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ความตาย  

พระธรรมเทศนา โดย  

สมเด็จพระญาณสงัวร (สุวฑฒฺโน) วดับวรนเิวศวิหาร 

แสดงทางวิทยุกระจายเสยีงแห่งประเทศไทย  

เม่ือวันอาทติย์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ ์๒๕๒๗ 

 

บัดน้ีจักแสดงปาฐกถาธรรม เร่ือง ความตาย เพ่ือผู้ที่ไม่กลัวที่จะฟังเร่ืองน้ีฟังแล้วจะเกดิความไม่

กลัวตาย กล้าตายและได้คติธรรมที่ดีจากคติธรรมดาของบุคคลและสัตว์ทั่วโลกในเร่ืองน้ี อกีเป็นอนัมาก 

ได้มีพุทธภาษิตตรัสไว้ว่า  

“ทั้งเดก็ ทั้งผู้ใหญ่ ทั้งคนพาล ทั้งบัณฑติ ล้วนไปสู่อ  านาจแห่งความตาย ล้วนมีความตายเป็นเบื้อง

หน้า”  

แทบทุกคนเคยได้รับความหมายของข้อความข้างต้นนี้อยู่แล้ว แทบทุกคนเคยพูดออกจากปาก

ตนเองมาแล้ว แม้จะไม่ตรงเป็นค าๆ แต่กมี็ความหมายตรงกนักบัข้อความที่กล่าวแล้วข้างต้นน้ี ทั้งยังเป็น

การพูดชนิดที่ติดปากอกีด้วย คือพูดอยู่เสมอ ได้รู้ ได้เหน็การตายอยู่เสมอ ได้รู้ได้เหน็การตายของใครทไีร

กม็ักจะอุทานเป็นการปลงด้วยความหมายดังกล่าว แทบทั้งน้ัน น่ีเป็นเพราะทุกคนมีความรู้อยู่แก่ใจ ว่าทุก

คนเกดิมาแล้วต้องตาย ไม่มีสกัคนเดียวที่จะหนีความตายพ้น นับว่าทุกคนมีความได้เปรียบอยู่ประการหน่ึง

ที่มีความรู้น้ีติดตัวติดใจอยู่ แต่ว่าทุกคนกม็ีความเสียเปรียบอยู่ประการหน่ึง ที่ไม่เหน็ค่าเหน็ประโยชน์ของ

ความรู้น้ี จึงไม่ได้ใส่ใจเทา่ที่ควร ปล่อยปละละเลย รู้จึงเหมือนไม่รู้ สิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์จึงเป็น

เหมือนสิ่งที่ไม่มีค่า ความรู้ว่าทุกคนเกดิมาแล้วต้องตายเป็นสิ่งเป็นคุณประโยชน์ย่ิงใหญ่ แม้ใส่ใจในความรู้

น้ีให้เทา่ที่ควร กจ็ะสามารถน าให้เกดิคุณประโยชน์แก่ตนเองได้มหาศาล ไม่มีคุณ ไม่มีประโยชน์ใดอาจ

เปรียบปานได้ เพ่ือส่งเสริมความรู้น้ีให้เกดิคุณประโยชน์ย่ิงใหญ่แก่ตนและแก่ส่วนรวม ปราชญ์ทางพุทธ

ศาสนาทั้งหลาย จึงสอนให้หัดตายเสียก่อนถึงเวลาตายจริง ทา่นสอนให้หัดตายไว้เสมอ อย่างน้อยกค็วรวัน

ละหน่ึงคร้ังๆละ ห้านาท ีสบินาทเีป็นอย่างน้อย  

การหัดตายน้ัน บางคนบางพวกน่าจะเร่ิมด้วยการหัดคิดถึงสภาพเมื่อตนก าลังจะถูก

ประหัตประหาร ให้ถึงตาย คิดให้ลึกซ้ึงถึงความกลัวตายของตนในขณะน้ัน แล้วกค็ิดถึงเมื่อต้องถูก

ประหัตประหารถึงตายจนได้ แม้จะกลัวแสนกลัว แม้จะพยายามกระเสอืกกระสนช่วยตนเองให้รอดพ้น

อย่างไรกห็ารอดพ้นไม่ ต้องตายด้วยความทรมานทั้งกายและใจ การหัดตายด้วยเร่ิมตั้งความกลัวตายแบบ

ทารุณโหดร้ายเช่นนี้  มีคุณพิเศษแก่จิตใจจักสามารถอบรมบ่มนิสยัที่แม้เห้ียมโหดอ ามหิตปราศจากความ 

