  เพื่ออทุิศแด่ท่านผู้ลว่งลับไปแล้ว  วันน้ีจะได้มพีิธีฌาปนกิจ

คณะท่านเจ้าภาพ  อันมีครอบครัวและญาติมิตรที่เคารพนับถือ  ได้
มาร่วมกันจัดงานทำาบุญโดยตลอดมาแต่เบ้ืองต้น  ท่านที่เคารพนับถือทั้ง
หลายน้ันได้มาร่วมพิธีกัน  เป็นการให้กำาลังกายบ้าง  กำาลังใจบ้าง  หรือทั้ง
กำาลังกายทั้งกำาลังใจบ้าง  ทำาให้งานบำาเพ็ญกุศลทักขิณานุปทานน้ีดำาเนินมา
ดว้ยดี

ประเพณทีี่เป็นบุญเปน็กุศล
การบำาเพ็ญกุศลครั้งน้ี  มองในรูปที่ปรากฏทั่วไป  ย่อมเห็นกันว่า

เป็นการปฏิบัติตามประเพณีของชาวไทยผู้นับถือพระพุทธศาสนา  คือถือ
เป็นหลักปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนานแล้ว     อันน้ีนับเป็นส่วนของ
ประเพณี
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แต่ถ้ามองลึกลงไป    ประเพณีน้ียังมีสิ่งที่เป็นรากฐานอันมีความ
หมายลึกซ้ึงในทางนามธรรม  กล่าวคือเป็นพิธีเป็นประเพณีที่อิงอยู่กับหลัก
คำาสอนในพระพุทธศาสนา   เป็นการดำาเนินตามหลักธรรมของสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า  ที่ได้ตรัสสั่งสอนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายไว้ ให้ทำาสิ่งที่เป็น
บุญเป็นกุศลตามหลักพระพุทธศาสนาน้ัน ชาวพุทธเมื่อมีเหตุการณ์อันใดอัน
หน่ึงเกิดข้ึน จะปรารภเหตุการณ์น้ัน  แล้วทำาสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศล เป็นความ
ดีงาม

ประโยชน์ของประเพณีงานศพ
ในเรื่องของความตายน้ีก็เช่นเดียวกัน  เป็นเหตุการณ์สำาคัญอย่าง

หน่ึงของชีวติ  แต่ลำาพังเรื่องการตายอย่างเดียวน้ัน  ก็เป็นเรื่องของท่านผู้เกิด
มาแล้วก็จากไปตามคติธรรมดา    และเมื่อจากไปก็เป็นการล่วงลับไม่หวน
กลับมาอีก   ไม่ว่าเราจะเรียกร้องอย่างไรก็ไม่สำาเร็จ   ทำาอย่างไรๆ  ก็ไม่มีผล 
แต่พุทธศาสนิกชนน้ัน  ปรารภความตายอย่างน้ีแล้วก็ทำาสิ่งที่ดีงามเป็นบุญ
เป็นกุศล  ซ่ึงได้ผลเป็นประโยชน์เกิดข้ึน  กลา่วคือ

ประการที่หน่ึง  กไ็ด้อุทิศกุศลน้ันแก่ทา่นผู้ล่วงลับไปแล้วด้วย

ประการที่สอง  ผู้ที่เป็นพี่น้องและมิตรสหายเป็นต้น  ก็จะได้บำาเพ็ญ
คุณธรรมกล่าวคือกตัญญูกตเวทิตาธรรม  แสดงความรำาลึกถึง และตอบแทน
พระคุณของท่านผู้ล่วงลับไปแล้ว  ซ่ึงเป็นญาติและมิตรสหายของตน

นอกจากน้ี ในสว่นตวัของผูท้ีท่ำาบุญน้ันเอง กเ็ป็นการสรา้งความเจรญิ
งอกงามในทางบุญทางกุศล  สะสมบุญคือความดีไว้ในชีวิตของตนให้มากข้ึน
ดว้ย
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การทำาบญุเก่ียวกับความตาย
ว่าที่จริงแล้ว  การปรารภเหตุการณ์คือความตายแล้วกระทำาบุญน้ัน 

