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 ·่�Çัด»่านานาชาµิ Á่พระฝรั�งÁาจากÍังกฤษ·่านหน่�ง เพิ�งบÇช
ได้้พรรษาหนึ่่�ง ก่่อนึ่บวชท่่านึ่เคยเป็็นึ่นึ่ัก่ป็ีนึ่เขา rock climber มาก่่อนึ่ 
เคยไป็ป็ีนึ่เขามาท่ั�วโลก่ ชอบมาเมืองไท่ย โด้ยเฉพาะชอบไป็ป็ีนึ่เขาท่่� 
จัังหวัด้ก่ระบ่� ตอนึ่ป็ีนึ่จัะร้้สึ่ก่จัิตใจัรวมเป็็นึ่หนึ่่�งเด้่ยว ไม่ฟุ้้�งซ่่านึ่  
ม่ความสึ้ขมาก่ ท่ำาให้ติด้ใจั แต่ป็ีนึ่ได้้ไม่นึ่านึ่ พอเงินึ่หมด้ก่็ต้องก่ลับ
ไป็ท่ำางานึ่ เก่็บเงินึ่มาป็ีนึ่เขาอ่ก่ ก่ลับไป็ก่ลับมาอย่างนึ่่� เมื�อก่ลับไป็
ท่ำางานึ่ ก่็ไป็หางานึ่ท่่�ต้องข่�นึ่ท่่�สึ้งๆ เช่นึ่ ไป็รับจั้างเช็ด้บานึ่ก่ระจัก่ 
บนึ่ต่ก่สึ้งๆ ในึ่เมืองใหญ่่เป็็นึ่ต้นึ่ ท่ำาไป็ท่ำามาก่็ร้้สึ่ก่ว่าวิถี่ช่วิตแบบนึ่่� 
ไม่ยั�งยืนึ่อะไร แก่่ตัวแล้วจัะลำาบาก่ ม่ความสึ้ขอย้่นิึ่ด้เด้่ยวตอนึ่ท่่�ได้ ้
ป็ีนึ่เขา เวลาท่่�เหลือก่็เคร่ยด้และเป็็นึ่ท้่ก่ข์มาก่ พอด้่ม่แฟุ้นึ่ของเพื�อนึ่
ชวนึ่ไป็ฝึึก่นึ่ั�งสึมาธิิ ก่็เลยพบว่าเป็็นึ่วิธิ่ท่ำาจัิตให้ม่สึติ สึงบสึ้ขได้ ้
เหมือนึ่ก่ันึ่ จั่งได้้ตามมาศึ่ก่ษาคำาสึอนึ่ในึ่พ้ท่ธิศึาสึนึ่ามาก่ข่�นึ่ๆ จันึ่ในึ่ 
ท่่�สึ้ด้ ได้้ตัด้สิึนึ่ใจัมาเมืองไท่ย ไป็อย้่อ่สึานึ่ มาลองบวชเป็็นึ่ผ้้าขาว  
ก่็ชอบวิถี่ช่วิตแบบนึ่่� จันึ่ได้้มาบวชเป็็นึ่สึามเณร และได้้อ้ป็สึมบท่เป็็นึ่
พระภิิก่ษ้ ฝึึก่ข้อวัตรป็ฏิิบัติอย้่ท่่�วัด้ป็่านึ่านึ่าชาติในึ่ท่่�สึ้ด้ ท่้ก่วันึ่นึ่่�ก่็ม่
ความสึ้ขอย้่ท่้ก่ขณะก่ับวิถี่ช่วิตท่่�เร่ยบง่าย เอื�อต่อก่ารฝึึก่พัฒนึ่าตนึ่ในึ่
ก่รอบของพระธิรรมวินึ่ัยอันึ่ป็ระเสึริฐนึ่่�

 คำำาอนุโมทนา



 ค้ยก่ับท่่านึ่แล้วก่็ท่ำาให้นึ่่ก่ถี่งถี้อยคำาท่่�ป็ระทั่บใจัในึ่หนัึ่งสึือ
ก่ำาลังภิายในึ่ของจั่นึ่ ท่่�เคยอ่านึ่สึมัยเด้็ก่ๆ ว่า “มโนป³ิธานของนักÊ้� 
เฉกข้�นÊ้�ยอดเขา ในเม่�อมีเขาให�จะให�ข้�น เขาอ่�นๆ แม�ไม�ข้�นก็ 
ไม�เป็นไร” แม้ผ้้้เข่ยนึ่จัะไม่เคยป็ีนึ่เขาใด้ๆ เลย แต่ก่็ป็ระทั่บใจัในึ่ 
มโนึ่ป็ณิธิานึ่ของคนึ่ท่่�คิด้แบบนึ่่�มาก่ ครั�นึ่พอได้้บวชเข้ามาศึ่ก่ษา 
พระศึาสึนึ่ามาก่ข่�นึ่ ก่็พบว่า เขาใหญ่่ในึ่ท่่�นึ่่�ก่็คือเขาสึ้เมร้ในึ่ตำานึ่านึ่
นึ่ั�นึ่เอง เป็็นึ่เขาท่่�สึ้งท่่�สึ้ด้และเป็็นึ่แก่นึ่ก่ลางของจััก่รวาลด้้วย แต่เป็็นึ่
เขาภิายในึ่ใจัเรา ไม่ใช่เขาภิายนึ่อก่  ถี้าใครได้้ป็ีนึ่เขานึ่่�แล้ว เขาอื�นึ่ๆ 
ก่็ไม่สึำาคัญ่อ่ก่ต่อไป็ ก่็ไหนึ่ๆ จัะต้องป็ีนึ่เขาท่ั�งท่่แล้ว ก่็ป็ีนึ่ท่่�มันึ่ยาก่
ท่่�สึ้ด้ไป็เสึ่ยท่่เด้่ยวเลยไม่ด้่ก่ว่าหรือ เขาสึ้เมร้จั่งเป็็นึ่สัึญ่ลัก่ษณ์ของ
ความไม่ตาย เพราะอย้่สึ้งก่ว่าท่่�ก่ิเลสึตัณหาและก่าลเวลาจัะเอื�อมถี่ง 
เป็็นึ่สึิ�งท่่�ผ้้้คนึ่ค้นึ่หามานึ่านึ่แสึนึ่นึ่านึ่ ท่้ก่ย้คท่้ก่สึมัย
 แต่ก่ารจัะร้้จััก่ความไม่ตายได้้ ก่็ต้องร้้จััก่ความตายให้มันึ่ด้่เสึ่ย
ก่่อนึ่ เพราะอะไรท่่�มันึ่ตายได้้ ย่อมไม่ใช่สึิ�งท่่�เราแสึวงหา บท่ธิรรม 
สึาธิยายนึ่่�ได้้รวบรวมเรื�องเก่่�ยวก่ับความตายในึ่ม้มมองของพ้ท่ธิ-
ศึาสึนึ่าไว้ได้้มาก่พอสึมควร ซ่่�งถี้าได้้ศึ่ก่ษาแล้ว ก่็ถีือเป็็นึ่แผ้นึ่ท่่�เดิ้นึ่ท่าง 
ไป็สึ้่ยอด้เขาแห่งอมตธิรรมได้้เป็็นึ่อย่างด้่ ผ้้้เข่ยนึ่เอง ตอนึ่เป็ล่�ยนึ่ 
เสึ้นึ่ท่างช่วิต จัาก่แพท่ย์มาเป็็นึ่พระ ตอนึ่เข้าไป็ขออนึ่้ญ่าตโยมแม่บวช
ก่็ได้้เคยเข่ยนึ่ก่ลอนึ่แสึด้งความม้่งมั�นึ่ในึ่ใจัเอาไว้ในึ่ diary สึ่วนึ่ตัวว่า

  พระคุุณแม่่ ส่่งให้้เรียน จนจบห้ม่อ     
  แต่่ลููกว่่า ไม่่พอ ขอจบเห้ม่็น
  µัดกิเลÊ ภพชาµิ ขาดกระเด็น
  เลิกµายหลอก µายเล�น เลิกเหม็น·ีฯ



 ก่ารตายแบบเล่นึ่ๆ ต้องวนึ่เว่ยนึ่เป็ล่�ยนึ่ไป็เก่ิด้ในึ่ภิพต่างๆ 
ไม่ใช่เรื�องสึนึ่้ก่เลย เกิ่ด้ท่่�ใด้ก่็ไป็ตายท่่�นึ่ั�นึ่อ่ก่ แล้วๆ เล่าๆ จั่งหวังว่า 
เรื�องราวท่่�รวบรวมไว้ในึ่เล่มนึ่่� จัะเป็็นึ่เหมือนึ่แผ้นึ่ท่่�แก่่ผ้้้แสึวงหา
หนึ่ท่างเอาชนึ่ะความตาย เอาความตายเป็็นึ่คร้ไป็สึ้่ความไม่ตาย  
อย่าลืมว่าผ้้้ก่ล้า ตายหนึ่เด้่ยว แต่คนึ่ข่�ขลาด้ ตายหลายครั�ง แท่้จัริงแล้ว 
ก่็ม่แต่สึิ�งท่่�มันึ่ตายได้้เท่่านึ่ั�นึ่ ท่่�มันึ่ตาย แต่มาคิด้ด้้อ่ก่ท่่ อะไรเล่า 
ท่่�มันึ่ตาย ก่็ม่แต่ร้ป็นึ่ามขันึ่ธิ์ห้าเท่่านึ่ั�นึ่ ท่่�เก่ิด้ข่�นึ่แล้วด้ับไป็ เร่ยนึ่ร้้ให้
เข้าใจั แล้ววางมันึ่คืนึ่ก่ลับไว้ว่า “ไม่ใช่ของเรา” ก่็เท่่านึ่ั�นึ่เอง
 ขออนึ่้โมท่นึ่า หอจัด้หมายเหต้พ้ท่ธิท่าสึ ท่่�จััด้ให้ม่กิ่จัก่รรม 
"สาธยายสูตรหายใจ" ข่�นึ่ท่้ก่เด้ือนึ่ นึ่อก่จัาก่เป็็นึ่ก่ารร่วมก่ันึ่ศึ่ก่ษา 
อรรถีะของพระพ้ท่ธิพจันึ่์ให้เข้าใจัยิ�งข่�นึ่แล้ว ยังให้ชาวพ้ท่ธิได้้ฝึึก่
ท่่องจัำาสึาธิยายคำาบาล่และคำาแป็ลให้คล่องแคล่วอ่ก่ด้้วย นึ่ับเป็็นึ่ก่าร
ช่วยก่ันึ่อนึ่้รัก่ษ์ก่ารเร่ยนึ่ท่่องจัำาพระไตรป็ิฎก่แบบด้ั�งเด้ิมไว้ เพื�อเป็็นึ่
ท่างแห่งก่ารบรรล้ธิรรมได้้อ่ก่ท่างหนึ่่�ง 
 ขออนึ่้ โมท่นึ่าค้ณหมออัจัฉรา ก่ลิ�นึ่สึ้วรรณ์ และชมรม 
ก่ัลยาณธิรรม ท่่�ม่ฉันึ่ท่ะถีอด้เท่ป็ออก่มาเป็็นึ่หนัึ่งสึือ และหา 
ภิาพป็ระก่อบมาลงอย่างสึวยงาม จันึ่ได้้เป็็นึ่หนึ่ังสึือในึ่มือท่้ก่ท่่านึ่ 
และก่ล้่มเพื�อนึ่ธิรรมเพื�อนึ่ท่ำา ท่่�ออก่แบบป็ก่อันึ่สึวยงามเช่นึ่เคย  
ขอก่้ศึลผ้ลบ้ญ่นึ่่� จังเป็็นึ่พลวป็ัจัจััย ให้ท่้ก่ๆ ท่่านึ่ จังเข้าถี่ง ซ่่�ง 
อมตธิรรม ในึ่เร็ววันึ่ เท่อญ่

พระมหา¡ีรติ ธีร»ัญโญ
๒๙ ก่้มภิาพันึ่ธิ์ ๒๕๖๓



 เริ�มจัาก่ผ้้้เร่ยบเร่ยง ก่่อนึ่บวชขณะท่่�เป็็นึ่นึ่ัก่ศึ่ก่ษาแพท่ย์อย้่ท่่� 
ป็ระเท่ศึอเมริก่า ได้ไ้ป็เขา้ก่รรมฐานึ่ท่่� Bhavana Society มลรัฐ West Virginia 
ได้้พบหนัึ่งสึือสึวด้มนึ่ต์ท่่�นึ่ั�นึ่ ท่่�เจั้าอาวาสึ Bhante Gunaratana ได้้รวบรวม
เรื�องความตายท่่�ม่ในึ่พระไตรป็ิฎก่จัาก่หลายๆ ท่่� มาสึวด้สึาธิยายก่่อนึ่เข้า 
ก่รรมฐานึ่ ร้ส้ึก่่ชอบมาก่หลังจัาก่นึ่ั�นึ่ ๗ ป็ ีได้ม่้โอก่าสึก่ลับไป็ท่่�นึ่ั�นึ่อก่่ คราวนึ่่� 
ในึ่ฐานึ่ะพระมัชฌิิมา สึอนึ่พระวินึ่ัยให้พระใหม่ ได้้พัก่อย้่นึ่านึ่ถี่ง ๑๘ เด้ือนึ่ 
ชว่งบิณฑบาตตอนึ่เชา้ จัะออก่มาเด้นิึ่ถีนึ่นึ่หนึ่า้วัด้ท่ก้่ๆ วนัึ่ โยมฝึรั�งยังไมร่้จ้ักั่ 
ใสึ่บาตร ตอนึ่เช้าจั่งม่เวลาเดิ้นึ่ยาวๆ ไม่ม่ใครรบก่วนึ่ ระหว่างเดิ้นึ่ ก่็พลอย 
คิด้ท่บท่วนึ่ความหมายของบท่มรณสึติท่่�สึวด้ไป็ด้้วย จั่งม่เวลาเร่ยบเร่ยง
ออก่มาเป็็นึ่ภิาษาไท่ยคำาก่ลอนึ่วันึ่ละบท่สึองบท่ จันึ่รวมก่ันึ่ได้้ครบ เวลาสึวด้ 
สึาธิยายภิาษาไท่ยก่็จัำาได้้ง่ายติด้ป็าก่ 
 ก่ลับมาเมืองไท่ยแล้ว พอได้้มาท่ำาหนึ่ังสึือ “สูตรหายใจ” จั่งบรรจั้ 
เอาไว้ในึ่นึ่ั�นึ่ด้้วย หลังจัาก่นึ่ั�นึ่ได้้ม่โอก่าสึไป็นึ่ำาสึาธิยายท่่�สึวนึ่โมก่ข์ก่ร้งเท่พฯ 
จั่งได้้อธิิบายท่่�มาของแต่ละคาถีาเพิ�มไว้ ภิายหลังม่ก่ารรวมพิมพ์เป็็นึ่หนึ่ังสึือ
เล่มเล็ก่ๆ ชื�อว่า “มรณสติใินพระไติรปิฎิก” ภิายหลังก่ลับมาอ้บลฯ ได้้นึ่ำา 
ไป็ใช้สึวด้ในึ่งานึ่ศึพ ม่โยมชอบมาก่ มาขอเป็็นึ่เจั้าภิาพพิมพ์ แต่ขอให้เพิ�ม
ขนึ่าด้หนึ่งัสึอืใหใ้หญ่ข่่�นึ่ เพื�อผ้้ส้ึง้อาย้จัะได้อ้า่นึ่งา่ย รวมท่ั�งท่า่นึ่พระอาจัารย์
โชตมินัึ่โต เจัา้อาวาสึวัด้ป็า่บญ้่ลอ้ม ท่า่นึ่ป็รารภิวา่ “เสยีดาย ¶า้รอไ»อา่น 
ในงานศพ จะªา้ไ» นา่จะเอามาอา่น สาธยายเตรยีมตวั¡อ่น·¡ุๆ วนั"
ท่่�วัด้บ้ญ่ล้อมนึ่่� ตอนึ่เช้า ท่่านึ่จัะบอก่ญ่าติโยมท่่�มาท่ำาบ้ญ่ท่่�วัด้ว่า เป็็นึ่ 
”คู่่�มือชีีวิิติ” ท่่�ควรม่ติด้บ้านึ่ ท่้ก่คนึ่ควรอ่านึ่เป็็นึ่ป็ระจัำา ท่่านึ่อยาก่ให้ท่ำา 
ป็ก่ใหมใ่หส้ึส่ึด้ใสึข่�นึ่ และพิมพส์ึ่ใหน้ึ่า่อา่นึ่ เหมาะแก่ค่นึ่ร้น่ึ่ใหม ่ผ้้เ้รย่บเรย่ง 
ก็่เหน็ึ่พอ้งด้ว้ย ได้ค้วามอนึ่เ้คราะหจ์ัาก่ก่ล้ม่เพื�อนึ่ธิรรมเพื�อนึ่ท่ำา ออก่แบบป็ก่ 
ให้ด้้แนึ่วใหม่ข่�นึ่

คำวามเปั็นมาของหนังสือ



พระมหา¡ีรติ ธีร»ัญโญ
๘ ต้ลาคม ๒๕๖๕

       ป็ระจัวบกั่บท่่�ท่างวัด้ จัะเอาบท่สึวด้ใหม่ๆ มาสึวด้ท่ำาวัตรท่้ก่ๆ วันึ่  
ม่ก่ารนึ่ำาเอาหนัึ่งสึือ “อมฤตพจนา” ของ เจ้้าปิระคูุ่ณ สมเด็็จ้พระพุทธ
โฆษาจ้ารย์์ (ปิ.อ.ปิย์ุติฺโติ) สึ่วนึ่ท่่�เก่่�ยวก่ับความตายมาสึวด้เตือนึ่สึติด้้วย 
จัง่เหน็ึ่ควรจัะรวมไวใ้นึ่ตอนึ่ท่า้ยของเลม่ด้ว้ย เพื�อความสึมบร้ณ ์และม่ท่่�เหลอื 
จั่งป็ิด้ท่้ายด้้วยบท่ “วิªยสูตร” เพื�อก่ารเอาชนึ่ะความติด้ในึ่ร่างก่าย ซ่่�งเป็็นึ่
สึาเหต้ท่่�ท่ำาให้คนึ่ก่ลัวตายมาก่ท่่�สึ้ด้ พระพ้ท่ธิองค์ตรัสึไว้ว่า สึาเหต้ของก่าร
ท่่�คนึ่ก่ลัวตายนึ่ั�นึ่ เพราะ “ห่�วิงกาย์ เสีย์ด็าย์กาม กรรมไม�งาม ไม�เคู่ย์
ทำาคู่วิามด็ี” หวังว่าหนึ่ังสึือมรณสึติ ในึ่พระไตรป็ิฎก่นึ่่�จัะช่วยให้เราเตร่ยม
ตัวตายไว้พร้อมก่่อนึ่ท่่�มันึ่จัะมาถี่งจัริงๆ และเมื�อถี่งเวลาท่ำาก่าละ จัะได้้วาง
ภิาระและจัาก่ไป็ได้้อย่างสึง่างาม

ที�พักสงฆ์ในชีนบท
c/o วัด้ญ่าณเวศึก่วันึ่

ต.บางก่ระท่่ก่ อ สึามพรานึ่ จั.นึ่ครป็ฐม ๗๓๒๑๐
  ๙ ต้ลาคม ๒๕๖๕
เร่ยนึ่ พระมหาก่่รติ ธิ่รป็ญฺฺโญฺ
เรื�อง ขออนึ่้ญ่าตนึ่ำาเนึ่ื�อหาบางสึ่วนึ่ในึ่หนึ่ังสึือ อมฤตพจันึ่า มาลงพิมพ์
อ้างถี่ง จัด้หมาย จัาก่วัด้ป็่าบ้ญ่ล้อม ลงวันึ่ท่่� ๘ ต้ลาคม ๒๕๖๕
 ตามหนึ่งัสึอืท่่�อา้งถีง่ ท่า่นึ่พระมหาก่ร่ติ ธิร่ป็ญฺโฺญ่ แจัง้วา่จัะจัดั้พิมพ์
หนึ่งัสึอื "มรณสติ ิในพระไติรปิฎิก" ท่่�ได้ร้วบรวมไวน้ึ่านึ่แลว้ ซ่่�งจัะรวบรวม
จัดั้พมิพข์่�นึ่ใหม ่โด้ยขยายขนึ่าด้ตัวหนึ่งัสึอืใหโ้ตข่�นึ่ เพื�อป็ระโยชนึ่แ์ก่ผ่้้ส้ึง้อาย้ 
ก่ับท่ั�งจัะได้้นึ่ำาพระพ้ท่ธิภิาษิต พร้อมท่ั�งคำาแป็ลในึ่ห่นังสือ อมฤติพจ้นา 
ไป็ป็ระก่อบด้้วย ด้ังความแจั้งแล้วนึ่ั�นึ่ ผ้มได้้รับท่ราบก่ารจััด้ท่ำาหนึ่ังสึือ 
ด้ังท่่�แจั้งนึ่ั�นึ่ สึ้ด้แต่จัะพิจัารณาเห็นึ่สึมควร
 ขออนึ่้โมท่นึ่าธิรรมท่านึ่เพื�อป็ระโยชนึ่์สึ้ขของพห้ชนึ่มา ณ โอก่าสึน่ึ่�

