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บทนํา
ดร.พินิจ รัตนกุล ผูอํานวยการศูนยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ไดอาราธนาพระ
ราชสุทธิญาณมงคล วัดอัมพวัน สิงหบุรี บรรยายเรื่อง พุทธวิธีเตรียมตัวกอนตาย ณ หอง
ประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ศูนยการแพทยสิริกิติ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในวันที่ ๑๙
มีนาคม ๒๕๔๑ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. สาระสําคัญในการเตรียมตัวกอนตายนั้น จะตอง
เตรียมตั้งแตวัยเด็ก วัยรุน วัยกลางคนเรื่อยไป ไมใชคอยเตรียมตอนแก หมั่นเจริญกุศล
ภาวนา จนกระทั่งสามารถพึ่งพาตนเองและแกไขปญหาชีวิตได

อารัมภบท
ขอเจริญพรทาน ดร.พินิจ รัตนกุล ผูอํานวยการศูนยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
พรอมดวยบรรดาญาติพนี่ องผูใครธรรมสัมมาปฏิบัติทุกทาน อาตมาขออนุโมทนาแกทาน ดร.
พินิจ รัตนกุล ที่มองเห็นการณไกล นิมนตอาตมาใหบรรยายเรื่อง “พุทธวิธเี ตรียมตัวกอน
ตาย” เปนหัวขอที่ดีมาก ไมมีใครคิดขึ้นมา คิดมองกันแตขา งหนา ไมมองยอนกลับขางหลัง
ทานทั้งหลายโปรดพิจารณา โลกกําลังจะแตกแลว ขาดความสามัคคี หาความพอดีไมได เดิน
สวนทางกันหมดแลว ประเทศจะเหมือนเมือ่ พ.ศ. ๒๓๑๐ สมัยกรุงศรีอยุธยาราชธานีที่ผาน
มา ปจจุบนั โลกเจริญมาก แตจติ ใจเลวที่สุด เดี๋ยวนี้เด็กติดยาเสพติดกันมาก เด็กไมเรียน
หนังสือกันเปนเพราะเหตุผลประการใด สถิติเด็กรุนสาว ม.๕ ม.๖ ติดโรคเอดสมาก ตรวจโรค
เอดสตรวจอยางไร ดูตากับลิ้น ไมตอ งไปตรวจปสสาวะ ขอฝากพยาบาลไวดวย ตรวจตากับ
แลบลิ้นดู คลาย ๆ เปนทรายเปนจุด ๆ แลวก็กาํ ลังถอยลงไป นั่นแหละโรคเอดส เรือ่ งยาเสพ
ติดก็พูดกันมาก แตโรคนี้มากกวา ไมมีใครรูเลย เปนที่นาเสียดายในชีวิตของเขามาก ทานผู
เปนบิดามารดาโปรดพิจารณาดวย ถาทานเปนบิดามารดาไมไดดูลูกเลยจะเสียใจตอภายหลัง
นี่เปนความสําคัญของชีวิตในระยะกลาง อยาใหลูกวาง อยาใหหางผูใหญ จะหลงทางไดงาย
ทานเตรียมตรงนี้หรือยัง จะไปเตรียมตอนแกแลว จึงเขาวัดจะเกิดประโยชนไหม เขาวัดตอน
แกจะเขาไปทําไม ควรจะเตรียมตัวตัง้ แตเปนเด็ก
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๑

เตรียมตัวตัง้ แตเด็กเตรียมอยางไร
พอแมควรสอนลูกหลานตั้งแตยังเด็ก จะมีวิธีการสอนอยางไร เมื่อ ๑๕ ปมาแลว
อาตมาไปพูดที่โรงเรียนอนุบาลจังหวัดสระบุรี เด็กเล็ก ๆ ทั้งนั้นเขาก็เกรงวาเด็กจะสนใจฟง
ไดแค ๕ นาที ถาเลยกวานี้ตองซนอยูไมได แตปญหาอยูที่วาทําอยางไรจึงจะทําใหเด็ก
อนุบาลอยูฟง ไดถึง ๓ ชั่วโมง อาตมาก็คิดวา เด็กชอบอะไร เด็กเปนอะไร นึกไดวาเด็กก็
เหมือนปลาตองมีเหยื่อลอ อาตมาจึงเตรียมพรอมโดยเตรียมปจจัยใสซองไปหาพันบาท ซอง
ละ ๑๐ บาท นําทอฟฟไป ๕ ปบ มีเด็กอยูสามพันคน เริ่มรายการก็แจกทอฟฟกอ น เด็กก็ไม
พูด พอได ๕ นาที ก็จุดธูปเทียนบูชาพระแลวรับศีล อาตมาใชวิธีบรรยายถาม – ตอบ ไมใช
วิธีบรรยายเรื่อยไป เด็กจะจําไมได ทําใหเด็กอยูฟงไดเปนชัว่ โมง
อาตมาถามวา ใครเปนชาวพุทธ ยกมือขึ้น ใครเปนอิสลาม ยกมือขึ้น ใครเปนคริสต
ยกมือขึ้น ปรากฏวามีทกุ ศาสนา
อาตมาถามวา “ศาสนาแปลวาอะไร” ใหคนที่เปนพุทธตอบกอน ก็ตอบไมได ใหคริสต
ตอบ ก็ตอบไมได อิสลามคนหนึ่งลุกขึ้นยืนตอบทันทีวา “ศาสนาแปลวาคําสั่งสอนเจาขา”
อาตมาจึงยืน่ ซองใหไปหนึ่งซอง พวกก็ฮากันเลย ถาพูดไปเรื่อย ๆ เด็กจะไมจํา
ขอตอไปก็ถามวา “คําสั่งกับคําสอนแปลวาอะไร” ใหพุทธตอบ ก็ตอบไมได คริสตก็
ตอบไมได เด็กอิสลามคนหนึ่งยืนขึ้นบอกวา หนูตอบเองเจาขา “คําสั่งแปลวาวินัย คําสอน
แปลวาธรรมะ” อาตมาจึงเรียกใหมารับซองไป ๒ ซอง ผูใหญยังตอบไมได แตอิสลามตอบได
หมด คําสั่งคือวินัย ผูบ งั คับบัญชาสัง่ นี่คอื วินัย คําสอนนั้นเปนหลักธรรม ถาพูดอยางนี้เด็กจะ
จําไดทั้งสามพันคน ทําไมจําได ก็ไดซองแลวมันตื่นเตน เด็กก็ชะเงอ สนใจ สิ่งนี้เปนเทคนิค
ในการสอน
อาตมาถามตอไป “ศีลคืออะไร” อิสลามตอบได “ศีลคือปกติเจาขา” ศีลคือปกติ ทั้ง
สามพันคนจําไดหมด ถาเรามีนโยบายชี้แจงอยางนี้ เด็กก็จะจําได และอยูกับเราไดถึง ๓
ชั่วโมง คนจะปกติไดเพราะอะไร คนจะปกติไดนั้นตองมีสติสมั ปชัญญะ คนที่ขาด
สติสัมปชัญญะจะไมปกติ พูดไมมีหรู ูด พูดขึ้นหวยลงเขา นี่ตองพูดตรงไปตรงมา ศาสนาของ
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจานี้ ยอดพัฒนาจริง ๆ เริม่ พัฒนาจิตคน พอพัฒนาจิตแลวคน
ก็อยากมีการศึกษา อยากจะแสวงหาความรู เรียกวา พัฒนาการศึกษา พอพัฒนาการศึกษา
เสร็จแลว ทุกคนก็อยากจะประกอบอาชีพการงาน พัฒนาเศรษฐกิจ ใหเศรษฐกิจดีขึ้น ถาจิตดี
แลวก็จะพัฒนาอยางนั้น สุดทายก็พัฒนาสังคม อยูดวยความเมตตาปรานี อารีเอื้อเฟอขาด
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๒

