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คำนำ

หนังสือเรื่อง”มรณานุสติ” เล่มนี้ได้จัดพิมพ์ขึ้นสำหรับ
บุคคลผู้ใฝ่ใจในการปฏิบัติซึ่งจะมีค่าสูงสุดหากบุคคลนั้นได้
เจริญ “มรณานุสติ” ช่ือว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในชวิีต คิดจะ
ทำกิจอันใดเช่น จะทำบุญกุศลก็รีบทำบุญ จะรักษาศีลก็รีบ
รักษาศีล จะเจริญภาวนาก็รีบตั้งใจเจริญภาวนาเพื่อให้จิต
ใจของตนสงบ จะได้ไม่ตายไปก่อนที่จะได้สร้างคุณงาม
ความดี หากบุคคลใดได้เจริญมรณานุสติ เวลาทำสมาธิ
จิตใจจะไมฟุ่ง้ซา่น  สงบไดเ้รว็เพราะไดร้ะลกึถงึความตาย
บ่อยๆ  ตามคำสอนของพระพทุธเจ้า  ก็จะทำให้บุคคลน้ัน
ได้สร้างคุณงามความดีได้มากตามกำลังความสามารถของ
ตนจึงเป็นผลเป็นประโยชน์แก่ชีวิตของบุคคลน้ันท่ีได้เกิดมา
เป็นมนุษย์

พระ เปล่ียน  ปัญญาปทีโป

มรณานสุติ ๕



มรณานุสติ

ณ  บัดนี้  พวกเราท่านทั้งหลาย ทั้งพระภิกษุสามเณร
และอุบาสกอบุาสกิา ท่านสาธชุนท้ังหลาย ได้มาพร้อมกัน
อยู่ในพระวหิารแหง่น้ีด้วยความพรอ้มเพรียงกนั  พวกเรา
นั้นได้พากันมีความตั้งใจใฝ่ฝันหา  แสวงหาทางพ้นทุกข์
ไปสู่สุขเกษมศานต์ ตามองคส์มเดจ็พระศาสดาจารยสั์มมา
สัมพุทธเจ้า เพราะเรามีจุดประสงค์ความมุ่งหมายเช่นนั้น
เราต้องพากันเป็นคนที่มีความพากความเพียร พยายาม
ขวนขวายสร้างคุณงามความดีให้เกิดให้มีข้ึนแก่ตน  เราทุก
คนควรมองซ้ายแลขวาว่า ชีวิตของเรานั้นผ่านไปทุกวัน
ทุกวัน ความเฒ่าแก่ชราภาพก็แก่ไปทุกวันทุกวันทุกเวลา
พวกเราไม่เจริญภาวนาดูกันเอง ก็ย่อมหลงมัวเมาในวัยของ
ตนอยู่  ถ้าหากเราพิจารณาด้วยความรู้เป็นผู้มีสติปัญญา
เข้าใจก็จะรู้ได้ว่า คนเราเกิดขึ้นมานั้นเป็นไปตามกาลตาม
สมัยย่อมมีความเฒ่าแก่ไปเร่ือยๆ ชราภาพไปเร่ือยๆ จนถึง
ที่สุดก็คือความแตกดับหักพัง  ความแตกสลาย  ความ
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ทำลายชีวิตลงไปก็คือความตายนัน่เอง  ถ้าหากบุคคลเป็น
ผู้มีสติปัญญาพินิจพิจารณาถึงมรณานุสติเป็นอารมณ์เอาไว้
ในใจ ก็จะเข้าใจได้ว่าความตายน้ันอยู่ใกล้ตน

ถ้าหากคนเรามองดูเห็นความตายอยู่ใกล้ตนแล้ว ก็
จะรีบขวนขวายสร้างคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นแก่
ตนเองได้  ถ้าบุคคลไม่เจริญมรณานุสติกรรมฐาน ไม่ระลึก
ถึงความตายในวันหน่ึงวันหน่ึง  ไม่รู้ว่าตนเองจะตายในวนั
ใดวันหนึ่งแล้วก็ย่อมเป็นคนประมาท  เป็นคนที่หลงระเริง
เพลิดเพลินอยู่ว่า ชีวิตของเราน้ีจะอยู่ได้ยืนยาวนานไปหลาย
วันหลายเดือนหลายปี ก็จะมีความประมาทไม่สร้างสมอบรม
บุญบารมใีห้เกดิใหมี้ข้ึนแกต่น  แล้วชีวิตกจ็ะเสยีเปลา่ประ
โยชน์เหมือนบุคคลบางคนน่ีแหละ อยู่บ้านอยู่ช่องก็ดี อยู่กับ
ลูกกับหลานก็เหมือนกัน อยู่กับพี่กับน้อง ไม่เคยไปวัดวา
อาวาส ไม่เคยศึกษา ไม่ฟังพระธรรมเทศนา ไม่ฝึกฝนอบรม
บ่มนิสัยตนเอง มัวเมาลุ่มหลงอยู่ มืดมนอนธการ ไม่รู้จัก
ประพฤติปฏิบัติ  ไม่รู้คุณค่าของชีวิตของตน แล้วก็หมกมุ่น
อยู่ในความหลงเพลิดเพลินระเริงอยู่  เขาเรียกว่า หลงระเริง
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ในวัย คร้ันว่าวัยยังหนุ่มยังสาว ก็หลงว่า  มันยังหนุ่มยังสาว
อยู่ เมื่อวัยกลางคนก็หลงว่าเรายังแข็งแรงอยู่ ไม่ควรที่จะ
เข้าวัดเข้าวา  เม่ือมาถึงอายุ ๕๐ ปี ๖๐ ปีก็ตาม บางบุคคล
ก็ยังหลงมัวเมาวา่  ตนเองยังไม่เฒ่าไมแ่ก่  ก็ไม่เข้าวัดฟัง
ธรรมจำศีลเจริญภาวนา แม้เฒ่าแกช่รา ๗๐ ๘๐ ปีข้ึนมา
แล้ว  ก็จะถึง ๙๐ ปีน่ีมีน้อยคนในปัจจุบันน้ี ก็หาว่าตนเอง
เฒ่าตนเองแก่แล้ว  ไปวัดฟังธรรมจำศีลไม่ได้  หูตาฝ้าฟาง
เดินไม่ไหว  เม่ือเป็นเช่นน้ีแล้วก็เสียเปล่าประโยชน์สิในชีวิต
ของพวกเราท่ีเกิดข้ึนมา  คนชนิดน้ีทำให้ชีวิตของเขาเกิดข้ึน
มาแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไร  เม่ือล่วงลับดับตายไปก็เสียทีท่ี
เกิดมาเปล่าประโยชน์ว่า  ควรท่ีจะทำคุณงามความดีให้เกิด
ให้มีข้ึนแก่ตนเองก็ไม่ได้  ก็เลยไม่มีท่ีพ่ึงของตน  ไปเกิดใน
ภพใหม่ก็คงจะเสียเปล่าประโยชน์ในชีวิต

