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มรณานุสต ิ

หลวงปู่ สิม พทุธาจาโร 

เทศนว์นัท่ี ๒๑ เม.ย. ๒๕๒๗ 

ตอ่นีไ้ปก็ทา้วมหาพรหมอาราธนาแลว้ แลว้ทีนีเ้ราท่าน

ทัง้หลายก็ใหพ้รอ้ม ผูน้อนอยู่ก็ใหต่ื้นลกุขึน้ ผูง้่วงเหงาหาวนอน

อยู่ก็หา้มงว่งเหงาหาวนอน ทาํจิตใจใหช่ื้นบาน แลว้อย่าลืมวา่

ใหพ้ากนันั่งขดัสมาธิเพชรกอ่น ถา้หากวา่ไปตัง้นโม พทุธงัไป

แลว้ ก็ไม่เห็นแลว้ก็ไม่ไดน้ั่ง ใหเ้อาขาซา้ยขึน้มาทบัขาขวาก่อน 

เอา้ ทาํเลยๆทกุคน นั่ง เอาขาซา้ยขึน้มาทบัขาขวาก่อน ไม่ตอ้งดู

คนอ่ืนดตูวัเราเอง ไม่ตอ้งพดูกนั ไม่ตอ้งหวัเราะ เอาขาซา้ยขึน้มา

ทบัก่อนแลว้ก็เอาขาขวาขึน้มา แลว้ใหเ้ปล่ียนจากการนั่งพบั

เพียบเป็นนั่งขดัสมาธิเพชร ถา้ยงัไม่เสรจ็ก็ใหร้บีนั่ง นั่งแลว้ก็ให้

หลบัตา ไม่ตอ้งดหูลวงปู่  หลวงปู่ ไม่ไปไหน นั่งอยูน่ี่แหละ เม่ือเรา

นั่งขดัสมาธิเพชรเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ก็หลบัตา หลบัตานีเ้พ่ือ

ไม่ใหจ้ิตใจฟุ้งซา่นออกทางตา หลบัตาแลว้ก็งบัปาก ไมต่อ้งพดู

กนั ไม่ตอ้งหวัเราะ ไม่ตอ้งพดูกนั ตัง้ตวักายใหต้รง วา่ใหเ้รา



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 2 
 

ตัง้ใจของเราใหดี้ การนั่งสมาธินีเ้รยีกวา่แสดงความองอาจกลา้

หาญ ไม่ใหจ้ิตใจทอ้แทอ้อ่นแอ กลวัความเหน็ดความเหน่ือย

เม่ือยหวิเจ็บปวดทกุขเวทนา ขา้มใหพ้น้ รวมจิตรวมใจของเรา

เขา้ไปภายใน ไม่ใหจ้ติใจคิดไปภายนอก จะมีความหว่งอาลยัอยู่

ในบา้นเรอืนของเราก็ตาม เวลานีเ้ป็นเวลาตดัใหม้นัขาด ใครจะ

เป็นใครจะตายอยู่บา้น ชา่งมนั ใหเ้รานกึถงึคณุพระพทุธเจา้ พทุ

โธ ธมัโม สงัโฆ ทัง้ ๓ องคเ์น่ียแหละรวมเขา้มาพทุโธคาํเดียว ลม

หายใจเขา้ออก  

แตว่า่วนันีจ้ะไดส้อนมรณกรรมฐานใหเ้ราทา่นทัง้หลาย

ระลกึถึง มรณภยัคือความตายท่ีจะมาถึงตนทกุคน แตไ่มใ่ช่วา่

จะแช่งใหเ้ราตายงา่ย ความตายนัน้มีเหตกุารณต์า่งหาก แมจ้ะ

ไม่เทศนเ์รื่องตายคนมนัก็ตายอยู่ทกุวนัทกุเวลา แตเ่ราไมคิ่ดไม่

อา่นก็เลยเขา้ใจวา่ความตายนัน้มนัอยูห่่างไกลตวัเราออกไป 

ความจรงิมนัไม่ไดไ้กล มนัเป็นไดท้กุลมหายใจเขา้ออก ไม่ตอ้ง

เจ็บปวดทกุขเวทนาใดๆก็ตายได ้บาลีท่ีจะตอ้งนกึนีท้า่นวา่ 

มรณงั เม ภวสิสติ  
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มรณงั เม ภวสิสติ อนันีเ้ป็นภาษาบาลีใหเ้รานกึเป็นคาํ

