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ธรรมดาของสิ่งทั้งหลาย เกิดขึ้น ดํารงอยูชั่วคราว แลวดับไป ความดับไป
ความแตกสลายของรูปแหงสิ่งมีชีวิตนั่นเอง เรียกในภาษาสามัญวา “ตาย” ในขณะที่
ดํารงอยูก็อยูดวยความยุงยากลําบากนานาประการ ตองตอสูดิ้นรนเพื่อความอยูรอด
เพื่อประคองชีวิตไว ทัง้ มนุษย พืช และสัตว ตองมีภาระหนักในการประคับประคอง
รักษาชีวิตทั้งสิ้น
กลาวเฉพาะมนุษยและสัตวเดรัจฉานกอน ความเดือดรอนของชีวิตเริ่มตน
ตั้งแตวาระแรกที่คลอดจากครรภของแมมาสูภพใหม เรียกไดวาเริ่มกาวเขาสูยุคแหง
ทุกขตาง ๆ ตั้งแตการเสี่ยงอันตรายในการคลอด เมื่อคลอดแลวก็ตองเผชิญหนากับ
ความทุกขใหม ๆ ที่ตนไมเคยประสบ หรือมิฉะนั้นก็ความทุกขซ้ําซากไปตลอดชีวิต
ความตายเปนทางออกจากทุกขชั่วระยะหนึ่ง หรืออาจเปลี่ยนจากทุกขอยางหนึ่งไปสู
ในรายทีค่ ลอดยากทั้งเด็กและมารดาไดรบั
ทุกขอื่นที่แปลกและใหมอีกอยางหนึ่ง
ความทุกขทรมานเหลือเกิน ตายเสียขณะคลอดก็มี ตายเสียในครรภก็มี ออกจาก
ครรภพรอมดวยความพิการ และมีชีวิตอยูอยางทุกขทรมานไปตลอดจนตายก็มี ชีวิต
– ความทุกข และความตาย ชางสัมพันธกันอยางใกลชิดเสียจริง ๆ เมื่อออกจาก
ครรภมารดามาสูโลกนีแ้ ลว แมไมพิการอยูในสภาพปกติธรรมดา ก็ตองถูกความทุกข
ตาง ๆ บีบคั้นไมเวนใครไวเลย ไมวาเด็กหรือผูใหญ ชายหรือหญิง ยากจนหรือมั่งมี
สวยหรือขี้เหร ลวนตกอยูภายใตอํานาจครอบงําของความทุกขทั้งสิ้น โดยเฉพาะ
อยางยิ่งคือ ความแก ความเจ็บ ความตาย และความตองพลัดพรากจากบุคคล
และสิ่งอันเปนที่รักที่พอใจ
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๑

มนุษยและสัตวทั่วไป จึงมีลูกศรสองดอกเสียบอยู ดอกหนึ่งที่กาย คือทุกข
ทางกาย อีกดอกหนึ่งเสียบใจ คือทุกขทางใจ ซึ่งมีสาเหตุอยูมากมาย สุดจะ
พรรณนาได บางคนถูกบีบคั้นจนทนไมไหว ตองฆาตัวตายดวยวิธตี าง ๆ เพื่อหนีทุกข
แตก็หาหนีไดพนไม เขาตองไดรับทุกขในภพหนาอีก และอาจจะรุนแรงยิ่งกวาทุกขใน
ภพนี้ ที่เขาไดรับอยูแลวเสียอีก จนกวาเมื่อใดเขาไดกําหนดรูทุกขและเหตุแหงทุกข
แลว ละเหตุแหงทุกขเสีย การติดตามแหงทุกขก็จะสิ้นสุดลง
บุคคลจะมียศใหญอยางไร มีทรัพยมากเพียงใด มีบริวารลนหลามอยางไร
ก็ไมพนที่จะตองตกอยูในอํานาจของ ความแก ความเจ็บไข และความตาย ใน
