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คําวา กรรม หมายความวา การกระทํากรรมในชาตินั้นแลวใหผลในชาตินั้น การแสดง
การใหผลของกรรมในชาติเดียวกันเปนการแสดงงาย
มีเหตุผลอางอิงมากมายและบางเรื่อง
สามารถพิสจู นเห็นจริงไดไมยากนัก แตสาํ หรับเรื่องกรรมที่กระทําในชาติกอนนําผลมาใหเราใน
ชาตินี้ก็ดี หรือกรรมทีก่ ระทําในชาตินี้แลวไปแสดงตัวหรือแสดงผลของมันชาติหนาก็ดี เรื่องนี้
เปนเรื่องเขาใจยากที่สุด และยิ่งกวานั้นกอนที่จะเขาใจวากรรมที่กระทําในชาตินไี้ ปแสดงผลของ
มันในชาติหนาได ก็จาํ เปนจะตองเขาใจเรื่องตายเรื่องเกิดเสียกอนดวยเหตุนั้น
โอกาสนี้อาตมาจึงไดรวบรวมนําเอาเรื่องการเกิดการตายของสัตว มาชี้แจงเพื่อปรารถนา
จะใหทา นไดทราบวา กรรมที่กระทําในชาตินี้ไปแสดงผลในชาติหนาไดอยางไร ถาหาก
เขาใจในเรื่องการเกิดการตายดีแลว การกลาวเรือ่ งกรรมที่นําไปใหผลในภพหนาก็จะเปนการงาย
แตปญหาของเรื่องการเกิดการตายนี้ ไมใชเปนปญหาเล็กนอย ตั้งแตสมัยดึกดําบรรพมา
จนกระทั่งถึงบัดนี้ ก็มีนกั ปราชญราชบัณฑิตหรือศาสดาเปนอันมาก ไดพยายามคิดคนหาทางที่
จะใหทราบวาคนตายแลวสูญไปเลย หรือคนตายแลวไปเกิดไดอีก ถาไปเกิดไดเอาอะไรไปเกิด
ไปอยางไรและเกิดอยางไร การคนควาในเรื่องนีส้ ืบตอมาจนนับชั่วอายุคนไมได จนถึงปจจุบันนี้ก็
ยังเปนปญหาโลกแตกอยูนั่นเอง หาไดคลี่คลายออกไปจนถึงสามารถยืนยันไดไม
เรื่องคนตายไปแลวจะไปเกิดหรือไมนั้น มีความเขาใจกันไปหลายกระแส บางทานก็
เขาใจวารางกายของคนเรานี้ประกอบขึ้นดวยรูปหรือวัตถุ ดังนั้น เมื่อคนตาย รางกายก็ฝงจมดิน
ไปไมสามารถจะไปเกิดอีกได บางทานเขาใจวาตายแลวก็ตองไปเกิดอีก
ในบรรดาผูท ี่เขาใจวาตายแลวไปเกิดอีกไดนี้ ก็มีความเขาใจแตกแยกออกไปมาก เชน
ผูตายจะตองไปเกิดอยูในสวรรคหรือในนรกก็แลวแตผลแหงการกระทําของตน และสวรรคนรก
นั้นไดมผี ูสรางขึ้นสําหรับลงโทษ หรือใหรางวัลตลอดนิรันดร โดยไมกลับมาเปนมนุษยอีก บาง
ทานเขาใจวาคนที่ตายจะตองไปเกิดเปนคนเทานั้น ไปเกิดเปนสัตวไมได แตบางทานวาไปเกิด
เปนคนหรือสัตวกไ็ ด บางคนเขาใจวา จิตหรือวิญญาณ หรือเจตภูตนี้เปนอมตะ เมื่อรางกายของ
คนแตกดับไปแลว วิญญาณก็จะออกจากรางกายลองลอยไปเกิดใหม บางคนที่ศึกษาวิชาทาง
คนตายแลว - ไปเกิดไดอยางไร
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โลกทางวิทยาศาสตรมามาก ๆ ก็เขาใจวาถาบุคคลใดมีลูกเตาสืบตอไปอีกเรื่อย ๆ ก็จะไปเกิดได
อีก ตามหลักของชีววิทยา เพราะลูกทุก ๆ คนนั้นก็สืบตอมาจากเซลลของพอแมนั่นเอง เมื่อสืบ
ตอไปหลาย ๆ ชั่วคนแลว ชีวิตเดิมก็จะปรากฏขั้นมาอีก แตบางคนกลับมีความเห็นวารางกาย
นั้นประกอบไปดวยรูปหรือวัตถุ ความรูสึกนึกคิดนั้นเปนหนาที่ของมันสมองซึ่งไดววิ ัฒนาการที
ละนอย ๆ มาตั้งแตดึกดําบรรพ จนมีอํานาจในการนึกคิดและรูสึกได แตเมื่อตายแลวก็เปนอัน
หมดเรื่องกัน ไมสามารถที่จะเกิดไดอีกเลย
เรื่องนี้เปนเรื่องมากคนก็มากความคิดเห็น แมเจาของลัทธิศาสนาใหญ ๆ หลายศาสนา ก็
มีความคิดเห็นไมตรงกัน เพราะเรื่องคนเกิดหรือคนตายเราเห็นไดงา ย ๆ แตเรื่องตายแลวไปเกิด
หรือไมเปนเรื่องลึกลับเปนปญหาโลกแตกมาจนบัดนี้
สําหรับคําสอนของพระพุทธศาสนานั้น พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงสอนวา คนตาย
แลวไปเกิดอีกไดและจะไปเกิดเปนมนุษยหรือเปนสัตวอีกก็ได แตอยางไรก็ดี พระองคมิได
สอนไวเฉย ๆ ลอย ๆ วา คนตายแลวไปเกิดไดเทานั้น หากแตใหรายละเอียดในเรื่องนี้ไวเปนขัน้
เปนตอนอยางพิสดาร ถึงวิธีไปเกิดไดอยางไร มีอะไรบาง ไปอยางไร เกิดอยางไร พระองคสอน
ไวยากงายเปนขั้น ๆ แลวตี่วุฒิของบุคคลผูสนใจศึกษามีพนื้ ฐานมาดีกส็ ามารถเขาใจไดละเอียด
ขึ้น
แมพระสัมมาสัมพุทธเจาสอนวา คนตายไปแลวไปเกิดไดกด็ ี แตความคิดเห็นของศาสดา
อีกหลายทานนั้น ก็ตรงกันในหลักใหญ ๆ ของพระพุทธศาสนาที่วา “เกิดอีก” เทานั้น เชนศาสนา
พราหมณ ถือวา คนตายแลวจิตหรือวิญญาณก็ลอ งลอยออกจากรางไปปฏิสนธิใหม เหตุนจี้ ิตหรือ
วิญญาณก็เปนอมตะไมมีวันตาย เมื่อจากคนนีก้ ็ไปสูยังคนนั้น เมื่อจากคนนั้นก็ไปสูคนอื่น ๆ
ตอไปตามลําดับเหมือนคนอาศัยอยูในบาน เมือ่ บานพังลงแลวจะอาศัยอยูไมไดก็ตอ งเดินทางไป
หาบานอยูใหมตอไป
แตพระสัมมาสัมพุทธเจาสอนไวตรงกันขาม พระองคสอนวา จิตหรือวิญญาณนั้นมิไดเปน
อมตะไมมวี นั ตาย หากแตเกิดดับสืบตอไปไมขาดสาย และจิตใจก็ลองลอยไปหาทีเ่ กิดใหมไมได
เลย จะเทียบคนยายจากบานทีพ่ ังหาไดไม ยิ่งกวานั้นความเขาใจที่วา การที่ไปเกิดไดก็ไปแตจิต
หรือวิญญาณเทานั้น ก็เปนความเขาใจผิด เพราะยังมีรูปอีกชนิดหนึ่งเรียกวา กัมมชรูป หรือ รูป
อันเกิดแตกรรมก็รวมในการปฏิสนธิดวย สําหรับในขอนี้ เปนอีกขอหนึ่งที่ทานจะไดเห็นความ
พิสดารนาอัศจรรยในพระพุทธศาสนา เพราะไมวาใครหรือศาสดาองคไหนที่วา คนตายแลวไป
คนตายแลว - ไปเกิดไดอยางไร
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เกิดไดก็ตองไปแตจิตหรือวิญญาณเทานั้น มิไดแสดงการตายการเกิดอยางไรใหชัดแจง แตพระ
สัมมาสัมพุทธเจาสอนวา นอกจากจิตไมใชลองลอยไปแลว รูปบางชนิดก็ไปเกิดได สวนจะไปได
อยางไร รูปอะไรบาง มีเหตุผล หลักฐานขอเท็จจริงอยางไรนัน้ ขอไดโปรดฟงตอไป
การที่เขาใจวา คนตายแลวไปเกิดไดนั้นจะตองมีความเขาใจในเรื่องจิต เรื่องรูป เรื่อง
กรรม และเรือ่ งความตาย วาเหตุใดจึงตาย ความตายมีกี่อยาง ขณะใกลตายมีอะไรเกิดขึ้นบาง มี
ความรูสึกอยางไรและจิตใจทํางานกันอยางไร ฯลฯ ใหเขาใจดีเสียกอน ดังนั้นทานจึงจะเห็นไดวา
เรื่องตายเรื่องเกิดนี้ จะกลาวกันงายและใหเขาใจดีดวยนั้นยอมเปนไปไมไดเลย
กอนอื่น อาตมาขอยอนไปถึงเรื่องจิตอีกครั้งหนึ่ง ตามที่ไดกลาวมาแลวเปนตอน ๆ วา
จิตนั้นเปนธรรมชาติทรี่ อู ารมณ รูจ กั นึกคิดจดจํา จิตนั้นเปนธรรมชาติที่มีความเกิดดับสืบตอกัน
เสมอเปนนิจ มิไดหยุดนิ่งและจิตนัน้ เปนนามธรรมทีไ่ มสามารถมองเห็นหรือจับตองได แตกม็ ี
อํานาจในการสั่งสมสันดาน หรือสามารถเก็บเอาอารมณตา ง ๆ ไวในจิตแลวก็แสดงออกซึ่ง
อารมณนั้น ๆ ได เมื่อแยกงานของจิตออกก็จะไดเปนสอง คือ
๑. การงานที่จิตกระทํา ไดแกการที่จติ ขึ้นวิถีรับอารมณตา ง ๆ จากทางทวารหรือประตูทั้ง
๖ คือรับอารมณทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ เชน เห็น ไดยิน คิด เปนตน
๒. จิตเปนภวังค ไดแกจติ มิไดขึ้นวิถรี บั อารมณทางตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ แตจิตก็
ทํางานอยูตลอดเวลา คือ เกิด ดับ และมีอารมณที่ติดมาตั้งแตปฏิสนธิ
การที่อาตมาไดแยกการงานของจิตออกเปนสองเชนนี้ เพื่อจะแสดงใหเห็นวา ในขณะที่
รับอารมณตามทวารทั้ง ๖ จิตก็ทํางาน และจิตที่เปนภวังค คือ มิไดขึ้นวิถีรับอารมณ จิตก็ทาํ งาน
เหมือนกัน
ขอ ๑. การขึ้นวิถีรับอารมณของจิตนั้น จิตจะรับอารมณหรือจะเกิดอารมณขึ้นไดก็จะตอง
อาศัยมีผัสสะ คือการกระทบ หากมิไดกระทบแลว จิตก็ไมสามารถรับอารมณได เชนเสียงมิได
กระทบหูแลวก็จะไมไดยนิ รูปมิไดกระทบตาแลวก็จะเปนเห็น และอารมณหรือเรื่องที่จะเปนตัว
ยืนใหคิดไมกระทบกับจิตแลวก็คิดนึกไมไดเลย
ขอ ๒. ภวังคจิต คําวา ภวังค หรือจิตภวังคนี้มพี ูดกันอยูเสมอโดยทั่วไป แตความเขาใจ
ของคนสวนมากนั้นเขาใจวา ภวังค หมายถึงจิตมีความสงบ คือนั่งอยูเฉย ๆ หรือนัง่ ใจลอย แต
ตามหลักของปรมัตถธรรมนั้นตรงกันขาม คําวา ภวังค หมายถึง องคแหงภพ หมายถึง จิต
ตั้งแตปฏิสนธิจนถึงจุติคือ ตาย ขณะใดที่จิตมิไดยกขึน้ สูอารมณ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย
คนตายแลว - ไปเกิดไดอยางไร
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ใจ และขณะนั้นจิตก็เปนภวังค ภวังคจิตที่เห็นไดงาย ๆ ก็คือคนกําลังหลับสนิท ขณะหลับ
สนิทจะไมมคี วามรูสึกตัวเลย ขณะใดจิตมีความรูสึกขึ้นในอารมณจากทวารทั้ง ๖ แลว ขณะนั้น
จิตก็พนไปจากเปนภวังค ความจริงขณะที่เราเห็นหรือไดยินหรือคิดนั้น จิตก็ขึ้นวิถีรับอารมณ
แลวก็มีภวังคจิตขึ้นสลับอยูตลอดไป ทั้งนี้เปนไปโดยรวดเร็วมาก ดังนั้นเราจึงไมรูสึก
การที่อาตมานําทานมาสูความเขาใจที่สับสนนี้ ก็เพราะปรารถนาจะใหทานทราบวาใน
ขณะที่จิตมิไดขึ้นวิถีรับอารมณ จิตก็เปนภวังค จิตเปนภวังคนี้จะไมมีความรูสึก แตถงึ จะไมรูสึกก็
ดี จิตก็ทาํ งานคือเกิดดับ สืบเนื่องกันไปอยูเปนเนืองนิจและมีอารมณเหมือนกัน แตเปนอารมณที่
อยูในจิต มิไดแสดงออกมาใหเราเห็น ไดยิน หรือรูสึกไดเปนอารมณเกาที่สืบเนื่องตอมาจาก
ปฏิสนธิ ถาจะเปรียบกับไดนาโมทําไฟ ก็คือ ไดนาโมที่กําลังหมุนอยู มิไดหยุดนิง่ นั่นเอง มัน
พรอมที่จะสงกระแสไฟไปจุดยังหลอด ถาเปดสวิทชขึ้นภวังคจิตก็มไิ ดหยุดนิ่งอยูเฉย ๆ แตกําลัง
ทํางานอยูเหมือนกัน พรอมที่จะรับอารมณอยูเสมอ
การที่อาตมาแสดงจิตทีข่ ึ้นวิถีรับอารมณและภวังคจิตนั้นก็เพื่อจะไดนําทานเขาไปสูเ รื่อง
ของความตาย วาบุคคลที่กําลังจะตายนั้นจิตกําลังทํางานอะไรอยู
ตอไปนี้อาตมาจะไดแสดงถึงเรื่องวาดวยความตายเสียกอน วามีเหตุอะไรบางที่จะมาทํา
ใหตาย
ตามพุทธภาษิต พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแบงความตายออกเปนสวนใหญ ๆ ไวเปนสอง
ประการคือ
กาลมรณะ หมายความวา ถึงเวลาที่จะตองตาย
อกาลมรณะ หมายความวา ยังไมถึงเวลาที่จะตองตาย ทั้งนี้ยอมแสดงใหเห็นวาความ
ตายนั้น เมื่อถึงเวลาหรือถึงที่แลวจึงตายก็มี และเมื่อยังไมถึงเวลาหรือถึงที่แลวตายก็มี
คําวา มรณุปปตติ แยกศัพทออกเปน ๒ คือ มรณะ และ อุปปตติ มรณะ แปลวาตาย อุ
ปตติ แปลวาเกิดขึน้ หมายถึงความตายและความเกิดขึน้ มรณุปปตตินั้น พระสัมมาสัมพุทธ
เจาทรงแสดงไวมี ๔ ประการ คือ
๑. อายุกขยะ หมายถึง ตายโดยสิ้นอายุ
๒. กัมมักขยะ หมายถึง ตายโดยสิ้นกรรม
๓. อุภยักขยะ หมายถึง ตายโดยสิ้นอายุ และสิ้นกรรม
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๔

