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ระลึกถึงความตาย
และวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องต่อความตาย

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมพฺุทฺธสฺส ฯ
น เหว ตฏิฺํ นาสีนํ น สยานํ น ปตฺถคุํ
ตสฺมา อธิ ชวีิตเสเส กิจจฺกโร สิยา โร น จ มชฺเชติ

ณ บัดน้ี อาตมภาพจักแสดงพระธรรมเทศนา ประดับสติปัญญาของ
ท่านสาธุชนทั้งหลาย เพื่ออุทิศกุศลแก่ท่านผู้ได้ล่วงลับไปแล้ว  นับกาลเวลา
ผา่นโดยลำาดับ

การบำาเพ็ญกุศลตามประเพณี
อันการบำาเพ็ญกศุลเช่นน้ี  นับวา่เป็นการอนุวัตรตามประเพณี เน่ือง

ด้วยพระพุทธศาสนาซ่ึงปฏิบัติสืบต่อกันมา โดยทั่วไปถือว่าเป็นการประกาศ
คุณความดีของบุคคลทั้ง 2 ฝ่าย  ที่มีความสัมพันธ์ต่อกัน  กล่าวคือท่านผู้
ล่วงลับไปแล้วฝ่ายหน่ึง  และท่านที่ยังดำารงชีวิตอยู่และมาเป็นเจ้าภาพอีก
ฝา่ยหน่ึง

ในส่วนของท่านผู้ล่วงลับไปแล้ว     การประกอบพิธีน้ีเป็นการ
ประกาศถึงความดีของท่าน  ว่าท่านได้เคยกระทำาความดีงาม  มีอุปการคุณ
แก่ท่านที่ดำารงชีวิตอยู่  โดยเฉพาะแก่ท่านผู้เป็นเจ้าภาพน้ัน  จึงเป็นเหตุให้
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ระลึกถึงคุณความดีน้ันหรืออุปการคุณน้ัน  แล้วขวนขวายกระทำากิจต่างๆ 
อันพึงทำาเพื่อระลึกถึงท่าน  อุทิศส่วนกุศลให้ท่าน  ตามประเพณีนิยมที่ได้สืบ
กันมาในสังคมและตามหลักของพระศาสนา

ส่วนในฝ่ายของเจ้าภาพที่ได้มาประกอบพิธีน้ี  ก็เป็นการประกาศถึง
ความดีของท่าน  ว่าเป็นผู้มีกตัญญูกตเวทิตาธรรม   เมื่อท่านผู้มีอุปการคุณ
ซ่ึงได้ทำาความดีแก่ตนไว้  ได้ล่วงลับไปแล้ว    ก็มิได้น่ิงอยู่เฉย  ได้ขวนขวาย
กระทำากิจที่ควรทำา  มีความรำาลึกถึงท่าน  และพยายามแสดงตอบแทน  ใน
เมื่อไม่สามารถจะกระทำาได้ด้วยประการอื่น   เพราะท่านผู้มีพระคุณได้ล่วง-
ลับไปแล้ว  ก็กระทำาโดยวิธีการอุทิศกุศลตามประเพณีนิยมที่ต้องด้วยหลัก
พระพุทธศาสนา

การบำาเพ็ญกุศลเป็นโอกาสที่จะได้กระทำาความดีงาม
แต่ทั้งน้ีก็มิใช่เป็นเพียงการแสดงความสัมพันธ์และความดีต่อกัน 

ระหวา่งเจา้ภาพกบัทา่นผู้ลว่งลบัไปเทา่น้ัน  การทีพ่ทุธศาสนิกชนแต่โบราณมา
ได้ตั้งหลักให้มีพิธีกรรมเช่นน้ีข้ึน  ก็ย่อมมุ่งหมายเพื่อให้เป็นโอกาสที่จะได้
กระทำาความดีงาม  ทำาสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นกุศลยิ่งๆ ข้ึนไปด้วย  จุดหมาย
สำาคัญของพิธีน้ันก็อยู่ ณ ที่น้ี   คือได้อาศัยโอกาสเช่นน้ี  กระทำาสิ่งที่ดีงาม
เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตวัเจ้าภาพเอง  และเป็นคุณประโยชน์แก่สาธุชนทั้ง
หลายที่ได้เกี่ยวข้องมาร่วมพิธีด้วย  สำาหรับท่านที่ได้ล่วงลับไปแล้วน้ัน   ก็จะ
ได้รับการอุทิศกุศลตามความเชื่อในพุทธศาสนาและประเพณี  ให้ท่านได้รับ
ผลแห่งบุญกุศลที่เจ้าภาพได้บำาเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขของท่านในภพสืบต่อไป  
ส่วนทางเจ้าภาพก็ได้ประกอบการบุญการกุศล  ได้เป็นโอกาสที่ญาติมิตรผู้
หวังดีทั้งหลาย  จะได้มาทำาบุญทำากุศลรว่มกันงอกงามในคุณความดียิ่งข้ึนไป
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ความตายเป็นสิ่งที่ไม่นา่พึงใจ
ในทางพทุธศาสนาน้ัน     ทา่นให้หาโอกาสทุกอยา่งที่จะกระทำาสิ่งที่

ดีงาม    คือเมื่อมีเหตุการณ์อันน่าพึงใจก็ตาม  ไม่น่าพึงใจก็ตาม  เกิดข้ึน 
พุทธศาสนิกชนจะได้ใช้โอกาสน้ี  ทำาให้เกิดเป็นประโยชน์เป็นกุศลมากยิ่งๆ 
ข้ึนไป    สำาหรับในกรณีน้ี  ความตายเป็นสิ่งที่ไม่น่าพึงใจ  จัดว่าเป็นส่วน
อนิฏฐารมณ์  เป็นการพลัดพรากจากกัน  แต่ว่าวิสัยของพุทธศาสนิกชนแล้ว 
แม้จะประสบกับสิ่งที่เป็นอารมณ์อันไม่น่าพึงใจ  มีเหตุการณ์อันทำาให้เกิด
ความทุกข์ความโศกเศร้า  แต่ก็ใช้เหตุการณ์ที่โศกเศร้าน้ีแหละทำาสิ่งที่เป็น
กุศลเป็นคุณเป็นประโยชน์ยิ่งข้ึน  ทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่น  ตนเองก็ได้
บำาเพ็ญกุศลทำาความดีในทานศีลภาวนามากยิ่งข้ึน  ได้ช่วยบำาเพ็ญประโยชน์
บำารุงพระศาสนา  จัดพิธีต่างๆ  อันเป็นประโยชน์  ที่จะช่วยให้ท่านผู้มาร่วม
พธิีบำาเพ็ญกุศล  ได้รับความเจริญงอกงาม  ฝึกฝนอบรมสติปัญญาของตนเอง 
ดังเช่นที่ได้มีพระธรรมเทศนาเช่นน้ี  ก็นับได้ว่าเป็นการนำาเอาโอกาสหรือ
เหตุการณ์น้ันมาใชใ้ห้เป็นประโยชน์อย่างหน่ึง

ดคูวามตายเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต
ที่กล่าวเมื่อกี้น้ีว่าความตายเป็นสิ่งที่ไม่น่าพึงใจ  อันน้ีก็เป็นการ

กล่าวตามวิสัยของปุถุชนทั้งหลาย  คือมนุษย์ปุถุชนน้ัน  ย่อมวัดสิ่งทั้งหลาย
ไปตามความถูกใจไม่ถูกใจของตนเอง  ความตายน้ันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกใจ  เราก็
ไม่ชอบ สว่นสิ่งใดที่เราถูกใจ เรากช็อบ เราก็อยากให้เกิดให้มีข้ึน  แต่ถ้ากลา่ว
ตามเหตุผลที่แท้จริงแล้ว เรื่องความตายน้ีท่านก็จดัอยู่ในคติของธรรมดา  คือ
เป็นเรื่องธรรมดาอย่างหน่ึง มีเกิดก็ต้องมีตาย คือเกิดมาแล้วก็ต้องตาย  หรือ
ที่ตายก็เพราะได้เกิดมาแล้ว  ความเกิดกับความตายน้ันเป็นของคู่กัน  จะ
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เลือกเอาเพียงอย่างหน่ึงอย่างใดไม่ได้  และเป็นไปตามกระบวนการเหตุผล
หรือเป็นไปตามเหตุปัจจัย  มีเกิดก็มีดับ หรือว่าสิ่งทั้งหลายมีความเกิดใน
เบ้ืองต้น มีความเปลี่ยนแปลงแตกสลายไปในที่สุด  แต่กระน้ันก็ตาม  ปุถุชน
ทั้งหลายก็ย่อมปรารถนาในส่วนที่ตนถูกใจ  อยากจะเลือกเอาอยา่งเดียว  คือ
ตามปกติจะชอบพูดถึงความเกิด  เมื่อมีความเกิดข้ึนก็มักจะกล่าวถึงหรือ
ยินดีพูดถึงด้วยความชอบใจ  มีความลิงโลดตื่นเต้นกันต่างๆ  แต่ส่วนความ
ตายน้ันไม่อยากพูดถึงไม่อยากฟัง  ตลอดจนว่าแม้แต่นึกถึงก็ไม่อยาก  อันน้ี
ตรงข้ามกับในทางธรรม

ความตายเป็นเครื่องเตือนสติแก่มนุษย์ปุถุชน
ในทางธรรมน้ันท่านกลับชอบพูดถึงความตาย  ท่านไม่ชอบพูดถึง

ความเกิดทีค่นทั้งหลายชอบหรือปรารถนา   เพราะว่าความตาย  ท่านพูดข้ึน
มาแล้วก็เป็นเครื่องเตือนสติแก่มนุษย์ปุถุชนทั้งหลาย  ให้ได้ความคิดใน
ธรรมะ  แม้ในโอกาสใดท่านจะพูดถึงความเกิดบ้าง  ท่านก็จะพูดถึงในแง่ที่
สัมพันธ์กับความตาย  เป็นเครื่องเตือนสติเช่นเดียวกัน  บางครั้งท่านถึงกับ
พดูว่า  ถ้าจะกลัวตายก็ควรจะกลัวเกิด  เพราะว่าในเมื่อเกิดข้ึนมาก็ต้องตาย 
ในเมื่อไม่อยากตายก็ต้องไม่อยากเกิด  การที่พูดอย่างน้ีก็เป็นวิธีการของท่าน 
ในการที่จะให้เป็นอนุสติเตือนใจมนุษย์ทั้งหลาย  เพื่อจะให้ประพฤติดีปฏิบัติ
ชอบ  เพราะว่ามนุษย์ทั้งหลาย  เมื่อนึกถึงความเกิดแล้วมีความดีใจ  ก็อาจ
จะเกิดความมัวเมาประมาท  แทนที่จะคิดเร่งขวนขวายในการทำากิจหน้าที่
ความดีงามตา่งๆ กอ็าจจะหันไปเพลิดเพลินสนุกสนาน  หาแต่ความสุขความ
ปรนเปรอตนเอง    และก็ไม่อยากนึกถึงความตาย  เพราะจิตใจสลดหดหู่ 
และทำาให้เกิดความท้อแท้  อันน้ีในทางธรรมถือว่าเป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้อง 
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ทางหลักธรรมทา่นจึงสอนให้ระลึกถึงความตาย  ทัง้น้ีเป็นการพูดทวนกระแส
จิตของมนุษย์  แต่มุ่งเพื่อประโยชน์แก่มนุษย์น่ันเอง  มุ่งจะให้ยอมรับความ
จริง  และเผชิญหน้าความจริง  และแนะวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องคือมิใช่กล่าว
เพียงให้ระลึกถึงความตาย  แต่ทา่นให้ระลึกถึงความตายแล้วแนะวธิีปฏิบัติที่
ถูกต้องต่อความตายดว้ย

วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องต่อความตาย
มนุษย์ปุถุชนนึกถึงความตายอย่างไม่ถูกต้องอย่างไร  และในทาง

พระศาสนาสอนหรือแนะนำาให้ปฏิบัติให้ถูกต้องอย่างไร  มนุษย์ปุถุชนนึกถึง
ความตายอย่างไม่ถูกต้องคือมีความหวาดหวั่นพรั่นกลัว  มีความสลดหดหู่
ท้อแท้  หรือจะขยายให้พิสดารต่อไปอีก  ก็สัมพันธ์กับบุคคลที่ตายน้ันที่ตน
ระลึกถึง  ถ้าหากระลึกถึงความตายของบุคคลที่ตนเองเกลียดชังหรือไมพ่อใจ  
บุคคลที่เป็นศัตรู  มนุษย์ปุถุชนก็จะมีความดีใจ  แต่ถ้าหากว่าบุคคลที่ตายน้ัน
ไม่เกี่ยวข้องกับตนเอง  เป็นบุคคลทั่วๆ ไป  กจ็ะระลึกถึงดว้ยความเฉย  หรือ
ว่าถ้าจะระลึกถึงตัวความตายน้ัน  ก็จะมีความหวาดหวั่นพรั่นใจหวาดเสียว 
หรือมีความสลดหดหู่ท้อแท้  รวมความว่า  จิตมนุษย์ปุถุชนไม่สามารถตั้งอยู่
ในความดีความงามที่แท้จริงได้  แต่เอนเอียงไปในด้านต่างๆ   ถึงแม้ถ้าไม่
เกี่ยวกับบุคคลอื่น   นึกถึงความตายของตนเอง   ก็จะมีความหวาดกลัว 
ความหดหู่ท้อแท้  ดังได้กล่าวมาแล้ว