บรกิรรมแทนพทุโธ กณัฑนี์เ้อา มรณัง เม ภวสิสต ิเป็นอบุาย

ภาวนา คาํวา่มรณะ มรณงั หมายถงึวา่ความตาย คนเราและ

สตัวท์ัง้หลายท่ีเกิดมาแลว้ตอ้งมีความตายเป็นผลท่ีสดุ หนีไม่

พน้ เม ก็หมายถึงเรา ตวัเราน่ีแหละ รูปขนัธร์า่งกายท่ีเราเรยีกวา่

หญิงชาย กอ้นธาตอุนันี ้ผลท่ีสดุแก่หรอืไม่แก่ เด็กหนุ่มแก่อะไรก็

เม่ือถึงเวลาแลว้ตายแน่ๆ ใครจะแกไ้ขอย่างไรไม่ได ้แตท่ี่เราเจ็บ

ไขไ้ดป่้วยเลก็ๆนอ้ยๆหามา อนันีคื้อวา่ยงัไม่ถึงเวลา ถา้มนัถึง

เวลาจรงิๆแลว้ นั่งอยู่ดีๆก็ตายได ้นอนหลบัสบายอยู่ก็ตายได ้

บางคนเราเคยเห็นอยู่ เม่ือยงัไม่นอนก็พดูจาปราศรยัอะไรไม่มี

ผิดปกติ เวลาหลบัใหลไปแลว้ ต่ืนเชา้ ไมรู่ว้า่ตายแตเ่ม่ือไหร ่แข็ง

โดห่มด น่ี อยา่งนีก็้มี  

มรณกรรมฐานนีไ้ม่ใชห่ลวงปู่ เป็นผูเ้ทศน ์พระพทุธเจา้เป็นผู้

เทศนไ์วก้่อนแลว้ คือวนัหนึ่งเวลาพระพทุธองคอ์ยู่ในวหิาร มีพระ

อานนทพ์ทุธอปัุถฐากนั่งอยูใ่กล้ๆ  พระพทุธองคท์่านก็ตรสัแก่

พระอานนทพ์ทุธอปัุฏฐากวา่ ดกู่อนอานนท ์วนันงึคืนนงึ อานนท์
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ไดน้กึถึงความตายวนัละก่ีครัง้ ทา่นพระอานนทก็์ทลูตอบ

พระองคว์า่ ขา้พระองคน์กึถงึความตายวนัละหลายพนัครัง้ 

พระองคก็์ยอ้นพระอานนทว์า่อนัวนันงึ คืนนงึ ๒๔ ชั่วโมงนัน้ นกึ

ถึงความตายวนัละหลายพนัครัง้นัน้ยงัประมาทอยู่ ตอ่ไปให้

อานนทพ์รอ้มทัง้พทุธบรษัิททัง้ ๔ ภิกษุ ภิกษุณี อบุาสก 

อบุาสิกา ใหพ้ากนันกึถึงความตายท่ีจะมาถึงตนทกุคนใหไ้ดท้กุ

ลมหายใจเขา้ ใหไ้ดท้กุลมหายใจออก จงึจดัวา่ไม่ประมาท ถา้

ยงันบัไดอ้ยู่แลว้วา่ยงัประมาทอยู ่ตรงนีแ้หละท่ีเรามกัจะคิดใน

ใจวา่ ทาํไมหนอ เราฟังเทศนฟั์งธรรมฟังคาํสั่งสอนมาตัง้แตเ่ด็ก

แตเ่ลก็จนแก่ชราจงึไม่คอ่ยไดบ้รรลมุรรคผลนิพพาน ก็คือความ

ประมาทเน่ียแหละ ไม่ไดน้กึถงึความตายทกุลมหายใจเขา้ทกุลม

หายใจออก  

ดว้ยเหตนีุใ้หเ้ราทกุคนผูไ้ดย้ินไดฟั้งอยูน่ี่แหละ ใหน้กึใหไ้ด้

ทกุลมหายใจเขา้ทกุลมหายใจออก ทาํไมท่านจงึตรสัอยา่งนัน้ ก็

เพราะวา่คนเราไม่วา่จะตายดว้ยเหตกุารณใ์ดๆกบั มนษุยเ์คา้

ตอ้งดท่ีูลมหายใจเขา้ออกน่ีแหละ ถา้คนนัน้รา่งกายจะน่ิงแน่ไป
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แลว้ก็ตาม ถา้ยงัมีลมหายใจเขา้ออกอยู่ ก็ยงัไม่เรยีกวา่ศพ ยงัไม่

เรยีกวา่ตาย แตถ่า้ลมหายใจเขา้ไปแลว้ ออกมาไม่ได ้เงียบ

หายไป ทีนีก็้ใหช่ื้อวา่ตายหละ ออกมาแลว้เขา้ไปไม่ไดก็้ตาย เขา้

ไปแลว้ออกมาก็ตาย ใหท้กุคนระลกึไดว้า่ อนัความตายนี้

เหลืออยู่แคล่มหายใจเขา้ออกเทา่นี ้ตอ่นีไ้ปเราจะไม่ประมาทวา่

เรายงัเด็กยงัหนุ่มอยู ่ไม่ไดท้ัง้นัน้ เด็กๆก็ตายได ้คนหนุม่แข็งแรง

ก็ตายได ้ยิ่งคนแก่คนชรายิ่งตายเรว็  

ฉะนัน้เวลานีเ้ราอย่าไดป้ระมาท ตัง้ใจรวมจิตใจเราเขา้ไป

ภายใน เรื่องราวอะไรท่ีเป็นอดีตกาลลว่งมาแลว้ ดีก็ตามชั่วก็

ตาม ไม่ใหเ้ก็บมาคิดนกึในเวลานี ้เด๋ียวนีเ้วลานีปั้จจบุนัเด๋ียวนี ้

ใหน้กึถึงวา่ความตายไม่เฉพาะแตต่วัเราตายเท่านัน้ คนอ่ืนสตัว์

อ่ืนก็ตายไดเ้หมือนๆกนั ฉะนัน้ตอ่นีไ้ปเราจะไม่ประมาทจะตัง้ใจ

รวบรวมกาํลงัจิตใจใหส้ามารถอาจหาญ ทาํใจของตนใหม้ั่นคง

หนกัแน่นเหมือนพืน้พสธุาหนา้แผ่นดิน อยา่งวา่ระยะนีเ้ป็นระยะ

ฤดรูอ้น ความรอ้นอบอา้วเขา้มาถึงรา่งกาย ก็ไม่ใหจ้ิตใจไปขอ้ง

แวะยดึวา่ตวัเรารอ้น รูปขนัธร์า่งกายเขารอ้นตา่งหาก ชา่งมนั
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เถิด เวลารอ้นมนัก็ยงัมีลมมาพดัให ้ดีขนาดไหนแลว้ อยา่ไปบน่

