
 

ศิลปะแหงการอยูและการตาย 

โซเกียล ริมโปเช   

 

ผมรูสึกยินดีและเปนเกียรติที่ไดมาอยูที่น่ีกับพวกทานท้ังหลายในบายนี้  ขอบคุณท่ีเชิญผมมา  

เปนเรื่องไมงายเลยที่จะพูดใหครบถวนในเรื่องชีวิตและความตายในเวลาสั้น ๆ บายวันน้ี แตผมจะทําใหดีที่สุด  

สิ่งที่ผมต้ังใจจะทําในวันน้ีก็คือ พูดถึงสาระสําคัญของหนังสือ Tibetan Book of living and dying 

ซึ่งก็คือสารัตถะหรือหัวใจของพุทธศาสนาแบบธิเบต รวมท้ังคําสอนและคําอํานวยพรของปรมาจารยหลายทาน

ในสายการปฏิบัติของผม 

ตอนที่ผมเขียนหนังสือเลมนี้  ความหวังต้ังแตแรกก็คือ “บันดาลใจใหเกิดการปฏิวัติอยางเงียบ ๆ  ทั้งในดาน

มุมมองทั้งหมดเก่ียวกับความตายและการรักษาผูใกลตาย  ซึ่งในที่สุดยอมรวมไปถึงมุมมองท้ังหมดเก่ียวกับ

ชีวิตและการดูแลเอาใจใสผูยังมีชีวิตอยู” 

มันเปนเรื่องวิเศษมากที่ทั้งหมดที่กลาวมาไดเกิดขึ้นแลว 



หนังสือเลมนี้ไดถูกนําไปใชโดยหมอ พยาบาล  ผูใหการรักษาแบบประคับประคอง รวมท้ังโรงเรียน 

มหาวิทยาลัย   เกือบทุกวัน เราจะไดยินเรื่องราวที่นาประทับใจและทรงคุณคาเก่ียวกับหนังสือเลมนี้วามี

ผลกระทบอยางไรตอคนทั่วไปทั้งชายและหญิง  มันไดชวยพวกเขาและเปลี่ยนชีวิตของเขาอยางไร รวมท้ังสงผล

ตอความตายของคนท่ีเขารักอยางไร 

ผมรูสึกประทับใจท่ีมูลนิธิโกมลคีมทอง ซงจัดพิมพหนังสือเลมนี้ในไทยในมอบหนังสือเลมน้ีจํานวน ๒๕,๐๐๐ 

เลมแกโรงเรียน หองสมุด โรงพยาบาล และสถานพยาบาลทั่วประเทศ   ทั้งน้ีเพราะความหวังอยางหน่ึงของผม

ในเบ้ืองลึกของใจก็คือ  อยากใหคําสอนเชนนี้เผยแพรไปยังคนทุกหนแหงและทุกระดับการศึกษา  

ดังนั้นจึงพูดไดวาหนังสือเลมน้ีไดมีสวนในการเปลี่ยนทัศนคติของผูคนในสังคมสมัยใหมเก่ียวกับความตายและ

การดูแลผูใกลตาย  ผมขอบคุณสําหรับสิ่งที่เกิดขึ้น และเชื่อวานี้เปนการแสดงความขอบคุณวิธีเดียวก็วาไดที่พึง

มีตอคําสอนของพระพุทธเจาและปรมาจารยทั้งหลายของผม 

 

ผมขอเริ่มตนดวยพุทธภาษิต  เมื่อมีคนถามพระพุทธองคถึงใจความสําคัญของคําสอนของพระองค พระองค

ตรัสวา 

“การไมทําบาปทั้งปวง 

การทํากุศลใหถึงพรอม 

การชําระจิตของตนใหบริสุทธิ์ 

นี้คือคําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย” 

สาระสําคัญของคําสอนของพระพุทธเจาก็คือ   

“ฝกจิต แปรเปลี่ยนจิต และชนะใจตน” 

 

จิตใจเปนรากเหงาของทุกสิ่ง เปนผูกอใหเกิด ความสุข ความทุกข สังสารวัฏ และนิพพาน  



พระพุทธเจาตรัสวา ความกลัว ความวิตกกังวล มาจากจิตที่ยังไมไดผึก (ความวิตกกังวล ความกลัว และความ