มีทางทำาได้หลายประการด้วยกัน  ในทางพระพุทธศาสนา  ท่านกล่าวถึงบุญ
ไว้ต่างๆ มากมายเหลือเกิน  แต่เมื่อสรุปแล้วก็มีสามอยา่ง   คือ

หนึ่ง  ทาน  การให้  การบรจิาค

สอง  ศลี  ความประพฤติดี  ประพฤติชอบทางกาย  วาจา

สาม  ภาวนา  การฝึกอบรมจติใจ  ความฝกึอบรมเจริญปัญญา

รวมเป็นสามประการ  ในการบำาเพ็ญกุศล  เพื่อรำาลึกถึงผู้ล่วงลับไป
แล้วน้ัน  สามารถที่จะทำาบุญให้เกดิข้ึนไดท้ั้งสามหมวด  สามประเภทเหล่าน้ี

การทำาทาน
ในประการที่หน่ึง  คอืส่วนที่เป็น  ‘ทาน’  น้ัน  เป็นส่วนเบ้ืองต้น  ที่

เห็นได้ง่าย  ปรากฏรายรอบทางวัตถุ คือ  เมื่อปรารภถึงท่านผู้ถึงแก่กรรมไป
แล้ว เจ้าภาพก็พากันทำาบุญทำากุศล นิมนต์พระสงฆ์มาถวายภัตตาหาร ถวาย
เครื่องไทยธรรมต่างๆ  อันน้ีก็เป็นส่วนเบ้ืองต้น  เป็นพิธีกรรมส่วนสามัญที่
กระทำากัน  ซ่ึงเป็นการอุทิศกุศลแก่ทา่นผู้ล่วงลับไปแล้ว  และเป็นการเกื้อกูล
ต่อพระศาสนา  ให้กำาลังแก่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ  แต่ทานน้ันมิใช่หยุด
เพียงเท่าน้ี  ท่านผู้มีความดำาริชอบประกอบด้วยปัญญา  พิจารณาเห็นเรื่อง
ของชีวิต  มาปรารภถึงความตายว่า  คติธรรมดาของชีวิตคนก็คือ  การเกิด 
แก่  เจ็บ  และก็ตาย  อยา่งที่กลา่วกันว่าคนทั้งหลายน้ัน  “มาก็มาแต่ตวั  ไป
ก็ไปได้แต่ตวั”
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สิ่งทั้งหลายที่เราเรียกว่าเป็นสมบัติพัสถานซ่ึงได้รวบรวมสั่งสมเอาไว้
น้ัน  จะมีมากมายเทา่ใด  ก็ไม่สามารถติดตามไปได้

เมื่อพิจารณาเห็นอย่างน้ีแล้วก็เป็นเหตุให้สามารถบรรเทาโลภะ  คือ  
ความโลภ  ความยดึตดิ  ความอยากได้ในสิ่งทั้งหลายให้น้อยลง

เมื่อบรรเทาความโลภให้น้อยลงพร้อมทั้งมัจฉริยะ  คือความตระหน่ี 
ที่เป็นตัวเน่ืองอยู่กับความโลภในทรัพย์สมบัติแล้ว    ก็จะทำาให้สามารถ
บำาเพ็ญทาน  คือ การให้ การบริจาค เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์บ้าง   บูชาคุณ
ความดีของบุคคลที่มีคุณความดีบ้าง  ทำาทรัพย์สมบัติน้ันให้เป็นประโยชน์ 
จะนำามาใช้สอยเลี้ยงดูบุคคลในความรับผิดชอบก็ได้  บำาเพ็ญประโยชน์ต่างๆ 
ก็ได้  ทรัพย์น้ันก็มีประโยชน์มากข้ึน

ทั้งหมดน้ีก็เป็นส่วนของทาน  ซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนได้จากการปรารภ 
ถึงคติชีวติในส่วนที่เป็นความตาย

