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และพุทธภาษิตเกี่ยวกับความตาย

๑. การจัดพิธีศพ
จัดพิธีศพอย่างไร จึงจะได้บุญกุศลทั้งเจ้าภาพและแขก ?
ปัจจุบันนี้ ความคลาดเคลื่อนและเลือนรางต่างๆ ได้เกิดขึ้นใน
ความเข้าใจและการปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนเป็นอันมาก ตัวอย่างง่ายๆ
คำา ศัพท์ทางธรรมหลายคำา ได้กลายความหมายไป ความหมายที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบันไม่ตรงกับความหมายเดิม เช่น
ทรมาน แต่เดิมหมายถึง ทำาให้หายพยศ ทำาให้กลับใจจากความ
ชั่วร้าย หันมาในทางดี หรือเปลี่ยนจากเข้าใจผิดมาเป็นเข้าใจถูก เช่นว่า
พระพุทธเจ้าเสด็จไปทรมานชฎิลสามพี่น้อง เสด็จไปทรมานโจรองคุลิมาล
เสด็จไปทรมานพรหมมิจฉาทิฐิ เป็นต้น แต่ปัจจุ บันนี้ เราเข้ าใจเป็นว่า
ทรมาน หมายถึงทำาให้ลำาบากหรือได้รับความเจ็บปวดอย่างมากมายรุนแรง
มานะ เดิมหมายถึงความถือตัว ซึ่งเป็นกิเลสอย่างหนึ่งอันจะต้องละ
ปัจจุบันเรามักเข้าใจว่าเป็นความเพียรพยายาม และสอนกันให้มีมานะ นี้เป็น
ตัวอย่างความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับความเข้าใจในถ้อยคำา ซึ่งมีหลักฐานใน
คัมภีร์ให้สืบหาความหมายเดิมแท้ได้ แต่ประเพณีการปฏิบัติต่างๆ หลาย
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๒

อย่าง ไม่มีบันทึกเอกสารไว้ ได้แต่ทำาตามๆ กันมาเมื่อคลาดเคลื่อนเลือนราง
ไป ก็ไม่มีหลักฐานตรวจสอบ ทำาให้ชำาระสะสางได้ยากว่า เดิมนั้นท่านทำา
อย่างไร และมีความมุ่งหมายอย่างไรกันแน่ เมื่อเป็นเช่นนี้ สิ่งที่จะทำาได้ก็
คือ เอาหลักใหญ่มาตั้งเป็นเกณฑ์ตรวจสอบ ให้การกระทำา แต่ละอย่าง
เป็นการกระทำาที่ทำาแล้ว กุศลธรรมเจริญ อกุศลธรรมเสื่อม ไม่ใช่สักว่าทำา
หรือทำาแล้วได้ผลตรงกันข้าม กลายเป็นอกุศลธรรมเจริญ กุศลธรรมเสื่อม
ต่อไปนี้ จึงค่อยมาพิจารณาคำาถามที่ตั้งขึ้นนั้นต่อไป

