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วันนี้พวกเราทั้งหลายได้มีโอกาสมาบำเพ็ญกุศล
เพื่ออุทิศแด่โยมผู้ล่วงลับ การบำเพ็ญกุศลนั้น เป็นสิ่งที่
เราแต่ละคนต้องตั้งใจทำ เพราะกุศลไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้น
เอง เพียงเพราะวา่ ม าในวดั วาอาราม คือส ถานทซี่ งึ่ ส ร้างไว้
เพือ่ เป็นท บี่ ำเพ็ญก ศุ ลโดยเฉพาะ การประกอบพธิ ดี ว้ ยกาย
และวาจายงั ไม่ใช่ต วั ก ศุ ล กุศลเป็นส งิ่ ท เี่ กิดขนึ้ ในจติ ใจของ
เราแต่ละคน สิ่งแวดล้อมเป็นแ ค่ส่วนประกอบบรรยากาศ
ที่เอื้อต่อการบำเพ็ญ แต่ม ันส ำคัญที่เรา
การขอศีลก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นอันงดงามของการ
บำเพ็ญกุศล ทั้งนี้เพราะเป็นพิธีกรรมของการกล่าวคำ
ยืนยันความมุ่งมั่นในความดขีองฝ่ายญาติโยม พิธีกรรมนี้
จะสมบูรณ์ ผูท้ ี่ขอศีลต้องจริงใจกุศลจึงเกิดขึ้น หนึ่งด้วย
* พระธรรมเทศนาในงานพระราชทานเพลิงศพ
พล.ต.ต.ประวัติ ปัจฉิมสวัสดิ์ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๗
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ความดำริชอบ การสมาทาน ความตงั้ อ กตัง้ ใจทีจ่ ะควบคุม
กาย วาจาของตน ให้อ ยูใ่ นขอบเขต ขอบข่ายของศลี ธ รรม
ถ้าห ากว่าก ารกล่าวคำสมาทานศีล เป็นการยนื ยันวา่ ต วั เอง
พอใจ สมัครใจ ยินดีท จี่ ะรกั ษาตอ่ ไป กุศลธรรมกเ็ กิดขนึ้ ใน
จิตใจของเราทันที ยิ่งกว่านั้นในกรณีของผู้ที่มีความรัก มี
ความเคารพในศีลของตนนานแล้ว การกล่าวคำสมาทาน
ศีลแต่ละข้อ อาจทำให้เกิดปีติ ความปลาบปลื้มอยู่ในใจ
พอกล่าว คำว่า “ปาณาติปาตา เวรมณี สิกขาปทังสมา
ทิยามิ” ความรู้ ความมั่นใจว่าตัวเองบริสุทธิ์ในศีลข้อนั้น
และพร้อมทจี่ ะรกั ษาความบริสทุ ธิต์ อ่ ไป ทำให้เกิดค วามชนื่ 
ใจ เกิดความรู้สึกที่เรียกว่า ปราโมทย์ ซึ่งนำไปสู่ปีติ ปีติ
ในคณ
ุ งามความดขี องตนทเี่ ราสงั เกตเห็นอ ยูใ่ นปจั จุบนั น นั้ 
คือตัวกุศล พิธีกรรมต่างๆ เป็นสิ่งที่ดี สำหรับผู้มีศรัทธา
และปัญญา แต่อาจจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยสำหรับ
ผู้ที่ขาดศรัทธา ขาดความตั้งใจ หรือขาดปัญญา
เรามารวมกันวันนี้เพื่อบำเพ็ญกุศล พระพุทธองค์
ตรัสไว้ว่า บุญก ุศลที่เราถือว่าเป็นส ิ่งมีค่า จะเกิดขึ้นด้วย
การกระทำหลายอย่าง เกิดด ้วยการสมาทานศีลกม็ ี เกิด
ด้วยการให้ทานก็มี แต่ที่สำคัญที่สุดหรือที่จะเกิดอย่าง
สมบูรณ์ท สี่ ดุ คือบ ญ
ุ ก ศุ ลทเี่ กิดจ ากการภาวนา การภาวนา
นั้น ไม่ใช่เรื่องการนั่งหลับตา กำหนดอารมณ์กรรมฐาน
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อย่างเดียว คำว่า “ภาวนา” นั้น มีความหมายว่า ทำให้
มีขนึ้ ทำให้ส งิ่ ด งี ามทยี่ งั ไม่เกิดขนึ้ ให้เกิดขนึ้ และสงิ่ ท ดี่ งี าม
ที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญงอกงามยิ่งๆ ขึ้นไป นีค้ ือการภาวนา
การภาวนาซงึ่ เป็นการมงุ่ ม นั่ ท จี่ ะทำให้บ ญ
ุ ก ศุ ลเกิดขนึ้ และ
เกิดแ ล้วเจริญงอกงามอยู่ในจิตใจของเราโดยตรง สิ่งท ี่เรา
ต้องการให้เกิดขึ้นที่เรียกว่าบุญกุศลนั้น เราอาจจะแบ่ง
ออกเป็นส องประเภท ประเภทหนึง่ ก ค็ อื อ ารมณ์ฝ า่ ยดงี าม
อย่างเช่นความกตัญญูกตเวที เป็นต้น อีกประเภทหนึ่ง ก็
คืออารมณ์ฝ่ายปัญญา
พระพุทธองค์ให้เราเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิต
ทุกอย่าง ตั้งท่าทีของตนไว้ ว่าเราเป็นนักศึกษาชีวิต ถ้า
ไม่ม องชีวิตอย่างนั้น ไม่ต ั้งใจอย่างนั้น เรามักจะหลงใหล
ไปกับความรู้สึกชั่วแวบที่เกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งมากระทบทางตา
หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ความรู้สึกที่เป็นอันตรายในขณะนั้น
คือความยินดีและความยินร้าย ผู้ที่ไม่มุ่งมั่นในการศึกษา
ในการทำให้คุณงามความดีเกิดขึ้น ทำให้ค ุณงามความดีที่
เกิดขนึ้ น นั้ เจริญงอกงามนนั้ มักจ ะใช้ชวี ติ ในการสะสมสงิ่ ท ี่
ทำให้รู้สึกยินดี และในการหนีจากหรือการสู้กับสิ่งท ี่ทำให้
เกิดค วามรู้สึกยินร้าย ชีวิตจ ึงไม่มีวันส งบ เพราะว่าการที่
เราจะจดั แจงชวี ติ ควบคุมส งิ่ แวดล้อม ควบคุมส งิ่ ท งั้ ห ลาย
ทั้งปวง ให้อยู่เป็นท ี่พอใจตลอดเป็นไปไม่ได้ การที่เราจะ
ชยสาโร ภิกขุ
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ไม่ต้องไปเจอกับสิ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึกยินร้ายเป็นไปไม่
ได้ จึงเป็นความพยายามที่ลมๆ แล้งๆ ที่ทำให้เราเป็น
ทุกข์ขัดข้องอยู่ตลอดเวลา ส่วนชาวพุทธเราผู้ที่ใฝ่จะเป็น
นักภ าวนา ย่อมรดู้ วี า่ เราสามารถได้ก ำไร คือได้บ ญ
ุ ได้ก ศุ ล
แม้จากสิ่งทเี่ราไม่ชอบ แม้จากสิ่งที่ไม่น่าปรารถนา มันขึ้น
อยู่กับปัญญา อยู่ที่การชำระความยินดีในสิ่งจอมปลอม
ด้วยการยินดีในการฝืนก ิเลส ยินดีในการสู้สิ่งยาก ยินดีใน
การฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อคุณงามความดี เพื่อบุญเพื่อกุศล
เรียกวา่ เป็นพ วกบญ
ุ น ยิ ม เรานยิ มบญ
ุ ม ากกว่าจ ะนยิ มวตั ถุ
มากกว่าท จี่ ะนยิ มสงิ่ ชอบหรือส งิ่ ท เี่ รายนิ ดี ไม่ถ งึ ก บั ป ฏิเสธ
สิ่งทชี่อบทีเดียวหรอก เพียงแต่รักบ ุญรักกุศลมากกว่า
การที่มีผู้ที่มีบุญคุณต่อเรา ผู้ที่เราเคารพรักได้จาก
เราไป ก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครปรารถนา แต่ถ ้าเราสามารถตั้ง
สติได้ เรามีโอกาสได้กำไรคือปัญญา เพิ่มค ุณงามความดี
ของเราให้ม ากขนึ้ ในเมือ่ ค ณ
ุ งามความดนี นั้ ปรากฏชดั อ ยู่
ในใจ เรากม็ ีของดีที่เราจะได้อ ุทิศให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนั้น
น่าจะดีกว่าปล่อยให้จ ิตแห้งแล้งอยูด่ ้วยความเศร้า
ความตายเป็นชื่อของความเปลี่ยนแปลงชนิดหนึ่ง
แต่เนื่องจากว่าคนเราไม่มีญาณรู้ถึงอดีตชาติ ไม่มีญาณรู้
เห็นภพภูมิอื่น เราก็ยังไม่มั่นใจในเรื่องนี้ อาจจะยังสงสัย
อยู่ แต่พอเรามองไม่เห็นว่า ผูท้ ี่ล่วงลับไปแล้วไปไหน เรา
ชยสาโร ภิกขุ
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ก็รสู้ กึ วา่ ค วามตายคอื จ ดุ จ บ ความทคี่ นนนั้ ผ นู้ นั้ ต ายไปคอื 
หมด แต่ท จี่ ริงแล้วเป็นแค่ค วามดบั ค วามสนิ้ ส ำหรับพ วกเรา
ที่ยังมีชีวิตอยู่ สำหรับท ่านผู้นั้น ท่านล่วงลับไปจากโลกนี้
แล้วก็ไปปรโลก ท่านจะอยู่ภพไหนภูมไิหน คงไม่มใีครที่นี่
กล้ารับรอง แต่เราเชื่อว่า สิ่งที่หมดไป ไม่ใช่ของแท้ ไม่ใช่
ของจริง
ความแปรปรวนมีอยู่ตลอดเวลา ความแปรปรวน
ช่วงหนึ่ง เราเรียกว่า “ชีวิต” พอความแปรปรวนกระแส
หนึ่งพ้นสายตาเรา เราพูดก ันว่าคนนั้นตาย แท้ที่จริงแล้ว
ก็ค ือผู้นั้นตายจากเราไปเท่านั้นเอง
มีคำเทศน์ของครูบาอาจารย์บางองค์ที่เราฟังแล้ว
อาจจะรู้สึกตกใจหรือไม่เข้าใจ หรืองง นั่นค ือที่ท่านชอบ
สอนวา่ คนเราตอ้ งหดั ต ายหรือวา่ ต อ้ งตายกอ่ นตาย ในเมือ่ 
ทุกคนรู้สึกว่าไม่อยากตาย คงไม่เข้าใจเลยว่า ทำไมต้อง
ตายกอ่ นตาย เหมือนกบั วา่ เพิม่ ค วามทกุ ข์ขนึ้ ม าเปล่าๆ ไม่
เห็นป ระโยชน์ ทีจ่ ริงแ ล้วค วามเกิดค วามตาย เป็นธ รรมดา
ของชีวิตเราอยู่แล้วตั้งแต่วันเกิด เพราะความเกิดด ับ เกิด
ดับ คือต วั แท้ของชวี ติ คนทไี่ ม่เคยพจิ ารณาชวี ติ ของตวั เอง
อยากอยู่ให้นานที่สุดและไม่อยากตาย หลวงพ่อชาท่าน
สอนว่า เหมือนกับคนที่หายใจเข้าแต่ไม่อยากจะหายใจ
ออก หายใจเข้าหายใจออกมันต้องอยู่ด้วยกัน ความเกิด

