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มรณสต ิ

หลวงพอ่สิงหท์อง ธมฺมวโร 

ธรรมะก็พดูอยูบ่อ่ยๆ โดยสว่นใหญ่ก็พดูเรื่องการประพฤติ

ปฏิบติั ไม่ไดพ้ดูถึงบญุ บาป ดี ชั่ว อานิสงสส์ว่นนัน้สว่นนี ้ก็ไม่

คอ่ยไดด้แูบบแผนตาํรา พดูไปตามภาษีภาษาท่ีนกึได ้การ

ปฏิบติัธรรมะ ทกุคนเป็นเรื่องจาํเป็นท่ีตอ้งสนใจ ตอ้งปฏิบติั 

เพราะคนเราเกิดมาก็มีความแก่ ความเจบ็ ความตายเป็น

ธรรมดา ไม่มีคนประเทศไหนหนา้ไหนจะมีอภิสิทธ์ิหา้มกัน้ความ

แก ่ความตายของตวัไปได ้ถา้ไม่พิจารณาธรรมะ เรื่องเหลา่นีก็้

เป็นเรื่องท่ีนาํความเศรา้โศกเสียใจมาใหอ้ย่างหนกั เพราะเรา

ไม่ไดน้กึคิดเอาไวก้่อน แตท่กุคนจะตอ้งประสบพบเหน็ดว้ยกนั  

ถา้หากคนมีธรรมะ พิจารณาจนจิตใจของตนเองเห็นวา่เป็น

ของธรรมดา เกิดมาแลว้ไม่วา่ส่ิงใด จะตอ้งมีการตัง้อยู ่และแตก

สลาย มนัเป็นธรรมดา ไม่วา่วตัถอุะไร มนัเป็นไปทาํนองนัน้ ถา้

มาถกูตวัของตวัเขา้หรอืถกูคนรกัคนชอบใจของตวัเขา้ เราจะ

ไม่ไดเ้สียใจเพราะเราตัง้ท่ารบัเรื่องเอาไว ้มนัก็ไม่เกิดความเศรา้
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โศกหนกัหนาทบัถมโจมตีจติใจของตวั ฉะนัน้เรื่องความตาย

ท่านจงึใหพ้ิจารณาอยู่บอ่ยๆ เจรญิมรณสติเอาไว ้ 

สมยัเกา่ก่อนท่านพดูไวใ้นตาํรบัตาํรา พระโพธิสตัวคื์อ

พระพทุธเจา้ของเราเคยเกิดเป็นชาวนา มีภรรยา มีบตุร มีสะใภ้

และมีคนใชอ้ยู่ดว้ยกนัหา้คนในครอบครวันัน้ ทกุวนัทกุเวลาเคย

แนะสอนกนัใหพ้ิจารณาความตายอยู่ตลอดกาลตลอดสมยั ใน

วนัหนึง่พอ่ลกูไปไถนาแตเ่ชา้ เผอิญ(ลกู)ถกูงเูห่ากดัตายในทุง่นา 

ดว้ยอาํนาจท่ีเคยความพจิารณาเรื่องความตาย เขา้ใจชดัเจนใน

จิตในใจ คณุพอ่ของเด็ก ลกูชายนัน้ ทา่นก็ไม่ไดเ้สียใจอะไร เห็น

วา่คนทนพิษของงไูม่ไว ้ตายไปก็เอาขึน้ไวท่ี้คนันา แลว้ก็ไถนา

เรื่อยไป ไม่มีความเสียใจรอ้งไหห้รอืเกิดวิตกกงัวลอะไร หนา้ท่ี

คนตายก็ตายไป หนา้ท่ีคนเป็นก็ทาํงานไป ไม่ไดท้ิง้งาน  

วนันัน้เผอิญมีคนอีกคนหนึง่ท่ีอยู่นาใกลก้นัเคา้จะเขา้ไปใน

หมู่บา้น ก็เลยสั่งเสียบอกเคา้วา่ วนันีใ้หเ้คา้เอาขา้วมาสว่นเดียว 

คือถา้สองคน เขาเอามาสองสว่นมาใหอ้ยากใหกิ้นกนั แตว่นันัน้

ลกูตายไปแลว้ สั่งใหช้าวบา้นพวกลกูเมียอยูท่างบา้น เอาขา้วมา
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เพียงสว่นเดียว ไม่ไดบ้อกวา่ลกูถกูงเูหา่กดัตายแลว้ ไม่ไดบ้อก

