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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพทุ ฺธสฺส ฯ
น เหว ติฏฺํ นาสีนํ น สยานํ น ปตฺถคุํ
ตสฺมา อิธ ชีวติ เสเส กิจฺจกโร สิยา โร น จ มชฺเชติ
ณ บัดนี้ อาตมภาพจักแสดงพระธรรมเทศนา ประดับสติปัญญาของ
ท่านสาธุชนทั้งหลาย เพื่ออุทิศกุศลแก่ท่านผู้ได้ล่วงลับไปแล้ว นับกาลเวลา
ผ่านโดยลำาดับ

การบําเพ็ญกุศลตามประเพณี
อันการบำาเพ็ญกุศลเช่นนี้ นับว่าเป็นการอนุวัตรตามประเพณี เนื่อง
ด้วยพระพุทธศาสนาซึ่งปฏิบัติสืบต่อกันมา โดยทั่วไปถือว่าเป็นการประกาศ
คุณความดีของบุคคลทั้ง ๒ ฝ่าย ที่มีความสัมพันธ์ต่อกัน กล่าวคือท่านผู้
ล่วงลับไปแล้วฝ่ายหนึ่ง และท่านที่ยังดำา รงชีวิตอยู่และมาเป็นเจ้าภาพอีก
ฝ่ายหนึ่ง
ในส่ ว นของท่า นผู้ ล่ว งลั บไปแล้ ว การประกอบพิ ธี นี้ เ ป็ น การ
ประกาศถึงความดีของท่าน ว่าท่านได้เคยกระทำาความดีงาม มีอุปการคุณ
แก่ท่านที่ดำารงชีวิตอยู่ โดยเฉพาะแก่ท่านผู้เป็นเจ้าภาพนั้น จึงเป็นเหตุให้
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ระลึกถึงคุณความดีนั้นหรืออุปการคุณนั้น แล้วขวนขวายกระทำา กิจต่างๆ
อันพึงทำาเพื่อระลึกถึงท่าน อุทิศส่วนกุศลให้ท่าน ตามประเพณีนิยมที่ได้สืบ
กันมาในสังคมและตามหลักของพระศาสนา
ส่วนในฝ่ายของเจ้าภาพที่ได้มาประกอบพิธีนี้ ก็เป็นการประกาศถึง
ความดีของท่าน ว่าเป็นผู้มีกตัญญูกตเวทิตาธรรม เมื่อท่านผู้มีอุปการคุณ
ซึ่งได้ทำาความดีแก่ตนไว้ ได้ล่วงลับไปแล้ว ก็มิได้นิ่งอยู่เฉย ได้ขวนขวาย
กระทำากิจที่ควรทำา มีความรำาลึกถึงท่าน และพยายามแสดงตอบแทน ใน
เมื่อไม่สามารถจะกระทำาได้ด้วยประการอื่น เพราะท่านผู้มีพระคุณได้ล่วงลับไปแล้ว ก็กระทำา โดยวิธีการอุทิศกุศลตามประเพณีนิยมที่ต้องด้วยหลัก
พระพุทธศาสนา

การบําเพ็ญกุศลเป็นโอกาสที่จะได้กระทําความดีงาม
แต่ทั้งนี้ก็มิใช่เป็นเพียงการแสดงความสัมพั นธ์และความดีต่ อกัน
ระหว่างเจ้าภาพกับท่านผู้ลว่ งลับไปเท่านัน้ การทีพ่ ุทธศาสนิกชนแต่โบราณมา
ได้ตั้งหลักให้มีพิธีกรรมเช่นนี้ขึ้น ก็ย่อมมุ่งหมายเพื่อให้เป็นโอกาสที่จะได้
กระทำาความดีงาม ทำาสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นกุศลยิ่งๆ ขึ้นไปด้วย จุดหมาย
สำา คัญของพิธีนั้นก็อยู่ ณ ที่นี้ คือได้อาศัยโอกาสเช่นนี้ กระทำา สิ่งที่ดีงาม
เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตัวเจ้าภาพเอง และเป็นคุณประโยชน์แก่สาธุชนทั้ง
หลายที่ได้เกี่ยวข้องมาร่วมพิธีด้วย สำาหรับท่านที่ได้ล่วงลับไปแล้วนั้น ก็จะ
ได้รับการอุทิศกุศลตามความเชื่อในพุทธศาสนาและประเพณี ให้ท่านได้รับ
ผลแห่งบุญกุศลที่เจ้าภาพได้บำาเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขของท่านในภพสืบต่อไป
ส่วนทางเจ้าภาพก็ได้ประกอบการบุญการกุศล ได้เป็นโอกาสที่ญาติมิตรผู้
หวังดีทั้งหลาย จะได้มาทำาบุญทำากุศลร่วมกันงอกงามในคุณความดียิ่งขึ้นไป
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ความตายเป็นสิ่งที่ไม่น่าพึงใจ
ในทางพุทธศาสนานั้น ท่านให้หาโอกาสทุกอย่างทีจ่ ะกระทำาสิ่งที่
ดีงาม คือเมื่อมีเหตุการณ์อันน่าพึงใจก็ตาม ไม่น่าพึงใจก็ตาม เกิดขึ้น
พุทธศาสนิกชนจะได้ใช้โอกาสนี้ ทำาให้เกิดเป็นประโยชน์เป็นกุศลมากยิ่งๆ
ขึ้นไป สำา หรับในกรณีนี้ ความตายเป็นสิ่งที่ไม่น่าพึงใจ จัดว่าเป็นส่วน
อนิฏฐารมณ์ เป็นการพลัดพรากจากกัน แต่ว่าวิสัยของพุทธศาสนิกชนแล้ว
แม้จะประสบกับสิ่งที่เป็นอารมณ์อันไม่น่าพึงใจ มีเหตุการณ์อันทำา ให้เกิด
ความทุกข์ความโศกเศร้า แต่ก็ใช้เหตุการณ์ที่โศกเศร้านี้แหละทำา สิ่งที่เป็น
กุศ ลเป็ นคุณ เป็ นประโยชน์ยิ่งขึ้น ทั้งแก่ต นเองและแก่ ผู้ อื่ น ตนเองก็ ไ ด้
บำาเพ็ญกุศลทำาความดีในทานศีลภาวนามากยิ่งขึ้น ได้ช่วยบำาเพ็ญประโยชน์
บำารุงพระศาสนา จัดพิธีต่างๆ อันเป็นประโยชน์ ที่จะช่วยให้ท่านผู้มาร่วม
พิธีบำาเพ็ญกุศล ได้รับความเจริญงอกงาม ฝึกฝนอบรมสติปัญญาของตนเอง
ดังเช่นที่ได้มีพระธรรมเทศนาเช่นนี้ ก็นับได้ว่าเป็นการนำา เอาโอกาสหรือ
เหตุการณ์นั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างหนึ่ง

ดูความตายเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต
ที่ ก ล่า วเมื่อ กี้นี้ว่าความตายเป็นสิ่งที่ไม่น่า พึ ง ใจ อั นนี้ ก็ เ ป็ น การ
กล่าวตามวิสัยของปุถุชนทั้งหลาย คือมนุษย์ปุถุชนนั้น ย่อมวัดสิ่งทั้งหลาย
ไปตามความถูกใจไม่ถูกใจของตนเอง ความตายนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกใจ เราก็
ไม่ชอบ ส่วนสิ่งใดที่เราถูกใจ เราก็ชอบ เราก็อยากให้เกิดให้มีขึ้น แต่ถ้ากล่าว
ตามเหตุผลที่แท้จริงแล้ว เรื่องความตายนี้ทา่ นก็จัดอยูใ่ นคติของธรรมดา คือ
เป็นเรื่องธรรมดาอย่างหนึ่ง มีเกิดก็ต้องมีตาย คือเกิดมาแล้วก็ต้องตาย หรือ
ที่ตายก็เพราะได้เกิดมาแล้ว ความเกิดกับความตายนั้นเป็นของคู่กัน จะ
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เลือกเอาเพียงอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้ และเป็นไปตามกระบวนการเหตุผล
หรือเป็นไปตามเหตุปัจจัย มีเกิดก็มีดับ หรือว่าสิ่งทั้งหลายมีความเกิดใน
เบื้องต้น มีความเปลี่ยนแปลงแตกสลายไปในที่สุด แต่กระนั้นก็ตาม ปุถุชน
ทั้งหลายก็ย่อมปรารถนาในส่วนทีต่ นถูกใจ อยากจะเลือกเอาอย่างเดียว คือ
ตามปกติจะชอบพูดถึงความเกิด เมื่อมีความเกิดขึ้นก็มักจะกล่าวถึง หรือ
ยินดีพูดถึงด้วยความชอบใจ มีความลิงโลดตื่นเต้นกันต่างๆ แต่ส่วนความ
ตายนั้นไม่อยากพูดถึงไม่อยากฟัง ตลอดจนว่าแม้แต่นึกถึงก็ไม่อยาก อันนี้
ตรงข้ามกับในทางธรรม

ความตายเป็นเครื่องเตือนสติแก่มนุษย์ปุถุชน
ในทางธรรมนั้นท่านกลับชอบพูดถึงความตาย ท่านไม่ชอบพูดถึง
ความเกิดที่คนทั้งหลายชอบหรือปรารถนา เพราะว่าความตาย ท่านพูดขึ้น
มาแล้ ว ก็ เป็ น เครื่ อ งเตือ นสติแก่มนุษย์ ปุถุช นทั้ งหลาย ให้ ไ ด้ ค วามคิ ด ใน
ธรรมะ แม้ในโอกาสใดท่านจะพูดถึงความเกิดบ้าง ท่านก็จะพูดถึงในแง่ที่
สัมพันธ์กับความตาย เป็นเครื่องเตือนสติเช่นเดียวกัน บางครั้งท่านถึงกับ
พูดว่า ถ้าจะกลัวตายก็ควรจะกลัวเกิด เพราะว่าในเมื่อเกิดขึ้นมาก็ต้องตาย
ในเมื่อไม่อยากตายก็ต้องไม่อยากเกิด การที่พูดอย่างนี้ก็เป็นวิธีการของท่าน
ในการที่จะให้เป็นอนุสติเตือนใจมนุษย์ทั้งหลาย เพื่อจะให้ประพฤติดีปฏิบัติ
ชอบ เพราะว่ามนุษย์ทั้งหลาย เมื่อนึกถึงความเกิดแล้วมีความดีใจ ก็อาจ
จะเกิดความมัวเมาประมาท แทนที่จะคิดเร่งขวนขวายในการทำากิจหน้าที่
ความดีงามต่างๆ ก็อาจจะหันไปเพลิดเพลินสนุกสนาน หาแต่ความสุขความ
ปรนเปรอตนเอง และก็ไม่อยากนึกถึงความตาย เพราะจิตใจสลดหดหู่
และทำาให้เกิดความท้อแท้ อันนี้ในทางธรรมถือว่าเป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้อง
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ทางหลักธรรมท่านจึงสอนให้ระลึกถึงความตาย ทั้งนี้เป็นการพูดทวนกระแส
จิตของมนุษย์ แต่มุ่งเพื่อประโยชน์แก่มนุษย์นั่นเอง มุ่งจะให้ยอมรับความ
จริง และเผชิญหน้าความจริง และแนะวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องคือมิใช่กล่าว
เพียงให้ระลึกถึงความตาย แต่ท่านให้ระลึกถึงความตายแล้วแนะวิธีปฏิบัติที่
ถูกต้องต่อความตายด้วย

วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องต่อความตาย
มนุษย์ปุถุชนนึกถึงความตายอย่างไม่ถูกต้องอย่างไร และในทาง
พระศาสนาสอนหรือแนะนำาให้ปฏิบัติให้ถูกต้องอย่างไร มนุษย์ปุถุชนนึกถึง
ความตายอย่างไม่ถูกต้องคือมีความหวาดหวั่นพรั่นกลัว มีความสลดหดหู่
ท้อแท้ หรือจะขยายให้พิสดารต่อไปอีก ก็สัมพันธ์กับบุคคลที่ตายนั้นที่ตน
ระลึกถึง ถ้าหากระลึกถึงความตายของบุคคลทีต่ นเองเกลียดชังหรือไม่พอใจ
บุคคลที่เป็นศัตรู มนุษย์ปุถุชนก็จะมีความดีใจ แต่ถ้าหากว่าบุคคลทีต่ ายนั้น
ไม่เกี่ยวข้องกับตนเอง เป็นบุคคลทั่วๆ ไป ก็จะระลึกถึงด้วยความเฉย หรือ
ว่าถ้าจะระลึกถึงตัวความตายนั้น ก็จะมีความหวาดหวั่นพรั่นใจหวาดเสียว
หรือมีความสลดหดหู่ท้อแท้ รวมความว่า จิตมนุษย์ปุถุชนไม่สามารถตั้งอยู่
ในความดีความงามที่แท้จริงได้ แต่เอนเอียงไปในด้านต่างๆ ถึงแม้ถ้าไม่
เกี่ยวกับบุคคลอื่น นึกถึงความตายของตนเอง ก็จ ะมี ความหวาดกลัว
ความหดหู่ท้อแท้ ดังได้กล่าวมาแล้ว

