


กระจกเงา ใช้ส่องดู รูปร่าง เสื้อผ้า หน้าผม

ธรรมะ ใช้ส่องดู ดี-ชั่ว สุข-ทุกข์ ของคน

เมื่อมีเวลาส่องกระจก ก็ต้องมีเวลาส่องธรรมะ

ธรรมะ
กระจกเงา
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ชาครธรรม

วนัหนึ่งๆ เราส่องกระจกกนัไม่น้อยกว่า ๒ หน 

เพื่อจะดรูปูร่าง เสื้อผ้า หน้า ผม ตรวจดสูขุภาพทั่วไป 

มอีะไรส่วนไหนไม่ด ีจะได้จดัการแก้ไขเสยีให้มนัดี

แต่ถ้าจะส่องชวีติ ดคูวามดคีวามชั่ว คณุธรรม 

กเิลสในใจตน ต้องอาศยัธรรมะ

ถ้าเรามธีรรมะส่องดตูวัเองบ่อยๆ เรากจ็ะเหน็ 

ตวัเองชดั พฒันาตนเองได้ถกูต้อง

มีเรื่องเล่าของ ‘หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ’  

ตอนหนึ่งว่า

หมอคนหนึ่ง แกชอบดื่มเหล้ามากที่สดุ (เป็นหมอ 

ไม่ควรดื่มของมนึเมา ไม่ควรดื่มเหล้า ไม่ควรสูบบุหรี่  
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สุขอย่าง ZEN

เพื่อรักษาสุขภาพให้เป็นตัวอย่างแก่คนไข้ แล้วจะได ้

ไปช่วยคนไข้ให้ดขีึ้น) เป็นคนที่บงัคบัตวัเองไม่ได้ ขาด 

ความอดทน ขาดความเสยีสละในทางจติใจ เลยเป็น 

นกัดื่มหวัราน�้า เช้าๆ ถงึกลางวนัพอรกัษาคนได้ พอ 

ตอนบ่ายกเ็มาตลอดเวลา สภาพชวีติจงึไม่ดขีึ้น ท�าอะไร 

กไ็ม่ก้าวหน้า

ถ้าเป็นหมอปกติทั่วไปที่ไปอยู่ในบ้านเมืองที่มี 

เศรษฐกจิด ีเขากจ็ะเจรญิขึ้น ๒-๓ ปีกส็ามารถสร้างบ้าน  

๒–๓ ชั้น เปิดเป็นคลนิกิให้คนไข้มารกัษาตวัได้ 

แต่ว่าคุณหมอคนนี้อยู่มา ๑๐ ปี แล้วกซ็อมซ่อ 

อยู่อย่างนั้น อยู่ห้องแถวเก่าๆ ไม่มอีะไรดขีึ้น เพราะ 

ความเมามวัจงึท�าให้เกดิความเสยีหายโดยไม่รู้สกึตวั

ต่อมามีคนขายยาเอาหนังสือธรรมะของท่าน 

พุทธทาสไปทิ้งไว้แล้วบอกว่า 

“วนัไหนไม่เมา...อ่านเสยีบ้าง”

