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นอมคุณคาวิสาขะ
มหาราชานุสฺสรณคาถา

๑.  พระเจาแผนดินแหงราชจักรีวงศ องครัชกาลที่ ๙ 

ผูทรงเปนราชาผูประเสริฐ เลอเลิศกวาราชาทั้งหลาย ทรงพระนามวา 

“พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช” นั้น 

 ทรงเปนกษัตริยจอมปราชญ ผูเปยมดวยพระบารมีหาผูเปรียบมิได 
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เทิดไทแซซององคราชันไวเหนือเศียรเกลาตลอดไป.
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ขาพระพุทธเจา นายจํารูญ ธรรมดา 
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ประจําเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ปที่ ๗  ฉบับที่ ๖๔
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 ชื่อฉบับวา “ระลึกถึงความตายสบายนัก” 
ยอมบงบอกถึงเนื้อหาภายในเลมวา นาจะมี
เนื้อหาสาระสัมพันธกับเรื่องของความตาย
 ประโยควา “ระลึกถึงความตายสบายนกั” มาจาก
บทกลอนชื่อ อุทานธรรม ของ พระศาสนโศภน 
(แจม จตฺตสลฺโล) วัดมกุฏกษัตริยาราม (พ.ศ. ๒๔๑๘ – 
๒๔๘๘) ซึ่งทานสามารถอานบทเต็มของกลอนบทนี้
ไดจากบทความเรือ่ง มรณกถา ของพระราชวชัรบณัฑติ 
(ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) ซึ่งในบทความดังกลาว 
ทานไดอธิบายความหมายของกลอนบทนี้ไวอยาง
นาสนใจ นอกจากนี้ยังใหอรรถาธิบายถึงความหมาย
ของความตาย ในแงมุมทางพระพุทธศาสนาอยาง
ลกึซึง้ แทรกความรูทางพระอภิธรรมดวยคําอธิบาย
ที่เขาใจงาย 
 เนือ่งจากวารสารของเราครอบคลมุไปถงึเดอืน
ธันวาคม และวันที่ ๕ ธันวาคม เปนวันพอแหงชาติ 
ดังนั้น เพื่อเปนการเตือนความทรงจําใหหลายๆ 
ทาน ระลึกนึกถึงพอหลวงผูเปนที่รักย่ิงของปวง
ชนชาวไทย คณะผูจัดทําจึงไดนําภาพถายอันเปน
ความงดงามยิง่ใหญทีไ่ดจารกึไวในความทรงจาํของ
ผูพบเห็นตลอดกาลนานมาตีพิมพไวอีกครั้งหนึ่ง  
ภาพนั้นคือภาพพอ พระหัตถหนึ่งถือแผนที่ ผิน
พระพักตรทอดพระเนตรผืนแผนดินขางหนาซึ่ง
แตเดมิเคยเปนเขาหวัโลน แตปจจบุนัมตีนไมสเีขยีว
ขึ้นปกคลุมเกือบทั่วทั้งหมด
 ขณะที่ทอดพระเนตรอยูนั้น มีกระแสลมพัดผาน 
หอบเอาฝุนละอองมาปะทะพระพักตร คุณนภันต 
เสวิกุล ชางภาพประจําพระองค เลาวา พระองค
ไมทรงแสดงอาการผงะหงุดหงิดแตอยางใด ทรงถอด
ฉลองพระเนตรออกมาเช็ดแลวทรงสวมกลับใสเขา
ที่เดิม แลวกางแผนที่ทรงงานตอไป  ทานผูอานจะ

รูสึกอยางไร ถาทานเห็นภาพนี้ดวยตัวเอง  
 เน่ืองจากฉบับนี้เปนฉบับที่เก่ียวกับความตาย 
คณะผูจัดทําจึงไดนําพระราชดํารัสของพอหลวง
ที่ตรัสถึงการสวรรคตของสมเด็จยาฯ ซ่ึงมีมุมมอง
ที่ลึกซ้ึงสามารถใหแงคิดเก่ียวกับความตายแกเรา
ไดอีกทางหนึ่ง
 ตอทายดวย คณะผูจัดทําไดคัดเลือกบทประพันธ
ที่มีผู แตงไวอาลัยในการสวรรคตของพอหลวง 
เปนบทกลอนที่มีความไพเราะสละสลวยสวยงาม
เปนอยางมาก ทั้งในความหมายและภาษา และ
ไมไดมีการเผยแพรอยางแพรหลายนัก เราจึงไดนํา
มาตีพิมพไวเพื่อเปนความทรงจําถึงพอหลวง
 นอกจากนี้เรายังมีบทความท่ีหาอานท่ีไหนไมได
จากพระเถระอีกหลายทาน ท่ีนาภูมิใจท่ีสุดก็นาจะเปน
บทความของพระโพธิญาณเถร (หลวงพอชา สุภัทโท) 
กับอดีตพระปภากโร ชาวอเมริกัน (ลาสิกขาแลว) 
บทความน้ีถอดความมาจากเทปบันทึกเสียงใน
ครั้งนั้น ซ่ึงนาจะเปนเวลามากกวา ๔๐ ปมาแลว 
เปนบทความที่อยากจะชวนใหอาน
 อีกชุดหนึ่งคือ บทความเก่ียวกับ Palliative 
Care หรือการดูแลผูปวยระยะสุดทาย วิธีการนี้ได
ถูกนํามาใชดูแลผูปวยระยะสุดทายในประเทศไทย
มากวา ๒๐ ปแลว และไดรับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ 
ดังจะเห็นไดจากการที่มี คณะ องคกร กลุมบุคคล 
จิตอาสา เกิดขึ้นมามากมายเพื่อทํางานนี้ คณะผูจัดทํา
ไดรวบรวมบทความ บทสัมภาษณ คณะ กลุมคน 
ซึ่งไดมีผลงานตอเนื่องในการดูแลผูปวยระยะสุดทาย
อยางกวางขวาง โดยหวังวาผูอาน จะไดประโยชน
จากความรูของทานทัง้หลายเหลานัน้ และจะไดนํามา
ใชกับตนเองและญาติมิตรตอไปในอนาคต



 วารสารโพธยิาลัย จดัพมิพดวยปจจยับรจิาคของทานผูมี
จิตศรัทธา แจกเปนธรรมทาน หากทานไมไดใชวารสารนี้แลว 
โปรดบริจาคไปตามหองสมุด เพื่อใหเกิดประโยชนทางปญญา
แกทานผูสนใจใฝธรรมตอไป ขออนุโมทนา

๑. ระลึกถึง ความตาย สบายนัก
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 วิธีปฏิบัติใหถูกตองตอความตาย........................๖๘
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ปาฬปาโมกข........................................................๗๒
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นายธรรมดา.......................................................๗๕
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สารบญั
 นอกจากนี ้ยงัมบีทความของ พระไพศาล วสิาโล 
แนะนําเกี่ยวกับการเจริญมรณสติ และมีแงคิดใน
การเตรียมตัวเตรียมใจใหพรอมอยางเปนรูปธรรม
นําไปใชไดในชีวิตประจําวัน 
 พิเศษอยางยิ่ง คือบทความในคอลัมนสิ่งแวดลอม 
ซึ่งเราไดริเริ่มจัดทํามานานแลว แตไมตอเนื่อง 
นับแตนี้ไป เราจะมีคอลัมนสิ่งแวดลอมลงประจํา
ทุกฉบับ โดยมีคุณพันธุรพี นพรัมภา ผูชวยบรรณาธิการ
วารสารโพธิยาลัยมาหลายปแลว เปนผูมีความ
ละเอียดออนในการทํางาน รับผิดชอบดูแลคอลัมนนี้
เปนหลัก หากมีนักวิชาการ หรือผูรูใดๆ สนใจจะ
สงบทความมารวมแสดงความคิดเห็น ก็สามารถ
สงมาถึงคุณพันธุรพีได เพื่อพิจารณาตอไป ขอเชิญ
พิสูจนผลงานไดนับแตฉบับนี้เปนตนไป 
 ความตายเปนสิ่งที่ใกลชิดกับเราอยางเหลือเกิน 
ทันทีที่เราไดลืมตามองดูโลก ความตายก็มาจอด
รอเราอยูแลว ไมทราบวาจะเกิดขึ้นเมื่อไร มีหลาย
กรณทีีเ่ราไมทนัรูตวัความตายกม็าพรากชวีติไปจาก
เรา ความตายเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได สิ่งที่ทําไดก็
คอืการเตรยีมตวัเตรยีมใจไวทกุลมหายใจ (มรณสติ
ภาวนา) และขอใหทุกทานมีธรรมะและบุญกุศล
เปนทีพ่ึง่ทีร่ะลกึ เพราะมันจะเปนส่ิงเดียวทีท่านจะ
นําติดตัวไปไดในสัมปรายภพ 
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ปจุฉา-วสิชันา

พระราชวชัรบณัฑติ (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)

ระลึกถึง ความตาย สบายนัก
มันหักรัก หักหลง ในสงสาร 
บรรเทามืด โมหันธ อันธการ 
ทําใหหาญ หายสะดุง ไมยุงใจ  
 เราจะตอง รบรับ กับมัจจุราช

ไมแคลวคลาด มั่นคง อยาสงสัย 

รีบเตรียมตัว ไวกอน ไมรอนใจ 

มาเมื่อไร เราก็รบ ไมหลบนา 

 ถึงกายแพ แตใจ เราไมแพ 
ใจไมแก เจ็บตาย ตามกายหนา 
กายนี้มัน จะเนา เราก็ลา 
ไปสวรรค ชั้นฟา นิพพานเอย.

พระศาสนโศภน (แจ่ม จตฺตสลฺโล)

เจาอาวาสรูปที่ ๔ แหงวัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพฯ

๑. บทกลอนขางตนท่ีวา “ระลึกถึง ความตาย 
สบายนัก  มันหักรัก หักหลง ในสงสาร  บรรเทา
มืด โมหันธ อันธการ ทําใหหาญ หายสะดุง 
ไมยุงใจ” ของ พระศาสนโศภน (แจม จตฺตสลโฺล)
ทานอาจารยเห็นดวยหรือไม? จะอธิบายให
ญาติโยมเขาใจไดงายอยางไร ? 

 บทกลอนนี้ ผูท่ีเอาไปใชและเห็นประโยชน
กับตนเองก็คือทานสุนทรภู ตอนที่ทานมีความ
ผิดหวังในชีวิต กําลังหาวิธีการแกไขปญหาชีวิต
ดวยตนเอง ตอนแรกก็ไปด่ืมสุราจนเมามาย  

ก็แกปญหาไมได สดุทายก็ไดสตสิมัปชญัญะขึน้มา 
เพราะเคยเจริญมรณานุสติ ระลึกถึงความตาย 
เราจะเกงขนาดไหนสุดทายเราก็ตาย คนที่ทําให
เราผิดหวังขนาดไหน สุดทายแลวก็ตองตาย ก็คือ
ทุกคนเกิดขึ้น ตั้งอยู แลวก็จากโลกนี้ไป  
 พอนึกถึงความตายแลว ทําใหทานสุนทรภู
ตัดใจจากบางสิ่งบางอยาง ที่มาขวางกั้นทําให
ทํางานตอไมได กลอนบทนี้ทานสุนทรภูไดนํามา
ใชกับตนเองแลวเห็นผล การระลึกถึงความตาย
ทาํใหเหน็วา ทกุสิง่ทกุอยาง มสีภาพเกิดขึน้ ตัง้อยู 

ปจุฉา-วสิชันาปจุฉา-วสิชันา

¤íÒ¶ÒÁàÃ×èÍ§¤ÇÒÁµÒÂ¤íÒ¶ÒÁàÃ×èÍ§¤ÇÒÁµÒÂ¤íÒ¶ÒÁàÃ×èÍ§¤ÇÒÁµÒÂñð



แลวก็ดับไป เปนเรื่องธรรมดา เปนเรื่องปกติ พอ
เราไปยึดมั่นถือมั่น ความทุกขก็มากขึ้นๆ สุดทาย
เห็นแตทุกขอยูขางหนา การระลึกถึงความตาย
ทําใหตัดอาลัยอาวรณ ส่ิงที่จะขวางก้ันไมใหเกิด
กุศล แลวจึงมุงหนาทําความดีตอไปได 
 พระสูตรหนึ่งที่องคพระสัมมาสัมพุทธเจา
ไดตรัสกับพระเจาปเสนทิโกศลในปพพโตปมคาถา 
“ยะถาป เสลา...” คือภูเขาศิลาแทงทึบกลิ้งมา
จากทิศทั้งสี่ บดขยี้สัตวทั้งหลายใหตาย ใหแหลก
ละเอียดได ฉันใด ความแกและความตายก็บดขยี้
สัตวทุกตัวตนที่มีอยูในโลกนี้ ใหแหลกไปเชนกัน 
ฉันนั้น เมื่อนึกถึงตรงนี้แลว ก็ตรัสถามพระเจา
ปเสนทโิกศลวา “เม่ือเหน็ดังนีพ้ระองคจะทาํอะไร
ที่จะเปนที่พึ่งใหกับตนเอง”
 พระเจาปเสนทโิกศลตรสัตอบวา “นกึถงึกศุล
วาจะเปนที่พึ่งได” อยางไรเสียเมื่อเกิดมาแลว 
ความแก ความตายกต็องบดขยีสั้ตวอยางแนนอน 
ไมมียุทธภูมิที่จะตอสู ไมมีอาวุธที่จะตอสู ไมมี
ยาดีที่จะตอสู กับความแก ความตายได ฉะนั้น 
สิ่งที่มนุษยทุกคนควรทํา ก็คือบุญกุศลที่จะเปนที่
พึ่งไดอยางแทจริง 
 การเจรญิมรณสติจงึเหมาะกับทกุคนทีมี่ชีวิต 
ตองเวียนวายตายเกิดอยู จะเกิดทิฏฐิมานะแรง
แคไหนก็ตาม พอระลึกถึงความตายก็สามารถลดละ
ทิฏฐิมานะได มีจิตที่จะทําบุญทํากุศลเกิดขึ้น คาถานี้
จึงเปนคาถาที่เตือนทุกคนวา ตองรีบทําความดี 
ถาไมมีความดี ก็จะไมมีอะไรติดตัวเราไปไดเลย
 มีคําอธิบายกลอนขางตนทีละบท ดังนี้
ระลึกถึง ความตาย สบายนัก
 บทนี้สอนใหเรารูวา จะดี เกง เฮง แข็งแรง
ขนาดไหนสุดทายก็ตองตาย ฉะนั้น ฝกทําใจเสีย
แตวันนี้  รีบทําความดีเสียแตวันนี้ จะไดสบายใจ
ไมเดือดรอนใจในภายหลัง คือเริ่มสบายใจตั้งแต

เริ่มทําความดี
มันหักรัก หักหลง ในสงสาร
 พระภิกษุหนุมรูปหนึ่ง ครั้งที่ไปรับบาตรที่บาน
นางสริมิาแลว เพยีงเหน็มอืทีต่กัขาวใสลงในบาตร
เทานั้น ก็มีจิตกําหนัดยินดี พอใจ ชมนางในใจวา 
นี่ขนาดนางไมสบายยังสวยขนาดนี้ ถาสุขสบาย
ตามปกติจะสวยขนาดไหนหนอ เมื่อกลับไปวัด 
ก็ฉันขาวไมได นอนคลุมโปงคิดถึงนาง ตกเย็น
ก็ทราบขาววานางเสียชีวิตแลว พระพุทธองคให
เอาศพนางประกาศเรขายรอบเมือง ก็ไมมีใคร
อยากได สุดทายใหฟรีก็ไมมีใครเอา พระหนุม
รูปนี้ยืนมุงดูอยูก็เขาใจสัจธรรมของชีวิต ตัดใจได 
สุดทายไดบรรลุธรรม
บรรเทามืด โมหันธ  อันธการ
 เมื่อพิจารณาเห็นความตายจนเกิดมรณสัญญา
ไดแลว ก็เห็นแจงตามความเปนจริงวา สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
มีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา สิ่งน้ันทั้งมวลลวนมี
ความดับไปเปนธรรมดา ความมืด คือโมหะที่เปน
อวิชชา ปดกั้นตาปญญาไมใหรูเห็นตามเปนจริง 
ถูกทําลายใหบรรเทาเบาบางลงทันที
ทําใหหาญ หายสะดุง ไมยุงใจ
 เมือ่รูเหน็ตามความเปนจรงิ ก็อาจหาญราเรงิ
บันเทิงใจ ไมตองนอนสะดุงอีกตอไป จิตใจก็ไม
ยุงเหยงิดวยราคะตณัหาอกีตอไป พนทกุข พนภยั 
อยางถาวร

๒. สําหรับปุถุชนทั่วไป เมื่อระลึกถึงความตาย
มักจะหวาดกลัว วิตก จะทําอยางไรใหระงับ
ความรูสึกนี้ได  

 ความหวาดกลัว คือโทสะมูลจิต เมื่อมีโทสะ
มลูจิตก็ทาํใหหวาดกลวั ตองทาํใหจิตเปนกุศล เชน 
ทาํทาน รกัษาศีล เจรญิภาวนา ฟงเทศน สวดมนต 
จิตก็เปนกุศล ไมมีโทสะเขามาประกอบ จิตท่ี
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เปนกุศล ก็คือจิตท่ีไมมีโทสะเขามาประกอบ  
ความหวาดกลัวก็หายไป คนที่หวาดกลัวจะ
นึกถึงกุศลอะไรไมไดเลย ทานไมเคยนึก ศีล
ไมเคยนกึ ภาวนาไมเคยนกึ นกึถงึอยางเดยีววาเรา
จะตองตาย ไมรูจะทําอยางไร  
 ถามวามีที่พึ่งหรือยัง ?  ที่พึ่งคืออะไร ?  
“อัตตา หิ อัตตะโน นาโถ” กุศลที่ตัวเองทําแลว
นั่นแหละ จะเปนที่พึ่งใหแกเรา ถาพึ่งมหากุศล
จิต ๘  ก็ไดสุคติภูมิ ๗ ถาพึ่งมหัคคตกุศลจิต 
๙  ก็ไดไปเกิดเปนพรหม ถาพึ่งมรรคกุศลทั้ง ๔  
ก็เข าถึงพระนิพพาน เรามีที่ พ่ึงอันไหนบาง 
สิ่งแรกเลยที่เราจะไขวควาได ก็คือ มหากุศลจิต 
จากการใหทาน การรักษาศีล การเจริญภาวนา 
อันน้ี คือที่พึ่งขั้นพื้นฐาน ถามากกวาน้ี ก็สมถ
กรรมฐาน ๔๐ วิธี พึ่งแลวไดฌาน ขมนิวรณได 
ไปเกิดเปนพรหม ถาพ่ึงมากกวานี้ เจริญมรรค
มีองค ๘ เพื่อใหเกิดมรรค ๔ 
  เหตุที่กลัว เพราะโทสะมูลจิตเกิด ดังนั้น 
ถาทําจิตใหเปนกุศล ความกลัวก็หาย ความกลัว
ก็ไมมี  

๓. การเจริญมรณสติควรเจริญอยางไร? 
เมื่อไร? จึงจะไดรับประโยชนมากที่สุด

 จริงๆ แลวเจริญมรณสติได ตลอดเวลา 
จะไดประโยชนมากสดุ เม่ือนกึไดเม่ือไร กน็กึวา ...
ความตายเปนของไมแนนอน ทุกคนจะตองตาย
แนนอน ไมมใีครหนคีวามตายไปพน แมตัวเราเอง
ก็จะตองตายเชนเดียวกัน... พอนึกถึงความตาย 
สมบัติเราหามาไดเทาไร สุดทายเราก็ตองตาย
จากกันไป มีลูกมีหลาน มีคนที่อยูใกลเรา เกง
ขนาดไหน สุดทายก็ตองจากเขาไป
 พอนึกถึงความตาย ยิ่งบอยมาก ยิ่งทําใหเรา
นึกถึงวาเรามีกุศลหรือยัง ถายังไมมีกุศล เราก็ยัง

ไมมท่ีีเกาะ กอนจะสิน้ลมหายใจ คนเราจะม ีกรรม 
กรรมนมิติ คตินมิติ ถาเรามกุีศลกรรมทีเ่คยทํามา 
กรรม คือกุศลกรรม กรรมนิมิต คือเห็นอุปกรณ
ในการทาํกุศลน้ันๆ เชน เครือ่งมอืขุดสระน้ํา สราง
โบสถ อุปกรณการกุศล คตินิมิต คือภพภูมิที่เรา
จะไป ถาเราเคยทํากุศล ภพภูมิที่เราจะไปอาจจะ
เปนสวรรค หรือถาไดฌานก็เปนพรหม ถาอยางนี้
คตินิมิตก็ชัดเจน
  แตถาเคยทําบาปอยางเดียว ก็เห็นเปลวไฟ
ในนรก บางคนเห็นเปลวไฟก็ตกใจ บางคนเห็น
เครื่องมือดักสัตว ก็ไปเกิดเปนสัตวเดรัจฉาน พอ
เห็นคตินิมิต ภพภูมิที่จะไปแลวเกิดความกลัว 
พอกลัวแลวทํายังไง ถามีกุศลเกิดขึ้น ก็อาจจะ
ไมตองเผชิญกับสิ่งเหลานี้
 การนึกถึงความตายอยูบอยๆ ทําใหคนไม
ประมาทในชีวิต พอไมประมาทแลวการที่จะ
ทําความชั่วก็ลดลง มีแตจะทําความดี ความดี
สําหรับเราคืออะไร ความดีสําหรับชวยผูอ่ืนคือ
อะไร มองหาชองทางในการทาํความด ีมกีีช่องทาง
อะไรบาง คอื กายสุจรติ ๓ วจสีจุรติ ๔  มโนสจุรติ ๓
เรามีหรือยัง  ถามากกวานี้ สมถกรรมฐานมีหรือยัง 
ถามากกวานี้ วิปสสนากรรมฐานทําหรือยัง 
พอนึกถึงตรงนี้แลวคนที่เจริญ มรณานุสติ จะทํา
กุศลใดๆ ก็จะมีจิตใจเด็ดเดี่ยว เขมแข็ง ตัดสินใจ 
...เปนไรเปนกัน ในที่สุดเราก็หนีความตายไมพน 
กอนจะตายเรามี ศีล สมาธิ ปญญา หรือยัง...
 การเจริญมรณานุสติทําใหนึกถึงกุศลไดบอยๆ 
ทําใหมีจิตใจเด็ดเดี่ยว เขมแข็งในการทําความดี 
เพราะเมื่อถึงวันสุดทาย ก็ไมมีอะไรติดตัวเรา
นอกจากบุญกุศล การเจริญมรณานุสติ เจริญ
บอยๆ ยิ่งดีที่สุด เพราะจะทําใหเราไมประมาท 
พอประมาทก็ขาดสติ โรคก็เกิด กรดก็เกิด ลมก็
เกิดได คนที่เจริญมรณานุสติอยูเนืองๆ นอกจาก
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จะไมกลัวตายแลว ยังชวยใหไมประมาทในชีวิต 
นี่คือสิ่งที่เปนประโยชนสําหรับคนที่เจริญมรณา
นุสติอยูเปนประจํา
  คําวา “เจริญมรณานุสติ” นี้ “เจริญ” ก็คือ 
นึกถึงความตายอยูบอยๆ สิ่งแรก คือทําบริกรรม 
ใชคําบริกรรมวา “ความตายเปนของไมแนนอน 
ทุกคนจะตองตายแนนอน ไมมีใครหนีความตาย
ไปพน แมตัวเราเองก็จะตองตายเชนเดียวกัน” 
มีภาษาบาลีโดยตรง อันนี้เอาเปนภาษาไทยให 
เขาใจงายๆ ไมมีใครหนีความตายพน   
 ลักษณะการตายมี ๓ คือ ขณิกมรณะ การ
ตายทกุขณะจติ เกิดขึน้ ตัง้อยู ดบัไป สมมตมิรณะ
การตายจากภพหนึ่ง ไปสูอีกภพหนึ่ง และ สมุจ
เฉทมรณะ การตายแบบพระอรหันต คือดับไป
เลย  ไมกลับมาเกิดอีก    

เหตุใหเกิดการตาย มี ๔  คือ อายุกขยะ เพราะ
สิ้นอายุ  กัมมักขยะ เพราะสิ้นกรรม อุภยักขยะ
เพราะสิน้อายแุละเพราะสิน้กรรมทัง้ ๒ อยาง และ 
อุปจเฉทกมรณะ ตายเพราะถูกกรรมมาตัดรอน
  นึกถึงวาการตายเปนแบบนี้ๆ ที่เราตาย
ทุกขณะจิตใหเจริญจิตตานุปสสนา จะเห็นการ
ตายของจิตทุกขณะจิต เห็นการเกิด-ดับ เกิด-ดับ 

จิตเกิดข้ึน ตั้งอยู ดับไป อันนี้เปนขณิกมรณะ 
เห็นความตายเร็วมาก เราตามไมทัน สมมติ
มรณะ ตายจากภพหน่ึงจากชาตหิน่ึง อันน้ีมองแค
ธรรมดาก็เห็นแลว คนนี้จากไป สัตวตัวนี้ตายไป
คือสมมติมรณะ สมุจเฉทมรณะ คือ พระอรหันต
จากโลกนี้ไป เปนสมุจเฉทมรณะ ตายอยางเด็ดขาด 
เมื่อเห็นอยางนี้แลว ก็ไมประมาทแลวรีบทํา
คุณงามความดี

๔. คนท่ัวไปมักหวั่นวิตกเก่ียวกับชีวิตหลัง
ความตาย ทานพอจะชีแ้นะ โลกหลงัความตาย
ไดไหม ตายแลวไปไหน?

 ทําไมคนเราจึงหวั่นวิตก ก็เพราะไมรูวาเรา
จะไปภพภูมิไหน ชาติที่แลวมาจากไหนเราก็ไมรู 
ชาติหนาจะไปไหนก็ไมรู ชาตินี้เปนอะไร เปนคน 
เปนตรงไหน กายเปนอะไรก็ไมรู  กายเปนรูป 
ใจเปนนามก็ไมรู รูปนามเปนอะไร เปนกองแหง
ทุกขเราก็ไมรู  ทุกขนี้มาจากไหนก็หาสมุฏฐาน
ไปทัว่ ทกุขนีส้าเหตมุาจากตณัหาแลวจะดบัตัณหา
ตองทํายังไง ก็ตองไปนิพพาน จะไปพระนิพพาน
ตองทํายังไง ก็ตองมีศีล สมาธิ ปญญา น่ีคือ
สิง่ทีเ่ราไมรู เพราะเราไมรูเราจงึกงัวล วาตายแลว
ไมรูจะไปไหน แตถาเรารูวาตายแลวจะไปไหน 
จากปจจุบันที่เราทํา ถาเราทํากุศลก็ไปสุคติภูมิ 
ไปสวรรค ขั้นพื้นฐาน คือ ถารักษาศีล ๘ ไดไป
สวรรคเลือกชั้นได ถารักษาศีล ๕ ใหบริสุทธิ์ 
ไดกลับมาเปนมนุษยแนนอน หรือถาทําสมาธิจน
ไดฌาน ถาไดรูปฌานก็เกิดเปนรูปพรหม ถาได
อรูปฌานก็เกิดเปนอรูปพรหม ถาเจริญวิปสสนา
จนบรรลุมรรคผล บรรลุอรหัตมรรค อรหัตผล
ก็ไปนิพพาน อันนี้รูไดเลย
 ที่กังวลเพราะปจจุบันบุญกุศลยังนอยอยู  
ยังไมเพียงพอ ทานกุศลก็ยังไมพอ ศีลกุศลก็ดีขึ้น
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ระดบัหนึง่ แตภาวนากศุลจะเปนตวัตดัความกงัวล
ไดหมดเลย เพราะมรณาสันนวิถี วิถีจิตที่เกิดขึ้น
กอนสิ้นลมหายใจ จะบอกใหรูไดเลยวาภพหนา
เราจะไปไหน
 ถาปจจุบันเรามีความกังวล ก็แสดงวาเรา
ยังไมพรอม ยังประมาทอยู คือคนที่มีความกังวล
แสดงวา เขายังประมาทอยู ประมาท คือ ทานก็
ทําพอประมาณ ศีลก็ทําพอประมาณ ภาวนาก็
ทําพอประมาณ แตถาทานเต็มที ่ศลีเต็มที ่ภาวนา
เตม็ที ่ความกังวลก็จะไมม ีเพราะไดสรางบญุ สราง
ปจจัยทีจ่ะไปยงัภพภมูทิีดี่ๆ ไวแลว ทีก่งัวลเพราะ
เหตุปจจัยจะไปยังไมพรอม แลวทําอยางไรจึงจะ
พรอม ถาทําศีลบริสุทธ์ิก็จะไปสูสุคติ ถาอยาก
กลับมาเกิดเปนมนุษย ก็ตองรักษาศีล ๕ ใหบริสุทธิ์ 
ถาศีล ๘ บริสุทธิ์ ก็จะไดไปสวรรค เลือกชั้นไดเลย
วาจะไปชั้นไหน ถาอยากไปเปนพรหม ก็ตองทํา
สมาธิใหไดรูปฌานหรืออรูปฌาณ
 ความกงัวลเกดิขึน้ เพราะความไมพรอมเรือ่ง
กุศล ทานกุศล ศีลกุศล สมาธิกุศล วิปสสนากุศล 
ถาความพรอมเกิดขึ้นกับเราก็เรียกวา กุศลเกิดขึ้นแลว 
เมื่อความพรอมเรื่องกุศลเกิดขึ้นแลว ความกังวล
ก็จะหายไปทันที

๕. ตามหลักพระอภิธรรม การตายเปนการที่
จิตเคลื่อนผานจากภพหนึ่ง ไปอีกภพหนึ่งใชไหม 
กรุณาอธิบายหลักการขณะตายนี้ ใหเขาใจ
งายๆ

 ตามหลักอภิธรรม อธิบายไววามีจิตประเภท
หนึ่ง ตอนมาเกิดเรียกวา ปฏิสนธิจิต แลวก็จิต
ท่ีรกัษาชวีติจากปฏิสนธิไปจนถงึกอนสิน้ลมหายใจ 
ไมใหเราตายไป จิตนี้เรียกวา ภวังคจิต สวนจิต
ท่ีทําหนาที่เคลื่อนจากภพนี้ไปเรียกวา จุติจิต

จุติ แปลวา เคลื่อน แตจิตดวงนี้เปนกลุมเดียวกัน 
เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป ตอนที่เรามาเกิดในโลกนี้ก็
เรียกจิตนี้วา ปฏิสนธิจิต 

ปฏิสนธิจิต ๑๙ ดวงนี้ มีดวงไหนบาง ถา
สันตีรณอกุศลวิปาก ๑ ทําหนาที่ปฏิสนธิ 
เราก็เกิดในอบายภูมิ ถาสันตีรณกุศลวิบาก ๑
ทําหนาที่ปฏิสนธิ เราก็เกิดในมนุษยภูมิ หรือ จาตุ
มหาราชิกา เปนพิการบาใบบอดหนวก ถามหา
วิปาก ๘ ทําหนาที่ปฏิสนธิ เราก็เกิดในสุคติภูมิ 
ถามหัคคตรูปาวจรวิปาก ๕ ทําหนาที่ปฏิสนธิ  
เราก็เกิดในพรหมโลก  ถาอรูปาวจรวิปาก ๔ 
ทําหนาที่ปฏิสนธิ เราก็เกิดในอรูปภูมิ อันนี้คือ
วิบากจิตที่ทําหนาที่ปฏิสนธินี้ ทําใหเราเกิดขึ้น
ในภพภูมิไหน บอกไดเลย
 หลังจากนัน้เวลานอนหลับอยูทาํไมเราไมตาย 
กเ็พราะจติเหลาน้ีทาํหนาทีภ่วงัคจติ รักษาภพชาติ 
เราจึงไมตาย เวลาสลบอยูหรอืโดนวางยาสลบแลว
ยงัไมตาย ก็เพราะภวงัคจิตรกัษาอยู แตไมขึน้สูวถิี
จิต จิตนี้สลบไป ถูกวางยาสลบหรือเปนอะไร เกิด
อุบัติเหตุสลบ นิ่งไป ๗ วันก็ยังไมตาย ทําไมยังอยู
ได เพราะภวงัคจิตรกัษาภพชาตไิวอยู อนันีเ้รียกวา
ภวังคจิต
 สุดทาย เม่ือจะจากโลกนี้ไปละ ถาสันตีรณ
อกุศลวิปากจิต ๑ สันตีรณกุศลวิปาก ๑ หรือ 
มหาวิปากญาณวิปปยุต ๔ ทําหนาที่ ก็จะไปเกิด
ไดใน กามภูมิ ๑๑  ถามหาวิปากญาณสัมปยุต ๔ 
ทําหนาที่ ก็จะไปเกิดไดใน ๓๑ ภูมิ*  ถา รูปวิปาก ๕ 
ทําหนาที่ ก็จะไปเกิดไดใน กามสุคติภูมิ ๗ รูปภูมิ 
๑๖  อรูปภูมิ ๔  ถา อรูปวิปาก ๔ ทําหนาที่จุติจิต 
ก็จะไปเกิดไดใน กามสุคติภูมิ ๗ อรูปภูมิ ๔
 จิตเกิดดบัอยางรวดเรว็ คอืดดีน้ิวมอืครัง้หน่ึง 
จิตเกิดดับแลวนับแสนโกฏิขณะ ฉะน้ัน ปฏิสนธิจิต 

*ภูมิ ๓๑ ภูมิ ไดแก อบายภูมิ ๔ กามสุคติภูมิ ๗ (รวมเรียกวา กามภูมิ ๑๑) รูปภูมิ ๑๖  อรูปภูมิ ๔
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ภวังคจิต จะเกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป อยางตอเนื่อง 
เหมอืนกบัเราจดุธปูดอกหนึง่ กเ็หน็ไฟจากธปูหนึง่
ดอก เอาธูปนี้มาหมุน เริ่มหมุนก็เริ่มเห็นเปนวง 
ถาหมุนเร็วๆ เหมือนกับไฟเปนวงติดตอกัน 
เหมอืนไมดบั แตจรงิๆดอกเดยีว พอเริม่หมนุกเ็ริม่
เปนวง พอหมุนเร็วเขากลายเปนวงไฟซึ่งเหมือน
กับวาเปนวงอยูตลอด แตจริงๆ ไมใช ที่เห็นเปน
วงเพราะความเร็ว
 ฉันใดก็ฉันนั้น จิตของคนเราเกิดดับอยาง
รวดเร็ว เราก็เลยไมเห็นการเกิดดับของมัน เห็น
แตรูปเสื่อมสลายตามกาลเวลา แตจิตเกิดดับ
ทกุขณะ เรามองไมเหน็ พอมองไมเห็นกเ็หมือนวา
ไมดับ จิตเคลื่อนยาย จริงๆ แลวจิตเกิดขึ้น ตั้งอยู 
ดบัไป แตดวงเกาทีด่บัไปเปนเหตเุปนปจจยัใหดวง
ใหมเกิดข้ึน และเกิดขึน้ตดิตอกนัอยางไมขาดสาย
 การเกิดข้ึนในภพใหม คือจุติจิตทําหนาที่
สงจากภพน้ีไปสูภพใหม นานไหม ไมนาน แลว
คนท่ีบอกวาเจออุบัติเหตุอยูขางถนน เจอเปนผี 
เปนเปรต เขายงัไมไปเกดิใชไหม เกดิแลว ตายปุบ
เกดิปบเลย เกดิเปนอะไร อาจจะเกิดเปนเปรตอยู
แถวนั้นก็ได เกิดเปนอสูรกายอยูแถวนั้นก็ได หรือ
เปนเทวดาอยูตรงนั้นก็ได เกิดแลว เกิดอุบัติเหตุ
ตายปุบเกิดปบเลย แตเกิดเปนอะไร ถาหวงราง
ของตน หวงชีวิตของตน อาจจะเกิดเปนเปรตอยู
บรเิวณนัน้ แตถากศุลทีเ่ขาทาํมาแรง เขาจบชีวิตไป
แตกศุลมีพลงัแรง ก็ทาํใหเขาเกดิเปนเทวดาช้ันต่ํา 
อาจจะเปนชั้นจาตุมหาราชิกาอยูบริเวณนั้น 
 แตเราก็ไปเห็นวาเขาตายแลวก็ไมเกิดสักที 
ยังอยู วนเวียนปวนเป ยนอยู แถวนี้ นั่นแหละ
เกิดแลว แตเราไมเขาใจวานั่นคือเกิดแลว เปน 
โอปปาติกะ  โอปปาติกะ คือ สัตวที่เกิดแลวผุดขึ้น
โตทันที แตมีกายทิพยเรามองไมเห็น เปรตก็ดี 
อสูรกายก็ดี เทวดาก็ดี พรหมก็ดี สัตวเหลานี้เรียกวา 

โอปปาติกะ ตายปุบเกิดผุดขึ้นโตทันที แตกาย
เปนทิพยเรามองไมเห็น บางทีเขาทํากายหยาบ
ใหเราเห็น เราก็บอกวาผีหลอก แตจริงๆ เขาทํา
กายหยาบใหเราเห็น แตกายเขาละเอียด กายทพิย
ของโอปปาติกะเปนการเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
 ฉะนั้น ถาปจจุบันไมประมาท ก็ไมตองกลัว 
ไมตองกังวลวาจะตองไปสูอบายทั้ง ๔ แตพอ
ประมาทปุบ กุศลก็ยังไมพรอม ศีลก็ยังไมบริสุทธิ์ 
สมาธิก็ยังไมเกิด ปญญาก็ยังไมไดเจริญวิปสสนา
อะไรสักอยางเลย ก็จะเกิดความกังวลขึ้นวา ตาย
แลวเราจะไปไหน
 แตถาศลีเรากม็ ีสมาธเิรามา ปญญาเกิด จติใจ
แนวแนในศีล ในสมาธิ ในปญญา ความกังวลนี้ก็
หาย นี่คือวิธีการ ฉะนั้น จากภพหนึ่งไปสูภพหนึ่ง
คือการเกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป เพียงแคเปลี่ยนภพ
เปลี่ยนชาติเทานั้นเอง

๖. คําพูดท่ีวา ตายแลวเอาอะไรไปไมได ได
เพียงบุญและบาป มันติดไปกับจิตหรือ? จะ
อธิบายเรื่องนี้อยางไร?

 ทรัพย  สิน เ งินทองที่ เ ร าหาไว ทั้ งหมด 
ครอบครัวท่ีเรามีอยูท้ังหมด ก็ไมตามเราไป ทรัพย
ก็อยูท่ีเดิม ลูกของเราก็อยูที่เดิม ทุกคนอยูที่เดิม 
แตที่จะติดตามเราไป คือบุญกับบาป บุญที่เราทํา
ก็ตามเรา ตามในลักษณะอยางไร ตอนที่เราทํากุศล
เรียกวากุศลชวนจิต กุศลชวนจิตน่ีเสพขอมูล 
เก็บขอมูลเอาไว พรอมที่จะสงกุศล ชวนะดวงที่ 
๑ สงผลในชาตินี้ ชวนะดวงที่ ๗ สงผลในชาติที่ ๒ 
ชวนะดวงที่ ๒ ถึงชวนะดวงที่ ๖ สงผลในชาติที่ ๓ 
เปนตนไป ชวนจติทีเ่กบ็ขอมลูตอนทีเ่ราทาํกศุลจะ
สงผลชาตน้ีิก็ได สงผลชาตติอไปก็ได สงผลในชาติ
ตอๆ ไปก็ได ฉะนั้นกุศลชวนะเก็บขอมูลในสวนที่
เปนกุศล แลวก็สงผลตอภพชาติ นี้คือการทํากุศล
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 แตถาทําอกุศลละ อกุศลที่เราทําจะเก็บ
ขอมูลเปนอกุศลชวนะ อกุศลชวนะดวงที่ ๑ - ๗ 
ดวงไหนสงผลในภพไหน ถาทําอนันตริยกรรม 
๕  ฆามารดา ฆาบิดา ฆาพระอรหันต ทําราย
พระพุทธเจาจนหอพระโลหิต ทําสังฆเภท อันนี้
เปนอนันตริยกรรม อกุศลชวนะ สงผลในชาตินี้
เลยไมตองรอชาติหนา
 ถาฆาสัตว ลักทรัพยทั่วๆ ไป ไมไดเกี่ยวกับ
อนันตริยกรรม ก็รออีกหลายๆ ภพชาติ แตถาเปน
อนันตริยกรรมทั้ง ๕ ก็จะสงผลในชาติน้ีแนนอน 
อกศุลชวนะจะเกดิตดิตามเรา และจะสงผล อกศุล
ชวนะ เรียกวาบาป กุศลชวนะ เรียกวาบุญ ติดตาม
ในฐานะเปนพลังงาน ที่เสพขอมูลเปนอกุศล
ชวนะ หรอื กศุลชวนะ ขอมูลนีจ้ะสงไปกีภ่พกีช่าติ 
ขึ้นอยูกับชวนจิตที่เกิดขึ้น
 ชวนจิต คืออะไร จิตที่แลนไปในขณะที่ทํา
กุศล แลนไปในขณะที่เสพขอมูล ที่เปนกุศล และ 
อกุศล  บางครั้งทํากุศลครั้งเดียวสงผล ๕๐๐ ชาติ 
หรือทําบาปครั้งเดียวสงผล ๕๐๐ ชาติ เปนยังไง 
ก็คือ ชวนจิต วิถีจิตเกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป แผงของ
วิถีจิตชุดหนึ่ง ๑๗ ขณะ พอชุดหนึ่งทําบุญยังไมเสร็จ 
ทําบาปยังไมเสร็จ ชวนจิตดวงใหมก็เกิดตอ 
เก็บขอมูลตอ ยังทําบุญไมเสร็จเลย กุศลชวนะ
เกบ็ขอมูลไวชดุหนึง่ๆ กวาจะทาํบญุเสรจ็ กมี็กศุล
ชวนะมากมายนบัไมถวน ทีจ่ะสงผลในชาตินี ้และ
ชาติตอๆ ไป
  ถาไปถายหนงัเราจะเหน็วา ถายหนงัตอนแรก
ถายทีละเฟรมๆ ทีละช็อตๆ ครบ ๑๕-๑๖ ช็อต
เมื่อไร ก็กลายเปนภาพนิ่งติดตอกันเดินได ทําไม
เดินได เอาภาพนิ่งติดตอกันเปนช็อตๆๆ พอใส
เครื่องฉายภาพเกิดตอกันก็เคลื่อนไหวได วิถีจิต
ก็เหมือนกัน เกิด ๑๗ ขณะจิตปุบนั้นคือ ๑ ชุด 
เก็บขอมูลในลักษณะอยางนี้

 การเก็บขอมูลของจิตในลักษณะอยางนี้ เรา
มองไมเห็น จะไปศึกษาไดทีไ่หนละ ศกึษาในคมัภีร
พระอภิธรรม ถาเราเขาใจการทํางานของจิตเปน
อยางนี้ เก็บขอมูลเปนอยางนี้ สงผลอยางนี้ ทําให
เราเกิดในภพภูมิตางๆ เราจะเห็นในลักษณะอยางนี้ 
ถาเราไมเขาใจตรงนี้ จะเอาขอมูลมาจากไหน 
ไปเอาปรชัญามาจากไหน ไปเอาตรรกะมาจากไหน 
ไปเอาแนวคิดนี้มาจากไหน เราจะรูไดยังไงวา
จะไปภพภูมิไหน ถาเราไมเรียนเราก็งง ถามีคน
มาพูดใหฟง ถาไมเขาใจก็เหมือนกับเพอไป 
จนิตนาการไป แตจรงิๆ มหีลกัการวาเกดิขึน้ ตัง้อยู 
ดับไป ยังไง จิตทําหนาที่อยางไร จะสงภพชาติ
ตอๆ ไปตอเนื่องกันยังไง
 ถาเราเขาใจเรื่องวิถีจิต เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป 
เปนชุดๆๆ อยางน้ีเราจะรูเลยวา ตายไปก็มีแต
บุญกับบาปจริงๆ ถาไมมีบุญไมมีบาปละ เปน
กิริยาจิต ก็ไปนิพพาน ดับเลย แตถายังเวียนวาย
ตายเกิดอยู ก็บุญกับบาปท่ีเราทําไว ตามใหผลเรา
ตลอด คนที่ตามเราตลอดและไมลืมเราคือบุญ
กับบาป ญาติอาจจะจําหนากันไมได จากกัน 
๑๐-๒๐ ป จําหนาญาติไมได แตบุญกับบาปที่เรา
ทําไวก่ีรอยปก็ยังจําได ก่ีแสนปก็ยังจําได จําไป
ถึงพระนิพพาน บาปที่เราทําจะรอโอกาสสงผล 
บุญที่เราทําก็รอโอกาสสงผล
 บุญกับบาปไมเคยลืมเรา เก็บขอมูลไวดวย
ชวนจิตที่เราทําไว กุศลชวนะเรียกวาบุญ อกุศล
ชวนะเรียกวาบาป  ๒ ตัวนี้อยูในจิต อยูในวิถีจิต 
เกดิขึน้และสงตอในภพภมูติางๆ มแีตบญุกบับาป
จริงๆ อยูในพลังงานในจิตนี่แหละ จิตนั้นเรียกวา 
ชวนจิต ฝายดเีรยีกวา กุศลชวนะ ฝายไมดเีรยีกวา 
อกุศลชวนะ คือบาป บุญก็ดี บาปก็ดี เปนชื่อของจิต
 จิตที่เปนอกุศลชวนะ เรียกวา บาป ทําให
จิตดวงน้ีไปเกิดในภพภูมิตางๆ อยูในวิถีจิต อยู
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ในกระแสจิต บาป แปลวา สงถึงอบาย อกุศล
ชวนจิต คือ บาป บาป มาจาก ปาปะ = ป + อป
ธาตุ แปลวา สงถึงอบาย ถาบาปที่เราทําคือ โทส-
มลูจติ กจ็ะสงถงึนรก ถาทาํดวย โมหมลูจติ ก็สงถงึ
สัตวเดรัจฉาน ถาโลภมูลจิต  ก็สงถึงเปรต ถาทํา
ดวยทิฏฐิ มานะ ที่อยูในโลภะ ก็สงถึงอสูรกาย จิต
นี้เรียกวา อกุศลชวนจิต จะเปนโลภชวนะ หรือ 
โทสชวนะ ก็แลวแต จะสงเราไปถงึภพทีไ่มดตีางๆ 
 ขณะที่เรามีชีวิต บุญกับบาป ก็สงผลตลอด
เวลา สลับกัน อันไหนมีโอกาสกอนก็สงผลกอน 
ทําไมเรารูสึกสบาย คนนั้นก็ชวยเหลือดี การงาน
ก็ดีหมด อันนี้บุญกําลังสงผลอยู ทําอะไรติดขัด
หมดเลย ติดตอก็ติดขัด คนงานก็ติดขัด เงินก็
ตดิขดั ทกุอยางติดขัดไปหมด เกิดอะไรขึน้ ท้ังๆ ที่
ขอมลูอะไรทกุอยางเราทาํไวดหีมด บรหิารดหีมด 
แตก็ติดขัดไปทุกเรื่อง นั่นเปนเพราะ อกุศลวิบาก
คือบาปกําลังสงผล ทําใหเราติดขัดไปทุกอยาง 
ทั้งๆ ที่ปจจุบัน ทุกอยางก็ดําเนินไปดวยดีนะ แต
ทาํไมติดขดัเรือ่งโนนเรือ่งนี ้เพราะวาบาปสงผลอยู 
อันไหนมีกําลังมากกวาก็สงผลเลย
 อกุศลในอดีตเรามองไมเห็น กุศลในปจจุบัน
เราทําตอเนื่องอยาหยุดทํา อยาหยุดทํากุศล อยา
หยุดทําดี ทําดีทางกาย ใหทานก็ได รักษาศีลก็ได 
เจริญภาวนาก็ได กําหนดลมหายใจก็ได อันไหน
ก็ตามที่เปนบุญเปนกุศล กุศลมีหลายชองทาง 
เวลาพูดทําจิตใหเปนกุศล เวลาทําก็ทําดวยจิตที่
เปนกุศล เวลาคิดก็คิดใหจิตเปนกุศล เวลาจะทํา

อะไรก็ใหบุญกุศลเกิดขึ้น บาปที่รอสงผลก็ไมได
โอกาส พอไมไดโอกาสไมไดชอง รอไปๆ หมดอาย ุ
เรยีกวา อโหสกิรรม รอจะใหผล แตเราทาํดตีลอด
อกุศลก็ไมมีโอกาสแทรก
 หรอืเราเจรญิสตติลอด สตเิกิดขึน้ตลอด บาป
ที่จะรอสงผลอยูไมมีโอกาสสงผลแทรก ก็รอๆ 
นานเขาหมดอายุ ก็เรียกวา อโหสิกรรม รอเวลา
จะใหผล แตวาเราทําความดีตอเนื่อง ไมเคยขาด
เลย กุศลก็ทํา ศีลก็รักษา ภาวนาก็เจริญ เจริญ
สติอยูเนืองๆ ไมไดขาด โอกาสที่อกุศลจะแทรก
เขามาในจิตไมมี ถาอยางน้ีบาปที่รอจะสงผลให
เราอยูก็ไมไดโอกาส รอไปๆ บุญก็ทําตอเนื่อง 
ผลของบุญสงผลตอเน่ือง บาปไมมีโอกาส ก็
กลายเปนอโหสิกรรม ตอเนื่อง คือ ตื่นขึ้นมาแลว
มีสติสัมปชัญญะ หลับก็เรื่องของหลับไป เชน 
พระองคุลีมาล ถาบาปสงผล ทานตองไปชดใช
อีกก่ีชาติละ ๙๙๙ ศพ ๑ ศพก็ตองชดใช ๕๐๐ ชาติ 
๙๙๙ ศพก็เปนแสนชาติ แตวาทานบวชมาแลว 
ก็เจริญกุศลตอเนื่อง ไมมีจิตโทสะ สุดทายได
บรรล ุพอบรรลเุสรจ็ บาปทีร่อจะสงผลมหาศาลก็
กลายเปนอโหสิกรรมไป
 แตถาทานฆามารดาก็จบเลย บาปน้ีเปน
อนันตริยกรรม สงผลกอนไมรอ ถาไมใชอนันตริย-
กรรมชะลอได เพราะกุศลที่เกิดขึ้น ณ ปจจุบัน
มันเอาอยู เวลามีเคราะห มีทุกข มีโศก เขาแนะ
ใหไปถวายสังฆทาน ถวายสังฆทานอยางเดียว
ไมพอหรอก ทานดวย ศีลดวย ภาวนาดวย แต
หมอดเูขาแนะใหไดแคน้ันแหละ มากกวาน้ี หมอดู
ที่เขารูจักธรรมะ คุณไปรักษาศีลนะ ถามากกวา
ศลี คณุไปสวดมนต ทาํสมาธ ิไปเจรญิวปิสสนานะ 
ถาเขาแนะไดระดบัน้ี แสดงวาหมอดูคนน้ีมปีญญา
ทีจ่ะเหน็ชองทางวา บาปจะสงผลชวงไหน แตโดย
มากหมอดูทั้งหมด จะแนะใหไปถวายสังฆทาน 
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ทําไมละ ศีลก็ไมรู ภาวนาก็ไมรู เขาแนะไดแคนั้น
 ตรงนี้ใหเราเขาใจเอง ทานก็สําคัญนะ ศีล
ก็สําคัญ ภาวนาก็สําคัญ เพราะบุญกุศลสูงขึ้นๆ 
สูงสุดคือ กุศลที่เปนมรรคกุศลทั้ง ๔ คือกุศล
สูงสุด เราใหกุศลเกิดขึ้นตามลําดับได นั่นคือการ
แกปญหา ปดโอกาสไมใหมาร ไมใหบาปมาสงผล 
อันนั้นคือวิธีการ

๗. ถาเปนจริงอยางนั้น เราก็สามารถปนแตง
อนาคตในชาติหนาไดจริงไหม?

