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ทำให้ชีวิตมีคุณค่า

ชีวิต  โดยตัวของมันเองไม่ได้มีคุณค่า เกิดมาเรียนหนังสือ  

ทำงานสร้างครอบครัว แก่ เจ็บ ตาย เหมือนกันหมด แต่ 

ทำไมชีวิตอย่างหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ จึงมีคุณค่า 

จากบันทึกที่ปรากฏในหนังสืออนุสรณ์อายุครบ  ๗๗  ปี  

ของหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ บอกว่าท่านได้ทำประโยชน์ให้ชาติ 

บ้านเมืองมาโดยตลอด ตลอดชีวิตของท่านได้บริจาคเงินมากกว่า 

ห้าพันล้านบาท และนั่นคือคำตอบของพระบ้าน  ๆ ที่ไม่ได้อยู่เพื่อ 

ตนเอง ได้เงินได้ทองมาท่านก็มอบให้โรงพยาบาล ให้เงินทุน  

ให้สถานีอนามัย ให้โรงเรียน ให้มหาวิทยาลัยสงฆ์ ให้ห้องนํ้า- 

ห้องท่า ให้หยูกให้ยา ให้การสังคมสงเคราะห์ ท่านให้ทั้งหมด  

แทบไม่มีเงินส่วนตัว เพราะเมื่อได้มาท่านก็ให้ ใครมาขอท่าน 
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ก็ให้ แต่ละวันเมื่อท่านตื่นมาก็จะมีคนไปหาที่วัดเพื่อนำโครงการ 

ต่าง ๆ ไปยื่น ท่านก็ให้ทันที ทำอย่างนั้นมาตลอดชีวิต 

ท่านจึงต่างจากพระประเภทที่ได้เงินได้ทองมาก็นำไปฝาก 

ธนาคาร แล้วก็มีเรื่องมีราวกลายเป็นปัญหา การเป็นผู้ที่มีความ 

มั่งคั่งเป็นหมื่นล้านแสนล้านนั้นไม่ใช่พระ และไม่ใช่หนทางของ 

พระ  นั่นเป็นหนทางของนักธุรกิจ เป็นหนทางของชาวบ้าน  

ฉะนั้น หลวงพ่อคูณท่านได้มาท่านก็ให้ คนจึงรักท่านเพราะท่าน 

ไม่ได้ทำเพื่อตัวเอง 

เมื่อหลวงพ่อคูณมรณภาพแล้วจะเก็บศพของท่านไว้ 

ที่วัดไม่ได้ เพราะเมื่อยังมีชีวิตอยู่ ท่านรู้ว่าคนจะแห่ไปไหว้ศพ 

ท่านแน่นอน และคนจะแย่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับท่าน ไม่ว่าจะ 

เป็นจีวร  บาตร  กระโถน  ที่นอนที่ท่านใช้  ทุกอย่างคนจะ 

แย่งกันหมด  ถ้าไม่ทำพินัยกรรมไว้ต้องยุ่งแน่  สุดท้ายก็ไป 

จัดงานศพที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพราะท่านรู้ว่าคนจะมากัน 

เป็นแสน ๆ คน ซึ่งก็เป็นเรื่องจริง

ทำไมชีวิตของในหลวงรัชกาลที่ ๙ จึงมีคุณค่า 

เมื่อในหลวงรัชกาลที่ ๙ เสด็จสวรรคต ประชาชนต่างพา 
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กันเศร้าโศกเสียใจ เราไม่เคยรู้สึกอาลัยอาวรณ์กับใครขนาดนี้  

