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ค�าปรารภ

ความตายเป็นหน้าท่ีของทุกชีวิต ไม่มีใครสามารถหลีกหนีหน้าที่ 

ดังกล่าวไปได้ ผู้ที่พยายามท�าเช่นนั้นนอกจากไม่ประสบผลแล้ว ยังถูก

ธรรมชาติลงโทษให้เป็นทุกข์หรือทุรนทุรายด้วย จะไม่ดีกว่าหรือหากเรา

พยายามท�าหน้าทีด่งักล่าวให้ดทีีสุ่ด ด้วยการเรยีนรูเ้กีย่วกบัความตายเสยี

แต่ต้นมือ และฝึกฝนตนให้พร้อมเผชิญกับความตายในขณะที่ยังปกติสุข

อยู่ 

หน้าทีน่ัน้ตามมาด้วยสทิธิเสมอ ผูท่ี้เตรยีมตวัตายด้วยใจทีพ่ร้อม โดย

ตระหนกัว่าความตายเป็นหน้าทีต่ามธรรมชาต ิย่อมได้รบัสทิธคิอืการตาย

อย่างสงบและเข้าถึงสุคติ หรืออาจเข้าถึงภาวะหลุดพ้นจากวัฏสงสารเลย

กไ็ด้ สิทธดิงักล่าวเป็นของทกุคนไม่เลอืกว่า ผูใ้หญ่หรอืเดก็ หญงิหรอืชาย 

ยาจกหรือเศรษฐี และไม่เลือกด้วยซ�า้ว่าจะตายที่ไหน ด้วยสาเหตุใด

ทั้งๆ ที่สิทธิดังกล่าวมีความส�าคัญอย่างยิ่งส�าหรับทุกคน แต่น้อยคน

จะรู้ว่าตนมีสิทธิดังกล่าว ดังนั้นจึงเห็นความตายเป็นเรื่องน่าสะพรึงกลัว 

และพยายามทุกวิถีทางที่จะผลักไสความตายออกไปให้ไกลที่สุด แม้จะ

ทกุข์ทรมานเพยีงใดกต็าม ในทางตรงข้ามหากเราประจกัษ์ชัดว่าเรามสีทิธิ

ที่จะตายอย่างสงบ และสิทธินี้ขึ้นอยู่การกระท�าของเราเอง เราก็จะเห็น
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ความส�าคญัของการเตรยีมตวัตายให้ดท่ีีสุด ไม่งอมอืงอไม้หรือปล่อยเวลา

ให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์

ความตายนั้นไม่ใช่เป็นแค่วิกฤตเท่านั้น หากยังเป็นโอกาสในทางจิต

วิญญาณ ดังท่านอาจารย์พุทธทาสเรียกวาระสุดท้ายก่อนหมดลมว่าเป็น 

“นาทีทอง” ที่ไม่ควรปล่อยให้พลาด เพราะสามารถน�าไปสู่ภาวะ “ดับเรา 

ดับตน ดลนิพพาน” ได้ ทุกวันนี้เรามีความรู้เกี่ยวกับความตายในแง่

กายภาพมาก แต่ในแง่จิตใจนั้นเรากลับรู้น้อยมาก จึงควรที่จะท�าความ

เข้าใจและใช้ประโยชน์จากความรู้ในแง่ดังกล่าวให้ได้มากที่สุด

เมือ่เจบ็ไข้ได้ป่วย เราต้องอาศยัเทคโนโลยเีพ่ือช่วยเหลอืในทางกายภาพ 

แต่ในทางจิตใจนั้นสิ่งที่จะช่วยได้อย่างมากคือธรรมะ เทคโนโลยีนั้นท�าได้

อย่างมากแค่ผัดผ่อนความตายให้ไกลออกไปเท่านั้น แต่ในที่สุดก็หนีไม่

พ้น ส่วนธรรมะนั้นสามารถท�าให้เราเอาชนะความตายได้ คือนอกจากไม่

ทุกข์หรือทุรนทุรายเพราะความตายแล้ว อาจจะช่วยให้เข้าถึงภาวะที่ไม่มี

เราเป็น “ผูต้าย” นีใ้ช่ไหมทีเ่รยีกว่า “เหนือความตาย” ความข้อน้ีพระพทุธ

องค์ก็ได้ตรัสว่า “ถ้าได้อาศัยเราเป็นกัลยาณมิตรแล้ว ....สัตว์ที่มีความ

ตายเป็นธรรมดา จะพ้นจากความตาย” 

เนือ้หาของหนงัสอืเล่มนีว่้าด้วยความตายในแง่มมุต่างๆ ประกอบด้วย

บทความ บทสนทนา และบทสมัภาษณ ์โดยมุ่งใหเ้ห็นถึงความส�าคญัของ

การเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมเผชิญกับความตาย รวมทั้งการใช้ธรรมะ

เพื่อช่วยเหลือผู้ใกล้ตาย เนื้อหาเหล่านี้เคยตีพิมพ์ในที่อื่นมาแล้ว แต่ค่อน

ข้างกระจดักระจาย ยากทีผู่ส้นใจจะตามหาอ่านได้อย่างทัว่ถึง ในครัง้นีจ้งึ

น�ามารวมพมิพ์ในทีเ่ดยีวกนั อย่างไรกต็ามการน�าบทความทีเ่ขยีนหรอืพดู

ในวาระต่างๆ มารวมไว้ในหนงัสอืเล่มเดยีวกนันัน้ ย่อมยากทีจ่ะหลกีเลีย่ง
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ข้อความหรอืตวัอย่างทีซ่�า้ซ้อนได้ หากผูอ่้านรูส้กึว่าเนือ้หาบางตอนซ�า้ซาก

ก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

หนงัสอืเล่มนีต้พีมิพ์ครัง้แรกเมือ่ปี ๒54๘ และมกีารพมิพ์ซ�า้อกีหลาย

ครั้ง ในการตีพิมพ์ครั้งใหม่นี้ได้ปรับปรุงและขัดเกลาเน้ือหาในหลายบท 

โดยมีคุณนงลักษณ์ ตรงศีลสัตย์ เป็นบรรณาธิการ หวังว่าหนังสือเล่มนี้

จะมีส่วนช่วยให้ผู้อ่านเกิดความไม่ประมาทในชีวิต และตระหนักถึงความ

ส�าคัญของการฝึกฝนตนให้พร้อมเผชิญกับความตาย จนสามารถเปลี่ยน

วิกฤตให้เป็นโอกาสแห่งความสงบเย็นทางจิตใจได้ในที่สุด 

พระไพศาล วิสาโล 

๒5 พฤศจิกายน ๒555
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บทความ ๑ 

บททดสอบที่ส�าคัญที่สุดของชีวิต

ความตายเป็นส่ิงแน่นอนส�าหรับทุกชีวิต แต่ขณะเดียวกันก็เต็มไป

ด้วยความไม่แน่นอน เพราะเราไม่อาจก�าหนดหรือคาดท�านายได้ว่าจะ

ตายเมื่อใด ท่ีไหน และด้วยสาเหตุอะไร แม้แต่นักโทษประหารหรือ 

ผูป่้วยระยะสดุท้ายกอ็าจจบชวีติด้วยสาเหตทุีไ่ม่คาดฝัน ทัง้ความแน่นอน

และไม่แน่นอนนีเ้องมส่ีวนท�าให้ความตายเป็นเรือ่งน่าสะพรงึกลัวมากขึน้ 

โดยเฉพาะส�าหรับผู้คนที่ปรารถนาจะควบคุมทุกอย่างไว้ในอ�านาจ

เป็นเพราะเหน็ความตายเป็นเรือ่งน่าสะพรงึกลวั เราจงึไม่อยากนกึถงึ

ความตายของตนเอง (แต่อาจสนใจอยากรู้ความตายของคนอื่น ทั้งโดย

ผ่านสือ่นานาชนดิและด้วยพฤตกิรรม “ไทยมงุ”) สดุท้ายกเ็ลยลมื (หรอื

แกล้งลืม) ว่าตนเองจะต้องตาย แต่ไม่ว่าจะปัดไปให้พ้นตัวเพียงใด ใน

ที่สุดความตายก็ต้องมาถึงจนได้

ความตายนั้นเปน็บททดสอบที่ส�าคญัทีส่ดุของชีวติ บททดสอบอืน่ๆ 

นัน้เราสามารถสอบได้หลายครัง้ แม้สอบตกกย็งัสามารถสอบใหม่ได้อกี 

แต่บททดสอบทีช่ือ่ว่าความตายนัน้ เรามีโอกาสสอบได้ครัง้เดยีว และไม่
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สามารถสอบแก้ตวัได้เลย ยิง่ไปกว่านัน้ยงัเป็นบททดสอบทีย่ากมาก และ

สามารถเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ทันได้ตั้งตัว เป็นบททดสอบที่เราแทบ

จะควบคมุอะไรไม่ได้เลย ไม่ว่าเวลา สถานที ่หรอืแม้กระทัง่ร่างกายและ

จิตใจของตนเอง

อย่างไรก็ตามทั้งๆ ที่ความตายเป็นบททดสอบที่ส�าคัญอย่างยิ่งของ

ชวีติ แต่น้อยคนนกัทีไ่ด้เตรยีมตวัเตรยีมใจรบัมอืกบับททดสอบดงักล่าว 

ชีวิตของผู้คนส่วนใหญ่หมดไปกับเรื่องอื่นๆ โดยเฉพาะการท�ามาหากิน

และการหาความสุขจากสิ่งเสพ เราพร้อมจะให้เวลาเป็นปีๆ ส�าหรับ 

การฝึกอาชีพ เข้าคอร์สฝึกร้องเพลงเต้นร�านานเป็นเดือนๆ ไม่นับเวลา

นับพันนับหมื่นช่ัวโมงกับการชอปปิ้งและท่องอินเตอร์เน็ต แต่เรากลับ 

ไม่เคยสนใจทีจ่ะตระเตรียมตนเองให้พร้อมเผชญิกบัความตายหรอืภาวะ

ใกล้ตาย ส่วนใหญ่นึกราวกับว่าตนเองจะไม่มีวันตาย หาไม่ก็คิดง่ายๆ 

ว่าขอ “ไปตายเอาดาบหน้า” ไม่มีความประมาทอะไรที่ร้ายแรงไปกว่า

การท้ิงโอกาสทีจ่ะฝึกฝนตนเองให้เผชญิความตายอย่างสงบในขณะทีย่งั

มีเวลาและพละก�าลังอย่างพร้อมมูล

เป็นเพราะไม่สนใจเตรียมตัวล่วงหน้ามาก่อน เมื่อล้มป่วยและเข้าสู่

ระยะสุดท้ายของชีวิต ผู้คนเป็นอันมากจึงประสบกับความทุกข์ทรมาน

อย่างแรงกล้าทั้งกายและใจ ทรัพยากรที่มีอยู่ก็ไม่เพียงพอที่จะเอามาใช้

ช่วยตัวเองในยามวิกฤต โดยเฉพาะ “ทุน” ที่สะสมไว้ในจิตใจ ซึ่งส�าคัญ

กว่าทุนที่เป็นทรัพย์สมบัติ ผู้คนจ�านวนไม่น้อยลงเอยด้วยการพยายาม

ต่อสู้กับความตายอย่างถึงที่สุด ฝากความหวังไว้กับเทคโนโลยีทุกชนิด 

แต่การพยายามยืดชีวิตนั้นบ่อยครั้งกลับกลายเป็นการยืดการตายหรือ

ภาวะใกล้ตายให้ยาวออกไปพร้อมกบัความทกุข์ทรมาน โดยคณุภาพชวิีต

และจิตใจหาได้ดีขึ้นหรือเท่าเดิมไม่
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มีแนวโน้มว่าผู้คนจะใช้ชีวิตในช่วงสุดท้ายที่โรงพยาบาลกันมากขึ้น

โดยเฉพาะคนในเมอืง ปัญหากค็อืระบบการแพทย์ในปัจจบุนัเน้นแต่การ

ดูแลรักษาทางกาย โดยไม่ให้ความส�าคัญกับเรื่องจิตใจ เทคโนโลยียืด

ชีวิตกลายเป็นสิ่งส�าคัญเหนืออื่นใด แต่สิ่งที่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายต้องการ

มากที่สุดนั้น มิใช่ความรู้หรือเทคโนโลยี หากได้แก่ก�าลังใจและความรัก 

ไม่เฉพาะจากญาตมิติรและครอบครวัเท่าน้ัน ขวญัและก�าลังใจจากแพทย์

และพยาบาลก็เป็นสิ่งส�าคัญ ยิ่งในยามที่ความรู้และเทคโนโลยีมาถึงขีด

จ�ากัดในการรักษา สิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นหรืออย่างน้อยก็

ไม่เลวร้ายลงไปก็คือ ความเมตตาและความใส่ใจโดยบุคลากรทางการ

แพทย์

อย่างไรก็ตาม ผู้คนแวดล้อมหรือปัจจัยภายนอกไม่ส�าคัญเท่ากับ

จิตใจของผู้ป่วยเอง ผู้ป่วยที่ยอมรับความตายและได้เตรียมตัวเตรียมใจ

ไว้ล่วงหน้า ย่อมมีโอกาสที่จะเผชิญกับความตายอย่างสงบ หรืออย่าง

น้อยกส็ามารถประคองใจไม่ให้เป็นทุกข์ในภาวะใกล้ตาย หลายคนพบว่า

ศาสนาเป็นทีพ่ึง่ทีด่ทีีส่ดุของจติใจในวาระสดุท้าย โดยทีญ่าตมิติรหรอืคน

รักก็ได้รับการเยียวยาทางจิตใจไปด้วยพร้อมๆ กัน

การแพทย์แผนใหม่นั้นเห็นความตายเป็นปฏิปักษ์ต่อวิชาชีพแพทย์ 

ความตายของผูป่้วยหมายถงึความล้มเหลวของแพทย์ ดงันัน้จงึพยายาม

ทุกวิถีทางที่จะเอาชนะความตายให้ได้ หรือหากท�าไม่ได้ก็พยายามยืด

ชวีติผู้ป่วยให้ได้นานทีส่ดุ ดงันัน้จงึไม่ลงัเลทีจ่ะท�าอย่างไรกไ็ด้กบัร่างกาย

ของผู้ป่วย แม้นั่นจะหมายถึงการสร้างความทุกข์ทรมานแก่ผู้ป่วยและ

ญาตมิติร จะเป็นการดกีว่าหากแพทย์และพยาบาลมองความส�าเรจ็และ

ความล้มเหลวของตนในแง่มุมใหม่ คือไม่ได้ถือว่าความส�าเร็จอยู่ที่การ

ช่วยหรือยืดชีวิตของผู้ป่วยให้ได้เท่านั้น แต่ยังอยู่ที่การช่วยให้เขาเผชิญ

เคร
ือข

่ายพ
ุทธ

ิกา



12

ความตายอย่างสงบ มคีณุภาพชวีติดทีีส่ดุเท่าทีจ่ะเป็นไปได้ก่อนตาย มอง

ในแง่นี้ความตายของผู้ป่วยจะไม่ได้หมายถึงความล้มเหลวของแพทย์ 

และพยาบาลเสมอไป

ไม่ว่าเขายงัมีชีวิตอยู ่หรอืตายไปกย็งัถอืว่าเป็นความส�าเรจ็ของแพทย์

และพยาบาลได้หากว่าจิตใจของเขา ได้รับความใส่ใจไม่น้อยไปกว่าร่างกาย 

ในการรักษาพยาบาลนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีผู้ป่วยคนใดตายเลย แต่

เป็นไปได้ทีเ่ขาจะจากไปอย่างสงบ เพราะฉะนัน้ความส�าเรจ็ในนยิามใหม่

นี้จึงสามารถเกิดขึ้นได้ในการรักษาผู้ป่วยทุกกรณี

นมิติดกีค็อืมแีพทย์และพยาบาลจ�านวนมากขึน้ที่ให้ความส�าคญักบั

จติใจและคณุภาพชีวติของผูป่้วยระยะสุดท้าย หลายคนแม้จะไม่สามารถ

ช่วยให้ผูป่้วยมชีีวติต่อไปได้ แต่ครอบครัวและญาติมติรของผูต้ายกซ็าบซ้ึง

ที่แพทย์และพยาบาลช่วยให้คนรักของเขาจากไปอย่างสงบ ความส�าเร็จ

ของแพทย์และพยาบาลเหล่านั้นอยู่ตรงที่ไม่พยายามยื้อชีวิตของผู้ป่วย

ให้นานที่สุด แต่พยายามประคับประคองให้เขาบรรลุวาระสุดท้ายของ

ชีวิตอย่างเจ็บปวดน้อยที่สุดและมีจิตเป็นกุศลหรือสงบมากที่สุด การ

แพทย์แบบประคบัประคอง (palliative care) เป็นสิง่ท่ีควรจะได้รับความ

สนใจมากขึ้นจากสถาบันการแพทย์สมัยใหม่ ขณะเดียวกันก็ควรผนวก

เอาวิธีการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบบูรณาการเข้าไปด้วย ดังที่ได ้

มีการริเริ่มบ้างแล้วจากหลายฝ่ายจนเกิดเป็น “เครือข่ายการดูแลผู้ป่วย

ระยะสุดท้าย” ซึ่งประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา  

นักสังคมสงเคราะห์ นักบวช และนักปฏิบัติธรรมจ�านวนหนึ่ง (ผู้สนใจ

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์เครือข่ายพุทธิกา www.

budnet.org โครงการเผชิญความตายอย่างสงบ)
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ถ้าเราหนัมาใคร่ครวญเกีย่วกบัความตาย และพยายามฝึกใจให้พร้อม

รับมือกับบททดสอบที่ส�าคัญที่สุดของชีวิต ความตายจะมิใช่วิกฤต หาก

เป็นโอกาสแห่งความสงบในทางจติใจทีเ่งนิและเทคโนโลยไีม่สามารถหา

ให้ได้
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บทความ 2

เหนือความตาย

ความตายนั้นก็เช่นเดียวกับความเจ็บป่วย มันมิใช่เป็นแค่ “วิกฤต” 

เท่านั้น หากยังเป็น “โอกาส” แห่งการค้นพบสิ่งดีงามของชีวิตและเข้า

ถึงอิสรภาพทางจิตใจ วิกฤตที่เกิดขึ้นกับกายซึ่งใกล้แตกดับนั้น สามารถ

ผลักดันเคี่ยวเข็ญให้จิตใจค้นหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์จนความเจ็บ

ปวดไม่อาจท�าอะไรได้เลย หรอืให้ผลย่ิงไปกว่านัน้กคื็อ ท�าให้จิตหลดุพ้น

จากความยดึมัน่ถอืมัน่ในสงัขาร ละวางความหมายมัน่ในตวัตน จนบรรลุ

ธรรมขัน้สงูได้ ดังพระเถระและพระเถรีจ�านวนไม่น้อยทีบ่รรลธุรรมขณะ

อาพาธหนักหรือเจ็บปวดเพราะพิษบาดแผลก่อนจะมรณภาพไปในเวลา

ใกล้ๆ กัน

ปุถุชนแม้จะไปไม่ถึงขั้นนั้นแต่ในภาวะใกล้ตายก็มีจ�านวนมากที่ได้

เข้าถงึภาวะท่ีลุม่ลกึทางจติใจ ปลดเปลือ้งความทกุข์ทีแ่บกมาช้านาน และ

ยกจิตขึ้นอีกระดับหนึ่ง มิพักต้องพูดถึงการได้มีโอกาสคืนดีกับคนใกล้

ชิดและจากไปอย่างไร้สิ่งค้างคาใจ

ทัง้หมดนีเ้ป็นไปได้กด้็วยการรูจ้กัรกัษาจิตและวางใจไว้อย่างถกูต้อง 

โดยมีกัลยาณมิตรและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนเสริม ในยามเจ็บป่วยและใน
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ภาวะใกล้ตาย จิตใจเป็นสิ่งส�าคัญที่จะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ และ

คนที่จะดูแลเอาใจใส่ได้ดีที่สุดมิใช่ใครที่ไหนหากคือตัวเราเอง ปัญหาก็

คอืผูค้นไม่ค่อยตระหนกัถงึเรือ่งนีจ้นกว่าตนจะเจบ็ป่วยหรือใกล้ตาย แต่

ถงึตอนนัน้ตนเองก็ไม่พร้อมเสียแล้วเพราะก�าลงัทกุข์ทรมานกบัความเจบ็

ป่วย ขณะที่จิตใจก็กระสับกระส่ายและปั่นป่วนโกลาหลอย่างยากที่จะ

ควบคุมได้ เรามักเห็นคุณค่าของการฝึกจิตรักษาใจเมื่อเกิดเหตุวิกฤต 

แต่ในยามปกตกิลบัละเลยเสยี ทัง้ๆ ทีเ่ป็นโอกาสดีส�าหรับการสร้างความ

พร้อมให้เกิดขึ้นกับตนเอง

ไม่มีอะไรที่ช่วยให้เราเผชิญกับความตายอย่างสงบได้เท่ากับใจที่มี

สตแิละปัญญา ความตายนัน้เป็นเครือ่งกระตุน้เร้าให้เห็นถึงความจ�าเป็น

ต้องระดมสติและปัญญาให้เกิดขึ้น แต่หากมาเร่งระดมสร้างสติและ

ปัญญาเอาเมื่อตนเองเจ็บป่วยและใกล้ตายแล้วก็ถือว่ายังประมาทอยู่  

ผูไ้มป่ระมาทคอืผู้ที่สร้างสติและปัญญาแตเ่นิน่ๆ ในขณะทีต่นเองยงัเป็น

หนุ่มเป็นสาว มสีขุภาพด ีไม่เจบ็ไม่ป่วย แทนทีจ่ะปล่อยใจให้เพลดิเพลนิ

ในความสนุกสนาน หรือมัวเมาในอายุ วรรณะ สุขะ พละ อย่างคนทั่วๆ 

ไป กพ็จิารณาเสมอถงึความไม่เทีย่งของชวีติ ระลกึถงึความตายทีจ่ะต้อง

มาถึงไม่วนัใดก็วันหนึง่ และดังนั้นจงึพยายามสร้างบุญกุศล ตั้งตนอยู่ใน

คุณงามความดี ไม่เบียดเบียนใคร (ศีล) ฝึกจิตให้รู้จักปล่อยวาง รักษา

ใจให้สงบ มสีติรูตั้วอย่างต่อเนือ่ง ไม่พลดัหลงเข้าไปในความโกรธ ความ

โลภ ความอจิฉารษิยา ความท้อแท้หดหู ่เป็นต้น นัน่คอืท�าให้จติมคีณุภาพ

และความสุข (สมาธ)ิ พร้อมกนันัน้กร็ูจ้กัคดิพจิารณาเพือ่ให้เข้าใจความ

เป็นจริงของชีวิต เพ่ือไม่ให้หลงยึดหลงแบกสิ่งต่างๆ ให้เกิดความทุกข์

แก่จิตใจ รู้จักมองแง่ดี หาโชคจากเคราะห์ เปลี่ยนทุกข์ให้เป็นสุขได้ 

(ปัญญา)
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คุณงามความดีที่ท�าในทุกขณะของชีวิตไม่ว่า โดยกาย วาจา และใจ 

แท้ที่จริงก็คือการเตรียมตัวส�าหรับการเผชิญความตายในท้ายที่สุด ดัง

ที่หลวงปู่ดูลย์ได้เคยพูดกับพระท่ีใกล้มรณภาพว่า “การปฏิบัติทั้งหลาย

ท่ีเราพยายามปฏิบัติมา ก็เพื่อจะใช้ในเวลานี้เท่านั้น” ด้วยเหตุนี้หาก

ต้องการตายอย่างสงบก็ต้องเตรียมตัวเสียแต่เดี๋ยวนี้ ด้วยการท�าความดี 

หมัน่ท�าสมาธภิาวนา และเปิดใจให้มรีบัรูค้วามจรงิของชวีติจนเกดิปัญญา 

ความดีหรือศีลนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่า นอกจากช่วยให้มีความสุข

ในยามปกตแิล้ว ยงัมีอานิสงส์ในเวลาใกล้ตายคอื ช่วยให้ “ไม่หลงลมืสติ

ตาย หลังจากตายแล้วจะไปเกดิสคุตโิลกสวรรค์” ตรงกนัข้ามหากท�าความ

ชั่วไว้ไม่ว่าทางกาย วาจา ใจ จะท�าให้หลงลืมสติเมื่อจะตาย กรรมนิมิต

ทีไ่ม่น่าดจูะมาปรากฏและรบกวนจติใจท�าให้เป็นทกุข์ เกดิอกศุลจติ และ

น�าไปสู่ทุคติในที่สุด

สมาธภิาวนานัน้ช่วยให้ใจสามารถสงบได้แม้กายจะกระสบักระส่าย

เพราะความเจบ็ปวด จติสามารถยึดเหนีย่วอยูก่บัสิง่ดงีาม ไม่พลดัเข้าไป

ในอารมณ์ที่เป็นอกุศล ขณะเดียวกันก็ท�าให้ใจมีสติรู้ตัว ไม่เผลอยึดเอา

ความเจ็บปวดมาเป็นของตน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือเห็นความเจ็บปวด แต่

ไม่พลัดเข้าไปในความเจ็บปวด จิตที่มีสติรู้ตัวอย่างเต็มที่ท�าให้ไม่มีแม้

กระทั่ง “ฉัน” หรือ “ผู้เจ็บปวด” คงมีแต่ความเจ็บปวดทางกายเท่านั้น

ที่ปรากฏ

การเปิดใจให้รับรู้ความจริงของชีวิตอย่างลึกซึ้ง เริ่มด้วยการอ่าน 

การฟัง การพจิารณา จนถงึการฝึกจติจนเห็นประจกัษ์แก่ใจว่า สิง่ท้ังปวง

นั้นไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่น่ายึดถือ ช่วยให้เกิดปัญญาสามารถปล่อยวาง

สิ่งต่างๆ ออกไปจากใจ ไม่ยึดมั่นถือมั่นอีกต่อไป ดังนั้นแม้ความตายจะ
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มาท�าให้พลัดพรากจากสรรพสิ่ง ก็ไม่เป็นทุกข์ หรือถึงแม้ความทุกข์จะ

เกิดขึ้น ก็เป็นเครื่องตอกย�า้ให้เห็นโทษของการติดยึด จ�าต้องปล่อยวาง

ให้มากที่สุด ส�าหรับผู้มีปัญญา ความเจ็บป่วยและความตายคือสิ่งที่มา

เตือนให้ฉลาด หาได้มีแต่โทษไม่

พึงระลึกว่าเรามีชีวิตอย่างไร ก็ตายอย่างนั้น หากด�ารงชีวิตด้วยดี 

ก็จะตายดี หากอยู่อย่างมีสติ ก็จะไม่หลงลืมสติเมื่อตาย แต่หากด�ารง

ชีวิตในทางตรงข้าม ก็จะตายอย่างยากล�าบาก อย่างไรก็ตามไม่มีค�าว่า

สายหากเราจะเริม่เตรยีมตวัเสยีแต่บดันี ้ด้วยการท�าความด ีฝึกจติรกัษา

ใจให้มีสมาธิ สติ และปัญญา แม้จะนอนป่วยอยู่ ก็ยังสามารถท�า 

ความดไีด้ด้วยการให้ทาน สละทรัพย์ (หรือแม้แต่ร่างกาย) เพือ่ประโยชน์

ส่วนรวม พูดและนึกคิดในทางที่ดี ไม่มีเวร เปี่ยมด้วยเมตตา และรู้จัก

ให้อภยั ขณะเดยีวกนักท็�าสมาธิภาวนาสม�า่เสมอ ฟังและใคร่ครวญธรรม

อยู่เป็นนิจ แม้กายจะเคลื่อนไหวไม่ได้ แต่การท�าความดีด้วยใจตามนัย

ดังกล่าวยังท�าได้ตราบใดที่ยังมีความรู้สึกตัวอยู่ (และแม้จะเข้าขั้นโคม่า

ก็ยังสามารถท�าได้หากมีปัจจัยแวดล้อมช่วยส่งเสริมด้วย) 

ความตายคอืบทสรปุของทกุชวีติ ไม่มใีครหนคีวามตายพ้นกจ็รงิ แต่

ใช่ว่าความตายจะหมายถึงความพ่ายแพ้ของทุกชีวิต ก็หาไม่ เราจะพ่าย

แพ้ต่อความตายก็ต่อเมื่อจิตใจหวาดกลัว ตื่นตระหนก กระสับกระส่าย 

และเป็นทุกข์เมื่ออยู่ต่อหน้าความตาย แต่หากจิตใจตั้งอยู่ในความสงบ 

มั่นคง ความตายจะท�าอะไรได้ ยิ่งมีปัญญาจนสามารถหลุดพ้นจาก 

ความหลง หมดสิ้นจากความยึดมั่นใน “ตัวกู ของกู” ไม่มีความส�าคัญ 

มัน่หมายใน “ตวัฉนั” (หรอืทีท่่านพทุธทาสภกิขเุรยีกว่า “ตายก่อนตาย”) 

เม่ือนัน้ผูต้ายกไ็ม่ม ีมแีต่ความตาย แต่ไม่มผีูต้าย นีแ้หละคอืการเอาชนะ

ความตายในทัศนะของพุทธศาสนา 
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ชีวิตนี้มิได้มีเพื่อพ่ายแพ้ต่อความตายสถานเดียว หนทางแห่ง 

การเอาชนะความตายนัน้มอียู ่มาเรยีนรูว้ธิเีอาชนะความตายกนัเสยีแต่

บัดนี้เถิด
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บทความ 3 

ตายดีมีสุข

คนเรามกัไม่ค่อยนกึถงึความตายของตนเท่าใดนกั แต่เมือ่ใดทีน่กึถงึ 

ก็อยากให้ตัวเอง “ตายดี” ซึ่งส่วนใหญ่หมายถึง ตายโดยไม่เจ็บปวด ไม่

ทุรนทุราย ไม่น่าเกลียด ไม่มีใครมาท�าให้ตาย หรือตายเพราะอุบัติเหตุ 

ความตายที่พึงปรารถนายังรวมถึง ความตายท่ามกลางคนรัก ญาติมิตร

อยูพ่ร้อมหน้า ไม่จากไปอย่างโดดเดีย่วอ้างว้างในสถานทีท่ีไ่ม่คุ้นเคย และ

ไม่สร้างความเดอืดร้อนแก่คนทียั่งอยู่ กล่าวอกีนยัหนึง่ คือตายในสภาวะ

ทางกายและทางสังคมที่เกื้อกูล

อย่างไรกต็ามยังมอีงค์ประกอบอกีประการหนึง่ทีส่�าคญัอย่างยิง่ นัน่

คือองค์ประกอบหรือสภาวะทางจิตวิญญาณ ได้แก่ สภาวะจิตที่สงบ 

โปร่งเบาเพราะได้ปล่อยวางทุกสิ่ง ไม่มีอะไรเป็นภาระให้ต้องห่วงกังวล 

น้อมรับทุกอย่างในวาระสุดท้ายโดยไม่ปฏิเสธผลักไส ไม่หวาดกลัวต่อ

ความตาย นอกจากเห็นความตายเป็นเรื่องธรรมดาแล้ว ยงัรูจ้ักใช้ความ

ตายให้เกิดประโยชน์ในทางจิตวิญญาณด้วย
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องค์ประกอบหรือเงื่อนไขประการหลังนี้ถือว่าส�าคัญที่สุด การตาย

แบบไม่รูต้วั เช่น ตายในขณะหลบั หรอืหมดสตแิละตายไปอย่างกะทนัหนั 

แม้จะเป็นการตายท่ีไม่เจ็บปวดหรอืทรมาน แต่จะเรยีกว่าตายดไีม่ได้หาก

วาระสดุท้ายของผูต้ายอยูใ่นอารมณ์ทีห่ม่นหมอง เนือ่งจากก�าลงัฝันร้าย

หรือครุ่นคิดในเรื่องที่เป็นอกุศล เช่น โทสะ พยาบาท หรือเศร้าโศก ใน

ท�านองเดียวกัน แม้จะอยู่ท่ามกลางญาติมิตร แต่หากตายไปในขณะที่

ยังห่วงกังวลลูกหลาน วิตกกับภาระที่ยังไม่แล้วเสร็จ หรือมีเรื่องค้างคา

ใจกับใครบางคนอยู่ ก็ยังไม่เรียกว่าผู้นั้นตายดี เพราะเป็นการตายที่ยัง

มีความทุกข์อยู่ และหากเชื่อในเรื่องภพภูมิหลังตาย การตายในสภาวะ

จิตเช่นนั้นย่อมมีทุคติเป็นเบื้องหน้า จะนานเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับความดี

หรือความชั่วที่ได้กระท�าไว้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่

ในทางตรงข้าม แม้จะเผชิญกับความเจ็บปวดที่แผดเผาทิ่มแทงกาย 

ห่างไกลจากคนรัก โดดเดี่ยวไร้ญาติมิตร แต่หากสามารถประคองจิตให้

เป็นปกติ มีสติรู้ตัว หรืออยู่ในภาวะที่เป็นกุศล จนถึงวาระสุดท้ายของ

ชีวิต ไม่มีอะไรเป็นภาระในจิตใจเพราะปล่อยวางไปหมดทุกสิ่ง การตาย

เช่นนั้นย่อมจัดว่าเป็นการตายดี เพราะนอกจากจะจากไปโดยไม่ทุกข์ใจ

แล้ว ยังจะน�าไปสู่สุคติอีกด้วย

มีคนจ�านวนไม่น้อยที่แม้จะถูกโรคร้ายกัดกินร่างกาย เช่น มะเร็ง 

หรือเอดส์ แต่ก็สามารถรักษาใจให้เป็นปกติได้ ความเจ็บปวดท�าร้ายได้

แค่ร่างกายแต่ไม่สามารถย�า่ยจีติใจได้ บางคนใช้สมาธภิาวนาระงบัความ

เจบ็ปวดโดยไม่ต้องใช้ยาแก้ปวดแต่อย่างใด และในทีส่ดุกจ็ากไปอย่างสงบ

ในสมัยพุทธกาล มีกรณีที่ร้ายแรงยิ่งกว่านั้น แต่ก็เป็นตัวอย่างที่ 

ชี้ว่าตายดีนั้นไม่จ�าเป็นต้องหมายถึงการตายที่ไร้ความเจ็บปวด พระนาง
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สามาวดีเป็นพระมเหสีของพระเจ้าอุเทน พระนางเป็นผู้ที่ศรัทธาใน 

ค�าสอนของพระพุทธเจ้า และประพฤติตนอยู่ในกุศลธรรมมาโดยตลอด 

แต่เป็นทีอ่จิฉาของพระนางมาคันทิยา ซึง่เป็นอคัรมเหสขีองพระเจ้าอเุทน 

ฝ่ายหลังนั้นได้หาทางกลั่นแกล้งพระนางสามาวดีมาหลายคร้ัง แต่ไม่

ส�าเร็จ ครั้งสุดท้ายได้ลวงให้พระนางสามาวดีและหญิงบริวารเข้าไปใน

เรอืนคลงัแล้วขงัไว้ จากนัน้ได้จดุไฟเผาทัง้ปราสาท พระนางสามาวดเีมือ่

รูว่้าวาระสุดท้ายมาถงึแล้ว แทนทีจ่ะตืน่ตกใจ กลบัแนะให้บรวิารก�าหนด

จิตท�าสมาธิภาวนา โดยถือเวทนาเป็นอารมณ์ บริวารทั้งหมดได้ท�าตาม

ค�าแนะน�าจนตายคากองไฟ ต่อมาเมื่อมีภิกษุน�าเรื่องนี้ไปกราบทูล

พระพุทธเจ้า พระองค์ได้ตรัสว่า อุบาสิกาเหล่านั้นได้บรรลุธรรม เป็น

โสดาบันก็มี เป็นสกทาคามีก็มี เป็นอนาคามีก็มี จากนั้นพระองค์ได้ 

สรุปว่า “อุบาสิกาเหล่านั้น ท�ากาละ (ตาย) อย่างไม่ไร้ผล”

น่าแปลกที่ว่าในยุคปัจจุบันซึ่งเต็มไปด้วยเทคโนโลยียืดชีวิตอายุนั้น 

การตายอย่างสงบกลบักลายเป็นเรือ่งยาก แม้แต่อาจารย์กรรมฐานหรอื

เกจิอาจารย์ชื่อดังก็เลี่ยงปัญหานี้ได้ยาก ส่วนใหญ่ต้องสิ้นลมในห้อง 

ไอซยีโูดยมสีายระโยงระยางทัว่ร่างกาย ทัง้นีเ้พราะลกูศษิย์ลกูหาพยายาม

หาทางหน่วงเหนีย่วชีวติของท่านให้อยู่นานทีส่ดุ โดยหารูไ้ม่ว่านัน่เป็นการ

หน่วงเหนี่ยวการตายให้เป็นไปอย่างยืดเยื้อ ซึ่งไม่เป็นคุณแก่ใครเลย  

ผลก็คือความตายของครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันไม่สามารถสอน

ผู้คนให้รู้จักพร้อมรับความตายด้วยใจสงบ ดุจเดียวกับใบไม้ที่พร้อมจะ

หลุดจากขั้วเมื่อถึงเวลา

การตายอย่างสงบนั้นเป็นสิ่งท่ีทุกคนควรมีโอกาสเข้าถึง ไม่เว้นแม้

กระทั่งฆราวาสหรือคนธรรมดาสามัญ สภาพแวดล้อมมีส่วนส�าคัญท่ี 
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ช่วยให้เราตายอย่างสงบได้ แต่ทีส่�าคญักว่านัน้กค็อืการฝึกฝนพฒันาตน 

ไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาใกล้ตายเท่านั้น หากต้องท�าไปท้ังชีวิต การด�าเนิน

ชวีติอย่างถกูท�านองคลองธรรมและหมัน่สร้างความดอียูเ่สมอเป็นปัจจยั 

ส�าคัญที่ช่วยให้เราเผชิญความตายได้อย่างสงบ อานิสงส์ประการหนึ่ง

ของกาย วาจา และใจท่ีสุจริตก็คือ ช่วยให้ไม่หลงตาย หรือลืมสติ 

เวลาตาย ปัจจัยส�าคัญประการต่อมาก็คือการฝึกฝนอบรมจิตด้วยสมาธิ

ภาวนา เพือ่ประคองจติให้มสีตอิย่างต่อเนือ่ง พร้อมเผชญิกบัทกุขเวทนา

และอาการต่างๆ ทีม่ากระทบอย่างรู้เท่าทนั แม้ทกุขเวทนาทางกาย ตลอด

จนความพลัดพรากจากของรัก เป็นสิ่งที่ยากจะหลีกพ้น แต่เราสามารถ

รักษาจิตมิให้ทุกขเวทนาและความเศร้าโศกมาครอบง�าได้

จะว่าไปแล้วชวีติทัง้ชวีติมขีึน้กเ็พือ่เปิดโอกาสให้เราฝึกฝนตนเองจน

พร้อมที่จะเผชิญกับความตายในวาระสุดท้ายนั่นเอง หลวงปู่ดูลย์ อตุโล 

เป็นศิษย์รุ่นแรกๆ ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต มีคราวหนึ่งท่านไปเยี่ยม

พระรูปหนึ่งซึ่งอาพาธหนักใกล้จะมรณภาพ เมื่อท่านมาถึง พระรูปนั้น 

กล็กุกราบท่านแล้วก็ล้มตวันอนตามเดมิ ไม่ได้พดูอะไร ส่วนหลวงปูดู่ลย์

ยิ้มรับ จากนั้นท่านก็พูดว่า “การปฏิบัติทั้งหลายที่เราพยายามปฏิบัติมา 

ก็เพื่อจะใช้ในเวลานี้เท่านั้น เมื่อถึงเวลาท่ีจะตาย ให้ท�าจิตเป็นหน่ึง  

แล้วหยุดเพ่ง ปล่อยวางทั้งหมด” นี้มิใช่ค�าแนะน�าส�าหรับภิกษุเท่านั้น 

หากยังเหมาะส�าหรับคนทั่วไปด้วยเคร
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บทความ 4

การช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

ด้วยวิธีแบบพุทธ 

ความเจบ็ป่วยเมือ่เกดิขึน้แล้ว มไิด้เกิดผลกระทบต่อร่างกายเท่านัน้ 

หากยังมีอิทธิพลต่อจิตใจด้วย คนที่เจ็บป่วยส่วนใหญ่แล้วจึงไม่ได้ม ี

ความเจ็บป่วยทางกายเท่านั้น หากยังมีความเจ็บป่วยทางจิตใจอีกด้วย 

ยิ่งผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยแล้ว ความเจ็บป่วยทางจิตใจเป็นสาเหตุแห่ง

ความทกุข์ทรมานไม่น้อยไปกว่าความเจบ็ป่วยทางกาย หรอือาจจะมากกว่า

ด้วยซ�า้ เพราะส่ิงทีเ่ผชญิเบ้ืองหน้าเขาคอืความตายและความพลัดพราก

สูญเสียอย่างสิ้นเชิง ซึ่งกระตุ้นเร้าความกลัว ความวิตกกังวล และความ

รูส้กึอ้างว้างโดดเดีย่วให้ผดุขึน้มาอย่างเข้มข้นรนุแรงอย่างทีไ่ม่เคยประสบ

มาก่อน

ด้วยเหตุน้ีผู้ป่วยจึงต้องการการดูแลรักษาทางจิตใจไม่น้อยไปกว่า

การดูแลทางร่างกาย และส�าหรับผู้ป่วยระยะสุดท้ายซึ่งแพทย์หมดหวัง

ที่จะรักษาร่างกายให้หายหรือดีขึ้นกว่าเดิมแล้ว การดูแลช่วยเหลือทาง
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จิตใจกลับจะมีความส�าคัญย่ิงกว่า เพราะแม้ร่างกายจะเสื่อมถอยลงไป

เรื่อยๆ แต่จิตใจยังมีโอกาสที่จะกลับมาดีขึ้น หายทุรนทุราย จนเกิด 

ความสงบขึ้นได้แม้กระทั่งในวาระสุดท้ายของชีวิต ทั้งนี้เพราะกายกับใจ

แม้จะสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด แต่เมื่อกายทุกข์ ไม่จ�าเป็นว่าใจจะต้อง

เป็นทุกข์ไปกับกายด้วยเสมอไป เราสามารถรักษาใจไม่ให้ทุกข์ไปกับ 

กายได้ ดังพระพุทธองค์ได้เคยตรัสแก่นกุลปิตา อุบาสกผู้ป่วยหนักว่า 

“ขอให้ท่านพิจารณาอย่างนี้ว่า เมื่อกายเรากระสับกระส่าย จิตเราจะไม่

กระสับกระส่าย” 

ในสมัยพุทธกาล มีหลายเหตุการณ์ที่พระพุทธองค์และพระสาวก 

ได้ทรงมส่ีวนช่วยเหลอืผูท้ีก่�าลงัป่วยและใกล้ตาย เป็นการช่วยเหลอืทีมุ่ง่

บ�าบดัทกุข์หรอืโรคทางใจโดยตรง ดงัมบีนัทกึในพระไตรปิฎกว่า คราวหนึง่

ทีฆาวุอุบาสกป่วยหนัก ได้ขอให้บิดาช่วยพาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ และ

กราบทลูว่า ตนเองป่วยหนกั เหน็จะอยูไ่ด้ไม่นาน พระพทุธองค์ทรงแนะ

ให้ทีฆาวุอุบาสกตั้งจิตพิจารณาว่า 

•	 จักมีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า 

•	 จักมีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระธรรม

•	 จักมีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์

•	 จักตั้งตนอยู่ในศีลที่พระอริยะสรรเสริญ

เมื่อทีฆาวุทูลว่าได้ประกอบตนอยู่ในธรรมทั้ง 4 ประการแล้ว  

พระพุทธองค์ก็ทรงแนะให้ทีฆาวุพิจารณาว่าสังขารทั้งปวงนั้นไม่เที่ยง  

เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตา ทีฆาวุได้พิจารณาเห็นตามนั้น หลังจากนั้น

พระพุทธเจ้าได้เสด็จออกไป ไม่นานทีฆาวุก็ถึงแก่กรรม พระพุทธองค์
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ได้ตรัสในเวลาต่อมาว่าอานิสงส์จากการที่ทีฆาวุพิจารณาตามที่พระองค์

ได้ตรัสสอน ทีฆาวุได้บรรลุเป็นพระอนาคามี 

ในอีกท่ีหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนว่า เมื่อมีอุบาสกป่วยหนัก 

อุบาสกด้วยกันพึงให้ค�าแนะน�า 4 ประการว่า จงมีความเลื่อมใสอันไม่

หวัน่ไหวในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ และมศีีลทีพ่ระอรยิะสรรเสรญิ 

จากนั้นให้ถามว่าเขายังมีความห่วงใยในมารดาบิดา ในบุตรและภริยา 

และในกามคุณ 5 อยู่หรือ พึงแนะให้เขาละความห่วงใยในมารดาบิดา 

ในบุตรและภริยา และในกามคุณ 5 (รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสที่น่า

พอใจ) จากนั้นก็แนะให้เขาน้อมจิตสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆ จนถึงขั้น

ละจากพรหมโลก น้อมจิตสู่ความดับแห่งกายตน (สักกายนิโรธ) อัน

เป็นความหลุดพ้นเช่นเดียวกับการหลุดพ้นจากอาสวะกิเลส

กรณขีองพระตสิสะเป็นอกีกรณหีนึง่ทีน่่าสนใจ พระติสสะได้ล้มป่วย

ด้วยโรคร้าย มีตุ่มขนาดใหญ่ขึ้นเต็มตัว ตุ่มที่แตกก็ส่งกลิ่นเหม็น จนผ้า

สบงจีวรเปื้อนด้วยเลือดและหนอง เมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบ จึงเสด็จ

ไปดูแลรักษาพยาบาล ผลัดเปลี่ยนสบงจีวร ตลอดจนถูสรีระและอาบน�า้

ให้ พระติสสะเมื่อสบายตัวและรู้สึกดีขึ้น พระองค์ก็ตรัสว่า “อีกไม่นาน 

กายนีจ้ะนอนทบัแผ่นดนิ ปราศจากวญิญาณ เหมอืนท่อนไม้ทีถ่กูทิง้แล้ว 

หาประโยชน์ไม่ได้” พระตสิสะพจิารณาตาม เมือ่พระพุทธองค์ตรสัเสรจ็ 

พระติสสะก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ พร้อมกับดับขันธ์ไปในเวลาไม่นาน

จากตัวอย่าง 3 กรณีที่เล่ามา มีข้อพิจารณา ๒ ประการ คือ

•	 ความเจ็บป่วยและภาวะใกล้ตายนั้น แม้จะเป็นภาวะวิกฤต

หรือความแตกสลายในทางกาย แต่สามารถเป็น “โอกาส” 

แห่งความหลุดพ้นในทางจิตใจ หรือการยกระดับในทางจิต
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วิญญาณได้ ความเจ็บป่วยและภาวะใกล้ตายจึงมิได้เป็นสิ่ง

เลวร้ายในตัวมันเอง หากใช้ให้เป็นก็สามารถเป็นคุณแก่ผู้

เจ็บป่วยได้

•	 ค�าแนะน�าของพระพุทธเจ้า สามารถจ�าแนกเป็น ๒ ส่วน

คือ

1) การน้อมจิตให้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยและความ

มั่นใจในศีลหรือความดีที่ได้บ�าเพ็ญมา กล่าวอีกนัย

หนึ่งคือการน้อมจิตให้ระลึกถึงสิ่งที่ดีงาม

๒) การละความห่วงใยและปล่อยวางในส่ิงทัง้ปวง เพราะ

แลเห็นด้วยปัญญาว่าไม่มีอะไรที่จะยึดถือไว้ได้เลย

ค�าแนะน�าของพระพทุธเจ้าดงักล่าว เป็นแนวทางอย่างดีส�าหรบัการ

ให้ความช่วยเหลือทางจิตใจแก่ผู้ใกล้ตายในปัจจุบัน ในบทความนี้จะน�า

หลักการดังกล่าวมาประยุกต์ส�าหรับแพทย์ พยาบาล และญาติมิตรที่

ต้องการช่วยเหลือผู้ใกล้ตาย โดยน�าเอาประสบการณ์จากกรณีตัวอย่าง 

อื่นๆ มาประกอบเป็นแนวทางดังต่อไปนี้

๑.ให้ความรักและความเห็นอกเห็นใจ

ผู้ป่วยระยะสุดท้ายไม่เพียงถูกความเจ็บปวดทางกายรุมเร้าเท่านั้น 

หากยังถูกรบกวนด้วยความกลัว เช่น ความกลัวตาย กลัวที่จะถูก 

ทอดทิง้ กลวัทีจ่ะตายอย่างโดดเดีย่วอ้างว้าง กลวัสิง่ทีร่ออยูข้่างหน้าหลงั

จากสิ้นลม ตลอดจนกลัวความเจ็บปวดที่จะเกิดขึ้น ความกลัวดังกล่าว

อาจสร้างความทกุข์ให้แก่เขายิง่กว่าความเจ็บปวดทางกายด้วยซ�า้ ความ

รักและก�าลังใจจากลูกหลานญาติมิตรเป็นสิ่งส�าคัญในยามนี้เพราะ 
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สามารถลดทอนความกลัวและช่วยให้เขาเกิดความมั่นคงในจิตใจได้ พึง

ระลึกว่าผู้ป่วยระยะสุดท้ายนั้นมีสภาพจิตที่เปราะบางอ่อนแออย่างมาก 

เขาต้องการใครสักคนที่เขาสามารถพึ่งพาได้ และพร้อมจะอยู่กับเขาใน

ยามวกิฤต หากมใีครสกัคนทีพ่ร้อมจะให้ความรกัแก่เขาได้อย่างเตม็เป่ียม

หรอือย่างไม่มีเงือ่นไข เขาจะมีก�าลงัใจเผชญิกบัความทกุข์นานาประการ

ที่โหมกระหน�่าเข้ามา

ความอดทนอดกลัน้ เหน็อกเหน็ใจ อ่อนโยนและให้อภยั เป็นอาการ

แสดงออกของความรัก ความทุกข์ทางกายและสภาพจิตที่เปราะบางมัก

ท�าให้ผูป่้วยแสดงความหงดุหงดิ กราดเกรีย้ว ออกมาได้ง่าย เราสามารถ

ช่วยเขาได้ด้วยการอดทนอดกลัน้ ไม่แสดงความขุน่เคอืงฉนุเฉยีวตอบโต้

กลับไป พยายามให้อภัยและเห็นอกเห็นใจเขา ความสงบและความ 

อ่อนโยนของเราจะช่วยให้ผูป่้วยสงบนิง่ลงได้เร็วขึน้ การเตือนสติเขาอาจ

เป็นสิ่งจ�าเป็นในบางครั้ง แต่พึงท�าด้วยความนุ่มนวลอย่างมีเมตตาจิต  

จะท�าเช่นนั้นได้สิ่งหนึ่งที่ญาติมิตรขาดไม่ได้คือมีสติอยู่เสมอ สติช่วยให้

ไม่ลืมตัว และประคองใจให้มีเมตตา ความรัก และความอดกลั้นอย่าง

เต็มเปี่ยม

แม้ไม่รูว่้าจะพูดให้ก�าลงัใจแก่เขาอย่างไรด ีเพยีงแค่การใช้มอืสมัผสั

ผู้ป่วยด้วยความอ่อนโยน กช็ว่ยให้เขารบัรู้ถงึความรกัจากเราได้ เราอาจ

จับมือจับแขนเขา บีบเบาๆ กอดเขาไว้ หรือใช้มือทั้งสองสัมผัสบริเวณ

หน้าผากและหน้าท้องพร้อมกับแผ่ความปรารถนาดีให้แก่เขา ส�าหรับ 

ผู้ที่เคยท�าสมาธิภาวนา ขณะที่สัมผัสตัวเขา ให้น้อมจิตอยู่ในความสงบ 

เมตตาจากจิตที่สงบและเป็นสมาธิจะมีพลังจนผู้ป่วยสามารถสัมผัสได้
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การแผ่เมตตาอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธธิเบตนิยมใช้ ก็คือ การน้อมใจ

นึกหรืออัญเชิญสิ่งศักด์ิสิทธิ์ท่ีผู้ป่วย (หรือเรา) เคารพนับถือ เช่น 

พระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ หรือเจ้าแม่กวนอิม ให้มีความรู้สึกว่าท่าน

เหล่านัน้ปรากฏเป็นภาพนิมติอยูเ่หนือศรีษะของผูป่้วย จากนัน้จนิตนาการ

ว่าท่านเหล่านัน้ได้เปล่งรังสแีห่งความกรุณาและการเยยีวยา เป็นล�าแสง

อันนุ่มนวลอาบรดทั่วร่างของผู้ป่วย จนร่างของผู้ป่วยผสานเป็นอันหน่ึง

อันเดียวกับล�าแสงนั้น ขณะที่น้อมใจนึกภาพดังกล่าว เราอาจสัมผัสมือ

ของผู้ป่วยไปด้วย หรือนั่งสงบอยู่ข้างๆ เตียงผู้ป่วยก็ได้

๒. ช่วยให้ผู้ป่วยยอมรับความตายที่จะมาถึง

การรู้ว่าวาระสุดท้ายของตนใกล้จะมาถึงย่อมช่วยให้ผู้ป่วยมีเวลา

เตรียมตัวเตรียมใจในขณะที่สังขารยังเอื้ออ�านวยอยู่ แต่มีผู้ป่วยจ�านวน

มากท่ีไม่คาดคิดมาก่อนว่าตนเป็นโรคร้ายที่รักษาไม่หายและอาการได้

ลุกลามมาถึงระยะสุดท้ายแล้ว การปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยปกปิด

ความจรงิไม่ให้ผู้ป่วยรบัรูย่้อมท�าให้เขามเีวลาเตรยีมตวัได้น้อยลง อย่างไร

กต็ามการเปิดเผยความจรงิซึง่เป็นข่าวร้าย โดยไม่ได้เตรยีมใจเขาไว้ก่อน 

ก็อาจท�าให้เขามีอาการทรุดหนักลงกว่าเดิม โดยทั่วไปแล้วแพทย์จะมี

บทบาทส�าคัญในเรื่องนี้ โดยเฉพาะหลังจากที่ได้สร้างความสัมพันธ์ที ่

ใกล้ชิดหรือได้รับความไว้วางใจจากผู้ป่วยแล้ว แต่แม้กระนั้นการท�าให ้

ผู้ป่วยยอมรับความตายที่ก�าลังจะเกิดขึ้น มักเป็นกระบวนการที่ใช้เวลา

นาน นอกเหนือจากความรักและความไว้วางใจแล้ว แพทย์ พยาบาล 

ตลอดจนญาตมิติรจ�าต้องมคีวามอดทน และพร้อมทีจ่ะฟังความในใจจาก

ผู้ป่วย 
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แต่บางครั้งหน้าที่ดังกล่าวก็ตกอยู่กับญาติผู้ป่วยเนื่องจากรู้จักจิตใจ

ผู้ป่วยดีกว่าแพทย์ ญาตินั้นมักคิดว่าการปกปิดความจริงเป็นสิ่งที่ดีกว่า 

(จะดีส�าหรับผู้ป่วยหรือตนเองก็แล้วแต่) แต่เท่าที่เคยมีการสอบถาม

ความเห็นของผูป่้วย ผูป่้วยส่วนใหญ่ต้องการให้เปิดเผยความจรงิมากกว่า

ที่จะปกปิด และถึงจะปกปิด ในที่สุดผู้ป่วยก็ย่อมรู้จนได้จากการสังเกต

อากัปกิริยาของลูกหลานญาติมิตรที่เปลี่ยนไป เช่นจากใบหน้าที่ไร้ 

รอยยิ้ม หรือจากเสียงที่พูดค่อยลง หรือจากการเอาอกเอาใจที่มีมากขึ้น

อย่างไรก็ตามเมื่อบอกข่าวร้ายแล้ว ใช่ว่าผู้ป่วยจะยอมรับความจริง

ได้ทุกคน แต่สาเหตุอาจจะมีมากกว่าความกลัวตาย เป็นไปได้ว่าเขามี

ภารกิจบางอย่างที่ยังคั่งค้างอยู่ หรือมีความกังวลกับบางเรื่อง ญาติมิตร

ควรช่วยให้เขาเปิดเผยหรอืระบายออกมา เพือ่จะได้บรรเทาและเยยีวยา 

หากเขามั่นใจว่ามีคนที่พร้อมจะเข้าใจเขา เขาจะรู้สึกปลอดภัยที่จะเผย

ความในใจออกมา ขณะเดียวกันการซักถามที่เหมาะสมอาจช่วยให้เขา

ระลึกรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ท�าให้เขามิอาจยอมรับความตายได้ หรือท�าให้เขา

ได้คิดขึ้นมาว่าความตายเป็นสิ่งท่ีมิอาจหลีกเลี่ยงได้และไม่จ�าเป็นต้อง

ลงเอยเลวร้ายอย่างที่เขากลัว ส่ิงที่ญาติมิตรพึงตระหนักในขั้นตอนนี้ก็

คือรับฟังเขาด้วยใจที่เปิดกว้างและเห็นอกเห็นใจ พร้อมที่จะยอมรับเขา

ตามที่เป็นจริง และให้ความส�าคัญกับการซักถามมากกว่าการเทศนา 

สั่งสอน

การช่วยให้เขาคลายความกังวลเกี่ยวกับลูกหลานหรือคนที่เขารัก 

อาจช่วยให้เขาท�าใจรับความตายได้มากข้ึน บางกรณีผู้ป่วยอาจระบาย

โทสะใส่แพทย์ พยาบาล และญาติมิตร ทั้งนี้เพราะโกรธที่บอกข่าวร้าย

แก่เขาหรือโกรธที่ปิดบังความจริงเกี่ยวกับอาการของเขาเป็นเวลานาน 
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ปฏิกิริยาดังกล่าวสมควรได้รับความเข้าใจจากผู้เกี่ยวข้อง หากผู้ป่วย

สามารถข้ามพ้นความโกรธ และการปฏเิสธความตายไปได้ เขาจะยอมรับ

สภาพความเป็นจริงที่เกิดกับตัวเขาได้ง่ายขึ้น 

ในการบอกข่าวร้าย สิ่งที่ควรท�าควบคู่ไปด้วยก็คือ การให้ก�าลังใจ

และความมัน่ใจแก่เขาว่าเรา (ญาตมิติร) และแพทย์ พยาบาลจะไม่ทอด

ทิ้งเขา จะอยู่เคียงข้างเขาและช่วยเหลือเขาอย่างเต็มที่และจนถึงที่สุด 

การให้ก�าลังใจในยามวิกฤตก็มีประโยชน์เช่นกัน ดังกรณีเด็กอายุ 1๐ 

ขวบคนหนึง่ อาการทรุดหนกัและอาเจียนเป็นเลอืด ร้องอย่างตืน่ตระหนก

ว่า “ผมก�าลังจะตายแล้วหรือ?” พยาบาลได้ตอบไปว่า “ใช่ แต่ไม่มีอะไร

น่ากลัว ลูกก้าวไปข้างหน้าเลย อาจารย์พุทธทาสรออยู่แล้ว หนูเป็น 

คนกล้าหาญ ข้างๆ หนก็ูมคีณุพ่อคณุแม่คอยช่วยอยู”่ ปรากฏว่าเดก็หาย

ทุรนทุราย และท�าตามค�าแนะน�าของแม่ที่ให้บริกรรม “พุทโธ” ขณะที่

หายใจเข้าและออก ไม่นานเด็กก็จากไปอย่างสงบ

ประโยชน์อย่างหนึ่งจากการบอกความจริงแก่ผู้ป่วยก็คือ ช่วยให้ผู้

ป่วยตัดสินใจล่วงหน้าว่าเม่ือตนมีอาการเพียบหนัก ไม่มีความรู้สึกตัว

แล้วจะให้แพทย์เยยีวยารกัษาไปถงึขัน้ไหน จะให้แพทย์ยดืชีวติไปให้ถงึที่

สุดโดยใช้เทคโนโลยีทุกอย่างเท่าที่มี เช่น ปั๊มหัวใจ ต่อท่อช่วยหายใจ 

และท่อใส่อาหาร ฯ หรอืให้งดวธีิการดงักล่าว ช่วยเพยีงแค่ประทงัอาการ

และปล่อยให้ค่อยๆ สิ้นลมไปอย่างสงบ บ่อยครั้งผู้ป่วยไม่ได้ตัดสินใจใน

เร่ืองนี้ล่วงหน้าเพราะไม่รู้สภาพที่แท้จริงของตัว ผลก็คือเมื่อเข้าสู่ภาวะ

โคม่า ญาตมิติรจงึไม่มีทางเลือกอืน่ใดนอกจากการขอให้แพทย์แทรกแซง

อาการอย่างถึงที่สุด ซึ่งมักก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานแก่ผู้ป่วยโดยม ี

ผลเพียงแต่ยืดกระบวนการตายให้ยาวออกไป และไม่ช่วยให้คุณภาพ

ชีวิตดีขึ้นเลย ซ�า้ยังสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเป็นจ�านวนมาก
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๓.ช่วยให้จิตใจจดจ่อกับสิ่งดีงาม

การนกึถึงสิง่ดงีามช่วยให้จติใจเปน็กศุลและบงัเกิดความสงบ ท�าให้

ความกลัวคุกคามจิตได้น้อยลง และสามารถเผชิญกับความเจ็บปวด 

ได้ดข้ึีน วธิหีน่ึงทีพ่ระพทุธเจ้าและพระสาวกมกัแนะน�าให้ผูใ้กล้ตายปฏบิตัิ

ก็คือ การระลึกถึงและมีศรัทธามั่นในพระรัตนตรัยคือ พระพุทธ  

พระธรรม และพระสงฆ์ จากนั้นก็ให้ตั้งตนอยู่ในศีลและระลึกถึงศีลที่ได้

บ�าเพญ็มา พระรตันตรยันัน้กล่าวอกีนยัหนึง่คอื สิง่ดงีามหรอืสิง่ศกัดิส์ทิธิ์

ที่ผู้ป่วยนับถือ ส่วนศีลนั้นก็คือความดีงามที่ตนได้กระท�ามา

เราสามารถน้อมน�าให้ผู้ป่วยนึกถึงสิ่งดีงามได้หลายวิธี เช่น น�าเอา

พระพทุธรปูหรอืสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ตลอดจนภาพครบูาอาจารย์ทีผู่ป่้วยเคารพ

นบัถอืมาติดต้ังไว้ในห้องเพือ่เป็นเคร่ืองระลกึนกึถงึ หรอืชกัชวนให้ผูป่้วย

ท�าวัตรสวดมนต์ร่วมกัน นอกจากการอ่านหนังสือธรรมะให้ฟังแล้ว  

การเปิดเทปธรรมบรรยายหรอืบทสวดมนต์เป็นอกีวธิหีนึง่ทีช่่วยน้อมจติ

ของผู้ป่วยให้บังเกิดความสงบและความสว่าง การนิมนต์พระมาเยี่ยม

และแนะน�าการเตรียมใจ ยิ่งเป็นพระที่ผู้ป่วยเคารพนับถือ จะช่วยให้

ก�าลังใจแก่เขาได้มาก อย่างไรก็ตามพึงค�านึงถึงวัฒนธรรมและความ 

คุ้นเคยของผู้ป่วยด้วย ส�าหรับผู้ป่วยที่เป็นคนจีน ภาพพระโพธิสัตว์หรือ

เจ้าแม่กวนอิมอาจน้อมน�าจิตใจให้สงบและมีก�าลังใจได้ดีกว่าอย่างอ่ืน 

หากผูป่้วยนบัถอืศาสนาอสิลามหรอืศาสนาครสิต์ สญัลกัษณ์ของพระเจ้า 

หรือศาสดาในศาสนาของตนย่อมมีผลต่อจิตใจได้ดีที่สุด

นอกจากนัน้เรายงัสามารถน้อมใจผูป่้วยให้เกดิกศุลด้วยการชกัชวน

ให้ท�าบญุถวายสงัฆทาน บรจิาคทรพัย์เพ่ือการกุศล และทีข่าดไม่ได้ก็คือ

ชวนให้ผูป่้วยระลกึถงึความดทีีต่นเองได้บ�าเพญ็ในอดตี ซึง่ไม่จ�าเป็นต้อง
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หมายถงึการท�าบญุกบัพระหรอืศาสนาเท่านัน้ แม้แต่การเลีย้งดลูกูๆ ให้

เป็นคนดี เสียสละ ดูแลพ่อแม่ด้วยความรัก ซื่อตรงต่อคู่ครอง เอื้อเฟื้อ

ต่อมิตรสหาย หรือสอนศิษย์อย่างไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก เหล่านี้

ล้วนเป็นบุญกุศลหรือความดีที่ช่วยให้เกิดความปีติปลาบปล้ืมแก่ผู้ป่วย 

และบังเกิดความมั่นใจว่าตนจะได้ไปสุคติ 

ความภูมิใจในความดีที่ตนกระท�าและมั่นใจในอานิสงส์แห่งความดี

ดังกล่าวเป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับผู้ป่วย ในยามที่ตระหนักชัดว่าทรัพย์สิน 

เงินทองต่างๆ ที่สะสมมานั้น ตนไม่สามารถจะเอาไปได้ มีแต่บุญกุศล

เท่านั้นที่จะพึ่งพาได้ในภพหน้า คนทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจน หรือท�าตัว

ผิดพลาดมาอย่างไร ย่อมเคยท�าความดีที่น่าระลึกถึงไม่มากก็น้อย  

ไม่ว่าเขาจะเคยท�าสิ่งเลวร้ายมามากมายเพียงใด ในยามที่ใกล้สิ้นลมสิ่ง

ที่เราควรท�าคือ ช่วยให้เขาระลึกถึงคุณงามความดีที่เขาเคยท�า ซึ่งเขา

อาจมองไม่เหน็เนือ่งจากความรู้สกึผิดท่วมทน้หัวใจ ความดแีมเ้พียงเล็ก

น้อยก็มีความส�าคัญส�าหรับเขาในช่วงวิกฤต ขณะเดียวกันส�าหรับผู้ป่วย

ที่ท�าความดีมาตลอด ก็อย่าให้ความไม่ดี (ซึ่งมีเพียงน้อยนิด) มาบดบัง

ความดีที่เคยท�า จนเกิดความรู้สึกไม่ดีกับตนเอง บางกรณีญาติมิตร 

จ�าต้องล�าดับความดีที่เขาเคยท�าเพ่ือเป็นการยืนยันและตอกย�้าให้เขา

มั่นใจในชีวิตที่ผ่านมา

๔.ช่วยปลดเปลื้องสิ่งค้างคาใจ

เมือ่ผูป่้วยรูว่้าวาระสดุท้ายของชวีติใกล้มาแล้ว ส่ิงหนึง่ซึง่จะท�าความ

ทุกข์แก่จิตใจ และท�าให้ไม่อาจตายอย่างสงบ (หรือ “ตายตาหลับ” )ได้ 

ก็คือ ความรู้สึกค้างคาใจในบางสิ่งบางอย่าง สิ่งนั้นอาจได้แก่ภารกิจการ

งานที่ยังคั่งค้าง ทรัพย์สินที่ยังแบ่งสรรไม่แล้วเสร็จ ความน้อยเนื้อต�า่ใจ
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ในคนใกล้ชิด ความโกรธแค้นใครบางคน หรือความรู้สึกผิดบางอย่างที่

เกาะกุมจิตใจมานาน ความปรารถนาที่จะพบคนบางคนเป็นครั้งสุดท้าย 

โดยเฉพาะคนท่ีตนรัก หรือคนท่ีตนปรารถนาจะขออโหสิกรรม ความ

ห่วงกงัวลหรอืความรูส้กึไม่ดท่ีีค้างคาใจเป็นสิง่ทีส่มควรได้รบัการปลดเปลือ้ง

อย่างเร่งด่วน หาไม่แล้วจะท�าให้ผูป่้วยทรุนทรุาย หนกัอกหนกัใจ พยายาม

ปฏิเสธผลักไสความตาย และตายอย่างไม่สงบ ซึ่งนอกจากจะหมายถึง

ความทุกข์อย่างมากแล้ว ในทางพุทธศาสนาเชื่อว่าจะส่งผลให้ผู้ตายไป 

สู่ทุคติด้วยแทนที่จะเป็นสุคติ 

ลูกหลานญาติมิตร ควรใส่ใจและฉับไวกับเรื่องดังกล่าว บางครั้ง 

ผู้ป่วยไม่พูดตรงๆ ผู้อยู่รอบข้างควรมีความละเอียดอ่อน และสอบถาม

ด้วยความใส่ใจและมีเมตตา ไม่รู้สึกร�าคาญ ในกรณีที่เป็นภารกิจที่ยัง 

คัง่ค้าง ควรหาทางช่วยเหลือให้ภารกิจน้ันเสรจ็สิน้ หากเขาปรารถนาพบ

ใคร ควรรบีตามหาเขามาพบ หากฝังใจโกรธแค้นใครบางคน ควรแนะน�า

ให้เขาให้อภัย ไม่ถือโทษโกรธเคืองอีกต่อไป ในกรณีที่เป็นความรู้สึกผิด

ที่ค้างคาใจเนื่องจากท�าสิ่งที่ไม่สมควร ในยามนี้ไม่ใช่เวลาที่จะประณาม

หรือตัดสินเขา หากควรช่วยให้เขาปลดเปลื้องความรู้สึกผิดออกไป อาทิ 

ช่วยให้เขาเปิดใจและรู้สึกปลอดภัยที่จะขอโทษหรือขออโหสิกรรมกับ 

ใครบางคน ขณะเดียวกันการแนะน�าให้ฝ่ายหลังยอมรับค�าขอโทษและ 

ให้อภัยผู้ป่วย ก็เป็นสิ่งส�าคัญที่คนรอบข้างสามารถช่วยได้

อย่างไรก็ตาม การขอโทษหรือขออภัยนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะ

กับผู้น้อยหรือผู้ที่อยู่ในสถานะที่ต�่ากว่า เช่น ลูกน้อง ลูก หรือภรรยา 

วธิหีนึง่ท่ีช่วยได้คอืการแนะน�าให้ผูป่้วยเขยีนค�าขอโทษหรอืความในใจลง

ในกระดาษ เขียนทุกอย่างที่อยากจะบอกแก่บุคคลผู้นั้น ก่อนเขียนอาจ

ให้ผูป่้วยลองท�าใจให้สงบ และจนิตนาการว่าบคุคลผูน้ัน้มานัง่อยูข้่างหน้า 
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จากนั้นให้นึกถึงสิ่งท่ีอยากจะบอกเขา พูดในใจเหมือนกับว่าเขาก�าลัง 

นั่งฟังอยู่ ทีนี้ก็น�าเอาสิ่งที่อยากบอกเขาถ่ายทอดลงไปในกระดาษ เมื่อ

เขียนเสร็จแล้ว ผู้ป่วยจะขอให้ญาติมิตรน�าไปให้แก่บุคคลผู้นั้น หรือเก็บ

ไว้กับตัว ก็สุดแท้แต่ สิ่งส�าคัญก็คือการเปิดใจได้เริ่มขึ้นแล้ว แม้จะยัง

ไม่มกีารสือ่สารให้บคุคลผูน้ัน้ได้รบัรู ้แต่กไ็ด้มกีารปลดเปลือ้งความรูสึ้ก

ในระดบัหนึง่ หากผูป่้วยมคีวามพร้อมมากขึน้ก็อาจตดัสนิใจพดูกับบคุคล

ผู้นั้นโดยตรงในโอกาสต่อไป

บ่อยครัง้คนทีผู้่ป่วยอยากขอโทษกค็อืคนใกล้ชดิทีอ่ยูข้่างเตยีงนัน่เอง 

อาทิ ภรรยา สามี หรือลูก ในกรณีเช่นนี้จะง่ายกว่าหากผู้ใกล้ชิดเป็น

ฝ่ายเริ่มก่อนด้วยการกล่าวค�าให้อภัย ไม่ถือโทษโกรธเคืองในความผิด

พลาดที่ผ่านมา การที่ผู้ใกล้ชิดเป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อนคือการเปิดทางให ้

ผู้ป่วยกล่าวค�าขอโทษได้อย่างไม่ตะขิดตะขวงใจ แต่จะท�าเช่นนั้นได้ผู ้

ใกล้ชดิต้องละทฏิฐมิานะหรอืปลดเปลือ้งความโกรธเคอืงออกไปจากจติใจ

ก่อน 

มีผู้ป่วยคนหน่ึง เมื่อครั้งยังมีสุขภาพดี มีภรรยาน้อยหลายคน  

ไม่รับผิดชอบครอบครัว สุดท้ายทิ้งภรรยาหลวงให้อยู่กับลูกสาว ต่อมา

เขาเป็นโรคมะเร็ง อาการทรุดหนักเป็นล�าดับ ไม่มีใครดูแลรักษา จึงขอ

มาอยู่บ้านภรรยาหลวง ภรรยาหลวงก็ไม่ปฏิเสธ แต่การดูแลรักษานั้น

ท�าไปตามหน้าที่ พยาบาลสังเกตได้ว่าทั้งสองมีทีท่าห่างเหิน และเมื่อได้

พูดคุยกับผู้ป่วย ก็แน่ใจว่าผู้ป่วยมีความรู้สึกผิดกับการกระท�าของตน 

ในอดีต พยาบาลแนะน�าให้ภรรยาเป็นฝ่ายกล่าวค�าให้อภัยแก่สามีเพื่อ

เขาจะได้จากไปอย่างสงบ แต่ภรรยาไม่ยอมปริปาก สามีมีอาการทรุด

หนักเร่ือยๆ จนพูดไม่ค่อยได้ นอนกระสับกระส่ายรอความตาย 

อย่างเดียว แต่ปรากฏว่าวันสุดท้ายสามีรวบรวมก�าลังทั้งหมดลุกขึ้นมา
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เพื่อเอ่ยค�าขอโทษภรรยา พูดจบก็ล้มตัวลงนอนและหมดสติในเวลา 

ไม่นาน สามชั่วโมงต่อมาก็สิ้นลมอย่างสงบ กรณีนี้เป็นตัวอย่างว่าความ 

รู้สึกผิดนั้นตราบใดที่ยังค้างคาอยู่ก็จะรบกวนจิตใจเป็นอย่างมาก ผู้ป่วย

รู้สึกว่าตนไม่สามารถตายตาหลับได้หากยังไม่ได้ปลดเปลื้องความ 

รู้สกึผดิ แต่เมือ่ได้กล่าวค�าขอโทษแล้วกส็ามารถจากไปโดยไม่ทรุนทรุาย

ในบางกรณีผู้ที่สมควรกล่าวค�าขอโทษคือลูกหลานหรือญาติมิตร

นั่นเอง ไม่มีโอกาสใดที่ค�าขอโทษจะมีความส�าคัญเท่านี้อีกแล้ว แต่บ่อย

ครั้งแม้แต่ลูกๆ เองก็ไม่กล้าที่จะเปิดเผยความในใจต่อพ่อแม่ที่ก�าลัง 

จะล่วงลบั ส่วนหนึง่เป็นเพราะความไม่คุน้เคยทีจ่ะพดูออกมา สาเหตอุกี

ส่วนหนึ่งก็คือคิดว่าพ่อแม่ไม่ถือสาหรือไม่รู้ว่าตนได้ท�าอะไรที่ไม่เหมาะ

สมลงไป ความคิดเช่นนี้อาจเป็นการประเมินที่ผิดพลาดจนแก้ไขไม่ได้

มีหญิงผู้หนึ่งป่วยหนักใกล้ตาย พยาบาลแนะน�าให้ลูกจับมือแม่และ

ขอขมาแม่ แต่หลังจากที่ลูกพูดเสร็จแล้ว แม่ก็ยังมีทีท่าเหมือนมีอะไร

ค้างคาใจ พยาบาลสังเกตเห็นจึงถามลูกว่า มีอะไรที่ยังปกปิดแม่ไว้อยู่

หรอืเปล่า ลกูได้ฟังกต็กใจ สารภาพว่ามเีรือ่งหนึง่ทีย่งัไม่ได้บอกแม่เพราะ

คิดว่าแม่ไม่รู้ นั่นก็คอืเรื่องที่ตนได้อยูก่ินกับหญิงคนหนึง่จนมีลกูด้วยกัน 

สดุท้ายลกูได้ไปบอกความจรงิแก่แม่ และขอโทษท่ีได้ปกปิดเอาไว้ แม่ได้

ฟังก็สบายใจ ที่สุดก็จากไปโดยไม่มีสิ่งใดค้างคาใจอีก

การขอโทษหรอืขอขมานัน้ อนัทีจ่รงิไม่จ�าเป็นจะต้องเจาะจงต่อบคุคล

หนึ่งบุคคลใดก็ได้ เพราะคนเราอาจกระท�าการล่วงเกินหรือเบียดเบียน

ใคร่ตอใครได้โดยไม่เจตนาหรอืโดยไม่รูต้วั ดงันัน้เพือ่ให้รูส้กึสบายใจและ

ไม่ให้มเีวรกรรมต่อกนัอกี ญาตมิติรควรแนะน�าผูป่้วยให้กล่าวค�าขอขมา

ต่อผู้ที่เคยมีเวรกรรมต่อกัน หรือขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวร 
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ทัง้หลายทีเ่คยล่วงเกินกันมา ทางด้านญาตมิติรกเ็ช่นกนั ในขณะทีผู่ป่้วย

ยังรับรู้ได้ ควรกล่าวค�าขอขมาต่อผู้ป่วย นี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ป่วย

กล่าวค�าให้อภัยหรือให้อโหสิกรรมต่อญาติมิตรได้ ในกรณีที่ผู้ป่วยเป็น

พ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ ลูกหลานหรือญาติๆ อาจร่วมกันท�าพิธีขอขมา 

โดยประชุมพร้อมกันที่ข้างเตียง และให้มีตัวแทนเป็นผู้กล่าว เริ่มจาก

การกล่าวถึงคุณงามความดีของผู้ป่วย บุญคุณที่มีต่อลูกหลาน จากนั้น

ก็กล่าวค�าขอขมา ขออโหสิส�าหรับกรรมใดๆ ที่ล่วงเกิน เป็นต้น 

๕.ช่วยให้ผู้ป่วยปล่อยวางสิ่งต่างๆ

การปฏเิสธความตาย ขดัขนืไม่ยอมรบัความจรงิท่ีอยูเ่บ้ืองหน้า เป็น

สาเหตุแห่งความทุกข์ของผู้ป่วยในระยะสุดท้าย และเหตุที่เขาขัดขืน

ดิ้นรนก็เพราะยังติดยึดกับบางสิ่งบางอย่าง ไม่สามารถพรากจากสิ่งนั้น

ได้ อาจจะได้แก่ ลูกหลาน คนรัก พ่อแม่ ทรัพย์สมบัติ งานการ หรือ

โลกทัง้โลกทีต่นคุน้เคย ความรูส้กึติดยึดอย่างแน่นหนานีส้ามารถเกดิขึน้

ได้แม้กับคนที่มิได้มีความรู้สึกผิดค้างคาใจ เมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมท�าให ้

เกิดความกังวล ควบคู่กับความกลัวที่จะต้องพลัดพรากสิ่งอันเป็นที่รัก

เหล่านั้น ญาติมิตร ตลอดจนแพทย์และพยาบาลควรช่วยให้เขาปล่อย

วางให้มากที่สุด เช่น ให้ความม่ันใจแก่เขาว่า ลูกหลานสามารถดูแล

ตนเองได้ หรอืพ่อแม่ของเขาจะได้รบัการดูแลด้วยดี หรือเตอืนสตแิก่เขา

ว่า ทรัพย์สมบัตินั้นเป็นของเราเพียงชั่วคราว เมื่อถึงเวลาก็ต้องให้คนอื่น

ดูแลต่อไป 

ในการช่วยเหลือทางจิตใจแก่ผู้ใกล้ตาย พระพุทธองค์ทรงแนะน�า 

ว่า นอกจากการน้อมจิตผู้ใกล้ตายให้ระลึกและศรัทธาในพระรัตนตรัย 
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ตลอดจนการบ�าเพ็ญตนอยู่ในคุณงามความดีแล้ว ข้ันต่อไปก็คือการ

แนะน�าให้ผู้ใกล้ตายละความห่วงใยในสิ่งต่างๆ อาทิ พ่อแม่ บุตรภรรยา 

รวมทัง้ทรพัย์สมบติัและรปูธรรมนามธรรมทีน่่าพอใจทัง้หลาย ปล่อยวาง

แม้กระทั่งความหมายมั่นในสวรรค์ทั้งปวง สิ่งเหล่านี้หากยังยึดติดอยู่  

จะเหนี่ยวรั้งจิตใจ ท�าให้ขัดขืนฝืนความตาย ทุรนทุรายจนวาระสุดท้าย 

ดังนัน้เมือ่ความตายมาถงึ ไม่มอีะไรดกีว่าการปล่อยวางทุกสิง่ แม้กระท่ัง

ตัวตน

ในบรรดาความตดิยดึทัง้หลาย ไม่มอีะไรทีล่กึซึง้แน่นหนากว่าความ

ตดิยดึในตวัตน ความตายในสายตาของคนบางคนหมายถงึความดบัสญู

ของตัวตน ซึ่งเป็นส่ิงท่ีเขาทนไม่ได้และท�าใจยาก เพราะลึกๆ คนเรา

ต้องการความสบืเนือ่งของตวัตน ความเชือ่ว่ามสีวรรค์นัน้ช่วยตอบสนอง

ความต้องการส่วนลกึดงักล่าวเพราะท�าให้ผูค้นมัน่ใจว่าตวัตนจะด�ารงคง

อยูต่่อไป แต่ส�าหรบัคนทีไ่ม่เชือ่เรือ่งสวรรค์หรอืภพหน้า ความตายกลาย

เป็นเรื่องที่น่ากลัวอย่างที่สุด

ในทางพทุธศาสนา ตวัตนนัน้ไม่มอียู่จริง หากเป็นสิง่ท่ีเราทึกทักขึน้

มาเองเพราะความไม่รู ้ส�าหรบัผูป่้วยทีม่พีืน้ฐานทางพทุธศาสนามาก่อน 

อาจมีความเข้าใจในเรื่องนี้ไม่มากก็น้อย แต่คนที่สัมผัสพุทธศาสนาแต่

เพียงด้านประเพณีหรือเฉพาะเร่ืองท�าบุญสร้างกุศล การที่จะเข้าใจว่า 

ตัวตนนั้นไม่มีอยู่จริง (อนัตตา) คงไม่ใช่เรื่องง่าย อย่างไรก็ตามในกรณี

ทีญ่าตมิติร แพทย์ และพยาบาลมคีวามเข้าใจในเรือ่งนีด้พีอ ควรแนะน�า

ให้ผู้ป่วยค่อยๆ ปล่อยวางในความยึดถือตัวตน เริ่มจากความปล่อยวาง

ในร่างกายว่า เราไม่สามารถบังคับร่างกายให้เป็นไปตามปรารถนาได้ 

ต้องยอมรับสภาพที่เป็นจริง ว่าสักวันหน่ึงอวัยวะต่างๆ ก็ต้องเสื่อม 
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ทรุดไป ขั้นตอนต่อไปก็คือการช่วยแนะให้ผู้ป่วยปล่อยวางความรู้สึก ไม่

ยึดเอาความรู้สึกใดๆ เป็นของตน วิธีนี้จะช่วยลดทอนความทุกข์ ความ

เจ็บปวดได้มาก เพราะความทุกข์มักเกิดขึ้นเพราะไปยึดเอาความเจ็บ

ปวดนั้นเป็นของตน หรือไปส�าคัญมั่นหมายว่า “ฉันเจ็บ” แทนที่จะเห็น

แต่อาการเจ็บเกิดขึ้นเฉยๆ 

การละความส�าคัญมั่นหมายดังกล่าวจะท�าได้ต้องอาศัยการฝึกฝน

จิตใจพอสมควร แต่ก็ไม่เกินวิสัยที่ผู้ป่วยธรรมดาจะท�าได้ โดยเฉพาะ

หากเริม่ฝึกฝนขณะท่ีเริม่ป่วย มหีลายกรณทีีผู่ป่้วยด้วยโรคร้าย สามารถ

เผชิญกับความเจ็บปวดอย่างรุนแรงได้โดยไม่ต้องใช้ยาแก้ปวดเลย หรือ

ใช้แต่เพียงเล็กน้อย ทั้งนี้เพราะสามารถละวางความส�าคัญมั่นหมายใน

ความเจ็บปวดได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือใช้ธรรมโอสถเยียวยาจิตใจ

๖.สร้างบรรยากาศแห่งความสงบ

ความสงบใจและการปล่อยวางสิง่ค้างคาติดยดึในใจผูป่้วยน้ัน จะเกดิ

ขึ้นได้อย่างต่อเนื่องจ�าต้องมีบรรยากาศรอบตัวเอื้ออ�านวยด้วย ในห้องที่

พลุกพล่านด้วยผู้คนเข้าออก มีเสียงพูดคุยตลอดเวลา หรือมีเสียงเปิด

ปิดประตทูัง้วนั ผูป่้วยย่อมยากทีจ่ะประคองจติให้เป็นกศุลและเกดิความ

สงบได้ กล่าวในแง่จิตใจของผู้ป่วยแล้ว สิ่งที่ญาติมิตร รวมทั้งแพทย์และ

พยาบาลสามารถช่วยได้เป็นอย่างน้อยก็คือ ช่วยสร้างบรรยากาศแห่ง

ความสงบ งดเว้นการพูดคุยที่รบกวนผู้ป่วย งดการถกเถียงในหมู่ญาติ

พี่น้อง หรือร้องห่มร้องไห้ ซึ่งมีแต่จะเพ่ิมความวิตกกังวลและความ 

ขุ่นเคืองใจแก่ผู้ป่วย เพียงแค่ญาติมิตรพยายามรักษาจิตใจของตนให้ดี 

ไม่เศร้าหมอง สลดหดหู่ ก็สามารถช่วยผู้ป่วยได้มาก เพราะสภาวะจิต

ของคนรอบตวันัน้สามารถส่งผลต่อบรรยากาศและต่อจติใจของผูป่้วยได้ 
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จติของคนเราน้ันละเอยีดอ่อน สามารถรบัรูค้วามรูส้กึของผูอ้ืน่ได้ แม้จะ

ไม่พดูออกมากต็าม ความละเอยีดอ่อนดงักล่าวมไิด้เกดิขึน้เฉพาะในยาม

ปกต ิหรอืยามรูต้วัเท่านัน้ แม้กระทัง่ผูป่้วยท่ีอยู่ในภาวะโคม่าก็อาจสัมผสั

กับกระแสจิตของผู้คนรอบข้างได้ ดังจะได้กล่าวต่อไป

นอกจากนัน้ลกูหลานญาติมติร ยงัสามารถสร้างบรรยากาศแห่งความ

สงบได้ ด้วยการชักชวนผู้ป่วยร่วมกันท�าสมาธิภาวนา อาทิ อานาปาน

สติ หรือการเจริญสติด้วยการก�าหนดลมหายใจ หายใจเข้า นึกในใจว่า 

“พุท” หายใจออก นึกในใจว่า “โธ” หรือนับทุกครั้งที่หายใจออกจาก 1 

ไปถึง 1๐ แล้วเริ่มต้นใหม่

หากก�าหนดลมหายใจไม่สะดวก กใ็ห้จติจดจ่อกบัการขึน้ลงของหน้า

ท้องขณะที่หายใจเข้าออก โดยเอามือทั้งสองข้างวางบนหน้าท้อง เมื่อ

หายใจเข้า ท้องป่องขึ้น ก็นึกในใจว่า “พอง” หายใจออก ท้องยุบ ก็นึก

ในใจว่า “ยุบ” มีผู้ป่วยมะเร็งบางคนเผชิญกับความเจ็บปวดด้วยการท�า

สมาธิ ให้จิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าออกหรือการพองยุบของท้อง 

ปรากฏว่าแทบไม่ต้องใช้ยาแก้ปวดเลย อีกทั้งจิตยังแจ่มใส ตื่นตัวกว่า 

ผู้ป่วยที่ใช้ยาดังกล่าวอีกด้วย การชักชวนผู้ป่วยท�าวัตรสวดมนต์ร่วมกัน 

โดยมีการจัดห้องให้สงบและดูศักดิ์สิทธิ์ (เช่น มีพระพุทธรูปหรือสิ่งที ่

น่าเคารพสกัการะติดอยูใ่นห้อง) เป็นอกีวธิหีนึง่ทีจ่ะสร้างบรรยากาศแห่ง

ความสงบ และน้อมจิตของผู้ป่วยในทางที่เป็นกุศลได้ แม้แต่การเปิด

เพลงบรรเลงเบาๆ ก็มีประโยชน์ในทางจิตใจต่อผู้ป่วยด้วยเช่นกัน

แม้ความสงบในจิตใจจะเป็นสิ่งส�าคัญ แต่ในทางพุทธศาสนาถือว่า

สิง่ส�าคญัทีส่ดุส�าหรบัผูป่้วยระยะสดุท้าย (และกบัมนษุย์ทุกคนไม่ว่าปกติ

หรือเจ็บไข้)ก็คือ การมีปัญญาหรือความรู้ความเข้าใจแจ่มชัดในความ

เป็นจรงิของชวีติ อนัได้แก่ความไม่คงที ่(อนจิจัง) ไม่คงตวั (ทุกขงั) และ
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ไม่ใช่ตัว (อนัตตา) ความเป็นจริง 3 ประการนี้หมายความว่าไม่มีอะไร

สักอย่างที่เราจะยึดม่ันถือม่ันได้เลย ความตายเป็นสิ่งน่ากลัวเพราะเรา

ยังยึดติดบางสิ่งบางอย่างอยู่ แต่เมื่อใดเราเข้าใจกระจ่างชัดว่าไม่มีอะไร

ที่จะติดยึดไว้ได้ ความตายก็ไม่น่ากลัว และเมื่อใดที่เราตระหนักว่า 

ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมแปรเปลี่ยนไป ไม่มีอะไรเที่ยงแท้ ความตายก็เป็น

เรื่องธรรมดา และเมื่อใดที่เราตระหนักว่าไม่มีตัวตนที่เป็นของเราจริงๆ 

ก็ไม่มี “เรา” ที่เป็นผู้ตาย และไม่มีใครตาย แม้แต่ความตายก็เป็นแค่

การเปลี่ยนสภาพจากสิ่งหนึ่งไปเป็นอีกสิ่งหนึ่งตามเหตุปัจจัยเท่านั้น 

ปัญญาหรือความรู้ความเข้าใจในความเป็นจริงดังกล่าวนี้แหละที่ท�าให้

ความตายมิใช่เรื่องน่ากลัวหรือน่ารังเกียจผลักไส และช่วยให้สามารถ

เผชิญความตายได้ด้วยใจสงบ

การช่วยเหลือที่กล่าวมาท้ังหมดนี้ หลายวิธีสามารถน�ามาใช้ได้แม้

กระทัง่กบัผูป่้วยทีอ่ยูใ่นภาวะโคม่าหรอืหมดสต ิผูป่้วยดงักล่าวแม้จะไม่มี

อาการตอบสนองให้เราเห็นได้ แต่ใช่ว่าเขาจะหมดการรับรู้อย่างสิ้นเชิง 

มผีูป่้วยจ�านวนไม่น้อยทีส่ามารถได้ยนิหรอืแม้แต่เหน็สิง่ทีเ่กดิขึน้รอบตวั 

รวมทั้งสัมผัสรับรู้ถึงพลังหรือกระแสจิตจากผู้ที่อยู่รอบตัว ผู้ป่วยบางคน

เล่าว่าขณะที่อยู่ในภาวะโคม่าเนื่องจากครรภ์เป็นพิษ ตนสามารถได้ยิน

เสียงหมอและพยาบาลพูดคุยกัน บ้างก็ได้ยินเสียงสวดมนต์จากเทปที่

ญาติน�ามาเปิดข้างหู มีกรณีหนึ่งที่หมดสติเพราะหัวใจหยุดเต้น ถูกน�า

ส่งโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนด้วยการใช้ไฟฟ้า

กระตุ้นหัวใจ ก่อนที่จะใส่ท่อช่วยหายใจพยาบาลผู้หนึ่งได้ถอดฟันปลอม

ของเขา ไม่นานเขาก็มีอาการดีขึ้น สัปดาห์ต่อมา เมื่อชายผู้นี้เห็นหน้า

พยาบาลคนดังกล่าว เขาจ�าเธอได้ทันที ทั้งๆ ที่ตอนที่พยาบาลถอดฟัน

ปลอมนั้นเขาหมดสติและจวนเจียนจะสิ้นชีวิต 

เคร
ือข

่ายพ
ุทธ

ิกา



43

 พ.ญ.อมรา มลิลา เล่าถึงผู้ป่วยคนหน่ึงซ่ึงประสบอุบัติเหตุอย่าง

หนักและหมดสตินานเป็นอาทิตย์ ระหว่างที่นอนหมดสติอยู่ในห้อง 

ไอซียูนานเป็นอาทิตย์ เขารู้สึกเหมือนลอยเคว้งคว้าง แต่บางช่วงจะรู้สึก

ว่ามีมือมาแตะที่ตัวเขา พร้อมกับมีพลังส่งเข้ามา ท�าให้ใจที่เคว้งคว้าง

เหมือนจะขาดหลุดไปนั้น กลับมารวมตัวกัน เกิดความรู้ตัวขึ้นมา  

สกัพกัความรูต้วันัน้กเ็ลอืนรางไปอกี เป็นอย่างน้ีทกุวัน เขามารูภ้ายหลัง

ว่ามีพยาบาลผู้หนึ่งทุกเช้าที่ขึ้นเวร จะมาจับมือเขาแล้วแผ่เมตตาให้ 

ก�าลังใจ ขอให้มีก�าลังและรู้สึกตัว ในที่สุดเขาก็ฟื้นตัวกลับเป็นปกติ ทั้งๆ 

ที่หมอประเมินแต่แรกว่ามีโอกาสรอดน้อยมาก กรณีน้ีเป็นอีกตัวอย่าง

หนึง่ทีช่ีว่้าแม้จะหมดสติแต่จิตก็สามารถสมัผสัรบัรูก้ระแสแห่งเมตตาจติ

ของผู้ที่อยู่ใกล้เคียงได้

ด้วยเหตุนี้ลูกหลานญาติมิตรจึงไม่ควรท้อแท้หมดหวังเม่ือพบว่า 

ผู้ป่วยได้เข้าสู่ภาวะโคม่าแล้ว ยังมีหลายอย่างที่เราสามารถท�าได้ เช่น 

อ่านหนังสือธรรมะให้เขาฟัง พูดเชิญชวนให้เขาระลึกถึงส่ิงศักดิ์สิทธ์ิที่

เคารพนับถือ หรือนึกถึงสิ่งที่เป็นบุญกุศล รวมทั้งระลึกถึงความดีที่เคย

บ�าเพ็ญ การพูดให้เขาหายกังวลกับลูกหลานหรือสิ่งที่ตนผูกพัน หรือ

แนะน�าให้ปล่อยวางสิง่ต่างๆ กม็ปีระโยชน์เช่นกนั ทีส่�าคญักค็อืการสร้าง

บรรยากาศแห่งความสงบ ลูกหลานญาติมิตรควรระมัดระวังค�าพูดและ

การกระท�าขณะที่อยู่ข้างเตียงผู้ป่วย ไม่ควรร้องไห้ฟูมฟาย ทะเลาะ 

เบาะแว้ง หรอืพดูเรือ่งทีอ่าจกระทบกระเทอืนใจผูป่้วย พงึระลกึว่า อะไร

ที่ควรท�ากับผู้ป่วยในยามเขายังรับรู้สิ่งต่างๆ ได้ ก็ควรท�าอย่างเดียวกัน

นั้นเมื่อเขาหมดสติ หากเคยชักชวนเขาท�าวัตรสวดมนต์ หรือเปิดเทป

บรรยายธรรมให้เขาฟัง ก็ขอให้ท�าต่อไป 
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๗.กล่าวค�าอ�าลา

ส�าหรับผู้ที่อยากเปิดเผยความในใจให้ผู้ป่วยรับรู้ เช่น ขอโทษ หรือ

กล่าวค�าอ�าลาเขา ยังไม่สายเกินไปที่จะบอกกล่าวกับเขา มีหญิงชรา 

ผูห้นึง่นัง่อยูข้่างเตียงสามด้ีวยความรูส้กึโศกเศร้าเสยีใจมากเพราะไม่เคย

บอกสามีว่าเธอรักเขาเพียงใด มาบัดนี้สามีของเธอเข้าขั้นโคม่าและใกล้

ตาย เธอรู้สึกว่าสายเกินไปแล้วที่เธอจะท�าอะไรได้ แต่พยาบาลให้ก�าลัง

ใจเธอว่าเขายังอาจได้ยินเธอพูดแม้จะไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองใดๆ เลย

ก็ตาม ดังนั้นเธอจึงขออยู่กับเขาอย่างเงียบๆ แล้วบอกสามีว่าเธอรักเขา

อย่างสุดซึง้ และมคีวามสขุทีไ่ด้อยูก่บัเขา หลงัจากนัน้เธอกก็ล่าวค�าอ�าลา

ว่า “ยากมากทีฉ่นัจะอยูโ่ดยไม่มเีธอ แต่ฉนัไม่อยากเหน็เธอทกุข์ทรมาน

อีกต่อไป ฉะนั้นหากเธอจะจากไป ก็จากไปเถิด” ทันทีที่เธอกล่าวจบ 

สามีของเธอก็ถอนหายใจยาวแล้วสิ้นชีวิตไปอย่างสงบ 

ขณะที่ผู้ป่วยก�าลังจากไป และสัญญาณชีพอ่อนลงเป็นล�าดับ หาก

ลูกหลานญาติมิตรปรารถนาจะกล่าวค�าอ�าลา ขอให้ตั้งสติ ระงับความ

โศกเศร้า จากนัน้ให้กระซบิทีข้่างห ูพดูถงึความรูส้กึดีๆ ทีม่ต่ีอเขา ช่ืนชม

และขอบคุณในคุณงามความดีของเขาที่ได้กระท�า พร้อมทั้งขอขมาใน

กรรมใดๆ ที่เคยล่วงเกิน จากนั้นก็น้อมน�าจิตผู้ป่วยให้เป็นกุศลยิ่งข้ึน 

โดยแนะน�าให้เขาปล่อยวางสิ่งต่างๆ ทั้งหลายลงเสีย อย่าได้มีความเป็น

ห่วงกังวลใดๆ อีกเลย แล้วให้ระลึกถึงพระรัตนตรัยหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที ่

เขานบัถอื หากผูป่้วยมีพืน้ฐานทางด้านธรรมะ กข็อให้เขาปล่อยวางความ

ส�าคัญมั่นหมายในตัวตนและสังขารทั้งปวง น้อมจิตไปสู่ “ความดับ 

ไม่เหลือ” ตั้งจิตจดจ่อในพระนิพพาน จากนั้นก็กล่าวค�าอ�าลา

แม้ว่าจะได้กล่าวค�าอ�าลาผู้ป่วยไปแล้วในขณะท่ีเขายังมีสติรู้ตัวอยู่ 

แต่การกล่าวค�าอ�าลาอีกครั้งก่อนที่เขาจะสิ้นลมก็ยังมีประโยชน์อยู่ ข้อที่
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พึงตระหนักก็คือการกล่าวค�าอ�าลาและน้อมจิตผู้ป่วยให้มุ่งต่อสิ่งดีงาม

นั้นจะเป็นไปได้ดีก็ต่อเมื่อบรรยากาศรอบตัวของผู้ป่วยอยู่ในความสงบ 

ไม่มีการพยายามเข้าไปแทรกแซงใดๆ กับร่างกายของผู้ป่วย ใน 

โรงพยาบาลส่วนใหญ่ หากผู้ป่วยอยู่ในห้องไอซียูและมีสัญญาณชีพอ่อน

ลงเจียนตาย หมอและพยาบาลมักจะพยายามช่วยชีวิตทุกวิถีทาง เช่น 

กระตุ้นหัวใจ หรือใช้เทคโนโลยีต่างๆ เท่าที่มี บรรยากาศจะเต็มไปด้วย

ความวุน่วาย และยากท่ีลกูหลานญาติมติรจะกล่าวถ้อยค�าใดๆ กบัผูป่้วย 

เว้นแต่ว่าผูป่้วยและญาตผิูป่้วยแจ้งความจ�านงล่วงหน้าว่าขอให้ผูป่้วยจาก

ไปอย่างสงบโดยปราศจากการแทรกแซงใดๆ โดยทั่วไปแพทย์และญาติ

ผูป่้วยมกัจะคดิแต่การช่วยเหลอืทางกาย โดยลมืคดิถงึการช่วยเหลอืทาง

จิตใจ จึงมักสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีการแพทย์ทุกอย่างเท่าที่มี

เพื่อช่วยต่อลมหายใจผู้ป่วย ทั้งๆ ที่ในภาวะใกล้ตาย สิ่งที่ผู้ป่วยต้องการ

มากทีส่ดุได้แก่การช่วยเหลอืทางจิตใจ ดังนัน้หากผูป่้วยมีอาการหนกัจน

หมดหวังจะรักษาชีวิตไว้ได้แล้ว ญาติผู้ป่วยน่าจะค�านึงถึงคุณภาพหรือ

สภาวะจิตของผู้ป่วยมากกว่า ซึ่งหมายความว่า อาจต้องขอให้ระงับการ

กลุม้รมุผูป่้วย ปล่อยให้ผูป่้วยจากไปอย่างสงบท่ามกลางลกูหลานญาตมิิตร

ที่ร่วมกันสร้างบรรยากาศอันเป็นกุศลส�าหรับผู้ป่วยเพื่อไปสู่สุคติ จะว่า

ไปแล้วสถานที่ที่เอื้อให้เกิดบรรยากาศดังกล่าวอย่างดีท่ีสุดมักจะได้แก่

บ้านของผูป่้วยเอง ด้วยเหตนุีผู้ป่้วยหลายคนจงึปรารถนาท่ีจะตายท่ีบ้าน

มากกว่าที่โรงพยาบาลหรือห้องไอซียู หากลูกหลานญาติมิตรมีความ

พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยในทางจิตใจ การที่ผู้ป่วยจะตัดสินใจใช้ชีวิต

ช่วงสุดท้ายที่บ้านก็เป็นไปได้ง่ายขึ้น
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บทความ 5 

ความตายในมิติทางสังคมและจิตวิญญาณ

ท�าไมจึงควรเรียนรู้เรื่องความตาย

เราทุกคนต้องตายไม่ช้าก็เร็ว ที่ส�าคัญก็คือเราตายได้คร้ังเดียวใน

ชวีตินี ้ดงันัน้จงึจ�าเป็นอย่างยิง่ทีเ่ราทกุคนจะต้องเตรยีมตวัตายให้ดทีีส่ดุ 

เพราะหากพลาดพลัง้ไป เรากไ็ม่อาจแก้ตวัได้ สอบเข้ามหาวทิยาลยั หรอื

สอบเข้าท�างาน เรายังมีโอกาสแก้ตัวได้หากสอบตก แต่เราไม่มีสิทธิท�า

อย่างนั้นได้กับความตาย

นีเ่ป็นเหตผุลประการแรกทีเ่ราควรรูจ้กัความตายและเตรยีมใจรบัมอื

กับความตายขณะที่ยังมีเวลาอยู่ ประการต่อมาก็คือ แม้เราจะตายได้

ครั้งเดียว แต่ขณะที่ยังไม่ตายนั้น เราต้องเผชิญกับความตายของคนที่

เรารัก ของคนที่เรารู้จักและไม่รู้จักอีกมากมาย เราไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตนี้

เราต้องเผชิญกับความตายของคนที่เรารักและรู้จักอีกมากมายสัก 

เท่าไหร่ อาจจะไม่ใช่เพียงแค่ตัวเลขสองหน่วย แต่อาจเป็นสาม หรือสี่

หน่วย เช่น เวลาเกิดภาวะสงครามหรืออุบัติเหตุร้ายแรง ในสภาวะเช่น

นี้การที่เราเข้าใจเรื่องความตายได้ดีไม่เพียงแต่จะช่วยให้เราเผชิญกับ
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ความตายของคนท่ีเรารักได้อย่างดเีท่านัน้ แต่เรายงัสามารถทีจ่ะช่วยคน

เหล่านั้นได้ด้วย เราอาจจะช่วยให้เขาเหล่านั้นมีชีวิตยืนยาวไม่ได้ แต่เรา

สามารถช่วยให้เขาตายอย่างดีที่สุดหรือตายอย่างมีคุณภาพได้

ที่พูดมานี้เป็นเหตุผลในเชิงปัจเจกบุคคลอยู่มาก อย่างไรก็ตาม  

การศึกษาเรือ่งความตายมปีระโยชน์นอกเหนือจากประโยชน์ส่วนตวัหรอื

คุณค่าในเชิงปัจเจกบุคคล มันยังมีคุณค่าต่อสังคมทั้งสังคมเลยทีเดียว 

พิจารณาให้ดีแล้วจะพบว่าความเข้าใจเรื่องความตายนั้นมีผลก�าหนด

สภาพความเป็นไปหรือทิศทางของสังคมไม่น้อยเลย ที่เห็นได้ชัดก็คือ 

เมื่อเราไม่สนใจเรื่องความตาย ปิดหูปิดตาไม่รับรู้เรื่องความตาย ไม่ช้า

ไม่นานเราก็จะหลงลืมไปว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องตาย คนจ�านวนไม่น้อย

