ภาษาบาลี ๑ คํา คติธรรมประจําสัปดาห์ “ภทฺทกมรณ — การตายที?ด”ี
ภทฺทกมรณ อ่านตามภาษาบาลีวา่ พัด - ทะ - กะ - มะ - ระ - นะ มาจากคําว่า ภทฺทก (ดี, เจริ ญ)
กับคําว่า มรณ (การตาย, ความตาย) รวมกันเป็ น ภทฺทกมรณ เขียนเป็ นไทยได้ วา่ ภัททกมรณะ แปลว่า
การตายที?ดี แสดงถึงความเป็ นจริ งของชีวิตทีHเกิดมาแล้ วได้ สะสมความดีและอบรมเจริ ญปั ญญา รักษา
จิตทีHเต็มไปด้ วยโรคกิเลส มีความไม่ร้ ู เป็ นต้ น ด้ วยการอาศัยพระธรรมทีHพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดง
เป็ นผู้ไม่ประมาทในชีวติ เมืHอได้ รักษาจิตแล้ ว ความประพฤติทางกาย ทางวาจาและทางใจ ก็จะดีไปด้ วย
เมืHอถึงคราวตาย ก็เป็ นการตายทีHดี เพราะได้ สะสมความดีและอบรมเจริ ญปั ญญา ซึงH ไม่เป็ นเหตุให้ ไปเกิด
ในอบายภูมิ ไม่เป็ นเหตุนํามาซึงH ความทุกข์ความเดือดร้ อนใดๆ เลย บุคคลผู้ทีHจะไม่ไปเกิดในอบายภูมิเลย
ก็ต้องมุง่ หมายถึงพระโสดาบัน ถึงพระอนาคามีบคุ คล มีแต่จะเกิดในสุคติภมู ิเท่านันX แล้ วอบรมเจริ ญ
ปั ญญาเพืHอดับกิเลสทีHยงั เหลืออยูต่ อ่ ไป ส่วนพระอรหันต์ เมืHอดับขันธปริ นิพพานแล้ ว ไม่มีการเกิดอีกใน
สังสารวัฏฏ์ แต่สาํ หรับผู้ทีHยงั ไม่ถงึ ความเป็ นพระอริ ยบุคคล ก็ต้องอาศัยพระธรรมทีHพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
ทรงแสดง อบรมเจริ ญปั ญญาสะสมเป็ นทีHพงึH ต่อไป ถ้ าเป็ นอย่างนี Xก็เป็ นชีวิตทีHมีคา่ อย่างยิHงจากการทีHได้
เกิดมาเป็ นบุคคลนี X ข้ อความในพระสุตตันตปิ ฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต ปฐมกูฏสูตร แสดงความเป็ น
จริ งของการตายทีHดีไว้ ดังนี X
“ดูกร คฤหบดี เมื?อจิตอันบุคคลรั กษาแล้ ว กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ก็เป็ นอันได้
รั กษาด้ วย เมื?อกายกรรม วจีกรรม มโนกรรมได้ รักษาแล้ ว กายกรรม วจีกรรม มโนกรรมก็
ไม่ เปี ยก(ด้ วยนํ Xาคือกิเลส)

เมื?อกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ไม่ เปี ยกแล้ ว กายกรรม

