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การเตรียมตัวก่อนตายในพระพุทธศาสนาเถรวาท๑
นางวัณณา พัดเกาะ
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ภาคพิเศษ)
ศูนย์บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครราชสีมา

บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์เล่มนี้ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ๓ ประการ คือ (๑)เพื่อศึกษาความตายใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท(๒) เพื่อศึกษาการเตรียมตัวก่อนตายในพระพุทธศาสนาเถรวาท (๓) เพื่อ
ศึกษาการเตรียมตัวก่อนตายตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาทเพื่อนามาปรับใช้ในสังคมไทยปัจจุบัน
โดยทาการศึกษาจาก พระไตรปิฎก หนังสือตาราทางพระพุทธศาสนาที่มีความเกี่ยวข้อ งกับการวิจัยใน
ครั้งนี้
ผลการวิจัยพบว่าคาว่า ความตาย หมายถึง การสิ้นชีวิต มีเหตุที่ทาให้เกิดขึ้น ๔ประการ
คือ อายุกขยระมรณะ ได้แก่ ตายเพราะสิ้นอายุกัมมักขยะมรณะ ได้แก่ ตายเพราะสิ้นกรรม อุภยักขยะ
มรณะ ได้แก่ ตายเพราะสิ้นทั้งอายุและกรรมทั้งสองพร้ อมกันอุปัจเฉทกมรณะ ได้แก่ ตายเพราะกรรม
เข้าไปตัดรอนส่ว นการเตรียมตัวก่อนตายนี้เป็นการนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประพฤติ
ปฏิบัติ คือ ให้ล ะเว้นการทาความชั่วอันเป็นหนทางที่จะนาพาชีวิตไปสู่ อบายภูมิ และให้ประพฤติ
ปฏิบัติแต่ความดีงามโดยการนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติ ได้แก่ กุศลมูล ๓ โกศล ๓
สัมปรายิกัตถประโยชน์ กุศลกรรมบถ ๑๐ บารมี ๑๐ บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ เป็นต้น
การเตรียมตัวก่อนตายในพระพุทธศาสนา เป็นการเตรียมความพร้อมของชีวิต ปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ทรงสอนเพื่อจะใช้เป็นเกราะป้องกันตนเอง ไม่ให้
นาพาชีวิตของตนไปสู่ความเสื่อมตกอบายภูมิ ทุคติ วินิบาต เมื่อความตายมาเยียน จะทาอย่างไรให้
ชีวิตเบื้องหลังความตายไม่เดือดร้อน สงบร่มเย็น อยู่ในดินแดนที่เรียกว่า สุคติภูมิ สาหรับหลักธรรมที่
ใช้เป็นวิธีการในเตรียมตัวก่อนตายในพระพุทธศาสนาที่จะนามาปรับใช้ในสังคมไทย คือ กุศล ๓ โกศล
๓ สัมปรายิกัตถประโยชน์ กถาวัตถุ ๑๐ กุศลกรรมบถ ๑๐ บารมี ๑๐ บุญกิริยาวัตถุ ๑๐
การสร้างบุญชั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาเถรวาท ทุกคนสามารถทาได้โดยไม่เสียเงินทอง
ให้การสร้างบุญนี้ ตนเองเป็นผู้กระทาเอง นั่นก็คือ การนาหลักสติปัฏาาน ๔ หลักมรณัสสติ โยนิโส
มนสิการ และอัปปมาทธรรม ซึ่งเป็นหลักธรรมที่บุคคลทุกคนจะต้องนามาปฏิบัติ และพิจารณาอยู่
๑

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตร พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖.
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อย่างเนืองๆเพื่อไม่ให้ตนเองหลงใหลมัวเมาหลงระเริง กับชีวิตที่ไม่มีความแน่นอน เพราะมีความตาย
รอคอยอยู่เบื้องหน้า
ABSTRACT
This thesis consisted of three purposes. They were to (1) study death in
Theravada Buddhism, (2) study preparation before death, and (3) apply the
preparation of death in Theravada to Thai society. Data were studied from Tripitaka,
and Buddhism texts related to the research.
Studying death in Theravada Buddhism was found that the word “death”
referred to the end of life. There four cases of death. They were
(1)Ayukkhayaramorana, death based on life expiration, (2)Kummukkhayamorana,
death based on action expiration, and (3) Ubhayukkhayamorana, death based on the
end of life and action, and (4) Upucchetakamorana, death because of being
destroyed by the action. Death preparation happened by applying Buddhism
Dhamma by avoiding bad ways for a hell. However, three roots of good action,
three skills, three wholesome course of action, ten perfections, and ten bases of
meritorious action .from Bhuddhism Dhamma principles should be taken for real
practice.
