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สะนาถา วิหะระถะ มา อะนาถา

ท่านทั้งหลายจงมีที่พึ่งอยู่เถิด อย่าอยู่โดยปราศจากที่พึ่งเลย

	 ในบรรดาสรรพสิ่งทั้งหลายในสากลโลกหรือสากลพิภพนี้  

พระรัตนตรัยนี้สามารถเป็นที่พึ่งได้จริง  ๆ พึ่งปัญญาการตรัสรู้ของ 

พระพุทธเจ้า พึ่งพระธรรมคำสั่งสอนและสงฆ์สาวกผู้นำคำสอนมา 

ถ่ายทอดต่อ เมื่อเราปฏิบัติตามคำสอนและเข้าถึงแก่นแท้ของคำสอน 

แล้ว ก็ชื่อว่าปลอดภัยในสังสารวัฏทุกข์ ไม่ต้องกลับมารับทุกข์อีก 

ต่อไป
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สัพเพ สังขารา อะนิจจา	 สังขารคือร่างกาย จิตใจ และรูปธรรม	

	 	 นามธรรม ทั้งหมดทั้งสิ้น มันไม่เที่ยง  

	 	 เกิดขึ้นแล้วดับไป มีแล้วหายไป	

สัพเพ สังขารา ทุกขา	 สังขารคือร่างกาย จิตใจ แลรูปธรรม  

  นามธรรม ทัง้หมดทัง้สิน้ มนัเปน็ทกุขท์นยาก	

	 	 เพราะเกิดขึ้นแล้ว แก่ เจ็บ ตายไป	

สัพเพ ธัมมา อะนัตตา	 สิ่งทั้งหลายทั้งปวง ทั้งที่เป็นสังขาร  

  แลมใิชส่งัขาร ทัง้หมดทัง้สิน้ ไมใ่ชต่วัไมใ่ชต่น	

  ไมค่วรถอืวา่เรา วา่ของเรา วา่ตวัวา่ตนของเรา	

อะธุวัง ชีวิตัง ชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืน	

ธุวัง มะระณัง ความตายเป็นของยั่งยืน	

อะวัสสงั มะยา มะรติพัพงั อันเราจะพึงตายเป็นแท้	

มะระณะปะริโยสานัง เม ชีวิตัง  

  ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบ	

ชีวิตัง เม อะนิยะตัง ชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยง	

มะระณัง เม นิยะตัง ความตายของเราเป็นของเที่ยง	

วะตะ  ควรที่จะสังเวช	

อะยัง กาโย ร่างกายนี้	

อะจิรัง  มิได้ตั้งอยู่นาน	

อะเปตะวิญญาโณ ครั้นปราศจากวิญญาณ	

ฉุฑโฑ  อันเขาทิ้งเสียแล้ว	

อะธิเสสสะต ิ จักนอนทับ	

บทพิจารณาสังขาร
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ปะฐะวิง ซึ่งแผ่นดิน	

กะลิงคะรัง อิวะ ประดุจดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืน	

นิรัตถัง หาประโยชน์มิได้	

 

อะนิจจา วะตะ สังขารา สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ	

อุปปาทะวะยะธัมมิโน มีความเกิดขึ้นแล้ว มีความเสื่อมไป	

	 	 เป็นธรรมดา   

อุปปัชชิตะวา นิรุชฌันต ิ ครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป    

เตสัง วูปะสะโม สุโข ความเขา้ไปสงบระงบัสงัขารทัง้หลายเปน็สขุ	

	 	 อย่างยิ่ง ดังนี้	

 

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง	

มะรันต ิ จะ มะริงส ุ จะ มะริสสะเร  

  ตายแล้วด้วย กำลังตายอยู่ด้วย	

	 	 และจะต้องตายอยู่ด้วย   

ตะเถวาหัง มะริสสาม	ิ เราก็จะต้องตายอย่างนั้นเหมือนกัน  

นัตถ ิ เม เอตถะ สังสะโยฯ   

  ความสงสัยในเรื่องตายนี้ ย่อมไม่มี	

	 	 สำหรับเรา	





5

พ.นวลจันทร์

ภาคต้น
 

เข้าใจความตาย
รู้จักจิตดวงสุดท้าย
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 เราทุกคนล้วนมีนัดกับความตาย ท่านพร้อมหรือยังที่จะไป 

ตามนัด 

	 นีเ่ปน็ความจรงิทีใ่คร ๆ กป็ฏเิสธไมไ่ด ้ ใคร ๆ กร็ู ้ ใคร ๆ กท็ราบ  

แต่ประเด็นอยู่ที่ว่าท่านพร้อมหรือยังที่จะไปตามนัด

	 ก่อนท่ีเราท่านท้ังหลายจะเกิดมาบนโลกมนุษย์ใบน้ี พญามัจจุราช 

หรือความตายจะเรียกเรามาเจรจาว่า “เธอ ที่จะไปเกิดน่ะ ทราบ 

ใช่ไหมว่า ธรรมชาติเมื่อเกิดแล้วต้องมีตาย” 

	 ด้วยความที่เราอยากไปเกิด เราก็จะตอบว่า “ทราบครับ” 

	 พญามัจจุราชก็ถามต่อว่า “ยอมรับการตายได้ใช่ไหม” 

	 เราก็ตอบว่า “ยอมรับได้ครับ” 

 “ชว่งนีอ้ายขุยัของมนษุยไ์มเ่กนิรอ้ยปนีะ ถา้เจา้ไปเกดิ อยา่งไร 

เจ้าก็จะอยู่ได้ไม่เกินร้อยปีแน่  ๆ ยังยินยอมพร้อมใจไหมที่จะอยู่ได้ 

เท่านี้” 

	 ด้วยความที่เราอยากจะเกิดมาเป็นมนุษย์  เราก็จะบอกว่า  

“ยินยอมครับ อยู่ได้แค่นี้ก็แค่นี้” 

	 ทีนี้พญามัจจุราชก็จะเช็กรายละเอียดต่อไปอีกว่า “เออ! แต่ 

ทุกคนมีนัดกับความตาย
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ตรวจสอบดูแล้ว ด้วยอำนาจกรรมเจ้าคงอยู่ได้ไม่ถึงอายุขัยหรอก  

อาจจะอยู่ได้แค่  ๑๐  ปี ๒๐  ปี ๔๐  ปี หรือ  ๖๐  ปีเท่านั้น เจ้า 

จะยังไปเกิดไหม” 

	 ด้วยความที่เราอยากไปเกิด เราก็จะบอกว่า “ยินยอมครับ  

ไม่เป็นไร จะ ๒๐ ป ี ๔๐ ป ี หรือ ๖๐ ปีก็ไม่เป็นไรครับ” 

	 แล้วพญามัจจุราชก็จะหยิบสัญญาเกิด - ตายมาฉบับหนึ่งมาให้ 

เราเซ็น เมื่อเราเซ็นสัญญาแล้วพญามัจจุราชก็ส่งให้เรามาเกิดในเมือง 

มนุษย์ มาปฏิสนธิสู่ครรภ์มารดา 

	 เมื่อคลอดออกมา เราก็ได้รับการเลี้ยงดูทะนุถนอมมาตาม 

ลำดับ เจริญวัยมาเป็นขั้นตอน ศึกษาเล่าเรียนจนถึงขั้นจบการศึกษา  

รับปริญญา ได้งานได้การทำ ได้สามีได้ภรรยา มีลูกมีหลาน มี 

ทรัพย์สินเงนิทอง มชีือ่เสยีงยศถาบรรดาศกัดิ์ มตีำแหนง่ มหีนา้มตีา 

ในสังคม มีแต่สิ่งดี  ๆ ได้รับแต่สิ่งดี  ๆ สามีก็ดีมากราวกับพ่อพระ  

ลูกก็ดีมาก เพื่อนบ้าน บริวาร คนร่วมงานก็ดีหมด เจอใครก็เจอแต ่

คนที่ดี ๆ 

	 เมื่อเวลาผ่านไปจึงเกิดจิตดวงหนึ่งขึ้นมาว่ายังไม่อยากตาย  

ไม่อยากไปตามนัดเลย นึกถึงสัญญาฉบับนั้นที่ทำไว้กับพญามัจจุราช 

เมื่อไร ใจก็แห้งเหี่ยวทุกที แถมยังเกิดจิตขี้โกงขึ้นมาด้วยว่า เบี้ยว 

ดีไหมนี่ ไม่ไปตามนัดดีไหม และพยายามแสวงหาวิธีที่จะผัดวัน- 

ประกนัพรุง่ เพือ่ใหไ้มต่อ้งไปตามนดั เชน่ บางคนอาจจะไปปลอ่ยนก  

ปล่อยปลา ทำบุญสืบอายุ ต่อชะตา ถวายสังฆทาน ฯลฯ แต่ 

ด้วยความที่พญามัจจุราชมีอำนาจมาก ไม่มีใครต้านทานได้ และท่าน 

ก็ซื่อตรงในการทำหน้าที่เสียด้วย ดังนั้นเมื่อครบกำหนดเวลาตาม 

สัญญาที่เซ็นไว้ ท่านย่อมมารับตัวไป ไม่ว่าจะพร้อมหรือไม่ก็ตาม

	 จริงอยู่ว่าอายุขัยของมนุษย์นั้นมีประมาณ ๗๕ ปี หรือไม่เกิน  
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๑๐๐ ปี แต่โดยส่วนตัวของแต่ละคนแต่ละท่าน รวมทั้งตัวอาตมา 

