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๑. ตายเพื่ออยู่หรืออยู่เพื่อตาย

	 “เกิดขึ้น	ตั้งอยู่	ดับไป”	นี่เป็นค�าสอนในทางพระศาสนา	ซึ่งเกี่ยวกับสภาวธรรม	มีปรากฏอยู่ทั้งใน

ฝ่ายพระสูตร	 ทั้งในฝ่ายพระอภิธรรม	 เป็นค�าสอนท่ีเป็นกฎเกณฑ์ตายตัวอยู่ทุกกาลทุกสมัย	 ไม่มีผู้ใด 

จะโต้แย้งคัดค้านได้	 พระพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกหรือหาไม่	 ปวงมนุษย์	 หรือเทวดา	 อินทร์พรหม 

ยมยักษ์จะรู้หรือไม่รู้ก็ตาม	กฎเกณฑ์ทั้ง	๓	นั้น	ก็คงมีอยู่	ปรากฏอยู่อย่างนั้นเสมอไป

	 ความเกิด	ความตั้งอยู่	ความดับ	ย่อมมีประจ�าอยู่ในสรรพสิ่งทุกอย่าง	ซึ่งรวมเรียกตามศัพท์บัญญัติ

ในทางพระศาสนาว่า	สังขาร	อันแยกออกเป็น	๒	ประการคือ	สิ่งที่มีวิญญาณครองเช่นคนและสัตว์เป็นต้น	

เรียกว่า	 อุปาทินนกสังขาร	 สิ่งที่ไม่มีวิญญาณครอง	 เช่นต้นไม้	 และเครื่องใช้สอยเป็นต้น	 เรียกว่า	 

อนุปาทินนกสังขาร	 ดังนั้นจึงท�าให้และเห็นว่ากฎของธรรมดานั้น	 มีความยุติธรรมเป็นที่สุด	 ของบรรดา 

ความยุติธรรมทั้งหลาย

	 ความเกิดเป็นเรื่องได้	ความตายเป็นเรื่องเสีย	เนื่องจากเหตุนี้	ความเกิดจึงเป็นเรื่องน�าความชื่นบาน

นิยมยินดีปรีดาปราโมทย์มาให้	ส่วนความตายกลายเป็นเรื่องน�าความห่อเหี่ยวระทมขมขื่นมาสู่	ความเกิด

กับความตายจึงมีลักษณะตรงกันข้ามอยู่ในตัว	ดุจขาวกับด�า	หรือ	บวกกับลบ
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พุทธจักร  ปีที่  ๖๙  ฉบับที่  ๔  เมษายน  ๒๕๕๘38

	 แต่ในทางพระพุทธศาสนาท่านสอนไว้ว่า	 ความตายเป็นเงื่อนปลายสายเพราะฉะนั้น	 ความตาย 

จงึสบืต่อมาจากความเกดิ	 เมือ่ความเกดิอันเป็นเงือ่นต้นสายไม่ม	ีความตายอนัเป็นเงือ่นปลายสายย่อมมไีม่ได้	

เหมือนแผ่นดินที่เป็นแดนเกิดของต้นไม้และกอหญ้า	 หากแผ่นดินไม่มี	 ต้นไม้และกอหญ้าที่ต้องอาศัย 

แผ่นดินเป็นแดนเกิดย่อมมีไม่ได้	 ฉันใดก็ฉันนั้น	 ท่านผู้รู้แจ้งเห็นจริงท้ังหลาย	 ย่อมไม่กลัวแต่ความตาย	 

กลับไปกลัวแต่การเกิด	 อันเป็นตัวทุกข์และเป็นที่รับรองความทุกข์ยากล�าบากทุกประการ	 ส่วนสามัญชน

ทั่วไปหาได้กลัวแต่ความเกิดไม่	 ล้วนกลัวแต่ความตายด้วยกันทั้งสิ้นทุกตัวคน	 ทั้งชาววัดทั้งชาวบ้าน	 

เวลามีใครเกิด	 ไม่เห็นมีใครร้องไห้	 เห็นมีแต่ล้วนยินดีปรีดา	 ครั้นเวลามีใครตายที่เป็นญาติหรือมิตรสหาย

เห็นมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจร้องไห้พิไรร�าพัน	 ความแตกต่างกันในระหว่างท่านผู้รู ้แจ้งเห็นจริงกับ 