เหลือคอยดูกัน ถาพัฒนาผิดที่ก็เอาดีไมได ถาสรางความดีถูกสถานที่ ถูกตัวบุคคล ถูก
กาลเทศะ และเสมอตนเสมอปลาย รับรองผูนั้นดีแน

ปญหาของชีวิตคือกฎแหงกรรม
ขอเจริญพรพี่นองทุกคนวา ปญหาชีวิตของแตละคน คือกฎแหงกรรม มันแกใหกัน
ไมได ตัวใครตัวมันตองแกดวยตัวเอง คนอื่นจะไปแกใหเขาก็ไมได พระพุทธเจาจบ ๑๘
ดอกเตอร ๑๘ ศาสตร เรียนมาหมดทุกอยางแลว เพราะเหตุใดจึงตองเสด็จบรรพชา ทาน
ตองการไปหาวิชาแกปญหาชีวิต วิชาแกทุกข ตองใชเวลาไปเรียนวิชานี้ถึง ๖ ป กวาจะได
วิชานี้มาใหเรา วิชาแกปญหาชีวติ วิชาแกปญหาทุกข แตเรากลับเอาไปทิ้งไมเคยมีใคร
นํามาใชเลย มีแตสรางความทุกขหาความสนุกในสังคมเทานั้น
ผูที่มีทุกขมาที่วัดอัมพวันมี ๕ ประการ ไดแก
๑. ครอบครัวไมมีความสุข
๒. ผิดหวังในชีวิต แกปญหาไมได ผูกคอตาย ฆาตัวตาย เปนโรคทันสมัยกันมาก โรค
ทันสมัยก็คือ โรคประสาท
๓. ลูกไมเรียนหนังสือ เรื่องนี้อยาโทษเด็ก เด็กติดยาเสพติด อยาไปโทษเด็ก อาตมาโทษ
แม แมไมดี แมแบบ แมแผน แมแปลน ใชไมได แมบานการเรือน เคหศาสตรไมดี ถา
แมบานการเรือนเคหศาสตรดี สามีจะเจาชูหรือเลนการพนันก็ไมเปนไร แมบานเอาลูก
ไวไดแนนอน ลูกไดดีหมดทุกคน อาตมาจึงเขียนขึ้นมาวา กันอยูที่แม แกอยูที่พอ
กออยูที่ลูก ปลูกอยูที่ครู ความรูอยูที่ศิษย จะไดเปนมิตรกัน
๔. เศรษฐกิจไมพอปากพอทอง นี่แหละปญหามันเกิดขึ้น เปนหนี้สินกัน ไมมีปญญาจะใช
หนี้ เปนกฎแหงกรรม โดนลมละลายเปนแถว เพราะอะไร จะแกอยางไร เตรียมตัว
อยางไร นาจะคิดตรงนีก้ อน
๕. มีแลวยังไมพอ ตะเกียกตะกายไปยากจน หมดเงินหมดทอง สิ้นเนื้อประดาตัว
เดินทางผิด กฎจราจรผิด กาวพลาดกาวผิดตลอดไป เลยชีวิตก็ไรสาระ มีปญหาอยาง
นี้ ทานจะแกอยางไร
ถาทานไมศึกษา ไมปฏิบัติธรรม ไมใชธรรมะของพระพุทธเจาแลว ทานจะแกปญหา
ไมไดนะ อาตมาจึงถามเด็กวา “หนู มหานิยมอยูที่ไหน” แมก็ตอบไมได มหานิยมอยูที่วิชา
ความรู ถาลูกเราเรียนมีวิชาความรูเปนดอกเตอร รับรองมีคนนิยมชมชอบมาก ตรงนี้เปน
มหานิยม ไมใชไปใหพระเปาหัส ไปรดน้ํามนตวดั โนนวัดนี้ ลงเสนห ตรงนี้นาคิดนะ ถาลูก
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๓

ของโยมเรียนหนังสือเกงทุกคน จบปริญญาโท จบปริญญาเอก นี่ซเิ ปนมหานิยมมีคนนิยม
ชมชอบมากมาย นาจะเตรียมตัวกันตรงนี้ ไมใชไปเตรียมตัวตอนจะตาย
นอกเหนือจากนั้นแลว อะไรหนอที่เปนเสนห เสนหอยูที่คณ
ุ ธรรม ถาคนไหนไมมี
คุณธรรม ไรเหตุผล จะมีเสนหไดอยางไร ไมมีใครมองหนาแนนอน ถาลูกของทานทั้งหลาย
ไมเรียนหนังสือเลย ไปไหนก็เกอเขิน ไมมคี วามรูความสามารถ นี่เปนคําสอนของ
พระพุทธเจา ตองแกปญหา แตเราไปแกปญหากันผิดจุด นาจะแกตรงไปตรงมา ปากกับใจ
ตรงกันหนอยไดไหม อาตมาจึงไดสรุปความไวขอ หนึ่งวา เรียนใหรู ดูใหจํา ทําใหจริง
ลูกนี้สําคัญมาก จะยกตัวอยางใหเห็น ลูกมีทั้งเมตตามหานิยม ที่สิงหบุรี เมื่อ พ.ศ.
๒๕๐๐ ครอบครัวหนึ่ง พอเปนจับกัง แมรบั จางซักรีด มีลูกหาคน เปนดอกเตอรสามคน เปน
เถาแกเนี้ยขายทองที่เยาวราชสองคน จนแท ๆ เพราะเหตุใด เพราะเขามีคุณธรรม มีทั้ง
เสนห มีทั้งมหานิยม เรียนใหรู ดูใหจํา ทําใหจริง ปฏิบัติกรรมฐานเปนการแกปญหา แกกรรม
ของเขาได ขอเจริญพรวา คนดีมปี ญญาอยูที่ไหนมันก็จะไปถึงที่ได คนเศรษฐีมหาเศรษฐี
ลูกไมเอาไหนก็เยอะ แกปญหาชีวติ ไมได ทัง้ รักทั้งแคนทั้งแนนในทรวงทั้งหึงทั้งหวงหนัก
หนวงในหัวใจ จึงฆารันฟนแทงกันไดงายเหมือนผักปลา ขาดสติสัมปชัญญะ ขาดเหตุผล
นาจะเตรียมพรอมตรงนีก้ อนตาย

แกปญหาชีวิตดวยการมีสติยับยั้ง
ความเขาใจในหลักของธรรมะตามทีพ่ ระพุทธเจาสอน เปนบทความทีจ่ ะแกปญหา
ชีวิตเปนอยางดียิ่ง แตแลวเราก็ไมทราบวาปญหาของเราคืออะไร ปญหาของแตละคนไม
เหมือนกัน เกิดจากการกระทําและกฎแหงกรรมไมเหมือนกัน ลักษณะการเกิดมามีหู มีตา มี
จมูก มีปาก มีฟน เพศหญิงเพศชาย เหมือนกันไมได สืบเนื่องจากการกระทําครั้งอดีตชาติแต
ชาติปางกอน เราเลือกเกิดไมได และเลือกตายไมไดเหมือนกัน ปราสาทราชวังเขาเปด ไมมี
ใครเขาไปเกิด บานอาเสี่ยมีมากมาย ไมมีใครเขาไปเกิด เลือกไมได แตทําไมหนอคุกปดใส
กุญแจตั้งหลายชั้น เขาไปไดเปนพัน ไมทราบเขาไปกันไดอยางไร เปนกฎแหงกรรมจากการ
กระทําของแตละทานไมเหมือนกัน
ทานทั้งหลายเอยเวลาไมเหมือนกัน เราตองเตรียมพรอมเสียแตวันนี้เพื่อสัมภาระที่
จะตองทําในวันพรุงนี้ พระพุทธเจาสอนไวชัดเจนมาก กฎแหงกรรมซ้ําเติมสงเสริมโทษ
เหมือนกันไมได ถาทานเจริญพระกรรมฐาน เจริญสติปฏฐาน ๔ ทานจะระลึกชาติได รูกฎ
แหงกรรม และแกปญหาที่เกิดเฉพาะหนาได ทานไมตองไปหาหมอดู ไปหาผีเขาเจาทรง แต
ทานก็ทํากันไมได ตรงนีเ้ ปนหลักสําคัญของชีวิตของแตละคน ใครมีบุญวาสนาก็จะเดินไปหา
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๔