การรักษาศีล
ในประการที่สองคือ  ‘ศีล’  เราอาจจะปรารภถึงความตายดังที่

กล่าวเมื่อกี้น้ีว่า  คนเราน้ันเกิดมาก็มาแต่ตัว  ไปก็ไปแต่ตัว  นอกจากน้ัน  ก็
ยังไม่ละทิ้งอะไรไว้ด้วย  จะว่าละทิ้งก็ละทิ้งเพียงร่างกาย  ซ่ึงร่างกายน้ันก็ไม่
คงอยู่ถาวร  เพียงไม่กี่วันร่างกายน้ันก็เน่าเป่ือยผุพังไป  กลายเป็นอย่างที่
เรียกกันว่า ‘ธาตุสี่’  แยกเป็น  ดิน  นำ้า  ลม  ไฟ  กระจัดกระจายไป  กล่าว
ไดว้่าไม่มีอะไรเหลือหรออยู่เป็นรูปรา่ง เป็นบุคคล   อันน้ีเป็นสภาพภายนอก  
เป็นเรื่องทางวัตถุ ทางรูปกาย   ไปแต่ตวั มาแต่ตวั   แล้วก็ไม่เหลือทิ้งอะไรไว้ 
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แต่ถ้ามองลึกซ้ึงลงไปอีก  ก็จะเห็นว่าความจริงน้ัน  ยังมีอะไรที่ทิ้งไว้และก็ยัง
มีอะไรทีต่ามไปอีก

จะมองเห็นได้ตามคำาสอนของพระศาสนาว่า  มาแต่ตัวไปแต่ตัวน้ัน 
ก็ยังมีสิ่งที่ตามไปได้อย่างหน่ึงและเมื่อมามันก็มาด้วย  สิ่งน้ันก็คือ  ‘กรรมดี
และกรรมชั่ว’  น่ันเอง  เป็นสิ่งที่มาพร้อมกับเรา  และเสร็จแล้วมันก็ตามตัว
เราไปด้วย  ถ้าเป็น  ‘กรรมดี’  ก็เป็นบุญเป็นกุศล   หรือเป็น  ‘บุญกรรม’ 
ซ่ึงจะเป็นที่พึ่งของสัตวท์ั้งหลายสืบต่อไป

ดังพุทธพจน์ที่วา่

ปุญฺญานิ  ปรโลกสฺมิ  ปติฏฺา  โหนฺติ  ปาณินํ

แปลว่า  บุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในปรโลก  อันน้ีเป็นส่วนที่
ตดิตามไป

ในฝ่ายละทิ้งก็เช่นเดียวกัน  คนที่ละโลกน้ีไปแล้วน้ัน  ยังละทิ้งสิ่ง
หน่ึงไว้เบ้ืองหลัง  ก็คือความดีความชั่วที่ได้ทำาไว้  สิ่งใดที่ได้ทำาไว้แล้วก็ยัง
จารึกอยู่  บางอย่างก็ออกผลเป็นวตัถุ

เชน่ว่า  ท่านผู้มีใจบุญใจกศุล  ได้สรา้งสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ไว้  
สิ่งน้ันก็เป็นหลักฐานแสดงความดียั่งยืนอยู่หรือที่เป็นนามธรรม  ได้ทำาความ
ดีเกื้อกูลอุปการะไว้กับผู้อื่น  เริ่มต้นตั้งแต่บุตรหลานเป็นต้นไป  ความดีน้ันก็
ฝังอยู่จารึกอยู่ในดวงจิตดวงใจของบุตรหลานและท่านที่ได้รับคุณประโยชน์ 
อันน้ีก็เป็นสิ่งที่ทิ้งไว้
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รวมความว่า  สิ่งที่ติดตามไปก็ดี  สิ่งที่ละทิ้งไว้ก็ดี  ก็ได้แก่ความดี
ความชั่ว  ผู้มีปัญญามาพิจารณาเห็นหลักดังที่กล่าวมาแล้วน้ี  จึงคิดว่าควร
จะดำารงชีวิตของตนให้อยู่ในแนวทางที่ดีงาม  เพื่อว่าเมื่อถึงเวลาจากโลกน้ีไป 
ก็จะได้มีกรรมดีติดตัวไปและเหลือละทิ้งไว้ซ่ึงความดีน้ัน  อันเป็นประโยชน์
แก่คนเบ้ืองหลังให้คนที่อยู่เบ้ืองหลังได้จดจำารำาลึกถึงในทางที่ดีงาม  ยกย่อง
นับถือเป็นบุคคลที่น่าเคารพบูชากันสืบต่อไป

