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มรณัสสต ิระลึกถึงความตาย  
 

สุชญา ศิริธัญภร 
ผู้จัดการสํานักพิมพ์ มจร. 

 
 เมื่อพูดถึงความตายแล้ว หากเรียนรู้เรือ่งความตายก็จะเป็นการดีไม่น้อย  เพราะเมื่อมี
การตายกันมาก  ส่ิงท่ีตามมา ก็คือความเศรา้โศกเสียใจของญาติพ่ีน้อง  ดังนั้น จึงจะขอ
กล่าวถึงให้เรยีนรู้เรื่องความตาย และการระลึกความตายกัน จะกล่าวตามลําดับดังนี้ 
 
ความหมายของความตาย  
 ธรรมดาคนเราเกิดมาแล้ว มีความตายเป็นที่สุด เพราะไม่ว่าคนหนุ่มคนสาว คนแก่หรือ
เด็ก มั่งมีหรือยากจน ล้วนมีความตายเป็นที่สุด ทุกชีวิตมุ่งหน้าสู่ความตาย  
 เมื่อพูดถึงความตายแล้ว ความตายของคนเรา ในภาษาไทยของเรา เรียกว่ามรณะ มาคู่
ชาตะ ชาตะแปลว่าเกิด ส่วนมรณะ แปลว่าตาย  ลักษณะของคนท่ีตาย สรุปก็คือส้ินลมหายใจ 
หรือร่างกายหยุดการเคล่ือนไหวหรือหยุดการทํางานทุกส่วน  หรือการท่ีรา่งกายแตกสลายไป 
หรือความขาดสูญของชีวิตในภพหนึ่ง 
 ในคมัภีร์สังยตุตนิกาย นทิานวรรค และคัมภรี์วภิังค ์ ได้ให้ความหมายของความตายไวว้่า   
ความตาย หมายถึง ความจุติ ความเคล่ือนไป ความทําลายไป ความหายไป ความตายกล่าวคือ
มฤตยู การทํากาละ ความแตกแห่งขันธ์ ความทอดทิ้งร่างกาย ความขาดแหง่ชีวิตินทรยี ์ ของ
เหล่าสัตว์นัน้ๆ จากหมู่สัตว์นั้นๆ 

ราชบัณฑิตยสถานกล่าวถึงความตายวา่หมายถึงการส้ินใจ การส้ินชีวิต การไม่เป็นอยู่
ต่อไป การเคลื่อนไหวไม่ได้  

พระเทพเวที (ประยุทธ ์ปยุตฺโต) กล่าวถึงความตายว่าหมายถึงความสลายแห่งขันธ ์ความ
ขาดชีวิตินทรยี์ หรือความเส่ือมกับความสลายแห่งธรรมต่างๆ  เหล่านั้นๆ 

รองศาสตราจารย์สิวลี ศริิไล กล่าวถึงความตายในความหมายเดิมวา่หมายถึงชวีติโดยองค์
รวมยุติลงและส้ินลม  

พ.ต.อ.ประยรู  ดิษฐานพงศ์ กล่าวถึงความตายว่าหมายถึงการทีจิ่ตจุติ(ดับ) เคล่ือนออก
จากร่างกายไปปฏิสนธ ิ (เกิด)ใหม่  ตามอํานาจของผลแห่งกรรม ความตายเป็นลักษณะทีร่า่งกาย
ไม่สามารถมชีีวิตอยู่ต่อไปได้อีก   สรุปว่า ความตาย คือการที่รา่งกายส้ินลมหายใจ  
 
ประเภทของความตาย  
 เมื่อพูดถึงความตายแล้ว ความตาย กม็ีหลายชนิด  เช่น ความตาย ๒ ชนิด คือความ
ตายปกติธรรมดาของคนท่ัวไป เช่น คนแก่ที่ตายเพราะอายุขัย  กับความตายไม่ปกติ หรอืที่
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เรียกกันว่าความตายก่อนวัยอันควร เป็นต้นว่า ถูกรถชนตาย ถูกฆ่าตาย  ซ่ึงยังไม่น่าจะตายแต่
ก็ตาย 