เหตุฉะนั้น  พวกเราควรที่จะมาคิดน้อมธรรมเข้ามาสู่ตน
ว่าตนเองนี้ไม่ต้องคิดถึงวัย  สมัยครั้งพุทธกาลนั้นพระ
พุทธองค์ทรงส่ังสอนไม่ให้คิดถึงวัยไม่ให้ประมาทในวัย
คำว่าไม่ประมาทในวัยว่าเรายังหนุ่มยังน้อยอยู่ จะไม่เข้าวัด
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เข้าวาไม่คิดเช่นนั้น เป็นผู้มีสติปัญญาสามารถศึกษาธรรม
คำส่ังสอนของพระพุทธเจ้า  เพ่ือได้ประกอบคุณงามความดี
ให้เกิดให้มีข้ึนแก่ตน  เรียกว่าบุคคลไม่ประมาทในวัย เพราะ
มีความระลกึอยู่ว่าความตายนัน้  ตายไดทุ้กวันทุกเวลาทกุ
นาทีที่มันจะตายได้ตามกายของคนเราทุกคนอยู่ในโลกนี้
เป็นไปได้  เม่ือเรามาเห็นความตายอยู่ใกล้ตนแล้ว ก็เลยไม่
มัวเมาลุ่มหลงเพลิดเพลินระเริงอยู่อะไรกับโลก  มีความต้ังใจ
แสวงหาคุณงามความดี  จะทำบุญทำทานการกุศลรักษาศีล
รีบขวนขวายรักษาให้เป็นผู้มีศีลมีธรรมเกิดขึ้น  การเจริญ
เมตตาภาวนาก็ดี  ก็พยายามขวนขวายมีความพากความ
เพียรฝึกฝนอบรมจิตใจ  ฝึกหัดจัดแจงจิตใจของตนเอง แก้ไข
จิตใจของตนเองให้ได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขเกิดขึ้น
เรียกว่าบุคคลท่ีไม่ประมาท

เมื่อหากเราจิตใจสงบเป็นสมาธิดีแล้วก็จะได้พิจารณาดูว่า
รูปร่างกายสังขารของพวกเรานี้มันเกิดขึ้นมาแล้ว มันเป็น
อย่างไร  ก็จะศึกษาให้รู้ให้เข้าใจว่า  รูปร่างกายของ
คนเรานี้มันเป็นไตรลักษณ์ คือมันไม่เที่ยง เป็นทุกข์
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เป็นอนัตตาเกิดข้ึน  เพ่ือจะให้รู้ให้เข้าใจได้  ถ้าบุคคลยัง
ไม่เข้าใจก็ขอให้เรียนรู้ศึกษา  เป็นสัญญาจำว่ามันเป็นอย่างน้ี
คนเราเกิดข้ึนมา  พอจะให้เห็นได้ว่า  คนเราเกิดข้ึนมาต้ังแต่
เล็กแต่น้อยใหญ่ข้ึนมา  เลยมาเป็นเด็กนักเรียนมาเป็นหนุ่ม
เป็นสาวแล้ว  ก็มาผ่านกลางคนมาเฒ่ามาแก่เช่นน้ี  พวกเรา
จะไม่รับรองหรือว่าเป็นของที่ไม่เที่ยง  ให้พากันตั้งสติไตร่
ตรองใคร่ครวญ  พินิจพิจารณาดูตนเองซิ  ต้ังแต่ตนเองเล็กๆ
มาแล้วมันเคล่ือนไหว  ไปมาข้ึนมาเร่ือยๆ  จนถึงปัจจุบันน้ี
มันเป็นอย่างไร  มันเท่ียงแท้แน่นอนอยู่บ้างไหม  ถ้ามันเล็ก
อยู่อย่างเดิมมันก็ต้องเท่ียง  มันมาเป็นหนุ่มเป็นสาว  มันก็
เป็นหนุม่เปน็สาวอยูอ่ย่างนัน้  ไมเ่ฒา่ไมแ่กมั่นจงึจะเทีย่ง
เม่ือมากลางคน  มันก็อยู่เป็นกลางคนมาเฒ่ามาแก่ชราภาพ
อยู่อย่างน้ี  หนังเห่ียวแห้งหนังหย่อน ฟันหลุดฟันกร่อนหัว
ขาวหัวหงอก ดูสิดูถึงขนาดน้ี  ยังไม่มีสติปัญญารู้ว่าตนเอง
เฒ่าตนเองแก่เลย  บางบุคคลจนเฒ่าจนแก่ชรา ๕๐ ๖๐ ปี
๗๐ ปี ยังไม่รู้ เพราะอะไร ไม่ศึกษาหลักธรรมคำสอนของ
พระพุทธเจ้า มัวเมาลุ่มหลงอยู่ จึงหลงเพลิดเพลินระเริงอยู่
เสียเปล่าประโยชน์ ควรรับรู้ให้เข้าใจอย่างน้ี
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คนเราเกิดข้ึนมาน้ีจะอยู่ท่ีไหนก็ตาม เกิดข้ึนมาย่อมเป็นทุกข์
เป็นธรรมดา ไม่ใช่เกิดข้ึนมามีความสุขสบายอยู่ตลอด ความ
ทุกข์น้ันเหยียบย่ำยีบีฑารูปร่างกายของพวกเรา โดยโรคภัย
ไข้เจ็บนานาชนิดต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน  มีท้ังร้อนท้ังหนาว ท้ัง
หิวท้ังกระหาย ท้ังอิดท้ังเหน่ือย ท้ังความโศกเศร้าโศกาอาดูร
มัวหมอง ร้องห่มร้องไห้อยู่กันทุกวันน้ี  มีความเศร้าโศกเศร้า
หมองใจ  มันก็มีความทุกข์เป็นธรรมชาติธรรมดา  ใครจะ
หลีกเล่ียงไปหาท่ีอยู่ท่ีไหนในโลกน้ี  เป็นอันว่าไม่มีเสียแล้ว
ใครเลา่จะเปน็คนทีไ่ม่มีความทกุขป์ระจำสงัขารอยูใ่นโลกนี้
เป็นอันว่าไม่มี

เหตุฉะน้ัน  จะเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นพยาบาล  ปรุงหยูก
ปรุงยาก็ดี  เภสัชกรรมท่ีไหน  เรียนจบเภสัชกรท่ีไหน  เป็น
นายแพทย์ปรุงยาอะไรรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ก็ย่อมเกิดแก่เจ็บ
ตายในโรคภัยไข้เจ็บเหมือนกับเขา  ท้ังๆ ท่ีตนเองเป็นหมอ
ยาปรุงยาแท้ๆ  ก็ยังมีโรคภัยไข้เจ็บ  อันน้ีแลลักษณะแสดง
ให้เห็นว่ารูปร่างกายของเราน้ี  เกิดข้ึนมาแล้วมันมีความทุกข์
ไม่ใช่ของท่ีจะมีความสุขอะไร  ถ้าหากเราคดิว่ามันมีความ
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สุขเรียกว่า คนน้ันหลงรูปร่างกายน่ีมีความสุขสบาย เรียกว่า
คนหลงตนเอง  แท้ท่ีจริงมันเกิดข้ึนมาแล้ว  มันมีความทุกข์
เป็นธรรมชาติ

