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หนังสือ เรื่อง ทำไม ของ พระ อาจารย์ ชย สา โร 
เป็นการ รวม ธรรม เทศนา ๕ เรื่อง ได้แก่ เกิดมาทำไม 
เข้าวัดทำไม หลับตาทำไม ทุกข์ทำไม และ ตายก่อน
ตายทำไม ซึง่ เคย จดั พมิพ ์ทัง้ ใน ลกัษณะ รวม เลม่ และ พมิพ ์
แยก เล่ม ตั้งแต่ มกราคม ๒๕๔๘ ฉบับ แยก เล่ม หมด ไป 
นาน แลว้ ใน ครัง้ นี ้จงึ จดั พมิพ ์ขึน้ ใหม ่เพือ่ สะดวก ใน การ อา่น 
การ พก พา และ การ เผยแผ่ ขอ ให้ ทุก ท่าน ที่ มี ส่วน ช่วย ใน 
การ ผลิต และ เผยแผ่ หนงัสือ ได้ รับ อานิสงส์ จาก การ บำเพ็ญ 
บุญ ที่ เกิด จาก การ ให้ ธรรม เป็น ทาน ขอ ให้ มี ความ สุข ความ 
 เจ ริญ ยิ่งๆ  ขึ้น ไป

ท้าย นี้ คณะ ศิษย์ ขอก ราบ นมัสการ ขอบพระคุณ 
พระ อาจารย์ ชย สา โร ที่ ได้ เมตตา อนุญาต ให้ พิมพ์ หนังสือ 
เพือ่ แจก เปน็ ธรรม ทาน และ ที ่ได ้อบรม สัง่ สอน ลกู ศษิย ์และ 
ญาติโยม อย่าง สม่ำเสมอ ตลอด มา

    คณะ ศิษยานุศิษย์
    ธันวาคม ๒๕๕๒



ทุกวันนี้เรากำลังใช้ช
ีวิตอย่างไร

ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้าย
ของชีวิตเรา เราพอใ

จไหม

ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้าย
ของชีวิตของคนรอบข

้าง

แล้วเราพอใจกับสิ่งท
ี่เคยทำ 

สิ่งที่เคยพูดกับคนๆ 
นั้นไหม

มีอะไรบ้างไหมที่เรา
ยังไม่ได้ทำที่คิดว่าด

ี อยากจะทำ

แต่ไม่เคยทำสักที ม
ีแต่ จะ จะ จะ จะ 

จะ

มีอะไรบ้างไหมที่เรา
คิดจะแก้ไขนานแล้ว

แต่ไม่ได้แก้ไขสักที 
มีแต่ จะ จะ จะ จ

ะ จะ

ความตายไม่ได้สนใ
จความรู้สึกของเรา

ไม่เกรงใจเลยว่าเรา
รู้สึกพร้อมหรือไม่พร

้อมอย่างไร

สิ่งทั้งหลายเป็นไปต
ามเหตุตามปัจจัยขอ

งมัน

ไม่เคยเป็นไปตามคว
ามต้องการของเรา

เพราะธรรมชาติเป็นอ
ย่างนี้แหละ

ชีวิตเราจึงมีค่า. . .
 มีค่าทุกลมหายใจ
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วัน นี้ พวก เรา ทั้ง หลาย ได้ มี โอกาส มา บำเพ็ญ กุศล 
เพื่อ อุทิศ แด่ โยม ผู้ ล่วง ลับ การ บำเพ็ญ กุศล นั้น เป็น สิ่ง ที่ 
เรา แต่ละ คน ต้อง ตั้งใจ ทำ เพราะ กุศล ไม่ใช่ สิ่ง ที่ จะ เกิด ขึ้น 
เอง เพยีง เพราะ วา่ มา ใน วดัวา อาราม คอื สถาน ที ่ซึง่ สรา้ง ไว ้
เพือ่ เปน็ ที ่บำเพญ็ กศุล โดย เฉพาะ การ ประกอบ พธิ ีดว้ย กาย 
และ วาจา ยงั ไมใ่ช ่ตวั กศุล กศุล เปน็ สิง่ ที ่เกดิ ขึน้ ใน จติใจ ของ 
เรา แต่ละ คน สิ่ง แวดล้อม เป็น แค่ ส่วน ประกอบ บรรยากาศ 
ที่ เอื้อ ต่อ การ บำเพ็ญ แต่ มัน สำคัญ ที่ เรา

การ ขอ ศีล ก็ ถือว่า เป็น จุด เริ่ม ต้น อัน งดงาม ของ การ 
บำเพ็ญ กุศล ทั้งนี้ เพราะ เป็น พิธีกรรม ของ การกล่าว คำ 
ยืนยัน ความ มุ่ง มั่น ใน ความ ดี ของ ฝ่าย ญาติโยม พิธีกรรม นี้ 
จะ สมบูรณ์ ผู้ ที่ ขอ ศีล ต้อง จริงใจ กุศล จึงเกิด ขึ้น หนึ่ง ด้วย 

* พระธรรมเทศนาในงานพระราชทานเพลิงศพ
 พล.ต.ต.ประวัติ ปัจฉิมสวัสดิ์ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๗
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ความ ดำร ิชอบ การ สมาทาน ความ ตัง้ อกตัง้ ใจที ่จะ ควบคมุ 
กาย วาจา ของ ตน ให ้อยูใ่นขอบเขต ขอบขา่ย ของ ศลี ธรรม 
ถา้ หากวา่ การ กลา่ว คำ สมาทานศลี เปน็การ ยนืยนั วา่ ตวั เอง 
พอใจ สมคัร ใจ ยนิด ีที ่จะ รกัษา ตอ่ ไป กศุล ธรรม ก ็เกดิ ขึน้ ใน 
จิตใจ ของ เรา ทันที ยิ่ง กว่า นั้น ใน กรณี ของ ผู้ ที่ มี ความ รัก มี 
ความ เคารพใน ศีล ของ ตน นาน แล้ว การ กล่าว คำ สมาทาน 
ศีล แต่ละ ข้อ อาจ ทำให้ เกิด ปีติ ความ ปลาบปลื้ม อยู่ ใน ใจ 
พอ กล่าว คำ ว่า “ปาณา ติปา ตา เวรมณี สิกขา ป ทัง สมา 
ทิ ยา มิ” ความ รู้ ความ มั่นใจ ว่า ตัว เอง บริสุทธิ์ ใน ศีล ข้อ นั้น 
และ พรอ้ม ที ่จะ รกัษา ความ บรสิทุธิ ์ตอ่ ไป ทำให ้เกดิ ความ ชืน่ 
ใจ เกิด ความ รู้สึก ที่ เรียก ว่า ปราโมทย์ ซึ่ง นำ ไป สู่ ปีติ ปีติ 
ใน คณุ งาม ความ ด ีของ ตน ที ่เรา สงัเกต เหน็ อยู ่ใน ปจัจบุนั นัน้ 
คือ ตัว กุศล พิธีกรรม ต่างๆ เป็น สิ่ง ที่ ดี สำหรับ ผู้ มี ศรัทธา 
และ ปัญญา แต่ อาจ จะ ไม่ เกิด ประโยชน์ อะไร เลย สำหรับ 
 ผู้ ที่ ขาด ศรัทธา ขาด ความ ตั้งใจ หรือ ขาด ปัญญา

