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ใหรี้บทาํบุญ เพราะความตายเป็นสิ่งทีแ่น่นอน 

หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย 

ท่านผูท่ี้ทาํความดีใหร้บีเสีย อย่ามวัไปผลดัวนัประกนัพรุง่  

 โก ชัญญา มะระณัง สุเว 

 นะ ห ิโน สังคะรันเตนะ 

 มะหาเสเนนะ มัจจุนา 

อนัพญามจัจรุาชคือความตายนัน้ ตามติดเราอยู่ทกุวนัและ

ไม่มีกาํหนดหมายเรื่องความตายวา่ เราจะตายวนัใด 

พระพทุธเจา้สอนไวอ้ย่างนัน้ พญามจัจรุาชนัน้คือความตายหรอื

เสนามจัจรุาชนัน้คือความตาย ย่อมตามติดเราอยู่ทกุวนั ไม่รูว้นั

ไหนพญามจัจรุาชเคา้จะปลิดชีวิตเราไป เพราะฉะนัน้จงึวา่ความ

ตายน่ีไม่เลือกเวลา และไม่เลือกแก่ไม่เลือกหนุ่ม ไมว่า่สาว ย่อม

สามารถจะตายดว้ยกนัไดท้ัง้นัน้ เพราะพญามจัจรุาชตามติดอยู่ 

ท่านวา่อย่างนัน้  

เพราะฉะนัน้การสรา้งความดี การทาํความดีเน่ีย ใหร้บี 

พระพทุธเจา้สอนไวอ้ย่างนัน้ คือหลกับาลีเน่ียยืนยนัแนน่อน 
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อาตมาเองเคยอา่นตัง้แตเ่ป็นสามเณร ยงัจาํไดบ้าลีนีย้งัอยู่ใน

สมอง ในเม่ือยกบาลีแลว้ มาแปลแลว้ วิเคราะหแ์ลว้ ก็ทาํให้

ตวัเองต่ืนตวัต่ืนใจ ดิน้รนอยูอ่ย่างทกุวนันี ้ตัง้แตส่มยับวชเป็น

สามเณรมาเลย ก็พยายามเป็นอย่างมาก เพราะฉะนัน้จงึ

อยากจะขอรอ้งใหบ้รรดาญาติโยมทัง้หลายใหเ้ตรยีมตวัเตรยีม

ใจรบีตัง้ความดี ทาํความดีเสีย  

อาตมาเองก็รูส้กึวา่ มีความเสียใจมากตอนท่ีสลบไปสมยั

นัน้เพราะความดีมีนอ้ย ก็มานกึถึงความดีตอนท่ีกระทาํไดน้ัน้ ก็

รูส้กึวา่ในระหวา่งท่ีมีจิตใจอนับรสิทุธ์ินอ้มเพ่ือบญุเพ่ือกศุลจรงิๆ 

จิตมนันอ้ม มนัอ่ิมมนัเอิบอยู่ทัง้วนั จงึเป็นบญุเป็นกศุล มี

อานิสงส ์ทาํบญุสกัแตว่า่ทาํ ไม่มีใจนอ้มลงนัน้ พระพทุธเจา้

บอกวา่สกัแตว่า่ทาํ ถึงแมจ้ะมีอานิสงส ์ก็นอ้ยเต็มที  

อาตมาเองสมยัสลบไปนัน้ เคยคาํนวณพิจารณาอยูว่า่ โอ 

อนันีเ้ป็นเรื่องจรงิ คืออานิสงสไ์ม่ปรากฏเลยในส่ิงท่ีเราทาํไว้

หลายอย่าง ก็ไดถ้ามเทพเจา้เหลา่นัน้วา่ ทาํไมอาตมาภาพทาํ

อย่างนี ้ๆ ไม่ปรากฏอานิสงสเ์ลย เคา้ก็บอกวา่ ทา่นสักแต่ว่าทาํ 
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ก็ยอมรบัวา่ โอ ้จรงิ ตอนสมยันัน้กลวัครูบาอาจารยจ์ะวา่เราเน่ีย