คนหนึ่งคนที่เอาใจคนทั้งประเทศไปหมด พลังของพระองค์ 

มีเยอะมาก ซึ่งไม่เกี่ยวกับเงินและฐานันดรศักดิ์ ตอนที่เราเห็น 

พระองค์ประทับนั่งอยู่บนบัลลังก์ เราไม่ได้ผูกพันกับพระองค์ 

ในฐานะนั้น แต่เราผูกพันกับภาพที่พระองค์ท่านนั่งทรงงานอยู่ 

กลางดนิกลางทราย นัน่แหละเรารกัพระองคท์า่นกเ็พราะอยา่งนัน้  

พ่อประทับนั่งบัลลังก์ครั้งหนึ่งก็ตอนที่ทรงขึ้นครองราชย์ใหม่  ๆ  

แล้วก็ประทับนั่งบัลลังก์อีกไม่กี่ครั้งตอนพิธีสำคัญ  ๆ แต่ภาพจำ 

ของพ่อที่มีต่อลูกคนไทยก็คือ เห็นพ่อเมื่อไหร่ก็อยู่บนดอย  

ในป่า ในทุ่ง ท่ามกลางชาวบ้าน และนั่นคือภาพจำของพ่อของ 

พวกเรา

ชีวิตมีคุณค่าถ้าไม่ได้เกิดมาเพ่ือรับใช้ตัวเองล้วน ๆ แต่เกิด 

มาเพื่อที่จะรับใช้คนอื่น และการที่จะรับใช้คนอื่นได้นั้นจะต้อง 

ฝึกตน ตนเป็นที่พึ่งของตน จากนั้นจึงให้คนเขาได้พึ่ง ฝึกตน 

ให้เป็นคนที่เอาตัวเองให้รอด จากนั้นก็ทำให้คนอื่นรอดด้วย  

ไม่ใช่รอดคนเดียว ฉะนั้น เราต้องเรียนรู้จากหลวงพ่อคูณและ 

ในหลวงรัชกาลที่  ๙ ว่าทำไมทั้งสองท่านจึงได้ดึงหัวใจคนไทย 

ไปได้
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เช่นเดียวกับชีวิตของเรา ถ้าจะทำเพื่อตัวเอง ถามจริง  ๆ  

ว่าตัวเองต้องการอะไร เราต้องการสักแค่ไหนกันถ้าจะทำเพื่อ 

ตัวเอง ชีวิตที่ต้องการทำเพื่อตัวเองนั้นง่ายมาก บ้านหลังหนึ่ง  

รถสักคัน มีเงินพอกินพอใช้ แค่นั้น ถ้าทำเพื่อตัวเอง ชีวิตง่าย 

มาก แต่มันก็ไม่มีคุณค่า เพราะทำอย่างนั้น นกมันก็ทำได้ นก 

ตื่นเช้ามาก็บินออกจากรัง ไปคาบอาหารมาให้ตัวเองและให้ลูกกิน 

ที่รัง จบแล้ว ประสบความสำเร็จแล้ว ถ้ามนุษย์จะเกิดมาแค่ 

หากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วก็ตาย มนุษย์ก็ไม่ได้ดีไปกว่านก 

ตัวหนึ่ง 
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เทียบทองคำ
ด้วยคุณงามความดี

เมื่อมนุษย์รู้จักทำเพื่อคนอื่น คนคนนั้นจึงจะเป็นมนุษย์ 

ที่เกิดมาแล้วใช้ชีวิตคุ้มค่าที่สุด ชีวิตของเขาจึงจะเป็นชีวิตที่ 

ยอดเยี่ยม เป็นชีวิตที่น่ายกย่อง เป็นชีวิตที่น่าเจริญรอยตาม  

และเป็นชีวิตแห่งแรงบันดาลใจ วันหนึ่งเราทุกคนจะตายกันหมด  

ในวันฌาปนกิจซึ่งเป็นวันสุดท้ายของเราจะมีการวางดอกไม้จันทน์  

ทำไมต้องวางดอกไม้จันทน์ เพราะดอกไม้จันทน์มีความหอม 

เป็นปริศนาธรรม เราวางดอกไม้จันทน์เพื่อสื่อว่าคนนั้นหอม  

เป็นสิ่งต้องการเตือนเราว่า สิ่งที่หอมได้ไกลที่สุด คือหอมด้วย 

คุณงามความดี จึงมีดอกไม้จันทน์เป็นสื่อสัญลักษณ์

ทุกวันนี้คนลืมกันหมดแล้วว่าแก่นแท้ของดอกไม้จันทน์นั้น 

คืออะไร แท้ที่จริงเราไม่จำเป็นต้องใช้ดอกไม้จันทน์ ถ้าเราทำ 
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คุณงามความดีเพื่อคนอื่น เบิกบานกับการรับใช้เพื่อนมนุษย์  