ระหวางมีชีวิตอยู ก็ถกู ความทุกขตาง ๆ รุกรานเบียดเบียนจนหาความสุขสําราญใจที่
แทจริงไดโดยยาก หรือใหติดตอกันเปนเวลานาน ๆ ไดความทุกขเหลานั้น เชน
ความทุกขใจ คับแคนใจเพราะเหตุตาง ๆ ความตองหนาว รอน หิวกระหาย ปวด
อุจจาระปสสาวะ ซึ่งตองบําบัดอยูเสมอ โรคภัยไขเจ็บ ความถูกกิเลสแผดเผาใหเรา
รอน ความตองทนทุกขดวยทรมานเพราะผลของกรรมของตน ความตองรวมทุกข
ดวยผูเกี่ยวของ การตองการแสวงหาอาหาร การทะเลาะวิวาทกับผูอื่นที่ขัดแยงกัน
เหลานี้ลวนเปนทุกขของชีวิตทั้งสิ้น
การระลึกถึงความตายอยูเนืองนิตย เปนกรรมฐานอยางหนึ่ง ทานเรียกวา
มรณัสสติกรรมฐาน
ทําใหเกิดความสังเวชสลดใจ
แตตองประกอบดวย
สติสัมปชัญญะและญาณ (ความรูความเขาใจตามเปนจริง) มิฉะนั้นแลวการระลึกถึง
ความตายจะเกิดความสะดุงกลัวหวาดเสียวพลั่นพลึง ไมไดประโยชน และการระลึก
ถึงความตายที่ไดประโยชน จะตองมีสติสัมปชัญญะดวยดี ใหเห็นความตายของตน
และผูอื่นเปนเรื่องธรรมดาสามัญ ไดความสังเวชสลดใจหมดความเพลิดเพลินในทาง
ที่ผิด มีจิตคลายออกจากความโลภ โกรธ และหลง
ชีวิตและความตาย

๒

ความตายนั้น มี ๒ ลักษณะ คือตายในเวลาที่สมควรตายอยางหนึ่ง ทาน
เรียกวา กาลมรณะ เชน ตายเพราะชราสิ้นอายุ และตายในเวลาที่ยังไมควรตาย
อยางหนึ่ง ทานเรียกวา อกาลมรณะ เชน ตายเพราะถูกฆาตาย เพราะกรรมเกามา
ตัดรอน เกิดอุปทวเหตุ ตองตายลงไปอยางนี้เปนอกาลมรณะ ความตายทั้งสอง
อยางควรเปนสังเวควัตถุ คือเรื่องอันเปนที่ตั้งแหงความสังเวชสลดจิตวา โอหนอ!
ทานผูนี้ตายแลวอยางไร ยอมเปนไปไดทเี่ ราจะตองตายอยางนี้บางวันใดวันหนึ่งใน
อนาคต
พระพุทธองคตรัสไววา ภิกษุทั้งหลาย สิ่ง ๔ ประการนี้ใคร ๆ จะประกัน
มิไดเลยคือ ๑) ประกันสิ่งที่จะตองแกหรือทรุดโทรมเปนธรรมดา มิใหแกหรือทรุดโทรม
๒) ประกันสิ่งที่มีความเจ็บปวยเปนธรรมดา มิใหมีความเจ็บปวย ๓) ประกั้นสิ่งที่มี
ความตายเปนธรรมดา มิใหตาย ๔) ประกันกรรมชั่วที่บุคคลทําแลว มิใหผลเปน
ความทุกข ความทุรนทุราย
(อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ๒๑/๒๓๑)
ความตายนี้มีอิทธิพลยิ่งใหญนัก ไมมีใครสามารถตานทานตอสูดวยวิธีใด
ๆ ไดเลย กาวเขาสูประสาทแหงกษัตริยธิราช และแมในวงชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธ
เจาอยางสงาผาเผยปราศจากความสะทกสะทานใด ๆ เชนเดียวกับกาวเขาสูกระทอม
