
อนกุรรมการกิจการพิเศษ ศูนยพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การปฏิบัติพระกรรมฐาน
บรรยายโดย อาจารยชชัวาลย ชิงชัย∗

การบรรยายครั้งที่ 7∗∗   สมถกรรมฐาน : มรณัสสติ
ลํ าดบัตอไป ขอใหทานทั้งหลายตั้งใจฟงแนวทางแหงการปฏิบัติพระกรรมฐาน ในวันนี้จะ

บรรยายใหทานทั้งหลายไดรับฟงในสวนของสมถกรรมฐานคือการทํ าจิตใหเกิดความสงบซึ่งมี 40
ประการดวยกันโดยจะพูดใหทานทั้งหลายฟงในเรื่องของ มรณัสสติ แปลวา การระลึกนึกถึงความตาย
เปนอารมณ เมื่อพูดถึงความตาย เราทานที่เปนปุถุชนคนธรรมดาฟงแลวก็เกิดความสะดุง เกิดความหวาด
ผวา แตเปนเรื่องที่นาแปลกที่พระพุทธเจาสอนใหบรรดาชาวพุทธทั้งหลายระลึกนึกถึงความตายเปน
อารมณ

มอียูสมัยหนึ่งที่พระพุทธเจารับสั่งถามพระอานนทพุทธอนุชาวา อานนทเธอคิดถึงความตายวัน
ละกีค่ร้ัง ในตอนนั้นพระอานนทยังเปนพระอริยบุคคลขั้นที่ 1 คือเปนโสดาบัน และตองไปเกิดตายอีก 7
ชาตแิลวเขาพระนิพพานทานจึงทูลวา  ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญ ขาพระองคคิดถึงความตายวันละ
7 คร้ัง พระพุทธเจาจึงรับสั่งวา ดูกรอานนท เธอยังประมาทมาก ตถาคตคิดถึงความตายทุกลมหายใจ
ความจรงิแลวความตายนี่มันอยูแคปลายจมูก หายใจเขาไมหายใจออกมันก็ตาย หายใจออกไมหายใจเขา
มันก็ตาย

สุภาษติจนีบอกวา ความตายบางครั้งก็หนักแนนเหมือนขุนเขา บางครั้งก็บางเบาเหมือนขนนก
บางทเีหมอืนตายยากตายเย็นเหมือนกับขุนเขาตั้งมั่นอยูยืนนาน แตบางครั้ง ก็เหมือนขนนกที่บางเบา
สะกดินดิสะกดิหนอย ก็รวงหลนลงมาเหมือนใบไมเหลืองที่ติดอยูที่ขั้ว ใบไมเจอลมพัดนิดหนึ่ง ถูกคน
เขยาตนไมหนอยหนึ่งก็รวงหลนลงมาแลว โดยเฉพาะวันปใหมไทย 13 เมษายนที่ผานไป ปรากฎวาคน
ไทยตายไปกวาหาหกรอยศพ บาดเจ็บไปหาหมื่นกวาคน สงกรานตก็หมายถึงปใหมของไทย พวกเราก็ร่ืน
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เริงดใีจกนัวาถึงปใหมอีกแลว ความจริงเมื่อปใหมมาเยือนทีไร ความจริงควรจะสะดุงควรจะรูสึกหวาด
ผวาเพราะวามันหมายถึงวาอายุของเราที่หมดไป ๆ พูดใหเขาใจชัดขึ้นก็คือ

ถาสมมตเิขากํ าหนดชีวิตมนุษยไวไมเกิน 100 ป ตอนนี้สงกรานตมาถึง ถาตอนนี้สมมติวาเราอายุ
25 ป เขาวัยเบญจเพส ก็หมายถึงชีวิตเราหมดไป 25 ป เรายังเหลือเวลาในโลกอีก 75 ป อยาไปคิดวาอายุ
เราเพิม่ขึน้ การเพิ่มขึ้นเปนเพียงการเพิ่มตัวเลขเทานั้น แตในแงความเปนจริง ชีวิตเราหมดลงไปเรื่อย ๆ ยิ่ง
เวลาผานมากเทาไหร เวลาที่เราจะอยูดูโลกนี้ก็นอยลงเทานั้น นี่คือการคิดในเชิงธรรมะ