วจีกรรม มโนกรรมก็ไม่ เสีย บุคคลผู้มีกายกรรม วจีกรรม มโนกรรมไม่ เสีย การตาย ย่ อม
เป็ นการตายดี
เปรี ยบเหมือนเรื อนยอด เมื?อมุงดีแล้ ว ทังS ยอด ทังS กลอน ทังS ฝา เป็ นอันได้ รักษา ก็ไม่
เปี ยก ไม่ ผุ ฉันใด เมื?อจิตอันบุคคลรั กษาแล้ ว กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ก็เป็ นอันได้
รั กษาด้ วย เมื?อกายกรรม วจีกรรม มโนกรรมได้ รักษาแล้ ว กายกรรม วจีกรรม มโนกรรมก็
ไม่ เปี ยก เมื?อกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ไม่ เปี ยกแล้ ว กายกรรม วจีกรรม มโนกรรมก็ไม่
เสีย บุคคลผู้มีกายกรรม วจีกรรม มโนกรรมไม่ เสีย การตาย ย่ อมเป็ นการตายดี ฉันนันS ”
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ชีวิตของคนเรานันX เป็ นการเกิดดับสืบต่อกันของจิตแต่ละขณะๆ จิตขณะหนึงH เกิดแล้ วดับไปเป็ น
ปั จจัยให้ จิตขณะต่อไปเกิดขึ Xนเป็ นไป กิเลสซึงH เป็ นเครืH องเศร้ าหมองของจิตเกิดขึ Xนเป็ นไปก็เพราะได้ สะสม
มาแล้ วในอดีต เกิดขึ Xนเป็ นไปตามเหตุปัจจัย เมืHอปั ญญายังไม่เจริ ญขึ Xนถึงขันที
X Hจะดับกิเลสได้ กิเลสก็จะ
เกิดขึ Xนอีกต่อไปอย่างเช่นในชาตินี X และเพราะยังมีกิเลสอยูน่ ี Xเอง การเวียนว่ายตายเกิด จึงยังไม่จบสิ Xน
เป็ นเหตุให้ มีสภาพธรรมเกิดดับสืบต่อไป ยังไม่พ้นจากทุกข์ในสังสารวัฏฏ์
ถ้ าจะว่าไปแล้ วแต่ละคนทีHเกิดมาในโลกนี X มีเวลาไม่มากทีHจะได้ ฟังพระธรรมทีHพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
ทรงแสดง เพราะว่าส่วนใหญ่แล้ ว ชีวิตก็เป็ นไปในเรืH องอืHน เป็ นไปกับอกุศลอย่างมาก ซึงH เมืHอเทียบกับการ
ได้ ฟังพระธรรม ก็จะรู้ได้ วา่ ในสังสารวัฏฏ์ทีHยาวนานจนถึง ณ บัดนี Xและต่อไป เวลาทีHจะได้ มีโอกาสฟั งพระ
ธรรม พิจารณาพระธรรมจริ งๆ และเริH มเข้ าใจพระธรรมนันไม่
X มากเลย เพราะฉะนันจึ
X งเป็ นโอกาสสําหรับ
พุทธบริ ษัททีHจะได้ ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรม ซึงH ถ้ าไม่ได้ ฟังพระธรรม ก็ยอ่ มจะไม่มีทางทีHจะเข้ าใจธรรม
ซึงH เป็ นสิงH ทีHมีจริ งๆ ตามความเป็ นจริ งได้ เลย ยังเต็มไปด้ วยโรคกิเลส มีความไม่ร้ ู เป็ นต้ น ต่อไป
พระธรรมที?สัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดง เกิดจากการที?พระองค์ ทรงบําเพ็ญพระบารมีมาถึง
๔ อสงไขยแสนกัปป์ ซึ?งเป็ นระยะเวลาที?นานมาก การที?แต่ ละคนจะได้ มีโอกาสได้ ยนิ ได้ ฟังพระ
ธรรมแต่ ละคําที?พระองค์ ทรงแสดงในครั งS นันS และได้ สืบทอดมาจนถึงยุคนีสS มัยนีซS ? งึ เป็ นช่ วงเวลา
ที?พระธรรมยังดํารงอยู่ จึงเป็ นสิ?งที?มีค่าที?สุดในชีวติ เป็ นไปเพื?อความเจริญขึนS แห่ งปั ญญาความ
เข้ าใจถูกเห็นถูกโดยตลอด
ทีHควรจะได้ พิจารณาจริ งๆ คือ เมืHอรู้วา่ จะต้ องตาย อาจจะเป็ นวันนี X พรุ่งนี X หรื อต่อไปสักครู่หนึงH ก็ได้
ประโยชน์สงู สุดคืออะไร ไม่ใช่ให้ ใครไปนังH ไตร่ตรองคิดเรืH องตาย แต่จากการรู้วา่ ตนเองจะต้ องตาย แต่ไม่
ทราบว่าจะเป็ นเมืHอใด ก็ทําให้ มีการรู้ประโยชน์ของการทีHจะมีชีวิตว่าประโยชน์สงู สุดจริ งๆ ของการทีHเกิด
มาในโลกนี Xคืออะไร