ระลึกถึงความตายจิตไม่ประมาท
ส่วนในทางพระศาสนาน้ัน  ท่านสอนให้ระลึกถึงความตายเพื่อเป็น

เครื่องกระตุ้นเตือนใจตนเอง  ว่าความตายน้ันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวติ  มัน
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จะต้องเกิดมีข้ึน  เป็นเรื่องสืบต่อไปจากความเกิด  ในเมื่อมันเป็นเรื่อง
ธรรมดาก็ไม่ต้องไปกลัว  แต่มีข้อที่น่าพิจารณาว่า  ความตายน้ันซ่ึงเป็นของ
แน่นอน  แต่จะมาถึงเมื่อไรไม่แน่  ชีวิตของคนเราอาจจะสั้นหรืออาจจะยาว
ไม่มีเครื่องกำาหนดให้มองเห็นได้ชัดเจน  เพราะฉะน้ัน  จึงควรใช้เป็นเครื่อง
เร่งเร้าตนเองให้มีความไม่ประมาท  กล่าวคือ  ชีวิตน้ีมีกิจหน้าที่อะไร  ก็ควร
เร่งรัดจดัทำา  ชวีิตของตนจะมีคา่และความดีงามอยา่งไร  ก็ควรเร่งขวนขวาย
ประกอบกรรมที่จะให้เป็นอย่างน้ัน   ให้ชีวิตของตนมีคุณค่า  ให้อยู่อย่างมี
ประโยชน์  และตายไปก็มีคุณค่าเหลือทิ้งไว้  เป็นประโยชน์แก่คนอื่นภาย
หลังดว้ย  อันน้ีเป็นคำาสอนทางพระศาสนา  สำาหรับให้ระลึกถึงความตาย

พิจารณาความตายเพ่ือให้รู้ความเป็นจริงของชีวิต
ส่วนในอีกข้ันหน่ึงซ่ึงเป็นข้ันสูงข้ึนไป  ท่านก็สอนให้พิจารณาถึง

ความตายน้ัน  ในฐานะเป็นคติธรรมดาดังได้กล่าวแล้ว  แต่ความหมายของ
คติธรรมดา  คือให้รู้ความเป็นจริงของชีวิต  ว่ามีการเริ่มต้นและสิ้นสุด  เพื่อ
จิตใจจะได้ไม่ถูกครอบงำาบีบคั้น  ด้วยความทุกข์จากความพลัดพราก  จาก
การที่นึกถึงความตายของตนเอง  เป็นต้น    คือรู้เท่าทันความเป็นไปของ
ธรรมดา แล้วก็มีจิตใจสบายดำารงอยู่ในปกติได้เสมอ   รำาลึกถึงความตายด้วย
ความไม่หวาดหวั่น  และเป็นอยู่ด้วยปัญญา  คือกระทำาสิ่งต่างๆ  ดว้ยความรู้
และเข้าใจธรรมดาน้ัน  หมายความว่า   อยู่ด้วยความรู้เหตุผล อะไรเป็นสิ่ง
ควรทำาก็กระทำาไป  อะไรเป็นสิ่งที่เป็นปัญหา  ควรแก้ไข  ก็กระทำาไปตาม
เหตุปัจจัย  อันน้ีก็เป็นคำาสอนข้ันสูงข้ึนไปในทางพระศาสนา
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ขัน้ตอนการปฏิบัติของมนุษย์ต่อเรื่องความตาย
สรุปว่าท่าทีการปฏิบัติของมนุษย์ต่อเรื่องความตายน้ี  แสดงถึง

ความเจริญงอกงามแห่งจิตใจของมนุษย์เป็น 3 ข้ันดว้ยกัน  คือ

ข้ันที่  1  มนุษย์ปุถุชนทั่วไป  ท่านว่าเป็นปุถุชนที่ยังมิได้สดับ  คือ
ยังไม่มีการศึกษา  ก็จะระลึกนึกถึงความตายด้วยความหวาดหวั่นพรั่นกลัว 
เศรา้หดหู่ท้อแท้  ระย่อท้อถอย

ข้ันที่  2  สูงข้ึนไป  เป็นอริยสาวกผู้มีการศึกษา  ได้สดับแล้ว  ก็
ระลึกถึงความตายโดยเป็นอนุสติ  สำาหรับตักเตือนใจไม่ให้ประมาท  เร่ง
ขวนขวายปฏิบัติ  ประกอบหน้าที่  คุณงามความดีให้ชีวิตน้ีมีประโยชน์  มี
คุณคา่

ข้ันที่  3  คือให้รู้เท่าทันความตาย  ซ่ึงมีคติเน่ืองอยู่ในธรรมดา  จะ
ได้มีชีวิตที่ปราศจากความทุกข์  ไม่ถูกบีบคั้นด้วยความรู้สึกหวาดหวั่นพรั่น
กลัวต่อความพลัดพรากเป็นต้น  มีใจปลอดโปร่งโล่งสบาย  และเป็นอยู่ด้วย
ปัญญาทีก่ระทำาการไปตามเหตุผล  ดว้ยความรู้เท่าทันเหตุปัจจัย

เรื่องท่าทีปฏิบัติเช่นน้ี  มิใช่เฉพาะต่อความตายเท่าน้ัน  แม้ในเรื่อง
ทั่วๆ ไป มนุษย์ก็จะปฏิบัติด้วยท่าที 3 ประการเหล่าน้ี  แต่ข้อสังเกตที่น่าจะ
กล่าวถึงในที่น้ีก็คือ   ในประการที่  2  ซ่ึงในที่น้ีกล่าวถึงคำาสอนในทางพระ
ศาสนา  วา่ให้มนุษย์ขวนขวายเร่งกระทำาการต่างๆ   โดยนำาเอาการระลึกถึง
ความตายน้ันมาเป็นเครื่องเร่งเร้า

มนุษย์ทั่วไป  ในการดำาเนินชีวิตประจำาวันน้ัน  ก็อาศัยสิ่งต่างๆ เป็น
เครื่องเร่งเร้าตัวเองในการกระทำาการต่างๆ อยู่ตลอดเวลา  แต่ว่าเครื่อง
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เร่งเร้าของมนุษย์น้ันมิใช่เป็นเรื่องคุณธรรมหรืออนุสติ  อย่างเช่นในทาง
พระพุทธศาสนาสอนไว้  หรือมีบ้างก็ปนกันไปกับเครื่องเร้าอยา่งอื่น

เครื่องเร้าอย่างอื่นที่มีอยู่มาก   เป็นไปโดยปกติธรรมดาน้ีมีอะไร 
เครื่องเร่งเร้าโดยทั่วไปน้ันก็ได้แก่สิ่งบีบคั้น   คือความทุกข์และกิเลสที่อยู่
ภายในจิตใจ คือมนุษย์น้ัน ที่จะกระทำาการต่างๆ มีความพยายามอะไรโดย
มากน้ัน  ต้องมีเครื่องเร่งเร้าข้ึนมา  แต่เครื่องเร่งเร้าน้ันคือ  เครื่องบีบคั้นน้ัน
เองคือมนุษย์ถูกบีบคั้นก็ดิ้นรนขวนขวายทำาการต่างๆ   โดยมากไม่สามารถ
กระทำาการต่างๆ เพียงด้วยความรู้ความเข้าใจ   ด้วยปัญญารู้เหตุรู้ผลเท่าน้ัน 
แต่ต้องอาศัยสิ่งบีบคั้นเข้ามาเช่น  มีความกลัว  หรือมีปัญหาเข้ามาเร่งรัดตน 
เอง  โดยเฉพาะก็คอืเรื่องกิเลสภายในจติใจ  กิเลสก็คือความโลภ ความอยาก
ได้  ก็เป็นเครื่องเร่งเร้าบีบคั้นในใจให้กระทำาการต่างๆ   หรือเพราะโทสะ 
ความโกรธ  ความชิงชัง  ความต้องการทำาลาย  ความขัดเคือง  ความขัดแย้ง  
อย่างใดอย่างหน่ึงก็เป็นเหตุเร่งเร้าบีบคั้นในใจ  ให้กระทำาการเพียรพยายาม
ดิ้นรนขวนขวาย และโมหะ แสดงออกมาในรูปของความกลัว ความหวาด 
ระแวงเป็นต้น  ก็เป็นเครื่องบีบคั้น  ทำาให้ดิ้นรนขวนขวายทำาการตา่งๆ

ชนิดแห่งความประมาท
อันน้ีเป็นเรื่องของมนุษย์ปุถุชนที่เป็นไปโดยมาก  แต่ถ้าหากว่าไม่มี

กิเลสมาเป็นเครื่องเร่งเร้า ไม่มีเครื่องบีบคั้นมาบีบรัดตนเองแล้ว  ปุถุชนก็มัก
จะตกอยู่ในความน่ิงเฉยเฉ่ือยชา  ไม่ขวนขวายกระทำาการต่างๆ  การที่อยู่ใน
ความน่ิงเฉย ไม่ประกอบกิจที่ควรทำา  ไม่ละเว้นสิ่งที่ไม่ควรกระทำาน้ี  คือ
ลักษณะที่ท่านเรียกว่าความประมาท  รวมความว่าเพราะอำานาจกิเลส  จึง
ทำาให้มนุษย์ดิ้นรนขวนขวายทำาการต่างๆ      แต่ในเมื่อไม่มีกิเลสที่บีบคั้น 
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มนุษย์ก็ตกอยู่ในความประมาท  ซ่ึงก็คืออยู่ในอำานาจของกิเลสเช่นเดียวกัน 
แต่กิเลสในที่น้ีหมายถึงความติดในความสุข  ความเพลิดเพลินที่มีอยู่สบาย
แล้วก็เลยไม่ดิ้นรนกระทำาการที่ควรทำา  เพราะฉะน้ันตกลงว่า  ถ้าเป็นปุถุชน
โดยสมบูรณ์แล้วก็จะอยู่ด้วยกิเลส  ทำาการขวนขวายต่างๆ  ก็ด้วยกิเลส  อยู่
เฉยก็ด้วยกิเลส  ซ่ึงมีศัพท์เฉพาะ เรียกวา่ ความประมาท  น้ีเป็นข้ันหน่ึง

เพียรพยายามด้วยอำานาจคุณธรรม
ในทางธรรมะต้องการให้มนุษย์ดิ้นรนขวนขวายด้วยอำานาจคุณธรรม  

ให้พยายามนำาคุณธรรมเข้ามาแทน  เข้ามาเป็นเครื่องเร่งเรา้กระตุ้น  เช่น เอา
ความสำานึก เอาศรัทธา ความกรุณาอย่างเช่นการระลึกถึงความตายที่ท่าน
เรียกว่ามรณานุสติ  เป็นต้น  มาเป็นเครื่องกระตุ้นเร่งเร้าใจให้ขวนขวาย
กระทำาการต่างๆ มิใช่กระทำาด้วย โลภะ โทสะ โมหะ และแม้ไม่มีความทุกข์ 
ไม่มีกิเลสเข้ามาบีบคั้น  กใ็ห้สามารถขวนขวายกระทำาสิ่งที่ดีงาม  อันเป็นการ
กระทำาได้ด้วยคุณธรรมของตนเอง  คือมีความไม่ประมาทได้เสมอ  เพราะ
ฉะน้ันลักษณะที่ต่างกันในการขวนขวายกระทำาความเพียรของปุถุชนกับการ
ปฏิบัติตามคำาสอนในทางพระศาสนาก็คือ  ฝ่ายหน่ึงน้ันดิ้นรนขวนขวายด้วย
อำานาจของกิเลส  ส่วนในทางธรรม  ให้ดิ้นรนขวนขวายเพียรพยายามด้วย
อำานาจคุณธรรม  น้ีเป็นข้ันสอง  คืออาศัยการกระตุ้นเตือนเร่งเรา้

คติเก่ียวกับการรู้เท่าทันธรรมดา
สูงข้ึนไปอีกข้ันหน่ึง  ก็คือข้ันรู้เท่าทันธรรมดา  เรื่องคติเกี่ยวกับการ

รูเ้ท่าทันธรรมดาน้ี  เมื่อนำามาสั่งสอนแก่ปุถุชนก็ก่อปัญหาข้ึนได้อีก คอืมนุษย์
ปุถุชนน้ัน  พอจะเห็น  พอจะเชื่อ  เข้าใจเรื่องความเป็นไปตามธรรมดาได้ 
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พอมองเห็นธรรมดาก็ปรับใจตนเองได้  ใจก็สบาย  ทีเ่คยมีความทกุข์อะไรต่อ
มิอะไรตา่งๆ เช่น ความพลัดพรากจากคนหรือของซ่ึงเป็นที่รัก  ความประสบ
กับสิ่งที่ไม่เป็นทีร่ักปรารถนาแล้วไม่ได้สมหวังต่างๆ ที่เคยทำาให้ตนเองมีความ
ทกุข์  เป็นเครื่องบีบคั้นให้ดิ้นรนขวนขวายพยายามน้ัน  พอไดร้ับคำาสอนทาง
พระศาสนาให้รู้เท่าทันธรรมดาแล้วก็เลยเชื่อ  มองเห็นตามก็เลยปรับใจได้ 
สบายใจ  พอสบายใจก็เรียกว่าทุกข์น้อยลงหรือหมดทุกข์  แต่ปัญหาของ
ปุถุชนก็ตามมาอีก  ปุถุชนจะไม่ได้อยู่เพียงน้ัน  พอปรับใจได้  แล้วสบายใจก็
หยุด  ไม่ดิ้นรนขวนขวายที่จะกระทำากิจที่ควรทำากลับอยู่น่ิงเฉยเสีย  ปัญหา
ที่แท้จริงก็ไม่ได้แก้ไข  ต้นตอของปัญหาที่แท้จริงก็มิได้ขวนขวายจะศกึษาให้รู้
และเข้าใจ เพื่อจะแก้ไขให้เรียบร้อย ตกลงก็เกิดเป็นโทษได้อีก   เพราะฉะน้ัน 
เรื่องของมนุษย์ปุถุชนแล้ว  แม้ได้รับคำาสอนในทางธรรม  ก็เป็นปัญหาเกิด
ข้ึนได้เหมือนกันถ้าไม่รู้จักคอยฝึกพยายามที่จะดำารงอยู่ในความไม่ประมาท
อยู่เสมอ