ไม่ดี และท่านอาจารยข์บัไลอ่อกจากวดัหรอือาจจะไม่ใหโ้อวาท 

เราทาํเพ่ือครูบาอาจารยม์องเหน็วา่เราเป็นคนดี เพ่ือทา่นจะได้

ประสิทธิประสาทธรรมะใหเ้รา ทาํเพ่ือมุ่งธรรมะ ไม่ไดมุ้่งบญุ  

เพราะฉะนัน้ควรท่ีจะนอ้มลงในทางบญุ เคา้ก็บอกวา่ การ

ทาํบญุจิตใจของเราตอ้งนอ้มลงเพ่ือบญุจรงิๆ จงึมานกึถึงบาลี

ของพระพทุธเจา้ท่ีวางหลกัไวว้า่ การทาํบญุนัน้ตอ้งถึงพรอ้มดว้ย

เจตนา ๓ ตามหลกับาลีบอกวา่ ปุพพเจตนา ในระหวา่งท่ี

เตรยีมการจะทาํบญุ จิตใจก็สบายอ่ิมเอิบในบญุ ไม่มวัหมอง ไม่

กงัวล มุญจนเจตนา ในระหวา่งท่ีทาํบญุ เหมือนเราทาํบญุตกั

บาตรเม่ือกี๊นี ้ก็ใหมี้จิตใจอนัเอิบอ่ิม อปรเจตนา เม่ือเราทาํบญุ

เสรจ็แลว้ นกึตรกึถึงบญุกศุลนัน้ ก็มีความเอิบอ่ิมดีอกดีใจ ปลืม้

ใจ อนันีย้่อมเป็นบญุเป็นกศุลอนัมหาศาล พระพทุธเจา้ก็วา่

อย่างนัน้ ในเม่ือมานกึถึงบาลีอนันีแ้ลว้ โอ ้จรงิๆ ทีนีก็้มานกึถงึ

บาลีอนัหนึง่ท่ีอาตมาเคยเรยีนตัง้แตเ่ป็นสามเณร ยงัจาํไดอ้ยู่ท่ี

ปรารภเม่ือกี๊น่ีวา่ 
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อัชเชวะ กิจจะมาตัปปัง 

โก ชัญญา มะระณัง สุเว 

นะ ห ิโน สังคะรันเตนะ 

มะหาเสเนนะ มัจจุนา 

แปลใจความวา่การทาํบญุนัน้ใหร้บีเสีย เพราะพญา

มจัจรุาชมนัตามติดอยู่ ย่อมจะปลิดชีวิตเราในวนัใดวนัหนึ่ง 

แน่นอน ไม่มีพน้แมแ้ตค่นเดียว แมแ้ตอ่งคส์มเด็จพระผูมี้พระ

ภาคเจา้พระองคเ์องก็ไม่มีทางเวน้ได ้จะตอ้งเป็นไปตามอย่าง

นัน้ เม่ือไดอ้ายไุขครบกาํหนดจะตอ้งจากโลกนีไ้ป  

ในเม่ือมาคิดอย่างนัน้แลว้ ก็จาํเป็นท่ีเราจะตอ้งรบี ถา้ไม่รบี

หรอื ความตายมนัก็ไมไ่ดบ้อกเราวา่ อายเุท่านัน้ปีตายนะ และ

อายเุท่านีปี้ตายนะ ถา้เขาบอกมาชดัๆอยา่งนัน้ เราก็จะแบง่

เวลาเชน่ในวยัยงัหนุม่ เราก็อาจจะประกอบอาชีพดิน้รนอะไรตอ่

อะไรเต็มท่ี ท่ีบัน้ปลายชีวิตจวนจะเวลาแลว้ก็มาประกอบความดี

เสีย แตนี่ค้วามตายไม่มีกาํหนดหมายเลย วา่ความตายนัน้จะ

มาถงึเม่ือไร ไม่มีกาํหนดหมายวา่จะเป็นกลางวนัหรอืกลางคืน 
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จะเป็นพรุง่นีห้รอืวนัมะรนืไม่แน่ จะเป็นปีนีห้รอืปีหนา้ ไมมี่อะไร

เป็นกาํหนดหมายแนน่อน  

แมแ้ตพ่ราหมณผ์ูเ้ก่งกาจหรอืผูว้เิศษ สามารถลงเลขลงยนัต์

ไดดี้ ก็ไม่มีความสามารถจะพยากรณไ์ดว้า่ ท่านผูนี้จ้ะตายวนั

นัน้ในเวลานัน้จรงิๆน่ะไม่มี แมว้า่เคา้ดหูมอไวเ้ยอะแยะ บอกคน

นัน้จะตายตอนนัน้ คนนีจ้ะตายตอนนี ้ผ่านพน้มาอยู่จนทกุวนันี ้

ก็มี พน้จากเขตท่ีเคา้พยากรณไ์วเ้น่ียตัง้สิบปีแลว้ก็มี ไม่เห็น

เป็นไง อนันีน้บัวา่พราหมณเ์น่ีย เขาพยายามพยากรณต์ามหลกั

ของพราหมณต์ามโหร ก็ยงัไม่มีความสามารถท่ีจะบอกเราไดว้า่ 

เราจะตายวนันัน้ไดจ้รงิๆ แมแ้ตค่วามรวยก็บอกวา่ปีนัน้จะรวย 

ตอนนัน้จะรวย ตอนนีจ้ะรวย บางทีก็ฟาวล ์แตใ่นเม่ือเคา้

พยากรณว์า่ตอนนัน้จะมีเคราะหมี์กรรม มนัไวนกันะ มนัไว 

มกัจะตรงเผงๆๆ แตใ่นเม่ือบอกวา่ตอนนัน้จะรวย ตอนนีจ้ะรวย 

โดยมากไม่คอ่ยตรง ไมถ่กูตอ้ง  

เพราะฉะนัน้จงึวา่ความตายเน่ียไม่มีใครสามารถมา

พยากรณไ์ด ้วา่เราจะตายเม่ือไร ดว้ยเหตนีุห้ละ จงึเป็นเหตใุหไ้ม่
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ควรน่ิงนอนใจ เสมือนอย่างอาจารยท์กุวนันีก็้เหมือนกนั ใครจะ