ระลึกถึงความตายจิตไม่ประมาท
ส่วนในทางพระศาสนานั้น ท่านสอนให้ระลึกถึงความตายเพื่อเป็น
เครื่องกระตุ้นเตือนใจตนเอง ว่าความตายนั้นเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต มัน
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จะต้ อ งเกิ ด มี ขึ้ น เป็ น เรื่ อ งสื บ ต่ อ ไปจากความเกิ ด ในเมื่ อ มั น เป็ น เรื่ อ ง
ธรรมดาก็ไม่ต้องไปกลัว แต่มีข้อที่น่าพิจารณาว่า ความตายนั้นซึ่งเป็นของ
แน่นอน แต่จะมาถึงเมื่อไรไม่แน่ ชีวิตของคนเราอาจจะสั้นหรืออาจจะยาว
ไม่มีเครื่องกำาหนดให้มองเห็นได้ชัดเจน เพราะฉะนั้น จึงควรใช้เป็นเครื่อง
เร่งเร้าตนเองให้มีความไม่ประมาท กล่าวคือ ชีวิตนี้มีกิจหน้าที่อะไร ก็ควร
เร่งรัดจัดทำา ชีวติ ของตนจะมีค่าและความดีงามอย่างไร ก็ควรเร่งขวนขวาย
ประกอบกรรมที่จะให้เป็นอย่างนั้น ให้ชีวิตของตนมีคุณค่า ให้อยู่อย่างมี
ประโยชน์ และตายไปก็มีคุณค่าเหลือทิ้งไว้ เป็นประโยชน์แก่คนอื่นภาย
หลังด้วย อันนี้เป็นคำาสอนทางพระศาสนา สำาหรับให้ระลึกถึงความตาย

พิจารณาความตายเพื่อให้รู้ความเป็นจริงของชีวิต
ส่ว นในอี กขั้นหนึ่งซึ่งเป็นขั้นสูงขึ้นไป ท่านก็ส อนให้พิ จารณาถึ ง
ความตายนั้น ในฐานะเป็นคติธรรมดาดังได้กล่าวแล้ว แต่ความหมายของ
คติธรรมดา คือให้รู้ความเป็นจริงของชีวิต ว่ามีการเริ่มต้นและสิ้นสุด เพื่อ
จิตใจจะได้ไม่ถูกครอบงำาบีบคั้น ด้วยความทุกข์จากความพลัดพราก จาก
การที่นึกถึงความตายของตนเอง เป็นต้น คือรู้เท่าทันความเป็นไปของ
ธรรมดา แล้วก็มีจิตใจสบายดำารงอยู่ในปกติได้เสมอ รำาลึกถึงความตายด้วย
ความไม่หวาดหวั่น และเป็นอยู่ดว้ ยปัญญา คือกระทำาสิ่งต่างๆ ด้วยความรู้
และเข้าใจธรรมดานั้น หมายความว่า อยู่ด้วยความรู้เหตุผล อะไรเป็นสิ่ง
ควรทำา ก็กระทำา ไป อะไรเป็นสิ่งที่เป็นปัญหา ควรแก้ไข ก็กระทำา ไปตาม
เหตุปัจจัย อันนี้ก็เป็นคำาสอนขั้นสูงขึ้นไปในทางพระศาสนา
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ขั้นตอนการปฏิบัติของมนุษย์ต่อเรื่องความตาย
สรุ ปว่า ท่ า ทีก ารปฏิบัติของมนุ ษย์ ต่อ เรื่ อ งความตายนี้ แสดงถึ ง
ความเจริญงอกงามแห่งจิตใจของมนุษย์เป็น ๓ ขั้นด้วยกัน คือ
ขั้นที่ ๑ มนุษย์ปุถุชนทั่วไป ท่านว่าเป็นปุถุชนที่ยังมิได้สดับ คือ
ยังไม่มีการศึกษา ก็จะระลึกนึกถึงความตายด้วยความหวาดหวั่นพรั่นกลัว
เศร้าหดหู่ท้อแท้ ระย่อท้อถอย
ขั้นที่ ๒ สูงขึ้นไป เป็นอริยสาวกผู้มีการศึกษา ได้สดับแล้ว ก็
ระลึกถึงความตายโดยเป็นอนุสติ สำา หรับตักเตือนใจไม่ให้ ประมาท เร่ง
ขวนขวายปฏิบัติ ประกอบหน้าที่ คุณงามความดีให้ชีวิตนี้มีประโยชน์ มี
คุณค่า
ขั้นที่ ๓ คือให้รู้เท่าทันความตาย ซึ่งมีคติเนื่องอยู่ในธรรมดา จะ
ได้มีชีวิตที่ปราศจากความทุกข์ ไม่ถูกบีบคั้นด้วยความรู้สึกหวาดหวั่นพรั่น
กลัวต่อความพลัดพรากเป็นต้น มีใจปลอดโปร่งโล่งสบาย และเป็นอยู่ด้วย
ปัญญาที่กระทำาการไปตามเหตุผล ด้วยความรู้เท่าทันเหตุปัจจัย
เรื่องท่าทีปฏิบัติเช่นนี้ มิใช่เฉพาะต่อความตายเท่านั้น แม้ในเรื่อง
ทั่วๆ ไป มนุษย์ก็จะปฏิบัติด้วยท่าที ๓ ประการเหล่านี้ แต่ข้อสังเกตที่น่าจะ
กล่าวถึงในที่นี้ก็คือ ในประการที่ ๒ ซึ่งในที่นี้กล่าวถึงคำาสอนในทางพระ
ศาสนา ว่าให้มนุษย์ขวนขวายเร่งกระทำาการต่างๆ โดยนำาเอาการระลึกถึง
ความตายนั้นมาเป็นเครือ่ งเร่งเร้า
มนุษย์ทั่วไป ในการดำาเนินชีวิตประจำาวันนั้น ก็อาศัยสิ่งต่างๆ เป็น
เครื่ องเร่ งเร้าตัวเองในการกระทำา การต่างๆ อยู่ตลอดเวลา แต่ว่า เครื่ อ ง
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เร่งเร้ า ของมนุ ษ ย์ นั้นมิใช่ เ ป็น เรื่อ งคุณธรรมหรือ อนุ ส ติ อย่า งเช่ นในทาง
พระพุทธศาสนาสอนไว้ หรือมีบ้างก็ปนกันไปกับเครื่องเร้าอย่างอื่น
เครื่องเร้าอย่างอื่นที่มีอยู่มาก เป็นไปโดยปกติธรรมดานี้มีอะไร
เครื่องเร่งเร้าโดยทั่วไปนั้นก็ได้แก่สิ่งบีบคั้น คือความทุกข์และกิเลสที่อยู่
ภายในจิตใจ คือมนุษย์นั้น ที่จะกระทำาการต่างๆ มีความพยายามอะไรโดย
มากนั้น ต้องมีเครื่องเร่งเร้าขึ้นมา แต่เครื่องเร่งเร้านั้นคือ เครื่องบีบคั้นนั้น
เองคือมนุษย์ถูกบีบคั้นก็ดิ้นรนขวนขวายทำาการต่างๆ โดยมากไม่สามารถ
กระทำาการต่างๆ เพียงด้วยความรู้ความเข้าใจ ด้วยปัญญารู้เหตุรู้ผลเท่านั้น
แต่ต้องอาศัยสิ่งบีบคั้นเข้ามาเช่น มีความกลัว หรือมีปัญหาเข้ามาเร่งรัดตน
เอง โดยเฉพาะก็คือเรื่องกิเลสภายในจิตใจ กิเลสก็คือความโลภ ความอยาก
ได้ ก็เป็นเครื่องเร่งเร้าบีบคั้นในใจให้กระทำา การต่างๆ หรือเพราะโทสะ
ความโกรธ ความชิงชัง ความต้องการทำาลาย ความขัดเคือง ความขัดแย้ง
อย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นเหตุเร่งเร้าบีบคั้นในใจ ให้กระทำาการเพียรพยายาม
ดิ้นรนขวนขวาย และโมหะ แสดงออกมาในรูปของความกลัว ความหวาด
ระแวงเป็นต้น ก็เป็นเครื่องบีบคั้น ทำาให้ดิ้นรนขวนขวายทำาการต่างๆ