โด้ยสึารณ่ยธิรรม
สมเด็็จ้พระพุทธโฆษาจ้ารย์์ (ปิยุ์ติฺโติ)



จากจาก

ธิรรมสึาธิยาย สึ้ตรหายใจัธิรรมสึาธิยาย สึ้ตรหายใจั

µÍนµÍน

มรณสติภาวนามรณสติภาวนา
พระมหาก่่รติ  ธิ่รป็ัญ่โญ่  พระมหาก่่รติ  ธิ่รป็ัญ่โญ่  

สึวนึ่โมก่ข์ ก่ร้งเท่พฯสึวนึ่โมก่ข์ ก่ร้งเท่พฯ

วันึ่เสึาร์ท่่� ๑๓ ต้ลาคม ๒๕๖๒วันึ่เสึาร์ท่่� ๑๓ ต้ลาคม ๒๕๖๒





 บท่มรณสึตริวบรวมพท้่ธิพจันึ่เ์ก่่�ยวก่บัความตาย ใหเ้ราระลก่่ถีง่ 
บ่อยๆ ได้้รวบรวมมาจัาก่หลายท่่� ในึ่หนึ่ังสึือเล่มนึ่่�ได้้บอก่ท่่�มาของ
แต่ละคาถีาด้้วย ใครสึนึ่ใจัก่็ไป็ศึ่ก่ษาเพิ�มเติมได้้ อย่างนึ่้อย เรามาท่วนึ่ 
มาท่อ่งก่นัึ่ จัะได้ท้่ำาความเขา้ใจัมม้มองของพท้่ธิศึาสึนึ่าท่่�มต่อ่ความตาย 
อันึ่ม่สึ่วนึ่หล่อหลอมเอก่ลัก่ษณ์ท่างวัฒนึ่ธิรรมของชาวพ้ท่ธิไท่ยเรา

 อาตมาอย้่วัด้ป็่านึ่านึ่าชาติ เวลาม่ฝึรั�งมาเมืองไท่ย มาเห็นึ่ 
พิธิ่ศึพของคนึ่ไท่ย ก่็ร้้สึ่ก่ป็ระทั่บใจัว่า ไม่เหมือนึ่ท่างบ้านึ่เขา พิธิ่ศึพ 
ของเขา ก่็จัะม่ก่ารร้องไห้เสึ่ยใจัก่ันึ่ แต่ว่าของภิาคอ่สึานึ่เรา งานึ่ศึพ 
เป็็นึ่เหมือนึ่ก่ับงานึ่ท่่�คนึ่มารวมกั่นึ่ เพื�อระล่ก่ถี่งธิรรมด้าธิรรมชาติ 
ของสึังขาร ไม่ได้้ม่ความเศึร้าโศึก่เสึ่ยใจัอะไรก่ันึ่มาก่มาย มาร่วมก่ันึ่เป็็นึ่
สัึก่ข่พยานึ่ว่า ผ้้้นึ่่� ได้้จัาก่พวก่เราไป็แล้ว มาร่วมก่ันึ่ระล่ก่ถี่งค้ณความด้ ่
ของผ้้ต้าย แลว้ก่ม็ก่่ารนึ่มินึ่ตใ์หพ้ระสึวด้คำาสึอนึ่พท้่ธิพจันึ่ต์า่งๆ เพื�อเป็น็ึ่ 
ก่ารเตร่ยมตัวเตร่ยมใจั สึัก่วันึ่ก่็จัะถี่งเวลาของเราบ้าง นึ่่�จัะว่าเป็็นึ่
เอก่ลัก่ษณ์ของพวก่เราชาวพ้ท่ธิก่็ได้้ ซ่่�งเป็็นึ่สึิ�งท่่�เราควรจัะรัก่ษาไว้

เกีริ�นนำา
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 พวก่เรามาด้้ว่า พระพ้ท่ธิเจั้าท่่านึ่ตรัสึเก่่�ยวก่ับความตาย 
ไว้อย่างไรบ้าง ในึ่ท่่�ต่างๆ ก่ันึ่ในึ่พระไตรป็ิฎก่ ในึ่ “สูตรหายใจ” เล่มนึ่่� 
ได้ร้วบรวมเอาไว ้สึวด้สึาธิยายรว่มก่นัึ่ จัะได้ค้้น้ึ่เคย โด้ยเฉพาะภิาษาบาล ่
ไพเราะมาก่ นึ่่าจัด้จัำา ถี้าเราท่ำาความค้้นึ่เคยไว้ จัะเก่ื�อก่้ลอย่างด้่ 
ต่อก่ารภิาวนึ่า หลายๆ บท่ เราก่็อาจัจัะค้้นึ่ห้ก่ันึ่บ้างแล้ว เพราะว่า 
พระท่่านึ่ก่็เอาไป็สึวด้อย้่เหมือนึ่ก่ันึ่ ก่็จัะได้้ร้้ท่่�มาท่่�ไป็ แล้วก่็จัะได้้ 
นึ่้อมระล่ก่ได้้ว่า ความตายก่็เป็็นึ่ของท่้ก่คนึ่แหละ ไม่ใช่ว่าใครจัะ 
หล่ก่เว้นึ่ไป็ได้้ เพ่ยงแต่ยังไม่ถี่งเวลาของเราเท่่านึ่ั�นึ่เอง

 ระหว่างนึ่่� พวก่เราก่็จัะได้้พิจัารณา นึ่้อมระล่ก่ถี่งความตายว่า  
ม่แง่ม้มท่่�เราควรจัะท่ำาความเข้าใจัอย่างไรบ้าง ในึ่แง่หนึ่่�งก็่เป็็นึ่ก่าร
แสึด้งธิรรมชาติธิรรมด้าของสึังขาร ท่่�ท่างพระเร่ยก่ว่า ม่ “มรณธัมมา” 
สัึตว์ท่ั�งหลาย ม่ความตายเป็็นึ่ธิรรมด้า ไม่ล่วงพ้นึ่ความตายไป็ได้้  
 เรามาสึวด้สึาธิยายพร้อมกั่นึ่เลย โด้ยจัะสึวด้บาลใ่ห้ครบไป็ก่่อนึ่ 
แลว้คอ่ยยอ้นึ่มาสึวด้คำาแป็ลรวด้เด้ย่วไป็เลย (จัาก่หนัึ่งสึอื "สึต้ร หายใจั") 

 สึแก่นึ่คิวอาร์โค้ด้ (QR code)
 เพื�ออ่านึ่หนึ่ังสึือ "สูตร หายใจ"
 ป็ระก่อบก่ารศึ่ก่ษานึ่่�
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๑) ป็ะวาตะ ท่่ป็ะ ต้ลยายะ  สึาย้ สึันึ่ตะติยาก่ขะยัง
 ป็ะร้ป็ะมายะ สัึมผ้ัสึสึัง  ภิาวะเย มะระณัสึสึะติ

๒) มะหาสึัมป็ัตติ สึัมป็ัตตา  ยะถีา สึัตตา มะตา อิธิะ
 ตะถีา อะหัง มะริสึสึามิ  มะระณัง มะมะ เหสึสึะติ

๓) อ้ป็ป็ัตติยา สึะเหเวท่ัง  มะระณัง อาคะตัง สึะท่า
 มาระณัตถีายะ โอก่าสึัง  วะธิะโก่ วิยะ เอสึะติ

๔) อ่สึะกั่ง อะนึ่ิวัตตัง ตัง  สึะตะตัง คะมะนึ่้สึสึ้กั่ง
 ช่วิตัง อ้ท่ะยา อัตถีัง  สึ้ริโย วิยะ ธิาวะติ

๕) วิชช้ พ้พพ้ฬะ อ้สึสึาวะ  ชะละราช่ ป็ะริก่ขะยัง
 ฆาตะโก่วะ ริป็้ ตัสึสึะ  สึัพพัตถีาป็ิ อะวาริโย

๖) สึ้ยะสัึตถีามะป็้ณณิท่ธิิ  พ้ท่ธิิ ว้ฑฒิ ชินึ่ัท่îวะยัง
 ฆาเตสึิ มะระณัง ขิป็ป็ัง  ก่าต้ มาท่ิสึะเก่ ก่ะถีา

๗) ป็ัจัจัะยานึ่ัญ่จัะ เวก่ัลîยา  พาหิรัชฌิัตต้ป็ัท่ท่ะวา
 มะราโมรัง นึ่ิเมสึาป็ิ  มะระมาโนึ่ อะนึ่้ก่ขะณัง ฯ

๘) อะนึ่ิมิตตะมะนึ่ัญ่ญ่าตัง  มัจัจัานึ่ัง อิธิะ ช่วิตัง
 ก่ะสึิรัญ่จัะ ป็ะริตตัญ่จัะ  ตัญ่จัะ ท่้ก่เขนึ่ะ สึัญ่ญฺ้ตัง

๙) นึ่ะ หิ โสึ อ้ป็ัก่ก่ะโม อัตถีิ เยนึ่ะ ชาตา นึ่ะ มิยยะเร
 ชะรัมป็ิ ป็ัตîวา มะระณัง  เอวังธัิมมา หิ ป็าณิโนึ่

๑๐) ผ้ะลานึ่ะมิวะ ป็ัก่ก่านึ่ัง  ป็าโต ป็ะตะนึ่ะโต ภิะยัง
 เอวัง ชาตานึ่ะ มัจัจัานึ่ัง  นิึ่จัจััง มะระณะโต ภิะยัง

มรณสติมรณสติ
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๑) ด้้จัป็ระท่่ป็ จั้ด้ขวาง ท่างลมใหญ่่ อาย้ขัย คนึ่นึ่ั�นึ่ ก่็พลันึ่สึ้ญ่
 เผ้าเป็็นึ่เถี้า เหลือเรา ให้อาด้้ร มรณัสึ-สึติพ้นึ่ ภิาวนึ่า

๒) ท่ั�งเศึรษฐ ่ซ่่อ่โอ ฮี่โร่ ไพร่ ใครเล่าใคร พ้นึ่ตาย ไป็ได้้หนึ่า
 แล้วเวลา ฉันึ่เอง ก่็คงมา มรณา มาพร่าไป็ ไม่แนึ่่นึ่อนึ่

๓) เมื�อเก่ิด้มา มรณา ก่็มาด้้วย "ม่" กั่บ "ม้วย" อย้่ด้้วยก่ันึ่ ท่่านึ่พรำ�าสึอนึ่
 เพชฌิฆาต รอโอก่าสึ เพื�อตัด้รอนึ่ ช่วิตจัร จัำาพราก่ ไป็จัาก่รัง

๔) มเ่วลา นึ่้อยนึ่ิด้ ช่วิตหนึ่่�ง มาก่็บ่�ง วิ�งไป็ ไม่แลหลัง
 ไม่เคยคิด้ ท่บท่วนึ่ หวนึ่มาฟัุ้ง เหมือนึ่ตะวันึ่ ใครรั�ง ได้้บ้างเอย

๕) เหมือนึ่ฟุ้�าแลบ ฟุ้องนึ่ำ�า นึ่ำ�าค้างหยด้ ใครก่ำาหนึ่ด้ เวลา ได้้เล่าเอ๋ย
 ด้้จัรอยฝึนึ่ บนึ่นึ่ำ�า ไม่นึ่านึ่เลย ยมท่้ต ก่็มาเย้ย ให้เอ่ยวาง

๖) แม้มาก่ยศึ มาก่ศึัก่ด้ิ� หนึ่ัก่บ้ญ่ฤท่ธิิ� แม้มาก่คิด้ จััก่รพรรด้ิ ฤๅขัด้ขวาง
 แล้วฉันึ่เล่า เป็็นึ่ใคร จัะอำาพราง ความตายย่าง เหย่ยบเรา ได้้เท่่าเท่่ยม

๗) เมื�อป็ัจัจััย แป็รไป็ ท่ั�งในึ่-นึ่อก่ โรคก่็ออก่ มา-ก่ราย ไม่อายเข่ยม
 อย้่หรือตาย เพ่ยงตา ก่ะพริบเตร่ยม เจั้าได้้เจั่ยม-ตัวบ้าง หรืออย่างไร ฯ

๘) ไม่อาจัก่ั�นึ่ ไม่ร้้ก่่อนึ่ ไม่ผ้่อนึ่ผ้ันึ่ ยามตายนึ่ั�นึ่ มาเยือนึ่ เลือนึ่ไฉนึ่
 ท่ั�งลำาบาก่ ท่ั�งสึั�นึ่ ท่ั�งหวั�นึ่ภิัย ก่็ช่วิต ของใคร ไร้ท่้ก่ข์ท่ม

๙) หลงเริงร่านึ่ ในึ่สึังสึาร เนึ่ิ�นึ่นึ่านึ่หนึ่อ ร่วมลอยคอ รับรสึชื�นึ่ และขื�นึ่ขม
 รอวันึ่เก่ย ก่่ายทั่บ ป็ระด้ับจัม เหลือเป็็นึ่ตม ถีมไว้ ใต้ธิารา

๑๐) ผ้ลไม้ สึ้ก่งอม ก่็พร้อมหล่นึ่ ชราหง่อม คงท่นึ่ ไม่นึ่านึ่หนึ่า

รวิมพุทธพจ้น์เกี�ย์วิกับคู่วิามติาย์รวิมพุทธพจ้น์เกี�ย์วิกับคู่วิามติาย์
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๑๑) ยะถีา ป็ิ ก่้มภิะก่ารัสึสึะ  ก่ะตา มัตติก่ะภิาชะนึ่า
 สึัพเพ เภิท่ะนึ่ะป็ะริยันึ่ตา เอวัง มัจัจัานึ่ะ ช่วิตัง

๑๒) ท่ะหะรา จัะ มะหันึ่ตา จัะ เย พาลา เย จัะ ป็ัณฑิตา
 สึัพเพ มัจัจั้วะสึัง ยันึ่ติ  สึัพเพ มัจัจั้ป็ะรายะนึ่า ฯ

๑๓) อะนึ่ิจัจัา วะตะ สึังขารา  อ้ป็ป็าท่ะวะยะธิัมมิโนึ่
 อ้ป็ป็ัชชิตîวา นึ่ิร้ชฌิันึ่ติ  เตสึัง ว้ป็ะสึะโม สึ้โข ฯ

๑๔) อะจัิรัง วะตะยัง ก่าโย  ป็ะฐะวิง อะธิิเสึสึสึะติ
 ฉ้ฑโฑ อะเป็ตะวิญ่ญ่าโณ นึ่ิรัตถีังวะ ก่ะลิงคะลัง ฯ

๑๕) อะนึ่ัพภิิโต ตะโต อาคา  นึ่านึ่้ญ่ญ่าโต อิโต คะโต
 ยะถีาคะโต ตะถีา คะโต  ตัตถีะ ก่า ป็ะริเท่วะนึ่า ฯ

๑๖) ยะถีาป็ิ เสึลา วิป็้ลา  นึ่ะภิัง อาหัจัจัะ ป็ัพพะตา
 สึะมันึ่ตานึ่้ป็ะริยาเยยย้ง  นิึ่ป็โป็เถีนึ่ตา จัะต้ท่ท่ิสึา

๑๗) เอวัง ชะรา จัะ มัจัจ้ั จัะ  อะธิิวัตตันึ่ติ ป็าณิโนึ่
 ขัตติเย พราหîมะเณ เวสึเสึ ส้ึท่เท่ จััณฑาละป็้ก่ก่้เสึ

๑๘) นึ่ะ ก่ิญ่จัิ ป็ะริวัชเชติ  สึัพพะเมวาภิิมัท่ท่ะติ
 นึ่ะ ตัตถีะ หัตถี่นึ่ัง ภิ้มิ  นึ่ะ ระถีานัึ่ง นึ่ะ ป็ัตติยา
 นึ่ะ จัาป็ิ มันึ่ตะย้ท่เธินึ่ะ  สัึก่ก่า เชต้ง ธิะเนึ่นึ่ะ วา

๑๙) ตัสึîมา หิ ป็ัณฑิโต โป็โสึ  สึัมป็ัสึสึัง อัตถีะมัตตะโนึ่
 พ้ท่เธิ ธิัมเม จัะ สัึงเฆ จัะ ธิ่โร สึัท่ธิัง นึ่ิเวสึะเย

๒๐) โย ธิัมมะจัาร่ ก่าเยนึ่ะ  วาจัายะ อ้ท่ะ เจัตะสึา
 อิเธิวะ นึ่ัง ป็ะสึังสึันึ่ติ  เป็จัจัะ สึัคเค ป็ะโมท่ะต่ติ ฯ (6)
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๑๑) เหมือนึ่หม้อด้ินึ่ ป็ั�นึ่ไว้ รอเวลา ล้วนึ่ร้าวแตก่ แยก่ผ้่า ชราตาย

๑๒) ท่ั�งเด้็ก่เฒ่า โง่เง่า พ้ด้เว้าเก่่ง ฉลาด้เจั๋ง จันึ่อับ หรือท่รัพย์หลาย
  ใครจัะรอด้ ป็ลอด้ตนึ่ พ้นึ่ความตาย ท่่�สึ้ด้ท่้าย คือ ด้ินึ่ นึ่ำ�า ลม ไฟุ้ ฯ

๑๓) อนิึ่จัจัา ท่่านึ่ว่าไว้ ในึ่สึังขาร อ้บัตินึ่านึ่ ย่อมผ่้านึ่ อาย้ขัย
  เก่ิด้มาแล้ว มลายลับ ด้ับสึิ�นึ่ไป็ ครั�นึ่เข้าใจั ป็ล่อยท่ิ�ง สึ้ขจัริงเอย ฯ

๑๔) อนึ่ิจัจัา ท่่านึ่ว่าไว้ ในึ่ก่ายนึ่่� ป็ฐว่ ถีมท่ับ ก่ลับหลับเฉย
  เมื�อไร้ความ รับร้้ เป็็นึ่ค้เ่คย ก่็ลงนึ่อนึ่ ขอนึ่เก่ย ก่อด้ก่องฟุ้ืนึ่
   (พริบตาเด้่ยว อาย้ ก่็ล้ล่วง พลอยป็ลด้ห่วง ท่ำาใจั อย่าให้ฝืึนึ่
  ขอขมาลาโท่ษ อย่าโก่รธิก่ลืนึ่ ให้อภิัย ผ้้้อื�นึ่ อย่าเก่็บเลย)

๑๕) เมื�อจัะมา เชิญ่มา หามิได้้ เมื�อจัะไป็ ใครไล่ เจั้าเล่าเอ๋ย
  มาจัาก่ไหนึ่ ก่ลับไป็ ท่่�นึ่ั�นึ่เลย โอ้เพื�อนึ่เอ๋ย ร้องรำ�า ไป็ท่ำาไม ฯ

๑๖) ด้ั�งภิ้เขา ก่ว้างยาวโยชนึ่์ โขด้สึิงขร เท่่ยมอัมพร ก่ลิ�งลั�นึ่ สึนึ่ั�นึ่ไหว
  บด้ขย่� สึ่�ทิ่ศึ ป็ระชิด้ในึ่ ถี่งเวลา ใครก่็ใคร ไม่ป็รานึ่่

๑๗) เป็ร่ยบชรา มรณะ ด้ั�งภิ้เขา บ่�บด้เรา เท่่ยมเท่่า ใครเล่าหนึ่่
   ก่ษัตริย์-ไพร่-พระ-พ่อค้า-ป็ระชา-ช่ ท่ั�งคนึ่ด้่ คนึ่ด้้อย ก่็พลอยโด้นึ่

๑๘) ไม่ม่เว้นึ่ บด้ท่าบ ให้ราบหมด้ ก่องท่ัพรถี ท่ัพม้า ชะตา โหร
  เงินึ่ร้อยพันึ่ล้านึ่แสึนึ่มาแล่นึ่โยนึ่ ฤๅสึลับ ก่ลับก่ระโจันึ่ จัาก่ความตาย

๑๙) นึ่้อมพินึ่ิจั บัณฑิตป็ราชญ่์ ฉลาด้ตื�นึ่ ร่บเร่งรื�นึ่ ป็ล้ก่ศึรัท่ธิา อย่ารอสึาย

๒๐) อย่้ในึ่ธิรรม ทั่�งใจั วาจัา ก่าย อย้่สึบาย แม้จัะวาย ก่็ตายด้่ ฯ
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ที�มาของคู่าถาที�มาของคู่าถา

มรณสติมรณสติ



(๑-๗) (ป็ะวาตะท่่ป็ะ ต้ลยายะ...) บท่มรณัสึสึติ หนึ่ังสืึอสึวด้พ้ท่ธิบช้า 
   ป็ระจัำาวันึ่ ฉบับของศึร่ลังก่า 
   หนึ่้า ๑๗๔

(๘-๑๒)(อะนึ่ิมิตตะมะนึ่ัญ่ญ่าตัง...) สึัลลสึ้ตร สึ้ตตนิึ่บาต ข้อ ๕๘๐  
   หนึ่้า ๖๔๑