ไป แตพ่อสั่งเสียคนนัน้ เคา้ก็เขา้ไปในหมูบ่า้น พวกนัน้ก็ เอ๊ะ มนั

มีเหตกุารณอ์ะไร ก็คนสองคนไปไถนา ทาํไมใหเ้อาขา้วปลาไป

เพียงสว่นเดียว อาจจะเกิดการลม้หายตายไปหรอือย่างไร ถึงได้

สั่งมาอยา่งนัน้ ก็พากนัไปทุง่นา ไปก็ไปเหน็บตุรของตวัตาย ผูท่ี้

เป็นแม่ ผูท่ี้เป็นภรรยาก็เห็นสามีของตวัตาย ผูท่ี้เป็นคนใชก็้เหน็

นายตาย ตา่งคนก็ตา่งพนิิจพิจารณาเรื่องความตายมาในจิตใน

ใจดว้ยกนัทัง้นัน้ ก็เลยไม่มีใครเศรา้โศกเสียใจอะไร ตายไปเราก็

หาไมห้าฟืนมาจะเผา  

ระยะนัน้รอ้นขึน้ไปถึงพระอินทรว์า่งัน้ ในตาํนานพดูเอาไว ้

แปลงเพศลงมาเป็นพราหมณม์าเหน็พวกนัน้ เอาฟืนกองกนัขึน้

แลว้ก็จะเอาลกูชายท่ีตายไปขึน้เผา แลว้ถามวา่พวกทา่นจะทาํ

อะไรกนั จงึหาฟืนมากองกนัไวเ้ป็นกองใหญ่อย่างนี ้น่ีพระอินทร์

ท่ีเป็นพราหมณแ์ปลงเพศลงมาถาม ไอพ้วกนัน้ก็ตอบวา่จะเผา

คน เอ๊ะ คนๆนีเ้ป็นใคร ก็ถามไป ผูเ้ป็นพอ่เป็นแม่ก็วา่เป็นลกู ผู้

เป็นภรรยาก็วา่เป็นสามีของดิชัน้ ผูเ้ป็นคนใชก็้วา่เป็นนายของ



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 4 
 

ชัน้เหมือนกนั เอ๊ะ คนๆนีท้า่จะอปัรยีจ์ญัไรมากนะ ถา้หากเป็น

ลกู ก็คงเป็นลกูอกตญั�เูต็มท่ี ถา้เป็นสามีก็คงเป็นสามีท่ีแหวก

แนว เป็นเจา้เป็นนายก็เป็นเจา้นายท่ีไม่ดีอย่างเต็มท่ีหละ เพราะ

พวกท่านทกุคนมีหนา้ช่ืนตาบาน ไม่มีใครท่ีจะมีความคิดถึง

รอ้งไหเ้สียใจอะไร เห็นทกุคนมีหนา้ตายิม้แยม้แจ่มใส เหมือนกบั

วา่ไอผู้ต้ายไปนีเ้คา้ตายไปแลว้จะไม่มีใครมาก่อกวนใหท้กุขใ์ห้

โทษแก่คนเหลา่นัน้ จงึไม่มีการโศกเศรา้เสียใจกนั น่ีพระอินทรท่ี์

เป็นพราหมณพ์ดูกบัคนเหลา่นัน้  

แตค่นเหลา่นัน้ถือวา่ลกูคนนีเ้ป็นลกูดี มีคณุธรรม รูจ้กั

เคารพ มีกตญั�กูตเวทีตอ่บิดามารดา เป็นคนท่ีวา่นอนสอนงา่ย 

ไม่เป็นคนท่ีชั่วท่ีเสียอะไร เม่ือเขายงัมีชีวิตอยู่ เขาก็ดแูลรกัษาตัง้

หนา้ทาํการงาน ตามท่ีบิดาสั่งเสียทกุอยา่ง ไม่เคยฝ่าฝืนคาํแนะ

สอนอะไร ท่ีไม่รอ้งไหก็้เพราะคนๆนีเ้คา้ตายไปแลว้ รอ้งไหม้นัก็

ไม่มีอะไรท่ีจะเกิดดีขึน้ เพราะความตายมนัเป็นธรรมดา เหมือน

รอ้งไหอ้ยากไดพ้ระอาทิตยพ์ระจนัทร ์รอ้งเทา่ไรมนัก็ไมมี่วนัท่ีจะ

ไดม้าเป็นของๆเรา คนตายไปก็ทาํนองเดียวกนันัน้ น่ีตา่งคนตา่ง
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ท่านเคยพิจารณาความตาย เลยไม่เกิดความเศรา้โศกเสียใจ

อะไร ท่ีเป็นภรรยาก็บอกวา่สามีของชัน้เป็นคนดี ไม่ใช่คนเกะกะ

ระราน ไม่ใช่คนเสียหาย เป็นคนท่ีดี หายากคนอย่างสามีของชัน้ 

รกัใครฉ่นั เอ็นดฉูนั ก็พดูไป ยกย่องสรรเสรญิคณุความดีของ

สามี ท่ีเป็นทาสเป็นคนใชก็้เหมือนกนัวา่เจา้นายนัน้ เป็นผูท่ี้มี

เมตตาสงสาร ไม่เป็นคนท่ีชั่วเสียอะไร ไม่เคยขบัไล ่ไม่เคยดดุา่ 

ถา้ผิดพลาดอะไรเคา้ก็แนะสอนดว้ยความเมตตา ไม่ใชเ่ป็นคนท่ี

ชั่วท่ีเสียอะไร  

ตา่งคนเคยพิจารณามาแลว้ เรื่องความตาย แตต่าํราพดูเป็น

คนๆไป พดูวา่พอตายไปก็เหมือนหมอ้ท่ีแตกแลว้ รอ้งไหเ้สียใจ

มนัก็ไม่ไดอ้ะไรกลบัมา เคา้ตายไปแลว้ก็เหมือนกบัวา่งมูนัลอก

คราบออกไปแลว้ คราบของมนันัน้มนัก็ไมมี่ประโยชนอ์ะไร ตวั

ของมนัก็ไปตามหนา้ท่ีของมนั จิตวิญญาณท่ียงัมีกิเลสตณัหา

อวิชชากรรมอยู่ก็จะไปเสาะแสวงหาท่ีเกิดใหม่ แตส่ว่นท่ีเป็น

รา่งกายท่ีมนัตายนีม้นัก็ตอ้งเน่าตอ้งเป่ือยไปตามหนา้ท่ีของมนั 

ตา่งคนตา่งท่านพดูใหพ้ระอินทรฟั์ง พระอินทรเ์ล่ือมใสเต็มใจ 
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เลยทาํใหพ้ิษงนูัน้หาย วา่งัน้น่ะในตาํรบัตาํรา คนตายก็เลย

กลบัมาเป็นคนธรรมดา น่ีอานิสงสก์ารพิจารณาความตาย จิตใจ

ไม่ไดเ้ศรา้หมองวุน่วาย ถา้หากพิจารณาถึงจิตถงึใจจรงิจงั  

คนเรามนัพดูแตป่ากวา่มีความแก่ ความเจ็บ ความตายเป็น

ธรรมดา จะตอ้งละเวน้จากของรกัของชอบใจทัง้สิน้ไป แตเ่ม่ือ

โดนเขา้จรงิๆจงัๆแลว้ ถกูคนรกั พอ่แม่ของเรา ญาติมิตรของเรา 

ลกูเตา้ของเรา เหลนหลานของเราเขา้ เพราะอาํนาจพิจารณาไม่

ถึงฐานจรงิจงั มนัย่อมมีความหวั่นไหว มีความวิตกกงัวล จนทน

ไม่ไหว บางคนก็รอ้งไห ้กินไม่ไดน้อนไม่หลบัเพราะคิดถงึ น่ีคือ

อาํนาจของการภาวนา อาํนาจของการพิจารณาความตาย ไม่

เขา้ถึงจิตถงึใจ ไม่เป็นธรรมะให ้จงึแกไ้ขจิตใจเหลา่นัน้ใหห้ายไป

ไม่ได ้ 

ถา้หากอาํนาจของธรรมเขา้ไปฝังลกึถงึจิตถึงใจจรงิจงั มนั

เป็นธรรมดา เห็นเป็นธรรมดา ไม่ไดถื้อวา่เป็นของแปลก

ประหลาดอะไรในเรื่องความตายของคนทั่วไป ของสตัวท์ั่วไป 

ของส่ิงทั่วไป เห็นเป็นธรรมดาอย่างนัน้ เม่ือจิตเขา้ใจชดัเจนเหน็
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ประจกัษใ์นเรือ่งของทกุส่ิงทกุอย่าง เกิดมาแลว้ตอ้งมีการ

