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มรณานุสตธิรรม 

หลวงพอ่ประสิทธ์ิ ปญุญมากโร 

ณ วดัป่าหมู่ใหม่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๐ 

ฟังเสียงซึง่เป็นเสียงธรรมของพระพทุธศาสนามาชา้นาน 

ยาวมาถงึ๒๕๕๐ปีน่ี นีคื้อเป็นเสียงธรรมของพระพทุธเจา้ท่ีท่าน

ไดแ้สดงไวก้บัโลกมนษุยเ์รา ยาวนานซึง่อายขุองพวกเราท่ีเกิด

กนัอยูท่ี่มาฟังธรรมอยู่ขณะนีก็้มีนิดเดียว สูเ้สียงธรรมท่ี

พระพทุธเจา้ทา่นสอนมา ๒๕๐๐ กวา่ปีไมไ่ด ้เหตนุัน้วนันีพ้วก

เราก็ตอ้งแสดงความตัง้ใจ แสดงความดีใจในสถานท่ีฟังธรรม

แห่งนี ้เพราะวา่การฟังธรรมท่ีนีซ้ึง่มีธรรมท่ีทาํใหเ้กิดขึน้เป็นตน้

ของงานก็คือทา่นอาจารยก์าํแพง ผูท้่านไดถ้ึงแก่ชีวิตหรอื

มรณภาพไปจากพวกเรา ก็ไดเ้ป็นผูท่ี้ไดท้าํการปฏิบติัธรรม การ

บาํเพ็ญกศุลประกอบพิธีทางพระพทุธศาสนาใหเ้กิดมีขึน้ท่ีน่ี 

แลว้ก็มีพวกญาติโยมหรอืศิษยานศิุษยข์องทา่นท่ีเคารพนบัถือ

ท่านมากมายหลายภาคหลายจงัหวดัมารว่มกนัทาํบญุ ได้
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รว่มกนัฟังธรรม ณ ท่ีแห่งนี ้เราก็เป็นผูท่ี้ไดย้ินธรรมท่ี

พระพทุธเจา้ทา่นเทศนไ์วย้าวนาน  

ใหพ้วกเราตัง้จิตฟังดว้ยความท่ีวา่เรายงัมีบญุ เรายงัไม่ได้

ตายไปจากรา่งกาย จากพระพทุธศาสนา ดงัท่ีภาษิตท่ียกไวน้ัน้

วา่ มรณธมฺโมมฺห ิมรณ ํอนตโีต เราทกุคนมีความตายประจาํ

รา่งกายทกุคน เรามีความตายประจาํรา่งกายแตเ่รายงัไม่ถึง

เวลาตาย เรายงัมีชีวิตอยู่ ไม่เหมือนอย่างอาจารยก์าํแพง ท่าน

ไดถ้ึงแก่ความตาย ถงึแก่มรณะไป อนันัน้เรยีกวา่เป็นธรรมท่ีเป็น

อดีตไปแลว้ สว่นพวกเรายงัเป็นปัจจบุนัธรรมอยู่ คือยงัมีชีวิตอยู่

แตย่งัไม่ตาย แตค่วามท่ีเรายงัมีชีวิตอยู่ เราก็เป็นผูท่ี้มีธรรมทีนี ้ 

ดั่งท่านบอกวา่เรามีรา่งกายผูช้ายผูห้ญิงทกุคนก็คือผูมี้ธรรม 

มีสมบติัประจาํตวัทัง้หมด เราเป็นผูท่ี้ไม่ไดฟั้งธรรมะของ

พระพทุธเจา้ เราไม่ไดคิ้ดใหเ้ป็นธรรม เราคิดวา่ตวัของเรา

รา่งกายของเรา เรามีความผกูพนัในรา่งกายของเราธรรมดา มี

ชีวิตขึน้มาตัง้แตเ่กิด แตพ่ระพทุธเจา้ทา่นมาสอนใหเ้รารูต้วัของ

เราวา่เป็นธรรม เป็นสมบติัท่ีล ํา้คา่ในรา่งกายในชีวิตของเราแต่
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ละคนน่ี สมบติัทัง้หลายในโลกนีจ้ะมีมากมายนบัประมาณไม่

ถว้น ทา่นบอกวา่ไม่มีคณุคา่เทา่รา่งกายของเราแตล่ะคนซึง่มีไม่

มาก ไมก่วา้ง ไม่ไกล ไมใ่หญ่ ท่านบอกอย่างนี ้น่ีคือหลกัธรรม

พระกรรมฐานท่ีทา่นปฏิบติัและท่านไดฟั้งในจิตท่ีภาวนาอยู่น่ี 

ท่านจะไดย้ินในจิตวา่เป็นของท่ีมีคณุคา่มากเพราะวา่สมบติั

ทัง้หลายในโลก อยา่งท่ีพวกเราเป็นญาติโยมน่ี เป็นฆราวาสน่ี

เราก็มุ่ง เราก็อยากจะไดส้มบติัภายนอกใหห้าไดม้ากๆ ใหไ้ดมี้ 

ใหไ้ดเ้หลือกินเหลือใชอ้ย่างนี ้เราไม่ไดคิ้ดดธูรรมะคณุความดีท่ีมี

ในตวัเรา ไมเ่ขา้ใจวา่สมบติัท่ีมีคณุคา่มากกวา่ คือพระธรรม

คาํสั่งสอนของพระพทุธเจา้มีคณุคา่มากกวา่คือตวัของพวกเรา

ซึง่เป็นหลกัสมบติัหรอืเป็นตน้สมบติัท่ีเราไดม้าจากเกิดคือ

รา่งกายของพวกเรานี ้

แตค่วามคิดธรรมดาของเราเรยีกวา่คนธรรมดาก็คิดวา่ดี ท่ี

เรามีรา่งกายใหเ้ราไดเ้ป็นเจา้ของไดเ้กิดไดมี้ชีวิตอยู่อยา่งนี ้เรา

คิดรูแ้ตเ่พียงเทา่นี ้เราก็มีความรกัความผกูพนั ความหวงแหนใน

รูปรา่งกาย รกัษารา่งกายกบัจติเป็นชีวิตคูก่นัมาอย่างนีต้ลอด 
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แตถ่า้เราเอามาปฏิบติัทีนี ้เราเอามารูต้ามหลกัธรรมคาํสอน