เรา มา รวม กัน วัน นี้ เพื่อ บำเพ็ญ กุศล พระพุทธ องค์ 
ตรัส ไว้ ว่า บุญ กุศล ที่ เรา ถือว่า เป็น สิ่ง มี ค่า จะ เกิด ขึ้น ด้วย 
การก ระ ทำ หลาย อย่าง เกิด ด้วย การ สมาทาน ศีล ก็ มี เกิด 
ด้วย การ ให้ ทาน ก็ มี แต่ ที่ สำคัญ ที่สุด หรือ ที่ จะ เกิด อย่าง 
สมบรูณ ์ทีส่ดุ คอื บญุ กศุล ที ่เกดิ จาก การ ภาวนา การ ภาวนา 
นั้น ไม่ใช่ เรื่อง การ นั่ง หลับตา กำหนด อารมณ์ กรรมฐาน 
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อย่าง เดียว คำ ว่า “ภาวนา” นั้น มี ความ หมาย ว่า ทำให้ 
ม ีขึน้ ทำให ้สิง่ ด ีงาม ที ่ยงั ไม ่เกดิ ขึน้ ให ้เกดิ ขึน้ และ สิง่ ที ่ด ีงาม 
ที่ เกิด ขึ้น แล้ว ให้ เจริญ งอก งาม ยิ่งๆ ขึ้น ไป นี้ คือ การ ภาวนา 
การ ภาวนา ซึง่ เปน็การ มุง่ มัน่ ที ่จะ ทำให ้บญุ กศุล เกดิ ขึน้ และ 
เกิด แล้ว เจริญ งอกงาม อยู่ ใน จิตใจ ของ เรา โดยตรง สิ่ง ที่ เรา 
ต้องการ ให้ เกิด ขึ้น ที่ เรียก ว่า บุญ กุศล นั้น เรา อาจ จะ แบ่ง 
ออก เปน็ สอง ประเภท ประเภท หนึง่ ก ็คอื อารมณ ์ฝา่ย ด ีงาม 
อย่าง เช่น ความ กตัญญู กตเวที เป็นต้น อีก ประเภท หนึ่ง ก็ 
คือ อารมณ์ ฝ่าย ปัญญา

พระพุทธ องค์ ให้ เรา เรียน รู้ จาก ประสบการณ์ ชีวิต 
ทุก อย่าง ตั้ง ท่าที ของ ตน ไว้ ว่า เรา เป็น นักศึกษา ชีวิต ถ้า 
ไม่ มอง ชีวิต อย่าง นั้น ไม่ ตั้งใจ อย่าง นั้น เรา มัก จะ หลงใหล 
ไป กับ ความ รู้สึก ชั่ว แวบ ที่ เกิด ขึ้น เมื่อ มี สิ่ง มาก ระ ทบ ทาง ตา 
หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ความ รู้สึก ที่ เป็น อันตราย ใน ขณะ นั้น 
คือ ความ ยินดี และ ความ ยินร้าย ผู้ ที่ ไม่ มุ่ง มั่น ใน การ ศึกษา 
ใน การ ทำให้ คุณ งาม ความ ดี เกิด ขึ้น ทำให้ คุณ งาม ความ ดี ที่ 
เกดิ ขึน้ นัน้ เจรญิ งอกงาม นัน้ มกั จะ ใช ้ชวีติ ใน การ สะสม สิง่ ที ่
ทำให้ รู้สึก ยินดี และ ใน การ หนี จาก หรือ การ สู้ กับ สิ่ง ที่ ทำให้ 
เกิด ความ รู้สึก ยินร้าย ชีวิต จึง ไม่มี วัน สงบ เพราะ ว่าการ ที่ 
เรา จะ จดัแจง ชวีติ ควบคมุ สิง่ แวดลอ้ม ควบคมุ สิง่ ทัง้ หลาย 
ทั้ง ปวง ให้ อยู่ เป็น ที่ พอใจ ตลอด เป็น ไป ไม่ ได้ การ ที่ เรา จะ 
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ไม่ ต้อง ไป เจอ กับ สิ่ง ที่ ทำให้ เกิด ความ รู้สึก ยินร้าย เป็น ไป ไม่ 
ได้ จึง เป็น ความ พยายาม ที่ ลมๆ แล้งๆ ที่ ทำให้ เรา เป็น 
ทุกข์ ขัดข้อง อยู่ ตลอด เวลา ส่วน ชาว พุทธ เรา ผู้ ที่ ใฝ่ จะ เป็น 
นกั ภาวนา ยอ่ม รู ้ด ีวา่ เรา สามารถ ได ้กำไร คอื ได ้บญุ ได ้กศุล 
แม้ จาก สิ่ง ที่ เรา ไม่ ชอบ แม้ จาก สิ่ง ที่ ไม่ น่า ปรารถนา มัน ขึ้น 
อยู่ กับ ปัญญา อยู่ ที่ การ ชำระ ความ ยินดี ใน สิ่ง จอม ปลอม 
ด้วย การ ยินดี ใน การ ฝืน กิเลส ยินดี ใน การ สู้ สิ่ง ยาก ยินดี ใน 
การ ฝ่าฟัน อุปสรรค เพื่อ คุณ งาม ความ ดี เพื่อ บุญ เพื่อ กุศล 
เรยีก วา่ เปน็ พวก บญุ นยิม เรา นยิม บญุ มากกวา่ จะ นยิม วตัถ ุ
มากกวา่ ที ่จะ นยิม สิง่ ชอบ หรอื สิง่ ที ่เรา ยนิด ีไม ่ถงึ กบั ปฏเิสธ 
สิ่ง ที่ ชอบ ที เดียว หรอก เพียง แต่ รัก บุญ รัก กุศล มากกว่า

การ ที่ มี ผู้ ที่ มี บุญ คุณ ต่อ เรา ผู้ ที่ เรา เคารพ รัก ได้ จาก 
เรา ไป ก็ เป็น สิ่ง ที่ ไม่มี ใคร ปรารถนา แต่ ถ้า เรา สามารถ ตั้ง 
สติ ได้ เรา มี โอกาส ได้ กำไร คือ ปัญญา เพิ่ม คุณ งาม ความ ดี 
ของ เรา ให ้มาก ขึน้ ใน เมือ่ คณุ งาม ความ ด ีนัน้ ปรากฏ ชดั อยู่ 
ใน ใจ เรา ก็ มี ของดี ที่ เรา จะ ได้ อุทิศ ให้ ผู้ ที่ ล่วง ลับ ไป แล้ว นั้น 
น่า จะ ดี กว่า ปล่อย ให้ จิต แห้ง แล้ง อยู่ ด้วย ความ เศร้า