สามัญชนในเรื่องเกี่ยวกับการเกิดการตายอยู่ที่ตรงนี้	หาใช่อยู่ที่อื่นไม่

	 จากข้อความตามที่พูดมา	จึงจับหลักได้มั่นเหมาะว่า	ความเกิดกับความตายเป็นของคู่กัน	 เกิดโดย

ไม่มีตายเป็นเบื้องปลาย	หรือตายโดยไม่มีเกิดเป็นเบื้องต้น	เป็นอันมีไม่ได้ไม่ว่าในกาลไหน	ๆ	เพราะผิดกฎ

ของธรรมดาและในท่ามกลางระหว่างเกิดกับตายนั้น	 ยังมีสิ่งอีกสิ่งหนึ่ง	 สิ่งนั้นคือความตั้งอยู่	 อันความ 

ตั้งอยู ่นี้ก็คือชีวิตน่ันเอง	 เพราะมีอยู ่ในระหว่างเกิดกับตาย	 ชีวิตย่อมต้ังต้นเดินทางออกไปจากเกิด	 

และเดินเรื่อยไปไม่มีหยุดยั้ง	 จนกระทั่งถึงที่สุดทางหรือปลายทาง	 กล่าวคือความตายเป็นเช่นนี้ 

เหมือนกันหมด	 เพราะฉะนั้น	 “เกิดขึ้น	 ตั้งอยู่	 ดับไป”	 จึงเป็นกฎเกณฑ์ตายตัว	 เป็นจริงตามค�าสอน 

ในทางพระศาสนาทุกประการ

	 ค�าว่า	“อยู”่	ทีม่าคูก่บัค�าว่า	“ตาย”	เป็นหวัข้อแห่งหนงัสือนีห้มายถึง	ความเป็นอยูซ่ึ่งเรียกว่า	“ชวีติ”	

มิได้หมายความถึงกิริยาท่ีอาศัยอยู่	 ส่วนค�าว่า	 “ตาย”	 หมายถึงลักษณะอาการอย่างเช่นใด	 นี่เป็นปัญหา 

ที่ควรได้รับการพิเคราะห์ก่อน

	 ค�าว่า	ตาย	สามญัชนทัว่ไป	 ย่อมเข้าใจกนัอยูเ่ป็นพ้ืนว่า	ความขาดแห่งชวีติินทรีย์	หรือความแตกกาย 

ท�าลายขันธ์	 หรือความขาดสิ้นแห่งลมหายใจเข้าออก	 แต่ในวงการของพระศาสนาหมายความกว้างกว่า 

ทีส่ามญัชนเข้าใจกนัอยู	่ กล่าวคอืมไิด้หมายเอาเฉพาะความขาดแห่งชวีติินทรีย์หรือความแตกกายท�าลายขันธ์	 

หรอืความขาดสิน้แห่งลมหายใจเข้าออกเท่านัน้	 แม้ความหมดสิน้	หรอืความเสือ่มสิน้ไปแห่งอายแุละสงัขารกด็ี	

ความหยดุอยูก่บัทีไ่ม่มคีวามคลีค่ลายขยายตวัเพ่ือความก้าวหน้าสืบต่อไปกดี็	 ความดับแห่งจิตคอืดวงความ 

คิดนึกก็ด	ีท่านหมายกนัว่า	ตาย	เช่นเดยีวกนั

	 เมื่อได้พิเคราะห์ค�าว่า	 ตาย	 หมายถึงลักษณะหรืออาการเช่นใดแล้วตามแนวทางในพระศาสนา	 

ล�าดับต่อไปจะได้พูดถึงข้อว่า	ตายเพื่ออยู่	หรืออยู่เพื่อตาย	นั้นหมายความอย่างไร

	 น่าจะมีปัญหาอยู่สักหน่อยว่า	ตายไปแล้วแต่ชื่อว่ายังอยู่	หรือยังอยู่แต่ชื่อว่าตายไปแล้ว	มีอยู่หรือ?	

