
คํานํา 
 
การพบกันเปนจุดเริ่มตนแหงความพลัดพราก เมื่อวันเวลาที่ตองพลัดพรากจากบุคคลหรือสิ่งอันเปนที่รักไดมาถึง เมื่อนั้น
ความเศราโศกเสียใจก็บังเกิดขึ้น นี้เปนความจริงที่ขมขื่นและปวดราว ที่คนเราตองประสบอยางแนนอน ไมวันใดก็วันหนึ่ง 
ไมมีใครหลีกเลี่ยงได มวลมนุษยจึงถูกลูกศรคือความโศกทิ่มแทงจิตใจมาโดยตลอด เสียงรองไหคร่ําครวญดังระงมไปทั่ว 
น้ําตาแหงความโศกตองหลั่งรินอยูร่ําไปไมขาดสาย  
 เมื่อพระพุทธเจาทรงอุบัติขึ้นในโลก อาศัยพระองคทรงเปนกัลยาณมิตร บุคคลผูมีความโศก ความร่ําไร ความทุกข 
ความเสียใจ และความคับแคนใจเปนธรรมดา ยอมพนจากความโศก ความร่ําไร ความทุกข ความเสียใจ และความคับแคนใจ
ได ในปจจุบัน แมพระองคจะเสด็จปรินิพพานไปนานแลว แตธรรมะซึ่งเปนโอสถขนานเอกสําหรับคลายความโศกยังคงมี
อยูมากมายในคัมภีรตางๆ และไดถูกรวบรวมมาไวในหนังสือ พุทธวิธีคลายโศก เพื่อเปนกัลยาณมิตรคอยปลอบโยนทาน
ผูอานที่มีความทุกขโศก ใหหายทุกขคลายโศก 
 มีครอบครัวขนาดเล็กประกอบดวยพอ แม ลูกสาว ลูกชายอีกคนหนึ่งอยูตางประเทศ พอเปนนายทหารและเปน
นายแพทย (เกษียณแลว) วันหนึ่ง    พอนอนหลับแลวต่ืนขึ้นมาไมพบใครเลย เกิดนอยใจที่สองแมลูกทิ้งใหอยูบานคนเดียว 
บวกกับมีอาการทางประสาทอยูดวย ทําใหคิดสั้นใชปนยิงตัวตาย ศพถูกนํามาทําพิธีที่วัดโสมนัส (ญาติจึงไดรับแจกหนังสือ
พุทธวิธีคลายโศก) ภายหลังภรรยาของผูตายไดมาเลาใหผูเรียบเรียงฟงวา เรื่องที่เกิดขึ้นทําใหเศราโศกเสียใจมาก เวลาอยู
บานก็คิดถึงสามีวา เคยทําสิ่งนี้ที่ตรงนี้ ทําสิ่งนั้นที่ตรงนั้น ทําใหเศราเสียใจอยูเสมอ ในชวงเวลาที่แสนเศราเชนนี้ พุทธวิธี
คลายโศก ชวยใหทําใจไดบาง  
 ในการพิมพครั้งที่ ๑๐ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการเปนผูจัดพิมพจํานวน ๔๘,๐๐๐ เลมแจกจายไปตาม
โรงเรียนประถมและมัธยมทั่วประเทศ เพื่อใชเปนหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาพุทธศาสนา การพิมพครั้งที่ ๑๐ ไดแกไขสํานวน
บางแหง เพิ่มเนื้อหาบางสวน และเพิ่มภาพประกอบ ๑๑ ภาพ เพื่อใหหนังสือนี้เปนเพื่อนปลอบใจผูที่ทุกขโศกไดดียิ่งขึ้น 
และเปนวัคซีนปองกันความโศกหรือยาแกพิษของความโศกที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 ในการพิมพครั้งที่ ๑๑ ไดเพิ่มภาพประกอบอีก ๑ ภาพ กลอน ๑ บท แกไขปกหลังและกลอนบางบท สวนเนื้อหายัง
เหมือนเดิม 
 สถาบันอุดมศึกษาหลายแหง เชน จุฬาฯ ม.เกษตรศาสตร ใชพุทธวิธี    คลายโศกเปนหนังสืออานนอกเวลามานาน
แลว เมื่อปลายป ๒๕๔๔ นิสิต ๒๒๙ คน ของสองสถาบันดังกลาวใหความเห็นเกี่ยวกับหนังสือนี้วา 
 ไดดี ไดบาง ไมไดเลย 
ชวยเตือนสติผูเศราโศก 64.19% 35.81% 0.00% 
ชวยเตือนสติผูคิดฆาตัวตาย 53.28% 46.29% 0.43% (1 คน) 
 ขออนุโมทนาทานเจาของขอคิดหรือสุภาษิตทุกรูปแบบที่ปรากฏในหนังสือนี้ (โดยมากใชตัวเอนและบอกที่มา
หรือช่ือผูแตงไวเทาที่ทําได) รวมทั้งทานที่ใหความ ชวยเหลือในดานอื่นๆ ทานเหลานี้ยอมมีสวนเปนเจาของธรรมวิทยาทาน
นี้ดวย 
 ขออํานาจแหงธรรมวิทยาทานนี้ จงเปนพลวปจจัยใหผูอานทุกทาน เปนผูหางไกลจากความเศราใจ ความเสียใจ 
ความช้ําใจ ความคับแคนใจ ... เพราะรูจักปดกั้นดวยสติ แลวทําใหระงับหรือดับลงดวยปญญาที่รูเทาทันธรรมดาของโลก มี
จิตใจที่สดชื่น แจมใส และสงบเยือกเย็นอยูเปนนิตย 
 
ธมฺมวฑฺโฒ ภิกฺขุ 
๑๑  ก.ย. ๒๕๔๕ 



(เพื่อรําลึกถึงโศกนาฏกรรมสะทานโลก) 
 
วัดโสมนัสวิหาร คณะ ๖ 
ปอมปราบฯ กทม. ๑๐๑๐๐ โทร. ๐-๒๖๒๙-๙๖๓๔ 
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พุทธวิธีคลายโศก 
 
 ทุกสิ่งในโลกนี้ไมมีอะไรเที่ยงแทแนนอน เมื่อเริ่มตนแลว ยอมมีการสิ้นสุด   ดังคําภาษิตจีนที่วา มิมีงานเลี้ยงใดที่
ไมเลิกรา ทุกคนที่เกิดมาแลวก็เชนกัน จะตองการหรือไมตองการ ก็ตองพลัดพรากจากสิ่งของ หรือบุคคลที่รักที่ชอบใจเปน
ธรรมดา ไมมีใครสามารถหลีกเลี่ยงหรือหนวงเหนี่ยวสิ่งซึ่งจะตองเปนไปมิใหเปนไป ชีวิตนี้มีความพลัดพรากเปนที่สุด 
 เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๔ ไดเกิดเหตุการณสะเทือนขวัญชาวโลก ตึกเวิลดเทรดถูกถลม นํามาซึ่งความพินาศ
และความเศราใจอยางใหญหลวงใหแกชาวนิวยอรก ฉากหนึ่งที่นาเศราสลดของโศกนาฏกรรมนี้ คือเรื่องของนางดัฟเน 
มารดาผูสูญเสียบุตรสาวมา ๒-๓ วัน และไดรับการบําบัดในโรงพยาบาลเบลเลวู ในนิวยอรก นางดัฟเนกอดภาพของ
บุตรสาว พลางร่ําไหหล่ังน้ําตา เลาถึงบุตรสาววัย ๒๘ ปซึ่งทํางานอยูในตึกเวิลดเทรดวา 
 เวลาประมาณ ๙.๐๕ น.กอนที่ตึกเวิลดเทรดจะพินาศ บุตรสาวไดโทรศัพทมาหาดวยเสียงละล่ําละลักวา คุณแมขา 
เกิดไฟไหมในตึก มีควันลอยคลุงขึ้นมา หนูหายใจไมออก และจบลงดวยคําพูดวา � หนูรักแมคะ ลากอน�  จากนั้นก็ไมได
ยินเสียงบุตรสาวอีกเลย 
(น.ส.พ.ไทยรัฐ ๑๔ ก.ย. ๒๕๔๔) 
 เพิ่งพานพบ สบกัน พลันพลัดพราก ไมอยากจาก ก็ตองจาก ยากผอนผัน 
 จําใจจร จําพราก จําจากกัน ทุกชีวัน เปนเชนนี้ หนีไมพน 
(ธมฺมวฑฺโฒ ภิกฺขุ) 
 เมื่อตองพลัดพรากจากบุคคลหรือสิ่งอันเปนที่รัก ความโศกก็เกิดขึ้น  ยิ่งรักมากก็ยิ่งโศกมาก ความโศกยอมทิ่มแทง
หัวใจของผูที่เศราโศกดุจถูกลูกศรอาบยาพิษเจาะ และความโศกยอมแผดเผาจิตใจอยางแรงกลาดุจหลาวเหล็กถูกไฟเผา
ผลาญอยู ผูที่ถูกความโศกครอบงํา ยอมจะเสียใจรองไหน้ําตาไหล คร่ําครวญ รําพัน ร่ําไร บนเพอ จนคอ ริมฝปากและ
เพดานแหงผาก ยอมไดรับ ทุกขอันสาหัส ทอดอาลัยในชีวิต ละทิ้งการงาน กินไมได นอนไมหลับ ที่เศราโศก เสียใจจนเจ็บ
ไขหรือเสียชีวิต หรือฆาตัวตายก็มี ที่เสียใจจนเปนบาไปก็มี ที่ซึมเศรา หงอยเหงา จมอยูกับความหลังเหมือนคนไรอนาคต
หมดหวังในชีวิตก็ม ี
 เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙ โกวิท หนุมวัย ๒๖ ป เปนคนกินจุ ชอบกินของหวาน และน้ําอัดลม จึงมีน้ําหนักถึง ๓๕๒ 
กิโลกรัม นับเปนผูที่อวนที่สุดในประเทศไทย  โกวิทไดรับการรักษาจากแพทยที่กรุงเทพฯ ดวยการผาตัดถึง ๒ ครั้ง และ
ควบคุมอาหารจนน้ําหนักลดเหลือ ๙๒ กิโลกรัม จากนั้นก็เดินทางกลับบานที่ตางจังหวัดเปดรานขายกาแฟ 
 พ.ศ. ๒๕๓๔ โกวิทแตงงานกับ น.ส.แอน ใชชีวิตคูไดปเศษก็แยกทางกัน ทําใหโกวิทเศราโศกเสียใจ คิดมาก หัน
มากินอาหารแบบไมยั้ง จนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีน้ําหนักตัวเกือบ ๓๕๐ กิโลกรัม ไปไหนมาไหนไมไหว วันๆ ไดแตนั่งๆ 
นอนๆ อยูกับเตียง สุขภาพก็ทรุดลง หายใจติดขัด แมจะพยายามลดน้ําหนักแตไรผล  เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๔๓ โกวิทก็
หลับสนิทบนเตียงคูชีพแลวไมต่ืนอีกเลย  
(น.ส.พ.ไทยรัฐ ๑๘ พ.ย. ๒๕๔๓) 



 เมื่อไมมี สิ่งที่ชอบ    จงมอบใจ ใหสิ่งที่ม ี
 มัวหลงปอง ของที่ไมมี    มีแตทวี ทุกขฟรีฟร ี
(ธมฺมวฑฺโฒ ภิกฺขุ) 
 สํานักขาวทางการจีนแจงวา แพทยผูเช่ียวชาญโรคมะเร็งของจีน ที่โรงพยาบาลเมืองซีอาน ไดศึกษาผูปวย
โรคมะเร็งไมตํ่ากวา ๒๐๐๐ ราย พบวา คนไข ๘๐ เปอรเซ็นตลวนแตมีความทุกขโศกมากอนลมปวย ไมวาพลัดพรากจาก
คูครอง ตกงาน หรือเหตุอื่น และใน ๑๖๐ รายที่เสียชีวิตดวยโรคมะเร็งทรวงอก เกือบทุกคนมีความคับแคนในใจกอนหนาจะ
ปวยทั้งสิ้น     
(น.ส.พ.ไทยรัฐ ๑๓ ม.ค. ๒๕๔๓) 
 การปลอยใหความโศกเขาครอบงํา ยอมทําใหเกิดโทษมากมายดังกลาว  จึงจําเปนตองศึกษาหาวิธีการตางๆ เพื่อ
ระงับหรือคลายความโศกลงบาง สําหรับ ชาวพุทธก็มีวิธีระงับหรือคลายความโศก โดยนําคําสอนหรืออุบาย ที่พระพุทธเจา 
และพระสาวก ทรงใชสอนเตือนสติหรือปลอบใจ ผูที่ทุกขโศกใหหายทุกขคลายโศกมาแลว มาเปนแนวทางในการปฏิบัติ 
ในที่นี้จะเรียกคําสอนหรืออุบาย เหลานี้วา พุทธวิธีคลายโศก ซึ่งมีรูปแบบตางๆ กันดังนี้ 
 
วัคซีนปองกันโรคคิดสั้น 

จากสถิติป พ.ศ. ๒๕๔๓ ประเทศไทยมีการฆาตัวตายโดยเฉลี่ยวันละประมาณ ๑๐ คน แมแตเด็กก็ฆาตัวตายมาแลว 
สวนสถิติทั่วโลก องคการอนามัยโลกรายงานมาวา ป พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยเฉลี่ยมีคนฆาตัวตาย ๑ คน ทุก ๔๐ วินาที ดังนั้น  
การฆาตัวตายจึงเปนเรื่องใกลตัว อาจเกิดกับครอบครัวใดๆไดทุกเมื่อ ถาศึกษาบทความนี้ใหถ่ีถวนก็อาจจะนําไปใชเปน
วัคซีนปองกันตนเองใหปลอดภัยจากโรคคิดสั้น และใชเปนแนวทางในการสังเกตหรือปลอบใจบุคคลอื่นซึ่งมีแนวโนมวา
อาจจะฆาตัวตาย 
 เนื่องจากทุกคนตางก็รักชีวิต ดังนั้น โดยปกติแลว คนสวนมากจะไมฆาตัวตายทันที ขอมูลจาก 1667 ฮอตไลน 
คลายเครียด ของกรมสุขภาพจิตระบุวา สัญญาณอันตรายของผูที่มีความเสี่ยงตอการฆาตัวตาย มีดังนี้   
 ๑. แยกตัว ไมพูดกับใคร  
 ๒. มีคนในครอบครัวฆาตัวตายมากอน  
 ๓. เคยพยายามฆาตัวตายมาแลว  
 ๔. มีแผนฆาตัวตายแนนอน โดยดูจากการแจกจายของรักของหวง พูดจาฝากฝงคนขางหลัง จัดการงานหรือ
ทรัพยสินใหเรียบรอย  
 ๕. เวลาพูดมีน้ําเสียงวิตกกังวล สีหนาเศราหมอง  
 ๖. ติดเหลาหรือยาเสพยติด  
 ๗. ทรมานจากโรคจนตองพึ่งยารักษาเปนประจําและนอนไมหลับติดตอกัน เปนเวลานานๆ  
  ๘. ชอบพูดเปรยวาอยากตาย ไมอยากมีชีวิตอยูตอไป รูสึกวาตัวเอง ไมมีความหมาย  
 ๙. อยูอยางโดดเดี่ยว ทําใหเหงา เศรา รูสึกเหมือนอยูตัวคนเดียวในโลก  
 ๑๐. ประสบปญหาชีวิต เชน สูญเสียคนรักกะทันหัน ลมละลาย เปนโรคที่รักษาไมหาย พิการจากอุบัติเหตุ  
 ๑๑. มีอารมณขึ้นๆ ลงๆ อยูเสมอ ที่นาระวังคือเมื่ออารมณเปลี่ยนแปลงเปนตรงกันขาม จากซึมเศราหรือ
หงุดหงิดมานาน กลับดูสบายอกสบายใจอยางผิดหูผิดตา ชวงนี้แสดงวาเขารวบรวมความกลาและตัดสินใจไดแนนอนแลว
วาจะฆาตัวตาย   
 ถาผูใดมีสัญญาณดังกลาวมานี้ ญาติพ่ีนองหรือเพื่อนสนิทควรจะดูแล    คนผูนั้นอยางดี คอยอยูเปนเพื่อนพูดคุย
อยางใกลชิด พูดใหกําลังใจ เพื่อใหคลายความเครียด ความเศรา ความเหงา ความกังวล 