ทำากรรมดดี้วยการรักษาศีล
การที่จะกระทำากรรมดีอย่างน้ีก็คือการดำาเนินชีวิตให้อยู่ในคลอง

ธรรม  ได้แก่เป็นผู้มีศีล  ดำารงอยูใ่นศีลทั้งหลาย  ตั้งต้นแต่ศีลห้า  คอื

งดเว้นจากการฆ่าสัตว์    เบียดเบียนสังหารชีวิตผู้อื่น   ที่เรียกว่า 
‘ปาณาติบาต’

งดเว้นจากการลว่งละเมิดในทรพัย์สินผู้อื่น  จากการลกัขโมยแย่งชิง  
ที่เรียกว่า  ‘อทินนาทาน’

งดเว้นจากการประพฤติผิดทางเพศ  ที่เรียกวา่  ‘กาเมสุมิจฉาจาร

งดเว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นด้วยวาจา  คือการกล่าวเท็จ  ทำาลาย
ประโยชน์ของเขา  ทีเ่รียกวา่  ‘มุสาวาท’

และงดเว้นจากการดื่มเครื่องดองของเมาที่เป็นเหตุให้หลงลืมเสียสติ 
เป็นที่ตั้งแห่งความประมาท  ที่เรียกว่า  ‘สรุาเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานะ’
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ดังน้ี  เป็นหลักสำาคัญในฝ่ายหลีกพ้นความเสื่อม  นอกจากน้ี  ก็
ดำาเนินชีวิตในทางเกื้อกูลในการที่จะอยู่ร่วมกันด้วยดี  ทำาให้สังคมน้ี มีความ
สงบสุข  อย่างน้ีก็เป็นคติอย่างหน่ึง  ที่เราสามารถปรารภเรื่องความตายแล้ว 
จะทำาให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตของตนและของผู้อื่นได้  ซ่ึงเป็นด้านที่เรียกว่า
ศีล  คือความประพฤติดีงาม  หรือความประพฤติชอบทางกาย  ทางวาจา 
และข้ันต่อไปในการปรารภถึงความตายน้ัน  ก็จะสามารถทำาบุญข้ันสูงข้ึนไป
อีกเรียกว่า ‘ภาวนา’

การภาวนา
ภาวนา  ก็คือการฝึกอบรมจิตใจ  และฝึกอบรมปัญญา  คือ  ทำา

จิตใจของเราน้ีให้มีความสงบ ปราศจากกิเลสเครื่องมัวหมอง  ให้มีความสุข 
ให้ผ่องใส  ตลอดจนกระทั่งให้เจริญด้วยคุณธรรม  ความดีงามต่างๆ  และ
เจริญดว้ยปัญญาทีรู่้เท่าทันความจริงของสิ่งทั้งหลาย

ตัวอย่างที่เห็นง่ายๆ  ตามคำาสอนของพระพุทธเจ้าที่เกี่ยวกับเรื่อง
ของความตายอันเป็นส่วนภาวนาน้ัน   ก็คือหลักที่เรียกวา่ ‘มรณสติ’ แปลว่า  
สตริะลึกถึงความตาย

การระลึกถึงความตายน้ัน  เป็นวิธีฝึกอบรมจิตใจอย่างหน่ึง  แต่จะ
ต้องทำาความเข้าใจให้ถูกต้อง  ที่ว่าระลึกถึงความตายแล้วจะทำาจิตใจของตน
ให้เจริญงอกงามน้ัน  จะต้องระลึกโดยถูกต้องด้วย  บางคนระลึกถึงความ
ตายแล้วก็ไม่สบายใจ  มีความหวาดกลัว  จิตใจฟุ้งซ่าน  กระวนกระวาย 
อย่างน้ีเรียกว่าระลึกไม่ถูกหลัก  ระลึกแล้วก็เกิดโทษ
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การระลึกให้ถูกต้องน้ัน  ก็คือการระลึกอย่างรู้เข้าใจคติธรรมดา 
พิจารณาให้เห็นวา่ ชวีิตของคนเราทั้งหลายน้ัน  เกิดมาแล้วดำารงอยู่  ในที่สุด
ก็ต้องจากไปด้วยความตาย  มองเห็นอยู่โดยมีประจักษ์หลักฐานมากมาย 
อันน้ีเป็นธรรมดาของชีวิต  เมื่อเป็นธรรมดาของชีวิตแล้วเราก็จะต้องยอมรับ
ความจริง  ยอมรับความจริงแล้วโน้มเข้ามาสู่ชีวติของตัวเอง  พจิารณาวา่เรา
ควรจะปฏิบัติอย่างไร  เมื่อรู้เข้าใจคติธรรมดาของชีวิตว่า  มีความตายเป็นที่
สิ้นสุดแล้ว

