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คำนำ
หนังสือเรื่อง”มรณานุสติ” เล่มนี้ได้จัดพิมพ์ขึ้นสำหรับ
บุคคลผู้ใฝ่ใจในการปฏิบัติซึ่งจะมีค่าสูงสุดหากบุคคลนั้นได้
เจริญ “มรณานุสติ” ชือ่ ว่าเป็นผูไ้ ม่ประมาทในชีวติ คิดจะ
ทำกิจอันใดเช่น จะทำบุญกุศลก็รบี ทำบุญ จะรักษาศีลก็รบี
รักษาศีล จะเจริญภาวนาก็รีบตั้งใจเจริญภาวนาเพื่อให้จิต
ใจของตนสงบ จะได้ไม่ตายไปก่อนที่จะได้สร้างคุณงาม
ความดี หากบุคคลใดได้เจริญมรณานุสติ เวลาทำสมาธิ
จิตใจจะไม่ฟงุ้ ซ่าน สงบได้เร็วเพราะได้ระลึกถึงความตาย
บ่อยๆ ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ก็จะทำให้บคุ คลนัน้
ได้สร้างคุณงามความดีได้มากตามกำลังความสามารถของ
ตนจึงเป็นผลเป็นประโยชน์แก่ชวี ติ ของบุคคลนัน้ ทีไ่ ด้เกิดมา
เป็นมนุษย์

พระ เปลีย่ น ปัญญาปทีโป
มรณานุสติ ๕

มรณานุสติ
ณ บัดนี้ พวกเราท่านทั้งหลาย ทั้งพระภิกษุสามเณร
และอุบาสกอุบาสิกา ท่านสาธุชนทัง้ หลาย ได้มาพร้อมกัน
อยูใ่ นพระวิหารแห่งนีด้ ว้ ยความพร้อมเพรียงกัน พวกเรา
นั้นได้พากันมีความตั้งใจใฝ่ฝันหา แสวงหาทางพ้นทุกข์
ไปสูส่ ขุ เกษมศานต์ ตามองค์สมเด็จพระศาสดาจารย์สมั มา
สัมพุทธเจ้า เพราะเรามีจุดประสงค์ความมุ่งหมายเช่นนั้น
เราต้องพากันเป็นคนที่มีความพากความเพียร พยายาม
ขวนขวายสร้างคุณงามความดีให้เกิดให้มขี น้ึ แก่ตน เราทุก
คนควรมองซ้ายแลขวาว่า ชีวิตของเรานั้นผ่านไปทุกวัน
ทุกวัน ความเฒ่าแก่ชราภาพก็แก่ไปทุกวันทุกวันทุกเวลา
พวกเราไม่เจริญภาวนาดูกนั เอง ก็ยอ่ มหลงมัวเมาในวัยของ
ตนอยู่ ถ้าหากเราพิจารณาด้วยความรู้เป็นผู้มีสติปัญญา
เข้าใจก็จะรู้ได้ว่า คนเราเกิดขึ้นมานั้นเป็นไปตามกาลตาม
สมัยย่อมมีความเฒ่าแก่ไปเรือ่ ยๆ ชราภาพไปเรือ่ ยๆ จนถึง
ที่สุดก็คือความแตกดับหักพัง ความแตกสลาย ความ
มรณานุสติ ๖

ทำลายชีวติ ลงไปก็คอื ความตายนัน่ เอง ถ้าหากบุคคลเป็น
ผูม้ สี ติปญ
ั ญาพินจิ พิจารณาถึงมรณานุสติเป็นอารมณ์เอาไว้
ในใจ ก็จะเข้าใจได้วา่ ความตายนัน้ อยูใ่ กล้ตน
ถ้าหากคนเรามองดูเห็นความตายอยู่ใกล้ตนแล้ว ก็
จะรีบขวนขวายสร้างคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นแก่
ตนเองได้ ถ้าบุคคลไม่เจริญมรณานุสติกรรมฐาน ไม่ระลึก
ถึงความตายในวันหนึง่ วันหนึง่ ไม่รวู้ า่ ตนเองจะตายในวัน
ใดวันหนึ่งแล้วก็ย่อมเป็นคนประมาท เป็นคนที่หลงระเริง
เพลิดเพลินอยูว่ า่ ชีวติ ของเรานีจ้ ะอยูไ่ ด้ยนื ยาวนานไปหลาย
วันหลายเดือนหลายปี ก็จะมีความประมาทไม่สร้างสมอบรม
บุญบารมีให้เกิดให้มขี น้ึ แก่ตน แล้วชีวติ ก็จะเสียเปล่าประ
โยชน์เหมือนบุคคลบางคนนีแ่ หละ อยูบ่ า้ นอยูช่ อ่ งก็ดี อยูก่ บั
ลูกกับหลานก็เหมือนกัน อยู่กับพี่กับน้อง ไม่เคยไปวัดวา
อาวาส ไม่เคยศึกษา ไม่ฟงั พระธรรมเทศนา ไม่ฝกึ ฝนอบรม
บ่มนิสัยตนเอง มัวเมาลุ่มหลงอยู่ มืดมนอนธการ ไม่รู้จัก
ประพฤติปฏิบตั ิ ไม่รคู้ ณ
ุ ค่าของชีวติ ของตน แล้วก็หมกมุน่
อยูใ่ นความหลงเพลิดเพลินระเริงอยู่ เขาเรียกว่า หลงระเริง
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ในวัย ครัน้ ว่าวัยยังหนุม่ ยังสาว ก็หลงว่า มันยังหนุม่ ยังสาว
อยู่ เมื่อวัยกลางคนก็หลงว่าเรายังแข็งแรงอยู่ ไม่ควรที่จะ
เข้าวัดเข้าวา เมือ่ มาถึงอายุ ๕๐ ปี ๖๐ ปีกต็ าม บางบุคคล
ก็ยงั หลงมัวเมาว่า ตนเองยังไม่เฒ่าไม่แก่ ก็ไม่เข้าวัดฟัง
ธรรมจำศีลเจริญภาวนา แม้เฒ่าแก่ชรา ๗๐ ๘๐ ปีขน้ึ มา
แล้ว ก็จะถึง ๙๐ ปีนม่ี นี อ้ ยคนในปัจจุบนั นี้ ก็หาว่าตนเอง