ทุกขทั้งหลายมาจากจิตที่ถูกครอบงําดวยความหลงและความฟุงซาน  ดังนั้นจึงไมมีอะไรที่นากลัวนอกจากจิต

ของเราเองที่ยังไมไดฝก) 

ถาคุณฝกจิต  คุณจะแปรเปลี่ยนการรับรูและประสบการณของคุณ  ดังนั้นแมแตเหตุการณ และสถานการณ

ภายนอก ก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปและไมเหมือนเดิม 

ทานปทมสัมภวะ ผูกอต้ังศาสนาพุทธแบบธิเบต และผูเปดเผยสารัตถะของ คัมภีรมรณศาสตรแหงธิเบต กลาว

วานี้คือภารกิจของเราในชีวิตนี้ 

“จงทํางานกับจิต  ชําระการรับรูของเราใหบริสุทธิ์ (หยุดปรุงแตง) เขาถึงสารัตถะ ธรรมชาติ และความกรุณา

ของจิต” 

จิตแบบไหนท่ีเราจําเปนตองแปรเปลี่ยน  ไมใชธรรมชาติเดิมแทของใจเราแน เพราะนั่นเปนสิ่งที่สมบูรณอยูแลว  

สิ่งที่เราตองแปรเปลี่ยนก็คือ จิตปกติ เพื่อมีปญญาเห็นธรรมชาติเดิมแทของเรา  

 

เขาใจความตายและอนิจจัง 

ทําไมเราจึงกลัวความตาย 

ในสังคมสมัยใหม เราไมไดมองชีวิตและความตายวาเปนหน่ึงเดียวกัน 

ผลก็คือ เรายึดติดกับชีวิตอยางย่ิง ขณะเดียวกันก็ผลักไสและปฏิเสธความตาย  ความตายกลายเปนสิ่งที่เรา

กลัวอยางย่ิง  เปนสิ่งสุดทายท่ีเราอยากมอง 

ผมมักบอกผูคนวา ถาคุณกังวลเก่ียวกับความตาย ขออยาไดกังวลเลย  ผมรับรองวาคุณจะไดตายอยางแนนอน 

อยากลัววาจะไมไดตาย 

ถาเชนนั้น ทําไมเราจึงกลัวความตาย  สิ่งที่อยูลึกหรือเบ้ืองลางของความกลัวตาย ก็คือ ความกลัวท่ีจะเฝามอง

และเผชิญกับตัวเราเอง เพราะนาทีแหงความตายน้ันคือนาทีแหงสัจธรรม 



อันท่ีจริงความตายน้ันเปรียบเหมือนกระจกที่สะทอนใหเราเห็นความหมายที่แทจริงของชีวิต  

 

ความตายในฐานะโอกาสแหงการแปรเปลี่ยน 

นาเสียดายท่ีในสมัยคมสมัยใหม ผูคนมองความตายวาคือความสูญเสียหรือความพายแพ  อยางไรก็ตาม มอง

ในแงของธรรม  ความตายมิใชโศกนาฏกรรมท่ีจําตองกลัว  แตมันคือโอกาสอันย่ิงใหญสําหรับการแปรเปลี่ยน  

ความตายคือปรมาจารยของเรา  เขาปลุกใหเราต่ืนขึ้นเพื่อเราจะไมซึมเซา เกียจคราน  หรือไรเดียงสา  

แมแตพระพุทธเจาก็ตองปรินิพพาน  นี้คือคําสอนสุดทายของพระองคเพื่อปลุกเราใหหายจากความซึมเซา 

เกียจคราน หรือไรเดียงสา 

ปญหาของเราก็คือ  ทั้ง ๆ ที่เรารูวาวันหนึ่งเราตองตาย   แตเนื่องจากเราไมรูวาจะตายเมื่อไหรและอยางไร 

ดังนั้นเราจึงคิดวาเรามีเวลาไมจํากัดบนโลกนี้  ผลก็คือ เราผัดผอนอยูเรื่อยไป  

บอยครั้ง เราเริ่มคิดถึงความตายก็ตอนใกลจะตายแลว  แตนั่นจะไมสายเกินไปหรือ  

ธรรมะสอนเราวาเราควรเตรียมตัวตายเสียแตบัดนี้  ตอนที่เรายังปกติสุขและรูสึกสบาย  โดยเฉพาะชวงเวลาท่ี