ในที่น้ี  มีข้อที่ควรกล่าวแทรกเข้ามาเป็น 2 เรื่อง คือเรื่องการปรับ
และการเฉย

การปรบัตัวเอง
การปรับมี 2 อย่าง  คือ  ปรับภายนอก  กับ  ปรับภายใน

ปรับภายนอก  หมายความว่า  สิ่งทั้งหลายที่เกิดเป็นปัญหาข้ึน 
วุ่นวายภายนอก  แล้วเราจัดการแก้ไขให้เรียบร้อย  ให้สงบลงได้ก็เรียกว่า 
ปรับภายนอก
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อีกอย่างหน่ึงคือ  ใจของตนเองที่วุ่นวายเกิดความทุกข์ความเดือด
ร้อนปรับใจของตนเองได้ด้วยความรู้ความเห็นธรรมดา  เรียกว่าการปรับใจ
หรือการปรับภายใน

มนุษย์ปุถุชนทั่วไปจะมุ่งไปที่การปรับภายนอก  อะไรๆ ก็พยายาม
จะไปแก้ภายนอกให้เข้ากับที่ตนเองต้องการ  เสร็จแล้วระหว่างน้ันก็เกิด
ความทุกข์  ความเดือดร้อนมาก  เพราะสิ่งทั้งหลายไม่เป็นไปตามใจตัวเอง 
ทีน้ี  พอได้รับคำาสอนทางธรรมก็รู้จักหันเข้ามาปรับภายใน  คือปรับใจของ
ตนเองได้  ข้างนอกจะเป็นอย่างไรใจก็พอมีความสุข  แต่ว่าถ้าหากไม่รู้จัก
ความพอดีสมดุล  กเ็กิดปัญหาได้ทั้งสองอยา่ง  คอืปรับแต่ภายนอกภายในไม่
ปรับก็มีความทุกข์มาก  ถ้าปรับแต่ภายในใจ  พอมคีวามสุข  ส่วนข้างนอกไม่
ได้แก้ไขให้เรียบร้อยก็เกิดปัญหาต่อไป    เรื่องของปุถุชนก็มักจะวนเวียนอยู่
สองประการน้ี  น่ีคือเรื่องของการปรับ   เพราะฉะน้ัน  จะต้องหาความพอดี
ในระหว่างการปรับสองอย่าง  ถ้ากลา่วโดยทั่วไปกต็้องปรับทั้งสอง

การเฉยของมนษุย์
เรื่องความเฉย  ได้กล่าวว่าบุคคลเมื่อปรับใจตนได้  หรือสิ่งต่างๆ 

เป็นไปโดยเรียบร้อยไม่วุ่นวายก็เฉย  ความน่ิงเฉยน้ีในทางพระศาสนากล่าว
โดยย่อมีสองอย่าง

อย่างหน่ึงคือ  เฉยโดยไม่รู้  เฉยโง่ๆ   ท่านเรียกว่าอัญญาณุเบกขา 
คือเฉยเรื่อยเป่ือย  เฉยไม่รู้เรื่อง  เฉยไม่เอาเรื่องเอาราว  คือไม่รู้ว่ามีเรื่อง
อะไรเกิดข้ึนก็น่ิงเฉย   หรือว่าเฉยโดยไม่เรียนรู้เรื่องราวที่เป็นไป   ไม่ได้เกิด
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จากความรู้ความเข้าใจ     อันน้ีเป็นความเฉยที่เกิดจากโมหะ  หาใช่เป็น
คุณธรรมไม่  เป็นอุเบกขาชนิดหน่ึง  แต่เป็นอกุศลเรียกวา่  อัญญาณุเบกขา

อย่างที่สอง  เป็นการเฉยอย่างถูกต้องตามหลักธรรมเป็นโสภณ-
เจตสิก  คือความเฉยที่เกิดจากความรู้ หมายความว่ารู้ว่าอะไรเป็นอย่างไร 
ควรจะทำาอะไร เมื่อไร อย่างไร ก็เลยเฉยไว้  ไม่ตื่นเต้นโวยวาย  รอทำาไปตาม
ลำาดับจังหวะข้ันตอน  อันน้ีเป็นความเฉยที่ถูกต้องในทางธรรมะ

ปุถุชนโดยมากมกัจะเฉยแบบที่หน่ึง  คือเฉยไม่รู้เรื่อง  เฉยด้วยโมหะ
หรืออัญญาณุเบกขา  เฉยด้วยความไม่รู้ก็เกิดโทษ  ฉะน้ันต้องทำาความเข้าใจ 
แยกได้ระหว่างเรื่องการปรับสองอย่าง  และการเฉยสองอย่างน้ี  ซ่ึงทั้งหมด
น้ันก็เกี่ยวด้วยความประมาทและความไม่ประมาท  กล่าวคือเมื่อปรับภายใน
ได้  แต่ว่าไม่ขวนขวายทำาสิ่งที่ควรทำาต่อไป  ก็เฉยโดยไม่รู้หรือไม่หาความรู้  
ไม่ใช่เฉยที่เป็นไปด้วยความรู้ความเข้าใจ  ก็กลายเป็นความประมาท  เรื่อง
ประมาทเช่นน้ีไม่เฉพาะปุถุชนเท่าน้ัน  แม้แตพ่ระอริยบุคคลท่านก็กลา่วว่ายัง
ประมาทได้  ตราบใดที่ยังเป็นอริยบุคคลเบ้ืองต้น  คือ  ไม่บรรลุอรหัตตผล 
พระโสดาบัน  พระสกิทาคามี  เหล่าน้ีล้วนประมาทได้ทั้งสิ้น    มีแต่พระ
อรหันต์เท่าน้ันที่ไม่ประมาท  ท่านใช้คำาว่าพระอรหันต์เป็นผู้ที่ไม่สามารถจะ
ประมาท

การเพลิดเพลินในความสุขคือความประมาท
พระโสดาบันน้ัน  ท่านแสดงตัวอย่างไว้ว่า  เมื่อได้บรรลุคุณธรรม

เบ้ืองสูงแล้ว  เกิดความพอใจ  เคยมีความทุกข์มากมายก็ไม่มีความทุกข์ 
หรือทุกข์เหลือน้อยเหลือเกินแล้ว  มีความสุขสบายเกิดข้ึนมาก  ก็มีความ
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พอใจว่าเราได้เพียรพยายามปฏิบัติธรรมมาได้บรรลุผลสำาเร็จเพียงน้ี  มี
คุณธรรมในตนแล้วอยา่งน้ีๆ  ได้ละกิเลสแล้วอย่างน้ีๆ  ได้ประกอบด้วยธรรม
วิเศษอย่างน้ีๆ ก็มีความพอใจเป็นเหตุให้หยุดเฉยอยู่สบายๆ  พระพุทธเจ้า
ตรัสเรียกว่า  น้ีเป็นผู้ประมาทแล้ว  เพราะไม่ขวนขวายเร่งรัดตนเองในการ
ทำาความเพียรเพื่อคุณธรรมเบ้ืองสูงยิ่งข้ึนไป  ส่วนพระอรหันต์เป็นผู้ไม่อาจ
ประมาทเพราะอะไร  เพราะมีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาและไม่มีกิเลสที่จะเป็นเหตุ
ให้ประมาท  ได้กล่าวแล้วว่าคนที่ประมาทน้ันเพราะยังมีกิเลส  คือจะด้วย
ปรับใจตนเองได้  หรือด้วยเหตุการณ์ทั้งหลายยังไม่บีบคั้นก็ตาม  ก็มีกิเลสที่
เป็นเหตุให้ติดในความสุข  เพลินในความสบาย  การที่เพลินติดในความสุข
น่ันแหละ  เป็นลักษณะของกิเลส  คือเกิดจากกิเลส  และเป็นตัวที่เรียกว่า
ความประมาท

ส่วนพระอรหันต์น้ันเป็นอยู่ด้วยปัญญา   รู้เท่าทันธรรมดาและ
กระทำาการด้วยความรู้เท่าทันธรรมดาน้ัน  เพราะฉะน้ัน  ข้ันที่หน่ึง  ในใจ
ของท่านเองก็ปรับได้  มีความสุขในทุกสถานการณ์  ข้ันที่สองในการปฏิบัติ
ดำาเนินชีวิตของท่านก็คือปฏิบัติไปด้วยความรู้ว่าอะไรเป็นอย่างไร  อะไรเกิด
ข้ึนจากเหตุปัจจัยอะไร อะไรจะก่อให้เกิดปัญหาหรือไม่ ถ้าเป็นปัญหาก็ศึกษา
หาเหตุปัจจัยและแก้ไขเสีย  ก็ทำาให้การปรับภายนอกดำาเนินไปได้  หรือรู้จน
กระทั่งวา่  สิ่งเหล่าน้ีดำาเนินไปไม่ได้  ก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเช่นเดียวกัน  
น้ีก็เป็นเครื่องวัดความแตกต่างเป็นข้ันๆ ตั้งแต่ปุถุชนสูงข้ึนมาถึงอริยบุคคล
แล้วกระทั่งเป็นพระอรหันต์

ทีน้ี  กลับมากล่าวถึงด้านปุถุชนต่อไป  สำาหรับปุถุชนน้ันเป็นอันว่า 
ต้องอาศัยสิ่งบีบคั้นเร่งเร้ามาช่วยให้ดิ้นรนขวนขวายกระทำาการต่างๆ  แต่
เพราะเหตุว่าปุถุชนโดยทั่วไปน้ัน  คอยอาศัยเครื่องเร่งเร้าบีบคั้นที่เป็นอกุศล 
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โดยอาศัยความทุกข์บ้าง  โดยอาศัยกิเลส  คือความโลภ  ความโกรธ  ความ
หลงบ้าง  ในทางพระศาสนาเห็นว่าเป็นโทษ  จึงได้แนะนำา ในทางที่จะ
ปรับปรุงตนเองให้ดีข้ึน  คือนำาเอาคุณธรรมมาเป็นเครื่องเร่งเร้าตนเอง  เอา
ศรัทธามาเป็นเครื่องเร่งเรา้บ้าง  เอามรณสติมาเป็นเครื่องเร่งเร้าบ้าง  กท็ำาให้
มนุษย์อยู่ด้วยความดีงามมากข้ึน  กระทำาสิ่งที่ดีงาม  และกระทำาการที่เป็น
ประโยชน์ต่อกันมากข้ึน

ปรบัปรุงตนเองให้เจริญคณุธรรมอยู่เสมอ
แต่อย่างไรก็ตาม  มีข้อที่ควรจะระลึกไว้ว่า  ตราบใดที่มนุษย์ยังต้อง

ใช้วิธีเร่งเร้าบีบคั้นด้วยความทุกข์เป็นต้น  แม้ตลอดด้วยคุณธรรมดังที่กล่าว
มาเป็นเครื่องมากระตุ้นตนให้ขวนขวายทำาการตา่งๆ ตราบน้ันโลกมนุษย์ก็ยัง
ไม่มีความปลอดภัย   หมายความว่า  มนุษย์ยังไม่สามารถเป็นผู้อยู่ด้วย
ปัญญาบริสุทธิ์อย่างแท้จริง  การที่ต้องอาศัยสิ่งเร่งเร้ามาเร่งรดักระตุ้นตนเอง
ให้กระทำาการต่างๆ น้ัน  ยอ่ม

(1)  มีโอกาสที่จะเกิดความประมาทอยู่เสมอ  หมายความว่าขาด
เครื่องกระตุ้นเร่งเรา้ข้ึนมาเมื่อไร  กจ็ะตกอยู่ในความประมาทอีก