วา่ยงัไงเราไมฟั่ง ขอสรา้งความดีอยา่งเดียว ใครจะวา่ไม่ดี ใคร

จะดถูกูดหูมิ่นยงัไง เอาเถอะ ลงทนุให ้ขอสรา้งความดีตัง้แต่

วนันีเ้ป็นตน้ไปถึงวนัตาย ความดีอนัใดเป็นบญุกศุลท่ีเป็น

ภายนอกก็ตาม หรอืเป็นการดาํเนินทางดา้นสมาธิจิตก็ตาม ไม่

เคยลดละ มีความพยายามอยู่ตลอดเวลา แมแ้ตปั่จจบุนันีค้วาม

ตายจะมาถงึเม่ือไร ยอม สามารถหลบัตาตายสนิทเพราะความ

ดีในชาตินี ้สรา้งไวม้ากพอสมควร อ่ิมอกอ่ิมใจ  

ชาติหนึ่งๆเราสรา้งบารมีมาไดม้ากขนาดนีน้ัน้ก็พอใจ 

เพราะวา่การผ่านการมาก็ไมใ่ช่จะนานนกั แตค่วามดีท่ีเราทาํไว้

มาก พรอ้มทัง้วตัถอุนัเป็นถาวรเพ่ือสาธารณะบางแห่งก็มี อนั

เป็นสมบติัของพระพทุธศาสนาโดยตรงก็มีหลายแหง่มากมาย 

แมน้วา่ประเทศลาวก็สรา้งไวม้ากเหลือเกิน สรา้งไวม้าก เมือง

อีสานก็สรา้งไวม้าก จนกระทั่งมาถงึภาคตะวนัออกน่ีก็สรา้งไว้

พอสมควร เพราะฉะนัน้อ่ิมใจ  
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อนันีเ้ลา่สูล่กูศิษยฟั์ง ก็อยากจะใหล้กูศิษยเ์น่ียเตรยีมตวั

เตรยีมใจรบีเรง่ พยายามทาํความดีเถอะ พวกเราพยายามดิน้รน

เพ่ือฐานะของฆราวาสนัน้ เจ็ดวนั เราทาํกนัอย่างเต็มท่ี แทบไม่

ลืมหลืูมตา เม่ือครบเจ็ดวนัก็ควรจะเตรยีมหาเสบยีงของจิตใจซึง่

เป็นตวัของเราโดยตรง ใจซึง่เป็นของพวกเราโดยตรง พวกเราลืม 

ไม่คอ่ยห่วงใยนกั มีความหว่งใยเฉพาะเรื่องรา่งกาย ลกูเตา้

เหลนหลานท่ีเกิดมา ก็เป็นหว่งเขาเฉพาะเรื่องรา่งกาย กลวัจะไม่

ทนัชาวบา้นเคา้ กลวัจะไม่เสมอเหมือนชาวบา้นเคา้ กลวัลกูจะ

ไม่มีอนัจะอยูจ่ะกิน ทกุส่ิงทกุอย่างมุ่งเพ่ือทางดา้นรา่งกาย

ทัง้นัน้  

แตค่วามเป็นจรงิแลว้รา่งกายเน่ีย มนัไม่ใชเ่รา เราไม่ใช่

รา่งกายนะ รา่งกายนีม้นัเพิ่งก่อขึน้มาในปัจจบุนันีเ้ทา่นัน้ แลว้

เขาจะตอ้งสลายไปตามกาํลงัของธาต ุซึง่เขาสามารถประคอง

กนัอยู่ได ้หรอืรวมกนัอยู่ไดช้ั่วระยะหนึง่ เพราะไดก้าํหนด เขาก็

ตอ้งสลาย อนันีเ้ป็นหลกัธรรมดา แตส่ว่นจติใจท่ีบงการอยู่

ภายใน เขารูส้กึตอ้งการอนัโนน้ ตอ้งการอนันี ้เกลียดอนัโนน้ 
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ชอบอนันีซ้ึง่มนัใชก้ายของเราแสดงออกมานัน้ ไอต้วับญัชาน่ะ