6

ตายก่อนตาย

ทำไม

ความตายต้องอยู่ด้วยกัน ทำไมวัฏสงสาร ความเกิดแก่
เจ็บตายต้องหมุนไปเรื่อยๆ ก็เพราะว่าตราบใดที่พวกเรา
ยังมีเชื้ออยู่ คือย ังมีกิเลสอยู่ มันจบไม่ได้
พระพุทธองค์จึงให้เราทำความเข้าใจ เผชิญหน้า
กับความจริงของชวี ติ วา่ ความหลุดพ น้ จ ากวฏั สงสาร จาก
ความ เกิดแ ก่เจ็บตาย จะปรากฏชัดแก่ผู้ที่รู้ที่เข้าใจความ
เกิดแก่เจ็บต ายตามความเป็นจ ริง ถ้าเรากลัวค วามตาย ไม่
อยากจะพูดถึง ไม่อยากจะคิดถึง ก็ต ้องเจอความตายอยู่
เรื่อยไม่มีทสี่ ิ้นสุด นั้นแหละคือตัวอัปมงคล ต้องเกิด ต้อง
แก่ ต้องเจ็บ ต้องตายซำ้ ซ ากๆ ไม่มที สี่ นิ้ ส ดุ จนกระทัง่ เกิด
ความตงั้ อ กตัง้ ใจทจี่ ะเรียนรวู้ า่ ความเกิดค อื อ ะไร ความแก่
คืออะไร ความเจ็บคืออะไร ความตายคืออะไร จะไม่เกิด
ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ต้องทำอะไรบ้าง
เรือ่ งบญ
ุ เรือ่ งกศุ ลทกี่ ล่าวถงึ ทีน่ ี้ มองในแง่ห นึง่ ก็เป็น
เรื่องการหัดตายเหมือนกัน เราให้ทานเพื่ออ ะไร ทำไมจึง
ถือว่าเป็นส งิ่ ท ดี่ ี ความดที เี่ กิดขนึ้ จ ากการให้ท านมมี ากมาย
หลายประการ อย่างเช่น เป็นการช่วยลดความทุกข์ของ
เพื่อนมนุษย์บ้าง เป็นการบำรุงพระศาสนาบ้าง เป็นการ
ผูกไมตรีจิตในชุมชน เป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปัน
เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม การให้ทานมผี ลดีต่อสังคม
มาก มาย ด้านในเหตุผลทสี่ ำคัญท สี่ ดุ ภ ายในจติ ใจของผใู้ ห้
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ทาน คือก ารหดั ให้ค วามตระหนีค่ วามยดึ ต ดิ ในวตั ถุต ายไป
ทุกครั้งที่เราให้สิ่งที่เราให้ยาก เราสละสิ่งที่มีความหมาย
สำหรับเรา สละสงิ่ ท เี่ รารกั ในระดับใดระดับห นึง่ มันเหมือน
กับวา่ กิเลสของเราผใู้ ห้ต ายไปสกั ห น่อยหนึง่ ถ้าเราให้ท าน
แล้วเรารสู้ กึ วา่ ม อี ะไรเหมือนกบั ต ายไปขา้ งใน นัน่ แหละตวั 
บุญกุศลโดยแท้ นี่คือตายก่อนตาย สิ่งที่ตายคือกิเลส เรา
รูจ้ กั ป ล่อยวาง เห็นวา่ ส งิ่ ท ไี่ ม่ด เี ท่านัน้ ท ตี่ ายไป ชีวติ ของเรา
ไม่ได้ห่อเหี่ยว ชีวิตเราไม่ได้ขาดทุนอะไรเลย ตรงกันข้าม
สิง่ ท ไี่ ม่ด ตี ายไป ความรสู้ กึ ส ดชืน่ เบิกบ านกเ็ พิม่ ม ากขนึ้ เมือ่ 
เราเห็นอ ย่างนี้ เห็นวา่ ส งิ่ ท เี่ ราเคยยดึ ม นั่ ถ อื ม นั่ สิง่ ท เี่ ราเคย
ถือว่าเป็นเราเป็นของเรา เป็นของหนัก ถ้าเราปล่อยตณ
ั หา
ในสิ่งนั้นได้ เราก็ยังอยู่เหมือนเดิม ยิ่งกว่านั้น มีความ
สุขม ากกว่าเดิม เพราะทำให้รี้พลของมารคือ ความกลัว
ความเครียด ความระแวงตายลงไปบ้าง
เรารักษาศีล ความเห็นแก่ตัว การกระทำตาม
อำนาจของกเิ ลสตา่ งๆ การพดู ต ามอำนาจของกเิ ลสตา่ งๆ
ถูกระงับไว้ด้วยความสมัครใจงดเว้น เมื่อเป็นอย่างนั้น
ความเคยชินบางอย่าง การกระทำบางอย่าง การพูดบาง
อย่าง ตายจากชีวิตเราไป สิ่งที่เราแต่ก่อนนี้คิดว่า คงเลิก
ไม่ได้ ละไม่ได้หรอก คิดว่าเลิกไปแล้ว ละไปแล้ว ชีวิตจ ะ
อ้างว้างและจดื ชืดไม่ส นุก เรากล้าฝ นื ก เิ ลสแล้ว กล้าป ล่อย
ชยสาโร ภิกขุ
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ให้ความคิดที่จะทำบาปตายไป ปรากฏว่า ชีวิตก ลับด ีขึ้น
ถ้าเราพยายามฝึกฝนจิตใจของเรา ให้ได้ชิมรสของ
ความสงบระงับ เราจะถงึ ขนั้ ท คี่ วามคดิ ท งั้ ห ลายดบั ไป หาย
ไปชั่วคราว ในขณะที่จิตนิ่ง ความคิดไม่มี แม้ความรู้สึกว่า
ร่างกายกไ็ ม่มี หลายสงิ่ ห ลายอย่างทคี่ นทวั่ ไปเชือ่ ม นั่ เหลือ
เกินวา่ น คี่ อื ต วั เราโดยแท้ ในขณะทจี่ ติ ใจใสสะอาด นิง่ ส ว่าง
สิ่งนั้นไม่ปรากฏ และเรายังอ ยู่ได้ และมคี วามสุขอย่างยิ่ง
ด้วย ผลคือความยึดมั่นถือมั่นในความคิด ความยึดมั่น