ความตาย ๓ ชนิด  คือ (๑) สมมติมรณะ ได้แก่ ความตายของสัตว์ที่สมมติเรียกกันว่า 
นาย ก. ตาย นาย ข. ตาย ต้นไม้ตาย เป็นต้น (๒) ขณิกมรณะ ได้แก ่ความดับแห่งรูปนามทุกๆ 
ภังคขณะ คอืเมื่อนามรูปดับลงแล้ว ก็เกิดข้ึนใหม่สืบต่อกันไปอยา่งไม่ขาดสาย จนกว่าจะถึงอนุ
ปาทิเสสนิพพาน (ดับกิเลสและเบญจขันธ์)   (๓)  สมุจเฉทมรณะ ได้แก ่ การนิพพานของพระ
อรหันต์ซ่ึงไมม่ีการเกิดข้ึนแห่งรูปนามอีก  

 ความตาย ๔ ชนิด คือ (๑)  สมุจเฉทมรณะ คอื การดับขันธ์ปรินพิพานของพระขีณาสพ 
ผู้ตัดกิเลสและวฏัฏทุกข์ได้ส้ินเชิง (๒) ขณิกมรณะ คือ  ความดับของรูปนาม ที่ดับไปตลอดเวลา 
ตราบเท่าที่สันตติแห่งรูปนามยงัสืบต่ออยู่ (๓) สมมติมรณะ คือความตายทีช่าวโลกสมมติกนั เช่น 
ต้นไม้ตาย  นาฬิกาตาย (๔) ชีวิตินทรียุปัจเฉทมรณะ คือรูปนามของสัตว์ทีข่าดลงในภพหน่ึงๆ  
เช่น คนตาย   
 
สาเหตุของความตาย  
 ความตายของคนเรา จะมีสาเหตุที่ทําให้คนเราถึงแก่ความตายอยู่ ๔ ชนิด คอื  
 ๑. ความตายเพราะส้ินอายุ  เช่น เวลาน้ี คนเรามีอายุขัย ๗๕ ปี  คนท่ีมีชีวิตอยู่ถึง
กําหนดอายุขัย  หรือมีชวีติอยู่เกินกําหนดอายุขัยไปบ้างแล้ว ก็ตายลง 
 ๒. ความตายเพราะส้ินบุญ เช่น  เหตุที่ทําอายุอยูต่่อไปได้ยังมีอยู่  แต่บุญที่เป็นเครื่อง
หล่อชีวิตหมดลง   ไม่ได้ทําบุญเพ่ิม ทําให้บุญที่มีอยู่หมดลง จึงต้องตายแล้วไปเกิดที่ใหม่ 
 ๓. ความตายเพราะส้ินอายุและบุญ เช่น จะมองด้านอายุก็หมด  มองด้านบุญก็หมด
เช่นกัน  คือหมดทั้งอายุที่ดํารงชีวติมาได้จนครบกําหนดอายุขัย ทั้งบุญที่จะให้ชีวติดํารงอยู่
ต่อไปได้ 
 ๔. ความตายเพราะอุบัติเหตุ คือ ความตายท่ียังไมถึ่งเวลา เพราะอํานาจกรรมเข้าไปตัด
รอน  คือคนผู้นั้นยงมีเหตุที่จะให้ชีวิตดํารงอยู่ต่อไปได้จนหมดอายุขัย แต่เพราะกรรมที่ได้
กระทําในปัจจุบัน จึงส่งผลให้ผู้นั้นตายทันที ดังคนที่ทําปิตุฆาต หรือมาตุฆาต อรหันต
ฆาตกรรมชั่วก็จะส่งผลให้เขาได้รับผลในทันที  หรือเพราะผลแห่งกรรมชั่วในภพก่อนตามมาทัน  
จึงทําให้ผู้นั้นต้องตายอย่างฉับพลัน เช่น ถูกฆ่าตาย ถูกน้ําท่วมตาย ถูกไฟฟ้าดูดตาย  ถูกรถ
ตายตาย ตกน้ําตาย ตกหลังคาบ้านตาย เป็นต้น  
 