ชนิดแห่งความประมาท
อันนี้เป็นเรื่องของมนุษย์ปุถุชนที่เป็นไปโดยมาก แต่ถ้าหากว่าไม่มี
กิเลสมาเป็นเครื่องเร่งเร้า ไม่มีเครื่องบีบคั้นมาบีบรัดตนเองแล้ว ปุถุชนก็มัก
จะตกอยู่ในความนิ่งเฉยเฉื่อยชา ไม่ขวนขวายกระทำาการต่างๆ การที่อยู่ใน
ความนิ่งเฉย ไม่ประกอบกิจที่ควรทำา ไม่ละเว้นสิ่งที่ไม่ควรกระทำา นี้ คือ
ลักษณะที่ท่านเรียกว่าความประมาท รวมความว่าเพราะอำานาจกิเลส จึง
ทำาให้มนุษย์ดิ้นรนขวนขวายทำา การต่างๆ แต่ในเมื่อไม่มีกิเลสที่บีบคั้น
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มนุษย์ก็ตกอยู่ในความประมาท ซึ่งก็คืออยู่ในอำานาจของกิเลสเช่นเดียวกัน
แต่กิเลสในที่นี้หมายถึงความติดในความสุข ความเพลิดเพลินที่มีอยู่สบาย
แล้วก็เลยไม่ดิ้นรนกระทำาการที่ควรทำา เพราะฉะนั้นตกลงว่า ถ้าเป็นปุถุชน
โดยสมบูรณ์แล้วก็จะอยู่ด้วยกิเลส ทำาการขวนขวายต่างๆ ก็ด้วยกิเลส อยู่
เฉยก็ด้วยกิเลส ซึ่งมีศัพท์เฉพาะ เรียกว่า ความประมาท นี้เป็นขั้นหนึ่ง

เพียรพยายามด้วยอํานาจคุณธรรม
ในทางธรรมะต้องการให้มนุษย์ดิ้นรนขวนขวายด้วยอำานาจคุณธรรม
ให้พยายามนำาคุณธรรมเข้ามาแทน เข้ามาเป็นเครื่องเร่งเร้ากระตุ้น เช่น เอา
ความสำานึก เอาศรัทธา ความกรุณาอย่างเช่นการระลึกถึงความตายที่ท่าน
เรียกว่ามรณานุสติ เป็นต้น มาเป็นเครื่องกระตุ้ นเร่ง เร้า ใจให้ ขวนขวาย
กระทำาการต่างๆ มิใช่กระทำาด้วย โลภะ โทสะ โมหะ และแม้ไม่มีความทุกข์
ไม่มีกิเลสเข้ามาบีบคั้น ก็ให้สามารถขวนขวายกระทำาสิ่งทีด่ ีงาม อันเป็นการ
กระทำา ได้ด้วยคุณธรรมของตนเอง คือมีความไม่ประมาทได้เสมอ เพราะ
ฉะนั้นลักษณะที่ต่างกันในการขวนขวายกระทำาความเพียรของปุถุชนกับการ
ปฏิบัติตามคำาสอนในทางพระศาสนาก็คือ ฝ่ายหนึ่งนั้นดิ้นรนขวนขวายด้วย
อำานาจของกิเลส ส่วนในทางธรรม ให้ดิ้นรนขวนขวายเพียรพยายามด้วย
อำานาจคุณธรรม นี้เป็นขั้นสอง คืออาศัยการกระตุ้นเตือนเร่งเร้า

คติเกี่ยวกับการรู้เท่าทันธรรมดา
สูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง ก็คือขั้นรู้เท่าทันธรรมดา เรื่องคติเกี่ยวกับการ
รู้เท่าทันธรรมดานี้ เมื่อนำามาสั่งสอนแก่ปุถุชนก็ก่อปัญหาขึ้นได้อกี คือมนุษย์
ปุถุชนนั้น พอจะเห็น พอจะเชื่อ เข้าใจเรื่องความเป็นไปตามธรรมดาได้
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พอมองเห็นธรรมดาก็ปรับใจตนเองได้ ใจก็สบาย ที่เคยมีความทุกข์อะไรต่อ
มิอะไรต่างๆ เช่น ความพลัดพรากจากคนหรือของซึ่งเป็นทีร่ ัก ความประสบ
กับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาแล้วไม่ได้สมหวังต่างๆ ที่เคยทำาให้ตนเองมีความ
ทุกข์ เป็นเครื่องบีบคั้นให้ดิ้นรนขวนขวายพยายามนั้น พอได้รับคำาสอนทาง
พระศาสนาให้รู้เท่าทันธรรมดาแล้วก็เลยเชื่อ มองเห็นตามก็เลยปรับใจได้
สบายใจ พอสบายใจก็เรียกว่าทุกข์น้อยลงหรือหมดทุกข์ แต่ปัญหาของ
ปุถุชนก็ตามมาอีก ปุถุชนจะไม่ได้อยู่เพียงนั้น พอปรับใจได้ แล้วสบายใจก็
หยุด ไม่ดิ้นรนขวนขวายที่จะกระทำากิจที่ควรทำากลับอยู่นิ่งเฉยเสีย ปัญหา
ที่แท้จริงก็ไม่ได้แก้ไข ต้นตอของปัญหาที่แท้จริงก็มิได้ขวนขวายจะศึกษาให้รู้
และเข้าใจ เพื่อจะแก้ไขให้เรียบร้อย ตกลงก็เกิดเป็นโทษได้อีก เพราะฉะนั้น
เรื่องของมนุษย์ปุถุชนแล้ว แม้ได้รับคำา สอนในทางธรรม ก็เป็นปัญหาเกิด
ขึ้นได้เหมือนกันถ้าไม่รู้จักคอยฝึกพยายามที่จะดำารงอยู่ในความไม่ประมาท
อยู่เสมอ
ในที่นี้ มีข้อที่ควรกล่าวแทรกเข้ามาเป็น ๒ เรื่อง คือเรื่องการปรับ
และการเฉย

