ภาษาบาลี ๑ คํา คติธรรมประจําสัปดาห์ “มตปุคคฺ ล — บุคคลผู้ตายแล้ ว ”
มตปุคคฺ ล อ่านตามภาษาบาลีวา่ มะ - ตะ – ปุก – คะ – ละ มาจากคําว่า มต (ตายแล้ ว) กับคํา
ว่า ปุคคฺ ล (บุคคล) รวมกันเป็ น มตปุคคฺ ล เขียนเป็ นไทยได้ วา่ มตบุคคล แปลว่า บุคคลผู้ตายแล้ ว เมื?อ
กล่าวถึงความเป็ นจริ งแล้ ว ไม่มีสตั ว์ บุคคล ตัวตน มีแต่ธรรมเท่านันH แม้ แต่ที?กล่าวถึงว่าบุคคลคนนันตาย
H
บุคคลคนนี Hตาย ก็เพราะมีสภาพธรรมที?มีจริ งซึง? เกิดเพราะเหตุปัจจัย นัน? ก็คือจิตขณะสุดท้ ายของภพนี H
ชาตินี Hเกิดขึ Hนทํากิจหน้ าที?เคลือ? นพ้ นจากความเป็ นบุคคลนี H ไม่สามารถย้ อนกลับมาเป็ นบุคคลนี Hได้ อีก
ข้ อความในพระสุตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต สัลลสูตร แสดงถึงความเป็ นจริ งของชีวิตว่า
เมื?อเกิดมาแล้ วต้ องตาย ดังนี H
ภาชนะดิน ที>นายช่ างทําแล้ วทุกชนิด มีความแตกเป็ นที>สุด แม้ ฉันใด
ชีวติ ของสัตว์ ทงั K หลาย ก็ฉันนันK ทังK เด็ก ทังK ผู้ใหญ่ ทังK คนเขลา ทังK คนฉลาด
ล้ วนไปสู่อาํ นาจของความตาย มีความตายเป็ นที>ไปในเบือK งหน้ าด้ วยกันทังK หมด
และ พระสุตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต ชราสูตร แสดงถึงความเป็ นจริ งของชีวิตที?ในแต่ละ
ชาติจะต้ องสิ Hนสุดที?ความตาย แม้ วา่ จะมีอายุยืน แต่ถงึ อย่างไรก็ต้องตายเพราะชราอย่างแน่นอน ดังนี H
ชีวติ นีนK ้ อยนัก สัตว์ ย่อมตายแม้ ภายใน ๑๐๐ ปี ถ้ าแม้ สัตว์ เป็ นอยู่ (เกิน ๑๐๐ ปี ) ไซร้
สัตว์ นันK ก็ย่อมตาย แม้ เพราะชราโดยแท้ แล
------------------------------พระธรรมที?พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดงตลอด ๔๕ พรรษานันH ไม่วา่ จะเป็ นส่วนใดของคําสอน ก็
ล้ วนเป็ นคําจริ ง เป็ นคําอนุเคราะห์เกื Hอกูล เป็ นเครื? องเตือนที?ดีในชีวิตประจําวัน เพื?อให้ ผ้ ทู ี?ได้ ฟังได้ ศกึ ษามี
ความเข้ าใจถูกเห็นถูก มีความประพฤติที?ดีงามทังทางกาย
H
ทางวาจา และทางใจ ขัดเกลากิเลสซึง? เป็ น
เครื? องเศร้ าหมองของจิต จนกระทัง? สูงสุดเพื?อความเป็ นผู้หมดจดจากกิเลส ดับกิเลสทังปวงได้
H
หมดสิ Hน
พระธรรมที>สัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดง เกิดจากการที>พระองค์ ทรงบําเพ็ญพระบารมีมาถึง
๔ อสงไขยแสนกัปป์ ซึ>งเป็ นระยะเวลาที>นานมาก ทุกคําจึงมาจากพระคุณอันประเสริฐยิ>งของ
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พระองค์ การที>แต่ ละคนจะได้ มีโอกาสได้ ยนิ ได้ ฟังพระธรรมแต่ ละคําที>พระองค์ ทรงแสดงใน
ครั งK นันK และได้ สืบทอดมาจนถึงยุคนีสK มัยนีซK > งึ เป็ นช่ วงเวลาที>พระธรรมยังดํารงอยู่ จึงเป็ นสิ>งที>มี
