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ภาคธรรมปฏิบตั ิ
คนตายแลว - ไปเกิดไดอยางไร
พระราชสุทธิญาณมงคล
P701

คําวา กรรม หมายความวา การกระทํากรรมในชาตินั้นแลว
ใหผลในชาตินั้น การแสดงการใหผลของกรรมในชาติเดียวกันเปน
การแสดงงาย
มีเหตุผลอางอิงมากมายและบางเรื่องสามารถ
พิสูจนเห็นจริงไดไมยากนัก แตสําหรับเรื่องกรรมที่กระทําในชาติ
กอนนําผลมาใหเราในชาตินี้ก็ดี หรือกรรมที่กระทําในชาตินี้แลว
ไปแสดงตัวหรือแสดงผลของมันชาติหนาก็ดี เรื่องนีเ้ ปนเรื่องเขาใจ
ยากที่สุด และยิ่งกวานั้นกอนที่จะเขาใจวากรรมที่กระทําในชาตินี้
ไปแสดงผลของมันในชาติหนาได ก็จําเปนจะตองเขาใจเรื่องตาย
เรื่องเกิดเสียกอนดวยเหตุนนั้
โอกาสนี้อาตมาจึงไดรวบรวมนําเอาเรื่องการเกิดการตายของ
สัตว มาชี้แจงเพื่อปรารถนาจะใหทานไดทราบวา กรรมที่กระทํา
ในชาตินี้ไปแสดงผลในชาติหนาไดอยางไร ถาหากเขาใจใน
กฎแหงกรรมเลม ๗ - คนตายแลว ไปเกิดไดอยางไร
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เรื่องการเกิดการตายดีแลว การกลาวเรื่องกรรมที่นําไปใหผลใน
ภพหนาก็จะเปนการงาย แตปญหาของเรื่องการเกิดการตายนี้
ไมใชเปนปญหาเล็กนอย ตั้งแตสมัยดึกดําบรรพมาจนกระทั่งถึง
บัดนี้ ก็มนี ักปราชญราชบัณฑิตหรือศาสดาเปนอันมาก ได
พยายามคิดคนหาทางที่จะใหทราบวาคนตายแลวสูญไปเลย หรือ
คนตายแลวไปเกิดไดอีก ถาไปเกิดไดเอาอะไรไปเกิด ไปอยางไร
และเกิดอยางไร การคนควาในเรื่องนี้สืบตอมาจนนับชั่วอายุคน
ไมได จนถึงปจจุบนั นีก้ ็ยังเปนปญหาโลกแตกอยูนั่นเอง หาได
คลี่คลายออกไปจนถึงสามารถยืนยันไดไม
เรื่องคนตายไปแลวจะไปเกิดหรือไมนั้น มีความเขาใจกันไป
หลายกระแส บางทานก็เขาใจวารางกายของคนเรานี้ประกอบขึ้น
ดวยรูปหรือวัตถุ ดังนั้น เมื่อคนตาย รางกายก็ฝงจมดินไปไม
สามารถจะไปเกิดอีกได บางทานเขาใจวาตายแลวก็ตองไปเกิดอีก
ในบรรดาผูที่เขาใจวาตายแลวไปเกิดอีกไดนี้ ก็มีความเขาใจ
แตกแยกออกไปมาก เชนผูต ายจะตองไปเกิดอยูในสวรรคหรือใน
นรกก็แลวแตผลแหงการกระทําของตน และสวรรคนรกนัน้ ไดมี
ผูสรางขึ้นสําหรับลงโทษ หรือใหรางวัลตลอดนิรันดร โดยไม
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กลับมาเปนมนุษยอีก บางทานเขาใจวาคนที่ตายจะตองไปเกิด
เปนคนเทานั้น ไปเกิดเปนสัตวไมได แตบางทานวาไปเกิดเปนคน
หรือสัตวก็ได บางคนเขาใจวา จิตหรือวิญญาณ หรือเจตภูตนี้เปน
อมตะ เมื่อรางกายของคนแตกดับไปแลว วิญญาณก็จะออกจาก
รางกายลองลอยไปเกิดใหม
บางคนที่ศึกษาวิชาทางโลกทาง
วิทยาศาสตรมามาก ๆ ก็เขาใจวาถาบุคคลใดมีลูกเตาสืบตอไปอีก
เรื่อย ๆ ก็จะไปเกิดไดอีก ตามหลักของชีววิทยา เพราะลูกทุก ๆ
คนนัน้ ก็สืบตอมาจากเซลลของพอแมนนั่ เอง เมื่อสืบตอไปหลาย
ๆ ชั่วคนแลว ชีวิตเดิมก็จะปรากฏขั้นมาอีก แตบางคนกลับมี
ความเห็นวารางกายนั้นประกอบไปดวยรูปหรือวัตถุ ความรูสึกนึก
คิดนั้นเปนหนาที่ของมันสมองซึ่งไดววิ ัฒนาการทีละนอย ๆ มา
ตั้งแตดึกดําบรรพ จนมีอาํ นาจในการนึกคิดและรูสึกได แตเมื่อ
ตายแลวก็เปนอันหมดเรื่องกัน ไมสามารถที่จะเกิดไดอีกเลย
เรื่องนี้เปนเรื่องมากคนก็มากความคิดเห็น แมเจาของลัทธิ
ศาสนาใหญ ๆ หลายศาสนา ก็มีความคิดเห็นไมตรงกัน เพราะ
เรื่องคนเกิดหรือคนตายเราเห็นไดงาย ๆ แตเรื่องตายแลวไปเกิด
หรือไมเปนเรื่องลึกลับเปนปญหาโลกแตกมาจนบัดนี้
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สําหรับคําสอนของพระพุทธศาสนานัน้ พระสัมมาสัมพุทธ
เจาทรงสอนวา คนตายแลวไปเกิดอีกไดและจะไปเกิดเปน
มนุษยหรือเปนสัตวอีกก็ได แตอยางไรก็ดี พระองคมิไดสอนไว
เฉย ๆ ลอย ๆ วา คนตายแลวไปเกิดไดเทานัน้ หากแตให
รายละเอียดในเรื่องนี้ไวเปนขั้นเปนตอนอยางพิสดาร ถึงวิธีไปเกิด
ไดอยางไร มีอะไรบาง ไปอยางไร เกิดอยางไร พระองคสอนไว
ยากงายเปนขัน้ ๆ แลวตี่วุฒขิ องบุคคลผูสนใจศึกษามีพื้นฐานมาดี
ก็สามารถเขาใจไดละเอียดขึ้น
แมพระสัมมาสัมพุทธเจาสอนวา คนตายไปแลวไปเกิดไดก็ดี
แตความคิดเห็นของศาสดาอีกหลายทานนัน้ ก็ตรงกันในหลักใหญ
ๆ ของพระพุทธศาสนาทีว่ า “เกิดอีก” เทานัน้ เชนศาสนา
พราหมณ ถือวา คนตายแลวจิตหรือวิญญาณก็ลองลอยออกจาก
รางไปปฏิสนธิใหม เหตุนี้จิตหรือวิญญาณก็เปนอมตะไมมีวนั ตาย
เมื่อจากคนนี้ก็ไปสูยังคนนัน้ เมื่อจากคนนัน้ ก็ไปสูคนอื่น ๆ ตอไป
ตามลําดับเหมือนคนอาศัยอยูในบาน เมื่อบานพังลงแลวจะอาศัย
อยูไมไดก็ตองเดินทางไปหาบานอยูใหมตอไป
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แตพระสัมมาสัมพุทธเจาสอนไวตรงกันขาม พระองคสอนวา
จิตหรือวิญญาณนัน้ มิไดเปนอมตะไมมีวนั ตาย หากแตเกิดดับสืบ
ตอไปไมขาดสาย และจิตใจก็ลองลอยไปหาที่เกิดใหมไมไดเลย จะ
เทียบคนยายจากบานที่พังหาไดไม ยิ่งกวานัน้ ความเขาใจทีว่ า
การที่ไปเกิดไดก็ไปแตจิตหรือวิญญาณเทานั้น ก็เปนความเขาใจ
ผิด เพราะยังมีรูปอีกชนิดหนึ่งเรียกวา กัมมชรูป หรือ รูปอันเกิด
แตกรรมก็รวมในการปฏิสนธิดวย สําหรับในขอนี้ เปนอีกขอหนึ่งที่
ทานจะไดเห็นความพิสดารนาอัศจรรยในพระพุทธศาสนา เพราะ
ไมวาใครหรือศาสดาองคไหนที่วา คนตายแลวไปเกิดไดก็ตองไป
แตจิตหรือวิญญาณเทานัน้ มิไดแสดงการตายการเกิดอยางไรให
ชัดแจง แตพระสัมมาสัมพุทธเจาสอนวา นอกจากจิตไมใช
ลองลอยไปแลว รูปบางชนิดก็ไปเกิดได สวนจะไปไดอยางไร รูป
อะไรบาง มีเหตุผล หลักฐานขอเท็จจริงอยางไรนั้น ขอไดโปรดฟง
ตอไป
การที่เขาใจวา คนตายแลวไปเกิดไดนั้นจะตองมีความเขาใจ
ในเรื่องจิต เรื่องรูป เรื่องกรรม และเรื่องความตาย วาเหตุใดจึง
ตาย ความตายมีกี่อยาง ขณะใกลตายมีอะไรเกิดขึ้นบาง มี
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ความรูสึกอยางไรและจิตใจทํางานกันอยางไร ฯลฯ ใหเขาใจดี
เสียกอน ดังนั้นทานจึงจะเห็นไดวาเรื่องตายเรื่องเกิดนี้ จะกลาว
กันงายและใหเขาใจดีดวยนั้นยอมเปนไปไมไดเลย
กอนอื่น อาตมาขอยอนไปถึงเรื่องจิตอีกครั้งหนึ่ง ตามที่ได
กลาวมาแลวเปนตอน ๆ วา จิตนั้นเปนธรรมชาติที่รูอารมณ รูจัก
นึกคิดจดจํา จิตนั้นเปนธรรมชาติที่มีความเกิดดับสืบตอกันเสมอ
เปนนิจ มิไดหยุดนิ่งและจิตนัน้ เปนนามธรรมที่ไมสามารถมองเห็น
หรือจับตองได แตก็มีอํานาจในการสั่งสมสันดาน หรือสามารถเก็บ
เอาอารมณตาง ๆ ไวในจิตแลวก็แสดงออกซึ่งอารมณนนั้ ๆ ได
เมื่อแยกงานของจิตออกก็จะไดเปนสอง คือ
๑. การงานที่จิตกระทํา ไดแกการที่จิตขึ้นวิถีรบั อารมณ
ตาง ๆ จากทางทวารหรือประตูทั้ง ๖ คือรับอารมณทางตา หู
จมูก ลิน้ กาย และใจ เชน เห็น ไดยิน คิด เปนตน
๒. จิตเปนภวังค ไดแกจิตมิไดขึ้นวิถีรบั อารมณทางตา หู
จมูก ลิน้ กายและใจ แตจิตก็ทํางานอยูตลอดเวลา คือ เกิด
ดับ และมีอารมณที่ตดิ มาตั้งแตปฏิสนธิ
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การที่อาตมาไดแยกการงานของจิตออกเปนสองเชนนี้ เพื่อ
จะแสดงใหเห็นวา ในขณะที่รับอารมณตามทวารทั้ง ๖ จิตก็ทํางาน
และจิตที่เปนภวังค คือ มิไดขึ้นวิถีรับอารมณ จิตก็ทํางาน
เหมือนกัน
ขอ ๑. การขึ้นวิถีรับอารมณของจิตนั้น จิตจะรับอารมณหรือ
จะเกิดอารมณขึ้นไดก็จะตองอาศัยมีผัสสะ คือการกระทบ หาก
มิไดกระทบแลว จิตก็ไมสามารถรับอารมณได เชนเสียงมิได
กระทบหูแลวก็จะไมไดยิน รูปมิไดกระทบตาแลวก็จะเปนเห็น และ
อารมณหรือเรื่องที่จะเปนตัวยืนใหคิดไมกระทบกับจิตแลวก็คิดนึก
ไมไดเลย
ขอ ๒. ภวังคจิต คําวา ภวังค หรือจิตภวังคนี้มีพดู กันอยู
เสมอโดยทั่วไป แตความเขาใจของคนสวนมากนัน้ เขาใจวา ภวังค
หมายถึงจิตมีความสงบ คือนั่งอยูเฉย ๆ หรือนั่งใจลอย แตตาม
หลักของปรมัตถธรรมนั้นตรงกันขาม คําวา ภวังค หมายถึง องค
แหงภพ หมายถึง จิตตั้งแตปฏิสนธิจนถึงจุติคือ ตาย ขณะใด
ที่จิตมิไดยกขึน้ สูอารมณ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ และ
ขณะนั้นจิตก็เปนภวังค ภวังคจิตที่เห็นไดงาย ๆ ก็คือคนกําลัง
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หลับสนิท ขณะหลับสนิทจะไมมีความรูสกึ ตัวเลย ขณะใดจิตมี
ความรูสึกขึ้นในอารมณจากทวารทั้ง ๖ แลว ขณะนั้นจิตก็พนไป
จากเปนภวังค ความจริงขณะที่เราเห็นหรือไดยินหรือคิดนั้น จิตก็
ขึ้นวิถีรบั อารมณ แลวก็มีภวังคจิตขึ้นสลับอยูตลอดไป ทั้งนี้เปนไป
โดยรวดเร็วมาก ดังนัน้ เราจึงไมรูสึก
ก็เพราะ
การที่อาตมานําทานมาสูความเขาใจที่สับสนนี้