คือตวัของเราโดยตรง  

ไอส้ว่นรา่งกายสงัขารเป็นของก่อขึน้มาแตล่ะภพเทา่นัน้ ก็

สลายไป จิตใจวิญญาณของลกูหรอืผวัเมียจะตอ้งไปก่อขึน้อีก

ในชาติขา้งหนา้ ตวันีเ้ป็นตวัอมตะ ไม่มีตาย ตายไม่เป็น ไม่มีคาํ

วา่ตาย เป็นตวัอมตะ ก็ไดแ้ก่จิตใจของเราโดยตรง แตเ่ราลืมนกึ

ถึงตวัของเราจรงิๆคือจิตใจนัน้ ไดเ้ตรยีมเสบียงใหเ้ขาแลว้หรอื

ยงั หรอืวา่ไดเ้ตรยีมเสบียงนัน้ใหเ้ราแลว้หรอืยงั พอแลว้หรอืยงั

เสบียงของเราตรงๆ พอแลว้หรอืยงั อนัเป็นส่ิงท่ีอนคุามีติดตาม

ตวัของเราเป็นเสบียงสืบไปในภพเบือ้งหนา้นัน้ พอแลว้หรอืยงั 

พรอ้มแลว้หรอืยงั อนันีเ้ป็นส่ิงท่ีเราควรคิดใหม้ากๆ  

ถา้เราคิดอยา่งนีม้ากๆแลว้ เราก็จะมองลกูเตา้ของเราใน

ทางดา้นจิตใจใหม้าก ใหล้กูเตา้ของเรารูจ้กัทาํบญุ ใหล้กูเตา้

รูจ้กัไหวพ้ระไหวเ้จา้ ใหรู้จ้กัรกัษาศีล ตอ่เติมความดีเพ่ือเป็น

เสบียงของจิตใจทางดา้นลกูเหมือนกนั เราก็เหมือนกนัอย่างนัน้ 

แตนี่โ้ดยสว่นมากเท่าท่ีสงัเกตดแูลว้ มีความเป็นหว่งเรือ่ง
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รา่งกาย ไม่ไดเ้ป็นหว่งกนัทางดา้นจิตใจ อนันีเ้ป็นส่ิงท่ีนา่

เสียดาย  

สมยัก่อนอาตมาก็เหมือนกนั แตต่กมาเด๋ียวนี ้มีความเป็น

ห่วงเป็นใยจิตใจน่ีมากสดุ เรือ่งรา่งกายบางทีน่ีแทบจะไม่ได้

เหลียวแลเคา้เลย เพราะวา่เคา้ก็เป็นเครื่องมือของเรา แตค่วรจะ

บาํรุงรกัษาใหดี้ แตบ่างทีมนัจาํเป็น เราก็ตอ้งเสมือนหนึ่งวา่

ไม่ไดส้นใจในเรื่องรา่งกายเลย บางทีก็ผอมโซ เหลือแตก่ระดกู 

เดินกนัโซเซๆ แตพ่ยายามประกอบในทางท่ีเป็นบญุกศุลนัน้

ไม่ไดข้าดระยะ ออกสวดมนตป์ฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัศาสนจิต ไม่

เคยลดละ วนันีก้าํลงัจบัไขส้ั่นก๊อกๆๆ ก็ตอ้งไป เวลาไปทาํงาน

นัน้ ไปถึงบา้นงานนัน้ก็ตอ้งจิก ตอ้งพยายาม ไม่ใหเ้คา้รูว้า่เรา

ป่วย พยายามบงัคบัทกุอย่าง อนันีก็้ถือวา่ไม่เคยสนใจในเรื่อง

รา่งกาย เป็นหว่งจิตใจมากท่ีสดุ จงึไดทุ้่มเทชีวิตอยู่อย่างปัจจบุนั

นี ้ 

เพราะฉะนัน้บรรดาลกูศิษยท์ัง้หลายก็อยากจะใหมี้ความคิด

ตกไปอย่างนีว้า่กายไม่ใช่เรา เราไม่ใช่กาย จิตใจวิญญาณเป็น
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ตวัของเราโดยตรง อนันัน้แหละจะตอ้งไปกอ่ภพแน่นอน อาตมา

เองถา้ไม่สลบตอนนัน้ก็คงจะไม่เขา้ใจชดัเจน พอสลบตอนนัน้ 

เขา้ใจชดัเจนท่ีสดุวา่ ในเม่ือเราตายลงไปแลว้เน่ีย ตวัของเรา

ตรงๆออกมาเน่ีย ออกมาในลกัษณะยงัไง และตอ่จากนัน้ไปไหน 

อนันี ้แหม ชดัเจนมากเรื่องรสชาติของความตาย รูไ้ดช้ดั 

เพราะฉะนัน้ทกุวนันีถ้งึไม่ไดเ้ป็นหว่งและไม่กลวัเรื่องความตาย 

กลวัอยู่อยา่งเดียววา่ความดีน่ะจะไมพ่อ ไม่พอเลย อนันี ้

พยายาม เป็นห่วงอนันีม้าก  

เพราะฉะนัน้ขอใหล้กูศิษยท์ัง้หลายตัง้อกตัง้ใจเถอะ วนันี ้

พวกเราไดม้าทาํบญุแลว้ อาจารยก็์ไดใ้สบ่าตรรว่มไดเ้ป็น

เจา้ภาพรว่ม ก็คิดวา่บารมีความดีท่ีไดส้รา้งสมอบรมรว่มกนันี ้

ทกุภพทกุชาติเน่ีย พวกเราคงไมห่า่งกนั แตก็่ยงัมองอีกรูปหนึง่

วา่ พวกเราเน่ียยงัมีความเก่ียวพนักนัอยู ่หลายๆคนเขาก็ถอย

ออกไป ถอยออกไปไม่ใช่ถอยธรรมดา ก็มกัจะใหร้า้ย มกัจะพดู

อะไรไม่คอ่ยเป็นมงคล ก็รูส้กึวา่ฟังแลว้ก็นา่กลวัเพราะวา่ พระ

เจา้พระสงฆมี์ศีลมีธรรม มีความประพฤติดีปฏิบติัชอบ เป็น
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ผูส้รา้งบารมีความดีมากมายแลว้ หากแตเ่ม่ือเขาลว่งเกินไปนัน้ 