เมตตากรุณา ต่อชีวิตร่างกายผู้อื่น สตัว์อื่นให้เปล่ียนแปลงได้ ความคิดที่จะประหัตประหารเขาเพ่ือผลได้

ของตนจักเกดิได้ยาก หรือจักเกดิไม่ได้เลย เพราะการพยายามหัดให้รู้สกึหวาดกลัว การถูกประหัตประหาร

ผลาญชีวิตน้ัน เมื่อท าเสมอๆ กจ็ะมีผล เป็นความเข้าใจถึงความรู้สกึถึงผู้อื่นที่มีความหวาดกลัว

เช่นเดียวกนั ความเมตตาปรานีชีวิตผู้อื่นสตัว์อื่นกจ็ะเกดิได้แม้จะไม่เคยเกิดมาก่อน ซ่ึงจะเป็นการเมตตา

ปรานีชีวิตตนเองไปพร้อมกนัด้วยอย่างแน่นอน ผู้ประหัตประหารเขาแม้จะได้สิ่งที่ต้องได้ แต่ผลที่แท้จริง

อนัจะเกดิจากกรรมคือการประหัตประหารที่ได้ประกอบหรือกระท าลง ไปน้ัน จะเป็นทุกข์โทษแก่ผู้กระท า

อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้  
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กรรมน้ันให้ผลสตัย์ซ่ือนัก เหมือนผลของยาพิษร้าย กรรมน้ันเม่ือท าแล้วกเ็หมือนด่ืมยาพิษที่

ร้ายแรงเข้าไปแล้วจะไม่เกิดผลแก่ ชีวิตและร่างกายย่อมไม่มีย่อมเป็นไปไม่ได้ ถ้าเป็นกรรมดีกจั็กให้ผลดี 

ถ้าเป็นกรรมช่ัวกจั็กให้ผลช่ัว เราเป็นพุทธศาสนิกนับถือพระพุทธศาสนา พึงมีปัญญาเช่ือให้จริงจัง ให้

ถูกต้องในเร่ืองของกรรมและการให้ผลของกรรมเถิด จักเป็นศิริมงคล เป็นความสวัสดีแก่ตนเอง ยุคน้ี 

สมัยน้ีน่าจะง่ายพอสมควร ส าหรับนึกให้กลัวการประหัตประหารถึงชีวิตเพราะเหตุการณ์ท านองน้ีเกดิขึ้น

แก่ ใครต่อใครไม่ว่างเว้น อาจจะเกดิขึ้นแก่เราเองวินาทหีน่ึง วินาทใีดกไ็ด้ คิดไว้ก่อนจึงเป็นการ

เตรียมพร้อมที่ไม่ปราศจากเหตุผลแต่เป็นการไม่ประมาท ความ ตายเกิดขึ้นได้แก่ทุกคนทุกหน ทุกแห่ง 

ทุกเวลา พุทธสศาสนสุภาษิตกล่าวว่า เมื่อสตัว์จะตายไม่มีภมูิป้องกนัแม้จะอยู่ในอากาศ อยู่กลางสมุทร เข้า

ไปสู่เหลือบเขา กไ็ม่พ้นจากมฤตยูได้ ประเทศคือดินแดนที่มฤตยูจะไม่รุกรานผู้อยู่ไม่มี เราจะถูกมฤตยู

รุกรานเมื่อไร ที่ไหนเราไม่รู้ หายใจออกคร้ังน้ีแล้วอาจจะไม่หายใจเขาอกี เมื่อถึงเวลาจะต้องตายไม่มีผู้ใด

จะผัดเพ้ียนได้ ไม่มีผู้ใดจะช่วยได้ เพราะเมื่อสตัว์จะตายไม่มีภมูิป้องกนัและความผัดเพ้ียนอันมีกองทพั

อย่างน้ัน ไม่ได้เลย และทุกย่างก้าวของทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครอยู่แห่งหนต าบลใด ซ่ึงน าไปถึงมฤตยูได้ตก

อยู่ในมือมฤตยู ทั้งที่ถุงใส่เงินแสนเงินล้านที่ไปปล้นจ้ีเขา ยังอยู่ในมือไม่ทนัได้ใช้ ได้เกบ็เข้าบัญชีสะสมเพ่ือ

ความปรารถนาของตน นักการเมืองไม่ว่าเลก็ ไม่ว่าใหญ่ กเ็คยตกอยู่ในมือมฤตยูในขณะก าลังเหน่ือยกาย

เหน่ือยใจ ใช้หัวคิดทุมเทเพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดของตน ผู้ที่ก  าลังย้ิมแย้มแจ่มใสมีความสุขกบั