นอยของขอทาน พญามัจจุราชนี้เปนตุลาการที่เที่ยงธรรมยิ่งนัก ไมเคยลําเอียงหรือ
กินสินบนของใครเลย ยอมพิจารณาคดีตามบทพระอัยการและอานคําพิพากษาดวย
ถอยคําอันหนักแนนเด็ดเดี่ยว ไมฟงเสียงคัดคานและขอรองของใคร ทามกลางเสียง
คร่ําครวญอันระคนดวยกลิ่นธูปควันเทียนนั้น
ทานไดยื่นพระหัตออกกระชากให
ความหวังของคนทุกคนหลุดลอยแลวทุกอยาง
ก็เปนไปตามของพระบัญชาของ
พระองค เมื่อมาถึงจุดนี้ ความยิ่งใหญของผูยิ่งใหญทั้งหลายก็จะกลายเปนเพียง
นิยายที่ไวเลาสูกันฟงเทานั้น
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๓

มงกุฎประดับเพชรก็มีคาเทากับหมวกฟาง พระคทาอันมีลวดลายวิจิตรก็
เปนเสมือนทอนไมที่ไรคา เมื่อความตายมาถึงเขา พระราชาก็ตองถอดมงกุฎเพชรลง
วาง ทิ้งพระคทาไวแลวเดินเคียงคูไปกับชาวนา หรือขอทานผูไดทิ้งจอบทิ้งเสียม
หมวกฟางและคันไถ หรือภาชนะขอทานไวใหทายาทของตน
ใครเลาจะตอกรกับพญามัจจุราชผูเปนใหญในสิ่งที่จะตองตาย แตถาไมมี
ความตายแลวมนุษยทั้งหลายก็จะมัวเมาประมาท และมีชีวติ อยูอยางทุกขทรมาน
มากกวานี้ พญามัจจุราชคือความตาย เมื่อมองในแงนี้แลว ก็มีบุญคุณตอมนุษย
มากอยู เพราะเพียงแตนึกถึงทานบอย ๆ เทานั้น ก็ทาํ ใหความโลภ โกรธ หลง สงบ
ระงับลง และแมเพียงแตเอาชื่อของทานไปขูเทานั้น ก็ทําใหบุคคลบางคนวางมือจาก
ความชั่วทุจริตที่เคยทํามากอน แตก็พญามัจจุราชอีกเหมือนกันที่กระชากเอาชีวิตของ
คนดีมีประโยชนบางคนไปอยางหนาตาเฉย แมในโอกาสอันยังไมควร หรือเปนเพราะ
ควรจะไปมีความสุขในโลกหนามากกวาปลอยใหมีความทุกขอยูในโลกมนุษยอัน
เกลื่อนกลนอยูดวยสุขและทุกขนี้
แมความงามอันเฉิดฉายของหญิงงามสะคราญตารานใจอันถูกยกยองแลว
วาเปนหนึ่งในจักรวาล
เปนที่ตองการปรารถนายิ่งนักของบุรุษทุกวัยในพื้นพิภพนี้
เธอผูงามพรอมเชนนั้น ในที่สุดก็ตองตกเปนเหยื่อของความตาย ซึง่ ไมเคยยกเวนและ
ปราณีใครเลย เมื่อดาบมัจจุราชฟาดฟนลงใชบวงอันมีมหิทธานุภาพยิ่งนัก คลองเอา
วิญญาณไปแลว รางอันงดงามเราความตรึกในกามใหกําเริบนั้นก็พลันนอนนิ่งเหมือน
ทอนไม มันไรคายิ่งกวาทอนไมเสียอีก เพราะไมอาจนําไปใชประโยชนใด ๆ ไดเลย
จะทําสัมภาระหรือเครื่องมือหุงตมแกงก็มิได มีแตเปนเหยื่อของหมูหนอนเขาชอนไช
ใหปรุพลุนเนาเหม็นเปนที่สะอิดสะเอียน แมแตบุคคลที่เคยรัก เหมือนจะขาดใจ