วา่รอ้นไม่ดี รอ้นก็เป็นบทสอนใจของเราอยา่งหนึง่ คือในโลก

มนษุยนี์เ้ขามีรอ้นอย่างนีแ้หละ เม่ือถงึฤดรูอ้น เม่ือถึงฤดหูนาวท่ี

เราผ่านมา ก็หนาวอย่างนีแ้หละ เราผ่านไปไม่ได ้เม่ือถึงฤดู

หนาวก็หนาว ถึงฤดรูอ้นก็รอ้น ถงึฤดฝูนก็ฝน เปียก ใหเ้ตือนวา่ 

มรณงั เม ภวสิสติ ความตายนีไ้ม่เลือกวา่ฤดรูอ้น ถามใจของเรา

ดวูา่คนเราฤดรูอ้นตายไดไ้หม ตายไดท้กุลมหายใจ ฤดหูนาว

แลว้คนเราตายไดไ้หม ตายไดเ้หมือนกนั ฤดฝูนเลา่ ฤดฝูนก็ตาย

ไดเ้หมือนกนั ดฤูดน่ีูฝนคนเราจะตายมากเสียดว้ยเพราะอะไร 

เพราะวา่ฤดฝูนนัน้ อาหารการบรโิภคของคนเรา ฤดฝูนมนัชกัจะ

มากไปหน่อย ยอดไมเ้ถาวลัย ์ปปูลาอะไรในฤดฝูนมนัก็มากไป

หน่อย ทีนีเ้จา้โลภะในจิตนีกิ้นไม่มีประมาณ เลยตายง่าย  

มรณงั เม ภวสิสติ อย่าไดลื้ม จิตเราใหน้กึอยู่อย่าได้

ประมาท เราจะนั่งภาวนา ภาวนา มรณงั เม ภวิสสติอยู่

ตลอดเวลา นั่งก็แบบไหนก็ตาม โดยเฉพาะเวลาเรานั่งขดัสมาธิ

เพชรนี ้ยิ่งตัง้จติตัง้ใจอยู่ในมรณงั เม ภวิสสติ หรอืนกึเป็น
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ภาษาไทยเราๆวา่ เราตายนะ ตายๆทกุลมหายใจเขา้ออก มนั

อยากไดอ้ยากดี อยากเป็นอะไร เกินความจาํเป็น เกินท่ีจะไดจ้ะ

ถึง ก็ใหน้กึถงึในใจของตวัเองเตือนใจวา่ เราไดอ้ย่างนัน้มาแลว้

มนัไม่ตายหรอื หรอืตายได ้มนัตายไดเ้หมือนกนั จิตใจท่ีมนัโกรธ

ใหค้นโนน้คนนี ้เม่ือคนตายมาถงึเขา้มนัก็ตายไดเ้หมือนกนั น่ี

แหละมรณภยัคือความตายนีเ้ราอยา่ไดป้ระมาท  

ถา้พทุธบรษัิททัง้หลายนกึไดซ้ึง่ความตายนีว้า่ นั่งอยู่ก็ตาย

ได ้นอนอยูก็่ตายได ้ยืนอยู่ก็ตายได ้ความตายนีไ้มไ่ดเ้ลือก 

นบัตัง้แตท่า้วพญามหากษัตรยิล์งมา จนถึงเศรษฐี มหาเศรษฐี 

ธรรมดาสามญัคนทั่วไป จนถึงคนทกุขไ์ร ้อนาถา สมณชี

พราหมณ ์พระภิกษุสงฆส์ามเณร ผา้ขาว นางชี ฤาษี ตายทัง้นัน้ 

เม่ือถึงเวลาตอ้งตายแน่ๆ เม่ือเรานกึเจรญิอยู่ จิตใจเรายงั

ประมาทอยู่ก็ใหน้กึถึงวา่ ตวัเรานีเ้กิดมามีบิดามารดาผูบ้งัเกิด

เกลา้ มีพ่ีนอ้งรว่มทอ้งกนัก่ีคน แลว้คนอ่ืนเขาตายไปมีไหม ญาติ

กาวงศาคนเราท่ีเกิดในทอ้งแม่อนัเดียว มีเยอะแยะนบัไม่ถว้น น่ี

แหละคนอ่ืนเขาตายไปๆทกุคนญาติพ่ีนอ้งท่ีตายไปเป็นธรรมะ
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เตือนจิตใจของเราใหต้ัง้ใจบาํเพ็ญทาน รกัษาศีล ภาวนา ไม่ให้