บัดนี้  ของที่ที่มีความทุกข์ของนั้นก็ย่อมเป็นอนัตตา
ไม่ใช่ของบุคคลผู้ใดท่ีจะสามารถปกครองคุ้มครองดูแลรักษา
เอาไว้อยู่ในใต้อำนาจของตนเองได้ มีบ้างไหมพวกเราทา่น
ทั้งหลายนั่งอยู่ที่นี่ก็ดี หรืออยู่ที่อื่นก็ดี มีใครควบคุมดูแล
ตนเองได้ในโลกน้ี หากคนทีไ่ม่มีสติปัญญาจึงจะหาควบคมุ
ดูแลบุคคลอ่ืนให้อยู่ใต้อำนาจของตนเอง ด้วยการทบุการตี
ก็ดี ด้วยการฆ่าฟันรันแทงก็ดี ด้วยผูกจองจำก็ดี ด้วยอำนาจ
ขู่เข็ญก็ดี ด้วยสารพัดต่างๆ ว่าจะให้บุคคลอ่ืนอยู่ใต้อำนาจ
ของตนเอง มันมีได้ท่ีไหนในโลกน้ี มีแต่มันไม่ได้สมหวังท้ังน้ัน
ใครจะไปบังคับคนอ่ืน ให้เช่ือฟังคำของเราหมดทุกคนเป็นไป
ไม่ได้  ไม่ให้เช่ือของเราหมดในโลกน้ีก็เป็นไปไม่ได้  มีใคร
บ้างเอาบุคคลอ่ืนข้ึนมายืนบนฝ่ามือ แล้วเอาน้ิวมือดีดหัวมัน
ให้มันเชื่อเรา  มันยอมอยู่ใต้อำนาจของเราได้ไหมในโลก
เป็นอันว่าไม่มีในโลกน้ี  แต่เราปรารถนาคิดอย่างน้ัน   ทำให้
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ตนเองพากันมีความทุกข์เปล่าประโยชน์  ควรท่ีเราพวกเรา
ท่านท้ังหลาย  ต้ังแต่ตัวของพวกเราแท้ๆ  เราก็ยังควบคุม
ดูแลไม่ได้  จะไปควบคุมดูแลบุคคลอื่นได้อย่างไร อยู่ใต้
อำนาจของเราว่าเป็นของเราได้อย่างไร  ตรงน้ีควรท่ีจะไตร่
ตรองใคร่ครวญให้ถ่ีถ้วนดูซิ ถ้าเราดูอย่างน้ี  เราจึงจะปล่อย
คนอ่ืนได้  ถึงจะละถึงจะปล่อยวางได้  น่ีเราจะไปมาหาสู่ซ่ึง
กันและกันก็ดี  เราก็หนีจากกันได้  ปล่อยวางกันได้  เรียกว่า
คนบุคคลที่จะอยู่ในโลกนี้อยู่ด้วยกันก็ดี  แต่แยกกันไปได้
ไปท่ีไหนก็ไปได้ ไม่ใช่ผูกติดกันเอาไว้  แต่อย่างน้ีแหละ เรา
คิดดซิู เม่ือเฒ่าเมือ่แกก็่เหมือนกนั  เรากไ็ม่เห็นว่าใครจะ
ควบคุมดูแลบุคคลอ่ืนไม่ให้เฒ่าให้แก่ได้  เม่ือมาดูตนเองแล้ว
มันก็เฒ่าก็แก่เหมือนกัน  ควบคุมดูแลตนเองก็ยังคุมไม่ได้
ยังดื้อดึงจะไปคุมคนอื่น  ให้อยู่ใต้อำนาจตนเองได้อย่างไร
ควรแล้วท่ีพวกเราจะศึกษาให้เข้าใจในธรรมคำสอนของพระ
พุทธเจ้า

พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนเอาไว้รูปร่างกายสังขารรูป
ธรรมอันนี้  ไม่มีบุคคลใดที่จะสามารถควบคุมดูแล
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ให้อยู่ใต้อำนาจของตนเองได้  เขาเป็นไปตามธรรม
ชาติธรรมดาของเขา ถ้าเราไม่เช่ือเราก็ดูตนเอง มีใครบ้าง
คุมว่าอยู่เล็กๆ อยากอยู่เล็กๆอย่างนั้น  มาเป็นหนุ่มเป็น
สาว  ก็อยากอยู่เป็นหนุ่มเป็นสาว  อย่าเฒ่าอย่าแก่  มาถึง
กลางคน ๔๐ ปี ๕๐ ปี  ก็อย่าเฒ่าอย่าแก่  มีใครคุมได้บ้าง
มันก็เฒ่าก็แก่  มันเป็นไปตามธรรมชาติ หนังเห่ียวหนังแห้ง
หนังหย่อนไป  หัวขาวหัวหงอก ฟันของเราว่าเป็นของเราก็
คุมไม่ได้  ก็หลุดออกจากปากไปได้ ผมอยู่บนหัวก็ไม่ให้มัน
ขาวมันหงอก  มันดำๆ อยากให้มันดำอยู่  มันก็ไม่ดำ  มันก็
หัวขาวหัวหงอกเกิดข้ึน  มันฟังเราไหม  หนังของเราตึงๆ
แต่ก่อน  เราอยากไมใ่ห้มันเห่ียว  มันหย่อน  มันก็เห่ียว
ก็หย่อนได้  ตาก็ดี  ตาเราให้มันสว่างไสวอยู่  อย่าฝ้าฟางนะ
อย่าขุ่นมัวนะ มันก็เป็นไปได้ เอาเราดูซิ หูก็เหมือนกันได้ฟัง
ดีๆ เด๋ียวก็หูหนวกหูตึงเข้าไป  มันเฒ่ามันแก่  ความจำของ
เราท้ังหลายแต่ก่อนจำดี  เด๋ียวน้ีก็ความจำเส่ือม  เฒ่าแก่มา
แล้ว  หลงหน้าหลงหลังแล้ว  ลืมหน้าลืมหลังไปอย่างน้ีมัน
เสือ่มสมรรถภาพไปดว้ยกนั  ร่างกายกช็ำรดุทรดุโทรมไป
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ด้วยกัน มีท่ีไหนล่ะ มีบุคคลใดจะพากันควบคุมดูแลได้ต้ังแต่