พระพทุธเจา้วา่เป็นสถานท่ีท่ีเกิดท่ีมีในศาสนา มีธรรมะตลอดถึง

มีพวกโภคะสมบติัตา่งๆก็จะมีในรูปรา่งกายของเราน่ีทัง้หมด 

ท่านเลยเอาธรรมคือคาํสอนพระพทุธเจา้ท่ีสอนไวก้บัรา่งกาย 

สอนไวก้บัชีวิตของพวกเราชาวพทุธเน่ียแหละ สอนสืบทอดกนั

มาตัง้แตค่รัง้พระพทุธเจา้ของเรายงัมีพระชนมชี์พอยู่ ก็ยาวนาน

มาถงึพวกเรา พวกเราก็ไดฟั้งตอ่เน่ืองกนัมาจนตลอดถงึพระอรยิ

เจา้ ครูบาอาจารยท่ี์ท่านปฏิบติั ท่านฟังธรรมะของพระพทุธเจา้

สืบทอดไม่ใหข้าดสายจนมาถึงพวกเราทกุวนันี ้ใหพ้วกเราไดรู้ว้า่

ตวัของเราเป็นหลกัของพระพทุธศาสนาและเป็นท่ีมาของ

พระพทุธศาสนาและเป็นท่ีดบัท่ีไปของพระพทุธศาสนาดว้ย  

อย่างท่ีวา่ความตายอยา่งท่ีเราเคยสวด เคยไดย้นิประจาํใน

ชีวิตของเรา เราก็พดูกนัไดย้นิกนัประจาํ ทา่นใหเ้รามารูม้า

พิจารณามาปฏิบติัมาแกไ้ขในเรื่องของความตายนั่น ใหต้ัง้สติ

ขึน้ไวก้บัรา่งกาย อย่างท่ีวา่ มรณธมฺโมมหฺ ิใหรู้จ้กัวา่ความตาย

ของเราท่ียงัเป็นอยู่ทกุวนันี ้ยงัไม่ถงึเวลา ยงัไม่ถงึเวลาตาย ยงัมี
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ลมหายใจเขา้ออกอย่างนี ้เราก็รูว้า่ความตายก็ยงัเป็นอนาคต 

ยงัอยู่ขา้งหนา้ ยงัไม่มาถงึ ชีวิตคือลมหายใจเราปัจจบุนั แตเ่ราก็

นอ้ม นอ้มความตายท่ีอยู่ขา้งหนา้ ท่ีมนัยงัไม่มาถึงเขา้มาใสจ่ิต

ของเราใหไ้ดรู้ข้ึน้ในปัจจบุนัในจิตท่ีเรารูอ้ยู่เน่ียวา่ น่ีคือความ

ตาย ความตาย ชีวิตรา่งกายของคนเรานัน้เราปอ้งกนั เรา

กาํหนดเอาเองไม่ได ้เป็นชีวติของพญามจัจรุาชท่ีจะนาํเราไป 

หรอืจะกาํหนดหรอืจะตดัสินชีวิตของเรา พญามจัจรุาชท่านพดู

เป็นช่ือ เป็นช่ือของธรรม ถา้พดูเป็นภาษาของเราก็เรยีกวา่ความ

ตาย เป็นเจา้ของกาํกบัรา่งกายของเรามาแตเ่กิด ความแก่ความ

เจ็บความตายนั่นเป็นผูก้าํกบั พญามจัจรุาชเป็นเจา้ของควบคมุ

เราอยู่ตลอด เราเป็นผูท่ี้ใตอ้าํนาจอยู่ในเครอืข่าย อยู่ในเชือกผกู

รดัของพญามจัจรุาช  

จงึวา่ มรณธมฺโมมฺห ิเม่ือเรากาํหนดเอาแตห่ลกัความตาย

มาเป็นธรรมขอ้เดียวเทา่นัน้ เราก็จะรูธ้รรมขึน้ รูจ้กัวา่ธรรมมนั

เกิดความตายเกิดจากรา่งกายท่ีเรามีอยู่เน่ียแหละ แตเ่ราไม่ตาย

มนัก็ทาํใหเ้กิดขึน้ อยา่งท่ีเราทาํกิจทกุอย่างทกุวนันีเ้ราก็ทาํเพ่ือ
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ความตาย เราก็ทาํเพ่ือปอ้งกนัตาย เราก็เพ่ือรกัษาชีวิตไมใ่หต้าย