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๔

อะไรเลาจะเปนสาระในชีวิตมนุษย
ระลึกถึงและยกยองบูชา

นอกจากความดีที่เคยบําเพ็ญและทิ้งไวใหโลก

ดวยประการฉะนี้ เจาของแหงเรือนรางที่งดงามพริ้งเพรา ถามัวเมาแตใน
เรือนรางอันไรสาระของตน
มิไดขวนขวายบําเพ็ญประโยชนใหสมกับที่เกิดมาเปน
มนุษยแลว คุณคาของเขาจะสูกอนอิฐปูถนนไดอยางไร
อํานาจและชีวิตเปนของไมยั่งยืน เปรียบดวยน้ําคางบนใบหญา ไมนานนัก
ก็เหือดแหงไป เมื่ออาทิตยอุทัยขึ้นมาแผดเผา ชีวิตนี้ถกู ความและความเจ็บแผดเผา
อยูทุกวัน จะยั่งยืนไปไดสักเทาใด ในที่สุดก็ตองตาย ใครเลาจะปฏิเสธพระดํารัสของ
พระผูมีพระภาคเจาทีว่ า ความสุขอันเปนโลกียทั้งมวลลงทายดวยทุกข
ชีวิตเริ่มตนดวยเรื่องตองปกปดเพราะความอาย ทรงตัวอยูดวยเรื่องยุงยาก
สับสน และจบลงดวยเรื่องเศรา อนึ่ง ชีวิตนี้เริ่มตนและจบลงดวยเสียงคร่ําครวญ
เมื่อลืมตาขึ้นดูโลกเปนครั้งแรก เราก็รองไห และเมื่อจะหลับตาลาโลก เราก็รองไห
อีก หรืออยางนอยก็เปนสาเหตุใหคนอื่นหลั่งน้ําตา เด็กรองไหพรอมดวยกํามือแนน
เปนสัญลักษณวาเขาเกิดมา เพื่อจะหนวงเหนี่ยวยึดถือ แตเมื่อหลับตาลาโลกนั้น
ทุกคนแบมือออกเหมือนจะเตือนใหผูอยูเบื้องหลังสํานึกและเปนพยานวา มิไดเอา
อะไรไปเลย
เปรียบเหมือนภูเขาศิลาลวน สูงจรดฟา กลิ้งเขามาพรอมกันทั้งสี่ทิศ ยอม
บดขยี้สัตวทั้งหลายใหพินาศไป ฉันใด
ความแกและความตายก็ฉันนั้น ยอมครอบงําย่ํายีสัตวทั้งหลายไมเวนใคร
เลย ไมวากษัตริย พราหมณ ไวทย ศูทร จัณฑาล หรือคนรับจางทิ้งขยะมูลฝอย
ความแกและความตายนั้น อันใคร ๆ จะเอาชนะดวยกองทัพชางมาพลเดินเทา ดวย
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๕

ทรัพยหรือเวทยมนตคาถาใด ๆ มิไดเลย เพราะฉะนั้นบัณฑิตผูพิจารณาเห็นประโยชน
พึงมีศรัทธาในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ประพฤติธรรมดวย กาย วาจา ใจ
ยอมไดรับการสรรเสริญในโลกนี้ ละโลกนี้ไปแลวยอมบันเทิงในสวรรค
(ปพพโตปมคาถา ๑๕/๔๑๕/๑๔๘)

ความตายเปนประดุจเงาตามตัวของคนและสัตวทั้งหลายอยู แตบุคคลและ
สัตวหารูตัวไม หรือเหมือนเพชรฆาตถือดาบเงื้อตามหลังบุคคลอยูทุกยางกาว พรอม
ที่จะฟาดฟนอยูทุกขณะ แตมนุษยทั้งหลายก็ประมาทอยู หาสํานึกรูถึงความจริงขอนี้
ไม ชางนาสงสารเสียนี่กระไร?