๔. อุปจเฉทกกัมมะ หมายถึง ตายดวยอุบัติเหตุตาง ๆ มาตัดรอน คือยังไมสิ้นทั้งอายุ
และยังไมสนิ้ กรรม
อายุกขยะ ตายโดยสิ้นอายุ ขอนี้ไดแกสัตวทั้งหลายตองตายไปโดยสิ้นอายุ เพราะสัตวทุกชนิด
ยอมจะมีชีวติ อยูภายในขอบเขตของอายุขัย เชนเตามีอายุ ๑๓๐ ป ชางมีอายุ ๓๐๐ ป ยุงมีอายุ
๑๕ วัน เปนตน
มนุษยในปจจุบันนี้มีอายุขัยเพียง ๗๕ ปก็ตาย แมวา จะมีผูมอี ายุมากวา ๗๕ ปบา งก็เพียง
เล็กนอยเทานั้น การที่โลกในปจจุบันคนควาสรีระของมนุษย จนมีความรูล ะเอียดประณีต คนควา
ในเรื่องอาหารและหยูกยาสารพัดเพื่อประสงคจะใหมนุษยปราศจากโรคภัยมาเบียดเบียนแลวจะ
ไดมีอายุยืนนั้น ถึงจะคนควากันตอไปสักเพียงใด วิทยาศาสตรการแพทยจะเจริญกาวหนาไปสัก
เพียงไหน ก็เปนการชวยไดเพียงเล็กนอยเทานั้น เพราะการมีอายุยืนหรืออายุสั้น มิไดมีเหตุ
เพียงในดานวัตถุอยางเดียวเทานั้น แตความจริงมีเหตุอื่นที่สาํ คัญมากอีกหลายประการ ซึ่งจะได
กลาวในโอกาสตอไป
กัมมักขยะ ตายโดยสิ้นกรรม ในขอนี้หมายถึงการที่สัตวทั้งหลายเกิดขึ้นมาและเปนไปนั้น อาศัย
กําลังของกรรมที่หลอเลี้ยง หรือสนับสนุนใหชีวิตดําเนินไปไดอยางไร อาตมาจะใหเหตุผล
ขอเท็จจริงในภายหลัง ขณะนี้กาํ ลังกลาวถึงเรื่องความตาย การที่จะตองกลาวถึงกรรมก็เพราะ
เกี่ยวพันไปถึง
อุภยักขยะ ตายเพราะสิ้นอายุและกรรม ขอนี้ไมมีปญหาอะไรมาก ดวยความตายที่เกิดขึ้น
เพราะสิ้นอายุนั้น หมายถึงแกเฒาอายุมากแลว รางกายก็หมดกําลังที่จะอยูตอไปได ทั้งกรรมที่
สนับสนุนใหคงชีวิตอยูก็หมดลงดวย บุคคลผูนั้นถึงแกความตายดวยเหตุทั้งสอง
อุปจเฉทกกัมมะ หมายถึงตายดวยอุบัติเหตุตา ง ๆ มาตัดรอน ทั้ง ๆ ที่ยังไมถึงอายุขัย และยัง
ไมสิ้นกรรม เชนตกตนไมตาย หรือถูกรถทับตาย ความตายในขอนี้เปนความตายโดยเหตุตาง ๆ
อันเปนปจจุบัน มิไดสิ้นอายุ หรือมิไดมีกรรมแตอดีตมาตัดรอน แตถึงแมดังนั้นก็อาศัยกรรมแต
อดีตเปนแรงสง เชนกรรมแตอดีตเปนตัวสงใหเขาไปอยูในเรือนจํา แลวไปติดโรคระบาดตาย
ภายในเรือนจํา เปนตน
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๕

เพื่อความเขาใจงายขึ้นสําหรับความตายทั้ง ๔ ประการนี้ ทานไดเปรียบเทียบไวกบั ดวง
ประทีปที่ใชน้ํามัน คือ ชีวิตทั้งหลายเปรียบเสมือนประทีปหรือโคมไฟทีอ่ าศัยน้ํามัน ธรรมดาโคม
ที่อาศัยน้ํามันนั้น ไฟจะดับไดก็ดวยเหตุ ๔ ประการคือ
๑. เพราะเหตุที่หมดน้าํ มัน
๒. เพราะเหตุที่หมดไส
๓. เพราะเหตุที่หมดทั้งน้าํ มันและหมดไส
๔. เพราะเหตุที่มีอุบัติเหตุอยางใดอยางหนึ่ง เชนลมพัน หรืออะไรมาทับใหดบั
๑. เมื่อโคมไฟหมดน้าํ มัน ไฟก็จะดับ ขอนี้หมายถึงชีวิตทั้งหลายจะถึงแกความตายเมือ่ สิ้น
อายุ
๒. เมื่อโคมไฟหมดไสไฟก็จะดับ หมายถึงชีวิตทั้งหลายเมื่อสิ้นกําลังของกรรมที่สนับสนุนให
ชีวิตคงอยูแลวก็จะถึงแกความตาย
๓. เมื่อโคมไฟหมดน้าํ มันและหมดทั้งไส
ขอนี้ไดแกชวี ิตทั้งหลายตองสิ้นชีวิตไปเพราะ
หมดอายุและกําลังของกรรมที่จะใหคงอยู
๔. เมื่อโคมไฟถูกลมพัดดับ ขอนี้ไดแกยังไมสิ้นอายุ และกรรม แตตองตายดวยรับอุบัตเิ หตุ
อยางใดอยางหนึ่ง สําหรับในขอ ๑-๒-๓ ตายเพราะถึงเวลาที่ตองตาย สําหรับในขอ ๔
ขอเดียวเทานั้นที่ผตู ายยังไมถึงคราวที่จะตองตาย แตก็ตายลงไปเพราะเหตุในปจจุบนั
เมื่อทานไดทราบเหตุความตายโดยยอ ๆ แลวก็ควรจะทราบตอไปวา ขณะใกลจะตายนั้น
เกิดอะไรขึ้น ทั้งจิตใจและรางกายทํางานกันอยางสลับซับซอนอยางไร การแสดงในเรื่องนี้ไมใช
งาย ถาจะกลาวโดยละเอียดแลวก็จะตองใชเวลามาก และจะตองมีภาพของวิถีจิตในวิถีตา ง ๆ
และตารางแสดงรูปอันเกิดแตกรรม จิต อุตุ และอาหารดวย วาเกิดดับสืบตอกันไปยังภพใหมได
อยางไร
อาตมาไดกลาวมาแลวถึงเรื่องจิตวามีการงานอยู ๒ อยาง คือ ขณะรับอารมณทางทวาร
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใน และจิตในขณะเปนภวังค คือ ไมรูสึกตัวเลย บุคคลผูซึ่งใกลจะถึงแก
ความตายนัน้ จะตองเกิดอารมณขึ้น ไมทางทวารใดก็ทางทวารหนึ่งทั้ง ๖ ทวารนี้
การเกิดอารมณขึ้นตอนใกลตายนั้นเปนธรรมดา บุคคลใดจะตายลงโดยไมเกิดอารมณขึ้น
กอนทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไมไดเลย ไมวาจะตายโดยฉับพลันทันทีอยางไรก็ตาม เพราะจิต
นั้นยอมเกิดดับโดยรวดเร็วมาก และจะตองอาศัยกําลังของกรรมที่เกิดขึ้น ขณะใกลจะตายนั้น
เปนตัวนําสงใหเกิดการปฏิสนธิขึ้น
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๖

บุคคลที่ใกลจะตายนั้นยอมมีอารมณ แตอารมณจะดีหรือรายก็ได เชนไดเห็นสิ่งสวยงาม
เปนที่นานิยม คนไขกจ็ ะมีหนาตาแจมใสยิ้มแยม แตถา ไดเห็นสิ่งทีน่ าเกลียดนากลัว หรือ
หวาดเสียว คนไขก็แสดงอาการตื่นเตนตกใจ ขวัญหาย หนาตาบูดเบี้ยว คนที่ดูแลคนไขที่ใกลจะ
ตายมักจะไปประสบ
การที่อารมณไดเกิดขึ้นขณะเมื่อใกลตายใหเห็นไปตาง ๆ ก็เปนการประกาศวาบุคคลผู
นั้นจะไปเกิดในสุคติหรือทุคติอยางไร ดังนั้นเราจึงเห็นวา โดยมากคนที่อยูใกลชิดกับผูตายจึง
บอก พระอรหัง แกคนไข และศาสนาอื่นก็บอกสิ่งที่ดีงามตาง ๆ ชี้ทางสวรรคใหแกคนไข
เรื่องของความตายเปนเรื่องสําคัญชิน้ สุดทายของชีวิต
ผูใดเขาใจดีกจ็ ะเปน
เครื่องชวยตัวเองและคนอืน่ ไดมาก ความไมเขาใจหรือผิดพลาดไปเพียงเล็กนอยก็อาจ
ทําใหเกิดการเสียหายรายแรงอยางยิ่งแกชีวิตไปชั่วกาลนานได
แตอาจมีผูสงสัยวา เหตุใดคนที่ใกลจะตาย ทําไมจึงตองเกิดอารมณขึ้น อะไรทําใหเกิด
อารมณ หรือเห็นไปตาง ๆ นานา เพียงอารมณที่เกิดขึ้นเทานั้น จะนําไปสูสุคติ หรือทุคติไดจริง
หรือคนที่กําลังจะตายมีความรูสึกหรือเจ็บปวดอยางไรบาง การงานที่จติ และรางกายไดกระทําไป
ขณะชีวิตใกลจะแตกดับ ตลอดจนถึงมีอะไรบางปฏิสนธิ เพราะตามหลักพระพุทธศาสนาถือวา
ผูใดเขาใจวาจิตของผูตายนั้นเองลองลอยไปหาทีเ่ กิดใหม ก็เปนความเห็นผิด และเขาใจวาจิต
เทานั้นที่ปฏิสนธิไดก็เปนความเห็นที่ผิด ความเห็นที่ถูกนัน้ อยางไร อาตมาจะไดกลาวตอไป
ตามลําดับ
ตามหลักปรมัตถธรรม หรือตามสภาวะนั้น คนตายหรือสัตวตายไมมี คนตายหรือสัตว
ตายเปนแตเพียงเราสมมุติพูดกันใหเขาใจเทานั้น อันหมายถึงวา คนที่ไมหายใจแลวคือคนตาย
แตสภาวธรรมกลับตรงกันขาม คนจะตายหรือคนกําลังมีชีวติ อยู ธรรมชาติของจิตก็เกิดดับสืบตอ
กันไป และทํางานการเชนนั้น เจตสิกซึ่งมีหนาที่ประกอบกับจิตก็เกิดดับสืบตอกันไปเชนนั้น หรือ
แมแตรูปที่เกิดขึ้นในรางกายก็เกิดสืบตอกันเชนนั้นเหมือนกัน ความแตกตางกันมีอยูแตเพียงวา
จิต เจตสิก และรูปของคนตายไดปรากฏอยูยังภพใหม หรือที่ใหมเทานั้นเอง ถาถอนเอาความ
ยึดถือที่สมมุติวา เปนคนหรือสัตวออกเสีย ก็เหมือนกับไฟฟาที่เกิดอยูที่นี่ เมื่อมีเหตุมีปจ จัยก็ไป
เกิดอยูที่โนนอันเปนไปตามธรรมดา ธรรมชาติแมเหล็กก็จะตองมีความดึงดูดเสมอ ธรรมชาติ
ของจิตก็จะตองรับอารมณอยูมไิ ดหยุดหยอนเชนเดียวกัน คนที่กําลังมีชีวิตอยูหรือคนที่ใกลจะ
ตายก็เหมือนกัน จิตยอมรับอารมณอยู อันเปนไปตามธรรมชาติ ตางกันแตวา เมื่อคนใกลจะตาย
เราเรียกชื่ออารมณนั่นวา กรรมนิมิต คตินิมิต
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๗