ความตายกับการไปสู่ภพภูมิท่ีรองรับ 
 ธรรมดาคนเรา ไม่อยากตาย แม้ถึงคราวจะตาย ก็อยากตายดี  ไม่อยากตายท่ีไม่ดี  เมื่อ
เห็นความอ่ืนตาย ตัวเองก็นึกร้อนๆ หนาวๆ วา่สักวันเราคงต้องตายเป็นแน่แท้  แต่ตอนนี้เรา
ยังไม่ตาย หากอยากตายดี ก็ต้องทําความดีเอาไว้  เป็นต้นว่ามีความเมตตาต่อสัตว์โลก  ให้
ความรักความเมตตา มีความสงสาร ช่วยทําบุญต่ออายุให้สัตว์ เช่นถ่ายชีวิตโคกระบือ 
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ช่วยเหลือคนผู้ตกทุกข์ได้ยาก ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยให้หายจากโรค การทําเชน่นี้เป็นประจํา ทุก
วัน ทุกภพทกุชาติ จนเกิดเป็นวาสนาส่ังสมบารมีอยู่ร่ําไป ก็จะทําให้คนผู้นั้นไม่ว่าจะเกดิในภพ
ใดชาติใด  ตายดี คือแก่ตายเพราะหมดอายุขัย  ส่วนคนที่ตายไม่ดี เพราะขาดความเมตตาต่อ
สัตว์โลก มีปกติฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ขาดความช่วยเหลือผู้อ่ืนแม้ตกระกําลําบากก็ซํ้าเติมรังแก
เบียดเบียนผู้นั้นให้ทุกข์มากข้ึน การทาํเช่นนี้เป็นประจํา ทุกวันทุกภพทุกชาติ จนเกิดเป็นการ
ส่ังสมบาปกรรมอยู่ร่ําไป  ก็จะทําให้คนผู้นั้น ไม่ว่าจะเกิดในภพใดชาติใด ก็จะทําให้คนผู้นั้นมี
อายุส้ันตาย ก่อนวัยอันควร ซ่ึงในความตายดีและไม่ดีนี้ คนส่วนมาก หากเลือกได้ก็คงเลือกท่ี
จะตายดีกันทั้งนั้น  แต่เราก็เลือกตายไม่ได้ เพราะความตาย เป็นส่ิงที่กําหนดหมายไม่ได้  
 
สิ่งท่ีกําหนดหมายไม่ได ้
 ส่ิงท่ีกําหนดหมายไม่ได้ มีอยู่ ๕ อย่าง คือ (๑) อายุ  เราจะกําหนดว่าจะอยูสั่ก ๑๐๐ ปี
แล้วค่อยตาย เราจะไม่ตายในวยัเด็กหรือในวยัหนุ่มสาวเด็ดขาด ก็กําหนดไม่ได้ (๒) พยาธ ิ เรา
จะกําหนดว่า เราเวลาเจ็บป่วยจะไม่ตายด้วยโรคน้ี  เราจะตายด้วยโรคน้ีเท่านัน้  ก็กําหนดไม่ได้ 
(๓)  กาล เราจะกําหนดวา่ เช้า จะตาย บ่ายจะตาย หรือเย็นจะตาย ก็กําหนดไม่ได้  (๔) ที่ตาย 
เราจะกําหนดว่า เราจะตายท่ีบ้านเท่านั้น เราจะไม่ตายนอกบ้าน หรือตายที่โรงพยาบาล ก็กํา
หมดไม่ได้ (๕)  คติ เราจะกําหนดว่า เมื่อเราตายแล้วจะไปเกิดในสวรรค์ จะกลับมาเกิดในโลก
มนุษย์ จะไม่ไปเกิดในนรก จะไม่ไปเกิดเป็นสัตว์ดิรัจฉาน จะไม่ไปเกิดเป็นเปรต ก็กําหนดไม่ได้  
 แม้ส่ิงท้ัง ๕ เหล่านี้เรากําหมดไม่ได้ แต่ในโลกน้ี ก็ใชว่่าจะไร้ความปรานี ยังมีส่ิงที่เรา
กําหนดได้เอาไว้ด้วย ส่ิงท่ีเรากําหนดได้ เช่น  
 ทาน ศีล ภาวนา  ทาน เราเม่ือให้ทานอย่างเคารพแล้ว ก็จัดว่าเราได้ทําบุญ  เรา
กําหนดได้ว่าเราได้ทําบุญไว้แล้ว ศีล   เราเม่ือสมาทานรักษาไว้อย่างดีแล้ว ไม่ให้ขาด ก็จัดได้ว่า
เราทําบุญไว ้ภาวนา เราเมื่อได้สวดมนต์หม่ันภาวนาทุกค่ําเช้า หม่ันเจริญอบรมเป็นนิสัย ก็จัด
ได้ว่าเราทําบุญไว้ และคนที่ได้ทําบุญไว้ มีพระพุทธพจน์รับรองไว้ว่า คนท่ีทําบุญไว้ ย่อมบันเทิง
ใจในปัจจุบัน และเม่ือตายแล้ว ย่อมบันเทิงใจในสุคติโลกสวรรค์ 
 