ทอ้ถอยเพราะวา่ มรณะความตายนีไ้ม่ไดเ้ป็นพ่ีนอ้งใคร ไดเ้วลา

ถึงเวลาแลว้มนัเข่นฆา่ไปใหต้ายไดจ้รงิๆ หรอืวา่บิดามารดา 

ปู่ ย่าตายายของเราในเวลานีย้งัมีครบถว้นทกุคนอยูห่รอื ก็จะมีผู้

ท่ีตายไป บางคนพอ่แม่ก็ยงัอยู่ก็มี ลกูตายไปก่อนก็มี บางคนพอ่

แม่ตายไปหมดแลว้ ปู่ ย่าตาทวดยิ่งรา้ย ตายแตเ่ม่ือไรไม่รู ้จน

พวกเราท่ีเป็นลกูหลานจาํหนา้ตาของปู่ ย่าตาทวดไม่ไดเ้ลย 

เพราะเขาตายไปก่อนแลว้  

น่ีหละ มรณะภยั คือความตายเป็นของจรงิ จรงิหรอืไม่จรงิ

ใหเ้ราพนิิจพิจารณาในใจของเราขณะนี ้ใหน้อ้มนกึราํลกึถึงวา่

มรณะภยั คือความตายนีห้นีไม่พน้ เม่ือหนีไม่พน้แลว้เราจะหนี

ไปท่ีไหน ไม่ตอ้งหนีไปท่ีไหนแลว้ หนีเขา้มาภาวนาทกุลมหายใจ

เขา้ออกวา่มรณะ มรณงั ความตาย ตายไดท้กุเวลา นั่งอยู่ก็ได้

ตายได ้นอนอยูก็่ตายได ้ยืนอยู่ก็ตายได ้เดินไปมาท่ีไหนยงัดีๆ

อยู่ เวลามนัจะตายขึน้มาเกิดเป็นลมเป็นแรง้ขึน้มา หรอืเสน้

โลหิตในสมองแตกเม่ือใดเวลาใดก็ตายไดท้ัง้นัน้ จงนกึเตือนจิต
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เตือนใจผูรู้อ้ยู่ภายในนีใ้หรู้ส้กึสาํนกึตวัวา่ มรณงั เม ภวสิสติ เรา

ตอ้งตายแน่ๆ จะไปแกว้า่เราไม่ยอมตาย แมพ้ญามจัจรุาชมาเรา

จะตอ่สูด้ว้ยอาวธุยทุธพนัธ ์ดว้ยธรรมะธรรมโม อะไรมนัสูไ้ม่ได้

ทัง้นัน้ แมเ้ราไปหาครูบาอาจารย ์หลวงปู่  หลวงพอ่ หลวงตา ก็

ถามวา่มียาปวดหวั ปวดหลงั ปวดเอวมัย้ หลวงปู่  หลวงตา ก็ไม่

ตอ้งไปถาม ถามก็แกไ้ม่ได ้แกไ้ดท่ี้ภาวนา มรณงั เม ภวสิสติ  

เห็นวา่ความตายมนัใกลเ้ขา้มา ใกลเ้ขา้มาโดยลาํดบั อยา่

เขา้ใจวา่เราไกล ห่างไกลตอ่ความตาย วนัหนึง่ลว่งไปก็คือวา่

หมดไปสิน้ไปอายขุองเรานัน้ คืนหนึ่งผ่านพน้ไปอายขุองเราก็

หมดไปคืนหนึง่ ใกลต้อ่มรณภยัคือความตายอยา่งนีอ้ย่าได้

ประมาท คนอ่ืนผูอ่ื้นเคา้ประมาทมวัเมาช่างเขา จิตใจของเรา

อย่าไดป้ระมาท จงเป็นผูน้กึใหไ้ด ้เจรญิใหไ้ดว้า่ มรณงั เม 

ภวิสสติ เด๋ียวนีข้ณะนีเ้ราตอ้งตายแน่ๆ ดคูนเราในสมยันีน้ัน้ 

อายก่ีุปีก่ีเดือน บางคนเกิดวนันัน้ตายวนันัน้ก็มี เกิดเดือนนัน้

ตายเดือนนัน้ก็มี เกิดปีนัน้ตายปีนัน้ก็มี สิบปีก็ตายได ้ย่ีสิบก็ตาย

ได ้สามสิบปีก็ตายได ้ส่ีสิบปีก็ตายได ้หา้สิบปียิ่งครึง่รอ้ยแลว้
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อะไรๆก็ตายดา้นไปตามลาํดบัๆ ธรรมดากิเลสไม่ไดน้กึถึงความ