ค่ าที>สุดในชีวติ เป็ นไปเพื>อความเจริญขึนK แห่ งปั ญญาความเข้ าใจถูกเห็นถูกโดยตลอด
ตราบใดที?ยงั ไม่ได้ ดบั กิเลสทังปวงจนหมดสิ
H
Hน การเวียนว่ายตายเกิดย่อมมีอยูต่ ราบนันH ไม่เป็ นสุคติ
ภูมิ ก็เป็ นทุคติภมู ิ ตามกรรมของแต่ละบุคคล ถ้ าเป็ นผลของกุศลกรรม ก็ทําให้ ไปเกิดในสุคติภมู ิ เกิดเป็ น
มนุษย์หรื อเป็ นเทวดา ในทางตรงกันข้ าม ถ้ าเป็ นผลของอกุศลกรรมก็ทําให้ ไปเกิดในอบายภูมิ เป็ นสัตว์
นรกบ้ าง เปรตบ้ าง อสุรกายบ้ าง สัตว์ดริ ัจฉานบ้ าง ตามควรแก่กรรมของแต่ละบุคคลที?ได้ กระทํามา
ชีวิต เป็ นการเกิดดับสืบต่อกันของจิตแต่ละขณะๆ จิตขณะหนึง? เกิดแล้ วดับไปเป็ นปั จจัยให้ จิตขณะ
ต่อไปเกิดขึ Hนเป็ นไป ที?กิเลสซึง? เป็ นเครื? องเศร้ าหมองของจิตเกิดขึ Hนเป็ นไปก็เพราะได้ สะสมมาแล้ วในอดีต
เกิดขึ Hนเป็ นไปตามเหตุปัจจัย เมื?อปั ญญายังไม่เจริ ญขึ Hนถึงขันที
H ?จะดับกิเลสได้ กิเลสก็จะเกิดขึ Hนอีกต่อไป
อย่างเช่นในชาตินี H และเพราะยังมีกเิ ลสอยู่นีเK อง การเวียนว่ ายตายเกิด จึงยังไม่ จบสินK เป็ นเหตุให้
มีสภาพธรรมเกิดดับสืบต่ อไป ยังไม่ พ้นจากทุกข์ ในสังสารวัฏฏ์ การเกิดในภพหนึง? ชาติหนึง? นันH สันH
มาก ไม่ยงั? ยืนเลย ความเกิดยังเป็ นไปตราบใด ความตายก็ยอ่ มมีอยูต่ ราบนันH แม้ จะเกิดเป็ นเทวดามี
ความสุข สะดวกสบายทุกอย่าง แต่ถงึ อย่างไรแล้ ว ในที?สดุ ก็จะต้ องเคลือ? นพ้ นจากความเป็ นเทวดา แม้
เกิดมาเป็ นมนุษย์ก็เป็ นเช่นเดียวกัน เกิดมาในแต่ภพแต่ละชาติ ก็ต้องสิ Hนสุดที?ความตายทังนั
H นH เกิดแล้ วก็
ต้ องจะจากโลกนี Hไปด้ วยกันทังนั
H นH แล้ วยังต้ องเกิดอีก ยังต้ องเดินทางต่อไปในสังสารวัฏฏ์ มีการเกิดอยูร่ ํ? า
ไป ตราบใดที?ยงั ไม่หมดกิเลส ซึง? ก็ไม่พ้นไปจากความเกิดขึ Hนเป็ นไปของธรรมนัน? เอง ไม่มีสตั ว์ ไม่มีบคุ คล
ไม่มีตวั ตน มีแต่ธรรมแต่ละหนึง? ๆ เท่านันH
ถ้ าจะว่าไปแล้ วแต่ละคนที?เกิดมาในโลกนี H มีเวลาไม่มากที?จะได้ ฟังพระธรรมที?พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
ทรงแสดง เพราะว่าส่วนใหญ่แล้ ว ชีวิตก็เป็ นไปในเรื? องอื?น เป็ นไปกับอกุศลอย่างมาก ซึง? เมื?อเทียบกับการ
ได้ ฟังพระธรรม ก็จะรู้ได้ วา่ ในสังสารวัฏฏ์ที?ยาวนานจนถึง ณ บัดนี Hและต่อไป เวลาที?จะได้ มีโอกาสฟั งพระ
ธรรม พิจารณาพระธรรมจริ งๆ และเริ? มเข้ าใจพระธรรมนันไม่
H มากเลย เมื?อเป็ นเช่นนี H จึงเป็ นโอกาสสําหรับ
พุทธบริ ษัทที?จะได้ ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรม ซึง? ถ้ าไม่ได้ ฟังพระธรรม ก็ยอ่ มไม่มีทางที?จะเข้ าใจธรรมซึง?