แกกอ่็านเวลาใกล้รุง่ เพราะเวลาใกล้รุง่มกัสร่าง 

เมาแล้ว อ่านไป…กร็ูส้กึว่า ‘เรานี่มนัแย่เตม็ท ีชวีติไม่ดี 

ไม่งาม เพราะไม่ประพฤตธิรรม’ เลยเลกิดื่มแล้วหนัมา 

ประพฤตธิรรม
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ชาครธรรม

แต่ประพฤตธิรรมอยูไ่ด้ไม่เท่าใด มะเรง็กจ็บัเข้า 

ที่กระเพาะอาหาร เลยตายด้วยโรคมะเรง็ เพราะพษิ 

สุรานั่นเอง

น่าเสียดายชีวิตที่เป็นอยู่อย่างนั้น มารู้สึกตัว 

เอาได้ก่อนตาย ๒-๓ ปี รู้สกึตวัว่าเรามนัเหลวไหล ที่ 

เรารู้สึกตัวก็เพราะได้กระจกบานใหญ่ คือธรรมะ 

นั่นเอง

น่าเสยีดายที่คณุหมอใช้ธรรมะส่องตวัเองช้าไป  

หาไม่อาจอยู่ได้นาน ได้ท�าประโยชน์แก่ตนและสงัคม 

มากขึ้นอกี

หลวงพ่อปัญญานนัทะได้ให้แง่คดิว่า

“ธรรมะ เป็นกระจกเงาที่เรายกขึ้นมาส่องดู 

ตวัเรา ได้พจิารณาตวัเรา เพื่อแก้ไขปรบัปรงุตวัเราได้  

ถ้าเรามีธรรมะ เอามาส่อง เราก็จะรู้ จะเห็นสภาพ 

ความเป็นจรงิ คนไหนไม่เคยดกูระจก จะไม่รูว่้าตวัเรา 

สกปรก พอไปดูเข้าก็ตกใจ เหมือนคนที่ไม่เคยฟัง 

ธรรมะ กจ็ะไม่รู้ว่าตวัเองมสีภาพอย่างไร ชวีติจติใจ 
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เป็นอย่างไร ความเป็นอยู่เป็นอย่างไรไม่รู้ไม่เข้าใจ  

แต่พอฟังธรรมะกเ็กดิความรู้สกึเปลี่ยนแปลงในชวีติ 

จติใจ ตวัอย่างมมีากมายในครั้งพทุธกาล ในปัจจบุนั 

กม็มีากมายเหมอืนกนัที่ได้เปลี่ยนชวีติจติใจไป”

หลวงพ่อปัญญานนัทะเล่าไว้อกีว่า

“...ไปเทศน์ที่วดัพระศรมีหาธาตุ มคีนคนหนึ่ง 

มารบั พอขึ้นนั่งรถแกกบ็อกว่า ผมนี่เป็นลูกศษิย์ท่าน 

อาจารย์มาโดยไม่ได้พบตัวท่านอาจารย์ แต่ได้อ่าน 

หนังสือของท่านอาจารย์ ก็ไม่ได้อ่านอะไรมาก อ่าน 

เพยีงแค่วรรคเดยีวเท่านั้น”

วรรคเดียวที่อ่านนั้น แกอ่านว่า…คนดีชอบ 

แก้ไข คนจญัไรชอบแก้แค้น…

หนังสือเขียนไว้อย่างนั้น ซึ่งแกมีอารมณ์แค้น 

อยู่ในใจ แล้วก็เป็นทุกข์อยู่ในใจ เพราะรู้ว่าคุณพ่อ 

คุณแม่ถูกอนัธพาลเบยีดเบยีน ท�าให้เสยีงานเสยีการ 

ย่อยยบักว่็าได้ แกรู้สกึโกรธในใจ แค้นอยูใ่นใจ นกึไว้ว่า 

ต้องเล่นงานพวกนี้สกัวนัหนึ่ง
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แกจึงไปท�าความคุ้นเคยกับพวกทหาร เพื่อจะ 

ขอซื้อลูกระเบิดเอามาขว้างพวกนั้นให้ตายหมดทั้ง 

บ้านไปเลย 

แต่ยังไม่ได้ลงมือท�า เป็นบุญนักหนาที่ได้มา 

พบหนงัสอืเข้า แล้วไม่ได้เปิดอ่านทั้งเล่ม อ่านแต่ปกหลงั 

นั่นเอง 

พออ่านกร็ู้สกึว่า ‘อ้อ…ไอ้เรานี่มนัเป็นคนจญัไร  

ไม่ใช่คนด ีคนดชีอบแก้ไข ปรบัปรงุตวัเองให้ดขีึ้น แต่ 

คนจญัไรมนัคดิแต่จะแก้แค้น ท�าลายคนอื่น’