เฒ่าตนเองแก่แล้ว ไปวัดฟังธรรมจำศีลไม่ได้ หูตาฝ้าฟาง
เดินไม่ไหว เมือ่ เป็นเช่นนีแ้ ล้วก็เสียเปล่าประโยชน์สใิ นชีวติ
ของพวกเราทีเ่ กิดขึน้ มา คนชนิดนีท้ ำให้ชวี ติ ของเขาเกิดขึน้
มาแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไร เมือ่ ล่วงลับดับตายไปก็เสียทีท่ี
เกิดมาเปล่าประโยชน์วา่ ควรทีจ่ ะทำคุณงามความดีให้เกิด
ให้มขี น้ึ แก่ตนเองก็ไม่ได้ ก็เลยไม่มที พ่ี ง่ึ ของตน ไปเกิดใน
ภพใหม่กค็ งจะเสียเปล่าประโยชน์ในชีวติ
เหตุฉะนั้น พวกเราควรที่จะมาคิดน้อมธรรมเข้ามาสู่ตน
ว่าตนเองนี้ไม่ต้องคิดถึงวัย สมัยครั้งพุทธกาลนั้นพระ
พุทธองค์ทรงสัง่ สอนไม่ให้คดิ ถึงวัยไม่ให้ประมาทในวัย
คำว่าไม่ประมาทในวัยว่าเรายังหนุม่ ยังน้อยอยู่ จะไม่เข้าวัด
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เข้าวาไม่คิดเช่นนั้น เป็นผู้มีสติปัญญาสามารถศึกษาธรรม
คำสัง่ สอนของพระพุทธเจ้า เพือ่ ได้ประกอบคุณงามความดี
ให้เกิดให้มขี น้ึ แก่ตน เรียกว่าบุคคลไม่ประมาทในวัย เพราะ
มีความระลึกอยูว่ า่ ความตายนัน้ ตายได้ทกุ วันทุกเวลาทุก
นาทีที่มันจะตายได้ตามกายของคนเราทุกคนอยู่ในโลกนี้
เป็นไปได้ เมือ่ เรามาเห็นความตายอยูใ่ กล้ตนแล้ว ก็เลยไม่
มัวเมาลุม่ หลงเพลิดเพลินระเริงอยูอ่ ะไรกับโลก มีความตัง้ ใจ
แสวงหาคุณงามความดี จะทำบุญทำทานการกุศลรักษาศีล
รีบขวนขวายรักษาให้เป็นผู้มีศีลมีธรรมเกิดขึ้น การเจริญ
เมตตาภาวนาก็ดี ก็พยายามขวนขวายมีความพากความ
เพียรฝึกฝนอบรมจิตใจ ฝึกหัดจัดแจงจิตใจของตนเอง แก้ไข
จิตใจของตนเองให้ได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขเกิดขึ้น
เรียกว่าบุคคลทีไ่ ม่ประมาท
เมื่อหากเราจิตใจสงบเป็นสมาธิดีแล้วก็จะได้พิจารณาดูว่า
รูปร่างกายสังขารของพวกเรานี้มันเกิดขึ้นมาแล้ว มันเป็น
อย่างไร ก็จะศึกษาให้รู้ให้เข้าใจว่า รูปร่างกายของ
คนเรานี้มันเป็นไตรลักษณ์ คือมันไม่เที่ยง เป็นทุกข์
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เป็นอนัตตาเกิดขึน้ เพือ่ จะให้รใู้ ห้เข้าใจได้ ถ้าบุคคลยัง
ไม่เข้าใจก็ขอให้เรียนรูศ้ กึ ษา เป็นสัญญาจำว่ามันเป็นอย่างนี้
คนเราเกิดขึน้ มา พอจะให้เห็นได้วา่ คนเราเกิดขึน้ มาตัง้ แต่
เล็กแต่นอ้ ยใหญ่ขน้ึ มา เลยมาเป็นเด็กนักเรียนมาเป็นหนุม่
เป็นสาวแล้ว ก็มาผ่านกลางคนมาเฒ่ามาแก่เช่นนี้ พวกเรา
จะไม่รับรองหรือว่าเป็นของที่ไม่เที่ยง ให้พากันตั้งสติไตร่
ตรองใคร่ครวญ พินจิ พิจารณาดูตนเองซิ ตัง้ แต่ตนเองเล็กๆ
มาแล้วมันเคลือ่ นไหว ไปมาขึน้ มาเรือ่ ยๆ จนถึงปัจจุบนั นี้
มันเป็นอย่างไร มันเทีย่ งแท้แน่นอนอยูบ่ า้ งไหม ถ้ามันเล็ก
อยูอ่ ย่างเดิมมันก็ตอ้ งเทีย่ ง มันมาเป็นหนุม่ เป็นสาว มันก็
เป็นหนุม่ เป็นสาวอยูอ่ ย่างนัน้ ไม่เฒ่าไม่แก่มนั จึงจะเทีย่ ง
เมือ่ มากลางคน มันก็อยูเ่ ป็นกลางคนมาเฒ่ามาแก่ชราภาพ
อยูอ่ ย่างนี้ หนังเหีย่ วแห้งหนังหย่อน ฟันหลุดฟันกร่อนหัว
ขาวหัวหงอก ดูสดิ ถู งึ ขนาดนี้ ยังไม่มสี ติปญ
ั ญารูว้ า่ ตนเอง
เฒ่าตนเองแก่เลย บางบุคคลจนเฒ่าจนแก่ชรา ๕๐ ๖๐ ปี
๗๐ ปี ยังไม่รู้ เพราะอะไร ไม่ศกึ ษาหลักธรรมคำสอนของ
พระพุทธเจ้า มัวเมาลุม่ หลงอยู่ จึงหลงเพลิดเพลินระเริงอยู่
เสียเปล่าประโยชน์ ควรรับรูใ้ ห้เข้าใจอย่างนี้
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คนเราเกิดขึน้ มานีจ้ ะอยูท่ ไ่ี หนก็ตาม เกิดขึน้ มาย่อมเป็นทุกข์
เป็นธรรมดา ไม่ใช่เกิดขึน้ มามีความสุขสบายอยูต่ ลอด ความ
ทุกข์นน้ั เหยียบย่ำยีบฑ
ี ารูปร่างกายของพวกเรา โดยโรคภัย