ถือมั่นในอารมณ์ต่างๆ ในบุคลิกนิสัยหลายสิ่งหลายอย่าง
ย่อมลดนอ้ ยลง ถ้าไม่ต ายทเี ดียวกล็ ดนอ้ ยลง เพราะเราได้
พิสูจน์กับตัวเองว่า ถึงเราจะไม่คิด ถึงจ ะไม่มอี ารมณ์ ถึง
จะไม่มีอะไรมากระตุ้นความรู้สึกทางตา หู จมูก ลิ้น กาย
ใจ เราอยู่ได้ อยู่ดี และอยู่ดีอย่างยิ่งด้วย ครูบาอาจารย์
ทำให้จ ติ ใจสงบนงิ่ เห็นห ลายสงิ่ ห ลายอย่างตายไปในเวลา
นัน้ หายไปในเวลานนั้ ดับไปในเวลานนั้ ท่านบอกวา่ ค วาม
รูส้ กึ ก ลัวต าย ได้ล ดนอ้ ยลงไปมาก นีค่ อื อ านิสงส์ของความ
สงบแน่วแน่
ตายกอ่ นตาย ฟังแล้วแปลกๆ แต่ห มายถงึ ค วามตาย
ของของปลอม คือค วามหลงใหลมวั เมา ความงมงายทชี่ อบ
ถือว่ารา่ งกายนคี้ อื เราคอื ของเรา เวทนาความรสู้ กึ สุข ทุกข์
เฉยๆ สัญญาความจำได้หมายรู้ สังขาร ความคิดดีคิด
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ชัว่ อารมณ์ท เี่ ป็นก ศุ ล อกุศล วิญญาณความรบั รทู้ างตา หู
จมูก ลิน้ กาย ใจ ทุกส งิ่ ท กุ อ ย่าง ไม่มอี ะไรสกั อ ย่าง ทีเ่ ป็น
ตัวของเราโดยแท้ เหมือนความฝัน เราฝึกตาย ฝึกให้สิ่งท ี่
ไม่ดีตายไป แม้สิ่งที่เป็นกลางๆ ตายไป หรือดีมันก็ตาย
จากการเป็นของของเราไป เราก็ยังรู้สึกว่าไม่เป็นไร
เราเรียนรู้เรื่องความเกิดความดับ เรียนรู้เกี่ยวกับ
ความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ปัญญาก็เกิดขึ้น
และการเกิดขึ้นของปัญญาทำให้ชีวิตของเรามีค่า เพราะ
จิตใจเราไม่วนุ่ ก บั ก ารสร้างภาพพจน์ การปกป้องภาพพจน์
ของตัวเอง ไม่ต้องคอยเป็นห่วงว่า คนอื่นมองเราอย่างไร
เมือ่ เราไม่ค ดิ ชนะคนอนื่ ไม่ค ดิ วา่ จ ะตอ้ งได้อ ะไรจากคนอนื่
เมื่อจิตใจของเรามีสติอยู่ในปัจจุบัน เวลาควรคิดก็คิดตาม
เหตุตามผล เมื่อไม่จำเป็นต้องคิดก ็ไม่ต้องคิด ไม่ต้องกลัว
ว่าไม่คิดแ ล้ว จะไม่มีอะไร เพราะรู้ว่าไม่คิดแล้ว จิตใจก็ยัง
มีอยู่เหมือนเดิม
เมื่อเป็นเช่นนั้นความคิดใหม่มีช่องที่จะเกิดขึ้นได้
อย่างเช่น เราจะรู้สึกว่าเราอยู่ในโลกนี้กี่ปีแล้ว ก็เป็นบุญ
ของเรา แต่ว่าสิ่งที่ดีงามหลายอย่างที่ยังไม่ได้ทำสักที
เราควรจะรีบทำ เพราะไม่รู้เลยว่าเราจะอยู่อีกนานแค่
ไหน สิ่งที่ไม่ดีงามมันก็ยังไม่หมด ยังมีเชื้ออยู่ ถ้าเรา
ประมาท อาจกำเริบเสิบสาน เราต้องรีบจัดการแก้ไข
ชยสาโร ภิกขุ
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ให้ได้ บางสิ่งบางอย่างที่เราเคยเอาจริงเอาจังมากเหลือ
เกิน ตอนนี้เรารู้สึกว่า แหม ! มันก็แค่นั้นเอง การที่
เราเคยโกรธคนนั้นคนนี้ แล้วเคยพูดกับตัวเองว่า ไม่มี
วันให้อภัยเขาได้เลย ก็จะมีคำถามขึ้นมาในใจว่า แล้ว
ทำไม ทำไมจะให้อภัยเขาไม่ได้ ชีวิตเราสั้นเกินไปที่จะ
ผูกโกรธ ที่จะปล่อยให้จิตใจเราเศร้าหมองเรื่องความผิด
พลาด หรือการล่วงเกินของคนอื่นที่เกิดขึ้นเมื่อหลาย
ปีที่แล้ว เรารู้สึกว่าเราโง่มานานแล้ว ไม่ควรจะโง่อีก
ต่อไป และพอคิดข้อนี้ จะเกิดสัมมาทิฏฐิด้วยว่า คนเรา
เคยผดิ พ ลาดในอดีตก จ็ ริง คนอนื่ เคยผดิ พ ลาดในอดีตก จ็ ริง
แต่ว่าเราทุกคนมีศักยภาพที่จะกลับตัวได้ และพระพุทธ
องค์เคยตรัสไว้ว่า ผูท้ ี่เคยประมาท ผู้ที่เคยผิดพลาด ผูท้ ี่
เคยทำบาปกรรมในอดีต แต่ตอนหลังสำนึกบาป ตั้งใจว่า
จะไม่ทำอย่างนั้นต่อไป ผู้นั้นงดงามมาก งดงามเหมือน
พระจันทร์เต็มดวงที่โผล่จากเมฆแล้ว
กิเลสทงั้ ห ลาย ความเศร้าห มองทงั้ ห ลาย ก็เป็นส ว่ น
หนึง่ ของกระแสความแปรปรวนทเี่ ราเรียกวา่ ชวี ติ ไม่มกี เิ ลส
ตัวไหนทเี่ป็นของตายตัว ทีจ่ ะเป็นสิ่งที่เราแก้ไม่ได้ เพียง
แต่ว่าบางสิ่งบางอย่างอาจหลงลึกอยู่ในใจ อาจจะต้องใช้
เวลา แต่ไม่มีสิ่งใดเลยที่ทนต่อพลังของธรรมได้ ดังนั้น
เมื่อเราเห็นความไม่แน่นอนของชีวิตของตัวเอง หรือเรา
ชยสาโร ภิกขุ