A study of death preparation was found that the preparation before death in
Theravada Buddhism was readiness of life based on Dhamma principles taught by
Buddha. It was armour to prevent themselves from the hell after the death. Thus, in
order to make life after death quiet and peaceful, Buddhism Dhamma principles such
as three roots of good action, sam- raa-y -g t-t r -y ht ten su e ts for
discussion, ten wholesome courses of action, ten perfections, and ten bases of
meritorious actions should be taken for real practice in Thai society.
Applying the preparation of death in Theravada to Thai society was found
that it was the highest state of making merit in Theravada Budhism. Everybody no
matter rich or poor could make merits by themselves, that was, applying four
foundations of mindfulness, death consciousness, Yonisomanasikan and
Uppamatham to their daily life by having a continuous consideration so that this
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behavior would prevent themselves from being immersed in life addiction. Life was
not sure because the death was waiting for ahead.

๑. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
พระพุทธศาสนากล่าวว่า การที่มนุษย์ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏที่แสนจะ
ยาวนานนี้ไม่ถึงซึ่งนิพพานเสียที ก็เนื่องด้วยมนุษย์มีอวิชชา คือ ความไม่รู้แจ้งในทุกข์ว่ามีอยู่ ความไม่รู้
แจ้งในเหตุแห่งทุกข์ ความไม่รู้แจ้งในความดับทุกข์ ความไม่รู้แจ้งในการปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ คือไม่
รู้แจ้งในอริยสัจ ๔ และอริยมรรค ๘ จึงเป็นเหตุให้มนุษย์เวียนว่ายตายเกิดไม่จบไม่สิ้น และชีวิตใน
สังสารวัฏนั้นเป็นชีวิตที่เสี่ยงภัยมาก เพราะเมื่อเราเกิดมาแล้ว หากอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้ออานวยต่อ
การสร้างความดี เราอาจจะพลาดพลั้งไปทาบาปอกุศล เพราะขาดกัลยาณมิตรคอยชี้แนะในหนทาง
แห่งการสร้างความดี เมื่อละโลกไปแล้ว แรงกรรมที่เรากระทาไว้ย่อมจะส่งผลให้เรามีโอกาสไปเกิดใน
อบายภูมิได้มาก
พระพุทธศาสนาสอนให้เราระลึกถึงความจริงแห่งชีวิต เพื่อป้องกันความประมาทความมัว
เมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาว ความมัวเมาในความไม่มีโรคและความมัวเมาในชีวิต เพื่อไม่ให้ต้องเศร้า
โศกเสียใจในเมื่อตนเองต้องพลัดพราก จากบุคคลและสิ่งที่ตนเองชอบใจ และเพื่ อให้ยึดมั่นในกฎแห่ง
กรรม มุ่งทาแต่ความดีห ลีกหนี ความชั่ว พระพุทธองค์จึงสอนให้ เราระลึกถึงความจริงแห่งชีวิต ๕
ประการ ที่ควรจะนามาพิจารณาอยู่เนืองว่า เรามีความเป็นธรรมดา เราไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ เรามี
ความเจ็บไข้เป็นธรรมดา เราไม่ล่วงพ้นจากความเจ็บไข้ไปได้ เรามีความตายเป็นธรรมดา เราไม่ล่วงพ้น
ความตายไปได้ ราจาต้องพลัดพรากจากบุคคลและสิ่งของที่เรารักเราชอบใจทั้งสิ้น เรามีกรรมเป็นของ
ตัวเอง เราทาดีจะได้ดี ทาชั่วจะได้ชั่ว
มนุษย์ทุกคนไม่สามารถที่จะหลีกหนีจากความตายไปได้ มนุษย์ควรที่จะเตรียมตัวให้พร้อม