ในสังคมปัจจุบันอยู่ในสภาพที่เรียกว่าลืมตาย ลืมว่าจะต้องตาย ดังน้ัน

จึงเอาแต่แสวงหาเงินทอง ชื่อเสียง อ�านาจและความส�าเร็จทางโลก โดย

ไม่คดิเลยว่าสิง่เหล่านัน้จะช่วยเขาได้ไหมเมือ่ความตายมาถงึ และเขาจะ

เอาส่ิงเหล่านัน้ไปได้ไหมเมือ่สิน้ลม พฤติกรรมเช่นนีย้งัส่งผลไปถงึแบบแผน

ของสังคมปัจจุบันที่มุ่งแต่ความเจริญเติบโตทางวัตถุ วัดความเจริญ

ก้าวหน้าของประเทศโดยดูจากอัตราการเติบโตของจีดีพี และตัวเลขอีก

ไม่กีตั่ว เช่น ตวัเลขการซือ้ขายในตลาดหุน้ และค่าของเงนิบาทเมือ่เทียบ

กับดอลลาร์ คนทั้งสังคมสนใจตัวเลขเพียงไม่กี่ตัวเพราะเราลืมไปว่าเรา

จะต้องตาย และตัวเลขเหล่านี้มันช่วยอะไรเราไม่ได้เมื่อถึงเวลานั้น

ท�าไมคนทุกวันนี้ถึงหลงลืมความตาย ค�าตอบประการหนึ่งก็คือ 

เพราะความตายถูกปิดบังเอาไว้จนยากจะเห็นได้ในชีวิตประจ�าวัน ที่พูด

น้ีหมายถึงความตายทีป่ระสบสมัผสัด้วยตนเอง มใิช่ความตายทีเ่หน็ทาง

โทรทศัน์หรอืหนงัสือพิมพ์ อันเป็นความตายทีอ่ยูห่่างไกลและเราไม่รูส้กึ

ผูกพันด้วย หรือความตายในภาพยนตร์และวิดีโอเกม ซึ่งเป็นความตาย
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แบบเทียมๆ ส่วนความตายของคนทั่วๆ ไป เวลานี้ก็นิยมกันออกไปให้

อยู่ห่างแม้กระทั่งจากคนใกล้ชิด เพราะเดี๋ยวนี้มักตายกันที่ห้องไอซียู ที่

คนทั่วไปเข้าถึงได้ยาก นอกจากนั้นยังมีการปิดกั้นไม่ให้เราได้สัมผัส

พบเห็นกับคนตาย หาไม่ก็ตกแต่งให้ความตายเป็นเร่ืองที่สะอาดไม่น่า

กลัว เช่นปิดผนึกไว้ในโลงที่มิดชิด เช่น ตกแต่งศพให้สวยงาม มีดอกไม้

ประดับประดา เป็นต้น

เมื่อความตายกลายเป็นเรื่องน่ากลัว

อย่างไรกต็าม การทีค่นเราลมืตายนัน้ยงัมเีหตผุลทีล่กึไปกว่านัน้อกี 

นั่นคือเราแกล้งลืม เพราะลึกๆ เรากลัวความตายมาก เรากลัวตาย  

ไม่อยากนกึถึงความตาย กเ็ลยผลกัมันออกไปจากจติส�านกึ หรอืจะเรยีก

ว่าเกบ็กดเอาไว้ในจติไร้ส�านึกกไ็ด้ จนลมืไปว่าเราจะต้องตาย การหมกมุน่

อยู่กับความสนุกสนาน ความบันเทิงเริงรมย์ทางเพศ การแสวงหาเงิน

ทองชื่อเสียงและอ�านาจ เป็นวิธีการหนึง่ในการที่จะท�าใหต้ัวหลงลืมเรื่อง

ความตาย เป็นการเบนความสนใจออกไปจากสิ่งที่ตนหวาดกลัว

เดีย๋วนีเ้รากลวัความตายกนัมากเนือ่งจากเราไม่เข้าใจเรือ่งความตาย 

เราไปเข้าใจว่าความตายเป็นจุดสุดท้ายของชีวิต เมื่อชีวิตด�าเนินมาถึง

ความตายก็มักเข้าใจว่าชีวิตนั้นจบส้ินแล้ว ไม่มีอะไรหลังจากนั้นอีกต่อ

ไป ยิง่ไปกว่านัน้เรายงัมองว่าความตายเป็นเรือ่งของความเจ็บปวดทรมาน

ทีม่แีต่ความเสือ่มสลายความพนิาศเป็นจดุหมายปลายทาง นัน่เป็นเพราะ

เรามองแต่ในแง่ร่างกาย หรือมองความตายเฉพาะมิติกายภาพ ถ้าเรา

มองความตายแต่ในแง่กายภาพเราจะเหน็ว่ามแีต่ความเสือ่มความพินาศ 

ย่อยยับเมื่อถึงจุดสุดท้ายของชีวิต แต่ถ้าเรามองเห็นความตายในมุมที่

เคร
ือข

่ายพ
ุทธ

ิกา



50

กว้างขึน้โดยคลุมไปถึงเร่ืองจิตใจหรือเร่ืองจติวญิญาณด้วยแล้ว เราจะพบ

ว่าความตายมิใช่ “วิกฤต” เท่านั้น หากยังเป็น “โอกาส” อีกด้วยคือเป็น

โอกาสทีจ่ติจะได้พัฒนาไปสูอ่กีระดับหนึง่ เกดิพฒันาการทางจติวิญญาณ

ที่ไปพ้นจากสภาวะเดิม ความตายเป็นโอกาสให้เกิดพัฒนาการทางจิต

วิญญาณได้แม้ร่างกายจะเสื่อมทรุดแตกสลาย แต่ถ้าเราเห็นความตาย

ว่าเป็นเรื่องกายภาพหรือเป็นเรื่องร่างกายล้วนๆ ที่วัดกันด้วยตัวเลขการ

เต้นหัวใจ ความดันเลือด และเส้นกราฟจากสมอง เมื่อเรามองเพียงแค่

นี ้ความตายก็เป็นเร่ืองน่ากลวัมากเพราะมนัหมายถงึความย่อยยบัแตกดบั

ของร่างกาย เราถึงกลัวความตายมาก

การกลัวความตายแบบนี้ท�าให้เกิดปัญหามากมายร้อยแปด เช่น 

การพยายามหนีความตายให้ไกลที่สุด และหากหนีไม่ได้ ก็ขอประวิงให้

ตายช้าที่สุด เดี๋ยวนี้เราท�าอย่างไรเมื่อเราเจ็บป่วยใกล้ตาย ส่วนใหญ่ก็

พยายามใช้เคร่ืองช่วยชวิีต ต่อท่อเข้าไปตามทวารต่างๆ ทัง้ร่างกาย และ

ใช้ทุกวิธีที่จะยืดลมหายใจให้ได้นานที่สุด หรือกระตุ้นการเต้นของหัวใจ

ให้ได้นานทีส่ดุ จนกระทัง่ไม่สามารถตายอย่างสงบ หรอืไม่สามารถท�าใจ

ให้สงบได้ เพราะเกิดความเจบ็ปวดมากจากการรกัษาแบบก้าวร้าวรนุแรง

แบบนั้น นอกจากสร้างความเจ็บปวดแก่ผู้ป่วยแล้ว การพยายามหน ี

ความตายแบบนีย้งัก่อให้เกดิความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจอย่างมากมาย 

ทั้งต่อครอบครัวผู้ป่วยและต่อส่วนรวม มีตัวเลขว่าในสหรัฐอเมริกา  

ค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยให้คนมีลมหายใจยืดยาวขึ้นน้ันเป็นตัวเลขมหาศาล 

ประมาณว่า 6๐ เปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยทั้งประเทศ

นั้นหมดไปกับการดูแลผู้ป่วยในระยะ 6 เดือนสุดท้าย น่าสนใจว่าใน

จ�านวน 6๐ เปอร์เซนต์ที่ใช้นั้น มีกี่เปอร์เซ็นต์ที่ใช้ไปกับการต่ออายุหรือ

ยืดลมหายใจผู้คนในช่วง ๒ - 3 ชั่วโมงหรือ ๒ - 3 วันสุดท้ายของชีวิต
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เป็นเพราะเรามีทัศนคติว่าความตายเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่ต้องพยายาม

หลีกเลี่ยงให้ได้ไกลที่สุด เราจึงมักใช้ช่วงเวลาท้ายๆ ของชีวิตไปอยู่ใน 

โรงพยาบาล ฝากทุกอย่างไว้กับหมอ โดยไม่คิดว่าในช่วงส�าคัญของชีวิต

เช่นนี้ สิ่งส�าคัญที่สุดไม่ได้อยู่ที่การยืดลมหายใจให้ได้นานที่สุด หากอยู่

ที่การเตรียมใจให้สามารถเผชิญกับความตายได้อย่างสงบสันติที่สุดเท่า

ที่จะท�าได้ แต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้นึกถึงเรื่องนี้ เพราะไม่เคยเตรียมตัวไว้

ก่อนเลยในยามที่ยังปกติสุขอยู่ หรือถึงนึกได้ก็สายไปเสียแล้ว เพราะ

ไม่มีใครที่จะช่วยเราได้ในเรื่องนี้นอกจากตัวเราเอง

การเห็นความตายเป็นสิ่งน่าเกลียดน่ากลัวยังก่อให้เกิดผลกระทบ

ตามมาอกีหลายอย่าง อาท ิการนิยมให้คนไปตายนอกบ้าน และเมือ่ตาย

แล้วกต็ัง้ศพนอกบ้าน เช่นทีว่ดั สมยัก่อนคนไทยจดังานศพกนัทีบ้่าน แม้

ในชนบทปัจจุบันก็ยังมีธรรมเนียมนี้อยู่ แต่คนในเมืองไม่จัดงานศพกัน 

ที่บ้านแล้ว ส่วนหนึ่งเพราะสถานที่ไม่อ�านวย อีกส่วนหนึ่งเพราะเห็นว่า

ศพนั้นเป็นสิ่งปฏิกูล อุจาด ไม่สะอาด ไม่เอื้อต่อสุขอนามัย จึงเอาออก

นอกบ้าน ขณะที่ห้องส้วมซ่ึงแต่ก่อนเอาไว้นอกบ้าน เดี๋ยวนี้กลับย้าย 

เข้ามาไว้ในบ้าน เพราะถือว่าสะอาดสะอ้าน สวนทางกับศพซ่ึงถือเป็น

ของไม่สะอาด

การพยายามท�าให้ศพเป็นสิ่งสะอาด ไม่อุจาด ท�าให้งานศพสมัยนี้

เป็นเรื่องสิ้นเปลืองมาก เพราะต้องเอาศพไปตั้งในวัดหรือสถานที่ดูโล่ง

โปร่ง มีการตกแต่งศพและประดับประดาศพ เมรุเผาศพก็ท�าให้เผาศพ

ได้อย่างมิดชิด ไม่เปิดโล่งอย่างเมรุในชนบท ซึ่งเปิดให้ทุกคนได้เห็นศพ

ทั้งก่อนเผาและระหว่างเผา

การเห็นว่าศพเป็นสิ่งไม่สะอาดที่ควรตั้งไว้นอกบ้าน เป็นความคิดที่

ได้รบัอทิธพิลจากวทิยาศาสตร์สมยัใหม่โดยเฉพาะเมือ่ค้นพบว่า แบคทเีรยี
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เป็นสาเหตุของโรคหลายชนิด ท�าให้เกิดความคิดเรื่องความสะอาดที ่

ไร้เชื้อโรค (ความสะอาดสมัยก่อนไม่เกี่ยวกับเชื้อโรค แต่เก่ียวกับสาย

เลือดหรือวรรณะหรือบุญบาป เป็นต้น) พฤติกรรมที่คนแต่ก่อนถือว่า

ธรรมดา เช่น การไม่ใส่รองเท้า ไม่ล้างมือหรือกินข้าวด้วยมือ กลายเป็น

เรือ่งไม่สะอาดขึน้มา ความคดิทีว่่าความสะอาดคือการปลอดจากเชือ้โรค

นี้เป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่ท�าให้ผู้คนนิยมน�าคนป่วยไปอยู่โรงพยาบาล  

ซึ่งนอกจากจะสะอาดแก่ผู้ป่วยแล้ว ยังเป็นผลดีต่อคนในบ้านท่ีไม่ต้อง

ห่วงกังวลกับเชื้อโรคหรือสิ่งปฏิกูลจากผู้ป่วย

ความคิดแบบวิทยาศาสตร์ซึ่งนิยมมองสิ่งต่างๆ แต่ในเชิงวัตถุ ที่ชั่ง

ตวงวัดหรอืจบัต้องได้ ยงัมอีทิธิพลส�าคญัในการท�าให้ผูค้นมองความตาย

แต่ในแง่กายภาพดังได้กล่าวมา จนลืมนึกถึงมิติด้านจิตใจหรือด้านจิต

วญิญาณ ความคดิแบบวทิยาศาสตร์ดงักล่าวยงัท�าให้ความตายหมายถงึ

ความย่อยยับดับสลายของชีวิต เป็นจุดสุดท้ายของชีวิตที่ไม่มีอะไร 

หลงัจากนัน้ ตรงนีเ้องเป็นจดุทีท่�าให้ความตายเป็นสิง่น่ากลวัยิง่ขึน้ เพราะ

ในสัญชาตญาณส่วนลึกที่สุดของคนเรานั้นต้องการความเป็นอมตะ 

ปรารถนาความสืบเนื่องของตัวตน ทนไม่ได้ท่ีตัวตนจะดับสูญ ถ้ามอง

แบบพุทธ ปุถุชนย่อมมีความยึดมั่นในความเป็นตัวตน เพราะนึกว่า 

ตวัตนนัน้มอียูจ่รงิ จงึต้องการให้ตวัตนคงอยูย่ัง่ยนืสบืเนือ่งต่อไป แต่เมือ่

วิทยาศาสตร์บอกเราว่าความตายเป็นจุดสุดท้ายของชีวิต ไม่มีอะไรหลัง

จากนั้น ไม่มีทั้งนรก สวรรค์ หรือชีวิตหลังตาย เราจะรู้สึกอย่างไร ใน

ยามปกติเราอาจไม่รู้สึก แต่เมื่อกระทบกับความตายอย่างจังๆ หรือเมื่อ

ความตายมาอยู่ใกล้ตัว เราย่อมอึดอัดกระสับกระส่าย ทนไม่ได้ที่ตัวตน

จะดับสูญ ดังนั้นจึงดิ้นรนที่จะหนีความตายไปให้ไกลที่สุด หรือยิ่งกว่า

นั้นก็คือพยายามหาทางท�าให้ตัวเองเป็นอมตะ
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ความเป็นอมตะในยุคใหม่

แต่จะท�าให้ตวัเองเป็นอมตะได้อย่างไรในเมือ่คณุไม่เชือ่เรือ่งชาตหิน้า 

ไม่เชือ่เรือ่งสวรรค์ ไม่เช่ือเรือ่งพระเจ้า การมอีนุสาวรีย์หรือสร้างชือ่เสยีง

ให้วงศ์ตระกูลเป็นวิธีการหนึ่งที่ท�าให้เรารู้สึกเป็นอมตะ การมีชื่อเสียง 

สืบเนื่องไปถึงคนรุ่นลูกรุ่นหลาน มีช่ือปรากฏในประวัติศาสตร์ เป็นวิธี

การท่ีสนองจติไร้ส�านกึของเราซึง่ต้องการให้ตวัตนสบืเนือ่งหรอืเป็นอมตะ 

ความคิดแบบนี้ท�าให้คนจ�านวนไม่น้อยไม่กลัวตาย เพราะเชื่อว่าตัวตน

จะยังสืบเนื่องต่อไป แม้เขาจะตายแต่ก็ตายแค่ร่างกาย “ตัวตายแต ่

ชือ่ยงั” ค�าขวญัหรอืความคดิแบบนีท้�าให้หลายคนยอมตายเพือ่ชาติ เพราะ

เชือ่ว่าท่ีตายนัน้คอืร่างกาย แต่ตวัตนทีแ่ท้จรงินัน้ยงัด�ารงอยูใ่นรปูชือ่เสยีง

เกียรติยศหรืออนุสาวรีย์ ลัทธิชาตินิยมกลายมาเป็นศาสนาอย่างหนึ่ง 

กเ็พราะสามารถท�าให้คนยอมตายได้ด้วย ความเชือ่ว่ายงัมตีวัตนสบืเนือ่ง

หลังตาย

 แต่ชื่อเสียงเกียรติยศหรืออนุสาวรีย์ไม่ใช่ค�าตอบเดียวของคนสมัย

นีท้ีต้่องการเป็นอมตะ การมีทรพัย์สนิเงนิทอง มตีกึรามบ้านช่องใหญ่โต 

ก็เป็นทางเลือกของคนสมัยน้ีด้วยเช่นกัน การที่เอาตัวตนไปผูกติดกับ

อะไรบางอย่างที่ดูมั่นคงย่ังยืนเป็นรูปธรรม ช่วยท�าให้เรารู้สึกมีตัวตนที่

มั่นคงยั่งยืนตามไปด้วย และพลอยท�าให้เกิดความหวังว่าตัวตนจะยั่งยืน

ชัว่กาลนาน วธินีีด้นู่าจงูใจและมเีสน่ห์มากกว่าการเสยีสละชวีติเพือ่ชาติ 

เพราะ (เชื่อว่า) ตัวตนสามารถยั่งยืนไปได้โดยไม่ต้องสร้างวีรกรรมหรือ

ให้ใครมาสงัหารเสยีก่อน น้ีเป็นค�าตอบของลทัธบิริโภคนยิมทีไ่ด้รับความ

นิยมอย่างสูงจนก�าลังมาแทนที่ลัทธิชาตินิยมในการสร้างความหวัง 

เกีย่วกบัตวัตนอมตะ ด้วยเหตุนีจ้งึไม่น่าแปลกใจทีผู่ค้นรูส้กึศรทัธาหลงใหล

กับยี่ห้อดังๆ เพราะการที่เขารู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของยี่ห้อระดับโลกที่ดู
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ยั่งยืนเป็นอมตะนั้น ท�าให้เขามั่นใจว่าตัวตนของตนจะยั่งยืนเป็นอมตะ

ด้วยแม้ร่างกายจะดับสูญไปแล้วก็ตาม บ่อยครั้งยี่ห้อดังๆ ยังท�าให้เขา

รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคนที่นิยมของยี่ห้อเดียวกัน อย่างเช่น มอ

เตอร์ไซค์ฮาร์เลย์เดวิดสัน หรือรถโฟล์ก กลุ่มเหล่านี้ท�าให้ผู้คนรู้สึกว่า

ตนมีกลุ่มก้อนสังกัดที่ฝากใจหรือฝากตัวตนไว้ได้ กลุ่มเหล่านี้มีเสน่ห์ก็

เพราะผูค้นรูส้กึว่าเมือ่เขาตายไปแล้ว กลุม่เหล่านีก้จ็ะยงัคงอยู ่ซึง่หมาย

ถงึตัวตนของเขาได้คงอยูส่บืเนือ่งตามไปด้วย ทัง้หมดนีเ้ป็นทางออกของ

คนสมยันีท้ีต้่องการในส่วนลกึให้ตวัตนเป็นอมตะ หลงัจากทีพ่ระเจ้าหรือ

สวรรค์ได้สูญหายไปจากโลกของเขาแล้วด้วยอิทธิพลของวิทยาศาสตร์

สมัยใหม่

พูดอีกอย่างคือว่า อารยธรรมสมัยใหม่ที่มุ ่งสั่งสมความมั่งคั่ง 

ทางวัตถ ุตลอดจนอดุมการณ์ต่างๆ ไม่ว่าลทัธชิาตนิยิม หรอืบรโิภคนยิม 

เหล่านี้ โดยส่วนลึกแล้วมันพยายามตอบสนองความต้องการทางจิต

วิญญาณของผู้คนที่ปรารถนาความเป็นอมตะหรือความสืบเนื่องของตัว

ตน ในเมื่อไม่มีสวรรค์ ไม่มีพระเจ้าที่จะยึดถือได้ ผู้คนจ�านวนไม่น้อยก็

เอาวธิกีารแบบโลกย์ๆ เหล่านีม้าเป็นส่ิงตอบสนองความต้องการส่วนลกึ

แทน

จะว่าไปแล้วอารยธรรมทัง้หลายของมนุษย์มขีึน้เพือ่ตอบสนองความ

ต้องการดังกล่าว มีนักประวัติศาสตร์ผู้หนึ่งตั้งข้อสังเกตว่า เมื่อคริสต์

ศาสนาเริม่เสือ่มอิทธิพลลงไปและยคุฟ้ืนฟศิูลปวทิยาการ (Renaissance) 

เริม่ถอืก�าเนดิขึน้มา สิง่หนึง่ทีเ่กดิขึน้อย่างเหน็ได้ชดักค็อื ผูค้นเริม่หมกมุน่

คิดถึงความตายมากขึ้น ผิดกับก่อนหน้านั้น คือช่วงคริสต์ศตวรรษที่  

11 - 1๒ ตอนนั้นคริสต์ศาสนายังมีอิทธิพลอยู่มาก ผู้คนจึงเชื่อว่าความ

ตายมิใช่เรื่องน่ากลัว เพราะเมื่อตายไปก็จะไปรวมกับพระเจ้า แต่เมื่อ
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ความเชื่อนี้เสื่อมอิทธิพลลงไป คนก็เริ่มเห็นความตายเป็นเรื่องน่ากลัว 

สสุานของคนยโุรปยคุนีน้ยิมสลกัหรอืป้ันภาพศพทีน่่าเกลยีดน่ากลวั ความ

ตายในทัศนะของคนยุคนี้มิใช่เรื่องน่ายินดีที่วิญญาณของตนจะได้ไปอยู่

กับพระเจ้าแล้ว แต่กลับมีความหมายเพียงแค่ความเน่าเปื่อยผุพัง 

ของร่างกาย

เมือ่มคีวามเชือ่แบบนีม้ากขึน้เร่ือยๆ ว่าความตายเป็นจดุสดุท้ายของ

ชีวิต ความตายก็กลายเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัว แต่ขณะเดียวกัน 

จิตส่วนลึกยังต้องการความเป็นอมตะของตัวตน จึงพยายามแสวงหาสิ่ง

ต่างๆ ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการส่วนลึกน้ี ชื่อเสียงเกียรติยศ

เป็นทางออกอย่างหนึ่งของคนยุคนี้ที่ต้องการเป็นอมตะ ดังจะเห็นได้ว่า

ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการเป็นยุคท่ีผู้คนแข่งขันกันสร้างชื่อเสียง จะเป็น 

ดาร์วินชี ไมเคิลแองเจลโล ราฟาเอล ตลอดจนศิลปินดังๆ ทั้งหลายใน

ยุคนี้ ล้วนต้องการสร้างชื่อเสียงกันทั้งนั้น ในขณะที่ยุคก่อนหน้านั้น 

ศิลปินจะไม่มีความคิดเช่นนั้น เพราะเขาไม่ต้องการฝากชื่อเสียงเอาไว้ 

ชื่อเสียงไม่มีความหมายเพราะเขาคิดว่าภพหน้า ชีวิตหน้าส�าคัญกว่า จึง

มุง่อุทิศชวีตินีเ้พือ่พระเจ้า วาดภาพเพือ่เป็นสมบตัขิองศาสนายิง่กว่าเพือ่

สร้างชื่อเสียงให้ตนเอง แต่พอมาถึงยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา ความเชื่อในชีวิต

หน้าและภพหน้าเริม่จางคลาย ผูค้นคดิว่ามเีพียงโลกน้ีหรอืชวิีตน้ีเท่าน้ัน 

จึงพยายามสร้างชื่อเสียงเพื่อให้เป็นอมตะ แม้เขาจะวาดภาพเกี่ยวกับ

พระเจ้ามาก แตแ่รงจงูใจทีส่�าคญัไม่น้อยกค็ือความต้องการฝากชือ่เสียง

ไว้ให้เป็นอมตะ ความใส่ใจเรือ่งช่ือเสยีงและความหมกมุน่ในเร่ืองเกยีรตยิศ

จะมีความเด่นชัดมากในยุคนี้และส่งผลถึงผู้คนในยุคหลังๆ กระทั่งยุค

ปัจจุบัน อย่างไรก็ตามเกียรติยศและชื่อเสียงที่ได้มานั้นตอบสนองความ

ต้องการเป็นอมตะได้เพียงชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้น เมื่อความตายมาถึงเขา
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จะพบว่าชื่อเสียงเกียรติยศนั้นไม่ใช่ค�าตอบ ความรู้สึกว่าตัวตนใกล้ขาด

สูญจะหลอกหลอนเขาในช่วงวิกฤตของชีวิต

ความตายกับอารยธรรม

ถ้าเราพิจารณาให้ดีจะเห็นว่าทัศนะเรื่องความตายนั้น ถึงที่สุดแล้ว

เป็นตัวก�าหนดอารยธรรมเลยทีเดียว อารยธรรมต่างๆ ในโลกนี้จะเป็น

ภาพสะท้อนทัศนะเรื่องความตายที่แตกต่างกัน อาทิ อารยธรรมอียิปต์

กับการสร้างพีระมิด อารยธรรมเขมรกับการสร้างนครวัด อารยธรรม

ธิเบตกับการหั่นศพและทิ้งให้แร้งกิน สองอารยธรรมแรกมีความเชื่อว่า

ตัวตนนั้นยั่งยืน เป็นอมตะ ขณะเดียวกันก็มีความปรารถนาอยากให้ผู้ที่

ตายไปแล้วโดยเฉพาะพระราชากลับมาเกิดใหม่ จึงสร้างสถานที่เอาไว้

รองรับผู้ที่จะมาเกิดใหม่ มีการระดมผู้คนจ�านวนมหาศาลมาก่อสร้าง

สุสานอย่างใหญ่โต สิ้นเปลืองทรัพยากรมากมาย ตรงกันข้ามกับธิเบต

ซึ่งเห็นว่าคนเรานั้นมาจากธรรมชาติเมื่อตายไปก็กลับคืนสู่ธรรมชาติ 

กลายเป็นอาหารของสรรพสัตว์ ชื่อเสียงเกียรติยศหรือยศศักดิ์อัครฐาน

ไม่ว่าจะสะสมไว้มากเพียงใด ตายไปก็เป็นอันยุติ ไม่มีความหมายอีก 

ต่อไป จงึไม่มคีวามจ�าเป็นต้องสร้างเทวสถานหรอืสสุานรอคอยการกลบั

มาของคนที่ตายไป ส่วนอารยธรรมปัจจุบันเห็นว่าโลกหน้านั้นไม่มีหรือ 

ไม่ส�าคัญ สิ่งส�าคัญอยู่ที่โลกนี้ ชีวิตนี้ ดังนั้นการสร้างสุสานอย่างใหญ่โต

เพื่อรองรับชีวิตหน้าของคนตาย จึงไม่ค่อยมี มีแต่การสร้างอนุสาวรีย์

เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในโลกนี้ เช่น เพื่อสร้างความรักชาติ กระตุ้น

ให้คนเสียสละ หรือเพื่อชื่อเสียงเกียรติยศของวงศ์ตระกูลหรือของลูก

หลาน (ซึ่งเป็นผู้สร้างอนุสาวรีย์ ) นอกจากนั้นความที่อารยธรรมสมัย

ใหม่เชื่อมั่นในโลกน้ีมากกว่าโลกหน้า จึงมุ่งแสวงหาและตักตวงวัตถุมา
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ปรนเปรออย่างไม่หยดุหย่อนมากกว่าทีจ่ะสร้างบญุกุศลส�าหรบัโลกหน้า

ทีก่ล่าวมานีด้เูหมอืนเป็นเร่ืองไกลตวั แต่กต้็องการชีใ้ห้เหน็ว่าทศันะ

เรื่องความตายนั้นมีอิทธิพลต่อสังคมของเราและแบบแผนการใช้ชีวิต 

ของเรามาก ดังที่ได้กล่าวในตอนต้นแล้วว่า เดี๋ยวนี้ผู้คนอยู่อย่างลืมตาย 

ทัง้นีก้เ็พราะสงัคมปัจจบัุนเหน็ความตายเป็นเรือ่งน่ากลวั ดงันัน้จงึพยายาม

ปกปิดซ่อนเร้น ยิ่งเห็นความตายว่าเป็นจุดสุดท้ายของชีวิตด้วยแล้ว  

ก็เลยยิ่งกลัว พยายามลืมเรื่องนี้ และหมกมุ่นกับการเสพสุข แต่ไม่ว่าจะ

พยายามปิดหปิูดตาและหลกีหนคีวามตายอย่างไร ในท่ีสดุเราก็ต้องเผชิญ

กับความตายอยู่นั่นเอง ค�าถามก็คือ เมื่อถึงตอนนั้นเราจะเผชิญกับ 

ความตายอย่างไร เผชิญด้วยความสงบ หรือด้วยความทุรนทุรายและ 

สะพรึงกลัว

ถึงที่สุดความตายเป็นเรื่องใกล้ตัวอย่างยิ่ง เพราะเรามีโอกาสตาย

ทุกวินาที และอันที่จริงแล้วความตายเกิดขึ้นกับเราทุกขณะ เซลล์ต่างๆ 

ในร่างกายตายตลอดเวลา แต่ก็มีเซลล์ใหม่มาแทนที่ จึงดูเหมือนว่า

ร่างกายของเรานั้นคงที่ แท้จริงแล้วร่างกายของเราขณะนี้กับเม่ือสิบปี

ก่อน เป็นคนละร่างก็ว่าได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งร่างของเราเมื่อสิบปีก่อนได้

ตายไปแล้ว และมีร่างใหม่มาแทนที่ จิตของเราก็เช่นกัน มีการเกิดดับ

ตลอดเวลา แต่มีความสืบเนื่องกัน จึงดูเหมือนว่าเป็นจิตที่คงที่คงตัว  

การเข้าใจแบบนี้ท�าให้เห็นจิตเป็นตัวเป็นตน แต่ที่จริงไม่ใช่

แต่ความตายหรือแตกดับแบบทุกขณะจิตนั้นไม่ส�าคัญ ส�าหรับเรา

เท่ากับความตายชนิดที่เหลือแต่ร่างกายที่ไร้วิญญาณ ค�าถามคือเราจะ

ท�าอย่างไรกับความตายแบบนี้ ถ้าเรารู้จักความตายดีพอ เราย่อมเผชิญ

กบัความตายด้วยใจสงบได้ แต่ความทีค่นสมยัน้ีไม่พยายามท�าความรูจั้ก
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กับความตาย คือเห็นความตายแต่ในแง่กายภาพ คือเป็นเพียงความ

แตกดับของร่างกาย จึงเห็นความตายเป็นเรื่องน่ากลัว เป็นเรื่องเลวร้าย 

เป็นสภาวะที่มีแต่ทุกข์ทรมานสถานเดียว โดยมองข้ามความจริงไปว่า 

แม้ร่างกายจะแตกดบั แต่เราสามารถรกัษาจติประคองใจให้สงบ ไม่ทกุข์

ร้อนทุรนทุรายไปกับร่างกายได้ด้วย

วิธีเตรียมตัวตาย

 ความทุกข์ของผู้คนในยามที่เผชิญกับความตายน้ัน ไม่ใช่เป็นแค่

ความทุกข์เนื่องจากความเจ็บปวดรวดร้าวทางกายเท่านั้น ที่ส�าคัญกว่า

นั้นก็คือความทุกข์ทางจิตใจ เช่น ความกลัว ความตื่นตระหนก ความ

รู้สึกดังกล่าวสร้างความทุรนทุรายและทรมานแก่ผู้คนยิ่งกว่าอาการทาง

กายด้วยซ�้า ความรู้สึกดังกล่าวนี้ท�าให้ผู้คนพยายามผลักไสความตาย 

แต่ท�าเท่าไรก็ไม่ส�าเร็จ จึงทุกข์ทรมานยิ่งขึ้นไปใหญ่ หากเราต้องการ

เผชญิหน้ากบัความตายอย่างสงบ เราต้องเรยีนรูท้ีจ่ะไม่ผลกัไสความตาย

เมือ่เวลานัน้มาถงึ ยอมรบัความตายว่าเป็นสิง่ทีต้่องเกดิขึน้กบัเราในทีส่ดุ 

จะท�าเช่นนั้นได้ ก็ต้องหมั่นท�าใจให้คุ้นเคยกับความตายตั้งแต่เนิ่นๆ  

ไม่ใช่มาท�าเอาตอนจวนตัวแล้ว การพิจารณาความตายสม�่าเสมอที่ 

เรียกว่า มรณสติ เป็นสิ่งที่ควรท�าเป็นอาจิณ คือเตือนตนว่าความตาย

เป็นเร่ืองธรรมดาทีจ่ะต้องเกดิขึน้กบัเราไม่ช้ากเ็รว็ การท�าเช่นนีส้ม�า่เสมอ 

ช่วยให้เราไม่ลืมตาย ไม่อยู่อย่างประมาท เวลาได้รับรู้ถึงความตายของ

ผู้อื่นหรืออ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์ แทนท่ีจะต่ืนเต้นไปตามข่าวสาร  

ให้เตือนตนเองว่า สักวันหนึ่งเราก็ต้องเป็นอย่างเขา เวลาขึ้นรถลงเรือ 

นั่งเครื่องบินควรเตือนตนว่านี้อาจเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายของเรา 

ก่อนจะเข้านอนควรระลึกว่าอาจไม่มีพรุ่งนี้ส�าหรับเราก็ได้ ในท�านอง
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เดียวกัน ไปงานศพแต่ละคร้ัง ควรถือเป็นโอกาสที่จะได้ตอกย�้าตนเอง

ในเรื่องสัจธรรมของชีวิต แทนที่จะมัวแต่สังสรรค์กับมิตรสหายเท่านั้น

นอกจากการเตอืนตนเรือ่งความตายแล้ว ควรหาโอกาสพจิารณาถงึ

ความตายอย่างเป็นรปูธรรมด้วยว่า เมือ่เราจะต้องตายจรงิๆ ไม่ว่าเพราะ

โรคร้ายหรืออุบัติเหตุ เราจะรู้สึกอย่างไร และควรจะท�าใจอย่างไร  

นกึภาพให้เหน็เด่นชดั จบัความรู้สกึกลวัทีเ่กดิขึน้ และยอมรบัตามทีเ่ป็น

จริง ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจะช่วยให้เรารู้จักตัวเองได้ดีขึ้น และรู้ว่าจะต้อง

ฝึกฝนตนเองอย่างไร การสาวหาสาเหตขุองความกลวั จะช่วยให้เรารู้วิธี

ที่จะแก้ไขหรือลดทอนความกลัวนี้ได้

การฝึกใจให้คุ้นเคยกับความตายช่วยให้เรายอมรับความตายได้ 

มากขึน้ และสามารถเผชญิหน้ากบัความตายด้วยใจสงบ แต่ยงัมอีกีสอง

สามปัจจัยที่ส�าคัญด้วยเช่นกัน ได้แก่ การหมั่นท�าความดี สร้างกุศลอยู่

เสมอ ผูท้ีไ่ด้ท�ากรรมดไีว้ตลอดชวีติ เมือ่เผชญิกบัความตาย ย่อมมคีวาม

อุ่นใจและมั่นใจว่าจะได้ไปสุคติ ตรงกันข้ามกับผู้ที่ท�ากรรมชั่ว ย่อมมี

ความทุกข์เมื่อวาระสุดท้ายใกล้จะมาถึง เพราะกลัวจะไปสู่ทุคติ ในทาง

พุทธศาสนายังเชื่ออีกด้วยว่า เมื่อใกล้ตายจะเกิดนิมิตสองประเภท คือ 

กรรมนิมิต และคตินิมิต นิมิตอย่างแรกหมายถึงภาพที่ปรากฏเกี่ยวกับ

กรรมที่ได้เคยกระท�าไว้ หากท�าความดีมาตลอด กรรมนิมิตจะเป็นใน

ทางที่ดี แต่หากท�าชั่วจะเกิดกรรมนิมิตที่น่ากลัว ส่วนคตินิมิตหมายถึง

นิมิตหรือภาพเกี่ยวกับภพหน้าที่ตนจะไปเกิด คนที่ท�าความดีจะเกิดคติ

นิมิตที่งดงาม ส่วนคนท�าชั่วจะพบเห็นนิมิตที่น่ากลัว นิมิตที่ดีย่อมช่วย

ให้ผู้ใกล้ตายมีอาการที่สงบ ในทางตรงข้ามนิมิตที่น่ากลัวย่อมมีผลให ้

ผู้ใกล้ตายกระสับกระส่าย ทุกข์ทรมาน
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นอกจากกรรมดีแล้ว สติเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส�าคัญ การรักษาจิตให้

เป็นปกติ ไม่ตื่นตระหนก หวาดกลัว หรือยินดียินร้าย จะช่วยให้จิตสงบ

ได้ในยามที่ถือว่าเป็นวิกฤตของชีวิต คนที่ไม่มีสติ เมื่อร่างกายเจ็บปวด 

ใจก็จะทุกข์ทรมานไปด้วย แต่ผู้ที่มีสติเข้มแข็ง แม้กายจะเจ็บปวด แต่ใจ

จะไม่ทุกข์ไปกับร่างกาย สติช่วยให้ใจไม่ติดยึดกับความเจ็บปวด หรือ 

ไปยึดเอาความเจ็บปวดมาเป็น “ของฉัน” เป็นแต่รู้ว่ามีความปวดเกิดขึ้น

เท่านั้น มีผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายหลายคนที่อาศัยการเจริญสต ิ

และสมาธิภาวนา ท�าให้ไม่ต้องใช้ยาแก้ปวดเลยแม้แต่น้อย หรือใช้ 

น้อยมาก การมสีตเิท่าทนัความกลวัทีเ่กดิข้ึน กเ็ป็นปัจจยัทีช่่วยให้เผชญิ

กับความตายได้อย่างสงบ

การหมั่นพิจารณาความตาย การท�ากรรมดี และการฝึกสติ เป็นสิ่ง

ที่บุคคลพึงตระเตรียมอย่างสม�่าเสมอและอย่างเนิ่นๆ แต่เมื่อความตาย

ใกล้เข้ามา มีอีกหลายอย่างที่ควรจะตระเตรียมให้พร้อมเพื่อรับมือกับ

ความตายด้วยใจสงบ อาทิ การสะสางกิจต่างๆ ไม่ให้คั่งค้าง ความเป็น

ห่วงในบางสิ่งบางอย่างที่ยังคั่งค้าง เป็นปัจจัยส�าคัญประการหนึ่งที่ท�าให้

ผู้คนกระสับกระส่ายเมื่อใกล้ตาย สิ่งน้ันอาจได้แก่การงานที่ยังไม่แล้ว

เสร็จ มรดกที่ยังไม่ได้ท�า ทรัพย์สินที่ยังไม่ได้สะสาง หรือภารกิจบาง

อย่างเกี่ยวกับลูกหลาน หรือบิดามารดา ท่ียังคาราคาซังอยู่ สิ่งเหล่าน้ี

ควรสะสางให้แล้วเสร็จก่อนที่จะไม่มีโอกาส ในทางพุทธศาสนาเชื่อว่า 

ความห่วงกังวลไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตาม นอกจากจะท�าให้ทุกข์ทรมานใน

ยามใกล้ตายแล้ว เมื่อสิ้นลม ก็จะเป็นเหตุให้ไปสู่ทุคติได้

ส่ิงค้างคาใจเป็นภาระอีกประการหนึ่งที่ควรปลดเปลื้องหรือสะสาง

ให้แล้วเสร็จ เช่น ความรู้สึกโกรธเคืองเจ็บแค้นใครบางคน โดยเฉพาะ

คนที่เคยใกล้ชิด เช่น พ่อแม่ ลูกหลาน หรือเพื่อนร่วมงาน หรือความ
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รูส้กึผดิทีไ่ด้กระท�าสิง่ไม่สมควรต่อคนเหล่านัน้ เมือ่ความตายใกล้เข้ามา

ควรหาทางปลดเปล้ืองความรู้สึกเหล่านั้น เช่น ให้อภัย หรือขอโทษ  

ขออโหสิ การกระท�าดังกล่าวต้องอาศัยความกล้าไม่น้อย เช่นเดียวกับ

การพยายามลดทิฐิมานะ ไม่ติดยึดกับหน้าตา หาไม่แล้ว จะต้องจ่าย

ด้วยบทเรียนราคาแพง คือความทุกข์ใจในยามใกล้ตาย

ทรัพย์สมบัติ ชื่อเสียงเกียรติยศ ลูกหลาน พ่อแม่ คนรัก หรือ 

คู่ครอง เป็นสิ่งที่ควรตัดใจปล่อยวางเช่นกันเมื่อวาระสุดท้ายใกล้มาถึง 

การเป็นห่วงคนเหล่านั้นยิ่งท�าให้ความตายกลายเป็นเรื่องทุกข์ทรมาน

มากขึ้น การปล่อยวางเกิดขึ้นได้ยากเพราะความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็น  

“ตัวกู ของกู” ความตายนั้นโดยตัวมันเองก็เป็นประกาศิตจากธรรมชาติ

ว่า ไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่าง เพราะเราเอาติดตัวเมื่อตายไปแล้วไม่

ได้เลย แต่บ่อยครั้งประกาศิตดังกล่าวผู้คนกลับไม่ได้ยิน จึงจ�าเป็นที่จะ

ต้องตอกย�้ากับตัวเองเพื่อให้ปล่อยวางก่อนที่สิ่งเหล่านั้น (พูดให้ถูกต้อง

คือ ความติดยึดสิ่งเหล่านั้น) จะท�าให้เราทุกข์ทรมานในยามใกล้ตาย

จะท�าเช่นนั้นได้เราควรฝึกปล่อยวางในชีวิตประจ�าวันเสียแต่เนิ่นๆ 

เวลาเงินหาย ข้าวของถูกลักขโมย หรือเจ็บป่วย ควรฝึกใจให้เป็นปกติ 

ไม่ฟมูฟายเสยีอกเสยีใจให้มาก ให้ระลกึว่านีเ้ป็นความสญูเสยีพลดัพราก

เพียงเลก็น้อยเมือ่เทยีบกบัความสญูเสยีครัง้ส�าคญัทีส่ดุในชวีติซึง่จะต้อง

มาถึงอย่างแน่นอน ความสูญเสียและความทุกข์เล็กๆ น้อยๆ มิใช่อะไร

อื่น หากคือแบบฝึกหัดให้เรารู้จักปล่อยวางและท�าใจเม่ือเผชิญทุกข์ภัย

ท่ีย่ิงใหญ่กว่า การฝึกท�าใจน้อมรบัความพลดัพรากสญูเสยีซึง่เป็นธรรมดา

ของชวิีต จะช่วยให้เราสามารถปล่อยวางสิง่ทัง้หลายทัง้ปวงในชวีติได้มาก

ขึ้นเมื่อความตายมาถึง อันจะช่วยให้เรายอมรับความตายได้ง่ายขึ้นด้วย
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ท่ีกล่าวมาทั้งหมดเป็นปัจจัยภายใน คือการท�าใจในฝ่ายผู้ใกล้ตาย 

อย่างไรก็ตามการเผชิญกับความตายอย่างสงบนั้น ปัจจัยภายนอกก็

ส�าคัญ แม้ไม่ส�าคัญกว่าปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอกที่ช่วยให้ผู้ตายจาก

ไปอย่างสงบก็คือ บรรยากาศแวดล้อมผู้ใกล้ตาย ควรเป็นบรรยากาศ

แห่งความสงบ มิใช่แวดล้อมด้วยผู้คนที่ก�าลังเศร้าโศก ร้องห่มร้องไห้ 

หรอืทะเลาะกนัเรือ่งมรดก หรอืเถยีงกนัเรือ่งใครจะเป็นผูจ่้ายค่าพยาบาล

หรือค่างานศพ ห้องที่มีพระพุทธรูปหรือส่ิงศักดิ์สิทธิ์ตามความเช่ือของ 

ผู้ใกล้ตาย มีดอกไม้ประดับประดาให้ดูแช่มชื่น มีการสวดมนต์ หรือ 

ท�าสมาธิร่วมกัน ตลอดจนมีการเปิดเทปธรรมะท่ีน้อมใจให้เป็นกุศล  

ไม่พลุกพล่านหรือมีเสียงรบกวน เหล่านี้ล้วนช่วยสร้างบรรยากาศแห่ง

ความสงบ ซึ่งน้อมใจให้ผู้ใกล้ตายเกิดสมาธิและจิตที่สงบ เป็นกุศล

 ความตายไม่ใช่เป็นแค่วิกฤตของชีวิตเท่านั้น หากยังเป็นโอกาส 

ในทางจิตวิญญาณ ในทางพุทธศาสนาเชื่อว่าจิตที่สงบเป็นกุศล ไม่เพียง

ช่วยให้ตายอย่างไม่ทุกข์ทรมานแล้ว ยังสามารถน�าพาผู้ตายไปสู่สุคติ 

เป็นการยกระดับจิตใจให้เข้าสู่ภพภูมิที่ดีกว่าเดิม ยิ่งผู้ใกล้ตายนั้นมีสติ

เตม็ที ่เห็นโทษของความตดิยดึในสงัขารหรอืความส�าคญัมัน่หมายในตวั

ตน จนสามารถละวางได้อย่างสิ้นเชิง ก็จะเข้าถึงความวิมุติหลุดพ้นคือ

นิพพานได้ทันที ดังพระสาวกหลายท่านได้กระท�าไว้เป็นแบบอย่าง นับ

เป็นตัวอย่างที่ชี้ว่าความตายสามารถเป็นปัจจัยให้เกิดพัฒนาการทางจิต

วิญญาณอย่างถึงที่สุดได้ ด้วยเหตุนี้เราจึงสมควรที่จะเตรียมตัวรับความ

ตายแต่เนิ่นๆ ในขณะที่ยังมีเวลาอยู่ ทั้งนี้เพื่อใช้ความตายให้เป็นโอกาส

ในทางจิตวิญญาณ ไม่ปล่อยให้ความตายน�าชีวิตไปสู่วิกฤตหรือความ

แตกดับเท่านั้น

เคร
ือข

่ายพ
ุทธ

ิกา



63

บทความ 6

ความตาย : กระบวนทัศน์ที่แปรเปลี่ยน 

๑. ความตาย : ทัศนะของสังคมสมัยใหม่

• ความตายเป็นสภาวะที่อยู่คนละขั้วหรือแยกขาดจากชีวิต 

ความตายหมายถงึ การสิน้สดุของชวีติหรอืเกดิขึน้ ณ จดุปลายท้าย

สุดของชีวิต หาใช่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่

• ความตายเป็นเรื่องน่ากลัวที่ต้องหลีกเลี่ยงให้ได้มากที่สุด

ความตายถกูกนัให้ออกไปจากชวีติของผูค้น กลายเป็นสิง่ทีถ่กูปกปิด

หรอืจ�ากดัให้คนรบัรูเ้พยีงไม่ก่ีคน การเหน็คนตายมใิช่เรือ่งปกตธิรรมดา

ส�าหรบัคนทัว่ไปอกีต่อไป ผูค้นจงึรูส้กึว่าความตายเป็นเร่ืองน่ากลวั ขณะ

เดียวกัน ทัศนะสมัยใหม่เกี่ยวกับความสะอาดและสุขอนามัย ก็ท�าให้

รู้สึกรังเกียจความตาย (หรือคนตาย) มากขึ้น เพราะมองว่าเป็นสิ่ง

สกปรกและเป็นแหล่งเชื้อโรค
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• ความตายเป็นสิ่งซึ่งต้องประวิงเวลาให้มาช้าที่สุด

การยืดเวลาตายออกไป หรือให้มีลมหายใจนานที่สุด กลายเป็น 

สิ่งที่มีค่าในตนเอง คุณภาพของจิตใจ (หรือของชีวิต) ก่อนตายมีความ

หมายน้อยกว่าการมีลมหายใจยืนยาวให้ได้มากที่สุด

• ความตายถูกลดทอนเหลือเพียงแค่มิติกายภาพ

ความตายถูกนิยามด้วยอาการทางกายภาพล้วนๆ (เช่นสมองไม่

ท�างาน) ขณะเดียวกันในการช่วยผู้ป่วยไม่ให้ตาย แพทย์จะสนใจแต่

กระบวนการทางกายภาพของผูป่้วย มุง่ใช้ยาและเทคโนโลยเีข้ามาจดัการ

กับอวัยวะนานาชนดิเพือ่ยบัยัง้ความตาย (ตามนยิามดงักล่าว) โดยมอง

ข้ามเรื่องจิตใจของผู้ป่วย (และความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับคนอื่นๆ 

เช่น ญาติมิตร) นอกจากจะลดทอนความตายเหลือเพียงมิติกายภาพ

แล้ว ยังมีความพยายามที่จะลดทอนต่อไปให้ความตายกลายเป็นเรื่อง

ของความผิดปกติของอวัยวะบางส่วนเท่านั้น (เชอร์วิน นูแลนด์ แพทย์

ชาวอเมริกัน ผู้เขียน How We Die เล่าว่า ในชีวิตการเป็นแพทย์กว่า 

35 ปีของเขา เขาไม่เคยได้รับอนุญาตให้ระบุในมรณบัตรว่า ผู้ป่วยวัย 

๘๐-1๐๐ ปีของเขาตายเพราะ “ชราภาพ” ได้เลย หากจะต้องระบุว่า 

ตายด้วยโรคหรอืความผิดปกติทีอ่วัยวะส่วนใด หากเขาเขยีนว่าตายเพราะ

ชราภาพ มรณบัตรนั้นก็จะถูกตีกลับมาด้วยเหตุผลว่า เขาก�าลังท�าผิด

กฎหมาย นูแลนด์สรุปว่า “ทุกหนแห่งในโลกนี้ การตายเพราะชราภาพ

เป็นสิ่งผิดกฎหมาย” การมองว่าความตายหมายถึงความผิดปกติของ

อวัยวะอย่างใดอย่างหนึง่ โดยไม่ยอมรบัว่ามีความตายท่ีเกดิจากชราภาพ

หรอืเพราะถงึอายขุยัแล้วนัน้ เท่ากบับอกว่าความตายไม่ใช่ปรากฏการณ์

ธรรมชาติ ความตายอย่างเป็นธรรมชาตินั้นไม่มี มีแต่ความตายเพราะ
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เป็นโรค กล่าวอกีนยัหนึง่ความตายนัน้ถอืว่าเป็นโรค (disease) อย่างหนึง่

• ความตายเป็นความทุกข์ทรมาน และเป็นเรื่องเลวร้ายที่สุดเท่าที่

จะเกิดกับบุคคลคนหนึ่ง

การมองว่าความตายเป็นจุดส้ินสุดของชีวิต ประกอบกับการมอง

ความตายแต่ในแง่ที่เป็นกายภาพล้วนๆ โดยไม่ได้มองว่าจิตใจของผู้ป่วย

ก็เป็นปัจจัยส�าคัญในกระบวนการดังกล่าว (และไม่ได้ตระหนักด้วยว่า

ความตายหรือภาวะใกล้ตายเป็นได้ทั้ง “วิกฤต” และ “โอกาส” ในทาง

จติวญิญาณ) ท�าให้มองว่าความตายนัน้น�ามาแตค่วามทกุข์ทรมานอย่าง

เดียว และเป็นความเลวร้ายที่สุดในชีวิต ดังนั้นจึงเป็นเรื่องน่ากลัวที่ต้อง

หลีกเลี่ยงหรือระงับยับยั้งทุกวิถีทาง แม้ว่าวิธีการดังกล่าวจะท�าให้ผู้ป่วย

เจบ็ปวดเพยีงใดกต็าม (ความเจบ็ปวดนัน้วดัเป็นตวัเลขหรอืท�าเป็นกราฟ

ไม่ได้ ผิดกับชีพจรและการเต้นของหัวใจ)

• ตายดีคือตายอย่างปุบปับแบบไม่รู้ตัว (และไม่น่าเกลียด)

เนื่องจากความตายนั้นเป็นเรื่องทุกข์ทรมาน ความตายที่คนทั่วไป

ปรารถนา คือ ตายอย่างกะทันหันไม่รู้สึกเจ็บ และไม่รู้ตัวล่วงหน้า (เป็น

เหตุผลหนึ่งที่ท�าให้แพทย์ไม่นิยมบอกความจริงแก่ผู้ที่ป่วยด้วยโรคร้าย

ถึงชีวิต)

• ความตายเป็นสิง่ทีค่วบคมุหรือจดัการได้ และเป็นเรือ่งต้องเข้าไป

ควบคุมจัดการด้วย

เนื่องจากความตายอย่างเป็นธรรมชาตินั้นไม่มี ตราบใดที่บุคคลยัง

มีร่างกายประกอบเป็นชิ้นเดียวกัน ความตายของบุคคลนั้นย่อมเป็นผล

จากความผิดปกตขิองอวยัวะส่วนใดส่วนหน่ึงคือเป็น “โรค” น้ันเอง และ
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เมื่อเป็นโรคแล้วก็ย่อมอยู่ในวิสัยที่จะรักษาได้ (ไม่วันนี้ก็วันหน้า) หาก