ไข้เจ็บนานาชนิดต่างๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ มีทง้ั ร้อนทัง้ หนาว ทัง้
หิวทัง้ กระหาย ทัง้ อิดทัง้ เหนือ่ ย ทัง้ ความโศกเศร้าโศกาอาดูร
มัวหมอง ร้องห่มร้องไห้อยูก่ นั ทุกวันนี้ มีความเศร้าโศกเศร้า
หมองใจ มันก็มคี วามทุกข์เป็นธรรมชาติธรรมดา ใครจะ
หลีกเลีย่ งไปหาทีอ่ ยูท่ ไ่ี หนในโลกนี้ เป็นอันว่าไม่มเี สียแล้ว
ใครเล่าจะเป็นคนทีไ่ ม่มคี วามทุกข์ประจำสังขารอยูใ่ นโลกนี้
เป็นอันว่าไม่มี
เหตุฉะนัน้ จะเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นพยาบาล ปรุงหยูก
ปรุงยาก็ดี เภสัชกรรมทีไ่ หน เรียนจบเภสัชกรทีไ่ หน เป็น
นายแพทย์ปรุงยาอะไรรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ก็ยอ่ มเกิดแก่เจ็บ
ตายในโรคภัยไข้เจ็บเหมือนกับเขา ทัง้ ๆ ทีต่ นเองเป็นหมอ
ยาปรุงยาแท้ๆ ก็ยงั มีโรคภัยไข้เจ็บ อันนีแ้ ลลักษณะแสดง
ให้เห็นว่ารูปร่างกายของเรานี้ เกิดขึน้ มาแล้วมันมีความทุกข์
ไม่ใช่ของทีจ่ ะมีความสุขอะไร ถ้าหากเราคิดว่ามันมีความ
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สุขเรียกว่า คนนัน้ หลงรูปร่างกายนีม่ คี วามสุขสบาย เรียกว่า
คนหลงตนเอง แท้ทจ่ี ริงมันเกิดขึน้ มาแล้ว มันมีความทุกข์
เป็นธรรมชาติ
บัดนี้ ของที่ที่มีความทุกข์ของนั้นก็ย่อมเป็นอนัตตา
ไม่ใช่ของบุคคลผูใ้ ดทีจ่ ะสามารถปกครองคุม้ ครองดูแลรักษา
เอาไว้อยูใ่ นใต้อำนาจของตนเองได้ มีบา้ งไหมพวกเราท่าน
ทั้งหลายนั่งอยู่ที่นี่ก็ดี หรืออยู่ที่อื่นก็ดี มีใครควบคุมดูแล
ตนเองได้ในโลกนี้ หากคนทีไ่ ม่มสี ติปญ
ั ญาจึงจะหาควบคุม
ดูแลบุคคลอืน่ ให้อยูใ่ ต้อำนาจของตนเอง ด้วยการทุบการตี
ก็ดี ด้วยการฆ่าฟันรันแทงก็ดี ด้วยผูกจองจำก็ดี ด้วยอำนาจ
ขูเ่ ข็ญก็ดี ด้วยสารพัดต่างๆ ว่าจะให้บคุ คลอืน่ อยูใ่ ต้อำนาจ
ของตนเอง มันมีได้ทไ่ี หนในโลกนี้ มีแต่มนั ไม่ได้สมหวังทัง้ นัน้
ใครจะไปบังคับคนอืน่ ให้เชือ่ ฟังคำของเราหมดทุกคนเป็นไป
ไม่ได้ ไม่ให้เชือ่ ของเราหมดในโลกนีก้ เ็ ป็นไปไม่ได้ มีใคร
บ้างเอาบุคคลอืน่ ขึน้ มายืนบนฝ่ามือ แล้วเอานิว้ มือดีดหัวมัน
ให้มันเชื่อเรา มันยอมอยู่ใต้อำนาจของเราได้ไหมในโลก
เป็นอันว่าไม่มใี นโลกนี้ แต่เราปรารถนาคิดอย่างนัน้ ทำให้
มรณานุสติ ๑๒

ตนเองพากันมีความทุกข์เปล่าประโยชน์ ควรทีเ่ ราพวกเรา
ท่านทัง้ หลาย ตัง้ แต่ตวั ของพวกเราแท้ๆ เราก็ยงั ควบคุม
ดูแลไม่ได้ จะไปควบคุมดูแลบุคคลอื่นได้อย่างไร อยู่ใต้
อำนาจของเราว่าเป็นของเราได้อย่างไร ตรงนีค้ วรทีจ่ ะไตร่
ตรองใคร่ครวญให้ถถ่ี ว้ นดูซิ ถ้าเราดูอย่างนี้ เราจึงจะปล่อย
คนอืน่ ได้ ถึงจะละถึงจะปล่อยวางได้ นีเ่ ราจะไปมาหาสูซ่ ง่ึ
กันและกันก็ดี เราก็หนีจากกันได้ ปล่อยวางกันได้ เรียกว่า
คนบุคคลที่จะอยู่ในโลกนี้อยู่ด้วยกันก็ดี แต่แยกกันไปได้
ไปทีไ่ หนก็ไปได้ ไม่ใช่ผกู ติดกันเอาไว้ แต่อย่างนีแ้ หละ เรา
คิดดูซิ เมือ่ เฒ่าเมือ่ แก่กเ็ หมือนกัน เราก็ไม่เห็นว่าใครจะ
ควบคุมดูแลบุคคลอืน่ ไม่ให้เฒ่าให้แก่ได้ เมือ่ มาดูตนเองแล้ว
มันก็เฒ่าก็แก่เหมือนกัน ควบคุมดูแลตนเองก็ยังคุมไม่ได้
ยังดื้อดึงจะไปคุมคนอื่น ให้อยู่ใต้อำนาจตนเองได้อย่างไร
ควรแล้วทีพ่ วกเราจะศึกษาให้เข้าใจในธรรมคำสอนของพระ
พุทธเจ้า
พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนเอาไว้รูปร่างกายสังขารรูป
ธรรมอันนี้ ไม่มีบุคคลใดที่จะสามารถควบคุมดูแล
มรณานุสติ ๑๓

ให้อยู่ใต้อำนาจของตนเองได้ เขาเป็นไปตามธรรม
ชาติธรรมดาของเขา ถ้าเราไม่เชือ่ เราก็ดตู นเอง มีใครบ้าง