ครอบครัว เคี้ยวข้าวอยู่ในปากแท้ๆ กเ็คยตกอยู่ในมือมฤตยูโดยไม่รู้เน้ือรู้ตัว ผู้เหิรฟ้าอยู่บนเคร่ืองบิน

ใหญ่โตมโหราฬราวกบัตึก กเ็คยตกอยู่ในมือมฤตยูโดยไม่คาดคิด ผู้โดยสารเรือเดินสมุทรใหญ่กเ็คยตกอยู่

ในมือมฤตยูพร้อมกนัมากมายหลายสบิ ชีวิต นักไต่เขาผู้สามารถกเ็คยหายสาบสญู ในขณะก าลังไต่เขาโดย

ตกเข้าไปอยู่ในมือมฤตยู ทั้งหมดน้ีเป็นเคร่ืองยืนสจัจะแห่งพุทธศาสนสภุาษิตที่ยกข้ึนแสดงแล้วทั้ง สิ้น 

ปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา คือผู้มีปัญญา ทา่นจึงสอนให้เร่งอบรมมรณสติ คือนึกถึงความตาย หัดตาย

ก่อนตายจริง จุดมุ่งหมายส าคัญของการหัดตาย กคื็อปล่อยใจจากสิ่งทั้งหลายก่อนที่จะถูกความตายบังคับ

ให้ปล่อยกเิลสเคร่ือง เศร้าหมองใจ ตัณหาความดิ้นรนทะยานอยาก อุปาทาน ความยึดม่ันถือมั่นทั้งหลาย

ทั้งทั้งปวง หัดใจให้ปล่อยเสียพร้อมกบัหัดตาย ซ่ึงเป็นเหตุให้โลภ ให้โกรธ ให้หลง ให้เกดิตัณหาอุปาทาน 

หัดละเสยี ปล่อยเสีย พร้อมกบัหัดตายซ่ึงจะมาถึงเราทุกคนเข้าจริงทุกวินาที บางทจีะมีปัญหาว่าจะมีคุณ

พิเศษอย่างใด หรือที่จะควรละ หรือเพียงหัดละความโกรธ ความหลง ตัณหาอุปาทานตั้งแต่ก่อนตาย  

จะไม่พูดถึงจุดประสงค์สูงสดุในพระพุทธศาสนา คือมรรคผลนิพพานอนัจะเกดิได้เพราะการละ

กเิลสส าคัญ ๓ กองเทา่นั้น แต่จะพูดถึงผลได้ผลเสยีธรรมดาๆ ที่แม้จะพิจารณาสมควรกจ็ะเข้าใจ อนัความ

โลภ ความโกรธ ความหลง ตัณหาอุปาทานนั้น บางคร้ังบางคราวกท็ าให้ผู้ยังมีชวิตอยู่ทั้งหลาย ได้รับวัตถุ

ตอบสนองสมปรารถนา เช่นผู้มีความโลภอยากได้ทรัพย์สนิข้าวของเงินทองของผู้อื่น บางคร้ังบางคราวก็

อาจขอเขา โกงเขาและขโมยเขา โลภอยากได้ของตนสมปรารถนา หรือผู้มีความโกรธ อยากว่าเขา อยากท า

ร้ายเขา บางคร้ังบางคราวกอ็าจท าได้ส าเรจ็สมใจ แต่ถ้าตกอยู่ในมือมฤตยูแล้ว เป็นคนตายแล้ว แม้ยังมี

ความโลภ ความโกรธ ความหลง ตัณหาอุปาทานเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัจิตใจ ผู้ที่ตายแล้ว จะไม่สามารถ

ใช้กเิลสกองหน่ึงกองใดให้เกิดผลสนองความต้องการได้เลย ผู้ตายแล้วที่มีความโลภกไ็ม่อาจขอเขา ลักเขา 

หรือผู้ที่ตายแล้ว ที่มีความโกรธ กไ็ม่อาจจะว่าเขา ท าร้ายร่างกายเขาได้  
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กล่าวได้ว่าแม้ใจของผู้ที่ตายแล้ว จะยังมีความโลภ ความโกรธ ความหลง ตัณหาอุปาทานอยู่มากมาย

เพียงไร กจ็ะไม่สามารถก่อให้เกดิผลดีอนัเป็นคุณแก่ตนหรือแก่ผู้ใดได้เลย มีแต่ผลร้ายอนัเป็นโทษสถาน