 สาระที่ควรกลาวถึงเพื่อปลอบใจหรือเตือนสติผูที่คิดจะฆาตัวตายมีดังนี้  
 ๑. ในโลกนี้มีใครบางที่ไมเคยผิดหวังเลย ใครเลาจะไดสมดังใจปรารถนา ทุกครั้ง เพราะทุกสิ่งทุกอยางในโลกนี้ไม
เปนไปตามที่เราคิด แตเปนไปตามที่มันจะเปน แมสิ่งที่เราไมชอบและไมเห็นดวยเลย มันก็เกิดขึ้นได คนที่ผิดหวังจึงมีอยูนับ
ลานๆ คนทั่วโลก มิใชมีเราเพียงผูเดียว ความผิดหวังเปนของธรรมดาในโลกนี้ ดังนั้น ทานจึงกลาววา ความสุขไมไดอยูที่
ความสมหวัง  การรูจักทําใจเมื่อผิดหวังตางหากเปนความสุข  
 ๒. การซักผาดวยน้ําเนามีแตทําใหผาสกปรกมากขึ้น เปนสิ่งที่ไมควรกระทํา ฉันใด การฆาตัวตายไมใชการ
แกปญหา แตเปนการเพิ่มปญหา เปนสิ่งที่ไมควรกระทํา ฉันนั้น  ในทางโลกผูคนจะดูหมิ่นหรือนินทาวาคิดสั้นหรือสิ้นคิด 
สวนในทางธรรม เพียงแคคิดฆาตัวตายก็บาปแลวเพราะทําใหใจเศราหมอง จึงไมตองกลาวถึงการลงมือกระทําเลย  
 ๓. การฆาตัวตายไมมีประโยชนเลย ศัตรูจะชื่นชมสมน้ําหนา แตญาติมิตรจะเสียใจและอับอายขายหนา ทําใหลูกที่
ยังเล็กตองเปนกําพรา ไรที่พ่ึงพิง ทําใหพอแมที่แกเฒา หูตาไมดี ตองลําบากขาดคนดูแล  
 เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๕ นายแพทยวัย ๔๑ ปไดฆาตัวตายที่หอพักแพทย ดวยการกินยานอนหลับ และฉีด
น้ําเกลือเขาไปในเสนเลือด สาเหตุนาจะเกิดจากเมื่อ ๒ เดือนกอนไดแยกทางกับภรรยาซึ่งอยูกินกันมา ๘ ป ทําใหกลัดกลุม 
และคิดสั้น ผูตายไดเขียนจดหมายลาตายไวในแผนดิสกเกต ของเครื่องคอมพิวเตอร โดยบอกวา ไดฆาตัวตายเอง และสั่งเสีย
ใหชําระหนี้ของคลินิก ยกเงินสดที่เหลือพรอมทั้งทรัพยสินอื่นๆ และบานใหบุตรสาว ๒ คน และนองชายของผูตาย 
 นอกจากนี้ยังเขียนขอความถึงบุตรสาวทั้งสองวา รักมากที่สุดในชีวิต ชาตินี้ มีบุญนอย เลยไมไดอยูดูแล แตถึงอยูก็
ไมไดดูแล ตองขอโทษลูกดวย ขอลาทุกคน 
(น.ส.พ.ไทยรัฐ ๒๕ มี.ค. ๒๕๔๕) 
 บุคคลที่ไมใชญาติไดอานจดหมายถึงลูกสาวทั้งสองแลวยังรูสึกสะเทือนใจ       ลูกๆ และญาติของผูตายยอมจะ
เศราโศกเสียใจเปนทวีคูณ หากผูตายสามารถสัมผัสถึงความโศกอันใหญหลวงที่ลูกเล็กๆ ทั้งสองตองเผชิญ ก็คงจะสํานึกผิด 
และเสียใจที่ไดคิดผิดทําผิด แตก็แกไขไมไดแลว  
 ๔. ชีวิตรางกายนี้เปนสิ่งสูงคาที่บิดามารดาสรางสรรคมาให จึงตองบํารุงรักษาใหดี ไมใชไปทําลาย ชีวิตนี้สั้นนัก 
ถึงไมมีคนฆาก็ตองตายเองอยูแลว จะฆาตัวตายทําไม แตความดีสิ ถาไมทําก็ไมได เมื่อไปทําลายรางกายซึ่งเปนเครื่องมือทํา
ความดีเสียแลว จะใชอะไรทําความดีเลา ถึงแมรางกายจะพิการแตถาจิตใจเขมแข็ง ไมทอแท ก็สามารถมีชีวิตอยูอยางมีคุณคา 
ดังเรื่องตอไปนี้ 
 เมื่อเดือนธันวาคม 1995 โบบี้ นักเขียนชาวฝรั่งเศส วัย ๔๓ ป เกิดเสนเลือดในสมองแตก ทําใหเปนอัมพาตทั้งตัว 
เปนใบ หูก่ึงหนวก ตายังมองเห็น เปลือกตาซายยังกะพริบได และขยับศีรษะไดเล็กนอย แตสมองและสติสัมปชัญญะยังดี 
เขารักษาตัวอยูในโรงพยาบาล รางถูกมัดติดไวกับแผนกระดานเอน ทุกเชามีผูชักใหต้ังตรง  
 แมรางจะแข็งทื่อเหมือนทอนไม ชวยเหลือตัวเองไมได แตก็ไมไดอยูอยางไรคา (และไมคิดสั้น) เขายังใชความ
เพียรและทักษะในการประพันธแตงหนังสือเลาประสบการณของเขา หนังสือนี้เปนตัวอยางและเปนกําลังใจดียิ่งแกผูปวย
อัมพาต และเปนเครื่องเตือนใจแกผูรักษาพยาบาล ซึ่งบางครั้งหลงลืม ไปวา รางที่เคลื่อนไหวไมได พูดไมได ยังเปน � คน
�  อยู 
 เขาจะแตงเรื่องไวกอน แลวใหผูชวยทองตัวอักษรเรียงตามความถี่ในการใช เมื่อถึงอักษรที่ตองการ เขาจะกะพริบ
หนังตาซายซึ่งเปนอวัยวะอยางเดียวที่ขยับได อักษรที่เลือกทีละตัวถูกผสมเปนคํา ประโยค ยอหนา บท กวาจะสําเร็จ ทั้งสอง 
ตองใชความเพียรอยางมาก นับเปนหนังสือที่เขียนยากที่สุดในโลกก็วาได หลังจากที่หนังสือวางตลาดได ๓ วันเขาก็ถึงแก
กรรม รวมแลวเปนอัมพาตอยู ๑๕ เดือน 



 นอกจากเขียนหนังสือ เขาไดจัดตั้งสมาคมผูปวยอัมพาตทั้งตัวเพื่อชวยเหลือผูปวยใหดํารงชีวิตในฐานะ � คน�  
คนหนึ่งในสังคม เขาสื่อสารกับผูอื่นผานคอมพิวเตอรซึ่งสั่งงานดวยเปลือกตา แลกเปลี่ยนประสบการณฟนฟูทางกายภาพ 
และจัดทําวารสารทางศิลปะและวัฒนธรรม 
(น.ส.พ.สยามรัฐ ๒๔ ต.ค. ๒๕๔๔ รศ.ดร.วัลยา วิวัฒนศร, ภิญโญ ศรีจําลอง) 
 ๕. แมแตสัตว เชน มด ปลวก ก็ยังรักชีวิต และไมเคยยอทอตออุปสรรคจนคิดฆาตัวตายเลย มนุษยเราถายอทอตอ
อุปสรรคจนคิดฆาตัวตาย จะไมอาย สัตวมันบางหรือ   
 ๖. โลกนี้แปรเปลี่ยนอยูเสมอ ในยามค่ําคืน ยิ่งดึกก็ยิ่งมืด แตเมื่อมืดถึงที่สุดแลว แสงสวางจะเริ่มปรากฏ ชีวิตคนเรา
ก็เชนกัน มีสุขและทุกขสลับกันไป เมื่อทุกขถึงที่สุดแลว ความสุขจะเริ่มปรากฏ ชีวิตนี้ยังมีหวัง แมทุกสิ่งจะสูญสิ้นไปแลว 
แตอนาคตยังอยู จงทําใหม สรางใหม 
 ๗. ชีวิตนี้มีความตายเปนที่สุด  แมจะพากเพียรอยางไร ชีวิตก็ไมอาจพนความตายไปได อยางไรก็ตาม การเดินทาง
บนถนนชีวิตซึ่งเริ่มตนที่ � เกิด�  สิ้นสุดที่ � ตาย�  นี้ แมจะถึงจุดหมายชาไปบาง ก็ไมเปนไร ไมเสียหายอะไร มีแตได
กําไร จึงไมจําเปนตองรีบแซงคนอื่น (ซิ่ง) เพื่อไปใหถึงที่หมายโดยเร็ว 
 ๘. เมื่อฆาตัวตายจิตยอมเศราหมอง เมื่อจิตเศราหมองแลวทุคติเปนอันหวังได (พุทธพจน ๑๒/๙๑) ทุคติไดแกที่เกิด
อันช่ัวซึ่งมากดวยทุกข เชน นรก ทุกขในโลกนี้ลวนเปนของเล็กนอยเมื่อเทียบกับทุกขในนรก การฆาตัวตายเพื่อหนีทุกขจึง
เปนความหลงผิดอยางมหันต (สุดๆ) ดังนั้น ถาผใดคิดฆาตัวตาย เพื่อตามไปอยกับ � คนรัก�  ผจากไป (เชน สามี ลูก) ก็เลิก
คิด (โงๆ) ไดเลย    ไมสําเร็จแน (� คนรัก�  คงไมไปเกิดในนรก และจะไมสนับสนุนใหคิดสั้นเปนแน) 
 เมื่อฆาตัวตาย (และพนจากอบายภูมิ) แลว ถาไดมาเกิดเปนมนุษยอีก   ก็อาจจะเคยชินกับการแกปญหาดวยวิธีผิดๆ 
เชนนี้อีก ทําใหมีแนวโนมที่จะฆาตัวตายอีกในชาติตอๆ ไป การที่นายแพทยในขอ ๓. คิดสั้นทั้งที่ไมนาจะมีปญหาอันนา
หนักใจ อาจเปนเพราะเคยฆาตัวตายมาแลวในชาติกอนๆ ก็ได 
 ๙. ความเปนมนุษยเปนสิ่งที่สูงคาเพราะไดมาโดยยาก ดังอุปมาวา 
 แอกซึ่งมีชองเดียว ลอยไปมาตามยถากรรมดวยแรงคลื่นลมในมหาสมุทร อันกวางใหญ ทุกรอยปเตาตาบอดตัว
หนึ่งจะโผลขึ้นมาสูผิวน้ําคราวหนึ่ง โอกาส ที่เตาตาบอดนั้นจะสอดคอเขาไปในแอกซึ่งมีชองเดียวนั้นเปนของยาก ฉันใด  
การเกิดเปนมนุษยก็เปนของยาก ฉันนั้น  
 ฝุนซึ่งติดอยูที่ปลายเล็บมีประมาณนอย เมื่อเทียบกับแผนดินใหญ ฉันใด สัตว (สิ่งมีชีวิตทุกชนิดยกเวนพืช) ที่
กลับมาเกิดเปนมนุษยมีนอย สัตวที่กลับมาเกิดเปนอมนุษยมีมากกวา ฉันนั้น  
(พุทธพจน ๑๙/๑๗๔๔ ๑๙/๑๗๕๗)  
 กวาจะไดเกิดเปนมนุษยชางยากเย็นแสนเข็ญเชนนี้เอง เมื่อไดเกิดเปนมนุษยแลว ทั้งยังไดพบพระพุทธศาสนา 
นับวาเปนโชคดีอยางยิ่ง สมควรที่จะใชชีวิตรางกายที่ไดมาโดยยากนี้ บําเพ็ญประโยชนแกตนเองและผูอื่นใหมากที่สุด หาก
ฆาตัวตาย ยอมเสียชาติเกิดและตายเปลา 
 เพื่อปองกันไมใหชีวิตตองสิ้นไปอยางไรคาดวยอารมณช่ัววูบ ทุกคนจึงควรปลูกฝงความคิดที่ถูกตองไวในใจให
แนบแนน และลึกลงไปถึงจิตใตสํานึกวา  
 การฆาตน ไรผลดี มีแตราย  เมื่อชีพวาย กลายเพศ เปนเปรตผี 
 หมดหนทาง สรางสม บมบารมี  ชีวิตที่ พลีไป ไรราคา 
 การคิดสั้น นั้นบาป หยาบฉาวโฉ ชางโงแท ยิ่งแย ไมแกปญหา 
 คนดูหมิ่น วาสิ้นคิด สิ้นน้ํายา ทุกชีวี มีคา อยาคิดสั้น 
(ธมฺมวฑฺโฒ ภิกฺขุ) 



 อยาเสียใจ ถาชีวิต ตองผิดหวัง เอากําลัง สูเถิด จะเกิดผล 
 ไมตองนั่ง ชํ้าทรวง ดวงกมล คงสักวัน ฟาจะดล หายหมนทรวง 
 
 เปลวเทียนละลายแทง เพื่อเปลงแสงอันอําไพ 
 ชีวิตมลายไป เหลืออะไรไวทดแทน 
  
ใครบากันแน 
 ในอดีตกาล ณ กรุงพาราณสี คหบดีคนหนึ่งเอาแตรองไหคร่ําครวญถึงบิดาที่ตายไป ไมอาบน้ํา ไมทําการงาน บุตร
ของเขาชื่อวา สุชาตะ ยังเปนเด็ก แตเปนคนฉลาดเฉียบแหลม จึงคิดหาอุบายกําจัดความโศกของบิดา  
 วันหนึ่ง เห็นโคตัวหนึ่งตายอยูนอกเมือง สุชาตะจึงเอาหญาและน้ํามาวางไวหนาซากโคนั้น กลาววา จงกิน จงดื่ม  
คนผานไปมาเห็นเขาก็หาวาเปนบา   
 คหบดีทราบขาวก็สลดใจ รีบไปแลวกลาวทวงบุตรวา เจาเปนบาไปแลวหรือ จึงบังคับใหโคที่ตายแลวกินหญา โค
ที่ตายแลวยอมไมกินหญาและน้ํามิใชหรือ  เจาเปนทั้งคนพาลและคนโง  
 สุชาตะตอบวา โคตัวนี้ยังมีเทาทั้ง ๔ ขาง มีศีรษะ นัยนตา มีตัว พรอมทั้งหาง มันอาจจะลุกขึ้นกินหญาสักวันหนึ่ง 
สวนมือ เทา กาย และศีรษะ   ของคุณปูไมปรากฏเลย แตคุณพอมารองไหถึงกระดูกของคุณปูที่บรรจุไวในสถูปดิน จะไม
เปนคนโงยิ่งไปกวาหรือ 
 คหบดีจึงไดคิดวา บุตรของเราทําอุบายนี้เพื่อใหเราเขาใจวา สัตวทั้งปวง มีความตายเปนธรรมดา ผูรูแจงในขอนี้จะ
รองไหคร่ําครวญไปทําไม ต้ังแตนี้ไป เราจะไมเศราโศก จากนั้นก็อาบน้ํา บริโภคอาหาร ประกอบการงานตามปกติ  
(โคณเปตวัตถุและอรรถกถา ๒๖/๙๓) 
 ในอดีตกาล ณ กรุงทวาราวดี โอรสอันเปนที่รักของวาสุเทพมหาราช ไดทิวงคตลง (ตาย) พระราชาจึงถูกความโศก
ครอบงํา ทรงละพระราชกรณียกิจ ทุกอยาง ยึดแมแครเตียง ทรงบรรทมบนเพอไป 
 ฆฏบัณฑิต พระกนิษฐภาดา (นอง) ดําริวา เวนเราเสีย คนอื่นที่จะขจัดความโศกของพี่ชายเรายอมไมมี ดําริแลวจึง
ทําตนเปนคนบา แหงนดูอากาศ เที่ยวไปทั่วพระนครพลางกลาววา ทานจงใหกระตายแกเราเถิด ชาวพระนครพากันแตกตื่น
วา ฆฏบัณฑิตเปนบาเสียแลว อํามาตยคนหนึ่งจึงไปทูลเรื่องใหพระราชาทรงทราบ 
 พระราชาสดับแลวรีบเสด็จลุกขึ้นไปหาฆฏบัณฑิต จับมือทั้งสองของฆฏบัณฑิตไวมั่น พลางตรัสวา เหตุไรเธอจึง
ทําตัวเหมือนคนบา เที่ยวบนเพอ      ไปทั่ววา กระตาย กระตาย ถาเธอปรารถนากระตายทองคํา กระตายแกวมณี ... ฉันจะให
ชางทําให หรือถาปรารถนากระตายที่หากินในปา ฉันจะใหเขานํามาให เธอปรารถนากระตายเชนไรเลา 
 ฆฏบัณฑิตตอบวา ขาพระองคไมปรารถนากระตายที่อยูบนแผนดิน แตปรารถนากระตายจากดวงจันทร ขอ
พระองคโปรดนํากระตายนั้นมาประทานแกขาพระองคเถิด 
 พระราชาทรงโทมนัสวา นองของเราเปนบาเสียแลว จึงตรัสวา เธอจักละชีวิตไปเสียเปนแน เพราะเธอปรารถนา
กระตายจากดวงจันทร ช่ือวาปรารถนา สิ่งไมพึงปรารถนา 
 ฆฏบัณฑิตกลาววา ถาพระองคทรงทราบวา ไมควรปรารถนาวัตถุที่ไมพึงได และทรงพร่ําสอนผูอื่นอยางนั้น 
เพราะเหตุไร แมทุกวันนี้พระองคก็ยังทรงเศราโศกถึงบุตรที่ตายไปแลวถึง ๔ เดือน 
 หมอมฉันปรารถนาสิ่งที่ยังปรากฏอยู สวนพระองคเศราโศกเพื่อตองการ สิ่งที่ไมปรากฏ ก็มนุษยหรืออมนุษย ไม
พึงไดตามปรารถนาวา ขอบุตรของเราจงอยาตายเลย พระองคปรารถนาจะไดโอรสที่ทิวงคตแลวคืนมา ความปรารถนานั้น
พระองคจะไดมาแตไหน พระองคทรงกันแสงถึงโอรสที่ทิวงคตแลว ซึ่งไมสามารถจะนําคืนมาดวยมนต รากยา โอสถหรือ
ทรัพยได 