อาตมาไดกลาวถึงอารมณเกิดขึ้นไดอยางไรมาบางแลว แตไดพูดไปเพียงยอ ๆ เทานั้น
จึงขอเพิ่มเติมใหละเอียดขึ้นอีกเล็กนอย
พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงสอนวา สภาวะ คือ ธรรมชาติทั้งหลายจะเกิดขึ้นไดนั้นจะตอง
อาศัยเหตุ ถาปราศจากเหตุเสียแลวก็หาเกิดขึ้นมาไดไม แตเหตุที่วา นีม้ หี ลายชั้น เปนเหตุใกล ๆ
ตื้น ๆ เผิน ๆ เห็นงายก็มี และเหตุทไี่ กล ๆ ลึกซึ้ง เห็นไดยากก็มี ปญหาตาง ๆ ของชีวิต เชน
ชีวิตคืออะไร มาจากไหน เปนเรื่องล้ําลึก ถาไมไดอาศัยสัพพัญุตญาณของพระสัมมาสัมพุทธ
เจา เราก็จะเขาไมถึงเลย
อารมณที่จะเกิดขึ้นก็เหมือนกัน อยูเฉย ๆ มีนจะเกิดขึ้นมาเองก็หาไม อารมณจะเกิดขึ้น
ไดก็ตองอาศัยเหตุเหมือนกัน เชนอารมณที่เกิดขึ้นทางตาและหูตองมีเหตุดังนี้
อารมณที่จะเกิดขึ้นทางตา คือจะเห็นไดนั้นตองอาศัยเหตุ ๔ ประการ มาประชุมพรอมกันคือ
๑. จักขุปสาทะ ไดแก ประสาทตา
๒. รูปารมณ ไดแก รูปคือ สีตาง ๆ
๓. อาโลกะ ไดแก แสงสวาง
๔. มนสิการ การกระทําอารมณใหแกจติ พูดงาย ๆ ก็คือ ความตั้งใจนั่นเอง
เมื่อมีเหตุทั้ง ๔ ประการนี้มาประชุมหรือจรดพรอมกันเขาแลว การเห็นก็มักจะเกิดขึ้นทันที
ถาเหตุทั้ง ๔ นี้มาประชุมพรอมกันแลวจะไมเกิดการเห็นขึน้ ก็ไมได แตถาหากขาดไปเสียอันใด
อันหนึ่งหรือหลายอันแลว การเห็นจะเกิดขึ้นไมไดเหมือนกัน เชน ประสาทตาไมดี รูปารมณ อัน
ไดแกคลื่นแสงไมมี ขาดแสงสวางหรือขาดความตั้งใจ ที่จะเห็น
เหตุใหเกิดการไดยินมี ๔ ประการคือ
๑. โสตปสาทะ ไดแกประสาทหู
๒. สัททารมณ ไดแกเสียง คือความสั่นสะเทือนของอากาศ
๓. วิวรากาสะ ไดแกชองวางในหู
๔. มนสิการ ไดแกการทําอารมณใหแกจิต คือ ตั้งใจ
เมื่อเหตุท้งั ๔ ประการนี้มาประชุม หรือจรดพรอมกัน เมื่อนั้นก็จะปรากฎการณไดยินขึ้นทันที
การไดยินที่จะปรากฏการณเกิดขึ้นไดโดยขาดเหตุไปแมอันหนึ่งอันใดแลว การไดยนิ ก็ไมเกิดขึน้
เลยเปนอันขาด
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การที่พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงสอนในเรื่องนี้ไวก็มิไดประสงคจะใหศึกษาวิชาสรีรศาสตร
หากแตพระองคตองการแสดงเหตุ แมแตอารมณที่เกิดขึ้นทางตา หรือหู ก็ตองอาศัยเหตุใหเกิด
ธรรมทั้งหลายตองอาศัยเหตุจึงจะเกิดขึ้นได มิไดเกิดขึ้นมาลอย ๆ เปนการใหผูศึกษาเขาใจ
ในเหตุผล ไมใหยึดมั่นในความจริงที่สมมุติอันเปนมายา และเปนการปฏิเสธความเขาใจที่วา พระ
ผูเปนเจาหรือพระพรหมเปนผูสรางโลกโดยสิ้นเชิง
อาจจะมีผูคิดเห็นวาเหตุใหเกิดเห็น การไดยิน ตองมีคลื่นแสงและคลื่นเสียง คือความ
สั่นสะเทือนของอากาศ และคิดวาทางวิทยาศาสตรเพิ่งจะคนพบเมื่อไมนานมานี่เอง เรากําลังหัน
เหใหเรื่องสภาวธรรมเขาไปอิงวิชาวิทยาศาสตรที่คนควาขึ้นมาได
ความจริงหาไดเปนเชนนั้นไม พระองคทรงสอนมาตั้ง ๒,๕๐๐ ปมาแลว เพียงแตถอยคํา
เทานั้นที่แตกตางกัน สวนความหมายนั้นเปนอันเดียวกัน ในขอนี้อาตมาขอยกกลาวสักเล็กนอย
พระองคสอนวา รูปารมณ (รูปที่เห็น) ที่เกิดขึ้นแลวมากระทบกับตาทําใหเห็นไดนั้น
จะตองอาศัยแสงสวาง และรูปารมณดังกลาวมานี้จะเกิดดับสลับซับซอนที่ตา และประสาทตาที่
รับการกระทบของรูปารมณที่วา นั้น ก็ตั้งอยูตรงตาดําซึ่งมีขนาดโต เทาหัวของเหา ประสาททีต่ งั้
อยูตรงตาดําโตเทาหัวเหานี้เองเปนตัวรับการกระทบรูปารมณ
ซึ่งไดแกคลื่นของแสงนั่นเอง
ยิ่งกวานั้นพระองคยังแสดงถึงรูปารมณนี้วามีความเกิดดับในจํานวนตอจํานวนจิตที่เกิดดับ ๑๗
ขณะใหญหรือ ๕๑ ขณะเล็ก
ในเรื่องการไดยินก็เหมือนกัน สัททารมณ คือ เสียงยอมกระทบที่ประสาทหูโดยการเกิด
ดับสลับซับซอนกันอยู พระองคชี้ถึงขนอันละเอียดออนในจํานวนเทาใด ตั้งอยูภายในแองน้ํา สี
อะไร ภายในชองหู และจิตจะมารับอารมณที่ตรงนี้ ขอที่นาสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือเหตุที่จะ
ไดยิน ๔ ประการนั้นมี วิวรากาสะ คือ ชองวางภายในหูรวมอยูดวย ซึ่งตรงกับหลักวิทยาศาสตร
เพราะถาไมมีชองวาง คือ อากาศภายใจชองหูเสียแลว ความสั่นสะเทือนของอากาศก็จะไม
สามารถเขาไปกระทบกับประสาทหูได การไดยินก็จะไมบังเกิดขึ้น
อาตมาไดกลาวมาเพียงยอ ๆ และเพียงสองทวาร คือ ตากับหู เทานัน้ สวน จมูก ลิ้น
กาย ใจ จะงดเสียเพราะจะเสียเวลามาก ที่อาตมาไดกลาวมานี้ เปนการนําเอาคําสอนที่แสดงเหตุ
ใกล ๆ เพื่อใหผูศึกษาไดเขาใจเรื่องการเกิดอารมณ และคลายความยึดมั่นในตัวตน คน สัตว
เพราะการทีค่ ลื่นของแสงและคลื่นเสียงมากระทบกับประสาทตาและประสาทหูนั้น ก็เกิดดับอยู
ตลอดเวลาที่เห็นและไดยนิ จิตที่เขาไปรูอารมณตาง ๆ นัน้ ก็เกิดดับอยูตลอดเวลาเหมือนกัน
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สวนการที่เห็นเปนคน เปนสัตว นารัก นาเกลียด สวยหรือไมสวย อะไรตาง ๆ นั้น จิตไดสรางรูป
ขึ้น คือจิตไดสรางเปนมโนภาพหรือจินตนาการขึ้นเทานั้นเอง หาไดเปนสาระแกนสารที่จะยืนยง
คงทนไม สวนเหตุไกลยังมีอีกเปนอันมาก เชนเพราะอะไรปสาทรูป คือ ประสาทรับอารมณตาง
ๆ จึงมีแกคนและสัตวทงั้ หลายได อะไรเปนผูสรางขึ้น เมื่อมีเหตุทั้ง ๔ มาประชุมพรอมกันแลว
ทําไมคนจึงเห็นและไดยินได ขณะเห็นหรือไดยิน จิตใจและรางกายทํางานกันอยางไร
อารมณที่เกิดขึ้นทางทวารทั้ง ๖ ไมวาจะเปน ตา หู จมูก ลิ้น กาย หรือใจก็ตาม เมือ่ กลาว
โดยสรุปแลวก็จะเห็นไดวาจะตองมีรปู คือ อารมณมากระทบกับจิต ถาไมมรี ูปมากระทบกับจิต
แลว ก็จะเกิดอารมณขึ้นไมไดเลยเปนอันขาด ซึ่งทางธรรมเรียกการกระทบนี้วา ผัสสะ เชนการ
ที่จะเห็นไดนั้นจะตองมีรูปมากระทบตา จะไดยินไดจะตองมีรูปคือเสียงมากระทบหู และจะคิดนึก
เรื่องราวอะไรไดก็จาํ เปนจะตองมีรูป คือ เรื่องราวที่คิดนึกนั้นมากระทบใจ
บัดนี้ก็มาถึงปญหาที่วา คนที่ใกลจะตายนั้นเกิดอารมณขึ้นไดอยางไร ถาไมเกิดอารมณ
ขึ้น คือจิตกําลังเปนภวังคอยูก็จะไมตายเพราะเหตุใด อารมณที่เกิดขึ้นมีดีบางไมดีบางจะนํา
ผูตายไปพบกับอะไร
อาตมาไดกลาวมาแลวในตอนตน ๆ วา ตามหลักสภาวะหรือปรมัตถธรรมนั้น ไมมีคน
เกิดคนตาย คนเกิดคนตายเปนเรื่องสมมุติ จิตก็มีธรรมชาติเกิด ดับ และรับอารมณอยูเสมอเปน
นิจ ไมวา จะมีชีวิตอยูหรือความตายไดมาถึง ดังนั้นคนไขที่ใกลจะตาย ไดรับคําบอกเลาถึง
พระอรหันต หรือเรื่องที่ทําบุญใหทาน คนไขก็จะเกิดอารมณนั้นขึ้น หรือเปนเรื่อง
กระทบกระเทือนใจในทางไมดี เชน เกิดความเสียใจวาตัวจะตองตาย หรือลูกหลานทํา
อะไรใหไมถูกใจ หรือมีความหวงใยในทรัพยสมบัติทอี่ ยูเบือ้ งหลัง คนไขก็จะเกิดอารมณ
ขึ้นกอนหนาจุติ คือตาย แตถาจะจุติคือใกลจะตายจริง ๆ แลว จะบอกหรือใหคติอะไรแก
คนไขไมไดเลย คนไขจะตายเชนนี้ ทวารทั้ง ๕ จะรับอารมณไมได คือจะไมเห็น ไมไดยิน
ไมไดกลิ่น ไมรูรส และแมเอาไฟไปจี้ก็จะไมรูสึก คนไขจะมีความรูอยูเพียงทวารเดียวคือ
ทางใจ เทานั้น และเมื่อเหลืออารมณแตเพียงทางใจ อารมณนั้นก็แจมใสชัดเจนดุจการ
มองดูวัตถุโต ๆ ยามเที่ยง ถาคนไขเห็นสิ่งทีด่ ี หนาตาก็จะแจมใสผุดผอง และถาเห็นสิ่งที่
นากลัวนาหวาดเสียว คนไขก็จะแสดงความตกใจ หนาของคนไขกแ็ สดงออกมาใหเห็น
ไดชัด
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บัดนี้อาตมาคิดวา ควรจะคิดถึงประเด็นสําคัญในเหตุผลที่วาคนที่ตายแลวไปเกิดอีกไดนั้น
อะไรเปนเหตุเปนปจจัยที่จะนําใหผูตายไปเกิด คิดวาทานทัง้ หลายก็คงถือวาอันนี้เปนเรื่องสําคัญ
ไมนอย อาตมาก็ขอแสดงอํานาจทีผ่ ลักดันใหการปฏิสนธิเกิดขึ้นเสียกอน สวนวิธที ี่จะไปอยางไร
เกิดอยางไรจะไดกลาวตอไป
ปญหาที่วา อะไรเปนเหตุเปนปจจัยนําสัตวทั้งหลายใหตองเวียนเกิดเวียนตาย หรือ
ตองสืบตอไปยังภพใหมมิไดหยุดหยอนนัน้ ถาจะวาอยางงาย ๆ สั้น ๆ ทีส่ ดุ ก็คอื เรา
อยากจะเกิดตอไปนั่นเอง คนทุกคน สัตวทุกตัว ตายแลวตองไปเกิดอีกก็เพราะมีจิตปรารถนา
จะอยูตอไปอีก มีจิตปรารถนาจะไปเกิดใหมอีก ความปรารถนานั้นก็มีกําลังความสามารถอัน
มหาศาล แมวาความปรารถนานั้นจะไมอาจมองเห็นหรือจะสัมผัสไมไดก็ตาม ผูทไี่ ดศึกษา
พระพุทธศาสนาในขั้นละเอียดก็จะไดเห็นความจริงอันนาพิศวงนี้
ตั้งแตเราตื่นนอนขึ้นมาในเวลาเชา แลวหลับไปในเวลากลางคืน ตลอดเวลาเหลานั้น เรา
ไดไขวควาหาอารมณอยูเรื่อย ๆ ประเดี๋ยวเราก็ตองการเห็น ตองการไดยิน ตองการคิด ตองการ
เคลื่อนไหวอิริยาบถ ความตองการหรือความปรารถนาเหลานั้นมิไดหยุดยั้งเลย มีแตเพิ่มพูนขึ้น
เรื่อย ๆ เมื่อเราไดอะไรสมความปรารถนาแลวเราก็ปรารถนาอยางอื่น และอยางอื่น ๆ ตอไปอีก
โดยมิไดวางเวนเลยตลอดชีวิต เพือ่ ความดํารงอยูของชีวิต เพื่อใหชีวิตแจมใสสดชื่นเบิกบาน
เพื่อใหทุกขเบาบางหรือหายไป เราปรารถนาทีจ่ ะไดเห็น ไดยิน ไดกลิ่น ไดลิ้มรส ไดถูกตอง ได
คิดนึกเรื่องที่ดี ๆ ที่เราพอใจนั้น ๆ อยูเสมอ ครั้นเมื่อไดอารมณอันเปนที่พึงพอใจแลว ก็ติดอก
ติดใจในอารมณนั้น ๆ อยางแนนหนาแลวหาลูทางที่จะไดมาซึ่งอารมณทตี่ นพอใจนั้นใหยิ่ง ๆ ขึ้น
ไปอีก ความพอใจในอารมณตา ง ๆ เหลานั้นก็ยอมประทับไวในจิตอยางมั่นคง มิไดหลุดถอน
ความปรารถนาที่จะไดอารมณความยินดีติดใจในอารมณตา ง ๆ เหลานี้ ทางธรรมเรียกวา โลภะ
ตัณหา คําวา ตัณหานีผ้ ทู ี่มิไดศึกษาพุทธศาสนาก็เขาใจวา หมายถึงในเรื่องชูสาวหรือเของเซ็กส
เทานั้น แตความจริงตัณหามีความหมายยิ่งกวานั้นคือ หมายถึงความยินดีติดใจในอารมณตา ง ๆ
ที่เกิดขึ้นจากทวารทั้ง ๖ นั้นเอง เชนยินดีติดใจในการเห็น ไดกลิ่น ไดลมิ้ รส และสัมผัส ไดคิดนึก
ตาง ๆ
แมแตอารมณที่เปนโทสะ คือ ความไมพอใจในอารมณก็เปนเหตุใหเกิดตัณหาได
เหมือนกัน เชน เมื่อเราเห็นสิ่งทีไ่ มดหี รือไดยินเสียงอันระคายโสตประสาท เราก็ไมพอใจ เมื่อไม
พอใจแลวเราทําอยางไร เราก็หลีกหนี เราหลีกหนีไปไหน เราก็หลีกหนีเพื่อหาสิง่ ที่ดีที่พอใจ
ตอไปใหม หรือเราไดกลิ่นเหม็น เราก็ไมชอบใจเพราะมันเปนอารมณที่เราไมพึงปรารถนา เราก็
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ไปใหพนจากกลิ่นเหม็นนั้น แตกห็ นีไปไมพนจากการที่จะแสวงหากลิ่นที่หอมหรืออารมณทตี่ อง
ใจอื่น ๆ ตอไปใหม นี่กแ็ สดงวาอารมณที่ไมพอใจก็เปนเหตุ เปนปจจัยนําไปสูอารมณที่พอใจจน
ได
เมื่อเราไดอารมณที่พอใจแลว เราก็มคี วามยินดี ติดใจในอารมณนั้น อารมณนั้น ๆ ก็จะ
ฝงมั่นประทับไวในจิตใจ ความยึดมัน่ นี้ทางธรรมะ เรียกวา อุปาทาน เชนเรารับประทานอาหาร
อะไรอยางหนึ่งมีรสอันโอชะเปนพิเศษจนทําใหเราติดใจ
ความติดอกติดใจนั้นจะเก็บประทับ
เอาไวแนนหนา ถามีโอกาสก็พยายามหาใหไดซงึ่ รสหรืออารมณนั้นอีก หรือเราดูภาพยนตรเรื่อง
ที่สนุกมาก ๆ เราก็ติดอกติดใจอยากจะดูเรื่องที่สนุก ๆ ใหยิ่ง ๆ ขึ้นไปอีกถามีโอกาส
ความยินดีตดิ ใจในอารมณ หรือ ตัณหานี้มีกาํ ลังมากเกินทีผ่ ูใดผูห นึ่งจะคาดคิดวามันจะ
เปนไปได ถามิไดศึกษาใหเขาใจถึงความละเอียดในพระพุทธศาสนา ก็จะไมมีทางทราบไดเลย
แมแตเพียงคิดก็ไมมีใครไดคิดไปถึงเสียแลววา กําลังตัณหานี้เองที่เปนตัวนําใหการปฏิสนธิ
เกิดขึน้ ชาติแลวชาติอกี มิไดหยุดหยอน ซึ่งก็คือการที่เราปรารถนาทีจ่ ะเกิดตอไปนั่นเอง
บัดนี้ก็ถึงปญหาที่วา เหตุใดเมื่อเจตนาหรือตัณหาประทับลงไวในจิตอยูเสมอแลว กําลัง
ของเจตนาหรือตัณหานัน้ จึงผูกมันรัดรึงสัตวทั้งหลายไวใหคงอยูในวัฏฏะ จนไมสามารถดิ้นรนให
รอดไปได
กําลังของกรรม คือ ตัณหาที่เกิดขึน้ ตั้งแตเชาจนถึงเวลาหลับสนิทนั้น วันหนึ่ง ๆ มิใช
เล็กนอย ถารวมกันตัง้ แตเกิดจนกระทั่งตายแลว ก็หมดปญหาที่ผูใดจะคิดหรือคาดคะเนไดวา
มากสักเทาใด ประเดี๋ยวก็อยากเห็น อยากไดยิน อยากไดล้มิ รส และอยากคิดนึก ฯลฯ ซ้ําแลวซ้าํ
อีกวันยังค่ํา และเมื่อไดรับอารมณเหลานั้นสมความปรารถนาแลว ก็อยากไดอารมณอื่น ๆ อีกไม
มีวันจบสิ้น
เมื่อเราเห็นเด็ก ๆ อายุ ๑๐ ป เลนดนตรีไดเกง เมื่อเราเห็นเด็ก ๆ อายุ ๑๐ ขวดเขียนรูป
ไดดี เราก็พดู วา เขามีอปุ นิสัย เราก็พูดวาเขาไดถายทอดศิลปเหลานั้นตามสายเลือดจากพอหรือ
แม ถาไมใชพอแมก็ปู ยา ตา ยาย คนใดคนหนึ่งซึ่งคงจะตองมีคนหนึ่งจนได
นักอาชญาวิทยา นักจิตวิทยา หรือนักวิทยาศาสตรทางชีวภาพ เมื่อพบเด็กที่เหลือขอและ
ชอบขโมย ก็จะกลาววาเด็กคนนี้ไดสืบสันดานมาจากพอแมที่เปนผูร าย การที่เขาเปนผูรา ยก็
เพราะมีสันดาน หรือมีเลือดของพอแมของเขาติดมา ซึ่งความจริงนักอะไรตอนักอะไรทั้งหลาย
เหลานี้ ไดสบื สวนคนความาไดแตเหตุผลใกลว ๆ ตื้น ๆ เผิน ๆ แคเกิดมาเทานั้นเอง เพราะเขา
ยังไมเขาใจเลยวาจิตนั้นคืออะไร สามารถสืบตอกันไปไดอยางไร เขาจะเขาใจใหถูกตองได
คนตายแลว - ไปเกิดไดอยางไร