ด้วยนั้น เราต่างก็ไม่รู้ว่าเราจะมีสิทธิเสรีภาพโดยชอบธรรมที่จะอยู่ 

ตอ่ไปไดอ้กีกีว่นั กีเ่ดอืน กีป่ ี วนัคนืทีล่ว่งไป ๆ โอกาสทีเ่ราจะไดอ้ยู ่

บนโลกใบนี ้ ทีจ่ะไดอ้ยูเ่ปน็มนษุยก์ล็ดลงไป วนัเวลากเ็หลอืนอ้ยลง ๆ  

เพราะฉะนั้น เรามีเวลามากพอกระนั้นหรือในการที่จะทำสิ่งที่ไม่ดี  

ที่ไร้สาระ ไปทำอะไรก็ไม่รู้ หลงระเริง ประมาท มัวเมา ขาดสติอยู่ 

	 อาตมาว่ามีเวลาไม่มากพอนะ มีเวลาไม่พอจริง ๆ  

	 ช่วงเวลาต่อจากนี้ไป นับจากวินาทีนี้ นาทีนี้ วันนี้ ต่อไปเป็น 

ช่วงที่น่าตื่นเต้นเร้าใจเป็นอย่างยิ่ง ระทึกขวัญอย่างที่สุด เรากำลัง 

เดินเข้าไปสู่ความตายทุก  ๆ  ขณะ เพราะทุกคนมีนัดกับความตาย  

แตเ่ราไมส่ามารถทราบวนัเวลาทีจ่ะตายได ้ ถา้ทา่นอยูล่ว่งเลยมามาก ๆ  

ถึง ๕๐ ปี ๖๐ ปีแล้ว โอกาสที่จะได้อยู่ต่อก็ย่อมน้อยลง  ๆ และ 

ความตายก็ยิ่งใกล้เข้ามาเรื่อย ๆ ดังนั้นจึงต้องถามว่า แล้วท่านพร้อม 

หรือยังที่จะไปตามนัด 

	 ถ้าเราระลึกได้อย่างนี้เราจะได้ไม่ประมาทมัวเมา ไม่หลงระเริง 

จนเกินไป อะไรที่ยังไม่ได้ทำ ถ้าเป็นสิ่งที่ดีมีสาระก็จะได้ไปทำ อะไร 

ที่ยังไม่เคลียร์ อะไรที่เป็นเครื่องหมักหมมจิตใจอยู่ก็จะได้ไปสะสาง 

ให้เรียบร้อย ทรัพย์สมบัติต่าง  ๆ มรดกต่าง  ๆ  ก็จะได้จัดการแบ่งให้ 

เรียบร้อย เพื่อให้เรามีความพร้อมในการตายและตายได้อย่างสง่างาม

	 การตายอย่างสง่างาม ตายอย่างสง่าผ่าเผยนี่ภาษาอีสานเขา 

เรียกว่าตายแซ่บ  ๆ ตายแบบแซ่บ  ๆ  นัว  ๆ ถ้าเป็นทางเหนือก็อาจจะ 

เรยีกวา่ตายแบบลำแต ๊ๆ ทางใตก้เ็รยีกวา่ตายแบบหรอยจงัฮู ้ คนทีเ่คย 

ฝกึปฏบิตัธิรรมแลว้จะตายแบบนี้ คอืตายแบบมคีวามพรอ้ม ไมก่ลวั 

ความตาย เพราะเห็นว่าความตายเป็นสิ่งสมควรแล้ว

	 อยา่งไรกต็าม หลายคนกลบัไมเ่ขา้ใจ มองวา่ความตายเปน็เรือ่ง 
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ไม่สมควร เช่น เห็นว่าลูกเต้ากำลังเจริญรุ่งเรือง อายุเพิ่ง ๒๐ ปี  

๓๐ ปี แต่กลับมาด่วนตาย บางคนก็มาบ่นให้อาตมาฟังว่า ลูกยัง 

ไม่น่าตาย ยังไม่สมควรตาย ยังไม่ถึงที่ตาย ยังไม่ถึงเวลาตายเลย  

กำลังเจริญรุ่งเรืองอยู่ดี ๆ แท้ ๆ ทั้งที่จริง ๆ ถึงเวลาแล้ว ถึงที่ตายแล้ว  

สมควรตายแล้ว ถึงคราวตายแล้ว แต่เพราะเขาไม่รู้ จึงมองว่า 

เป็นเรื่องไม่สมควร

	 แท้จริงแล้วความตายเป็นสิ่งที่สมควรนะ นับว่าเป็นสิ่งสมควร 

ที่สุดในโลกด้วย ความตายสมควรแก่เรา และเราก็สมควรตาย  

ทุกคนสมควรตายทั้งนั้น รวมทั้งอาตมาด้วย อาตมาก็สมควรตาย  

ท่านทั้งหลายก็เช่นกัน ใคร  ๆ  ก็สมควรตาย ถ้าเราเข้าใจได้อย่างนี้ 

จะไม่ต้องบ่นว่า ไม่น่าตายเลย ยังไม่ถึงเวลาตายเลย ไม่สมควร 

ตายเลย อย่างนี้เป็นต้น 

	 ในเมื่อเราเซ็นสัญญาไว้กับพญามัจจุราชเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น 

เมือ่ถงึเวลา จะพรอ้มหรอืไมพ่รอ้มกต็าม ทา่นกจ็ะมารบัตวัไป เทยีบ 

ไดก้บัสญัญาเชา่ทัว่ไป เมือ่หมดสญัญาแลว้จะอยูต่อ่ไดอ้ยา่งไร กต็อ้ง 

ย้ายออกไปเท่านั้นเอง

	 อาตมาขอฝากเรื่องนี้ไว้เพื่อเตือนจิตสะกิดใจท่านทั้งหลายไม่ให้ 

ประมาทต่อความตายกันอีกต่อไป 
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ลีลาแห่งความตาย

	 เวลาจะตาย ปญัจทวาร คอื ระบบประสาทสมัผสัทัง้หา้ ไดแ้ก ่ 

ตา  หู  จมูก  ลิ้น  และกายจะเริ่มดับก่อน  ตาจะเริ่มไม่เห็นรูป  

หูไม่ได้ยินเสียง จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รู้รส กายจะไม่รู้สึกถูกต้อง 

สัมผัส กายเบื้องบนค่อย  ๆ หมดความรู้สึกไปทีละน้อย ตั้งแต่ศีรษะ 

ลงมาถงึคอ แลว้ไลล่งไปเรือ่ย ๆ ถงึแขนทัง้สองขา้ง สว่นกายเบือ้งลา่ง 

ตัง้แตป่ลายเทา้ขึน้มาจนถงึทอ้งกจ็ะคอ่ย ๆ หมดความรูส้กึไป ประสาท 

สัมผัสทั้งห้าจะดับหมดจนเหลือเพียงความรู้สึกนึกคิดทางจิตใจ  

ที่เรียกว่า มโนทวาร เท่านั้น 

	 ในทางธรรมเรียกวิถีจิตช่วงที่ใกล้จะตายนี้ว่า มรณาสันนวิถี  

ซึ่งบางแห่งกล่าวไว้ว่าเหลือ ๕  ขณะ ส่วนบางแห่งก็บอกว่าเหลือ  

๒ ขณะ แต่สรุปแล้วก็คือวิถีจิตช่วงนี้เป็นช่วงที่มีความสำคัญมาก  

เพราะ จิตดวงสุดท้ายก่อนตายนี่แหละที่จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าเราจะไปเกิด 

ในภพไหน ภูมิไหนต่อไป ถ้ายังไม่นิพพาน ถ้ายังไม่ใช่พระอรหันต์  

กฎธรรมชาติมีอยู่ว่า สสารและพลังงานไม่เคยสูญสลายไปจากโลก  

กายเปน็สสาร สว่นจติเปน็พลงังาน ถา้ยงัไมน่พิพานยอ่มตอ้งเวยีนวน 

ต่อไปในวัฏสงสาร ไม่อยู่ในสถานะหนึ่ง ก็ต้องอยู่ในอีกสถานะหนึ่ง  
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มีมนุษย์ เดรัจฉาน เปรต เทวดา เป็นต้น