 ขึ้นช่ือวาความตายนี้ ใครๆ ไมอาจจะหามไดดวยทรัพย ดวยชาติ ดวยวิชชา ดวยศีล หรือดวยภาวนาได กษัตริย
ทั้งหลาย แมจะมีแวนแควน มีทรัพยมาก      มีโภคะมาก มีธัญญาหารมาก จะไมทรงชรา จะไมทรงสวรรคต ไมมีเลย แมพวก
ฤษีผูสํารวม มีตบะ ยังตองทอดทิ้งรางกายนี้ไว 
 พระราชาไดสดับธรรมกถาของฆฏบัณฑิตแลวก็คลายความโศกลง  
(กัณหเปตวัตถุและอรรถกถา ๒๖/๑๐๓) 
 ในเรื่องทั้งสองนี้ คหบดีและพระราชาถูกความโศกครอบงําอยางหนัก ถาพูดตักเตือนตามปกติคงไมไดผล เหมือน
ตักน้ํารดหัวตอ จึงตองใชอุบายดึงดูดความสนใจ ทําใหอิทธิพลของความโศกลดนอยลงเสียกอน จากนั้นจึงพูดเตือนสติให
ไดคิดวา ทุกคนเมื่อเกิดมาแลวก็ตองตายเปนธรรมดา ไมมีใครลวงพนความตายไปได ความตายนั้น จะหนีก็ไมพน จะผจญก็
ไมชนะ จะพยายามอยางไรก็ไรผล คนที่เรารักไดตายจากไปแลว แมตัวเราก็ตองตาย      เชนกัน อาจเปนวันนี้พรุงนี้ก็ได 
ดังนั้น แทนที่จะมัวเศราโศกเสียใจในการจากไป ของคนที่เรารัก จนกินไมได นอนไมหลับ ทอดอาลัยในชีวิต เราควรรีบเรง  
ทําสิ่งที่เปนประโยชนแกชีวิตจะดีกวา เมื่อคิดไดอยางนี้ ยอมคลายความโศกได 
 ธรรมดา ของสังขาร คือการดับ ไมมีกลับ คืนเปน เชนลมหวน 
 เปนของจริง จงจํา อยาคร่ําครวญ สิ่งที่ควร เรงทํา คือกรรมดี 
   
 อยาทนทุกข กับอดีต อันขมขื่น อยาเริงรื่น อนาคต อันสดใส 
 ปจจุบัน ยอมสําคัญ กวาสิ่งใด ถาตั้งใจ ไวพอดี มีสุขเอย 
(ไมทราบนามผูแตง) 
 สิ่งใดที่เราพอใจ สิ่งนั้นแหละจะทําใหเราเปนทุกขในภายหลัง เพราะสิ่งนั้น       มันไมเที่ยง มันแปรเปลี่ยนอยู
ตลอดเวลา มันอาจจะเปนอื่นไปก็ได เมื่อเราพอใจมันเขา เวลามันเปลี่ยนแปลง เราก็ไมพอใจ เราก็เปนทุกขเพราะสิ่งนั้น  
(พุทธทาสภิกขุ) 
 อดีตไดผานพนไปแลว อยาเสียดายหรือเสียใจกับอดีต อยาโงไปหวนเอาอดีตมาคิดปรุงแตงใหเปนทุกขซ้ําแลวซ้ํา
อีก  แตใหเอาอดีต มาเปนครูสอนตน เตือนตน ยับยั้งตน ไมใหประวัติศาสตรซ้ํารอยเดิม อนาคตก็ยังมาไมถึง อยาวิตกกังวล
ลวงหนา บางคนชอบตีตนกอนไข ทุกขรอนในเรื่องที่ยังมาไมถึง พอมาถึงเขาจริง ก็ไมนากลัวอยางที่คาดไว เลยเปนทุกข
ฟรีๆ จงทําปจจุบันใหดีที่สุด แลวอนาคตจะดีไปเอง 
 
เมล็ดผักกาดชุบชีวิต 
 ในอดีตกาล ณ กรุงสาวัตถี มีหญิงสาวที่ยากจนคนหนึ่งช่ือ กิสาโคตมี เมื่อนางไดสามี บิดามารดาและญาติสามีดู
หมิ่นวาเปนลูกสาวของสกุลเข็ญใจ ตอมานางคลอดบุตรชายคนหนึ่ง จึงไดรับการยกยองจากบิดามารดาและญาติสามี แตลูก
ชายนางก็ตายเสียขณะที่ว่ิงเลนได นางจึงเปนบาเพราะความเศราโศก อุมรางลูกชายที่ตายแลว ตระเวนไปทั่วพระนคร รอง
ขอยาสําหรับบุตรของตน ชายคนหนึ่งไดแนะนําใหนางไปขอยาจากพระศาสดา นางก็ไปขอ 
 พระศาสดาตรัสวา จงนําเมล็ดผักกาดหยิบมือหนึ่งมาจากเรือนที่ไมเคยมีคนตาย   
 นางดีใจมาก เขาพระนครไปที่เรือนหลังแรก ถามวา ถาในเรือนนี้ไมเคย มีใครตาย โปรดใหเมล็ดผักกาดแกขาดวย
เถิด ไดรับคําตอบวา ใครเลาจะสามารถนับคนที่ตายไปแลวในเรือนหลังนี้ได นางไปเรือนหลังอื่นๆ จนถึงเย็นก็ไมไดเมล็ด
ผักกาด นางจึงไดสติคิดวา เราสําคัญวาลูกชายของเราเทานั้นตาย ก็ในบานทุกหลัง คนที่ตายมากกวาคนเปน คิดแลวก็สลดใจ
คลายความโศกลง  
 จากนั้นก็ออกไปนอกเมือง ทิ้งศพลูกชายไวที่ปาชาผีดิบ แลวกลาววา  ความไมเที่ยงมิไดเกิดกับชาวชนบท ชาวพระ
นคร หรือสกุลใดสกุลหนึ่งเทานั้น  หากเกิดกับชาวโลกทั้งหมดรวมทั้งเทวโลกดวย  แลวนางก็กลับไปเฝาพระศาสดา  



 พระองคตรัสถามวา เธอไดเมล็ดผักกาดหยิบมือหนึ่งแลวหรือ นางตอบปฏิเสธ พระศาสดาจึงตรัสวา เธอเขาใจวา
บุตรของเราเทานั้นตาย ความตายเปนธรรมยั่งยืนสําหรับสัตวทั้งหลาย แลวตรัสวา มฤตยูยอมพาชนผูมัวเมา  ในบุตรและ
สัตวเลี้ยงผูมีใจฟุงซานไปในอารมณตางๆ ไป ดุจหวงน้ําใหญพัดพา ชาวบานผูมัวหลับไหลไปฉะนั้น 
 เมื่อจบพระดํารัส นางไดเปนพระโสดาบัน ตอมาก็บวชเปนภิกษุณี เจริญ วิปสสนาจนไดเปนพระอรหันต 
(อรรถกถากิสาโคตมีเถรีคาถา เอกาทสกนิบาต) 
 นางกิสาโคตมีถูกความโศกครอบงําอยางหนัก หากพระพุทธเจาตรัสบอกนางวาไมมียารักษาบุตรของนางที่ตาย
แลว นางก็คงไมเช่ือ พระองคจึงตรัสใหนางไปหาเมล็ดผักกาดจากบานที่ไมเคยมีคนตาย เมื่อมีความหวังวาจะไดยามารักษา
บุตร นางก็ดีใจ แตเมื่อตระเวนไปตามบานตางๆ จนไดรับทราบความเปนจริงของชีวิต ก็สลดใจและฉุกคิดไดวา ทุกคนมี
ความตายเปนธรรมดา ไมใชบุตรของตนเทานั้นที่ตาย เมื่อคิดไดอยางนี้ยอมคลายความโศกได 
 หากน้ําตา เปนน้ํายา ชุบชีวิต เชิญญาติมิตร ครวญคร่ํา รําพันหา 
 ก่ีศพแลว ที่รด หยดน้ําตา ไมเห็นฟน คืนกายา ดังตั้งใจ 
(นิศา เทพอัครพงศ) 
 โลกนี้เปนโลกของความทุกข เมื่อมีการเกิดก็ตองมีการแก การเจ็บ และการตาย สิ่งเหลานี้คนโดยมากพอใจกันนัก
หรือ? เปลาเลย แตแมจะไมพอใจ ก็จําตองเปนไปอยูนั่นเอง เพราะเมื่อมีเกิด สิ่งเหลานี้ก็ติดตามมา แลวก็เปนทุกข เพราะ
พยายามจะฝน ธรรมดาของโลกเปนเชนนี้เอง 
 
ทุกขนักรักนี้ 
 เมื่อพระศาสดาประทับอย ณ พระเชตวัน นางปฏาจาราบังเกิดในครอบครัวเศรษฐีในกรุงสาวัตถี พอโตเปนสาวได
ลอบรักใครกับคนรับใชคนหนึ่งของตน เมื่อบิดามารดากําหนดวันที่จะยกใหชายหนุมซึ่งมีชาติเสมอกัน นางจึงหนีไปกับคน
รักพรอมดวยทรัพยจํานวนหนึ่ง ไปอยูที่หมูบานแหงหนึ่ง ไดรับความลําบาก ตองทํากิจ เชน หุงตมดวยตนเอง 
 ตอมานางตั้งครรภ จึงออนวอนสามีใหพากลับไปคลอดที่บานบิดา สามีก็คอยบายเบี่ยง นางรอใหสามีไปนอกบาน 
แลวบอกคนที่คุนเคยกันวาจะไปบานบิดา จากนั้นก็เดินทางไปโดยลําพัง สามีรูขาวจึงตามไปทัน พอดีนางเจ็บทอง แลว
คลอดบุตรในระหวางทาง สามีจึงพากลับ 
 ตอมานางตั้งครรภอีกและเรื่องก็เปนไปในทํานองเดียวกัน ตางกันวา ขณะที่นางเจ็บทอง ฝนอันมิใชฤดูกาลก็ตกลง
มาอยางหนัก นางจึงใหสามีทําที่กําบังฝนให สามีก็ไปสํารวจดูสถานที่ เห็นพุมไมบนจอมปลวก จึงเขาไปตัดดวยมีด ทันใดงู
รายก็เลื้อยออกจากจอมปลวก กัดเขาลมลงตายคาที่ ระหวางนั้นนางก็คลอดบุตรอีก ทารกทั้งสองทนลมฝนไมไหว รองไห
เสียงดังลั่น นางเอาทารกทั้งสองไวระหวางอก สองเขาสองมือยึดพื้นดินไว เอาหลังสูฝน ทนทุกขอยูในทานั้นตลอดคืน 
 เมื่อสวางฝนหยุดแลว ก็เอาลูกคนเล็กนอนบนเบาะผาเกา โอบดวยมือไวกับหนาอก แลวจูงลูกอีกคนเดินตามทางที่
สามีไป พบสามีนอนตายอยูใกลจอมปลวก จึงรองไหรําพันวา เพราะเราสามีจึงตายในทางเปลี่ยว แลวเดินมาถึงแมน้ําซึ่งมีน้ํา
ประมาณแคเขา นางไมอาจพาลูกขามน้ําพรอมกันได จึงพักลูกคนโตไวฝงนี้ พาลูกคนเลก็ขามไปฝงโนนกอน วางเบาะบนกิ่ง
ไมที่ปูไว แลวใหลูกนอนบนเบาะ แลวจะไปรับลูกอีกคน แตไมอาจละลูกออนได จึงกลับไป กลับมา แลวๆ เลาๆ 
 ขณะที่นางไปถึงกลางแมน้ํา เหยี่ยวตัวหนึ่งเห็นเด็กออนก็นึกวาช้ินเนื้อ จึงโผลงจากอากาศ นางเห็นเหยี่ยวจึงยก
สองมือไล ปากก็สงเสียงดังๆ ๓ ครั้ง เหยี่ยวไมไดยินเสียงเพราะไกลกันก็เฉี่ยวทารกนั้นเหินขึ้นฟาไป ลูกคนโต เห็นมารดา
ยกสองมือสงเสียงดัง ก็นึกวาแมเรียก จึงโดดลงน้ําและถูกน้ําพัดไป นางเดินรองไหคร่ําครวญวา ลูกคนหนึ่งถูกเหยี่ยวเฉี่ยว
ไป คนหนึ่งถูกน้ําพัดไป สามีก็ตายในที่เปลี่ยว 



 นางเดินไปพบชายผูหนึ่ง เมื่อสอบถามดูก็ทราบวาเปนชาวสาวัตถี นางจึงถามถึงบิดามารดาของตน เขาก็เลาวา เมื่อ
คืนที่ฝนตกตลอดคืน เรือนไดลมทับ คนทั้ง ๓ คือเศรษฐี ภริยาเศรษฐี และบุตรชายเศรษฐี ทั้ง ๓ คนถูกเผาบนเชิงตะกอน
เดียวกัน ควันนั่นยังปรากฏอยู 
 ขณะนั้นนางไมรูสึกถึงผานุงที่หลุดลง ไดกลายเปนคนบาเพราะความเศราโศก จึงบนเพอวา ลูกทั้งสองก็ตาย สามี
เราก็ตายในที่เปลี่ยว บิดามารดาและพี่ชายก็ถูกเผาบนเชิงตะกอนเดียวกัน คนทั้งหลายเห็นนางผูเรรอนอยูโดยไมมีผานุง ก็เอา
กอนดินและทอนไมขวางเพื่อขับไลนาง 
 พระศาสดาประทับนั่งแสดงธรรมอยูในที่ประชุมชาวพุทธ ณ พระเชตวัน วิหาร ทอดพระเนตรเห็นนางกําลังเดิน
มาแตไกล ทรงดําริวา เวนเราเสีย       ผูอื่นจะเปนที่พ่ึงของหญิงผูนี้ไดไมมี จึงทรงดลใจใหนางบายหนามายังพระวิหาร มีผ
หามไมใหนางเขามา พระศาสดาตรัสวา อยาหามนางเลย เมื่อนางเขามาใกล จึงตรัสวา จงไดสติเถิด   
 ทันใด นางก็กลับไดสติเพราะพุทธานุภาพ รูตัววาไมมีผานุง เกิดความละอายจึงนั่งคุกเขาลง ชายผูหนึ่งก็โยนผาหม
ใหนาง นางนุงผานั้นแลวก็ไปเฝาพระศาสดา ถวายบังคมแลวกราบทูลวา ขอพระองคจงเปนที่พ่ึงแกขาพระองคดวย เหยี่ยว
เฉี่ยวเอาบุตรของขาพระองคไปคนหนึ่ง คนหนึ่งถูกน้ําพัดไป สามีก็ตายในที่เปลี่ยว มารดาบิดาและพี่ชายถูกเรอืนทับตาย เขา
เผาที่เชิงตะกอนเดียวกัน 
 พระศาสดาตรัสวา อยาคิดเลยปฏาจารา เธอมาหาเราซึ่งเปนที่พ่ึงของเธอ ได ก็บัดนี้เธอหลั่งน้ําตา น้ําตาที่ไหลออก
ของเธอผูรองไหอยูในสังสารวัฏนี้   ในเวลาที่ปยชน (ผเปนที่รัก) มีบุตรเปนตนตาย ยังมากกวาน้ําในมหาสมุทร          ทั้ง ๔ 
เสียอีก เหตุไร เธอจึงประมาทอยูเลา  
 พระดํารัสเรื่องสังสารวัฏทําใหความโศกของนางเบาบางลง พระศาสดาจึงตรัสอีกวา ปฏาจารา ขึ้นช่ือวาปยชน 
เชน บุตร บิดา ญาติ เปนตน ก็ไมอาจ เพื่อเปนที่ตานทาน เปนที่พ่ึง หรือเปนที่ปองกันของผูที่กําลังไปสูปรโลกได ดังนั้น ปย
ชนเหลานั้นแมมีอยูก็เหมือนไมมี บัณฑิตรูความขอนี้แลว สํารวมในศีลของตน แลวชําระทางไปพระนิพพานโดยเร็ว 
 เมื่อจบพระธรรมเทศนา นางปฏาจาราก็บรรลุโสดาบัน ภายหลังไดบวชเปนภิกษุณีแลวเจริญวิปสสนาจนบรรลุ
อรหัต 
(อรรถกถาปฏาจาราเถรีคาถา ปญจกนิบาต) 
 ทานที่มีความทุกขโศก ขอใหลองเทียบกับความทุกขโศกของนางปฏาจารา  ทานอาจรูสึกดีขึ้น นางปฏาจารามี
ประวัติที่นาเศรามาก ตองผจญกับความทุกขโศกหลายระลอกในชั่วเวลาเพียงวันเดียว เริ่มดวยทุกขทางกายตองทนตากลม
ฝนตลอดคืน รุงเชาก็ตองเศราโศกเพราะสามีถูกงูกัดตาย ตอมาก็สูญเสีย บุตรทั้งสองไปทีละคน ตอหนาตอตาโดยชวยเหลือ
อะไรไมได นางจึงเศรา   จนแทบจะไมเปนผูคนอยูแลว เหลือความหวังใยสุดทายคือบิดามารดาและพี่ชาย ก็ตายจากไป
เสียกอนแลวในคืนฝนตกหนัก เมื่อความหวังสุดทายพังทลายลง หัวใจนางก็สลายลงดวย กลายเปนคนบาไรสติ  
 นางเรรอนไปถึงพระเชตวัน อาศัยพุทธานุภาพ นางก็กลับไดสติ เมื่อไดสติก็เริ่มรําพันถึงคนรักทั้งหลายที่จากไป 
พระพุทธเจาจึงตรัสสอนเรื่องสังสารวัฏ ก็ในสังสารวัฏอันกําหนดเบื้องตนเบื้องปลายไมไดนี้ ทุกคนตางก็พลัดพรากจากคน
ที่ตนรัก เชน พอแม ลูกเมียหรือสามี นับครั้งไมถวน น้ําตาแหงความโศก ที่ไหลรินออกมา เพราะพลัดพรากจากคนรักหรือ
ของรัก รวมกันแลวมากกวาน้ํา ในมหาสมุทรทั้ง ๔ เสียอีก นางไดฟงแลวก็เกิดสลดสังเวช คลายความโศกลง 
 อันทุกขโศก โรคภัย ในมนุษย ไมรูสุด สิ้นลง ที่ตรงไหน 
 เหมือนกงเกวียน กําเกวียน เวียนระไว จงหักใจ เสียเถิดเจา เยาวมาลย 
(สุนทรภู) 
 จําสิ่งที่ควรจํา ลืมสิ่งที่ควรลืม ทําสิ่งที่ควรทํา เลิกสิ่งที่ควรเลิก มิฉะนั้น จะเปนคนจมอยูในนรกตลอดเวลา 
(พุทธทาสภิกขุ) 



