
แจกฟรีเปนธรรมทาน

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส

¾ÃÐ¾Ø·¸à Œ̈ÒÊÍ¹

Êμ Õ¿ ¨ÍºÊ�»¯ÔºÑμ Ô

¤ÇÒÁμÒÂ:





¤ÇÒÁμÒÂ:
¾ÃÐ¾Ø·¸à Œ̈ÒÊÍ¹
Êμ Õ¿ ¨ÍºÊ�»¯ÔºÑμ Ô

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส



พิมพคร้ังท่ี 1 เมษายน 2555
จำนวนพิมพ 3,000 เลม
จัดพิมพโดย บริษัท ดีไซน ดีไลท จำกัด
 49 / 232 หมู 7 ต.เสาธงหิน
 อ.บางใหญ จ.นนทบุรี 11140
 โทร. 08-9812-2140, 08-9788-6523
แบบปกและจัดรูปเลม พิจิตร  พรมลี
พิมพท่ี บริษัท รพีปกรณ จำกัด
 44/80-84 หมู 6 ซอยกำนันแมน 36
 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง
 กรุงเทพมหานคร 10150

หนังสือดีดี ลำดับที่ 1

สนใจรับหนังสือหรือสมทบทุนเปนทุนพิมพหนังสือดีดีเลมตอไป
โทร.08-9812-2140,  e-mail : pijit24@hotmail.com

¤ÇÒÁμÒÂ:
¾ÃÐ¾Ø·¸à Œ̈ÒÊÍ¹  Êμ Õ¿ ̈ ÍºÊ�»¯ÔºÑμ Ô
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส

สัพพทานัง ธัมมทานัง ชินาติ
การใหธรรมเปนทาน ชนะการใหท้ังปวง



¤Ó¹Ó
 ความตาย เปนเรื่องที่ทุกคนไมอยากพูดถึง ไมอยากนึกถึง และ
ไมอยากแมจะเฉียดไปของแวะ หรือแมแตถาเราพูดวา “ถาวันนี้เปน
วันสุดทายที่เราจะมีชีวิตอยู เราจะทำอะไร” ก็อาจจะถูกตำหนิวา
แชงตัวเองบาง วาพูดเปนลางไมดีบาง  แตมนุษยทุกคนตองมีจุดเปลี่ยน
ของความคิด  ครั้งเมื่อผมไดมีโอกาสอานบทความนี้ทางอินเตอรเน็ท 
เร่ือง “ความตาย: พระพุทธเจาสอน  สตีฟ จอบส ปฏิบัติ” ของทาน
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส จึงทำใหไดคิด ไมใชเพราะกระแสของ
สตีฟ จอบส แตเพราะผมไดอานในชวงเวลาหลังจากท่ีไดไปงานศพของ
พ่ีที่รูจักกัน โดยท่ีผมไดพบเขาลาสุดกอนเขาตายประมาณอาทิตยกวาๆ 
ซึ่งเราไมเคยรูเลยวาจะเปนครั้งสุดทายที่ไดพบกัน มันเปนเรื่องที่ยาก
จะเขาใจและเศราใจ แตเปนเครื่องเตือนใหเราระลึกอยูเสมอวาเราควร
ใชชีวิตดวยความไมประมาท.
 ทายน้ีขอขอบพระคณุพระมหาหรรษา พระอาจารยท่ีเคารพนับถือ
ท่ีกรุณามอบบทความน้ีมาพิมพเปนหนังสือแจกเปนธรรมทาน   ขอบคุณ 
ความตายที่เปนแรงบันดาลใจใหอยากทำอะไรดีๆ เพื่อสังคม ขอบคุณ
คุณวิบูลยรัตนและคุณวริยา ปฏิมาประกร สำหรับทุนตั้งตนที่มอบให
ทั้งที่รูวาเปนเพียงแคความคิดที่จะทำหนังสือ เสมือนเปนพันธะสัญญา
และเปนเครื่องย้ำเตือนวา ถาวันนี้เปนวันสุดทาย เราจะทำใหสำเร็จ
ไดกอนไหม?