ข้าพเจ้าขอตอบว่ามีอยู่	 เพราะพฤติการณ์ของแต่ละบุคคลแต่ละคนในโลกนี้	 เป็นพยานให้เห็นปรากฏอยู่

เป็นหลักพิสูจน์หัวข้อเรื่องที่ข้าพเจ้าตั้งไว้ข้างต้น
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	 กระแสแห่งชีวิตของสัตว์โลก	ย่อมไหลไปตามล�าธารแห่งชีวิต	ไม่มีเวลาหยุดพักสักขณะหนึ่ง	ไหลไป

และไหลไปจนกว่าจะถงึทีส่ดุของชวีติ	ซึง่เรยีกว่าความดบัหรอืความตาย	เช่นเดยีวกบักระแสน�า้ทีไ่หลลงมา

จากทีส่งูไม่มเีวลาหยดุพกัสกัขณะ	จนกว่าจะถงึทีส่ดุของกระแสน�า้	ฉะนัน้	เวลาทีล่่วงไปของอาย	ุและความ

เสื่อมสิ้นแห่งสังขาร	ไม่มีเวลาถอยกลับมีแต่จะรุดหน้าไปถ่ายเดียว	เสื่อมไป	สิ้นไป	หมดไปเป็นหลักยืนให้

เห็นกันอยู่	 แต่ใครจะเห็นหรือไม่เห็นจะรู้หรือไม่รู้	 เป็นเรื่องบุคคลแต่ละคนไป	 หาได้เกี่ยวข้องด้วยหลัก 

ดงัทีก่ล่าวไม่	ยงัไม่มยีาขนานใดอนัจะแก้ความตายเป็นไม่ให้ตายได้	สตัว์โลกย่อมกลวัแต่ความตาย	กเ็พราะ

ความตายเป็นที่สุดของชีวิตหรือความเป็นอยู่	 สัตว์โลกยังปรารถนาท่ีจะมีชีวิตอยู่	 จึงยังกลัวแต่ความตาย	

หากหมดปรารถนาเมื่อใด	 เมื่อนั้น	 จะเห็นความตายเป็นของธรรมดาที่สุด	 มีค่าเท่ากับปิดฉากละคร 

ครั้งหนึ่ง	ๆ	เท่านั้น

	 ในอนัดบัต่อไปนี	้ข้าพเจ้าขอพดูโดยตรงในเร่ืองของบคุคลอนัเกีย่วกบัความตายความอยู	่ซ่ึงเป็นจุดประสงค์

ทีจ่ะพดู	ไม่มปัีญหาทีจ่ะทิง้ไว้ให้เราต้องสงสยักนัอกีแล้ว	บคุคลทีเ่กดิมาในโลกนี	้ทีจ่ะไม่ตายไม่ม	ีบญัชเีกดิเท่าใด	

บญัชตีายเท่านัน้	จะเหลือ่มล�า้ก�า้เกนิกนัหามไีม่	ไม่มข้ีอแตกต่างกนัแต่ประการใด

	 แต่ในระหว่างเกิดกับตายนี้	 มีข้อที่ควรพินิจอยู่ประการหนึ่ง	 ซึ่งจะมองข้ามไปเสียมิได้	 ข้อนั้นคือ	

“บุคคลบางคนตายเพ่ืออยู ่ บุคคลบางคนอยู่เพื่อตาย”	 มีปัญหาสืบต่อไปว่า	 บุคคลเช่นใดชื่อว่า 

ตายเพื่ออยู่	บุคคลเช่นใดชื่อว่าอยู่เพื่อตาย?	ข้าพเจ้าขอตอบปัญหาข้อนี้โดยหลักการว่า	บุคคลผู้สร้างชื่อว่า

ตายเพื่ออยู่	บุคคลผู้ไม่สร้างชื่อว่าอยู่เพื่อตาย

	 ค�าว่า	“สร้าง”	และ	“ไม่สร้าง”	ตามหลักภาษาไม่ได้เจาะจงลงไปว่าสร้างดีหรือสร้างชั่ว	ไม่สร้างดี

หรือไม่สร้างชั่ว	เมื่อเป็นเช่นนี้	จะยุติเอาว่าสร้างดีก็ได้	สร้างชั่วก็ได้	ไม่สร้างดีก็ได้	ไม่สร้างชั่วก็ได้	เป็นการ

ถูกต้องตามหลักภาษาหรือหาไม่	หากจะมีปัญหาเกิดขึ้นเช่นกล่าวนี้	ข้าพเจ้าขอตอบว่าความเข้าใจเช่นนั้น