ปรารถนาจะใหทานทราบวาในขณะที่จิตมิไดขึ้นวิถรี ับอารมณ จิต
ก็เปนภวังค จิตเปนภวังคนี้จะไมมีความรูสกึ แตถึงจะไมรูสึกก็ดี
จิตก็ทํางานคือเกิดดับ สืบเนื่องกันไปอยูเปนเนืองนิจและมีอารมณ
เหมือนกัน แตเปนอารมณที่อยูในจิต มิไดแสดงออกมาใหเราเห็น
ไดยิน หรือรูสึกไดเปนอารมณเกาทีส่ ืบเนื่องตอมาจากปฏิสนธิ ถา
จะเปรียบกับไดนาโมทําไฟ ก็คือ ไดนาโมทีก่ ําลังหมุนอยู มิได
หยุดนิ่งนั่นเอง มันพรอมที่จะสงกระแสไฟไปจุดยังหลอด ถาเปด
สวิทชขึ้นภวังคจิตก็มิไดหยุดนิ่งอยูเฉย ๆ แตกําลังทํางานอยู
เหมือนกัน พรอมที่จะรับอารมณอยูเสมอ
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การที่อาตมาแสดงจิตที่ขึ้นวิถรี ับอารมณและภวังคจิตนั้น ก็
เพื่อจะไดนําทานเขาไปสูเรื่องของความตาย วาบุคคลที่กําลังจะ
ตายนั้นจิตกําลังทํางานอะไรอยู
ตอไปนี้อาตมาจะไดแสดงถึงเรื่องวาดวยความตายเสียกอน
วามีเหตุอะไรบางที่จะมาทําใหตาย
ตามพุทธภาษิต พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแบงความตาย
ออกเปนสวนใหญ ๆ ไวเปนสองประการคือ
กาลมรณะ หมายความวา ถึงเวลาที่จะตองตาย
อกาลมรณะ หมายความวา ยังไมถึงเวลาที่จะตองตาย
ทั้งนี้ยอมแสดงใหเห็นวาความตายนั้น เมื่อถึงเวลาหรือถึงที่แลวจึง
ตายก็มี และเมือ่ ยังไมถึงเวลาหรือถึงที่แลวตายก็มี
คําวา มรณุปปตติ แยกศัพทออกเปน ๒ คือ มรณะ และ อุป
ปตติ มรณะ แปลวาตาย อุปต ติ แปลวาเกิดขึ้น หมายถึงความ
ตายและความเกิดขึ้น มรณุปปตตินั้น พระสัมมาสัมพุทธเจาทรง
แสดงไวมี ๔ ประการ คือ
๑. อายุกขยะ หมายถึง ตายโดยสิ้นอายุ
๒. กัมมักขยะ หมายถึง ตายโดยสิ้นกรรม
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๓. อุภยักขยะ หมายถึง ตายโดยสิ้นอายุ และสิ้นกรรม
๔. อุปจเฉทกกัมมะ หมายถึง ตายดวยอุบัติเหตุตาง ๆ
มาตัดรอน คือยังไมสนิ้ ทั้งอายุและยังไมสิ้นกรรม
อายุกขยะ ตายโดยสิ้นอายุ ขอนี้ไดแกสัตวทั้งหลายตองตายไป
โดยสิ้นอายุ เพราะสัตวทุกชนิดยอมจะมีชีวิตอยูภายในขอบเขต
ของอายุขัย เชนเตามีอายุ ๑๓๐ ป ชางมีอายุ ๓๐๐ ป ยุงมีอายุ
๑๕ วัน เปนตน
มนุษยในปจจุบนั นีม้ ีอายุขัยเพียง ๗๕ ปก็ตาย แมวาจะมีผมู ี
อายุมากวา ๗๕ ปบางก็เพียงเล็กนอยเทานั้น การที่โลกในปจจุบนั
คนควาสรีระของมนุษย จนมีความรูละเอียดประณีต คนควาใน
เรื่องอาหารและหยูกยาสารพัดเพื่อประสงคจะใหมนุษยปราศจาก
โรคภัยมาเบียดเบียนแลวจะไดมีอายุยืนนัน้ ถึงจะคนควากันตอไป
สักเพียงใด วิทยาศาสตรการแพทยจะเจริญกาวหนาไปสักเพียง
ไหน ก็เปนการชวยไดเพียงเล็กนอยเทานั้น เพราะการมีอายุยืน
หรืออายุสั้น มิไดมีเหตุเพียงในดานวัตถุอยางเดียวเทานัน้ แต
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ความจริงมีเหตุอื่นที่สําคัญมากอีกหลายประการ ซึ่งจะไดกลาวใน
โอกาสตอไป
กัมมักขยะ ตายโดยสิ้นกรรม ในขอนี้หมายถึงการที่สัตวทั้งหลาย
เกิดขึ้นมาและเปนไปนัน้ อาศัยกําลังของกรรมที่หลอเลี้ยง หรือ
สนับสนุนใหชีวติ ดําเนินไปไดอยางไร
อาตมาจะใหเหตุผล
ขอเท็จจริงในภายหลัง ขณะนี้กําลังกลาวถึงเรื่องความตาย การที่
จะตองกลาวถึงกรรมก็เพราะเกี่ยวพันไปถึง
 หาอะไรมาก
อุภยักขยะ ตายเพราะสิ้นอายุและกรรม ขอนี้ไมมปี ญ
ดวยความตายที่เกิดขึ้น เพราะสิ้นอายุนั้น หมายถึงแกเฒาอายุ
มากแลว รางกายก็หมดกําลังที่จะอยูตอไปได ทั้งกรรมที่สนับสนุน
ใหคงชีวิตอยูก็หมดลงดวย บุคคลผูนั้นถึงแกความตายดวยเหตุทั้ง
สอง
อุปจเฉทกกัมมะ หมายถึงตายดวยอุบัติเหตุตาง ๆ มาตัดรอน
ทั้ง ๆ ที่ยังไมถึงอายุขัย และยังไมสิ้นกรรม เชนตกตนไมตาย
หรือถูกรถทับตาย ความตายในขอนีเ้ ปนความตายโดยเหตุตาง ๆ
อันเปนปจจุบนั มิไดสิ้นอายุ หรือมิไดมีกรรมแตอดีตมาตัดรอน แต
ถึงแมดังนัน้ ก็อาศัยกรรมแตอดีตเปนแรงสง เชนกรรมแตอดีตเปน
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ตัวสงใหเขาไปอยูในเรือนจํา
แลวไปติดโรคระบาดตายภายใน
เรือนจํา เปนตน
เพื่อความเขาใจงายขึ้นสําหรับความตายทั้ง ๔ ประการนี้
ทานไดเปรียบเทียบไวกับดวงประทีปที่ใชน้ํามัน คือ ชีวิตทั้งหลาย
เปรียบเสมือนประทีปหรือโคมไฟที่อาศัยน้ํามัน ธรรมดาโคมที่
อาศัยน้ํามันนัน้ ไฟจะดับไดก็ดวยเหตุ ๔ ประการคือ
๑. เพราะเหตุที่หมดน้ํามัน
๒. เพราะเหตุที่หมดไส
๓. เพราะเหตุที่หมดทั้งน้าํ มันและหมดไส
๔. เพราะเหตุที่มีอุบัติเหตุอยางใดอยางหนึ่ง เชนลมพัน
หรืออะไรมาทับใหดับ
๑. เมือ่ โคมไฟหมดน้ํามัน ไฟก็จะดับ ขอนีห้ มายถึงชีวิต
ทั้งหลายจะถึงแกความตายเมื่อสิ้นอายุ
๒. เมือ่ โคมไฟหมดไสไฟก็จะดับ หมายถึงชีวิตทั้งหลายเมื่อ
สิ้นกําลังของกรรมที่สนับสนุนใหชีวติ คงอยูแลวก็จะถึงแก
ความตาย
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๓.

เมือ่ โคมไฟหมดน้ํามันและหมดทั้งไส ขอนี้ไดแกชีวิต
ทั้งหลายตองสิ้นชีวิตไปเพราะหมดอายุและกําลังของกรรมที่
จะใหคงอยู
๔. เมือ่ โคมไฟถูกลมพัดดับ ขอนีไ้ ดแกยังไมสิ้นอายุ และ
กรรม แตตองตายดวยรับอุบัติเหตุอยางใดอยางหนึง่ สําหรับ
ในขอ ๑-๒-๓ ตายเพราะถึงเวลาทีต่ องตาย สําหรับในขอ ๔
ขอเดียวเทานัน้ ที่ผูตายยังไมถึงคราวที่จะตองตาย แตก็ตาย
ลงไปเพราะเหตุในปจจุบัน
เมื่อทานไดทราบเหตุความตายโดยยอ ๆ แลวก็ควรจะทราบ
ตอไปวา ขณะใกลจะตายนั้นเกิดอะไรขึ้น ทั้งจิตใจและรางกาย
ทํางานกันอยางสลับซับซอนอยางไร การแสดงในเรื่องนี้ไมใชงาย
ถาจะกลาวโดยละเอียดแลวก็จะตองใชเวลามาก และจะตองมีภาพ
ของวิถีจิตในวิถีตาง ๆ และตารางแสดงรูปอันเกิดแตกรรม จิต อุตุ
และอาหารดวย วาเกิดดับสืบตอกันไปยังภพใหมไดอยางไร
อาตมาไดกลาวมาแลวถึงเรื่องจิตวามีการงานอยู ๒ อยาง คือ
ขณะรับอารมณทางทวาร ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใน และจิตในขณะ
เปนภวังค คือ ไมรูสึกตัวเลย บุคคลผูซึ่งใกลจะถึงแกความตายนั้น
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จะตองเกิดอารมณขึ้น ไมทางทวารใดก็ทางทวารหนึง่ ทั้ง ๖ ทวาร
นี้
การเกิดอารมณขึ้นตอนใกลตายนั้นเปนธรรมดา บุคคลใดจะ
ตายลงโดยไมเกิดอารมณขึ้นกอนทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
ไมไดเลย ไมวาจะตายโดยฉับพลันทันทีอยางไรก็ตาม เพราะจิต
นั้นยอมเกิดดับโดยรวดเร็วมาก และจะตองอาศัยกําลังของกรรมที่
เกิดขึ้น ขณะใกลจะตายนั้นเปนตัวนําสงใหเกิดการปฏิสนธิขนึ้
บุคคลที่ใกลจะตายนั้นยอมมีอารมณ แตอารมณจะดีหรือราย
ก็ได เชนไดเห็นสิ่งสวยงามเปนที่นา นิยม คนไขก็จะมีหนาตา
แจมใสยิ้มแยม แตถาไดเห็นสิง่ ที่นาเกลียดนากลัว หรือหวาดเสียว
คนไขก็แสดงอาการตื่นเตนตกใจ ขวัญหาย หนาตาบูดเบี้ยว คนที่
ดูแลคนไขที่ใกลจะตายมักจะไปประสบ
การที่อารมณไดเกิดขึ้นขณะเมื่อใกลตายใหเห็นไปตาง ๆ ก็
เปนการประกาศวาบุคคลผูนั้นจะไปเกิดในสุคติหรือทุคติอยางไร
ดังนั้นเราจึงเห็นวา โดยมากคนที่อยูใกลชิดกับผูตายจึงบอก พระ
อรหัง แกคนไข และศาสนาอื่นก็บอกสิ่งที่ดีงามตาง ๆ ชี้ทาง
สวรรคใหแกคนไข
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เรื่องของความตาย เปนเรื่องสําคัญชิ้นสุดทายของชีวิต
ผูใดเขาใจดี
ก็จะเปนเครื่องชวยตัวเองและคนอื่นไดมาก
ความไมเขาใจหรือผิดพลาดไปเพียงเล็กนอย ก็อาจทําใหเกิด
การเสียหายรายแรงอยางยิง่ แกชีวิตไปชั่วกาลนานได
แตอาจมีผูสงสัยวา เหตุใดคนที่ใกลจะตาย ทําไมจึงตองเกิด
อารมณขึ้น อะไรทําใหเกิดอารมณ หรือเห็นไปตาง ๆ นานา เพียง
อารมณท่เี กิดขึ้นเทานัน้ จะนําไปสูสุคติ หรือทุคติไดจริง หรือคนที่
กําลังจะตายมีความรูสกึ หรือเจ็บปวดอยางไรบาง การงานทีจ่ ิต
และรางกายไดกระทําไปขณะชีวิตใกลจะแตกดับ ตลอดจนถึงมี
อะไรบางปฏิสนธิ เพราะตามหลักพระพุทธศาสนาถือวา ผูใด
เขาใจวาจิตของผูตายนั้นเองลองลอยไปหาที่เกิดใหม
ก็เปน
ความเห็นผิด และเขาใจวาจิตเทานั้นที่ปฏิสนธิไดก็เปนความเห็น
ความเห็นที่ถูกนั้นอยางไร
อาตมาจะไดกลาวตอไป
ที่ผิด
ตามลําดับ
ตามหลักปรมัตถธรรม หรือตามสภาวะนั้น คนตายหรือสัตว
ตายไมมี คนตายหรือสัตวตายเปนแตเพียงเราสมมุติพูดกันให
เขาใจเทานัน้ อันหมายถึงวา คนที่ไมหายใจแลวคือคนตาย แต
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สภาวธรรมกลับตรงกันขาม
คนจะตายหรือคนกําลังมีชีวิตอยู
ธรรมชาติของจิตก็เกิดดับสืบตอกันไป
และทํางานการเชนนัน้