เดียว ทเีดียว  

ปัญหาสบืเน่ืองว่า ไฉนเมื่อกิเลสเป็นคุณแก่ผู้ตายแล้วไม่ได้จึงจะเป็นโทษแก่ผู้ตายได้น้ัน มีค าเฉลย

ได้ดังน้ี เมื่อลมหายใจออกจากร่างกายไม่กลับเข้าอกีแล้ว สิ่งที่เป็นนาม แลไม่เหน็ด้วยสายตา เช่นเดียวกบั

ลมหายใจ คือจิตกจ็ะออกจากร่างน้ันด้วย จิตจะออกจากร่างโดยคงสภาพเดิม คือพร้อมด้วยกเิลสเศร้า

หมองทั้งปวงที่มีอยู่ในจิตขณะที่ยังคงอยู่ในร่าง คือยังเป็นจิตของคนเป็น ของคนยังไม่ตาย พระพุทธองค์

ทรงกล่าวว่า ผู้ละโลกน้ีไปในขณะที่จิตเศร้าหมอง ทุคติเป็นอนัหวังได้ กเิลสทั้งปวงเป็นเคร่ืองเศร้าหมอง

ของจิต จิตที่มีกเิลสเป็นจิตที่เศร้าหมอง กเิลสมาก จิตกเ็ศร้าหมองมาก กเิลสน้อยจิตกเ็ศร้าหมองน้อย จิต

ที่มีกเิลสเศร้าหมองเม่ือละจากร่างไปสู่ภพภมิูใดกจ็ะคงกเิลสน้ันอยู่ คงความเศร้าหมองน้ันไว้ ภพภมิูที่ไป

จึงเป็นทุคติ คติที่ช่ัว ที่ไม่ดี มาก น้อย เบา ตามกเิลส ตามความเศร้าหมองของจิต  

อนัค าว่า “จิตเศร้าหมอง” ที่ทา่นใช้ในที่น้ีมิได้หมายความว่า เป็นจิตที่หดหู่อยู่ด้วยความเศร้าโศก

เสยีใจเทา่นั้น แต่จิตที่เศร้าหมอง หมายถึงจิตที่ไม่บริสุทธิ์ผ่องใส ผ่องแพ่ว คือเศร้าหมองด้วยกเิลสดังเกล่า

แล้วว่า จิตมีกเิลสมาก กเ็ศร้าหมองมาก จิตมีกเิลสน้อย กเ็ศร้าหมองน้อย อนักเิลสกองหลงคือความรู้สกึที่

ไม่ถูก ความรู้สกึที่ไม่ควร คนมีโมหะคือคนหลง ผู้มีความรู้สกึที่ไม่ถูก ไม่ต้อง ไม่ควรทั้งหลาย คือคนมี

โมหะ คือคนหลง เช่นหลงตน หลงคน หลงอ านาจเป็นต้น คนหลงตนเป็นคนมีโมหะ มีความรู้สกึที่ไม่ถูก

ไม่ชอบไม่ควรในตนเอง คนหลงตนจะมีความรู้สกึว่า ตนเป็นคนผู้ที่มีความสามารถ ความวิเศษเกนิคน

ทั้งหลาย เหนือใครทั้งหลาย เกนิความจริง ซ่ึงเป็นความรู้สกึในตนที่ไม่ถูก ไม่ควร ไม่ชอบ เมื่อมีความรู้สกึ

อนันี้ เป็นโมหะ คือความหลง โลภะ และโทสะกจ็ะเกดิตามมาได้โดยไม่ยาก เมื่อหลงตนว่าดีวิเศษแล้วและ

เหนือคนทั้งหลาย ความโลภซ่ึงให้ได้มาซ่ึงสิ่งอนัสมควรแก่ความดี ความวิเศษย่อมเกดิขึ้นเป็นธรรมดา 

ความโกรธด้วย ไม่ต้องการให้ความดีความวิเศษน้ันถูกเปล่ียนหรือถูกลบล้าง ย่อมเกดิขึ้นเป็นธรรมดา 

อย่างน้ีกห็มายความว่า คนหลงตนเป็นคนมีโมหะ มีความรู้สกึที่ไม่ถูก ไม่ชอบ ไม่ควรในคนทั้งหลาย คน

หลงตนจะมีความรู้สกึว่า คนน้ันคนน้ีที่ตนหลงมีความส าคัญ มีความดี ความวิเศษเหนือคนอื่นเกนิความ

จริง ซ่ึงเป็นความรู้สกึในคนน้ันๆ ที่ไม่ถูก ไม่ชอบ ไม่ควร เมื่อมีความรู้สกึอนัเป็นโมหะ โลภะและโทสะ ก็