เป็นการถูกต้องตามหลักภาษา	 แม้จะให้อธิบายความตามหลักภาษานั้น	 ก็อธิบายได้โดยมีหลัก	 เพราะสิ่ง 

ที่เหลือซึ่งไม่ตายไปตามร่างกายสังขารมีปรากฏอยู่กล่าวคือ	ดีก็ปรากฏ	ชั่วก็ปรากฏ	ดังปรากฏในค�าฉันท์

อันเตือนใจที่ดีที่สุดของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า	กรมพระปรมานุชิตชิโนรสว่า

      พฤษภกาสร  อิกกุญชรอันปลดปลง

     โททนต์เสน่งคง  ส�าคัญหมายในกายมี

      นรชาติวางวาย  มลายสิ้นทั้งอินทรีย์

     สถิตทั่วแต่ “ชั่วดี”  ประดับไว้ในโลกา

	 แม้ในส่วนค�าว่า	“ไม่สร้าง”	กอ็ธบิายความได้ว่า	 เมือ่บคุคลทีเ่กดิมาไม่สร้างดีไม่สร้างชัว่	หรอืพดูเป็น

คตธิรรมว่า	บุญไม่ท�ากรรมไม่สร้างแล้ว	ย่อมไม่มอีะไรปรากฏอยู	่ชวีติเป็นหมนั	เรยีกตามโวหารทางพระพทุธ

ศาสนาว่า	ชวีติของบุคคลเช่นนีเ้ป็นโมฆชวีติ	เป็นสิง่ทีท่่านต�าหนไิว้	ตกอยูใ่นประเภทเสยี



พุทธจักร  ปีที่  ๖๙  ฉบับที่  ๔  เมษายน  ๒๕๕๘40

	 แต่อย่างไรกด็	ีเรือ่งสร้างกบัเรือ่งไม่สร้างนี	้ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะพดูตามหลกัภาษา	ซึง่จะต้องอธบิาย

ขยายความกันกว้างขวางพิสดารเกินก�าลังของหนังสือเล่มนี้	 และเกินความประสงค์ของข้าพเจ้าผู้เขียน 

เรื่องนี้ด้วย	จะขอพูดตามความหมายที่ข้าพเจ้ามุ่งตั้งขึ้นให้เป็นความหมายเท่านั้น	ซึ่งพอก�าลังของหนังสือ

เล่มนี้	และพอเหมาะแก่ความประสงค์ของข้าพเจ้า

	 ค�าว่า	“สร้าง”	ข้าพเจ้าก�าหนดความหมายไว้ว่า	หมายถงึสร้างความด	ีค�าว่า	“ไม่สร้าง”	ข้าพเจ้าก�าหนด

ความหมายไว้ว่า	 หมายถึงไม่สร้างความดี	 จากความหมายอันเป็นหลักนี้	 จึงได้ความหมายสืบต่อไปว่า	 

บคุคลผูส้ร้างความด	ีชือ่ว่าตายเพือ่อยู	่บุคคลผูไ้ม่สร้างความดี	ชือ่ว่าอยูเ่พือ่ตาย

	 เมื่อได้ให้ความหมายสบืต่อมาเช่นนัน้แล้ว	 ย่อมเกดิปัญหาท้ายค�าตอบสบืต่อไปว่า	 ความดไีด้แก่สิง่ใด	 

หรอืสิง่ใดจดัว่าเป็นความด	ี ปัญหาว่าความดคีอือะไร	 หรือว่าอะไรเป็นความดี	 ถ้าจะพูดกนัตามโลกสมมติ 

ตามยคุตามสมยั	 เหน็จะหาค�าตอบให้ถกูต้องครบถ้วนได้ยากเต็มท	ี จะว่าเป็นปัญหาโลกแตกกพ็อจะว่าได้	 

แต่ถ้าจะหาค�าตอบตามแนวพระศาสนาพอจะหาค�าตอบทีเ่ป็นหลกัได้อยู	่ ข้าพเจ้าจงึสมคัรใจทีจ่ะให้ค�าตอบ 

ตามแนวพระศาสนาทีข้่าพเจ้าพอรูอ้ยูบ้่าง	ความดีคอือะไรหรือว่าอะไรเป็นความดี	 เมือ่พูดกนัตามแนวทาง 