เราอยากมองตนใครครวญตน  น้ีคือชวงเวลาที่เราเริ่มจะมองเห็นชีวิตและความตายอยางลึกซึ้งและเกิดแรง

บันดาลใจ 

เมื่อเราใครครวญความตาย เราจะเริ่มตระหนักวาเราตายไดทุกขณะ  

ดังนั้นเราจึงตองพรอมเสมอ 

อันท่ีจริง ความตายนั้นงายมาก  คุณหายใจเขา และเมื่อคุณไมหายใจออก แคนีก็ตายแลว  ความตายมีแคน้ี

แหละ 

 

จัดลําดับความสําคัญของชีวิต 



การมีชีวิตโดยตระหนักวาความตายนั้นใกลตัวเรามาก หรือการหันมาเผชิญหนากับความตาย จะชวยใหเรามี

ชีวิตอยางเรียบงายและสะอาด รวมทั้งชวยจัดลําดับความสําคัญในชีวิตของเรา  

 

เมื่อเราใครครวญชีวิต เราจะตระหนักวาทุกอยางในชีวิตนั้นลวนไมเท่ียง  

ผมมักถามตัวเองเสมอวา “ทําไมทุกสิ่งจึงไมเท่ียง ทําไมทุกอยางจึงแปรเปลี่ยน” 

คําตอบเดียวที่ผมไดรับก็คือ  “ชีวิตเปนเชนน้ีเอง”  

ชีวิตน้ันไมเท่ียง  ความไมตอเนื่อง  เปนสวนหน่ึงของความตอเนื่องขั้นพื้นฐาน  ยกตัวอยาง  ถานาฬิกาไมเดิน 

ไมเคลื่อนไหว ไมแปรเปลี่ยน  นั่นแปลวามันไมทํางาน มันตายแลว  ถาหัวใจของคุณไมเตน ไมแปรเปลี่ยน

ตลอดเวลา  แสดงวาคุณตายแลว 

 

เรียนรูการปลอยวาง 

ความเปลี่ยนแปลงคือสิ่งที่ทําใหชีวิตยังคงอยู  และทําใหเรามีโอกาสท่ีจะเปลี่ยนแปลง  สําคัญที่สุดก็คือ  ความ

ไมเท่ียงบอกเราใหละความยึดมั่น ซึ่งมีแตจะนําความทุกขและความเจ็บปวดมาให  

ทันทีที่เรายอมรับวาความไมเท่ียงเปนธรรมดาของชีวิต  ยอมรับวาทุกคน รวมทั้งเรา ตองเปนทุกขเพราะความ

เปลี่ยนแปลงและความตาย  ดังน้ันการปลอยวางจึงเปนสิ่งปกติธรรมดาที่เราควรทํา  และท่ีจริงเปนสิ่งเดียว

เทานั้นที่ไดผล 

เมื่อน้ัน  เราจะปลอยวางความเศราโศรก  ความไมเที่ยงจะกลายเปนสิ่งปลอบประโลมใจ ทําใหจิตใจเราสงบ 

มั่นคง และไมหวาดกลัว 

สําคัญที่สุดก็คือ  เราจะเห็นชัดวา การยึดสิ่งที่มิอาจยึดไดนั้นเปนเรื่องไรประโยชนอยางมาก  

ที่ประหลาดก็คือ  เมื่อคุณยอมรับความตายและความไมเที่ยง คุณจะพบวาคุณมิไดสูญเสียอะไรไปเลย   



อันท่ีจริงคุณกลับไดทุกสิ่งทุกอยาง 

เหมือนกับวาคุณสูญเสียกอนเมฆ แตกลับไดทองฟา 

 

สิ่งที่ไมแปรเปลี่ยน 

ความกลัวที่ลึกซึ้งท่ีสุดของเราเหมือนกับมังกรท่ีดูแลขุมทรัพยอันลึกล้ําท่ีสุดของเรา  ความกลัวท่ีเกิดจากความ