ตาย อายมุากเท่าไร ความโกรธก็มากเท่านัน้ ความโลภความ

อยากไดก็้มากขึน้ไป อนันีเ้รยีกวา่คนไม่ภาวนาละกิเลส ถา้ผู้

ภาวนาละกิเลสแลว้ อายรุอ้ยปีก็เรยีกวา่เตือนจิตเตือนใจของตน

ใหล้กุขึน้ภาวนาแลว้วา่มรณภยัคือความตาย เขายกเวน้มาครึง่

รอ้ยแลว้ เรายงัจะมาหว่งลกูหว่งหลานห่วงกินห่วงนอน หว่งเลน่

สนกุเฮฮาไปถงึไหน หกสิบปีก็ตายได ้บางคนไม่ถึงหกสิบปีก็ตาย

แลว้ เจ็ดสิบปีก็ตายได ้ยงัไมถ่ึงเจ็ดสิบปีก็ตายก็มี แปดสิบปีก็

ตายได ้ยงัไมถ่งึแปดสิบปีก็ตายได ้เกา้สิบปีก็ตายได ้๙๗ ๙๘ ก็

ตายได ้รอ้ยปียิ่งตายเรว็ ฉะนัน้อยา่ไดป้ระมาท แมพ้ระทา่นให้

ศีลใหพ้ร ท่านก็ใหว้า่ใหอ้ายญุาติโยมไดร้อ้ยปี ยงัไม่ถงึรอ้ยปี

อย่าเพิ่งแตกอย่าเพิ่งตาย พญามจัจรุาชคือความตายมนัก็ไม่ฟัง 

ไดเ้วลาตายมนัก็ตายทัง้นัน้  

น่ีแหละเราทา่นทัง้หลายอยา่ไดพ้ากนัประมาทมวัเมา จง

ระลกึถึงมรณภยัคือความตายนีใ้หไ้ดท้กุลมหายใจเขา้ ทกุลม

หายใจออก พระพทุธเจา้ของเราพระองคท์รงตรสัไวว้า่ อนัเรา
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ตถาคต มรณภยัคือความตายนี ้พระองคน์กึได ้เจรญิได ้

เตือนใจของพระองคไ์ดท้กุลมหายใจเขา้ วา่เราตถาคตตายได้

ทกุลมหายใจเขา้ไป ลมหายใจออกมาเราตถาคตก็ตายไดท้กุลม

หายใจออกมา แมเ้ราทา่นทัง้หลายยงัไม่ไดพ้น้ทกุขภ์ยัในโลก

ในวฏัฏสงสาร ยิ่งจะตอ้งนกึถึงมรณภยั คือความตายนีใ้ห้

มากกวา่พระพทุธเจา้เขา้ไป แลว้จิตใจเราจะไม่เป็นคนประมาท

มวัเมาทกุขณะทกุเวลาจะเป็นคนตัง้กายตัง้ใจ ประพฤติคณุงาม

ความดี รกัษาจิตใจของตนใหส้งบระงบัตัง้มั่นเป็นสมาธิภาวนา  

แมค้วามเหน็ดเหน่ือยเม่ือยหวิจะบงัเกิดมีขึน้ในรูปนามกาย

ใจของเราก็อยา่ไปยดึถือเอา หรอืบางคนนัง้ถา้นั่งสมาธินิดๆ

หน่อยๆก็วา่ ไอโ้นน้ก็ไม่สบาย ไอน่ี้ก็ไม่สบาย ขดันัน้ขดันีเ้พราะ

เหตนุัน้เหตนีุ ้อนันีเ้รยีกวา่จติใจของคนเรานีท้่านแบง่ภาคไวเ้ป็น

สองอย่าง อยา่งหนึง่ก็คือจติใจบาํเพ็ญทาน รกัษา ศีลภาวนา

ปฏิบติับชูา มุง่หวงัความพน้ภยัในวฏัสงสาร เรยีกวา่จติใจเป็น

บญุ ทีนีจ้ิตใจอีกดวงหนึง่เป็นใจมากใจสงัขารใจกิเลสราคะใจ

กิเลสโทสะ ใจกิเลสตณัหานีไ้ม่รูส้กึตวั มกัจะคิดไปปรุงไปแตง่ไป
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วา่เรายงัอยู่ดีสบายอยู่เสมอ บางคนแก่ชราแลว้ จิตใจก็ยงัไม่แก่ 

ยงัสาํคญัผิดคิดวา่เรายงัไม่แก่อยู่ตลอดเวลา ครัน้เจ็บไขไ้ดป่้วย

มาถงึเขา้ แทนท่ีจะนกึถงึวา่ เอ มรณะ ความตายมนัใกลม้าเป็น

เทวทตู ทตูเทวดามาบอกแลว้ ปวดหวัตวัรอ้นเป็นไขไ้ม่สบาย แต่

ไม่สน คิดฟุง้ซา่นไปอยา่งอ่ืน จะหาทางแก ้ครัน้เจ็บมานิดหน่อย

ก็เขา้โรงพยาบาล เขา้ใจวา่เขา้ไปโรงพยาบาลแลว้ หมอจะรกัษา

ได ้บางคนมนัแทนท่ีเขา้ไปแลว้จะไดอ้อกมาเลย เลยไม่ได้

ออกมา ไปโรงพยาบาลก็เลยไปป่าชา้ทีเดียวก็มี น่ีแหละเราท่าน

ทัง้หลายอย่าพากนัประมาท เด๋ียวนีเ้ราตัง้อยู่ในความประมาท 

ความประมาทนัน้ถา้ใครไม่นกึมองเหน็มรณภยัความตายทกุลม

หายใจเขา้ออกแลว้ ประมาททกุคนไป ทัง้ผูเ้ทศนแ์ละผูฟั้ง ถา้

หลงลืมเม่ือใดเวลาใดก็เรยีกวา่เป็นผูป้ระมาท  

พระศาสดาจารยส์มัมาสมัพทุธเจา้ของเราทัง้หลาย 

พระองคไ์ม่ประมาทมวัเมา พระองคน์กึไดเ้ตือนใจของพระองค์

อยู่เสมอวา่มรณภยัคือความตายนีห้นีไมพ่น้แน่ๆ  พอถึงวยัแก่วยั

ชรา อายสุงัขารของพระองคไ์ด ้๘๐ บรบิรูณ ์ก็อยู่ไม่ไหว อยู่
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ไม่ไดแ้ลว้ ดบัขนัธเ์ขา้สูน่ฤพาน แมจ้ะอยู่ตอ่ไปก็โดยความ