ความแกและความตายติดตัวบุคคลมาตั้งแตวันแรกที่ถือปฏิสนธิในครรภ
มารดาทีเดียว แตยังไมปรากฏชัด เปนสภาพแขวงเรนอยูพรางตาใหเห็นเปนการ
เจริญเติบโต แตผูรูเรียกอาการอยางนี้วา “วัย” หมายความวา เสื่อมไป สิ้นไป หมด
ไป ตอเมื่อปจฉิมวัย ความแกจึงปรากฏชัดเจน ปกปดไมไดอีกตอไป และในที่สุดก็
ตองแตกทําลาย คือตายทุกคนบายหนาไปสูความตายตั้งแตวันแรกที่ปฏิสนธิในครรภ
มารดา
เหมือนดวงอาทิตยบายหนาไปทางทิศตะวันตกตั้งแตนาทีแรกที่ขึ้นทาง
ตะวันออก หรือเหมือนสายน้ําที่ไหลจากที่สูงลงสูที่ต่ํา ฉะนั้น
วันคืนลวงไป
ชีวติ และอายุของสัตวทั้งหลายก็เสื่อมไปสิ้นไป
ชีวิต
เปราะบางเหมือนภาชนะที่ชางหมอทําไว ทุกอยางทุกขนาดมีการแตกทําลายเปน
ที่สุด ทุกอยางที่มนุษยปองหมายตองการดิ้นรนขวนขวายหายื้อแยงทําลายลางกัน
เพื่อสมบัติอันใด สมบัติอันนั้นก็พลอยวิบัติไปสิ้น (สําหรับเขา) เพราะวิบัตอิ ันยิ่งใหญ
มาถึงเขา นั้นคือ มรณวิบัติ วิบตั ิคือความตาย ยอมทําลายสมบัติอันเปนที่ชื่นชมของ
บุคคลทุกประการ แมสรีระอันเปนที่รัก เปนที่หวงแหนแหงตนก็ตองทอดทิ้งไวถม
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แผนดิน หรือใหถูกเผาเปนเถาถาน ความไมมีโรคจบลงดวยโรค ความหนุมสาวลง
ทายดวยความแก ชีวิตสิ้นสุดลงดวยความตาย ใครจะสูงดวยยศ มากลนดวยบุญ
อุดมดวยฤทธิ์ เลิศดวยปญญา มีกําลังมหาศาลอยางไร ก็ไมพนเงื้อมือแหงความ
ตาย แมพระปจเจกพุทธเจา และพระสัมมาสัมพุทธเจาผูบรรลุถึงอมตธรรมแลว ก็ยัง
ตองตกอยูภายใตอํานาจแหงมฤตยู เมื่อเปนเชนนี้ ไหนเลาความตายจักไมมาถึงเรา
อันตรายอันเปนเหตุแหงความตายนั้นมีมากนัก เชน อันตรายจากสัตวราย
มีงูและเสือ เปนตน จากบุคคลที่เปนศัตรูคูเวรกัน จากอุปทวเหตุ เชน ถูกรถชน
พลาดลมลงในที่บางแหง และอันตรายจากโรคตาง ๆ มีโรคลมในปจจุบัน และโรค
อันเปนเหตุใหสิ้นชีวิตโดยฉับพลันอีกหลายประการ เพราะฉะนั้นจึงไมควรประมาทใน
วัย วายังหนุมสาว หรือยังไมแก ในความไมมีโรคและในชีวิต วาชีวิตของเรายังยืน
ยาว มีอยูเสมอมิใชหรือ เห็นกันอยูตอนเชา ตอนสายตายเสียแลว เห็นกันอยูตอน
สาย บายตายเสียแลว และเห็นกันอยูตอนบาย ตอนเย็นตายเสียแลว เห็นกันอยู
ตอนเย็น กลางคืนตายเสียแลว ความมีชีวิตอยูชางไมแนนอนเสียเลย สวนความ