เพราะฉะนัน้ โบราณบัณฑิตทั้งหลายที่เขาใจในชีวิต ก็จึงมองชีวิตวาเปนของที่นอยนิดมองชีวิต
วาเปนของไมแนนอน ชีวิตของมนุษยเหมือนกับวัวที่เขากํ าลังนํ าไปฆา ยิ่งมันกาวเทามากกาวเทาไหรมัน
กย็ิง่เขาใกลความตายมากขึ้นเทานั้น ชีวิตของมนุษยเหมือนกับรอยไมที่ขีดลงไปในนํ้ า ขีดลงไปมันก็แยก
ออกจากกนัแลวนํ้ าก็กลับมารวมกันเหมือนเดิม ชีวิตมนุษยเหมือนกับนํ้ าลายบนปลายลิ้นของบุรุษผูมีราง
กายแข็ง เขาสามารถบวนทิ้งเมื่อไหรกไ็ด ชีวิตมนุษยเหมือนหยาดนํ้ าคางบนใบหญา เมื่อพระอาทิตยอุทัย
ไขแสงนํ้ าคางก็พลันมลายหายไป

ดงันัน้ มนุษยที่ฉลาดผูมีปญญาจึงไมควรประมาทในชีวิต การที่พระพุทธเจาสอนใหพิจารณา
ความตายนัน้ จุดประสงคก็คือทานไมตองการใหพวกเราประมาท เพราะมนุษยสวนมากมักจะหลงระเริง
อยูในโลกนี้ นึกวาโลกนี้เปนของเรา เราจะอยูไปชั่วกาลนิรันดร แตความเปนจริงแลวการมาอยูในโลกนี้ก็
เหมอืนกับมาอาศัยอยูช่ัวคราว เหมือนเรามาเชาโรงแรมเช็คอินเขาไป 7 วันเมื่อครบ 7 วันก็เช็คเอาทออก
ชีวติเหมอืนกบัการเดินทางเรือนรางเหมือนกับศาลาที่พักอาศัย อาศัยไดช่ัวกาลเวลาแปบเดียว เมื่อ
สงกรานตคือปใหมมาถึง ทางธรรมะนี่มีการทายปริศนาธรรมดังนี้

อะไรเอย มียักษตนหนึ่ง มีตาอยู 2 ขาง ขางหนึ่งสวาง ขางหนึ่งริบหร่ี มีปากอยู 12 ปาก แตละ
ปากมฟีนอยู 30 ซ่ี กินสัตวทั่วพื้นปฐพี อยากทราบวายักษตนนี้คืออะไร ทานทั้งหลายลองคิดดูซิวา ยักษ
ตนนีค้อือะไร คํ าตอบก็คือ  ยักษตนนี้คือกาลเวลานั่นเอง กาลเวลา มันจะกลืนกินสรรพสัตวสรรพสัตวที่
เกดิมาหนไีมพนกาลเวลา เพราะสัตวแตละประเภทที่เกิดมาในโลกนี้มีกาลเวลาอายุจํ ากัด ยักษตนนี้ที่มีตา
สองขาง ขางหนึ่งสวางก็คือพระอาทิตยไดแกกลางวัน ขางหนึ่งริบหร่ีคือพระจันทรไดแกกลางคืน มีปาก
12 ปากหมายถึงวามีเดือนอยู 12 เดือน แตละปากมีฟน 30 ซ่ีหมายถึง เดือนหนึ่งมี 30 วัน กินสัตวทั่วพื้น
ปฐพกีห็มายความวา เมื่อกาลเวลาผานไป มันก็กลืนกินสรรพสัตว

ยกตวัอยางใหเห็นงาย ๆ เชน เด็กหญิงสมศรีเกิดมา ก็ถูกกาลเวลากัดกินไปเรื่อย ๆ จากเด็กหญิง
สมศรกี็แปรสภาพเปนนางสาวสมศรี กลายเปนนางสมศรี คุณแมสมศรี คุณปาสมศรี คุณยายสมศรี สุด
ทายกเ็ปนคุณสมศรีชาตะและมรณะ นี่คือกาลเวลาที่มันกลืนกินสรรพสัตว เพราะฉะนั้นเมื่อเราพิจารณา
ความตาย ก็คือการที่เราไมประมาท พระพุทธเจาสอนอยูเสมอวาใหเราพิจารณาวา อะธุวัง ชีวิตัง ชีวิตของ
เราเปนของไมยั่งยืน ธุวัง มะระณัง ความตายนี่แหละยั่งยืน อะวัสสัง มะยา มะริตัพพัง เราจะตองตายแน
ๆ  มะระณะปะริโยสานัง หิ เม ชีวิตัง เพราะชีวิตของเรามีความตายเปนที่สุด
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เร่ืองความตายนี่พระพุทธเจาทานนิยมเทศน มีอยูคร้ังหนึ่งทานเสด็จไปเทศนในหมูบานหนึ่ง