 ไดเลย เลือกเกิดไดเลยชาติหนาจะไปไหน 
อยากเกิดเปนพระเจาจักรพรรดิ ใหบําเพ็ญ
จักรวรรดิวัตร ๑๒ ประการ อยากเกิดเปนพระอินทร 
ใหบําเพ็ญวัตตบท ๗ ขอ อยากเกิดเปนเทวดา 
สวรรคเลือกชั้นได ใหรักษาศีล ๘ อยากกลับมา
เกิดเปนมนษุย ใหรกัษาศลี ๕ อยากเกดิเปนพรหม 
ใหทําสมถะจนไดฌาน ถาไดรูปฌานไปเกิดเปน
รูปพรหม ถาไดอรูปฌานไปเกิดเปนอรูปพรหม 
ถาอยากไปนพิพาน ใหเจรญิวิปสสนา จนไดบรรลุ
มรรคผล ไปนิพพานได
 อนาคตเราวางแผนไดวาจะไปไหน แตมนษุย
ไมไดวางแผน มนุษยวางแผนแคหาเงินหาทองมา
ดูแลขันธ ๕ แตชาติหนาจะไปไหน ไมสนใจหรอก 
สนใจชาตินี้กอน แตถามองเห็นชาติน้ีเราก็พอ
แลวนะ ชาติหนาเราจะไปไหนละ เราไมตองการ
ไปนรก เปรต อสูรกาย สัตวเดรัจฉาน อบาย ๔ 
เราไมตองการไป ขั้นตํ่าศีลเราตองมี ถาอยากไป
สวรรคเลือกชั้นได ศีล ๘ เราตองมี ถาไมเอาศีล 
๘ เอาแคศีล ๕ นี่แหละ เปนเทวดาก็พอ เลี้ยงดู
พอแม ออนนอมถอมตน มีจิตอาสา ทําทานกุศล 
แคนี้ก็ไดเกิดเปนเทวดา
 ชาตหินา เราจะไปไหนบอกไดเลยวา ปจจบุนั
เราทําอะไรอยู สิ่งที่เรากระทําอยู ณ ปจจุบันนั้น

บอกถึงอนาคต ถาน่ังๆ นอนๆ ไมทําอะไรเลย 
อนาคตละไมมีเงินใชแนนอน ถาปจจุบันขยันหา 
ขยันเก็บขอมูล ขยันหาเงิน อนาคตก็รวยแนนอน 
อนาคตจะเปนอะไรดูที่ปจจุบัน ถาปจจุบันไมทํา
อะไรเลย อนาคตก็ไมตองดูหมอหรอก ถาขยัน
ทาํงาน น่ีน่ันก็ทาํ กุศลก็ทํา อนาคตจะเปนอะไรละ 
อนาคตบอกไดเลยวาจะเปนอะไร
 อนาคตในชาตนิี ้อนาคตในชาตติอๆ ไป จนถงึ
พระนิพพาน เราสามารถวางแผนไดดวยการ
ทําเหตุ ณ ปจจุบัน เชน พระโพธิสัตววางแผน
สรางบารมี เพือ่เปนพระสมัมาสัมพทุธเจา วางแผน
ยาวนานไหม?  สั้นที่สุดคือ ๔ อสงไขย แสนมหา
กัป อันนั้นคือวางแผน ถา ๔ อสงไขยมันยาวนาน 
ขอเปนมหาสาวกก็พอ ๒ อสงไขย  ๒ อสงไขย 
ก็ยาวนาน เอาแคบรรลุพระอรหันตก็พอ ๑ อสงไขย 
ก็บําเพ็ญบารมีไปในลักษณะอยางน้ี ถาอยางน้ี 
อนาคตเราจะไปไหนบอกไดเลย ดวยปจจุบันที่
เราทําอยู
 การเกิดดีที่สุด คือเกิดเปนมนุษย เพราะ
มนุษยถึงอายุจะสั้น ยุคนี้สูงสุดก็ ๑๐๐ ป ๗๕ - 
๑๐๐ ป มนุษยแค ๑๐๐ ปจะดีตรงไหนละ 
การเกิดเปนมนุษย ทานก็ใหได ศีลก็รักษาได 
ภาวนาก็เจริญได บารมีทั้ง ๑๐ ทานบารมี ศีลบารมี 
เนกขัมมบารมี สัจจบารมี อธิษฐานบารมี ขันติ
บารมี วิริยะบารมี เมตตาบารมี ปญญาบารมี 
อุเบกขาบารมี บารมีทั้ง ๑๐ มนุษยทําไดหมดเลย 
ถาเปนเทวดาก็ทําไมไดครบ กุศลกรรมบถ ๑๐ 
มนุษยก็ทําไดทั้งหมด
 อะไรก็ตาม ที่เปนพื้นฐานคุณงามความดี 
ที่จะไปยังภพภูมิตางๆ มนุษยทําไดหมด ฉะน้ัน 
เกิดเปนมนุษยดีที่สุด แตขอใหเกิดเปนมนุษยที่
เปนสัมมาทิฏฐิ และ เกิดในปฏิรูปเทศ ประเทศที่
สมควร ถาไมไดเปนสมัมาทฏิฐิ ไมไดเกดิในปฏิรปูเทศ 
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เกิดมามีเงินทองมากมายแตไมรูการสรางบารมี 
ทําทานเปนอยางเดียว เอาเงินไปรักษาศีลไดไหม
...ได ชวงนี้จะไปรักษาอุโบสถเตรียมเสบียงไป 
ไปภาวนาไดไหม...ได ชวงนี้ เก็บเงินสวนหนึ่งเพื่อ
หลีกไปปฏิบัติธรรมสักเดือน สองเดือน
 ถาใชเงินเปน อยางตํ่าสุด คือเอาเงินตอเงิน
ไปทําธุรกิจ ทําธุรกิจชาตินี้ ไดชาตินี้เลย เอาเงิน
ไปทําบุญละก็ ธุรกิจชาติหนา ธุรกิจขามชาติ ถา
เอาเงินไปรักษาศีลสักระยะหนึ่ง ก็เอาเงินนี้ไปทํา
ศีล เพื่อใหเกิดสวรรคสมบัติ ถาเอาเงินไปเจริญ
วิปสสนาละ ไปหาเงินและนําเงินนี้ ไปใชในการ
ที่จะเดินทางไปเจริญวิปสสนา อันนี้คือวางแผน
ไดเลย
 แต ณ ปจจุบันเราวางแผนเอาเงินตอเงิน 
เพื่อใชเงินในชาตินี้ แตเงินตอเงินที่จะใชในชาติหนา 
คดิกนันอย แลวเงนิตอเงนิเพ่ือใหเปนศลี เพือ่ใหได
รกัษาศลี เกดิเปนมนษุยหรอืเปนเทวดา เรากไ็มได
คดิ ทีจ่ะเอาเงนิไปทาํภาวนากศุล เรากค็ดิกนันอย 
เงนิทีห่าไดเราเลยไดใชชาตเิดยีว ถาเราจะใชตัง้แต
ชาตินี้จนถึงพระนิพพาน ฝงดินไว ใสปากงูเหา 
ใชหนีเ้กา ใหเขากูยมื สวนนีใ้ชในครอบครวั สวนนี้
ใชสวนตัว สวนน้ีใหลูกใหหลาน สวนนีท้าํบญุทาํกศุล 
พอบริหารได เงินเอามาดูแลรักษาชีวิต ไปไหน
มาไหนมีคนคอยดูแลเราหมดเลย ดูแลรักษาชีวิต
ในชาตินี้ เงินทําใหเรารักษาศีลเปน ใชเงินไปไหน
ก็มีรักษาศีล ไปทําบุญไปดูวิธีการรักษาศีล เขาก็
แนะใหรกัษาศีลเปน เงนิทาํใหเราเจรญิวิปสสนาได 
รูจักรูปนาม ที่ไหนเขามีปฏิบัติธรรม พิจารณา
รูปนาม เจริญวิปสสนา เราก็ใชเงินนี้ไปถึงตรงนั้น 
เจริญวิปสสนาได เงินของเราใชสําหรับชาตินี้ 
ใชสาํหรบัชาติหนา ใชสําหรบัพระนพิพาน เราใชได
หมด แสดงวาเราบริหารจัดการเปน บุญกับบาป
ติดตามเราไปไดแนนอน ถาเราไมเขาใจตรงนี้ 

เงินใชไดชาติเดียว คือนํามาบําเรอตัวเอง บําเรอ
ญาติ แคนี้แหละ อาจจะเสียภาษี อาจทําบุญบาง
นิดๆ หนอยๆ ไดชาติหนานิดหนอยแตไปไมถึง
พระนิพพาน
 ทุกครั้งท่ีบริจาคอะไรก็แลวแต ขอจงเปน
ปจจัยแกพระนิพพาน เงินที่เรามีอยูจะเปนปจจัย
ไปถึงพระนิพพาน ตั้งแตชาตินี้จนถึงพระนิพพาน 
อันนี้คือการวางแผนสําหรับชาติหนา วางแผน
ในเรื่องของ ทาน ศีล ภาวนา วางแผนไดทั้งหมด 
คนทีว่างแผนไดเกงทีส่ดุ คอื พระโพธสิตัว วางแผน
ที่จะไดบรรลุเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา รอง
ลงมาก็มหาสาวก วางแผนที่จะเปนมหาสาวก 
รองลงมาก็พระอรหันตทั่วไป รองลงมาก็พระเจา
จกัรพรรด ิรองลงมากพ็ระราชา ตามลาํดบั คอืจะ
เปนอะไร ชาตินี้วางแผนไวเลยวา ถาคุณทําอยางนี้ 
สรางเหตปุจจัยแบบน้ี อนาคตชาตหินา ชาตติอไป
จะเปนอะไรวางแผนไดหมด

๘. ถาอยากจะไปนพิพานตองเตรยีมตวัอยางไร?

  ศีล สมาธิ ปญญา คือโดยตรงเลย เสบียง
มีหรือยัง ถาเสบียงยังไมมี ก็ทานกุศล ทานกุศล
ทําเพื่อเปนเสบียงในการเดินทางไปถึงพระนิพพาน 
เสบียงมีแลว ศีล สมาธิ ปญญา ศีลรักษาดีหรือยัง 
จตุปาริสุทธิศีล ๔ สมาธิ สมถกรรมฐาน ๔๐ วิธี 
ปญญา คือวิปสสนากรรมฐาน สติปฏฐาน ๔ นั้น 
คือไปนิพพานงายๆ ศีล สมาธิ ปญญา ถายังไมถึง
นิพพานมีเสบียงไหม เสบียงคืออะไร ทาน ทาน
เปนเสบียงยังไงละ ทานนี้ขอจงเปนปจจัยแก
พระนิพพาน
 ในขณะที่เรากําลังจะเดินทางไปนิพพาน 
เสบียงก็คือ อาหารสัปปายะ อาหารสะดวก 
คือเสบียงมีแลว อุตุสัปปายะ อาหารสัปปายะ 
เสนาสนสัปปายะ ทานกุศล และหลังจากน้ัน 
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ปุคคลสัปปายะ ศีลกุศลมาแลว ศีลตองจตุปาริสุทธิ
ศีล ๔ ศีลบริสุทธิ์ ๔ ดาน คือจุดเริ่มตนเลย และ
ศีลมีไตรสรณคมนรองรับ จากนั้นสมาธิ คือ สมถ
กรรมฐาน ๔๐ วิธี วิธีใดวิธีหนึ่ง ถา ๔๐ วิธีมากไป 
ก็ลดเหลือ ๔ อยาง เรียกวา  จตุรารักขกรรมฐาน 
(อารกัขกรรมฐาน ๔ อยาง) คือ ๑. พทุธานสุต ิ คอื 
ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจา  ๒. อสุภกรรมฐาน
คือ พิจารณาความไมสวยไมงามในรางกาย  
๓. มรณานุสติ คือ นึกถึงความตาย วาความตาย
เปนของแนนอน ชีวิตเปนของไมแนนอน เราตอง
ตายแนนอน ไมมีใครหนีความตายไปพน แมตัว
เราเองก็ตองตาย ทําใหใจเราเด็ดเดี่ยว ๔. เมตตา
กรรมฐาน  แผเมตตาใหตัวเรา แผเมตตาใหพอแม 
แผเมตตาใหเพื่อน และก็แผเมตตาใหสรรพสัตว 
บรกิรรมวา สพัเพ สตัตา... พอแผเมตตาแลว จติใจ
จะสงบมากๆ ยกจิตขึ้นสูวิปสสนา ในสติปฏฐาน 
๔ นั่นแหละ คือหนทางไปพระนิพพาน  ๔ อยาง
พรอมกันจะครบชุดเลย ศีลก็มี สมาธิก็มา ปญญา
ก็เกิด ศีล คือ จตุปาริสุทธิศีล  สมาธิ คือ อารักข
กรรมฐาน ๔  ปญญา คือ สติปฏฐาน ๔  นั่นคือ
ทางไปสูพระนิพพานโดยตรง การจะไปถึงเปาหมาย
ปลายทางข้ึนอยูกบัเหตปุจจยั ถาเหตุปจจัยพรอม 
ก็ไปถึง ถาเหตุปจจัยไมพรอมก็อีกหลายภพ
หลายชาติ เหมือนจะไปเชียงใหม เมื่อกอนตอง
นั่งรถ ๑๓ ชั่วโมง ตอนนี้รถไฟความเร็วสูงเริ่มจะ
มาแลวนะ เร็วกวานั้น นั่งเครื่องบินช่ัวโมงเดียว 
เครื่องบินท่ีเร็วกวาชั่วโมงเดียว ๓๐ นาทีมีไหม  
กม็ ีเหตุปจจยัทีส่งไปแรงพอไหม ถาแรงพอกถ็งึเรว็ 
ถาจะอยากไปพระนิพพาน ก็ตองสรางเหตุปจจัย
ใหพรอม จิตใจตองเด็ดเดี่ยว ถาเหตุปจจัยพรอม 
ผลเกิดขึ้นแนนอน ถาเหตุไมพรอม ผลก็ยังไมเกิด 
 เราหวังผลคือพระนิพพาน แตเหตุปจจัยเรา
สรางไมพรอม ผลก็ยังไมเกิด แคนั้นเอง ถาเหตุ

ปจจัยเราพรอมแลวอะไรอีก กาลเวลา กาลเวลา
ไดไหม...ได มะมวงแกแลวยังไมสุก รอเวลา 
ถาใหสุกวันนี้ก็บมแกส แตบมแกสไมหวานนะ 
ถาสุกธรรมชาติจะหวานนะ รอกาลเวลาไดไหม 
รออีกสักอาทิตยหนึ่ง อยางผลไมบางอยางเด็ดมา
อยาเพิ่งทานนะ ใหลืมตนกอน สุกแลวทําไมไมให
ทานทนัทลีะ ถายังไมลมืตนยงัเปรีย้ว แตพอลมืตน
แลว หวาน กาลเวลายังมีอยู ถาเหตุปจจัยพรอม
และกาลเวลามาเสรมิครบ ถงึพระนิพพานแนนอน 
หวังผลตองสรางเหตุ
  อยางคนทีใ่หทานใหหมดตวัเลยนัน้ เขาเรยีกวา 
ถาตัวเองยังไมได ก็ยังไมถูกวิธี จริงๆ ควรให
ตัวเรากอน ใหคนใกลๆ เรา แลวก็ใหประเทศชาติ 
ใหพระศาสนา ใหเพือ่ดูแลขนัธ ๕ ใหเพือ่ตอบแทน
บุญคุณ ใหเพื่อบูชาคุณ ใหเพื่อสรางเหตุปจจัยให
ลูกใหหลาน ใหเพื่อสละกิเลส สวนการใหอยางที่
เรียกวาใหหมดตัวน้ัน ตองดูวาเขายังมีกิเลสอยูไหม 
ถาเขาไปนิพพานก็จบ ไมมีปญหา แตถาใหแลว
ยังมีกิเลสอยู การใหของเขาใหเพื่ออะไร ใหเพื่อ
อยากใหคนรูวาเขาใหหมดตัวก็ไมใช แตเขาใหไป
เทาไรก็แลวแต มจัฉรยิะความตระหน่ี โลภะความ
โลภ ไดออกจากใจของเขารอยเปอรเซ็นตหรือยัง 
ถาตัดกิเลส ตัดมัจฉริยะ ความตระหนี่ กับโลภะ 
ความโลภออกจากใจไดพรอมกับการให ใหอยาง
นี้ถึงจะเรียกวาใหเพื่อละกิเลส
 การใหขึ้นอยู กับวา ใหเพ่ืออะไร ใหเพ่ือ
ตอบแทนบุญคุณ เพื่อบูชาคุณ ใหเพื่อเปนปจจัย
แกพระนิพพาน ใหเพื่อละกิเลส ใหแบบไหน
เปนการใหสูงสุด  ใหเพื่อละกิเลส ถาใหอยางนั้น
ไมจําเปนตองหมดตวั เพราะอะไร ขนัธ ๕ ของเรา
ยงัตองดแูล ยงัตองดาํเนินตอไปเพือ่บาํเพญ็บารมี
ใหบรรลุ ถาใหหมดไมมีใช แลวจะเอาขันธ ๕ 
ที่ไหนเปนศีล เปนสมาธิ เปนปญญาละ จบแค
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ตรงนี้ ถาเราใหเสร็จ บรรลุนิพพานเลยก็ไมมี
ปญหา แตถาใหหมดแลวยงัไมบรรล ุยงัไมนพิพาน 
ยังตองกิน ยังตองอยู  ตองอะไรอีกก็เรียกวา
ไมฉลาดในการให
 ตองพิจารณาวาการให ใหเพื่ออะไร ใหแบบ
สงเคราะห ใหแบบอนุเคราะห ใหแบบตอบแทน
บุญคุณ ใหแบบบูชาคุณ ใหเพื่อละกิเลส ใหแบบ
สงเคราะห ใหคนยากคนจน ใหแบบอนุเคราะห 
ใหลูกใหหลานเรียนหนังสือ ใหตอบแทนบุญคุณ 
ใหพอใหแม ใหแบบบูชาคุณคนที่สรางช่ือเสียง
ใหกับประเทศชาติ หรือบูชาคุณคือศีล เปนตน 
ใหเพื่อละกิเลส ใหเพื่อทําลายโลภะ ความโลภ 
มัจฉริยะ ความตระหนี่  
 การให ๕ อยางนี้ ถาชัดเจน ก็ไมจําเปน
ตองใหจนหมดเนื้อหมดตัว ใหพอสมควร ใหพอ
ประมาณ ฉลาดในการให ใหแลวทุกคนไมเดือด
รอน แตการใหที่สูงสุด คือ การละกิเลส ทําลาย
กิเลส เปนการใหที่ถูกตอง

๙. กรณีคนปวยระยะสุดทาย ท่ีปวยดวย
โรครายแรงที่หมดทางรักษา เชน โรคมะเร็ง
เปนตน ทานอาจารย มีคําแนะนําในการทําใจ
กับโรคราย และความตายอยางไร?

 จรงิๆ แลวโรครายและความตาย ถาไปนกึถงึ 
ไปเห็น ไปดูอยางเดียว จิตใจอาจหอเหี่ยว นึกถึง
กศุล กุศลอะไรละ กาํลังเจบ็กาํลังปวดอยู เราปวด
มะเร็งกินเนื้อเรา เราปวด เนื้อก็เปนรูป มะเร็งที่
กัดกินก็เปนรูป ตัวที่รูสึกปวดเปนนาม มีแครูป
แคนามเทานั้นกําลังเกิดขึ้น ต้ังอยู และดับไป 
ตวัปวดเปนเวทนานะ เปนทุกขเวทนา ทกุขเวทนา
เปนนาม ตัวที่แสดงอาการปวดเปนรูป ตัวที่ไป
รูสึกปวดเปนนาม ใครปวดละ ก็แครูปแคนาม 
พอเราหายไป นั่นคือคนปวยระยะสุดทาย หนึ่ง

ชวยเขาไดทําทานคือ เอาของใหเขาไปถวาย
สังฆทาน เอาบาตรเอาจีวรไปใหถวายสังฆทาน 
นึกถึงทานกุศลนะ ถวายบาตรจีวร ขอจงเปน
ปจจัยแกพระนิพพาน ชวยเขาไดศีลรับศีลนะ 
ดีที่สุดอยูบนเตียงถาจากโลกน้ีไปมีศีล ไปสูสุคติ
แนนอน ใหเขาสมาทานศลี ชวยเขาภาวนาก็เจรญิ
อสุภภาวนา รางกายนี้เต็มไปดวยของไมสะอาด 
มีโรค เปนตน วิปสสนาภาวนา รางกายที่นอนปวย
อยูเปนรูปนะ จิตใจที่รูสึกปวดเปนนามนะ หรือ
อาการปวดเปนนามนะ ที่รู สึกปวดเปนนามนะ 
นามรูนามนะ ก็มีแครูปแคนาม
 ถาเจริญวิปสสนาไดในขณะเจ็บปวยอยู  
กอนสิ้นลมหายใจ มีสิทธิ์บรรลุและนิพพานไปเลย 
เรียกวา ชีวิตสมสีสี บรรลุปุบนิพพานปบ แตตอง
ไดวิปสสนา ถาใหทานถวายสังฆทานกอนจากไป 
ศีลไดรักษา อยางนอยไปสูสุคติแนนอนเพราะ
ไดศีล ไดสมถภาวนา ถาไดฌานก็มีสิทธิ์ไปเกิด
เปนพรหม ถาไดวิปสสนาภาวนา ก็มีสิทธิ์บรรลุ
แลวไปนิพพาน เรียกวา ชีวิตสมสีสี
 คนปวยติดเตียงนี่ อาตมาเคยไปชวย ไปรับ
สังฆทานให พอรับสังฆทานเสร็จบอกใหญาติๆ 
และคนปวยรับศีล พอรับศีลเสร็จใหกรรมฐาน 
กําหนดลมหายใจเขา-ออก และสวดพระปริตรให 
หลังจากนั้นพอไดพระปริตรซึ่งเปนสมถะแลว ชื่นใจ
ขึ้นมาแลว ใหเขาเจริญวิปสสนา ทั้งรูปทั้งนาม 
เกิดขึน้ ตัง้อยู ดบัไป ไมเทีย่งเปนทกุข เปนอนัตตา 
ใหเจริญไตรลักษณ พิจารณารูปนามได น่ีคือ
คนปวยติดเตียงเราจะใหอะไรเขา ถาใหเขาถวาย
สงัฆทานก็ไดครัง้เดยีว ใหเขารกัษาศลีก็ตลอดชวิีต
ของเขา ถาใหเขาภาวนา ทัง้สมถะและวิปสสนาจะ
ชวยคนปวยไดดีที่สุด
 สาํหรับคนปวยตดิเตียง บางทีทดลองดูใหเขา
เจริญอานาปานสติ และสวดพระปริตร ใหลองดู 
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ประมาณ ๑๐ กวาคน ก็หายกลับบาน ถาตาย
ในขณะที่สวด จิตเขาจะผองใสมาก เกิดปติและ
จากโลกนี้ไป ไปไหนละ จิตเกาะอยูกับกุศลก็ไป
สุคติแนนอน แตถาเจริญวิปสสนาละ สวดก็ผาน
มาแลว เจริญวิปสสนา ขันธ ๕ ไมเที่ยง เปนทุกข 
เป นอย างนี้ เอง สภาพของทุกข เป นแบบนี้ 
ทนไดยาก บีบคั้น แผดเผา ปรุงแตง แปรปรวน 
ถาพิจารณาทุกขจะเห็นไตรลักษณ ความไมเที่ยง
เปนอนัตตา ถาเขาเจริญวิปสสนาได ผูปวยติด
เตียงดีที่สุด แตสักกี่คนที่จะแนะนําเขาได มีนอย
คนมาก แลวคนที่จะรู ทีแรกเลยวิปสสนาเขา
ยังไมรับ ใหถวายสังฆทานกอน ไดทําทานแลว 
รักษาศีลนะ สมาทานศีลนะ มีศีลแลว กําหนด
ลมหายใจเขา-ออก พุทโธนะ อยูกับลมหายใจ 
เสรจ็แลวฟงบทสวดนะ บทแผเมตตา บทนัน้บทนี้ 
เริ่มเกิดปติขึ้น
 สุดทาย ถาเขาจะจากโลกนี้ไป ใหเจริญ
วิปสสนานะ ใหพิจารณาไตรลักษณ เขาจะไม
ทุรนทุราย และไปดวยอาการอันสงบ เขาเห็นวา 
รปูนามหรอืรางกายไมเทีย่ง เปนทกุข เปนอนตัตา 
สําหรับผูปวยติดเตียง ดีที่สุดคือ ภาวนากุศล แต
ถายังไมถึงภาวนากุศลก็ศีลกุศล ถายังไมถึงศีลกุศล
ก็ทานกุศล ถานอนอยูเฉยๆ อาจจะตายดวยโมหะ 
มองเหมอลอยแลวก็จากโลกนี้ไป ตายดวยโมหะ
ไปเปนสัตวเดรัจฉาน ตายดวยความหวงอาลัย
ลูกหลาน ไปเกดิเปนเปรต ตายดวยความเจบ็ปวด
ทรมานไปลงนรก แตถามีศีลกุศล สวรรคแนนอน 
ถามภีาวนากศุลถาไมไปถงึนิพพาน หรอืไมก็บรรลุ
มรรคผล หรือไดฌาน อยางนอยก็ไดเปนมนุษย
 คนที่นอนเปนผัก รางกายเขากระดุกกระดิก
ไมไดแตใจเขารับรูอยู  เทาที่ไปสัมผัสดูใจรับรู
อยู ใจรับรูเสร็จแลว รางกายกระดุกกระดิกไมได 
นอนเปนผักเปนปลาอยู ลองไปคุย ไปสวดมนต 

ไปใหกรรมฐาน คุยไปคุยมา ลองใหเขาสื่อสารดู 
เขาสื่อสารไดจริงๆ ปกติเขานอนนิ่งอยู คนที่จะ
จากโลกน้ีไปน่ิงมาแลว ๒ วัน ไมขยับอะไรเลย 
ทุกอยางก็รอที่จะดับอยางเดียว ใหเช็คดูเขารับรูไหม
เราทําอะไรให ก็ใหญาติๆ ถวายสังฆทาน แลวก็
รับศีล โยมนอนนิ่งอยูอยางนี้ ถาไดยินอาตมา
มาสวดมนตแผเมตตาให ลองลืมตามาดูสักหนอย 
ฝนลืมตามาดูนะ หายใจเขาลึกๆ แลวลองลืมตา
มาด ูหลบัตาน่ิงมา ๒ วนัแลว ตาบวมปดหมดแลว 
ลองสวดไปเรียกเขาลืมตาขึ้นมา สักครึ่งชั่วโมง 
เขาลมืตามาไดจรงิๆ ประเดน็แรก ลมืตามาเหน็แลว
สวดมนตใหตอ คุยไปตอสวดมนตใหตอ ลองขยับ
แขงขยับขานิดหนึ่ง เขาฝนขยับใหดูจนได เขานิ่ง
มา ๒ วันไมขยับไมอะไรเลย อันนี้คือทดลองดู
 คนหน่ึงเปนเจาชายนิทรา โยมไมมีอะไรดี
กวาน้ีที่จะชวยลูกแลวนะ ลูกเปนเจาชายนิทรา 
ไปจับมือลูกแลวก็สวดกรณียเมตตสูตรใหกับลูก 
มือก็บีบและก็สวดใหทุกวันๆ ไมถึงเดือน ลูกที่
นอนนิ่งอยูลุกขึ้นมาสื่อสารได ปจจุบันขยับได 
ดีขึ้นๆ เร่ิมเดินได ใหซีดีบทสวดไปรูสึกวาพอได
สวดตาม ตอนแรกเขาไมรูเลย ตอนนี้เมตตสูตร
ที่อาตมาสวดทํานองเขาสวดไดหมด ส่ือสารได 
จากที่เขานอนเปนเจาชายนิทราอยู บางทีเรา
เห็นวาเขาไมมีสภาพที่จะรับรูนะ ลองสวดใหเขา
ฟงซิเขารับรูอยู พอจิตเขาเบิกบาน รางกายเริ่ม
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แข็งแรงข้ึนๆ เริ่มขยับ สุดทายก็เริ่มเดิน เห็นวา
สิง่นีค้นปวยตดิเตยีง ใหศลี ใหกรรมฐาน สวดมนต
ให เขาไดรับพลัง หลายคนลุกขึ้นมานั่งไดเลย
 มีคนหนึ่งนอนติดเตียงมา ๒ ป พอใหศีล ให
กรรมฐาน และสวดใหก็ลุกขึ้นมานั่งคุย พอลุกได
ดีใจ เขาไปในหอง ไปหาของมาถวายพระ อาตมา
บอกไมตองถวายหรอก ลุกขึ้นไดขนาดนี้ ไมให
ถวายจะทาํยงัไงเนีย่ พระกไ็มไดนมินตมา พระมา
ดวยเมตตามาเยี่ยม ใหศีล ใหกรรมฐาน สวดมนต
ใหฟง ชวนคุยธรรมะ จากนอนอยูติดเตียงมา ๒ ป 
ลุกข้ึนได นั่งได ก็ดีใจแลว คนปวยติดเตียงถา
พระเขาไปชวยเหลือมากๆ จะดีมาก ตอนหลังก็มี
กลุมคิลานธรรมเขาไปชวยเยี่ยม แตถือวายังนอย
อยู ถามีพระที่ทําหนาที่นี้มากๆ ก็จะดี
 เมื่อกอนอาตมาเคยไปทําที่โรงพยาบาลศิริราช 
เมื่อ ๒๐ ปที่ผานมาเคยทําแลว และก็เห็นผล 
แตวาพระนอยมาก ตอนนีค้นกเ็ริม่ทาํเปน ตอนนีม้ี
พระมากขึ้น แตมากยังไงก็ยังไมถึง ๑,๐๐๐ รูป
หรอก ถาอยางนอยมีสัก ๑,๐๐๐ รูป หรือ
โรงพยาบาลละ ๑ รูป คอยใหกรรมฐานกับผูปวย
ติดเตียงจะดีท่ีสุด เพราะอะไร ถาเขายังไมบรรลุ
มรรคผลนิพพาน อยางนอยก็มีศีลไปสูสุคติแนนอน 
ทําบุญกุศลคอยชวยเหลือ ทําใหเขาลุกขึ้นมาได 
รอยหนึง่ประมาณ ๑๐ - ๑๓ คน ทีน่อนหมดสภาพ
แลว รอยละสิบ ก็โอเคนะ จากที่หมดหวังแลว 
หลายคนที่หมดหวังพอไปทดลองดูก็ฟนขึ้นมานะ
 เด็กคนหนึ่ง เรียนธรรมศาสตร ขับมอเตอรไซค 
จากกรุงเทพ ไปเรียนธรรมศาสตร รังสิต ถูกรถ 
๑๘ ลอดูดเขาไปทั้งคนทั้งรถแบนหมด อยูหอง
ไอซียู อาตมาสวดใหจากอินเดีย โยมบอกวาลูกชาย
ถูกรถ ๑๘ ลอดูดเขาไป ท้ังรถทั้งคนแบนหมด 
ตอนนี้ยังไมฟ น เดี๋ยวสวดให อาตมาสวดจาก
อินเดียผานไอแพด ผานไลนนี่แหละเปดเขาไปใน

หองไอซียู แลวเขาฟนขึ้นมา ถาหายแลวจะบวช 
รักษาอีก ๓ - ๔ เดือนหาย หายแลวมาบวชที่นี่ 
ตอนนีก้ลบัไปเรยีนหนังสอืตอปกต ิถามวา ๑๘ ลอ
ทับขนาดน้ันทําไมรอด กุศลยังมีอยู แตดูสภาพ
แลวรถก็เละหมด คนก็แบนหมดแตรอดได กุศล
ตอกุศล ทุกสิ่งทุกอยางก็เกิดขึ้นได
 เพราะฉะนัน้ คนปวยระยะสดุทาย ปวยตดิเตยีง 
ถามีพระหรือมีใครก็ตามที่เขาใจเรื่องทาน ศีล 
ภาวนา ไปชวยไดจะดีที่สุด 

๑๐. หากเราตองเปนผูดูแลผูปวย ที่หมดทาง
รักษา ใกลตายเราควรทําใจอยางไร? และ
ปฏิบัติตัวอยางไร? เพื่อไมใหผู ปวยมีจิตใจ
เศราหมอง และไมหวาดกลัวไมหวาดหวั่นตอ
ความตายนั้น

 คนดูแลก็ทําใจเหมือนกัน คือใหคนที่ดูแล
คนปวยรับศีลดวย ทําสมาธิดวย เจริญภาวนา
ดวย สวดมนตใหคนปวยฟง สวดมนตไป อาน
ธรรมะใหฟงเขาก็ทําใจได อาตมาไปเห็นญาติๆ 
คนปวย แมกําลังจะเสีย ลูก ๗-๘ คน รองไหกัน
เต็มหองเลย โยม... เดี๋ยวอาตมามาชวย มีอะไร
ถวายสังฆทาน โยมทุกคนรับศีลนะ รับศีลเสร็จ 
โยมพาแมภาวนานะ อาตมาจะนําสวดมนตให 
จากที่เขารองๆ อยูก็ดีใจ แมจะจากไปพระมาสง 
พระมาสงแมไปสูสคุตปิระเด็นหนึง่ เขาไดฟงเทศน 
ฟงบทสวด ไดทํากรรมฐานใจก็สงบพรอมกับ
คนปวย
 ธรรมะอยางเดียวที่เขาไปชวย ท้ังคนปวย
ทั้งญาติที่กําลังรองหมรองไหอยู ในหองไอซียู 
ก็นิ่งและวางใจได ทําใหจิตเปนกุศล สําคัญที่สุด 
ทั้งผูดูแลและผูปวยใชธรรมะอยางเดียวกันพรอม
กันไปเลย

๖๔๑๖



...สมเด็จฯ ท่านเคยรบัสั�งนานมาแลว้อย่างนอ้ยสิบปี รบัสั�งว่า “แม่นี�น่ะ เกิดมานานแลว้ 

ก็แก่มากแลว้” ตอนนั�นแก่มากคือ ๘๐ กวา่ ก็นบัวา่แก่ แตท่ลูวา่ “แก่อยา่งนี �ดี ยิ�งแก่ยิ�งดี เพราะวา่

ลกูหลานนี�นะ่ ถา้พอ่หรอืแมแ่ก่ ก็เป็นกาํลงัใจสาํหรบัลกูหลาน วา่เรามีแมที่�อายยืุน เราก็คงอายยืุน

เหมือนกนั มีแมที่�แข็งแรง เราก็คงแข็งแรงเหมือนกนั” ก็เลยทลูวา่ “แมต่อ้งรกัษาตวั ทลูวา่แมต่อ้งเสวย 

เพราะตอนนั�นเสวยนิดเดียว ก็บอกว่าอิ�มแลว้” ท่านก็ผอมลงทกุที หมดแรง ไม่หิว แลว้ก็รบัสั�งว่า 

“แก่แลว้จะอยู่ทาํไม” ก็ทลูวา่ “อยู่สิเป็นประโยชน ์ เป็นกาํลงัใจสาํหรบัลกูหลาน”  และนอกจากนี�

ทา่นรบัสั�งวา่ “เวลาไปที�เขื�อนหรอืที�ไหน ทาํใหค้นเขาเดือดรอ้น ตอ้งมาเฝา้”  เลยทลูวา่ “ขอรบัรอง

วา่เจา้หนา้ที� เขายินดี ทรงเป็นกาํลงัใจใหเ้ขา” เขาถงึเรยีกทา่นวา่ สมเดจ็ยา่ ในที�สดุทรงฟัง แลว้เริ�ม

เสวย ก็แข็งแรงขึ �น ทรงแข็งแรงขึ �นเป็นลาํดบั

จนถึงคราวที�ประชวรเมื�อ ๔ ปีที�แลว้ ตอ้งเสด็จประทบัโรงพยาบาล ก็ไปเฝ้าเกือบทุกวนั 

เมื�อ ๔ ปีนั�นกาํลงัสรา้ง อนสุาวรยีส์มเด็จพระสรุโิยทยั วนัหนึ�ง ทาํพิธีวางศิลาฤกษ ์ เสรจ็แลว้ก็รบี

วิ�งรถ ไปเฝา้ที�โรงพยาบาลศริริาช ก็พอดีทนัเวลาเสวย ทา่นรบัสั�งวา่ “อา้! ตะกี�อยูที่�โนน่ มาแลว้หรอื”  

ก็บอกวา่มาแลว้ ก็ถวายใหเ้สวย เสวยก็ทรงแข็งแรงขึ �น จนกระทั�งอยูอี่ก ๔ ปี เป็นกาํไรที�ได้

ท่านเขา้พระทยัแลว้ว่ายิ�งแก่ยิ�งดี สาํหรบัแม่หรือใครๆ ที�เรานบัถือ เรารกั ถา้ผูน้ั�นอายมุาก 

และโดยเฉพาะอย่างท่าน ถา้ท่านทรงแข็งแรง ท่านรบัสั�งรูเ้รื�อง ทาํงานอะไรๆ  ได ้ ก็มีประโยชน ์

ท่านทรงมีประโยชน ์  เมื�อสวรรคต ก็ทาํตามที�ท่านรบัสั�งไวว้่า “แม่แก่แล้ว จะตายเมื�อไหร่ก็ได ้

ตายแล้ว ห้ามร้องไห้ ไม่ให้ร้องไห้ เพราะเป็นของธรรมดา คนเราก็ต้องตาย”  แต่ว่า

ตอนหลงันี � ที�เหน็ทา่นทรุดลง ทรุดลง ก็รูส้กึวา่ทา่นจะอยูไ่มไ่ด ้แตก็่ไมอ่ยากใหท้า่นสิ �น อยา่งไรก็ตาม 

เมื�อสิ �นก็เป็นของธรรมดา ที�เราอาลยั เป็นของธรรมดาเหมือนกนั

คดิถงึพอ่ 

*พระราชดํารัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตรัสถึงสมเด็จยา (สมเด็จ-
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี) เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๘  ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต

พอเลาใหฟง*



คดิถงึพอ่ 

 พระเอยพระภูมินทร  รมฟาดินทุกแดนดอน
เพราะธรรมแหงภูธร  ที่ทรงธารซึ่งถิ่นไทย
 เปน “พลังแหงโลกหลา”  สมสมญาอันยิ่งใหญ
เดือนปที่เปนไป  คือทิพยไททานคุมครอง
 ปทิพยคือปธรรม  ประพฤตินําสุขเนืองนอง
ปธรรมคือปทอง  ไทยทั้งผองผาสุกสม
 เจ็ดสิบปที่ทรงราชย  ประชาชาติประชันชม
สยามรัฐสวัสดิ์รมย  ดวยศูนยรวมอันรมเย็น
 ยามใดที่ไทยเดือด  ถึงหลั่งเลือดดวยรอยเข็ญ
ทรงดับใหกลับเย็น ที่แกงแยงกลับนิยม 
 ยามภัยพิบัติเบียน  จําจนเจียนจวนจอมจม 
ทรงเสกชีวิตซม  ใหกลับฟนขึ้นยืนตน 
 ถิ่นโหยระหายหิว  ที่เหือดแหงทุกแหงหน 
ยอมชื้นดวยหยาดชล  ที่ทรงชุบใหฉํ่าทรวง 
 คือธารเมตตาธรรม  อันลึกลํ้าทะเลหลวง 
เอิบอาบกําซาบปวง  ทุกลมปราณดวยปรานี 
 แผผายขายการุณย  เบิกบัวบุญพระบารมี 
คุมครองปองธาตรี  ใหบานชื่นรื่นเริงชนม 
 ทศธรรมลํ้าสถิต  ทศทิศไรทุกขทน 
พระเดชอดุลยดล  ทั้งสากลจึงเกริกไกร 
 นารายณทรงสุบรรณ  เผนผายผันผลาญพาลภัย
เฉกองคพระทรงชัย  ทรงครองไทยดวยทรงธรรม
 แรงรักแหงทวยราษฎร  ประหนึ่งภาชนสุพรรณพรรณ
เอยวากยถวายวัณน  คือโกสุมอันโสภา 
 ศีลสัตยคือสายสรอย  บรรจงรอยเปนมาลา
ถวายแทบพระบาทา บูชาคุณพระจอมคน
 จงพระเสวยสวัสดิ์  พูนพิพัฒนผองศุภผล
พระหทัยไกลกังวล  ทุกทิพาราตรีกาล 
 พระประสงคทุกสิ่งเสร็จ  แมสรรเพชญพระโพธิญาณ
ดํารงรัชยชัชวาล  ดั่งเวียงสวรรคนิรันดรเทอญฯ 

คดิถงึพอ่ 

อาลัยพอหลวง 
พลเรือตรี ทองยอย แสงสินชัย



 เมื่อถามถึงเบื้องหลังภาพพระบรมฉายาลักษณ
ทีพ่ระองคประทบัยนืถอืแผนทีโ่ดยมฉีากหลังเปน
ภเูขา (ภาพปกเสารสวัสดฉีบบันี)้ ซึง่มกีารแชรกัน
เปนจาํนวนมาก นภนัตเลาถงึเหตกุารณในวนันัน้วา
 “รูปนั้นเปนวันเสด็จฯ บานแกนอย ที่จริงอยู
ไมไกลจากตัวเมืองเชียงใหมเลย ขับรถชั่วโมงกวาๆ 
ก็ถึงแลว แตวันนั้นเราขับรถไปสี่หาชั่วโมงกวาจะถึง 
พระองคเสดจ็ฯ มากบัเฮลคิอปเตอร เราไปยืนรอกอน 
โอโห...ตัวละลาย เพราะวาขางหนาคือฝุนแดง
อันมหาศาล ทั้งภูเขาไมมีตนไมเลย มีแตความ
แหงแลง ตรงทีพ่ระองคเสด็จฯ เปนบานมูเซอแดง 
แลวก็เปนโรงเรียน 
 ระหวางที่พระองคทานประทับกับราษฎร 
ผมยืนอยู ห างสักประมาณสิบเมตร ถ ายรูป
พระองคเสร็จก็ยืนคอยอยูเฉยๆ ปรากฏวามีลมหมุน 
ฟรืด…ดินแดงก็วนขึ้นมาแลวก็ไปคลุมพระองคทาน 
จนกระทั่งแผนท่ีหลุดไปจากพระหัตถขางหนึ่ง 
พระองคก็ทรงตะปบ ก็เห็นวาฝุนเขาพระพักตร 
ทกุคนกต็กใจ พอฝุนจางหนอย ตอนนัน้พระองคทาน
ทรงถอดฉลองพระเนตรออกแลวทรงเช็ดพระเนตร 
แลวทรงกางแผนทีใ่หม ทรงงานตอ เรารองไหเลย 

รอยพระบาทที่ยาตรา

คดิถงึพอ่ 

ภาพและเรื�องโดย นภนัต ์เสวกิลุ

รองไหเพราะวาพระองคไมตองมาอยางนี้ก็ได 
เปนภาพที่ตัวเองประทับใจมากๆ
 หลังจากน้ันอีกสามสิบปถัดมา ผมไปที่น่ัน
อีกครั้ง มันเปนอะไรที่ช็อค เพราะวาจากภูเขา
หลายลูกที่เปนทะเลทรายในวันนั้น วันนี้มัน
เขียวไปหมด บานแกนอยก็เปนโครงการหลวงที่
ทํารายไดสูงมาก
 ตอมาเมือ่ประมาณสามปทีแ่ลว เน่ืองจากผม
จบมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ทางคณะสือ่สารมวลชน
ก็มาขอหนังสือผมเลมหนึ่ง ช่ือ ‘ยางพระบาท
ที่ยาตรา’ เอาไปเปนคอนเซ็ปตในการทํางานถวายฯ 
ผมก็เลือกรูปหนึ่งที่ชอบมาก คือรูปนี้ แลวใหเขา
ไปออกแบบมาอีกที ก็ทําออกมาเปนอยางท่ีเห็น 
เดิมรูปที่ผมถาย ขางหลังเปนภูเขากอนทรงงาน 
แตรูปที่ทําออกมา ใชภาพภูเขาหลังทรงงานเปน
ฉากหลังแทน
 หลงัวนัเสดจ็สวรรคต เชาวนัที ่๑๔ ตลุาคม  ๒๕๕๙
ผมก็โพสตรูปนี้ ซึ่งเปนรูปท่ีอยูในคอมพิวเตอร 
เขียนเจ็ดบรรทัด เลาใหฟงวาตัวเองเห็นอะไร
วันน้ัน ไมคิดวามันจะถูกแพรหลายไปมากมาย 
แสดงวาคนสมัยน้ีเขาก็อยากที่จะเขาใจอะไร



ที่สิบบรรทัด”
 ในวันที่ทราบขาววาพระองคเสด็จสวรรคต 
เขาบอกวาในความโศกเศราเสียใจ คือคํามั่น
สัญญาที่ใหไวกับตัวเองวา จะทํางานเพื่อเผยแพร
พระราชกรณียกิจใหมากขึ้น
 “รูสึกเสียใจวาเรามีเวลาต้ังมากมายที่นาจะ
ทําอยางนี้ใหกับเด็กสมัยนี้ ผูคนสมัยนี้จะไดเขาใจ
พระองคทาน เพราะแมกระทั่งลูกผมก็ไมเคยเห็น
พระเจาอยูหัว นอกจากเห็นในโทรทัศน ผมก็
สัญญากับตัวเองวาจะทํามากขึ้น”
 เหตุผลไม  ใช  เพราะพระองค ทรงเป น
พระมหากษัตริย แตทรงเปนยิ่งกวาพระมหากษัตริย
 “มีหลายครั้งที่ผมไปถายภาพพระองคทาน
แลวเห็นพระองคประทับราบอยูกับพื้น หัวเขา
เปอนทรายเตม็ไปหมด ผมเคยยกกลองข้ึนถายรูป
เมื่อพระองคประทับบนบัลลังกในวันฉัตรมงคล 
พอเห็นภาพอยางนี้เมื่อไหรผมก็นํ้าตาไหล คือ
ทําไมพระองคตองมาทําอยางนี้ ทรงงานทุกวัน 
ตีสามตีสี่ พระองคก็ยังทรงงาน พระองคเสด็จฯ 
เยี่ยมราษฎรทุกวัน ๑๑ โมงเชา กลับมาไดเสวย
พระกระยาหารคํ่าตอนสี่ทุม เปนเราก็อยูไมได 
ไมมีทาง แตพระองคทรงทําไดดวยความเต็ม
พระราชหฤทัย
 โครงการของพระองคสีพ่นักวาโครงการ ทรง
ตดิตามความคบืหนาทกุโครงการดวยพระองคเอง 
แลวโครงการเหลานัน้กไ็ดเดนิทางไปสูความสาํเรจ็
ทุกโครงการดวยพระองคเอง ทรงคิดไดอยางไร 
ทรงทําไดอยางไร คนธรรมดาทําไมได ไมมีวัน
 ในฐานะชางภาพบางครั้งก็สงสัยวาพระองค
ทานทรงถายอะไร บางทแีอบ แอบเลยละ แอบไป
ยืนขางหลังวาพระองคทรงถายอะไร คือพระองค
ทานทรงยกกลองมาแตละคร้ังทรงถายของไมดี
ทั้งนั้น ดินแดงแหงผาก รากไม ตนไมลม พระองค

ทรงถายภาพเหลาน้ี แตอีกสบิปกลบัไปดูส ิตรงน้ัน
จะกลายเปนอางเก็บน้ําใหญ พระองคทานทรง
ถายไปตองคิดไปดวยแนๆ วาจะเอาไปทําอะไร 
เพราะฉะน้ันสิง่ทีไ่ดมาจากรูปของพระองคกคื็อชวิีต”
 ในฐานะชางภาพที่มีโอกาสไดตามเสด็จฯ 
และซาบซ้ึงในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค 
ข าวการเสด็จสวรรคตจึงเป นความสูญเสีย
ครั้งยิ่งใหญในชีวิตเชนเดียวกับพสกนิกรทั่วไป
 “ตั้งแตเสด็จสววรคตก็รองไหใหญๆ สัก
สองครั้ง มันเหมือนน้ําตาตกในมั้ง ทุกวันน้ี
ตื่นเชามาก็ยังถามตัวเองวา จริงเหรอ แตสุดทาย
ก็คิดวา พระองคทานยังอยูกับเรา ไมเคยไปไหน 
พระเจาอยูหัวทรงอยูรอบๆ ตัวเรา ในคอมพวิเตอร
ผมมแีตรปูพระเจาอยูหวั กลองถายรปูผมในฐานะ
ชางภาพ ผมไมเคยถายรูปคน ใครมาจางผม
ถายรูปคนผมไมรับงาน เพราะผมคิดวากลองผม
ถายรูปพระเจาอยูหัว ถายรูปสมเด็จพระนางเจาฯ 
ผมไมอยากถายรปูอืน่แลว ถงึไมทาํงานก็ไมอยาก
ถายรูปคนอ่ืนแลว ผมก็จะถายใตน้ํา ถายภูเขา 
ไมถายคน”
 ในวาระแหงความสูญเสียนี้ นภันตมีความในใจ
ที่ตองการสงถึงคนรุนใหมหรือคนที่อาจจะยังไม
ไดรับรูในพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ-
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 “เราตองมีพระเจาอยูหัวอยูในหัวใจ อยู
ในจิตวิญญาณของความเปนคนไทย คนไทย
กบัสถาบนัพระมหากษตัรยิไมสามารถแยกออก
จากกันได ไมตองพระองคไหน ไมตองอะไร 
ขอใหมีสถาบันพระมหากษัตริยอยูกับคนไทย 
เราก็จะเปนคนไทย ถาเราคิดวาเรารักประเทศ
เรา เราก็ตองเคารพเทิดทูนพระมหากษัตริย
โดยไมตองมีเงื่อนไข รักแลวไมตองถาม ไมตอง
สงสัย ผมไมเคยสงสัยอะไรเลย...ผมรัก”
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“ในหลวงร.๙” ในความทรงจาํ
นภนัต ์เสวกิลุ ชา่งภาพตามเสด็จ
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙

ขณะที�ภาพ “ในหลวง ร.๙ ทรงถอืแผนที�ผนิหน้า

ไปทางภเูขา” ซึ�งถ่ายที�บ้านแกน้อย ห่างไปจาก 

จ.เชียงใหม่ ที�ประชาชนแชร์ไปกว่าสบิล้านครั�งนั�น

นภันต์เผยว่า พระบรมฉายาลักษณ์นี� ถ่ายขึ�น

เมื�อพระองค์เสดจ็ฯ ไปบ้านแกน้อย อนัเป็น

สถานที�ที�ฝุ่ นหนา แดดร้อน ขณะหนึ�งลมก็

พัดเข้าในพระเนตรของพระองค์ ทาํให้แผนที�

หลุดออกจากพระหัตถ์ เราที�กาํลังถ่ายภาพ

มองผ่านช่องของกล้อง ทาํให้เรารู้สกึตื�นตนัว่า

พระมหากษัตริย์ทรงอยู่อย่างสบายได้ แต่กยั็งทาํ

เพื�อประชาชน ถงึกบัร้องไห้ไปถ่ายภาพไปด้วย 

เมื�อพระองค์สวรรคตแล้วจึงนาํเอาภาพนี� ซึ�ง

ได้ตกแต่งให้สวยงามมากขึ�นมาเผยแพร่ลงใน

โซเชียลมเีดยี อยากให้ทุกคนรู้ ว่าจากวันนั�นจน

วันนี� บ้านแกน้อยเจริญขึ�นได้ด้วยสองพระหัตถ์

ของพระองค์

 ปดทายดวยภาพ “พระบรมวงศานุวงศ
ทุกพระองคทรงงานรวมกันในการชวยเหลือ
ชาวบาน” ท่ี อ.ปาพรุ และ “ภาพสมเดจ็พระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ ทรงวิ่งตามพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยู หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงวิ่งลงไป
ทอดพระเนตร โรงเห็ดหอม” ที่บานปาเมี่ยง
บงบอกถึงความหวงใยของพระองค

 “จากการติดตามพระองคทรงงาน ซาบซึ้ง
ในความเปนพระผู ใหของพระองคอยางมาก 
ทุกครั้งที่พระองคเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎร 
ฉลองพระองคตัวนอกของพระองคโชกไปดวย
พระเสโทเสมอ ทรงพูดคุยกับประชาชนทุกคน 
บนพื้นหินฝุนที่คมบาด แตพระองคก็ประทับอยู
ตั้งแตบายสองจนสามสี่ทุมทุกวัน โดยมีพระบรม
วงศานุวงศคอยแบงเบาพระราชภาระเสมอ ในมอื
ของพระองคจะทรงถอืแผนทีเ่พือ่หาแหลงน้ําเพือ่
ความเปนอยูของชาวบานตลอด
 “ในฐานะที่เปนชางภาพ ชางภาพคนอื่นมัก
ถายภาพอะไรสวยๆ งามๆ แตพระองคทรงถาย
แตภาพดนิ หิน ทราย ดนิแดง แหลงนํา้ เพือ่นาํไป
ทรงงาน ซึง่แตละทีพ่ระองคจะทรงรูดวยพระองค
เองวา สิ่งนี้จะเปลี่ยนไปเปนอะไร หลายสถานที่
ไดกลับไปดูอีกครัง้ก็ไมนานมาน้ี จากพืน้ทีแ่หงแลง
กลายเปนปาเขียว เพาะปลูกได ชาวเขามีรายได
จากโครงการหลวง ทกุหยอมหญาดขีึน้ไดดวยทรง
เปนพระผูใหที่แทจริง” นภันตกลาว

 ดวยความประทับใจนี้ ทําใหนภันตคิดอยาก
นาํเอาภาพพระฉายาลกัษณตางๆ มารวบรวมมอบ
ใหพิพิธภัณฑศิริราช เพื่อใหเยาวชนคนรุนใหมได
ศึกษาตอไป 

มติชนออนไลน 
https://www.matichon.co.th/court-news/
news_405201
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อยากชวยคนเปนโรคประสาท คนแกใกลตาย
เพื่อเอาบุญ 
 นักกรรมฐานคนหนึ่งคิดวา จะทําอยางไร
ดีหนอ อยากจะไดบุญ จึงไปชวยรักษาคนเปน
โรคประสาท รักษาเพื่อจะเอาบุญกับเขา สงสาร
คนเปนโรคประสาท จึงชวยฝกไปเรื่อยๆ แตคน
เปนโรคประสาทนั้นไมสามารถรับรูเรื่องราวได 
ประเดี๋ยวก็จะตบตีหมอ ตอวาหมอสารพัดอยาง 
ทําใหไมสบายใจ พาลจะโกรธเขา เกลียดเขา
ใหอีก จึงมีปญหามาถามวา ทําไมฉันต้ังใจจะไป
สอนคนเปนโรคประสาท เพื่อจะเอาบุญกะเขา 
แตเมื่อเขาพูดตอบโตมา ทําไมใจถึงโกรธ เกลียด 
ทาํไมถงึเปนอยางนี ้ กไ็ปสอนคนเปนโรคประสาท 
เขาจะฟงเขาใจอะไร 
 อกีคนเปนผูหญงิ อยากจะไดบญุกบัคนใกลตาย 
ที่ไหนมีคนจะตายก็ไปเก็บอึเก็บฉี่ใหเขา สงสาร

คนเฒาคนแก คิดวาจะเอาบุญ แตพอทําไป ทําไป 
ก็ไมเห็นไดอะไร คนเฒาคนแกก็ตายไป เก็บอึ
เก็บฉี่อยางนี้มาเรื่อยๆ นานๆ ไปก็นึกรังเกียจไม
อยากจะทําแลว  
 นี่คือเขาคิดไมถูก การไปดูคนเจ็บ คนแก 
ตองนอมใจใหมาถึงเรา เราก็ตองเปนอยางน้ัน 
พระพุทธเจาทานสอนไวอยางนี้ การเกิดแกเจ็บ
ตาย ทานใหพิจารณาเห็น แลวก็นอมมาหาเราวา 
เราเองก็ตองเปนอยางน้ันเหมือนเขาน่ันละ  
เดี๋ยวนี้อายุเราเทาไร ยังนอยอยู อยาไดประมาทเลย 
ศีลยังไมมี ใหทําขึ้น ทานยังไมมี ใหทําขึ้น คุณงาม
ความดียังไมมี ใหเราทําขึ้น คิดอยางน้ีจึงเกิด
ประโยชน คิดจะไปเอาบุญกับคนจะตาย จะไป
เก็บอึใหเขา เหม็นอึคนแกๆ ฉี่ก็เหม็น แลวก็ไป
รังเกียจ ไมเห็นไดอะไร ถาคิดอยางนั้น คิดไปวา
ทําใหคนแกที่จะตาย ตนเองจะไดไปสวรรค

ÇÔ¸Õ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤ÇÒÁµÒÂ
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นพิพาน จะไดรบับญุ ในความเปนจรงิ พระพทุธเจา
ทรงให เราเรียนรู ว าเราก็ต องเป นอย างน้ัน
เหมือนกัน 
 ความเปนจริงการไปเผาศพ ในสมัยโบราณ
ผูใหญหรือพอแมเราบอกใหไปเผาศพ จะทําให
เกิดบุญเกิดกุศลมาก เราลองมาคิดดูสิวา ทําไม
ไปเผาศพจึงเกิดบุญเกิดกุศลมาก เอาศพไปเผา 
เอาฟนไปใส จุดไมขีดเผามันก็ไหม จะไดบุญ
ตรงไหน เก็บไมใหศพเกะกะสถานที่เทานั้น การ
จะไดบุญจริงๆ ไมใชตรงนั้น เม่ือวานเจาคนนี้
ยังพูดกันอยู นะ พอถึงวันนี้ตายไปแลว แหม! 
นาสงสารนะ สังขารมันไมแนนอน ตอไปเราก็
ตองเปนอยางนั้นแนนอนเลย เมื่อคิดไดเชนนี้ 
ใจก็วาเหว หาที่พ่ึง อะไรที่ยังไมไดฝกหัด เราก็
ฝกหัดมันขึ้น อะไรยังไมดี ก็จัดมันขึ้นมา ไดบุญ
ที่ตรงนี้ สรางคุณงามความดีตรงนี้ ไมใชวา
เอาศพไปเผา เอาฟนใสจุด แลวมันจะไดบุญหลาย 
ก็พอไดอยู หรอก ที่ไมเกะกะบานเขา เก็บให
เรียบรอย คิดแบบนั้นมันจะไดอะไรไหม มันก็ไดอยู 
แตมันนอมไมถึงจิตใจเรา 
 ถาเราคิดวาเมื่อวานซืน คนนั้นยังทํางาน
ดวยกันอยู วันนี้มาตายไปเสียแลวนะ ไมตองไป
มองดก็ูได คิดข้ึนมากเ็กดิความสลดสงัเวช มนษุยนี้
กเ็ทานัน้นะ ดสูคินนัน้เขายงัมอีะไรเหลอือยู บานก็
ยงัอยู สมบตัมินัก็ยงัอยู ทีเ่ขาตายไปไดอะไรติดตัว
ไปบาง มันก็ไมมีอะไรไป เราก็คงจะเปนอยางนั้น
ในวันหนึ่งจนได  ถึงใหมาพิจารณาอารมณ ทบทวน
กลับไปกลับมา ทําใหไมอยากจะทําบาปทํากรรม 
ทําความชั่วทั้งหลาย จิตก็ลงสูความสงบเทานั้นเอง 
นี่มันไดตรงนี้ บาปกรรมก็ไมอยากจะทํา สิ่งที่มันผิด
ก็ไมอยากจะทํา เพราะวาทําดีมันไดดี ทําช่ัวมัน
ไดชั่ว มันเปนหลักใหญของเราอยูแลว ถาเราไป
ทําความดีมันก็จะไดดี ถาเราเห็นความชั่ว แลวก็

ไปทําความชั่ว มันก็ไดความชั่วแนนอน มันฝงลง
ไปในใจเราอยูเสมอ ความชั่วเราก็ไมอยากจะทํา 
ก็เพราะมันเปนอยางนี้ พอเปนเชนนี้มันก็เปลี่ยน
ความรูสึกข้ึนมา มาตรวจดูกาย วาจา จิต มันก็
เขาสูธรรมะ ถาเราเห็นเชนน้ัน บางทีทําใหเรา
ลดความตองการลง เมือ่เรานึกๆ ไปถงึคนน้ัน แลว
คนคนน้ันเปนอยางไร มันก็เทาน้ันละนะ (หวัเราะ) 
มันก็เทานั้นเอง เขามาเปนพยานของเรา เปนเหตุ
ใหเราวิ่งขึ้นสูความสงบเร็วขึ้น 
 จะไปเอาบุญกับคนเปนโรคประสาท เขา
โมโหมาก็ดาก็วาเอา ผีบา พอเขาวาให ก็ไปโกรธ
เขาอีก ก็เลยไปเปนบาเหมือนกัน ไมไดบุญอะไร 
ไดเปนโรคประสาทไปดวยกัน มันไมไดอะไร ไปคิด
กันอยูแคนั้น ไมคนใหถึงที่ของมัน คนปวยคนแก 
แสดงความเมตตาก็ถูกอยู แตวาไปเห็นแตคนนั้น
แก แลวเราไมแก มนัจะไดอะไร มนัโง ถาเหน็วาเราก็
แกอยางนั้น เรากินเหลาอยู เราก็จะหยุดเทานั้นละ 
ถาไปเห็นแตคนนั้นตาย คนนั้นแก เราก็ยังนั่ง
กนิเหลาไปเรือ่ยๆ แตพอเราเห็นแก เหน็ตายในเรา 
ความชั่วที่เราได ทําแลว มันก็หยุด ทําตอไมได
เพราะไมเห็นเราแก ไมเห็นเราตาย เห็นแตคนนั้น
ตาย เราไมเปนอะไรหรอก มันจะเกิดประโยชน
อะไรตรงนั้น ประโยชนมันไมเกิดตรงนั้น 
 สมัยทุกวันนี้การเผาศพก็เหมือนกัน ตองทํา
สะสวย มีแตสี มีแตแสง จนคนที่ไปงานศพไมรูสึก
สลดเลย ปกปดหมดทัง้น้ันนะ ไปดูเถอะ เอาดนตรี
มาเลนกันสนุกสนานเลย ใครจะเห็นคนตาย ยิ่ง
ทาํใหหลงทบัเขาไปอกี จะเหน็อะไร ไดบญุตรงไหน 
ไดไปสนุกเฮฮา กลบเกลือ่นธรรมะหมด ทีจ่ะทาํให
เกิดความสลดสังเวชมันก็ไมมี ศพอื่นตายอีก 
ก็ไปทําอีก ไปทําอยางเกาอีกนั่นละ ทําไปเรื่อยๆ 
..ศพน้ันก็ทําอยางนั้น ศพนี้ก็ไมเห็นคนตาย เมื่อ
ถึงคราวเราตาย เขาก็ทําอยางนั้นเหมือนกัน 
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เลยหมดคา ไมมีราคา ถาจะทําใหถูก ตองกลับ
มาพิจารณาเรื่องของตัวเรา ทําใหเห็นชัดเจน 
คิดวาพรุงนี้เขาจะเอาเราไปประหารอีกอยางนี้ 
อีกเจ็ดวันเขาจะเอาเราไปประหารอยางนี้ เอาสิ 
จะนอนหลับไดไหม ตองหาที่พึ่ง ตองรีบหาอะไร
ตออะไรทั้งนั้น เชนวามีคนเขาเคยทายทักกันมา
ต้ังรอยคนพันคน ถาทายมาคราวนั้นวาจะตองตาย 
มันก็ตองตายแนนอน อีกสิบหาวันตายนี่ บวช
แนนอน ถาเห็นวาจะตายแลว ใครจะเปนที่พึ่ง
ของเรานี่ มีแตเราตองเปนที่พึ่งของเราเอง ปภากโร 
(พระอุปฏฐาก) ก็พึ่งไมไดแลว เวลาเราจะตาย 
ทานก็พึ่งไมได บวชนั่งภาวนา ..พุทโธ...พุทโธ 

มีชีวิตเหลืออยูวันเดียวจะทําอยางไร

 โยมทีแ่คลฟิอรเนยี มีการต้ังคาํถามวา สมมติ
อีก ๒๔ ชั่วโมง เราตองตายแนนอน เหลือเวลา
วันเดียวจะทําอยางไร บางคนวาไปเลนดนตรี 
บางคนไปเตนรํา บางคนไปทองเที่ยว บางคนก็
รองไหเลย
 ไมเห็นธรรมะมันจึงเปนอยางนั้น คนไมเห็น
ธรรมะ บางคนอีก ๗ วันจะตาย ตองหาอาหาร
มากินใหมันเต็มที่ซะ กินมันทั้งกลางวันกลางคืน
เลย เอาสนุกสนานกัน ก็ไปทําอยางนั้น คือไมรูจัก
ทางของเรา แตละคนเขาทํากันนี่ คือแกไปใน
ทางที่ไมถูกตองของธรรมะ ก็เทานั้น ฉะนั้น
พระพุทธเจาทานไดตรัสสอนไววา ความเกิด 
ความแก ความเจ็บ ความตาย ใหพิจารณาใหดีๆ  
 ไปถามอายุชาวตะวันตกไมได เขาไมอยาก
จะแก อายุ ๖๐-๗๐ ปแลว ยังใสกางเกงขาสั้นๆ 
นั่งจักรยานปอเลย คนหายารักษาโรค โรคอื่น
พอหายได แตโรคมะเร็งยังรักษาไมได กําลัง
คนควากันอยู  ถาใครบอกเปนโรคมะเร็งละก็
เทากับตายแลวเทานัน้ ไมตายกต็องตาย ถาตรวจ

พบโรคมะเร็งในบุคคลหน่ึง อยาไปพูดใหคนน้ัน
ไดยินนะวาเปนโรคมะเร็ง กลัวจะเสียใจ อาตมา
เลยบอกวามันขัดคอเขาทั้งน้ันละ เราเปนหมอ
ก็จริง ไมใชเรื่องที่จะตําหนิ มันเปนเรื่องที่จะตอง
คนหา 
 แตวาหมอใหญจริงๆ คือพระพุทธเจา ทําไม
เราไมวิจัยกันใหมากๆ พระพุทธเจาทานตรัสวา
ความเกิด ความแก ความเจ็บ ความตาย อันนี้
มันยิ่งกวาโรคมะเร็ง เปนโรคอ่ืนก็ตองตาย เปน
โรคมะเร็งก็ตองตาย นี่มันเปนพ้ืนฐานอยูแลว 
ทานใหพจิารณาถงึความตาย เปนโรคมะเรง็ก็ตาย 
เปนโรคอืน่กต็าย ในแงของความตาย พระพทุธเจา
ทานทรงเห็นหมดแลว ความเกิด ความแก ความ
เจ็บ ความตาย มันแนนอนเหลือเกิน ทําไมเรา
ไมพิจารณากัน ทําไมเราไมคนควากัน ไปคนหา
เรื่องอื่นๆ ที่แกมันไมได  พระพุทธองคทรงเทศน
ใหฟง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทรงเทศนใหฟง
จนหนังสือมันจะหมด แตวาไมเห็นใครจะแกโรค 
แกความจริงได ถาเอามาแกไมไดก็ตาย ตายก็
รองไหกันอยูอยางน้ันละ ทาํไมไมพจิารณาใหเหน็
ความจริงกัน จะไปรองไหอยู ทําไม เรียกวา
พุทธบริษัทยังขาดอยูในแงนี้ ไมควรจะรองไห 
 ถาเรายอมรับวาคนเกิดมามันก็ตองตาย 
จะตองพลัด จะตองพราก เห็นในธรรมะจริงๆ 
แลวอยางน้ี เห็นคนแกหรอืคนตายเราตองยิม้วา 
มันเปนอยางนั้นเอง ทําไมไมเห็นอยางนั้นละ 
ตายทุกรายรองไหทุกราย อาตมาเคยวาญาติโยม
เปนพุทธบริษัทที่ไมสมบูรณ ตองเห็นใหชัดเขาไป 
ไมใหมันเปนทุกข มารองไหอะไร ก็ตองรักษากัน
เถอะ 
 หมอก็เหมือนกัน อยาไปพึ่งหมอ ดวยโรค
ทัง้หลาย อยาเพิง่ไปรบัรอง น่ีไมใชยากันตาย ไมใช
หมอกนัตายนะ ใหเขาใจอยางน้ัน ฉะน้ันญาตโิยม
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ทกุคนท้ังหลาย เมือ่ปวยเขาโรงพยาบาล กใ็หตัง้ใจ
มีธรรมะ ต้ังใจมีธรรมะอยางไร หายก็เอา ตาย
ก็เอา มันก็หมดแคน้ันแหละ จะมีอะไรอีกไหม
ตายก็ชาง หายก็เอา ไมหายก็เอา มันก็หมดแลว 
มนัจะมอีะไรไหม  พอบอกตาย กไ็มเอาแลว ตรงนี้
เปนสิ่งที่สําคัญมากที่สุดแลว ลองไปพิจารณาดูสิ 
วาเปนความจริงอยางนัน้ ฉะนัน้จงึเปนพทุธบรษิทั
ที่ยังไมสมบูรณในดานธรรมะ ไมพนความเกิด 
ความแก ความเจ็บ ความตาย หลักนี้มีอยูแลว 
แตทําไมไมพิจารณากัน คือไมอยากจะฟงกัน 
 อาตมาจึงวา ถาอาตมาปวย ใหหมอทุกคน
บอกเถอะวา หลวงพอนี่ปวย ตองตาย จะไดตั้งใจ
ตายดีๆ สบาย ไมหายนะดีแลว หายก็ดี ไมหาย
ก็ดีทั้งนั้นละ ทั้งสองอยางนี้รับรองวาไมมีเรื่อง
เสียหาย เราจะเอาแตเปน ไมเอาตาย ไมหายไมเอา 
มนัรองไหกนัเทาน้ัน มันจะเหน็ธรรมะอยางไรเลา 
ดูสินี่มันเปนความจริงทั้งนั้น  
 พุทธบริษัทเราฟงธรรมกันทุกวัน ทุกวัน แต
ยังรองไห เห็นอะไรไหม เสียอกเสียใจอยางนี้ 

เรือ่งน้ีสาํคญันะ ครสูอนกรรมฐานระวังนะ เรือ่งน้ี
สําคัญ มันบกพรองมากที่สุดนะ มันเปนเรื่องของ
ธรรมดา ไมใชเราไปฆาเขานะ เมื่อโรคเกิดมา 
กต็องเปนอยางน้ัน สมมตวิาเปนโรคมะเรง็ มะเรง็
ก็มะเร็งสิ มะเร็งก็ตาย ไมใชมะเร็งก็ตาย ถาถึงที่
สุดแลว เราก็ชนะเทานั้นใชไหม นั่งอยูเราก็ชนะ 
เดินไปเราก็ชนะ อยูเทานั้นละ มันก็ไมมีอะไรแลว 
ตองยอมรบัวาเปนอยางน้ัน น่ีมนัจรงิแลว มนัเหน็
สัจธรรม เรื่องมันเปนอยางน้ัน ก็เห็นวามันเปน
อยางน้ัน เรื่องมันเปนอยางน้ัน แตไมเห็นวา
มันเปนอยางน้ัน มันก็แยกัน ถาเราเปนไขเปน
อะไรจริงๆ หลวงพอจะดีใจโรคมะเร็งก็มะเร็ง 
คนท่ีไมเปนมะเร็งน้ี ก็ตายเหมือนกัน แคเขาไป
ทีหลัง มันจริงอยางน้ัน มันเห็นอยางน้ัน พวก
ปฏิบัติธรรมนี้จึงไมมีทุกข ถึงคราวมันก็ตองให 
สิ่งนี้มันเปนสิ่งสําคัญ แตวาคนเรา ถาปวยมาแลว 
อยาไปพูดเลย 
 แตกอนวัดปาพง เปนไขมาลาเรียกันไมหาย 
อาตมาเลยบอกวา นีถ่าตายจะเผาให เอาส ิมนัไมมี
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ทางไปแลวนี่ แตก็ไมตายสักคน บอกใหตาย มันก็
ไมคอยตายสักคน บางคนไปรองไห จนมันตายเอา
...ตายเอา เปนอยางนี้ มันไมแนนอนหรอก มันก็
ตองมีความกลาหาญอยางนี้ มีความรูสึกอยางนี้ 
 การปฏิบัติของเรา อยางดีก็ไปปฏิบัติดูแล
คนแก คนจะตาย ไปใหสตเิขา คนนีถ่าปวยมาแลว
เจบ็ไขมา อยาไปพูดถงึอันตราย มนัจะตาย มนัจะ
ไมเหลือ อยาไปพูดใหเจาตัวเขาไดยิน อาตมา
พูดเลย ตายจะเปนไร แตพูดความจริงอยางนี้
ใหฟง คนก็ไมอยากจะฟงนะ ไมรูวามันเปนอะไร 
มันไมยอมรับคําสอนของพระพุทธเจา มันถึงเปน
อยูอยางนี้ แตมันแปลกนะ ถาอาตมาปวยแลว 
ไมอยูเฉยๆ หรอก มันมีธรรมะหลายอยาง มีคน
มานั่งฟงเทศนมาก คงสงมาเทศนใหคนนั่งฟง 
เห็นผมปวยแลวผมจะตาย ระวังนะ พวกที่ยัง
ไมปวยนี่ก็ตายได ระวังใหดี ถาเราคิดไปถึงที่สุด
แลว มันก็ตองยอมรับ เมื่อเรายอมรับแลว ปญหา
มันก็หมดไปเทานั้น เราไมยอมรับ ถึงตายก็ยัง
เอาโลงไปทําอะไรสวยๆ งามๆ นะ คนที่ไปงาน
ก็ยังเอาเหลาใหกินอีก คนไปกิน ก็ทําไมคอยถูก  
เมาพรอมไมรูจักตายอีกแลว นี่เปนบาไปดวยกัน
ทั้งหมดนั่นละ ตามความจริงก็ทําตามความนิยม 
 แตวาพระทานสอนอยางน้ันมันจริง สอน
ความจริงคนไมชอบ คือไมรับความจริง ถารับ
ความจริงเสียวา เรายังมีชีวิตอยูนี่ยังมีประโยชน 
คนที่รวยยิ่งไมอยากไป สิ่งของมากมาย เสียดาย
บาน เสียดายชอง เสียดายทุกอยางนะ พอถึงวา
จะไมไหวแลว รองไหแลว มันเปนเสียอยางนี้ 
นั่นเขาเรียกวาคนจน 
 อะไรเลาท่ีจะตองทําก็ทําเสียใหเสร็จ เรามี
ชีวิตที่เหลือแลว พระพุทธเจาทานสอนงายๆ ให
รูจักทุกข ใหรูจักเหตุของมัน ใหยอมรับ อาตมา
เทศนโยมไมคอยจะฟง ถาคนที่ฟง ฟงแลวจะ

สบายใจ แตคนมันกลัวผี ความจริงมันเปนอยางนั้น 
จึงตองพูดอยางนั้น 
 ทําไมพระพุทธเจาจึงสอนเราเรื่องความเกิด 
ความแก ความเจ็บ ความตาย สิ่งนี้เปนสิ่งสําคัญ
ที่มนุษยจะตองยึดไปพิจารณา เชนวา ทุกคนที่
มันจะตาย มันจะรองไห ความตายมันเกิดมาจาก
อะไร มันเกิดมาจากความเกิดใชไหม เราทุกคน 
ถาเกิดก็พากันหัวเราะสบายใจ แตเมื่อมันตายจะ
มารองไห เพราะวาการเกิดนะ ทุกคนจึงตองมา
ตาย ถาหากจะรองไหจรงิๆ อาตมาวาพอเกดิมาก็
รองไหเลย มาเกิดอีกแลว ตองตายอีกแลว รองไห
เลยดีกวา ความจริงแลวมันตองเปนอยางนั้น แต
นี่จะมารองไหเมื่อมันตายนั่นละ ตายมาจากไหน 
มาจากความเกิดนี้ ฉะนั้น ถาจะรองไหจริงๆ 
เกิดมารองไหเลย ตายแลว วรปญโญตายแลว 
เกิดมาอีกแลว ตายดีกวา จึงถูกกวา มันตองตัด
เหตุนี้กอน ใชไหมละ  
 ฉะน้ัน เราถึงวาพระพุทธเจาทานทรงเปน
หมออยางเลิศ อยางประเสริฐ ทําไมใครเขาถึง
ติดอยู ไมเกิดปญญาในเวลานี้ เพราะไมยกมา
พิจารณา มันจึงเปนทุกข  ไมรูจักธรรมะ ถายก
มาพิจารณา ไมใหมันมีทุกข ก็เห็นชัด พระองค
ปฏิบัติของทาน ก็ตองเห็นชัดวา มันเปนของมัน
อยางนัน้อยูแลว มนัจะเปนอยางน้ัน มนัเปนความ
จรงิอยูแลว มนัเปนความจรงิอยู จะไปทาํอะไรอกี
ได จะไปแกตรงไหน ก็มันจริง มันเปนสัจธรรม 
กอนจะจากไปก็บอก ขอใหโลกหรือใครอยากได
ก็เอาไปเถอะ ไดมาพอแลว ไมเอาแลว เลิก เรา
เรียนกรรมฐาน สอนกรรมฐาน ศึกษากรรมฐาน 
เพื่อใหรูเขาไปตรงนี้ ใหชัดเจน ลึกซึ้งเขาไป มีแต
คนอยากฟงเทศนทั้งนั้นนะ ขอใหไปปฏิบัติใหมัน
มากดวย 
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พระธรรมพชัรญาณมนุ ี(ฌอน ชยสาโร)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต 
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 เมื่อเดือนที่แลวอาตมารับนิมนต แสดงธรรม
ที่ประเทศสิงคโปร ลูกศิษยที่ดูแลก็เลาถึงเรื่อง
คาสิโนที่สิงคโปร ซ่ึงไดผลกําไรมหาศาล ตอนนี้
สิงคโปร เรื่องคาสิโน เรื่องการเลนการพนัน เปน
ทีส่องทีส่ามในโลก รองลงมาจากมาเกา (Macao) 
ใหญกวาลาสเวกัส (Las Vegas) เยอะ เลาถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศ 
 แตกอนธนาคารองคกรการเงินของสิงคโปร
มีชื่อเสียงมากวาสะอาดสะอาน ตั้งแตคาสิโน
เขาไป พวกมิจฉาชีพ พวกมาเฟย (Mafia) พวก
อะไรๆ เขาไปเยอะ ตอนนี้สิงคโปรกลายเปนที่
ฟอกเงินที่สําคัญ ชื่อเสียงความมั่นคงของระบบ
การเงินก็เสื่อมเสียไป
 ผลกระทบที่เกิดตามมา โดยไมตองเลาถึง

กลัวตาย
เรือ่งความเสือ่มเสยีทางดานศลีธรรมทีเ่กดิขึน้รอบๆ 
ไมวาเรื่องยาเสพติด เรื่องโสเภณี เรื่องอะไรตางๆ 
เรื่องการเลนการพนัน เปนสิ่งที่นาสนใจมาก 
อันหน่ึงก็คือ ขอสังเกตวา การเลนการพนัน
ไมใชขอหามในศีล ๕ ใชไหม ไมผิด แตแปลวา
ทางศาสนาพุทธไมเห็นเปนเรื่องสําคัญหรือเปลา 
จริงๆ ไมใช ศีล ๕ ไมใชขอหาม แตเปนเครื่องฝก
พฤติกรรม ๕ ขอที่เปนหลักศีลธรรม จัดเปนแค
สวนหนึ่งของระบบศีลธรรมทางพุทธศาสนา
 เพราะศีลธรรมโดยภาพรวม คือการจัดสรร
ความเปนอยูในสังคม หรือจัดสรรระบบสิ่งแวดลอม
ทางดานมนุษยก็ดี ทางวัตถุก็ดี ที่เอื้อที่สุดตอ
คุณงามความดี คนเราจะหวั่นไหวตอสิ่งแวดลอม
มากใชไหม บางทต้ัีงอกต้ังใจ แตเกรงใจเพือ่น หรอื
วาขาดสติ ลอยไปตามกระแส ก็ผิดพลาดได 
 ฉะน้ัน เมื่อคนเราจิตใจไมค อยเขมแข็ง 
เราตองพยายามสรางสิ่งแวดลอมที่เอ้ือที่สุดตอ
ความดี แลวก็มีความยั่วยุใหนอยที่สุดเทาที่จะเปนได 



เรียกวาความฉลาดในการจัดสรรวิถีชีวิต หรือวา
สภาพสังคม วินัยจึงมุงที่กุศลธรรม - อกุศลธรรม
ในจิตใจของเรา คุณงามความดีในสังคมที่เพิ่มขึ้น
หรือเสื่อมลง การกระทําบางอยาง การพูดบาง
อยาง แมไมผิดศีล ๕ แตมีผลกระทบหรือทําให
เกดิความเสือ่มเสยีขึน้มาในจติใจ ในชีวติเรา หรอื
ในสังคมได 
 ตัวอยางที่กลาวถึงบอยๆ ก็คือ เราทราบ
ความลับของคนใดคนหนึ่ง ทําอะไรไมดีไมงาม 
แตมันเปนเร่ืองที่ไมจําเปนตองใหใครทราบ แลว
เปนเรื่องอดีตไปแลว จบไปแลว ทีนี้วันใดวันหนึ่ง 
เราก็เกิดพยาบาท เกิดไมพอใจคนนั้น โกรธแคน 
อยากใหเขาเดือดรอนใจ เราก็เลยเปดเผยความ
ลับของเขาใหคนอื่นไดทราบ ส่ิงที่ตองการคือ 
ตองการใหคนอื่นรังเกียจเขา ใหเขาถูกดูถูก 
ดูหม่ิน แมสิ่งที่พูดคือความจริงรอยเปอรเซ็นต 
จะผิดศีล ๕ ไหม ในการพูดเท็จ ในสิ่งที่พูดเปน
ความจริง แตเจตนาที่ทําใหเราพูดในเวลานั้น คือ
กิเลส
 สิง่ทีต่องการ คอืความทกุขของคนอืน่ เปนการ
เบยีดเบยีน ฉะนัน้ ใชคาํพดูเบยีดเบยีน ดวยเจตนา
ท่ีเศราหมอง ถึงจะไมผิดศีลหาโดยตรง แตผิด
ศีลธรรมใชไหม ผิดศีลธรรมโดยภาพรวม อยาไป
มองเฉพาะ ๕ ขอนี้วาใชไดแลว ศีลธรรมเรา
ถูกตอง เรียบรอยดีงามแลว
 เรือ่งการเลนการพนนั มขีอสงัเกตวา เครือ่งลอ
หรือส่ิงที่ทําใหคนหลงอยูกับการเลนการพนัน ก็คือ 
คนทั่วไปที่ชอบเลน เขาจะไมมองวาเปนเรื่องแพ
กับชนะ เขาจะถือวาเปนเรื่องชนะกับเกือบชนะ 
คือไมมีคําวาแพ ทุกครั้งท่ีแพ เขาจะคิดวาอยาง
นั้นพลาดไปนิดหนอย โอกาสหนามีหวัง ก็จะ
ไมเข็ดจากการแพ เพราะเขาไมมองการแพวา 
คือ “การแพ” แตมองวา “เกือบจะ” โอกาสหนา

มีหวัง จึงไมเห็นโทษของการพนันสักที ทั้งหมดนี้
ไมใชเรื่องที่อยากพูดวันน้ี (หัวเราะ) เปนแค
ทาวความ คืออยากพูดเร่ืองการเลนการพนันที่
เปนเชิงวิทยาศาสตร 
 นักวิทยาศาสตรจะใชการเลนการพนัน 
โดยเฉพาะทางดานจิตวิทยา การทดลองที่มีผล
ตอทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร ตอจิตศาสตรหลาย
อยาง สมมุติ ไมไดเลนจริงนะ สมมุติ คุณเปรมจะ
เลนการพนัน ถาชนะจะได ๑,๐๐๐ บาท ถาแพ
ตองใหคุณเปรม ๑,๐๐๐ บาท จะเลนไหม นี่เรา
สมมุตินะไมใชเรื่องศีลธรรมนะ ถาเลนได ใน
โครงการทดลอง คนสวนใหญจะบอกวาไมเลน ถา
เพิม่วาถาแพเสยี ๑,๐๐๐ ชนะได ๑,๑๐๐ เลนไหม 
คนสวนมากก็ยังไมเลนนะ ถาชนะได ๑,๒๐๐ 
แพเสีย ๑,๐๐๐ เลนไหม ไมเลน สวนมากยังไมเลน 
ถาแพเสีย ๑,๐๐๐ ชนะได ๑,๕๐๐ เริ่มจะนาสนใจ 
คนจะเริ่มเลนถาชนะจะไดจาก ๑,๕๐๐ ถึง 
๒,๐๐๐ ถาถึง ๒,๐๐๐ จะเลนเปนสวนใหญ อันนี้
จะนําไปสูทฤษฎีที่เขาเรียกวา loss aversion 
หมายถึงวา คนเรามีความกลัวเสีย มากกวาความ
อยากไดหรือความหวัง   
 อยางในกรณีนี้ ถาจะคิดเปนเลข ความกลัว
เสียมีแรงมากกวาความหวัง หรือความอยากได 
๒ : ๑  ตองมเีครือ่งลอตัง้ ๒,๐๐๐ เลยจงึจะยอมเอา 
๑,๐๐๐ เปนเดิมพัน เรื่องการอยากไดกําไร กลัว
ขาดทุน อันนี้ ก็มีผลตอพฤติกรรม มีความสนใจ
หลายอยางท่ีเปนทางวิชาการ วันน้ีไมไดพูดถึง
ดานน้ี แตทําไมอาตมาสนใจพิจารณา ในเรื่อง
ความรูสึกตางๆ ตองการไดกําไร และกลัวการ
ขาดทุน ทําไมการขาดทุน มีพลังกับจิตใจเรามาก 
อยางเชน สมมุติเรามีเงินอยูในกระเปา ๑,๐๐๐ 
แลวหายไป ๑๐๐ รูสึกเสียใจกับ ๑๐๐ ที่หายไป 
สมมุติหายไป ๑๐๐ ใน ๑,๐๐๐ มากกวาจาก
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ความดีใจที่วา ๙๐๐ ยังเหลืออยู จะเสียใจมากกวา
เพราะอะไร 
 ในการแสวงหากําไร ทําไมคนที่ฐานะดีมาก 
เงินเขามากแลว แตวาเขายังขยันทํางานเพียงแค
อยากจะไดเพิ่ม ไดเทาไหรก็ไมพอ เพราะอะไร 
จะตอบงายๆ วาโลภ ไมมีวันพอ ก็ใช แตอาตมา
วา ไมใชโลภอยางเดียว
 สมมุติฐานของอาตมามองอยางน้ีวา ความ
ผูกพันกับความกลัวตาย คนเรานี้ทุกคนกลัวตาย 
แตจะอยู แบบกลัวตายทั้งวันทั้งคืนนี่ทุกขมาก 
ฉะนั้น คนเราจะเก็บกดความกลัวตาย จนกระทั่ง
ถามคนทั่วไปวา กลัวตายไหม ไมคอยกลัว ไมคิด 
กลวัเจบ็มากกวา แตกลวัตายกไ็มเทาไหร แตทีจ่ริง
มีอยูในจิตใตสํานึกอยูตลอดเวลา
 อาตมามองวา นีค่อืส่ิงทีเ่ปนความงมงายกไ็ด 
เปน superstition อยางหนึ่งวา ตราบใดที่ชีวิต
เรายังมีการเพิ่มขึ้น มีอะไรเพ่ิมขึ้น เราจะไมตาย 
เหมือนกับวา กอนจะตายจะตองมีความเสื่อม 
จะตองมีความผอน จะตองมอีาการของความเส่ือม
ตางๆ ปรากฏ ลกึๆ นีห่มายถึงในจติใตสํานึก ตราบใด

ทีเ่งนิเรามากขึ้นทุกวัน ผูติดตาม Facebook เพิม่ขึน้
ทุกวัน อะไรก็แลวแต ตั้งแตเรื่องเล็กนอยจนถึง
เรือ่งเงนิ เรือ่งทอง เรือ่งใหญ ตราบใดทีเ่รามอีะไร
ที่รูสึกวามากขึ้นๆ เราจะรูสึกแบบสบายใจวาเรา
ยังปลอดภัย 
 ปลอดภัยก็คือไมตาย ไมตายเพราะมีอะไร
เพ่ิมขึ้นทุกวัน เมื่อมีการขาดทุน ถาพูดถึงเทียบ
กับที่เรามีทั้งหมด ขาดไปนิดเดียว แตก็รูสึกไมดี 
รูสึกเศราเพราะอะไร เพราะเปนนิมิตหมายของ
ความตาย การขาดทุนมากระตุนความกลัวตาย 
อาตมาวาทําไมคนถึงบาเร่ืองกําไร เรื่องหากําไร 
กลวัขาดทนุ เพราะผกูพันกบัสิง่ทีเ่ราไมคอยรูสกึตวั
คือความกลัวตาย แลวทํายังไงจึงจะพนจาก
ภาวะอยางนี้
 ทางพุทธศาสนา สอนใหเราเผชิญหนากับ
ความจริงของชีวิต อะไรคือความจริงของชีวิต ก็
เรือ่งทีว่าผูใดเกิดขึน้แลว ตองแก ตองเจ็บ ตองตาย 
เรายอมพลัดพรากจากของรัก ของเจริญใจทั้งหลาย
ทั้งปวง เปนตน เปนความจริงที่เปนพื้นฐานของ
ชีวิต ไมใชเรื่องที่ใครจะเถียงได แมจะนับถือ
ศาสนาอะไรก็ตาม หรือวาไมมีศาสนาเลย คงไมมี
ใครปฏิเสธไดใชไหมวา คนเราเกิดแลวตองแก ตอง
เจ็บ ตองตาย วันใดวันหนึ่งเราจะตองพลัดพราก
จากทุกสิ่งทุกอยาง จากทุกคนที่เรารัก ที่เรายินดี
 ความแตกตางก็คือ ในพุทธศาสนาบอกวา 
ถาเราไมยกสิ่งเหลาน้ีมาคิดบอยๆ มาพิจารณา
บอยๆ มันจะไปขังอยูในจิตใตสํานึก แลวมันก็จะ
มีผลตอพฤติกรรม มีผลตออารมณ มีผลตอชีวิต 
ตลอดเวลาโดยที่เราไมรูตัว ทีนี้ในการเผชิญหนา
กับความจริง เผชิญหนาอยางไร เริ่มตนจากการ
ทาํวัตรสวดมนตน่ันเอง เรามคีวามแกเปนธรรมดา 
จะลวงพนความแกไปไมได ถาเราสวดทุกวันๆ 
มันขึ้นสมองนะ จะอยูกับเราตลอดเวลา อานิสงส
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ของการทาํวตัรสวดมนตแปล เหมอืนกบัมอีาจารย
ติดตัว ไปที่ไหน หากเกิดเหตุการณบางอยางที่
พอเหมาะกับที่เราเคยสวด มันจะผุดขึ้นมาเอง
โดยไมต้ังใจ เปนความอบอุนเหมอืนมกีลัยาณมติร
อยูกับตัวเรา 
 นอกจากนั้นแลว เวลาเราดูขาว ฟงขาว หรือ
วารับรู เรื่องสิ่งแวดลอม ใหนอมเขามาใหเปน
หลักธรรมใหมาก เมื่อเปนเชนนั้นแลว ทุกส่ิง
ทุกอยางเหมือนจะเสริม จะเปนการยืนยันถึง
ความจริงของธรรมะ คําสั่งสอนของพระพุทธเจา 
 อาตมาชวงวัยรุ นมีเพื่อนสนิทเพื่อนรักที่
ไปไหนไปดวยกัน แลวมีเหตุตองพลัดพรากจากกัน 
ตางคนตางไป อาตมาก็ไปอินเดีย กลับมา ไมไดเจอ
เพื่อนตั้ง ๔ ป พอไดเจอกันโดยบังเอิญ ก็กลายเปน
เพื่อนสนิทอีกคร้ังหนึ่ง จนกระทั่งอาตมาไดออก
จากบานไปอยูวัด  
 หลังจากบวชพระได ๖ พรรษา อาตมากลับ
บานครัง้แรก โยมแมเลาวา เพ่ือนสนทิตาย อายแุค 
๒๗ ป เขายายไปอยูประเทศอเมริกา ไปทํางาน
กับญาติที่โนน ในออฟฟศ ที่ฮิวสตัน (Houston) 
ตอนกลางวันไปทานขาว ไปซื้อพิซซามากิน แลว
ก็เกิดตายกลางถนน จะเปนเพราะอาหารเปนพิษ 

หรือเพราะโรคหัวใจ อาตมาไมมั่นใจ แตตาย
แบบฉับพลัน อายุ ๒๗ ป โยมแมอาตมาเลาให
ฟง โดยที่ไมเคยคิดมากอน ก็ไมตกใจเลย ไมตกใจ 
เกดิจิตสงบ นกึถึงพระพุทธเจาวา ทานสอนจรงิหนอ 
ไมแนไมนอนจริงๆ เกิดแลวตองแก ตองเจ็บ ตอง
ตาย แทนทีจ่ะเปนขาวทีท่าํใหเสยีใจ เศราใจ หรอื
ตกใจ กลายเปนเรื่องที่ทําใหจิตใจสงบ เรียกวา 
สลดสังเวช 
 คําวา สลดสังเวช ในทางธรรมไมใชสลดใจ 
สลดสงัเวช คอืความเศรา ในเมือ่เราเหน็ความจรงิ 
แตเปนความเศราทีไ่มเศราหมอง เปนความเศราที่
สงบน่ิง ยกตวัอยางของความสลดสงัเวช สมมตุวิา
ไดขาวชาวอิสลาม ที่เปนนิกายซุนนี ไปพลีชีพใน
ตลาดของชาวอิสลามนิกายชีอะห ดูขาวแลวรูสึก
สงสาร เห็นคนตาย คนบาดเจ็บ คนรองไหรองหม
ก็สงสาร
 เมือ่เขาวเิคราะหขาวปรากฏวา กอนหนาน้ัน 
มีชาวอิสลามนิกายชีอะห ไปพลีชีพในตลาดของ
ชาวซุนนี แตกอนหนาน้ันชาวซุนนี ก็เคยทําใน
ตลาดไมรูกี่รอบแลว กลับไปกลับมา ความสงสาร
กลุมใดกลุมหนึ่ง เปลี่ยนเปนความสลดสังเวช
ในจิตใจของมนุษย หรือในธรรมชาติของมนุษย
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ที่แบงแยกกัน ท่ีรังเกียจกัน ที่ยึดมั่นถือมั่นใน
ศาสนาของตน ในการที่จะยินดีในการฆาคนไมรู
อิโหนอิเหน คือจะกลายเปนความจริงของมนุษย 
ในแงที่ไมนาชื่นชม ถาเห็นแตเฉพาะเหตุการณใด
เหตกุารณหนึง่ ความรูสกึทีเ่กดิขึน้ คอืความสงสาร 
แตถาเราซูมออก แลวเห็นภาพรวม จะกลายเปน
สลดสังเวช ซึ่งความสลดสังเวชคลายกับความเศรา 
แตมีความผองใส มีความบริสุทธิ์ มีปญญาอยูในนั้น
 ในการภาวนา กวาจะถึงจุดหนึ่งที่ความสลด
สังเวชในวัฏสงสาร การที่มนุษยเราตองเกิดแก
เจบ็ตายไมรูจบส้ิน จะเกดิขึน้ ซึง่จะเปนนิมติหมาย
วา จิตกําลังจะเขาสูวิปสสนากรรมฐาน การรูเห็น
สิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง เปนอันวาการรับรู
ตอความทุกข การรับรูกับความจริงตางๆ ในชีวิต 
ไมใชวาจะตองทําใหผูรูผูเห็นทุกขไปดวย แตเปน
ทางนําไปสูปญญา ในการแกความคิดผิด และ
ความยึดมั่นถือมั่นตางๆ ที่เปนเหตุใหเกิดทุกข
ลึกๆ อยูในจิตใจ
 เรื่องความกลัวตาย สาเหตุหนึ่งก็คือ เรา
ไมคอยยอมคิดถึง ไมคอยอยากจะพูดถึง ทํานองวา 
อยาไปพดูเลย บางคนกถ็อืวาเปนอปัมงคลไปดวย
เลยใชไหม แตถาหากวาชีวิตเราไมตองเจอซะเลย 
ไมกลาวถึง ไมพูดถึง ไมระลึกถึง ก็คงโอเค แตคนเรา
หนีไมพน วันใดวันหนึ่งก็ตองเจอ ถาเราไมคิด
บอยๆ ไมพิจารณาบอยๆ เราจะทําใจไมได ถึงจะ
ยอมรับในหลักการวา วันใดวันหนึ่ง เราตอง
พลัดพรากจากคนรักทุกคน ไมปฏิเสธหรอก 
ใชแลว แตวายังไมไดยอยความจริงขอนี้ หรือวา
พูดอีกนัยหนึ่ง เหมือนยังเปนสัญญาอยู ก็เปน
แคความจํา แตเปนเรื่องของสมอง ยังไมถึงหัวใจ 
การภาวนากม็หีนาทีน่าํความรูตางๆ จากสมองไป
สูหัวใจ เหมือนกับเปนการสรางสะพานระหวาง
ความคิดและความรูสึก พูดอยางนี้ไดเหมือนกัน