สิ่งท่ีปรากฏก่อนท่ีจะตาย 
 ธรรมดาคนทีจ่ะตาย ขณะกําลังจะตาย จะมีอารมณ์ ๓ อย่าง คือ (๑) กรรม  ส่ิงที่เรา
กระทําไว้ จะเป็นบุญหรือบาป ก็ตาม ก็จะปรากฏให้เห็น (๒) กรรมนิมิต ส่ิงที่เราได้กระทาํไว้จะ
ปรากฏให้เห็น หากทําบุญไว้ เช่น เคยสร้างสระน้ําไว้  เคยสร้างพระไตรปิฎกพร้อมตู้ เคยให้
ทานแก่คนยากไร้  เคยสร้างกุฏวิิหารถวายวัด  จะมาปรากฏให้เห็น  หากทําบาปไว้ เชน่ เคย
ฆ่าหมู  ขณะตายก็จะร้องโหยหวนแบบหมูขณะถูกฆ่า  เคยตีไก ่ขณะจะตายก็จะทําท่าคล้ายจะ
ตีไก่ (๓) คตินิมิต  ส่ิงท่ีจะไปเกิด หากจะไปเกิดในภพที่ดี ก็จะเห็นปราสาทราชวัง เป็นวิมาน 
หากจะไปเกิดในภพที่ไม่ดี ก็จะเห็นเหวลึก  ป่าดงดิบ รางข้าว  
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 อารมณ์ทั้ง ๓ นี้จะมาปรากฏก่อนจะตาย และขณะที่จะตายน้ัน เมื่ออารมณ์ทัง้ ๓ นี้มา
ปรากฏแล้ว ย่อมตายแนน่อน  
 คนเราธรรมดาวิสัยปุถุชนคนท่ัวไปแล้ว อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไป ไม่ยากตาย อยากทํา
อะไรมากมายที่ยังไม่ได้ทํา  อยากมีอายุยืน  เมื่ออยากเช่นนี้ ก็ต้องเริ่มทําต้ังแต่วันนี้  ยังไม่สาย
หรอก  ที่จะทําบุญกุศลไว้ และบุญกศุลนี้ ก็มีให้ทํามากมาย  เช่นความเคารพต่อผู้ใหญ่ การ
ช่วยเหลือผู้อ่ืน การฟังเรื่องที่ดี การถ่ายทอดความรูใ้ห้ผู้อ่ืน หรือแม้แต่การที่เราคิดถูกต้องเห็นดี
งาม ก็จัดว่าเป็นบุญทั้งนั้น แต่ในท่ีนี้จะพูดถึงการถ่ายทอดความรูใ้ห้กับผู้อ่ืน  เรื่องการระลึกถึง
ความตาย 
 คนสมัยก่อน เมื่อเห็นคนอื่นตายแล้ว ก็นํามาคิดว่า  ธรรมดาคนเราเกิดมาแล้วต้องตาย 
ชีวิตมีความตายเป็นที่สุด ความจรงิการที่จะเราคดิถึงความตายไว้ก็ดีเหมือนกัน  เพราะการ
ระลึกถึงความตายนี้ จะทําให้คนเราละความยึดมั่นถือมั่นลงไปได้ จะทําให้เราสะสมน้อยลง   
 คนสมัยก่อน เปรียบชีวิตไว้ว่าน้อยนัก  เหมือนกับน้ําค้างบนยอดหญ้า พอถูกแสงแดด
แผดเผาก็เหือดแห้งไป เหมือนกับโคท่ีกําลังจะถูกฆ่า ยิ่งเดินเร็วเท่านั้น ก็ถูกฆ่าเร็วเทา่นั้น  
ดังนั้น เมื่อได้ฟังอุปมาเปรียบเทียบชีวิตเช่นนี้แล้ว กร็ะลึกถึงความตาย 
 