ทานกเ็ทศนอยางที่ไดกลาวไปแลว ตรัสสอนแลวยํ้ าเตือนวา ใหทานทั้งหลายพากันเจริญฝกปฏิบัติบอย ๆ
จะไดเตอืนใจใหตนเองไมประมาท ในตอนนั้น ก็มีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อเปสการีธิดาไดฟงมาฟงเทศนจาก
พระพทุธเจาดวย เธอมีอายุประมาณ 14 ป กํ าลังเปนสาวนอย เมื่อเธอไดฟงเทศนจบแลว เธอก็นอมนํ าเอา
ค ําสอนของพระพุทธเจาไปปฏิบัติ นั่ง ยืน เดิน นอน เธอก็คิดถึงความตายอยูเสมอ

 จนกระทั่งสองปผานไป เธออายุยางเขา 16 ป เชาวันหนึ่งพระพุทธเจาทรงแผขายพระญาณเพื่อ
จะตรวจดสัูตวโลกที่จะเสด็จไปโปรด สัตวโลกคนไหนที่มีบุญบารมีพอที่จะบรรลุได พระองคจะเสด็จ
ไปโปรด ปรากฏวาเปสการธิีดา ลูกสาวของนายชางหูก ก็มาปรากฏในพระญาณ พระพุทธเจาก็ทรงตรวจ
ดูว าท ําไมใหนาของเธอจึงมาปรากฏในพระญาณของพระองค ก็ทรงทราบวา พระองคเคยไปเทศนโปรด
เดก็หญงิคนนีเ้มือ่สองปที่แลว ในวันนี้เปนวันสุดทายแหงความตายของเธอ วันนี้เปนวันสุดทายที่เธอจะ
ไดอยูดูโลกนี้ อาศัยความกรุณาจึงเสด็จไปโปรดธิดาชางหูก

ชาวบานเมื่อทราบวาพระพุทธเจาเสด็จมาก็รีบไปเขาเฝา พระพุทธเจาก็ทรงประทับนั่งเฉย เพราะ
ตองการจะโปรดเปสการธิีดา เด็กสาวเมื่อทราบวาพระพุทธเจาเสด็จมาโปรดก็ดีใจวา โอพระพุทธบิดา
ของเรามาแลว วันนี้เปนโชคดีของเรา ที่เราจะไดเขาเฝาพระพุทธบิดา เมื่อสองปที่แลวพระองคเสด็จมา
เทศนโปรด เราก็ปฏิบัติตามคํ าสอนของพระพุทธเจาอยูเปนประจํ า ไมไดขาดวันนี้ชางเปนบุญของเรา
เหลือเกนิ แตเธอมีหนาที่จะตองนํ าดายไปใหพอเพราะพอเปนชางหูกทอผา ปรากฏวาเมื่อเธอมาถึงทาง
แยก ทางหนึ่งแยกไปที่โรงทอหูกของพอ อีกทางหนึ่งเปนทางที่จะเขาเฝาพระพุทธเจา เธอก็คิดวา นาน ๆ
พระพทุธเจาจะเสด็จมา เราจะแวะเขาไปฟงเทศนจากพระพุทธเจากอนดีกวาเสร็จแลวคอยไปหาพอ