พิจิตร  พรมลี



¤Ó»ÃÒÃÀ
 ในขณะที่มนุษยจำนวนมากที่กำลังเผชิญหนากับความตาย
เพียรพยายามจะดำเนินการกอนสิ้นลมหายใจ คือ “การแบงมรดก
ซึ่งเปนทรัพยสินเงินทองใหแกบุตรหลาน” เพ่ือใหบุตรหลานไดใชเปน
เครื่องมือในการดำเนินชีวิตตอไป แตพระพุทธเจากลับแสดงออก
ในทิศทางท่ีแตกตาง เพราะมรดกท่ีพระองคทรงมอบใหแกชาวโลกซ่ึง
กำลังมีลมหายใจน้ัน คือ “มรดกธรรม” ท่ีย้ำเตือนวา “สังขารมคีวาม
เสื่อมสลายไปเปนธรรมดา เธอทั้งหลาย จงดำเนินชีวิตดวย
ความประมาทเถิด!!!” 
 “มรดกธรรม” ที่พระองคนำเสนอนั้นเปนการตรัสเตือนโดยการ
ชี้ใหทุกคนเพงพินิจดวยความใสใจตอ “สังขาร” ของบุคคลท่ีไดชื่อวา

เปน “มหาบุรุษ” ของโลกวา “สุดทายแลวก็ตองเดินทางไปสูความ
ตายอยางไรเงื ่อนไข และไรการตอรองใดๆ ทั้งสิ้น” ในหวง
เวลาของการดำเนินชีวิตนั้น อาจจะมีกษัตริยและผูคนจำนวนมาก
สยบยอม และหมอบแทบพระบาทของพระองค แตในชวงสุดทาย
ในชีวิตน้ัน พระองคไดชี้ใหทุกคนไดเห็นวา “สังขารท่ีพระองคไดอาศัย
กำลังสยบยอมตอความตายอยางน่ิงสงบ” 



 ผูคนจำนวนมากอาจะเขาใจวา ความตายเปนจุดจบของพระองค 
แตพระองคไดใหสติวา ความตายเปนจุดเริ่มตนที่ทรงคุณคาของ
ชาวโลกโดยการย้ำเตือนใหผูใดก็ตามที่ยังมีลมหายใจอยูดำเนินชีวิต
ดวยความไมประมาท จะเห็นวา “ลมหายใจของหนุมสาวอาจจะมี
ราคาถูก แตลมหายใจของผูที่กำลังเดินไปสูความตายราคากลับแพง
ย่ิง” จุดตางอยูตรงที่ “คุณคาของลมหายใจ” เพราะอีกคนไมคอยรูจัก
มักคุนกับใบหนาของ “ความตาย” แตอีกคนเริ่มคุนเคยมากยิ่งขึ้น 
เพราะความคุนเคยจึงนำไปสูการกำหนดทาทีเชิงบวกวา “ความตาย
อยูกับเราทุกลมหายใจ” และคอยเตือนใจมิใหเราประมาทประดุจ
กัลยาณมิตร
 ตัวอยางหนึ่งที่นาสนใจคือ เด็กหนุมคนหนึ่งนาม “สตีฟ จอบส” 
ผูมีความแตกตางจากคนหนุมสาวทั่วไป เพราะพากเพียรเรียนรูและ
เขาใจ “กลไกของความตาย” และนั่นถือเปนจุดเปลี่ยนที่สำคัญ
เพราะเขาไดแปรเปลี่ยน และพัฒนา “กลไกของความตายไปสูการ
สรางกลไกในโลกวิทยาศาสตร” ในขณะท่ีพุทธพจนบทที่วา “ควรรีบ
ทำสิ่งที่เราควรจะทำเสียแตวันนี้ เพราะใครเลาจะทราบวา
ความตายจะมีแกเราในวันพรุงนี ้”  ไดรับการ “แปรรูป” ไปสู



วลีสำคัญที่สตีฟย้ำเตือนตัวเองในขณะที่สองกระจกกอนออกจาก
บานไปทำงานวา “จงดำเนินชีวิตใหเปรียบประดุจวา วันนี้เปน
วันสุดทายที่คุณจะมีชีวิตอยู” ประโยคทองดังกลาวไดกลายเปน 
“แรงบันดาลใจ” ตอการเปลี ่ยนโลกทางวิทยาศาสตรไดอยาง
นาจดจำ และตรึงใจชาวโลกไปอีกแสนนาน
 ณ วินาทีนี ้ แมวารางกายของพระพุทธเจา และสตีฟ จอบส 
จะกลับคืนสูสามัญเปนดิน น้ำ ลม และไฟ ถึงกระนั้นความตาย
ไดทำใหสรุปแลว ความตายไดกลายเปนพลังทะยานแหงชีวิต
ที่ทำใหเจาชายสิทธัตถะไดใชเปนหนึ่งในเครื่องมือคนพบความเปน 
“พระสัมมาสัมพุทธเจา” และทำใหสตีฟ จอบไดคนพบสินคานาม 
“Apple” จะเห็นวา “ความตายไมใชจุดจบ แตคือจุดที่นำไปสู
การคนพบที่ยิ่งใหญ” สวนการที่เราจะคนพบหรือไม การใสใจตอ
ความตายอาจจะเปนอีกหน่ึงคำตอบท่ีรอการคนหาของพวกเราอยู!!!