 ในชว่งจติดวงสดุทา้ยนี ้ สรรพสิง่ทัง้หลายบรรดามใีนสากลโลก 

ก็ไม่มีอะไรจะมาเป็นที่พึ่งที่อาศัยให้เราได้นอกจากกรรม  คือ 

การกระทำต่าง  ๆ  ที่เราเคยทำไว้สมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ ไม่ว่าจะเป็นบุญ 

หรือบาปก็ตาม กรรมหรือการกระทำของเรานี้แหละจะมาเป็นเครื่อง 

จัดสรร จำแนก แจกแจงอนาคตของเราตามหลักกฎแห่งกรรม โดย 

จะบวกลบคูณหารถอดสแควร์รู้ทออกมาเรียบร้อยเลยว่าเราควรจะ 

ไปเกิดในภพภูมิใดต่อไป 

	 ในตอนนี้อะไรก็ช่วยเราไม่ได้ พระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้ ครูบา- 

อาจารย์ก็ช่วยไม่ได้ ท่านเลยบอกว่า “สุทธิ อะสุทธิ ปัจจัตตัง”  

แปลวา่ ความบรสิทุธิห์รอืความไมบ่รสิทุธิเ์ปน็ของจำเพาะตน ทกุอยา่ง 

เป็นของเฉพาะตนทั้งหมด  นี่คือ  “อัตตา  หิ อัตตะโน  นาโถ”  

ตนแลเป็นที่พึ่งของตนอย่างแท้จริง ถ้าเราไม่เคยสร้างเหตุปัจจัยมาดี  

ต่อให้กอดแข้งกอดขา จับชายจีวรพระพุทธเจ้าอยู่ก็รับประกันไม่ได้ว่า 

จะไปดี

 ในชว่งจติดวงสดุทา้ยนีจ้ะม ีนมิิต คอืเครือ่งหมาย หรอือารมณ ์

ต่าง ๆ มาปรากฏแก่จิต ๓ ลักษณะ ได้แก ่

	 ๑) กรรม 

	 ๒) กรรมนิมิต 

	 ๓) คตินิมิต 

	 นิมิตใดมาปรากฏแก่จิตในช่วงจติดวงสุดท้าย หากจิตรับสิ่งนั้น 

เปน็อารมณ์ เมือ่จติดบัปุบ๊กจ็ะไปตามเครือ่งหมายทีจ่ติรบัเปน็อารมณ์ 

นั่นเอง 

  ๑) กรรม คือ ความรู้สึกนึกคิดของเราเองที่ตรึกนึกย้อนไป 
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ในสมยัทีย่งัมชีวีติอยูว่า่เคยทำอะไรไวบ้า้ง มเีหตกุารณอ์ะไรเกดิขึน้บา้ง  

ถ้าตรึกไปถึงเรื่องดี มีสาระ เช่นนึกถึงบุญทานการกุศลที่เคยทำไว้  

จิตย่อมผ่องใส สบายใจ ปลื้มปีติในบุญกุศล เมื่อจิตดับแล้วก็จะ 

ไปสู่สุคติภูมิอย่างไม่ต้องสงสัย แต่ถ้าตรึกไปถึงเรื่องที่ไม่ดี ผิดศีล  

ผดิธรรม เรือ่งอกศุลทีเ่คยทำ จติกจ็ะเกดิความไมส่บายใจ วติกกงัวล  

ขุน่มวั เศรา้หมอง เมือ่จติดบัแลว้กจ็ะไปสูท่คุตอิบายภมู ิ ดงับาลทีีว่า่ 

 จิตเต สังกิลิฏเฐ ทุคะต ิ ปาฏิกังขา 

	 เมื่อจิตเศร้าหมองไม่ผ่องใส ทุคติย่อมเป็นที่หมาย	

 

 จิตเต อะสังกิลิฏเฐ สุคะติ ปาฏิกังขา  

	 เมื่อจิตผ่องใสไม่เศร้าหมอง สุคติย่อมเป็นที่หมาย	

 

	 การนึกถึงอดีตเช่นนี้ก็ไม่ต่างจากความรู้สึกนึกคิดที่เราท่าน 

ทั้งหลายมักมีขณะที่ดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น เดี๋ยวก็นึกไปสิ่งโน้น  

ส่ิงน้ี นึกถึงเม่ือ ๑๐ ปีท่ีแล้วบ้าง ๒๐ ปีท่ีแล้วบ้าง ถ้านึกไปถึงเร่ืองดี ๆ  

ก็ไม่น่าเป็นห่วง เพราะเมื่อนึกถึงเรื่องดีเราจะรู้สึกสบาย ผ่อนคลาย  

ไม่วิตกกังวล จิตจึงไม่มีสารปนเปื้อน ไม่มีมลภาวะ หากจิตดับลง 

ในช่วงเวลานี้ก็ย่อมไปสู่ที่สูง 

	 ในทางกลับกัน หากนึกถึงเร่ืองท่ีไม่ดี จิตย่อมขุ่นมัว เศร้าหมอง  

วิตกกังวล แปดเปื้อน มีมลภาวะ สารปนเปื้อนจิตเหล่านี้จะเป็น 

เครื่องหนัก เครื่องถ่วง ทำให้จิตที่ดับไปในช่วงเวลานี้ไปสู่ที่สูงไม่ได้  

จึงตกลงสู่ที่ต่ำ สู่ทุคติอบายภูมิ เพื่อรับทุกขเวทนา รับความลำบาก 

ทรมานทรกรรมตามสมควรแก่เหตุที่ทำมา 

	 ที่สำคัญคือ ในความเป็นจริงแล้ว เราไม่สามารถควบคุมความ 

รู้สึกนึกคิดของตัวเองได้หรอกว่า ไหน  ๆ  ฉันก็จะตายแล้ว ดังนั้น 
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ขอให้คิดแต่เรื่องดี  ๆ ส่วนเรื่องที่ไม่ดีทั้งหลายที่เคยทำไว้ทั้งในที่ลับ 

และที่แจ้งนั้น ไม่ต้องโผล่มานะ เราทำแบบนั้นไม่ได้ เพราะจิตเป็น 

อนัตตลักษณะที่ไม่ได้อยู่ใต้การควบคุมของเรา เราไม่สามารถสั่งจิต 

ไดว้า่ใหค้ดิอยา่งนัน้อยา่งนี้ ใหค้ดิแตเ่รือ่งดี ๆ ความคดิของเรายอ่มมี 

ทั้งดีและไม่ดีปะปนกันไป ดังนั้นสำหรับผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติภาวนา  

ไม่เคยฝึกจิตมาก่อน ถ้าตอนใกล้ตายนึกถึงเรื่องดีก็ดีไป การตาย 

แบบนี้ท่านเรียกว่า  “ตกกระไดพลอยโจน”  คือตายไปสู่สุคติภูมิ   

หรือภพภูมิที่สูงขึ้นได้ด้วยจิตดวงสุดท้ายที่เป็นกุศล ทั้งที่ในชีวิต 

ที่ผ่านมาอาจจะทำกรรมไว้ทั้งที่เป็นกุศลและอกุศล แต่ถ้าก่อนตาย 

นึกถึงเรื่องไม่ดี ทำให้จิตขุ่นมัวเศร้าหมองก็อาจไปสู่ที่ไม่ดีได้ แต่ 

สำหรบัผูท้ีเ่คยเจรญิสต ิ ฝกึจติมา ยอ่มมวีธิจีดัการกบัสิง่ทีจ่ติคดิอยา่ง 

ถูกต้อง จึงปลอดภัยจากทุคติภูมิ

 ๒)  กรรมนิมิต  คือ ภาพทางความคิดที่ปรากฏขึ้นมาเป็น 

เหตุการณ์คล้าย ๆ ในหนังหรือในความฝัน เสมือนว่าเรากำลังกระทำ 

สิ่งนั้นอยู่จริง  ๆ เช่น มีภาพปรากฏให้เห็นเหมือนว่าเรากำลังฆ่าสัตว์  

ลักทรัพย์ หรือทำผิดศีลผิดธรรม ฯลฯ เมื่อภาพที่เป็นอกุศลเหล่านี้ 

มาปรากฏทางใจหรือทางมโนทวารในช่วงจิตดวงสุดท้าย เราย่อม 

รู้สึกไม่สบายใจ ขุ่นมัว เศร้าหมอง วิตกกังวล หากจิตดับตอนนี้ 

กจ็ะไปสูท่คุตอิบายภมูิ แตถ่า้มภีาพในฝา่ยทีด่มีาปรากฏ เชน่ เหน็วา่ 

เรากำลงัทำบญุทานการกศุล กำลงัตกับาตรพระสงฆ ์ ทำบญุสรา้งโบสถ ์ 

สร้างศาลา ทอดผ้าป่า หรือกำลังนั่งฟังเทศน์ฟังธรรม ฯลฯ ภาพ 

ฝ่ายดีเหล่านี้ย่อมสร้างความสบายใจ ทำให้จิตเป็นกุศล หากจิตดับ 

ตอนนี้ก็จะไปสู่สุคติ 

	 นอกจากภาพเสมือนเหตุการณ์ต่าง ๆ  แล้ว กรรมนิมิตอาจจะ 

ปรากฏในรูปสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายต่าง  ๆ เช่น เห็นอุปกรณ์ที่ใช้ 
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ทำกรรมฝ่ายบาปต่าง  ๆ ไม่ว่าจะเป็นปืน หอก ดาบ แห ธนู ฯลฯ  