รูปร่างกายของตนเอง  ก็ยังคุมไม่ได้  จะด้ือดึงไปคุมคนอ่ืน
ให้อยู่ใต้อำนาจของตนเองได้อย่างไร  แค่ตนเองก็ยังคุมไม่
ได้  เราควรท่ีจะไตร่ตรองใคร่ครวญซิ  ส่ิงเหล่าน้ีแหละเรา
ว่าเป็นของเราจริงไหม ว่าเราว่าเป็นตัวเป็นตนของเราจริงไหม
เราควรดูซิ เราคุมได้ไหม  ปกป้องคุ้มครองดูแลอย่างเข้มงวด
ให้อยู่ใต้อำนาจได้ไหม  แล้วเวลามีความเจ็บป่วยเกิดข้ึนก็ดี
เราว่าเป็นเราอย่าเจ็บนะ อย่าป่วยนะ มันก็ต้องไม่ป่วยถ้า
เป็นเรา  อันน้ีมันเจ็บมันป่วยอยู่ กินหยูกกินยาไม่หายมันก็
ยังด้ือดึงเจ็บป่วยได้ น่ีแหละพระพุทธเจ้าท่านสอน อยากให้
ศึกษาการปฏิบัติธรรม บัดน้ีหากพวกเราพิจารณาดูถึงท่ีสุด
แล้ว เราเฒ่าเราแก่ชราภาพ หรือเขาเป็นโรคภัยไข้เจ็บนานา
ต่างๆอยู่ทุกวัน  โรคอะไรก็ตาม ก็เป็นโรคกันอยู่ จะตายเร็ว
ตายช้าก็แล้วแต่ เม่ือหมอรักษาไม่หาย ฉีดยาก็ไม่หาย ผ่า
ตัดก็ไม่หาย และท่ีสุดมันคืออะไร ท่ีสุดมันก็คือตาย

บัดน้ีความเฒ่าความแก่ก็เหมือนกัน ไม่ได้เป็นโรคภัยไข้เจ็บ
อะไร มันเฒ่าแก่ชราภาพมาแล้ว เราไม่อยากตายหนีจากลูก
จากหลาน กำลังรักลูก กำลังรักหลาน กำลังรักเหลนอยู่

มรณานสุต ิ๑๕



กำลังรักเพ่ือน  กำลังรักลูก  รักหลาน  เหลน  เพ่ือนฝูงอะไร
ต่างๆ รักส่ิงรักของอะไร  ยังมีความรักความหวงแหนอยู่  แต่
เราไม่อยากพลัดพรากจากของรักของชอบใจของตน  เราก็
ยังด้ือดึงตาย  หนีจากเพ่ือนจากฝูงจากลูกจากหลานไป จะเอา
หลานมากำแขน  หรือจับแขนคนน้ันคนน้ีเรารักอยู่ จะไม่ได้
จากไปนะ มันด้ือดึงตายไปได้  ทำไมมันเป็นอย่างน้ี  รูปร่าง
กายของคนเรา  เห็นไหมปู่ย่าตายายของพวกเราทัง้หลาย
ตายจากพวกเราไป  ท้ังพ่อท้ังแม่เขาก็ตายจากพวกเราไป
อยู่เร่ือยๆ  เพ่ือนฝูงก็ตายไปทุกวันทุกวัน  ถ้าไม่เช่ือน้ัน ก็ไป
ดูโรงพยาบาลใหญ่ๆ วันหน่ึงเขาตายไปก่ีคน  ตายด้วยโรค
อะไรบ้าง  ตายดว้ยเฒ่าดว้ยแกห่รือโรคภยัไข้เจ็บท้ังหลาย
แล้วควบคุมดูแลได้ไหม  เขาควบคุมดูแลตนเองเขาได้ไหม
เขาไม่อยากตาย  บัดน้ีเราเอาคนอ่ืนเข้าไปคุมไม่ให้เขาตาย
ได้ไหม เอาไปเอามาตัวของเราก็เหมือนกัน  เราคุมไม่ให้ตาย
มันก็ด้ือดึงตายเข้าไปได้ แล้วมันด้ือตายอย่างน้ี มันเป็นใคร
มันเป็นตัวเรา  หรือเป็นตัวของบุคคลอ่ืน น่ันแหละพระพุทธ
เจ้าท่านสอน แต่ถ้าเป็นตัวเรา มันก็ไม่ตาย อันน้ีไม่ใช่เรามัน
ก็ด้ือดึงตายไปได้ แล้วมันด้ือดึงตายไปอย่างน้ี  มันก็ปฏิเสธ
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เสีย  ไม่ใช่ของพวกเรา  แต่พวกเราก็หวงแหน  อันพวกเรา
หวงแหนพากันกินหยูกกินยา  พยาบาลกันไว้จนใหญ่จนโต
ข้ึนมาอย่างน้ี เขาเรียกว่า เรารักษาไว้เพ่ือสร้างความดีเท่าน้ัน
เอง  รูปร่างกายใครจะสูงจะต่ำ  จะดำจะขาว จะอ้วนจะผอม
ก็ดี  จะข้ีร้ายข้ีเหร่  ไม่สวยไม่งามก็ดี  มันก็เหมือนกันหมด
น่ันแหละ  มีความเกิดก็ไม่เท่ียง  จะมาความแก่ชราก็มี ท่ีสุด
ก็คือความตายเหมือนกัน ราบร่ืนไปเหมือนกันหมดในโลกน้ี
ประเทศใดเมืองใดที่ไหนเป็นเหมือนกันหมด  เหตุฉะนั้น
ธรรมะจึงมีท่ัวโลก  บุคคลท่ีมีสติปัญญาภาวนาได้ท่ัวโลกไป
อยู่ท่ีไหนถ้ารู้จักธรรมะ  ติดตามธรรมชาติมีท่ัวโลก   อยู่บ้าน
อยู่ช่องอยู่ถนนหนทาง  นั่งรถนั่งเรือนั่งเครื่องบินไปไหน
ภาวนาได้ทั้งนั้น  เพราะเป็นคนฉลาดรู้จักว่าอันนี้คือตัว
ธรรมะ  ตัวท่ีบุคคลควบคุมดูแลไม่ได้  เป็นตามธรรมชาติของ
เขา  ต้ังอยู่ประจำโลกเฉยๆ เป็นธรรมดา