วา่อยา่งนี ้อยา่งชาวบา้นน่ีเรามุ่งหวงัตัง้ใจคิดจะสรา้งหลงัสมบติั

ทรพัยสิ์นเงนิทองตา่งๆอยา่งนี ้เราก็มุง่มาเพ่ือวา่เอามาไวเ้พ่ือ

ปอ้งกนัตาย เพ่ือใชเ้พ่ือบรโิภครกัษาชีวิตรา่งกายใหเ้ป็นอยู่ อนันี ้

มนัก็เป็นจดุหมายเก่ียวกบัความตายทัง้หมดทีนี ้เหตนุัน้ถา้เรา

กาํหนดเรื่องความตาย เราก็จะรูธ้รรมไดด้ว้ยหลกัรา่งกาย หลกั

ชีวิต หลกัความตายท่ีมีประจาํตวัของเราทกุคนได ้ 

เม่ือเรามากาํหนดใหภ้าวนามรณานสุติน่ี คือมีสติระลกึ

อารมณเ์ดียวเท่านัน้คือเรื่องความตายเทา่นัน้ ใหม้นัรูเ้รื่อง จงึให้

รูด้ว้ยจิตของเราท่ีเป็นความรูท่ี้มีอยู่ท่ีเป็นหลกัธรรมหลกัพระ

ศาสนาท่ีเราเอามาเป็นเครื่องกาํหนดดจูนมีผูรู้ด้ตูามส่ิงท่ีไม่มี

ความตาย เอามากาํหนด เอามาดอูยา่งท่ีวา่เอามากาํหนดมา

พิจารณารา่งกายอยา่งนี ้ทีแรกก็ตอ้งฝึกเอามาคิดเอามากาํหนด 

เอามาพิจารณาใหม้นัมีอารมณอ์ยู่ในตวัของเรา ใหม้นัมีความ

กระฉบัอยู่กบัตวัของเรา ใหมี้ความรูอ้ยู่ติดกบัตวัของเรา ดว้ย

อาการความตายนั่นแลว้ก็ใหน้กึวา่มรณานสุสติ คือส่ิงท่ีเราเหน็
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ท่ีเราด ูเราพิจารณาอยู่น่ีก็คือตวัตายอนันี ้คือเป็นตวัอยา่งท่ีเรา

สวดกนัอยูก่รรมฐาน ทกุคนจะลว่งพน้ความตายไปไม่ได ้ทา่นวา่

อย่างนี ้เราก็รูอ้ยูว่า่ไม่มีใครลว่งพน้ความตายท่ีมีรา่งกายดว้ยกนั

มาในโลกน่ี พวกท่ีทกุคนทั่วโลกเราก็จะเหน็กบัตามาประจาํวา่

จะมีคนตายใหเ้หน็อยู่ตลอดอย่างนี ้เราไม่ตอ้งไปหาด ูเรา

กาํหนดมาดท่ีูรา่งกายท่ีตวัของเรา เรามีอยูเ่ป็นผูรู้ ้มีผูท่ี้บอกเรื่อง

ความตายอยู่ในตวัของเรา แตเ่ราไม่รูเ้รื่องวา่มนัเกิดมาจากไหน 

มนัทาํไมจงึตาย และใครมาทาํใหต้าย เราก็จะไดแ้กค้วามรูอี้ก

เพ่ือจะไดมี้สติปัญญาท่ีเราอาศยัเขา้ใจคณุธรรมะของ

พระพทุธเจา้ท่ีวา่ตาย เพราะวา่มนัมีเรื่องท่ีจะใหเ้ป็นใหต้าย

อย่างท่ีวา่ตน้มนัก็ไม่ตาย  

ความเกิด อยา่งท่ีวา่ความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความ

ตาย อนันีท้่านถือวา่เป็นธรรมทตู เป็นธรรมท่ีดี เป็นเทวธรรมท่ี

จะสอนใหเ้ราเป็นเทวบตุรเทวดาได ้เราเป็นญาติเป็นโยมก็ถา้มา

รูธ้รรมอย่างนี ้เราก็เป็นจิตเทพจิตผูดี้หละทีนี ้เราไม่ไปทาํบาป

ทาํทกุข ์ทาํผิดคาํสอนพระพทุธเจา้ ก็เรยีกวา่เป็นทางท่ีใหเ้ราเกิด
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เป็นเทพเป็นพรหมผูดี้ได ้เพราะวา่เรารูจ้กัวา่ท่ีเกิดท่ีมาของเรา 

ความเกิด เราเกิดไดม้าจากธรรม จากสมบติัของกรรมท่ีจาํแนก

แบกแบง่มาใหเ้รา เราไดม้าแลว้เราจะตอ้งรกัษาปฏิบติั จะตอ้ง

ดแูลใหดี้ ไม่ใหเ้ป็นบาป ไมใ่หเ้สียหาย ไมใ่หท้าํลายตา่งๆอย่างนี ้

อย่างท่ีเรารบัศีลมีศีล เราก็รบัมาเพ่ือรกัษาสมบติั รกัษาชีวิต 

รกัษาความตายของเรานะแหละ คือคนมีศีลแลว้ การรกัษาดี

ปลอดภยัแลว้ คนมีศีลแลว้ไม่ทาํผิดศีลไมค่รา่ชีวิตเขาแลว้ มนัก็

ไม่มีความเสียหาย ไม่มีความวิบติั ไม่มีวิบากเกิดขึน้  

ท่านบอกวา่ตลอดถึงท่ีการท่ีเรามาปฏิบติัจติของเราใหรู้จ้กั

หลกัมรณานสุติธรรม เราก็เกิดความสงบจิต เกิดความสลด

สงัเวชในจิตของเรา เพราะวา่เราไม่เคยเขา้ใจ เราไม่เคยปฏิบติั 

ไม่เคยเจรญิสติในหลกัมรณานสุติอยา่งนี ้พอเราปฏิบติัเอา มี

ความรูเ้ขา้ไปถึงจิตภายในของเรา เราก็เกิดความกลวับา้ง ความ

สลดสงัเวช ความท่ีจะเกิดปัญญาท่ีจะหาทางแกค้วามเกิดตาม

หลกัธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้หละทีนี ้เราจะแกอ้ย่างไร แก้