๒. พิธีอาบนํ้าศพ
พิธีอาบน้ำ้าศพ บางท่าน้ก็ว่า “ขออโหสิกรรม” หรือ “ไปสู่สุคติ
เถิด” หรือ “มามือเปล่า ไปมือเปล่า” หรือ “ตายแล้วเป็น้สุข” ?
พิธีอาบนำ้าศพ จะกล่าวคำาว่าอย่างไร ขอให้นึกถึงเมื่อครั้งพระพุทธ เจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน คราวนั้นพระอนุรุทธเถระก็อยู่ที่นั่น พระอานน ทเถระก็อยู่ พระอินทร์ก็อยู่ แต่ละท่านได้กล่าวคำาแสดงธรรมสังเวชท่านละ
คาถา ก็ว่าไม่เหมือนกันเลย เช่นว่า อนิจฺจา วตสงฺขารา ฯลฯ นี้เป็นคติให้
เห็นว่า ไม่จำา เป็ นต้องว่าคำา อะไรเป็นอย่างเดียวกั น แต่ใ ห้ก ล่าวคำา อะไร
ก็ตาม ที่เป็นเครื่องเจริญกุศล เป็นความตั้งใจดีของผู้ตาย หรือเป็นคำาสอน
ใจตนเองก็ได้ เพียงแต่อย่าให้เกิดจิตเป็นอกุศล เช่น โทสะ หรือ โมหะ
เป็นต้น หรือสักว่าทำาเปล่าๆ เลื่อนๆ ลอยๆ คำาที่ให้ตวั อย่างมานั่นส่วนมากก็
ช่วยในการทำาใจได้แทบทั้งนั้น
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๓. การสมาทานศีล
การสมาทาน้ศี ล ขณะรั บ ศี ล ก็ ต บยุ ง กั น้ เปาะแปะ คุ ย กั น้ บ้ า ง
เสร็จแล้วก็ดื่มเหล้า เมายา เล่น้การพน้ัน้ บางคน้รับศีลแค่สี่ข้อเว้น้ศีลข้อ
ที่ห้า ?
การสมาทานศีลมักจะมีพิธี พิธีนั้นเดิมเป็นการตระเตรียม เป็นวิธี
การเพื่อช่วยให้การกระทำานั้น เรียบร้อยหนักแน่นจริงจัง เช่น จะสมาทานศีล
เอง คือตั้งใจว่า กำา หนดใจเอากับตัวเองว่ารักษาศีลก็ได้ แต่มีพิธีก็เพื่อให้
เป็นการสำาทับกับตัวเองให้หนักแน่นจริงจัง แต่เดี๋ยวนี้ คำาว่า ‘พิธี’ กลาย
ความหมายไปในทางตรงข้าม คือ กลายเป็นเรื่องไม่จริงไม่จัง อย่างที่พูด
กันว่า ทำาพอเป็นพิธี การสมาทานศีล เดี๋ยวนี้ก็มักทำากันอย่างพอเป็นพิธี
ซึ่งก็คือ ไม่ได้สมาทานเลยนั่นเอง ตามตัวอย่างที่ท่านเล่ามานั้น ก็คงมีแต่
พิธี แต่ไม่ได้มีการสมาทานศีลนั่นเอง เพราะสมาทานศีล ก็คือ เปล่งวาจา
(หรือตั้งใจจริงจัง ) ให้คำามั่นว่า จะรับเอาข้อปฏิบัตินั้นๆ ไปประพฤติบำาเพ็ญ
เมื่อไม่ตั้งใจรับก็ไม่มีการสมาทานศีลอย่างที่เล่ามา อาจจะเรียกว่าเป็นซาก
ของการสมาทานศีล
เมื่อทราบเช่นนี้แล้ว ก็ลองไปพิจารณาปรับปรุง
ชักชวนกันทำา ให้พิธีกลับกลายเป็นเรื่องจริงจังขึ้นมาอีก ก็จะเป็นบุญเป็น
กุศล และเป็นคุณแก่พระศาสนาเป็นอันมาก