ของพระศาสนา	พอจะรวบรวมได้เป็นหลกัใหญ่	๓	ประการ	คอื

	 	 ๑.	สิ่งที่วิญญูชนยอมรับนับถือว่าเป็นความดี

	 	 ๒.	สิ่งที่เป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่น	หรือสิ่งที่ไม่เบียดเบียนตนและไม่เบียดเบียนผู้อื่น

	 	 ๓.	ความสงบกาย	สงบวาจา	สงบใจ

	 แนวคิดของข้าพเจ้าตามแนวพระศาสนาทั้ง	 ๓	 ประการนี้	 ข้าพเจ้าขอฝากท่านผู ้รู ้ทั้งหลาย 

เพื่อพิจารณาต่อไปด้วย	 ว่าจะครบถ้วนหรือยังขาดตกบกพร่องประการใด	 จะได้ช่วยกันแก้ไขแต่งเติม	 

เพื่อให้ถูกครบถ้วนสืบต่อไป

	 ย่อมเป็นที่รับรองต้องกันในวงการพระศาสนาแล้วว่า	ความตายไม่ได้หมายเอาเฉพาะความสิ้นชีวิต

หรือความแตกกายท�าลายขันธ์เท่านั้น	 แม้ยังมีชีวิตอยู่หรือยังไม่แตกกายท�าลายขันธ์	 กล่าวคือยังเป็นอยู่

นั่นเอง	ก็เรียกว่าตายได้เหมือนกัน	พระพุทธภาษิตมีอยู่ว่า	“เย	ปมตฺตา	ยถา	มตา	คนพวกใดประมาทแล้ว	

คนพวกนั้นย่อมเป็นเหมือนคนตายแล้ว”	 เพราะภาวะแห่งความเป็นผู้สร้างของเขาไม่มี	 เช่นเดียวกับคนที่

ตายแล้ว	ย่อมไม่มีภาวะแห่งความเป็นผู้สร้าง	ฉะนั้น

	 บุคคลที่ปล่อยให้อายุหมดสิ้นไป	 หรือปล่อยให้สังขารร่างกายเสื่อมสิ้นไปโดยเปล่าประโยชน ์

ในโลกหน้า	 หรือปรมัตถประโยชน์	 ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น	 ก็ล้วนแต่เปล่าทั้งสิ้น	 

ความหมดสิ้นหรือความเสื่อมสิ้นแห่งอายุสังขารย่อมสูญไปตามล�าดับกาลเวลา	 อันไม่มีใครจะห้ามได้	 

อายุสังขารที่ต้องสูญเสียไปเช่นน้ี	 ช่ือว่าสูญเสียไปโดยถ่ายเดียว	 ไม่มีสิ่งที่เป็นคุณค่าทดแทนเลย	 ชีวิตของ

บุคคลเช่นนี้ต้องนับว่าอยู่เพื่อตาย	 เท่านั้น	 เป็นคนที่เอาตัวไม่รอด	 หรือเอาตัวรอดไม่ได้	 ครอบครัวใด 

มีแต่คนประเภทนี้ครอบครัวนั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้	 สกุลใดมีแต่คนประเภทนี้	 สกุลนั้นต้องสูญสิ้นสกุลวงศ์	 

