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 ทาํไมพระพุทธเจา้จึงสอนให้พิจารณามรณานุสสติ  เคยพิจารณาไหม  ทาํไม
พระพุทธเจา้จึงสอนใหพ้ิจารณามรณานุสสติ  หรืออภิณหปัจจเวกขณ์  เรามีความแก่เป็น
ธรรมดา  จะล่วงพน้ความแก่ไปไม่ได ้ เรามีความเจ็บไขเ้ป็นธรรมดา  จะล่วงพน้ความ
เจบ็ไขไ้ปไม่ได ้ เรามีความตายเป็นธรรมดา  จะล่วงพน้ความตายไปไม่ได ้ อนันี4 ใชค้าํว่า
เรานี4 หมายถึงร่างกายคือธาตุ  ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย  จริงๆแลว้ธาตุนี4 ก็ไม่ใช่ของเรา  
เป็นแค่อาศยัเขาอยู่เฉยๆ  ทาํไมท่านตอ้งให้พิจารณาตรงนี4   เคยพิจารณาไหม  ถา้คน
พิจารณาถึงจุดนี4 บ่อยๆ  คนนั4นจะไดธ้รรมะ  เพราะการพิจารณาถึงความแก่ความเจ็บ
ความตาย  จะใหเ้ห็นว่า  ชีวิตร่างกายนี4มนัไม่เที9ยง  มนัเกิดขึ4นแลว้กต็อ้งแก่ตอ้งเจบ็ตอ้ง
ตายในที9สุด  เมื9อมนัไม่เที9ยงมนัคงอยูไ่ม่ได ้ ตอ้งแก่แลว้กต็อ้งเจบ็แลว้ตอ้งตายไปในที9สุด
นั4นน่ะ  ของที9มนัคงอยู่ไม่ได ้ มนัก็เอาไม่ไดน้ั9นเอง  ถึงที9สุดมนัแลว้  ความตายนั4นน่ะ
แมแ้ต่ร่างกายนี4 ก็สลายไปหมด  ทรัพยส์มบติัขา้วของทุกอย่าง  เอาไปไม่ไดทิ้4งลงปฐพี  
สิ9งทั4งหลายไม่ว่าความพูดความคิดความอะไร  จริงๆแลว้มนัเกิดดบัอยู่ทุกขณะ  คาํพูด
ความคิดความเห็นมนัเกิดออกมาแลว้มนักด็บัไป  มนัเกิดดบัทุกขณะ  แต่มนัของละเอียด  
ของที9รวดเร็ว  ของที9ตอ้งใชส้ติระลึก  ใชส้มาธิตั4งมั9น  ใชปั้ญญาพิจารณามนัจึงจะเห็น   
ทีนี4 ผูด้ ้อยปัญญานะ  ผูที้9สติสมาธิปัญญายงัอ่อน  ก็ไม่สามารถจะเห็นได้ในเรื9องของ
นามธรรม  ท่านจึงแสดงเรื9องของรูปธรรมก่อน  ให้เห็นว่า  เมื9อตายแลว้ทุกอย่างเอาไป
ไม่ได ้ ที9คิด ที9พดูอยู ่ที9ทาํอยูทุ่กอยา่ง  มนัเอาไปไม่ไดเ้ลยมนัทิ4งหมด  ในเมื9อมนัทิ4งหมด  
มนัเป็นความจริงอนัหนึ9งที9เป็นคติเตือนสติเรา  ว่าทุกสิ9งทุกอยา่งเอาไปไม่ได ้ เมื9อเอาไป
ไม่ได ้ ปัจจุบนัที9มนัตั4งอยู่นั4นน่ะเราทาํไปเพื9ออะไร  ปัจจุบนัที9ตั4งอยู่นั4นเราทาํไปเพื9อ