บุญวาสนาเอง แขงเรือแขงพายใครก็แขงได แขงบุญวาสนาไมไดก็จริง แตอยากจะถามวา
ทานพายเรือเปนไหม พายเรือไมเปนจะแขงไดอยางไร ทานตองฝกหัด ตองปฏิบตั ิ
ยกตัวอยางสามีภรรยาคูหนึ่ง สามีเปนนายแพทย เปนผูอํานวยการโรงพยาบาล
ภรรยาเปนแพทยหญิง รูปรางสวยนารัก บานใหญโต ลูกเรียนธรรมศาสตรเรียนจุฬาทั้งนั้น
แตเปนที่นาเสียใจวา สามีฟอ งหยาตลอดรายการ เพราะไปชอบลูกจางในโรงพยาบาล
ตองการทรัพยสมบัติไปใหอีกบานหนึ่ง แพทยหญิงก็มาปรึกษาอาตมา อาตมาจึงบอกวา เอา
อยางนี้ก็แลวกันตอนนีพ้ ูดกันยังไมรูเรื่อง ใหแพทยหญิงลาพักรอนมาเจริญกรรมฐาน เจริญ
สติปฏฐาน ๔ จะแกไขปญหาชีวิตไดแนนอน เขาจะไดรูกฎแหงกรรมวา เขาไดทํากรรมอะไร
ไว จะไดไมปฏิเสธทุกขอหา
แพทยหญิงก็มาปฏิบัติกรรมฐาน ๒ ครั้ง ๆ ละ ๗ วัน จิตเขาถึง ซึ้งใจ ใฝดีแลว บอก
หลวงพอวา หนูรูแลว อาตมาจึงบอกวา ถารูแลวจะพูดใหฟง ถายังไมรูจะพูดใหฟงไมได
แพทยชายเตรียมจะฟองหยาทาเดียว แพทยหญิงก็จะหยาให แตพอมาเจริญกรรมฐาน ไดสติ
มีปญญา อานหนังสือไมมีตวั ออกชัดเจนแลว แพทยหญิงก็บอกวา หลวงพอใหสติหนูไดแลว
คะ หนูจะตั้งใจฟงแลว เพราะวาเมือ่ กอนหลวงพอบอกหนู หนูไมตั้งใจฟงเลย
อาตมาบอกวา คุณหมอ ขอประทานโทษนะ จะเห็นดวยหรือไมก็ไมวากัน ลูกเราโต
แลว เรียนถึงปริญญาโทแลว คนเล็กเรียนปริญญาตรีอยูที่จุฬา ถาลูกรูเขาจะเสียกลศึกยุทธวิธี
ในสงคราม จะหมดกําลังใจเรียน แมกับพอแยกกันอยาใหเขารูไดไหม แพทยหญิงตกลง ผูที่มี
สติจะพูดงาย คนไมมสี ติพูดอยางไรก็ไมรูเรื่อง ถึงจะมีความรูสูงก็ไมรเู รื่อง ทั้งแพทยชาย
แพทยหญิงจบปริญญาโทเหมือนกัน แตหาเรื่องทะเลาะกันเรื่อย อาตมาใหสติไปวา คุณหมอ
อยาหยานะ เขาจะฟองก็ฟองไป เราไมยอมหยาทาเดียว จะไปหยาก็ตอเมื่อลูกเรียนจบ
ปริญญาเอกแลว มีหลักฐานมีงานทําแลว จะหยาก็หยาไดเลย แพทยหญิงเห็นดวยนี่เปนการ
เตรียมตัวกอนตาย เตรียมการใหพรอมในชีวิต ไมใชเขาวัดตอนแก
ตอมาลูกเรียนจะจบปริญญาเอกแลว ก็ยังไมหยา แพทยหญิงบอกวาหยาไมไดหรอก
คะ เพราะอายลูก ถาอาตมาไมยับยั้งไวก็หยากันไปแลว ก็ขอฝากขอความไววา พูดดีเขาใจ
งาย พูดรายเขาใจยาก ถาพูดดี ๆ เพราะ ๆ ไมมีทางจะทะเลาะกัน ไมหยาแนนอน

ทําความรูจ ักกับความตาย
ชนิดของการตาย
การตายมี ๓ ชนิด ไดแก
๑. ตายจริง
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๕

๒. ตายสมมติ
๓. ตายสูญ
ทานจะตองเตรียมอยางไรบาง ตองเขาใจความหมายของการตายแตละชนิดกอน
ตายจริงคืออะไร พี่นอ งทั้งหลาย ทานอยาเขาใจผิดนะวา ตายจริงคือตายใสหีบแลวนําไป
เผา ไมใชนะ ตายจริง คือเหมือนอยางที่ทานนั่งอยูนี่ ก็จะตายตอไปเปนเฒาชะแรแกชราไป
ตามลําดับ จึงตองเตรียมตั้งแตเดี๋ยวนี้กอน ไมใชรอใหแกแลวจึงไปเตรียมในชีวติ บั้นปลาย
ตองเตรียมตัง้ แตตน ตั้งแตออกแขก ขอเจริญพรวาชีวติ คนเราเหมือนลิเกเหมือนละคร ออก
แขกดี บอกเรื่องดี ออกหนาพาทยดีก็เลนดีตลอดชีวิต ออกแขกไมดี บอกเรื่องไมดี จะเลนไม
ดีตลอดจนตาย นี่คือตายจริง
ตายโดยสมมติคือตายอยางไร ไดแกการตายที่หมดลมหายใจ นําไปใสหีบศพ แลวนําไป
ฝง นําไปเผา นี่เปนสมมติบัญญัติ ทําไมเรียกวาสมมติบัญญัติ เพราะรางกายสังขารหมดไป
ตามกาลเวลา แตจิตวิญญาณไมตาย เกิด ดับ ตลอด ซับซอนอยูเปนกฎแหงกรรม ไมใชตายจริง
นะ ทานตองมีความเขาใจในเรื่องนี้ จึงจะเตรียมตัวกอนตายไดถูกตอง เพราะจิตนี้มันเกิด ดับ
เหมือนไดนาโม จิตนีเ้ ปนธรรมชาติ เปนกระแสไฟ มันเตรียมสงไฟฟาอยูแ ลว แตยังไมเปดสวิตช
พอเปดสวิตชเขาก็เตรียมไปติดตรงไหน ตองเปดสวิตชรางกายสังขารอยูมานานก็ตองพัง จิต
วิญญาณ รูปนามขันธ ๕ เปนอารมณ มันไมมีตาย มันเกิดดับจนมองไมเห็น จะไปสูสถานที่ทํา
กรรมไวทุกประการ
ตายสูญคือตายอยางไร ไดแกตายแลวไมเวียนวายตายเกิดอีก คือ บรรลุนิพพาน หมด
กิเลส ตัณหาทั้งปวง ไมมีโลภ ไมมีโกรธ ไมมีหลง ไมกลับมาในโลกมนุษยอีกแลว นิพฺพานํ
ปรมํ สุขํ นิพพานเปนสุขอยางยิ่ง ความสุขทีไ่ มเจือปนดวยกิเลสนานาประการ หรือไฟดับ
ไมมีเชื้อ เรียกวานิพพาน