๑๒

สมบูรณ เพราะเขามิไดศึกษาจากพระสัพพัญุตญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจา ทําอยางไรก็จะ
ใหความเขาใจของเขาถูกตองสมบูรณไมได เพราะเขาไดเขาใจผิดไปวามันสมองนั้นเปนตัวจิต
ซึ่งไดววิ ัฒนาการมาแลวนับจํานวนเวลาเปนพันเปนหมื่นลานป จนสามารถมีความคิดอาน จนจํา
ทุกขสุขได มนุษยทงั้ หลายเกิดสืบตอกันมาตามสายโลหิตจากสปอรมาโตซัวของบิดาและโอวัม
คือไขของมารดา และอุปนิสัยใจคอของเด็กจะสถิตอยูภายในยีนสซึ่งอยูในเซลลนั้น ซึ่งเราได
ตรวจสอบคนความาได และจากกลองขยายหลายพันเทาอันเปนรูปหรือวัตถุ ซึ่งเขาจะรูไ ดแนแต
ทางเดียวเทานั้น
อาตมาไดกลาวมาแลววา จิตนัน้ เกิดดับสืบตอกันไปเรือ่ ย ๆ ไมวาจะเปนหรือตาย
จะหลับหรือตื่น และมีอํานาจสัง่ สมสันดาน เหตุฉะนั้น อุปนิสัย สันดาน หรือ
สัญชาตญาณของเด็กเหลานั้นจึงมิไดสืบสายโลหิตมาจากพอแม เพราะจิตเปนนามธรรม
ซึ่งไมสามารถแบงแยกจิตของพอแมแยกออกมาเปนของเด็กได หากแตเปนจิตดวงใหม
คือ ผูท ี่ไดตายตางหากมาปฏิสนธิ
คงจะมีบางทานที่สงสัยวา ถาเปนจิตดวงใหมมาปฏิสนธิ มิไดถายทอดมาตามสายเลือด
แลว ก็เหตุใดเลา อุปนิสัยใจคอของเด็ก เชนชอบในทางศิลปะหรือมีสันดานเปนผูรา ย จึงไป
เหมือนกับพอแมของเด็กเหลานั้นได
ปญหานี้ ผูท ี่ศึกษาธรรมะมาพอสมควรก็จะไมประหลาดใจเลย เพราะเขาจะเขาใจเรื่อง
การปฏิสนธิของจิตวา จิตจะตองปฏิสนธิไปตามความเหมาะสม ไปตามเหตุปจ จัย เชน ถา
อาตมาเอาแกวน้ํารอนมาตั้งไวบนโตะนี้ ภายนอกของแกวก็จะไมมีไอน้ํามาจับไดเลย แตถา
อาตมานําแกวน้ําแข็งมาวางแลว ในไมชา เราก็จะเห็นน้ําติดอยูเปนหยด ๆ โดยรอบแกว ทั้งนี้
เพราะความเย็นของน้ําแข็งเปนเหตุเปนปจจัยใหละอองของน้ํามาจับได ถา ก. มีสนั ดานหยาบ
คายเปนผูรายเต็มตัว ข. ซึ่งเปนสุภาพบุรุษรอยเปอรเซ็นตก็ไมอาจจะรวมเปนรวมตาย สนิทสนม
หรือเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันได เพราะไมมีความเหมาะสมกันเลย โดยนัยนี้จิตที่มีอุปนิสัย
ในทางชั่วจึงปฏิสนธิในพอแมที่มสี ันดานผูรา ย
และจิตที่โงเงาหรือไมสจู ะเต็มจึงชอบ
ปฏิสนธิในพอแมที่เปนคนจิตทราม
การศึกษาเรือ่ งจิตตามหลักของพระพุทธศาสนาใหเขาใจแลว
ก็จะเห็นไดวามีเหตุผล
ขอเท็จจริงที่จะเปนไปดังนั้นอีกมากมาย อาตมาเห็นวาเวลามีนอยก็จะของดเสีย