จะเห็นว่าการอ่านหนังสือธรรมะดีอย่างนี้นี่เอง  

เมื่อธรรมะเป็นของดอีย่างนี้ จงึควรอ่านกนัวนัละเล่ม

แล้ว
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เพราะธรรมะเป็นกระจกส่องทางชีวิต

ทางดำาเนินชีวิตสว่างไสวเสมอ เมื่ออาศัยธรรมะ

วิธีใช้ธรรมะส่องสว่างทางชีวิต

ต่อให้เราท�ามาหากนิเก่งขนาดไหน กไ็ม่วายที่จะ 

มปีัญหา ความทุกข์เข้ามากระทบชวีติได้ และความรู้ 

ใดๆ กไ็ม่อาจรบัมอืความทุกข์ มแีต่ธรรมะเท่านั้นจงึ 

จะเอาชนะทุกข์ สู้ปัญหาได้ 

เพื่อให้อยู่อย่างมทีกุข์น้อย แต่มสุีขมากขึ้น ทกุคน 

จงึควรมหีนงัสอืธรรมะไว้ประจ�าบ้าน

อ่านธรรมะกนัทุกวนั กจ็ะแก้ทุกข์ได้ทุกวนั

พอทบวัน ทบเดือน ทบปี ก็จะสามารถแก ้

ปัญหา ดบัทุกข์ สร้างสุขได้มากโข



"ธรรมะไม่น�ามาปฏิบัติ ก็ขจัดทุกข์ไม่ได้"

พระพรหมมงัคลาจารย์ ปัญญานนัทภกิขุ



คนทั่วไป มองอะไรในแง่ได้แง่เสีย

แต่ผู้รู้ มองแต่แง่ดี

ไม่ว่าได้หรือเสีย นับเป็นแง่ดีไปหมด

ประสบการณ์ที่ผ่านพบ ถือว่าประสบแต่เรื่องดีๆ

แต่ละวัน จึงมีโชคตลอดเวลา

ดี
หมดทกุอย่าง
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‘พระเทพวสิทุธาจารย์ สาธอุทุานธรรมวาท’ี หรอื  

‘หลวงพ่อดเีนาะ’ เล่าขานกนัว่าท่านเป็นพระที่ไม่เคย 

ว่าใคร ไม่เคยพดูต�าหนติเิตยีนใคร พบเจอสิ่งใด ไม่ว่า 

ดหีรอืร้าย ท่านกพ็ดูว่า “ดเีนาะ ดเีนาะ” ไปเสยีทั้งหมด 

ลูกศิษย์คนหนึ่งที่บวชอยู่กับท่านจะสึกไปเป็น 

คฤหสัถ์ จงึมากราบนมสัการถามท่านว่า

“หลวงพ่อครับ ถ้ากระผมจะสึกไปนี่จะดีไหม 

ครบั”

หลวงพ่อตอบว่า “สึกก็ดีเหมือนกัน จะได้ไป 

เรยีนรู้โลกเสยีบ้าง”

เมื่อสกึแล้วลกูศษิย์กไ็ปถามหลวงพ่อว่า “ถ้าผม 

จะแต่งงานนี่ จะดไีหมครบัหลวงพ่อ”
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หลวงพ่อตอบว่า “แต่งงานกด็เีหมอืนกนั จะได้ 

รู้ว่าชวีติครอบครวัมนัเป็นยงัไง”

อยู่มาไม่นาน เพื่อนฝูงชวนไปปล้น เขาไปถาม 

หลวงพ่อว่า “ไปปล้นเขานี่ จะดไีหมครบัหลวงพ่อ”

หลวงพ่อตอบว่า “ปล้นเขากด็เีหมอืนกนั จะได้ 

รู้จกัผลของความชั่วว่าเป็นอย่างไร”