ไม่ใหม้นัเกิดมนัตาย เราจะตอ้งมาแกม้าเริม่ตน้หละทีนี ้เรา
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จะตอ้งมาปฏิบติั จะตอ้งมาแกท่ี้กรรมท่ีนาํมาเกิด มาเกิดเป็น

รา่งกายอยา่งนี ้มนัมีความเกิดมนัมีรา่งกายเป็นท่ีอาศยั จิตเป็น

ท่ีอยู่เป็นเจา้ของครองมาอยา่งนี ้มนัก็มาเกิด แตถ่า้มนัไม่มี

รา่งกายมนัเกิดไม่ไดห้ละทีนี ้อยา่งท่ีใครเกิดก็เหมือนกนั สตัว์

เกิดก็เหมือนกนั ทกุประเภทหละ มนัจะตอ้งมีมาจากรา่งกาย มา

จากท่ีก่อท่ีเกิดอย่างนี ้แตถ่า้เราจะแก ้เราก็ตอ้งแกท่ี้ตายท่ีเกิด

อย่างน่ี จะไม่ใหม้นัเกิด จะตอ้งปอ้งกนั จะตอ้งถอดถอนจะตอ้ง

แยกแยะสว่นตา่งๆออกอย่างนี ้อย่างท่ีเรามีบา้น เราไม่ใหบ้า้น

เป็นรูปเป็นหลงัน่ีเราจะทาํอย่างไร เราก็จะตอ้งลือ้ เราก็จะตอ้ง

ลา้งจะตอ้งถอนออกอยา่งนี ้มนัก็จะไม่เป็นรูปเป็นหลงัหละทีนี ้

ไม่เป็นบา้นไมเ่ป็นท่ีอยู่ของจติ  

เหตนุัน้ทา่นมาปฏิบติัเพ่ือแกค้วามเกิดทีนี ้มาฟังธรรม มา

ฟังคาํสอนของพระพทุธเจา้ท่ีทา่นมาปฏิบติัเพ่ือแกค้วามเกิดใน

หลกัธรรมทตู เรามาแกอ้ยา่งนีที้นี ้เรามาปฏิบติัมาคิดกนัมา มา

ใชปั้ญญา ใชค้วามรูท่ี้มีอยูก่บัตวัของเรานั่นน่ะ เราก็มาด ูมนั

เกิดท่ีไหน มนัเกิดท่ีกายท่ีกรรม มนัเป็นตวัทาํตวัประสงคต์วัปรุง
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แตง่ขึน้มาอยา่งนี ้เราจะตอ้งมาแกต้รงนี ้แตค่นเราอย่าง

ชาวบา้นน่ีเคา้ไม่คอ่ยคิดจะแกเ้พราะเขาติดโลกหลงโลกมานาน 

ไม่วา่ใครน่ะ ตลอดถึงพระสงฆส์ามเณรก็เหมือนกนั ถา้เรามา

บวช เรายงัไมป่ฏิบติั เราก็ยงัไม่รูเ้รื่องแก ้ไม่รูเ้รื่องท่ีจะปฏิบติั 

จะตอ้งมีผูมี้บารมี มีศรทัธา มีปัญญาเกิดขึน้เสียก่อนถงึจะรูจ้กั

เรื่องท่ีจะแกก้รรมแกค้วามเกิดได ้คือเห็นโทษเห็นทกุข ์ก็อาศยั

ความเห็นอนันัน้เป็นหลกัท่ีจะเขา้ไปแกค้วามเกิดได ้อยา่งเรา

ชาวบา้นเราไม่เหน็ธรรมเหน็ทกุขที์นี ้เราเห็นความสขุ เราเหน็

ความดี เราเหน็วา่รา่งกายเราเป็นส่ิงท่ีเราเป็นเจา้ของครอบครอง

เป็นผูท่ี้จะแตง่เอาไดอ้ย่างนี ้อย่างท่ีวา่เราเจ็บไขไ้ดป่้วยหรอืเรา

จะตายอยา่งนี ้เราก็เกิดความทกุข ์เกิดความทรมานในจติใน

กายขึน้ เพราะเราไม่ไดพ้ิจารณาใหเ้ห็นไปตามความเกิดความ

ทกุขค์วามลาํบากตา่งๆน่ี เราเหน็ความสขุ เราเห็นความสบาย 

เราเหน็ชีวิตท่ีเราไดอ้าศยัดว้ยรา่งกายของเรายงัไม่มีอะไรท่ีจะ

เตือนท่ีจะสอนเราทีน่ี อย่างเรายงัไม่เจ็บไม่ป่วย ยงัอยู่ดีสบายอยู่

น่ี แตว่า่หลงความสขุทีนี ้หลงรา่งกาย แตถ่า้เวลามนัทกุขเ์อา
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มากๆ หรอืเวลามนัทกุขจ์นปอ้งกนัไม่ได ้แกไ้ม่ไหวถงึตายอยา่งนี ้