คนตายแลว - ไปเกิดไดอยางไร

๑๓

อาตมานําทานมาเชนนีก้ ็เพื่อจะแสดงกําลังพลังของตัณหา หรือกําลังของกรรม คือ
เจตนา หรือความปรารถนาวาสามารถสงผลสืบตอกันไปได เพราะจิตทีม่ ีนิสัยในทางดนตรีก็โดย
ชาติที่แลวมามีเจตนาอันรุนแรง เฝาอบรมฝกหัดจนชํานาญดวยใจรัก นิสัยอันนี้ก็สืบตอมาถึงชาติ
นี้ ถาเราจะจับเอาเด็ก ๑๐๐ คน ที่ไมมีนิสัยเชนนี้มาฝกหัดก็หาอาจฝกหัดวิชาดนตรีใหเปนผูม ี
ความสามารถจริง ๆ แมแตสักคนหนึ่งหาไดไม และถาเอาคน ๑๐๐ คน ที่ไมมีนิสัยตลกคะนอง
มาแสดงเปนตัวตลกคนทั้ง ๑๐๐ คน ที่ไมมีนิสยั ตลกคะนองมา แสดงเปนตัวตลกทัง้ ๑๐๐ คน ที่
แสดงอยูตอหนาเรานั้นก็จะทําใหรูสกึ สงสาร เพราะทําใหเราขบขันไมไดเลย
แนนอน ชางเขียนที่สามารถ นักประพันธทมี่ ีคารมคมคายซึ่งประชาชนชอบอกขอบใจทั่ว
ทิศ นักประดิษฐเรืองนาม นักวิทยาศาสตรชั้นนํา หรือตัวตลกลิเก ละคร ที่มีคนหัวเราะทองคัด
ทองแข็ง หรือนักอะไร ๆ เหลานี้จะไมมีเลยที่จะฝกฝนจนกลายเปนบุคคลชั้นนําเพียงในชาตินี้
ชาติเดียว ความจริงบุคคลเหลานี้ยอมมีวาสนาคือ ไดรับการอบรมมาแลวหลาย ๆ ชาติทั้งนั้น
และการที่เขาเปนไดเชนนั้นก็ยอมแสดงใหเห็นถึงความปรารถนา เขาวา กําลังของความ
ปรารถนาแตอดีตนั้น สามารถสงผลใหจนถึงปจจุบันและอนาคตได
อารมณตา ง ๆ ที่เกิดขึ้นทางทวารทั้ง ๖ นั้น ทุกอารมณกย็ อมประทับสั่งสมไวในจิตอยาง
สลับซับซอนมากมาย กําลังของอารมณก็ยอมมีเจตนาหรือความปรารถนารวมอยูดวย ความ
ปรารถนามีกําลังมากก็ยอมเปนไปตามปรารถนานั้น ๆ ความปรารถนาที่จะไดภพชาติใหมหรือที่
จะเกิดใหมนนั้ เอง ที่ทําใหชาติมไิ ดสิ้นสุด ไมวา จะเปนความปรารถนาโดยตรงหรือโดยปริยายก็
ตาม
ธรรมชาติของกรรมที่กระทํานั้นเปนสิ่งที่นาพิศวง เพราะไมมีตวั ตนที่เราจะถูกตองได จะ
วัดหรือจะชั่งตวงก็ไมได แตก็มีอํานาจแสดงกําลังความสามารถได
เมื่อหญิงสาวและชายหนุมผูกสมัครรักใครกัน
ยิ่งนานวันก็จะยิ่งเพิ่มพูนความรักมาก
ยิ่งขึ้น เพราะเห็นใจกัน เอาอกเอาใจกันทุกอยาง ความรักของชายหนุมหญิงสาวคูนเี้ ปนไปอยาง
ดูดดื่มมั่นคงอยูหลายป เมื่อจะตองพรากจากกันไปโดยเด็ดขาดเมื่อใด ทั้งสองฝายก็จะตกอยูใน
ความเศราเสียใจอยางสุดซึ้ง เจาเฝาแตครุนคิดถึงกันอยูมิรูวาย วันละหลายสิบหรือหลายครั้ง
ทั้งนี้เพราะอะไร เรื่องความรักใครเห็นอกเห็นใจกันก็เปนอดีตไปแลว เปนเรื่องเกาที่ดับไปแลว
เหตุใดกรรมที่ทําไวในอดีตจึงไดกอใหเกิดความทุกขหรือเศราเสียใจอยูมิไดหยุดหยอน
อาตมาไดกลาวมาแลววา อารมณที่เกิดขึ้นไดนั้น จะตองมีเหตุ จะเกิดขึ้นลอย ๆ หาไดไม
เชน การที่จะเห็นไดก็ตอ งมีคลื่นแสงมากระทบตา จะไดยินก็ตองมีคลื่นเสียงมากระทบหู และจะ
คนตายแลว - ไปเกิดไดอยางไร

๑๔

คิดไดก็จะตองมีเรื่องที่คิดนั้นมากระทบใจ เหตุนี้จึงเห็นไดวา ในกรณีของหนุมสาว เกิดความ
เศราเสียใจคูนี้ ก็จะตองมีเรื่องมากระทบใจเปนแนนอน มิฉะนั้นความเศราเสียใจจะเกิดขึ้นมาหา
ไดไม แตอะไรเลาเปนเหตุเปนปจจัยใหเกิดอารมณเสียใจเหลานั้นขึ้น
ไมมีผูใดจะปฏิเสธไดเลยวาอารมณเหลานั้น มิไดเกิดขึ้นมา แตอารมณเกา ๆ คือ เจตนา
หรือความปรารถนาทีจ่ ะเปนของซึ่งกันและกัน รักกัน เอาใจกัน และจะแตงงานอยูกินดวยกัน
นั่นเองเปนเหตุเปนปจจัย จิตจึงไดสรางใหเห็นหนา เห็นกิรยิ าทาทาง เห็นความดีของแตละฝาย
อารมณเกา ๆ เหลานัน้ คือ กรรมแตอดีตที่ดับไปแลวนั่นเอง แตมไิ ดสูญหายไปไหน อารมณเกา
หรือกรรมเกา หรือความปรารถนาเกานั้นเองไดเกิดกําลังอํานาจขึ้น กําลังอํานาจนีไ้ ดมากระทบ
จิตอยูเสมอมิไดหยุดหยอน ซึ่งกระทําใหกรรมที่ทําไวแลว ๆ นั้น กลับยกขึ้นมาสูอารมณใหมอีก
ภาพเกา ๆ ก็ไดถูกสรางขึ้นใหมซ้ํา ๆ ซาก ๆ ทําใหมองเห็นหนาคูรักที่กลังยิ้มอยางหวาน เห็น
ความนารักเอ็นดู เห็นความเอาอกเอาใจหรือความเสียสละของแตละฝาย ภาพประทับใจ
ทั้งหลายแหลก็ไดถูกยกขึ้นมาปรากฏอยูเฉพาะหนา เหมือนกําลังดูภาพยนตร หรือมีเสียง
กระซิบมากระซิบอยูที่ขางหูวา รัก รัก มิไดหยุดหยอนเลย
การที่อาตมานําตัวอยางนี้ขึ้นมาแสดง ก็เพื่อจะใหทานไดเห็นกําลังของกรรม กําลังของ
ความปรารถนา หรือตัณหาวาแมมนั ไมมีตวั ตนก็ดี แมมันจะเกิดขึ้นในอดีตและดับไปแลวก็ดี มัน
ก็ยังมีความสามารถทีจ่ ะแสดงออก
ซึ่งการกระทบกับจิตอันกอใหเกิดอารมณขึ้นไดมไิ ดหยุด
หยอน ทั้งนี้เพื่อใหทานไดเห็นหนาตาไวเพียงนิดเดียวกอน กําลังของกรรมหรือตัณหานี้ยังมีกวา
นั้นมากมายนัก สามารถสรางภพสรางชาติก็ยังไดอีก และคนที่ตายแลวไปเกิดก็ดวยตองอาศัย
กําลังของกรรมนี่เองผลักดัน ทั้งมิไดสืบตอไปแตจิตอยางเดียวเทานั้น หากแตดวยอํานาจของ
กรรมหรือตัณหานี้ยังมีอานุภาพสรางรูปขึ้นในภพใหมไดดวย แตเพื่อใหเขาใจงาย อาตมาขอนํา
วิชาทางโลกเขามาประกอบดวย
รางกายของเรานี้ คือ รูปหรือวัตถุ เมื่อนักวิทยาศาสตรยอ ยใหเล็กลง สวนที่เล็กที่สุด
ไดแกปรมาณู ปรมาณุประกอบดวยนิวเคลียรอยูตรงศูนยกลาง มีอนุภาคโปรตอน คือ ประจุ
ไฟฟาบวก และมีอิเล็กตรอนประจุไฟฟาลบวิ่งวนอยูรอบแกนกลาง แลวยังมีอนุภาคอีกชนิดหนึ่ง
ที่ไมมีประจุไฟฟาเลย เรียกชื่อวา นิวตรอน
เมื่อวาโดยรูปหรือวัตถุแลว รางกายของเรานี้ก็ไมมีอะไรนอกจากประจุไฟฟาหรือพลังงาน
ตรงตามทฤษฎีของ ไอนสไตน นักวิทยาศาสตรและนักคํานวณผูยิ่งใหญของโลกในขณะนี้ ซึ่งได
กลาววา พลังงานก็คือสสารและสสารก็คือพลังงาน มันเปนการนาประหลาดมหัศจรรยเพียงใด
คนตายแลว - ไปเกิดไดอยางไร

๑๕

หรือไมที่รางกายโต ๆ ที่มองเห็นและสัมผัสไดของคนเรานี้มาจากพลังงานที่มองไมเห็น สัมผัส
ไมได ชั่งตวงก็ไมได
อาตมาไดกลาวถึงรูปและวัตถุจากวิชาการทางโลกมาเล็กนอยแลว อาตมาจะขอกลาวถึง
รูปหรือเรื่งอวัตถุทางพระพุทธศาสนาใหทานฟงดูบางวา
พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงยอยวัตถุ
ทั้งหลายออกเปนอยางไร
พระองคสอนวา เม็ดขาวสารเม็ดหนึง่ เมื่อแยกออกเปน ๗ สวน สวนหนึง่ นั้นจะเทากับหัว
ของเหา ใน ๑ หัวของเหานี้ยอยออกไปอีก ๓๖ สวน ๑ สวนก็จะเปน ลิกขา ๑ ลิกขานี้ยอย
ออกไปอีก ๓๖ สวน ๑ สวนก็จะเปน รถเรณู ๑ รถเรณูยอยออกไปอีก ๓๖ สวน ก็จะเปน ตัชเชรี
ใน ๑ ตัชเชรีนี้ยอยออกอีก ๓๖ สวนแลว ๑ สวน นั้นจะเปน ๑ อณู และ ๑ อณูนี้ยอยออกเปน ๓๖
สวน ๑ สวนนั้นก็จะไดแก ๑ ปรมาณู
อาตมาไมสามารถจะตอบไดวา คําวา ๑ ปรมาณูของทางวิทยาศาสตรกับ ๑ ปรมาณูของ
ธรรมะนั้น แตกตางกันเทาใด แตขอใหทานลองคูณดุวาทางธรรมะนั้นยอยออกไปจากหัวของเหา
จนถึงปรมาณูนั้น จะเปนขนาดไหน ในขณะนี้เราไมสามารถที่จะเห็นหรือถูกตองไดแลว แตถงึ
กระนั้นก็ยังคงเปนรูปอยู คือเปนรูปที่สุขุมละเอียดมาก และนอกจากนี้พระองคยังแสดงตอไปวา
ใน ๑ ปรมาณูนั้น ทุก ๆ ปรมาณูโดยมิไดยกเวนยอมจะมีธาตุ ปถวี อาโป เตโช วาโย ไดแกธาตุ
ดิน น้ํา ไฟ ลม (โปรดทําความเขาใจในธาตุ ๔ ตามหลักพระพุทธศาสนาดวย มิไดมคี วามหมาย
ตรงไปตามตัวหนังสือ เชน ธาตุนา้ํ ก็ไมใชนา้ํ ที่เราดื่ม เพราะธาตุนา้ํ เปนสุขุมรูป มองไมเห็น
สัมผัสไมไดเปนตน) แลวยังมี วรรณะ คันธะ รสะ โอชะ คือ รูปรางหรือสี มีกลิ่น มีรสและโอชะ
(หมายถึงรางกายยอยใหเปนประโยชนได) ดังนั้น ๑ ปรมาณูจึงมี ๘ เรียกวา อวินิพโภครูป ๘
และพระองคยังไดสอนตอไปวา ปรมาณูทั้งหลายเหลานั้นหาไดติดเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไม แม
เราจะเห็นวัตถุใดเปนแทงทึบ ปรมาณูทุกปรมาณูยอมถูกคั่นดวย ปริเฉทรูป คือ ชองอากาศหรือ
ชองวาง นั่นคือ รูปทั้งหลายที่เราเห็นเปนแทงทึบนั้น แทจริงมีรูปโปรงโดยตรง
พระองคทรงสอนเรื่องปรมาณู ก็มไิ ดมีความปรารถนาจะสอนใหศกึ ษาวิชาสรีรวิทยา หรือ
ใหทําลูกระเบิดปรมาณูเพื่อจะไดทิ้งใสกัน พระองคปรารถนาจะชี้ใหเห็นถึงความไมแนนอนคงทน
ของรูป เพราะยอมเปลี่ยนแปลงอยูทุกขณะมิไดหยุดนิ่ง อยาไดยึดถือเปนจริงเปนจังมั่นคง และ
เพื่อไมใหหลงงมงายเชื่อเฉพาะที่ตามองเห็นเทานั้น ถาเชื่อเพียงเทานั้นก็จะไดชื่อวาโงเขลา มอง
ไมเห็นความจริงของธรรมชาติ แลวก็หาวาธรรมชาตินนั้ เจาเลหเจามายา และยิ่งกวานัน้
พระองคตองการแสดงสภาวะของรูปเหลานี้วา กรรมหรือตัณหายอมมีอานุภาพสรางรูปอัน
คนตายแลว - ไปเกิดไดอยางไร