 สรรพสิ่งเปลี่ยนแปรอยูทุกขณะ ไมมีอะไรคงอยูในสถานะเดิม สภาพเกาสิ้นไป สภาพใหมมาแทน หากเมื่อวาน
ยังคงอยู วันนี้จะมีไดหรือ ถาคน สัตวเกิดมาแลวไมตาย โลกวันนี้ก็จะคับแคบแนนขนัด และคงไมเปนสภาพที่นาอยู คนที่อยู
ค้ําฟาคงจะแกคร่ําครานาชัง วิถีทางธรรมชาติเปนเชนนี้ การเกิดแกเจ็บตายเปนสิ่งถูกตองแลว 
 
ยากกวากลืนดาบ 
 ในอดีตกาล พระเจาพรหมทัตเสวยราชยในนครพาราณสี ครั้งนั้น บุตรของปุโรหิตมาเฝาพระราชา เห็นพระอัคร
มเหสีทรงรูปโฉมงดงาม มีจิตปฏิพัทธ ไปบานแลวนอนอดอาหาร ถูกเพื่อนฝูงถามจึงเลาใหฟง พระราชาทรงทราบขาว จึง
ประทานพระอัครมเหสีให ๗ วัน ทั้งสองอยูรวมกันที่บานแลวบังเกิดความรัก ตอกัน จึงแอบหนีไปอยูในแควนอื่น   
 พระราชารับสั่งใหคนหาโดยประการตางๆ ก็ไมพบ ทําใหพระองคเศราโศก มาก พระหทัยรอน พระโลหิตไหล
ออก ไดมีพระพยาธิขนาดหนัก หมอหลวง ต้ังมากมายก็เยียวยาไมได เสนกบัณฑิต ซึ่งเปนอํามาตยของพระราชา และอายุร
บัณฑิต ปุกกุสบัณฑิต จึงรวมมือกันหาอุบายแกไข 
 บัณฑิตทั้ง ๓ ไปที่ราชสํานัก กราบทูลชวนใหทอดพระเนตรดูการเลน ที่พระลานหลวงทางชองพระแกล ชายคน
หนึ่งกําลังกลืนดาบแกวที่มีคมกลา พระราชาทอดพระเนตรชายคนนั้นแลว จึงตรัสถามอายุรบัณฑิตวา มีอยูหรือไม การเลน
อยางอื่นที่ทําไดยากกวาการกลืนดาบ 
 อายุรบัณฑิตกราบทูลวา การกลืนดาบของชายผูนั้นทําไปเพราะความโลภ ก็ผูใดพูดวาจะใหสิ่งนั้นสิ่งนี้ การพูด
เชนนั้นทําไดยากกวาการกลืนดาบ 
 เมื่อพระราชาทรงสดับคําของอายุรบัณฑิตแลว ทรงดําริวา เราไดพูด ไปแลววา เราจักใหพระเทวีแกบุตรปุโรหิต 
เราทํากรรมที่ทําไดยากแลวหนอ ความโศกในพระหทัยบรรเทาไปหนอยหนึ่ง จากนั้นก็ตรัสถามปุกกุสบัณฑิตวา สิ่งที่ทําได
ยากกวาการบอกวาเราจะใหนั้น ยังมีอยูหรือไม 
 
 ปุกกุสบัณฑิตกราบทูลวา คนทั้งหลายไมรักษาคําพูด คําที่พูดนั้นก็ไรผล ผูใดใหปฏิญญาวา เราจะให แลวใหตาม
สัญญา ใหแลวไมอยากไดคืน การพูดและทําเชนนั้นทําไดยากกวาการกลืนดาบ ยากกวาการพูดวาจะใหสิ่งนั้นสิ่งนี้ 
 พระราชาทรงสดับแลวดําริวา เราพูดวาจะใหพระเทวีแกบุตรปุโรหิต แลวก็ใหพระเทวีตามที่พูด เราไดทํากรรมที่
ทําไดยากแลวหนอ ความโศกก็เบาบาง ลงอีก จากนั้นก็ตรัสถามเสนกบัณฑิตวา สิ่งที่ทําไดยากกวาการใหสิ่งของแลวไม
อยากไดคืน ยังมีอยูหรือไม 
 เสนกบัณฑิตกราบทูลวา คนควรใหทาน จะมากหรือนอยก็ตาม แตผูใดใหของรักของตนแลวไมรอนใจภายหลัง 
ขอนั้นทําไดยากกวาการกลืนดาบ ยากกวาการพูดวาจะให ยากกวาการใหของรักตามที่ไดสัญญาไวแตใหแลวรอนใจ
ภายหลัง เรื่องอื่นทั้งหมดทําไดงาย 
 พระราชาสดับคําของเสนกบัณฑิตแลว ทรงกําหนดวา เราใหพระเทวีแกบุตรปุโรหิตดวยดวงใจของตน แตไม
อาจจะทรงไวซึ่งดวงใจของตนได       เศราใจ ลําบากใจอยู ขอนี้ไมสมควรแกเรา ถาพระเทวีมีความรักในเรา เธอคงไม
ทอดทิ้งเราไป แตเมื่อเธอไมรักเรา หนีไปแลว เราเศราโศกถึงเธอจักมีประโยชน อะไร 
 ดําริแลวก็ทรงคลายความโศกไดหมด จากนั้นทรงสดุดีเสนกบัณฑิต และพระราชทานทรัพยใหเปนอันมาก 
(ทสัณณกชาดก ๒๗/๑๐๐๗-๑๐๑๓) 
 ในเรื่องนี้พระราชาทรงเศราโศกมาก เสนกบัณฑิต จึงใชการแสดงกลืนดาบ ดึงดูดใหพระราชาสนพระทัยเสียกอน 
จากนั้นบัณฑิตทั้งสามก็ผลัดกันพูดสรรเสริญเพื่อใหพระราชาภาคภูมิพระทัยวา ทรงกระทําสิ่งที่ทําไดยาก ทําใหความโศก
คลายไปเปนลําดับ ประกอบกับทรงคลายความเสนหาในพระเทวี เหตุสองอยางนี้ทําใหพระราชาคลายโศก 



 อนึ่ง การพูดวาจะใหทําไดยากกวาการกลืนดาบ เพราะเหตุวา การพูดวาจะใหเปนไปเพื่อละความโลภ การฝนกิเลส
ยอมทําไดยาก สวนการกลืนดาบ ซึ่งเปนมายากลนั้นทําไปเพราะความโลภในคาจางรางวัล การทําตามอํานาจกิเลสยอมทําได
งายกวา 
 สิ่งที่ผาน นานแลว ใหแลวไป ถึงเศราใจ ไมฝน คืนมาหา 
 อีกความสุข ทั้งหลาย ที่หมายตา ใชไดมา ดวยความเศรา จงเขาใจ 
(ธมฺมวฑฺโฒ ภิกฺขุ) 
 ทุกคนตองการความสุขทุกขณะจิต ความสุขนั้นตางก็เคยพบเห็น เคยมีมาแลวทุกคนมิใชหรือ เมื่อรวาความสุขเปน
ของดี ทําไมจึงไมยึดถือเอาความสุข นั้นไวประจําสันดานจนตลอดชีวิต เนื่องจากความไมเที่ยงอันเปนความจริงของโลกนี้
เองมาตัดรอนไป 
(พระบุญนาค โฆโส) 
ชุมนุมน้ําตา 
 ในอดีตกาล ฤษีองคหนึ่งอาศัยอยูในปาหิมพานต ยังชีพอยูดวยผลไม นอยใหญ ฤษีไดเลี้ยงลูกเนื้อตัวหนึ่งไวที่
อาศรม เมื่อลูกเนื้อโตขึ้นมีรูปรางงดงาม มาก ฤษีใหความรักเหมือนลูก 
 วันหนึ่ง ลูกเนื้อกินหญามากไปจึงตายเพราะอาหารไมยอย ฤษีเที่ยวร่ํารอง วา ลูกเราตายเสียแลว   
 ในกาลนั้น พระโพธิสัตว (ผูที่จะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา) เปนทาวสักกะ ทรงเห็นฤษีนั้น ดําริวา จักทําใหฤษีสลด
ใจ จึงเสด็จไปหาฤษี ตรัสวา การเศราโศก ถึงลูกเนื้อผูตายไปแลว ยอมไมสมควรแกทานผูหลีกออกจากเรือนมาบวชเปน
บรรพชิต ฤษีกลาววา ดูกอนทาวสักกะ ความรักยอมเกิดขึ้นเพราะอยูรวมกันมา อาตมภาพไมอาจละความโศกได 
 ทาวสักกะตรัสวา ชนเหลาใดรองไหรําพันบนเพอถึงผูที่ตายไปแลว และผู       จะตายอยูในบัดนี้ การรองไหของ
ชนเหลานั้น สัตบุรุษทั้งหลายกลาววาไรประโยชนเพราะฉะนั้น ทานอยารองไหเลย ดูกอนฤษี ผูที่ตายไปแลว หากจะกลับ
เปนขึ้นไดเพราะการรองไห เราก็จะประชุมกันทั้งหมด รองไหถึงญาติของกันและกัน 
 เมื่อทาวสักกะตรัสอยางนี้ ฤษีก็ไดคิดวา การรองไหไรประโยชน และคลายความโศกลง 
(มิคโปตกชาดก ๒๗/๘๐๘-๘๑๒) 
 การที่สัตวเลี้ยงตัวหนึ่งตายไป ไมใชเรื่องที่นาเศราโศกเสียใจอยางใดเลย  แตฤษีรักลูกเนื้อเหมือนลูก เมื่อลูกเนื้ออัน
เปนที่รักตายจากไป ความโศกจึงเกิดขึ้น แตความโศกคงไมหนักหนาสาหัส ทาวสักกะจึงไมตองใชอุบายดึงดูดความสนใจ 
เพียงใหขอคิดวา การรองไหไมมีประโยชน น้ําตาไมอาจชุบชีวิตคนตายได ฤษีก็สํานึกได และคลายความโศกลง 
 อันชีวี ที่ดับ ลวงลับไป ถาฟนได เพราะพี่นอง รองโศกศัลย 
 พวกเราจง รวมกลุม ชุมนุมกัน รองรําพัน ถึงญาติมิตร ที่ปลิดปลง 
(ธมฺมวฑฺโฒ ภิกฺขุ) 
    
มาแลวก็ไป 
 ในอดีตกาล มีครอบครัวหนึ่งประกอบดวย บิดา มารดา บุตร ธิดา ลูกสะใภ และสาวใช ทั้งหมดเปนผูที่พิจารณาถึง
ความตายอยูเนืองๆ 
 วันหนึ่ง บิดากับบุตรออกไปไถนา บุตรถูกงูเหากัดตายขณะกําลังสุมหญาแหง บิดาเห็นบุตรตายแลว ไดวานบุรุษผู
ผานมาใหไปบอกครอบครัวของตน วา จงอาบน้ํา นุงผาขาว จัดอาหารสําหรับคนเดียวและดอกไมของหอม แลวรีบมา   
 เมื่อคนในบานมาถึง บิดาก็อาบนํ้า บริโภคอาหาร จากนั้นก็ยกรางของบุตร ขึ้นเผาบนเชิงตะกอน เหมือนเผาทอน
ไม ไมเศราโศก ไมเดือดรอน ยืนระลึกถึงความไมเที่ยงแหงชีวิต 
 ชายผูหนึ่งมาพบเห็นเขา จึงถามถึงสาเหตุที่ทําใหพวกญาติไมเศราโศก  



 บิดาตอบวา บุตรของเราละสรีระอันคร่ําคราไปดุจงูลอกคราบ รางกายของ เขาใชอะไรไมได เขาถูกเผาอยู ยอมไม
รูสึกถึงความร่ําไรของพวกญาติ เพราะ ฉะนั้น เราจึงไมเศราโศกถึงเขา ที่เกิดอันใดของเขามีอยู เขาก็ไปสูที่เกิดอันนั้นแลว 
 มารดาตอบวา บุตรของดิฉันมาเองจากโลกอื่นโดยที่ดิฉันไมไดเชิญ เมื่อจะไปจากโลกนี้ ดิฉันก็มิไดอนุญาตใหเขา
ไป เขามาอยางไรก็ไปอยางนั้น ทําไมจะตองร่ําไรในการจากไปของเขาเลา เขาถูกเผาอยู ยอมไมรูสึกถึงความร่ําไร ของพวก
ญาติ เพราะฉะนั้น ดิฉันจึงไมรองไหถึงเขา   
 นองสาวตอบวา ถาดิฉันรองไหก็จะผายผอม ความไมสบายใจก็จะพึงมีแกญาติมิตรยิ่งขึ้น พ่ีชายของดิฉันถูกเผาอยู 
ยอมไมรูสึกถึงความร่ําไรของพวกญาติ  เพราะฉะนั้น ดิฉันจึงไมรองไหถึงเขา   
 ภรรยาตอบวา ผูใดเศราโศกถึงคนที่ตายไปแลว ผูนั้นก็เหมือนทารกรองไหถึงพระจันทรอันลอยอยูในอากาศ สามี
ดิฉันถูกเผาอยู ยอมไมรูสึกถึงความร่ําไรของพวกญาติ เพราะฉะนั้น ดิฉันจึงไมรองไหถึงเขา  
 สาวใชตอบวา หมอน้ําที่แตกแลวจะประสานใหติดอีกไมได ฉันใด การเศราโศกถึงผูลวงลับไปแลว ก็เหมือนอยาง
นั้น นายของดิฉันถูกเผาอยู ยอมไม  รูสึกถึงความร่ําไรของพวกญาติ เพราะฉะนั้น ดิฉันจึงไมรองไหถึงทาน   
(อุรคเปตวัตถุ ๒๖/๙๗) 
 บุคคลเหลานี้ไมเศราโศก ในเวลาที่นาจะเศราโศก เพราะทุกคนเจริญมรณสติ คือพิจารณาถึงความตายเปนประจํา
จนจิตใจยอมรับความจริงที่วา ทุกคนมีความตายเปนธรรมดา ลวงพนความตายไปไมได การเจริญมรณสติเปนประจํา เทากับ
ไดฉีดวัคซีนปองกันความโศก ทําใหไมเศราโศกเมื่อตองสูญเสียบุคคลอันเปนที่รัก และทําใหตนเองไมตองเปนทุกข
เนื่องจากความกลัวตาย 
 นอกจากนี้ เรายังไดคติเตือนใจวา เมื่อมาเกิดในโลกนี้ ตางก็มากันเอง ไมตองมีใครเชิญ เมื่อตายจากโลกนี้ไปสูโลก
อื่น ก็ไมมีใครหามใครได ดังนั้นจะเศราโศกเสียใจไปทําไม เมื่อทุกคนตางไปตามยถากรรมของตน 
 วันเดือนป ที่ผานไป คลายความฝน  ชีวิตพลัน หมดไป นาใจหาย 
 มวลญาติมิตร เงินทอง ของมากมาย ตองมลาย จากกัน เหมือนฝนเอย 
(ไมทราบนามผูแตง) 
 ความสุขในโลกเปรียบเหมือนความฝนและของขอยืมเขามาทรัพยสมบัติ ขาวของเงินทองหมดทั้งสิ้นไมใชของเรา 
เปนของกลางสําหรับแผนดิน ตายแลว ทิ้งหมด เอาไปไมได อยาหลงมัวเมาไปเลย แตความแก ความเจ็บ ความตายนี้ เปน
ของเราแทๆ หนีไมพน 
(สมเด็จพระวันรัต ทับ พุทฺธสิริ) 
 