๔. การสวดพระอภิธรรม
การสวดพระอภิธรรม สวดกัน้ ๓-๔ จบ สวดภาษาบาลี ?
การสวดพระอภิธรรม ๓-4 จบเป็นภาษาบาลีนั้น เกิดขึ้นอย่างไร
ก็ยากจะสันนิษฐาน อาจเป็นได้ว่า เวลานั้นคนรู้ธรรมกันมากมายลึกซึ้งและ
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รู้บาลีกันมากด้วย เมื่อมีงานศพจะต้องมานั่งชุมนุมกันนานๆ จะแสดงธรรม
อะไรในหมู่ผู้รกู้ ็จะจืด เลยเอาอภิธรรมมาสวดเป็นหัวข้อนำา เป็นการซักซ้อม
ทบทวนด้วยและอาจใช้เป็นบทตั้ง เมื่อพระสวดจบแล้วก็มาอภิปรายสนทนา
กันในหัวข้อนั้นๆ ต่ออีกก็ได้ แต่สมัยนี้คนไม่ค่อยรู้ธรรมและไม่รู้บาลีแล้ว
พระก็ยังสวดไปตามเดิม ผลก็เลยกลายเป็นว่าไม่รู้เรื่อง พระที่สวดก็อาจจะ
ไม่รู้เรื่อง คนฟังก็ไม่รู้เรื่อง ก็เลยทำา กันพอเป็นพิธี บางวัดท่านรู้เท่าทัน
หวังจะให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ไปร่วมงาน ท่านก็ปรับปรุงเสียใหม่ โดยลดการ
สวดลง อาจจะเหลือสวดจบเดียว (ยังรักษาพิธีไว้บ้าง) แล้วก็ให้พระมา
เทศน์ให้ฟังหรือเทศน์ก่อน แล้วสวดสักจบเดียว อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่ระวัง
ให้ดี การเทศน์ก็จะกลายเป็นทำาพอเป็นพิธีไปเสียอีก ถ้าที่ใดพระผู้นำาดีเก่ง
หรือมรรคนายกมีปัญญาสามารถก็ปรับปรุงให้มีสาระขึ้นได้ แต่ก็ได้เป็นเพียง
น้อยแห่งและชั่วระยะเวลา เรื่องนี้ยาก เพราะคนส่วนใหญ่ไปงานศพพอ
เป็นมารยาท ไม่ได้สนใจธรรมหรือจะหาคติจากพิธีศพ ฝ่ายพระก็คิดเพียง
จัดพิธใี ห้เสร็จๆ ไป นี่ก็เป็นซากการสวดพระอภิธรรมอีกเหมือนกัน

๕. การฟังพระอภิธรรม
การฟังพระอภิธรรม ก็น้ั่งฟังพอเป็น้พิธี ส่วน้มากฟังกัน้ไม่รู้เรื่อง
คุยกัน้เสียแหละมาก ?
ข้อนี้ตอบแล้วในข้อ ๓ ถ้าไม่ต้องการให้เป็นซาก หรือให้เหลือแต่
ซาก ก็เร่งกระตือรือร้นแก้ไขปรับปรุงกันเสีย เมื่อปรับปรุงได้ผลดีสักสอง
สามแห่งแล้ว ก็อาจจะนิยมทำาตามกันกว้างขวางออกไป
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๖. การแสดงธรรม
การแสดงธรรมน้ิยมมีเทศน้์แจงปฐมสังคายน้าทุกงาน้ พระท่าน้ก็
สรรเสริญเจ้าภาพ ยกยอคน้ตายว่าสละทรัพย์บำารุงศาสน้าที่ไหน้บ้าง ฯลฯ
และก็มักบอกอาน้ิสงส์ว่าเทศน้์แจงน้ี้ได้บุญมากมาย เพราะมีตั้ง ๘๔,๐๐๐
พระธรรมขัน้ธ์ เป็น้การสืบต่อพระศาสน้า ?
การแสดงธรรมโดยเฉพาะเทศน์แจงเป็นเทศน์ใหญ่ แต่เดิมอาจจะ
เป็นโอกาสให้ได้แยกแยะแจกแจงเนื้อหาธรรมออกไปได้กว้างขวาง เพราะ
เทศน์แจงคือเทศน์เรื่องสังคายนา ย่อมเกี่ยวกับธรรมวินัยทั้งหมดทั้งสิ้น
คราวหนึ่งๆ จะจับเอาจุดไหนมาแยกแยะก็ได้ และอาจจะเป็นโอกาสที่จะ
ชำา ระสะสางความเชื่อถือ การประพฤติปฏิบัติ ที่ผิดพลาดคลาดเคลื่ อน
แก้ไขกันให้ถูกต้อง สมชื่อว่าสังคายนา แต่ปัจจุบันก็เหมือนกับข้อก่อนๆ คือ
ทำากันพอเป็นพิธี ก็เลยมีแต่ซากการเทศน์แจงอีกนั่นแหละ เมื่อเหลือแต่ซาก
ก็เลยต้องมาเอาดีกันตรงสรรเสริญผู้ตาย แต่ถ้าเนื้อหาธรรมที่แสดงหนัก
แน่นดี การพูดถึงผู้ตายและเจ้าภาพก็เป็นเรื่องประกอบไปได้ ไม่เสียหาย
โดยนัยนี้ จะจัดหรือไม่จัดก็พึงพิจารณาดูสาระเถิด