อะไร  ในเมื9อมนัเอาไปไม่ได ้ ก็เพื9ออาศยัมนัอยู่  ธาตุขนัธ์มนัยงัอยู่ก็ตอ้งอาศยัมนั  เมื9อ
อาศยัมนัอยู่ท่านก็สอนอีก  ให้ทาํเป็นสัมมาอาชีพ สัมมากมัมนัตะ การงานชอบอาชีพ
ชอบ  การพูดก็ให้เป็นสัมมาวาจา พูดชอบ พูดที9เป็นประโยชน์  การคิดก็ให้เป็นสัมมา
สังกปัปะ  การเห็นกใ็หเ้ป็นสัมมาทิฏฐิ  เมื9อเรารู้แลว้เห็นแลว้  ว่ามนัเอาไปไม่ไดส้ักอยา่ง  
ทาํเพื9ออาศยัไม่ใช่ทาํเพื9อของกตูวัก ู เมื9อไม่ใช่ทาํเพื9อของกตูวัก ู การกระทาํนั4นจึงทาํเพื9อ



ประโยชน์นั9นเอง  ทาํงานเพื9องาน  ทาํทุกอย่างไปตามเหตุปัจจยัแห่งความเจริญนั9นเอง  
ทาํเพื9อประโยชน์นั9นเอง  เหตุนั4นเคยแนะนาํไว ้ รู้ไม่ใช่เพื9อยนิดียนิร้าย  รู้ให้รู้เหตุปัจจยั
ของสิ9งนั4น  เพื9อจะปฏิบติัใหเ้หมาะสมต่อเหตุปัจจยัสภาวธรรมขณะนั4นนั9นเอง  อนันี4 เป็น
การเหนือทุกสิ9งทุกอยา่ง  ไม่ติดไม่ยดึในสิ9งใดทั4งปวง  มีแต่ทาํประโยชน์อยา่งเดียว  เป็น
การกระทาํดว้ยสติปัญญาลว้นๆนั9นเอง  จึงตรงกบัพุทธพจนที์9พระผูมี้พระภาคเจา้ไดส้อน
ไว ้ ที9นาํมาอ่านใหฟั้ง  เหตุแห่งวาจา  คือการคาํพูด  ความเห็น  การทะเลาะเบาะแวง้กนั  
ทั4งยนิดียนิร้ายเกิดเพราะ  การพูดนั4นตรงต่อกาลเวลาหรือไม่  การพูดนั4นเป็นคาํจริง หรือ
คาํเท็จ  การพูดนั4นเป็นคาํหยาบหรือเป็นปิยวาจา  การพูดนั4นเป็นคาํสมานฉันทห์รือให้
เขาแตกแยก  การพูดนั4นเป็นประโยชน์หรือมิใช่ประโยชน์  เหตุนั4นการพูดนั4นน่ะ  ไม่ว่า
ดีหรือไม่ดี  สมควรหรือไม่สมควร  เราผูฟั้งตอ้งไม่มีจิตอนัแปรปรวนน่ะ  ไม่มีวาจาชั9ว
ออกมา  มีแต่เมตตาต่อผูพู้ด  และเมตตาต่อจิตทุกดวงเป็นอปัปมญัญาเมตตา  แลว้พูดทาํ
แต่สิ9งที9เป็นประโยชน์  นี4 กต็รงกบัที9อาตมาไดส้รุปใหฟั้ง  แต่พูดคนละแบบ  เรื9องรูปรส
กลิ9นเสียงสัมผสัธรรมารมณ์  กระทบตาหูจมูกลิ4นกายใจ  เกิดความรู้เกิดขึ4นวิญญาณเกิด  
รู้นั4นไม่ใช่เพื9อยนิดียนิร้าย  เมื9อเรามีสติสัมปชญัญะเตือนตนเองบ่อยๆ  ว่ารู้ไม่ใช่เพื9อยนิดี