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สำนึก หรือเราทะลุปรุโปร่งเลยว่าที่พระท่านสอนว่าชีวิต
ไม่แน่นอน มันจริงของท่านนะ หลายสิ่งหลายอย่าง เรา
เคยฟงั ท า่ นเทศน์ท า่ นพดู แต่ม นั ไม่ถ งึ ใจ แต่พ อมาถงึ วนั ใด
วันห นึง่ ท ี่มาถงึ เรื่องของเราจริงๆ ไปงานศพไม่รกู้ งี่านแล้ว
แต่ไม่เคยน้อมเข้ามาจนเห็นจริงๆ แล้วว่าความตายเป็น
สิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นกับฉันจริงๆ และจะเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้
จุดนี้คือจุดท ี่เป็นห ัวเลี้ยวหัวต่อในชีวิตของคน เมื่อเรารู้ว่า
ชีวติ ของเราจะดบั ไปเมือ่ ไรกไ็ ด้ แต่เมือ่ ไรทจี่ ะทำให้ค ำทฟี่ งั 
แล้วเชยฟังมาไม่รู้กี่ร้อยครั้งกี่พันครั้งจะเกิดเป็นปัญญาจะ
เป็นที่พึ่งในใจได้สักที และไม่เชยอีกแล้ว ต้องน้อมเข้าไป
น้อมเข้าไปอย่างไม่เบื่อ เราจะได้เกิดค วามรู้สึกว่าใช่ เรา
จะถึงขั้นนั้นได้เพราะว่าเรากล้าเผชิญหน้ากับความตาย
กล้าปล่อยให้สิ่งไม่ดไีม่งามตายไป กล้าดคู วามตายเล็กๆ
น้อยๆ ในชีวิตของเราที่เกิดขึ้นทุกวัน
เมื่อเราดหู น้าในกระจก เห็นว่ามีรอยหน้าที่แต่ก่อน
ไม่เคยมี ถ้ารู้สึกเสียใจ นั่นยังไม่ใช่นักภาวนา นักภ าวนา
ต้องได้กำไรได้ปัญญาว่าเรากำลังจะตายจากความเป็นคน
หนุ่มคนสาวเสียแล้ว นี่คือความตาย ความตายมันเกิด
รอบตวั เราตลอดเวลา ความเปลีย่ นแปลงกเ็ กิดขนึ้ ท กุ เวลา
นาที เราลืมห ูลืมตารับรู้ต่อความจริง แล้วน้อมความจริง
นั้นเข้าม าเป็นเรื่องของเราด้วย ยิ่งน ้อมเข้าม ายิ่งฉลาดต่อ
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ชีวิตของตน ให้อ ภัยค นอื่นได้ ให้อภัยต ัวเองก็ได้ ให้อ ภัย
ตัวเองด้วยการมองว่า ในวันนั้น ในปีนั้น เราเป็นค นมสี ติ
ปัญญาแค่น ั้น มีกิเลสแค่นั้น ที่ทำในวันนั้น พูดในวันนั้น
มันก ถ็ กู ต อ้ งตามเหตุต ามปจั จัยท มี่ อี ยูใ่ นวนั น นั้ ให้อ ภัยต วั 
เองด้วย ให้อภัยค นอื่นด ้วย
ทีนเี้ มือ่ เรามองคนรอบขา้ ง ผูท้ เี่ ราเคารพ เรารกั เรา
ต้องนกึ ถึงค ำของพระวา่ เราตอ้ งมคี วามพลัดพรากจากสงิ่ 
และคนที่เรารักแน่นอน ทุกสิ่งทุกคน ไม่วันใดวันหนึ่งต ้อง
พลัดพรากจากเรา และจะเป็นเมื่อไรก็ได้ ถ้ายังไม่ตั้งใจ
พิจารณา อาจจะยอมวา่ ค วามตายจะเกิดขนึ้ แน่ แต่ค งไม่ใช่
วันนี้หรอก คนอื่นเขาก็ต้องพลัดพรากจากเราจริง แต่คง
ไม่ใช่วันน ี้ แต่ละวันค นเสียชีวิตไป ตายไปจำนวนมากมาย
และในจำนวนนั้นก็คงมีหลายสิบเปอร์เซ็นต์ทีเดียวที่เชื่อ
จนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายว่าคงยังไม่ใช่ คงไม่ใช่วันนี้
ความกลัวตาย เป็นส ิ่งที่สถิตอยู่ในจิตใจของปุถุชน
ทุกๆ คน แต่ส ว่ นมากเราจะเก็บก ดความรสู้ กึ น ไี้ ว้ ไม่ค อ่ ย
จะรู้ตัว คนกลัวตาย หมูห่ นึ่งต้องคว้าเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็น
ผู้คุ้มครอง ผู้ปกป้อง ผู้ที่ทำให้รู้สึกอบอุ่นและปลอดภัย
อาจจะเป็นพระผู้เป็นเจ้าก็ได้ อาจจะเป็นพ ่อก็ได้ อาจจะ
เป็นสามีภ รรยาก็ได้ อาจจะเป็นผู้นำประเทศก็ได้ อาจจะ
เป็นสถาบันใดก็ได้ สิ่งใดสิ่งหนึ่ง คนใดคนหนึ่งคอนเซ็ปท์
ชยสาโร ภิกขุ
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ใดคอนเซ็ปท์หนึ่ง ซึ่งเรารู้สึกว่าสิ่งนั้น ดูแลเรา สิ่งนั้นจะ
ปกป้องเรา ทำให้เรารู้สึกว่า วันน ี้เรายังไม่ตาย
มนุษย์กลัวตายอีกหมู่หนึ่ง ชอบทำอะไรเองทุกสิ่ง
ทุกอย่าง ไม่พึ่งใครเลย ช่วยตัวเองได้ เป็นคนที่ไม่ต้อง
อาศัยคนอื่น เป็นค นเก่ง เรียนกเ็ก่ง ทำงานกเ็ก่ง หาเงิน
ก็เก่ง ทำอะไรก็เก่ง ก็เอาความเก่งนั่นแหละเป็นที่พึ่ง
เพราะอะไร เพราะรู้สึกว่าตัวเองนี่ตายไม่ได้ เก่งเกินไป
แน่เกินไป
ความกลัวต าย ปรากฏในบคุ ลิก นิสัย แนวทางชวี ิต
ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนอ่อนแอก็พึ่งสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง เพื่อจ ะมีความรู้สึกว่าปลอดภัย บางคนก็เอาความ
เก่งกาจของตัวเองความสามารถของตัวเอง เพื่อนำไปสู่
ความรู้สึกว่าปลอดภัย แต่พ ระพุทธเจ้าเตือนว่าอ ย่างไรๆ
ไม่ปลอดภัยอยู่ดี ชีวิตน เี้ราไว้ใจไม่ได้ เพราะฉะนั้นในเมื่อ
ชีวติ ของเราพร้อมทจี่ ะแตกดับไปเมือ่ ไรกไ็ ด้ เรามเี วลาทจี่ ะ
ไปทะเลาะเบาะแว้งก บั ส ามีไหม เรามเี วลาทจี่ ะไปทะเลาะ
เบาะแว้งกับภรรยาไหม เรื่องเล็กเรื่องน้อยโกรธกันทั้งวัน
ทั้งคืน บางทีโกรธกันเป็นเดือนกม็ ี แล้วเรามีเวลาพอไหม
ที่จะจมอยู่กับอารมณ์เศร้าหมองเรื่องแค่นี้เอง ถ้าเราเข้า
ถึงธรรมแล้วไม่มีเวลา ไม่มเี วลาที่จะไปโกรธแม้แต่ชั่วโมง
เดียว เพราะชีวิตเรามันสั้นเกินไป
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ถ้าผ ทู้ เี่ ราเคารพรกั พ ลัดพรากเราไปแล้ว ลองดคู วาม
แตกตา่ งระหว่างความรสู้ กึ ทีถ่ อื ว่าใช้เวลาดว้ ยกนั อ ย่างเห็น
คุณค่าของเวลา อยูด่ ว้ ยการให้อ ภัยซงึ่ ก นั และกนั ด้วยความ
เห็นอกเห็นใจกัน ความเคารพซึ่งกันและกันต ลอดเวลา มี
ความรู้สึกพร้อมที่จะรับความจริงอยู่ตลอดเวลา เมื่อเรา
พลัดพรากจากคนที่เรารักในลักษณะอย่างนี้ ทำใจได้ง่าย
แต่ถ้าหากว่าผู้ที่เราเคารพรักพลัดพรากเราไป พอไปแล้ว
อดนึกถึงสิ่งไม่ด ีที่เคยพูดไม่ได้ เราก็ไม่มเีวลาจะแก้ไขเสีย
แล้ว และสิ่งที่เคยคิดจะพูด สิ่งที่ดีที่เคยคิดจะทำ ไม่ได้ทำ
ก็ทำไม่ได้แล้ว
ถ้ายอมรับในหลักการนี้ เราจะทำอย่างไร จงน้อม
ข้อพิจารณาเข้ามาว่า ทุกวันน ี้เรากำลังใช้ชีวิตอย่างไร ถ้า
วันน เี้ ป็นวนั ส ดุ ท้ายของชวี ติ ของเรา พอใจไหม ถ้าวนั น เี้ ป็น
วันสุดท้ายของชีวิตของคนรอบข้าง แล้วเราพอใจกับสิ่งที่
เคยทำสงิ่ ท เี่ คยพดู ก บั ค นนนั้ ไหม มีอ ะไรบา้ งไหมทเี่ รายงั ไม่
ได้ทำที่คิดว่าดีอยากจะทำ แต่ไม่เคยทำสักที มีแต่ จะ จะ
จะ จะ จะทำ มีอะไรบ้างไหมที่เราคิดจะแก้ไขนานแล้วแ ต่
ยังไม่ได้แก้ไขสักที จะ จะ จะ จะ จะแก้ ถ้ามอี ะไรต้องรีบ
จัดการ ความตายไม่ได้ส นใจความรู้สึกของเรา ไม่เกรงใจ
เลยว่าเรารู้สึกพร้อมหรือไม่พร้อม มีธุระยังค้างอยู่อย่างไร
สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมัน ไม่เคย
ชยสาโร ภิกขุ
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เป็นไปตามความตอ้ งการของเรา มัจจุราชไม่แคร์ค วาม
รูส้ ึกของเรา ท่านทำตามหน้าทีค่ อื ก ฎแห่งก รรม ความ
ตายไม่มเีข้าข้างใคร เป็นเรื่องของมันอยู่อย่างนั้น
เพราะธรรมชาติเป็นอย่างนี้แหละ ชีวิตเราจึงมีค่า
มีค่าทุกล มหายใจ ทำให้เรามีทางเลือกทุกวัน ว่าวันน ี้จะ
เป็นวันที่เราจะภาวนาไหม ทำให้สิ่งที่ดีงาม ที่เป็นบุญ
เป็นกุศลเพิ่มมากขึ้นไหม หรือวันนี้จะปล่อยตามบุญต าม
กรรม คืออะไรก็ได้ ถ้าม ีโอกาสทำบุญกท็ ำไป ใครชวนไม่
เคยปฏิเสธ แต่ถ้าจิตเศร้าหมองก็พยายามหนีไปหาความ
สุขง่ายๆ กลบเกลื่อน แก้ด้วยการกินบ้าง การเล่นบ้าง
เทีย่ วบา้ ง ซือ้ ของบา้ ง คอยปลอบใจตวั เองวา่ เรือ่ งทคี่ วรจะ
แก้ไขกค็ งมีโอกาสอยูห่ รอก แต่ว่ายังไม่พร้อมยังไม่มเีวลา
นี่คือเหตุผลเทวดาไม่ใช่เหตุผลมนุษย์ ถ้าเราเป็นเทวดา
สนุกและปลอดภัยอ ยูเ่ ป็นก ปั เป็นก ลั ป์ก ค็ งเป็นเหตุผลทพี่ อ
ฟังได้ แต่เราไม่ใช่เทวดา เราเป็นม นุษย์ผู้เสี่ยงภัย เราเป็น
มนุษย์ทอี่ าจจะสูญจากโลกนี้ไปลมหายใจใดก็ได้
ผู้รู้ทั้งหลายจึงพร่ำสอนเราว่า ต้องสำนึกว่าชีวิต
ของตนเป็นของไม่แน่นอน และความตายของตนเป็นของ
แน่นอน วันใดวนั ห นึง่ เราตอ้ งจากโลกนไี้ ป และทกุ ค นทเี่ รา
รู้จัก ทุกคนที่เรารักต้องจากโลกนี้ไปเหมือนกับเรา ฉะนั้น
เราตอ้ งใช้เวลาทเี่ หลืออ ยูใ่ นทางทดี่ ที สี่ ดุ ทำให้ม บี ญ