รักษาไม่ได้นั่นหมายถึงความล้มเหลวของแพทย์หรือการแพทย์ และถึง

แม้ในปัจจุบันแพทย์ยังไม่พบวิธีรักษา แต่อย่างน้อยแพทย์ก็ยังสามารถ

จัดการกับกระบวนการความตายได้ เช่น ประวิงเวลาให้เกิดขึ้นช้าที่สุด 

ดังน้ันการปล่อยให้ผู้ป่วยตายไปเอง (หรือตายอย่างธรรมชาติ) นั้นจึง

ไม่สมควรท�า

• การช่วยชีวิตผู้ป่วยไม่ให้ตายเป็นหน้าที่ส�าคัญที่สุดของแพทย์ 

ดังนั้นจึงต้องท�าทุกวิถีทางไม่ให้ตาย หรือท�าให้ตายช้าที่สุด หรือต่อ

ลมหายใจให้ได้นานที่สุด

๒. กระบวนทัศน์และความคิดที่น�าไปสู่ความตายแบบสมัยใหม่

• การมองชีวิตว่าเป็นเครื่องจักรทางชีวเคมี

ชีวิตและความตายเป็นแค่กระบวนการทางชีวเคมี ปรากฏการณ์

ของชีวิตและความตายสามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลทางชีวเคมี แม้แต่

จิตใจก็เป็นปรากฏการณ์ที่รวมศูนย์อยู่ที่สมอง ทัศนะดังกล่าว เป็นทั้ง

เหตแุละผลของการแพทย์แบบชวีภาพ (biomedicine) ซึง่เน้นการรกัษา

โรคและจัดการกับความตายโดยมุ่งกระท�ากับอวัยวะเฉพาะส่วน

• การมองแบบแยกส่วนลดซอย

ความตายซึ่งเป็นปรากฏการณ์หลากมิติ ถูกลดซอยเหลือเพียงแค่

มิติทางกายภาพ รวมทั้งมีความพยายามอธิบายมิติอื่นๆ เช่นมิติด้าน

จิตใจ ด้วยเหตุผลทางกายภาพ (อาทิ ประสบการณ์ “ใกล้ตาย” ถูก

อธิบายว่าเป็นผลมาจากความแปรปรวนในระบบประสาทในภาวะใกล้
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ตาย) หาไม่ก็ตัดทิ้ง ดังนั้น ความรู้สึกของผู้ป่วยจึงถูกมองข้าม ไม่ได้รับ

ความส�าคญัจากแพทย์ การรกัษาผูป่้วยใกล้ตายจะเน้นแต่การรกัษาทาง

กาย ไม่มกีารบ�าบดัรกัษาหรอืให้ความช่วยเหลอืทางด้านจติใจ นอกจาก

การแยกซอยความตายให้เหลือมิติทางกายภาพแล้ว ยังซอยต่อไปให้

ความตายเป็นผลจากความผิดปกติของอวัยวะเฉพาะส่วน หาใช่เพราะ

ความล้มเหลวของระบบทั้งหมดไม่

• ทัศนะเรื่องเชื้อโรคและความสกปรก

ความรูท้างการแพทย์ทีท่�าให้เหน็ว่าความสกปรกนัน้เป็นบ่อเกดิของ

เชื้อโรคซึ่งน�าความเจ็บไข้ได้ป่วยมาให้ ท�าให้รังเกียจความตายและคน

ตาย (ตลอดจนกลิน่และของเสยีทีอ่อกมา) ความตายจงึถกูย้ายออกจาก

บ้านไปยังโรงพยาบาล ซึ่งมีวิธีควบคุมจัดการกับเชื้อโรคได้ดีกว่า

• ทัศนะทีเ่ชือ่ว่าวทิยาศาสตร์เอาชนะธรรมชาตไิด้ สามารถควบคมุ

กระบวนการทางธรรมชาติ ทั้งนอกตัวและในตัวได้

• ความเชื่อที่ปฏิเสธโลกหน้าชีวิตหน้า

คนนั้นมีสัญชาตญาณต้องการให้ตัวตนด�ารงอยู่ต่อไป การมีสวรรค์

หรือชาติหน้ารองรับหลังตายแล้วท�าให้คนในอดีตไม่กลัวความตายมาก

เท่ากับคนปัจจุบันซึ่งนับวันจะไม่เชื่อว่ามีโลกหน้าชีวิตหน้า นอกจากนั้น

การไม่เชื่อว่ามีโลกหน้าชีวิตหน้า ก็เลยท�าให้ไม่เห็นความส�าคัญของการ

ทีผู่ป่้วยใกล้ตาย จะได้ใช้วาระสดุท้ายในการท�าจิตใจให้สงบเพ่ือไปสูส่คุติ 

วาระสดุท้ายกลายเป็นโอกาสสดุท้ายของแพทย์ท่ีจะใช้เทคโนโลยีทุกอย่าง

เอาชนะความผิดปกติในร่างกายของผู้ป่วยเท่านั้น 
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นอกจากกระบวนทัศน์และความคิดดังกล่าวแล้ว ยังมีเงื่อนไขทาง

สงัคมเศรษฐกจิท่ีส่งผลต่อความตายแบบสมัยใหม่ หรอืความตายในโรง

พยาบาล อาทิ

• ชุมชนเสือ่มสลาย คนในชมุชนมคีวามสมัพนัธ์กนัน้อยลง จงึไม่

สนใจทีจ่ะมามส่ีวนร่วมในการช่วยเหลอืผูใ้กล้ตายทัง้ในด้านการ

ดูแลรักษา และการช่วยเหลือทางจิตใจ ความตายซ่ึงเคยเป็น

เหตุการณ์ส�าคัญระดับชุมชน จึงกลายเป็นเพียงแค่เหตุการณ์

ส่วนบุคคลหรือของครอบครัวไป

• ครอบครวัมขีนาดเลก็ลง ในอดตีการรกัษาพยาบาลท่ีบ้านท�าได้

ไม่ยากเนื่องจากในครอบครัวมีคนหลายคนหลายชั่วอายุ ต่าง

ผลัดกันมาดูแลรักษาผู้ป่วยได้ แต่ปัจจุบันครอบครัวได้เปลี่ยน

จากครอบครัวขยายมาเป็นครอบครัวเดี่ยว ทุกคนมีกิจที่ต้อง

ออกจากบ้าน ไม่ไปท�ามาหากินก็ไปเรียน จึงไม่มีเวลาดูแล 

ผู้ป่วย เป็นเหตุให้โอนความรับผิดชอบไปให้โรงพยาบาล

• ระบบราชการ-ประกันภัย ที่อนุญาตให้เบกิเงินได้ในกรณีผู้ป่วย

เข้าโรงพยาบาล ผิดกับเวลารักษาที่บ้าน ดังนั้นจึงเป็นปัจจัย 

ส่งเสรมิให้พาผูป่้วยไปรกัษา(และตาย) ทีโ่รงพยาบาลกนัมากขึน้

๓ . ผลตามมาจากทัศนะสมัยใหม่

• ความตายถูกผลักออกไปจากบ้าน บ้านไม่ใช่ที่ๆ ควรตาย 

นอกจากคนจะตายนอกบ้านกันมากขึ้นแล้ว พิธีศพ (และที่ตั้งศพ) 

ก็ย้ายออกไปอยู่นอกบ้านมากขึ้นด้วย
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• คนถูกพาไปตายที่โรงพยาบาลกันมากขึ้น 

โรงพยาบาลกลายเป็นสถานที่ๆ เหมาะในการพาคนมาตาย เพราะ

มีอุปกรณ์ยับยั้งและยืดความตายมากมาย

• การจัดการความตายตกอยู่ในก�ามือของแพทย์แต่ผู้เดียว 

ความตายมิใช่เป็นสิ่งที่ผู้ป่วยจะมีส่วนก�าหนด อีกทั้งครอบครัวและ

ชมุชนก็ไม่ได้มส่ีวนร่วมในขัน้ตอนทีน่�าผูป่้วยสูค่วามตายอีกต่อไป แพทย์

เป็นผู้ก�าหนดวิธีการรักษา (และจัดการกับความตาย) แต่ผู้เดียว ทั้งนี้ 

เนื่องจากความตายถูกลดทอนเหลือเพียงมิติทางกายภาพ และแพทย์

ถือว่าเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดในเรื่องกายภาพ ดังนั้น จึงอยู่ในสถานะเหนือกว่า

ผูใ้ด (ไม่ว่าผูป่้วยหรอืญาต)ิ ในการยบัยัง้ความตายหรอืประวงิความตาย

ให้มาถงึช้าทีส่ดุ นอกจากแพทย์จะเป็นผู้ก�าหนดวธีิการรกัษาและจดัการ

ความตายแต่ผูเ้ดยีว โดยบ่อยครัง้ไม่รบัฟังความเหน็ของผูป่้วย เนือ่งจาก

แพทย์ถือว่าตนเป็นผู้รู้ดีที่สุดเก่ียวกับอาการของผู้ป่วย (ดังกรณีท่าน 

พุทธทาสภิกขุ) อีกทั้งยังเป็นผู้ตัดสินว่าจะบอกความจริงแก่ผู้ป่วยหรือ

ไม่แค่ไหน รวมถึงก�าหนดให้ความตายเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่แพทย์

ก�าหนดเท่านั้น (เช่น ห้องไอซียู) ซึ่งท�าให้สามารถก�าหนดควบคุม

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับญาติมิตรได้เต็มที่ โดยเฉพาะในยามวิกฤต 

แพทย์จะผกูขาดการจดัการกบัผูป่้วยแต่เพยีงฝ่ายเดยีว (เพราะยามวกิฤต

ถกูมองว่าเป็นวกิฤตทางกายภาพเท่านัน้ ทัง้ๆ ทียั่งเป็นวกิฤตทางจติและ 

จิตวิญญาณของผู้ป่วยอีกด้วย ซึ่งประการหลังนั้นแพทย์อาจช่วยได้ไม่ดี

เท่าญาติพี่น้องหรือผู้ที่ผู้ป่วยผูกพันด้วย) 
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• มกีารพัฒนาและน�าเทคโนโลยมีาจดัการกบัความตายอย่างเตม็ที่ 

ทั้งเพื่อเอาชนะและยับยั้งความตาย

เมื่อความตายถูกลดสภาพให้เหลือเพียงเรื่องกายภาพ และถูกทอน

ต่อไปให้เป็นความผิดปกติของอวัยวะเฉพาะส่วนเท่านั้น ยา การผ่าตัด 

และอุปกรณ์นานาชนิด จึงได้รับความส�าคัญ ถูกพัฒนาและน�ามาใช้กับ

อวยัวะแต่ละส่วนของผูป่้วยอย่างเตม็ที ่และยิง่เน้นเทคโนโลยมีากเท่าใด 

คนก็ต้องถูกพาออกจากบ้านไปตายที่โรงพยาบาลกันมากขึ้น เพราะ 

โรงพยาบาลเป็นศูนย์รวมของเทคโนโลยีดังกล่าว

ภาพความตายในสังคมสมัยใหม่คือคนที่นอนหมดลมอยู ่ใน 

โรงพยาบาล โดยมีสายระโยงระยางเช่ือมติดกับเครื่องยนต์ต่างๆ เต็ม

ไปหมด

• การแสวงหาก�าไรจากความตายเพิ่มพูนขึ้น

เมื่อผู้คนกลัวความตายและต้องการประวิงความตายให้เกิดขึ้นช้า

ที่สุด ธุรกิจชะลอความตายจึงเกิดข้ึนอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะใน 

โรงพยาบาล ยาและเทคโนโลยีตลอดจนทักษะป้องกันและชะลอความ

ตาย กลายเป็นสินค้าที่ท�าก�าไรได้เป็นอย่างมาก

• ความสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและทรัพยากรในการชะลอความตาย

การพยายามชะลอความตายให้เกดิขึน้ช้าท่ีสดุ จนบ่อยครัง้เป็นเพียง

แค่การยืดลมหายใจของผู้ป่วย โดยไม่มีทางรักษาให้หาย หรือฟื้นกลับ

สู่สภาพเดิมนั้น ท�าให้ครอบครัวผู้ป่วยสูญเสียค่าใช้จ่ายเป็นอันมาก โดย

เฉพาะในกรณทีีย่ดืเยือ้เป็นปีๆ ใช่แต่เท่านัน้ยงัเป็นการส้ินเปลืองทรัพยากร

ของส่วนรวม (ในกรณีทีเ่กิดข้ึนในโรงพยาบาลรัฐ) เตยีงและงบประมาณ
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ของรัฐแทนท่ีจะถกูน�าไปใช้เพือ่ช่วยชวิีตของคนในกรณเีร่งด่วนหรอืกรณี

ท่ีสามารถรักษาให้หายได้กลับถูกใช้เพื่อยืดลมหายใจของคนที่เหมือน 

ไร้ชีวิตแล้ว

• เกิดปัญหา”จะตายก็ไม่ตาย จะเป็นก็ไม่เป็น”

แม้แพทย์จะสามารถประวิงความตายให้มาช้าลง แต่บ่อยครั้งก็ไม่

สามารถรกัษาผูป่้วยหายเป็นปกตหิรอืกลบัมามชีวีติเหมอืนปถุชุนดงัเดมิ

ได้ ต้องนอนแบบอย่างไม่รู้สึกตัว มีเพียงแค่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้น 

ท�าให้เกิดสภาพครึ่งๆ กลางๆ และกลายเป็นภาระในการรักษาสภาพ 

ดังกล่าวให้ยืดเยื้อต่อไปไม่มีก�าหนด

• ความทุกข์ทรมานของผูป่้วยและการถกูปฏบิตัอิย่างวตัถ ุไม่มสีทิธิ

ในร่างกายของตนเอง

การพยายามท�าทกุวถิทีางเพือ่ยดืลมหายใจของผูป่้วยให้ได้นานทีส่ดุ 

มักอาศัยวิธีที่ก้าวร้าวรุนแรงเช่น เจาะคอ ผ่าท้องใส่ท่อให้อาหาร ล้วน

แต่ท�าให้ผู้ป่วยเจ็บปวดทุกข์ทรมานอย่างยิ่ง แม้กระทั่งในวาระสุดท้าย

ของชวีติก็ไม่มโีอกาสอยู่อย่างสงบ ท่ามกลางลกูหลานญาตมิติร นอกจาก

นั้นวิธีการยืดลมหายใจดังกล่าวมักเกิดขึ้นโดยที่ผู้ป่วยไม่มีสิทธิตัดสินใจ

หรอืสามารถคดัค้านได้ ท�าให้ผูป่้วยถกูลดสภาพความเป็นคน กลายเป็น

แค่วัตถุรองรับการกระท�าของแพทย์และเทคโนโลยี อลิซาเบธ คูบเลอร์ 

รอสส์ กล่าวถึงเรื่องนี้ชัดเจนเมื่อพรรณนาถึงการรักษาผู้ป่วยในโรง

พยาบาลสมัยใหม่ว่า “ผู้ป่วยอาจจะร้องขอพักผ่อนครวญหาความสงบ 

เรียกร้องขอสิทธิและศักดิ์ศรีของตนกลับคืน สิ่งที่เขาจะได้รับหาใช่สิ่งที่

เขาเรียกร้องไม่ แต่กลับเป็นน�้ายาที่ฉีดเข้าตัวและน�้าเกลือที่ฉีดเข้าเส้น 
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เครื่องนวดหัวใจ หรือไม่ก็การเจาะคอ เมื่อจ�าเป็น” และอีกตอนหนึ่งว่า 

“เขาเองก�าลังถูกดูแลรักษาเหมือนกับตนเองเป็นวัตถุอะไรสักอย่างเขา

ไม่ใช่คนอีกต่อไปแล้ว ใครต่อใครตัดสินใจให้เขาทั้งๆ ที่เขาก็ยังมีความ

สามารถที่จะคิดตัดสินใจด้วยตนเองได้ แต่ถ้าเขาคัดค้าน เขานั่นแหละ

ก็จะถูกบังคับให้กินยา ฉีดยา เพื่อให้หลับต่อไป” กล่าวอีกนัยหนึ่ง  

ผู้ป่วยถูกปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรมมากขึ้นทุกที

• ผู้ป่วยไม่มีโอกาสที่จะได้ใช้ช่วงสุดท้ายของชีวิตให้เกิดคุณค่าแก่

ตนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในทางจิตวิญญาณ

ช่วงสดุท้ายของผูป่้วยในโรงพยาบาลมกัเตม็ไปด้วยความสบัสนวุน่วาย 

เนือ่งจากแพทย์และพยาบาลพยายามช่วยชีวิตให้ยนืนานต่อไป ผูป่้วยไม่

ได้รับโอกาสหรือการช่วยเหลือให้เกิดความสงบในจิตใจ หรือเพื่อให้เข้า

ถึงภาวะอันลุ่มลึกในทางจิตวิญญาณ (เช่นการท�าจิตให้ปล่อยวางชนิด 

“ดับไม่เหลือ” หรือผสานรวมกับสิ่งสูงสุดท่ีนับถือ) ซึ่งนอกจากจะช่วย

บรรเทาความวิตกกังวลตื่นตระหนกยามใกล้ตายแล้ว ยังอาจช่วยให้

สามารถจดัการกบัความเจบ็ปวดทางกายได้ดกีว่ายาและเทคโนโลยต่ีางๆ 

ของแพทย์ด้วย ยิ่งกว่านั้นการมีโอกาสเตรียมจิตใจดังกล่าวยังอาจมีผล

ต่อสภาวะหลังการตายด้วย ไม่ว่าจะสภาวะของผู้ป่วยเอง หรือของ

ญาติมิตรผู้ป่วย

๔. แนวคิดใหม่ในการจัดการกับความตายและผู้ป่วยใกล้ตาย

• การเอาผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

คือการค�านึงถึงความต้องการและความรู้สึกของผู้ป่วยเป็นส�าคัญ  

ผูป่้วยมสีทิธใินการก�าหนดวธีิการรักษาหรอืจดัการกบัตวัเขา โดยเฉพาะ
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ในยามที่เขาไม่รู้สึกตัวหรือสื่อสารกับผู้อื่นไม่ได้ แนวคิดนี้แตกต่างจาก

กระบวนทัศน์หรือแนวคิดเดิม คือ 

• ความตายนัน้เป็นความรบัผดิชอบของผูป่้วย ไม่ควรอยูใ่นก�ามอื

หรอือ�านาจการตดัสนิใจของแพทย์ ผูป่้วยเป็นผูรู้ด้ทีีส่ดุว่าความ

ตายอย่างใดและเมื่อใดที่เหมาะสมกับตน

• ความตายไม่ใช่สิ่งที่ต้องประวิงเวลาให้นานท่ีสุด คุณภาพของ

ชีวิตเป็นสิ่งส�าคัญกว่าการมีอายุยืนนานในสภาพที่ไร้ความรู้สึก

หรือเหมือนวัตถุ

• การปล่อยหรือช่วยให้ผู้ป่วยตายอย่างสงบหรือตามธรรมชาติ

แนวคดินีน้�าไปสูก่ารปฏบิตั ิ๒ ด้าน คอื การเน้นเรือ่งจติใจ กบั การ

เน้นเรื่องกายภาพ

มิติด้านจิตใจ

เมือ่ผู้ป่วยอยูใ่นภาวะใกล้ตาย ผูเ้กีย่วข้องจะท�าทกุอย่างเพือ่ให้ผูป่้วย

มีจิตใจสงบ พร้อมรับความตาย หรือสามารถเผชิญกับความทุกข์จาก

ความตายให้ได้มากที่สุด แนวคิดนี้จะให้ความส�าคัญกับสภาพแวดล้อม

และจิตใจของผู้ป่วย

แนวคิดนี้แตกต่างจากกระบวนทัศน์และแนวคิดเดิม คือ

• ความตายไม่ใช่ปัญหาหรือสิ่งน่ากลัว วิธีการชะลอความตาย 

โดยไม่ค�านึงถึงความรู้สึกของผู้ป่วยต่างหากที่เป็นปัญหาหรือ 

น่ากลัวกว่า
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• ความตายไม่ใช่สิง่ทีท่กุข์ทรมานเสมอไป ความทกุข์จะมากหรอื

น้อยนั้นขึ้นอยู่กับท่าทีหรือจิตใจของเรามากกว่าว่าจะเผชิญกับ

ความตายอย่างไร

• ความตายไม่ใช่สิ่งเลวร้ายที่ต้องหลีกเลี่ยงให้ไกลที่สุดเสมอไป 

บุคคลสามารถใช้ประโยชน์จากความตายให้เกิดคุณค่าแก่ชีวิต

โดยเฉพาะในทางจิตใจหรือจิตวิญญาณ

• ตายดีมิใช่ตายอย่างปุบปับหรือไม่รู้เนื้อรู้ตัว การที่บุคคลมีเวลา

เตรยีมใจรบัความตายไม่ว่าจะมาในลกัษณะใดต่างหากทีช่่วยให้

ตายดี

• ความตายมิได้มีความหมายเพียงแค่เรื่องทางกายภาพเท่านั้น 

หากยังส่งผลต่อสภาพจิตใจและเป็นโอกาสในการเข้าถึงความ

ลุ่มลึกทางจิตวิญญาณด้วย นอกจากนั้นมิติทางจิตใจของผู้ป่วย

ก็มีความส�าคัญและส่งผลต่อกระบวนการความตาย รวมทั้ง

ก�าหนดคุณภาพของความตายด้วย

• วิธกีารจดัการกบัความตายทีส่�าคญัมิได้อยู่ท่ีการเข้าไปแทรกแซง

ร่างกายของผู้ป่วย หรือท�าให้ผู้ป่วยเป็นสิ่ง (object) รองรับวิธี

การของแพทย์ หากอยูท่ีก่ารสือ่สารสมัพนัธ์กบัผูป่้วย ผูป่้วยอยู่

ในสถานะที่เป็น partner คือมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการ

กับความตายของตนด้วย (ดูรายละเอียดในวิธีปฏิบัติ)

มิติด้านกายภาพ

แนวคิดนี้เน้นมาตรการทางการแพทย์ แต่แทนที่จะใช้วิธีทางการ

แพทย์ยืดลมหายใจของผู้ป่วยให้นานที่สุด ก็เปลี่ยนมาเป็นการช่วยให ้
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ผู้ป่วยตายอย่างสงบ ไม่ให้มีความทุกข์ทรมานมากเกินไป 

แนวคิดดังกล่าวแตกต่างจากกระบวนทัศน์และแนวคิดเดิม คือ

• เหน็ว่าความตายไม่ใช่เรือ่งน่ากลวัทีต้่องหลีกเล่ียงให้ได้มากทีสุ่ด 

• การต่อลมหายใจออกไปให้ยนืยาวมีความส�าคัญน้อยกว่าคุณภาพ

ของชีวิตในยามใกล้ตาย

• ความตายเป็นเรื่องที่ผู้ป่วยตัดสินใจเอง แพทย์เป็นผู้ช่วยเหลือ

ตามความประสงค์ของผู้ป่วย

• หน้าที่ส�าคัญของแพทย์มิได้อยู่ที่การช่วยรักษาชีวิตให้ยืนนาน

ทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้เท่านัน้ หากยงัอยูท่ีก่ารช่วยให้ความตายของ

ผู้ป่วยในกรณีที่หมดหวังแล้วเป็นไปด้วยดี

• ความตายอย่างมีศักดิ์ศรีและสิทธิที่จะตาย 

แนวคดินีเ้หน็ว่าวธิกีารชะลอความตายแบบสมยัใหม่ท�าลายศกัดิศ์รี

ของผูค้น แม้จะมีชวิีตแต่กเ็ป็นชวิีตท่ีเป็นเสมอืนวตัถ ุคอื มแีต่ลมหายใจ 

หาไม่กถ็กูท�าให้ทรุนทรุายทกุข์ทรมานเพยีงเพือ่ต่อชวีติไปไม่กีช่ัว่โมงหรอื

ไม่กี่วันเท่านั้น แนวคิดนี้เสนอว่าคนเราควรตายอย่างมีศักดิ์ศรี คือ ตาย

โดยไม่ทุกข์ทรมานและไม่ถูกกระท�าเยี่ยงวัตถุ หรือมีสภาพเป็นผัก ช่วย

ตวัเองไม่ได้ หรือมอีาการอนัน่าสมเพช แนวคดินีน้�าไปสูท่ศันะเรื่องสทิธิ

ที่จะตาย กล่าวคือ การจะต้องอยู่อย่างไร้ศักดิ์ศรี ทุกข์ทรมานหรือมี

อาการน่าสมเพช บคุคลมสีทิธทิีจ่ะตายหรอืเรยีกร้องให้บคุคลทีเ่กีย่วข้อง

ช่วยให้ตนได้ตายอย่างมีศักดิ์ศรี
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แนวคิดนี้แตกต่างจากกระบวนทัศน์และแนวคิดเดิม คือ

• เห็นว่าความตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวที่ต้องประวิงเวลาให้เกิดขึ้น 

ช้าที่สุด

• คุณภาพของชีวิตส�าคัญกว่าระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่

• บุคคลมีสิทธิที่จะก�าหนดความตายของตน หาใช่แพทย์เป็น 

ผู้ก�าหนดไม่

๕. แนวคิดใหม่ในภาคปฏิบัติ

• การเอาผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

วธิกีารทีส่ะท้อนแนวคดินีอ้ย่างชดัเจนกค็อื การท�าพนิยักรรมส�าหรบั

ยามเจ็บป่วย หรือ Living Wills พินัยกรรมดังกล่าวจะระบุว่า หาก 

ผู้ป่วยประสบเหตุจนไม่รู้ตัว จะอนุญาตให้แพทย์และพยาบาลท�าการ

รักษาด้วยวิธีใดหรือเง่ือนไขใดได้บ้าง และวิธีใดหรือเงื่อนไขใดท่ีจะไม่

ยินยอมให้รักษา ซึ่งรวมไปถึงการก�าหนดไม่ให้ช่วยชีวิตด้วยวิธีการใดๆ 

หากผู้ป่วยอยู่ในสภาพใกล้ตาย

• การปล่อยหรือช่วยให้ผู้ป่วยตายอย่างสงบ

วิธีการที่เน้นด้านจิตใจ ได้แก่

• การพาผู้ป่วยกลับไปที่บ้าน ได้มาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ตนคุ้น

เคย รวมทั้งอยู่ท่ามกลางลูกหลานญาติมิตรหรือคู่ครองท่ีตนมี

ความผูกพันด้วย

• การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับผู้ใกล้ชิด ทั้งนี้เพื่อให ้
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ผูป่้วยมโีอกาสเล่าความในใจทีค่ัง่ค้าง รวมทัง้มโีอกาสปลดเปลือ้ง

ทั้งภาระ (ทางการงาน ครอบครัว และภาระทางใจ) ตลอดจน

ปลดเปลือ้งความกงัวลขุน่เคอืงใจทีเ่คยสะสมอยูแ่ล้ว ขณะเดยีวกนั

ผู้ใกล้ชิดก็จะได้มาช่วยให้ก�าลังใจผู้ป่วย แนะน�าให้ปล่อยวางสิ่ง

ต่างๆ ไม่เก็บมาเป็นอารมณ์ ตลอดจนได้แสดงความรักความ

เชือ่มัน่ต่อเขา และยอมรบัตวัเขา ซึง่จะช่วยให้ผูป่้วยไม่รูส้กึโดด

เดี่ยว และปล่อยวางความรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับตนเองได้ง่ายขึ้น 

นอกจากนัน้ผูใ้กล้ชดิยงัอาจช่วยให้ผูป่้วยได้ตระหนกัถงึศกัยภาพ

ในทางจิตวิญญาณของตน และใช้ศักยภาพนี้ให้เต็มที่ในภาวะ

วิกฤต

• การจดัตัง้สถานพยาบาลผู้ป่วยระยะสดุท้าย (hospice) เป็นการ

พาผู้ป่วยใกล้ตายมาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร แทนที่จะ

อยู่ในห้องไอซียูหรือสถานที่ที่เต็มไปด้วยเครื่องจักร ผู้คนที่ตน

ไม่รู้จัก และภายใต้ระเบียบการขั้นตอนแบบราชการที่ค�านึงถึง

ความสะดวกของแพทย์และพยาบาลมากกว่าความรู้สึกของ 

ผู้ป่วย นอกจากการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความรู้สึกของ 

ผู้ป่วยแล้ว ยังมีการรักษาพยาบาลเพื่อลดทอนความเจ็บปวด 

และมีการให้ค�าแนะน�าทางจิตใจด้วย

• การน�าวธีิทางศาสนามาช่วยผูป่้วย เช่นแนะน�าให้ผูป่้วยได้ท�าบญุ

กุศล และฝึกสมาธิภาวนาเพื่อให้มีสติรู้ตัวแจ่มชัด ไม่ปล่อยให้

ความทุกข์ความวิตกกังวลครอบง�า หรือให้มีสมาธิ สามารถ

ก�าหนดจิตข่มกลั้นระงับความเจ็บปวดไว้ได้ รวมทั้งให้มีปัญญา

ตระหนักถึงความเป็นจริงของชีวิต ยอมรับความตายได้ว่าเป็น
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เรือ่งธรรมดา ตลอดจนสามารถพจิารณาไตร่ตรองจนเห็นชดัถงึ

ความหมายหรือสาระท่ีแท้ของชีวิต ซึ่งจะช่วยให้ไม่หวั่นหวาด

ความตาย 

วิธีการที่เน้นด้านกายภาพ ได้แก่

• การมีแพทย์ประจ�าบ้าน (family doctor) คือ แพทย์ที่รู้จักผู้

ป่วยดีทั้งในแง่ประวัติความเจ็บป่วย และทัศนคติหรือคุณค่าที่

ยดึถอื การรูป้ระวตัคิวามเจบ็ป่วยและสขุภาพของผูป่้วยใกล้ตาย

นั้น จะช่วยให้แพทย์รู้ว่าผู้ป่วยนั้นจะสามารถตายในลักษณะใด

ได้บ้าง เพราะโรคๆ หนึ่งนั้น สามารถจะท�าให้คนเราตายได้

หลายลักษณะ และการรักษาก็มีหลายแบบหลายขั้นตอน รวม

ทัง้หากจะต้องตายกม็วีธิกีารมากมายทีจ่ะส่งผลให้ตายแตกต่าง

กนัออกไป แพทย์ประจ�าบ้านอยูใ่นวสิยัทีจ่ะช่วยให้แต่ละคนตาย

ในวิถีทางของตน หรือตายในแบบที่เหมาะกับตน ซึ่งจะท�าเช่น

นัน้ได้แพทย์จะต้องรูจ้กันสิยัใจคอของผูป่้วย รวมทัง้รูถ้งึปรชัญา

ชีวิตและคุณค่าที่เขายึดถือด้วย

• passive euthanasia ได้แก่ การปล่อยให้ผู้ป่วยตายอย่างสงบ 

โดยแพทย์เป็นผูถ้อดเครือ่งช่วยหายใจ และเครือ่งช่วยชวีติอืน่ๆ 

หรือรวมถึงการถอดท่อให้น�า้และอาหาร 

• active euthanasia ได้แก่ การทีแ่พทย์ด�าเนนิการทีม่ผีลโดยตรง

ให้ผู้ป่วยถึงแก่ชีวิต เช่น ฉีดยาบางอย่างเข้าไปท่ีท�าให้ตายเร็ว

เข้า เพื่อลดความทุกข์ทรมาน

• doctor-assisted suicide คือ การที่ผู้ป่วยขอให้แพทย์ด�าเนิน
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การช่วยเหลอืให้ตนถงึแก่ความตายอย่างรวดเรว็ เช่น จดัหายา

หรืออุปกรณ์ส�าหรับปลิดชีวิต โดยผู้ป่วยเป็นผู้ลงมือในขั้นตอน

สุดท้าย (euthanasia ทั้งแบบ passive และ active) ผู้ด�าเนิน

การคือ แพทย์ (หรือพยาบาล) โดยผู้ป่วยอาจจะรู้ตัวหรือหมด

สัมปฤดี (โคม่า)ไปแล้วก็ได้ ผู้ที่ตัดสินใจอาจเป็นได้ทั้งผู้ป่วย

หรือญาติ)
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ภาคที่ ๒ 

บทสนทนา
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บทสนทนา ๑

รักษาใจในยามเจ็บป่วย

ขอให้โยมวางตัวตามสบาย อาตมาขออนุโมทนาที่โยมถวายเพลใน

วนันี ้ถอืว่าเป็นการอุปถัมภ์พระสงฆ์ในเรือ่งของอาหารเพือ่ให้ด�ารงอยูไ่ด้ 

กเ็ป็นบญุอย่างหนึง่ แต่บญุอกีส่วนหนึง่กส็ามารถท�าได้ด้วยการฟังธรรมะ 

บุญนั้นท�าได้หลายวิธี อาตมามาคุยกับโยมก็ถือว่ามาท�าบุญด้วย พูดถึง

สิง่ทีเ่ป็นประโยชน์กเ็ป็นบญุ ฟังสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์กถ็อืว่าเป็นบุญเช่นกนั

ส�าหรบัโยมในตอนนี ้ถ้ามองในแง่ของสภาพร่างกายกถ็อืว่าป่วย ซึง่

เป็นธรรมดาและไม่ใช่ว่าเป็นกับเฉพาะโยมเท่านั้น อาตมาหรือคนอื่นที่

เห็นว่าปกติธรรมดา เขาก็ป่วย เพียงแต่ยังไม่แสดงออก พระพุทธเจ้า

ตรัสว่า ความแก่มีอยู่ในความหนุ่มสาว ความป่วยมีอยู่ในความไม่มี

โรค ความตายมอียู่ในชวิีต คอืไม่ได้แยกจากกนั คนปกติกถื็อว่ามคีวาม

ป่วยแต่ยังไม่แสดงออก

ความป่วยนั้นมี ๒ สองอย่าง คือ ป่วยกายและป่วยใจ ซึ่งไม่จ�าเป็น

ว่าจะต้องไปด้วยกัน หรือเป็นคู่กัน ป่วยกายแต่ไม่ป่วยใจก็มี อันนี้เป็น

แสดงธรรมแก่นางพรรณวดี  วศินวรรธนะ เมื่อวันที่ 6 เมษายน  ๒54๘
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เร่ืองท่ีพระพุทธเจ้าตรัสแนะน�าด้วยซ�้า พระพุทธเจ้าเคยแนะอุบาสก 

คนหนึง่ซึง่ป่วยหนกัว่า แม้กายกระสับกระส่ายแต่อย่าให้ใจกระสบักระส่าย 

นี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนท�าได้ ป่วยกายเป็นเรื่องที่เราต้องรักษา แต่ไม่ใช่ว่า

พอป่วยกายแล้วจะต้องป่วยใจด้วย

กายกับใจถึงแม้จะใกล้เคียงกันและเกี่ยวข้องกัน แต่ก็แยกจากกัน

ได้ในระดับหนึ่ง ใจที่สบาย ใจที่ปกติสามารถอยู่ได้แม้กระทั่งในร่างกาย

ที่ป่วย ในทางตรงข้ามคนที่สุขภาพกายดี แต่ใจป่วยก็มี ถึงแม้ว่าโยมจะ

ป่วยทางกาย ความป่วยแสดงตัวออกมา แต่ว่าใจนั้นเราสามารถที่จะ

รักษาให้เป็นปกติได้ มันอยู่ที่ว่าเราไปส�าคัญม่ันหมายกับความป่วย 

ทางกายแค่ไหน มันขึ้นอยู่กับมุมมอง และทัศนคติด้วย 

ที่วัดป่าสุคะโต มีคนพิการคนหนึ่งชื่อ อาจารย์ก�าพล เราเรียกว่า

อาจารย์เพราะเคยเป็นครู แต่ภายหลังที่เรียกอาจารย์เพราะท่านเป็น

อาจารย์ทางธรรมด้วย ท่านพิการตั้งแต่คอลงมาเมื่ออายุ ๒4 ปี เคยมี

ความหวังว่าจะหาย แต่รักษาเท่าไรก็ไม่หาย ในที่สุดก็รอวันตาย แต่รอ

เท่าไรก็ไม่ตาย แม้จะเร่งเวลาว่าเมื่อไรจะตายเสียที เพราะรู้สึกว่าอยู่ไป

ก็เดือดร้อน เป็นภาระแก่แม่และพ่อที่ต้องคอยอุ้มเข้าห้องน�า้ คอยป้อน

อาหารให้ ต้องคอยสวนให้ขับถ่าย ท�าให้ทุกอย่างเพราะตัวเองท�าอะไร

ไม่ได้เลยนอกจากเคี้ยวอาหาร แต่ตอนหลังมาปฏิบัติธรรมในแนวของ

หลวงพ่อเทียน โดยมีหลวงพ่อค�าเขียนให้ค�าแนะน�า ท่านปฏิบัติด้วยการ

พลิกมือไปมา ท�าได้แค่นั้นเพราะท�าอย่างอื่นเช่น เดินจงกรมก็ไม่ได้  

ลมหายใจก็ติดขัด ปรากฏว่าเมื่อได้ปฏิบัติ ดูกายดูใจ รู้กายรู้ใจอย่าง 

ต่อเนื่องก็ได้เห็นว่า คนเราก็มีแค่นั้นคือ กายกับใจ ส่วนตัวกูนั้นเป็นสิ่ง

ที่ปรุงแต่งขึ้นเอง พอรู้กายรู้ใจบ่อยๆ ก็รู้เท่าทันความคิดนึก เห็นความ

ปรุงแต่ง แล้วก็เกิดปัญญาได้คิดว่า แต่ก่อนหลงไปคิดว่า ฉันพิการ ที่
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จริงที่พิการนั้นคือกายต่างหาก แต่ ฉันไม่ได้พิการด้วย 

พอเห็นอย่างนีอ้าจารย์ก�าพลบอกว่า จติลาออกจากความพกิารทนัที 

จติใจไม่รูส้กึเป็นทกุข์เพราะความพกิารอกีต่อไป รูส้กึโปร่งเบาสบาย และ

มคีวามสขุมากจากการค้นพบน้ี จนกระทัง่คนทีม่าวดั เหน็อาจารย์ก�าพล

มคีวามสขุ กเ็ลยมาปรกึษาหารอื เอาเรือ่งทกุข์เรือ่งร้อนมาเล่าให้อาจารย์

ก�าพลฟังเพือ่ขอค�าแนะน�าและก�าลงัใจ กลบักลายเป็นว่าคนมอีาการปกติ

ครบ 3๒ กลับทุกข์มากกว่าคนพิการอย่างอาจารย์ก�าพลเสียอีก ทั้งๆ ที่

ตัวอาจารย์ก�าพลเองไม่มีอนาคต จะตายเมื่อไรก็ไม่รู้ แต่กลับมีความสุข 

นี่ก็เป็นตัวอย่างว่า กายพิการแต่ใจไม่พิการ ถ้าพระพุทธเจ้าเสด็จมาก็ 

คงตรัสแบบนี้แหละว่า แม้กายพิการแต่ใจไม่จ�าเป็นต้องพิการด้วย 

ความเจบ็ป่วยก็เหมอืนกัน เราสามารถรักษาใจให้เป็นสขุได้ แม้กาย

ป่วยแต่อย่าให้ใจป่วย ใจป่วยคือ ใจท่ีเครียด ทุกข์ กังวล เศร้าหมอง 

หดหู ่อาการเหล่านีไ้ม่จ�าเป็นว่าต้องเกดิกบัเราเวลาเจ็บป่วย เราสามารถ

ที่จะรักษาใจให้สดใส เบิกบาน แช่มชื่นได้ ท�าได้อย่างไร มีหลายวิธี เช่น 

ท�าสมาธิ บางคนปวดมาก แต่พอเขาท�าสมาธิด้วยการตามลมหายใจ  

จิตก็สงบ ความเจ็บปวดก็บรรเทาหรือหายไป ที่จริงความเจ็บปวดไม่ได้ 

หายไปไหน มนัยงัอยูแ่ต่ใจไม่รบัรู ้ใจไปอยูก่บัลมหายใจ หรอือยูก่บัความ

สงบเย็น ความสบาย ก็เลยไม่รู้สึกเจ็บปวด เหมือนกับคนท่ีเล่นไพ ่

ทั้งวันทั้งคืน ถามว่าเขาไม่ปวดเมื่อยหรือ ที่จริงเขาเมื่อย แต่เขาไม่รู้สึก 

เพราะเขาก�าลังเพลินหรือมีสมาธิกับการเล่นไพ่ แต่พอเล่นเสร็จถึงรู้สึก

ปวดเมื่อย 

คนเจ็บคนป่วยก็เช่นกัน เมื่อเขาท�าจิตให้เป็นสมาธิ ก็จะไม่รู้สึกถึง

ความเจบ็ความปวด ความเครยีดความทกุข์กห็ายไป มแีต่ความเยน็สบาย

หรือความปีติเกิดขึ้นมา จิตใจกลับมาเป็นปกติ อย่างนี้เรียกว่าจิตใจไม่
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ป่วย ทัง้ๆ ทีเ่ขากน็อนแบบนัน้อยู ่ทัง้ๆ ทีค่วามเจบ็ความปวดยงัมอียู ่แต่

เขาไมรู่้สึก ไม่รบัรู ้แต่พอสมาธหิายไป ก็อาจจะรบัรูค้วามเจบ็ความปวด

ได้อีก

นอกจากการท�าสมาธิ หรือการน้อมจิตจดจ่อกับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ความ

เจ็บปวดแล้ว ยังมีอีกวิธีหนึ่งก็คือ การมีสติ คือเห็นความเจ็บปวดเกิด

ขึ้นกับกาย แค่รู้ แค่เห็น แต่ไม่เข้าไปยึด คนเราส่วนใหญ่พอเกิดความ

เจ็บปวดขึ้นมา จิตก็เผลอไปจมหรือปักอยู่ในความเจ็บปวดนั้น รวมทั้ง

ไปยดึว่าความเจบ็ปวดเป็นของฉนั ฉนัเป็นผูป้วด ตรงนีแ้หละทีท่�าให้ทกุข์

มากขึ้น เหมือนกับเวลาที่เราใจลอยหรือฟุ้งซ่าน ถ้าเราไม่มีสติ เราก ็

จมหายเข้าไปในความคิดนั้น พอคิดเรื่องไม่ดีเราก็ทุกข์ พอคิดเร่ืองที ่

ชวนให้โกรธ ความโกรธความโมโหเกิดขึ้น เมื่อไม่มีสติก็เลยกลายเป็น

ผู้โกรธ ผู้โมโห แต่พอเรามีสติ เห็นความคิด รู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึก

ดังกล่าว อารมณ์ความรู้สึกนั้นยังมีอยู่ก็จริง แต่ใจไม่ได้ยึดอารมณ์ 

ความรูส้กึนัน้ ความโกรธยงัมอียู ่แต่ไม่เป็นผูโ้กรธ พดูอกีอย่าง สตทิ�าให้ 

“เห็นแต่ไม่เป็น” 

สตใิช้ได้กบัทกุอย่าง ทัง้เรือ่งทีเ่หน็ทางตา ได้ยนิทางหูหรือว่าได้กลิน่

ทางจมกู เวลาทีม่อีะไรมากระทบ ถ้าเราไม่รูท้นัเรากโ็กรธ เรากห็งุดหงิด 

แต่ถ้าเรารูท้นัมนั เรากเ็หน็ว่ามนัเป็นสิง่ทีไ่ม่น่าด ูเป็นสิง่ทีน่่าร�าคาญ แต่

ใจเราไม่ร�าคาญด้วย 

มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับหลวงปู่บุดดา ถาวโร มีคนมานิมนต์ท่านไป 

ฉันเพลที่กรุงเทพฯ พอฉันเพลเสร็จโยมก็จัดห้องให้หลวงปู่เอนกายเพื่อ 

พักผ่อนก่อนที่จะกลับวัดที่สิงห์บุรี ระหว่างท่ีท่านเอนกายก็มีลูกศิษย์

หลายคนมานัง่อยูใ่นห้องด้วย เวลาจะพดูจากก็ระซบิกระซาบ เพราะกลวั
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จะไปรบกวนท่าน บงัเอญิว่าห้องข้างๆ เป็นร้านค้า เจ้าของเป็นอาซิม้ คน

จีนที่มีอายุเมื่อ 4๐-5๐ ปีก่อนเขาใส่เกี๊ยะกัน เวลาเดินขึ้นลงบันไดจึงมี

เสียงดัง ลูกศิษย์หลวงปู่ได้ยินเสียงนั้นก็บ่นขึ้นมาว่า เดินเสียงดังจัง ไม่

เกรงใจกันเลย หลวงปู่บุดดาท่านหลับตาก็จริงแต่ได้ยินลูกศิษย์บ่น ท่าน

จึงพูดขึ้นมาเบาๆ ว่า “เขาเดินของเขาอยู่ดีๆ เราเอาหูไปรองเกี๊ยะเขา

เอง” 

นี่เป็นเพราะลูกศิษย์ไม่มีสติ ได้ยินเสียงรบกวนใจก็ไปยึดฉวยเสียง

นั้นมาทิ่มมาแทงตัวเอง บางทีมันไม่ใช่เสียงเกี๊ยะ แต่เป็นเสียงด่า เสียง

ต�าหนิ หรือการกระท�าที่ไม่ถูกใจเรา เมื่อเราไม่มีสติ ก็จะรู้สึกไม่พอใจ 

น้อยอกน้อยใจ หงดุหงดิ แต่ถ้ามสีต ิเมือ่รบัรูแ้ล้วกจ็ะวาง ไม่ไปยดึ ถาม

ว่าความหงุดหงิดมีไหม มี แต่ไม่เอา เห็นแต่ไม่เอา เคยมีคนถามหลวง

ปู่ดูลย์ อตุโล ลูกศิษย์รุ่นแรกๆ ของหลวงปู่มั่น มีคนลือกันว่าท่านเป็น

พระอรหนัต์ เขาจงึถามท่านว่า หลวงปูม่โีกรธไหม หลวงปูด่ลูย์ตอบสัน้ๆ 

ว่า “มี แต่ไม่เอา” ไม่เอาเพราะว่ามีสติเห็นความโกรธและมีปัญญารู้ว่า

มันไม่น่าเอา 

เพราะฉะนั้นเวลาที่มีความเจ็บความปวดเกิดขึ้น กายเจ็บกายปวด

ก็จริง แต่ไม่จ�าเป็นว่าใจจะต้องเจ็บต้องปวดด้วย ท่านอาจารย์พุทธทาส

ยกตวัอย่างว่า เวลามดีบาดนิว้ ถ้ารูส้กึว่ามดีบาดฉนั จะรูส้กึเจบ็มากกว่า

คนทีม่องว่ามดีบาดนิว้ คนทีค่ดิว่ามดีบาดฉัน อนัน้ีเป็นเพราะไม่มีสต ิจงึ

ปรุงตัวฉันเกิดขึ้น แล้วเกิดความส�าคัญมั่นหมายตามมาว่าฉันเจ็บ ก็เลย

ทุกข์ แต่ถ้ามีสติ ก็เห็นมีดบาดนิ้ว หรือเห็นความปวดเกิดขึ้นที่นิ้ว จะ

รู้สึกปวดน้อยกว่า เหมือนอาจารย์ก�าพลที่พิการแต่กาย แต่พอไปคิดว่า

ฉันเป็นคนพิการ ใจก็เลยพิการไปด้วย จึงเป็นทุกข์มาก กายพิการนั้น
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รกัษายาก แต่ใจพกิารรกัษาง่าย อย่างอาจารย์ก�าพล ไม่มทีางรกัษากาย

ที่พิการ จะต้องพิการตลอดชีวิต เพราะไม่มีเทคโนโลยีที่จะรักษาให้หาย

ได้ แต่ความพิการในใจของอาจารย์ก�าพลนั้นหายได้ และสามารถหาย

ได้รวดเร็วฉับพลันทันทีที่สติและปัญญาเกิดขึ้น

ความเจ็บป่วยทางกายบางอย่างรักษายาก เพราะเทคโนโลยีมี 

ข้อจ�ากัดในบางโรคและในบางระยะของโรค แต่ความเจ็บป่วยทางใจนั้น

หลุดได้ง่ายถ้าเรารู้วิธี ใครๆ ก็ท�าได้ ไม่ใช่พระเท่านั้นที่ท�าได้ กายของ

คนเรามันมีแต่จะเสื่อมลงไป แต่ใจนั้นใช่ว่าจะต้องเสื่อมลงตามวัย มัน

สามารถเจริญงอกงามขึ้นตามวันเวลาได้ ในขณะที่กายก�าลังเสื่อมลงๆ 

แต่เราสามารถรักษาที่ใจหรือท�าใจให้ดีขึ้นได้เรื่อยๆ ด้วยการมีสติ ไม่ให้

ความทุกข์ ความเจ็บปวดมาครอบง�าใจคือ เห็นแต่ไม่เข้าไปเป็น เห็น

ความเจ็บแต่ไม่เป็นผู้เจ็บ 

ฟังแล้วอาจจะเข้าใจยาก แต่ถ้าเราปฏิบัติก็จะเริ่มเห็น ต้องฝึกจาก

การเหน็ความคิดก่อน เหน็ความคิดรู้ทนัความคดิ ต่อไปกจ็ะรูท้นัอารมณ์

ความรู้สกึ อารมณ์ความรูส้กึนีล้ะเอยีดอ่อนกว่าความคดิ เวลาคดิเราคดิ

เป็นค�า คิดเป็นภาพ จึงรู้ทันง่าย แต่เวลาเกิดอารมณ์ความรู้สึกขึ้นมา 

บางทีมันเป็นเหมือนกับอะไรที่หมองมัวหนักอ้ึงอยู่ข้างใน ไม่เป็นค�า 

ไม่เป็นภาพ มันจับต้องได้ยาก แต่ถ้าเรามีสติที่ว่องไว ก็จะรู้ทันมัน แล้ว

ปล่อยวางทันที ไม่เข้าไปยึดติดถือมั่น นั่นคือ เห็นความเจ็บแต่ไม่เป็น 

ผู้เจ็บ เห็นความกลัวแต่ไม่เป็นผู้กลัว เห็นความท้อแต่ไม่เป็นผู้ท้อ เห็น

ความโกรธแต่ไม่เป็นผู้โกรธ เราเป็นสุขได้ด้วยสติ 

อกีวธิหีนึง่คอื ปัญญา ได้แก่ ความรูค้วามเข้าใจในความเป็นจรงิของ

ชีวิต รู้และเข้าใจว่าสังขารมันเป็นอย่างนี้เอง เราทุกข์เพราะเราไม่เห็น
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ความเป็นจริงของชีวิต เราไปยึดว่า มันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ มันจะ

ต้องยั่งยืน เราจะต้องสบายไปตลอด แต่เมื่อมันไม่เป็นไปตามใจเรา แต่

เป็นไปตามธรรมชาติ คือมีขึ้นมีลง มีเจริญก้าวหน้า มีเสื่อมถอย เจริญ

ขึ้นนี่ไม่เท่าไร แต่พอมันเสื่อมทรุดไม่ถูกใจเรา เราก็ทุกข์ทันที

หากเราไม่ยอมรับความจริงว่าสังขารก�าลังเสื่อมถอย เราก็จะทุกข์

เวลาล้มป่วย และที่เรายอมรับความเจ็บป่วยไม่ได้ ก็เพราะเรายึดติดถือ

มั่นว่าร่างกายนี้เป็นของเรา เราบังคับได้ และมันต้องเป็นสุขอย่างเดียว 

แต่ถ้าเรามีปัญญาเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเรา บังคับมันไม่ได้ และต้อง

เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัย ไม่ได้มีแต่สุขอย่างเดียว แต่แฝงไป