ดวยสาราณียธรรม
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.



“จงดำเนินชีวิต
ใหเปรียบประดุจวา
วันน้ีเปนวันสุดทาย
ท่ีคุณจะมีชีวิตอยู”



 ในขณะท่ีกลุมคนจำนวนมากในโลกน้ี

กำลังประหว่ันพร่ันพรึงหรือหวาดกลัวตอ 

“ความตาย” 
จากมหันตภัยทางธรรมชาติ หรือวิกฤติการณอื่น ๆ 

เพราะอาจจะไมประจักษชัดวา “ความตายคืออะไร”

“จะตายเมื่อใด” และ “ตายแลวจะไปที่ไหน”  



อยางไรก็ตาม  กลุมคนบางกลุมมิไดใสใจตอคำถามเหลาน้ี

ในทางกลับกัน ไดนำเอา “ความตาย”

มาเปนเคร่ืองมือในการสรางแรงจูงใจ (Motivation)  

และแรงบันดาลใจ (Inspiration)

ที่สำคัญตอการ “เปลี่ยนแปลงโลก” 

ไมวาจะเปน “โลกภายใน”

และ  “โลกเทคโนโลยี” 



บุคคลที่สามารถนำความตาย

มาสรางแรงบันดาลใจ

เพ่ือเปลี่ยนโลกภายในคือ 

“พระพุทธเจา”



สวนบุคคลที่นำความตาย

มาสรางความกาวหนาใหแก 

“โลกเทคโนโลยี” คือ

“สตีเฟน พอล จอบส”
(Steven Paul Jobs)



 เมื่อเจาชายสิทธัตถะทรงอยูในวัยเยาว พระเจาสุทโธทนะ

พระราชบิดา  ไดทรงพยายามทุกวิถีทางใหเจาชายสิทธัตถะอยู

ครองราชยสืบตอจากพระองคโดยการผูกมัดดวยความสุขใน

ทางโลกเปนสำคัญ มุงใหเจาชายสิทธัตถะพบเห็นแตสิ่งสวยงาม 

เชน การสรางปราสาทใหประทับทั้ง 3 ฤดู จัดใหทรงอภิเษกสมรส

แตดวยเหตุที่เจาชายสิทธัตถะทรงเปนนักคิดมาตั้งแตวัยเยาว  

จึงไมอาจปดก้ันความคิดของพระองคได  วันหน่ึงเจาชายสิทธัตถะ

ไดเสด็จประพาสนคร พระองคไดทรงทอดพระเนตรเห็น คนแก  

คนเจ ็บ คนตาย และสมณะ (นักบวช)เร ียกว า เทวทูต 4

ก็ทรงรูสึกสลดหดหูในพระทัยยิ่งนัก  จนทำใหพระองคตั้งคำถาม

ตอประเด็นดังกลาว

¾ÃÐ¾Ø·¸à Œ̈Ò¡Ñº¤ÇÒÁμÒÂ 



 “แรงจูงใจ และแรงบันดาลใจ” ไดเกิดข้ึนแกเจาชายสิทธัตถะ

เมื่อทรงทอดพระเนตรเห็นเทวทูต 4 ดังกลาวนั้น ถือไดวาเปน

คำเตือนหรือสัญญาณเตือนมาจากธรรมชาติที ่เปนลักษณะ

ความเปล่ียนแปลงของชีวิตตาม กฎไตรลักษณ กลาวคือ 

จนทำใหพระองคตัดสินพระทัยออกผนวชเพื่อแสวงหาความจริง

สูงสุดคือ “โมกขธรรม หรือ พระนิพพาน” อันเปนภาวะ

ที่ไมมีการเกิด การแก การเจ็บ และการตาย และสุดทายแลว

พระองคก็ทรงคนพบความจริงดังกลาว

อนิจจัง
สรรพสิ่ง
ไมเท่ียงแท
แนนอน

ทนอยูใน
สภาพเดิมไมได

ไมสามารถบังคับ
ใหเปนไปตามความ
ตองการของเรา

ทุกขัง อนัตตา
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 สตีพ จอบส  ไดกลาวปาฐกถาในพิธีสำเร็จการศึกษาของ