เจตสิกซึ่งมีหนาที่ประกอบกับจิต ก็เกิดดับสืบตอกันไปเชนนัน้
หรือแมแตรูปที่เกิดขึ้นในรางกายก็เกิดสืบตอกันเชนนัน้ เหมือนกัน
ความแตกตางกันมีอยูแตเพียงวา จิต เจตสิก และรูปของคนตาย
ไดปรากฏอยูยังภพใหม หรือที่ใหมเทานั้นเอง ถาถอนเอาความ
ยึดถือที่สมมุติวา เปนคนหรือสัตวออกเสีย ก็เหมือนกับไฟฟาที่เกิด
อยูที่นี่ เมื่อมีเหตุมีปจจัยก็ไปเกิดอยูที่โนนอันเปนไปตามธรรมดา
ธรรมชาติแมเหล็กก็จะตองมีความดึงดูดเสมอ ธรรมชาติของจิตก็
จะตองรับอารมณอยูมิไดหยุดหยอนเชนเดียวกัน คนที่กําลังมีชีวิต
อยูหรือคนที่ใกลจะตายก็เหมือนกัน จิตยอมรับอารมณอยู อัน
เปนไปตามธรรมชาติ ตางกันแตวา เมื่อคนใกลจะตาย เราเรียกชื่อ
อารมณนั่นวา กรรมนิมิต คตินิมิต
อาตมาไดกลาวถึงอารมณเกิดขึ้นไดอยางไรมาบางแลว แตได
พูดไปเพียงยอ ๆ เทานั้น จึงขอเพิ่มเติมใหละเอียดขึ้นอีกเล็กนอย
พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงสอนวา สภาวะ คือ ธรรมชาติ
ทั้งหลายจะเกิดขึ้นไดนนั้ จะตองอาศัยเหตุ ถาปราศจากเหตุเสีย
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แลวก็หาเกิดขึ้นมาไดไม แตเหตุที่วานี้มีหลายชั้น เปนเหตุใกล ๆ
ตื้น ๆ เผิน ๆ เห็นงายก็มี และเหตุทไี่ กล ๆ ลึกซึ้ง เห็นไดยากก็มี
ปญหาตาง ๆ ของชีวิต เชน ชีวิตคืออะไร มาจากไหน เปนเรื่องล้าํ
ลึก ถาไมไดอาศัยสัพพัญุตญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจา เราก็
จะเขาไมถึงเลย
อารมณที่จะเกิดขึ้นก็เหมือนกัน อยูเฉย ๆ มีนจะเกิดขึ้นมา
เองก็หาไม อารมณจะเกิดขึ้นไดก็ตองอาศัยเหตุเหมือนกัน เชน
อารมณที่เกิดขึ้นทางตาและหูตองมีเหตุดังนี้
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
ความตั้งใจนัน่ เอง
เมื่อมีเหตุทั้ง ๔ ประการนี้มาประชุมหรือจรดพรอมกันเขา
แลว การเห็นก็มักจะเกิดขึ้นทันที ถาเหตุทงั้ ๔ นีม้ าประชุมพรอม
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กันแลวจะไมเกิดการเห็นขึ้นก็ไมได แตถาหากขาดไปเสียอันใด
อันหนึง่ หรือหลายอันแลว การเห็นจะเกิดขึ้นไมไดเหมือนกัน เชน
ประสาทตาไมดี รูปารมณ อันไดแกคลื่นแสงไมมี ขาดแสงสวาง
หรือขาดความตั้งใจ ทีจ่ ะเห็น
เหตุใหเกิดการไดยินมี ๔ ประการคือ
๑. โสตปสาทะ ไดแกประสาทหู
๒. สัททารมณ ไดแกเสียง คือความสั่นสะเทือนของอากาศ
๓. วิวรากาสะ ไดแกชองวางในหู
๔. มนสิการ ไดแกการทําอารมณใหแกจิต คือ ตั้งใจ
เมื่อเหตุทั้ง ๔ ประการนี้มาประชุม หรือจรดพรอมกัน เมื่อนัน้
ก็จะปรากฎการณไดยินขึ้นทันที
การไดยินที่จะปรากฏการณ
เกิดขึ้นไดโดยขาดเหตุไปแมอันหนึง่ อันใดแลว
การไดยินก็ไม
เกิดขึ้นเลยเปนอันขาด
การที่พระสัมมาสัมพุทธเจา
ทรงสอนในเรื่องนี้ไวกม็ ิได
ประสงคจะใหศึกษาวิชาสรีรศาสตร หากแตพระองคตองการแสดง
เหตุ แมแตอารมณที่เกิดขึ้นทางตา หรือหู ก็ตองอาศัยเหตุใหเกิด
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ธรรมทัง้ หลายตองอาศัยเหตุจึงจะเกิดขึ้นได มิไดเกิดขึ้นมา
ลอย ๆ เปนการใหผูศึกษาเขาใจในเหตุผล ไมใหยึดมั่นในความ
จริงที่สมมุติอันเปนมายา และเปนการปฏิเสธความเขาใจทีว่ าพระ
ผูเปนเจาหรือพระพรหมเปนผูส รางโลกโดยสิ้นเชิง
อาจจะมีผูคิดเห็นวาเหตุใหเกิดเห็น การไดยิน ตองมีคลื่นแสง
และคลื่นเสียง คือความสัน่ สะเทือนของอากาศ และคิดวาทาง
วิทยาศาสตรเพิ่งจะคนพบเมือ่ ไมนานมานี่เอง เรากําลังหันเหให
เรื่องสภาวธรรมเขาไปอิงวิชาวิทยาศาสตรที่คนควาขึน้ มาได
ความจริงหาไดเปนเชนนัน้ ไม พระองคทรงสอนมาตั้ง ๒,๕๐๐
ปมาแลว เพียงแตถอยคําเทานั้นที่แตกตางกัน สวนความหมาย
นั้นเปนอันเดียวกัน ในขอนี้อาตมาขอยกกลาวสักเล็กนอย
พระองคสอนวา รูปารมณ (รูปที่เห็น) ที่เกิดขึ้นแลวมา
กระทบกับตาทําใหเห็นไดนั้น จะตองอาศัยแสงสวาง และรูปา
รมณดังกลาวมานี้จะเกิดดับสลับซับซอนที่ตา และประสาทตาที่รับ
การกระทบของรูปารมณที่วานั้น ก็ตั้งอยูตรงตาดําซึ่งมีขนาดโต
เทาหัวของเหา ประสาทที่ตั้งอยูตรงตาดําโตเทาหัวเหานีเ้ องเปน
ตัวรับการกระทบรูปารมณ
ซึ่งไดแกคลื่นของแสงนั่นเอง
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ยิ่งกวานั้น
พระองคยังแสดงถึงรูปารมณนวี้ า มีความเกิดดับใน
จํานวนตอจํานวนจิตทีเ่ กิดดับ ๑๗ ขณะใหญหรือ ๕๑ ขณะเล็ก
ในเรื่องการไดยินก็เหมือนกัน สัททารมณ คือ เสียงยอม
กระทบที่ประสาทหูโดยการเกิดดับสลับซับซอนกันอยู พระองคชี้
ถึงขนอันละเอียดออนในจํานวนเทาใด ตั้งอยูภายในแองน้ํา สีอะไร
ภายในชองหู และจิตจะมารับอารมณที่ตรงนี้ ขอที่นาสังเกตอีก
ประการหนึ่งก็คอื เหตุที่จะไดยิน ๔ ประการนัน้ มี วิวรากาสะ คือ
ชองวางภายในหูรวมอยูดวย ซึ่งตรงกับหลักวิทยาศาสตร เพราะ
ถาไมมชี องวาง คือ อากาศภายใจชองหูเสียแลว ความสั่นสะเทือน
ของอากาศก็จะไมสามารถเขาไปกระทบกับประสาทหูได การได
ยินก็จะไมบังเกิดขึ้น
อาตมาไดกลาวมาเพียงยอ ๆ และเพียงสองทวาร คือ ตากับ
หู เทานั้น สวน จมูก ลิ้น กาย ใจ จะงดเสียเพราะจะเสียเวลามาก
ที่อาตมาไดกลาวมานี้ เปนการนําเอาคําสอนที่แสดงเหตุใกล ๆ
เพื่อใหผูศึกษาไดเขาใจเรื่องการเกิดอารมณ และคลายความยึด
มั่นในตัวตน คน สัตว เพราะการที่คลื่นของแสงและคลื่นเสียงมา
กระทบกับประสาทตาและประสาทหูนั้น ก็เกิดดับอยูตลอดเวลาที่
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เห็นและไดยิน จิตทีเ่ ขาไปรูอารมณตาง ๆ นั้น ก็เกิดดับอยู
ตลอดเวลาเหมือนกัน สวนการที่เห็นเปนคน เปนสัตว นารัก นา
เกลียด สวยหรือไมสวย อะไรตาง ๆ นั้น จิตไดสรางรูปขึ้น คือจิต
ไดสรางเปนมโนภาพหรือจินตนาการขึ้นเทานัน้ เอง หาไดเปน
สาระแกนสารทีจ่ ะยืนยงคงทนไม สวนเหตุไกลยังมีอีกเปนอันมาก
เชนเพราะอะไรปสาทรูป คือ ประสาทรับอารมณตาง ๆ จึงมีแกคน
และสัตวทั้งหลายได อะไรเปนผูสรางขึ้น เมื่อมีเหตุทั้ง ๔ มา
ประชุมพรอมกันแลว ทําไมคนจึงเห็นและไดยินได ขณะเห็นหรือ
ไดยิน จิตใจและรางกายทํางานกันอยางไร
อารมณที่เกิดขึ้นทางทวารทั้ง ๖ ไมวาจะเปน ตา หู จมูก ลิ้น
กาย หรือใจก็ตาม เมือ่ กลาวโดยสรุปแลวก็จะเห็นไดวาจะตองมีรูป
คือ อารมณมากระทบกับจิต ถาไมมรี ูปมากระทบกับจิตแลว ก็จะ
เกิดอารมณขึ้นไมไดเลยเปนอันขาด ซึง่ ทางธรรมเรียกการกระทบ
นี้วา ผัสสะ เชนการทีจ่ ะเห็นไดนั้นจะตองมีรูปมากระทบตา จะได
ยินไดจะตองมีรูปคือเสียงมากระทบหู และจะคิดนึกเรื่องราวอะไร
ไดก็จําเปนจะตองมีรูป คือ เรื่องราวทีค่ ิดนึกนัน้ มากระทบใจ
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บัดนี้ก็มาถึงปญหาที่วา คนที่ใกลจะตายนั้นเกิดอารมณขึ้นได
อยางไร ถาไมเกิดอารมณขึ้น คือจิตกําลังเปนภวังคอยูก็จะไมตาย
เพราะเหตุใด อารมณที่เกิดขึ้นมีดีบางไมดีบางจะนําผูตายไปพบ
กับอะไร
อาตมาไดกลาวมาแลวในตอนตน ๆ วา ตามหลักสภาวะหรื
อปรมัตถธรรมนั้น ไมมีคนเกิดคนตาย คนเกิดคนตายเปนเรื่อง
สมมุติ จิตก็มีธรรมชาติเกิด ดับ และรับอารมณอยูเสมอเปนนิจ ไม
วาจะมีชีวิตอยูหรือความตายไดมาถึง ดังนั้นคนไขที่ใกลจะตาย
ไดรับคําบอกเลาถึงพระอรหันต หรือเรื่องที่ทําบุญใหทาน
คนไขก็จะเกิดอารมณนั้นขึ้น หรือเปนเรื่องกระทบกระเทือน
ใจในทางไมดี เชน เกิดความเสียใจวาตัวจะตองตาย หรือ
ลูกหลานทําอะไรใหไมถูกใจ
หรือมีความหวงใยในทรัพย
สมบัตทิ ี่อยูเบือ้ งหลัง คนไขก็จะเกิดอารมณขึ้นกอนหนาจุติ
คือตาย แตถา จะจุติคือใกลจะตายจริง ๆ แลว จะบอกหรือให
คติอะไรแกคนไขไมไดเลย คนไขจะตายเชนนี้ ทวารทั้ง ๕ จะ
รับอารมณไมได คือจะไมเห็น ไมไดยนิ ไมไดกลิ่น ไมรูรส
และแมเอาไฟไปจี้ก็จะไมรูสึก คนไขจะมีความรูอยูเ พียงทวาร
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เดียวคือ ทางใจ เทานั้น และเมื่อเหลืออารมณแตเพียงทางใจ
อารมณนั้นก็แจมใสชัดเจนดุจการมองดูวัตถุโต ๆ ยามเที่ยง
ถาคนไขเห็นสิง่ ที่ดี หนาตาก็จะแจมใสผุดผอง และถาเห็นสิ่ง
ที่นากลัวนาหวาดเสียว คนไขก็จะแสดงความตกใจ หนาของ
คนไขก็แสดงออกมาใหเห็นไดชัด
บัดนี้อาตมาคิดวา ควรจะคิดถึงประเด็นสําคัญในเหตุผลที่วา
คนที่ตายแลวไปเกิดอีกไดนั้น อะไรเปนเหตุเปนปจจัยที่จะนําให
ผูตายไปเกิด คิดวาทานทั้งหลายก็คงถือวาอันนีเ้ ปนเรื่องสําคัญไม
นอย
อาตมาก็ขอแสดงอํานาจที่ผลักดันใหการปฏิสนธิเกิดขึ้น
เสียกอน สวนวิธีที่จะไปอยางไร เกิดอยางไรจะไดกลาวตอไป
ปญหาที่วา อะไรเปนเหตุเปนปจจัยนําสัตวทั้งหลายให