แปรปรวนและแตกสลาย ไมว่า่รูปกายหรอืส่ิงภายนอก ไม่วา่เรา

หรอืลกูเตา้เหลนหลาน พอ่แม่ ตลอดถึงส่ิงของท่ีไดม้ามนัเป็น

ธรรมดาของมนัอยู่อยา่งนัน้ มนัก็ไม่มีอะไรท่ีจะทาํจิตทาํใจให้

หวั่นไหว น่ีคือการพิจารณาแกไ้ข คือการพิจารณาขบัไลค่วามหงึ

หวงความเหน็ผิด ความลุม่หลงของใจ ถา้พิจารณาถึงท่ีสดุของ

มนั มนัเป็นอยา่งนัน้ จิตใจมนัสบาย มนัไมวุ่น่วายกงัวลเพราะ

เห็นมนัเป็นธรรมดาเสีย ไม่ไดเ้ห็นวา่มนัแปลกธรรมดา  

ท่ีเราทั่วไปยุง่เก่ียวกนั รอ้งไหใ้ฝ่ฝันก็เพราะคิดไปวา่คนอ่ืน

เคา้นัน้ไม่เป็นเหมือนกนัเรา เคา้อยู่เยน็เป็นสขุโดยทั่วหนา้กนั ไม่

มีใครเป็นอะไร มีแตเ่รา โดนลกูตาย ผวัตายอะไรตอ่อะไร คิดไป

ทาํนองนัน้จติใจมนัก็เศรา้โศก จิตใจมนัก็เห่ียวแหง้ มนัเป็น

ธรรมดาเพราะคิดผิด ถา้คิดถกูวา่การเกิดมามนัมีความแก่ความ

ตายเป็นธรรมดา มนัก็ไม่มีอะไรท่ีจะทาํจิตใจใหวุ้น่วายลุม่หลง น่ี

คือการพินิจพจิารณา การภาวนาทางดา้นจิตใจ ท่านจงึจดัเรื่อง

มรณสติเอาไว ้คือใหพ้ิจารณาเรื่องความตายประจาํอยู่ในจิตใน
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ใจตลอดไป เม่ือถึงคราวถึงสมยัตวัเองก็ตาม คนรกั คนชอบใจก็

ตาม วิบติัลม้ตายไป เราจะไม่เสียใจวา่ทาํไมมนัเป็นอย่างนี ้

เพราะคติของการเกิดมนัก็มีการแก ่การตายเป็นธรรมดา ไม่วา่

อะไรทั่วไปในโลก เราจะเป็นผูมี้อภิสิทธ์ิจะไม่ตายกบัเขา จะ

รกัษาลกูเตา้หลานเหลน ขา้วของเงนิทองบา้นช่องทกุอย่างให้

ปกติดีงามนัน้ มนัไม่มีใครมีอาํนาจราชศกัดิใ์หญ่โตอย่างนัน้ 

ท่านจงึสอนเอาไวใ้หพ้ิจารณาเพ่ือแกไ้ขจิตใจท่ีลุม่หลงใหห้ายไป 

น่ีคือการพจิารณาเรื่องความตาย  

พวกเราท่ีอยู่ดว้ยกนัก็มีแขวนคออยู่ จะนั่งมนัก็อยู่ดว้ย จะ

นอนมนัก็อยู่ดว้ย จะเดินมนัก็ไปดว้ย จะวิ่งจะไปท่ีไหน ความ

ตายแขวนคอเรื่อยไป จะขึน้เขาลงหว้ย เขา้ป่าเขา้รูท่ีไหน ความ

ตายมนัก็ติดตวัไปตลอดเวลา จะขึน้เครื่องบินหนีจากมนัไป มนั

ก็ไม่พน้เพราะความตายมนัอยู่กบัความเกิด เราทกุคนมีความ

ตายแนน่อน ไม่มีทางท่ีจะหลีกเล่ียงละเวน้หนีได ้เม่ือมนัเป็น

อย่างนัน้ ระยะท่ีมีชีวิตเป็นอยู ่ยงัไม่ถึงความตายอยา่งคนอ่ืนเขา 

เรารบีเรง่กอบโกยกระทาํบาํเพ็ญคณุงามความดีเอาไวเ้สีย อยา่
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ไปตายใจ อยา่ไปนอนใจวา่ตอนนัน้ก่อน ตอนนีก้่อน รบีเรง่

กระทาํเอาไว ้ใหจ้ิตใจไดเ้ป็นท่ีพึ่งพาอาศยัคณุความดีของตวั 

ระลกึนกึขึน้ไดเ้ม่ือไร จิตใจมนัเบิกบานผ่องใส เพราะความดีท่ี

ตวัก่อรา่งสรา้งเอาไวม้นัทาํใหจ้ิตใจชุ่มเยน็ ทาํใหจ้ิตใจเบกิบาน 

ทาํใหจ้ิตใจผ่องใส  

ถา้เราไม่ไดมี้คณุงามความดีอะไร ไม่เคยภาวนา ไมเ่คยให้

ทาน ไม่เคยรกัษาศีล ไม่เคยฟังอรรถฟังธรรมอะไร จิตใจคิด

วุน่วาย ตัง้แตเ่รื่องของโลก พอโดนเขา้ จิตใจของเราก็ไมมี่ท่ีเกาะ

ท่ีอาศยั มีแตคิ่ดเสียใจเดือดรอ้น น่ีมนัเป็นธรรมดา คนท่ีไม่ได้

ศกึษา ไม่ไดพ้จิารณา ไม่ไดฝึ้กฝนอบรมจติใจของตน การศกึษา 

การพนิิจพจิารณา การฟังธรรมะ คือฟังเพ่ือไปกาํจดัความลุม่

หลงของจิตของใจ เพ่ือจะใหจ้ิตใจรูเ้ห็นส่ิงเหลา่นัน้ชดัเจนในเหตุ

ในผล ไม่สาํคญัผิดอย่างนัน้อย่างนี ้การพนิิจพิจารณาธรรมะ 

การศกึษาธรรมะ การฟังธรรมะทา่นบง่บอกส่ิงท่ีเป็นจรงิ ไม่ได้

บอกส่ิงท่ีไม่จรงิ ของจรงิมีอยา่งไรท่านพดูไปในส่ิงเหลา่นัน้ 

พระพทุธเจา้ทา่นสอนแตข่องจรงิ ของปลอม ของชั่ว ของเสีย
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ท่านก็สอนใหเ้วน้ เพราะทา่นก็เคยประสบพบมา เรื่องชั่วเสีย