ลาํบาก ถา้เลย ๘๐ปีไปแลว้มกัจะลม้ลกุคลกุคลาน อะไรตอ่มิ

อะไร มีมากมายหลายอย่างหลายประการ พึง่ตวัเองก็ลม้ เป็น

ลมลงมาก็มี น่ีแหละ ได ้๘๐ ก็ตายได ้๙๐ ปีก็ตายได ้๑๐๐ปีก็

ตายได ้๑๒๐ก็ไมพ่น้จากความตาย เม่ือไม่พน้อยา่งนีจ้ะใหพ้น้

อย่างไร พน้ดว้ยการมากาํหนดพจิารณามรณภยัคือความตายนี้

ใหแ้จง้ในจิตในใจของเรา ใหแ้จง้ในตา ตาไดเ้ห็นคนตาย สตัวท่ี์

ไหนก็ใหเ้อามาเตือนใจของเราในเวลานีข้ณะนีห้รอืในเวลาท่ีเรา

เห็นนัน้วา่สตัวอ่ื์นคนอ่ืนเขาตายนัน้ ไม่ใช่แตต่ายคนอ่ืนนะ ตวั

เราผลท่ีสดุก็ตอ้งตายเหมือนเขา เด๋ียวนีเ้ราไดภ้าวนาทาํใจให้

สงบระงบัตัง้มั่นเป็นสมาธิภาวนาแลว้หรอืยงั ถา้หากวา่ยงัไม่ทาํ

จิตทาํใจแลว้ จะไม่น่ิงนอนใจไม่ได ้จะไปรอใหล้กูคนนัน้ใหญ่

เสียก่อน เรยีนหนงัสือจบเสียก่อน ใหมี้เหยา้เรอืนเสียก่อน ไม่

ไหว ตอ้งภาวนาในใจวา่ ความตายมนัไม่ไดว้า่อย่างเราเม่ือถงึ

เวลาแลว้มนัตายแน่ๆ เหมือนกาํป้ันทบุดิน  
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ฉะนัน้เราจะมามวัเมาเขา้ใจผิดคิดหลงวา่เรายงัไม่ตาย ถา้

พบกนัเขา้ก็วา่ สบายดีหรอื ก็ตอบกนัวา่ สบายดีอยู ่แตค่วาม

จรงิภายในรา่งกายสงัขารของคนเรานัน้ ไม่ใช่มนัสบายเลย 

เจ็บปวดทกุขเวทนาเลก็ๆนอ้ยๆมนัมีอยูเ่สมอๆ แตว่า่เราเขา้ใจ

ผิดคิดวา่สบายดี สบายดีอยา่งไร ไม่สบายเลย ก็ดนู่ะนั่งนานๆ

หน่อยก็เกิดเจบ็ปวดทกุขเวทนา เกิดโรคภยัไขเ้จ็บขึน้มาแลว้ 

จาํเป็นตอ้งเคล่ือนไหวไปมา ยืนบา้ง เดินบา้ง นอนบา้ง น่ีก็คือวา่

รา่งกายสงัขารมนัไม่สบาย ทาํไมเราบรโิภคอาหารวนันงึหลาย

เวลา ก็เพราะวา่โรคภยัไขเ้จ็บมนัเกิดขึน้ในรา่งกายสงัขารตวัตน

คนเรานั่นเอง พยาธิโรคามีอยู่ตลอดเวลา  

ถา้เราจะมาเยียวยาพยาบาลใหค้วามสขุความสบายในรูป

รา่งกายแลว้ ไม่เพียงพอซกัที พระพทุธเจา้ทา่นใหเ้อาสงบระงบั

ในหวัใจคือใหใ้จภาวนานกึถงึมรณภยัคือความตายใหไ้ด ้เอาจน

ก่อนความตายจะมาถึง ใหเ้ราเริม่ละกิเลสความโกรธในใจให้

หมดไปสิน้ไป เลิกละกิเลสความโลภ ราคะตณัหาในใจของเรา

ใหห้มดไปสิน้ไป ใหใ้จของเรามีความเพียรความหมั่นความขยนั
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เพิ่มเติมขึน้ไปทกุวนัทกุคืนทกุเดือนทกุปี เป็นผูมี้สติ มีสตปัิฏ

ฐานอยู่ในใจ เม่ือมีสติปัฏฐานอยู่ในใจเป็นมหาสติ นั่งก็มีสติ 

นอนก็มีสติ ยืนก็มีสติ เดินก็มีสติ ทาํอะไรทกุอยา่งมีสติอยู่ทกุ

เวลา ทกุลมหายใจ แลว้ก็เตือนใจของเราใหรู้ส้กึสาํนกึตวัวา่ 

มรณะ มรณงัความตายนี ้ไม่วา่ใคร ใครจะไปอวดดีกบัพญา

มจัจรุาชคือความตายไม่ไดท้ัง้นัน้ เพราะวา่พญามจัจรุาชนีใ้คร

จะรบราฆา่ฟันตอ่สูก้บัพญามจัจรุาชนัน้ ไม่มีทางท่ีจะเอาชนะได ้

พา่ยแพต้ลอดเวลา  

แตถ่า้ผูใ้ดมาบาํเพ็ญทานการกศุล ประกอบคณุงามความดี 

ใหบ้งัเกิดท่ีกาย วาจา จิตของเรา มีการสดบัรบัฟังพระธรรม

คาํสั่งสอนในทางพทุธศาสนา เอาใจใสใ่นการสวดมนตไ์หวพ้ระ 

ทาํวตัรสวดมนต ์เจรญิสมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐานไม่ให้