หมู่ใดคณะใดมีแต่คนประเภทนี้	 หมู่นั้นคณะนั้นต้องสูญสิ้น	 เช่นกัน	 ชาติใดประเทศใดมีแต่คนประเภทนี้	
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ชาตินั้นประเทศนั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้โดยอิสระเสรี	 มีแต่จะป่นแหลกล่มจม	 หรือต้องเป็นขี้ข้าชาติอื่น 
ประเทศอืน่	ศาสนาใดมแีต่สาวกประเภทนี	้ศาสนานัน้ต้องอนัตรธานสูญส้ินไปในไม่ช้า	สมาชกิของครอบครัว	
ของสกุลวงศ์	 ของหมู่คณะ	 ของประเทศชาติ	 ของศาสนา	หากล้วนแต่มีลักษณะอยู่เพื่อตาย	 ผลร้ายที่สุด
ย่อมบังเกิดเช่นกล่าวโดยไม่ต้องสงสัยแต่ประการใด	 ชีวประวัติของบุคคล	 ของครอบครัว	 ของสกุลวงศ์	 
ของหมู่คณะ	 และประวัติศาสตร์ของประเทศชาติ	 ตลอดถึงศาสนาจะเป็นพยานได้อย่างดีที่สุดในเรื่อง 
ที่พูดมานี้
	 โดยนัยตรงกันข้าม	 หากบุคคลใดไม่ให้อายุหมดส้ินไป	 หรือไม่ปล่อยให้สังขารร่างกายเส่ือมส้ินไป 
โดยเปล่าประโยชน์	 มุ่งหน้าบากบั่นพยายามประกอบสิ่งที่เป็นประโยชน์	 จะเป็นประโยชน์ในโลกนี้หรือ
ประโยชน์โลกหน้าหรือประโยชน์อย่างยิ่งก็ตาม	 หรือมุ่งหน้าบากบั่นพยายามประกอบส่ิงท่ีเป็นประโยชน์
ตนและประโยชน์ผู้อื่น	 หาสิ่งที่ทดแทนความหมดสิ้นแห่งอายุหรือความเสื่อมสิ้นแห่งสังขาร	 ไม่ปล่อยให้ 
ตายเปล่าโดยไม่มีสิ่งเป็นคุณค่าทดแทน	 ชีวิตของบุคคลเช่นนี้ต้องนับว่าตายเพื่ออยู่	 เป็นคนที่เอาตัวรอด 
หรือรอดตัวได้	ครอบครัวใด	สกุลใด	หมู่ใดคณะใด	ประเทศชาติใด	ศาสนาใด	มีคนประเภทนี้อยู่แม้ไม่ต้อง
ทั้งหมด	 แต่มีเป็นส่วนมากเท่านั้น	 ครอบครัวนั้น	 สกุลนั้น	 หมู่คณะนั้น	 ประเทศชาตินั้น	 ศาสนานั้น	 
ต่างจะรุ่งเรืองมั่นคงด�ารงเป็นปึกแผ่นอยู่ได้ไม่ล่มจม	 หากจะมีคนประเภทนี้ทั้งหมดหรือส่วนมากที่สุดแล้ว	
จะไม่มีวันเสื่อมเลย	 จะมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวและยั่งยืนตลอดกาล	 ชีวิตสิ้นเปลืองไปเท่าใด	 
สิ่งอันเป็นคุณค่าเครื่องทดแทนแห่งชีวิตย่อมพอกพูนขึ้นเท่านั้น	 เมื่อเป็นดังนี้	 ก�าไรแห่งชีวิตย่อมเกิดขึ้น 
ไม่ขาดสาย	ตายเพื่ออยู่	ล้วนอ�านวยประโยชน์ทุกที่ทุกทาง	จึงเป็นข้อควรนึกและควรปลูกฝังให้มีอยู่กับตัว
	 ความหมดสิ้นแห่งอายุก็ดี	 หรือความเสื่อมสิ้นแห่งสังขารก็ดี	 ย่อมมีอยู่ทุกโมงยามทุกวันทุกเดือน 
ทุกปี	 ไม่มีใครสามารถจะยับยั้งได้	 ดังกล่าวแล้ว	 กาลเวลาย่อมกินสรรพสัตว์ให้มอดม้วยไปพร้อมกับ 
กินตัวมันเองด้วย	สัตว์โลกจึงชื่อว่าตายไปทุกโมงทุกยาม	ทุกวัน	ทุกเดือน	และทุกปี	เป็นเช่นนี้ทั่วเมทนีดล	
และมิใช่แต่ความหมดสิ้นหรือเสื่อมสิ้นเท่านั้น	ที่ท่านเรียกว่าความตาย	กิริยาที่หยุดยั้งไม่มีการเคลื่อนไหว
หรือคลี่คลายขยายตัว	ท่านก็เรียกว่าตายเหมือนกัน	เช่นดังนาฬิกาตาย	ก็คือนาฬิกาที่ไม่เดิน	น�้าตายก็คือ
น�้าที่ไม่ไหล	 ฉะนั้นความไม่สืบต่อในสิ่งที่ต้องท�า	 ในค�าที่พูดในแนวที่ต้องคิดก็ดี	 กิริยาที่หยุดอยู่กับที	่ 
ไม่มีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับภาวะต่าง	 ๆ	 อันเนื่องกับความเป็นไปในปัจจุบันก็ดี	 เนื่องกับเหตุการณ์ 
ที่บังเกิดขึ้นเฉพาะหน้าก็ดี	 เนื่องกับกาลสมัยก็ดี	 เนื่องกับผลได้ผลเสียทั้งบัดนี้บอกให้รู ้ว่าไปไม่รอด	 
เพราะภาวะแห่งความเป็นผู้สร้างได้ถึงความสะดุดหยุดลงสิ้นแล้ว	 อย่างนี้ก็เป็นเรื่องอยู่เพื่อตายเช่นกัน	 
ชีวิตมีแต่จะสิ้นไปหมดไปถ่ายเดียวเท่านั้น
	 กิริยาที่ไม่หยุดยั้ง	 สืบต่อไปไม่ขาดสายในสิ่งที่ต้องท�า	 ในค�าที่ต้องพูด	 ในแนวที่ต้องคิด	 กิริยาที่ไม่ 
ยืนอยู่กับที่	มีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับภาวะต่าง	ๆ 	ดังกล่าวแล้ว	กิริยาที่เป็นไปเช่นนี้	ท�าให้สิ่งทั้งหลาย
มีชีวิตอยู่ได้โดยมีการเคลื่อนไหวหรือคลี่ขยายตัวไม่มีการหยุดยั้ง	 ถึงชีวิตจะหมดส้ินไปตามระยะกาลเวลา	
กย็งัชือ่ว่าตายเพือ่อยู	่ถงึจะตายกเ็หมอืนยงัอยู	่เพราะภาวะแห่งความเป็นผู้สร้างมไิด้ถงึความสะดุดหยดุลง