ความ ตาย เป็น ชื่อ ของ ความ เปลี่ยนแปลง ชนิด หนึ่ง 
แต่ เนื่องจาก ว่า คน เรา ไม่มี ญาณ รู้ ถึง อดีต ชาติ ไม่มี ญาณ รู้ 
เห็น ภพ ภูมิ อื่น เรา ก็ ยัง ไม่ มั่นใจ ใน เรื่อง นี้ อาจ จะ ยัง สงสัย 
อยู่ แต่ พอ เรา มอง ไม่ เห็น ว่า ผู้ ที่ ล่วง ลับ ไป แล้วไป ไหน เรา 
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ก ็รูส้กึ วา่ ความ ตาย คอื จดุ จบ ความ ที ่คน นัน้ ผู ้นัน้ ตาย ไป คอื 
หมด แต ่ที ่จรงิ แลว้ เปน็ แค ่ความ ดบั ความ สิน้ สำหรบั พวก เรา 
ที่ ยัง มี ชีวิต อยู่ สำหรับ ท่าน ผู้ นั้น ท่าน ล่วง ลับ ไป จาก โลก นี้ 
แล้ว ก็ ไป ปรโลก ท่าน จะ อยู่ ภพ ไหน ภูมิ ไหน คง ไม่มี ใคร ที่ นี่ 
กล้า รับรอง แต่ เรา เชื่อ ว่า สิ่ง ที่ หมด ไป ไม่ใช่ ของ แท้ ไม่ใช่ 
ของ จริง

ความ แปรปรวน มี อยู่ ตลอด เวลา ความ แปรปรวน 
ช่วง หนึ่ง เรา เรียก ว่า “ชีวิต” พอ ความ แปรปรวน กระแส 
หนึ่ง พ้น สายตา เรา เรา พูด กัน ว่า คน นั้น ตาย แท้ ที่ จริง แล้ว 
ก็ คือ ผู้ นั้น ตาย จาก เรา ไป เท่านั้น เอง

มี คำ เทศน์ ของ ครูบา อาจารย์ บาง องค์ ที่ เรา ฟัง แล้ว 
อาจ จะ รู้สึก ตกใจ หรือ ไม่ เข้าใจ หรือ งง นั่น คือ ที่ ท่าน ชอบ 
สอน วา่ คน เรา ตอ้ง หดั ตาย หรอื วา่ ตอ้ง ตาย กอ่น ตาย ใน เมือ่ 
ทุก คน รู้สึก ว่า ไม่ อยาก ตาย คง ไม่ เข้าใจ เลย ว่า ทำไม ต้อง 
ตาย กอ่น ตาย เหมอืน กบั วา่ เพิม่ ความ ทกุข ์ขึน้ มา เปลา่ๆ ไม ่
เหน็ ประโยชน ์ที่ จรงิ แลว้ ความ เกดิ ความ ตาย เปน็ ธรรมดา 
ของ ชีวิต เรา อยู่ แล้ว ตั้งแต่ วัน เกิด เพราะ ความ เกิด ดับ เกิด 
ดบั คอื ตวั แท ้ของ ชวีติ คน ที ่ไม ่เคย พจิารณา ชวีติ ของ ตวั เอง 
อยาก อยู่ ให้ นาน ที่สุด และ ไม่ อยาก ตาย หลวง พ่อ ชา ท่าน 
สอน ว่า เหมือน กับ คน ที่ หายใจ เข้า แต่ ไม่ อยาก จะ หายใจ 
ออก หายใจ เข้า หายใจ ออก มัน ต้อง อยู่ ด้วย กัน ความ เกิด 
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ความ ตาย ต้อง อยู่ ด้วย กัน ทำไม วัฏสงสาร ความ เกิด แก่ 
เจ็บ ตาย ต้อง หมุน ไป เรื่อยๆ ก็ เพราะ ว่า ตราบ ใด ที่ พวก เรา 
ยัง มี เชื้อ อยู่ คือ ยัง มี กิเลส อยู่ มัน จบ ไม่ ได้

พระพุทธ องค์ จึง ให้ เรา ทำความ เข้าใจ เผชิญ หน้า 
กบัความ จรงิ ของ ชวีติ วา่ ความ หลดุ พน้ จาก วฏัสงสาร จาก 
ความ เกิด แก่ เจ็บ ตาย จะ ปรากฏ ชัด แก่ ผู้ ที่ รู้ ที่ เข้าใจ ความ 
เกดิ แก ่เจบ็ ตาย ตาม ความ เปน็ จรงิ ถา้ เรา กลวั ความ ตาย ไม ่
อยาก จะ พูด ถึง ไม่ อยาก จะ คิดถึง ก็ ต้อง เจอ ความ ตาย อยู่ 
เรื่อย ไม่มี ที่ สิ้น สุด นั้น แหละ คือ ตัว อัปมงคล ต้อง เกิด ต้อง 
แก ่ตอ้ง เจบ็ ตอ้ง ตาย ซำ้ ซากๆ ไมม่ ีที ่สิน้ สดุ จน กระทัง่ เกดิ 
ความ ตัง้ อกตัง้ใจ ที ่จะ เรยีน รู ้วา่ ความ เกดิ คอื อะไร ความ แก ่
คือ อะไร ความ เจ็บ คือ อะไร ความ ตาย คือ อะไร จะ ไม่ เกิด 
ไม่ แก่ ไม่ เจ็บ ไม่ ตาย ต้อง ทำ อะไร บ้าง 