บัณฑิตมหาวิทยาลัยสแตนฟอรด ป ค.ศ. 2005 และไดกลาวถึง

ประสบการณชีวิตท่ีเขาใกลกับความตายวา 

ภาพประกอบจากอินเตอรเน็ต



     “ผมครุนคิดแตเร่ืองผลการตรวจตลอดทั้งวัน ในชวงเย็นวันน้ัน 

ผมตองตัดชิ้นเน้ือไปตรวจ โดยการสอดกลองเขาทางปาก ผานคอ

ไปยังกระเพาะและลำไส จากนั้นก็ใชเข็มเจาะเขาที่ตับออนเพื่อเอ

าตัวอยางเน้ือเย่ือจากเน้ือรายน้ัน ผมรูสึกสงบน่ิง แตภรรยาของผม

ท่ีอยูดวยเลาใหฟงวาเม่ือคุณหมอสองกลองตรวจดูเน้ือเย่ือน้ันแลว
ก็เริ่มวิตกกังวล เพราะมันเปนมะเร็งตับออนที่ไมแนใจวาจะรักษา

ไดดวยการผาตัด ในที่สุดผมก็เขารับการผาตัด และตอนนี้ผมก็

สบายดี”

 “เมื ่อปที ่แลว (2004) ผมตรวจสุขภาพพบวาเปนมะเร็ง 

ผมเขารับการตรวจประมาณ 7 โมงครึ่ง และผลออกมาชัดเจนวา

มีเนื้อรายที่ตับออนของผม ผมไมรูแมกระทั่งวาตับออนคืออะไร

คุณหมอบอกกับผมวามะเร็งชนิดนี้รักษาไมหาย และผมจะอยูได

ไมเกินสามถึงหกเดือน คุณหมอแนะนำวาใหกลับบานแลวสะสาง

เรื่องสวนตัวใหเรียบรอย เหมือนเปนสัญญาณใหผมเตรียมตัวตาย 

มันดูเหมือนจะใหผมเลาเรื่องราวตางๆ ที่ผมคิดไวสำหรับ 10 ป

จากนี้ไปใหเด็กๆ ฟงใหหมดภายในสองสามเดือน มันเหมือนวา

ใหเตรียมทุกอยางใหพรอมสำหรับครอบครัวของคุณ มันเหมือน

ใหเตรียมท่ีจะลาจากไป”



     จากประสบการณดังกลาว เขาไดสรุปวา “มันเปนชวงเวลาท่ีผม

เขาใกลความตายที่สุด และผมก็หวังวาจะไมใกลไปกวานี้อีก

สำหรับอีกสิบยี่สิบปขางหนา เมื่อผานชวงนั้นมาไดผมก็นำมาเลา

ใหคุณฟงไดเต็มปาก มันไมเพียงเปนประโยชน มันเปนเรื่องของ

หลักคิดดี ๆ  อีกดวยวา ไมมีใครอยากตาย แมกระท่ังคนท่ีอยากไป

สวรรคก็ยังไมอยากตายเพื่อจะไปที่นั่น อยางไรก็ดี ความตาย

เปนจุดหมายปลายทางท่ีเรามีรวมกัน ไมมีใครหลีกเล่ียงไปได 
มันเปนเร่ืองของธรรมชาติ เพราะความตายน้ันเรียกไดวาเปน
สิ่งประดิษฐท่ีวิเศษสุดของชีวิต  มันเปนเหมือนเคร่ืองมือเปลี่ยน

ชีวิต มันสะสางคนรุนเกาเพ่ือเปดทางใหคนรุนใหม ขณะน้ีพวกคุณ

นั่นเองคือคนรุนใหม แตวันหนึ่งไมนานจากนี้ไป คุณก็จะคอยๆ

กลายเปนคนรุนเกาที่จะตองถูกสะสาง ขออภัยถามันดูเหมือน

หนังชีวิตไปหนอย แตมันก็เปนเร่ืองจริง”
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ภาพประกอบจากอินเตอรเน็ต