   พระธิรรมเสึนึ่าบด้่ พระสึาร่บ้ตร 
   ก่ลา่วแก่น่ึ่างมัลลิก่า ผ้้ส้ึญ้่เสึย่สึาม ่
   (พันึ่ธิ้ละ) และบ้ตรชาย ๓๒ คนึ่ 
   ในึ่อรรถีก่ถีา คาถีา พระธิรรมบท่ 
   วิฑ้ฑภิวัตถี้ หนึ่้า ๑๙

(๑๓) (อะนึ่ิจัจัา วะตะ สึังขารา...) มหาสึทั้่สึสึนึ่สึต้ร ท่ฆ่นิึ่ก่าย ขอ้ ๒๗๒ 
   หนึ่้า ๒๒๘, มหาป็รินึ่ิพพานึ่สึ้ตร  
   ท่้าวสัึก่ก่ะเป็็นึ่ผ้้้ตรัสึ ท่่ฆนึ่ิก่าย  
   มหาวรรค ข้อ ๒๒๑ หนึ่้า ๑๖๘ 

   สึคาถีวรรค สึงัย้ตตนึ่กิ่าย ขอ้ ๑๘๖  
   หนึ่้า ๒๖๑, อป็ท่านึ่ พ้ท่ธิวงศึ์  
   จัริยาป็ิฎก่ ข้อ ๑๗ หนึ่้า ๓๕  
   พระมหาโมคคัลลานึ่ะ ก่ล่าวในึ่ 
   เถีรคาถีา ข้อ ๑๑๖๘ หนึ่้า ๕๓๑

ที�มาของคู่าถา
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(๑๔) (อะจัิรัง วะตะยัง ก่าโย...) พระพท้่ธิเจัา้ท่รงป็รารภิ ป็ติ้คตัตะ- 
   ติสึสึะเถีระ (พระติสึสึะเถีระ ผ้้้ม ่
   ก่ายเนึ่่า) ตรัสึไว้ในึ่พระธิรรมบท่ 
   คาถีา จัิตตวรรค ข้อ ๑๓ หนึ่้า ๒๐

(๑๕) (อะนึ่ัพภิิโต ตะโต อาคา...) อ้รคเป็ตวัตถี้ เป็ตวัตถี้ข้อ ๘  
   หนึ่้า ๑๘๒, อ้รคชาด้ก่ ข้อ ๒๑ 
   หนึ่้า ๒๐๒

 (ยะถีาคะโต ตะถีา คะโต...) ภิิก่ษ้ณ่ป็ฎาจัาราก่ล่าวไว้ ในึ่ 
   ป็ัญ่จัสึตา ป็ฏิาจัารา เถีร่คาถีา  
   ข้อ ๔๕๑ หนึ่้า ๔๖๐

(๑๖-๒๐) (ยะถีาป็ิ เสึลา วิป็ล้า...) พระพ้ท่ธิเจั้าตรัสึเตือนึ่พระเจั้า 
   ป็เสึนึ่ทิ่โก่ศึล ไม่ ให้ป็ระมาท่ 
   ในึ่ป็ัพพโตป็มสึ้ตร สึังย้ตตนึ่ิก่าย  
   สึคาถีวรรค ข้อ ๔๑๕ หนึ่้า ๑๔๘
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 คู่าถาที� ๑ - ๗

 ๗ คาถีาแรก่นึ่่� นึ่ำามาจัาก่หนึ่งัสึอืสึวด้มนึ่ตบ์ช้า ฉบับของศึรลั่งก่า 
เขาแต่งไว้ไพเราะมาก่ ด้้คำาแป็ลท่างขวามือนึ่ะ ไป็ท่่องบาล่ไว้ก่็ได้้ ถีือว่า
เป็น็ึ่ก่ารเร่ยนึ่บาลไ่ป็ด้ว้ยในึ่ตวั จัรงิๆ เขาก็่เอามาจัาก่พท้่ธิพจันึ่น์ึ่ั�นึ่แหละ 
เอามาสึรป้็ใหเ้ป็น็ึ่คาถีาสึำาหรบัสึวด้พจิัารณาท่ก้่ๆ วนัึ่ เป็น็ึ่คาถีาท่่�จัำางา่ย 
และยังไพเราะด้้วย
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 คู่าถาที� ๘ - ๑๒

 ๕ คาถีาเหล่านึ่่�มาจัาก่ สัึลลสึ้ตร สึ้ตตนิึ่บาต สึ้ตตนิึ่บาตนึ่่� 
เป็็นึ่คาถีาชั�นึ่เก่่าแก่่ด้ั�งเด้ิม 
 ร้้ได้้อย่างไรว่าด้ั�งเด้ิม ก่็เพราะม่ก่ารขยายความของสึ้ตตนึ่ิบาต 
บรรจั้อย้่ในึ่พระไตรป็ิฎก่เองเลย แสึด้งว่าคาถีานึ่่�ต้องเก่่ามาก่ จั่งม ่
ข้อความท่่�อธิิบายขยายความอย้่ในึ่ตัวพระไตรป็ิฎก่ แต่ความท่่�คำาต่างๆ 
ในึ่คาถีาเด้ิมค่อนึ่ข้างเข้าใจัได้้ยาก่ และอมความไว้มาก่ ท่่านึ่พระธิรรม 
เสึนึ่าบด้่สึาร่บ้ตรจั่งได้้อธิิบายไว้ อย้่ในึ่มหานึ่ิท่เท่สึ 
 อาตมาจั่งสึันึ่นึ่ิษฐานึ่ว่า สึ้ตตนึ่ิบาตนึ่่� นึ่่าจัะเป็็นึ่หลัก่สึ้ตรของ 
พระภิกิ่ษส้ึมยัก่อ่นึ่ ก่อ่นึ่ท่่�ท่า่นึ่จัะป็ล่ก่วเิวก่ออก่ไป็อย้ป่็า่ ท่า่นึ่คงจัะเร่ยนึ่ 
และท่่องสึ้ตตนิึ่บาตนึ่่�ได้้ เมื�อภิาวนึ่าอย้่ในึ่ป็่าก่็จัะขบคิด้ มนึ่สิึก่ารความ
หมายของสึ้ตตนึ่ิบาตท่่�ท่่องมา
 แต่ละสึ้ตรก่็เป็็นึ่เรื�องหัวข้อธิรรมท่่�นึ่่าขบคิด้ ในึ่ตอนึ่นึ่่�จัะเลือก่
เอาบท่ท่่�เก่่�ยวก่ับความตายมาสึวด้สึาธิยายก่ันึ่ 
 คาถีานึ่่�เป็น็ึ่เรื�องของพอ่ท่่�ตอ้งสึญ้่เสึย่ล้ก่ชายไป็ ไมม่่อะไรจัะเศึรา้ 
เท่่าก่ับพ่อท่่�เสึ่ยล้ก่ชายไป็อ่ก่แล้ว พ่อท่่�ไหนึ่ก่็คงไม่คาด้คิด้มาก่่อนึ่ว่า  
ลก้่ชายท่่�รกั่จัะเสึย่ชว่ติตั�งแตย่งัหนึ่้ม่ พระผ้้ม้พ่ระภิาคเจัา้ก็่เสึด้จ็ัไป็ถีง่ท่่�ๆ   
พ่อก่ำาลังเผ้าศึพล้ก่แล้วตรัสึคาถีานึ่่�  
 ตั�งแต่ อะนิมิตตะมะนัญญาตัง นึ่่�แหละ ไม่อาจัก่ั�นึ่ ไม่ร้้ก่่อนึ่ 
ไม่ผ้่อนึ่ผั้นึ่ ไม่ม่นึ่ิมิตให้ร้้เลยว่า ช่วิตหนึ่่�งๆ จัะต้องเป็ล่�ยนึ่ภิพไป็เมื�อไร 
ช่วิตนึ่่�ท่ั�งสึั�นึ่ ท่ั�งยาก่ลำาบาก่
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 กะสิรัญจ้ะ ปิะริติติัญจ้ะ และ ติัญจ้ะ ทุกเขนะ สัญญุุติัง 
ความตายนึ่ั�นึ่ เต็มไป็ด้้วยความท่้ก่ข์ แล้วก่็ไม่ม่ใครร้้ว่าจัะตายลง 
เมื�อไหร่ จัะตายท่่�ไหนึ่ จัะตายอย่างไร ช่วิตของสึัตว์ก่็เป็็นึ่อย่างนึ่่�  
แล้วก่ารท่่�เราไป็หลงอย้่ในึ่วัฏิสึงสึาร ท่่�หวังว่าจัะไม่ตายนึ่ั�นึ่เป็็นึ่อันึ่ไม่ม่ 
 สึำานึ่วนึ่จั่นึ่ว่า "เม่�อเกิดมาแล�ว ก็อย�าหวังว�าจะรอดออกไป"
 มะระณัง เอวังธัมมา หิ »าณิโน ก่็คือ ม่ความตายเป็็นึ่
ธิรรมด้า สึัตว์เก่ิด้มาแล้วก่็ม่ความตายเป็็นึ่ธิรรมด้า และม่ความแก่่เป็็นึ่
ธิรรมด้า ม่ความเจั็บเป็็นึ่ธิรรมด้า 
 แล้วถี้าเราไม่ป็ฏิิบัติให้ร้้แจั้ง เข้าใจั เราก่็จัะม่ความเก่ิด้เป็็นึ่
ธิรรมด้าอ่ก่ ก่็จัะวนึ่ต่อไป็ในึ่สัึงสึารวัฏิอ่ก่ เป็ร่ยบเหมือนึ่ผ้ลไม้ เมื�อ 
สึก้่งอมแลว้ก่ต็อ้งตก่ลงมาฉนัึ่ใด้ สึตัวท์่ั�งหลายก่ต็อ้งตายลง เมื�อถีง่เวลา
ฉันึ่นึ่ั�นึ่หรือว่าเหมือนึ่ก่ับหม้อท่่�ป็ั�นึ่ไว้ วันึ่หนึ่่�งก่็ต้องแตก่สึลายไป็ตาม 
ก่าลเวลาสึร้ป็ว่าจัะเป็็นึ่ ·ะหะรา (เด้็ก่) ก่็ตาม มะหันµา (คนึ่แก่่) ก่็ตาม  
พาลบัณฑิต จัะเป็็นึ่คนึ่โง่ คนึ่ฉลาด้ ก่็ตาม ก่็ไม่พ้นึ่จัาก่อำานึ่าจัของ
มัจัจั้ราช ต่างก่็ม่ความตายเป็็นึ่ท่่�สึ้ด้ 
 อันึ่นึ่่�คือท่่�มาแรก่ จัาก่ สัลลส่ติร สุติตินิบาติ



 นึ่อก่จัาก่นึ่ั�นึ่ คาถีาเด้่ยวกั่นึ่นึ่่�แหละ ก่็ยังเป็็นึ่คาถีาท่่�ท่่านึ่ 
พระสึาร่บ้ตรแสึด้งแก่่นึ่างมัลลิก่าด้้วย 
 นึ่างมัลลิก่านึ่่�เป็็นึ่ภิรรยาของพันึ่ธิ้ละเสึนึ่าบด้่ ซ่่�งเป็็นึ่เสึนึ่าบด้่
คนึ่สึำาคัญ่ของพระเจั้าป็เสึนึ่ทิ่โก่ศึล เรื�องราวของนึ่างมัลลิก่า อย้่ในึ่ 
ธรรมบท คู่าถาของวิิฑูฑู่ภะ ปิปุิผวิรรคู่ เก่่�ยวกั่บก่ารท่่�คนึ่ป็ระมาท่ 
หลงเก่็บด้อก่ไม้อย้่ แล้วก่็ถี้ก่โอฆะคือห้วงนึ่ำ�าพัด้พาไป็ พระเจั้าวิฑ้ฑภิะ 
หลังจัาก่นึ่ำาก่องท่ัพไป็ล้างแค้นึ่ เข่นึ่ฆ่าพระเจั้าศึาก่ยะแล้ว ขาก่ลับ 
พาพลท่หารไป็ค้างแรมใก่ล้แม่นึ่ำ�า แล้วโด้นึ่แม่นึ่ำ�าพัด้พาไป็ตายก่ันึ่หมด้

 ในึ่เรื�องนึ่ั�นึ่ม่เรื�องย่อยแท่รก่อย้่ คือเรื�องของนึ่างมัลลิก่า 
ภิรรยาของพันึ่ธิ้ละเสึนึ่าบด้่ ป็ระวัติของพันึ่ธิ้ละนึ่่�ก่็นึ่่าสึนึ่ใจั เพราะว่า 
เป็็นึ่เพื�อนึ่ร่วมวิชา ร่วมสึำานึ่ัก่เร่ยนึ่ก่ับพระเจั้าป็เสึนึ่ทิ่โก่ศึล สึมัยก่่อนึ่นึ่่� 
ก่ษตัริยห์นึ่้ม่ๆ ท่่�ใฝึศ่ึก่่ษาวชิาความร้ ้จัะด้ั�นึ่ด้น้ึ่ไป็เร่ยนึ่ก่บัอาจัารยท์่ศิึา- 
ป็าโมก่ข์ท่่�ตัก่สึิลา (เท่่ยบกั่บมหาวิท่ยาลัยท่่�ม่ชื�อเสึ่ยงในึ่ป็ัจัจั้บันึ่) ผ้้้คนึ่
นิึ่ยมไป็เร่ยนึ่ก่ันึ่ท่่�นึ่ั�นึ่ พอจับก่ารศึ่ก่ษาออก่มา ก่็จัะเป็็นึ่เพื�อนึ่ร่วมสึำานึ่ัก่
เด้่ยวกั่นึ่ 
 พันึ่ธิ้ละนึ่ั�นึ่ เด้ิมมาจัาก่ก่ร้งเวสึาล่ เร่ยนึ่จับก่็ก่ลับไป็ท่่�นึ่ั�นึ่  
หวังจัะไป็ท่ำาราชก่าร ก่็ไป็เจัอพวก่อำามาตย์และก่ษัตริย์หนึ่้่มท่่�อย้่ท่่�นึ่ั�นึ่ 
ลองวิชา โด้ยให้เอาต้นึ่ไผ้่มามัด้รวมกั่นึ่ แล้วก่็ให้พันึ่ธิ้ละแสึด้งฝึีมือ 
ในึ่ก่ารท่่�จัะก่ระโด้ด้ข่�นึ่ไป็ แล้วก่็ฟุ้ันึ่ไผ้่เหล่านึ่ั�นึ่ให้ขาด้ไป็ในึ่ท่่เด้่ยว  
ซ่่�งพันึ่ธิ้ละสึามารถีท่ำาได้้อย่างด้่
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 แต่ว่าพวก่อำามาตย์พวก่นึ่่�ก่็ออก่อ้บาย เอาเหล็ก่เสึ่ยบไว้ 
ข้างในึ่แก่นึ่ไม้ไผ้่ เมื�อพันึ่ธิ้ละฟุ้ันึ่ไม้ไผ้่ก่็เลยม่เสึ่ยงดั้งก่ริ�ก่ พันึ่ธิ้ละก็่ 
เสึ่ยหนึ่้า และนึ่้อยใจัว่าไม่บอก่กั่นึ่ก่่อนึ่เลย ว่าข้างในึ่ม่ท่่อนึ่เหล็ก่ จั่งท่ำา 
ให้ฟุ้ันึ่แล้วเก่ิด้ม่เสึ่ยงข่�นึ่ ถี้าเขาร้้ก่่อนึ่ก่็จัะออก่แรงให้เหมาะสึม ให้ฟุ้ันึ่ 
เหล็ก่ให้ขาด้ได้้อย่างไม่ม่เสึ่ยง ก่็เลยนึ่้อยใจั ออก่จัาก่เมืองเวสึาล่ 
มาขออย้่ก่ับพระเจั้าป็เสึนึ่ท่ิโก่ศึล ท่่�ก่ร้งสึาวัตถี่

 พระเจั้าป็เสึนึ่ท่ิโก่ศึลก่็ด้่พระท่ัย 
ท่่� เพื�อนึ่สึนึ่ิท่มารับราชก่ารก่็ตั� งไว้ในึ่
ตำาแหนึ่่งเสึนึ่าบด้่ อันึ่เป็็นึ่ตำาแหนึ่่งท่่�
สึำาคัญ่มาก่ พันึ่ธิ้ละเสึนึ่าบด้่ก็่จังรัก่ภิัก่ด้่ 
มาโด้ยตลอด้ ต่อมาได้้แต่งงานึ่ก่ับ 
นึ่างมัลลิก่าจัาก่นึ่ครมัลละ แต่อย้่ด้้วยก่ันึ่ 
นึ่านึ่แล้วก่็ยังไม่ม่บ้ตร นึ่างมัลลิก่าจั่งคิด้ 
จัะลาก่ลับไป็บ้านึ่เก่ิด้ เพื�อหล่ก่ท่าง
ให้พันึ่ธิ้ละผ้้้สึาม่ ได้้ม่ภิรรยาคนึ่ใหม ่
จัะได้้ม่บ้ตรไว้สึืบตระก่้ล ก่่อนึ่เด้ินึ่ท่างไป็ 
จั่งขอไป็ท้่ลลาพระผ้้้ม่พระภิาคเจั้าก่่อนึ่ 
พระผ้้้ม่พระภิาคก่็ตรัสึถีามถี่งเหต้ท่่�นึ่าง
จัะก่ลับบ้านึ่พอนึ่างท่้ลเล่าให้ฟุ้ัง
 พระองค์ก่็ตรัสึว่า"ถ้้าคุิดจะกลูับ
เพราะไม่่ม่ีบุต่ร ก็ไม่่ต่้องกลูับห้รอก"
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 นึ่างได้้ ยินึ่ดั้งนึ่ั�นึ่ก็่ด้่ใจัมาก่ เพราะพระด้ำารัสึของพระผ้้้ม่ 
พระภิาคเจัา้เป็น็ึ่หนึ่่�งไมม่ส่ึอง ด้งันึ่่�แสึด้งวา่ พระองคต์อ้งท่ราบวา่นึ่างจัะ
มบ่ต้รได้ ้นึ่างจัง่ลม้เลกิ่แผ้นึ่ท่่�จัะเด้นิึ่ท่างก่ลบับา้นึ่เก่ดิ้ แลว้ก่ลบัไป็อย้ก่่บั 
พันึ่ธิ้ละสึาม่ต่อไป็ ไม่นึ่านึ่ นึ่างมัลลิก่าก่็แพ้ท่้อง อยาก่จัะด้ื�มนึ่ำ�าจัาก่ 
บ่งศัึก่ด้ิ�สึิท่ธิิ�ในึ่ก่ร้งเวสึาล่ ซ่่�งพระเจั้าลิจัฉว่ครอบครองหวงแหนึ่ไว้  
จั่งขอร้องให้พันึ่ธิ้ละเสึนึ่าบด้่ผ้้้สึาม่ ไป็เอานึ่ำ�าในึ่บ่งนึ่่�มาให้ได้้ พันึ่ธิ้ละ
ก่็เด้ินึ่ท่างไป็ด้้วยรถีม้าพร้อมก่ับภิรรยา ไป็ขโมยนึ่ำ�าในึ่บ่งศัึก่ด้ิ�สึิท่ธิิ�นึ่่� 
พวก่ก่ษัตริย์ลิจัฉว่ท่รงท่ราบ ก่็ขับรถีม้าติด้ตามก่ันึ่ออก่มา รถีม้าก่็ 
ไล่ตามก่ันึ่มา บนึ่ท่างอันึ่คด้เค่�ยว
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 พันึ่ธิ้ละก่็บอก่นึ่างมัลลิก่าซ่่�งนึ่ั�งข้างหลังว่า ถี้าเธิอเห็นึ่รถีม้าของ
ก่ษตัรยิล์จิัฉวท่่่�ตามมา ๕๐๐ องค ์เร่ยงเป็น็ึ่แนึ่วเด้ย่วกั่นึ่เมื�อไหรใ่หบ้อก่ 
ระหว่างท่่�พันึ่ธิ้ละขับรถีหนึ่่ นึ่างมัลลิก่าก็่คอยเหล่ยวมองด้้ เมื�อนึ่าง 
เห็นึ่รถีของพวก่ก่ษัตริย์ ลิจัฉว่ท่ั� ง ๕๐๐ เร่ยงก่ันึ่เป็็นึ่เสึ้นึ่ตรง 
นึ่างมัลลิก่าก่็บอก่สึาม่ สึาม่ก่็หันึ่ก่ลับมายิงธินึ่้ท่่เด้่ยว ท่ะล้ ๕๐๐ องค์
ตายเร่ยบ 
 นึ่่�เป็็นึ่เหต้อันึ่หนึ่่�งนึ่ะ ท่่�สึร้างเหต้ไม่ด้่เอาไว้ หลังจัาก่นึ่ั�นึ่ ท่ั�งสึอง 
ก่็ก่ลับมาท่่�ก่ร้งสึาวัตถ่ี นึ่างก็่ได้้ด้ื�มนึ่ำ�าศึัก่ด้ิ�สิึท่ธิิ�นึ่ั�นึ่ แล้วก่็ได้้คลอด้บ้ตร
ออก่มา เป็น็ึ่บต้รชายแฝึด้ ท่ั�งหมด้ ๑๖ ครั�ง จัง่ม่บ้ตรชายท่ั�งหมด้ ๓๒ คนึ่ 
(ม่ล้ก่ด้ก่มาก่นึ่ะ) แล้วบ้ตรชายก่็ได้้แต่งงานึ่ท่ั�งหมด้เลย จั่งได้้ล้ก่สึะใภิ้ 
๓๒ คนึ่ เหมือนึ่กั่นึ่ แล้วก่็อย้่ก่ันึ่อย่างม่ความสึ้ข