จิตใจของเราฟุ้งซา่นราํคาญไปหาคนอ่ืนสตัวอ่ื์น จงใหจ้ิตใจของ

เรามีความเบกิบานยิม้แยม้แจ่มใส อกผายไหลผ่ึ่งหนา้ตาเบิก

บาน มีสติทกุเวลา มีสมาธิจติตัง้มั่นทกุเวลา มีปัญญาพิจารณา

รูปนามกายใจของตนอยู่ทกุขณะทกุเวลาวา่ โลกเรานีคื้อรูป 
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นาม กาย ใจ คนสตัวว์ตัถธุาตทุัง้หลายในโลกนีไ้ม่มีส่ิงใดท่ีจะ

เท่ียงแทแ้นน่อนยั่งยืนเป็นอยู่อย่างนีต้ลอดไป พระพทุธเจา้จงึ

ทรงตรสัวา่ โลกนีเ้ป็นโลกอนิจจงัคือความไม่เท่ียง ดกิูจกรรมการ

งานท่ีเราทาํมาตลอดมาตัง้แตเ่กิดมาจนบดันี ้ดซูิมนัเท่ียงแท้

แน่นอนท่ีไหน ทีแรกเรานอนอยู่ในทอ้งแมก็่คลอดออกมาก็

เพราะความไม่เท่ียง ความไม่เท่ียงมีอยูท่ี่ไหนความเป็นทกุขก็์มี

อยู่ท่ีนั่น  

เม่ือความไม่เท่ียงเป็นทกุขมี์อยู่ท่ีรูป นาม กาย ใจตวัตน

คนเราแลว้ ก็ช่ือวา่มีความไมใ่ชต่วัตนของเราอยู่ท่ีนั่น การท่ีเรา

มายดึหนา้ถือตา มายดึตวัถือตน ยดึเรายดึของๆเราวา่เราเป็น

นั่นเป็นน่ี ส่ิงเหลา่นีใ้หเ้ราเพง่เลง็พิจารณาดใูหดี้ ตวักขูองก ูตวั

ขา้ของขา้ ตวัเราของเรานะ่มนัจรงิไหม บอกไดว้า่ฟังท่ีไหน ถา้

บอกไดว้า่ฟัง ก็ไม่ตอ้งเจ็บไขไ้ดป่้วย ไม่ตอ้งแก่ชรา คนท่ีมีฟันอยู่

ก็ไม่ใหเ้จ็บ เพราะวา่เจ็บฟันมนัเป็นความลาํบาก เราบอกวา่อย่า

เจ็บเลยไดไ้หม ไม่ได ้บอกวา่อย่าแก่เลย เราไม่ตอ้งการเป็นคน

แก่ มนัก็แก่ไปทกุวนัทกุเดือน ผลท่ีสดุความตายก็มาถงึเขา้ เม่ือ
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ความตายใกลเ้ขา้มาจิตใจเรายิ่งวุน่วายใหญ่ เพราะอะไร ก็

เพราะวา่ไม่ไดพ้ิจารณา มรณงั เม ภวิสสติไวใ้หพ้รอ้มมลู ถา้เรา

นกึไดเ้จรญิไดอ้ยู่วา่ อยู่ดีๆก็ตายได ้นั่งดีๆก็ตายได ้นอนดีๆก็

ตายได ้เด็กหนุ่มแก่ชราตายไดเ้ท่าๆกนั เราจะมาหวั่นไหวทาํไม 

พทุโธ ธมัโม สงัโฆ มีอยู่ในจติในใจของเราก็รบีภาวนาเขา้ หรอื

เตือนใจของเราวา่ อนัความตายเขาไม่ไดย้กเวน้ใหบ้คุคลผูใ้ด 

เราจะมายินดีพอใจอยู่ในรูป ในเสียง ในกล่ิน ในรส ใน

โผฏฐัพพะ ธรรมารมณใ์นทรพัยสิ์นเงินทองวตัถขุา้วของในความ

อยากไดอ้ยากดีอยากเป็นอยากมีอยา่งเดียวหรอื ทาํไมเราไม่คิด

วา่เม่ือความตายมาถึงเขา้ ส่ิงเหลา่นีเ้อาไปไม่ไดท้ัง้นัน้ ตาย

เม่ือใดก็ทิง้เม่ือนัน้หรอืบางคนยงัไม่ตาย ทรพัยสิ์นเงนิทอง

บา้นเรอืนเคหะสถานก็เกิดอนัตรายก่อนเจา้ของก็มี  

น่ีแหละท่านวา่อนิจจงั โลกนีม้นัไม่เท่ียงอย่างนี ้ทกุขงั เป็น

ทกุขเ์ม่ือส่ิงนัน้ไม่เป็นไปตามใจหวงั จิตใจคนเราก็เป็นทกุขเ์ป็น

รอ้นตามอาการเหลา่นัน้ เพราะวา่ไม่ไดภ้าวนา ไม่ไดท้าํความ

เพียรละกิเลส จนใหกิ้เลสหลดุออกไปพน้ออกไปเสียก่อน เม่ือ
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กิเลสราคะ โทสะ โมหะเลิกละออกหมดในจิตใจแลว้ ความตาย