 อยางไรก็ตาม เรื่องความกลัวตายมีใครไหม
ที่พนจากความกลัวตาย มีแตพระอริยเจาเทานั้น 
คือบางคนไมกลัวตายเพราะอะไร ไมกลัวตาย
เพราะเขาเชื่อในเรื่องสวรรค อยางเชนพวกที่ตาย
เพื่อศาสนา หรือไปพลีชีพเพื่อศาสนา เปนตน 
เพราะเขาถือวาเขาไมตายหรอก เขากําลังไป
ที่ดีกวา ดังนั้นเขาจะถือวา ความตายก็แคความ
เปล่ียนแปลงอยางหน่ึง ทําใหมองวาความตาย
ไมใชความตาย ไมใชความดับไป ความสิ้นไป 
พลังความเชื่อเปนที่พึ่งของเราได ไมถือวางมงาย
เสียทีเดียว 
 เพราะวาในทางพทุธศาสนา เราก็เชือ่อยางน้ี
เหมือนกันวา คนเราอยูในวัฏสงสาร การเวียนวาย
ตายเกดิ ทาํดไีดด ีทาํชัว่ไดชัว่ คาํสอนทีพ่ระพทุธเจา
สั่งสอนยังชัดเจน ยกตัวอยาง พระพุทธองคหยิบ
ใบไมขึน้มา ถามวา ใบไมในพระหัตถของพระองค
กับใบไมในปา อะไรมากกวากัน พระสาวกก็ตอบ
ไปวา ใบไมในปามากกวาเยอะ สิ่งที่พระพุทธองค
ทรงทราบ ทรงรูเขาถึงเหมือนใบไมในปา สิ่งที่นํา
มาสั่งสอนเหมือนใบไมในพระหัตถหรือในกํามือ
 เราสรปุไดวาสิง่ไหนอยูในพระไตรปฎก สิง่นัน้
เปนสิ่งที่พระพุทธองคทรงเลือก จากสิ่งทั้งหลาย
ทัง้ปวง ทีพ่ระพุทธองคทรงทราบ เลอืกโดยเฉพาะ 
เพราะเห็นว าเป นประโยชน ในการปฏิบัติ
ตามพระยุคลบาทของพระองค ใบไมในกํามือ
ของพระพุทธเจา คือพระสูตรคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจานั่นเอง ในพระสูตรในคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจา มีกลาวถึงสวรรค-นรก เยอะมากเลย 
เปนอันวา พระพุทธเจาเห็นวา เรารับรูรับทราบ 
เรื่องการเวียนวายตายเกิดในวัฏสงสาร เรื่อง
สวรรค-นรก จะมีผลดีตอชีวิตของผู ที่มีความ
ศรทัธาในพระพทุธศาสนา เพราะวาเปนความจริง
 พระพุทธองคจึงตรัสถึงเหตุปจจัย แนวทาง
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ท่ีจะนําไปสูการเกิดในสวรรค พระพุทธองคก็ได
ทรงเลาวา จะตองเปนคนซื่อสัตยสุจริต จะตอง
เปนคนเอือ้เฟอเผือ่แผ จะตองดีอยางนัน้ ดีอยางนี้ 
พระพุทธองคทรงทราบวา ผูตองการขึ้นสวรรค
ควรจะทําอยางนี้ ไมควรจะทําอยางนี้ เพราะถา
ทําอยางนี้จะผิดศีล ๕ เปนตน อาจหมดสิทธิ์ไมมี
โอกาส 
 ในขณะเดียวกัน พระพุทธองคก็ตรัสไววา 
ผูมีปญญาจะไมยอมเอาสวรรคเปนเปาหมาย ไม
ปฏบัิตเิพือ่ขึน้สวรรค เพราะสวรรคไมเทีย่ง สวรรค
มีเวลาจํากัด แลวก็ยังอยูในระบบการเวียนวาย
ตายเกิด ขึ้นสวรรคเหมือนกับการไปพักผอน
ในรีสอรทหาดาว แตพอหมดเวลาแลวตองกลับมา
ทํางาน ทํางานที่คางอยู ก็คือการแกกิเลส ที่ทําให
เกิดทุกข การข้ึนสวรรคเปนการเสียเวลาเปลาๆ 
กลับมาเกิดเปนมนุษยดีกวา จะไดทํางานใหจบ
สักที
 พระพุทธศาสนาไมไดสอนใหปฏิเสธเรื่อง
สวรรค-นรก แตทานสอนวา อยาพึงตกนรกเลย 
จะหมดโอกาสที่จะทํางานใหเสร็จ แตถึงการ
ขึน้สวรรคจะดีอยูนะ เหน็ใจคนทีอ่ยากขึน้สวรรคนี้
เขาใจ เห็นใจ แตถาอยากจะขึ้น อันนี้คือทางขึ้น 
แตขอแนะนําวา อยาขึ้นดีกวา ปฏิบัติใหไดมรรคผล
นิพพานดีกวา เพราะวางานนี้ยังไงวันใดวันหนึ่ง
ตองทํา ยังไงก็ไปเกิดเปนมนุษย แลวในโอกาส
ที่จะเกิดเปนมนุษยท่ีแสนยากแลว วันนั้นฉวย
โอกาสดําเนินทางไปสูมรรคผลนิพพาน ถาไมถึง
มรรคผลนพิพาน สวรรคกย็งัเปนท่ีหวงัได คอืไมใช
วาจะเปนการปฏิเสธทีเดียว ความเช่ือในสวรรค
มันไมใชขอบังคับในทางพุทธศาสนา
 พระพุทธศาสนา ไมไดเนนที่ความเช่ือ ใน
คัมภีร หรือความเชื่อในพระสูตร แมแตความเชื่อ
ในพระพุทธเจา ความเช่ือในพระอรหันต ทาน

ไมใหเชื่อร อยเปอรเซ็นตในสิ่งที่ตัวเองไมได
สัมผัส ทุกสิ่งทุกอยางใหตองออนนอมถอมตน 
เรื่องสวรรค-นรก ขาพเจาไมรูเปนประสบการณ
ตรง แตเลือกที่จะเชื่อไวกอน ดวยความไววางใจ
ในพระพุทธเจาและพระอรหันตทั้งหลาย คือ
เราพอใจจะเชื่อโดยมีหลักฐาน โดยมีเหตุผล 
ขณะเดียวกันเราก็ไมยืนยันวาจริง มีจริง แนนอน 
เราจะไมพูดอยางนี้ เพราะวาจะเปนการผิดหลัก
สัจจานุรักษ พระพุทธองคตรัสหลักสัจจานุรักษ 
อนุรักษสัจจะ โดยไมพูดวารูในสิ่งที่ไมรู แคนี้ก็คือ
การอนุรักษความจริง
 ความเช่ือในสวรรค ก็เปนสิ่งที่ไมผิดในทาง
พุทธศาสนาเลย เม่ือเราดูชีวิตของตัวเอง ดูชีวิต
ของผูที่เราเคารพรัก เห็นคุณงามความดีตางๆ 
ที่ทานทําไว เราก็สบายใจไดวา มีทางไปที่ดีแนนอน 
ตามที่เราเขาใจ คือถาไมขึ้นสวรรค ก็จะไดกลับมา
เปนมนุษย มีโอกาสที่จะศึกษาจะกาวหนาในธรรม
ยิง่ๆ ขึน้ไป ก็ดทีัง้สองอยางแตถาเรามองใหลกึกวา
นั้นอีก เรื่องความกลัวตายเห็นวาความกลัวตาย
เกิดขึ้น เพราะความยึดมั่นถือม่ันในขันธ ๕ คือ
กายกับใจ วาของเรา เราเกิดในภพภูมิไหนก็ตาม 
ถาเรายงัยดึมัน่ถอืมัน่ในกายในใจวาเรา วาของเรา 
จะสังเกตวาพรอมกับคําวา “เรา” ก็ตองมีสิ่งที่
ไมใชเรา พรอมกับคําวา “ของเรา” ก็มีสิ่งที่ไมใช
ของเรา จิตจากหนึ่งเปนสองแลวใชไหม
 ความสัมพันธที่ถูกตอง ระหวางเรากับสิ่งที่
ไมใชเรา และของเรากับไมใชของเราเปนยังไง 
อาจจะรูสึกความแตกแยกและความคุกคาม เรา
ก็จะถูกคุกคามจากสิ่งที่ไมใชเรา ของเราก็จะถูก
คุกคามจากสิ่งที่ไมใชของเรา ทํายังไงเราถึงจะ
รักษาสิ่งที่เปนเรา เปนของเราไมใหเสื่อม ไมใหเสีย 
ไมใหตาย ลึกๆ แลวเปนธรรมดาของปุถุชน ความ
กลัวตาย ปุถุชนคือกลัวตาย ปุถุชนไมกลัวตาย

๖๔๓๒



ไมมี เพราะตราบใดที่ยังมีความคิดผิด ในเรื่อง
กาย เรื่องใจ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 
ตองมีความกลัวตายทั้งนั้น  ถึงจะปลอบใจดวย
ความเชื่อวา ตายแลวไปที่ดี แตลึกๆ ถามองใน
การเวียนวายตายเกิดในวัฏสงสาร จะตองแก
ที่ความเขาใจในเรื่องชีวิตตัวเอง ทั้งการภาวนา
เพื่อใชดูกาย ดูความรูสึกสุข ทุกข เฉยๆ ดูสัญญา
ความจําได  หมายรู   ดูสังขารคือกุศลธรรม 
อกุศลธรรม ที่เกิดขึ้นพรอมกับเจตนา ดูวิญญาณ
ความรับรูทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ 
 ในผูที่เจาะจงอยูตรงนี้ พิจารณาตรงนี้ เห็น
ความไมแนไมนอน พรอมเปนไปตามเหตุตาม
ปจจัย ไมใชสิ่งที่อยูใตการบังคับบัญชาของใคร 
เหลานี้ ก็เปนงานของปญญา เห็นความไมเท่ียง 
ความเปนทุกข ความเปนอนัตตาของกายของใจ 
ปรับความรูความเขาใจในชีวิต ทําใหอวิชชา
พงัทลายไป และความกลวัตายกจ็ะหายไป เพราะ
ความกลวัตายเกดิขึน้เพราะเราเชือ่วา มผีูทีจ่ะตาย 
มีผูเกิด ผูแก ผูเจ็บ ผูตาย 
 คําวาผูเกิดคือใคร ผูแกคือใคร ผูเจ็บคือใคร 
ผูตายคอืใคร นีก่ค็อืปรศินาธรรม ถาเราทะลปุรโุปรง
ในขอนี ้ในคําวาผูเกดิ แก เจบ็ ตาย คําวาเรา คาํวา
ฉัน หมายถึงอะไร คืออะไร นี่คืองานปญญาที่เรา
ทาํไดเฉพาะในกรณีท่ีจติใจสงบจากกเิลสช่ัวคราว 
สงบจากความยินดียินราย สงบจากความฟุงซาน
วุนวายตางๆ คอืงานในระดับลึกซึง้ ตองมีสมาธิถงึ
จะทาํได นีก็่เปนเงือ่นไขของปญญาทีจ่ะดบัทกุขได 
 วันนี้  อาตมาก็ได แสดงธรรมพอสมควร
แกเวลา เราเพิ่งเขาพรรษาไดไมกี่ชั่วโมง การ
เขาพรรษาเปนกิจกรรมของสงฆ ก็ขอใหญาติโยม
ทกุคนไดพจิารณาการปฏบิตัธิรรมของตวัเอง แลว
ก็ตั้งสัจจาธิษฐานกับตัวเองไวสักขอหน่ึง ที่เปน
การขัดเกลาจิตเปนพิเศษในระหวางการเขาพรรษา

จะเนนในเร่ืองศีลธรรม เรื่องการเสียสละบางสิ่ง
บางอยาง การตั้งใจภาวนานั่งสมาธิ  
 อาตมาเคยแนะนําวา ฉันจะนั่งอธิษฐานจิต
วา จะน่ังทุกวันหรือวาครึ่งช่ัวโมงทุกวัน แตให
อธิษฐานอาทิตยหน่ึง สมมุติอธิษฐานวาอาทิตย
หน่ึงจะน่ังสมาธิไมตํ่ากวา ๔ ชั่วโมง ๕ ชั่วโมง 
๘ ชั่วโมงก็แลวแต เพราะวาถาวันใดวันหน่ึง
งานเราเยอะ มีงานเลี้ยง มีอะไรที่ไมไดจริงๆ หรือ
เจ็บไขไดปวย จะไมรูสึกวาขาดไปเลย พรุงนี้มะรืนนี้ 
เราก็ชดเชยใหได ภายในหนึ่งอาทิตย จะทําให
สมํ่าเสมอ ในเรื่องการถือศีล ๘ ทุกวันพระ 
ทุกวันอุโบสถ ก็สมควร แตเรื่องการเพิ่มเวลา
ทําวัตรสวดมนต นอกจากทําวัตรสวดมนต เวลา
ทองบทสวดมนตแปลเพื่อจะใหขึ้นใจ เปนที่พ่ึง
ทางใจได มีแนวทางปฏิบัติหลายอยาง หาอะไร
ที่จะแกปญหาสวนตัวของเรา ตรงไหนที่เรากําลัง
ประมาท กําลังยอหยอน ใหไปหาขอวัตรปฏิบัติ
สกัอยางใหรกัษาไวตลอดสามเดอืน กม็คีวามรูสกึ
มีสวนรวมในการเขาพรรษาของสงฆ 
 เอวัง ก็มีดวยประการฉะนี้ 
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ก็กลัวนอยลงใชไหม สามารถอยูกับอาจารยใหญ
ไดดวยใจที่น่ิง ขณะที่ผู ชายวัยฉกรรจอาจจะ
ยังกลัวอยู ในทํานองเดียวกัน ถาหากเราระลึกถึง
ความตายอยูเสมอ แมจะเปนเพียงแคความคิด 
ใหมๆ จะรูสึกใจสั่น หายใจไมคอยออก แตถาเรา
กลาระลึกถึงบอยๆ เราจะรูสึกกลัวตายนอยลง 
น่ีคือประโยชนขอแรกเลย ถึงเวลาที่เราเจอ
ความตายจริงๆ เราจะรับมือกับมันไดดีขึ้น เรา
จะตื่นตระหนกนอยลง
  จริงอยู การซอมตายกับการตายจริงๆ น้ัน
หางไกลกันเยอะ แตก็ดกีวาไมซอม เปรยีบเหมอืน
กับเราไดรับเชิญใหไปพูดตอหนาคนนับหมื่น 
ทั้งชีวิตไมเคยพูดตอหนาคนมากๆ ขนาดนี้เลย แลว
เราจะทําอยางไร ถาไมเคยเราก็ตองซอม ทีแรก
อาจจะซอมดวยการพดูหนากระจก แลวก็ขยบัมา
พูดตอหนาคน ๑๐ คน แลวเพิ่มเปน ๒๐-๓๐ คน 
ถาเราซอมแบบน้ีบอยๆ ถึงเวลาที่เราไปขึ้นเวที

ระลึกถึงความตายสบายนัก

ชวนคดิ พนิจิธรรม

พระไพศาล วสิาโล

 ธรรมขอสําคัญขอหนึ่ง ที่ผูใฝกุศลพึงบําเพ็ญ
อยูเสมอ คือการตั้งอยูในความไมประมาท และ
ส่ิงท่ีจะชวยใหเราใชชีวิตอยางไมประมาท คอืการ
เจริญมรณสติอยูเปนนิจ

ประโยชนของการเจริญมรณสติ

 การเจริญมรณสติ มีประโยชนหลายอยาง 
ประโยชนขอที่ ๑ ฝกจนคุนเคย กลัวตายนอยลง
  การเจริญมรณสติ ทําใหเราระลึกถึงความตาย
ของเรามากขึ้น เพราะบางคนไมเคยนึกถึงเลย 
เมื่อไมนึกถึงเลย พอไดยินหรือนึกถึงทีไรก็จะกลัว 
แตถาเราระลึกถึงความตายอยูเปนประจํา มัน
จะทําใหเราคุนชินกับความตายมากขึ้น ชวยให
เรากลัวตายนอยลง นึกถึงทีแรกก็ยังกลัวอยู แต
เมื่อทําบอยๆ ความเคยชินก็จะทําใหกลัวนอยลง 
เดก็วยัรุนหลายคนตอนจบ ม.๖ ยงักลัวศพ แตพอ
ไปเปนนักศึกษาแพทย ไดเจออาจารยใหญบอยๆ 



ก็จะประหมานอยลง อาจจะมีติดๆ ขัดๆ บาง 
แตวาเนื่องจากเราซอมมาเยอะ เราก็จะผานพน
อุปสรรคไปไดไมยาก 
 ตอนทีน่กัดํานํา้ชาวตางชาตไิปชวยทมีหมปูา 
๑๓ คนที่ติดอยู ในอุทยานแหงชาติถํ้าหลวง-
ขนุนํา้นางนอน เขามกีารซอมกอน เขาซอมทีไ่หน
รูไหม  ซอมในสระวายนํา้ สระวายนํา้กบัถํา้หลวงฯ
มันตางกัน ราวฟากับเหวเลย สระนํ้ามีนํ้าใสแจว
และปลอดภัย แตวาถํ้าหลวงฯ ไมไดเปนเชนนั้น 
สิ่งสําคัญที่ชวยใหเขาสามารถชวยเด็กๆ และโคช
ไดปลอดภัยรอยเปอรเซ็นต ก็เพราะการซอมใน
สระวายนํ้า ทําใหเขารูคิว รูจังหวะ รูวาจะอุมเด็ก
ออกมาอยางไร  นี้คือประโยชนของการซอม  
เพราะฉะนั้น ถึงแมวาการซอมกับความจริง 
จะตางกันมาก แตยังดีกวาไมซอมใชไหม
 ถาเราเจริญมรณสติบอยๆ แมทําที่บาน ซ่ึง
มีความสะดวกสบายหลายอยาง แตก็ทําใหเรา
มคีวามพรอมมากขึน้ เวลาความตายมาประชดิตวั 
ตอนนั้นเราอาจปวยหนักอยูในระยะสุดทาย หรือ
นอนตดิเตยีงทีโ่รงพยาบาล หรอืหนกักวานัน้ อาจ
จะเปนทีไ่หนสกัแหงในปา การทีเ่ราซอมบอยๆ จะ
ชวยใหใจเราพรอมเผชิญกับความตายมากขึ้น ไม
ตื่นตระหนก
ประโยชนขอที่ ๒ ไดตรวจสอบสิ่งที่ตนไดละเลยไป
  การซอมตายจะวาไปแลว เปนการทาํเช็กลิสต
หรือตรวจสอบตัวเองวา เราผานตรงไหนแลวบาง 
เชน สมมติวาเรื่องทรัพยเราผาน เรื่องงานเรา
ผาน เรื่องพอแมเราผาน แตเรื่องลูกเรายังไมผาน 
การรูวาเรายงัไมผานตรงไหนเปนเรือ่งดี ดีอยางไร 
...ดีตรงที่เราจะไดเตรียมตัวเองใหมีความพรอม
มากขึ้นในเร่ืองนั้น บางคนติดเรื่องทรัพย เพราะ
วายังไมไดทําพินัยกรรม เมื่อรูเชนนี้ ก็จะไดรีบไป
ทําพินัยกรรม 

  มหีลายเรือ่งท่ีเรารูทัง้รูวาควรทํา แตกม็กัจะ
ผัดผอน เชน การทําพินัยกรรม หลายคนผัดผอน
เพราะคิดวายังมีเวลา หลายคนรูวาควรมีเวลา
ใหกับพอแม ไปเยี่ยมทาน พาทานไปเที่ยว ดูแล
ทาน แตก็ผัดผอนไมทําเสียที บางคนรับปากจะ
พาภรรยาไปเที่ยวยุโรป ฉลองแตงงานครบ ๒๐ ป 
สุดทายก็ผัดไปเรื่อย  แตเมื่อเรามาเจริญมรณสติ
แลว รูวายังติดตรงนี้ ยังตายไมได เพราะยังไมได
ทําสิ่งเหลานี้ เมื่อรูแลวก็ควรจะรีบไปทําเสีย
 บางคนอยากจะขอโทษเพื่อนสนิทคนหนึ่ง 
แตก็ผัดผอน แตพอมาเจริญมรณสติ ก็รูวายังตาย
ไมไดเพราะยังไมไดขอโทษเขาเลย เมื่อรูอยางนี้
แลวก็ควรรบีไปขอโทษเขาเสยี บางคนเหน็วาการ
ปฏิบัติธรรมเปนสิ่งที่ดี แตก็ผัดผอนไปเรื่อย 
พอมาเจริญมรณสติ ก็รูสึกเสียใจ ครํ่าครวญวา 
“ฉันยังตายไมไดนะ ฉันยังทําความดีไมพอ ฉันยัง
ไมไดปฏิบัติธรรมเลย” เมื่อรูเชนนี้ ก็ควรรีบไปทํา
ความดีใหมากขึ้น หรือปฏิบัติธรรม พูดงายๆ คือ
การเจริญมรณสติ ชวยใหเราขวนขวายในสิ่งที่
เราชอบผัดผอน
ประโยชนขอที ่๓ ปลอยวางได ในสิง่ทีท่าํเตม็ทีแ่ลว
 การเจริญมรณสติทําใหเรารู วา เรายังติด
เรือ่งอะไร และตองรูจกัปลอยวางสิง่น้ัน ทาํใหเรา
เห็นถึงความจําเปนในการปลอยวางในสิ่งที่ชอบ 
ที่ยึดติด พอแมหลายคนไมวาทําดีกับลูกเพียงใด 
ไมเคยรูสึกพอสักที ยังหวงลูกอยู แตเมื่อถึงเวลา
ที่จะตองตาย ก็ตองพรอมปลอยวาง บางคนหวง
งาน แตทําเทาไหร งานก็ไมหมดสิ้นเสียที หาก
ใจยังหวงงานอยู ควรตองฝกใจปลอยวางใหได 
ไมเชนนั้นก็จะตายไมสงบ  
 บางคนยอมรับวายังตัดใจไมได ยังปลอยวาง
ไมได ไมวาเรื่องลูก พอแม คนรัก หรืองานการ 
ก็ใหรูวา นี้คือจุดออนของเรา นี่คือการบานของเรา
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ที่จะตองไปทํา ฝกใจปลอยวางลูกใหมากข้ึน 
ปลอยวางพอแมใหมากขึ้น ปลอยวางงานใหได  
อยางไรก็ตาม การปลอยวางจะเกิดขึ้นไดงาย
เมือ่เราทาํเตม็ทีแ่ลว เชนทาํดีกบัคนรกัอยางถงึทีส่ดุ 
ถาเราใหเวลากบัพอแม หรอืลกูอยางเตม็ที ่ทาํงาน
อยางใสใจ ถึงเวลาจะปลอยวาง ก็จะปลอยวาง
ไดงาย 
 มพีอคาคนหนึง่ทาํดอกไมกระดาษ ขายดมีาก
จนกระทัง่ตองขยายโรงงานใหใหญขึน้ เขากูเงนิมา
หลายสิบลานเพื่อขยายกิจการที่กําลังไปไดดี แต
ไมนานก็พบวาตวัเองเปนมะเรง็ หมอบอกวาอยูได
ไมเกิน ๖ เดือน เขาหนักใจเลยเพราะวามีหนี้สิน
หลายสิบลาน ถาตัวเองตาย ลูกก็ตองแบกรับหนี้
กอนใหญ ทัง้ทีอ่ายแุค ๒๐ ป ดวยความเปนหวงลกู 
สงสารลูก เขาจึงฝกลูกใหมีความสามารถในการ
ทาํธรุกจิแทนพอ พาลกูไปพบกบัซพัพลายเออร พา
ไปพบกบัลกูคาคนสาํคญัๆ และบอกเทคนคิตางๆ 
มากมาย เพื่อวาเม่ือตัวเองตาย ลูกจะสามารถ
สืบทอดกิจการได  และปลดเปลื้องหนี้สินใหหมด
ไปไดในท่ีสุด เขาทุมเทในการสอนลูกอยางเต็มท่ี 
ทั้งที่รางกายแยลงไปเรื่อยๆ
 วันหนึ่งเพื่อนสนิทถามเขาวา “ถาหากวันหนึ่ง
แกปวยหนกั แลวพบวาลกูทาํกจิการไดไมด ีไมเกง
เหมอืนแก จะทาํอยางไร” เขาตอบวา “ถงึตอนน้ัน
กต็วัใครตัวมันแลวละ”  คอืเขาพรอมจะปลอยวาง
แลว เพราะวาไดทําเต็มที่แลว พอทําเต็มที่ เราก็
จะปลอยวางไดงาย 
 การเจรญิมรณสต ิถาเราทาํถกู ทําเปน จะชวย
ใหเราขวนขวายทําในส่ิงที่ชอบผัดผอน ขณะ
เดียวกันก็ชวยใหเราปลอยวางในสิ่งที่ชอบยึดติด 
ประโยชนขอที่ ๔ ปลอยวางทุกขได
 ที่จริงแลวสิ่งท่ีเรายึดติด ไมไดมีแคส่ิงที่ให
ความสุขกับเรา เชน ลูก พอแม และทรัพยสมบัติ  

แมแตสิ่งที่ทําความทุกขใหกับเรา เราก็ยึด เชน 
ความโกรธ ความกลัว ความรูสึกผิด การเจริญ
มรณสตจิะทาํใหเราตระหนกัวา เรายงัมคีวามยดึตดิ
ในเรื่องนี้ไหม 
 หากยงัมีความโกรธ จะปลอยวางได ดวยการ
ใหอภัย สวนความรูสึกผิด กป็ลอยวางหรอืปลดเปล้ือง
ไดดวยการขอโทษคนทีเ่ราเคยลวงเกินหรอืทาํราย
เขา หรือไมก็กลับไปคืนดีกับเขา ถาเราทําไดจน
ไมมีอะไรคางคาใจ  พอถึงเวลาที่จะตายจริงๆ เรา
ก็ตายไดอยางสงบ 
ประโยชนขอที่ ๕ สุขไดงาย ไดทันที
 อยางไรก็ตาม การเจริญมรณสติไมไดมี
ประโยชนเพียงแคเตรียมใจเราใหพรอมท่ีจะตาย
อยางสงบเมื่อวันนั้นมาถึงเทานั้น ประโยชนที่
จะไดอกีประการหนึง่ คอืทาํใหเรามคีวามสขุไดงาย
ในปจจุบัน 
  การทําใหเราพรอมตายอยางสงบ เปน
อานิสงสที่อาจจะเกิดขึ้นอีก ๒๐-๓๐ ปขางหนา
ก็ได แตวาถาเราขวนขวายในสิ่งที่ชอบผัดผอน 
และปลอยวางในสิ่งที่เรายึดติด แมจะยังไมตาย 
ยังมีสุขภาพดี เราก็จะมีความสุขใจไดงาย เชน 
ถาเราเริ่มขวนขวายปฏิบัติธรรมมากขึ้น เราก็
จะมีความสุขเดี๋ยวนี้เลย ถาเราใหเวลากับพอแม
มากขึน้ ใสใจทาน มปีากเสยีงกับทานนอยลง ดแูล
ทานมากขึ้น ความสัมพันธระหวางเรากับพอแม
ก็ดีขึ้น เราก็จะมีความสุขเดี๋ยวนี้เลย ไมตองรอให
ถึงวันที่จะสิ้นลม
 ถาเราใหเวลากับลูก ไมใชใหแตเงิน ความ
สัมพันธระหวางเรากับลูกดีขึ้น ความสุขก็เกิดขึ้น
กับเราทันทีเลย ถาเรารีบขวนขวายทําพินัยกรรม 
เราก็สบายใจ โปรงโลง  ถึงแมวาเอาเขาจริงๆ เรา
อาจจะตายในอีก ๑๐ ปขางหนา แตถาเราทําวนันี้ 
เรากส็บายใจตัง้แตวนันีเ้ปนตนไป ชวยใหเราอยู
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อยางมีความสุขมากขึ้น ไมใชแคตายสงบ เมื่อวันนั้น
มาถึงเทานั้น
 เชนเดียวกัน ถาเรารูจักปลอยวางในส่ิงที่
ชอบยึดติด เราก็จะมีความสุขไดงาย ทุกวันนี้
ความทุกขใจกอนใหญเกิดจากการยึดติด หาก
เรายึดติดทรัพย พอเงินหาย ถูกโกงเราก็กลุม 
แทนที่จะเสียเงินอยางเดียว เราก็เสียใจและ
เสียสุขภาพดวย เวลางานการมีอุปสรรคก็โกรธ 
กราดเกรี้ยวกับผูคนมากมาย โกรธเพื่อนรวมงาน  
ไมไดเสียแตงาน สัมพันธภาพก็เสียดวย  เวลาใคร
พูดไมถูกหูเราก็โกรธ เก็บเอามาคิด คิดซํ้าคิดซาก
จนนอนไมหลับ แตถาเราฝกปลอยวางอยูเสมอ  
เราจะมีความสุขไดงายขึ้น เปนทุกขนอยลง 
 ทีแรกเราฝกปลอยวางเพื่อจะไดตายสงบ 
แตผลที่เกิดขึ้น คือมันชวยใหเราอยูอยางมีความสุข
มากข้ึน ประโยชนเกิดขึ้นทันทีที่เราทํา เพราะ
ฉะนั้นเอาเขาจริงๆ ถาเราเตรียมตัวตายใหเปน 
ด วยการรู จักปลอยวางในสิ่งที่ชอบยึดติด 
ขวนขวายในสิ่งที่ชอบผัดผอน มันไมใชแคทําให
ตายสงบ แตยังทําใหเราอยูสบายดวย เจออะไร
มากระทบ ก็ปลอยวางงาย ไมแบกเอาไว
ประโยชนขอที่ ๖ ปญหาอื่นใด เล็กลงพลัน
 สตีฟ จ็อบส เคยกลาววา “เกือบทุกสิ่ง
ทุกอยาง ไมวาจะเปนความคาดหวัง ความภูมิใจ 
ความกลัวการหนาแตก และความผิดพลาด
ท้ังหลาย ลวนไมมีความหมายอะไรเลย เมือ่เทยีบ
กับความตาย” เขากําลังบอกเราวา เวลาเขามี
ความทกุข เมือ่เกดิความรูสกึดงักลาว มนัจะกลาย
เปนเรื่องเล็กนอยไปเลย เมื่อนึกถึงความตายของ
ตน  เขายังกลาวอีกวา “การระลึกถึงความตาย 
เปนวิธีที่ดีที่สุดที่ผมรู  ชวยใหหลุดพนจาก
บวงความคิด เราไมมีอะไรตองเสีย เราทุกคน
เปลาเปลือยกันอยูแลวครับ”

 มรณสติเปนเครื่องมือที่ชวยใหเราปลอยวาง
ไดงายขึ้น เวลาเราเสียใจที่รถหาย ถูกโกงเงิน พอ
เรานึกถงึความตายขึน้มา เราจะรูสกึเลยวาปญหา
เหลานี้เปนเรื่องเล็ก ปญหาใดๆ ก็ตามที่เราคิดวา
เปนเร่ืองใหญโต เชน งานลมเหลว เพื่อนผิดนัด 
ตกเครื่องบิน ทุกปญหาจะกลายเปนเรื่องเล็ก 
เมื่อนึกถึงความตายของเรา 
 ถายังกลุมใจที่เงินหาย รถถูกขโมย ลองคิด
ในแงนี้ก็ไดวา ปญหาแคนี้เรายังไมผานเลย ถาถึง
เวลาจะตาย เราจะผานมันไดอยางไร เพราะวา
เมื่อเราตาย มีเงินเทาไรก็หมด มีรอยลานก็หมด
รอยลาน เวลาเกิดไฟไหม อยางนอยเรายังเหลือ
ที่ดิน ลูกหลาน และเงินในธนาคารก็ยังอยูครบ 
แตถาเราตายเมื่อไร สูญเสียทุกอยาง ไมเหลือ
อะไรเลยสักอยาง การคิดแบบนี้จะชวยใหเรา
ครํ่าครวญเสียใจนอยลง ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น 
หรือมองวาเปนสิ่งดีมีประโยชนดวยซํ้า เพราะ
เปนแบบฝกหัดที่ชวยใหเราปลอยวาง รับมือกับ
ความตายในวันหนาไดดีขึ้น
 เหลานี้เปนประโยชนของการเจริญมรณสติ 
ทาํใหเราปลอยวางไดงายขึน้ มชีวีติทีผ่าสกุ แมจะ
มีความผันผวนปรวนแปรเกิดขึ้นก็ตาม 
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 พระศาสนโศภน (แจม จตฺตสลฺโล) เขียน
กลอนใหขอคิดไวดีมากวา 
  “ระลึกถึง ความตาย สบายนัก 

 มันตัดรัก หักหลง ในสงสาร 
 บรรเทามืด โมหันธ อันธการ 
 ทําใหหาญ หายสะดุง ไมยุงใจ” 

 ระลึกถึงความตายสบายนัก ตรงที่ทําใหเรา
มีความสุขไดงายขึ้น เพราะรูจักปลอยวาง ทําให
ชีวิตเราดีขึ้น เพราะเรารูจักขวนขวายในสิ่งที่ชอบ
ผัดผอน 
ประโยชนขอท่ี ๗ ทาํดีกบัเขา ด่ังพบกนัคร้ังสดุทาย
 ที่จริงยังมีอานิสงสอีก ๒ ขอที่มีประโยชน
มาก คือถาเราระลึกถึงความตายเสมอ แลวนํา
ไปใชในการปฏิสัมพันธกับผูคน เราจะมีความ
สัมพันธที่ราบรื่นมากขึ้น เชน เวลาเราเจอใคร 
ลองคดิสกันดิวา นีอ่าจเปนการเจอกนัครัง้สุดทาย 
เราจะปฏิบัติตอเขาดีขึ้น  ใสใจความรูสึกของเขา 
ไมเอาแตใจตัว ไมวาผูนั้นเปนคนไกลตัว หรือคน
ใกลตัว อยางเชน พอ แม ลูก 
 มีหนุมคนหนึง่มกัมเีรือ่งระหองระแหงกบัแม  
แตพอมาฝกเจริญมรณสติ เขาจะเตือนตัวเอง
อยูเสมอเวลาอยูกับแมวา ใหปฏิบัติกับแมเหมือน
กับวาวันนี้เปนวันสุดทายของเรา เขาพบวามัน
ชวยเขาไดมาก  ทาํใหเขานุมนวลออนโยนกบัแม
มากขึน้ เถยีงแมนอยลง ฟงแมมากขึน้ ถาเราลอง
ปฏิบัติดวยความคิดแบบนี้กับใครก็ตาม อาตมา
เชือ่แนวาเราจะมเีรือ่งทะเลาะเบาะแวงกนันอยลง 
จะใสใจกันมากขึ้น 
 เพราะเรามักมองขามความจริงขอนี ้บางครัง้
จึงเกิดความเจ็บปวดขึ้นมาในชีวิต เรียกวาเปน
โศกนาฏกรรมก็ได  มีพยาบาลคนหนึ่งสนิทกับ
นองชายมาก เชาวันจันทร นองชายวัยรุนมาหา
พี่สาวท่ีโรงพยาบาล เชาวันนั้นเธอวุนมาก แต

นองชายก็มานัวเนียจนพีส่าวราํคาญ  จูๆ  นองชาย
พูดขึ้นมาวา “พี่รักผมไหม” ตอนนั้นพี่สาวกําลัง
ยุงกับงาน ไมมีอารมณคุยกับนอง แถมรําคาญ
ดวยซ้ํา จึงไลนองกลับบาน นองก็เชื่อฟงพี่สาว 
ขี่มอเตอรไซคกลับบาน แตไมถึงบาน ก็เกิดอุบัติเหตุ
เสียชีวิตกลางทาง พอพี่สาวรูขาว เธอทรุดเลย 
เธอไมไดเสยีใจทีน่องชายตายเทาน้ัน แตยงัรูสกึผดิ
ดวย ที่พูดไมดีกับนองชายกอนที่เขาจะเสียชีวิต 
เธอจะรูสึกดีขึ้น ถาประโยคสุดทายท่ีนองชาย
ไดฟงจากเธอ เปนคําพูดที่ดีกวานี้

ทําไมเธอพูดเชนนั้นกับนองชาย เพราะ
เธอคิดวาเด๋ียวก็มีเวลาคุยกันที่บาน แตหากเธอ
ไดคดิวา การพดูคยุทีโ่รงพยาบาลตอนนัน้ อาจเปน
การคุยครั้งสุดทายของเธอกับนองชาย เธอก็จะ
พูดดีกับนองอยางแนนอน ไมใชอารมณกับเขา 
แตเปนเพราะเธอไมไดคิดแบบน้ัน สิ่งที่เธอพูด
กับนองจึงกลายเปนปมที่ติดคางใจ เวลาผานไป
หลายป เธอก็ยังรูสึกผิดที่พูดกับนองแบบนั้น
 อีกรายหนึ่งเปนนักธุรกิจหญิง ขณะที่กําลัง
ติดพันอยูกับงาน ไดมีโทรศัพทมาจากญาติสนิท 
นํ้าเสียงของญาติไมดีเลย เพราะมีความกลัดกลุมใจ 
ญาติพยายามคุยกับเธอ แตเธอกําลังวุนกับงาน 
จึงไมอยากคุยดวย ญาติถามวาเย็นน้ีมาหาเธอ
ไดไหม แตเธอตัดบทไปดวยการบอกวา “ฉันไมมี
เวลา” แลวก็วางหู  เชาวันรุงขึ้น เธอไดทราบวา
ญาติคนน้ันฆาตัวตาย เธอเสียใจมาก เธอมั่นใจ
เลยวา ถาใหเวลาพูดคุยกับญาติคนนั้น หรือวาให
เขามาหาเธอ ญาติจะไมรูสึกแยจนฆาตัวตาย ถาเธอ
เตือนตนสักหนอยวา การคุยกับญาติครั้งนั้น อาจ
เปนการคยุครัง้สดุทาย เธอคงจะไมตดับทแบบน้ัน 
เธอคงจะพูดดีๆ กับญาติ และอาจชวยใหญาติ
คนนั้นไมฆาตัวตาย แตเปนเพราะเธอไมไดคิด
แบบนั้น เธอจึงพูดไปตามอารมณ ญาติคนนั้นพอ
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หาคนคุยดวยไมได จึงฆาตัวตายในที่สุด
การเจริญมรณสติดวยการตระหนักอยูเสมอ

วาคนที่เราคุยดวย พบปะดวย เราอาจจะไมได
คุยหรือพบเขาอีก การพบกันวันนี้อาจเปนการ
พบกนัครัง้สดุทาย  การตระหนกัจะชวยใหความ
สมัพนัธของเรากับเขาดขีึน้ ไมเผลอทาํส่ิงทีต่อง
เสียใจในภายหลัง 
 มอีีกรายหนึง่เปนพยาบาล เธอเปนคนพทัลงุ 
ตอนเด็กๆ พอแมไมคอยมีเวลาเล้ียงเธอ เพราะ
ทํางานคาขาย เธอจึงอยูกับยาย ยายเลี้ยงเธอมา
ตั้งแตเล็กจนโต กระทั่งเธอไปเรียนพยาบาลตอที่
จงัหวดัซึง่ไกลบาน เมือ่เรยีนพยาบาลจบถงึไดกลบั
มาทํางานที่บานเกิด จึงไดใกลชิดยายอีกครั้งหนึ่ง 
แตก็ไมไดมีเวลาอยู กับยายเทาไร เพราะวา
งานเยอะ ออกไปทํางานแตเชากลับบานก็คํ่า 
บางวันก็ดึก จึงไมคอยไดคุยกับยายเทาไร
 วันหนึ่งยายปวย เธอพายายไปรักษาที่
โรงพยาบาลของเธอ ทาํใหมีเวลาดแูลยายมากขึน้ 
ถึงจะไมมาก แตเธอก็ดีใจที่ไดมีเวลาตอบแทน
บุญคุณของยาย วันหนึ่งยายพูดขึ้นมาวา “ยาย
อยากเห็นสะพานขามทะเลนอยที่เพิ่งสรางเสร็จ 
พายายไปดูหนอย” เธอตอบวา “ไดเลยยาย แต
เสารอาทิตยนี้หนูไมวางนะ เพราะวาตองไปชวย
งานรับปริญญาของเพื่อน ไวอาทิตยหนาแลวกัน 
หนูจะพายายไป” พอถึงเย็นวันอาทิตย ปรากฏ
วายายมีอาการหนักตองเขาหองไอซียู หลังจาก
นั้นยายก็ทรุดหนัก จนกระทั่งเสียชีวิต เปนอันวา
เธอไมไดพายายไปดูสะพานใหม เธอเสียใจมาก 
เพราะยายก็ไมเคยขออะไรจากเธอเลย มีเพียง
ครั้งน้ีที่ยายขอใหเธอพาไปทะเลนอย ซึ่งอยูหาง
จากโรงพยาบาลแค ๒๐ กิโลเมตรเทานั้น ถาเธอ
รีบทําใหยายทันที ไมตองรออาทิตยหนา เธอก็คง
ไมรูสึกผิด แตเปนเพราะเธอไมทันคิดวา เวลา

ของยายเหลือนอยแลว เธอจึงเลือกไปชวยงาน
รับปริญญาของเพื่อนกอน หากเธอตระหนักวา 
อะไรๆ ก็เกิดข้ึนไดกับยาย ยายอาจจะจากไป
วนัน้ี...วันพรุง เธอก็คงจะรีบทาํตามคาํขอรองของ
ยายทันที ซึ่งถาเธอทํา ก็จะไมรูสึกผิดติดคางใจ
นานนับสิบปอยางนี้
 ผูคนเกิดความทุกข มีปมติดคางในใจ เพราะ
ไมไดเฉลียวใจวา คนที่ตนรักอาจไปวันนี้...วันพรุง 
จึงไมไดทาํในสิง่ทีส่มควร กลบัทาํในสิง่ทีไ่มสมควร 
เมื่อรูอยางนี้แลว จึงควรเตือนตนเสมอวา คนที่
เราพบปะหรือพูดคุยในวันนี้ วันหนาเราอาจ
ไมไดพบเขาอีก จึงควรทําดี พูดดีกับเขาเสียแต
วนัน้ี หากอยากจะชวยเขา ทาํอะไรใหเขา ก็รบีทาํ 
อยาผัดผอน ใหรีบทําเดี๋ยวนี้ อยาผัดผอน คําวา 
“เดี๋ยวนี้” กับ “เดี๋ยวกอน” มันใกลกันมาก แต
สงผลตางกันไกลมาก
ประโยชนขอที่ ๘ เห็นคุณคาของสิ่งที่ตนมีอยู
 นอกจากนี้ การเจริญมรณสติยังชวยเตือนใจ
ใหเราเห็นคุณคาของสิ่งที่มีดวย ซ่ึงชวยใหเรามี
ความสุขไดงายขึ้น สังเกตไหม คนทุกวันนี้ไมคอย
เห็นคุณคาของสิ่งที่ตนมี แตกลับเห็นคุณคาของ
สิ่งที่ตนยังไมมี ทุกวันนี้เรามีอะไรมากมาย แตก็
ไมมีความสุข เราคิดวาเราจะมีความสุข ก็ตอเมื่อ
ไดสิง่ใหม ซึง่เปนสิง่ทีเ่รายงัไมม ีไมวาเปนกระเปา
ใบใหม โทรศัพทเครื่องใหม รถคันใหม หรือบาน
หลังใหม สิ่งที่เราไมมีนั้น ดูมีเสนหเสมอ สวน
สิ่งท่ีเรามีนั้น เรากลับไมคอยเห็นความสําคัญ
เทาไร จะเห็นคุณคาก็ตอเมื่อมันสูญหายหรือ
เสียไปแลว นาฬกา แวนตา ที่เราใชอยูทุกวัน 
เราไมคอยเห็นคาของมัน อยากไดอันใหมดวยซํ้า 
แตพอมนัหายไป หรอืเสยีไปเมือ่ไร ถงึตอนน้ันเรา
ถึงจะเห็นคาของมัน 
 ตอนที่เรายังมีตามองเห็น เรามีหูไดยิน เรา
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มีอาการครบ ๓๒ เดินเหินไปไหนมาไหนได คน
สวนใหญไมคอยเห็นวาเปนสิ่งท่ีมีคา ตอเมื่อ
ตาบอด หูหนวก อัมพฤกษ อัมพาตแลว ถึงคอย
เห็นคุณคาของสิ่งเหลานั้น นอยคนจะเห็นคุณคา
ของการที่เรามีลมหายใจปกติ แตพอปวยตองใช
เครื่องชวยหายใจ หรือเปนถุงลมโปงพอง ถึง
ตอนนี้พรอมจะทุมเทเงิน ๑๐ ลาน ๑๐๐ ลาน
เพื่อใหกลับมาหายใจไดเหมือนเดิม คําถามคือ 
ทําไมเราตองรอใหสูญเสียสิ่งเหลานี้ไปกอน ถึง
คอยมาเห็นคุณคาของมัน ทําไมไมเห็นคุณคา
ขณะที่มันยังอยูกับเรา แตถาเรานึกถึงความตาย
อยูเสมอ ระลึกถึงวาสิ่งท่ีเรามีวันนี้ อาจจะตอง
สูญเสียไปวันหนา การคิดแบบนี้จะชวยเตือนใจ
ใหเราเห็นคุณคาสิ่งที่เรามีในวันนี้ทันที 
 ถานึกวาสักวันเราจะตาบอด เราจะหายใจ
ไมคอยได เราจะเปนอัมพฤกษ อัมพาต แลวเรา
จะรูสึกขอบคุณ ที่เรายังมีตามองเห็น ลมหายใจ
สะดวก ขาแขนเปนปกต ิเดนิเหนิไดสะดวก ไมเปน
อัมพฤกษ อัมพาต ไมพิการ มรณสติจะชวยทําให
เราตระหนักวา สิ่งที่เรามีวันนี้ วันหนาเราอาจจะ
ไมมี เพราะฉะนัน้จงึเตอืนใจใหเราเหน็คณุคาของ
สิ่งเหลานี้

 มผีูหญงิคนหน่ึงเธอบอกวา ทกุเยน็ทีส่ามแีละ
ลูกกลับมาบานกินขาวพรอมหนากัน แคน้ีเธอก็
มีความสุขแลว สุขมากดวย เธอขอบคุณทุกสิ่ง
ทุกอยาง ท่ีทําใหมีชวงเวลาอยางนี้ เธอไม
ตองการอะไรแลว แคน้ีเธอก็มคีวามสขุแลว เพราะ
อะไร เพราะเธอไมแนใจวา พรุงนี้เธอจะมีโอกาส
เจอหนาสามแีละลกูหรอืไม พรุงน้ีใครจะมอีนัเปน
ไปหรือเปลา พอคิดแบบน้ีเธอจึงขอบคุณที่สามี
และลูกมากินขาวพรอมหนา 
 ความสุขของเธอเปนเรื่องงายมาก ไมตอง
มีอะไรใหมๆ เขามาก็ได ไมตองมีรถคันใหม 
มบีานหลงัใหม มทีีด่นิแปลงใหม หรอืวาไดเล่ือนขัน้ 
เลื่อนตําแหนง แคมีอยางที่เธอมีอยูตอนนี้ ก็มี
ความสุขแลว คนสวนใหญไมคอยเห็นคุณคาของ
สิ่งที่ตนมี แตผูหญิงคนนี้เห็น เพราะเธอตระหนัก
วาสิ่งที่มีวันนี้ วันหนาอาจจะไมมีก็ได การเจริญ
มรณสติ หากทําเปน เราจะมีความสุขไดงายๆ 

แนวทางเจริญมรณสติที่ถูกตอง

 อยางไรก็ตาม อาตมาอยากยํ้าวา หากจะ
เจริญมรณสติก็ตองทําใหถูก เพราะถาทําไมถูก 
อาจเกิดความรูสึกหดหูใจก็ได  
 การเจรญิมรณสตทิีถ่กูตองน้ัน ม ี๒ สวนดังน้ี  
  สวนแรก คอืการตระหนักถึงความจรงิวา เรา
ทุกคนตองตาย อันนี้แนนอนเลย แตวาในความ
แนนอนก็เต็มไปดวยความไมแนนอน คือไมรูจะ
ตายเมื่อไร 
 ถานักเรียนรูวาตองสอบ แคนี้ก็หนักใจแลว
นะ แตอยางนอย ถารูวาสอบเมื่อไรก็ยังดีใชไหม 
แตในชีวิตจริงเราไมรูจะสอบเมื่อไร ความตาย 
คือบททดสอบหรือการสอบครั้งสุดทาย แครูวา
มีการสอบแบบน้ี ก็ชวนใหหนักใจแลว แตเมื่อ
ไมรูวาจะสอบเมื่อไร ยิ่งหนักใจเขาไปใหญ ความ
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ไมแนนอนของความตาย หมายความวา เราอาจ
จะตายในอกี ๓๐ ปขางหนากไ็ด อาจจะตายปหนา
ก็ได หรืออาจจะตายพรุงนี้ก็ได 

สวนทีส่อง คอืถาเกิดวาเราจะตายพรุงนี ้หรอื
ตายเร็วๆ นี้ หรืออีกหนึ่งปขางหนา ใหถามตัวเอง
วา เราพรอมหรอืยงั พรอมตายไหม เราจะพรอม
หรือไมขึ้นอยูวา 
๑) เราทําดีมาพอหรือยัง 
๒) หนาที่ที่เรามี เราทําเสร็จสิ้นหรือยัง  
๓) เราพรอมจะปลอยวางทุกสิ่งหรือไม  
  ทั้ง ๓ ขอนี้สําคัญนะ ถาเราเจริญมรณสติ 
โดยนึกถึงแตวาเราตายแน  แตไมไดถามตัวเอง
ในสวนทีส่อง เราจะรูสกึหดหูไดงาย แตถาถามแลว 
ตอบวาเรายังไมพรอม คือยังทําความดีไมมากพอ 
หนาท่ีที่ควรทําก็ยังคั่งคาง และยังไมพรอมจะ
ปลอยวางทุกสิ่ง ก็จะเกิดความรูสึกกระตือรือรน 
ความขวนขวายทีจ่ะทาํส่ิงนัน้ใหแลวเสรจ็ ภาษา
บาลีใชคําวา สังเวช  สังเวชในความหมายนี้เปน
สิ่งดี ทําใหเรงรีบขวนขวายในธรรม เปนกุศล แต
พอคาํนีก้ลายมาเปนสงัเวชในภาษาไทย กลบัแปล
วา ความสลดหดหู  ซึ่งเปนอารมณอกุศล 
 ที่เราไปสังเวชนียสถาน ไมใชไปเพื่อใหเกิด
ความสลดหดหู แตไปเพื่อกระตุนเตือนใหเรา
เรงรีบปฏิบัติธรรม เกิดความกระตือรือรนที่จะ
ทําความเพียร ไมปลอยเวลาใหเปลาประโยชน 
เพราะฉะนั้นเวลาเราเจริญมรณสติ ขอใหมีครบ
ทัง้ ๒ สวน คอืสวนท่ีหนึง่ เปนเรือ่งความจรงิของ
ชวีติท่ีไมมใีครหนพีน สวนทีส่อง เปนสิง่ทีค่วรทาํ  
ถายังไมไดทํา ก็ใหเรงรีบทําเสีย