ประเภทของการตาย
การตายแบงไดเปน ๒ ประเภท ไดแก
๑. กาลมรณะ หมายความวา ถึงเวลาที่จะตองตาย
๒. อกาลมรณะ หมายความวา ยังไมถึงเวลาที่จะตองตาย
ทั้งนี้ยอมแสดงใหเห็นวา ความตายนั้นเมื่อถึงเวลาหรือถึงที่แลวจึงจะตายลง และเมื่อ
ยังไมถึงเวลา ยังไมถึงที่แลวตายลงก็มี
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๖

คําวา มรณุปปตติ แยกศัพทออกเปน ๒ ประการ มรณะ แปลวา ตาย อุปปตติ
แปลวา เกิด เกิด ตาย เกิด ดับ หมายถึง ความตายและความเกิดขึ้น มรณุปปตตินั้น พระ
สัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงไว ๔ ประการไดแก
อยุกขยะ
หมายถึง ตายโดยสิ้นอายุ
กัมมักขยะ หมายถึง ตายโดยสิ้นกรรม
อุภยักขยะ หมายถึง ตายโดยสิ้นอายุและสิ้นกรรม
อุปจเฉทกมรณะ หมายถึง ตายโดยอุบัติเหตุตาง ๆ มาตัดรอน คือ ยังไมสิ้นอายุ
อาจเปนตกตนไมตาย หรือโดนฆาตาย คือ ยังไมสิ้นอายุและยังไมสิ้นกรรม มาจากเวรกรรม
จะตองโดนรถชนตาย โดยฆาตาย เปนตน
๑. อยุกขยะ ตายโดยสิ้นอายุ ขอนีส้ ัตวทั้งหลายตองตายโดยสิ้นอายุ เพราะสัตว
ทั้งหลายยอมมีชวี ิตอยูภายใจขอบเขตของอายุขัย เชน เตามีอายุ ๑๓๐ ป ชางมีอายุ ๓๐๐ ป
ยุงมีอายุไมเกิน ๑๕ วัน มนุษยปจจุบันนี้มีอายุขยั เพียง ๗๕ ปเทานั้น แมจะมีผูมีอายุสูงกวา
๗๕ ปบาง ก็มีเพียงเล็กนอย การที่โลกในปจจุบันคนควาในเรื่องสรีระของมนุษยจนมีความรู
ละเอียด
คนควาในเรื่องอาหารและยา
เพื่อประสงคจะใหมนุษยปราศจากโรคภัยมา
เบียดเบียนและมีอายุยืนยาวนั้น ถึงจะคนควากันตอไปสักเพียงใด วิทยาศาสตรการแพทยจะ
เจริญกาวหนาสักเพียงไหน ก็เปนการชวยไดเพียงเล็กนอยเทานั้น เพราะการมีอายุยืนหรือ
อายุสั้น มิไดมีเหตุเพียงในดานวัตถุเพียงอยางเดียวเทานั้น แตความจริงแลวยังมีสาเหตุอื่น ที่
สําคัญมากอีกหลายประการ
๒. กัมมักขยะ ตายโดยสิ้นกรรม ขอนี้หมายถึงวา การที่สัตวทั้งหลายเกิดขึ้นมาและ
เปนไปนั้น อาศัยกําลังของกรรมทีห่ ลอเลี้ยงอยู หรือ สนับสนุนใหชีวติ ดําเนินไปไดอยางไร
อาตมาจะใหเหตุผลขอเท็จจริงตอไปในภายหลัง
การที่จะตองกลาวถึงกรรมก็เพราะวา
เกี่ยวพันไปถึงความตาย
๓. อุภยักขยะ ตายโดยสิ้นอายุและสิ้นกรรม
ความตายที่เกิดขึ้นเพราะสิ้นอายุนั้น
หมายถึงแกเฒาอายุมากแลว รางกายก็หมดกําลังที่จะอยูตอไปได ทั้งกรรมที่สนับสนุนให
ดํารงชีวิตอยูก็หมดลงดวย บุคคลจึงมักจะถึงความตายดวยเหตุทั้งสองดังกลาวแลว
๔. อุปจเฉทกมรณะ หมายถึง ตายดวยอุบัติเหตุตาง ๆ มาตัดรอน ทั้ง ๆ ที่ยังไมถึง
อายุขัย และยังไมสิ้นกรรม เชน ตกตนไมตาย หรือถูกรถทับตาย ความตายในขอนี้เปนความ
ตายโดยเหตุตาง ๆ อันเปนปจจุบัน มิไดสิ้นอายุ หรือ มิไดมกี รรมแตอดีตมาตัดรอน แตอาศัย
กรรมแตอดีตเปนแรงสง เชน กรรมแตอดีตเปนตัวสงใหเขาไปอยูในเรือนจํา แลวไปติดโรค
ระบาดตายในเรือนจํา เปนตน
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๗