ตา่งๆนานา มนัเกิดทกุขเ์กิดโทษ มนัไม่ใหป้ระโยชนอ์ะไร สว่น

ความดีนัน้ ถา้เราท่านทาํเอาไว ้ความดีจะเป็นท่ีพึง่ท่ีอาศยั ของ

จิตของใจตอ่ไป เม่ือเกิดใหมมี่ภพชาติ อาํนาจความดีเทา่นัน้จะ

เป็นผูท่ี้นาํความสขุความเจรญิให ้ไม่ใช่อาํนาจอนัอ่ืน  

ฉะนัน้ความดีจงึควรสะสมแสวงหา ไม่วา่ฝ่ายทาน ไม่วา่

ฝ่ายศีล หรอืภาวนา ตวัของเราเท่านัน้เป็นคนท่ีจะทาํกนั ไม่ใช่

คนอ่ืนจะทาํให ้เหมือนกนักบัเราหวิอาหาร ถึงคนอ่ืนเขามีมาก

เท่าไร เคา้ทานใหเ้ราเหน็ แตเ่ราไม่ทานกบัเคา้ เราไม่มีอะไรจะ

รบัทาน เราก็หวิอยู่อย่างนัน้ ทัง้ๆท่ีนั่งเคียงขา้งกนัอยู ่ก็ไม่มีวนั

อ่ิม เพราะเราไม่รบัทาน ถา้เรารบัทานเลา่ ความอ่ิมมนัก็เกิดขึน้ 

น่ีบญุกศุลก็เหมือนกนั คนอ่ืนเคา้ทาํก็เป็นบญุเป็นกศุลของเขา 

เราไม่ทาํ เราก็ไม่ได ้ฉะนัน้เราตอ้งตัง้หนา้ตัง้ตาทาํเอาเสีย ใน

เม่ือยงัมีชีวติเป็นอยู ่ตอ่เม่ือตายไปมนัก็ไม่มีเวลาโอกาสท่ีจะทาํ

เพราะกายไมมี่ท่ีจะทาํ   
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กายนีก็้เหมือนแผ่นดิน คนจะตัง้อยูท่าํกินอะไรก็อาศยั

แผ่นดินทัง้นัน้ จะปลกูบา้นชอ่งขา้วของอะไรตอ้งอาศยัแผ่นดิน 

ถา้ไม่มีแผ่นดินแลว้ ทาํไม่ไ◌ด้ ้ทาํอะไรไม่ได ้คนท่ีไม่มีกาย หรอื

กายมนัแตกสลายไป ตายไป ก็ทาํนองเดียวกนั จะไปใหท้านก็ไม่

มีโอกาสท่ีจะใหไ้ด ้เพราะเหตใุด เพราะกายมนัไปไม่ได ้ตาท่ีเคย

รูเ้คยเห็น ส่ิงนัน้ส่ิงนี ้ทัง้ๆท่ีมีดวงตาอยู ่แตเ่ม่ือหมดลมเทา่นัน้ 

ตามนัก็มองดอูะไรไม่เห็น มดมนัจะมาเจาะมากดั ลกูตามนัก็ไม่

เจ็บไม่ปวด มนัจิตวิญญาณมนัไม่ไดอ้ยู่ในกาย มนัเป็นทาํนอง

นัน้ หก็ูมีอยู่แตไ่ม่ไดย้ินเสียงอะไร ใครจะดา่จะวา่มนัก็ไม่โกรธ 

ใครจะสรรเสรญิชมเชย มนัก็น่ิงเฉย น่ีคือความตาย จะเอาไป

เผาก็ได ้จะเอาไปฝังก็ได ้ทิง้ไวใ้สแ่ดดใสฝ่น มนัก็ไม่เคยบน่วา่

มนัรอ้นมนัหนาว น่ีคนตายก็เหมือนกนักบัท่อนไมท้่อนฟืน ไม่มี

คณุคา่สาระอะไร ทิง้ไวท่ี้ไหนก็อยูท่ี่นัน้ หนา้ท่ีของมนัก็แปรไป

ตามสภาพของมนั  

เรื่องของสงัขารแปรไปจนถึงท่ีสดุ มีชีวิตอยูม่นัก็แปรไป คือ

แก่ไปลากไป เพ่ือความลม้ความตาย ตายไปแลว้มนัก็เนา่ก็
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เป่ือยของมนัไป เป็นดิน เป็นนํา้ เป็นลม เป็นไฟ ไปตามหนา้ท่ี

จนถงึท่ีสดุของมนั น่ีคือเรื่องธาตขุนัธ ์เรื่องสงัขาร มนัเป็นอยู่

อย่างนัน้ เชน่วา่ใครแตไ่หนแตไ่รมา หรอืขา้งหนา้ยงัไม่มาถึงก็

ทาํนองเดียวกนั ปัจจบุนัมนับง่บอกแจง้ชดัอยู ่คนตายจงึสูท้่อน

ไมท้่อนฟืนไม่ได ้เพราะท่อนไมท้่อนฟืนเอาไปหงุไปตม้ ไปทาํ

ประโยชนไ์ด ้แตค่นตายไม่เกิดประโยชนอ์ะไร หมดคณุคา่ หมด

สาระ ถงึจะรูปรา่งหลอ่เหลาสวยงามขนาดไหน ก็ไม่มีใคร

ตอ้งการ ถา้หมดลมหายใจตายไป ขึน้อืด ขึน้หนองแลว้ ไม่มีใคร

ตอ้งการทัง้นัน้  

ยกตวัอยา่งสมยัพทุธกาล นางสิรมิาซึง่เป็นสาวงามของ

อินเดียสมยันัน้ เป็นคนงามมาก อินเดียเคา้ถือกนั ถา้ผูห้ญิง

งามๆแลว้ เคา้ไม่ใหแ้ตง่งาน เคา้ใหเ้ป็นนางเมือง คือตอ้นรบัคน

ทั่วไป พระราชา เศรษฐี พอ่คา้ ประชาชนคนมีเงิน ใครอยากจะ

ไดเ้ป็นลกูเป็นเมียก็จา้งไป พดูง่ายๆ คนงามในอินเดียเคา้ใหเ้ป็น

คนขายตวั มีอาชีพทางขายตวั คือไม่ใหแ้ตง่งาน ถา้แตง่งานแลว้

มนัผิดกฏหมาย คนอ่ืนอยากจะรว่มไม่ได ้เคา้จงึไม่ใหแ้ตง่งานให้
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อยู่เป็นโสด และใครตอ้งการก็เรยีกเอาได ้นอนรว่มได ้แตต่อ้ง

