
ยามเจ็บไข้ รักษาใจได้
ยามถึงคราวของธรรมดา มีปัญญารูเ้ทา่ทัน

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

อนุสรณ์
ดร.ประสิทธ์ิ จันทรสกุล

มิถุนายน ๒๕๕๖



ยามเจ็บไข้ รักษาใจได้ ยามถึงคราวของธรรมดา มีปัญญารู้เท่าทนั
© พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก มิถุนายน  ๒๕๕๖
- อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ)
  ดร.ประสิทธิ์ จันทรสกุล ณ เมรุวัดหวัลำาโพง กรุงเทพฯ

หนังสือ ๒ เล่ม ทีน่ำำมำรวม
๑. รักษาใจยามปว่ยไข้ พิมพ์ครั้งที่ ๑ - พุทธศักราช  ๒๕๓๒
๒. เมื่อธรรมดามาถึง รู้ให้ทันและทำาให้ถูก พิมพ์ครั้งที่ ๑ - มกราคม  ๒๕๕๔

พิมพ์เผยแพร่เป็นธรรมทาน โดยไม่มีค่าลิขสิทธ์ิ
หากท่านใดประสงค์จัดพิมพ์
โปรดติดต่อขออนุญาตท่ี วัดญาณเวศกวัน
ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๑๐
http://www.watnyanaves.net/

พิมพ์ท่ี



อนุโมทนา

ดร. ประสิทธิ์ จันทรสกุล ได้ถึงแก่กรรม และกำหหนดจะมกกหร
พระรหชทหนเพลิงศพ (เป็นกรณกพิเศษ) ในเวลหอันใกล้นก้

ในวหระสำหคััญดังกล่หว นหยเติิบสิทธิิ  จันทรสกลล ผู้้เป็นบลติร
ของท่หนผู้้วหยชนม์ ได้แจ้งกลศลฉันทะทก่จะพิมพ์หนังสือธิรรมเรื่อง
ยามเจ็บไข้ รักษาใจได้ ยามถึงคราวของธรรมดา มีปัญญารู้เท่าทัน
เ พ่ือเป็นธิรรมทหนแก่ญหติิมิติร  และผู้้ ให้ เกกยรติิมหร่วมงหน
พระรหชทหนเพลิงศพ เพ่ือเป็นทก่ระลึก พร้อมทั้งเผูยแพร่ธิรรมให้เป็น
ประโยชน์แก่ประชหชนกว้หงขวหงออกไป

กหรปรหรภพระคัลณของบิดหเป็นกลศลทก่ติั้งขึ้นเป็นหลัก โดยมก
บลญเจตินหในกหรเผูยแพร่ธิรรม เข้ หมหบรรจบ ทำหให้บรรลล
วัติถลประสงคั์แห่งกหรแสดงกติัญญ้กติเวทิติหธิรรม บ้ชหพระคัลณของ
บลพกหรกด้วยกหรบำหเพญญธิรรมทหน อันจะอำหนวยประโยชน์สลขทก่ยั่งยืน
นหนและอย่หงไพศหลแก่ประชหชน

ขออำหนหจแห่งธิรรมทหนบลญกิริยห ทก่คัณะเจ้หภหพได้บำหเพญญ
จงเป็นปจจจัยอำหนวยสลขสมบัติิแก่ ดร. ประสิทธิ์  จันทรสกุล ใน
สัมปรหยภพ สมติหมมโนปณิธิหนของคัณะเจ้หภหพ ติหมคัวรแก่คัติิ
วิสัยทลกประกหร

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
๑๔ เมษายน ๒๕๕๖



สารบัญ

อนุโมทนา....................................................................................... (1)

รักษาใจยามป่วยไข้......................................................1
ธรรมกถาสำาหรบัผู้ป่วย..................................................................2
ธรรมกถาสำาหรบัญาติของผูป้่วย.................................................10

เมื่อธรรมดามาถึง รู้ให้ทันและทำาให้ถูก......................17
ระลกึถึงความตาย
และวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องต่อความตาย

การบำาเพ็ญกุศลตามประเพณี.....................................................18
การบำาเพ็ญกุศลเป็นโอกาสท่ีจะได้กระทำาความดีงาม..................19
ความตายเป็นสิ่งท่ีไม่น่าพึงใจ.....................................................20
ดูความตายเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต.........................................20
ความตายเป็นเครื่องเตือนสติแก่มนุษย์ปุถุชน.............................21
วิธปีฏิบัติท่ีถูกต้องต่อความตาย..................................................22
ระลึกถึงความตายจิตไม่ประมาท................................................23
พิจารณาความตายเพื่อให้รู้ความเป็นจริงของชีวิต......................23
ข้ันตอนการปฏิบัติของมนุษย์ต่อเรื่องความตาย..........................24
ชนิดแห่งความประมาท..............................................................26
เพียรพยายามด้วยอำานาจคุณธรรม.............................................26



คติเกี่ยวกับการรู้เท่าทันธรรมดา.................................................27
การปรับตัวเอง...........................................................................28
การเฉยของมนุษย์......................................................................29
การเพลิดเพลินในความสุขคือความประมาท..............................30
ปรับปรุงตนเองให้เจริญคุณธรรมอยูเ่สมอ...................................31
อยู่ด้วยการรู้เท่าทันธรรมดาของชีวิต..........................................33
นำาโอกาสและเหตุการณ์มาใช้ในการทำาให้เกิดคุณเกิดประโยชน์. 35

ความตายคือคตธิรรมแห่งชวีิต
และการบำาเพ็ญกุศลเพื่อรำาลึกถึงผู้ล่วงลับไปแล้ว

ประเพณีท่ีเป็นบุญเป็นกุศล........................................................38
ประโยชน์ของประเพณีงานศพ...................................................39
การทำาบุญเกี่ยวกับความตาย......................................................40
การทำาทาน.................................................................................40
การรกัษาศีล...............................................................................41
ทำากรรมดีด้วยการรักษาศีล........................................................43
การภาวนา.................................................................................44

เรือ่งน่ารู้เกีย่วกบัพธิีศพ
และพุทธภาษิตเก่ียวกับความตาย

1. การจัดพิธีศพ.........................................................................51
2. พิธอีาบนำ้าศพ........................................................................52
3. การสมาทานศีล.....................................................................53



4. การสวดพระอภิธรรม............................................................53
5. การฟังพระอภิธรรม..............................................................54
6. การแสดงธรรม......................................................................55
7. การฟังธรรม..........................................................................55
8. มาติกา..................................................................................56
9. การฟังพระสวดมาติกา..........................................................57
10. การทอดผ้าบังสุกุล.............................................................57
11. การพิจารณาชักผ้าบังสุกลุ..................................................57
12. การกรวดนำ้า.......................................................................58
13. การทอดผ้าบังสุกุล.............................................................59
14. การจุดไฟหรอืวางดอกไม้จันทน์..........................................59
อมฤตพจนา...............................................................................60



รักษาใจยามป่วยไข้



ธรรมกถาสำาหรับผู้ป่วย*

เราท้ังหลายท่ีเป็นพุทธศาสนิกชนน้ัน นับถือพระรัตนตรัยเป็นท่ี
เคารพบูชาสูงสุด พระรัตนตรัยน้ัน ก็คือ พระพุทธเจ้า พระธรรม และ
พระสงฆ์ ถ้ายึดเอาพระพุทธเจ้าเป็นหลัก พระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ท่ีได้ตรัสรู้
ค้นพบพระธรรม เมื่อค้นพบแล้ว รูค้วามจริง กน็ำาเอาธรรมน้ันมาสั่งสอน
แก่ผู้อื่น ผู้ท่ีปฏิบัติตาม รวมกันเข้าก็เรียกว่าเป็นสงฆ์

พระพุทธเจ้าท่ีทรงค้นพบพระธรรมน้ัน ก็คือค้นพบความจริง
เกี่ยวกับเรื่องโลกและชีวิตว่าเป็นอยา่งไร พระพุทธเจ้าน้ันทรงสนพระทัย
เรื่องความสุขความทุกข์ของมนุษย์ และพระองค์ก็ใช้เวลามากมายในการ
ค้นคว้าเรื่องน้ี เพื่อให้รู้ชัดว่า มนุษย์น้ันมีความสุขความทุกข์เกิดข้ึน
อย่างไร ถ้ามีปัญหา คือความทุกข์เกิดข้ึน จะแก้ไขอย่างไร เรียกได้ว่า 
พระองค์เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องชีวิต เพราะฉะน้ัน พระองค์จึงสามารถ
ในการท่ีจะแก้ปัญหาชีวิตของคนเรา และเราก็นับถือพระองค์ในแง่น้ีเป็น
สำาคัญ

ชีวิตของคนเราน้ัน ประกอบด้วยกาย กับ ใจ มีสองส่วนเท่าน้ัน 
กายกับใจรวมเข้าเป็นชีวิตของเรา กายก็ตาม ใจก็ตาม จะต้องให้อยู่ใน
สภาพท่ีดี ต้องรักษาไว้ให้มีสุขภาพดี จึงจะมีความสุข ชีวิตจึงจะดำาเนิน
ไปโดยราบรื่น
* บันทึกเสยีงสำาหรับคุณโยมยิ้น จนัทรสกุล ในวนัที่ 30 ธนัวาคม 2531 เวลา 20.00 น.



พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 3

แต่คนเราน้ัน จะให้เป็นไปตามท่ีปรารถนาทุกอย่าง ก็เป็นไปไม่
ได้ ร่างกายของเราน้ีบางครั้งก็มีความเจ็บไข้ได้ป่วย ซ่ึงอาจจะเป็นเพราะ
สาเหตุเน่ืองจากการกระทบด้วยโรคภัยท่ีมาจากภายนอก หรือฤดูกาล
ผันแปรไป หรือถูกกระทบกระท่ังจากวัตถุสิ่งของท่ีแข็งกระด้าง แม้แต่
หนามตำาทำาให้เกิดความเจ็บปวดข้ึน หรือว่าร่างกายน้ันอยู่ไปนานๆ เข้า 
ก็ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ร่างกายก็เจ็บไข้ได้ป่วย อันเป็นไปตาม
ธรรมดา เรียกว่าเป็นลักษณะของสังขาร คือ สิ่งท่ีเกิดจากปัจจัยปรุงแต่ง 
ซ่ึงไม่มีอยู่โดยตัวของมันเอง แต่อาศัยสิ่งหลายๆ อย่างมาประชุมกันเข้า 
มารวมตัวกันเข้า

ร่างกายของเราน้ีก็เกิดจากปัจจัยหลายอย่างมาประกอบกันเข้า 
ภาษาเก่าๆ เราเรียกว่า เกิดจากธาตุดิน นำ้า ลม ไฟ มาประชุมกัน ธาตุ
เหล่าน้ีแต่ละอย่างก็เปลี่ยนแปลงไป ไม่เท่ียงแท้แน่นอน ต่างก็ผันแปรไป 
เมื่อแต่ละอยา่งผันแปรไป กเ็ป็นธรรมดาท่ีว่าจะเกิดการแปรปรวนข้ึนแก่
ร่างกายท่ีเป็นของส่วนรวมน้ัน ซ่ึงเป็นท่ีประชุมของธาตุท้ังหมด ร่างกาย
แปรปรวนไปก็เกิดการป่วยไข้ไม่สบาย น้ีกเ็ป็นด้านหน่ึง 

ทีน้ี ร่างกายน้ันก็ไม่ได้อยู่ลำาพัง ต้องอยู่ร่วมกันกับจิตใจ จึงจะ
เกิดเป็นชีวิต จิตใจน้ันก็เช่นเดียวกัน ก็มีความเปลี่ยนแปลงไปต่างๆ 
จิตใจเปลี่ยนแปลงไป มีความคิดนึกต่างๆ นานา บางครั้งเกิดกิเลสข้ึนมา 
เช่น มีความโลภ ความโกรธ ความหลง ใจก็แปรปรวนไปตามกิเลสเหล่า
น้ัน ยามโลภ ก็อยากจะได้โน่นได้น่ี ยามมีโทสะเกิดข้ึน ก็โกรธแค้นขุ่น
เคืองใจหงุดหงิดกระทบกระท่ังต่างๆ ยามโมหะเกิดข้ึน ก็มีความลุ่มหลง 
มีความมัวเมาด้วยประการต่างๆ หรือในทางตรงข้าม เวลาเกิดกุศลธรรม 
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เกิดความดีงาม จิตใจเป็นบุญข้ึนมา กค็ิดนึกเรือ่งดีๆ จิตใจก็งดงาม จิตใจ
ก็ผ่องใส เบิกบาน สดชื่น เรียกว่ามีความสุข ในเวลาน้ันก็จะมีคุณธรรม
เช่น มีความเมตตา มีความกรุณาต่อคนอื่นๆ หรือว่ามีศรัทธา เช่นมี
ศรัทธาในพระรัตนตรัย ศรัทธาในพระศาสนา ศรัทธาในบุญในกุศล
เป็นต้น จิตใจกเ็ปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปได้ต่างๆ 

แต่ท่ีสัมพันธ์กันระหว่างกายกับใจ กค็ือวา่ เมือ่กายเจ็บไข้ได้ป่วย 
ก็มักจะรบกวนทำาให้จิตใจพลอยไม่สบายไปด้วย เพราะว่าร่างกายเจ็บ
ปวด จิตใจก็มีความทุกข์ หรือว่าร่างกายน้ันไม่อยู่ในอำานาจบังคับบัญชา 
เช่นร่างกายท่ีอ่อนแอเป็นต้น จิตใจก็หงุดหงิด เพราะไม่ได้อย่างใจ อันน้ี
เรียกว่า จิตใจกับร่างกายน้ันอาศัยซ่ึงกันและกัน เมื่อร่างกายไม่สบาย 
จิตใจก็พลอยไม่สบายไปด้วย หรือเมื่อจิตใจไม่สบายมีความทุกข์ มีความ
หวาดระแวง มีความกลัว มีความกังวลใจ มีห่วงหน้าพะวงหลังต่างๆ มี
ความไม่สมปรารถนา ผิดหวัง ท้อแท้ใจต่างๆ ก็ทำาให้แสดงออกมาทาง
ร่างกาย เช่นว่า หน้าตาไม่สดชื่น ผิวพรรณไม่ผ่องใส ยิ้มแย้มไม่ออก 
ตลอดจนกระท่ังว่า เบื่อหน่ายอาหารเป็นต้น ไม่มีเรี่ยวแรง ไม่มีกำาลัง 
เพราะว่าใจไม่มีกำาลัง เมื่อไม่มีกำาลังใจแล้ว ร่างกายก็พลอยไม่มีกำาลัง 
อ่อนแรง อ่อนกำาลังไปด้วย อันน้ีก็เป็นเรื่องของกายกับใจท่ีต้องอาศัยซ่ึง
กนัและกัน 

ในบางคราวน้ัน ร่างกายก็เจ็บปวด ซ่ึงเป็นเหตุการณ์สำาคัญท่ีว่า 
เวลาน้ันความเจ็บปวดของร่างกายอาจจะทำาให้จิตใจน้ีพลอยไม่สบายไป
ด้วย ซ่ึงทางภาษาพระท่านบอกว่า ถ้าหากว่ากายไม่สบายเจ็บไข้แล้ว 
จิตใจไม่สบายไปด้วย กเ็รียกว่ากายป่วยทำาให้ใจป่วยไปด้วย 
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จะทำาอย่างไรเมื่อร่างกายเจ็บป่วยแล้วจิตใจจะไม่แปรปรวนไป
ตาม พระพุทธเจ้าน้ันได้ทรงค้นคว้าเรื่องของชีวิตไว้มากมาย แล้วหาทาง
ท่ีจะช่วยให้คนท้ังหลายมีความสุข   พระองค์เคยพบท่านท่ีร่างกายไม่
สบาย เจ็บไข้ได้ป่วย พระองคเ์คยตรัสสอนว่า ให้ทำาในใจ ต้ังใจไว้ว่า “ถึง
แม้ร่างกายของเราจะป่วย แต่ใจของเราจะไม่ป่วยไปด้วย”  การต้ังใจ
อย่างน้ี เรียกว่า มีสติ ทำาให้จิตใจไม่ตกอยู่ในอำานาจครอบงำาของความ
แปรปรวนในทางร่างกายน้ัน เมื่อมีสติอยูก่็รักษาใจไว้ได้

การรักษาใจน้ันเป็นเรื่องสำาคัญ ในยามเจ็บไข้ได้ป่วยน้ี กายเป็น
หน้าท่ีของแพทย์ แพทย์ก็รักษาไป เราก็ป่วยให้แพทย์ทำาหน้าท่ีรักษา
กาย แต่ใจน้ันเป็นของเราเอง เราจะต้องรักษาใจของตนเอง เพราะ
ฉะน้ัน ก็แบ่งหน้าท่ีกัน ตอนน้ี ก็เท่ากับปลงใจบอกว่า “เอาละ ร่างกาย
ของเรามันป่วยไปแล้ว กเ็ป็นเรื่องของหมอ เปน็เรื่องของนายแพทย์ นาย
แพทย์รักษาไป เราได้แต่ร่วมมือ ไม่ต้องเร่าร้อนกังวล เราจะรักษาแต่ใจ
ของเราไว้” รกัษาใจไว้ตามคำาสอนของพระพุทธเจ้า อย่างท่ีพระองค์ตรัส
ไว้ซ่ึงได้ยกมาอ้างเมื่อกี้ ให้ต้ังใจว่า “ถึงแม้ร่างกายของเราจะป่วย แต่ใจ
ของเราจะไม่ป่วยไปด้วย” ถ้ายึดไว้อย่างน้ี สติอยู่ ก็ทำาให้จิตใจน้ันไม่
พลอยหงุดหงิด ไม่พลอยออดแอด ไม่พลอยแปรปรวนไปตามอาการทาง
รา่งกาย 

จริงอยู่ก็เป็นธรรมดาท่ีว่า ทุกขเวทนา ความเจ็บปวดต่างๆ 
ความอ่อนแรงอ่อนกำาลังของร่างกายน้ันย่อมมีผลต่อจิตใจ แต่ถ้ารักษา
จิตใจไว้ดีแล้ว ความเจ็บปวดน้ันก็มีแต่น้อย พระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้เสมอ
วา่ ให้รกัษาใจของตนเอง
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การท่ีจะรักษาใจน้ัน รักษาด้วยอะไร ก็รักษาด้วยสติ คือมีสติ
กำาหนด อย่างน้อยดังท่ีกล่าวมาว่า ถ้ามีสติเอาใจยึดไว้กับคำาสอนของ
พระพุทธเจ้าว่า ถึงกายของเราจะป่วย แต่ใจของเราจะไม่ป่วย เพียงแค่น้ี
กท็ำาให้ใจหยดุยั้ง มีหลกัมีท่ียึด แล้วจิตใจก็สบายข้ึน อาจจะนำามาเป็นคำา
ภาวนาก็ได้ คือภาวนาไว้ในใจตลอดเวลาบอกว่า กายป่วย ใจไม่ป่วย ถึง
กายจะป่วย แต่ใจไม่ป่วย ทำานองน้ี ภาวนายึดไว้ บอกตัวเองอยู่เสมอ ใจ
กจ็ะไม่เลื่อนลอยเคว้งควา้งไป

การรักษาใจด้วยสติน้ัน ก็คือว่า เอาจิตของเราไปผูกมัดไว้กับสิ่ง
ใดสิ่งหน่ึงท่ีดีงาม ท่ีไม่มีการปรุงแต่ง จิตของเราน้ีชอบปรุงแต่ง เมื่อ
ร่างกายไม่สบาย จิตใจก็ปรุงแต่งไปตามความไม่สบายน้ัน ทำาให้มีความ
ไม่สบายมากข้ึน หรือว่าจิตใจไปห่วงกังวลภายนอก ห่วงกังวลเรื่องทาง
ด้านครอบครัว หว่งลูกหลาน หว่งกังวลเรือ่งข้าวของทรัพย์สินอะไรต่างๆ 
ท่ีท่านเรียกว่าเป็นของนอกกาย ไม่ใช่ตัวของเรา โดยเฉพาะลูกหลานน้ัน
ก็มีหลักมีฐานของตนเอง ก็อยู่สบายกันแล้ว ตอนน้ีลูกหลานเหล่าน้ัน 
มีหน้าท่ีท่ีจะมาเอาใจใส่ดูแลผู้เจ็บไข้ได้ป่วย ไม่ใช่หน้าท่ีของผู้เจ็บป่วยท่ี
จะไปห่วงกังวลต่อผู้ท่ียังมีร่างกายแข็งแรงดี ท่านเหล่าน้ันสามารถรับผิด
ชอบตนเอง หรือช่วยเหลือกันเองได้ดีอยู่แล้ว จึงไม่ต้องเป็นห่วงเป็น
กงัวล