การระลึกความตายตามแนวพุทธ 
 การระลึกถึงความตาย ทีถู่กต้องนั้น  ท่านว่าให้ระลึกความตายของตนเท่านั้น  ทําไม 
จึงเป็นเช่นนั้น  เพราะมีเงือนไขอยู่  ๓ ข้อ คือ (๑) สติ หากระลึกถึงความตายของคนอ่ืน เช่น 
คนผู้นั้นเป็นที่รักเมื่อตายไป ก็จะเสียใจ หรือคนผู้ที่ตายน้ันเราก็ไม่ชอบใจเลย  เราก็จะดีใจ ตาย
เสียได้ก็ดี  หากระลึกถึงความตายของผู้อ่ืนเช่นนี้  ก็ทําให้จิตของเราเศร้าหมองได้ แต่หากระลึก
ถึงความตายของตนก็จะไม่เกิดเหตุดังกล่าว แล้วได้สติ ระลึกรู้วา่เราจะต้องตายแน่ (๒) สังเวคะ 
เมื่อระลึกถึงความตายของตนเองแล้ว หากรูว้่าตนเองยังอยู่ในความประมาทขาดสติ  ไม่ได้
ทําบุญไว้ กจ็ะสลดใจว่า หากยังประมาทอยู่เลย ทางที่ดี เราควรรีบทําความดีเสียแต่วันนี้เลย 
เกิดความสลดใจในชีวิตท่ีผ่านมา แต่กไ็ด้สติระลึกได้ทัน  (๓) ญาณ เมื่อระลึกรู้ว่า ตนเองต้อง
ตายแน่ ก็จะขวนขวายรบีเร่งทําความดี ไม่มีความประมาทในชีวิต เช่น พิจารณาถึงชีวิตว่า
ดํารงอยู่ได้เพียงแค่ลมหายใจเข้า-ออก เพียงแค่กินข้าวคําหน่ึงเท่านั้น  
 เมื่อระลึกถึงความตายโดยมีเง่ือนไข ๓ ข้อตามที่กล่าวมา ก็จะเป็นการระลึกความตาย
ที่ถูกต้อง แม้จะตายวันตายพรุ่ง ก็จะไม่มีความกลัวต่อความตาย เมื่อจะตายก็ไม่เศร้าโศก ไม่
หลงตาย มีจิตผ่องใสขณะตาย และคนที่มีจิตผ่องใสน้ี  ย่อมได้ไปเกิดสุคติโลกสวรรค ์ ดังพระ
พุทธพจน์ว่า เมื่อจิตไม่เศร้าหมองสุคติเป็นอันหวังได้ 
 