เสียเงนิ นางสิรมิาน่ี เป็นคนงามมาก คืนหนึ่งๆเคา้เก็บพนัตาํลงึ 

แพงมาก แตก็่มีคนนิยมชมชอบ อาชีพของเคา้ก็คือการขายตวั 

เศรษฐีเอาไป พระราชาเอาไป พอ่คา้คนมีหนา้มีตามั่ง มีเงินทอง

เอาไป ไม่ไดข้าดระยะ ทกุคืนบางคนก็เหมาไปเป็นหกวนัเจ็ดวนั 

พอหมดจากคนนัน้ คนนีก็้เอาไป อยู่อยา่งนัน้ งามมาก หญิงคน

นีต้ามตาํรบัตาํรากลา่วเอาไว ้ 

จนถงึ แกมีศรทัธาเล่ือมใสในศาสนาทาํบญุสลากภตัรทกุวนั 

นิมนตพ์ระมาฉนัท่ีบา้น พระท่ีไปฉนัท่ีเป็นปถุชุนคนมีกิเลส ใครก็

หลงใหลในรูปของแก ถงึแกจะแก่แลว้ก็ยงัมีรูปรา่งสวยงามอยู่ 

ทาํใหค้นท่ีเป็นปถุชุนทั่วไป ตอ้งการปรารถนา มีพระรูปหนึ่งเป็น

พระหนุ่ม ไดข่้าววา่นางสิรมิาทาํสลากภตัร ก็อยากจะไปรบั

สลากภตัรกบัเคา้ เพราะอยากจะไปเหน็ ข่าวเลา่ลือวา่นางคนนี้

งามมาก ไดย้นิแตข่่าวเลา่ลอืยงัไม่เหน็ตวัจรงิ ทาํอยา่งไรจงึจะมี

โอกาสเวลาท่ีจะไปรบัสลากภตัรไดไ้ปเห็นหนา้เหน็ตา ใกลช้ิดกบั
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แกวา่งัน้ ความนกึคิดใฝ่ฝัน ผลท่ีสดุก็มีพระแนะให ้ก็เลยไดไ้ป

รบัสลากภตัรของแก  

แตว่นัพระหนุม่องคน์ัน้ไปฉนั แกป่วยหนกัแลว้ใหค้นใชใ้น

บา้นพยงุขึน้มากราบ แลว้ก็ลม้นอนลงเพราะอาํนาจป่วย 

พระองคน์ัน้ก็เห็นขบฉนัอาหารก็ไม่คอ่ยมี คือมนัขบฉนัอาหาร

ไม่ไดเ้พราะความกาํหนดยินดี เพราะความชอบ จิตพอใจในนาง

สิรมิา แตเ่คา้ป่วยไขห้นกัขนาดนี ้รูปรา่งหนา้ตาก็ยงัสวยงาม

ขนาดนี ้ถา้เคา้อยู่ดีๆจะขนาดไหนวา่งัน้ พอถึงเวลาเลิกฉนัก็

ตะพายบาตรมา ขา้วในบาตร อาหารในบาตรก็ไดเ้ทออก เพราะ

ความคิดปรุงใครใ่นนางสิรมิา คิดถึงขนาดนัน้ น่ีอาํนาจของ

ตณัหาราคะของคน ถา้ไปชอบพอจิตใจหนกัแนน่เขา้จรงิๆจงัๆ 

มนัเผา นอนไม่ได ้ทานอาหารไม่ได ้มนัขึน้ถึงขีดแดงของมนั มนั

จะตายใหไ้ด ้ถา้ไม่ไดอ้ย่างความตอ้งการของใจ มนัเป็นไปได ้

แตม่นัหนกัเบาตา่งกนัคนเรา ไอพ้ระรูปนัน้ ท่าจะหนกักนั

พอสมควร จนพรรคพวกเพ่ือนฝงูเห็นอย่างนัน้ก็ไปลา้งบาตรให ้
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ไปถามวา่เป็นไขห้รอือะไร ไม่ยอมฉนั ไม่ยอมนอน ไม่หลบั พดู

ง่ายๆ รูปรา่งกายก็ผอมเขา้  

ไม่ก่ีวนัเพียงสองสามวนัหรอืไม่ถึงนัน้ก็ไมท่ราบ นางสิรมิาก็

ตาย เพราะอาการไขข้องแกท่ีพระหนุม่ไปฉนันัน้ เป็นไขห้นกัอยู ่

พระหนุ่มคนนีก็้รูส้กึวา่รกัใครเ่ต็มใจปรารถนา ครัน้ตายไป เคา้ก็

ไปบอกพระราชาวา่นางสิรมิาสาวงามของเมืองตายไปแลว้ พระ

เจา้แผ่นดินกษัตรยิใ์นสมยันัน้ก็ไปกราบทลูพระพทุธเจา้วา่ควร

จะทาํอย่างไร นางคนนีต้ายไปแลว้ พระพทุธเจา้ท่านมีพระ

ญาณในจิตในใจของท่าน จะทาํอย่างไรจะเกิดประโยชนแ์ก่

บคุคลผูมี้อปุนิสยัในอรรถในธรรม ท่านก็พจิารณาเลยสั่งเอาไว้

ใหพ้ระราชาเก็บเอาไวก้่อน เจ็ดวนัซะก่อนแลว้คอ่ยเผากนั 

พระราชาก็จดัทาํตามคาํรบัสั่งของพระพทุธเจา้ เก็บเอาไว ้ 

ครัน้ถึงวนัท่ีเจด็แลว้ คนตายน่ีถา้หากเก็บเอาไวถ้ึงเจ็ดวนั

แลว้ มนัขนาดไหน เพียงสามวนัเทา่นัน้มนัก็กล่ินเหม็นจนจมกู

จะแตกจะพงัแลว้ ธรรมดา ถงึเจ็ดวนัมนัก็คงจะไปกนัใหญ่ รูป

รา่งกายทกุสว่นท่ีเคยเหน็วา่มนัสวยมนังาม มนัก็เน่าขึน้พองนํา้
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หนองนํา้เลือดนํา้เหลืองมนัจะตอ้งไหลเฟะออกตามเนือ้ตามตวั