วิธีเจริญมรณสติ ในชีวิตประจําวัน

 การเจรญิมรณสตทํิาไดหลายแบบ ไมใชวาจะ
ตองมาซอมตายกอนนอนเทานั้น  เวลาเราไปงาน

ศพ ไปเยี่ยมคนปวย ก็เจริญมรณสติได 
 วิ ธีที่ อาตมาใช บ อย คือ เวลาเดินทาง 
พยายามนึกอยูเสมอวา นี่อาจจะเปนการเดิน
ทางครัง้สดุทาย รถอาจจะชน เครือ่งบินอาจจะตก
ก็ได เม่ือนึกเชนน้ีก็มาดูใจตัวเองวาเปนอยางไร 
ใจกระเพื่อมไหม พรอมยอมรับความตายหรือไม 
ถามใจตัวเองวาพรอมจะปลอยวางทุกอยางหรือเปลา 
หรือจะวางใจอยางไร หากรถกําลังชน  เครื่องบิน
กําลงัตก พวกเราลองทาํแบบน้ีดก็ูได  จินตนาการ
วา หากเหตุรายกําลังจะเกิดขึ้นอีกไมก่ีวินาที
ขางหนา เราจะเอาใจไปไวที่ไหน อยูที่ลมหายใจ 
นึกถึงพระพุทธเจา หรือสวดมนต ซอมแบบนี้บอยๆ 
ก็ดีนะ หากวามันเกิดขึ้นจริง เราจะวางใจไดถูก 
ทันทวงที
 บางคนสงสัยวาคิดแบบนี้ เปนการแชง
หรือเปลา เปนอัปมงคลไหม ถาหากวาเราซอม
แบบนี้แลว ทําใหเราไมประมาท ทําใหเราตื่นตัว
อยูเสมอ ก็ไมถอืวาเปนอปัมงคล เปนมงคลเสยีอีก 
ในมงคลสูตรซึ่งพูดถึงมงคล ๓๘ ประการ มี
ตอนหน่ึงกลาววา “อปปฺมาโท จ ธมเฺมส”ุ แปลวา 
ความไมประมาทในธรรมท้ังปวง เปนมงคล
อันสูงสุดประการหนึ่ง ถาเรานึกคิดแบบน้ีแลว 
เกิดความไมประมาทในชีวติ เกิดการเตรียมพรอม
เสมอ อยางนี้นับเปนมงคล ไมใชอัปมงคล เวลา
ขึ้นลิฟตสูงๆ ลองนึกบางวา ถาเกิดลิฟตคางจะ
ทําอยางไร ขับรถขึ้นทางดวนแลวเกิดรถพุงตกลง
มาขางลางจะทาํอยางไร ทาํอยางไรหมายถงึทาํใจ
อยางไร นกึเอาไวบาง จะทาํใหเกดิความไมประมาท
ในชีวิต 
 อีกวิธีที่อาตมาใชบอย คือเวลาดูขาวหรือ
อานขาวเกี่ยวกับอุบัติเหตุ แผนดินไหว ภัย
ธรรมชาติ หรือแมกระทั่งอาชญากรรม ลองนึกวา
ถามันเกิดขึ้นกับเรา เราจะทําใจอยางไร เตือนใจ
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วามันอาจจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไรก็ได สิ่งเหลานี้
เปนไปไดเสมอ นี่เปนการเจริญมรณสติในชีวิต
ประจําวัน 

เมื่อถึงเวลานั้น “นึกถึงพระ ละทุกสิ่ง”

 เรื่องการวางใจในยามเกิดเหตุราย หรือเมื่อ
ความตายมาถงึ ม ี๒ ขอทีอ่าตมาจะพดูถงึอยูเสมอ 
คือ “นึกถึงพระ ละทุกสิ่ง”  นึกถึงพระ หมายถึง 
นึกถึงพระรัตนตรัย หรือจะนึกถึงบุญกุศลความดี
ที่ไดทําก็ได จากน้ันก็ปลอยวางทุกอยาง ไมวา
รางกาย ลูกหลาน คนรัก พอแม ทรัพยสมบัติ 
งานการ ถึงตอนนั้นก็ตองปลอยทุกอยาง รวม
ทั้งความโกรธ ความรูสึกผิดติดคางใจ ปลอยวาง
ใหหมด จะชวยใหจิตเปนกุศลและตายดี นี่
สําหรับคนทั่วไป 
  แตถาคนที่เจริญกรรมฐานเปนประจํา ก็อาจ
นอมจติอยูกบัลมหายใจ มีสติรูอยูกบัปจจบัุน เห็น 
รูทันอารมณที่เกิดขึ้น ไมวาความรูสึกนึกคิดใดๆ 
เกิดขึ้นก็วางใหหมด อยูกับปจจุบัน นี่สําหรับคน
ที่ปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะเจริญสติปฏฐาน  
 สวนคนที่ไมไดเจริญสติปฏฐาน ทําไมเปน
หรือไมถนัด ใหนึก ๒ อยางคือ นึกถึงพระ 
ละทกุสิง่ หรอืวาถาจะนกึอยางเดยีวกไ็ด คอืนกึถงึ
พระพุทธเจา เห็นพระพุทธรูป เห็นพระพักตร
ของพระองค กําหนดจิตอยูตรงนั้น แลวอะไรจะ
เกิดก็เกิด 
  บางคนอาจจะชอบสวดมนต เพราะวา
นึกเปนภาพแลว นึกไมถนัด สวดมนตก็ชวยได 
สวดมนตบทที่เราสวดอยูประจําจนคลอง เวลา
หนาสิว่หนาขวาน นกึถงึบทสวดนัน้ ใจจะเปนกศุล 
ความกลัวและความวิตกจะครอบงําไดนอยลง 
สวดบทไหนก็ได ทีเ่รารูสึกเช่ือมโยง ทีเ่ราสามารถ
นอมจิตของเราใหแนบแนน บทอิติปโส หรือ

ธมัมจกักปัปวตัตนสตูร ก็ได ขอสาํคญั คอืสวดแลว
จติเรานิง่ ไมแสสาย อาจเปนบทสวดทีท่าํใหระลกึ
ถึงพระรัตนตรัย หรือดีกวานั้น คือบทสวดมนตที่
ทําใหเราตระหนักถึงสัจธรรมความจริงวา ส่ิงทั้ง
ปวง ไมเที่ยง เปนทุกข ไมใชตัว ไมใชตน คือเห็น
พระไตรลักษณยิ่งดี 
 ในบางกรณี พระพุทธเจานอมใจผูปวยให
นึกถึงพระรัตนตรัย รวมทั้งศีลหรือความดีที่ได
บาํเพญ็ จากนัน้ก็ทรงนอมใจใหมาพจิารณาสงัขาร
วา เปนไตรลกัษณ คอืแทนทีจ่ะนอมใจใหละทกุสิง่ 
กใ็หพจิารณาวา สงัขารเปนไตรลกัษณ ไมสามารถ
ยึดมัน่ถอืมัน่อะไรได หรอืจะสวดบทอนัตตลกัขณ
สูตรก็ได ความหมายชัดเจนแจมแจง บทสวด
อะไรก็ไดที่เรารูสึกเชื่อมโยงผูกพันแลวสวดคลอง 
ไมใชกําลังจะตายอยูแลว แตนึกบทสวดไมคอยออก 
เพราะตื่นตระหนกตกใจ อยางนี้ไมควรเลย 

ความตายเปนที่สุดแหงความทุกข 

    ความทุกขของคนเรามี ๒ ขอใหญๆ คือ 
พลัดพรากจากสิ่งท่ีรักท่ีพอใจ และประสบกับ
สิ่งที่ไมรักไมพอใจ ทั้ง ๒ ประโยคนี้คุนไหม เวลา
เราสวดทําวัตรเชาทุกครั้ง จะมี ๒ ประโยคนี้  
ความทุกขของคนเรา ทุกขใจหรือทุกขกายก็
แลวแต ลวนวนเวียนอยูกับ ๒ เรื่องนี้  
  ความตายเปนที่สุดแหงความทุกข เพราะ
เปนท่ีสุดแหงความพลัดพราก ไมวามีเทาไร
ก็หมด อีกทั้งยังเปนท่ีสุดของการประสบกับ
สิ่งที่ไมรักที่ไมพอใจ เชน ความเจ็บปวด ความ
เจ็บปวดที่เราเคยผานมาในชีวิต หนักเทาไรก็
ไมเทากับที่จะเจอตอนวาระสุดทาย เคยไดยิน
คําพูดที่วา “ตายเพราะทนพิษบาดแผลไมไหว” 
ไหม ถาทนพิษบาดแผลไหว ก็ไมตาย แตเพราะ
ทนไมไหวจึงตาย ที่สุดของความเจ็บปวด คือ 
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สิ่งที่จะตองเจอเมื่อความตายมาถึง

ฝกใจพรอมรับความเจ็บปวด

 การเจรญิมรณสตเิปนการฝกใจใหปลอยวาง
ในส่ิงที่ เรารักและพอใจ แตเทานั้นยังไมพอ 
เราตองฝกใจพรอมเผชิญกับสิ่งที่ไมรัก ไมพอใจ
ดวย โดยเฉพาะความเจ็บความปวด 
  ความพลัดพรากสูญเสีย เปนแคครึ่งหนึ่ง
ของความตาย อีกครึ่งของความตาย คือการ
เจอความเจบ็ปวด  ดงันัน้ นอกจากการเตรยีมใจ
รับมือกับความพลัดพรากสูญเสียในวาระสุดทาย
แลว เราตองฝกใจใหพรอมรับมือกับความเจ็บ
ความปวด เมื่อเวลานั้นมาถึงดวย
 สิ่งที่ไมรักไมพอใจ ที่เราตองประสบในเวลา
จะตาย นอกจากความปวดแลว อกีอยางหนึง่กค็อื
ความไมแนนอนวาจะไปไหน สุคติหรอืทคุติ แตวา
กอนจะถึงวันนั้น ตองฝกรับมือกับความเจ็บปวด 

   เราจะรับมือความเจ็บปวดได อย างไร 
กรวดทีม่นัทิม่ตาํเทาขณะเดนิ นับวาเลก็นอยมาก 
เมื่อเทียบกับความเจ็บปวดตอนจะตาย ขนาด
ถอนฟนโดยไมใชยาชา ปวดแคไหนก็ยังเล็กนอย
กวาความปวดตอนจะตาย ใชไหม คนใกลตาย
เพราะโรคมะเรง็ หลายคนปวดมาก ขนาดมอรฟน
ยังเอาไมอยูเลย จึงทุกขทรมานมาก เมื่อรูเชนนี้
แลวก็อยาประมาท ฝกเอาไว อาตมาไมไดแนะนํา
ใหฝกถอนฟนโดยไมใชยาชานะ แตควรฝกอยูกับ
ความเจ็บความปวดทีละเล็กทีละนอย จนกระทั่ง
อยูกับมันไดโดยไมทุกขทรมาน 
 สิ่งนี้เปนทักษะสําคัญที่จะชวยใหเราไมทุกข
ทรมานเวลาใกลตาย  จะทําอยางน้ันได ตองมี 
สติ สมาธิ ปญญา เมตตา และศรัทธา เหลานี้
มคีวามสาํคญัมาก เพราะเปนธรรมทีจ่ะชวยใหเรา
รับมือกับความเจ็บปวดได คือแมกายทุกข แตใจ
ไมทกุข  มทุีกขเวทนาก็จรงิ แตไมทกุขทรมาน
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พระธรรมเทศนา 

พระดษุฎ ีเมธงักโุร วดัทุง่ไผ ่ชุมพร

 ในบรรดามารทั้งหา (คือ มัจจุมาร ขันธมาร 
กิเลสมาร เทวปุตตมาร และอภิสังขารมาร) 
ความตายนบัเปนพญามารใหญ จนเรยีกวา มัจจรุาช 
และยังมีเสนามารใหญนอย เชน ความแก (ชรา) 
และความเจ็บไข (พยาธิ) เปนผูชวย คอยบั่นทอน
กําลังและความสุขของทุกชีวิต เปนการเตือนให
ตระหนักถึงอานุภาพของความตายท่ีประกาศิต
ไววา ไมมีใครอาจหลีกพนไปได ไมวาจะเปน
พระราชา มหากษัตริยที่ยิ่งใหญ นักรบที่เกรียงไกร 
อัครเศรษฐีที่มั่งคั่ง หรือนักปราชญศาสดาที่มี
ผูติดตามมากมายปานใด แตกระนั้น ก็ยังมีผูรู 
ผูฉลาด สามารถใชปญญาเขาใจความจริง และ
นําความตายมาใชประโยชน ใหเกิดความเพียร 
ความไมประมาท จนสามารถชนะความตายได 
หมายความวา ความตายไมอาจทําใหจิตใจท่ี
ฝกฝนอบรมดีแลว ตองหวั่นไหว เปนทุกข เจาจุก
จมจอม ยอมแพแกมัจจุมารนั้นได!

ความตายนากลัวหรือไม
ความตาย คืออะไร?

 ความตาย คือการหมดสภาพความสามารถ
ในการทําหนาที่การงาน หรือใชการไดตามที่
ควรจะเปน เชน นาฬกาเดินไมได รถแลนไมได 
แขนขาขยับไมได เรียกวา นาฬกาตาย รถตาย 
แขนขาตาย รวมไปถึงไรสมรรถภาพทางเพศ 
เรียกวากามตายดาน ภาวะการนั้นอาจเปนไป
ชั่วคราวแลวแกไขใหกลับคืนดี หรือบางครั้งก็ไม
อาจซอมแซมใหกลับใชการไดอีก บางทีตองทิ้ง
หรือนําไปแปรรูปดัดแปลงใชทําประโยชนอื่นตอ
 ยงัมคีวามตายอกีอยางหน่ึง คอืถงึสิง่น้ันจะมี 
แตก็เหมือนไมมี คือไมมีความหมาย ความสําคัญ
เชนเดิม เชน การตายไปจากใจของคนทั้งหลาย  
ตายไปจากความสํานึกดีงาม ตายไปจากความ
ทรงจํารําลึกถึง ความตายอยางหลังน้ีลึกซ้ึงกวา
อยางแรก



ตายแลว ดูตรงไหน?

 ในทางการแพทย เมื่อยังไมมีเทคโนโลยีซับซอน 
ใชการวินิจฉัยอยางงายๆ ตามธรรมชาติ
 ๑. เม่ือไมมีลมหายใจ ทีเ่รยีกวา สิน้ลมปราณ 
เพราะชีวิตอยูไดตองมีลมหายใจหลอเลี้ยง ตอมา
ก็มีการผายปอด กลับฟนคืนได และมีเครื่องชวย
หายใจ
 ๒. เม่ือหัวใจหยดุเตน ทีเ่รยีกวา ส้ินใจ ตอมา
ก็มีการปมหัวใจ ดวยเครื่องมือ และการผาตัด
เปลี่ยนหัวใจ หรือหัวใจเทียม
 ๓. เม่ือสมองตาย เนื่องจากเชื่อวา สมอง
ตองอาศัยเลือดจากหัวใจและอากาศหลอเลี้ยง 
เมื่อสมองตายจะไมอาจฟนกลับคืนไดอีก แม
ระบบอ่ืนๆ อาจทาํงานอยูไดดวยประสาทอตัโนมตัิ 
หรือเครื่องมือแพทยชวย ก็อยูอยางผัก ไมรูตัว
หรือมีสติสัมปชัญญะ
 อยางไรก็ดี วงการแพทยสมัยใหม ยังรูเรื่อง
จิตและสมองไมครบถวนทั่วถึง เมื่อเทียบกับ
ความรูในทางศาสนา และมีประสบการณทาง
จิตหลายอยางที่วงการแพทยยังอธิบายไมได 
จึงตองตระหนักถึงความจํากัดนี้ดวย และไม
ปดกัน้ประสบการณ ภูมธิรรม และภูมปิญญาทาง
ศาสนาตางๆ

ตายแลวไปไหน?

 ๑. บางคนตอบงายๆ วา ตายแลวก็ไปเผา 
ไปฝง หรือทิ้งใหเสื่อมสลายไปเองตามกาลเวลา 
และคิดวา เมื่อหมดลมก็หมดเรื่องหรือหมด
ทุกข ไมมีอะไรตองสนใจจดจํา หรือดําเนินตอ 
ประโยชนที่จะได ก็เพียงแคกลายไปเปนปุย หรือ
อาจเปนภาระสิ้นเปลืองที่ตองทําพิธีกรรมทาง
ศาสนาใหผูตาย เพื่อเปนหนาตาเกียรติยศแกผูที่
ยังอยู ซึ่งหากทํามากไปไมเหมาะสม อาจนําไปสู

ปญหา “คนตายขายคนเปน” หรือ “คนเปนขาย
คนตาย” ซ่ึงก็เปนปญหาบางประการของสังคม
ที่ผานมา
 ๒. สาํหรบัผูท่ีเชือ่ในคําสอนทางศาสนากม็คีติ
ตางๆ กันไป เชน ในศาสนาที่เชื่อในพระเจาองคเดียว 
(เชน ยิว คริสต อิสลาม) ก็มีความเชื่อเรื่อง
โลกหลังการตาย แลวมีการกลับฟนคืนชีพเพื่อ
รับคําพิพากษาจากพระผู สราง มีการรับโทษ
ในนรก และมีชีวิตนิรันดรในสวรรค ซ่ึงอาจจะ
แตกตางจากทางพุทธศาสนา
 ในลัทธิศาสนาที่เช่ือเรื่องวิญญาณอมตะ 
และการเวียนวายตายเกิด เชน ศาสนาฮินดู และ 
วญิญาณนิยม มองเหน็การตายและเปลีย่นภพภมูิ 
เปนเหมือนการเปลี่ยนเสื้อผาชุดใหมของบุคคล 
ที่มีอัตภาพเดิม และการเดินทางในแบบเวียน
เกิดเวียนตาย แบบชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน และวันพระ
มิไดมีหนเดียว ตองขัดเกลาตนจนบริสุทธ์ิ และ
เขารวมใน ปรมาตมัน อันเปนสิ่งสูงสุด ที่เปน
จุดหมายปลายทาง
 สําหรับพุทธศาสนา การตายไมใชจุดจบของ
ทุกสิ่ง ไมใชการพนทุกขแทจริง หรือ หมดลมก็
หมดเรื่องโดยอัตโนมัติ หากขึ้นอยูกับจิตใจท่ีได
รบัการฝกฝนอบรม หรอืภมูจิิตภมูธิรรมน้ันๆ เปน
อยางไร ซึ่งมีรายละเอียดนาสนใจมาก

การแบงชั้น การตาย

 เมื่อสิ่งท่ีสมมติวาเปนบุคคลตาย แมจะเปน
การตายของคนเหมือนกัน แตสมมติบัญญัติของ
สงัคมก็ยงัทาํใหแตกตางกันไปได ดงัจะเห็นไดจาก
การใชคาํในภาษาไทย มรีะดบัสงูตํา่ของการเรยีก
การตายตางกันไป ตามหลกัการใชราชาศพัท อาทิ
- พระเจาแผนดิน ตาย เรียก สวรรคต หรือ เสด็จ
สูสวรรคาลัย
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- เจาประเทศราช ตาย เรียก ทิวงคต
- พระบรมวงศานุวงศ สมเด็จพระสังฆราช ตาย 

เรียก สิ้นพระชนม
- เจานายชั้นหมอมเจา ตาย เรียก สิ้นชีพิตักษัย
- ขาราชการชัน้ผูใหญ ตาย เรยีก ถงึแกอสัญกรรม
- ขาราชการช้ันรองลงมา ตาย เรียก ถึงแก

อนิจกรรม
- คนทั่วไป ตาย เรียก ถึงแกกรรม
- พระภิกษุสงฆ สามเณร ตาย เรียก ถึงแก

มรณภาพ
- สัตวใหญ เชน ชาง ตาย เรียก ลม
- คําแสลง คําตลาด เรียกการตายวา ซี้ เดดสมอเร 

มองเทง ลาโลกไปโดยไมสมัครใจ...
- ในขณะที่สํานวนเกา ใชคํากลางๆ ตามสภาวะ

วา ทํากาละ มรณะ จุติ...

อาการตาย แบบตางๆ

 ยัง มีการจําแนกเรียกลักษณะการตาย 
แสดงถึงสาเหตุ และสภาพการตายท่ีชาวบานใช
หลายแบบ ลวนสะทอนใหเห็นความเปราะบาง 
ไมยัง่ยืนของชวีติ ทีอ่าจแตกทาํลายไดตางๆ กนัไป 
เชน
- ตายโหง ใชเมือ่ตายเพราะถกูฆาตกรรม อบัุติเหตุ 

ที่ผิดจากธรรมชาติ กอนเวลาอันควร
- ตายห่า คือ ตายเพราะโรคราย ความเจ็บปวย 

โรคระบาด เชน อหิวาตกโรค
- ตายแห้ง  ตายซาก อดตาย แหงตาย ตายเพราะ

อดอยาก ขาดแคลนอาหาร ทุพภิกขภัย 
- อดอยากปากแห้ง (อดขาวดอกนะเจาชีวาวาย 

ไมตายดอกเพราะอดเสนหา)
- ตายเพราะปาก คือกินมากเกิน กินตามใจ หรือ

พูดมาก พูดไมดี (ปลาหมอตายเพราะปาก)
- ตายเพราะรัก การจากหึงหวง โกรธแคน 

แยงชิงทํารายกัน
- ตายคาหลับ หรอืใหลตาย เพราะหวัใจวาย หรอื

ระบบรางกายผิดปกติ ตอนนอนหลับ ช็อกตาย
- ตายคาอก (ดีกวาตกน้ําตาย) ตายคาเกาอี้  

ตกสวรรค ตายไมทันรูตัว
- ตายทั�งกลม เมื่อแมต้ังทองแลวตายพรอมลูก

ในทอง
- ตายทั�งกรมทั�งกอง ตายทั้งรัง เพราะทุจริตเปน

ทีม หมดทั้งขบวน
- ตายเพราะฆ่าตวัเอง (อัตวินิบาตกรรม) วิธีตางๆ 

เชน ผูกคอ โดดตึก เผาตัว ยิงตัวเอง
- ตายเพราะไม่อยากอยู่ เปนโรคทางใจ เชน 

ซึมเศรา ซึ่งปจจุบันมีมากขึ้นๆ 
- และสุดทายที่ตองใชเวลานานคือ แก่ตาย ตาย

เพราะสิ้นอายุขัย หรือสิ้นบุญ เหมือนตะเกียง 
หมดไส หมดนํ้ามัน หรือลมกระโชกดับ (ตาย
เพราะ กรรมเกา ตัดรอน)...

 จะเห็นไดวา ชีวิตเปนของนอย บอบบาง 
ไมยั่งยืน ตองมีปจจัยสนับสนุน เมื่อปจจัยสนับสนุน
ขาดหายไป แมเพียงบางสวน ชีวิตก็พรอมจะ
แตกดับไดทุกเมื่อ

ประเภทการตาย ๒ แบบ

(ตายอยางสมเกียรติ และตายอยางเขียด) 
 เพ่ือใหพิจารณาถึงคุณภาพ ยิ่งกวาปริมาณ 
หรือสนใจแกนแท ยิ่งกวาเปลือกนอกของการตาย 
มักแบงการตายเปน ๒ ประเภท คือ การตายดี 
และการตายท่ีไมดี โดยการตายดี ตองมีการ
เตรยีมตวั เตรยีมใจ และไมมปีญหาวุนวาย เพราะ
การตาย โดยผู ตายยอมรับ และจัดการอยาง
เปนธรรม ใหเปนไปตามประสงคของผูตาย อาจ
ทาํพนัิยกรรมชวีติ สัง่เสยี ขอโทษ และอโหสกิรรม 
อําลา และจากไปอยางสงบ ปลอยวาง ดวยการ
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ฝกฝนอบรมจิตใจใหมีมรณสติ ศีล  สมาธิ ปญญา 
และเมตตา ระลึกถึงบุญกุศล และความวาง เพื่อ
นําทางสูสันติบท อันเปน สุคติ สุคโต
อย่าหลงตวัลืมตาย หลงกายลืมแก่

หลงผัวเมียลืมพ่อแม่ หลงเหล้ากะแช่ลืมคุก

ตะราง

 อยูยาวหรืออยูสั้น  ไมสําคัญเทา อยูดี
 ตายเร็วหรือตายชา  ไมสงาเทา ตายดี
 จึงศึกษา ฝกฝน  เตรียมตน เพื่อตายดี
ความตายน่ากลัว สาํหรับคนชั�ว และไม่รู้ธรรม

 สําหรับคนทั่วไป มักถือกันวา ความตายเปน
สิ่งอัปมงคล ที่ไมควรชิดใกล แมแตคิดถึงหรือ
พูดถึง จึงเปนธรรมเนียมหามเอยถึง หรือสนทนากัน 
แมในยามจําเปนตองเตรียมรับสถานการณ หรือ
นาํมาใครครวญขบคิด เพ่ือการดําเนนิชีวิตทีดี่งาม
 แตสําหรับชาวพุทธนั้น ถือกันวาความตาย
เปนของธรรมดาที่ควบคูกับชีวิต และทําใหชีวิต
ครบถวนบริบูรณ ดังคํากลาววา เปนการปดฉาก 
(อันงดงามหรือไม เพียงใด) ของชีวิต ดังนั้น จึง
ตองตั้งจิตเตรียมใจทําใหดีที่สุด ในชีวิตหนึ่ง เรา
อาจจะบวช เรยีน แตงงาน และฉลองความสาํเรจ็
ในการทํางานไดหลายๆ คร้ัง แตเรามีโอกาส 
“ตาย” ไดเพียงครั้งเดียวเทานั้นในชีวิตนี้ จึงตอง
ทําใหดีที่สุด พระพุทธองคทรงสอนใหเราเจริญ
มรณสติ และเมตตาภาวนาอยูเนอืงนติย เชนเดยีว
กับที่ควรเจริญอานาปานสติภาวนา และพุทธานุ
สติ อยูเปนประจํา
คนชั�วกลัวตาย เพราะถูกความโลภ โกรธ หลง 

ครอบงาํใจ

 ความตายทาํใหคนสวนใหญเปนทกุข เพราะ
ใจไมบริสุทธิ์ และไมรูเทาทันความจริงของชีวิต 
สิง่ทีป่กปดครอบงาํใจใหหมนหมอง เปนมลทนิ คอื
กิเลส และเปนเหตุใหคนกลัวตาย มี ๓ ประการ 

ไดแก ความโลภ ความโกรธ และความหลง
๑) ความโลภ

 ความตายมาพรากเอาทรัพยสมบัติ บริวาร 
อํานาจ และตําแหนงแหงที่ไปจากบุคคลผูหวัง
ยึดถือครอบครองส่ิงเหลาน้ีอยู เขาจึงเปนทุกข
เพราะความหวงกัน้ เสยีดาย เสยีใจ อาลยัอาวรณ 
เม่ือรูสกึตองสญูเสยี เพราะหลงลมืไปวา ทรพัย ยศ 
อํานาจ ที่เขายึดถือน้ัน เปนเพียงสมมติของโลก
ที่มนุษยกําหนดขึ้นมา แลวหลงใหลไดปลื้ม โดย
ไมสอดคลองกับความจริงและกฎของธรรมชาติ
 คนโบราณจึงมีอุบายวิธี สอนใหรู จักแปร
โภคทรัพยเปนอรยิทรพัย เปลีย่นอํานาจ อิสรยิยศ
และบริวารเปนเกียรติยศ ปลดปลงปลอยวางการ
ยดึถอืครอบครองเปนของตวั ใหเปนความเสยีสละ
อทุศิตนเพือ่ผูอืน่ หรอืเพือ่สิง่ทีด่กีวา และยัง่ยนืกวา 
ชีวิตที่เปนวัตถุรูปนามท้ังหลายลวนหมดสิ้นไป 
จะเหลอืไวแตคณุงามความดทีีท่าํไว อันเปนอมตะ
ยืนนานกวา ดังคําวา “ตวัตายแต่ชื�อยัง” และมี
บทกลอนสอนใจวา
 “ยศและลาภ หาบไป ไมไดแน
 คงเหลือแต ตนทุน บุญกุศล
 ทรัพยสมบัติ ทิ้งไว ใหปวงชน
 แมรางตน เขายังเอา ไปเผาไฟ
  เมื่อเจามา มีอะไร มาดวยเจา
 เจาจะเอา แตสุข สนุกไฉน
 เมื่อเจามา มือเปลา จะเอาอะไร
 เจาก็ไป มือเปลา เหมือนเจามา”
๒) ความโกรธ 

 ในยามโกรธ จิตของคนเราจะเรารอน เหมอืน
นํ้าเดือดพลุงพลาน ทําใหมองเห็นไมชัดเจนดีชั่ว 
มุงระบายอารมณโกรธของตัว จึงคุกคามประทุษราย
ใหโทษ ทุบตี เขนฆา ดาทําลายใหสาสมใจตาม
อํานาจกิเลส เมื่อความโกรธบรรเทาเบาบางหรือ
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มอดดับลง คงเหลือแตความเสียใจ ที่ตองรับ
ผลรายที่ตามมา เปนผลแหงกรรมที่ทําไว
 ในกรณีผูทํารายตัวเอง เปนการประชดหรือ
ประทวง ก็เพื่อมุงใหกระทบกระเทือนถึงอีกฝาย
หนึ่ง ที่มีความขัดของหรือขัดแยงกัน ก็มีมูลเหตุ
มาจากความไมพอใจเปนรากฐาน 
  หากพจิารณาใหด ีความโกรธมพีลังทีส่ามารถ
ใชสรางสรรค หรอืรวมเปนพลังตอสูกบัอปุสรรคท่ี
ขวางกั้นได แตพลังนี้ หากควบคุมไมได หรือใชใน
ทางไมดี ก็อาจกลายเปน มานะ และ อคติ ความ
ดือ้ดานดันทรุงั ทาํใหเกิดผลราย เชน ความพนิาศ
สูญเสีย และไมคุมคา หากไมอาจหักหามใจจาก 
อัสสาทะ อันเมามัน ที่ไดสนองกิเลสตน ก็อาจ
ยังความบาดหมาง หมองหมน ทนทุกข เกิด
ความราวฉานทีย่ากจะสมานสามัคค ีใหกลบัคนืดี
แนนแฟนดังเดิมได
 ความโกรธนั้นเกิดงาย ใหผลเร็ว แตก็มอง

เห็นโทษไดงาย และไมยากที่จะยอมรับ แตมัก
คิดไดเมื่อสายเกินไป หรือแกไขไดไมทันการณ 
ทานเปรียบเหมือนฝูงไกที่ถูกนําไปคุมขังไว และ
จะถูกนําไปเชือดในเวลาไมนาน ไกเหลาน้ันแม
กําลังจะตายก็ยังอดไมได ที่จะจิกตีกันระหวาง
ถูกขังอยูในกรงอันแสนอึดอัด แทนที่จะอยูดวย
กนัอยางสงบเสงีย่ม หรอืเหน็อกเหน็ใจกนั ในทาง
กลับกัน หากรวมมือพรอมใจกันในหมูคณะ อาจ
ชวยกันใหหนีพนการกกัขงัหรอืตกเปนเหยือ่ทีเ่ขา
นําไปฆาได ดังมีเรื่องมาในชาดก ที่พญานกพา
บรวิารพรอมเพรยีงกัน บนิหอบเอาตาขายดกัสตัว
ของนายพรานไปทาํลายทิง้ได และไดรบัอิสรภาพ
และความสุขสงบ อันเกิดจากความเสียสละและ
สามัคคี
 ความโกรธเปนไฟเผาลนใหใจหมองไหม 
ไรสขุ คนท่ีไมละโทษโกรธเคือง เหมอืนคนทีกิ่นยา
พษิสงัหารตน โดยนึกวาจะเกิดผลรายทาํลายศตัรู  
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นับวาขาดปญญาโดยแท
๓) ความหลง

 คนหลงนั้น ไมวาหลงไปทางรักหรือทางชัง 
รวมทั้งหลงยึดถือแบกหนัก ทึกทักวามายาที่
สรางข้ึนนั้นเปนตัวตนของตน กวาจะรูตัววาตน
หลง โง งมงาย ก็สายมากแลว บางคนตองรอจน
ความตายมาถึงจึงสํานึกได เหมือนพอคาสําเภา
ผูคาขายมีกําไร ก็ขยายกิจการใหญโตเรื่อยๆ ไป 
จนถงึวนัทีส่าํเภาลมจมลงในทะเล จึงรูตวัวา แมมี
ทรัพยมากก็ปวยการ ยิ่งหวงแหนหอบเหรียญเงิน
ทองของทีค่ดิวามคีา ยิง่พาใหตกจมลงในนํา้เรว็ขึน้ 
ดวยนํ้าหนักของเหลานั้นที่ถวงใหจม
 ทานจึงสอนใหเรียนรู หัดลด ละ เลิก และ
เล่ือนช้ันของภูมิจิตภูมิธรรม ดวยการเจริญ
วปิสสนากรรมฐาน ใหมองเห็นความไมงาม (อสุภะ) 
ความไมเที่ยง (อนิจจัง) ความทนไดยาก (ทุกขัง) 
ความไมใชตัวตนของตน (อนัตตา) ของสรรพสิ่ง 
และใชความตายเปนอุบายพิจารณา ดังกลอน
เตือนใจไววา
 “ถึงรูปงาม ลออลักษณ สักเพียงไหน
 ที่สุดไซร ก็เนาเหม็น เปนเหยื่อหนอน
 ชีวิตนี้ ไมดํารง คงถาวร
 ความมวยมรณ เทานั้น เปนความจริง”
และ อีกบทใน อุทานธรรม วา
 “ระลึกถึง ความตาย สบายนัก
 มันหักรัก หักหลง ในสงสาร
 บรรเทามืด โมหัน อันธการ
 ทําใหหาญ หายสะดุง ไมยุงใจ”
ความตายไม่น่ากลัว สาํหรับคนดี และมีธรรม

ในใจ

 แมนซอนตัว ในกลีบเมฆ กลางเวหา
 ซอนกายา กลางสมุทร สุดวิสัย
 จะซอนตัว ในหุบเขา ลําเนาไพร

 ณ ที่ใด พนตาย นั้นไมมี
 เมื่อไมอาจหอบสังขารหนีความตายได จึง
ดีกวาที่จะหันหนาตอนรับความตาย ดวยใจที่
มีธรรม คือความรูเขาใจ ไมตองกังวลไหวหวั่น
วุนวายใจ และไมหวาดกลัว
๑) เพราะเชื�อกฎแห่งกรรม ว่าทาํอย่างไร ได้

อย่างนั�น แมไมอาจระบุไดแนนอนวา เราจะ
มีอายุยืนยาวแคไหน ความตายจะมาถึงเราเมื่อไร 
จะตายที่ไหน ตายอยางไร และตายแลวไปไหน 
แตชาวพุทธที่ประกอบแตกรรมดีก็ไมมีปญหา
ตองสงสัยในคติที่ไป เพราะมั่นใจวา หากต้ังสติ
ไวดี โดยเฉพาะในขณะสุดทายของชีวิต จิตที่ต้ัง
ไวดี ยอมไปสูสุคติ  หากรักษาใจไวไมดี เผลอให
เกิดอกุศลจิต หรอืคดิถงึอกุศลกรรม ทาํใหจิตเศรา
หมอง  นําใหสูทุคติ
 ทานจึงบัญญัติทางเดินชีวิต (ระดับภูมิจิต) 
ไวเปน ๗ สาย และจุดสิ้นสุด ดังนี้
๑. จิตมี ความโลภ/เมามัว  เปน เปรต
๒. จิตมี ความโกรธ/เมามัน  เปน สัตวนรก 
๓. จิตมี ความหลง/เมามาย เปน สัตวเดรัจฉาน
๔. จิตมี  ความกลัว/เมาหมก เปน อสุรกาย
 ทั้ง ๔ สายแรกนี้ จัดเปน ทุคติ/อบายภมูิ

และไมอาจบรรลุธรรมขั้นสูงได
๕. จิตมี ปติ จากการให (จาคะ)  เปน เทวดา
๖. จิตมี  ปติ จากการรักษาศีลหา  เปน มนุษย
๗. จิตม ีปต ิจากการรกัษาศลีอุโบสถ ไดสมาธิเปน 
พรหม (รปูฌาน เปน รปูพรหม/อรปูฌาน เปนอรปู
พรหม) 
 สามสายนี้เปน สคุตภิมู ิสามารถบรรลุธรรม
วิเศษ ขั้นสูงได
 หากตองการหลุดพนจากทุกขอยางสิ้นเชิง 
ตองเขาสูโลกุตรภูมิ ดวยการเจริญวิปสสนาให
เกิดญาณทัสสนะ เปนอริยบุคคล เขาสูกระแส
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พระนิพพานไปโดยลําดับ
๒) ความตายไม่ม ีสาํหรับผู้บรรลุธรรม

(เขาถึงเปนหนึ่งเดียวกับธรรม)
  เม่ือมีการเกิด ก็ตองมีการตายเปนของคูกัน  
ผูไมตาย ก็ตองไมเกดิดวย เพราะการเกดิทีไ่มตาย
ไมมี
 ในภาษาคนทัว่ไป มักเขาใจกนัวา ผูบรรลธุรรม
ขั้นสูงที่เรียกวา “ตรัสรู้” (คํานี้ใชไดกับ ทั้งพระ
สัมมาสัมพุทธเจา พระปจเจกพุทธะ และพระ
สาวกพทุธะ หรอือนพุทุธะทีเ่ปนพระอรหันต) โดย
ใชสํานวนวา จบการเวียนวายตายเกิด หรือหยุด
เท่ียวไปในสังสารวัฏฏ คือไมเกิดอีก จึงไมมีการ
ตาย (มใิชมกีารเกดิแลว มชีวีตินรินัดร ไมรูจกัตาย) 
 ในภาษาธรรม ทานหมายเอา การเขาถึง
ความรูแจงและเขาใจความเปนอนตัตา ความวาง
จากบุคคล ตัวตน เรา เขา ไมยึดเอาสิ่งใดๆ (คือ
ขันธหา) เปนตัวตนของตน ขณะเมื่อใจเขาถึง
อมตธรรม คือความไมตายและไมเกิด คือการ
เขาถึงนิพพาน (หมายถึง การดับกิเลสสิ้นเชิง) 

ตั้งแตอัตภาพรางกายยังดํารงอยู (เรียกวา ตาย
กอนตาย คือกิเลสตายกอนรางกายตาย) และ
เมื่อขันธหาแตกดับจึงเรียก ปรินิพพาน เพื่อให
ตางออกไป 
 ในปจจุบนั บางทานพดูถงึการตายของบคุคล
ที่เคารพนับถือ เชนพระสงฆบางรูป โดยเลี่ยง
ไปใชคําวา ดับสังขารบาง ละสังขารบาง คืนสู
ธรรมชาตบิาง เปนการยกยองมากกวาตายธรรมดา
ทั่วไป แมในการปลงศพ ก็ไมใชคําวา เผาศพ 
หรอื ฌาปนกจิ แตใชคาํวา สลายสรรีธาตุบาง สลาย
รูปธาตุรูปธรรมบาง ตามสภาวะ
 บุคคลผูตระหนักถึงความตายแลวไมประมาท
ไมผัดวันประกันพรุง หากเรงขวนขวายฝกฝน
อบรมตนจนเอาชนะกิเลสความหลงทั้งปวงได 
เรียกวา “ตายกอนตาย” คือทําใหกิเลสตายกอน
รางกายตาย และเปน “นิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้” 
เปนนิพพานตั้งแตยังมีชีวิตอยู  ไมใชนิพพาน
หลังจากตายแลว
๓) ความตายไม่น่ากลัว  สาํหรับผู้เตรียมตวัตาย

 เราอาจใชชีวิตแตละวันเปนบทฝกเตรียมตัว
ตายได โดยยึดหลักวา
ก. “การทําหนาที่และการทํางาน คือการปฏิบัติ
ธรรม” คอื ตัง้ใจทาํงานแตละอยางดวยความขยนั
หมัน่เพยีร ไมผดัวันประกันพรุง เพราะตระหนักวา 
หากไมทํางานวันนี้ อาจไมมีโอกาสไดทํา เพราะ
ไมมีใครรูแนวา พรุงน้ีกับชาติหนา อะไรจะมา
ถึงกอน จึงตองทําเสียแตวันน้ี และทําวันน้ีใหดี
ที่สุด 
 การทํางานแตละอยางก็ทําใหสุดฝมือ ใสใจ
ในการงานเฉพาะหนาเต็มรอย และทํางาน
เพื่อใหโดยไมตองหวังผลตอบแทนเพื่อตัว หรือ
ต้ังความหวังสูงเกินจริง แตใชปญญา พิจารณา
เหตุปจจัย และไมหวั่นไหวขึ้นลงกับความสําเร็จ
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การแสวงหาความไม่ตาย คือการแสวงหาอนัประเสริฐ ที่พระพุทธองคตรัสวา ทรงเปนกัลยาณมิตร
นําสัตวโลกทั้งหลายออกจากทุกข ไดบรมสุขจากการเขาถึงอมตธรรม (พุทธพจน)
การแสวงหาที�ประเสริฐ
 ...ภิกษุทั้งหลาย ! บุคคลบางคนในกรณีนี้ ตนเองมีความเกิด (ความแก, ความเจ็บไข, ความตาย, 
ความโศก, ความเศราหมอง) ก็รูจักโทษ ในสิ่งที่มีความเกิด (ความแก...ฯลฯ...) เปนธรรมดา แลว
แสวงหานิพพานอันเปนธรรมไมเกิด (อชาต), ไมแก (อชร), ไมเจ็บไข (อพยาธิ), ไมตาย (อมต)...ฯลฯ... 
อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ ไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา
..... นี้คือการแสวงหาที่ประเสริฐ.
(อริยสัจจากพระโอษฐ หนา ๙๘๙ โดย พุทธทาสภิกขุ) 

หรือลมเหลวมากเกินไป มองอยางเปนบทฝกฝน
ใหเปนและเกงข้ึน ชาํนชํิานาญขึน้เพือ่นาํไปใชกบั
บททดสอบสุดทาย เม่ือความตายมาถึง อันเปน
ของจริงที่สําคัญที่สุด ที่ตองปลอยวาง

“การใชชีวิต คือการภาวนา” 

 หากเราสามารถเจรญิสติในทุกอริิยาบถ และ
กิจกรรมของชีวิต เราจะไดฝกฝนตลอดเวลา ท้ัง
การกินอยูพักผอน มีชีวิตที่สงบเรียบงาย เปน
ระเบยีบ และประสานกลมกลนืกบัธรรมชาต ิและ
เห็นผลของการกระทํานั้นๆ ตามหลักกรรม คือ 
 ทําอยางไร ก็ไดอยางนั้น
 กินอะไร ก็เปนอยางนั้น
 คิดสิ่งใด ก็พบสิ่งนั้น...
 เมื่อยืนอยู  ก็มีสติรู ตัว ดังพระยืนดูความ
เปนไปของโลก ที่กําลังเปลี่ยนไป
 เมื่อเดินอยู ก็ทําความรูสึกตัว เหมือนชีวิต
ที่กําลังเดินไปสูความตายทุกยางกาว
 เม่ือนั่งอยู ก็ตื่นตัว ตั้งกายตรง ดํารงสติมั่น 
เตรียมพรอมอยางสงบ
 เม่ือนอนหรือพักผอน ก็ปลอยวางประหนึ่ง
เปนการนอนครั้งสุดทาย การหัดตาย ฝกตาย 
ซอมตาย และแกลงตาย รวมทั้ง “การเป็นอยู่

อย่างตายแล้ว” (คําของทานพุทธทาสภิกขุ) เป็น

ศลิปะการดาํเนินชีวิตที�ควรทาํเป็นประจาํทุกวัน

 ในกรณทีีม่คีวามเจ็บไข หรอือุบติัเหตุอุบติัภัย
แบบฉับพลันทันที นอกจากเห็นอนิจจังของสังขาร
แลว ใหหัดใชวิธี “ตกกระไดพลอยโจน” คือ
หัดละวางสิ่งตางๆ ลงทันใด เหมือนที่เคยซอม 
เพราะเมือ่บนัไดลม หากมวัเกาะยดึแนนอยู บนัได
ที่ปนปายอยู อาจลมทับใส เหมือนบุคคลหรือ
สิ่งของที่รัก มักทําใหเราเปนทุกขเพราะหวงใย
ผูกพัน ยึดมั่นถือมั่น นิยมชมชอบ ไมยอมสลัดทิ้ง 
หรือผละออก หากกระโจนเปนก็ปลอดภัย ใน
สถานการณบังคับ
“ลมหายใจ” นับเป็นอปุกรณส์าํคัญในการศกึษา

ชีวิต

 อานาปานสติภาวนา เปนสิ่งที่ควรใชนํามา
ฝกฝนเตรียมตัวตาย หายใจอยางไร ชีวิตก็เปน
อยางนั้น เชน
- ลมหายใจยาว ทําใหชีวิตยืนยาว
- ลมหายใจสงบราบรื่น ชีวิตก็สงบและรื่นรมย
- ลมหายใจละเอียดประณีต จิตใจก็ละเอียด

ประณีตดวย และตามมาดวยความสุข และ
งดงาม สรางสรรค 



 ความตายแมจะเปนเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้น
กับทุกชีวิต แตเม่ือเกิดขึ้นกับพระภิกษุ ซ่ึงชาว
พุทธถือวาเปนบุคคลท่ียอมละทิ้งชีวิตทางโลก 
ไปปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา
เพื่อความพนทุกข ผูคนจึงคาดหวังวาความตาย
ของพระ ควรตองงดงามตางจากความตายของ
คนทั่วไป 

ความตายของพระภิกษุในครั้งพุทธกาล

  พระภิกษุสงฆในครั้งพุทธกาล เปนผูที่มี
อุดมการณตรงกันคือ ตองการพนทุกข จึงสลัด
ภาระในครอบครัวออกไปใชชีวิตอยางเรียบงาย 
ที่เกื้อหนุนใหเกิดการศึกษา และปฏิบัติตาม
แนวทางของพระพุทธองคไดเต็มที่ 
  นอกเหนือจากชีวิตที่มุงฝกตนแลว หมูสงฆ

ยังตองชวยกันดูแลหมูคณะใหเรียบรอย นาเลื่อมใส
ศรทัธาตอผูพบเหน็ เมือ่มสีถานการณไมปกตเิกดิขึน้ 
เชน มีขอขัดแยง มีการทะเลาะเบาะแวง หรือ
พระปฏบัิตติวัไมเหมาะสม รวมถึงเมือ่มกีารเจ็บปวย
อาพาธขึน้ พระทกุรปูในหมูคณะจะเขามาชวยกัน
แกไขตามที่พระพุทธองคทรงบัญญัติหรือใหแนว
ปฏิบัติไว
 ในคัมภีรของพุทธศาสนามีบันทึกอยูหลายแหง
ที่สื่อวา ใหความสําคัญกับสุขภาพของหมูภิกษุ
มาก เชน คําทักทายไถถามกัน เมื่อมีพระภิกษุ
เดินทางมาจากตางถิ่น ซึ่งพบไดในพระสูตรตางๆ 
เชน พระภกิษุรปูหน่ึงเดนิทางมาจากกรงุราชคฤห 
อันเปนเมืองที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ า
ประทับอยู  และไดพบกับพระสารีบุตรในอีก
เมืองหนึ่ง 

สูปลายทางที่สงบเย็น : การตายดีของพระ

ชวนคดิ ชวนพนิจิ

พระวชิติ ธมฺมชโิต ศนูยส์นัตภิาวนั*



  ทานพระสารีบุตรจึงไดเริ่มบทสนทนากับ
ภิกษุนั้น
พระสารบุีตร: “ดูกรทานผูมอีาย ุพระผูมพีระภาค
ไมทรงพระประชวร และยงัทรงพระกําลงัอยูหรอื?”
ภิกษุ: “พระผูมีพระภาคไมทรงพระประชวร และ
ยังทรงพระกําลังอยู ทานผูมีอายุ”
พระสารีบุตร: “ทานผูมีอายุ ก็ภิกษุสงฆไมปวยไข 
และยังมีกําลังอยูหรือ?”
ภิกษุ: “แมภิกษุสงฆก็ไมปวยไข และยังมีกําลังอยู 
ทานผูมีอาย…ุ.”  (พระไตรปฎก เลมที ่๑๓ ขอ ๖๗๓)
 เมื่อเกิดการเจ็บปวยอาพาธขึ้นมา พระพุทธองค
ทรงกําชับหมูสงฆใหความสําคัญในการดูแลกัน 
ดังที่ปรากฏในพระไตรปฎกเลมที่ ๕ ขอ ๑๖๖ วา 
 “ดกูรภกิษท้ัุงหลาย พวกเธอไมมมีารดา ไมมี
บิดา ผูใดเลาจะพึงพยาบาลพวกเธอ ถาพวกเธอ
จักไมพยาบาลกันเอง ใครเลาจักพยาบาล”
 พระพุทธองคยังทรงระบุถึงผูที่มีหนาที่ตอง
ดูแล เมื่อมีภิกษุอาพาธไวอยางชัดเจนดวย ในที่
เดียวกันวา
 “ถามีอุปชฌายะ อุปชฌายะพึงพยาบาล
จนตลอดชีวิต หรือจนกวาจะหาย ถามีอาจารย 
อาจารยพึงพยาบาลจนตลอดชีวิต หรือจนกวา
จะหาย ถามีสัทธิวิหาริก สัทธิวิหาริกพึงพยาบาล
จนตลอดชวิีต หรอืจนกวาจะหาย ถามีอนัเตวาสิก 
อนัเตวาสกิพงึพยาบาลจนตลอดชีวิต หรอืจนกวา
จะหาย ถามีภิกษุผูรวมอุปชฌายะ ภิกษุผูรวม
อุปชฌายะพึงพยาบาลจนตลอดชีวิต หรือจนกวา
จะหาย ถามีภิกษุผู ร วมอาจารย ภิกษุผู ร วม
อาจารยพึงพยาบาลจนตลอดชีวิต หรือจนกวา
จะหาย ถาไมมีอุปชฌายะ อาจารย สัทธิวิหาริก 
อนัเตวาสกิ ภกิษุผูรวมอปุชฌายะ หรอืภกิษผุูรวม
อาจารย สงฆตองพยาบาล”

แมในที่สุดหากไมมีใครดูแล สงฆคือหมูพระ

ในละแวกน้ัน หากรูเขาตองเขามาดแูล ถาทอดทิง้
ไมดแูล พระองคปรบัอาบติัไวดวย “ถาไมพยาบาล 
ตองอาบัติทุกกฏ”

พระอาพาธสําคัญกวาอุปฏฐากพระศาสดา

 ประโยคที่ถูกยกขึ้นมาอางบอยๆ ที่วา “ดูกร
ภิกษุท้ังหลาย ผู ใดจะพึงอุปฏฐากเรา ผู น้ัน
พึงพยาบาลภิกษุอาพาธ” ก็ปรากฏอยู  ใน
พระไตรปฎกที่เดียวกันนี้ แสดงใหเห็นอยาง
ชัดเจนวา พระพุทธองคใหความสําคัญตอพระที่
อาพาธ ยิง่กวาความสะดวกสบายของพระองคเอง

ดูแลสุขภาพทั้งกายและใจ

 พุทธศาสนามีทาทีที่ชัดเจนตอสุขภาพ กลาว
คือ ควรพยายามรักษาสุขภาพที่ดีไว ไมทําใหกาย
ตองทกุขลําบาก หากสถานที่ใดขาดแคลนอาหาร 
ยา หรือมีโอกาสทําใหเจ็บปวยอาพาธ พระองค
อนุญาตใหหลีกออกจากที่นั้นได แมอยูในชวง
พรรษา (พระไตรปฎก เลมที่ ๔ ขอ ๒๑๖) เวน
แตวาอยูแลวมีความกาวหนาในการปฏิบัติธรรม
มาก ถงึแมจะขาดแคลนปจจยั ๔ กย็งัทรงแนะนํา
ใหอยูตอ (พระไตรปฎก เลมที่ ๑๒ ขอ ๒๔๑) 
 ดังนั้น เมื่อพระเกิดอาพาธขึ้นจึงมีหลักวา 
ตองพยายามชวยเหลอืใหทานบรรเทาทกุขเวทนา
ลง และหายจากโรคกลับสูปกติในที่สุด 

