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ป ที่ ๗ ฉ บั บ ที่ ๖ ๔ เ ดื อ น พ ฤ ศ จิ ก า ย น – ธั น ว า ค ม ๒ ๕ ๖ ๔

มหาราชานุสฺสรณคาถา
๑. ราชานํ อุตฺตโม ราชา,
ภูมิพโลติ นาเมน,
๒. พหูนํ รฏฐิกานํ โส,
รฏฐํ ตสฺส หทยํว,
๓. อีทิสมฺหิ วเร กาเล,
ปูเชม ภูมิป สมฺมา,

นวโม จกฺกิวํสิโก,
อตุโล เตชวา สุธี.
หิตการี สทา พุโธ,
ปยํ ภุโสว ราชิโน.
รฺโญ คุณํ สรามโน,
สพฺเพ ไทรฏฐิกา ชนา.

บทกวีน้อมรําลึก พระคุณของพระเจ้าแผ่นดินผู้ยิ่งใหญ่

๑. พระเจาแผนดินแหงราชจักรีวงศ องครัชกาลที่ ๙
ผูทรงเปนราชาผูประเสริฐ เลอเลิศกวาราชาทั้งหลาย ทรงพระนามวา
“พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช” นั้น
ทรงเปนกษัตริยจอมปราชญ ผูเปยมดวยพระบารมีหาผูเปรียบมิได
๒. พระองคทรงเปนพระมหากษัตริย ผูทรงบําเพ็ญประโยชน
เพื่อพสกนิกรชาวไทยอยางแทจริง ทรงหวงใยและรักใครประเทศชาติ
ของพระองค ปานดวงพระหฤทัย
๓. อนึ่ง เนื่องในโอกาสอภิลักขิตสมัยมงคล
เปนวันคลายวันพระราชสมภพของพระองคทานคือวันที่ ๕ ธันวาคมนี้
พวกเราพสกนิกรชาวไทยทุกหมูเหลา ขอนอมรําลึกบูชาพระคุณของพระองค
เทิดไทแซซององคราชันไวเหนือเศียรเกลาตลอดไป.
ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา นายจํารูญ ธรรมดา
ประพันธในนามวารสารโพธิยาลัย

ปที่ ๗ ฉบับที่ ๖๔

à»´àÅ‹Á
ชื่อฉบับวา “ระลึกถึงความตายสบายนัก”
ย อ มบ ง บอกถึ ง เนื้ อ หาภายในเล ม ว า น า จะมี
เนื้อหาสาระสัมพันธกับเรื่องของความตาย
ประโยควา “ระลึกถึงความตายสบายนัก” มาจาก
บทกลอนชื่อ อุทานธรรม ของ พระศาสนโศภน
(แจม จตฺตสลฺโล) วัดมกุฏกษัตริยาราม (พ.ศ. ๒๔๑๘ –
๒๔๘๘) ซึ่งทานสามารถอานบทเต็มของกลอนบทนี้
ไดจากบทความเรือ่ ง มรณกถา ของพระราชวัชรบัณฑิต
(ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) ซึ่งในบทความดังกลาว
ทานไดอธิบายความหมายของกลอนบทนี้ไวอยาง
นาสนใจ นอกจากนี้ยังใหอรรถาธิบายถึงความหมาย
ของความตาย ในแงมุมทางพระพุทธศาสนาอยาง
ลึกซึง้ แทรกความรูท างพระอภิธรรมดวยคําอธิบาย
ที่เขาใจงาย
เนือ่ งจากวารสารของเราครอบคลุมไปถึงเดือน
ธันวาคม และวันที่ ๕ ธันวาคม เปนวันพอแหงชาติ
ดังนั้น เพื่อเปนการเตือนความทรงจําใหหลายๆ
ทาน ระลึกนึกถึงพอหลวงผูเปนที่รักยิ่งของปวง
ชนชาวไทย คณะผูจัดทําจึงไดนําภาพถายอันเปน
ความงดงามยิง่ ใหญทไี่ ดจารึกไวในความทรงจําของ
ผูพบเห็นตลอดกาลนานมาตีพิมพไวอีกครั้งหนึ่ง
ภาพนั้นคือภาพพอ พระหัตถหนึ่งถือแผนที่ ผิน
พระพักตรทอดพระเนตรผืนแผนดินขางหนาซึ่ง
แตเดิมเคยเปนเขาหัวโลน แตปจ จุบนั มีตน ไมสเี ขียว
ขึ้นปกคลุมเกือบทั่วทั้งหมด
ขณะที่ทอดพระเนตรอยูนั้น มีกระแสลมพัดผาน
หอบเอาฝุนละอองมาปะทะพระพักตร คุณนภันต
เสวิกุล ชางภาพประจําพระองค เลาวา พระองค
ไมทรงแสดงอาการผงะหงุดหงิดแตอยางใด ทรงถอด
ฉลองพระเนตรออกมาเช็ดแลวทรงสวมกลับใสเขา
ที่เดิม แลวกางแผนที่ทรงงานตอไป ทานผูอานจะ

ประจําเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

รูสึกอยางไร ถาทานเห็นภาพนี้ดวยตัวเอง
เนื่องจากฉบับนี้เปนฉบับที่เกี่ยวกับความตาย
คณะผูจัดทําจึงไดนําพระราชดํารัสของพอหลวง
ที่ตรัสถึงการสวรรคตของสมเด็จยาฯ ซึ่งมีมุมมอง
ที่ลึกซึ้งสามารถใหแงคิดเกี่ยวกับความตายแกเรา
ไดอีกทางหนึ่ง
ตอทายดวย คณะผูจัดทําไดคัดเลือกบทประพันธ
ที่ มี ผู  แ ต ง ไว อ าลั ย ในการสวรรคตของพ อ หลวง
เปนบทกลอนที่มีความไพเราะสละสลวยสวยงาม
เปนอยางมาก ทั้งในความหมายและภาษา และ
ไมไดมีการเผยแพรอยางแพรหลายนัก เราจึงไดนํา
มาตีพิมพไวเพื่อเปนความทรงจําถึงพอหลวง
นอกจากนี้เรายังมีบทความที่หาอานที่ไหนไมได
จากพระเถระอีกหลายทาน ที่นาภูมิใจที่สุดก็นาจะเปน
บทความของพระโพธิญาณเถร (หลวงพอชา สุภัทโท)
กับอดีตพระปภากโร ชาวอเมริกัน (ลาสิกขาแลว)
บทความนี้ ถ อดความมาจากเทปบั น ทึ ก เสี ย งใน
ครั้งนั้น ซึ่งนาจะเปนเวลามากกวา ๔๐ ปมาแลว
เปนบทความที่อยากจะชวนใหอาน
อีกชุดหนึ่งคือ บทความเกี่ยวกับ Palliative
Care หรือการดูแลผูปวยระยะสุดทาย วิธีการนี้ได
ถูกนํามาใชดูแลผูปวยระยะสุดทายในประเทศไทย
มากวา ๒๐ ปแลว และไดรับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ
ดังจะเห็นไดจากการที่มี คณะ องคกร กลุมบุคคล
จิตอาสา เกิดขึ้นมามากมายเพื่อทํางานนี้ คณะผูจัดทํา
ไดรวบรวมบทความ บทสัมภาษณ คณะ กลุมคน
ซึ่งไดมีผลงานตอเนื่องในการดูแลผูปวยระยะสุดทาย
อยางกวางขวาง โดยหวังวาผูอาน จะไดประโยชน
จากความรูข องทานทัง้ หลายเหลานัน้ และจะไดนาํ มา
ใชกับตนเองและญาติมิตรตอไปในอนาคต

สารบ ัญ
นอกจากนี้ ยังมีบทความของ พระไพศาล วิสาโล
แนะนําเกี่ยวกับการเจริญมรณสติ และมีแงคิดใน
การเตรียมตัวเตรียมใจใหพรอมอยางเปนรูปธรรม
นําไปใชไดในชีวิตประจําวัน
พิเศษอยางยิ่ง คือบทความในคอลัมนสิ่งแวดลอม
ซึ่งเราไดริเริ่มจัดทํามานานแลว แตไมตอเนื่อง
นับแตนี้ไป เราจะมีคอลัมนสิ่งแวดลอมลงประจํา
ทุกฉบับ โดยมีคุณพันธุรพี นพรัมภา ผูชวยบรรณาธิการ
วารสารโพธิยาลัยมาหลายปแลว เปนผูมีความ
ละเอียดออนในการทํางาน รับผิดชอบดูแลคอลัมนนี้
เปนหลัก หากมีนักวิชาการ หรือผูรูใดๆ สนใจจะ
สงบทความมารวมแสดงความคิดเห็น ก็สามารถ
สงมาถึงคุณพันธุรพีได เพื่อพิจารณาตอไป ขอเชิญ
พิสูจนผลงานไดนับแตฉบับนี้เปนตนไป
ความตายเปนสิ่งที่ใกลชิดกับเราอยางเหลือเกิน
ทันทีที่เราไดลืมตามองดูโลก ความตายก็มาจอด
รอเราอยูแลว ไมทราบวาจะเกิดขึ้นเมื่อไร มีหลาย
กรณีทเี่ ราไมทนั รูต วั ความตายก็มาพรากชีวติ ไปจาก
เรา ความตายเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได สิ่งที่ทําไดก็
คือการเตรียมตัวเตรียมใจไวทกุ ลมหายใจ (มรณสติ
ภาวนา) และขอใหทุกทานมีธรรมะและบุญกุศล
เปนทีพ่ งึ่ ทีร่ ะลึก เพราะมันจะเปนสิง่ เดียวทีท่ า นจะ
นําติดตัวไปไดในสัมปรายภพ
คณะผูจัดทํา
วารสารโพธิยาลัย จัดพิมพดว ยปจจัยบริจาคของทานผูม ี
จิตศรัทธา แจกเปนธรรมทาน หากทานไมไดใชวารสารนี้แลว
โปรดบริจาคไปตามหองสมุด เพื่อใหเกิดประโยชนทางปญญา
แกทานผูสนใจใฝธรรมตอไป ขออนุโมทนา

๑. ระลึกถึง ความตาย สบายนัก
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ภาพและเรื่องโดย นภันต เสวิกุล.......................๑๙
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พระไพศาล วิสาโล..............................................๓๔
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Happy Death day กับ Palliative Care
กองบรรณาธิการ................................................๖๓
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พระมหาวิสทุ ธิ ฐานากโร....................................๖๖
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ระลึกถึง ความตาย สบายนัก
มันหักรัก หักหลง ในสงสาร
บรรเทามืด โมหันธ อันธการ
ทําใหหาญ หายสะดุง ไมยุงใจ
เราจะตอง รบรับ กับมัจจุราช
ไมแคลวคลาด มั่นคง อยาสงสัย
รีบเตรียมตัว ไวกอน ไมรอนใจ
มาเมื่อไร เราก็รบ ไมหลบนา
ถึงกายแพ แตใจ เราไมแพ
ใจไมแก เจ็บตาย ตามกายหนา
กายนี้มัน จะเนา เราก็ลา
ไปสวรรค ชั้นฟา นิพพานเอย.
พระศาสนโศภน (แจ่ม จตฺตสลฺโล)

เจาอาวาสรูปที่ ๔ แหงวัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพฯ
พระราชว ัชรบ ัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)

๑. บทกลอนขางตนที่วา “ระลึกถึง ความตาย
สบายนัก มันหักรัก หักหลง ในสงสาร บรรเทา
มืด โมหันธ อันธการ ทําใหหาญ หายสะดุง
ไมยงุ ใจ” ของ พระศาสนโศภน (แจม จตฺตสลฺโล)
ทานอาจารยเห็นดวยหรือไม? จะอธิบายให
ญาติโยมเขาใจไดงายอยางไร ?
บทกลอนนี้ ผูที่เอาไปใชและเห็นประโยชน
กับตนเองก็คือทานสุนทรภู ตอนที่ทานมีความ
ผิดหวังในชีวิต กําลังหาวิธีการแกไขปญหาชีวิต
ด ว ยตนเอง ตอนแรกก็ ไ ปดื่ ม สุ ร าจนเมามาย

ก็แกปญ
 หาไมได สุดทายก็ไดสติสมั ปชัญญะขึน้ มา
เพราะเคยเจริญมรณานุสติ ระลึกถึงความตาย
เราจะเกงขนาดไหนสุดทายเราก็ตาย คนที่ทําให
เราผิดหวังขนาดไหน สุดทายแลวก็ตองตาย ก็คือ
ทุกคนเกิดขึ้น ตั้งอยู แลวก็จากโลกนี้ไป
พอนึกถึงความตายแลว ทําใหทานสุนทรภู
ตัดใจจากบางสิ่งบางอยาง ที่มาขวางกั้นทําให
ทํางานตอไมได กลอนบทนี้ทานสุนทรภูไดนํามา
ใชกับตนเองแลวเห็นผล การระลึกถึงความตาย
ทําใหเห็นวา ทุกสิง่ ทุกอยาง มีสภาพเกิดขึน้ ตัง้ อยู
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แลวก็ดับไป เปนเรื่องธรรมดา เปนเรื่องปกติ พอ
เราไปยึดมั่นถือมั่น ความทุกขก็มากขึ้นๆ สุดทาย
เห็นแตทุกขอยูขางหนา การระลึกถึงความตาย
ทําใหตัดอาลัยอาวรณ สิ่งที่จะขวางกั้นไมใหเกิด
กุศล แลวจึงมุงหนาทําความดีตอไปได
พระสูตรหนึ่งที่องคพระสัมมาสัมพุทธเจา
ไดตรัสกับพระเจาปเสนทิโกศลในปพพโตปมคาถา
“ยะถาป เสลา...” คือภูเขาศิลาแทงทึบกลิ้งมา
จากทิศทั้งสี่ บดขยี้สัตวทั้งหลายใหตาย ใหแหลก
ละเอียดได ฉันใด ความแกและความตายก็บดขยี้
สัตวทุกตัวตนที่มีอยูในโลกนี้ ใหแหลกไปเชนกัน
ฉันนั้น เมื่อนึกถึงตรงนี้แลว ก็ตรัสถามพระเจา
ปเสนทิโกศลวา “เมือ่ เห็นดังนีพ้ ระองคจะทําอะไร
ที่จะเปนที่พึ่งใหกับตนเอง”
พระเจาปเสนทิโกศลตรัสตอบวา “นึกถึงกุศล
วาจะเปนที่พึ่งได” อยางไรเสียเมื่อเกิดมาแลว
ความแก ความตายก็ตอ งบดขยีส้ ตั วอยางแนนอน
ไมมียุทธภูมิที่จะตอสู ไมมีอาวุธที่จะตอสู ไมมี
ยาดีที่จะตอสู กับความแก ความตายได ฉะนั้น
สิ่งที่มนุษยทุกคนควรทํา ก็คือบุญกุศลที่จะเปนที่
พึ่งไดอยางแทจริง
การเจริญมรณสติจงึ เหมาะกับทุกคนทีม่ ชี วี ติ
ตองเวียนวายตายเกิดอยู จะเกิดทิฏฐิมานะแรง
แคไหนก็ตาม พอระลึกถึงความตายก็สามารถลดละ
ทิฏฐิมานะได มีจิตที่จะทําบุญทํากุศลเกิดขึ้น คาถานี้
จึงเปนคาถาที่เตือนทุกคนวา ตองรีบทําความดี
ถาไมมีความดี ก็จะไมมีอะไรติดตัวเราไปไดเลย
มีคําอธิบายกลอนขางตนทีละบท ดังนี้
ระลึกถึง ความตาย สบายนัก
บทนี้สอนใหเรารูวา จะดี เกง เฮง แข็งแรง
ขนาดไหนสุดทายก็ตองตาย ฉะนั้น ฝกทําใจเสีย
แตวันนี้ รีบทําความดีเสียแตวันนี้ จะไดสบายใจ
ไมเดือดรอนใจในภายหลัง คือเริ่มสบายใจตั้งแต

เริ่มทําความดี
มันหักรัก หักหลง ในสงสาร
พระภิกษุหนุมรูปหนึ่ง ครั้งที่ไปรับบาตรที่บาน
นางสิรมิ าแลว เพียงเห็นมือทีต่ กั ขาวใสลงในบาตร
เทานั้น ก็มีจิตกําหนัดยินดี พอใจ ชมนางในใจวา
นี่ขนาดนางไมสบายยังสวยขนาดนี้ ถาสุขสบาย
ตามปกติจะสวยขนาดไหนหนอ เมื่อกลับไปวัด
ก็ฉันขาวไมได นอนคลุมโปงคิดถึงนาง ตกเย็น
ก็ทราบขาววานางเสียชีวิตแลว พระพุทธองคให
เอาศพนางประกาศเรขายรอบเมือง ก็ไมมีใคร
อยากได สุดทายใหฟรีก็ไมมีใครเอา พระหนุม
รูปนี้ยืนมุงดูอยูก็เขาใจสัจธรรมของชีวิต ตัดใจได
สุดทายไดบรรลุธรรม
บรรเทามืด โมหันธ อันธการ
เมื่อพิจารณาเห็นความตายจนเกิดมรณสัญญา
ไดแลว ก็เห็นแจงตามความเปนจริงวา สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
มีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลลวนมี
ความดับไปเปนธรรมดา ความมืด คือโมหะที่เปน
อวิชชา ปดกั้นตาปญญาไมใหรูเห็นตามเปนจริง
ถูกทําลายใหบรรเทาเบาบางลงทันที
ทําใหหาญ หายสะดุง ไมยุงใจ
เมือ่ รูเ ห็นตามความเปนจริง ก็อาจหาญราเริง
บันเทิงใจ ไมตองนอนสะดุงอีกตอไป จิตใจก็ไม
ยุง เหยิงดวยราคะตัณหาอีกตอไป พนทุกข พนภัย
อยางถาวร
๒. สําหรับปุถุชนทั่วไป เมื่อระลึกถึงความตาย
มักจะหวาดกลัว วิตก จะทําอยางไรใหระงับ
ความรูสึกนี้ได
ความหวาดกลัว คือโทสะมูลจิต เมื่อมีโทสะ
มูลจิตก็ทาํ ใหหวาดกลัว ตองทําใหจติ เปนกุศล เชน
ทําทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ฟงเทศน สวดมนต
จิตก็เปนกุศล ไมมีโทสะเขามาประกอบ จิตที่
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เป น กุ ศ ล ก็ คื อ จิ ต ที่ ไ ม มี โ ทสะเข า มาประกอบ
ความหวาดกลั ว ก็ ห ายไป คนที่ ห วาดกลั ว จะ
นึ ก ถึ ง กุ ศ ลอะไรไม ไ ด เ ลย ทานไม เ คยนึ ก ศี ล
ไมเคยนึก ภาวนาไมเคยนึก นึกถึงอยางเดียววาเรา
จะตองตาย ไมรูจะทําอยางไร
ถามว า มี ที่ พึ่ ง หรื อ ยั ง ? ที่ พึ่ ง คื อ อะไร ?
“อัตตา หิ อัตตะโน นาโถ” กุศลที่ตัวเองทําแลว
นั่นแหละ จะเปนที่พึ่งใหแกเรา ถาพึ่งมหากุศล
จิต ๘ ก็ไดสุคติภูมิ ๗ ถาพึ่งมหัคคตกุศลจิต
๙ ก็ไดไปเกิดเปนพรหม ถาพึ่งมรรคกุศลทั้ง ๔
ก็ เ ข า ถึ ง พระนิ พ พาน เรามี ที่ พึ่ ง อั น ไหนบ า ง
สิ่งแรกเลยที่เราจะไขวควาได ก็คือ มหากุศลจิต
จากการใหทาน การรักษาศีล การเจริญภาวนา
อั น นี้ คื อ ที่ พึ่ ง ขั้ น พื้ น ฐาน ถ า มากกว า นี้ ก็ ส มถ
กรรมฐาน ๔๐ วิธี พึ่งแลวไดฌาน ขมนิวรณได
ไปเกิดเปนพรหม ถาพึ่งมากกวานี้ เจริญมรรค
มีองค ๘ เพื่อใหเกิดมรรค ๔
เหตุที่กลัว เพราะโทสะมูลจิตเกิด ดังนั้น
ถาทําจิตใหเปนกุศล ความกลัวก็หาย ความกลัว
ก็ไมมี
๓. การเจริ ญ มรณสติ ค วรเจริ ญ อย า งไร?
เมื่อไร? จึงจะไดรับประโยชนมากที่สุด
จริ ง ๆ แล ว เจริ ญ มรณสติ ไ ด ต ลอดเวลา
จะไดประโยชนมากสุด เมือ่ นึกไดเมือ่ ไร ก็นกึ วา ...
ความตายเปนของไมแนนอน ทุกคนจะตองตาย
แนนอน ไมมใี ครหนีความตายไปพน แมตวั เราเอง
ก็จะตองตายเชนเดียวกัน... พอนึกถึงความตาย
สมบัติเราหามาไดเทาไร สุดทายเราก็ตองตาย
จากกันไป มีลูกมีหลาน มีคนที่อยูใกลเรา เกง
ขนาดไหน สุดทายก็ตองจากเขาไป
พอนึกถึงความตาย ยิ่งบอยมาก ยิ่งทําใหเรา
นึกถึงวาเรามีกุศลหรือยัง ถายังไมมีกุศล เราก็ยัง
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ไมมที เี่ กาะ กอนจะสิน้ ลมหายใจ คนเราจะมี กรรม
กรรมนิมติ คตินมิ ติ ถาเรามีกศุ ลกรรมทีเ่ คยทํามา
กรรม คือกุศลกรรม กรรมนิมิต คือเห็นอุปกรณ
ในการทํากุศลนัน้ ๆ เชน เครือ่ งมือขุดสระนํา้ สราง
โบสถ อุปกรณการกุศล คตินิมิต คือภพภูมิที่เรา
จะไป ถาเราเคยทํากุศล ภพภูมิที่เราจะไปอาจจะ
เปนสวรรค หรือถาไดฌานก็เปนพรหม ถาอยางนี้
คตินิมิตก็ชัดเจน
แตถาเคยทําบาปอยางเดียว ก็เห็นเปลวไฟ
ในนรก บางคนเห็นเปลวไฟก็ตกใจ บางคนเห็น
เครื่องมือดักสัตว ก็ไปเกิดเปนสัตวเดรัจฉาน พอ
เห็นคตินิมิต ภพภูมิที่จะไปแลวเกิดความกลัว
พอกลัวแลวทํายังไง ถามีกุศลเกิดขึ้น ก็อาจจะ
ไมตองเผชิญกับสิ่งเหลานี้
การนึกถึงความตายอยูบอยๆ ทําใหคนไม
ประมาทในชี วิ ต พอไม ป ระมาทแล ว การที่ จ ะ
ทําความชั่วก็ลดลง มีแตจะทําความดี ความดี
สําหรับเราคืออะไร ความดีสําหรับชวยผูอื่นคือ
อะไร มองหาชองทางในการทําความดี มีกชี่ อ งทาง
อะไรบาง คือ กายสุจริต ๓ วจีสจุ ริต ๔ มโนสุจริต ๓
เรามีหรือยัง ถามากกวานี้ สมถกรรมฐานมีหรือยัง
ถ า มากกว า นี้ วิ ป  ส สนากรรมฐานทํ า หรื อ ยั ง
พอนึกถึงตรงนี้แลวคนที่เจริญ มรณานุสติ จะทํา
กุศลใดๆ ก็จะมีจิตใจเด็ดเดี่ยว เขมแข็ง ตัดสินใจ
...เปนไรเปนกัน ในที่สุดเราก็หนีความตายไมพน
กอนจะตายเรามี ศีล สมาธิ ปญญา หรือยัง...
การเจริญมรณานุสติทําใหนึกถึงกุศลไดบอยๆ
ทําใหมีจิตใจเด็ดเดี่ยว เขมแข็งในการทําความดี
เพราะเมื่อถึงวันสุดทาย ก็ไมมีอะไรติดตัวเรา
นอกจากบุญกุศล การเจริญมรณานุสติ เจริญ
บอยๆ ยิ่งดีที่สุด เพราะจะทําใหเราไมประมาท
พอประมาทก็ขาดสติ โรคก็เกิด กรดก็เกิด ลมก็
เกิดได คนที่เจริญมรณานุสติอยูเนืองๆ นอกจาก
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จิตเกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป อันนี้เปนขณิกมรณะ
เห็ น ความตายเร็ ว มาก เราตามไม ทั น สมมติ
มรณะ ตายจากภพหนึง่ จากชาติหนึง่ อันนีม้ องแค
ธรรมดาก็เห็นแลว คนนี้จากไป สัตวตัวนี้ตายไป
คือสมมติมรณะ สมุจเฉทมรณะ คือ พระอรหันต
จากโลกนี้ไป เปนสมุจเฉทมรณะ ตายอยางเด็ดขาด
เมื่ อ เห็ น อย า งนี้ แ ล ว ก็ ไ ม ป ระมาทแล ว รี บ ทํ า
คุณงามความดี

จะไมกลัวตายแลว ยังชวยใหไมประมาทในชีวิต
นี่คือสิ่งที่เปนประโยชนสําหรับคนที่เจริญมรณา
นุสติอยูเปนประจํา
คําวา “เจริญมรณานุสติ” นี้ “เจริญ” ก็คือ
นึกถึงความตายอยูบอยๆ สิ่งแรก คือทําบริกรรม
ใชคําบริกรรมวา “ความตายเปนของไมแนนอน
ทุกคนจะตองตายแนนอน ไมมีใครหนีความตาย
ไปพน แมตัวเราเองก็จะตองตายเชนเดียวกัน”
มีภาษาบาลีโดยตรง อันนี้เอาเปนภาษาไทยให
เขาใจงายๆ ไมมีใครหนีความตายพน
ลักษณะการตายมี ๓ คือ ขณิกมรณะ การ
ตายทุกขณะจิต เกิดขึน้ ตัง้ อยู ดับไป สมมติมรณะ
การตายจากภพหนึ่ง ไปสูอีกภพหนึ่ง และ สมุจ
เฉทมรณะ การตายแบบพระอรหันต คือดับไป
เลย ไมกลับมาเกิดอีก
เหตุใหเกิดการตาย มี ๔ คือ อายุกขยะ เพราะ
สิ้นอายุ กัมมักขยะ เพราะสิ้นกรรม อุภยักขยะ
เพราะสิน้ อายุและเพราะสิน้ กรรมทัง้ ๒ อยาง และ
อุปจเฉทกมรณะ ตายเพราะถูกกรรมมาตัดรอน
นึ ก ถึ ง ว า การตายเป น แบบนี้ ๆ ที่ เ ราตาย
ทุกขณะจิตใหเจริญจิตตานุปสสนา จะเห็นการ
ตายของจิตทุกขณะจิต เห็นการเกิด-ดับ เกิด-ดับ

๔. คนทั่ ว ไปมั ก หวั่ น วิ ต กเกี่ ย วกั บ ชี วิ ต หลั ง
ความตาย ทานพอจะชีแ้ นะ โลกหลังความตาย
ไดไหม ตายแลวไปไหน?
ทําไมคนเราจึงหวั่นวิตก ก็เพราะไมรูวาเรา
จะไปภพภูมิไหน ชาติที่แลวมาจากไหนเราก็ไมรู
ชาติหนาจะไปไหนก็ไมรู ชาตินี้เปนอะไร เปนคน
เปนตรงไหน กายเปนอะไรก็ไมรู กายเปนรูป
ใจเปนนามก็ไมรู รูปนามเปนอะไร เปนกองแหง
ทุกขเราก็ไมรู ทุกขนี้มาจากไหนก็หาสมุฏฐาน
ไปทัว่ ทุกขนสี้ าเหตุมาจากตัณหาแลวจะดับตัณหา
ตองทํายังไง ก็ตองไปนิพพาน จะไปพระนิพพาน
ตองทํายังไง ก็ตองมีศีล สมาธิ ปญญา นี่คือ
สิง่ ทีเ่ ราไมรู เพราะเราไมรเู ราจึงกังวล วาตายแลว
ไมรูจะไปไหน แตถาเรารูวาตายแลวจะไปไหน
จากปจจุบันที่เราทํา ถาเราทํากุศลก็ไปสุคติภูมิ
ไปสวรรค ขั้นพื้นฐาน คือ ถารักษาศีล ๘ ไดไป
สวรรคเลือกชั้นได ถารักษาศีล ๕ ใหบริสุทธิ์
ไดกลับมาเปนมนุษยแนนอน หรือถาทําสมาธิจน
ไดฌาน ถาไดรูปฌานก็เกิดเปนรูปพรหม ถาได
อรูปฌานก็เกิดเปนอรูปพรหม ถาเจริญวิปสสนา
จนบรรลุมรรคผล บรรลุอรหัตมรรค อรหัตผล
ก็ไปนิพพาน อันนี้รูไดเลย
ที่ กั ง วลเพราะป จ จุ บั น บุ ญ กุ ศ ลยั ง น อ ยอยู 
ยังไมเพียงพอ ทานกุศลก็ยังไมพอ ศีลกุศลก็ดีขึ้น
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ระดับหนึง่ แตภาวนากุศลจะเปนตัวตัดความกังวล
ไดหมดเลย เพราะมรณาสันนวิถี วิถีจิตที่เกิดขึ้น
กอนสิ้นลมหายใจ จะบอกใหรูไดเลยวาภพหนา
เราจะไปไหน
ถาปจจุบันเรามีความกังวล ก็แสดงวาเรา
ยังไมพรอม ยังประมาทอยู คือคนที่มีความกังวล
แสดงวา เขายังประมาทอยู ประมาท คือ ทานก็
ทําพอประมาณ ศีลก็ทําพอประมาณ ภาวนาก็
ทําพอประมาณ แตถา ทานเต็มที่ ศีลเต็มที่ ภาวนา
เต็มที่ ความกังวลก็จะไมมี เพราะไดสรางบุญ สราง
ปจจัยทีจ่ ะไปยังภพภูมทิ ดี่ ๆี ไวแลว ทีก่ งั วลเพราะ
เหตุปจจัยจะไปยังไมพรอม แลวทําอยางไรจึงจะ
พรอม ถาทําศีลบริสุทธิ์ก็จะไปสูสุคติ ถาอยาก
กลับมาเกิดเปนมนุษย ก็ตองรักษาศีล ๕ ใหบริสุทธิ์
ถาศีล ๘ บริสุทธิ์ ก็จะไดไปสวรรค เลือกชั้นไดเลย
วาจะไปชั้นไหน ถาอยากไปเปนพรหม ก็ตองทํา
สมาธิใหไดรูปฌานหรืออรูปฌาณ
ความกังวลเกิดขึน้ เพราะความไมพรอมเรือ่ ง
กุศล ทานกุศล ศีลกุศล สมาธิกุศล วิปสสนากุศล
ถาความพรอมเกิดขึ้นกับเราก็เรียกวา กุศลเกิดขึ้นแลว
เมื่อความพรอมเรื่องกุศลเกิดขึ้นแลว ความกังวล
ก็จะหายไปทันที
๕. ตามหลักพระอภิธรรม การตายเปนการที่
จิตเคลื่อนผานจากภพหนึ่ง ไปอีกภพหนึ่งใชไหม
กรุณาอธิบายหลักการขณะตายนี้ ใหเขาใจ
งายๆ
ตามหลักอภิธรรม อธิบายไววามีจิตประเภท
หนึ่ง ตอนมาเกิดเรียกวา ปฏิสนธิจิต แลวก็จิต
ทีร่ กั ษาชีวติ จากปฏิสนธิไปจนถึงกอนสิน้ ลมหายใจ
ไมใหเราตายไป จิตนี้เรียกวา ภวังคจิต สวนจิต
ที่ทําหนาที่เคลื่อนจากภพนี้ไปเรียกวา จุติจิต

๗

จุติ แปลวา เคลื่อน แตจิตดวงนี้เปนกลุมเดียวกัน
เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป ตอนที่เรามาเกิดในโลกนี้ก็
เรียกจิตนี้วา ปฏิสนธิจิต
ปฏิสนธิจิต ๑๙ ดวงนี้ มีดวงไหนบาง ถา
สั น ตี ร ณอกุ ศ ลวิ ป าก ๑ ทํ า หน า ที่ ป ฏิ ส นธิ
เราก็เกิดในอบายภูมิ ถาสันตีรณกุศลวิบาก ๑
ทําหนาที่ปฏิสนธิ เราก็เกิดในมนุษยภูมิ หรือ จาตุ
มหาราชิกา เปนพิการบาใบบอดหนวก ถามหา
วิปาก ๘ ทําหนาที่ปฏิสนธิ เราก็เกิดในสุคติภูมิ
ถามหัคคตรูปาวจรวิปาก ๕ ทําหนาที่ปฏิสนธิ
เราก็เกิดในพรหมโลก ถาอรูปาวจรวิปาก ๔
ทําหนาที่ปฏิสนธิ เราก็เกิดในอรูปภูมิ อันนี้คือ
วิบากจิตที่ทําหนาที่ปฏิสนธินี้ ทําใหเราเกิดขึ้น
ในภพภูมิไหน บอกไดเลย
หลังจากนัน้ เวลานอนหลับอยูท าํ ไมเราไมตาย
ก็เพราะจิตเหลานีท้ าํ หนาทีภ่ วังคจิต รักษาภพชาติ
เราจึงไมตาย เวลาสลบอยูห รือโดนวางยาสลบแลว
ยังไมตาย ก็เพราะภวังคจิตรักษาอยู แตไมขนึ้ สูว ถิ ี
จิต จิตนี้สลบไป ถูกวางยาสลบหรือเปนอะไร เกิด
อุบัติเหตุสลบ นิ่งไป ๗ วันก็ยังไมตาย ทําไมยังอยู
ได เพราะภวังคจิตรักษาภพชาติไวอยู อันนีเ้ รียกวา
ภวังคจิต
สุดทาย เมื่อจะจากโลกนี้ไปละ ถาสันตีรณ
อกุศลวิปากจิต ๑ สันตีรณกุศลวิปาก ๑ หรือ
มหาวิปากญาณวิปปยุต ๔ ทําหนาที่ ก็จะไปเกิด
ไดใน กามภูมิ ๑๑ ถามหาวิปากญาณสัมปยุต ๔
ทําหนาที่ ก็จะไปเกิดไดใน ๓๑ ภูมิ* ถา รูปวิปาก ๕
ทําหนาที่ ก็จะไปเกิดไดใน กามสุคติภูมิ ๗ รูปภูมิ
๑๖ อรูปภูมิ ๔ ถา อรูปวิปาก ๔ ทําหนาที่จุติจิต
ก็จะไปเกิดไดใน กามสุคติภูมิ ๗ อรูปภูมิ ๔
จิตเกิดดับอยางรวดเร็ว คือดีดนิว้ มือครัง้ หนึง่
จิตเกิดดับแลวนับแสนโกฏิขณะ ฉะนัน้ ปฏิสนธิจติ

*ภูมิ ๓๑ ภูมิ ไดแก อบายภูมิ ๔ กามสุคติภูมิ ๗ (รวมเรียกวา กามภูมิ ๑๑) รูปภูมิ ๑๖ อรูปภูมิ ๔