การปรับตัวเอง
การปรับมี ๒ อย่าง คือ ปรับภายนอก กับ ปรับภายใน
ปรั บภายนอก หมายความว่า สิ่ง ทั้ง หลายที่ เกิ ด เป็ น ปั ญ หาขึ้ น
วุ่นวายภายนอก แล้วเราจัดการแก้ไขให้เรียบร้อย ให้สงบลงได้ก็เรียกว่า
ปรับภายนอก
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อีกอย่างหนึ่งคือ ใจของตนเองที่วุ่นวายเกิดความทุกข์ความเดือด
ร้อนปรับใจของตนเองได้ด้วยความรู้ความเห็นธรรมดา เรียกว่าการปรับใจ
หรือการปรับภายใน
มนุษย์ปุถุชนทั่วไปจะมุ่งไปที่การปรับภายนอก อะไรๆ ก็พยายาม
จะไปแก้ภายนอกให้เข้ากับที่ต นเองต้อ งการ เสร็จแล้วระหว่างนั้นก็เกิด
ความทุกข์ ความเดือดร้อนมาก เพราะสิ่งทั้งหลายไม่เป็นไปตามใจตัวเอง
ทีนี้ พอได้รับคำาสอนทางธรรมก็รู้จักหันเข้ามาปรับภายใน คือปรับใจของ
ตนเองได้ ข้างนอกจะเป็นอย่างไรใจก็พอมีความสุข แต่ว่าถ้าหากไม่รู้จัก
ความพอดีสมดุล ก็เกิดปัญหาได้ทั้งสองอย่าง คือปรับแต่ภายนอกภายในไม่
ปรับก็มีความทุกข์มาก ถ้าปรับแต่ภายในใจ พอมีความสุข ส่วนข้างนอกไม่
ได้แก้ไขให้เรียบร้อยก็เกิดปัญหาต่อไป เรื่องของปุถุชนก็มักจะวนเวียนอยู่
สองประการนี้ นี่คือเรื่องของการปรับ เพราะฉะนั้น จะต้องหาความพอดี
ในระหว่างการปรับสองอย่าง ถ้ากล่าวโดยทัว่ ไปก็ต้องปรับทั้งสอง

การเฉยของมนุษย์
เรื่องความเฉย ได้กล่าวว่าบุคคลเมื่อปรับใจตนได้ หรือสิ่งต่างๆ
เป็นไปโดยเรียบร้อยไม่วุ่นวายก็เฉย ความนิ่งเฉยนี้ในทางพระศาสนากล่าว
โดยย่อมีสองอย่าง
อย่างหนึ่งคือ เฉยโดยไม่รู้ เฉยโง่ๆ ท่านเรียกว่าอัญญาณุเบกขา
คือเฉยเรื่อยเปื่อย เฉยไม่รู้เรื่อง เฉยไม่เอาเรื่องเอาราว คือไม่รู้ว่ามีเรื่อง
อะไรเกิดขึ้นก็นิ่งเฉย หรือว่าเฉยโดยไม่เรียนรู้เรื่องราวที่เป็นไป ไม่ได้เกิด
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จากความรู้ความเข้าใจ อันนี้เป็นความเฉยที่เกิดจากโมหะ หาใช่เป็น
คุณธรรมไม่ เป็นอุเบกขาชนิดหนึ่ง แต่เป็นอกุศลเรียกว่า อัญญาณุเบกขา
อย่างที่สอง เป็นการเฉยอย่างถูกต้องตามหลักธรรมเป็นโสภณเจตสิก คือความเฉยที่เกิดจากความรู้ หมายความว่ารู้ว่าอะไรเป็นอย่างไร
ควรจะทำาอะไร เมื่อไร อย่างไร ก็เลยเฉยไว้ ไม่ตื่นเต้นโวยวาย รอทำาไปตาม
ลำาดับจังหวะขั้นตอน อันนี้เป็นความเฉยที่ถูกต้องในทางธรรมะ
ปุถุชนโดยมากมักจะเฉยแบบที่หนึ่ง คือเฉยไม่รู้เรือ่ ง เฉยด้วยโมหะ
หรืออัญญาณุเบกขา เฉยด้วยความไม่รู้ก็เกิดโทษ ฉะนั้นต้องทำาความเข้าใจ
แยกได้ระหว่างเรื่องการปรับสองอย่าง และการเฉยสองอย่างนี้ ซึ่งทั้งหมด
นั้นก็เกี่ยวด้วยความประมาทและความไม่ประมาท กล่าวคือเมื่อปรับภายใน
ได้ แต่ว่าไม่ขวนขวายทำาสิ่งที่ควรทำาต่อไป ก็เฉยโดยไม่รู้หรือไม่หาความรู้
ไม่ใช่เฉยที่เป็นไปด้วยความรู้ความเข้าใจ ก็กลายเป็นความประมาท เรื่อง
ประมาทเช่นนี้ไม่เฉพาะปุถุชนเท่านั้น แม้แต่พระอริยบุคคลท่านก็กล่าวว่ายัง
ประมาทได้ ตราบใดที่ยังเป็นอริยบุคคลเบื้องต้น คือ ไม่บรรลุอรหัตตผล
พระโสดาบัน พระสกิทาคามี เหล่านี้ล้วนประมาทได้ทั้งสิ้น มีแต่พระ
อรหันต์เท่านั้นที่ไม่ประมาท ท่านใช้คำาว่าพระอรหันต์เป็นผู้ที่ไม่สามารถจะ
ประมาท