ไมเท่ียง อันไดแกความกลัววาไมมีอะไรที่เปนของจริงหรือย่ังยืนนั้น ถือไดวาเปนมิตรที่ย่ิงใหญที่สุดของเรา  

เพราะมันผลักดันใหเราถามตัวเองวา  

-หากทุกสิ่งดับและแปรเปลี่ยน แลวอะไรละที่เปนจริง 

-มีอะไรที่อยูเบ้ืองหลังปรากฏการณทั้งหลายหรือไม 

-มีอะไรบางไหมที่ไรขอบเขตและแผกวางไมมีท่ีสิ้นสุด ซึ่งจังหวะรายรําแหงความเปลี่ยนแปลงและไมเที่ยง

บังเกิดขึ้น 

-มีอะไรบางไหมที่เราสามารถพึ่งพาได ที่อยูเหนือสิ่งที่เราเรียกวาความตาย 

 

เมื่อยอมใหคําถามเหลานี้เกาะกุมความคิดของเราอยางทันทีทันใด และเมื่อเราครุนคิดถึงมัน  เราจะคอย ๆ 

พบวาเรากําลังเปลี่ยนมุมมองตอทุกสิ่ง 

 

ดวยการเพิ่งพินิจอยางตอเนื่อง และฝกปลอยวาง เราะพบ “อะไรบางอยาง” ในตัวเราที่ไมสามารถระบุชื่อ 

อธิบาย หรือนิยามได เราเริ่มจะตระหนักวา “อะไรบางอยาง”นี้อยูเบ้ืองหลังความเปลี่ยนแปลงและความตายทั้ง

มวลของโลก 



ความปรารถนาและความปรุงแตงอันคับแคบ ซึ่งเกิดจากการที่เราติดยึดวาดหวังใหมันเที่ยงแทนั้น เริ่มจางหาย

และดับไป 

ขณะท่ีสิ่งนี้เกิดขึ้น เราจะเห็นรําไรครั้งแลวครั้งเลาวา มีนัยสําคัญอันย่ิงใหญแฝงอยูในความไมเที่ยง คลายกับวา

ทั้งชีวิตเรานั่งอยูในเครื่องบินฝาเมฆดําและความปนปวน  ทันใดนั้นเครื่องบินก็ผงาดเหนือเมฆสูทองฟากระจาง

ไรขอบเขต 

ดวยความประทับใจและยินดีที่ไดเขาสูมิติใหมแหงอิสรภาพ เราจะประจักษถึงความสงบ ปติ และความมั่นคง 

อยางลุมลึกในตัวเรา ซึ่งยังความอัศจรรยแกเรา  ทั้งเราจะบังเกิดความแนใจวามี “อะไรบางอยาง”ในตัวเราที่ไม

มีอะไรทําลายได ไมมีอะไรเปลี่ยนแปลงได และไมมีวันตาย 

ทานมิลาเรปะไดเขียนวา 

“ดวยความพรั่นพรึงตอความตาย ขา ฯ มุงหนาสูภูเขา 

ครั้งแลวครั้งเลา ขา ฯ เพงพินิจความไมแนนอนแหงโมงยามของความตาย 

เขายึดปอมคายของธรรมชาติเดิมแทแหงจิตที่ไรจุดจบและเปนอมตะ  บัดนี้ความกลัวตายทั้งหลายไดมลายไป

แลว” 

ทีละนอย ๆ เราจะพบวาในตัวเรานั้นมีสิ่งที่สงบกวางขวางดังทองฟา ซึ่งทานมิลาเรปะเรียกวา ธรรมชาติเดิมแท

แหงจิตที่ไรจุดจบและเปนอมตะ 

เมื่อการคนพบดังกลาวชัดเจนและแทบไมขาดหายเลย  ก็จะเห็นอยางแจมชัดชนิดที่อยูเหนือความคิดวา เราคือ

ใคร ทําไมเราจึงอยูท่ีนี่ และเราควรทําอยางไร ซึ่งในที่สุดก็จะนําไปสูชีวิตใหม การเกิดใหม จะเรียกวา การฟน

คืนชีพ ก็ได 

สิ่งหนึ่งที่เปนความงดงามและเปนความลี้ลับท่ีเยียวยาจิตใจอยางย่ิงก็คือ  เมื่อใครครวญอยางตอเนื่องและไม