เรือ่ง บญุ เรือ่ง กศุล ที ่กลา่ว ถงึที ่นี ้มอง ใน แง ่หนึง่ ก ็เปน็ 
เรื่อง การ หัด ตาย เหมือน กัน เรา ให้ ทาน เพื่อ อะไร ทำไม จึง 
ถอืวา่ เปน็ สิง่ ที ่ด ีความ ด ีที ่เกดิ ขึน้ จาก การ ให ้ทาน ม ีมากมาย 
หลาย ประการ อย่าง เช่น เป็นการ ช่วย ลด ความ ทุกข์ ของ 
เพื่อน มนุษย์ บ้าง เป็นการ บำรุง พระ ศาสนา บ้าง เป็นการ 
ผูก ไมตรีจิต ใน ชุมชน เป็นการ เอื้อเฟื้อ เผื่อ แผ่ แบ่ง ปัน 
เพื่อ ประโยชน์ สุข ของ ส่วน รวม การ ให้ ทาน มี ผล ดี ต่อ สังคม 
มาก มาย ดา้น ใน เหตผุล ที ่สำคญั ทีส่ดุ ภายใน จติใจ ของ ผู ้ให ้
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ทาน คอื การ หดั ให ้ความ ตระหนี ่ความ ยดึ ตดิ ใน วตัถ ุตาย ไป  
ทุก ครั้ง ที่ เรา ให้ สิ่ง ที่ เรา ให้ ยาก เรา สละ สิ่ง ที่ มี ความ หมาย 
สำหรบั เรา สละ สิง่ ที ่เรา รกั ใน ระดบั ใด ระดบั หนึง่ มนั เหมอืน 
กบั วา่ กเิลส ของ เรา ผู ้ให ้ตาย ไป สกั หนอ่ย หนึง่ ถา้ เรา ให ้ทาน 
แลว้ เรา รูส้กึ วา่ ม ีอะไร เหมอืน กบั ตาย ไป ขา้ง ใน นัน่ แหละ ตวั 
บุญ กุศล โดย แท้ นี่ คือ ตาย ก่อน ตาย สิ่ง ที่ ตาย คือ กิเลส เรา 
รูจ้กั ปลอ่ย วาง เหน็ วา่ สิง่ ที ่ไม ่ด ีเทา่นัน้ ที ่ตาย ไป ชวีติ ของ เรา 
ไม่ ได้ ห่อ เหี่ยว ชีวิต เรา ไม่ ได้ ขาดทุน อะไร เลย ตรง กัน ข้าม  
สิง่ ที ่ไม ่ด ีตาย ไป ความ รูส้กึ สดชืน่ เบกิ บาน ก ็เพิม่ มาก ขึน้ เมือ่ 
เรา เหน็ อยา่ง นี ้เหน็ วา่ สิง่ ที ่เรา เคย ยดึ มัน่ ถอื มัน่ สิง่ ที ่เรา เคย 
ถอืวา่ เปน็ เรา เปน็ ของ เรา เปน็ ของ หนกั ถา้ เรา ปลอ่ย ตณัหา 
ใน สิ่ง นั้น ได้ เรา ก็ ยัง อยู่ เหมือน เดิม ยิ่ง กว่า นั้น มี ความ 
สุข มากกว่า เดิม เพราะ ทำให้ รี้พล ของ มาร คือ ความ กลัว  
ความเครียด ความ ระแวง ตาย ลง ไป บ้าง 

เรา รักษา ศีล ความ เห็น แก่ ตัว การก ระ ทำ ตาม 
อำนาจ ของ กเิลส ตา่งๆ การ พดู ตาม อำนาจ ของ กเิลส ตา่งๆ 
ถูก ระงับ ไว้ ด้วย ความ สมัคร ใจ งด เว้น เมื่อ เป็น อย่าง นั้น 
ความ เคยชิน บาง อย่าง การก ระ ทำ บาง อย่าง การ พูด บาง 
อย่าง ตาย จาก ชีวิต เรา ไป สิ่ง ที่ เรา แต่ ก่อน นี้ คิด ว่า คง เลิก 
ไม่ ได้ ละ ไม่ ได้ หรอก คิด ว่า เลิก ไป แล้ว ละ ไป แล้ว ชีวิต จะ 
อา้งวา้ง และ จดืชดื ไม ่สนกุ เรา กลา้ ฝนื กเิลส แลว้ กลา้ ปลอ่ย 



10 ตายก่อนตาย
ทำไม

ให้ ความ คิด ที่ จะ ทำบาป ตาย ไป ปรากฏ ว่า ชีวิต กลับ ดี ขึ้น
ถ้า เรา พยายาม ฝึกฝน จิตใจ ของ เรา ให้ ได้ ชิม รส ของ 

ความ สงบ ระงบั เรา จะ ถงึ ขัน้ ที ่ความ คดิ ทัง้ หลาย ดบั ไป หาย 
ไป ชั่วคราว ใน ขณะ ที่ จิต นิ่ง ความ คิด ไม่มี แม้ ความ รู้สึก ว่า 
รา่งกาย ก ็ไมม่ ีหลาย สิง่ หลาย อยา่ง ที ่คน ทัว่ไป เชือ่ มัน่ เหลอื 
เกนิ วา่ นี ่คอื ตวั เรา โดย แท ้ใน ขณะ ที ่จติใจ ใส สะอาด นิง่ สวา่ง 
สิ่ง นั้น ไม่ ปรากฏ และ เรา ยัง อยู่ ได้ และ มี ความ สุข อย่าง ยิ่ง 
ด้วย ผล คือ ความ ยึด มั่น ถือ มั่น ใน ความ คิด ความ ยึด มั่น 
ถือ มั่น ใน อารมณ์ ต่างๆ ใน บุคลิก นิสัย หลาย สิ่ง หลาย อย่าง 
ยอ่ม ลด นอ้ย ลง ถา้ ไม ่ตาย ท ีเดยีว ก ็ลด นอ้ย ลง เพราะ เรา ได ้
พิสูจน์ กับ ตัว เอง ว่า ถึง เรา จะ ไม่ คิด ถึง จะ ไม่มี อารมณ์ ถึง 
จะ ไม่มี อะไร มาก ระ ตุ้น ความ รู้สึก ทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย 
ใจ เรา อยู่ ได้ อยู่ดี และ อยู่ดี อย่าง ยิ่ง ด้วย ครูบา อาจารย์ 
ทำให ้จติใจ สงบ นิง่ เหน็ หลาย สิง่ หลาย อยา่ง ตาย ไป ใน เวลา 
นัน้ หาย ไป ใน เวลา นัน้ ดบั ไป ใน เวลา นัน้ ทา่น บอก วา่ ความ 
รูส้กึ กลวั ตาย ได ้ลด นอ้ย ลง ไป มาก นี ่คอื อานสิงส ์ของ ความ 
สงบ แน่ว แน่

ตาย กอ่น ตาย ฟงั แลว้ แปลกๆ แต ่หมาย ถงึ ความ ตาย 
ของ ของ ปลอม คอื ความ หลงใหล มวัเมา ความ งมงาย ที ่ชอบ 
ถอืวา่ รา่งกาย นี ้คอื เรา คอื ของ เรา เวทนา ความ รูส้กึ สขุ ทกุข ์
เฉยๆ สัญญา ความ จำ ได้ หมาย รู้ สังขาร ความ คิด ดี คิด 
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ชัว่ อารมณ ์ที ่เปน็ กศุล อกศุล วญิญาณ ความ รบั รู ้ทาง ตา ห ู
จมกู ลิน้ กาย ใจ ทกุ สิง่ ทกุ อยา่ง ไมม่ ีอะไร สกั อยา่ง ที ่เปน็ 
ตัว ของ เรา โดย แท้ เหมือน ความ ฝัน เรา ฝึก ตาย ฝึก ให้ สิ่ง ที่ 
ไม่ ดี ตาย ไป แม้ สิ่ง ที่ เป็น กลางๆ ตาย ไป หรือ ดี มัน ก็ ตาย 
จากการ เป็น ของ ของ เรา ไป เรา ก็ ยัง รู้สึก ว่า ไม่ เป็นไร