(2)  การประกอบกรรมทำาการต่างๆ  ของมนุษย์ที่อยู่ด้วยเครื่อง
กระตุ้นเร่งเร้าเช่นน้ัน  จะมีความไม่พอดีอยู่เสมอ  มากเกินไปบ้าง  น้อยเกิน
ไปบ้าง  ไม่พอดีที่จะแก้ปัญหา  เพราะทำาด้วยแรงแต่ขาดความรู้  หรือทำา
ตามความแรงไม่ทำาตามความรู้  เพราะฉะน้ัน  ก็จะก่อให้เกิดปัญหาแก่
ตนเองบ้าง  แก่ผู้อื่นบ้าง  อยู่เรือ่ยไป
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ทางพระศาสนาจึงต้องให้มนุษย์ฝึกฝนตนเองให้เจริญงอกงามข้ึนไป
ในคุณธรรมอยู่เสมอ  คือ  จะต้องให้พยายามเป็นอยู่  มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญา 
คือเป็นอยู่ด้วยรู้เข้าใจธรรมดา  ความรู้เท่าทันธรรมดาแล้วประมาทหรือไม่น้ี
แหละเป็นเครื่องวัดอย่างหน่ึงว่า  บุคคลผู้น้ันได้บรรลุคุณธรรมสูงแค่ไหน 
กล่าวง่ายๆ ว่า  ตราบใดที่แม้จะได้รู้เข้าใจธรรมะ  รู้เข้าใจธรรมดาดีแล้ว  แต่
ยังมีความประมาทอยู่  อันน้ีแสดงว่ายังไม่ได้บรรลุคุณธรรมเบ้ืองสูง  อย่าง
น้อยก็คือยังไม่ได้บรรลุอรหัตตผล  อาจได้เป็นอริยบุคคลก็เป็นในชั้นต้นๆ 
ยำ้าความว่าคนหมดกิเลสแล้ว  รูเ้ท่าทันธรรมดาและทำาการด้วยความรู้เทา่ทัน
ธรรมดาน้ัน  แต่คนมีกิเลสรู้ตามเห็นตามธรรมดาหรือได้ความรู้เท่าทัน
ธรรมดาแล้ว  แต่ทำาการด้วยเอาตัวสบายเป็นเกณฑ์  ถ้าตัวสบายแล้ว  ก็ไม่
ขวนขวายไม่คดิทำา  สว่นคนหมดกิเลสรู้เท่าทันธรรมดา  สบายใจแล้ว  แต่ถ้า
ปัญหายังมีก็กระทำา  มีอะไรควรทำากท็ำาเรื่อยไป

อยู่ด้วยการรู้เท่าทนัธรรมดาของชีวิต
รวมความว่าพระศาสนาน้ัน  สอนมนุษย์ให้ฝึกตนเอง  ให้เจริญ

ก้าวหน้ายิ่งข้ึนไปเสมอ    เจริญจากข้ันต้นให้ผ่านพ้นความเป็นปุถุชนที่มีแต่
ความสลดหดหู่ท้อแท้ใจ  มาสู่ความเร่งเร้าตนเองให้ขวนขวายทำาความดี
ต่างๆ  ด้วยอาศัยคุณธรรมนำามาเป็นอนุสติเครื่องเตือนใจตนเอง  และเจริญ
ถึงข้ันสูงสุดก็คือ  ให้อยู่ดว้ยความรู้เท่าทันธรรมดา  และทำาการด้วยปัญญาที่
รู้เท่าทันธรรมดาน้ันตามเหตุปัจจัย  ซ่ึงในวิธีการทั้งหมดน้ัน  สำาหรับมนุษย์
ปุถุชน  ทางพระศาสนาได้เน้นในประการที่สอง  ซ่ึงอยู่ในข้ันท่ามกลาง  คือ 
การใช้คุณธรรมมาเป็นเครื่องเร่งเร้า  แต่ในกรณีของมรณสติน้ี  ทำาให้เห็นว่า  
ท่านใช้ทั้งสองประกอบกันคือ  ประการหน่ึงก็ให้ใช้ปัญญาพิจารณารู้เท่าทัน
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ธรรมดาด้วย  ที่ว่าให้รู้ว่าความตายเป็นของธรรมดา  เป็นของคู่กับความเกิด 
เกิดแล้วต้องมีดับ  เมื่อเข้าใจแล้วก็ทำาใจให้สบาย  หายจากทุกข์ได้  แต่พร้อม
กันน้ันก็ใชว้ิธีเร่งเรา้ดว้ยคณุธรรมด้วยวา่  ให้ระลึกไว้ว่าความตายน้ันเป็นของ
แน่นอน  แตจ่ะมาถึงวันใดไม่แน่นอน

เพราะฉะน้ัน  เมื่อยังมีชีวิตอยู่น้ี  ให้เร่งขวนขวายทำากิจหน้าที่ความ
ดีต่างๆ อันน้ีคือหลักที่เราเรียกว่ามรณสติ  ซ่ึงมรณสติเช่นน้ี  ก็มาเข้ากับ
แนวทางปฏิบัติที่อาตมภาพได้ยกคำาสอนในพระไตรปิฎกมาตั้งเป็นนิกเขปบท  
คือบทหัวข้อสำาหรับอธิบายไว้  ที่ท่านเตือนให้ระลึกถึงความตายของชีวติและ
มีความไม่ประมาท  ดงัพระบาลีว่า

น   เหว  ติฏฺํ  นาสีนํ  น  สยานํ  น  ปตฺถคุํ

แปลความว่า  “อายุสังขารจะพลอยประมาทไปกับมนุษย์ทั้งหลายที่
ยืน เดิน น่ัง นอนอยู่ก็หาไม่”  หมายความว่ามนุษย์ทั้งหลายน้ีอาจจะมีความ
ประมาท  ยืน เดิน น่ัง นอน ไม่ขวนขวายทำาสิ่งที่ควรทำาอยู่  ปล่อยเวลาผ่าน
ไป  แต่ในเวลาน้ัน  ให้เข้าใจเถิดว่าอายุสังขารของเราหาได้ประมาทตามเรา
ไปด้วยไม่ คือ อายุสังขารของเราเป็นไปตามหลักไตรลักษณ์  มีความไม่เที่ยง 
มีความทุกข์ทนอยู่ไม่ได้  และมีความเป็นอนัตตา ไม่อยู่ในอำานาจของเรา มัน
เป็นอยู่ตลอดเวลา ก็เปลี่ยนแปลงของมันไปไม่หยุดยั้ง    เมื่ออายุสังขาร
เปลี่ยนแปลงไปตกอยูใ่นคติธรรมดาอยา่งน้ีตลอดเวลา  เราจึงไม่ควรประมาท 
ไม่ควรน่ิงเฉย  ทา่นจึงกล่าวต่อไปอีกว่า

ตสฺมา  อิธ  ชวีิตเสเส
กจิฺจกโร  สิยา  นโร  น  จ  มชฺเชติ
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แปลความว่า  เพราะฉะน้ัน  ในชีวิตที่ยังเหลืออยู่น้ี  คนเราควร
กระทำากิจหน้าที่ของตนและไม่พึงประมาท  อันน้ีคือการที่จะนำาเอาความรู้
เท่าทันธรรมดาน้ัน  มาใชใ้นทางที่เป็นกุศล  เป็นประโยชน์

ทางพระศาสนาน้ัน  กล่าวถึงคติธรรมดาในทำานองเช่นน้ี  ไม่เฉพาะ
ความตายเท่าน้ัน  ได้กล่าวแล้วว่า  ความตายเป็นของคู่กับความเกิด  และ
พระศาสนาน้ันไม่กล่าวถึงความเกิดมากนัก  ถ้ากล่าว  ก็มักจะกล่าวในทางที่
เตือนสติมนุษย์อีกว่า  ความเกิดน้ันนำามาหรือนำาไปสู่ความตาย  ทั้งน้ีก็เพื่อ
ให้เกิดความขวนขวายไม่ประมาทเช่นเดียวกัน  คือถ้าหากพระพุทธศาสนา
จะกล่าวถึงความเกิดในทำานองเดียวกับที่สนองความต้องการของมนุษย์  ก็
จะเป็นเครื่องยั่วยุมนุษย์ให้มีความมัวเมาประมาทยิ่งข้ึน  เพราะฉะน้ัน  ท่าน
ไม่พยายามที่จะสนองความต้องการน้ี  แต่ท่านกล่าวในทางตรงข้าม  เพื่อจะ
เร่งเรา้ให้เป็นไปในกระแสที่ไหลไปสู่คุณธรรม  และท่านกจ็ะให้คติเพิ่มเติมต่อ
ไปอีก  อย่างพุทธพจน์ในพระธรรมบทคาถาหน่ึง ทีก่ล่าวถึงมนุษย์ที่เกิดมา ก็
กลา่วถึงในทำานองที่ว่า ให้ขวนขวายในการบำาเพ็ญกุศลกรรมอีก ดงับาลีว่า

ยถาปิ  ปุปฺผราสิมฺหา กยริา  มาลาคุเฬ  พหู
เอวํ  ชาเตน  มจฺเจน กตฺตพฺพํ  กุสลํ  พหํุ

แปลความว่า  ดอกไม้ท่ีสุมกันอยู่เป็นกองน้ี  นายช่างท่ีฉลาด
สามารถนำาเอามาร้อยกรองเป็นพวงมาลัยท่ีสวยงาม  มีคุณค่าได้ฉันใด 
ชีวิตคนเราท่ีได้เกิดมาน้ี  ก็ควรจะใช้ประกอบกุศลกรรมความดีให้มากฉัน
น้ัน
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เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสถึงความเกิด  ก็หมายความว่าพระพุทธองค์ไม่
ได้ตรัสในทางที่สนองความต้องการให้เกิดความลิงโลด  สนุกสนานดีใจ  แต่
เตือนใจให้มีความไม่ประมาทเช่นเดียวกัน  มองความเกิดก็มองในแง่ไม่
ประมาท  ใช้ชีวิตน้ีทำากุศลทำาความดีให้มากหรือถ้าจะให้มองความตาย  ก็
มองในแง่ที่จะเร่งเรา้ให้ทำาความดี  ทำาประโยชน์เช่นเดียวกัน

นำาโอกาสและเหตุการณม์าใช้ในการทำาให้เกิดคุณเกิดประโยชน์
วันน้ี  คณะท่านเจ้าภาพผู้เป็นญาติมิตรได้มาร่วมการบำาเพ็ญกุศล

อุทิศให้ท่านผู้วายชนม์  ด้วยระลึกคุณและมีจิตใจหวังดีปรารถนาประโยชน์
ต่อท่าน  แต่คุณประโยชน์และพิธีกรรมน้ันก็มิได้จำากัดด้วยคุณค่าเพียง
เท่าน้ัน  มีคุณค่าขยายเพิ่มพูนไปแก่ทุกคนที่ได้มาร่วมพิธี  ในทางที่เป็น
เครื่องเจริญสติ  เจริญปัญญาอีกด้วย  อันน้ีก็เท่ากับความหมายที่อาตมภาพ
ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่า  พุทธศาสนิกชนน้ัน  เมื่อมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึง
เกิดข้ึน  จะเป็นเหตุการณ์ที่น่าพึงพอใจก็ตาม  ไม่น่าพอใจก็ตาม  ก็สามารถ
และพยายามนำาเอาโอกาสและเหตุการณ์น้ันมาใช้ในการทำาให้เกิดคุณ  เกิด
ประโยชน์  เกิดกศุล  มากยิ่งๆ ข้ึนไป

ท่านผู้วายชนม์ได้ล่วงลับไปแล้ว    แม้ตามวิสัยของปุถุชน  การตาย
ย่อมเป็นธรรมดาที่ไม่น่าปรารถนา  เป็นเหตุก่อความทุกข์  ความโศกเศรา้แก่
บุคคลผู้เคารพนับถือ ผู้รักใคร่ แต่ในเมื่อเหตุการณ์ที่ได้เกิดข้ึนแล้ว ได้เป็นไป
แล้ว พุทธศาสนิกชนก็นำามาก่อให้เกิดคุณค่า เกิดประโยชน์ด้วยการบำาเพ็ญ
กศุลตามหลักพระศาสนา
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ดังปรากฏในที่เฉพาะหน้าน้ี  ซ่ึงคุณประโยชน์เกิดข้ึนได้ก็ด้วยอนุสติ
และบุญกิริยาต่างๆ หมายความว่า  ความตายของผู้ล่วงลับน้ันไม่ได้เป็น
ความตายที่ผา่นไปเพียงเฉพาะตวัท่าน  แต่ยังก่อคณุค่าเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น
ที่รู้จักระลึกถึงความตายน้ัน  ด้วยจิตใจที่ถูก  ด้วยท่าทีที่ชอบด้วย  คือทำาให้
เกิดความไม่ประมาทเร่งขวนขวายทำาความดีงาม  ตลอดจนความรู้เท่าทัน
ธรรมดาที่จะทำาให้ระงับหายคลายจากความทุกข์    จากความโศกเศร้าน้ัน 
และเกิดคุณค่าด้วยการประกอบบุญกิริยาต่างๆ ที่เป็นเรื่องของทาน  ศีล 
ภาวนา

ที่เป็นเรื่องของทานน้ัน  ก็ด้วยการให้การบริจาค  การทำาบุญถวาย
ภัตตาหารพระ เป็นต้น  ที่เป็นเรื่องของศีลก็ด้วยความประพฤติที่ถูกต้องดี
งาม  ไม่ล่วงละเมิด  ไม่ทำาความผิดชั่วร้าย    อย่างน้อยก็ในระยะเวลาที่
ประกอบพิธีน้ี    ก็ต้องอยู่ในความประพฤติที่ดีงาม  ที่ชอบและเจริญด้วย
ภาวนา  คือการฝึกอบรมจิตใจและปัญญาของตนเอง   ทำาให้จิตใจมีความ
สงบ  ความเยือกเย็น  เป็นจิตภาวนา  ฝึกอบรมจติ  ทำาให้เกิดความรู้  ความ
เข้าใจในคติธรรมดา   รูเ้ข้าใจเท่าทันความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย 
อันน้ีก็เป็นปัญญาภาวนา  หรือการอบรมปัญญา  แม้จะเป็นส่วนเบ้ืองต้น  ก็
เป็นคุณค่าที่เป็นประโยชน์  อยู่ในแนวทางของพระศาสนา    เพราะฉะน้ัน 
อาตมาภาพก็ขออนุโมทนาต่อคณะท่านเจ้าภาพและสาธุชนทั้งหลาย  ที่ได้
บำาเพ็ญกุศลในวันน้ีโดยทัว่กัน.