ขลาดกลัว ถึงความไมเท่ียงและความแปรเปลี่ยน เราจะคอย ๆ ประจักษถึงสัจธรรมอันไดแกภาวะที่ไม

แปรเปลี่ยน เราจะเกิดความรูสึกปติและสํานึกในบุญคุณของสิ่งนี้   พรอม ๆ กับประจักษถึงธรรมชาติแหงจิตท่ี

ไรจุดจบและเปนอมตะ 



 

อะไรคือสิ่งที่ไมตาย 

ดังที่ทานมิลาเรปะไดกลาววา 

“ดวยความพรั่นพรึงตอความตาย ขา ฯ มุงหนาสูภูเขา 

ครั้งแลวครั้งเลา ขา ฯ เพงพินิจความไมแนนอนแหงโมงยามของความตาย 

เขายึดปอมคายของธรรมชาติเดิมแทแหงจิตที่ไรจุดจบและเปนอมตะ  บัดนี้ความกลัวตายทั้งหลายไดมลายไป

แลว” 

-เปนเพราะจิตของเราสงออกนอก จมหายไปในความคิดและอารมณ  เราจึงลืมตัว ไมรูวาเราเปนใครอยาง

แทจริง 

-สมาธิภาวนาคือการกลับมารูจักจิตใจของเรา  (สารัตถะของสมาธิภาวนาคือ ภาวะท่ีจิตต้ังมั่น เปนหนึ่ง ไม

ฟุงซานแสสาย) 

-เมื่อชําระจิตใหปลดเปลื้องความยึดติดถือมั่นและความปรุงแตง เราจะเกิดปญญาเห็นธรรมชาติของสรรพสิ่ง 

รวมทั้งธรรมชาติของจิต 

 

เกิดอะไรขึ้นในโมงยามแหงความตาย 

จากมุมมองของธรรมะ  ชวงเวลาที่จะตายความตายเปนชวงเวลาท่ีสําคัญท่ีสุดของชีวิต 

คําสอนพื้นฐานของพุทธศาสนาก็คือ เมื่อใดที่เราเตรียมพรอม  ความหวังอันย่ิงใหญทั้งในชีวิตและความตาย 

จะบังเกิดขึ้น 

 

โมงยามแหงความตายเปนโอกาสสําคัญย่ิงยวด หากวาเรา  



-เขาใจชัดวากําลังจะเกิดอะไรขึ้น 

-เราเตรียมตัวเผชิญหนามันอยางดี ในขณะท่ียังมีชีวิต 

 

วินาทีท่ีกําลังจะตาย  จิตปรุงแตงท่ียึดติดในอัตตา จะดับไป หรือคืนสูสภาวะเดิมแท อันผองแผว ไรกิเลส   ใน

ภาวะเชนน้ี  ความรูแจงจะบังเกิดขึ้น 

 

อธิบายเพิ่มเติม 

-เมื่อรางกายนี้แตกดับ จิตปกติ รวมทั้งความหลงทั้งปวงจะดับไปดวย  ความคิดและอารมณตาง ๆ ที่สัมพันธ

กับความโลภ โกรธ หลง จะดับไป 

-สิ่งที่เปดเผยแสดงตัวในชวงขณะที่จะตาย คือ พื้นภูมิแทจริงของตัวเรา น่ันคือพุทธภาวะ หรือธรรมชาติเดิมแท

ของจิตเรา   บางครั้งเรียกวา ความสวางแหงพื้นภูมิ หรือ แสงกระจาง  (สารัตถะหรือธรรมชาติเดิมแทของจิต)  

ถาเราฝกตนใหคุนเคยกับธรรมชาติเดิมแทของจิต ดวยการทําสมาธิภาวนาขณะที่เรายังมีชีวิตอยู  เราจะมีความ

พรอมในการเผชิญกับสิ่งนี้ เมื่อมันผุดโพลงขึ้นมาอยางทันทีทันใดในชวงเวลาท่ีกําลังจะตาย  

แลวความตระหนักรูจะเกิดขึ้น เหมือนกับเด็กท่ีว่ิงไปซบตักแม  หากอยูในภาวะเชนนั้น เราจะเปนอิสระ หลุดพน