ก่อนตาย และจะต้องตายอย่างมีคุณภาพ ตายอย่างมีสติและสมศักดิ์ศรีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่แสนจะ
ยากยิ่ง เมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้ว จะต้องไม่ไปมือเปล่า มนุษย์จะต้องนาบุญกิริยาวัตถุทั้ง ๓ ประการ
คือ ทาน ศีล ภาวนา ไปด้วย เพื่อป้องกันตนเองไม่ให้ตกอยู่ใน อบายภูมิ ทุคติ วินิ บาต และนรก ด้วย
เหตุนี้เองจึงเป็นแรงผลักดันให้ผู้วิจัยมีความสงสัยใคร่รู้ว่า เมื่อทุกชีวิตจะต้องตายลาลับจากโลกนี้ไป
ก่อนที่จะตาย เราจะมีวิธีการเตรียมตัว เตรียมความพร้อมก่อนตายได้อย่างไร มีหลักธรรมใดบ้างทาง
พระพุทธศาสนา ที่เราจะนามาปฏิบัติเพื่อป้องกันตนเอง ไม่ให้พบเจอกับ อบายภูมิ ทุคติ วินิบาต และ
นรก เมื่อความตายต้องมาเยือนเราจริงๆ

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๑.๒.๑ เพื่อศึกษาความตายในพระพุทธศาสนาเถรวาท
๑.๒.๒ เพือ่ ศึกษาการเตรียมตัวก่อนตายในพระพุทธศาสนาเถรวาท
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๑.๒.๓ เพื่อศึกษาการเตรียมตัวก่อนตายตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาทเพื่อนามาปรับ
ใช้ในสังคมไทยปัจจุบัน

๓. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัย เอกสาร (Documentary Research) มีวิธีการดาเนินการวิจัย
ต่อไปนี้
๑.๓.๑ ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นปาม (Primary Sources) คือ
พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙
๑.๓.๒ ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากชั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources) ได้แก่
อรรถกถา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตาราวิชาการ และรายงานการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับงานวิจัยนี้
๑.๓.๓ วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดตามกรอบของวัตถุประสงค์ และประเด็นดังต่อไปนี้ ความ
ตายในพระพุทธศาสนาเถรวาท การเตรียมตัวก่อนตายในพระพุทธศาสนาเถรวาท และการเตรียมตัว
ก่อนตายตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาทเพื่อนามาปรับใช้ในสังคมไทยปัจจุบัน
๑.๓.๔ เรียบเรียง และสรุปผลการวิจัยพร้อมข้อเสนอแนะ
๑.๓.๕ นาเสนอผลการวิจัยโดยพรรณนาวิเคราะห์

๔. สรุปผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่องการเตรียมตัวก่อนตายในพระพุทธศาสนาเถรวาท โดยทาการศึกษา
วิจัย ๓ หัวข้อคือ (๑) เพื่อศึกษาความตายในพระพุทธศาสนาเถรวาท (๒) เพื่อศึกษาการเตรียมตัว
ก่อนตายในพระพุทธศาสนาเถรวาท (๓) เพื่อศึกษาการเตรียมตัวก่อนตายตามหลักพระพุทธศาสนา
เถรวาทเพื่อนามาปรับใช้ในสังคมไทย สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
ความตายในพระพุทธศาสนาเถรวาท
จากการศึ ก ษาเรื่ อ งความตายในพระพุ ท ธศาสนา พอสรุ ป ได้ ว่ า ความตายใน
พระพุทธศาสนานี้ตรงกับ คาว่า “มรณะ” แปลว่า ความตาย นี้ มีศัพท์ทางวิชาการที่หมายถึงความ
ตาย หลายศัพท์ด้วยกันขึ้นอยู่กับาานะและประเภทของบุคคล เช่น จุติ ดับ ทากาละ แตกกายลาลาย
ขันธ์ การทิ้งร่างเก่า มรณภาพ อสัญกรรม อนิจกรรม นิพพาน ปรินิพพาน ดังนั้น ความตาย หมายถึง
การสิ้นชีวิต มีเหตุที่ทาให้ปรากฏเกิดขึ้น ๔ ประการ คือ อายุกขยระมรณะ ได้แก่ ตายเพราะสิ้นอายุ