๗. การฟังธรรม
การฟังธรรม คน้มักเบื่อการฟังเทศน้์ ก็ฟังกัน้พอเป็น้พิธีมีไม่กี่คน้
จะมากเอาตอน้ทอดผ้าบังสุกุล เจ้าภาพก็ต้อน้รับแขกเตรียมจัดชื่อคน้ที่จะ
เชิญไปทอดผ้า ถ้ามี ส.ส. ผู้วา่ ฯ น้ายอำาเภอ ตำารวจระดับ สวญ. มาด้วย เจ้า
ภาพก็มีหน้้ามีตา ?
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การฟังธรรมก็เข้ากับคำาตอบที่ชี้แจงมาแล้วในข้อก่อนๆ เมื่อตัวสาระ
หมดไป หดหายไป เราก็มาเอาดีกันตรงเกียรติยศชือ่ เสียง เรื่องอย่างที่เล่า
มาว่าเชิญผู้มีเกียรติมากมายขึ้นทอดผ้านั้น นิยมทำากันมากในชนบทไม่นานนี้
เอง ในกรุงไม่ค่อยทำาเพราะคนมีเวลาน้อย แต่ในแง่สาระก็ไม่ค่อยได้ด้วยกัน
ทั้งในกรุงและนอกกรุง เป็นแต่วา่ ในชนบทมีเวลาทีจ่ ะให้แก่เรื่องไม่เป็นสาระ
มากกว่า ก็เลยมีพิธียาวกว่า
ทางแก้นั้นคือ เมื่อดึงความสำาคัญในส่วนที่เป็นสาระกลับมาได้ ทำา
สิ่งที่ควรมีสาระให้กลับมีสาระขึ้นมาได้ เรื่องปลีกย่อยเหล่านี้ก็ค่อยๆ ลดลง
ไปเอง แต่เรื่องนี้ เหตุอีกอย่างหนึ่งที่ทำาให้แก้ไขยาก คือค่านิยมของสังคม
ไทยทีพ่ อกพูนขึ้นมาว่า ต้องการเกียรติ หมดเท่าไรไม่ว่า ขอให้ได้ชื่อเสียง

๘. มาติกา
มาติกา น้ิยมน้ิมน้ต์พระมากกว่าอายุคน้ตาย เพราะถือว่าลูกหลาน้
จะได้อายุยืน้ ถ้าน้ิมน้ต์เจ้าคุณ พระครู มาได้มากๆ ก็ถือว่ามีเกียรติ ?
มาติกา เรื่องนี้ก็เหมือนกับข้อก่อนๆ นั่นเอง คือ เหลือแต่ซาก
มาติกา เมื่อเหลือแต่ซากแล้ว สิ่งที่ไม่เป็นสาระต่างๆ การถือหยุมๆ หยิมๆ
ต่างๆ ก็ตามกันขึน้ มาเองเป็นธรรมดา เพราะเมือ่ หาสาระจากตัวหลักไม่ได้แล้ว
ก็เอาโชคลางเกียรติชื่อเสียงใส่เข้าพอให้รู้สกึ ว่าได้อะไรบ้าง พออุ่นๆ ภูมิๆ
(มาติกา คือ หัวข้อสิกขาบท แต่ละหมวด เช่น กุสฺลา ธมฺมา
อกุสฺลา ธมฺมา อพฺยากตฺตา ธมฺมา ได้แก่ หมวด กุศล อกุศล อัพยากฤต ฯลฯ
ซึ่งต้องขยายความต่อไป)

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๗

๙. การฟังพระสวดมาติกา
การฟังพระสวดมาติกา แขกก็น้ั่งพน้มมือ ปากก็คุยกัน้ไป เจ้า
ภาพก็มัวยุ่งเรื่องทอดผ้า จะเอาใครบ้าง ใครก่อน้ใครหลัง ใครจะเป็น้
ประธาน้จุดไฟ พระคงจะสวดให้คน้ตายฟัง เพราะก่อน้สวด ต้องไปเคาะ
โลงบอกทุกที ?
ข้อนี้ก็ตอบเหมือนข้อก่อนๆ