เพราะเหตุวา่ มีทรั พย์ สนิ เงินทองมากมายมหาศาลก็ต้องตาย

มีความรู้

ความสามารถก็ต้องตาย มีมติ รสหาย มีผ้ ูคอยช่ วยเหลือมากมายก็ต้องตาย ความตายเป็ นสิ?งที?
ใครไม่ สามารถที?จะรู้ ล่วงหน้ าได้ เลยว่ าจะมาถึงเมื?อไหร่ การทีHกล่าวถึงความตาย ก็เพืHอเตือนให้
ระลึกได้ วา่ ถึงอย่างไรก็ต้องตายอยูแ่ ล้ วไม่วนั ใดก็วนั หนึงH ประโยชน์สงู สุดก่อนตายคืออะไร? ประโยชน์ก็
คือได้ เข้ าใจความจริ งของสิงH ทีHมีจริ งๆ ว่า ธรรมเป็ นธรรม แต่ละหนึงH ไม่ใช่เรา แล้ วจะเข้ าใจความจริ งได้
อย่างไร ก็ต้องได้ ฟังพระธรรมทีHพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดง ต้ องกลับมาทีHตรงนี Xเสมอ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดงพระธรรม ไม่ทรงต้ องการอะไรจากสัตว์โลกเลยทังสิ
X Xน แต่ทรงมีพระมหากรุณาแสดง
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ความจริ ง เปิ ดเผยความจริ งให้ คนอืHนได้ เข้ าใจสิงH ทีHพระองค์ตรัสรู้ซงึH ไม่สามารถทีHจะเข้ าใจเองได้ เมืHอเป็ น
เช่นนี X ทุกคําของพระองค์ ต้ องฟั ง ต้ องศึกษาด้ วยความเคารพอย่างยิHง
ตายไปด้ วยความไม่ ร้ ู อะไรเลยตลอดชีวติ ตังS แต่ เกิดมา กับเข้ าใจความจริงทีละเล็กทีละ
น้ อย อะไรจะดีกว่ ากัน? ปั ญญาย่อมเห็นประโยชน์ของการทีHได้ เกิดมาแล้ วได้ เข้ าใจความจริ ง ดังนันX จึง
ไม่มีอะไรทีHจะเป็ นทีHพงึH สําหรับชีวิตอย่างแท้ จริ ง นอกจากปั ญญา ความเข้ าใจถูกเห็นถูกในสิงH ทีHมีจริ ง
เท่านันX และปั ญญานี XเองทีHจะปรุงแต่งให้ เป็ นไปในคุณความดีทงหมด
ัX
มีความประพฤติทีHดีงามทังทางกาย
X
ทางวาจา และทางใจ เป็ นการรักษาจิตให้ พ้นจากกิเลสอกุศล นี Xเป็ นประโยชน์ทีHได้ เกิดมาเป็ นบุคคลนี Xแล้ ว
ได้ สะสมสิงH ทีHมีคา่ ทีHสดุ ในชีวิตก่อนทีHจะละจากโลกนี Xไป ถึงแม้ วา่ ในชีวิตประจําวันอาจจะมีพอ่ แม่ ญาติพีH
น้ อง คอยช่วยเหลือในเรืH องต่างๆ บ้ าง แต่ในทีHสดุ แล้ ว ก็จะต้ องทิ Xงกันและกันอยูด่ ี ด้ วยความตายทีHเกิดขึ Xน
บุคคลเหล่านันX ไม่สามารถติดตามไปช่วยเหลืออะไรในภพหน้ าได้ แต่ความดีทีHได้ สะสมไว้ ในขณะทีHยงั มี
ชีวิตอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิHง คือ ปั ญญาทีHเกิดจากการฟั งพระธรรม ศึกษาพระธรรมในแต่ละครังX นันX ไม่สญ
ู
หายไปไหน สะสมสืบต่ออยูใ่ นจิตทุกขณะและจะเป็ นทีHพงึH ทีHแท้ จริ งสําหรับชีวิต จนกว่าจะมีปัญญาคม
กล้ าสามารถรู้แจ้ งอริ ยสัจจธรรมดับกิเลสตามลําดับขันได้
X ในทีHสดุ ซึงH จะต้ องอาศัยกาลเวลาทีHยาวนานใน
การอบรมเจริ ญปั ญญา.
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