กัมมักขยะมรณะ ได้แก่ ตายเพราะสิ้นกรรม อุภยักขยะมรณะ ได้แก่ ตายเพราะสิ้นทั้งอายุและกรรม
ทั้งสองพร้อมกัน อุปัจเฉทกมรณะ ได้แก่ ตายเพราะกรรมเข้าไปตัดรอน
จากความหมายดังกล่าวความตายยังสามารถแบ่งเป็น ลัก ษณะของความตายซึ่งมีทั้งหมด
๔ ลักษณะ ได้แก่ (๑) อายุกขยมรณะ คือ ตายเพราะถึงเวลาที่จะต้องตายหรือตายเพราะหมดอายุขัย
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(๒) กัมมักขยมรณะ คือ ตายเพราะสิ้นบุญสิ้นกรรม (๓) อุภยักขยมรณะ คือ ตายเพราะสิ้นอายุขัย
และสิ้นบุญ (๔) อุปัจเฉทกมณะ คือ ตายเพราะกรรมตัดรอน
ความตายที่ปรากฏในพระไตรปิฎก ในพระพุทธพจน์ได้ปรากฏมีการกล่าวถึงการตายไว้
ว่า ความตาย หรือ มรณะ หรือ มฤตยู ว่าเป็นการเดินทางสู่ ปรโลก
ในพระพุ ท ธศาสนายั ง กล่ า วว่ า ความตายเป็ น กระบวนการข องสั ง สารวั ฏ ซึ่ ง
พระพุทธศาสนาได้กล่าวว่าเหตุปัจจัยที่จะนาพามนุษย์ให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏนี้อีก
ก็เพราะมนุษย์มี อวิชชา คาว่า อวิชชานี้ ก็คือ ความไม่รู้แจ้งนั่นเอง ไม่รู้แจ้งว่านี้ นี่คือ ความทุกข์ นี่คือ
หนทางแห่งความดับทุกข์ นี่คือวิธีปฏิบัติเพื่อจะนาไปสู่การดับทุกข์ อวิชชาเป็นเหตุปัจจัยแห่งความไม่รู้
แจ้งในสัจธรรม อวิชชา กิเลส ตัณหา นั้น นอกจากจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์โลกต้องไปเกิดอีกแล้ว
ยังเป็นเหตุเป็นปัจจัยโดยตรง ให้สัตว์โลกเกิดความเศร้าโศก คร่าครวญ เสียใจ หดหู่ใจ เป็นทุกข์ ใน
ปัจจุบันอีกด้วย ทั้งนี้เนื่องจาก อวิชชา กิเลส ตัณหา ทาให้สัตว์โลกปรารถนาในกามคุณทั้ง ๕ คือ รูป
สวยๆ เสียงเพราะๆ กลิ่นหอมๆ รสอร่อยๆสัมผัสที่นุ่มนวล แต่กามคุณทั้ง ๕ เป็นของไม่เที่ยง เกิดขึ้น
แล้วย่อมดับไปเป็นธรรมดา การพลัดพรากจากสิ่งที่รัก และการประสบกับสิ่งที่ไม่น่ารั ก จึงเป็นสิ่งที่
ต้องเกิดขึ้นตามปกติวิสัยของสัตว์โลก สัตว์โลกทั้งหลายเมื่อไม่ได้ตามปรารถนา ย่อมขัดเคือง เศร้าโศก
คร่ าครวญ เสี ย ใจ หดหู่ ใจ เกิดความทุกข์ เมื่ออวิช ชา กิเลส ตัณหาดับสนิทแล้ว ย่อมไม่ติดใจ ไม่
เพลิดเพลิน ไม่ถามถึง ไม่กาหนัด ในกามคุณทั้ง ๕ คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส เมื่อพลัดพรากจากสิ่ง
ที่รัก และประสบกับสิ่งที่ไม่น่ารัก ย่อมไม่ขัดเคือง ไม่ยินดียินร้าย ย่อมอยู่เป็นสุข ความทุกข์ในปัจจุบัน
จึงดับสนิทไปด้วย
การที่จะดับ อวิชชา กิเลส ตัณหา กรรม และผลของกรรม ให้ดับสนิทได้นั้น จะต้องปฏิบัติ
ตามอริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ ซึ่งโดยสรุปได้แก่การปฏิบัติสมถกรรมาาน และวิปัสสนากรมาาน ผล
ของการปฏิบั ติส มถกรรมาาน และวิปัส สนากรรมาานดังกล่ าว จะทาให้ ส ามารถละกิเลส ตัณหา
อุปาทาน กรรม และผลของกรรมได้โดยเด็ดขาด ทาให้เหตุและปัจจัยที่จะทาให้ต้องไปเกิดอีก ดับสนิท
การเกิดอีก จึงไม่มี ไม่ต้องกลับเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏอีกต่อไป เป็นการพ้นทุกข์ตลอดกาล
นิรันดร
พระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงเหตุและปัจจัยแห่งความตายไว้มี ๓ สาเหตุปัจจัย ได้แก่ (๑)
ความดับของรูปนามที่เรียกว่า ภังคขณะ (รูปนามมีอาการ ๓ คือ อุปปาทะ าีติ ภังคะ แปลว่า ความ
เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป) แม้สัตว์ยังมีชีวิตอยู่แต่รูปนามก็เกิดดับตลอดเวลา (๒) การมีอยู่ของคน สัตว์