๑๖

ประณีตนี้ในรูปของปรมาณู หรือในรูปของพลังงาน ในขณะที่ปฏิสนธิตั้งตนขึ้นในภพใหมได
ดวย แตสวนจะสรางรูปอะไรในภพใหมไดอยางไรนั้น จะไดกลาวตอไป
ไดกลาวมาแลววา จิตนัน้ เปนธรรมชาติที่รับอารมณ มีอารมณอยูเสมอ และอารมณ
ที่เกิดขึ้นนั้นก็ดวยเหตุตา ง ๆ กัน แตสําหรับคนที่ใกลจะตาย อารมณเกิดขึ้นในขณะใกลตาย
เรียกวา กรรมอารมณ กรรมนิมติ อารมณ คตินิมิตอารมณ
๑.
ผูใดทํากรรมอะไรไว ไมวา จะเปนดีหรือชั่วก็ตาม เมื่อทําไวมาก ๆ กรรม
เหลานั้นก็มกั จะกระทํากับจิตทําใหเกิดอารมณขึ้น คือ ทําใหจิตไดสรางเปน
มโนภาพ โดยอาศัยอานุภาพของกรรมในอดีตใหเปนไปตาง ๆ นานา เปนตน
วา ฆาสัตวมาก ๆ ก็มกั จะเห็นการฆาสัตว เชน ยิงนก ตกปลา ทําบุญใหทาน
มาก ๆ หรือรักษาศีล เจริญภาวนา ก็มักจะเห็นการทําบุญใหทาน อารมณที่
เกิดขึ้นนี้เปน กรรมอารมณ
๒.
บุคคลผูใกลจะตายเห็นนิมิตตาง ๆ อาจจะเปนทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็ได
เชน เห็นอุปกรณการทํากุศลหรืออกุศลที่ตนไดเคยกระทํามา เห็นธงทิวเครื่อง
ตกแตง หรือขบวนแหบวชนาค ทอดกฐิน ซึ่งเปนกุศล ทางฝายอกุศลก็เปน
แห อวน มีด ไม เครื่องดักหรือจับสัตว เห็นเครื่องมือการพนันหรือคิดอะไรทํา
อะไรก็มองเห็นเปนเลขทาย ๓ ตัว อารมณที่เกิดขึ้นนั้นเรียกวา กรรมนิมิต
อารมณ
๓.
บุคคลผูใกลตาย เกิดนิมติ ขึ้นเห็นถ้าํ เห็นเหว เห็นปลอง เห็นการทรมานสัตวก็
ดี หรือเห็นปราสาทราชวังที่ทําดวยทอง เห็นราชรถอันวิจติ ร บางทีไมมีใน
เมืองมนุษยก็ดี อารมณที่เกิดนี้เรียกวา คตินิมิตอารมณ
สัตวทั้งหลายขณะที่ใกลจะจุติ คือ ตาย จะตองเกิดอารมณขึ้น ไมกรรมก็กรรมนิมติ หรือ
คตินิมิตอันใดอันหนึ่ง สัตวที่จะตายจะไมเกิดอารมณข้นึ เลยนั้นยอมเปนไปไมได ไมวาจะตายชา
หรือโดยทันที อยางไรก็ตาม ทั้งนี้กเ็ พราะอารมณกรรมนั้น ๆ ยอมเปนกําลังงานอันสําคัญที่จะ
ผลักดันใหเกิดการปฏิสนธิขึ้น กรรม กรรมนิมติ คตินิมิตนั้น เปนอารมณครั้งสุดทายในชาตินั้น ๆ
ที่ทรงอิทธิ ทําใหมภี พชาติสืบตอไป
อารมณที่เกิดขึ้นครั้งสุดทายนี้
เปนที่หมายไดแนนอนวาจะตอไปเกิดตามที่ตนไดเห็น
เหมือนเราทําแบบแปลนแผนผังไวแลว ปลูกสรางที่อยูอาศัยตามแบบแปลนนั้น ๆ เชน ผูที่จะไป
คนตายแลว - ไปเกิดไดอยางไร

๑๗

เกิดเปนมนุษย ยอมเห็นครรภของมารดา ผูทจี่ ะไปเกิดยังเทวภูมิยอมเห็นเทพยดา นางฟาหรือ
วิมาน ผูที่จะไปเกิดในนรกก็ยอมเห็นการเผาผลาญสัตวเห็นเปลวไฟ ผูทจี่ ะไปเกิดเปนเปรตก็เห็น
ปลองเห็นหุบเขาอันตกอยูในความมืดมิด ผูท ี่จะไปเกิดเปนสัตวเดรัจฉานก็ยอมจะเห็นสัตวหรือ
เห็นเชิงเขา ชายน้ําเปนตน ทุกคนก็มีจุดหมายปลายทางคือ ความตาย ไมวา พระราชาหรือ
กระยาจก ไมวา เทวดาหรือสัตวนรก ไมเลือกวาจะเปนเด็กหรือผูใหญเปนหัวเลี้ยวหัวตออัน
สําคัญ สําหรับผูทฉี่ ลาดในเรื่องของชีวิตควรจะตองศึกษาใหรู เมื่อเชนนี้การศึกษาเรื่องความตาย
จึงเปนการสมควรอยางยิ่ง จะไดชื่อวาไมตกอยูในความประมาท เพราะศึกษาเลาเรียนเรื่องความ
ตายเสียใหเขาใจดีแลวก็ยอมมีหวังอยูเปนอันมากที่จะไปเกิดในสุคติภูมิ
การมองดูคนไขที่ใกลตาย จะแสดงกิริยาอาการตาง ๆ แมจะทายทีไ่ ปของผูนั้นไมถกู ตอง
รอยเปอรเซ็นตก็จริง แตก็มีสวนถูกเปนอันมาก ดวยการทีค่ นไขเกิดอารมณขึ้นเหมือนความฝน
ภาพนั้นยอมชัดเจนแจมใสมาก จิตของคนไขจะมีความยินดีหรือตกใจกลัวก็ยอมจะมองเห็นจาก
การแสดงกิรยิ าอาการตาง ๆ เชน ถาคนไขเห็นนายนิรยบาลถือหอกโตเทาลําตาล กําลังเงือดเงื้อ
จะพุงลงมาทรวงอก หรือเห็นน้ําทองแดงกําลังเดือดพลานจะไหลเขาในปาก หรือเห็นแรงกา ๓
ตัวโต มีปากเปนเหล็กกําลังจะฉีกเนื้อของตัวกิน หรือเห็นอสุรกายโตใหญราวกับภูเขาดําทมิฬ
กําลังผานเขามาทําราย เมื่อคนไขเห็นเชนนี้ก็จะมีความตกใจก็จะตองโอดครวญดวยเสียงอันดัง
ก็จะแสดงอาการหวาดหวั่นสะดุงกลัวอยางนาสงสาร หรือแลบลิ้นปลิ้นตารองโวยวายใหคนชวย
เชนนี้อบายภูมิก็มหี วังได ถาคนไขเห็นนิมิตทีป่ รากฏนั้นเปนพระเปนเณร เห็นปราสาทราชวัง
เห็นอาภรณอันประณีต เห็นคนรักษาศีลคนใหทาน และคนไขก็ยิ้มยองผองใสหนาตาอิ่มเอิบหรือ
หัวเราะ เชนนี้สุคติก็มีหวังได
เมื่อเราเอื้อมมือไปหยิบอะไรอยางหนึง่ บนโตะที่อยูขางหนาตลอดเวลาตั้งแตเริ่มเคลื่อน
มือไป จิตยอมจะสั่งการโดยตลอด เหตุนี้เองถาหากมือที่เอื้อมไปนั้นยังไมถึงสิ่งของที่ตองการ
เกิดมีเสียงเอะอะขึ้นจิตก็จะสั่งใหหนั ไปดูที่เสียงนั้น มือที่เอื้อมก็จะคางอยู คือ เกร็ง โดยทํานอง
เดียวกันนี้ คนที่ใกลจะตายเมื่อเกิดอารมณขึ้นครั้งสุดทาย จะเปนยินดีหรือตกใจก็ตาม ก็ยอม
แสดงกิริยาทาทางนากลัว หรือยิ้มแยมทันที จุติจิต (ตาย) ก็เกิดขึ้น ซากศพของผูนั้นก็ปรากฏ
อาการคางอยู ซึ่งทําใหเราพอทายวาจะไปสุคติ หรือทุคติ ไดเปนสวนมาก
พระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงแยกกรรมที่จะเปนเหตุนาํ ใหสัตวไปปฏิสนธิ ๔ ประการ
คือ
คนตายแลว - ไปเกิดไดอยางไร

๑๘

ครุกกรรม (กรรมหนัก) ทางฝายกุศล เชน ทําฌาน ทางฝายอกุศล เชน ฆา
พอ ฆาแม เปนตน กรรมนี้เปนกรรมหนักมีกําลังมาก ดังนัน้ เมื่อเวลาจุติคือ
ตาย กําลังของกรรมนี้ก็จะเกิดขึ้นเปนชนกกรรม นําไปสูการปฏิสนธิ ไมมี
กรรมใดมาขัดขวางไดเพราะเปนกรรมหนัก มีกาํ ลังมากตองใหผลกอน
๒.
อาสันนธรรม (กรรมใกลตาย) บุคคลใกลจะตายจะไดรบั อารมณอะไรก็ไดที่
เกิดขึ้นติดชิดกับความตาย เชน ขณะนั้นเห็นพระพุทธรูป ไดยินเสียงสวดมนต
เปนตน
๓.
อาจิณณกรรม (กรรมที่ทําอยูเสมอ) ถาอาสันนกรรมมิไดใหผลแลว อาจิณณ
กรรมก็จะมาใหผล ขอนี้ก็คือบุคคลทั้งหลายยอมกระทํากรรมอยูเสมอ เมื่อ
เชนนี้ กรรมที่กระทําอยูเสมอนี้ก็มีโอกาสมากที่สุด จะกระทบจิตทําใหเกิด
อารมณขึ้นแลวแตอารมณนั้นจะเปนกุศลหรืออกุศล
๔.
กตัตตากรรม (กรรมเล็กนอย) ถากรรมอื่น ๆ ทั้งหมดไมใหผลแลว กรรมเล็ก
ๆ นอย ๆ ก็จะมาปรากฎในอารมณนําไปสูการปฏิสนธิได
ทั้ง ๔ ขอนี้ขอกลาวแตเพียงยอ ๆ เพราะเกรงวาจะเสียเวลาอานมากเกินไป
อารมณที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาใกลจะตายนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงแยกออกเปน
๑.