ความตายคอืคติธรรมแห่งชวีิต
และการบำาเพ็ญกุศลเพื่อรำาลึกถึงผู้ล่วงลับไปแล้ว

ปุญฺญเมว  โส  สกิฺเขยฺย อายตคฺคํ  สุขุทฺริยํ
ทานญฺจ  สมจริยญฺจ เมตตฺจิตตฺญฺจ  ภาวเยติฯ

ณ  โอกาสน้ี    อาตมภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาในปุญญกถา 
เพื่ออนุโมทนากุศลบุญราศีในการที่คณะทา่นเจ้าภาพได้บำาเพ็ญกุศลทักขิณา -
นุปทาน  เพื่ออุทิศแด่ทา่นผู้ล่วงลับไปแล้ว  วันน้ีจะได้มีพธิีฌาปนกิจ

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

ประเพณีที่เป็นบุญเป็นกุศล
การบำาเพ็ญกุศลครั้งน้ี  มองในรูปที่ปรากฏทั่วไป  ย่อมเห็นกันว่า

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

ประโยชน์ของประเพณีงานศพ
ในเรื่องของความตายน้ีก็เช่นเดียวกัน  เป็นเหตุการณ์สำาคัญอย่าง

หน่ึงของชีวิต  แตล่ำาพังเรื่องการตายอยา่งเดียวน้ัน  ก็เป็นเรื่องของท่านผู้เกิด
มาแล้วก็จากไปตามคติธรรมดา    และเมื่อจากไปก็เป็นการล่วงลับไม่หวน
กลับมาอีก   ไม่ว่าเราจะเรียกร้องอย่างไรก็ไม่สำาเร็จ   ทำาอย่างไรๆ  ก็ไม่มีผล 
แต่พุทธศาสนิกชนน้ัน  ปรารภความตายอย่างน้ีแล้วก็ทำาสิ่งที่ดีงามเป็นบุญ
เป็นกุศล  ซ่ึงได้ผลเป็นประโยชน์เกิดข้ึน  กล่าวคือ

ประการที่หน่ึง  ก็ไดอุ้ทิศกุศลน้ันแก่ท่านผู้ลว่งลับไปแล้วด้วย

ประการที่สอง  ผูท้ี่เป็นพี่น้องและมิตรสหายเป็นต้น  กจ็ะได้บำาเพ็ญ
คุณธรรมกล่าวคือกตัญญูกตเวทิตาธรรม  แสดงความรำาลึกถึง และตอบแทน
พระคุณของท่านผู้ลว่งลับไปแล้ว  ซ่ึงเป็นญาติและมิตรสหายของตน

นอกจากน้ี ในสว่นตวัของผูท้ีท่ำาบุญน้ันเอง กเ็ป็นการสรา้งความเจรญิ
งอกงามในทางบุญทางกุศล  สะสมบุญคือความดีไว้ในชีวิตของตนให้มากข้ึน
ดว้ย
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การทำาบุญเก่ียวกับความตาย
วา่ที่จริงแล้ว  การปรารภเหตุการณ์คือความตายแล้วกระทำาบุญน้ัน 

มีทางทำาได้หลายประการด้วยกัน  ในทางพระพุทธศาสนา  ทา่นกล่าวถึงบุญ
ไว้ตา่งๆ มากมายเหลือเกิน  แต่เมื่อสรุปแล้วก็มีสามอย่าง   คือ

หนึง่  ทาน  การให้  การบริจาค

สอง  ศีล  ความประพฤติดี  ประพฤติชอบทางกาย  วาจา

สาม  ภาวนา  การฝกึอบรมจิตใจ  ความฝึกอบรมเจริญปัญญา

รวมเป็นสามประการ  ในการบำาเพ็ญกุศล  เพื่อรำาลึกถึงผู้ล่วงลับไป
แล้วน้ัน  สามารถที่จะทำาบุญให้เกิดข้ึนได้ทั้งสามหมวด  สามประเภทเหล่าน้ี

การทำาทาน
ในประการที่หน่ึง  คือส่วนที่เป็น  ‘ทาน’  น้ัน  เป็นส่วนเบ้ืองต้น  ที่

เห็นได้ง่าย  ปรากฏรายรอบทางวัตถุ คือ  เมื่อปรารภถึงท่านผู้ถึงแก่กรรมไป
แล้ว เจ้าภาพก็พากันทำาบุญทำากุศล นิมนต์พระสงฆ์มาถวายภัตตาหาร ถวาย
เครื่องไทยธรรมต่างๆ  อันน้ีก็เป็นส่วนเบ้ืองต้น  เป็นพิธีกรรมส่วนสามัญที่
กระทำากัน  ซ่ึงเป็นการอุทิศกุศลแก่ท่านผู้ล่วงลับไปแล้ว  และเป็นการเกื้อกูล
ต่อพระศาสนา  ให้กำาลังแก่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ  แต่ทานน้ันมิใช่หยุด
เพียงเท่าน้ี  ท่านผู้มีความดำาริชอบประกอบด้วยปัญญา  พิจารณาเห็นเรื่อง
ของชีวิต  มาปรารภถึงความตายว่า  คติธรรมดาของชีวิตคนก็คือ  การเกิด 
แก่  เจ็บ  และกต็าย  อย่างที่กล่าวกันวา่คนทั้งหลายน้ัน  “มาก็มาแตต่ัว  ไป
ก็ไปได้แตต่ัว”
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สิ่งทั้งหลายที่เราเรียกว่าเป็นสมบัติพัสถานซ่ึงได้รวบรวมสั่งสมเอาไว้
น้ัน  จะมีมากมายเท่าใด  ก็ไม่สามารถติดตามไปได้

เมื่อพจิารณาเห็นอย่างน้ีแล้วก็เป็นเหตุให้สามารถบรรเทาโลภะ  คือ  
ความโลภ  ความยึดติด  ความอยากได้ในสิ่งทั้งหลายให้น้อยลง

เมื่อบรรเทาความโลภให้น้อยลงพร้อมทั้งมัจฉริยะ  คือความตระหน่ี 
ที่เป็นตัวเน่ืองอยู่กับความโลภในทรัพย์สมบัติแล้ว    ก็จะทำาให้สามารถ
บำาเพ็ญทาน  คอื การให้ การบริจาค เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์บ้าง   บูชาคุณ
ความดีของบุคคลที่มีคุณความดีบ้าง  ทำาทรัพย์สมบัติน้ันให้เป็นประโยชน์ 
จะนำามาใช้สอยเลี้ยงดูบุคคลในความรับผิดชอบก็ได้  บำาเพ็ญประโยชน์ต่างๆ 
ก็ได้  ทรพัย์น้ันก็มีประโยชน์มากข้ึน

ทั้งหมดน้ีก็เป็นส่วนของทาน  ซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนได้จากการปรารภ 
ถึงคติชวีิตในสว่นที่เป็นความตาย

การรักษาศีล
ในประการที่สองคือ  ‘ศีล’  เราอาจจะปรารภถึงความตายดังที่

กล่าวเมื่อกี้น้ีว่า  คนเราน้ันเกิดมาก็มาแต่ตัว  ไปก็ไปแต่ตัว  นอกจากน้ัน  ก็
ยังไม่ละทิ้งอะไรไว้ด้วย  จะว่าละทิ้งก็ละทิ้งเพียงร่างกาย  ซ่ึงร่างกายน้ันก็ไม่
คงอยู่ถาวร  เพียงไม่กี่วันร่างกายน้ันก็เน่าเป่ือยผุพังไป  กลายเป็นอย่างที่
เรียกกันว่า ‘ธาตุสี่’  แยกเป็น  ดิน  นำ้า  ลม  ไฟ  กระจัดกระจายไป  กล่าว
ได้ว่าไม่มอีะไรเหลือหรออยู่เป็นรูปร่าง เป็นบุคคล   อนัน้ีเป็นสภาพภายนอก  
เป็นเรื่องทางวตัถุ ทางรูปกาย   ไปแต่ตัว มาแตต่ัว   แล้วก็ไม่เหลือทิ้งอะไรไว้  
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แต่ถ้ามองลึกซ้ึงลงไปอีก  ก็จะเห็นว่าความจริงน้ัน  ยังมีอะไรที่ทิ้งไว้และก็ยัง
มีอะไรที่ตามไปอีก

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

ดงัพุทธพจน์ทีว่่า

ปุญฺญานิ  ปรโลกสฺมิ  ปติฏฺา  โหนฺติ  ปาณินํ

แปลว่า  บุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในปรโลก  อันน้ีเป็นส่วนที่
ตดิตามไป

ในฝ่ายละทิ้งก็เช่นเดียวกัน  คนที่ละโลกน้ีไปแล้วน้ัน  ยังละทิ้งสิ่ง
หน่ึงไว้เบ้ืองหลัง  ก็คือความดีความชั่วที่ได้ทำาไว้  สิ่งใดที่ได้ทำาไว้แล้วก็ยัง
จารกึอยู่  บางอย่างก็ออกผลเป็นวัตถุ

เช่นว่า  ทา่นผู้มีใจบุญใจกุศล  ได้สร้างสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ไว้  
สิ่งน้ันก็เป็นหลักฐานแสดงความดียั่งยืนอยู่หรือที่เป็นนามธรรม  ได้ทำาความ
ดีเกื้อกูลอุปการะไว้กับผู้อื่น  เริ่มต้นตั้งแต่บุตรหลานเป็นต้นไป  ความดีน้ันก็
ฝังอยู่จารึกอยู่ในดวงจิตดวงใจของบุตรหลานและท่านที่ได้รับคุณประโยชน์ 
อันน้ีก็เป็นสิ่งที่ทิ้งไว้
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รวมความว่า  สิ่งที่ติดตามไปก็ดี  สิ่งที่ละทิ้งไว้ก็ดี  ก็ได้แก่ความดี
ความชั่ว  ผู้มีปัญญามาพิจารณาเห็นหลักดังที่กล่าวมาแล้วน้ี  จึงคิดว่าควร
จะดำารงชีวิตของตนให้อยู่ในแนวทางที่ดีงาม  เพื่อว่าเมื่อถึงเวลาจากโลกน้ีไป 
ก็จะได้มีกรรมดีติดตัวไปและเหลือละทิ้งไว้ซ่ึงความดีน้ัน  อันเป็นประโยชน์
แก่คนเบ้ืองหลังให้คนที่อยู่เบ้ืองหลังได้จดจำารำาลึกถึงในทางที่ดีงาม  ยกย่อง
นับถือเป็นบุคคลที่น่าเคารพบูชากันสืบต่อไป

ทำากรรมดีด้วยการรักษาศีล
การที่จะกระทำากรรมดีอย่างน้ีก็คือการดำาเนินชีวิตให้อยู่ในคลอง

ธรรม  ได้แก่เป็นผู้มีศีล  ดำารงอยู่ในศีลทั้งหลาย  ตัง้ต้นแต่ศีลห้า  คือ

งดเว้นจากการฆ่าสัตว์    เบียดเบียนสังหารชีวิตผู้อื่น   ที่เรียกว่า 
‘ปาณาติบาต’

งดเว้นจากการล่วงละเมิดในทรัพย์สินผู้อื่น  จากการลักขโมยแย่งชิง  
ที่เรียกว่า  ‘อทินนาทาน’

งดเว้นจากการประพฤติผดิทางเพศ  ที่เรียกว่า  ‘กาเมสุมิจฉาจาร

งดเว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นด้วยวาจา  คือการกล่าวเท็จ  ทำาลาย
ประโยชน์ของเขา  ที่เรียกว่า  ‘มุสาวาท’

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

การภาวนา
ภาวนา  ก็คือการฝึกอบรมจิตใจ  และฝึกอบรมปัญญา  คือ  ทำา

จิตใจของเราน้ีให้มีความสงบ ปราศจากกิเลสเครื่องมัวหมอง  ให้มีความสุข 
ให้ผ่องใส  ตลอดจนกระทั่งให้เจริญด้วยคุณธรรม  ความดีงามต่างๆ  และ
เจริญดว้ยปัญญาที่รู้เท่าทันความจริงของสิ่งทั้งหลาย

ตัวอย่างที่เห็นง่ายๆ  ตามคำาสอนของพระพุทธเจ้าที่เกี่ยวกับเรื่อง
ของความตายอันเป็นส่วนภาวนาน้ัน   ก็คือหลักที่เรียกว่า ‘มรณสต’ิ แปลว่า  
สติระลึกถึงความตาย