หลงัจากปล้นแล้วเขากถ็กูต�ารวจจบั ศาลตดัสนิ 

ให้จ�าคกุหลายปี ระหว่างอยูใ่นคกุ เขาโกรธหลวงพ่อมาก  

ที่ไม่รู้จกัห้ามปรามเขา ตั้งใจว่าออกไปจากคุกแล้วจะ 

ไปฆ่าหลวงพ่อให้ตาย

เมื่อเขาออกจากคกุแล้ว กไ็ปขอยมืปืนของญาต ิ 

พกไปหาหลวงพ่อที่วดั

หลวงพ่อดีเนาะเห็นเขาหายหน้าไปนานจึงถาม 

ขึ้น “เอง็หายไปไหนมา ข้าไม่เหน็ตั้งหลายปี”

ลูกศษิย์ตอบว่า “ผมไปตดิคุกมา”

“เออ! ติดคุกก็ดีเหมือนกัน จะได้รู ้ว ่าการ 

ท�าความผดิแล้วถูกลงโทษมนัล�าบากยงัไง”

“ที่ผมตดิคุกกเ็พราะผมเชื่อหลวงพ่อนี่แหละ”
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“เออ! เชื่อข้ากด็เีหมอืนกนั แล้วนี่เอง็มาท�าไม”

“ผมมาฆ่าหลวงพ่อ เพราะหลวงพ่อท�าให้ผม 

ตดิคุก”

“เอ็งฆ่าข้าก็ดีเหมือนกัน จะได้หมดเรื่องหมด 

ราวไป”

ลกูศษิย์ฟังหลวงพ่อพูดเช่นนั้นกส็ะดุง้ มองหน้า 

หลวงพ่อ ใคร่ครวญครู่หนึ่งจงึกราบนมสัการว่า

“เมื่อหลวงพ่อพูดอย่างนี้ ผมก็ฆ่าไม่ลงแล้ว  

ไม่ใช่เพียงว่าผมติดคุกแล้ว หลวงพ่อจะบอกว่าด ี

เท่านั้น แม้แต่เมื่อผมจะฆ่าหลวงพ่อ หลวงพ่อกย็งัว่า 

ดอีกี เพราะฉะนั้น ผมไม่ฆ่าหลวงพ่อแล้วครบั”

หลวงพ่อยิ้มมุมปากแล้วกล่าวว่า 

“เอง็ไม่ฆ่าข้ากด็เีหมอืนกนั ข้าจะได้อยูส่วดมนต์ 

ไหว้พระต่อไป”
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วิธีคิดของหลวงพ่อดีเนาะ

หลวงพ่อดีเนาะ ท่านมองอะไรที่ผ่านเข้ามาใน 

ชีวิตเป็นเรื่องดีหมด ไม่มีอะไรเสียหายหรือใช้ไม่ได้ 

สกัเรื่องเดยีว

เมื่อมองแง่ด ีกจ็ะมแีต่ได้

ในสถานการณ์ตงึเครยีด ถ้ามคีนมองโลกแง่ด ี

แม้เพียงคนเดียว คนมองแง่ดีจะเข้าควบคุมสถาน- 

การณ์ได้ โดยอาศยัโลกทศัน์อย่างสร้างสรรค์ และแทบ 

จะไม่ต้องท�าอะไรมากด้วยซ�้า สถานการณ์ตึงเครียด 

กจ็ะคลี่คลายผ่อนเยน็ลง

ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น หลวงพ่อดีเนาะก็มอง 

เป็นเรื่องดไีปหมด

แม้เขาจะเอาปืนยิงให้ตาย หลวงพ่อก็ว่าดี 

เหมือนกัน เพราะชีวิตจะได้หมดเรื่องหมดราวเสียท ี 

ถ้ายังมีชีวิตอยู่ต่อไปก็มีเรื่องต้องท�าให้เหน็ดเหนื่อย 

อกีมากโข

แต่พอเขาคดิไม่ฆ่าแล้ว ปล่อยให้มชีวีติอยูต่่อไป  

หลวงพ่อกม็องว่า ไม่ฆ่ากด็ ีจะได้อยูส่วดมนต์ไหว้พระ 

ต่อไป
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ไม่ว่าจะมาไม้ไหน หลวงพ่อรับได้หมดทุกไม ้