เหตุฉะนั้นเมื่อเรายังมีรูปร่างกายอยู่แล้วยังไม่ล่วงลับ
ดับตายไป ก็รีบสร้างคุณงามความดีเอาไว้ให้มากๆ
เพ่ิมพูนบุญบารมีของตนเองเอาไว้ให้มากๆ  ให้อำนาจ
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ของบุญคือความสุขนั้นตัดความทุกข์ออกจากจิตใจ
ของเรา  ก็เรียกว่าดับทุกข์ไปมีแต่ความสุขเป็นเคร่ืองเอิบอ่ิม
อยู่ในใจ  ถ้าไม่เช่ือผู้เทศน์ก็ลองคิดดูซิ  ผู้บริจาคทานลงไป
แล้วย่อมปล้ืมใจ  ปล้ืมใจก็ดับทุกข์  ทุกข์ท่ีมันมีอยู่มันไม่มี
มีแต่บุญเข้ามาอยู่ท่ีใจ ถ้าหากเรารักษาศีลก็เหมือนกัน ถ้าเรา
มองว่าเรามีศีลเราก็ปล้ืมใจท่ีเป็นผู้มีศีล เพราะคนอ่ืนไม่มีศีลก็
เป็นเร่ืองของบุคคลอ่ืน  ถ้าเรามีสมาธิฝึกฝนอบรมจิตใจของ
ตนเองสงบดี  เรามีสมาธิก็ปล้ืมใจว่าจิตใจของเราน้ีหนักแน่น
ม่ันคงไม่ง่อนแง่นคลอนแคลน  ไม่หว่ันไหวกับอะไร เขาเรียก
ว่าภูมิใจว่าตนเองได้หลักสมาธิ  ถ้าเรามีสติปัญญาเฉลียว
ฉลาดมองซ้ายแลขวาดูท่ีโน่นท่ีน่ีเป็นธรรมะ  ธัมโม  มีเห็น
ไตรลักษณ์อยู่ประจำอยู่ มีไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่
รอบด้านไปหมด  จิตใจก็ย่อมน่ิงสงบอยู่รู้ส่ิงเหล่าน้ีแหละเป็น
เร่ืองท่ีเราจะควรศึกษาเพ่ือให้รู้  เม่ือเรารู้ส่ิงเหล่าน้ี  เราจะได้
พัฒนาหรือปรับปรุงร่างกายของตนเองใหอ้ยู่ในความเหมาะ
สมของเรา  เมื่อถึงกาลถึงเวลาแล้วมันก็จะล่วงลับดับไป
เหตุฉะน้ันควรแล้ว  พวกเราจะไม่หลงลืมมรณานุสติ  คือความ
ตาย  ถ้าระลึกถึงความตายอยู่บ่อยๆ ไปอยู่ที่ไหนเราก็รีบ
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สร้างขวนขวายคุณงามความดีให้เกิดให้มีข้ึนแก่ตนเอง เราจะ
ดูอะไรให้เข้าใจ ศึกษาธรรมะให้เข้าใจ พระธรรมคำสอนของ
พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้นี้  ให้พวกเรานี้เกิดขึ้นมาเพื่อทำ
ประโยชน์เท่าน้ันเอง ไม่มีเกิดข้ึนมาทำอะไร ต้องถามตนเอง
ว่าตนเองเกิดข้ึนมาทำอะไร ตนเองถามให้รู้ให้เข้าใจ

พระพุทธเจ้าว่าเกิดขึ้นมาแล้ว ควรทำประโยชน์  ทำ
ประโยชนใ์ห้ได้ประโยชนต์นเองใหไ้ด้  จิตใจยงัไม่สงบ
ก็รีบฝึกฝนจิตใจของตน ตนเองไม่มีสติปัญญาก็รีบ
ศึกษาให้มีสติปัญญาเกิดข้ึน  เพ่ือจะให้รู้ดีรู้ช่ัว ให้รู้อะไร
เป็นบาปนำความทุกข์มาให้  รู้อะไรเป็นบุญนำความ
สุขมาให้แก่ตน อย่างน้ีก็เรียกว่าหัดเป็นคนฉลาด หากพวก
เราไม่อยากเป็นคนท่ีเสียการเสียเวลาเปล่าประโยชน์  อยู่ท่ี
ไหน ยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ใดก็ควรจะใช้สติปัญญาไตร่ตรอง
ใคร่ครวญพินิจพิจารณา เพ่ือจะให้รู้ให้เข้าใจทำกิจการงานทุก
อย่างเราทำเพ่ืออะไร เราทำเพ่ือประโยชน์ เพ่ือดูแลเพ่ือประ
คบประหงมร่างกายเท่านั้น เหตุฉะนั้น ร่างกายของคนเรา
น้ีเกิดข้ึนมาแล้วต้องเป็นธรรมชาติของเขา แล้วก็ต้องดูแลเขา
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เป็นธรรมดา  อยู่กับโลกเขาไปอย่างน้ี  ถ้าเรียกว่าเราอยาก
ศกึษาใหรู้้แจ้งเห็นจรงิเหมอืนองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ
เจ้า  พระอริยสงฆ์สาวกท้ังหลาย  ท่านรู้โลกท่านเข้าใจโลก
ของคนเกิดข้ึนมาเกิดแก่เจ็บตาย  ท่านก็รู้แจ้งเห็นจริงว่าโลก
เขาอยู่กันยังไง  ต้ังแต่ยังไม่เกิด เกิดมาแล้วเป็นยังไง เราตาย
ไปแล้วจะเป็นยังไงเป็นตามธรรมชาติ

การที่เราจะศึกษาให้รู้โลก ชัดเจนแจ่มแจ้งเรื่องโลกนี้
เอง  เราจึงจะพ้นทุกข์ได้ ถ้าหากเราไม่รู้โลกน้ีเราจะพ้น
ทุกข์จากโลกได้ยังไง ทุกส่ิงทุกอย่างถ้าเราไม่รู้ เราก็ต้องติด
อยู่กับส่ิงท่ีไม่รู้  ยึดส่ิงท่ีไม่รู้ ถ้าเรารู้แล้ว  ส่ิงน้ันเรารู้แล้ว เราก็
ออกห่างไปได้  อยู่กันได้ เหมือนบุคคลรู้กันน่ีแหละ  เม่ือรู้กัน
แล้วก็เวลาจะกลับบ้านใครบ้านมันก็ไปได้  เวลาไปหากันก็มี
ความสมานสามัคคีกันเป็นกายสามัคคีได้  เวลาหนีจากกันก็
หนีได้ ก็เรียกว่าคนรู้   เหมือนกับน้ำอยู่บนใบบัว  น้ำมันก็อยู่
กับใบบัวแต่ก็ไม่ติดใบบัว  เราเคยเห็นไหมใบบัวใหญ่ๆ น้ำมัน
ค้างอยู่บนใบบัวแล้วมันติดใบบัวไหม  ถ้าเราไปเอียงใบบัวน้ำ
มันก็ตกออกจากใบบัวทันที  จะไม่มีติดอยู่กับใบบัว ฉันใดก็ดี
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บุคคลท่ีมีสติปัญญาแล้ว  เหมือนพระอริยเจ้าท้ังหลาย  ท่าน
ไม่ติดบุคคลใดในโลกนี้  อันนี้เรียกว่าบุคคลที่พ้นทุกข์แล้ว
คนรู้แจ้งโลกแล้ว  ท่านไม่ยึดม่ันถือม่ันกับบุคคลผู้ใด  เพราะ
ท่านรู้อย่างน้ันเอง  เพราะตัวของท่าน ท่านก็ยังไม่ยึดม่ันถือ
ม่ัน  ท่านจะไปยึดม่ันถือม่ันกับบุคคลอ่ืนได้อย่างไร  ไม่เหมือน
พวกเรา  พวกเราน้ียังเป็นคนท่ีไม่มีสติปัญญา  ยังไม่เฉลียว
ฉลาดยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงถึงโลก  เราก็ต้องติดพันถึงกันและ
กันวนอยู่ในโลก  และติดกันกับโลกเป็นธรรมดา  อาตมาก็
อยากให้น้อมนำไปพินิจพิจารณา  ศรัทธาญาติโยมท้ังหลาย
ท้ังสามีภรรยาก็ดีลูกก็ดีหลานก็ดีเหลนก็ดี  เราควรท่ีจะไตร่
ตรองใคร่ครวญให้ถ่ีถ้วนน่ีเป็นอะไร  เป็นของเราจริงๆ ไหม
หรือมันไม่ใช่ของเรา  ตัวของเราน้ีมันจริงไหม  เป็นของเรา
จริงไหมหรือไม่ใช่ของเรา  ลองทบทวนอยู่อย่างน้ี  เม่ือทบ
ทวนอยู่ก็ระลึกถึงความตายเป็นคู่กันเอาไว้ เอ สักวันหน่ึงคง
จะตายจากลูกจากหลานไป  ถ้าเราตายจากลูกจากหลาน
จากสามีภรรยาไป เราจะได้อะไรเป็นที่พึ่งของตน ตรงนี้ซิ
วันๆ ภาวนาควรพิจารณาว่าเราเอาอะไรเป็นที่พึ่งของตน
ถ้าเราไม่เจริญ เมตตาภาวนาฝึกฝนอบรมตนให้เป็นผู้มีสมาธิ
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มีสติปัญญาเกิดข้ึน  เราจะพ่ึงอะไร  ถ้าเราจะพ่ึงวัตถุสมบัติ
มันเอาอะไรไปไม่ได้วัตถุสมบัติ  หรือเราจะคอยพ่ึงคนอ่ืน จะ
ไปพึ่งคนอื่นได้อย่างไร  เราตายไปมันก็ต้องมีจิตวิญญาณ
ของตนเองไปสู่ภพใหม่  แต่ท่ีจะนำไปคือคุณงามความดี  ถ้า
ใครทำความดีก็จะไปกับความดี  ถ้าใครทำบาปความช่ัวก็จะ
ไปกับความชัว่ของเขา  น้ีเป็นหลักทีพ่วกเราจะเดนิทางไป
สู่ภพใหม่