ุ ม กี ศุ ล
ชยสาโร ภิกขุ
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อยู่ในใจ บุญก ุศลนั้นค ือชื่อของความสุขที่สะอาด เมื่อตัว
เองก็มีความสุขที่ใสสะอาด ความสุขท ี่เรียกว่าบ ุญห รือว่า
กุศลนั้น เราเก็บไว้เสวยคนเดียวไม่ได้ มันจะล้นออกมา
มันก็แผ่ออกไป เป็นความสุขที่ทำให้คนรอบข้างพลอยมี
ความสุขด ้วย
ประโยชน์อ นั แท้จริงของตน ประโยชน์อ นั แท้จริงของ
คนอื่นสอดคล้องกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ถ้าหากว่า
ความสุขและสิ่งที่เราถือว่าประโยชน์เป็นของเราคนเดียว
และยงั ท ำให้ค นอนื่ ท กุ ข์เดือดรอ้ น แน่ใจได้วา่ น นั่ ไม่ใช่ค วาม
สุขที่เรียกว่าเป็นบ ุญเป็นกุศล
นอกจากว่า บุญกุศลทำให้ชีวิตของเราสดชื่น ทำให้
ชีวิตคนรอบข้างได้พลอยสดชื่นด้วยแล้ว บุญกุศลนั้น มี
คุณสมบัตพิ เิ ศษคอื เราสามารถอทุ ศิ ให้ผ ทู้ จี่ ากโลกนไี้ ปและ
ผูน้ นั้ ถ้าอ ยูใ่ นภพภมู ทิ รี่ บั ได้และอนุโมทนาสามารถรบั บ ญ
ุ 
นัน้ ได้ ถึงแม้วา่ ท า่ นหายจากเราไป ท่านตายจากเราไป เรา
ก็ยังสามารถสร้างสิ่งที่ดีงามและส่งให้ท่านได้ นี่เป็นเรื่อง
ที่น่าคิดพ ิจารณามาก น่าอัศจรรย์ เพราะฉะนั้นถ ้าเรารัก
ผู้ที่ตายจากเราไปจริง เราเคารพท่านจริง เรารู้สึกกตัญญู
กตเวทีจริง เราก็ต้องมุ่งมั่นสร้างสิ่งที่ดีงาม เพื่อจะได้ส่ง
ให้ท่านด้วย อย่างนที้ ุกคนได้ป ระโยชน์ทั้งนั้น ผูท้ ี่อยู่ก็ได้
ประโยชน์ ผู้ท อี่ ยูก่ ไ็ ด้ค วามสขุ ผูท้ ตี่ ายแล้วแ ละยงั ต อ้ งการ
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ก็ได้รับความสุขและประโยชน์ด ้วย
พุทธศาสนาถือเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ คือทำอย่างไร
ชีวิตของเราจะมีความสุขมากขึ้น มีค วามทุกข์น้อยลง ทำ
อย่างไรเราจะได้ส ร้างประโยชน์แก่ต วั เอง สร้างประโยชน์แก่
ครอบครัว สร้างประโยชน์แ ก่ชุมชน สร้างประโยชน์แ ก่ผู้ที่
ล่วงลับไปแล้ว สร้างประโยชน์ต ่อคนที่ยังไม่เกิด คือสร้าง
สังคมที่น่าอยู่ สร้างสิ่งแวดล้อมที่จะเป็นที่รองรับคนที่ยัง
ไม่เกิด อันน ี้ก็เป็นสิ่งท้าทายพวกเราทั้งหลาย
ในวนั น เี้ รากไ็ ด้ต งั้ อ กตัง้ ใจขอศลี เรากไ็ ด้บ ำเพ็ญก ศุ ล
ในระดับของศีล เราก็ได้ฟ ังธรรมะด้วยความสงบ จิตใจที่
มีสติ มีค วามสงบอยูใ่นปัจจุบัน ก็เป็นจิตใจที่เป็นบุญเป็น
กุศล และเราก็ได้ฟังข้อคิดที่เกี่ยวกับความตาย มุมมอง
ของพระพุทธศาสนา ได้ป ัญญาบ้างกเ็ป็นบุญเป็นกุศลอีก
ทางหนึ่ง
ฉะนัน้ วนั น อี้ าตมาขอให้เราทงั้ ห ลาย ได้รวบรวมบญ
ุ 
กุศลนั้น ตั้งใจแผ่ตั้งใจอุทิศให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ผู้ที่มี
ความดีความงามหลายอย่างซึ่งอาตมาเองก็คงรู้น้อยกว่า
ผู้ที่นั่งฟัง แต่ว่าขอให้เราระลึกถึงคุณงามความดขีองท่าน
สิ่งใดที่เราเคยทึ่ง สิ่งใดที่เราเคยประทับใจในตัวท่าน ก็
ถือว่าเป็นมรดกที่ท่านฝากพวกเราไว้ ขอให้เรารักษาไว้ให้
ดี โดยเฉพาะลูกหลานทั้งหลาย ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วมอี ะไร
ชยสาโร ภิกขุ
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ที่เรารู้สึกว่า เราเคารพ เราซาบซึ้ง ตั้งใจรักษาไว้ถ ือได้ว่า
เป็นการตอบแทนบุญคุณของท่านที่ยอดเยี่ยม
วันน กี้ ข็ อให้เราทกุ ค นระลึกถ งึ ท า่ น ระลึกถ งึ ค ณ
ุ งาม
ความดีของท่าน และอุทิศบุญก ุศลให้ก ับท่าน ขอให้ท ่าน
ได้เจริญ ขอให้ท่านได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีงาม ขอให้ท ่าน
ได้เจริญด้วยความสุขกายสุขใจ ขอให้ท ่านได้เจริญด้วยศีล
สมาธิ ปัญญา ในชาติต่อไป และขอให้ท่านได้พ้นจาก
วัฏสงสารในที่สุดเทอญ
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ตายก่อนตาย