ตัวเองก็ไม่ต้องเป็นห่วงเช่นเดียวกัน เพราะถ้ารักษาใจไว้ได้อยา่ง
เดียวแล้ว ก็เป็นการรักษาแก่นของชีวิตไว้ได้ เพราะว่าชีวิตของเราน้ันก็
เป็นดังท่ีได้กล่าวว่า มีกายกับใจ สองอย่าง โบราณกล่าวไว้ว่า ใจเป็น
นาย กายเป็นบ่าว กายน้ันรับใช้ใจ ใจเป็นแกนของชีวิต ถ้ารักษาใจไว้ได้



พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 7

แล้ว ก็นับว่าเป็นการรักษาส่วนประเสริฐของชีวิตไว้ได้ เพราะฉะน้ัน 
ตอนน้ีก็รักษาแต่ใจของตนเองอย่างเดียว ถ้ารักษาใจได้แล้ว ก็ชื่อว่า
รักษาแกนของชีวิตไว้ได้ และดังท่ีกล่าวมาในตอนน้ี ก็ต้องปลงใจได้ว่า
กายน้ันเป็นเรื่องของแพทย์ เพราะฉะน้ัน ไม่ต้องไปกังวลเรื่องกาย มา
พิจารณาแต่รักษาจิตไว้

วิธีรักษาจิตน้ัน ก็รักษาด้วยสติ ดังกล่าวมา ท่านเปรียบว่า สติ
น้ันเป็นเหมือนเชือก จะรักษาจิตไว้ให้อยู่กับท่ีได้ ก็เอาเชือกน้ันผูกใจไว้  
ใจน้ันมันด้ินรน ชอบปรุงแต่ง คิดวุ่นวายฟุ้งซ่านไปกับอารมณ์ต่างๆ 
เหมือนกับลิง ลิงท่ีอยู่ไม่สุข กระโดดไปตามกิ่งไม้ จากต้นไม้น้ีไปต้นไม้
โน่นเรื่อยไป พระพุทธเจ้าก็เลยสอนว่า ให้จับลิงคือจิตน้ี เอาเชือกผูกไว้
กับหลัก หลักคืออะไร หลักก็คือสิ่งท่ีดีงามท่ีไม่มีการปรุงแต่ง ท่ีเป็นคำา
สอนของพระพุทธเจ้าเป็นต้น เมื่อใจไปผูกไว้กับสิ่งน้ันแล้ว จิตก็อยู่กับท่ี 
ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่เลื่อนลอย ไม่สับสนวุ่นวาย ถ้าจิตไม่ปรุงแต่งแล้ว ก็จะหมด
ปัญหาไป

วิธีการรักษาใจท่ีจะไม่ให้ปรุงแต่ง ก็คือ อยู่กับอารมณ์ท่ีดีงาม 
อยู่กับสิ่งท่ีใจยึดถือ อย่างท่ีอาตมาได้กล่าวมา แม้แต่เอาคำาสอนของ
พระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยมาภาวนาว่า ถึงกายของเรา
จะป่วย แต่ใจของเราจะไม่ป่วยไปด้วย หรือจะภาวนาสั้นๆ บอกว่า เจ็บ
แต่กาย ใจไมเ่จ็บด้วย ป่วยแต่กาย ใจไม่ป่วย ภาวนาแค่น้ี จิตก็ไม่ฟุ้งซ่าน 
ไม่มีการปรุงแต่ง เมื่อไม่มีการปรุงแต่ง จิตก็ไม่ติดขัด ไม่ถูกบีบ จิตไม่ถูก
บีบคั้น ก็ไม่มีความทุกข์ จะมีความปลอดโปร่งผ่องใส ไม่ถูกครอบงำาด้วย
ทุกขเวทนาท่ีเกิดข้ึน
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นอกจากผูกจิตไว้กับสิ่งท่ีดีงาม หรือคำาสอนของพระพุทธเจ้า
อย่างท่ีกล่าวมาแล้ว ก็คือการท่ีว่าให้จิตน้ันไม่มีกังวลกับสิ่งต่างๆ ไม่
ปล่อยใจให้ล่องลอยไปกับความคิดนึกท้ังหลาย หรือความห่วงกังวล
ภายนอก รักษาใจให้อยู่ภายใน ถ้าไม่รักษาใจไว้กับคำาสอนของ
พระพุทธเจ้า หรือคำาภาวนาอย่างท่ีว่าเมื่อกี้ ก็อาจจะเอาคำาภาวนาอื่นๆ 
มาว่า เช่น เอาคำาว่า พุทโธ มา 

คำาว่า “พุทโธ” น้ี เป็นคำาดีงาม เป็นพระนามหรือชื่อของ
พระพุทธเจ้า เมื่อเอามาเป็นอารมณ์สำาหรับให้จิตใจยึดเหน่ียวแล้ว จิตใจ
ก็จะได้ไม่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไป แล้วจิตใจน้ีก็จะเป็นจิตใจท่ีดีงามผ่องใส 
เพราะว่าพระนามของพระพุทธเจ้าน้ัน เป็นพระนามของผู้บริสุทธิ์ เป็น
พระนามท่ีแสดงถึงปัญญา ความรู้ ความเข้าใจ ความต่ืน และความเบิก
บาน 

คำาว่า พุทโธ น้ัน แปลว่า รู้ ต่ืน เบิกบาน พระพุทธเจ้าน้ันทรงรู้
ความจริงของสิ่งท้ังหลาย รู้สังขาร รู้โลกและชีวิตน้ีตามความเป็นจริง มี
ปัญญาท่ีจะแก้ทุกข์ให้กับคนท้ังหลาย เมื่อรู้แล้วพระองค์ก็ต่ืน ต่ืนจาก
ความหลับใหลต่างๆ ไม่มีความลุ่มหลงมัวเมายึดติดในสิ่งท้ังหลาย เมื่อ
ต่ืนข้ึนมาแล้ว ไม่มีความลุ่มหลงมัวเมา ก็มีแต่ความเบิกบาน เมื่อเบิก
บานก็มีความสุข จิตใจปลอดโปร่งในความสุข จึงเป็นแบบอย่างให้แก่เรา
ท้ังหลายว่า เราท้ังหลายจะต้องมีความรู้ เข้าใจสังขารตามความเป็นจริง 
จะต้องมีความต่ืนไม่หลงใหลในสิ่งต่างๆ ไม่ยึดติดถือมั่นในสิ่งท้ังหลาย 
แล้วก็มีความเบิกบานใจ ปลอดโปร่งใจ เอาอันน้ีไว้เป็นคติเตือนใจ แล้ว
ต่อจากน้ัน ก็ภาวนาคำาว่า พุทโธ ว่า พุท แล้วก็ว่า โธ ถ้ากำาหนดลม
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หายใจได้ ก็สามารถท่ีจะว่ากำากับลงไปกับลมหายใจ เวลาหายใจเข้าก็ว่า 
พุท เวลาหายใจออกก็ว่า โธ หรือไม่กำากับอยู่กับลมหายใจก็ว่าไปเรื่อยๆ 
นึกในใจว่า พุท-โธ เปน็จังหวะๆ ไป 

เมื่อจิตผูกรวมอยู่ในคำาวา่พุทโธ ก็ไม่ฟุ้งซ่านและไม่มีการปรุงแต่ง 
เมื่อไม่ฟุ้งซ่านปรุงแต่ง จิตก็อยู่เป็นหลัก เมื่อจิตอยู่เป็นหลักมีความสงบ
มั่นคงแน่วแน่ ก็ไม่เป็นจิตท่ีเศร้าหมอง แต่จะมีความเบกิบาน จะมีความ
ผอ่งใส ก็มคีวามสุข แล้วอย่างน้ีก็จะถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติตามหลักท่ีวา่  
จิตใจไม่ป่วย น้ีกเ็ป็นวิธีการต่างๆ ในการท่ีจะรักษาจิตใจ 

อาตมากล่าวไว้น้ีก็เป็นตัวอย่างเรื่องหน่ึง ในการท่ีจะรักษาจิต
ด้วยสติ โดยเอาสติเป็นเชือกผูกจิตไว้กับอารมณ์ เช่นคำาว่าพุทโธ เป็นต้น 
จิตใจจะได้มีหลัก ไม่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอย มีความสงบเบิกบานผ่องใส ดังท่ี
กล่าวมา อาตมาขอส่งเสริมกำาลังใจให้โยมได้มีจิตใจท่ีสงบ มีจิตใจท่ีแน่ว
แน่ผูกรวมอยู่กับคำาว่า ถึงกายจะป่วย แต่ใจไม่ป่วย หรือผูกพันกำาหนด
แน่วแน่อยู่กับคำาภาวนาว่า พุทโธ แล้วก็ให้มีจิตใจเบิกบานผ่องใสอยู่
ตลอดเวลา วันน้ีอาตมาก็เอาใจช่วย ขอให้โยมมีความเบิกบานผ่องใส 
ตลอดกาลทุกเวลา เทอญฯ



ธรรมกถาสำาหรับญาตขิองผู้ป่วย*

ขออนุโมทนา ในการท่ีอาจารย์ได้นิมนต์อาตมาท้ังสองในนาม
ของพระสงฆ์ มารับสังฆทาน ซ่ึงอาจารย์ได้จัดถวายร่วมกับญาติพี่น้อง 
เป็นการทำาบุญแทนคุณพ่อ ในขณะท่ีท่านเจ็บไข้ได้ป่วย โดยมีความ
ระลึกถึงท่าน มีจิตใจท่ีรักและมีความผูกพันต่อท่าน หวังจะให้ท่านได้
หายจากความเจ็บป่วยน้ี ในฐานะท่ีเป็นพุทธศาสนิกชน สิ่งท่ีจะเป็น
เครื่องบำารุงจิตใจท่ีสำาคัญ ก็คือการทำาบุญ การท่ีได้มาใกล้ชิดพระ
รัตนตรัย ได้อาศัยอานุภาพบุญกุศลและอาศัยพุทธคุณ ธรรมคุณ และ
สังฆคุณ เป็นเครือ่งอภิบาลรักษา

ในยามเจ็บไข้ได้ป่วย ซ่ึงเป็นเวลาท่ีสำาคัญน้ี เรื่องของจิตใจก็
สำาคัญมาก ท้ังจิตใจของผู้ป่วยและจิตใจของญาติ ตลอดจนท่านท่ีมีความ
เคารพนับถือ ซ่ึงพากันห่วงใย การรักษาน้ันก็ต้องรักษาท้ังสองอย่าง คือ
ท้ังกายและใจ สว่นท่ีเป็นโรคอยา่งแท้จริง ก็คอืด้านร่างกาย แต่ในเวลาท่ี
ร่างกายเป็นโรคน้ัน จิตใจก็มักพลอยป่วยไปด้วย คือ จิตใจอาจจะ
อ่อนแอลง หรือแปรปรวนไป เพราะทุกขเวทนา หรือความอ่อนแอของ
ร่างกายน้ัน จึงมีพุทธพจน์ท่ีตรัสสอนไว้ ให้ต้ังจิตต้ังใจว่า ถึงแม้ร่างกาย
ของเราจะป่วย แต่ใจของเราจะไม่ป่วยไปด้วย พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้

* คำาอนุโมทนาในโอกาสทีลู่กหลานของคุณโยมยิน้ จันทรสกุล ถวายสังฆทาน ณ ห้อง 814 
ตึก 84 ปี โรงพยาบาลศิรริาช วนัอาทิตย์ที่ 27 ธนัวาคม 2531 เวลา 13.30 น.



พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 11

อย่างน้ี เพือ่ให้ส่วนหน่ึงแห่งชวีิตของเรายังคงความเข็มแข็งไว้ได้ แล้วใจก็
จะช่วยร่างกายด้วย

ถ้าหากว่าใจพลอยป่วยไปด้วยกับกาย ก็จะทำาให้ความป่วยหรือ
ความเจ็บน้ัน ทับทวีข้ึนซำ้าเติมตัวเอง แต่ถ้ากายป่วยเป็นเพียงส่วนหน่ึง 
ใจไม่ป่วยไปด้วย ใจน้ันจะกลับมาเป็นส่วนช่วยดึงไว้ ช่วยอุ้มชูคำ้าประคับ
ประคองกายไว้ ยิ่งถ้ามีกำาลังใจเข้มแข็ง ก็กลับมาช่วยให้ร่างกายน้ีแข็ง
แรงข้ึน เราจะเห็นว่า ในเวลาท่ีเจ็บไข้ได้ป่วยน้ี คนไข้จะต้องการกำาลังใจ
มาก ถ้าไม่สามารถจะมีกำาลังใจด้วยตนเอง ก็ต้องอาศัยผู้อื่นมาช่วย ผู้ท่ี
จะช่วยให้กำาลังใจได้มาก ก็คือญาติพี่น้อง คนใกล้ชิดท้ังหลาย เพราะ
ฉะน้ัน ทางพระหรือทางธรรมจึงได้สอนผู้ท่ีใกล้ชิดให้มาให้กำาลังใจแก่ผู้ท่ี
เจ็บไข้ได้ป่วย

ข้อสำาคัญก็คือว่า ผู้ท่ีเป็นญาติของท่านผู้ท่ีเจ็บไข้ได้ป่วยน้ัน มี
ความรัก มีความห่วงใยต่อท่านผู้เจ็บไข้ เมื่อเป็นอย่างน้ี จิตใจของผู้ใกล้
ชิดท่ีเป็นญาติน้ัน บางทีก็พลอยป่วยไปด้วย พลอยไม่สบายไปด้วย เลย
ไม่สามารถจะไปให้กำาลังใจแก่ท่านผู้ท่ีเจ็บป่วย อันน้ีก็เป็นเรื่องท่ีสำาคัญ 
จึงจะต้องมีอุบาย มีวิธีการท่ีจะทำาให้จิตใจเข็มแข็ง ให้จิตใจสบาย เมื่อ
จิตใจของเรา ท่ีเป็นญาติเป็นผู้ท่ีใกล้ชิดท่ีหวังดีน้ีเข้มแข็งสบายดี ก็จะได้
เป็นเครื่องช่วยให้ท่านผู้เจ็บป่วยน้ัน พลอยมีความเข้มแข็งยิ่งข้ึนด้วย ใน
ยามเช่นน้ีการวางจิตใจจึงเป็นเรื่องสำาคัญ เรื่องการรักษาทางด้าน
ร่างกายน้ันก็เป็นภาระของแพทย์ ท่ีจะพยายามจัดการแก้ไขไปตาม
วิชาการตามหลักของการรักษา แต่ทางด้านญาติของผู้ป่วย ต้องถือด้าน
จิตใจน้ีเป็นเรือ่งสำาคัญ นอกจากการท่ีจะคอยเอื้ออำานวยให้ความสะดวก  



12 ยามเจ็บไข้ รักษาใจได้ ยามถึงคราวของธรรมดา มีปัญญารู้เทา่ทัน

และการดูแลท่ัวๆ ไปแล้ว สิ่งท่ีควรทำาก็คอื การรักษาท้ังจิตใจของตนเอง
และจิตใจของผู้ป่วยให้เป็นจิตใจท่ีเข้มแข็ง

ในด้านจิตใจของตนเอง ก็ควรให้มีความปลอดโปร่ง สบายใจ 
อย่างน้อยก็มีความสบายใจว่า เมื่อท่านผู้เป็นท่ีรักของเราป่วยไข้ เราก็ไม่
ได้ทอดท้ิงท่าน ได้เอาใจใส่ดูแลรักษาอย่างเต็มท่ี เมื่อได้ทำาหน้าท่ีของเรา
อย่างเต็มท่ีแล้ว ก็สบายใจได้ประการหน่ึงแล้วว่า เราได้ทำาหน้าท่ีของ
ตนเองอย่างดีท่ีสุด เมื่อได้ทำาหน้าท่ีของตนเองแล้วก็มีความสบายใจข้ึน
มา ความเข้มแข็งท่ีเกิดจากความสบายใจน้ัน ก็จะมาคอยช่วย คอยเสริม 
คอยใหก้ำาลังใจ ไม่ว่าท่านผู้เจ็บป่วยจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม

คนเราน้ัน เรื่องจิตใจเราทราบไม่ได้ บางทีรู้ในทางประสาท
สัมผัสไม่ได้ แต่มีความซึมซาบอยู่ภายใน แม้แต่คนท่ีไม่รู้ตัวแล้ว ในบาง
ระดับก็ยังมีการฝันบ้าง ยังมีความรู้สึกรับรู้เล็กๆ น้อยๆ บางทีเป็นความ
ละเอียดอ่อนในทางการรับสัมผัสต่างๆ ในทางประสาท ในทางจิตใจ จึง
อาจจะได้รับรัศมีแห่งความสุขสบายใจ ทำาให้มีกำาลังใจข้ึนมา อย่างน้อย
ก็ทำาให้ไม่มีห่วงมีกังวล ใจก็จะเข้มแข็งข้ึน ความปลอดโปร่ง ความ
สบายใจ จิตใจท่ีผ่องใสเบกิบานน้ัน เป็นสิ่งท่ีดีงาม

คนเราน้ันเรื่องจิตใจเป็นสิ่งท่ีสำาคัญ อย่างท่ีอาตมาได้กล่าวมา
แล้ว การท่ีลูกๆ หลานๆ ผู้ท่ีใกล้ชิดมาคอยเอาใจใส่ดูแล ถึงกับได้สละ
การงานอะไรต่างๆ มา ก็เพราะจิตใจท่ีมีความรักกัน มีความห่วงใยกันน่ี
แหละ แต่ในเวลาเดียวกันน้ันเอง เพราะความรักและความห่วงใยกันน่ี
แหละ ก็อาจจะทำาให้จิตใจของเราน้ีกลายเป็นจิตใจท่ีมีความเร่าร้อน
กระวนกระวายไปได้เหมือนกัน สิ่งท่ีดีน้ัน บางทีก็กลับเป็นปัจจัยให้เกิด
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ความทุกข์ อย่างท่ีทางพระท่านบอกว่า ความรักทำาให้เกิดความทุกข์ 
เพราะว่าเมื่อรักแล้วมีความผูกพัน ก็ทำาให้มีความกระทบกระเทือนเกิด
ข้ึนได้ง่าย

ทีน้ี ทำาอย่างไรจะให้มีความรักด้วย และก็ไม่มีทุกข์ด้วย ก็ต้อง
เป็นความรักท่ีประคับประคองทำาใจอย่างถูกต้อง เมื่อทำาได้ถูกต้องแล้ว 
ก็จะได้ส่วนท่ีดี เอาแต่ส่วนท่ีดีไว้ ให้มีแต่ส่วนท่ีเป็นความดีงาม และ
ความสุข ความรักน้ันก็จะเป็นเครื่องช่วยให้เกิดความผูกพัน แล้วก็ทำาให้
มาเอาใจใส่ดูแลกัน แล้วทีน้ีความรักท่ีเราประคับประคองไว้ดี ก็จะทำาให้
จิตใจปลอดโปร่งผ่องใส เป็นไปในแง่ท่ีทำาให้เกิดกำาลังในการช่วยเหลือซ่ึง
กนัและกัน

ฉะน้ัน จึงควรพิจารณาทำาใจอย่างท่ีกล่าวเมื่อกี้ว่า เราได้ทำา
หน้าท่ีของเราถูกต้องหรือไม่ สำารวจตัวเอง เมื่อทำาหน้าท่ีถูกต้องแล้ว ก็
พึงสบายใจในข้ันท่ีหน่ึง ต่อแต่น้ันก็มองในแง่ท่ีว่า การท่ีจะไม่สบายใจ
หรือมีความรู้สึกทุกข์โศกอะไรน้ี ไม่สามารถช่วยท่านผู้ท่ีเจ็บไข้นอนป่วย
อยู่ได้ สิ่งท่ีจะช่วยได้ก็คือขวัญ หรือกำาลังใจท่ีดี ความปลอดโปร่งเบิก
บานผ่องใส แม้แต่ในส่วนของตัวเราเอง การท่ีจะคิดอะไรได้ปลอดโปร่ง
คล่องแคล่ว ก็ต้องมีจิตใจท่ีสบายสงบด้วย ถ้ามีความกระวนกระวาย 
เช่นความกระสับกระส่ายทางกายก็ตาม ทางใจก็ตาม  กจ็ะทำาให้คิดอะไร
ไม่คล่อง และก็จะทำาอะไรไม่ถูกต้องด้วย ถ้าจะทำาให้ได้ผลดีก็ต้องมีจิตใจ
ท่ีสงบและเข้มแข็ง ปลอดโปร่ง มีความเบิกบานผ่องใส จึงจะทำาให้เกิด
เป็นผลดี
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เพราะฉะน้ัน หลักการสำาคัญก็คือ ให้ส่วนท่ีดีนำามาซ่ึงส่วนท่ีดี
ยิ่งๆ ข้ึนไป คือความรักท่ีมีต่อคุณพ่อท่ีเจ็บไข้ได้ป่วยน้ัน เป็นส่วนท่ีดีอยู่
แล้ว จึงควรให้เกิดความเบิกบานผ่องใสของจิตใจ แล้วก็เอาจิตใจท่ีดีงาม
น้ี มาคิดไตร่ตรอง พิจารณาในการท่ีจะคิดแก้ไขสถานการณ์ ในการท่ีจะ
จัดการดูแลเอาใจใส่ ดำาเนินการรักษาต่างๆ ตลอดจนทำาสภาพจิตใจของ
ตนให้เป็นจิตใจท่ีจะช่วยเสริมให้จิตของท่านผู้ป่วยได้มีความสบายใจ 