เพื่อความเขาใจงายขึ้นสําหรับความตายทั้งสี่ประการนี้
ทานไดเปรียบไวกับดวง
ประทีปที่ใชน้ํามันคือ ชีวิตทั้งหลายเปรียบเหมือนประทีปหรือโคมไฟทีอ่ าศัยน้ํามัน ธรรมดา
โคมที่อาศัยน้ํามันนั้น จะดับไดก็ดวยเหตุสี่ประการคือ
๑. เพราะเหตุทหี่ มดน้ํามัน เมื่อโคมไฟหมดน้ํามันไฟก็ดับ ขอนี้หมายถึงชีวิตทั้งหลายจะ
ถึงแกความตายเมื่อสิ้นอายุ
๒. เพราะเหตุทหี่ มดไส เมือ่ โคมไฟหมดไสไฟก็ดับ หมายถึงชีวิตทั้งหลายเมื่อสิ้นกําลัง
ของกรรมทีส่ นับสนุนใหชีวิตคงอยูแลว ก็จะถึงแกความตายได
๓. เพราะเหตุทหี่ มดทั้งน้ํามันและหมดไส
เมื่อโคมไฟหมดทั้งน้ํามันและหมดทั้งไส
หมายถึงชีวิตทั้งหลายตองสิ้นชีวติ ไปเพราะหมดอายุและกําลังของกรรม
๔. เพราะเหตุทมี่ ีอุบัติเหตุอยางใดอยางหนึ่ง เชน เมื่อโคมไฟถูกลมพัด หมายถึงยาม
เมื่อยังไมสิ้นอายุและยังไมสิ้นกรรม แตตองตายดวยอุบัติเหตุอยางใดอยางหนึ่ง
สําหรับขอหนึ่ง ขอสอง และขอสาม ตายเพราะถึงเวลาที่จะตองตายแลว สําหรับในขอ
สี่ ตายเมื่อยังไมถึงคราวที่จะตองตายแลว แตก็ตองตายเพราะเหตุในปจจุบันวันนี้ ซึง่ ตายไม
เหมือนกัน บางคนเกิดอุบัติเหตุ บางคนผูกคอตาย บางคนถูกยิงตาย ทําไมตองผูกขอตาย
ทําไมตองถูกยิงตาย ทําไมตองฆาตัวตายดวย ดวยเหตุผลประการใดทุกคนไมทราบ
ขอเท็จจริงมันเกิดอุบัติเหตุ
ยกตัวอยางอาตมานี้ตายไปแลว อาตมารูลวงหนา ๖ เดือนวาคอจะหัก รถจะทับ เมือ่
๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ เวลา ๑๒.๔๕ น. รถจะชนที่หลังตลาดปากบาง สิงหบุรี รถชนคอ
หัก รูลวงหนา ๖ เดือน มีเวลาเตรียมตัวไป นีค่ ือเตรียมตัวกอนตาย
ทานทั้งหลายเอย จะรูหรือไมวา พรุง นี้รถจะชน หัวจะแตก ถาทานขาดสติ ไมสะสม
หนวยกิตไวในเครื่องคอมพิวเตอร ทานจะไมรอู ะไรเลยนะ ไมมีความเขาใจดวย เพราะวา
จิตใจของเราเปนธรรมชาติตองคิดอานอารมณ รับรูอ ารมณไวไดนานเหมือนเทปบันทึกเสียง
ไมมีตัวตนทีจ่ ะคลําได ถาทานไมใชหลักพระศาสนาหรือคุณธรรมทีป่ ระจําตัวแลว จะไมมี
ความรูความเขาใจอันนีแ้ นนอน
เตรียมตัวพึง่ ตัวเอง
คนเราตายจริงอยูตลอดเวลา การเตรียมตัวตายก็ตองเตรียมตั้งแตยังเปนเด็ก ตอง
สอนลูกหลานใหงอกงามใหไดที่เรียกกันวา เลี้ยงลูกตองใหโต ปลูกตนโพธิ์ใหไดรม ตอง
เตรียมตรงนีส้ ําหรับตายจริง
การเตรียมกอนตายสมมติ ตองเตรียมกรรมฐานใหแนน
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ตายสูญมาจากการตายสมมติ เมือ่ เจริญกรรมฐานจิตใจก็เบิกบานหรรษา และหมด
กิเลสตัณหา จึงเรียกวาตายสูญ
ดังนั้นเราตองเตรียมสอนเด็ก สอนลูกกอน เลี้ยงลูกใหโต ปลูกตนโพธิ์ใหไดรม โตดวย
วิชาการ มีหลักฐานใหลูกมีงานทํา เลี้ยงลูกใหโตอยางนี้ มีคูครองขอใหเปนทองแผนเดียวกัน
มีมนุษยสัมพันธในสังคม ตองเตรียมตรงนี้
ทําไมหนอจึงตองเลี้ยงลูกใหโต ปลูกตนโพธิ์ใหไดรม เพื่ออะไร เลี้ยงลูกเหมือนปลูก
ตนโพธิ์ เมื่อใหญเมื่อโตจะไดอาศัย ยามเจ็บจะไดฝากไข เวลาตายจะไดฝากผี ดี ๆ เอาไวรับ
ใชสอยทุกกรณีได
แตขอฝากขอคิดวา อยานึกไปพึ่งลูก เลี้ยงลูกเอาบุญ อยาเอาคุณตอบแทนเลย เดี๋ยว
จะเสียใจตอภายหลัง ใหเขามีโอกาสเปนดอกเตอร มีหลักฐาน มีงานทํา เราจะพึ่งใครหรือ จะ
หวังพึ่งลูกสาวคนเล็ก แตเขาไมไดมาใหเราพึ่ง เราจะเสียใจตลอดชีวติ จะเปนบาป ตายไปตก
นรกนะ แลวจะทําอยางไร ขอบอกวา ใหพึ่งตัวเองเถอะ
อตฺตาหิ อตฺโน นาโถ
ตนเปนที่พงึ่ แหงตน
คนเราพึ่งตนเองมาตั้งแตเด็ก ๆ แตเราไมคอยไดดูกัน เมื่อลูกรองอุแว ๆ แมปอนนม
ใสปาก ถาเราไมดูด เราก็ตาย แสดงวาเราชวยตัวเองตั้งแตเปนเด็กแลวใชไหม ลองนึกดูวา
เด็กยังชวยตัวเองได เราแกจะตายยังชวยตัวเองไมไดหรือ ทานจะเอาอะไรเปนหลัก ถาไมพูด
จุดนี้ทานจะไมทราบนะ
พอโตขึ้นมาอีก อายุ ๓ – ๔ ขวบ แมพาไปฝากโรงเรียนอนุบาล ถาเขาไมยอมเรียน
หรือจะรู ไมยอมดูหรือจะเห็น ไมยอมฟงหรือจะไดยิน ไมยอมทําหรือจะเปน จะลําเค็ญย่ําแย
จนแกตาย เราตองชวยตัวเองกอน ทุกคนตองชวยตัวเองทั้งนั้น ถาไมชว ยตัวเองแลวแยมาก
อยาไปพึ่งลูกเลย มันเปนกฎแหงกรรมตามที่เราเตรียมไว ไมตองไปพึ่งใครหรอก
เตรียมตัวตอนแกทันการหรือไม
อาตมาไปพบสามีภรรยาคูหนึ่งเปนคนยากจนมาก อยูที่อําเภอน้ําหนาว อาชีพปลูก
กะหล่ําปลีขาย ทางราชการใหเดือนละ ๒๐๐ บาท เพราะยากจนมาก ตาแกอายุ ๘๒ ภรรยา
อายะ ๗๖ อยูกันสองคนตายาย ตาก็มองไมเห็น ตอนนัน้ อาตมาจะไปสรางสวมใหคณะสงฆ
เขารีบวิ่งมาหา อาตมาก็จะรีบไปขอนแกน อาตมาก็ “เห็นหนอ” ออกมาชัดเลย เดี๋ยวจะตอง
ใหเงิน ๑,๐๐๐ บาท เขาเลาใหฟงเปนกฎแหงกรรม
เขาเลาวามีลูก ๗ คน อยูที่กรุงเทพฯ ไดเงินเดือนเปนหมื่น เงินเดือนมาก ๆ ทุกคน
แตเหตุใดหนอไมเคยกลับไปชวยพอแมเลย ไมเคยไปใหพอแมแมแตสตางคแดงเดียว เพราะ
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เหตุใด เราจะมาเตรียมตอนแกไดไหม ประวัติศาสตรตองบันทึกไวใหได มันเปนกฎแหงกรรม
อยาไปโทษลูก เพราะตาแกยายแกไมไดเตรียมไวกอน ในขอที่วา รักลูกคิดปลูกฝง ใหลูก
ตั้งตนฝกรีบศึกษา ตาแกยายแกไมไดเตรียมตรงนั้นเลย ลูกตองไปหากินเอง ตองไปเรียน
หนังสือเองทั้ง ๗ คน เปนกฎแหงกรรมของตาแกเอง
เขาบอกวาผมอยูมารอยเอ็ดเจ็ดหัวเมือง พอแมเกิดในตระกูลยาจก หาเชากินค่ํา ผม
เปนลูกจางเขา พอโตขึ้นก็ไปเรียนหนังสือที่วดั อานออกเขียนไดก็ลาพอแมเดินทางตอไป
ไมไดกลับไปหาพอแมอกี เลย ไมเคยใหเงินพอแมดวย พอแมก็ชวยตัวเอง เดินทางตั้งแตหนุม
ๆ จนแตงงานกับภรรยา แลวก็รับจางเรื่อยไป จนกระทั่งมาอยูอําเภอน้ําหนาว มีลูก ๗ คน
ลูกก็เรียนวิชาเอง รับจางเปนชางไม ชางเหล็ก ชางเชือ่ ม อยูอูรถ แกรถยนตได ไมเคย
กลับมาหาพอแมเลย จนพออายุ ๘๐ กวาแลว
อาตมาถามวาพอแมอยูท ี่ไหน เคยไปชวยพอแมไหม เขาตอบวา ผมก็ไมทราบเลย