๘
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ภวังคจิต จะเกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป อยางตอเนื่อง
เหมือนกับเราจุดธูปดอกหนึง่ ก็เห็นไฟจากธูปหนึง่
ดอก เอาธูปนี้มาหมุน เริ่มหมุนก็เริ่มเห็นเปนวง
ถ า หมุ น เร็ ว ๆ เหมื อ นกั บ ไฟเป น วงติ ด ต อ กั น
เหมือนไมดบั แตจริงๆดอกเดียว พอเริม่ หมุนก็เริม่
เปนวง พอหมุนเร็วเขากลายเปนวงไฟซึ่งเหมือน
กับวาเปนวงอยูตลอด แตจริงๆ ไมใช ที่เห็นเปน
วงเพราะความเร็ว
ฉันใดก็ฉันนั้น จิตของคนเราเกิดดับอยาง
รวดเร็ว เราก็เลยไมเห็นการเกิดดับของมัน เห็น
แตรูปเสื่อมสลายตามกาลเวลา แตจิตเกิดดับ
ทุกขณะ เรามองไมเห็น พอมองไมเห็นก็เหมือนวา
ไมดับ จิตเคลื่อนยาย จริงๆ แลวจิตเกิดขึ้น ตั้งอยู
ดับไป แตดวงเกาทีด่ บั ไปเปนเหตุเปนปจจัยใหดวง
ใหมเกิดขึน้ และเกิดขึน้ ติดตอกันอยางไมขาดสาย
การเกิดขึ้นในภพใหม คือจุติจิตทําหนาที่
สงจากภพนี้ไปสูภพใหม นานไหม ไมนาน แลว
คนที่บอกวาเจออุบัติเหตุอยูขางถนน เจอเปนผี
เปนเปรต เขายังไมไปเกิดใชไหม เกิดแลว ตายปุบ
เกิดปบ เลย เกิดเปนอะไร อาจจะเกิดเปนเปรตอยู
แถวนั้นก็ได เกิดเปนอสูรกายอยูแถวนั้นก็ได หรือ
เปนเทวดาอยูตรงนั้นก็ได เกิดแลว เกิดอุบัติเหตุ
ตายปุบเกิดปบเลย แตเกิดเปนอะไร ถาหวงราง
ของตน หวงชีวิตของตน อาจจะเกิดเปนเปรตอยู
บริเวณนัน้ แตถา กุศลทีเ่ ขาทํามาแรง เขาจบชีวติ ไป
แตกศุ ลมีพลังแรง ก็ทาํ ใหเขาเกิดเปนเทวดาชัน้ ตํา่
อาจจะเปนชั้นจาตุมหาราชิกาอยูบริเวณนั้น
แตเราก็ไปเห็นวาเขาตายแลวก็ไมเกิดสักที
ยั ง อยู  ว นเวี ย นป ว นเป  ย นอยู  แ ถวนี้ นั่ น แหละ
เกิดแลว แตเราไมเขาใจวานั่นคือเกิดแลว เปน
โอปปาติกะ โอปปาติกะ คือ สัตวที่เกิดแลวผุดขึ้น
โตทันที แตมีกายทิพยเรามองไมเห็น เปรตก็ดี
อสูรกายก็ดี เทวดาก็ดี พรหมก็ดี สัตวเหลานี้เรียกวา

โอปปาติกะ ตายปุบเกิดผุดขึ้นโตทันที แตกาย
เปนทิพยเรามองไมเห็น บางทีเขาทํากายหยาบ
ใหเราเห็น เราก็บอกวาผีหลอก แตจริงๆ เขาทํา
กายหยาบใหเราเห็น แตกายเขาละเอียด กายทิพย
ของโอปปาติกะเปนการเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
ฉะนั้น ถาปจจุบันไมประมาท ก็ไมตองกลัว
ไมตองกังวลวาจะตองไปสูอบายทั้ง ๔ แตพอ
ประมาทปุบ กุศลก็ยังไมพรอม ศีลก็ยังไมบริสุทธิ์
สมาธิก็ยังไมเกิด ปญญาก็ยังไมไดเจริญวิปสสนา
อะไรสักอยางเลย ก็จะเกิดความกังวลขึ้นวา ตาย
แลวเราจะไปไหน
แตถา ศีลเราก็มี สมาธิเรามา ปญญาเกิด จิตใจ
แนวแนในศีล ในสมาธิ ในปญญา ความกังวลนี้ก็
หาย นี่คือวิธีการ ฉะนั้น จากภพหนึ่งไปสูภพหนึ่ง
คือการเกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป เพียงแคเปลี่ยนภพ
เปลี่ยนชาติเทานั้นเอง
๖. คําพูดที่วา ตายแลวเอาอะไรไปไมได ได
เพียงบุญและบาป มันติดไปกับจิตหรือ? จะ
อธิบายเรื่องนี้อยางไร?
ทรั พ ย สิ น เงิ น ทองที่ เ ราหาไว ทั้ ง หมด
ครอบครัวที่เรามีอยูทั้งหมด ก็ไมตามเราไป ทรัพย
ก็อยูที่เดิม ลูกของเราก็อยูที่เดิม ทุกคนอยูที่เดิม
แตที่จะติดตามเราไป คือบุญกับบาป บุญที่เราทํา
ก็ตามเรา ตามในลักษณะอยางไร ตอนที่เราทํากุศล
เรี ย กว า กุ ศ ลชวนจิ ต กุ ศ ลชวนจิ ต นี่ เ สพข อ มู ล
เก็บขอมูลเอาไว พรอมที่จะสงกุศล ชวนะดวงที่
๑ สงผลในชาตินี้ ชวนะดวงที่ ๗ สงผลในชาติที่ ๒
ชวนะดวงที่ ๒ ถึงชวนะดวงที่ ๖ สงผลในชาติที่ ๓
เปนตนไป ชวนจิตทีเ่ ก็บขอมูลตอนทีเ่ ราทํากุศลจะ
สงผลชาตินกี้ ไ็ ด สงผลชาติตอ ไปก็ได สงผลในชาติ
ตอๆ ไปก็ได ฉะนั้นกุศลชวนะเก็บขอมูลในสวนที่
เปนกุศล แลวก็สงผลตอภพชาติ นี้คือการทํากุศล
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แต ถ  า ทํ า อกุ ศ ลล ะ อกุ ศ ลที่ เ ราทํ า จะเก็ บ
ขอมูลเปนอกุศลชวนะ อกุศลชวนะดวงที่ ๑ - ๗
ดวงไหนสงผลในภพไหน ถาทําอนันตริยกรรม
๕ ฆามารดา ฆาบิดา ฆาพระอรหันต ทําราย
พระพุทธเจาจนหอพระโลหิต ทําสังฆเภท อันนี้
เปนอนันตริยกรรม อกุศลชวนะ สงผลในชาตินี้
เลยไมตองรอชาติหนา
ถาฆาสัตว ลักทรัพยท่ัวๆ ไป ไมไดเกี่ยวกับ
อนันตริยกรรม ก็รออีกหลายๆ ภพชาติ แตถาเปน
อนันตริยกรรมทั้ง ๕ ก็จะสงผลในชาตินี้แนนอน
อกุศลชวนะจะเกิดติดตามเรา และจะสงผล อกุศล
ชวนะ เรียกวาบาป กุศลชวนะ เรียกวาบุญ ติดตาม
ในฐานะเป น พลั ง งาน ที่ เ สพข อ มู ล เป น อกุ ศ ล
ชวนะ หรือ กุศลชวนะ ขอมูลนีจ้ ะสงไปกีภ่ พกีช่ าติ
ขึ้นอยูกับชวนจิตที่เกิดขึ้น
ชวนจิต คืออะไร จิตที่แลนไปในขณะที่ทํา
กุศล แลนไปในขณะที่เสพขอมูล ที่เปนกุศล และ
อกุศล บางครั้งทํากุศลครั้งเดียวสงผล ๕๐๐ ชาติ
หรือทําบาปครั้งเดียวสงผล ๕๐๐ ชาติ เปนยังไง
ก็คือ ชวนจิต วิถีจิตเกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป แผงของ
วิถีจิตชุดหนึ่ง ๑๗ ขณะ พอชุดหนึ่งทําบุญยังไมเสร็จ
ทํ า บาปยั ง ไม เ สร็ จ ชวนจิ ต ดวงใหม ก็ เ กิ ด ต อ
เก็บขอมูลตอ ยังทําบุญไมเสร็จเลย กุศลชวนะ
เก็บขอมูลไวชดุ หนึง่ ๆ กวาจะทําบุญเสร็จ ก็มกี ศุ ล
ชวนะมากมายนับไมถว น ทีจ่ ะสงผลในชาตินี้ และ
ชาติตอๆ ไป
ถาไปถายหนังเราจะเห็นวา ถายหนังตอนแรก
ถายทีละเฟรมๆ ทีละช็อตๆ ครบ ๑๕-๑๖ ช็อต
เมื่อไร ก็กลายเปนภาพนิ่งติดตอกันเดินได ทําไม
เดินได เอาภาพนิ่งติดตอกันเปนช็อตๆๆ พอใส
เครื่องฉายภาพเกิดตอกันก็เคลื่อนไหวได วิถีจิต
ก็เหมือนกัน เกิด ๑๗ ขณะจิตปุบนั้นคือ ๑ ชุด
เก็บขอมูลในลักษณะอยางนี้

๙

การเก็บขอมูลของจิตในลักษณะอยางนี้ เรา
มองไมเห็น จะไปศึกษาไดทไี่ หนละ ศึกษาในคัมภีร
พระอภิธรรม ถาเราเขาใจการทํางานของจิตเปน
อยางนี้ เก็บขอมูลเปนอยางนี้ สงผลอยางนี้ ทําให
เราเกิดในภพภูมิตางๆ เราจะเห็นในลักษณะอยางนี้
ถาเราไมเขาใจตรงนี้ จะเอาขอมูลมาจากไหน
ไปเอาปรัชญามาจากไหน ไปเอาตรรกะมาจากไหน
ไปเอาแนวคิดนี้มาจากไหน เราจะรูไดยังไงวา
จะไปภพภูมิไหน ถาเราไมเรียนเราก็งง ถามีคน
มาพู ด ให ฟ  ง ถ า ไม เ ข า ใจก็ เ หมื อ นกั บ เพ อ ไป
จินตนาการไป แตจริงๆ มีหลักการวาเกิดขึน้ ตัง้ อยู
ดับไป ยังไง จิตทําหนาที่อยางไร จะสงภพชาติ
ตอๆ ไปตอเนื่องกันยังไง
ถาเราเขาใจเรื่องวิถีจิต เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป
เปนชุดๆๆ อยางนี้เราจะรูเลยวา ตายไปก็มีแต
บุญกับบาปจริงๆ ถาไมมีบุญไมมีบาปละ เปน
กิริยาจิต ก็ไปนิพพาน ดับเลย แตถายังเวียนวาย
ตายเกิดอยู ก็บุญกับบาปที่เราทําไว ตามใหผลเรา
ตลอด คนที่ตามเราตลอดและไมลืมเราคือบุญ
กับบาป ญาติอาจจะจําหนากันไมได จากกัน
๑๐-๒๐ ป จําหนาญาติไมได แตบุญกับบาปที่เรา
ทําไวกี่รอยปก็ยังจําได กี่แสนปก็ยังจําได จําไป
ถึงพระนิพพาน บาปที่เราทําจะรอโอกาสสงผล
บุญที่เราทําก็รอโอกาสสงผล
บุญกับบาปไมเคยลืมเรา เก็บขอมูลไวดวย
ชวนจิตที่เราทําไว กุศลชวนะเรียกวาบุญ อกุศล
ชวนะเรียกวาบาป ๒ ตัวนี้อยูในจิต อยูในวิถีจิต
เกิดขึน้ และสงตอในภพภูมติ า งๆ มีแตบญ
ุ กับบาป
จริงๆ อยูในพลังงานในจิตนี่แหละ จิตนั้นเรียกวา
ชวนจิต ฝายดีเรียกวา กุศลชวนะ ฝายไมดเี รียกวา
อกุศลชวนะ คือบาป บุญก็ดี บาปก็ดี เปนชื่อของจิต
จิตที่เปนอกุศลชวนะ เรียกวา บาป ทําให
จิตดวงนี้ไปเกิดในภพภูมิตางๆ อยูในวิถีจิต อยู
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ในกระแสจิต บาป แปลวา สงถึงอบาย อกุศล
ชวนจิต คือ บาป บาป มาจาก ปาปะ = ป + อป
ธาตุ แปลวา สงถึงอบาย ถาบาปที่เราทําคือ โทสมูลจิต ก็จะสงถึงนรก ถาทําดวย โมหมูลจิต ก็สง ถึง
สัตวเดรัจฉาน ถาโลภมูลจิต ก็สงถึงเปรต ถาทํา
ดวยทิฏฐิ มานะ ที่อยูในโลภะ ก็สงถึงอสูรกาย จิต
นี้เรียกวา อกุศลชวนจิต จะเปนโลภชวนะ หรือ
โทสชวนะ ก็แลวแต จะสงเราไปถึงภพทีไ่ มดตี า งๆ
ขณะที่เรามีชีวิต บุญกับบาป ก็สงผลตลอด
เวลา สลับกัน อันไหนมีโอกาสกอนก็สงผลกอน
ทําไมเรารูสึกสบาย คนนั้นก็ชวยเหลือดี การงาน
ก็ดีหมด อันนี้บุญกําลังสงผลอยู ทําอะไรติดขัด
หมดเลย ติดตอก็ติดขัด คนงานก็ติดขัด เงินก็
ติดขัด ทุกอยางติดขัดไปหมด เกิดอะไรขึน้ ทัง้ ๆ ที่
ขอมูลอะไรทุกอยางเราทําไวดหี มด บริหารดีหมด
แตก็ติดขัดไปทุกเรื่อง นั่นเปนเพราะ อกุศลวิบาก
คือบาปกําลังสงผล ทําใหเราติดขัดไปทุกอยาง
ทั้งๆ ที่ปจจุบัน ทุกอยางก็ดําเนินไปดวยดีนะ แต
ทําไมติดขัดเรือ่ งโนนเรือ่ งนี้ เพราะวาบาปสงผลอยู
อันไหนมีกําลังมากกวาก็สงผลเลย
อกุศลในอดีตเรามองไมเห็น กุศลในปจจุบัน
เราทําตอเนื่องอยาหยุดทํา อยาหยุดทํากุศล อยา
หยุดทําดี ทําดีทางกาย ใหทานก็ได รักษาศีลก็ได
เจริญภาวนาก็ได กําหนดลมหายใจก็ได อันไหน
ก็ตามที่เปนบุญเปนกุศล กุศลมีหลายชองทาง
เวลาพูดทําจิตใหเปนกุศล เวลาทําก็ทําดวยจิตที่
เปนกุศล เวลาคิดก็คิดใหจิตเปนกุศล เวลาจะทํา

อะไรก็ใหบุญกุศลเกิดขึ้น บาปที่รอสงผลก็ไมได
โอกาส พอไมไดโอกาสไมไดชอ ง รอไปๆ หมดอายุ
เรียกวา อโหสิกรรม รอจะใหผล แตเราทําดีตลอด
อกุศลก็ไมมีโอกาสแทรก
หรือเราเจริญสติตลอด สติเกิดขึน้ ตลอด บาป
ที่จะรอสงผลอยูไมมีโอกาสสงผลแทรก ก็รอๆ
นานเขาหมดอายุ ก็เรียกวา อโหสิกรรม รอเวลา
จะใหผล แตวาเราทําความดีตอเนื่อง ไมเคยขาด
เลย กุศลก็ทํา ศีลก็รักษา ภาวนาก็เจริญ เจริญ
สติอยูเนืองๆ ไมไดขาด โอกาสที่อกุศลจะแทรก
เขามาในจิตไมมี ถาอยางนี้บาปที่รอจะสงผลให
เราอยูก็ไมไดโอกาส รอไปๆ บุญก็ทําตอเนื่อง
ผลของบุ ญ ส ง ผลต อ เนื่ อ ง บาปไม มี โ อกาส ก็
กลายเปนอโหสิกรรม ตอเนื่อง คือ ตื่นขึ้นมาแลว
มีสติสัมปชัญญะ หลับก็เรื่องของหลับไป เชน
พระองคุลีมาล ถาบาปสงผล ทานตองไปชดใช
อีกกีช่ าติละ ๙๙๙ ศพ ๑ ศพก็ตอ งชดใช ๕๐๐ ชาติ
๙๙๙ ศพก็เปนแสนชาติ แตวาทานบวชมาแลว
ก็เจริญกุศลตอเนื่อง ไมมีจิตโทสะ สุดทายได
บรรลุ พอบรรลุเสร็จ บาปทีร่ อจะสงผลมหาศาลก็
กลายเปนอโหสิกรรมไป
แตถาทานฆามารดาก็จบเลย บาปนี้เปน
อนันตริยกรรม สงผลกอนไมรอ ถาไมใชอนันตริยกรรมชะลอได เพราะกุศลที่เกิดขึ้น ณ ปจจุบัน
มันเอาอยู เวลามีเคราะห มีทุกข มีโศก เขาแนะ
ใหไปถวายสังฆทาน ถวายสังฆทานอยางเดียว
ไมพอหรอก ทานดวย ศีลดวย ภาวนาดวย แต
หมอดูเขาแนะใหไดแคนนั้ แหละ มากกวานี้ หมอดู
ที่เขารูจักธรรมะ คุณไปรักษาศีลนะ ถามากกวา
ศีล คุณไปสวดมนต ทําสมาธิ ไปเจริญวิปส สนานะ
ถาเขาแนะไดระดับนี้ แสดงวาหมอดูคนนีม้ ปี ญ
 ญา
ทีจ่ ะเห็นชองทางวา บาปจะสงผลชวงไหน แตโดย
มากหมอดูทั้งหมด จะแนะใหไปถวายสังฆทาน
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ทําไมละ ศีลก็ไมรู ภาวนาก็ไมรู เขาแนะไดแคนั้น
ตรงนี้ใหเราเขาใจเอง ทานก็สําคัญนะ ศีล
ก็สําคัญ ภาวนาก็สําคัญ เพราะบุญกุศลสูงขึ้นๆ
สูงสุดคือ กุศลที่เปนมรรคกุศลทั้ง ๔ คือกุศล
สูงสุด เราใหกุศลเกิดขึ้นตามลําดับได นั่นคือการ
แกปญหา ปดโอกาสไมใหมาร ไมใหบาปมาสงผล
อันนั้นคือวิธีการ
๗. ถาเปนจริงอยางนั้น เราก็สามารถปนแตง
อนาคตในชาติหนาไดจริงไหม?
ไดเลย เลือกเกิดไดเลยชาติหนาจะไปไหน
อยากเกิ ด เป น พระเจ า จั ก รพรรดิ ให บํ า เพ็ ญ
จักรวรรดิวัตร ๑๒ ประการ อยากเกิดเปนพระอินทร
ใหบําเพ็ญวัตตบท ๗ ขอ อยากเกิดเปนเทวดา
สวรรคเลือกชั้นได ใหรักษาศีล ๘ อยากกลับมา
เกิดเปนมนุษย ใหรกั ษาศีล ๕ อยากเกิดเปนพรหม
ใหทําสมถะจนไดฌาน ถาไดรูปฌานไปเกิดเปน
รูปพรหม ถาไดอรูปฌานไปเกิดเปนอรูปพรหม
ถาอยากไปนิพพาน ใหเจริญวิปส สนา จนไดบรรลุ
มรรคผล ไปนิพพานได
อนาคตเราวางแผนไดวา จะไปไหน แตมนุษย
ไมไดวางแผน มนุษยวางแผนแคหาเงินหาทองมา
ดูแลขันธ ๕ แตชาติหนาจะไปไหน ไมสนใจหรอก
สนใจชาตินี้กอน แตถามองเห็นชาตินี้เราก็พอ
แลวนะ ชาติหนาเราจะไปไหนละ เราไมตองการ
ไปนรก เปรต อสูรกาย สัตวเดรัจฉาน อบาย ๔
เราไมตองการไป ขั้นตํ่าศีลเราตองมี ถาอยากไป
สวรรคเลือกชั้นได ศีล ๘ เราตองมี ถาไมเอาศีล
๘ เอาแคศีล ๕ นี่แหละ เปนเทวดาก็พอ เลี้ยงดู
พอแม ออนนอมถอมตน มีจิตอาสา ทําทานกุศล
แคนี้ก็ไดเกิดเปนเทวดา
ชาติหนา เราจะไปไหนบอกไดเลยวา ปจจุบนั
เราทําอะไรอยู สิ่งที่เรากระทําอยู ณ ปจจุบันนั้น
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บอกถึงอนาคต ถานั่งๆ นอนๆ ไมทําอะไรเลย
อนาคตละไมมีเงินใชแนนอน ถาปจจุบันขยันหา
ขยันเก็บขอมูล ขยันหาเงิน อนาคตก็รวยแนนอน
อนาคตจะเปนอะไรดูที่ปจจุบัน ถาปจจุบันไมทํา
อะไรเลย อนาคตก็ไมตองดูหมอหรอก ถาขยัน
ทํางาน นีน่ นั่ ก็ทาํ กุศลก็ทาํ อนาคตจะเปนอะไรละ
อนาคตบอกไดเลยวาจะเปนอะไร
อนาคตในชาตินี้ อนาคตในชาติตอ ๆ ไป จนถึง
พระนิพพาน เราสามารถวางแผนไดดวยการ
ทําเหตุ ณ ปจจุบัน เชน พระโพธิสัตววางแผน
สรางบารมี เพือ่ เปนพระสัมมาสัมพุทธเจา วางแผน
ยาวนานไหม? สั้นที่สุดคือ ๔ อสงไขย แสนมหา
กัป อันนั้นคือวางแผน ถา ๔ อสงไขยมันยาวนาน
ขอเปนมหาสาวกก็พอ ๒ อสงไขย ๒ อสงไขย
ก็ยาวนาน เอาแคบรรลุพระอรหันตก็พอ ๑ อสงไขย
ก็บําเพ็ญบารมีไปในลักษณะอยางนี้ ถาอยางนี้
อนาคตเราจะไปไหนบอกไดเลย ดวยปจจุบันที่
เราทําอยู
การเกิดดีที่สุด คือเกิดเปนมนุษย เพราะ
มนุษยถึงอายุจะสั้น ยุคนี้สูงสุดก็ ๑๐๐ ป ๗๕ ๑๐๐ ป มนุ ษ ย แ ค ๑๐๐ ป จ ะดี ต รงไหนล ะ
การเกิดเปนมนุษย ทานก็ใหได ศีลก็รักษาได
ภาวนาก็เจริญได บารมีทั้ง ๑๐ ทานบารมี ศีลบารมี
เนกขัมมบารมี สัจจบารมี อธิษฐานบารมี ขันติ
บารมี วิริยะบารมี เมตตาบารมี ปญญาบารมี
อุเบกขาบารมี บารมีทั้ง ๑๐ มนุษยทําไดหมดเลย
ถาเปนเทวดาก็ทําไมไดครบ กุศลกรรมบถ ๑๐
มนุษยก็ทําไดทั้งหมด
อะไรก็ตาม ที่เปนพื้นฐานคุณงามความดี
ที่จะไปยังภพภูมิตางๆ มนุษยทําไดหมด ฉะนั้น
เกิดเปนมนุษยดีที่สุด แตขอใหเกิดเปนมนุษยที่
เปนสัมมาทิฏฐิ และ เกิดในปฏิรูปเทศ ประเทศที่
สมควร ถาไมไดเปนสัมมาทิฏฐิ ไมไดเกิดในปฏิรปู เทศ
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เกิดมามีเงินทองมากมายแตไมรูการสรางบารมี
ทําทานเปนอยางเดียว เอาเงินไปรักษาศีลไดไหม
...ได ชวงนี้จะไปรักษาอุโบสถเตรียมเสบียงไป
ไปภาวนาไดไหม...ได ชวงนี้ เก็บเงินสวนหนึ่งเพื่อ
หลีกไปปฏิบัติธรรมสักเดือน สองเดือน
ถาใชเงินเปน อยางตํ่าสุด คือเอาเงินตอเงิน
ไปทําธุรกิจ ทําธุรกิจชาตินี้ ไดชาตินี้เลย เอาเงิน
ไปทําบุญละก็ ธุรกิจชาติหนา ธุรกิจขามชาติ ถา
เอาเงินไปรักษาศีลสักระยะหนึ่ง ก็เอาเงินนี้ไปทํา
ศีล เพื่อใหเกิดสวรรคสมบัติ ถาเอาเงินไปเจริญ
วิปสสนาละ ไปหาเงินและนําเงินนี้ ไปใชในการ
ที่จะเดินทางไปเจริญวิปสสนา อันนี้คือวางแผน
ไดเลย
แต ณ ปจจุบันเราวางแผนเอาเงินตอเงิน
เพื่อใชเงินในชาตินี้ แตเงินตอเงินที่จะใชในชาติหนา
คิดกันนอย แลวเงินตอเงินเพือ่ ใหเปนศีล เพือ่ ใหได
รักษาศีล เกิดเปนมนุษยหรือเปนเทวดา เราก็ไมได
คิด ทีจ่ ะเอาเงินไปทําภาวนากุศล เราก็คดิ กันนอย
เงินทีห่ าไดเราเลยไดใชชาติเดียว ถาเราจะใชตงั้ แต
ชาตินี้จนถึงพระนิพพาน ฝงดินไว ใสปากงูเหา
ใชหนีเ้ กา ใหเขากูย มื สวนนีใ้ ชในครอบครัว สวนนี้
ใชสว นตัว สวนนีใ้ หลกู ใหหลาน สวนนีท้ าํ บุญทํากุศล
พอบริหารได เงินเอามาดูแลรักษาชีวิต ไปไหน
มาไหนมีคนคอยดูแลเราหมดเลย ดูแลรักษาชีวิต
ในชาตินี้ เงินทําใหเรารักษาศีลเปน ใชเงินไปไหน
ก็มีรักษาศีล ไปทําบุญไปดูวิธีการรักษาศีล เขาก็
แนะใหรกั ษาศีลเปน เงินทําใหเราเจริญวิปส สนาได
รูจักรูปนาม ที่ไหนเขามีปฏิบัติธรรม พิจารณา
รูปนาม เจริญวิปสสนา เราก็ใชเงินนี้ไปถึงตรงนั้น
เจริญวิปสสนาได เงินของเราใชสําหรับชาตินี้
ใชสาํ หรับชาติหนา ใชสาํ หรับพระนิพพาน เราใชได
หมด แสดงวาเราบริหารจัดการเปน บุญกับบาป
ติดตามเราไปไดแนนอน ถาเราไมเขาใจตรงนี้

เงินใชไดชาติเดียว คือนํามาบําเรอตัวเอง บําเรอ
ญาติ แคนี้แหละ อาจจะเสียภาษี อาจทําบุญบาง
นิดๆ หนอยๆ ไดชาติหนานิดหนอยแตไปไมถึง
พระนิพพาน
ทุกครั้งที่บริจาคอะไรก็แลวแต ขอจงเปน
ปจจัยแกพระนิพพาน เงินที่เรามีอยูจะเปนปจจัย
ไปถึงพระนิพพาน ตั้งแตชาตินี้จนถึงพระนิพพาน
อันนี้คือการวางแผนสําหรับชาติหนา วางแผน
ในเรื่องของ ทาน ศีล ภาวนา วางแผนไดทั้งหมด
คนทีว่ างแผนไดเกงทีส่ ดุ คือ พระโพธิสตั ว วางแผน
ที่ จ ะได บ รรลุ เ ป น พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ า รอง
ลงมาก็มหาสาวก วางแผนที่จะเปนมหาสาวก
รองลงมาก็พระอรหันตทั่วไป รองลงมาก็พระเจา
จักรพรรดิ รองลงมาก็พระราชา ตามลําดับ คือจะ
เปนอะไร ชาตินี้วางแผนไวเลยวา ถาคุณทําอยางนี้
สรางเหตุปจ จัยแบบนี้ อนาคตชาติหนา ชาติตอ ไป
จะเปนอะไรวางแผนไดหมด
๘. ถาอยากจะไปนิพพานตองเตรียมตัวอยางไร?
ศีล สมาธิ ปญญา คือโดยตรงเลย เสบียง
มีหรือยัง ถาเสบียงยังไมมี ก็ทานกุศล ทานกุศล
ทําเพื่อเปนเสบียงในการเดินทางไปถึงพระนิพพาน
เสบียงมีแลว ศีล สมาธิ ปญญา ศีลรักษาดีหรือยัง
จตุปาริสุทธิศีล ๔ สมาธิ สมถกรรมฐาน ๔๐ วิธี
ปญญา คือวิปสสนากรรมฐาน สติปฏฐาน ๔ นั้น
คือไปนิพพานงายๆ ศีล สมาธิ ปญญา ถายังไมถึง
นิพพานมีเสบียงไหม เสบียงคืออะไร ทาน ทาน
เปนเสบียงยังไงละ ทานนี้ขอจงเปนปจจัยแก
พระนิพพาน
ในขณะที่ เ รากํ า ลั ง จะเดิ น ทางไปนิ พ พาน
เสบี ย งก็ คื อ อาหารสั ป ปายะ อาหารสะดวก
คือเสบียงมีแลว อุตุสัปปายะ อาหารสัปปายะ
เสนาสนสัปปายะ ทานกุศล และหลังจากนั้น
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ปุคคลสัปปายะ ศีลกุศลมาแลว ศีลตองจตุปาริสุทธิ
ศีล ๔ ศีลบริสุทธิ์ ๔ ดาน คือจุดเริ่มตนเลย และ
ศีลมีไตรสรณคมนรองรับ จากนั้นสมาธิ คือ สมถ
กรรมฐาน ๔๐ วิธี วิธีใดวิธีหนึ่ง ถา ๔๐ วิธีมากไป
ก็ลดเหลือ ๔ อยาง เรียกวา จตุรารักขกรรมฐาน
(อารักขกรรมฐาน ๔ อยาง) คือ ๑. พุทธานุสติ คือ
ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจา ๒. อสุภกรรมฐาน
คื อ พิ จ ารณาความไม ส วยไม ง ามในร า งกาย
๓. มรณานุสติ คือ นึกถึงความตาย วาความตาย
เปนของแนนอน ชีวิตเปนของไมแนนอน เราตอง
ตายแนนอน ไมมีใครหนีความตายไปพน แมตัว
เราเองก็ตองตาย ทําใหใจเราเด็ดเดี่ยว ๔. เมตตา
กรรมฐาน แผเมตตาใหตวั เรา แผเมตตาใหพอ แม
แผเมตตาใหเพื่อน และก็แผเมตตาใหสรรพสัตว
บริกรรมวา สัพเพ สัตตา... พอแผเมตตาแลว จิตใจ
จะสงบมากๆ ยกจิตขึ้นสูวิปสสนา ในสติปฏฐาน
๔ นั่นแหละ คือหนทางไปพระนิพพาน ๔ อยาง
พรอมกันจะครบชุดเลย ศีลก็มี สมาธิก็มา ปญญา
ก็เกิด ศีล คือ จตุปาริสุทธิศีล สมาธิ คือ อารักข
กรรมฐาน ๔ ปญญา คือ สติปฏฐาน ๔ นั่นคือ
ทางไปสูพระนิพพานโดยตรง การจะไปถึงเปาหมาย
ปลายทางขึน้ อยูก บั เหตุปจ จัย ถาเหตุปจ จัยพรอม
ก็ ไ ปถึ ง ถ า เหตุ ป  จ จั ย ไม พ ร อ มก็ อี ก หลายภพ
หลายชาติ เหมือนจะไปเชียงใหม เมื่อกอนตอง
นั่งรถ ๑๓ ชั่วโมง ตอนนี้รถไฟความเร็วสูงเริ่มจะ
มาแลวนะ เร็วกวานั้น นั่งเครื่องบินชั่วโมงเดียว
เครื่องบินที่เร็วกวาชั่วโมงเดียว ๓๐ นาทีมีไหม
ก็มี เหตุปจ จัยทีส่ ง ไปแรงพอไหม ถาแรงพอก็ถงึ เร็ว
ถาจะอยากไปพระนิพพาน ก็ตองสรางเหตุปจจัย
ใหพรอม จิตใจตองเด็ดเดี่ยว ถาเหตุปจจัยพรอม
ผลเกิดขึ้นแนนอน ถาเหตุไมพรอม ผลก็ยังไมเกิด
เราหวังผลคือพระนิพพาน แตเหตุปจจัยเรา
สรางไมพรอม ผลก็ยังไมเกิด แคนั้นเอง ถาเหตุ
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ปจจัยเราพรอมแลวอะไรอีก กาลเวลา กาลเวลา
ได ไ หม...ได มะม ว งแก แ ล ว ยั ง ไม สุ ก รอเวลา
ถาใหสุกวันนี้ก็บมแกส แตบมแกสไมหวานนะ
ถาสุกธรรมชาติจะหวานนะ รอกาลเวลาไดไหม
รออีกสักอาทิตยหนึ่ง อยางผลไมบางอยางเด็ดมา
อยาเพิ่งทานนะ ใหลืมตนกอน สุกแลวทําไมไมให
ทานทันทีละ ถายังไมลมื ตนยังเปรีย้ ว แตพอลืมตน
แลว หวาน กาลเวลายังมีอยู ถาเหตุปจจัยพรอม
และกาลเวลามาเสริมครบ ถึงพระนิพพานแนนอน
หวังผลตองสรางเหตุ
อยางคนทีใ่ หทานใหหมดตัวเลยนัน้ เขาเรียกวา
ถาตัวเองยังไมได ก็ยังไมถูกวิธี จริงๆ ควรให
ตัวเรากอน ใหคนใกลๆ เรา แลวก็ใหประเทศชาติ
ใหพระศาสนา ใหเพือ่ ดูแลขันธ ๕ ใหเพือ่ ตอบแทน
บุญคุณ ใหเพื่อบูชาคุณ ใหเพื่อสรางเหตุปจจัยให
ลูกใหหลาน ใหเพื่อสละกิเลส สวนการใหอยางที่
เรียกวาใหหมดตัวนั้น ตองดูวาเขายังมีกิเลสอยูไหม
ถาเขาไปนิพพานก็จบ ไมมีปญหา แตถาใหแลว
ยังมีกิเลสอยู การใหของเขาใหเพื่ออะไร ใหเพื่อ
อยากใหคนรูวาเขาใหหมดตัวก็ไมใช แตเขาใหไป
เทาไรก็แลวแต มัจฉริยะความตระหนี่ โลภะความ
โลภ ไดออกจากใจของเขารอยเปอรเซ็นตหรือยัง
ถาตัดกิเลส ตัดมัจฉริยะ ความตระหนี่ กับโลภะ
ความโลภออกจากใจไดพรอมกับการให ใหอยาง
นี้ถึงจะเรียกวาใหเพื่อละกิเลส
การใหขึ้นอยูกับวา ใหเพื่ออะไร ใหเพื่อ
ตอบแทนบุญคุณ เพื่อบูชาคุณ ใหเพื่อเปนปจจัย
แกพระนิพพาน ใหเพื่อละกิเลส ใหแบบไหน
เปนการใหสูงสุด ใหเพื่อละกิเลส ถาใหอยางนั้น
ไมจาํ เปนตองหมดตัว เพราะอะไร ขันธ ๕ ของเรา
ยังตองดูแล ยังตองดําเนินตอไปเพือ่ บําเพ็ญบารมี
ใหบรรลุ ถาใหหมดไมมีใช แลวจะเอาขันธ ๕
ที่ไหนเปนศีล เปนสมาธิ เปนปญญาละ จบแค
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ตรงนี้ ถาเราใหเสร็จ บรรลุนิพพานเลยก็ไมมี
ปญหา แตถา ใหหมดแลวยังไมบรรลุ ยังไมนพิ พาน
ยั ง ต อ งกิ น ยั ง ต อ งอยู  ต อ งอะไรอี ก ก็ เ รี ย กว า
ไมฉลาดในการให
ตองพิจารณาวาการให ใหเพื่ออะไร ใหแบบ
สงเคราะห ใหแบบอนุเคราะห ใหแบบตอบแทน
บุญคุณ ใหแบบบูชาคุณ ใหเพื่อละกิเลส ใหแบบ
สงเคราะห ใหคนยากคนจน ใหแบบอนุเคราะห
ใหลูกใหหลานเรียนหนังสือ ใหตอบแทนบุญคุณ
ใหพอใหแม ใหแบบบูชาคุณคนที่สรางชื่อเสียง
ใหกับประเทศชาติ หรือบูชาคุณคือศีล เปนตน
ใหเพื่อละกิเลส ใหเพื่อทําลายโลภะ ความโลภ
มัจฉริยะ ความตระหนี่
การให ๕ อยางนี้ ถาชัดเจน ก็ไมจําเปน
ตองใหจนหมดเนื้อหมดตัว ใหพอสมควร ใหพอ
ประมาณ ฉลาดในการให ใหแลวทุกคนไมเดือด
รอน แตการใหที่สูงสุด คือ การละกิเลส ทําลาย
กิเลส เปนการใหที่ถูกตอง
๙. กรณี ค นป ว ยระยะสุ ด ท า ย ที่ ป  ว ยด ว ย
โรครายแรงที่หมดทางรักษา เชน โรคมะเร็ง
เปนตน ทานอาจารย มีคําแนะนําในการทําใจ
กับโรคราย และความตายอยางไร?
จริงๆ แลวโรครายและความตาย ถาไปนึกถึง
ไปเห็น ไปดูอยางเดียว จิตใจอาจหอเหี่ยว นึกถึง
กุศล กุศลอะไรละ กําลังเจ็บกําลังปวดอยู เราปวด
มะเร็งกินเนื้อเรา เราปวด เนื้อก็เปนรูป มะเร็งที่
กัดกินก็เปนรูป ตัวที่รูสึกปวดเปนนาม มีแครูป
แคนามเทานั้นกําลังเกิดขึ้น ตั้งอยู และดับไป
ตัวปวดเปนเวทนานะ เปนทุกขเวทนา ทุกขเวทนา
เปนนาม ตัวที่แสดงอาการปวดเปนรูป ตัวที่ไป
รูสึกปวดเปนนาม ใครปวดละ ก็แครูปแคนาม
พอเราหายไป นั่นคือคนปวยระยะสุดทาย หนึ่ง

