ภาษาบาลี ๑ คํา คติธรรมประจําสัปดาห์
“มจฺจุราช – มัจจุราช, ความตายผู้เป็ นใหญ่ ”
มจฺจุราช อ่านตามภาษาบาลีวา่ มัด – จุ – รา – ชะ มาจากคําว่า มจฺจุ (ความตาย) กับคําว่า
ราช (ผู้เป็ นใหญ่ , ราชา) รวมกันเป็ น มจฺจุราช เขียนเป็ นไทยได้ วา่ มัจจุราช หรื อ มัจจุราชา แปลว่า
ความตายผู้เป็ นใหญ่ ที@กล่าวว่าความตายเปรี ยบเสมือนผู้เป็ นใหญ่นนั F เพราะเหตุวา่ ไม่วา่ จะเป็ นใครก็
ตาม ไม่สามารถรอดพ้ นจากความตายไปได้ เลย ล้ วนตกอยูใ่ นอํานาจของความตายทังนั
F นF แสดงถึงความ
เป็ นจริ งของสัตว์โลกที@เมื@อเกิดมาแล้ ว ก็ต้องละจากโลกนี Fไป ความตายก็พรากทุกสิง@ ทุกอย่าง ไม่สามารถ
ย้ อนกลับมาเป็ นบุคคลนี Fได้ อีกเลย สําหรับผู้ที@ยงั มีกิเลสอยู่ ตายแล้ วก็ต้องเกิด ส่วนผู้ที@ดบั กิเลสหมดสิ Fนถึง
ความเป็ นพระอรหันต์ แล้ ว เมื@อดับขันธปริ นิพพาน (ดับโดยรอบซึ+งขันธ์ ไม่มีสภาพธรรมใดๆ เกิ ดอีกเลย)
ก็ไม่มีการเกิดอีก เพราะดับเหตุที@จะทําให้ มีการเกิดได้ แล้ ว
ข้ อความในปรมัตถทีปนี อรรถกถา พระสุตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา ภัลลิยเถรคาถา แสดง
ความเป็ นจริ งของคําว่า มจฺจุราช (มัจจุราช, มัจจุราชา) ไว้ ดงั นี F
บทว่ า มจฺจุราชสฺส ความว่ า ความตาย คือ ความแตกแห่ งขันธ์ ทงั J หลาย ชืLอว่ า มัจจุ ก็มัจจุ
นัLนแหละ ชืLอว่ า ราชา เพราะอรรถว่ า เป็ นใหญ่ เพราะยังสัตว์ ทงั J หลายให้ เป็ นไปในอํานาจ
ของตน เพราะฉะนันJ จึงชืLอว่ า มัจจุราชา
------------------------มัจจุ หรื อ ความตาย นันเป็
F นสภาพธรรมที@มีจริ ง เป็ นจิตที@เกิดขึ FนเพียงครังF เดียวเท่านันในชาติ
F
หนึง@ ๆ
เป็ นจิตขณะสุดท้ ายที@เกิดขึ Fนแล้ วดับไป จิตขณะสุดท้ ายของชาตินี F ทํากิจจุติ คือทํากิจเคลือ@ นหรื อสิ Fนสุด
สภาพความเป็ นบุคคลนี Fในชาตินี F จะกลับมาสูค่ วามเป็ นบุคคลนี Fอีกไม่ได้ เลย ความตายเป็ นความจริ งที@
ทุกคนหลีกหนีไม่พ้น เมื@อถึงคราวตาย ใครๆ ก็ชว่ ยไม่ได้ ใครๆ ก็ต้านทานไว้ ไม่ได้ จักต้ องตายแน่แท้ จัก
ต้ องตายเหมือนกับคนที@ตายไปแล้ วนัน@ แหละ ไม่มีใครรอดพ้ นจากความตายไปได้ เลย
ทุกคนที@เกิดมา ในที@สดุ แล้ วก็จะต้ องตาย ไม่มีใครรอดพ้ นจากความตายไปได้ เลยแม้ แต่คนเดียว
ความตายจึงเปรี ยบเสมือนผู้เป็ นใหญ่ที@ยงั หมูส่ ตั ว์ทงหลายให้
ัF
เป็ นไปในอํานาจของตน คือเป็ นมัจจุราช
หรื อมัจจุราชา เพราะทําให้ ทกุ คนที@เกิดมาไม่สามารถรอดพ้ นจากความตายไปได้ เลย จะอยูท่ ี@ไหนก็ไม่พ้น
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เราไม่ ร้ ู ว่าความตายจะมาถึงเมืLอใด เรืL องตายไม่ ใช่ เรืL องใหญ่ แต่ เรืL องใหญ่ ทL คี วรจะพิจารณา คือ
ก่ อนทีLวันนันJ จะมาถึง ควรจะทําอะไรทีLจะเป็ นประโยชน์ สาํ หรั บชีวติ ถ้ าเป็ นผู้ประมาทมัวเมา ไม่
สะสมกุศล ไม่มีการฟั งพระธรรมศึกษาพระธรรมอบรมเจริ ญปั ญญา มีแต่เพลิดเพลินเป็ นไปกับอกุศล
เก็บสะสมสิง@ สกปรกไว้ ในจิตโดยตลอด ย่อมไม่ค้ มุ ค่ากับการที@ได้ เกิดมาเป็ นมนุษย์ซงึ@ ได้ อย่างยากแสน
ยาก พอความตายมาถึงจะขอผัดผ่อนว่า ขอฟั งธรรมก่อน ขอให้ ทานก่อน ขอเจริ ญกุศลก่อน ก็เป็ นไป
ไม่ได้
สัตว์ โลกอันความตายครอบงําไว้ ความจริงเป็ นอย่ างนีจJ ริงๆ ไม่มีใครพ้ นจากความตายไปได้
เลย
เกิดมาแล้ วก็ตายไป สิLงทีLเป็ นสาระเป็ นประโยชน์ ทL สี ุด ไม่ ใช่ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข หรื อ
ว่ าความติดข้ องในลาภ ยศ สรรเสริญ สุข แต่ เป็ นความเข้ าใจถูกเห็นถูก คือ ปั ญญา เพราะเหตุ
ว่ า
ยามยาก ยามลําบาก ยามทุกข์ ใจ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ไม่ สามารถช่ วยได้ เลย แต่ ว่าความ
เข้ าใจถูกเห็นถูก ไม่ ว่าจะกําลังเป็ นทุกข์ เจ็บไข้ ได้ ป่วยหรื อว่ าได้ รับภัยพิบตั ติ ่ างๆ ขณะนันJ
ปั ญญาก็ไม่ ได้ ทาํ ให้ เกิดความทุกข์ เลย เพราะว่ าสามารถทีLจะเข้ าใจความจริงในขณะนันJ ได้ ว่า
ทุกอย่ างไม่ อยู่ในอํานาจบังคับบัญชาของใครเลย ทังJ หมดล้ วนเกิดขึนJ เป็ นไปตามเหตุตามปั จจัย
พระธรรมที@พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดง อนุเคราะห์เกื Fอกูลเพื@อความเป็ นผู้ไม่ประมาทในชีวิต
อย่างแท้ จริ ง ขณะนี Fทุกคนได้ เกิดมาเป็ นมนุษย์อยูใ่ นสุคติภมู ิ พ้ นจากการเกิดในอบายภูมิแล้ วในขณะนี F
แต่เมื@อละจากโลกนี Fไปแล้ วย่อมไม่แน่วา่ จะไปเกิดในภพภูมิใด ขึ Fนอยูก่ บั กรรมที@ได้ กระทําแล้ วเป็ นสําคัญ
ว่า กรรมใดจะให้ ผลนําเกิด ถ้ าเป็ นผลของอกุศลกรรมอาจจะไปเกิดในอบายภูมิก็ได้
ประมาทไม่ได้ เลย