ด้วยทุกข์ ถ้าเรารู้เช่นนี้เราก็ไม่ทุกข์เมื่อเจ็บป่วย เรายอมรับได้เพราะรู้

ว่ามันเป็นเช่นนั้นเอง 

จะว่าไปแล้ว ไม่มอีะไรทีจ่ะท�าให้เราเหน็ความจรงิได้ดกีว่าความเจบ็

ป่วย เพราะตอนทีเ่ราสบาย เรากค็ดิว่าความสบายจะอยูก่ับเราไปตลอด 

ความสบายท�าให้เราไม่เห็นความจริงของธรรมชาติที่ต้องเสื่อมต้องทรุด 

นอกจากนั้นความสุขสบายยังท�าให้เราหลงเข้าใจว่า ชีวิตนี้ สังขารนี้  

น่ายึดมั่นถือมั่น เพราะมันสบาย แต่เมื่อเกิดความเจ็บความป่วยขึ้น  

มันช่วยเตือนใจให้ตระหนักถึงเห็นสัจธรรมว่า สังขารร่างกายนี้ไม่น่ายึด

และไม่น่าเอาว่าเป็นของเราเลย

เมือ่สงัขารหรอืร่างกายเจบ็ป่วย เรากพ็บว่า ประการท่ีหนึง่ มันไม่ใช่

ของเรา เราควบคุมมันไม่ได้ ประการที่สอง มันไม่น่าเอา ไม่น่ายึดมา

เป็นของเรา ความจริงสองข้อนี้ท�าให้เราค่อยๆ ปล่อย ค่อยๆ วาง เวลา

เราหยิบของชิ้นหนึ่งขึ้นมา ทีแรกก็รู้สึกว่ามันนุ่ม เย็น จับสบาย พอมัน

เริ่มร้อนขึ้นเราก็รู้แล้วว่า จับไม่ได้แล้ววางดีกว่า ถ้ามันไม่ร้อน เราก็ยึด

เคร
ือข

่ายพ
ุทธ

ิกา



88

จับมันเรื่อยไป แต่ที่จริงมันมีความร้อนแฝงอยู่ พอจับแน่นๆ ก็จะรู้สึก

ร้อนในที่สุด แต่พอวางก็ท�าให้สบาย ร่างกายของเราก็เช่นกัน มันเคย

สขุสบาย แต่ไม่ช้าไม่นานกต้็องป่วย ต้องเจบ็ อย่างทีโ่ยมประสบอยูต่อน

นี้ ยิ่งกว่านั้นในที่สุดมันก็ต้องแตกดบั พูดง่ายๆ คือตาย นี่เป็นธรรมชาติ

ของมัน ถ้าเราตระหนักถึงความจริงข้อนี้ เราก็จะไม่หวงแหนมันต่อไป 

แต่จะวางมันลงไป ไม่ยึดถือให้เป็นทุกข์

อีกวิธีหนึ่งที่ช่วยได้ก็คือ การมองในแง่บวก เมื่อ ๒-3 เดือนก่อน

อาตมาไปอบรมเรื่องเผชิญความตายอย่างสงบที่ภาคใต้ อบรมเสร็จก็ให้

คนที่ร่วมอบรมไปเยี่ยมคนเจ็บที่โรงพยาบาล มีคนหนึ่งไปเจอเด็กหญิง

คนหนึ่งอายุ 14 ปี หัวล้านเพราะผมร่วงหมดเลย เนื่องจากไปฉายแสง

มา อาสาสมัครถามวา่เขาป่วยเป็นอะไร เด็กบอกว่าเป็นมะเร็งสมอง แต่

ว่าเด็กมีสีหน้าแช่มชื่น พูดคุยเป็นปกติธรรมดา ถามไปถามมาเด็กบอก

ว่า ตนเองโชคดี ถามว่าโชคดีอย่างไร เด็กตอบว่า โชคดีที่ไม่เป็นมะเร็ง

มดลูก เพราะว่ามีญาติเป็นมะเร็งมดลูก เขาทุกข์ทรมานมากเลย เธอ

บอกว่า ตัวเองโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมอง

อาสาสมัครบอกว่าพอได้ยินเด็กพูดอย่างนี้ ก็ได้คิดขึ้นมา คืนก่อน

หน้านีเ้ธอเล่าว่า มคีวามทกุข์มาก จ�าไม่ได้ว่ายิม้ครัง้สดุท้ายเมือ่ไร เพราะ

มีปัญหาครอบครัวและอาชีพการงาน แต่พอเธอเห็นเด็กคนน้ีหน้าตา 

ยิ้มแย้มทั้งๆ ท่ีเป็นโรคร้ายถึงตาย ปัญหาของเธอเล็กน้อยกว่าของเด็ก

คนนี้มาก แต่กลับทุกข์มากกว่า พอมาเจอเด็กคนนี้ ความทุกข์เธอลดลง

ไปเยอะเลย 

อันนี้เป็นการมองตามหลักพระพุทธศาสนาเหมือนกันคือ การมอง

ให้เป็นกศุล มหีลายคนท่ีมองแบบน้ีแล้วกอุ็ทานว่า โชคดทีีฉ่นัเป็นมะเรง็ 
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เพราะว่าตอนที่ไม่เป็นมะเร็ง ไม่รู้ความหมายของชีวิต ใช้ชีวิตไปเรื่อย

เปื่อย พอรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็ง ไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ จึงเริ่มตั้งหลัก หัน

มาสนใจธรรมะ หันมาสนใจครอบครัว หันมาท�าสมาธิ ก็พบว่า ชีวิตมี

คุณค่าและค้นพบความสุขจากภายใน แต่ก่อนมัวแต่เที่ยวสนุกสนาน

เพราะคิดว่า ความสุขนั้นอยู่นอกตัว แต่มะเร็งท�าให้เขาหันมาฝึกจิตฝึก

ใจ จนมาพบว่า ความสุขอยู่ที่ใจ ถ้าไม่เป็นมะเร็งก็คงไม่พบความจริงข้อ

นี้ เขาก็ซาบซึ้ง รู้สึกขอบคุณมะเร็งที่ท�าให้เขาค้นพบสิ่งส�าคัญ ตรงกับที่

พระพุทธเจ้าตรัสว่า ผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบ เราต้อง

ฝึกท�าตรงนี้ให้ได้ ถึงแม้จะประสบทุกข์แต่ก็หาสุขพบ คือ สุขท่ามกลาง

ความทุกข์ เรียกว่า รู้จักใช้ความทุกข์ให้เป็นประโยชน์ เพราะในทุกข์ 

มีสุข ส่วนในสุขก็มีทุกข์

 อาหารอร่อยเมื่อเรากินเข้าไปนานๆ ก็ย่อมเบื่อ กินติดต่อกัน 

ทุกมื้อๆ สักเดือนหนึ่งก็จะเอียน อันนี้เรียกว่า ความไม่อร่อยแฝงอยู่ใน

ความอร่อย อิริยาบถที่สบาย ไม่ว่าจะเป็นท่านั่ง ท่านอน ปล่อยขา ห้อย

ขา หรือนั่งเอนหลัง ลองนั่งไปนานๆ ก็จะเริ่มปวดเมื่อย พระพุทธเจ้าจึง

ตรัสว่า ความทุกข์อยู่ในความสุข ไม่มีอะไรที่ท�าให้สุขไปตลอด ในทาง

ตรงกันข้าม ในความทุกข์ก็มีความสุข ธรรมชาตินั้นยุติธรรม ในสุขมี

ทุกข์ ในทุกข์มีสุข เป็นหน้าที่ที่เราต้องหาดูว่า ในทุกข์มีความสุขอย่างไร 

หลายคนพบความจริงดังกล่าวในขณะที่ตัวเองเป็นทุกข์เพราะโรคภัยไข้

เจ็บ ก็เลยท�าให้เรียนรู้ที่จะอยู่กับตนเอง และพบความสุขแม้ในขณะที่

ป่วยได้ มีความสุขจากการท�าสมาธิ มีความสุขที่ได้อยู่ใกล้ชิดครอบครัว 

มคีวามสขุทีไ่ด้ท�าส่ิงทีต่วัเองรกั มนัอยูใ่นวสัิยทีเ่ราจะค้นพบได้ พระพทุธเจ้า

จึงตรัสว่า แม้กายกระสับกระส่ายแต่ใจไม่กระสับกระส่ายก็ได้ 
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 อาตมาอยากชวนโยมลองดูว่าเราจะท�าใจให้เป็นสุขหรือไม่ทุกข์ได้

อย่างไร ด้วยการท�าใจให้มีสมาธิ ไม่ไปรับรู้ความเจ็บปวดหรือความไม่

สบายทางกาย ไม่ปล่อยให้ความคิดฟุ้งซ่านเข้ามาครอบง�าจิต ไม่ปล่อย

ให้ความกังวลในอนาคตเข้ามาครองใจ หรือไม่ก็ใช้สติเพื่อช่วยให้รู้ทัน

ความรู้สึกนึกคิด พยายามอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุด อยู่แต่ละวันให้ดีที่สุด 

อยู่แต่ละชั่วโมงให้ดีที่สุด อยู่แต่ละนาทีให้ดีสุด ใช้สติรักษาใจให้ปกติ  

มีความสุข มีความผ่อนคลาย อย่าให้เรื่องอดีตหรือเรื่องอนาคตเข้ามา 

รบกวนจิตใจของเรา เพราะอดีตกับอนาคตไม่ใช่ของจริง ของจริงอยู่ท่ี

ปัจจบุนั สิง่ทีเ่ป็นปัจจุบันนัน้อยูใ่นวสิยัทีเ่ราสามารถดแูลได้ในระดบัหนึง่ 

จึงมีความส�าคัญมากกว่าอดีตกับอนาคต มีความสุขอยู่ในปัจจุบันนั้น

ท�าได้ แต่เราจะเปลีย่นอดีตให้เป็นสขุไม่ได้แล้ว หรอืจะไปคาดหวงัอนาคต

ให้เป็นสุขก็ท�าไม่ได้เพราะอนาคตยังไม่มาถึง 

 วิธีที่ช่วยท�าให้จิตของเรามีสติ หรือมีสมาธิคือ ตามลมหายใจ หรือ

ไม่ก็คลึงนิ้วไปเรื่อยๆ อย่าไปคิดควบคุมใจให้สงบ มันจะฟุ้งซ่าน ไปไหน

ก็ช่าง รู้แล้วก็พาใจกลับมา ท�าเล่นๆ อย่าไปคาดหวัง แล้วก็ขอให้ 

อ่อนโยนกบัตวัเองด้วย เพราะเราป่วยกายอยูแ่ล้ว อย่าไปเคีย่วเขญ็จติใจ

ของเราให้เป็นทุกข์ซ�้าอีก ใจจะเผลอ จะฟุ้งไปบ้างก็ไม่เป็นไร อย่าไป

ลงโทษตวัเอง อย่าไปเคีย่วเขญ็ตนเองมากเกนิไป ท�าสบายๆ ท�าเล่นๆ ไป

 ว่างๆ ก็ลองสวดมนต์ดบู้าง การสวดมนต์ช่วยท�าให้ใจเราเป็นสมาธิ 

ไม่ไปหมกมุ่นอยู่กับความเจ็บป่วยหรือความกังวลต่างๆ หรือไม่ก็ลอง

ผ่อนคลายร่างกาย เช่น ส่วนไหนทีเ่จบ็หรอืปวดเมือ่ย เราลองจนิตนาการ

ว่า ร่างกายของเราก�าลังท�างานเต็มที่เพื่อเยียวยาร่างกายส่วนนั้น อาจ

จะนึกภาพว่ามีกองทัพพยาบาลก�าลังเข้าไปช่วยฟื้นฟูอวัยวะส่วนนั้นให้
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กลบัมาเป็นปกติ บางคนอาจจะนกึภาพเป็นอศัวินทีก่�าลงัต่อกรกบัมงักร

ร้ายซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของโรคภัยไข้เจ็บ ระหว่างท่ีเราจินตนาการน้ัน  

มันเหมือนกับเราก�าลังคุยกับร่างกายของเราเอง ให้ก�าลังใจเขา เพราะ

ว่าเขาก็ก�าลังท�างานเต็มที่อยู่แล้ว โยมลองท�าดู จะช่วยให้ใจผ่อนคลาย 

กายก็ผ่อนคลายด้วย 

 อาตมาอยากให้ก�าลังใจโยมว่า แม้ว่าร่างกายของโยมจะไม่เอ้ือ

อ�านวยให้โยมท�าอะไรหลายๆ อย่างได้เหมือนเดิม แต่ในอีกแง่หนึ่ง นี่ก็

เป็นโอกาสให้โยมได้ฝึกจิตฝึกใจ ให้เกิดสมาธิ มีสติ และเป็นโอกาสที่จะ

ได้เรียนรู้ธรรมะ ท่านอาจารย์พุทธทาสบอกว่า ความเจ็บไข้มาเตือนให้

เราฉลาดข้ึน ฉลาดในเรื่องที่เป็นสัจธรรมของชีวิตหรือกฎธรรมชาติ 

อาตมาอยากเพิ่มว่า อย่าให้เราขาดทุน ถ้าเราป่วย แล้วเราทุกข์ใจ เรา

ก็ขาดทุน แต่ถ้าป่วยแล้วเรารักษาใจไม่ให้ทุกข์ อันนี้เราเสมอตัว แต่ถ้า

เราป่วยแล้วเราพิจารณาจนกระทั่งเกิดปัญญาขึ้นมา เรามีสุขภาพจิตดี

กว่าเดิม อันนี้คือก�าไร แต่อย่างน้อยๆ ก็อย่าให้ขาดทุนคือ อย่าทุกข์

เพราะความเจ็บป่วย อย่างน้อยๆ ก็ให้เสมอตัว คือไม่ทุกข์ ถ้าจะให้ดีก็

ควรมีความสุข ซึ่งเป็นไปได้ 

 เพื่อนของอาตมาคนหนึ่งเป็นมะเร็งเต้านม เธอบอกว่า ช่วง ๒ ปี

สุดท้ายก่อนเสียชีวิตนั้น เป็นช่วงที่เธอมีความสุขมากที่สุด แม้ร่างกาย

จะเจ็บปวด ท�าอะไรล�าบาก แต่ใจกลับมีความสุข เพราะวางใจได้โดย

อาศัยธรรมะ อย่างนี้เรียกว่า เธอได้ก�าไรจากความเจ็บป่วย สามารถที่

จะข้ามพ้นมันได้ แม้กายจะทุกข์ แต่ก็สามารถค้นพบความสุขได้  

เรื่องแบบนี้ต้องอาศัยการฝึกฝน และต้องค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไป อย่าไป 

คาดหวังว่า ฉันจะต้องหาย สบาย จิตใจเป็นสุขในวันนี้วันพรุ่ง เราต้อง
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ให้เวลาและให้โอกาสแก่ตัวเราเองที่จะค่อยๆ ฝึกฝนและเรียนรู้ แต่ขอ

ให้มั่นใจได้ว่า ในจิตใจของโยมมีศักยภาพท่ีจะเข้าถึงสิ่งเหล่าน้ีได้ และ

เมื่อใจสบายก็ช่วยท�าให้กายสบายไปด้วย เหมือนบางคนพอเขาปฏิบัติ

ธรรม มีสมาธิมากขึ้น เขาแทบไม่ต้องพึ่งยาระงับปวดเลย เพราะกาย

มันปวดน้อยลง ตอนนี้กายของโยมอาจจะยังอยู่ในสภาวะฟื้นฟู แต่ว่าใจ

ของโยมสามารถที่จะเจริญก้าวหน้า หรือพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว ในที่สุด

ก็จะมาช่วยฟื้นฟูอุดหนุนกายให้ดีขึ้นได้ 

 ขณะเดียวกนักอ็ย่าลมืว่าเราควรใช้โอกาสนีเ้ตอืนใจให้ตระหนกัและ

ยอมรับถึงความจริงของชีวิต โดยเฉพาะความเป็นทุกข์ ความไม่เท่ียง 

ความไม่จีรัง ทุกเชา้เมือ่ตืน่ขึ้นมา กข็อใหโ้ยมพิจารณาว่า ความเจบ็ปว่ย

ก�าลังมาสอนโยมว่า ชีวิตเป็นอย่างนี้เอง ธรรมชาติของสังขารเป็นอย่าง

นี้เอง มองความเจ็บป่วยว่าเป็นเสมือนครูที่ก�าลังให้การบ้านแก่เราว่า  

ท�าอย่างไรเราถึงจะไม่ทุกข์แม้ว่ากายจะเจ็บจะป่วยก็ตาม นี่คือการบ้าน

ที่สังขารก�าลังมอบให้แก่เรา ถ้าระลึกอย่างนี้อยู่เสมอ อาตมาแน่ใจว่า  

สักวันหนึ่งโยมจะสามารถเข้าใจ และฉลาดข้ึนอย่างท่ีท่านอาจารย์พุทธ

ทาสกล่าวไว้ ซึ่งจะช่วยให้เป็นทุกข์น้อยลง อาตมาขอฝากไว้เท่านี้ คิดว่า

โยมได้ฟังได้อ่านมามากแล้ว อาตมาเพียงแต่มาย�้า มาเตือนและมาให้

ก�าลังใจ 

 เชื่อว่าครอบครัว สามี ลูกๆ และญาติพี่น้อง รวมทั้งหลานๆ ก็ยินดี

ทีจ่ะช่วยเหลือและเป็นก�าลังใจให้แก่โยมด้วย ขณะเดยีวกนันีก่เ็ป็นโอกาส

ทีเ่ขาจะได้เรยีนรูไ้ปพร้อมๆ กบัโยมด้วย ในเรือ่งธรรมชาตขิองชวีติ ไม่ว่า

จะเป็นอนจิจงั ทกุขงั อนัตตา เรยีนรู้แม้กระทัง่ความตายอนัเป็นธรรมดา

ของชีวิต 
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 ขอให้ระลึกว่าความตายนั้นเกิดขึ้นกับเราทุกขณะ พระพุทธเจ้า 

ตรัสว่าความตายมีอยู่ในชีวิต ในทุกขณะมีความตายเกิดขึ้นแล้ว เซลล์

ในร่างกายเราตายตลอดเวลา นักวิทยาศาสตร์ค�านวณว่ามีเซลล์ถึงห้า

หมืน่ล้านเซลล์ในร่างกายเราตายทุกวนั ขณะเดียวกนัความสูญเสียความ

พลัดพรากก็เกิดขึ้นกับเราทุกขณะ จะเรียกว่าเป็นความตายอย่างหนึ่ง

ก็ได้ ไม่ใช่ว่าต้องล้มป่วยเสียก่อนจึงจะนึกถึงความตาย แม้กระทั่งคนที่

มีสุขภาพดีก็ควรระลึกถึงความตาย รวมทั้งการสูญเสียการพลัดพราก 

เช่น มีรถแล้วรถหายก็เรียกว่าตาย คือตายจากความเป็นเจ้าของรถคัน

นัน้ หรอืเป็นคนเรยีนเก่งแต่วนัหนึง่เกดิสอบตก กเ็รยีกว่าตายจากความ

เป็นผู้เก่ง กลายเป็นผู้พ่ายแพ้ กลายเป็นผู้ล้มเหลว นี่ก็คือความตาย

เหมือนกัน 

 อย่านึกว่าความตายมันรอเราอยู่ข้างหน้า แท้จริงมันเกิดขึ้นกับเรา

ทุกขณะ ปัญหาคือว่า เราจะอยู่กับมันอย่างไรโดยที่ไม่ทุกข์ และถ้าเรา

สามารถอยู่กับความตายในทุกขณะได้โดยใจไม่ทุกข์ ความตายจะกลาย

เป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลย เป็นเรื่องที่ไม่ส�าคัญ ไม่น่ากลัว กลายเป็นเรื่อง

ธรรมดา เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เกิดขึ้นกับเราทุกคน เป็นวัฎจักรของ

การเกิดดับท่ีต้องเกิดข้ึนไม่มีท่ีส้ินสุดจนกว่าเราจะหลุดพ้นหรือบรรลุ

นิพพาน 

 ส่วนเรื่องตายแล้วจะไปไหนไม่ส�าคัญเท่ากับการท�าใจให้สบายและ

เป็นสขุในทกุขณะจวบจนวาระสดุท้าย คนทีป่่วยหนกัใกล้จะตาย ถ้ารูส้กึ

ผิด หรือห่วงลูกหลาน ห่วงสมบัติ จะทุรนทุรายกระสับกระส่าย แต่คน

ที่ใจเป็นบุญ ปล่อยวางทุกอย่าง นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บุญกุศลอยู่เป็นนิจ 

เขาจะยอมรบัความตายได้อย่างสงบ ใจไม่เป็นทกุข์ อนันีเ้ป็นสิง่ทีแ่น่นอน
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ว่า การท�าจิตให้เป็นกุศลนั้นประเสริฐ และเห็นผลได้ชัดเจน คุณภาพ

ชีวิตหรือคุณภาพจิตของคนสามารถวัดกันตอนใกล้ตายว่าแตกต่างกัน

อย่างไร แม้แต่เด็กก็ท�าได้ 

 มีเด็กอายุ 1๐ ขวบ เป็นมะเร็งเม็ดเลือด วันสุดท้ายของชีวิต เขา

มีอาการหนัก ถามพยาบาลด้วยความกลัวว่า “ผมจะตายแล้วหรือ” 

พยาบาลบอกว่า “หนูไม่ต้องกลัว หนูเป็นคนกล้าหาญ ให้ระลึกถึงท่าน

อาจารย์พุทธทาส ท่านรออยู่ข้างหน้าแล้ว หนูก้าวไปข้างหน้าได้เลย  

แม่และพยาบาลจะช่วยหนูอยู่ ไม่ต้องห่วง” เด็กคนนี้รู้จักท่านอาจารย์

พุทธทาส พอได้ยินชื่อท่านก็เกิดก�าลังใจ ในที่สุดก็ไปอย่างสงบ ไปไหน

เราไม่รู ้แต่ทีเ่รารูค้อืเขาไปอย่างสงบ เพราะว่าเขาวางจติวางใจไว้ด ีเพราะ

ฉะนัน้การนกึถงึสิง่ทีด่งีาม มปีระโยชน์แน่นอน อย่างน้อยกท็�าให้สามารถ

ผ่านช่วงสุดท้ายของชีวิตไปได้อย่างราบร่ืน อย่าไปนึกว่าเป็นเร่ืองยาก 

แม้เด็ก 3 ขวบก็สามารถท�าได้ 

 พยาบาลทีข่อนแก่นเล่าให้ฟังว่า มเีดก็คนหนึง่เป็นมะเรง็ วนัสุดท้าย

ของชีวิตเขากระสับกระส่ายตลอดเวลา พยาบาลเรียนจิตวิทยาเด็กจึง

เข้าใจความรู้สึกของเด็ก เธอรู้ว่าเด็กชอบอุลตร้าแมน จึงพูดชวนเด็กว่า 

ไปซื้ออุลตร้าแมนกันไหม เดี๋ยวพี่จะพาหนูไปซื้ออุลตร้าแมน เด็กได้ยิน

กพ็ยกัหน้า แล้วพยาบาลกช็วนเดก็จนิตนาการตาม พดูน�าเด็กไปซ้ือของ

เล่น บางช่วงพยาบาลกถ็ามว่าตอนนีเ้ดนิไปถงึไหนแล้ว เดก็กบ็อกว่าเดนิ

ไปถงึสนามเดก็เล่นแล้ว เดก็จนิตนาการว่าเดนิไปเรือ่ยๆ จนถงึศนูย์การค้า 

ในจินตนาการเด็กเห็นของเล่นเยอะแยะ รวมท้ังอุลตร้าแมน พยาบาล

ถามว่า อลุตร้าแมนสอีะไร เดก็กเ็ล่าให้ฟัง ในทีส่ดุกซ็ือ้อุลตร้าแมนเอกซ์ 

ซึง่เป็นรุน่ทีเ่ขาชอบ หลงัจากนัน้พยาบาลกช็วนไปกราบหลวงพ่อโตทีส่คีิว้ 
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ซึ่งแม่เคยพาเด็กไปท�าบุญ พยาบาลน�าจินตนาการเด็กไปได้ประมาณ 

สิบห้านาที หลังจากนั้นเด็กก็สงบ หายกระสับกระส่าย สองสามชั่วโมง

ต่อมาเด็กกเ็สยีชวีติอย่างสงบ โดยไม่ต้องพึง่ยาระงบัปวดมาก เรือ่งอย่าง

นีเ้ราอย่าไปคดิว่าเป็นเรือ่งยากสดุวสิยั อย่าไปคดิว่าเราไม่ได้ปฏบิตัธิรรม

มามากมายจะท�าได้อย่างไร เราทุกคนท�าได้ทั้งนั้น

 อาตมาขอพูดคุยเพียงเท่านี้ ขอให้โยมรักษากายให้ดี รักษาใจให้

เข็มแข็ง จิตใจปลอดโปร่ง เบาสบาย ได้มีโอกาสสัมผัสกับความสงบเย็น

ภายใน และหลุดพ้นจากความทุกข์เป็นล�าดับ จนกระทั่งไม่เป็นทุกข์กับ

อาการที่เป็นอยู่ในขณะนี้ ขออนุโมทนาด้วย 
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บทสนทนา ๒

เผชิญความตายด้วยใจกุศล

ตอนนี้ลูกหลานมาช่วยให้ก�าลังใจโยม อาตมาก็มาให้ก�าลังใจโยม

ด้วยเช่นกัน ตอนนี้ร่างกายของเราพยายามอยู่แล้วที่จะสู้กับความ 

เจ็บป่วย แต่ว่าอย่าปล่อยให้เป็นเรื่องของกายอย่างเดียว ใจของเราก็

ส�าคัญเหมือนกันในการสู้กับความเจ็บป่วย ถ้าท�าใจดีๆ นึกถึงสิ่งที่ดีๆ 

เป็นบุญกุศล ก็จะช่วยให้ทุกขเวทนาผ่อนคลายลงได้ 

ขอให้โยมนึกถึงสิ่งที่ดีๆ ที่โยมได้เคยบ�าเพ็ญมา อย่างเช่น โยมชอบ

ท�าบุญ การท�าบุญนี้แหละเป็นความดีท่ีอยากให้โยมนึกถึงเอาไว้เสมอๆ 

โยมชอบสร้างพระพทุธรปู กข็อให้ระลกึถงึพระพทุธรปูทีโ่ยมได้ถวายแก่

วัดต่างๆ เวลาเกิดทุกขเวทนาก็ให้นึกถึงพระพุทธรูปที่โยมได้สร้างถวาย

ให้แก่พระศาสนา นกึถงึพระพกัตร์ของพระพุทธรปูท่ีโยมได้ถวาย พยายาม

นึกและจ�าให้ประทับแน่นในใจ เพราะว่าเวลาท่ีเห็นพระพุทธรูปท่านยิ้ม

ด้วยเมตตา รอยย้ิมและความเมตตาของพระพุทธเจ้านี้แหละที่จะช่วย

ท�าให้เราเกิดก�าลังใจที่จะเอาชนะทุกขเวทนาได้ ในยามนี้พระพุทธรูปที่

แสดงธรรมแก่นายลิขิต ธนสารสมบัติ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ๒54๘
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โยมสร้างถวายจะมาช่วยโยม มาเป็นที่พึ่งของโยมได้ จึงขอให้นึกถึง

พระพุทธองค์อยู่บ่อยๆ เวลารู้สึกตัวแม้จะไม่เจ็บไม่ป่วยก็นึก ก่อนจะ

หลบักน็กึ ต่ืนขึน้มาจ�าได้เม่ือไหร่กน็กึถึงพระพทุธรปูทีโ่ยมได้สร้างถวาย 

แล้วความเมตตากรุณาของพระองค์ รวมทั้งความปีติอิ่มเอิบจากการที่

โยมได้ท�าบุญเอาไว้จะช่วยให้โยมมีก�าลังใจ 

บุญกุศลที่โยมได้ท�าไว้มีมากมายที่ควรจะภาคภูมิใจ ไม่ว่าจะสร้าง

พระไตรปิฎก สร้างศาลา สร้างห้องน�้า สร้างกุฏิให้แก่พระสงฆ์ ทั้งหมด

นีเ้ป็นบญุกุศลทีม่อีานสิงส์มาก บญุเหล่านัน้ไม่ไปไหน แต่อยูท่ีใ่จของโยม

แล้วล่ะ อยู่ที่ใจถ้าไม่นึกถึงก็มีประโยชน์น้อยลง ก็ขอให้นึกถึงบุญกุศลไว้

ด้วย จะช่วยให้โยมมีความมั่นใจ จะไม่กลัวว่าข้างหน้าจะมีอะไร เพราะ

ว่าบุญกศุลนีแ้หละทีร่อเราอยูข้่างหน้า พระพุทธเจ้าตรสัว่าบญุกศุลเหมือน

กับญาติพ่ีน้องที่เราจากไป เวลาเรากลับไปหาญาติพี่น้อง ญาติพี่น้องก็

ต้อนรบัด้วยความดใีจทีเ่ราได้กลบัมา บญุกศุลก็คอยต้อนรับเราอย่างน้ัน

เหมอืนกนั เพราะฉะนัน้โยมไม่ต้องกลวัข้างหน้าว่าจะเกดิอะไรข้ึน เพราะ

ข้างหน้ามีบุญกุศลคอยรับรองต้อนรับอยู่ ขอให้โยมมั่นใจในความดีที ่

ได้ท�าไว้ ความมั่นใจจะท�าให้โยมไม่มีอะไรต้องกลัวข้างหน้า 

ขอให้โยมภูมใิจว่าตัง้แต่เราได้มชีวิีตเกดิมาเป็นมนษุย์เราได้ท�าความ

ดีไว้มากมาย ในฐานะพุทธศาสนิกชน เราก็ได้ท�าบุญอุปถัมภ์บ�ารุงพระ

ศาสนา ในฐานะที่เป็นลูก เราก็เป็นลูกที่ดีของแม่ของพ่อ ได้ท�าความดี

ตอบแทนผูม้พีระคณุ อนันีเ้ป็นเรือ่งทีเ่ราควรภาคภมิูใจ นอกจากนัน้โยม

ยังได้ท�าความดีในฐานะที่เป็นพ่อ ได้เลี้ยงลูกให้เติบโต ไม่ใช่เติบโตแต่

ร่างกาย แต่ว่าเติบโตทางจิตใจด้วย ให้เขาได้รู้จักคุณงามความดีและมี

ความรู ้สามารถทีจ่ะเลีย้งตวัเองได้จนเราไม่ต้องกงัวล แล้วเขากย็งัท�าความ
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ดี ได้รู้จักพุทธศาสนา ได้ช่วยน�าพากันอุปถัมภ์ค�า้จุนพุทธศาสนา อันนี้

ก็เป็นเรื่องที่โยมควรจะภาคภูมิใจ ในฐานะที่เราเป็นพ่อก็คงไม่มีอะไรน่า

ภาคภูมิใจย่ิงกว่าได้ท�าบุญกับลูกๆ ให้ลูกเขาได้เป็นคนดีจนกระทั่งตอน

นีโ้ยมก็หายห่วงได้แล้ว ความดเีหล่าน้ีขอให้โยมระลกึถงึอยูเ่สมอๆ เพราะ

ว่าความภาคภมูใิจนีแ้หละทีจ่ะช่วยให้เราผ่านพ้นความเจบ็ความปวดต่างๆ 

ไปได้ 

นอนอย่างนี้อย่าไปห่วงว่าตัวเองว่าจะอยู่อย่างไร อย่าไปนึกกลัวว่า

จะอยู่คนเดียว ลูกๆ รวมทั้งภรรยาและญาติมิตรจะอยู่ข้างๆ โยม  

คอยเป็นก�าลังใจให้โยม อย่าไปห่วงอย่าไปกลัวว่าเราจะเป็นภาระให้แก่

เขา ลูกๆ หลานๆ ภรรยาเขามีความภูมิใจที่ได้อยู่ช่วยเหลือข้างๆ โยม 

อย่าไปกลัวว่าเขาจะทิ้งเรา อันนี้ไม่มีหรอก เขาจะอยู่กับเรา จะร่วมทุกข์

ร่วมสุขกับโยม ขอให้มั่นใจได้ อย่าไปห่วงว่าตัวเองจะเป็นภาระแก่ใคร 

หรือกลัวว่าจะถูกทิ้งให้อยู่คนเดียว เราได้ท�าความดีมาเยอะแล้ว ตอนนี้

ความดกี�าลังตอบสนอง ลูกหลานและภรรยาก�าลงัมาช่วยกนัดแูล พร้อม

จะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเรา 

แม้จะเจบ็จะปวดอย่างไร กอ็ย่าถอืว่าก�าลงัใช้กรรม ให้คดิว่าในขณะ

ที่เรายังมีลมหายใจอยู่เรายังสามารถที่จะสร้างกรรมดีได้ อย่าไปคิดว่า

เราต้องมาอยู่อย่างทุกข์ทรมานเพ่ือใช้กรรม อย่ารู้สึกทดท้อเบื่อหน่าย 

ให้คดิว่าทกุขณะทีเ่รามลีมหายใจหมายถึงโอกาสทีเ่ราจะยงัท�าความดไีด้ 

แม้ก�าลงันอนเจ็บอยูเ่รากม็โีอกาสท�าความดไีด้ ไม่ใช่ว่าท�าอะไรไม่ได้เลย 

ไม่ใช่ว่าก�าลังมาอยู่แบบใช้กรรม ทุกขณะที่มีลมหายใจคือโอกาสที่จะ

สร้างความด ีอย่างโยมอยูอ่ย่างนีก้ย็งัสามารถท�าบญุได้เยอะ อย่างคราวที่

แล้วโยมก็ได้ท�าบุญด้วยการให้ทาน สร้างห้องน�า้ให้กับวัด และตอนนี้ที่
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วัดก�าลังสร้างห้องน�้าที่โยมได้ถวายให้ ใกล้จะเสร็จแล้ว เสร็จเม่ือไหร่ก็

จะมาบอกให้โยมได้รู้ 

บญุกศุลเหล่านีโ้ยมสามารถท�าได้ทกุขณะทีม่ลีมหายใจ เพราะฉะนัน้

อย่ารู้สึกท้อแท้ อย่ารู้สึกเบื่อหน่าย อย่าคิดว่าตอนนี้ก�าลังเป็นภาระแก่

ใคร โยมไม่ได้เป็นภาระแก่ใครเลย ไม่เป็นภาระแม้กระทั่งแก่ตัวโยมเอง 

เพราะว่าโยมยังสามารถท�าความดีได้ด้วยการให้ทาน แม้ว่าจะใส่บาตร

ไม่ได้ แต่ก็ยังสามารถอุทิศสมบัติที่ตนมี เพื่อเป็นบุญกุศลได้ โยมยัง

สามารถท�าความดีได้ด้วยการรักษาใจให้ปกติ อยู่กับความทุกข์แต่ว่า

สามารถที่จะอาศัยทุกข์นี้แหละมาเป็นเครื่องสอนใจเรา ให้ระลึกว่าขณะ

นี้ความทุกข์ก�าลังบอกกับเราว่าสังขารนี้มันไม่น่าเอาไม่น่ายึด ถ้ายึดมัน

ก็เป็นทุกข์ พิจารณาอย่างนี้ดูก็ได้ว่าทุกขณะธรรมะก�าลังแสดงให้เราได้

เห็นจากสังขารที่ก�าลังเป็นอยู่

 สังขารนี้เขาได้รับใช้เรามาช้านานแล้ว เราจะไปไหนเขาก็เดินเหิน

ให้เรา เราจะกิน เขาก็หาของมาตักใส่ปากให้เรากิน เขาช่วยเราหลาย

อย่างแล้ว และตอนนี้เขาก็ก�าลังช่วยเราอีกอย่างหนึ่งก็คือแสดงธรรมให้

เราเห็นว่าสังขารนี้มันไม่น่าเอา ไม่น่ายึดถือ ที่ผ่านมาเราใช้สังขารนี้มา

มากแล้ว ถ้าถึงเวลาเขาจะไม่อยากอยู่กับเรา ก็ต้องปล่อยไป อย่าไปยึด 

ถ้าเขาไม่อยากอยู่กับเราหรือถึงเวลาที่เขาต้องไปก็ให้เขาไป ถ้าเราจะยึด

เอาไว้ ก็เป็นทุกข์ ถ้าเราอยากจะยึดอยากจะให้เป็นตามใจเรา เราก็จะ

เจ็บปวด ขอให้ลองมองความเจ็บปวดของสังขารว่า เขาก�าลังจะมาสอน

มาบอกเราว่าอย่าไปยึด ให้ปล่อยวาง ถ้าโยมพิจารณาอย่างนี้แล้วก็เป็น

บุญได้เหมือนกัน 

ทุกลมหายใจเข้าออกของโยมเมื่อคิดไปในทางที่ดี คิดในทางที่เป็น

กุศล เช่นนึกถึงบุญกุศลที่โยมได้ท�าเอาไว้ แล้วเกิดความปีติสบายใจ อัน
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นั้นแหละคือบุญ นอนอย่างนี้ก็ยังท�าบุญได้ เพียงแค่รักษาใจให้เป็นบุญ

ให้เป็นกุศลและรู้จักปล่อยกับวาง อันนี้โยมก็ท�าได้ ท�าแล้วจิตจะสงบ 

ความทุกข์จะลดน้อยลง 

นอนอยู่อย่างนี้เรายังท�าบุญได้อีกอย่างคือแผ่เมตตา เมตตาให้แม้

กระทั่งเจ้ากรรมนายเวร นอกจากขอขมาเขาแล้ว ก็ให้อโหสิแก่เขาด้วย 

เจา้กรรมนายเวรถ้าม ีกข็อให้เขาได้ประสบกับความสุขได้ไปสูสุ่คต ิอย่า

ไปมีความโกรธความเกลียดเขา ให้เราคิดเสียว่าความเจ็บความปวดท่ี

เกดิขึน้มนัเป็นการชดใช้หรอืชดเชย ทีเ่ราอาจจะล่วงเกนิเขาไว้ บางทเีรา

ก็ไม่รู้ว่าเราได้ล่วงเกินใครไปบ้าง อาจจะท�าให้เขาเจ็บปวด ก็ถือว่าความ

เจ็บความปวดของเรานี้ มันไม่ได้เจ็บปวดเปล่าๆ แต่มันเป็นการชดใช้

หรือชดเชยที่เราอาจจะล่วงเกินเขาไป ให้คิดว่าความเจ็บปวดนี้มันไม่ได้

เกิดขึน้มาลอยๆ แต่มเีพือ่จะช่วยไถ่ถอนเราให้พ้นจากภาระเครือ่งผกูพนั

ทั้งหลาย ถ้าปฏิบัติอย่างนี้ได้ใจก็เป็นบุญ 

พยายามนึกถึงสิ่งที่ดีงามเอาไว้ อย่าไปนึกถึงสิ่งที่ขุ่นข้องหมองใจ 

แม้ว่าจะมีบางคนท�าให้เราขุ่นข้องหมองใจก็ให้อโหสิกรรม อย่าให้ความ

ขุน่ข้องหมองใจตดิค้างอยู่ในจิตใจ ถึงเวลาแล้วทีเ่ราจะต้องละวางสิง่เหล่า

นี้ออกไปจากจิตใจของเรา เหมือนกับเราก�าลังเดินขึ้นเขา ควรเดินให ้

ตวัเบาทีส่ดุ ขอให้นกึว่าโยมก�าลงัจะเดนิขึน้เขา ข้างบนนัน้มพีระพทุธรปู 

จะไปสกัการะบชูาพระพทุธรปูข้างบนกต้็องเดนิให้ตวัเบา แบกของไปให้

น้อยที่สุด จะได้ไม่เหนื่อย ตอนนี้โยมก�าลังจะเดินทางไปสู่ภพใหม่ ก็ขอ

ให้เดนิด้วยใจทีเ่บาทีส่ดุ ความขุน่ข้องหมองใจทัง้หลาย ให้ละวางให้หมด 

ให้อโหสิกรรมแก่คนที่ท�าให้ไม่สบายใจ ส่วนอะไรที่รู้สึกว่าเราท�าไม่ถูก 

ล่วงเกินใครไว้ ก็ขอขมาด้วยเช่นกัน ถ้าท�าได้ก็จะสบายใจ 
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อย่าลืมนึกถึงสิ่งดีงามที่โยมได้ท�ากับศาสนา ได้ท�ากับผู้ที่มีพระคุณ 

เช่น พ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ หรือที่เราได้ท�าไว้กับภรรยา ลูกหลาน นี้เป็น

บุญกุศลอันน่าภูมิใจที่จะไม่สูญเปล่า บุญกุศลเหล่านี้จะช่วยให้เราผ่าน

ความทุกข์ไปได้และจะช่วยให้เราไปสู่ภพใหม่ด้วยความมั่นใจ บุญกุศล

รอเราอยูข้่างหน้าแล้ว ไม่ต้องห่วงข้างหน้า ให้ท�าตอนนีใ้ห้ดทีีส่ดุคอืท�าใจ

ให้เป็นกุศล ทุกลมหายใจของเราคือโอกาสที่จะท�าความดี โอกาสที่จะ

ท�าบุญกุศล โอกาสที่จะปล่อยวางสิ่งต่างๆ ที่ยังคั่งค้างอยู่ เป็นโอกาสที่

จะขอขมา ให้อโหสกิรรม ทัง้แก่คนทีรู่จ้กัและไม่รูจ้กั รวมไปถงึเจ้ากรรม

นายเวรทั้งหลาย เมื่อท�าบุญแล้วก็แผ่ไปถึงทุกๆ คน รวมทั้งเจ้ากรรม

นายเวรด้วย 

เดี๋ยวอาตมาจะท�าสมาธิแผ่เมตตาให้โยม โยมนอนตามสบาย และ

ขอให้เปิดใจรับกระแสแห่งเมตตาจากสมาธินี้ด้วย 

ทุกลมหายใจเข้ากด็ ีออกกด็ ีขอให้มเีมตตากับตวัเองด้วยนะ สังขาร

หรือร่างกายของเรา อย่าไปเผลอโกรธเกลียดเขา ว่าเขาท�าให้เราเจ็บ 

ท�าให้เราปวด ให้มเีมตตากบัสงัขารของเราเองด้วยว่าเขากพ็ยายามอย่าง

เต็มที่สุดความสามารถที่จะช่วยบ�าบัดความทุกข์ความเจ็บความปวดให้

หมดไป จึงขอให้แผ่เมตตาไปถึงสังขารร่างกายของเราทุกส่วนไม่ว่าจะ

เป็นหัวใจ ปอด กระเพาะ ล�าไส้ ตับหรือไต แผ่เมตตาให้ทุกส่วน อย่าง

น้อยเขาก็ได้ช่วยให้เราได้มชีวีติมาจนถงึทกุวนันี ้ขอให้แผ่เมตตา อย่าให้

เขาได้ทุกข์ทรมาน 

การแผ่เมตตาให้กับตัวเองเป็นเรื่องส�าคัญ ถ้าเรารักษาใจของเราให้

มีเมตตาอยู่เสมอ อย่าให้ความโกรธความเกลียดขุ่นเคืองใจมาครองใจ

ของเรา อันนั้นก็เป็นบุญกุศลเช่นกัน ในยามนี้ต้องอาศัยเมตตาด้วย แผ่
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เมตตาให้กับร่างกายของเรา แผ่เมตตาให้กับหัวใจ ปอด ตับ ไต ไส้พุง

ของเรา แผ่เมตตาให้กับใครก็ตาม ที่เคยท�าให้เราขุ่นเคืองใจ แผ่เมตตา

ให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง บุญกุศลอะไรที่ได้ท�าเอาไว้หรือ

ที่ได้ท�าต่อไปก็แผ่ให้เขาไปด้วย อันนี้ก็เป็นบุญที่มีอานิสงส์มหาศาล

ขอให้โยมมั่นใจว่าบุญน้ีแหละที่จะเป็นที่พึ่งพาของโยมได้ อย่างอื่น

เป็นส่วนประกอบ ตอนนี้ยังมีลมหายใจก็เป็นโอกาสที่จะได้ท�าบุญ ทุก

ขณะที่ยังมีลมหายใจก็ขอให้ท�าบุญเรื่อยไป สร้างกรรมดีอยู่เรื่อยไป ถ้า

ท�าอย่างน้ีได้การมานอนป่วยอยูน่ีจ้ะไม่ใช่เป็นการมาใช้กรรม แต่เป็นการ

เอากรรมนี้แหละมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นการสร้างกรรมใหม่ที่ดีเป็น

กศุล ขอให้ท�าเรือ่ยไป แม้ว่าร่างกายจะอ่อนแอแต่ใจเรายงัมกี�าลงัสามารถ

ท�าอะไรได้มากมาย ถ้ามีความตั้งใจอย่างยิ่ง เราก็จะผ่านความล�าบาก

ความทุกข์ความเจ็บปวดไปได้ด้วยดี 
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บทสนทนา ๓

ช่วยผู้ป่วยให้ตายดี

ถึงแม้ว่าโยมจะไม่ได้เป็นหมอหรือเป็นพยาบาล แต่ก็อยากจะให้

ระลึกว่าเราสามารถที่จะช่วยโยมลิขิตได้ เพราะว่าสิ่งที่โยมลิขิตต้องการ

ไม่ใช่แค่ยาบ�าบัดความเจ็บป่วยทางกายเท่าน้ัน แต่ยังต้องการก�าลังใจ 

และต้องการสิง่ทีจ่ะช่วยเสรมิสร้างจติใจให้สงบมัน่คงด้วย เรยีกว่าต้องการ

ทัง้ยาทางกายและยาทางใจ เพราะว่าคนป่วยจรงิๆ แล้วเขาไม่ได้เจบ็ป่วย

ทางกายอย่างเดียว บ่อยครั้งเขาก็เจ็บป่วยทางใจด้วย เช่น มีความทุกข์ 

มีความกังวลและความกลัวสารพัด น้ีเป็นสิ่งที่ลูกหลานหรือภรรยาจะ

ช่วยได้แม้จะไม่ได้เป็นหมอ นัน่คอืการช่วยเหลอืทางจติใจ อย่างเช่นการ

ที่มีลูกหลานมาอยู่กันพร้อมหน้า อันน้ีก็ท�าให้ผู้ป่วยก็มีความอบอุ่นใจ 

บางทคีนป่วยเขาอาจจะกงัวลว่าตนเองอาจจะถกูทอดทิง้หรอืว่าอาจจะอยู่

คนเดียวในวาระสุดท้าย เขาไม่อยากจะไปคนเดียว แต่ถ้าเขารู้สึกว่ามี

คนอยู่กบัเขาตลอดเวลา ๒4 ชัว่โมง เขากจ็ะมีความอบอุน่ใจไม่กลัว คน

เราไม่ว่าจะมีความเข้มแข็งแค่ไหนก็ตาม แต่ว่าในยามนี้จิตใจมีโอกาส

แสดงธรรมแก่ ญาติของนายลิขิต ธนสารสมบัติ  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ๒54๘
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แปรปรวนได้ง่ายเพราะว่าทุกขเวทนาทางกายมันแรง การที่ลูกหลาน 

มาอยู่กันพร้อมหน้า บางทีไม่ต้องท�าอะไรมาก แค่ให้เขาเห็นหน้า บางที

ไม่ต้องพูดอะไร เพยีงแค่ทกัเขาหรอืว่าสมัผสัตวัเขาเบาๆ เพยีงแค่สมัผสั

ตัวก็ให้ความรู้สึกที่ดีนะ มันช่วยได้ ภาษากายบางทีก็มีพลังมากกว่า 

ค�าพูด 

ให้ระลึกด้วยว่าผูป่้วยเขาต้องการสิง่นีต้ลอดเวลาไม่ว่าเขาจะรูส้กึตวั

หรอืไม่ อย่าไปนกึว่า ถ้าเขาโคม่าแล้ว จะไม่สามารถรับรู้การกระท�าหรือ

ความรูส้กึของเราได้ มคีนจ�านวนไม่น้อยถงึแม้เขาโคม่าไม่รูส้กึตวัแต่เขา

สามารถรบัรูไ้ด้ มผีูป่้วยคนหนึง่โคม่าเพราะเกดิอบัุตเิหตกุระทบกระเทอืน

ทางสมอง แถมไตวายฉับพลัน หมดสติไม่รู้ตัว หมอบอกว่าโอกาสรอด

มีน้อย แต่ว่าในที่สุดเขาก็รอดมาได้ เขาได้มาเล่าว่าเกิดอะไรกับเขาตอน

ทีเ่ขานอนหมดสตอิยูใ่นห้องไอซยี ูตอนนัน้ในใจรูส้กึเคว้งคว้างเหมอืนจะ

หลุดจากร่าง แต่บางช่วงจะรู้สึกว่ามีมือมาแตะที่ตัวเขา พร้อมกับมีพลัง

ส่งเข้ามา ท�าให้ใจที่เหมือนจะขาดหลุดไปนั้น กลับมารวมตัวกัน เกิด

ความรูต้วัข้ึนมา แล้วความรูส้กึตวันัน้กเ็ลอืนรางไปอกี เป็นอย่างนีท้กุวนั 

ตอนหลังเขาพบว่ามีพยาบาลคนหนึ่งทุกครั้งที่เข้าเวรเธอจะเดินเยี่ยม

คนไข้ทุกคน แต่ถ้าคนไหนยังโคม่าอยู่ เธอจะจับมือแล้วแผ่เมตตาไปให้ 

นี่เป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่าพลังแห่งเมตตาจิตนี้ผู้ป่วยที่หมดสติสามารถ

รู้สึกได้

มีบางคนเกิดหัวใจหยุดเต้นกะทันหัน ถูกพาไปส่งโรงพยาบาลเพื่อ

ท�าการกระตุ้นหัวใจ ตอนที่จะใส่ท่อช่วยหายใจนั้น พยาบาลได้ถอดฟัน

ปลอมของผูป่้วยออก ตอนนัน้ผูป่้วยหมดสต ิแต่หลงัจากนัน้หนึง่อาทติย์

เมื่อเขาฟื้นกลับมาเป็นปกติ พอเขาเห็นพยาบาลคนนั้นเขาก็ทักว่าคุณ 
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ใช่มั้ยที่ถอดฟันปลอม พยาบาลก็ตกใจถามว่าคุณรู้ได้ยังไง ในเมื่อตอน

นั้นคุณหมดสติอยู่ จะเรียกว่าตายก็ได้เพราะหัวใจไม่ท�างาน เรื่องแบบนี้

มีอยู่บ่อยๆ ผู้ป่วยหลายคนที่เมื่อฟื้นจากโคม่าบอกว่าได้ฟังเสียงบท 

สวดมนต์หรอืเสยีงพระเทศน์จากเทปทีพ่ยาบาลหรอืญาติเปิดให้ฟังขณะ

หมดสติ บางคนบอกว่าได้ยินกระทั่งว่าหมอกับพยาบาลพูดอะไรกัน 

ดังนั้นขอให้ตระหนักว่าถึงแม้ผูป้่วยจะหมดสติ อยู่ในภาวะโคม่า ไม่

ตอบสนองอะไรเลย แต่เขาอาจจะรับรู้ค�าพูดค�าจาของเราได้ ถ้าเราพูด

ในสิ่งที่ดี มีเมตตาไม่มีการทะเลาะวิวาทกัน เขาก็จะรู้สึกดี แต่ถ้าญาติ 

พี่น้องทะเลาะกันเรื่องมรดก เรื่องค่ารักษาพยาบาล อะไรท�านองนี้ นี้คือ

การท�าร้ายผู้ป่วยโดยไม่รู้ตัวเพราะคิดว่าเขาหมดสติ ขอให้ระลึกว่าไม่ว่า

เขาจะหมดสติหรือไม่ก็ตาม ขอให้ปฏิบัติกับเขาอย่างปกติเหมือนตอนที่

เขารู้ตัว ถ้าจะให้ดียิ่งกว่านั้นก็ควรท�าบรรยากาศให้เกิดความสงบ  

หรือจะมีการสวดมนต์ เช่น สวดคาถาชินบัญชร พร้อมๆ กันก็ดี แต ่

ไม่ต้องดังนัก จะสวดในใจก็ได้ หรือท�าสมาธิร่วมกันเป็นครั้งคราว จะ

เกิดคลื่นแห่งความสงบที่เขาสามารถสัมผัสได้ 

หากว่าผู้ป่วยมีเรื่องอะไรค้างคาใจที่เราสามารถช่วยเหลือได้ ก็ควร

เป็นธุระช่วยเหลือจัดการให้แล้วเสร็จ แต่กรณีของโยมลิขิตไม่มีอะไรที่

รูสึ้กเป็นห่วงกงัวลหรอืไม่สบายใจ แต่ว่ามีบางอย่างท่ีลกูหลานอาจจะช่วย

ได้ นอกจากที่อาตมาได้พูดไปแล้ว ก็คือถ้าเกิดว่าลูกหลานคนใดระลึก

ได้ว่าเคยล่วงเกินโยมเขาไว้ หรือมีอะไรไม่สบายใจอยู่ข้างใน ควรถือ

โอกาสนี้ขอขมาลาโทษ บางทีผู้ป่วยเขาอาจรู้สึกติดค้างในบางเรื่อง เช่น 

เขาอาจจะรู้สึกผิดกับใครบางคน หรือรู้สึกไม่พอใจใครบางคน ติดใจใคร

บางคนที่ท�าอะไรไม่ถูกต้องกับเขา ตรงนี้ถ้ามีอะไรค้างคามันก็ท�าให ้
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ไม่สามารถไปอย่างสงบ หรืออยู่อย่างสงบได้ มีบางคนป่วยหนัก เป็น