เรา เรียน รู้ เรื่อง ความ เกิด ความ ดับ เรียน รู้ เกี่ยว กับ 
ความ เกิด ความ แก่ ความ เจ็บ ความ ตาย ปัญญา ก็ เกิด ขึ้น 
และ การ เกิด ขึ้น ของ ปัญญา ทำให้ ชีวิต ของ เรา มี ค่า เพราะ 
จติใจ เรา ไม ่วุน่ กบั การ สรา้ง ภาพพจน ์การ ปกปอ้ง ภาพพจน ์
ของ ตัว เอง ไม่ ต้อง คอย เป็น ห่วง ว่า คน อื่น มอง เรา อย่างไร 
เมือ่ เรา ไม ่คดิ ชนะ คน อืน่ ไม ่คดิ วา่ จะ ตอ้ง ได ้อะไร จาก คน อืน่ 
เมื่อ จิตใจ ของ เรา มี สติ อยู่ ใน ปัจจุบัน เวลา ควร คิด ก็ คิด ตาม 
เหตุ ตาม ผล เมื่อ ไม่ จำเป็น ต้อง คิด ก็ ไม่ ต้อง คิด ไม่ ต้อง กลัว 
ว่า ไม่ คิด แล้ว จะ ไม่มี อะไร เพราะ รู้ ว่า ไม่ คิด แล้ว จิตใจ ก็ ยัง 
มี อยู่ เหมือน เดิม

เมื่อ เป็น เช่น นั้น ความ คิด ใหม่ มี ช่อง ที่ จะ เกิด ขึ้น ได้ 
อย่าง เช่น เรา จะ รู้สึก ว่า เรา อยู่ ใน โลก นี้ กี่ ปี แล้ว ก็ เป็น บุญ 
ของ เรา แต่ ว่า สิ่ง ที่ ดี งาม หลาย อย่าง ที่ ยัง ไม่ ได้ ทำ สัก ที 
เรา ควร จะ รีบ ทำ เพราะ ไม่รู้ เลย ว่า เรา จะ อยู่ อีก นาน แค่ 
ไหน สิ่ง ที่ ไม่ ดี งาม มัน ก็ ยัง ไม่ หมด ยัง มี เชื้อ อยู่ ถ้า เรา 
ประมาท อาจ กำเริบ เสิบ สาน เรา ต้อง รีบ จัดการ แก้ไข 
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ให้ ได้ บาง สิ่ง บาง อย่าง ที่ เรา เคย เอา จริง เอา จัง มาก เหลือ 
เกิน ตอน นี้ เรา รู้สึก ว่า แหม ! มัน ก็ แค่ นั้น เอง การ ที่ 
เรา เคย โกรธ คน นั้น คน นี้ แล้ว เคย พูด กับ ตัว เอง ว่า ไม่มี 
วัน ให้ อภัย เขา ได้ เลย ก็ จะ มี คำถาม ขึ้น มา ใน ใจ ว่า แล้ว 
ทำไม ทำไม จะ ให้ อภัย เขา ไม่ ได้ ชีวิต เรา สั้น เกิน ไป ที่ จะ 
ผูก โกรธ ที่ จะ ปล่อย ให้ จิตใจ เรา เศร้า หมอง เรื่อง ความ ผิด 
พลาด หรือ การ ล่วง เกิน ของ คน อื่น ที่ เกิด ขึ้น เมื่อ หลาย 
ปี ที่ แล้ว เรา รู้สึก ว่า เรา โง่ มา นาน แล้ว ไม่ ควร จะ โง่ อีก 
ต่อ ไป และ พอ คิด ข้อ นี้ จะ เกิด สัมมา ทิฏฐิ ด้วย ว่า คน เรา 
เคย ผดิ พลาด ใน อดตี ก ็จรงิ คน อืน่ เคย ผดิ พลาด ใน อดตี ก ็จรงิ  
แต่ ว่า เรา ทุก คน มี ศักยภาพ ที่ จะ กลับ ตัว ได้ และ พระพุทธ 
องค์ เคย ตรัส ไว้ ว่า ผู้ ที่ เคย ประมาท ผู้ ที่ เคย ผิด พลาด ผู้ ที่ 
เคย ทำบาปกรรม ใน อดีต แต่ ตอน หลัง สำนึก บาป ตั้งใจ ว่า 
จะ ไม่ ทำ อย่าง นั้น ต่อ ไป ผู้ นั้น งดงาม มาก งดงาม เหมือน 
พระจันทร์ เต็ม ดวง ที่ โผล่ จาก เมฆ แล้ว

กเิลส ทัง้ หลาย ความ เศรา้ หมอง ทัง้ หลาย ก ็เปน็ สว่น 
หนึง่ ของ กระแส ความ แปรปรวน ที ่เรา เรยีก วา่ ชวีติ ไมม่ ีกเิลส 
ตัว ไหน ที่ เป็น ของ ตายตัว ที่ จะ เป็น สิ่ง ที่ เรา แก้ ไม่ ได้ เพียง 
แต่ ว่า บาง สิ่ง บาง อย่าง อาจ หลง ลึก อยู่ ใน ใจ อาจ จะ ต้อง ใช้ 
เวลา แต่ ไม่มี สิ่ง ใด เลย ที่ ทน ต่อ พลัง ของ ธรรม ได้ ดัง นั้น 
เมื่อ เรา เห็น ความ ไม่ แน่นอน ของ ชีวิต ของ ตัว เอง หรือ เรา 
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สำนึก หรือ เรา ทะลุ ปรุโปร่ง เลย ว่าที่ พระ ท่าน สอน ว่า ชีวิต 
ไม่ แน่นอน มัน จริง ของ ท่าน นะ หลาย สิ่ง หลาย อย่าง เรา 
เคย ฟงั ทา่น เทศน ์ทา่น พดู แต ่มนั ไม ่ถงึใจ แต ่พอ มา ถงึ วนั ใด 
วนั หนึง่ ที่มา ถงึ เรื่อง ของ เรา จรงิๆ ไป งาน ศพ ไมรู่้ กี่ งาน แลว้ 
แต่ ไม่ เคย น้อม เข้า มา จน เห็น จริงๆ แล้ว ว่า ความ ตาย เป็น 
สิ่ง ที่ จะ ต้อง เกิด ขึ้น กับ ฉัน จริงๆ และ จะ เกิด ขึ้น เมื่อไร ก็ได้ 
จุด นี้ คือ จุด ที่ เป็น หัว เลี้ยว หัวต่อ ใน ชีวิต ของ คน เมื่อ เรา รู้ ว่า 
ชวีติ ของ เรา จะ ดบั ไป เมือ่ไร กไ็ด ้แต ่เมือ่ไร ที ่จะ ทำให ้คำ ที ่ฟงั 
แล้ว เชย ฟัง มา ไม่รู้ กี่ ร้อย ครั้ง กี่ พัน ครั้ง จะ เกิด เป็น ปัญญา จะ 
เป็น ที่ พึ่ง ใน ใจ ได้ สัก ที และ ไม่ เชย อีก แล้ว ต้อง น้อม เข้าไป 
น้อม เข้าไป อย่าง ไม่ เบื่อ เรา จะ ได้ เกิด ความ รู้สึก ว่า ใช่ เรา 
จะ ถึง ขั้น นั้น ได้ เพราะ ว่า เรา กล้า เผชิญ หน้า กับ ความ ตาย 
กล้า ปล่อย ให้ สิ่ง ไม่ ดี ไม่ งาม ตาย ไป กล้า ดู ความ ตาย เล็กๆ 
น้อยๆ ใน ชีวิต ของ เรา ที่ เกิด ขึ้น ทุก วัน