 รายงานจากหนังสือพิมพแทบลอยด National Enquirer

ไดเผยแพรภาพถายลาสุดของ Steve Jobs อัจฉริยบุรุษผูอยูเบ้ืองหลัง

ความสำเร็จของ iMac, iPod, iPhone และ iPad พรอมทั้งขาว

ท่ีทำใหหลายคนท่ัวโลกตองรูสึกช็อค โดยเฉพาะพนักงานในบริษัท 
Apple นั่นก็คือ อาการปวยมะเร็งที่ตับออนอาจจะทำใหจอบส

มีชีวิตอยูไดแค 6 สัปดาหเทาน้ัน ถึงกระน้ัน ความตายท่ี สตีพ จอบส

ÁÃ³Ò¹ØÊμ Ô: 
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ภาพประกอบจากอินเตอรเน็ต



กำลังเผชิญหนาอยูอาจจะไมใชเร่ืองท่ีสรางความทุกขทรมานใหแก

การดำรงชีวิตของเขามากมายนัก เพราะคร้ังหน่ึง  สตีพ จอบส  ไดเคย

เรียนรูบทเรียนดังกลาว และรับอิทธิพลเรื่อง “ความตาย” จาก

พระพุทธศาสนานิกายเซ็น ในประเทศสหรัฐอเมริกา

 ในชวงเรียนมหาวิทยาลัย จอบสเร่ิมหันมาศึกษาพุทธศาสนา

นิกายเซน เขาสนใจอานวรรณกรรมทางพุทธศาสนาหลายเลม 

และหนังสือที่มีอิทธิพล สูงสุดกับเขาคือ Zen Mind, Beginner’s 

Mind  ซึ่งเขียนโดยชุนริว ซูซุกิ กลาวกันวา หลังการศึกษาหลักธรรม

ของเซน จอบสเริ่มมีความเชื่อวา การหยั่งรูโดยสัญชาตญาณนั้น 

กอใหเกิดปญญา จึงเริ่มฝกสมาธิในหองนอนแคบๆ ที่แชรรวมกับ 
“แดเนียล คอตคี” เพ่ือนสนิท ทามกลางกล่ินธูป  และเร่ิมตนศึกษา

พุทธศาสนานิกายเซนอยางจริงจังกับ “โกบุน ชิโนะ โอโตโกวะ”

พระอาจารยชาวญี่ปุ นที ่ศูนยเซน ลอส อัลทอส (ซึ ่งภายหลัง
เมื่อจอบสเขาพิธีแตงงานแบบเซน กับ “ลอรีน เพาเวล” ในวันที่ 

18 มีนาคม 1991 พระอาจารยโอโตโกวะไดมาเปนประธานในพิธี)



 การที่สตีพ จอบสไดอานหนังสือและเรียนรูเรื่องราวเหลานี้
จากหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา รวมไปถึงการนำหลักการ

พระพุทธศาสนามาประยุกตใชในชีวิตและในโลกธุรกิจอยางจริงจัง

นั้น ทำใหวิธีคิดและการแสดงออกของเขาสอดรับกับแงมุมทาง
พระพุทธศาสนา  ดังจะเห็นไดจากการท่ีเขาไดกลาวถึงประสบการณ

เก ี ่ยวกับ “ความตาย”  ในพิธ ีสำเร ็จการศึกษาของบัณฑิต

มหาวิทยาลัยสแตนฟอรด ป ค.ศ. 2005 วา เมื่อผมอายุราว 17 ป

ภาพประกอบจากอินเตอรเน็ต



ผมไดอานประโยคเด็ดในทำนองวา ‘ถาคุณใชชีวิต ราวกับวา

แตละวันนั้นเปนวันสุดทายของชีวิต วันหนึ่งคุณจะสมหวัง’  

ผมประทับใจมาตลอด 33 ป ทุกเชาผมจะมองกระจกและ

ถามตัวเองวา ““ถาวันนี ้เปนวันสุดทาย ผมอยากทำอะไร 

และวันนี ้ผมจะทำอะไร ?” และเมื ่อใดที่คำตอบกลับมาวา

ไมอยากทำอะไร หลายๆ วันเขา คุณตองรู แลววาคุณตอง

เปลี่ยนแปลงบางอยางในชีวิตแลว”

 ในพิธีเดียวกันนี้ เขาไดชี้ใหเห็นถึงคุณูปการของความตาย
เอาไวอยางนาสนใจวา “การใชมรณานุสติเปนเครื่องมือสำคัญ
ที่จะชวยใหผมตัดสินใจเรื่องใหญของชีวิต เพราะสิ่งตางๆ 