เมื่อเราตายลง คุณงามความดีที่เราทำแก่คนอื่น แก่เพื่อนมนุษย์ 

แก่โลก จะหอมหวนทวนลมยิ่งกว่าดอกไม้จันทน์  หอมหวน 

ทวนลมยิ่งกว่าดอกไม้ทุกชนิด

 

ดอกไม้หอมได้บางดอก 

แต่คนหอมได้ทุกคนถ้าเป็นคนดี

ฉะนั้น ถ้าเราทำคุณงามความดีเอาไว้ ก็ไม่จำเป็นต้อง 

เปลืองดอกไม้จันทน์ ให้คิดเสมอว่า เราทำอะไรเอาไว้หรือยัง  

เมื่อวันสุดท้ายของเรามาถึง เราจะหอมหรือไม่ คุณงามความดี 

ของเราหากมีมากพอที่จะหอมหวนทวนลมไปในทิศทั้งสี่ ก็จะ 

ไปดึงดูดคนอื่นให้มาร่วมงานในฉากสุดท้ายของเรา  คุณงาม 

ความดีที่เราทำไว้จะเป็นดังหนึ่ง  เทียบทองคำ เทียบทองคำคือ 

จดหมายเชิญแขกชั้นเยี่ยมที่จะทำให้คนแห่แหนมาในงานของเรา  

แต่ถ้าเราไม่มีคุณงามความดีเลย ใครจะอยากมา 

อาตมาเห็นงานศพมามากมาย หนังสือที่แจกในงานศพ 

พิมพ์ประวัติผู้ตายสองสามหน้า หน้าที่เหลือก็เป็นบทสวดมนต์ 
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บ้าง ขายยาบ้าง ตำราขนมบ้าง ตำรายาผีบอกบ้าง พิมพ์แปะ 

ลงไปให้มันหนา แต่นั่นคือชีวิตที่ใช้กันไม่เป็น ถ้าเราใช้ชีวิตเป็น  

หนังสืองานศพของเราคงต้องพิมพ์กันเป็นร้อย  ๆ  เล่ม ดั่งเช่น 

ในหลวงรัชกาลที่  ๙ หนังสือพิมพ์กันเป็นพันเรื่อง เป็นหมื่น 

เป็นแสนเล่ม  ก็ ไม่สามารถพรรณนาคุณงามความดีของ 

พระองค์ท่านได้หมด ปากเป็นพันปากก็ไม่สามารถพรรณนา 

คุณงามความดีของพระองค์ท่านได้หมด 

ฉะนั้น เมื่อวันหนึ่งที่เราจากไป หนังสืองานศพต้องเต็ม 

ไปดว้ยคณุงามความดขีองเรา ไมต่อ้งใหค้นทีอ่ยูข่า้งหลงัลำบากวา่ 

จะเขียนถึงเราว่าอย่างไร จะเขียนเรื่องเราว่าอย่างไร เพราะแตะ 

ไปตรงไหนก็เต็มไปด้วยคุณงามความดีที่ฝากไว้ให้กับผู้อื่น ถ้า 

ทำได้อย่างนี้ ชีวิตจะคุ้มค่าที่สุด ตนเป็นที่พึ่งของตนให้คนเขา 

ได้พึ่ง

 

อยู่เพื่อตัวเองอยู่แค่สิ้นใจ

อยู่เพื่อคนทั่วไปอยู่ชั่วฟ้าดิน
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ดังนั้น เมื่อวันเกิดได้เวียนมาบรรจบครบรอบ จงถาม 

ตัวเองว่าเรารับใช้คนอื่นเพิ่มขึ้นแล้วหรือยัง ถ้ายังรีบทำเสีย 

เพราะคุณค่าของชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเกิดมาเป็นคนก็มีคุณค่า 