เมื่อ เรา ดู หน้า ใน กระจก เห็น ว่า มี รอย หน้าที่ แต่ ก่อน 
ไม่ เคย มี ถ้า รู้สึก เสียใจ นั่น ยัง ไม่ใช่ นัก ภาวนา นัก ภาวนา 
ต้อง ได้ กำไร ได้ ปัญญา ว่า เรา กำลัง จะ ตาย จาก ความ เป็น คน 
หนุ่ม คน สาว เสีย แล้ว นี่ คือ ความ ตาย ความ ตาย มัน เกิด 
รอบ ตวั เรา ตลอด เวลา ความ เปลีย่นแปลง ก ็เกดิ ขึน้ ทกุ เวลา 
นาที เรา ลืม หู ลืมตา รับ รู้ ต่อ ความ จริง แล้ว น้อม ความ จริง 
นั้น เข้า มา เป็น เรื่อง ของ เรา ด้วย ยิ่ง น้อม เข้า มา ยิ่ง ฉลาด ต่อ 
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ชีวิต ของ ตน ให้ อภัย คน อื่น ได้ ให้ อภัย ตัว เอง ก็ได้ ให้ อภัย 
ตัว เอง ด้วย การ มอง ว่า ใน วัน นั้น ใน ปี นั้น เรา เป็น คน มี สติ 
ปัญญา แค่ นั้น มี กิเลส แค่ นั้น ที่ ทำ ใน วัน นั้น พูด ใน วัน นั้น 
มนั ก ็ถกู ตอ้ง ตาม เหต ุตาม ปจัจยั ที ่ม ีอยู ่ใน วนั นัน้ ให้ อภยั ตวั 
เอง ด้วย ให้ อภัย คน อื่น ด้วย

ทนีี ้เมือ่ เรา มอง คน รอบ ขา้ง ผู ้ที ่เรา เคารพ เรา รกั เรา 
ตอ้ง นกึถงึ คำ ของ พระ วา่ เรา ตอ้ง ม ีความ พลดัพราก จาก สิง่ 
และ คน ที่ เรา รัก แน่นอน ทุก สิ่ง ทุก คน ไม่ วัน ใด วัน หนึ่ง ต้อง 
พลัดพราก จาก เรา และ จะ เป็น เมื่อไร ก็ได้ ถ้า ยัง ไม่ ตั้งใจ 
พจิารณา อาจ จะ ยอม วา่ ความ ตาย จะ เกดิ ขึน้ แน ่แต ่คง ไมใ่ช ่
วัน นี้ หรอก คน อื่น เขา ก็ ต้อง พลัดพราก จาก เรา จริง แต่ คง 
ไม่ใช่ วัน นี้ แต่ละ วัน คน เสีย ชีวิต ไป ตาย ไป จำนวน มากมาย 
และ ใน จำนวน นั้น ก็ คง มี หลาย สิบ เปอร์เซ็นต์ ที เดียว ที่ เชื่อ 
จน กระทั่ง ลม หายใจ สุดท้าย ว่า คง ยัง ไม่ใช่ คง ไม่ใช่ วัน นี้

ความ กลัว ตาย เป็น สิ่ง ที่ สถิต อยู่ ใน จิตใจ ของ ปุถุชน 
ทกุๆ คน แต่ สว่น มาก เรา จะ เกบ็ กด ความ รูส้กึ นี ้ไว ้ไม ่คอ่ย 
จะ รู้ตัว คน กลัว ตาย หมู่ หนึ่ง ต้อง คว้า เอา สิ่ง ใด สิ่ง หนึ่ง เป็น 
ผู้ คุ้มครอง ผู้ ปกป้อง ผู้ ที่ ทำให้ รู้สึก อบอุ่น และ ปลอดภัย 
อาจ จะ เป็น พระ ผู้ เป็น เจ้า ก็ได้ อาจ จะ เป็น พ่อ ก็ได้ อาจ จะ 
เป็น สามี ภรรยา ก็ได้ อาจ จะ เป็น ผู้นำ ประเทศ ก็ได้ อาจ จะ 
เป็น สถาบัน ใด ก็ได้ สิ่ง ใด สิ่ง หนึ่ง คน ใด คน หนึ่ง คอนเซ็ปท์ 
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ใด คอนเซ็ปท์ หนึ่ง ซึ่ง เรา รู้สึก ว่า สิ่ง นั้น ดูแล เรา สิ่ง นั้น จะ 
ปกป้อง เรา ทำให้ เรา รู้สึก ว่า วัน นี้ เรา ยัง ไม่ ตาย

มนุษย์ กลัว ตาย อีก หมู่ หนึ่ง ชอบ ทำ อะไร เอง ทุก สิ่ง 
ทุก อย่าง ไม่ พึ่ง ใคร เลย ช่วย ตัว เอง ได้ เป็น คน ที่ ไม่ ต้อง 
อาศัย คน อื่น เป็น คน เก่ง เรียน ก็ เก่ง ทำงาน ก็ เก่ง หาเงิน 
ก็ เก่ง ทำ อะไร ก็ เก่ง ก็ เอา ความ เก่ง นั่น แหละ เป็น ที่ พึ่ง 
เพราะ อะไร เพราะ รู้สึก ว่า ตัว เอง นี่ ตาย ไม่ ได้ เก่ง เกิน ไป 
แน่ เกิน ไป