ไมวาจะเปนความคาดหวังจากผู คนทั ้งหลาย เกียรติยศ

ชื่อเสียงท้ังปวง ความกลัวที่จะเสียหนาหรือกลัวที่จะลมเหลว

มันก็จะหายไปเมื่อเราตาย เหลือไวเพียงเรื่องที่สำคัญจริงๆ

มรณานุสตินี่เองที่จะชวยใหคุณหลบหลีกกับดักทางความคิด

ที่วาคุณไมอยากจะสูญเสียอะไร จริงๆแลวคุณไมมีอะไร
ติดตัวเลย จึงไมมีเหตุผลอะไรที่คุณจะไมทำอะไรตามที่

ใจคุณตองการ”
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 จะเห็นวา การเห็นหนึ่งในเทวทูตคือ “ความตาย” ซึ่งเปน

กฎธรรมชาติท่ีเดินทางมาทักทายและใหสติแกเจาชายสิทธัตถะน้ัน

เปนจุดเปลี่ยนในชีวิตของเจาชายไดพบกับคำวา “พุทธะ” อันนำ

ไปสูการเปล่ียนแปลงโลกภายในจนไดรับการเรียนขานพระนามวา 

“พระพุทธเจา”  ในท่ีสุด

     การมีสติตระหนักรู “ความตาย” ทุกเวลาและนาทีของสตีพ จอบส 

ทำใหเขาเขาใจความจริงวา “ชีวิตกำลังเดินหนาไปสูปากประตูของ

ความตายอยูทุกวินาที” ฉะนั้นการถาม และเตือนตัวเองอยูเนืองๆ 

ทำชาวโลกไดรูจักกับย่ีหอ (Brand) สินคาชื่อ  “Apple”  ซึ่งเปนท่ีมา  

“iMac, iPod, iPhone และ iPad”

     การตระหนักรู “ความตาย” นำไปสูการคนพบความสวางไสว
ทางจิตวิญญาณ และนำไปสูการคนพบ “โลกเทคโนโลยี” 

ที่ยิ่งใหญ การเขาใจสัจธรรมความตายของสตีพ จอบส นำไปสู

การคนพบนวัตกรรมใหมๆ  แลวนำวัฒนธรรมใหมๆ มาตอบสนอง

ความตองการข้ันพ้ืนฐานของเพ่ือนมนุษย  หากมองในสวนดี มีส่ิงดีๆ

มากมายที่ สตีพ จอบสมอบใหแกโลกใบนี้ แตมนุษยมักจะเลือก

เสพในสิ่งที่บำรุงบำเรอกิเลสทางอารมณ (Emotion) มากกวา
การใชไดจริงหรือคุณคาแทของสิ่งท่ีไดสรางมา (Function)
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 ถาบริษัทหรือองคกรของเรากำลังจะตาย หรือลมสลาย

ถามหาวิทยาลัยของเรากำลังจะตายเพราะขาดความนาเชื่อถือ

และถาเรากำลังจะตายจากโลกนี ้ หรือเรากำลังเผชิญหนา

กับความตายทุกวินาที  คำถามแรกที่เราจะตองตอบตัวเองคือ

“สิ่งแรกที่เราอยากจะทำมากที่สุดคืออะไร” ขอเพียงแค
การตอบแคคำถามแรกใหชัดเทาน้ัน  คำตอบท่ีสอง  คำตอบท่ีสาม

จะตามมาหลังจากท่ีเราสามารถตอบส่ิงแรกใหชัดเจนได

 การอัดฉีดพลังแหงความตายเขาไปในจิตใจนั้นจะสงผล
กระทบอยางรุนแรงตอเซลลประสาทใหต่ืนตัว และมุมมองตอชีวิต 
การทำงาน การทำธุรกิจจะเปลี่ยนไปอยางสิ้นเชิง ดังจะเห็นได
จากบทสรุปของบุคคลตนแบบที ่ไดนำเสนอในเบื ้องตนวา 

การคนพบความตาย  การเขาใจและตระหนักรูในความตาย
ทุกวินาทีน้ัน ทำใหเจาชายสิทธัตถะเปล่ียนแปลง “โลกทางจิต” 
ไปสูความเปน “พระพุทธเจา”  และเมื่อสตีพ จอบสไดเรียนรู 