แต่ประการใด



พุทธจักร  ปีที่  ๖๙  ฉบับที่  ๔  เมษายน  ๒๕๕๘42

	 ความอยู่กับความตายตามที่พูดมา	 หมายเอาเฉพาะความเป็นไปในระหว่างแห่งชีวิตของบุคคล	 
ก่อนแต่จะถึงความแตกกายท�าลายขันธ์หรือหมดลมปราณ	ความตายครั้งสุดท้ายของสัตว์โลก	 ย่อมมีเป็น
ประจ�าส�าหรับชีวิต	 บุคคลบางคนในโลก	 เมื่อแตกกายท�าลายขันธ์ไปแล้วก็หมดกัน	 ไม่ทิ้งอะไรเหลือไว้ให้
เป็นสมบัติเพื่อคนภายหลัง	 มีชีวิตอยู่เพียงเพื่อตายในที่สุดเท่านั้น	 อย่างนี้เข้าในลักษณะว่าอยู่เพื่อตาย	 
อันคติธรรมที่ว่า	 “เสียเพื่อได้”	 อันบริสุทธิ์มิเคยบังเกิดขึ้นในวาระจิตของเขาเลย	 หากจะมีเรื่องได้-เสีย	 
เกิดขึน้บ้างเป็นบางครัง้บางคราวในน�า้ใจ	กม็กัจะเป็นไปในลกัษณะ	“ได้เพือ่เสยี”	เรือ่งได้กบัเสยีเป็นคตธิรรม
ชนดิหนึง่ทีคู่่	 ตวัหนึง่คู	่ ตวัหนึง่ตาย	 เสยีเพือ่ได้	 เสียเป็นตัวตาย	 ได้เป็นตัวอยู	่ ได้เพ่ือเสีย	 เสียไม่ใช่เป็นตัวตาย 
ได้ไม่ใช่เป็นตัวอยู่	 ได้กลับเป็นตัวตาย	 เสียกลับเป็นตัวอยู่	 การที่เป็นเช่นนี้	 ก็เพราะเหตุว่าสิ่งที่ได้มานั้น	 
เลก็กว่า	 แคบกว่า	ต�า่กว่า	 ส่วนสิง่ท่ีเสยีไปใหญ่กว่า	 กว้างกว่า	 สงูกว่า	 ขอให้เทยีบด	ู ในเรือ่งประโยชน์ส่วนตน 
กบัประโยชน์ส่วนรวม	ประโยชน์ส่วนรวม	สิง่ทีใ่หญ่กว่ากว้างกว่าย่อมครอบง�าสิง่ทีเ่ลก็กว่าแคบกว่าได้มดิชดิ	
สิง่ทีส่งูกว่าย่อมก�าบังสิง่ท่ีต�า่กว่า	การได้ชนิดถกูความเสยีเข้าครอบง�าก�าบงัไว้ย่อมไม่ปรากฏ	 เท่ากบัสญูสิน้ไป	 
ส่วนความเสียย่อมลอยเด่นเป็นที่ปรากฏอยู่	 เสียจึงกลายเป็นตัวอยู่	 ได้จึงกลับเป็นตัวตายมีลักษณะ 
ละม้ายกันกับอยู่เพื่อตาย
	 ส่วนบุคคลบางคนไม่เป็นเช่นพูดมา	มองเห็นความเกิดความดับว่าเป็นของคู่กัน	เหมือนมีหน้าก็ต้อง
มหีลงั	มสีว่างกต้็องมมีดื	จะเลอืกเอาเฉพาะแต่อย่างใดอย่างหนึง่หาได้ไม่	ในฐานะทีต่นได้เกดิมาเป็นสมาชกิ