ความ กลัว ตาย ปรากฏ ใน บคุลิก นิสัย แนวทาง ชวีิต 
ของ แต่ละ คน ไม่ เหมือน กัน บาง คน อ่อนแอ ก็ พึ่ง สิ่ง ใด สิ่ง 
หนึ่ง เพื่อ จะ มี ความ รู้สึก ว่า ปลอดภัย บาง คน ก็ เอา ความ 
เก่งกาจ ของ ตัว เอง ความ สามารถ ของ ตัว เอง เพื่อ นำ ไป สู่ 
ความ รู้สึก ว่า ปลอดภัย แต่ พระพุทธเจ้า เตือน ว่า อย่าง ไรๆ 
ไม่ ปลอดภัย อยู่ดี ชีวิต นี้ เรา ไว้ใจ ไม่ ได้ เพราะ ฉะนั้น ใน เมื่อ 
ชวีติ ของ เรา พรอ้ม ที ่จะ แตกดบั ไป เมือ่ไร กไ็ด ้เรา ม ีเวลา ที ่จะ 
ไป ทะเลาะ เบาะ แวง้ กบั สาม ีไหม เรา ม ีเวลา ที ่จะ ไป ทะเลาะ 
เบาะ แว้ง กับ ภรรยา ไหม เรื่อง เล็ก เรื่อง น้อย โกรธ กัน ทั้ง วัน 
ทั้ง คืน บางที โกรธ กัน เป็น เดือน ก็ มี แล้ว เรา มี เวลา พอ ไหม 
ที่ จะ จม อยู่ กับ อารมณ์ เศร้า หมอง เรื่อง แค่ นี้ เอง ถ้า เรา เข้า 
ถึง ธรรม แล้ว ไม่มี เวลา ไม่ม ีเวลา ที่ จะ ไป โกรธ แม้แต่ ชั่วโมง 
เดียว เพราะ ชีวิต เรา มัน สั้น เกิน ไป  
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ถา้ ผู ้ที ่เรา เคารพ รกั พลดัพราก เรา ไป แลว้ ลอง ด ูความ 
แตก ตา่ง ระหวา่ง ความ รูส้กึ ที ่ถอืวา่ ใช ้เวลา ดว้ย กนั อยา่ง เหน็ 
คณุคา่ ของ เวลา อยู ่ดว้ย การ ให ้อภยั ซึง่ กนั และ กนั ดว้ย ความ 
เห็น อก เห็นใจ กัน ความ เคารพ ซึ่ง กัน และ กัน ตลอด เวลา มี 
ความ รู้สึก พร้อม ที่ จะ รับ ความ จริง อยู่ ตลอด เวลา เมื่อ เรา 
พลัดพราก จาก คน ที่ เรา รัก ใน ลักษณะ อย่าง นี้ ทำใจ ได้ ง่าย 
แต่ ถ้า หากว่า ผู้ ที่ เรา เคารพ รัก พลัดพราก เรา ไป พอ ไป แล้ว 
อด นึกถึง สิ่ง ไม่ ดี ที่ เคย พูด ไม่ ได้ เรา ก็ ไม่มี เวลา จะ แก้ไข เสีย 
แล้ว และ สิ่ง ที่ เคย คิด จะ พูด สิ่ง ที่ ดี ที่ เคย คิด จะ ทำ ไม่ ได้ ทำ 
ก็ ทำ ไม่ ได้ แล้ว 

ถ้า ยอมรับ ใน หลัก การ นี้ เรา จะ ทำ อย่างไร จง น้อม 
ข้อ พิจารณา เข้า มา ว่า ทุก วัน นี้ เรา กำลัง ใช้ ชีวิต อย่างไร ถ้า 
วนั นี ้เปน็ วนั สดุทา้ย ของ ชวีติ ของ เรา พอใจ ไหม ถา้ วนั นี ้เปน็ 
วัน สุดท้าย ของ ชีวิต ของ คน รอบ ข้าง แล้ว เรา พอใจ กับ สิ่ง ที่ 
เคย ทำ สิง่ ที ่เคย พดู กบั คน นัน้ ไหม ม ีอะไร บา้ง ไหม ที ่เรา ยงั ไม ่
ได้ ทำ ที่ คิด ว่า ดี อยาก จะ ทำ แต่ ไม่ เคย ทำ สัก ที มี แต่ จะ จะ 
จะ จะ จะ ทำ มี อะไร บ้าง ไหม ที่ เรา คิด จะ แก้ไข นาน แล้ว แต่ 
ยัง ไม่ ได้ แก้ไข สัก ที จะ จะ จะ จะ จะ แก้ ถ้า มี อะไร ต้อง รีบ 
จัดการ ความ ตาย ไม่ ได้ สนใจ ความ รู้สึก ของ เรา ไม่ เกรงใจ 
เลย ว่า เรา รู้สึก พร้อม หรือ ไม่ พร้อม มี ธุระ ยัง ค้าง อยู่ อย่างไร 
สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมัน ไม่เคย
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เปน็ไปตามความตอ้งการของเรามัจจรุาชไม่แคร์ความ
รูส้ึกของเราทา่นทำตามหนา้ที่คอืกฎแหง่กรรม ความ 
ตาย ไม่มี เข้า ข้าง ใคร เป็น เรื่อง ของ มัน อยู่ อย่าง นั้น

เพราะ ธรรมชาติ เป็น อย่าง นี้ แหละ ชีวิต เรา จึง มี ค่า  
มี ค่า ทุก ลม หายใจ ทำให้ เรา มี ทาง เลือก ทุก วัน ว่า วัน นี้ จะ 
เป็น วัน ที่ เรา จะ ภาวนา ไหม ทำให้ สิ่ง ที่ ดี งาม ที่ เป็น บุญ 
เป็น กุศล เพิ่ม มาก ขึ้น ไหม หรือ วัน นี้ จะ ปล่อย ตาม บุญ ตาม 
กรรม คือ อะไร ก็ได้ ถ้า มี โอกาส ทำบุญ ก็ ทำ ไป ใคร ชวน ไม่ 
เคย ปฏิเสธ แต่ ถ้า จิต เศร้า หมอง ก็ พยายาม หนี ไป หาความ 
สุข ง่ายๆ กลบ เกลื่อน แก้ ด้วย การ กิน บ้าง การ เล่น บ้าง 
เทีย่ว บา้ง ซือ้ ของ บา้ง คอย ปลอบ ใจ ตวั เอง วา่ เรือ่ง ที ่ควร จะ 
แก้ไข ก็ คง มี โอกาส อยู่ หรอก แต่ ว่า ยัง ไม่ พร้อม ยัง ไม่มี เวลา 
นี่ คือ เหตุผล เทวดา ไม่ใช่ เหตุผล มนุษย์ ถ้า เรา เป็น เทวดา 
สนกุ และ ปลอดภยั อยู ่เปน็ กปั เปน็ กลัป ์ก ็คง เปน็ เหตผุล ที ่พอ 
ฟังได้ แต่ เรา ไม่ใช่ เทวดา เรา เป็น มนุษย์ ผู้ เสี่ยง ภัย เรา เป็น 
มนุษย์ ที่ อาจ จะ สูญ จาก โลก นี้ ไป ลม หายใจ ใด ก็ได้

ผู้ รู้ ทั้ง หลาย จึง พร่ำ สอน เรา ว่า ต้อง สำนึก ว่า ชีวิต 
ของ ตน เป็น ของ ไม่ แน่นอน และ ความ ตาย ของ ตน เป็น ของ 
แนน่อน วนั ใด วนั หนึง่ เรา ตอ้ง จาก โลก นี ้ไป และ ทกุ คน ที ่เรา 
รู้จัก ทุก คน ที่ เรา รัก ต้อง จาก โลก นี้ ไป เหมือน กับ เรา ฉะนั้น 
เรา ตอ้ง ใช ้เวลา ที ่เหลอื อยู ่ใน ทาง ที ่ด ีทีส่ดุ ทำให ้ม ีบญุ ม ีกศุล 
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อยู่ ใน ใจ บุญ กุศล นั้น คือ ชื่อ ของ ความ สุข ที่ สะอาด เมื่อ ตัว 
เอง ก็ มี ความ สุข ที่ ใส สะอาด ความ สุข ที่ เรียก ว่า บุญ หรือ ว่า 
กุศล นั้น เรา เก็บ ไว้ เสวย คน เดียว ไม่ ได้ มัน จะ ล้น ออก มา 
มัน ก็ แผ่ ออก ไป เป็น ความ สุข ที่ ทำให้ คน รอบ ข้าง พลอย มี 
ความ สุข ด้วย