มีขอยกเวนในพระวินัยไมนอย เพื่อใหพระ
อาพาธบรรเทาจากทุกขเวทนาหรือหายอาพาธ
เร็วขึ้น เชน สามารถฉันนํ้าเนื้อตม นํ้าขาวใส 
น้ําถ่ัวตม ซึ่งจัดเปนอาหารในยามวิกาล คือฉัน
หลังเที่ยงไปแลวได แตฉันอาหารที่ไมไดยกเวน 
ยังคงเปนอาบัติ (พระไตรปฎก เลมที่ ๕ ขอ ๔๔)  
สามารถสองกระจกเพื่อทายาได (พระไตรปฎก 
เลมที่ ๗ ขอ ๑๖)  ขออาหารที่เหมาะกับโรค
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จากโยมได (พระไตรปฎก เลมที่ ๒ ขอ ๕๑๗, 
๘๓๗) หรือแมกระทั่งฉันเนื้อดิบ เลือดสดๆ เพื่อ
รักษาโรคได (พระไตรปฎก เลมที่ ๕ ขอ ๓๖) 
 พุทธศาสนาถือวาขณะที่ร างกายปกติไม
เจ็บไข คือภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการปฏิบัติ
พัฒนาจิต แตขณะเจ็บปวยนั้นก็ไมควรประมาท 
รอใหหายปวยกอนคอยลงมือปฏิบัติ ตรงกันขาม
กลับตองเรงใชความเพียรใหเขมขนยิ่งขึ้น เพราะ
ความเจ็บปวยอาจรุนแรงยิ่งขึ้น หรืออาจถึงขั้น
เสียชีวิตหมดโอกาสในการปฏิบัติได หรือแมแต
หายปวยแลวก็ไมควรประมาท เพราะอาการ
อาพาธอาจกลับเปนซ้ําอีกได สรุปคือการเพียร
พัฒนาจิตเปนสิ่งตองทําอยูตลอดเวลาไมวาจะ
อาพาธหรอืไม (พระไตรปฎก เลมที ่๑๑ ขอ ๓๔๔)  
 สวนในดานจิตใจพระพุทธองคทรงใหหลัก
ไววา ในการปฏิบัติ แมจะอาพาธเพียงใดจะตอง
รักษาใจใหสงบอยูเสมอ

 “...เมื่อเรามีกายกระสับกระสายอยู จิต
ของเราจักไมกระสับกระสาย...” (พระไตรปฎก 
เลมที่ ๑๗ ขอ ๑) สวนการจะปฏิบัติอยางไร
นั้น สามารถกลาวโดยรวบรัดไดวา กระบวนการ
พัฒนาจิตและปญญาของพุทธศาสนาทั้งหมด
ไมวาในจุดใด ลวนมุงเปาหมายเดียวกันคือ ทําให
จิตใจมั่นคง ไมกังวล ไมทุกข หรือไมกระสับ
กระสาย ไมวาจะเผชญิกับสถานการณใดๆ รวมถงึ
ความเจ็บปวย และความตายดวย 

มีการใชธรรมโอสถ เชน สาธยายโพชฌงค
 (พระไตรปฎก เลมที่ ๑๙ ขอ ๔๑๕-๔๑๙) ใช
สติปฏฐาน ความเพียร สติ สัมปชัญญะ ความ
อดกลัน้ (พระไตรปฎก เลมที ่๑๙ ขอ ๑๒๘๔, เลม
ที่ ๑๐ ขอ ๙๓, เลมที่ ๑๐ ขอ ๑๑๗, เลมที่ ๒๕ 
ขอ ๑๖๓) ใชสัญญา ๑๐ (พระไตรปฎก เลมที่ 
๒๔ ขอ ๖๐) หรือการพูดเตือนใหละวางสิ่งที่ยัง
กงัวล (พระไตรปฎก เลมที ่๒๒ ขอ ๒๘๗) เปนตน
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สถานการณความเจ็บปวยและความตาย
ของพระภิกษุในปจจุบัน

แมพุทธศาสนาในประเทศไทยจะเปนฝาย
เถรวาท ที่พยายามสืบทอดธรรมวินัยตาม
แบบแผนด้ังเดิมใหมากที่สุด แตดวยระยะเวลา
ที่ผานไปกวา ๒,๖๐๐ ป สภาพวิถีชีวิตของผูคน 
บริบททางสังคม และส่ิงแวดลอมที่เปลี่ยนไป 
โดยเฉพาะความรู ทางวิชาการสุขภาพและ
เทคโนโลยีทางการแพทยที่ตางจากครั้งพุทธกาล
มาก ทําให  วิ ถีชีวิตของพระ ลักษณะความ
เจ็บปวย วิธีการรักษา ทาทีและการปฏิบัติ
ตอความเจ็บปวย รวมถึงความตายของพระ
เปลีย่นแปลงไปจากเดิม ซึง่มีทัง้ในดานทีดี่ขึน้และ
ดานที่อาจเปนปญหาตอไป

เปรียบเทียบขอดีขอเสีย
ของการแพทยในปจจุบัน

 ในดานที่กลาวไดวา เรื่องสุขภาพดีขึ้นอยาง
ชัดเจน คือประสิทธิภาพในการรักษาโรค การ
อาพาธตางๆ ไดรับการแกไขเยียวยาไดอยาง
มีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมท้ังมีระบบดูแล
คาใชจายโดยรัฐ ทําใหพระไมตองกังวลเรื่อง
ค ารักษาพยาบาลนัก ความครอบคลุมของ
สถานบริการสุขภาพก็คอนขางท่ัวถึง เม่ืออาพาธ
พระสามารถเขาถึงยาและการรักษาไดไมยากนัก 
ไมเหมือนในอดีต รวมทั้งความรู ในการดูแล
สขุภาพ และปองกนัไมใหเจบ็ปวยตางๆ กก็ระจาย
ไปในวงกวางเปนที่รับรูทั่วไป
 สวนดานที่เปนอุปสรรคตอพระอยูบาง เชน 
ระบบการตรวจรักษาที่ตองเดินทางไปโรงพยาบาล
แตเชา มีการวินิจฉัยดวยการเจาะเลือดตรวจ ซึ่ง
กระทบตอวิถีชีวิตพระที่ดํารงชีวิตอยู ดวยการ
บิณฑบาตวันละครั้งในชวงเชา และฉันภัตตาหาร

ไดในชวงเชาถึงเที่ยงเทานั้น หลายครั้งการ
ไปตรวจรักษา ทําใหพระไมไดฉันภัตตาหาร
ตลอดทั้งวัน 
 นอกจากนี้การมีบุคลากรทางการแพทย
ท่ีเปนผูหญิงใหการดูแล ซ่ึงบางครั้งจําเปนตอง
สัมผัสรางกาย การตองจําวัดรวมกับผูปวยที่เปน
โยม ซึ่งบางแหงจะมีญาติผูหญิงเขามาพักรวมอยู
ในหอผูปวยดวย ฯลฯ ทําใหพระที่เครงครัดใน
พระวินัยรูสึกอึดอัด หรืออาจปฏิเสธการเขารับ
การรักษาตัวในโรงพยาบาลได 
 ระบบบรกิารสุขภาพทีต่ององิอยูกบักฎหมาย
ทําใหผูปวยซึ่งในทีน่ี้หมายถงึพระ จะถูกเชื่อมโยง
กลับไปหาญาติมากกวาจะติดตอเขาหาวัดหรือ
พระผูอุปฏฐาก เชน เมื่อเขารับการรักษาที่มี
ความเสี่ยง ซึ่งตองมีการลงนามยินยอมใหทําการ
รักษา ก็จะเรียกหาญาติกอน หรือเม่ือรักษา
เสร็จสิ้นกระบวนการจะใหไปดูแลตอ ก็มักจะ
ติดตอไปหาญาติ เชนเดียวกับผูปวยทั่วไป ทําให
วัดหรอืหมูสงฆบางสวนเริม่รูสึกวาตนเองไมจําเปน
ตองรับผิดชอบดูแลเมื่อพระในวัดอาพาธ เพราะ
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เปนหนาที่ของญาติพี่นอง
 ในขณะท่ีพระในยุคนี้อยูกันอยางอิสระมากข้ึน
หลายทานมีงานเผยแผธรรมสวนตัว มีกิจที่ตอง
เรียนหรือชวยงานนอกวัดเปนประจํา จนไมคอย
ไดรวมกิจกรรมกับพระในวัด สังฆกรรมที่พระจะ
ตองประชุมรวมกันแสดงความเห็นหรือลงมติ 
กลายเปนเพยีงพิธกีรรมทีแ่ทบไมเคยมกีารโตแยง 
หรือแสดงความเห็นกันอยางอิสระเลย ยิ่งใน
ระยะหลงัทีร่ะบบสือ่สารอนิเทอรเน็ตครอบคลุม
มากขึ้น ยิ่งมีสวนทําใหพระและบรรยากาศ
ในวัดอยูกันอยางอิสระมากขึ้น ดังนั้น เมื่อเกิด
เจ็บปวยอาพาธข้ึนมา จะมาชวยเหลือดูแลกัน
อยางที่กําหนดไวในพระวินัยจึงเปนไปไดยาก 
ขณะเดียวกันระบบการแพทยที่มีประสิทธิภาพ 
ก็ทําใหมีพระสูงอายุที่อาพาธดวยโรคเรื้อรัง หรือ
อาพาธติดเตียงตองพึ่งพิงผูอื่นมีจํานวนเพิ่มขึ้น
ดวย
 ปจจุบันเราจึงพบพระอาพาธที่ถูกทอดทิ้ง
ไมมีใครดูแลมากขึ้น ทั้งที่โรงพยาบาลและ
ในวัด อีกจํานวนไมนอยที่กลับไปอยูบานใหญาติ
หรือลูกหลานดูแล เนิ่นนานไปก็ยากที่จะระบุวา
ทานยังเปนพระอยูหรือไม พระอาพาธอีกไมนอย
ท่ีตองลาสิกขาเพื่อใหญาติซึ่งมักเปนสุภาพสตรี
ดูแลอยูที่บานไดอยางสบายใจ มีบางที่ถูกบังคับ
ใหสึก เพราะโรงพยาบาลตองสงใหสถานสงเคราะห
คนไรทีพ่ึง่รบัไปดูแล เน่ืองจากไมมญีาตพิีน่องเลย
 สภาพในปจจุบันของพระที่เจ็บปวยเรื้อรัง
จนตองพึ่งพิงผูชวยเหลือ และทานที่อยูในชวง
ทายของชีวิตจํานวนมาก จึงอยูในสภาวะที่ขาด
ความมั่นคงอยางยิ่ง ไมตองหวังถึงขั้นที่วาชวง
ทายของชวีติจะไดรบัการดแูลโดยหมูคณะ มผีูนาํ
ธรรมะมาบอกเตือนจิตใจ และไดใชชวงทายของ
ชีวิตอยางสงบผอนคลาย เพื่อเตรียมพรอมใหจิต

ดับอยางสงบ แคไมอยากถูกทอดทิ้ง มีคนซักผา 
พาสรงนํ้า จัดหาอาหารและยาให ยังหวังไดยาก 
 สถานการณเชนนี้สงผลตอพระ ตอหมูสงฆ 
และพระศาสนาโดยรวมอยางมาก พระที่แม
ยังไมอยู ในสภาพดังกลาว เมื่อมองถึงอนาคต
ตนเองทีจ่ะตองเจ็บปวยหรอืเขาสูวยัชรายอมตอง
หนักใจ รูสึกไมมั่นคง ในที่สุดมักเลือกหนทางที่
จะสรางความมั่นคงใหชีวิตมากกวา ยากที่จะหา
พระที่จะสละชีวิตทํางานอุทิศใหพระศาสนาจน
ตายคาผาเหลืองอีกตอไป หมูคณะจะออนแอลง 
พุทธศาสนาในสังคมก็อาจจะไรความมั่นคงยิ่งขึ้น

เมตตา เกื้อกูลกัน ศาสนาจึงมีความมั่นคง

 ครูบาอาจารยทานเคยกลาวสอนพระหนุม
เณรนอยไววา ท่ีเพียรฝกปฏิบัติกันมาก็เพื่อ
นํามาใชในชวงสุดทายของชีวิต แมการฝกจิต
ทําใจเปนเรื่องภายในของแตละทาน แตก็ปฏิเสธ
ไมไดวาการเกื้อหนุนจากคนรอบขาง และสภาพ
แวดลอมกอนตายนั้น ชวยเกื้อหนุนอยางมาก
ตอการตายดี 
 การสรางความมั่นคงใหพระที่อาพาธในชวง
ทายแหงชีวิตจึงเปนเรื่องสําคัญ ที่ทุกฝายควรจะ
รวมมือกัน 
 เริ่มตั้งแต ๑. หมูสงฆในระดับบุคคล พระ
จะตองไมทอดทิ้งกัน ไมดูดายเมื่อเห็นเพื่อนพระ
เจ็บปวยตองการความชวยเหลอื แมวาพระรปูน้ัน
อาจนิสัยไมดี ไมชวยเหลือหมูคณะ ไมรักษาธรรม
วินัยก็ตาม ใหมองการชวยดูแลพระอาพาธวา 
เปนการรักษาพระวินัย และเปนโอกาสในการ
ปฏิบัติธรรม ไดใชทั้งความเมตตากรุณา ไดให
อภัย ไดฝกความอดทน ไดพิจารณาธรรม และ
เปดโอกาสใหเห็นสัจธรรมของชีวิต
 ๒. ในระดับวัดและคณะสงฆ ตองมีนโยบาย
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ที่ชัดเจน และนําไปปฏิบัติจริงในการดูแลพระ
อาพาธทุกรูปได เมื่อพระเฝาอบรมพรํ่าสอน
ญาติโยมเรื่องการทําบุญกุศล มีเมตตา เสียสละ 
สัง่สมบารม ีฯลฯ ทานจงึควรมีกรณุา ใหเวลาดูแล
พระอาพาธในวดัทานเองดวย อยาผลกัไสใหญาติ
นํากลับไปดูแลรับผิดชอบกันเองที่บาน ญาติโยม
จงึเคารพยอมรบัพระธรรมทีเ่หน็เปนแบบอยางได
 ๓. สวนญาติโยมทั่วไป หากมีโอกาสควร
ชวยเหลือดูแลพระอาพาธในสวนที่เราพอทําได 
ตั้งแตจัดเตรียมอาหารที่ไมแสลงตอโรคใสบาตร
ใหทาน ชวยอํานวยความสะดวกเมื่อทานตอง
ไปโรงพยาบาล หรือหากถึงขั้นอาพาธติดเตียงก็
รวมกันใหการชวยเหลือตามกําลัง ตามความ
เหมาะสมกบัความตองการของพระอาพาธแตละรปู 
 ๔. ในระดับประเทศ ควรมีนโยบายชวยให
พระอาพาธเขารับบริการในโรงพยาบาลไดโดย
ไมรูสึกอึดอัด แกไขกฎระเบียบและสงเสริมส่ิงที่
ชวยใหทานตองอาบัติลดนอยลง
 การปวยกายแตใจสบาย และการตายดี
แสดงถึงผลลัพธและคุณคาของการปฏิบัติธรรม

ไดอยางชัดเจน หากพระภิกษุ หมู สงฆ และ
ญาตโิยมผูสนใจในธรรม สามารถสรางความมัน่คง
ในชวีติของพระทีอ่าพาธระยะสดุทายใหประจักษ
ได แสดงภาพการตายดีของพระใหปรากฏ ไมมี
ภาพสลดใจที่เห็นวัดไลพระอาพาธใหกลับไปอยู
บาน ปฏิเสธกับโรงพยาบาล (เมือ่สิน้สดุการรกัษา) 
วาวัดไมมีผูดูแล จึงจะปลูกศรัทธาใหผูคนหันมา
สนใจศึกษาปฏิบัติธรรมได 

การสรางความเขมแขง็ใหพระศาสนาเพิม่ข้ึน 
จึงเริ่มตนไดดวยการรวมมือ รวมใจกัน... เมตตา 
เกื้อกูลชวยใหพระมีวาระสุดทายที่สงบเย็น ตาม
ปฏิปทาของแตละทาน

*ศูนยสันติภาวัน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

สถานพํานักภิกษอุาพาธระยะทาย เปนพ้ืนท่ีตนแบบของการดแูล
พระอาพาธ และสนบัสนุนวดัทีม่ศีกัยภาพจดัระบบดแูลพระภกิษุ
อาพาธในพ้ืนทีข่องตนเอง  รวมทัง้เผยแผธรรมะเกีย่วกบัชวีติและ
ความตายสูสังคม

https://santibhavan.or.th/

https://www.facebook.com/santibhavan/
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“คิลานธรรม (คิ-ลา-นะ-ทํา) มีความหมาย
วา ธรรมะสําหรับผูเจ็บไข  คิลาน แปลวา ความ
เจ็บไข
 คิลานธรรม๑ เปนชื่อกลุ มพระจิตอาสาท่ี
บําบัดทุกขทางใจใหกับผูคนในสังคม ประกอบดวย
พระภิกษุจากวัดตางๆ รวมกันทํางานเยี่ยมผูปวย
ในโรงพยาบาล ตามตารางเวลาที่กําหนด ไมมี
สํานักงานหรือสถานที่ติดตอโดยตรง ทํางาน
เสมือนไมมีตัวตน 
  เปาหมายหลักของกลุมคิลานธรรม คือนํา
หลักพุทธศาสนารวมกับจิตวิทยา เรียกวา พุทธ
จิตวทิยา มาสรางกระบวนการชวยเหลอืเกือ้กลูตอ 
ผูปวย ญาติผูปวย บุคลากรทางการแพทยที่ดูแล
ผูปวย รวมทั้งตัวพระเอง เพื่อจัดการปญหาหลัก
คือ ความทุกข ตามแนวอริยสัจ ๔ (ทุกข สมุทัย 
นิโรธ มรรค) เมื่อมีปญหาเราไมตองหนี แตตอง

ทําใจใหพรอม เพื่อเรียนรูปญหานั้น ดวยจิตใจที่
เบิกบาน จนเกิดการตระหนักรูวา ปญหานั้นเกิด
จากสาเหตุอะไร  อริยสัจ ๔ จะพาคนใหพนจาก
ความทุกข  และหากพนทุกขในระดับสูงสุด คือ
พนจากสังสารวัฏ”๒

 คิลานธรรม กลุมคณะสงฆจิตอาสาเยียวยา
ผูปวยและญาติ แบบองครวมเชิงพุทธและการ
บริการสังคมทั่วไป กอตั้งมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๐ 
กิจกรรมที่กลุ มพระสงฆจิตอาสากลุมนี้ทําเปน
ประจําคือ เยี่ยมผูปวยระยะสุดทาย ผูปวยเรื้อรัง 
และผู ป วยที่หมอ พยาบาล หรือญาติผู ป วย 
ขอนิมนตใหพระสงฆมาสนทนา เพื่อเปนกําลังใจ 
ปลอบโยน ใหความรูและสรางความรูสกึดีๆ   ขณะ
ที่ผูปวยยังมีลมหายใจ 
 ตารางเยี่ยมผูปวยจะเต็มทั้ง ๕ วัน ตั้งแต
จันทรถึงศุกร ในโรงพยาบาล ๖ แหง ตลอดกวา 

ธรรมะเพื่อความสุขครั้งสุดทาย

ธรรมทศันะ 

อรชร ต ั�งวงษเ์จรญิ 

๑ ติดตอ กลุมคิลานธรรม https://www.gilanadhamma.org/index.php  
 รายการคิลานธรรมออนไลน ทุกวันอาทิตย เวลา ๑๔.๐๐ น. 
 https://www.facebook.com/activitiessuanmokkhbkk  https://www.facebook.com/pg/gilanadhamma/posts/
๒ อางอิง กิจกรรม“ทําอะไรก็ธรรม”
 สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค, LINE ประเทศไทย และมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส 
 อินทปญโญ



๑๔ ปที่พระสงฆจิตอาสากลุมนี้ทํางานมา คงมี
เรือ่งทีน่าสนใจเลาใหทานผูอานวารสารโพธิยาลัย
ไดทราบ กองบรรณาธิการโพธิยาลัยไดรับความ
เมตตาจาก พระมหาสุเทพ สุทธิญาโณ วัดสังเวช
วศิยารามวรวหิาร ประธานกลุมคลิานธรรม เลาถงึ
ประสบการณการทํางานที่ผานมา 

ฝนราย แตแฝงเจตนาดี

กรณีผูปวยที่พระอาจารยประทับใจ คงเปน
ผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ชายลูกครึ่งญ่ีปุนอเมริกัน
อายุราว ๖๐ ปเศษๆ มีภรรยาสองคน คนแรกเปน
ชาวไทยไมมบีตุรดวยกัน ภรรยาคนทีส่องเปนชาว
ฟลิปปนส มีบุตรสองคนที่อายุยังนอยอยู เขาจึง
เปนหวงครอบครัวอยางมาก 
 ผูปวยรายน้ีฝนเห็นชายสี่คนนุงโจงกระเบน
แบกโลงมายืนอยูปลายเตียง เมื่อตกใจตื่น รูสึกใจ
ไมดีและกลัวตายมาก เพราะยังไมพรอมที่จะจากไป 
จึงเลาใหพยาบาลฟง พยาบาลจึงขอใหอาตมาซึ่ง
ไปเยี่ยมไขที่โรงพยาบาลน้ันพอดี เขาพบคนไข
รายนี้ เบื้องตนก็คุยเรื่องทั่วไปของครอบครัวและ
อาการของโรค เพื่อสรางความคุนเคยกัน และ
เมื่อถามถึงความรูสึกในใจตอนนี้ ผูปวยก็รองไห
โฮ ปลอยอารมณเตม็ทีอ่อกมาวา  “ผมยงัไมอยาก
ตาย ลูกผมยังเล็กอยู ผมจะทําอยางไร”
 เมื่อผูปวยสงบลงเล็กนอย เขาก็ระบายวา 
เปนหวงลกู ทีย่งัเรยีนอยูแคมธัยมตนทัง้สองคน ยงั
มีภาระตองดูแลครอบครัวอีกมาก แตดวยสภาพ
รางกายขณะนี้ คงเปนไปไมไดแลว จากนั้นเขา
เลาเร่ืองความฝนใหฟง ก็ยิง่หดหูวาชีวิตคงไมรอด
แน ความกังวลพรั่งพรูเขามา เขาเลาวา พยาบาล
แนะนําใหทําบุญโลงศพ อาตมาถามวา “แลว
ทําบุญหรือยัง” เขาตอบวา “ยังไมไดทํา” เมื่อคุย
เรื่องอื่นๆ จึงทราบวา เขานับถือพุทธ ดังนั้น จึงคุย

เรื่องพระเครื่อง พระเกจิอาจารยตางๆ ที่ผูปวย
รู จักนับถือ แลววกกลับมาคุยเรื่องความฝนที่
กวนใจวา “จะทําบุญตามที่พยาบาลแนะนํามั้ย” 
ผูปวยตอบวา “ทําแนนอน แตตอนนี้ยังไมไดทํา” 
อาตมาถามตอวา “ขณะทีตั่ดสนิใจจะทาํบุญ จติใจ
ตอนนั้นเปนอยางไร”  ผูปวยตอบวา “ใจตอนนั้น
รูสึกดี มีความหวังที่จะตองทําอะไรบางอยาง” 
 อาตมากช็วนใหทบทวนความคดิ ขณะทีด่าํรจิะ
ทําบุญ “ใจ” กอนและหลังคิดจะทําบุญ แตกตาง
กันไหม ผูปวยตอบวา “กอนที่ยังไมคิดทําบุญ 
จิตใจก็วุนวายวิตกกังวล แตพอคดิจะทาํบญุ จิตใจ
แมจะยังวุนๆ เชนเดิม แตก็มีความหวัง ภาวะ
ภายในดีขึ้น” อาตมาจึงชี้ใหเห็นวาเพียงแคดําริ
จะทําบุญ จิตใจก็ดีขึ้น ถาไดทําบุญจริง กุศล
เกิดขึ้นจริง คงมีความรูสึกที่ดีขึ้นกวานี้ ผูปวยก็
รบัวาใช ถาไดทาํบญุจรงิคงรูสกึดขีึน้กวานี ้ อาตมา
จึงวกกลับไปถามวา “หากไมไดฝนวาชายนุง
โจงกระเบน ๔ คนมายนืทีป่ลายเตยีง ผูปวยคดิจะ
ทําบุญมั้ย” เขาก็งงๆ นะ แลวตอบวา “ถาเมื่อคืน
ไมฝน คงยงัไมคดิจะทาํบญุ” จึงชวนเขาใหมองวา 
ถาเมือ่คนืไมฝนก็ยงัไมคดิทาํบญุ แตโรคภยัไขเจ็บ
ยังมีอยูเหมือนเดิมไหม กายก็ยังเปนเหมือนเดิม 
แตภาวะใจถาไมมีความฝนเมื่อคืน ใจก็ยังไมคิด 
แมความฝนจะทําใหหวั่นไหว แตภายใตความ
หวัน่ไหว กลบักระตุนใหเราไดทําอะไรบางอยาง
ดังนั้น ชายทั้งสี่คนน้ันเราควรกลัวเขา หรือควร
กลัวตัวเอง ถาเราเอาใจไปวางไวที่บุญ เราควรจะ
ขอบคณุเขาดวยซ้ํา ทีม่าปรากฏตวัใหเราเหน็ ชวน
ใหเขาเปลี่ยนความคิด 
 ปกติภาวะจิตใจของสรรพชีวิตคือ รักสุข 
เกลียดทุกข อยากไดรบัความปรารถนาด ีถาชาย
ทั้ง ๔ คนในความฝนมีจริง เขาก็คงรักสุข เกลียดทุกข 
อยากไดความปรารถนาดีจากเราเชนกัน ดังน้ัน 
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เมื่อเราทําบุญแลว เราก็ควรสงความปรารถนาดี
ใหกับเขาดวย พอสนทนาถึงตอนนี้ สายตาของ
ผูปวยเปนประกาย ความกลัว ความวิตกกังวลเรื่อง
ความฝนพลนัมลายหายไป เหมอืนไดพบทางสวาง 
 ประทับใจตรงที่ผูปวยเปล่ียนมุมมองความ
ทุกขได ประทับใจที่เขาเปนคนตางชาติ ความรู
ความเขาใจเร่ืองบุญคงนอยกวาพวกเรา แตพอให
สตเิรือ่งความฝนรายทีแ่ฝงเจตนาด ีเขากลบัเขาใจ 
และเปลี่ยนมุมมองออกจากความกลัว มาเปน
ความเมตตา สุดทายอาตมาก็ทราบวาเขาจากไป
อยางสงบในเวลาตอมา เพราะภรรยาเขาไดเขียน
จดหมายมาขอบคุณแกโรงพยาบาล

การฟง ของขวัญอันวิเศษ

 การเยี่ยมผู ป วยกรณีท่ีผู ป วยนับถือตาง
ศาสนา ยงัคงทาํได อาตมาจะไมคยุเรือ่งความเช่ือ 
แตเราจะคุยเรื่องที่เขาไมสบายใจอยูขางใน ถา
ผูปวยเปดใจ 
 มีกรณีผูปวยหญิงไทย เดิมนับถือพุทธ ภายหลัง
แตงงานจงึเปลีย่นไปนบัถอืมสุลมิตามสาม ีตอนที่
อาตมาไปเยีย่มผูปวย สามอียูตางประเทศ กําลงัจะ
กลับมา ผูปวยปฏิบัติตัวตามวิธีของศาสนามุสลิม
แลว แตใจยังทุรนทุราย พยาบาลจึงแนะนําให
ลองคยุกับพระ ทัง้ๆ ทีกั่งวลวาจะบาป แตโยมเขา
ก็อยากลองดู นับเปนความซับซอนที่อาตมาตอง
ระมัดระวัง เปดการสนทนาดวยการถามอาการ

ที่เจ็บปวยทางกาย และสภาพจิตใจที่ไมเกี่ยวกับ
ความเชื่อทางศาสนา อาตมาพบวา เธอมีความเปน
พุทธอยูเปนทุนเดิม จึงคิดอยากทําบุญ ทํากุศล
บาง แตก็กลัววาจะบาปตามความเชื่อของมุสลิม 
อาตมาเลยอยากใหพักเรื่องบาปหรือไมไวกอน 
เพราะเปนหลักความเชื่อ 
 ชวนมาคดิวาอะไรหนอ เมือ่ปรากฏในใจแลว 
จะทําใหเรารูสึกคลายความกังวล ออกจากความ
ทุกขนี้ได ความทุกขเปนเรื่องของชีวิต เปนปกติ
ที่มีอยูในใจมนุษย อะไรที่เปนแกนแทในใจของเรา 
เราควรชัดเจนตอสิ่งที่ปรากฏลึกๆ ในใจของเรา 
เราคงทําตามกรอบ แตชัดเจนในสิ่งที่ในใจตองการ 
 อาตมายื่นสายสิญจนใหผูปวย เพราะมีติด
ยามมา ไมไดเอามาทําพิธีกรรม แตใชเปนเครื่องมือ 
อยากใหผูปวยลองเขาไปสํารวจใจ ผูกปมที่ไม
สบายใจ ๑ เรื่อง ตอ ๑ ปม เรื่องอะไรที่ทําให
ทุกขใจบาง คอยๆ คิด คอยๆ ผูก ปรากฏวาผูปวย
ผูกได ๔ - ๕ ปม เมื่อผูกเสร็จแลว อาตมาจะขอ
สายสิญจนเสนนั้นกลับ แตกอนจะขอกลับ ไดให
เขาเลาเรื่องแตละปมใหฟง 
 การไมปดกั้น การฟงเปนของขวัญอันวิเศษ 
ไมไดคุยกันเรื่องพระพุทธเจาหรือพระอัลเลาะห  
สายสญิจนเปนเพยีงอปุกรณหรอืเครือ่งมอืในการ
ชวนเขาไปสํารวจจิตใจตนเอง การพูดคุยโดยมี
ผูฟงอยางตั้งใจ ไมมีความอึดอัดที่จะฟง ถือเปน
ยาวิเศษในการเยียวยาใจ 

ทราบตอมาวา ผูปวยรายน้ีหลังจากไดพบ
อาตมาแลวก็กลับบานตางจังหวัด และเสียชีวิต
ในเวลาตอมา

คําตอบ ซอนอยูในบทสนทนา 

การเขาไปเยี่ยมไขแตละกรณี พระสงฆจิต
อาสาของกลุมคิลานธรรมไมสามารถวางแผนการ
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สนทนาไวลวงหนา ทราบเพยีงขอมูลผูปวยคราวๆ 
จากแพทย พยาบาลที่ดูแล  เราจะเริ่มตนสนทนา
ในขอมูลที่พยาบาลใหมา มีแคแผนที่คือ วิธีคิด
แบบอริยสัจ ๔ : ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ไว
เปนกรอบการสนทนาเทานั้น สวนรายละเอียด
ตองขึ้นอยูกับปจจุบันขณะใหมากที่สุด 
 อาตมาไมสามารถรูสิง่ทีจ่ะปรากฏขางหนาวา 
คอือะไร ตองอยูกบัปจจบัุนขณะ เพือ่การฟงอยาง
มีประสิทธิภาพ เราจะนําคําพูดของผูปวยกลับมา
เปนคาํถาม และเคารพคาํตอบซึง่เปนเร่ืองของเขา 
เราจะไมนาํความคดิของเราเขาไปปะปน ไมตอง
แนะนํา เพราะคําแนะนําเปนเรื่องของเรา ซึ่งเขา
อาจจะทราบดีอยูแลว และกวาจะมาคุยกับพระ 
เขาคงไดรบัคาํแนะนํามาแลวมากมาย อยาใหการ
พบพระเปนแคขอมูลอีกสวนหนึ่ง เราอยากให
การพบพระมีคุณคามากเพียงพอที่จะเปลี่ยนทัศนคต ิ
และเพิ่มความเขาใจชีวิตดวยธรรมะของพระพุทธเจา
 เทคนิคที่สําคัญคือ ฟงสิ่งที่ผูปวยพูด คําพูด
ของผูปวยจะมาเปนคําถาม และคําตอบของ
ผูปวยคือเรื่องของเขา คําตอบจะอยูที่คําพูดของ
เขาเอง จับคําพูดของเขามาแปลง เพื่อชวนดูตัว
ของเขาเอง ขอมลูทัง้หมดอยูทีค่าํพดูของเขา และ
คําตอบอยูในนั้น การสนทนา คือเครื่องมือในการ
คนหา พระจิตอาสาจึงตองเปนนักฟงที่ดี และมี
สติในปจจุบันขณะ เพื่อการแปลงปญหาของเขา
ใหกลายเปนปญญา เพ่ือช้ีทางสวางใหเขาไดคน
พบดวยตนเอง 

แนวทาง การวางจิตของพระจิตอาสา

 การทํางานของสมาชิกกลุ มคิลานธรรม 
หลายคนอาจจะบาดเจ็บกลับมา คือจิตตกเพราะ
การฟงปญหาผูปวย หรือปฏิกิริยาตอบกลับของ
ผูปวยไมเปนไปดังหวัง พระคุณเจาก็นํากลับมา

ทบทวนวาตนเองทําดีแลวหรือยัง ที่พูดไปพูดถูกตอง
ไหม บางทีพระผูเยี่ยมไขเองอาจเกิดการสงสาร
ผูปวย ทําใหมีอารมณซึมเศราเมื่อจบงาน ดังนั้น 
จึงจําเปนอยางยิ่งที่หลังจากจบการเยี่ยมไข พระ
ที่เยี่ยมไขตองรวมกันสรุปขอมูลการทํางาน เพื่อ
เยยีวยาตวัเอง พอเย่ียมไขจบ เรากต็องจบ ไมเอา
เรื่องกลับวัด เราตองวางใจของเราใหเปน
 ทุกครั้งที่เยี่ยมไขเสร็จ พระตองสรุปงาน
กับพยาบาล เพ่ือการดูแลรักษาผูปวยใหไดรับ
ประโยชนสูงสุด บางเรื่องผู ปวยไมเปดใจกับ
พยาบาลโดยตรง เชน อาจจะมีผูชวยพยาบาล
ที่ดูแลไมถูกใจ ใชภาษาที่รุนแรงเกินไป แตกลับ
พูดเปดใจกับพระได พระจะนําเรื่องราวความ
ไมสบายใจมาปรึกษากับพยาบาล
 แตเรื่องที่ยากสุดคือ การที่ผูปวยไมเปดใจ 
พระคิลานธรรมจะไมเสนอทางแก เราจะไมแนะนํา
ใหทําพิธีกรรมสะเดาะเคราะห หรือแกกรรม  
เราไปเยี่ยมผูปวยเพื่อพูดคุย กระตุนความคิด ให
กําลังใจ คลายความทุกข ชี้ใหผูปวยเห็นความ
กังวลของตนเอง และเขาใจปญหาตัวเองใหมาก
ขึ้น แตหากผูปวยไมเปดใจคุย พระคงเขาไปชวย
อะไรไมได คงตองวางปญหานี้ไว

สังฆะ กลุมแหงการเรียนรู

 การทาํงานของกลุมคลิานธรรม จําเปนอยาง
ยิ่งที่จะตองดูแลตนเองใหเปน เพื่อการทํางาน
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อยางเขาใจ จงึมกีารจดักจิกรรม Workshop ดาน
จิตวิทยาหรือวิชาการ ใหกับพระจิตอาสาและ
สมาชิกฆราวาสที่สนใจอยางสมํ่าเสมอ 
 นอกจากน้ียังจัดสนทนากลุม มีทั้งกลุมใหญ
และกลุ มยอยๆ ๓-๔ คน ภาษาวิชาการคือ 
Counselling การใหคําปรึกษาและการรับฟง
สมาชิกดวยกันเอง คุยถึงประสบการณการเยี่ยมไข 
และปญหาที่พบอยางละเอียด ใชการฟงเพื่อการ
รกัษาใจ เยยีวยาใจใหสมาชิกในกลุม เชนเดยีวกนั  
กอนโรคโควิดระบาด มีการสนทนากลุมกันทุกเดือน
และทุกครั้งหลังจากจบการเยี่ยมไข ถือเปนสังฆะ
แหงการเรียนรู เพราะทุกคนจะรวมกันถายทอด
ประสบการณ ความคิดเห็นและสิ่งที่เกิดขึ้นจริง 
เพื่อการเรียนรูรวมกันอยางแทจริง  
 กลุมคิลานธรรมยังจัดถวายความรูพระสงฆ 
ในโครงการเยียวยาใจดวยธรรมะ ตั้งแตป  
พ.ศ.๒๕๕๗ จัดมา ๔ รุนแลว โดยจัดอบรมแบบ
ตอเนือ่ง รวมเวลา ๓ เดอืน แบงเปน ๔ ระยะ ดงันี้
 ระยะ ๑ แนะนําโครงการ และใหขอมูลใน

ภาพรวม ใชเวลา ๒ วัน  
 ระยะ ๒ เปนผูที่ผานการอบรมมาจากระยะ 
๑ ตองยื่นใบสมัคร ใชเวลาอบรม ๕ -๖ วัน 
 ระยะ ๓ การฝกปฏิบัติงาน ลงพื้นที่ คือเยี่ยม
ไขพรอมพระพี่เล้ียง ใชเวลา ๑.๕ เดือน (เยี่ยม
ผูปวยประมาณ ๗ ครั้ง) 
 ระยะ ๔ สรุปและปดการอบรม พรอมรับ
ประกาศนียบัตร ใชเวลา ๒ วัน
 การถวายความรูแกพระสงฆ ในโครงการ
เยียวยาใจดวยธรรมะ ทําใหกลุมคิลานธรรมได
สมาชิกเพิ่ม แตที่สําคัญที่สุดคือ พระสงฆที่ผาน
การอบรมไดรับความรูเพื่อนํากลับไปดูแลชุมชน
ของตนเองดวย
 คิลานธรรม คงเปนธรรมะที่สรางความสุข
สุดทายใหชีวิต เกิด แก เจ็บ ตาย เปนวัฏสงสาร
ของสรรพชีวิต แมวาเราไมอยากตาย แตตองตาย 
ก็คงขอตายอยางมีความสุข เพราะทุกสรรพชีวิต
รกัสขุ เกลยีดทุกข อยากไดรบัความปรารถนาดี 
โดยเสมอกัน

5 
 
      ริเริ่มก่อตั้งกลุ่มอาสาสมัครตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๐ จากการเยี่ยม
ผู้ป่วยเพียงรูปเดียว โดยมีเพื่อนพระที่เรียนหลักสูตรเดียวกันและเพื่อน
พระภายนอกที่สนใจ มาเข้าร่วมกิจกรรมในภายหลัง   
      ในปีพ.ศ. ๒๕๕๕  รว่มกับสมาชิกตั้งชื่อกลุ่มว่า คิลานธรรม ได้
เชิญอาจารย์ด้านจิตวิทยา เป็นทีป่รึกษากลุ่มทางด้านวิชาการ ปัจจุบนั
กลุ่มคิลานธรรมมีพระสมาชิกประมาณ ๔๐ รูป ทำงานกับโรงพยาบาล 
๖ แห่ง  ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คือ โรงพยาบาลศิริราช  
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  โรงพยาบาลวชิระ  โรงพยาบาลเลิศสิน  
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน  และสถาบันมะเร็ง
แห่งชาติ 

พระมหาสเุทพ สุทฺธิญาโณ วดัสงัเวชวศิยาราม รองคณบดฝีายวชิาการ 
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ
ประธานกลุมคิลานธรรม อดีตพระนิสิตรุน ๑ สาขาชีวิตและความตาย 
ไดฝกงานใหคาํปรกึษาผูปวยในโรงพยาบาลวชิระ ในหลกัสตูรการเรยีน 
เปนอาสาสมัครเยี่ยมไขผูปวยของโรงพยาบาลศิริราช 
 ริเริ่มกอตั้งกลุมอาสาสมัครตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๐ จากการเยี่ยม
ผูปวยเพียงรูปเดียว โดยมีเพื่อนพระที่เรียนหลักสูตรเดียวกันและ
เพื่อนพระภายนอกที่สนใจ มาเขารวมกิจกรรมในภายหลัง  
 ในป พ.ศ. ๒๕๕๕  รวมกับสมาชิกตั้งชื่อกลุมวา คิลานธรรม ได
เชญิอาจารยดานจิตวทิยา เปนทีป่รกึษากลุมทางดานวชิาการ ปจจุบนั
กลุมคลิานธรรมมพีระสมาชกิประมาณ ๔๐ รปู ทํางานกับโรงพยาบาล 
๖ แหง ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คือ โรงพยาบาลศิริราช  
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  โรงพยาบาลวชิระ  โรงพยาบาลเลิดสิน  
ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน  และสถาบันมะเร็งแหงชาติ 
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กองบรรณาธกิาร

ชวนคดิ ชวนพนิจิ

เรือ่งการดแูลแบบประคบัประคอง (Palliative care) 

สําหรับประเทศไทย เพ่ือใหหนวยงานและองคกร

ตางๆ นําไปใชตามอํานาจหนาที่ของตนเอง เมื่อตุลาคม

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

**อานรายละเอียดไดท่ี http://kbphpp.

nationalhealth.or.th/bitstream/handle/

 Palliative Care หรือ การดูแลแบบประคับ

ประคอง หมายถึง การดูแลท่ีมีมุ งเนนการเพ่ิม

คุณภาพชีวิตของผู ปวยและครอบครัว ลดความ

ทุกขทรมานทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคม และ

จิตวิญญาณ เปนการดูจิตใจควบคูกับการรักษาหลัก

ที่มุ งหวังรักษาโรค การดูแลแบบประคับประคอง

จะคํานึงถึงความตองการและความปรารถนาของ

ผูปวยและครอบครัวรวมดวยเสมอ

 การดูแลแบบประคับประคอง...ไมใชเพียง

แคการดูแลผูปวยระยะสุดทาย  แตเปนการดูแล

เมื่อประเทศไทยเข าสู สังคมผู สูงวัยอย าง

เต็มตัว มีประชากรอายุเกิน ๖๐ ปมากกวา ๒๐ 

เปอรเซ็นตของประชากรท้ังประเทศ นั่นคือ ทุกๆ 

๑๐๐ คนเราจะมีคนสูงวัยถึง ๒๐ คน  อัตราการตาย

จึงสูงขึ้นเปนเงาตามตัว แมการตายจะเปนสัจธรรม

ที่เปนสุดทายปลายทางของทุกชีวิต  แตทุกชีวิตก็ยัง

ตองการ การ “ตายดี” ดวยกันทั้งนั้น

Palliative Care คืออะไร 

ความหมายของการตายดีในแตละบุคคลยอม

ไมเหมือนกัน เพื่อใหเปนหลักสากลและบุคลากร

ในวชิาชีพสาธารณสขุทาํงานไดอยางถกูตอง ถกูหลกั

วิชาการและมีกฎหมายคุ มครองหากมีการตาย

เกิดขึ้นตามความตองการของผูปวย คณะกรรมการ

สุขภาพแหงชาติ จึงออกประกาศ นิยามปฏิบัติการ 

(Operational definition) ของคําที่เก่ียวของกับ

สุขสันตวันตาย ดวยการดูแลแบบประคับประคอง 
Happy Death day กับ Palliative Care
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ในภาพกวาง ตั้งแตเริ่มเผชิญภาวะความเจ็บปวย

ท่ีอาจเปนอนัตรายตอชวีติ ครอบคลมุจนถงึการดแูล

ในชวงที่ผูปวยใกลเสียชีวิต เปนการดูแลแบบองค

รวมตั้งแตตนตราบจนวาระสุดทาย

องคการอนามัยโลก ระบุหลักการสําคัญของ

การดูแลแบบประคับประคอง ไวดังนี้  เปนการดูแล

เพื่อการบรรเทาความปวด และอาการทุกขทรมาน 

อ่ืนๆ เห็นคุณคาการมีชีวิตและมองกระบวนการ

เสยีชวีติเปนธรรมชาตไิมมเีจตนาเรงหรอืยือ้การตาย 

ผสมผสานการดูแลทางจิตใจและจิตวิญญาณ

ในการดูแลผูปวย สนับสนุนชวยเหลือ ผูปวยใหมีชีวิต

อยางมีคุณคาจนเสียชีวิต สนับสนุนชวยเหลือ

ครอบครัวผู ป วยในการปรับตัวปรับใจในความ 

เจ็บปวยของผูปวย มีการดูแลเปนทีมเพื่อประเมิน

ความตองการของผูปวยและครอบครัวรวมไปถึง

การให คําปรึกษาประสบการณสูญเสียบุคคล

อันเป นที่ รัก เพิ่มพูนคุณภาพชีวิตของผู ป วย 

คนใกลชิดผูปวย รวมถึงครอบครัวผูปวย 

 ใคร คือผูดําเนินการ Palliative Care

เมือ่ผูปวยตองการการดแูลแบบประคบัประคอง 

ผูเกี่ยวของจะประกอบไปดวยคนใกลชิด ครอบครัว

และทีมสหสาขาวิชา ประกอบดวย บุคลากรทาง

การแพทย (หมอ) และหรอื บคุลากรทางสาธารณสขุ  

นักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา ผู นําศาสนา 

อาสาสมคัร ผูนาํชมุชนทีผู่ปวยพาํนกั  และอืน่ๆ ฯลฯ 

โดยบุคคลทั้งหมดจะทํางานรวมกัน ประสานการ

ทํางาน โดยมีเปาหมายแกปญหาใหผูปวย ผูดูแล

ผูปวย และครอบครัว อยางดีที่สุด

 ทมีสหวทิยาการ เปนกลุมคนทีป่ระกอบดวย

ผู ที่มีความรู ความชํานาญทางวิชาการจากหลาย

สาขาวิชา ซึ่งแตละคนทํางานอยางอิสระ คูขนานกัน

ไปกับทีมสหสาขาวิชา มีการแลกเปลี่ยนขอมูลโดย

มีเปาหมายการดูแลรักษาผูปวยรวมกัน เชน แพทย 

พยาบาลในสาขาโรคที่ผู ปวยเปน เภสัชกรผูดูแล

เรื่องยาที่รักษาอาการ นักจิตวิทยาบําบัด 
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จากสถิติที่มีการรวบรวมไวพบวาเพลงที่รอง

กันมากท่ีสุดในโลก คือเพลงสุขสันตวันเกิด Happy 

Birthday  จะดแีคไหนทีเ่ราสามารถวางแผนการตาย

ดีอยางสงบ “Happy Death day” ในวันที่หมด

ลมหายใจ และทอดรางลงดินอยางปกติสุข

ครอบครัว สามี ภรรยา ลูกหลาน ผูใกลชิด

ผูปวย เปนบุคคลสําคัญยิ่งในการดําเนินการรักษา

แบบประคับประคอง

พบปรึกษาทีม Palliative Care ไดที่ไหนบาง

กระทรวงสาธารณสุขและสํานักงานหลักประกัน

สขุภาพแหงชาต ิกําหนดใหเขตสขุภาพเพือ่ประชาชน 

ทั้ง ๑๓ เขต จัดทําระบบการดูแลแบบ Palliative 

Care ขึ้นในทุกเขต 

 ทั้งนี้หากทานสนใจสามารถสอบถามไดที่

โรงพยาบาลทกุแหงท่ีใกลบาน หรอืคนหาท่ี https://

www.healthyliving.in.th ซึ่งไดรวมหนวยงาน

ดาน Palliative Care ที่สามารถขอคําปรึกษาได 

ทั้งที่เปนหนวยงานภายในโรงพยาบาล  หนวยงาน

อสิระดานการดแูลแบบประคบัประคอง   หนวยงาน

เพื่อเสริมสรางกําลังใจใหผู ปวยและญาติ รวมถึง

หนวยงานที่ใหความรูและสรางความเขาใจเกี่ยวกับ

ความตาย 
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ลลีาวาที

ดูรา ประชาราษฎร   มัวประมาท อยูทําไม
เกิดมา ก็ตายไป   มินานหนอ ก็มรณา

หลงทิศ ไมเห็นทุกข   หลงติดสุข ไรเดียงสา
ปลอยตัว และปดตา   เปนคนบอด ตลอดตาย

นอนจม หลมกิเลส   แสนทุเรศ ทุรนทุราย
ปลอยตัว มั่วอบาย   มิกลัวบาป หยาบชาจริง

อะไรเลา คือสาระ   ในขณะ ที่ชายหญิง
นอนตาย มิไหวติง  หมดโอกาส จักกอกรรม
ผลพวง แหงความชั่ว   เทาที่ตัว ไดกระทํา

โถมซัด วิบัติซํ้า   ใหจองจํา อเวจี
แชมชื่น และโชติชวง   คือผลพวง แหงความดี

สั่งสม เปนราศี   บุญตามติด ไมบิดเบือน
ดีชั่ว ในตัวเจา   ประหนึ่งเงา ไมรูเลือน

คนตาย คือ คนเตือน   ใหสํานึก อยาคึกคะนอง
แนนอน ตองนอนแน   ทั้งพอแม และพี่นอง
รํ่ารวย สวย สมปอง   ก็สิ้นเชื้อ ไมเหลือเลย

เปลื้องปลด และลดละ   ลางขยะ นะเพื่อนเอย
ชีวิต ยอม สังเวย   ความเบา วาง สวางเย็น

ดูรา ประชาราษฎร   จงแคลวคลาด จากลําเค็ญ
เพียรทํา และบําเพ็ญ   เพื่อพนทุกข สบสุขเอย

สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ (ทานจันทร)

 คืนและวันผันเวียนไมเปลี่ยนเปลา
กลับพาเอาชีวิตจวนปลิดขั้ว
แลลูกไมใกลหลนเตือนตนตัว
พอสุกทั่วก็หวงจะรวงไป

 เกิดตัวตนคนเดียวโดยเปลี่ยวเปลา
รับทั้งเศราทั้งสุขทุกสมัย
ถึงวายชนมก็คนเดียว ฤ ๅเกี่ยวใคร
มีผูใด ชีพดับ สลับแทน

 มาคนเดียว ไปคนเดียว เกินเหนี่ยวได
รักเพียงไหนโอบเอื้อกันเหลือแสน
ใหหาคนจนสิ้นทั่วดินแดน
ก็ขาดแคลนคนชวยหามมวยมรณ

 พาตนพนมัจจุราชไมอาจพน
ทั้งรวย จน เด็ก ผูใหญ ยากไถถอน
ทั้งบัณฑิต คนพาล ทําการจร
เปนแนนอน ความตาย อยูปลายทาง 

 เราเดินตามยถากรรมทําประกอบ
ทั้งผิดชอบเหมือนฝนอันรุงสาง
พอรุงเชาความฝนพลันเลือนลาง
เราตองหางไกลกันวันมรณะ