ทำไม

ชยสาโร ภิกขุ
นามเดิม

พ.ศ.๒๕๐๑ 
พ.ศ.๒๕๒๑ 

       ฌอน ชิเวอร์ตัน  (Shaun Chiverton)
       เกิดท ี่ประเทศอังกฤษ
       ได้พบกับพระอาจารย์สุเม โธ
       (พระราชสุเมธาจารย์ วัดอมราวดี
       ประเทศอังกฤษ) ที่วิหารแฮมสเตด
       ประเทศอังกฤษ
       ถือเพศเป็นอนาคาริก (ปะขาว)
       อยู่กับพระอาจารย์สุเมโธ ๑ พรรษา  
       แล้วเดินทางมายังประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๒๒ 	
       บรรพชาเป็นสามเณร ที่วัดหนองป่าพง
       จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๒๓ 	
          อปุ สมบทเป็นพระภิกษุ ทีว่ ดั หนองป่าพง โดยมี
       พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท)
       เป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔ 	        รักษาการเจ้าอาวาส วัดป่านานาชาติ
       จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๔๕ - ปัจจุบัน       พำนัก ณ สถานพำนักสงฆ์
       จังหวัดนครราชสีมา

มูลนิธิปัญญาประทีป
ความเป็นมา

มูลนิธิปัญญาประทีป   จัดตั้งโดยคณะผู้บริหารโรงเรียนทอสี   ด้วยความร่วมมือ                       
จากคณะครู   ผู้ปกครองและญาติโยมซึ่งเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ชยสาโร  กระทรวงมหาดไทย
อนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอย่างเป็นทางการ เลขที่ทะเบียน กท. ๑๔๐๕ ตั้งแต่วันที่
๑ เมษายน  ๒๕๕๑
วัตถุประสงค์
        ๑)  สนับสนุนการพัฒนาสถาบันการศึกษาวิถีพุทธที่มีระบบไตรสิกขาของพระพุทธ
      ศาสนาเป็นหลัก 
๒)  เผยแผ่หลักธรรมคำสอนผ่านการจัดการฝึกอบรม และปฏิบัติธรรม และการเผยแผ่
      สื่อธรรมะรูปแบบต่าง ๆ โดยแจกเป็นธรรมทาน
๓)  เพิม่ พูนความเข้าใจในเรือ่ งความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ และสิง่ แวดล้อม  สนับสนุน
      การพัฒนาที่ยั่งยืน และส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔)  ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อดำเนินกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
คณะที่ปรึกษา

พระอาจารย์ชยสาโรเป็นองค์ประธานทีป่ รึกษา   โดยมีคณะทีป่ รึกษาเป็นผูท้ รงคุณวุฒใิ น
สาขาต่างๆ  อาทิ  ดา้ นนิเวศวิทยา พลังงานทดแทน  สง่ิ แวดล้อม เกษตรอินทรีย  ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ  การเงิน  กฎหมาย  การสื่อสาร  การละคร  ดนตรี   วัฒนธรรม  ศิลปกรรม   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
คณะกรรมการบริหาร
มูลนิธฯิ ได้รบั เกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีดา ทัศนประดิษฐ  เป็นประธาน
คณะกรรมการบริหาร  และมีคุณบุบผาสวัสดิ์   รัชชตาตะนันท์    ผู้อำนวยการโรงเรียนทอสีเป็น
เลขาธิการฯ
การดำเนินก าร

•  มูลนิธิฯ เป็นผู้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมปัญญาประทีป  ในรูปแบบโรงเรียนบ่มเพาะชีวิต
เพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ   ด้านการศึกษาวิถีพุทธ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ข้างต้น
โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ที่  บ้านหนองน้อย   อำเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา

•     มลู นิธฯิ ร่วมมือกับโรงเรียนทอสี   ในการผลิตและเผยแผ่สอื่ ธรรมะ   แจกเป็นธรรมทาน
โดยในส่วนของโรงเรียนทอสีฯ ได้ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕

พิมพแจกเปนธรรมทาน

ตายกอนตายทำไม

www.thawsischool.com, www.panyaprateep.org
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