แล้ว แต่ขึ้นอยู่กับว่าเกิดมาเป็นคนแล้วเราเป็นคนอย่างไร ถ้าทำ 

เพือ่ตวัเอง เรากเ็ปน็ไดแ้คค่นคนหนึง่ เกดิมาเพือ่ตายถมแผน่ดนิ  

แต่ถ้าเกิดมาแล้วทำเพื่อคนอื่น ตัวเองสำเร็จแล้วทำเพื่อคนอื่น  

เราจะเป็นคนคนหนึ่งที่เกิดมาแล้วทำให้แผ่นดินนี้ดีงามขึ้น  มี 

คุณค่าขึ้น สูงส่งขึ้น 

ทำอย่างไรให้สังคมนี้ ให้โลกนี้ ดีงามกว่าวันที่เรามาเกิด  

ฝากให้เป็นพรวันเกิดสำหรับทุก ๆ คน  
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ระลึกถึงความตาย
สบายนัก

ความตายเป็นเรื่องที่ เราต้องเรียนรู้และตระหนักเป็น 

อย่างยิ่ง ในทัศนะของชาวบ้าน ความตายเป็นเรื่องที่ไม่ควรพูด  

ถา้พดูขึน้มาในวงขา้วอาจโดนตบปากได้ เพราะคนทัว่ไปถอืวา่เปน็ 

เรื่องที่ไม่เป็นมงคล แต่ในทัศนะของพระพุทธเจ้าแล้ว พระองค์ 

ตรัสว่าความตายเป็นเรื่องมงคลมาก เพราะคนที่รำลึกถึงความ 

ตายนั้นจะเกิดความสะเทือนใจ ภาษาบาลีเรียกว่า สังเวช ก็คือ 

ตื่นขึ้นมาตระหนักรู้ถึงความจริงว่า เดี๋ยววันหนึ่งข้างหน้าเราจะ 

ต้องตาย 

เมื่อรู้ว่าเราจะตายก็จะเกิดความขมีขมันขันแข็งในการ 

ทำคุณงามความดี แต่คนส่วนใหญ่ไม่อยากรับรู้เรื่องนี้ มองว่า 

เป็นเรื่องเศร้า เป็นเรื่องน่ากลัว แต่ในมุมของพระพุทธเจ้านั้น 
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พระองค์ทรงเห็นว่า เรื่องความตายต้องรำลึกถึงตลอดเวลา 

คนที่รำลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออก ได้ชื่อว่า 

เป็นคนไม่ประมาท เพราะเมื่อเรารำลึกถึงความตาย สิ่งนี้จะสอน 

จิตว่า เดี๋ยวจะตายนะ ดูแลพ่อแม่หรือยัง กินข้าวกับพ่อแม่ครั้ง 

สุดท้ายตอนไหน ปีหนึ่งให้เวลาพ่อแม่กี่วัน เคยเข้าครัวทำอาหาร 

ให้พ่อแม่กินไหม พอคนเรานึกถึงความตายขึ้นมาจะคิดแล้วว่า  

อะไรดี  ๆ  ที่ควรทำ แล้วเราทำหรือยัง ได้แบ่งเวลาให้กับลูกและ 

ภรรยาหรือสามีบ้างไหม เมื่อเรารำลึกถึงความตายปุ๊บ เรื่องไร้ 

สาระจะหายไปจากชีวิต 

พระศาสนโสภณ (แจ่ม จตฺตสลฺโล) ได้เขียนเป็นบทกวี 

ไว้ว่า 

ระลึกถึงความตายสบายนัก 

มันหักรักหักหลงในสงสาร 

บรรเทามืดโมหันธ์อันธการ 

ทำให้หาญหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจ

ระลึกถึงความตายสบายนัก มันหักรักหักหลงในสงสาร  

บางคนหลงยึดทรัพย์อำนาจ อยากจะกอบโกยทุกสิ่งทุกอย่าง 
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เอาไว้หมดเลย หาเป็นหมื่นเป็นแสนล้าน ใช้จริง  ๆ  ไม่กี่บาท  