ประการแรกก็คือว่า  ควรจะดำาเนินชีวิตด้วยความไม่ลุ่มหลงมัวเมา 
สิ่งทั้งหลายที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องน้ี   เราไม่สามารถยึดถือเป็นของตัวเองได้
อย่างแท้จริง   มันไม่ใช่เป็นของเราจริงจังอะไร   เป็นแต่ว่าสมมติกันข้ึนมา 
แล้วใช้ประโยชน์ได้  เรากพ็ึงปฏิบัติให้ถูกต้องตามวตัถุประสงค์  คือใชใ้ห้เป็น
ประโยชน์แก่ชีวิตของตนเองบ้าง  ของผู้อื่นบ้าง  อย่าไปลุ่มหลงมัวเมายึดติด
จนกระทั่งเกิดเป็นโทษแก่ตัวเอง  เมื่อเวลาที่จะต้องพลัดพรากจากไป  คนที่
ไม่มีสติ  ไม่เคยระลึกถึงหลักที่เรียกว่า ‘มรณสติ’ น้ี   ก็จะมีความทุกข์มาก 
เพราะว่ามีความยึดติดเหนียวแน่นอยู่กับสิ่งทั้งหลาย  รู้สึกว่าตนจะต้องถูก
พรากไป  ออกไปจากสิ่งเหล่าน้ัน  ก็มีความบีบคั้นคับแค้นจติใจ

แต่สำาหรับคนที่รู้เทา่ทันคติธรรมดาแล้ว  กว็างใจได้  ทำาใจได้  จติใจ
ก็สงบปลอดโปร่ง  มีสติ  แม้แต่เมื่อถึงเวลาที่จะจากโลกน้ีไป  แต่ว่าไม่ต้อง
พูดถึงเมื่อจากโลกน้ีไปหรอก  แม้เมื่อเวลาที่ยังดำารงชีวิตอยู่น้ีเอง  ก็อยู่ด้วย
ความไม่ลุ่มหลงมัวเมาในสิ่งทั้งหลาย  ปฏิบัตติ่อสิ่งทั้งหลายตามวตัถุประสงค์
ที่แท้จริง ในการที่จะมีจะครอบครอง จะเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่าน้ัน  ให้เกิดคุณ
เกิดประโยชน์  ไม่เกิดโทษเกิดทกุข์เกินสมควร
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ประการต่อไป  นอกจากไม่ลุ่มหลงมัวเมาแล้ว  ก็จะเป็นผู้ไม่ประมาท 
เพราะเรื่องของความตายน้ีมีหลักของความจริงอยู่วา่  มันจะต้องมาถึงแก่ชีวติ
ทุกชวีิตอยา่งแน่นอน  อันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

แต่ในความที่ว่าแน่นอน  จะต้องถึงแก่ความตายน้ัน  ก็มีความไม่
แน่นอนทีว่่า  เราไม่สามารถจะกำาหนดไดว้่ามันจะมาถึงเมื่อใด  จะกำาหนดวา่
คนน้ีอายุน้อย  ยังเด็กยังหนุ่มยังสาวจะยังอยู่ไปได้อีกนาน  น้ันก็ไม่แน่นอน 
จะว่าคนแก่จะต้องไปก่อนอันน้ันก็ไม่แน่เหมือนกัน  บางครั้งคนเด็กคนหนุ่ม
คนสาวมีเหตุทำาให้ต้องจากไปก่อนก็มี    คนบางคนที่ว่าน่าจะอยู่ไม่ได้นาน 
บางทีก็กลับอยู่ไปนาน   คนที่คิดว่าจะนานก็กลับจากไปก่อน   อะไรเหล่าน้ี
เป็นเรื่องที่ไม่สามารถกำาหนดได้