ตองเวียนเกิดเวียนตาย หรือตองสืบตอไปยังภพใหมมิได
หยุดหยอนนัน้ ถาจะวาอยางงาย ๆ สั้น ๆ ที่สุดก็คือ เรา
อยากจะเกิดตอไปนัน่ เอง คนทุกคน สัตวทุกตัว ตายแลวตองไป
เกิดอีกก็เพราะมีจิตปรารถนาจะอยูตอไปอีก มีจิตปรารถนาจะไป
เกิดใหมอีก ความปรารถนานั้นก็มีกาํ ลังความสามารถอันมหาศาล
แมวาความปรารถนานั้นจะไมอาจมองเห็นหรือจะสัมผัสไมไดก็
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ตาม ผูที่ไดศึกษาพระพุทธศาสนาในขั้นละเอียดก็จะไดเห็นความ
จริงอันนาพิศวงนี้
ตั้งแตเราตื่นนอนขึ้นมาในเวลาเชา
แลวหลับไปในเวลา
กลางคืน ตลอดเวลาเหลานัน้ เราไดไขวควาหาอารมณอยูเรื่อย ๆ
ประเดี๋ยวเราก็ตองการเห็น ตองการไดยิน ตองการคิด ตองการ
เคลื่อนไหวอิริยาบถ ความตองการหรือความปรารถนาเหลานัน้
มิไดหยุดยั้งเลย มีแตเพิ่มพูนขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเราไดอะไรสมความ
ปรารถนาแลวเราก็ปรารถนาอยางอื่น และอยางอื่น ๆ ตอไปอีก
โดยมิไดวางเวนเลยตลอดชีวิต เพื่อความดํารงอยูของชีวิต เพื่อให
ชีวิตแจมใสสดชื่นเบิกบาน เพื่อใหทุกขเบาบางหรือหายไป เรา
ปรารถนาทีจ่ ะไดเห็น ไดยิน ไดกลิ่น ไดลิ้มรส ไดถูกตอง ไดคิดนึก
เรื่องที่ดี ๆ ที่เราพอใจนั้น ๆ อยูเสมอ ครั้นเมื่อไดอารมณอันเปนที่
พึงพอใจแลว ก็ติดอกติดใจในอารมณนนั้ ๆ อยางแนนหนาแลวหา
ลูทางทีจ่ ะไดมาซึ่งอารมณที่ตนพอใจนั้นใหยิ่ง ๆ ขึ้นไปอีก ความ
พอใจในอารมณตาง ๆ เหลานัน้ ก็ยอมประทับไวในจิตอยางมั่นคง
มิไดหลุดถอน ความปรารถนาทีจ่ ะไดอารมณความยินดีติดใจใน
อารมณตาง ๆ เหลานี้ ทางธรรมเรียกวา โลภะ ตัณหา คําวา
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ตัณหานี้ผูที่มิไดศึกษาพุทธศาสนาก็เขาใจวา หมายถึงในเรื่องชู
สาวหรือเของเซ็กสเทานัน้
แตความจริงตัณหามีความหมาย
ยิ่งกวานั้นคือ หมายถึงความยินดีติดใจในอารมณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
จากทวารทั้ง ๖ นัน้ เอง เชนยินดีติดใจในการเห็น ไดกลิ่น ไดลิ้มรส
และสัมผัส ไดคิดนึกตาง ๆ
แมแตอารมณทเี่ ปนโทสะ คือ ความไมพอใจในอารมณก็เปน
เหตุใหเกิดตัณหาไดเหมือนกัน เชน เมื่อเราเห็นสิ่งที่ไมดีหรือได
ยินเสียงอันระคายโสตประสาท เราก็ไมพอใจ เมื่อไมพอใจแลวเรา
ทําอยางไร เราก็หลีกหนี เราหลีกหนีไปไหน เราก็หลีกหนีเพือ่ หา
สิ่งที่ดีที่พอใจตอไปใหม หรือเราไดกลิ่นเหม็น เราก็ไมชอบใจ
เพราะมันเปนอารมณทเี่ ราไมพึงปรารถนา เราก็ไปใหพนจากกลิ่น
เหม็นนัน้ แตก็หนีไปไมพนจากการที่จะแสวงหากลิ่นที่หอมหรือ
อารมณที่ตองใจอื่น ๆ ตอไปใหม นีก่ ็แสดงวาอารมณที่ไมพอใจก็
เปนเหตุ เปนปจจัยนําไปสูอารมณทพี่ อใจจนได
เมื่อเราไดอารมณที่พอใจแลว เราก็มีความยินดี ติดใจใน
อารมณนั้น อารมณนนั้ ๆ ก็จะฝงมัน่ ประทับไวในจิตใจ ความยึด
มั่นนี้ทางธรรมะ เรียกวา อุปาทาน เชนเรารับประทานอาหาร
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อะไรอยางหนึ่งมีรสอันโอชะเปนพิเศษจนทําใหเราติดใจ ความติ
ดอกติดใจนัน้ จะเก็บประทับเอาไวแนนหนา ถามีโอกาสก็พยายาม
หาใหไดซึ่งรสหรืออารมณนนั้ อีก หรือเราดูภาพยนตรเรื่องที่สนุก
มาก ๆ เราก็ติดอกติดใจอยากจะดูเรื่องที่สนุก ๆ ใหยิ่ง ๆ ขึ้นไป
อีกถามีโอกาส
ความยินดีติดใจในอารมณ หรือ ตัณหานีม้ ีกําลังมากเกินที่
ผูใดผูหนึ่งจะคาดคิดวามันจะเปนไปได ถามิไดศึกษาใหเขาใจถึง
ความละเอียดในพระพุทธศาสนา ก็จะไมมีทางทราบไดเลย แมแต
เพียงคิดก็ไมมีใครไดคิดไปถึงเสียแลววา กําลังตัณหานี้เองที่
เปนตัวนําใหการปฏิสนธิเกิดขึ้น ชาติแลวชาติอกี มิไดหยุด
หยอน ซึ่งก็คือการที่เราปรารถนาทีจ่ ะเกิดตอไปนั่นเอง
บัดนี้ก็ถึงปญหาที่วา เหตุใดเมื่อเจตนาหรือตัณหาประทับลง
ไวในจิตอยูเสมอแลว กําลังของเจตนาหรือตัณหานัน้ จึงผูกมันรัด
รึงสัตวทั้งหลายไวใหคงอยูในวัฏฏะ จนไมสามารถดิ้นรนใหรอดไป
ได
กําลังของกรรม คือ ตัณหาที่เกิดขึ้นตั้งแตเชาจนถึงเวลาหลับ
สนิทนัน้ วันหนึ่ง ๆ มิใชเล็กนอย ถารวมกันตั้งแตเกิดจนกระทั่ง
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ตายแลว
ก็หมดปญหาทีผ่ ูใดจะคิดหรือคาดคะเนไดวามากสัก
เทาใด ประเดี๋ยวก็อยากเห็น อยากไดยิน อยากไดลิ้มรส และ
อยากคิดนึก ฯลฯ ซ้ําแลวซ้ําอีกวันยังค่ํา และเมื่อไดรับอารมณ
เหลานัน้ สมความปรารถนาแลว ก็อยากไดอารมณอื่น ๆ อีกไมมี
วันจบสิ้น
เมื่อเราเห็นเด็ก ๆ อายุ ๑๐ ป เลนดนตรีไดเกง เมื่อเราเห็น
เด็ก ๆ อายุ ๑๐ ขวดเขียนรูปไดดี เราก็พูดวา เขามีอุปนิสัย เราก็
พูดวาเขาไดถายทอดศิลปเหลานั้นตามสายเลือดจากพอหรือแม
ถาไมใชพอแมก็ปู ยา ตา ยาย คนใดคนหนึ่งซึ่งคงจะตองมีคน
หนึ่งจนได
นักอาชญาวิทยา นักจิตวิทยา หรือนักวิทยาศาสตรทาง
ชีวภาพ เมื่อพบเด็กที่เหลือขอและชอบขโมย ก็จะกลาววาเด็กคน
การที่เขาเปนผูรายก็
นี้ไดสืบสันดานมาจากพอแมที่เปนผูราย
เพราะมีสันดาน หรือมีเลือดของพอแมของเขาติดมา ซึ่งความจริง
นักอะไรตอนักอะไรทั้งหลายเหลานี้ ไดสืบสวนคนความาไดแต
เหตุผลใกลว ๆ ตื้น ๆ เผิน ๆ แคเกิดมาเทานั้นเอง เพราะเขายัง
ไมเขาใจเลยวาจิตนั้นคืออะไร สามารถสืบตอกันไปไดอยางไร เขา
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จะเขาใจใหถูกตองไดสมบูรณ
เพราะเขามิไดศึกษาจากพระ
สัพพัญุตญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจา
ทําอยางไรก็จะให
ความเขาใจของเขาถูกตองสมบูรณไมได เพราะเขาไดเขาใจผิดไป
วามันสมองนัน้ เปนตัวจิต ซึ่งไดวิวัฒนาการมาแลวนับจํานวนเวลา
เปนพันเปนหมืน่ ลานป จนสามารถมีความคิดอาน จนจําทุกขสุข
ได มนุษยทั้งหลายเกิดสืบตอกันมาตามสายโลหิตจากสปอรมาโต
ซัวของบิดาและโอวัมคือไขของมารดา และอุปนิสัยใจคอของเด็ก
จะสถิตอยูภายในยีนสซึ่งอยูในเซลลนั้น
ซึ่งเราไดตรวจสอบ
คนความาได และจากกลองขยายหลายพันเทาอันเปนรูปหรือวัตถุ
ซึ่งเขาจะรูไดแนแตทางเดียวเทานัน้
อาตมาไดกลาวมาแลววา จิตนั้นเกิดดับสืบตอกันไปเรื่อย
ๆ ไมวาจะเปนหรือตาย จะหลับหรือตื่น และมีอํานาจสั่งสม
สันดาน เหตุฉะนั้น อุปนิสยั สันดาน หรือสัญชาตญาณของ
เด็กเหลานั้นจึงมิไดสืบสายโลหิตมาจากพอแม เพราะจิตเปน
นามธรรม ซึ่งไมสามารถแบงแยกจิตของพอแมแยกออกมา
เปนของเด็กได หากแตเปนจิตดวงใหมคือ ผูที่ไดตาย
ตางหากมาปฏิสนธิ
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คงจะมีบางทานที่สงสัยวา ถาเปนจิตดวงใหมมาปฏิสนธิ มิได
ถายทอดมาตามสายเลือดแลว ก็เหตุใดเลา อุปนิสัยใจคอของเด็ก
เชนชอบในทางศิลปะหรือมีสันดานเปนผูราย จึงไปเหมือนกับพอ
แมของเด็กเหลานัน้ ได
ปญหานี้ ผูท ี่ศึกษาธรรมะมาพอสมควรก็จะไมประหลาดใจ
เลย เพราะเขาจะเขาใจเรื่องการปฏิสนธิของจิตวา
จิตจะตอง
ปฏิสนธิไปตามความเหมาะสม ไปตามเหตุปจจัย เชน ถาอาตมา
เอาแกวน้ํารอนมาตั้งไวบนโตะนี้ ภายนอกของแกวก็จะไมมีไอน้ํา
มาจับไดเลย แตถาอาตมานําแกวน้ําแข็งมาวางแลว ในไมชาเราก็
จะเห็นน้ําติดอยูเปนหยด ๆ โดยรอบแกว ทั้งนี้เพราะความเย็น
ของน้ําแข็งเปนเหตุเปนปจจัยใหละอองของน้ํามาจับได ถา ก. มี
สันดานหยาบคายเปนผูรายเต็มตัว ข. ซึ่งเปนสุภาพบุรุษรอย
เปอรเซ็นตก็ไมอาจจะรวมเปนรวมตาย สนิทสนมหรือเปนน้าํ หนึ่ง
ใจเดียวกันได เพราะไมมีความเหมาะสมกันเลย โดยนัยนีจ้ ิตที่มี
อุปนิสยั ในทางชั่วจึงปฏิสนธิในพอแมที่มสี ันดานผูราย และ
จิตที่โงเงา หรือไมสูจะเต็ม จึงชอบปฏิสนธิในพอแมที่เปนคน
จิตทราม
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การศึกษาเรื่องจิตตามหลักของพระพุทธศาสนาใหเขาใจแลว
ก็จะเห็นไดวา มีเหตุผลขอเท็จจริงที่จะเปนไปดังนั้นอีกมากมาย
อาตมาเห็นวาเวลามีนอยก็จะของดเสีย
อาตมานําทานมาเชนนี้ ก็เพื่อจะแสดงกําลังพลังของตัณหา
หรือกําลังของกรรม คือ เจตนา หรือความปรารถนาวาสามารถ
สงผลสืบตอกันไปได เพราะจิตทีม่ ีนิสัยในทางดนตรีก็โดยชาติที่
แลวมามีเจตนาอันรุนแรง เฝาอบรมฝกหัดจนชํานาญดวยใจรัก
นิสัยอันนี้ก็สืบตอมาถึงชาตินี้ ถาเราจะจับเอาเด็ก ๑๐๐ คน ที่ไมมี
นิสัยเชนนีม้ าฝกหัด
ก็หาอาจฝกหัดวิชาดนตรีใหเปนผูมี
ความสามารถจริง ๆ แมแตสักคนหนึ่งหาไดไม และถาเอาคน
๑๐๐ คน ที่ไมมีนิสัยตลกคะนองมาแสดงเปนตัวตลกคนทั้ง ๑๐๐
คน ที่ไมมีนิสัยตลกคะนองมา แสดงเปนตัวตลกทั้ง ๑๐๐ คน ที่