 มค่รั�งหนึ่่�งท่่�สึาวัตถ่ีมอ่ำามาตยค์นึ่หนึ่่�งท่่�เป็น็ึ่คนึ่โก่ง รบัสิึนึ่บนึ่แลว้ 
จั่งพิพาก่ษาคด้่ ท่ำาคนึ่ท่่�ไม่เป็็นึ่เจั้าของให้เป็็นึ่เจั้าของ และท่ำาคนึ่ท่่�เป็็นึ่ 
เจัา้ของใหไ้มเ่ป็น็ึ่เจัา้ของ ชาวบา้นึ่ก่เ็ด้อืด้รอ้นึ่ ก็่ไป็รอ้งเร่ยนึ่กั่บเสึนึ่าบด้ ่
พันึ่ธิ้ละก่็เลยเข้ามาช่วยตัด้สึินึ่แท่นึ่ และตัด้สึินึ่ได้้อย่างเท่่�ยงธิรรม 
ตอนึ่หลังพระเจั้าป็เสึนึ่ทิ่โก่ศึลจั่งตั�งพันึ่ธิ้ละไว้ ในึ่ตำาแหนึ่่งผ้้้พิพาก่ษา 
ด้้วย เพราะว่าท่่านึ่เป็็นึ่คนึ่ตรง แต่อย่างว่า คนึ่โก่งก็่ไม่ชอบคนึ่ตรง 
สึด้้ท่า้ย อำามาตยค์นึ่นึ่ั�นึ่ก่เ็ลยไป็ยย้งพระเจัา้ป็เสึนึ่ท่โิก่ศึล ไป็เป็า่ห้บอ่ยๆ 
ให้ฟุ้ังว่า พันึ่ธิ้ละคิด้จัะก่่อก่บฏิ เมื�อใด้ท่่�พระเจั้าแผ้่นึ่ด้ินึ่ฟุ้ังข้อม้ลว่า 
ใครจัะก่่อก่บฏิ ก่็ต้องร่บคิด้ก่ำาจััด้ก่่อนึ่เลย ตอนึ่แรก่ก่็อาจัจัะไม่เชื�อ 
พอเป็่าห้บ่อยๆ ท่่านึ่ก่็เริ�มเชื�อคำาย้ยงของพวก่อำามาตย์คนึ่โก่ง
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 สึด้้ท่า้ย พระเจัา้ป็เสึนึ่ท่โิก่ศึลก่เ็ลยออก่อบ้ายวา่ ท่่�ป็จััจันัึ่ตชนึ่บท่ 
ชายแด้นึ่ ม่พวก่ก่บฏิแข็งข้อข่�นึ่มา ตรัสึเร่ยก่พันึ่ธิ้ละก่ับล้ก่ ๓๒ คนึ่ 
ใหไ้ป็ชว่ยป็ราบก่บฏิ แตว่า่วางแผ้นึ่ใหซ้้่ม่ก่ำาลงัคนึ่เอาไว ้ตอนึ่ป็ราบก่บฎ 
เสึร็จัแล้ว พอขาก่ลับมา ก่็ให้ฆ่าท่ิ�งท่ั�งหมด้ ท่ั�งพันึ่ธิ้ละและบ้ตรชาย 
อ่ก่ ๓๒ คนึ่ ถี้ก่ฆ่าตายหมด้เลย
 ในึ่ขณะท่่�สึาม่และบ้ตรชาย ๓๒ คนึ่ ออก่ไป็ป็ฏิิบัติหนึ่้าท่่�ป็ราบ 
ก่บฏินึ่่� วันึ่นึ่ั�นึ่ นึ่างมลัลิก่าก่น็ึ่มินึ่ตพ์ระสึาร่บ้ตรกั่บพระมหาโมคคัลลานึ่ะ 
มาฉันึ่ท่่�บ้านึ่พอด้่ นึ่างได้้จััด้เตร่ยมอาหารแต่เช้า ให้สึะใภิ้และคนึ่ใช ้
ในึ่บ้านึ่มาช่วยก่ันึ่จััด้เตร่ยมอาหาร แล้วนึ่างก่็ถีวายอาหาร อังคาสึ 
แก่่พระสึาร่บ้ตร พระมหาโมคคัลลานึ่ะ และพระภิิก่ษ้ท่่�มาด้้วย ๕๐๐  
ก่ว่าร้ป็น่ึ่� นึ่างก็่เป็็นึ่ผ้้้นึ่ำาจััด้ก่ารเองท่ั�งหมด้ ม่ความสึ้ขในึ่บ้ญ่ท่านึ่นึ่ั�นึ่  
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 พอด้่วันึ่นึ่ั�นึ่ ข่าวท่่�สึาม่และบ้ตรชายท่ั�งหมด้ ๓๒ คนึ่ เสึ่ยช่วิต 
มาถี่งมือ ม่คนึ่สึ่งเป็็นึ่ก่ระด้าษมาให้ นึ่างมัลลิก่าอ่านึ่แล้ว ท่ราบว่า
เก่ิด้อะไรข่�นึ่ นึ่างก่็ไม่ได้้ม่ความเสึ่ยใจัอะไร อ่านึ่แล้วก่็ม้วนึ่ก่ระด้าษ
เก่็บไว้ในึ่ชายพก่ แล้วถีวายอาหารพระสึาร่บ้ตรต่อไป็ จัะเห็นึ่ว่า 
นึ่างม่สึติมาก่นึ่ะ ขนึ่าด้ต้องสึ้ญ่เสึ่ยสึาม่และบ้ตรพร้อมก่ันึ่ ๓๒ คนึ่  
ยังไม่ได้้ม่ความเสึ่ยใจัอะไร ยังม่สึติ ท่ำาหนึ่้าท่่�ของตัวเองต่อไป็ 
 ป็ราก่ฏิว่า ขณะนึ่ั�นึ่ สึาวใช้ท่่�ก่ำาลังถีือถีาด้เนึ่ยใสึมา ก่ำาลังจัะมา
ถีวายพระ ป็ราก่ฏิวา่ลื�นึ่ แลว้ก่ท็่ำาภิาชนึ่ะเนึ่ยใสึหลน่ึ่ตก่แตก่ พระสึาร่บ้ตร 
จัง่ได้ก้่ลา่วคำา (ท่่�เราจัะสึวด้ตอ่ไป็) วา่ "ภชิชะนะธมัมงั ภนินงั Êิ�ง·ี�แµกได�  
ได�แµกแล�ว" เพื�อจัะเตือนึ่สึตินึ่างมัลลิก่า 

 นึ่างมัลลิก่าพอได้้ฟุ้ังแล้ว ก่็เอาก่ระด้าษท่่�ได้้รับมา แสึด้งแก่่ 
พระสึาร่บ้ตร ก่ราบเร่ยนึ่ท่่านึ่ว่า “พระคุุณเจ้า ดิฉัันก็ไม่่เส่ียใจห้รอก  
เร่�องแคุ่นี� ที่ี�ส่าว่ใช้้ที่ำาถ้าดเนยใส่ห้ลู่นแต่ก ขนาดว่่า ว่ันนี�ดิฉัันสู่ญเส่ีย
ที่ั�งส่าม่ีแลูะบุต่รช้าย รว่ม่ ๓๓ คุนไป ก็ยังไม่่ได้คุิดเส่ียใจอะไรเลูย”
 หลังจัาก่พระสึาร่บ้ตรฉันึ่ภิัตตาหารเสึร็จั ก่็ให้สึ่งพระภิิก่ษ้ท่่�มา
ท่ั�งหมด้ก่ลับวัด้ แล้วท่่านึ่ก่็แสึด้งคาถีานึ่่�แหละ 
 "อะนิมิµµะมะนัาµัง..." จั่งเป็็นึ่คาถีาท่่�พระสึาร่บ้ตรแสึด้ง
แก่่นึ่างมัลลิก่า หลังจัาก่ท่่�นึ่างเสึ่ยสึาม่และล้ก่ไป็
 สึามารถีอ่านึ่รายละเอ่ยด้ได้้นึ่ะ อย้่ในึ่ธิรรมบท่ จัะได้้เห็นึ่ท่่�มา
ท่่�ไป็ของคาถีา เวลาสึวด้จัะได้้ร้้ว่า แต่ละคาถีา ท่่านึ่ก่ล่าวไว้เพราะเหต้
Íะไร
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 คู่าถาที� ๑๓

 หลายท่่านึ่คงจัะพอค้้นึ่เคย คาถีาท่่� ๑๓ พอด้่เลย อะนิจจา วะµะ 
ส่ังขารา อุปปาที่ะว่ะยะธััม่ม่ิโน อุปปัช้ช้ิต่ว่า นิรุช้ฌัันต่ิ เต่ส่ัง 
วู่ปะส่ะโม่ สุ่โข
 ถี้าใครเคยไป็วัด้ จัะได้้ยินึ่พระสึวด้บ่อยๆ คาถีานึ่่�เร่ยก่ว่า 
บังสุกุลติาย์ เราไป็ท่ำาบ้ญ่ท่่�วัด้ ขอให้พระค้ณเจั้าช่วยบังสึ้ก่้ลให้หนึ่่อย 
แม้แต่จัะระล่ก่ถี่งสึาม่ จัะระล่ก่ถี่งค้ณพ่อค้ณแม่ หรือญ่าติมิตรท่่�เสึ่ย
ช่วิตไป็ พระก่็จัะสึวด้บท่นึ่่�

บทนี�มีที�มาจ้ากห่ลาย์ที�
 ·ี�มาแร¡ Áาจากมหาสุ·ัสสนสูตร ในึ่·ีฆนิ¡าย µÍน·่� 
พระพ้ท่ธิเจั้าป็ลงอาย้สึังขารแล้ว ก่ำาลังเสึด้็จัไป็สึ้่ท่่�ป็รินึ่ิพพานึ่ ก่็ไป็หย้ด้ 
อย้ท่่่�เมอืงก่สิ้ึนึ่ารา อนัึ่เป็น็ึ่เมอืงเลก็่เมอืงนึ่อ้ย สึมัยนึ่ั�นึ่ ก่สิ้ึนึ่าราเป็น็ึ่เมอืง 
ท่่�ไม่ใหญ่่ เป็็นึ่เหมือนึ่ก่ิ�งเมืองของแคว้นึ่มัลละ พระอานึ่นึ่ท่์ก็่เลยท่้วง 
พระพ้ท่ธิเจั้าว่า ท่ำาไมพระองค์จั่งเสึด้็จัมาป็รินิึ่พพานึ่ท่่�นึ่่� เมืองเล็ก่นึ่ิด้ 
เด้่ยว ท่ำาไมไม่เสึด้็จัไป็เมืองใหญ่่ๆ เช่นึ่ เมืองสึาวัตถี่ เมืองมคธิ  
เมอืงโก่สัึมพ ่หรอืเมอืงเวสึาล ่เป็น็ึ่ตน้ึ่ พท้่ธิบรษิทั่จัะได้ช้ว่ยก่นัึ่อ้ป็ฏัิฐาก่
ด้้แล อะไรต่างๆ จัะได้้ม่พร้อม 
 พระพท้่ธิเจัา้จัง่ตรัสึวา่ "อยา่คุดิอยา่งนั�นเลูย อานนที่ ์ที่ี�นี� แต่ก่อ่นนี�  
เป็นเม่่องราช้ธัานีช้่�อว่่า กุส่าว่ดี เป็นเม่่องให้ญ่ม่าก กว่้าง ๗ โยช้น์ 
ยาว่ ๑๒ โยช้น์ ม่ีทีุ่กอย่างพร้อม่ส่รรพ แลู้ว่ก็ม่ีพระม่ห้าจักรพรรดิ 
พระนาม่ว่่า ม่ห้าสุ่ที่ัส่ส่นะ ปกคุรองอยู่ ม่ีกำาแพง ๗ ช้ั�น ลู้อม่รอบ 
เต่ม็่ไปดว้่ยรตั่นะคุรบที่กุอยา่ง จกัรแกว้่ ช้า้งแกว้่ ม่า้แกว้่...ที่รพัยส์่ม่บตั่ ิ
อะไรๆ ก็มีอย�างละ ๘๔,๐๐๐ ชิ�น"
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 จัาก่นึ่ั�นึ่ พระพ้ท่ธิองค์ก่็ตรัสึว่า "ที่ี�นี�แห้ลูะ ม่ห้าสุ่ที่ัส่ส่นะราช้า  
ก็คุ่อต่ถ้าคุต่เอง ส่ม่ัยที่ี�ยังบำาเพ็ญบารม่ี เป็นพระโพธัิส่ัต่ว่์ ต่อนเป็น 
มหาจักรพรรดิ" พระองค์ก่็อธิิบายละเอ่ยด้เลยว่า "Êมัยก�อนนี�ม ี
ที่รัพย์ส่ม่บัต่ิม่ากม่าย ม่ีปราส่าที่ ๘๔,๐๐๐ ห้ลูัง แต่่ว่่าเว่ลูาบรรที่ม่ 
ก็บรรที่ม่ได้ห้้องเดียว่ อาห้ารก็ม่ี ๘๔,๐๐๐ ส่ำารับ เส่ว่ยได้ม่ากม่าย 
เว่ลูาเส่ว่ยก็เส่ว่ยได้คุรั�งลูะส่ำารับเดียว่ ม่ีนางแก้ว่ ๘๔,๐๐๐ ก็อยู่ร่ว่ม่
ได�·ีละนาง" พ้ด้ง่ายๆ ก่็คือ ให้เห็นึ่ว่า แม้จัะม่ท่รัพย์สึมบัติเหล่านึ่่�
มาก่มาย ใช้สึอยได้้ก่็แค่นึ่ิด้เด้่ยว สึิ�งเหล่านึ่่�ก่็หมด้ไป็แล้ว สึิ�นึ่ไป็แล้ว 
สึ้ญ่ไป็แล้ว ไม่ม่ความยั�งยืนึ่อะไร
 สึถีานึ่ท่่�แห่งนึ่่� มหาสึ้ทั่สึสึนึ่ะ ท่รงครองราชย์โด้ยชอบธิรรม   สึถีานึ่ท่่�แห่งนึ่่� มหาสึ้ทั่สึสึนึ่ะ ท่รงครองราชย์โด้ยชอบธิรรม  
ครั�นึ่สึิ�นึ่อาย้ขัยแล้ว ก่็ได้้ท่อด้ท่ิ�งร่างอย้่ท่่�นึ่่� ตาย เก่ิด้ ตาย เก่ิด้... ครั�นึ่สึิ�นึ่อาย้ขัยแล้ว ก่็ได้้ท่อด้ท่ิ�งร่างอย้่ท่่�นึ่่� ตาย เก่ิด้ ตาย เก่ิด้... 
สึวรรคต อย้่ท่่�นึ่่�มาแล้วถี่ง ๖ ครั�ง ครั�งนึ่่�ก่็เป็็นึ่ครั�งท่่� ๗ แล้ว สึวรรคต อย้่ท่่�นึ่่�มาแล้วถี่ง ๖ ครั�ง ครั�งนึ่่�ก่็เป็็นึ่ครั�งท่่� ๗ แล้ว แต่ต่อไ» แต่ต่อไ» 
จ้ะไม�มีคู่รั�งที� ๘ อกีจ้ะไม�มีคู่รั�งที� ๘ อกี พด้้งา่ยๆ วา่เป็น็ึ่ครั�งสึด้้ท่า้ยแลว้ ท่่�จัะท่อด้ท่ิ�งรา่งไว้  พด้้งา่ยๆ วา่เป็น็ึ่ครั�งสึด้้ท่า้ยแลว้ ท่่�จัะท่อด้ท่ิ�งรา่งไว้ 
ในึ่ท่่�นึ่่� แล้วพระพ้ท่ธิองค์ก่็ตรัสึคาถีานึ่่�แหละ ในึ่ท่่�นึ่่� แล้วพระพ้ท่ธิองค์ก่็ตรัสึคาถีานึ่่�แหละ อะนิจจาวะตะ สังขารา อะนิจจาวะตะ สังขารา 
เป็็นึ่คาถีาท่่�พระพ้ท่ธิเจั้าตรัสึเอง ป็รารภิมหาสึ้ทั่สึสึนึ่ะราชา เป็็นึ่คาถีาท่่�พระพ้ท่ธิเจั้าตรัสึเอง ป็รารภิมหาสึ้ทั่สึสึนึ่ะราชา 
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ที�มาอื�นๆ
 ตอนึ่ท่่�พระพ้ท่ธิเจั้าเสึด้็จัด้ับขันึ่ธิป็รินึ่ิพพานึ่ หลังจัาก่ท่่� 
พระพ้ท่ธิเจั้าป็รินึ่ิพพานึ่แล้ว พระสึหัมบด้่พรหมก็่ตรัสึคาถีาหนึ่่�ง 
ต่อจัาก่นึ่ั�นึ่ ท่้าวสึัก่ก่ะก็่มาตรัสึคาถีา อะนิจจา วะµะ Êังขารา นึ่่� 
นึ่อก่จัาก่นึ่ั�นึ่ คาถีานึ่่�ยังเป็็นึ่คาถีาท่่�พระสึาวก่ก่ล่าวไว้ในึ่หลายท่่�ด้้วย 
พระมหาโมคคัลลานึ่ะก่็ก่ล่ าวไว้ ในึ่เถีรคาถีา พระอนึ่้ร้ท่ธิะก่็
ก่ล่าวคาถีาเด้่ยวก่ันึ่นึ่่�แล้ว ด้้ในึ่เถีรคาถีา ก่็ม่อ่ก่ ๒ - ๓ องค์ 
โสึป็าก่ะสึามเณร ท่่�บรรล้ธิรรมตั�งแต่ ๗ ขวบ ก่็ก่ล่าวคาถีานึ่่� 
เหมือนึ่ก่ันึ่ สึามารถีท่่�จัะไป็ค้นึ่ด้้ท่่�มาของคาถีานึ่่� บางท่่คาถีาเด้่ยวก่ันึ่
ก่็ม่หลายท่่านึ่ก่ล่าวไว้ ท่่านึ่โนึ่้นึ่ก่ล่าวบ้าง ท่่านึ่นึ่่�ก่ล่าวบ้าง ท่้าวสึัก่ก่ะ
ตรัสึบ้าง
 มต่วัอยา่งอย้ใ่นึ่อนึ่ร้้ท่ธิสึต้ร พระอนึ่ร้้ท่ธินึ่่� ท่า่นึ่เคยเป็น็ึ่ท่า้วสึกั่ก่ะ 
มาหลายภิพหลายชาติ ม่มเหสึ่ชื�อว่าชาลินึ่่ ก่็ติด้ตามก่ันึ่มาเป็็นึ่ค้่ช่วิต 
โด้ยเก่ิด้ชาติไหนึ่ สึ่วนึ่มาก่ก่็จัะเป็็นึ่ค้่ครองกั่นึ่ แต่ว่าชาติสึ้ด้ท่้ายนึ่่� 
พระอนึ่ร้้ท่ธิมาพบพระพท้่ธิเจัา้ ได้ส้ึำาเรจ็ัเป็น็ึ่พระอรหนัึ่ต ์ชาลนิึ่เ่ก่ดิ้เป็น็ึ่ 
เท่พนึ่าร่อย้่ในึ่สึวรรค์ชั�นึ่ด้าวด้่งสึ์ ก่็ลงมาเชิญ่ชวนึ่ให้พระอนึ่้ร้ท่ธิ  
ก่ลับข่�นึ่ไป็ครองค้่กั่นึ่บนึ่ด้าวด้่งสึ์
 เมื�อพระอนึ่้ร้ท่ธิไม่สึนึ่ใจั นึ่างจั่งเป็รยข่�นึ่ว่า ผ้้้ใด้ท่่�ยังไม่เห็นึ่
สึวรรค์ ยังไม่เห็นึ่สึวนึ่นึ่ันึ่ท่วันึ่ ยังไม่ชื�อว่าเห็นึ่ความสึ้ขท่่�แท่้จัริง  
พระอนึ่้ร้ท่ธิจั่งยก่คาถีานึ่่�แหละ อะนิจจา วะµะ Êังขารา เตือนึ่สึต ิ
ให้อด้่ตภิรรยา ว่า "อย่าประม่าที่ไปเลูย แม่้จะม่ีคุว่าม่ส่ว่ยงาม่แคุ่ไห้น 
ว่ันห้น่�งก็ต่้องส่ิ�นสุ่ดลูง" 
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 ท่า่นึ่พจิัารณาแลว้ก่เ็หน็ึ่วา่ ตัวเองพน้ึ่แลว้จัาก่วฏัิฏิท่ก้่ข ์จัง่แนึ่ะนึ่ำา 
ใหช้าลนิึ่ม่าป็ฏิบิตัธิิรรม ด้ก่่วา่ท่่�จัะไป็รื�นึ่เริง เพลดิ้เพลนิึ่ หลงอย้ใ่นึ่สึวรรค์ 
ไม่ควรป็ล่อยตัวอย้่ในึ่ความป็ระมาท่
 นึ่่�ก่็เป็็นึ่อ่ก่ตัวอย่าง ท่่�มรณะเป็็นึ่เครื�องเตือนึ่สึติได้้ จัะเห็นึ่ว่าม่
หลายพระสึ้ตรท่่�ม่ก่ล่าวถี่งในึ่หลายๆ ก่รณ่
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 คู่าถาที� ๑๔