มาถงึก็เห็นวา่ รูป นาม ธาต ุ๔ ขนัธ ์๕ เคา้ตายตา่งหาก จิตใจ

มนัไม่ตาย เราจะไปทกุขร์อ้นทาํไม เราก็เรง่ภาวนาในใจของเรา

ทกุลมหายใจเขา้ออก ยิ่งเจ็บปวดทกุขเวทนาอนัใดเกิดขึน้เราก็

จะไดเ้พียรเพง่ดวูนันีแ้หละ เป็นเทวทตู ทตูเทวดา เป็นเทวธรรม 

เป็นธรรมท่ีมาตกัเตือนใหเ้ราทกุคนใหต้ัง้อยู่ในความไม่ประมาท 

ผูไ้ม่ประมาทคือวา่มองเหน็มรณภยัตายไดท้กุลมหายใจ เม่ือ

ผูใ้ดนกึไดท้กุลมหายใจวา่จาํเป็นเราตอ้งตายไดท้กุเวลาเม่ือถึง

เวลานัน้ จิตใจท่ีอยากไดอ้ยากดีอยากเป็นอยากมีอะไรทกุอย่าง

มนัก็ถอนออกได ้เพราะมองเห็นวา่เม่ือเราเกิดมา ไม่มีสมบติั

พสัถานอนัใดเกิดมานัน้ มีอยู่แตห่นงัหุม้กระดกูเท่านีเ้อง เม่ือ

เกิดมาใหญ่แลว้ กิเลสตณัหามนัเกิดขึน้จงึไดวุ้น่วายดิน้รนไปหา

กิเลสเหลา่นีใ้หม้นัเพิ่มเติมขึน้มา แลว้ผลท่ีสดุจะมีเงนิหม่ืนเงนิ

แสนเงนิลา้นเงนิรอ้ยลา้นพนัลา้น ถา้ความตายมาถึงเขา้ บคุคล

ผูน้ัน้ก็เอาไปไม่ได ้ตายแลว้ก็ทิง้เปลา่ๆ  
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สว่นวา่ผูใ้ดภาวนาทาํมรรคผลนิพพานใหแ้จง้ในจิตในใจนัน้ 

ยงัมีชีวิตอยู่ก็จิตใจเยือกเยน็สบาย พทุโธอยู่ในดวงใจ ธมัโมอยู่

ในดวงใจ สงัโฆอยู่ในดวงใจ มรณะ มรณงั ความตายนกึไดท้กุ

ลมหายใจ ช่ือวา่เราเคารพพระพทุธเจา้ เราเคารพพระธรรม เรา

เคารพพระอรยิสงฆส์าวก ผลท่ีสดุจิตใจของผูเ้จรญิมรณกรรม

ฐานคือความตายน่ีแหละ จติใจก็จะสงบตัง้มั่น เม่ือจิตใจสงบตัง้

มั่นก็จะเหน็แจง้ในหลกัอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็จะไดล้ะ

สักกายทฐิิ วจิกิิจฉา สีลพตปรามาส ในจิตใจของตนออกไป

ได ้โมโหโทโสฟุ้งซา่นราํคาญก็จะลดนอ้ยถอยลงไปโดยลาํดบั  

น่ีแหละเราทา่นทัง้หลายอยา่ไดพ้ากนัประมาท เด๋ียวเรา

ประมาทมวัเมามาในโลกวฏัฏสงสารนีน้บัไม่ถว้นแลว้ เช่ือวา่ทกุ

คนเคยเกิด เคยแก่ เคยเจ็บ เคยไข ้เคยตายอยู่ในสงัสารจกัรอนั

นี ้นบัเป็นอเนกชาติ นบัเป็นอเนกภพ ไม่รูว้า่ก่ีกปัป์ ก่ีกลัป์ท่ีเรา

มาเวยีนวา่ยตายเกิดอยา่งนี ้มาถงึวนันีเ้ด๋ียวนีส้มควรแลว้ท่ีเรา

ทกุคนจะตอ้งลกุขึน้ยืนหยดัตอ่สูกิ้เลสในหวัใจของตน ใหเ้อาชยั

ชนะในใจของตนใหไ้ด ้คือเตือนใจของตนใหรู้ม้รณภยั คือความ
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ตายน่ีไดท้กุเวลา เม่ือใจเรานกึไดเ้จรญิไดอ้ย่างนี ้จิตใจก็ย่อม

สงบระงบั รูแ้จง้เหน็จรงิในธรรมปฏิบติั การประพฤติปฏิบติัก็

ย่อมไม่เลือกกาลไม่เลือกเวลา วนัไหนคืนไหนเวลาใดก็ทกุลม

หายใจ เป็นผูน้กึไดเ้ตือนใจของตนไดอ้ยู่ จิตใจก็ย่อมเยน็สบาย

ทัง้กลางวนักลางคืน ยืน เดิน นั่ง นอน ทกุอิรยิาบถ ฉะนัน้อบุาย

ตา่งๆท่ีกลา่วมานีเ้ป็นอบุายปฏิบติัธรรมะในทางพทุธศาสนา 

เม่ือวา่เราทา่นทัง้หลายพากนัไดย้ินไดฟั้งแลว้ก็ใหก้าํหนดจดจาํ

กนัไปปฏิบติั ก็คงไดร้บัความสขุความเจรญิ เอวงั ก็มีดว้ย

ประการฉะนี ้

 

ท่ีมา: https://youtu.be/TemZKHtwJr0 
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