สมมติว่า ท่านผู้ป่วยได้ทราบถึงลูกหลานท่ีกำาลังห้อมล้อมเอาใจ
ใส่คอยห่วงใยท่านอยู่ ท่านก็จะรู้สึกว่าลูกหลานรักท่าน ในเวลาเดียวกัน
ถ้าลูกหลานท้ังหมดน้ันมีจิตใจท่ีสบาย ท่านก็จะไม่ต้องห่วงกังวล ก็จะ
เป็นเครื่องช่วยให้จิตใจของท่านสบายด้วย เมื่อท่านมีจิตใจท่ีสบาย มี
กำาลังใจท่ีเข้มแข็ง ก็จะเป็นเครื่องช่วยในการรักษาร่างกายของท่านอีก
ด้วย 

โดยเฉพาะในตอนน้ี นอกจากจะพยายามทำาใจ หรอืคิดพิจารณา
ไตร่ตรองให้จิตใจเข้มแข็งแล้ว ก็ยังได้อาศัยอานุภาพของบุญกุศลและ
พระรัตนตรัยช่วยเหลืออีกด้วย กล่าวคือ ในขณะน้ี เราไม่ใช่อยู่เฉพาะตัว
ลำาพังจิตใจผู้เดียวเท่าน้ัน แต่ยังมีอานุภาพของบุญกุศลช่วยหล่อเลี้ยง
ด้วย อาจารย์และคุณพี่ และญาติทุกคนมีความห่วงใยรักในคุณพ่อ และ
ก็ได้ทำาบุญแทนคุณพ่อแล้ว จึงขอให้อานิสงส์อานุภาพของบุญกุศลท่ีได้
ทำาน้ี จงเป็นเครื่องช่วยเสริมกำาลังใจของท่านด้วย โดยเฉพาะขอให้ทุก
ท่านต้ังใจ รวมจิตไปท่ีตัวคุณพ่อ ขอให้อานุภาพแห่งบุญน้ี เป็นเครื่อง
บำารุงหล่อเลี้ยงรกัษาตัวท่าน 
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เมื่อมีการทำาบุญ ก็จะมีการท่ีได้บูชาเคารพพระรัตนตรัย พระ
รัตนตรัยน้ัน เป็นสิ่งยึดเหน่ียวท่ีลึกซ้ึงท่ีสุดในทางจิตใจ เมื่อเราเข้าถึง
พระรัตนตรัยแล้ว จิตใจก็จะมีความเข้มแข็ง มีกำาลัง มีความสงบ มีความ
ร่มเย็นเกิดข้ึน ก็ขอให้ความร่มเย็นน้ี เป็นบรรยากาศท่ีแวดล้อมหมู่ญาติ
ท้ังหมดพร้อมท้ังคุณพ่อ ช่วยประคับประคองหล่อเลี้ยงให้ท่านฟื้นข้ึนมา 
โดยมีความเข้มแข็งท้ังในทางกายและทางจิตใจ

ในโอกาสน้ี อาตมาขออนุโมทนาอาจารย์ พร้อมท้ังคุณพี่และ
ญาติท้ังปวง ท่ีได้ทำาบุญถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ ซ่ึงเป็นเครื่องท่ีจะ
ทำาให้เกิดความดีงามแห่งจิตใจ หล่อเลี้ยงจิตใจให้เกิดความสดชื่นผ่องใส 
มีความสุข มีความปลอดโปร่งเบิกบาน และมีความสงบ ก็ขอให้จิตใจท่ี
เบิกบาน มีความเย็น มีความสงบน้ี นำามาซ่ึงผลอันเป็นสิริมงคล คือ
ความสุข และความฟื้นฟู พรั่งพรอ้มด้วยสุขภาพท้ังกายและใจต่อไป

ต่อแต่น้ีไป ขอเชิญรับพรและขอให้เอาใจช่วยคุณพ่อขอให้ท่าน
ได้อนุโมทนารับทราบ และขอให้ทุกท่านได้ช่วยกันสร้างบรรยากาศแห่ง
ความสงบ ความแช่มชื่นเบกิบานผ่องใสยิ่งๆ ข้ึนไป





เมื่อธรรมดามาถึง 
รู้ให้ทันและทำาให้ถูก



ระลกึถงึความตาย
และวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องต่อความตาย

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสสฺ ฯ
น เหว ติฏฺำ นาสีนำ น สยานำ น ปตฺถคุำ
ตสฺมา อิธ ชีวิตเสเส กจฺิจกโร สิยา โร น จ มชฺเชติ

ณ บัดน้ี อาตมภาพจักแสดงพระธรรมเทศนา ประดับสติ
ปัญญาของท่านสาธุชนท้ังหลาย เพื่ออุทิศกุศลแก่ท่านผู้ได้ล่วงลับไป
แล้ว  นับกาลเวลาผ่านโดยลำาดับ

การบำาเพ็ญกุศลตามประเพณี
อันการบำาเพ็ญกุศลเช่นน้ี  นับว่าเป็นการอนุวัตรตามประเพณี 

เน่ืองด้วยพระพุทธศาสนาซ่ึงปฏิบัติสืบต่อกันมา โดยท่ัวไปถือว่า
เป็นการประกาศคุณความดีของบุคคลท้ัง 2 ฝ่าย  ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อ
กัน  กล่าวคือท่านผู้ล่วงลับไปแล้วฝ่ายหน่ึง  และท่านท่ียังดำารงชีวิตอยู่
และมาเป็นเจ้าภาพอีกฝา่ยหน่ึง

ในส่วนของท่านผู้ล่วงลับไปแล้ว     การประกอบพิธีน้ีเป็นการ
ประกาศถึงความดีของท่าน ว่าท่านได้เคยกระทำาความดีงาม มีอุปการ
คุณแก่ท่านท่ีดำารงชีวิตอยู่  โดยเฉพาะแก่ท่านผู้เป็นเจ้าภาพน้ัน  จึง
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เป็นเหตุให้ระลึกถึงคุณความดีน้ันหรืออุปการคุณน้ัน  แล้วขวนขวาย
กระทำากิจต่างๆ  อันพึงทำาเพื่อระลึกถึงท่าน  อุทิศส่วนกุศลให้ท่าน 
ตามประเพณีนิยมท่ีได้สืบกันมาในสังคมและตามหลกัของพระศาสนา

สว่นในฝ่ายของเจ้าภาพท่ีได้มาประกอบพิธีน้ี กเ็ป็นการประกาศ
ถึงความดีของท่าน ว่าเป็นผู้มีกตัญญูกตเวทิตาธรรม เมื่อท่านผู้มีอุปการ-
คุณซ่ึงได้ทำาความดีแก่ตนไว้  ได้ล่วงลับไปแล้ว ก็มิได้น่ิงอยู่เฉย  ได้
ขวนขวายกระทำากิจท่ีควรทำา  มีความรำาลึกถึงท่าน  และพยายามแสดง
ตอบแทน  ในเมื่อไม่สามารถจะกระทำาได้ด้วยประการอื่น  เพราะท่านผู้
มีพระคุณได้ล่วงลับไปแล้ว   ก็กระทำาโดยวิธีการอุทิศกุศลตามประเพณี
นิยมท่ีต้องด้วยหลกัพระพุทธศาสนา

การบำาเพ็ญกุศลเป็นโอกาสที่จะได้กระทำาความดีงาม
แต่ท้ังน้ีก็มิใช่เป็นเพียงการแสดงความสัมพันธ์และความดีต่อกัน 

ระหว่างเจ้าภาพกับท่านผู้ล่วงลับไปเท่าน้ัน  การท่ีพุทธศาสนิกชนแต่
โบราณมาได้ต้ังหลักให้มีพิธีกรรมเช่นน้ีข้ึน  ก็ย่อมมุ่งหมายเพื่อให้เป็น
โอกาสท่ีจะได้กระทำาความดีงาม  ทำาสิ่งท่ีเป็นประโยชน์เป็นกุศลยิ่งๆ ข้ึน
ไปด้วย  จุดหมายสำาคัญของพิธีน้ันก็อยู่ ณ ท่ีน้ี   คือได้อาศัยโอกาสเช่น
น้ี  กระทำาสิ่งท่ีดีงามเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตัวเจ้าภาพเอง  และเป็น
คุณประโยชน์แก่สาธุชนท้ังหลายท่ีได้เกี่ยวข้องมาร่วมพิธีด้วย  สำาหรับ
ท่านท่ีได้ล่วงลับไปแล้วน้ัน   ก็จะได้รับการอุทิศกุศลตามความเชื่อใน
พุทธศาสนาและประเพณี  ให้ท่านได้รับผลแห่งบุญกุศลท่ีเจ้าภาพได้
บำาเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขของท่านในภพสืบต่อไป  ส่วนทางเจ้าภาพก็ได้
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ประกอบการบุญการกุศล  ได้เป็นโอกาสท่ีญาติมิตรผู้หวังดีท้ังหลาย  จะ
ได้มาทำาบุญทำากุศลร่วมกันงอกงามในคุณความดียิ่งข้ึนไป

ความตายเป็นสิ่งที่ไม่นา่พึงใจ
ในทางพุทธศาสนาน้ัน ท่านให้หาโอกาสทุกอย่างท่ีจะกระทำาสิ่ง

ท่ีดีงาม  คือเมื่อมีเหตุการณ์อันน่าพึงใจก็ตาม ไม่น่าพึงใจก็ตาม เกิดข้ึน 
พุทธศาสนิกชนจะได้ใช้โอกาสน้ี  ทำาให้เกิดเป็นประโยชน์เป็นกุศลมาก
ยิ่งๆ ข้ึนไป สำาหรบัในกรณีน้ี ความตายเปน็สิง่ท่ีไมน่่าพงึใจ จัดวา่เปน็สว่น
อนิฏฐารมณ์ เป็นการพลัดพรากจากกัน แต่ว่าวิสัยของพุทธศาสนิกชน
แล้ว  แม้จะประสบกับสิ่งท่ีเป็นอารมณ์อันไม่น่าพึงใจ  มีเหตุการณ์อัน
ทำาให้เกิดความทุกข์ความโศกเศร้า  แต่ก็ใช้เหตุการณ์ท่ีโศกเศร้าน้ีแหละ
ทำาสิ่งท่ีเป็นกุศลเป็นคุณเป็นประโยชน์ยิ่งข้ึน  ท้ังแก่ตนเองและแก่ผู้อื่น 
ตนเองก็ได้บำาเพ็ญกุศลทำาความดีในทานศีลภาวนามากยิ่งข้ึน    ได้ช่วย
บำาเพ็ญประโยชน์บำารุงพระศาสนา จัดพิธีต่างๆ อันเป็นประโยชน์ ท่ีจะ
ช่วยให้ท่านผู้มาร่วมพิธีบำาเพ็ญกุศล ได้รับความเจริญงอกงาม ฝึกฝน
อบรมสติปัญญาของตนเอง ดังเช่นท่ีได้มีพระธรรมเทศนาเช่นน้ี ก็นับได้
วา่เปน็การนำาเอาโอกาสหรอืเหตุการณ์น้ันมาใชใ้หเ้ปน็ประโยชน์อยา่งหน่ึง

ดคูวามตายเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต
ท่ีกล่าวเมื่อกี้น้ีว่าความตายเป็นสิ่งท่ีไม่น่าพึงใจ  อันน้ีก็เป็นการ

กล่าวตามวิสัยของปุถุชนท้ังหลาย  คือมนุษย์ปุถุชนน้ัน  ย่อมวัดสิ่งท้ัง
หลายไปตามความถูกใจไม่ถูกใจของตนเอง  ความตายน้ันเป็นสิ่งท่ีไม่
ถูกใจ  เราก็ไม่ชอบ ส่วนสิ่งใดท่ีเราถูกใจ เราก็ชอบ เราก็อยากใหเ้กิดให้มี
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ข้ึน  แต่ถ้ากล่าวตามเหตุผลท่ีแท้จริงแล้ว เรื่องความตายน้ีท่านก็จัดอยู่
ในคติของธรรมดา  คือเป็นเรื่องธรรมดาอย่างหน่ึง มีเกิดก็ต้องมีตาย คือ
เกิดมาแล้วก็ต้องตาย  หรือท่ีตายก็เพราะได้เกิดมาแล้ว  ความเกิดกับ
ความตายน้ันเป็นของคู่กัน  จะเลือกเอาเพียงอย่างหน่ึงอย่างใดไม่ได้ 
และเป็นไปตามกระบวนการเหตุผลหรือเป็นไปตามเหตุปัจจัย  มีเกิดก็มี
ดับ หรือว่าสิ่งท้ังหลายมีความเกิดในเบื้องต้น มีความเปลี่ยนแปลงแตก
สลายไปในท่ีสุด  แต่กระน้ันก็ตาม  ปุถุชนท้ังหลายก็ย่อมปรารถนาใน
ส่วนท่ีตนถูกใจ อยากจะเลือกเอาอย่างเดียว คือตามปกติจะชอบพูดถึง
ความเกิด  เมื่อมีความเกิดข้ึนก็มักจะกล่าวถึงหรือยินดีพูดถึงด้วยความ
ชอบใจ  มีความลิงโลดต่ืนเต้นกันต่างๆ  แต่ส่วนความตายน้ันไม่อยาก
พูดถึงไม่อยากฟัง  ตลอดจนว่าแม้แต่นึกถึงก็ไม่อยาก  อันน้ีตรงข้ามกับ
ในทางธรรม

ความตายเป็นเครื่องเตือนสติแก่มนุษย์ปุถุชน
ในทางธรรมน้ันท่านกลบัชอบพดูถึงความตาย ท่านไม่ชอบพูดถึง

ความเกิดท่ีคนท้ังหลายชอบหรือปรารถนา เพราะว่าความตาย ท่านพูด
ข้ึนมาแล้วก็เป็นเครื่องเตือนสติแก่มนุษย์ปุถุชนท้ังหลาย ให้ได้ความคิด
ในธรรมะ  แม้ในโอกาสใดท่านจะพูดถึงความเกิดบ้าง  ท่านก็จะพูดถึง
ในแง่ท่ีสัมพันธ์กับความตาย  เป็นเครื่องเตือนสติเช่นเดียวกัน  บางครั้ง
ท่านถึงกับพูดว่า  ถ้าจะกลัวตายก็ควรจะกลัวเกิด  เพราะว่าในเมื่อเกิด
ข้ึนมาก็ต้องตาย  ในเมื่อไม่อยากตายก็ต้องไม่อยากเกิด  การท่ีพูดอย่าง
น้ีก็เป็นวิธีการของท่าน ในการท่ีจะให้เป็นอนุสติเตือนใจมนุษย์ท้ังหลาย 
เพื่อจะให้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ  เพราะว่ามนุษย์ท้ังหลาย  เมื่อนึกถึง
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ความเกิดแล้วมีความดีใจ  ก็อาจจะเกิดความมัวเมาประมาท  แทนท่ีจะ
คิดเร่งขวนขวายในการทำากิจหน้าท่ีความดีงามต่างๆ ก็อาจจะหันไป
เพลิดเพลินสนุกสนาน  หาแต่ความสุขความปรนเปรอตนเอง    และก็
ไม่อยากนึกถึงความตาย  เพราะจิตใจสลดหดหู่  และทำาให้เกิดความ
ท้อแท้  อันน้ีในทางธรรมถือว่าเป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้อง  ทางหลักธรรม
ท่านจึงสอนให้ระลึกถึงความตาย  ท้ังน้ีเป็นการพูดทวนกระแสจิตของ
มนุษย์  แต่มุ่งเพื่อประโยชน์แก่มนุษย์น่ันเอง  มุ่งจะให้ยอมรับความจริง 
และเผชิญหน้าความจริง และแนะวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องคือมิใช่กล่าวเพียง
ให้ระลึกถึงความตาย  แต่ท่านให้ระลึกถึงความตายแล้วแนะวิธีปฏิบัติท่ี
ถูกต้องต่อความตายด้วย

วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องต่อความตาย
มนุษย์ปุถุชนนึกถึงความตายอย่างไม่ถูกต้องอย่างไร  และใน

ทางพระศาสนาสอนหรือแนะนำาให้ปฏิบัติให้ถูกต้องอย่างไร  มนุษย์
ปุถุชนนึกถึงความตายอย่างไม่ถูกต้องคือมีความหวาดหวั่นพรั่นกลัว  มี
ความสลดหดหู่ท้อแท้  หรือจะขยายให้พิสดารต่อไปอีก  ก็สัมพันธ์กับ
บุคคลท่ีตายน้ันท่ีตนระลึกถึง  ถ้าหากระลึกถึงความตายของบุคคลท่ี
ตนเองเกลียดชังหรือไม่พอใจ  บุคคลท่ีเป็นศัตรู  มนุษย์ปุถุชนก็จะมี
ความดีใจ แต่ถ้าหากว่าบุคคลท่ีตายน้ันไม่เกี่ยวข้องกับตนเอง เป็น
บุคคลท่ัวๆ ไป ก็จะระลึกถึงด้วยความเฉย หรือว่าถ้าจะระลึกถึงตัว
ความตายน้ัน ก็จะมีความหวาดหวั่นพรั่นใจหวาดเสียว หรือมีความ
สลดหดหู่ท้อแท้  รวมความว่า  จิตมนุษย์ปุถุชนไม่สามารถต้ังอยู่ใน
ความดีความงามท่ีแท้จริงได้  แต่เอนเอียงไปในด้านต่างๆ   ถึงแม้ถ้าไม่
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เกี่ยวกับบุคคลอื่น   นึกถึงความตายของตนเอง   ก็จะมีความหวาดกลัว 
ความหดหู่ท้อแท้  ดังได้กล่าวมาแลว้

ระลึกถึงความตายจิตไม่ประมาท
ส่วนในทางพระศาสนาน้ัน  ท่านสอนให้ระลึกถึงความตายเพื่อ

เป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจตนเอง  ว่าความตายน้ันเป็นเรื่องธรรมดาของ
ชีวิต  มันจะต้องเกิดมีข้ึน  เป็นเรื่องสืบต่อไปจากความเกิด  ในเมื่อมัน
เป็นเรื่องธรรมดาก็ไม่ต้องไปกลัว แต่มีข้อท่ีน่าพิจารณาว่า ความตายน้ัน
ซ่ึงเป็นของแน่นอน  แต่จะมาถึงเมื่อไรไม่แน่  ชีวิตของคนเราอาจจะสั้น
หรืออาจจะยาวไม่มีเครื่องกำาหนดให้มองเห็นได้ชัดเจน เพราะฉะน้ัน 
จึงควรใช้เป็นเครื่องเร่งเรา้ตนเองให้มีความไม่ประมาท กลา่วคือ ชีวิตน้ี
มีกิจหน้าท่ีอะไร  ก็ควรเร่งรัดจัดทำา  ชีวิตของตนจะมีค่าและความดีงาม
อย่างไร ก็ควรเร่งขวนขวายประกอบกรรมท่ีจะให้เป็นอย่างน้ัน ให้ชีวิต
ของตนมีคุณค่า ให้อยู่อย่างมีประโยชน์ และตายไปก็มีคุณค่าเหลือท้ิงไว้  
เป็นประโยชน์แก่คนอื่นภายหลังด้วย  อันน้ีเป็นคำาสอนทางพระศาสนา 
สำาหรบัให้ระลึกถึงความตาย

พิจารณาความตายเพ่ือให้รู้ความเป็นจริงของชีวิต
ส่วนในอีกข้ันหน่ึงซ่ึงเป็นข้ันสูงข้ึนไป  ท่านก็สอนให้พิจารณาถึง