ตายเปนของแนนอน เราจะตองตายเปนแนแท
ความมีชีวติ อยู เนื่องดวยปจจัยหลายอยาง พอขาดเหตุปจจัย ชีวิตก็
พรอมที่จะดับ เหตุปจ จัยที่กลาวนั้นคือ ลมหายใจเขาออก เมื่อหายใจเขาไปแลวไม
ออก หรือออกแลวไมเขาไป คนก็ตายในชวงระยะเวลาเพียงเล็กนอย นอกจากนี้ยัง
ตองบริหารอิริยาบถทั้ง ๔ คือ ยืน เดิน นั่ง นอน ใหเปนไปสม่ําเสมอ อุณหภูมิของ
รางกายตองมีความพอดี ขาดหรือเกินไปก็เดือดรอน รางกายนี้ตองไดขาว-น้ํา ตาม
กาลอันควร เมื่อขาดไป ไมไดในกาลที่ควรได ชีวิตก็ถึงความแตกดับ
ชีวิต – โรค - กาลที่ตาย ทีท่ อดทิ้งรางกายและคติที่ไปในเบือ้ งหนา ๕
ประการนี้ ไมมีเครื่องหมาย รูไมได สัตวโลกโดยทั่วไปรูไมได ใครเลาจะกําหนดได
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วาตนจะมีชีวิตอยูเทานั้นเทานี้ ใครเลาจะรูวาตนจะตายดวยโรคอะไร ในวันใด เดือน
ใด ปใด และตายที่ใด นอกจากนี้ยังไมอาจรูไดวาตายแลวไปเกิดที่ไหน
ในสมัยปจจุบัน ชีวิตของมนุษยนี้นอยนัก เพียงรอยปเปนอยางยิ่ง แมจะ
เกินรอยปไปบางก็ไมมาก และจะตองตายเพราะชราเปนแนแท พระผูมีพระภาคเจา
จึงตรัสเตือนไววา
ภิกษุทั้งหลาย อายุของมนุษยนี้นอยนัก พวกเขาจะตองเดินทางไปสู
สัมปรายภพ เพราะฉะนั้นจึงควรทํากุศลและควรประพฤติพรหมจรรย (คือดํารงตนอยู
ในระบอบการครองชีวิตอันประเสริฐที่ทุกขเขาถึงไดยาก
ดําเนินชีวิตตามหลักศีล
สมาธิ ปญญา) ผูที่เกิดแลวจะไมตายเปนไมมี อายุของมนุษยนี้นอยนัก คนดี หรือผู
ฉลาด ไมพึงประมาทในเรื่องอายุนั้น พึงรีบทําความดี (รีบดับทุกข) เหมือนคนที่ไฟ
ติดอยูบนศรีษะควรรีบดับเสียโดยพลัน เรื่องความตายจะไมมาถึงนั้นเปนไมมี
พระพุทธองคตรัสไวอีกวา สําหรับภิกษุผูเจริญมรณัสสติวา นาปลื้มใจหนอ
ที่เราอยูมาไดวันหนึ่งคืนหนึ่ง อยูมาไดวันหนึ่ง อยูมาไดชั่วระยะเวลาที่ฉันบิณฑบาต
ครั้งหนึ่ง เคี้ยวคําขาว ๔-๕ คํา ภิกษุผูเจริญมรณัสสติอยางนี้ชื่อวายังประมาทอยู ยัง
เฉื่อยชาอยูในเรื่องระลึกถึงความตาย สวนภิกษุใดเจริญมรณัสสติอยางนี้วา นาปลื้ม
ใจหนอ ที่เราอยูมาไดชั่วระยะเวลาเคี้ยวคําขาวคําเดียวแลวกลืนลงไป หรือเราอยูมา
ไดชั่วระยะเวลาหายใจเขาแลวหายใจออกได หรือหายใจออกแลวหายใจเขาได เรา
พึงใสใจคําสอนของพระพุทธเจา เราทํากิจของบรรพชิตไดมากหนอ อยางนี้แหละ!