จะเกดิตามมาได้โดยไม่ยาก เมื่อหลงคนใดคนหน่ึงว่ามีความส าคัญ ความดีความวิเศษเหนือคนอื่น 

ความรู้สกึมุ่งหวังเกี่ยวกบัคนใดคนหน่ึงน้ัน เป็นโลภะ และเมื่อมีความหวัง ต้องมีได้ทั้งความหวังและความ

ผิดหวังได้เป็นธรรมดา ความรู้สกึผิดหวังน้ันเป็นโทสะ หรือเป็นอกีตัวอย่างหน่ึงของความหลงคือหลงกล 

คนหลงอ านาจเป็นคนมีโมหะ มีความรู้ที่ไม่ถูก ไม่ชอบ ไม่ควรในอ านาจที่ตนมี คนหลงอ านาจจะมี

ความรู้สกึว่า อ านาจที่ตนมีอยู่น้ันย่ิงใหญ่เหนือสิ่งอื่นใด เหนืออ านาจทั้งหลายเกนิความจริง ซ่ึงความรู้สกึที่

ไม่ถูก ไม่ควร ไม่ชอบ เมื่อมีความรู้สกึน้ีอนัเป็น โมหะ โลภะและโทสะ กจ็ะเกดิตามมาโดยไม่ยาก  

เมื่อหลงอ านาจของตนว่ายิ่งใหญ่เหนืออ านาจทั้งหลาย ย่อมเกดิความเหิมเห่อทะเยอทะยานในการ

ใช้อ านาจน้ันให้เกดิผลเสริมอ านาจของตน ย่ิง ๆ ขึ้น ความรู้สกึน้ีจัดเป็นโลภะได้และแม้จะไม่เป็นไปดัง

ความเหิมเห่อทะเยอทะยาน ความผิดหวังน้ันจะเป็นโทสะ น้ีเป็นตัวอย่างหน่ึงของความหลง คือหลงอ านาจ 

ผู้มีโมหะมาก คือมีความหลงมากมีความรู้สกึที่ไม่ถูก ไม่ชอบ ไม่ควรในตน ในคน ในอ านาจมาก ย่อม

ปฏบัิติผิดได้มาก ก่อทุกข์ โทษ ภัยให้เกิดได้มากทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น ทั้งแก่ส่วนน้อยและส่วนใหญ่ 

รวมถึงแก่ประเทศชาติ ศาสนา มหากษัตริย์ พระพุทธด ารัสที่ว่าผู้ละโลกน้ีไปในขณะที่จิตเศร้าหมอง ทุคติ 
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เป็นอนัหวังได้น้ัน มีตัวอย่างที่จะยกข้ึนประกอบการพิจารณาให้เข้าใจพอสมควรดังน้ี บุคคลผู้มีโมหะมาก 

หลงตนมาก จัดเป็นพวกมีกิเลสมาก จิตเศร้าหมองมาก จะเป็นผู้ขาดความอ่อนน้อมแม้แต่ต่อผู้ควรได้รับ

ความอ่อนน้อมเป็นอย่างย่ิง บุคคลเหล่าน้ีละโลกน้ีไปในขณะที่ยังมาได้ละกเิลสคือโมหะให้น้อย จิตย่อม

เศร้าหมอง ย่อมไปสู่ทุคติ ทุคติของผู้หลงตนจนไม่มีความอ่อนน้อมต่อผู้ควรได้รับความอ่อนน้อมอย่างย่ิง 

คือจะเกดิในตระกูลต ่า ตรงกนัข้ามกบัผู้รู้จักกอ่อนน้อมต่อผู้ควรได้รับความอ่อนน้อมอย่างย่ิง ที่จะไปสู่สขุ

คติ คือจะไปเกดิในตระกูลที่สงู  

น้ีเป็นเร่ืองหน่ึงที่ชัดแจ้งเกี่ยวกบักรรมและการให้ผลของกรรม ผู้ใดท ากรรมใดไว้ จะได้รับผลของ

กรรมน้ัน ท าดีจักได้ดี ท าช่ัวจักได้ช่ัว ท าเช่นใดจักได้เช่นนั้น ความไม่อ่อนน้อมต่อผู้ควรได้รับความอ่อน

น้อมเป็นกรรมไม่ดี การเกดิในตระกูลที่ต ่าเป็นผลของกรรมไม่ดี เป็นผลที่ตรงตามเหตุแท้จริง ผู้ที่เกิดใน