จากทุกข 

 

สิ่งที่สําคัญในวินาทีแหงความตาย 

�เมื่อถึงวินาทีแหงความตาย มีสองสิ่งที่สําคัญ 

-สิ่งที่เราทําในชีวิตนี้ ไมวาจะเปนอะไรก็ตาม 

-สภาวะจิตของเราในชวงขณะดังกลาว 



ถึงแมวาเราไดทําสิ่งเลวรายมากมายในชีวิตนี้  แตถาเราสามารถเปลี่ยนจิตใจอยางแทจริงในวินาทีแหงความ

ตาย  มันสามารถสงผลชี้ขาดตออนาคตของเรา รวมท้ังแปรเปลี่ยนกรรมของเรา  เพราะวินาทีแหงความตาย

เปนโอกาสที่ทรงพลังอยางย่ิงในการชําระกรรมของเรา 

นั่นหมายความวา ความคิดและการกระทําสุดทายของเรากอนตาย มีพลังอยางย่ิงในการกําหนดอนาคตหรือ

ภพหนาของเรา 

ดวยเหตุนี้ครูบาอาจารยท้ังหลายจึงเนนยํ้าวาคุณภาพของบรรยากาศรอบตัวเราตอนตายเปนสิ่งสําคัญ  

กับเพื่อนและญาติของเรา  เราจึงควรทําเต็มที่เพื่อใหเขาเกิดอารมณฝายบวกและความรูสึกท่ีเปนกุศล เชน 

เมตตา กรุณา ศรัทธาปสาทะ  รวมท้ังชวยใหเขาละ “การจับฉวย โหยหา และยึดติดสิ่งทั้งปวง”  

 

คําแนะนําในวินาทีแหงความตาย 

ทานปทมสัมภวะ ปรมาจารยไดใหคําแนะนําดังกลาวเมื่อใกลตายวา 

“บัดนี้บารโดแหงการตายไดปรากฏแกฉัน 

ฉันจะละการจับฉวย โหยหา และยึดติดท้ังปวง 

เคลื่อนสูความตระหนักชัดในคําสอนอยางไมแสสาย 

และพุงจิตสูธรรมชาติเดิมแทอันไรการเกิดและแผกวางดังอวกาศ 

ขณะท่ีกําลังทิ้งรางอันประกอบดวยเน้ือและเลือด 

ฉันจะระลึกวามันเปนแคมายาชั่วคราว” 

พูดงาย ๆ ก็คือ 

ปลอยวางความยึดติดถือมั่นและผลักไสตอตาน 



รักษาใจใหบริสุทธิ์ 

ประสานจิตของคุณใหเปนหนึ่งเดียวกับจิตแหงพระพุทธเจาซึ่งเปยมดวยปญญา 

นอมจิตอยูในภาวะเดิมแท 

 

ประการท่ีหนึ่ง  เราจะชวยคนที่กําลังจะตาย ให “ละการจับฉวย โหยหา และยึดติดทั้งปวง ตามคําแนะนําของ

องคปทมสัมภวะ ไดอยางไร 

๑. บางดานของการดูแลใจและกาย 

เราสามารถชวยใหคนที่กําลังตาย “ละการจับฉวย โหยหาและยึดติด”ไดโดย  

-ดูแลจิตใจและใหความชวยเหลือแกเขา 

-อยูกับเขาดวยใจและใหความรักแกเขา อันเปนผลจากการปฏิบัติธรรมของเรา  

“เมื่อคุณอยูกับผูใกลตาย พยายามนึกถึงสิ่งที่เขาทําสําเร็จและทําไดดี  ชวยใหเขารูสึกในทางที่ดี

และเปนสุขเก่ียวกับชีวิตของตน  ใสใจกับคุณงามความดีของเขา  แทนที่จะเพงเล็งความลมเหลว

ผิดพลาดของเขา 

ดังนั้นแทนที่จะจมอยูกับความผิดพลาดในชีวิต เขาสามารถจากไปในขณะท่ีจิตสงบก็ได  

บอกเขาวา 

(จาก “คําแนะนําสําหรับนักปฏิบัติผูใกลตาย” โดยปรมาจารยธิเบต ซึ่งเปนอาจารยของอาจารย