ช ว ยเขาได ทํ า ทานคื อ เอาของให เ ขาไปถวาย
สังฆทาน เอาบาตรเอาจีวรไปใหถวายสังฆทาน
นึกถึงทานกุศลนะ ถวายบาตรจีวร ขอจงเปน
ปจจัยแกพระนิพพาน ชวยเขาไดศีลรับศีลนะ
ดีที่สุดอยูบนเตียงถาจากโลกนี้ไปมีศีล ไปสูสุคติ
แนนอน ใหเขาสมาทานศีล ชวยเขาภาวนาก็เจริญ
อสุภภาวนา รางกายนี้เต็มไปดวยของไมสะอาด
มีโรค เปนตน วิปสสนาภาวนา รางกายที่นอนปวย
อยูเปนรูปนะ จิตใจที่รูสึกปวดเปนนามนะ หรือ
อาการปวดเปนนามนะ ที่รูสึกปวดเปนนามนะ
นามรูนามนะ ก็มีแครูปแคนาม
ถ า เจริ ญ วิ ป  ส สนาได ใ นขณะเจ็ บ ป ว ยอยู 
กอนสิ้นลมหายใจ มีสิทธิ์บรรลุและนิพพานไปเลย
เรียกวา ชีวิตสมสีสี บรรลุปุบนิพพานปบ แตตอง
ไดวิปสสนา ถาใหทานถวายสังฆทานกอนจากไป
ศีลไดรักษา อยางนอยไปสูสุคติแนนอนเพราะ
ไดศีล ไดสมถภาวนา ถาไดฌานก็มีสิทธิ์ไปเกิด
เปนพรหม ถาไดวิปสสนาภาวนา ก็มีสิทธิ์บรรลุ
แลวไปนิพพาน เรียกวา ชีวิตสมสีสี
คนปวยติดเตียงนี่ อาตมาเคยไปชวย ไปรับ
สังฆทานให พอรับสังฆทานเสร็จบอกใหญาติๆ
และคนปวยรับศีล พอรับศีลเสร็จใหกรรมฐาน
กําหนดลมหายใจเขา-ออก และสวดพระปริตรให
หลังจากนั้นพอไดพระปริตรซึ่งเปนสมถะแลว ชื่นใจ
ขึ้นมาแลว ใหเขาเจริญวิปสสนา ทั้งรูปทั้งนาม
เกิดขึน้ ตัง้ อยู ดับไป ไมเทีย่ งเปนทุกข เปนอนัตตา
ใหเจริญไตรลักษณ พิจารณารูปนามได นี่คือ
คนปวยติดเตียงเราจะใหอะไรเขา ถาใหเขาถวาย
สังฆทานก็ไดครัง้ เดียว ใหเขารักษาศีลก็ตลอดชีวติ
ของเขา ถาใหเขาภาวนา ทัง้ สมถะและวิปส สนาจะ
ชวยคนปวยไดดีที่สุด
สําหรับคนปวยติดเตียง บางทีทดลองดูใหเขา
เจริญอานาปานสติ และสวดพระปริตร ใหลองดู
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ประมาณ ๑๐ กวาคน ก็หายกลับบาน ถาตาย
ในขณะที่สวด จิตเขาจะผองใสมาก เกิดปติและ
จากโลกนี้ไป ไปไหนละ จิตเกาะอยูกับกุศลก็ไป
สุคติแนนอน แตถาเจริญวิปสสนาละ สวดก็ผาน
มาแลว เจริญวิปสสนา ขันธ ๕ ไมเที่ยง เปนทุกข
เป น อย า งนี้ เ อง สภาพของทุ ก ข เ ป น แบบนี้
ทนไดยาก บีบคั้น แผดเผา ปรุงแตง แปรปรวน
ถาพิจารณาทุกขจะเห็นไตรลักษณ ความไมเที่ยง
เปนอนัตตา ถาเขาเจริญวิปสสนาได ผูปวยติด
เตียงดีที่สุด แตสักกี่คนที่จะแนะนําเขาได มีนอย
คนมาก แลวคนที่จะรู ทีแรกเลยวิปสสนาเขา
ยังไมรับ ใหถวายสังฆทานกอน ไดทําทานแลว
รักษาศีลนะ สมาทานศีลนะ มีศีลแลว กําหนด
ลมหายใจเขา-ออก พุทโธนะ อยูกับลมหายใจ
เสร็จแลวฟงบทสวดนะ บทแผเมตตา บทนัน้ บทนี้
เริ่มเกิดปติขึ้น
สุ ด ท า ย ถ า เขาจะจากโลกนี้ ไ ป ให เ จริ ญ
วิปสสนานะ ใหพิจารณาไตรลักษณ เขาจะไม
ทุรนทุราย และไปดวยอาการอันสงบ เขาเห็นวา
รูปนามหรือรางกายไมเทีย่ ง เปนทุกข เปนอนัตตา
สําหรับผูปวยติดเตียง ดีที่สุดคือ ภาวนากุศล แต
ถายังไมถึงภาวนากุศลก็ศีลกุศล ถายังไมถึงศีลกุศล
ก็ทานกุศล ถานอนอยูเฉยๆ อาจจะตายดวยโมหะ
มองเหมอลอยแลวก็จากโลกนี้ไป ตายดวยโมหะ
ไปเปนสัตวเดรัจฉาน ตายดวยความหวงอาลัย
ลูกหลาน ไปเกิดเปนเปรต ตายดวยความเจ็บปวด
ทรมานไปลงนรก แตถามีศีลกุศล สวรรคแนนอน
ถามีภาวนากุศลถาไมไปถึงนิพพาน หรือไมกบ็ รรลุ
มรรคผล หรือไดฌาน อยางนอยก็ไดเปนมนุษย
คนที่นอนเปนผัก รางกายเขากระดุกกระดิก
ไมไดแตใจเขารับรูอยู เทาที่ไปสัมผัสดูใจรับรู
อยู ใจรับรูเสร็จแลว รางกายกระดุกกระดิกไมได
นอนเปนผักเปนปลาอยู ลองไปคุย ไปสวดมนต
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ไปใหกรรมฐาน คุยไปคุยมา ลองใหเขาสื่อสารดู
เขาสื่อสารไดจริงๆ ปกติเขานอนนิ่งอยู คนที่จะ
จากโลกนี้ไปนิ่งมาแลว ๒ วัน ไมขยับอะไรเลย
ทุกอยางก็รอที่จะดับอยางเดียว ใหเช็คดูเขารับรูไหม
เราทําอะไรให ก็ใหญาติๆ ถวายสังฆทาน แลวก็
รับศีล โยมนอนนิ่งอยูอยางนี้ ถาไดยินอาตมา
มาสวดมนตแผเมตตาให ลองลืมตามาดูสักหนอย
ฝนลืมตามาดูนะ หายใจเขาลึกๆ แลวลองลืมตา
มาดู หลับตานิง่ มา ๒ วันแลว ตาบวมปดหมดแลว
ลองสวดไปเรียกเขาลืมตาขึ้นมา สักครึ่งชั่วโมง
เขาลืมตามาไดจริงๆ ประเด็นแรก ลืมตามาเห็นแลว
สวดมนตใหตอ คุยไปตอสวดมนตใหตอ ลองขยับ
แขงขยับขานิดหนึ่ง เขาฝนขยับใหดูจนได เขานิ่ง
มา ๒ วันไมขยับไมอะไรเลย อันนี้คือทดลองดู
คนหนึ่งเปนเจาชายนิทรา โยมไมมีอะไรดี
กวานี้ที่จะชวยลูกแลวนะ ลูกเปนเจาชายนิทรา
ไปจับมือลูกแลวก็สวดกรณียเมตตสูตรใหกับลูก
มือก็บีบและก็สวดใหทุกวันๆ ไมถึงเดือน ลูกที่
นอนนิ่งอยูลุกขึ้นมาสื่อสารได ปจจุบันขยับได
ดีขึ้นๆ เริ่มเดินได ใหซีดีบทสวดไปรูสึกวาพอได
สวดตาม ตอนแรกเขาไมรูเลย ตอนนี้เมตตสูตร
ที่อาตมาสวดทํานองเขาสวดไดหมด สื่อสารได
จากที่เขานอนเปนเจาชายนิทราอยู บางทีเรา
เห็นวาเขาไมมีสภาพที่จะรับรูนะ ลองสวดใหเขา
ฟงซิเขารับรูอยู พอจิตเขาเบิกบาน รางกายเริ่ม

๑๖
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แข็งแรงขึ้นๆ เริ่มขยับ สุดทายก็เริ่มเดิน เห็นวา
สิง่ นีค้ นปวยติดเตียง ใหศลี ใหกรรมฐาน สวดมนต
ให เขาไดรับพลัง หลายคนลุกขึ้นมานั่งไดเลย
มีคนหนึ่งนอนติดเตียงมา ๒ ป พอใหศีล ให
กรรมฐาน และสวดใหก็ลุกขึ้นมานั่งคุย พอลุกได
ดีใจ เขาไปในหอง ไปหาของมาถวายพระ อาตมา
บอกไมตองถวายหรอก ลุกขึ้นไดขนาดนี้ ไมให
ถวายจะทํายังไงเนีย่ พระก็ไมไดนมิ นตมา พระมา
ดวยเมตตามาเยี่ยม ใหศีล ใหกรรมฐาน สวดมนต
ใหฟง ชวนคุยธรรมะ จากนอนอยูติดเตียงมา ๒ ป
ลุกขึ้นได นั่งได ก็ดีใจแลว คนปวยติดเตียงถา
พระเขาไปชวยเหลือมากๆ จะดีมาก ตอนหลังก็มี
กลุมคิลานธรรมเขาไปชวยเยี่ยม แตถือวายังนอย
อยู ถามีพระที่ทําหนาที่นี้มากๆ ก็จะดี
เมื่อกอนอาตมาเคยไปทําที่โรงพยาบาลศิริราช
เมื่อ ๒๐ ปที่ผานมาเคยทําแลว และก็เห็นผล
แตวา พระนอยมาก ตอนนีค้ นก็เริม่ ทําเปน ตอนนีม้ ี
พระมากขึ้น แตมากยังไงก็ยังไมถึง ๑,๐๐๐ รูป
หรอก ถ า อย า งน อ ยมี สั ก ๑,๐๐๐ รู ป หรื อ
โรงพยาบาลละ ๑ รูป คอยใหกรรมฐานกับผูปวย
ติดเตียงจะดีที่สุด เพราะอะไร ถาเขายังไมบรรลุ
มรรคผลนิพพาน อยางนอยก็มีศีลไปสูสุคติแนนอน
ทําบุญกุศลคอยชวยเหลือ ทําใหเขาลุกขึ้นมาได
รอยหนึง่ ประมาณ ๑๐ - ๑๓ คน ทีน่ อนหมดสภาพ
แลว รอยละสิบ ก็โอเคนะ จากที่หมดหวังแลว
หลายคนที่หมดหวังพอไปทดลองดูก็ฟนขึ้นมานะ
เด็กคนหนึ่ง เรียนธรรมศาสตร ขับมอเตอรไซค
จากกรุงเทพ ไปเรียนธรรมศาสตร รังสิต ถูกรถ
๑๘ ลอดูดเขาไปทั้งคนทั้งรถแบนหมด อยูหอง
ไอซียู อาตมาสวดใหจากอินเดีย โยมบอกวาลูกชาย
ถูกรถ ๑๘ ลอดูดเขาไป ทั้งรถทั้งคนแบนหมด
ตอนนี้ยังไมฟน เดี๋ยวสวดให อาตมาสวดจาก
อินเดียผานไอแพด ผานไลนนี่แหละเปดเขาไปใน

หองไอซียู แลวเขาฟนขึ้นมา ถาหายแลวจะบวช
รักษาอีก ๓ - ๔ เดือนหาย หายแลวมาบวชที่นี่
ตอนนีก้ ลับไปเรียนหนังสือตอปกติ ถามวา ๑๘ ลอ
ทับขนาดนั้นทําไมรอด กุศลยังมีอยู แตดูสภาพ
แลวรถก็เละหมด คนก็แบนหมดแตรอดได กุศล
ตอกุศล ทุกสิ่งทุกอยางก็เกิดขึ้นได
เพราะฉะนัน้ คนปวยระยะสุดทาย ปวยติดเตียง
ถามีพระหรือมีใครก็ตามที่เขาใจเรื่องทาน ศีล
ภาวนา ไปชวยไดจะดีที่สุด
๑๐. หากเราตองเปนผูดูแลผูปวย ที่หมดทาง
รักษา ใกลตายเราควรทําใจอยางไร? และ
ปฏิบัติตัวอยางไร? เพื่อไมใหผูปวยมีจิตใจ
เศราหมอง และไมหวาดกลัวไมหวาดหวั่นตอ
ความตายนั้น
คนดูแลก็ทําใจเหมือนกัน คือใหคนที่ดูแล
คนปวยรับศีลดวย ทําสมาธิดวย เจริญภาวนา
ดวย สวดมนตใหคนปวยฟง สวดมนตไป อาน
ธรรมะใหฟงเขาก็ทําใจได อาตมาไปเห็นญาติๆ
คนปวย แมกําลังจะเสีย ลูก ๗-๘ คน รองไหกัน
เต็มหองเลย โยม... เดี๋ยวอาตมามาชวย มีอะไร
ถวายสังฆทาน โยมทุกคนรับศีลนะ รับศีลเสร็จ
โยมพาแมภาวนานะ อาตมาจะนําสวดมนตให
จากที่เขารองๆ อยูก็ดีใจ แมจะจากไปพระมาสง
พระมาสงแมไปสูส คุ ติประเด็นหนึง่ เขาไดฟง เทศน
ฟงบทสวด ไดทํากรรมฐานใจก็สงบพรอมกับ
คนปวย
ธรรมะอยางเดียวที่เขาไปชวย ทั้งคนปวย
ทั้ ง ญาติ ที่ กํ า ลั ง ร อ งห ม ร อ งไห อ ยู  ใ นห อ งไอซี ยู
ก็นิ่งและวางใจได ทําใหจิตเปนกุศล สําคัญที่สุด
ทั้งผูดูแลและผูปวยใชธรรมะอยางเดียวกันพรอม
กันไปเลย

คิดถึงพ่อ

พอเลาใหฟง*

...สมเด็จฯ ท่านเคยรับสั�งนานมาแล้วอย่างน้อยสิบปี รับสั�งว่า “แม่น�ีน่ะ เกิดมานานแล้ว
ก็แก่มากแล้ว” ตอนนัน� แก่มากคือ ๘๐ กว่า ก็นบั ว่าแก่ แต่ทลู ว่า “แก่อย่างนีด� ี ยิ�งแก่ย�ิงดี เพราะว่า
ลูกหลานนี�นะ่ ถ้าพ่อหรือแม่แก่ ก็เป็ นกําลังใจสําหรับลูกหลาน ว่าเรามีแม่ท�ีอายุยืน เราก็คงอายุยืน
เหมือนกัน มีแม่ท�ีแข็งแรง เราก็คงแข็งแรงเหมือนกัน” ก็เลยทูลว่า “แม่ตอ้ งรักษาตัว ทูลว่าแม่ตอ้ งเสวย
เพราะตอนนัน� เสวยนิดเดียว ก็บอกว่าอิ�มแล้ว” ท่านก็ผอมลงทุกที หมดแรง ไม่หิว แล้วก็รบั สั�งว่า
“แก่แล้วจะอยู่ทาํ ไม” ก็ทลู ว่า “อยู่สิเป็ นประโยชน์ เป็ นกําลังใจสําหรับลูกหลาน” และนอกจากนี �
ท่านรับสั�งว่า “เวลาไปที�เขื�อนหรือที�ไหน ทําให้คนเขาเดือดร้อน ต้องมาเฝ้า” เลยทูลว่า “ขอรับรอง
ว่าเจ้าหน้าที� เขายินดี ทรงเป็ นกําลังใจให้เขา” เขาถึงเรียกท่านว่า สมเด็จย่า ในที�สดุ ทรงฟั ง แล้วเริม�
เสวย ก็แข็งแรงขึน� ทรงแข็งแรงขึน� เป็ นลําดับ
จนถึงคราวที�ประชวรเมื�อ ๔ ปี ท�ีแล้ว ต้องเสด็จประทับโรงพยาบาล ก็ไปเฝ้าเกือบทุกวัน
เมื�อ ๔ ปี นนั� กําลังสร้าง อนุสาวรียส์ มเด็จพระสุรโิ ยทัย วันหนึ�ง ทําพิธีวางศิลาฤกษ์ เสร็จแล้วก็รบี
วิ�งรถ ไปเฝ้าที�โรงพยาบาลศิรริ าช ก็พอดีทนั เวลาเสวย ท่านรับสั�งว่า “อ้า! ตะกีอ� ยูท่ �ีโน่น มาแล้วหรือ”
ก็บอกว่ามาแล้ว ก็ถวายให้เสวย เสวยก็ทรงแข็งแรงขึน� จนกระทั�งอยูอ่ ีก ๔ ปี เป็ นกําไรที�ได้
ท่านเข้าพระทัยแล้วว่ายิ�งแก่ย�ิงดี สําหรับแม่หรือใครๆ ที�เรานับถือ เรารัก ถ้าผูน้ นั� อายุมาก
และโดยเฉพาะอย่างท่าน ถ้าท่านทรงแข็งแรง ท่านรับสั�งรู เ้ รื�อง ทํางานอะไรๆ ได้ ก็มีประโยชน์
ท่านทรงมีประโยชน์ เมื�อสวรรคต ก็ทาํ ตามที�ท่านรับสั�งไว้ว่า “แม่แก่แล้ว จะตายเมื�อไหร่ก็ได้
ตายแล้ว ห้ามร้ องไห้ ไม่ให้ร้องไห้ เพราะเป็ นของธรรมดา คนเราก็ต้องตาย” แต่ว่า
ตอนหลังนี � ที�เห็นท่านทรุดลง ทรุดลง ก็รูส้ กึ ว่าท่านจะอยูไ่ ม่ได้ แต่ก็ไม่อยากให้ทา่ นสิน� อย่างไรก็ตาม
เมื�อสิน� ก็เป็ นของธรรมดา ที�เราอาลัย เป็ นของธรรมดาเหมือนกัน
*พระราชดํารัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตรัสถึงสมเด็จยา (สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๘ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต
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อาลัยพอหลวง

พลเรือตรี ทองยอย แสงสินชัย

พระเอยพระภูมินทร
เพราะธรรมแหงภูธร
เปน “พลังแหงโลกหลา”
เดือนปที่เปนไป
ปทิพยคือปธรรม
ปธรรมคือปทอง
เจ็ดสิบปที่ทรงราชย
สยามรัฐสวัสดิ์รมย
ยามใดที่ไทยเดือด
ทรงดับใหกลับเย็น
ยามภัยพิบัติเบียน
ทรงเสกชีวิตซม
ถิ่นโหยระหายหิว
ยอมชื้นดวยหยาดชล
คือธารเมตตาธรรม
เอิบอาบกําซาบปวง
แผผายขายการุณย
คุมครองปองธาตรี
ทศธรรมลํ้าสถิต
พระเดชอดุลยดล
นารายณทรงสุบรรณ
เฉกองคพระทรงชัย
แรงรักแหงทวยราษฎร
เอยวากยถวายวัณน
ศีลสัตยคือสายสรอย
ถวายแทบพระบาทา
จงพระเสวยสวัสดิ์
พระหทัยไกลกังวล
พระประสงคทุกสิ่งเสร็จ
ดํารงรัชยชัชวาล

รมฟาดินทุกแดนดอน
ที่ทรงธารซึ่งถิ่นไทย
สมสมญาอันยิ่งใหญ
คือทิพยไททานคุมครอง
ประพฤตินําสุขเนืองนอง
ไทยทั้งผองผาสุกสม
ประชาชาติประชันชม
ดวยศูนยรวมอันรมเย็น
ถึงหลั่งเลือดดวยรอยเข็ญ
ที่แกงแยงกลับนิยม
จําจนเจียนจวนจอมจม
ใหกลับฟนขึ้นยืนตน
ที่เหือดแหงทุกแหงหน
ที่ทรงชุบใหฉํ่าทรวง
อันลึกลํ้าทะเลหลวง
ทุกลมปราณดวยปรานี
เบิกบัวบุญพระบารมี
ใหบานชื่นรื่นเริงชนม
ทศทิศไรทุกขทน
ทั้งสากลจึงเกริกไกร
เผนผายผันผลาญพาลภัย
ทรงครองไทยดวยทรงธรรม
ประหนึ่งภาชนสุพรรณพรรณ
คือโกสุมอันโสภา
บรรจงรอยเปนมาลา
บูชาคุณพระจอมคน
พูนพิพัฒนผองศุภผล
ทุกทิพาราตรีกาล
แมสรรเพชญพระโพธิญาณ
ดั่งเวียงสวรรคนิรันดรเทอญฯ

คิดถึงพ่อ

รอยพระบาทที่ยาตรา
ภาพและเรือ� งโดย นภ ันต์ เสวิกลุ

เมื่อถามถึงเบื้องหลังภาพพระบรมฉายาลักษณ
ทีพ่ ระองคประทับยืนถือแผนทีโ่ ดยมีฉากหลังเปน
ภูเขา (ภาพปกเสารสวัสดีฉบับนี)้ ซึง่ มีการแชรกัน
เปนจํานวนมาก นภันตเลาถึงเหตุการณในวันนัน้ วา
“รูปนั้นเปนวันเสด็จฯ บานแกนอย ที่จริงอยู
ไมไกลจากตัวเมืองเชียงใหมเลย ขับรถชั่วโมงกวาๆ
ก็ถึงแลว แตวันนั้นเราขับรถไปสี่หาชั่วโมงกวาจะถึง
พระองคเสด็จฯ มากับเฮลิคอปเตอร เราไปยืนรอกอน
โอโห...ตัวละลาย เพราะวาขางหนาคือฝุนแดง
อันมหาศาล ทั้งภูเขาไมมีตนไมเลย มีแตความ
แหงแลง ตรงทีพ่ ระองคเสด็จฯ เปนบานมูเซอแดง
แลวก็เปนโรงเรียน
ระหวางที่พระองคทานประทับกับราษฎร
ผมยื น อยู  ห  า งสั ก ประมาณสิ บ เมตร ถ า ยรู ป
พระองคเสร็จก็ยืนคอยอยูเฉยๆ ปรากฏวามีลมหมุน
ฟรืด…ดินแดงก็วนขึ้นมาแลวก็ไปคลุมพระองคทาน
จนกระทั่งแผนที่หลุดไปจากพระหัตถขางหนึ่ง
พระองคก็ทรงตะปบ ก็เห็นวาฝุนเขาพระพักตร
ทุกคนก็ตกใจ พอฝุน จางหนอย ตอนนัน้ พระองคทา น
ทรงถอดฉลองพระเนตรออกแลวทรงเช็ดพระเนตร
แลวทรงกางแผนทีใ่ หม ทรงงานตอ เรารองไหเลย

รองไหเพราะวาพระองคไมตองมาอยางนี้ก็ได
เปนภาพที่ตัวเองประทับใจมากๆ
หลังจากนั้นอีกสามสิบปถัดมา ผมไปที่นั่น
อีกครั้ง มันเปนอะไรที่ช็อค เพราะวาจากภูเขา
หลายลูกที่เปนทะเลทรายในวันนั้น วันนี้มัน
เขียวไปหมด บานแกนอยก็เปนโครงการหลวงที่
ทํารายไดสูงมาก
ตอมาเมือ่ ประมาณสามปทแี่ ลว เนือ่ งจากผม
จบมหาวิทยาลัยเชียงใหม ทางคณะสือ่ สารมวลชน
ก็มาขอหนังสือผมเลมหนึ่ง ชื่อ ‘ยางพระบาท
ที่ยาตรา’ เอาไปเปนคอนเซ็ปตในการทํางานถวายฯ
ผมก็เลือกรูปหนึ่งที่ชอบมาก คือรูปนี้ แลวใหเขา
ไปออกแบบมาอีกที ก็ทําออกมาเปนอยางที่เห็น
เดิมรูปที่ผมถาย ขางหลังเปนภูเขากอนทรงงาน
แตรูปที่ทําออกมา ใชภาพภูเขาหลังทรงงานเปน
ฉากหลังแทน
หลังวันเสด็จสวรรคต เชาวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
ผมก็โพสตรูปนี้ ซึ่งเปนรูปที่อยูในคอมพิวเตอร
เขียนเจ็ดบรรทัด เลาใหฟงวาตัวเองเห็นอะไร
วันนั้น ไมคิดวามันจะถูกแพรหลายไปมากมาย
แสดงว า คนสมั ย นี้ เ ขาก็ อ ยากที่ จ ะเข า ใจอะไร

๒๐

๖๔

ที่สิบบรรทัด”
ในวันที่ทราบขาววาพระองคเสด็จสวรรคต
เขาบอกว า ในความโศกเศราเสียใจ คือคํามั่น
สัญญาที่ใหไวกับตัวเองวา จะทํางานเพื่อเผยแพร
พระราชกรณียกิจใหมากขึ้น
“รูสึกเสียใจวาเรามีเวลาตั้งมากมายที่นาจะ
ทําอยางนี้ใหกับเด็กสมัยนี้ ผูคนสมัยนี้จะไดเขาใจ
พระองคทาน เพราะแมกระทั่งลูกผมก็ไมเคยเห็น
พระเจาอยูหัว นอกจากเห็นในโทรทัศน ผมก็
สัญญากับตัวเองวาจะทํามากขึ้น”
เหตุ ผ ลไม ใ ช เ พราะพระองค ท รงเป น
พระมหากษัตริย แตทรงเปนยิ่งกวาพระมหากษัตริย
“มีหลายครั้งที่ผมไปถายภาพพระองคทาน
แลวเห็นพระองคประทับราบอยูกับพื้น หัวเขา
เปอ นทรายเต็มไปหมด ผมเคยยกกลองขึน้ ถายรูป
เมื่อพระองคประทับบนบัลลังกในวันฉัตรมงคล
พอเห็นภาพอยางนี้เมื่อไหรผมก็นํ้าตาไหล คือ
ทําไมพระองคตองมาทําอยางนี้ ทรงงานทุกวัน
ตีสามตีสี่ พระองคก็ยังทรงงาน พระองคเสด็จฯ
เยี่ยมราษฎรทุกวัน ๑๑ โมงเชา กลับมาไดเสวย
พระกระยาหารคํ่าตอนสี่ทุม เปนเราก็อยูไมได
ไมมีทาง แตพระองคทรงทําไดดวยความเต็ม
พระราชหฤทัย
โครงการของพระองคสพ่ี นั กวาโครงการ ทรง
ติดตามความคืบหนาทุกโครงการดวยพระองคเอง
แลวโครงการเหลานัน้ ก็ไดเดินทางไปสูค วามสําเร็จ
ทุกโครงการดวยพระองคเอง ทรงคิดไดอยางไร
ทรงทําไดอยางไร คนธรรมดาทําไมได ไมมีวัน
ในฐานะชางภาพบางครั้งก็สงสัยวาพระองค
ทานทรงถายอะไร บางทีแอบ แอบเลยละ แอบไป
ยืนขางหลังวาพระองคทรงถายอะไร คือพระองค
ทานทรงยกกลองมาแตละครั้งทรงถายของไมดี
ทั้งนั้น ดินแดงแหงผาก รากไม ตนไมลม พระองค

ทรงถายภาพเหลานี้ แตอกี สิบปกลับไปดูสิ ตรงนัน้
จะกลายเปนอางเก็บนํ้าใหญ พระองคทานทรง
ถายไปตองคิดไปดวยแนๆ วาจะเอาไปทําอะไร
เพราะฉะนัน้ สิง่ ทีไ่ ดมาจากรูปของพระองคกค็ อื ชีวติ ”
ในฐานะชางภาพที่มีโอกาสไดตามเสด็จฯ
และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค
ข า วการเสด็ จ สวรรคตจึ ง เป น ความสู ญ เสี ย
ครั้งยิ่งใหญในชีวิตเชนเดียวกับพสกนิกรทั่วไป
“ตั้ ง แต เ สด็ จ สววรคตก็ ร  อ งไห ใ หญ ๆ สั ก
สองครั้ ง มั น เหมื อ นนํ้ า ตาตกในมั้ ง ทุ ก วั น นี้
ตื่นเชามาก็ยังถามตัวเองวา จริงเหรอ แตสุดทาย
ก็คิดวา พระองคทานยังอยูกับเรา ไมเคยไปไหน
พระเจาอยูห วั ทรงอยูร อบๆ ตัวเรา ในคอมพิวเตอร
ผมมีแตรปู พระเจาอยูห วั กลองถายรูปผมในฐานะ
ชางภาพ ผมไมเคยถายรูปคน ใครมาจางผม
ถายรูปคนผมไมรับงาน เพราะผมคิดวากลองผม
ถายรูปพระเจาอยูหัว ถายรูปสมเด็จพระนางเจาฯ
ผมไมอยากถายรูปอืน่ แลว ถึงไมทาํ งานก็ไมอยาก
ถายรูปคนอื่นแลว ผมก็จะถายใตนํ้า ถายภูเขา
ไมถายคน”
ในวาระแหงความสูญเสียนี้ นภันตมีความในใจ
ที่ตองการสงถึงคนรุนใหมหรือคนที่อาจจะยังไม
ไดรับรูในพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
“เราตองมีพระเจาอยูหัวอยูในหัวใจ อยู
ในจิตวิญญาณของความเปนคนไทย คนไทย
กับสถาบันพระมหากษัตริยไ มสามารถแยกออก
จากกันได ไมตองพระองคไหน ไมตองอะไร
ขอใหมีสถาบันพระมหากษัตริยอยูกับคนไทย
เราก็จะเปนคนไทย ถาเราคิดวาเรารักประเทศ
เรา เราก็ตองเคารพเทิดทูนพระมหากษัตริย
โดยไมตองมีเงื่อนไข รักแลวไมตองถาม ไมตอง
สงสัย ผมไมเคยสงสัยอะไรเลย...ผมรัก”
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“ในหลวงร.๙” ในความทรงจํา
นภ ันต์ เสวิกล
ุ ชา่ งภาพตามเสด็จ

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙

ขณะที�ภาพ “ในหลวง ร.๙ ทรงถือแผนที�ผนิ หน้ า
ไปทางภูเขา” ซึ�งถ่ายที�บ้านแกน้ อย ห่างไปจาก
จ.เชียงใหม่ ทีป� ระชาชนแชร์ไปกว่าสิบล้ านครั�งนั�น
นภันต์เผยว่า พระบรมฉายาลักษณ์น� ีถ่ายขึ�น
เมื�อพระองค์เสด็จฯ ไปบ้ านแกน้ อย อันเป็ น
สถานที�ท�ีฝุ่นหนา แดดร้ อน ขณะหนึ�งลมก็
พัดเข้ าในพระเนตรของพระองค์ ทําให้ แผนที�
หลุดออกจากพระหั ตถ์ เราที�กาํ ลังถ่ ายภาพ
มองผ่านช่องของกล้ อง ทําให้ เรารู้สกึ ตื�นตันว่า
พระมหากษัตริยท์ รงอยูอ่ ย่างสบายได้ แต่กย็ งั ทํา
เพื�อประชาชน ถึงกับร้ องไห้ ไปถ่ายภาพไปด้ วย
เมื�อพระองค์สวรรคตแล้ วจึงนําเอาภาพนี�ซ�ึง
ได้ ตกแต่งให้ สวยงามมากขึ�นมาเผยแพร่ลงใน
โซเชียลมีเดีย อยากให้ ทุกคนรู้ว่าจากวันนั�นจน
วันนี�บ้านแกน้ อยเจริญขึ�นได้ ด้วยสองพระหัตถ์
ของพระองค์

ป ด ท า ยด ว ยภาพ “พระบรมวงศานุ ว งศ
ทุ ก พระองค ท รงงานร ว มกั น ในการช ว ยเหลื อ
ชาวบาน” ที่ อ.ปาพรุ และ “ภาพสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ ทรงวิ่งตามพระบาทสมเด็จ
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พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงวิ่งลงไป
ทอดพระเนตร โรงเห็ดหอม” ที่บานปาเมี่ยง
บงบอกถึงความหวงใยของพระองค
“จากการติดตามพระองคทรงงาน ซาบซึ้ง
ในความเป น พระผู  ใ ห ข องพระองค อ ย า งมาก
ทุกครั้งที่พระองคเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎร
ฉลองพระองคตัวนอกของพระองคโชกไปดวย
พระเสโทเสมอ ทรงพูดคุยกับประชาชนทุกคน
บนพื้นหินฝุนที่คมบาด แตพระองคก็ประทับอยู
ตั้งแตบายสองจนสามสี่ทุมทุกวัน โดยมีพระบรม
วงศานุวงศคอยแบงเบาพระราชภาระเสมอ ในมือ
ของพระองคจะทรงถือแผนทีเ่ พือ่ หาแหลงนํา้ เพือ่
ความเปนอยูของชาวบานตลอด
“ในฐานะที่เปนชางภาพ ชางภาพคนอื่นมัก
ถายภาพอะไรสวยๆ งามๆ แตพระองคทรงถาย
แตภาพดิน หิน ทราย ดินแดง แหลงนํา้ เพือ่ นําไป
ทรงงาน ซึง่ แตละทีพ่ ระองคจะทรงรูด ว ยพระองค
เองวา สิ่งนี้จะเปลี่ยนไปเปนอะไร หลายสถานที่
ไดกลับไปดูอกี ครัง้ ก็ไมนานมานี้ จากพืน้ ทีแ่ หงแลง
กลายเปนปาเขียว เพาะปลูกได ชาวเขามีรายได
จากโครงการหลวง ทุกหยอมหญาดีขนึ้ ไดดว ยทรง
เปนพระผูใหที่แทจริง” นภันตกลาว
ดวยความประทับใจนี้ ทําใหนภันตคิดอยาก
นําเอาภาพพระฉายาลักษณตา งๆ มารวบรวมมอบ
ใหพิพิธภัณฑศิริราช เพื่อใหเยาวชนคนรุนใหมได
ศึกษาตอไป
มติชนออนไลน
https://www.matichon.co.th/court-news/
news_405201