พอคิดขึ้นมาว่า อ้าว วันหนึ่งจะตายนี่หว่า จะเอาไปขนาดนั้น 

ทำไม กิเลสมันหด บางคนบ้ายศทรัพย์อำนาจ อยากมีทุกอย่าง  

ครั้นเมื่อนึกถึงความตาย สิ่งเหล่านี้เมื่อตายแล้วก็ไม่ได้เอาใส่โลง  

เหรียญตรา รางวัล หรีด ตั้งเต็มหน้าศพ เอาไปไม่ได้สักอย่าง  

เมืองผีไม่ต้องการของเหล่านี้ จะเป็นนายพลนายพันอะไรก็ช่าง  

เมื่อตายแล้วเมืองผีไม่ต้องใช้ จะหาไปขนาดนั้นทำไม พอรำลึก 

ถึงความตายมันหักรักหักหลงทันที 

บรรเทามืดโมหันธ์อันธการ หน้ามืดตามัวด้วยเรื่องนั้น 

ด้วยเรื่องนี้ อยากจะได้ใคร่จะมีสารพัด พอนึกคิดมาได้ว่า อ้าว  

เดี๋ยวจะตาย จิตมันหด โบราณท่านบอกว่า จิตหดเหมือนโยน 

หนังควายเข้าในกองไฟ พอไฟไหม้ดังชี่  ๆ  แล้วมันหด หดเหลือ 

นิดเดียว นี่พอจิตตื่นแล้วกิเลสมันหด 

ทำให้หาญหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจ เมื่อเรารำลึกถึงความตายอยู่ 

เนือง  ๆ  จะไม่กลัวตาย บางคนเห็นเพื่อนถูกมีดบาด เห็นเลือด 

แดงฉานแล้วเป็นลม คนที่โดนบาดไม่เป็นไร เพราะนึกถึงความ 

ตาย พอจิตเสพคุ้นกับความตาย เขาจะเตรียมรับมือ 

ครั้งหนึ่งอาตมานำทัวร์อยู่ในไร่ (เชิญตะวัน) กำลังบรรยาย 
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อยู่  ๆ  ลูกศิษย์แทรกคิวมากระซิบบอกว่า พ่อบุญธรรมเสีย พ่อ 

บุญธรรมนี้อาตมารักเหมือนพ่อเลย ไม่มีท่านก็ไม่มีอาตมา แต่ 

ว่าเราเรียนเรื่องความตายอยู่ตลอด เทศน์อีกไม่รู้กี่ครั้งกี่หน  

พอได้ฟังลูกศิษย์บอก อาตมาก็นำทัวร์ต่อไปจนจบ พอส่งโยม 

ขึ้นรถปุ๊บก็รีบโทร.ไปเช็กข่าว ท่านตายจริง  ๆ อาตมาก็ถามใจ 

ตัวเองดูว่าเป็นอย่างไร ก็เห็นว่าเข็มไมล์หัวใจมันไม่กระดิก ยัง 

รักษาปกติของมันไว้ได้ 

ถอยออกไปก่อนหน้านั้นประมาณ ๑๐ ปี อาตมานั่งพิมพ์ 

ต้นฉบับอยู่ต๊อก  ๆ  แต๊ก  ๆ หมาเห่าขึ้นมาที่หน้ากุฏิ  สักพักมี 

โทรศัพท์มา ปลายสายบอกว่าพี่ชายเสียชีวิตเพราะเกิดอุบัติเหตุ  

อาตมารับโทรศัพท์เสร็จก็นั่งพิมพ์งานต่ออีกครึ่งวัน เพราะยัง 

เขียนไม่จบ พอเขียนจบถึงได้กลับบ้าน ถ้าเป็นเราจะรู้สึกอย่างไร  

จะนั่งทำงานต่อไหวไหม 

นี่คือประสบการณ์ตรง อาตมาผ่านเหตุการณ์คนใกล้ชิด 

ตายมาหลายคนแล้ว จิตยังนิ่งอยู่ได้ก็เพราะว่าเราฝึกนั่นเอง 