ทุกกระบวนท่า

การมองโลกแง่ดนีี้ เป็น ๑ ใน ๑๐ ของวธิคีดิ 

แบบพุทธที่เรยีกว่า ‘วธิคีดิแบบเร้ากุศล’ หรอื ‘วธิคีดิ 

แบบปลุกเร้าคุณธรรม’ เรียกเป็นศัพท์วิชาการว่า  

‘อปุปาทมนสกิาร’ หรอื ‘อปุปาทกมนสกิาร’ แปลว่า  

การคดิให้เกดิการกระทำา

ที่จริงวิธีคิดแบบพุทธประเภทนี้ มีแพร่หลาย 

ทั่วโลกมานานแล้ว เรารู้จกักนัดใีนชื่อว่า ‘วธิคีดิแบบ 

สร้างสรรค์’

เมื่อสุดยอดมหาเศรษฐ ี ‘สตฟี จอบส์’ รู้ตวัว่า 

เป็นมะเรง็ จะมชีวีติอยูไ่ด้อกีไม่นาน เขาได้ปฏบิตัธิรรม 

ตามแบบเซ็นคือ เอาความตายมาคิดในแง่บวกแบบ 

สร้างสรรค์ จนสร้างบริษัทแอปเปิลให้มีชื่อเสียงไป 

ทั่วโลกได้อย่างไม่น่าเชื่อ

ผู้ที่จะมองโลกในแง่ดีได้ ต้องเป็นผู้มีเมตตา 

กรณุาธรรมสกัเลก็น้อย ถ้าไม่มเีมตตากรณุาเลย ย่อม 
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ยากที่จะมองโลกแงด่ไีด้ ยิ่งถา้มเีมตตากรณุาสงู กย็ิ่ง 

มองโลกแง่ดไีด้ง่ายขึ้น 

ผูท้ี่มเีมตตากรณุาธรรมจะมใีจสงู มอีารมณ์ขนั  

ถงึขนาดมองสิ่งร้ายให้กลายเป็นดไีด้ ซึ่งคนทั่วๆ ไป 

ทำาได้ยาก

จงฝึกหัดพัฒนาตนให้เป็นคนมีเมตตากรุณา  

แล้วจะเป็นผู้มองโลกอย่างสร้างสรรค์ได้ในเรว็วนั

วิธีสร้างโชคดี คือคิดแง่บวก มองแง่ดี

เพียงมองแง่ดีตลอดไป ชีวิตก็จะโชคดีตลอดกาล



“อะไรก็ตามที่เราหนีไม่พ้น 

เราควรเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้

นี่คือ ‘ศิลปะ’ 

แห่งการที่จะอยู่ในโลกนี้อย่างไม่ทุกข์”

พระไพศาล วสิาโล
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การเดินทางไปไหนมาไหน  

มักมีเรื่องท�าให้หัวเสียเกิดขึ้นได้ง่ายๆ

แต่คนคิดบวก มองโลกแง่ดี

ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น ก็รับได้ทุกสถานการณ์

จึงพบพานแต่เรื่องดีๆ ตลอดไป

ทนั ไม่ทนั 
กด็เีนาะ
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หลวงพ่อดเีนาะ อยูจ่งัหวดัอดุรธาน ีท่านเดนิทาง 

มาท�าธุระที่กรุงเทพฯ เสร็จแล้วก็จะกลับอุดรฯ แต่ 

ท่านไปขึ้นรถไฟที่หวัล�าโพงไม่ทนั จงึกล่าวแก่ลูกศษิย ์

ว่า “ไม่ทนั กด็เีนาะ”

รุ่งขึ้น หลวงพ่อดเีนาะไปขึ้นรถไฟทนั จงึกล่าว 

แก่ลูกศษิย์ว่า “มาทนั กด็เีนาะ”