คุมว่าอยู่เล็กๆ อยากอยู่เล็กๆอย่างนั้น มาเป็นหนุ่มเป็น
สาว ก็อยากอยูเ่ ป็นหนุม่ เป็นสาว อย่าเฒ่าอย่าแก่ มาถึง
กลางคน ๔๐ ปี ๕๐ ปี ก็อย่าเฒ่าอย่าแก่ มีใครคุมได้บา้ ง
มันก็เฒ่าก็แก่ มันเป็นไปตามธรรมชาติ หนังเหีย่ วหนังแห้ง
หนังหย่อนไป หัวขาวหัวหงอก ฟันของเราว่าเป็นของเราก็
คุมไม่ได้ ก็หลุดออกจากปากไปได้ ผมอยูบ่ นหัวก็ไม่ให้มนั
ขาวมันหงอก มันดำๆ อยากให้มนั ดำอยู่ มันก็ไม่ดำ มันก็
หัวขาวหัวหงอกเกิดขึน้ มันฟังเราไหม หนังของเราตึงๆ
แต่กอ่ น เราอยากไม่ให้มนั เหีย่ ว มันหย่อน มันก็เหีย่ ว
ก็หย่อนได้ ตาก็ดี ตาเราให้มนั สว่างไสวอยู่ อย่าฝ้าฟางนะ
อย่าขุน่ มัวนะ มันก็เป็นไปได้ เอาเราดูซิ หูกเ็ หมือนกันได้ฟงั
ดีๆ เดีย๋ วก็หหู นวกหูตงึ เข้าไป มันเฒ่ามันแก่ ความจำของ
เราทัง้ หลายแต่กอ่ นจำดี เดีย๋ วนีก้ ค็ วามจำเสือ่ ม เฒ่าแก่มา
แล้ว หลงหน้าหลงหลังแล้ว ลืมหน้าลืมหลังไปอย่างนีม้ นั
เสือ่ มสมรรถภาพไปด้วยกัน ร่างกายก็ชำรุดทรุดโทรมไป
ด้วยกัน มีทไ่ี หนล่ะ มีบคุ คลใดจะพากันควบคุมดูแลได้ตง้ั แต่
มรณานุสติ ๑๔

รูปร่างกายของตนเอง ก็ยงั คุมไม่ได้ จะดือ้ ดึงไปคุมคนอืน่
ให้อยูใ่ ต้อำนาจของตนเองได้อย่างไร แค่ตนเองก็ยงั คุมไม่
ได้ เราควรทีจ่ ะไตร่ตรองใคร่ครวญซิ สิง่ เหล่านีแ้ หละเรา
ว่าเป็นของเราจริงไหม ว่าเราว่าเป็นตัวเป็นตนของเราจริงไหม
เราควรดูซิ เราคุมได้ไหม ปกป้องคุม้ ครองดูแลอย่างเข้มงวด
ให้อยูใ่ ต้อำนาจได้ไหม แล้วเวลามีความเจ็บป่วยเกิดขึน้ ก็ดี
เราว่าเป็นเราอย่าเจ็บนะ อย่าป่วยนะ มันก็ต้องไม่ป่วยถ้า
เป็นเรา อันนีม้ นั เจ็บมันป่วยอยู่ กินหยูกกินยาไม่หายมันก็
ยังดือ้ ดึงเจ็บป่วยได้ นีแ่ หละพระพุทธเจ้าท่านสอน อยากให้
ศึกษาการปฏิบตั ธิ รรม บัดนีห้ ากพวกเราพิจารณาดูถงึ ทีส่ ดุ
แล้ว เราเฒ่าเราแก่ชราภาพ หรือเขาเป็นโรคภัยไข้เจ็บนานา
ต่างๆอยูท่ กุ วัน โรคอะไรก็ตาม ก็เป็นโรคกันอยู่ จะตายเร็ว
ตายช้าก็แล้วแต่ เมือ่ หมอรักษาไม่หาย ฉีดยาก็ไม่หาย ผ่า
ตัดก็ไม่หาย และทีส่ ดุ มันคืออะไร ทีส่ ดุ มันก็คอื ตาย
บัดนีค้ วามเฒ่าความแก่กเ็ หมือนกัน ไม่ได้เป็นโรคภัยไข้เจ็บ
อะไร มันเฒ่าแก่ชราภาพมาแล้ว เราไม่อยากตายหนีจากลูก
จากหลาน กำลังรักลูก กำลังรักหลาน กำลังรักเหลนอยู่
มรณานุสติ ๑๕

กำลังรักเพือ่ น กำลังรักลูก รักหลาน เหลน เพือ่ นฝูงอะไร
ต่างๆ รักสิง่ รักของอะไร ยังมีความรักความหวงแหนอยู่ แต่
เราไม่อยากพลัดพรากจากของรักของชอบใจของตน เราก็
ยังดือ้ ดึงตาย หนีจากเพือ่ นจากฝูงจากลูกจากหลานไป จะเอา
หลานมากำแขน หรือจับแขนคนนัน้ คนนีเ้ รารักอยู่ จะไม่ได้
จากไปนะ มันดือ้ ดึงตายไปได้ ทำไมมันเป็นอย่างนี้ รูปร่าง
กายของคนเรา เห็นไหมปูย่ า่ ตายายของพวกเราทัง้ หลาย
ตายจากพวกเราไป ทัง้ พ่อทัง้ แม่เขาก็ตายจากพวกเราไป
อยูเ่ รือ่ ยๆ เพือ่ นฝูงก็ตายไปทุกวันทุกวัน ถ้าไม่เชือ่ นัน้ ก็ไป
ดูโรงพยาบาลใหญ่ๆ วันหนึง่ เขาตายไปกีค่ น ตายด้วยโรค
อะไรบ้าง ตายด้วยเฒ่าด้วยแก่หรือโรคภัยไข้เจ็บทัง้ หลาย
แล้วควบคุมดูแลได้ไหม เขาควบคุมดูแลตนเองเขาได้ไหม
เขาไม่อยากตาย บัดนีเ้ ราเอาคนอืน่ เข้าไปคุมไม่ให้เขาตาย
ได้ไหม เอาไปเอามาตัวของเราก็เหมือนกัน เราคุมไม่ให้ตาย
มันก็ดอ้ื ดึงตายเข้าไปได้ แล้วมันดือ้ ตายอย่างนี้ มันเป็นใคร
มันเป็นตัวเรา หรือเป็นตัวของบุคคลอืน่ นัน่ แหละพระพุทธ
เจ้าท่านสอน แต่ถา้ เป็นตัวเรา มันก็ไม่ตาย อันนีไ้ ม่ใช่เรามัน
ก็ดอ้ื ดึงตายไปได้ แล้วมันดือ้ ดึงตายไปอย่างนี้ มันก็ปฏิเสธ