ตา่งๆ ครัน้ถงึเจ็ดวนัแลว้ ใหพ้ระราชาประกาศใหผู้ค้นทั่วไปมาดู

นางสิรมิาจะเผาวนันี ้ทางพระพทุธเจา้ก็ประกาศสงฆ ์ใครจะไป

ดศูพนางสิรมิาวนันีไ้ปได ้เราตถาคตจะพาไป พระรูปนัน้ทัง้ๆท่ี

ไม่ขบไม่ฉนัไม่หลบัไม่นอน จะตายอยู่แลว้เพราะคิดถงึนางสิรมิา 

พอไดร้บัคาํสั่งอย่างนัน้ก็อยากจะไปเห็นหนา้คราวสดุทา้ยวา่จะ

เป็นอยา่งไรกนั พระพทุธเจา้ทราบดีวา่พระรูปนัน้จะเปล่ียนจิต

เปล่ียนใจได ้ท่ีเก็บไวก็้เพ่ือบรษัิททั่วไป  

พอไปถึงพวกพระฝ่ายนกับวชก็ไปมากหนา้หลายตาดว้ยกนั 

ฆราวาสก็มากนัมาก พระราชากบัพระพทุธเจา้ก็ปรกึษากนั แลว้

ก็ใหพ้ระราชาประกาศขาย หญิงคนนีเ้ป็นหญิงสวยในเมือง คืน

หนึง่ๆพนัตาํลงึจา้งเคา้ไป เด๋ียวนีจ้ะขายขาด จะประกาศขาย 

ใครจะซือ้พนัตาํลงึ ถา้ใครซือ้ก็ยกมือขึน้ หรอืออกปากมา 

พระราชาจะขายให ้ไม่มีใครยกมือ ไม่มีใครปรปิากวา่อยากซือ้ 

รูปรา่งกายของนางนัน้มนัเนา่มนัเหมน็ มนัเป็นผีไปแลว้ ไม่มี

อะไรท่ีจะนา่กาํหนดยินดี ไมมี่อะไรท่ีจะนา่เต็มใจปรารถนา 
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ลดลงมารอ้ยบาท หา้สิบบาท สตางคเ์ดียว ก็ไม่มีใครตอ้งการ

ปรารถนา น่ีเรื่องรูปกายมนัเป็นอย่างนี ้ถา้ตายไปแลว้ หมด

คณุคา่ราคา  

พระรูปหนุ่มรูปนัน้ไปเห็น ก็พิจารณาความแปรปรวนของ

ธาตขุนัธ ์แตส่มยัเราเห็นแกป่วยอยู ่รูปรา่งกายคือยงัมีลมหายใจ

อยู ่ก็สวยสดงดงาม ทาํจิตทาํใจใหลุ้ม่หลงกาํหนดยนิดี ถา้เป็น

ฆราวาสธรรมดาคงจะถงึ เขา้ถึง น่ีเป็นพระ มีพระวนิยัหา้มกัน้

เอาไว ้ไปไม่ได ้แตม่นัเผาภายใน จิตใจรอ้นดว้ยเพลิงของราคะ

กิเลส แตพ่อไปเห็นเขา้ คราวท่ีจะเผาเก็บไวเ้จ็ดวนั ทกุส่ิงทกุ

อย่างท่ีเราเคยเห็นกาํหนดยนิดีนัน้ มนัเปล่ียนสภาพไป กล่ินมนั

ก็สง่เต็มท่ี รูปรา่งทกุสิน้ทกุสว่นท่ีเคยเห็นวา่มนัสวยมนังาม มนัก็

เน่าก็เป่ือยไปหมด ไม่มีอะไรท่ีจะนา่เต็มใจน่าปรารถนา ทา่นก็

พินิจพิจารณาเรื่องของสงัขารรา่งกาย มนัเป็นจรงิอยา่งนี ้ไม่มี

เป็นอ่ืนไป ตวัของเราก็จะเป็นอย่างนัน้ เขาคนอ่ืนทั่วโลกท่ียงัมี

ชีวิตอยู่ก็คงเป็นไปทาํนองเดียวกนั เพราะคนนีบ้ง่บอกชดัเจนอยู่

แลว้ พนิิจพจิารณาไปทาํใหจ้ติใจเกิดความเบ่ือหนา่ยในรา่งกาย 
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ในสงัขาร ผลท่ีสดุพระหนุ่มองคก็์เป็นพระอรหตัอรหนัตใ์นการ

พจิารณาอสภุะของนางสิรมิา  

น่ีตาํรบัตาํราพดูถึงเรื่องความตาย ถา้หากพินิจพิจารณาได ้

เห็นในจิตในใจประจกัษ ์มนัก็หกัหา้มความเพลิดเพลินลุม่หลง 

เรื่องกิเลสตณัหาราคะตา่งๆเบาบางลงได ้หรอืหายขาด ท่านจงึ

ใหพ้นิิจพิจารณาใหรู้ใ้หเ้ห็นในจิตในใจของตนอยู่บอ่ยๆ อย่าไป

ปลอ่ยใหว้นัเวลาหมดไป เม่ือตายไปแลว้ทาํอะไรไม่ได ้คนสวย

ขนาดนัน้จะขายเพียงสตางคเ์ดียว เคา้ก็ยงัไม่ซือ้ ไม่มีใคร

ตอ้งการปรารถนาทัง้นัน้ เราคนธรรมดาสามญัไม่ใช่คนหลอ่คน

สวยขนาดนัน้ก็ทาํนองเดียวกนั ใครท่ีจะตอ้งการปรารถนา ถา้

หมดลมหายใจเท่านัน้ กลวักนั ไม่ไดถื้อวา่คนวา่ผี จะเป็นสามี

ภรรยากนั เคยกอดเคยจบูกนั พอตายไปเท่านัน้ เขา้ใกลไ้ม่ได ้

กลวัวา่เป็นผีอย่างนัน้อย่างนี ้เอาไวใ้นบา้นในช่องนานก็ไม่ได ้ให้

เอาไปฝังไปเผาเสีย พอหมดลมแลว้ หมดคณุคา่อย่างนัน้ น่ี

หมายถงึกายของพวกเราทา่น  
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แตบ่ญุกศุลคณุงามความดีทางศีล ภาวนาท่ีเราก่อรา่งสรา้ง