โศกไปไย 
 ในอดีตกาล พระเจาทสรถเสวยราชยในกรุงพาราณสี ทรงมีพระโอรสองคใหญทรงพระนามวา รามบัณฑิต 
พระโอรสองคนองทรงพระนามวา            ลักขณกุมาร พระธิดาทรงพระนามวา สีดาเทวี 
 ตอมา พระอัครมเหสีสิ้นพระชนม พระราชาทรงตั้งสตรีอื่นเปนพระอัครมเหสี พระนางไดประสูติพระโอรสทรง
พระนามวา ภรตกุมาร พระราชาทรง เสนหาในพระโอรส จึงประทานพรแกพระนาง พระนางทรงอาศัยพระพรนั้นทูลขอ
ราชสมบัติใหพระโอรสของพระนาง เมื่อพระราชาไมประทานให ก็ทูลขอ อยูเนืองๆ  
 พระราชาทรงเกรงวาพระนางจะประทุษรายพระโอรสทั้งสอง จึงใหพระโอรส ทั้งสองหลบหนีไปอยูที่อื่น แลว
คอยกลับมาครองราชยเมื่อพระราชาสวรรคตแลว พระโอรสทั้งสองรวมทั้งพระนางสีดา ไดเสด็จไปสรางอาศรมอยูในปา 
ทรงเลี้ยง พระชนมชีพดวยผลไมตางๆ 



 เมื่อพระราชาสวรรคต พระเทวีมีพระดํารัสใหถวายเศวตฉัตรแดพระภรต แตพวกอํามาตยตองการถวายใหพระราม
บัณฑิต พระภรตจึงเสด็จไปปา   เชิญพระรามบัณฑิตมาครองราชย เมื่อไปถึงทรงแจงขาวการสวรรคตของ   พระราชบิดาให
ทรงทราบ   
 พระลักขณะและพระนางสีดา พอไดสดับขาวพระราชบิดาสวรรคตก็ทรง สลบไป แตพระรามบัณฑิตมิไดทรง
เศราโศกเลย พระภรตจึงตรัสถามถึงสาเหตุ ที่พระรามบัณฑิตไมทรงเศราโศก 
 พระรามบัณฑิตตรัสตอบวา คนเราไมสามารถจะรักษาชีวิตที่คนเปนอันมาก พร่ําเพอถึง นักปราชญผูรูแจงจะทํา
ตนใหเดือดรอนทําไม 
 ทั้งเด็ก ผูใหญ คนพาล บัณฑิต คนมั่งมี คนยากจน ลวนบายหนาไปหา มฤตยูทั้งนั้น 
 เวลาเชาเห็นกันอยูมากคน พอถึงเวลาเย็น บางคนก็ไมเห็นกัน เวลาเย็น เห็นกันอยูมากคน พอถึงเวลาเชา บางคนก็
ไมเห็นกัน 
 ผลไมที่สุกแลว ตองหลนลงเปนแน ฉันใด สัตวทั้งหลายเกิดมาแลว ตองตายเปนแน ฉันนั้น 
 ถาผูที่คร่ําครวญหลงเบียดเบียนตนอยู จะพึงไดรับประโยชนสักเล็กนอยไซร บัณฑิตผูมีปรีชาก็จะพึงทําเชนนั้น
บาง 
 ผูเบียดเบียนตนเองอยู ยอมซูบผอมผิวพรรณเศราหมอง ผูที่ตายไปแลว ไมไดชวยคุมครองรักษาดวยการร่ําไหนั้น
เลย การร่ําไหไรประโยชน 
 คนฉลาดพึงดับไฟที่ไหมเรือนดวยน้ํา ฉันใด นักปราชญผไดรับการศึกษามาดี มีปญญาเฉลียวฉลาด พึงรีบกําจัด
ความโศกที่เกิดขึ้นโดยพลันเหมือนลมพัดปุยนุน ฉะนั้น 
 คนๆ เดียวเทานั้นตายไป คนๆ เดียวเทานั้นเกิดในตระกูล สวนการคบหากันของสรรพสัตว มีการเกี่ยวของกันเปน
อยางยิ่ง 
 เพราะเหตุนั้นแล ความเศราโศกแมจะมากมาย ก็ไมทําใหจิตใจของนักปราชญผูเปนพหูสูต (เลาเรียนมาก) มองเห็น
โลกนี้และโลกหนา รูทั่วถึงธรรม ใหเรารอนได 
 เมื่อฝูงชนฟงธรรมเทศนาอันประกาศความไมเที่ยงนี้แลวก็พากันคลายโศก ตอจากนั้น พระภรตกุมารทูลเชิญ
พระรามบัณฑิตไปครองราชสมบัติในกรุงพาราณสี 
(ทสรถชาดก ๒๗/๑๕๖๕-๑๕๗๔) 
 ในเรื่องนี้ พระรามบัณฑิตทรงเตือนสติฝูงชนใหคลายโศก โดยตรัสวา ทุกคน เกิดมาแลวตองตาย เปรียบเหมือน
ผลไมสุกตองรวงหลนจากตน แตไมรูวาเวลาใด นี้เปนกฎธรรมดาที่ทุกคนตองรับรูและยอมรับ ผูใดไมยอมรับความจริงนี้   
ยอมทุกขใจเปลาๆ การรองไหคร่ําครวญไมอาจทําประโยชนหรือความเจริญใหแกผูที่ยังอยูและผูที่จากไป ดังนั้นคนที่ฉลาด
ก็ควรรีบกําจัดความโศกเสีย 
 อันความตาย ชายนารี หนีไมพน ถึงมีจน ก็ตองตาย วายเปนผี 
 ถึงแสนรัก ก็ตองราง หางทันที ไมวันนี้ ก็วันหนา จริงหนาเรา 
 ชีวิตคนเราเปรียบเหมือนเมล็ดพืชที่ต้ังอยูบนปลายเหล็กแหลม จะรวงหลน ลงมาแสนจะงายดาย เราจะตองจากกัน 
ทิ้งกันไปอยางแนนอน เขาไมทิ้งเรา เราก็ตองทิ้งเขาไปกอน ทั้งๆ ที่เราไมอยากทิ้งก็ตองทิ้ง ทิ้งรางที่ไรวิญญาณดุจขอนไม 
ใหเขาเอาใสโลงแลวเผาใหเหลือแตขี้เถา เราจะตองหวงตองหวงอะไรกันมากมายไปอีกเลา 
 
ผูเขลาตอโลกธรรม 
 ในอดีตกาล พระโพธิสัตวบังเกิดในตระกูลเศรษฐีมีทรัพย ๘๐ โกฏิ เมื่อเจริญวัยแลวมารดาบิดาไดตายไป พ่ีชาย
พระโพธิสัตวจึงจัดแจงทรัพยสมบัติแทน  



 ตอมา พ่ีชายก็ปวยไขตายไปอีก ญาติมิตรทั้งหลายพากันรองไหคร่ําครวญ สวนพระโพธิสัตวไมคร่ําครวญ ไม
รองไห คนทั้งหลายจึงติเตียนวา ดูเถิดทานทั้งหลาย เมื่อพ่ีชายของผูนี้ตายไปแลว อาการแมสักวาหนาสยิ้วก็ไมมี เขามีใจแข็ง
กระดางมาก คงอยากใหพ่ีชายตาย ดวยคิดวาเราเทานั้นจักไดใชสอยทรัพยสมบัติ  
 พระโพธิสัตวไดฟงแลวจึงตอบวา ทานทั้งหลายไมรูจักโลกธรรม ๘ ประการ เพราะความที่ตนเปนคนเขลา จึงพา
กันรองไหวา พ่ีชายของเราตาย แมเราเอง ก็จักตาย ทําไมทานทั้งหลายจึงไมรองไหถึงเราบางวา ผูนี้ก็จักตาย ทําไม ทาน
ทั้งหลายจึงไมรองไหถึงตนเองบางวา แมเราทั้งหลายก็จักตาย สังขารทั้งปวงไมเที่ยง แมสังขารอยางหนึ่งซึ่งสามารถดํารงอยู
ตามสภาวะนั้นนั่นแหละ ยอมไมมี ทานทั้งหลายเปนผูบอดเขลา ไมรูจักโลกธรรม ๘ ประการ จึงพากันรองไหเพราะความ
ไมรู เราจักรองไหเพื่ออะไรกัน   
 แลวแสดงธรรมแกญาติวา ทานทั้งหลายยอมรองไหถึงแตคนที่ตายไปแลว ทําไมจึงไมรองไหถึงคนที่จักตายบาง
เลา สัตวทุกจําพวกผูครองสรีระไว ยอมละทิ้งชีวิตไปโดยลําดับ 
 เทวดา มนุษย สัตว ๔ เทา นกและงู ไมมีอิสระในสรีระรางกายนี้ ถึงจะอภิรมยอยูในรางกายนี้ ก็ตองละทิ้งชีวิตไป
ทั้งนั้น 
 สุขทุกขที่เพงเล็งกันอยูในหมูมนุษย เปนของแปรผันไมมั่นคง ความคร่ําครวญ ความร่ําไห ไมเปนประโยชนเลย 
เพราะเหตุไร ความโศกจึงทวมทับ ทานได 
 พวกนักเลงและพวกขี้เหลา ผูไมทําความเจริญ เปนพาลหยาบชา ไมมีความเพียร ไมฉลาดในธรรม ยอมสําคัญ
นักปราชญวาเปนคนพาล 
 พระโพธิสัตวเมื่อแสดงธรรมแกญาติอยางนี้แลว ก็ทําใหญาติทั้งหมดคลายโศก 
(มตโรทนชาดก ๒๗/๕๖๖-๕๖๙) 
 ในเรื่องนี้ พระโพธิสัตวผูไมเศราโศกเมื่อพ่ีชายตาย ไดพูดสะกิดใจพวกญาติผูกําลังรองไหเศราโศกวา ทําไมไม
รองไหถึงคนเปนที่จะตองตายบาง เพื่อใหคนเหลานั้นสํานึกไดวา แมพวกตนก็ตองตายเหมือนกัน  
 การรองไหไรประโยชน มีแตคนโงเขลาเทานั้นที่รองไห สังขารทั้งหลายไมเที่ยง ความตายเปนเรื่องธรรมดา จึงไม
ควรเสียใจ เมื่อพวกญาติถูกเตือนอยางนี้ ก็หายเศราโศก 
 โลกธรรม คือ ธรรมดาของโลกนี้ มีอยู ๘ ประการคือ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข และ เสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา ทุกข 
สี่ขอแรกนาช่ืนชมยินดี ทุกคนอยากมี อยากได สี่ขอหลังไมนายินดีไมมีใครปรารถนาแตก็หลีกเลี่ยงไมพน กลาวคือเมื่อมี
ลาภ พอถึงคราวลาภก็เสื่อม มียศแลวก็มีเสื่อมยศ ดังนั้น ทานจึงสอน  มิใหมัวเมากับโลกธรรมฝายที่นายินดี และไมใหทุกข
โศกเกินไปเมื่อถึงคราว  ที่ลาภยศตองวิบัติ 
 ความสุขก็ ยึดไว ไมไดดอก ความทุกขก็ หลอกหลอก จริงที่ไหน 
 ทุกทุกสิ่ง เพียงผานมา แลวลาไกล เหลือไวแต ความวาง อยางนั้นเอง 
(พลอยฟา) 
 
สิ้นสุดที่ความตาย 
 ในอดีตกาล ณ กรุงพาราณสี พระโพธิสัตวเกิดในตระกูลพราหมณ เจริญวัยแลวเลาเรียนศิลปะในเมืองตักกสิลา 
แลวกลับไปยังสํานักของบิดามารดา ทั้งที่พระโพธิสัตวไมตองการครองเรือน บิดามารดาก็ไดทําการสมรสใหกับ    กุมาริกา
ผูมีรูปรางงดงาม ช่ือ สัมมิลลหาสินี (ตอไปจะเรียกยอๆ วา สินี) 
 เมื่อบิดามารดาของพระโพธิสัตวสิ้นชีวิตแลว พระโพธิสัตวและนางสินี ก็สละทรัพยทั้งหมดใหเปนทาน แลวทั้ง
สองก็ออกบวชไปอยูปาหิมพานต  



 วันหนึ่ง นักบวชทั้งสองออกจากปาหิมพานต เที่ยวไปถึงพระราชอุทยาน เมืองพาราณสี นางสินีเกิดอาพาธและมี
อาการทรุดลงเพราะไมไดยาที่สมควร พระโพธิสัตวจึงพยุงนางไปที่ประตูพระนคร ใหนอนในศาลาแหงหนึ่ง สวนตนเขาไป
ภิกขาจาร เมื่อพระโพธิสัตวยังไมทันกลับมา นางไดถึงแกกรรมลง มหาชน เห็นรูปสมบัติของนางก็พากันหอมลอมรองไห 
 พระโพธิสัตวกลับมาพบเขาก็ดําริวา สิ่งที่มีอันจะแตกไปเปนธรรมดายอมแตกไป สังขารทั้งปวงไมเที่ยงหนอ แลว
นั่งบริโภคอาหารบนแผนกระดานที่นางนอนอยู 
 มหาชนถามวา นักบวชหญิงนี้เปนอะไรกับทาน 
 พระโพธิสัตวกลาววา เมื่อเวลาเปนคฤหัสถ นางเปนภรรยาของเรา  
 มหาชนถามวา แมพวกเรายังทนไมไดพากันรองไห เพราะเหตุไรทานจึงไมรองไห  
 พระโพธิสัตวตอบวา เมื่อยังมีชีวิตอยู นางยอมเปนอะไรๆ กับเรา บัดนี้ไมเปนอะไรๆ กัน เพราะนางไปสูโลกอื่น 
ไปสูอํานาจของคนอื่นแลว  
 จากนั้นก็แสดงธรรมแกมหาชนวา นางสินีไดไปอยูกับผูที่ตายไปแลวเปนจํานวนมาก เมื่อนางไปอยูกับพวกนั้น
แลว ก็ไมไดเปนอะไรกับเรา เพราะฉะนั้น เราจึงไมเศราโศกถึงนางสินีผูเปนที่รักนี้ 
 ถาบุคคลเศราโศกถึงผูใด แลวทําใหผูนั้นฟนคืนชีพขึ้นมาได บุคคลก็พึงเศราโศกถึงตน ซึ่งตกอยูในอํานาจของ
มัจจุราชทุกเมื่อ 
 อายุสังขารใชจะเสื่อมไปเฉพาะเมื่อยืน นั่ง นอน หรือเดินอยูเทานั้นก็หาไม แมในเวลาอันนอยนิดช่ัวหลับตาลืมตา 
วัยก็เสื่อมไปแลว 
 เมื่อชีวิตและรางกายดําเนินไปสูความเสื่อมเชนนี้ ความพลัดพรากจากกันก็ตองมีโดยไมตองสงสัย ผูที่ยังอยูควร
เมตตาตอกัน สวนผูที่ตายไปแลวไมควร เศราโศกถึง 
 เมื่อพระโพธิสัตวแสดงธรรมแลว มหาชนพากันกระทําฌาปนกิจศพนางสินี  จากนั้นพระโพธิสัตวก็ไปปาหิม
พานต ทําฌานและอภิญญาใหบังเกิด มีพรหมโลก เปนที่ไปในเบื้องหนา 
(อนนุโสจิยชาดก ๒๗/๖๑๐-๖๑๓) 
 คติที่ไดจากเรื่องนี้คือ คนเราจะมีความสัมพันธกันในฐานะตางๆ เชน พอแม พ่ีนอง บุตรหลาน ญาติมิตร คูครอง
หรือคนรัก ตอเมื่อตางก็ยังมีชีวิตอยู      เมื่อฝายหนึ่งตายจากไป ความสัมพันธก็สิ้นสุดลง เหลือไวเพียงแคความทรงจํา ของผู
ที่ยังอยู ความทรงจํานี้เปรียบเหมือนความฝน ซึ่งวางเปลาไมจริงจังอะไร จึงไมควรเก็บเอามาคิดปรุงแตงใหอาลัยอาวรณ 
เศราใจ เสียใจไปเปลาๆ 
 ละครโลก รับบท กําหนดเลน ตางรําเตน ตามไป ในคอกขัง 
 พอจบฉาก จากไป ไมจีรัง มิอาจหวัง วิงวอน ยอนกลับคืน 
 