ลูกศษิย์สงสยัจงึถามว่า “อะไรกนัหลวงพ่อ! มา 

ไม่ทนั กว่็าดเีนาะ มาทนั กว่็าดเีนาะอกี ท�าไมมนัดเีนาะ 

ทั้งสองอย่างเลยล่ะครบั”

หลวงพ่อดีเนาะตอบว่า “มาไม่ทัน ก็ดีสิเนาะ  

เพราะจะได้อยู่กรุงเทพฯ อกีหนึ่งวนั และมาทนั กด็ี 

สเินาะ เพราะจะได้กลบัถงึอุดรฯ เสยีท”ี
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คนมองอะไรในแง่ด ีไม่ว่าอยู่ที่ไหน จะท�าอะไร  

ไม่ว่าชีวิตจะมีความราบรื่นหรือขัดข้อง ก็จะมองเป็น 

แง่ดไีปหมด และมคีวามรูส้กึแช่มชื่นเบกิบาน สามารถ 

ใช้ชวีติได้ตามปกติ

ผดิกบัคนที่มองอะไรในแง่ร้าย ไม่ว่าจะอยูท่ี่ไหน  

จะท�าอะไร ถ้าเกิดสิ่งไม่น่าพอใจขึ้นก็จะมองแง่ร้าย 

แล้วเกิดอาการหงุดหงิดฉุนเฉียว ไม่พอใจ หน้านิ่ว 

คิ้วขมวด บ่นกระปอดกระแปด อยู่ที่ไหนไปที่ไหน ก ็

กลายเป็นตวัท�าลายบรรยากาศเสยีสิ้น

วิธีคิดในแง่ดีของหลวงพ่อ

ดูวิธีคิดแง่ดีของหลวงพ่อดีเนาะ ช่างเลิศล�้า 

จรงิๆ จะกลบัวดัที่จงัหวดัอดุรฯ แต่ไปขึ้นรถไฟไม่ทนั  

กค็ดิในแง่บวกว่าดเีหมอืนกนั จะได้อยู่กรุงเทพฯ อกี 

หนึ่งวนั

ดงันั้น ท่านจงึจ�าวดัอยูใ่นกรงุเทพฯ อย่างเป็นสขุ

ถ้าคนคิดไม่เป็น คิดแง่ร้าย ก็จะพูดว่า โอ!  
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ซวยจรงิๆ มาไม่ทนัรถไฟเสยีได้ นี่ต้องเสยีเวลาอยู่ใน 

กรุงเทพฯ อกีตั้งหนึ่งวนั คนืนั้นคงจะนอนไม่เป็นสุข 

นกั

พอรุ่งขึ้น ไปขึ้นรถไฟทนัเวลา หลวงพ่อดเีนาะ 

กว็่าดอีกี เพราะจะได้กลบัถงึอุดรฯ เสยีที

การมองอะไรให้ดชีนดิที่ว่าทั้งขึ้นทั้งล่องอย่างนี้ 

เขาเรียกว่า ‘มองโลกแง่ดี’ หรือ ‘วิธีการคิดแบบ 

สร้างสรรค์’ 

คนมองโลกแง่ด ีตลอดชวีติจะไม่มขีาดทนุ จะ 

ได้กำาไรตลอดเวลา

คนมองโลกแง่ด ี ถ้าต้องการรำ่ารวยกจ็ะรำา่รวย 

ได้ไม่ยาก และสามารถรำ่ารวยได้ทั้งทางโลกและทาง 

ธรรม

ร�่ารวยทางโลก คอืรวยธนทรพัย์

ร�่ารวยทางธรรม คอืรวยอรยิทรพัย์

เพราะสามารถเปลี่ยนของไม่ดีให้เป็นของดีได้  
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เช่น เปลี่ยนขยะให้เป็นปุ๋ย ขายได้เงินอีก สามารถ 