 บท่สึำาหรับสึวด้บังสึ้ก่้ลม่สึองบท่ อะนิจจา วะµะ Êังขารา นึ่่� 
เขาเร่ยก่ว่า บท่สึำาหรับ บังสุกุลติาย์ และบท่ อะจิรัง วะµะยัง กาโย 
ปะฐะว่ิง อะธัิเส่ส่ส่ะต่ิ ฉัุฑโฑ อะเปต่ะว่ิญญาโณ นิรัต่ถ้ังว่ะ กะลูิงคุะลูัง 
บท่นึ่่�บางคนึ่อาจัจัะฟุ้ังค้้นึ่ๆ เหมือนึ่ก่ันึ่ 
 อะ¨Ãิงั วะตะÂงั กาโÂ บท่นึ่่� เร่ยก่วา่บท่สึำาหรบั บงัสกุลุเปิน็ 
คือเวลาผ้้้ใด้ท่่�ป็่วย ไป็ถี่งท่่�วัด้ ก่็จัะให้พระสึงฆ์สึวด้บังสึ้ก่้ลเป็็นึ่ให้พระ 
ท่่านึ่ก็่จัะเอาผ้้ามาคล้มผ้้้ป็่วยไว้ แล้วหม้นึ่ก่ลับท่ิศึท่างผ้้้ป็่วย เอาเท่้าไป็ 
ท่างศึ่รษะ เอาศึ่รษะไป็ท่างเท่้า แล้วพระท่่านึ่สึวด้บท่นึ่่� ถีือว่าเป็็นึ่ก่าร 
ต่ออาย้ เหมือนึ่กั่บว่าตายแล้วเก่ิด้ใหม่ ในึ่สึมัยโบราณเขาเชื�อก่ันึ่มา
อย่างนึ่ั�นึ่ เวลาใก่ล้จัะตาย ป็่วยหนึ่ัก่ ก่็นึ่ิมนึ่ต์พระสึวด้บท่บังสึก่้ลเป็็นึ่นึ่่�
 บท่นึ่่�ม่ท่่�มาจัาก่คู่าถาธรรมบท เรื�อง ปิ่ติิคู่ัติติะติิสสะเถระ  
(พระติสึสึะเถีระ ผ้้้ม่ก่ายเนึ่่า) คือพระติสึสึะนึ่่� ป็่วย เป็็นึ่โรคฝึี พ้พอง 
ข่�นึ่เต็มตัว ป็ัจัจั้บันึ่นึ่่�ก่็นึ่่าจัะเร่ยก่ว่าเป็็นึ่โรคฝึีด้าษ เป็็นึ่แล้วก่็จัะ ม่หนึ่อง 
ม่ฝึีข่�นึ่ตามตัว ท่รมานึ่มาก่ สึ้ด้ท่้ายฝึีแตก่ แล้วเหม็นึ่คละคล้้งไป็หมด้ 
ก่็ไม่ม่ใครด้้แลท่่านึ่ เพราะว่าสึมัยก่่อนึ่ ท่่านึ่ก่็ไม่เคยด้้แลใคร พระอื�นึ่ 
ก่็เลยท่อด้ท่ิ�ง ไม่ด้้แลท่่านึ่บ้าง สึ้ด้ท่้ายพระพ้ท่ธิเจั้าท่่านึ่ก่็เสึด้็จัไป็ 
ด้้แลเอง พาพระอานึ่นึ่ท่์ไป็ด้้วย ไป็ช่วยด้้แลชำาระล้าง เช็ด้ตัวต่างๆ พอ
ลา้งตวัเสึรจ็ัแลว้ ท่า่นึ่ก่พ็าพระตสิึสึะท่่�มร่า่งก่ายชำาระสึะอาด้แลว้ มานึ่อนึ่ 
แล้วพระองค์ก่็ตรัสึคาถีานึ่่� อะจิรัง วะµะยัง กาโย เป็็นึ่ก่ารสึอนึ่ให ้
พระป็้ติคัตตะเถีระป็ล่อยวางร่างก่าย ไม่ให้ม่จัิตย่ด้ติด้ในึ่ร่างก่ายนึ่่�  
ท่่�เป็็นึ่รังของโรค ซ่่�งสึ้ด้ท่้ายก่็ต้องท่อด้ท่ิ�งไว้เบื�องหลัง
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 ในึ่อรรถีก่ถีาก่็อธิิบายความเป็็นึ่มาว่า พระป็้ติคัตตติสึสึะ 
ชาติก่่อนึ่เคยเก่ิด้เป็็นึ่พรานึ่นึ่ก่ ก่็ไป็ล่านึ่ก่มามาก่มาย จั่งเก่็บไว ้
ท่่านึ่คิด้ว่าจัะท่ำาอย่างไร เพื�อไม่ให้นึ่ก่หนึ่่ไป็ได้้ ก่็หัก่ป็ีก่หัก่ขานึ่ก่ 
ท่ิ�งไว้ แล้วก็่ก่ินึ่เองบ้าง ขายบ้าง ป็ล่อยท่ิ�งไว้บ้าง บางท่่นึ่ก่ก็่ตายไป็บ้าง 
รวมก่ันึ่อย้่ในึ่นึ่ั�นึ่แหละ แต่ในึ่วันึ่หนึ่่�ง ม่พระป็ัจัเจัก่พ้ท่ธิเจั้าท่่านึ่มา
บิณฑบาตท่่�หนึ่้าบ้านึ่ ท่่านึ่เก่ิด้ม่จิัตศึรัท่ธิา เอานึ่ก่นึ่่�แหละท่่�ป็ร้งไว้ 
เตร่ยมรับป็ระท่านึ่มาถีวายพระ ถีวายไป็พร้อมตั�งความป็รารถีนึ่าว่า 
อยาก่จัะบรรล้ธิรรม
 บาป็ก่็สึ่วนึ่บาป็ บ้ญ่ก็่สึ่วนึ่บ้ญ่ พอถีวายแล้ว จิัตนึ่ั�นึ่เป็็นึ่ก่้ศึล  
ก่็เลยมาให้ผ้ลในึ่ชาติสึ้ด้ท่้าย ได้้เกิ่ด้ท่ันึ่สึมัยพ้ท่ธิก่าล แล้วได้้ม่ 
โอก่าสึบวช ได้้ป็ฏิิบัติธิรรม แต่ว่าบาป็ท่่�เคยหัก่ป็ีก่หัก่ขานึ่ก่ไว้ จันึ่นึ่ก่
เนึ่่าไป็ ตายไป็อย่างท่รมานึ่ ตัวเองก่็ต้องมารับผ้ลก่รรมนึ่ั�นึ่ เราศึ่ก่ษา
แล้วก่็จัะได้้ร้้เรื�องของก่รรมด้้วยว่า อด้่ตก่รรมเป็็นึ่มาอย่างไร สึ่งผ้ล
Íะไรบ้าง
 นึ่่�เป็็นึ่คาถีา ๒ บท่ ท่่�เราค้้นึ่เคยก่ันึ่ บท่ อะนิจจา วะµะ Êังขารา 
และบท่ อะจิรัง วะµะยัง กาโย ๒ บท่นึ่่� เป็็นึ่บท่ท่่�เราได้้ยินึ่อย้่ป็ระจัำา  
ซ่่�งเร่ยก่ว่าเป็็นึ่ บังสุกุลติาย์ กับ บังสุกุลเปิ็น
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 คู่าถาที� ๑๕

 บ· อะ¹ัพÀิโต ตะโต อาคุา นึ่่�ก่็นึ่่าสึนึ่ใจั แป็ลว่า "เม่�อจะมา 
เช้ิญม่า ห้าม่ิได้ เม่่�อจะไป ใคุรไลู่ เจ้าเลู่าเอ๋ย" Á่·่�Áาจาก 
อุรคู่เปิติวิัติถุ ซ่่�งเป็็นึ่เรื�องของครอบครัวพราหมณ์ในึ่สึมัยก่่อนึ่ 
ม่พ่อแม่ ล้ก่ชาย ล้ก่สึะใภิ้ แล้วก็่ม่นึ่้องสึาวและท่าสึ่ ครอบครัวนึ่่� 
นึ่า่สึนึ่ใจัมาก่ เป็น็ึ่ คู่รอบคู่รวัิมรณสติติิวัิอย์�าง ก่ว็า่ได้ ้เจัริญ่มรณสึติ 
ก่นัึ่อย้เ่ป็น็ึ่ป็ระจัำา ก่เ็ลยไมม่ค่วามตื�นึ่ตก่ใจัในึ่เรื�องของความตาย เพราะได้้ 
พิจัารณาความตายอย้่ท้่ก่วันึ่ เช้า ค้ณพ่อก็่ออก่ไป็ก่ับล้ก่ชาย ไป็ท่ำานึ่า 
ป็ราก่ฏิว่า ล้ก่ชายไป็ถีางนึ่า ชำาระนึ่า ไป็จ้ัด้ไฟุ้ เพื�อท่่�จัะจััด้ก่ารพวก่ 
เศึษขยะ เศึษใบไม ้เศึษก่ิ�งไม ้อะไรตา่งๆ ป็ราก่ฏิวา่ ควนัึ่นึ่่�เขา้ไป็รมร้ของ 
ง้เห่า ง้เห่าจั่งเลื�อยออก่มา ฉก่ล้ก่ชายตาย
 พอลก้่ชายตาย พอ่ผ้้ซ้่่�งเจัริญ่มรณสึตอิย้เ่ป็น็ึ่ป็ระจัำา ก่ไ็มไ่ด้เ้สึย่ใจั 
อะไร ก่็ฝึาก่คนึ่ไป็บอก่ท่่�บ้านึ่ว่า "ว่ันนี�ให้้ทีุ่กคุนอาบนำ�า ส่ระผม่แลู้ว่ก็ 
แต่่งชุ้ดขาว่ม่าที่ี�นา แลู้ว่ก็เอาดอกไม่้ม่ากับอาห้ารด้ว่ย แต่่ว่่าเอา 
อาห้ารม่าชุ้ดเดียว่ ไม่่ต่้องเอาม่า ๒ ชุ้ด" คือตามป็ก่ติเขาจัะเอา 
อาหารมาให้ท่่�นึ่า ๒ ช้ด้ ให้พ่อกั่บล้ก่ชายก่ินึ่มื�อก่ลางวันึ่ แม่ฟุ้ังแล้ว  
ก่็ร้้ได้้เลยว่า ล้ก่ชายตายแล้ว ก่็เลยอาบนึ่ำ�า แล้วก่็พาล้ก่สึะใภิ้ ล้ก่สึาว ท่่�
เป็็นึ่นึ่้องสึาวของคนึ่ท่่�ตาย รวมท่ั�งท่าสึ่ พากั่นึ่เดิ้นึ่ท่างมา สึ่วนึ่พ่อก่็เอา 
ศึพล้ก่ชายท่่�โด้นึ่ง้ฉก่ตัวแข็งอย้่อย่างนึ่ั�นึ่ ก่็เอาข่�นึ่ก่องฟุ้อนึ่ แล้วก็่เผ้า 
เผ้าก็่เผ้าธิรรมด้า เหมือนึ่กั่บเผ้าท่่อนึ่ไม้ธิรรมด้าเลย
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 สึ่วนึ่ล้ก่ชายตายไป็ลงทั่นึ่ท่่นึ่ั�นึ่ ก่็ไป็เก่ิด้เป็็นึ่ท่้าวสึัก่ก่ะ เกิ่ด้แล้ว
ก่็เลยลงมาถีาม พ้ด้ง่ายๆ ว่า ลงมาเพื�อต้องก่ารจัะอนึ่้เคราะห์ค้ณพ่อ 
ค้ณแม่นึ่ั�นึ่แหละ ท่่านึ่ก่็แป็ลงตัวมาเป็็นึ่พราหมณ์ มาถีามว่า คนึ่นึ่่� 
ท่่�ตายไป็ เป็็นึ่อะไรก่ับท่่านึ่ ท่ำาไมท่่านึ่ไม่เศึร้าโศึก่เสึ่ยใจั เป็็นึ่ศึัตร้ก่ันึ่
หรือ พ่อก่็บอก่ว่า "ไม�ใช�นะ เป็นล้กชาย·ี�รักยิ�ง" ท่้าวสึัก่ก่ะก่็แก่ล้งท่ำา
เป็็นึ่แป็ลก่ใจั ถีามว่า แล้วท่ำาไมท่่านึ่ถี่งไม่เศึร้าโศึก่ พ่อก่็เลยตอบว่า  
"เราพิจารณาเห้ม่่อนกับว่่า เว่ลูางูลูอกคุราบ ม่ันก็ลูอกคุราบที่ิ�งไป  
ก็เห้ม่่อนกัน ลููกช้ายเรา เขาไปสู่่ที่ี�ดีแลู้ว่ ร่างกายเขาก็ลูอกคุราบที่ิ�งไว่้  
ไม่่ได้ม่ีคุว่าม่อาลูัยอาว่รณ์อะไร เขาก็ต่ายไปแลู้ว่ ไม่่รู้ส่่กรู้ส่าอะไรแลู้ว่ 
ก็เลยพิจาร³าอย�างนี� เราก็เลยไม�เศร�าโศก"
 นึ่่�คือพ่อบอก่ว่าก่ารตายของล้ก่ เหมือนึ่ก่ับง้ลอก่คราบ 
 สึ่วนึ่คาถีาท่่�เราสึวด้ก่ันึ่นึ่่� เป็็นึ่คำาของแม่ แม่ก่็พ้ด้คาถีานึ่่�  
"เม่่�อจะม่าเช้ิญม่า ห้าม่ิได้ เม่่�อจะไป ใคุรไลู่ เจ้าเลู่าเอ๋ย" อะนัพภิโµ  
ต่ะโต่ อาคุา ท่ั�งหมด้นึ่่�เป็็นึ่คาถีาของแม่ คือคาถีาท่่� ๑๕ นึ่่� เป็็นึ่คาถีาท่่� 
ค้ณแม่ก่ล่าวไว้ เป็็นึ่คาถีาท่่�ไม่ม่เยื�อใย แม่ก่็รัก่ล้ก่คนึ่นึ่่�มาก่ แต่ว่า  
"µอน·ี�มาเราก็ไม�ได�เชิเขามา µอน·ี�จะไป เขาก็ไม�ได�ลาเรา ก�อนจะไป  
ฉัะนั�น จะม่าก็ม่า จะไปก็ไป เราไปกำาห้นดกฎเกณฑ์ไม่่ได้ ธัรรม่ช้าต่ิ
ของส่ัต่ว่์ ม่ีเกิดก็ต่้องม่ีต่าย ไม่่ได้เศร้าโศกอะไร"
 พอไป็ถีามนึ่้องสึาว นึ่้องสึาวก่็ตอบว่า "จะเศร้าเส่ียใจไปที่ำาไม่ 
เศร้าเส่ียใจ เราก็ต่้องร้องไห้้ ซููบซูีดเปลู่าๆ เขาก็ต่ายไปแลู้ว่ ไม่่ได้ช้่ว่ย
อะไร เราร้องไห้้เส่ียใจ ก็ม่ีเราเองนี�แห้ลูะ ที่ี�ทีุ่กข์ใจเอง"
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 พอไป็ถีามภิรรยาว่า สึาม่ไม่เป็็นึ่ท่่�รัก่หรือ ภิรรยาก่็ตอบว่า สึาม่ 
เป็็นึ่ท่่�รัก่ยิ�ง ท่้าวสัึก่ก่ะถีามว่า สึาม่ท่ำาตัวด้่ แล้วท่ำาไมเธิอไม่เสึ่ยใจั 
ภิรรยาตอบว่า "ไม่่เส่ียใจห้รอก เส่ียใจก็เห้ม่่อนกับเด็กร้องไห้้ห้า
พระจันที่ร์ จะม่ีประโยช้น์อะไร เด็กจะร้องไห้้ คุรำ�าคุรว่ญอย่างไร ก็ไม่่
ได้พระจันที่ร์ม่าคุรอบคุรองห้รอก"
 ท่้าวสึัก่ก่ะก็่เลยถีามท่าสึ่ต่อไป็ว่า นึ่ายด้้ร้ายหรือ นึ่ายตายแล้ว 
จั่งไม่เห็นึ่เสึ่ยใจัเลย ท่าสึ่ตอบว่า "ไม่่ใช้่ นายเป็นคุนดีม่าก ม่ีเม่ต่ต่า
กรณุา" ท่า้วสึกั่ก่ะถีามวา่ แลว้ท่ำาไมไมเ่สึย่ใจั นึ่างท่าสึต่อบวา่ "เพราะว�า 
พิจารณาเห้ม่่อนกับห้ม่้อที่ี�แต่กไปแลู้ว่ เม่่�อแต่กไปแลู้ว่ ก็จะประส่าน
ให้้คุ่นดีเห้ม่่อนเดิม่ก็ไม่่ได้ สุ่ดที่้าย ที่่านก็ต่้องไปต่าม่ที่างของที่่าน"
 นึ่่�ถีือเป็็นึ่ครอบครัวตัวอย่างในึ่ก่ารเจัริญ่มรณสึติ ซ่่�งเป็็นึ่เรื�อง 
นึ่่าสึนึ่ใจัมาก่ คาถีานึ่่� ไป็ศึ่ก่ษาด้้รายละเอ่ยด้ก่ันึ่ได้้
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 คาถีา ย์ะถาคู่ะโติ ติะถา คู่ะโติ... ม่ก่ล่าวไว้อ่ก่ท่่�หนึ่่�ง 
ในึ่เรื�องของนึ่างป็ฏิาจัารา ใครเคยได้้ยินึ่ป็ระวัติของนึ่างป็ฏิาจัาราบ้าง 
ท่่�สึ้ญ่เสึ่ยสึาม่ ล้ก่ ๒ คนึ่ พ่อแม่ และพ่�ชาย ไป็ในึ่วันึ่เด้่ยวกั่นึ่
 ป็ระวัตินึ่างป็ฏิาจัารา เก่ิด้ในึ่ครอบครัวเศึรษฐ่ พ่อแม่หวงมาก่ 
ไม่ให้ติด้ต่อก่ับชายภิายนึ่อก่ สึ้ด้ท่้าย ไป็หลงรัก่ชายหนึ่้่มท่่�เป็็นึ่ 
คนึ่งานึ่รับใช้ ใก่ล้ชิด้กั่นึ่ ในึ่บ้านึ่นึ่ั�นึ่เอง เมื�อร้้ว่าพ่อแม่คงไม่ยินึ่ยอม
อนึ่้ญ่าต จั่งหนึ่่ตามไป็อย้่ก่ับชายคนึ่รัก่ในึ่อ่ก่เมืองหนึ่่�ง ก่่อนึ่คลอด้ล้ก่  
ก่็ตั�งใจัจัะก่ลับมาคลอด้ท่่�บ้านึ่ รบเร้าสึาม่ เขาก่็ไม่ยอมพามา สึ้ด้ท่้าย
ก่็มาคลอด้ก่ลางท่าง จั่งไม่ได้้ก่ลับบ้านึ่ พอจัะคลอด้คนึ่ท่่� ๒ นึ่างก่็หนึ่่ 
มาอ่ก่ สึามต่ามมาเจัอก่ลางท่าง แตพ่อด้ฝ่ึนึ่ตก่ สึามก็่่ไป็หาฟุ้นืึ่มาก่อ่ไฟุ้ 
ป็ราก่ฏิว่าโชคร้าย สึาม่ไป็โด้นึ่ง้ก่ัด้ตายอ่ก่
 สึาม่ก่็ตาย ภิรรยาก่็ท่้ก่ข์มาก่ แล้วก่็คลอด้ล้ก่คนึ่ท่่�สึองในึ่คืนึ่นึ่ั�นึ่ 
ท่ั�งท่่�ฝึนึ่ตก่หนึ่ัก่ๆ ต้องป็ระคองเด็้ก่นึ่้อย ล้ก่คนึ่แรก่ในึ่มือ และต้อง 
คลอด้ล้ก่คนึ่ท่่�สึองด้้วย ท่้ลัก่ท่้เลมาก่ ก่ว่าจัะคลอด้เด้็ก่ออก่มาได้ ้
พอคลอด้ออก่มาได้้ เช้าก่็ออก่ไป็ตามหาสึาม่ เด้็ก่ยังตัวแด้งๆ อย้่เลย 
ไป็เหน็ึ่สึามต่าย ก่เ็ศึรา้เสึย่ใจัมาก่ ก่ค็ดิ้วา่จัะก่ลบัไป็หาพอ่แมท่่่�บา้นึ่เด้มิ 
แต่เพราะว่าในึ่คืนึ่นึ่ั�นึ่ฝึนึ่ตก่หนึ่ัก่ นึ่ำ�าก่็ข่�นึ่มาก่ ก่็เลยต้องล้ยฝึ่านึ่ำ�าไป็ 
นึ่างคิด้ว่าจัะท่ำาอย่างไรด้่ ก่็เลยบอก่เด้็ก่นึ่้อยท่่�เป็็นึ่พ่� ให้รอแม่อย้่ฝึั�งนึ่่� 
ก่่อนึ่ สึ่วนึ่นึ่างเองก่็อ้้มล้ก่ท่ารก่นึ่้อยท่่�เพิ�งคลอด้ เด้ินึ่ล้ยนึ่ำ�าข้ามไป็อ่ก่
ฝึั�งหนึ่่�ง 
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 พอไป็ถีง่อ่ก่ฝึั�งหนึ่่�ง ก่ว็างท่ารก่ตวัแด้งๆ ไว ้แลว้ก่ก็่ลบัมา จัะมา 
รับเอาล้ก่คนึ่โต ข้ามฝึั�งตามไป็ ป็ราก่ฏิว่า ขณะท่่�อย้่ก่ลางแม่นึ่ำ�า เหย่�ยว 
บินึ่ผ้่านึ่มา ก่็โฉบเอาท่ารก่นึ่้อยไป็ เพราะมันึ่คิด้ว่าเป็็นึ่ก่้อนึ่เนึ่ื�อ แม่ก็่ 
ตก่ใจั ยก่มือข่�นึ่ ร้องตะโก่นึ่ใหญ่่เลย ด้้วยหวังให้เหย่�ยวป็ล่อยล้ก่ลงมา 
เหย่�ยวก่ไ็มป่็ลอ่ย คาบเอาลก้่นึ่อ้ยไป็ตอ่หนึ่า้ตอ่ตา สึว่นึ่ลก้่คนึ่โต เห็นึ่แม ่
โบก่มือ นึ่่ก่ว่าแม่ร้องเร่ยก่ เด็้ก่นึ่้อยก่็เลยวิ�งลงไป็ในึ่นึ่ำ�า โด้นึ่ก่ระแสึนึ่ำ�า 
เช่�ยวพัด้ไป็ ตายต่อหนึ่้าต่อตาอ่ก่คนึ่
 นึ่างเสึย่ใจัมาก่ สึามต่าย บต้รคนึ่เล็ก่ตาย บต้รคนึ่โตก่ต็าย ก่เ็ลย
ร้องไห้ ข้ามฝึั�งมาอ่ก่ฝึั�งหนึ่่�ง หวังว่าจัะไป็พ่�งพ่อแม่และพ่�ชาย ป็ราก่ฏิว่า 
ม่คนึ่เด้ินึ่สึวนึ่มา ก่็เลยถีามว่า ร้้จััก่ครอบครัวเศึรษฐ่นึ่่�ไหม เขาว่า "โอ๊ย  
อย่าไปถ้าม่เลูย เม่่�อคุ่นฝนต่ก ฟ้้าผ่าเร่อนของคุรอบคุรัว่นี� นี�คุว่ัน 
ยังโขมงอย้�โน�น" ไฟุ้ไหม้ คนึ่ในึ่เรือนึ่ตายก่ันึ่หมด้ ไม่เหลือเลย นึ่างได้้ยินึ่ 
ด้ังนึ่ั�นึ่ก่็เป็็นึ่บ้าไป็เลย เสึ่ยท่ั�งสึาม่ เสึ่ยล้ก่ ๒ คนึ่ เสึ่ยท่ั�งพ่อท่ั�งแม่ ท่ั�งพ่� 
ในึ่คืนึ่เด้่ยวกั่นึ่ 
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 นาง»ฏาจารา ป็ระวัติเป็็นึ่อย่างนึ่่� ชื�อ ปฏาจาร ก่็มาจัาก่ ปµ 
แป็ลวา่ตก่ไป็ อาจาร แป็ลวา่ อาจัารมารยาท่ คอืมอ่าจัารท่่�ตก่ไป็ พรำ�าเพอ้ 
ผ้้าผ้่อนึ่หล้ด้ล้่ย เพราะท่้ก่ข์แสึนึ่สึาหัสึ สึ้ด้ท่้ายม่คนึ่พาไป็เฝึ�า
พระพ้ท่ธิเจั้า ก่็ได้้ฟุ้ังธิรรม เก่ิด้ด้วงตาเห็นึ่ธิรรม แล้วได้้บวชเป็็นึ่ภิิก่ษ้ณ่ 
แล้วก่็บรรล้เป็็นึ่พระอรหันึ่ต์ เป็็นึ่ผ้้้เลิศึในึ่ท่างวินึ่ัย 
 นึ่่�ก่็เป็็นึ่ป็ระวัติโด้ยย่อของนึ่าง คาถีานึ่่�เป็็นึ่คาถีาท่่�นึ่างก่ล่าวไว ้
ในึ่เถีร่คาถีา ท่่�นึ่างเล่าป็ระวัติของนึ่างเอง ให้ล้ก่ศิึษย์ฟุ้ัง เพราะท่่านึ่จัะ
ป็ลงได้น้ึ่ะ ป็ลงความยด่้ตดิ้ชว่ติของผ้้ท้่่�มาเก่่�ยวขอ้ง ท่่�ตายไป็ตา่งๆ ก่ต็อ้ง 
ผ้่านึ่มามาก่ พวก่เรานึ่่�ท่้ก่ข์กั่นึ่แค่ไหนึ่ ก่็คงไม่ม่ใครท่้ก่ข์เก่ินึ่ท่่านึ่ ต้อง
สึ้ญ่เสึ่ยคนึ่ท่่�รัก่ทั่�งหมด้ภิายในึ่คืนึ่เด้่ยว
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คู่าถาที� ๑๖ - ๒๐