ทีใครทีมัน 
 ในอดีตกาล พระโพธิสัตวเปนอํามาตยผูสอนธรรมของพระเจาพาราณสี พระเจาพาราณสีไดยกกองทัพใหญเสด็จ
ไปนครสาวัตถี จับพระเจาโกศลไดแลวยึดนครสาวัตถีไว ทรงตั้งขาหลวงคอยดูแล แลวขนทรัพยสมบัติกลับกรุงพาราณสี 
บรรจุไวในตุมโลหะแลวฝงไวในพระราชอุทยาน 
 ฉัตตกุมารซึ่งเปนโอรสของพระเจาโกศล เสด็จหนีไปเมืองตักกสิลา เรียนศิลปวิทยา แลวเสด็จจาริกไปถึงชนบท
แหงหนึ่ง พบดาบส ๕๐๐ รูป จึงบวชเปนดาบส แลวเรียนความรูของดาบสเหลานั้นไดหมด ตอมา ก็ไดเปนศาสดาในคณะ 
จึงชวนพวกดาบสออกจากชนบท จาริกไปจนถึงเมืองพาราณสี พักที่พระราชอุทยาน รุงขึ้นไดเขาไปภิกขาจารในเมือง 



 พระเจาพาราณสีทอดพระเนตรเห็นดาบสเหลานั้น ทรงเลื่อมใส จึงใหนิมนต มาที่ทองพระโรง ถวายภัตตาหาร 
แลวตรัสถามปญหาตางๆ ฉัตตดาบสก็แกไดหมด  หลังภัตกิจก็กระทําอนุโมทนาอันวิจิตรงดงาม พระราชทรงเลื่อมใสยิ่งขึ้น 
และโปรดใหพวกดาบสอยูในพระราชอุทยานได 
 ฉัตตดาบสสืบรูวาทรัพยฝงอยูในพระราชอุทยาน จึงบอกความจริงใหพวกดาบสทราบ และขอใหพวกดาบสสึก
ออกมาชวยกูราชสมบัติของตน พวกดาบสก็ยินดี จากนั้นก็ชวยกันขุดตุมทรัพยขึ้นมา เอาทรัพยใสกระสอบหนัง เอาหญาใส
ในตุมแทน แลวรีบหนีไปนครสาวัตถีพรอมดวยทรัพย จับพวกขาหลวงแลวยึดราชสมบัติคืน 
 เมื่อพระเจาพาราณสีทรงทราบขาวก็เสด็จไปที่พระราชอุทยาน รับสั่งใหเปดตุมทรัพย ทรงเห็นแตหญาเทานั้น ทาว
เธอทรงเศราโศกอยางใหญหลวงเพราะทรัพยเปนเหตุ เสด็จกลับพระนครแลว ทรงบนเพออยูวา หญา หญา  
 วันหนึ่ง เมื่อพระราชาทรงบนเพอ พระโพธิสัตวจึงกลาววา พระองคตรัสเพออยูวา หญา หญา ใครหนอนําเอาหญา
มาถวายพระองค พระองคมีกิจดวยหญาหรือ จึงตรัสถึงแตหญาเทานั้น 
 พระราชาตรัสวา ฉัตตฤษีผูมีรางกายสูงใหญ เปนพรหมจารี เปนพหูสูต มาอยู ณ ที่นี้ เขาลักทรัพยของเราจนหมด 
ใสหญาไวในตุมแทนทรัพย แลวหนีไป 
 พระโพธิสัตวกลาววา การถือเอาทรัพยของตนไปจนหมด และการไมถือ เอาหญา เปนกิจที่ผูปรารถนาเอาของนอย
มาแลกของมาก พึงกระทําอยางนั้น ฉัตตฤษีใสหญาในตุมแลวหนีไป การร่ําไรรําพันในเรื่องนั้นจะมีประโยชนอะไร 
 พระราชาตรัสวา ผูมีศีลทั้งหลายยอมไมทําอยางนั้น คนพาลยอมทําอนาจารอยางนี้เปนปกติ ความเปนบัณฑิตจักทํา
คนผูทุศีล มีศีลไมยั่งยืน ใหเปนคนอยางไร (ความรูไมอาจชวยคนทุศีลใหพนจากความวิบัติ) 
 เมื่อพระราชาติเตียนฉัตตฤษีอยางนี้แลว ก็คลายความโศกลงไดเพราะคําพูดของพระโพธิสัตว 
(พรหาฉัตตชาดก ๒๗/๖๔๒-๖๔๕) 
 ถาทุกอยาง ตองได ดังใจคิด ช่ัวชีวิต จะเอาของ กองที่ไหน 
 จะไดบาง เสียบาง ชางปะไร นี่แหละไซร ชีวิตมนุษย ปุถุชน 
 การครอบครองมากเกินไปทําใหเกิดปญหา ความตองการที่เพิ่มมากขึ้น มากขึ้นเรื่อยๆ ทําใหเกิดปญหา ยิ่งทาน
ครอบครองมากขึ้น ทานยิ่งมีความตองการ มากขึ้น และมันทําใหทานตองดูแลรักษามันมากยิ่งขึ้นเชนกัน มันทําใหทาน
สูญเสียมากยิ่งขึ้น ทานกําลังครอบครองสิ่งเหลานั้น หรือถูกสิ่งเหลานั้นครอบครองกันแน? 
(The Tao of Leadership by John Heider  มีผูแปลไวในแมคคอรมิคสาร) 
 
โชคในเคราะห 
 เมื่อพระศาสดาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน พราหมณชาวเมืองสาวัตถี ผูหนึ่งหักรางถางปาเพื่อทําไร พระ
ศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยของเขา จึงเสด็จไปกระทําปฏิสันถารกับเขาบอยๆ 
 วันหนึ่งพราหมณกราบทูลวา วันนี้เปนมงคลในการหวานขาวของ     ขาพระองค เมื่อขาวกลาสําเร็จแลว ขา
พระองคจักถวายมหาทานแดภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข พระศาสดาทรงรับดวยดุษณีภาพ 
 รุงขึ้นพราหมณยืนดูขาวกลาอยู พระศาสดาก็เสด็จมาทักทายพราหมณ แลวเสด็จหลีกไป พราหมณคิดวา พระสมณ
โคดมมาเนืองๆ คงมีความตองการ ภัตร (ขาว) อยางไมตองสงสัย 
 ตอมาเมื่อขาวแกแลว พราหมณตกลงใจจะเกี่ยวในวันรุงขึ้น ในคืนนั้นเอง ฝนตกตลอดคืน หวงน้ําใหญไหลมาพัด
พาขาวลงทะเลหมด พราหมณมองดูความยอยยับแหงขาวแลวเกิดความเสียใจอยางแรง ยกมือตีอกคร่ําครวญ ไปถึง เรือน 
แลวลงนอนบนพร่ํา 



 ในเวลาใกลรุง พระศาสดาทอดพระเนตรเห็นพราหมณถูกความเสียใจครอบงํา ทรงดําริวาเราตองเปนที่พ่ึงของ
พราหมณ รุงขึ้น เสด็จไปบิณฑบาตในนครสาวัตถี เสวยเสร็จแลวเสด็จไปโปรดพราหมณพรอมดวยสมณะติดตาม พราหมณ
เห็นพระศาสดาเสด็จมาเยี่ยม ก็คอยไดความโปรงใจ 
 พระศาสดาประทับนั่งบนอาสนะที่จัดไว ตรัสถามวา ดูกอนพราหมณ เหตุไรจึงเศราหมองไปเลา  
 พราหมณตอบวา พระองคยอมทราบการงานที่ขาพระองคกระทํา     ขาพระองคเคยกราบทูลไววา เมื่อขาวกลานี้
สําเร็จ ขาพระองคจักถวายทานแดพระองค บัดนี้หวงน้ําใหญพัดพาขาวของขาพระองคลงทะเลหมด ขาวเปลือก ประมาณ 
๑๐๐ เกวียนเสียหายหมด เหตุนั้น ความโศกอยางใหญหลวงจึงเกิดแกขาพระองค  
 พระศาสดาตรัสวา ดูกอนพราหมณ ก็เมื่อทานเศราโศกอยู สิ่งที่เสียหายไปแลวจะกลับคืนมาไดหรือ 
 พราหมณกราบทูลวา ขอนั้นเปนไปไมไดแนนอนพระเจาขา  
 พระศาสดาตรัสวา เมื่อเปนอยางนี้ทานเศราโศกเพราะเหตุไร ขึ้นช่ือวาทรัพยและขาวเปลือก ถึงคราวเกิดก็เกิด ถึง
คราวเสียหายก็เสียหาย     สิ่งที่มีการปรุงแตง จะไมมีความเสียหายนั้นไมมีดอก ทานอยาคิดไปเลย  
 หลังจากปลอบเขาแลว พระศาสดาก็ทรงแสดงธรรมอันเปนที่สบายแกเขา เมื่อจบพระธรรมเทศนา พราหมณได
เปนโสดาบัน และคลายความโศกลง 
(อรรถกถากามชาดก ทวาทสกนิบาต) 
 ในเรื่องทั้งสองนี้ พระราชาและพราหมณเศราโศกเสียใจ เพราะความเสื่อมแหงทรัพยเปนเหตุ ธรรมดาของทรัพย
สมบัติทั้งหลายนั้น ยอมละทิ้งเจาของ        ไปเสียกอนก็มี บางทีเจาของยอมละทิ้งทรัพยสมบัติเหลานั้นไปกอนก็มี ทรัพย
สมบัติที่บริโภคใชสอยกันอยูเปนของไมแนนอน  ดังนั้น จึงไมควรเศราโศกเมื่อเสื่อมจากทรัพยสมบัติ ถึงจะเศราโศกก็ไม
อาจทําใหทรัพยสมบัติที่วิบัติไปกลับคืนมาได  
 ในโลกนี้ไมมีอะไรที่เปนของเรา แมแตตัวเราเอง ดังนั้น จะหวงไปไยกับทรัพยสมบัติที่เปนของนอกกาย ตายแลวก็
เอาติดตัวไปไมได ตองทิ้งไวในโลกใหคนอื่นใชสอยตอไป 
 ยศและลาภ หาบไป ไมไดแน มีเพียงแต ตนทุน บุญกุศล 
 ทรัพยสมบัติ ทิ้งไว ใหปวงชน แมรางตน เขาก็เอา ไปเผาไฟ 
 เมื่อเจามา มีอะไร มาดวยเจา เจาจะเอา แตสุข สนุกไฉน 
 เจามามือเปลา เจาจะ เอาอะไร เจาก็ไป มือเปลา เหมือนเจามา 
(จุฬาลงกรณ ปร.) 
 สิ่งที่ตามทรัพยสมบัติมานั้นไมใชอื่นไกลเลย มันคือความวิบัตินั่นเอง 
 ความมั่งมีไมใชสิ่งเที่ยงแทแนนอน จึงไมตางอะไรกับดวงเทียนที่ถูกจุดไว ในที่แจง ถึงแมมีมากเลมก็อาจพลันดับ
ไปในไมชา 
 คนเราเมื่อเกิดมาก็แตตัวเปลา มิไดมีผูใดนําเอาทรัพยสินหรือเครื่องประดับ   สักช้ินติดตัวมาเลย เมื่อยามจะตาย ทุก
คนก็ตองทิ้งสมบัติที่หามาดวยความเหนื่อยยากไวเบื้องหลัง จะมีผูใดนําสมบัติแมแตช้ินเดียวติดตัวไปก็ไมมี เมื่อทรัพย
สมบัติทั้งหลายมีภาวะความจริงเปนอยางนี้ บุคคลก็ไมควรยึดมั่นวาเปนของตนแตผูเดียว เขาควรคิดอยูเสมอวา ทุกสิ่งทุก
อยางเปนของโลก สวนที่อยูในความครอบครองของเขา เปนเพียงการยืมมาใชช่ัวคราวเทานั้น 
 
ฐานะที่ไมมีใครพึงได 
 สมัยหนึ่ง พระนางภัททาราชเทวี ผูเปนที่รักแหงพระราชาพระนามวา มุณฑะ ไดทิวงคต พระราชาไมทรงสนาน 
ไมทรงแตงพระองค ไมเสวย ไมทรง ประกอบพระราชกรณียกิจ ทรงซบเซาอยูที่พระศพพระราชเทวีตลอดคืนตลอดวัน  



 ครั้งนั้น พระราชาไดตรัสสั่งมหาอํามาตยใหยกพระศพลงในรางเหล็ก    ที่เต็มไปดวยน้ํามัน แลวปดดวยรางเหล็ก
อื่น เพื่อใหไดเห็นพระศพนานๆ  มหาอํามาตยก็ทําตามรับสั่ง แลวคิดวา ทานพระนารทะอยูที่กุกกุฏาราม ใกลนครปาตลีบุตร 
ทานเปนบัณฑิต มีถอยคําวิจิตร มีปฏิภาณดีงาม และเปน  พระอรหันต ควรที่พระราชาจะเสด็จไปหา หลังจากไดทรงสดับ
ธรรมแลว       อาจจะทรงละความโศกได ดําริแลวก็ไปเฝาและกราบทูลใหพระราชาทรงทราบ  
 พระราชาทรงเห็นดวย เมื่อไดเวลาอันควรก็เสด็จไปพรอมดวยมหาอํามาตย และขาราชบริพาร เขาไปหาทานพระ
นารทะถึงพระอาราม ทรงอภิวาท แลวประทับ ณ ที่อันสมควร 
 ทานพระนารทะไดทูลพระเจามุณฑะวา ขอถวายพระพร ปุถุชนผูไมไดฟงธรรม เมื่อประสบกับความแก ความเจ็บ
ไข ตองพลัดพรากจากคนรักหรือของรัก ยอมไมพิจารณาดังนี้วา ไมใชเราผูเดียวที่ประสบกับสิ่งเหลานี้ แตเปนธรรมดาที่ทุก
คนตองประสบกับสิ่งเหลานี้ เมื่อไมพิจารณาโดยแยบคาย เขายอมเศราโศก ร่ําไร ทุบอก คร่ําครวญ หลงงมงาย แมอาหารก็
ไมอยากรับประทาน แมกายก็เศราหมอง ซูบผอม แมการงานก็พึงหยุดชะงัก แมพวกศัตรูก็พึงดีใจ แมพวกมิตรก็พึงเสียใจ นี้
เรียกวาปุถุชนผูไมไดฟงธรรม ถูกลูกศรคือความโศกที่มีพิษเสียบแทงแลว ยอมทําตนใหเดือดรอน  
 สวนอริยสาวกผูไดฟงธรรม เมื่อประสบกับความแก ความเจ็บไข ตองพลัดพรากจากคนรักหรือของรัก ยอม
พิจารณาดังนี้วา ไมใชเราผูเดียวเทานั้นที่ประสบกับสิ่งเหลานี้ แตเปนธรรมดาที่ทุกคนตองประสบกับสิ่งเหลานี้ เมื่อพิจารณา
โดยแยบคาย เขายอมไมเศราโศก ไมร่ําไร ไมทุบอก ไมคร่ําครวญ ไมหลงงมงาย นี้เรียกวาอริยสาวกผูไดฟงธรรม ถอนลูกศร
คือความโศกที่มีพิษเสียบแทง ปุถุชนผูไมไดฟงธรรม ยอมทําตนใหเดือดรอน อริยสาวกผูไมมีความโศก ปราศจากลูกศร 
ยอมดับทุกขรอนไดดวยตนเอง  
 ทานพระนารทะไดกลาวตออีกวา ประโยชนแมเล็กนอยอันใครๆ ยอมไมไดเพราะการเศราโศก การคร่ําครวญ 
พวกศัตรูทราบวาเขาเศราโศกเปนทุกข ยอมดีใจ 
 ก็คราวใดบัณฑิตพิจารณารูเนื้อความ ไมหว่ันไหวในอันตรายทั้งหลาย คราวนั้นพวกศัตรูยอมเปนทุกขเมื่อเห็น
หนาอันยิ้มแยมของบัณฑิตนั้น 
 บัณฑิตพึงไดประโยชนเพราะการสรรเสริญ เพราะความรู เพราะกลาวคําสุภาษิต เพราะการบําเพ็ญทาน หรือ
เพราะประเพณีของตน ก็พึงบากบั่นในที่นั้นๆ ดวยประการนั้นๆ 
 ถาพึงทราบวา ความตองการอยางนี้ อันเราหรือผูอื่นไมพึงไดไซร ก็ไมควร เศราโศก ควรต้ังใจทํางานโดยเด็ดขาด
วา บัดนี้เราทําอะไรอยู 
 ในที่สุดแหงพระธรรมเทศนา พระเจามุณฑะทรงละความโศกได แลวตรัสสั่งมหาอํามาตยวา ทานถวายพระเพลิง
พระศพพระนางภัททาราชเทวี แลวจงทําเปนสถูปไว ต้ังแตนี้ไป เราจักอาบน้ําแตงตัว บริโภคอาหาร และประกอบการงาน 
(นารทสูตร ๒๒/๕๐) 
 คติที่ไดจากเรื่องนี้คือ คนเราตองรูจักทําใจเมื่อไมสมปรารถนา เพราะวา           สิ่งทั้งหลายที่เกิดมีขึ้นเปนขึ้นใน
โลกนี้ มิไดขึ้นอยูกับวา ตองเฉพาะที่เราชอบเราเห็นดวยเทานั้น จึงจะเกิดมีขึ้นเปนขึ้นได แมสิ่งที่เราไมชอบไมเห็นดวยเลย 
มันก็เกิดมีขึ้นเปนขึ้นได เชน การพลัดพรากจากบุคคลหรือสิ่งของที่เรารัก        การต้ังความปรารถนาวา บุคคลที่เรารักจงอยู
กับเรานานๆ อยาแปรเปนอื่น อยาดวนจากเราไปเลย นี้ยอมเปนไปไมได ดังนั้นจึงตองรูจักทําใจ คืออยาไดเศราโศกเสียใจ
เมื่อคนที่เรารักแปรเปนอื่น หรือตายจากไป 
 เรากําเนิด เกิดมา ในหลาโลก สุขกับโศก คงอยู เปนคูสอง 
 เดี๋ยวทุกขมา สุขมา พากันครอง เหมือนเขารอง รําเตน เลนลิเก 
  