มะเรง็ขั้นสุดท้าย พยาบาลก็มาแนะให้ลูกมาขอขมา ลูกขอขมาเสร็จ แม่

ก็ยังรู้สึกไม่ดีขึ้น พยาบาลผิดสังเกตจึงไปถามลูกว่ามีบางเรื่องที่ยังไม่ได้

พูดกับแม่ใช่ไหม ลูกก็ตกใจยอมรับว่ามีเรื่องหนึ่งที่ยังไม่ได้บอก คือเขา

ไปอยู่กินกับผู้หญิงจนมีลูกด้วยกัน แต่ไม่ได้บอกแม่ พอลูกไปสารภาพ

กับแม่เรื่องนี้และขอโทษที่ปิดเอาไว้ แม่ก็รู้สึกดีขึ้น เรื่องน้ีเป็นตัวอย่าง

ว่าอย่าไปนกึว่าคนป่วยเขาไม่รู ้หรอือย่าไปนึกว่าเป็นเรือ่งเลก็น้อย ส�าหรบั

คนเป็นพ่อเป็นแม่เขาอาจถือเป็นเรื่องใหญ่ และรู้สึกน้อยใจว่าท�าไมลูก

ไม่พูดความจริง ถ้าหากความรู้สึกแบบน้ียังค้างคาใจเขา เขาก็อยู่อย่าง

เป็นทุกข์และอาจตายด้วยอาการไม่สงบก็ได้

เพราะฉะนั้นถ้าพวกเรามีความรู้สึกว่ามีอะไรท่ีค้างคาใจหรือระลึก

ว่าได้ล่วงเกินอะไรกับโยมลิขิต ก็ควรถือโอกาสนี้ขอขมา ความจริงแล้ว

เราก็ไม่รู้ว่าโยมเขายังติดใจอะไรบ้างหรือเปล่า แต่เร่ืองแบบนี้เป็นเร่ือง

ละเอียดอ่อน อย่าไปนึกว่าบางเร่ืองเขาคงไม่รู้หรือไม่ติดใจอะไรหรอก 

คนป่วยนั้นจิตใจเขาเปราะบาง เปราะบางหมายความว่ามีอะไรกระทบ

ได้ง่าย บางอย่างคนปกตไิม่รูสึ้ก แต่คนป่วยเขาจะรูส้กึได้ไว เพราะฉะนัน้

ความรู้สึกอะไรที่ไม่ดี เช่น ความรู้สึกหมางเมินค้างคาใจ ตอนนี้ยังมี

โอกาสควรไปเปิดใจหรือขอขมาเสีย เพราะหากผัดผ่อนอาจไม่มีโอกาส

ได้พูด ถึงตอนนั้นก็จะมาเสียใจว่าท�าไมตอนเขายังอยู่เราไม่ไปขอขมา 

ทีนี้บางคนอาจเกิดค�าถามขึ้นมาว่าถ้าเขาจ�าไม่ได้จะท�าอย่างไร  

จ�าไม่ได้กไ็ม่เป็นไร แต่ว่าเรากข็อขมาไว้ก่อนเป็นด ีอกีเรือ่งหน่ึงทีอ่าตมา

คิดว่าลูกหลานน่าจะได้ท�ากับผู้ป่วยก็คือ เม่ือเรารู้ว่าเขาจะอยู่กับเราได้

อีกไม่นาน ก็ควรมีการกล่าวค�าอ�าลา อาจจะอ�าลาในลักษณะที่เป็น

กจิจะลกัษณะสกัหน่อย เช่น มตีวัแทนของลกูหลานมาพดูถึงคุณความดี
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ของเขาให้เขาฟัง ว่าเขาได้ท�าความดอีะไรบ้างทีเ่รารูส้กึซาบซ้ึงในบญุคณุ

ของเขา เช่น เขาเป็นพ่อที่ดี เป็นสามีที่ดี เป็นปู่ที่ดี ซึ่งเราภูมิใจ การที่

เราพดูความดขีองเขาเป็นการช่วยเตอืนให้เขาระลกึถงึความดทีีต่นได้ท�า 

การระลกึถงึความดใีนยามนีมี้ความส�าคญัเพราะช่วยให้จติมคีวามอิม่เอบิ

ปลาบปลืม้และเป็นกศุล ไม่จมอยู่กบัความทกุข์ บางคนพอเจบ็ป่วยมากๆ 

จิตตก คิดไปคิดมาก็นึกถึงความผิดพลาดในอดีต ลงโทษตัวเองว่าฉันไม่

น่าท�าอย่างโน้นอย่างนี้เลย ยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์ แต่ถ้าลูกหลานช่วยให้เขา

ระลกึถงึความดทีีเ่คยท�าไว้ เขากจ็ะไม่ไปนกึถึงส่ิงไม่ดีในอดีต คนเราเมือ่

มาถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ถ้านึกคิดในส่ิงท่ีไม่ดี หรือมีอะไรค้างคาใจ 

จิตจะเป็นอกุศล ถ้าตายไปก็จะไปสู่ทุคติได้ แต่ถ้านึกถึงสิ่งที่ดีหรือเรื่อง

บุญกุศล ตายไปก็จะไปสู่สุคติ 

เมื่อจะกล่าวค�าอ�าลา ประการแรกเราพูดถึงความดีของเขา ส�านึก

ในบุญคุณของเขา ขอบคุณเขาที่ได้เอื้อเฟื้อเกื้อกูลเรามา ขอให้พูดออก

มาจากใจ ประการที่สองกค็ือขอขมาลาโทษ ถ้าเราได้ท�าอะไรล่วงเกินไม่

ว่าด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี จะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม ก็ขอ

ขมา ประการที่สามก็คือพูดย�้าเตือนให้เขานึกถึงสิ่งที่ดีงาม นึกถึงบุญ

กุศล รวมท้ังพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ รวมทั้งให้ท�าใจปล่อยวาง 

อนันีข้ึน้อยูกั่บว่าเขามคีวามสนใจธรรมะแค่ไหน ถ้าเขาสนใจธรรมะ ศกึษา

เรื่องนี้พอสมควร ก็ให้เขาปล่อยวางสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ไม่เฉพาะทรัพย์

สมบัติ หรือคนรัก แต่รวมถึงปล่อยวางในร่างกายและในตัวตน ให้จิตใจ

นกึถึงแต่พระนพิพาน หรอืภาวะทีด่บัไม่เหลอื แต่ถ้าเขาเข้าใจพทุธศาสนา

เล็กน้อย ก็ให้นึกถึงสุคติ โดยพูดเตือนใจให้นึกถึงสิ่งที่ดีงามมีพระพุทธ 

พระธรรม พระสงฆ์ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เพื่อให้จิตเกิดความสงบ

และเป็นกุศล
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อันนี้จะช่วยได้มาก ถ้าท�าตอนที่เขารู้ตัวก็ดี แต่ถึงแม้ไม่รู้ตัวแล้วก็

ไม่เป็นไร พูดกระซิบข้างหูเบาๆ คนที่เป็นพ่อเป็นปู่เป็นตาเขาก็จะรู้สึก

ภูมิใจ ยิ่งถ้าหากมีลูกหลานมาอยู่กันพร้อมหน้าก็ยิ่งดี เขาจะได้ดีใจที่ลูก

หลานรู้สึกส�านึกในบุญคุณของเขา เขาจะได้จากไปด้วยความสงบ 

อาตมาก็ขอฝากเอาไว้ ทั้งหมดนี้เป็นการแนะน�าวิธีท่ีจะช่วยเขาใน

ทางจติใจ แต่ถ้าจะให้ดีนอกจากจะช่วยเขาแล้ว เราเองกค็วรได้ประโยชน์

จากเขาด้วย คือได้มาเรียนรู้จากเขาในเรื่องสัจธรรมของชีวิต ตอนนี้โยม

ลขิติก�าลงัเป็นครสูอนเรา สอนสจัธรรมให้แก่เราว่าสกัวนัหนึง่เราต้องล้ม

ป่วยอย่างนี้หรืออาจจะเป็นยิ่งกว่านี้ เพราะฉะนั้นจึงอย่าประมาท บางที

เรานกึว่าฉนัยังหนุม่ยังแน่นยังเดก็อยู่ ไม่ล้มป่วยง่ายๆ จงึมวัแต่สนุกสนาน 

ไม่ได้เตรยีมใจไว้เลยท่ีจะเผชญิกบัความไม่แน่นอนของชวิีต แถมไม่นกึถึง

บุญกศุล อนันีเ้รยีกว่าความประมาท ความเจบ็ป่วยเป็นธรรมดาของชวีติ

ที่ไม่มีใครหนีพ้น และเกิดขึ้นได้ทุกเวลากับทุกคน อย่าไปนึกว่าฉันยัง

เด็ก ยังอีกนานกว่าจะป่วย คนเราจะเจ็บจะป่วยเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ แต่ใน

ทีส่ดุไม่ว่าเราจะอายแุค่ไหนเรากต้็องเจบ็ป่วย ความตายกเ็หมอืนกนั จะ

มาถึงเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ และเกิดขึ้นได้กับทุกคนเช่นกัน เพราะฉะนั้นให้

เราระลกึไว้เสมอว่าชวิีตนีไ้ม่เท่ียง จงึควรเตรยีมตวัเตรยีมใจไว้เสมอ รวม

ทั้งหมั่นท�าความดีไว้เสมอ

เมื่อมาเยี่ยมโยมลิขิต ก็ขอให้ถือว่าโยมลิขิตเป็นครูที่ก�าลังสอนเรา

เกี่ยวกับสัจธรรมของชีวิตที่หนีไม่พ้นความเจ็บความป่วย ให้ระลึกว่าสัก

วันหนึ่งเราอาจเป็นอย่างโยมลิขิตก็ได้ ทีนี้เมื่อระลึกเช่นนี้แล้วก็ต้องคิด

ต่อไปว่าเราจะท�าอย่างไรถ้าเราต้องล้มป่วยอย่างนี้ในวันข้างหน้า เราได้

เตรยีมตวัเตรยีมใจไว้บ้างหรอืเปล่า และเราจะเรยีนจากโยมลขิติได้อย่างไร
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ในเรือ่งการเตรยีมตวัเตรยีมใจ อย่างเช่นโยมลขิติบอกว่าไม่มอีะไรกงัวล 

ไม่มีอะไรเป็นภาระแล้ว ถ้าเป็นเราเราจะปล่อยวางแบบนี้ได้ไหม และถ้า

เราเกิดเจ็บป่วยอย่างโยมลิขิต จะประคองใจอย่างไรถึงไม่ทุกข์กระสับ

กระส่าย

ทัง้หมดนีข้ึน้อยูก่บัเราด้วยว่าเราจะรูจ้กัมองหรอืไม่ ข้อส�าคญัคือต้อง

ระลึกว่าที่เรามาอยู่นี้เราไม่ได้มาช่วยโยมลิขิตเท่านั้น แต่โยมลิขิตก็มา

ช่วยเราด้วย ถ้ามองให้เป็นก็จะเห็นประโยชน์จากการล้มป่วยของโยม

ลิขิต นอกจากจะเกิดปัญญาและความไม่ประมาทแล้ว อีกอย่างหน่ึงท่ี

จะได้กค็อืได้มีโอกาสท�าบญุ โยมลขิิตก�าลงัเปิดโอกาสให้เราท�าบญุ เพราะ

การที่เรามาช่วยคนป่วย โดยเฉพาะผู้มีพระคุณ ถือว่าเป็นบุญอย่างหนึ่ง 

ไม่ใช่ว่าต้องมาถวายสังฆทานให้พระถึงจะได้บุญ ตอนนี้โยมเขาก็เปิด

โอกาสให้เราได้ท�าบญุ รวมทัง้เปิดโอกาสให้เราได้เรยีนรูส้จัธรรมของชวีติ 

เช่น ความไม่แน่นอน หรือความผันผวนปรวนแปรของชีวิต สัจธรรม

หรือค�าสอนเกี่ยวกับความเป็นจริงของชีวิตไม่ได้มาจากพระอย่างเดียว 

แต่ยังมาจากผู้ที่เราเคารพนี้แหละ ถ้าเรามองเห็นจนเกิดปัญญาก็ถือว่า

ได้บญุเชน่กัน บุญอยา่งนี้แหละที่จะช่วยให้เราผ่านพน้อุปสรรคต่างๆ ไป

ได้ด้วยดี
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ภาคที่ ๓ 
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บทสัมภาษณ์ ๑

เตรียมตัวตายอย่างมีสติ

เหตุใดอาจารย์จึงอยากให้คนทั่วไปเข้าใจเรื่องความตาย

ความตายเป็นเรือ่งทีเ่ราทกุคนต้องเผชญิ อาตมาคดิอยูเ่สมอว่า เวลา

ความตายมาถึงเรา เราจะเผชิญความตายอย่างสงบได้อย่างไร ที่คิดถึง

ความตาย ส่วนหน่ึงเพราะว่าชวีติและกจิกรรมสมยัทีอ่าตมาเป็นนกัเรยีน

และนกัศกึษา มีเรือ่งท่ีต้องเกีย่วข้องกบัความตายอยูห่ลายครัง้ หนุม่สาว

รุ่นอาตมาเป็นรุ่นที่มักจะเจอความตายหรือใกล้เคียงความตาย อย่าง

เหตุการณ์ 14 ตุลา 16 หรือ 6 ตุลา 19 คนที่เรามีความผูกพันด้วย

โดนยิงตาย เมื่อปี ๒51๘ เคยไปท�าสารคดีย้อนรอยครูโกมล คีมทอง

ที่ถูกยิงเสียชีวิตปี ๒514 ที่บ้านส้อง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เราก็ไปดูว่า

หลังจากที่ โกมล คีมทอง ตายไป 4 ปี ชาวบ้านที่นั่นเขารู้สึกยังไง ก็

ไปพักที่วัดซึ่งใกล้กับเขาช่องช้าง ได้ยินเสียงปืนใหญ่ที่ฝ่ายทหารยิงสู้กับ

พวกคนในป่าตลอดเวลา นอกจากนั้นทางวัดยังเอาศพคนตายมาใส่ตู้ตั้ง

โชว์เป็นเครื่องสอนใจ บรรยากาศอย่างนั้น มันท�าให้เรานึกถึงความตาย

มาก และก็รู้สึกว่าเรากลัว เพราะเรายังไม่พร้อมที่จะเผชิญความตาย 

วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ : สัมภาษณ์  
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ตอนนั้นอายุแค่ 1๘ - 19 ปี แต่มันก็เป็นเรื่องจริงจังส�าหรับเรา 

ช่วงนั้นกิจกรรมนักศึกษาค่อนข้างอันตราย มีคนตายบ่อยๆ เวลามี

การประท้วงที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บางครั้งพวกกระทิงแดงก็ปา

ระเบิดเข้ามา มีคนตาย ก่อนหน้านั้นก็มีการลอบฆ่ากันมากมาย  

จ�าได้ว่าที่รู้สึกมากคือตอนที่นักศึกษาชุมนุมประท้วงการกลับมาของ

จอมพลประภาส จารุเสถียร ปี ๒51๘ คืนนั้นมีพวกกระทิงแดงเข้ามา

ก่อกวนอยู่แถวหน้าหอประชมุใหญ่ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ดูเหมอืน

จะยิงปืนเข้ามาด้วย แต่ไม่มีใครตาย เราก็กังวลว่าถ้าเขาบุกเข้ามาจะท�า

ยังไง เพราะเขาเคยมาเผาธรรมศาสตร์ทีหนึ่งแล้ว การท�ากิจกรรมเหล่า

นี้ท�าให้อาตมาใกล้ความตายหลายครั้ง จึงสนใจเรื่องความตายมาตั้งแต่

ก่อนบวชพระ และก็ย่ิงได้มาเรียนรู้พุทธศาสนาซึง่ให้ความส�าคญักบัเรือ่ง

มรณสติและการเผชิญกับความตายอย่างรู้เท่าทัน ก็เลยคิดว่ามันเป็น

เรื่องที่น่าจะศึกษา ถ้าเราต้องมาเป็นมะเร็ง หรือเกิดอุบัติเหตุกะทันหัน 

เราจะท�ายังไง ทั้งหมดคือความสนใจส่วนตัวที่ท�าให้รู้สึกว่าเราต้อง 

เตรยีมพร้อมทีจ่ะเผชญิความตายด้วยใจสงบ อย่างมสีต ิตอนหลงัได้แปล

หนังสือเรื่อง The Tibetan Book of Living and Dying หรือ ประตูสู่

สภาวะใหม่ และ เหนือห้วงมหรรณพ มีบางคนท่ีได้อ่านหนังสือแล้วก็

ติดต่อขอให้อาตมาไปช่วยแนะน�าพ่อแม่ของเขาที่ใกล้ตาย ก็เลยท�าให้

อาตมาสนใจเรื่องการช่วยเหลือผู้ใกล้ตายมากขึ้น 

ท�าไมคนเราต้องเตรียมตัวตายด้วยใจสงบครับ

พทุธศาสนาสอนว่าถ้าเผชญิความตายด้วยใจสงบหรอืวางจติให้เป็น

กุศล จิตก็จะไปสู่สุคติได้ มีตัวอย่างมากมายในพระไตรปิฎก มีคนที ่
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ทุกข์ทรมานมาก แต่ในจังหวะสุดท้ายก่อนท่ีจะตาย ได้เห็นธรรมจาก

ความเจ็บความปวด เข้าใจแจ่มชัดถึงอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เห็นความ

ไม่เที่ยงของสังขารว่าไม่น่ายึดถือ จิตก็หลุดพ้นได้ นอกจากนั้นจาก 

การที่อาตมาได้ประสบสัมผัสด้วยตัวเอง ท�าให้เห็นถึงอานิสงส์ของการ

ประคองใจให้สงบก่อนตาย มเีพือ่นใกล้ตวัหลายคนเสยีชวีติไป ล่าสดุคอื 

สุภาพร พงศ์พฤกษ์ เป็นมะเร็งที่เต้านมมา 11 ปี และเพิ่งมาลุกลาม

เมื่อ ๒ ปีที่แล้ว 4 เดือนสุดท้ายป่วยหนักจนเดินไม่ได้ ต้องนอนอย่าง

เดียว จึงเตรียมตัวที่จะเผชิญกับความตาย โดยยอมรับว่ามีโอกาสรอด

น้อยมาก ขณะเดียวกันเพื่อนๆ ก็ช่วยกันสร้างบรรยากาศที่เอื้อให้เธอ

สามารถท�าใจให้สงบได้ ปรากฏว่าเธอยอมรบัความตายโดยไม่ทรุนทรุาย 

และจากไปอย่างสงบได้ในทีส่ดุ นีเ่ป็นตวัอย่างของคนทีพ่ร้อมจะตายอย่าง

สงบโดยไม่คิดพ่ึงเทคโนโลยี ส่วนคนท่ีพร้อมจะดูแลเพื่อนที่ประสงค์จะ

ตายในลักษณะนี้ก็มีอยู่ เราจึงน่าจะช่วยกันให้ความรู้และฝึกอบรมเพื่อ

ให้ผูค้นมทีกัษะในเรือ่งนีก้นัมากๆ เพราะว่าเดีย๋วนีค้นป่วยประมาณ 9๐ 

เปอร์เซ็นต์ตายที่โรงพยาบาล ส่วนใหญ่ตายเพราะโรคเรื้อรัง คนเหล่านี้

มีเวลาที่จะเตรียมตัวเผชิญกับความตายได้ เพราะไม่ได้ตายแบบปุบปับ

ไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัว ซึ่งมีน้อยไม่ถึง 1๐ เปอร์เซ็นต์

สภาวะที่เราควรจะเตรียมตัวก่อนตาย ประกอบด้วยอะไรบ้าง 

เราต้องพิจารณามรณสติเป็นประจ�า คือพิจารณาว่าเราจะต้องตาย

ไม่วันใดก็วันหนึ่ง ความตายเป็นของเที่ยง ชีวิตเป็นของไม่เที่ยง ขณะ

เดียวกันก็ต้องพิจารณาต่อไปด้วยว่า ความตายจะมาเมื่อไหร่ก็ได้ จะมา

อย่างไรก็ไม่มีใครรู้ การพิจารณามรณสติอย่างนี้ช่วยให้เราไม่ประมาท 

มรณสติส่วนหน่ึงเกิดข้ึนได้จากการท่ีเรารับรู้ข่าวคราวของผู้คน ปรกติ
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เวลาได้ยินข่าวคนตาย เราไม่ค่อยได้นึกถึงความตายของตัวเองเท่าไหร่ 

เรานึกว่ามันเป็นแค่ข่าว อ่านหนังสือพิมพ์ ฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์ เห็นคน

ตายแล้วกไ็ม่ได้รูส้กึอะไร แต่ถ้าหากว่าเราน้อมเข้ามาใส่ตวั คอืตระหนกั

ว่าเราอาจจะเจออุบัติเหตุที่น่าสยดสยองก็ได้ อาจเจอแผ่นดินไหว รถ

แก๊สระเบดิ หรอืว่าเครือ่งบนิตกเมือ่ไหร่กไ็ด้ ถ้าเราน้อมเข้ามาใส่ตวัแบบ

นี้ เราจะเกิดความไม่ประมาท 

ไม่ประมาทอย่างไรครับ

ความไม่ประมาทคือความตระหนักอยู่เสมอว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมัน

พร้อมที่จะแปรผัน ไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอน เพราะฉะนั้นจะต้อง 

เตรยีมตวัให้พร้อมเสมอส�าหรับความผนัผวนปรวนแปร ในปัจฉมิโอวาท

ของพระพุทธเจ้า พระพทุธองค์ตรสัว่าสงัขารทัง้หลายไม่เทีย่ง ฉะนัน้เธอ

จงท�าความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม ความไม่ประมาทยังหมายถึงความ

ขยันขันแข็ง ความขวนขวาย พอเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมจะแปรผัน  

เช่น เศรษฐีก็อาจจะล้มละลายได้ ดังนั้นจึงต้องขยันขันแข็ง ไม่ชะล่าใจ

หรืองอมืองอเท้า ไม่ใช่เห็นว่าฉันรวยแล้ว ฉันก็เลยไม่ต้องท�าอะไร  

คนจ�านวนไม่น้อยคิดว่าฉันยังหนุ่มยังสาวอยู่ ก็เลยไม่คิดจะเตรียมตัว

อะไร อันนี้แสดงว่าเราประมาทเพราะคิดว่าเรายังมีชีวิตอยู่อีกนาน  

ไม่ได้เฉลยีวใจว่าอาจจะตายเมือ่ไหร่กไ็ด้ แต่ถ้าหากเราตระหนกัถงึความ

ไม่เที่ยง เราก็ตระหนักว่าอยู่เฉยไม่ได้ ต้องขวนขวาย ท�าในสิ่งที่ควรท�า 

ฉะนั้น ไม่ประมาทจึงมีความหมายสองระดับ ในระดับจิตใจคือระลึกว่า

สิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันไม่เที่ยง มีขึ้นต้องมีลง มีได้ต้องมีเสีย อย่างที่ ๒ 

เป็นความหมายในระดับการกระท�า คือมีความขยันหมั่นเพียร ไม่ทอด

ธุระ อะไรที่จ�าเป็นต้องท�าก็รีบท�า 

เคร
ือข

่ายพ
ุทธ

ิกา



117

ทีนี้เม่ือเราพิจารณามรณสติแล้ว เราก็จะตระหนักว่าอีกสิ่งหนึ่งที่

ต้องท�าคือหมั่นท�าความดี ท�ากาย วาจา ใจ ให้เป็นไปในทางที่ดีงาม  

ที่เรียกว่า กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต พระพุทธเจ้าตรัสว่าใครที่มี

ความสุจริตทั้งสามอย่างย่อมตายดี ท�าไมถึงตายดี ก็เพราะว่าไม่มีอะไร

ทีต้่องห่วงกงัวล คนเราถ้าหากว่าท�าชัว่หรอืท�าบาปแล้ว ก่อนตายกรรมชัว่ 

เหล่านั้นอาจหวนมาหลอกหลอน หรือท�าให้จิตใจเศร้าหมองตื่นกลัว  

เรามีค�าเรียกว่า “กรรมนิมิต” คือนิมิตหรือภาพเกี่ยวกับกรรมของตัวที่

ได้ท�าไว้ ถ้าเราท�ากรรมท่ีไม่ดีไว้ กรรมนิมิตที่ไม่ดีก็จะปรากฏ คนใกล้

ตายสตอ่ิอนอยูแ่ล้ว พอได้เห็นภาพไม่ดเีหล่านีก้ต็กใจ ถ้าตายไปตอนนัน้

ก็ไปสู่ทุคติ คือตกนรกหรืออยู่ในภูมิที่ต�า่กว่ามนุษย์ ฉะนั้นการท�ากรรม

ดีอยู่เสมอ และระลึกถึงความตายอยู่เสมอ เป็นสิ่งที่ต้องท�าในขณะที่ยัง

สุขสบายดีอยู่ คราวนี้ถ้าเกิดเจ็บป่วยขึ้นมา โดยเฉพาะป่วยแบบยืดเยื้อ

เรื้อรัง ก็ยิ่งต้องเตรียมตัวให้มากขึ้นไปอีก มีวิธีการหลายอย่างที่จะช่วย

ให้เราตายอย่างสงบได้ วิธีหนึ่งท่ีส�าคัญก็คือการฝึกสติอย่างสม�่าเสมอ 

สตินี้ช่วยได้มาก เพราะว่าเวลาป่วยหนักในระยะสุดท้าย สิ่งที่ต้องเกิด

ขึน้คอืทกุขเวทนาหรอืความเจ็บปวดทางกาย ไม่ว่าจะเป็นโรคหวัใจ มะเรง็ 

เอดส์ หรือว่าโรคเรื้อรังทั้งหลาย ทุกขเวทนาทางกายจะแรงกล้ามาก  

ถ้าเราไม่มสีต ิจติใจเรากจ็ะทกุข์ตามไปด้วย ทกุข์กายกบัทกุข์ใจไม่จ�าเป็น

ต้องไปด้วยกันเสมอไป ปัจจัยหนึ่งซึ่งช่วยให้เราไม่ทุกข์ใจแม้จะทุกข์กาย

ก็คือสตินั่นเอง 

การเจริญสติก็อาจช่วยลดความเจ็บปวดได้หรือ

สมัยพุทธกาลมีพระรูปหนึ่งชื่อพระอนุรุทธะ ท่านอาพาธหนัก  

ต่อมาท่านหายป่วย เพื่อนพระจึงถามว่า ท่านหายได้เพราะอะไร ท่าน
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บอกว่าเพราะเจริญสติปัฏฐาน 4 คือการมีสติรู้กาย รู้เวทนา รู้จิต รู้

ธรรม พูดสั้น ๆ คือรู้เท่าทันในกายและใจ สติช่วยให้เราเห็นความทุกข์

ทางกายโดยไม่เข้าไปเป็นผูท้กุข์ ช่วยประคองใจไม่ให้เข้าไปในความทุกข์ 

หรือกระสับกระส่ายไปกับกาย พูดง่าย ๆ คือแม้ปวดกาย แต่ไม่ปวดใจ 

กายกระสบักระส่าย แต่จติไม่กระสบักระส่าย อนันีต้้องอาศยัสต ิเพราะ

ถ้าเราไม่มีสติ จิตมันก็จะไปจมอยู่กับความทุกข์ทางกาย การมีสมาธิก็

ช่วยได้ เช่นขณะที่ร่างกายเราป่วย แต่ว่าเราจดจ่ออยู่กับลมหายใจ จิต

ก็จะรับรู้ความปวดทางกายน้อยลง ก็เหมือนกับคนท่ีเล่นไพ่เป็นวันเป็น

คืน ท�าไมไม่รู้สึกปวดเมื่อย ทั้งๆ ที่นั่งพับเพียบติดต่อกันหลายชั่วโมง ก็

เพราะใจมีสมาธิอยู่กับไพ่ เช่นเดียวกันเวลาดูบอลกลางแดด แดดร้อน 

แต่ไม่รู้สึกทุกข์ร้อนอะไรเลย เพราะว่าจิตมันไม่ไปรับรู้ความร้อน แต่ไป

จดจ่ออยู่กับนักกีฬาที่ก�าลังเล่นฟุตบอล การจดจ่อของจิตนี้เราเรียกว่า

สมาธิ ซึ่งช่วยลดความเจ็บปวดได้ 

อีกอย่างที่ช่วยได้คือการนึกถึงสิ่งที่ดีงาม เช่น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรา

นับถือ อาทิ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ หรือจะนึกถึงความดีที่เคย

ท�าก็ได้ มีอุบาสกคนหนึ่งชื่อทีฆาวุ เกิดป่วยหนัก พระพุทธเจ้าก็แนะให้

นึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แล้วก็ระลึกถึงศีลว่าได้ท�าความดี

ถงึพร้อมหรอืยงั และเมือ่เขารูส้กึมัน่ใจในความดทีีไ่ด้ท�าแล้ว พระพทุธเจ้า

กแ็นะต่อไปให้พจิารณาว่าสงัขารทัง้หลายทัง้ปวงมนัไม่เทีย่ง มนัเป็นทกุข์ 

ไม่ใช่ตัวตน จุดนี้เป็นการช่วยให้เกิดปัญญาขึ้นมา ถ้าเกิดปัญญาแล้ว 

ความเจ็บปวดหรือความตายก็มิใช่สิ่งน่ากลัวอีกต่อไป 

คอืความตายมนัน่ากลัวเพราะว่าเรายงัหลงยดึสิง่ต่างๆ ว่าเป็นตวัตน 

เป็นตัวกูของกู ยึดว่านี่เป็นร่างกายของฉัน บ้านของฉัน คนรักของฉัน 

เรากลัวว่าเราจะพลัดพรากจากสิ่งเหล่าน้ี แต่ถ้าเรามีปัญญาเห็นและ
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ตระหนักว่ามันไม่มีอะไรที่น่ายึดถือเป็นตัวตน ใจก็วางสิ่งต่างๆ ได้  

เมื่อวางได้ ความตายก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวอีกต่อไป ความตายกลับเป็น

สิ่งที่ดี คือกลายเป็นตัวเร่งให้เราปล่อยวางเร็วเข้า เพราะขณะที่เรายังมี

ชีวิตอยู่ ยังสนุกสนานเพลิดเพลิน เราไม่ค่อยปล่อยวางเท่าไหร่ แต่พอ

เรารูว่้าความตายจะมาถงึแล้ว กจ็ะปล่อยวางได้ง่าย ความตายกลายเป็น

ตัวเร่งให้เราต้องปล่อยวาง เพราะถ้าไม่ปล่อยวาง ก็จะยิ่งทุกข์ ทางโลก

เขาถอืว่าความตายเป็นวิกฤต แต่พุทธศาสนาถอืว่าความตายเป็นโอกาส 

โอกาสที่จะหลุดพ้น โอกาสที่จะยกจิตให้สูงขึ้น เริ่มจากการที่จิตมีสติ  

มีสมาธิ ไปจนถึงการมีปัญญา อันนี้เป็นส่ิงซ่ึงควรจะเตรียมตัวทุกคน  

ถ้าต้องการตายอย่างสงบ

แต่คนป่วยใกล้ตายอาจไม่สามารถเตรียมตัวตายอย่างสงบได้

ตามล�าพัง

คนเจ็บป่วยมักจะครุ่นคิดอยู่กับความเจ็บปวดอย่างเดียว ดังน้ันจึง

จ�าเป็นต้องมีคนอื่นช่วยด้วย ญาติพี่น้อง เพื่อนที่คอยมาดูแล หรือแม้แต่

หมอ พยาบาล ก็สามารถช่วยในเรื่องนี้ได้ คือช่วยท�าให้ผู้ป่วยใกล้ตาย

มีสติ ช่วยท�าให้เกิดบรรยากาศที่สงบ ที่จะน้อมน�าไปสู่สมาธิ รู้จัก 

ปล่อยวาง หรือถ้าเขาห่วงลูกห่วงหลาน ก็ช่วยให้เขาคลายความเป็นห่วง 

บอกเขาว่าอย่าห่วงลูกห่วงหลานเลย เพราะลูกหลานก็จะเอาตัวรอดได้

ถงึแม้เขาจะจากไป ในสมยัพุทธกาลก็มอีบุาสกคนหนึง่ชือ่นกลุบดิา ป่วย

หนักใกล้ตาย ภรรยาซึ่งเป็นคนดูแลก็ปลอบใจว่า พี่อย่าห่วงฉันเลย ฉัน

เลี้ยงลูกไหว รักษาบ้านได้ พูดจนนกุลบิดาหายห่วง ปรากฏว่าสามารถ

กลับฟื้นข้ึนมาเป็นปรกติได้ เพราะใจที่หมดห่วง ท�าให้อาการเจ็บป่วย

หายไป คนที่พยาบาลหรือดูแลต้องพยายามช่วยให้ผู้ป่วยคลายกังวล 
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เพราะว่าคนเราบางทีมีเรื่องค้างคาใจ คือรู้สึกผิดที่ได้ท�าในส่ิงที่ไม่ดีกับ

คนบางคน เช่น พ่อรู้สึกผิดที่ได้ท�าไม่ดีกับลูกไว้ หรือลูกรู้สึกผิดที่ท�า 

ไม่ดีกับพ่อแม่ สิ่งเหล่านี้มันจะมาหลอกหลอน มารบกวนจิตใจเวลาใกล้

ตาย บางครัง้เขาอยากจะขอโทษ ในกรณนีีเ้ราควรช่วยให้เขาได้มโีอกาส

ขอโทษหรือปรับความเข้าใจกับคนท่ีผิดใจกันมาก่อน บางคนมีความ

เกลียด ความโกรธฝังแน่น คนที่อยู่ใกล้ๆ ควรช่วยให้เขาปล่อยวางความ

โกรธ ความเกลียด บางคนคิดถึงลูก อยากเห็นหน้าลูกเป็นครั้งสุดท้าย 

แต่ว่าลูกอยู่ตั้งไกล สิ่งที่ญาติมิตรจะช่วยได้ก็คือพยายามติดต่อให้เขา

กลับมาดูใจ จะสังเกตว่ามีหลายคนป่วยหนักแต่ไม่ยอมตายสักที พอได้

เห็นหน้าลูกหลาน สักพักเขาก็จากไปอย่างสงบ ที่ดีกว่านั้นก็คือ 

การพยายามแนะน�าให้เขาเกิดปัญญาขึ้นมา แต่ก่อนนี่เป็นหน้าที่ของ 

พระโดยตรง คือช่วยให้เขาปล่อยวางสิ่งต่างๆ และเห็นชัดว่าสิ่งทั้งหลาย

ทั้งปวงมันไม่เที่ยง ไม่น่ายึดถือ หรือช่วยให้จิตของเขาน้อมไปในทางที่

เป็นกุศล เช่น ให้นึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ให้นึกถึงสุคติ 

หรือการพ้นทุกข์ เอานิพพานเป็นจุดหมาย พุทธศาสนาถือว่ากรรมหรือ

การกระท�าตอนใกล้ตายท่ีเรยีกว่า “อาสนันกรรม” เป็นสิง่ส�าคญั ถ้าตอน

ใกล้ตายจิตระลึกถึงสิ่งที่เป็นกุศล นึกถึงสิ่งที่ดีงาม ก็จะไปสู่สุคติ หรือ

อาจจะถึงขั้นหลุดพ้นเลยก็ได้ แต่ถ้าหากว่าจิตมีความห่วงกังวล ก็จะไป

สู่ทุคติ แม้จะท�าความดีมาตลอด แต่พอไปห่วงกังวลอะไรสักอย่าง  

มีเรื่องเล่าว่า แม่ชีรูปหนึ่งเป็นคนที่เคร่งในศีลมาก ปรากฏว่าวันหนึ่งไป

ซกัผ้า เหน็มดตายในกะละมงั กเ็สยีใจว่าตวัเองรกัษาศลีมาตลอด ท�าไม

ท�าให้มดตาย จิตครุ่นคิดถึงเรื่องนี้ตลอด ตอนนั้นก็ป่วยอยู่แล้ว ไม่นาน

ก็ตาย ปรากฏว่าจิตตกไปสู่อบายภูมิ 
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พูดง่ายๆ คือลงนรกไปเลย มดตัวเดียวสามารถฉุดจิตของแม่ชีให ้

ไปสู่อบายภูมิได้ นี่เป็นเพราะตั้งจิตไว้ไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามถ้าท�า 

ความดีมาตลอด ความดีนั้นก็จะสามารถฉุดให้หลุดจากอบายภูมิขึ้นสู่

สุคติได้ ไม่ได้หมายความว่าท�าความดีมาตลอด เจอเรื่องแค่นี้นิดเดียวก็

จะหลุดไปสู่อบายภูมิไปตลอด ถ้าท�าความดีไว้เยอะ อยู่อบายภูมิสักพัก 

พอวิบากหมด จิตก็จะขึ้นสู่สุคติได้ อันนี้เป็นเรื่องที่ชาวพุทธเชื่อกัน ใน

ทางพุทธศาสนาเราถือว่าเรื่องแบบนี้ส�าคัญ ฉะนั้นการพยายามช่วยให้

คนตายโดยมีจิตที่สงบ เป็นกุศล จึงเป็นเรื่องที่ส�าคัญมาก

แต่ดูเหมือนปัจจุบันญาติผู้ป่วยที่ใกล้ตายจะไม่ค่อยรู้จัก หรือ

เข้าใจสิ่งเหล่านี้ 

เดี๋ยวนี้เวลาคนใกล้จะตาย ญาติพี่น้องก็ร้องห่มร้องไห้ หรือบางที

แย่งสมบัติกัน ทะเลาะกันเรื่องค่ารักษาพยาบาล หรือทะเลาะกันเรื่อง

ใครจะจ่ายเงนิค่าท�าศพ สิง่เหล่านีม้นัมแีต่จะฉดุให้ผูต้ายลงไปสูอ่บายภมูิ

ได้ง่าย แม้ว่าผู้ป่วยจะโคม่าแล้ว แต่ว่าเขารับรู้ได้ คนท่ีโคม่าไม่ใช่ว่า 

เขาไม่รับรู้อะไรเลย เขาอาจจะรับรู้ แต่ไม่มากเท่ากับคนปรกติ อาจจะ  

๒๐ - 3๐ เปอร์เซน็ต์ เดีย๋วนีเ้รือ่งนีก้เ็ป็นทีรู่ก้นั อย่าว่าแต่โคม่าเลย แม้แต่

คนที่ถูกรมยาสลบก่อนผ่าตัด มีหลายคนทั้งๆ ที่สลบก็ยังรับรู้ได้ว่าเกิด

อะไรขึ้นรอบตัวเขา ที่รู้ว่าเขารับรู้ก็เพราะว่าเวลาเขาฟื้นขึ้นมา ก็มาเล่า

ว่าได้เห็นหรือได้ยินอะไรบ้าง เช่น ได้ยินพยาบาลพูดอะไรบ้าง หมอพูด

อะไรบ้าง แม้แต่คนที่โคม่าใกล้ตาย ก็สามารถรับรู้ได้เช่นกัน 

คณุหมออมรา มลลิา เล่าว่า มผีูช้ายคนหนึง่เจออุบตัเิหตทุางรถยนต์ 

และสมองได้รับความกระทบกระเทือนมาก ไตวายฉับพลัน โคม่า หมอ
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ประเมินว่าโอกาสตายมีมากกว่าที่จะรอดชีวิตได้ เผอิญเขารอดชีวิต 

มาได้ จึงมาเล่าให้ฟังว่า ตอนที่โคม่าไม่รู้สึกตัว มันจะมีบางช่วงที่จิตเขา

เหมอืนจะลอยเคว้งคว้างอยู ่พดูภาษาชาวบ้านกเ็หมอืนกบัจติจะหลดุจาก

ร่าง แต่สักพักเขาจะรู้สึกเหมือนมีมือมาแตะที่ตัวเขา และมีพลังจากมือ

นั้นแผ่เข้ามา พลังนั้นดึงจิตเขากลับลงมา ท�าให้เกิดความรู้สึกตัวรางๆ 

เป็นแบบนี้หลายครั้ง มารู้ภายหลังว่า เป็นเพราะพยาบาลคนหนึ่ง เวลา

เข้าเวร ก็จะเดินมาเยีย่มผูป่้วยทกุเตยีงเลย พดูให้ก�าลงัใจผูป่้วย คนไหน

ทีโ่คม่าแกกเ็อามอืจบัแล้วแผ่เมตตาให้ บอกว่าขอให้หายไวๆ นะ ปรากฏ

ว่าผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะโคม่าสามารถรับรู้พลังเมตตาของพยาบาลผู้น้ีได้ 

ด้วยเหตุนี้ญาติพี่น้องเวลาไปเยี่ยมผู้ป่วยโคม่า หรือผู้ป่วยที่ยังพอมีสติ

รูต้วัอยูบ้่างกต็าม การพยายามสร้างบรรยากาศแห่งความสงบ เป็นเรือ่ง

ส�าคัญ เวลาจะพูดคุยอะไร ควรพูดเรื่องท่ีดีงาม ที่ท�าให้เขารู้สึกสบาย 

ปล่อยวาง ไม่มห่ีวง ไม่มกีงัวล ไม่ใช่มาทะเลาะกนั หรอืมาร้องห่มร้องไห้

อยูข้่างเตยีง คนใกล้ตายมกัจะหวนกลบัไประลกึถงึอดตีหรอืเป็นธรรมดา

ทีใ่จจะระลกึถงึอดตี บางทกีเ็กดินมิติคอืเหน็เป็นภาพ ส่วนใหญ่เป็นภาพ

ที่ฝังใจในอดีต ทั้งที่ดีและไม่ดี แต่สิ่งที่ดี คนเราไม่ค่อยนึกถึงเท่าไหร่ ใน

ยามนั้นมักจะนึกถึงส่ิงที่ไม่ดี เว้นแต่ว่ามีคนมาช่วยแนะย�้า น�าเอาสิ่งท่ี

ดีๆ มาให้เขาระลึกถึง พระพุทธเจ้าเวลาเสด็จไปเยี่ยมคนป่วยใกล้ตาย 

พระองค์มักแนะให้นึกถึงพระรัตนตรัย รวมทั้งความดีงามที่ตัวเองได้ท�า 

แต่คนทีท่�ากรรมเลวกรรมชัว่เอาไว้ กรรมท่ีไม่ดเีหล่าน้ีมนัมกัจะหวนกลับ

มาให้เห็นเป็นภาพหรือนิมิต เราคงเคยได้ยินว่า พวกที่มีอาชีพฆ่าสัตว์ 

พอใกล้ตาย สัตว์ที่ตัวเองฆ่าได้มาหลอกหลอน จนบางทีเจ้าตัวก็ร้อง

เหมือนเสียงสัตว์ที่ตัวเองฆ่า นี่เรียกว่าเกิดกรรมนิมิตขึ้น แต่บางกรณีก็

เป็นการกลบัไปสูภ่าพชวีติในอดตี โดยตวัเองรูส้กึราวกบัว่าได้กลบัเข้าไป
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อยูใ่นเหตกุารณ์นัน้อีกครัง้ นีเ่ป็นเรือ่งธรรมดา คนทีท่�าสมาธภิาวนาแบบ

เข้มข้น มกัจะเจอภาพเหล่านีห้วนกลบัมา จะเรยีกว่าจติส�ารอกความทรง

จ�าออกมาก็ได้ บางทีเป็นความทรงจ�าที่เราไม่นึกว่าจะจ�าได้ เช่นความ

ทรงจ�าตอนเด็กๆ สองขวบสามขวบ ซึ่งก็ไม่ได้สลักส�าคัญอะไรเลย แต่

ว่าจิตระลกึได้ แสดงว่าจติของเราเกบ็ความทรงจ�าเอาไว้ได้เยอะ ถ้าหากว่า

เราท�าสิ่งท่ีไม่ดี หรือท�าความเจ็บช�้าน�้าใจให้แก่ใคร หรือไปเบียดเบียน

ใคร ส่วนนี้มันไม่หนีไปไหน มันถูกเก็บไว้ในความทรงจ�า ถึงเวลามันก็

อาจจะออกมา แต่เราก็ต้องระลึกว่า สิ่งเหล่านี้มันออกมาก็จริง แต่คน

ส่วนใหญ่จะท�าความดมีากกว่าความชัว่ จึงควรเรยีนรูวิ้ธทีีจ่ะดึงส่วนทีดี่ๆ 

ออกมาด้วย ไม่ใช่ว่าปล่อยให้จิตไปหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่ไม่ดี เพราะมันไม่

เป็นกศุลเลย เว้นแต่ว่าสิง่ทีไ่ม่ดเีหล่านัน้ เช่น ความโกรธ ความเคยีดแค้น 

ความพยาบาท เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้ว เรารู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์ เช่น

เอามาเป็นเครื่องเตือนใจให้รู้จักให้อภัย ให้อโหสิ แต่ถ้าเราไม่รู้จักอโหสิ 

ไม่รู้จักให้อภัย อารมณ์อกุศลเหล่านี้ก็อาจจะมาหลอกหลอนจนวาระ

สุดท้าย คนที่ใกล้ตายจึงต้องรู้จักปล่อยวางความรู้สึกที่ไม่ดีด้วย เมื่อ

ปล่อยไปแล้ว หรืออโหสิไปแล้ว มันก็จะไม่มากวนใจอีกต่อไป แต่บาง

ครั้งต้องมีคนมาช่วยแนะเขาถึงจะปล่อยวางได้ 

แสดงว่าก่อนลมหายใจสุดท้าย หากจิตสงบแล้ว เชื่อว่าในภพ

ต่อไปจะไปสู่สุคติ 

จิตสุดท้ายก่อนตายต้องเป็นกุศล คือสงบหรือก�าหนดอยู่กับส่ิงท่ี 

ดงีาม ความสงบเป็นสิง่ส�าคญั เป็นเรือ่งท่ีตวัเองต้องฝึก ถ้าฝึกกมี็โอกาส

สงบได้ แต่สงบอย่างเดยีวไม่พอ ต้องให้สว่าง คอืมีปัญญาด้วย หมายความ
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ว่าขัน้แรก ต้องให้จติสงบก่อน ขัน้ต่อมาคือท�าปัญญาให้เกดิขึน้ ส่วนใหญ่

เราจะพอใจแค่ว่าให้จิตสงบ เพื่อจะได้ไปสุคติ อาจจะไปเกิดในสวรรค์ 

ตามความเชื่อของคนโบราณ แต่ทางพุทธศาสนาบอกว่า จิตของคนเรา

มศัีกยภาพทีจ่ะท�าได้มากกว่านัน้ คอืสงบเป็นขัน้ต้น ขัน้ต่อมาคือมปัีญญา 

และเห็นสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง จะหลุดพ้นได้หรือไม่ได้ในวาระ

สุดท้ายก็ตรงนี้ คือมีปัญญาเห็นสัจธรรม เข้าใจสิ่งต่างๆ ตามความ 

เป็นจริง เข้าใจว่าสิ่งทั้งปวงไม่น่ายึดถือ ไม่น่าเอามาเป็นตัวตนของเรา  

เข้าถึงภาวะที่ท่านอาจารย์พุทธทาสเรียกว่าจิตว่าง ที่จริงยังมีอีกส�านวน

หนึ่งที่ท่านชอบพูดคือ “ตกกระได พลอยกระโจน” ไหนๆ จะตกกระได

แล้ว กก็ระโจนลงไปเลย ไม่ต้องลงัเล ไม่ต้องคดิหน้าคดิหลงั หรอืเสยีดาย

อะไรทัง้ส้ิน ความหมายกค็อื เมือ่จะตายแล้ว กป็ล่อยวางทกุสิง่ ไม่อาลยั

ไยด ีนีเ่รยีกว่ารูจ้กัใช้ความตายให้เป็นประโยชน์ คนเราตายไปแล้วกรรม

ย่อมเป็นพลังหนุนส่ง จะส่งไปไหน ไปสุคติ หรือทุคติ หรือไปสู่วิมุตหลุด

พ้น ก็ขึ้นอยู่กับการวางจิตวางใจก่อนตาย ความตายมีพลังส่งแรงมาก 

ถ้าวางจิตให้ดี นึกถึงนิพพาน พระอรหันต์ ความหลุดพ้น ความตายก็

สามารถหนุนส่งหรือผลักให้ไปสู่ความหลุดพ้นได้ พระพุทธเจ้าตรัสว่า

กรรมใกล้ตายหรอือาการของจติสดุท้ายมพีลงัแรง เหมอืนกบัววัทีแ่ออัด

ยัดเยียดอยู่ในคอก เมื่อเปิดประตูคอก ตัวที่จะออกมาก่อนคือตัวที่อยู่

ใกล้ประตูที่สุด หมายความว่ากรรมใกล้ตายมันจะแสดงผลก่อน ถ้าจิต

สุดท้ายมุ่งไปสู่ความหลุดพ้น จิตก็อาจหลุดพ้นไปเลย แต่ถ้าจิตสุดท้าย

เป็นจิตที่ห่วงทรัพย์สมบัติ มันก็อาจจะกลับมาวนเวียนเฝ้าสมบัติ 
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อาจารย์บอกว่าวาระสดุท้ายของชวีติ ถ้าหากว่าใจนิง่กส็ามารถ

ไปสู่สุคติได้ แม้ว่าชาตินี้อาจจะท�าความชั่วตลอด เพียงแต่ว่า

แรงส่งอาจจะไม่เยอะ อย่างนีก้ไ็ม่จงูใจให้คนอยากจะท�าความดี

ซิครับ

คนที่ท�าความช่ัวมาตลอด แม้ตอนใกล้ตายจะพยายามนึกถึงสิ่งที ่

ดีงาม แต่บางทีก็นึกไม่ออกหรอก เพราะว่ากรรมที่ไม่ดีมีแรงหนุนส่ง

มากกว่า ท�าให้นึกถึงภาพท่ีไม่น่าดู ท�าให้นึกถึงความทุกข์ที่ตัวเองได้

ท�าเอาไว้มากกว่า ฉะนั้นทางที่ดีเราจึงควรหมั่นท�าความดี เวลาล�าบาก 

ความดีนั้นจะมาช่วยน้อมใจให้เป็นกุศลได้

ปัจจุบันผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลขณะที่ร่างกาย

ถูกพันธนาการไว้ด้วยเคร่ืองมือทางการแพทย์ เช่น เครื่องปั๊ม

หัวใจเป็นต้น อย่างนี้จิตใจจะนิ่งสงบได้อย่างไรครับ 

อันนี้คือปัญหา เพราะหมอ ญาติคนไข้ แม้กระทั่งผู ้ป่วยก็ดี  

ส่วนมากมีความคิดว่าต้องการยืดชีวิตให้ได้มากที่สุด เห็นความตายแต่

มิติด้านกายภาพ ท�าอย่างไรถึงจะให้มีลมหายใจได้นานที่สุด ดังนั้นจึง

คิดแต่จะหาทางปั๊มหัวใจ ฉีดยาและกระตุ้นทุกวิถีทาง แม้วิธีนั้นจะท�าให้

เจ็บปวดและรบกวนจิตใจ เพราะคนส่วนใหญ่เชื่อว่าทางออกในยามนี ้

มีทางเดียวคือต้องยืดชีวิตให้ได้นานที่สุด แต่พุทธศาสนาบอกว่า จะยืด

ชีวิตให้ได้มากหรือน้อย ไม่ส�าคัญเท่ากับการรักษาใจให้สงบและเกิด

ปัญญา มนัเป็นมติด้ิานจติใจซึง่การแพทย์สมยัใหม่มองข้ามไป การแพทย์

สมัยใหม่เขาไม่สนใจเรื่องจิตใจ เขาสนใจเพียงแต่ว่าจะยืดลมหายใจได้

นานเท่าไหร่ เขาท�าทุกวิถีทางแม้จะรู้ว่าต้องแพ้ ต้องตาย ก็ขอยืดให้ได้
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สกัหนึง่วนั สองวนักย็งัด ีแต่ไม่ได้นกึว่าสิง่ส�าคญักว่านัน้คอืท�ายงัไงจติใจ

จะสามารถเผชิญความสงบได้ สามารถประคองจิตให้มีสติ ถ้าหากญาติ 

ผู้ป่วยและตัวผู้ป่วยเห็นตรงนี้ เขาก็จะถอดเครื่องมือทั้งหลายออก แล้ว 

กลับไปตายที่บ้าน ถ้าเป็นคนป่วยที่มีฐานะอาจจะขอตายในห้องพิเศษที่

โรงพยาบาลนั่นแหละ แล้วก็ค่อยๆ รับความตายอย่างมีสติ เดี๋ยวนี้ก็มี

หลายคน พอรู้ว่าจะต้องตาย เขาก็กลับไปตายที่บ้าน โดยเฉพาะคนเฒ่า

คนแก่ หลายคนเขาเลือกไปตายที่บ้าน เพราะว่า หนึ่ง มันเป็นที่ที่เขา

คุน้เคย สอง เป็นทีท่ีเ่ขาจะได้อยูก่บัลกูหลาน การได้อยูก่บัลกูหลานเป็น

ความสุขในช่วงสุดท้ายของชีวิต รวมทั้งได้สั่งเสียอะไรต่างๆ หลายอย่าง 

อนันีเ้ป็นเรือ่งทีถ้่าหากผูป่้วยมสีตริูต้วัอยูก่ไ็ม่ยาก แต่ถ้าอยูใ่นภาวะ

โคม่า ญาติพี่น้องจะกล้าท�าหรือเปล่า ถ้าญาติพี่น้องไม่เข้าใจเรื่องตรงนี้ 

และไม่เคยได้คุยกับผู้ป่วยมาก่อน ก็อาจไม่กล้า เพราะกลัวจะถูกหาว่า

อกตัญญู คือคนมักคิดว่าถ้ารักพ่อรักแม่ต้องท�าทุกวิถีทางเพื่อให้ตายช้า

ที่สุด จะลงทุนเท่าไหร่ก็ยอม ต้องท�าให้เต็มที่ เพราะถือว่าเป็นโอกาส

สุดท้าย เรื่องนี้หมอมีบทบาทส�าคัญในการชี้แนะ ถ้าเป็นหมอที่มีความรู้

ความเข้าใจ หากคนไข้ไม่รอดแน่ หมอกน่็าจะแนะน�าให้ไปตายอย่างสงบ

ที่บ้านดีกว่า 

ในทางพุทธศาสนา การหมดลมหายใจหรือสมองไม่ท�างาน 

ถือว่าตายสนิทแล้วหรือยังครับ

เป็นแค่ตายทางกาย ในทางพุทธศาสนาเชื่อว่า จิตอาจยังอยู่ บางที

หมดลมแล้ว จิตอาจยังไม่รู้ว่าตายด้วยซ�้า เราเชื่อว่ามีคนจ�านวนไม่น้อย

ที่ตายแล้วแต่ไม่รู ้ว่าตาย เพราะมันเหมือนกับฝันไป เวลาคุณฝัน  

คุณไม่รู้หรอกว่าคุณหลับอยู่ คนตายแล้วบางทีเขาเหมือนกับคนฝัน เขา
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อาจจะเห็นโน่นเห็นนี่ แต่เขานึกว่าไอ้ที่เห็นมันเป็นความฝัน แต่ที่จริงที่