๑๐. การทอดผ้าบังสุกุล
การทอดผ้าบังสุกุล พิธีกรจะประกาศเรียกชื่อผู้มีเกียรติมาทอดชุด
ละ ๔ คน้ จน้เท่ากับจำาน้วน้พระ ขณะทอดผ้า บางท่าน้ก็วา่ น้ามรูปํ อน้ิจจฺ ำ
หรือ มยามริตพฺพำ ?
ข้อนี้ก็ตอบเหมือนกับข้อก่อนๆ ส่วนที่ว่าขณะทอดผ้านั้นพึงถือคติ
อย่างที่ตอบในข้อ ๑ (คำาที่ยกตัวอย่างมา ถ้าเข้าใจความหมายก็ใช้ได้ ขอ
อย่าเพียงว่าเป็นขลังๆ ไปก็แล้วกัน)

๑๑. การพิจารณาชักผ้าบังสุกุล
การพิจารณาชักผ้าบังสุกุล พระท่าน้ว่า อน้ิจฺจา วตสงฺขารา ...
เตสำ วูปสโมสุโข วรรคสุดท้ายส่วน้มากก็แปลกัน้ว่า ตายแล้วเป็น้สุข น้่าจะ
ถูกเพราะว่าเกี่ยวกับการตาย แต่ถ้าแปลอย่างน้ี้ก็ขัดกับ มรณมฺปิ ทุกขำ อีก ?
การพิจารณาชักผ้าบังสุกุล คำาที่พระว่าวรรคสุดท้าย ไม่ใช่แปลว่า
ตายแล้วเป็นสุข แต่แปลว่า การดับทุกข์ได้เป็นสุข (แปลตามศัพท์ว่า ความ
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สงบระงับแห่งสังขารทั้งหลายเป็นสุข หมายความว่า ต้องเลิกปรุงแต่งทั้งหมด
ได้แก่ นิพพาน ไม่ใช่เพียงตายอย่างที่เห็นๆ กัน ) สังขารเป็นอนิจจังและ
สังขารเป็นทุกขัง สงบระงับสังขารก็คือ สงบระงับอนิจจังและทุกขัง จึง
เป็นสุข

๑๒. การกรวดนํ้า
การกรวดน้ำ้า บางท่าน้ว่า “อิมิน้า ปุญฺ ญกมฺเมน้” หรือ “ขออุทิศ
ส่วน้กุศลน้ี้ให้แก่ผู้ตาย” หรือ “ไม่ต้องกรวด ทำาบุญแล้วถึงเอง” หรือ “ไม่
ต้องกรวด ถึงกรวดก็ไม่ถึง” หรือ “ไม่ต้องกรวด เพราะญาติ เขาไปเกิด
แล้ว” หรือ “ไม่ต้องกรวด ญาติของเขาไม่ได้เป็น้เปรต” ?
การกรวดนำ้า เป็นวิธีการตั้งจิต เป็นกุศ ลต่ อ ผู้ ต าย รำา ลึ ก ถึ ง ด้ว ย
จิตใจที่สงบแน่วแน่เป็นสมาธิ เพราะตลอดพิธีเจ้าภาพไม่ค่อยมีเวลาหยุดนิ่ง
โดยเฉพาะไม่ค่อยมีเวลาทำาใจสงบ เพราะมัวยุ่งโน่นนี่ กับการเตรียมของ
และการรับคน จึงควรใช้เวลาน้อยๆ นี้ให้เป็นประโยชน์ อย่ามัวไปยุ่ง
วุ่นวายว่า จะใช้คำาโน้นคำานี้ จะกรวดนำ้า หรือไม่กรวด เดี๋ยวจะเป็นซาก
การกรวดนำ้าอีก จะว่าคำาอะไรก็ได้ ที่จะทำาให้จิตใจสงบเยือกเย็นแน่วแน่
และแผ่ความตั้งใจดีต่อผู้ตาย พร้อมทั้งคิดถึงคติที่พึงได้จากงานนั้น หน้าที่
ของเราคือตั้งใจดีต่อผู้ตาย และทำาใจให้เจริญกุศล เขาจะไปเกิดที่ไหนหรือ
ไม่ ไม่เป็นหน้าทีท่ ี่จะมาเถียงกัน