ตั้งแตออกจากบานมาไมเคยกลับไปเลย แตผมก็รูได มีลูก ๗ คน ก็ไมเคยกลับมาหาผม
๑,๐๐๐ บาท เขากราบแลวกราบอีก
เชนเดียวกัน แลวก็รองไหโฮเลย อาตมาใหไป
อาตมาบอกวา โยมไมไดเตรียมตัวเลยหรือนี่ จากบานเรือนมาก็รุดหนาไปเรื่อย ไมเคย
ยอนกลับมาดูขางหลังเลย เปนกฎแหงกรรม
ตกลงวาเปนกฎแหงกรรมของตาแก ทําใหตกถึงลูก ลูกไมเอาเงินมาให เพราะตัวเองก็
ไมเคยใหเงินพอแมเลย ไมเคยชวยพอแม นีช่ ัดเจนมาก ตองเตรียมตั้งแตตน ไมใชมาเตรียม
ตอนแก
ไมไดเตรียมตัวไวตองพึง่ ตนเอง
กฎแหงกรรมอีกเรื่องหนึ่งจะเตรียมตัวอยางไร โยมหญิงคนหนึ่งอยูที่บางระจัน นอน
เปนอัมพาตอยูคนเดียว ชวยตัวเองไมได ไปนั่งใกล ๆ เหม็นอุจจาระมาก โยมผูชายออกไป
ธุระขางนอก อาตมาไปธุระแถวนั้นพอดี ก็เลยแวะไปเยี่ยม ตั้งแตเชายังไมไดทานอะไรเลย
สักพักหนึ่งมีรถ BMW วิ่งเขามาจอดที่บานมีคนหาคนขึ้นมาบนบาน อาตมาถามวา หนูเปน
ใคร เขาบอกวาเปนลูก เรียนจบปริญญาโทจุฬาฯ
อาตมาถามอีกทีวา “หนูจะไปไหนคะ”
เขาตอบวา “จะไปอยุธยา แตแวะมาหาแมกอน จะมาบอกแมวา เดือนหนาจะมาขอ
เงินสี่หมื่นบาท จะพิมพวิทยานิพนธ”
อาตมาเลยบอกวา “หนูมาก็ดีแลว หนูเปนลูกใชไหม ชวยซักผาใหแมหนอย อุจจาระ
เต็มไปหมด แมยังไมไดทานขาวเลย หนูชวยกอน”
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เขาบอกวา “ไมไดหรอกคะหลวงพอ หนูจะรีบไปเผาศพที่อยุธยา”
อาตมาถามวา “คนที่อยุธยาเปนอะไรกับเธอ”
เขาบอกวา “เปนญาติของเพื่อน”
อาตมาจึงวา “นี่แมของเธอนะนี”่ แมรองไหเลย อาตมาจึงบอกวา “หนูนั่งคุยกับหลวง
พอสักหานาทีไดไหม นี่ถาเปนแมของหลวงพอ จะซักผาใหเดี๋ยวนี้ มีวินัยอนุญาต แตนี่ไมใช
แมของเรา เปนแมเธอนะ เธอทําเธอก็ไดบุญ”
เขาบอกวา “ไมไดคะ จะรีบไป”
แมรองไหโฮเลย บอกวา “หลวงพอคะ คนนี้ หมดนาไป ๔-๕ แปลงแลว จะมาเอาอีก
แปลงหนึ่งแลว รถ BMW ยังสงไมหมดเลย”
นี่จะเตรียมตัวตรงไหนกันแน โยมคนนี้ไมไดเตรียมอะไรเลย
อาตมาถามวา “โยมมีแมไหม”
เขาก็ตอบวา “แมตาย แมเปนอัมพาตตาย”
อาตมาถามอีกวา “โยมเคยซักผาใหแมไหม”
เขารองไหทันที บอกวา “ไมเคย ไปอยูกับยายคนละตําบล แมไมสบายก็มาเยี่ยมแลว
ก็ไป ไมเคยอยูปฏิบัติแม”
พอมาถึงตัวเองก็เปนอยางนี้แหละหนอ ไมไดเตรียมตัวเลย ไมเคยเจริญกุศลภาวนา
ไมเคยสวดมนตไหวพระ ไมเคยปฏิบัติกรรมฐานแตประการใด จึงเปนดังที่กลาวมา การ
เตรียมตัวนีต้ องเจริญกุศลภาวนา ถึงจะรูกฎแหงกรรมจากการกระทํา ถึงจะแกปญหาชีวิตได
อยางแนนอน ในที่สุดคนที่จบปริญญาโท ไปตอปริญญาเอกไมได นาก็หมด บานใหญโต
มโหฬาร ไมเคยกลับมาชวยพอแมแตประการใด พอแมตองขายเอาเงินแจกลูกไป นี่เปนกฎ
แหงกรรม
ขอเจริญพรทุกคนวา เราตองพึ่งตนเองชวยตัวเอง เตรียมตัวกอนตายเสีย เตรียมสวด
มนตภาวนา พาหุงมหากาฯ แลวเจริญพระกรรมฐาน กรรมฐาน แปลวา การกระทําให
ฐานะดี ทําใหจิตใจเบิกบาน ทําใหอายุยืน ทําใหไมหลงทาง จะมีจิตเปนกุศล ไดผล
อนันต เปนหลักฐานสําคัญในชีวิตตอไป ณ โอกาสขางหนาแน ขอเจริญพรวาไมมีทางอื่น
นอกเหนือจากกรรมฐานเทานั้น กรรมฐานแกกรรมไดแน ถาทานทําได
หายใจยาว ๆ เขาไว อยาหายใจสั้น แจะแกปญหาได เวลาโกรธ ไมสบายใจ ให
หายใจยาว ๆ กําหนดโกรธหนอที่ลิ้นป ซึ่งอยูระหวางกึ่งกลางจมูกกับสะดือ เปนการชารทไฟ
เขาหมอแบตเตอรี่ หายใจยาว ๆ อยาหายใจสั้น ถาหายใจสั้นทานจะแกปญหาไมได ทานจะ
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วูบเดียวขาดสติ หายใจชา ๆ ชาเพื่อไว เสียเพื่อได ถาหากทานโกรธ อยาใหโกรธคางคืน
อารมณคางจะมีปญ
 หาตอนเชา ถาทานเปนครูอาจารยจะสอนไมดี ถาทานเปนนักธุรกิจ
การคาทานจะคาขายไมดี ถาทานเปนผูพิพากษาจะตัดสินใหเขาติดคุก ไมมีการลดโทษแต
ประการใด
วิธีแก กําหนดโกรธหนอที่ลิ้นป หายใจยาว ๆ ตั้งสติไว จะหายโกรธทันที ทานจะได
คิด ทานจะมีโอกาสทํางานไดอีก นั่งเขียนหนังสือที่โตะเกิดไมสบายใจ กําหนด “ไมสบายใจ
หนอ” ที่ลิ้นปเดี๋ยวนี้เลย ไมตองไปวัด รับรองหายแนภายใน ๕ นาที และจะมีสติปญญาครับ
ดวย นี่เปนการเตรียมตัวที่ดีที่สุดในระยะที่ชีวติ ใกลจะตาย
เตรียมตัวกอนตายดวยการฝกกรรมฐาน
คนใกลจะตายจะมี นิมิตกรรม ขึ้นมาบอกใหเราทราบ เรียกวา กรรมนิมิต คตินิมติ
บางคนก็ชักดิ้นชักงอ
บางคนก็ชกโนนชกนี่ตลอดรายการ บางคนตาเหลือก บางคนยิ้มแยมแจมใสเพราะฝกสติปฏ
ฐาน ๔ เขาเตรียมตัวกอนตายดวยการฝกกรรมฐาน ถาใครไมเจริญกรรมฐานจะไมมีทาง
แนนอน พูดอยางไรก็ไมไดผล อาตมาเคยประสบมาหลายครั้ง เวรกรรมตามสนอง ถาใครมี
ปาณาติบาตติดมา ๖๐% รับรองวาเปนอัมพาตแนนอน อาตมาเคยหักคอนกเมือ่ ตอนอยูชั้น
มัธยม ๓ สติบอกวา วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๒๑ เวลา ๑๒.๔๕ น. ทานจะถูกรถชนคอหักตาย
ดวยเดชะที่เปนพระ อาตมาคอหักแตไมตาย หายใจทางสะดือได ไมตองรอชาติหนา ชาตินี้
เห็นทันตาแลว
ทานอยาเขาใจผิดวา สรางความดีแลวเวรกรรมไมตามสนอง ยิ่งสรางความดียงิ่
กรรมมาซัด มารไมมี บารมีไมเกิด สรางความดีตอ งมีอุปสรรค เพราะเหตุใด ตองมี
อุปสรรคแนนอน คือกรรมมาทวงหนี้ สรางความดีตองลงทุนความลําบากได
ทานสาธุชนทั้งหลาย อาตมาโดนคอหัก แขนหัก ฟาผาที่กุฏิ รับกรรมไปในชาตินี้
สรางความดีกรรมมาทวงเลย ถาไมสรางกรรมดี สรางแตกรรมชั่ว จะไปทวงกอนทาน
ตาย จะเห็นผลทันตา ตายอยางกรรมนิมติ นิมิตที่แปลงมาบอกชัดดวย ทานที่ไมไดเจริญ
กรรมฐานจะไมทราบเลยนะวากรรมนิมิตมาแลวจะตองตาย
ยกตัวอยาง โยมสุม ทองยิ่ง อาตมารูวาจะตองตายภายใน ๓ ชั่วโมง เลยเทศนใหฟง
เทศนจบเขาก็รีบเดินกลับกุฏิ อาเจียนออกมาเปนเลือดแลวก็ตาย เขาเขาผลสมาบัติไปทันที
เพราะเขาเตรียมไวแลว อาตมาเคยสอนกรรมฐานแกโยมคนนี้เมื่อสมัยยังเปนสาว อายุ ๓๘ ป
ตอนตาย อายุ ๘๔ ป ๖ เดือน เมือ่ พ.ศ. ๒๕๒๖ โยมสุมเปนโรคมะเร็งระยะสุดทาย จะตอง
พุทธวิธีเตรียมตัวกอนตาย