๒ คือ
๑. มรณาสันนกาล
๒. มรณาสันนวิถี
จิตที่ขึ้นวิถีรบั อารมณนี้ ทานจะเห็นวามี ๑๗ ขณะใหญ จิตแตละดวงมีขณะเล็ก ๓ คือ อุป
ปาทขณะ ฐิติขณะ ภังคขณะ ฉะนั้นในวิถีหนึ่งก็มี ๕๑ ขณะเล็กใน ๑๗ ขณะใหญ หรือวิถีหนึ่งนี้
เกิดดับวนเวียนอยูเปนอันมากจึงไดยินครั้งหนึ่ง เพราะจิตเกิดดับรวดเร็วยิ่งนัก จนเราไมสามารถ
จะจับจังหวะขาดไดเลย
ดังที่ไดกลาวมานี้เรียกวา มรณาสันนกาล คือ เวลาใกลจะตาย คนไขจะมีอารมณเสมอ
ไมทวารใดก็ทวารหนึ่ง นอกจากจะถึงแกวิสัญญี ไดแกสลบไป มรณาสันนกาลนี้ อาจเปนอยูเร็ว
หรือชาก็ได เชน วินาทีหนึ่ง หรือสัปดาหหนึ่ง หรือหลายสัปดาห คนไขที่อยูในเขตนี้มีโอกาสที่จะ
กลับคืนชีวิตขึ้นมาอีก เมื่อเหตุของความตายตาง ๆ ดังทีไ่ ดกลาวมาแลวขางตนยังไมแสดงผล
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แตถาหากถึง มรณาสันนวิถี คือ วิถีตอมา อันเปนวิถีสุดทายของชาตินี้ แลวก็จะไมมีหวังทีจ่ ะ
คืนชีพไดอีกเลย
ในขณะมรณาสันนกาลนี้ ถาเปนเวลาหลายนาที หรือหลายวัน คนไขกจ็ ะเกิดอารมณตาง
ๆ ขึ้นอยางสับสน กลับไปกลับมา ถาไมมีครุกกรรม คือ กรรมอันหนักแลว ก็จะเปนอาสันนกรรม
คือ กรรมใกล ๆ ตายนั้น เชน เห็นอะไร ไดยินอะไร หรือผูดูแลคนไขจะใหอารมณ เปนตนวา เอา
ภาพวัดวาอารามหรือพระพุทธรูปมาใหดู นิมนตพระมาสวดมนตใหไดยิน บอกใหระลึกถึงพระ
อรหันต ใหระลึกถึงบุญกุศล หรือขอธรรมะตาง ๆ ถาเคยทํากรรมฐาน ก็ใหทาํ สมถะ หรือ
วิปสสนากรรมฐาน ฯลฯ
ถาคนไขเคยศึกษา หรือเคยสนใจในธรรมะมากอน การพูดเรื่องตายเรื่องเกิด หรือใหสติ
อะไรก็ได แตถาคนไขไมคอยสนใจในธรรมะมากอน หรือคนไขเปนคนเหตุผลนอย ชอบทําบุญให
ทานอยางเดียว ไมชอบศึกษา หรือคนไขมีความกลัวตายมากเปนทุนอยูแลว การใหสติดังกลาว
คนไขรูเทาทันก็จะบังเกิดความตกใจหรือเสียใจวาตัวจะตองตาย หรือคิดวาลูกหลานจะแชงให
ตายเพื่อจะเอาสมบัติหรือเกิดความอาลัยเสียดายชีวิตขึ้นมา
หรือเปนหวงทรัพยสินเงินทอง
เรือกสวนไรนาที่ยังมิไดแบงปนสวน เมื่อตายลงก็มีหวังไปสูท ุคติ
ในขณะมรณาสันนกาลนี้ ถาคนไขทาํ อกุศลมามาก คนไขกจ็ ะแสดงกิริยาอาการตาง ๆ ที่
นากลัว บางทีก็หลายวัน เพราะไดเห็นหรือไดยินเสียง หรือจิตไดสรางภาพอันนาหวาดเสียวขึ้น
ถาคนไขมไิ ดตกอยูในวิสัญญี คือ สลบหรือเขาไปตกอยูในความหลง มีโมหะมากแลวเราก็มหี วัง
จะแกอารมณไดโดยวิธีการตาง ๆ แลวแตกรณี แตถาคนไขขาดสติและหลงอยูเสมอแลว
ความหวังเชนนั้นก็จะอยูหางไกล หรือสิ้นหวังเอาเสียทีเดียว แตถึงอยางไรก็ดี ผูทพี่ ยาบาลคนไข
ที่มีใจอารี มีจิตเปนกุศล ก็ยอมจะพยายามจนสุดความสามารถ เพราะเสียสละเวลาเพียงเล็กนอย
นั้น อาจจะใหประโยชนอันมหาศาลแกคนไข เขายอมไมใหเวลาอันเปนนาทีทองเหลานั้นสูญเสีย
ไป
ในขณะมรณาสันนกาล อารมณที่มักจะเกิดกับคนไขไดมากที่สุดก็คือ อาจิณณกรรม ซึ่ง
ไดแกกรรมที่กระทําอยูเสมอในขณะที่ยังมีชีวิตอยู กรรมทีท่ ํามาชํานาญเหลานั้นก็มักปรากฏแก
คนไข เชนเคยทํากุศลหรืออกุศลในทางใดเสมอ ๆ กรรมเหลานั้นก็จะกระทบกับจิต ทําใหเห็นไป
ตาง ๆ นานาเดนชัด เหมือนวาภาพนัน้ เปนจริงเปนจังตอหนาตอตา ขอนี้ขอใหทานเทียบกับ
ความฝนของทานในคืนวันที่ความฝนนั้นชัดเจนมาก ๆ เชนเห็นการใหทาน รักษาศีล เจริญ
ภาวนา เห็นวัดวาอาราม บางทีก็แสดงกิริยาอาการออกมาดวย คนไขจะยิ้มแยม จนหัวเราะ จะ
คนตายแลว - ไปเกิดไดอยางไร
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เอื้อมมือไขวควาดวยหนาตาชื่นบาน ถาเปนฝายอกุศลก็จะเอะอะโวยวาย จะทําทาทางถอยหนี
ดวยความหวาดกลัว ถาตกเบ็ดลอปลาชํานาญก็มักจะทํามือยก ๆ เหมือนยกคันเบ็ด ถาชอบชน
ไกก็มักจะเอาหัวแมมือชนกันจนเลือดออก ถาชอบฆาหมูกม็ ักจะรองอิ๊ด ๆ เปนเสียงหมู ถาหมัน่
ฆาสัตวอยูบอ ย ก็มักจะเห็นสัตว เห็นเลือดไหลนอง เห็นภาพตัวเองอยูในกระทะน้ํารอนที่กาํ ลัง
เดือดพลาน ถาชอบเลนหวย ภาพหวย ก.ข. ก็จะปรากฏขึ้น
ขณะมรณาสันนกาลนี้ ถาคนไขไมกลับฟนแลวก็นับวาเห็นหัวเลี้ยวหัวตออันสําคัญยิ่งของ
ชีวิต เพราะอาจจะไปมีความสุขอยางสุดแสนที่จะพรรณนา หรือไดรับทุกขเวทนาสาหัสก็ได
ดังนั้น เราผูซึ่งยังไมถงึ มรณาสันนกาล ก็เปนการสมควรยิ่งนักที่จะไมประมาท จะตองหมั่น
กระทําอาจิณณกรรมที่เปนฝายกุศลเอาไว จะเปนทําทาน รักษาศีล หรือเจริญกุศลภาวนาก็ได
ถายิ่งศึกษาธรรมะใหมาก ๆ ก็ยิ่งดี
ถาเดินทางไปยังที่ใดที่หนึ่งในเวลาค่ําคืนเดือนมืด ทานก็จะตองถือตะเกียงไปดวย ทาน
จึงจะเดินทางไปไดโดยสะดวก แตถาทานเดินทางนี้บอย ๆ จนชํานาญเสียแลว ทานก็ไม
จําเปนตองถือตะเกียงไป ทานก็จะเดินไปไดงาย ๆ เกือบจะไมตองคิดดวยซ้ําวาตรงไหนเปน
หลุมเปนบอ หรือตรงไหนจะรกจะคดเคี้ยว มีกอ นอิฐกอนหินอยูที่ไหนอยางไร ทานก็จะกาวขาม
หลบหลีกและเลี้ยวไปไดคลองแคลวโดยไมตองการแสงสวาง
ทั้งนี้เพราะทางนี้เปนทางเดิน
สะดวกเสียแลว เหตุนี้ ผูท ี่มรณาสันนกาลยังมิไดมาถึง ผูทมี่ ฤตยูยังไมไดเรียกรองถามหา หรือผู
ที่เห็นภัยรายแรงในวัฏฏะก็ยอมไมตกอยูในความประมาท เขาจะพยายามทําอาจิณณกรรมที่เปน
ฝายกุศลเขาไวใหชํานาญ ใหเปนทางเดินสะดวกทุก ๆ คืน กอนจะนอนก็จะกราบพระเพื่อรักษา
จิตที่กิเลสทั้งหลายไดเขามาเกลือกกลั้วตลอดวันมาแลวใหสงบระงับเปนสมาธิ จะตั้งจิตอธิษฐาน
ขอใหพอ แม พี่ นอง ครู อาจารย เพื่อนฝูง ไมวาศัตรูหรือมิตรตลอดจนสัตวทั้งหลายจงอยา
เบียดเบียนซึ่งกันและกัน จงมีความสุขความเจริญ ขณะนีจ้ ิตก็จะเปนสมาธิ สะอาด บริสุทธิข์ ึ้น
นิสัยเห็นแกตัวเพราะเปนสัญชาตญาณอยางหนึง่ ที่ติดมากับสัตวทั้งหลายก็จะหยุดยั้งลงชั่วขณะ
หนึ่ง กุศลก็จะประทับลงไวในจิต ฝุน ละอองสีดําคล้ําทั้งหลายที่เขามายึดกันไวกไ็ ดถูกฝุนละอองสี
ขาวบริสุทธิแ์ มเพียงเล็กนอยปะปนเขาไป ทําใหความคล้ํานัน้ ไมมดื มิดสนิทจริง ๆ ตอจากการแผ
สวนกุศลแลว ถาทําสมถะหรือวิปสสนากรรมฐานตอไปอีก ๑๐-๓๐ นาที หรือ ๑ ชั่วโมง ก็จะเปน
ประโยชนมากที่สุดทั้งชาตินี้ชาติหนา
ผูทาํ อกุศลมาก ๆ บางคนเมื่อไดศึกษาเขาใจในสภาวธรรมแลว ก็มกั มีความเสียใจใน
อกุศลที่ตนทําแลว ๆ นั้น มักจะครุนคิดเปนกังวลวาตัวจะไดรับโทษภัยในขณะจะตายหรือชาติ
คนตายแลว - ไปเกิดไดอยางไร
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หนา การครุนคิดถึงเรื่องเชนนั้นก็คือ เปนการที่กาํ ลังสรางอกุศลขึ้นนั้นเอง เปนการชักชวนอกุศล
หรืออารมณอะไรทีไ่ มเปนที่พอใจหรือเจ็บใจ ที่เกิดแลวดับแลวใหเกิดขึ้นซ้ําเติมอยูเรื่อย ๆ บาง
คนชอบเอาเรื่องเสียใจครั้งเกา ๆ มาสรางรูปแบบใหมแลวคิดเสียใจอยูทุก ๆ วัน เปนการสราง
อกุศล สรางทางเดินสะดวกใหแกจิตใจ จึงไมควรกระทํา อกุศลที่แลวควรจะคิดขึ้นเพียงครั้งหนึ่ง
คราวเดียวเพื่อเปนบทเรียนเทานั้น จะตองหักใจทําลายลงไดเด็ดขาด ถาผูใดชอบคิดนึกอยูจน
ชํานาญเสียแลวจะเลิกไดยาก ก็สรางอารมณที่เปนกุศลทับถมใหบอย ๆ ดวยวิธีการตาง ๆ ก็จะ
ชวยไดมาก ยิ่งกวานั้นเหตุการณขา งหนาที่ยังมาไมถึง บางคนก็ชอบคิดวาดภาพที่ไมดีอยูเรื่อย
ๆ เชนกลัวจะตองถูกออกจากงาน กลัวจะอดอยาก กลัวครอบครัวจะเดือดรอน กลัวเจานายจะดุ
กลัวเพื่อนฝูงจะโกรธ กลัวจะอับอายขายหนา กลัวคนรักจะทอดทิ้ง กลัวจะเจ็บปวย ตลอดจน
กลัวความตาย ทั้ง ๆ ทีเ่ หตุการณเหลานั้นยังมาไมถึง และสวนมากบางทีก็ไมเกิดขึ้นเลย แตเปน
เพราะตัวชอบสรางภาพขึ้นเองจนชํานาญเปนเหตุ
จริงอยู
แมวามนุษยจะฝงมั่นอยูในความกลัวทุกรูปทุกนามก็ตาม
แตผูใดเขาใจ
สภาวธรรม ผูใดมีศิลปะในการแกปญ
 หาของชีวิตอยูบาง เรือ่ งเล็กนอยที่จะทําอารมณใหขุนมัวก็
ยอมจะเกิดนอย ยิ่งนอยเทาไรยิ่งดีเพราะเปนการฝกจิตใหเกิดทางเดินสะดวก
บางทานอาจสงสัยวา ความสําคัญของคนที่จะตายนี้ก็ขึ้นอยูที่ตอนใกลจะตาย ถาเชนนั้น
เราก็ทาํ ชั่ว คดโกง คอรรัปชั่น เบียดเบียนกันใหเต็มที่ แลวภายหลังก็หมั่นสรางอารมณแกเสียก็
สิ้นเรื่อง
สําหรับขอนี้ถาเขาใจธรรมะอยูบางแลว ก็ไมเปนปญหาอะไร เพราะรูว า กรรมที่ทํา
มาแลว ๆ นั้นมิไดสญ
ู หายไปไหน จะตองใหผลในวันหนึ่งจนได แตการที่คนไดกระทําความ
ชั่วมาแทบลมแทบตาย ครั้นเวลาจะดับจิตบังเอิญมาใหอารมณที่ดีเขาก็เลยไมตองไปนรก ขอนี้
บางครั้งก็เปนความจริงเพราะอารมณที่เกิดขึ้นในบั้นปลายของชีวิตนั้นก็เปนกรรมเหมือนกันและ
กรรมนั้นเปนผูสง แตอารมณที่เกิดขึ้นเล็กนอยนี้ก็จะนําไปสูสุคติไดในเวลาไมมาก พระสัมมาสัม
พุทธเจาก็ทรงแสดงตัวอยางไวเปนอันมากในเรื่องนี้ แตอยางไรก็ดีเราจะตองแกอารมณคนใกล
จะตายใหดี ถึงแมวาจะไปรับกรรมนัน้ ในเวลาอันสั้น เพราะอาจไปเกิดเปนแมวไมนานเทาไรตาย
ก็จริง แตทวาแมวนั้นก็จะไปสรางอกุศลกรรมจับหนูกนิ อยูตลอดเวลาชั่วชีวิตของมันเพิ่มอกุศล
เขาอีก
อาตมาไดกลาวรายละเอียดอันเปนสวนปลีกยอยมากเกินไปสักหนอย แตคิดวาคงจะเปน
ประโยชนแกผูที่ยังมิไดศึกษาธรรมะมาจริง ๆ บาง ทีไ่ ดกลาวมาเปนเรื่องในเขตมรณาสันนกาล
คนตายแลว - ไปเกิดไดอยางไร