ร่วมสกุลอยู่ในมนุษยชาติไม่เกิน	๑๐๐	ปี	 จะต้องถอดทิ้งเรือนร่างถมแผ่นดิน	จึงลงทุนก่อสร้างสมบัติเพื่อ
คนในภายหลัง	 โดยวิธียกประโยชน์อันเหนือกว่าเป็นหลักยึดกล่าวคือ	 ยอมสละผลอันเล็กน้อยเพ่ือผลอัน
กว้างขวาง	ยอมสละประโยชน์อนัเลก็น้อยเพือ่ประโยชน์อนัยิง่ใหญ่ยอมสละสุขอนัเล็กน้อยเพ่ือสุขอนัไพบลูย์	
เขามั่นอยู่ในคติธรรมท่ีว่า	 “พึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ	 สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต	 พึงสละทรัพย์และ
อวัยวะเพื่อรักษาธรรม”	คติโลกที่ว่า	“ตัวตายดีกว่าชาติตาย”	จึงเป็นคติอันถูกต้องสอดคล้องกับคติธรรม
ดังกล่าวมา	 เพราะได้ยึดสิ่งที่เหนือหรือสูงสุดเป็นหลัก	 และยอมสละสิ่งที่เล็กน้อยเพื่อสิ่งอันกว้างขวาง 
ยิ่งใหญ่ไพบูลย์	บุคคลผู้อุทิศร่างกายและชีวิตประกอบกิจเพื่อสิ่งที่เป็นประโยชน์	เพื่อสิ่งที่เกื้อกูล	และเพื่อ
ความสุขแก่มหาชน	 แม้ร่างกายชีวิตจะต้องย่อยยับแตกดับลงก็ตาม	 สมบัติที่เขาลงทุนก่อสร้างไว้ยังคง 
ด�ารงอยู่	ชื่อเสียงเกียรติคุณยังลอยเด่นอยู่ไม่ดับ	บุคคลเห็นปานนี้แลชื่อว่า	“ตายเพื่ออยู่”	โดยแท้
	 จากข้อความตามที่พูดพอเป็นแนวคิดสะกิดใจโดยย่อเพียงเท่านี้	พอจะยุติได้ว่า	“อยู่เพื่อตาย”	ไม่ดี	
“ตายเพื่ออยู่”	ดีกว่า	ดีทั้งแก่ตัว	แก่ครอบครัว	แก่สกุลวงศ์	แก่หมู่คณะ	แก่ประเทศชาติ	แก่ศาสนา
	 เพราะฉะนั้น	จึงควรตั้งเป็นสูตรว่า	“อยู่เพื่อตาย ได้เพื่อเสีย เป็นทางล่มจมป่นแหลกและย่อยับ
อับปาง เสียเพื่อได้ ตายเพื่ออยู่ เป็นทางรุ่งเรืองเฟื่องฟูวัฒนาสถาพร”	 บุคคลในโลกนี้จะเป็นประเภท 
อยู่เพื่อตายหรือตายเพื่ออยู่ก็ตาม	 ในที่สุดก็แตกกายท�าลายขันธ์เหมือนกันทั้งหมด	 แต่ความอยู่เพ่ือตาย 

กับตายเพื่ออยู่หาเหมือนกันไม่	เป็นข้ออันวิญญูชนทั้งหลายควรไตร่ตรองพิจารณา

  
(โปรดอ่านต่อฉบับหน้า)