 สึว่นึ่คาถีาสึด้้ท่า้ยท่่�เราสึวด้ก่นัึ่ ย์ะถาปิ ิเสลา วิิปิลุา ก่เ็ป็น็ึ่ 
คาถีาท่่�สึำาคัญ่ สึ่วนึ่มาก่เราอาจัจัะเคยได้้ยินึ่พระภิิก่ษ้เอาไป็ 
สึวด้บ่อยๆ จัะเป็็นึ่บท่ท่่� เก่่�ยวก่ับพระพ้ท่ธิเจั้าตรัสึเตือนึ่ 
พระเจั้าป็เสึนึ่ท่ิโก่ศึล ท่่�ชอบมาเฝึ�าพระพ้ท่ธิเจั้าอย้่เป็็นึ่ป็ระจัำา 
ตอนึ่ท่่�พระพ้ท่ธิเจั้าป็ระท่ับอย้่ท่่�เชตวันึ่ บางวันึ่ก่็มาเย่�ยม ๓ เวลา 
เลย ท่ั�งเช้า ก่ลางวันึ่ เย็นึ่ 
 มวั่นึ่หนึ่่�ง พระเจั้าป็เสึนึ่ทิ่โก่ศึลก่็มาแต่หัววันึ่ พระพ้ท่ธิเจั้า 
ก่็ตรัสึถีามว่า วันึ่นึ่่�ท่ำาไมมาแต่หัววันึ่ พระเจั้าป็เสึนึ่ท่ิโก่ศึลก่็เล่า 
ให้ฟุ้ังว่า ม่ก่ิจัเยอะ ช่วงหลังๆ นึ่่�ไม่ค่อยได้้มาเท่่าไหร่ เขาเร่ยก่ว่า 
ก่ิจัอันึ่พระราชาผ้้้ม้รธิาภิิเษก่แล้ว จัะมัวเมาอะไรก็่มัวเมาในึ่ 
สึิ�งนึ่ั�นึ่อย้่ มัวเมาในึ่ก่ามค้ณ มัวเมาในึ่อำานึ่าจัความเป็็นึ่ใหญ่่ 
ป็ราบชนึ่บท่ข้าศึ่ก่ได้้สึงบแล้ว วันึ่ๆ ก่็เลยหลงอย้่ในึ่เรื�องก่ามค้ณ
ห้าเหล่านึ่ั�นึ่ 
 พระพท้่ธิเจัา้ก่เ็ลยตรัสึ»พัพโต»มสตูรนึ่่� เป็รย่บเท่ย่บวา่ 
สึมมติในึ่ทิ่ศึต่างๆ ถี้าม่ภ้ิเขาก่ลิ�งมาท่ั�งทิ่ศึเหนึ่ือ ท่ิศึใต้ ท่ิศึ 
ตะวันึ่ออก่ ทิ่ศึตะวันึ่ตก่ บด้ขย่�เข้ามา แล้วท่่านึ่จัะท่ำาอะไร ให้คิด้ 
ด้้ซิ่ พระเจั้าป็เสึนึ่ท่ิโก่ศึลตอบว่า ถี้าเป็็นึ่อย่างนึ่ั�นึ่จัริง เราก่็จัะ
สึร้างก่้ศึล ไม่ป็ล่อยเวลาให้ผ้่านึ่พ้นึ่ไป็เป็ล่าๆ นึ่่�ก่็เป็็นึ่คาถีาท่่�
พระพ้ท่ธิเจั้าตรัสึเตือนึ่พระเจั้าป็เสึนึ่ท่ิโก่ศึล



 แล้วก่็ม่อรรถีก่ถีาอธิิบายไว้ว่า ช่วงนึ่ั�นึ่พอด้่ม่พวก่โจัรท่่�ตั�งใจั 
จัะจัับพระเจั้าป็เสึนึ่ท่ิโก่ศึลฆ่า โจัร ๕๐๐ ก่็ซ้่่มด้ัก่คอยไว้ ถี้าพระเจั้า 
ป็เสึนึ่ท่ิโก่ศึลออก่มาจัาก่วัด้เมื�อไหร่ ก่็จัะฆ่าท่ันึ่ท่่ แต่พอด้่ม่โจัรก่ลับใจั 
คนึ่หนึ่่�ง ไป็ท่ล้พระเจัา้ป็เสึนึ่ท่โิก่ศึลวา่ จัะเก่ดิ้เหตก้่ารณเ์หลา่นึ่่� พระองค์ 
ก่็เลยซ่้อนึ่แผ้นึ่ ให้ราชบ้ร้ษท่หารไป็จัับโจัร ๕๐๐ เหล่านึ่่� มาฆ่า แล้วก่็ 
ตัด้หัวเสึ่ยบป็ระจัานึ่ตามท่าง ตั�งแต่วัด้เชตวันึ่ไป็ถี่งเมืองสึาวัตถี่ ให้ 
เข็ด้หลาบ คนึ่อื�นึ่จัะได้้ไม่ก่ล้าคิด้ก่บฏิ 
 พระพ้ท่ธิเจั้าท่รงร้้ก่รรมเหล่านึ่่�ของพระเจั้าป็เสึนึ่ท่ิโก่ศึลแล้ว  
แต่ว่าไม่อยาก่จัะตรัสึเรื�องนึ่่� คงก่ลัวว่าพระเจั้าป็เสึนึ่ท่ิโก่ศึลจัะเขินึ่ 
ขนึ่าด้ม่พระพ้ท่ธิเจั้าอย้่ใก่ล้อย่างนึ่่� แล้วยังท่ำาก่รรมเห็นึ่ป็านึ่นึ่่� แต่ก่็ 
อย่างว่านึ่ะ พวก่ท่่�เป็็นึ่ก่ษัตริย์ อะไรพวก่นึ่่� เรื�องของอำานึ่าจัก่็ไม่เข้าใคร 
ออก่ใคร ก่ษัตริย์จัะก่ลัวสึ้ญ่เสึ่ยอำานึ่าจัไป็มาก่ท่่�สึ้ด้ พระพ้ท่ธิเจั้าก่็เลย
ตรัสึเตือนึ่นึ่่�แหละว่า "อย่าประม่าที่นะ ถ้้ายังข่นส่ร้างอกุศลูกรรม่ไว่้
อย่างนี�  ต่่อไปก็จะม่ีว่ิบากเผ็ดร้อนได้ในภายห้ลูัง"

 ท่า่นึ่พยาก่รณว์า่ พระเจัา้ป็เสึนึ่ทิ่โก่ศึลนึ่่� ตอ่ไป็จัะเป็น็ึ่พระพท้่ธิเจัา้
ในึ่ภิายภิาคหนึ่้านึ่ะ ขนึ่าด้นึ่่�ยังท่ำาก่รรมไว้ขนึ่าด้นึ่่� ฉะนึ่ั�นึ่ไม่ต้องห่วง 
พวก่เรานึ่่�คงจัะท่ำาก่รรมไม่ด้่ ไว้มาก่พอสึมควร นึ่่�ขนึ่าด้ม่บารม ่ 
มาขนึ่าด้นึ่่�แล้ว ยังสึร้างอก่้ศึลก่รรมพวก่นึ่่�ได้้ พวก่เราเองก่็ควรต้อง 
ระวังตัวเราเองนึ่ะ เรื�องของก่รรมต่างๆ ป็ระมาท่ไม่ได้้
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 ªราสุตตนิ·เ·ส ขุ··¡นิ¡าย มหานิ·เ·ส 
 ข้อ ๘๑๑ - ๘๒๐ ห่น้า ๔๙๓

 มาด้้มรณสึติในึ่มหานึ่ิท่เท่สึ อันึ่นึ่่�ก่็นึ่่าสึนึ่ใจั สึ่วนึ่นึ่่�จัะเป็็นึ่มาด้้มรณสึติในึ่มหานึ่ิท่เท่สึ อันึ่นึ่่�ก่็นึ่่าสึนึ่ใจั สึ่วนึ่นึ่่�จัะเป็็นึ่
สึ่วนึ่ของพระสึาร่บ้ตรก่ล่าวไว้สึ่วนึ่ของพระสึาร่บ้ตรก่ล่าวไว้



มรณสติ ใน มหานิ·เ·ส

 ยะถีา นึ่ินึ่นึ่า ป็ะวัตตันึ่ติ  ฉันึ่เท่นึ่ะ ป็ะริณามิตา
 อัจัฉินึ่นึ่ะธิารา วัตตันึ่ติ  สึะฬายะตะนึ่ะป็ัจัจัะยา

 อะนึ่ิธิานึ่ะคะตา ภิัคคา  ป็้ญ่โช นึ่ัตถีิ อะนึ่าคะเต
 นึ่ิพพัตตา เย จัะ ติฏิฐันึ่ติ  อารัคเค สึาสึะป็้ป็ะมา

 นึ่ิพพัตตานึ่ัญ่จัะ ธัิมมานึ่ัง  ภิังโค เนึ่สึัง ป็้รัก่ขะโต
 ป็ะโลก่ะธิัมมา ติฏิฐันึ่ติ  ป็้ราเณหิ อะมิสึสึิตา

 อะท่ัสึสึะนึ่ะโต อายันึ่ติ  ภัิงคา คัจัฉันึ่ติ ท่ัสึสึะนึ่ัง
 วิชช้ป็ป็าโท่วะ อาก่าเสึ  อ้ป็ป็ัชชันึ่ติ วะยันึ่ติ จัะ

 ช่วิตัง อัตตะภิาโว จัะ  ส้ึขะท่้ก่ขา จัะ เก่วะลา
 เอก่ะจัิตตะสึะมาย้ตตา  ละห้ โสึ วัตตะเต ขะโณ

 เย นึ่ิร้ท่ธิา มะรันึ่ตัสึสึะ  ติฏิฐะมานึ่ัสึสึะ วา อิธิะ
 สึัพเพป็ิ สึะทิ่สึา ขันึ่ธิา  คะตา อัป็ป็ะฏิิสัึนึ่ธิิก่า

 อะนึ่ิพพัตเตนึ่ะ นึ่ะ ชาโต  ป็ัจัจ้ัป็ป็ันึ่เนึ่นึ่ะ ช่วะติ
 จิัตตะภัิงคา มะโต โลโก่  ป็ัญ่ญ่ัตติ ป็ะระมัตถีิยา ฯ
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        มรณสติิจ้ากคู่ัมภีร์มห่านิทเทส

เป็ร่ยบเหมือนึ่นึ่ำ�า ย่อมไหล ไป็ท่่�ล้่ม ขันึ่ธิ์ก่็ด้้่ม เด้ินึ่ตรง ตามหลงใหล
เมื�อม่หก่อายตนึ่ะ เป็็นึ่ป็ัจัจััย  ก่็หลั�งไหล เป็็นึ่ไป็ ไม่ขาด้ตอนึ่

ขันึ่ธิ์แตก่แล้ว ก่็ไม่ถี่ง ความตั�งอย้่  อนึ่าคตขันึ่ธ์ิหรือจัะร้้ ท่่�ถี่ายถีอนึ่
ขันึ่ธิ์ตั�งอย้่ป็ัจัจั้บันึ่ ก่็สึั�นึ่คลอนึ่  เหมือนึ่เข็มตอนึ่ตั�งเม็ด้ผั้ก่ก่าด้วาง

แม้ความแตก่ท่ำาลาย ป็ลายวิถี่  บรรด้าม่ สึัตว์เก่ิด้แล้ว ไม่แคล้วสึาง
โลก่ธิรรมชำาร้ด้ ไม่หย้ด้วาง  ก่ลับหวังสึร้างขันึ่ธิ์เก่่า เข้ามารอ

ขันึ่ธิ์ท่ั�งหลาย มาจัาก่ไหนึ่ ไม่ป็ราก่ฏิ พอตายจับ จัะก่ลับไป็ ท่่�ไหนึ่หนึ่อ
เหมือนึ่ฟุ้�าแลบ แลบไป็ เท่่าไรพอ  ช่วิตหนึ่อ เก่ิด้ด้ับ สึลับเพ่ยง ฯ

ช่วิต อัตภิาพ สึ้ขท่้ก่ข์ ท่ั�งหมด้  รวมก่ันึ่ก่ำาหนึ่ด้ ลงท่่� จัิตเด้่ยว
ขณะมันึ่เป็็นึ่ไป็ อย้่เพ่ยงส่ึวนึ่เสึ่�ยว  ท่ั�งไม่เคยเล่�ยว หวนึ่คืนึ่ ก่ลับวันึ่

ขันึ่ธิ์ของคนึ่ตาย ขันึ่ธ์ิของคนึ่เป็็นึ่  ท่ยอยเก่ิด้ด้ับเห็นึ่ ไม่ม่ต่างก่ันึ่
ไป็แล้ว ไป็ลับ ไม่ก่ลับเก่ิด้ ฉันึ่-   ก่็เป็็นึ่เหมือนึ่ก่ันึ่ ไม่อาจัหล่ก่ไก่ล