ตระกูลต ่าปกติย่อมไม่ได้รับความอ่อนนน้อมจากผู้อื่น จากคนทั้งหลาย ส่วนผู้ที่เกิดในตระกูลสงู ปกติ ย่อม

ได้รับความอ่อนน้อม ความอ่อนน้อมที่ผู้เกดิในตระกูลสงูมีปกติได้รับน้ันเป็นผลที่เกดิจากเหตุอนั เป็น

กรรมดี ความอ่อนน้อมที่กล่าวมาแล้วเป็นการยืนยันว่า ผู้มีปัญญาควรปฏบัิติตามค าแนะน าของปราชญ์ทาง

พระพุทธศาสนา หัดตายก่อนที่จะตายจริง หัดปล่อยใจจากกเิลสเคร่ืองเศร้าหมองใจ พร้อมกบัการหัดตาย

ก่อนที่จะถูกความตายมาบังคับให้เป็นไป  

การหัดตายที่ปราชญ์ในพระพุทธศาสนาทา่นแนะน า คือการฝึกอบรมความคิด สมมุติว่าตนเองใน

ขณะน้ันปราศจากชีวิตแล้ว ตายแล้ว เช่นเดียวกบัผู้ที่ตายแล้วจริง ๆ ทั้งหลาย คิดให้เหน็ชัดในขณะน้ันว่า 

เมื่อตายแล้วตนจะมีสภาพอย่างไร ร่างที่เคยเคร่ือนไหวได้ กจ็ะทอดน่ิง อย่าว่าแต่จะลุกไปเกบ็รวบรวมเงิน

ทอง ข้าวของที่อุตส่าห์สะสมไว้เพ่ือน าไปด้วยเลย จะเขยิบให้พ้นแดด พ้นมดสกัน้ิว สกัคืบกท็ าไม่ได้ หมด

ลมที่ตรงไหนกจ็ะเคล่ือนพ้นจากที่ตรงน้ันไปด้วยตนเองไม่ได้ เม่ือมีผู้มายกไปไหน น าไปที่ ๆ เขาก าหนด

ว่าเหมาะว่าควร กไ็ม่อาจขัดขืนโต้แย้งได้ แม้บ้านอนัเป็นที่รักที่หวงแหนเขากไ็ม่ให้อยู่ จะยกไปวัด เคยนอน

บนฟูก บนเตียงในห้องกว้าง ประตูหน้าต่างเปิดโปร่ง เขากจ็ะจับลงไปในโลงศพที่แคบอบัทบึ ไม่มีประตู 

ไม่มีหน้าต่าง ตีตะปูติดสนิทแน่นไม่ให้มีแม้แต่ช่องลมและอากาศ จะร้องกไ็ม่ดัง จะประท้วงหรืออ้อนวอนก็

ไม่ส าเรจ็ ไม่มีใครสนใจ สามี ภรรยา มารดา บิดา บุตร ธดิา ญาติมิตรสนิดทั้งหลายที่เคยรักห่วงใยกนั

นักหนา กไ็ม่มีใครมาอยู่ด้วยแม้สกัคน อย่าว่าแต่จะเข้าไปน่ังไปนอนในโลงศพด้วยเลย แม้จะน่ังเฝ้าอยู่ข้าง

โลงทั้งวันทั้งคืน กยั็งไม่มีใครยอม บ้านใครเรือนใครกพ็ากนักลับหมด ทิ้งไว้แต่ล าพังในวัดที่อ้างว้าง มี

ศาลาตั้งศพ มีเมรุเผาศพ มีเชิงตะกอนที่ศพที่เผาเป็นเถ้าถ่านแล้วบ้าง ยังไม่ได้เผาบ้าง มากมายหลายศพ 

ทน้ีีเมื่อยังไม่ตาย เราเคยกลัวเคยรังเกียจ แต่เมื่อเราตายเรากห็นีไม่พ้น เรามีอะไรหรือในขณะน้ัน เราไม่มี

อะไรเลย มือเปล่าเกล้ียงเกลาไปทั้งเน้ือทั้งตัว เงินสกับาท ทองสกัเทา่หนวดกุ้งกไ็ม่มีติดมีแต่ตัวแท้ ๆ 

เพราะไม่ได้แต่งเคร่ืองทองของมีค่า หรือมอบกระเป๋าใส่เงินทองให้เลย อย่างดีกมี็เพียงเสื้อผ้าที่เขาเลือก

สรวมใส่แต่งให้ศพไปเทา่น้ันซ่ึงไม่กี่ วันกชุ่็มเลือด ชุ่มน า้หนองที่ไหลจากตัว มีใครเล่าจะมาเปล่ียนชุดใหม่