เปลี่ยนอารมณ์ไม่ด ีให้เป็นอารมณ์ดไีด้ เช่น เปลี่ยน 

ค�าด่า มาเป็นค�าเสนอแนะเพื่อให้พัฒนาตนได้ดีขึ้น 

อย่างทนัตาเหน็

คนคิดบวก มองโลกแง่ดี

จะมั่งมีอริยทรัพย์ นับเงินทอง



“คิดมาก เป็นอันตราย 

คิดเป็น ก็เป็นประโยชน์

แต่คิดดี เป็นวิถีทางแห่งความสุข”

ว. วชริเมธี
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คนเรา เกิดมาแล้ว ก็ต้องตาย

จะเร็ว จะช้า ล้วนตายแน่

เพียงไม่รู้จะตายตอนแก่ ตอนหนุ่มสาว หรือตอนเด็ก

เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว จะมีสิ่งอันใดต้องเศร้าโศกา

ที่ควรเสียใจก็คือ  

ตนไม่ได้ท�าความดีไว้พร้อมเผชิญโลกหน้า

ตาย
กด็เีนาะ
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หลวงพ่อดเีนาะออกไปบณิฑบาต เมื่อไปถงึบ้าน

หลงัหนึ่ง ได้มอีุบาสกิานางหนึ่งออกมาตกับาตร ขณะ 

ตกับาตรกร้็องไห้สะอกึสะอื้นน�้าตานองหน้า พอใส่บาตร 

เสรจ็แล้ว เธอกม็เีรื่องมาบอกเล่าแก่หลวงพ่อว่า

“หลวงพ่อเจ้าขา! พอ่เดก็เขาตายเสยีแล้วเจ้าคะ่  

เมื่อคนืนี้เอง” หมายถงึสามขีองนาง ซึ่งเป็นพ่อของลูก 

ได้เสยีชวีติแล้ว

หลวงพ่อฟังแล้วกพ็ูดขึ้น “ตายกด็เีนาะ”

โยมหญิงฟังหลวงพ่อพูดเช่นนั้นก็ตกใจ แต่ก ็

ไม่พูดอะไรออกมา เพยีงแต่มองหลวงพ่ออย่างปลงๆ  
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วิธีมองความตายเป็นของด ี

แบบหลวงพ่อดีเนาะ

ความตายจะเป็นของดีได้อย่างไร ถึงขนาด 

หลวงพ่อต้องกล่าวออกมาว่า “ตายกด็เีนาะ”

คือในสายตาของหลวงพ่อดีเนาะนั้น สิ่งที่ผ่าน 

เข้ามาในชวีติ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งน่าพอใจหรอืไม่น่าพอใจ  

ล้วนเป็นของดทีั้งนั้น

ความตายก็เป็นของดี แต่เป็นของดีส�าหรับผู ้

ที่รู้จักคิด เพราะความตายท�าให้ได้เรียนรู้ลักษณะ 

ธรรมดาของชวีติ

ธรรมดาของชีวิต ก็คือมีความไม่เที่ยงแท้ 

แน่นอน ซึ่งอยู่ภายใต้กฎอนจิจงั ทกุขงั อนตัตา 

มีชีวิตก็มีความตาย ชีวิตเป็นของเบื้องต้น 

ความตายเป็นของเบื้องปลาย เกิดมาแล้วก็ต้องตาย  

จะตายเมื่อไรก�าหนดได้ยาก จงึควรตั้งตนไว้ในความ 

ไม่ประมาท

ข้อสำาคญัอยู่ที่ตรงนี้ ตรงที่ความไม่ประมาท

หากมีสิ่งใดๆ ที่ปรารถนาจะท�าก็ให้รีบท�าเสีย 

อย่าผดัวนัประกนัพรุ่ง ยิ่งผดัวนัประกนัพรุ่ง กจ็ะยิ่ง 
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ขโมยเวลาไปเรื่อยๆ 