มรณานุสติ ๑๖

เสีย ไม่ใช่ของพวกเรา แต่พวกเราก็หวงแหน อันพวกเรา
หวงแหนพากันกินหยูกกินยา พยาบาลกันไว้จนใหญ่จนโต
ขึน้ มาอย่างนี้ เขาเรียกว่า เรารักษาไว้เพือ่ สร้างความดีเท่านัน้
เอง รูปร่างกายใครจะสูงจะต่ำ จะดำจะขาว จะอ้วนจะผอม
ก็ดี จะขีร้ า้ ยขีเ้ หร่ ไม่สวยไม่งามก็ดี มันก็เหมือนกันหมด
นัน่ แหละ มีความเกิดก็ไม่เทีย่ ง จะมาความแก่ชราก็มี ทีส่ ดุ
ก็คอื ความตายเหมือนกัน ราบรืน่ ไปเหมือนกันหมดในโลกนี้
ประเทศใดเมืองใดที่ไหนเป็นเหมือนกันหมด เหตุฉะนั้น
ธรรมะจึงมีทว่ั โลก บุคคลทีม่ สี ติปญ
ั ญาภาวนาได้ทว่ั โลกไป
อยูท่ ไ่ี หนถ้ารูจ้ กั ธรรมะ ติดตามธรรมชาติมที ว่ั โลก อยูบ่ า้ น
อยู่ช่องอยู่ถนนหนทาง นั่งรถนั่งเรือนั่งเครื่องบินไปไหน
ภาวนาได้ทั้งนั้น เพราะเป็นคนฉลาดรู้จักว่าอันนี้คือตัว
ธรรมะ ตัวทีบ่ คุ คลควบคุมดูแลไม่ได้ เป็นตามธรรมชาติของ
เขา ตัง้ อยูป่ ระจำโลกเฉยๆ เป็นธรรมดา
เหตุฉะนั้นเมื่อเรายังมีรูปร่างกายอยู่แล้วยังไม่ล่วงลับ
ดับตายไป ก็รีบสร้างคุณงามความดีเอาไว้ให้มากๆ
เพิม่ พูนบุญบารมีของตนเองเอาไว้ให้มากๆ ให้อำนาจ
มรณานุสติ ๑๗

ของบุญคือความสุขนั้นตัดความทุกข์ออกจากจิตใจ
ของเรา ก็เรียกว่าดับทุกข์ไปมีแต่ความสุขเป็นเครือ่ งเอิบอิม่
อยูใ่ นใจ ถ้าไม่เชือ่ ผูเ้ ทศน์กล็ องคิดดูซิ ผูบ้ ริจาคทานลงไป
แล้วย่อมปลืม้ ใจ ปลืม้ ใจก็ดบั ทุกข์ ทุกข์ทม่ี นั มีอยูม่ นั ไม่มี
มีแต่บญ
ุ เข้ามาอยูท่ ใ่ี จ ถ้าหากเรารักษาศีลก็เหมือนกัน ถ้าเรา
มองว่าเรามีศลี เราก็ปลืม้ ใจทีเ่ ป็นผูม้ ศี ลี เพราะคนอืน่ ไม่มศี ลี ก็
เป็นเรือ่ งของบุคคลอืน่ ถ้าเรามีสมาธิฝกึ ฝนอบรมจิตใจของ
ตนเองสงบดี เรามีสมาธิกป็ ลืม้ ใจว่าจิตใจของเรานีห้ นักแน่น
มัน่ คงไม่งอ่ นแง่นคลอนแคลน ไม่หวัน่ ไหวกับอะไร เขาเรียก
ว่าภูมิใจว่าตนเองได้หลักสมาธิ ถ้าเรามีสติปัญญาเฉลียว
ฉลาดมองซ้ายแลขวาดูทโ่ี น่นทีน่ เ่ี ป็นธรรมะ ธัมโม มีเห็น
ไตรลักษณ์อยู่ประจำอยู่ มีไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่
รอบด้านไปหมด จิตใจก็ยอ่ มนิง่ สงบอยูร่ สู้ ง่ิ เหล่านีแ้ หละเป็น
เรือ่ งทีเ่ ราจะควรศึกษาเพือ่ ให้รู้ เมือ่ เรารูส้ ง่ิ เหล่านี้ เราจะได้
พัฒนาหรือปรับปรุงร่างกายของตนเองให้อยูใ่ นความเหมาะ
สมของเรา เมื่อถึงกาลถึงเวลาแล้วมันก็จะล่วงลับดับไป
เหตุฉะนัน้ ควรแล้ว พวกเราจะไม่หลงลืมมรณานุสติ คือความ
ตาย ถ้าระลึกถึงความตายอยู่บ่อยๆ ไปอยู่ที่ไหนเราก็รีบ
มรณานุสติ ๑๘

สร้างขวนขวายคุณงามความดีให้เกิดให้มขี น้ึ แก่ตนเอง เราจะ
ดูอะไรให้เข้าใจ ศึกษาธรรมะให้เข้าใจ พระธรรมคำสอนของ
พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้นี้ ให้พวกเรานี้เกิดขึ้นมาเพื่อทำ
ประโยชน์เท่านัน้ เอง ไม่มเี กิดขึน้ มาทำอะไร ต้องถามตนเอง
ว่าตนเองเกิดขึน้ มาทำอะไร ตนเองถามให้รใู้ ห้เข้าใจ
พระพุทธเจ้าว่าเกิดขึ้นมาแล้ว ควรทำประโยชน์ ทำ
ประโยชน์ให้ได้ประโยชน์ตนเองให้ได้ จิตใจยังไม่สงบ
ก็รีบฝึกฝนจิตใจของตน ตนเองไม่มีสติปัญญาก็รีบ
ศึกษาให้มสี ติปญ
ั ญาเกิดขึน้ เพือ่ จะให้รดู้ รี ชู้ ว่ั ให้รอู้ ะไร
เป็นบาปนำความทุกข์มาให้ รู้อะไรเป็นบุญนำความ
สุขมาให้แก่ตน อย่างนีก้ เ็ รียกว่าหัดเป็นคนฉลาด หากพวก
เราไม่อยากเป็นคนทีเ่ สียการเสียเวลาเปล่าประโยชน์ อยูท่ ่ี
ไหน ยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ใดก็ควรจะใช้สติปัญญาไตร่ตรอง
ใคร่ครวญพินจิ พิจารณา เพือ่ จะให้รใู้ ห้เข้าใจทำกิจการงานทุก