แสดงอยูตอ หนาเรานัน้ ก็จะทําใหรูสึกสงสาร เพราะทําใหเราขบขัน
ไมไดเลย
แนนอน ชางเขียนที่สามารถ นักประพันธทมี่ ีคารมคมคายซึ่ง
ประชาชนชอบอกขอบใจทั่วทิศ
นักประดิษฐเรืองนาม
นักวิทยาศาสตรชั้นนํา หรือตัวตลกลิเก ละคร ที่มีคนหัวเราะทอง
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คัดทองแข็ง หรือนักอะไร ๆ เหลานี้จะไมมีเลยที่จะฝกฝนจน
กลายเปนบุคคลชั้นนําเพียงในชาตินี้ชาติเดียว ความจริงบุคคล
เหลานีย้ อมมีวาสนาคือ ไดรับการอบรมมาแลวหลาย ๆ ชาติ
ทั้งนัน้
และการที่เขาเปนไดเชนนัน้ ก็ยอมแสดงใหเห็นถึงความ
ปรารถนา เขาวา กําลังของความปรารถนาแตอดีตนั้น
สามารถสงผลใหจนถึงปจจุบันและอนาคตได
อารมณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นทางทวารทั้ง ๖ นั้น ทุกอารมณก็ยอม
ประทับสั่งสมไวในจิตอยางสลับซับซอนมากมาย
กําลังของ
อารมณก็ยอมมีเจตนาหรือความปรารถนารวมอยูดวย
ความ
ปรารถนามีกําลังมากก็ยอมเปนไปตามปรารถนานัน้ ๆ ความ
ปรารถนาทีจ่ ะไดภพชาติใหมหรือที่จะเกิดใหมนนั้ เอง ที่ทาํ ใหชาติ
มิไดสิ้นสุด ไมวาจะเปนความปรารถนาโดยตรงหรือโดยปริยายก็
ตาม
ธรรมชาติของกรรมที่กระทํานั้นเปนสิ่งที่นาพิศวง เพราะไมมี
ตัวตนทีเ่ ราจะถูกตองได จะวัดหรือจะชั่งตวงก็ไมได แตก็มีอํานาจ
แสดงกําลังความสามารถได
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เมื่อหญิงสาวและชายหนุมผูกสมัครรักใครกัน ยิ่งนานวันก็จะ
ยิ่งเพิ่มพูนความรักมากยิ่งขึ้น เพราะเห็นใจกัน เอาอกเอาใจกันทุก
อยาง ความรักของชายหนุมหญิงสาวคูนี้เปนไปอยางดูดดื่มมั่นคง
อยูหลายป เมือ่ จะตองพรากจากกันไปโดยเด็ดขาดเมื่อใด ทั้งสอง
ฝายก็จะตกอยูในความเศราเสียใจอยางสุดซึ้ง เจาเฝาแตครุนคิด
ถึงกันอยูมิรูวาย วันละหลายสิบหรือหลายครั้ง ทั้งนีเ้ พราะอะไร
เรื่องความรักใครเห็นอกเห็นใจกันก็เปนอดีตไปแลว เปนเรื่องเกา
ที่ดับไปแลว เหตุใดกรรมที่ทาํ ไวในอดีตจึงไดกอใหเกิดความทุกข
หรือเศราเสียใจอยูมิไดหยุดหยอน
อาตมาไดกลาวมาแลววา อารมณทเี่ กิดขึ้นไดนั้น จะตองมี
เหตุ จะเกิดขึ้นลอย ๆ หาไดไม เชน การที่จะเห็นไดก็ตองมีคลื่น
แสงมากระทบตา จะไดยินก็ตองมีคลื่นเสียงมากระทบหู และจะคิด
ไดก็จะตองมีเรื่องที่คิดนั้นมากระทบใจ เหตุนี้จึงเห็นไดวา ในกรณี
ของหนุม สาว เกิดความเศราเสียใจคูนี้ ก็จะตองมีเรื่องมากระทบใจ
เปนแนนอน มิฉะนัน้ ความเศราเสียใจจะเกิดขึ้นมาหาไดไม แต
อะไรเลาเปนเหตุเปนปจจัยใหเกิดอารมณเสียใจเหลานั้นขึน้
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ไมมีผูใดจะปฏิเสธไดเลยวาอารมณเหลานัน้ มิไดเกิดขึ้นมา
แตอารมณเกา ๆ คือ เจตนาหรือความปรารถนาที่จะเปนของซึง่
กันและกัน รักกัน เอาใจกัน และจะแตงงานอยูกินดวยกันนั่นเอง
เปนเหตุเปนปจจัย จิตจึงไดสรางใหเห็นหนา เห็นกิริยาทาทาง
เห็นความดีของแตละฝาย อารมณเกา ๆ เหลานัน้ คือ กรรมแต
อดีตที่ดับไปแลวนัน่ เอง แตมิไดสูญหายไปไหน อารมณเกาหรือ
กรรมเกา หรือความปรารถนาเกานั้นเองไดเกิดกําลังอํานาจขึน้
กําลังอํานาจนีไ้ ดมากระทบจิตอยูเสมอมิไดหยุดหยอน ซึง่ กระทํา
ใหกรรมที่ทําไวแลว ๆ นัน้ กลับยกขึ้นมาสูอารมณใหมอกี ภาพ
เกา ๆ ก็ไดถูกสรางขึ้นใหมซา้ํ ๆ ซาก ๆ ทําใหมองเห็นหนาคูรักที่
กลังยิ้มอยางหวาน เห็นความนารักเอ็นดู เห็นความเอาอกเอาใจ
หรือความเสียสละของแตละฝาย ภาพประทับใจทั้งหลายแหลก็ได
ถูกยกขึ้นมาปรากฏอยูเฉพาะหนา เหมือนกําลังดูภาพยนตร หรือ
มีเสียงกระซิบมากระซิบอยูที่ขางหูวา รัก รัก มิไดหยุดหยอนเลย
การที่อาตมานําตัวอยางนี้ขนึ้ มาแสดง ก็เพือ่ จะใหทานไดเห็น
กําลังของกรรม กําลังของความปรารถนา หรือตัณหาวาแมมันไม
มีตัวตนก็ดี แมมันจะเกิดขึ้นในอดีตและดับไปแลวก็ดี มันก็ยังมี
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ความสามารถที่จะแสดงออก ซึง่ การกระทบกับจิตอันกอใหเกิด
อารมณขึ้นไดมิไดหยุดหยอน ทั้งนี้เพื่อใหทานไดเห็นหนาตาไว
เพียงนิดเดียวกอน
กําลังของกรรมหรือตัณหานีย้ ังมีกวานัน้
มากมายนัก สามารถสรางภพสรางชาติก็ยังไดอีก และคนที่ตาย
แลวไปเกิดก็ดวยตองอาศัยกําลังของกรรมนี่เองผลักดัน ทั้งมิได
สืบตอไปแตจิตอยางเดียวเทานั้น หากแตดวยอํานาจของกรรม
หรือตัณหานีย้ ังมีอานุภาพสรางรูปขึ้นในภพใหมไดดวย แตเพื่อให
เขาใจงาย อาตมาขอนําวิชาทางโลกเขามาประกอบดวย
รางกายของเรานี้ คือ รูปหรือวัตถุ เมื่อนักวิทยาศาสตรยอย
ใหเล็กลง สวนทีเ่ ล็กที่สุดไดแกปรมาณู ปรมาณุประกอบดวย
นิวเคลียรอยูตรงศูนยกลาง มีอนุภาคโปรตอน คือ ประจุไฟฟา
บวก และมีอิเล็กตรอนประจุไฟฟาลบวิ่งวนอยูรอบแกนกลาง แลว
ยังมีอนุภาคอีกชนิดหนึง่ ที่ไมมีประจุไฟฟาเลย
เรียกชื่อวา
นิวตรอน
เมื่อวาโดยรูปหรือวัตถุแลว
รางกายของเรานี้ก็ไมมอี ะไร
นอกจากประจุไฟฟาหรือพลังงาน ตรงตามทฤษฎีของ ไอนสไตน
นักวิทยาศาสตรและนักคํานวณผูยิ่งใหญของโลกในขณะนี้ ซึ่งได
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กลาววา พลังงานก็คือสสารและสสารก็คือพลังงาน มันเปนการนา
ประหลาดมหัศจรรยเพียงใดหรือไมที่รางกายโต ๆ ที่มองเห็นและ
สัมผัสไดของคนเรานีม้ าจากพลังงานที่มองไมเห็น สัมผัสไมได ชั่ง
ตวงก็ไมได
อาตมาไดกลาวถึงรูป
และวัตถุจากวิชาการทางโลกมา
เล็กนอยแลว
อาตมาจะขอกลาวถึงรูปหรือเรื่งอวัตถุทาง
พระพุทธศาสนาใหทานฟงดูบางวา พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงยอย
วัตถุทั้งหลายออกเปนอยางไร
พระองคสอนวา เม็ดขาวสารเม็ดหนึง่ เมื่อแยกออกเปน ๗
สวน สวนหนึ่งนั้นจะเทากับหัวของเหา ใน ๑ หัวของเหานีย้ อย
ออกไปอีก ๓๖ สวน ๑ สวนก็จะเปน ลิกขา ๑ ลิกขานี้ยอยออกไป
อีก ๓๖ สวน ๑ สวนก็จะเปน รถเรณู ๑ รถเรณูยอยออกไปอีก ๓๖
สวน ก็จะเปน ตัชเชรี ใน ๑ ตัชเชรีนี้ยอยออกอีก ๓๖ สวนแลว ๑
สวน นัน้ จะเปน ๑ อณู และ ๑ อณูนี้ยอยออกเปน ๓๖ สวน ๑
สวนนัน้ ก็จะไดแก ๑ ปรมาณู
อาตมาไมสามารถจะตอบไดวา คําวา ๑ ปรมาณูของทาง
วิทยาศาสตรกับ ๑ ปรมาณูของธรรมะนัน้ แตกตางกันเทาใด แต
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ขอใหทานลองคูณดูวา ทางธรรมะนั้นยอยออกไปจากหัวของเหา
จนถึงปรมาณูนนั้ จะเปนขนาดไหน ในขณะนี้เราไมสามารถที่จะ
เห็นหรือถูกตองไดแลว แตถงึ กระนัน้ ก็ยังคงเปนรูปอยู คือเปนรูป
ที่สุขุมละเอียดมาก และนอกจากนี้พระองคยังแสดงตอไปวา ใน ๑
ปรมาณูนั้น ทุก ๆ ปรมาณูโดยมิไดยกเวนยอมจะมีธาตุ ปถวี
อาโป เตโช วาโย ไดแกธาตุดิน น้ํา ไฟ ลม (โปรดทําความเขาใจ
ในธาตุ ๔ ตามหลักพระพุทธศาสนาดวย มิไดมีความหมายตรงไป
ตามตัวหนังสือ เชน ธาตุน้ํา ก็ไมใชน้ําทีเ่ ราดื่ม เพราะธาตุน้ําเปน
สุขุมรูป มองไมเห็น สัมผัสไมไดเปนตน) แลวยังมี วรรณะ คันธะ
รสะ โอชะ คือ รูปรางหรือสี มีกลิน่ มีรสและโอชะ (หมายถึง
รางกายยอยใหเปนประโยชนได) ดังนั้น ๑ ปรมาณูจึงมี ๘ เรียกวา
อวินิพโภครูป ๘ และพระองคยังไดสอนตอไปวา ปรมาณูทงั้ หลาย
เหลานัน้ หาไดติดเปนอันหนึง่ อันเดียวกันไม แมเราจะเห็นวัตถุใด
เปนแทงทึบ ปรมาณูทุกปรมาณูยอมถูกคั่นดวย ปริเฉทรูป คือ
ชองอากาศหรือชองวาง นั่นคือ รูปทั้งหลายที่เราเห็นเปนแทงทึบ
นั้น แทจริงมีรูปโปรงโดยตรง
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พระองคทรงสอนเรื่องปรมาณู ก็มิไดมีความปรารถนาจะสอน
ใหศึกษาวิชาสรีรวิทยา หรือใหทําลูกระเบิดปรมาณูเพื่อจะไดทิ้งใส
กัน พระองคปรารถนาจะชี้ใหเห็นถึงความไมแนนอนคงทนของรูป
เพราะยอมเปลีย่ นแปลงอยูทุกขณะมิไดหยุดนิ่ง อยาไดยึดถือเปน
จริงเปนจังมัน่ คง และเพื่อไมใหหลงงมงายเชื่อเฉพาะที่ตามองเห็น
เทานั้น ถาเชื่อเพียงเทานัน้ ก็จะไดชื่อวาโงเขลา มองไมเห็นความ
จริงของธรรมชาติ แลวก็หาวาธรรมชาตินั้นเจาเลหเ จามายา และ
ยิ่งกวานั้น พระองคตองการแสดงสภาวะของรูปเหลานีว้ า กรรม
หรือ ตัณหายอมมีอานุภาพสรางรูปอันประณีตนี้ในรูปของ
ปรมาณู หรือในรูปของพลังงาน ในขณะที่ปฏิสนธิตั้งตนขึ้นใน
ภพใหมไดดวย แตสวนจะสรางรูปอะไรในภพใหมไดอยางไรนั้น
จะไดกลาวตอไป
ไดกลาวมาแลววา จิตนั้นเปนธรรมชาติที่รับอารมณ มี
อารมณอยูเสมอ และอารมณที่เกิดขึ้นนัน้ ก็ดวยเหตุตาง ๆ กัน
แตสําหรับคนที่ใกลจะตาย
อารมณเกิดขึ้นในขณะใกลตาย
เรียกวา กรรมอารมณ กรรมนิมิตอารมณ คตินิมิตอารมณ
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๑.