ส่วนกรรมฝ่ายบุญก็เช่น เห็นขันข้าวใส่บาตร ผ้าไตรจีวร ต้นผ้าป่า ฯลฯ 

	 ในความเปน็จรงิแลว้ กรรมนมิติเหลา่นีก้เ็ปน็สิง่ทีเ่ราไมส่ามารถ 

จัดสรรควบคุมได้เช่นกัน เราไม่สามารถเรียกร้องได้ว่า ไหน  ๆ  ฉัน 

ก็จะตายแล้ว ขอให้มีแต่ภาพสิ่งดี  ๆ  ที่เคยทำไว้มาปรากฏ ส่วนภาพ 

ที่ไม่ดีนั้นไม่ต้องมานะ เราไปเรียกร้องแบบนี้ไม่ได้ ทุกอย่างย่อม 

เป็นไปเองตามธรรมชาติ

	 ทางพระพทุธศาสนาทา่นแสดงไวว้า่ สิง่ทีม่กัจะมาปรากฏในชว่ง 

จิตดวงสุดท้าย ก่อนที่จิตจะดับนั้น ส่วนมากจะเป็นเรื่องที่ฝังใจจำ  

ฝังใจเจ็บ สิ่งใดที่เราทำไว้ด้วยเจตนาอันแรงกล้าในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่  

เช่น ทำด้วยความสะใจ ทำด้วยความหม่ันไส้ ทำด้วยความอาฆาตแค้น 

พยาบาท โกรธเกลียดอย่างที่สุด  กรรมเช่นนี้มักจะเป็นสิ่งที่จิต 

บนัทกึไวอ้ยา่งชดัเจน ฝงัใจจำฝงัใจเจบ็ และมกัจะปรากฏขึน้มาในชว่ง 

มรณาสนันวถิ ี เพราะกรรมเหลา่นีค้อืบาดแผลทางอารมณแ์ละแผลเปน็ 

ทางจิตใจที่ฝังแน่นมากจนลบไม่ออก โดยเฉพาะกรรมฝ่ายอกุศล 

จะมกีำลงัแรงมากเปน็พเิศษ เมือ่ปรากฏขึน้แลว้ จติจะวิง่ไปเกาะทนัที 

แล้วยึดกรรมเหล่านี้เป็นอารมณ์อย่างเหนียวแน่น 

	 เรื่องนี้จะว่าไปก็คล้ายกับบทเพลงที่ว่า  “อยากจำกลับลืม  

อยากลืมกลับจำ”  คือสิ่งที่ตัวเองทำไว้  ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ดี  เรา 

พยายามจะลืม แต่ยิ่งอยากลืม จิตกลับจำ ส่วนสิ่งที่เราอยากจำนั้น  

จิตกลับลืม ยิ่งพยายามแค่ไหน จิตก็จะทำตรงกันข้าม ดังนั้น  

จึงน่าเป็นห่วงผู้ที่ไม่เคยฝึกจิต ไม่เคยเจริญสติมาก่อน เพราะย่อม 

ไม่รู้ว่าควรจะจัดการกับภาพอดีตเหล่านี้อย่างไร

 ๓) คตนิมิติ คอื เครือ่งหมายทีเ่ปน็สญัลกัษณข์องภพภมูติา่ง ๆ  

ทีจ่ะไปเกดิ ซึง่จะมาปรากฏใหเ้หน็ทางใจใหจ้ตินอ้มเปน็อารมณใ์นชว่ง 
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ใกล้ตาย เช่น ถ้ากรรมจัดสรร แจกแจง จำแนก บวกลบคูณหาร  

ถอดสแควร์รู้ทออกมาแล้วว่าจะต้องไปเกิดในนรกแน่  ๆ ภาพอันเป็น 

สญัลกัษณข์องเมอืงนรก อาท ิ เปลวไฟ หอก ดาบ ตน้งิว้ สตัวน์รก 

รูปรา่งหนา้ตานา่เกลยีดนา่กลวั กำลงัถกูลงโทษลงทณัฑ ์ ฯลฯ กจ็ะมา 

ปรากฏให้เห็นทางจิตใจ 

	 เพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้น ขอยก  “ลำนำเมืองนรก”  

ที่พระมหาธัญวัฒน์ กิตติญาโณ ได้ประพันธ์ไว้มาเป็นคติธรรม เป็น 

แง่คิดสะกิดใจเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจชัดเจนขึ้นว่านรกมีลักษณะ 

หน้าตาเป็นอย่างไร 

        เห็นงิ้วงามหนามหนาน่าหวาดหวั่น

      ขึ้นลดหลั่นเรียงรายทั้งซ้ายขวา

      หมู่หญิงชายป่ายปีนจนตีนชา

      ทั่วกายาเปลือยเปล่าหนังเน่าพอง

        หนามแหลมตำเนื้อหนังเลือดหลั่งไหล

      หมู่หนอนไชชอนทั่วตัวเป็นหนอง

      ร้องโหยหวนครวญคร่ำน้ำตานอง

      พี่เหม่อมองเมินหน้าไม่กล้าดู

        ฝูงแร้งกาจับกิ่งชิงกันจิก

      สั่นระริกหลั่งไหลนัยน์ตาหู

      ตรงใต้ต้นคนคุมกุมหอกชู

      หมาวิ่งกรูเข้ากัดผู้พลัดลง

        ถูกหอกแทงแรงถอยเลือดย้อยหยด

      เอวเคล็ดคดลำเค็ญคอเป็นผง

      เร่งมือตีนปีนขึ้นหัวมึนงง

      หอกสวนส่งเสียบตนก่นโศกี
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        ลอบคบชู้คู่เขาเมาตัณหา

      ไม่รักษาศีลสัตย์น่าบัดสี

      คิดนอกใจใฝ่เสน่ห์ประเวณี

      วายชีวีปีนงิ้วริ้วรอยลาย

        ควรซื่อสัตย์ต่อกันมั่นในรัก

      สงวนศักดิ์ศรีตัวกลัวเสียหาย

      ผิดเมียผัวชั่วช้าน่าอับอาย

      ทั้งหญิงชายยับยั้งระวังตน

	 ถ้าจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน เช่น วัว ควาย เป็นต้น ก็จะ 

มีภาพแม่น้ำ ลำคลอง ห้วย หนอง คลอง บึง มาปรากฏให้เห็น 

ทางใจ หรือถ้าจะไปเกิดเป็นมนุษย์ ภาพอันเป็นสัญลักษณ์ของ 

โลกมนุษย์ก็จะมาปรากฏให้เห็น เช่น เห็นผู้คน อาคารบ้านเรือน  

เห็นครรภ์ของมารดาเป็นม่านสีแดงระเรื่อเหมือนน้ำล้างเนื้อ ฯลฯ

	 ส่วนถ้าจะไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่ง ก็จะมีภาพ 

อันเป็นสัญลักษณ์ของสวรรค์มาปรากฏให้เห็น เช่น เห็นสวนดอกไม้ 

อันน่ารื่นรมย์ วิมานอันเป็นทิพย์ เทวดา เครื่องทรงเทวดา เจดีย์  

ปราสาทราชวงั ฯลฯ ตามทีพ่รรณนาไวใ้น “ลำนำเทวภมู”ิ ของพระมหา- 

ธัญวัฒน ์ กิตติญาโณ 

     วิมานทองผ่องใสรุ่งไพโรจน์

      งามช่วงโชติชัชวาลไพศาลศรี

      ดุจสายฟ้าจ้ากระจ่างกลางเมฆี

      เทพผู้มีฤทธามาครอบครอง

        พิศรูปเพียงพระรามงามสง่า

      ทรงภูษาสดสีไม่มีหมอง
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      เครื่องประดับนับไม่ถ้วนล้วนเพชรทอง