ในเมื่อเรื่องเกี่ยวกับชีวิตน้ี  ไม่มีความแน่นอนดังกล่าวน้ี  ท่านจึงให้
ดำาเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท  คือต้องมองดูว่า  เวลาที่ผ่านไปน้ี  เราจะ
ต้องทำาประโยชน์ให้เกิดข้ึน  ดำาเนินชีวิตให้ดีงาม  มีกิจมีหน้าที่อะไรก็เร่งทำา 
อย่าผัดผ่อนเวลา  อย่าให้เวลาผ่านไปเสียเปล่า  เร่งขวนขวายทำาความดีงาม 
ทำาสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลไว้  อย่างน้ีเรียกว่าดำาเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท 
น่ีก็เป็นประโยชน์อีกอย่างหน่ึงที่เกิดจากการปรารภถึงความตายด้วยหลัก
การที่เรียกว่า  ‘มรณสต’ิ

นอกจากน้ัน  ตามคติพระพุทธศาสนา  พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้
ว่า  คนเราน้ีที่เกิดมาได้มาพบปะกันบ้าง  ต้องมาพบปะกันบ้างน้ัน  ต่างคน
ตา่งก็จะต้องแยกยา้ยกันไปในที่สุด  เรามีเวลาที่จะอยูด่้วยกันถึงจะนานหลาย
ปีหลายสิบปี  แต่ถ้าว่ากันจริงๆ แล้ว  เวลาน้ันก็ไม่ยาวนานนัก  แต่ในเวลาที่
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ไม่ยาวนานน้ีเอง   คนเราเพราะอาศัยอำานาจกิเลส   ก็เบียดเบียนแก่งแย่ง
แข่งขันแย่งชิงกันตา่งๆ  นานา

ถ้าเรารู้คติธรรมดาของชีวติอย่างที่กล่าวมาแล้ว ว่าเราอยู่กันไปไม่ช้า
ไม่นานก็ต้องแยกย้ายกันไปทั้งหมดน้ี  เราก็ควรจะอยู่ด้วยความเมตตาปรานี 
เอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อกัน

ท่านว่าในเวลาที่ผู้ใดผู้หน่ึงถึงแก่กรรมจากไป  เราควรจะรู้เท่าทันว่า
อันน้ันเป็นธรรมดา  เมื่อถึงเวลาของท่าน  ท่านก็ต้องจากไป  และก็ทำาใจได้  
ไม่มัวเศร้าโศกอยู่ถึงท่านผู้ล่วงลับ  แต่ควรหันกลับมาพิจารณานึกถึงคนที่อยู่
ร่วมกันน่ีแหละ ว่าอย่ามัวไปเศร้าโศกถึงท่านผู้ล่วงลับไปเลย เรามาอยู่ร่วม
กันในหมู่ผู้ที่ยังเหลืออยู่น่ีแหละ  ด้วยความเมตตาปรานีให้มีความสุขเถิด 
แล้วเมื่อถึงเวลาจากไปจะได้ไม่ต้องเศร้าโศกละห้อยหา  จะได้สบายใจว่า 
เมื่อยามอยู่เราก็อยู่กันด้วยดีแล้ว   ไม่ใช่รอแต่ว่าถึงเวลาจากไปก็เศร้าโศกกัน
ที  ตอนที่อยูก่ลับละเลย  ไม่ได้คำานึงพิจารณา