๒.

ผูใดทํากรรมอะไรไว ไมวาจะเปนดีหรือชั่วก็ตาม เมื่อ
ทําไวมาก ๆ กรรมเหลานั้นก็มักจะกระทํากับจิตทําให
เกิดอารมณขึ้น คือ ทําใหจิตไดสรางเปนมโนภาพ โดย
อาศัยอานุภาพของกรรมในอดีตใหเปนไปตาง
ๆ
นานา เปนตนวา ฆาสัตวมาก ๆ ก็มักจะเห็นการฆา
สัตว เชน ยิงนก ตกปลา ทําบุญใหทานมาก ๆ หรือ
รักษาศีล เจริญภาวนา ก็มักจะเห็นการทําบุญใหทาน
อารมณที่เกิดขึ้นนีเ้ ปน กรรมอารมณ
บุคคลผูใกลจะตายเห็นนิมิตตาง ๆ อาจจะเปนทางตา
หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็ได เชน เห็นอุปกรณการทํากุศล
หรืออกุศลที่ตนไดเคยกระทํามา
เห็นธงทิวเครื่อง
ตกแตง หรือขบวนแหบวชนาค ทอดกฐิน ซึง่ เปนกุศล
ทางฝายอกุศลก็เปน แห อวน มีด ไม เครื่องดักหรือ
จับสัตว เห็นเครื่องมือการพนันหรือคิดอะไรทําอะไรก็
มองเห็นเปนเลขทาย ๓ ตัว อารมณทเี่ กิดขึ้นนั้น
เรียกวา กรรมนิมิตอารมณ
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บุคคลผูใกลตาย เกิดนิมิตขึ้นเห็นถ้ํา เห็นเหว เห็น
ปลอง เห็นการทรมานสัตวก็ดี หรือเห็นปราสาทราชวัง
ที่ทําดวยทอง เห็นราชรถอันวิจิตร บางทีไมมีในเมือง
มนุษยก็ดี อารมณที่เกิดนี้เรียกวา คตินิมิตอารมณ
สัตวทั้งหลายขณะที่ใกลจะจุติ คือ ตาย จะตองเกิดอารมณขึ้น
ไมกรรมก็กรรมนิมิต หรือคตินิมิตอันใดอันหนึ่ง สัตวที่จะตายจะไม
เกิดอารมณขึ้นเลยนั้นยอมเปนไปไมได ไมวาจะตายชาหรือโดย
ทันที อยางไรก็ตาม ทั้งนี้กเ็ พราะอารมณกรรมนั้น ๆ ยอมเปน
กําลังงานอันสําคัญที่จะผลักดันใหเกิดการปฏิสนธิขึ้น กรรม กรรม
นิมิต คตินิมิตนัน้ เปนอารมณครั้งสุดทายในชาตินั้น ๆ ที่ทรงอิทธิ
ทําใหมภี พชาติสืบตอไป
อารมณที่เกิดขึ้นครั้งสุดทายนี้ เปนทีห่ มายไดแนนอนวาจะตอ
ไปเกิดตามที่ตนไดเห็น เหมือนเราทําแบบแปลนแผนผังไวแลว
ปลูกสรางที่อยูอาศัยตามแบบแปลนนัน้ ๆ เชน ผูที่จะไปเกิดเปน
มนุษย ยอมเห็นครรภของมารดา ผูที่จะไปเกิดยังเทวภูมิยอ มเห็น
เทพยดา นางฟาหรือวิมาน ผูที่จะไปเกิดในนรกก็ยอมเห็นการเผา
ผลาญสัตวเห็นเปลวไฟ ผูที่จะไปเกิดเปนเปรตก็เห็นปลองเห็นหุบ
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เขาอันตกอยูในความมืดมิด
ผูที่จะไปเกิดเปนสัตวเดรัจฉานก็
ยอมจะเห็นสัตวหรือเห็นเชิงเขา ชายน้ําเปนตน ทุกคนก็มี
จุดหมายปลายทางคือ ความตาย ไมวาพระราชาหรือกระยาจก
ไมวาเทวดาหรือสัตวนรก ไมเลือกวาจะเปนเด็กหรือผูใหญเปนหัว
เลี้ยวหัวตออันสําคัญ สําหรับผูที่ฉลาดในเรือ่ งของชีวิตควรจะตอง
ศึกษาใหรู เมื่อเชนนี้การศึกษาเรื่องความตายจึงเปนการสมควร
อยางยิ่ง จะไดชื่อวาไมตกอยูในความประมาท เพราะศึกษาเลา
เรียนเรือ่ งความตายเสียใหเขาใจดีแลวก็ยอมมีหวังอยูเปนอันมาก
ที่จะไปเกิดในสุคติภูมิ
การมองดูคนไขที่ใกลตาย จะแสดงกิริยาอาการตาง ๆ แมจะ
ทายที่ไปของผูนั้นไมถกู ตองรอยเปอรเซ็นตก็จริง แตก็มีสวนถูก
เปนอันมาก ดวยการที่คนไขเกิดอารมณขึ้นเหมือนความฝน ภาพ
นั้นยอมชัดเจนแจมใสมาก จิตของคนไขจะมีความยินดีหรือตกใจ
กลัวก็ยอมจะมองเห็นจากการแสดงกิริยาอาการตาง ๆ เชน ถา
คนไขเห็นนายนิรยบาลถือหอกโตเทาลําตาล กําลังเงือดเงื้อจะพุง
ลงมาทรวงอก หรือเห็นน้ําทองแดงกําลังเดือดพลานจะไหลเขาใน
ปาก หรือเห็นแรงกา ๓ ตัวโต มีปากเปนเหล็กกําลังจะฉีกเนื้อของ
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ตัวกิน หรือเห็นอสุรกายโตใหญราวกับภูเขาดําทมิฬกําลังผานเขา
มาทําราย เมื่อคนไขเห็นเชนนี้ก็จะมีความตกใจก็จะตองโอดครวญ
ดวยเสียงอันดัง ก็จะแสดงอาการหวาดหวั่นสะดุงกลัวอยางนา
สงสาร หรือแลบลิ้นปลิน้ ตารองโวยวายใหคนชวย เชนนี้อบายภูมิ
ก็มีหวังได ถาคนไขเห็นนิมติ ที่ปรากฏนัน้ เปนพระเปนเณร เห็น
ปราสาทราชวัง เห็นอาภรณอันประณีต เห็นคนรักษาศีลคนให
ทาน และคนไขก็ยิ้มยองผองใสหนาตาอิ่มเอิบหรือหัวเราะ เชนนี้
สุคติก็มีหวังได
เมื่อเราเอื้อมมือ ไปหยิบอะไรอยางหนึ่งบนโตะที่อยูขางหนา
ตลอดเวลาตั้งแตเริ่มเคลื่อนมือไป จิตยอมจะสั่งการโดยตลอด เหตุ
นี้เองถาหากมือที่เอื้อมไปนัน้ ยังไมถึงสิ่งของที่ตองการ เกิดมีเสียง
เอะอะขึ้นจิตก็จะสั่งใหหันไปดูที่เสียงนั้น มือที่เอื้อมก็จะคางอยู คือ
เกร็ง โดยทํานองเดียวกันนี้ คนที่ใกลจะตายเมื่อเกิดอารมณขึ้น
ครั้งสุดทาย จะเปนยินดีหรือตกใจก็ตาม ก็ยอมแสดงกิริยาทาทาง
นากลัว หรือยิ้มแยมทันที จุติจติ (ตาย) ก็เกิดขึ้น ซากศพของผูนั้น
ก็ปรากฏอาการคางอยู ซึ่งทําใหเราพอทายวาจะไปสุคติ หรือทุคติ
ไดเปนสวนมาก
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พระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงแยกกรรมที่จะเปนเหตุนําให
สัตวไปปฏิสนธิ ๔ ประการคือ
๑. ครุกกรรม (กรรมหนัก) ทางฝายกุศล เชน ทําฌาน
ทางฝายอกุศล เชน ฆาพอ ฆาแม เปนตน กรรมนี้เปน
กรรมหนักมีกําลังมาก ดังนัน้ เมือ่ เวลาจุติคือตาย
กําลังของกรรมนี้กจ็ ะเกิดขึ้นเปนชนกกรรม นําไปสู
การปฏิสนธิ
ไมมีกรรมใดมาขัดขวางไดเพราะเปน
กรรมหนัก มีกาํ ลังมากตองใหผลกอน
๒. อาสันนธรรม (กรรมใกลตาย) บุคคลใกลจะตายจะ
ไดรับอารมณอะไรก็ไดที่เกิดขึ้นติดชิดกับความตาย
เชน ขณะนัน้ เห็นพระพุทธรูป ไดยินเสียงสวดมนต
เปนตน
๓. อาจิณณกรรม (กรรมที่ทําอยูเสมอ) ถาอาสันนกรรม
มิไดใหผลแลว อาจิณณกรรมก็จะมาใหผล ขอนี้ก็คือ
บุคคลทั้งหลายยอมกระทํากรรมอยูเสมอ เมื่อเชนนี้
กรรมที่กระทําอยูเสมอนี้ก็มีโอกาสมากที่สุด จะกระทบ
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จิตทําใหเกิดอารมณขึ้นแลวแตอารมณนนั้ จะเปนกุศล
หรืออกุศล
๔. กตัตตากรรม (กรรมเล็กนอย) ถากรรมอื่น ๆ
ทั้งหมดไมใหผลแลว กรรมเล็ก ๆ นอย ๆ ก็จะมา
ปรากฎในอารมณนําไปสูการปฏิสนธิได
ทั้ง ๔ ขอนี้ขอกลาวแตเพียงยอ ๆ เพราะเกรงวาจะเสียเวลา
อานมากเกินไป
อารมณที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาใกลจะตายนัน้ พระสัมมาสัม
พุทธเจา ทรงแยกออกเปน ๒ คือ
๑. มรณาสันนกาล
๒. มรณาสันนวิถี
จิตที่ขึ้นวิถีรับอารมณนี้ ทานจะเห็นวามี ๑๗ ขณะใหญ จิตแต
ละดวงมีขณะเล็ก ๓ คือ อุปปาทขณะ ฐิตขิ ณะ ภังคขณะ ฉะนัน้ ใน
วิถีหนึ่งก็มี ๕๑ ขณะเล็กใน ๑๗ ขณะใหญ หรือวิถีหนึ่งนี้เกิดดับ
วนเวียนอยูเปนอันมากจึงไดยินครั้งหนึ่ง เพราะจิตเกิดดับรวดเร็ว
ยิ่งนัก จนเราไมสามารถจะจับจังหวะขาดไดเลย
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ดังที่ไดกลาวมานี้เรียกวา มรณาสันนกาล คือ เวลาใกลจะ
ตาย คนไขจะมีอารมณเสมอ ไมทวารใดก็ทวารหนึ่ง นอกจากจะ
ถึงแกวสิ ัญญี ไดแกสลบไป มรณาสันนกาลนี้ อาจเปนอยูเร็วหรือ
ชาก็ได เชน วินาทีหนึง่ หรือสัปดาหหนึ่ง หรือหลายสัปดาห
คนไขที่อยูในเขตนี้มีโอกาสที่จะกลับคืนชีวิตขึ้นมาอีก เมื่อเหตุของ
ความตายตาง ๆ ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนยังไมแสดงผล แตถา
หากถึง มรณาสันนวิถี คือ วิถีตอมา อันเปนวิถีสุดทายของชาตินี้
แลวก็จะไมมีหวังที่จะคืนชีพไดอีกเลย
ในขณะมรณาสันนกาลนี้ ถาเปนเวลาหลายนาที หรือหลาย
วัน คนไขก็จะเกิดอารมณตาง ๆ ขึ้นอยางสับสน กลับไปกลับมา
ถาไมมคี รุกกรรม คือ กรรมอันหนักแลว ก็จะเปนอาสันนกรรม คือ
กรรมใกล ๆ ตายนั้น เชน เห็นอะไร ไดยินอะไร หรือผูดูแลคนไข
จะใหอารมณ เปนตนวา เอาภาพวัดวาอารามหรือพระพุทธรูปมา
ใหดู นิมนตพระมาสวดมนตใหไดยิน บอกใหระลึกถึงพระอรหันต
ใหระลึกถึงบุญกุศล หรือขอธรรมะตาง ๆ ถาเคยทํากรรมฐาน ก็ให
ทําสมถะ หรือ วิปสสนากรรมฐาน ฯลฯ
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ถาคนไขเคยศึกษา หรือเคยสนใจในธรรมะมากอน การพูด
เรื่องตายเรื่องเกิด หรือใหสติอะไรก็ได แตถาคนไขไมคอยสนใจใน
ธรรมะมากอน หรือคนไขเปนคนเหตุผลนอย ชอบทําบุญใหทาน
อยางเดียว ไมชอบศึกษา หรือคนไขมีความกลัวตายมากเปนทุน
อยูแลว การใหสติดังกลาว คนไขรูเทาทันก็จะบังเกิดความตกใจ
หรือเสียใจวาตัวจะตองตาย หรือคิดวาลูกหลานจะแชงใหตายเพื่อ
จะเอาสมบัตหิ รือเกิดความอาลัยเสียดายชีวิตขึ้นมา หรือเปนหวง