การระลึกถึงความตายน้ัน  เป็นวิธีฝึกอบรมจิตใจอย่างหน่ึง  แต่จะ
ต้องทำาความเข้าใจให้ถูกต้อง  ที่ว่าระลึกถึงความตายแล้วจะทำาจิตใจของตน
ให้เจริญงอกงามน้ัน  จะต้องระลึกโดยถูกต้องด้วย  บางคนระลึกถึงความ
ตายแล้วก็ไม่สบายใจ  มีความหวาดกลัว  จิตใจฟุ้งซ่าน  กระวนกระวาย 
อยา่งน้ีเรียกวา่ระลึกไม่ถูกหลัก  ระลึกแลว้ก็เกิดโทษ
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การระลึกให้ถูกต้องน้ัน  ก็คือการระลึกอย่างรู้เข้าใจคติธรรมดา 
พจิารณาให้เห็นว่า ชีวติของคนเราทั้งหลายน้ัน  เกิดมาแล้วดำารงอยู่  ในที่สดุ
ก็ต้องจากไปด้วยความตาย  มองเห็นอยู่โดยมีประจักษ์หลักฐานมากมาย 
อันน้ีเป็นธรรมดาของชีวิต  เมื่อเป็นธรรมดาของชีวิตแล้วเราก็จะต้องยอมรับ
ความจริง  ยอมรับความจริงแลว้โน้มเข้ามาสู่ชวีิตของตวัเอง  พจิารณาว่าเรา
ควรจะปฏิบัติอย่างไร  เมื่อรู้เข้าใจคติธรรมดาของชีวิตว่า  มีความตายเป็นที่
สิ้นสุดแลว้

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

แตส่ำาหรับคนที่รู้เท่าทันคติธรรมดาแล้ว  ก็วางใจได้  ทำาใจได้  จติใจ
ก็สงบปลอดโปร่ง  มีสติ  แม้แต่เมื่อถึงเวลาที่จะจากโลกน้ีไป  แต่ว่าไม่ต้อง
พูดถึงเมื่อจากโลกน้ีไปหรอก  แม้เมื่อเวลาที่ยังดำารงชีวิตอยู่น้ีเอง  ก็อยู่ด้วย
ความไม่ลุ่มหลงมัวเมาในสิ่งทั้งหลาย  ปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายตามวัตถุประสงค์
ที่แท้จริง ในการที่จะมีจะครอบครอง จะเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่าน้ัน  ให้เกิดคุณ
เกิดประโยชน์  ไม่เกิดโทษเกิดทุกข์เกินสมควร
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ประการต่อไป  นอกจากไม่ลุ่มหลงมัวเมาแล้ว  ก็จะเป็นผู้ไม่ประมาท 
เพราะเรื่องของความตายน้ีมีหลักของความจริงอยู่ว่า  มันจะต้องมาถึงแก่ชวีิต
ทกุชีวติอย่างแน่นอน  อันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

แต่ในความที่ว่าแน่นอน  จะต้องถึงแก่ความตายน้ัน  ก็มีความไม่
แน่นอนที่ว่า  เราไม่สามารถจะกำาหนดได้วา่มันจะมาถึงเมื่อใด  จะกำาหนดว่า
คนน้ีอายุน้อย  ยังเด็กยังหนุ่มยังสาวจะยังอยู่ไปได้อีกนาน  น้ันก็ไม่แน่นอน 
จะว่าคนแก่จะต้องไปก่อนอันน้ันก็ไม่แน่เหมือนกัน  บางครั้งคนเด็กคนหนุ่ม
คนสาวมีเหตุทำาให้ต้องจากไปก่อนก็มี    คนบางคนที่ว่าน่าจะอยู่ไม่ได้นาน 
บางทีก็กลับอยู่ไปนาน   คนที่คิดว่าจะนานก็กลับจากไปก่อน   อะไรเหล่าน้ี
เป็นเรื่องที่ไม่สามารถกำาหนดได้

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

นอกจากน้ัน  ตามคติพระพุทธศาสนา  พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้
ว่า  คนเราน้ีที่เกิดมาได้มาพบปะกันบ้าง  ต้องมาพบปะกันบ้างน้ัน  ต่างคน
ตา่งกจ็ะต้องแยกย้ายกันไปในที่สดุ  เรามีเวลาที่จะอยู่ดว้ยกันถึงจะนานหลาย
ปีหลายสิบปี  แต่ถ้าว่ากันจริงๆ แล้ว  เวลาน้ันก็ไม่ยาวนานนัก  แต่ในเวลาที่
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ไม่ยาวนานน้ีเอง   คนเราเพราะอาศัยอำานาจกิเลส   ก็เบียดเบียนแก่งแย่ง
แข่งขันแย่งชิงกันต่างๆ  นานา

ถ้าเรารู้คติธรรมดาของชีวิตอยา่งที่กลา่วมาแล้ว วา่เราอยูก่ันไปไม่ชา้
ไม่นานก็ต้องแยกย้ายกันไปทั้งหมดน้ี  เราก็ควรจะอยู่ด้วยความเมตตาปรานี 
เอื้อเฟื้อเกื้อกูลตอ่กัน

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

เพราะฉะน้ัน  ตอนที่อยู่น่ีแหละเป็นตอนสำาคัญ  ท่านจึงว่าอย่ามัว
เศรา้โศกถึงผู้ที่จากไปแล้ว  ให้มีความเมตตาปรานีเกื้อกูลกันในหมู่ผู้ที่ยังอยู่น้ี  
น้ีก็เป็นคติอันหน่ึงที่เกิดข้ึนได้จากการพิจารณาหลักที่เรียกวา่  ‘มรณสติ’  ดงั
ที่ได้กล่าวมา  อันน้ีเป็นประโยชน์ในส่วนที่เรียกว่า  ‘จิตตภาวนา’  คือ  การ
ฝึกอบรมจิตของตน  ผู้ที่พิจารณาถึงความตายด้วยความรู้เท่าทันและนำาจิต
ไปได้ถูกทางอย่างน้ี  ก็จะทำาให้จิตใจสงบ  ไม่ฟุ้งซ่านกระวนกระวาย  ไม่มี
ความหวาดกลัว    นอกจากน้ัน  จิตยังจะเจริญก้าวหน้างอกงามในทาง
คุณธรรมความดี  เช่น  มีกุศลเจตนาตั้งใจว่า  ต่อไปน้ีเราจะประพฤติดีงาม 
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จะไม่ประมาท  จะมีเมตตาไมตรีจิตต่อเพื่อนมนุษย์เป็นต้น  เป็นคุณเป็น
ประโยชน์ทั้งแกต่นและแก่ผู้อื่น

นอกจากน้ีแล้ว  ถ้าหากว่ามีปัญญา  รูเ้ท่าทันความจริงสูงยิ่งข้ึนไปอีก 
จนกระทั่งเห็นเรื่องอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  เห็นความไม่เที่ยงแท้  ความ
ดำารงคงทนอยู่ไม่ได้  และความมใิช่เป็นตัวตน ถ้าเข้าใจถึงข้ันน้ีแล้วก็เป็นหลัก
ที่เรียกว่า ‘ไตรลักษณ์’ อาจจะทำาให้จิตใจของผู้น้ัน  มีความหลุดพ้นเป็น
อิสระ  ปลอดโปร่งผ่องใสได้อย่างแท้จริง  เพราะเป็นจิตที่รู้เท่าทันธรรมดา
ของสิ่งทั้งหลาย  ถ้ารู้ถึงข้ันน้ีแล้ว  และรู้ทะลุปรุโปร่งเข้าใจแจ้งในชีวิต  ก็จะ
ถึงกับบรรลุความสิ้นอาสวะ  เป็นพระอรหันต์ก็ได้

เพราะฉะน้ันการพิจารณาปรารภความตายน้ัน จึงสามารถนำามาใช้
ทำาประโยชน์ได้ทุกข้ันตอน  ดังที่อาตมภาพกล่าวมา  ตั้งต้นแต่การบำาเพ็ญ
ทาน  อนัเป็นเรื่องทางดา้นกาย  ทางด้านวัตถุ  ทีป่รากฏภายนอก  ตลอดจน
กระทั่งให้เจริญงอกงามในทางจิตปัญญา  จนกระทั่งบรรลุอรหัตตผลก็ได้ 
บรรลุพระนิพพานก็ได้  โดยนัยดังที่อาตมภาพได้แสดงพระธรรมเทศนามา

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

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

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

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

ด้วยบุญด้วยกุศลเหล่าน้ี รำาลึกด้วยจิตใจที่เป็นหน่ึงเป็นอันเดียวกัน 
ทุกคนที่มาน้ีมีจิตใจรวมกันเป็นเอกฉันท์ในการที่จะอุทิศกุศล  แด่ท่านผู้ล่วง
ลับไปแล้ว  เมื่อรำาลึกเช่นน้ีแล้วก็ตั้งใจแผ่จิตอุทิศกุศลให้แก่ท่าน ก็จะสำาเร็จ
เป็นปัตติทานมัยบุญกิริยา    และในส่วนของท่านผู้ล่วงลับก็เป็นปัตตานุ -
โมทนามัยสืบต่อไป
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ในวาระน้ี  อาตมภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาใน ปุญญกถา  แสดง
เรื่อง ‘บุญ’ โดยปรารภเรื่อง ‘คติธรรมดาแห่งชีวิตคือความตาย’ อันจะทำาให้
เกิดประโยชน์เป็นบุญ  ความเจริญงอกงามในความดี   ก็พอสมควรแก่เวลา 
ตอ่แต่น้ีไปขอเชิญคณะท่านเจ้าภาพ  จงได้ตั้งใจกรวดนำ้าอุทิศกุศลส่งไปให้แก่
ผูต้าย  ดังพระบาลีอนุโมทนาที่อาตมภาพจะได้กลา่วต่อไป

แสดงพระธรรมเทศนาพอสมควรแก่เวลา  ยุติลงแต่เพียงเท่าน้ี เอวัง
ก็มี  ดว้ยประการฉะน้ี.



เร่ืองนา่รู้เกีย่วกบัพิธีศพ
และพุทธภาษิตเก่ียวกับความตาย

๑. การจัดพิธีศพ
จดัพธิีศพอยา่งไร  จึงจะได้บุญกุศลทั้งเจ้าภาพและแขก ?

ปัจจุบันน้ี    ความคลาดเคลื่อนและเลือนรางต่างๆ  ได้เกิดข้ึนใน
ความเข้าใจและการปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนเป็นอันมาก   ตัวอย่างง่ายๆ 
คำาศัพท์ทางธรรมหลายคำาได้กลายความหมายไป    ความหมายที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบันไม่ตรงกับความหมายเดิม  เช่น

ทรมาน  แต่เดิมหมายถึง  ทำาให้หายพยศ  ทำาให้กลับใจจากความ
ชั่วร้าย  หันมาในทางดี  หรือเปลี่ยนจากเข้าใจผิดมาเป็นเข้าใจถูก  เช่นว่า 
พระพุทธเจ้าเสด็จไปทรมานชฎิลสามพี่น้อง  เสด็จไปทรมานโจรองคุลิมาล 
เสด็จไปทรมานพรหมมิจฉาทิฏฐิ  เป็นต้น  แต่ปัจจุบันน้ี  เราเข้าใจเป็นว่า 
ทรมาน  หมายถึงทำาให้ลำาบากหรือไดร้ับความเจ็บปวดอยา่งมากมายรุนแรง

มานะ  เดิมหมายถึงความถือตัว ซ่ึงเป็นกิเลสอย่างหน่ึงอันจะต้องละ 
ปัจจุบันเรามักเข้าใจว่าเป็นความเพียรพยายาม และสอนกันให้มีมานะ น้ีเป็น
ตวัอย่างความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับความเข้าใจในถ้อยคำา    ซ่ึงมีหลักฐานใน
คัมภีร์ให้สืบหาความหมายเดิมแท้ได้  แต่ประเพณีการปฏิบัติต่างๆ หลาย
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อยา่ง  ไม่มีบันทึกเอกสารไว้  ได้แตท่ำาตามๆ กันมาเมื่อคลาดเคลื่อนเลือนราง
ไป  ก็ไม่มีหลักฐานตรวจสอบ  ทำาให้ชำาระสะสางได้ยากว่า  เดิมน้ันท่านทำา
อย่างไร  และมีความมุ่งหมายอย่างไรกันแน่    เมื่อเป็นเช่นน้ี  สิ่งที่จะทำาได้ก็
คือ  เอาหลักใหญ่มาตั้งเป็นเกณฑ์ตรวจสอบ    ให้การกระทำาแต่ละอย่าง
เป็นการกระทำาที่ทำาแล้ว  กุศลธรรมเจริญ อกุศลธรรมเสื่อม  ไม่ใช่สักว่าทำา 
หรือทำาแล้วได้ผลตรงกันข้าม  กลายเป็นอกุศลธรรมเจริญ  กุศลธรรมเสื่อม

ตอ่ไปน้ี  จึงค่อยมาพิจารณาคำาถามทีต่ั้งข้ึนน้ันต่อไป

๒. พิธีอาบนำ้าศพ
พิธีอาบน้ําศพ  บางท่านก็ว่า  “ขออโหสิกรรม”  หรือ  “ไปสู่สุคติ

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

พธิีอาบนำ้าศพ  จะกลา่วคำาว่าอยา่งไร  ขอให้นึกถึงเมื่อครั้งพระพุทธ-
เจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน คราวน้ันพระอนุรุทธเถระก็อยู่ที่น่ัน พระอานน -
ทเถระก็อยู่  พระอินทร์ก็อยู่  แต่ละท่านได้กล่าวคำาแสดงธรรมสังเวชท่านละ
คาถา  กว็า่ไม่เหมือนกันเลย  เช่นว่า  อนิจฺจา  วตสงฺขารา ฯลฯ  น้ีเป็นคติให้
เห็นว่า  ไม่จำาเป็นต้องว่าคำาอะไรเป็นอย่างเดียวกัน  แต่ให้กล่าวคำาอะไร
ก็ตาม  ที่เป็นเครื่องเจริญกุศล  เป็นความตั้งใจดีของผู้ตาย  หรือเป็นคำาสอน
ใจตนเองก็ได้  เพียงแต่อย่าให้เกิดจิตเป็นอกุศล  เช่น  โทสะ  หรือ  โมหะ 
เป็นต้น  หรือสกัว่าทำาเปล่าๆ เลื่อนๆ ลอยๆ คำาทีใ่ห้ตัวอยา่งมาน่ันส่วนมากก็
ชว่ยในการทำาใจได้แทบทั้งน้ัน
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๓. การสมาทานศีล
การสมาทานศีล  ขณะรับศีลก็ตบยุงกันเปาะแปะ  คุยกันบ้าง  

เสร็จแลว้ก็ดื่มเหล้า  เมายา  เล่นการพนัน    บางคนรับศีลแค่สี่ข้อเว้นศีลข้อ
ที่ห้า ?