มนัก็ไม่มีใครหละทีนีท่ี้จะไปหลบหลีกได ้ไม่มีใครท่ีจะปอ้งกนัไว้

ได ้

นีถ้า้เราเขา้ใจอย่างนีเ้ราก็เป็นผูท่ี้จะตอ้งเอาธรรมะท่ี

พระพทุธเจา้ทา่นสอนใหเ้รามาแกค้วามเกิด แก่ เจ็บ ตายนั่นให้

ได ้เราก็แกไ้ปไดใ้นสว่นท่ีเราพอรูไ้ด ้สว่นท่ียงัลกึยงัมองไม่เหน็

เราก็ตัง้ใจไวที้นี ้เวลาเราทาํบญุ เราทาํความดีตา่งๆ เราฟัง

ธรรมะท่ีไหน เราก็เอาความรูธ้รรมะ เอาคาํสอนพระพทุธเจา้ท่ี

ท่านสอนยาวมาตัง้๒๕๐๐กวา่ปีนั่น เอามาปฏิบติัมาแกม้าสอน

จิตของพวกเราท่ีเราหลงตามมายาวนาน ตัง้หลายพนัปีนั่นน่ะ 

เอามาแก ้คือมนัไม่รูจ้กัความทกุขรู์จ้กัโทษ ไม่รูจ้กัความลุม่หลง

ในรา่งกายอยา่งนี ้เราก็จะไดเ้อาความรูพ้วกนีไ้ปสอนจติของเรา

อย่างนี ้เอาไปทกัจิตของเราใหม้นัรูใ้หม้นัต่ืนขึน้ อยา่งท่ีวา่มนัมี

ความสขุอย่างนี ้มนัสขุท่ีไหน ความสขุของรา่งกาย ความสขุของ

ชีวิตชาวบา้นก็คือไดกิ้นอ่ิมนอนหลบั ไม่เจ็บไม่ไข ้ไม่มีโรคภยั

เบียดเบียนทรมานแคน่ัน้ นั่นเราก็มีความสขุในชีวิต แตเ่ราหาไป
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จรงิๆหละทีนี ้แลว้มนัไปสขุท่ีไหน น่ี เราจะตอ้งไลไ่ป ในการท่ีเรา

ฟังธรรมเราก็จดจาํหละทีนี ้เราก็ปฏิบติัเราก็ใชส้ติดไูปอย่างนี ้ให้

รู ้ไม่ใช่วา่เราสง่ความรูค้วามคิดไปนอกตวัเรา หรอืไปใสเ่สียง

ธรรมอย่างนีม้นัก็ไม่ถกูท่ี เราจะตอ้งนอ้ม ตอ้งกาํหนดคืนมาหา

จิต หากายของเราใหรู้ว้า่มนัเกิด มนัเป็นอยู่ท่ีน่ี เรื่องธรรม เรื่อง

เทศน ์เรื่องแสดงตา่งๆน่ี มนัแสดงอยู่ในท่ีของเรา อยู่ในตวัของ

เราหมด  

อย่างท่ีวา่มรณานสุติอย่างนี ้มนัก็ตายใหเ้ราเหน็ คือความ

ตายท่ีเป็นธรรมะท่ีสอนเราอยู่ปัจจบุนัท่านบอกวา่ ก็คือความ

ตายสัน้ๆ อย่างท่ีเราตายเวลาเรามานั่งฟังธรรมท่ีน่ี เราเกิดมานั่ง 

แตเ่รานั่งนานมนัเหน่ือยแลว้หมดเวลา เราก็ตอ้งเลิกไป ก็ยา้ยไป

ลกุไป น่ี มนัก็ตายไปแลว้ทีนี ้เพราะมนัเกิดท่ีน่ีมนัก็ตายท่ีน่ี ทา่น

ใหเ้อาความดีความรูต้า่งๆน่ีมาสอนใหเ้กิดเป็นปัจจบุนัขึน้ ให้

เห็นความเกิดตายสัน้ๆ ถา้เราเหน็อนาคตท่ีเราจะตายไปหลาย

สิบปีขา้งหนา้อย่างนี ้อนันีม้นัเป็นความท่ีไม่ถกูปัจจบุนัธรรม

ท่านวา่ ตอ้งมาดชีูวิตปัจจบุนัสัน้ๆอยา่งนี ้ 
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แลว้ก็ยงัสัน้เขา้ไปอีกคือดลูมหายใจเขา้ออกของเรา คือดู

ชีวิตท่ีละเอียดออ่นท่ีสัน้ ท่านจงึสอนใหเ้ราภาวนา ใหอ้านาปาน

สต ิใหก้าํหนดดลูมหายใจเป็นเครื่องประกอบอนันี ้ก็อาศยัวา่

บอกใหเ้รารูค้วามตายอนัสัน้ ความตายปัจจบุนัท่ีเรามีอยู่ คือ

ตายอย่างท่ีวา่ เกิด…เราหายใจเขา้ไป มนัเกิด มนัไดเ้ขา้ไปขา้ง

ในตวั แตห่ายใจออกไปมนัก็ตายไป แตต่ายไปแลว้มนัอยากเกิด

อีก เราก็สดูลมหายใจเขา้มาอีกอย่างนี ้สดูเขา้มาอีก มนัหมด

คณุคา่ท่ีจะอยูใ่นตวั และก็ตอ้งพน่ออกไปอีกอย่างนี ้มนัเป็นการ

สอนความเกิดตายอยู่ในตวัของเราตลอดหละทีนี ้ 

ถา้เรากาํหนดสติภาวนาอยา่งนีม้นัสอนใหเ้รารูจ้กัความตาย

ในปัจจบุนั รูจ้กัความตายในรา่งกายของเราท่ีมีอยู่ประจาํทกุคน 

ใหรู้จ้กัมรณานสุสติ มีสติรูอ้ยู่วา่เราตายทกุขณะทกุระยะทกุ

เวลาหละทีนี ้ไม่ใช่รอวนัตายในขา้งหนา้หลายปีขา้งหนา้อย่างนี ้

หรอืบางทีเราคิดวา่เรายงัแข็งแรง หรอืเรายงัอายไุม่มาก เรายงั

ไม่ถึงเวลาตายอย่างนี ้เราก็คิดได ้แตค่วามตายมนัไม่เป็นไปได้

อย่างนัน้  
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ก็ยกตวัอย่าง อย่างอาจารยก์าํแพงอย่างนี ้อายทุ่านก็ไมไ่ด้