ของผม) 

“อยาต่ืนตระหนกหรือหวาดกลัวความตาย  พยายามยกจิตใหสูงขึ้น และนอมจิตใหเกิดปติแจมชัด  

ระลึกถึงสิ่งดี ๆ ที่เปนกุศล ที่คุณไดทําในอดีต  ชื่นชมความสําเร็จของคุณครั้งแลวครั้งเลา โดยไมให

มีความรูสึกหลงตนหรือยโสโอหังแมแตนอย” 



บอกผูใกลตายวานี้คือเวลาสําหรับการคืนดีกับเพื่อน ๆ ญาติพี่นอง  ขอใหปลดเปลื้องความเกลียด

ชังและความขุนเคืองออกไปจากใจ 

 

“ไมใชวาทุกคนจะนับถือศาสนาท่ีเปนรูปแบบ แตผมคิดวาเกือบทุกคนเชื่อในการใหอภัย”  

ถาคุณฝกจิตมาดี คุณสามารถแปรเปลี่ยนสภาพแวดลอม รวมทั้งนอมใจผูใกลตายใหเกิด

ความรูสึกที่เปนกุศล เชน เมตตากรุณา ศรัทธาปสาทะ ในขณะที่เขากําลังจะตาย  

 

๒.ความรักที่ผุดจากธรรมชาติเดิมแทของจิต 

เมื่อเราชวยคนที่ทุกขยาก อะไรคือสิ่งสําคัญที่สุด  คําตอบคือ ใหความรักแกเขา ใหอยางสุดหัวใจ โดยไรเงื่อนไข  

และใหโดยปราศจากความยึดติดเทาที่จะทําได 

ถาเราไดสัมผัสกับธรรมชาติเดิมแทของจิต  ควรทําใหต้ังมั่นตอเน่ือง โดยอาศัยการฝกจิต และประสานมันให

กลมกลืนกับชีวิตของเรา   เมื่อนั้นความรักท่ีเราใหจะลุมลึก เพราะมันมาจากแหลงท่ีมาอันลุมลึก นั่นคือมาจาก

ภาวะดานในที่ลึกท่ีสุดของเรา  จากหัวใจของจิตที่รูแจงของเรา 

ในภาวะเชนนั้นเราจะรูสึกถึงการปรากฏของพระพุทธเจาไดอยางไมยาก ราวกับวาเราเปนทูตของพระองค 

ความรักของเราถูกหนุนเนื่องดวยพระเมตตาของพระองค และเปยมลนดวยพระพรและพระกรุณาของพระองค  

ความรักที่ผุดมาจากธรรมชาติเดิมแทของจิตนั้นมีพลังในการขจัดความกลัวในสิ่งที่ไมรู เปนที่พึ่งในยามวิตก

กังวล ทําใหเกิดความรูสึกสงบ ผอนคลาย และใหแรงบันดาลใจทั้งในยามใกลตายและหลังจากนั้น  

 

เราจะคนพบดวยตัวเองวา  ย่ิงเราฝกจิตมากเทาไร  เราก็จะสามารถใหความชวยเหลือทางจิตใจแกผูที่ทุกขรอน

อยางไดผลและเปนธรรมชาติมากเทานั้น ทั้งนี้ก็เพราะวา เราเปนอยางไร นั่นคือภาวะดานในของเรา จิตใจของ

เราเปนอยางไร  มีความสําคัญกวาสิ่งท่ีเราพูดหรือทํา 



 

นี้คือวิธีท่ีเราสามารชวยเขา “ละการจับฉวย โหยหา และยึดติด”  

 

ประการท่ี ๒ ดังที่ทานปทมสัมภวะไดกลาววา  “เคลื่อนสูความตระหนักชัดในคําสอนอยางไมแสสาย”  

หากคุณเปนผูปฏิบัติธรรมขั้นสูง นี้คือสภาวะที่จะเกิดกับคุณ คือการนอมอยูในธรรมชาติเดิมแทของจิต  

ดังไดกลาวไวตน  จุดสูงสุดของการทําสมาธิภาวนาคือคือการเขาถึงสารัตถะแหงธรรมชาติเดิมแทของจิต  หรือ