ถ้าหากเรามีความรู้มีสติปัญญาว่องไวเฉลียวฉลาด
รู้แจ้งเห็นจริง  เหมือนพระอริยเจ้าทั้งหลายนั่นแหละ
จนเรารูโ้ลกเขา้ใจแจม่แจง้ชดั  เราไม่ตดิโลกนัน่แหละ
เราถึงจะถือว่าเหมือนกับน้ำอยู่บนใบบัว  อยู่กับโลก
แต่เขาก็ไม่ติดกับโลก อยู่กับขันธ์แต่เขาก็ไม่ติดกับขันธ์
ตรงน้ีควรพากันศึกษาว่า อยู่กับโลกไม่ผิดกับโลกน้ันอย่างไร
ก็คือรู้โลก  ก็โลกเขาอยู่อย่างน้ีจะไปผิดกับเขาทำไม   โลก
เขาอยู่น่ี ร้อนเขาก็อยู่น่ี  หนาวเขาก็อยู่น่ี  หิวกระหายก็มีอยู่
ในโลก เกิดแก่เจ็บตายเขากมี็อยู่ในโลกนีเ่ป็นธรรมดา  รูป
ร่างกายของพวกเราก็เป็นโลกอันหน่ึงเหมือนกัน  เหตุฉะน้ัน
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เราก็เรียนศึกษาว่าของไม่เท่ียงอยู่ในโลก  ก็ศึกษาให้เข้าใจ
เรยีกวา่ศกึษาโลก  แตเ่ราไมเ่ขา้ใจเมือ่ไหรเ่รากพ้็นโลกไป
ไม่ได้   เหตุฉะน้ัน ทุกส่ิงทุกอย่างถ้าไม่เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน
แล้ว เป็นอันว่าวางไม่ได้ท้ังน้ันแหละ ติดอยู่ในส่ิงน้ัน  พอวาง
ไม่ได้ก็ไม่เข้าใจ  ไม่รู้แจ่มแจ้งก็ต้องมีความสงสัยอยู่น่ันแหละ
เม่ือไหร่เราจะหายสงสัยในเร่ืองอย่างน้ี ว่ามันเป็นไตรลักษณ์
จริงๆ  มันเป็นของไม่เที่ยงจริงๆ ของที่มีความทุกข์จริงๆ
ของท่ีไม่ใช่ของบุคคลผู้ใดจริงๆ  เหมือนของสภาวะต้ังอยู่กับ
โลกเคยเห็นไหม  ถ้าไม่เช่ือก็ดี  ถ้าเรามีบ้าน  มีรถ  มีเรือก็ดี
ถ้าเราตายไป  เราท้ิงไว้กับโลกหรือเปล่า  ท้ังพระภิกษุ สาม
เณรก็ดี มีโบสถ์มีวิหารหลังสวยๆ ก็แล้วแต่ มีกุฏิท่ีอยู่พักพา
อาศัยมีเครื่องใช้ต่างๆ ก็ดี มีบาตรสบงจีวรอะไรทุกสิ่งทุก
อย่างน้ี แม้ท่านมรณภาพ ท่านหอบท่านกอบโกยไปไหม  เอา
ไปด้วยได้ไหม เอาไปด้วยไม่ได้สักองค์เดียว  น่ีเป็นอย่างน้ี
แม้ท่านจะเอารูปร่างกายสังขารพระภิกษุสามเณรหลวงปู่
หลวงตาก็ดี ท่านมรณภาพไปแล้ว มีองค์ไหนบ้างท่านเอารูป
ร่างกายท่านไปด้วย มีบ้างไหม  ไม่มี  ถ้าไม่มีอย่างน้ีก็เป็น
สัจธรรมเป็นของจริง ท่านเอาไปด้วยไม่ได้  ท่านก็หวงแหน
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อยู่ตั้งแต่ท่านยังไม่มรณภาพ  ท่านก็ดูแลรักษาอย่างดีอยู่
แต่มันก็ด้ือดึงแตกสลายไป  ถ้าเราเห็นอย่างน้ีแล้ว  ก็ทำใจให้
ชัดเจนว่า  ของอะไรท่ีเรามีอยู่ในบ้านช่อง  จะเก็บรักษาไว้ใช้
ก็เพ่ือรูปร่างกายเท่าน้ัน  เด๋ียวน้ีเราหาอะไรก็หามาเพ่ือกาย
อะไรอะไรทุกอย่างมาประคบประหงมเร่ืองกายน่ีแหละ  ทน
ทุกข์อยู่ท้ังโลกน่ี  มันก็มารุงรังอยู่ท่ีร่างกายน่ีแหละ  ถ้าเราไม่
พ้นรูปร่างกายไปเมือ่ไร  เราจะพ้นทุกข์ได้อย่างไร เราไม่รู้
แจ้งเห็นจริงเม่ือไร  เหตุฉะน้ันร่างกายจึงเป็นโลกก็ต้องศึกษา
เพ่ือให้เข้าใจแจ่มแจ้งจะได้พากันลดละปล่อยวาง หรือไม่ยึด
ม่ันถือม่ัน จนเป็นอุปาทานจนเหนยีวแนน่เกนิไป ให้เข้าใจ
อยู่เร่ือยๆ ถ้าไม่รู้  ก็ลูบแข้งลูบขาลูบแขนเจ้าของ ดูหน้าดูตา
ดูตนตัวเจ้าของบ่อยๆ ว่ามันเป็นของใครจริงๆ แล้วเราก็ต้อง
ดูให้เข้าใจ  ให้มีธรรมะเกิดข้ึนภายในใจ เพ่ือจะได้รู้ส่ิงเหล่าน้ี
แล้วจะได้สบายใจ  พระอริยเจ้าทั้งหลายก็ดี  หลวงปู่ก็ดี
ท่ีท่านศึกษามาแล้ว  ท่านเฒ่า  ท่านแก่ชราภาพ  ท่านจะเดิน
ไปไหนไม่ไหว  ถ้าถามท่านว่าสบายไหม  ท่านก็บอกว่าสบาย
ไม่เห็นองค์ไหนท่านว่าไม่สบาย นักปฏิบัติท่านบอกว่าสบาย
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ท่านก็ยังบอกว่าสบาย  ยิ้มได้  เพราะท่านสบายใจท่าน
เพราะท่านรู้แจ้งเห็นจริงในรูปขันธ์ของท่านชัดเจน  ในโลก
มันก็เหมือนกันท่านรู้จริง  ท่านไม่ติด  เขาเรียกว่าเหมือนน้ำ
อยู่บนใบบัวไม่ติดใบบัวน้ันเอง  อยู่กับโลกแต่ท่านไม่ติด เม่ือ
ได้เห็นภิกษุสามเณรก็ดี  ท่านก็แนะนำส่ังสอนแค่น้ัน  ถ้าไม่
เอาท่านก็ท้ิง  ท่านก็ไม่ติดใคร ปัญหาตรงน้ีแหละ  การท่ีศึก
ษาธรรมท่ีจะรู้  เราอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นกลุ่มก็ดี ถ้าหากเรา
ศึกษาธรรมะ  ก็ถือเป็นกายสามคัคีอยู่ด้วยกันสร้างคุณงาม
ความดีด้วยกันเท่าน้ัน  ถ้าหากถึงกาลถึงสมัยแล้ว  ถึงเวลา
ความตายมาถึงแล้ว  บอกให้ไม่แยกมันก็แยก  ไม่อยากแยก
มันก็แยก  แยกจากกันไปคนละทิศละทางแล้ว  อันนี้เป็น
สัจธรรม  ท่ีพวกเราจะนำมาพนิิจพิจารณา  เพราะเราเห็น
แจ่มแจ้งแล้วว่า  รูปร่างกายของคนเรานีเ้ป็นไตรลักษณ์แน่
นอน และถึงความแตกสลาย  คือความตายเป็นแน่นอน