ความตายน้ัน  ในฐานะเป็นคติธรรมดาดังได้กล่าวแล้ว  แต่ความหมาย
ของคติธรรมดา คือใหรู้้ความเป็นจริงของชีวิต ว่ามีการเริ่มต้นและสิ้นสุด 
เพื่อจิตใจจะได้ไม่ถูกครอบงำาบีบคั้น ด้วยความทุกข์จากความพลัดพราก 
จากการท่ีนึกถึงความตายของตนเอง เป็นต้น คือรู้เท่าทันความเป็นไป
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ของธรรมดา แล้วก็มีจิตใจสบายดำารงอยู่ในปกติได้เสมอ รำาลึกถึงความ
ตายด้วยความไม่หวาดหวั่น  และเป็นอยู่ด้วยปัญญา  คือกระทำาสิ่งต่างๆ  
ด้วยความรู้และเข้าใจธรรมดาน้ัน หมายความว่า อยู่ด้วยความรู้เหตุผล 
อะไรเป็นสิ่งควรทำาก็กระทำาไป อะไรเป็นสิ่งท่ีเป็นปัญหา ควรแก้ไข ก็
กระทำาไปตามเหตุปัจจัย อนัน้ีกเ็ปน็คำาสอนข้ันสงูข้ึนไปในทางพระศาสนา

ขัน้ตอนการปฏิบัติของมนุษย์ต่อเรื่องความตาย
สรุปว่าท่าทีการปฏิบัติของมนุษย์ต่อเรื่องความตายน้ี  แสดงถึง

ความเจริญงอกงามแห่งจิตใจของมนุษย์เป็น 3 ข้ันด้วยกัน  คือ

ข้ันท่ี  1  มนุษย์ปุถุชนท่ัวไป  ท่านว่าเป็นปุถุชนท่ียังมิได้สดับ 
คือยังไม่มีการศึกษา  ก็จะระลึกนึกถึงความตายด้วยความหวาดหวั่น
พรั่นกลัว เศร้าหดหู่ท้อแท้ ระย่อท้อถอย

ข้ันท่ี  2  สูงข้ึนไป  เปน็อริยสาวกผู้มกีารศกึษา  ได้สดับแล้ว  ก็
ระลึกถึงความตายโดยเป็นอนุสติ  สำาหรับตักเตือนใจไม่ให้ประมาท  เร่ง
ขวนขวายปฏิบัติ  ประกอบหน้าท่ี  คุณงามความดีให้ชีวิตน้ีมีประโยชน์ 
มีคุณค่า

ข้ันท่ี  3  คือให้รู้เท่าทันความตาย  ซ่ึงมีคติเน่ืองอยู่ในธรรมดา 
จะได้มีชีวิตท่ีปราศจากความทุกข์ ไม่ถูกบีบคั้นด้วยความรู้สึกหวาดหวั่น
พรั่นกลัวต่อความพลัดพรากเป็นต้น  มีใจปลอดโปร่งโล่งสบาย  และ
เป็นอยู่ด้วยปัญญาท่ีกระทำาการไปตามเหตุผล  ด้วยความรู้เท่าทันเหตุ
ปัจจัย
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เรื่องท่าทีปฏิบัติเช่นน้ี  มิใช่เฉพาะต่อความตายเท่าน้ัน  แม้ใน
เรื่องท่ัวๆ ไป มนุษยก์็จะปฏิบัติด้วยท่าที 3 ประการเหลา่น้ี แต่ข้อสังเกต
ท่ีน่าจะกล่าวถึงในท่ีน้ีก็คือ  ในประการท่ี 2 ซ่ึงในท่ีน้ีกล่าวถึงคำาสอนใน
ทางพระศาสนา ว่าให้มนุษย์ขวนขวายเร่งกระทำาการต่างๆ โดยนำาเอา
การระลึกถึงความตายน้ันมาเป็นเครือ่งเร่งเร้า

มนุษย์ท่ัวไป  ในการดำาเนินชีวิตประจำาวันน้ัน  ก็อาศัยสิ่งต่างๆ 
เป็นเครื่องเร่งเร้าตัวเองในการกระทำาการต่างๆ อยู่ตลอดเวลา  แต่ว่า
เครื่องเร่งเรา้ของมนุษย์น้ันมิใช่เป็นเรื่องคุณธรรมหรืออนุสติ  อย่างเช่นใน
ทางพระพุทธศาสนาสอนไว้ หรอืมีบ้างก็ปนกันไปกับเครื่องเร้าอย่างอื่น

เครื่องเร้าอย่างอื่นท่ีมีอยู่มาก   เป็นไปโดยปกติธรรมดาน้ีมีอะไร 
เครื่องเร่งเร้าโดยท่ัวไปน้ันก็ได้แก่สิ่งบีบคั้น   คือความทุกข์และกิเลสท่ี
อยู่ภายในจิตใจ คือมนุษย์น้ัน ท่ีจะกระทำาการต่างๆ มีความพยายาม
อะไรโดยมากน้ัน  ต้องมีเครื่องเร่งเร้าข้ึนมา  แต่เครื่องเร่งเร้าน้ันคือ 
เครื่องบีบคั้นน้ันเองคือมนุษย์ถูกบีบคั้นก็ด้ินรนขวนขวายทำาการต่างๆ 
โดยมากไม่สามารถกระทำาการต่างๆ เพียงด้วยความรู้ความเข้าใจ   ด้วย
ปัญญารู้เหตุรู้ผลเท่าน้ัน  แต่ต้องอาศัยสิ่งบีบคั้นเข้ามาเช่น  มีความกลัว 
หรือมีปัญหาเข้ามาเร่งรัดตนเอง  โดยเฉพาะก็คือเรื่องกิเลสภายในจิตใจ 
กิเลสก็คือความโลภ  ความอยากได้  ก็เป็นเครื่องเร่งเร้าบีบคั้นในใจให้
กระทำาการต่างๆ หรือเพราะโทสะ ความโกรธ ความชิงชัง ความ
ต้องการทำาลาย ความขัดเคอืง ความขัดแย้ง อย่างใดอย่างหน่ึงกเ็ป็นเหตุ
เร่งเร้าบีบคั้นในใจ ให้กระทำาการเพียรพยายามด้ินรนขวนขวาย และ
โมหะ แสดงออกมาในรูปของความกลัว ความหวาด ระแวงเป็นต้น  ก็
เป็นเครือ่งบีบคั้น  ทำาให้ด้ินรนขวนขวายทำาการต่างๆ
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ชนิดแห่งความประมาท
อันน้ีเป็นเรื่องของมนุษย์ปุถุชนท่ีเป็นไปโดยมาก  แต่ถ้าหากว่า

ไม่มีกิเลสมาเป็นเครื่องเร่งเร้า  ไม่มีเครื่องบีบคั้นมาบีบรัดตนเองแล้ว 
ปุถุชนก็มักจะตกอยู่ในความน่ิงเฉยเฉ่ือยชา   ไม่ขวนขวายกระทำาการ
ต่างๆ  การท่ีอยู่ในความน่ิงเฉย  ไม่ประกอบกิจท่ีควรทำา  ไม่ละเว้นสิ่งท่ี
ไม่ควรกระทำาน้ี  คือลักษณะท่ีท่านเรียกว่าความประมาท  รวมความว่า
เพราะอำานาจกิเลส  จึงทำาให้มนุษย์ด้ินรนขวนขวายทำาการต่างๆ  แต่ใน
เมื่อไม่มีกิเลสท่ีบีบคั้น  มนุษย์ก็ตกอยู่ในความประมาท  ซ่ึงก็คืออยู่ใน
อำานาจของกิเลสเช่นเดียวกัน  แต่กิเลสในท่ีน้ีหมายถึงความติดในความ
สุข  ความเพลิดเพลินท่ีมีอยู่สบายแล้วก็เลยไม่ด้ินรนกระทำาการท่ีควรทำา 
เพราะฉะน้ันตกลงว่า  ถ้าเป็นปุถุชนโดยสมบูรณ์แล้วก็จะอยู่ด้วยกิเลส 
ทำาการขวนขวายต่างๆ ก็ด้วยกิเลส อยู่เฉยก็ด้วยกิเลส ซ่ึงมีศัพท์เฉพาะ 
เรียกว่า ความประมาท  น้ีเป็นข้ันหน่ึง

เพียรพยายามด้วยอำานาจคุณธรรม
ในทางธรรมะต้องการให้มนุษย์ด้ินรนขวนขวายด้วยอำานาจ

คุณธรรม  ให้พยายามนำาคุณธรรมเข้ามาแทน  เข้ามาเป็นเครื่องเร่งเร้า
กระตุ้น  เช่น เอาความสำานึก เอาศรัทธา ความกรุณาอยา่งเช่นการระลกึ
ถึงความตายท่ีท่านเรียกว่ามรณานุสติ  เป็นต้น  มาเป็นเครื่องกระตุ้น
เร่งเร้าใจให้ขวนขวายกระทำาการต่างๆ มิใช่กระทำาด้วย โลภะ โทสะ 
โมหะ และแม้ไม่มีความทุกข์  ไม่มีกิเลสเข้ามาบีบคั้น  ก็ให้สามารถ
ขวนขวายกระทำาสิ่งท่ีดีงาม  อันเป็นการกระทำาได้ด้วยคุณธรรมของ
ตนเอง  คือมีความไม่ประมาทได้เสมอ  เพราะฉะน้ันลักษณะท่ีต่างกันใน
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การขวนขวายกระทำาความเพียรของปุถุชนกับการปฏิบัติตามคำาสอนใน
ทางพระศาสนาก็คือ  ฝ่ายหน่ึงน้ันด้ินรนขวนขวายด้วยอำานาจของกิเลส 
ส่วนในทางธรรม ให้ด้ินรนขวนขวายเพียรพยายามด้วยอำานาจคุณธรรม 
น้ีเป็นข้ันสอง คอือาศยัการกระตุ้นเตือนเร่งเร้า

คติเก่ียวกับการรู้เท่าทันธรรมดา
สูงข้ึนไปอีกข้ันหน่ึง  ก็คือข้ันรู้เท่าทันธรรมดา  เรื่องคติเกี่ยวกับ

การรู้เท่าทันธรรมดาน้ี  เมื่อนำามาสั่งสอนแก่ปุถุชนก็ก่อปัญหาข้ึนได้อีก 
คือมนุษย์ปุถุชนน้ัน  พอจะเห็น  พอจะเชื่อ  เข้าใจเรื่องความเป็นไปตาม
ธรรมดาได้  พอมองเห็นธรรมดาก็ปรับใจตนเองได้  ใจก็สบาย  ท่ีเคยมี
ความทุกข์อะไรต่อมิอะไรต่างๆ เช่น ความพลัดพรากจากคนหรือของซ่ึง
เป็นท่ีรัก  ความประสบกับสิ่งท่ีไม่เป็นท่ีรักปรารถนาแล้วไม่ได้สมหวัง
ต่างๆ ท่ีเคยทำาให้ตนเองมีความทุกข์ เป็นเครื่องบีบคั้นให้ด้ินรน
ขวนขวายพยายามน้ัน  พอได้รับคำาสอนทางพระศาสนาให้รู้เท่าทัน
ธรรมดาแล้วก็เลยเชื่อ  มองเห็นตามก็เลยปรับใจได้  สบายใจ  พอ
สบายใจก็เรียกว่าทุกข์น้อยลงหรือหมดทุกข์  แต่ปัญหาของปุถุชนก็ตาม
มาอีก  ปุถุชนจะไม่ได้อยู่เพียงน้ัน  พอปรับใจได้  แล้วสบายใจก็หยุด 
ไม่ด้ินรนขวนขวายท่ีจะกระทำากิจท่ีควรทำากลับอยู่น่ิงเฉยเสีย  ปัญหา
ท่ีแท้จริงก็ไม่ได้แก้ไข  ต้นตอของปัญหาท่ีแท้จริงก็มิได้ขวนขวายจะ
ศึกษาให้รู้และเข้าใจ เพื่อจะแก้ไขให้เรียบร้อย ตกลงก็เกิดเป็นโทษได้อีก 
เพราะฉะน้ัน  เรื่องของมนุษย์ปุถุชนแล้ว  แม้ได้รับคำาสอนในทางธรรม 
ก็เป็นปัญหาเกิดข้ึนได้เหมือนกันถ้าไม่รู้จักคอยฝึกพยายามท่ีจะดำารงอยู่
ในความไม่ประมาทอยูเ่สมอ
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ในท่ีน้ี  มีข้อท่ีควรกล่าวแทรกเข้ามาเป็น 2 เรื่อง คือเรื่องการ
ปรับและการเฉย

การปรบัตัวเอง
การปรับมี 2 อย่าง คือ ปรับภายนอก กบั ปรับภายใน

ปรับภายนอก  หมายความว่า  สิ่งท้ังหลายท่ีเกิดเป็นปัญหาข้ึน 
วุ่นวายภายนอก  แล้วเราจัดการแก้ไขให้เรียบร้อย  ให้สงบลงได้ก็เรียก
วา่  ปรับภายนอก

อีกอย่างหน่ึงคือ  ใจของตนเองท่ีวุ่นวายเกิดความทุกข์ความ
เดือดร้อนปรับใจของตนเองได้ด้วยความรู้ความเห็นธรรมดา  เรียก
วา่การปรับใจหรือการปรบัภายใน

มนุษยป์ุถุชนท่ัวไปจะมุง่ไปท่ีการปรบัภายนอก อะไรๆ กพ็ยายาม
จะไปแก้ภายนอกให้เข้ากับท่ีตนเองต้องการ  เสร็จแล้วระหว่างน้ันก็เกิด
ความทุกข์  ความเดือดร้อนมาก  เพราะสิ่งท้ังหลายไม่เป็นไปตามใจตัว
เอง ทีน้ี พอได้รับคำาสอนทางธรรมกร็ู้จักหันเข้ามาปรับภายใน คอืปรับใจ
ของตนเองได้ ข้างนอกจะเป็นอย่างไรใจก็พอมีความสุข แต่ว่าถ้าหากไม่
รู้จักความพอดีสมดุล  ก็เกิดปัญหาได้ท้ังสองอย่าง  คือปรับแต่ภายนอก
ภายในไม่ปรับก็มีความทุกข์มาก  ถ้าปรับแต่ภายในใจ  พอมีความสุข 
ส่วนข้างนอกไม่ได้แก้ไขให้เรียบร้อยก็เกิดปัญหาต่อไป  เรื่องของปุถุชนก็
มักจะวนเวียนอยู่สองประการน้ี  น่ีคือเรื่องของการปรับ   เพราะฉะน้ัน 
จะต้องหาความพอดีในระหว่างการปรับสองอย่าง  ถ้ากล่าวโดยท่ัวไปก็
ต้องปรบัท้ังสอง



พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 29

การเฉยของมนษุย์
เรื่องความเฉย  ได้กล่าวว่าบุคคลเมื่อปรับใจตนได้  หรือสิ่งต่างๆ 

เป็นไปโดยเรียบร้อยไม่วุ่นวายก็เฉย  ความน่ิงเฉยน้ีในทางพระศาสนา
กล่าวโดยย่อมีสองอย่าง

อย่างหน่ึงคือ เฉยโดยไม่รู้ เฉยโง่ๆ ท่านเรียกว่าอัญญาณุเบกขา 
คือเฉยเรื่อยเปื่อย เฉยไม่รู้เรื่อง เฉยไม่เอาเรื่องเอาราว คือไม่รู้ว่ามีเรื่อง
อะไรเกิดข้ึนก็น่ิงเฉย หรือว่าเฉยโดยไม่เรียนรู้เรื่องราวท่ีเป็นไป ไม่ได้เกิด
จากความรู้ความเข้าใจ  อันน้ีเป็นความเฉยท่ีเกิดจากโมหะ  หาใช่เป็น
คุณธรรมไม่ เป็นอุเบกขาชนิดหน่ึง แต่เป็นอกุศลเรียกวา่ อญัญาณุเบกขา

อย่างท่ีสอง  เป็นการเฉยอย่างถูกต้องตามหลักธรรมเป็นโสภณ-
เจตสิก คือความเฉยท่ีเกิดจากความรู้ หมายความว่ารู้ว่าอะไรเป็น
อย่างไร  ควรจะทำาอะไร เมื่อไร อย่างไร ก็เลยเฉยไว้  ไม่ต่ืนเต้นโวยวาย 
รอทำาไปตามลำาดับจังหวะข้ันตอน  อันน้ีเป็นความเฉยท่ีถูกต้องในทาง
ธรรมะ

ปุถุชนโดยมากมักจะเฉยแบบท่ีหน่ึง  คือเฉยไม่รู้เรื่อง  เฉยด้วย
โมหะหรืออัญญาณุเบกขา  เฉยด้วยความไม่รู้ก็เกิดโทษ  ฉะน้ันต้อง
ทำาความเข้าใจ  แยกได้ระหว่างเรื่องการปรบัสองอย่าง  และการเฉยสอง
อย่างน้ี  ซ่ึงท้ังหมดน้ันก็เกี่ยวด้วยความประมาทและความไม่ประมาท 
กล่าวคือเมื่อปรับภายในได้  แต่ว่าไม่ขวนขวายทำาสิ่งท่ีควรทำาต่อไป  ก็
เฉยโดยไม่รู้หรือไม่หาความรู้  ไม่ใช่เฉยท่ีเป็นไปด้วยความรู้ความเข้าใจ 
ก็กลายเป็นความประมาท  เรื่องประมาทเช่นน้ีไม่เฉพาะปุถุชนเท่าน้ัน 
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แม้แต่พระอริยบุคคลท่านก็กล่าวว่ายังประมาทได้    ตราบใดท่ียังเป็น
อริยบุคคลเบื้องต้น คอื ไม่บรรลอุรหัตตผล พระโสดาบัน พระสกิทาคามี 
เหล่าน้ีล้วนประมาทได้ท้ังสิ้น    มีแต่พระอรหันต์เท่าน้ันท่ีไม่ประมาท 
ท่านใช้คำาว่าพระอรหันต์เป็นผู้ท่ีไม่สามารถจะประมาท

การเพลิดเพลินในความสุขคือความประมาท
พระโสดาบันน้ัน ท่านแสดงตัวอย่างไว้ว่า เมื่อได้บรรลุคุณธรรม

เบื้องสูงแล้ว  เกิดความพอใจ  เคยมีความทุกข์มากมายก็ไม่มีความทุกข์ 
หรือทุกข์เหลือน้อยเหลือเกินแล้ว  มีความสุขสบายเกิดข้ึนมาก  ก็มี
ความพอใจว่าเราได้เพียรพยายามปฏิบัติธรรมมาได้บรรลุผลสำาเร็จเพียง
น้ี  มีคุณธรรมในตนแล้วอย่างน้ีๆ  ได้ละกิเลสแล้วอย่างน้ีๆ  ได้ประกอบ
ด้วยธรรมวิเศษอย่างน้ีๆ    ก็มีความพอใจเป็นเหตุให้หยุดเฉยอยู่สบายๆ 
พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่า  น้ีเป็นผู้ประมาทแล้ว  เพราะไม่ขวนขวาย
เร่งรัดตนเองในการทำาความเพียรเพื่อคุณธรรมเบื้องสูงยิ่งข้ึนไป  ส่วน
พระอรหันต์เป็นผู้ไม่อาจประมาทเพราะอะไร    เพราะมีชีวิตอยู่ด้วย
ปัญญาและไม่มีกิเลสท่ีจะเป็นเหตุให้ประมาท  ได้กล่าวแล้วว่าคนท่ี
ประมาทน้ันเพราะยังมีกิเลส   คือจะด้วยปรับใจตนเองได้   หรือด้วย
เหตุการณ์ท้ังหลายยังไม่บีบคั้นก็ตาม  ก็มีกิเลสท่ีเป็นเหตุให้ติดในความ
สุข  เพลินในความสบาย  การท่ีเพลินติดในความสุขน่ันแหละ  เป็น
ลักษณะของกิเลส  คือเกิดจากกิเลส  และเป็นตัวท่ีเรียกว่าความ
ประมาท

ส่วนพระอรหันต์น้ันเป็นอยู่ด้วยปัญญา  รู้เท่าทันธรรมดาและ
กระทำาการด้วยความรู้เท่าทันธรรมดาน้ัน เพราะฉะน้ัน ข้ันท่ีหน่ึง ในใจ
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ของท่านเองก็ปรับได้  มีความสุขในทุกสถานการณ์  ข้ันท่ีสองในการ
ปฏิบัติดำาเนินชีวิตของท่านก็คือปฏิบัติไปด้วยความรู้ว่าอะไรเป็นอย่างไร 
อะไรเกิดข้ึนจากเหตุปัจจัยอะไร อะไรจะก่อให้เกิดปัญหาหรือไม่ ถ้าเป็น
ปัญหาก็ศึกษาหาเหตุปัจจัยและแก้ไขเสีย  ก็ทำาให้การปรับภายนอก
ดำาเนินไปได้  หรือรู้จนกระท่ังว่า  สิ่งเหล่าน้ีดำาเนินไปไม่ได้  ก็เป็นไป
ตามเหตุตามปัจจัยเช่นเดียวกัน  น้ีกเ็ป็นเครื่องวดัความแตกต่างเป็นข้ันๆ 
ต้ังแต่ปุถุชนสูงข้ึนมาถึงอริยบุคคลแลว้กระท่ังเป็นพระอรหันต์