สนทนาธรรมกับหลวงพ่อชา
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พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภ ัทโท)

อยากชวยคนเปนโรคประสาท คนแกใกลตาย
เพื่อเอาบุญ
นักกรรมฐานคนหนึ่งคิดวา จะทําอยางไร
ดีหนอ อยากจะไดบุญ จึงไปชวยรักษาคนเปน
โรคประสาท รักษาเพื่อจะเอาบุญกับเขา สงสาร
คนเปนโรคประสาท จึงชวยฝกไปเรื่อยๆ แตคน
เปนโรคประสาทนั้นไมสามารถรับรูเรื่องราวได
ประเดี๋ยวก็จะตบตีหมอ ตอวาหมอสารพัดอยาง
ทําใหไมสบายใจ พาลจะโกรธเขา เกลียดเขา
ใหอีก จึงมีปญหามาถามวา ทําไมฉันตั้งใจจะไป
สอนคนเปนโรคประสาท เพื่อจะเอาบุญกะเขา
แตเมื่อเขาพูดตอบโตมา ทําไมใจถึงโกรธ เกลียด
ทําไมถึงเปนอยางนี้ ก็ไปสอนคนเปนโรคประสาท
เขาจะฟงเขาใจอะไร
อีกคนเปนผูห ญิง อยากจะไดบญุ กับคนใกลตาย
ที่ไหนมีคนจะตายก็ไปเก็บอึเก็บฉี่ใหเขา สงสาร

คนเฒาคนแก คิดวาจะเอาบุญ แตพอทําไป ทําไป
ก็ไมเห็นไดอะไร คนเฒาคนแกก็ตายไป เก็บอึ
เก็บฉี่อยางนี้มาเรื่อยๆ นานๆ ไปก็นึกรังเกียจไม
อยากจะทําแลว
นี่คือเขาคิดไมถูก การไปดูคนเจ็บ คนแก
ตองนอมใจใหมาถึงเรา เราก็ตองเปนอยางนั้น
พระพุทธเจาทานสอนไวอยางนี้ การเกิดแกเจ็บ
ตาย ทานใหพิจารณาเห็น แลวก็นอมมาหาเราวา
เราเองก็ ต  อ งเป น อย า งนั้ น เหมื อ นเขานั่ น ล ะ
เดี๋ยวนี้อายุเราเทาไร ยังนอยอยู อยาไดประมาทเลย
ศีลยังไมมี ใหทําขึ้น ทานยังไมมี ใหทําขึ้น คุณงาม
ความดียังไมมี ใหเราทําขึ้น คิดอยางนี้จึงเกิด
ประโยชน คิดจะไปเอาบุญกับคนจะตาย จะไป
เก็บอึใหเขา เหม็นอึคนแกๆ ฉี่ก็เหม็น แลวก็ไป
รังเกียจ ไมเห็นไดอะไร ถาคิดอยางนั้น คิดไปวา
ทํ า ให ค นแก ที่ จ ะตาย ตนเองจะได ไ ปสวรรค

หมายเหตุ : สนทนาธรรม ณ แวนคูเวอร (Vancouver) ประเทศแคนาดา (Canada)
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นิพพาน จะไดรบั บุญ ในความเปนจริง พระพุทธเจา
ทรงให เ ราเรี ย นรู  ว  า เราก็ ต  อ งเป น อย า งนั้ น
เหมือนกัน
ความเปนจริงการไปเผาศพ ในสมัยโบราณ
ผูใหญหรือพอแมเราบอกใหไปเผาศพ จะทําให
เกิดบุญเกิดกุศลมาก เราลองมาคิดดูสิวา ทําไม
ไปเผาศพจึงเกิดบุญเกิดกุศลมาก เอาศพไปเผา
เอาฟนไปใส จุดไมขีดเผามันก็ไหม จะไดบุญ
ตรงไหน เก็บไมใหศพเกะกะสถานที่เทานั้น การ
จะไดบุญจริงๆ ไมใชตรงนั้น เมื่อวานเจาคนนี้
ยัง พูด กั น อยู  น ะ พอถึง วัน นี้ต ายไปแลว แหม!
นาสงสารนะ สังขารมันไมแนนอน ตอไปเราก็
ตองเปนอยางนั้นแนนอนเลย เมื่อคิดไดเชนนี้
ใจก็วาเหว หาที่พึ่ง อะไรที่ยังไมไดฝกหัด เราก็
ฝกหัดมันขึ้น อะไรยังไมดี ก็จัดมันขึ้นมา ไดบุญ
ที่ตรงนี้ สรางคุณงามความดีตรงนี้ ไมใชวา
เอาศพไปเผา เอาฟนใสจุด แลวมันจะไดบุญหลาย
ก็พอไดอยูหรอก ที่ไมเกะกะบานเขา เก็บให
เรียบรอย คิดแบบนั้นมันจะไดอะไรไหม มันก็ไดอยู
แตมันนอมไมถึงจิตใจเรา
ถาเราคิดวาเมื่อวานซืน คนนั้นยังทํางาน
ดวยกันอยู วันนี้มาตายไปเสียแลวนะ ไมตองไป
มองดูกไ็ ด คิดขึน้ มาก็เกิดความสลดสังเวช มนุษยนี้
ก็เทานัน้ นะ ดูสคิ นนัน้ เขายังมีอะไรเหลืออยู บานก็
ยังอยู สมบัตมิ นั ก็ยงั อยู ทีเ่ ขาตายไปไดอะไรติดตัว
ไปบาง มันก็ไมมีอะไรไป เราก็คงจะเปนอยางนั้น
ในวันหนึ่งจนได ถึงใหมาพิจารณาอารมณ ทบทวน
กลับไปกลับมา ทําใหไมอยากจะทําบาปทํากรรม
ทําความชั่วทั้งหลาย จิตก็ลงสูความสงบเทานั้นเอง
นี่มันไดตรงนี้ บาปกรรมก็ไมอยากจะทํา สิ่งที่มันผิด
ก็ไมอยากจะทํา เพราะวาทําดีมันไดดี ทําชั่วมัน
ไดชั่ว มันเปนหลักใหญของเราอยูแลว ถาเราไป
ทําความดีมันก็จะไดดี ถาเราเห็นความชั่ว แลวก็
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ไปทําความชั่ว มันก็ไดความชั่วแนนอน มันฝงลง
ไปในใจเราอยูเสมอ ความชั่วเราก็ไมอยากจะทํา
ก็เพราะมันเปนอยางนี้ พอเปนเชนนี้มันก็เปลี่ยน
ความรูสึกขึ้นมา มาตรวจดูกาย วาจา จิต มันก็
เขาสูธรรมะ ถาเราเห็นเชนนั้น บางทีทําใหเรา
ลดความตองการลง เมือ่ เรานึกๆ ไปถึงคนนัน้ แลว
คนคนนัน้ เปนอยางไร มันก็เทานัน้ ละนะ (หัวเราะ)
มันก็เทานั้นเอง เขามาเปนพยานของเรา เปนเหตุ
ใหเราวิ่งขึ้นสูความสงบเร็วขึ้น
จะไปเอาบุญกับคนเปนโรคประสาท เขา
โมโหมาก็ดาก็วาเอา ผีบา พอเขาวาให ก็ไปโกรธ
เขาอีก ก็เลยไปเปนบาเหมือนกัน ไมไดบุญอะไร
ไดเปนโรคประสาทไปดวยกัน มันไมไดอะไร ไปคิด
กันอยูแคนั้น ไมคนใหถึงที่ของมัน คนปวยคนแก
แสดงความเมตตาก็ถูกอยู แตวาไปเห็นแตคนนั้น
แก แลวเราไมแก มันจะไดอะไร มันโง ถาเห็นวาเราก็
แกอยางนั้น เรากินเหลาอยู เราก็จะหยุดเทานั้นละ
ถาไปเห็นแตคนนั้นตาย คนนั้นแก เราก็ยังนั่ง
กินเหลาไปเรือ่ ยๆ แตพอเราเห็นแก เห็นตายในเรา
ความชั่วที่เราไดทําแลว มันก็หยุด ทําตอไมได
เพราะไมเห็นเราแก ไมเห็นเราตาย เห็นแตคนนั้น
ตาย เราไมเปนอะไรหรอก มันจะเกิดประโยชน
อะไรตรงนั้น ประโยชนมันไมเกิดตรงนั้น
สมัยทุกวันนี้การเผาศพก็เหมือนกัน ตองทํา
สะสวย มีแตสี มีแตแสง จนคนที่ไปงานศพไมรูสึก
สลดเลย ปกปดหมดทัง้ นัน้ นะ ไปดูเถอะ เอาดนตรี
มาเลนกันสนุกสนานเลย ใครจะเห็นคนตาย ยิ่ง
ทําใหหลงทับเขาไปอีก จะเห็นอะไร ไดบญ
ุ ตรงไหน
ไดไปสนุกเฮฮา กลบเกลือ่ นธรรมะหมด ทีจ่ ะทําให
เกิ ด ความสลดสั ง เวชมั น ก็ ไ ม มี ศพอื่ น ตายอี ก
ก็ไปทําอีก ไปทําอยางเกาอีกนั่นละ ทําไปเรื่อยๆ
..ศพนั้นก็ทําอยางนั้น ศพนี้ก็ไมเห็นคนตาย เมื่อ
ถึ ง คราวเราตาย เขาก็ ทํ า อย า งนั้ น เหมื อ นกั น
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เลยหมดคา ไมมีราคา ถาจะทําใหถูก ตองกลับ
มาพิจารณาเรื่องของตัวเรา ทําใหเห็นชัดเจน
คิดวาพรุงนี้เขาจะเอาเราไปประหารอีกอยางนี้
อีกเจ็ดวันเขาจะเอาเราไปประหารอยางนี้ เอาสิ
จะนอนหลับไดไหม ตองหาที่พึ่ง ตองรีบหาอะไร
ตออะไรทั้งนั้น เชนวามีคนเขาเคยทายทักกันมา
ตั้งรอยคนพันคน ถาทายมาคราวนั้นวาจะตองตาย
มันก็ตองตายแนนอน อีกสิบหาวันตายนี่ บวช
แนนอน ถาเห็นวาจะตายแลว ใครจะเปนที่พึ่ง
ของเรานี่ มีแตเราตองเปนที่พึ่งของเราเอง ปภากโร
(พระอุปฏฐาก) ก็พึ่งไมไดแลว เวลาเราจะตาย
ทานก็พึ่งไมได บวชนั่งภาวนา ..พุทโธ...พุทโธ
มีชีวิตเหลืออยูวันเดียวจะทําอยางไร
โยมทีแ่ คลิฟอรเนีย มีการตัง้ คําถามวา สมมติ
อีก ๒๔ ชั่วโมง เราตองตายแนนอน เหลือเวลา
วันเดียวจะทําอยางไร บางคนวาไปเลนดนตรี
บางคนไปเตนรํา บางคนไปทองเที่ยว บางคนก็
รองไหเลย
ไมเห็นธรรมะมันจึงเปนอยางนั้น คนไมเห็น
ธรรมะ บางคนอีก ๗ วันจะตาย ตองหาอาหาร
มากินใหมันเต็มที่ซะ กินมันทั้งกลางวันกลางคืน
เลย เอาสนุกสนานกัน ก็ไปทําอยางนั้น คือไมรูจัก
ทางของเรา แตละคนเขาทํากันนี่ คือแกไปใน
ทางที่ ไ ม ถู ก ต อ งของธรรมะ ก็ เ ท า นั้ น ฉะนั้ น
พระพุทธเจาทานไดตรัสสอนไววา ความเกิด
ความแก ความเจ็บ ความตาย ใหพิจารณาใหดีๆ
ไปถามอายุชาวตะวันตกไมได เขาไมอยาก
จะแก อายุ ๖๐-๗๐ ปแลว ยังใสกางเกงขาสั้นๆ
นั่งจักรยานปอเลย คนหายารักษาโรค โรคอื่น
พอหายได แตโรคมะเร็งยังรักษาไมได กําลัง
คนควากันอยู ถาใครบอกเปนโรคมะเร็งละก็
เทากับตายแลวเทานัน้ ไมตายก็ตอ งตาย ถาตรวจ

พบโรคมะเร็งในบุคคลหนึ่ง อยาไปพูดใหคนนั้น
ไดยินนะวาเปนโรคมะเร็ง กลัวจะเสียใจ อาตมา
เลยบอกวามันขัดคอเขาทั้งนั้นละ เราเปนหมอ
ก็จริง ไมใชเรื่องที่จะตําหนิ มันเปนเรื่องที่จะตอง
คนหา
แตวาหมอใหญจริงๆ คือพระพุทธเจา ทําไม
เราไมวิจัยกันใหมากๆ พระพุทธเจาทานตรัสวา
ความเกิด ความแก ความเจ็บ ความตาย อันนี้
มันยิ่งกวาโรคมะเร็ง เปนโรคอื่นก็ตองตาย เปน
โรคมะเร็งก็ตองตาย นี่มันเปนพื้นฐานอยูแลว
ทานใหพจิ ารณาถึงความตาย เปนโรคมะเร็งก็ตาย
เปนโรคอืน่ ก็ตาย ในแงของความตาย พระพุทธเจา
ทานทรงเห็นหมดแลว ความเกิด ความแก ความ
เจ็บ ความตาย มันแนนอนเหลือเกิน ทําไมเรา
ไมพิจารณากัน ทําไมเราไมคนควากัน ไปคนหา
เรื่องอื่นๆ ที่แกมันไมได พระพุทธองคทรงเทศน
ใหฟง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทรงเทศนใหฟง
จนหนังสือมันจะหมด แตวาไมเห็นใครจะแกโรค
แกความจริงได ถาเอามาแกไมไดก็ตาย ตายก็
รองไหกนั อยูอ ยางนัน้ ละ ทําไมไมพจิ ารณาใหเห็น
ความจริ ง กั น จะไปร อ งไห อ ยู  ทํ า ไม เรี ย กว า
พุทธบริษัทยังขาดอยูในแงนี้ ไมควรจะรองไห
ถ า เรายอมรั บ ว า คนเกิ ด มามั น ก็ ต  อ งตาย
จะตองพลัด จะตองพราก เห็นในธรรมะจริงๆ
แลวอยางนี้ เห็นคนแกหรือคนตายเราตองยิม้ วา
มันเปนอยางนั้นเอง ทําไมไมเห็นอยางนั้นละ
ตายทุกรายรองไหทุกราย อาตมาเคยวาญาติโยม
เปนพุทธบริษัทที่ไมสมบูรณ ตองเห็นใหชัดเขาไป
ไมใหมันเปนทุกข มารองไหอะไร ก็ตองรักษากัน
เถอะ
หมอก็เหมือนกัน อยาไปพึ่งหมอ ดวยโรค
ทัง้ หลาย อยาเพิง่ ไปรับรอง นีไ่ มใชยากันตาย ไมใช
หมอกันตายนะ ใหเขาใจอยางนัน้ ฉะนัน้ ญาติโยม

๖๔

ทุกคนทัง้ หลาย เมือ่ ปวยเขาโรงพยาบาล ก็ใหตงั้ ใจ
มีธรรมะ ตั้งใจมีธรรมะอยางไร หายก็เอา ตาย
ก็เอา มันก็หมดแคนั้นแหละ จะมีอะไรอีกไหม
ตายก็ชาง หายก็เอา ไมหายก็เอา มันก็หมดแลว
มันจะมีอะไรไหม พอบอกตาย ก็ไมเอาแลว ตรงนี้
เปนสิ่งที่สําคัญมากที่สุดแลว ลองไปพิจารณาดูสิ
วาเปนความจริงอยางนัน้ ฉะนัน้ จึงเปนพุทธบริษทั
ที่ยังไมสมบูรณในดานธรรมะ ไมพนความเกิด
ความแก ความเจ็บ ความตาย หลักนี้มีอยูแลว
แตทําไมไมพิจารณากัน คือไมอยากจะฟงกัน
อาตมาจึงวา ถาอาตมาปวย ใหหมอทุกคน
บอกเถอะวา หลวงพอนี่ปวย ตองตาย จะไดตั้งใจ
ตายดีๆ สบาย ไมหายนะดีแลว หายก็ดี ไมหาย
ก็ดีทั้งนั้นละ ทั้งสองอยางนี้รับรองวาไมมีเรื่อง
เสียหาย เราจะเอาแตเปน ไมเอาตาย ไมหายไมเอา
มันรองไหกนั เทานัน้ มันจะเห็นธรรมะอยางไรเลา
ดูสินี่มันเปนความจริงทั้งนั้น
พุทธบริษัทเราฟงธรรมกันทุกวัน ทุกวัน แต
ยังรองไห เห็นอะไรไหม เสียอกเสียใจอยางนี้

๒๕

เรือ่ งนีส้ าํ คัญนะ ครูสอนกรรมฐานระวังนะ เรือ่ งนี้
สําคัญ มันบกพรองมากที่สุดนะ มันเปนเรื่องของ
ธรรมดา ไมใชเราไปฆาเขานะ เมื่อโรคเกิดมา
ก็ตอ งเปนอยางนัน้ สมมติวา เปนโรคมะเร็ง มะเร็ง
ก็มะเร็งสิ มะเร็งก็ตาย ไมใชมะเร็งก็ตาย ถาถึงที่
สุดแลว เราก็ชนะเทานั้นใชไหม นั่งอยูเราก็ชนะ
เดินไปเราก็ชนะ อยูเทานั้นละ มันก็ไมมีอะไรแลว
ตองยอมรับวาเปนอยางนัน้ นีม่ นั จริงแลว มันเห็น
สัจธรรม เรื่องมันเปนอยางนั้น ก็เห็นวามันเปน
อยางนั้น เรื่องมันเปนอยางนั้น แตไมเห็นวา
มันเปนอยางนั้น มันก็แยกัน ถาเราเปนไขเปน
อะไรจริงๆ หลวงพอจะดีใจโรคมะเร็งก็มะเร็ง
คนที่ไมเปนมะเร็งนี้ ก็ตายเหมือนกัน แคเขาไป
ทีหลัง มันจริงอยางนั้น มันเห็นอยางนั้น พวก
ปฏิบัติธรรมนี้จึงไมมีทุกข ถึงคราวมันก็ตองให
สิ่งนี้มันเปนสิ่งสําคัญ แตวาคนเรา ถาปวยมาแลว
อยาไปพูดเลย
แตกอนวัดปาพง เปนไขมาลาเรียกันไมหาย
อาตมาเลยบอกวา นีถ่ า ตายจะเผาให เอาสิ มันไมมี

๒๖
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ทางไปแลวนี่ แตก็ไมตายสักคน บอกใหตาย มันก็
ไมคอยตายสักคน บางคนไปรองไห จนมันตายเอา
...ตายเอา เปนอยางนี้ มันไมแนนอนหรอก มันก็
ตองมีความกลาหาญอยางนี้ มีความรูสึกอยางนี้
การปฏิบัติของเรา อยางดีก็ไปปฏิบัติดูแล
คนแก คนจะตาย ไปใหสติเขา คนนีถ่ า ปวยมาแลว
เจ็บไขมา อยาไปพูดถึงอันตราย มันจะตาย มันจะ
ไมเหลือ อยาไปพูดใหเจาตัวเขาไดยิน อาตมา
พูดเลย ตายจะเปนไร แตพูดความจริงอยางนี้
ใหฟง คนก็ไมอยากจะฟงนะ ไมรูวามันเปนอะไร
มันไมยอมรับคําสอนของพระพุทธเจา มันถึงเปน
อยูอยางนี้ แตมันแปลกนะ ถาอาตมาปวยแลว
ไมอยูเฉยๆ หรอก มันมีธรรมะหลายอยาง มีคน
มานั่งฟงเทศนมาก คงสงมาเทศนใหคนนั่งฟง
เห็นผมปวยแลวผมจะตาย ระวังนะ พวกที่ยัง
ไมปวยนี่ก็ตายได ระวังใหดี ถาเราคิดไปถึงที่สุด
แลว มันก็ตองยอมรับ เมื่อเรายอมรับแลว ปญหา
มันก็หมดไปเทานั้น เราไมยอมรับ ถึงตายก็ยัง
เอาโลงไปทําอะไรสวยๆ งามๆ นะ คนที่ไปงาน
ก็ยังเอาเหลาใหกินอีก คนไปกิน ก็ทําไมคอยถูก
เมาพรอมไมรูจักตายอีกแลว นี่เปนบาไปดวยกัน
ทั้งหมดนั่นละ ตามความจริงก็ทําตามความนิยม
แตวาพระทานสอนอยางนั้นมันจริง สอน
ความจริงคนไมชอบ คือไมรับความจริง ถารับ
ความจริงเสียวา เรายังมีชีวิตอยูนี่ยังมีประโยชน
คนที่รวยยิ่งไมอยากไป สิ่งของมากมาย เสียดาย
บาน เสียดายชอง เสียดายทุกอยางนะ พอถึงวา
จะไมไหวแลว รองไหแลว มันเปนเสียอยางนี้
นั่นเขาเรียกวาคนจน
อะไรเลาที่จะตองทําก็ทําเสียใหเสร็จ เรามี
ชีวิตที่เหลือแลว พระพุทธเจาทานสอนงายๆ ให
รูจักทุกข ใหรูจักเหตุของมัน ใหยอมรับ อาตมา
เทศนโยมไมคอยจะฟง ถาคนที่ฟง ฟงแลวจะ

สบายใจ แตคนมันกลัวผี ความจริงมันเปนอยางนั้น
จึงตองพูดอยางนั้น
ทําไมพระพุทธเจาจึงสอนเราเรื่องความเกิด
ความแก ความเจ็บ ความตาย สิ่งนี้เปนสิ่งสําคัญ
ที่มนุษยจะตองยึดไปพิจารณา เชนวา ทุกคนที่
มันจะตาย มันจะรองไห ความตายมันเกิดมาจาก
อะไร มันเกิดมาจากความเกิดใชไหม เราทุกคน
ถาเกิดก็พากันหัวเราะสบายใจ แตเมื่อมันตายจะ
มารองไห เพราะวาการเกิดนะ ทุกคนจึงตองมา
ตาย ถาหากจะรองไหจริงๆ อาตมาวาพอเกิดมาก็
รองไหเลย มาเกิดอีกแลว ตองตายอีกแลว รองไห
เลยดีกวา ความจริงแลวมันตองเปนอยางนั้น แต
นี่จะมารองไหเมื่อมันตายนั่นละ ตายมาจากไหน
มาจากความเกิดนี้ ฉะนั้น ถาจะรองไหจริงๆ
เกิดมารองไหเลย ตายแลว วรปญโญตายแลว
เกิดมาอีกแลว ตายดีกวา จึงถูกกวา มันตองตัด
เหตุนี้กอน ใชไหมละ
ฉะนั้น เราถึงวาพระพุทธเจาทานทรงเปน
หมออยางเลิศ อยางประเสริฐ ทําไมใครเขาถึง
ติดอยู ไมเกิดปญญาในเวลานี้ เพราะไมยกมา
พิจารณา มันจึงเปนทุกข ไมรูจักธรรมะ ถายก
มาพิจารณา ไมใหมันมีทุกข ก็เห็นชัด พระองค
ปฏิบัติของทาน ก็ตองเห็นชัดวา มันเปนของมัน
อยางนัน้ อยูแ ลว มันจะเปนอยางนัน้ มันเปนความ
จริงอยูแ ลว มันเปนความจริงอยู จะไปทําอะไรอีก
ได จะไปแกตรงไหน ก็มันจริง มันเปนสัจธรรม
กอนจะจากไปก็บอก ขอใหโลกหรือใครอยากได
ก็เอาไปเถอะ ไดมาพอแลว ไมเอาแลว เลิก เรา
เรียนกรรมฐาน สอนกรรมฐาน ศึกษากรรมฐาน
เพื่อใหรูเขาไปตรงนี้ ใหชัดเจน ลึกซึ้งเขาไป มีแต
คนอยากฟงเทศนทั้งนั้นนะ ขอใหไปปฏิบัติใหมัน
มากดวย

พระธรรมเทศนา

กลัวตาย

พระธรรมพ ัชรญาณมุน ี (ฌอน ชยสาโร)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต
สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ ครั้ง)
พุทธัง ธัมมัง สังฆัง คุณุตตะรัง
อุปชฌายัง นะมัสสามิ
เมื่อเดือนที่แลวอาตมารับนิมนต แสดงธรรม
ที่ประเทศสิงคโปร ลูกศิษยที่ดูแลก็เลาถึงเรื่อง
คาสิโนที่สิงคโปร ซึ่งไดผลกําไรมหาศาล ตอนนี้
สิงคโปร เรื่องคาสิโน เรื่องการเลนการพนัน เปน
ทีส่ องทีส่ ามในโลก รองลงมาจากมาเกา (Macao)
ใหญกวาลาสเวกัส (Las Vegas) เยอะ เลาถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศ
แตกอนธนาคารองคกรการเงินของสิงคโปร
มีชื่อเสียงมากวาสะอาดสะอาน ตั้งแตคาสิโน
เขาไป พวกมิจฉาชีพ พวกมาเฟย (Maﬁa) พวก
อะไรๆ เขาไปเยอะ ตอนนี้สิงคโปรกลายเปนที่
ฟอกเงินที่สําคัญ ชื่อเสียงความมั่นคงของระบบ
การเงินก็เสื่อมเสียไป
ผลกระทบที่เกิดตามมา โดยไมตองเลาถึง

เรือ่ งความเสือ่ มเสียทางดานศีลธรรมทีเ่ กิดขึน้ รอบๆ
ไมวาเรื่องยาเสพติด เรื่องโสเภณี เรื่องอะไรตางๆ
เรื่ อ งการเล น การพนั น เป น สิ่ ง ที่ น  า สนใจมาก
อั น หนึ่ ง ก็ คื อ ข อ สั ง เกตว า การเล น การพนั น
ไมใชขอหามในศีล ๕ ใชไหม ไมผิด แตแปลวา
ทางศาสนาพุทธไมเห็นเปนเรื่องสําคัญหรือเปลา
จริงๆ ไมใช ศีล ๕ ไมใชขอหาม แตเปนเครื่องฝก
พฤติกรรม ๕ ขอที่เปนหลักศีลธรรม จัดเปนแค
สวนหนึ่งของระบบศีลธรรมทางพุทธศาสนา
เพราะศีลธรรมโดยภาพรวม คือการจัดสรร
ความเปนอยูในสังคม หรือจัดสรรระบบสิ่งแวดลอม
ทางดานมนุษยก็ดี ทางวัตถุก็ดี ที่เอื้อที่สุดตอ
คุณงามความดี คนเราจะหวั่นไหวตอสิ่งแวดลอม
มากใชไหม บางทีตงั้ อกตัง้ ใจ แตเกรงใจเพือ่ น หรือ
วาขาดสติ ลอยไปตามกระแส ก็ผิดพลาดได
ฉะนั้ น เมื่ อ คนเราจิ ต ใจไม ค  อ ยเข ม แข็ ง
เราตองพยายามสรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อที่สุดตอ
ความดี แลวก็มีความยั่วยุใหนอยที่สุดเทาที่จะเปนได
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เรียกวาความฉลาดในการจัดสรรวิถีชีวิต หรือวา
สภาพสังคม วินัยจึงมุงที่กุศลธรรม - อกุศลธรรม
ในจิตใจของเรา คุณงามความดีในสังคมที่เพิ่มขึ้น
หรือเสื่อมลง การกระทําบางอยาง การพูดบาง
อยาง แมไมผิดศีล ๕ แตมีผลกระทบหรือทําให
เกิดความเสือ่ มเสียขึน้ มาในจิตใจ ในชีวติ เรา หรือ
ในสังคมได
ตัวอยางที่กลาวถึงบอยๆ ก็คือ เราทราบ
ความลับของคนใดคนหนึ่ง ทําอะไรไมดีไมงาม
แตมันเปนเรื่องที่ไมจําเปนตองใหใครทราบ แลว
เปนเรื่องอดีตไปแลว จบไปแลว ทีนี้วันใดวันหนึ่ง
เราก็เกิดพยาบาท เกิดไมพอใจคนนั้น โกรธแคน
อยากใหเขาเดือดรอนใจ เราก็เลยเปดเผยความ
ลับของเขาใหคนอื่นไดทราบ สิ่งที่ตองการคือ
ต อ งการให ค นอื่ น รั ง เกี ย จเขา ให เ ขาถู ก ดู ถู ก
ดูหมิ่น แมสิ่งที่พูดคือความจริงรอยเปอรเซ็นต
จะผิดศีล ๕ ไหม ในการพูดเท็จ ในสิ่งที่พูดเปน
ความจริง แตเจตนาที่ทําใหเราพูดในเวลานั้น คือ
กิเลส
สิง่ ทีต่ อ งการ คือความทุกขของคนอืน่ เปนการ
เบียดเบียน ฉะนัน้ ใชคาํ พูดเบียดเบียน ดวยเจตนา
ที่เศราหมอง ถึงจะไมผิดศีลหาโดยตรง แตผิด
ศีลธรรมใชไหม ผิดศีลธรรมโดยภาพรวม อยาไป
มองเฉพาะ ๕ ขอนี้วาใชไดแลว ศีลธรรมเรา
ถูกตอง เรียบรอยดีงามแลว
เรือ่ งการเลนการพนัน มีขอ สังเกตวา เครือ่ งลอ
หรือสิ่งที่ทําใหคนหลงอยูกับการเลนการพนัน ก็คือ
คนทั่วไปที่ชอบเลน เขาจะไมมองวาเปนเรื่องแพ
กับชนะ เขาจะถือวาเปนเรื่องชนะกับเกือบชนะ
คือไมมีคําวาแพ ทุกครั้งที่แพ เขาจะคิดวาอยาง
นั้นพลาดไปนิดหนอย โอกาสหนามีหวัง ก็จะ
ไมเข็ดจากการแพ เพราะเขาไมมองการแพวา
คือ “การแพ” แตมองวา “เกือบจะ” โอกาสหนา

มีหวัง จึงไมเห็นโทษของการพนันสักที ทั้งหมดนี้
ไม ใ ช เ รื่ อ งที่ อ ยากพู ด วั น นี้ (หั ว เราะ) เป น แค
ทาวความ คืออยากพูดเรื่องการเลนการพนันที่
เปนเชิงวิทยาศาสตร
นั ก วิ ท ยาศาสตร จ ะใช ก ารเล น การพนั น
โดยเฉพาะทางดานจิตวิทยา การทดลองที่มีผล
ตอทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร ตอจิตศาสตรหลาย
อยาง สมมุติ ไมไดเลนจริงนะ สมมุติ คุณเปรมจะ
เลนการพนัน ถาชนะจะได ๑,๐๐๐ บาท ถาแพ
ตองใหคุณเปรม ๑,๐๐๐ บาท จะเลนไหม นี่เรา
สมมุตินะไมใชเรื่องศีลธรรมนะ ถาเลนได ใน
โครงการทดลอง คนสวนใหญจะบอกวาไมเลน ถา
เพิม่ วาถาแพเสีย ๑,๐๐๐ ชนะได ๑,๑๐๐ เลนไหม
คนสวนมากก็ยังไมเลนนะ ถาชนะได ๑,๒๐๐
แพเสีย ๑,๐๐๐ เลนไหม ไมเลน สวนมากยังไมเลน
ถาแพเสีย ๑,๐๐๐ ชนะได ๑,๕๐๐ เริ่มจะนาสนใจ
คนจะเริ่ ม เล น ถ า ชนะจะได จ าก ๑,๕๐๐ ถึ ง
๒,๐๐๐ ถาถึง ๒,๐๐๐ จะเลนเปนสวนใหญ อันนี้
จะนําไปสูทฤษฎีที่เขาเรียกวา loss aversion
หมายถึงวา คนเรามีความกลัวเสีย มากกวาความ
อยากไดหรือความหวัง
อยางในกรณีนี้ ถาจะคิดเปนเลข ความกลัว
เสียมีแรงมากกวาความหวัง หรือความอยากได
๒ : ๑ ตองมีเครือ่ งลอตัง้ ๒,๐๐๐ เลยจึงจะยอมเอา
๑,๐๐๐ เปนเดิมพัน เรื่องการอยากไดกําไร กลัว
ขาดทุน อันนี้ ก็มีผลตอพฤติกรรม มีความสนใจ
หลายอยางที่เปนทางวิชาการ วันนี้ไมไดพูดถึง
ดานนี้ แตทําไมอาตมาสนใจพิจารณา ในเรื่อง
ความรูสึกตางๆ ตองการไดกําไร และกลัวการ
ขาดทุน ทําไมการขาดทุน มีพลังกับจิตใจเรามาก
อยางเชน สมมุติเรามีเงินอยูในกระเปา ๑,๐๐๐
แลวหายไป ๑๐๐ รูสึกเสียใจกับ ๑๐๐ ที่หายไป
สมมุติหายไป ๑๐๐ ใน ๑,๐๐๐ มากกวาจาก