คําสอนท่ีเก่ียวกับความตาย 
 คนสมัยเก่าให้สอนให้ระลึกถึงความตายว่า   
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 สตฺตานํ  มรณํ ธวุํ  ชวีิตํ อทฺธวุํ  (ความตายของสัตว์ทั้งหลายเป็นของยั่งยืน  ชวีิตเป็น
ของไม่ยั่งยืน) อยู่อย่างน้ีเรือ่ย ๆ ไป 
 อวสฺสํ มยา  มริตพฺพํ   (เราต้องตายแน่แท้)  
 มรณํ  เม  ภวิสฺสติ  (เราจักต้องตาย) 
 ชีวิตินฺทฺริยํ  อุปจฺฉิชฺชิสฺสติ  (รูปชีวิตินทรีย ์นามชวีติินทรีย์ จะต้องขาดจากกัน) 
 มรณํ  เม  ธุวํ  ชวีิตํ  เม  อทฺธุวํ  (ความตายเป็นของเราแน่นอน ชีวิตของเราไม่แน่ 
นอน) อย่างนี้ก็ได้เช่นกัน   
 อทฺธุว ํ  เม ชวีิตํ  ธุว ํ เม มรณํ   (ชวีิตของเราเป็นของไม่แน่นอน ความตายของเราเป็น
ของแน่นอน)   
  มรณปริโยสานํ เม ชีวิตํ   (ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุด)  
 ชีวิตํ เม อนยิตํ  มรณ ํนยิตํ  (ชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงแท้  ความตายเป็นของเท่ียง
แท้)   
 มรณธมฺโมมหิฺ  มรณ ํอนตีโต (เรามีความตายเป็นธรรมดา เราไม่ล่วงพ้นความตายไปได้) 
ภาวนาอย่างนี้ก็ได้ 
 ชอบข้อความใด ก็เลือกภาวนาตามน้ันแหละ ในการภาวนาน้ัน ไม่ว่าเราจะเราท่ีใดก็
ตาม เราสามารถกําหนดภาวนาได้ทุกที่ แม้ขณะทํางานเราก็กาํหนดภาวนาได้  ทําได้ทุกแห่ง
ทุกที่โดยไมก่ําจัดเวลาและสถานท่ี 
 ในขณะระลึกถึงความตายนี้  ผู้เจริญต้องมีคุณลักษณะ ๓  อย่าง คือ สติ สังเวคะ และ
ญาณ ดังท่ีเคยกล่าวไว ้จึงจะได้ผล   
 นอกจากน้ี ในขณะระลึกถึงความตายนั้น ควรใช้ปัญญาพิจารณาดังนี้  
 ๑. ให้ระลึกถึงความตายเหมือนเพชฌฆาตสําหรับฆ่าคน เพราะนับแต่เกิดมา  ความตาย
ก็คอยตัดชีวติเสมอ 
 ๒. ให้ระลึกความตายว่ามทีั่วไปแก่คนรวยและคนจน 
 ๓. ให้ระลึกถึงคามตายของผู้อ่ืนเข้ามาหาตนว่า ผู้ที่มียศมาก มีบุญมาก มกีําลังมาก มี
ฤทธิ์มาก มปัีญญามาก เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า เป็นพระพุทธเจ้าก็ตาย  เราก็จะตายเหมือน
อย่างนั้น 
 ๔. ให้ระลึกถึงความตายว่าเป็นของมีแก่ร่างกายอันทั่วไปแก่หมู่หนอนเป็นอันมาก คือ
ร่างกายน้ีเป็นที่อาศัยของหมู่หนอน ๘๐ ชนิด ซ่ึงอาศัยกินอยู่ตามผิวหนัง หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก 
เยื่อในกระดูก 
 ๕. ให้ระลึกถึงความตายวา่เป็นของมีแก่ร่างกายซ่ึงเป็นของมีกําลังน้อย  คือรา่งกายของ
สัตว์ทั้งปวงไม่ใช่เป็นของแข็งแรงอะไรเลย อยู่ได้ด้วยลมหายใจเข้าออกและส่ิงอ่ืนๆ เท่านัน้ 
 ๖. ให้ระลึกถึงความตายว่าเป็นของไม่มีเครื่องหมาย ไม่มีป้ายบอกไว้ว่าจะต้องตายใน
เวลาใด 
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 ๗. ให้ระลึกถึงความตายว่าเป็นของประจําแน่นอนคือตายแน่ ไม่มียกเว้นใครเลยแม้แต่
คนเดียว 
 ๘. ให้ระลึกถึงความตายว่าเป็นของมีแก่ชีวิตอันมีประมาณเล็กน้อย คือชีวิตของสัตว์
และคนท้ังหลายเป็นของน้อย ไม่มากพอกับความปรารถนาของตนเลย ถ้าจะมีอายุยืนสักเท่าไร 
ก็ยังนับว่าน้อยอยู่นั่นเอง 
 