พระพุทธเจาทอดพระเนตรเปสการีธิดา พระองคก็แสดงอาการเหมือนตองการจะใหนางเขามา
ชาวบานก็เปดทางใหนางเขาไป พระองคก็รับสั่งถามเปนประโยคที่แปลก ๆ ดังตอไปนี้ ทรงรับสั่งถามวา
เธอมาจากไหน นางก็ตอบวา ไมรูพระเจาขา แลวเธอจะไปไหน นางก็ตอบวา ไมรูพระเจาคะ พระพุทธ
เจาก็รับสั่งถามตอไปวา แลวเธอไมรูจริง ๆ หรือ นางก็ตอบวา รูพระเจาคะ พระพุทธเจาถามตอไปวา เธอ
รูจริง ๆ หรือ นางตอบวา ไมรูพระเจาคะ

 ชาวบานกโ็กรธวาเด็กหญิงตัวนิดเดียวทํ าไมมาพูดเลนล้ินกับพระพุทธเจา รับสั่งถามอะไรก็นา
จะทลูตอบไปตามตรง ทํ าไมมาตอบวารูบาง ไมรูบาง ชาวบานก็ไมพอใจ พระพุทธเจาก็รับสั่งใหชาวบาน
เงยีบ แลวก็ตรัสสั่งใหนางอธิบายสิ่งที่พระองคถาม เราถามวาเธอมาจากไหน ? ทํ าไมเธอตอบวาไมรู นาง
กท็ลูวา พระองคยอมทราบวา หมอมฉันมาจากบานจะไปหาพอ แตที่พระองคถามไมไดถามในเรื่องงาย
ๆ  แบบนี ้พระองคถามนี่หมายความวา  กอนที่หมอมฉันจะมาเกิดในโลกนี้หมอมฉันมาจากไหน หมอม
ฉนัไมรูจึงทรงทูลตอบวา ไมรูพระเจาคะ

พระพทุธเจารับสั่งถามตอวา แลวที่เราถามเธอจะไปไหน เธอบอกวาไมรูหมายความวาอยางไร?
นางทลูวา พระองคก็ทรงทราบวาหมอมฉันถือกระเชาใสดายเพื่อจะไปหาพอเอาดายไปสงใหพอทอผาที่
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โรงชางหูก พระองคยอมไมถามเรื่องงาย ๆ อยางนี้ แตพระองคทรงถามวา เมื่อหมอมฉันตายไปจากโลก
นี ้หมอมฉันจะไปไหน หมอมฉันก็ไมรูจึงทูลวา ไมรู พระเจาขา

  พระพุทธเจารับสั่งถามตอวา เราถามเธอวาไมรูจริง ๆ หรือ แลวทํ าไมเธอบอกวารูละ นางทูล
ตอบวา พระองคถามหมอมฉันวาไมรูจริง ๆ หรือวาตัวเองจะตองตาย ? หมอมฉันรูวาหมอมฉันจะตอง
ตาย แลวเราถามเธอตอไปวา เธอรูหรือทํ าไมเธอบอกวาไมรู หมายความวาอยางไร ? หมอมฉันรูวาหมอม
ฉนัจะตองตายแน แตหมอมฉันไมรูวาหมอมฉัน จะตายวันไหน เวลาไหน

นีก้เ็ปนการโตตอบของคนที่เขาเปนบัณฑิตกัน  มาจากไหนกอนจะมาเกิด ไมรูวามาจากไหน  จะ
ไปไหน ตายไปแลวจะไปเกิดในภพภูมิไหน ไมรูหรือวาจะตองตาย รู ไมเคยประมาทเลยแลวรูหรือวาจะ
ตายเวลาไหน กต็อบวาไมรู ไมมีใครรูวาเราจะตายวันไหน เวลาไหน วันจันทรถึงวันศุกร วันพุธ วัน
อาทติย รูวาจะตองตายแตไมรูวาจะตายเวลาไหน เพราะฉะนั้น ผูที่เปนสาวกของพระพุทธเจาเขาจะไม
ประมาทและเวลาที่คิดถึงความตายมือเทาไมออนดวยความกลัว

คนโบราณทานสอนไววา คิดถึงความตายสบายนัก มักหักรักหักหลงในสงสาร  บรรเทามืดโม
หันอนัธกาล ท ําใหหายหาญสะดุงไมยุงใจ สมัยกอน ปูยาตายายสั่งนักสั่งหนาไมใหพูดเรื่องความตาย ใคร
พดูความตายนี่บางทีถูกตบปาก หาวาพูดเรื่องไมเปนมงคล ยิ่งใครพูดพทุโธจะถูกตบปากแลวถูกดุวาไป
พูดทํ าไม พทุโธเคาเอาไวใหคนจะตายภาวนา ก็เปนเรื่องที่แปลกเหมือนกัน