การเกิดวิบติัอะไรตา่งๆนีก็้คงจะมีมาก  

เพราะฉะนัน้ก็น่าเสียดาย ผูท่ี้เป็นฆราวาสเน่ีย โอกาสท่ีจะ

ทาํบาปไดม้ากอยู่ เขาอยู่เฉยๆอย่างนัน้ เขาก็ยงับาปพอสมควร 

เพราะการกระทาํของเขานัน้ไม่ไดต้รงไปเพ่ือศีลธรรมอยู่เสมอ 

ย่อมมีบาปปน แถมยงัไม่พอ มาพว่งเอาบาปจากพระเจา้

พระสงฆ ์ผูมี้ศีลธรรมหรอืกลัยาณธรรมอนัดีงาม และมีความ

ประพฤติวตัรเย่ียงสมณะทัง้หลาย  

ในเม่ือก่อกรรมกบัทา่นเช่นนัน้ ก็คงจะแบกกนัไมห่วาดไม่

ไหว อนัเนีย้เป็นหว่งเลย สงสาร บางคนก็เตือนก็ได ้เอย้ น่ีนา ครู

บาอาจารยเ์ป็นผูส้รา้งความดีนะ ไม่ใชพ่ระสะเปะสะปะธรรมดา 

เป็นผูมี้คณุธรรมประจาํใจพอสมควรนะ แตอ่าจารยไ์ม่โกรธไม่

เกลียดนะ อาจารยย์งัแผ่เมตตาใหอ้ยู่ ยงัพยายามเสมอวา่อยา่

ใหมี้บาปมีกรรมเขา้ไปหาเขาเลย สงสาร  
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เหตนุัน้ลกูศิษยก็์ตอ้งระมดัระวงัหนอ่ย อยา่พากนัดา่

อาจารยน์ะ มนับาป เน่ีย ยงัเป็นหว่งเป็นใย เพราะฉะนัน้พวกเรา

ก็เหมือนกนั ขอใหต้ัง้อกตัง้ใจวนันี ้ 

มามองเบือ้งหลงัแลว้คิดวา่คงจะมีกาํลงัความดี สรา้งสมกนั

มาแลว้ตัง้แตอ่เนกชาติกนัพอสมควร จงึมีสว่นกระตุน้ทางดา้น

ระบบประสาทสมองจิตใจใหน้อ้มมาอยู ่หากในเม่ือเป็นอย่างนี ้

ยงัมีสว่นอยู ่ยิง่วนันีเ้ราก็ไดท้าํความดีรว่มกนัอีกดว้ย ใสบ่าตร

รว่มกนัอีกดว้ย ความดีบารมีท่ีทาํวนันีเ้ป็นทานมยั สกัเด๋ียวพวก

เราก็จะไดร้บัศีลดว้ย อนันีแ้ลว้ยงัจะตอ้งมีการภาวนาสงบจิต

สงบใจดว้ย บญุกศุลทัง้สามอย่างมารวมกนัก็สามารถท่ีจะผนกึ

กาํลงักนัเขา้ ช่วยใหมี้สายสมัพนัธใ์นทางบญุกศุลเน่ีย ทาํให้

พวกเราเน่ียตอ้งเกิดรว่มกนัทกุภพทกุชาติ แตล่ะภพแตล่ะชาติ 

ความดีท่ีพวกเราสรา้งสมนีก็้ตอ้งกระตุน้ใหพ้วกเราน่ีพอใจ

ในทางท่ีเป็นบญุกศุล ก็จะไดป้ระพฤติปฏิบติั และอีกอย่างหนึ่ง

ความดีท่ีเราสรา้งไวท้กุภพทกุชาติน่ี ก็คงจะเป็นอนัวา่นาํพาให้

พวกเราเน่ียมีอนัจะอยู่จะกินทกุภพทกุชาติ โอกาสท่ีจะทาํความ
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ดีนัน้มีพอ เพราะฉะนัน้จงึอยากใหพ้วกเราตัง้อกตัง้ใจกนั สรา้ง