เขา้แก่ชราหลายสิบปี แตท่า่นก็ตายมรณภาพไปดงัท่ีพวกเรา

ไดม้ารว่มประชมุทาํบญุในงานศพอยู่เน่ีย พอรูข่้าววา่ทา่น

มรณภาพ คนท่ีรูจ้กักนัก็ยงัต่ืนวา่ เอ๊ะ ทาํไม ท่านก็ไม่ไดเ้จ็บไข้

ไดป่้วยทรมาน แตไ่ม่น่าจะตายอยา่งนี ้เราก็พดูกนัไปอยา่งนัน้ 

แตเ่รื่องความตายมนัไมเ่ป็นไปตามท่ีเราพดู ตามท่ีเรานกึ มนั

เป็นไปไดส้ัน้ๆง่ายๆอยา่งนี ้อย่างท่ีวา่ลมหายใจเขา้มนัไม่ออก 

ลมหายใจออกมนัไม่เขา้ ทา่นก็บอกวา่มนัก็ตายเด๋ียวนัน้ เหตนุัน้

คนท่ีมารูจ้กัเรือ่งความตายในปัจจบุนัก็จะเป็นคนท่ีจะต่ืนขึน้ คือ

รูชี้วิต รูธ้รรมขึน้ในตวั รูจ้กัท่ีจะสรา้งคณุความดีใหต้วัเอง จะเป็น

คนไม่ประมาทในชีวิตทา่นวา่ เพราะวา่เรื่องชีวิตของเรานัน้ มนั

เป็นของท่ีมีนิด มีไม่ยั่งยืนนาน ทา่นบอกวา่เม่ือมีอะไรมากระทบ

ถกูตอ้งมนัก็ตายงา่ยๆอยา่งท่ีเราเห็นกนัทั่วไปอย่างนี ้ 

น่ีแหละเม่ือเราทา่นทัง้หลายไดรู้จ้กัหลกัธรรมท่ีเกิดจากการ

ท่ีเรากาํหนดเอาความตายเป็นหลกัอย่างนี ้เราก็จะเป็นผูท่ี้รูจ้กั

แก ้รูจ้กัแกค้วามตาย รูจ้กัสืบสายมาจากความเกิด วา่มนัมา
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จากท่ีไหน มนัก็มาจากความเกิด มนัก็ตอ้งมาถึงความตายได ้

ตน้กบัปลายมนัก็เป็นเครื่องบอกใหเ้รารูอ้ย่างนี ้เราตอ้งเอา

ความรูข้องพระพทุธเจา้ทีนี ้ของพระพทุธศาสนาไปบอกไปสอน

จิตของเรา ไปวา่กบัความคิดของเรา ท่ีเราคิดเป็นเรื่องของโลก

ธรรมดา อย่างท่ีเราพดูวา่ มรณธมโฺมมฺห ิเราแปลวา่เรามีความ

ตายเป็นธรรมดา ความตายเป็นธรรมดาแตถ่า้เรามาเขา้ใจใน

หลกัธรรมในการปฏิบติั เราก็รูแ้ตว่า่ความตายเป็นธรรมเทศนา 

ความตายเป็นเครื่องสอนจิตของเราใหรู้ว้า่มนัเกิดมาจากท่ีไหน

แลว้อะไรมนัตายอยา่งนี ้เราก็จะไดท้บทวน จะไดใ้ครค่รวญแลว้

จะไดรู้เ้รื่องหละทีนี ้

อะไรมนัตายอย่างนี ้ก็รา่งกายมนัไมท่าํงาน ชีวิตลมหายใจ

มนัหยดุทาํงานอย่างนี ้ก็รูแ้ลว้วา่คือความตาย แตส่ว่นจติของ

พวกเราดัง้เดิมนั่นมนัไม่ตาย ทา่นก็เปรยีบเหมือนวา่จิตกบั

รา่งกายก็เหมือนเจา้ของกบับา้น เจา้ของบา้นกบับา้นอย่างนี ้

เม่ือบา้นเราอยู่ไม่ได ้เราก็ตอ้งยา้ยออกไป เราจะตอ้งเท่ียวไปท่ี

อ่ืน แตส่ว่นบา้นมนัก็ตามเราไปไม่ไดที้นี ้อย่างรา่งกายนะ่ มนัก็
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อยู่ตายอยูก่บัท่ี น่ิงอยูก่บัท่ี นั่น สว่นเจา้ของบา้นมีอะไร เราจะ