ประโยชน ์อนั แทจ้รงิ ของ ตน ประโยชน ์อนั แทจ้รงิ ของ 
คน อื่น สอดคล้อง กัน เป็น อัน หนึ่ง อัน เดียวกัน ถ้า หากว่า 
ความ สุข และ สิ่ง ที่ เรา ถือว่า ประโยชน์ เป็น ของ เรา คน เดียว 
และ ยงั ทำให ้คน อืน่ ทกุข ์เดอืด รอ้น แนใ่จ ได ้วา่ นัน่ ไมใ่ช ่ความ 
สุข ที่ เรียก ว่า เป็น บุญ เป็น กุศล

นอกจาก ว่า บุญ กุศล ทำให้ ชีวิต ของ เรา สดชื่น ทำให้ 
ชีวิต คน รอบ ข้าง ได้ พลอย สดชื่น ด้วย แล้ว บุญ กุศล นั้น มี 
คณุสมบตั ิพเิศษ คอื เรา สามารถ อทุศิ ให ้ผู ้ที ่จาก โลก นี ้ไป และ 
ผู ้นัน้ ถา้ อยู ่ใน ภพ ภมู ิที ่รบั ได ้และ อนโุมทนา สามารถ รบั บญุ 
นัน้ ได ้ถงึ แมว้า่ ทา่น หาย จาก เรา ไป ทา่น ตาย จาก เรา ไป เรา 
ก็ ยัง สามารถ สร้าง สิ่ง ที่ ดี งาม และ ส่ง ให้ ท่าน ได้ นี่ เป็น เรื่อง 
ที่ น่า คิด พิจารณา มาก น่า อัศจรรย์ เพราะ ฉะนั้น ถ้า เรา รัก 
ผู้ ที่ ตาย จาก เรา ไป จริง เรา เคารพ ท่าน จริง เรา รู้สึก กตัญญู 
กตเวที จริง เรา ก็ ต้อง มุ่ง มั่น สร้าง สิ่ง ที่ ดี งาม เพื่อ จะ ได้ ส่ง 
ให้ ท่าน ด้วย อย่าง นี้ ทุก คน ได้ ประโยชน์ ทั้ง นั้น ผู้ ที่ อยู่ ก็ได้ 
ประโยชน ์ผู้ ที่ อยู่ กไ็ด้ ความ สขุ ผู้ ที่ ตาย แลว้ และ ยงั ตอ้งการ 
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ก็ได้ รับ ความ สุข และ ประโยชน์ ด้วย
พุทธ ศาสนา ถือ เรื่อง นี้ เป็น เรื่อง ใหญ่ คือ ทำ อย่างไร 

ชีวิต ของ เรา จะ มี ความ สุข มาก ขึ้น มี ความ ทุกข์ น้อย ลง ทำ 
อยา่งไร เรา จะ ได ้สรา้ง ประโยชน ์แก ่ตวั เอง สรา้ง ประโยชน ์แก ่
ครอบครัว สร้าง ประโยชน์ แก่ ชุมชน สร้าง ประโยชน์ แก่ ผู้ ที่ 
ล่วง ลับ ไป แล้ว สร้าง ประโยชน์ ต่อ คน ที่ ยัง ไม่ เกิด คือ สร้าง 
สังคม ที่ น่า อยู่ สร้าง สิ่ง แวดล้อม ที่ จะ เป็น ที่ รองรับ คน ที่ ยัง 
ไม่ เกิด อัน นี้ ก็ เป็น สิ่ง ท้าทาย พวก เรา ทั้ง หลาย

ใน วนั นี ้เรา กไ็ด ้ตัง้ อกตัง้ ใจ ขอ ศลี เรา กไ็ด ้บำเพญ็ กศุล 
ใน ระดับ ของ ศีล เรา ก็ได้ ฟัง ธรรมะ ด้วย ความ สงบ จิตใจ ที่ 
มี สติ มี ความ สงบ อยู่ ใน ปัจจุบัน ก็ เป็น จิตใจ ที่ เป็น บุญ เป็น 
กุศล และ เรา ก็ได้ ฟัง ข้อคิด ที่ เกี่ยว กับ ความ ตาย มุม มอง 
ของ พระพุทธ ศาสนา ได้ ปัญญา บ้าง ก็ เป็น บุญ เป็น กุศล อีก 
ทาง หนึ่ง

ฉะนัน้ วนั นี ้อาตมา ขอ ให ้เรา ทัง้ หลาย ได ้รวบรวม บญุ 
กุศล นั้น ตั้งใจ แผ่ ตั้งใจ อุทิศ ให้ แก่ ผู้ ที่ ล่วง ลับ ไป แล้ว ผู้ ที่ มี 
ความ ดี ความ งาม หลาย อย่าง ซึ่ง อาตมา เอง ก็ คง รู้ น้อย กว่า 
ผู้ ที่ นั่ง ฟัง แต่ ว่า ขอ ให้ เรา ระลึก ถึง คุณ งาม ความ ดี ของ ท่าน 
สิ่ง ใด ที่ เรา เคย ทึ่ง สิ่ง ใด ที่ เรา เคย ประทับ ใจ ใน ตัว ท่าน ก็ 
ถือว่า เป็น มรดก ที่ ท่าน ฝาก พวก เรา ไว้ ขอ ให้ เรา รักษา ไว้ ให้ 
ดี โดย เฉพาะ ลูก หลาน ทั้ง หลาย ผู้ ที่ ล่วง ลับ ไป แล้ว มี อะไร 



22 ตายก่อนตาย
ทำไม

ที่ เรา รู้สึก ว่า เรา เคารพ เรา ซาบซึ้ง ตั้งใจ รักษา ไว้ ถือ ได้ ว่า 
เป็นการ ตอบแทน บุญ คุณ ของ ท่าน ที่ ยอด เยี่ยม  

วนั นี ้ก ็ขอ ให ้เรา ทกุ คน ระลกึ ถงึ ทา่น ระลกึ ถงึ คณุ งาม 
ความ ดี ของ ท่าน และ อุทิศ บุญ กุศล ให้ กับ ท่าน ขอ ให้ ท่าน 
ได้ เจริญ ขอ ให้ ท่าน ได้ ไป เกิด ใน ภพ ภูมิ ที่ ดี งาม ขอ ให้ ท่าน 
ได้ เจริญ ด้วย ความ สุข กาย สุขใจ ขอ ให้ ท่าน ได้ เจริญ ด้วย ศีล 
สมาธิ ปัญญา ใน ชาติ ต่อ ไป และ ขอ ให้ ท่าน ได้ พ้น จาก 
วัฏสงสาร ใน ที่สุด เทอญ
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