ตัวอย่างของบุคคลท่ีประสบความตาย 
 เมื่อได้ฟังส่ิงท่ีคนสมัยก่อนทําแบบอย่างไว้แล้วเราจะนํามาประยุกต์ใช้ในชีวติประจําวัน
บ้าง  สมัยก่อนไม่ได้จดลิขสิทธิ์ไว้หรอก นํามาใช้ปฏิบัติได้ ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี
ใหม่นี้ จะมีคนตายกันมาก  จงใช้วิกฤตการณ์อันนี้ มาพิจารณาถึงความตายกนัดู  ก็คงจะดีมาก 
หากเราประสบพบเจอกับคนอ่ืนที่ตาย กใ็ห้พิจารณาวา่ ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายไม่แน่นอน  
ความตายเป็นของแน่นอน หากพิจารณาเช่นนี้เป็นประจํา ยามเมื่อประสบความตายท่ีเกดิมีแก่
คนท่ีตนรัก มีญาติพ่ีน้อง เป็นต้น ก็จะไม่มีความเศร้าโศก  หรอืบรรเทาความเศร้าโศกท่ีเกิดข้ึน
ให้หายไปได้ 
 ธรรมดาความเศร้าโศกน้ีย่อมเกิดข้ึนมีข้ึนแก่คนท้ังหลายมากบ้างน้อยบ้าง ธรรมดาคนที่
จะไม่เศร้าโศกเมื่อปิยชนคนเป็นที่รักจากเราไป  ยกเว้นพระอรหันต์เท่านั้น ส่วนคนอ่ืนๆ กย็่อม
มีความเศรา้โศกเป็นธรรมดา  ดังเช่น นางปฏาจารา เมื่อผัว ลูกทั้งสองตาย และพ่อแม่พ่ีชาย
ตายในคราวเดียวกัน ก็ถึงกับครองสติไว้ไม่ได้ เป็นบ้าเที่ยวบ่นเพ้อเดินไปในท่ีต่างๆ  นางกีสา
โคตมี เมื่อลูกชายวยัน่ารกั ซ่ึงเป็นความหวังของตน มาตายอยา่งฉับพลัน ก็ทําให้นางถึงกับเสีย
สติ  คิดว่าน่าจะมียาท่ีจะทําให้ลูกชายของนางฟื้นข้ึนมาได้ อุ้มลูกที่ตายแล้วไปในท่ีต่างๆ เพ่ือ
หายา หรือบิดาของเด็กชายมัฏฐกุณฑลี เมื่อลูกชายวยัแรกรุ่นมาตาย ก็เศร้าโศกเสียใจ  แต่ใน
แต่วันก็เดินไปยังป่าช้า เฝ้าแต่คร่ําครวญวา่ลูกชายคนเดียวของเราไปอยู่ที่ไหน ลูกชายสุดที่รัก
ไปอยู่ที่ไหน บ่นเพ้อรําพัน ไม่เป็นอันทํางาน ปล่อยให้เวลาล่วงผ่านไป  แม้แต่คนท่ีบรรลุธรรม
ข้ันโสดาบัน อย่างอนาถบิณฑิกเศรษฐี หรือนางวิสาขามหาอุบาสิกา เมื่อญาติของตนตายไปก็
ร้องไห้คร่ําครวญเหมือนกนั แต่เมื่อร้องไห้แล้ว ก็นึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วไปหาสนทนาธรรมด้วย  
ทําให้หายความเศร้าโศกได้อย่างฉับพลัน  
 แต่ก็มีเหมือนกัน คนท่ีประสบกับความตายของคนท่ีรักจากไป  แต่ไม่ได้ร้องไห้ ดังเช่น
โบราณกบัณฑิตครอบครัวหน่ึงซ่ึงเป็นชาวเมืองพาราณสี ย่อมไมเ่ศร้าโศกถึงปิยชนที่ตายจากไป 
โบราณกบัณฑิตเหล่านั้น ยังตอบโต้แสดงคติธรรมแก่ท้าวสักกะซ่ึงเข้ามาสอบถาม ดังที่
พราหมณ์โพธิสัตว์บอกเหตุแห่งการไม่ร้องไห้แก่ท้าวสักกะว่า บุตรของข้าพเจ้าละท้ิงร่างกาย
ของตนไป เหมือนงูลอกคราบเก่า  เมื่อร่างกายใช้การไม่ได้ จึงละไปตายไปอย่างนี้เขาถูกเผาก็