เขาเห็นมันไม่ใช่ฝันแล้วนะ คือเห็นจริงๆ แต่เห็นในภาวะที่จิตออกจาก

ร่างแล้ว

ทางธิเบตพูดเรื่องนี้ไว้ชัดเลยว่า ถึงแม้จะหมดลมแล้ว แต่จิตยังไม่

ออกจากร่างทันที ต้องผ่านกระบวนการแตกดับภายใน จนถึงขั้นที่เรียก

ว่า “แสงกระจ่าง” ถึงตอนนั้นจึงจะตายอย่างแท้จริง แต่ก็มีนักปฏิบัติ

ธรรมจ�านวนไม่น้อยที่หมดลมไปแล้วหลายวัน แต่จิตยังไม่แตกดับอย่าง

ถึงที่สุด เพราะจิตยังไม่ออกจากร่าง อย่างนี้เรียกว่าลมหายใจภายในยัง

ไม่หมด แม้ลมหายใจภายนอกจะหมดไปแล้วก็ตาม ในธิเบตเวลามีใคร

ตาย เขาจะไม่แตะหรือเคลื่อนย้ายร่างเลย เพราะไม่ต้องการรบกวน 

จติทีก่�าลงัอยูใ่นภาวะทีล่ะเอยีดอ่อน มกีารปล่อยไว้ถึง 3 วัน 7 วัน หรอื 

1๐ วันก็มี ปรากฏว่าร่างไม่เน่าไม่ส่งกลิ่น หมอฝรั่งก็แปลกใจว่าท�าไม

ไม่เน่า ที่ไม่เน่าเพราะยังไม่ตาย ถึงแม้ว่าลมหายใจหมดแล้ว นี่เป็นกรณี

นักปฏิบัติธรรม แต่ถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติธรรม จิตจะแตกดับและหลุดจาก

ร่างเร็วมาก อย่างไรก็ตาม เวลาใครตายญาติน่าจะปล่อยไว้นิ่งๆ สักครึ่ง

วันหรือหนึ่งคืน แล้วก็ร่วมกันสวดมนต์ภาวนา ท�าสมาธิรอบๆ เตียง 

คนตาย ส่งจิตให้เขาได้รับกุศล แผ่เมตตาให้เขาได้รับความสงบเย็น 

อย่างกรณี สุภาพร พงศ์พฤกษ์ หลังจากหมดลมแล้ว เพื่อนก็ยังท�า

สมาธิและตีระฆังให้จิตรับรู้ เพราะตอนมีชีวิตอยู่เขาคุ้นกับเสียงระฆัง 

ถ้ามีเสียงแบบนี้ช่วย จิตก็จะน้อมไปในทางท่ีเป็นกุศลได้ง่าย อันนี้เป็น

เร่ืองท่ีคนไม่ค่อยได้คิด พอหมดลม ใครต่อใครก็พากันท�าโน่นท�าน่ีกับ

ศพ เตรียมท�าความสะอาดศพบ้าง ฉีดน�้ายากันเน่าบ้าง บรรยากาศดู

วุ่นวาย ไม่เอื้อต่อความสงบในขั้นสุดท้าย ที่จริงแม้กระทั่งตอนจัดงาน

ศพแล้ว กระบวนการดังกล่าวก็ยังส�าคัญอยู่ เพราะจิตก็อาจจะยังรับรู้ได้
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การรกัษาของแพทย์แผนปัจจบุนัดเูหมอืนไม่ค่อยให้ความส�าคญั

กับเรื่องของจิตใจใช่ไหมครับ

ที่ผ่านมาไม่ค่อยมี แต่ตอนนี้เริ่มให้ความส�าคัญแล้ว อย่างเช่นใน

หลายโรงพยาบาลในอเมรกิาตอนนี ้เขาสนบัสนนุให้ผูป่้วยท�าสมาธิภาวนา

หรือสวดมนต์ เพราะจากการวิจัยพบว่า ผู้ที่สวดมนต์ภาวนาหรือสนใจ

ศาสนา เวลาผ่าตัดใหญ่ พวกนี้จะหายไวกว่า โอกาสรอดมากกว่า ใช้ยา

น้อยกว่า เคยมีการทดลองถึงขั้นว่าให้คนอื่นสวดมนต์ภาวนา แผ่เมตตา

ให้แก่ผู้ป่วย ปรากฏว่าผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น ใช้ยาน้อยลง เมื่อเทียบกับ 

ผู้ป่วยอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีใครสวดมนต์ภาวนาให้ หลายแห่งในยุโรปและ

อเมรกิาจงึให้ความสนใจกบัเรือ่งจติใจมากขึน้ ท�าให้โรงพยาบาลสมยัใหม่

เร่ิมท่ีจะให้ความสนใจกับการดูแลรักษาจิตใจของคนใกล้ตาย แต่ก็ยัง

ถือว่าเป็นกระแสรอง ไม่ใช่กระแสหลัก กระแสหลักก็เป็นอย่างท่ีเห็น 

คอืพยายามช่วยยดืชวีติเตม็ที ่ใช้มาตรการทางการแพทย์ทกุอย่างเพือ่ที่

จะต่ออายุ ยืดลมหายใจ แต่สุดท้ายก็เป็นการยืดการตายมากกว่ายืด

ชวิีต ตอนนีใ้นเมอืงไทยกม็หีลายโรงพยาบาลทีใ่ห้ความสนใจเรือ่งนี ้อย่าง

เช่นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ มีกลุ่มหมอและพยาบาล

ที่พยายามอนุเคราะห์ผู้ป่วยในเรื่องของจิตใจด้วย ไม่ว่ามุสลิมหรือพุทธ 

เพราะเขาเห็นเลยว่าหลายคน พอเอามิติทางศาสนาเข้าไป อาการกลับ

ดีขึ้น ไม่ใช่แค่ตายอย่างสงบด้วยซ�้า คือหายด้วย มีผู้ป่วยบางคนเป็น

มะเร็งระยะสุดท้าย รักษายังไงก็ไม่หาย บอกหมอว่าอยากอ่านคัมภีร ์

อัลกุรอาน หมอก็ตอบสนองตามความต้องการ ปรากฏพอได้อ่านคัมภีร์

อาการก็ดีขึ้นมาก จนออกจากโรงพยาบาลได้ ที่โรงพยาบาลรามาฯ ก็มี

พยาบาลบางคนให้ความสนใจกับเรื่องนี้มาก ช่วง 3 - 4 เดือนที่ผ่าน

มา อาตมาได้รบันมินต์ให้ไปพดูเรือ่งนีห้ลายที ่เช่น ทีค่ณะแพทยศาสตร์ 
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี รวมทั้งในการ

ประชุมของสมาคมพยาบาล ล่าสุดไปพูดที่คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม ในแวดวงพยาบาลมกีารตืน่ตวัมากขึน้ในเร่ือง

การช่วยเหลือทางจิตใจแก่ผู้ป่วยระยะสุดท้าย นี่เป็นนิมิตที่ดี 

คนปัจจุบันค่อนข้างรังเกียจความตาย แตกต่างจากคนสมัย

โบราณหรือไม่ 

คดิว่าต่างนะ เพราะความตายส�าหรบัคนสมยัใหม่ถอืเป็นเรือ่งทีต้่อง

ห้ามมาก บางทีค�าว่า “ตาย” ก็พูดไม่ได้ ต้องใช้ค�าว่า “จากไป”  

ในโรงพยาบาลฝรั่งเขาไม่เรียกว่าตาย เขาเรียก “expire” คือหมดอายุ 

ไม่กล้าพดูว่า “ตาย” เพราะถอืเป็นเรือ่งต้องห้าม คนไทย คนจีน เดีย๋วน้ี

ก็เหมือนกัน พูดแล้วกลัวว่าจะเป็นลางไม่ดี อัปมงคล เพราะความคิด 

วิถีชีวิต โลกทัศน์ของคนสมัยนี้มองชีวิตและความตายแยกจากกัน 

คนสมัยก่อน ความตายเป็นเรื่องที่เขาคุ้นเคย เพราะใครๆ ก็ตายที่

บ้าน ตัง้แต่เลก็จนโต กค็ุน้กบัความตาย เวลาใครใกล้ตาย คนในหมูบ้่าน

ก็จะไปช่วยเป็นเพื่อน เวลาตายก็ตั้งศพที่บ้าน สวดมนต์ที่บ้าน ต่อเมื่อ

จะเผาจึงหามไปเผาที่ป่าช้าหรือที่วัด แต่เดี๋ยวนี้ผู้คนจะถูกปิดกั้นไม่ให้ 

รับรู้เรื่องความตาย เช่น ไปตายที่โรงพยาบาล หรือในห้องไอซียู ซึ่งคน

ไม่ค่อยได้เหน็ เมือ่ตายแล้วกไ็ม่ได้เหน็ศพ เพราะว่าศพอยูใ่นโลงและเผา

กันแบบมิดชิด เรียกว่าเป็นชีวิตที่ถูกแยกขาดจากความตาย เลยไม่คุ้น

เคยกบัความตาย เหน็ความตายเป็นเรือ่งน่ากลวั ทัง้ๆ ทีส่ือ่มวลชน วทิยุ 

โทรทัศน์ ก็มีเรื่องความตาย แม้กระทั่งในวิดีโอเกมก็มีเรื่องความตาย 

แต่เป็นความตายแบบ second hand คือผ่านสื่ออีกทีหนึ่ง เป็นความ

ตายแบบเทียมๆ อิทธิพลของสังคมตะวันตกก็มีส่วนในการบ่มเพาะ
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ทัศนคติแบบนี้ วัฒนธรรมตะวันตกในช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมา เป็น

วัฒนธรรมที่มองความตายว่าเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจมาก พอมันเข้ามามี

อิทธิพลในสังคมไทย เราก็พลอยรับค่านิยมแบบนี้ไปด้วย 

ตอนนี้ชีวิตยังสนุกอยู่ จะไปเตรียมตัวเรื่องความตายท�าไม  

ยังไม่อยากรับรู้ 

จะสนุกอย่างไรในที่สุดเราก็ต้องเจอกับความตาย ปัญหาคือว่า  

ถงึตอนนัน้ ถ้าเราไม่พร้อม เรากไ็ม่มโีอกาสแก้ตวัแล้ว เพราะเรามโีอกาส

ตายได้แค่ครั้งเดียว ไม่เหมือนสอบเอนทรานซ์ และความทุกข์ทรมาน

ตอนใกล้ตาย มนัยิง่กว่าความทกุข์ทรมานทัง้หลายทัง้ปวงในตอนทีม่ชีวีติ

อยู่ ตอนที่มีชีวิตอยู่ ตอนที่ยังสบาย เราพอที่จะจัดการกับความเจ็บปวด

ได้ เพราะเรายังมีสติดี ร่างกายเรายังมีก�าลังเข้มแข็ง แต่ตอนที่ใกล้ตาย 

มันกะปลกกะเปลี้ยไปหมดทุกอย่างเลย ร่างกายก็อ่อนแอ จิตก็เสื่อม

ถอย สติก็เลือนราง ถึงตอนนี้ก็ยากที่จะรับมือกับความตายได้ คือใน

ยามปรกติเราสามารถรับความสูญเสียอะไรก็ได้ที่เกิดขึ้น เช่น อกหัก 

ตกงาน ล้มละลาย แม้กระทั่งเวลาเจ็บป่วย แต่ตอนใกล้ตายไม่ใช ่

อย่างน้ัน สังขารทัง้ร่างกายและจติใจมนัเสือ่ม มนัอ่อนล้าไปทกุส่วน การ

เผชญิกบัความตายซึง่เป็นเรือ่งทีใ่หญ่ทีส่ดุในชวีติ จงึเป็นเรือ่งทีย่ากมาก  

ถ้ามองในแง่พระพุทธศาสนา เราเกิดมาทั้งชีวิต ก็เพื่อที่จะได้เตรียมตัว

ส�าหรับเผชิญกับวาระสุดท้ายของชีวิต เพราะความตายเป็นภัยพิบัติที่

หนักหนาสาหัสที่สุดที่คนหนึ่งจะต้องประสบ 

มีคราวหน่ึง หลวงปู่มั่นไปเยี่ยมพระรูปหนึ่งซึ่งชรามากและใกล้

มรณภาพแล้ว ท่านไปถึงก็ยิ้มให้ แล้วแนะน�าว่าที่เราปฏิบัติธรรมกันมา

ทั้งหมด ก็เพื่อโอกาสนี้เท่านั้นแหละ อีกอย่างหนึ่งพุทธศาสนามองว่า 
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มนุษย์เราจะหลุดพ้นจากวัฏสงสารหรือเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารหรือว่า

จะตกสู่อบายภูมิหรือไม่ ทั้งหมดนี้ล้วนมีความตายเป็นหัวเล้ียวหัวต่อ  

ถ้าคุณจัดการกับความตายได้ไม่ดี ก็ไปสู่อบายภูมิเลย แต่ถ้าจัดการกับ

ความตายได้ด ีกส็ามารถไปสูส่คุตภิมูหิรอืหลดุพ้นได้ จดุสดุท้ายของชวีติ 

เป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อที่ส�าคัญ ถ้าเราเตรียมตัวมาไม่ดี ก็ไปเลย 

แต่วิถีชีวิตปัจจุบันก็ยังถือว่าความตายเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ อย่างที่

ท่านเคยบอกว่า คนสมัยนี้ส้วมเอาไว้ในบ้าน แต่ศพเอาไว้นอกบ้าน  

มันเป็นวิวัฒนาการ คือเริ่มเห็นว่าเป็นของน่ารังเกียจ ต้องเอาออกนอก

บ้านไป ถอืว่าไม่สะอาด แต่ขณะเดยีวกนัห้องส้วมเรากลับเอาเข้ามา และ

ถือว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ส่วนหนึ่งของบ้าน มาอวดอัครฐานกัน บางทีก ็

วัดกันที่ห้องน�้า ว่าใช้โถส้วมแบบไหน ราคาเท่าไหร่ ใช้กระเบื้องอะไร 

เรยีกว่าเป็นอทิธพิลของบรโิภคนยิมด้วย บรโิภคนยิมท�าให้เราเพลดิเพลนิ

กบัการเสพ การบรโิภค และไปวิง่ไต่เต้าแสวงหาสิง่ทีไ่ม่ใช่สาระของชวีติ 

รวมถึงชื่อเสียง เกียรติยศ และอัครฐาน 

เดี๋ยวนี้การบริโภคจะเน้นเรื่องภาพลักษณ์มาก เช่น ความทันสมัย 

อย่างกนิแฮมเบอร์เกอร์ เราไม่ได้กนิเอาความอร่อย แต่กนิเอาภาพลกัษณ์ 

เช่น ความเท่ห์ ความทันสมัย ใส่รองเท้า เราไม่ได้ใส่เพราะมันนุ่มเท้า 

แต่เพราะใส่แล้วรู้สึกว่าเราเป็นผู้ชนะ เหมือนไมเคิล จอร์แดน หรือ 

ไทเกอร์ วูดส์ ที่เขาเอามาเป็นพรีเซนเตอร์ เดี๋ยวนี้คนเราไปหลงบริโภค

กับสิ่งเหล่านี้ซะเยอะ จนกระทั่งลืมไปว่าวันหนึ่งเราจะต้องตาย บริโภค

นิยมในแง่หนึ่งก็เป็นปฏิปักษ์กับความตาย คือเขาไม่ต้องการให้คนมา

คิดถึงเรื่องความตายมาก เพราะคิดถึงเรื่องความตายแล้ว จะรู้สึกว่าที่

เราไปไล่ล่าหาของมาเสพนั้นมันไม่ใช่สาระของชีวิต สักวันหนึ่งของพวก

นีก็้ต้องพลดัพรากสญูหายไป บรโิภคนยิมท�าให้เราลืมตาย ท�าให้ประมาท 
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ตวับรโิภคนยิมเองไม่อยากพดูถงึความตาย ถ้าจะพดูกต้็องเป็นความตาย

ที่ขายได้ เช่นในวิดีโอเกม หรือในหนัง ที่ต้องมีการฆ่าเลือดท่วมจอ  

บูล้๊างผลาญ เอาความตายมากระตุ้นให้เกดิความตืน่เต้นข้ึนมา ยกตวัอย่าง

เช่น ตอนเกิดสงครามอิรัก สื่อมวลชนจะคอยติดตาม เสนอข่าวการใช้

จรวดท�าลายที่โน่น ระเบิดที่นี่ คนดูก็คอยติดตามข่าวสงครามในอิรัก

เพราะว่ามันตื่นเต้นเหมือนในหนัง ไม่ได้รู้สึกรู้สมกับความทุกข์ทรมาน

หรือความตายที่เกิดขึ้นเลย ถ้ารู้สึกรู้สมแล้ว ก็จะหวนระลึกขึ้นมาได้ว่า

ถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์อย่างนั้นบ้าง เราจะเป็นอย่างไร แต่เนื่องจาก

สื่อมวลชนนั้นส่วนหนึ่งต้องการขายข่าว ต้องการเพิ่มยอดคนดู จึงต้อง

พยายามเสนอเรื่องที่น่าตื่นเต้น แม้กระทั่งเรื่องความตาย ก็เอามาน�า

เสนอให้เป็นเรือ่งทีน่่าตืน่เต้นได้ ความตายทีข่ายได้คอืสิง่ทีก่ระตุน้เร้าให้

รู้สึกต่ืนเต้นสะใจ แทนทีจ่ะท�าให้เกดิความสลดสงัเวช หนงัฮอลลวีดูกจ็ะ

เป็นอย่างนีซ้ะเยอะ อนันีเ้ป็นปัจจยัอย่างหนึง่ทีท่�าให้คนเดีย๋วนีเ้ขาไม่ค่อย

นึกถึงความตายเท่าไหร่ หรือรู้สึกว่าความตายเป็นเรื่องที่ไม่ต้องนึกถึง

ก็ได้ 

คนทัว่ไปเชือ่ว่ามแีต่คนแก่เท่านัน้ทีน่กึถงึความตาย แต่คนหนุ่มสาว

ไม่ควรคิดถึงความตาย เพราะจะท�าให้พลังในการสร้างสรรค์ลดลง คน

หนุ่มคนสาวไม่ตายหรอกหรือ ความตายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่มียกเว้น 

แต่ความจริงง่ายๆ อย่างนี้ ผู้คนกลับมองไม่เห็นเพราะเพลินกับการเสพ

การบริโภค สังคมทุกวันนี้ถูกครอบง�าด้วยวัฒนธรรมที่เน้นการเสพ  

การบรโิภค เน้นความสขุทางเนือ้หนงั ความตายมันเป็นปฏปัิกษ์กับความ

สุขทางวัตถุโดยตรง เพราะว่ามันหมายถึงความสูญเสีย หมายถึงความ

พลัดพราก การหมดโอกาสที่จะได้เสพบริโภค แต่ไม่ว่าจะเพลินแค่ไหน 

ความตายมันก็มาโดยไม่เลือกเวลา มีนักร้อง ดาราดังๆ ที่ตายไปในช่วง
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ที่เป็นวัยรุ่นก็เยอะ คือมันประมาทไม่ได้ ไม่ว่าจะหนุ่มสาว คนมีอายุ  

ก็มีโอกาสที่จะตายได้ตลอดเวลา คนแก่เขาต้องคิดถึงความตายมากขึ้น 

เพราะว่ามนัมาใกล้ทกุทแีล้ว แต่คนหนุม่คนสาวกใ็ช่ว่าจะหนคีวามตายได้

อย่างไรก็ตาม การนึกถึงความตายก็ต้องนึกให้ดีเหมือนกัน ไม่ใช่

นกึแล้วใจห่อเหีย่ว ถ้านกึแบบนัน้ไม่ถกูต้อง คอืหนึง่ เรานกึถึงความตาย

เพื่อที่เราจะได้ไม่ประมาท ไม่เผลอคิดว่าเราจะอยู่ค�า้ฟ้า สอง เราคิดถึง

ความตายเพื่อจะได้เร่งท�าสิ่งที่ควรท�า ขยันขันแข็ง ไม่แชเชือน อะไรที่

จะต้องท�ากค็วรรบีท�าเสยีแต่เนิน่ๆ อย่าปล่อยให้ชวีติล่วงเลยไปโดยเปล่า

ประโยชน์ พอความตายเข้ามาถึงแล้วจะนึกเสียดายว่า โอย ฉันไม่น่า

ปล่อยเวลาให้ผ่านเลยไป เราต้องรู้จักเอาความตายมากระตุ้นเตือนตัว

เองเพื่อจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีค่าที่สุด 

อย่างเช่น สตีเฟน ฮอว์คิง คนเขียนเรื่อง A brief history of time 

ถ้าอ่านประวัติเขา จะเห็นได้ว่าตอนที่เขาเป็นนักศึกษา ไม่ได้มีอะไรเด่น

เลย แถมเป็นคนชอบเที่ยว ชอบสนุกสนาน แต่พอเขาเป็นโรคที่ท�าลาย

ระบบสั่งการของกล้ามเนื้อ มันท�าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเขา

มากเลย เพราะโรคนี้รักษาไม่หาย และส่วนมากจะต้องตายในเวลาไม่

นาน เมื่อรู้ว่าตัวเองจะมีชีวิตในโลกนี้ได้ไม่นาน เขาจึงคิดหนักว่าจะท�า

ยังไงกับชีวิต ก็เลยนึกถึงสิ่งที่ตัวเองจะท�าประโยชน์ให้ได้มากที่สุด คือ

การหาค�าตอบในเรือ่งจกัรวาล เขาเลยทุม่เทกบัการท�าวทิยานพินธ์ปรญิญา

เอกเรือ่งจกัรวาล จนกลายเป็นนกัวทิยาศาสตร์ด้านจกัรวาลวทิยาทีม่ชีือ่

เสียงที่สุดคนหนึ่ง ถ้าความตายไม่มาคุกคาม สตีเฟน ฮอว์คิง โลกคง

ไม่มีนักวิทยาศาสตร์ที่โดดเด่นอย่างเขา 

นีเ่ป็นตัวอย่างหนึง่ว่า ความตายสามารถกระตุน้ให้คนเราถามหาความ

หมายของชีวิต และเริ่มท่ีจะคิดว่าเราจะใช้เวลาที่เหลือน้อยนิดไปท�า
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ประโยชน์ให้แก่โลกและตัวเองได้อย่างไร นี่คือการคิดถึงความตายใน 

แง่ที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ แต่ถ้าหากว่าเราคิดถึงความตายในแง่ที่ 

ชวนให้ท้อแท้ หดหู่ อันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดี พระพุทธเจ้าไม่สนับสนุนไม่

สรรเสริญ เราจึงต้องรู้จักใช้ความตายให้เป็นประโยชน์ คนหนุ่มคนสาว

จึงควรคิดเรื่องนี้ให้มาก เพราะจะได้มีเวลาเตรียมตัวในขณะท่ียังมี

ก�าลังวังชาอยู่ เพราะเมื่อแก่แล้วจะนึกเสียดายที่เวลามันผ่านไปอย่าง

รวดเร็ว และก�าลังวังชาก็หมดไปแล้ว ไม่ทันได้เตรียมตัว 

แต่คนส่วนใหญ่คิดถึงเรื่องความตายทีไรก็ห่อเหี่ยวทุกที และ 

พยายามจะหลกีหนมีนั เอาไว้แก่ๆ ค่อยคดิ ตอนน้ีหาเงนิ สร้างครอบครัว

ก่อน แต่เราหนีมันไม่พ้น คือเมื่อเราไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ แทนที่เราจะ

เอาแต่เที่ยวเล่น เราก็ท�าในสิ่งที่ควรท�า เช่น ถ้าเรามีหน้าที่ต่อครอบครัว 

เราก็ต้องขยันขันแข็งในการท�ามาหากิน เพื่อที่จะได้มีทุนรอนให้แก่

ครอบครัว เพราะเราจะไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ ถ้าเราไป แล้วครอบครัวเรามี

หลักมีฐาน ก็หมดห่วง คนท่ีคิดเร่ืองความตายเขาคิดแบบนี้เหมือนกัน 

ท�าให้เกิดความขยันขันแข็งในการท�ามาหากิน แต่จะท�ามาหากินอย่าง

เดียวคงไม่พอ นอกจากขยันขันแข็งในการท�ามาหากินแล้ว ก็ควรคิดถึง

การใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ ตรงนี้หลายคนมาได้คิดก็ตอนที่ใกล้จะตาย 

หรอืเมือ่รูต้วัว่าเป็นมะเร็ง อย่างทีเ่ราคงได้ยนิหลายคนพดูว่า โชคดทีีเ่ป็น

มะเร็ง โชคดีเพราะว่าตอนที่ไม่เป็นมะเร็งก็เอาแต่เที่ยว หรือบางคนก็

เอาแต่ท�างาน โดยทีไ่ม่เคยมเีวลาอยูกั่บครอบครวั ไม่มเีวลาอยูก่บัตนเอง 

แต่พอเป็นมะเรง็ ความตายมนัใกล้เข้ามา ก็เลยคดิถงึครอบครวั ให้เวลา

กับครอบครัวมากขึ้น หลายคนหันมาคิดถึงความหมายของชีวิต มีเวลา

ให้แก่การปฏิบัติธรรมมากขึ้น 
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อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เราต้องยอมรับก็คือว่า แม้ความตายของเราอาจ

จะอยู่อีกไกลเพราะเรายังหนุ่มยังสาวอยู่ แต่ว่าความตายของคนใกล้ชิด

เราเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ความตายของพ่อแม่ ญาติพี่น้อง เพื่อน ไม่มี

ทางทีเ่ราจะปฏเิสธหรอืหนพ้ีน และมนัทกุข์ใจมากนะ ถ้าเราไม่มภีมูคิุม้กนั

หรือภูมิต้านทานต่อความทุกข์ ความตายของคนใกล้เคียงจะบั่นทอน

จิตใจของเราให้ทุกข์ระทม แต่ถ้าเรารู้จักความตายดี จัดการกับความ

ตายได้อย่างถูกต้อง เหตุการณ์เหล่านี้จะไม่ท�าให้เราทุกข์มาก ถามว่า

เราจะรู้จักความตายได้อย่างไร ก็ต้องคุ้นเคยกับมัน และคิดถึงมันบ่อยๆ 

จนกระทั่งเรารู้ว่าเราสามารถเข้าใจธรรมชาติของมันตามที่เป็นจริงได้ 

และก็ไม่กลัว 

อาจารย์ก�าลังจะบอกว่าความตายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต 

ความตายเป็นส่วนหนึง่ของชวีติ และเกดิขึน้ตลอดเวลา ท้ังในแง่ของ

ร่างกายและจติใจ ทัง้ในแง่รปูธรรมและนามธรรมทีเ่ราเกีย่วข้องด้วย เช่น 

การพลัดพรากจากของรักของชอบ รถหาย บ้านไฟไหม้ เงินถูกขโมย มี

ใครไม่เสยีใจบ้างเวลารถถกูขโมย นีเ่ป็นส่วนหนึง่ของความตาย เป็นส่วน

หนึง่ของความพลดัพราก ไม่มใีครหนพ้ีนความตายในแง่นี ้ชวิีตนีจ้ะต้อง

เจอไม่รูก้ีค่รัง้ จนกว่าจะมาถงึความตายทีเ่ป็นการหมดลม ถ้าเราตระหนัก

ชัดว่าความตายเป็นธรรมดาของชีวิต เราก็จะท�าใจรับความพลัดพราก

สูญเสียเหล่านี้ได้ เวลาทรัพย์สินเสียหายหรือถูกขโมย หรือเจ็บป่วย เรา

จะได้ไม่ทุกข์มาก เพราะเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อเทียบกับความ

ตายที่จะมาถงึ ฉะนัน้อย่าไปนึกวา่การนกึถึงความตายจะท�าให้หดหู่ นัน่

เป็นเพราะเรายังไม่รู้จักความตายดีพอ ถ้าเรารู้จักความตายดีพอ เราก็

จะรู้ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของเราที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
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คนบางคนก็เข้าใจสิ่งที่อาจารย์พูด ว่าความตายเป็นเรื่องของ

การพลัดพราก แต่วันหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นกับตัวเอง ก็ยังร้องไห้

เศร้าโศกได้ ขณะที่อีกคนหนึ่งเสียใจสักวันสองวัน  

แล้วก็ท�าใจได้ ที่ต่างกันเพราะอะไร 

ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าคนที่คิดถึงความตาย คิดแค่ในระดับสมอง เป็น

เพียงแค่ใช้สมองในการพิจารณา แต่มันไปไม่ถึงหัวใจ คือสมองกับหัวใจ

ยงัไม่ประสานกนั เราคดิอะไรได้มากมาย แต่เราท�าใจไม่ได้กเ็ยอะ เพราะ

ใจของเราไม่ได้รับการฝึก เราเพียงแค่คิด แต่เราไม่ได้ฝึกใจด้วย ฉะนั้น

เราต้องฝึกใจอยู่เสมอ คือหนึ่ง นึกถึงความตายอยู่เสมอ อย่างเช่นก่อน

นอน เราท�าสมาธิแผ่เมตตาแล้วก็นึกถึงความตายว่ามันจะต้องเกิดขึ้น

กบัเราไม่วนัใดกว็นัหนึง่ อาจจะต้องนกึด้วยว่าคนืนีอ้าจจะเป็นคนืสดุท้าย

ของเรา เวลาจะขึ้นเครื่องบิน นั่งรถทัวร์ ก็ให้นึกว่านี่อาจจะเป็นการนั่ง

ครั้งสุดท้ายของเรา เราอาจจะประสบอุบัติเหตุ แล้วก็จบลงตรงนั้นเลย

ก็ได้ 

การคิดอย่างนี้ใหม่ๆ มันน่ากลัว แต่ถ้าคิดบ่อยๆ ก็จะคุ้นเคย แล้ว

ก็จะเริ่มรู้สึกพร้อมว่า ถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมา เราจะท�าใจยังไง 

เวลาดขู่าวอย่างเหตกุารณ์ 11 กนัยา แทนทีเ่ราจะท�าตวัเป็นผูสั้งเกตการณ์ 

เราลองนกึว่าถ้าเราอยู่ในเหตกุารณ์น้ันเราจะรูส้กึอย่างไร นีก่เ็ป็นการฝึก

ให้เราพร้อมที่จะเผชิญกับความตายได้ดีขึ้น ใหม่ๆ ก็จะขนหัวลุกด้วยซ�้า 

หรือว่าเกร็ง เครียด แต่เมื่อคิดบ่อยๆ ก็จะค่อยๆ คุ้นเคย อันที่ ๒ คือ

เวลาเราได้ฟังได้ข่าวความตายของคนที่เรารู้จัก คนที่เราเคารพนับถือ 

หรือแม้กระทั่งเวลาไปงานศพ ก็ให้พิจารณาว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องเป็น

อย่างเขา ถามตัวเองว่าเราพร้อมหรือยังท่ีจะไป อะไรท่ีควรท�า เราท�า
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แล้วหรือยงั เราได้ท�าอะไรให้พ่อแม่เราแล้วหรอืยงั คดิแบบน้ีจะท�าให้เรา

รูส้กึเลยว่า คนทกุคนทีเ่ราได้พบปะมคีวามส�าคญัมากเลย เพราะเราไม่รู้

เลยว่านี่จะเป็นการพบปะครั้งสุดท้ายหรือเปล่า เวลาเราเจอพ่อเจอแม่ 

เราจะให้เวลากับเขาอย่างเต็มที่ เพราะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้ เรา

หรือเขาจะเป็นฝ่ายไป แทนที่จะมาทะเลาะเบาะแว้งกัน โกรธกัน พอมา

นกึว่านีอ่าจจะเป็นการพบกนัคร้ังสดุท้าย มนักช่็วยให้เราลมืเรือ่งขุน่ข้อง

หมองใจแล้วก็สัมพันธ์กันด้วยดี หรือไม่ก็จากกันด้วยดี 

ลองถามตัวเองก็ได้ว่า ถ้าอีก 3 วันเราจะต้องไปจากโลกนี้ เราจะ

ท�าอย่างไรบ้างกบัชวีติ 3 วนัทีเ่หลอื คณุจะพบเลยว่า โอ้โห มอีะไรหลาย

อย่างทีจ่ะต้องท�ามากเลย อาตมาเคยถามค�าถามนีก้บันกัศึกษาหลายคน 

เขาตอบว่าจะไปหาพ่อ ไปขอโทษแม่ จะบวช จะไปปฏิบัติธรรม แต่ว่า

สิ่งที่เขาอยากท�ามันเยอะไปหมด 3 วันไม่พอ เขาจะรู้เลยว่าไอ้ที่เขาไป

เที่ยวเตร็ดเตร่ตามชอปปิงมอลล์มันไม่มีความส�าคัญเลย ปัญหาคือว่า

ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าหรอกว่าตัวเองจะตายในเวลา 3 วัน ส่วนใหญ่ก็ตาย

แบบไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวท้ังนั้น ไม่ทันได้ท�าอะไรเลย ฉะนั้นการนึกถึง 

ความตายแต่เนิ่นๆ มันเป็นการคิดล�้าหน้าคนอื่นเขาด้วยซ�้า ไม่ใช่เป็น

เรื่องของคนล้าสมัย ท�าให้เราสามารถท�าอะไรต่ออะไรได้ตั้งหลายอย่าง

ที่คนอื่นเขาไม่ทันได้คิด ไม่ทันได้ท�า มันกลับกลายเป็นวิธีการของคนที่

มีวิสัยทัศน์ยาวไกลกว่า 

ส�าหรบัคนทีต่ายปบุปับ รถชน เครือ่งบนิตก พวกนีจ้ะเตรียมตวั

เพื่อที่จะตายอย่างสงบอย่างไร 

ปัญหาอยู่ที่ว่าตอนที่เขาก�าลังจะตาย เขาคิดอะไรอยู่ ถ้าเขาก�าลัง

เป็นห่วงเพ่ือน คดิโกรธคนโน้น เกลียดคนนี ้เขากไ็ม่ได้ตายด ีแต่แน่นอน
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เขาอาจไม่ได้รู้สึกเจ็บปวด เพราะว่าไปเสียก่อนที่จะรู้สึกเจ็บปวด แต่ว่า

คนที่อยู่ในเครื่องบินที่ก�าลังตก หรืออยู่ในรถที่ก�าลังประสานงากัน ก็คง

ท�าใจยาก เพราะจติจะตืน่ตระหนก ตรงนีแ้หละทีท่�าให้เราจ�าเป็นต้องฝึก 

ถ้าเราฝึกอยู่เสมอ สติของเราจะไว ในยามหน้าสิ่วหน้าขวาน ถ้าเรามี 

สตดิพีอ เราจะก�าหนดจติไว้ได้ถกูต้อง ถ้าเรานกึถงึสิง่ทีด่งีาม เช่น นกึถงึ

พระพุทธรูป พระรัตนตรัย แทนที่จะไปจดจ่อกับความตายที่ก�าลังจะมา 

หรือนึกถึงร่างที่จะแหลกเละเวลาเครื่องบินตก ถ้าจิตเราไปอยู่กับสิ่งที ่

ดีงาม มันก็ท�าให้เราผ่านเหตุการณ์อย่างนั้นไปได้ด้วยดี

ปัจจบุนัดเูหมอืนว่าพธีิกรรมของความตายจะถกูตดัออกไปจาก

ญาติพี่น้อง กลายเป็นเร่ืองของสัปเหร่อ เป็นเรื่องของแพทย์ 

พยาบาล ทุกอย่างถูกตัดขาดออกจากคนใกล้ชิด อันนี้ควรจะมี

การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างไร 

อาจารย์เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง เคยเล่าว่าตอนที่คุณแม่เสีย ไปตั้งศพที่

วัดชลประทาน ทางวัดไม่มีสัปเหร่อ พระท่านก็มาแนะว่าตัวอาจารย์เจิม

ศักดิ์และลูกหลานควรเป็นสัปเหร่อเสียเอง คือเรื่องการรดน�า้ศพ ให้ท�า

กันเอง รวมทั้งเวลายกศพเข้าไปในหีบด้วย อาจารย์เจิมศักดิ์บอกว่านี่

เป็นประสบการณ์ทีป่ระทบัใจมาก และเป็นโอกาสทีไ่ด้รบัใช้แม่ผูม้พีระคณุ

ในวาระสุดท้าย และก็ได้เรียนธรรมะมาก เช่นตอนที่จะยกศพ ได้เห็น

มดไต่ตามตัวของแม่ เห็นแล้วก็ปลงอนิจจังว่า คนเราเมื่อตาย ร่างกาย

ก็คืนสู่ธรรมชาติ กลายเป็นอาหารของสัตว์ต่างๆ นี่เป็นวัฏจักรของ

ธรรมชาติ 

เรือ่งนีเ้ป็นเรือ่งทีญ่าตผิูป่้วยควรจะเตรยีมพร้อมและควรเต็มใจอาสา

ท�าเรื่องนี้ด้วย แม้จะไม่มีความรู้ก็สอบถามได้ เพราะทางโรงพยาบาล
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หรือทางวัดมีคนที่มีความรู้เรื่องนี้ แต่ว่าเราต้องไม่กลัว ถ้าเรากลัวแล้ว

เราจะไม่กล้าที่จะท�า ต้องเรียกให้เจ้าหน้าท่ีท่ีโรงพยาบาลหรือสัปเหร่อ

มาท�าให้ ตรงนีท้�าให้เราพลาดโอกาสทีจ่ะได้รับใช้ผูม้พีระคณุ และพลาด

โอกาสที่จะได้เรียนรู้ธรรมะจากการได้ใกล้ชิดกับความตาย และเมื่อเรา

ได้เข้าไปสมัผสั เรากจ็ะรูว่้าความตายไม่น่ากลวั รวมไปถงึแม้กระทัง่ก่อน

จะเอาศพเข้าเตา จะขอให้ทางวัดเปิดฝาโลงก็ได้เพื่อจะได้เห็นหน้าผู้ตาย

เป็นครัง้สดุท้าย เป็นโอกาสทีจ่ะได้พจิารณามรณสตแิละอสุภะไปด้วย นี่

เป็นประเพณีไทยที่ท�ามาช้านาน 

อสุภะ หมายถึงอะไร 

อสุภะหมายถึงไม่งาม คือการพิจารณาให้เห็นว่าโลกนี้มันก็มีส่ิงท่ี 

ไม่งามอยู่ นั่นคืออีกด้านหนึ่งของความจริง มันเป็นเหรียญสองด้าน  

ด้านหนึ่งคือความสวยงาม เช่น ดอกไม้ แต่เมื่อมันโรย มันก็ไม่น่าดู  

อันน้ีคืออีกด้านหนึ่งของดอกไม้ที่เราอาจจะไม่ค่อยสนใจมองกัน อสุภะ

ก็คือความไม่งามซึ่งเป็นอีกด้านหนึ่งของชีวิต มนุษย์เรามีด้านที่สวยงาม 

เช่น หน้าตา แต่ว่าอกีด้านหนึง่กม็คีวามไม่งาม ทางพทุธศาสนาพยายาม

บอกว่าเราควรจะเหน็ความจรงิให้ครบถ้วนทัง้สองด้าน คือด้านทีง่ามและ

ด้านที่ไม่งาม แต่ถ้าเห็นความจริงเพียงด้านเดียวคือด้านที่งาม เราจะนึก

ว่าทกุอย่างสวยงามหมด อยากจะเป็นเจ้าของ แต่พอความไม่งามปรากฏ 

เราก็ท�าใจยาก เช่นคนหนุ่มคนสาว ชื่นชมความหล่อความสวยของตน 

พอร่างกายแก่หง่อมก็ท�าใจไม่ได้ พุทธศาสนาสอนให้เราพยายามมอง

เหน็ความไม่งามด้วย ส่วนหนึง่กโ็ดยการไปพจิารณาซากศพหรอืคนตาย 

เพื่อจะได้ไปถ่วงดุลกับความรู้สึกติดยึดในความงาม จะได้ปล่อยวาง แต่

ไม่ใช่ดูแล้วท�าให้หดหู่นะ อันนั้นเป็นอกุศลซึ่งต้องระวัง 
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กล่าวโดยสรุปแล้ว หากจะด�ารงชีวิตอย่างมีความสุขสงบ  

ก็ต้องรู้จักตายอย่างมีสติ

พระพทุธเจ้าตรสัว่า มม้ีาอยูส่ีป่ระเภท ประเภทแรก พอเหน็ประตกั

กเ็กดิความกลวั เหน็เงาประตกัของคนขีก่ก็ลวัแล้ว พร้อมทีจ่ะเชือ่ฟังคน

ขี่ จะให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา ท�าได้ ม้าประเภทที่ ๒ ต้องโดนประตักแทง

ถึงขุมขน ถึงจะเชื่อฟังคนขี่ ประเภทที่ 3 ต้องโดนประตักแทงถึงหนัง 

ถึงจะเชื่อ ประเภทที่ 4 ต้องโดนประตักแทงถึงกระดูก ถึงจะเชื่อ ยอม

ท�าตามคนขี่ ท่านก็เปรียบเหมือนคนสี่ประเภท ประเภทแรก เพียงแค่

ได้ข่าวว่ามีคนตาย ก็เกิดความสังเวช และสนใจที่จะเข้าหาธรรมะ เพื่อ

จะได้ไม่ทุกข์กับความตาย ประเภทที่ ๒ ต้องได้เห็นคนตายต่อหน้า ถึง

จะเกดิความตืน่ตัวทีจ่ะเข้าหาธรรมะ ประเภทที ่3 ต้องรอให้คนรูจ้กั คน

รักตายเสียก่อน ถึงจะส�านึก เข้าหาธรรมะ ประเภทที่ 4 ต้องเจอความ

เจ็บปวดด้วยตนเอง ทุกข์ทรมาน โรคภัยคุกคาม หรือเจ็บปางตาย ถึง

ค่อยส�านึก คนประเภทที่ 4 นี่เรียกว่า ไม่เห็นโลงไม่หลั่งน�า้ตา ถามว่า

เราอยากจะเลือกเป็นคนประเภทไหน หรืออยากจะเป็นม้าประเภทไหน 
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บทสัมภาษณ์ ๒ 

ตายอย่างไรจึงจะดีที่สุด

“การตายอย่างมีสติ” หมายความว่าอย่างไร ?

: คอืตายอย่างสงบ ไม่ตืน่กลวัหรอืวติก พร้อมรับความตายทีจ่ะเกดิ

ขึ้นได้ ไม่ดิ้นรนขัดขืน สามารถน้อมใจให้ระลึกถึงสิ่งที่เป็นบุญ เป็นกุศล 

เช่นพระรตันตรยั ยิง่สามารถน้อมใจถงึขัน้เอาความว่างเป็นอารมณ์ หรือ

ปล่อยวางแม้กระทั่งความยึดถือในตัวตนได้ ก็จะเป็นการตายอย่างมีสติ

ในขั้นสูงสุดก็ว่าได้

ต้องอาศัยการเตรียมการ หรือต้องอาศัยการฝึกตนเอง 

สักเพียงใด จึงจะเรียกว่ามีความพร้อมที่จะตายอย่างมีสติ

: ต้องเตรยีมการสองส่วน คอื การฝึกตน และการตระเตรยีมปัจจยั

แวดล้อม

การฝึกตนก็คือ การเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับความตาย ตั้งแต่ยัง

มีความปกติสุขอยู่ คือระลึกนึกถึงความตายอยู่เสมอ จนเป็นส่วนหนึ่ง

พระกิตติศักดิ์ กิตติโสภโณ : สัมภาษณ์

เคร
ือข

่ายพ
ุทธ

ิกา



142

ของชีวิต ไม่ใช่เตรียมเอาตอนที่รู้ว่าใกล้จะตายแล้ว นอกจากระลึกถึง

ความตายทีอ่าจเกดิขึน้ทกุขณะแล้ว กต้็องฝึกใจให้พร้อมจะปล่อยวางทกุ

สิ่งทุกอย่างเม่ือความตายมาถึง กับเรียนรู้ที่จะจัดการกับความกลัว 

ซึง่อาจเกดิขึน้เวลาใกล้ตาย นัน่เป็นส่วนหนึง่ อกีส่วนหนึง่กค็อืการพยายาม

สร้างคุณงามความดี ใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ มีคุณค่า และหมั่นฝึกจิต

ด้วยสมาธิภาวนาไปพร้อมๆ กับการเจริญมรณสติด้วย

ในแง่ของปัจจัยแวดล้อมก็ส�าคัญมาก โดยเฉพาะในช่วงที่ใกล้ตาย 

เพราะวา่การทีจ่ะรกัษาใจให้ปกต ิให้มสีตหิรอืน้อมระลกึถึงในสิง่ดงีามที่

เป็นกศุลได้ ต้องอาศยัสิง่แวดล้อมเข้ามาช่วยมาก โดยเฉพาะคนธรรมดา

ทั่วๆ ไป ยกตัวอย่างเช่น หากเราอยู่ในห้องไอซียู มีสายระโยงระยาง 

แล้วมีหมอและพยาบาลมามะรุมมะตุ้มรอบตัว ฉีดโน่นเจาะนี่ในตัวเรา 

ในสภาพเช่นนี้การรักษาใจให้สงบ มีสติ หรือน้อมระลึกถึงสิ่งดีงามย่อม

เป็นไปได้ยาก หรือ หากว่ามีลูกหลานญาติพี่น้องมาร้องห่มร้องไห้ใกล้

เตยีง พยายามยือ้ยดุไม่ให้เราตาย การทีเ่ราจะปล่อยวางตัง้แต่เร่ืองญาติ

พี่น้อง ลูกหลาน ทรัพย์สมบัติ ก็เป็นไปได้ยากเช่นกัน

ปัจจัยแวดล้อมนี้เป็นสิ่งส�าคัญมากส�าหรับการเตรียมตัวตาย ปัจจัย

แวดล้อมทีว่่านอกจากจะหมายถงึคนรอบตวัเช่น ญาตพิีน้่อง หรอืแพทย์

พยาบาลแล้ว ยังรวมถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น ห้องที่ผู้ป่วย

นอนอยู่ ถ้าอึกทึกคึกโครม ก็เป็นอุปสรรคต่อการเตรียมใจเวลาใกล้ตาย 

แต่ถ้ามีความสงบ และมีสิ่งน้อมใจให้เป็นกุศล เช่น มีพระพุทธรูป  

หรอืสิง่ศกัดิส์ทิธิใ์นศาสนาของตน มข้ีอความเตอืนใจให้ปล่อยวาง ปัจจยั

เหล่านี้ล้วนมีความส�าคัญที่สามารถน้อมน�าจิตใจให้เกิดความสงบ เป็น

บุญเป็นกุศล หรืออาจท�าให้เราเกิดความรู้สึกตรงกันข้ามก็ได้ นี้เป็น 

สิ่งส�าคัญมากที่ควรมีการตระเตรียมไว้ให้ดี
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มีความเห็นอย่างไร ต่อการที่ใครสักคนรู้ว่าตนเองเป็นโรคร้าย  

แล้วยินดี หรือตัดสินใจ จะเลือกการรักษาที่ไม่ใช่แนวทาง

ตะวันตก หมายถึง .. เลือกการรักษาแบบทางเลือก  

หรือแบบพื้นบ้าน ซึ่งสังคมทั่วไปมองว่าเป็นการสุ่มเสี่ยง 

ต่อความเป็นความตาย

: ก็แล้วแต่กรณี อย่างเช่นว่าการรักษาบางอย่าง เขาเห็นว่าไม่เป็น

ผลดีต่อการตระเตรียมจิตใจให้สงบหรือประคองจิตให้เป็นปกติ ในกรณี

เช่นนี้เขาอาจปฏิเสธที่จะรับการรักษาแบบนั้น แม้นั่นอาจหมายความถึง

การตาย แต่เขากค็ดิว่าตายแบบธรรมชาตดิกีว่าอยูแ่บบทกุข์ทรมานหรอื

ไร้สตสิมัปฤด ีเวลานีม้คีนจ�านวนมากขึน้ตัง้ค�าถามหรอืถงึกบัปฏเิสธการ

แพทย์ตะวันตก เพราะเห็นว่าเป็นการรักษาที่ค่อนข้างจะก้าวร้าว และมี

จดุมุง่หมายเพยีงแค่ต่อลมหายใจของผูป่้วยเท่านัน้ โดยไม่สนใจด้านจติใจ

หรือคุณภาพชีวิต การรักษาบางอย่างมีคุณค่าเพียงแค่ว่ายืดลมหายใจ

ออกไป แต่ไม่ได้เอื้อต่อการน้อมใจให้เกิดความสงบ ดังนั้น ส�าหรับคน

ที่เห็นว่า ในภาวะใกล้ตาย ความสงบใจส�าคัญกว่าการมีชีวิตที่ยืนยาวแต่

ไร้คณุภาพ เขากอ็าจเลอืกวธิกีารทีจ่ะปล่อยให้ตวัเองตายไปโดยธรรมชาติ

ก็ได้

เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับผู้ป่วยนั้นๆ ว่าถืออะไรเป็นส�าคัญ ต้องการเพียงแค่

หนีพ้นความตายให้ไกลทีส่ดุ หรอืเหน็ว่าคณุภาพชวีติและจติใจเป็นเรือ่ง

ส�าคัญกว่าการต่อลมหายใจ

จะรับหรือปฏิเสธวิธีการรักษาแบบไหนก็ตาม สิ่งส�าคัญก็คือ ความ

รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษานั้นๆ ควรใช้ท่าทีแห่งปัญญา คือเห็น

ประโยชน์และโทษของการรักษานั้นๆ อย่างชัดเจน หรือเท่าที่ตัวเองจะ

เคร
ือข

่ายพ
ุทธ

ิกา



144

สามารถรู้ได้ ไม่ควรเอาอุปาทาน ความติดยึดในวิธีการใดวิธีการหนึ่ง 

หรือความชอบไม่ชอบมาเป็นหลกั โดยไม่สนใจข้อเท็จจรงิ ท่าทีอย่างหลงั

จัดว่าเป็นความหลงได้อย่างหนึ่ง

มีความเห็นอย่างไรกับการกล่าวว่า ถ้าคนนี้ยินยอมที่จะรักษา

อาการเจ็บป่วยของตนเองอย่างเหมาะสม ก็อาจจะสามารถยืด

ชีวิตต่อไปได้อีก และสามารถจะท�าประโยชน์ให้กับสังคมหรือ 

สิ่งที่ตนเองเกี่ยวข้อง ได้มากกว่าการตัดสินใจตายจากไปด้วย

ความสงบ ดังที่ผู้ตายเชื่อมั่นหรือศรัทธา

: มีบางกรณีที่แพทย์หมดทางรักษาแล้ว และมีโอกาสรอดน้อยมาก 

แพทย์ท�าได้เพยีงแค่ประคองชีวิตไปเรือ่ยๆ เท่านัน้ ปรากฏว่าผูป่้วยค่อยๆ 

มีอาการดีขึ้นจนหาย หรือบางกรณี แพทย์เกือบจะหมดปัญญาแล้ว แต่

ก็ยังมีความพยายามที่จะรักษาด้วยวิธีการต่างๆ เท่าที่นึกออก ทั้งๆ ที่มี

ความหวังน้อยมาก ปรากฏว่าสามารถช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นมาเป็นปกติได้ 

แต่กรณีเช่นนี้ค่อนข้างจะน้อย และต้องถือว่าเป็นปาฏิหาริย์ในทางการ

แพทย์ อันนี้เป็นเรื่องของการตัดสินใจ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องท่ีต้องเส่ียง 

เพราะผลอาจกลายเป็นว่า ผู้ป่วยตายอย่างทุกข์ทรมาน หรือกลายเป็น 

“ผัก” ไปก็ได้

ส�าหรับคนที่เห็นว่าในยามใกล้ตาย สภาพจิตใจเป็นเรื่องส�าคัญที่สุด 

เขาก็คงไม่อยากจะเสี่ยงไปใช้วิธีการที่อาจท�าให้ตัวเองกลายเป็นผัก ซึ่ง

ไม่เอื้อให้สามารถเตรียมตัวตายอย่างสงบได้เลย มิหน�าซ�้าอาจจะท�าให้

ตายอย่างทุกข์ทรมานก็ได้ ในกรณีอย่างนี้ หากเขาเห็นว่าไม่มีวิธีการ

รกัษาอย่างอืน่อกีแล้วนอกจากวิธีการท่ีเสีย่งต่อการเป็นผกั เขากม็เีหตผุล
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ที่จะปฏิเสธการรักษา แล้วหันมาเตรียมตัวตายอย่างสงบ