เพราะฉะน้ัน  ตอนที่อยู่น่ีแหละเป็นตอนสำาคัญ  ท่านจึงว่าอย่ามัว
เศร้าโศกถึงผู้ที่จากไปแล้ว  ให้มีความเมตตาปรานีเกื้อกูลกันในหมู่ผู้ที่ยังอยู่น้ี  
น้ีก็เป็นคติอันหน่ึงที่เกิดข้ึนได้จากการพิจารณาหลักที่เรียกว่า  ‘มรณสต’ิ  ดัง
ที่ได้กล่าวมา  อันน้ีเป็นประโยชน์ในส่วนที่เรียกว่า  ‘จิตตภาวนา’  คือ  การ
ฝึกอบรมจิตของตน  ผู้ที่พิจารณาถึงความตายด้วยความรู้เท่าทันและนำาจิต
ไปได้ถูกทางอย่างน้ี  ก็จะทำาให้จิตใจสงบ  ไม่ฟุ้งซ่านกระวนกระวาย  ไม่มี
ความหวาดกลัว    นอกจากน้ัน  จิตยังจะเจริญก้าวหน้างอกงามในทาง
คุณธรรมความดี  เช่น  มีกุศลเจตนาตั้งใจว่า  ต่อไปน้ีเราจะประพฤติดีงาม 
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จะไม่ประมาท  จะมีเมตตาไมตรีจิตต่อเพื่อนมนุษย์เป็นต้น  เป็นคุณเป็น
ประโยชน์ทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่น

นอกจากน้ีแล้ว  ถ้าหากวา่มีปัญญา  รู้เท่าทันความจริงสูงยิ่งข้ึนไปอีก 
จนกระทั่งเห็นเรื่องอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  เห็นความไม่เที่ยงแท้  ความ
ดำารงคงทนอยู่ไม่ได้  และความมิใช่เป็นตัวตน ถ้าเข้าใจถึงข้ันน้ีแล้วก็เป็นหลัก
ที่เรียกว่า ‘ไตรลักษณ์’ อาจจะทำาให้จิตใจของผู้น้ัน  มีความหลุดพ้นเป็น
อิสระ  ปลอดโปร่งผ่องใสได้อย่างแท้จริง  เพราะเป็นจิตที่รู้เท่าทันธรรมดา
ของสิ่งทั้งหลาย  ถ้ารู้ถึงข้ันน้ีแล้ว  และรู้ทะลุปรุโปร่งเข้าใจแจ้งในชีวิต  ก็จะ
ถึงกับบรรลคุวามสิ้นอาสวะ  เป็นพระอรหันต์ก็ได้

เพราะฉะน้ันการพิจารณาปรารภความตายน้ัน จึงสามารถนำามาใช้
ทำาประโยชน์ได้ทุกข้ันตอน  ดังที่อาตมภาพกล่าวมา  ตั้งต้นแต่การบำาเพ็ญ
ทาน  อันเป็นเรื่องทางด้านกาย  ทางด้านวตัถุ  ที่ปรากฏภายนอก  ตลอดจน
กระทั่งให้เจริญงอกงามในทางจิตปัญญา  จนกระทั่งบรรลุอรหัตตผลก็ได้ 
บรรลพุระนิพพานก็ได้  โดยนัยดังที่อาตมภาพได้แสดงพระธรรมเทศนามา

ณ  บัดน้ี  คณะท่านเจ้าภาพได้ปรารภมรณกรรมของท่านผู้ล่วงลับ 
และมีจิตใจประกอบด้วยคุณธรรมต่างๆ  ตามฐานะหน้าที่ของตน  มีความ
กตัญญูกตเวทีบ้าง  มีญาติธรรมบ้าง  สังคหธรรมบ้าง  ได้มาร่วมบำาเพ็ญบุญ
บำาเพ็ญกุศลด้วยกัน  เมื่อท่านผู้ล่วงลับได้รู้ได้เข้าใจหยั่งเห็นถึงบุญกุศลความ
ดีงามต่างๆ  ที่คณะเจ้าภาพได้บำา เพ็ญในโอกาสน้ี  ท่านก็ย่อมมีจิตยินดี
อนุโมทนา