      อัปสรร้องร่ายรำร่วมบำเรอ

        ทุกวันคืนชื่นชมทิพย์สมบัติ

      โสมนัสสนุกสุขเสมอ

      วิมานหมู่ดูเกลื่อนพวกเพื่อนเกลอ

      ไม่เคยเจอทุกข์ภัยไร้กังวล

        ชาติก่อนล้วนเป็นพระเลิกละชั่ว

      คิดบวชตัวจนตายหมายมรรคผล

      มีศรัทธากล้าแกร่งแข็งทุกคน

      พากเพียรจนสมใจได้โสดา 

        บุญบันดาลดลสรวงล่วงเศร้าโศก

      มาสู่โลกสวรรค์แสนหรรษา

      ปลื้มปรีดิ์เปรมเกษมสุขทุกเวลา

      มีนางฟ้าเฝ้าแหนแสนอนงค์

	 น่ีคือคติเตือนใจว่า ถ้าเราเลิก ละช่ัว แล้วบำเพ็ญคุณงามความดี  

ทำสาธารณกุศล สาธารณประโยชน์ ประกอบกับมีหิริโอตตัปปะ 

เป็นธรรมประจำใจแล้ว เมื่อตายไปก็จะได้เป็นเทวดา มีบริวารเฝ้า 

แห่แหนเป็นแสนองค์

	 อา่นมาถงึตรงนี ้ บางท่านอาจจะสงสยัวา่ ภาพสญัลกัษณต์า่ง ๆ  

ในช่วงคตินิมิตนั้นจะมาปรากฏได้อย่างไร เช่น ภาพสวรรค์ นรก  

เป็นต้น เพราะปัจจุบันก็ไม่เคยไป ไม่เคยเห็น แล้วภาพเหล่านั้น 

มาจากไหน มาปรากฏแก่ใจได้อย่างไร ขอวิสัชนาว่า จริงอยู่ ถึงแม้ 

ปัจจุบันจะไม่เคยไป ไม่เคยเห็น แต่เราท่านทุกคนก็ใช่ว่าจะเพิ่งได้ 
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เกดิมาในชาตนิีเ้ปน็ชาตแิรก ลว้นแลว้แตเ่วยีนเกดิเวยีนตายมานบัชาติ 

ไม่ถ้วน จนไม่อาจนับด้วยตัวเลขได้ด้วยซ้ำ อีกทั้งยังไม่มีภพภูมิไหน 

ที่เราไม่เคยไปเกิด ยกเว้นสุทธาวาสพรหม ซึ่งเป็นที่เกิดสุดท้าย 

ของพระอนาคามีเท่านั้น ก่อนจะนิพพานที่ภพภูมินี้

	 ไม่ว่าจะเป็นสวรรค์ทั้ง  ๖ ชั้น พรหมโลกทั้ง  ๒๐ ชั้น หรือ 

แม้แต่นรกก็ดี เปรตภูมิก็ดี อสุรกายและเดรัจฉานภูมิก็ดี รวมทั้ง 

มนุสสภมูดิว้ย เราทา่นทัง้หลายลว้นเคยไปอยูไ่ปอาศยักนัมาแลว้ทัง้สิน้

	 พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่า สรรพสัตว์ทั้งหลายในสังสารวัฏนี้ 

ไม่มีใครที่ไม่เคยเจอกันมาก่อน เราทุกคนล้วนเคยพบเจอเป็นญาติ  

เป็นบิดา  - มารดา สามี  - ภรรยา ลูกศิษย์  - ครูบาอาจารย์ นายจ้าง  -  

ลูกจ้าง ฯลฯ กันมาแล้วทั้งนั้น ฉะนั้นคนที่เรากำลังโกรธ เกลียด  

อาฆาต เคียดแค้น หรือริษยาอยู่นั้น ขอให้รู้ไว้เลยว่าเขาอาจจะเคย 

เป็นบิดา - มารดา หรือสามี - ภรรยาสุดที่รักของเราในอดีตชาติมาก่อน 

ก็ได้ หรือไม่อาจจะเคยเป็นครูบาอาจารย์ที่เราเคยกราบไหว้เคารพ 

อย่างสูงมาแล้ว เหตุดังนั้นมนุษย์ทั้งหลายเอย จะโกรธกันไปทำไม  

จะพยาบาทอาฆาตจองล้างจองผลาญจ้องทำลายหรือจองเวรกันไป 

ทำไม จะอิจฉากันไปทำไมอีกเล่า

	 ในการไปเวียนเกิดเวียนตายในภพภูมิต่าง  ๆ  นั้น สัญญา คือ  

ความจำได้หมายรู้ของจิตจะทำหน้าที่จดจำบันทึกภาพต่าง  ๆ รวมทั้ง 

เหตุการณ์ต่าง  ๆ  เอาไว้เสมอ เหมือนมีการถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ 

เก็บไว้ตลอดเวลาในทุกภพทุกชาติที่ เคยไปเกิด  และเมื่อถึงช่วง 

จิตดวงสุดท้าย สัญญาของเราจะทำหน้าที่คลายข้อมูลออกมาให้จิต 

รับรู้เป็นอารมณ์ เมื่อจิตเลือกยึดเหนี่ยวสัญลักษณ์ใดจากภพภูมิไหน 

เป็นอารมณ์ หลังจากจิตดับแล้วจากภพชาตินี้ จิตก็จะไปปรากฏยัง 

ภพภูมินั้นทันที
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	 เมื่อจิตดับลงแล้วในชาตินี้ สัตว์โลกทั้งหลายย่อมไปสู่ภพชาติ 

ใหม่ตามอำนาจของกรรมที่เคยทำไว้ ซึ่ง  ภพภูมิต่าง  ๆ  ที่สัตว์โลก 

ทั้งหลายจะไปเวียนว่ายตายเกิดกันนั้น ในทางพระพุทธศาสนา 

แสดงไว ้ ๓๑ ภพภูมิด้วยกัน ได้แก่ 

	 สัตว์นรก  ๑ ภพภูมิ

	 สัตว์เดรัจฉาน  ๑ ภพภูมิ

	 เปรต 	๑ ภพภูมิ

	 อสุรกาย 	 	๑ ภพภูมิ

	 มนุษย ์ 	 	๑ ภพภูมิ

	 เทวดา  ๖ ภพภูมิ

	 พรหม  ๒๐ ภพภูมิ

	 ทั้ง  ๓๑  ภพภูมินี้สามารถแบ่งออกตามสภาพความเป็นอยู่ 

ได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ

 กลุ่มที่  ๑ ทุคติภูมิ หรืออบายภูมิ  เป็นภพภูมิที่มีชีวิตอยู่ 

โดยมีความทุกข์เป็นส่วนมาก มีความสุขน้อย ได้แก่ สัตว์นรก  

หนทางหลังความตาย
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สัตว์เดรัจฉาน เปรต และอสุรกาย

 กลุ่มที่ ๒ สุคติภูมิ เป็นภพภูมิที่มีชีวิตอยู่โดยมีความสุขเป็น 

ส่วนมาก ได้แก่ มนุสสภูมิ สวรรค ์ และพรหมโลก

 

	 หนทางไปของจิตหลังความตายนั้นมีอยู่ด้วยกัน ๕ สาย ได้แก ่

 ทางสายที่ ๑ คือทางไปอบายภูมิทั้งสี่ ซึ่งมีอำนาจของโลภะ  

โทสะ และโมหะเปน็ผูน้ำทาง โลภะนำใหไ้ปเกดิเปน็เปรตและอสรุกาย  

โทสะนำให้ไปเกิดเป็นสัตว์นรก ส่วนโมหะนำให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน 

 ทางสายที่ ๒ คือทางไปมนุสสภูมิ ซึ่งมีอำนาจของเบญจศีล 

และเบญจธรรมเป็นผู้นำทาง พูดง่าย  ๆ  ก็คือ ผู้ใดรักษาศีล ๕ ได้ 

บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้ว ย่อมรับประกันได้ว่าจะได้อัตภาพเป็นมนุษย์ 

อีกครั้งหนึ่ง เพราะว่าศีล ๕ ก็คือพื้นฐานของความเป็นมนุษย์นั่นเอง  

ที่เราท่านทั้งหลายได้มีอัตภาพร่างกายเป็นมนุษย์กันอยู่นี้ ล้วนมาได้ 

ด้วยอำนาจของศีลธรรม เราล้วนเป็นผู้มีศีลมีธรรมกันมาแต่ปางก่อน  

ดังนั้นในเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ด้วยอำนาจของศีลกันแล้ว เคย 

ลองพิจารณากันไหมว่า ปัจจุบันนี้ศีลของเราเป็นอย่างไรกันบ้าง  

ยงัอยูค่รบดไีหม เพิม่ขึน้หรอืไม ่ หรอืวา่สญูสิน้ไปหมดแลว้ ลองระลกึ 

สำรวจตรวจสอบตัวเองดู

 ทางสายที่  ๓ คือทางไปสวรรค์ทั้ง  ๖  ชั้น ที่มีอำนาจของ 

มหากุศลจิต และ  หิริ โอตตัปปะ คือ ความละอายและเกรงกลัว 

ต่อบาปเป็นผู้นำทาง 

	 มหากุศลจิตที่ว่านี้ก็คือสภาวะจิตที่เป็นกุศลเมื่อจะทำบุญทาน 

การกุศล ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน ๘ ลักษณะ เช่น มหากุศลจิตดวงที่หนึ่ง 