ความดีสมัพนัธก์นัเอาไว ้ 

อย่างเถา้แก่ประจินอย่างเนีย้ก็เหมือนกนั ทกุปีเคา้เอาอะไร

มาทุม่เทชีวิตจติใจ ทกุปีเคา้มาทุม่เทชีวิตจติใจ ก็มานั่งมองอยู่

ทกุวี่ทกุวนั โอโ้ห! ความดีท่ีสรา้งสมอบรมรว่มกนัน่ีชา่งมาก

เหลือเกิน เป็นส่ิงท่ีน่าปลาบปลืม้ใจ แลว้ก็ทกุท่านทกุคนน่ะ เส่ีย

ยงยทุธ ทา่นกาํนลัจรณิ และทกุคนทกุท่านท่ีไม่ไดเ้อย่ช่ือ ก็ได้

รว่มกนัมานานเหลือเกินเป็นเวลาหลายปีพวกเรา ไดส้รา้งความ

ดีรว่มกนั  

เพราะฉะนัน้จะไปทาํความดีเม่ือไรก็กระวนกระวาย อยา่ง

เนีย้ พระเจา้พระสงฆท่ี์นั่งอยูน่ี่แหละ ทา่นก็มองอาจารยอ์ยู่ทกุ

วนัวา่ คาํพดูแตล่ะคาํจรงิขนาดไหนแคไ่หน ตอนนีเ้กิดกระวน

กระวายใจ บอกวา่ทาํยงัไงหนอ จะไดไ้ปรว่มไดด้ว้ย แลว้ก็ไป

ปรารภบอ่ยๆวา่ จะใหใ้ครไปติดตอ่จะติดต่อแบบไหน คณุนาย

จะอยู่ท่ีรา้นลกูชายมัย้ หรอืวา่จะตอ้งตามไปโป่งนํา้รอ้นน่ียงัคยุ

กนัอยูท่กุวนั ทีนีก็้มาดีใจวา่เส่ียยงยทุธจะมาทาํบญุวนันี ้ทีนีก็้
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กลวัอยา่งเดียววา่อาจจะลืม ก็ใหอ้าจารยส์วุิทยไ์ปติดตาม 

วิ่งเตน้ติดตาม ติอตอ่ ลองดซูิทาํไม ติดตอ่แตเ่น่ินๆ อาจารยว์ทิย์

ก็ไม่ไดบ้อกวา่ติดตอ่ไดค้วามยงัไงก็ไม่ไดบ้อก บอกตัง้แตว่นัแรก

วา่เส่ียเคา้ติดธุระ คงจะไม่ไดม้า ถา้ไม่ไดม้าก็ไม่เป็นไร เราก็

ทาํบญุกนั ทีนีก็้เลยสั่งแม่ชีวา่เตรยีมนะ เตรยีมทาํบญุก็แลว้กนั 

พอ?โผลม่าก็ดีอกดีใจ คือบารมีทกุปีน่ีไม่ไดข้าดสาย เราไดส้รา้ง

ความดีเน่ียผนกึกนัเอาไว ้ทกุภพทกุชาติเราจะหนกัแนน่ยิ่งกวา่

นี ้ 

อนัเนีย้อาจารยจ์ดังานขึน้ก็เป็นหว่งอีก อยา่งเนีย้ จะเตรยีม

เน่ีย จะใหค้นไปติดตาม ก็ดีอกดีใจก็ไดช้วนวา่จะไปดว้ยไดม้ัย้ 

ถา้ไปดว้ยไดก็้อยากจะใหไ้ปดว้ยกนั ถงึแมจ้ะมีการกีดกนัซกัแค่

ไหนก็ตาม ก็ตอ้งยอม  

อนันีก็้มีไลนห์นึ่งมาท่ีนีเ้หมือนกนั ก็มีกลุม่ท่ีมาใหม่ๆเขา้มา

ประกบเน่ีย ไม่รูเ้รื่อง ไม่เขา้ใจวา่ใครเป็นใคร ใครมีความสนิท

สนมขนาดไหน ใครสาํคญัแคไ่หนเขาไม่เขา้ใจ ความไม่เขา้ใจก็

เลยไปเกิดกางกัน้คนสาํคญัเขา้ คนสาํคญัก็สา่ยหวั ชวนมาวดั
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บอกวา่ไม่ไหว ไปก็ไม่ไดร้บัความสะดวกอย่างเดิม เขา้ใกลช้ิดครู

บาอาจารยก็์ไม่ได ้แมน้วา่จะเขา้ไปกราบไปไหว ้เขาก็กีดกัน้ไป

เสียหมด ก็รูส้กึวา่ไม่ไดร้บัความสะดวกเทา่ท่ีควร บอกอย่าไป

นอ้ยใจเสียใจ ไม่มีปัญหาหรอก ขอใหต้ัง้อกตัง้ใจเถอะ ใหม้า

เถอะ  

และคราวนัน้จงัหวดัตราดเลิกไปจนเกือบปีหนึง่ไม่หนึ่ง ไม่

มาเลย เอ๊ อะไรกนัหนอ ก็นั่งอา่นนั่งคิด ก็มานกึได ้โอ ้ตอนนัน้

เคา้ก็มาไหว ้ทีนีเ้คา้มาไหวแ้ลว้ก็มานั่งคยุ ซึง่มนัเป็นปัญหาท่ี

เรยีกวา่ไม่อยากจะใหผู้อ่ื้นรู ้มนัเป็นความลบั แตค่วามลบันัน้

ไม่ไดผิ้ดกฏหมาย แตม่นัเป็นความลบัท่ีมีความละอายอยู่เป็น

บางอยา่ง เคา้ก็ไม่อยากใหโ้คตรเจา้สกลุของเขาเน่ีย เขา้ไปถึง

หมู่ผูอ่ื้น เพราะวา่ไอค้วามท่ีเกิดแก่งแยง่กนัในระหวา่งสกลุของ

เขาเอง เคา้ก็มากระซิบกระซาบ และเขาก็ไม่ไดใ้กลน้กั ก็มีคนมา

ไลอ่อก ยงัตัง้ถามปัญหายงัไมไ่ดเ้ลย ไลอ่อกไป แมอ้าจารยก็์

เศรา้สลดมาก แหม ไมน่่าทาํอย่างนีก้บัคนนีเ้ลย  
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ทีนีว้นัหลงัอีกก็มาอีก มาอีกก็ถกูมาไลอ่อกไปอีก ไอค้นท่ีไล่