เหตุฉะน้ัน จึงอยากสอนให้พวกเราท่านท้ังหลาย  เป็น
ภิกษุสามเณรก็ดี  หรืออุบาสกอุบาสิกาท้ังหลายควรจะ
เจริญมรณานุสติทุกวัน  ทุกวัน  วันละร้อยคร้ังหรือสาม
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ร้อยคร้ัง ห้าร้อยคร้ัง  ก็ระลึกอยู่บ่อยๆ โดยตลอด  มัน
จึงจะขยันขันแข็ง  ไม่ประมาทสร้างคุณงามความดี
รีบเร็วๆหน่อยนะ   ชีวิตของเรามันน้อยนิดเดียว  มันน้อย
นิดเดียวเท่าน้ันนะ  มันไม่นานนะ  ดูว่าวันหน่ึงๆ ผ่านไปทุก
วันทุกวัน  เราพากันทำอะไรอยู่ วันคืนล่วงไปล่วงไป  เราทำ
อะไรอยู่เด๋ียวน้ี  เราสอนตนเองเราทำอะไร  เราทำบาปความ
ช่ัวหรือเราทำความดี  เราได้อะไรวันน้ี  วันน้ีเราได้ปฏิบัติดี
บ้างไหม  ได้อะไรให้ความสุขใจเกิดข้ึนมาบ้างไหม  หรือมีแต่
ความเศร้าหมองขุ่นมัววุ่นวายอยู่  เราก็ต้องดูซิความขุ่น
หมองหมองใจวุ่นวายใจอยู่  ก็น่ีเราเสียเปรียบซิเน่ีย  วันหน่ึง
เราก็ควรพัฒนาปรับปรุงใจของเรา  ให้มันแช่มช่ืนเบิกบาน
ให้เรามีความสุขอยู่กับคุณงามความดี  เราจึงจะได้ท่ีพ่ึงเป็น
ท่ีพ่ึงของตน

เหตุฉะน้ัน  เม่ือทุกท่านทุกองค์ก็ดี  เราจำพรรษาแล้วอยู่ท่ีน่ี
ควรผูกความพอใจ  อยากสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้น
ศรัทธาญาตโิยมก็ดี  เข้าพรรษาแลว้ ควรทีเ่ข้าวัดฟังธรรม
จำศีลทุกวันพระ  วันโกนก็ดีก็รีบขวนขวาย  ถ้าอยู่บ้านตนเอง
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ยังไม่ได้มา  ก็พยายามเจริญภาวนา  รีบทำคุณงามความดี
เร็วๆ หน่อย  อย่าชะล่าใจ  อย่าปล่อยปละละเลยให้เสียการ
เสียเวลาเปล่านะ  ถ้าเราต้ังใจทำคุณงามความดีแล้ว  ไม่ประ
มาทแลว้  คุณงามความดก็ีจะเกิดมีข้ึนแก่ตนเอง  ผลแล้ว
ความสุขก็เกิดกับใคร  ตนเองเป็นคนได้  ไม่ใช่คนอ่ืนได้  ตน
เองเป็นคนได้รับความสุข  เม่ือได้รับความสุขรู้อยู่บ่อยๆ แล้ว
เขาก็สบายสบายอยู่อย่างน้ัน  เหมือนหลวงปู่หลวงตา  ท่าน
สบายๆ ใจของท่าน สบายใจของท่านไม่ติด  บัดน้ีแต่ร่างกาย
ของท่านมันอยู่กับโลกเป็นธรรมดา

เหตุฉะน้ันอยู่กับโลกไม่ติดกับโลก อยู่กับขันธ์ก็ไม่ติดกับขันธ์
ก็คืออยู่กับร่างกายไม่ติดกับรูปร่างกายนั้นเอง เขาเรียกว่า
ขันธ์  รูปขันธ์  เหตุฉะน้ันการบรรยายธรรมเร่ืองมรณานุสติ
เตือนให้ไม่มีความประมาท  และเร่ืองไตรลักษณ์ควบคู่กันไป
ให้เข้าใจแจ่มแจ้งพอสมควร  ก็ขอยุติการบรรยายธรรมไว้
เพียงแค่น้ี  เอวังก็มีด้วยประการฉะน้ี