อย่างเราทำเพือ่ อะไร เราทำเพือ่ ประโยชน์ เพือ่ ดูแลเพือ่ ประ
คบประหงมร่างกายเท่านั้น เหตุฉะนั้น ร่างกายของคนเรา
นีเ้ กิดขึน้ มาแล้วต้องเป็นธรรมชาติของเขา แล้วก็ตอ้ งดูแลเขา
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เป็นธรรมดา อยูก่ บั โลกเขาไปอย่างนี้ ถ้าเรียกว่าเราอยาก
ศึกษาให้รแู้ จ้งเห็นจริงเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า พระอริยสงฆ์สาวกทัง้ หลาย ท่านรูโ้ ลกท่านเข้าใจโลก
ของคนเกิดขึน้ มาเกิดแก่เจ็บตาย ท่านก็รแู้ จ้งเห็นจริงว่าโลก
เขาอยูก่ นั ยังไง ตัง้ แต่ยงั ไม่เกิด เกิดมาแล้วเป็นยังไง เราตาย
ไปแล้วจะเป็นยังไงเป็นตามธรรมชาติ
การที่เราจะศึกษาให้รู้โลก ชัดเจนแจ่มแจ้งเรื่องโลกนี้
เอง เราจึงจะพ้นทุกข์ได้ ถ้าหากเราไม่รโู้ ลกนีเ้ ราจะพ้น
ทุกข์จากโลกได้ยงั ไง ทุกสิง่ ทุกอย่างถ้าเราไม่รู้ เราก็ตอ้ งติด
อยูก่ บั สิง่ ทีไ่ ม่รู้ ยึดสิง่ ทีไ่ ม่รู้ ถ้าเรารูแ้ ล้ว สิง่ นัน้ เรารูแ้ ล้ว เราก็
ออกห่างไปได้ อยูก่ นั ได้ เหมือนบุคคลรูก้ นั นีแ่ หละ เมือ่ รูก้ นั
แล้วก็เวลาจะกลับบ้านใครบ้านมันก็ไปได้ เวลาไปหากันก็มี
ความสมานสามัคคีกนั เป็นกายสามัคคีได้ เวลาหนีจากกันก็
หนีได้ ก็เรียกว่าคนรู้ เหมือนกับน้ำอยูบ่ นใบบัว น้ำมันก็อยู่
กับใบบัวแต่กไ็ ม่ตดิ ใบบัว เราเคยเห็นไหมใบบัวใหญ่ๆ น้ำมัน
ค้างอยูบ่ นใบบัวแล้วมันติดใบบัวไหม ถ้าเราไปเอียงใบบัวน้ำ
มันก็ตกออกจากใบบัวทันที จะไม่มตี ดิ อยูก่ บั ใบบัว ฉันใดก็ดี
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บุคคลทีม่ สี ติปญ
ั ญาแล้ว เหมือนพระอริยเจ้าทัง้ หลาย ท่าน
ไม่ติดบุคคลใดในโลกนี้ อันนี้เรียกว่าบุคคลที่พ้นทุกข์แล้ว
คนรูแ้ จ้งโลกแล้ว ท่านไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่ กับบุคคลผูใ้ ด เพราะ
ท่านรูอ้ ย่างนัน้ เอง เพราะตัวของท่าน ท่านก็ยงั ไม่ยดึ มัน่ ถือ
มัน่ ท่านจะไปยึดมัน่ ถือมัน่ กับบุคคลอืน่ ได้อย่างไร ไม่เหมือน
พวกเรา พวกเรานีย้ งั เป็นคนทีไ่ ม่มสี ติปญ
ั ญา ยังไม่เฉลียว
ฉลาดยังไม่รแู้ จ้งเห็นจริงถึงโลก เราก็ตอ้ งติดพันถึงกันและ
กันวนอยูใ่ นโลก และติดกันกับโลกเป็นธรรมดา อาตมาก็
อยากให้นอ้ มนำไปพินจิ พิจารณา ศรัทธาญาติโยมทัง้ หลาย
ทัง้ สามีภรรยาก็ดลี กู ก็ดหี ลานก็ดเี หลนก็ดี เราควรทีจ่ ะไตร่
ตรองใคร่ครวญให้ถถ่ี ว้ นนีเ่ ป็นอะไร เป็นของเราจริงๆ ไหม
หรือมันไม่ใช่ของเรา ตัวของเรานีม้ นั จริงไหม เป็นของเรา
จริงไหมหรือไม่ใช่ของเรา ลองทบทวนอยูอ่ ย่างนี้ เมือ่ ทบ
ทวนอยูก่ ร็ ะลึกถึงความตายเป็นคูก่ นั เอาไว้ เอ สักวันหนึง่ คง
จะตายจากลูกจากหลานไป ถ้าเราตายจากลูกจากหลาน
จากสามีภรรยาไป เราจะได้อะไรเป็นที่พึ่งของตน ตรงนี้ซิ
วันๆ ภาวนาควรพิจารณาว่าเราเอาอะไรเป็นที่พึ่งของตน
ถ้าเราไม่เจริญ เมตตาภาวนาฝึกฝนอบรมตนให้เป็นผูม้ สี มาธิ
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มีสติปญ
ั ญาเกิดขึน้ เราจะพึง่ อะไร ถ้าเราจะพึง่ วัตถุสมบัติ
มันเอาอะไรไปไม่ได้วตั ถุสมบัติ หรือเราจะคอยพึง่ คนอืน่ จะ
ไปพึ่งคนอื่นได้อย่างไร เราตายไปมันก็ต้องมีจิตวิญญาณ
ของตนเองไปสูภ่ พใหม่ แต่ทจ่ี ะนำไปคือคุณงามความดี ถ้า
ใครทำความดีกจ็ ะไปกับความดี ถ้าใครทำบาปความชัว่ ก็จะ
ไปกับความชัว่ ของเขา นีเ้ ป็นหลักทีพ่ วกเราจะเดินทางไป
สูภ่ พใหม่
ถ้าหากเรามีความรู้มีสติปัญญาว่องไวเฉลียวฉลาด
รู้แจ้งเห็นจริง เหมือนพระอริยเจ้าทั้งหลายนั่นแหละ
จนเรารูโ้ ลกเข้าใจแจ่มแจ้งชัด เราไม่ตดิ โลกนัน่ แหละ