๑๒

ตาย นายแพทยบอกวาหลวงพอ ปอดหมดแลว อาตมาจึงรับมาอยูที่วัด บอกใหเจริญ
กรรมฐานตอไป ก็หายวันหายคืน เขาชวยตัวเอง อาตมาไมไดเสกเปาแตประการใด อยู
มาได ๑๕ ป หมดเวลาแลวจะตองเดินทางตอไป เขาก็รูตัว อาตมาก็เทศนใหฟงเรื่อง ปฐมวัย
มัชฌิมวัย ปจฉิมวัย พอ ๓ ชั่วโมง เขาก็ตายจากโลกไป
ถามีกรรมติดมาเราจะไดรูจากการเจริญกรรมฐาน อทินนาทานติดมา ๖๐% จะตองถูก
ปลน ถูกไฟไหมบาน โดนจี้ โดนโกง กาเมสุมิจฉาจารติดมา ๖๐% มีสามีเปนของเขาหมด มี
ภรรยามีชูหมด มีลูกเอาดีไมได จะเสียหายทั้งครอบครัว ถาทานไมแก แตถาทานมาเจริญ
กรรมฐานจะแกกรรมนี้ได มุสาวาทหลอกลวงโลกหวังเอาลาภติดมา ๖๐% ทานจะโดนหลอก
โดนโกงตลอด สุราเมรัยติดมา ๖๐% คนนั้นจะประสาทไมดี จะเปนโรคประสาท ทานเตรียม
ตัวแกกรรมกอนตายหรือยัง ถาทานไมแก กรรมนั้นก็ติดคางสนองทานไปเรื่อย ๆ ทานก็
จะตองรับกรรมตอไป
เตรียมตัวตาย
อาตมามีเพือ่ นคนหนึ่งขือ่ นิกร อยูที่ภาคใต แมเกลียดมากใหไปอยูกับพี่ชาย พี่ชายก็
ใหไปเปนลูกจางฆาสัตวตัดชีวิต ไมเคยทําบุญ แตตัวเองพอจะเปนชางอยูบาง จึงหนีพี่ชายไป
รับจางเปนชางไม ที่หนีพี่ชายไปเพราะไมอยากฆาสัตว ตอนหลังกลับมาบานแมก็ทารุณอีก
บอกใหไปอยูกับพี่ชาย เลยไมรูวาจะไปอยูไหน ตองฆาตัวตายแน
จึงไปหาหลวงตาที่วัด ถามวาคนจะตายตองทําอะไรบาง หลวงตาก็บอกใหทําบุญ เขา
ก็ไมเขาใจ เขาบอกวามีเงินอยู ๒๐ บาท จะทําอยางไร หลวงตาก็บอกใหถวายผาปา ไปซื้อ
ผา กลวย ออย มะพราว ขนมจันอับ และไปตัดผม แตงตัวสวย ๆ
คนเราเขาใจผิดคิดวากอนตายใหแตงตัวสวย ๆ จะไดติดตัวไป ขอเท็จจริงไมใช แตมี
ประวัติมาตั้งแตสมัยพระพุทธเจาวา มีพระองคหนึ่งเปนฝดาษ นอนจมน้ําเลือดน้ําเหลือง
พระพุทธเจาไปเห็นเขาก็บอกใหพระภิกษุชว ยกันซักผา ลวกน้ํารอน เช็ดน้ําเลือดน้ําเหลือง
ใหสะอาด เอาผาใหมมาใหหม แลวสอนกรรมฐานให พระภิกษุรูปนั้นก็สําเร็จมรรคผล ถา
นอนจมเลือดจมเหงื่อ จิตใจไมสบาย จะสอนอะไรก็ไมไดผล ก็เทานั้นเอง โปรดจําเสียใหม
อยาคิดวาเอาไปได
เขาก็ไปจัดการแตงตัว ใสกางเกงที่ชอบ และไปซื้อยามากิน เขาถามหลวงตาวาคนจะ
ตายเขาทองอะไรกัน พลวงตาบอกใหวา พุทโธ เขากินยาแลวก็ทอง พุทโธ ๆๆ จนกระทั่ง
ขาดใจตาย พนมมือวาพุทโธติดปากไป ไปพบยักษ ปากก็วา พุทโธ ยักษหนีเลย
พุทธวิธีเตรียมตัวกอนตาย