การสมาทานศีลมักจะมีพิธี  พิธีน้ันเดิมเป็นการตระเตรียม  เป็นวิธี
การเพื่อช่วยให้การกระทำาน้ัน เรียบรอ้ยหนักแน่นจริงจัง  เช่น จะสมาทานศีล
เอง  คือตั้งใจว่า กำาหนดใจเอากับตัวเองว่ารักษาศีลก็ได้  แต่มีพิธีก็เพื่อให้
เป็นการสำาทับกับตัวเองให้หนักแน่นจริงจัง      แต่เดี๋ยวน้ี  คำาวา่ ‘พิธ’ี กลาย
ความหมายไปในทางตรงข้าม  คือ  กลายเป็นเรื่องไม่จริงไม่จัง  อย่างที่พูด
กันว่า ทำาพอเป็นพิธี     การสมาทานศีล  เดี๋ยวน้ีก็มักทำากันอย่างพอเป็นพิธี  
ซ่ึงก็คือ  ไม่ได้สมาทานเลยน่ันเอง  ตามตัวอย่างที่ท่านเล่ามาน้ัน  ก็คงมีแต่
พธิี  แต่ไม่ได้มีการสมาทานศีลน่ันเอง  เพราะสมาทานศีล  ก็คือ  เปล่งวาจา 
(หรือตั้งใจจริงจัง)  ให้คำามั่นว่า  จะรับเอาข้อปฏิบัติน้ันๆ ไปประพฤติบำาเพ็ญ  
เมื่อไม่ตั้งใจรับก็ไม่มีการสมาทานศีลอย่างที่เล่ามา  อาจจะเรียกว่าเป็นซาก
ของการสมาทานศีล เมื่อทราบเช่นน้ีแล้ว ก็ลองไปพิจารณาปรับปรุง ชักชวน
กันทำาให้พิธีกลับกลายเป็นเรื่องจริงจังข้ึนมาอีก  ก็จะเป็นบุญเป็นกุศล  และ
เป็นคุณแกพ่ระศาสนาเป็นอันมาก

๔. การสวดพระอภิธรรม
การสวดพระอภธิรรม  สวดกัน ๓-๔  จบ  สวดภาษาบาลี ?

การสวดพระอภิธรรม  3-4  จบเป็นภาษาบาลีน้ัน  เกิดข้ึนอย่างไร 
ก็ยากจะสันนิษฐาน  อาจเป็นได้วา่  เวลาน้ันคนรูธ้รรมกันมากมายลึกซ้ึงและ
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รูบ้าลีกันมากด้วย  เมื่อมีงานศพจะต้องมาน่ังชุมนุมกันนานๆ  จะแสดงธรรม
อะไรในหมู่ผู้รู้ก็จะจืด  เลยเอาอภธิรรมมาสวดเป็นหัวข้อนำา  เป็นการซักซ้อม
ทบทวนด้วยและอาจใช้เป็นบทตั้ง  เมื่อพระสวดจบแล้วก็มาอภิปรายสนทนา
กันในหัวข้อน้ันๆ ต่ออีกก็ได้   แต่สมัยน้ีคนไม่ค่อยรู้ธรรมและไม่รู้บาลีแล้ว 
พระก็ยังสวดไปตามเดิม  ผลก็เลยกลายเป็นว่าไม่รู้เรื่อง  พระที่สวดก็อาจจะ
ไม่รู้เรื่อง  คนฟังก็ไม่รู้เรื่อง  ก็เลยทำากันพอเป็นพิธี  บางวัดท่านรู้เท่าทัน 
หวังจะให้เกดิประโยชน์แก่ผู้ไปรว่มงาน  ทา่นก็ปรับปรุงเสียใหม่  โดยลดการ
สวดลง  อาจจะเหลือสวดจบเดียว  (ยังรักษาพิธีไว้บ้าง)  แล้วก็ให้พระมา
เทศน์ให้ฟังหรือเทศน์ก่อน  แล้วสวดสักจบเดียว  อย่างไรก็ตาม  ถ้าไม่ระวัง
ให้ดี  การเทศน์ก็จะกลายเป็นทำาพอเป็นพิธีไปเสียอีก  ถ้าที่ใดพระผู้นำาดีเก่ง 
หรือมรรคนายกมีปัญญาสามารถก็ปรับปรุงให้มีสาระข้ึนได้  แต่ก็ได้เป็นเพียง
น้อยแห่งและชั่วระยะเวลา      เรื่องน้ียาก  เพราะคนสว่นใหญ่ไปงานศพพอ
เป็นมารยาท  ไม่ได้สนใจธรรมหรือจะหาคติจากพิธีศพ   ฝ่ายพระก็คิดเพียง
จดัพธิีให้เสร็จๆ ไป  น่ีก็เป็นซากการสวดพระอภิธรรมอีกเหมือนกัน

๕. การฟังพระอภิธรรม
การฟังพระอภิธรรม  ก็น่ังฟังพอเป็นพิธี  ส่วนมากฟังกันไม่รู้เรื่อง  

คุยกันเสียแหละมาก ?

ข้อน้ีตอบแล้วในข้อ  3   ถ้าไม่ต้องการให้เป็นซาก  หรือให้เหลือแต่
ซาก  ก็เร่งกระตือรือร้นแก้ไขปรับปรุงกันเสีย     เมื่อปรับปรุงได้ผลดีสักสอง
สามแห่งแล้ว  ก็อาจจะนิยมทำาตามกันกว้างขวางออกไป
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๖. การแสดงธรรม
การแสดงธรรมนิยมมีเทศน์แจงปฐมสังคายนาทุกงาน  พระท่านก็

สรรเสริญเจ้าภาพ  ยกยอคนตายว่าสละทรัพย์บํารุงศาสนาที่ไหนบ้าง ฯลฯ  
และก็มักบอกอานิสงส์ว่าเทศน์แจงน้ีได้บุญมากมาย  เพราะมีตั้ง  ๘๔,๐๐๐ 
พระธรรมขันธ์  เป็นการสืบต่อพระศาสนา ?

การแสดงธรรมโดยเฉพาะเทศน์แจงเป็นเทศน์ใหญ่  แต่เดิมอาจจะ
เป็นโอกาสให้ได้แยกแยะแจกแจงเน้ือหาธรรมออกไปได้กว้างขวาง   เพราะ
เทศน์แจงคือเทศน์เรื่องสังคายนา     ย่อมเกี่ยวกับธรรมวินัยทั้งหมดทั้งสิ้น 
คราวหน่ึงๆ จะจับเอาจุดไหนมาแยกแยะก็ได้  และอาจจะเป็นโอกาสที่จะ
ชำาระสะสางความเชื่อถือ  การประพฤติปฏิบัติ  ที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน 
แก้ไขกันให้ถูกต้อง  สมชื่อวา่สังคายนา  แต่ปัจจุบันก็เหมือนกับข้อก่อนๆ คือ  
ทำากันพอเป็นพิธี ก็เลยมีแต่ซากการเทศน์แจงอีกน่ันแหละ  เมื่อเหลือแต่ซาก
ก็เลยต้องมาเอาดีกันตรงสรรเสริญผู้ตาย  แต่ถ้าเน้ือหาธรรมที่แสดงหนัก
แน่นดี    การพูดถึงผู้ตายและเจ้าภาพก็เป็นเรื่องประกอบไปได้  ไม่เสียหาย 
โดยนัยน้ี  จะจัดหรือไมจ่ัดกพ็ึงพิจารณาดูสาระเถิด

๗. การฟังธรรม
การฟังธรรม  คนมักเบ่ือการฟังเทศน์  ก็ฟังกันพอเป็นพิธีมีไม่กี่คน  

จะมากเอาตอนทอดผ้าบังสุกุล  เจ้าภาพก็ต้อนรับแขกเตรียมจัดชื่อคนที่จะ
เชิญไปทอดผ้า  ถ้ามี ส.ส. ผูว้่าฯ นายอําเภอ ตํารวจระดับ สวญ. มาด้วย เจ้า
ภาพก็มีหน้ามตีา ?
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การฟังธรรมก็เข้ากับคำาตอบที่ชี้แจงมาแล้วในข้อก่อนๆ เมื่อตวัสาระ
หมดไป   หดหายไป  เราก็มาเอาดีกันตรงเกียรติยศชื่อเสียง  เรื่องอย่างที่เล่า
มาว่าเชิญผู้มีเกียรติมากมายข้ึนทอดผ้าน้ัน  นิยมทำากันมากในชนบทไม่นานน้ี
เอง  ในกรุงไมค่่อยทำาเพราะคนมีเวลาน้อย  แตใ่นแง่สาระก็ไม่ค่อยได้ดว้ยกัน 
ทั้งในกรุงและนอกกรุง  เป็นแต่ว่าในชนบทมีเวลาที่จะให้แก่เรื่องไม่เป็นสาระ
มากกว่า  ก็เลยมีพิธียาวกว่า

ทางแก้น้ันคือ  เมื่อดึงความสำาคัญในส่วนที่เป็นสาระกลับมาได้  ทำา
สิ่งที่ควรมีสาระให้กลับมีสาระข้ึนมาได้  เรื่องปลีกย่อยเหล่าน้ีก็ค่อยๆ ลดลง
ไปเอง  แต่เรื่องน้ี  เหตุอีกอย่างหน่ึงที่ทำาให้แก้ไขยาก  คือค่านิยมของสังคม
ไทยที่พอกพูนข้ึนมาว่า  ตอ้งการเกียรติ  หมดเท่าไรไม่วา่  ขอให้ได้ชื่อเสียง

๘. มาติกา

มาติกา  นิยมนิมนต์พระมากกว่าอายุคนตาย  เพราะถือว่าลกูหลาน
จะได้อายุยืน  ถ้านิมนต์เจ้าคณุ พระครู มาได้มากๆ ก็ถือวา่มีเกียรติ ?

มาติกา  เรื่องน้ีก็เหมือนกับข้อก่อนๆ  น่ันเอง  คือ  เหลือแต่ซาก
มาติกา   เมื่อเหลือแต่ซากแล้ว  สิ่งที่ไม่เป็นสาระตา่งๆ  การถือหยุมๆ หยิมๆ 
ตา่งๆ กต็ามกนัข้ึนมาเองเป็นธรรมดา เพราะเมือ่หาสาระจากตวัหลกัไมไ่ดแ้ลว้ 
ก็เอาโชคลางเกียรติชื่อเสียงใส่เข้าพอให้รู้สึกว่าไดอ้ะไรบ้าง พออุ่นๆ ภูมิๆ

(มาติกา  คือ  หัวข้อสิกขาบท  แต่ละหมวด    เช่น กุสฺลา ธมฺมา 
อกุสฺลา ธมฺมา อพฺยากตตฺา ธมฺมา  ได้แก่ หมวด กุศล อกุศล อพัยากฤต ฯลฯ 
ซ่ึงต้องขยายความต่อไป)
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๙. การฟังพระสวดมาติกา
การฟังพระสวดมาติกา  แขกก็น่ังพนมมือ  ปากก็คุยกันไป  เจ้า

ภาพก็มัวยุ่งเรื่องทอดผ้า   จะเอาใครบ้าง  ใครก่อนใครหลัง  ใครจะเป็น
ประธานจุดไฟ  พระคงจะสวดให้คนตายฟัง  เพราะก่อนสวด  ต้องไปเคาะ
โลงบอกทกุที ?

ข้อน้ีก็ตอบเหมือนข้อก่อนๆ

๑๐. การทอดผ้าบังสุกุล
การทอดผ้าบังสุกุล  พิธีกรจะประกาศเรียกชื่อผู้มีเกียรติมาทอดชุด

ละ ๔ คน จนเท่ากับจํานวนพระ  ขณะทอดผ้า บางท่านกว็่า  นามรูปํ อนิจฺจํ  
หรือ มยามริตพฺพํ ?

ข้อน้ีก็ตอบเหมือนกับข้อก่อนๆ  ส่วนที่ว่าขณะทอดผ้าน้ันพึงถือคติ
อย่างที่ตอบในข้อ 1    (คำาที่ยกตัวอย่างมา  ถ้าเข้าใจความหมายก็ใช้ได้  ขอ
อยา่เพียงวา่เป็นขลังๆ ไปก็แล้วกัน)

๑๑. การพิจารณาชักผ้าบังสุกุล
การพิจารณาชักผ้าบังสุกุล    พระท่านว่า  อนิจฺจา วตสงฺขารา ...  