ทัง้สองทีกลายเป็นผูห้ญิง เดินปรีเ่ขา้มา เขา้มาไล ่"ทาํไมมา

ใกลช้ิดท่านนกัหละ ทาํไมไม่ออกห่างๆ ออกไปสิ" แหม อย่าวา่

เขา เราก็ยงัเสียใจ ยงัเสียใจทาํไมถงึเป็นอย่างนี ้อนันีเ้คา้มา

ใหม่ๆเม่ือวานนี ้ไอข้องเราเน่ียมนัมาก่ีปี อย่างคณะจงัหวดัตราด

เคา้มาน๊านเหลือเกิน แตเ่กิดลกูศิษยใ์หม่ๆเน่ีย เกิดมาผนกึกาํลงั

กนั แลว้ก็ขบัไลโ่ดยไม่ใหค้วามสะดวก ก็นา่นอ้ยใจก็เลยตอ้งไป

ถึงบา้นเคา้ บอกวา่อยา่นอ้ยใจ อย่าเสียใจนะ ทกุส่ิงทกุอย่างขอ

อภยัดว้ย เขาเหลา่นัน้ไม่รูจ้กัคนสาํคญัไม่สาํคญั อาจารยก็์รูส้กึ

มีความเสียใจ แตว่า่โวยวายไม่ได ้ 

เพราะฉะนัน้จงึมาขอปรบัความเขา้ใจวา่ อย่าไปทอดทิง้

อาจารยเ์ลย ถา้เราไปโกรธเกลียดผูป้ฏิบติังานรว่ม ทาํไมถ่กูไม่

ตอ้งก็ขอใหคิ้ดวา่ อาจารยย์งัมีความนบัถือเราเหมือนเดิม ยงัมี

ความรกันบัถือ ยงัอยากใหส้รา้งบารมีรว่มกนัอีกในชาตินี ้เพราะ

ชาตินีก็้เป็นชาติสาํคญัของอาจารยช์าตินงึ ไดเ้ขา้มาบวชในบวร

พทุธศาสนาตัง้ ๔๒ ปี อนันีก็้สรา้งความดีถึงขนาดนีแ้ลว้ก็ขอ
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อย่านอ้ยอกนอ้ยใจ ขอใหเ้หน็แก่อาจารยเ์ถอะ ขอบิณฑบาต

เถอะ เออ้ ถา้งัน้ไม่เป็นไร เขาก็ยนิดี ท่ีจะมารว่ม ก็พอดีเขาก็เลย

มา เอายาเอาอะไรมาให ้ก็รูส้กึวา่ดี  

อนัเนีย้ บางทีอาตมาก็ไม่สบายใจ คือเคา้ไปสวดมนต์

กรุงเทพ เคา้ก็ติดตามไปประกบกนั คนจะเขา้มาน่ีรูส้กึวา่มนั

ลาํบาก ยิ่งวนัหนึง่เป็นบคุคลสาํคญัท่ีสดุท่ีจะเอาอาหารมาถวาย 

พอเคา้เดินเขา้มาจวนจะถึงปุ๊ บ ตวาดทัง้แรงเลย "อย่าเขา้มานะ 

ออกไป เขา้มาไม่ได ้ออกไปเด๋ียวนี ้ออกไปเลย" โบกมือโบกไมไ้ล ่

แหมไดย้ินแลว้รูส้กึเศรา้สลดเป็นอย่างมาก  

ก็เลยบอก คณุเขา้มาเถอะ เขา้มาเถอะ ไม่เป็นไรหรอก เขา้

มา อาจารยไ์มว่า่เขา้มาเถอะ ไม่เป็นไร พอดีเคา้เขา้มาประเคน

ของก็รบีออกไปดว้ยความเสียใจ ก็เลยไปขอรอ้งขอวอนเคา้ 

บอกขอรอ้งนะ เพราะเคา้ไม่เขา้ใจวา่บคุคลสาํคญั แลว้เขา

เขา้ใจนกึวา่เคา้จะมาคยุกบัอาจารย ์เคา้ก็เป็นหว่งเป็นใย เคา้ก็

หวงัดีนะ ขออภยั เขาบอกไม่ถือหรอก เขา้ใจอยู่ อนัเนีย้ เวลานี ้
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มนัโวยวายกนัถึงขนาดเลวรา้ย ไม่มีความสามารถจะแกไ้ขเคา้

ได ้ไม่รูจ้ะแกไ้ขยงัไง  

แมแ้ตอ่าจารยเ์องเคา้ก็สอน เคา้ก็สอน บางทีก็จรงิของเขา 

อนันีย้อมรบันบัถือ ยอมรบั คืออาจารยเ์น่ียไม่เขา้ใจเรื่องจีน ก็

เลยไปเรยีกสามีเคา้วา่"อาเส่ีย" แลว้กลบัไปเรยีกเมียเคา้วา่"เถา้

แก"่ เคา้บอกวา่น่ีมนัใชไ้ม่ได ้ภาษาจีนเคา้ไม่ไดใ้ชอ้ย่างนี ้บอก

อาจารยผิ์ด ก็เลยบอกพระไปสอนอาจารยด์ว้ย อนันีต้อ้งสอน

อาจารยน์ะมนัผิด เออ เราก็ยอมรบั ก็ยอมรบัก็เลยเกิดความรู้

ขึน้มา ออ้ ธรรมดาเคา้เรยีก"อาเส่ีย" ตอ้งเรยีกเมียวา่"เส่ียเนีย้" 