เป็นกุศลจิตที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องมีใครมาชักนำและยังมีปัญญา 

ประกอบด้วย อย่างการรู้จักมาฟังเทศน์ฟังธรรม มาร่วมกิจกรรม 
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งานบุญด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องให้ใครบอก ให้ใครชักชวน แล้วยังมี 

ปัญญาประกอบด้วยว่า การฟังธรรมเป็นสิ่งที่ดีนะ มหากุศลจิต 

ดวงที่หนึ่งนี้ถือว่าเป็นกุศลจิตที่มีอานุภาพแรงที่สุด 

	 สว่นมหากศุลจติดวงตอ่  ๆไปจะมีอานุภาพลดหยอ่นลงมา เพราะ 

เป็นกุศลจิตที่เกิดจากการได้รับการชักนำ คือต้องอาศัยกัลยาณมิตร 

มาชกัชวน มาบอกใหท้ำ ไมใ่ชก่ศุลจติทีเ่กดิขึน้เองจากภายใน อกีทัง้ 

บางดวงกย็งัเปน็กศุลจติทีไ่มป่ระกอบดว้ยปญัญา คอืไมรู่ ้ ไมแ่นใ่จวา่ 

บุญนั้นเป็นสิ่งที่ดีจริงหรือไม่ ได้แต่สักแต่ว่าทำตาม  ๆ  กันไป หรือ 

ขณะทำจิตอาจจะจับเจ่า จ๊กมก ซื่อบื้อ โงกง่วง งัวเงีย โงนเงน  

เงิบงาบ  หรือบางคนอาจจะทำบุญด้วยอำนาจแห่งโลภะเลยก็มี   

มหากุศลจิตเหล่านี้จึงมีอานุภาพไม่แรงเท่ามหากุศลจิตดวงแรก  

แต่กระนั้นก็ยังมีอำนาจพอที่จะนำไปสู่สวรรค์ได้อยู่

 ทางสายที่ ๔ คือทางไปพรหมโลก ที่มีอำนาจของฌานเป็น 

ผู้นำทาง ซึ่งได้มาจากการฝึกจิตให้นิ่งด้วยสมถกรรมฐาน จนกระทั่ง 

จิตเป็นสมาธิระดับอัปปนาสมาธิ ถ้าฌานไม่เสื่อมไปขณะที่จิตกำลัง 

จะดับ อำนาจของฌานย่อมนำจิตไปเกิดในพรหมโลกชั้นต่าง  ๆ  ตาม 

กำลังของฌานที่ได้ 

 ทางสายที่ ๕ คือทางไปพระนิพพาน ซึ่งเป็นภพภูมิที่ไม่ได้ 

จัดรวมอยู่ในภพภูมิทั้ง ๓๑ เนื่องจากพระนิพพานเป็นภพภูมิที่ไม่ได้ 

อยู่ในสังสารวัฏ  เพราะผู้ที่ เข้าสู่พระนิพพานแล้วย่อมไม่กลับมา 

เวียนว่ายตายเกิดอีก ไม่ว่าจะในภพภูมิใดก็ตาม และมีเพียงพระ- 

นิพพานเท่านั้นที่ไม่ตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์ 
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	 นิมิตทั้ง ๓ อย่างที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ ไม่ว่าจะเป็นกรรมก็ดี  

กรรมนมิติกด็ ี หรอืคตนิมิติกด็ ี ลว้นเกดิขึน้เองตามอานภุาพของกรรม  

และเป็นอนัตตาล้วน  ๆ ไม่มีใครมีอำนาจที่จะเข้าไปจัดสรร บังคับ  

หรือควบคุมให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งปรากฏขึ้นตามใจชอบ เช่น จะไปบอกว่า  

ไหน  ๆ  ฉันก็จะตายอยู่แล้ว ดังนั้นขอให้นึกถึงแต่เรื่องที่ดี  ๆ  หน่อย  

หรอืใหม้แีตภ่าพทีด่ ี  ๆมาปรากฏใหด้หูนอ่ย ภาพทีไ่มด่ไีมต่อ้งมาปรากฏ  

ความชัว่ใดทีแ่อบทำไวใ้นทีล่บักไ็มต่อ้งมาปรากฏใหเ้หน็นะ แบบนีไ้มไ่ด ้ 

ไม่มีใครทำได้ทั้งสิ้น 

	 ฉะนั้นเราจึงทำได้เพียงแค่ตั้งรับให้ดีด้วยการเจริญสติปัฏฐาน  

ซึ่งจะช่วยฝึกจิตให้มีสติตั้งมั่น ไม่หลงทำกาลกิริยาก่อนตาย ความ 

รู้สึกตัวทั่วพร้อมที่ฝึกไว้ดีแล้วจะวิ่งเข้ามาประคองจิตไม่ให้ซัดส่าย  

หวั่นไหว กระวนกระวาย ลุกลี้ลุกลน และถ้าตายขณะที่จิตมีสภาวะ 

เป็นวิปัสสนาญาณระดับญาณที่ ๒ ขึ้นไปย่อมมีสุคติภูมิเป็นที่หมาย 

ในชาติต่อไป  ตรงนี้ใน  คัมภีร์ วิสุทธิมรรค  ท่านรจนาไว้ความว่า  

ผู้ที่เจริญวิปัสสนาได้ตั้งแต่ญาณที่  ๒  ขึ้นไป ย่อมเป็นผู้ที่ได้ที่พึ่ง 

ที่เบาใจระดับหนึ่งทางพระพุทธศาสนา และมีคติอันเที่ยงแท้แน่นอน 
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ในชาติต่อไป คือจะได้ไปสุคติแน่  ๆ ไม่ไปอบายภูมิ บุคคลเช่นนี้ 

เรียกว่า  “จุลโสดาบัน” คือโสดาบันน้อย  ๆ หมายถึงผู้ที่เห็นกระแส 

แห่งมรรคผลอยู่รำไร ถ้าปฏิบัติต่อไปเรื่อย  ๆ ก็จะเป็น “มหาโสดาบัน”  

คือเป็นอริยบุคคลในที่สุด แต่มีข้อแม้ว่าญาณต้องไม่เสื่อมจึงจะปิด 

อบายภูมิได้ แต่ถ้าญาณเสื่อมก็รับประกันอะไรไม่ได้อีกเหมือนกัน  

เพราะในความเป็นจริงแล้วแม้แต่วิปัสสนาญาณก็ยังเป็นไปตาม 

กฎไตรลักษณ์ มีขึ้นมีลง มีเกิดได้ ก็มีเสื่อมได้ 

	 สำหรับคนที่ไม่เคยฝึกเจริญสติปัฏฐานมาก่อน โอกาสที่จะต้อง 

ไปเกิดในอบายภูมินั้นยังมีอยู่มากทีเดียว ขึ้นอยู่กับว่ามีเครื่องหมาย 

หรือว่าอารมณ์ของจิตแบบใดมาปรากฏในช่วงจิตดวงสุดท้าย ถ้าสิ่งดี 

มาปรากฏ จติไปจบัสิง่ดกีไ็ปทีด่ ี แตถ่า้สิง่ไมด่มีาปรากฏ แลว้จติไปจบั 

สิ่งที่ไม่ดีก็ย่อมไปสู่ที่ไม่ดี จึงไม่อาจแน่ใจได้เลยว่าจะรอดพ้นจาก 

อบายภูมิ 

	 ในความเป็นจริง ถ้าในอดีตเคยทำอะไรไว้มาก สิ่งนั้นย่อมมี 

โอกาสจะมาปรากฏใหเ้หน็ไดม้าก แตถ่งึกระนัน้ถา้เคยทำไวท้ัง้บญุทาน 

การกศุล แตก่ท็ำบาป ทำอกศุลไวด้ว้ย สลบัคละเคลา้กนัไป ถงึแมว้า่ 

บุญจะมากกว่าบาป เช่น ทำบุญไว้ประมาณ ๘๐ เปอร์เซ็นต์ ทำบาปไว้  

๒๐ เปอร์เซ็นต์ แต่บาป ๒๐ เปอร์เซ็นต์นั้นก็มีโอกาสที่จะมาปรากฏ 

เปน็อารมณข์องจติในชว่งจติดวงสดุทา้ยไดเ้ชน่เดยีวกนั และเรากไ็มม่ ี

อำนาจอะไรที่จะไปบังคับไม่ให้เขามา เช่น จะบอกว่าฉันทำบุญไว้ตั้ง  

๘๐ เปอร์เซ็นต์ ทำบาปแค่ ๒๐ เปอร์เซ็นต์เอง หรือฉันทำดีไว้ตั้ง  

๙๙ เปอรเ์ซน็ต ์ ทำไม่ดีไวแ้ค่เปอรเ์ซน็ตเ์ดียวเอง แกไมต่อ้งมานะบาป  

อยา่งนีไ้มไ่ด ้ เราจะไปสัง่ใหอ้ะไร ๆ เปน็ไปตามทีป่รารถนาไมไ่ด ้ เพราะ 

ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา เขาจึงมีสิทธิเสรีภาพโดยชอบธรรมที่จะมา 