ดงันัน้ พระพทุธเจาจึงพยายามสอนอยูเสมอใหพิจารณาเรื่องความตาย ในสมัยกอนนานมาแลวมี
ครอบครัวอยูครอบครัวหนึ่ง เคาก็พิจารณาเรื่องความตายกันอยูทั้งครอบครัว ผูเปนพอก็มีอาชีพทํ านา ลูก
ชายกช็วยพอทํ านา ทํ านาอยูทายหมูบาน ปรากฏวาขณะที่ทํ านาอยูนั้น งูเหาก็เล้ือยออกมากัดลูกชายตาย ผู
เปนพอกไ็มพูดอะไรอุมลูกไปวางไวใตตนไมในที่รม เสร็จแลวก็ไปทํ านาไถนาตอ

ขณะก ําลังไถนาอยู เมื่อพบชาวบานที่กํ าลังเดินเขาไปในหมูบานก็รองสั่งไปวา ชวยไปบอก
ภรรยาฉนัทวีา วนันี้ใหเตรียมอาหารมาที่เดียวและก็ขอใหทุกคนในบานมาที่นานี้ใหหมด พอใกล ๆ เที่ยง
ภรรยากม็า ลูกสาวซึ่งเปนนองสาวของผูตาย ภรรยาคนตาย  สาวใช มากันหมดทั้งบาน ในคัมภีรกลาววา
บคุคลทัง้หมดที่มานั้นเปนครอบครัวแปลกประหลาดมาก ไมมีใครเสียนํ้ าตาสักหยด ไมมีใครรองไหคร่ํ า
ครวญ

จนกระทัง่พระอินทรทนไมไหว จึงตองแปลงกายมาเปนพราหมณเฒาเดินเขาไปถามครอบครัวนี้
วา พวกทานกํ าลังทํ าอะไรกันหรือ จึงไดคํ าตอบจากชายผูเปนพอวา กํ าลังเผาลูกชาย พระอินทรแปลงจึง
ถามวา แลวทํ าไมพวกทานถึงดูไมเหมือนมนุษยทั่ว ๆ ไปละ ลูกชายเปนที่รักตายจากไป ตามธรรมดาเขา
ตองรองไหคร่ํ าครวญ แตนี่ทั้งครอบครัวทานไมมีใครมีอาการเศราโศกเสียใจเลยแสดงวาคนตายคงเปน
คนไมดีใชหรือไม

ปรากฏวาทั้งครอบครัวก็พูดใหเหตุผลแตกตางกันดังตอไปนี้ คนเปนพอบอกวา ทานพราหมณ
ธรรมดาลกูนีย่อมเปนเหมือนแกวตาดวงใจ และลูกชายคนนี้ก็เปนคนดีดวยขยันขันแข็งชวยทํ ามาหากิน
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แตทีเ่คาตายแลวฉันไมแสดงอาการเสียใจ เพราะฉันคิดถึงธรรมะขอนงึ ธรรมะขอนั้นก็คือวา ทาน
พราหมณคงเคยเห็นงูที่มันลอกคราบ ธรรมดาที่งูมันลอกคราบ ทานพราหมณเคยเห็นงูมันรองไหเสียดาย
คราบเกาของมันหรือไม ? พระอินทรแปลงตอบวา ไมเคยเห็นเลย ผูเปนพอจึงกลาวตอวา นี้คือเหตุผลที่
ฉนัไมรองไห ลูกชายฉัน ตอนนี้เขาตายไปแลว เมื่อเขาตายไปแลว ก็เหมือนงูที่มันลอกคราบเกา มันไม
รองไหเสยีดายคราบเกา ลูกชายฉันตายไปแลว ถึงฉันจะรองไหขนาดไหนเคาก็ไมฟนคืนกลับมาได
เพราะฉะนัน้ ฉันจึงไมอยากจะรองไหเพราะฉันอายงู งูมันยังไมเคยรองไหเสียดายคราบเกา ฉันรองไห
เพือ่เสยีดายลูกชายที่ตายไปแลวมันก็ไมเกิดประโยชนอะไร