๒๒

บัดนี้ก็ไดแสดงถึงมรณาสันนวิถีที่อยูติดกับความตาย วาขณะนั้นจิตทํางานกันอยางไร คนเรา
ทําไมจึงตาย ขณะจุติและปฏิสนธิมีความพิสดารอยางไรบาง
ไดกลาวมาแลววามรณาสันนกาล คือ เวลาใกลกับความตายอาจจะไปหลายวันก็ได
คนไขอาจจะหนักบางเบาบางหรือสลบไปบาง ตอมาในตอนปลายของมรณาสันนกาล กําลังของ
จิตและรูปเริม่ จะออนลงมากที่สุด บัดนี้คงจะมีปญหาเกิดขึ้นวา จิตและรูปออนลงมากนั้น เพราะ
เหตุใด ไดแสดงมาแลวตอนตน ๆ วา การทีร่ ูปของเรายังยืนหยัดเปนรูปอยูไดนั้น สวนหนึ่งก็
เพราะกัมมชรูป คือ รูปอันเกิดแตกรรมรักษาเอาไว ในทีน่ ี้อาตมาจะไมบรรยายใหละเอียดนัก
เพราะเรื่องนี้เปนเรื่องกวางใหญจะตองใชเวลามาก จะขอกลาวไวพอไดเห็นบาง และในตอน
ตอไปเมื่อถึงรูปวิถีก็จะไดกลาวเรื่องกัมมชรูป คือ กรรมสรางรูปขึ้นไดอยางไรเพิ่มเติมอีก
ถาทานดูตามภาพแลวจะเห็นวา จิตจะเกดขึ้นรับอารมณนั้น วิถีหนึ่งมี ๑๗ ขณะใหญ และ
๕๑ ขณะเล็ก เมื่อจิตเกิดขึ้นรับอารมณ ๑๗ ขณะดับลงแลว รูปก็จะดับ ๑ ขณะ เพราะรูปดับชา
กวาจิตมาก เปนอยูเชนนี้ตลอดไป
ไดกลาวมาแลวตั้งแตตอนตน ๆ วา จิตมิใชมันสมอง ทั้งจิตก็มไิ ดอาศัยอยูในสมอง
มันสมองเปนเพียงทางแสดงออกของจิตเทานั้น แทจริงจิตอยูภายในชองหนึ่งของหัวใจทีสูบฉีด
โลหิตไปเลี้ยงรางกายนั้นเอง คือ หทัยวัตถุ ที่อาศัยของจิตเปนบอเล็ก ๆ โตเทาเม็ดบุนนาค และ
มีน้ําสีตาง ๆ ๖ สี ประมาณ ๑ ฟายมืออันเปนการแสดงจริตหรืออุปนิสัยของผูนั้น ขอนี้พระ
สัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงไวมาก ทานผูใดสงสัยไปถามอาตมาไดยินดี
ที่ตั้งที่อาศัยอยูของจิต (มิใชกลามเนื้อหัวใจทั้งหมด) นั้นประกอบขึ้นมาไดดวยกําลังของ
กรรม กรรมที่เคยกลาวมาแลววาไมมีรูปรางหนาตาตัวตนนัน่ เอง ไดสรางที่ตั้งอาศัยของจิต เรีย
กัมมชรูป และกําลังของกรรมก็ปกปกรักษารูปนี้ไวตลอดเวลาที่ยังมีชีวิตอยู ถากรรมมิไดรักษา
ที่ตั้งที่อาศัยของจิตไวแลว จิตก็ไมอาจตั้งอยูได ผูน ั้นก็จะถึงแกความตายทันที สันนกาลตอนทาย
ๆ กัมมชรูปทําใหหทัยวัตถุ คือ รูปอันเปนที่ตั้งอาศัยของจิตออนกําลังลงเต็มที ทีต่ ั้งที่อาศัยหมด
กําลังที่ทรงตัวอยูดวยดีเหมือนกับรถไฟทีก่ ําลังวิ่งมา ขณะที่ถึงสะพานขามแมนา้ํ สะพานขา
แมน้ําชํารุดเสียแลว ดังนั้นรถไฟก็จะตองชะลอฝจักรลง มิฉะนั้นก็จะตกจากสะพานลงไป ขณะนี้
ใกลจะถึงความตายมาก คนไขถูกโมหะครอบคลุม ขาดสติ ความรูสึกของคนไขจาก ตา หู จมูก
ลิ้น กาย อาจจะหมดลงและเมื่อถึงทายวิถีของมรณาสันนกาล กัมมชรูปก็เริ่มจะดับ คือ ตาม
ธรรมดา กัมมชรูปยอมจะดับ และเกิดทดแทนกันอยูทุกขณะจิต ครั้นแตถึงปฐม ภวังคของมรณา
คนตายแลว - ไปเกิดไดอยางไร

๒๓

สันนวิถไี ปจนถึงจุติ กัมมชรูปจะดับโดยไมมีการเกิดทดแทนอีกเลย เมื่อถึงจุติติดกันนั้นก็ปฏิสนธิ
ตอจากนั้นจิตก็เปนภวังค
กําลังของกรรมที่สงใหไปปฏิสนธินั้น สืบเนื่องมาแตมรณาสันนกาล เชน ไดยินเสียงพระ
สวดมนต จิตก็รับอารมณสวดมนตในมรษาสันนกาลเปนตัวสงใหไปปฏิสนธิ เพราะยังมีกาํ ลัง
มากกวา สวนในมรณาสันนวิถีเปนแตรับอารมณกรรม กรรมนิมิต คตินิมิต มาจากมรณาสันน
กาลแลวสืบตอไปจนถึงจุติเทานั้น และเพราะเหตุที่กัมมชรูปเริ่มดับโดยไมเกิดอีกมาตั้งแตภวังค
ดวงที่ ๑ ในมรณาสันนวิถีจนถึงดวงที่ ๑๗ จุติ คือ ดับหรือตายจึงไดเกิดขึ้น เพราะไมสามารถจะ
ตั้งอยูไดอีกตอไป ทิ้งแตซากศพเอาไว
ที่ไดกลาวมาแลว คนเราจะมีชีวิตอยูหรือจะตายก็ตาม จิตยอมเกิดดับสืบตอกันไปอยู
เชนนี้ตามธรรมชาติ ขอที่แปลกสักหนอยก็อยูที่จุติเกิดขึ้น คือ จิตดับลงแลวก็พนจากชาติเการาง
เกาเทานั้น ในทันทีนั้นก็ปฏิสนธิเลย ไดแกการเกิดขึ้นติดตอกันดวยความรวดเร็วมาก โดยมิใหมี
อะไรมาคั่นกลางเหมือนกับจิตที่เกิดดับอยูตามธรรมดานั้นเอง ดวยเหตุนี้ คําวาจิตลองลอยไป
เกิดก็ดี หรือจิตทองเทีย่ วไปตามอํานาจของกรรมที่ดี จึงไดชื่อวาเปนความเห็นผิด
การทีผ่ ูตายไปสูสุคติหรือทุคตินั้นก็แลวแตกรรม แลวแตอารมณที่เกิดขึ้นในขณะใกลจะ
ตาย ดังนัน้ ผูดูแลคนไขทฉี่ ลาดในเรื่องของชีวิต และมีเมตตากรุณาจึงยอมเสียเวลา สละ
ประโยชนอันจะพึงไดอนื่ ๆ มาชวยเหลือใหสติแกคนไขดวยความระมัดระวัง
ถาคนไขไดเคยศึกษาธรรมะ ไดเคยพูดเรื่องตายมาเสมอ ๆ โดยความไมประมาทแลว
การใหสติแกคนไขก็งายมาก แตถาคนไขไมเขาใจธรรมะเลยแลว การมีเจตนาใหสติดวย
ความหวังดีจะกลับเปนรายไป คนไขบางคนพูดเรื่องตายไมได ใจไมสบายทันที เราก็จําเปนตอง
หาเรื่องอันเปนกุศลอื่น ๆ ที่คนไขชอบ คนไขบางคนไดยินการใหสติกท็ ราบวาตัวนั้นใกลจะตาย
ก็เกิดมีความเสียใจเสียดายชีวิตเปนกําลัง มีความหวาดหวั่นตอความตายอยางสุดแสน หรือ
คนไขบางคนไดยินคําวาใหระลึกถึงพระอรหันตไวกม็ ีความโกรธแคน โดยคิดวาลูกหลานจะมา
แชงใหตาย เพราะจะไดแบงทรัพยสมบัติเหลานีน้ ับวาเปนทางนําไปสูอบายทั้งนั้น ขณะที่เปนหัว
เลี้ยวหัวตอเชนนี้จะตองระมัดระวังใหจงหนัก การใหอารมณที่ดีแกคนไขก็มีมากมายแลวแตจะ
คิด เชน นิมนตพระมาสวด หาพระพุทธรูปมาตั้งใหคนไขเห็น เลาธรรมะหรือเรื่องอันเปนกุศล
ตาง ๆ สําหรับผูที่ศึกษาพระอภิธรรมมาดีแลวก็เปนการงายดาย เขาจะหาอารมณที่ดีที่สุดของ
เขาเองไดเปนสวนมากมาตั้งแตตน เพราะเขายอมรูวาขณะนั้นสําคัญอยางไร และรูว า ความ
ตายนั้นเปนเรื่องสมมุติกันเทานัน้ เอง จิต เจตสิก รูป ก็สืบตอไปยังภพใหมชาติใหม ไม
คนตายแลว - ไปเกิดไดอยางไร

๒๔

เห็นจะแปลกประหลาดพิสดาร นาหวาดหวั่นอะไรสักกีม่ ากนอย จะไดยกตัวอยางคนใกลจะ
ตายคืออยูในมรณาสันนกาลเปนเวลาหลายวันสักเรื่องหนึ่ง
ชายผูนี้เปนคนจีน อายุราว ๕๐ ป ชอบฆาสัตวอยางทรมานเปนประจํา สุนัขของใคร
เพนพานเขามาตองโดนตีตาย หรือโดนยาเบื่อ ถาไมมีสุนัขของใครเขามา บางทีกอ็ ุตสาหเอายา
เบื่อไปวางถึงถนนหลวงชวยกระทรวงสาธารณสุข สัตวที่ใชกินเปนอาหาร ก็ชอบฆาสัตว สด ๆ
รอน ๆ เชน จะกินปลาก็ตมน้าํ ใหเดือดแลวเอาปลาเปน ๆ ใสลงไป ฟงเสียงมันดิ้นดวยความรอน
รนเหมือนไดฟงเสียงดนตรีอันไพเราะ บางทีก็เอาปลาลงไปทอดแลวกดใหแนน มองเห็นตาของ
ปลาแจวแหวว กลามเนือ้ ดานบนยังเตนอยูไปมา ถาไกตวั ใดเปนโรคระบาด เขาจะติดไฟเตาถาน
ใหลุกแดงแลวจับรวบขาทั้งสองเอาศีรษะปกกดลงไปในเตาอันรอนระอุนั้นทีละตัว ๆ จนกวาจะ
หมด เปนเคล็ดที่จะแกโรคระบาด อาชีพของเขาฝดเคืองลงมามาก ตองทํางานหนักอยู
ตลอดเวลา
ตอมาที่เขาจะตายนั้นเขาเริ่มเปนบาทีล่ ะนอย กลางวันชอบนอนตากแดดเสมอ กลางคืนตี
๑ ตี ๒ ก็ชอบลงไปลอยคออยูในน้ํา ปลิงเกาะกัดโลหิตไหลโทรม เปนอยูเชนนี้วันละหลายหนที่
พวกเราจะตองชวยกันจับ เขาชักดิ้นชักงออยูครั้งละนาน ๆ อาหารกินไดนอยที่สุด ญาติพี่นองก็
ไมเอาใจใส เราคนภายนอกมีจิตเมตตาชวยกันเอง กอนเมื่อจะตายนั้นตลอด ๓ วัน ๓ คืน ตัว
กระดุกกระดิกไมไดเลย อาหารและน้าํ อาศัยพวกเราหยอดให ตาพองแข็งอยูตลอดเวลา หายใจ
รัว ๆ แสดงวายังไมตาย ขณะนี้คงอยูในมรณาสันนกาล ถาวาตามหลักแลว กิริยาอาการที่เปนมา
แตตนชวนใหเห็นวาไดอารมณทไี่ มดีที่หนาแสดงความหวาดเสียวอยูตลอดเวลา แตรองไมออก
บุคคลผูนี้ขอใหทานทายวาตาย แลวจะไปไหน
ในขณะมรณาสันนกาลนั้น คนไขยังมีความรูสกึ ตัวอยูนอกจากจะอยูในวิสัญญี คือสลบ
แตแมวาจะมีความรูสึกทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย อยูก็ดี แตมีกาํ ลังออนมาก การที่มีกําลังออน
มากนั้น ก็เพราะวากัมมชรูปคือ รูปอันเกิดจากกรรมเปนผูสราง ไดแกรูปอันเปนที่ตั้งของจิต
นั่นเอง และเมื่อรูปอันเปนที่ตั้งของจิตมีกาํ ลังนอย การแสดงออกของจิตก็ออนกําลังลงไป แตเมือ่
ถึงมรณาสันนวิถี วิถีสุดทายที่ติดกับความตายแลวคนไขจะไมรูสึกจากทวารทั้ง ๕ เลย ไมวา จะ
ทุบตีหรือเอาไฟไปเผา แตอยางไรก็ดี การใหสติแกคนไขกต็ องเริ่มใหกันตั้งแตตอนตน ๆ ของ
มรณาสันนกาลก็ยิ่งดี ในขณะที่สติของคนไขยังดีอยู อารมณนั้นจะไดสืบตอไปจนถึงจุติ
ทันที่ที่จุติ (ตาย) เกิดขึ้น ปฏิสนธิก็สืบตอกันไมขาดสายเหมือนน้าํ ที่ไหลติดตอกันในลํา
ธาร ไมมีอะไรมาคั่นกลางเลย แมวาจะตายที่นี่แลวไปเกิดที่เชียงใหม เพราะจิตเกิดดับรวดเร็วยิ่ง
คนตายแลว - ไปเกิดไดอยางไร

๒๕

นัก ลัดนิ้วมือเดียวถึงแสนโกฏิขณะ ฉะนั้นทันทีที่จุติเกิดขึ้น จิตที่สบื ติดตอกันนั้นก็ตองพน
ปฏิสนธิจิตดวยอํานาจของกรรมเปนตัวสง

คนตายแลว - ไปเกิดไดอยางไร
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