ยนิร้าย  มนัจึงตรงกบัการทาํจิตไม่ใหแ้ปรปรวนน่ะ  ที9พระผูมี้พระภาคเจา้สอนนั9นเอง  รู้
นั4นไม่ใช่เพื9อยนิดียนิร้าย  เพราะอะไร  เพราะธรรมชาติของคนที9มีอวิชชา  มีอาสวะกิเลส
อยู่  มีความหลงยึดมั9นถือมั9นในขนัธ์ ๕ ว่าเป็นของเรา ว่าเป็นเรา ว่าเป็นตวัตนของเรา  
เวลากระทบเกิดความรู้ขึ4น  สิ9งใดที9เห็นว่าดีกย็นิดีเป็นโลภะ  สิ9งใดที9เห็นว่าไม่ดีกย็นิร้าย
อยากผลกัไสอยากทาํลายเป็นโทสะ  การรู้ไม่จริงในทั4งสองสิ9งนั4นเป็นโมหะนั9นเอง  เหตุ
นั4นนิสัยฆราวาสความเคยชินจะก่อเกิดเมื9อเวลารูปกระทบตา เสียงกระทบหู กลิ9นกระทบ
จมูก รสกระทบลิ4น เยน็ร้อนอ่อนแขง็กระทบกาย แมแ้ต่ธรรมารมณ์กระทบใจ  เมื9อเห็น
ว่าสิ9งใดดีกจ็ะยนิดี  สิ9งใดร้ายไม่ดีกจ็ะยนิร้าย  แลว้จิตนั4นกจ็ะนอ้มเขา้ไปสู่ความยนิดียิน
ร้าย  จิตนั4 นที9น้อมไปสู่ความยินดียินร้ายจึงเกิดโลภะโทสะจิตเกิดขึ4 น  จิตนั4 นจึง
แปรปรวนไม่ตั4งมั9นเป็นปกติ  การที9เราตั4งมั9นเตือนสติตวัเองนั4น  รู้นั4นไม่ใช่เพื9อยนิดียิน
ร้าย  จึงเป็นการสอนที9ตรงต่อสัจจธรรม  เพราะยินดียินร้ายเกิดจากอวิชชาโมหะนั9นเอง  
ซึ9งมนัไม่จาํเป็นตอ้งมี  มนัเป็นส่วนเกิน  เป็นส่วนที9เกินไม่ใช่ส่วนที9เป็นปกติ  เป็นส่วนที9
เกินเหมือนนํ4า  เป็นส่วนที9เป็นตะกอนและสิ9งสกปรกเขา้ไปในนํ4 า  จึงทาํใหน้ํ4 านั4นขุ่นน่ะ  
เราตอ้งแยกกลั9นนํ4าสะอาดออกจากตะกอนนั4น  เหตุนั4นนํ4 านั4นไม่จาํเป็นตอ้งมีตะกอนเขา



กอ็ยู่ของเขาได ้ นํ4 านั4นไม่จาํเป็นตอ้งมีตะกอน  นํ4 านั4นก็อยู่ในสภาพของเขาได ้ ตะกอน
นั4นเป็นส่วนเกินของนํ4 าต่างหาก  ทาํให้นํ4 านั4นขุ่นน่ะ  ฉันใดฉันนั4น  การรู้ขึ4นมาก็ไม่ใช่
เพื9อยนิดียนิร้าย  ความยนิดียนิร้ายคือความหลงนั9นเอง  เป็นส่วนเกินต่อความรู้นั4นนั9นเอง  
แต่เนื9องจากเราอยูก่บัมนั เคยยนิดียนิร้ายกบัมนั กเ็ลยหลงสาํคญัผดิเป็นอุปาทานยดึมั9นถือ
มั9นขึ4นมา  ว่ารู้ที9ดีก็ยินดี  รู้ที9ไม่ดีโดยสมมตินั4นก็ยินร้าย  เลยก่อเกิดเป็นโลภะโทสะ