เตสํ วูปสโมสุโข   วรรคสุดท้ายส่วนมากก็แปลกันว่า ตายแล้วเป็นสุข  น่าจะ
ถูกเพราะวา่เกี่ยวกับการตาย  แต่ถ้าแปลอย่างน้ีก็ขัดกับ มรณมฺปิ ทุกขํ 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. การกรวดนำ้า
การกรวดน้ํา  บางท่านว่า “อิมินา ปุญฺญกมฺเมน”  หรือ  “ขออุทิศ

สว่นกุศลน้ีให้แก่ผู้ตาย”  หรือ “ไม่ต้องกรวด ทําบุญแล้วถึงเอง”  หรือ  “ไม่
ต้องกรวด ถึงกรวดก็ไม่ถึง”  หรือ  “ไม่ต้องกรวด เพราะญาติเขาไปเกิด
แล้ว”  หรือ  “ไม่ต้องกรวด  ญาติของเขาไม่ได้เป็นเปรต” ?

การกรวดนำ้า  เป็นวิธีการตั้งจิตเป็นกุศลต่อผู้ตาย  รำาลึกถึงด้วย
จิตใจทีส่งบแน่วแน่เป็นสมาธิ   เพราะตลอดพิธีเจ้าภาพไม่ค่อยมีเวลาหยุดน่ิง 
โดยเฉพาะไม่ค่อยมีเวลาทำาใจสงบ  เพราะมัวยุ่งโน่นน่ี  กับการเตรียมของ
และการรับคน   จึงควรใช้เวลาน้อยๆ  น้ีให้เป็นประโยชน์   อย่ามัวไปยุ่ง
วุ่นวายว่า  จะใช้คำาโน้นคำาน้ี  จะกรวดนำ้า  หรือไม่กรวด  เดี๋ยวจะเป็นซาก
การกรวดนำ้าอีก    จะว่าคำาอะไรก็ได้  ที่จะทำาให้จิตใจสงบเยือกเย็นแน่วแน่ 
และแผ่ความตั้งใจดีต่อผู้ตาย พร้อมทั้งคิดถึงคติที่พึงได้จากงานน้ัน   หน้าที่
ของเราคือตั้งใจดีต่อผู้ตาย  และทำาใจให้เจริญกุศล   เขาจะไปเกิดที่ไหนหรือ
ไม่  ไม่เป็นหน้าที่ที่จะมาเถียงกัน
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๑๓. การทอดผ้าบังสุกุล
การทอดผ้าบังสุกุล  ผู้ที่ทอดเป็นก็ได้บุญ  การชักผา้บังสุกุล  พระที่

พจิารณาเป็นก็ได้บุญ  เจ้าภาพจะได้บุญหรือไม่ ?

การทอดผ้าบังสุกุล  และการชักผ้าบังสุกุล  ถ้าทำาใจเป็นก็ได้บุญทุก
คน  ถ้าทำาไม่เป็นก็ได้แต่ซากทกุคน  โดยเฉพาะคนทีท่ำาด้วยมอืตัวเอง  ก็เป็น
ธรรมดาที่จิตจะโน้มไปได้แรง    เพราะจะทำาอะไรใจก็ย่อมมุ่งไปเรื่องน้ัน  ก็
อาจจะได้ซากใหญ่  หรือได้บุญแรงกว่าคนอื่น  เจ้าภาพทำาใจให้ถูกกุศลธรรม
เจริญ  จิตผ่องใสใจเบิกบาน  ก็ได้บุญทุกที่ไป

๑๔. การจุดไฟหรือวางดอกไม้จันทน์
การจุดไฟหรือเวลาวางดอกไม้จันทน์  บางท่านก็ว่า  “อรหํ จุตติ”  

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

การจุดไฟหรือเวลาวางดอกไม้จันทน์    ข้อน้ีตอบอย่างข้อ 1 คำาที่
เขียนไปน้ัน  ถ้าเข้าใจความหมาย  วา่ด้วยใจทีต่ั้งเป็นกุศลตามความหมายน้ัน 
ก็ใช้ได้ทุกคำา    แต่คำาว่า อรหำ จุติ คงคลาดเคลื่อนไป  ไม่มีความหมาย  จะ
กลายเป็นว่าขลังๆ ไป   ควรเอาข้อความที่เข้าใจและเป็นคติเพื่อแสดงความ
ตัง้ใจดอีย่างทีก่ล่าวข้างต้น.



อมฤตพจนา
ชวีิต-ความตาย

วโย รตฺตินฺทวิกฺขโย

วัยสิ้นไปตามคืนและวัน

(๑๕/๑๗๓)

ยำ ยำ ววิหเต รตตฺิ ตทูนนฺตสฺส ชวีิตำ

วันคืนล่วงไป ชีวิตของคนก็พร่องลงไป
จากประโยชน์ท่ีจะทำา

(๒๖/๓๕๙)

รตฺโย อโมฆา คจฺฉนฺติ

วันคืน ไม่ผ่านไปเปล่า

(๒๘/๔๓๙)

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

*
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อจฺเจนฺติ กาลา ตรยนฺติ รตตฺิโย
วโยคุณา อนุปพพฺำ ชหนฺติ

กาลเวลาล่วงไป วนัคืนผ่านพ้นไป
วัยก็หมดไปทีละตอนๆ ตามลำาดับ

(๑๕/๓๐๐)

รปํู ชีรติ มจจฺานำ นามโคตฺตำ น ชรีติ

รปูกายของสัตว์ย่อมรว่งโรยไป
แตช่ื่อและโคตรไม่เสื่อมสลาย

(๑๕/๒๑๐)

ทหราปิ จ เย วฑฺุฒา เย พาลา เย จ ปณฺฑติา
อฑฺฒา เจว ทลิทฺทา จ สพฺเพ มจจฺุปรายนา

ท้ังเด็ก ท้ังผู้ใหญ่ ท้ังคนพาล ท้ังบัณฑิต ท้ังคนมี ท้ังคนจน
ล้วนเดินหน้าไปหาความตายท้ังหมด

(๑๐/๑๐๘)

น มิยฺยมานำ ธนมนฺเวติ กิญฺจิ

เมื่อตาย ทรัพย์สักนิดก็ติดตามไปไม่ได้

(๑๓/๔๕๑)
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กาโล ฆสติ ภูตานิ         สพฺพาเนว สหตฺตนา

กาลเวลาย่อมกลืนกินสัตว์ท้ังหลาย พร้อมกันไปกับตัวมันเอง

(๒๗/๓๔๐)

ตำ ตญฺเจ อนุโสเจยฺย ยำ ยำ ตสฺส น วชิฺชติ
อตตฺานมนุโสเจยฺย สทา มจจฺุวสำ ปตฺตำ

ถ้าบุคคลจะเศร้าโศกถึงคนท่ีไม่มีอยูแ่ก่ตน คือ ผู้ท่ีตายไปแลว้ไซร้
ก็ควรจะเศร้าโศกถึงตนเอง ซึ่งตกอยู่ในอำานาจของพญามัจจุราช
ตลอดเวลา

(๒๗/๖๑๑)

น เหว ตฏิฺำ นาสีนำ น สยานำ น ปตฺถคุำ

อายุสังขาร  ใช่จะประมาทไปตามสัตว์ ผู้ยืน น่ัง นอน 
หรือเดินอยู่ก็หาไม่

(๒๗/๖๑๒)

ยาวุปฺปตฺติ นิมิสฺสติ ตตรฺาปิ สรตี วโย

วัยย่อมเสื่อมลงเรื่อยไป ทุกหลับตา ทุกลืมตา

(๒๗/๖๑๒)
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ตตถฺตฺตนิ วตปฺปนฺเถ วนิาภาเว อสำสเย
ภูตำ เสสำ ทยิตพฺพำ จวิตำ อนนุโสจิยำ

เมื่อวัยเสื่อมสิ้นไปอย่างน้ี ความพลัดพรากจากกันก็ต้อง
มีโดยไม่ต้องสงสัย หมู่สัตว์ท่ียังเหลืออยู่ควรเมตตาเอื้อ
เอ็นดูกัน ไม่ควรจะมัวเศรา้โศกถึงผู้ท่ีตายไปแลว้

(๒๗/๖๑๓)

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

ผู้ท่ีเศร้าโศกถึงคนตาย ก็เหมือนเด็กร้องไห้ขอพระจันทร์
ท่ีโคจรไปในอากาศ คนตายถูกเผาอยู่ ย่อมไม่รู้ว่าญาติ
ครำ่าครวญถงึ เพราะฉะน้ัน ข้าพเจ้าจึงไม่เศร้าโศก เขาไป
แลว้ตามวิถีทางของเขา

(๒๗/๗๒๐)

ผลานมิว ปกฺกานำ นิจจฺำ ปตนโต ภยำ
เอวำ ชาตาน มจฺจานำ นิจจฺำ มรณโต ภยำ

ผลไม้สุกแล้ว ก็หวั่นแต่จะต้องร่วงหล่นไป ตลอดเวลา 
ฉันใด สัตว์ท้ังหลายเกิดมาแล้ว ก็หวั่นแต่จะตายอยู่
ตลอดเวลา ฉันน้ัน

(๒๗/๑๕๖๘)
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สายเมเก น ทิสฺสนฺติ ปาโต ทิฏฺา พหู ชนา
ปาโต เอเก น ทิสฺสนฺติ สายำ ทิฏฺา พหู ชนา

ตอนเช้า ยังเห็นกันอยู่มากคน พอตกเย็น บางคนก็ไม่เห็น 
เมื่อเย็น ยังเห็นกันอยู่มากคน ตกถึงเช้า บางคนก็ไม่เห็น

(๒๗/๑๕๖๙)

เอโกว มจฺโจ อจฺเจติ เอโกว ชายเต กุเล
สำโยคปรมาเตวฺว สมฺโภคา สพฺพปาณินำ

จะตายจากก็ไปคนเดียว จะเกิดก็มาคนเดียว   ความ
สัมพันธ์ของสัตว์ท้ังหลาย    ก็เพียงแค่ได้มาพบปะ
เก่ียวข้องกันเท่าน้ันเอง

(๒๗/๑๕๗๓)

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

เมื่อถูกพญามัจจุราชครอบงำา  ไม่ว่าบุตร  ไม่ว่าบิดา ไม่
ว่าญาติพวกพ้อง   มีไว้ก็ช่วยต้านทานไม่ได้  จะหาท่ี
ปกป้องในหมู่ญาติ เป็นอันไม่มี

(๒๕/๓๐)
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อญฺเญปิ ปสฺส คมิเน ยถากมฺมูปกเค นเร
มจฺจุโน วสมาคมฺม ผนฺทนฺเตวธิ ปาณิโน

ดูสิ !  ถึงคนอื่นๆ  ก็กำา ลังเตรียมตัวเดินทางไปตาม
ยถากรรม  ท่ีน่ี สัตว์ท้ังหลายเผชิญกับอำานาจของพญา
มัจจุราชเข้าแลว้ กำาลังดิน้รนกันอยู่ท้ังน้ัน

(๒๕/๓๘๐)

สุปิเนน ยถาปิ สงฺคตำ ปฏิพุทฺโธ ปุริโส น ปสฺสติ
เอวมฺปิ ปิยายิกำ ชนำ เปตำ กาลกตำ น ปสฺสติ

คนท่ีรักใคร่   ตายจากไปแล้ว   ย่อมไม่ได้พบเห็นอีก 
เหมือนคนตื่นข้ึนไม่เห็นสิ่งท่ีได้พบในฝัน

(๒๕/๔๑๓)

ยสฺส รตยฺา ววิสาเน อายุ  อปฺปตรำ สิยา

วนัคืนเคลื่อนคล้อย อายุเหลือน้อยเข้าทุกที

(๒๘/๔๓๗)

มจจฺุนาพฺภหโต โลโก ชราย ปริวาริโต

สัตว์โลกถูกมฤตยูหำ้าห่ัน ถกูชราปิดล้อม

(๒๘/๔๓๗)



48 เมื่อธรรมดามาถึง รูใ้ห้ทัน และทำาให้ถูก

ยถา วารวิโห ปูโร คจฺฉำ น ปริวตฺตติ
เอวมายุ มนุสฺสานำ คจฺฉำ น ปริวตฺตติ

แม่นำ้าเต็มฝ่ัง ไม่ไหลทวนข้ึนท่ีสูง ฉันใด อายุของมนุษย์
ท้ังหลายย่อมไม่เวียนกลับมา สูว่ัยเด็กอีก ฉันน้ัน

(๒๘/๔๓๙)

ตสฺมา อธิ ชวีิตเสเส กจิฺจกโร สิยา นโร น จ มชฺเช

เพราะฉะน้ัน ในชีวิตท่ีเหลืออยู่น้ี ทุกคนควรกระทำากิจ
หน้าท่ี และไม่พึงประมาท

(๒๕/๓๘๗)

ปาปญฺจ เม นตฺถิ กุหิญฺจิ     ตสฺมา น สงฺเก มรณาคมาย

ข้าพเจ้าไม่มีความช่ัว ซึ่งทำาไว้ ณ ท่ีไหนๆ เลย  ฉะน้ัน 
ข้าพเจ้าจึงไม่หวั่นเกรงความตายท่ีจะมาถึง

(๒๘/๑๐๐๐)