ให้ทั้ง ๆ ที่สะสมไว้มากมายหลายชุดที่ล้วนชอบอกชอบใจว่าสวย ว่างาม โอกาสที่จะได้ใช้เงิน ใช้เสื้อผ้า

อาภรณ์เคร่ืองเพรช็ร เคร่ืองทองเหล่านั้นสิ้นสดุลงแล้วพร้อมกบัลมหายใจ พร้อมทั้งชีวิตที่สิ้นสดุน้ันเอง ไม่

คุ้มกนัเลยกบัความเหน่ือยยากที่แสวงหามาสะสมโดยไม่ถูก ไม่ชอบด้วยประการทั้งปวง ที่เป็นบาป เป็น

อกุศล เป็นการเบียดเบียนก่อทุกข์ก่อภัยให้ผู้อื่น หัดถือร่างกายของตนเองที่ตายไปแล้วข้ึนอดือยู่ในโลง 

เร่ิมปริ เร่ิมแตก น า้หนอง เลือดไหลออก ทุกขุมขน เส้นผมเปียกแฉะด้วยเลือดด้วยหนอง ล้ินที่เคยอยู่ใน

ปากเรียบร้อยกห็ลุดออกมาจุก นัยน์ตา ถลนถะเหลือกลาน รูปร่างหน้าตาของตนเองขณะน้ัน อย่าแต่จะให้
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ใครอื่นจ าได้เลย แม้ตัวเองกจ็ าไม่ได้ อย่าแต่จะให้ใครอื่นไม่รังเกียจสะดุ้งกลัวเลย แม้แต่ตัวเอง กยั็งยากที่

จะข้ามความรู้สกึน้ัน ผิวพรรณที่อุสาหะพยายามถนุถนอมรักษาให้งดงามเจริญตาเจริญใจ ด้วยหยูกยา

เคร่ืองอบ เคร่ืองลูบไล้ ถนอม รักษาหวงแหน ถนุบ ารุงร่างกายของตนไว้ได้ แม้สมบัติพัสถาน ที่แสวงหาไว้

ระหว่างมีชีวิต จนเตม็สติปัญญาความสามารถ ด้วยเลห์ ด้วยกล กต็าม เพ่ือใช้ถนุถนอม รักษาเชิดชูบ ารุง

ร่างกายของตนกต็ิดกบัร่างไปไม่ได้เลย  

เป็นจริงดังพุทธศาสนสภุาษิตว่า ทรัพย์สกันิดกต็ิดตามคนตายไปไม่ได้ ให้ความสขุ ความสมบูรณ์ 

สะดวกสบาย ความปกป้องคุ้มกนัร่างกายของคนตายไม่ได้ต้องปล่อยให้ร่างน้ัน ผุพังเน่าเป่ือยคืนสู่สภาพ

เดิม เป็นดิน น า้ไ ฟ ลมประจ าโลกต่อไป ต้องตามพุทธศาสนสภุาษิตไว้ว่า สตัว์ทั้งปวงจะทอดทิ้งร่างไว้ใน

โลก ผู้มีความเข้าใจว่า ตายแล้วไปเกดิเป็นอะไร สขุ ทุกข์อย่างไร เราไม่รับรู้ด้วยแล้วจึงไม่มีความหมาย น้ี

เป็นความเข้าใจผิดอย่างย่ิง เป็นโมหะส าคัญ กท็ี่เราเกดิเป็นน่ัน เป็นน่ีกนัในชาติน้ี ท าไมเราจึงรู้สกึสขุ รู้สกึ

ทุกข์ ทั้ง ๆ ที่เรามารู้ว่าเกี่ยวข้องกบัชาติก่อนอย่างไร พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่เช่ือว่ามีชาติในอดีตและชาติ

ในอนาคต เช่ือว่าก่อนที่จะมาเกดิในชาติน้ี ได้เคยเกดิชาติอื่นมาแล้ว และจะต้องเกดิในชาติหน้าต่อไปอกี

ไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติ ถ้ายังท ากเิลสให้สิ้นไปไม่ได้ แต่ทั้งที่เช่ือเช่นน้ี กยั็งมีเป็นอนัมาก ที่มีโมหะ หลงเข้าใจ

ผิดอย่างย่ิงดังกล่าวแล้วว่า จบสิ้นความเป็นคนในชาติน้ีแล้ว เรากจ็ะไม่รู้เร่ือง รู้ราวเกี่ยวกบัชาติต่อไป 