เมื�อยังไม่มา ไม่เร่ยก่เก่ิด้ เป็็นึ่-   เพ่ยงป็ัจัจั้บันึ่ ท่่�เห็นึ่เป็็นึ่ไป็
เมื�อจัิตแตก่ด้ับ โลก่สึัตว์ สึิ�นึ่ขัย  เหลือบัญ่ญั่ติไว้ สึ่องป็รมัตถีธิรรม ฯ
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 มหานิึ่ท่เท่สึนึ่่�ก่็เป็็นึ่คาถีาของพระสึาร่บ้ตร ซ่่�งเป็็นึ่ก่ารขยาย
ความของªราสูตร อ่ก่ท่่ ในึ่ชราสึ้ตร ป็ระโยคแรก่บอก่ว่า อัปปัง 
วะตะ ªีวิตัง อิ·ัง แป็ลว่าช่วิตนึ่่�นึ่้อยนึ่ัก่ อัปปะ ก่็นึ่้อย วะµะ ก่็หนึ่อ 
ชีวิµัง อิ·ัง ก่็ช่วิตนึ่่� จัาก่คำาเด้่ยวนึ่่� พระสึาร่บ้ตรก่็ขยายออก่มาเป็็นึ่
คาถีาท่่�เราสึวด้ก่ันึ่ในึ่มหานึ่ิท่เท่สึ 
 นึ่อก่จัาก่นึ่ั�นึ่ คาถีานึ่่� ยงัเป็น็ึ่สึว่นึ่ขยายของคาถีาในึ่คุู่ห่ฏัฐกสต่ิร 
ด้้วย พระสึ้ตรว่าด้้วย ผ้้้อย้่ในึ่ถีำ�าท่ั�งหลาย ถี้าเท่่ยบกั่บอริยธิรรมแล้ว 
พวก่เรายงัเป็น็ึ่มนึ่้ษย์ถีำ�าก่นัึ่อย้น่ึ่ะ ในึ่พระสึ้ตรนึ่่� คาถีาท่่� ๔ ท่อ่นึ่สึ้ด้ท่า้ย 
·่�บÍกÇ่า อัปปัญËิ·ัง ªีวิตะมาËุ ̧ ีÃา แป็ลว่า "ปราช้ญ์ห้้าม่เผลูอ 
ร้�ชีวิµ มีนิดเดียว" ตรงนิึ่ด้เด้่ยวอย่างไรนึ่่� พระสึาร่บ้ตรก็่มาอธิิบาย
ขยายต่อ
 คห้ฏัิฐก่สึต้ร เป็น็ึ่สึต้รท่่�เก่่�ยวก่บัถีำ�า คอืก่ายนึ่่� คนึ่ท่่�ตดิ้ถีำ�า ก่เ็หมอืนึ่ 
ก่ับเราท่่�ติด้อย้่ในึ่ก่ายติด้อย้่ในึ่ก่ามนึ่่�แหละ วนึ่อย้่ในึ่ถีำ�านึ่่� ไม่ออก่มาหา 
แสึงสึว่างแห่งป็ัญ่ญ่าสึัก่ท่ ่
 อันึ่นึ่่�ก่็นึ่่าสึนึ่ใจันึ่ะ ป็รัชญ่าของเพลโต ก่็ม่พ้ด้ถี่งถีำ�าเหมือนึ่กั่นึ่ 
บอก่ว่าคนึ่เราเหมือนึ่ก่ับติด้ถีำ�า Plato’s Cave คนึ่เก่ิด้มาในึ่ถีำ�า แล้วก่็ 
ไม่เคยออก่มาจัาก่ถีำ�า นึ่ั�งหันึ่หลังให้ป็าก่ถีำ�า ม่ร้ป็ภิาพคนึ่ สึัตว์ต่างๆ 
ท่่�เขาชัก่ไว้เหมือนึ่หนึ่ังตะล้ง พอได้้รับแสึงจัาก่ป็าก่ถีำ�า ก่็สึ่งเงาท่อด้มา 
ท่่�ผ้นึ่ังถีำ�าอ่ก่ด้้านึ่หนึ่่�ง เราก่็ได้้แต่เพลินึ่ หลงคิด้ว่า เป็็นึ่คนึ่ เป็็นึ่สึัตว์ 
บนึ่ผ้นึ่ังถีำ�านึ่ั�นึ่ เป็็นึ่จัริงเป็็นึ่จััง พอม่คนึ่ท่่�เคยออก่มานึ่อก่ถีำ�า มาชวนึ่ 
ให้เราออก่ไป็จัาก่ถีำ�า เราก่็ไม่ยอมไป็ พระสึ้ตรนึ่่�นึ่่าสึนึ่ใจัมาก่ วันึ่หลัง 
ม่เวลา เราก่็จัะเอามาสึวด้สึาธิยายศึ่ก่ษาก่ันึ่ 
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 แต่ว่าท่่�เราสึวด้มานึ่่� ก่็จัะเป็็นึ่คำาขยายของคำาว่าช่วิตนึ่่�นึ่้อยนึ่ัก่ 
อ่ก่ท่่หนึ่่�ง ก่็จัะได้้เห็นึ่ว่าพระไตรป็ิฎก่นึ่่� ม่ก่ารขยายกั่นึ่และกั่นึ่ ก่ระจัาย 
อย้่ในึ่สึ่วนึ่ต่างๆ อย่างท่่�บอก่ว่า ช่วิตสึั�นึ่นึ่่�มันึ่สึั�นึ่อย่างไร พระสึาร่บ้ตร 
ท่่านึ่ก่็อธิิบายว่า สึั�นึ่นึ่่� เพราะมันึ่ม่แค่ขณะเด้่ยว ขณะเก่ิด้ ขณะตั�งอย้่ 
หรือขณะดั้บไป็ แต่ละขณะก่็ไม่ซ่้อนึ่ก่ันึ่ 
 จัิตเก่ิด้มาก่็ม่แค่ขณะเด้่ยว ไม่ว่าจัะม่อาย้ยืนึ่ เป็็นึ่เท่พ อาย้ 
๘๔,๐๐๐ ก่ัป็ จัิตก่็เก่ิด้ได้้ท่่ละขณะ เก่ิด้แล้ว ขณะใหม่ก่็จัะไล่ขณะเก่่า 
ขณะเก่า่ก็่จัะท่ำาลายไป็ ขณะใหมก่่จ็ัะเก่ดิ้ข่�นึ่ จิัตก่เ็ก่ดิ้ได้ท้่ล่ะขณะ ท่ล่ะขณะ 
เท่า่นึ่ั�นึ่เอง ถีา้เราไมป่็ฏิบิตัใิหห้ลด้้พน้ึ่ ก่ระแสึขนัึ่ธิห์า้ ก่จ็ัะสึบืเนึ่ื�อง เก่ดิ้ด้บั 
ต่อไป็อย่างไม่ม่ท่่�สึิ�นึ่สึ้ด้ 
 อนึ่าคตก็่จัะม่มาต่อไป็ เหต้ท่่�ขันึ่ธิ์มันึ่ยังไม่ได้้ม่ก่ารก่ำาหนึ่ด้ร้้  
ยังไม่ได้้ม่ก่ารละเหต้ของมันึ่ ยังไม่ม่ก่ารท่ำานึ่ิโรธิให้เห็นึ่แจั้งนึ่ิพพานึ่ 
ยังไม่ได้้ท่ำามรรคให้บริบ้รณ์ ความท่้ก่ข์ต่างๆ มันึ่ก่็จัะเก่ิด้ด้ับ เกิ่ด้ด้ับ
สึลับไป็ อย่างนึ่่�แหละ เป็็นึ่วัฏิสึงสึาร ไม่พ้นึ่ไป็ได้้ พระสึาร่บ้ตรท่่านึ่ช่�
ให้เห็นึ่ถี่งสึิ�งเหล่านึ่่�
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สาริปุิติติเถรคู่าถาสาริปุิติติเถรคู่าถา



 คู่าถาถัด็มานำามาจ้ากพระเถรคู่าถา ซ่่�งอาตมาชอบมาก่ 
คาถีานึ่่� เป็็นึ่คาถีาท่่�พระสึาร่บ้ตรก่ล่าวไว้ ก่่อนึ่ท่่�ท่่านึ่จัะป็รินึ่ิพพานึ่
สึำาหรับพระอรหันึ่ต์แล้ว ม้มมองของท่่านึ่ต่อช่วิตเป็็นึ่อย่างไร ท่่านึ่ก่ลับ 
มองไม่เหมือนึ่ก่ับพวก่เรา พวก่เราก่ลัวตายใช่ไหม ไม่อยาก่จัะตาย  
ท่ำาอย่างไรถี่งจัะม่ช่วิตอย้่ให้นึ่านึ่ท่่�สึ้ด้ แต่พระอรหันึ่ต์ท่่านึ่ก่็ไม่ได้้อยาก่
ตายและก็่ไม่ได้้อยาก่ม่ช่วิตอย้่ ท�านมองคู่วิามติาย์เห่มือนกับคู่นที�
ทำางานเสรจ็้แลว้ิ รอรบัคู่�าจ้า้ง มองอ่ก่แบบหนึ่่�งนึ่ะ เราเคยคดิ้อยา่งนึ่ั�นึ่
ไหมเราไมเ่คยคิด้ใชไ่หม สึำาหรบัพระอรหันึ่ตน์ึ่่� ท่า่นึ่ท่ำางานึ่เสึร็จัหมด้แลว้ 
สึิ�งท่่�ควรร้้ ท่่านึ่ก็่ร้้หมด้แล้ว สึิ�งท่่�ควรละ ท่่านึ่ก็่ละหมด้แล้ว สึิ�งท่่�ควรท่ำา 
ให้แจั้ง ท่่านึ่ก่็ท่ำาให้แจั้งเสึร็จัแล้ว สึิ�งท่่�ควรเจัริญ่ ท่่านึ่ก่็เจัริญ่เสึร็จัแล้ว 
วินัติาย์ คู่อืวินัที�ได็ป้ิลด็วิางภาระ เห่มอืนกบัคู่นที�ทำางานห่นกัมา 
เสร็จ้เรีย์บร้อย์แล้วิ แคู่�รอวิันเงินเด็ือนออก
 แต่อย่างพวก่เราท่ำางานึ่ยังไม่เสึร็จัใช่ไหม เราก็่เลยไม่อยาก่ตาย 
สึด้้ท่า้ย เราก่ไ็ป็เอาขนัึ่ธิใ์หมม่าอ่ก่ มนัึ่ก่ไ็ด้ต้ามก่รรมของเราท่่�เราเคยท่ำา 
ก่นัึ่มา ไมร่้เ้กิ่ด้ใหมจ่ัะได้เ้ป็น็ึ่อะไร ท่ำาก่รรมด้ ่ก่ไ็ด้เ้กิ่ด้เป็น็ึ่มนึ่ษ้ย ์เป็น็ึ่เท่พ 
หรือเป็็นึ่พรหม ท่ำาไม่ด้่ก็่ลงอบายไป็ อย้่ใช้ช่วิตเสึวยผ้ลก่รรม เสึร็จัแล้ว 
ก่็ก่ลับวนึ่ไป็เว่ยนึ่มา อย้่อย่างนึ่่�ในึ่สัึงสึารวัฏิ ไม่จับไม่สึิ�นึ่ แต่ว่าเรา 
ไม่เข้าใจั ไม่เร่ยนึ่สิึ�งท่่�ควรร้้ ไม่ละสึิ�งท่่�ควรละ ไม่ท่ำาให้แจั้งสึิ�งท่่�ควรท่ำา 
ให้แจั้ง ไม่เจัริญ่สึิ�งท่่�ควรท่ำาให้เจัริญ่ เราก่็เลยไม่จับสึัก่ท่่ ช่วิตเราก่็เลย
จัมอย้่ในึ่ก่องท่้ก่ข์ ท่่�ด้้เหมือนึ่จัะถีลำาล่ก่ลงไป็เรื�อยๆ
 เพราะฉะนึ่ั�นึ่ พระอรหันึ่ตท์่า่นึ่จัะมม้่มมองท่่�นึ่า่สึนึ่ใจั อาตมาก็่เลย 
ชอบคาถีานึ่่�เป็็นึ่พิเศึษ เอาล่ะ ตอนึ่นึ่่�มาด้้เถีรคาถีา ท่่�พระสึาร่บ้ตรท่่านึ่ 
ก่ล่าวไว้ ก่่อนึ่ท่่�จัะป็รินึ่ิพพานึ่
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สาริปุิติติเถระคู่าถา

 นึ่าภิินึ่ันึ่ท่ามิ มะระณัง  นึ่าภิินึ่ันึ่ท่ามิ ช่วิตัง
นิึ่ก่ขิป็ิสึสึัง อิมัง ก่ายัง  สึัมป็ะชาโนึ่ ป็ะติสึสึะโต
นึ่าภิินึ่ันึ่ท่ามิ มะระณัง  นึ่าภิินึ่ันึ่ท่ามิ ช่วิตัง
ก่าลัง ป็ะฏิิกั่งขามิ  นิึ่พพิสัึง ภิะตะโก่ ยะถีา ฯ
 ความตาย ก่็มิได้้หมายชอบ ช่วิตรอบ ก่็ไม่เพลินึ่หวัง
เลิก่เอา ก่ายเนึ่่าผ้้พัง  ม่สึติตั�ง สึัมป็ชัญ่ญ่า
ความตาย ก่็มิได้้หมายชอบ  ช่วิตรอบ ก่็ไม่ได้้แสึวงหา
ความตาย คือได้้เวลา  งานึ่เสึร็จัรำ�าลา รับค่าตอบแท่นึ่ ฯ

 โบราณก่บัณฑิต ท่่านึ่จัะพ้ด้เสึมอ เวลาป็ระสึบเหต้ก่ารณ ์
ท่่�เก่่�ยวก่ับความสึ้ญ่เสึ่ย จัะก่ล่าวคาถีา ๓ ป็ระโยคนึ่่� คือ
 มะระณะธิัมมัง มะตัง  สิึ�งท่่�ตายได้้ ได้้ตายแล้ว
 ภิิชชะนึ่ะธิัมมัง ภิินึ่นัึ่ง  สึิ�งท่่�แตก่ได้้ ได้้แตก่แล้ว
 ยัมป็ิจัฉัง นึ่ะ ละภิะติ  สึิ�งท่่�เอาไม่ได้้ 
 ตัมป็ิ ท่้ก่ขัง  ไม่เอา (อ่ก่) แล้ว

 เพราะว่า สึิ�งเหล่านึ่่�ม่ธิรรมชาติ คือ ความแตก่ ความตาย 
เป็็นึ่ธิรรมด้า พระพ้ท่ธิองค์ท่่านึ่ได้้ตรัสึสึอนึ่ให้ร้้จััก่ความตาย หมายถี่ง 
ความป็ระมาท่ก่ารร้้จััก่ว่าสึิ�งนึ่่�ผ้ิด้แล้วแต่ยังท่ำาอย้่ เห็นึ่แล้วว่าอันึ่นึ่่�  
มันึ่จัริงอย้่ มันึ่ด้่อย้่ แต่ก่็ไม่ท่ำา คนึ่เช่นึ่นึ่่�อาศึัยความป็ระมาท่เป็็นึ่อย้่ 
เร่ยก่ว่าคนึ่ตาย 
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 หลวงพ่อชาก่็สึร้ป็ไว้นึ่่าฟุ้ังนึ่ะ "คู่วิามติาย์" ในึ่ "อริยวินัย" 
หมายถี่ง "คู่วิามปิระมาท" ต่างหาก่ คนึ่ท่่�ป็ระมาท่ ก่็เหมือนึ่คนึ่ท่่�ตาย 
หลวงพ่อชาก่็ก่ล่าวอ่ก่นึ่ะ "เม่่�อถ้่งเว่ลูาสุ่ดที่้าย ทีุ่กคุนก็จำาเป็นต่้องว่าง  
เอาไปไม่่ได้ แต่่เราก็ว่างไว่้ก่อน จะไม่่ดีกว่่าห้ร่อ แบกไว่้ก็ห้นัก"  
หลวงพ่อชาท่่านึ่ให้ข้อคิด้ท่่�ด้่นึ่ะว่า เราอย่าแบก่ไป็ ขันึ่ธิ์ ๕ นึ่่� เป็็นึ่ 
ภิาระนึ่ะ เราวางไว้ไม่ด้่ก่ว่าหรือ แบก่เอาไป็ท่ำาไม

 สึว่นึ่คาถีาสึด้้ท่า้ย เป็น็ึ่คาถีาท่่�พระพท้่ธิเจัา้ตรสัึเตอืนึ่พระอานึ่นึ่ท่์ 
ตอนึ่ท่่�พระสึาร่บต้รท่า่นึ่ป็รินึ่พิพานึ่ พระอานึ่นึ่ท่ท์่า่นึ่รัก่พระสึาร่บต้รมาก่ 
พระสึาร่บ้ตรนึ่่�เป็น็ึ่ก่ลัยาณมติรท่่�ด้ข่องพระอานึ่นึ่ท่ ์เวลาวา่ง พระอานึ่นึ่ท่ ์
จัะชอบเข้าไป็สึนึ่ท่นึ่ากั่บพระสึาร่บ้ตรอย้่เสึมอ พระสึาร่บ้ตรก่็มัก่จัะ 
แนึ่ะนึ่ำาพระอานึ่นึ่ท่์ ในึ่เรื�องข้อธิรรมะต่างๆ ด้ังนึ่ั�นึ่พอพระสึาร่บ้ตร 
ป็รินิึ่พพานึ่ พระอานึ่นึ่ท่์จั่งเศึร้าโศึก่เสึ่ยใจัมาก่ พระพ้ท่ธิเจั้าก่็ตรัสึเตือนึ่
ให้สึติพระอานึ่นึ่ท่์ 
 มาด้้ซิ่ว่า พระพ้ท่ธิเจั้าตรัสึเตือนึ่ว่าอย่างไร
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 นึ่ะนึ่้  เอวะ  อานึ่ันึ่ท่ะ  มะยา  ป็ะฏิิกั่จัเจัวะ  อัก่ขาตัง
 สึัพเพเหวะ  ป็ิเยหิ  มะนึ่าเป็หิ  นึ่านึ่าภิาโว  วินึ่าภิาโว
 อัญ่ญ่ะถีาภิาโว  ตัง  ก่้เตตถีะ  อานัึ่นึ่ท่ะ  ลัพภิา
 ยันึ่ตัง  ชาตัง  ภิ้ตัง  สึังขะตัง  ป็ะโลก่ะธิัมมัง
 ตัง  วะตะ  มา  ป็ะล้ชช่ติ  เนึ่ตัง  ฐานึ่ัง  วิชชะติ ฯ

 “ด้้ก่รอานึ่นึ่ท่์ เราได้้บอก่เธิอไว้ก่่อนึ่แล้วไม่ใช่หรือว่า
 ความเป็็นึ่ต่างๆ ความพลัด้พราก่ ความเป็็นึ่อย่างอื�นึ่
 จัาก่ของรัก่ของชอบใจัท่ั�งสึิ�นึ่ ต้องม่ 
 เพราะฉะนึ่ั�นึ่ จัะพ่งได้้ ในึ่ของรัก่ของชอบใจันึ่่�แต่ท่่�ไหนึ่
 สึิ�งใด้เกิ่ด้แล้ว ม่แล้ว ป็ัจัจััยป็ร้งแต่งแล้ว
 ม่ความแตก่ท่ำาลาย เป็็นึ่ธิรรมด้า 
 ก่ารป็รารถีนึ่าว่า ขอสึิ�งนึ่ั�นึ่ อย่าท่ำาลายไป็เลย 
 ด้ังนึ่่� มิใช่ฐานึ่ะท่่�จัะม่ได้้”
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อมฤตพจนาอมฤตพจนา
ชีีวิิติ คู่วิามติาย์ชีีวิิติ คู่วิามติาย์

รวิมรวิมโด็ย์ สมเด็็จ้พระพุทธโฆษาจ้ารย์์ (ปิ.อ. ปิยุ์ติฺโติ)รวิมรวิมโด็ย์ สมเด็็จ้พระพุทธโฆษาจ้ารย์์ (ปิ.อ. ปิยุ์ติฺโติ)
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วะโย รัตตินึ่ท่ิวัก่ขะโย. (๑๕/๑๗๓) รัตฺโย อะโมฆา คัจัฉันึ่ติ. (๒๘/๔๓๙) 
ยัง ยัง วิวะหะเต รัตติ ตะท่้นึ่ันึ่ตัสึสึะ ช่วิตัง. (๒๖/๓๕๙)

ก่าโล ฆะสึะติ ภิ้ตานึ่ิ สัึพพาเนึ่วะ สึะหัตตะนึ่า. (๒๗/๓๔๐) 
ร้ป็ัง ช่ระติ มัจัจัานึ่ัง นึ่ามะโคตตัง นึ่ะ ช่ระติ. (๑๕/๒๑๐) 

ท่ะหะราป็ิ จัะ เย ว้ฑฒา เย พาลา เย จัะ ป็ัณฑิตา 
อัฑฒา เจัวะ ท่ะลิท่ท่า จัะ สึัพเพ มัจัจั้ป็ะรายะนึ่า. (๑๐/๑๐๘)

ตัง ตัญ่เจั อะนึ่้โสึเจัยยะ ยัง ยัง ตัสึสึะ นึ่ะ วิชชะติ
อัตตานึ่ะมะนึ่้โสึเจัยยะ สึะท่า มัจัจั้วะสึัง ป็ัตตัง. (๒๗/๖๑๑) 

นึ่ะ เหวะ ติฏิฐัง นึ่าสึ่นัึ่ง นึ่ะ สึะยานึ่ัง นึ่ะ ป็ัตถีะค้ง 
ยาว้ป็ป็ัตติ นึ่ิมิสึสึะติ ตัตฺราป็ิ สึะระต่ วะโย. (๒๗/๖๑๒)

ตัตถีัตตะนึ่ิ วะตัป็ป็ันึ่เถี วินึ่าภิาเว อะสึังสึะเย 
ภิ้ตัง เสึสึัง ท่ะยิตัพพัง จัะวิตัง อะนึ่ะนึ่้โสึจิัยัง. (๒๗/๖๑๓) 

ยะถีาป็ิ ท่าระโก่ จัันึ่ท่ัง คัจัฉันึ่ตัง อะนึ่้โรท่ะติ 
เอวัง สึัมป็ะท่ะเมเวตัง โย เป็ตะมะนึ่้โสึจัะติ 
ท่ัยหะมาโนึ่ นึ่ะ ชานึ่าติ ญ่าต่นึ่ัง ป็ะริเท่วิตัง 
ตัสึฺมา เอตัง นึ่ะ โสึจัามิ คะโต โสึ ตัสึสึะ ยา คะติ.(๒๗/๗๒๐)

ผ้ะลานึ่ะมิวะ ป็ัก่ก่านึ่ัง นิึ่จัจััง ป็ะตะนึ่ะโต ภิะยัง 
เอวัง ชาตานึ่ะ มัจัจัานึ่ัง นึ่ิจัจััง มะระณะโต ภิะยัง. (๒๗/๑๕๖๘) 

สึายะเมเก่ นึ่ะ ท่ิสึสึันึ่ติ  ป็าโต ท่ิฏิฐา พะห้ ชะนึ่า 
ป็าโต เอเก่ นึ่ะ ท่ิสึสึันึ่ติ สึายัง ท่ิฏิฐา พะห้ ชะนึ่า. (๒๗/๑๕๖๙) 