ทรัพยสินเงินทอง เรือกสวนไรนาที่ยงั มิไดแบงปนสวน เมื่อตายลง
ก็มีหวังไปสูทุคติ
ในขณะมรณาสันนกาลนี้ ถาคนไขทําอกุศลมามาก คนไขก็จะ
แสดงกิริยาอาการตาง ๆ ทีน่ า กลัว บางทีกห็ ลายวัน เพราะไดเห็น
หรือไดยินเสียง หรือจิตไดสรางภาพอันนาหวาดเสียวขึ้น ถาคนไข
มิไดตกอยูในวิสัญญี คือ สลบหรือเขาไปตกอยูในความหลง มี
โมหะมากแลว เราก็มีหวังจะแกอารมณไดโดยวิธีการตาง ๆ
แลวแตกรณี แตถาคนไขขาดสติและหลงอยูเสมอแลว ความหวัง
เชนนัน้ ก็จะอยูหางไกล หรือสิ้นหวังเอาเสียทีเดียว แตถึงอยางไรก็
ดี ผูที่พยาบาลคนไขที่มีใจอารี มีจิตเปนกุศล ก็ยอมจะพยายามจน
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สุดความสามารถ เพราะเสียสละเวลาเพียงเล็กนอยนั้น อาจจะให
ประโยชนอันมหาศาลแกคนไข เขายอมไมใหเวลาอันเปนนาที
ทองเหลานั้นสูญเสียไป
ในขณะมรณาสันนกาล อารมณที่มกั จะเกิดกับคนไขไดมาก
ที่สุดก็คือ อาจิณณกรรม ซึ่งไดแกกรรมที่กระทําอยูเสมอในขณะที่
ยังมีชีวิตอยู กรรมที่ทํามาชํานาญเหลานั้นก็มักปรากฏแกคนไข
เชนเคยทํากุศลหรืออกุศลในทางใดเสมอ ๆ กรรมเหลานั้นก็จะ
กระทบกับจิต ทําใหเห็นไปตาง ๆ นานาเดนชัด เหมือนวาภาพ
นั้นเปนจริงเปนจังตอหนาตอตา ขอนีข้ อใหทานเทียบกับความฝน
ของทานในคืนวันที่ความฝนนัน้ ชัดเจนมาก ๆ เชนเห็นการใหทาน
รักษาศีล เจริญภาวนา เห็นวัดวาอาราม บางทีก็แสดงกิริยาอาการ
ออกมาดวย คนไขจะยิ้มแยม จนหัวเราะ จะเอื้อมมือไขวควาดวย
หนาตาชื่นบาน ถาเปนฝายอกุศลก็จะเอะอะโวยวาย จะทําทาทาง
ถอยหนีดวยความหวาดกลัว ถาตกเบ็ดลอปลาชํานาญก็มักจะทํา
มือยก ๆ เหมือนยกคันเบ็ด ถาชอบชนไกก็มักจะเอาหัวแมมือชน
กันจนเลือดออก ถาชอบฆาหมูก็มักจะรองอิ๊ด ๆ เปนเสียงหมู ถา
หมั่นฆาสัตวอยูบอย ก็มักจะเห็นสัตว เห็นเลือดไหลนอง เห็นภาพ
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ตัวเองอยูในกระทะน้ํารอนที่กําลังเดือดพลาน ถาชอบเลนหวย
ภาพหวย ก.ข. ก็จะปรากฏขึ้น
ขณะมรณาสันนกาลนี้ ถาคนไขไมกลับฟนแลวก็นับวาเห็นหัว
เลี้ยวหัวตออันสําคัญยิ่งของชีวิต เพราะอาจจะไปมีความสุขอยาง
สุดแสนที่จะพรรณนา หรือไดรับทุกขเวทนาสาหัสก็ได ดังนั้น เรา
ผูซึ่งยังไมถึงมรณาสันนกาล
ก็เปนการสมควรยิ่งนักที่จะไม
ประมาท จะตองหมั่นกระทําอาจิณณกรรมที่เปนฝายกุศลเอาไว
จะเปนทําทาน รักษาศีล หรือเจริญกุศลภาวนาก็ได ถายิ่งศึกษา
ธรรมะใหมาก ๆ ก็ยิ่งดี
ถาเดินทางไปยังที่ใดที่หนึง่ ในเวลาค่ําคืนเดือนมืด
ทานก็
จะตองถือตะเกียงไปดวย ทานจึงจะเดินทางไปไดโดยสะดวก แต
ถาทานเดินทางนี้บอย ๆ จนชํานาญเสียแลว ทานก็ไมจําเปนตอง
ถือตะเกียงไป ทานก็จะเดินไปไดงาย ๆ เกือบจะไมตองคิดดวยซ้ํา
วาตรงไหนเปนหลุมเปนบอ หรือตรงไหนจะรกจะคดเคี้ยว มีกอน
อิฐกอนหินอยูทไี่ หนอยางไร ทานก็จะกาวขามหลบหลีกและเลี้ยว
ไปไดคลองแคลวโดยไมตองการแสงสวาง ทั้งนีเ้ พราะทางนี้เปน
ทางเดินสะดวกเสียแลว เหตุนี้ ผูทมี่ รณาสันนกาลยังมิไดมาถึง ผู
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ที่มฤตยูยังไมไดเรียกรองถามหา หรือผูที่เห็นภัยรายแรงในวัฏฏะ
ก็ยอมไมตกอยูในความประมาท เขาจะพยายามทําอาจิณณกรรม
ที่เปนฝายกุศลเขาไวใหชํานาญ ใหเปนทางเดินสะดวกทุก ๆ คืน
กอนจะนอน ก็จะกราบพระเพื่อรักษาจิตที่กิเลสทั้งหลายไดเขามา
เกลือกกลั้วตลอดวันมาแลวใหสงบระงับเปนสมาธิ
จะตั้งจิต
อธิษฐานขอใหพอ แม พี่ นอง ครู อาจารย เพื่อนฝูง ไมวาศัตรูหรื
อมิตรตลอดจนสัตวทั้งหลายจงอยาเบียดเบียนซึง่ กันและกัน จงมี
ความสุขความเจริญ ขณะนีจ้ ิตก็จะเปนสมาธิ สะอาด บริสุทธิ์ขึ้น
นิสัยเห็นแกตัว เพราะเปนสัญชาตญาณอยางหนึง่ ที่ติดมากับสัตว
ทั้งหลายก็จะหยุดยั้งลงชั่วขณะหนึ่ง กุศลก็จะประทับลงไวในจิต
ฝุนละอองสีดําคล้ําทั้งหลาย ที่เขามายึดกันไวกไ็ ดถูกฝุนละอองสี
ขาวบริสุทธิ์แมเพียงเล็กนอยปะปนเขาไป ทําใหความคล้ํานัน้ ไม
มืดมิดสนิทจริง ๆ ตอจากการแผสวนกุศลแลว ถาทําสมถะหรือ
วิปสสนากรรมฐานตอไปอีก ๑๐-๓๐ นาที หรือ ๑ ชั่วโมง ก็จะเปน
ประโยชนมากที่สุดทั้งชาตินี้ชาติหนา
ผูทําอกุศลมาก ๆ บางคนเมื่อไดศึกษาเขาใจในสภาวธรรม
แลว ก็มักมีความเสียใจในอกุศลที่ตนทําแลว ๆ นัน้ มักจะครุนคิด
กฎแหงกรรมเลม ๗ - คนตายแลว ไปเกิดไดอยางไร
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เปนกังวลวาตัวจะไดรับโทษภัยในขณะจะตายหรือชาติหนา การ
ครุนคิดถึงเรื่องเชนนัน้ ก็คือ เปนการที่กําลังสรางอกุศลขึ้นนั้นเอง
เปนการชักชวนอกุศล หรืออารมณอะไรที่ไมเปนทีพ่ อใจหรือเจ็บ
ใจ ที่เกิดแลวดับแลวใหเกิดขึ้นซ้าํ เติมอยูเรื่อย ๆ บางคนชอบเอา
เรื่องเสียใจครั้งเกา ๆ มาสรางรูปแบบใหมแลวคิดเสียใจอยูทุก ๆ
วัน เปนการสรางอกุศล สรางทางเดินสะดวกใหแกจิตใจ จึงไมควร
กระทํา อกุศลที่แลวควรจะคิดขึ้นเพียงครั้งหนึ่งคราวเดียวเพื่อเปน
บทเรียนเทานัน้ จะตองหักใจทําลายลงไดเด็ดขาด ถาผูใดชอบคิด
นึกอยูจนชํานาญเสียแลวจะเลิกไดยาก ก็สรางอารมณที่เปนกุศล
ทับถมใหบอย ๆ ดวยวิธีการตาง ๆ ก็จะชวยไดมาก ยิ่งกวานัน้
เหตุการณขางหนาที่ยังมาไมถงึ บางคนก็ชอบคิดวาดภาพที่ไมดี
อยูเรื่อย ๆ เชนกลัวจะตองถูกออกจากงาน กลัวจะอดอยาก กลัว
ครอบครัวจะเดือดรอน กลัวเจานายจะดุ กลัวเพือ่ นฝูงจะโกรธ
กลัวจะอับอายขายหนา กลัวคนรักจะทอดทิ้ง กลัวจะเจ็บปวย
ตลอดจนกลัวความตาย ทั้ง ๆ ที่เหตุการณเหลานั้นยังมาไมถึง
และสวนมากบางทีก็ไมเกิดขึ้นเลย แตเปนเพราะตัวชอบสรางภาพ
ขึ้นเองจนชํานาญเปนเหตุ
กฎแหงกรรมเลม ๗ - คนตายแลว ไปเกิดไดอยางไร
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จริงอยู แมวามนุษยจะฝงมัน่ อยูในความกลัวทุกรูปทุกนามก็
ตาม แตผูใดเขาใจสภาวธรรม ผูใดมีศิลปะในการแกปญหาของ
ชีวิตอยูบาง เรื่องเล็กนอยที่จะทําอารมณใหขนุ มัวก็ยอมจะเกิด
นอย ยิ่งนอยเทาไรยิ่งดีเพราะเปนการฝกจิตใหเกิดทางเดินสะดวก
บางทานอาจสงสัยวา ความสําคัญของคนที่จะตายนี้ก็ขึ้นอยูที่
ตอนใกลจะตาย ถาเชนนัน้ เราก็ทําชั่ว คดโกง คอรรัปชั่น
เบียดเบียนกันใหเต็มที่ แลวภายหลังก็หมัน่ สรางอารมณแกเสียก็
สิ้นเรื่อง
สําหรับขอนี้ถาเขาใจธรรมะอยูบางแลว ก็ไมเปนปญหาอะไร
เพราะรูวา กรรมที่ทํามาแลว ๆ นั้นมิไดสูญหายไปไหน
จะตองใหผลในวันหนึ่งจนได แตการที่คนไดกระทําความชั่วมา
แทบลมแทบตาย ครั้นเวลาจะดับจิตบังเอิญมาใหอารมณที่ดีเขาก็
เลยไมตองไปนรก ขอนี้บางครั้งก็เปนความจริงเพราะอารมณที่
เกิดขึ้นในบั้นปลายของชีวิตนั้นก็เปนกรรมเหมือนกันและกรรมนัน้
เปนผูสง แตอารมณทเี่ กิดขึ้นเล็กนอยนี้ก็จะนําไปสูสุคติไดในเวลา
ไมมาก พระสัมมาสัมพุทธเจาก็ทรงแสดงตัวอยางไวเปนอันมาก
ในเรื่องนี้ แตอยางไรก็ดีเราจะตองแกอารมณคนใกลจะตายใหดี
กฎแหงกรรมเลม ๗ - คนตายแลว ไปเกิดไดอยางไร
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ถึงแมวา จะไปรับกรรมนั้นในเวลาอันสั้น เพราะอาจไปเกิดเปนแมว
ไมนานเทาไรตายก็จริง แตทวาแมวนั้นก็จะไปสรางอกุศลกรรมจับ
หนูกนิ อยูตลอดเวลาชั่วชีวิตของมันเพิม่ อกุศลเขาอีก
อาตมาไดกลาวรายละเอียดอันเปนสวนปลีกยอยมากเกินไป
สักหนอย แตคิดวาคงจะเปนประโยชนแกผูที่ยังมิไดศึกษาธรรมะ
มาจริง ๆ บาง ที่ไดกลาวมาเปนเรื่องในเขตมรณาสันนกาล บัดนี้ก็
วาขณะนัน้ จิต
ไดแสดงถึงมรณาสันนวิถที ี่อยูติดกับความตาย
ทํางานกันอยางไร คนเราทําไมจึงตาย ขณะจุติและปฏิสนธิมีความ
พิสดารอยางไรบาง
ไดกลาวมาแลววามรณาสันนกาล คือ เวลาใกลกับความตาย
อาจจะไปหลายวันก็ได คนไขอาจจะหนักบางเบาบางหรือสลบไป
บาง ตอมาในตอนปลายของมรณาสันนกาล กําลังของจิตและรูป
เริ่มจะออนลงมากที่สุด บัดนี้คงจะมีปญหาเกิดขึ้นวา จิตและรูป
ออนลงมากนัน้ เพราะเหตุใด ไดแสดงมาแลวตอนตน ๆ วา การที่
รูปของเรายังยืนหยัดเปนรูปอยูไดนั้น สวนหนึ่งก็เพราะกัมมชรูป
คือ รูปอันเกิดแตกรรมรักษาเอาไว ในทีน่ ี้อาตมาจะไมบรรยายให
ละเอียดนัก เพราะเรื่องนี้เปนเรือ่ งกวางใหญจะตองใชเวลามาก จะ
กฎแหงกรรมเลม ๗ - คนตายแลว ไปเกิดไดอยางไร