มากรักมักโศก 



 เมื่อพระศาสดาประทับอยู ณ พระเชตวัน สุทัตตี หลานสาวอันเปนที่รักของนางวิสาขาไดเสียชีวิตลง เมื่อไดสั่งให
ฝงศพหลานสาวแลว นางวิสาขาก็ยัง เศราโศกเสียใจอยู จึงไปเฝาพระศาสดา ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่อันสมควร 
 พระศาสดาตรัสวา วิสาขา ทําไมเธอจึงมีความทุกขใจเสียใจ มีหนาชุมดวยน้ําตา นั่งรองไหอยู  นางจึงทูลเรื่อง
หลานสาวใหทรงทราบ แลวกราบทูลวา นางกุมารีนั้นเปนที่รักของหมอมฉัน เปนผูสมบูรณดวยวัตร บัดนี้หมอมฉัน  ไมเห็น
ใครเชนนั้น 
 พระศาสดา : วิสาขา ก็ในกรุงสาวัตถีมีมนุษยประมาณเทาไร 
 วิสาขา :  มีประมาณ ๗ โกฏิ พระเจาขา 
 พระศาสดา : ก็ถาชนทั้งหมดนี้ พึงเปนเชนกับหลานสาวของเธอไซร เธอพึงปรารถนาเขาหรือ 
 วิสาขา :  อยางนั้น พระเจาขา 
 พระศาสดา : ก็ชนในกรุงสาวัตถีตายวันละเทาไร 
 วิสาขา :  มาก พระเจาขา 
 พระศาสดา : เมื่อเปนเชนนี้ เธอคงจะเศราโศกเสียใจจนตองเที่ยวรองไห อยูทั้งกลางวันและ
กลางคืนทีเดียว 
 วิสาขา :  หมอมฉันทราบแลว พระเจาขา 
 พระศาสดา : ถากระนั้น เธออยาเศราโศกเลย ความโศกยอมเกิดแตความรัก ภัยยอมเกิดแตความรัก 
ความโศกยอมไมมีแกผูพนแลวจากความรัก ภัยจักมีมาแตไหน 
(อรรถกถาธรรมบทภาค ๖ เรื่องนางวิสาขาอุบาสิกา) 
 ความโศกยอมเกิดจากความรัก ถามีความรักมาก ก็มีความโศกมากเปนเงาตามตัว นางวิสาขาตองรับภาระความแก 
ความเจ็บ ความตายของตนเอง เปนภาระที่หนักมากอยูแลว แตก็ยังไมรูสึกตัว ยังไปรักใครหวงใยบุตรหลานจํานวนมากของ
ตน ตองรับภาระความแก ความเจ็บ ความตายของคนอื่นๆ อีก ลองคิดดูเถิดวาเปนภาระหนักปานใด ถาไมมีความรักเลยก็ไม
มีความโศก  เพราะฉะนั้น ตองประหยัดความรกัใหมาก กอนจะรักใครชอบใคร ก็ขอใหเตือนตนวา 
 ถารักมาก ทุกขมาก ลําบากนัก ถารักบอย ทุกขบอยแน แกไมไหว 
 ถารักนอย ทุกขนอย คอยคลายใจ ถาไมรัก หมดทุกข สุขยั่งยืน 
(ธมฺมวฑฺโฒ ภิกฺขุ) 
 
พรหมทัตองคไหน 
 ในอดีตกาล ณ กปลนคร แควนปญจาละ พระเจาพรหมทัตทรงปกครองแผนดินโดยธรรม คราวหน่ึง ทรงปลอม
เปนชางหูก เสด็จไปพระองคเดียว เที่ยวตรวจดูแวนแควน พบวาประชาชนอยูอยางเปนสุขโดยไมตองปดประตูเรือน เลย 
ระหวางเสด็จกลับพระนคร ทรงไดธิดาของหญิงหมายยากจนคนหนึ่ง  เปนชายา ทรงตั้งช่ือวา อุพพรี ภายหลังทรงสถาปนา
ใหเปนอัครมเหสี      ทรงเสวยสุขรวมกับนางตลอดพระชนมชีพ ในที่สุดแหงอายุก็เสด็จสวรรคต 
 หลังการถวายพระเพลิงพระศพ พระนางอุพพรีผูมีพระหทัยเพียบพรอมไปดวยความโศก เสด็จไปยังปาชา บูชา
ดวยของหอมและดอกไมอยูหลายวัน ระบุถึงพระคุณของพระราชา คร่ําครวญรําพันราวกับคนเสียสติ  
 สมัยนั้น ฤษีตนหนึ่งมีฌานและอภิญญา ทอดพระเนตรเห็นพระนาง     อุพพรีดวยทิพยจักษุ หวังจะบรรเทาความ
โศกของพระนาง จึงเหาะไปปาชานั้น ถามพระนางวา พระราชาทรงพระนามวา พรหมทัต ถูกเผาในปาชานี้ ๘๖,๐๐๐ 
พระองคแลว พระนางทรงกันแสงถึงพระเจาพรหมทัตพระองคไหน 
 พระนางอุพพรีตรัสวา พระราชาพระองคใดเปนพระราชโอรสของพระเจา จุฬนี ทรงเปนใหญในแควนปญจาละ 
ดิฉันเศราโศกถึงพระราชาพระองคนั้น   ผูเปนพระราชสวามี ทรงประทานสิ่งของที่นาปรารถนาทุกอยาง 



 พระดาบสกลาววา พระราชาทุกพระองคทรงพระนามวา พรหมทัต  ลวนเปนพระราชโอรสของพระเจาจุฬนี เปน
ใหญในแควนปญจาละ พระนางเปนพระมเหสีของพระราชาเหลานั้นทั้งหมด โดยลําดับกันมา เพราะเหตุไร พระนางจึงเวน
พระราชาพระองคกอนๆ ทรงกันแสงถึงแตพระราชาพระองคหลัง 
 พระนางอุพพรีไดฟงแลวเกิดสลดพระทัย จึงตรัสถามวา ดิฉันเกิดเปนแตหญิงตลอดกาล หรือวาเกิดเปนชายบาง 
ทานพูดถึงแตกาลที่ดิฉันเปนหญิงในสังสารวัฏอันยาวนาน 
 พระดาบสตอบวา พระนางเกิดเปนหญิงบาง เปนชายบาง บางคราวก็เกิด เปนสัตว ที่สุดแหงอัตภาพทั้งหลายอัน
เปนอดีตยอมไมปรากฏ 
 พระนางอุพพรีไดฟงคําสอนวาดวยสังสารวัฏไมมีที่สิ้นสุด และความที่สัตวทั้งหลายตางมีกรรมเปนของตนเอง ก็
สลดพระทัย คลายความโศกลงได              แลวพระนางก็ออกบวชเปนบรรพชิต เจริญเมตตาจิต เมื่อสวรรคตก็เขาถึงพรหม
โลก 
(อุพพรีเปติวัตถุ ๒๖/๑๑๐) 
 เรื่องนี้แสดงใหเห็นความทุกขโศกของอีกชีวิตหนึ่ง ที่ทองเที่ยวอยูในสังสารวัฏอันหาที่สิ้นสุดมิได ขณะทองเที่ยว
อยูก็ไดพบบุคคลที่นารักนาพอใจ แลวก็ตองพรากจากกัน เหลือไวแตความเศราโศก เปนเชนนี้เหมือนกันหมดทุกภพทุกชาติ 
ควรที่จะเบื่อหนาย ควรที่จะหาทางเพื่อความหลุดพน 
 เราเกิดมา เวียนวน ในสงสาร แสนชานาน ยิ่งนัก ทุกขหนักหนา 
 จนกับมี ดีกับช่ัว พันพัวมา เหลือระอา ถาจะนับ อัประมาณ 
 
บทสรุป 
 เรื่องราวตางๆ ที่นํามาเสนอนี้ ลวนแตเปนพุทธวิธีซึ่งมีประสิทธิภาพในการระงับหรือคลายความโศก จัดเปนธรรม
โอสถขนานเอกสําหรับถอนพิษของความโศก  แมพุทธวิธีคลายโศกเหลานี้จะมีรายละเอียดตางกัน แตก็ทําใหคลายความ
โศกโดยนัยเดียวกัน คือมุงเตือนสติใหยอมรับความจริง ความจริงที่พระพุทธเจาตรัสสอนใหทุกคนพิจารณาเนืองๆ มี ๕ 
ประการ คือ 
 ๑. เราจะตองแกเปนธรรมดา จะไมแกไมได 
 ๒. เราจะตองเจ็บไขเปนธรรมดา จะไมเจ็บไขไมได 
 ๓. เราจะตองตายเปนธรรมดา จะไมตายไมได 
 ๔. เราจะตองพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น 
 ๕. เรามีกรรมเปนของเฉพาะตน เมื่อทํากรรมใดไว ดีหรือช่ัวก็ตาม เราจะตองไดรับผลแหงกรรมนั้น 
 ความจริงเหลานี้เกิดขึ้นกับทุกคน ไมใชเกิดขึ้นกับเราเพียงคนเดียว    ทุกคนตองแกเจ็บตาย ทุกคนตองพลัดพราก
จากคนรักและของรัก ทุกคนตางมีกรรมเปนของเฉพาะตนทั้งนั้น (ฐานสูตร ๒๒/๕๗) 
 สิ่งเหลานี้ยอมจริงแท แนนอน ไมมีวันกลับกลายเปนอื่นไป ไมวาเราจะยอมรับหรือไมยอมรับ คนเราจะไมแก ไม
เจ็บ ไมตาย ไมพลัดพราก เพราะไมยอมรับรู ไมยอมพูดถึง หรือเพราะกลัวความแก ความเจ็บ ความตาย ความพลัดพราก ก็
หาไม  
 เทพเจา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัตถุมงคล เวทมนตร คาถาอาคม พิธีตออายุ การสะเดาะเคราะห ทรัพย ยศ อํานาจ อาหาร 
เสื้อผาอาภรณ เครื่องสําอาง   ยารักษาโรค ไสยศาสตร โหราศาสตร วิทยาศาสตร ... ฯลฯ จะชวยเหลือหรือปองกันคนเราให
พนไปจาก ความแก ความเจ็บ ความตาย ความพลัดพราก ก็หาไม ดังนั้น จึงไมควรกลบเกลื่อน หรือหลีกหนีความจริงเหลานี้ 
เพราะมีแตทําใหทุกขโศกมากยิ่งขึ้น ควรหันมาเผชิญหนากับความจริง เหลานี้ และทําใจใหยอมรับวา สิ่งที่จะตองเปนไป 
ยอมเปนไป ใครเลาจะหามได 



 เรื่องราวที่นํามาเสนอนี้จะชวยใหทานผูอานรับรูและยอมรับความจริงเหลานี้ ไดดีขึ้น ความโศกจะลดลงมากนอย
เพียงใด ขึ้นกับวาเรายอมรับความจริงเหลานี้มากนอยแคไหน ยิ่งพิจารณาความจริงเหลานี้บอยเพียงไร จิตก็จะมีภูมิคุมกันตอ
ความโศกมากขึ้นเพียงนั้น ดังนั้น พระพุทธเจาจึงตรัสสอนใหทุกคน ไมวา บุรุษ สตรี ชาวบานหรือนักบวช ใหพิจารณา
บอยๆ ผูที่ยอมรับความจริง เหลานี้ จึงจะทุกขโศกนอยลงหรือไมทุกขโศกเลย เมื่อเผชิญกับเรื่องที่นาทุกขโศก 
 อันคืนวัน พลันดับ ลงลับลวง ทานทั้งปวง อุตสาหสราง ทางกุศล 
 แกลงแลว รําพึง ถึงตัวตน อายุคน นั้นไมยืน ถึงหมื่นป 
 
ภาษิตและคติเตือนใจ 
 หาสุขในกองทุกข ไมไดสุขก็บนไป 
 หาเย็นในกองไฟ เมื่อไมไดก็คร่ําครวญ 
 หาสิ่งที่ไมมี ก็แปลกดีมันนาสรวล 
 ร่ําไหพิไรหวล นาหัวรอจริงหนอเรา 
 
 เกิด มาแลวบายหนา ไปไหน 
 แก บอกวาบายไป สูมวย 
 เจ็บ วาไมเปนไร เราชวย ซ้ํานา 
 ตาย วาขาเอาดวย หอนให ใครเหลือ 
(พระสิริปญญามุนี ชวง โชตสิริ) 
 สุขทุกขอยู ที่ใจ มิใชหรือ ถาใจถือ ก็เปนทุกข ไมสุกใส 
 ถาไมถือ ก็เปนสุข ไมทุกขใจ เราอยากได ความสุข หรือทุกขนา 
(พระศาสนโศภน แจม จตฺตสลฺโล) 
 อดีตกาล ผานไป ไมกลับหลังอนาคต ก็ยัง มาไมถึง 
 ปจจุบัน สําคัญ ควรคํานึง ตรองใหซึ้ง คุณความดี มีหรือยัง 
(ปริปุณโณ) 
 อยาปลอยให วันวาน ที่ผานพน ทําใหเรา ทุกขทน จนหมนไหม 
 มัวครุนคิด อาจทําผิด ซ้ําลงไป ก็เพิ่มวัน เสียใจ ไปอีกวัน 
(พลอยฟา) 
 คนประมาท เสียใจ เมื่อใกลมวย เนื่องดวย ไมทันสราง ทางสวรรค 
 สรางเมื่อเจ็บ ใกลตาย มักไมทัน พึงรีบสราง ทางไวพลัน นั่นแหละดี 
(ลออง มีเศรษฐี) 
 ถาหมาหมี มีเขา เตามีหนวด เหี้ยตะกวด มีงา ผิดราศี 
 ถาควัน ไมปรากฏ แหงอัคคี มนุษยนี้ คงจะพน คนนินทา 
 
 เขาวาเรา เราอยาโกรธ ลงโทษเขา ในเมื่อเรา ไมเปน เชนเขาวา 
 หากเราเปน จริงจัง ดังวาจา เหมือนเขาวา อยาโกรธเขา เราเปนจริง 
 