อมฤตพจนาอมฤตพจนา
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วัยสึิ�นึ่ไป็ตามคืนึ่และวันึ่ คืนึ่วันึ่ไม่ผ้่านึ่ไป็เป็ล่า 
วันึ่คืนึ่ล่วงไป็ ช่วิตของคนึ่ก่็พร่องลงไป็ จัาก่ป็ระโยชนึ่์ท่่�จัะท่ำา

ก่าลเวลาย่อมก่ลืนึ่ก่ินึ่สึัตว์ท่ั�งหลาย พร้อมก่ันึ่ไป็ก่ับตัวมันึ่เอง 
ร้ป็ก่ายของสึัตว์ย่อมร่วงโรยไป็ แต่ชื�อและโคตรไม่เสึื�อมสึลาย

ท่ั�งเด้็ก่ ท่ั�งผ้้้ใหญ่่ ท่ั�งคนึ่พาล ท่ั�งบัณฑิต ท่ั�งคนึ่ม่ ท่ั�งคนึ่จันึ่ 
ล้วนึ่เด้ินึ่หนึ่้าไป็หาความตายท่ั�งหมด้

ถี้าบ้คคลจัะเศึร้าโศึก่ถี่งคนึ่ท่่�ไม่ม่อย่้แก่่ตนึ่ คือผ้้้ท่่�ตายไป็แล้วไซ่ร้ 
ก่็ควรจัะเศึร้าโศึก่ถี่งตนึ่เอง ซ่่�งตก่อย้่ในึ่อำานึ่าจัของพญ่ามัจัจั้ราช ตลอด้เวลา

อาย้สัึงขาร ใช่จัะป็ระมาท่ไป็ตามสึัตว์ ผ้้้ยืนึ่ นึ่ั�ง นึ่อนึ่ หรือเด้ินึ่อย้่ 
ก่็หาไม่ วัยย่อมเสึื�อมลงเรื�อยไป็ ท่้ก่หลับตา ท่้ก่ลืมตา

เมื�อวัยเสึื�อมสึิ�นึ่ไป็อย่างนึ่่� ความพลัด้พราก่จัาก่ก่ันึ่ก่็ต้องม่ 
โด้ยไม่ต้องสึงสึัย หม้่สัึตว์ท่่�ยังเหลืออย่้ ควรเมตตาเอื�อเอ็นึ่ด้้ก่ันึ่ 
ไม่ควรจัะมัวเศึร้าโศึก่ถี่งผ้้้ท่่�ตายไป็แล้ว

ผ้้้ท่่�เศึร้าโศึก่ถี่งคนึ่ตาย ก่็เหมือนึ่เด้็ก่ร้องไห้ขอพระจัันึ่ท่ร์ท่่�โคจัรไป็ในึ่อาก่าศึ 
คนึ่ตายถี้ก่เผ้าอย้่ ย่อมไม่ร้้ว่าญ่าติครำ�าครวญ่ถี่ง 
เพราะฉะนึ่ั�นึ่ ข้าพเจั้าจั่งไม่เศึร้าโศึก่ เขาไป็แล้วตามวิถี่ท่างของเขา

ผ้ลไม้สึ้ก่แล้ว ก็่หวั�นึ่แต่จัะต้องร่วงหล่นึ่ไป็ตลอด้เวลา ฉันึ่ใด้ 
สึัตว์ท่ั�งหลายเก่ิด้มาแล้ว ก่็หวั�นึ่แต่จัะตายอย้่ตลอด้เวลา ฉันึ่นึ่ั�นึ่

ตอนึ่เช้ายังเห็นึ่ก่ันึ่อย้่มาก่คนึ่ พอตก่เย็นึ่ บางคนึ่ก่็ไม่เห็นึ่ 
เมื�อเย็นึ่ยังเห็นึ่ก่ันึ่อย้่มาก่คนึ่ ตก่ถี่งเช้า บางคนึ่ก่็ไม่เห็นึ่

แ»ลแ»ล
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เอโก่วะ มัจัโจั อัจัเจัติ เอโก่วะ ชายะเต ก่้เล 
สัึงโยคะป็ะระมาตฺเววะ สึัมโภิคา สึัพพะป็าณินึ่ัง. (๒๗/๑๕๗๓) 

นึ่ะ สึันึ่ติ ป็้ตตา ตาณายะ นึ่ะ ป็ิตา นึ่ะป็ิ พันึ่ธิะวา 
อันึ่ตะเก่นึ่าธิิป็ันึ่นึ่ัสึสึะ นึ่ัตถีิ ญ่าต่สึ้ ตาณะตา. (๒๕/๓๐) 

อัญ่เญ่ป็ิ ป็ัสึสึะ คะมิเนึ่ ยะถีาก่ัมม้ป็ะเค นึ่ะเร 
มัจัจั้โนึ่ วะสึะมาคัมมะ ผั้นึ่ทั่นึ่เตวิธิะ ป็าณิโนึ่. (๒๕/๓๘๐)

สึ้ป็ิเนึ่นึ่ะ ยะถีาป็ิ สัึงคะตัง ป็ะฏิิพ้ท่โธิ ป็้ริโสึ นึ่ะ ป็ัสึสึะติ 
เอวัมป็ิ ป็ิยายิตัง ชะนัึ่ง เป็ตัง ก่าละก่ะตัง นึ่ะ ป็ัสึสึะติ. (๒๕/๔๑๓)

มัจัจั้นึ่าพฺภิะหะโต โลโก่ ชะรายะ ป็ะริวาริโต. (๒๘/๔๓๙) 
ยัสึสึะ รัตฺยา วิวะสึาเนึ่ อาย้ อัป็ป็ะตะรัง สึิยา. (๒๘/๔๓๗)

ยะถีา วาริวะโห ป็้โร คัจัฉัง นึ่ะ ป็ะริวัตตะติ 
เอวะมาย้ มะนึ่้สึสึานึ่ัง คัจัฉัง นึ่ะ ป็ะริวัตตะติ. (๒๘/๔๓๙)

 นึ่ะ มิยยะมานึ่ัง ธิะนึ่ะมันึฺ่เวติ ก่ิญ่จัิ 
 ป้็ตตา จัะ ท่ารา จัะ ธิะนึ่ัญ่จัะ รัฏิฐัง. (๑๓/๔๕๑) 
 อัจัเจันึ่ติ ก่าลา ตะระยันึ่ติ รัตติโย 
 วะโยค้ณา อะนึ่้ป็้พพัง ชะหันึ่ติ. (๑๕/๓๐๐)

 ป็าป็ัญ่จัะ เม นึ่ัตถีิ ก่ะตัง ก่้หิญ่จัิ 
 ตัสึฺมา นึ่ะ สึังเก่ มะระณาคะมายะ. (๒๘/๑๐๐๐) 
 ตัสึฺมา อิธิะ ช่วิตะเสึเสึ 
 ก่ิจัจัะก่ะโร สึิยา นึ่ะโร นึ่ะ จัะ มัชเชติ. (๒๕/๓๘๗)

(ตัวเลขในึ่วงเล็บคือ เลขเล่ม/เลขข้อ ในึ่พระไตรป็ิฎก่บาล่ฉบับสึยามรัฐ)
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จัะตายก่็ไป็คนึ่เด้่ยว จัะเก่ิด้ก่็มาคนึ่เด้่ยว 
ความสึัมพันึ่ธิ์ของสึัตว์ท่ั�งหลาย ก่็เพ่ยงแค่ได้้มาพบป็ะเก่่�ยวข้องก่ันึ่เท่่านึ่ั�นึ่

เมื�อถี้ก่พญ่ามัจัจั้ราชครอบงำา ไม่ว่าบ้ตร ไม่ว่าบิด้า ไม่ว่าญ่าติพวก่พ้อง 
ถี่งจัะม่ก่็ช่วยต้านึ่ท่านึ่ไม่ได้้ จัะหาท่่�ป็ก่ป็�องในึ่หม้่ญ่าติ เป็็นึ่อันึ่ไม่ม่ 

ด้้สึิ ถี่งคนึ่อื�นึ่ๆ ก่็ก่ำาลังเตร่ยมตัวเด้ินึ่ท่างไป็ตามยถีาก่รรม ท่่�นึ่่�สัึตว์ท่ั�งหลาย
เผ้ชิญ่ก่ับอำานึ่าจัของพญ่ามัจัจั้ราชเข้าแล้ว ก่ำาลังด้ิ�นึ่รนึ่ก่ันึ่อย้่ท่ั�งนึ่ั�นึ่

คนึ่ท่่�รัก่ใคร่ ตายจัาก่ไป็แล้ว ย่อมไม่ได้้พบเห็นึ่อ่ก่ 
เหมือนึ่คนึ่ตื�นึ่ข่�นึ่ ไม่เห็นึ่สึิ�งท่่�ได้้พบในึ่ฝึันึ่

สึัตว์โลก่ถี้ก่มฤตย้หำ�าหั�นึ่ ถี้ก่ชราป็ิด้ล้อม 
วันึ่คืนึ่เคลื�อนึ่คล้อย อาย้เหลือนึ่้อยเข้าท่้ก่ท่่

แม่นึ่ำ�าเต็มฝึั�ง ไม่ไหลท่วนึ่ข่�นึ่ท่่�สึ้ง ฉันึ่ใด้
อาย้ของมนึ่้ษย์ท่ั�งหลายก่็ฉันึ่นึ่ั�นึ่ ย่อมไม่เว่ยนึ่ก่ลับมาสึ้่วัยเด้็ก่อ่ก่

 เมื�อตาย ท่รัพย์สึัก่นึ่ิด้ก่็ติด้ตามไป็ไม่ได้้ 
 แม้บ้ตร ภิรรยา สึมบัติ ท่่�ดิ้นึ่ ก่็ต้องท่ิ�งไว้ 
 ก่าลเวลาล่วงไป็ วันึ่คืนึ่ผ้่านึ่พ้นึ่ไป็ 
 วัยก่็หมด้ไป็ท่่ละตอนึ่ๆ ตามลำาด้ับ

 ข้าพเจั้าไม่ม่ความชั�ว ซ่่�งท่ำาไว้ ณ ท่่�ไหนึ่ๆ เลย 
 ฉะนึ่ั�นึ่ข้าพเจั้าจั่งไม่หวั�นึ่เก่รงความตายท่่�จัะมาถี่ง 
 เพราะฉะนึ่ั�นึ่ในึ่ช่วิตท่่�เหลืออย้่น่ึ่� 
 ท้่ก่คนึ่ควรก่ระท่ำาก่ิจัหนึ่้าท่่� และไม่พ่งป็ระมาท่เลย
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๑. จัะรัง วา ยะท่ิ วา ติฏิฐัง  นิึ่สึินึ่โนึ่ อ้ท่ะ วา สึะยัง.
 สึะมิญ่เชติ ป็ะสึาเรติ  เอสึา ก่ายัสึสึะ อิญ่ชะนึ่า.

๒. อัฏิฐินึ่ะหาร้สึังย้ตโต  ตะจัะมังสึาวะเลป็ะโนึ่.
 ฉะวิยา ก่าโย ป็ะฏิิจัฉันึ่โนึ่  ยะถีาภิ้ตัง นึ่ะ ท่ิสึสึะติ.

๓. อันึ่ตะป็้โร อ้ท่ะระป็้โร  ยะก่ะนึ่ะเป็ฬััสึสึะ วัตถีิโนึ่.
 หะท่ะยัสึสึะ ป็ัป็ผ้าสึัสึสึะ  วัก่ก่ัสึสึะ ป็ิหะก่ัสึสึะ จัะ.

๔. สึิงฆาณิก่ายะ เขฬััสึสึะ  เสึท่ัสึสึะ จัะ เมท่ัสึสึะ จัะ.
 โลหิตัสึสึะ ละสิึก่ายะ  ป็ิตตัสึสึะ จัะ วะสึายะ จัะ.

๕. อะถีัสึสึะ นึ่ะวะหิ โสึเตหิ  อะสึ้จั่ สึะวะติ สึัพพะท่า.
 อัก่ขิมฺหา อัก่ขิค้ถีะโก่  ก่ัณณัมฺหา ก่ัณณะค้ถีะโก่.

๖. สึิงฆาณิก่า จัะ นึ่าสึะโต  ม้เขนึ่ะ วะมะเตก่ะท่า.
 ป็ิตตัง เสึมฺหัญ่จัะ วะมะติ  ก่ายัมฺหา เสึท่ะชัลลิก่า.

๗. อะถีัสึสึะ สึ้สิึรัง สึ่สัึง  มัตถีะล้งคัสึสึะ ป็้ริตัง.
 สึ้ภิะโต นึ่ัง มัญ่ญ่ะติ พาโล  อะวิชชายะ ป็้รัก่ขะโต.

๘. ยะท่า จัะ โสึ มะโต เสึติ  อ้ท่ธิ้มาโต วินึ่่ละโก่.
 อะป็ะวิท่โธิ สึ้สึานึ่ัสึฺมิง  อะนึ่ะเป็ก่ขา โหนึ่ติ ญ่าตะโย.

๙. ขาท่ันึ่ติ นึ่ัง สึ้วานึ่า จัะ  สึิงคาลา วะก่า ก่ิม่.
 ก่าก่า คิชฌิา จัะ ขาท่ันึ่ติ  เย จััญ่เญ่ สัึนึ่ติ ป็าณิโนึ่.

๑๐. สึ้ตฺวานึ่ะ พ้ท่ธิะวะจัะนึ่ัง  ภิิก่ข้ ป็ัญ่ญ่าณะวา อิธิะ.
 โสึ โข นึ่ัง ป็ะริชานึ่าติ  ยะถีาภิ้ตัญ่หิ ป็ัสึสึะติ.

วิªยสูตรวิªยสูตร
(กาย์วิิจ้ฉัันทนิกส่ติร)(กาย์วิิจ้ฉัันทนิกส่ติร)
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๑. จัะยืนึ่ เดิ้นึ่ นึ่ั�ง นึ่อนึ่ หรือหย่อนึ่ ค้้ จังตามด้้ ก่ายนึ่ั�นึ่ ท่่�สึั�นึ่ไหว

๒. ร่างก่ระด้้ก่ ผ้้ก่เอ็นึ่ ให้เป็็นึ่ไป็ หนึ่ังห้้ม เนึ่ื�อฉาบไว้ ให้ด้้งาม

๓. เต็มในึ่ไสึ้ เต็มในึ่ท่้อง คือก่องข่� ก่ระเพาะฉ่� เยื�อ ตับ ลำาด้ับข้าม
 เนึ่ื�อหัวใจั ไต ป็อด้ ป็ระก่อบตาม พังพืด้ ม้าม ก่ระบังลม เข้าถีมเติม

๔. สึั�งนึ่ำ�าม้ก่ สึ้ด้นึ่ำ�าลาย ซั่บสึายเหงื�อ นึ่ำ�ามันึ่เจืัอ เหลวข้นึ่ไข เลือด้ใสึ่เสึริม
 นึ่ำ�าเหลืองหนึ่อง พองฝึี นึ่ำ�าด้่เติม เสึลด้เยิ�ม เพิ�มนึ่ำ�าตา คืออาโป็

๕. ท่วารเก่้า ข่าวด้่ ได้้ข่�ออก่ ถี้ามันึ่พอก่ อ้ด้ไว้ คงหลายโหล
 ท่ั�งข่�ห้ ข่�ตา ออก่มาโชว์ หล้มค้ถีโถี  ไม่เคยล้าง มันึ่ค้างคอย

๖. ช่องจัม้ก่ ข่�ม้ก่ไหล ให้ช้่มอย้่  ขม้ขนึ่ร้ เหงื�อไหล ม่ไคลย้อย
 อาหารใหม่ ไล่เสึมหะ เสึลด้ลอย หาก่ไม่ย่อย แล้วอาเจั่ยนึ่ แท่บเอ่ยนึ่ตาย

๗. อย้่ในึ่โพรงศึ่รษะ คือสึมอง คิด้จัับจัอง ก่ายนึ่ั�นึ่ ฝึันึ่สึลาย
 อันึ่คนึ่พาล สึำาคัญ่ ว่างามก่าย อวิชชา บังหาย อย้่ใต้เงา

๘. ในึ่ก่าลใด้เราตาย นึ่อนึ่ข่�นึ่อืด้ ก็่เย็นึ่ชืด้ เข่ยวพอง ก่องภิ้เขา
 ญ่าติเขาท่ิ�ง ในึ่สึ้สึานึ่ ไม่ขานึ่เอา รอวันึ่เผ้า ญ่าติก่็หนึ่่ ไม่ร่รอ

๙. สึ้นึ่ัขแย่ง แร้งก่า เข้ามาก่ัด้ หมาป็่าฟุ้ัด้ จัิ�งจัอก่ได้้ นึ่ำ�าลายสึอ
 แมลงหนึ่อนึ่ ย�ัวเย่�ย เข้าเคล่ยคลอ ก่ระด้้ก่หนึ่อ ก่็เป็็นึ่ฝึ้่นึ่ เป็น็ึ่จั้ณไป็

๑๐. ได้ส้ึด้ับ พ้ท่ธิพจัน์ึ่ สึลด้เสึ่ยว อย้่คนึ่เด้ย่ว พิจัารณา ป็ัญ่ญ่าไข
 ก่ายไม่งาม ตามจัริง ท่้ก่สึิ�งในึ่ ไม่หลงไหล ชายหญ่ิง ได้้ยินึ่เตือนึ่

ªนะ¡ายªนะ¡าย
เลิ¡หมาย¡ามเลิ¡หมาย¡าม
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วิªยสูตรวิªยสูตร
(กาย์วิิจ้ฉัันทนิกส่ติร) (ติ�อ)(กาย์วิิจ้ฉัันทนิกส่ติร) (ติ�อ)

๑๑. ยะถีา อิท่ัง ตะถีา เอตัง  ยะถีา เอตัง ตะถีา อิท่ัง.
 อัชฌิัตตัญ่จัะ พะหิท่ธิา จัะ  ก่าเย ฉันึ่ท่ัง วิราชะเย.

๑๒. ฉันึ่ท่ะราคะวิรัตโต โสึ  ภิิก่ข้ ป็ัญ่ญ่าณะวา อิธิะ.
 อัชฌิะคา อะมะตัง สึันึ่ติง  นิึ่พพานึ่ัง ป็ะท่ะมัจัจั้ตัง.

๑๓. ทฺ่วิป็าท่ะโก่ยัง อะสึ้จิั  ท่้คคันึ่โธิ ป็ะริหาระติ.
 นึ่านึ่าก่้ณะป็ะป็ะริป็้โร  วิสึสึะวันึ่โต ตะโต ตะโต.

๑๔. เอตาท่ิเสึนึ่ะ ก่าเยนึ่ะ  โย มัญ่เญ่ อ้ณณะเมตะเว.
 ป็ะรัง วา อะวะชาเนึ่ยยะ  ก่ิมัญ่ญ่ัตฺระ อะท่ัสึสึะนึ่าติ.
 (ข้ท่ท่ก่นึ่ิก่าย สึ้ตตนิึ่บาต ข้อ ๑๙๕ - ๒๐๘ หนึ่้า ๓๖๒)

๑๑. น่ึ่�อย่างไร ก่ายอื�นึ่เขา ก่็เท่่านึ่ั�นึ่ อะไรนึ่ั�นึ่ ก่ายนึ่่� ก่็ม่เหมือนึ่
 ท่ั�งภิายในึ่นึ่อก่นิึ่ด้ ไม่บิด้เบือนึ่ ไม่ก่ลบเก่ลื�อนึ่ ราคะป็ล่อย ถีอยจัาก่ก่าม

๑๒. ภิิก่ษ้ท่รงป็ัญ่ญ่า ระอาแสึนึ่ ตัณหาแด้นึ่ แผ้่ไม่จับ ในึ่ภิพสึาม
 ก่ลับมาสึิ�นึ่ ถีิ�นึ่สึงบ บรรจับงาม ไม่ต้องตาม เก่ิด้แก่่ตาย ก่็คลายพอ

๑๓. สึองเท้่านึ่่� หาไม่ม่ ท่่�งามเห็นึ่ บริหารก่ันึ่ ไม่เป็็นึ่ ก่็เหม็นึ่หนึ่อ
 กั่ด้ซ่าก่ศึพ มา-ก่ลบใส่ึ เท่่าไรพอ  ก่ินึ่แล้วก่็ไหลออก่ท่่อ รอเวลา

๑๔. แข่งกั่นึ่ตรวจั อวด้ป็ระชันึ่ ในึ่ก่ายนึ่่� ตรองให้ด้่ เหมือนึ่ถี้งข่� ท่่�ม่ฝึา
 จัะม่อะไร ในึ่ก่ายเนึ่่�ย เสึย่เวลา นึ่อก่จัาก่หา อริยสึัจั ขจััด้เมาฯ

สึแก่นึ่ QR code "สึ้ตรหายใจั" ท่่�หนึ่้า ๑๑
เพื�ออ่านึ่ "วิชยสึ้ตร" บาล่-ไท่ย ในึ่หนึ่้า ๑๗๘

ไฟุ้ล์เสึ่ยง จัาก่
"สึ้ตรหายใจั"

ไฟุ้ล์สึาธิยาย
จัาก่ YouTube