ต้นไม้ อันเป็นโวหารของชาวโลกที่ใช้เรียกกัน ทั่วๆ ไป แต่โดยปรมัตถ์ที่เพ่งถึงแก่นแท้แล้ว ไม่มีสัตว์
ตาย และต้นไม้ก็ไม่มีชีวิตินทรีย์มีแต่ อุตุชรูปเท่านั้น (๓) การปรินิพพานของท่านผู้สิ้นอาสวะ ได้แก่
พระสัมมาสัมพุทธ เจ้า พระอรหันต์
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ในส่วนของความตายกับกรรมในทางพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากล่าวว่ากุศลกรรม
ดี อกุศลกรรมซึ่งบุคคลได้ทาไว้แล้วนั้น ได้สั่งสมจดจาไว้ สั่งสมไว้ในจิต ซึ่งสั่งสมไว้ในจิตส่วนที่เรียกว่า
“จิตไร้สานึก” การเกิดและการตายของสัตว์โลกต่างๆ ตามปกติจะมีลักษณะอย่างเดียวกัน คือ ขณะ
เมื่อกาลังจะถึงแก่ความตาย บุญ บาป กุศล อกุศล อย่างใดอย่างหนึ่งที่เคยทาไว้แล้ว จะมาปรากฏใน
ภวังคจิต เรียกว่า กรรมอารมณ์ กรรมนิมิตอารมณ์ และคตินิมิตอารมณ์ อย่างใดอย่างหนึ่ง ยกเว้นผู้ที่
ได้เคยฝึกอบรมจิตมาก่อน จนมีความสามารถพิเศษ เช่น ผู้ที่ปฏิบัติสมถะกรรมาานจนได้ฌานอย่าง
ชานิชานาญแล้ว เมื่อกาลังจะถึงแก่ความตาย ก็จะกาหนดจิตให้มีฌานเป็นอารมณ์ จิตที่มีฌานเป็น
อารมณ์นั้นกาลังสูงมาก หากถึงแก่ความตายลงในขณะนั้น ก็จะไปเกิดในพรหมโลก
การเตรียมตัวก่อนตายในพระพุทธศาสนาเถรวาท
การเตรียมตัวก่อนตายนี้เป็นการนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติ คือ
ให้ละเว้นการทาความชั่วอันเป็นหนทางที่จะนาพาชีวิตไปสู่อบายภูมิ อันเป็นภพภูมิแห่งความเสื่อมของ
ชีวิตโดยให้ละเว้น จากการประพฤติความ และให้ประพฤติปฏิบัติแต่ความดีงามโดยการนาหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติ ได้แก่ กุศลมูล ๓ โกศล ๓ สัมปรายิกัตถประโยชน์ กุศลกรรมบถ ๑๐
บารมี ๑๐ บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ เป็นต้น
การเตรียมตัวก่อนตายในพระพุทธศาสนาเถรวาทเพื่อนามาปรับใช้ในสังคมไทยปัจจุบัน
การเตรียมตัวก่อนตายในพระพุทธศาสนาเถรวาทนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมของชีวิต
เตรียมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ที่จะเป็นเกราะป้องกันตนเอง ไม่ให้นาพาชีวิตของตนไปสู่ความ
เสื่อมตกอบายภูมิ ทุคติ วินิบาต เมื่อความตายมาเยียน จะทาอย่างไรให้ชีวิตเบื้องหลังความตายไม่
เดือดร้อน สงบร่มเย็น อยู่ในดินแดนที่เรียกว่า สุคติภูมิ สาหรับหลักธรรมที่ใช้เป็นวิธีการในเตรียมตัว
ก่อ นตายในพระพุ ท ธศาสนาที่ จ ะน ามาปรั บ ใช้ ใ นสั ง คมไทย คื อ กุ ศ ล ๓ โกศล ๓ สั ม ปรายิ กั ต ถ
ประโยชน์ กถาวัตถุ ๑๐ กุศลกรรมบถ ๑๐ บารมี ๑๐ บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ การเตรียมตัวก่อนตายใน
พระพุ ท ธศาสนาเถรวาทเพื่ อ น ามาปรั บ ใช้ ใ นสั ง คมไทยปั จ จุ บั น นี้ เป็ น การสร้ า งบุ ญ ชั้ น สู ง สุ ด ใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท ทุกคนสามารถทาได้โดยไม่เสียเงินทองให้การสร้างบุญนี้ ตนเองเป็นผู้กระทา
เอง นั่นก็คือ การนาหลักสติปัฏาาน ๔ หลักมรณัสสติ โยนิโสมนสิการ และอัปปมาทธรรม ซึ่งเป็น
หลักธรรมที่บุคคลทุกคนจะต้องนามาปฏิบัติ และพิจารณาอยู่อย่างเนืองๆเพื่อไม่ให้ตนเองหลงใหลมัว
เมาหลงระเริง กับชีวิตที่ไม่มีความแน่นอน เพราะมีความตายรอคอยอยู่เบื้องหน้า
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