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๙

๑๓. การทอดผ้าบังสุกุล
การทอดผ้าบังสุกุล ผู้ที่ทอดเป็น้ก็ได้บุญ การชักผ้าบังสุกุล พระที่
พิจารณาเป็น้ก็ได้บุญ เจ้าภาพจะได้บุญหรือไม่ ?
การทอดผ้าบังสุกุล และการชักผ้าบังสุกุล ถ้าทำาใจเป็นก็ได้บุญทุก
คน ถ้าทำาไม่เป็นก็ได้แต่ซากทุกคน โดยเฉพาะคนที่ทำาด้วยมือตัวเอง ก็เป็น
ธรรมดาที่จิตจะโน้มไปได้แรง เพราะจะทำาอะไรใจก็ย่อมมุ่งไปเรื่องนั้น ก็
อาจจะได้ซากใหญ่ หรือได้บุญแรงกว่าคนอื่น เจ้าภาพทำาใจให้ถูกกุศลธรรม
เจริญ จิตผ่องใสใจเบิกบาน ก็ได้บุญทุกที่ไป

๑๔. การจุดไฟหรือวางดอกไม้จันทน์
การจุดไฟหรือเวลาวางดอกไม้จัน้ทน้์ บางท่าน้ก็ว่า “อรหำ จุตติ”
(คน้เก่าๆ) หรือ “อยู่เป็น้ทุกข์ ตายเป็น้สุข” หรือ “ไปสู่สุคติเถิด” หรือ
“เราก็ตายอย่างน้ี้ การตายเป็น้ของธรรมดา ไม่ล่วงพ้น้ไปได้” ฯลฯ ?
การจุดไฟหรือเวลาวางดอกไม้จันทน์ ข้อนี้ตอบอย่างข้อ ๑ คำาที่
เขียนไปนั้น ถ้าเข้าใจความหมาย ว่าด้วยใจที่ตั้งเป็นกุศลตามความหมายนั้น
ก็ใช้ได้ทุกคำา แต่คำาว่า อรหำ จุติ คงคลาดเคลื่อนไป ไม่มีความหมาย จะ
กลายเป็นว่าขลังๆ ไป ควรเอาข้อความที่เข้าใจและเป็นคติเพื่อแสดงความ
ตั้งใจดีอย่างที่กล่าวข้างต้น.

อมฤตพจนา *
ชีวิต-ความตาย
วโย รตฺตินฺทิวกฺขโย
วัยสิ้นไปตามคืนและวัน
(๑๕/๑๗๓)

ยำ ยำ วิวหเต รตฺติ

ตทูนนฺตสฺส ชีวติ ำ

วันคืนล่วงไป ชีวติ ของคนก็พร่องลงไป
จากประโยชน์ที่จะทำา
(๒๖/๓๕๙)

รตฺโย อโมฆา คจฺฉนฺติ
วันคืน ไม่ผ่านไปเปล่า
(๒๘/๔๓๙)
* จากหนังสือ อมฤตพจนา ของพระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
มูลนิธพิ ุทธธรรม จัดพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๓๒ หน้า ๒๐๑-๒๑๓

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๑

อจฺเจนฺติ กาลา ตรยนฺติ รตฺติโย
วโยคุณา อนุปพฺพำ ชหนฺติ
กาลเวลาล่วงไป วันคืนผ่านพ้นไป
วัยก็หมดไปทีละตอนๆ ตามลำาดับ
(๑๕/๓๐๐)

รูปํ ชีรติ มจฺจานำ

นามโคตฺตำ น ชีรติ

รูปกายของสัตว์ย่อมร่วงโรยไป
แต่ชื่อและโคตรไม่เสื่อมสลาย
(๑๕/๒๑๐)

ทหราปิ จ เย วุฑฺฒา
อฑฺฒา เจว ทลิททฺ า จ

เย พาลา เย จ ปณฺฑิตา
สพฺเพ มจฺจุปรายนา

ทั้งเด็ก ทั้งผู้ใหญ่ ทั้งคนพาล ทั้งบัณฑิต ทั้งคนมี ทั้งคนจน
ล้วนเดินหน้าไปหาความตายทั้งหมด
(๑๐/๑๐๘)

น มิยฺยมานำ ธนมนฺเวติ กิญฺจิ
เมื่อตาย ทรัพย์สักนิดก็ติดตามไปไม่ได้
(๑๓/๔๕๑)
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๑๒

กาโล ฆสติ ภูตานิ

สพฺพาเนว สหตฺตนา

กาลเวลาย่อมกลืนกินสัตว์ทั้งหลาย พร้อมกันไปกับตัวมันเอง
(๒๗/๓๔๐)

ตำ ตญฺเจ อนุโสเจยฺย
อตฺตานมนุโสเจยฺย

ยำ ยำ ตสฺส น วิชฺชติ
สทา มจฺจวุ สำ ปตฺตำ

ถ้าบุคคลจะเศร้าโศกถึงคนที่ไม่มีอยู่แก่ตน คือ ผู้ที่ตายไปแล้วไซร้
ก็ควรจะเศร้าโศกถึงตนเอง ซึง่ ตกอยู่ในอำานาจของพญามัจจุราช
ตลอดเวลา
(๒๗/๖๑๑)

น เหว ติฏฺฐำ นาสีนำ

น สยานำ น ปตฺถคุำ

อายุสังขาร ใช่จะประมาทไปตามสัตว์ ผู้ยืน นั่ง นอน
หรือเดินอยู่ก็หาไม่
(๒๗/๖๑๒)

ยาวุปฺปตฺติ นิมิสฺสติ

ตตฺราปิ สรตี วโย

วัยย่อมเสื่อมลงเรื่อยไป ทุกหลับตา ทุกลืมตา
(๒๗/๖๑๒)

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ตตฺถตฺตนิ วตปฺปนฺเถ
ภูตำ เสสำ ทยิตพฺพำ

๑๓

วินาภาเว อสำสเย
จวิตำ อนนุโสจิยำ

เมื่อวัยเสื่อมสิ้นไปอย่างนี้ ความพลัดพรากจากกันก็ต้อง
มีโดยไม่ต้องสงสัย หมู่สัตว์ที่ยังเหลืออยู่ควรเมตตาเอื้อ
เอ็นดูกัน ไม่ควรจะมัวเศร้าโศกถึงผู้ที่ตายไปแล้ว
(๒๗/๖๑๓)

ยถาปิ ทารโก จนฺทำ
เอวำ สมฺปทเมเวตำ
ทยฺหมาโน น ชานาติ
ตสฺมา เอตำ น โสจามิ

คจฺฉนฺตำ อนุโรทติ
โย เปตมนุโสจตติ
ญาตีนำ ปริเทวิตำ
คโต โส ตสฺส ยา คติ

ผู้ที่เศร้าโศกถึงคนตาย ก็เหมือนเด็กร้องไห้ขอพระจันทร์
ที่โคจรไปในอากาศ คนตายถูกเผาอยู่ ย่อมไม่รู้ว่าญาติ
ครำ่าครวญถึง เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่เศร้าโศก เขาไป
แล้วตามวิถีทางของเขา
(๒๗/๗๒๐)

ผลานมิว ปกฺกานำ
เอวำ ชาตาน มจฺจานำ

นิจฺจำ ปตนโต ภยำ
นิจฺจำ มรณโต ภยำ

ผลไม้สุกแล้ว ก็หวั่นแต่จะต้องร่วงหล่นไป ตลอดเวลา
ฉั น ใด สั ต ว์ ทั้ ง หลายเกิ ด มาแล้ ว ก็ ห วั่ น แต่ จ ะตายอยู่
ตลอดเวลา ฉันนั้น
(๒๗/๑๕๖๘)
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๑4

สายเมเก น ทิสฺสนฺติ
ปาโต เอเก น ทิสฺสนฺติ

ปาโต ทิฏฺา พหู ชนา
สายำ ทิฏฺา พหู ชนา

ตอนเช้า ยังเห็นกันอยู่มากคน พอตกเย็น บางคนก็ไม่เห็น
เมื่อเย็น ยังเห็นกันอยู่มากคน ตกถึงเช้า บางคนก็ไม่เห็น
(๒๗/๑๕๖๙)