ปรากฏเป็นอารมณ์ของจิตได้ตามเหตุตามปัจจัย และถ้าเราไม่เคยฝึก 
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เจริญสติปัฏฐานมาก่อน หรือแม้จะเคยฝึกมาแล้ว แต่ถ้ายังทำได้ 

ไม่ถึงขั้นมาตรฐาน เราย่อมมีโอกาสจะไปสู่อบายภูมิทันที ดังตัวอย่าง 

ของนางมลัลกิา มเหสขีองพระเจา้ปเสนทโิกศล ทีแ่มจ้ะทำบญุใหท้าน 

ในทางพระพุทธศาสนาไว้มากมาย และถวายทานแด่พระพุทธเจ้า 

โดยตรงดว้ย แตใ่นชว่งจติดวงสดุทา้ยนางกลบันกึถงึเรือ่งไมด่ทีีเ่คยทำ 

ผิดพลาดบกพร่องไว้  ว่าเคยโกหกสามี  ทำให้จิตใจเศร้าหมอง  

ไม่สบายใจ เมื่อตายแล้วจึงต้องลงไปเกิดในอบายภูมิเป็นเวลา ๗ วัน 

	 อย่างไรก็ดี สำหรับผู้ที่เคยฝึกเจริญสติปัฏฐานมาก่อน และ 

ทำได้มาตรฐานดี อานุภาพของสติที่เคยฝึกไว้จะเข้ามาช่วยในช่วง 

จิตดวงสุดท้าย ไม่ว่าอะไรจะปรากฏขึ้นมาแก่จิต จะเป็นกรรมก็ดี  

กรรมนิมิตก็ดี คตินิมิตก็ดี ถึงแม้ว่ากรรมจะจัดสรรมาแล้วว่าให้มี 

ภาพที่เป็นอกุศลมาปรากฏให้เห็น เช่น มีภาพอบายภูมิ หรือมีความ 

รู้สึกนึกคิดที่ไม่ดีขึ้นมา สติจะเข้ามาระลึกได้เอง และสติก็จะเป็น 

เครื่องกั้น เหมือนกำแพงที่กันไม่ให้อกุศลทั้งหลายเข้ามาปรุงประกอบ 

จิต ดังบาลีที่ว่า “สะติ เตสัง นิวาระณัง” กิเลสทั้งหลายจึงได้แต่ 

วิ่งเข้ามาชนสติที่เปรียบดังกำแพง  แล้วก็กระเด็นออกไป ทำให้ 

จิตดวงสุดท้ายไม่มีกิเลสเข้าประกอบ คือไม่ประกอบไปด้วยอกุศลมูล 

ทั้งสาม ได้แก่ โลภะ โทสะ โมหะ เป็นดวงจิตที่ผ่องใส  ว่าง  

ปราศจากกิเลส เมื่อจิตดับปุ๊บ จึงไม่มีโอกาสไปอบายภูมิ เพราะ 

ปราศจากกิเลสอันเป็นเครื่องนำทางไปสู่อบายภูมินั่นเอง สติจึงเป็น 

เครื่องช่วยปิดอบายภูมิได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ชนิดบล็อกกันได้วินาที 

ต่อวินาทีเลยทีเดียว

	 อย่างไรก็ตาม การที่สติจะมีอานุภาพรวดเร็ว ว่องไวมากพอ 

ที่จะมากำหนดรู้เท่าทันความรู้สึกทางใจในช่วงจิตดวงสุดท้ายได้นั้น  

จะตอ้งเคยฝกึสตมิาอยา่งไดม้าตรฐาน คอืไดต้ัง้แตว่ปิสัสนาญาณที ่ ๒  
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ขึ้นไปเท่านั้น  ถ้ายังไม่ได้ถึงจุดนั้น  หรือเคยได้แต่เสื่อมไปแล้ว  

สติก็อาจจะมาไม่ทัน เพราะไม่มีกำลังและไม่ว่องไวพอ จึงยังมีโอกาส 

ที่จะตายแบบเบลอ  ๆ เซ่อ  ๆ  ซึม  ๆ สะลึมสะลือ ซื่อบื้อ เหม่อลอย  

และไปสู่อบายภูมิได้อยู่ 

	 ถ้าสติไม่มาอย่างที่ว่า โมหะมักจะเข้าครอบงำจิตก่อนเป็น 

อันดับแรก ทำให้คนส่วนมากมักจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานกัน  

โดยเฉพาะคนที่ไม่เคยฝึกเจริญสติปัฏฐาน โมหะจะเข้าครอบงำได้ 

ง่ายมาก เช่น พวกที่โวยวายไม่ได้สติก่อนจะตายนั้น เห็นชัดเจน 

เลยว่า  ถูกโมหะเข้าครอบงำจนจิตซัดส่ายว้าวุ่น  แบบนี้ไม่พ้น 

สัตว์เดรัจฉานแน่นอน 

	 ด้วยเหตุนี้เราจึงควรหาโอกาสนำพาตัวเองเข้ามาสู่การฝึกจิต  

เจริญวิปัสสนา ฝึกสติปัฏฐาน เพื่อให้สติมีพละกำลังมากพอที่จะ 

ปดิอบายใหต้วัเองในชว่งจติดวงสดุทา้ยนี ้ เพราะถงึแมว้า่จะยงัปดิอบาย 

ไม่ได้อย่างถาวร แต่อย่างน้อย  ๆ  ก็มั่นใจได้ว่าจะได้ไปสู่ที่ดี ๆ  ในชาติ 

ต่อไป แล้วค่อยไปว่ากันต่ออีกที
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ชาติหน้าดีแค่ไหน  

กำหนดได้ด้วยจิตดวงสุดท้าย

	 ดวงจิตที่มีสติมาบล็อกมากั้น  ด้วยอำนาจของการตั้งสติ 

กำหนดจิตให้ผ่องใส บริสุทธิ์ ปราศจากเชื้อของกิเลสมาแปดเปื้อน 

ในช่วงจิตดวงสุดท้ายนั้น เมื่อจิตดับลงแล้วย่อมไปเกิดในสุคติภูมิ  

ถ้าไปเกิดเป็นมนุษย์ก็จะได้คุณสมบัติพิเศษ เรียกว่า “ติกขบุคคล”  

ซึ่งประกอบด้วยไตรเหตุ  คือมีลักษณะ  ๓  ประการที่พิเศษกว่า 

คนธรรมดาทั่ว ๆ ไป ได้แก่ 

	 ๑. รูปสวย 

	 ๒. รวยทรัพย ์

	 ๓. ไม่อับปัญญา 

	 คุณลักษณะ ๓ อย่างนี้ถือว่าเป็นมนุษยสมบัติอันสมบูรณ์แบบ 

ที่ใคร  ๆ  ก็พึงปรารถนา เพราะถ้ารูปสวย เกิดมารูปร่างหน้าตาดี  

ตระกูลก็ดี แถมยังรวยด้วย แต่กลับเอ๋อ ติงต๊อง เบ๊อะบ๊ะ จับเจ่า  

จ๊กมก ซื่อบื้อ นี่ก็ไม่ไหวนะ ปัญญาไม่สัมปยุต แบบนี้หลายคน 

ก็ไม่ปรารถนา หรือถ้าปัญญาดีและรวยด้วย แต่รูปร่างหน้าตา 

กลับดูไม่ได้เลย แบบนี้ก็คงไม่ไหวเหมือนกัน 

	 คำว่า “รูปสวย” ก็คือ รูปร่างหน้าตาดี สมส่วนตั้งแต่หัวจรดเท้า  
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ตัวอย่างเช่น เบญจกัลยาณี วิสาขามหาอุบาสิกา เป็นต้น เป็นหญิง 