นี่เป็นเรื่องของปัญญาว่าเขามีมากขนาดไหน คือเขามีความรู้ความ

เข้าใจเกีย่วกบัความเจบ็ป่วยของตนมากน้อยแค่ไหน และกม็คีวามเข้าใจ

เกี่ยวกับการรักษาโรคนั้นมากน้อยเพียงใด ถ้าหากว่าประเมินดูแล้ว มัน

มีโอกาสเสี่ยงมากที่จะท�าให้ตายอย่างทุกข์ทรมาน หรือว่าตายอย่างไม่

สงบ เขาก็เลือกที่จะไม่รักษา เรื่องนี้จะว่าไปแล้วไม่สามารถพูดเด็ดขาด

ลงไปได้ว่าจะเกิดผลอะไรตามมา เพราะอย่างที่บอกไว้แล้วว่ามันมีความ

เป็นไปได้ว่าบางกรณีผู้ป่วยสามารถรอดได้และกลับเป็นปกติ ทั้งๆ ที่

แพทย์หมดหวงัแล้ว แต่ว่ากรณแีบบนีม้น้ีอยมาก สรปุกค็อืเป็นเรือ่งทีอ่ยู่

กับการตัดสินใจและข้อมูลที่มี

อย่างไรก็ตาม ถ้าถามว่าระหว่างการรักษาความเจ็บป่วยอย่าง 

เหมาะสม กับการปล่อยให้ตัวตายอย่างสงบ อย่างไหนจะดีกว่ากัน  

ถ้าตอบแบบพุทธก็ต้องบอกว่า เรามีหน้าที่ต่อชีวิตที่จะต้องดูแลรักษา

อย่างเตม็ท่ี เพือ่จะได้มโีอกาสท�าประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้มาก

ท่ีสุด การเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเป็นเรื่องที่ยากอย่างยิ่ง พระพุทธองค์

เปรียบเทียบกับเต่าที่นานปีทีหนจะโผล่ข้ึนมาท่ีผิวสมุทรสักคร้ัง การท่ี

เต่าตวันัน้จะโผล่ขึน้มาตรงกลางห่วงทีล่อยคว้างอยู่กลางสมุทร เป็นเรือ่ง

ยากแค่ไหน การเกิดมาเป็นมนุษย์ยากยิ่งกว่านั้นอีก แต่ส�าหรับบาง

ศาสนา เช่น ศาสนาคริสต์บางนิกาย เขาถือว่าชะตากรรมของมนุษย์ขึ้น

อยู่กับพระบัญชาของพระเจ้า ดังนั้นเขาจะปฏิเสธการรักษาทุกชนิดโดย

เฉพาะจากแพทย์ เพราะถือว่าเป็นการแทรกแซงอ�านาจของพระองค์

เคร
ือข

่ายพ
ุทธ

ิกา



146

การท่ีคนหนึง่ตดัสนิใจเลือกทีจ่ะดแูลรกัษาตนเองอย่างเรยีบง่าย 

โดยปฏเิสธการรักษาทางตะวนัตก หรอืการรกัษาในกระแสหลกั 

ซึ่งสามารถยืนยันได้ว่า จะท�าให้ชีวิตยืนยาวอยู่ได้ นี่เป็นความ

ประมาทหรือไม่

: ก็ขึ้นอยู่กับเหตุผล รวมทั้งเหตุปัจจัยว่า เขามีความพร้อมหรือไม่ 

เช่น การรักษาบางอย่างอาจจะท�าให้มีชีวิตยืนยาวขึ้น แต่สิ้นเปลืองมาก 

ซึ่งถ้าใช้วิธีการรักษาแบบนั้น ก็ต้องท�าให้คนอื่นๆ เดือดร้อน และอาจมี

ผลสะท้อนกลับมาที่ตัวเขาเอง ท�าให้เกิดความทุกข์ความวิตกกังวลมาก

ขึ้นที่ตัวเองกลายมาเป็นภาระของครอบครัว ในการที่ต้องท�ามาหาเงิน

เพื่อที่จะมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลซึ่งมีราคาแพง ในกรณีอย่างนี้จะเรียก

ว่าเขาประมาทไม่ได้

จะเรียกว่าประมาทก็ต่อเมื่อปฏิเสธการรักษาพยาบาลใดๆ โดยคิด

ว่า โรคจะหายเอง โดยทีต่นเองไม่ได้มคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัโรคนัน้

เพียงพอ อันนี้ถึงเรียกว่าประมาท คือท�าไปด้วยความไม่รู้ และไม่คิดที่

จะศึกษาให้รู้ ไปเข้าใจเอาเองว่าตัวเองรู้พอแล้ว หรือคิดว่าถูกต้องแล้ว

แต่ก็ต้องไม่ลืมว่ามีโรคเป็นอันมากที่หายเองได้ โดยที่ไม่ต้องมีการ

รักษาใดๆ เพียงแค่ดูแลตัวเองให้ดี ก็พอแล้ว ที่เห็นง่ายๆ ก็คือโรคหวัด 

บางโรคถงึรกัษากไ็ม่หาย เนือ่งจากมข้ีอจ�ากดัทางด้านการแพทย์ ในกรณี

นีผู้้ป่วยอาจเลือกทีจ่ะไม่รกัษาใดๆ แต่หนัมาดแูลรกัษาตนเองอย่างเรยีบ

ง่าย เช่น กินอาหารอย่างสมดุล ออกก�าลังกายพอประมาณ ท�าสมาธิ 

เล่นโยคะ อย่างนี้ไม่เรียกว่าประมาท โดยเฉพาะเมื่อศึกษาแล้วพบว่ามี

คนทีส่ามารถหายจากโรคท่ีว่านีไ้ด้ หรือถงึไม่หาย กต็ายอย่างมคีวามสขุ

กว่าและไม่ไปสร้างความเดอืดร้อนแก่ญาตพ่ีิน้องในเรือ่งค่ารกัษาพยาบาล
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การที่ผู้ป่วยมีก�าลังทุนทรัพย์ หรือมีฐานะเพียงพอที่จะสามารถ

รกัษาตวัโดยวทิยาการสมยัใหม่ หรอืการแพทย์แบบตะวันตกใน

กระแสหลักได้ แต่เลือกทีจ่ะใช้การเจ็บป่วยเป็นการศกึษาตนเอง 

หรือยอมรับความเจ็บป่วย ในลักษณะที่ถือว่านี่เป็นเรื่องที่เกิด

จากเหตุปัจจัยตามธรรมชาติ และในที่สุดเขาก็ตายจากไป

ท่ามกลางความรู้สึกอาลัยอาวรณ์ของผู้คนรอบข้าง ที่เห็นพ้อง

กันว่าคนๆ นี้ยังไม่สมควรที่จะต้องตาย นี่ถือว่าเป็นความ

ประมาทได้หรือไม่

: คงไม่ใช่เป็นความประมาท แต่ว่าอาจจะเป็นการประเมนิทีผ่ดิพลาด

ก็ได้ ซึ่งทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น วัยของผู้ป่วย 

ส�าหรับคนที่มีอายุไม่มาก การที่เขาตัดสินใจเช่นนั้นก็อาจจะเนื่องจาก 

เขาไปตดิยดึกับกรอบวธิคีดิหรอืการรกัษาบางอย่าง ว่าวิธกีารรักษาแบบ

นีจ้ะเป็นประโยชน์แก่เขามากท่ีสุด และกข็ณะเดยีวกนักป็ฏเิสธทีจ่ะรกัษา

อย่างอืน่ เพราะเหน็ว่ามนัไม่สามารถรกัษาโรคของเขาได้ หรอืไม่เอือ้ต่อ

คณุภาพชวีติของเขาได้เลย อนันีต้้องระวงั เพราะอาจกลายเป็นความยดึ

มั่นถือมั่นหรืออุปาทานในทางความคิด ที่เรียกว่าทิฏฐุปาทาน จะไม่เป็น

อุปาทานก็ต่อเมื่อศึกษาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน คือใช้ปัญญาด้วยใจที่

เปิดกว้างแล้ว อย่าลืมว่าอุปาทานเมื่อเกิดขึ้นแล้ว แม้จะเป็นอุปาทานใน

เรือ่งทีด่ ีกเ็ป็นโทษได้มาก เช่น ยดึมัน่ถอืมัน่ในศาสนาของตน จนพร้อม

จะฆ่าคนอื่นเพื่อศาสนาของตัว กลายเป็นสงครามศาสนาอย่างที่เกิดขึ้น

ในหลายประเทศตอนนี้

ในทางพทุธศาสนาถอืว่าชวีติเป็นสิง่ส�าคัญทีเ่รามหีน้าทีต้่องดแูลรกัษา 

แม้บางครัง้อาจหมายถงึการสญูเสยีอวยัวะกต็าม ดงัพระพทุธองค์ได้ตรสั
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ว่าพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต ในเมื่อชีวิตเป็นสิ่งมีคุณค่า เราไม่ควรให้

ความคิด ทฤษฎี หรืออุดมการณ์ใดๆ มามีความส�าคัญมากกว่าชีวิต 

ยกเว้นว่าเป็นเรือ่งของความถกูต้องดงีาม หรอืธรรมะ ในกรณเีช่นน้ันจงึ

สมควรสละชีวิต ดังพระพุทธองค์ได้ตรัสต่อไปว่า พึงสละชีวิตเพื่อรักษา

ธรรม

ตรงนี้ก็ต้องขยายความเพิ่มเติมว่าเรามีหน้าที่ที่ต้องดูแลรักษาชีวิต

ของเรา ไม่ใช่เพื่อมีชีวิตลอยๆ แต่เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและ

ผู้อื่นมากที่สุด ทีนี้บางคนเมื่อเจ็บป่วยแล้ว อาจปฏิเสธการรักษาบางวิธี 

เพราะเห็นว่ามันเป็นการท�าลายคุณภาพชีวิตของเขา ท�าให้ไม่สามารถ

ท�าประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเต็มที่ เขาก็มีเหตุผลที่จะปฏิเสธ อย่างไร

ก็ตามอาตมาคิดว่าการรักษาพยาบาลบางอย่าง แม้จะท�าให้เราเจ็บปวด 

แต่ถ้ามคีวามเป็นไปได้มากทีจ่ะท�าให้เรามชีวีติยนืยาวขึน้ และมคีณุภาพ

ชวีติทีไ่ม่ได้เลวไปกว่าเดมิ เรากน่็าจะยอมรบัวธิกีารรกัษาเหล่านัน้ ไม่ใช่

เพยีงเพือ่ให้ชวีติตวัเองอยูร่อดเท่านัน้ แต่เพือ่เราจะได้สามารถท�าประโยชน์

ให้เกิดข้ึนแก่ตนเองได้มากขึ้น และเพื่อประโยชน์ของบุคคลท่ีเราข้อง

เกี่ยว การกระท�าเช่นนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อ

ชีวิตและร่างกายของเราอย่างเต็มที่

อยากให้ขยายความในเรื่องสิทธิที่จะตาย หรือสิทธิในการ

แสวงหาทางเลือก ต่อการรักษาชีวิตของตนเองของผู้เจ็บป่วย 

และผู้ที่ก�าลังจะตาย

: ตอนนี้มีการพูดกันมากเรื่องสิทธิในการตาย ซึ่งก็เป็นเรื่องที่คน

สมยันีถ้อืเป็นเรือ่งส�าคญั เพราะสงัคมปัจจบุนัถอืว่าสทิธขิองปัจเจกบคุคล
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เป็นสิ่งที่ต้องได้รับความเคารพ จัดว่าเป็น “สิ่งศักดิ์สิทธิ์” ของคนยุคนี้ 

แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องตระหนักก็คือ เราต้องมีทัศนะต่อความตายอย่างถูก

ต้อง เพราะว่าเวลานี้ผู้คนมักมองว่า ความตายเป็นเรื่องที่น่ากลัว เป็น

เรื่องที่ทุกข์ทรมาน ดังนั้นจึงพยายามหลีกหนีความตายให้ไกลและนาน

ที่สุด ขณะเดียวกันถ้าจะตาย ก็อยากจะตายแบบฉับพลันทันที ไม่ต้อง

ทุกข์ทรมาน และต้องตายสวยด้วย เพราะฉะนั้นจึงมีคนจ�านวนไม่น้อย

อยากจะจบชวีติของตวัเองให้ได้เรว็ทีส่ดุ โดยเจบ็ปวดน้อยทีส่ดุ ด้วยเหตุ

นี้แนวความคิดเรื่องการุณยฆาต หรือการให้แพทย์พยาบาลปลิดชีวิต

ตนเองหรือให้ความช่วยเหลือแก่ตนเองในการฆ่าตัวตาย จึงได้รับความ

สนใจมากขึ้น โดยเฉพาะในยุคที่การแพทย์ทุกวันนี้ท�าให้คนเป็นอันมาก

อยู่ในภาวะครึ่งๆ กลางๆ คือจะตายก็ไม่ตาย จะหายก็ไม่หาย จึงค้างเติ่ง

อยู่กับความเจ็บปวดทุกข์ทรมานทั้งจากภาวะร่างกายที่เสื่อมถอย และ

จากวิธีการรักษาพยาบาลที่ก้าวร้าวรุนแรงและไม่ค�านึงถึงจิตใจผู้ป่วย

การุณยฆาตก�าลังได้รับความนิยมในเมืองนอก โดยถือว่าเป็นสิทธิ

การตายอย่างหนึง่ แต่ว่ามกัจะเกดิบนพืน้ฐานความคิดทีว่่าความเจ็บปวด

นัน้เป็นภาวะทีเ่ลวร้าย ซึง่ต้องหลกีเลีย่งให้ได้มากทีส่ดุ ผูค้นจงึอยากตาย

โดยที่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องปวดเลย แต่เราลืมมองไปว่า ในสภาวะใกล้ตาย 

ในสภาวะที่ธาตุต่างๆ ในร่างกายใกล้จะแตกสลายตามมาด้วยความเจ็บ

ปวดนั้น มันเป็นโอกาสที่จะช่วยให้เราเข้าใจสัจธรรมของชีวิต มีคนเป็น

อนัมากทีเ่มือ่เผชญิกบัความเจบ็ปวดจากโรคภยัไข้เจ็บ ปรากฏว่าสามารถ

ที่จะใช้ความเจ็บปวดนั้นเป็นครูท�าให้จิตใจเกิดปัญญาขึ้นมา

สามารถปล่อยวางความยึดถอืในตวัตนในร่างกายของตนได้ ในยาม

ปกติคนเราก็มักยึดถือร่างกายเป็นตัวเป็นตน หากไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับ
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ตัว ก็จะยังยึดถืออย่างน้ันเรื่อยไป ต่อเมื่อมีความเจ็บปวดหรือ 

เจบ็ป่วยเกิดขึน้ ถงึจะรูจ้กัปล่อยวาง เพราะถ้ายงัขนืยดึอยู ่กย็งัทกุข์ร�า่ไป 

พระพทุธเจ้าเปรยีบว่าเหมอืนกบัถกูลกูศรปักอกสองดอก คอืทกุข์ทัง้กาย

และใจ แต่ถ้าคลายความยึดถือในกายของตน ก็เหมือนกับโดนลูกศร

ดอกเดียว คือทุกข์แค่กาย แต่ไม่ทุกข์ใจ

การปล่อยวางความยึดถือในตัวตนนี้ ช่วยให้เราเข้าถึงความสงบใน

ท่ามกลางความเจ็บป่วยทางกายได้

ยิง่ไปกว่านัน้บางท่านกใ็ช้ความเจบ็ปวดนีใ้ห้เกดิประโยชน์ทางธรรม 

จนกระทั่งเกิดดวงตาเห็นธรรม จิตประจักษ์แจ้งในสัจธรรมถึงขั้นที่ว่า

บรรลุถึงอรหัตผลเลย ในสมัยพุทธกาลก็มีพระบางรูปที่ทุกข์มากถึงขั้น

ฆ่าตัวตาย แต่ระหว่างที่ก�าลังจะตายนั้นเอง จิตได้พิจารณาเห็นความ 

เจ็บปวด ทุกขเวทนาอันแรงกล้าขณะนั้นท�าให้เกิดความเบ่ือหน่ายใน

สังขาร จนละความติดยึดในสังขาร จิตจึงหลุดพ้น สามารถบรรลุธรรม

ก่อนจะหมดลม อย่างนี้ก็มีอยู่ เป็นตัวอย่างที่ชี้ว่าความเจ็บปวดแม้ใน

สภาวะใกล้ตาย ก็สามารถช่วยยกจิตของเราขึ้นสู่อีกระดับหนึ่งได้ จนถึง

ขั้นหลุดพ้นก็มี

ความทุกข์ ความเจ็บปวดนั้นมิได้มีแต่โทษ หากยังมีคุณด้วย หาก

รูจ้ักมองหรือใช้ให้เปน็ หากมองให้เป็น ความทุกข์ความเจบ็ปวดนี้แหละ

ที่จะท�าให้เราหลุดพ้น หรือมีชัยเหนือความเจ็บป่วยและความตายได้ ที่

เขาว่าเอาชนะความเจ็บ ความแก่ ความตาย ไม่ได้หมายความว่า ไม่แก่ 

ไม่เจ็บ ไม่ตาย แต่หมายถึง ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ท�าอะไรเรา

ไม่ได้ เพราะจิตใจของเราหลุดพ้นไปจากการครอบง�าของความทุกข์ทั้ง

หลาย อันนี้เป็นเรื่องที่ส�าคัญเมื่อโยงถึงเรื่องความตาย เพราะว่าความ

ตายหรือกระบวนการแห่งความตายนั้นอาจจะท�าให้เราเจ็บปวดในทาง

เคร
ือข

่ายพ
ุทธ

ิกา



151

กาย แต่ไม่จ�าเป็นที่จะต้องท�าให้เราเจ็บปวดทางใจได้เสมอไป ป่วยกาย

แต่ไม่ป่วยใจนั้นเป็นไปได้ ถ้าเราเข้าใจตรงนี้ เราก็จะใช้สิทธิในการตาย

ได้อย่างมีวิจารณญาณ ไม่ได้ใช้เพียงเพื่อที่จะหนีปัญหา หรือเพียงเพื่อที่

จะหลีกพ้นความเจ็บปวดอย่างเดียว โดยไม่สนใจอย่างอื่น

อย่างไรก็ตาม ส�าหรับคนที่ยังฝึกใจไม่ดีพอ ความเจ็บปวดอันแรง

กล้าอาจท�าให้จิตใจทุกข์ทรมาน กระสับกระส่าย หาความสงบไม่ได้ ใน

กรณีอย่างนี้การใช้ยาระงับปวดและให้ร่างกายค่อยๆ แตกดับไปก็ยังดี

กว่าการจบชีวิตตนเองด้วยการุณยฆาต แต่ก็ต้องระวังอย่าให้ยาระงับ

ปวดท�าลายสติสัมปชัญญะจนไม่สามารถที่จะประคองจิตสุดท้ายก่อน

ตายให้เป็นไปในทางกุศลได้

ประการสุดท้ายที่อยากพูดส�าหรับค�าถามนี้ก็คือ พุทธศาสนานั้นไม่

ปฏิเสธสิทธิที่จะตาย หมายความว่าเรามีสิทธิที่จะจบชีวิตอย่างไรก็ได้ 

อนันีต่้างจากบางศาสนาทีเ่หน็ว่าชวิีตเป็นของพระเจ้า ดงันัน้จึงต้องปล่อย

ให้การตายเป็นเรือ่งของพระเจ้า มนษุย์จะตดัสนิเองว่าจะตายอย่างไรไม่

ได้ พทุธศาสนาไม่ได้มองแบบนัน้ แต่พดูอย่างนีไ้ม่ได้หมายความว่าพทุธ

ศาสนาเห็นดีเห็นงามกับการที่เราจะตาย แบบไหนก็ได้ สิ่งส�าคัญที่พุทธ

ศาสนาเน้นในเรื่องนี้ก็คือ อาสันนกรรมหรือกรรมใกล้ตาย โดยเฉพาะ

ความรูส้กึนกึคดิก่อนสิน้ลมทีเ่รยีกว่าจติสดุท้าย การตายบางอย่างท�าให้

เกิดจิตสุดท้ายที่เป็นอกุศล เช่น การฆ่าตัวตาย ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่เราพึง

หลีกเลี่ยง และควรเลือกวิธีที่จะช่วยให้เกิดจิตสุดท้ายที่เป็นกุศลเคร
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อะไรคือตัวชี้วัดส�าคัญ ซึ่งท�าให้เกิดความแตกต่าง ระหว่างสิทธิ

ที่จะตายกับการฆ่าตัวตาย

: การฆ่าตัวตายก็เป็นการใช้สิทธิที่จะตายเช่นเดียวกับการุณยฆาต 

แต่สองอย่างนี้มีความแตกต่างที่ส�าคัญคือสภาพจิตหรือเจตนา การ 

ฆ่าตัวตายมักเกิดขึ้นด้วยจิตที่เป็นอกุศลและรุนแรงมาก เช่น ความรู้สึก

เกลียด เคียดแค้น พยาบาท หดหู่ น้อยเนื้อต�่าใจ อกุศลจิตเหล่านี้หาก

สบืเนือ่งไปกระทัง่สิน้ลม ย่อมน�าไปสูอ่บายภมิูได้ แต่ว่าส�าหรบัคนทีเ่ลอืก

ตายด้วยการุณยฆาต เขาไม่ได้มีความรังเกียจเคียดแค้นใคร ไม่ได้น้อย

เนือ้ต�า่ใจอะไร ไม่คดิจะใช้ความตายของตนเพือ่แก้แค้นหรอืท�าร้ายจติใจ

ใคร เป็นแต่ว่าเขาเจ็บปวดมากจนยากที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ ในยามนั้น

ตายดีกว่าอยู่ ตายง่ายกว่าอยู่ ก็เลยเลือกที่จะจบชีวิตของตน โดยให้

แพทย์ช่วยเหลือในแง่เทคนิค ปัญหาในเวลานี้ก็คือ การุณยฆาตนั้นต้อง

มีอีกบุคคลหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งอาจกลายเป็นการผิดกฎหมาย

ได้ในประเทศที่ไม่ยอมรับสิทธิที่จะตาย แต่ถ้าประเทศไหนยอมรับสิทธิ

อันนี้ก็จะมักยอมรับการุณยฆาตไปโดยปริยาย หมายความว่าแพทย์

สามารถช่วยท�าการุณยฆาตได้โดยไม่ผิดกฎหมาย แต่ต้องผ่านขั้นตอน

เพือ่ให้แน่ใจว่าเป็นเจตนาของผูป่้วยจรงิๆ ไม่ใช่ของแพทย์หรอืญาตพิีน้่อง 

และต้องเป็นกรณีที่รักษาไม่หายและก่อความทุกข์ทรมานมาก

แต่ที่จริงการใช้สิทธิที่จะตายไม่จ�าเป็นต้องหมายความถึงการเลือก

ตายด้วยการณุยฆาตเสมอไป คนทีรู่ต้วัว่ารกัษาไปกไ็ม่มีประโยชน์ เพราะ

เป็นโรคที่หายยาก และอายุก็มากแล้ว ถึงรอดตายไปวันนี้อีกไม่นานก็

ต้องเจออีก มิหน�าซ�้าไม่แน่ใจว่ารักษาไปแล้วตัวเองจะพิกลพิการหรือ

กลายเป็นผักไปหรือไม่ ดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะไม่รักษา
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และตัดสินใจไม่กินข้าว กินยา เพ่ือให้ร่างกายค่อยๆ ดับไปเอง 

เหมือนผลไม้สุกงอมที่ร่วงหล่นจากต้นเอง แบบนี้เราไม่เรียกว่าเป็นการ

ฆ่าตวัตาย คนเฒ่าคนแก่สมยัก่อนกเ็ลอืกตายแบบนีก้นัมาก ท่านอาจารย์

พุทธทาสก็ตั้งใจจะใช้วิธีนี้ แต่ไม่ค่อยมีคนเข้าใจท่าน จึงพยายามยืดลม

หายใจของท่านทุกวิถีทาง แต่ไม่ส�าเร็จ การเลือกที่จะตายอย่างนี้ถือว่า

เป็นการเตรียมตัวตายอย่างหน่ึง โดยมุ่งเตรียมใจให้ดีที่สุด ขณะที่ร่าง

กายค่อยๆ แตกดับไปตามธรรมชาติ คนท่ีเลือกตายแบบนี้อาจจะใช้

กระบวนการตายเป็นเครื่องฝึกจิตให้ปล่อยวาง ด้วยการพิจารณาความ

แตกดับของธาตุต่างๆ เรียงล�าดับไป เริ่มจากธาตุดิน ธาตุน�้า ธาตุไฟ 

สุดท้ายก็ธาตุลม การพิจารณาดังกล่าวอาจท�าได้ยากหากไปใช้วิธีรักษา

สมยัใหม่ ซึง่ท�าอะไรต่ออะไรกบัร่างกายของผูป่้วยด้วยวธิทีีก้่าวร้าวรนุแรง 

จนร่างกายไม่สามารถแตกดับไปตามธรรมชาติอย่างที่ว่ามาได้

ความตายที่สมบูรณ์พร้อมต้องมีองค์ประกอบใดบ้าง

: การตายที่สมบูรณ์ ก็คือการตายที่มิใช่แค่ตายทางร่างกาย แต่ 

รวมถึงการตายจากความยึดติดในตัวตน ถ้าตายทั้งร่างกายและความ

ยึดถือในตัวตนได้ถึงจะเรียกว่าการตายท่ีสมบูรณ์ คนส่วนใหญ่ตายแต่

เพียงร่างกาย แต่ว่าการยึดมั่นถือมั่นในตัวตนยังมีอยู่ ท�าให้ยังต้องเวียน

ว่ายตายเกดิในสงสารวฏัต่อไป อาจารย์พทุธทาสท่านพยายามสอนว่าให้

ตายก่อนตาย คอืตายจากความยดึถือตวัตนก่อนทีจ่ะสิน้ลม ถ้าตายก่อน

ตายได้เมื่อไหร่ ก็เป็นการตายที่สมบูรณ์ เรียกว่าดับไม่เหลือ

แต่ปุถชุนคนทัว่ไปคงยากทีจ่ะตายแบบน้ันได้ แต่อย่างน้อยกส็ามารถ

เลอืกทีจ่ะตายด้วยจติอนัเป็นกุศลได้ ไม่ถกูความกลวั ความต่ืนตระหนก

ท่วมทับ อันนี้ก็ต้องอาศัยการฝึกจิตมาก รวมถึงการใช้ชีวิตให้มีคุณค่า 
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สร้างคุณงามความดีให้เป็นทุนก่อนตาย การฝึกจิตจะช่วยให้เรามีสติ 

ต้ังมั่นไม่หวั่นหวาดต่อความตาย ขณะเดียวกันการหมั่นสร้างคุณงาม

ความดี ก็ท�าให้เรามีความมั่นใจในวาระสุดท้ายของชีวิต ช่วยให้จิตเกิด

ความสงบ ไม่กระสับกระส่ายเพราะความรู้สึกผิดมารบกวน

ถ้าเราไม่ท�าอย่างทีว่่าไว้เลยกไ็ม่แน่ใจ ว่าตอนใกล้ตายเราจะเจออะไร 

ในทางพทุธศาสนา เราเชือ่ว่า ตอนใกล้ตายจะเกดิกรรมนิมติ กรรมนิมติ

กค็อืภาพทีเ่ป็นผลมาจากการกระท�าของเราในอดีต ในขณะทียั่งเป็นหนุม่

เป็นสาวมีก�าลังวังชา เป็นต้น ถ้าเราท�ากรรมดี กรรมนิมิตก็จะเป็นไปใน

ทางท่ีดี ชวนให้ใจสงบ แต่ถ้าท�ากรรมไม่ดีไว้ กรรมนิมิตก็จะน่ากลัว  

เกิดภาพที่ท�าให้เราตระหนกตกใจ หวาดผวา เหมือนมีอะไรมาหลอก

หลอนเรา เช่นไปฆ่าใครมา ภาพของคนนั้นก็อาจจะมาปรากฏในกรรม

นิมติ ซ่ึงท�าใจยากทีจ่ะรกัษาใจให้เป็นปกตไิด้ยาก สดุท้ายกไ็ปสูอ่บายภมูิ 

นอกจากกรรมนิมิตแล้ว ก็ยังมีคตินิมิต คือภาพของภพภูมิที่จะต้องไป

ประสบหลงัตายไปแลว้ ถ้าหากวา่เราท�ากรรมดีแลว้ คตินมิิตก็จะเป็นไป

ในทางที่ดี แต่ถ้าท�ากรรมชั่วมาตลอดชีวิต คตินิมิตก็จะน่ากลัว อย่างไร

ก็ตามถ้าเราฝึกจิตฝึกใจไว้ดี มีสติเข้มแข็ง แม้ในอดีตเราจะเคยท�าสิ่งไม่

ดีเอาไว้ แล้วเกดิภาพนมิติไม่ดขีึน้มาในขณะใกล้ตาย สตทิีเ่ราฝึกไว้ดแีล้ว

กอ็าจช่วยประคบัประคองใจเราให้เป็นปกตไิด้ บางทีก็ท�าความดีมาตลอด 

แต่เกิดผิดใจกับใครบางคน แล้วรู้สึกเสียใจ ความรู้สึกนั้นเกิดผุดขึ้นมา

ตอนใกล้ตาย ถ้ามีสติ ก็จะรู้ทัน และปล่อยวางได้ จิตสุดท้ายก็เป็นกุศล 

แต่ถ้าสตไิม่เข้มแข็ง ความรูสึ้กผิดดงักล่าวกอ็าจค้างคาใจไปจนตาย กลาย

เป็นตัวถ่วงไปสู่ทุคติได้ อันนี้ก็เป็นเรื่องส�าคัญ

มบีางคนเป็นห่วงลกูหลาน ห่วงทรพัย์สมบตัก่ิอนตาย หรอืเกดิแค้น

เคืองใครบางคน ทั้งๆ ที่ท�าความดีมาตลอด แต่ตอนใกล้ตายกลับเกิด
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ความรู้สึกดังกล่าวขึ้นมา ไม่มีสติเท่าทัน ปล่อยวางไม่ได้ สุดท้ายก็ไป

อบายภูมิ

แต่ไม่ว่าอบายภูมิ หรืออายภูมิ นรกหรือสวรรค์ ไม่เอาทั้งสองอย่าง

เป็นดีท่ีสุด ตอนใกล้ตาย อย่าไปนึกอยากไปเกิดในสวรรค์ชั้นไหนเลย 

ละวางความอยากจะไปเกดิเป็นอะไรให้หมด เพราะเกดิทีไ่หน เป็นอะไร

กเ็ป็นทกุข์ทัง้นัน้ ให้ดบัไม่เหลือเป็นดทีีสุ่ด ในภาวะใกล้ตายจงึควรพยายาม

ละวางความยึดถือในตัวตนให้ได้ ให้ตัวตนหรือความยึดถือในตัวตน 

ดับไปก่อนที่จะสิ้นลม อย่างนี้แหละที่เรียกว่าตายก่อนตาย ซึ่งถือว่าเป็น

ความตายที่สมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม อย่าไปรอให้ใกล้ตายก่อนถึงค่อย

นึกถึงการดับไม่เหลือ หรือการละวางจากความยึดถือในตัวตน จะให้ได้

ผลก็ต้องหมั่นพิจารณาอยู่เนืองๆ ฝึกจิตให้น้อมไปในทางนี้สม�่าเสมอ 

ความตายนั้นเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ถ้าเราเตรียมตัวตลอดเวลา ถึงเวลาท่ี

ความตายมาถึง แม้จะกะทันหัน เราก็สามารถเตรียมใจรับได้ จนอาจ

เข้าถึงภาวะดับไม่เหลือได้ในที่สุด

พุทธศาสนาฝ่ายวัชรยาน หรือฝ่ายธิเบตจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับ

การเตรียมตัวตายค่อนข้างมาก ฝ่ายเถรวาทมีเรื่องเหล่านี้บ้าง

หรือไม่ เช่น พระสูตรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเตรียมตัวตายที่

พุทธศาสนิกชนฝ่ายเถรวาทควรจะสนใจศึกษา

: จริงๆ แล้ว เรื่องการเตรียมตัวตายนี้ เถรวาทกับวัชรยานอาจจะ

ไม่ต่างกันเท่าไหร่ เพราะการเจริญมรณสติก็ดี หรือการฝึกจิตฝึกใจ 

ตลอดจนการพยายามด�าเนนิชีวติให้มคีณุค่า สร้างคณุงามความดตีลอด

เวลา รวมทั้งฝึกใจให้มีสติเวลาใกล้ตาย ทั้งหมดนี้เป็นการเตรียมตัวตาย

ที่ทั้งฝ่ายเถรวาทและวัชรยานให้ความส�าคัญทั้งคู่
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แต่สิง่หนึง่ทีฝ่่ายวชัรยานเขาอาจจะพเิศษ กค็อืว่าเขามวีธิกีารส�าหรบั

ญาติพี่น้องหรือมิตรสหายที่จะช่วยเหลือทางจิตวิญญาณแก่ผู้ป่วยใกล้

ตายได้ คือไม่ใช่ช่วยแค่รักษาพยาบาล ไม่ใช่ช่วยแค่วัตถุ และไม่ใช่ช่วย

ด้วยการบอกทางผู้ใกล้ตาย เช่น บอกอะระหังก่อนจะหมดลมเท่านั้น  

วิธีการที่จะช่วยให้ผู้ใกล้ตายได้เข้าถึงสภาวะจิตที่สงบ นอกเหนือวิธีดัง

กล่าวก็เช่น วิธีที่เรียกว่าโพวะและทองเลน เป็นต้น

เท่าทีท่ราบมหีลายคนในเมอืงไทยทดลองใช้วธินีีก้บัคนใกล้ตายแล้ว 

เขาบอกว่าได้ผล เป็นประโยชน์ต่อคนใกล้ตาย

อีกวิธีหนึ่งที่วัชรยานต่างจากเถรวาทอยู่บ้าง คือการช่วยเหลือหลัง 

ความตาย คือทั้งๆ ที่ตายไปแล้วคนที่ยังอยู่ก็ยังช่วยเขาได้อยู่ ไม่ใช่ช่วย

ด้วยการท�าบุญอุทิศกุศลไปให้เท่านั้น หากยังสามารถช่วยให้จิตหลุดพ้น

ด้วย จึงเกิดประเพณีที่เรียกว่า การสวดคัมภีร์มรณศาสตร์ การสวด

คัมภีร์มรณศาสตร์ของธิเบตนี้ ก็เป็นการสวดมนต์เพื่อมุ่งประโยชน์แก่ 

ผู้ที่ตายไปแล้ว ซึ่งก�าลังอยู่ในบาร์โดหรืออันตรภพ ก่อนที่จะไปเข้าสู่ภพ

ใหม่หรือไปเกิดใหม่ การสวดนี้มีขึ้นเพื่อช่วยเตือนสติผู้ตายไปแล้ว ให้

สามารถจ�าธรรมชาติเดิมแท้ของตัวเองได้ เพื่อที่จะหลุดพ้นขณะที่ยังอยู่

ในอนัตรภพหรอืบาร์โดต่างๆ หลงัตาย การหลดุพ้นแบบนีท้างธเิบตรยีก

ว่าอภิวิมุตจากการสดับ ซึ่งเป็นไปได้ด้วยการสวดคัมภีร์มรณศาสตร์ให้

แก่คนตาย อันนี้ก็เป็นของแปลกที่ไม่มีในเถรวาท แต่โดยทั่วไปเมื่อพูด

ถึงการเตรียมตัวก่อนตายน้ี เถรวาทกับวัชรยานดูจะไม่ต่างกันเท่าไหร่ 

อาจจะต่างกันในรายละเอียด แต่สิ่งที่แตกต่างกันมีสองประการอย่างที่

พูดข้างต้น
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ภาคผนวก 

บทพิจารณา “ตายก่อนตาย”

ขอให้น้อมใจสงบ

ด้วยการตามลมหายใจเข้าและออก

ให้เรานึกภาพดอกไม้ที่งดงามเบ่งบาน นึกต่อไปอีกว่าดอกไม้ดอก

นั้นค่อยๆ โรย กลีบร่วงลงทีละกลีบ ส่วนที่ยังอยู่ก็เหี่ยวแห้ง สีที่เคยสวย

ก็ค่อยๆ หมองคล�า้ นึกภาพจนกระทั่งเห็นดอกไม้เฉาลงในที่สุด

นกึถงึทวิทศัน์อันงดงามยามอรณุรุง่ ดวงอาทติย์เพ่ิงพ้นขอบฟ้า นกึถงึ

สถานที่เดียวกันนั้นในยามบ่าย แดดร้อนแรง อาทิตย์อยู่กลางฟ้า  

วันเวลาเคลื่อนคล้อยไปเรื่อยๆ จนตกเย็น อาทิตย์คล้อยต�่าลงเป็นล�าดับ 

จนลับขอบฟ้า เหลือแต่ความมืดมิด

น้อมภาพเหล่านี้มาที่ตัวเรา ว่าชีวิตของเราก็เหมือนกับดอกไม้ที่สัก

วันหนึ่งก็ต้องร่วงโรยเหี่ยวเฉา เช่นเดียวกับอาทิตย์ที่ลับขอบฟ้า ไม่นาน

เราก็ต้องลาจากโลกนี้ไป

สักวันหนึ่งเราต้องจากโลกนี้ไป ไม่มีใครรู้ว่าวันนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่ 

อาจจะเป็นปีหน้า เดือนหน้า หรือพรุ่งนี้ก็ได้
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ขอให้ทกุคนนกึในใจว่า วนันีเ้ป็นวนัสดุท้ายท่ีเราจะอยูใ่นโลกน้ี ไม่มี

พรุ่งนี้ส�าหรับเราอีกต่อไป เพราะเมื่อถึงวันพรุ่งนี้ ร่างกายเราจะแน่นิ่ง 

ไม่ไหวติง ไร้ความรู้สึกใดๆ ไร้แม้กระทั่งลมหายใจเข้าออก

ให้นึกไว้ในใจว่า อีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า ทุกชีวิตและทุกผู้คนที่เรา

คุน้เคย ทีเ่ราเคยพบปะ ทีเ่ราเคยหยอกเย้าแย้มยิม้ คนเหล่านีเ้ราจะไม่มี

โอกาสได้พบอีกต่อไป ไม่เว้นแม้แต่คนเดียว

นึกถึงใบหน้าของพ่อแม่ ลูกหลาน ญาติพี่น้องที่เคยพบเห็นทุกวี่ 

ทกุวนั เราก�าลงัจะจากเขาไปในอกีไม่ก่ีช่ัวโมงข้างหน้า นกึถงึใบหน้าของ

คู่ครองคนรัก วันเวลาที่จะต้องจากเขา ใกล้มาทุกขณะแล้ว นึกถึงมิตร

สหายที่เราคุ้นเคย อีกไม่นานเราจะไม่มีวันได้พบเขาอีกแล้ว

นึกถึงภาพเหตุการณ์เมื่อเช้า เราได้พบเจอใครบ้าง ได้ท�าอะไรบ้าง 

นกึถงึช่วงเวลาบนโต๊ะอาหารเมือ่เช้านี ้นกึถงึช่วงเวลาทีส่่งลกูไปโรงเรยีน 

นึกถึงเพื่อนฝูงที่พบเจอในห้องประชุม 

นึกถึงทรัพย์สมบัติ สิ่งของที่เราหามาด้วยความเหนื่อยยาก บ้าน 

รถยนต์ เครือ่งประดบั เงินทอง ของหวงของรักทัง้หลาย เราก�าลงัจะสญู

สิ้นทุกสิ่งทุกอย่างไป

นกึถงึงานการทัง้หลายทีเ่รารกัและทุม่เทมาตลอด ไม่ว่าจะมีค่าปาน

ใด เราจะไม่มีโอกาสได้ท�าอีกต่อไป งานทั้งหลายที่คั่งค้างไม่แล้วจบ เรา

จะไม่มีวันได้สะสางอีกแล้ว

อีกไม่นาน โลกที่เราคุ้นเคยมาตลอดชีวิต จะหายวับไปอย่างสิ้นเชิง 

ไม่เหลือแม้แต่น้อย สิ่งที่ส�าคัญก็คือ ชีวิตของเราทั้งชีวิต ก�าลังจะสูญสิ้น

ไปในอีกไม่กี่ชั่วโมง
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ทีนี้ลองกลับมาส�ารวจดูความรู้สึกของเราในขณะนี้ ความรู้สึกใน

ขณะนี้เป็นอย่างไร ? เรารู้สึกกลัวหรือไม่ ? ลองพิจารณาความกลัวดู 

ค่อยๆ สมัผสัรบัรูค้วามกลวันัน้ ความกลวัอยูท่ีต่รงไหน ? เรากลวัอะไร ? 

ลองน้อมรับความกลัว ลองสังเกตความรู้สึกในใจเราให้ถ้วนทั่ว

มีความกังวลหนักใจเกิดขึ้นหรือไม่ ? อะไรที่เรารู้สึกตัดใจล�าบาก

ที่สุด พ่อแม่ ? คนรัก ? ลูกหลาน ? มิตรสหาย ? ทรัพย์สมบัติ ? 

งานการ ?

ขอให้เราตัง้สตแิละพจิารณาในใจว่าทรพัย์สมบตัทิัง้หลายทีเ่รามนีัน้ 

มันเป็นของเราจริงหรือ ? เราเอามันไปด้วยได้หรือไม่ ส่ิงเหล่านี้เพียง

แต่มาอยู่ในความดูแลรักษาของเรา ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น บัดนี้ถึงเวลา

ที่เราจะมอบให้คนอื่นดูแลและใช้ประโยชน์ต่อไป

ส่วนงานการทัง้ปวง เรากไ็ด้ท�ามามากแล้ว บัดนีไ้ด้เวลาเลกิงานแล้ว 

ถึงเวลาที่เราจะต้องวางมือ และให้คนอื่นรับไปท�าต่อไป เราได้ฝากงาน

ไวก้บัโลกมามากพอแล้ว งานทั้งหลายได้กลายเป็นของโลกไปแล้ว ไม่ใช่

ของเรา ไม่ใช่เรื่องที่เราต้องห่วงกังวลอีกต่อไป

พ่อแม่ ลูกหลาน ญาติพี่น้อง และคนรักทั้งหลาย เรามีบุญวาสนา

มาอยูก่บัเขาได้นานพอสมควรแล้ว หน้าทีท่ีส่มควรท�า เรากไ็ด้ท�ามามาก

พอแล้ว บัดนี้ได้เวลาที่เราจะตอ้งลาจากไป ขอใหม้ั่นใจวา่เขาจะอยู่ตอ่ไป

ได้โดยไม่มีเรา เราเคยลาจากเขาเหล่าน้ีมาก่อนแล้ว ครั้งน้ีเราเพียงแต่

ลาจากไปนานกว่าครั้งก่อนๆ เท่านั้น

อีกไม่นานเราก็จะละร่างนี้ไป ร่างกายน้ีไม่ใช่ของเรา เราเพียงแต่

หยิบยืมมาจากธรรมชาติ
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ร่างนีเ้ราได้มาเปล่า ๆ  จากท้องแม่ บัดน้ีถงึเวลาทีจ่ะคนืให้แก่ธรรมชาติ

ไป ได้เวลาแล้วที่ร่างนี้จะคืนสู่ดิน น�้า ลม ไฟ ในธรรมชาติ

บัดนี้ถึงเวลาที่เราจะปลดเปลื้องสิ่งหมักหมมจิต ความรู้สึกผิดติด

ค้างใจ ความเศร้าเสียใจที่ได้กระท�าผิดต่อผู้อื่น อย่าปล่อยให้ความรู้สึก

เหล่านี้ กดถ่วงหน่วงทับใจอีกเลย ยังไม่สายเกินไปที่จะขออภัย ณ บัดนี้ 

ขออภัยต่อทุกคนที่เราได้เคยล่วงเกิน หมางเมิน และเบียดเบียน ขอเรา

ทั้งหลายอย่าได้มีเวรต่อกันอีกเลย

หากเรามีความคับแค้นใจ รู้สึกไม่ดีต่อใครบางคน อย่าปล่อยให้

อกุศลจิตนี้กัดกินใจเราอีกเลย ขอจงให้อภัยเขาเหล่านั้น อโหสิทุกคนที่

เคยท�าความทกุข์แก่เรา ปลดเปลือ้งใจเราให้เป็นอสิระจากความเคยีดแค้น

ชิงชัง

ขอให้เราทั้งหลายจงเป็นสุขๆ เถิด

ท้ายทีส่ดุนี ้ให้ละวางทกุอย่างทีเ่คยถอืเป็นของเรา ละวางแม้กระทัง่

ตัวตน หรือความรู้สึกว่าตัวฉัน แท้จริงแล้ว ไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลย

แม้แต่น้อย แม้กระทั่งตัวตนที่นึกว่าเป็นของเรา ก็มิใช่ของเราจริงๆ ให้

ละวางความยึดถือในตัวตน อย่าไปนึกหรือคาดหวังว่าเราจะไปเกิดเป็น

อะไร ให้ระลึกในใจว่า ไม่ว่าจะไปเกิดเป็นอะไร ก็เป็นทุกข์ทั้งนั้น ไม่มี

อะไรที่น่าเอา น่าเป็น ไม่มีอะไรที่ควรยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวางทุกสิ่ง  

ไม่ว่าอดีต อนาคต หรือปัจจุบัน น้อมจิตสู่ความสงบ สู่ความว่าง สู่ความ

ดับเย็นอย่างสิ้นเชิง
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ที่มา

บททดสอบที่ส�าคัญที่สุดของชีวิต 

พิมพ์ครั้งที่ 1 ใน มติชนรายวัน วันที่ ๒7 มีนาคม ๒54๘ 

เหนือความตาย  

พิมพ์ครั้งที่ 1 ใน ก่อนอาทิตย์อัสดง : ต้อนรับความตายด้วยใจสงบ  

ส�านักพิมพ์พรีมา ๒54๘

ตายดีมีสุข 

พิมพ์ครั้งที่ 1 ใน มติชนรายวัน วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒54๘

การช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยวิธีแบบพุทธ 

พิมพ์ครั้งที่ 1 ใน วารสารเกื้อการุณย์ มกราคม ๒54๘

ความตายในมิติทางสังคมและจิตวิญญาณ 

พิมพ์ครั้งที่ 1 ใน วารสารเสขิยธรรม มกราคม ๒547

ความตาย : กระบวนทัศน์ที่แปรเปลี่ยน 

พิมพ์ครั้งที่ 1 ใน มิติสุขภาวะ : กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อสร้างสังคมแห่งสุขภาวะ 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ๒545

รักษาใจในยามเจ็บป่วย  

พิมพ์ครั้งที่ 1 ใน อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ นางพรรณวดี วศินวรรธนะ  

วันที่ 15 สิงหาคม ๒54๘

เผชิญความตายด้วยใจกุศล 

พิมพ์ครั้งที่ 1 ใน อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ นายลิขิต ธนสารอักษร  

วันที่ ๒4 กรกฎาคม ๒54๘
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ช่วยผู้ป่วยให้ตายดี 

พิมพ์ครั้งที่ 1 ใน อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพนายลิขิต ธนสารอักษร  

วันที่ ๒4 กรกฎาคม ๒54๘

เตรียมตัวตายอย่างมีสติ 

พิมพ์ครั้งที่ 1 ใน นิตยสารสารคดี เดือนเมษายน ๒547

ตายอย่างไรจึงจะดีที่สุด 

พิมพ์ครั้งที่ 1 ใน วารสารเสขิยธรรม เดือนตุลาคม ๒545
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ฉลาดท�าบุญ รวมเรื่องน่ารู้คู่มือท�าบุญ  

พระชาย วรธมฺโม และพระไพศาล วิสาโล เรียบเรียง

ราคา 6๐ บาท

ฉลาดท�าใจ หนักแค่ไหนก็ไม่ทุกข์

สุขเพียงใดก็ไม่พลั้ง 

พระไพศาล วิสาโล

ราคา 99 บาท

เป็นไทย เป็นพุทธ และเป็นสุข 

พระไพศาล วิสาโล

ราคา 75 บาท

เผชิญความตายอย่างสงบ เล่ม ๑ 

พระไพศาล วิสาโล และคณะ

ราคา 1๒๐ บาท

เผชิญความตายอย่างสงบ เล่ม ๒

พระไพศาล วิสาโล และคณะ

ราคา 99 บาท

เหนือความตาย

พระไพศาล วิสาโล

ราคา 1๒๐ บาท

บทเรียนจากผู้จากไป

นพ.เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี และอโนทัย เจียรสถาวงศ์ 

บรรณาธิการ

ราคา 1๐๐ บาท

หนังสือเครือข่ายพุทธิกาที่น่าสนใจ

เคร
ือข

่ายพ
ุทธ

ิกา



สุขสุดท้ายที่ปลายทาง 

กรรณจริยา สุขรุ่ง

ราคา 19๐ บาท

ระลึกถึงความตายสบายนัก

พระไพศาล วิสาโล

ราคา 4๐ บาท

ชีวิตและความตายในสังคมสมัยใหม่

พระไพศาล วิสาโล และคณะ

ราคา 55 บาท

ฝ่าพ้นวิกฤตศีลธรรมด้วยทัศนะใหม่

พระไพศาล วิสาโล

ราคา ๘๐ บาท

ความตายในทัศนะของพุทธทาสภิกขุ

พระดุษฎี เมธังกุโร และคณะ

ราคา 7๐ บาท

คู่มือสวดมนต์ ฉบับสวนโมกขพลาราม

จัดท�าโดยเครือข่ายพุทธิกา

ราคา 35 บาท

จิตเบิกบาน งานสัมฤทธิ์

พระไพศาล วิสาโล

ราคา 59 บาท

ธรรมะส�าหรับผู้ป่วย

พระไพศาล วิสาโล

ราคา 1๐๐ บาท
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ซีดีออดิโอ เผชิญความตายอย่างสงบชุด 1 (1 ชุด มี 6 แผ่น)

ราคาแผ่นละ 5๐ บาท ชุดละ 3๐๐  บาท

3๐ วิธีท�าบุญ, สอนลูกท�าบุญ, ฉลาดท�าใจ, การช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยวิธี

แบบพุทธ, เติมเต็มชีวิตด้วยจิตอาสา, ธรรมะในงาน ธรรมะในใจ, สุขสวนกระแส, 

ความสุขที่ปลายจมูก, ใส่บาตรให้ได้บุญ, ความสุขที่แท้, พรวันใหม่ ชีวิตใหม่, 

คู่มือพระภิกษุ เพื่อการเยี่ยมพระอาพาธและผู้ป่วยระยะสุดท้าย

สมทบค่าจัดพิมพ์ เล่มละ 15 บาท (ฟรีค่าจัดส่ง)

ธรรมะข้างเตียง

พระไพศาล วิสาโล

ราคา 6๐ บาท

รักษาใจให้ไกลทุกข์ 

พระไพศาล วิสาโล

ราคา ๒๐ บาท

ดีวีดี สู่ความสงบที่ปลายทาง

ราคาแผ่นละ 5๐ บาท

น�้าใส ใจเย็น 

พระไพศาล วิสาโล เรียบเรียง

ราคา 79 บาท
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เครือข่ายพุทธิกา

การจะรักษาพระศาสนาให้ยั่งยืนน้ันมิใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง 

หรือบุคคลใดเพียงกลุ่มเดียวทั้งมิใช่เป็นความรับผิดชอบที่จ�ากัดอยู่กับ

พระสงฆ์หรือรัฐบาลเท่านั้น หากเป็นหน้าที่ของชาวพุทธทุกคนและเป็น

ความรับผิดชอบที่พระพุทธองค์ทรงมอบหมายแก่พุทธบริษัททั้งหลาย

ดังนั้นเมื่อถึงคราวที่พระพุทธศาสนาประสบภาวะวิกฤต จึงควรที่

ชาวพุทธทุกคนจะร่วมมือกันอย่างเต็มก�าลังความสามารถเพื่อฟื้นฟู

พระพทุธศาสนาให้เจรญิงอกงามและกลบัมามคีวามหมายต่อสงัคมไทย

รวมทั้งยังประโยชน์แก่สังคมโลก

ด้วยเหตุน้ี “เครือข่ายพุทธิกา” จึงเกิดขึ้น เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของ

การมีองค์กรประสานงานในภาคประชาชนส�าหรับการเคลื่อนไหวผลัก

ดันให้มีการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง

เครือข่ายพุทธิกา ประกอบด้วยองค์กรสมาชิก 9 องค์กร ได้แก่ 

มูลนิธิโกมลคีมทอง มูลนิธิเด็ก มูลนิธิพุทธธรรม มูลนิธิสุขภาพไทย 

มูลนิธิสานแสงอรุณ มูลนิธิสายใยแผ่นดิน เสมสิกขาลัย มูลนิธิ

เมตตาธรรมรักษ์ และกลุ่มเสขิยธรรมเคร
ือข

่ายพ
ุทธ

ิกา