สามารถนอมจิตอยูในภาวะแสงกระจาง 

และดังไดกลาวขางตน เมื่อรางนี้แตกดับ จิตปกติรวมทั้งความหลงทั้งปวงก็จะดับไปดวย  ความคิดและอารมณ

ทั้งปวงที่สัมพันธกับความโลภ โกรธ หลงก็จะดับไป แลวธรรมชาติเดิมแทของจิต หรือแสงกระจาง ก็จะปรากฏ  

ทีน้ีคุณจะละทั้งความยึดติดและผลักไส  ดํารงอยูในสมาธิ  ตระหนักชัดถึงคําสอนท่ีครูบาอาจารยไดเลาใหฟง  

ระลึกถึงคําสอนที่คุณเขาใจและนําไปปฏิบัติ  เมื่อถึงนาทีที่จะตองตาย คุณสามารถเขาสูภาวะแสงกระจางอัน

เปนธรรมชาติเดิมแทของจิต  ถึงตอนนั้นอิสรภาพหรือการบรรลุธรรมก็จะเกิดขึ้น  

แตหากคุณไมสามารถเขาถึงธรรมชาติเดิมแทของจิตอยางเต็มรอบสมบูรณ   คุณก็จะระลึกไดถึงคําสอนสําคัญ

ที่สุด  ใหใครครวญคําสอนเหลาน้ันครั้งแลวครั้งเลา 

จับสาระสําคัญของคําสอนใหได  ทําใหมันกลายเปนหัวใจ หรือแกนแกน แหงความเขาใจของคุณ เพื่อวามันจะ

กลายเปนปญญารูแจงในธรรมหรือคําสอน 

ดังนั้นเมื่อคุณตาย คุณจะตายดวยความตระหนักชัดในจิตของคุณ  นี้แหละคือสิ่งที่เรียกวา “ตายอยางรูตัว” 

อยางแทจริง 

ประการท่ี ๓ “พุงจิตสูธรรมชาติเดิมแทอันไรการเกิดและแผกวางดังอวกาศ” ซึ่งก็คือการทําโพวา  ในธิเบต เมื่อมี

ใครตาย  การนิมนตลามะมาอยูดวยถือวามีความสําคัญพอ ๆ กับมีหมอมาอยูขางเตียง  

อยางไรก็ตาม การปฏิบัติที่ขาพเจาเขียนไวในหนังสือ ซึ่งเรียกวา หัวใจโพวาน้ัน ใคร ๆ ก็ปฏิบัติได  



 

อาจารยสุลักษณเปนผูแนะนําใหผมมาพูดในวันนี้  ผมรูสึกขอบคุณมาก 

ผมรูจักอาจารยสุลักษณมาหลายป และถือวาเปนเพื่อนสนิท  ผมเคารพอยางลึกซึ้งในงานและปญญาญาณ

ของทาน 

ผมดีใจมากที่อาจารยสุลักษณมาเย่ียมผม และพูดกับนักศึกษาของผมท่ีเลอรับ ลิง ในภาคใตของฝรั่งเศสปนี้ 

คราวนั้นคุณหมอพิชัย ซึ่งอยู ณ ท่ีนีดวย ก็ไปดวย 

อาจารย ผมหวังวาอาจารยจะมาเย่ียมเราอีกครั้งหนึ่ง ลูกศิษยของผมซาบซึ้ยงประทับใจภูมิปญญาของอาจารย

มาก 

ผมขอขอบคุณสมบูรณ จึงเปรมปรีด ที่ประสานงานใหเกิดการบรรยายครั้งน้ี  

ผมรูจักมูลนิธิเสฐียรโกเศศ และอีกหลายหนวยงานหลายบุคคลที่ชวยจัดงานนี้ ขอขอบคุณทุกทาน  

ทายสุด ขอขอบคุณพระไพศาล วิสาโล สําหรับการกลาวแนะนําผม   และที่สําคัญท่ีสุดก็คือ ชวยใหผมไดเขาถึง

ทุกทานในที่นี้ดวยการเปนลามใหแกผม  ผมรูวาทานตองใชความเพียรมากในการนี้  

ขอบคุณ 