ไม่รู้ถึงความคร่ําครวญของหมู่ญาติ เหตุนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่เศร้าโศกถึงเขา  เขาไปแล้วตามคติ
ของเขา จากเรื่องกล่าวมานี้ แสดงให้เห็นว่า คนในครอบครวันี้ คงจะได้เจริญมรณัสสติมา
แน่นอน เพราะคนท่ีได้เจริญมรณัสสติจะไม่เศร้าโศกเมื่อได้ประสบพบเจอกับความตาย 
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 หลักการก่อนเจริญมรณสัสต ิ
 เมื่อทราบว่า มรณัสสติ นี้ คลายความเศร้าโศกได้  ดังนั้น เพ่ือให้ท่านมีหลักในการ
เจริญมรณัสสติ  จึงขอสรุปข้ันตอนดังนี้ 
 ๑. เรยีนรูว้่าสรรพสัตว์เกดิมาแล้ว ต้องตาย แม้ตัวเราก็ต้องตายเช่นกัน  
 ๒. ให้พิจารณาถึงความตายที่จะมาถึงแก่ตนเป็นประจําว่า ชีวิตของเราไม่เที่ยง ความ
ตายของเราเที่ยง เป็นต้น 
 ๓. ให้พิจารณาว่า ชีวิตของเรา ดํารงชีวิตอยู่ได้เพียงเคี้ยวกินข้าวคําหน่ึง หรือเพียง
หายใจเข้าออกเท่านั้น  
 ๔. ให้พิจารณาชีวิตว่า ยงัประมาทหรือไม่ ทําความดีหรือความชั่ว  หากยังทําความชัว่
ก็ให้เลิกละความช่ัวแล้วทาํความดี  และเร่งทําความดีให้เพ่ิมพูนมากข้ึน 
 ๕. ทําได้เช่นนี้  เมื่อความตายมาถึงตน ก็จะไม่เศร้าโศก ไม่กลัว ไม่หลงสติ  มีจิตผ่องใส
ใจเบิกบาน เพราะได้เตรียมตัวตายก่อนตายจริงไว้แล้ว 
 เมื่อได้ปฏิบัติตามหลักท่ีกล่าวมาแล้ว จะมีผลดีที่เห็นผลได้ เช่น  (๑) เป็นผู้ไม่ประมาท
เนืองนิตย์ คือจะเป็นคนไม่ประมาทมัวเมาในชีวิต ไม่นอนใจว่าชวีิตยืนยาว จะได้รีบสร้างความ
ดีต่างๆ ไว้ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้  (๒) จะละความยินดีในชีวิตได้ (๓)  จะรังเกียจบาป
ความช่ัวต่างๆ (๔) ไมม่ากไปด้วยการสะสม (๕)  จะไม่ละโมบในส่ิงของหรือทรัพย์สินทั้งปวง 
(๖)  ปราศจากความตระหนี่ จะไม่เป็นคนเห็นแก่ตัว (๗) จะรูสึ้กในความไม่เที่ยงแห่งสังขาร มี
ความชําช่องในความไม่เทีย่ง (๘)  เวลาจะตาย ก็ไม่กลัวความตาย (๙) เวลาจะตาย ก็ไมห่ลง
ตาย  (๑๐) หลังจากตายแล้ว ก็จะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค ์ 
 
บทสรุป 
 ผู้เรียบเรียงได้นําเรื่องมรณัสสติมากล่าว ก็เพ่ือเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส เพ่ือให้คนท่ี
กําลังเศร้าโศกคลายความเศร้าโศกลงบ้าง  เพราะสรรพส่ิงเกิดข้ึนแล้ว ก็มีความแตกสบายใน
ที่สุด  ไม่ตายจากกันในวันนี้ วันข้างหน้าก็ต้องจากกันไปอยู่ดี   
 ดังนั้น ยามเม่ือได้ประสบความเจอกับความตาย จงมีคุณธรรม ๓ ประการอยู่กับตน  
แล้วพิจารณาให้ทันว่า  ก็เพ่ือให้เป็นอุบายวธิีในการระลึกถึงความตายที่จะมีแก่ตนเป็นธรรมดา
จะได้ไม่ประมาทในชีวิตตลอดไป 
 
  
 
 