มานัน้ มนัไม่ไดต้ายไปกบักาย มนัติดกบัจิต มนัยงันาํความสขุ

ความสบายมาให ้สง่เสียไปในท่ีเราปรารถนา ถา้มีบญุมีกศุลท่ี

กระทาํบาํเพญ็เอาไว ้คนนัน้จะไปเกิดเป็นมนษุยก็์มีความสขุ 

ความสบาย รา่งกายปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ รา่งกายสวยสด

งดงาม จิตใจมีสติปัญญา ผูค้นทั่วไปเล่ือมใสศรทัธาตอ้งการ 

เป็นผูห้ญิงก็มีผูช้ายตอ้งการ เป็นผูช้ายก็มีผูห้ญิงตอ้งการ เพราะ

รา่งกายสวยงาม กิรยิามารยาทดี มีสติปัญญา นา่รกั นา่ชอบ 

คิดอา่นอะไรก็เป็นไปในทางถกูตอ้ง บญุกศุลเคา้สง่เสียให ้มีคน

เล่ือมใสมีคนศรทัธา มีคนปรารถนา  

ตรงกนัขา้มกบับาปอกศุล ตายไปแลว้ แทนท่ีจะมาเกิดเป็น

คน มนัก็ไปตกนรกหมกไหมเ้พราะกรรมชั่วท่ีตวัทาํไว ้ชกัจงูไปให้

ไปเกิดในสถานท่ีชั่ว ท่ีเสีย ท่ีทกุข ์ท่ียาก ท่ีลาํบากเดือดรอ้น 

นอกจากนัน้มาเกิดเป็นเปรต เป็นอสรุกาย เป็นสตัวเ์ดรจัฉาน 

หรอืมาเกิดเป็นมนษุยก็์ไม่สมบรูณพ์ลูสขุให ้เพราะกรรมท่ีตวัทาํ

ไว ้เช่นกรรมชั่ว ไม่มีใครตอ้งการปรารถนา ตวัของตวัเองก็ตาํหนิ
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ตวัของตวั แตท่ี่ไหนได ้เกิดมาแลว้มนัแกไ้ขไม่ได ้จะตอ้งเสวย

กรรมของตวัจนหมดกรรม คือเกิดในชาติใด ถา้จะเป็นคนสงูคน

ตํ่า คนดาํคนขาว อวยัวะตา่งๆไม่สมประกอบมาก็หาอะไหล่

ไม่ได ้จะเป็นอย่างนัน้ตลอดวนัตาย  

น่ีคือเรื่องของกรรมท่ีทาํเอาไว ้มนัก่อใหเ้กิดความไม่พอใจ 

ก่อใหเ้กิดทกุขเ์กิดโทษถา้กรรมชั่ว ถา้กรรมดีก็ใหเ้กิดสขุ เกิด

ความสบาย ฉะนัน้เรื่องกรรมท่ีเราทาํไป จงึควรเลือกเฟน้คิดนกึ 

วา่มนัผิดถกูดีชั่วอย่างไร แลว้ใครจะเป็นคนรบัผลนอกจากตน

ของตนผูก้ระทาํเทา่นัน้ ถา้เราระลกึนกึได ้พินิจพิจารณาอย่าง

นัน้ ความชั่วท่ีตวัจะทาํ ตวัจะพดู ก็หกัหา้มเอาได ้เพราะจิตใจไม่

ปรารถนาความชั่ว ไม่ตอ้งการความชั่ว เหน็ความชั่วเป็นของเน่า

ของเหมน็ ของปฏิกลู เห็นความชั่วเป็นไฟ ถา้หากคนธรรมดาไม่

กลา้ท่ีจะจบั เพราะมนัไหมม้นัเผา น่ีเราถา้หากจิตใจเขา้ถึงอรรถ

ถึงธรรมก็เป็นอย่างนัน้ เวน้ไดเ้รื่องความชั่วทั่วไป ถา้หากจิตใจ

ไม่เขา้ถึงอรรถถึงธรรม มนัก็หลงใหลใฝ่ฝัน เหน็ดีเป็นชั่ว เห็นผิด

เป็นถกูไป น่ีจติใจยงัไม่ไดมี้อรรถมีธรรม มนัเป็นอย่างนัน้ดว้ยกนั
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ไม่วา่สมยัปัจจบุนัหรอือดีตท่ีผ่านมา หรอือนาคตตอ่ไป มนั

หลงใหลอยู่อย่างนัน้  

ท่านจงึใหพ้นิิจพิจารณาศกึษาเรื่องธรรมะ บญุกรรมท่ีเราทาํ

เป็นของสาํคญั เป็นท่ีพึง่ท่ีอาศยั แตก่ารทาํนัน้ อย่าไปปรารถนา

ในทางกิเลสตณัหาในทางชั่ว คือบางทา่นบางคนปรารถนาขอให้

รูปรา่งกลางตวัสวยงามอย่างนัน้อย่างนี ้ขอใหมี้ผูค้นทั่วไปเคา้

เล่ือมใสศรทัธา เป็นหญิงก็อยากจะมีแฟน ผูช้ายทั่วไปก็ใหเ้คา้

ปรารถนาไปสถานท่ีไหนใหเ้คา้แห่ตามกนัเป็นฝงูๆ คิดแบบนัน้

มนัผิด ผูช้ายก็ทาํนองเดียวกนั คือปรารถนาแบบนัน้ ปรารถนา

ในทางกามารมณ ์ปรารถนาในทางโลก มนัผิดจากอรรถจาก

ธรรม แตเ่ขาเหลา่ก็จะสมความปรารถนาของเขา แตม่นัไปตก

ในทางชั่วทางเสีย  

เคยมีปรมัปรานิทานท่านเคยกลา่วเอาไว ้คนทาํบญุสนุทาน

แบบนัน้ มีผูห้ญิงคนหนึง่ทาํเอาไว ้พอตายไปเคา้ไปเกิดก็สม

ปรารถนาของเขา คือไปเกิดเป็นหมาตวัเมีย ไปสถานท่ีใดถึงกาล

ถึงสมยัหนา้คะนองของสตัวก็์ไม่ทราบวา่มนัมาจากทิศใดทางใด 
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แห่แหนไป เวลานอนก็นอนลอ้มรอบอยู่ เวลาลกุขึน้ไปก็มีหมา