 ถาพูดไป เขาไมรู อยาขูเขา วาโงเงา งมเงอะ เซอะหนักหนา 



 ตัวของตัว ทําไม ไมโกรธา วาพูดจา ใหเขา ไมเขาใจ 
 
 เมื่อมั่งมี มากมาย มิตรหมายมอง เมื่อมัวหมอง มิตรมอง เหมือนหมูหมา 
 เมื่อไมมี มวลมิตร ไมมองมา เมื่อมวยมอด แมหมูหมา ไมมามอง 
 
 อยากไดดี ไมทําดี นั้นมีมาก ดีแตอยาก แตไมทํา นาขําหนอ 
 อยากไดดี ตองทําดี อยารีรอ ดีแตขอ รอแตดี ไมดีเลย 
 
 กอนจะทํา สิ่งใด ใจตองคิด ถูกหรือผิด อยางนี้ ดีหรือไม 
 ถาเห็นวา ไมดี มีโทษภัย ตองหาทาง ทําใหม ทําใหดี 
 
 ตนเตือนตน ของตน ใหพนผิด ตนเตือนจิต ตนได ใครจะเหมือน 
 ตนเตือนตน ไมได ใครจะเตือน ตนแชเชือน ใครจะเตือน ใหพนภัย 
 
 คนจะงาม งามน้ําใจ ใชใบหนา คนจะสวย สวยจรรยา ใชตาหวาน 
 คนจะแก แกความรู ใชอยูนาน คนจะรวย รวยศีลทาน ใชบานโต 
 
 คนเราดี มิใชดี ตรงมีทรัพย มิใชนับ พงศพันธุ ชันษา 
 คนจะดี ดีดวยการ งานนานา  อีกวิชา ศีลธรรม นําใหดี 
(สุทธิวงศ ตันตยาพิศาลสุทธิ์ รวบรวม) 
 อยาดูถูก บุญกรรม วาทํานอย จะไมตอย ตามตอง สนองผล 
 เหมือนตุมน้ํา วางหงาย รับสายชล ยอมเต็มลน ดวยอุทก ที่ตกลง 
 
 อันความดี ทําไว กับใครนั้น ไมมีวัน ลับหาย ในภายหนา 
 กายอาจเลือน ลับหาย จากสายตา ดีไมลา ลับหาย จากสายใจ  
 
 อันยศศักดิ์ ช่ือเสียง เพียงความฝน ฝายรูปโฉม โนมพรรณ ฉันบุปผา 
 อันชีวิต เปรียบหมาย เหมือนสายฟา อนิจจา ไมไดมี จีรังกาล  
(ไมทราบนามผูแตง) 
 i เมื่อคุณยังเยาวและมีกําลังแข็งขัน คุณไมคิดถึงความชราที่กําลังมาเยือน แตชรานั้นมันเคลื่อนเขามาอยางชาๆ 
และแนนอน เหมือนดังเมล็ดพืชที่กําลังงอกอยูใตดิน 
 เมื่อคุณยังแข็งแรงและมีอนามัยดี คุณไมคิดถึงโรคาพยาธิที่กําลังมาเยี่ยม แตโรคานั้นมันมาอยางฉับพลันทันใด 
เหมือนหนึ่งฟาแลบก็ปานกัน 
 เมื่อหมกมุนอยูในโลกียสมบัติ คุณไมเคยคิดเลยวา ความตายกําลังคืบคลานเขามา แตแลวมันถลามารวดเร็วดังฟา
รอง ที่แตกลั่นระรัวรอบศีรษะของคุณ 
 ชรา พยาธิ มรณะ แขกผูมาเยือนสามทานนี้ ไมเคยเหหางจากคุณเลย เมื่อนึกถึงสิ่งเหลานี้แลว ไฉนจึงไมปฏิบัติ
ธรรม 
 i ปราสาทแลนครที่มีคนอยูหนาแนนแออัด ที่ทานรักและพอใจพักอยู        ณ บัดนี้ ทานพึงจําไวเถิดวา สิ่งเหลานี้
จะปรักหักพัง เหลือเปนกองอิฐกองปูน หลังจากที่ทานไดลาโลกนี้ไป 



 ความหยิ่งผยองและเกียรติศักดิ์ ซึ่งที่แทแลวก็ไรประโยชน มันเปนเพียง เหยื่อลอ ซึ่งทานก็พอใจคบหาและติดตาม
อยู ณ บัดนี้ แตพึงจําไววา เมื่อทานจวนจะตาย มันจะไมเปนที่พ่ึงพิงหรือที่หลบลี้แกทานไดเลย 
 ณ บัดนี้ ทานรักที่จะอยูรวมกับครอบครัวและญาติพ่ีนอง แตพึงจําไววา ทานจะตองทิ้งเขาเหลานั้นไวเบื้องหลัง ใน
คราวที่ทานละโลกนี้ไป 
 คนรับใช ทรัพยสิน และเด็กๆ เปนสิ่งที่ทานรักที่จะยึดครองไว แตพึงจําไววา ณ กาลแหงมรณะของทาน มืออัน
วางเปลาของทานไมสามารถเอาสิ่งใดไปกับทาน ไดเลย 
 กําลังวังชาและสุขภาพเปนสิ่งทานรักยิ่ง ณ กาลบัดนี้ แตพึงจําไววา ณ ช่ัวขณะแหงมรณะของทาน รางอันหมดลม
หายใจของทานจะถูกมัดและแบกไปทิ้ง 
 ณ บัดนี้ อวัยวะตางๆ ของทานยังแจมใสดี เนื้อหนังและโลหิตยังแรงแข็งขัน แตพึงจําไววา ณ ช่ัวขณะแหงมรณะ
ของทาน มันจะไมอยูรับใชทานอีกตอไป 
 อาหารอรอย หอมหวาน เปนสิ่งที่ทานรักปรารถนาจะกิน ณ บัดนี้ แตพึงจําไววา ณ ช่ัวขณะแหงมรณะของทาน 
ปากของทานจะปลอยใหน้ําลายไหล ออกมาใหนาเกลียด 
 เมื่อคิดถึงสิ่งทั้งหมดนี้ ขาไมมีทางอื่น นอกจากแสวงหาพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจา 
(ธรรมคีตาของมิลาเรปะ มหาโยคีแหงธิเบต ร.บุญโญรส แปล) 
 i โลกมีเหตุกับผล ผูที่รูเทา ไมเขาไปหาบหาม เพียงแตหิ้ว ก็ � เบา�  ผูที่    ไมรูเทา เขาไปหาบหามหรือแบก ก็ �
หนัก�  
 i บรรดาเรื่องมีในโลก เปน � เรื่องดี เรื่องช่ัว เรื่องสุข เรื่องทุกข�  เทานั้น ทานที่พนโลกไปไดแลว ก็สิ้นเรื่อง
เทียว 
 i ทุกสิ่งที่ปรากฏใหเรารู นอมเขามาสอนเราไดทั้งสิ้น คือวา สวนดีเรา       ทําตาม สวนช่ัวเรางดเวนเสีย 
 i คนที่อยากดีหางาย แตคนที่ทําดีหายาก 
(สมเด็จพระมหาวีรวงศ อวน ติสฺโส) 
 i เมื่อวิเคราะหดวยปญญา เราจะมองเห็นวา แทจริงแลว เราเองนั่นแหละเปนผูสรางทุกข ดวยความโงเขลา ไม
เขาใจโลกอยางแทจริง เราจึงไปติดอยูกับสิ่งที่ไมเที่ยง ไมนาเอา ไมนาเปน สิ่งที่นําไปสูความสิ้นหวังและความตาย เมื่อใด
เราปลอยวาง ความเห็นแจงก็จะปรากฏ ไมยึดมั่นถือมั่น ไมหลงไปกับโลก เขาใจโลก และรูวาจะอยูกับมันอยางไร ไม
เรียกรองอะไร เพราะถาเรียกรองใหมันปรนปรือตัณหาของเราเมื่อใด เมื่อนั้นแหละจะนําไปสูความคับแคนใจ 
 i เวลาคือจุดระหวางความอยากกับการไดสมอยาก ระหวางที่ยังไมได  ตามที่ตองการนั่นแหละคือเวลา ถาไมมี
ความอยากก็จะไมมีเวลา 
(พระธรรมโกศาจารย-พุทธทาสภิกขุ) 
 i คนที่ทอแทเบื่อหนาย เปนคนตายกอนหมดอายุ 
 i ถาไมอยากจะเศราโศก ใหมองโลกเปนอนิจจัง 
 i การรูจักปลอยวาง เปนวิถีทางสงบสุข 
 i ความสุขไมไดอยูที่ความสมปรารถนา การรูจักทําใจเมื่อไมสมปรารถนาตางหากเปนความสุข 
(พระธรรมดิลก จันทร กุสโล-จันทภิกขุ) 
 i นาเสียใจนอยไปหรือที่เรารูวาสิ่งใดเปนของควรทํา แตเราก็ทําสิ่งนั้น       ไมได ทุกคนควรตอบปญหานี้ใหแก
ตนเอง 
 i ไมมีการพายแพในการสารภาพผิด เพราะการสารภาพนั้น เปนชัยชนะ อยูในตัวเองแลว 



 i ทําไมตองกังวลกับสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได มีใครบางที่ตายกอนความตาย จะมาถึง 
(มหาตมาคานธี) 
 i ปาสคัล นักคณิตศาสตรชาวฝรั่งเศส กลาววา ขาพเจาไมทราบวาผูใดใหขาพเจามาเกิด ไมทราบวาโลกนี้คืออะไร 
หรือตัวขาพเจาเปนใคร ... ไมทราบ วารางกายของขาพเจา ความรูสึก จิตใจ คืออะไร ... ทั้งหมดที่ขาพเจารูก็คือวา ขาพเจา
ตองตาย แตสิ่งที่ขาพเจาไมรูจักมากที่สุดคือความตายนี้เอง  
 i วอลแตร นักเขียนชาวฝรั่งเศส กลาววา การไมมีอะไรทํา และการ        ไมมีชีวิตนั้นเหมือนกัน ทุกคนดียกเวนคน
เกียจคราน หากทานไมปรารถนาจะทําลายชีวิตตนเอง ก็จงหาอะไรทํา 
(สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา / ดร.สุพัชริน ธีรธํารง แปล) 
 i เมื่อทุกอยางสูญสิ้นหมดแลว แตอนาคตยังอยู อนาคตยังเปนของเรา   จงทําใหม สรางใหม  
(หลวงวิจิตรวาทการ) 
 i เอาอะไรแนกับการตาย การอยู เพราะบางคนตายแลวเหมือนยังอยูในเมื่อบางคนยังอยูแตเหมือนตายแลว 
(พล.ต.กนก ชุณหะวัต รวบรวม) 
 i การพูดเพียงครึ่งหนึ่งของความคิด ดีกวาคิดเพียงครึ่งหนึ่งของคําพูด 
 i วันคืนเคลื่อนคลอย อายุก็เหลือนอยเขาทุกที 
 i ทุกขเปนของควรกําหนด มิใชของควรทิ้ง ถึงจะทิ้ง ก็จะเอาไปทิ้งใหใคร ไมได 
 i ความทุกขยากทั้งหลาย ยอมใหมันชนะไดแคกาย จิตใจอยายอมแพ 
 i ไมจําเปนตองทุกขถึงวันพรุงนี้ เพราะเรื่องที่จะตองทุกขในวันนี้ก็มากพอ  อยูแลว 
 i ปญหาชีวิตของแตละคนนั้น มันชางมีมากมายเสียเหลือเกิน แตตัว    ชีวิตมันกลับมีนอย ไมพอแกปญหาหรือการ
งานเสียเลย 
 i สิ่งใดมีการเกิดขึ้น สิ่งนั้นยอมมีการดับไปเปนธรรมดา การรองไหคร่ําครวญยอมไมอาจหนวงเหนี่ยวสิ่งซึ่ง
จะตองแตกดับมิใหแตกดับ 
 i เมื่อรูวาจะตองแกแน ตายแน จึงไมควรที่จะใหแกไปเปลา ตายไปเปลา ความดีอะไรทั้งทางโลกทางธรรม ตอง
รีบทําใหมากเขาไว 
 i สุขทุกขที่ผานมาแลวในอดีต ที่กําลังพบอยู และที่จะไดพบในอนาคต   เปนของไมตางอะไรกับอารมณที่ปรากฏ
ในความฝน 
 i คนที่ถูกนินทาอยางเดียว หรือไดรับการสรรเสริญอยางเดียว ไมเคยมีมาแลว จักไมมีตอไป ถึงในขณะนี้ก็ไมมี 
 i เราไมรูใจเราเองเลย แตกลับอยากใหคนอื่นเขาใจเรา เห็นใจเรา เรา         จึงทํารายใจเราและทํารายใจคนอื่นอยู
เสมอ ดังนั้น จึงจําเปนตองรูใจ เขาใจตัวเองเสียกอน แลวจึงไปเขาใจคนอื่น 
 i บุคคลตองพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พึงใจเปนธรรมดา หลีกเลี่ยงไมได ชีวิตนี้มีความพลัดพรากเปนที่สุด สิ่ง
ทั้งหลายมีความแตกไป ดับไป สลายไป เปนธรรมดา จะปรารถนามิใหเปนอยางที่มันควรจะเปนนั้น เปนฐานะที่ไมพึงหวัง
ได 
 i ทุกสิ่งทุกอยางมันไมเปนไปตามที่เราคิด แตเปนไปตามที่มันจะเปน แมสิ่งที่เราไมชอบและไมเห็นดวยเลย มันก็
เกิดขึ้นได ถาไปยึดเอาของที่ไมจริงไมจัง วามันจริงมันจัง มันก็ทุกขเทานั้นแหละ 
 i ปาก จมูก เปนประตู  หู ตา เปนหนาตาง เราตองคอยปดเปดใหถูกกาลเวลา จึงจะไดรับประโยชนและปลอดภัย 
 i ในชีวิตของแตละคน แตละวันมันอยูกับเรื่องดึงเขามา เรื่องผลักออกไป ๒ เรื่องนี้แหละ สิ่งใดเราพอใจก็ดึงเขามา 
เพลิดเพลินสนุกสนานไป สิ่งใด   ไมพอใจก็ผลักดันใหออกไป  ถาผลักไมไปดันไมออก ก็กลุมใจอีก 



 i ขณะที่เรากําลังคิด...คิด...คิด...อยูนี้ เราคิดเรื่องที่เปนบุญ มีประโยชน มีสาระ มีคุณคาหรือเปลา หรือวาเราใช
ความคิดอยางเรื่อยเปอยไรจุดหมาย คิดแลวไมทําใหตนเองสดชื่นเบิกบาน คิดแตเรื่องที่ทําใหกลุมใจ เสียใจ นอยใจ คิดแลว
ไมทําใหครอบครัวอยูเย็นเปนสุข ... ความคิดนั้นๆ เปนความคิดที่สูญเปลา ไรคา เปนการทําลายเวลา ซึ่งเทากับทําลายชีวิต
ของเราเองอยางโหดรายที่สุด 
 i เราอยูกับคนที่เราไมชอบก็ทุกข อยูกับคนที่รักก็ตองทุกข เพราะตอง คอยหวง หวงอยูร่ําไป ตองคอยชะเงอคอ
คอยเมื่อถึงเวลาแลว คนที่เรารักยังกลับมาไมถึงบาน ปานนี้เขาจะอยูที่ไหน ความวิตกกังวลหมนหมองเรารอนแหงจิตก็
เกิดขึ้น เปนเชนนี้อยูทุกเมื่อเช่ือวัน บางคืนก็หลับไมลง ตัดใจเสียเถิด ต่ืนเสียเถิดจากความทุกขทั้งหลาย ลางหนา เช็ดน้ําตา
ออกเสียใหหมด ทําใจใหสดใส แลวอธิษฐานใจเสียใหมวา ฉันจะไมรองไห ไมอาลัยอาวรณอีกตอไป และจะใหอภัยแกทุก
คน 
 i บุคคลที่ชอบบนวา ทําดีไมไดดี นั้น เคยสํารวจบางหรือไมวา ทําดีถึงขนาดที่จะรับผลดีหรือยัง หรือวาทําดีเพียง
เล็กนอยแตตองการผลดีมากๆ หรือทําผิดพลาด ทําไมถูกดี ผลดีจึงไมปรากฏ หรือบางที อาจใจรอนเกินไป จนไมอาจรอคอย
ผลได จึงโวยวายร่ํารองนานาประการ 
 การทําดีเปนหนาที่ของคนดี แตการใหผลดีเปนหนาที่ของกรรม บุคคลไมอาจเรงรัดได เหมือนการไถและหวาน
เปนหนาที่ของชาวนา การออกรวงเปนหนาที่ของตนขาว ชาวนาจะไปเรงรัดไมได 
(เรียบเรียงจากบันทึกของ ธมฺมวฑฺโฒ ภิกฺขุ ซึ่งไมไดระบุที่มา) 
 