ทีน้ี  กลับมากล่าวถึงด้านปุถุชนต่อไป  สำาหรับปุถุชนน้ันเป็น
อันว่า  ต้องอาศัยสิ่งบีบคั้นเร่งเร้ามาช่วยให้ด้ินรนขวนขวายกระทำาการ
ต่างๆ แต่เพราะเหตุว่าปุถุชนโดยท่ัวไปน้ัน คอยอาศัยเครื่องเร่งเรา้บีบคั้น
ท่ีเป็นอกุศล  โดยอาศัยความทุกข์บ้าง  โดยอาศัยกิเลส  คือความโลภ 
ความโกรธ  ความหลงบ้าง  ในทางพระศาสนาเห็นว่าเป็นโทษ  จึงได้
แนะนำาในทางท่ีจะปรับปรุงตนเองให้ดีข้ึน  คือนำาเอาคุณธรรมมาเป็น
เครื่องเร่งเร้าตนเอง  เอาศรัทธามาเป็นเครื่องเร่งเร้าบ้าง  เอามรณสติมา
เป็นเครื่องเร่งเร้าบ้าง  ก็ทำาให้มนุษย์อยู่ด้วยความดีงามมากข้ึน  กระทำา
สิ่งท่ีดีงาม  และกระทำาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อกันมากข้ึน

ปรบัปรุงตนเองให้เจริญคณุธรรมอยู่เสมอ
แต่อย่างไรก็ตาม  มีข้อท่ีควรจะระลึกไว้ว่า  ตราบใดท่ีมนุษย์ยัง

ต้องใช้วิธีเร่งเร้าบีบคั้นด้วยความทุกข์เป็นต้น  แม้ตลอดด้วยคุณธรรมดัง
ท่ีกล่าวมาเป็นเครื่องมากระตุ้นตนให้ขวนขวายทำาการต่างๆ ตราบน้ัน
โลกมนุษย์กย็ังไม่มีความปลอดภัย   หมายความว่า  มนุษย์ยังไม่สามารถ
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เป็นผู้อยู่ด้วยปัญญาบริสุทธิ์อย่างแท้จริง  การท่ีต้องอาศัยสิ่งเร่งเร้ามา
เร่งรัดกระตุ้นตนเองใหก้ระทำาการต่างๆ น้ัน  ยอ่ม

(1)  มีโอกาสท่ีจะเกิดความประมาทอยู่เสมอ  หมายความว่า
ขาดเครื่องกระตุ้นเร่งเร้าข้ึนมาเมือ่ไร  ก็จะตกอยู่ในความประมาทอีก

(2)  การประกอบกรรมทำาการต่างๆ     ของมนุษย์ท่ีอยู่ด้วย
เครื่องกระตุ้นเร่งเร้าเช่นน้ัน  จะมีความไม่พอดีอยู่เสมอ  มากเกินไปบ้าง 
น้อยเกินไปบ้าง  ไม่พอดีท่ีจะแก้ปัญหา  เพราะทำาด้วยแรงแต่ขาดความรู้ 
หรือทำาตามความแรงไม่ทำาตามความรู้  เพราะฉะน้ัน  ก็จะก่อให้เกิด
ปัญหาแก่ตนเองบา้ง  แกผู่้อื่นบ้าง  อยู่เรื่อยไป

ทางพระศาสนาจึงต้องให้มนุษย์ฝึกฝนตนเองให้เจริญงอกงาม
ข้ึนไปในคุณธรรมอยู่เสมอ  คือ  จะต้องให้พยายามเป็นอยู่  มีชีวิตอยู่
ด้วยปัญญา  คือเป็นอยู่ด้วยรู้เข้าใจธรรมดา  ความรู้เท่าทันธรรมดาแล้ว
ประมาทหรือไม่น้ีแหละเป็นเครื่องวัดอย่างหน่ึงว่า  บุคคลผู้น้ันได้บรรลุ
คุณธรรมสูงแค่ไหน  กลา่วง่ายๆ ว่า  ตราบใดท่ีแม้จะได้รู้เข้าใจธรรมะ  รู้
เข้าใจธรรมดาดีแล้ว  แต่ยังมีความประมาทอยู่  อันน้ีแสดงว่ายังไม่ได้
บรรลุคุณธรรมเบื้องสูง  อย่างน้อยก็คือยังไม่ได้บรรลุอรหัตตผล  อาจได้
เป็นอริยบุคคลก็เป็นในชั้นต้นๆ  ยำ้าความว่าคนหมดกิเลสแล้ว  รู้เท่าทัน
ธรรมดาและทำาการด้วยความรู้เท่าทันธรรมดาน้ัน  แต่คนมีกิเลสรู้ตาม
เห็นตามธรรมดาหรือได้ความรู้เท่าทันธรรมดาแล้ว  แต่ทำาการด้วยเอา
ตัวสบายเป็นเกณฑ์  ถ้าตัวสบายแล้ว  ก็ไม่ขวนขวายไม่คิดทำา  ส่วนคน
หมดกิเลสรู้เท่าทันธรรมดา  สบายใจแล้ว  แต่ถ้าปัญหายังมีก็กระทำา  มี
อะไรควรทำาก็ทำาเรื่อยไป
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อยู่ด้วยการรู้เท่าทนัธรรมดาของชีวิต
รวมความว่าพระศาสนาน้ัน  สอนมนุษย์ให้ฝึกตนเอง  ให้เจริญ

ก้าวหน้ายิ่งข้ึนไปเสมอ  เจริญจากข้ันต้นให้ผ่านพ้นความเป็นปุถุชนท่ีมี
แต่ความสลดหดหู่ท้อแท้ใจ  มาสู่ความเร่งเร้าตนเองให้ขวนขวาย
ทำาความดีต่างๆ  ด้วยอาศัยคุณธรรมนำามาเป็นอนุสติเครื่องเตือนใจ
ตนเอง  และเจริญถึงข้ันสูงสุดก็คือ  ให้อยู่ด้วยความรู้เท่าทันธรรมดา 
และทำาการด้วยปัญญาท่ีรู้เท่าทันธรรมดาน้ันตามเหตุปัจจัย  ซ่ึงในวิธี
การท้ังหมดน้ัน สำาหรบัมนุษย์ปุถุชน ทางพระศาสนาได้เน้นในประการท่ี
สอง  ซ่ึงอยู่ในข้ันท่ามกลาง  คือ  การใช้คุณธรรมมาเป็นเครื่องเร่งเร้า 
แต่ในกรณีของมรณสติน้ี  ทำาให้เห็นว่า  ท่านใช้ท้ังสองประกอบกันคือ 
ประการหน่ึงก็ให้ใช้ปัญญาพิจารณารู้เท่าทันธรรมดาด้วย  ท่ีว่าให้รู้ว่า
ความตายเป็นของธรรมดา  เป็นของคู่กับความเกิด  เกิดแล้วต้องมีดับ 
เมื่อเข้าใจแล้วก็ทำาใจให้สบาย  หายจากทุกข์ได้  แต่พร้อมกันน้ันก็ใช้วิธี
เร่งเร้าด้วยคุณธรรมด้วยว่า  ให้ระลึกไว้ว่าความตายน้ันเป็นของแน่นอน 
แต่จะมาถึงวันใดไม่แน่นอน

เพราะฉะน้ัน  เมื่อยังมีชีวิตอยู่น้ี  ให้เร่งขวนขวายทำากิจหน้าท่ี
ความดีต่างๆ อันน้ีคือหลักท่ีเราเรียกว่ามรณสติ  ซ่ึงมรณสติเช่นน้ี  ก็มา
เข้ากับแนวทางปฏิบัติท่ีอาตมภาพได้ยกคำาสอนในพระไตรปิฎกมาต้ัง
เป็นนิกเขปบท  คือบทหัวข้อสำาหรับอธิบายไว้  ท่ีท่านเตือนให้ระลึกถึง
ความตายของชีวิตและมีความไม่ประมาท  ดังพระบาลีว่า

น   เหว  ติฏฺำ  นาสีนำ  น  สยานำ  น  ปตฺถคุำ
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แปลความว่า   “อายุสังขารจะพลอยประมาทไปกับมนุษย์ท้ัง
หลายท่ียืน เดิน น่ัง นอนอยู่ก็หาไม่”  หมายความว่ามนุษย์ท้ังหลายน้ี
อาจจะมีความประมาท  ยืน เดิน น่ัง นอน ไม่ขวนขวายทำาสิ่งท่ีควรทำา
อยู่  ปล่อยเวลาผ่านไป  แต่ในเวลาน้ัน  ให้เข้าใจเถิดว่าอายุสังขารของ
เราหาได้ประมาทตามเราไปด้วยไม่ คือ อายุสังขารของเราเป็นไปตาม
หลักไตรลักษณ์  มีความไม่เท่ียง  มีความทุกข์ทนอยู่ไม่ได้  และมีความ
เป็นอนัตตา ไม่อยู่ในอำานาจของเรา มันเป็นอยู่ตลอดเวลา ก็เปลี่ยน
แปลงของมันไปไม่หยุดยั้ง  เมื่ออายุสังขารเปลี่ยนแปลงไปตกอยู่ในคติ
ธรรมดาอย่างน้ีตลอดเวลา เราจึงไม่ควรประมาท ไม่ควรน่ิงเฉย ท่านจึง
กล่าวต่อไปอีกวา่

ตสฺมา  อิธ  ชีวิตเสเส
กจฺิจกโร  สิยา  นโร  น  จ  มชฺเชติ

แปลความว่า  เพราะฉะน้ัน  ในชีวิตท่ียังเหลืออยู่น้ี  คนเราควร
กระทำากิจหน้าท่ีของตนและไม่พึงประมาท  อันน้ีคือการท่ีจะนำาเอา
ความรู้เท่าทันธรรมดาน้ัน  มาใช้ในทางท่ีเป็นกุศล  เปน็ประโยชน์

ทางพระศาสนาน้ัน  กล่าวถึงคติธรรมดาในทำานองเช่นน้ี  ไม่
เฉพาะความตายเท่าน้ัน  ได้กล่าวแล้วว่า  ความตายเป็นของคู่กับความ
เกิด  และพระศาสนาน้ันไม่กล่าวถึงความเกิดมากนัก  ถ้ากล่าว ก็มักจะ
กล่าวในทางท่ีเตือนสติมนุษย์อีกวา่  ความเกิดน้ันนำามาหรือนำาไปสู่ความ
ตาย  ท้ังน้ีก็เพื่อให้เกิดความขวนขวายไม่ประมาทเช่นเดียวกัน  คือถ้า
หากพระพุทธศาสนาจะกล่าวถึงความเกิดในทำานองเดียวกับท่ีสนอง
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ความต้องการของมนุษย์  ก็จะเป็นเครื่องยั่วยุมนุษย์ให้มีความมัวเมา
ประมาทยิ่งข้ึน เพราะฉะน้ัน ท่านไม่พยายามท่ีจะสนองความต้องการน้ี 
แต่ท่านกล่าวในทางตรงข้าม  เพื่อจะเร่งเร้าให้เป็นไปในกระแสท่ีไหลไป
สู่คุณธรรม และท่านก็จะให้คติเพิ่มเติมต่อไปอีก อย่างพุทธพจน์ในพระ
ธรรมบทคาถาหน่ึง ท่ีกล่าวถึงมนุษย์ท่ีเกิดมา ก็กล่าวถึงในทำานองท่ีว่า 
ให้ขวนขวายในการบำาเพ็ญกุศลกรรมอกี ดังบาลีวา่

ยถาปิ  ปปฺุผราสิมฺหา กยิรา  มาลาคุเฬ  พหู
เอวำ  ชาเตน  มจฺเจน กตฺตพฺพำ  กสุลำ  พหุำ

แปลความว่า  ดอกไม้ที่สุมกันอยู่เป็นกองนี้ นายช่างที่ฉลาด
สามารถนำาเอามาร้อยกรองเป็นพวงมาลยัที่สวยงาม มีคณุคา่ได้ฉนัใด 
ชีวิตคนเราที่ได้เกิดมานี้ ก็ควรจะใช้ประกอบกุศลกรรมความดีให้มาก
ฉนันัน้

เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสถึงความเกิด ก็หมายความว่าพระพุทธองค์
ไม่ได้ตรัสในทางท่ีสนองความต้องการให้เกิดความลิงโลด สนุกสนานดีใจ 
แต่เตือนใจให้มีความไม่ประมาทเช่นเดียวกัน มองความเกิดก็มองในแง่
ไม่ประมาท ใช้ชีวิตน้ีทำากุศลทำาความดีให้มากหรอืถ้าจะให้มองความตาย 
กม็องในแง่ท่ีจะเร่งเร้าให้ทำาความดี ทำาประโยชน์เช่นเดียวกัน

นำาโอกาสและเหตุการณม์าใช้ในการทำาให้เกิดคุณเกิดประโยชน์
วันน้ี  คณะท่านเจ้าภาพผู้เป็นญาติมิตรได้มาร่วมการบำาเพ็ญ

กุศลอุทิศให้ท่านผู้วายชนม์  ด้วยระลึกคุณและมีจิตใจหวังดีปรารถนา
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ประโยชน์ต่อท่าน  แต่คุณประโยชน์และพิธีกรรมน้ันก็มิได้จำากัดด้วย
คุณค่าเพียงเท่าน้ัน  มีคุณค่าขยายเพิ่มพูนไปแก่ทุกคนท่ีได้มาร่วมพิธี 
ในทางท่ีเป็นเครื่องเจริญสติ  เจริญปัญญาอีกด้วย  อันน้ีก็เท่ากับความ
หมายท่ีอาตมภาพได้กล่าวไว้ข้างต้นว่า  พุทธศาสนิกชนน้ัน  เมื่อมี
เหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงเกิดข้ึน  จะเป็นเหตุการณ์ท่ีน่าพึงพอใจ
ก็ตาม  ไม่น่าพอใจก็ตาม  ก็สามารถและพยายามนำาเอาโอกาสและ
เหตุการณ์น้ันมาใช้ในการทำาให้เกิดคุณ  เกิดประโยชน์  เกิดกุศล  มาก
ยิ่งๆ ข้ึนไป

ท่านผู้วายชนม์ได้ล่วงลับไปแล้ว    แม้ตามวิสัยของปุถุชน  การ
ตายย่อมเป็นธรรมดาท่ีไม่น่าปรารถนา  เป็นเหตุก่อความทุกข์  ความ
โศกเศร้าแก่บุคคลผู้เคารพนับถือ ผู้รักใคร่ แต่ในเมื่อเหตุการณ์ท่ีได้เกิด
ข้ึนแล้ว ได้เป็นไปแล้ว พุทธศาสนิกชนก็นำามาก่อให้เกิดคุณค่า เกิด
ประโยชน์ด้วยการบำาเพ็ญกุศลตามหลักพระศาสนา

ดังปรากฏในท่ีเฉพาะหน้าน้ี  ซ่ึงคุณประโยชน์เกิดข้ึนได้ก็ด้วย
อนุสติและบุญกิริยาต่างๆ หมายความว่า  ความตายของผู้ล่วงลับน้ันไม่
ได้เป็นความตายท่ีผ่านไปเพียงเฉพาะตัวท่าน  แต่ยังก่อคุณค่าเป็น
ประโยชน์แกผู่้อื่นท่ีรู้จักระลกึถึงความตายน้ัน ด้วยจิตใจท่ีถูก ด้วยท่าที
ท่ีชอบด้วย คือทำาให้เกิดความไม่ประมาทเร่งขวนขวายทำาความดีงาม 
ตลอดจนความรู้เท่าทันธรรมดาท่ีจะทำาใหร้ะงับหายคลายจากความทุกข์  
จากความโศกเศร้าน้ัน  และเกิดคุณค่าด้วยการประกอบบุญกิริยาต่างๆ 
ท่ีเป็นเรื่องของทาน  ศีล  ภาวนา
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ท่ีเป็นเรื่องของทานน้ัน ก็ด้วยการให้การบริจาค การทำาบุญ
ถวายภัตตาหารพระ เป็นต้น  ท่ีเป็นเรื่องของศีลก็ด้วยความประพฤติท่ี
ถูกต้องดีงาม ไม่ล่วงละเมิด ไม่ทำาความผิดชั่วรา้ย  อย่างน้อยก็ในระยะ
เวลาท่ีประกอบพธิีน้ี กต้็องอยู่ในความประพฤติท่ีดีงาม ท่ีชอบและเจริญ
ด้วยภาวนา คือการฝึกอบรมจิตใจและปัญญาของตนเอง  ทำาให้จิตใจ
มีความสงบ  ความเยือกเย็น  เป็นจิตภาวนา  ฝึกอบรมจิต  ทำาให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจในคติธรรมดา  รู้เข้าใจเท่าทันความเกิด ความแก่ 
ความเจ็บ ความตาย อันน้ีก็เป็นปัญญาภาวนา  หรือการอบรมปัญญา 
แม้จะเป็นส่วนเบื้องต้น ก็เป็นคุณค่าท่ีเป็นประโยชน์ อยู่ในแนวทางของ
พระศาสนา เพราะฉะน้ัน อาตมาภาพก็ขออนุโมทนาต่อคณะท่านเจ้า
ภาพและสาธชุนท้ังหลาย  ท่ีได้บำาเพ็ญกุศลในวันน้ีโดยท่ัวกัน.