๖๔

ความดีใจที่วา ๙๐๐ ยังเหลืออยู จะเสียใจมากกวา
เพราะอะไร
ในการแสวงหากําไร ทําไมคนที่ฐานะดีมาก
เงินเขามากแลว แตวาเขายังขยันทํางานเพียงแค
อยากจะไดเพิ่ม ไดเทาไหรก็ไมพอ เพราะอะไร
จะตอบงายๆ วาโลภ ไมมีวันพอ ก็ใช แตอาตมา
วา ไมใชโลภอยางเดียว
สมมุติฐานของอาตมามองอยางนี้วา ความ
ผูกพันกับความกลัวตาย คนเรานี้ทุกคนกลัวตาย
แตจะอยูแบบกลัวตายทั้งวันทั้งคืนนี่ทุกขมาก
ฉะนั้น คนเราจะเก็บกดความกลัวตาย จนกระทั่ง
ถามคนทั่วไปวา กลัวตายไหม ไมคอยกลัว ไมคิด
กลัวเจ็บมากกวา แตกลัวตายก็ไมเทาไหร แตทจี่ ริง
มีอยูในจิตใตสํานึกอยูตลอดเวลา
อาตมามองวา นีค่ อื สิง่ ทีเ่ ปนความงมงายก็ได
เปน superstition อยางหนึ่งวา ตราบใดที่ชีวิต
เรายังมีการเพิ่มขึ้น มีอะไรเพิ่มขึ้น เราจะไมตาย
เหมือนกับวา กอนจะตายจะตองมีความเสื่อม
จะตองมีความผอน จะตองมีอาการของความเสือ่ ม
ตางๆ ปรากฏ ลึกๆ นีห่ มายถึงในจิตใตสาํ นึก ตราบใด
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ทีเ่ งินเรามากขึ้นทุกวัน ผูต ิดตาม Facebook เพิม่ ขึน้
ทุกวัน อะไรก็แลวแต ตั้งแตเรื่องเล็กนอยจนถึง
เรือ่ งเงิน เรือ่ งทอง เรือ่ งใหญ ตราบใดทีเ่ รามีอะไร
ที่รูสึกวามากขึ้นๆ เราจะรูสึกแบบสบายใจวาเรา
ยังปลอดภัย
ปลอดภัยก็คือไมตาย ไมตายเพราะมีอะไร
เพิ่มขึ้นทุกวัน เมื่อมีการขาดทุน ถาพูดถึงเทียบ
กับที่เรามีทั้งหมด ขาดไปนิดเดียว แตก็รูสึกไมดี
รูสึกเศราเพราะอะไร เพราะเปนนิมิตหมายของ
ความตาย การขาดทุนมากระตุนความกลัวตาย
อาตมาวาทําไมคนถึงบาเรื่องกําไร เรื่องหากําไร
กลัวขาดทุน เพราะผูกพันกับสิง่ ทีเ่ ราไมคอ ยรูส กึ ตัว
คื อ ความกลั ว ตาย แล ว ทํ า ยั ง ไงจึ ง จะพ น จาก
ภาวะอยางนี้
ทางพุทธศาสนา สอนใหเราเผชิญหนากับ
ความจริงของชีวิต อะไรคือความจริงของชีวิต ก็
เรือ่ งทีว่ า ผูใ ดเกิดขึน้ แลว ตองแก ตองเจ็บ ตองตาย
เรายอมพลัดพรากจากของรัก ของเจริญใจทั้งหลาย
ทั้งปวง เปนตน เปนความจริงที่เปนพื้นฐานของ
ชีวิต ไมใชเรื่องที่ใครจะเถียงได แมจะนับถือ
ศาสนาอะไรก็ตาม หรือวาไมมีศาสนาเลย คงไมมี
ใครปฏิเสธไดใชไหมวา คนเราเกิดแลวตองแก ตอง
เจ็บ ตองตาย วันใดวันหนึ่งเราจะตองพลัดพราก
จากทุกสิ่งทุกอยาง จากทุกคนที่เรารัก ที่เรายินดี
ความแตกตางก็คือ ในพุทธศาสนาบอกวา
ถาเราไมยกสิ่งเหลานี้มาคิดบอยๆ มาพิจารณา
บอยๆ มันจะไปขังอยูในจิตใตสํานึก แลวมันก็จะ
มีผลตอพฤติกรรม มีผลตออารมณ มีผลตอชีวิต
ตลอดเวลาโดยที่เราไมรูตัว ทีนี้ในการเผชิญหนา
กับความจริง เผชิญหนาอยางไร เริ่มตนจากการ
ทําวัตรสวดมนตนนั่ เอง เรามีความแกเปนธรรมดา
จะลวงพนความแกไปไมได ถาเราสวดทุกวันๆ
มันขึ้นสมองนะ จะอยูกับเราตลอดเวลา อานิสงส
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ของการทําวัตรสวดมนตแปล เหมือนกับมีอาจารย
ติดตัว ไปที่ไหน หากเกิดเหตุการณบางอยางที่
พอเหมาะกับที่เราเคยสวด มันจะผุดขึ้นมาเอง
โดยไมตงั้ ใจ เปนความอบอุน เหมือนมีกลั ยาณมิตร
อยูกับตัวเรา
นอกจากนั้นแลว เวลาเราดูขาว ฟงขาว หรือ
วารับรูเรื่องสิ่งแวดลอม ใหนอมเขามาใหเปน
หลักธรรมใหมาก เมื่อเปนเชนนั้นแลว ทุกสิ่ง
ทุกอยางเหมือนจะเสริม จะเปนการยืนยันถึง
ความจริงของธรรมะ คําสั่งสอนของพระพุทธเจา
อาตมาช ว งวั ย รุ  น มี เ พื่ อ นสนิ ท เพื่ อ นรั ก ที่
ไปไหนไปดวยกัน แลวมีเหตุตองพลัดพรากจากกัน
ตางคนตางไป อาตมาก็ไปอินเดีย กลับมา ไมไดเจอ
เพื่อนตั้ง ๔ ป พอไดเจอกันโดยบังเอิญ ก็กลายเปน
เพื่อนสนิทอีกครั้งหนึ่ง จนกระทั่งอาตมาไดออก
จากบานไปอยูวัด
หลังจากบวชพระได ๖ พรรษา อาตมากลับ
บานครัง้ แรก โยมแมเลาวา เพือ่ นสนิทตาย อายุแค
๒๗ ป เขายายไปอยูประเทศอเมริกา ไปทํางาน
กับญาติที่โนน ในออฟฟศ ที่ฮิวสตัน (Houston)
ตอนกลางวันไปทานขาว ไปซื้อพิซซามากิน แลว
ก็เกิดตายกลางถนน จะเปนเพราะอาหารเปนพิษ

หรือเพราะโรคหัวใจ อาตมาไมมั่นใจ แตตาย
แบบฉับพลัน อายุ ๒๗ ป โยมแมอาตมาเลาให
ฟง โดยที่ไมเคยคิดมากอน ก็ไมตกใจเลย ไมตกใจ
เกิดจิตสงบ นึกถึงพระพุทธเจาวา ทานสอนจริงหนอ
ไมแนไมนอนจริงๆ เกิดแลวตองแก ตองเจ็บ ตอง
ตาย แทนทีจ่ ะเปนขาวทีท่ าํ ใหเสียใจ เศราใจ หรือ
ตกใจ กลายเปนเรื่องที่ทําใหจิตใจสงบ เรียกวา
สลดสังเวช
คําวา สลดสังเวช ในทางธรรมไมใชสลดใจ
สลดสังเวช คือความเศรา ในเมือ่ เราเห็นความจริง
แตเปนความเศราทีไ่ มเศราหมอง เปนความเศราที่
สงบนิง่ ยกตัวอยางของความสลดสังเวช สมมุตวิ า
ไดขาวชาวอิสลาม ที่เปนนิกายซุนนี ไปพลีชีพใน
ตลาดของชาวอิสลามนิกายชีอะห ดูขาวแลวรูสึก
สงสาร เห็นคนตาย คนบาดเจ็บ คนรองไหรองหม
ก็สงสาร
เมือ่ เขาวิเคราะหขา วปรากฏวา กอนหนานัน้
มีชาวอิสลามนิกายชีอะห ไปพลีชีพในตลาดของ
ชาวซุนนี แตกอนหนานั้นชาวซุนนี ก็เคยทําใน
ตลาดไมรูกี่รอบแลว กลับไปกลับมา ความสงสาร
กลุมใดกลุมหนึ่ง เปลี่ยนเปนความสลดสังเวช
ในจิตใจของมนุษย หรือในธรรมชาติของมนุษย
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ที่แบงแยกกัน ที่รังเกียจกัน ที่ยึดมั่นถือมั่นใน
ศาสนาของตน ในการที่จะยินดีในการฆาคนไมรู
อิโหนอิเหน คือจะกลายเปนความจริงของมนุษย
ในแงที่ไมนาชื่นชม ถาเห็นแตเฉพาะเหตุการณใด
เหตุการณหนึง่ ความรูส กึ ทีเ่ กิดขึน้ คือความสงสาร
แตถาเราซูมออก แลวเห็นภาพรวม จะกลายเปน
สลดสังเวช ซึ่งความสลดสังเวชคลายกับความเศรา
แตมีความผองใส มีความบริสุทธิ์ มีปญญาอยูในนั้น
ในการภาวนา กวาจะถึงจุดหนึ่งที่ความสลด
สังเวชในวัฏสงสาร การที่มนุษยเราตองเกิดแก
เจ็บตายไมรจู บสิน้ จะเกิดขึน้ ซึง่ จะเปนนิมติ หมาย
วา จิตกําลังจะเขาสูวิปสสนากรรมฐาน การรูเห็น
สิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง เปนอันวาการรับรู
ตอความทุกข การรับรูกับความจริงตางๆ ในชีวิต
ไมใชวาจะตองทําใหผูรูผูเห็นทุกขไปดวย แตเปน
ทางนําไปสูปญญา ในการแกความคิดผิด และ
ความยึดมั่นถือมั่นตางๆ ที่เปนเหตุใหเกิดทุกข
ลึกๆ อยูในจิตใจ
เรื่องความกลัวตาย สาเหตุหนึ่งก็คือ เรา
ไมคอยยอมคิดถึง ไมคอยอยากจะพูดถึง ทํานองวา
อยาไปพูดเลย บางคนก็ถอื วาเปนอัปมงคลไปดวย
เลยใชไหม แตถา หากวาชีวติ เราไมตอ งเจอซะเลย
ไมกลาวถึง ไมพูดถึง ไมระลึกถึง ก็คงโอเค แตคนเรา
หนีไมพน วันใดวันหนึ่งก็ตองเจอ ถาเราไมคิด
บอยๆ ไมพิจารณาบอยๆ เราจะทําใจไมได ถึงจะ
ยอมรั บ ในหลั ก การว า วั น ใดวั น หนึ่ ง เราต อ ง
พลั ด พรากจากคนรั ก ทุ ก คน ไม ป ฏิ เ สธหรอก
ใชแลว แตวายังไมไดยอยความจริงขอนี้ หรือวา
พูดอีกนัยหนึ่ง เหมือนยังเปนสัญญาอยู ก็เปน
แคความจํา แตเปนเรื่องของสมอง ยังไมถึงหัวใจ
การภาวนาก็มหี นาทีน่ าํ ความรูต า งๆ จากสมองไป
สูหัวใจ เหมือนกับเปนการสรางสะพานระหวาง
ความคิดและความรูสึก พูดอยางนี้ไดเหมือนกัน
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อยางไรก็ตาม เรื่องความกลัวตายมีใครไหม
ที่พนจากความกลัวตาย มีแตพระอริยเจาเทานั้น
คือบางคนไมกลัวตายเพราะอะไร ไมกลัวตาย
เพราะเขาเชื่อในเรื่องสวรรค อยางเชนพวกที่ตาย
เพื่อศาสนา หรือไปพลีชีพเพื่อศาสนา เปนตน
เพราะเขาถือวาเขาไมตายหรอก เขากําลังไป
ที่ดีกวา ดังนั้นเขาจะถือวา ความตายก็แคความ
เปลี่ยนแปลงอยางหนึ่ง ทําใหมองวาความตาย
ไมใชความตาย ไมใชความดับไป ความสิ้นไป
พลังความเชื่อเปนที่พึ่งของเราได ไมถือวางมงาย
เสียทีเดียว
เพราะวาในทางพุทธศาสนา เราก็เชือ่ อยางนี้
เหมือนกันวา คนเราอยูในวัฏสงสาร การเวียนวาย
ตายเกิด ทําดีไดดี ทําชัว่ ไดชวั่ คําสอนทีพ่ ระพุทธเจา
สั่งสอนยังชัดเจน ยกตัวอยาง พระพุทธองคหยิบ
ใบไมขนึ้ มา ถามวา ใบไมในพระหัตถของพระองค
กับใบไมในปา อะไรมากกวากัน พระสาวกก็ตอบ
ไปวา ใบไมในปามากกวาเยอะ สิ่งที่พระพุทธองค
ทรงทราบ ทรงรูเขาถึงเหมือนใบไมในปา สิ่งที่นํา
มาสั่งสอนเหมือนใบไมในพระหัตถหรือในกํามือ
เราสรุปไดวา สิง่ ไหนอยูใ นพระไตรปฎก สิง่ นัน้
เปนสิ่งที่พระพุทธองคทรงเลือก จากสิ่งทั้งหลาย
ทัง้ ปวง ทีพ่ ระพุทธองคทรงทราบ เลือกโดยเฉพาะ
เพราะเห็ น ว า เป น ประโยชน ในการปฏิ บั ติ
ตามพระยุคลบาทของพระองค ใบไมในกํามือ
ของพระพุ ท ธเจ า คื อ พระสู ต รคํ า สั่ ง สอนของ
พระพุทธเจานั่นเอง ในพระสูตรในคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจา มีกลาวถึงสวรรค-นรก เยอะมากเลย
เปนอันวา พระพุทธเจาเห็นวา เรารับรูรับทราบ
เรื่ อ งการเวี ย นว า ยตายเกิ ด ในวั ฏ สงสาร เรื่ อ ง
สวรรค - นรก จะมี ผ ลดี ต  อ ชี วิ ต ของผู  ที่ มี ค วาม
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา เพราะวาเปนความจริง
พระพุทธองคจึงตรัสถึงเหตุปจจัย แนวทาง
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ที่จะนําไปสูการเกิดในสวรรค พระพุทธองคก็ได
ทรงเลาวา จะตองเปนคนซื่อสัตยสุจริต จะตอง
เปนคนเอือ้ เฟอ เผือ่ แผ จะตองดีอยางนัน้ ดีอยางนี้
พระพุทธองคทรงทราบวา ผูตองการขึ้นสวรรค
ควรจะทําอยางนี้ ไมควรจะทําอยางนี้ เพราะถา
ทําอยางนี้จะผิดศีล ๕ เปนตน อาจหมดสิทธิ์ไมมี
โอกาส
ในขณะเดียวกัน พระพุทธองคก็ตรัสไววา
ผูมีปญญาจะไมยอมเอาสวรรคเปนเปาหมาย ไม
ปฏิบตั เิ พือ่ ขึน้ สวรรค เพราะสวรรคไมเทีย่ ง สวรรค
มีเวลาจํากัด แลวก็ยังอยูในระบบการเวียนวาย
ตายเกิ ด ขึ้ น สวรรค เ หมื อ นกั บ การไปพั ก ผ อ น
ในรีสอรทหาดาว แตพอหมดเวลาแลวตองกลับมา
ทํางาน ทํางานที่คางอยู ก็คือการแกกิเลส ที่ทําให
เกิดทุกข การขึ้นสวรรคเปนการเสียเวลาเปลาๆ
กลับมาเกิดเปนมนุษยดีกวา จะไดทํางานใหจบ
สักที
พระพุทธศาสนาไมไดสอนใหปฏิเสธเรื่อง
สวรรค-นรก แตทานสอนวา อยาพึงตกนรกเลย
จะหมดโอกาสที่ จ ะทํ า งานให เ สร็ จ แต ถึ ง การ
ขึน้ สวรรคจะดีอยูน ะ เห็นใจคนทีอ่ ยากขึน้ สวรรคนี้
เขาใจ เห็นใจ แตถาอยากจะขึ้น อันนี้คือทางขึ้น
แตขอแนะนําวา อยาขึ้นดีกวา ปฏิบัติใหไดมรรคผล
นิพพานดีกวา เพราะวางานนี้ยังไงวันใดวันหนึ่ง
ตองทํา ยังไงก็ไปเกิดเปนมนุษย แลวในโอกาส
ที่จะเกิดเปนมนุษยที่แสนยากแลว วันนั้นฉวย
โอกาสดําเนินทางไปสูมรรคผลนิพพาน ถาไมถึง
มรรคผลนิพพาน สวรรคกย็ งั เปนทีห่ วังได คือไมใช
วาจะเปนการปฏิเสธทีเดียว ความเชื่อในสวรรค
มันไมใชขอบังคับในทางพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา ไมไดเนนที่ความเชื่อ ใน
คัมภีร หรือความเชื่อในพระสูตร แมแตความเชื่อ
ในพระพุทธเจา ความเชื่อในพระอรหันต ทาน

ไม ใ ห เ ชื่ อ ร อ ยเปอร เ ซ็ น ต ใ นสิ่ ง ที่ ตั ว เองไม ไ ด
สัมผัส ทุกสิ่งทุกอยางใหตองออนนอมถอมตน
เรื่องสวรรค-นรก ขาพเจาไมรูเปนประสบการณ
ตรง แตเลือกที่จะเชื่อไวกอน ดวยความไววางใจ
ในพระพุทธเจาและพระอรหันตทั้งหลาย คือ
เราพอใจจะเชื่ อ โดยมี ห ลั ก ฐาน โดยมี เ หตุ ผ ล
ขณะเดียวกันเราก็ไมยืนยันวาจริง มีจริง แนนอน
เราจะไมพูดอยางนี้ เพราะวาจะเปนการผิดหลัก
สัจจานุรักษ พระพุทธองคตรัสหลักสัจจานุรักษ
อนุรักษสัจจะ โดยไมพูดวารูในสิ่งที่ไมรู แคนี้ก็คือ
การอนุรักษความจริง
ความเชื่อในสวรรค ก็เปนสิ่งที่ไมผิดในทาง
พุทธศาสนาเลย เมื่อเราดูชีวิตของตัวเอง ดูชีวิต
ของผูที่เราเคารพรัก เห็นคุณงามความดีตางๆ
ที่ทานทําไว เราก็สบายใจไดวา มีทางไปที่ดีแนนอน
ตามที่เราเขาใจ คือถาไมขึ้นสวรรค ก็จะไดกลับมา
เปนมนุษย มีโอกาสที่จะศึกษาจะกาวหนาในธรรม
ยิง่ ๆ ขึน้ ไป ก็ดที งั้ สองอยางแตถา เรามองใหลกึ กวา
นั้นอีก เรื่องความกลัวตายเห็นวาความกลัวตาย
เกิดขึ้น เพราะความยึดมั่นถือมั่นในขันธ ๕ คือ
กายกับใจ วาของเรา เราเกิดในภพภูมิไหนก็ตาม
ถาเรายังยึดมัน่ ถือมัน่ ในกายในใจวาเรา วาของเรา
จะสังเกตวาพรอมกับคําวา “เรา” ก็ตองมีสิ่งที่
ไมใชเรา พรอมกับคําวา “ของเรา” ก็มีสิ่งที่ไมใช
ของเรา จิตจากหนึ่งเปนสองแลวใชไหม
ความสัมพันธที่ถูกตอง ระหวางเรากับสิ่งที่
ไมใชเรา และของเรากับไมใชของเราเปนยังไง
อาจจะรูสึกความแตกแยกและความคุกคาม เรา
ก็จะถูกคุกคามจากสิ่งที่ไมใชเรา ของเราก็จะถูก
คุกคามจากสิ่งที่ไมใชของเรา ทํายังไงเราถึงจะ
รักษาสิ่งที่เปนเรา เปนของเราไมใหเสื่อม ไมใหเสีย
ไมใหตาย ลึกๆ แลวเปนธรรมดาของปุถุชน ความ
กลัวตาย ปุถุชนคือกลัวตาย ปุถุชนไมกลัวตาย
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ไมมี เพราะตราบใดที่ยังมีความคิดผิด ในเรื่อง
กาย เรื่องใจ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ตองมีความกลัวตายทั้งนั้น ถึงจะปลอบใจดวย
ความเชื่อวา ตายแลวไปที่ดี แตลึกๆ ถามองใน
การเวียนวายตายเกิดในวัฏสงสาร จะตองแก
ที่ความเขาใจในเรื่องชีวิตตัวเอง ทั้งการภาวนา
เพื่อใชดูกาย ดูความรูสึกสุข ทุกข เฉยๆ ดูสัญญา
ความจํ า ได หมายรู  ดู สั ง ขารคื อ กุ ศ ลธรรม
อกุศลธรรม ที่เกิดขึ้นพรอมกับเจตนา ดูวิญญาณ
ความรับรูทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
ในผูที่เจาะจงอยูตรงนี้ พิจารณาตรงนี้ เห็น
ความไมแนไมนอน พรอมเปนไปตามเหตุตาม
ปจจัย ไมใชสิ่งที่อยูใตการบังคับบัญชาของใคร
เหลานี้ ก็เปนงานของปญญา เห็นความไมเที่ยง
ความเปนทุกข ความเปนอนัตตาของกายของใจ
ปรั บ ความรู  ค วามเข า ใจในชี วิ ต ทํ า ให อ วิ ช ชา
พังทลายไป และความกลัวตายก็จะหายไป เพราะ
ความกลัวตายเกิดขึน้ เพราะเราเชือ่ วา มีผทู จี่ ะตาย
มีผูเกิด ผูแก ผูเจ็บ ผูตาย
คําวาผูเกิดคือใคร ผูแกคือใคร ผูเจ็บคือใคร
ผูต ายคือใคร นีก่ ค็ อื ปริศนาธรรม ถาเราทะลุปรุโปรง
ในขอนี้ ในคําวาผูเ กิด แก เจ็บ ตาย คําวาเรา คําวา
ฉัน หมายถึงอะไร คืออะไร นี่คืองานปญญาที่เรา
ทําไดเฉพาะในกรณีทจี่ ติ ใจสงบจากกิเลสชัว่ คราว
สงบจากความยินดียินราย สงบจากความฟุงซาน
วุน วายตางๆ คืองานในระดับลึกซึง้ ตองมีสมาธิถงึ
จะทําได นีก่ เ็ ปนเงือ่ นไขของปญญาทีจ่ ะดับทุกขได
วั น นี้ อาตมาก็ ไ ด แ สดงธรรมพอสมควร
แกเวลา เราเพิ่งเขาพรรษาไดไมกี่ชั่วโมง การ
เขาพรรษาเปนกิจกรรมของสงฆ ก็ขอใหญาติโยม
ทุกคนไดพจิ ารณาการปฏิบตั ธิ รรมของตัวเอง แลว
ก็ตั้งสัจจาธิษฐานกับตัวเองไวสักขอหนึ่ง ที่เปน
การขัดเกลาจิตเปนพิเศษในระหวางการเขาพรรษา
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จะเนนในเรื่องศีลธรรม เรื่องการเสียสละบางสิ่ง
บางอยาง การตั้งใจภาวนานั่งสมาธิ
อาตมาเคยแนะนําวา ฉันจะนั่งอธิษฐานจิต
วา จะนั่งทุกวันหรือวาครึ่งชั่วโมงทุกวัน แตให
อธิษฐานอาทิตยหนึ่ง สมมุติอธิษฐานวาอาทิตย
หนึ่งจะนั่งสมาธิไมตํ่ากวา ๔ ชั่วโมง ๕ ชั่วโมง
๘ ชั่ ว โมงก็ แ ล ว แต เพราะว า ถ า วั น ใดวั น หนึ่ ง
งานเราเยอะ มีงานเลี้ยง มีอะไรที่ไมไดจริงๆ หรือ
เจ็บไขไดปวย จะไมรูสึกวาขาดไปเลย พรุงนี้มะรืนนี้
เราก็ชดเชยใหได ภายในหนึ่งอาทิตย จะทําให
สมํ่ า เสมอ ในเรื่ อ งการถื อ ศี ล ๘ ทุ ก วั น พระ
ทุกวันอุโบสถ ก็สมควร แตเรื่องการเพิ่มเวลา
ทําวัตรสวดมนต นอกจากทําวัตรสวดมนต เวลา
ทองบทสวดมนตแปลเพื่อจะใหขึ้นใจ เปนที่พึ่ง
ทางใจได มีแนวทางปฏิบัติหลายอยาง หาอะไร
ที่จะแกปญหาสวนตัวของเรา ตรงไหนที่เรากําลัง
ประมาท กําลังยอหยอน ใหไปหาขอวัตรปฏิบัติ
สักอยางใหรกั ษาไวตลอดสามเดือน ก็มคี วามรูส กึ
มีสวนรวมในการเขาพรรษาของสงฆ
เอวัง ก็มีดวยประการฉะนี้

ชวนคิด พินจ
ิ ธรรม

ระลึกถึงความตายสบายนัก
พระไพศาล วิสาโล

ธรรมขอสําคัญขอหนึ่ง ที่ผูใฝกุศลพึงบําเพ็ญ
อยูเสมอ คือการตั้งอยูในความไมประมาท และ
สิง่ ทีจ่ ะชวยใหเราใชชวี ติ อยางไมประมาท คือการ
เจริญมรณสติอยูเปนนิจ

ประโยชนของการเจริญมรณสติ
การเจริญมรณสติ มีประโยชนหลายอยาง
ประโยชนขอที่ ๑ ฝกจนคุนเคย กลัวตายนอยลง
การเจริญมรณสติ ทําใหเราระลึกถึงความตาย
ของเรามากขึ้น เพราะบางคนไมเคยนึกถึงเลย
เมื่อไมนึกถึงเลย พอไดยินหรือนึกถึงทีไรก็จะกลัว
แตถาเราระลึกถึงความตายอยูเปนประจํา มัน
จะทําใหเราคุนชินกับความตายมากขึ้น ชวยให
เรากลัวตายนอยลง นึกถึงทีแรกก็ยังกลัวอยู แต
เมื่อทําบอยๆ ความเคยชินก็จะทําใหกลัวนอยลง
เด็กวัยรุน หลายคนตอนจบ ม.๖ ยังกลัวศพ แตพอ
ไปเปนนักศึกษาแพทย ไดเจออาจารยใหญบอยๆ

ก็กลัวนอยลงใชไหม สามารถอยูกับอาจารยใหญ
ได ด  ว ยใจที่ นิ่ ง ขณะที่ ผู  ช ายวั ย ฉกรรจ อ าจจะ
ยังกลัวอยู ในทํานองเดียวกัน ถาหากเราระลึกถึง
ความตายอยูเสมอ แมจะเปนเพียงแคความคิด
ใหมๆ จะรูสึกใจสั่น หายใจไมคอยออก แตถาเรา
กลาระลึกถึงบอยๆ เราจะรูสึกกลัวตายนอยลง
นี่ คื อ ประโยชน ข  อ แรกเลย ถึ ง เวลาที่ เ ราเจอ
ความตายจริงๆ เราจะรับมือกับมันไดดีขึ้น เรา
จะตื่นตระหนกนอยลง
จริงอยู การซอมตายกับการตายจริงๆ นั้น
หางไกลกันเยอะ แตกด็ กี วาไมซอ ม เปรียบเหมือน
กั บ เราได รั บ เชิ ญ ให ไ ปพู ด ต อ หน า คนนั บ หมื่ น
ทั้งชีวิตไมเคยพูดตอหนาคนมากๆ ขนาดนี้เลย แลว
เราจะทําอยางไร ถาไมเคยเราก็ตองซอม ทีแรก
อาจจะซอมดวยการพูดหนากระจก แลวก็ขยับมา
พูดตอหนาคน ๑๐ คน แลวเพิ่มเปน ๒๐-๓๐ คน
ถาเราซอมแบบนี้บอยๆ ถึงเวลาที่เราไปขึ้นเวที
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ก็จะประหมานอยลง อาจจะมีติดๆ ขัดๆ บาง
แตวาเนื่องจากเราซอมมาเยอะ เราก็จะผานพน
อุปสรรคไปไดไมยาก
ตอนทีน่ กั ดํานํา้ ชาวตางชาติไปชวยทีมหมูปา
๑๓ คนที่ ติ ด อยู  ใ นอุ ท ยานแห ง ชาติ ถํ้ า หลวงขุนนํา้ นางนอน เขามีการซอมกอน เขาซอมทีไ่ หน
รูไ หม ซอมในสระวายนํา้ สระวายนํา้ กับถํา้ หลวงฯ
มันตางกัน ราวฟากับเหวเลย สระนํ้ามีนํ้าใสแจว
และปลอดภัย แตวาถํ้าหลวงฯ ไมไดเปนเชนนั้น
สิ่งสําคัญที่ชวยใหเขาสามารถชวยเด็กๆ และโคช
ไดปลอดภัยรอยเปอรเซ็นต ก็เพราะการซอมใน
สระวายนํ้า ทําใหเขารูคิว รูจังหวะ รูวาจะอุมเด็ก
ออกมาอยางไร นี้คือประโยชนของการซอม
เพราะฉะนั้น ถึงแมวาการซอมกับความจริง
จะตางกันมาก แตยังดีกวาไมซอมใชไหม
ถาเราเจริญมรณสติบอยๆ แมทําที่บาน ซึ่ง
มีความสะดวกสบายหลายอยาง แตก็ทําใหเรา
มีความพรอมมากขึน้ เวลาความตายมาประชิดตัว
ตอนนั้นเราอาจปวยหนักอยูในระยะสุดทาย หรือ
นอนติดเตียงทีโ่ รงพยาบาล หรือหนักกวานัน้ อาจ
จะเปนทีไ่ หนสักแหงในปา การทีเ่ ราซอมบอยๆ จะ
ชวยใหใจเราพรอมเผชิญกับความตายมากขึ้น ไม
ตื่นตระหนก
ประโยชนขอที่ ๒ ไดตรวจสอบสิ่งที่ตนไดละเลยไป
การซอมตายจะวาไปแลว เปนการทําเช็กลิสต
หรือตรวจสอบตัวเองวา เราผานตรงไหนแลวบาง
เชน สมมติวาเรื่องทรัพยเราผาน เรื่องงานเรา
ผาน เรื่องพอแมเราผาน แตเรื่องลูกเรายังไมผาน
การรูว า เรายังไมผา นตรงไหนเปนเรือ่ งดี ดีอยางไร
...ดีตรงที่เราจะไดเตรียมตัวเองใหมีความพรอม
มากขึ้นในเรื่องนั้น บางคนติดเรื่องทรัพย เพราะ
วายังไมไดทําพินัยกรรม เมื่อรูเชนนี้ ก็จะไดรีบไป
ทําพินัยกรรม
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มีหลายเรือ่ งทีเ่ รารูท งั้ รูว า ควรทํา แตกม็ กั จะ
ผัดผอน เชน การทําพินัยกรรม หลายคนผัดผอน
เพราะคิดวายังมีเวลา หลายคนรูวาควรมีเวลา
ใหกับพอแม ไปเยี่ยมทาน พาทานไปเที่ยว ดูแล
ทาน แตก็ผัดผอนไมทําเสียที บางคนรับปากจะ
พาภรรยาไปเที่ยวยุโรป ฉลองแตงงานครบ ๒๐ ป
สุดทายก็ผัดไปเรื่อย แตเมื่อเรามาเจริญมรณสติ
แลว รูวายังติดตรงนี้ ยังตายไมได เพราะยังไมได
ทําสิ่งเหลานี้ เมื่อรูแลวก็ควรจะรีบไปทําเสีย
บางคนอยากจะขอโทษเพื่อนสนิทคนหนึ่ง
แตก็ผัดผอน แตพอมาเจริญมรณสติ ก็รูวายังตาย
ไมไดเพราะยังไมไดขอโทษเขาเลย เมื่อรูอยางนี้
แลวก็ควรรีบไปขอโทษเขาเสีย บางคนเห็นวาการ
ปฏิ บั ติ ธ รรมเป น สิ่ ง ที่ ดี แต ก็ ผั ด ผ อ นไปเรื่ อ ย
พอมาเจริญมรณสติ ก็รูสึกเสียใจ ครํ่าครวญวา
“ฉันยังตายไมไดนะ ฉันยังทําความดีไมพอ ฉันยัง
ไมไดปฏิบัติธรรมเลย” เมื่อรูเชนนี้ ก็ควรรีบไปทํา
ความดีใหมากขึ้น หรือปฏิบัติธรรม พูดงายๆ คือ
การเจริญมรณสติ ชวยใหเราขวนขวายในสิ่งที่
เราชอบผัดผอน
ประโยชนขอ ที่ ๓ ปลอยวางได ในสิง่ ทีท่ าํ เต็มทีแ่ ลว
การเจริญมรณสติทําใหเรารูวา เรายังติด
เรือ่ งอะไร และตองรูจ กั ปลอยวางสิง่ นัน้ ทําใหเรา
เห็นถึงความจําเปนในการปลอยวางในสิ่งที่ชอบ
ที่ยึดติด พอแมหลายคนไมวาทําดีกับลูกเพียงใด
ไมเคยรูสึกพอสักที ยังหวงลูกอยู แตเมื่อถึงเวลา
ที่จะตองตาย ก็ตองพรอมปลอยวาง บางคนหวง
งาน แตทําเทาไหร งานก็ไมหมดสิ้นเสียที หาก
ใจยังหวงงานอยู ควรตองฝกใจปลอยวางใหได
ไมเชนนั้นก็จะตายไมสงบ
บางคนยอมรับวายังตัดใจไมได ยังปลอยวาง
ไมได ไมวาเรื่องลูก พอแม คนรัก หรืองานการ
ก็ใหรูวา นี้คือจุดออนของเรา นี่คือการบานของเรา
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ที่ จ ะต อ งไปทํ า ฝ ก ใจปล อ ยวางลู ก ให ม ากขึ้ น
ปลอยวางพอแมใหมากขึ้น ปลอยวางงานใหได
อยางไรก็ตาม การปลอยวางจะเกิดขึ้นไดงาย
เมือ่ เราทําเต็มทีแ่ ลว เชนทําดีกบั คนรักอยางถึงทีส่ ดุ
ถาเราใหเวลากับพอแม หรือลูกอยางเต็มที่ ทํางาน
อยางใสใจ ถึงเวลาจะปลอยวาง ก็จะปลอยวาง
ไดงาย
มีพอ คาคนหนึง่ ทําดอกไมกระดาษ ขายดีมาก
จนกระทัง่ ตองขยายโรงงานใหใหญขนึ้ เขากูเ งินมา
หลายสิบลานเพื่อขยายกิจการที่กําลังไปไดดี แต
ไมนานก็พบวาตัวเองเปนมะเร็ง หมอบอกวาอยูไ ด
ไมเกิน ๖ เดือน เขาหนักใจเลยเพราะวามีหนี้สิน
หลายสิบลาน ถาตัวเองตาย ลูกก็ตองแบกรับหนี้
กอนใหญ ทัง้ ทีอ่ ายุแค ๒๐ ป ดวยความเปนหวงลูก
สงสารลูก เขาจึงฝกลูกใหมีความสามารถในการ
ทําธุรกิจแทนพอ พาลูกไปพบกับซัพพลายเออร พา
ไปพบกับลูกคาคนสําคัญๆ และบอกเทคนิคตางๆ
มากมาย เพื่อวาเมื่อตัวเองตาย ลูกจะสามารถ
สืบทอดกิจการได และปลดเปลื้องหนี้สินใหหมด
ไปไดในที่สุด เขาทุมเทในการสอนลูกอยางเต็มที่
ทั้งที่รางกายแยลงไปเรื่อยๆ
วันหนึ่งเพื่อนสนิทถามเขาวา “ถาหากวันหนึ่ง
แกปวยหนัก แลวพบวาลูกทํากิจการไดไมดี ไมเกง
เหมือนแก จะทําอยางไร” เขาตอบวา “ถึงตอนนัน้
ก็ตวั ใครตัวมันแลวละ” คือเขาพรอมจะปลอยวาง
แลว เพราะวาไดทําเต็มที่แลว พอทําเต็มที่ เราก็
จะปลอยวางไดงาย
การเจริญมรณสติ ถาเราทําถูก ทําเปน จะชวย
ให เ ราขวนขวายทํ า ในสิ่ ง ที่ ช อบผั ด ผ อ น ขณะ
เดียวกันก็ชวยใหเราปลอยวางในสิ่งที่ชอบยึดติด
ประโยชนขอที่ ๔ ปลอยวางทุกขได
ที่จริงแลวสิ่งที่เรายึดติด ไมไดมีแคสิ่งที่ให
ความสุขกับเรา เชน ลูก พอแม และทรัพยสมบัติ