มรณานสุต ิ๒๗



บันทึก

มรณานสุต ิ๒๘







รายช่ือผู้มีจิตศรัทธาพิมพ์หนังสือมรณานุสติ
  ๑. ครอบครัว เจียรวงศ์                                              ๑๓,๐๐๐ บาท
  ๒. คุณ สุคนธ์ สุรฤทธ์ิยางกูร                                      ๑๑,๐๐๐ บาท
  ๓. คุณ สุวัฒน์ - คุณ ศิริพันธ์ - คุณ สุพิเชฐ -
      คุณวรพรรณ ถาวรทวีวงษ์                                   ๑๐,๘๐๐ บาท
  ๔. คุณ สงกรานต ์ สำราญเริงจิตต์                               ๑๐,๐๐๐ บาท
  ๕. คณะลูกศิษย์บ้านคลังทอง      ๗,๙๔๐ บาท
  ๖. Ms. Cheng Geok Seow                  ๗,๑๐๐ บาท
  ๗. Mr. Thong Jian Jen      ๔,๗๕๐ บาท
  ๘. คุณ กนกวรรณ บุตรโพธ์ิ และคณะ                           ๒,๕๐๐ บาท
  ๙. รศ.ดร. เสริมศักด์ิ - พญ.สร้อยสอาง เศรษฐวานิช       ๒,๐๐๐ บาท
๑๐. คุณ วิชิต - สุทธินี และด.ช. วิสุทธิ ญาณอมร                 ๒,๐๐๐ บาท
๑๑. คุณ รัตนะ-คุณ หทัยกาญจน์ และด.ญ. ตะวันวาด ทิมทอง  ๑,๐๐๐ บาท
๑๒. คุณ อัมพร ศรีสุทธิพฤทธ์ิ       ๑,๐๐๐ บาท
๑๓. คุณ วาสินี ศิวะเก้ือ                   ๑,๐๐๐ บาท
๑๔. ครอบครัว พิสิษฐเกษม                               ๑,๐๐๐ บาท
๑๕. Mr. Paul Woodhead                               ๑,๐๐๐ บาท
๑๖. คุณ วรรณวิมล  ณ นคร                                          ๑,๐๐๐ บาท
๑๗. คุณ น้อย - คุณ สมบัติ  ศรีศรกำพล                           ๑,๐๐๐ บาท
๑๘. คุณ รัศม์ิศา  ไสยวงศ์                                             ๑,๐๐๐ บาท
๑๙. คุณ วราภรณ์  วรธิติกุล                                               ๕๐๐ บาท
๒๐. คุณ สถาพร  สุทธาโรจน์                                           ๕๐๐ บาท
๒๑. คุณ สมคะเนย์ - คุณ ณิชาวดี และ
       ด.ช. ณัฐวรรษ  เกษมสำราญ                                            ๕๐๐ บาท
๒๒. คุณ ศิริพรรณ  สุทธาโรจน์                                         ๕๐๐ บาท
๒๓. น.อ. นิพัทธ  เล็กขาว                                               ๕๐๐ บาท
๒๔. คุณ เพ่ิมพงศ์  โกมลวิทยคุณ                      ๕๐๐ บาท
๒๕. บริษัท ไมโครเทค ทูล แอนด์ ดาย จำกัด                             ๕๐๐ บาท



๒๖. บริษัท ไมโครเทค โปรดักส์ จำกัด                                ๕๐๐ บาท
๒๗. คุณเทนด้ี  ไซ                                                          ๔๐๐ บาท
๒๘. รศ. พุฒิพงษ์ พุกมาน                                             ๔๐๐ บาท
๒๙. ดร. กาญจนา คำนึงกิจ                                 ๒๐๐ บาท
๓๐. คุณ ธนันต์พร  ลัคนาวิเชียร                                       ๒๐๐ บาท
๓๑. คุณ พวงพร  สุระแสน - คุณ พิมพ์พันธ์ุ  เทพศิริ               ๒๐๐ บาท
๓๒. คุณ ภิญญา  จุลินทร และครอบครัว                             ๒๐๐ บาท
๓๓. คณะนักศึกษาปริญญาโทภาควชิาสถิติ
      คณะวิทย์ ม. เชียงใหม่                                             ๑๘๐ บาท
๓๔. อ. ศุภชัย จารุสมบูรณ์                                                ๑๖๐ บาท
๓๕. รศ. ดร. ชูเพ็ญศรี วงศ์พุทธา                      ๑๕๐ บาท
๓๖. คุณ กมล สนิทธรรม                                  ๑๐๐ บาท
๓๗. คุณ วิทวัส พุกมาน                      ๑๐๐ บาท
๓๘. อ. บัณฑิตา พลับอินทร์                                  ๑๐๐ บาท
๓๙. อ. สุดารัตน์  ภักดี                      ๑๐๐ บาท
๔๐. คุณ ชัยยุทธ - คุณสิริกร - ด.ช. วิชชากร ธนทรัพย์วีรชา     ๑๐๐ บาท
๔๑. คุณ จงดี อุปการะ                                 ๑๐๐ บาท
๔๒. คุณ วิรัตน์ - คุณ ทองศรี  ศรีสุข          ๑๐๐ บาท
๔๓. คุณ บัวหอม  บุญแถม                                  ๑๐๐ บาท
๔๔. คุณ รัดเกล้า  สายหร่าย                      ๑๐๐ บาท
๔๕. คุณ ธนพันธ์  ศิริโยธิพันธ์ุ                                          ๑๐๐ บาท
๔๖. คุณ ณัฐภัสสร                                                        ๑๐๐ บาท
๔๗. คุณ นภัทร  จำนงค์วารี                                                 ๔๐ บาท
๔๘. ด.ช. สรยุทธ  อินทร์วร                                               ๔๐ บาท
๔๙. คุณ นพรัตน์  เตชะพันธ์ุรัตนกุล                                    ๒๐ บาท
๕๐. คุณ สมประสงค์  สิทธิสมบัติ                                        ๒๐ บาท
๕๑. คุณสมหวัง รัตนตรัย                                               ๘,๐๐๐ บาท

รวมเป็นจำนวนเงิน  ๙๔,๔๐๐  บาท



“ หากบุคคลใดได้เจริญมรณานุสติ

เวลาทำสมาธจิิตใจจะไม่ฟุ้งซ่าน

สงบได้เร็วเพราะได้ระลึกถึงความตาย

บ่อยๆ ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า

ก็จะทำให้บุคคลน้ันได้สร้างคุณงามความดี

ได้มากตามกำลงัความสามารถของตน

จึงเป็นผลเป็นประโยชน์แก่ชีวิต

ของบุคคลน้ันท่ีได้เกิดมาเป็นมนุษย์”