พราหมณหันไปทางมารดาแลวถามวา ลูกชายคนนี้เปนลูกของเธอแลวทํ าไมเธอไมรองไห
ธรรมดาหัวใจแมยอมออนเสมอสํ าหรับลูก พออาจจะไมรองไหยอมเปนธรรมดาผูชายที่ตองเขมแข็ง แต
แมไมรองไหนี่ผิดประหลาด เขาคงเปนลูกไมดีใชไหม แมก็บอกวา เปลาหรอกทานพราหมณ เขาเปนลูก
ทีด่ ีแตเวลาเขามาเกิด เขาก็ไมเคยบอกฉันเลย เวลาเขาจะไปเขาก็ไมเคยร่ํ าลาฉัน เพราะฉะนั้นก็ปวยการที่
ฉนัจะไปรองไหใหเขา เวลาจะมาเกิดเขาก็ไมเคยขออนุญาติเลยวา แม ๆ หนูจะมาเกิด เวลาจะตายเขาก็ไม
เคยมารํ ่าลาสักคํ าแลวฉันจะไปรองไหทํ าไม  เขาอยากมาเขาก็มา เขาอยากไปเขาก็ไป ไมมีประโยชนที่จะ
ไปรองไห

พราหมณหนัไปที่นองสาวถามวา คนตายเขาเปนอะไรกับแมหนู นางตอบวาเขาเปนพี่ชาย จะ
พราหมณกลาววา เขาคงจะเปนพี่ชายที่ชอบแกลงนองชอบทํ ารายนองใชหรือไม เธอจึงไมรองไหเมื่อพี่
ชายตายจากไป นางตอบวา เปลาหรอกทานพราหมณ เขาเปนพี่ชายที่ดี แตฉันคิดถึงหลักธรรมขอหนึ่ง
ธรรมดาวาหญิงสาวคาตัวอยูที่ผิวพรรณอยูที่ใบหนา ถาฉันรองไหนํ้ าตาเปนสายเลือดมันก็ไมเกิด
ประโยชนอะไร พี่ชายฉันตายไปแลวก็ไมฟนคืนมา ผิวพรรณฉันก็หมนหมองคาตัวฉันก็ตก เพราะฉะนั้น
กไ็มเกิดประโยชนที่ฉันจะมานั่งรองไห

พราหมณหันไปถามภรรยาคนตายวา ทํ าไมเธอไมรองไห ผัวคนนี้เขาซอมเธอเชาเย็นหรืออยาง
ไร เธอคงจะดีใจใชไหมจึงไมมีนํ้ าตาใหสามีสักหยด ภรรยาก็บอกวา เปลาหรอกทานพราหมณ เขาเปน
คนดเีหลือเกิน แตที่ดิฉันไมรองไหเพราะดิฉันคิดถึงธรรมะขอหนึ่ง เด็กทารกที่อยูในออมกอดแม แมกก
กอดอยูตอนกลางคืน เงยหนามองดวงจันทรแลวก็ขอดวงจันทรกับแมวา แมจํ า หนูอยากไดดวงจันทร ถา
แมไมเอาดวงจันทรมาเปนของเลนใหหนู หนูจะตายนะ เด็กคนนั้นก็คงจะตองตายแน ๆ การที่เรารองไห
ถึงคนทีต่ายนี ่ ฉันวาเปนความโงเขลามากกวาเด็กที่รองไหอยากไดพระจันทร เพราะพระจันทรก็ยังลอย
มาใหเห็นทุกคืน ๆ มันยังเปนสิ่งที่มองเห็นได แมไมสามารถนํ ามาเปนของเลนได แตการที่เรารองไหถึง
คนทีต่ายไปแลวนี่นาสังเวช นาขบขันกวาเพราะวา คนตายไปแลว เผาไปแลว เอาคืนมาไมได