เอโกว มจฺโจ อจฺเจติ
สำโยคปรมาเตฺวว

เอโกว ชายเต กุเล
สมฺโภคา สพฺพปาณินำ

จะตายจากก็ไปคนเดีย ว จะเกิด ก็ม าคนเดี ย ว ความ
สั ม พั น ธ์ ข องสั ต ว์ ทั้ ง หลาย ก็ เ พี ย งแค่ ไ ด้ ม าพบปะ
เกี่ยวข้องกันเท่านั้นเอง
(๒๗/๑๕๗๓)

น สนฺติ ปุตฺตา ตาณาย
อนฺตเกนาธิปนฺนสฺส

น ปิตา นปิ พนฺธวา
นตฺถิ ญาตีสุ ตาณตา

เมื่อถูกพญามัจจุราชครอบงำา ไม่ว่าบุตร ไม่ว่าบิดา ไม่
ว่า ญาติพวกพ้อง มีไว้ ก็ช่ว ยต้า นทานไม่ ได้ จะหาที่
ปกป้องในหมู่ญาติ เป็นอันไม่มี
(๒๕/๓๐)

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

อญฺเญปิ ปสฺส คมิเน
มจฺจุโน วสมาคมฺม

๑๕

ยถากมฺมูปกเค นเร
ผนฺทนฺเตวิธ ปาณิโน

ดู สิ ! ถึ ง คนอื่ น ๆ ก็ กำา ลั ง เตรี ย มตั ว เดิ น ทางไปตาม
ยถากรรม ที่นี่ สัตว์ทั้งหลายเผชิญกับอำา นาจของพญา
มัจจุราชเข้าแล้ว กำาลังดิน้ รนกันอยู่ทั้งนั้น
(๒๕/๓๘๐)

สุปิเนน ยถาปิ สงฺคตำ
เอวมฺปิ ปิยายิกำ ชนำ

ปฏิพุทฺโธ ปุริโส น ปสฺสติ
เปตำ กาลกตำ น ปสฺสติ

คนที่ รั กใคร่ ตายจากไปแล้ว ย่อมไม่ ได้ พ บเห็ นอี ก
เหมือนคนตื่นขึ้นไม่เห็นสิ่งที่ได้พบในฝัน
(๒๕/๔๑๓)

ยสฺส รตฺยา วิวสาเน

อายุ อปฺปตรำ สิยา

วันคืนเคลื่อนคล้อย อายุเหลือน้อยเข้าทุกที
(๒๘/๔๓๗)

มจฺจุนาพฺภหโต โลโก

ชราย ปริวาริโต

สัตว์โลกถูกมฤตยูหำ้าหั่น ถูกชราปิดล้อม
(๒๘/๔๓๗)

เรื่องน่ารูเ้ กี่ยวกับพิธศี พ

๑6

ยถา วาริวโห ปูโร
เอวมายุ มนุสฺสานำ

คจฺฉำ น ปริวตฺตติ
คจฺฉำ น ปริวตฺตติ

แม่นำ้าเต็มฝั่ง ไม่ไหลทวนขึ้นที่สูง ฉันใด อายุของมนุษย์
ทั้งหลายย่อมไม่เวียนกลับมา สู่วยั เด็กอีก ฉันนั้น
(๒๘/๔๓๙)

ตสฺมา อิธ ชีวติ เสเส

กิจฺจกโร สิยา นโร น จ มชฺเช

เพราะฉะนั้น ในชีวิตที่เหลืออยู่นี้ ทุกคนควรกระทำา กิ จ
หน้าที่ และไม่พึงประมาท
(๒๕/๓๘๗)

ปาปญฺจ เม นตฺถิ กุหิญฺจิ

ตสฺมา น สงฺเก มรณาคมาย

ข้าพเจ้าไม่มีความชั่ว ซึ่งทำา ไว้ ณ ที่ไหนๆ เลย ฉะนั้น
ข้าพเจ้าจึงไม่หวั่นเกรงความตายที่จะมาถึง
(๒๘/๑๐๐๐)