ความตายคอืคติธรรมแห่งชวีิต
และการบำาเพ็ญกุศลเพื่อรำาลึกถึงผู้ล่วงลับไปแล้ว

ปุญฺญเมว  โส  สิกฺเขยฺย อายตคฺคำ  สขุุทฺริยำ
ทานญฺจ  สมจริยญฺจ เมตฺตจิตฺตญฺจ  ภาวเยติฯ

ณ  โอกาสน้ี อาตมภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาในปุญญกถา 
เพื่ออนุโมทนากุศลบุญราศีในการท่ีคณะท่านเจ้าภาพได้บำาเพ็ญกุศลทัก-
ขิณานุปทาน เพื่ออุทิศแด่ท่านผู้ลว่งลับไปแล้ว วันน้ีจะได้มีพิธีฌาปนกิจ

คณะท่านเจ้าภาพ  อันมีครอบครัวและญาติมิตรท่ีเคารพนับถือ 
ได้มาร่วมกันจัดงานทำาบุญโดยตลอดมาแต่เบื้องต้น  ท่านท่ีเคารพนับถือ
ท้ังหลายน้ันได้มาร่วมพิธกีัน เป็นการให้กำาลังกายบ้าง กำาลังใจบ้าง หรือ
ท้ังกำาลังกายท้ังกำาลังใจบ้าง ทำาให้งานบำาเพ็ญกุศลทักขิณานุปทานน้ี
ดำาเนินมาด้วยดี

ประเพณีที่เป็นบุญเป็นกุศล
การบำาเพ็ญกุศลครั้งน้ี  มองในรูปท่ีปรากฏท่ัวไป  ย่อมเห็นกัน

วา่เป็นการปฏิบัติตามประเพณีของชาวไทยผู้นับถือพระพุทธศาสนา  คอื
ถือเป็นหลักปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนานแล้ว  อันน้ีนับเป็นส่วน
ของประเพณี
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แต่ถ้ามองลึกลงไป ประเพณีน้ียังมีสิ่งท่ีเป็นรากฐานอันมี
ความหมายลึกซ้ึงในทางนามธรรม  กล่าวคือเป็นพิธีเป็นประเพณีท่ีอิงอยู่
กับหลักคำาสอนในพระพุทธศาสนา   เป็นการดำาเนินตามหลักธรรมของ
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ท่ีได้ตรัสสั่งสอนพุทธศาสนิกชนท้ังหลาย
ไว้ ให้ทำาสิ่งท่ีเป็นบุญเป็นกุศลตามหลกัพระพุทธศาสนาน้ัน ชาวพุทธเมือ่
มีเหตุการณ์อันใดอันหน่ึงเกิดข้ึน จะปรารภเหตุการณ์น้ัน แล้วทำาสิ่งท่ี
เป็นบุญเป็นกุศล เปน็ความดีงาม

ประโยชน์ของประเพณีงานศพ
ในเรื่องของความตายน้ีก็เช่นเดียวกัน  เป็นเหตุการณ์สำาคัญ

อย่างหน่ึงของชีวิต  แต่ลำาพังเรื่องการตายอย่างเดียวน้ัน ก็เป็นเรื่องของ
ท่านผู้เกิดมาแล้วก็จากไปตามคติธรรมดา และเมื่อจากไปก็เป็นการ
ล่วงลับไม่หวนกลับมาอีก ไม่ว่าเราจะเรียกร้องอย่างไรก็ไม่สำาเร็จ ทำา
อย่างไรๆ ก็ไม่มีผล แต่พุทธศาสนิกชนน้ัน ปรารภความตายอย่างน้ี
แล้วก็ทำาสิ่งท่ีดีงามเป็นบุญเป็นกุศล  ซ่ึงได้ผลเป็นประโยชน์เกิดข้ึน 
กล่าวคอื

ประการท่ีหน่ึง  กไ็ด้อุทิศกุศลน้ันแก่ท่านผู้ล่วงลับไปแล้วด้วย

ประการท่ีสอง  ผู้ท่ีเป็นพี่น้องและมิตรสหายเป็นต้น  ก็จะได้
บำาเพ็ญคุณธรรมกล่าวคือกตัญญูกตเวทิตาธรรม  แสดงความรำาลึกถึง 
และตอบแทนพระคุณของท่านผู้ล่วงลับไปแล้ว  ซ่ึงเป็นญาติและมิตร
สหายของตน
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นอกจากน้ี ในสว่นตัวของผูท่ี้ทำาบญุน้ันเอง กเ็ปน็การสรา้งความ
เจรญิงอกงามในทางบุญทางกุศล  สะสมบุญคือความดีไว้ในชีวิตของตน
ให้มากข้ึนด้วย

การทำาบุญเก่ียวกับความตาย
ว่าท่ีจริงแล้ว การปรารภเหตุการณ์คือความตายแล้วกระทำาบุญ

น้ัน มีทางทำาได้หลายประการด้วยกัน ในทางพระพุทธศาสนา ท่านกลา่ว
ถึงบุญไว้ต่างๆ มากมายเหลอืเกิน แต่เมือ่สรุปแล้วก็มีสามอย่าง คือ

หนึง่  ทาน  การให้  การบริจาค

สอง  ศีล  ความประพฤติดี  ประพฤติชอบทางกาย  วาจา

สาม  ภาวนา  การฝกึอบรมจิตใจ  ความฝึกอบรมเจริญปัญญา

รวมเป็นสามประการ ในการบำาเพ็ญกุศล เพื่อรำาลึกถึงผู้ล่วงลับ
ไปแล้วน้ัน  สามารถท่ีจะทำาบุญให้เกิดข้ึนได้ท้ังสามหมวด  สามประเภท
เหลา่น้ี

การทำาทาน
ในประการท่ีหน่ึง คือส่วนท่ีเป็น ‘ทาน’ น้ัน เป็นส่วนเบื้องต้น 

ท่ีเห็นได้ง่าย ปรากฏรายรอบทางวัตถุ คือ เมื่อปรารภถึงท่านผู้ถึงแก่
กรรมไปแล้วเจ้าภาพก็พากันทำาบุญทำากุศล นิมนต์พระสงฆ์มาถวาย
ภัตตาหาร ถวายเครื่องไทยธรรมต่างๆ อันน้ีก็เป็นส่วนเบื้องต้น เป็นพิธี
กรรมส่วนสามัญท่ีกระทำากัน  ซ่ึงเป็นการอุทิศกุศลแก่ท่านผู้ล่วงลับไป
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แล้ว  และเป็นการเกื้อกูลต่อพระศาสนา  ให้กำาลังแก่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติ
ศาสนกิจ แต่ทานน้ันมิใช่หยุดเพียงเท่าน้ี ท่านผู้มีความดำาริชอบประกอบ
ด้วยปัญญา พิจารณาเห็นเรื่องของชีวิต มาปรารภถึงความตายว่า คติ
ธรรมดาของชีวิตคนก็คือ การเกิด แก่ เจ็บ และก็ตาย อย่างท่ีกล่าวกัน
วา่คนท้ังหลายน้ัน “มาก็มาแต่ตัว ไปก็ไปได้แต่ตัว”

สิ่งท้ังหลายท่ีเราเรียกว่าเป็นสมบัติพัสถานซ่ึงได้รวบรวมสั่งสม
เอาไว้น้ัน จะมีมากมายเท่าใด ก็ไม่สามารถติดตามไปได้

เมื่อพิจารณาเห็นอย่างน้ีแล้วก็เป็นเหตุให้สามารถบรรเทาโลภะ 
คอื ความโลภ ความยึดติด ความอยากได้ในสิ่งท้ังหลายให้น้อยลง

เมื่อบรรเทาความโลภให้น้อยลงพร้อมท้ังมัจฉริยะ คือความ
ตระหน่ี  ท่ีเป็นตัวเน่ืองอยู่กับความโลภในทรัพย์สมบัติแล้ว  ก็จะทำาให้
สามารถบำาเพ็ญทาน คือ การให้ การบริจาค เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์
บ้าง บูชาคุณความดีของบุคคลท่ีมีคุณความดีบ้าง ทำาทรัพย์สมบัติน้ัน
ให้เป็นประโยชน์ จะนำามาใช้สอยเลี้ยงดูบุคคลในความรับผิดชอบก็ได้ 
บำาเพ็ญประโยชน์ต่างๆ ก็ได้  ทรัพย์น้ันก็มีประโยชน์มากข้ึน

ท้ังหมดน้ีกเ็ป็นส่วนของทาน ซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนได้จากการปรารภ 
ถึงคติชีวิตในส่วนท่ีเป็นความตาย

การรักษาศีล
ในประการท่ีสองคือ  ‘ศีล’  เราอาจจะปรารภถึงความตายดังท่ี

กล่าวเมื่อกี้น้ีว่า  คนเราน้ันเกิดมาก็มาแต่ตัว ไปก็ไปแต่ตัว  นอกจากน้ัน 
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ก็ยังไม่ละท้ิงอะไรไว้ด้วย จะว่าละท้ิงก็ละท้ิงเพียงร่างกาย ซ่ึงร่างกายน้ัน
ก็ไม่คงอยู่ถาวร เพียงไม่กี่วันร่างกายน้ันก็เน่าเปื่อยผุพังไป กลายเป็น
อย่างท่ีเรียกกันว่า ‘ธาตุสี่’ แยกเป็น ดิน นำ้า ลม ไฟ กระจัดกระจายไป 
กล่าวได้ว่าไม่มีอะไรเหลือหรออยู่เป็นรูปร่าง เป็นบุคคล อันน้ีเป็นสภาพ
ภายนอก เป็นเรื่องทางวัตถุ ทางรูปกาย ไปแต่ตัว มาแต่ตัว แล้วก็ไม่
เหลือท้ิงอะไรไว้ แต่ถ้ามองลึกซ้ึงลงไปอีก ก็จะเห็นว่าความจริงน้ัน ยังมี
อะไรท่ีท้ิงไว้และก็ยังมีอะไรท่ีตามไปอกี

จะมองเห็นได้ตามคำาสอนของพระศาสนาว่า  มาแต่ตัวไปแต่ตัว
น้ัน  ก็ยังมีสิ่งท่ีตามไปได้อย่างหน่ึงและเมื่อมามันก็มาด้วย  สิ่งน้ันก็คือ 
‘กรรมดีและกรรมชั่ว’ น่ันเอง  เป็นสิ่งท่ีมาพร้อมกับเรา  และเสร็จแล้ว
มันก็ตามตัวเราไปด้วย  ถ้าเป็น ‘กรรมดี’ ก็เป็นบุญเป็นกุศล  หรือเป็น 
‘บุญกรรม’ ซ่ึงจะเป็นท่ีพึ่งของสัตว์ท้ังหลายสบืต่อไป

ดังพุทธพจน์ท่ีว่า

ปุญฺญานิ  ปรโลกสฺมิ  ปติฏฺา  โหนฺติ  ปาณินำ

แปลว่า บุญเป็นท่ีพึ่งของสัตว์ท้ังหลายในปรโลก  อันน้ีเป็นส่วน
ท่ีติดตามไป

ในฝ่ายละท้ิงก็เช่นเดียวกัน  คนท่ีละโลกน้ีไปแล้วน้ัน  ยังละท้ิง
สิ่งหน่ึงไว้เบื้องหลัง  ก็คือความดีความชั่วท่ีได้ทำาไว้  สิ่งใดท่ีได้ทำาไว้แล้ว
กย็ังจารึกอยู่  บางอยา่งก็ออกผลเป็นวัตถุ
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เช่นว่า ท่านผู้มีใจบุญใจกุศล ได้สร้างสิ่งท่ีเป็นสาธารณประโยชน์
ไว้ สิ่งน้ันก็เป็นหลักฐานแสดงความดียั่งยืนอยู่หรือท่ีเป็นนามธรรม ได้
ทำาความดีเกื้อกูลอุปการะไว้กับผู้อื่น เริ่มต้นต้ังแต่บุตรหลานเป็นต้นไป 
ความดีน้ันก็ฝังอยู่จารึกอยู่ในดวงจิตดวงใจของบุตรหลานและท่านท่ีได้
รบัคุณประโยชน์ อันน้ีก็เป็นสิ่งท่ีท้ิงไว้

รวมความว่า สิ่งท่ีติดตามไปก็ดี สิ่งท่ีละท้ิงไว้ก็ดี ก็ได้แก่ความดี
ความชั่ว  ผู้มีปัญญามาพิจารณาเห็นหลักดังท่ีกล่าวมาแล้วน้ี  จึงคิดว่า
ควรจะดำารงชีวิตของตนให้อยู่ในแนวทางท่ีดีงาม เพื่อว่าเมื่อถึงเวลาจาก
โลกน้ีไป  ก็จะได้มีกรรมดีติดตัวไปและเหลือละท้ิงไว้ซ่ึงความดีน้ัน  อัน
เป็นประโยชน์แก่คนเบื้องหลังให้คนท่ีอยู่เบื้องหลังได้จดจำารำาลึกถึงใน
ทางท่ีดีงาม  ยกยอ่งนับถือเป็นบุคคลท่ีน่าเคารพบูชากันสืบต่อไป

ทำากรรมดีด้วยการรักษาศีล
การท่ีจะกระทำากรรมดีอย่างน้ีก็คอืการดำาเนินชีวิตใหอ้ยู่ในคลอง

ธรรม  ได้แก่เป็นผู้มีศลี  ดำารงอยู่ในศีลท้ังหลาย  ต้ังต้นแต่ศีลห้า  คือ

งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ เบียดเบียนสังหารชีวิตผู้อื่น ท่ีเรียกว่า 
‘ปาณาติบาต’

งดเว้นจากการล่วงละเมิดในทรัพย์สินผู้อื่น จากการลักขโมย
แย่งชิง ท่ีเรียกว่า ‘อทินนาทาน’

งดเวน้จากการประพฤติผดิทางเพศ ท่ีเรยีกว่า ‘กาเมสุมิจฉาจาร’
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งดเว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นด้วยวาจา คือการกล่าวเท็จ 
ทำาลายประโยชน์ของเขา ท่ีเรียกว่า ‘มุสาวาท’

และงดเว้นจากการด่ืมเครื่องดองของเมาท่ีเป็นเหตุให้หลงลืม
เสียสติ เป็นท่ีต้ังแห่งความประมาท ท่ีเรียกว่า ‘สุราเมระยะมชัชะปะมา-
ทัฏฐานะ’

ดังน้ี  เป็นหลักสำาคัญในฝ่ายหลีกพ้นความเสื่อม  นอกจากน้ี  ก็
ดำาเนินชีวิตในทางเกื้อกูลในการท่ีจะอยู่ร่วมกันด้วยดี ทำาให้สังคมน้ี มี
ความสงบสุข  อย่างน้ีก็เป็นคติอย่างหน่ึง  ท่ีเราสามารถปรารภเรื่อง
ความตายแล้ว  จะทำาให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตของตนและของผู้อื่นได้ 
ซ่ึงเป็นด้านท่ีเรียกว่าศีล  คือความประพฤติดีงาม  หรือความประพฤติ
ชอบทางกาย ทางวาจา และข้ันต่อไปในการปรารภถึงความตายน้ัน ก็จะ
สามารถทำาบุญข้ันสูงข้ึนไปอีกเรยีกว่า ‘ภาวนา’

การภาวนา
ภาวนา ก็คือการฝึกอบรมจิตใจ และฝึกอบรมปัญญา คือ ทำาจิต

ใจของเราน้ีให้มีความสงบ ปราศจากกิเลสเครื่องมัวหมอง  ให้มีความสุข 
ให้ผ่องใส  ตลอดจนกระท่ังให้เจริญด้วยคุณธรรม  ความดีงามต่างๆ 
และเจริญด้วยปัญญาท่ีรูเ้ท่าทันความจริงของสิ่งท้ังหลาย

ตัวอย่างท่ีเห็นง่ายๆ  ตามคำาสอนของพระพุทธเจ้าท่ีเกี่ยวกับ
เรื่องของความตายอันเป็นส่วนภาวนาน้ัน ก็คือหลักท่ีเรียกว่า ‘มรณสติ’ 
แปลว่า สติระลึกถึงความตาย
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การระลึกถึงความตายน้ัน  เป็นวิธีฝึกอบรมจิตใจอย่างหน่ึง  แต่
จะต้องทำาความเข้าใจให้ถูกต้อง  ท่ีว่าระลึกถึงความตายแล้วจะทำาจิตใจ
ของตนให้เจริญงอกงามน้ัน จะต้องระลึกโดยถูกต้องด้วย บางคนระลึก
ถึงความตายแล้วก็ไม่สบายใจ มีความหวาดกลัว จิตใจฟุ้งซ่าน กระวน
กระวาย  อย่างน้ีเรียกวา่ระลกึไม่ถูกหลกั ระลึกแล้วก็เกิดโทษ

การระลึกให้ถูกต้องน้ัน  ก็คือการระลึกอย่างรู้เข้าใจคติธรรมดา 
พิจารณาให้เห็นว่า ชีวิตของคนเราท้ังหลายน้ัน เกิดมาแล้วดำารงอยู่ ใน
ท่ีสุดก็ต้องจากไปด้วยความตาย  มองเห็นอยู่โดยมีประจักษ์หลักฐาน
มากมาย อนัน้ีเป็นธรรมดาของชวีติ เมือ่เปน็ธรรมดาของชวีติแลว้เราก็จะ
ต้องยอมรับความจริง ยอมรับความจริงแล้วโน้มเข้ามาสู่ชีวิตของตัวเอง 
พิจารณาว่าเราควรจะปฏิบัติอย่างไร  เมื่อรู้เข้าใจคติธรรมดาของชีวิตว่า 
มีความตายเป็นท่ีสิ้นสุดแล้ว

ประการแรกก็คือว่า  ควรจะดำาเนินชีวิตด้วยความไม่ลุ่มหลง
มัวเมา สิ่งท้ังหลายท่ีเราเข้าไปเกี่ยวข้องน้ี เราไม่สามารถยึดถือเป็นของ
ตัวเองได้อย่างแท้จริง มันไม่ใช่เป็นของเราจริงจังอะไร เป็นแต่ว่าสมมติ
กนัข้ึนมา แล้วใชป้ระโยชน์ได้ เราก็พึงปฏิบัติให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ 
คือใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตของตนเองบ้าง ของผู้อื่นบ้าง อย่าไปลุ่ม
หลงมัวเมายึดติดจนกระท่ังเกิดเป็นโทษแก่ตัวเอง  เมื่อเวลาท่ีจะต้อง
พลัดพรากจากไป คนท่ีไม่มีสติ ไม่เคยระลึกถึงหลักท่ีเรียกว่า ‘มรณสติ’ 
น้ี ก็จะมีความทุกข์มาก เพราะว่ามีความยึดติดเหนียวแน่นอยู่กับสิ่งท้ัง
หลาย รู้สึกว่าตนจะต้องถูกพรากไป ออกไปจากสิ่งเหล่าน้ัน ก็มีความ
บบีคั้นคับแค้นจิตใจ
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แต่สำาหรับคนท่ีรู้เท่าทันคติธรรมดาแล้ว  ก็วางใจได้  ทำาใจได้ 
จิตใจก็สงบปลอดโปร่ง มีสติ แม้แต่เมื่อถึงเวลาท่ีจะจากโลกน้ีไป แต่ว่า
ไม่ต้องพูดถึงเมื่อจากโลกน้ีไปหรอก  แม้เมื่อเวลาท่ียังดำารงชีวิตอยู่น้ีเอง 
กอ็ยู่ด้วยความไม่ลุ่มหลงมัวเมาในสิ่งท้ังหลาย  ปฏิบัติต่อสิ่งท้ังหลายตาม
วัตถุประสงค์ท่ีแท้จริง ในการท่ีจะมีจะครอบครอง จะเกี่ยวข้องกับสิ่ง
เหลา่น้ัน  ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์  ไม่เกิดโทษเกิดทุกข์เกินสมควร

ประการต่อไป นอกจากไม่ลุ่มหลงมัวเมาแล้ว ก็จะเป็นผู้ไม่
ประมาท เพราะเรื่องของความตายน้ีมีหลักของความจริงอยู่ว่า มันจะ
ต้องมาถึงแกช่ีวิตทุกชีวิตอย่างแน่นอน อันเป็นสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้

แต่ในความท่ีว่าแน่นอน จะต้องถึงแก่ความตายน้ัน ก็มีความไม่
แน่นอนท่ีว่า เราไม่สามารถจะกำาหนดได้ว่ามันจะมาถึงเมื่อใด จะกำาหนด
ว่าคนน้ีอายุน้อย ยังเด็กยังหนุ่มยังสาวจะยังอยู่ไปได้อีกนาน น้ันก็ไม่
แน่นอน  จะว่าคนแก่จะต้องไปก่อนอันน้ันก็ไม่แน่เหมือนกัน  บางครั้ง
คนเด็กคนหนุ่มคนสาวมีเหตุทำาให้ต้องจากไปก่อนก็มี    คนบางคนท่ีว่า
น่าจะอยู่ไม่ได้นาน  บางทีก็กลับอยู่ไปนาน   คนท่ีคิดว่าจะนานก็กลับ
จากไปก่อน   อะไรเหล่าน้ีเป็นเรื่องท่ีไม่สามารถกำาหนดได้

ในเมื่อเรือ่งเกี่ยวกบัชีวิตน้ี  ไม่มีความแน่นอนดังกล่าวน้ี  ท่านจึง
ให้ดำาเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท  คือต้องมองดูว่า  เวลาท่ีผ่านไปน้ี 
เราจะต้องทำาประโยชน์ให้เกิดข้ึน  ดำาเนินชีวิตให้ดีงาม  มีกิจมีหน้าท่ี
อะไรก็เร่งทำา  อย่าผัดผ่อนเวลา  อย่าให้เวลาผ่านไปเสียเปล่า  เร่ง
ขวนขวายทำาความดีงาม  ทำาสิ่งท่ีเป็นบุญเป็นกุศลไว้  อย่างน้ีเรียกว่า
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ดำาเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท  น่ีก็เป็นประโยชน์อีกอย่างหน่ึงท่ีเกิด
จากการปรารภถึงความตายด้วยหลักการท่ีเรียกว่า ‘มรณสติ’

นอกจากน้ัน ตามคติพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน
ไว้ว่า  คนเราน้ีท่ีเกิดมาได้มาพบปะกันบ้าง  ต้องมาพบปะกันบ้างน้ัน 
ต่างคนต่างก็จะต้องแยกย้ายกันไปในท่ีสุด  เรามีเวลาท่ีจะอยู่ด้วยกันถึง
จะนานหลายปหีลายสบิป ีแต่ถ้าวา่กนัจรงิๆ แลว้ เวลาน้ันกไ็มย่าวนานนัก 
แต่ในเวลาท่ีไม่ยาวนานน้ีเอง คนเราเพราะอาศัยอำานาจกิเลส ก็เบียด
เบียนแก่งแย่งแข่งขันแย่งชิงกันต่างๆ นานา

ถ้าเรารู้คติธรรมดาของชีวิตอย่างท่ีกล่าวมาแล้ว ว่าเราอยู่กันไป
ไม่ช้าไม่นานก็ต้องแยกย้ายกันไปท้ังหมดน้ี  เราก็ควรจะอยู่ด้วยความ
เมตตาปรานี  เอือ้เฟือ้เกือ้กูลต่อกัน