แมแตสิ่งที่ทําความทุกขใหกับเรา เราก็ยึด เชน
ความโกรธ ความกลัว ความรูสึกผิด การเจริญ
มรณสติจะทําใหเราตระหนักวา เรายังมีความยึดติด
ในเรื่องนี้ไหม
หากยังมีความโกรธ จะปลอยวางได ดวยการ
ใหอภัย สวนความรูส กึ ผิด ก็ปลอยวางหรือปลดเปลือ้ ง
ไดดว ยการขอโทษคนทีเ่ ราเคยลวงเกินหรือทําราย
เขา หรือไมก็กลับไปคืนดีกับเขา ถาเราทําไดจน
ไมมีอะไรคางคาใจ พอถึงเวลาที่จะตายจริงๆ เรา
ก็ตายไดอยางสงบ
ประโยชนขอที่ ๕ สุขไดงาย ไดทันที
อย า งไรก็ ต าม การเจริ ญ มรณสติ ไ ม ไ ด มี
ประโยชนเพียงแคเตรียมใจเราใหพรอมที่จะตาย
อยางสงบเมื่อวันนั้นมาถึงเทานั้น ประโยชนที่
จะไดอกี ประการหนึง่ คือทําใหเรามีความสุขไดงา ย
ในปจจุบัน
การทํ า ให เ ราพร อ มตายอย า งสงบ เป น
อานิสงสที่อาจจะเกิดขึ้นอีก ๒๐-๓๐ ปขางหนา
ก็ได แตวาถาเราขวนขวายในสิ่งที่ชอบผัดผอน
และปลอยวางในสิ่งที่เรายึดติด แมจะยังไมตาย
ยังมีสุขภาพดี เราก็จะมีความสุขใจไดงาย เชน
ถาเราเริ่มขวนขวายปฏิบัติธรรมมากขึ้น เราก็
จะมีความสุขเดี๋ยวนี้เลย ถาเราใหเวลากับพอแม
มากขึน้ ใสใจทาน มีปากเสียงกับทานนอยลง ดูแล
ทานมากขึ้น ความสัมพันธระหวางเรากับพอแม
ก็ดีขึ้น เราก็จะมีความสุขเดี๋ยวนี้เลย ไมตองรอให
ถึงวันที่จะสิ้นลม
ถาเราใหเวลากับลูก ไมใชใหแตเงิน ความ
สัมพันธระหวางเรากับลูกดีขึ้น ความสุขก็เกิดขึ้น
กับเราทันทีเลย ถาเรารีบขวนขวายทําพินัยกรรม
เราก็สบายใจ โปรงโลง ถึงแมวาเอาเขาจริงๆ เรา
อาจจะตายในอีก ๑๐ ปขา งหนา แตถา เราทําวันนี้
เราก็สบายใจตัง้ แตวนั นีเ้ ปนตนไป ชวยใหเราอยู
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อยางมีความสุขมากขึ้น ไมใชแคตายสงบ เมื่อวันนั้น
มาถึงเทานั้น
เชนเดียวกัน ถาเรารูจักปลอยวางในสิ่งที่
ชอบยึดติด เราก็จะมีความสุขไดงาย ทุกวันนี้
ความทุกขใจกอนใหญเกิดจากการยึดติด หาก
เรายึดติดทรัพย พอเงินหาย ถูกโกงเราก็กลุม
แทนที่ จ ะเสี ย เงิ น อย า งเดี ย ว เราก็ เ สี ย ใจและ
เสียสุขภาพดวย เวลางานการมีอุปสรรคก็โกรธ
กราดเกรี้ยวกับผูคนมากมาย โกรธเพื่อนรวมงาน
ไมไดเสียแตงาน สัมพันธภาพก็เสียดวย เวลาใคร
พูดไมถูกหูเราก็โกรธ เก็บเอามาคิด คิดซํ้าคิดซาก
จนนอนไมหลับ แตถาเราฝกปลอยวางอยูเสมอ
เราจะมีความสุขไดงายขึ้น เปนทุกขนอยลง
ทีแรกเราฝกปลอยวางเพื่อจะไดตายสงบ
แตผลที่เกิดขึ้น คือมันชวยใหเราอยูอยางมีความสุข
มากขึ้น ประโยชนเกิดขึ้นทันทีที่เราทํา เพราะ
ฉะนั้นเอาเขาจริงๆ ถาเราเตรียมตัวตายใหเปน
ด ว ยการรู  จั ก ปล อ ยวางในสิ่ ง ที่ ช อบยึ ด ติ ด
ขวนขวายในสิ่งที่ชอบผัดผอน มันไมใชแคทําให
ตายสงบ แตยังทําใหเราอยูสบายดวย เจออะไร
มากระทบ ก็ปลอยวางงาย ไมแบกเอาไว
ประโยชนขอที่ ๖ ปญหาอื่นใด เล็กลงพลัน
สตี ฟ จ็ อ บส เคยกล า วว า “เกื อ บทุ ก สิ่ ง
ทุกอยาง ไมวาจะเปนความคาดหวัง ความภูมิใจ
ความกลั ว การหน า แตก และความผิ ด พลาด
ทัง้ หลาย ลวนไมมคี วามหมายอะไรเลย เมือ่ เทียบ
กับความตาย” เขากําลังบอกเราวา เวลาเขามี
ความทุกข เมือ่ เกิดความรูส กึ ดังกลาว มันจะกลาย
เปนเรื่องเล็กนอยไปเลย เมื่อนึกถึงความตายของ
ตน เขายังกลาวอีกวา “การระลึกถึงความตาย
เป น วิ ธี ที่ ดี ท่ี สุ ด ที่ ผ มรู  ช ว ยให ห ลุ ด พ น จาก
บวงความคิด เราไมมีอะไรตองเสีย เราทุกคน
เปลาเปลือยกันอยูแลวครับ”
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มรณสติเปนเครื่องมือที่ชวยใหเราปลอยวาง
ไดงายขึ้น เวลาเราเสียใจที่รถหาย ถูกโกงเงิน พอ
เรานึกถึงความตายขึน้ มา เราจะรูส กึ เลยวาปญหา
เหลานี้เปนเรื่องเล็ก ปญหาใดๆ ก็ตามที่เราคิดวา
เปนเรื่องใหญโต เชน งานลมเหลว เพื่อนผิดนัด
ตกเครื่องบิน ทุกปญหาจะกลายเปนเรื่องเล็ก
เมื่อนึกถึงความตายของเรา
ถายังกลุมใจที่เงินหาย รถถูกขโมย ลองคิด
ในแงนี้ก็ไดวา ปญหาแคนี้เรายังไมผานเลย ถาถึง
เวลาจะตาย เราจะผานมันไดอยางไร เพราะวา
เมื่อเราตาย มีเงินเทาไรก็หมด มีรอยลานก็หมด
รอยลาน เวลาเกิดไฟไหม อยางนอยเรายังเหลือ
ที่ดิน ลูกหลาน และเงินในธนาคารก็ยังอยูครบ
แตถาเราตายเมื่อไร สูญเสียทุกอยาง ไมเหลือ
อะไรเลยสักอยาง การคิดแบบนี้จะชวยใหเรา
ครํ่าครวญเสียใจนอยลง ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น
หรือมองวาเปนสิ่งดีมีประโยชนดวยซํ้า เพราะ
เปนแบบฝกหัดที่ชวยใหเราปลอยวาง รับมือกับ
ความตายในวันหนาไดดีขึ้น
เหลานี้เปนประโยชนของการเจริญมรณสติ
ทําใหเราปลอยวางไดงา ยขึน้ มีชวี ติ ทีผ่ าสุก แมจะ
มีความผันผวนปรวนแปรเกิดขึ้นก็ตาม
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พระศาสนโศภน (แจม จตฺตสลฺโล) เขียน
กลอนใหขอคิดไวดีมากวา
“ระลึกถึง ความตาย สบายนัก
มันตัดรัก หักหลง ในสงสาร
บรรเทามืด โมหันธ อันธการ
ทําใหหาญ หายสะดุง ไมยุงใจ”
ระลึกถึงความตายสบายนัก ตรงที่ทําใหเรา
มีความสุขไดงายขึ้น เพราะรูจักปลอยวาง ทําให
ชีวิตเราดีขึ้น เพราะเรารูจักขวนขวายในสิ่งที่ชอบ
ผัดผอน
ประโยชนขอ ที่ ๗ ทําดีกบั เขา ดัง่ พบกันครัง้ สุดทาย
ที่จริงยังมีอานิสงสอีก ๒ ขอที่มีประโยชน
มาก คือถาเราระลึกถึงความตายเสมอ แลวนํา
ไปใชในการปฏิสัมพันธกับผูคน เราจะมีความ
สัมพันธที่ราบรื่นมากขึ้น เชน เวลาเราเจอใคร
ลองคิดสักนิดวา นีอ่ าจเปนการเจอกันครัง้ สุดทาย
เราจะปฏิบัติตอเขาดีขึ้น ใสใจความรูสึกของเขา
ไมเอาแตใจตัว ไมวาผูนั้นเปนคนไกลตัว หรือคน
ใกลตัว อยางเชน พอ แม ลูก
มีหนุม คนหนึง่ มักมีเรือ่ งระหองระแหงกับแม
แตพอมาฝกเจริญมรณสติ เขาจะเตือนตัวเอง
อยูเสมอเวลาอยูกับแมวา ใหปฏิบัติกับแมเหมือน
กับวาวันนี้เปนวันสุดทายของเรา เขาพบวามัน
ชวยเขาไดมาก ทําใหเขานุม นวลออนโยนกับแม
มากขึน้ เถียงแมนอ ยลง ฟงแมมากขึน้ ถาเราลอง
ปฏิบัติดวยความคิดแบบนี้กับใครก็ตาม อาตมา
เชือ่ แนวา เราจะมีเรือ่ งทะเลาะเบาะแวงกันนอยลง
จะใสใจกันมากขึ้น
เพราะเรามักมองขามความจริงขอนี้ บางครัง้
จึงเกิดความเจ็บปวดขึ้นมาในชีวิต เรียกวาเปน
โศกนาฏกรรมก็ได มีพยาบาลคนหนึ่งสนิทกับ
นองชายมาก เชาวันจันทร นองชายวัยรุนมาหา
พี่สาวที่โรงพยาบาล เชาวันนั้นเธอวุนมาก แต

นองชายก็มานัวเนียจนพีส่ าวรําคาญ จูๆ นองชาย
พูดขึ้นมาวา “พี่รักผมไหม” ตอนนั้นพี่สาวกําลัง
ยุงกับงาน ไมมีอารมณคุยกับนอง แถมรําคาญ
ดวยซํ้า จึงไลนองกลับบาน นองก็เชื่อฟงพี่สาว
ขี่มอเตอรไซคกลับบาน แตไมถึงบาน ก็เกิดอุบัติเหตุ
เสียชีวิตกลางทาง พอพี่สาวรูขาว เธอทรุดเลย
เธอไมไดเสียใจทีน่ อ งชายตายเทานัน้ แตยงั รูส กึ ผิด
ดวย ที่พูดไมดีกับนองชายกอนที่เขาจะเสียชีวิต
เธอจะรูสึกดีขึ้น ถาประโยคสุดทายที่นองชาย
ไดฟงจากเธอ เปนคําพูดที่ดีกวานี้
ทําไมเธอพูดเชนนั้นกับนองชาย เพราะ
เธอคิดวาเดี๋ยวก็มีเวลาคุยกันที่บาน แตหากเธอ
ไดคดิ วา การพูดคุยทีโ่ รงพยาบาลตอนนัน้ อาจเปน
การคุยครั้งสุดทายของเธอกับนองชาย เธอก็จะ
พูดดีกับนองอยางแนนอน ไมใชอารมณกับเขา
แตเปนเพราะเธอไมไดคิดแบบนั้น สิ่งที่เธอพูด
กับนองจึงกลายเปนปมที่ติดคางใจ เวลาผานไป
หลายป เธอก็ยังรูสึกผิดที่พูดกับนองแบบนั้น
อีกรายหนึ่งเปนนักธุรกิจหญิง ขณะที่กําลัง
ติดพันอยูกับงาน ไดมีโทรศัพทมาจากญาติสนิท
นํ้าเสียงของญาติไมดีเลย เพราะมีความกลัดกลุมใจ
ญาติพยายามคุยกับเธอ แตเธอกําลังวุนกับงาน
จึงไมอยากคุยดวย ญาติถามวาเย็นนี้มาหาเธอ
ไดไหม แตเธอตัดบทไปดวยการบอกวา “ฉันไมมี
เวลา” แลวก็วางหู เชาวันรุงขึ้น เธอไดทราบวา
ญาติคนนั้นฆาตัวตาย เธอเสียใจมาก เธอมั่นใจ
เลยวา ถาใหเวลาพูดคุยกับญาติคนนั้น หรือวาให
เขามาหาเธอ ญาติจะไมรูสึกแยจนฆาตัวตาย ถาเธอ
เตือนตนสักหนอยวา การคุยกับญาติครั้งนั้น อาจ
เปนการคุยครัง้ สุดทาย เธอคงจะไมตดั บทแบบนัน้
เธอคงจะพูดดีๆ กับญาติ และอาจชวยใหญาติ
คนนั้นไมฆาตัวตาย แตเปนเพราะเธอไมไดคิด
แบบนั้น เธอจึงพูดไปตามอารมณ ญาติคนนั้นพอ
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หาคนคุยดวยไมได จึงฆาตัวตายในที่สุด
การเจริญมรณสติดวยการตระหนักอยูเสมอ
วาคนที่เราคุยดวย พบปะดวย เราอาจจะไมได
คุยหรือพบเขาอีก การพบกันวันนี้อาจเปนการ
พบกันครัง้ สุดทาย การตระหนักจะชวยใหความ
สัมพันธของเรากับเขาดีขนึ้ ไมเผลอทําสิง่ ทีต่ อ ง
เสียใจในภายหลัง
มีอกี รายหนึง่ เปนพยาบาล เธอเปนคนพัทลุง
ตอนเด็กๆ พอแมไมคอยมีเวลาเลี้ยงเธอ เพราะ
ทํางานคาขาย เธอจึงอยูกับยาย ยายเลี้ยงเธอมา
ตั้งแตเล็กจนโต กระทั่งเธอไปเรียนพยาบาลตอที่
จังหวัดซึง่ ไกลบาน เมือ่ เรียนพยาบาลจบถึงไดกลับ
มาทํางานที่บานเกิด จึงไดใกลชิดยายอีกครั้งหนึ่ง
แต ก็ ไ ม ไ ด มี เ วลาอยู  กั บ ยายเท า ไร เพราะว า
งานเยอะ ออกไปทํางานแตเชากลับบานก็คํ่า
บางวันก็ดึก จึงไมคอยไดคุยกับยายเทาไร
วั น หนึ่ ง ยายป ว ย เธอพายายไปรั ก ษาที่
โรงพยาบาลของเธอ ทําใหมเี วลาดูแลยายมากขึน้
ถึงจะไมมาก แตเธอก็ดีใจที่ไดมีเวลาตอบแทน
บุญคุณของยาย วันหนึ่งยายพูดขึ้นมาวา “ยาย
อยากเห็นสะพานขามทะเลนอยที่เพิ่งสรางเสร็จ
พายายไปดูหนอย” เธอตอบวา “ไดเลยยาย แต
เสารอาทิตยนี้หนูไมวางนะ เพราะวาตองไปชวย
งานรับปริญญาของเพื่อน ไวอาทิตยหนาแลวกัน
หนูจะพายายไป” พอถึงเย็นวันอาทิตย ปรากฏ
วายายมีอาการหนักตองเขาหองไอซียู หลังจาก
นั้นยายก็ทรุดหนัก จนกระทั่งเสียชีวิต เปนอันวา
เธอไมไดพายายไปดูสะพานใหม เธอเสียใจมาก
เพราะยายก็ไมเคยขออะไรจากเธอเลย มีเพียง
ครั้งนี้ที่ยายขอใหเธอพาไปทะเลนอย ซึ่งอยูหาง
จากโรงพยาบาลแค ๒๐ กิโลเมตรเทานั้น ถาเธอ
รีบทําใหยายทันที ไมตองรออาทิตยหนา เธอก็คง
ไมรูสึกผิด แตเปนเพราะเธอไมทันคิดวา เวลา
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ของยายเหลือนอยแลว เธอจึงเลือกไปชวยงาน
รับปริญญาของเพื่อนกอน หากเธอตระหนักวา
อะไรๆ ก็เกิดขึ้นไดกับยาย ยายอาจจะจากไป
วันนี.้ ..วันพรุง เธอก็คงจะรีบทําตามคําขอรองของ
ยายทันที ซึ่งถาเธอทํา ก็จะไมรูสึกผิดติดคางใจ
นานนับสิบปอยางนี้
ผูคนเกิดความทุกข มีปมติดคางในใจ เพราะ
ไมไดเฉลียวใจวา คนที่ตนรักอาจไปวันนี้...วันพรุง
จึงไมไดทาํ ในสิง่ ทีส่ มควร กลับทําในสิง่ ทีไ่ มสมควร
เมื่อรูอยางนี้แลว จึงควรเตือนตนเสมอวา คนที่
เราพบปะหรื อ พู ด คุ ย ในวั น นี้ วั น หน า เราอาจ
ไมไดพบเขาอีก จึงควรทําดี พูดดีกับเขาเสียแต
วันนี้ หากอยากจะชวยเขา ทําอะไรใหเขา ก็รบี ทํา
อยาผัดผอน ใหรีบทําเดี๋ยวนี้ อยาผัดผอน คําวา
“เดี๋ยวนี้” กับ “เดี๋ยวกอน” มันใกลกันมาก แต
สงผลตางกันไกลมาก
ประโยชนขอที่ ๘ เห็นคุณคาของสิ่งที่ตนมีอยู
นอกจากนี้ การเจริญมรณสติยังชวยเตือนใจ
ใหเราเห็นคุณคาของสิ่งที่มีดวย ซึ่งชวยใหเรามี
ความสุขไดงายขึ้น สังเกตไหม คนทุกวันนี้ไมคอย
เห็นคุณคาของสิ่งที่ตนมี แตกลับเห็นคุณคาของ
สิ่งที่ตนยังไมมี ทุกวันนี้เรามีอะไรมากมาย แตก็
ไมมีความสุข เราคิดวาเราจะมีความสุข ก็ตอเมื่อ
ไดสงิ่ ใหม ซึง่ เปนสิง่ ทีเ่ รายังไมมี ไมวา เปนกระเปา
ใบใหม โทรศัพทเครื่องใหม รถคันใหม หรือบาน
หลังใหม สิ่งที่เราไมมีนั้น ดูมีเสนหเสมอ สวน
สิ่งที่เรามีนั้น เรากลับไมคอยเห็นความสําคัญ
เทาไร จะเห็นคุณคาก็ตอเมื่อมันสูญหายหรือ
เสียไปแลว นาฬกา แวนตา ที่เราใชอยูทุกวัน
เราไมคอยเห็นคาของมัน อยากไดอันใหมดวยซํ้า
แตพอมันหายไป หรือเสียไปเมือ่ ไร ถึงตอนนัน้ เรา
ถึงจะเห็นคาของมัน
ตอนที่เรายังมีตามองเห็น เรามีหูไดยิน เรา
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มีอาการครบ ๓๒ เดินเหินไปไหนมาไหนได คน
ส ว นใหญ ไ ม ค  อ ยเห็ น ว า เป น สิ่ ง ที่ มี ค  า ต อ เมื่ อ
ตาบอด หูหนวก อัมพฤกษ อัมพาตแลว ถึงคอย
เห็นคุณคาของสิ่งเหลานั้น นอยคนจะเห็นคุณคา
ของการที่เรามีลมหายใจปกติ แตพอปวยตองใช
เครื่องชวยหายใจ หรือเปนถุงลมโปงพอง ถึง
ตอนนี้พรอมจะทุมเทเงิน ๑๐ ลาน ๑๐๐ ลาน
เพื่อใหกลับมาหายใจไดเหมือนเดิม คําถามคือ
ทําไมเราตองรอใหสูญเสียสิ่งเหลานี้ไปกอน ถึง
คอยมาเห็นคุณคาของมัน ทําไมไมเห็นคุณคา
ขณะที่มันยังอยูกับเรา แตถาเรานึกถึงความตาย
อยูเสมอ ระลึกถึงวาสิ่งที่เรามีวันนี้ อาจจะตอง
สูญเสียไปวันหนา การคิดแบบนี้จะชวยเตือนใจ
ใหเราเห็นคุณคาสิ่งที่เรามีในวันนี้ทันที
ถานึกวาสักวันเราจะตาบอด เราจะหายใจ
ไมคอยได เราจะเปนอัมพฤกษ อัมพาต แลวเรา
จะรูสึกขอบคุณ ที่เรายังมีตามองเห็น ลมหายใจ
สะดวก ขาแขนเปนปกติ เดินเหินไดสะดวก ไมเปน
อัมพฤกษ อัมพาต ไมพิการ มรณสติจะชวยทําให
เราตระหนักวา สิ่งที่เรามีวันนี้ วันหนาเราอาจจะ
ไมมี เพราะฉะนัน้ จึงเตือนใจใหเราเห็นคุณคาของ
สิ่งเหลานี้

มีผหู ญิงคนหนึง่ เธอบอกวา ทุกเย็นทีส่ ามีและ
ลูกกลับมาบานกินขาวพรอมหนากัน แคนี้เธอก็
มีความสุขแลว สุขมากดวย เธอขอบคุณทุกสิ่ง
ทุ ก อย า ง ที่ ทํ า ให มี ช  ว งเวลาอย า งนี้ เธอไม
ตองการอะไรแลว แคนเี้ ธอก็มคี วามสุขแลว เพราะ
อะไร เพราะเธอไมแนใจวา พรุงนี้เธอจะมีโอกาส
เจอหนาสามีและลูกหรือไม พรุง นีใ้ ครจะมีอนั เปน
ไปหรือเปลา พอคิดแบบนี้เธอจึงขอบคุณที่สามี
และลูกมากินขาวพรอมหนา
ความสุขของเธอเปนเรื่องงายมาก ไมตอง
มี อ ะไรใหม ๆ เข า มาก็ ไ ด ไม ต  อ งมี ร ถคั น ใหม
มีบา นหลังใหม มีทดี่ นิ แปลงใหม หรือวาไดเลือ่ นขัน้
เลื่อนตําแหนง แคมีอยางที่เธอมีอยูตอนนี้ ก็มี
ความสุขแลว คนสวนใหญไมคอยเห็นคุณคาของ
สิ่งที่ตนมี แตผูหญิงคนนี้เห็น เพราะเธอตระหนัก
วาสิ่งที่มีวันนี้ วันหนาอาจจะไมมีก็ได การเจริญ
มรณสติ หากทําเปน เราจะมีความสุขไดงายๆ

แนวทางเจริญมรณสติที่ถูกตอง
อยางไรก็ตาม อาตมาอยากยํ้าวา หากจะ
เจริญมรณสติก็ตองทําใหถูก เพราะถาทําไมถูก
อาจเกิดความรูสึกหดหูใจก็ได
การเจริญมรณสติทถี่ กู ตองนัน้ มี ๒ สวนดังนี้
สวนแรก คือการตระหนักถึงความจริงวา เรา
ทุกคนตองตาย อันนี้แนนอนเลย แตวาในความ
แนนอนก็เต็มไปดวยความไมแนนอน คือไมรูจะ
ตายเมื่อไร
ถานักเรียนรูวาตองสอบ แคนี้ก็หนักใจแลว
นะ แตอยางนอย ถารูวาสอบเมื่อไรก็ยังดีใชไหม
แตในชีวิตจริงเราไมรูจะสอบเมื่อไร ความตาย
คือบททดสอบหรือการสอบครั้งสุดทาย แครูวา
มีการสอบแบบนี้ ก็ชวนใหหนักใจแลว แตเมื่อ
ไมรูวาจะสอบเมื่อไร ยิ่งหนักใจเขาไปใหญ ความ
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ไมแนนอนของความตาย หมายความวา เราอาจ
จะตายในอีก ๓๐ ปขา งหนาก็ได อาจจะตายปหนา
ก็ได หรืออาจจะตายพรุงนี้ก็ได
สวนทีส่ อง คือถาเกิดวาเราจะตายพรุง นี้ หรือ
ตายเร็วๆ นี้ หรืออีกหนึ่งปขางหนา ใหถามตัวเอง
วา เราพรอมหรือยัง พรอมตายไหม เราจะพรอม
หรือไมขึ้นอยูวา
๑) เราทําดีมาพอหรือยัง
๒) หนาที่ที่เรามี เราทําเสร็จสิ้นหรือยัง
๓) เราพรอมจะปลอยวางทุกสิ่งหรือไม
ทั้ง ๓ ขอนี้สําคัญนะ ถาเราเจริญมรณสติ
โดยนึกถึงแตวาเราตายแน แตไมไดถามตัวเอง
ในสวนทีส่ อง เราจะรูส กึ หดหูไ ดงา ย แตถา ถามแลว
ตอบวาเรายังไมพรอม คือยังทําความดีไมมากพอ
หนาที่ที่ควรทําก็ยังคั่งคาง และยังไมพรอมจะ
ปลอยวางทุกสิ่ง ก็จะเกิดความรูสึกกระตือรือรน
ความขวนขวายทีจ่ ะทําสิง่ นัน้ ใหแลวเสร็จ ภาษา
บาลีใชคําวา สังเวช สังเวชในความหมายนี้เปน
สิ่งดี ทําใหเรงรีบขวนขวายในธรรม เปนกุศล แต
พอคํานีก้ ลายมาเปนสังเวชในภาษาไทย กลับแปล
วา ความสลดหดหู ซึ่งเปนอารมณอกุศล
ที่เราไปสังเวชนียสถาน ไมใชไปเพื่อใหเกิด
ความสลดหดหู แตไปเพื่อกระตุนเตือนใหเรา
เรงรีบปฏิบัติธรรม เกิดความกระตือรือรนที่จะ
ทําความเพียร ไมปลอยเวลาใหเปลาประโยชน
เพราะฉะนั้นเวลาเราเจริญมรณสติ ขอใหมีครบ
ทัง้ ๒ สวน คือสวนทีห่ นึง่ เปนเรือ่ งความจริงของ
ชีวติ ทีไ่ มมใี ครหนีพน สวนทีส่ อง เปนสิง่ ทีค่ วรทํา
ถายังไมไดทํา ก็ใหเรงรีบทําเสีย

วิธีเจริญมรณสติ ในชีวิตประจําวัน
การเจริญมรณสติทาํ ไดหลายแบบ ไมใชวา จะ
ตองมาซอมตายกอนนอนเทานั้น เวลาเราไปงาน
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ศพ ไปเยี่ยมคนปวย ก็เจริญมรณสติได
วิ ธี ที่ อ าตมาใช บ  อ ย คื อ เวลาเดิ น ทาง
พยายามนึกอยูเสมอวา นี่อาจจะเปนการเดิน
ทางครัง้ สุดทาย รถอาจจะชน เครือ่ งบินอาจจะตก
ก็ได เมื่อนึกเชนนี้ก็มาดูใจตัวเองวาเปนอยางไร
ใจกระเพื่อมไหม พรอมยอมรับความตายหรือไม
ถามใจตัวเองวาพรอมจะปลอยวางทุกอยางหรือเปลา
หรือจะวางใจอยางไร หากรถกําลังชน เครื่องบิน
กําลังตก พวกเราลองทําแบบนีด้ กู ไ็ ด จินตนาการ
วา หากเหตุรายกําลังจะเกิดขึ้นอีกไมกี่วินาที
ขางหนา เราจะเอาใจไปไวที่ไหน อยูที่ลมหายใจ
นึกถึงพระพุทธเจา หรือสวดมนต ซอมแบบนี้บอยๆ
ก็ดีนะ หากวามันเกิดขึ้นจริง เราจะวางใจไดถูก
ทันทวงที
บางคนสงสั ย ว า คิ ด แบบนี้ เป น การแช ง
หรือเปลา เปนอัปมงคลไหม ถาหากวาเราซอม
แบบนี้แลว ทําใหเราไมประมาท ทําใหเราตื่นตัว
อยูเ สมอ ก็ไมถอื วาเปนอัปมงคล เปนมงคลเสียอีก
ในมงคลสู ต รซึ่ ง พู ด ถึ ง มงคล ๓๘ ประการ มี
ตอนหนึง่ กลาววา “อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ” แปลวา
ความไมประมาทในธรรมทั้งปวง เปนมงคล
อันสูงสุดประการหนึ่ง ถาเรานึกคิดแบบนี้แลว
เกิดความไมประมาทในชีวติ เกิดการเตรียมพรอม
เสมอ อยางนี้นับเปนมงคล ไมใชอัปมงคล เวลา
ขึ้นลิฟตสูงๆ ลองนึกบางวา ถาเกิดลิฟตคางจะ
ทําอยางไร ขับรถขึ้นทางดวนแลวเกิดรถพุงตกลง
มาขางลางจะทําอยางไร ทําอยางไรหมายถึงทําใจ
อยางไร นึกเอาไวบา ง จะทําใหเกิดความไมประมาท
ในชีวิต
อีกวิธีที่อาตมาใชบอย คือเวลาดูขาวหรือ
อ า นข า วเกี่ ย วกั บ อุ บั ติ เ หตุ แผ น ดิ น ไหว ภั ย
ธรรมชาติ หรือแมกระทั่งอาชญากรรม ลองนึกวา
ถามันเกิดขึ้นกับเรา เราจะทําใจอยางไร เตือนใจ
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วามันอาจจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไรก็ได สิ่งเหลานี้
เปนไปไดเสมอ นี่เปนการเจริญมรณสติในชีวิต
ประจําวัน

เมื่อถึงเวลานั้น “นึกถึงพระ ละทุกสิ่ง”
เรื่องการวางใจในยามเกิดเหตุราย หรือเมื่อ
ความตายมาถึง มี ๒ ขอทีอ่ าตมาจะพูดถึงอยูเ สมอ
คือ “นึกถึงพระ ละทุกสิ่ง” นึกถึงพระ หมายถึง
นึกถึงพระรัตนตรัย หรือจะนึกถึงบุญกุศลความดี
ที่ไดทําก็ได จากนั้นก็ปลอยวางทุกอยาง ไมวา
รางกาย ลูกหลาน คนรัก พอแม ทรัพยสมบัติ
งานการ ถึงตอนนั้นก็ตองปลอยทุกอยาง รวม
ทั้งความโกรธ ความรูสึกผิดติดคางใจ ปลอยวาง
ใหหมด จะช ว ยให จิ ต เป น กุ ศ ลและตายดี นี่
สําหรับคนทั่วไป
แตถาคนที่เจริญกรรมฐานเปนประจํา ก็อาจ
นอมจิตอยูก บั ลมหายใจ มีสติรอู ยูก บั ปจจุบนั เห็น
รูทันอารมณที่เกิดขึ้น ไมวาความรูสึกนึกคิดใดๆ
เกิดขึ้นก็วางใหหมด อยูกับปจจุบัน นี่สําหรับคน
ที่ปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะเจริญสติปฏฐาน
สวนคนที่ไมไดเจริญสติปฏฐาน ทําไมเปน
หรื อ ไม ถ นั ด ให นึ ก ๒ อย า งคื อ นึ ก ถึ ง พระ
ละทุกสิง่ หรือวาถาจะนึกอยางเดียวก็ได คือนึกถึง
พระพุทธเจา เห็นพระพุทธรูป เห็นพระพักตร
ของพระองค กําหนดจิตอยูตรงนั้น แลวอะไรจะ
เกิดก็เกิด
บางคนอาจจะชอบสวดมนต เพราะว า
นึกเปนภาพแลว นึกไมถนัด สวดมนตก็ชวยได
สวดมนตบทที่เราสวดอยูประจําจนคลอง เวลา
หนาสิว่ หนาขวาน นึกถึงบทสวดนัน้ ใจจะเปนกุศล
ความกลัวและความวิตกจะครอบงําไดนอยลง
สวดบทไหนก็ได ทีเ่ รารูส กึ เชือ่ มโยง ทีเ่ ราสามารถ
นอมจิตของเราใหแนบแนน บทอิติปโส หรือ

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ก็ได ขอสําคัญ คือสวดแลว
จิตเรานิง่ ไมแสสา ย อาจเปนบทสวดทีท่ าํ ใหระลึก
ถึงพระรัตนตรัย หรือดีกวานั้น คือบทสวดมนตที่
ทําใหเราตระหนักถึงสัจธรรมความจริงวา สิ่งทั้ง
ปวง ไมเที่ยง เปนทุกข ไมใชตัว ไมใชตน คือเห็น
พระไตรลักษณยิ่งดี
ในบางกรณี พระพุทธเจานอมใจผูปวยให
นึกถึงพระรัตนตรัย รวมทั้งศีลหรือความดีที่ได
บําเพ็ญ จากนัน้ ก็ทรงนอมใจใหมาพิจารณาสังขาร
วา เปนไตรลักษณ คือแทนทีจ่ ะนอมใจใหละทุกสิง่
ก็ใหพจิ ารณาวา สังขารเปนไตรลักษณ ไมสามารถ
ยึดมัน่ ถือมัน่ อะไรได หรือจะสวดบทอนัตตลักขณ
สูตรก็ได ความหมายชัดเจนแจมแจง บทสวด
อะไรก็ไดที่เรารูสึกเชื่อมโยงผูกพันแลวสวดคลอง
ไมใชกําลังจะตายอยูแลว แตนึกบทสวดไมคอยออก
เพราะตื่นตระหนกตกใจ อยางนี้ไมควรเลย

ความตายเปนที่สุดแหงความทุกข
ความทุกขของคนเรามี ๒ ขอใหญๆ คือ
พลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจ และประสบกับ
สิ่งที่ไมรักไมพอใจ ทั้ง ๒ ประโยคนี้คุนไหม เวลา
เราสวดทําวัตรเชาทุกครั้ง จะมี ๒ ประโยคนี้
ความทุ ก ข ข องคนเรา ทุ ก ข ใ จหรื อ ทุ ก ข ก ายก็
แลวแต ลวนวนเวียนอยูกับ ๒ เรื่องนี้
ความตายเปนที่สุดแหงความทุกข เพราะ
เปนที่สุดแหงความพลัดพราก ไมวามีเทาไร
ก็ ห มด อี ก ทั้ ง ยั ง เป น ที่ สุ ด ของการประสบกั บ
สิ่งที่ไมรักที่ไมพอใจ เชน ความเจ็บปวด ความ
เจ็บปวดที่เราเคยผานมาในชีวิต หนักเทาไรก็
ไมเทากับที่จะเจอตอนวาระสุดทาย เคยไดยิน
คําพูดที่วา “ตายเพราะทนพิษบาดแผลไมไหว”
ไหม ถาทนพิษบาดแผลไหว ก็ไมตาย แตเพราะ
ทนไมไหวจึงตาย ที่สุดของความเจ็บปวด คือ
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สิ่งที่จะตองเจอเมื่อความตายมาถึง

ฝกใจพรอมรับความเจ็บปวด
การเจริญมรณสติเปนการฝกใจใหปลอยวาง
ในสิ่ ง ที่ เ รารั ก และพอใจ แต เ ท า นั้ น ยั ง ไม พ อ
เราตองฝกใจพรอมเผชิญกับสิ่งที่ไมรัก ไมพอใจ
ดวย โดยเฉพาะความเจ็บความปวด
ความพลัดพรากสูญเสีย เปนแคครึ่งหนึ่ง
ของความตาย อีกครึ่งของความตาย คือการ
เจอความเจ็บปวด ดังนัน้ นอกจากการเตรียมใจ
รับมือกับความพลัดพรากสูญเสียในวาระสุดทาย
แลว เราตองฝกใจใหพรอมรับมือกับความเจ็บ
ความปวด เมื่อเวลานั้นมาถึงดวย
สิ่งที่ไมรักไมพอใจ ที่เราตองประสบในเวลา
จะตาย นอกจากความปวดแลว อีกอยางหนึง่ ก็คอื
ความไมแนนอนวาจะไปไหน สุคติหรือทุคติ แตวา
กอนจะถึงวันนั้น ตองฝกรับมือกับความเจ็บปวด
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เราจะรั บ มื อ ความเจ็ บ ปวดได อ ย า งไร
กรวดทีม่ นั ทิม่ ตําเทาขณะเดิน นับวาเล็กนอยมาก
เมื่อเทียบกับความเจ็บปวดตอนจะตาย ขนาด
ถอนฟนโดยไมใชยาชา ปวดแคไหนก็ยังเล็กนอย
กวาความปวดตอนจะตาย ใชไหม คนใกลตาย
เพราะโรคมะเร็ง หลายคนปวดมาก ขนาดมอรฟน
ยังเอาไมอยูเลย จึงทุกขทรมานมาก เมื่อรูเชนนี้
แลวก็อยาประมาท ฝกเอาไว อาตมาไมไดแนะนํา
ใหฝกถอนฟนโดยไมใชยาชานะ แตควรฝกอยูกับ
ความเจ็บความปวดทีละเล็กทีละนอย จนกระทั่ง
อยูกับมันไดโดยไมทุกขทรมาน
สิ่งนี้เปนทักษะสําคัญที่จะชวยใหเราไมทุกข
ทรมานเวลาใกลตาย จะทําอยางนั้นได ตองมี
สติ สมาธิ ปญญา เมตตา และศรัทธา เหลานี้
มีความสําคัญมาก เพราะเปนธรรมทีจ่ ะชวยใหเรา
รับมือกับความเจ็บปวดได คือแมกายทุกข แตใจ
ไมทกุ ข มีทกุ ขเวทนาก็จริง แตไมทกุ ขทรมาน

พระธรรมเทศนา

ความตายนากลัวหรือไม
พระดุษฎี เมธังกุโร ว ัดทุง่ ไผ่ ชุมพร

ในบรรดามารทั้งหา (คือ มัจจุมาร ขันธมาร
กิ เ ลสมาร เทวปุ ต ตมาร และอภิ สั ง ขารมาร)
ความตายนับเปนพญามารใหญ จนเรียกวา มัจจุราช
และยังมีเสนามารใหญนอย เชน ความแก (ชรา)
และความเจ็บไข (พยาธิ) เปนผูชวย คอยบั่นทอน
กําลังและความสุขของทุกชีวิต เปนการเตือนให
ตระหนักถึงอานุภาพของความตายที่ประกาศิต
ไววา ไมมีใครอาจหลีกพนไปได ไมวาจะเปน
พระราชา มหากษัตริยที่ยิ่งใหญ นักรบที่เกรียงไกร
อัครเศรษฐีที่มั่งคั่ง หรือนักปราชญศาสดาที่มี
ผูติดตามมากมายปานใด แตกระนั้น ก็ยังมีผูรู
ผูฉลาด สามารถใชปญญาเขาใจความจริง และ
นําความตายมาใชประโยชน ใหเกิดความเพียร
ความไมประมาท จนสามารถชนะความตายได
หมายความวา ความตายไมอาจทําใหจิตใจที่
ฝกฝนอบรมดีแลว ตองหวั่นไหว เปนทุกข เจาจุก
จมจอม ยอมแพแกมัจจุมารนั้นได!