การเพลิดเพลินในความสุขคือความประมาท
พระโสดาบันนั้น ท่านแสดงตัวอย่างไว้ว่า เมื่อได้บรรลุคุณธรรม
เบื้องสูงแล้ว เกิ ดความพอใจ เคยมีความทุกข์มากมายก็ไ ม่มี ความทุกข์
หรือทุกข์เหลือน้อยเหลือเกินแล้ว มีความสุขสบายเกิดขึ้นมาก ก็มีความ
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พอใจว่า เราได้ เพี ยรพยายามปฏิ บัติธรรมมาได้บรรลุ ผ ลสำา เร็ จ เพี ย งนี้ มี
คุณธรรมในตนแล้วอย่างนี้ๆ ได้ละกิเลสแล้วอย่างนี้ๆ ได้ประกอบด้วยธรรม
วิเศษอย่างนี้ๆ ก็มีความพอใจเป็นเหตุให้หยุดเฉยอยู่สบายๆ พระพุทธเจ้า
ตรัสเรียกว่า นี้เป็นผู้ประมาทแล้ว เพราะไม่ขวนขวายเร่งรัดตนเองในการ
ทำาความเพียรเพื่อคุณธรรมเบื้องสูงยิ่งขึ้นไป ส่วนพระอรหันต์เป็นผู้ไม่อาจ
ประมาทเพราะอะไร เพราะมีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาและไม่มีกิเลสที่จะเป็นเหตุ
ให้ประมาท ได้กล่าวแล้วว่าคนที่ประมาทนั้นเพราะยังมีกิเลส คือจะด้วย
ปรับใจตนเองได้ หรือด้วยเหตุการณ์ทั้งหลายยังไม่บีบคั้นก็ตาม ก็มีกิเลสที่
เป็นเหตุให้ติดในความสุข เพลินในความสบาย การที่เพลินติดในความสุข
นั่นแหละ เป็นลักษณะของกิเลส คือเกิดจากกิเลส และเป็นตัวที่เรียกว่า
ความประมาท
ส่ ว นพระอรหัน ต์นั้ นเป็ น อยู่ ด้ว ยปัญ ญา รู้ เ ท่ า ทั น ธรรมดาและ
กระทำาการด้วยความรู้เท่าทันธรรมดานั้น เพราะฉะนั้น ขั้นที่หนึ่ง ในใจ
ของท่านเองก็ปรับได้ มีความสุขในทุกสถานการณ์ ขั้นที่สองในการปฏิบัติ
ดำาเนินชีวิตของท่านก็คือปฏิบัติไปด้วยความรู้ว่าอะไรเป็นอย่างไร อะไรเกิด
ขึ้นจากเหตุปัจจัยอะไร อะไรจะก่อให้เกิดปัญหาหรือไม่ ถ้าเป็นปัญหาก็ศกึ ษา
หาเหตุปัจจัยและแก้ไขเสีย ก็ทำาให้การปรับภายนอกดำาเนินไปได้ หรือรู้จน
กระทั่งว่า สิ่งเหล่านี้ดำาเนินไปไม่ได้ ก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเช่นเดียวกัน
นี้ก็เป็นเครื่องวัดความแตกต่างเป็นขั้นๆ ตั้งแต่ปุถุชนสูงขึ้นมาถึงอริยบุคคล
แล้วกระทั่งเป็นพระอรหันต์
ทีนี้ กลับมากล่าวถึงด้านปุถุชนต่อไป สำาหรับปุถุชนนั้นเป็นอันว่า
ต้องอาศัยสิ่งบีบคั้นเร่งเร้ามาช่วยให้ดิ้นรนขวนขวายกระทำา การต่างๆ แต่
เพราะเหตุว่าปุถุชนโดยทั่วไปนั้น คอยอาศัยเครื่องเร่งเร้าบีบคั้นที่เป็นอกุศล
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โดยอาศัยความทุกข์บ้าง โดยอาศัยกิเลส คือความโลภ ความโกรธ ความ
หลงบ้ า ง ในทางพระศาสนาเห็ น ว่ า เป็ น โทษ จึ ง ได้ แ นะนำา ในทางที่ จ ะ
ปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น คือนำาเอาคุณธรรมมาเป็นเครื่องเร่งเร้าตนเอง เอา
ศรัทธามาเป็นเครื่องเร่งเร้าบ้าง เอามรณสติมาเป็นเครื่องเร่งเร้าบ้าง ก็ทำาให้
มนุษย์อยู่ด้วยความดีงามมากขึ้น กระทำาสิ่งที่ดีงาม และกระทำาการที่เป็น
ประโยชน์ต่อกันมากขึ้น

ปรับปรุงตนเองให้เจริญคุณธรรมอยู่เสมอ
แต่อย่างไรก็ตาม มีข้อที่ควรจะระลึกไว้ว่า ตราบใดที่มนุษย์ยังต้อง
ใช้วิธีเร่งเร้าบีบคั้นด้วยความทุกข์เป็นต้น แม้ตลอดด้วยคุณธรรมดังที่กล่าว
มาเป็นเครื่องมากระตุ้นตนให้ขวนขวายทำาการต่างๆ ตราบนั้นโลกมนุษย์ก็ยัง
ไม่มี ความปลอดภั ย หมายความว่า มนุษย์ยังไม่ ส ามารถเป็ นผู้ อ ยู่ ด้ ว ย
ปัญญาบริสุทธิ์อย่างแท้จริง การทีต่ ้องอาศัยสิ่งเร่งเร้ามาเร่งรัดกระตุ้นตนเอง
ให้กระทำาการต่างๆ นั้น ย่อม
(๑) มีโอกาสที่จะเกิดความประมาทอยู่เสมอ หมายความว่าขาด
เครื่องกระตุ้นเร่งเร้าขึ้นมาเมื่อไร ก็จะตกอยู่ในความประมาทอีก
(๒) การประกอบกรรมทำา การต่างๆ ของมนุษย์ที่อยู่ด้วยเครื่อง
กระตุ้นเร่งเร้าเช่นนั้น จะมีความไม่พอดีอยู่เสมอ มากเกินไปบ้าง น้อยเกิน
ไปบ้าง ไม่พอดีที่จะแก้ปัญหา เพราะทำา ด้วยแรงแต่ขาดความรู้ หรือทำา
ตามความแรงไม่ ทำา ตามความรู้ เพราะฉะนั้ น ก็ จ ะก่ อ ให้ เกิ ด ปั ญ หาแก่
ตนเองบ้าง แก่ผู้อื่นบ้าง อยู่เรื่อยไป
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ทางพระศาสนาจึงต้องให้มนุษย์ฝึกฝนตนเองให้เจริญงอกงามขึ้นไป
ในคุณธรรมอยู่เสมอ คือ จะต้องให้พยายามเป็นอยู่ มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญา
คือเป็นอยู่ด้วยรู้เข้าใจธรรมดา ความรู้เท่าทันธรรมดาแล้วประมาทหรือไม่นี้
แหละเป็นเครื่องวัดอย่างหนึ่งว่า บุคคลผู้นั้นได้บรรลุคุณธรรมสูงแค่ไหน
กล่าวง่ายๆ ว่า ตราบใดที่แม้จะได้รู้เข้าใจธรรมะ รู้เข้าใจธรรมดาดีแล้ว แต่
ยังมีความประมาทอยู่ อันนี้แสดงว่ายังไม่ได้บรรลุคุณธรรมเบื้องสูง อย่าง
น้อยก็คือยังไม่ได้บรรลุอรหัตตผล อาจได้เป็นอริยบุคคลก็เป็นในชั้นต้นๆ
ยำ้าความว่าคนหมดกิเลสแล้ว รู้เท่าทันธรรมดาและทำาการด้วยความรู้เท่าทัน
ธรรมดานั้ น แต่ ค นมี กิเ ลสรู้ต ามเห็ น ตามธรรมดาหรื อ ได้ ค วามรู้ เ ท่ า ทั น
ธรรมดาแล้ว แต่ทำาการด้วยเอาตัวสบายเป็นเกณฑ์ ถ้าตัวสบายแล้ว ก็ไม่
ขวนขวายไม่คิดทำา ส่วนคนหมดกิเลสรู้เท่าทันธรรมดา สบายใจแล้ว แต่ถ้า
ปัญหายังมีก็กระทำา มีอะไรควรทำาก็ทำาเรื่อยไป