ตลอดโมหะตลอด  หมุนไปไม่มีที9จบ  เกิดไม่รู้กี9รอบๆๆ  เหตุนั4นผูมี้ปัญญาพึงเจริญสติ
ให้ตั4 งมั9น  สมาธิให้ตั4 งมั9น  ปัญญาให้ตั4 งมั9น  เวลารูปกระทบตา เสียงกระทบหู กลิ9น
กระทบจมูก รสกระทบลิ4น เยน็ร้อนอ่อนแข็งกระทบกาย แมแ้ต่ธรรมารมณ์กระทบใจ  
ใหจิ้ตนั4นไม่แปรปรวน  ไม่ยนิดียนิร้ายต่อสภาวธรรมทั4งหลาย  แลว้ใหรู้้ว่า เรารู้เพื9อใหรู้้
เหตุปัจจยั  ที9จะปฏิบติัให้เหมาะสมต่อสภาวธรรมปัจจุบนันั4นอย่างไรนั9นเอง  หัดพินิจ
พิจารณาให้มาก  หัดใช้ปัญญาให้มาก  หัดทาํสิ9 งที9เป็นประโยชน์  สิ9งใดเป็นโทษอย่า
กระทาํ  สิ9งใดที9เห็นว่าเป็นโทษอย่ากระทาํ  แมแ้ต่การพูดจานอ้ยหนึ9งนิดหนึ9ง  เมื9อเป็น
โทษก็อย่าพูด  ไม่นั4นจะเป็นช่องทางให้อวิชชาไดง้อกเงยออกดอกออกผลนั9นเอง  เป็น
การให้อาหารต่ออวิชชานั9นเอง  นั4นเราตอ้งตั4งสติมุ่งต่อประโยชน์แมแ้ต่การพูดจา  เรา
ตอ้งยอ้นมาดูจิตเรา  วา่เราพดูไปแลว้มนัผดิพลาดไหม  มนัผดิพลาดตอ้งเปลี9ยนวธีิการพูด  
ไม่นั4นนิสัยที9เคยพูด เคยคิด เคยเห็น เคยทาํแบบไหน  มนัก็จะคิด ก็จะเห็น ก็จะพูด ก็จะ
กระทาํแบบเดิมๆ  ซึ9 งอวิชชามนัแอบแฝงกไ็ม่มีทางเห็นมนั  เพราะไม่มีเครื9องกลั9นกรอง
วินิจฉัยวิจยัมนั  เพราะไม่มีหลกัในการตั4งตนไวช้อบ  เหตุนั4นความรู้ความเห็นในโลกนี4
เป็นสิ9งสมมติหมด  ผูใ้ดไม่ใช้สติปัญญาวินิจฉัยวิจยัมนั  ย่อมหลงอยู่ในสมมติโลกนั4น
ทั4งหมดนั9นเอง  ผูมี้ปัญญาจึงเป็นผูที้9ทาํประโยชน์  ทั4งประโยชน์ภายนอก  ประโยชน์ตน
ประโยชนท่์าน  ดว้ยสติปัญญาอนัผอ่งแผว้อนัสูงสุดนั9นเอง  จึงเป็นผูที้9มีประโยชน์ต่อทุก
สถานที9ที9ไป  ทั4งต่อตนเองทั4งต่อผูอื้9น  จึงตรงกบัพุทธพจนที์9พระพุทธเจา้ตรัสไว ้ พระผูมี้
พระภาคเจา้สุคโต  คือผูไ้ปแลว้ดว้ยดี  ดีต่อทุกๆส่วน  ดีทั4งต่อตวัเองดีทั4งต่อผูอื้9น  เพราะ
การคิดการพูดการกระทาํทุกอย่าง  ประกอบดว้ยสติปัญญาเพื9อประโยชน์ตลอด  ไม่มี
โทษ ไม่มีโลภ ไม่มีโกรธ ไม่มีหลงนั9นเอง  กข็อแนะนาํแต่เพียงเท่านี4   เอา้ปิดซะ.  
 