เก็บสมบติัไปในบา้นท่ีเราเกิดมาอยู่ตลอดชีวิตของเราหลายสิบปี

แตล่ะคน เราจะยา้ยบา้นไปท่ีอ่ืน จะไปหาท่ีท่ีจะไปอยู ่ท่ีจะไปหา

ความดี ความสะดวกสบายตา่งๆ อยา่งเรายา้ยบา้นอยา่งนีเ้ราก็

จะตอ้งอาศยัมรดกสมบติัท่ีเราหาไดจ้ากบา้นนี ้จากท่ีน่ีจากชาติ

นีท่ี้เราจะไปสรา้งชาติหนา้ อนันีเ้ป็นสาํหรบัชาวบา้นคนธรรมดา  

แตพ่ระพทุธเจา้พระอรยิเจา้ท่านไม่ไดไ้ปสรา้งทีนี ้ท่านเอาไว้

กบัท่ี ทา่นไม่ไดไ้ปก่อ ไม่ไดไ้ปเกิด เพราะทา่นมีสมบรูณแ์ลว้ 

ท่านมีลน้เหลือพอ ทา่นเอาทิง้แลว้ อยา่งพระพทุธเจา้พระอรยิ

เจา้ของเราท่านทิง้ใหโ้ลกหมดทีนี ้เราก็จะมาไดส้มบติัสืบทอด

มาถงึพวกเราทกุวนันี ้อยา่งท่ีเรามีอยู ่เราไดอ้ยู่ทกุวนันีก็้สมบติั

ของพระพทุธเจา้ ของบรรพบรุุษท่ีทิง้มา ส่ิงทัง้หลายท่ีเราไดอ้ยู่ 

เราก็เป็นสมบติัของคนตายทัง้นัน้แหละทีนี ้เป็นสมบติัท่ีท่านได้

ทิง้มาแตเ่ราก็หลงมาเป็นเจา้ของมาถือมาดีใจมาหวงแหนอะไร

ตา่งๆกนัอย่างนี ้เพราะเราไม่รูท่ี้มาท่ีไป เราก็ถือวา่เป็นเจา้ของ

จรงิๆ เราใหค้นอ่ืนเราแบง่ใครเราก็ไม่ยอม ก็เกิดกิเลสขึน้ เกิด
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ความโลภขึน้ เกิดความโกรธขึน้ เกิดความหลงขึน้ ก็เพราะเรามา

คิดเอา มาถือเอาอย่างนี ้

น่ีแหละเม่ือพวกเราทา่นทัง้หลายไดถื้อเอาหลกัความตาย

มาเป็นเครื่องสอนจิต มาเป็นเครื่องปลกุจติของเราใหรู้ข้ึน้ ใหรู้ ้

จิตรูต้วัขึน้หละทีนี ้ใหรู้ว้า่ท่ีเราถือวา่ตวัของเรา เราเป็นสมบติั

ของเราหรอืส่ิงตา่งๆท่ีเราไดม้า เราเป็นของเราทัง้หมดอย่างนี ้

อนันีค้วามคิดหลงคิดไม่ถกู แตถ่า้เรารูว้า่เป็นสมบติัของธรรม 

เป็นสมบติัของพระพทุธศาสนา เป็นสมบติัของท่านผูรู้ท่ี้จะมา

สอนเราใหแ้กไ้ข ใหคื้นไวท่ี้เดิม เราไม่มาหวง เราไม่มาผกูพนั

อย่างนี ้เราเสียสละทกุส่ิงทกุอย่าง อยา่งท่ีเราเป็นชาวบา้นอยา่ง

นีก็้เหมือนกนั ถา้เรารูธ้รรมรูท่ี้มาของศาสนาของพระพทุธเจา้

ของเรา เราก็จะไดไ้ม่หลงทางโลกทีนี ้เราก็จะไดรู้ก้ายรูจ้ติของ

เรา มีสติระลกึตวัอยู่ในมรณานสุติตลอดนั่นน่ะ ถงึเราพดูกนั

ทั่วๆไป เราก็พดูอยู่อย่างท่ีเรามีคนตายมีญาติมีใครตอ่ใคร

มากมาย ก็พดูกนัเวลาตาย ก็ เออ้ ไม่เห็นใครเอาสมบติัติดตวัไป

ไดซ้กัอย่าง เราก็พดู แตเ่วลาเราทาํนั่น มนัก็ไม่เป็นไปตามคาํพดู



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 18 
 

ทีนี ้คือการทาํมนัยงัเป็นกิเลสมนัยงัความหลง ความถือตา่งๆ

อย่างนี ้แตค่าํพดูเราก็พดูวา่ เอาไปไม่ได ้แตกิ่เลสมนัไม่วา่ มนัก็

ทาํใหเ้รารกั เราถือ เราหวงแหนตา่งๆ น่ีคาํพดูกบัการทาํมนัไม่

ถกูกนั  

เหตนุัน้เรามาปฏิบติัเรามาฟังธรรมของพระพทุธเจา้ให้

เขา้ใจ รูจ้กัโลกรูจ้กัธรรมหละทีนี ้สว่นท่ีเป็นโลกก็คือใหอ้ยู่ตาม

โลก สว่นท่ีเป็นธรรมก็เอาเขา้ไปไวใ้นใจ แลว้ไปปฏิบติัใจใหมี้

ธรรมอยู่ มีสติมีผูรู้อ้ยู่ตลอดทีนี ้นั่นนะ่ ท่านบอกวา่เป็นท่ีของ

พระพทุธเจา้พระอรยิเจา้นะนั่น เป็นธรรมท่ีไม่ตาย ท่ีท่านเรยีกวา่

อมตธรรม หรอืเรยีกวา่ อมรณะธรรม คือเป็นธรรมท่ีไม่ตาย คือ

ธรรมของพระพทุธเจา้ แตที่นีเ้ราชาวพทุธทัง้หลาย เราควรจะ

ปฏิบติั ควรท่ีจะพิจารณาใหเ้ขา้ใจถึงกิเลสของเราห่อหุม้

มากมายหนาแน่นเพียงใด เราก็พยายามท่ีจะขดัเกลา พยายาม

ท่ีจะแกไ้ขตามสติกาํลงัของพวกเราท่ีจะทาํไดที้นี ้นอกนัน้เราก็

ตอ้งใชค้วามอดทน ใชค้วามศรทัธาความวริยิะตา่งๆใหเ้ขม้แข็ง

ขึน้ เพราะวา่เรามาแกก้รรมแกกิ้เลสแกโ้ลกท่ีเขามาห่อหุม้เรามา
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ก่อนน่ี มนัหนาแน่นมนัลกึลบั เพราะวา่โลกเคา้เป็นเจา้ของมา