ความตาย คืออะไร?
ความตาย คือการหมดสภาพความสามารถ
ในการทําหนาที่การงาน หรือใชการไดตามที่
ควรจะเปน เชน นาฬกาเดินไมได รถแลนไมได
แขนขาขยับไมได เรียกวา นาฬกาตาย รถตาย
แขนขาตาย รวมไปถึ ง ไร ส มรรถภาพทางเพศ
เรียกวากามตายดาน ภาวะการนั้นอาจเปนไป
ชั่วคราวแลวแกไขใหกลับคืนดี หรือบางครั้งก็ไม
อาจซอมแซมใหกลับใชการไดอีก บางทีตองทิ้ง
หรือนําไปแปรรูปดัดแปลงใชทําประโยชนอื่นตอ
ยังมีความตายอีกอยางหนึง่ คือถึงสิง่ นัน้ จะมี
แตก็เหมือนไมมี คือไมมีความหมาย ความสําคัญ
เชนเดิม เชน การตายไปจากใจของคนทั้งหลาย
ตายไปจากความสํานึกดีงาม ตายไปจากความ
ทรงจํารําลึกถึง ความตายอยางหลังนี้ลึกซึ้งกวา
อยางแรก
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ตายแลว ดูตรงไหน?
ในทางการแพทย เมื่อยังไมมีเทคโนโลยีซับซอน
ใชการวินิจฉัยอยางงายๆ ตามธรรมชาติ
๑. เมือ่ ไมมลี มหายใจ ทีเ่ รียกวา สิน้ ลมปราณ
เพราะชีวิตอยูไดตองมีลมหายใจหลอเลี้ยง ตอมา
ก็มีการผายปอด กลับฟนคืนได และมีเครื่องชวย
หายใจ
๒. เมือ่ หัวใจหยุดเตน ทีเ่ รียกวา สิน้ ใจ ตอมา
ก็มีการปมหัวใจ ดวยเครื่องมือ และการผาตัด
เปลี่ยนหัวใจ หรือหัวใจเทียม
๓. เมื่อสมองตาย เนื่องจากเชื่อวา สมอง
ตองอาศัยเลือดจากหัวใจและอากาศหลอเลี้ยง
เมื่อสมองตายจะไมอาจฟนกลับคืนไดอีก แม
ระบบอืน่ ๆ อาจทํางานอยูไ ดดว ยประสาทอัตโนมัติ
หรือเครื่องมือแพทยชวย ก็อยูอยางผัก ไมรูตัว
หรือมีสติสัมปชัญญะ
อยางไรก็ดี วงการแพทยสมัยใหม ยังรูเรื่อง
จิ ต และสมองไม ค รบถ ว นทั่ ว ถึ ง เมื่ อ เที ย บกั บ
ความรูในทางศาสนา และมีประสบการณทาง
จิ ต หลายอย า งที่ ว งการแพทย ยั ง อธิ บ ายไม ไ ด
จึ ง ต อ งตระหนั ก ถึ ง ความจํ า กั ด นี้ ด  ว ย และไม
ปดกัน้ ประสบการณ ภูมธิ รรม และภูมปิ ญ
 ญาทาง
ศาสนาตางๆ

ตายแลวไปไหน?
๑. บางคนตอบงายๆ วา ตายแลวก็ไปเผา
ไปฝง หรือทิ้งใหเสื่อมสลายไปเองตามกาลเวลา
และคิ ด ว า เมื่ อ หมดลมก็ ห มดเรื่ อ งหรื อ หมด
ทุกข ไมมีอะไรตองสนใจจดจํา หรือดําเนินตอ
ประโยชนที่จะได ก็เพียงแคกลายไปเปนปุย หรือ
อาจเปนภาระสิ้นเปลืองที่ตองทําพิธีกรรมทาง
ศาสนาใหผูตาย เพื่อเปนหนาตาเกียรติยศแกผูที่
ยังอยู ซึ่งหากทํามากไปไมเหมาะสม อาจนําไปสู
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ปญหา “คนตายขายคนเปน” หรือ “คนเปนขาย
คนตาย” ซึ่งก็เปนปญหาบางประการของสังคม
ที่ผานมา
๒. สําหรับผูท เี่ ชือ่ ในคําสอนทางศาสนาก็มคี ติ
ตางๆ กันไป เชน ในศาสนาที่เชื่อในพระเจาองคเดียว
(เช น ยิ ว คริ ส ต อิ ส ลาม) ก็ มี ค วามเชื่ อ เรื่ อ ง
โลกหลังการตาย แลวมีการกลับฟนคืนชีพเพื่อ
รั บ คํ า พิ พ ากษาจากพระผู  ส ร า ง มี ก ารรั บ โทษ
ในนรก และมีชีวิตนิรันดรในสวรรค ซึ่งอาจจะ
แตกตางจากทางพุทธศาสนา
ในลั ท ธิ ศ าสนาที่ เ ชื่ อ เรื่ อ งวิ ญ ญาณอมตะ
และการเวียนวายตายเกิด เชน ศาสนาฮินดู และ
วิญญาณนิยม มองเห็นการตายและเปลีย่ นภพภูมิ
เปนเหมือนการเปลี่ยนเสื้อผาชุดใหมของบุคคล
ที่มีอัตภาพเดิม และการเดินทางในแบบเวียน
เกิดเวียนตาย แบบชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน และวันพระ
มิไดมีหนเดียว ตองขัดเกลาตนจนบริสุทธิ์ และ
เขารวมใน ปรมาตมัน อันเปนสิ่งสูงสุด ที่เปน
จุดหมายปลายทาง
สําหรับพุทธศาสนา การตายไมใชจุดจบของ
ทุกสิ่ง ไมใชการพนทุกขแทจริง หรือ หมดลมก็
หมดเรื่องโดยอัตโนมัติ หากขึ้นอยูกับจิตใจที่ได
รับการฝกฝนอบรม หรือภูมจิ ติ ภูมธิ รรมนัน้ ๆ เปน
อยางไร ซึ่งมีรายละเอียดนาสนใจมาก

การแบงชั้น การตาย
เมื่อสิ่งที่สมมติวาเปนบุคคลตาย แมจะเปน
การตายของคนเหมือนกัน แตสมมติบัญญัติของ
สังคมก็ยงั ทําใหแตกตางกันไปได ดังจะเห็นไดจาก
การใชคาํ ในภาษาไทย มีระดับสูงตํา่ ของการเรียก
การตายตางกันไป ตามหลักการใชราชาศัพท อาทิ
- พระเจาแผนดิน ตาย เรียก สวรรคต หรือ เสด็จ
สูสวรรคาลัย
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- เจาประเทศราช ตาย เรียก ทิวงคต
- พระบรมวงศานุวงศ สมเด็จพระสังฆราช ตาย
เรียก สิ้นพระชนม
- เจานายชั้นหมอมเจา ตาย เรียก สิ้นชีพิตักษัย
- ขาราชการชัน้ ผูใ หญ ตาย เรียก ถึงแกอสัญกรรม
- ข า ราชการชั้ น รองลงมา ตาย เรี ย ก ถึ ง แก
อนิจกรรม
- คนทั่วไป ตาย เรียก ถึงแกกรรม
- พระภิ ก ษุ ส งฆ สามเณร ตาย เรี ย ก ถึ ง แก
มรณภาพ
- สัตวใหญ เชน ชาง ตาย เรียก ลม
- คําแสลง คําตลาด เรียกการตายวา ซี้ เดดสมอเร
มองเทง ลาโลกไปโดยไมสมัครใจ...
- ในขณะที่สํานวนเกา ใชคํากลางๆ ตามสภาวะ
วา ทํากาละ มรณะ จุติ...

อาการตาย แบบตางๆ
ยั ง มี ก ารจํ า แนกเรี ย กลั ก ษณะการตาย
แสดงถึงสาเหตุ และสภาพการตายที่ชาวบานใช
หลายแบบ ลวนสะทอนใหเห็นความเปราะบาง
ไมยงั่ ยืนของชีวติ ทีอ่ าจแตกทําลายไดตา งๆ กันไป
เชน
- ตายโหง ใชเมือ่ ตายเพราะถูกฆาตกรรม อุบตั เิ หตุ
ที่ผิดจากธรรมชาติ กอนเวลาอันควร
- ตายห่า คือ ตายเพราะโรคราย ความเจ็บปวย
โรคระบาด เชน อหิวาตกโรค
- ตายแห้ ง ตายซาก อดตาย แหงตาย ตายเพราะ
อดอยาก ขาดแคลนอาหาร ทุพภิกขภัย
- อดอยากปากแห้ ง (อดขาวดอกนะเจาชีวาวาย
ไมตายดอกเพราะอดเสนหา)
- ตายเพราะปาก คือกินมากเกิน กินตามใจ หรือ
พูดมาก พูดไมดี (ปลาหมอตายเพราะปาก)
- ตายเพราะรั ก การจากหึ ง หวง โกรธแค น

แยงชิงทํารายกัน
- ตายคาหลับ หรือใหลตาย เพราะหัวใจวาย หรือ
ระบบรางกายผิดปกติ ตอนนอนหลับ ช็อกตาย
- ตายคาอก (ดี ก ว า ตกนํ้ า ตาย) ตายคาเก า อี้
ตกสวรรค ตายไมทันรูตัว
- ตายทั�งกลม เมื่อแมตั้งทองแลวตายพรอมลูก
ในทอง
- ตายทั�งกรมทั�งกอง ตายทั้งรัง เพราะทุจริตเปน
ทีม หมดทั้งขบวน
- ตายเพราะฆ่าตัวเอง (อัตวินบิ าตกรรม) วิธตี า งๆ
เชน ผูกคอ โดดตึก เผาตัว ยิงตัวเอง
- ตายเพราะไม่ อยากอยู่ เปนโรคทางใจ เชน
ซึมเศรา ซึ่งปจจุบันมีมากขึ้นๆ
- และสุดทายที่ตองใชเวลานานคือ แก่ตาย ตาย
เพราะสิ้นอายุขัย หรือสิ้นบุญ เหมือนตะเกียง
หมดไส หมดนํ้ามัน หรือลมกระโชกดับ (ตาย
เพราะ กรรมเกา ตัดรอน)...
จะเห็นไดวา ชีวิตเปนของนอย บอบบาง
ไมยั่งยืน ตองมีปจจัยสนับสนุน เมื่อปจจัยสนับสนุน
ขาดหายไป แมเพียงบางสวน ชีวิตก็พรอมจะ
แตกดับไดทุกเมื่อ

ประเภทการตาย ๒ แบบ
(ตายอยางสมเกียรติ และตายอยางเขียด)
เพื่อใหพิจารณาถึงคุณภาพ ยิ่งกวาปริมาณ
หรือสนใจแกนแท ยิ่งกวาเปลือกนอกของการตาย
มักแบงการตายเปน ๒ ประเภท คือ การตายดี
และการตายที่ ไ ม ดี โดยการตายดี ต อ งมี ก าร
เตรียมตัว เตรียมใจ และไมมปี ญ
 หาวุน วาย เพราะ
การตาย โดยผูตายยอมรับ และจัดการอยาง
เปนธรรม ใหเปนไปตามประสงคของผูตาย อาจ
ทําพินยั กรรมชีวติ สัง่ เสีย ขอโทษ และอโหสิกรรม
อําลา และจากไปอยางสงบ ปลอยวาง ดวยการ

๖๔

ฝกฝนอบรมจิตใจใหมีมรณสติ ศีล สมาธิ ปญญา
และเมตตา ระลึกถึงบุญกุศล และความวาง เพื่อ
นําทางสูสันติบท อันเปน สุคติ สุคโต
อย่าหลงตัวลืมตาย หลงกายลืมแก่
หลงผัวเมียลืมพ่ อแม่ หลงเหล้ ากะแช่ ลืมคุ ก
ตะราง
อยูยาวหรืออยูสั้น ไมสําคัญเทา อยูดี
ตายเร็วหรือตายชา ไมสงาเทา ตายดี
จึงศึกษา ฝกฝน เตรียมตน เพื่อตายดี
ความตายน่ากลัว สําหรับคนชั�ว และไม่ร้ ธู รรม
สําหรับคนทั่วไป มักถือกันวา ความตายเปน
สิ่งอัปมงคล ที่ไมควรชิดใกล แมแตคิดถึงหรือ
พูดถึง จึงเปนธรรมเนียมหามเอยถึง หรือสนทนากัน
แมในยามจําเปนตองเตรียมรับสถานการณ หรือ
นํามาใครครวญขบคิด เพือ่ การดําเนินชีวติ ทีด่ งี าม
แตสําหรับชาวพุทธนั้น ถือกันวาความตาย
เปนของธรรมดาที่ควบคูกับชีวิต และทําใหชีวิต
ครบถวนบริบูรณ ดังคํากลาววา เปนการปดฉาก
(อันงดงามหรือไม เพียงใด) ของชีวิต ดังนั้น จึง
ตองตั้งจิตเตรียมใจทําใหดีที่สุด ในชีวิตหนึ่ง เรา
อาจจะบวช เรียน แตงงาน และฉลองความสําเร็จ
ในการทํางานไดหลายๆ ครั้ง แตเรามีโอกาส
“ตาย” ไดเพียงครั้งเดียวเทานั้นในชีวิตนี้ จึงตอง
ทําใหดีที่สุด พระพุทธองคทรงสอนใหเราเจริญ
มรณสติ และเมตตาภาวนาอยูเ นืองนิตย เชนเดียว
กับที่ควรเจริญอานาปานสติภาวนา และพุทธานุ
สติ อยูเปนประจํา
คนชั�วกลัวตาย เพราะถูกความโลภ โกรธ หลง
ครอบงําใจ
ความตายทําใหคนสวนใหญเปนทุกข เพราะ
ใจไมบริสุทธิ์ และไมรูเทาทันความจริงของชีวิต
สิง่ ทีป่ กปดครอบงําใจใหหมนหมอง เปนมลทิน คือ
กิเลส และเปนเหตุใหคนกลัวตาย มี ๓ ประการ

๔๗

ไดแก ความโลภ ความโกรธ และความหลง
๑) ความโลภ
ความตายมาพรากเอาทรัพยสมบัติ บริวาร
อํานาจ และตําแหนงแหงที่ไปจากบุคคลผูหวัง
ยึดถือครอบครองสิ่งเหลานี้อยู เขาจึงเปนทุกข
เพราะความหวงกัน้ เสียดาย เสียใจ อาลัยอาวรณ
เมือ่ รูส กึ ตองสูญเสีย เพราะหลงลืมไปวา ทรัพย ยศ
อํานาจ ที่เขายึดถือนั้น เปนเพียงสมมติของโลก
ที่มนุษยกําหนดขึ้นมา แลวหลงใหลไดปลื้ม โดย
ไมสอดคลองกับความจริงและกฎของธรรมชาติ
คนโบราณจึงมีอุบายวิธี สอนใหรูจักแปร
โภคทรัพยเปนอริยทรัพย เปลีย่ นอํานาจ อิสริยยศ
และบริวารเปนเกียรติยศ ปลดปลงปลอยวางการ
ยึดถือครอบครองเปนของตัว ใหเปนความเสียสละ
อุทศิ ตนเพือ่ ผูอ นื่ หรือเพือ่ สิง่ ทีด่ กี วา และยัง่ ยืนกวา
ชีวิตที่เปนวัตถุรูปนามทั้งหลายลวนหมดสิ้นไป
จะเหลือไวแตคณ
ุ งามความดีทที่ าํ ไว อันเปนอมตะ
ยืนนานกวา ดังคําวา “ตัวตายแต่ช�ือยัง” และมี
บทกลอนสอนใจวา
“ยศและลาภ หาบไป ไมไดแน
คงเหลือแต ตนทุน บุญกุศล
ทรัพยสมบัติ ทิ้งไว ใหปวงชน
แมรางตน เขายังเอา ไปเผาไฟ
เมื่อเจามา มีอะไร มาดวยเจา
เจาจะเอา แตสุข สนุกไฉน
เมื่อเจามา มือเปลา จะเอาอะไร
เจาก็ไป มือเปลา เหมือนเจามา”
๒) ความโกรธ
ในยามโกรธ จิตของคนเราจะเรารอน เหมือน
นํ้าเดือดพลุงพลาน ทําใหมองเห็นไมชัดเจนดีชั่ว
มุงระบายอารมณโกรธของตัว จึงคุกคามประทุษราย
ใหโทษ ทุบตี เขนฆา ดาทําลายใหสาสมใจตาม
อํานาจกิเลส เมื่อความโกรธบรรเทาเบาบางหรือ

๔๘
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มอดดับลง คงเหลือแตความเสียใจ ที่ตองรับ
ผลรายที่ตามมา เปนผลแหงกรรมที่ทําไว
ในกรณีผูทํารายตัวเอง เปนการประชดหรือ
ประทวง ก็เพื่อมุงใหกระทบกระเทือนถึงอีกฝาย
หนึ่ง ที่มีความขัดของหรือขัดแยงกัน ก็มีมูลเหตุ
มาจากความไมพอใจเปนรากฐาน
หากพิจารณาใหดี ความโกรธมีพลังทีส่ ามารถ
ใชสรางสรรค หรือรวมเปนพลังตอสูก บั อุปสรรคที่
ขวางกั้นได แตพลังนี้ หากควบคุมไมได หรือใชใน
ทางไมดี ก็อาจกลายเปน มานะ และ อคติ ความ
ดือ้ ดานดันทุรงั ทําใหเกิดผลราย เชน ความพินาศ
สูญเสีย และไมคุมคา หากไมอาจหักหามใจจาก
อัสสาทะ อันเมามัน ที่ไดสนองกิเลสตน ก็อาจ
ยังความบาดหมาง หมองหมน ทนทุกข เกิด
ความราวฉานทีย่ ากจะสมานสามัคคี ใหกลับคืนดี
แนนแฟนดังเดิมได
ความโกรธนั้นเกิดงาย ใหผลเร็ว แตก็มอง

เห็นโทษไดงาย และไมยากที่จะยอมรับ แตมัก
คิดไดเมื่อสายเกินไป หรือแกไขไดไมทันการณ
ทานเปรียบเหมือนฝูงไกที่ถูกนําไปคุมขังไว และ
จะถูกนําไปเชือดในเวลาไมนาน ไกเหลานั้นแม
กําลังจะตายก็ยังอดไมได ที่จะจิกตีกันระหวาง
ถูกขังอยูในกรงอันแสนอึดอัด แทนที่จะอยูดวย
กันอยางสงบเสงีย่ ม หรือเห็นอกเห็นใจกัน ในทาง
กลับกัน หากรวมมือพรอมใจกันในหมูคณะ อาจ
ชวยกันใหหนีพน การกักขังหรือตกเปนเหยือ่ ทีเ่ ขา
นําไปฆาได ดังมีเรื่องมาในชาดก ที่พญานกพา
บริวารพรอมเพรียงกัน บินหอบเอาตาขายดักสัตว
ของนายพรานไปทําลายทิง้ ได และไดรบั อิสรภาพ
และความสุขสงบ อันเกิดจากความเสียสละและ
สามัคคี
ความโกรธเป น ไฟเผาลนให ใ จหมองไหม
ไรสขุ คนทีไ่ มละโทษโกรธเคือง เหมือนคนทีก่ นิ ยา
พิษสังหารตน โดยนึกวาจะเกิดผลรายทําลายศัตรู

๖๔

นับวาขาดปญญาโดยแท
๓) ความหลง
คนหลงนั้น ไมวาหลงไปทางรักหรือทางชัง
รวมทั้ ง หลงยึ ด ถื อ แบกหนั ก ทึ ก ทั ก ว า มายาที่
สรางขึ้นนั้นเปนตัวตนของตน กวาจะรูตัววาตน
หลง โง งมงาย ก็สายมากแลว บางคนตองรอจน
ความตายมาถึงจึงสํานึกได เหมือนพอคาสําเภา
ผูคาขายมีกําไร ก็ขยายกิจการใหญโตเรื่อยๆ ไป
จนถึงวันทีส่ าํ เภาลมจมลงในทะเล จึงรูต วั วา แมมี
ทรัพยมากก็ปวยการ ยิ่งหวงแหนหอบเหรียญเงิน
ทองของทีค่ ดิ วามีคา ยิง่ พาใหตกจมลงในนํา้ เร็วขึน้
ดวยนํ้าหนักของเหลานั้นที่ถวงใหจม
ทานจึงสอนใหเรียนรู หัดลด ละ เลิก และ
เลื่ อ นชั้ น ของภู มิ จิ ต ภู มิ ธ รรม ด ว ยการเจริ ญ
วิปส สนากรรมฐาน ใหมองเห็นความไมงาม (อสุภะ)
ความไมเที่ยง (อนิจจัง) ความทนไดยาก (ทุกขัง)
ความไมใชตัวตนของตน (อนัตตา) ของสรรพสิ่ง
และใชความตายเปนอุบายพิจารณา ดังกลอน
เตือนใจไววา
“ถึงรูปงาม ลออลักษณ สักเพียงไหน
ที่สุดไซร ก็เนาเหม็น เปนเหยื่อหนอน
ชีวิตนี้ ไมดํารง คงถาวร
ความมวยมรณ เทานั้น เปนความจริง”
และ อีกบทใน อุทานธรรม วา
“ระลึกถึง ความตาย สบายนัก
มันหักรัก หักหลง ในสงสาร
บรรเทามืด โมหัน อันธการ
ทําใหหาญ หายสะดุง ไมยุงใจ”
ความตายไม่น่ากลัว สําหรับคนดี และมีธรรม
ในใจ
แมนซอนตัว ในกลีบเมฆ กลางเวหา
ซอนกายา กลางสมุทร สุดวิสัย
จะซอนตัว ในหุบเขา ลําเนาไพร

๔๙

ณ ที่ใด พนตาย นั้นไมมี
เมื่อไมอาจหอบสังขารหนีความตายได จึง
ดีกวาที่จะหันหนาตอนรับความตาย ดวยใจที่
มีธรรม คือความรูเขาใจ ไมตองกังวลไหวหวั่น
วุนวายใจ และไมหวาดกลัว
๑) เพราะเชื�อกฎแห่ งกรรม ว่าทําอย่างไร ได้
อย่ างนั�น แมไมอาจระบุไดแนนอนวา เราจะ
มีอายุยืนยาวแคไหน ความตายจะมาถึงเราเมื่อไร
จะตายที่ไหน ตายอยางไร และตายแลวไปไหน
แตชาวพุทธที่ประกอบแตกรรมดีก็ไมมีปญหา
ตองสงสัยในคติที่ไป เพราะมั่นใจวา หากตั้งสติ
ไวดี โดยเฉพาะในขณะสุดทายของชีวิต จิตที่ตั้ง
ไวดี ยอมไปสูสุคติ หากรักษาใจไวไมดี เผลอให
เกิดอกุศลจิต หรือคิดถึงอกุศลกรรม ทําใหจติ เศรา
หมอง นําใหสูทุคติ
ทานจึงบัญญัติทางเดินชีวิต (ระดับภูมิจิต)
ไวเปน ๗ สาย และจุดสิ้นสุด ดังนี้
๑. จิตมี ความโลภ/เมามัว เปน เปรต
๒. จิตมี ความโกรธ/เมามัน เปน สัตวนรก
๓. จิตมี ความหลง/เมามาย เปน สัตวเดรัจฉาน
๔. จิตมี ความกลัว/เมาหมก เปน อสุรกาย
ทั้ง ๔ สายแรกนี้ จัดเปน ทุคติ/อบายภูมิ
และไมอาจบรรลุธรรมขั้นสูงได
๕. จิตมี ปติ จากการให (จาคะ) เปน เทวดา
๖. จิตมี ปติ จากการรักษาศีลหา เปน มนุษย
๗. จิตมี ปติ จากการรักษาศีลอุโบสถ ไดสมาธิเปน
พรหม (รูปฌาน เปน รูปพรหม/อรูปฌาน เปนอรูป
พรหม)
สามสายนี้เปน สุคติภมู ิ สามารถบรรลุธรรม
วิเศษ ขั้นสูงได
หากตองการหลุดพนจากทุกขอยางสิ้นเชิง
ตองเขาสูโลกุตรภูมิ ดวยการเจริญวิปสสนาให
เกิดญาณทัสสนะ เปนอริยบุคคล เขาสูกระแส

๕๐

๖๔

พระนิพพานไปโดยลําดับ
๒) ความตายไม่มี สําหรับผู้บรรลุธรรม
(เขาถึงเปนหนึ่งเดียวกับธรรม)
เมื่อมีการเกิด ก็ตองมีการตายเปนของคูกัน
ผูไ มตาย ก็ตอ งไมเกิดดวย เพราะการเกิดทีไ่ มตาย
ไมมี
ในภาษาคนทัว่ ไป มักเขาใจกันวา ผูบ รรลุธรรม
ขั้นสูงที่เรียกวา “ตรัสรู้” (คํานี้ใชไดกับ ทั้งพระ
สัมมาสัมพุทธเจา พระปจเจกพุทธะ และพระ
สาวกพุทธะ หรืออนุพทุ ธะทีเ่ ปนพระอรหันต) โดย
ใชสํานวนวา จบการเวียนวายตายเกิด หรือหยุด
เที่ยวไปในสังสารวัฏฏ คือไมเกิดอีก จึงไมมีการ
ตาย (มิใชมกี ารเกิดแลว มีชวี ติ นิรนั ดร ไมรจู กั ตาย)
ในภาษาธรรม ทานหมายเอา การเขาถึง
ความรูแ จงและเขาใจความเปนอนัตตา ความวาง
จากบุคคล ตัวตน เรา เขา ไมยึดเอาสิ่งใดๆ (คือ
ขันธหา) เปนตัวตนของตน ขณะเมื่อใจเขาถึง
อมตธรรม คือความไมตายและไมเกิด คือการ
เขาถึงนิพพาน (หมายถึง การดับกิเลสสิ้นเชิง)

ตั้งแตอัตภาพรางกายยังดํารงอยู (เรียกวา ตาย
กอนตาย คือกิเลสตายกอนรางกายตาย) และ
เมื่อขันธหาแตกดับจึงเรียก ปรินิพพาน เพื่อให
ตางออกไป
ในปจจุบนั บางทานพูดถึงการตายของบุคคล
ที่เคารพนับถือ เชนพระสงฆบางรูป โดยเลี่ยง
ไปใชคําวา ดับสังขารบาง ละสังขารบาง คืนสู
ธรรมชาติบา ง เปนการยกยองมากกวาตายธรรมดา
ทั่วไป แมในการปลงศพ ก็ไมใชคําวา เผาศพ
หรือ ฌาปนกิจ แตใชคาํ วา สลายสรีรธาตุบา ง สลาย
รูปธาตุรูปธรรมบาง ตามสภาวะ
บุคคลผูตระหนักถึงความตายแลวไมประมาท
ไมผัดวันประกันพรุง หากเรงขวนขวายฝกฝน
อบรมตนจนเอาชนะกิเลสความหลงทั้งปวงได
เรียกวา “ตายกอนตาย” คือทําใหกิเลสตายกอน
รางกายตาย และเปน “นิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้”
เป น นิ พ พานตั้ ง แต ยั ง มี ชี วิ ต อยู  ไม ใ ช นิ พ พาน
หลังจากตายแลว
๓) ความตายไม่น่ากลัว สําหรับผู้เตรียมตัวตาย
เราอาจใชชีวิตแตละวันเปนบทฝกเตรียมตัว
ตายได โดยยึดหลักวา
ก. “การทําหนาที่และการทํางาน คือการปฏิบัติ
ธรรม” คือ ตัง้ ใจทํางานแตละอยางดวยความขยัน
หมัน่ เพียร ไมผดั วันประกันพรุง เพราะตระหนักวา
หากไมทํางานวันนี้ อาจไมมีโอกาสไดทํา เพราะ
ไมมีใครรูแนวา พรุงนี้กับชาติหนา อะไรจะมา
ถึงกอน จึงตองทําเสียแตวันนี้ และทําวันนี้ใหดี
ที่สุด
การทํางานแตละอยางก็ทําใหสุดฝมือ ใสใจ
ในการงานเฉพาะหน า เต็ ม ร อ ย และทํ า งาน
เพื่อใหโดยไมตองหวังผลตอบแทนเพื่อตัว หรือ
ตั้งความหวังสูงเกินจริง แตใชปญญา พิจารณา
เหตุปจจัย และไมหวั่นไหวขึ้นลงกับความสําเร็จ

หรือลมเหลวมากเกินไป มองอยางเปนบทฝกฝน
ใหเปนและเกงขึน้ ชํานิชาํ นาญขึน้ เพือ่ นําไปใชกบั
บททดสอบสุดทาย เมื่อความตายมาถึง อันเปน
ของจริงที่สําคัญที่สุด ที่ตองปลอยวาง

“การใชชีวิต คือการภาวนา”
หากเราสามารถเจริญสติในทุกอิรยิ าบถ และ
กิจกรรมของชีวิต เราจะไดฝกฝนตลอดเวลา ทั้ง
การกินอยูพักผอน มีชีวิตที่สงบเรียบงาย เปน
ระเบียบ และประสานกลมกลืนกับธรรมชาติ และ
เห็นผลของการกระทํานั้นๆ ตามหลักกรรม คือ
ทําอยางไร ก็ไดอยางนั้น
กินอะไร ก็เปนอยางนั้น
คิดสิ่งใด ก็พบสิ่งนั้น...
เมื่อยืนอยู ก็มีสติรูตัว ดังพระยืนดูความ
เปนไปของโลก ที่กําลังเปลี่ยนไป
เมื่อเดินอยู ก็ทําความรูสึกตัว เหมือนชีวิต
ที่กําลังเดินไปสูความตายทุกยางกาว
เมื่อนั่งอยู ก็ตื่นตัว ตั้งกายตรง ดํารงสติมั่น
เตรียมพรอมอยางสงบ
เมื่อนอนหรือพักผอน ก็ปลอยวางประหนึ่ง
เปนการนอนครั้งสุดทาย การหัดตาย ฝกตาย
ซอมตาย และแกลงตาย รวมทั้ง “การเป็ นอยู่

อย่างตายแล้ ว” (คําของทานพุทธทาสภิกขุ) เป็ น
ศิลปะการดําเนินชีวติ ที�ควรทําเป็ นประจําทุกวัน
ในกรณีทมี่ คี วามเจ็บไข หรืออุบตั เิ หตุอบุ ตั ภิ ยั
แบบฉับพลันทันที นอกจากเห็นอนิจจังของสังขาร
แล ว ให หั ด ใช วิ ธี “ตกกระไดพลอยโจน” คื อ
หัดละวางสิ่งตางๆ ลงทันใด เหมือนที่เคยซอม
เพราะเมือ่ บันไดลม หากมัวเกาะยึดแนนอยู บันได
ที่ปนปายอยูอาจลมทับใส เหมือนบุคคลหรือ
สิ่งของที่รัก มักทําใหเราเปนทุกขเพราะหวงใย
ผูกพัน ยึดมั่นถือมั่น นิยมชมชอบ ไมยอมสลัดทิ้ง
หรือผละออก หากกระโจนเปนก็ปลอดภัย ใน
สถานการณบังคับ
“ลมหายใจ” นับเป็ นอุปกรณ์สาํ คัญในการศึกษา
ชีวิต
อานาปานสติภาวนา เปนสิ่งที่ควรใชนํามา
ฝกฝนเตรียมตัวตาย หายใจอยางไร ชีวิตก็เปน
อยางนั้น เชน
- ลมหายใจยาว ทําใหชีวิตยืนยาว
- ลมหายใจสงบราบรื่น ชีวิตก็สงบและรื่นรมย
- ลมหายใจละเอี ย ดประณี ต จิ ต ใจก็ ล ะเอี ย ด
ประณีตดวย และตามมาดวยความสุข และ
งดงาม สรางสรรค

การแสวงหาความไม่ตาย คือการแสวงหาอันประเสริฐ ที่พระพุทธองคตรัสวา ทรงเปนกัลยาณมิตร
นําสัตวโลกทั้งหลายออกจากทุกข ไดบรมสุขจากการเขาถึงอมตธรรม (พุทธพจน)