ยิ่งได้เกดิมาพบพระพุทธศาสนา ยิ่งเป็นวาสนา 

ของชวีติ

เนื่องเพราะเกดิมาแล้วกต้็องตาย ตายแล้วกย็งั 

ต้องเกดิอกี ในเมื่อยงัมกีเิลสตณัหา

พระพุทธศาสนาจึงมีธรรมะส�าหรับให้เกิดมา 

แล้วท�าด ี เพื่อให้ได้ไปสู่ในที่ดีๆ  จึงควรรีบขวนขวาย  

น�าธรรมะมาประพฤตปิฏบิตัใิห้เป็นประจ�าทุกวนัไป 

ศาสนาส่วนใหญ่ไม่ได้สอนว่าตายแล้วเกิด มี 

เพียงพราหมณ์-ฮินดูและสิกข์เท่านั้น ที่สอนว่าตาย 

แล้วเกดิ ส่วนยวิ ครสิต์ อสิลาม ชนิโต รวมทั้งเต๋า 

และขงจื๊อ ถอืว่ามชีวีติเดยีว ไม่มกีารเวยีนว่ายตายเกดิ 

ขึ้นอกี

แต่พทุธบอกว่า ถ้ายงัมกีเิลสอยูก่ย็งัต้องเกดิอกี  

ซึ่งมีหลักฐานมากมายจากผู้ที่ระลึกชาติได้ นับแต่ 

พทุธกาลจนบดันี้ 
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จงึนบัเป็นวาสนายิ่งแล้ว ที่เราจะได้อาศยัธรรมะ 

ด�าเนินชีวิตให้มีความสุขความส�าเร็จไปตั้งแต่ชาตินี้  

เมื่อกลบัมาเกดิอกีในชาตหิน้า เราจะได้เกดิมาด ี

ถ้าถอืธรรมะจนเป็นนสิยัสนัดาน เราจะกลายเป็น 

คนมธีรรมะทกุๆ ชาต ิแล้วกจ็ะกลบัมาเกดิดทีกุชาต ิ 

จนกว่าจะสิ้นกเิลสบรรลนุพิพานนั่นแหละ จงึจะเลกิ 

เกดิ 

แล้วชาติหน้าที่ว่านี้ก็ไม่นานเลย หลังจากเรา 

ตายไปแล้ว เราจะเกดิใหม่ทนัท ีลองนบัอายตุวัเองดสู ิ 

ตอนนี้อายุเท่าไร ก�าหนดอายุตวัเองสกั ๑๐๐ ปีกไ็ด้

สมมุตวิ่าในชาตนิี้เรามอีายุ ๑๐๐ ปี ถ้าตอนนี้ 

อายุ ๕๐ ปี อกี ๕๐ ปีพอดกีจ็ะตาย พอตายแล้วเรา 

กไ็ปเกดิทนัทเีลย

ดงันั้น ชาตหิน้าของเรากค็อืระยะเวลาช่วงหลงั 

จากตายแล้ว

หลงัจากตายแล้ว ในทางพุทธจะมกีารท�าบญุ ๗  

วนั ๕๐ วนั ๑๐๐ วนั ในช่วงนี้แหละ เราจะได้ไปเกดิใหม่ 

แล้ว กลายเป็นชาตหิน้าไปแล้ว
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ถ้ามธีรรมะ มบีญุกศุลทำาไว้ กจ็ะได้ไปเกดิเป็น 

มนษุย์หรอืเทวดา เรยีกว่าไปสู่สคุติ

ถ้ามอีธรรม มบีาป อกศุล กจ็ะได้ไปเกดิเป็น 

สตัว์นรก อสรุกาย เปรต เดรจัฉาน เรยีกว่าไปสู่ทคุติ

เกิดมาแล้วต้องตายไม่ต้องเศร้า

ทำาอย่างไรดีเล่าให้ตายดี

นี่สิ เป็นสิ่งที่ต้องคำานึงถึงกันให้มาก