อยู่ด้วยการรู้เท่าทันธรรมดาของชีวิต
รวมความว่าพระศาสนานั้น สอนมนุษย์ ใ ห้ ฝึ ก ตนเอง ให้ เจริ ญ
ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปเสมอ เจริญจากขั้นต้นให้ผ่านพ้นความเป็นปุถุชนที่มีแต่
ความสลดหดหู่ท้อแท้ใจ มาสู่ความเร่งเร้าตนเองให้ ขวนขวายทำา ความดี
ต่างๆ ด้วยอาศัยคุณธรรมนำามาเป็นอนุสติเครื่องเตือนใจตนเอง และเจริญ
ถึงขั้นสูงสุดก็คือ ให้อยูด่ ้วยความรู้เท่าทันธรรมดา และทำาการด้วยปัญญาที่
รู้เท่าทันธรรมดานั้นตามเหตุปัจจัย ซึ่งในวิธีการทั้งหมดนั้น สำาหรับมนุษย์
ปุถุชน ทางพระศาสนาได้เน้นในประการที่สอง ซึ่งอยู่ในขั้นท่ามกลาง คือ
การใช้คุณธรรมมาเป็นเครื่องเร่งเร้า แต่ในกรณีของมรณสตินี้ ทำาให้เห็นว่า
ท่านใช้ทั้งสองประกอบกันคือ ประการหนึ่งก็ให้ใช้ปัญญาพิจารณารู้เท่าทัน

ระลึกถึงความตาย
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ธรรมดาด้วย ที่ว่าให้รู้ว่าความตายเป็นของธรรมดา เป็นของคู่กับความเกิด
เกิดแล้วต้องมีดับ เมื่อเข้าใจแล้วก็ทำาใจให้สบาย หายจากทุกข์ได้ แต่พร้อม
กันนั้นก็ใช้วธิ ีเร่งเร้าด้วยคุณธรรมด้วยว่า ให้ระลึกไว้วา่ ความตายนั้นเป็นของ
แน่นอน แต่จะมาถึงวันใดไม่แน่นอน
เพราะฉะนั้น เมื่อยังมีชีวิตอยู่นี้ ให้เร่งขวนขวายทำากิจหน้าที่ความ
ดีต่างๆ อันนี้คือหลักที่เราเรียกว่ามรณสติ ซึ่งมรณสติเช่นนี้ ก็มาเข้ากั บ
แนวทางปฏิบัติที่อาตมภาพได้ยกคำาสอนในพระไตรปิฎกมาตั้งเป็นนิกเขปบท
คือบทหัวข้อสำาหรับอธิบายไว้ ทีท่ ่านเตือนให้ระลึกถึงความตายของชีวิตและ
มีความไม่ประมาท ดังพระบาลีวา่
น เหว ติฏฺํ นาสีนํ น สยานํ น ปตฺถคุํ
แปลความว่า “อายุสังขารจะพลอยประมาทไปกับมนุษย์ทั้งหลายที่
ยืน เดิน นั่ง นอนอยู่ก็หาไม่” หมายความว่ามนุษย์ทั้งหลายนี้อาจจะมีความ
ประมาท ยืน เดิน นั่ง นอน ไม่ขวนขวายทำาสิ่งที่ควรทำาอยู่ ปล่อยเวลาผ่าน
ไป แต่ในเวลานั้น ให้เข้าใจเถิดว่าอายุสังขารของเราหาได้ประมาทตามเรา
ไปด้วยไม่ คือ อายุสังขารของเราเป็นไปตามหลักไตรลักษณ์ มีความไม่เที่ยง
มีความทุกข์ทนอยู่ไม่ได้ และมีความเป็นอนัตตา ไม่อยู่ในอำานาจของเรา มัน
เป็นอยู่ตลอดเวลา ก็เปลี่ยนแปลงของมันไปไม่หยุดยั้ง เมื่ออายุสั งขาร
เปลี่ยนแปลงไปตกอยู่ในคติธรรมดาอย่างนีต้ ลอดเวลา เราจึงไม่ควรประมาท
ไม่ควรนิ่งเฉย ท่านจึงกล่าวต่อไปอีกว่า
ตสฺมา อิธ ชีวติ เสเส
กิจฺจกโร สิยา นโร น จ มชฺเชติ
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แปลความว่า เพราะฉะนั้น ในชีวิตที่ยั งเหลือ อยู่ นี้ คนเราควร
กระทำากิจหน้าที่ของตนและไม่พึงประมาท อันนี้คือการที่จะนำาเอาความรู้
เท่าทันธรรมดานั้น มาใช้ในทางที่เป็นกุศล เป็นประโยชน์
ทางพระศาสนานั้น กล่าวถึงคติธรรมดาในทำานองเช่นนี้ ไม่เฉพาะ
ความตายเท่านั้น ได้กล่าวแล้วว่า ความตายเป็นของคู่กับความเกิด และ
พระศาสนานั้นไม่กล่าวถึงความเกิดมากนัก ถ้ากล่าว ก็มักจะกล่าวในทางที่
เตือนสติมนุษย์อีกว่า ความเกิดนั้นนำามาหรือนำาไปสู่ความตาย ทั้งนี้ก็เพื่อ
ให้เกิดความขวนขวายไม่ประมาทเช่นเดียวกัน คือถ้าหากพระพุทธศาสนา
จะกล่าวถึงความเกิดในทำานองเดียวกับที่สนองความต้องการของมนุษย์ ก็
จะเป็นเครื่องยั่วยุมนุษย์ให้มีความมัวเมาประมาทยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้น ท่าน
ไม่พยายามที่จะสนองความต้องการนี้ แต่ท่านกล่าวในทางตรงข้าม เพื่อจะ
เร่งเร้าให้เป็นไปในกระแสที่ไหลไปสู่คุณธรรม และท่านก็จะให้คติเพิ่มเติมต่อ
ไปอีก อย่างพุทธพจน์ในพระธรรมบทคาถาหนึ่ง ที่กล่าวถึงมนุษย์ที่เกิดมา ก็
กล่าวถึงในทำานองที่วา่ ให้ขวนขวายในการบำาเพ็ญกุศลกรรมอีก ดังบาลีว่า
ยถาปิ ปุปฺผราสิมฺหา
เอวํ ชาเตน มจฺเจน