และนำหลักการนี้มาปฏิบัติอยางตอเนื่อง จึงทำใหเขาไดคนพบ

สัจธรรมเก่ียวกับความตาย  ซึ่งการคนพบสัจธรรมของความตาย

ดังกลาว ทำใหเขาคนพบ “iMac, iPod, iPhone และ iPad” 
ในท่ีสุด



 ถึงกระนั ้น  พระพุทธเจาไดทรงตรัสเตือนมนุษยชาติ

กอนปรินิพพาน (ตาย) วา 

 “สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสูญ
ไปเปนธรรมดา ขอทานทั้งหลายจง
ดำเนินชีวิตดวยความไมประมาทเถิด”



“ความเพียรเปนสิ ่งที ่ตองรีบทำตั ้งแตวันนี ้ 
(หรือแมกระทั่งในทุกวินาทีของลมหายใจ),

ใครเลาจะรูวาเราอาจจะตายในวันพรุงน้ีก็ได”

 ความจริงคือ เราเองก็ไมทราบวาเมื่อใดเราจะเดินทางไป

สูความเส่ือม หรือจุดจบของชีวิต ดวยเหตุน้ี เราจึงควรนำ “จุดจบ

ของชวิีต” มาพัฒนาใหเปน “จุดเริม่ตนของชีวิต” โดยการเตือน

ตัวเองตามท่ีพระองคทรงเตือนเราไวในภัทเทกรัตตคาถาวา



 คำเตือนดังกลาวไดสงตอมาถึงสตีพ จอบส จนทำให

เขาไดตกผลึก และรับรูบทเรียนท่ีทรงคุณคาเก่ียวกับ “ความตาย”

จนเปนท่ีมาของประโยคทองท่ีวา 

 “คุณมีเวลาจำกัด ดังน้ันอยาเสียเวลาไปกับการใชชีวิต

แบบคนอื่น อยาตกหลุมลัทธิความเชื่อที่วาตองใชชีวิต

อยางที่ผูคนเขาคิดกันวาควรจะเปน อยาปลอยใหความคิด

ของคนอ่ืนเขามารบกวนเสียงจากใจของคุณ (Inner Voice) 

และที่สำคัญที่สุด คุณตองมีความกลาที่จะทำตามหัวใจ
และการหยั่งรู (Intuition) ของคุณ ท่ีจะชวยใหคุณบรรลุสิ่ง
ท่ีคุณตองการจะเปนจริงๆ แลวก็ปลอยใหเร่ืองอ่ืนๆ น้ันเปน
เรื่องรองไป” 

 และเพ่ือใหบรรลุความฝนและแรงบันดาลใจดังกลาว

 “จงกระหายท่ีจะเรียนรู และจงทำตนเหมือนคนโง” 
(Stay Hungry, Stay Foolish)



ภาพประกอบจากอินเตอรเน็ท

 จะเห็นวา การมีสติระลึกนึกถึงความตายในทุกวินาที
แหงลมหายใจนั ้น  นอกจากจะทำใหมนุษยไดตระหนักรู  
และใสใจตอความจริง ความดี ความงาม และความสุขแลว
ความตายเปนจุดเปลี่ยนสำคัญ  ตอการริเริ่มที่จะสรางสรรค
เรียนรู กลา ทดลอง และเปดทางใหเราคนพบทำสิ่งใหมๆ 
เหมือนดังที่ สตีพ จอบส ไดใชความตายแหวกมานแหง 
“ความกลัว” ไปสู “ความกลา” และทาทายตอความสำเร็จ
ตราบส้ินลมหายใจ.
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มรณานุสติ ใชดับทุกข  ยามทุกขมากๆ อับจนหนทาง

 - มรณานุสติ ก็จะบอกกับตัวเองวา คนเราทุกคนก็ตองตาย  
  ตอใหตองทรมานแคไหน ความทุกขนี ้ก็จะตองดับไป
  เปนการใหกำลังใจตนเอง

มรณานุสติ ใชดำรงสุข  ยามสุขมากๆ 

 - มรณานุสติ ก็จะเตือนเราวา ทุกอยางไมไดอยูกับเราตลอด
  ทั้งทรัพยสมบัติ ชื่อเสียง เกียรติยศ คนรัก ฯลฯ  อยาได

  เผลอไผลประมาทในความสุขเหลานี้  เมื่อตองดับไป ไมมี
  ใครเอาอะไรไปจากโลกน้ีไดแมแตอยางเดียว

 คือ การระลึกถึงความตายที่กำลังจะมาถึงเราในทุกขณะจิต

เพื่อชวยเตือนสติ  ไมใหเราใชชีวิตโดยความประมาท  ใหเรา

แสวงหาความดีใสตัว  ขจัดความโลภออกจากใจของเรา  และ

อาจจะเปนแรงผลักดันใหเราทำส่ิงดีๆใหเกิดขึ้นกับโลกนี้.