ตวัผูติ้ดตามเป็นฝงูๆ น่ีความปรารถนาในทางกามารมณ ์มนัทาํ

ใหผิ้ดพลาดอย่างนัน้  

เราทาํบญุสนุทานอะไรปรารถนาไปเพ่ือความหมดกิเลส 

เพ่ือความบรสิทุธ์ิ แตเ่ม่ือจิตของเรายงัไมห่ลดุพน้จากกิเลส

เม่ือไร การมาเกิดมนัก็ไม่ผิด เพราะบญุสง่เสียมาให ้เกิดเป็น

มนษุยจ์ะไดส้ะสมคณุงามความดี หรอืเกิดเป็นเทพบตุรเทพธิดา

ไป น่ีคือการปรารถนาในทางท่ีถกูท่ีควร ทา่นไม่ใหป้รารถนาไป

ในเรื่องของกามารมณต์า่งๆ ฉะนัน้พวกเราท่านเกิดมา เราจะมี

อาํนาจวาสนาสะสมคณุความดีได ้ก็เรายงัมีชีวิตเป็นอยู่เท่านัน้ 

ตายไปแลว้ ทานใหไ้ม่ได ้ศีลรกัษาไม่เป็น ภาวนาชาํระจิตใจ

แกไ้ขกิเลส มนัไม่มีทาง  

ฉะนัน้การท่ีมีชีวิตเป็นอยูจ่งึเป็นโชคลาภอนัใหญ่หลวง ควร

ท่ีจะพินิจพิจารณาแนะสอนจิตใจของตวั อย่าไปถือวา่เราอาภพั

อบัวาสนา ไมมี่โอกาสเวลาระยะนียุ้่ง ลกูหลานเคา้ไปทาํไรท่าํ

สวน เขา้วดัเขา้วา จาํพระจาํศีลไม่ได ้ไม่มีใครท่ีจะรกัษาขา้วของ
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เงินทองบา้นชอ่ง หรอืเราแกแ่ลว้ ไปก็ลาํบากราํคาญ หรอืเรายงั

หนุ่มยงัสาวอยู ่ไปเคา้ก็จะดหูมิ่นนินทา เขา้วดัเขา้วา มนัมีแต่

พญามารมาหกัหา้มเอาไวท้กุกาลทกุสมยั ยงัเป็นเด็กก็ถือวา่เป็น

เด็ก เพลิดเพลินไปในเรื่องใหม่ เป็นหนุ่มเป็นสาวก็เพลิดเพลินไป

ในเรื่องอ่ืนเสีย พอตกกลางคนมามีครอบครวั ก็ยุง่เก่ียวกบัการ

งาน เฒา่แก่มาก็ไปไม่ถึง ไปไม่ได ้เพราะรา่งกายมนัไม่แข็งแรง 

คิดไปในทาํนองนัน้ มนัไม่มีโอกาสเวลาให ้แตเ่วลาตายเลา่ เด็ก

เพลิดเพลินอยูข่นาดไหนมนัก็ตายได ้จะหนุ่มสาวรูปรา่งกลางตวั

เปลง่ปรั่ง มีกาํลงัวงัชาขนาดไหนมนัก็ตายไปได ้ทัง้ๆท่ีการงาน

ยงัเต็มมืออยู ่ไม่มีอะไรสาํเรจ็เสรจ็สิน้ไป มนัก็ตายไปได ้ลกูยงั

เลก็ยงัแดงอยู่ แม่มนัก็ตายจากไปได ้พอ่มนัก็ตายจากไปได ้

ความตายมนัไม่มีอะไรหกัหา้ม มนัไปไดท้กุกาลทกุเวลา  

ฉะนัน้คณุงามความดีเราจะไปหากาลนัน้กาลนีเ้สียก่อน มนั

ไม่ทนักบัความตายของเรา เราจงึรบีเรง่กระทาํบาํเพ็ญเอาเสีย 

สว่นใดมนัจะเป็นผลเป็นประโยชนเ์ป็นกาํไรของชีวิต รบีกระทาํ

บาํเพ็ญเอา โดยเฉพาะก็เรือ่งภาวนา ใหต้ัง้หนา้ตัง้ตาระลกึนกึได้
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ในจิตในใจ จะเดินไป นั่งอยู ่หรอืหลบันอน เม่ือยงัไม่หลบัจรงิจงั

ก็พนิิจพิจารณา ชาํระใจของตวั ตรวจใจของตวั วา่มนัสะอาด

หรอืสกปรกแคไ่หน ใจมนัเป็นโลกหรอืมนัเป็นธรรม ตอ้งคิดอา่น 

พินิจพิจารณาแกไ้ข คนท่ีมีธรรมะรกัษาใจ นอนหลบัไปก็เป็นสขุ 

ฝันก็เป็นมงคล ต่ืนมาก็มีกาํลงั เพราะจิตใจมนัผ่องใส จติใจมนั

สะอาดถา้หากไดภ้าวนาชาํระใจของตวัหละ มนัเป็นไปตา่งๆ

นานา ก่อนจะหลบัจะนอนก็วุน่วี่วุน่วาย จติใจเดือดรอ้น พอนอน

หลบัไปก็ฝันชั่ว ต่ืนมาก็ลาํบากยากเย็น จติใจของตวัมนัเศรา้

หมองเดือดรอ้น เห็นคนดีก็โกรธใหเ้คา้ เคา้พดูดีๆก็ไม่พอใจ เคา้

ไปดีๆก็รงัเกียจ น่ีคือเรื่องของจิตใจท่ีเป็นพษิเป็นภยั (จบวีดีโอ) 

 

ท่ีมา: https://youtu.be/JjDtAZ6_KkQ 
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