สุดทายพราหมณก็หันมาถามคนใชวา เจานายที่ตายเขาคงเปนเจานายที่กดขี่ขมเหง ใชแรงงาน
เธอนาด ูพอเขาตายเธอจึงไมเสียนํ้ าตาใหแกเจานายเลย คนใชก็บอกวา เปลาหรอกทานพราหมณ เขาเปน
เจานายทีม่เีมตตาธรรมตอฉันมาก แตที่ฉันไมรองไหเสียดายอาลัยนายนี่ก็เพราะวา ฉันเปนคนใช ฉันตอง
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เอาหมอดนิไปตักนํ้ าอยูตลอดเวลา มีบางวันที่ฉันพลาดลมและหมอนํ้ านั้นตกแตก เมื่อหมอนํ้ าตกแตกก็
ยากนกัทีจ่ะเอามาประสานคืนใหเปนหมอใบเดิมได เหมือนกับนายฉันที่ตายไปแลวไมสามารถจะฟน
กลับคนืมาไดเหมือนกับหมอนํ้ าที่มันแตกสลายไป เพราะฉะนั้นฉันจึงไมรองไห ไมเสียดาย ไมเสียใจ
พราหมณไดฟงครอบครัวประหลาดนี่ก็เกิดความชื่นชมโสมนัส การปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจาก็คือ
การนอมนํ าเอาสิ่งที่อยูรอบขาง งูลอกคราบ ทารกรองไหอยากไดพระจันทร เอาเรื่องหมอที่มันแตก ส่ิง
เหลานีเ้ปนสิ่งที่อยูรอบตัวทั้งนั้น แตก็เอามาสอนเอามาฝกใจจนกระทั่งเขาเกิดความรูสึกมีจิตใจมั่นคงมี
จติใจยอมรบัความจริงได แตถาเราไมฝกใจไมเตรียมใจไวกอน พอเวลาเราเผชิญความตายก็ดี  หรือญาติ
สนทิมติรสหายใกลชิดของเราพบกับความตายก็ดี จิตใจก็จะหวั่นไหว จิตใจก็จะหดหูทอแทตั้งสติไมทัน
ดไีมดีก็อาจจะชอ็คตายตามกันไป มีตัวอยางมากมาย

เพราะฉะนั้นเรื่องมรณสัตนิีเ่ปนสิ่งที่สํ าคัญมาก พระพุทธเจายํ้ าอยูเสมอวาใหเราพิจารณาวาตัวเรา
จะตองตาย คนที่รักก็จะตองตาย เมื่อเราพิจารณาอยูเปนประจํ า ความตายก็จะเปนเหมือนกับเพื่อนที่ใกล
ชิดกบัเรา ไมใชเปนเรื่องที่โหดราย แตความตายเปนเพื่อนที่ดี ที่คอยยํ้ าเตือนใหเราไมประมาท และความ
ตายนีถ่าเราพิจารณาจริง ๆ มันก็มีคุณคา มีประโยชน เพราะถามนุษยเกิดมาไมตายเลย อันนี่กลายเปน
ปญหาใหญแน มนุษยเกิดมาในโลกนี้นานแลว ไมรูกี่แสนปที่ สมมติวามันแกมันเจ็บแตมันไมตาย โลกนี้
คงจะไมไดมีสมาชิกโลกแคเพียงหาหกพันลานคนเหมือนปจจุบัน มันคงจะมีคนมากมายไมรูเทาไร เต็ม
ไปหมด ไมมทีีใ่หเดิน ไมมีที่ใหกิน ไมมีที่ใหอยู แตความตายมันเปนเพื่อนที่นารักตรงที่วา มันเปนความ
ยตุธิรรมของธรรมชาติ ที่ใหมนุษยมีเวลาอันจํ ากัด ใหมีความตายใหมีการสลายราง

เพราะความตายนี่แหละ จึงทํ าใหมีพระพุทธเจาเกิดขึ้นมา เพราะพระพุทธเจาทานมาพิจารณาเห็น
ความแก ความเจ็บ ความตาย ทานจึงไดกลายมาเปนพระพุทธเจา เพราะทานตองการที่จะเอาชนะความ
ตาย เพราะฉะนั้น เราจงเอาวิกฤตเปนโอกาส  เอาสิ่งนาเศราเปนประโยชนแกเราก็แลวกัน ที่คือมรณัสติ
อันเปนกรรมฐานกองหนึ่งใน 40 กอง อันเปนวิธีการทํ าจิตใหเกิดความสงบ สํ าหรับในวันนี้ก็พอสมควร
แกเวลา ขอใหทุกทานตั้งสติคือตัวรูไวที่ดวงตาทั้งสองขาง ลืมตาขึ้นชา ๆ ออกจากสมาธิ ฯ
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