ที่มีความงาม  ๕  อย่าง  ได้แก่  ผมงาม  เนื้องาม  (คือ  เหงือก 

และริมฝีปากแดงงาม) ฟันงาม ผิวงาม วัยงาม (คืองามสมวัย 

ในทุกช่วงอายุ) หรืออย่างที่ภาษิตอีสานโบราณได้กล่าวไว้เรื่อง 

เบญจกัลยาณีว่า ต้องเป็นหญิงที่มี  “เรือน ๓ น้ำ ๔” เรือน ๓ ก็คือ  

เป็นผู้ที่รักษาเรือนผม เรือนนอน และเรือนครัวให้สวยงาม ผู้หญิง 

บางคนรักษาผมสวยสะอาดสะอ้าน ดูดี สวยงาม แต่พอเข้าไปดู 

เรือนนอน ปรากฏว่าอีรุงตุงนังไปหมด ดูไม่ได้เลย หรือบางคน 

เรือนผมดูแลดี  สอบผ่าน  เรือนนอนก็ดูแลดี  สะอาดสะอ้าน  

เรียบร้อย แต่พอเข้าไปดูเรือนครัว ร้องไอ้หยา!เลย เพราะสกปรก 

รกรุงรัง หม้อ ไห จาน ชามระเกะระกะไปหมด หม้อกับฝาหม้อ 

ไม่เคยพอดีกันเลย ผู้หญิงที่เป็นแบบนี้ทางอีสานจะถือว่าราคาตก 

ไปนิดหนึ่ง เพราะไม่ครบเรือน ๓ 

	 ส่วนน้ำ  ๔  ก็คือ น้ำจิตน้ำใจ น้ำดื่มน้ำกิน น้ำอาบ และ 

น้ำเต้าปูน กล่าวคือ เป็นคนมีน้ำใจ ไม่บกพร่องในงานบ้าน รู้จัก 

ตระเตรียมน้ำดื่มน้ำใช้ไว้ให้คนในครอบครัวและแขกเหรื่อ เพราะ 

คนโบราณไม่มีน้ำประปา เขาจะใช้น้ำจากตุ่ม หลังบ้านจะมีตุ่มอยู่ 

เป็นสิบ ๆ ใบ แม่ศรีเรือนจึงต้องเตรียมหาบน้ำมาใส่ตุ่มไว้ให้เต็มเสมอ  

เพื่อให้คนในบ้านมีน้ำกินน้ำใช้สะดวกสบาย ส่วนน้ำเต้าปูนก็คือน้ำปูน 

สำหรับการกินหมาก โบราณเวลาแขกมาบ้าน เจ้าของบ้านจะต้อง 

นำหมากมารับแขก จึงต้องใช้น้ำเต้าปูนมาป้ายที่ใบพลู ซึ่งน้ำปูนนั้น 

ถ้าไม่หมั่นเติมน้ำเรื่อย  ๆ ปูนก็จะแห้งใช้ไม่ได้ ดังนั้นแม่ศรีเรือน 

จึงต้องคอยดูว่าน้ำเต้าปูนแห้งหรือไม่ และคอยเติมน้ำอยู่เรื่อย  ๆ  

เพื่อให้มีน้ำปูนพร้อมสำหรับรับแขก รับผู้หลักผู้ใหญ่ทุกเมื่อ ดังนั้น 

บ้านไหนน้ำเต้าปูนแห้งก็แสดงว่าลูกสาวหรือลูกสะใภ้บ้านนั้นบกพร่อง 
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ต่อหน้าที่ 

	 ทีนี้ความสำคัญของการเป็นติกขบุคคลก็คือ ครูบาอาจารย์ 

ท่านกล่าวไว้ว่า ติกขบุคคล คือ ผู้ที่ประกอบด้วยไตร เหตุนี้แหละ 

จะเป็นผู้ที่สามารถขึ้นสู่มรรคผลนิพพานได้ในชาตินั้น  ๆ ถ้ามา 

สานต่อบุญเก่าที่เคยทำไว้ด้วยการมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและ 

พบกัลยาณมิตร พบครูบาอาจารย์ที่สามารถบอกกรรมฐานได้อย่าง 

ถูกต้อง คอยเอาใจใส่ดูแลประคับประคองอย่างดี ทั้งนี้เน้นว่าต้อง 

เอาใจใส่ด้วยนะ ไม่ใช่สอนแบบทิ้ง  ๆ  ขว้าง  ๆ ติกขบุคคลที่มีโอกาส 

ได้เรียนรู้และตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมเช่นนี้ย่อมได้บรรลุธรรม 

อย่างน้อยเป็นพระโสดาบันในชาติปัจจุบัน 

	 เหตุที่ติกขบุคคลบรรลุธรรมได้ก็เพราะเป็นผู้ที่มีบุญถึงพร้อม 

และมีปัญญามาประกอบ เนื่องจากการบรรลุธรรมนั้นอาศัยปัญญา  

ฉะนัน้ปญัญาตอ้งสมัปยตุ โดยเฉพาะปญัญาทางธรรม เมือ่ไดฟ้งัเทศน ์ 

ฟังธรรม ฟังคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาแล้ว จะเข้าใจได้ง่าย  

แจ่มแจ้งในหลักธรรมนั้น ๆ และสามารถปฏิบัติตามได้เลย ไม่ใช่ว่า 

ฟังมาตั้ ง  ๒๐  ปี  ๓๐  ปีแล้วก็ยังอึมครึมอยู่  ไม่ เคยแจ่มแจ้ง 

สกัขอ้เดยีว เชน่นีเ้รยีกวา่ไมม่ปีญัญาทางธรรมสกัเทา่ไหร่ ตกิขบคุคล 

จะชอบฟังธรรมะ เพราะฟังธรรมแล้วเข้าใจง่าย จึงมุ่งที่จะแสวงหา 

ฟังธรรม ส่วนคนที่ฟังธรรมแล้วง่วงนอน แต่เวลาดูละครแล้วตาแจ้ง 

นั้น ยังไม่ใช่ผู้ที่มีลักษณะของติกขบุคคล 

	 อย่างไรก็ดี แม้จะเป็นติกขบุคคล มาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้ 

ด้วยเหตุสาม แต่หากไม่มีโอกาสได้เข้ามาในทางธรรม ไม่ได้เจอ 

กัลยาณมิตร หรือไม่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรม ก็ย่อมไม่มีโอกาส 

บรรลุธรรม จึงถือว่าโอกาสที่ดีนั้นได้สูญเปล่าไปชาติหนึ่ง ต้องรอ 

โอกาสครั้งใหม่ในชาติต่อ  ๆ  ไป  ซึ่งดีไม่ดีหากในชาตินี้ก่อนตาย 
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จิตดวงสุดท้ายไม่ดี ก็อาจจะไปเกิดใหม่ด้วยเหตุสอง กลายเป็น 

ทวเิหตกุบคุคลไปอกี ดงันัน้บญุเกา่จงึไมใ่ชเ่ครือ่งการนัตวีา่จะสามารถ 

บรรลุธรรมได้ในชาตินี้ หากไม่มีการสานต่อด้วยการสร้างเหตุปัจจัย 

ที่ดีในชาติปัจจุบัน ดังนั้นชาติปัจจุบันจึงเป็นโอกาสอันดีที่สุดในการ 

เจริญมรรค ในการปฏิบัติกรรมฐาน หากไม่รีบฉวยโอกาสไว้ ก็ไม่รู้ 

เลยว่าจะมีโอกาสดีแบบนี้อีกเมื่อไร เพราะถ้าเกิดพลั้งพลาดลงไปเกิด 

ในภพภูมิที่ต่ำ เช่น ไปเป็นเดรัจฉาน ฯลฯ แบบนั้นก็อีกยาว

	 ส่วนคนที่มาด้วยเหตุสอง คือ ทวิเหตุกบุคคลนั้น คือผู้ที่ไม่มี 

ปัญญาสัมปยุต ย่อมปฏิบัติธรรมได้ไม่ถึงญาณที่ ๔ ดังนั้นการได้ 

มรรคผลนิพพานในชาตินี้จึงไม่ต้องพูดถึง แต่การปฏิบัติจะเป็นเหตุ 

เป็นปัจจัยติดสันดานไปในชาติต่อ  ๆ  ไป ส่งผลให้ได้เป็นอริยบุคคล 

ในอนาคตกาลเบื้องหน้านู้นเทอญ 

 ฉะนั้นการเจริญสติปัฏฐานจึงมีคุณค่ามากและมีความสำคัญ 

เป็นที่สุด เพราะจะเป็นเพื่อนแท้เพื่อนตาย คอยคุ้มครองป้องกัน 

ภยัอนัตรายใหเ้ราไดใ้นทีท่กุสถาน ในกาลทกุเมือ่ อกีทัง้ยงัเปน็ทีพ่ึง่ 

สดุทา้ยใหเ้ราไดใ้นชว่งจติดวงสดุทา้ย ซึง่เปน็ชว่งเวลาสำคญัทีค่บัขนั 

ที่สุดในชีวิต ดังนั้นจึงขอให้ท่านทั้งหลายมีสติปัฏฐานเป็นเพื่อนเถิด  

อย่างน้อยก็เพื่อให้มั่นใจว่าจะปิดอบายภูมิให้แก่ตัวเองได้ในชาติต่อไป  

หากยังไม่นิพพาน ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ อย่างน้อยก็ขอให้ได้ 

ไปเกิดในที่ดี  ๆ  ก่อน เพราะไม่ว่าใครก็คงไม่ปรารถนาจะไปเกิดใน 

อบายภูมิ ไปเป็นสัตว์นรก เปรต อสุรกาย หรือสัตว์เดรัจฉาน 

แน่นอน 