º·Ê‹§·ŒÒÂ



¶ŒÒ·Óä Œ́áºº¹Õé  ก็จะทำใหเราเปนคนท่ีคนอื่นรัก
¶ŒÒ·Ø¡¤¹·Óä´ŒÁÒ¡ÁÒÂáºº¹Õé  สังคมก็จะสงบสุข สมานฉันท 
มีความเมตตาและความรักใหแกกัน มีการพัฒนาในทุกๆดาน
อยางตอเน่ือง และจะเกิดสิ่งใหมๆ นวัตกรรมใหมๆ ที่เกิดจาก
แรงบันดาลใจของมรณานุสติ.

“¶ŒÒÇÑ¹¹Õéà»š¹ÇÑ¹ÊØ´·ŒÒÂ·ÕèàÃÒ¨ÐÁÕªÕÇÔμÍÂÙ‹ àÃÒ¨Ð·ÓÍÐäÃ”
 - ทำความดี ชวยเหลือผูอื่นและสังคมดวยความเต็มใจและ

ตั้งใจ  ทำบุญกุศล  รักษาศีล  ทำจิตใจใหสดใสบริสุทธ์ิ

 - ทำดีกับคนท่ีเรารัก บอกรักคนท่ีเรายังไมไดบอกหรือคนท่ี

เรารัก เชน พอแม สามี ภรรยา หรือ ลูกๆ รวมทั้งเพ่ือนรวมงาน 

หรือ ใครๆ ที่เรารัก ขอบคุณคนท่ีทำความดี หรือชวยเหลือเรา

 - ขอโทษคนที่เราทำผิดตอเขา ขออโหสิกรรมตอความผิดพลา
ดพล้ังเผลอ ที่เราไดกระทำตอเขา
 - เรงทำงานไมใหคาง คอยเตือนตัวเองใหพัฒนาศักยภาพ

ของตนเองอยางตอเน่ือง เพ่ือใหเราเกงข้ึนในทุกๆ วัน  ถามตนเอง
วา “วันน้ีเราเรียนรูอะไรเพ่ิมขึ้น”



¾ÃÐÁËÒËÃÃÉÒ ¸ÁÚÁËÒâÊ
(¹Ô Ô̧ºØ³ÂÒ¡Ã), ÃÈ.´Ã.

»ÃÐÇÑμ Ô

ติดตามผลงานของ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส
พรอมทั้งประวัติและแลกเปล่ียนความรูทางพระพุทธศาสนาไดที่
http://www.gotoknow.org/profi les/users/phramahahansa

 พระสงฆยุคใหม  ผูซ่ึงเปนนักคิดและนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา

ที่สามารถบูรณาการความรูทางพระพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหมตางๆ

เพ่ือเผยแผสูสังคมไดอยางดีเย่ียม  เปนพระสงฆยุคใหมที่กลาเปดรับความ

รูใหมๆ ชองทางใหมๆ ในการเผยแผธรรมะ  และในอีกบทบาทที่เปน

นักบริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย

แหงคณะสงฆไทย ที่จะนำวิชาการความรูทางพระพุทธศาสนาเผยแผสู

สังคม  ทานเปนนักทำงานท่ีมุงมั่นต้ังใจจนไดรับมอบหมายใหเปนผูประสาน

งานจัดงานประชุมวิสาขบูชาโลกมาหลายตอหลายครั้ง  ในดานวิชาการ

ทานก็เปนพระสงฆนักวิชาการที่บรรยายธรรมตามสถานศึกษา องคกร 

และแกผูบริหารตางๆ  เปนตัวแทนนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาไปรวม

ประชุมทั้งในประเทศและตางประเทศอยูเปนประจำ.





“
¤ÇÒÁμÒÂäÁ‹ãª‹¨Ø´¨º¢Í§ªÕÇÔμ
ËÒ¡áμ ‹à»š¹¨Ø´àÃÔèÁμ Œ¹¢Í§ªÕÇÔμ

“
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส


