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ความไม่ประมาทในความตาย 

หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย 

ท่านพอ่วดัสิงหท์า่นเทศนใ์หเ้ราฟังในวนัท่ีไปเผาศพคณุแจ๋ว 

ท่านเลา่เขา้ทา่ดีเหมือนกนั ท่านบอกวา่ความตายน่ีมนัติดตาม

เราอยูท่กุเม่ือ เราเขา้เมืองก็เขา้ดว้ย เราเขา้ป่ามนัก็เขา้ดว้ย นั่งก็

นั่งดว้ย นอนก็นอนดว้ย บรโิภคขบฉนัมนัก็ทัง้นัน้แหละ ทา่น

บอกมนัติดตามอยู่ทกุระยะ อนันีเ้ป็นความจรงิ เราตอ้งพิจารณา

ใหดี้ๆ จงึจะเหน็ไดว้า่ความตายมนัติดตามเราอยู่ตลอดเวลา  

และความตายสมยันีม้นัมีหลายดา้นหลายทางท่ีทาํใหต้าย

ง่ายขึน้ เรามองดเูถิด เปรยีบเทียบสมยัพอ่สมยัแม่ สมยัเก่าก่อน

โนน้ กบัสมยัปัจจบุนัเนีย้ผิดกนั สมยัก่อนเก่าโนน้ความสะดวก

อย่างนีก็้ไม่มี ไอค้วามสะดวกไม่มีเช่น ยวดยานพาหนะสมยัก่อน 

เกวียนเป็นยวดยานพาหนะ จะไปไหนมาไหนขนขา้วขนของใส่

เกวียน แลว้ก็ไปกนั ก็ไม่คอ่ยปรากฏวา่เกวยีนน่ี ววัมนัต่ืนวิ่ง คน

ตกเกวียนตายน่ี นอ้ยเหลือเกิน  
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แตท่กุวนันีไ้อเ้รื่องการเกิดอบุติัเหตเุก่ียวกบัยวดยานพาหนะ

รถรา ไม่วา่รถยนตม์อเตอรไ์ซคไ์ม่เวน้แตล่ะวนัมนัมีอยู่เสมอ เรา

มองดลูะกนั พวกเราก็ไปไหนมาไหนก็ไปดว้ยยวดยานพาหนะ 

ความตายมนัจงึงา่ยดาย ถา้จะมองแลว้ ยิ่งจะมองไปอีก ส่ิงท่ี

บั่นทอนชีวิตซึง่จะทาํใหต้ายง่ายขึน้ ก็มีหลายแบบหลายอย่าง  

นอกจากยวดยานพาหนะแลว้ อาหารการบรโิภค มนษุย์

ทัง้หลายก็ผลิตกนัขึน้มา อยากจะเงนิอยากจะไดท้อง ทางท่ีมนั

เป็นเงนิเป็นทองมีทางใดบา้ง ถงึแมจ้ะเป็นการบั่นทอนชีวิต

เพ่ือนมนษุยก็์สดุแลว้แต ่ขอใหม้นษุยเ์หลา่นัน้นิยมแลว้กนั ยา

เสพติดตา่งๆ แมแ้ตเ่ฮโรอีน เคา้ก็ยงัผลิตขึน้มา  

อีกอย่างหนึ่ง อาหารการบรโิภคก็แข่งกนั ใครทาํเอรด็ ใคร

ทาํอรอ่ยก็ขายดิบขายดี แตส่ิ่งปะปนลงไปนัน้น่ะ จะเป็นส่ิงท่ีบั่น

ทอนชีวิตมนษุยห์รอืไม่ ไม่คาํนงึ ใสผ่งชรูสบา้ง สมยัก่อนพอ่แม่

เรามีท่ีไหน สมยันีท่ี้มนัมี แตก็่นั่นแหละ ผงชรูสนั่นแหละ อนันงึ

หละเหตใุหญ่ เพราะฉะนัน้มนษุยเ์วลานี ้เอะอะ ทอ้งบวม เอะอะ 
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โรคมะเรง็ สารพดัสารพนัท่ีจะเป็นขึน้มา โดยสาเหตแุลว้ก็มา

จากอาหารเป็นสว่นมาก  

เพราะฉะนัน้เรามองไปหลายดา้นหลายทาง ยิ่งมองยิ่งเหน็ 

ลว้นแตอ่ายขุองเรามนัจะสัน้เขา้ทัง้นัน้ เพราะฉะนัน้เราควร

คาํนงึถึงความตายใหม้ากเพ่ือจะทาํใหเ้ราน่ีไม่ทะเยอะทะยาน

ในส่ิงท่ีเราไม่ควรทะเยอะทะยานเกินไป ควรท่ีจะรบีละ กลบัมา

ประพฤติปฏิบติัทางดา้นสมาธิ เพ่ือจะกา้วไปสูม่รรคผลเสีย ไม่

ควรไปทะเยอทะยานในส่ิงตา่งๆ อนัท่ีพวกเราเคยไดย้ินไดฟั้งกนั

เยอะละวา่ ส่ิงเหลา่นัน้ก็ทา่นพอ่วดัสิงหท์า่นก็เทศนน่ี์ ก็วา่มนัไม่

เท่ียงอยู่แลว้ วา่งัน้ก็แลว้กนั ก็ไม่จาํเป็นจะตอ้งไปทะเยอทะยาน

อะไร เพราะถงึแมจ้ะไดม้ามากมายกา่ยกองซกัเท่าไรก็ตามเถอะ 

ในเม่ือความตายมาถึงแลว้ก็ สมบติัเหลา่นัน้ก็กลายเป็นสมบติั

ของโลก เราก็ไม่ไดห้อบไม่ไดห้าบไปท่ีไหนหรอก นอกจากความ

ดีและความชั่ว ซึง่ส่ิงท่ีเราประกอบไปแลว้ปฏิเสธไม่ได ้ดีก็ดี ชั่วก็

ดี ปฏิเสธไม่ได ้ย่อมเป็นของเรา อนันีแ้นน่อน  
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เพราะฉะนัน้จงึจาํเป็นท่ีเราจะตอ้งมาคาํนงึถึงขอ้ปฏิบติัของ

เรา อนัท่ีจะเป็นผลแทจ้รงิของเราท่ีติดตามตวัของเราไปเน่ีย 

สาํคญักวา่ บาปก็ดีบญุก็ดี ทาํไปแลว้ เราปฏิเสธลงไปไม่ได ้แต่

บญุกบับาปสองอย่าง ผลจะใหแ้ตกตา่งกนั บาปเราไปกอ่ในทาง

ทจุรติในทางกายและวาจาทัง้ทางใจ ส่ิงเหลา่นีท่ี้ประกอบลงไป

แลว้ผลจะสง่ใหต้อ้งไปสูท่คุติภพ ความดีทัง้หลายแหลท่ี่

ประกอบขึน้ทางไตรทวารเชน่กนั ผลสง่ใหไ้ปสูส่คุติภพ 

เพราะฉะนัน้จงึวา่ความชั่วนาํพาไปทรมานทกุข ์ความดีนาํพา

ไปสูค่วามสขุ มนัก็แตกตา่งกนัอยา่งนัน้  

หรอืเราจะมองเหน็ความแตกตา่ง เฮย้ เกิดมาเป็นมนษุยก็์

เหมือนกนั จรงิอยู่เกิดมาเป็นมนษุยม์นัเหมือนกนั แตม่นัไม่

เหมือนกนั เราเห็นวา่มนษุยม์นัเหมือนกนัตรงไหน ท่ีวา่เหมือน 

มนัเหมือนแคอ่าการรวมๆเท่านัน้ ถา้จะวา่ใหพ้ิสดารออกไป มนั

ไมเหมือนกนัน่ี ถา้มนัเหมือนกนัถึงรูว้า่ โอ ้อนัโนน้เสียงคนโนน้ 

อนันีเ้สียงคนนี ้แมแ้ตเ่สียงยงัไม่เหมือนกนั อยา่งรูไ้อน้ั่นเสียงคน

นัน้ ไอน่ี้เสียงคนนี ้เรายงัรู ้รูปรา่งลกัษณะหละ ถา้มนัเหมือนกนั 
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ทาํไมจงึจาํกนัได ้เราจาํกนัไดเ้พราะมนัไมเ่หมือนกนั ความสงู

ความตํ่า ความดาํความขาว ขีเ้หรส่วยงามเหลา่นีเ้ป็นตน้ มนั

แตกตา่งกนั มนัไม่เหมือนกนั ไอส่ิ้งท่ีแตกตา่งกนัเหลา่เนีย้มา

จากอะไร เพราะทาํความดีไม่เสมอเหมือนกนั ยิ่งหย่อนกวา่กนั 

ความเป็นอยูท่กุอยา่งมนัถงึไดแ้ตกตา่งกนั แมแ้ตรู่ปรา่งและ

เสียง มนัก็แตกตา่งกนั อนันีม้นัมีเหตมุาจากความดีและความ

ชั่วเบือ้งหลงั ท่ีเราประกอบมาแลว้ อนันีเ้ป็นสิ่งท่ีแนน่อน  

แตน่ัน้ในเม่ือเรามองเขา้มาในรูปอย่างนีน้ัน้ พวกเราคงจะไม่

ชอบกบัไอส่ิ้งท่ีมนัไม่ดี ถา้ไม่ชอบในส่ิงท่ีมนัไม่ดี เราก็ละเวน้เสีย

ซะสิ เราเวน้ความไม่ดี เราหนัมาประพฤติดีซะทีสิ ประกอบ

ในทางท่ีดีซะที การประกอบดาํเนินไงหละ กายกรรม ๓ 

วจกีรรม ๔ มโนกรรม ๓ ไงหละ  

กายก็อย่าไปลกัทรพัยเ์ขาสิ อย่าประพฤติผิดในกามสิ อย่า

ไปฆา่สตัวสิ์ มนัก็เป็นกายกรรม ๓ ถา้เราไม่ประกอบ มนัก็เป็น

กรรมสจุรติ ถา้เราประกอบก็เป็นกรรมทจุรติ เป็นการเบียดเบียน

ข่มเหงผูอ่ื้น  
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วจกีรรม ๔ เราก็อยา่ไปโกหกเขาสิ เราอยา่ไปพดูคาํหยาบสิ 

เราอย่าไปพดูคาํเพอ้เจอ้เหลวไหลสิ เราตอ้งคาํนงึถงึคาํพดูของ

เรา อยา่วา่เลยนะ คาํพดูปดเน่ียคนอ่ืนมาปดเราก็ยงัไม่ชอบ คน

อ่ืนพดูคาํหยาบ เราฟัง เรายงัเกลียดนะ พดูเพอ้เจอเหลวไหล เรา

ฟังแลว้ยงัไม่ดี หลอกลวงผูอ่ื้นอย่างนีม้นัดีท่ีไหน เรายงัไม่ชอบ 

เขาก็เหมือนกนั  

สว่นมโนกรรม ๓  เราก็คิดเอาสิ อยา่ไปเพง่เอาของผูอ่ื้นสิ 

อย่าไปอาฆาตคนอ่ืนเขาสิ อย่าคิดผิดทาํนองคลองธรรม มนัก็

เป็นมโนสจุรติ ถา้เราประกอบอย่างนี ้เป็นมโนสจุรติ บญุกศุล

และบาปมนัเกิดขึน้ทัง้ ๓ ดา้น มนัเกิดทัง้ ๑๐ ดา้น เรยีกวา่กศุล

กรรมบท ๑๐ อนันีม้นัเป็นอย่างนัน้  

เพราะฉะนัน้ขอใหพ้วกเราทัง้หลายตัง้ใจละเวน้ในส่ิงท่ีมนัชั่ว

ซะ ประกอบในส่ิงท่ีมนัดีเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาธิจติน่ีก็เป็น

ของควรรบีเรง่ เป็นอบุายวิธีท่ีจะทาํลายกิเลส เป็นอบุายวิธีท่ีจะ

ทาํลายภพของจิต เป็นอบุายวิธีท่ีจะทาํใหห้มดจดโดยไมต่อ้งมา

เกิด มาแก่ มาไดร้บัความทรมานอย่างปัจจบุนัท่ีเราเป็นอยู่  
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เราเกิดมามนัมีแตค่วามทกุข ์เกิดมาในเบือ้งตน้ก็อยู่ใน

ความบงัคบับญัชาของพอ่แม่ โอ ้อนันีก็้พยายามท่ีสดุท่ีจะเอา

อกเอาใจพอ่แม่ แตค่วามเอาอกเอาใจผูอ่ื้น การพยายามท่ีสดุท่ี

จะใหถ้กูอกถกูใจผูอ่ื้นนะ่มนัยาก เพราะโตขึน้มาหน่อย ไปเรยีน 

ก็ตอ้งเอาอกเอาใจครูบาอาจารยด์ว้ย เพิ่มขึน้ไปอีกทัง้พอ่แม่ พอ

สาํเรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ก็ตอ้งเอาอกเอาใจเจา้นาย สงูขึน้ไปอีกก็

ตอ้งเอาอกเอาใจผูท่ี้ครองกนั และก็ตอ้งพยายามทกุวิถีทางท่ี

ตอ้งรบัผิดชอบในเรื่องลกูเตา้ ทกุส่ิงทกุอยา่งมนัเต็มไปดว้ย

ความทกุขค์วามทรมานทัง้กายและใจ และการกดข่ีข่มเห่งกนัใน

โลกนี ้มนัก็ละเวน้ไม่ได ้มนัก็ตอ้งมี เราไมท่าํเขา เขาก็ทาํเรา มนั

วุน่วายเหลือเกิน  

ในเม่ือพวกเราหลบัตามองแลว้มนัเหน็เต็มไปดว้ยความทกุข ์

แลว้พวกเราตอ้งการหรอื ถา้ไม่ตอ้งการแลว้ ถา้พวกเราไม่

ทาํลายภพของจติซะแลว้ มนัจะตอ้งมาเกิดร ํ่าไป ในเม่ือมาเกิด 

ส่ิงเหลา่นีเ้ราตอ้งเผชิญอีกร ํ่าไปเหมือนกนั เพราะฉะนัน้เม่ือเรา

ตอ้งการท่ีจะใหถ้ึงท่ีสดุแหง่ภพซะแลว้ละก็ ใหม้นัหมดจดจากส่ิง



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 8 
 

เหลา่นีแ้ลว้ เราก็ตอ้งบาํเพญ็ เป็นอบุายวธีิท่ีเขา้ไปทาํลายภพ

ของจิตไดอ้ย่างดี  

เพราะฉะนัน้ก็ขอใหพ้วกเราดาํเนินตามสตูรท่ีแนะนาํมา

ตัง้แตเ่บือ้งตน้นูน้ หลายปีสืบมาเป็นลาํดบั อธิบายสูก่นัฟังแลว้ 

ปฏิปทาขอ้ปฏิบติั อบุายวิธีท่ีจะใหห้มดจดจากภพชาติชเร เป็น

อบุายวธีิท่ีจะดาํเนินใหถ้กูตอ้งตามหลกัของสมาธินัน้ เราสอน

กนัเหลือเกินแลว้ เขา้ใจกนัดีแลว้ ไม่จาํเป็นจะตอ้งไปนั่งสมาธิ 

เกิดกายลหตุา จิตลหตุา กายเบาจิตเบามีความสขุ เอาอานิสงส์

ของสมาธิแคน่ัน้ๆ ใชไ้ม่ได ้ 

นั่งลงไปแลว้เห็นผีเหน็เทวดา มาพดูกนัเรือ่งผีเรื่องเทวดา นั่ง

ไปแลว้รูส้กึขนพองสยองเกลา้ เอามาคยุกนัเป็นคณุของสมาธิ

นัน้ พวกเราไมนิ่ยม การนิยมของพวกเรานัน้เป็นการเอาชนะจิต

เราเอง สามารถบงัคบัจิตของเราอยู่ในถึงจดุหรอืเปา้ท่ีเรา

กาํหนดขึน้มา เรากาํหนดอยูใ่นเปา้ จนอาํนาจสว่นสรา้งขึน้มา

สมบรูณจ์รงิๆ สามารถประคองจิตของเราอยู่ในอาํนาจสว่น

บงัคบัจรงิๆ อยู่ในเปา้ท่ีเราตอ้งการจรงิๆ  
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จนกระทั่งท่ีสดุ อาํนาจสว่นสรา้งสมบรูณ ์สามารถบงัคบัจิต

ไดอ้ย่างเต็มท่ีแลว้ เราถงึจะโอปนยิกธรรม นอ้มของจรงิเขา้มา

พิจารณาสภาพของจรงินัน้คืออะไร เราก็รูอ้ยู่แลว้ สภาพของ

ความไม่เท่ียง เป็นทกุข ์เป็นอนตัตาน่ะ มนัง่ายๆ หญา้ปากคอก

เอามาพิจารณาสิ จิตของเรายอมรบัไหมหละ ท่ีเราไปเหน็เขา

ตาย เป็นยงัไงบา้ง ใจของเราวา่ยงัไง ไปเห็นเขาเจ็บเป็นยงัไง

บา้ง ไปเหน็เขาทกุข ์เป็นยงัไงบา้งหละ ทกุส่ิงทกุอย่างเรา

พิจารณาดเูองตามสภาพของแตล่ะส่ิงนัน้ ใจของเรายอมไหม ใน

เม่ือใจของเรายอมแลว้มนัจะเปล่ียนความรูส้กึทนัทีหละ ถา้ไม่

ยอมก็คือไม่ยอม มนัก็ไม่เปล่ียน ถา้จิตของเรายอมรบัอนันี ้อนั

อ่ืนตอ่ไปหละ ก็ยอมรบั  

ลกัษณะคาํวา่ โลกะวิทแูห่งจิตนัน้ คือรูส้ภาพความเป็นจรงิ

เหลา่นี ้จงึเรยีกวา่โลกะวิทแูห่งจิต ไม่ใช่ไปรูว้า่ เออ้ พรุง่นีค้นนัน้

จะมา วนัมะรนืคนนีจ้ะมา หวยจะออกตวันัน้ตวันี ้อนันัน้ไม่ใช่

ทางท่ีจะไปเพ่ือความพน้ทกุข ์เป็นแคอ่ภิญญาสมาบติัชนิดหนึ่ง 

อาจจะทาํใหเ้ราน่ีหลง หรอือาจจะเป็นผีหลอกก็ได ้ไม่ใช่
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คณุสมบติัอนัแทจ้รงิ เป็นเพียงผลพลอยได ้เราตอ้งตดัทิง้ ถา้เรา

ตอ้งการกา้วไปสูค่วามสาํเรจ็  

ฉะนัน้ขอใหเ้ราทกุทา่นตัง้อกตัง้ใจดาํเนินขึน้มา สรา้ง

อาํนาจสว่นท่ีเราสรา้งขึน้มาเน่ียใหส้มบรูณข์ึน้มาเถิด จนกวา่จะ

ชนะกบัจิตของเราอยา่งสมบรูณแ์ลว้นั่น การโอปนยกิธรรม 

นอ้มสภาพความเป็นจรงิเหลา่นีม้าใหจ้ิตของเรารบัวา่ อนันีเ้ป็น

ทกุข ์ก็จะยอมรบัวา่ทกุข ์อนันีไ้ม่เท่ียง คือก็เหน็วา่ไม่เท่ียงจรงิๆ 

อนันีไ้ม่ใช่อาตมะตวัตนเราเขาอะไรเลย เขาเหลา่นีต้อ้งสลายไป

ตามกาํลงัของธาตโุลก เราก็ย่อมเหน็คนตาย  

มนัเป็นยงัไงหละ ในป่าชา้เหน็กระดกู เหน็เศษกระดกู เหน็

อะไรตอ่อะไรตา่งๆน่ะ เราก็จะเอามาเป็นพยานไดเ้ต็มท่ี จิตก็

ยอมรบัวา่เรารูส้กึเช่นนัน้ ทกุวนันีเ้ราก็ยืมวนัอยู่เท่านัน้ ถา้เรา

เกิดเขา้ใจหรอืยอมรบัอย่างนี ้การเปล่ียนแปลงทางดา้นจิตใจ

ตอ้งเปล่ียนเขา้สูธ่รรมะเรื่อยไป สามารถท่ีจะมองเห็นความ

ละเอียดของความเป็นจรงิ ละเอียดเขา้ไปเป็นลาํดบั จนกระทั่ง
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จิตไปหลงภพยงัไง ลกัษณะของภพน่ีจะละเอียดขึน้เป็นลาํดบั 

อนันีเ้ป็นเรื่องของเราท่ีตอ้งเห็น  

เราไม่ตอ้งการในเรื่องผีเรื่องเทวดา เรื่องหวยเรื่องเบอรเ์อง

อะไรไม่ตอ้ง เราตอ้งการอย่างนีต้า่งหากสาํหรบัพวกเรา เพ่ือจะ

แกไ้ขความหลงของเรา หลงรกั หลงชงั ใหม้นัพน้ไปเสีย มนัก็มี

แคน่ัน้ เพราะฉะนัน้ก็ขอใหพ้วกเราผูป้ฏิบติัทัง้หลาย จงแยกกนั

ไปบาํเพ็ญกนั 

 

ท่ีมา: https://youtu.be/ZwVVWmwFe2E  

 

https://youtu.be/ZwVVWmwFe2E