เป็ นสิง? ที?มีจริ งๆ ตามความเป็ นจริ งได้ เลย ยังเต็มไปด้ วยกิเลส มีความไม่ร้ ู ความติดข้ อง และความเห็นผิด
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เป็ นต้ น ต่อไป ขณะนีกK ารได้ เริ>มเข้ าใจถูกต้ อง แม้ จะน้ อย ก็มีค่า ที>จะค่ อยๆ สะสมเพิ>มขึนK ๆ เมื>อ
ไม่ ขาดการฟั งพระธรรมเป็ นปกติในชีวติ ประจําวัน
ในขณะที?ยงั มีชีวิตอยูน่ นั H บุคคลรอบข้ าง ไม่วา่ จะเป็ นบิดามารดา หรื อญาติพี?น้องเป็ นต้ น ย่อม
สามารถเป็ นที?พงึ? สามารถช่วยเหลือทํากิจในด้ านต่าง ๆ ให้ แก่เราได้ แต่พอถึงเวลาตาย บุคคลเหล่านันไม่
H
สามารถที?จะช่วยต้ านทานไว้ ได้ เลย กล่าวคือ ไม่สามารถเป็ นที?พงึ? ให้ ไม่ตายได้ ใครๆ ก็ชว่ ยเราไม่ได้ เลย
จริ งๆ แม้ จะมีแพทย์ผ้ มู ีความสามารถมากเพียงใด ก็ไม่สามารถทําให้ ไม่ตายได้ จึงไม่มีใครสามารถรอด
พ้ นจากความตายไปได้ เลย
ดังนันH ต้ องไม่ ลืมเลยว่ า ทุกคนกําลังจะตาย จะตายเหมือนอย่ างคนที>ตายไปแล้ ว บางคนไป
เยี?ยมคนป่ วยหนัก คิดว่าเขากําลังจะตาย แต่ความจริ งทุกคนทังหมดเลยกํ
H
าลังจะตาย คนที?ไปเยี?ยม
อาจจะตายก่อนก็ได้ ซึง? ไม่มีการรู้ลว่ งหน้ าเลยว่าใครจะตายเมื?อไหร่ที?ไหนอย่างไร แต่ทกุ คนกําลังจะตาย
แน่นอน มัน? ใจได้ เลย พอถึงเวลานันก็
H ตายแน่ๆ เมื?อจิตขณะสุดท้ ายเกิดขึ Hน ก็ต้องละจากโลกนี Hไป เมื?อเป็ น
เช่นนี H ก่อนตายจะทําอะไร? ซึง? ควรจะได้ พิจารณาจริ งๆ ว่า โอกาสสุดท้ ายที>จะมีชีวติ อยู่เป็ นคนนีอK ีก
ต่ อไปซึ>งใกล้ เข้ ามาทุกที เพราะทุกคนกําลังจะตาย ถ้ าเห็นว่ าสิ>งใดมีประโยชน์ ท> สี ุด ก็ทาํ สิ>งนันK
ไม่ ทาํ สิ>งอื>น โดยเฉพาะอย่ างยิ>ง คือการเป็ นคนดีและฟั งพระธรรม ศึกษาพระธรรมให้ เข้ าใจ ทํา
ประโยชน์ ทงั K กับตนเองและผู้อ> ืน

นั>นคือประโยชน์ ท> คี วรจะเกิดขึนK ก่ อนที>จะตายจากความเป็ น

บุคคลนี K ซึ>งเป็ นสิ>งที>มีค่าที>จะสะสมสืบต่ อเป็ นที>พ> งึ ต่ อไป
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