ท่านว่าในเวลาท่ีผู้ใดผู้หน่ึงถึงแกก่รรมจากไป เราควรจะรูเ้ท่าทัน
ว่าอันน้ันเป็นธรรมดา  เมื่อถึงเวลาของท่าน  ท่านก็ต้องจากไป  และก็
ทำาใจได้  ไม่มัวเศร้าโศกอยู่ถึงท่านผู้ล่วงลับ  แต่ควรหันกลับมาพิจารณา
นึกถึงคนท่ีอยู่ร่วมกันน่ีแหละ ว่าอย่ามัวไปเศร้าโศกถึงท่านผู้ล่วงลับไป
เลย เรามาอยู่ร่วมกันในหมู่ผู้ท่ียังเหลืออยู่น่ีแหละ ด้วยความเมตตา
ปรานีให้มีความสุขเถิด  แล้วเมื่อถึงเวลาจากไปจะได้ไม่ต้องเศร้าโศก
ละห้อยหา  จะได้สบายใจว่า  เมื่อยามอยู่เราก็อยู่กันด้วยดีแล้ว   ไม่ใช่
รอแต่ว่าถึงเวลาจากไปก็เศร้าโศกกันที  ตอนท่ีอยู่กลับละเลย  ไม่ได้
คำานึงพิจารณา
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เพราะฉะน้ัน  ตอนท่ีอยู่น่ีแหละเป็นตอนสำาคัญ  ท่านจึงว่าอย่า
มัวเศร้าโศกถึงผู้ท่ีจากไปแล้ว  ให้มีความเมตตาปรานีเกื้อกูลกันในหมู่ผู้ท่ี
ยังอยู่น้ี  น้ีก็เป็นคติอันหน่ึงท่ีเกิดข้ึนได้จากการพิจารณาหลักท่ีเรียกว่า 
‘มรณสติ’  ดังท่ีได้กล่าวมา  อันน้ีเป็นประโยชน์ในส่วนท่ีเรียกว่า 
‘จิตตภาวนา’  คือ  การฝึกอบรมจิตของตน  ผู้ท่ีพิจารณาถึงความตาย
ด้วยความรู้เท่าทันและนำาจิตไปได้ถูกทางอย่างน้ี  ก็จะทำาให้จิตใจสงบ 
ไม่ฟุ้งซ่านกระวนกระวาย  ไม่มีความหวาดกลัว  นอกจากน้ัน  จิตยังจะ
เจริญก้าวหน้างอกงามในทางคุณธรรมความดี เช่น มีกุศลเจตนาต้ังใจว่า 
ต่อไปน้ีเราจะประพฤติดีงาม  จะไม่ประมาท  จะมีเมตตาไมตรีจิตต่อ
เพื่อนมนุษย์เป็นต้น  เปน็คุณเป็นประโยชน์ท้ังแก่ตนและแกผู่้อื่น

นอกจากน้ีแล้ว  ถ้าหากว่ามีปัญญา  รู้เท่าทันความจริงสูงยิ่งข้ึน
ไปอีก  จนกระท่ังเห็นเรื่องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา  เห็นความไม่เท่ียงแท้ 
ความดำารงคงทนอยู่ไม่ได้ และความมิใช่เป็นตัวตน ถ้าเข้าใจถึงข้ันน้ีแล้ว
ก็เป็นหลักท่ีเรียกว่า ‘ไตรลักษณ์’ อาจจะทำาให้จิตใจของผู้น้ัน  มีความ
หลุดพ้นเป็นอิสระ ปลอดโปร่งผ่องใสได้อย่างแท้จริง เพราะเป็นจิตท่ีรู้
เท่าทันธรรมดาของสิ่งท้ังหลาย ถ้ารู้ถึงข้ันน้ีแล้ว และรู้ทะลุปรุโปร่ง
เข้าใจแจ้งในชีวิต กจ็ะถึงกับบรรลุความสิ้นอาสวะ เปน็พระอรหันต์ก็ได้

เพราะฉะน้ันการพิจารณาปรารภความตายน้ัน จึงสามารถนำามา
ใช้ทำาประโยชน์ได้ทุกข้ันตอน ดังท่ีอาตมภาพกล่าวมา ต้ังต้นแต่การ
บำาเพ็ญทาน อันเป็นเรื่องทางด้านกาย ทางด้านวัตถุ ท่ีปรากฏภายนอก 
ตลอดจนกระท่ังให้เจริญงอกงามในทางจิตปัญญา จนกระท่ังบรรลุ
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อรหัตตผลก็ได้  บรรลุพระนิพพานก็ได้  โดยนัยดังท่ีอาตมภาพได้แสดง
พระธรรมเทศนามา

ณ บดัน้ี คณะท่านเจ้าภาพได้ปรารภมรณกรรมของท่านผูล้่วงลับ 
และมีจิตใจประกอบด้วยคุณธรรมต่างๆ ตามฐานะหน้าท่ีของตน มี
ความกตัญญูกตเวทีบ้าง  มีญาติธรรมบ้าง  สังคหธรรมบ้าง  ได้มาร่วม
บำาเพ็ญบุญบำาเพ็ญกุศลด้วยกัน  เมื่อท่านผู้ล่วงลับได้รู้ได้เข้าใจหยั่งเห็น
ถึงบุญกุศลความดีงามต่างๆ ท่ีคณะเจ้าภาพได้บำาเพ็ญในโอกาสน้ี ท่านก็
ยอ่มมีจิตยินดีอนุโมทนา

การอนุโมทนาของท่านผู้ล่วงลับไปแล้ว ถือว่าเป็นสิ่งสำาคัญท่ีจะ
ทำาให้บุญน้ันสำาเร็จผล  เมื่อเข้าใจหลักเช่นน้ีแล้ว  ท่านผู้ยังมีชีวิตอยู่  ซ่ึง
เป็นผู้บำาเพ็ญกุศลน้ัน  ก็จะต้องทำาจิตใจของตนเองให้เป็นบุญเป็นกุศล
ด้วยเช่นกัน เพราะว่าด้วยจิตใจท่ีเป็นบุญเป็นกุศลน่ีแหละ จะเป็น
เครื่องช่วยทำาให้ท่านผู้จากไป มีความอนุโมทนาได้ ยิ่งเรามีจิตใจเป็นบุญ
เป็นกุศลมากเท่าไร ทางฝ่ายผู้ล่วงลับไปก็ยิ่งสามารถปลาบปลื้ม
อนุโมทนาได้มากข้ึนเพียงน้ัน

เพราะฉะน้ัน  ถ้าเราได้ปรารภถึงมรณกรรม  คือความตายแล้ว
บำาเพ็ญบุญตามท่ีอาตมภาพได้กล่าวมา เป็นส่วนทานบ้าง เป็นส่วนศีล
ความประพฤติดีงามบ้าง เป็นส่วนภาวนาทำาจิตใจของตนเองให้สงบ 
ผอ่งใสบ้าง ท้ังหมดน่ีแหละยิ่งเป็นบุญเป็นกุศลมากเท่าไรกเ็ป็นประโยชน์
เกื้อกูลแกผู่้ตายผู้ล่วงลบั และแก่ตนเองมากข้ึนเท่าน้ัน



50 ยามเจ็บไข้ รักษาใจได้ ยามถึงคราวของธรรมดา มีปัญญารู้เทา่ทัน

เพราะฉะน้ัน  ในโอกาสน้ีจึงเป็นช่วงเวลาท่ีท่านเจ้าภาพตลอด
ถึงญาติมิตรผู้ท่ีมีความหวังดีท้ังหลาย  จะพึงสำารวมจิตใจให้สงบผ่องใส 
และรำาลึกถึงว่า  กิจท่ีตนควรจะทำาเพื่อท่านผู้ล่วงลับจากไป  อันเป็น
หน้าท่ีน้ัน ตนได้กระทำาแล้ว การรำาลึกว่าสิ่งท่ีตนควรทำาได้ทำาแล้ว ก็เป็น
เหตุประการหน่ึงท่ีจะทำาให้จิตใจของเราสงบผ่องใส  หายความโศกเศร้า
ไปได้ และในส่วนท่ีเกี่ยวกับตนเอง เราก็ได้ทำาจิตใจของเราให้เป็นจิตใจท่ี
ดีงาม ระลึกถึงแต่สิ่งท่ีเป็นคุณธรรม ต้ังใจในการท่ีจะดำาเนินชีวิตให้ดีงาม
ยิ่งข้ึนสืบต่อไป

ด้วยบุญด้วยกุศลเหล่าน้ี รำาลึกด้วยจิตใจท่ีเป็นหน่ึงเป็นอัน
เดียวกัน ทุกคนท่ีมาน้ีมีจิตใจรวมกันเป็นเอกฉันท์ในการท่ีจะอุทิศกุศล 
แด่ท่านผู้ล่วงลับไปแล้ว เมื่อรำาลึกเช่นน้ีแล้วก็ต้ังใจแผ่จิตอุทิศกุศลให้แก่
ท่าน ก็จะสำาเร็จเป็นปัตติทานมัยบุญกิริยา และในส่วนของท่านผู้ล่วงลับ
กเ็ป็นปัตตานุโมทนามัยสืบต่อไป

ในวาระน้ี อาตมภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาใน ปุญญกถา 
แสดงเรื่อง ‘บุญ’ โดยปรารภเรื่อง ‘คติธรรมดาแห่งชีวิตคือความตาย’ 
อันจะทำาให้เกิดประโยชน์เป็นบุญ ความเจริญงอกงามในความดี ก็พอ
สมควรแก่เวลา ต่อแต่น้ีไปขอเชิญคณะท่านเจ้าภาพ จงได้ต้ังใจกรวดนำ้า
อุทิศกุศลส่งไปให้แก่ผู้ตาย ดังพระบาลอีนุโมทนาท่ีอาตมภาพจะได้กล่าว
ต่อไป

แสดงพระธรรมเทศนาพอสมควรแก่เวลา ยุติลงแต่เพียงเท่าน้ี 
เอวังก็มี ด้วยประการฉะน้ี.



เร่ืองนา่รู้เกีย่วกบัพิธีศพ
และพุทธภาษิตเก่ียวกับความตาย

๑. การจัดพิธีศพ
จัดพิธีศพอย่างไร  จึงจะได้บุญกุศลท้ังเจ้าภาพและแขก ?

ปัจจุบันน้ี ความคลาดเคลื่อนและเลือนรางต่างๆ ได้เกิดข้ึนใน
ความเข้าใจและการปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนเป็นอันมาก ตัวอย่าง
ง่ายๆ ศัพท์ทางธรรมหลายคำาได้กลายความหมายไป ความหมายท่ีใช้อยู่
ในปัจจุบันไม่ตรงกับความหมายเดิม เช่น

ทรมาน  แต่เดิมหมายถึง  ทำาให้หายพยศ  ทำาให้กลับใจจาก
ความชั่วร้าย  หันมาในทางดี  หรือเปลี่ยนจากเข้าใจผิดมาเป็นเข้าใจถูก 
เช่นว่า พระพุทธเจ้าเสด็จไปทรมานชฎิลสามพี่น้อง เสด็จไปทรมานโจร
องคุลิมาล เสด็จไปทรมานพรหมมิจฉาทิฏฐิ เป็นต้น  แต่ปัจจุบันน้ี เรา
เข้าใจเป็นว่า ทรมาน หมายถึงทำาให้ลำาบากหรือได้รับความเจ็บปวด
อย่างมากมายรุนแรง

มานะ  เดิมหมายถึงความถือตัว ซ่ึงเป็นกิเลสอย่างหน่ึงอันจะ
ต้องละ ปัจจุบันเรามักเข้าใจว่าเป็นความเพยีรพยายาม และสอนกันให้มี
มานะ น้ีเป็นตัวอย่างความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับความเข้าใจในถ้อยคำา 
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ซ่ึงมีหลักฐานในคัมภีร์ให้สืบหาความหมายเดิมแท้ได้  แต่ประเพณีการ
ปฏิบัติต่างๆ หลายอย่าง ไม่มีบันทึกเอกสารไว้ ได้แต่ทำาตามๆ กันมา
เมื่อคลาดเคลื่อนเลือนรางไป  ก็ไม่มีหลักฐานตรวจสอบ  ทำาให้ชำาระ
สะสางได้ยากว่า  เดิมน้ันท่านทำาอย่างไร  และมีความมุ่งหมายอย่างไร
กันแน่ เมื่อเป็นเช่นน้ี สิ่งท่ีจะทำาได้ก็คือ เอาหลักใหญ่มาต้ังเป็นเกณฑ์
ตรวจสอบ ให้การกระทำาแต่ละอย่างเป็นการกระทำาท่ีทำาแล้ว กุศลธรรม
เจริญ อกุศลธรรมเสื่อม ไม่ใช่สักว่าทำา หรือทำาแล้วได้ผลตรงกันข้าม 
กลายเป็นอกศุลธรรมเจริญ กศุลธรรมเสือ่ม

ต่อไปน้ี  จึงค่อยมาพิจารณาคำาถามท่ีต้ังข้ึนน้ันต่อไป

๒. พิธีอาบนำ้าศพ
พิธีอาบนำ้าศพ บางท่านก็ว่า “ขออโหสิกรรม” หรือ “ไปสู่สุคติ

เถิด” หรือ “มามือเปล่า ไปมือเปล่า” หรือ “ตายแล้วเป็นสุข” ?

พิธีอาบนำ้าศพ จะกล่าวคำาว่าอย่างไร ขอให้นึกถึงเมื่อครั้งพระ
พุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน คราวน้ันพระอนุรุทธเถระก็อยู่ท่ีน่ัน 
พระอานนทเถระก็อยู่ พระอินทร์ก็อยู่ แต่ละท่านได้กล่าวคำาแสดงธรรม-
สังเวชท่านละคาถา ก็ว่าไม่เหมือนกันเลย เช่นว่า อนิจฺจา วตสงฺขารา 
ฯลฯ น้ีเป็นคติให้เห็นว่า ไม่จำาเป็นต้องว่าคำาอะไรเป็นอย่างเดียวกัน แต่
ใหก้ล่าวคำาอะไรก็ตาม ท่ีเป็นเครื่องเจริญกุศล เปน็ความต้ังใจดีของผู้ตาย 
หรือเป็นคำาสอนใจตนเองก็ได้ เพียงแต่อย่าให้เกิดจิตเป็นอกุศล เช่น 
โทสะ หรือ โมหะ เป็นต้น  หรือสักว่าทำาเปล่าๆ เลื่อนๆ ลอยๆ คำาท่ีให้
ตัวอยา่งมาน่ันส่วนมากก็ช่วยในการทำาใจได้แทบท้ังน้ัน
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๓. การสมาทานศีล
การสมาทานศีล  ขณะรับศีลก็ตบยุงกันเปาะแปะ  คุยกันบ้าง  

เสร็จแล้วก็ด่ืมเหล้า เมายา เล่นการพนัน บางคนรับศีลแค่สี่ข้อเว้นศีล
ข้อท่ีห้า ?

การสมาทานศีลมักจะมีพิธี  พิธีน้ันเดิมเป็นการตระเตรียม  เป็น
วิธีการเพื่อช่วยให้การกระทำาน้ัน เรียบร้อยหนักแน่นจริงจัง   เช่น จะ
สมาทานศีลเอง คือต้ังใจว่า กำาหนดใจเอากบัตัวเองว่ารักษาศีลก็ได้ แต่มี
พิธีก็เพื่อให้เป็นการสำาทับกับตัวเองให้หนักแน่นจริงจัง แต่เด๋ียวน้ี คำาว่า 
‘พิธี’ กลายความหมายไปในทางตรงข้าม คือ กลายเป็นเรื่องไม่จริงไม่จัง 
อย่างท่ีพูดกันว่า ทำาพอเป็นพิธี การสมาทานศีล เด๋ียวน้ีก็มักทำากันอย่าง
พอเป็นพิธี ซ่ึงก็คือ ไม่ได้สมาทานเลยน่ันเอง  ตามตัวอย่างท่ีท่านเล่ามา
น้ัน ก็คงมีแต่พิธี แต่ไม่ได้มีการสมาทานศีลน่ันเอง เพราะสมาทานศีล ก็
คือ เปล่งวาจา (หรือต้ังใจจริงจัง) ให้คำามั่นว่า จะรับเอาข้อปฏิบัติน้ันๆ 
ไปประพฤติบำาเพ็ญ  เมื่อไม่ต้ังใจรับก็ไม่มีการสมาทานศีลอย่างท่ีเล่ามา 
อาจจะเรียกว่าเป็นซากของการสมาทานศีล เมื่อทราบเช่นน้ีแล้ว ก็ลอง
ไปพิจารณาปรับปรุง ชักชวนกันทำาให้พิธีกลับกลายเป็นเรื่องจริงจังข้ึน
มาอีก กจ็ะเป็นบุญเป็นกุศล และเป็นคุณแก่พระศาสนาเป็นอันมาก

๔. การสวดพระอภิธรรม
การสวดพระอภิธรรม  สวดกัน 3-4  จบ  สวดภาษาบาลี ?

การสวดพระอภิธรรม 3-4 จบเป็นภาษาบาลีน้ัน เกิดข้ึนอย่างไร 
ก็ยากจะสันนิษฐาน อาจเป็นได้ว่า เวลาน้ันคนรู้ธรรมกันมากมายลึกซ้ึง
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และรู้บาลีกันมากด้วย  เมื่อมีงานศพจะต้องมาน่ังชุมนุมกันนานๆ  จะ
แสดงธรรมอะไรในหมู่ผู้รู้ก็จะจืด  เลยเอาอภิธรรมมาสวดเป็นหัวข้อนำา  
เป็นการซักซ้อมทบทวนด้วยและอาจใช้เป็นบทต้ัง  เมื่อพระสวดจบแล้ว
ก็มาอภิปรายสนทนากันในหัวข้อน้ันๆ ต่ออีกก็ได้  แต่สมัยน้ีคนไม่ค่อยรู้
ธรรมและไม่รู้บาลีแล้ว  พระก็ยังสวดไปตามเดิม  ผลก็เลยกลายเป็นว่า
ไม่รู้เรื่อง พระท่ีสวดก็อาจจะไม่รู้เรื่อง คนฟังก็ไม่รู้เรื่อง ก็เลยทำากันพอ
เป็นพิธี  บางวัดท่านรู้เท่าทัน  หวังจะให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ไปร่วมงาน 
ท่านก็ปรับปรุงเสียใหม่  โดยลดการสวดลง  อาจจะเหลือสวดจบเดียว 
(ยังรักษาพิธีไว้บ้าง)  แล้วก็ให้พระมาเทศน์ให้ฟังหรือเทศน์ก่อน  แล้ว
สวดสักจบเดียว  อย่างไรก็ตาม  ถ้าไม่ระวังให้ดี  การเทศน์ก็จะกลาย
เป็นทำาพอเป็นพิธีไปเสียอีก  ถ้าท่ีใดพระผู้นำาดีเก่ง  หรือมรรคนายกมี
ปัญญาสามารถก็ปรับปรุงให้มีสาระข้ึนได้ แต่ก็ได้เป็นเพียงน้อยแห่งและ
ชั่วระยะเวลา เรื่องน้ียาก เพราะคนส่วนใหญ่ไปงานศพพอเป็นมารยาท 
ไม่ได้สนใจธรรมหรือจะหาคติจากพิธีศพ  ฝ่ายพระก็คิดเพียงจัดพิธีให้
เสร็จๆ ไป  น่ีกเ็ป็นซากการสวดพระอภิธรรมอกีเหมือนกัน

๕. การฟังพระอภิธรรม
การฟังพระอภิธรรม ก็น่ังฟังพอเป็นพิธี ส่วนมากฟังกันไม่รู้เรื่อง  

คยุกันเสยีแหละมาก ?

ข้อน้ีตอบแล้วในข้อ 3  ถ้าไม่ต้องการให้เป็นซาก  หรือให้เหลือ
แต่ซาก ก็เร่งกระตือรือร้นแก้ไขปรับปรุงกันเสีย เมื่อปรับปรุงได้ผลดีสัก
สองสามแห่งแล้ว ก็อาจจะนิยมทำาตามกันกวา้งขวางออกไป
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๖. การแสดงธรรม
การแสดงธรรมนิยมมีเทศน์แจงปฐมสังคายนาทุกงาน  พระ

ท่านก็สรรเสริญเจ้าภาพ  ยกยอคนตายว่าสละทรัพย์บำารุงศาสนาท่ีไหน
บ้าง ฯลฯ  และก็มักบอกอานิสงส์ว่าเทศน์แจงน้ีได้บุญมากมาย  เพราะ
มีต้ัง 84,000 พระธรรมขันธ์  เป็นการสืบต่อพระศาสนา ?