เราถึงจะถือว่าเหมือนกับน้ำอยู่บนใบบัว อยู่กับโลก
แต่เขาก็ไม่ตดิ กับโลก อยูก่ บั ขันธ์แต่เขาก็ไม่ตดิ กับขันธ์
ตรงนีค้ วรพากันศึกษาว่า อยูก่ บั โลกไม่ผดิ กับโลกนัน้ อย่างไร
ก็คอื รูโ้ ลก ก็โลกเขาอยูอ่ ย่างนีจ้ ะไปผิดกับเขาทำไม โลก
เขาอยูน่ ่ี ร้อนเขาก็อยูน่ ่ี หนาวเขาก็อยูน่ ่ี หิวกระหายก็มอี ยู่
ในโลก เกิดแก่เจ็บตายเขาก็มอี ยูใ่ นโลกนีเ่ ป็นธรรมดา รูป
ร่างกายของพวกเราก็เป็นโลกอันหนึง่ เหมือนกัน เหตุฉะนัน้
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เราก็เรียนศึกษาว่าของไม่เทีย่ งอยูใ่ นโลก ก็ศกึ ษาให้เข้าใจ
เรียกว่าศึกษาโลก แต่เราไม่เข้าใจเมือ่ ไหร่เราก็พน้ โลกไป
ไม่ได้ เหตุฉะนัน้ ทุกสิง่ ทุกอย่างถ้าไม่เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน
แล้ว เป็นอันว่าวางไม่ได้ทง้ั นัน้ แหละ ติดอยูใ่ นสิง่ นัน้ พอวาง
ไม่ได้กไ็ ม่เข้าใจ ไม่รแู้ จ่มแจ้งก็ตอ้ งมีความสงสัยอยูน่ น่ั แหละ
เมือ่ ไหร่เราจะหายสงสัยในเรือ่ งอย่างนี้ ว่ามันเป็นไตรลักษณ์
จริงๆ มันเป็นของไม่เที่ยงจริงๆ ของที่มีความทุกข์จริงๆ
ของทีไ่ ม่ใช่ของบุคคลผูใ้ ดจริงๆ เหมือนของสภาวะตัง้ อยูก่ บั
โลกเคยเห็นไหม ถ้าไม่เชือ่ ก็ดี ถ้าเรามีบา้ น มีรถ มีเรือก็ดี
ถ้าเราตายไป เราทิง้ ไว้กบั โลกหรือเปล่า ทัง้ พระภิกษุ สาม
เณรก็ดี มีโบสถ์มวี หิ ารหลังสวยๆ ก็แล้วแต่ มีกฏุ ทิ อ่ี ยูพ่ กั พา
อาศัยมีเครื่องใช้ต่างๆ ก็ดี มีบาตรสบงจีวรอะไรทุกสิ่งทุก
อย่างนี้ แม้ทา่ นมรณภาพ ท่านหอบท่านกอบโกยไปไหม เอา
ไปด้วยได้ไหม เอาไปด้วยไม่ได้สกั องค์เดียว นีเ่ ป็นอย่างนี้
แม้ท่านจะเอารูปร่างกายสังขารพระภิกษุสามเณรหลวงปู่
หลวงตาก็ดี ท่านมรณภาพไปแล้ว มีองค์ไหนบ้างท่านเอารูป
ร่างกายท่านไปด้วย มีบา้ งไหม ไม่มี ถ้าไม่มอี ย่างนีก้ เ็ ป็น
สัจธรรมเป็นของจริง ท่านเอาไปด้วยไม่ได้ ท่านก็หวงแหน
มรณานุสติ ๒๓

อยู่ตั้งแต่ท่านยังไม่มรณภาพ ท่านก็ดูแลรักษาอย่างดีอยู่
แต่มนั ก็ดอ้ื ดึงแตกสลายไป ถ้าเราเห็นอย่างนีแ้ ล้ว ก็ทำใจให้
ชัดเจนว่า ของอะไรทีเ่ รามีอยูใ่ นบ้านช่อง จะเก็บรักษาไว้ใช้
ก็เพือ่ รูปร่างกายเท่านัน้ เดีย๋ วนีเ้ ราหาอะไรก็หามาเพือ่ กาย
อะไรอะไรทุกอย่างมาประคบประหงมเรือ่ งกายนีแ่ หละ ทน
ทุกข์อยูท่ ง้ั โลกนี่ มันก็มารุงรังอยูท่ ร่ี า่ งกายนีแ่ หละ ถ้าเราไม่
พ้นรูปร่างกายไปเมือ่ ไร เราจะพ้นทุกข์ได้อย่างไร เราไม่รู้
แจ้งเห็นจริงเมือ่ ไร เหตุฉะนัน้ ร่างกายจึงเป็นโลกก็ตอ้ งศึกษา
เพือ่ ให้เข้าใจแจ่มแจ้งจะได้พากันลดละปล่อยวาง หรือไม่ยดึ
มัน่ ถือมัน่ จนเป็นอุปาทานจนเหนียวแน่นเกินไป ให้เข้าใจ
อยูเ่ รือ่ ยๆ ถ้าไม่รู้ ก็ลบู แข้งลูบขาลูบแขนเจ้าของ ดูหน้าดูตา
ดูตนตัวเจ้าของบ่อยๆ ว่ามันเป็นของใครจริงๆ แล้วเราก็ตอ้ ง
ดูให้เข้าใจ ให้มธี รรมะเกิดขึน้ ภายในใจ เพือ่ จะได้รสู้ ง่ิ เหล่านี้
แล้วจะได้สบายใจ พระอริยเจ้าทั้งหลายก็ดี หลวงปู่ก็ดี
ทีท่ า่ นศึกษามาแล้ว ท่านเฒ่า ท่านแก่ชราภาพ ท่านจะเดิน
ไปไหนไม่ไหว ถ้าถามท่านว่าสบายไหม ท่านก็บอกว่าสบาย
ไม่เห็นองค์ไหนท่านว่าไม่สบาย นักปฏิบตั ทิ า่ นบอกว่าสบาย
สบายอะไร สังขารร่างกายเฒ่าแก่ทรุดโทรมลุกก็ลุกไม่ได้
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ท่านก็ยังบอกว่าสบาย ยิ้มได้ เพราะท่านสบายใจท่าน
เพราะท่านรูแ้ จ้งเห็นจริงในรูปขันธ์ของท่านชัดเจน ในโลก
มันก็เหมือนกันท่านรูจ้ ริง ท่านไม่ตดิ เขาเรียกว่าเหมือนน้ำ
อยูบ่ นใบบัวไม่ตดิ ใบบัวนัน้ เอง อยูก่ บั โลกแต่ทา่ นไม่ตดิ เมือ่