เป็ นเรื@ องที@จะ

ถ้ าหากว่าไม่ได้ ระลึกเลยว่า ความตายใกล้ ที@สดุ อาจจะเกิดขึ Fนขณะหนึง@ ขณะ

ใดได้ ทงนั
ั F นF วันหนึง@ ๆ ก็ผา่ นไปโดยที@ไม่ได้ อบรมเจริ ญกุศลให้ ยิ@งขึ Fน เป็ นผู้ประมาทมัวเมาซึง@ เป็ นการมีชีวติ
อยูท่ ี@ในโลกนี Fอย่างไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระจริ งๆ
ถึงอย่างไรทุกคนก็จะต้ องถึงวันที@จะต้ องตายอย่างแน่นอน ไม่ช้าก็เร็ว อย่างมากก็อยูไ่ ม่ถงึ ๑๐๐ ปี
หรื อ ถ้ าเกินกว่า ๑๐๐ ปี ก็ต้องตายเพราะความชรา แต่ชว่ งเวลาที@ยงั มีชีวิตอยูน่ ี F เป็ นช่วงเวลาที@สาํ คัญ
ควรที@จะเป็ นโอกาสของการสะสมคุณความดี เจริ ญกุศลประการต่างๆ ตามกําลังความสามารถของ
ตนเองเท่าที@จะเป็ นไปได้ รวมถึงการฟั งพระธรรม ศึกษาพระธรรม อบรมเจริ ญปั ญญา สะสมความเข้ าใจ
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ถูก เห็นถูกในสิง@ ที@มีจริ งตรงตามความเป็ นจริ ง ก่อนที@วนั นันจะมาถึ
F
ง ซึง@ ไม่มีใครทราบได้ วา่ จะเป็ นวันไหน
และเวลาใด เพราะชีวิตไม่มีเครื@ องหมายบ่งบอกให้ ร้ ูวา่ จะตายเมื@อใด เนื@องจากว่าเป็ นธรรมที@เกิดเพราะ
เหตุปัจจัยไม่อยูใ่ นอํานาจบังคับบัญชาของใครทังสิ
F Fน เพราะฉะนันการมี
F
โอกาสได้ ยินได้ ฟังเรื@ องความตาย
ไม่ใช่เพื@อให้ เกิดความเศร้ าโศกเสียใจ แต่เพื@อเกื Fอกูลให้ เกิดสติและปั ญญารวมถึงสภาพธรรมฝ่ ายดีอื@นๆ
เพื@อละธรรมอันเป็ นบาปอกุศลทังหลาย
F
เป็ นผู้ไม่ประมาทมัวเมาในชีวติ สะสมความดีและความเข้ าใจ
พระธรรมเป็ นที@พงึ@ ต่อไป

เพราะบุคคลผู้ไม่ ประมาทในชีวติ อันมีประมาณน้ อยนี J

ย่ อมจะไม่

เดือดร้ อนทังJ ในโลกนีแJ ละในโลกหน้ า
ชมรมบ้ านธัมมะ มศพ. : www.dhammahomefellowship.com , โทร. ๐๘๑-๘๓๒๐๕๗๗
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