ไปเรยีก"เถา้แก่" ก็เหมือนกบัเมียน่ีเป็นแมข่องผวันี ้มนัผิด โอ ้

จรงิๆ ทีนีก็้ยอมรบั อย่างนี ้ 

นอกนัน้แลว้อีก วนัหนึง่อาจารยพ์รมนํา้มนต ์ผา้มนัชกั

หลดุๆ พรมนํา้มนต ์เคา้จบัมือดงึไวเ้ลย  

"เด๋ียวๆอยา่พึง่ไป อย่าพึ่งไป ห่มผา้เสียก่อนแลว้คอ่ยไป ไม่

เรยีบรอ้ย"  
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เออ เอาก็เอาวะ ก็ห่มผา้ใหมก็่ดี เคา้หวงัดี ก็เอาเถอะ ไม่

เป็นไร  

เคา้ดงึๆเอาไว ้"หยดุก่อนๆ หลวงพอ่หยดุกอ่น หลวงพอ่หม่

ผา้ไม่เรยีบรอ้ยน่ี ตอ้งห่มใหม่เสียก่อนแลว้คอ่ยไป"  

เออๆ ไม่เป็นไร บอกขอบคณุๆ ห่มก็ห่ม  

น่ีแหละ คือมนัเลยเถิด มนัเลยเถิดไปก็มี ก็ตอ้งยอมรบัวา่มนั

ไม่ดีก็ตอ้งไม่ดี  

อนันีอ้าตมาอีกอนัหนึง่ติดภาษาเมืองจนัท ์อาจารยไ์มก่ลา้ท่ี

จะพดูใหฟั้งวา่อะไรเป็นยงัไง ถา้พดูออกมาก็เน่ืองดว้ยความ

โกหก เป็นการหลอกลวงชกัจงูเพ่ือจะชกัจงูเคา้เขา้มาหาตวัเอง 

อาจารยพ์ดูไม่ได ้นอกจากพระเณรบางองคซ์ึง่เราสามารถทาํให้

เขาเช่ือถือไดคื้อ เราจะพยากรณเ์คา้ ความคิดตา่งๆหา้ปี สิบปีท่ี

เคยคิดมา เราพยายามไปดงึเอาความคิดนัน้ออกมาเลา่ใหเ้คา้

ฟัง อนันีเ้คา้ยอมรบั เราพดูอะไรๆแลว้แต ่เคา้ก็ยอมเช่ือวา่เป็น

จรงิ เพราะสามารถเขา้ไปจบัจิตถึงขนาดนัน้ได ้ก็ย่อมสามารถท่ี
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จะรูไ้ดท้กุส่ิงทกุอย่าง อนันีก็้ยอมรบั ในเม่ือผูท่ี้ยงัไม่เขา้ใจอย่าง

นัน้ เราพดูไม่ได ้จงึไม่กลา้สามารถพยากรณอ์ะไรทัง้สิน้  

แตก็่เช่ือเหลือเกินวา่บพุเพสนันิวาสเบือ้งหลงันัน้ พวกเรา

ตอ้งเก่ียวขอ้งกนัมาอย่างโชกโชน จงึเป็นเหตใุหพ้วกเรานัน้มี

ความเก่ียวขอ้งกนัอยู่ บรรดาครูอาจารยอ่ื์นๆเยอะแยะ ถึงแม้

พวกเราจะต่ืนเตน้หลงใหลเขา้ไปชั่วระยะ แลว้จิตใจมนัก็ยงั

กงัวลอยู่ ก็มาเก่ียวขอ้งกนัอยู่ อนันีพ้วกเรามองไม่เห็น แต่

อาจารยม์องเห็น  

เพราะฉะนัน้ก็ขอใหพ้วกเราเน่ีย ชาตินีอ้าจารยจ์ะอยูก่บัลกู

ศิษยไ์ปอีกไม่นานแลว้ อยากจะใหส้รา้งความดีบารมีรว่มกนั อีก

ไม่นานนะ อาจารยจ์ะตอ้งจากแลว้ เพราะฉะนัน้พวกเราจะตอ้ง

ตัง้อกตัง้ใจสรา้งความดีรว่มกนั แลว้ก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวก

เราก็เป็นผูท่ี้เขา้ใจธรรมะดี เน่ืองจากท่านพอ่น่ี พวกเราก็เลย

พบปะ พระท่านก็อบรมสอนใหพ้วกเราเขา้ใจธรรมะปฏิบติั เขา้

มาหาอาจารยก็์ไดอ้บรมสอนนอ้ยหน่อย แตก็่คิดวา่พวกเรา
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เขา้ใจดีพอสมควร ไดแ้ตช่วนไปทาํบญุทางโนน้ ไดแ่ตช่วนไป

ทาํบญุทางนีเ้ท่านัน้ อนันีเ้ป็นอย่างนัน้  

 

ท่ีมา: https://youtu.be/eE5KMQ5Sk8s  

 

https://youtu.be/eE5KMQ5Sk8s