๑๓

สิ่งนี้ก็เปนคติเตือนใจวาเราจะตองมีพระนําหนา เวลาแหศพทําไมตองมีพระนําหนา
ไมใชนําไปสวรรคนะ แตเปนปริศนาธรรมวา ทําอะไรใหเอาพระออกหนา ดีแน ๆ เทานี้เอง
นิกรเมื่อออกจากรางแลว ยืนดูรางของตัวเอง แลวก็เดินทางตอไป รูสึกหิวขาว จะขาม
ถนนยักษก็ขวาง ปากก็วา พุทโธ ยักษก็หนี แตถาใครมีกรรมฐาน ไมตองวาพุทโธหรอก
เพราะวาพุทโธอยูที่จติ แลว จะไปไหนก็ไปได ไปเห็นกับขาวที่เขาวางไว ก็เขาไปนั่งยอง ๆ
ขอรับประทาน เขาบอกวา ไมใชของเธอ ของเธออยูนี่ ก็มีกลวย มะพราว ขนมจันอับที่ถวาย
ผาปาไว กมดูตัวเองก็เห็นตัวเปลา กางเกงก็ไมมี สรอยก็ไมมี เขาบอกวา นี่ครับผาผืนเดียว
ผาผืนเดียวที่เธอถวายผาปาไว นิกรบอกวา กอนตายผมก็เตรียมใสมาพรอมแลว เขาก็บอก
วา ก็อยูที่ศพของเธอ ของเธอมีผืนนี้ ที่ถวายผาปามา
เขาก็เดินทางตอไปเรื่อย ๆ จนในที่สุดก็พบยมบาล ทานยมบาลบอกวา ยังไมถึงที่
ตายใหกลับไปกอน นิการบอกวา ถาใหกลับ ทานตองไปบอกแมผมกอน วาผมเสียใจที่ถูกแม
ดา เลยกินยาตาย ยมบาลก็พาไป ยมบาลก็เขารางนิกรกอน ลุกขึ้นเลาเหตุการณวาอยาไป
ทํานิกา เดี๋ยวนิกรจะฟน ขึ้นมา พอเลาเสร็จก็ลม วิญญาณนิกรก็เขาราง จะลุกขึ้นก็ลุกไมได
ตองรักษาอีก ๓ เดือน เลยขอบวช เวลากาลตอมาเขามาที่วัดอัมพวันก็มาเลาใหอาตมาฟง
ขอสรุปวา ความสําคัญของชีวติ นั้นเริม่ ตั้งแตตน เริ่มทําใหชีวติ มีคา เวลาของทานจะมี
ประโยชนตอ ไป ใครหนอ จะทําเวลาแควินาทีเดียวใหมีคาได ตองมีความดีมาแลว ตอง
เตรียมการมากอน ไมใชมาเตรียมกอนจะตาย
วิชาความรูติดตัวหลังตายหรือไม
มีดอกเตอรคนหนึ่งชื่อ ดร.กฤช เปนเพื่อนของอาตมาตั้งแต ม.๖ ที่สงิ หบุรี อาตมา
ชวยสงเขาเรียนเพราะเขาไมคอยมีเงิน เรียนจบปริญญาตรีแลวไปตอปริญญาโทที่กรุงเทพฯ
อาตมาใหเงินเขาไปเรียน ๔๐๐ บาท สมัยกอน เมื่อสมัยกอนขาวเกวียนละ ๘๐ บาท จบ
ปริญญาโทแลวไปตอปริญญาเอกที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส กลับมามีภรรยาอยูที่ธนบุรี มี
ลูก ๓ คน ตอมาตาย แลวมาเกิดเปนลูกคนจีนอยูท ี่ตรอกจันทน ยานนาวา
เด็กคนนี้ อายุ ๑๑ ขวบ เกิดระลึกชาติได ใหแมพามาหาอาตมาที่สิงหบุรี เมือ่ พ.ศ.
๒๕๐๐ บอกวาจะไปหาเพื่อนที่บวช แมเขาก็วาลูกเขาเปนโรคประสาท เขาเลาเหตุการณให
ฟงหมด เขาบอกใหพาไปที่บานภรรยา พาไปขอวิทยานิพนธ ๓ เลม ซึ่งเขียนเปนภาษา
ฝรั่งเศสทั้งหมด แลวเขาก็มาศึกษาเอาเอง เดี๋ยวนี้อยูที่ประเทศญี่ปุน
ทานทั้งหลายเอย วิชาเอาติดตัวไปไดแนนอน สมบัติเอาไปไมได มีลูกมีหลานใหเรียน
หนังสือไวใหได เปนดอกเตอรใหได ตายแลวเอาไปไดแน ถาเรียนเกงมาก รับรองวาชาติกอน
พุทธวิธีเตรียมตัวกอนตาย

๑๔

เรียนมาแลว เตรียมลูกหลานใหเรียนวิชาไวใหไดกอน เปนบัณฑิตแลวจะทําไดทุกอยาง ชอบ
ตรงไหนก็ทําตรงนั้น
ตายดวยโทสะเปนอยางไร
สามีภรรยาสองคนเปนนายแพทยและแพทยหญิง มารอพบอาตมา สามีก็เขาใจวา
ภรรยามีชู ภรรยาก็เขาใจวาสามีมีชู ตางคนตางโทษกัน อาตมาก็บอกวา อยาโทษกันเลยเชื่อ
อาตมาเถอะ คนจะตายจะไมยอมเชือ่ เหลือเวลาอีกชั่วโมงครึ่งจะตองตาย และตายโหงดวย
อาตมาบอกใหทานขาวกันกอนนะ ทําอารมณดี ๆ ไว ทานขาวแลวคอยไป เขาก็ไมทาน ทั้ง
ๆ ที่ยังไมไดทานตั้งแตเมื่อวาน เขาไมเคยเจริญกรรมฐานเลย อาตมามองดู “เห็นหนอ” เงา
หัวไมมีแลว ตองตายทั้งคู ตองเปนอสุรกาย เวลาจะหมดแลว อาตมาก็พูดไมได ไดแตถวง
เวลาใหเขาไปทานขาว เขาก็ไมยอมทาน ไมยอมเชื่ออาตมา จําไวเลยนะ คนจะตาย จะไม
ยอมเชื่อ
เขาก็ขึ้นรถเบนซจะขับไปนครสวรรค อาตมาก็นึกวาคูนี้ไมไดกลับแน ตองตายกลาง
ทางดวยอํานาจโทสะอยางแรง ตายไมดีเลย ไมใชรถชนตายกลางถนนแลวไมดี เขามีสติดี
ขึ้นรถไดก็ทะเลาะกันตั้งแตออกจากวัด ขอเท็จจริงเขาไมไดมีชูกันเลย เพื่อนของเพื่อนที่เปน
หุนสวนกันยุใหแตก เมื่อขับรถไปถึงที่ตากฟา อําเภออินทรบุรี เขาก็บอกกันวา เอาละเรามา
ตายทั้งคูนะ อยาอยูเลย แลวก็พุงรถเขาประสานงากับรถซุง รถซุงยาว ๆ ชนก็ตองตาย
เดี๋ยวนี้ก็ยังยืนอยูตรงนั้น เปนอสุรกายดุรายมาก รถคว่ําตายกันเรื่อยเลย
เราเขาใจผิดวา ตายตรงไหนก็ไปเชิญวิญญาณกลับถึงจะมาได ขอเท็จจริงไมใช ตาย
ดวยอํานาจโทสะตองอยูตรงนั้นกอน ไมตอ งสังฆทาน ถาเปนญาติก็นั่งกรรมฐานแผสวนกุศล
ให เหมือนฆาตัวตาย ถาไมนั่งกรรมฐานใหจะไมได ถาบุญเกามี ตองหมดเวรกรรมแลวจึงไป
หาบุญ

สรุป
รางกายของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตั้งแตเด็กเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ
เรียกวาตายจริง สวนที่หมดลมหายใจนั้นเปนการตายสมมติ จิตเคลื่อนยายออกจาก
ราง มีบาป บุญ ติดตัวไป จิตเกิด ดับ ตลอดซับซอนเปนกฎแหงกรรม การเตรียมตัว
กอนตายตองเตรียมตัง้ แตเดี๋ยวนี้ เตรียมสอนลูกหลานใหเรียนหนังสือหาวิชาความรู
ใสตัว สอนลูกหลานใหมีคุณธรรมประจําจิต หมั่นเจริญกุศลภาวนา ฝกสติปฏฐาน ๔
สามารถรูกฎแหงกรรมของตนเอง จะไดแกไขปญหาของชีวิต และพึ่งพาตนเองได
พุทธวิธีเตรียมตัวกอนตาย

๑๕

มองยอนหลังกลับไปดูพอแม และสนองคุณแกผูมีพระคุณ เปนการเตรียมตัวกอน
ตายอยางดีที่สุด

พุทธวิธีเตรียมตัวกอนตาย

๑๖