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ขอกลาวไวพอไดเห็นบาง และในตอนตอไปเมื่อถึงรูปวิถีกจ็ ะได
กลาวเรือ่ งกัมมชรูป คือ กรรมสรางรูปขึ้นไดอยางไรเพิ่มเติมอีก
ถาทานดูตามภาพแลวจะเห็นวา จิตจะเกดขึน้ รับอารมณนนั้
วิถีหนึ่งมี ๑๗ ขณะใหญ และ ๕๑ ขณะเล็ก เมือ่ จิตเกิดขึ้นรับ
อารมณ ๑๗ ขณะดับลงแลว รูปก็จะดับ ๑ ขณะ เพราะรูปดับชา
กวาจิตมาก เปนอยูเชนนี้ตลอดไป
ไดกลาวมาแลวตั้งแตตอนตน ๆ วา จิตมิใชมันสมอง ทั้งจิตก็
มิไดอาศัยอยูในสมอง มันสมองเปนเพียงทางแสดงออกของจิต
เทานั้น แทจริงจิตอยูภายในชองหนึ่งของหัวใจทีสูบฉีดโลหิตไป
เลี้ยงรางกายนัน้ เอง คือ หทัยวัตถุ ที่อาศัยของจิตเปนบอเล็ก ๆ
โตเทาเม็ดบุนนาค และมีน้ําสีตาง ๆ ๖ สี ประมาณ ๑ ฟายมืออัน
เปนการแสดงจริตหรืออุปนิสัยของผูนั้น ขอนี้พระสัมมาสัมพุทธ
เจาทรงแสดงไวมาก ทานผูใดสงสัยไปถามอาตมาไดยินดี
ที่ตั้งที่อาศัยอยูของจิต (มิใชกลามเนื้อหัวใจทั้งหมด) นัน้
ประกอบขึ้นมาไดดวยกําลังของกรรม กรรมที่เคยกลาวมาแลววา
ไมมีรูปรางหนาตาตัวตนนัน่ เอง ไดสรางที่ตั้งอาศัยของจิต เรีย
กัมมชรูป และกําลังของกรรมก็ปกปกรักษารูปนี้ไวตลอดเวลาที่
กฎแหงกรรมเลม ๗ - คนตายแลว ไปเกิดไดอยางไร
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ยังมีชีวิตอยู ถากรรมมิไดรักษาที่ตั้งที่อาศัยของจิตไวแลว จิตก็ไม
อาจตั้งอยูได ผูนั้นก็จะถึงแกความตายทันที สันนกาลตอนทาย ๆ
กัมมชรูปทําใหหทัยวัตถุ คือ รูปอันเปนทีต่ ั้งอาศัยของจิตออน
กําลังลงเต็มที ที่ตั้งที่อาศัยหมดกําลังที่ทรงตัวอยูดวยดีเหมือนกับ
รถไฟที่กําลังวิ่งมา ขณะที่ถึงสะพานขามแมน้ํา สะพานขาแมน้ํา
ชํารุดเสียแลว ดังนั้นรถไฟก็จะตองชะลอฝจักรลง มิฉะนัน้ ก็จะตก
จากสะพานลงไป ขณะนี้ใกลจะถึงความตายมาก คนไขถูกโมหะ
ครอบคลุม ขาดสติ ความรูสกึ ของคนไขจาก ตา หู จมูก ลิ้น กาย
อาจจะหมดลงและเมื่อถึงทายวิถีของมรณาสันนกาล กัมมชรูปก็
เริ่มจะดับ คือ ตามธรรมดา กัมมชรูปยอมจะดับ และเกิดทดแทน
กันอยูทุกขณะจิต ครั้นแตถึงปฐม ภวังคของมรณาสันนวิถีไป
จนถึงจุติ กัมมชรูปจะดับโดยไมมีการเกิดทดแทนอีกเลย เมื่อถึง
จุติติดกันนัน้ ก็ปฏิสนธิ ตอจากนั้นจิตก็เปนภวังค
กําลังของกรรมที่สงใหไปปฏิสนธินนั้
สืบเนื่องมาแตมรณา
สันนกาล เชน ไดยินเสียงพระสวดมนต จิตก็รับอารมณสวดมนต
ในมรษาสันนกาลเปนตัวสงใหไปปฏิสนธิ
เพราะยังมีกําลัง
มากกวา สวนในมรณาสันนวิถเี ปนแตรับอารมณกรรม กรรมนิมติ
กฎแหงกรรมเลม ๗ - คนตายแลว ไปเกิดไดอยางไร

๕๓

e-Library

คตินิมิต มาจากมรณาสันนกาลแลวสืบตอไปจนถึงจุติเทานัน้ และ
เพราะเหตุที่กัมมชรูปเริ่มดับโดยไมเกิดอีกมาตั้งแตภวังคดวงที่ ๑
ในมรณาสันนวิถีจนถึงดวงที่ ๑๗ จุติ คือ ดับหรือตายจึงไดเกิดขึ้น
เพราะไมสามารถจะตั้งอยูไดอีกตอไป ทิ้งแตซากศพเอาไว
ที่ไดกลาวมาแลว คนเราจะมีชีวิตอยูหรือจะตายก็ตาม จิต
ยอมเกิดดับสืบตอกันไปอยูเชนนี้ตามธรรมชาติ ขอที่แปลกสัก
หนอยก็อยูที่จุติเกิดขึ้น คือ จิตดับลงแลวก็พนจากชาติเการางเกา
เทานั้น ในทันทีนนั้ ก็ปฏิสนธิเลย ไดแกการเกิดขึ้นติดตอกันดวย
ความรวดเร็วมาก โดยมิใหมีอะไรมาคั่นกลางเหมือนกับจิตที่เกิด
ดับอยูตามธรรมดานัน้ เอง ดวยเหตุนี้ คําวาจิตลองลอยไปเกิด
ก็ดี หรือจิตทองเที่ยวไปตามอํานาจของกรรมที่ดี จึงไดชื่อวา
เปนความเห็นผิด
การที่ผูตายไปสูสุคติหรือทุคตินั้นก็แลวแตกรรม
แลวแต
อารมณที่เกิดขึ้นในขณะใกลจะตาย ดังนัน้ ผูด ูแลคนไขที่ฉลาดใน
เรื่องของชีวิต และมีเมตตากรุณาจึงยอมเสียเวลา สละประโยชน
อันจะพึงไดอื่น ๆ มาชวยเหลือใหสติแกคนไขดวยความระมัดระวัง
กฎแหงกรรมเลม ๗ - คนตายแลว ไปเกิดไดอยางไร
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ถาคนไขไดเคยศึกษาธรรมะ ไดเคยพูดเรื่องตายมาเสมอ ๆ
โดยความไมประมาทแลว การใหสติแกคนไขก็งา ยมาก แตถา
คนไขไมเขาใจธรรมะเลยแลว การมีเจตนาใหสติดวยความหวังดี
จะกลับเปนรายไป คนไขบางคนพูดเรื่องตายไมได ใจไมสบาย
ทันที เราก็จําเปนตองหาเรื่องอันเปนกุศลอื่น ๆ ที่คนไขชอบ
คนไขบางคนไดยินการใหสติก็ทราบวาตัวนัน้ ใกลจะตาย ก็เกิดมี
ความเสียใจเสียดายชีวิตเปนกําลัง มีความหวาดหวั่นตอความตาย
อยางสุดแสน หรือคนไขบางคนไดยินคําวาใหระลึกถึงพระอรหันต
ไวก็มีความโกรธแคน โดยคิดวาลูกหลานจะมาแชงใหตาย เพราะ
จะไดแบงทรัพยสมบัติเหลานี้ นับวาเปนทางนําไปสูอบายทั้งนัน้
ขณะที่เปนหัวเลี้ยวหัวตอเชนนี้จะตองระมัดระวังใหจงหนัก การให
อารมณที่ดีแกคนไขก็มมี ากมายแลวแตจะคิด เชน นิมนตพระมา
สวด หาพระพุทธรูปมาตั้งใหคนไขเห็น เลาธรรมะหรือเรื่องอันเปน
กุศลตาง ๆ สําหรับผูที่ศึกษาพระอภิธรรมมาดีแลวก็เปนการ
งายดาย เขาจะหาอารมณที่ดีที่สุดของเขาเองไดเปนสวนมากมา
ตั้งแตตน เพราะเขายอมรูวาขณะนั้นสําคัญอยางไร และรูวา
ความตายนัน้ เปนเรื่องสมมุติกันเทานั้นเอง จิต เจตสิก รูป ก็
กฎแหงกรรมเลม ๗ - คนตายแลว ไปเกิดไดอยางไร
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สืบตอไปยังภพใหมชาติใหม
ไมเห็นจะแปลกประหลาด
พิสดาร นาหวาดหวั่นอะไรสักกี่มากนอย จะไดยกตัวอยางคน
ใกลจะตายคืออยูในมรณาสันนกาลเปนเวลาหลายวันสักเรื่องหนึ่ง
ชายผูนี้เปนคนจีน อายุราว ๕๐ ป ชอบฆาสัตวอยางทรมาน
เปนประจํา สุนัขของใครเพนพานเขามาตองโดนตีตาย หรือโดน
ยาเบื่อ ถาไมมีสุนัขของใครเขามา บางทีก็อุตสาหเอายาเบื่อไป
วางถึงถนนหลวงชวยกระทรวงสาธารณสุข
สัตวที่ใชกินเปน
อาหาร ก็ชอบฆาสัตว สด ๆ รอน ๆ เชน จะกินปลาก็ตมน้ําให
เดือดแลวเอาปลาเปน ๆ ใสลงไป ฟงเสียงมันดิ้นดวยความรอนรน
เหมือนไดฟงเสียงดนตรีอันไพเราะ บางทีก็เอาปลาลงไปทอดแลว
กดใหแนน มองเห็นตาของปลาแจวแหวว กลามเนื้อดานบนยัง
เตนอยูไปมา ถาไกตัวใดเปนโรคระบาด เขาจะติดไฟเตาถานให
ลุกแดงแลวจับรวบขาทั้งสองเอาศีรษะปกกดลงไปในเตาอันรอน
ระอุนั้นทีละตัว ๆ จนกวาจะหมด เปนเคล็ดที่จะแกโรคระบาด
อาชีพของเขาฝดเคืองลงมามาก ตองทํางานหนักอยูตลอดเวลา
ตอมาที่เขาจะตายนั้นเขาเริ่มเปนบาทีล่ ะนอย กลางวันชอบ
นอนตากแดดเสมอ กลางคืนตี ๑ ตี ๒ ก็ชอบลงไปลอยคออยูใน
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น้ํา ปลิงเกาะกัดโลหิตไหลโทรม เปนอยูเชนนี้วนั ละหลายหนที่
พวกเราจะตองชวยกันจับ เขาชักดิ้นชักงออยูครั้งละนาน ๆ
อาหารกินไดนอ ยที่สุด ญาติพี่นองก็ไมเอาใจใส เราคนภายนอกมี
จิตเมตตาชวยกันเอง กอนเมือ่ จะตายนั้นตลอด ๓ วัน ๓ คืน ตัว
กระดุกกระดิกไมไดเลย
อาหารและน้ําอาศัยพวกเราหยอดให
ตาพองแข็งอยูตลอดเวลา หายใจรัว ๆ แสดงวายังไมตาย ขณะนี้
คงอยูในมรณาสันนกาล ถาวาตามหลักแลว กิริยาอาการที่เปนมา
แตตนชวนใหเห็นวาไดอารมณที่ไมดีที่หนาแสดงความหวาดเสียว
อยูตลอดเวลา แตรองไมออก บุคคลผูนี้ขอใหทานทายวาตาย
แลวจะไปไหน
ในขณะมรณาสันนกาลนั้น
คนไขยังมีความรูสึกตัวอยู
นอกจากจะอยูในวิสัญญี คือสลบ แตแมวาจะมีความรูสึกทาง ตา
หู จมูก ลิ้น กาย อยูก็ดี แตมีกําลังออนมาก การที่มีกําลังออนมาก
นั้น ก็เพราะวากัมมชรูปคือ รูปอันเกิดจากกรรมเปนผูสราง ไดแก
รูปอันเปนที่ตั้งของจิตนั่นเอง
และเมื่อรูปอันเปนที่ตั้งของจิตมี
กําลังนอย การแสดงออกของจิตก็ออนกําลังลงไป แตเมื่อถึงมรณา
สันนวิถี
วิถีสุดทายที่ติดกับความตายแลวคนไขจะไมรูสึกจาก
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ทวารทัง้ ๕ เลย ไมวาจะทุบตีหรือเอาไฟไปเผา แตอยางไรก็ดี
การใหสติแกคนไขก็ตองเริ่มใหกันตั้งแตตอนตน ๆ ของมรณา
สันนกาลก็ยิ่งดี ในขณะที่สติของคนไขยังดีอยู อารมณนนั้ จะไดสืบ
ตอไปจนถึงจุติ
ทันทีท่ จี่ ุติ (ตาย) เกิดขึ้น ปฏิสนธิก็สืบตอกันไมขาดสาย
เหมือนน้ําที่ไหลติดตอกันในลําธาร
ไมมีอะไรมาคั่นกลางเลย
แมวาจะตายที่นี่แลวไปเกิดทีเ่ ชียงใหม เพราะจิตเกิดดับรวดเร็วยิ่ง
นัก ลัดนิ้วมือเดียวถึงแสนโกฏิขณะ ฉะนัน้ ทันทีทจี่ ุติเกิดขึ้น จิตที่
สืบติดตอกันนัน้ ก็ตองพนปฏิสนธิจิตดวยอํานาจของกรรมเปนตัว
สง
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