กยิรา มาลาคุเฬ พหู
กตฺตพฺพํ กุสลํ พหุํ

แปลความว่า ดอกไม้ ที่สุม กั นอยู่เ ป็ น กองนี้ นายช่ า งที่ ฉ ลาด
สามารถนำา เอามาร้อยกรองเป็นพวงมาลัยที่สวยงาม มีคุณค่าได้ฉันใด
ชีวิตคนเราที่ได้เกิดมานี้ ก็ควรจะใช้ประกอบกุศลกรรมความดีให้มากฉัน
นั้น

๑๘

ระลึกถึงความตาย

เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสถึงความเกิด ก็หมายความว่าพระพุทธองค์ไม่
ได้ตรัสในทางที่สนองความต้องการให้เกิดความลิงโลด สนุกสนานดีใจ แต่
เตือ นใจให้ มี ค วามไม่ประมาทเช่น เดียวกัน มองความเกิ ดก็ ม องในแง่ ไ ม่
ประมาท ใช้ชีวิตนี้ทำากุศลทำา ความดีให้มากหรือถ้าจะให้มองความตาย ก็
มองในแง่ที่จะเร่งเร้าให้ทำาความดี ทำาประโยชน์เช่นเดียวกัน

นําโอกาสและเหตุการณ์มาใช้ในการทําให้เกิดคุณเกิดประโยชน์
วันนี้ คณะท่านเจ้าภาพผู้เป็นญาติมิตรได้มาร่วมการบำา เพ็ญกุศล
อุทิศให้ท่านผู้วายชนม์ ด้วยระลึกคุณและมีจิตใจหวังดีปรารถนาประโยชน์
ต่อ ท่ า น แต่ คุ ณ ประโยชน์ แ ละพิ ธี ก รรมนั้ น ก็ มิ ไ ด้ จำา กั ด ด้ ว ยคุ ณ ค่ า เพี ย ง
เท่า นั้ น มี คุ ณค่ า ขยายเพิ่มพูนไปแก่ทุก คนที่ได้ม าร่ว มพิธี ในทางที่ เ ป็ น
เครื่องเจริญสติ เจริญปัญญาอีกด้วย อันนี้ก็เท่ากับความหมายที่อาตมภาพ
ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่า พุทธศาสนิกชนนั้น เมื่อมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
เกิดขึ้น จะเป็นเหตุการณ์ที่น่าพึงพอใจก็ตาม ไม่น่าพอใจก็ตาม ก็สามารถ
และพยายามนำาเอาโอกาสและเหตุการณ์นั้นมาใช้ในการทำาให้เกิดคุณ เกิด
ประโยชน์ เกิดกุศล มากยิ่งๆ ขึ้นไป
ท่านผู้วายชนม์ได้ล่วงลับไปแล้ว แม้ตามวิสัยของปุถุชน การตาย
ย่อมเป็นธรรมดาที่ไม่น่าปรารถนา เป็นเหตุกอ่ ความทุกข์ ความโศกเศร้าแก่
บุคคลผู้เคารพนับถือ ผู้รักใคร่ แต่ในเมื่อเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นแล้ว ได้เป็นไป
แล้ว พุทธศาสนิกชนก็นำามาก่อให้เกิดคุณค่า เกิดประโยชน์ด้วยการบำาเพ็ญ
กุศลตามหลักพระศาสนา

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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ดังปรากฏในที่เฉพาะหน้านี้ ซึ่งคุณประโยชน์เกิดขึ้นได้ก็ด้วยอนุสติ
และบุญกิริ ยาต่า งๆ หมายความว่า ความตายของผู้ ล่ว งลั บนั้ นไม่ ได้ เป็น
ความตายที่ผ่านไปเพียงเฉพาะตัวท่าน แต่ยังก่อคุณค่าเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น
ที่รู้จักระลึกถึงความตายนั้น ด้วยจิตใจที่ถูก ด้วยท่าทีที่ชอบด้วย คือทำาให้
เกิดความไม่ประมาทเร่งขวนขวายทำา ความดีงาม ตลอดจนความรู้เท่าทัน
ธรรมดาที่จะทำาให้ระงับหายคลายจากความทุกข์ จากความโศกเศร้านั้น
และเกิดคุณค่าด้วยการประกอบบุญกิริยาต่างๆ ที่เป็นเรื่องของทาน ศีล
ภาวนา
ที่เป็นเรื่องของทานนั้น ก็ด้วยการให้การบริจาค การทำาบุญถวาย
ภัตตาหารพระ เป็นต้น ที่เป็นเรื่องของศีลก็ด้วยความประพฤติที่ถูกต้องดี
งาม ไม่ล่วงละเมิด ไม่ทำา ความผิดชั่วร้าย อย่างน้อยก็ในระยะเวลาที่
ประกอบพิธีนี้ ก็ต้องอยู่ในความประพฤติที่ดีงาม ที่ชอบและเจริญด้วย
ภาวนา คือการฝึกอบรมจิตใจและปัญญาของตนเอง ทำา ให้จิตใจมีความ
สงบ ความเยือกเย็น เป็นจิตภาวนา ฝึกอบรมจิต ทำาให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจในคติธรรมดา รู้เข้าใจเท่าทันความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย
อันนี้ก็เป็นปัญญาภาวนา หรือการอบรมปัญญา แม้จะเป็นส่วนเบื้องต้น ก็
เป็นคุณค่าที่เป็นประโยชน์ อยู่ในแนวทางของพระศาสนา เพราะฉะนั้น
อาตมาภาพก็ขออนุโมทนาต่อคณะท่านเจ้าภาพและสาธุชนทั้งหลาย ที่ได้
บำาเพ็ญกุศลในวันนี้โดยทั่วกัน.