การอนุโมทนาของท่านผู้ล่วงลับไปแล้ว  ถือว่าเป็นสิ่งสำาคัญที่จะ
ทำาให้บุญน้ันสำาเร็จผล  เมื่อเข้าใจหลักเช่นน้ีแล้ว  ท่านผู้ยังมีชีวิตอยู่  ซ่ึงเป็น
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ผู้บำาเพ็ญกุศลน้ัน  ก็จะต้องทำาจิตใจของตนเองให้เป็นบุญเป็นกุศลด้วยเช่น
กัน   เพราะว่าด้วยจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลน่ีแหละ  จะเป็นเครื่องช่วยทำาให้
ท่านผู้จากไป  มีความอนุโมทนาได้  ยิ่งเรามีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลมากเท่าไร 
ทางฝา่ยผู้ล่วงลับไปก็ยิ่งสามารถปลาบปลื้มอนุโมทนาได้มากข้ึนเพียงน้ัน

เพราะฉะน้ัน    ถ้าเราได้ปรารภถึงมรณกรรม  คือความตายแล้ว
บำาเพ็ญบุญตามที่อาตมภาพได้กล่าวมา   เป็นส่วนทานบ้าง   เป็นส่วนศีล
ความประพฤติดีงามบ้าง  เป็นส่วนภาวนาทำาจิตใจของตนเองให้สงบ  ผ่องใส
บ้าง  ทั้งหมดน่ีแหละยิ่งเป็นบุญเป็นกุศลมากเท่าไรก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่
ผู้ตายผู้ล่วงลับ  และแก่ตนเองมากข้ึนเท่าน้ัน

เพราะฉะน้ัน  ในโอกาสน้ีจึงเป็นช่วงเวลาที่ท่านเจ้าภาพตลอดถึง
ญาติมิตรผู้ที่มีความหวังดีทั้งหลาย  จะพึงสำารวมจิตใจให้สงบผ่องใส  และ
รำาลึกถึงว่า  กิจที่ตนควรจะทำาเพื่อท่านผู้ล่วงลับจากไป  อันเป็นหน้าที่น้ัน 
ตนได้กระทำาแล้ว   การรำาลึกว่าสิ่งที่ตนควรทำาได้ทำาแล้ว  ก็เป็นเหตุประการ
หน่ึงที่จะทำาให้จิตใจของเราสงบผ่องใส  หายความโศกเศร้าไปได้  และใน
ส่วนที่เกี่ยวกับตนเอง  เราก็ได้ทำาจิตใจของเราให้เป็นจิตใจที่ดีงาม ระลึกถึง
แต่สิ่งที่เป็นคุณธรรม ตั้งใจในการทีจ่ะดำาเนินชีวติให้ดีงามยิ่งข้ึนสืบต่อไป

ด้วยบุญด้วยกุศลเหล่าน้ี รำาลึกด้วยจิตใจที่เป็นหน่ึงเป็นอันเดียวกัน 
ทุกคนที่มาน้ีมีจิตใจรวมกันเป็นเอกฉันท์ในการที่จะอุทิศกุศล  แด่ท่านผู้ล่วง
ลับไปแล้ว  เมื่อรำาลึกเช่นน้ีแล้วก็ตั้งใจแผ่จิตอุทิศกุศลให้แก่ท่าน ก็จะสำาเร็จ
เป็นปัตติทานมัยบุญกิริยา    และในส่วนของท่านผู้ล่วงลับก็เป็นปัตตานุ -
โมทนามัยสืบต่อไป
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ในวาระน้ี  อาตมภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาใน ปุญญกถา  แสดง
เรื่อง ‘บุญ’ โดยปรารภเรื่อง ‘คติธรรมดาแห่งชีวติคือความตาย’ อนัจะทำาให้
เกิดประโยชน์เป็นบุญ  ความเจริญงอกงามในความดี   ก็พอสมควรแก่เวลา 
ต่อแต่น้ีไปขอเชิญคณะท่านเจ้าภาพ  จงได้ตั้งใจกรวดนำ้าอุทิศกุศลส่งไปให้แก่
ผู้ตาย  ดงัพระบาลีอนุโมทนาที่อาตมภาพจะได้กล่าวต่อไป

แสดงพระธรรมเทศนาพอสมควรแก่เวลา  ยุติลงแต่เพียงเท่าน้ี เอวัง
ก็มี  ดว้ยประการฉะน้ี.
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