การแสดงธรรมโดยเฉพาะเทศน์แจงเป็นเทศน์ใหญ่  แต่เดิมอาจ
จะเป็นโอกาสให้ได้แยกแยะแจกแจงเน้ือหาธรรมออกไปได้กว้างขวาง 
เพราะเทศน์แจงคือเทศน์เรื่องสังคายนา ย่อมเกี่ยวกับธรรมวินัยท้ังหมด
ท้ังสิ้น  คราวหน่ึงๆ จะจับเอาจุดไหนมาแยกแยะก็ได้  และอาจจะเป็น
โอกาสท่ีจะชำาระสะสางความเชื่อถือ  การประพฤติปฏิบัติ  ท่ีผิดพลาด
คลาดเคลื่อน  แก้ไขกันให้ถูกต้อง  สมชื่อว่าสังคายนา  แต่ปัจจุบันก็
เหมือนกับข้อก่อนๆ คือ  ทำากันพอเป็นพิธี ก็เลยมีแต่ซากการเทศน์แจง
อีกน่ันแหละ เมื่อเหลือแต่ซากก็เลยต้องมาเอาดีกันตรงสรรเสริญผู้ตาย 
แต่ถ้าเน้ือหาธรรมท่ีแสดงหนักแน่นดี การพูดถึงผู้ตายและเจ้าภาพก็เป็น
เรื่องประกอบไปได้ ไม่เสียหาย โดยนัยน้ี จะจัดหรือไม่จัดก็พึงพิจารณา
ดูสาระเถิด

๗. การฟังธรรม
การฟังธรรม คนมักเบื่อการฟังเทศน์ ก็ฟังกันพอเป็นพิธีมีไม่กี่

คน จะมากเอาตอนทอดผ้าบังสุกุล เจ้าภาพก็ต้อนรับแขกเตรียมจัดชื่อ
คนท่ีจะเชิญไปทอดผ้า  ถ้ามี ส.ส. ผู้ว่าฯ นายอำาเภอ ตำารวจระดับ สวญ.  
มาด้วย เจ้าภาพก็มีหน้ามีตา ?
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การฟังธรรมก็เข้ากับคำาตอบท่ีชี้แจงมาแล้วในข้อก่อนๆ เมื่อตัว
สาระหมดไป หดหายไป เราก็มาเอาดีกันตรงเกียรติยศชื่อเสียง เรื่อง
อย่างท่ีเล่ามาว่าเชิญผู้มีเกยีรติมากมายข้ึนทอดผ้าน้ัน  นิยมทำากันมากใน
ชนบทไม่นานน้ีเอง ในกรุงไม่ค่อยทำาเพราะคนมีเวลาน้อย แต่ในแง่สาระ
ก็ไม่ค่อยได้ด้วยกัน ท้ังในกรุงและนอกกรุง เป็นแต่ว่าในชนบทมีเวลาท่ี
จะให้แก่เรื่องไม่เป็นสาระมากกว่า ก็เลยมีพิธียาวกว่า

ทางแก้น้ันคือ  เมื่อดึงความสำาคัญในส่วนท่ีเป็นสาระกลับมาได้ 
ทำาสิ่งท่ีควรมีสาระให้กลับมีสาระข้ึนมาได้  เรื่องปลีกย่อยเหล่าน้ีก็ค่อยๆ 
ลดลงไปเอง  แต่เรื่องน้ี  เหตุอีกอย่างหน่ึงท่ีทำาให้แก้ไขยาก  คือค่านิยม
ของสังคมไทยท่ีพอกพูนข้ึนมาว่า  ต้องการเกียรติ  หมดเท่าไรไม่ว่า  ขอ
ให้ได้ชื่อเสียง

๘. มาติกา
มาติกา นิยมนิมนต์พระมากกว่าอายุคนตาย เพราะถือว่าลูก

หลานจะได้อายุยืน  ถ้านิมนต์เจ้าคุณ พระครู มาได้มากๆ ก็ถือว่ามี
เกียรติ ?

มาติกา  เรื่องน้ีก็เหมือนกับข้อก่อนๆ น่ันเอง  คือ เหลือแต่ซาก
มาติกา เมือ่เหลอืแต่ซากแลว้ สิ่งท่ีไมเ่ปน็สาระต่างๆ การถือหยมุๆ หยิมๆ 
ต่างๆ กต็ามกนัข้ึนมาเองเปน็ธรรมดา เพราะเมือ่หาสาระจากตัวหลกัไม่
ได้แลว้ ก็เอาโชคลางเกียรติชื่อเสียงใส่เข้าพอให้รู้สึกว่าได้อะไรบ้าง พอ
อุ่นๆ ภูมิๆ
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(มาติกา  คือ  หัวข้อสิกขาบท  แต่ละหมวด  เช่น  กุสฺลา ธมฺมา 
อกุสฺลา ธมฺมา อพฺยากตฺตา ธมฺมา  ได้แก่ หมวด กุศล อกุศล อัพยากฤต 
ฯลฯ ซ่ึงต้องขยายความต่อไป)

๙. การฟังพระสวดมาติกา
การฟังพระสวดมาติกา แขกก็น่ังพนมมือ ปากก็คุยกันไป เจ้า

ภาพก็มัวยุ่งเรื่องทอดผ้า  จะเอาใครบ้าง ใครก่อนใครหลัง ใครจะเป็น
ประธานจุดไฟ  พระคงจะสวดให้คนตายฟัง  เพราะก่อนสวด  ต้องไป
เคาะโลงบอกทุกที ?

ข้อน้ีก็ตอบเหมือนข้อกอ่นๆ

๑๐. การทอดผ้าบังสุกุล
การทอดผ้าบังสุกุล  พิธีกรจะประกาศเรยีกชือ่ผู้มีเกียรติมาทอด

ชุดละ 4 คน จนเท่ากับจำานวนพระ  ขณะทอดผ้า บางท่านก็ว่า  
นามรปูํ อนิจฺจำ หรือ มยามริตพฺพำ ?

ข้อน้ีก็ตอบเหมือนกับข้อก่อนๆ  ส่วนท่ีว่าขณะทอดผ้าน้ันพึงถือ
คติอย่างท่ีตอบในข้อ 1  (คำาท่ียกตัวอย่างมา ถ้าเข้าใจความหมายก็ใช้ได้ 
ขออย่าเพยีงว่าเป็นขลังๆ ไปก็แล้วกัน)

๑๑. การพิจารณาชักผ้าบังสุกุล
การพิจารณาชักผ้าบังสุกลุ  พระท่านว่า  อนิจฺจา วตสงฺขารา ...  

เตสำ วูปสโมสุโข   วรรคสุดท้ายส่วนมากก็แปลกันว่า ตายแล้วเป็นสุข  
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น่าจะถูกเพราะว่าเกี่ยวกับการตาย  แต่ถ้าแปลอย่างน้ีก็ขัดกับ มรณมฺปิ  
ทุกขำ อีก ?

การพิจารณาชักผ้าบังสุกุล คำาท่ีพระว่าวรรคสุดท้าย ไม่ใช่แปล
ว่า ตายแล้วเป็นสุข  แต่แปลว่า การดับทุกข์ได้เป็นสุข  (แปลตามศัพท์
ว่า ความสงบระงับแห่งสังขารท้ังหลายเป็นสุข  หมายความว่า ต้องเลิก
ปรุงแต่งท้ังหมด  ได้แก่  นิพพาน  ไม่ใช่เพียงตายอย่างท่ีเห็นๆ กัน ) 
สังขารเป็นอนิจจังและสังขารเป็นทุกขัง สงบระงับสังขารก็คือ สงบระงับ
อนิจจังและทุกขัง จึงเป็นสุข

๑๒. การกรวดนำ้า
การกรวดนำ้า  บางท่านว่า “อิมินา ปุญฺญกมฺเมน”  หรือ  “ขอ

อุทิศส่วนกุศลน้ีให้แก่ผู้ตาย”  หรือ “ไม่ต้องกรวด ทำาบุญแล้วถึงเอง”  
หรือ  “ไม่ต้องกรวด ถึงกรวดก็ไม่ถึง”  หรอื  “ไม่ต้องกรวด เพราะญาติ
เขาไปเกิดแล้ว”  หรอื  “ไม่ต้องกรวด  ญาติของเขาไม่ได้เป็นเปรต” ?

การกรวดนำ้า  เป็นวิธีการต้ังจิตเป็นกุศลต่อผู้ตาย  รำาลึกถึงด้วย
จิตใจท่ีสงบแน่วแน่เป็นสมาธิ   เพราะตลอดพิธีเจ้าภาพไม่ค่อยมีเวลา
หยุดน่ิง  โดยเฉพาะไม่ค่อยมีเวลาทำาใจสงบ  เพราะมัวยุ่งโน่นน่ี  กับ
การเตรียมของและการรบัคน   จึงควรใช้เวลาน้อยๆ  น้ีให้เป็นประโยชน์ 
อย่ามัวไปยุ่งวุ่นวายว่า  จะใช้คำาโน้นคำาน้ี  จะกรวดนำ้า  หรือไม่กรวด 
เด๋ียวจะเป็นซากการกรวดนำ้าอีก  จะว่าคำาอะไรก็ได้  ท่ีจะทำาให้จิตใจ
สงบเยอืกเย็นแน่วแน่  และแผ่ความต้ังใจดีต่อผู้ตาย พร้อมท้ังคิดถึงคติท่ี
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พึงได้จากงานน้ัน  หน้าท่ีของเราคือต้ังใจดีต่อผู้ตาย  และทำาใจให้เจริญ
กศุล  เขาจะไปเกิดท่ีไหนหรอืไม่  ไม่เป็นหน้าท่ีท่ีจะมาเถียงกัน

๑๓. การทอดผ้าบังสุกุล
การทอดผ้าบังสุกุล  ผู้ท่ีทอดเป็นก็ได้บุญ  การชักผ้าบังสุกุล  

พระท่ีพิจารณาเป็นก็ได้บุญ  เจ้าภาพจะได้บุญหรอืไม่ ?

การทอดผ้าบังสุกุล  และการชักผา้บังสกุุล  ถ้าทำาใจเป็นก็ได้บุญ
ทุกคน  ถ้าทำาไม่เป็นก็ได้แต่ซากทุกคน  โดยเฉพาะคนท่ีทำาด้วยมือตัวเอง 
ก็เป็นธรรมดาท่ีจิตจะโน้มไปได้แรง    เพราะจะทำาอะไรใจก็ย่อมมุ่งไป
เรื่องน้ัน  ก็อาจจะได้ซากใหญ่  หรือได้บุญแรงกว่าคนอื่น  เจ้าภาพทำาใจ
ให้ถูกกุศลธรรมเจริญ  จิตผ่องใสใจเบกิบาน  กไ็ด้บุญทุกท่ีไป

๑๔. การจุดไฟหรือวางดอกไม้จันทน์
การจุดไฟหรอืเวลาวางดอกไม้จันทน์ บางท่านก็ว่า “อรหำ จุตติ”  

(คนเก่าๆ)  หรือ  “อยู่เป็นทุกข์  ตายเป็นสุข”  หรือ  “ไปสู่สุคติเถิด”  
หรือ  “เราก็ตายอย่างน้ี  การตายเป็นของธรรมดา  ไม่ล่วงพ้นไปได้”  
ฯลฯ ?

การจุดไฟหรือเวลาวางดอกไม้จันทน์  ข้อน้ีตอบอย่างข้อ 1  คำา
ท่ีเขียนไปน้ัน  ถ้าเข้าใจความหมาย  ว่าด้วยใจท่ีต้ังเป็นกุศลตามความ
หมายน้ัน ก็ใช้ได้ทุกคำา  แต่คำาว่า อรหำ จุติ คงคลาดเคลื่อนไป ไม่มีความ
หมาย  จะกลายเป็นว่าขลังๆ ไป  ควรเอาข้อความท่ีเข้าใจและเป็นคติ
เพื่อแสดงความต้ังใจดีอยา่งท่ีกลา่วข้างต้น.



อมฤตพจนา
ชวีติ-ความตาย

วโย รตฺตินฺทิวกฺขโย

วัยสิน้ไปตามคืนและวัน
(15/173)

ยำ ยำ วิวหเต รตฺติ ตทูนนฺตสฺส ชวีิตำ

วันคนืล่วงไป ชวิีตของคนกพ็ร่องลงไป
จากประโยชน์ทีจ่ะทำา

(26/359)

รตฺโย อโมฆา คจฺฉนฺติ

วันคืน ไม่ผา่นไปเปล่า
(28/439)

* จากหนังสือ อมฤตพจนา ของพระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
  มูลนิธิพุทธธรรม จัดพิมพ์ พ.ศ. 2532 หน้า 201-213

*
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อจฺเจนฺติ กาลา ตรยนฺติ รตฺติโย
วโยคุณา อนุปพฺพำ ชหนฺติ

กาลเวลาล่วงไป วันคืนผ่านพน้ไป
วัยก็หมดไปทีละตอนๆ ตามลำาดบั

(15/300)

รูปํ ชรีติ มจฺจานำ นามโคตฺตำ น ชีรติ

รูปกายของสัตว์ย่อมร่วงโรยไป
แตช่ือ่และโคตรไม่เสื่อมสลาย

(15/210)

ทหราปิ จ เย วุฑฺฒา เย พาลา เย จ ปณฺฑิตา
อฑฺฒา เจว ทลิทฺทา จ สพเฺพ มจฺจุปรายนา

ทั้งเดก็ ทัง้ผูใ้หญ่ ทั้งคนพาล ทัง้บัณฑติ ทัง้คนมี ทัง้คนจน
ล้วนเดนิหน้าไปหาความตายทั้งหมด

(10/108)

น มิยยฺมานำ ธนมนฺเวติ กิญฺจิ

เมื่อตาย ทรพัยส์ักนดิกต็ดิตามไปไม่ได้
(13/451)
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กาโล ฆสติ ภูตานิ         สพฺพาเนว สหตฺตนา

กาลเวลาย่อมกลืนกินสตัว์ทั้งหลาย พรอ้มกนัไปกับตัวมนัเอง
(27/340)

ตำ ตญฺเจ อนุโสเจยฺย ยำ ยำ ตสฺส น วชิฺชติ
อตฺตานมนุโสเจยฺย สทา มจฺจุวสำ ปตฺตำ

ถ้าบคุคลจะเศรา้โศกถึงคนทีไ่มม่อียูแ่กต่น คอื ผูท้ี่ตายไปแลว้ไซร้
กค็วรจะเศรา้โศกถึงตนเอง ซ่ึงตกอยูใ่นอำานาจของพญามจัจุราช
ตลอดเวลา

(27/611)

น เหว ติฏฺำ นาสีนำ น สยานำ น ปตฺถคุำ
อายุสังขาร  ใช่จะประมาทไปตามสตัว์ ผูย้นื นัง่ นอน  
หรือเดนิอยู่กห็าไม่

(27/612)

ยาวปฺุปตฺติ นิมิสฺสติ ตตฺราปิ สรตี วโย

วัยย่อมเสื่อมลงเรื่อยไป ทกุหลบัตา ทกุลืมตา
(27/612)
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ตตฺถตฺตนิ วตปฺปนฺเถ วินาภาเว อสำสเย
ภูตำ เสสำ ทยิตพฺพำ จวิตำ อนนุโสจิยำ

เมื่อวัยเสื่อมสิ้นไปอย่างนี้  ความพลัดพรากจากกันก็ต้อง
มีโดยไม่ต้องสงสัย หมู่สัตว์ที่ยังเหลืออยู่ควรเมตตาเอื้อ
เอ็นดกูนั  ไมค่วรจะมัวเศร้าโศกถึงผู้ทีต่ายไปแล้ว

(27/613)

ยถาปิ ทารโก จนฺทำ คจฺฉนฺตำ อนุโรทติ
เอวำ สมฺปทเมเวตำ โย เปตมนุโสจตติ
ทยฺหมาโน น ชานาติ ญาตีนำ ปรเิทวิตำ
ตสฺมา เอตำ น โสจามิ คโต โส ตสฺส ยา คติ

ผู้ที่เศร้าโศกถึงคนตาย ก็เหมือนเด็กร้องไห้ขอพระจันทร์
ที่โคจรไปในอากาศ คนตายถูกเผาอยู่ ย่อมไม่รู้ว่าญาติ
ครำ่าครวญถึง เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่เศร้าโศก เขาไป
แลว้ตามวิถีทางของเขา

(27/720)

ผลานมิว ปกฺกานำ นิจฺจำ ปตนโต ภยำ
เอวำ ชาตาน มจฺจานำ นิจฺจำ มรณโต ภยำ

ผลไม้สกุแล้ว กห็ว่ันแต่จะตอ้งร่วงหล่นไป ตลอดเวลา 
ฉันใด สัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้ว ก็หว่ันแต่จะตายอยู่
ตลอดเวลา ฉนันั้น

(27/1568)
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สายเมเก น ทิสฺสนฺติ ปาโต ทิฏฺา พหู ชนา
ปาโต เอเก น ทิสฺสนฺติ สายำ ทิฏฺา พหู ชนา

ตอนเช้า ยงัเห็นกันอยู่มากคน พอตกเย็น บางคนก็ไม่เห็น 
เมื่อเย็น ยังเหน็กนัอยู่มากคน ตกถึงเช้า บางคนก็ไม่เหน็

(27/1569)

เอโกว มจฺโจ อจฺเจติ เอโกว ชายเต กเุล
สำโยคปรมาเตฺวว สมฺโภคา สพฺพปาณินำ

จะตายจากก็ไปคนเดียว จะเกิดก็มาคนเดียว ความ
สัมพันธ์ของสัตว์ทั้งหลาย    ก็เพียงแค่ได้มาพบปะ
เกีย่วข้องกนัเท่านัน้เอง

(27/1573)

น สนฺติ ปุตฺตา ตาณาย น ปิตา นปิ พนฺธวา
อนฺตเกนาธิปนฺนสฺส นตฺถิ ญาตีสุ ตาณตา

เมื่อถูกพญามัจจุราชครอบงำา ไม่ว่าบุตร ไม่ว่าบิดา 
ไม่ว่าญาติพวกพ้อง มีไว้ก็ช่วยต้านทานไม่ได้ จะหา
ทีป่กป้องในหมูญ่าต ิเปน็อันไม่มี

(25/30)
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อญฺเญปิ ปสฺส คมิเน ยถากมฺมูปกเค นเร
มจฺจุโน วสมาคมฺม ผนฺทนฺเตวิธ ปาณิโน

ดูสิ! ถึงคนอื่นๆ ก็กำาลังเตรียมตัวเดินทางไปตาม
ยถากรรม  ที่นี่ สัตว์ทั้งหลายเผชิญกับอำานาจของ
พญามัจจุราชเข้าแล้ว กำาลังดิน้รนกันอยู่ทั้งนั้น

(25/380)

สุปเินน ยถาปิ สงฺคตำ ปฏิพุทฺโธ ปรุิโส น ปสสฺติ
เอวมฺปิ ปยิายิกำ ชนำ เปตำ กาลกตำ น ปสฺสติ

คนที่รักใคร่   ตายจากไปแล้ว   ย่อมไม่ได้พบเห็นอีก 
เหมือนคนตื่นขึ้นไม่เห็นสิ่งที่ไดพ้บในฝัน

(25/413)

ยสฺส รตฺยา วิวสาเน อายุ  อปปฺตรำ สิยา

วันคืนเคลื่อนคล้อย อายุเหลือน้อยเข้าทุกที
(28/437)

มจฺจุนาพฺภหโต โลโก ชราย ปริวาริโต

สตัว์โลกถูกมฤตยหูำ้าหัน่ ถูกชราปดิลอ้ม
(28/437)
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ยถา วาริวโห ปูโร คจฺฉำ น ปรวิตฺตติ
เอวมายุ มนุสฺสานำ คจฺฉำ น ปรวิตฺตติ

แมน่ำ้าเต็มฝั่ง ไม่ไหลทวนขึ้นที่สูง ฉันใด อายุของมนุษย์
ทัง้หลายย่อมไม่เวียนกลับมา สู่วัยเด็กอกี ฉันนั้น

(28/439)

ตสฺมา อธิ ชวีิตเสเส กจฺิจกโร สิยา นโร น จ มชฺเช

เพราะฉะนั้น ในชีวิตที่เหลืออยู่นี้ ทุกคนควรกระทำา
กจิหน้าที่ และไมพ่ึงประมาท

(25/387)

ปาปญฺจ เม นตฺถิ กหุิญฺจิ     ตสฺมา น สงฺเก มรณาคมาย

ข้าพเจ้าไม่มีความชั่ว ซ่ึงทำาไว้ ณ ที่ไหนๆ เลย 
ฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่หว่ันเกรงความตายที่จะมาถึง

(28/1000)