ได้เห็นภิกษุสามเณรก็ดี ท่านก็แนะนำสัง่ สอนแค่นน้ั ถ้าไม่
เอาท่านก็ทง้ิ ท่านก็ไม่ตดิ ใคร ปัญหาตรงนีแ้ หละ การทีศ่ กึ
ษาธรรมทีจ่ ะรู้ เราอยูด่ ว้ ยกันเป็นหมูเ่ ป็นกลุม่ ก็ดี ถ้าหากเรา
ศึกษาธรรมะ ก็ถอื เป็นกายสามัคคีอยูด่ ว้ ยกันสร้างคุณงาม
ความดีดว้ ยกันเท่านัน้ ถ้าหากถึงกาลถึงสมัยแล้ว ถึงเวลา
ความตายมาถึงแล้ว บอกให้ไม่แยกมันก็แยก ไม่อยากแยก
มันก็แยก แยกจากกันไปคนละทิศละทางแล้ว อันนี้เป็น
สัจธรรม ทีพ่ วกเราจะนำมาพินจิ พิจารณา เพราะเราเห็น
แจ่มแจ้งแล้วว่า รูปร่างกายของคนเรานีเ้ ป็นไตรลักษณ์แน่
นอน และถึงความแตกสลาย คือความตายเป็นแน่นอน
เหตุฉะนัน้ จึงอยากสอนให้พวกเราท่านทัง้ หลาย เป็น
ภิกษุสามเณรก็ดี หรืออุบาสกอุบาสิกาทัง้ หลายควรจะ
เจริญมรณานุสติทกุ วัน ทุกวัน วันละร้อยครัง้ หรือสาม
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ร้อยครัง้ ห้าร้อยครัง้ ก็ระลึกอยูบ่ อ่ ยๆ โดยตลอด มัน
จึงจะขยันขันแข็ง ไม่ประมาทสร้างคุณงามความดี
รีบเร็วๆหน่อยนะ ชีวติ ของเรามันน้อยนิดเดียว มันน้อย
นิดเดียวเท่านัน้ นะ มันไม่นานนะ ดูวา่ วันหนึง่ ๆ ผ่านไปทุก
วันทุกวัน เราพากันทำอะไรอยู่ วันคืนล่วงไปล่วงไป เราทำ
อะไรอยูเ่ ดีย๋ วนี้ เราสอนตนเองเราทำอะไร เราทำบาปความ
ชัว่ หรือเราทำความดี เราได้อะไรวันนี้ วันนีเ้ ราได้ปฏิบตั ดิ ี
บ้างไหม ได้อะไรให้ความสุขใจเกิดขึน้ มาบ้างไหม หรือมีแต่
ความเศร้าหมองขุ่นมัววุ่นวายอยู่ เราก็ต้องดูซิความขุ่น
หมองหมองใจวุน่ วายใจอยู่ ก็นเ่ี ราเสียเปรียบซิเนีย่ วันหนึง่
เราก็ควรพัฒนาปรับปรุงใจของเรา ให้มนั แช่มชืน่ เบิกบาน
ให้เรามีความสุขอยูก่ บั คุณงามความดี เราจึงจะได้ทพ่ี ง่ึ เป็น
ทีพ่ ง่ึ ของตน
เหตุฉะนัน้ เมือ่ ทุกท่านทุกองค์กด็ ี เราจำพรรษาแล้วอยูท่ น่ี ่ี
ควรผูกความพอใจ อยากสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้น
ศรัทธาญาติโยมก็ดี เข้าพรรษาแล้ว ควรทีเ่ ข้าวัดฟังธรรม
จำศีลทุกวันพระ วันโกนก็ดกี ร็ บี ขวนขวาย ถ้าอยูบ่ า้ นตนเอง
มรณานุสติ ๒๖

ยังไม่ได้มา ก็พยายามเจริญภาวนา รีบทำคุณงามความดี
เร็วๆ หน่อย อย่าชะล่าใจ อย่าปล่อยปละละเลยให้เสียการ
เสียเวลาเปล่านะ ถ้าเราตัง้ ใจทำคุณงามความดีแล้ว ไม่ประ
มาทแล้ว คุณงามความดีกจ็ ะเกิดมีขน้ึ แก่ตนเอง ผลแล้ว
ความสุขก็เกิดกับใคร ตนเองเป็นคนได้ ไม่ใช่คนอืน่ ได้ ตน
เองเป็นคนได้รบั ความสุข เมือ่ ได้รบั ความสุขรูอ้ ยูบ่ อ่ ยๆ แล้ว
เขาก็สบายสบายอยูอ่ ย่างนัน้ เหมือนหลวงปูห่ ลวงตา ท่าน
สบายๆ ใจของท่าน สบายใจของท่านไม่ตดิ บัดนีแ้ ต่รา่ งกาย
ของท่านมันอยูก่ บั โลกเป็นธรรมดา
เหตุฉะนัน้ อยูก่ บั โลกไม่ตดิ กับโลก อยูก่ บั ขันธ์กไ็ ม่ตดิ กับขันธ์
ก็คืออยู่กับร่างกายไม่ติดกับรูปร่างกายนั้นเอง เขาเรียกว่า
ขันธ์ รูปขันธ์ เหตุฉะนัน้ การบรรยายธรรมเรือ่ งมรณานุสติ
เตือนให้ไม่มคี วามประมาท และเรือ่ งไตรลักษณ์ควบคูก่ นั ไป
ให้เข้าใจแจ่มแจ้งพอสมควร ก็ขอยุติการบรรยายธรรมไว้
เพียงแค่น้ี เอวังก็มดี ว้ ยประการฉะนี้
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รวมเป็นจำนวนเงิน ๙๔,๔๐๐ บาท

“ หากบุคคลใดได้เจริญมรณานุสติ
เวลาทำสมาธิจติ ใจจะไม่ฟงุ้ ซ่าน
สงบได้เร็วเพราะได้ระลึกถึงความตาย
บ่อยๆ ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า
ก็จะทำให้บคุ คลนัน้ ได้สร้างคุณงามความดี
ได้มากตามกำลังความสามารถของตน
จึงเป็นผลเป็นประโยชน์แก่ชวี ติ
ของบุคคลนัน้ ทีไ่ ด้เกิดมาเป็นมนุษย์”