ก่อนอยา่งนี ้ 

สว่นธรรมสว่นศาสนา พระพทุธเจา้ทา่นมารูม้าสอนตอน

หลงัก็จะเอามาแกไ้ข เราจะตอ้งใชว้ิธีใชก้าํลงัท่ีจะปฏิบติัทีนี ้ขดั

จิตใจของพวกเราใหม้นัรูจ้กั ใหรู้จ้กัท่ีวา่ความตาย อยา่งท่ีวา่ 

มรณา …มรณธมฺโมมฺห ิมรณ ํอนตโีต ซึง่เรามีความตายเป็น

ธรรมดาจะลว่งพน้ความตายไปไม่ได ้เราก็จะไดรู้จ้กัทางแกไ้ขที

นี ้จะแกไ้ขไม่ใหต้าย คือแกไ้ขท่ีจิตของเรานั่นแหละ ท่ีความคิดท่ี

ความเกิดท่ีมนัมีอยูน่ั่นน่ะ ท่ีมนัเกิดนั่นเกิดน่ีแลว้มนัก็ตายนั่น

ตายน่ี คิดท่ีน่ีก็เปล่ียนความคิดไปท่ีนั่นก็ตายไปแลว้ เรื่องลม

หายใจก็เหมือนกนั เราหายมาตัง้แตว่นัเกิดจนถึงปัจจบุนัน่ี เรา

นบัไม่ถว้นหละทีนีแ้ตล่ะคนน่ะ อย่างวา่มากมาย แตเ่ราไม่ไดต้วั

หยดุ ไม่ไดต้วัสงบ ไม่ไดต้วัพกั อย่างพระพทุธเจา้ของเรา อยา่ง

นัน้เราเอาชีวิต เอามรณานสุสติมาสรา้งความดี ซึง่เป็นเครื่องแก้

ความไม่รู ้บาปกิเลสตา่งๆนั่นน่ะ ใหเ้ป็นตวัแกไ้ดที้นี ้เกิดเป็น

ความดีความรูข้ึน้มา เราก็แกไ้ด ้เปล่ียนแปลงความรูค้วามคิดได ้
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เราก็จะเป็นผูมี้ภมูิ มีชัน้ มีธรรม มีเครื่องอยู่ทีนี ้เรยีกวา่เป็นผูท่ี้

พน้จากนรก ไม่ตกอบายภมูไิด ้เพราะเรารูจ้กัทางหลีกทางแก้

อย่างนี ้

เม่ือพวกเราทา่นทัง้หลายท่ีไดม้านั่งฟังธรรมะ และก็มานั่ง

บาํเพ็ญบญุในงานศพอาจารยก์าํแพงผูท่ี้ทา่นไดถ้ึงแกม่รณภาพ

ไป เราผูมี้ชีวิตอยู่เรายงัมีรา่งกายตวัท่ีจะทาํกรรมดีใหเ้กิดมีในตวั

ของเราทกุคน ท่ีเราจะตอ้งมารูจ้กัเรื่องความตายใหเ้ขา้ใจชดัเจน

แลว้เราก็เป็นผูท่ี้จะทาํความดีใหชี้วิตรา่งกายของเรามีคณุคา่

ตามฐานะกาํลงัของเราแตล่ะคน นอกนัน้บญุกศุลทัง้หลายท่ี

ไดม้าบาํเพ็ญรว่มกนัในวนันี ้บญุของเราท่ีเราได ้ก็อย่างท่ีเราเริม่

พิธีทาํมานั่นนะ่ ไดฟั้งพระอภิธรรม ไดส้มาทานศีล ๕ ไดฟั้งพระ

สทัธรรมเทศนาในหลกัของมรณานสุติธรรมโม ใหเ้ขา้ใจเรื่อง

ความตายซึง่มีประจาํตวัของเราแตล่ะคน แลว้ใหรู้จ้กัท่ีจะปฏิบติั

เพ่ือแกค้วามตายใหห้ายไปจากตน ใหเ้ราหลดุพน้จากบาปกรรม

กิเลสตา่งๆท่ีเคา้เป็นเจา้ของมาก่อนอยา่งนี ้เราก็มีกศุลอนั
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ยิ่งใหญ่เกิดขึน้ในการฟังธรรมท่ีเรยีกวา่ ธมัมสัสวนมยั ก็เกิดขึน้

ในใจ  

บญุกศุลทัง้หลายใดท่ีพวกเราไดท้าํนีเ้ราก็นอ้มจิตรวมการ

อทุิศสว่นกศุลแผ่ผลไปใหด้วงจิตดวงวิญญาณของทา่นอาจารย์

กาํแพงผูท้า่นถึงแก่มรณภาพไปจากพวกเรานั่น ดว้ยความ

เคารพรกัความห่วงใยความท่ีคุน้เคยรูจ้กัเป็นญาติมิตรกนัมา

อย่างนี ้เราก็รว่มแผ่เมตตาจติแผ่กศุลไปใหท้่าน ใหด้วงจติดวง

วิญญาณของท่านไดร้บัรูแ้ละไดอ้นโุมทนาในกศุลท่ีพวกเราท่าน

ทัง้หลายศรทัธาญาติพ่ีนอ้ง ตลอดถึงบรรดาพระสงฆส์ามเณรท่ี

เป็นเพ่ือนสหธรรมิกซึง่เป็นกาํลงัในการอทุศิสว่นกศุลใหท้่านได้

รบัรูแ้ลว้ขอใหท้่านไดร้บัรูด้ว้ยดวงวิญญาณของท่าน ใหท้่าน

ไดร้บัอนโุมทนาในกศุลทัง้หลายนี ้ก็ขอใหท้า่นไดพ้น้จากทกุข ์มี

ความสขุเจรญิอยู่ในศาสนาของพระสมัมาสมัพทุธเจา้ ดงัได้

อธิบายมาก็พอสมควรแก่กาลเวลา เอวงั ก็มีดว้ยประการะฉะนี ้

ท่ีมา: https://youtu.be/tNtairDGxF4  
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