ภิกษุทั้งหลาย เราจึงเรียกวา ภิกษุนั้นเปนผูไมประมาท เจริญมรณัสสติอยางเขมแข็ง
เพื่อความสิ้นไปแหงกิเลส บางคราวพระพุทธองคทรงอุปมาชีวิตดวยหยาดน้ําคางบน
ใบหญา ดวยฟองน้ําหรือตอมน้ําในความหมายวา สิน้ ไปเร็ว แตกดับเร็ว ทรงอุปมา
ชีวิตเหมือนรอยไมขีดลงในน้ํา ในความหมายวา กลับเขาหากันอยางรวดเร็ว ไม
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ตั้งอยูนาน น้ําที่ไหลจากภูเขา ไหลอยางเดียวไมไหลกลับ กอนน้ําลายที่เขาอมไวที่
ปลายลิ้นพรอมที่จะถมทิ้งโดยพลัน ชิ้นเนื้อที่เขาใสไวในกะทะเหล็ก เหล็กถูกไฟเผา
ตลอดทั้งวันยอมยอยยับไปโดยรวดเร็ว โคที่เขานําไปสูที่ฆายอมใกลความตายเขาไป
ทุกยางกาว ฉันใด ชีวิตก็ฉันนั้น มีระยะสั้น มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก บุคคล
ผูฉลาดจึงควรพิจารณาชีวิตดวยปญญา ควรทํากุศล ประพฤติพรหมจรรย เพื่อ
ถือเอาประโยชนจากความตาย ซึ่งทุกคนหลีกเลี่ยงไมได วายขามไมพนนี้ พระพุทธ
องคทรงสอนใหทุกคน ทุกวัย พิจารณาเนือง ๆ วา เรามีความแก ความเจ็บ ความ
ตายเปนธรรมดา ไมอาจลวงพนไปได นอกจากนี้ ใหพิจารณาถึงความที่จะตองพลัด
พรากจากของรักของชอบใจทั้งปวง และพิจารณาถึงกรรมวา เรามีกรรมเปนของ ๆ
ตน ตองรับผลของกรรม มีกรรมเปนกําเนิด เปนเผาพันธุ มีกรรมเปนที่พึ่งอาศัย เรา
ทํากรรมดียอมไดรับผลดี ทํากรรมชั่วยอมไดรับผลชั่ว เพราะสัตวโลกยอมเปนไปตาม
กรรม
ถึงอยางไร ความตายก็ยังมีแงดีอยูมิใชนอย เชนทําใหคนที่เคยโกรธเกลียด
ชังเราหายโกรธหรือเกลียด ใหอภัยในความผิดพลาดตาง ๆ ของเรา ความตายไม
อาจพรากความรักของคนที่รักได ยังทําคนที่รักอยูแลว รักมากขึ้น ความดีที่เคยทําไว
และยังไมคอยปรากฏเมื่อยังมีชีวิตอยู จะปรากฏมากขึ้น เดนชัดขึ้น คนที่เคยริษยาก็
จะเลิกริษยา และหันกลับมายกยองชมเชย โอกาสของเราทุกคนมีอยูนอย เวลาแหง
ความตายรุกกระชั้นเขามาทุกนาที วินาที จึงไมควรประมาท ควรรีบทํากิจที่ควรทํา
ลดละความเพลิดเพลินหลงใหลมัวเมาตาง ๆ ใหเบาบางลง อยางที่พระพุทธเจาทรง
เตือนไววา “ราเริงอะไรกันนัก เพลิดเพลินอะไรกันนัก เมื่อโลกนี้ลุกโพลงอยูดวยเพลิง
คือความเจ็บ ความแก และความตาย ทานทั้งหลายอยูทามกลางความมืดมนคือ
ความหลง เหตุไฉนจึงไมแสวงหาดวงประทีปคือ ปญญา เลา”
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