 เคยพบเห็นตอไปก็ไมเห็น
สิ่งจะเดน แจงชัด เปนสัจจะ
คือการทําหนาที่มีธุระ
นอมธรรมะ ไมประมาท โอวาทธรรม

 ตายกับอยูคูโลกอยาโศกเศรา
สติเรา รูตื่น ก็ชื่นฉํ่า
อยาใหโศกโศกามาครอบงํา
ประโยชนทํา กอบเกื้อ อยูเหนือตาย

              พระมหาวิสุทธิ ฐานากโร

คนตาย คอื คนเตอืน





แนะนําหนังสอื

 ในยคุทีผู่คนเหนิหางศาสนา หนัมาบชูากามวัตถุ 
หลายคนจะเขาวัดก็ตอเมื่อมีญาติ เพื่อน หรือคน
ท่ีรูจักเสียชีวิตลงเทานั้น ความตายคงจะเหลือ
เปนที่มั่นสุดทาย ที่ทําใหคนต่ืนขึ้นมานอมระลึก
ถงึความไมเทีย่งและความหมายทีแ่ทจรงิของชวีติ
กันบาง แตคนสวนใหญที่เขาวัดไปงานศพก็ทําไป
ตามพิธีกรรมเทาน้ัน ไมคุยกันเวลาพระสวดก็
นั่งหลับ ไมคอยไดประโยชนเทาใดนัก 
 ติปฏกสิกขาลัยจึงเห็นความจําเปนที่จะปรับ
ธรรมเนียมพิธีกรรมที่ทํากันอยูในงานศพ ใหผู 
ท่ีมารวมงานไดรบัประโยชนมากขึน้ โดยใหมสีวน
ในการรวมสาธยายบทพุทธพจนที่คัดสรรมาจาก
พระไตรปฎก นอมระลึกถึงวจนะของพระพุทธ
องคท่ีเกีย่วกับความตายเพือ่เตรยีมตวัเตรยีมใจให

พรอมไวเมือ่เวลาน้ันของเรามาถงึ ดกีวาจะปลอย
กันไปตามยถากรรมโดยไมมกีารเตรยีมตวัอะไรไว
บางเลย
  มีบางทานไมสบายใจที่ใชคําวา “ตาย” ใน
หนังสือ ตายปฏก น้ี เพราะเปนหวงคําวาตาย 
วาจะมีความหมายไปในแงลบ แลวคนจะไมกลา
หยิบอาน จึงเสนอใหใชคําอ่ืนที่ไพเราะกวา 
เพื่อหลีกเลี่ยงคําวาตาย เชนคําวา ปรายนปกรณ 
เปนตน แมวาทางคณะผูเรียบเรียงจะเห็นดวย
สวนหน่ึง แตความเห็นสวนใหญยังอยากจะคง
คําวาตายไว ดวยเหตุผลที่จะอธิบายตอไป 
 กอนอ่ืนขออธบิายความหมายของคาํวา ตาย 
ใหเขาใจตรงกันกอน
  คําวา ตาย มาจากภาษาบาล ี(อานวา ตา-ยะ) 

แนะนําหนังสอืแนะนําหนังสอื

 ในยคุทีผู่คนเหนิหางศาสนา หนัมาบชูากามวัตถุ พรอมไวเมือ่เวลาน้ันของเรามาถงึ ดกีวาจะปลอย

แนะนําหนังสือ ตายปฏก



ตั้งวิเคราะหไดวา
 ตภิว ํอยต ิคจฉฺตตี ิตาโย

(ต ิบทหนา +อ ิธาตุ, อ ิเปน เอ, เอ เปน อย

ติ+อย ลบสระหนาทีฆะสระหลัง + ณ ปจจัย 
ไดเปน ตาย)
ตาย จึงแปลวา “ผูกําลังไปสูภพสาม”
องคธรรม คือผูตาย (ผูกําลังไปสูภพสาม)
  ขอใหเทียบกับ ปรโลก ํเอต ิคจฉฺตตี ิเปโต

ป บทหนา อ ิธาตุ ต ปจจัย (ป คือปรโลก) 
เปต จึงแปลวา “ผูไปแลวสูปรโลก”
  ตามวิเคราะหนี้ คนตาย คือพวกเราทุกคน 
(ยกเวนพระอรหันต) ที่กําลังเดินทางไปสูภพ
ทั้งสาม สวนคนที่ไปสูภพทั้งสาม คือปรโลกแลว
ตองเรียกวา เปรต แตปจจุบันในภาษาไทยที่ใช
กันอยูเรากลับไปเรียกศพวา คนตาย จริงๆ ศพก็
คอืศพ เปนรปูขันธทีป่ราศจากวิญญาณครองแลว 
สวนคนที่เคยถือครองรูปนั้น หรือโดยปรมัตถ
คือนามขันธที่สันตติของเขาตอนนี้ไปสูภพสาม
ภพใดภพหนึ่งตามกรรมแลว ตองเรียกเขาเหลา
นั้นวา เปตชน จึงจะถูก 
  มีตัวอยางการใชคําวาคนตายเปนพระพุทธ
พจน ในธรรมบท
   อปฺปมาโท อมต ํปท ํ ปมาโท มจจฺุโน ปท ํ

  อปฺปมตตฺา น มยีนตฺ ิ เย ปมตตฺา ยถา มตา

“ความไมประมาท เปนทางเครื่องถึงอมต
นพิพาน ความประมาทเปนทางแหงความตาย
ชนผูไมประมาทยอมไมตาย  สวนชนเหลาใด
ประมาทแลว ยอมเปนเหมือนคนตาย”

  ตาย จึงมิใชคําที่มีความหมายในแงลบ แต
ใชสําหรับคนที่ยังประมาทอยู คนที่ยังตองระหก
ระเหินเดินทางไปในภพทัง้สาม อยางไมมทีีส่ิน้สดุ 
เหมอืนคาํวา สมัภเวส ีทีค่นสวนใหญเขาใจวา เปน
ผีลองลอยไปหาที่เกิด แตที่จริงเราทุกคน (ยกเวน

พระอรหันต) ตางก็เปนสัมภเวสีดวยกันทั้งสิ้น 
เพราะยังแสวงหาที่เกิดกันอยู มีแตพระอรหันต
ที่เรียกวาภูต เพราะเปนแลว (ไมเปนอีก) จึง
ไมแสวงหาที่เกิดในภพใดๆ อีก
  สวนผูที่เขาใจแจงแทงตลอด ก็หมดความ
ปรารถนาที่จะเดินทางตอ สิ้นกิเลส ที่เรียกวา 
อุปาทเิสสนิพพาน คือ “วางไดแลว” ก็ใชขันธ
ที่หมดอุปาทานแลวนั้นทําประโยชนใหผู อื่น
ตอไป (เพราะตนเองเสร็จสิ้นกิจแลว) ตราบจน
ภพปจจุบันของเขาสิ้นสุดลงก็ถึง อนุปาทิเสส
นิพพาน คือ “ไดวางแลว” คือไดปลอยวางภาระ
คือขันธทั้งหมดและไมถือเอาขันธใดๆ ขึ้นมาใหม
อีกตอไป เขาจึงพนจากความตาย ไมตองกลับมา
เวียนวายตายเกิดอีกตอไป
   ในอุทยัสูตร สงัยตุตนิกาย สคาถวรรค มเีรือ่ง
ที่กลาวไววา “ครั้งหนึ่งที่กรุงสาวัตถี ในเวลาเชา 
พระผูมีพระภาคทรงสบงจีวรแลว ทรงถือบาตร
และจีวร เสด็จเขาไปยังที่อยูของอุทัยพราหมณ 
ลําดับนั้น อุทัยพราหมณเอาขาวใสบาตรถวาย
พระผูมีพระภาคจนเต็ม แมครั้งที่ ๒ ... แมครั้งที่ ๓ 
เวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถอืบาตร
และจีวรเสด็จเขาไปยังที่อยูของอุทัยพราหมณ 
แมในครั้งที่ ๓ อุทัยพราหมณเอาขาวใสบาตร
ถวายพระผูมีพระภาคจนเต็มแลว ไดกราบทูล
พระผูมีพระภาควา พระสมณโคดมนี้ติดในรส 
(ติดใจในอาหาร) จึงเสด็จมาบอยๆ 
   พระผูมพีระภาคจึงตรัสวา “กสกิรยอมหวาน
พืชบอยๆ ฝนยอมตกบอยๆ ชาวนายอมไถนา
บอยๆ แวนแควนยอมบริบูรณดวยธัญชาติบอยๆ 
ยาจกยอมขอบอยๆ ทานบดีก็ใหบอยๆ ทานบดี
ใหบอยๆ แลว ก็เขาถึงสวรรคบอยๆ ผูตองการ
น้ํานมยอมรีดนมบอยๆ ลูกโคยอมเขาหาแมโค
บอยๆ บคุคลยอมลาํบากและดิน้รนบอยๆ คนเขลา

๖๔ ๖๙



ยอมเขาถึงครรภบอยๆ สัตวยอมเกิดและตาย
บอยๆ บุคคลทั้งหลายยอมนําซากศพไปปาชา
บอยๆ สวนผูมีปญญาถึงจะเกิดบอยๆ ก็เพื่อได
มรรคแลวไมเกิดอีก ดังนี้แล”
 จะเห็นวา พระผูมีพระภาคจะหยิบยกเรื่อง
ความตายมาใหนอมคิดพิจารณาอยูเสมอ เพราะ
ปุถุชนสวนใหญไมอยากคิดถึงเรื่องความตาย 
เนื่องจากระลึกถึงความตายไมถูกวิธี คือไมตั้งสติ 
สังเวค และญาณเอาไว เมื่อไมตั้งสติเอาไว จึงเกิด
ความโศก (เมื่อคนรักตาย) หรือเกิดความบันเทิง 
(เมือ่ศตัรตูาย) เมือ่ไมตัง้สงัเวคะ (ความสลดสงัเวช
ใจ) เอาไว จงึเกิดความทอแทหอเหีย่วเมือ่ระลกึถงึ
ความตาย เม่ือไมตัง้ญาณ (สมัปชัญญะความรูตวั) 
เอาไว จงึเกิดความสะดุงกลวัความตาย เพราะไมรู
วาสิง่ทีต่ายนัน้ไมใชตวั แตเปนแครปูนามทีเ่กิดขึน้ 
ตั้งอยู และดับไปตามธรรมชาติ 
 สวน “ตวัตน” ทีป่ถุชุนเขาใจกนัวามเีพราะไม
ไดพิจารณาใหถองแทนั้น ไมเคยมี ตอนปจจุบันนี้
ก็ไมมี และจะไมมีในอนาคตดวย เมื่อละสักกาย-
ทิฐิได ใจจึงนอมไปสูธรรมชาติที่ไมผันแปรที่เรียก
วา พระนิพพาน อันเปนสัจจะจริงแทเสมอมา แต
เรามองไมเห็นเพราะขาดกัลยาณมิตรอยางเชน
พระพุทธเจาที่จะมาแนะนําเรา
 ผู เรียบเรียงจึงหวังวา หนังสือตายปฏกนี้ 
จะใชเปนคูมือแงคิดแนวพุทธสําหรับผูที่ยังตาย
กันอยูบอยๆ ใหนอมนําเอาสวนหนึ่งที่สําคัญของ
พระไตรปฎกมาสาธยายและขบคิดไปพรอมๆ 
กนั ถาไดปญญาหลดุพนกจ็ะไดแกนสารสาระของ
ชีวิตกลับไป แตถึงจะยังไมเกิดปญญาขั้นสูงสุด
นั้น อยางนอยก็จะไดศรัทธาในพระรัตนตรัย เปน
เสบียงใจไว กอนจะเดินทางตอไปสูสัมปรายภพ 
เพือ่แสวงหาความสิน้ทกุขกนัทกุทานทกุคนเทอญ

คณะทาํงานตปิิฏกสกิขาลัย

 หนังสือเลมนี้ ตีพิมพครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐
ชื่อ วิธีปฏิบัติตอความตาย (ธรรมดากถา) รวม
อยูใน หนังสืองานศพ ชื่อ “คืนสูธรรมชาติ และ
มรณสติ : พุทธวิธีตอนรับความตายดวยสติและ
ปญญา” ตอมาไดนาํมาพมิพแยกเลม เมือ่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ในชื่อปจจุบัน

 สําหรับขาพเจา คุณคาอยางแรกในฐานะ
เปนพระธรรมเทศนาตามแบบแผน เรื่องธรรมดา
กถา เปนตัวอยางการแตงเทศนที่กระชับ และ
ทนัสมยั นบัวาเปนประโยชนอยางมากแกพระภกิษุ
สามเณร ทั้งในแงเนื้อหาเกี่ยวกับความตาย และ
รูปแบบการแสดงพระธรรมเทศนาที่เรียบเรียง
อยางดี 
 ในเบื้องตน ทานชี้ใหเห็นความสําคัญของ
งานศพ ในแงมมุตางๆ เชน เปนการแสดงคุณธรรม

๖๔๗๐



ความดขีองเจาภาพตอผูวายชนมทีมี่ความกตัญู
กตเวทีตอบุพการีบุคคล แลวยังเปนโอกาสได
สงเสริมพุทธศาสนา แสดงขอธรรมที่ควรไดจาก
การจัดงานศพ รวมทั้งเรื่องการบําเพ็ญบุญ คือ
ทาน ศีล ภาวนา อยางครบถวน ในตอนทายของ
พระธรรมเทศนาดวย 
 ในสวนเนือ้หาเกีย่วกบัความตาย ทานอธบิาย
ใหความกระจาง ถึงความเปนธรรมดาของชีวิต 
ท่ีตองปดฉากดวยความตาย และที่สําคัญคือ
ประโยชนที่จะพึงไดรับจากความตาย ดวยอุบาย
ที่ใหเกิดความไมประมาท ความเพียร และความ
รูเทาทันความจริงของชีวิต 
 ทานผูประพันธไดจําแนกใหเห็นวิธีปฏิบัติที่
ถูกตองตอความตายในแงมุมตางๆ ตลอดจนรูจัก
ชนดิของความประมาท ทัง้ทางโลกและทางธรรม 

จนสามารถเขาถึงประโยชนสูงสุดที่จะพึงได 
 การจัดทําหัวขอยอยของเน้ือความ ชวยใน
การจับประเด็นขณะอาน และคนหาใจความ
สําคัญของพระธรรมเทศนานี้เปนอยางดีอีกดวย
 นอกจากเรื่อง ธรรมดากถาแลว ยังมีเรื่อง 
มรณกถา และเรื่องการตายดีอื่นๆ ที่ทานอธิบาย
ขยายความเพิ่มขึ้นในภายหลัง ที่นาติดตามอาน
เปนแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และจําเปนมาก
ตอชีวิตเราทุกคน 
 หนังสือขนาด ๑๖ หนายกพิเศษ (A5) หนา 
๒๔ หนา พิมพแจกเปนธรรมทาน ไมมีจําหนาย 
สนใจหนังสือ สามารถอานได จากเว็บไซต  
วดัญาณเวศกวนั  https://www.watnyanaves.
net/th/dhamma_books

แนะนําหนังสอื

ระลึกถึงความตาย
และวิธีปฏิบัติใหถูกตอง

ตอความตาย

โดย พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

หนอนหนงัสอืตวัอว้น



กัจจายนไวยากรณ

ทอ่งไปในโลกบาลไีวยากรณ์

ตอนท่ี ๙

ปาฬปิาโมกข ์

กัจจายนไวยากรณกัจจายนไวยากรณกัจจายนไวยากรณ
ขางตน แตนักวิชาการรุ นหลังก็มีข อโตแยง
เกี่ยวกับองคคุณเหลานั้น กลาวคือ
 ๑. สวัปปักขระ มีพยางคนอยมาก ขอความน้ี
คงจะหมายถึงสูตรของกัจจายนไวยากรณที่มี
พยางคนอยกวาคัมภีรไวยากรณบาลีที่เขียนมากอน 
เชน โพธิสัตตไวยากรณ คือไวยากรณของพระโพธิสัตว 
ซึง่มสีตูรแรกวา นรวรวจโนปการาน ิจตตฺาลีสกขฺรานิ 

(อักษรที่เก้ือกูลแกพระดํารัสของพระชินเจา มี 
๔๐ เสียง) และสัพพคุณากรไวยากรณ คือไวยากรณ
ของพระสัพพคุณากร ซึ่งมีสูตรแรกวา สทิธฺกมา

ทาทโย วณฺณกขฺรา ติตาลีส (เสียงทั้งหลายมี 
อ เปนเบื้องตน ๔๓ เสียง ชื่อวา อักษร ตามลําดับ
แหงการปรากฏ)
 อย างไรก็ตาม เมื่ อ เ ทียบกับสูตรของ
โมคคัลลานไวยากรณที่มีพยางคนอยกวา พยางค
ในกัจจายนไวยากรณก็ไมถือวามีจํานวนนอย 
ผูที่เรียนรูโมคคัลลานไวยากรณยอมรูชัดวา สูตร
ของโมคคัลลานไวยากรณสั้นและทองจํางายกวา

จุดเด่นและด้อยของกจัจายนไวยากรณ์

ตามที่ผู เขียนไดกลาวถึงองคคุณของสูตร
ในกัจจายนไวยากรณไวในครั้งกอนวา สูตรของ
คัมภีรนี้ประกอบดวยองคคุณ ๖ ประการ คือ
 ๑. สวัปปักขระ มีพยางคนอยมาก 
 ๒. อสนัเทหะ ไมคลุมเครือ 
 ๓. สารัตถะ มีขอความเปนแกนสาร 
 ๔. สพัพโตมุขะ มีนยัรอบดาน คอืประกอบ

รูปศัพทไดหลายนัย 
 ๕. อกัโขภะ ไมหวั่นไหว คือไมมีใคร

ตําหนิได โดยอรรถหรือ
พยัญชนะ 

 ๖. อนวัชชะ ไม มีโทษโดยอรรถหรือ
พยัญชนะ

วิจารณอ์งค์คุณ ๖ ประการ

 แมคัมภีรการิกาจะยกยองสูตรในกัจจายน
ไวยากรณวาประกอบดวยองคคุณ ๖ ประการ



ในบางแหง) เพื่อทีฆะและรัสสะเมื่อลบสระแลว 
อีกทั้งตั้งสูตร ๒๕ วา ทฆี ํ (สระทั้งหลายยอมถึง
ความเปนทีฆะในเพราะพยัญชนะเบื้องหลัง 
ในบางแหง) และสตูร ๒๖ วา รสสฺ ํ(สระทัง้หลายยอม
ถึงความเปนรัสสะในเพราะพยัญชนะเบื้องหลัง 
ในบางแหง) เพือ่ทฆีะและรัสสะในเพราะพยญัชนะ
 อยางไรก็ตาม โมคคลัลานไวยากรณรวมสตูร
ทัง้ ๔ สตูรเปนสตูรเดยีว ในสตูร ๓๓ วา พยฺ�ชฺเน 

ทฆีรสสฺา (ทฆีะและรสัสะชดิพยญัชนะในบางแหง) 
ดังนั้น องคคุณขอ ๕ จึงไมครอบคลุมทุกสูตร
 ๖. อนวัชชะ  ไม มี โทษโดยอรรถ หรือ
พยัญชนะ แตโมคคัลลานไวยากรณแสดงโทษ
ของขอความและการใชศัพทในกัจจายนไวยากรณ
ไวหลายแหง เชน สตูรของกัจจายนไวยากรณ สตูร 
๒๔๓ วา โภ เค ตุ (ในเพราะ ค เบื้องหลัง แปลง 
ภวนตฺ ศัพทและอื่นๆ เปน โภ) แสดงการแปลง 
ภวนตฺ ศัพท เปน โภ ในเพราะอาลปนวิภัตติ แต
โมคคัลลานไวยากรณ สูตร ๑๔๖ กลาววาเปน โภ 
นิบาตที่มีใชทั้งในเอกพจนและพหูพจนดวยคําวา 
โภ อติ ิ อามนตฺเณ นิปาโต- กุโต นุ อาคจฉฺถ 

โภ ตโย ชนา (บทวา โภ เปนนิบาตในการรองเรยีก 
เชน ชนผูเจรญิทัง้สามทาน พวกทานมาจากทีไ่หน
หรอื) ดงัน้ัน องคคณุขอ ๖ จึงไมครอบคลมุทุกสตูร

ชาวพม่ายึดมั�นในการเรียนกจัจายนไวยากรณ์

 กัจจายนไวยากรณเนนลําดับสูตรที่มีคํา
หนาติดตามไปสูสูตรหลัง จึงไมเนนการประกอบ
รูปศัพทใหเขาใจงาย ผูที่เรียนกัจจายนไวยากรณ
มาแลว มักไมอาจเขาใจการประกอบรูปศัพท
ไดชัดเจน หรือแมจะเรียนเขาใจก็ไมอาจจดจํา
วิธีประกอบรูปศัพทได เพราะสูตรที่ใชประกอบ
รูปศัพทอยู ห างกันมากจนเกินไป ส งผลให
ผูศกึษาไมอาจจดจําลาํดบัการประกอบรปูศพัทได 

สูตรของกัจจายนไวยากรณมาก ดังนั้น องคคุณ
ขอ ๑ จึงไมครอบคลุมทุกสูตร
 ๒. อสันเทหะ ไมคลุมเครือ หมายถึงการ
ใชคําในสูตรกระจางชัดเจนไมชวนสงสัย แต
ความจริงแล วมีคําบางคําในกัจจายนสูตรที่
โมคคัลลานไวยากรณเหน็วาชวนสงสยั เชน สตูรที่ 
๒ ของสนธิกัณฑวา  อกขฺราปาทโย เอกจตตฺาลีสํ

(เสียงทั้งหลายมี อ เปนเบื้องตน ๔๑ เสียง ชื่อวา 
อักษรขางตน) คําวา อกขฺราปาทโย ในสูตรนี้ตัดบท
เปน อกขฺรา + อปิ + อาทโย โดยคําวา อาทโย 

ตัดบทเปน อ + อาทโย แตโมคคัลลานไวยากรณ
เห็นวา การตัดบทในลักษณะนี้เขาใจยาก จึงต้ัง
สูตรที่ ๑ ของสนธิกัณฑวา ออาทโย ตติาลีส วณณฺา 

(เสียงทั้งหลายมี อ เปนเบื้องตน ๔๓ เสียง ชื่อวา 
วัณณะ) โดยใชเปน ออาทโย เพื่อใหเขาใจงาย 
ดังนั้น องคคุณขอ ๒ จึงไมครอบคลุมทุกสูตร
 ๓. สารัตถะ มีขอความเปนแกนสาร คือ 
คาํในสตูรมปีระโยชนตอการประกอบรปูศพัทและ
วธิทีางหลกัภาษา แตโมคคลัลานไวยากรณเห็นวา 
เสียงในภาษาบาลีมี ๔๓ เสียง จึงกลาวแยง
ความเห็นของกัจจายนไวยากรณไวในสูตรที่ ๑ 
ตามที่กลาวมาแลว ดังนั้น องคคุณขอ ๓ จึงไม
ครอบคลุมทุกสูตร
 ๔. สพัพโตมุขะ มีนัยรอบดาน คือ ประกอบ
รูปศัพทไดหลายนัย แตการประกอบรูปศัพท
หลายนัยนี้ อาจทําใหสับสนได
 ๕. อกัโขภะ  ไมหว่ันไหว คอื ไมมใีครตาํหนไิด
โดยอรรถหรอืพยญัชนะ แตโมคคลัลานไวยากรณ
ตําหนิสูตรของกัจจายนไวยากรณไวหลายแหง 
เชน กัจจายนไวยากรณตั้งสูตร ๑๕ วา ทฆี ํ(เมื่อ
ลบสระหนาแลว สระหลังยอมถึงความเปน
ทีฆะในบางแหง) และสูตร ๑๖ วา ปุพโฺพ จ (เมื่อ
ลบสระหลังแลว สระหนายอมถึงความเปนทีฆะ

๖๓ ๗๓



ทีป่ระเทศสหภาพพมาผูทีเ่รยีนกจัจายนไวยากรณ
ตองทองจําการประกอบรูปศัพททั้งหมด เพื่อให
จดจาํได และตองทบทวนสาธยายอยูเสมอ แตผูที่
เรียนปทรูปสิทธิปกรณ ก็สามารถเขาใจวิธีประกอบ
รูปศัพทและจดจําได โดยไมตองทองจําและ
ทบทวนใหเสียเวลา
 ผูเขียนเคยศึกษาอยูที่ประเทศสหภาพพมา 
๑๐ ป พบวาในปจจุบันผูที่ศึกษากัจจายนไวยากรณ
แลวเช่ียวชาญภาษาบาลี หาไดยากมาก มีเพียง
พระเถระในสมัยกอนบางรูปที่มีความจําเปนเลิศ 
มีความขยันหม่ันเพียร ทองจําการประกอบ
รูปศัพท จึงสามารถเขาใจกัจจายนไวยากรณเปน
อยางดี ทานเหลานั้นไมเพียงทองจํากัจจายน
ไวยากรณและวิธีประกอบรูปศัพทเทานั้น ยังศึกษา
คัมภีรอธิบายของกัจจายนไวยากรณและปทรูป
สิทธิปกรณเพิ่มเติม ซึ่งมีฉบับแปลเปนภาษาพมา
หลายฉบับ จึงทําใหเขาใจกัจจายนไวยากรณได
ลึกซึ้งกวาเดิม
 ครั้งที่ผู  เขียนศึกษาภาษาสันสกฤตอยู ที่
เมอืงมณัฑะเลยกบัทานอาจารยอคัคญานาภวิงศ์

เจาอาวาสวัดมหาวิสุทธารามและวัดวิสุทธาราม 
ชเวโบงวุน ซึ่งมีชื่อเสียงเปนที่รู จักโดยทั่วไปวา
เปนผูเชี่ยวชาญภาษาบาลีและสันสกฤต วันหนึ่ง
ผูเขียนไดปรารภกับทานอาจารยวา หลวงพอ
วดัทามะโอสอนปทรปูสทิธปิกรณเปนหลกั เพราะ
เรียนงายกวากัจจายนไวยากรณ แตทานอาจารย
อัคคญานาภิวงศตอบวา ผมก็เรียนกัจจายน
ไวยากรณมากอน ขอนี้แสดงวาพระพมาทั่วไป
ตั้งแตสมัยพุกามเปนตนมายึดติดกับการเรียน
กัจจายนไวยากรณเปนพื้นฐาน แมในการศึกษา
บาลีชั้นสูงจะมีการสอนปทรูปสิทธิปกรณโดย
ละเอียด ก็เปนเพียงการสอนเฉพาะกลุมที่สนใจ

ไวยากรณเปนพิเศษเทาน้ัน เร่ืองน้ีสงผลใหการ
ศึกษาภาษาบาลีที่พมาไมเจริญรุ งเรืองเหมือน
กอน เพราะนักศึกษารุนหลังนิยมเรียนเพื่อให
สอบไดปรญิญาบตัร ไมไดตัง้ใจเรยีนรูเพือ่สบืทอด
พระศาสนาเหมือนกอน

หลักภาษาที�ไม่มใีนกจัจายนไวยากรณ์

 กัจจายนไวยากรณมีสวนประกอบ คือ สูตร 
วุตติ และอุทาหรณ 
 ในกัจจายนไวยากรณไมมีหลกัภาษาทีส่าํคญั
เหลานี้ เหมือนที่กลาวไวในปทรูปสิทธิปกรณ คือ
 ๑. คําอธิบายสูตรโดยละเอียด เชน รูป
วิเคราะหของ อกฺขร, สร และ พฺยฺชน เปนตน
 ๒. ขอบเขตของสตูรแตละสตูร เชน ขอบเขต
ของการซอนอักษร
 ๓. ปทมาลา คือ ลําดับบท ซึ่งเปนทั้งลําดับ
บทนามที่เรียกวา นามปทมาลา และลําดับบท
อาขยาตที่เรียกวา อาขยาตปทมาลา
 ๔. ศัพทแจกตามของบทนาม ที่จําแนกออก
เปน ๓ ลิงค และการันตตางๆ
 ๕. คําอธิบายสมาส ๖ ประเภทโดยละเอียด
 ๖. คําอธิบายตัทธิต ๓ ประเภทโดยละเอียด
 ๗. ชื่อธาตุและอรรถของธาตุ
 ๘. การจําแนกธาตแุตละคณะ และรปูสาํเรจ็
ของธาตุเหลานั้น
 ๙. คําอธิบายกิจจปจจัย และกิตกปจจัยโดย
ละเอียด
 แมวากจัจายนไวยากรณจะขาดหลกัภาษาที่
สําคัญ ๙ ประการเหลานี้ แตยังมีจุดเดนที่สําคัญ
ของคัมภีรนี้ คือ การบัญญัติวิภัตตินามในภาษา
บาลี ซึ่งเรื่องนี้จะกลาวถึงในฉบับตอไป

๖๓๗๔



 อถ โภนโฺต กสึทเฺทน ปุจฉฺาวากยฺ ํวุจจฺเต.  

 เรียนทานสมาชิกมิตรรักแฟนบาลีทุกทานครับ
 ฉบบันี ้กระผมจะขอนาํเอาประโยคคาํถามทีใ่ช 
“ก”ึ ศัพท เปนคําถาม มานําเสนอพอสังเขปครับ
กปุึจฉฺา   คําถามที่ใช “ก”ึ

 ก ึ= อะไร  โก = ใคร  กา = ใคร  
 เกน, กสมฺา = เพราะเหตุไร  
 กวฺ, กตถฺ, กุหึ  = ที่ไหน 
 กตโม, กตมา, กตม ํ =  อันไหน,  เหลาไหน, 
 กสสฺ = ของใคร   เกน = กับใคร 
คําถาม “ก”ึ= อะไร  อางถึงสิ่งของ 
ต ํยถา = เชน 

๑. ปุจฉฺา  = กมิทิ.ํ (อทิ ํก.ึ)  นี่อะไร 
๒. วิสชชฺนา =  อทิ ํ โปตถฺก ํ โหต.ิ  นี่คือ

หนังสือ
หมายเหตุ :  อิท ํ มาจาก อิม ศัพท ซ่ึงเปน
สรรพนาม ใชระบถุงึนามทีอ่ยูใกลตัวผูพดู ใชแทน
นามนปุงสกลิงค แตถาแทนนามปุงลิงค และอิตถี
ลิงค จะใช อย ํ ตัวอยางเชน

โก อย.ํ ชายคนนี้เปนใคร  หรือ 
กา อย.ํ หญิงคนนี้คือใคร 

 ในการเรียนภาษาบาลีนี้ หากนักศึกษาทานใด 
ชอบใชประโยคคําถามวา “กมิทิ”ํ นี้อะไร อยูบอยๆ 
ไซร นักศึกษาผูนั้น จะเกง มีทักษะในภาษาบาลีเร็ว 
 ดวยเหตนีุ ้จึงขอเชญิชวนใหทานสมาชกิบาลี
ทกุทาน ไดโปรดตระหนักประโยควา กมิทิ ํน้ี ใหดี 
และจงขยันใชประโยคนี้ ถามผูรูเสมอๆ ซึ่งเมื่อได
คาํตอบแลว ก็ตองรบีจดบนัทกึคาํตอบน้ันไว อยาง
ทันทวงที
 จงเปดสวิตช (ปุม) แหงการเรียนรูอยู ๒๔ ชั่วโมง
นะครับ 
 อนึ่ง หากตองการจะถามเปนพหูพจน ก็
สามารถถามได เพยีงแคเปลีย่นรปูคําศพัทไปตาม
กฎกติกาของการแจกปทมาลา หรือ การแจก
วิภัตติ เชน ตองการจะถามวา “เหลานี้คืออะไร
หรือ?” ก็ใชวา

๑. กานิ อมิานิ.  (นปุงสกลิงค)
๒. เก อเิม.  (ปุงลิงค) 

ตอนท่ี ๑๘Ê¹·¹ÒÀÒÉÒºÒÅÕ

ภาษาธรรม

นายธรรมดา
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๑. คุณกาญจนา เรืองจินดา 
๒. คุณรัชนี ตรีพิพัฒนกุล

๓. คุณสุวรรณา เตชะวิบูลย
๔. คุณอภิญญา แจงอริยวงศ

๕. คุณจิรวรรณ ศิริจิตร และครอบครัว
๖. พลโท นรวีร คุณเสริมสุข ปทมสถาน

๗. คุณสุวพร หทัยสุทธิธรรม และครอบครัว
๘. คุณมานิต คุณมาลี และคุณกองรัฐ ศิริมิตรผล

๙. คุณพัชรพิมล ยังประภากร

๓. กา อมิา. (อิตถีลิงค)
 จะเห็นวา ประโยคคาํถามขางตนนี ้ไมมกีริยิา
ประกอบอยู ซ่ึงก็ถือวาไมผิด สามารถใชพูดได 
ซึ่งผูที่จะแปลประโยคดังกลาว สามารถแปลโดย
ใสคํากริยาเพิ่มเขามาได ตามความเหมาะสม ซึ่ง
โดยสวนใหญแลวนยิมใสกรยิาวา “ม,ี เปน” (ภวต,ิ 

ภวนตฺ;ิ  โหต,ิ โหนตฺ)ิ เขามาทําหนาที่เปนกริยา
คุมพากย เชน 
 กมิทิ ํ(โหต)ิ   กานิ อมิานิ (โหนตฺ)ิ

 อนึ่ง เมื่อเราตองการจะถามถึงสิ่งที่อยูหาง
จากตวัเราออกไปอกี กส็ามารถใช “ต” สรรพนาม
ตามได เชน 

ก ึต ํ นั่นอะไร โก โส  นั่นใคร
กา สา   หญิงนั่น เปนใคร 

ผูตอบ อาจตอบวา  
ต ํโปตถฺก ํโหต ิ  นั่นเปนหนังสือ
โส อาจริโย โหต ิ  นั่นเปนอาจารย 
สา มาตา โหต ิ   นั่นเปนแม 

 หากจะถามถึงสิ่งที่ตั้งอยูไกลกวานั้น ก็ใช 
“อมุ”สรรพนาม เชน  ก ึอสกุ ํ   โนนอะไร 
              โก อสโุก   โนนใคร
              กา อสกุา   โนนใคร 

[อสกุา มาจาก อมุ  อาเทส ม เปน ส  ลง ก
อาคม]

ผูตอบ อาจตอบวา
อสกุ ํโปตถฺก ํโหต.ิ    โนนคือหนังสือ
อสโุก อาจริโย โหต.ิ  โนนคืออาจารย
อสกุา มาตา โหต.ิ    โนนคือแม สําหรับ

ประโยคที่นิยมใชถามบอยๆ ก็คือ 
 ตว นามํ  กึ.   ชื่อของคุณคืออะไร, คุณชื่อ
อะไร 
 (ใช  กึ ตว  นามํ.  ก็ได)   ซึ่งประโยคการ
ถามชื่อนี้ จัดเปนประโยคพื้นฐานมากๆ เวลาเจอ

ใคร เราสามารถหยบิยกขึน้มาถามเปนอนัดบัแรก
ไดเลย  หรืออาจใชประโยคยอดนิยมวา 

กนินฺาโมส ิตวฺ.ํ   คุณชื่ออะไร (ถามผูชาย)
กนินฺามาส ิตวฺ.ํ   คุณชื่ออะไร (ถามผูหญิง)
กนินฺาม ํต.ํ   มันเรียกวาอะไร
อชชฺ โก วาโร. (กวฺชชฺ วาโร.) วันนี้ เปนวัน
อะไร

ตอบวา อชฺช “คริสตมาส” วาโร โหติ. 
         วันนี้ เปนวันคริสตมาส
         อชชฺ วิหปฺปตวิาโร โหต.ิ

         หรือ 
  อชฺช ครุวาโร โหติ.  
         วันนี้ เปนวันพฤหัสบดี (วันครู)
ที่พูดมาทั้งหมดนี้ ยังไมจบนะครับ เพราะยังมี
คําถามประเภทที่ใช ก ึ ศัพท อยูอีกหลากหลาย
รูปแบบ แตสําหรับครั้งนี้ ฝกฝนเพียงแคนี้กอนก็
แลวกัน 
 Bye Bye, Merry Christmas  สุขสันตวัน
คริสตมาส ครับ 
 สพเฺพ สามาชิกา สขุติา โหนตฺ ุอโรคิกา จ. 

๖๓๗๖



 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 
๒๕๔๒ เก็บคําวา “อาสญั” ไว มีคําอธิบายวา
 ๑. แปลวา “ความตาย” เปน “คาํแบบ” 
หมายถึง คําที่ใชเฉพาะในหนังสือ ไมใชคําพูด
ทั่วไป
 ๒. เปนคํากริยา แปลวา “ตาย” ใชใน
วรรณคดี ยกตัวอยางในเรือ่งสังขทองตอนหนึง่วา 
“โทษลูกนี้ผิดเปนนักหนา ดังแกลงผลาญมารดา
ใหอาสัญ”

อาสัญ (คําไทยที่คล้ายบาลี)
บาลเีขา้ใจงา่ย 

พลเรอืตรทีองยอ้ย แสงสนิชยั

 ๓. อางอิงคําบาลี “อสฺญ” วา ไมมีสัญญา 
(คือหมดความรูสึก)
 “อสฺญ” ในบาลีแปลว า ไม รู สึกตัว, 
ปราศจากความรูสึก ถาควบกับคําวา “-สตฺตา” 
เปน “อสฺญสตฺตา” หรือ “อส�ญฺีสตตฺา” เปน
ชือ่ของพรหมจาํพวกหนึง่ มรีปู แตไมมนีาม คนเกา
เรียกกันวา “พรหมลูกฟัก”
 ในภาษาไทยมีคําวา “ถึงแกอสัญกรรม” 
หมายถึงตาย ใชกับบุคคลบางระดับ
 อาจเปนเพราะเรายกวาความตายของบคุคล
บางระดับไมใชตาย แตเปนเพียง “หมดความ
รูสึก” หรือใหเกียรติวาผูตายมีคุณธรรมที่สมควร
จะไปเกิดเปนพรหม จึงใชคําวา “อสัญญะ” 
แลวกลายเปน “อาสญัญะ” แลวกรอนเหลือแค 
“อาสญั”
   บางคน  ตายแลวแตเหมือนยังไมตาย
   บางคน  ยังไมตายก็เหมือนตายไปแลว



ไทยอานวา อา-ไล บาลีเปน “อาลย” อานวา 
อา-ละ-ยะ

 รากศัพทมาจาก อา (= ทั่ว, มาก, ยิ่ง) + ลิ
(ธาตุ = ติดใจ, ติดแนน)  แปลง อ ิที่ ลิ เปน ย = 
ลย : อา + ลิ (= ลย) = อาลย แปลตามศัพทวา 
“สิ่งที่ใจไปติดแนนอยู”
 นักภาษาอธิบาย “อาลย - อาลัย” เปน
รูปธรรมวา เหมือน “คอน” ท่ีนกเกาะนอน 
เทานกจะตองยึดแนนอยูกับคอนนั้น มิเชนน้ัน
ก็ตก อาการท่ีจับติดแนนไมยอมปลอยนั่นเองคือ 
“อาลัย”
  ตามรากศพัทเชนนี ้“อาลัย” ในทางรปูธรรม
จงึหมายถงึ สถานทีพั่กอาศัย, ทีอ่ยู, แหลงรวมของ
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง เชน  เทวาลัย = ที่อยูของเทพยดา

ชลาลัย = แหลงรวมแหงนํ้า คือแมนํ้าหรือ
ทะเล

หิมาลัย = แหลงรวมแหงหิมะ คือภูเขาที่มี
หิมะปกคลุมตลอดป

 ในทางนามธรรม “อาลัย” หมายถงึความมใีจ
ผกูพนั, ความเยือ่ใย, ความตดิใจปรารถนา, ความ
รกัใคร, ความตองการ สรปุรวมกค็อื ตณัหา ราคะ 
หรือกิเลสทั้งหลาย
 นอกจากนี้ “อาลัย” ยังมีความหมายไปถึง
วิธีการเพื่อใหไดสมปรารถนาอีกดวย คือหมายถึง 
การแสรงทํา, มารยา, ขอแกตัว
 ในภาษาไทย “อาลัย” มคีวามหมายตรงตาม
บาลี คือหมายถึง หวงใย, พัวพัน, ระลึกถึงดวย
ความเสียดาย
 “อาลัย” เปนอารมณท่ีเหมือนเย็น แตรอน 
เหมือนงาย แตยาก ทานจึงวา 
  “จะหักอื่นขืนหักก็จักได
  หักอาลัยนี้ไมหลุดสุดจะหัก”

 วารสารโพธิยาลัยขอเรียนเชิญทานผู อ าน
และผูสนใจในการเขียนบทความ หรือกวีนิพนธ
ธรรมะ สงบทความที่ท านเขียนขึ้นเอง มาให
กองบรรณาธิการพิจารณาคัดเลือก เพื่อใหไดรับ
การตีพิมพตอไป ทั้งนี้เปนการแสวงหาเพชรเม็ด
ใหมมาประดับวงการหนังสือธรรมะในยุคสมัย
ของเรา ซ่ึงนักเขียนระดับคุณภาพหายากขึ้น
ทุกที นับเปนเรื่องนาเสียดายเปนอยางยิ่ง วารสาร
โพธิยาลัยในฐานะที่เปนส่ือที่มีเปาหมายชัดเจน
ในการทํานุบํารุง รักษา ตออายุ พระพุทธศาสนา
และรักษาคุณคาอันงดงามในความเปนไทย มีความ
ตระหนักวา เราควรเสาะหาบุคคลรุ นใหมมาทํา
หนาที่อันมีความสําคัญยิ่งนี้ 

 หากทานสนใจ กรุณาสงบทความ หรือกวี
นิพนธของทาน กรณีเปนบทความ ควรมีความยาว
ประมาณ ๑ – ๔ หน ากระดาษ A4 ขนาด
ตัวอักษรประมาณ ๑๖ – ๑๘ พอยท กรณีเปนบท
กวี หรือกวีนิพนธ โคลง ฉันท กาพย กลอน ความ
ยาว ๕ - ๑๒ บท อาจสั้นหรือยาวสามารถยืดหยุนได 
 โดยสงบทความหรือกวีนิพนธของทานมาที่
พระครูประคุณสรกิจ email : pk.krun21@
gmail.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
email ดังกลาวไดเชนกัน
 โปรดอยาลังเลที่จะเขียน ที่จะทดลอง เรามี
ผูเชี่ยวชาญที่สามารถใหคําแนะนําตางๆ แกทาน
ได เพื่อพัฒนาการเขียนตอไป เริ่มเขียนตั้งแตวันนี้ 
วันหนาทานอาจเปนนักเขียนท่ีดีได ขอเพียงมีความ
พยายามและตั้งใจจริง

เรียนเชิญ

อาลัย

๖๓๗๘



พุทธคยา  มรดกโลก มรดกชาวพุทธ

อรชร ต ั�งวงษเ์จรญิ

สอ่งประวตัศิาสตร์

เมือ่ทานอนาคารกิ ธรรมปาละ หรอืพระภกิษุ
ศรี เทวมิตฺร ธมฺมปาล ได มรณภาพในวันที่ 
๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๖ จึงขาดผูนําในการ
ทวงสิทธ์ิในการดูแลพุทธคยาของชาวพุทธและ
เรื่องก็ไดเงียบไปเพราะสถานการณความไมสงบ
ในประเทศอินเดียและความไมสงบทั่วโลก

ในประเทศอินเดีย ประชาชนชาวอินเดีย
ไมพอใจการปกครองของอังกฤษและเรียกรอง
อิสรภาพคืนโดยมีทานมหาตมคานธี เปนผูนํา

การประทวงใหอังกฤษยกเลิกกฎหมายที่ไม 
เปนธรรม (เริ่มมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๗๓) เกิดการ
ขดัแยงการประทวงและกอการจลาจลสรางความ
วุนวายมาเปนระยะๆ ขณะเดียวกันก็เกิดความ
ไมสงบทั่วโลกเกิดสงครามโลกครั้งท่ีสองข้ึน ในป 
พ.ศ. ๒๔๘๒-๒๔๘๙ ทกุประเทศทัว่โลกตางตกอยู
ในภาวะสงคราม  อินเดียในฐานะประเทศภายใต
การปกครองของอังกฤษจึงกลายเปนฐานกําลัง
สําคัญดานทวีปเอเชียในการตอสูกับฝายอักษะ

พุทธคยา  มรดกโลก มรดกชาวพุทธ
ตอนท่ี ๓ พุทธคยากลับคืนสูศรัทธาของชาวพุทธ
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หลังจากสงครามโลกยุติลง อังกฤษจึง
ประกาศคืนอิสรภาพการปกครองใหประชาชน
ชาวอินเดีย ในป พ.ศ. ๒๔๙๐ นายกรัฐมนตรี
คนแรกของประเทศอินเดยี คอื  ชวาหะรลาล เนหรู 
ธงชาติอนิเดียไดใชสญัลกัษณ กงลอธรรมจกัรจาก
เสาอโศกเปนสีนํ้าเงินอยูตรงกลางแถบสีขาวและ
ตราแผนดินของอินเดีย คือ รูปแกะสลักสิงโตบน
ยอดเสาอโศกแหงเมืองสารนาถ เพราะส่ิงที่
พระเจาอโศกมหาราชสรางไวคือความเกรียงไกร
ของอินเดียในยุคโบราณ

ความคดิเห็นของนายกรฐัมนตร ีชวาหะรลาล 
เนหรู ผู มีอํานาจสูงสุดในประเทศอินเดียตอ
พระพุทธศาสนา คือ “พระพุทธเจา คือ ผูที่

ยิ่งใหญที่สุดในประวัติศาสตรของอินเดีย พอๆ 
กับ พระราม และ พระกฤษณะ ดังนั้น ขาพเจา
จะมิขอนับถือศาสนาใดเลย หากมีการบังคับให
เลือกนับถือ ขาพเจาขอเลือกนับถือ พระพุทธ
ศาสนา”

เริ่มตนการเรียกรองอีกครั้ง

 เมื่อการเมืองและสถานการณของโลก
สงบลง สมาคมมหาโพธิ์ (Maha Bodhi Society) 
ไดเรียกรองตอรัฐบาลอินเดียในการทบทวนสิทธิ์
ในการดแูลพทุธคยาของชาวพทุธอีกครัง้  ผูวาการ
รัฐพิหารในขณะน้ัน คือ ดร.ศรีกฤษณะ ซิงค 
จึงเสนอรางรัฐบัญญัติวิหารพุทธคยาขึ้น โดยต้ัง
คณะกรรมการบริหารขึ้นมีชาวพุทธ ๔ คน 
ชาวฮินดู ๔ คน มีเจาหนาที่รัฐระดับบริหารเปน
ประธานกรรมการโดยตาํแหนง ในป พ.ศ. ๒๔๙๑ 
(ค.ศ. 1948)         

แตปรากฏวาพวกพราหมณมหนัตไมยนิยอม 
มีการฟองรองไมใหมีการเสนอกฎหมายน้ี ดวย

ตราแผนดินอินเดีย

ชวาหะรลาล เนหรู 
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กฎหมู และเสียงสวนมากเปนชาวฮินดูจึงเกิด
การวิพากษวิจารณรัฐบาลอยางรุนแรง  จนนายก
รัฐมนตรีชวาหะรลาล เนหรู ออกมาขอรองใหยุติ
การฟองรองเพราะเปนเรื่องนาอับอายที่ชาว
อินเดียไมควรกระทํา แผนดินอินเดียเปนแหลง
อารยธรรมที่กอเกิดศาสนาและพระศาสดาที่
ผูคนเคารพกันทั่วโลกซึ่งเปนเรื่องที่นาภาคภูมิใจ
ของคนอนิเดยีมากกวาจะมกีารฟองรองกนัแบบนี้ 
อกีทัง้สิทธิใ์นการดแูลของชาวฮนิดกูไ็มไดขาดหาย
ไปเพียงแตมีการดูแลสถานที่ศักดิ์สิทธิ์รวมกัน 
จึงเปนเรื่องที่ควรหันมาปรองดอง มากกวาจะ
ขัดแยง การฟองรองจึงไดยุติลง 

ในปถัดมา พ.ศ. ๒๔๙๒ (ค.ศ. 1949) 
กฎหมายการบริหารพุทธคยา  (Bodhgaya 
Temple Act 1949) จงึไดผานรฐัสภาออกบงัคบั
ใชเปนเวลานานถึง ๑๖ ป หลังจากทานอนาคาริก 
ธรรมปาละมรณภาพ ความสําเร็จที่รอคอยก็
บรรลุผล แมทานจะไมไดเห็น แตทานคืออิฐ
กอนแรกในการวางรากฐานใหสิทธิ์ดูแลพุทธคยา
กลับคืนสูชาวพุทธ

Bodhgaya Temple Act 1949

กฎหมายกําหนดใหต้ัง “คณะกรรมการ” 
ขึ้นมาดูแลพุทธคยา ซึ่งคณะกรรมการนี้ประกอบ
ดวยสมาชกิ ๙ คน ท้ังหมดตองเปนคนอนิเดีย โดย
แบงเปนชาวอินเดียที่นับถือศาสนาพุทธ ๔ คน** 
ชาวอินเดียที่นับถือฮินดู ๔ คน (ในกรรมการฮินดู 
๔ คนนี้ต องมีพราหมณมหันต ๑ คน) และ
มีผู  อํานวยการเขตคยา** เปนประธานโดย
ตําแหนงอีก ๑ คน รวมเปน ๙ คน คณะกรรมการ
อยูในวาระ ๓ ป 

**กรรมการชาวอินเดียที่นับถือศาสนาพุทธ 
กําหนดวาตองเปนผู ที่นับถือพุทธโดยกําเนิด

หามผูที่เปลี่ยนศาสนาจากศาสนาอื่นเปนศาสนาพุทธ 
มาเปนกรรมการ

**  ผูอาํนวยการเขตทีเ่ปนประธานกรรมการ  
กําหนดวาตองเปนผูที่นับถือศาสนาฮินดู หาก
นับถือศาสนาอื่น ใหผูวาการรัฐพิหารแตงตั้งผูที่
นับถือฮินดูมาเปนประธาน 

ขอกําหนดนี้หากพิจารณาอยางถองแท 
ชาวฮินดูยังคงคุมเสียงขางมาก ในคณะกรรมการ
บริหารพุทธคยา อยูนั่นเอง ซึ่งกฎหมายนี้ยังคงใช
บังคับตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๙๒ (ค.ศ. 1949) จนถึง
ปจจุบันนี้