เพราะฉะน้ัน ข้อที่ส าคัญที่จะต้องแสวงหาความสขุสมบูรณ์ให้ตัวเองให้เตม็ที่ในชาติน้ี ผู้ใดมีโมหะหลงคิด

ผิดเช่นนี้  ผู้น้ันกจ็ะสามารถท าความผิดร้ายได้ทุกอย่างเพ่ือประโยชน์ตน ทรยศคดโกง เบียดเบียนก าไรเขา

แม้กระทั่งถึงชีวิตกท็ าได้ เป็นการสร้างกรรมที่จะให้ผลแก่ตนเองแน่นอน ตนจะต้องเสวยผล เสวย

ทุกขเวทนา ทั้งในโลกน้ี และเมื่อละโลกน้ีไปแล้วตามกรรมของตน ต้องตามพุทธสภุาษิตว่า กรรมของ

ตนเองย่อมน าไปสู่ทุคติ กล่าวต่อว่า ชีวิตน้ีน้อยนัก พึงมีปัญญาขยายความน้ีให้ดีกว่าเพ่ือให้เกดิประโยชน์

แก่ตนเองมากที่สดุเทา่ ที่จะมากได้ ชีวิตน้ีน้อยนัก คือชีวิตในชาติน้ีน้อยนัก ชีวิตในชาติข้างหน้ายาวนานมิ

อาจประมาณได้ ฉะน้ัน แม้รักตนจริง กค็วรรักให้ตลอดไปถึงชีวิตชาติหน้าข้างหน้าด้วย ไม่ใช่จะคิดเพียง

สั้นๆ รักแต่ชีวิตน้ีเทา่นั้น หาความสมบูรณ์พูนสขุให้ชีวิตน้ีในขอบเขตที่ถูกท านองคลองธรรมเถิด ผลแห่ง

กรรมทั้งในชาติน้ีและชาติหน้าต่อ ๆไปที่จะต้องเสวยจะได้ ไม่เป็นผลร้าย ไม่เป็นผลของบาปกรรม ชีวิตเรา 

เรารัก ชีวิตเขา เขากรั็ก ความตายเรากลัว ความตายเขากก็ลัว ของ ๆ ใคร ๆหวง ของเรา เราหวง ของ ๆ

เขา เขากห็วง จะลัก จะโกง จะฆ่า จะท าร้ายใครสกัคนขอให้นึกกลับกนัเสยีให้เหน็เขาเป็นเรา ให้เหน็เรา

เป็นเขา คือเขาเป็นผู้ที่จะลักจะโกง จะฆ่า จะท าร้ายเรา เราเป็นเขาผู้ที่จะถูกลัก ถูกโกง ถูกฆ่า ถูกท าร้าย 

ลองนึกเช่นนี้ ให้เหน็ชัดเจน แล้วดูความรู้สกึของเรา จะเหน็ว่าที่เตม็ไปด้วยโมหะน้ัน จะเปล่ียนเป็นเมตตา

กรุณาอย่างลึกซ้ึง ข่าวครูพยายามป้องกนัสมบัติของตนจนเสยีชีวิตน้ัน น่าสลดสงัเวชย่ิงนัก หรือข่าวแม้ผู้ที่

ก  าลังสิ้นชีวิตแล้ว แต่พยายามกระเสอืกกระสน พยายามที่จะรักษาสมบัติของตนที่ติดตัวอยู่ กน่็าสงสาร

อย่างที่สดุ พบข่าวน้ีเมื่อไร ขอให้นึกถึงใจคนเหล่านั้น อย่าคิดท าร้าย อย่าคิดเบียดเบียนกนัเลย ทุกคน

จะต้องตาย และจะตายในเวลาไม่นาน คนไม่ได้อายุยืนเพราะทรัพย์ จะท าทุกวิถีทางแม้จะช่ัวช้าโหดร้าย 

เพ่ือให้ได้มาซ่ึงทรัพย์ท าไมเล่า ความโลภโดยไม่มีขอบเขตน้ันเป็นทุกข์หนักนัก ตนเองทุกข์เพราะความ

อยากได้แล้ว กแ็ผ่ความทุกข์ ความเดือดร้อนไปถึงคนอื่นอย่างน่าอะเนจ็อะหนาจ ขอแนะน าว่า ถ้าทุกข์ ถ้า

ร้อนเพราะความอยากได้ไม่สิ้นสดุจะไม่สามารถดับความทุกข์น้ันได้ด้วยวิธี ลักขโมย คดโกงหรือ

ประหัดประหารผู้ใด แต่จะดับทุกข์น้ันได้โดยท ากเิลสให้หมดจดเทา่น้ันแล  

ขออ านวยพร 