 ได เกิดปญหาการทุจริตในการบริหาร
พทุธคยา เชน มขีบวนการหกักิง่ของตนศรมีหาโพธิ์ 
นาํใบโพธิอ์อกมาขายนกัทองเทีย่ว รบัผลประโยชน
ตางๆ จากนักแสวงบุญชาวตางชาติ  โดยคณะ
กรรมการบริหารไมสามารถนําผู กระทําผิดมา
ลงโทษได จนมีข อครหาวาอาจจะมีส วนใน
ผลประโยชน มกีารเสนอขาวทจุรติเชนนีอ้ยูเนอืงๆ 
เพราะผูมีใจสุจริตทนไมไดจึงออกมาเปดเผย 

ดั งนั้น  กฎหมายในการดูแลพุทธคยา 
Bodhgaya Temple Act 1949 จึงรอวันเวลา
แกไขใหเกิดความเปนธรรมแกชาวพุทธ

ดร.อัมเบดการ 
ผูนําพระพุทธศาสนากลับสูอินเดีย

ดร. อัมเบดการ หรือชื่อเต็มของทาน คือ 
บาบาสาเหบ พิมเรา รามจิ อัมเบดการ (Dr. 
Babasaheb Bhimrao Ramji Ambedkar) 
เกิดในวรรณะอธิศูทร** (หรือเรียกอีกอยางหนึ่ง
วา หรจินัทร หรอื จณัฑาล) แตดวยความพากเพยีร
ทานจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย 
สหรัฐอเมริกา ทานไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรี
กระทรวงยตุธิรรมคนแรกของอนิเดยี เปนประธาน
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คณะกรรมการในการรางรัฐธรรมนูญ ทานไดรับ
การยกยองใหเปน “บดิาแหงรฐัธรรมนญูอนิเดีย” 
ทานมีศรัทธาตอพุทธศาสนา เพราะเปนศาสนาที่
ไมมขีอรงัเกยีจในเร่ืองวรรณะ ไมปดกัน้การศกึษา
พระธรรม ใหความเสมอภาคและภราดรภาพแก
คนทุกชนชั้น ซึ่งในจิตใจทานนั้น มีความเปนพุทธ
อยูแลว ประกอบกบัพระพุทธศาสนาจะมอีายคุรบ 
๒,๕๐๐ ป ดังนั้น เพื่อทําใหพระพุทธศาสนากลับ
คืนสูประชาชนชาวอินเดีย หลังวันอาสาฬหบูชา 
ทานจงึไดนาํชาวอนิเดยีวรรณะศทูร ๕๐๐,๐๐๐ คน 
ปฏิญาณตนเปนพุทธมามกะ ที่เมืองนาคปูร ใน
วันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๔๙๙ เพื่อรวมฉลองพุทธ
ชยันตี (Buddhajayanti). การปฏิญาณตนครั้งนี้
เปนเหตกุารณประวตัศิาสตรของโลก และเปนการ
นําพระพุทธศาสนากลับคืนมาตุภูมิ นาเสียดาย
หลังจากนั้นอีก ๓ เดือนตอมาทานไดเสียชีวิต
กะทันหัน ทําใหชาวพุทธขาดผูนําที่สําคัญยิ่ง
ไปอีกหนึ่งทาน 

 **ในประเทศอินเดีย มี ๔ วรรณะ คือ 
พราหมณ กษัตริย แพศย ศูทร ทั้งนี้ จัณฑาล หรือ
หริจันทร หรืออธิศูทร ถือเปนพวกตํ่าสุดเกิดจาก
พอแมที่ตางวรรณะ จะถูกรังเกียจและเหยียดหยาม 
ไมมีคนในวรรณะอื่นคบหาสมาคมดวย

การพัฒนาพุทธคยา 
คืนศรัทธาใหชาวพุทธทั่วโลก

ในป พ.ศ. ๒๕๐๐ โดย ฯพณฯ อู ถั่น ชาวพมา
ที่ดํารงตําแหนงเลขาธิการองคการสหประชาชาติ  
ดํา ริให ชาวพุทธท่ัวโลกร วมกันจัดกิจกรรม
เฉลิมฉลอง ๒๕ ศตวรรษแหงพระพุทธศาสนา 
รวมถึงเชิญชวนใหรวมกันบูรณะสังเวชนียสถาน
ในประเทศอินเดียและประเทศเนปาล 

รัฐบาลอินเดียโดยทานนายกรัฐมนตรีเนหรู  
จึงเห็นสมควรพัฒนาพื้นที่โดยรอบพุทธคยา 
จึงเชิญชวนใหประเทศที่นับถือพุทธศาสนามา
สรางวัด  โดยรัฐบาลอินเดียไดจัดสรรที่ดินใหเชา
ในนามรัฐบาลตอรัฐบาลคราวละ ๙๙ ป และ
เมื่อหมดสัญญาแลวสามารถตออายุสัญญาไดอีก
คราวละ ๕๐ ป ซึ่งประเทศไทยโดยรัฐบาลของ
จอมพลแปลก พิบูลสงคราม ไดตอบรับและ
ดําเนินการสรางวัดเปนชาติแรก ชื่อ วัดไทย
พุทธคยา พระอุโบสถจําลองแบบมาจากวัด
เบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เปน

ดร.อัมเบดการ



อางอิง
๑. http://www.bareactslive.com/JH/JHR036.HTM
๒. https://www.watsrakesa.com › ... › ขาววัดสระเกศ   
๓. https://th.wikipedia.org › wiki › ชวาหะรลาล_เนหรู
๔. https://th.wikipedia.org › wiki › พุทธชยันตี
๕. https://th.wikipedia.org › wiki › พุทธคยา 

๖๐ ๘๓

เอกลักษณของประเทศไทยบนแผนดินอินเดีย 
ตอมาในบริเวณนี้ก็มีวัดพุทธจากประเทศ

ญีปุ่น พมา เกาหล ีจนี ศรลีงักา ทเิบต ภฏูาน ฯลฯ 
รายรอบและกลายเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ
ของประเทศอินเดีย ที่มีนักทองเที่ยวทั้งชาวพุทธ 
นักแสวงบุญ นักทองเที่ยวทั่วโลกใหความสนใจ
มาศึกษาถึงหลักธรรมะคําสอนและประวัติของ
พระพุทธเจา พุทธคยาจึงเปนสังเวชนียสถานที่
สําคัญและเปนแหลงรายไดสําคัญของรัฐพิหาร 

 พุทธคยา มรดกโลก มรดกชาวพุทธ

หลังจากงานพุทธชยันตี รัฐบาลอินเดีย
ไดบูรณะพุทธคยา ผานการทํางานของคณะ
กรรมการผูบริหารพุทธคยาตามกฎหมาย ทําให
โบราณสถานแหงนี้สวยงาม มีนักแสวงบุญชาว
พุทธและนักทองเที่ยวมาเยี่ยมเยือนสักการะ
อยางไมขาดสาย ตอมาชาวพุทธทั่วโลกจึงไดรวม
เสนอขอใหพุทธคยาไดรับการข้ึนทะเบียนเปน
มรดกโลก จนในป พ.ศ. ๒๕๔๕ (ค.ศ. 2002) 
องคการการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรม
แหงสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ไดข้ึนทะเบียนให
พุทธคยาเปนมรดกโลก   

มรดกโลก หมายถงึ  สถานทีน่ัน้มคีวามสาํคญั
ทางวัฒนธรรมหรือธรรมชาติของโลก และจะได
รับความคุมครองทางกฎหมายตามสนธิสัญญา 

สถานที่เหลานี้ถือวาสําคัญตอประโยชนโดยรวม
ของมนุษยชาติ 

นั่นหมายถึง พุทธคยา มิไดเปนศาสนสถาน
ของประเทศอินเดยีเทาน้ันหากเปนสถานทีส่าํคญั
ของโลกและได รับความคุ มครองดูแลจาก
สหประชาชาติซึ่งเปนองคกรระหวางประเทศ  

แมการทวงคืนพุทธคยาใหกลับคืนมาเปน
ของชาวพทุธจะมเีสนทางทีย่ากลาํบากจากจุดเริม่
ตนที่ เซอรเอ็ดวิน อารโนลด ที่เขียนบทความลง
ในหนังสือพิมพ จนกระทั่งอนาคาริก ธรรมปาละ
ไดตั้งปณิธานในการทวงคืนสิทธ์ิอันชอบธรรม
ของชาวพุทธ ผานเสนทางการเมืองและการตอสู
ของทานอัมเบดการและรัฐบุรุษชวาหะรลาล 
เนหรู จนไดกฎหมายที่มีชาวพุทธรวมบริหาร 
ผานความมุ งมั่นและศรัทธาจนไดรับการขึ้น
ทะเบียนเปน มรดกโลก  

แมกาลเวลา สงคราม การเมือง ทําให 
พุทธคยา รกราง เสื่อมโทรม 

แตวันนี้ พุทธคยา นอกจากจะเปนสังเวช
นียสถานท่ีระลึก ถึงความเ พียรขององค 
พระศาสดา ยังเปนสถานท่ีพิสูจนใหเห็นถึง
ความพากเพียรในการทวงสิทธิ์ดูแลพุทธสถาน
ของพุทธสาวก ท่ีดําเนินรอยตามพระพุทธองค  
ในการนําธรรมะคืนสู ดินแดนมาตุภูมิแห ง
พระพุทธศาสนา



๐ สังคายนา พระไตรปฎก ครั้งที่ ๑
๑๐๐ สังคายนา พระไตรปฎก ครั้งที่ ๒
๒๒๘-๒๔๐  พระเจาอโศกมหาราช ไดเสด็จมาสักการะสถานที่ตรัสรู ไดสราง
 ๑. พระสถูปขนาดยอมเปนพุทธบูชา
 ๒. ปกเสาหิน(เสาอโศก)ไวเปนเครื่องหมาย 
 ๓. สรางพระแทนวัชรอาสน 
 ๔. ลอมรั้วหินรอบตนพระศรีมหาโพธิ์ ฯลฯ
๒๓๕-๓๐๙ สังคายนา พระไตรปฎก ครั้งที่ ๓
๖๒๑-๖๔๔ พระเจากนิษกมหาราช กษัตริยพุทธยิ่งใหญองคที่ ๒
๖๔๓ สังคายนา พระไตรปฎก ครั้งที่ ๔ 
๖๗๔-๖๙๔  พระเจาหุวิชกะ ทรงสรางสถูป“มหาโพธิวิหาร” เปนเจดียรูปสี่เหลี่ยมทรงกรวย หางจาก

ตนโพธ์ิ ๒ เมตร มีพระแทนวัชรอาสนคั่นกลาง มี ๒ ชั้น มีเจดียบริวารทรงเดียวกันอีก 
๔ องค อยูบนฐานชั้นท่ี ๒ ชั้นลางของเจดียพุทธคยาประดิษฐาน “พระพุทธรูปปาง
มารวิชัย” สรางจากหินแกรนิตสีดํา

๙๔๕-๙๕๐  หลวงจีนฟาเหียนเดินทางสักการะสถานที่ตรัสรู และไดพรรณนาถึงความงดงามของ
พระเจดียพุทธคยา มีพระสงฆและพุทธศาสนิกชนมาสักการะกันอยางมิขาดสาย

๑๐๐๐ มหาวิทยาลัยนาลันทา เจริญรุงเรือง เปนสถาบันนานาชาติ
๑๑๔๓ พระเจาศศางกา กษัตริยรัฐเบงกอล ซ่ึงนับถือศาสนาฮินดู ไดประกาศอิสรภาพจากมคธ 

และยกทัพมาทําลายพุทธสถานและตนพระศรีมหาโพธิ์อยางยอยยับ
 พระเจาปูรณวรมัน กษัตริยมคธ ยกทัพตีกองทัพเบงกอลแตก พระเจาศศางกา (กษัตริย

รัฐเบงกอล) สิ้นพระชนมใกลตนโพธิ์กอนทัพแตก แลวทําการบูรณะซอมแซมและปลูกตน
พระศรีมหาโพธิ์ทดแทนในที่เดิม

๑๑๔๙-๑๑๙๐ รัชกาลพระเจาหรรษวรรธนะ  กษัตริยพุทธยิ่งใหญองคที่ ๓
๑๑๗๓ หลวงจีนเหี้ยนจัง เดินทางสูอินเดีย ผานเอเชียกลางดวยเสนทางสายไหมเพื่อมาเรียนที่

นาลันทา  บันทึกการเดินทางเปนบันทึกที่ลํ้าคาในการสืบคนพุทธสังเวช
๑๒๑๔ หลวงจีนอี้จิง เดินทางมาจีนทางทะเลผานอาณาจักรศรีวิชัย
๑๓๐๐ ศงักราจารย นกัปราชญของฮนิดคูนสําคญั ซ่ึงแตงคมัภรีปรุาณะข้ึนมาเพือ่กลืนพุทธศาสนา 

โดยเขียนวาพระพุทธเจาเปนนารายณอวตารปางที่ ๙ (พุทธาวตาร)
๑๓๕๐-๑๕๗๓ กองทัพมุสลิมเติรก รุกคืบมาทางปญจาบ ยึดครองอินเดีย
๑๕๗๘ พมาสงคณะชาง นําโดยธรรมราชครู เพื่อบูรณะมหาโพธิวิหาร แตเกิดขอพิพาทกับอินเดีย 

พมาจงึตองหยดุการบูรณะสมยัพระเจาจนีโซ (Kyizo ) พ.ศ. ๑๕๖๔-๑๕๘๑  ราชวงศพกุาม
ตอนตน 

๑๖๒๒ พมา (ราชวงศพุกามสมัยจักรวรรดิ พระเจาซอจู พ.ศ. ๑๖๒๐-๑๖๒๗) สงชางชุดที่ ๒ 
มาฟนฟูบูรณะ ใชเวลา ๗ ป จึงแลวเสร็จเมื่อวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๑๖๒๙ มหาโพธิวิหาร
จึงสวยงามมีชีวิตชีวากลับมาอีกครั้งหนึ่ง

ÅíÒ´ÑºàÇÅÒ¾Ø·¸¤ÂÒ
๖๔๘๔



๑๗๔๓ พระธัมมรักขิต รับทุนจากพระเจาอโศกมัลละ แหงแควนสิวะสิกะ ของอินเดียมาบูรณะ
ปฏิสังขรณเพิ่มเติมใหดียิ่งขึ้น

๑๗๔๙ มุสลิมเติรก เขาทําลาย มหาวิทยาลัยนาลันทาและพุทธสถาน
๑๗๖๐ กองทัพเติร กอิสลามยึดครองมคธ ฆาพระสงฆและทําลายวิหารสังฆารามทั้งหมด

แลวยกมหาโพธิวิหารใหอยูในการดูแลของพราหมณในศาสนาฮินดู นิกายมหันต
๒๑๓๓ มหาโพธิวิหาร พุทธคยามหาสังฆาราม ถูกมุสลิมคุกคาม ถูกพราหมณ (ฮินดู) ครอบครอง 

ทําเปนเทวาลัย
๒๑๓๕ อังกฤษเขายึดครองเมืองอินเดีย
๒๓๓๙ อังกฤษ ปกครอง ศรีลังกา
๒๓๕๔ พระเจาแผนดินพมา (พระเจาปดุง) เสด็จมาเห็น จึงไดสงทูตมาเจรจาขอทําการบูรณะ

ตามบันทึกของ ดร.บุคนัน แฮมินตัน ซึ่งบันทึกไววา “มหาโพธิวิหารอยูในสภาพทรุดโทรม 
ไมไดรับการดูแล”

๒๓๖๗ อังกฤษ ปกครอง พมา
๒๔๐๔ องักฤษตัง้กองโบราณคดอีนิเดยี  เพือ่สาํรวจโบราณสถานและโบราณวตัถทุัว่ประเทศอนิเดีย

โดยแตงตั้ง เซอรอเล็กซานเดอร คันนิ่งแฮม เปนผูอํานวยการ
๒๔๑๗ พระเจามนิดง แหงพมา ไดสงคณะทตูมาเจรจาผานรฐับาลอนิเดยี  เพือ่ขอบรูณะปฏสิงัขรณ

พระมหาโพธิวิหารและเพื่อดูแลรักษาพุทธสถาน  พราหมณมหันตยินยอม รัฐบาลอินเดีย 
จึงสง เซอรอเล็กซานเดอร คันนิ่งแฮม กับ ดร.ราเชนทรลาล มิตระ เขาเปนผูดูแล

๒๔๑๙ พมาเกิดสงครามกับอังกฤษ งานบูรณปฏิสังขรณพระมหาโพธิวิหารจึงตองยุติ
๒๔๒๓ เซอรอเลก็ซานเดอร คันนิง่แฮม, ดร.ราเชนทรลาล, เซอรอแีดน แตงต้ังให นายเจ ดี เบคลาร 

ทําการปฏิสังขรณพุทธคยาตอ ใชเวลา ๔ ปจึงเสร็จสิ้นใน พ.ศ. ๒๔๒๗
๒๔๒๘ เซอรอเล็กซานเดอร คันนิ่งแฮม กลับอังกฤษ เซอรจอหน มารแชล ดําเนินงานตอ
๒๔๓๓ ทานเซอรเอ็ดวิน อารโนลด ชาวพุทธอังกฤษ ไดเขียนหนังสือพุทธประวัติ

ภาษาอังกฤษ “ประทีปแหงเอเชีย (The Light of Asia)” ตอมาทานได
เดินทางไปที่พุทธคยา ไดพบกับความนาเศราสลดใจหลายประการจึง
เขยีนบทความลงหนาหนงัสอืพมิพ เทเลกราฟ ทานอนาคาริก ธรรมปาละ
ไดอานบทความจนอยากไปเห็นพุทธคยาดวยตนเอง

๒๔๓๔ ทานอนาคาริก ธรรมปาละ ชาวศรีลังกา มากราบตนโพธิ์และสักการะเจดียพุทธคยา เห็น
สภาพท่ีไมเหมาะสมจึงเกิดศรัทธาปรารถนาเรียกรองสิทธิของความเปนเจาของพุทธคยา
มหาโพธิวิหาร คืนจากพราหมณมหันต

๒๔๓๕ ทานอนาคาริก ธรรมปาละ กอตั้งสมาคมมหาโพธิ์ เพื่อเรียกรองสิทธิ์ของชาวพุทธดูแล
พุทธสถาน ในอินเดีย สมาคมไดออกวารสารสมาคมมหาโพธิ์ (Mahabodhi Review) 
เพื่อเผยแผคําสอนของพระพุทธเจาและความตองการของชาวพุทธนานาชาติในการดูแล
พุทธสถานอันเปนศูนยรวมความศรัทธาของชาวพุทธ ทั่วโลก 

๒๔๓๖ (๔ ก.พ.) ทานธรรมปาละ MR.เอดซ นักเทววิทยา และพันเอกโอลคอตต เดินทางจาก
ศรีลังกามาที่พุทธคยา เพื่อทราบขาววา พระภิกษุ ๔ รูปที่จําพรรษาประจําอยูที่พุทธคยา  
ถูกพวกมหันตทํารายจนรูปหนึ่งอาการสาหัส ปรากฏวาพวกมหันตไมยอมเจรจาใดๆ

๖๔ ๘๕



๒๔๓๘ ชาวพุทธขอนําพระพุทธรูปอายุ ๗๐๐ ป เขาไปประดิษฐานในพุทธคยามหาโพธิวิหาร 
แตพวกมหันต ไมยินยอม

๒๔๓๙ พบเสาอโศกที่ลุมพินี  เนปาล
๒๔๔๑ พบโกศบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ลุมพินี เนปาล
๒๔๔๕ # พระมหาวีระสวามี สรางวิหารใหชาวพุทธในอินเดีย ที่กุสินารา

# มีความเคลื่อนไหวของชาวพุทธทั่วโลก โดยเอดวินอาร โนลด, ดร.ริดเดวิด, ศ.แม็กมีลเลอร 
จนชาวพุทธมีพลัง

๒๔๖๗ ชาวพุทธพมา ศรีลังกา เนปาล รองเรียนตอรัฐบาลพรรคคองเกรส อินเดีย เพื่อจัดตั้ง
คณะกรรมาธิการข้ึนพิจารณา ตั้งกรรมการชาวพุทธ ดูแลพุทธคยามหาโพธิวิหาร แตยัง
ไมเปนผลสําเร็จ

๒๔๗๖ ทานอนาคาริก ธรรมปาละ มรณภาพ
๒๔๙๐ อินเดียเปนเอกราชจากอังกฤษ
๒๔๙๑ # ดร.ศรีกฤษณะ ซิงค ผูวาการรัฐพิหาร ไดเสนอใชกฎหมายบริหารวิหารพุทธคยา  
 # ศรีลังกา และพมา เปนเอกราช จากอังกฤษ 
๒๔๙๒ เดือนพฤษภาคม  เสนอพระราชบัญญติั จดัต้ังคณะกรรมการดูแลพทุธคยา โดยใหชาวพุทธ

รวมเปนกรรมการ  แตเกิดความขัดแยงจากชาวฮินดู
๒๔๙๖ นายกรัฐมนตรีพมา (นายอูนุ) มาเยือนอินเดีย  ยืนยันสิทธิ์ดูแลพุทธคยาเปนของชาวพุทธ
๒๔๙๙ # เดือนเมษายน รัฐบาลอินเดียผานพระราชบัญญัติบริหารวิหารพุทธคยาใหมีกรรมการ

ชาวพุทธ ๔ คน รวมกับกรรมการชาวฮินดู ๔ คน  โดยมีผูวาการราชการจังหวัดคยา เปน
ประธานโดยตําแหนง

 # ดร.อัมเบดการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม (ในขณะนั้น) นําคนอินเดีย ๒ แสนคน
ทําพิธีปฏิญาณตนเปนพุทธมามกะ

 # รฐับาลอนิเดียเตรยีมงานพทุธชยนัตีในวนัวสิาขบชูา เชญิชวนประเทศทีน่บัถอืพทุธศาสนา
ทัว่โลกมาเชาท่ีสรางวดัของตนในบรเิวณสงัเวชนยีสถาน  ประเทศไทยตอบรบัเปนชาติแรก

๒๕๐๐ พุทธชยันตี  ๒๕๐๐ ป แหงพระพุทธศาสนา
๒๕๐๒ วัดไทยพุทธคยา๙๓๕ สรางเสร็จ ในบริเวณพุทธคยา พระธรรมธีรราชมหามุนี  

เปนเจาอาวาสรูปแรก
๒๕๑๒ พระสุเมธาธิบดี ไดนําพุทธบริษัทชาวไทยประดับไฟแสงจันทร 
๒๕๑๙ พุทธบริษัทชาวไทย สรางกําแพงแกว ๘๐ ชอง ซุมประตูแบบอโศก ๒ ซุม 
๒๕๓๐ พระภิกษไุซไซ ชาวญีปุ่นนําชาวพทุธจากเมืองนาคปูร รฐัมหารชตะ อนิเดยี 

เรียกรองใหนําศพมหันตที่ฝงไวบริเวณพุทธคยา และปญจปาณฑป
พรอมศิวลึงคที่กลางมหาวิหารออกไปที่อื่น

๒๕๓๑ ชาวพุทธจากประเทศเนปาลปูหินออน
๒๕๔๕ พุทธคยา ไดรับการขึ้นทะเบียนเปน มรดกโลก

ที่มา https://www.banmuang.co.th/news/inter/๘๔๙๙๓  
วันศุกรที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐  พระมหาบุญโฮม  สุราษฎรธานี

ทัว่โลกมาเชาท่ีสรางวดัของตนในบรเิวณสงัเวชนยีสถาน  ประเทศไทยตอบรบัเปนชาติแรก

๒๕๐๒ วัดไทยพุทธคยา๙๓๕ สรางเสร็จ ในบริเวณพุทธคยา พระธรรมธีรราชมหามุนี  

๒๕๑๒ พระสุเมธาธิบดี ไดนําพุทธบริษัทชาวไทยประดับไฟแสงจันทร 
๒๕๑๙ พุทธบริษัทชาวไทย สรางกําแพงแกว ๘๐ ชอง ซุมประตูแบบอโศก ๒ ซุม 
๒๕๓๐ พระภิกษไุซไซ ชาวญีปุ่นนําชาวพทุธจากเมืองนาคปูร รฐัมหารชตะ อนิเดยี 

เรียกรองใหนําศพมหันตที่ฝงไวบริเวณพุทธคยา และปญจปาณฑป

๖๔๘๖



นายอัล กอร ์
จากเส้นทางการเมอืง 

สูช่วิีตนักต่อสูเ้พือ่สิง่แวดล้อม
รางวัลโนเบล

พนัธุร์พ ีนพรมัภา 

สิ�งแวดลอ้ม

 “สวัสดีครับ ผมชื่ออัล กอร อดีตประธานาธิบดี
คนตอไปของสหรฐัอเมรกิา” นีค่อืคาํพดูทีน่ายอลั กอร 
มักใชแนะนําตัว เพื่อเรียกเสียงหัวเราะจากผูฟง 
เมื่อขึ้นพูดตอสาธารณชนในโอกาสตางๆ

นายอัล กอร (Al Gore) ดํารงตําแหนง
รองประธานาธิบดี ของสหรัฐอเมริการะหวางป 
ค.ศ. ๑๙๙๓-๒๐๐๑ ในสมัยของประธานาธิบดี
บิล คลินตัน และไดเป นตัวแทนของพรรค
เดโมแครต (Democratic Party) ลงชิงตําแหนง
ประธานาธิบดี ในป ค.ศ. ๒๐๐๐ โดยนายอัล กอร 
เปนผูไดรับคะแนนเสียงจากประชาชนมากที่สุด 
จนไดรับการประกาศจากสํานักขาวตางๆ ในคืน
วันเลือกตั้ง ใหเปนผูชนะการเลือกต้ังประธานาธิบดี 
หรือ “President-Elect” ไปแลว แตภายหลัง
เมื่อนับจํานวนเสียงจากคณะผูเลือกตั้ง (Electoral 
College) กลับแพ นายจอรจ ดับเบิลยู บุช ไป
อยางฉิวเฉียด เปนเหตุใหการพิจารณาผลการ
เลือกตั้งใชเวลานานกวาเดือนครึ่ง และเปนที่
จับตามองของคนทัว่โลก จนในทีส่ดุผูไดรบัหนาที่
ตัดสินชี้ขาดคือตุลาการศาลสูงสุดจํานวน ๙ คน 
ไดโหวตดวยเสียง ๕ ตอ ๔ ให นายจอรจ ดับเบิลยู บุช 

ชนะการเลอืกตัง้ และดํารงตําแหนงประธานาธบิดี
คนที่ ๔๓ ของสหรัฐอเมริกา 
 เหตุการณ  ผิดปกติดั งกล าว ที่ผู  ได  รับ
คะแนนเสียงจากประชาชนนอยกวากลับไดครอง
ตําแหนงประธานาธิบดี บวกกับการที่สองฝาย
แพชนะกันอยางเชือดเฉือน นอกจากจะทําให
การเลือกตั้งในครั้งน้ันเปนเหตุการณที่นาจดจํา
ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตรการเมืองของสหรัฐฯ 
แลว ยังเปนเหตุการณที่ทําให นายอัล กอร กลายเปน
ผูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกคนหนึ่ง ณ ขณะนั้น 
 ถงึแมนายอลั กอร จะลมเหลวจากการลาฝน
ชิ้นสําคัญไปหนึ่งอยางนั่นคือ ตําแหนงประธานาธิบดี
ของสหรัฐอเมริกา แตเขาก็ไมไดจมอยูกับความ
ผิดหวัง และตัดสินใจทุ มเทแรงกายแรงใจกับ
การลาฝนชิ้นสําคัญอีกดานหนึ่ง นั่นก็คือการตอสู
เพื่อปกปองสิ่งแวดลอม โดยอาศัยอานิสงสจาก
การเปนคนดังระดับโลกของตน ณ เวลานั้น มาใช
เปนเครื่องมือสําคัญในการผลักดัน และสรางกระแส 
ทั้งกับตัวแทนภาครัฐ ธุรกิจขนาดใหญ และ
ประชาชนในประเทศตางๆ ทั่วโลก ใหหันมาใสใจ
กับภัยพิบัติที่อาจเกิดข้ึนจากปญหาโลกรอน 



จนในป ค.ศ. ๒๐๐๖ นายอัล กอร ไดรับรางวัล
โนเบล สาขาสันติภาพ สําหรับความตั้งใจ 
และความพยายามของเขาในการสรางความ
ตระหนักและเผยแพรองคความรูเพื่อแกปญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 นายอัล กอร เปนผู มีบทบาทสําคัญดาน
ส่ิงแวดลอมต้ังแตเริม่เขารบัตาํแหนงทางการเมอืง 
ในป ค.ศ. ๑๙๗๔ ซึ่ง ณ วันนั้นยังเปนเรื่องใหม
ที่นอยคนจะใหความสนใจ เขาไดรับเลือกเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสหรัฐสมัยแรก เมื่ออายุ
เพยีง ๒๘ ป หลงัจากเขารบัตาํแหนงไดไมนาน เขา
รเิริม่ใหมกีารจัดตัง้คณะกรรมาธิการรฐัสภาสหรฐั
เพ่ือศึกษาขอมูลและพิจารณาการออกกฎหมาย
เกี่ยวกับสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate 
Change) และสภาวะโลกรอน (Global Warming) 
ขึ้นเปนครั้งแรกของประเทศ จากวันนั้นจวบจน
วันท่ีปดฉากบทบาททางการเมืองของเขาลงในป 
ค.ศ. ๒๐๐๑ ในตําแหนงรองประธานาธิบดีคนที่ 
๔๕ ของสหรัฐฯ นายอัล กอร ไดทําหนาที่เปน
กระบอกเสียงหลักในรัฐสภาและแวดวงการเมือง
ของสหรัฐฯ ในการผลักดันนโยบายที่เกี่ยวกับ
การแกปญหาสิ่งแวดลอม รวมถึงการสงเสริม
ความรวมมือระหวางรฐับาลประเทศตางๆ ทัว่โลก
เพื่อแกไขปญหาสิ่งแวดลอมอีกดวย
 การสิ้นสุดบทบาทและอํานาจทางการเมือง
ของนายอัล กอร หลังจากพายแพการเลือกตั้ง
ใหแก นายจอรจ ดับเบิลยู บุช ในครั้งนั้น อาจจะ
ทําใหนายอัล กอร หมดสิทธ์ิที่จะใชอํานาจ
ของผูนําประเทศมหาอํานาจอันดับหนึ่งของโลก
ในการขับเคลื่อนแนวทางการแกปญหาส่ิงแวดลอม
โลกก็จริง แตก็เปนการเปดโอกาสใหเขาสามารถ
หันมาทุมเท อุทิศตนไดอยางเต็มที่กับงานดาน
สิ่งแวดลอม นายอัล กอร เริ่มศึกษาคนควา

เกี่ยวกับปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
อย างจริ ง จัง  และออกเดินทางไปทั่ ว โลก 
เพื่อบรรยายเกี่ยวกับปญหาดังกลาวใหกับบุคคล
จํานวนมาก รวมแลวนับพันครั้ง ไมวาจะเปน 
ตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคล
ธรรมดาทั่วไป โดยในการบรรยายแตละครั้ง 
นายอัล กอร จะฉายภาพ slideshow เพื่อแสดง
ขอมูลและภาพถายท่ีบงบอกถึงวิกฤติโลกรอน
ที่กําลังเกิดขึ้น เชนภาพถายดาวเทียมที่แสดง
ใหเห็นขนาดของน้ําแข็งขั้วโลกท่ีละลายหายไป
หรือหดตัวลง และขนาดของดินแดนตามชายฝง
ของประเทศตางๆทั่วโลกที่รนระยะลงเพราะถูก
นํา้ทะเลทวมหนนุ ดวยขอมลูทีน่าทึง่ เทคนคิการนาํ
เสนอที่นาสนใจ ประกอบกับความเปนบุคคลที่
มชีือ่เสยีงระดบัโลกของเขาในขณะนัน้ ทาํใหความ
อุตสาหะของนายอัล กอร ประสบความสําเร็จ
ในการปลุกกระแสความต่ืนตัวเรื่องปญหาความ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศไดอยางรวดเร็ว 
อีกทั้งยังสรางแรงบันดาลใจใหบริษัทภาพยนตร
นําการนําเสนอของนายอัล กอร ไปแปลงเปน
ภาพยนตรสารคดีชื่อวา An Inconvenient 
Truth : A Global Warning (แปลทางการ
เปนภาษาไทยวา “เรื่องจริงช็อคโลก”) จัดฉายใน
โรงภาพยนตรทั่วโลกในป ค.ศ. ๒๐๐๖ ซึ่งกลายเปน
ภาพยนตรสารคดีที่ประสบความสําเร็จมากท่ีสุด
เรื่องหนึ่ง โดยสามารถสรางรายไดถึง ๕๐ ลาน
เหรียญสหรัฐ อีกทั้งยังไดรับรางวัลออสการถึง 
๒ รางวัล ไดแก รางวัลภาพยนตรสารคดียอดเยี่ยม 
และเพลงประกอบภาพยนตรยอดเยี่ยม 
 ภาพยนตรเรื่องน้ีไดแสดงใหเห็นถึงความ
อุตสาหะของนายอัล กอรในการผลักดันการ
แกปญหาโลกรอน และสรางความตระหนักถึง
ความจรงิใกลตวัอนันาสะพรงึกลวัเกีย่วกบัปญหา
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความพยายาม
ของเขาในการด้ันดนเดินทางไปท่ัวโลก เพ่ือที่จะ
อธิบายแกผูคนนับลาน กอใหเกิดผลในวงกวาง 
และเปนสวนสําคัญในการผลักดันใหรัฐบาล
และองคกรธุรกิจขนาดใหญระดับโลกหลายแหง
รวมถึงประชาชนคนทั่วไปเกิดความตื่นตัวและ
หันมาใหความสําคัญกับการแกปญหาโลกรอน 
อกีทัง้ยงัไดรบัการบรรจุเปนสวนหนึง่ของหลกัสตูร
การเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมหลายแหง
ทั่วโลก จนในป ค.ศ. ๒๐๐๗ นายอัล กอร ไดรับ
คัดเลือกจากคณะกรรมการโนเบลใหเปนผูไดรางวัล
โนเบลสาขาสนัตภิาพ จากผลงานดานสิง่แวดลอม 
โดยไดรับรางวัลนี้รวมกับ คณะกรรมการระหวาง
รัฐบาลวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Intergovernmental Panel on Climate 
Change หรือ IPCC) 

 หลังจากที่ไดรับรางวัลโนเบล นายอัล กอร
ก็ไมไดหยุดน่ิง หากแตยังคงบทบาทสําคัญใน
การผลักดันการแกปญหาโลกรอน ดังที่ปรากฏ
ในเน้ือหาของภาพยนตรสารคดีเรื่องที่ ๒ ที่ชื่อ
วา An Inconvenient Sequel: Truth to 
Power (แพรภาพในป ค.ศ. ๒๐๑๗) ซึ่งเปน
ภาคตอจากเรื่อง An Inconvenient Truth 
โดยสารคดีภาคตอน้ีแสดงใหเห็นวาความพยายาม
ของนายอัล กอร ในการโนมนาวผูนําประเทศตางๆ 
ใหหันมาสงเสริมนโยบายการใชพลังงานสะอาด 
คือสวนสําคัญที่ทําใหเกิดการลงนามในขอตกลง
ปารีส (Paris Agreement) ขึ้นในป ค.ศ. ๒๐๑๖ 
(ซึ่งมีประเทศตางๆ ทั้งหมด ๑๙๓ ประเทศรวม
ลงนามรวมทั้งประเทศไทยดวย) เพื่อกําหนด
มาตรการลดการปลอยกาซเรือนกระจก การ
ลงนามขอตกลงในครั้งน้ีถือเปนจุดเปลี่ยนสําคัญ
ของการแกไขปญหาโลกรอน เพราะเปนพันธสัญญา
ระหวางประเทศนอยใหญเกือบทุกประเทศทั่วโลก 
โดยแตละประเทศมีการต้ังเปาหมายและกรอบ
เวลาการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก
ทีช่ดัเจน ซ่ึงแตกตางจากกรณขีอง พธิสีารเกียวโต 
(Kyoto Protocol) ป ค.ศ. ๑๙๙๗ ซึ่งเปนเพียง
การกําหนดเปาการลดกาซเรือนกระจกสําหรับ
ประเทศท่ีพัฒนาแลวเทาน้ัน และไมไดมีการ
กําหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน
 ปจจุบันแมนายอัล กอร แมจะยางเขาวัย 
๗๔ ปแลว แตก็ยังไมไดวางมือจากการเปน
นักรณรงคตอสูเพือ่ปกปองสภาพภมูอิากาศอยาง
เต็มตัว เขายังคงลงทุนในบริษัทหรือโครงการที่
ใหความสําคัญเรื่องสิ่งแวดลอมผานทางบริษัท
หลกัทรพัย Generation Investment Manager 
ทีต่นเองเปนผูกอต้ังขึน้และดํารงตําแหนงประธาน
บริษัท รวมถึงจัดตั้งหนวยงานอิสระ Climate 

“เรื่องจริงช็อคโลก : 
ภาพยนตรที่นาสะพรึงกลัวที่สุดที่ทานจะไดชม”
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TRACE เพื่อทําหนาที่ติดตามและเฝาระวังการ
ปลอยมลพษิทางอากาศทัว่โลก อกีทัง้แสดงความ
คิดเห็นผานทางส่ือตางๆ เพื่อผลักดันการแกไข
ปญหาโลกรอน และตอบโตนโยบายของรัฐบาล
ประเทศตางๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
 นับจากวันที่นายอัล กอร ลาขาดจากแวดวง
การการเมือง และออกด้ันดนเดินสายสราง
ความตระหนักเก่ียวกับปญหาโลกรอน จนถึงวันนี้ 
เปนเวลากวา ๒๐ ปแลว แตนายอัล กอร ก็ไมได
ละความพยายามที่จะทําหนาที่เปนผู แจงสาร
เตือนภัยเกี่ยวกับวิกฤติโลกรอน ทุกวันนี้เรายังเห็น
นายอัล กอร ปรากฏตัวบนเวทีการประชุมระดับโลก
ตางๆ เพื่อบรรยายเตือนภัยโลกรอนดังเชนเดิม 
สิ่งเดียวที่เปลี่ยนแปลงไปคือ ความรุนแรงของ
ปญหาที่เพิ่มมากขึ้น และเวลาที่เหลืออยูนอยลง
ของมนุษยโลกในการเตรียมการปองกันภัยพิบัติ
ที่นายอัล กอร ไดกลาวเตือนไวตลอดกวาสอง
ทศวรรษที่ผานมา  

บุคคลผูมีชื่อเสียงชาวอเมริกันอื่นๆ 
ที่รวมตอสูเพื่อแกปญหาการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 

นายบิล เกตส (Bill Gates)

 ปจจุบนัอาย ุ๖๖ ป เปนอดตีประธานเจาหนาที่
บริหารและประธานบริษัท ไมโครซอฟท ผูผลิต
และพัฒนาซอฟตแวรคอมพิวเตอรรายใหญ
ของโลก เคยถูกจัดอันดับโดยนิตยาสารฟอบส 
(Forbes) ใหเปนบคุคลทีร่ํา่รวยทีส่ดุในโลกตดิตอ
กันยาวนานกวายี่สิบป (ค.ศ. ๑๙๙๕-๒๐๑๗) 
นายบิล เกตส เริ่มวางมือจากการทํางานประจํา
ในบริษัทไมโครซอฟท เพื่อหันมาดําเนินงาน
เพื่อสังคม ผานมูลนิธิบิลและเมลินดาเกตส (Bill & 
Melinda Gates Foundation) ซึ่งเชื่อกันวา
เปนมูลนิธิการกุศลสวนบุคคลที่ใหญที่สุดในโลก 
มเีปาหมายเพือ่ดาํเนินงานพัฒนาสาธารณสขุและ
แกไขปญหาความยากจนในประเทศดอยพัฒนา
ตางๆ
 ในดานสิ่งแวดลอม นายบิล เกตส ไดกอตั้ง 
กองทุนไมแสวงผลกําไร ชื่อ Breakthrough 
Energy ขึ้นในป ค.ศ. ๒๐๑๕ เพื่อลงทุนในบริษัท
ทีพ่ฒันาเทคโนโลยนีวัตกรรมพลงังานสะอาดหรอื
ลดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ โดย
ไดรับเงินทุนสนับสนุนจากมหาเศรษฐีชั้นนําและ

นายอัล กอร ขึ้นบรรยายบนเวทีแถลงขาวระหวางการประชุม
สหประชาชาติวาดวยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ หรือ 
COP26 ซึ่งจัดข้ึนที่เมืองกลาสโกว ประเทศสกอตแลนด 
เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ป ค.ศ. ๒๐๒๑ ที่ผานมา

๖๔๙๐



บรษัิทขนาดใหญของโลกหลายราย ปจจบุนัไดเขา
ลงทนุในบรษิทัจาํนวนกวา ๘๐ บรษิทั และ ระดม
ทุนแลวกวา ๕ พันลานเหรียญสหรัฐ 
 นอกจากนั้น นายบิล เกตส ยังมีผลงานดาน
สิ่งแวดลอมอีกอยางหนึ่งคือ การเขียนหนังสือช่ือวา 
How to avoid a climate disaster : The solutions 
we have and the breakthroughs we need 
(จัดพิมพเดือน กุมภาพันธ ค.ศ.๒๐๒๑ ISBN 
9780385546133) ซ่ึงไดรับความนิยมเปนอยางสูง 
และติดอันดับหนังสือที่ขายดีที่สุดของเดอะนิวยอรก
ไทมส (No.1 New York Times Best Seller)

นายลีโอนารโด ดิแคพรีโอ 
(Leonardo DiCaprio)

 ปจจุบันอายุ ๔๗ ป เปนพระเอกหนังชาวอเมริกัน
เจาของรางวัลออสการสาขานักแสดงนําชาย
ยอดเยี่ยมจากภาพยนตรเรื่อง The Revenant
ถือเปนนักแสดงชายที่ประสบความสําเร็จและ
มีรายไดจากการแสดงมากที่สุดคนหนึ่งของโลก
 นายลีโอนารโด เปนนักแสดงที่ขึ้นช่ือวา
มีบทบาททางดานสิ่งแวดลอมมากที่สุดคนหนึ่ง 
เขากอตั้งมูลนิธิ ลีโอนารโด ดิแคพรีโอ ขึ้นในป 
ค.ศ.๑๙๘๘ มีวัตถุประสงคหลักเพื่อแกปญหา
โลกรอน อนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ
และสนับสนุนการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน โดย

ปจจุบนัไดดาํเนินการโครงการในดานสิง่แวดลอม
ตางๆ มากกวา ๔๐ ประเทศทั่วโลก และในเดือน 
ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๑๘ ไดบริจาคเงินทุนถึง 
๑๐๐ ลานเหรียญสหรัฐ เพื่อใชในการแกปญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 นายลีโอนารโด ไดรับรางวัล Martin Litton 
Environment Award จากมลูนิธิ Environment 
Now ในป ๒๐๐๑ และรางวัล Environmental 
Leadership Award จาก บริษัทโกลบอลกรีน
สหรัฐอเมริกา (Global Green USA) ในป ค.ศ. ๒๐๐๓ 
นอกจากนั้น ดิแคพรีโอ ยังเคยดํารงตําแหนง
เปนกรรมการของกองทุนอนุรักษพันธุสัตวปาโลก 
(World Wildlife Fund) บริษัทโกลบอลกรีน
สหรัฐอเมริกา และกองทุนระหวางประเทศเพื่อ
สวัสดิภาพสัตว (International Fund for Animal 
Welfare) และในป ค.ศ. ๒๐๑๔ เขาไดรับการ
แตงตั้งใหเปนตัวแทนของสหประชาชาติในเรื่อง
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

“เวลาแหงการตอบโจทยความทาทาย
อันยิ่งใหญที่สุดแหงการมีชีวิตอยู ของเรา
บนโลกใบนี้ไดมาถึงแลว ทานจะเปนผูสราง
ประวัติศาสตร หรือจะเปนผูที่ถูกประวัติศาสตร
ประณาม” -- นายลีโอนาร โด ดิแคพรีโอ 
พูดตอท่ีประชุมสุดยอดดานสภาวะอากาศของ
สหประชาชาติ ในป ค.ศ. ๒๐๑๔
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นอมคุณคาวิสาขะ
มหาราชานุสฺสรณคาถา

๑.  พระเจาแผนดินแหงราชจักรีวงศ องครัชกาลที่ ๙ 

ผูทรงเปนราชาผูประเสริฐ เลอเลิศกวาราชาทั้งหลาย ทรงพระนามวา 

“พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช” นั้น 

 ทรงเปนกษัตริยจอมปราชญ ผูเปยมดวยพระบารมีหาผูเปรียบมิได 

๒.  พระองคทรงเปนพระมหากษัตริย ผูทรงบําเพ็ญประโยชน

เพื่อพสกนิกรชาวไทยอยางแทจริง ทรงหวงใยและรักใครประเทศชาติ

ของพระองค ปานดวงพระหฤทัย

๓.  อนึ่ง เนื่องในโอกาสอภิลักขิตสมัยมงคล 

 เปนวันคลายวันพระราชสมภพของพระองคทานคือวันที่ ๕ ธันวาคมนี้ 

 พวกเราพสกนิกรชาวไทยทุกหมูเหลา ขอนอมรําลึกบูชาพระคุณของพระองค  

เทิดไทแซซององคราชันไวเหนือเศียรเกลาตลอดไป.

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ 

ขาพระพุทธเจา นายจํารูญ ธรรมดา 

ประพันธในนามวารสารโพธิยาลัย 

๑. ราชานํ อุตฺตโม ราชา, นวโม  จกฺกิวํสิโก,

 ภูมิพโลติ นาเมน, อตุโล  เตชวา สุธี.

๒. พหูนํ รฏฐิกานํ  โส, หิตการี  สทา  พุโธ,

 รฏฐํ ตสฺส หทยํว, ปยํ ภุโสว ราชิโน.

๓. อีทิสมฺหิ วเร กาเล, รฺโญ คุณํ สรามโน,

 ปูเชม ภูมิป  สมฺมา, สพฺเพ ไทรฏฐิกา ชนา.

บทกวีน้อมราํลึก พระคุณของพระเจ้าแผ่นดินผู้ยิ่งใหญ่ 

18.5cm

26cm

0.5cm
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๑.  พระเจาแผนดินแหงราชจักรีวงศ องครัชกาลที่ ๙ 

ผูทรงเปนราชาผูประเสริฐ เลอเลิศกวาราชาทั้งหลาย ทรงพระนามวา 

“พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช” นั้น 

 ทรงเปนกษัตริยจอมปราชญ ผูเปยมดวยพระบารมีหาผูเปรียบมิได 

๒.  พระองคทรงเปนพระมหากษัตริย ผูทรงบําเพ็ญประโยชน

เพื่อพสกนิกรชาวไทยอยางแทจริง ทรงหวงใยและรักใครประเทศชาติ

ของพระองค ปานดวงพระหฤทัย

๓.  อนึ่ง เนื่องในโอกาสอภิลักขิตสมัยมงคล 

 เปนวันคลายวันพระราชสมภพของพระองคทานคือวันที่ ๕ ธันวาคมนี้ 

 พวกเราพสกนิกรชาวไทยทุกหมูเหลา ขอนอมรําลึกบูชาพระคุณของพระองค  

เทิดไทแซซององคราชันไวเหนือเศียรเกลาตลอดไป.

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ 

ขาพระพุทธเจา นายจํารูญ ธรรมดา 

ประพันธในนามวารสารโพธิยาลัย 

๑. ราชานํ อุตฺตโม ราชา, นวโม  จกฺกิวํสิโก,

 ภูมิพโลติ นาเมน, อตุโล  เตชวา สุธี.

๒. พหูนํ รฏฐิกานํ  โส, หิตการี  สทา  พุโธ,

 รฏฐํ ตสฺส หทยํว, ปยํ ภุโสว ราชิโน.

๓. อีทิสมฺหิ วเร กาเล, รฺโญ คุณํ สรามโน,

 ปูเชม ภูมิป  สมฺมา, สพฺเพ ไทรฏฐิกา ชนา.

บทกวีน้อมราํลึก พระคุณของพระเจ้าแผ่นดินผู้ยิ่งใหญ่ 

18.5cm

26cm

0.5cm



ป ท่ี  ๗  ฉ บั บ ท่ี  ๖ ๔  เ ดื อ น พ ฤ ศ จิ ก า ย น  –  ธั น ว า ค ม  ๒ ๕ ๖ ๔

๖๔

 ระลึกถึง ความตาย สบายนัก
 ปุจฉา – วิสัชนา : ๑๐ คําถาม เรื่องความตาย 
 คิดถึงพอ : พอเลาใหฟง
 คิดถึงพอ : อาลัยพอ 
 คิดถึงพอ : รอยพระบาทที่ยาตรา
 สนทนาธรรมกบัหลวงพอชา : วธิพีจิารณาความตาย
 พระธรรมเทศนา : กลัวตาย
 ชวนคิด พินิจธรรม : ระลึกถึงความตายสบายนัก
 พระธรรมเทศนา : ความตายนากลัวหรือไม
 ชวนคิด ชวนพินิจ : สูปลายทางที่สงบเย็น : 
 การตายดีของพระ
 คิลานธรรม ธรรมะเพื่อความสุขครั้งสุดทาย
 สุขสันตวันตายดวยการดูแลแบบประคับประคอง
 Happy Death day กับ Palliative Care

 ลีลาวาที : อยู เหนือ ตาย
 ลีลาวาที : คนตาย คือ คนเตือน
 ลีลาวาที :จับ เจ็บ แจง จบ
 แนะนําหนังสือ : ตายปฏก, ระลึกถึงความตายและ
 วิธีปฏิบัติใหถูกตองตอความตาย
 ทองไปในโลกบาลีไวยากรณ : กัจจายนไวยากรณ (ตอน ๙)
 ภาษาธรรม : สนทนาภาษาบาลี ตอนที่ ๑๘
 บาลีเขาใจงาย : อาสัญ (คําไทยที่คลายบาลี)
 สองประวัติศาสตร : 
 พุทธคยา มรดกโลก มรดกชาวพุทธ (ตอน ๓) 
 สิ่งแวดลอม : นายอัล กอร จากเสนทางการเมือง 
 สูชีวิตนักตอสูเพื่อสิ่งแวดลอมรางวัลโนเบล

ป ที่  ๗  ฉ บั บ ที่  ๖ ๔  เ ดื อ น พ
 ฤ ศ จิ ก า ย น  –  ธั น ว า ค ม  ๒ ๕ ๖ ๔

18.5cm

26cm

0.5cm