การแสวงหาทีป� ระเสริฐ

...ภิกษุทั้งหลาย ! บุคคลบางคนในกรณีนี้ ตนเองมีความเกิด (ความแก, ความเจ็บไข, ความตาย,
ความโศก, ความเศราหมอง) ก็รูจักโทษ ในสิ่งที่มีความเกิด (ความแก...ฯลฯ...) เปนธรรมดา แลว
แสวงหานิพพานอันเปนธรรมไมเกิด (อชาต), ไมแก (อชร), ไมเจ็บไข (อพยาธิ), ไมตาย (อมต)...ฯลฯ...
อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ ไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา
..... นี้คือการแสวงหาที่ประเสริฐ.
(อริยสัจจากพระโอษฐ หนา ๙๘๙ โดย พุทธทาสภิกขุ)

ชวนคิด ชวนพินจ
ิ

สูปลายทางที่สงบเย็น : การตายดีของพระ
ั ภาว ัน*
พระวิชติ ธมฺมชโิ ต ศูนย์สนติ

ความตายแมจะเปนเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้น
กับทุกชีวิต แตเมื่อเกิดขึ้นกับพระภิกษุ ซึ่งชาว
พุทธถือวาเปนบุคคลที่ยอมละทิ้งชีวิตทางโลก
ไปปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา
เพื่อความพนทุกข ผูคนจึงคาดหวังวาความตาย
ของพระ ควรตองงดงามตางจากความตายของ
คนทั่วไป

ความตายของพระภิกษุในครั้งพุทธกาล
พระภิ ก ษุ ส งฆ ใ นครั้ ง พุ ท ธกาล เป น ผู  ที่ มี
อุดมการณตรงกันคือ ตองการพนทุกข จึงสลัด
ภาระในครอบครัวออกไปใชชีวิตอยางเรียบงาย
ที่ เ กื้ อ หนุ น ให เ กิ ด การศึ ก ษา และปฏิ บั ติ ต าม
แนวทางของพระพุทธองคไดเต็มที่
นอกเหนือจากชีวิตที่มุงฝกตนแลว หมูสงฆ

ยังตองชวยกันดูแลหมูคณะใหเรียบรอย นาเลื่อมใส
ศรัทธาตอผูพ บเห็น เมือ่ มีสถานการณไมปกติเกิดขึน้
เชน มีขอขัดแยง มีการทะเลาะเบาะแวง หรือ
พระปฏิบตั ติ วั ไมเหมาะสม รวมถึงเมือ่ มีการเจ็บปวย
อาพาธขึน้ พระทุกรูปในหมูค ณะจะเขามาชวยกัน
แกไขตามที่พระพุทธองคทรงบัญญัติหรือใหแนว
ปฏิบัติไว
ในคัมภีรของพุทธศาสนามีบันทึกอยูหลายแหง
ที่สื่อวา ใหความสําคัญกับสุขภาพของหมูภิกษุ
มาก เชน คําทักทายไถถามกัน เมื่อมีพระภิกษุ
เดินทางมาจากตางถิ่น ซึ่งพบไดในพระสูตรตางๆ
เชน พระภิกษุรปู หนึง่ เดินทางมาจากกรุงราชคฤห
อั น เป น เมื อ งที่ ส มเด็ จ พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ า
ประทั บ อยู  และได พ บกั บ พระสารี บุ ต รในอี ก
เมืองหนึ่ง

๖๔

ทานพระสารีบุตรจึงไดเริ่มบทสนทนากับ
ภิกษุนั้น
พระสารีบตุ ร: “ดูกรทานผูม อี ายุ พระผูม พี ระภาค
ไมทรงพระประชวร และยังทรงพระกําลังอยูห รือ?”
ภิกษุ: “พระผูมีพระภาคไมทรงพระประชวร และ
ยังทรงพระกําลังอยู ทานผูมีอายุ”
พระสารีบุตร: “ทานผูมีอายุ ก็ภิกษุสงฆไมปวยไข
และยังมีกําลังอยูหรือ?”
ภิกษุ: “แมภิกษุสงฆก็ไมปวยไข และยังมีกําลังอยู
ทานผูม อี ายุ….” (พระไตรปฎก เลมที่ ๑๓ ขอ ๖๗๓)
เมื่อเกิดการเจ็บปวยอาพาธขึ้นมา พระพุทธองค
ทรงกําชับหมูสงฆใหความสําคัญในการดูแลกัน
ดังที่ปรากฏในพระไตรปฎกเลมที่ ๕ ขอ ๑๖๖ วา
“ดูกรภิกษุทงั้ หลาย พวกเธอไมมมี ารดา ไมมี
บิดา ผูใดเลาจะพึงพยาบาลพวกเธอ ถาพวกเธอ
จักไมพยาบาลกันเอง ใครเลาจักพยาบาล”
พระพุทธองคยังทรงระบุถึงผูที่มีหนาที่ตอง
ดูแล เมื่อมีภิกษุอาพาธไวอยางชัดเจนดวย ในที่
เดียวกันวา
“ถามีอุปชฌายะ อุปชฌายะพึงพยาบาล
จนตลอดชีวิต หรือจนกวาจะหาย ถามีอาจารย
อาจารยพึงพยาบาลจนตลอดชีวิต หรือจนกวา
จะหาย ถามีสัทธิวิหาริก สัทธิวิหาริกพึงพยาบาล
จนตลอดชีวติ หรือจนกวาจะหาย ถามีอนั เตวาสิก
อันเตวาสิกพึงพยาบาลจนตลอดชีวติ หรือจนกวา
จะหาย ถามีภิกษุผูรวมอุปชฌายะ ภิกษุผูรวม
อุปชฌายะพึงพยาบาลจนตลอดชีวิต หรือจนกวา
จะหาย ถ า มี ภิ ก ษุ ผู  ร  ว มอาจารย ภิ ก ษุ ผู  ร  ว ม
อาจารยพึงพยาบาลจนตลอดชีวิต หรือจนกวา
จะหาย ถาไมมีอุปชฌายะ อาจารย สัทธิวิหาริก
อันเตวาสิก ภิกษุผรู ว มอุปช ฌายะ หรือภิกษุผรู ว ม
อาจารย สงฆตองพยาบาล”
แมในที่สุดหากไมมีใครดูแล สงฆคือหมูพระ

๕๓

ในละแวกนัน้ หากรูเ ขาตองเขามาดูแล ถาทอดทิง้
ไมดแู ล พระองคปรับอาบัตไิ วดว ย “ถาไมพยาบาล
ตองอาบัติทุกกฏ”

พระอาพาธสําคัญกวาอุปฏฐากพระศาสดา
ประโยคที่ถูกยกขึ้นมาอางบอยๆ ที่วา “ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ผูใดจะพึงอุปฏฐากเรา ผูนั้น
พึ ง พยาบาลภิ ก ษุ อ าพาธ” ก็ ป รากฏอยู  ใ น
พระไตรป ฎ กที่ เ ดี ย วกั น นี้ แสดงให เ ห็ น อย า ง
ชัดเจนวา พระพุทธองคใหความสําคัญตอพระที่
อาพาธ ยิง่ กวาความสะดวกสบายของพระองคเอง

ดูแลสุขภาพทั้งกายและใจ
พุทธศาสนามีทาทีที่ชัดเจนตอสุขภาพ กลาว
คือ ควรพยายามรักษาสุขภาพที่ดีไว ไมทําใหกาย
ตองทุกขลําบาก หากสถานที่ใดขาดแคลนอาหาร
ยา หรือมีโอกาสทําใหเจ็บปวยอาพาธ พระองค
อนุญาตใหหลีกออกจากที่นั้นได แมอยูในชวง
พรรษา (พระไตรปฎก เลมที่ ๔ ขอ ๒๑๖) เวน
แตวาอยูแลวมีความกาวหนาในการปฏิบัติธรรม
มาก ถึงแมจะขาดแคลนปจจัย ๔ ก็ยงั ทรงแนะนํา
ใหอยูตอ (พระไตรปฎก เลมที่ ๑๒ ขอ ๒๔๑)
ดังนั้น เมื่อพระเกิดอาพาธขึ้นจึงมีหลักวา
ตองพยายามชวยเหลือใหทา นบรรเทาทุกขเวทนา
ลง และหายจากโรคกลับสูปกติในที่สุด
มีขอยกเวนในพระวินัยไมนอย เพื่อใหพระ
อาพาธบรรเทาจากทุกขเวทนาหรือหายอาพาธ
เร็วขึ้น เชน สามารถฉันนํ้าเนื้อตม นํ้าขาวใส
นํ้าถั่วตม ซึ่งจัดเปนอาหารในยามวิกาล คือฉัน
หลังเที่ยงไปแลวได แตฉันอาหารที่ไมไดยกเวน
ยังคงเปนอาบัติ (พระไตรปฎก เลมที่ ๕ ขอ ๔๔)
สามารถสองกระจกเพื่อทายาได (พระไตรปฎก
เลมที่ ๗ ขอ ๑๖) ขออาหารที่เหมาะกับโรค
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จากโยมได (พระไตรปฎก เลมที่ ๒ ขอ ๕๑๗,
๘๓๗) หรือแมกระทั่งฉันเนื้อดิบ เลือดสดๆ เพื่อ
รักษาโรคได (พระไตรปฎก เลมที่ ๕ ขอ ๓๖)
พุ ท ธศาสนาถื อ ว า ขณะที่ ร  า งกายปกติ ไ ม
เจ็บไข คือภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการปฏิบัติ
พัฒนาจิต แตขณะเจ็บปวยนั้นก็ไมควรประมาท
รอใหหายปวยกอนคอยลงมือปฏิบัติ ตรงกันขาม
กลับตองเรงใชความเพียรใหเขมขนยิ่งขึ้น เพราะ
ความเจ็บปวยอาจรุนแรงยิ่งขึ้น หรืออาจถึงขั้น
เสียชีวิตหมดโอกาสในการปฏิบัติได หรือแมแต
หายปวยแลวก็ไมควรประมาท เพราะอาการ
อาพาธอาจกลับเปนซํ้าอีกได สรุปคือการเพียร
พัฒนาจิตเปนสิ่งตองทําอยูตลอดเวลาไมวาจะ
อาพาธหรือไม (พระไตรปฎก เลมที่ ๑๑ ขอ ๓๔๔)
สวนในดานจิตใจพระพุทธองคทรงใหหลัก
ไววา ในการปฏิบัติ แมจะอาพาธเพียงใดจะตอง
รักษาใจใหสงบอยูเสมอ

“...เมื่อเรามีกายกระสับกระสายอยู จิต
ของเราจักไมกระสับกระสาย...” (พระไตรปฎก
เลมที่ ๑๗ ขอ ๑) สวนการจะปฏิบัติอยางไร
นั้น สามารถกลาวโดยรวบรัดไดวา กระบวนการ
พั ฒ นาจิ ต และป ญ ญาของพุ ท ธศาสนาทั้ ง หมด
ไมวาในจุดใด ลวนมุงเปาหมายเดียวกันคือ ทําให
จิตใจมั่นคง ไมกังวล ไมทุกข หรือไมกระสับ
กระสาย ไมวา จะเผชิญกับสถานการณใดๆ รวมถึง
ความเจ็บปวย และความตายดวย
มีการใชธรรมโอสถ เชน สาธยายโพชฌงค
(พระไตรปฎก เลมที่ ๑๙ ขอ ๔๑๕-๔๑๙) ใช
สติปฏฐาน ความเพียร สติ สัมปชัญญะ ความ
อดกลัน้ (พระไตรปฎก เลมที่ ๑๙ ขอ ๑๒๘๔, เลม
ที่ ๑๐ ขอ ๙๓, เลมที่ ๑๐ ขอ ๑๑๗, เลมที่ ๒๕
ขอ ๑๖๓) ใชสัญญา ๑๐ (พระไตรปฎก เลมที่
๒๔ ขอ ๖๐) หรือการพูดเตือนใหละวางสิ่งที่ยัง
กังวล (พระไตรปฎก เลมที่ ๒๒ ขอ ๒๘๗) เปนตน
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สถานการณความเจ็บปวยและความตาย
ของพระภิกษุในปจจุบัน
แมพุทธศาสนาในประเทศไทยจะเปนฝาย
เถรวาท ที่ พ ยายามสื บ ทอดธรรมวิ นั ย ตาม
แบบแผนดั้งเดิมใหมากที่สุด แตดวยระยะเวลา
ที่ผานไปกวา ๒,๖๐๐ ป สภาพวิถีชีวิตของผูคน
บริบททางสั งคม และสิ่ง แวดลอมที่เ ปลี่ยนไป
โดยเฉพาะความรู  ท างวิ ช าการสุ ข ภาพและ
เทคโนโลยีทางการแพทยที่ตางจากครั้งพุทธกาล
มาก ทํ า ให วิ ถี ชี วิ ต ของพระ ลั ก ษณะความ
เจ็ บ ป ว ย วิ ธี ก ารรั ก ษา ท า ที แ ละการปฏิ บั ติ
ต อ ความเจ็ บ ป ว ย รวมถึ ง ความตายของพระ
เปลีย่ นแปลงไปจากเดิม ซึง่ มีทงั้ ในดานทีด่ ขี นึ้ และ
ดานที่อาจเปนปญหาตอไป

เปรียบเทียบขอดีขอเสีย
ของการแพทยในปจจุบัน
ในดานที่กลาวไดวา เรื่องสุขภาพดีขึ้นอยาง
ชัดเจน คือประสิทธิภาพในการรักษาโรค การ
อาพาธตางๆ ไดรับการแกไขเยียวยาไดอยาง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น รวมทั้ ง มี ร ะบบดู แ ล
คาใชจายโดยรัฐ ทําใหพระไมตองกังวลเรื่อง
ค า รั ก ษาพยาบาลนั ก ความครอบคลุ ม ของ
สถานบริการสุขภาพก็คอนขางทั่วถึง เมื่ออาพาธ
พระสามารถเขาถึงยาและการรักษาไดไมยากนัก
ไม เ หมื อ นในอดี ต รวมทั้ ง ความรู  ใ นการดู แ ล
สุขภาพ และปองกันไมใหเจ็บปวยตางๆ ก็กระจาย
ไปในวงกวางเปนที่รับรูทั่วไป
สวนดานที่เปนอุปสรรคตอพระอยูบาง เชน
ระบบการตรวจรักษาที่ตองเดินทางไปโรงพยาบาล
แตเชา มีการวินิจฉัยดวยการเจาะเลือดตรวจ ซึ่ง
กระทบตอวิถีชีวิตพระที่ดํารงชีวิตอยูดวยการ
บิณฑบาตวันละครั้งในชวงเชา และฉันภัตตาหาร

ได ใ นช ว งเช า ถึ ง เที่ ย งเท า นั้ น หลายครั้ ง การ
ไปตรวจรักษา ทําใหพระไมไดฉันภัตตาหาร
ตลอดทั้งวัน
นอกจากนี้การมีบุ ค ลากรทางการแพทย
ที่เปนผูหญิงใหการดูแล ซึ่งบางครั้งจําเปนตอง
สัมผัสรางกาย การตองจําวัดรวมกับผูปวยที่เปน
โยม ซึ่งบางแหงจะมีญาติผูหญิงเขามาพักรวมอยู
ในหอผูปวยดวย ฯลฯ ทําใหพระที่เครงครัดใน
พระวินัยรูสึกอึดอัด หรืออาจปฏิเสธการเขารับ
การรักษาตัวในโรงพยาบาลได
ระบบบริการสุขภาพทีต่ อ งอิงอยูก บั กฎหมาย
ทําใหผปู วยซึ่งในทีน่ ี้หมายถึงพระ จะถูกเชื่อมโยง
กลับไปหาญาติมากกวาจะติดตอเขาหาวัดหรือ
พระผูอุปฏฐาก เชน เมื่อเขารับการรักษาที่มี
ความเสี่ยง ซึ่งตองมีการลงนามยินยอมใหทําการ
รั ก ษา ก็ จ ะเรี ย กหาญาติ ก  อ น หรื อ เมื่ อ รั ก ษา
เสร็จสิ้นกระบวนการจะใหไปดูแลตอ ก็มักจะ
ติดตอไปหาญาติ เชนเดียวกับผูปวยทั่วไป ทําให
วัดหรือหมูส งฆบางสวนเริม่ รูส กึ วาตนเองไมจาํ เปน
ตองรับผิดชอบดูแลเมื่อพระในวัดอาพาธ เพราะ
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เปนหนาที่ของญาติพี่นอง
ในขณะที่พระในยุคนี้อยูกันอยางอิสระมากขึ้น
หลายทานมีงานเผยแผธรรมสวนตัว มีกิจที่ตอง
เรียนหรือชวยงานนอกวัดเปนประจํา จนไมคอย
ไดรวมกิจกรรมกับพระในวัด สังฆกรรมที่พระจะ
ต อ งประชุ ม ร ว มกั น แสดงความเห็ น หรื อ ลงมติ
กลายเปนเพียงพิธกี รรมทีแ่ ทบไมเคยมีการโตแยง
หรื อ แสดงความเห็ น กั น อย า งอิ ส ระเลย ยิ่ ง ใน
ระยะหลังทีร่ ะบบสือ่ สารอินเทอรเน็ตครอบคลุม
มากขึ้ น ยิ่ ง มี ส  ว นทํ า ให พ ระและบรรยากาศ
ในวัดอยูกันอยางอิสระมากขึ้น ดังนั้น เมื่อเกิด
เจ็บปวยอาพาธขึ้นมา จะมาชวยเหลือดูแลกัน
อยางที่กําหนดไวในพระวินัยจึงเปนไปไดยาก
ขณะเดียวกันระบบการแพทยที่มีประสิทธิภาพ
ก็ทําใหมีพระสูงอายุที่อาพาธดวยโรคเรื้อรัง หรือ
อาพาธติดเตียงตองพึ่งพิงผูอื่นมีจํานวนเพิ่มขึ้น
ดวย
ปจจุบันเราจึงพบพระอาพาธที่ถูกทอดทิ้ง
ไม มี ใ ครดู แ ลมากขึ้ น ทั้ ง ที่ โ รงพยาบาลและ
ในวัด อีกจํานวนไมนอยที่กลับไปอยูบานใหญาติ
หรือลูกหลานดูแล เนิ่นนานไปก็ยากที่จะระบุวา
ทานยังเปนพระอยูหรือไม พระอาพาธอีกไมนอย
ที่ตองลาสิกขาเพื่อใหญาติซึ่งมักเปนสุภาพสตรี
ดูแลอยูที่บานไดอยางสบายใจ มีบางที่ถูกบังคับ
ใหสึก เพราะโรงพยาบาลตองสงใหสถานสงเคราะห
คนไรทพี่ งึ่ รับไปดูแล เนือ่ งจากไมมญ
ี าติพนี่ อ งเลย
สภาพในปจจุบันของพระที่เจ็บปวยเรื้อรัง
จนตองพึ่งพิงผูชวยเหลือ และทานที่อยูในชวง
ทายของชีวิตจํานวนมาก จึงอยูในสภาวะที่ขาด
ความมั่นคงอยางยิ่ง ไมตองหวังถึงขั้นที่วาชวง
ทายของชีวติ จะไดรบั การดูแลโดยหมูค ณะ มีผนู าํ
ธรรมะมาบอกเตือนจิตใจ และไดใชชวงทายของ
ชีวิตอยางสงบผอนคลาย เพื่อเตรียมพรอมใหจิต

ดับอยางสงบ แคไมอยากถูกทอดทิ้ง มีคนซักผา
พาสรงนํ้า จัดหาอาหารและยาให ยังหวังไดยาก
สถานการณเชนนี้สงผลตอพระ ตอหมูสงฆ
และพระศาสนาโดยรวมอย า งมาก พระที่ แ ม
ยังไมอยูในสภาพดังกลาว เมื่อมองถึงอนาคต
ตนเองทีจ่ ะตองเจ็บปวยหรือเขาสูว ยั ชรายอมตอง
หนักใจ รูสึกไมมั่นคง ในที่สุดมักเลือกหนทางที่
จะสรางความมั่นคงใหชีวิตมากกวา ยากที่จะหา
พระที่จะสละชีวิตทํางานอุทิศใหพระศาสนาจน
ตายคาผาเหลืองอีกตอไป หมูคณะจะออนแอลง
พุทธศาสนาในสังคมก็อาจจะไรความมั่นคงยิ่งขึ้น

เมตตา เกื้อกูลกัน ศาสนาจึงมีความมั่นคง
ครูบาอาจารยทานเคยกลาวสอนพระหนุม
เณรน อ ยไว ว  า ที่ เ พี ย รฝ ก ปฏิ บั ติ กั น มาก็ เ พื่ อ
นํามาใชในชวงสุดทายของชีวิต แมการฝกจิต
ทําใจเปนเรื่องภายในของแตละทาน แตก็ปฏิเสธ
ไมไดวาการเกื้อหนุนจากคนรอบขาง และสภาพ
แวดลอมกอนตายนั้น ชวยเกื้อหนุนอยางมาก
ตอการตายดี
การสรางความมั่นคงใหพระที่อาพาธในชวง
ทายแหงชีวิตจึงเปนเรื่องสําคัญ ที่ทุกฝายควรจะ
รวมมือกัน
เริ่มตั้งแต ๑. หมูสงฆในระดับบุคคล พระ
จะตองไมทอดทิ้งกัน ไมดูดายเมื่อเห็นเพื่อนพระ
เจ็บปวยตองการความชวยเหลือ แมวา พระรูปนัน้
อาจนิสัยไมดี ไมชวยเหลือหมูคณะ ไมรักษาธรรม
วินัยก็ตาม ใหมองการชวยดูแลพระอาพาธวา
เปนการรักษาพระวินัย และเปนโอกาสในการ
ปฏิบัติธรรม ไดใชทั้งความเมตตากรุณา ไดให
อภัย ไดฝกความอดทน ไดพิจารณาธรรม และ
เปดโอกาสใหเห็นสัจธรรมของชีวิต
๒. ในระดับวัดและคณะสงฆ ตองมีนโยบาย

๖๔

ที่ชัดเจน และนําไปปฏิบัติจริงในการดูแลพระ
อาพาธทุ ก รู ป ได เมื่ อ พระเฝ า อบรมพรํ่ า สอน
ญาติโยมเรื่องการทําบุญกุศล มีเมตตา เสียสละ
สัง่ สมบารมี ฯลฯ ทานจึงควรมีกรุณา ใหเวลาดูแล
พระอาพาธในวัดทานเองดวย อยาผลักไสใหญาติ
นํากลับไปดูแลรับผิดชอบกันเองที่บาน ญาติโยม
จึงเคารพยอมรับพระธรรมทีเ่ ห็นเปนแบบอยางได
๓. ส ว นญาติ โ ยมทั่ ว ไป หากมี โ อกาสควร
ชวยเหลือดูแลพระอาพาธในสวนที่เราพอทําได
ตั้งแตจัดเตรียมอาหารที่ไมแสลงตอโรคใสบาตร
ใหทาน ชวยอํานวยความสะดวกเมื่อทานตอง
ไปโรงพยาบาล หรือหากถึงขั้นอาพาธติดเตียงก็
รวมกันใหการชวยเหลือตามกําลัง ตามความ
เหมาะสมกับความตองการของพระอาพาธแตละรูป
๔. ในระดับประเทศ ควรมีนโยบายชวยให
พระอาพาธเขารับบริการในโรงพยาบาลไดโดย
ไมรูสึกอึดอัด แกไขกฎระเบียบและสงเสริมสิ่งที่
ชวยใหทานตองอาบัติลดนอยลง
การปวยกายแตใจสบาย และการตายดี
แสดงถึงผลลัพธและคุณคาของการปฏิบัติธรรม
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ได อ ย า งชั ด เจน หากพระภิ ก ษุ หมู  ส งฆ และ
ญาติโยมผูส นใจในธรรม สามารถสรางความมัน่ คง
ในชีวติ ของพระทีอ่ าพาธระยะสุดทายใหประจักษ
ได แสดงภาพการตายดีของพระใหปรากฏ ไมมี
ภาพสลดใจที่เห็นวัดไลพระอาพาธใหกลับไปอยู
บาน ปฏิเสธกับโรงพยาบาล (เมือ่ สิน้ สุดการรักษา)
วาวัดไมมีผูดูแล จึงจะปลูกศรัทธาใหผูคนหันมา
สนใจศึกษาปฏิบัติธรรมได
การสรางความเขมแข็งใหพระศาสนาเพิม่ ขึน้
จึงเริ่มตนไดดวยการรวมมือ รวมใจกัน... เมตตา
เกื้อกูลชวยใหพระมีวาระสุดทายที่สงบเย็น ตาม
ปฏิปทาของแตละทาน

*ศูนยสันติภาวัน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
สถานพํานักภิกษุอาพาธระยะทาย เปนพืน้ ทีต่ น แบบของการดูแล
พระอาพาธ และสนับสนุนวัดทีม่ ศี กั ยภาพจัดระบบดูแลพระภิกษุ
อาพาธในพืน้ ทีข่ องตนเอง รวมทัง้ เผยแผธรรมะเกีย่ วกับชีวติ และ
ความตายสูสังคม
https://santibhavan.or.th/
https://www.facebook.com/santibhavan/

ธรรมทัศนะ

ธรรมะเพื่อความสุขครั้งสุดทาย

อรชร ตงวงษ์
ั�
เจริญ

“คิลานธรรม (คิ-ลา-นะ-ทํา) มีความหมาย
วา ธรรมะสําหรับผูเจ็บไข คิลาน แปลวา ความ
เจ็บไข
คิ ล านธรรม ๑ เป น ชื่ อ กลุ  ม พระจิ ต อาสาที่
บําบัดทุกขทางใจใหกับผูคนในสังคม ประกอบดวย
พระภิกษุจากวัดตางๆ รวมกันทํางานเยี่ยมผูปวย
ในโรงพยาบาล ตามตารางเวลาที่กําหนด ไมมี
สํ า นั ก งานหรื อ สถานที่ ติ ด ต อ โดยตรง ทํ า งาน
เสมือนไมมีตัวตน
เปาหมายหลักของกลุมคิลานธรรม คือนํา
หลักพุทธศาสนารวมกับจิตวิทยา เรียกวา พุทธ
จิตวิทยา มาสรางกระบวนการชวยเหลือเกือ้ กูลตอ
ผูปวย ญาติผูปวย บุคลากรทางการแพทยที่ดูแล
ผูปวย รวมทั้งตัวพระเอง เพื่อจัดการปญหาหลัก
คือ ความทุกข ตามแนวอริยสัจ ๔ (ทุกข สมุทัย
นิโรธ มรรค) เมื่อมีปญหาเราไมตองหนี แตตอง
๑

๒

ทําใจใหพรอม เพื่อเรียนรูปญหานั้น ดวยจิตใจที่
เบิกบาน จนเกิดการตระหนักรูวา ปญหานั้นเกิด
จากสาเหตุอะไร อริยสัจ ๔ จะพาคนใหพนจาก
ความทุกข และหากพนทุกขในระดับสูงสุด คือ
พนจากสังสารวัฏ”๒
คิลานธรรม กลุมคณะสงฆจิตอาสาเยียวยา
ผูปวยและญาติ แบบองครวมเชิงพุทธและการ
บริการสังคมทั่วไป กอตั้งมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๐
กิจกรรมที่กลุมพระสงฆจิตอาสากลุมนี้ทําเปน
ประจําคือ เยี่ยมผูปวยระยะสุดทาย ผูปวยเรื้อรัง
และผู  ป  ว ยที่ ห มอ พยาบาล หรื อ ญาติ ผู  ป  ว ย
ขอนิมนตใหพระสงฆมาสนทนา เพื่อเปนกําลังใจ
ปลอบโยน ใหความรูแ ละสรางความรูส กึ ดีๆ ขณะ
ที่ผูปวยยังมีลมหายใจ
ตารางเยี่ยมผูปวยจะเต็มทั้ง ๕ วัน ตั้งแต
จันทรถึงศุกร ในโรงพยาบาล ๖ แหง ตลอดกวา

ติดตอ กลุมคิลานธรรม https://www.gilanadhamma.org/index.php
รายการคิลานธรรมออนไลน ทุกวันอาทิตย เวลา ๑๔.๐๐ น.
https://www.facebook.com/activitiessuanmokkhbkk https://www.facebook.com/pg/gilanadhamma/posts/
อางอิง กิจกรรม“ทําอะไรก็ธรรม”
สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค, LINE ประเทศไทย และมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส
อินทปญโญ
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๑๔ ปที่พระสงฆจิตอาสากลุมนี้ทํางานมา คงมี
เรือ่ งทีน่ า สนใจเลาใหทา นผูอ า นวารสารโพธิยาลัย
ไดทราบ กองบรรณาธิการโพธิยาลัยไดรับความ
เมตตาจาก พระมหาสุเทพ สุทธิญาโณ วัดสังเวช
วิศยารามวรวิหาร ประธานกลุม คิลานธรรม เลาถึง
ประสบการณการทํางานที่ผานมา
ฝนราย แตแฝงเจตนาดี
กรณีผูปวยที่พระอาจารยประทับใจ คงเปน
ผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ชายลูกครึ่งญี่ปุนอเมริกัน
อายุราว ๖๐ ปเศษๆ มีภรรยาสองคน คนแรกเปน
ชาวไทยไมมบี ตุ รดวยกัน ภรรยาคนทีส่ องเปนชาว
ฟลิปปนส มีบุตรสองคนที่อายุยังนอยอยู เขาจึง
เปนหวงครอบครัวอยางมาก
ผูปวยรายนี้ฝนเห็นชายสี่คนนุงโจงกระเบน
แบกโลงมายืนอยูปลายเตียง เมื่อตกใจตื่น รูสึกใจ
ไมดีและกลัวตายมาก เพราะยังไมพรอมที่จะจากไป
จึงเลาใหพยาบาลฟง พยาบาลจึงขอใหอาตมาซึ่ง
ไปเยี่ยมไขที่โรงพยาบาลนั้นพอดี เขาพบคนไข
รายนี้ เบื้องตนก็คุยเรื่องทั่วไปของครอบครัวและ
อาการของโรค เพื่อสรางความคุนเคยกัน และ
เมื่อถามถึงความรูสึกในใจตอนนี้ ผูปวยก็รองไห
โฮ ปลอยอารมณเต็มทีอ่ อกมาวา “ผมยังไมอยาก
ตาย ลูกผมยังเล็กอยู ผมจะทําอยางไร”
เมื่อผูปวยสงบลงเล็กนอย เขาก็ระบายวา
เปนหวงลูก ทีย่ งั เรียนอยูแ คมธั ยมตนทัง้ สองคน ยัง
มีภาระตองดูแลครอบครัวอีกมาก แตดวยสภาพ
รางกายขณะนี้ คงเปนไปไมไดแลว จากนั้นเขา
เลาเรือ่ งความฝนใหฟง ก็ยงิ่ หดหูว า ชีวติ คงไมรอด
แน ความกังวลพรั่งพรูเขามา เขาเลาวา พยาบาล
แนะนําใหทําบุญโลงศพ อาตมาถามวา “แลว
ทําบุญหรือยัง” เขาตอบวา “ยังไมไดทํา” เมื่อคุย
เรื่องอื่นๆ จึงทราบวา เขานับถือพุทธ ดังนั้น จึงคุย
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เรื่องพระเครื่อง พระเกจิอาจารยตางๆ ที่ผูปวย
รูจักนับถือ แลววกกลับมาคุยเรื่องความฝนที่
กวนใจวา “จะทําบุญตามที่พยาบาลแนะนํามั้ย”
ผูปวยตอบวา “ทําแนนอน แตตอนนี้ยังไมไดทํา”
อาตมาถามตอวา “ขณะทีต่ ดั สินใจจะทําบุญ จิตใจ
ตอนนั้นเปนอยางไร” ผูปวยตอบวา “ใจตอนนั้น
รูสึกดี มีความหวังที่จะตองทําอะไรบางอยาง”
อาตมาก็ชวนใหทบทวนความคิด ขณะทีด่ าํ ริจะ
ทําบุญ “ใจ” กอนและหลังคิดจะทําบุญ แตกตาง
กันไหม ผูปวยตอบวา “กอนที่ยังไมคิดทําบุญ
จิตใจก็วนุ วายวิตกกังวล แตพอคิดจะทําบุญ จิตใจ
แมจะยังวุนๆ เชนเดิม แตก็มีความหวัง ภาวะ
ภายในดีขึ้น” อาตมาจึงชี้ใหเห็นวาเพียงแคดําริ
จะทําบุญ จิตใจก็ดีขึ้น ถาไดทําบุญจริง กุศล
เกิดขึ้นจริง คงมีความรูสึกที่ดีขึ้นกวานี้ ผูปวยก็
รับวาใช ถาไดทาํ บุญจริงคงรูส กึ ดีขนึ้ กวานี้ อาตมา
จึงวกกลับไปถามวา “หากไมไดฝนวาชายนุง
โจงกระเบน ๔ คนมายืนทีป่ ลายเตียง ผูป ว ยคิดจะ
ทําบุญมั้ย” เขาก็งงๆ นะ แลวตอบวา “ถาเมื่อคืน
ไมฝน คงยังไมคดิ จะทําบุญ” จึงชวนเขาใหมองวา
ถาเมือ่ คืนไมฝน ก็ยงั ไมคดิ ทําบุญ แตโรคภัยไขเจ็บ
ยังมีอยูเหมือนเดิมไหม กายก็ยังเปนเหมือนเดิม
แตภาวะใจถาไมมีความฝนเมื่อคืน ใจก็ยังไมคิด
แมความฝนจะทําใหหวั่นไหว แตภายใตความ
หวัน่ ไหว กลับกระตุน ใหเราไดทาํ อะไรบางอยาง
ดังนั้น ชายทั้งสี่คนนั้นเราควรกลัวเขา หรือควร
กลัวตัวเอง ถาเราเอาใจไปวางไวที่บุญ เราควรจะ
ขอบคุณเขาดวยซํา้ ทีม่ าปรากฏตัวใหเราเห็น ชวน
ใหเขาเปลี่ยนความคิด
ปกติภาวะจิตใจของสรรพชีวิตคือ รั ก สุ ข
เกลียดทุกข อยากไดรบั ความปรารถนาดี ถาชาย
ทั้ง ๔ คนในความฝนมีจริง เขาก็คงรักสุข เกลียดทุกข
อยากไดความปรารถนาดีจากเราเชนกัน ดังนั้น
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เมื่อเราทําบุญแลว เราก็ควรสงความปรารถนาดี
ใหกับเขาดวย พอสนทนาถึงตอนนี้ สายตาของ
ผูปวยเปนประกาย ความกลัว ความวิตกกังวลเรื่อง
ความฝนพลันมลายหายไป เหมือนไดพบทางสวาง
ประทับใจตรงที่ผูปวยเปลี่ยนมุมมองความ
ทุกขได ประทับใจที่เขาเปนคนตางชาติ ความรู
ความเขาใจเรือ่ งบุญคงนอยกวาพวกเรา แตพอให
สติเรือ่ งความฝนรายทีแ่ ฝงเจตนาดี เขากลับเขาใจ
และเปลี่ยนมุมมองออกจากความกลัว มาเปน
ความเมตตา สุดทายอาตมาก็ทราบวาเขาจากไป
อยางสงบในเวลาตอมา เพราะภรรยาเขาไดเขียน
จดหมายมาขอบคุณแกโรงพยาบาล
การฟง ของขวัญอันวิเศษ
การเยี่ ย มผู  ป  ว ยกรณี ที่ ผู  ป  ว ยนั บ ถื อ ต า ง
ศาสนา ยังคงทําได อาตมาจะไมคยุ เรือ่ งความเชือ่
แตเราจะคุยเรื่องที่เขาไมสบายใจอยูขางใน ถา
ผูปวยเปดใจ
มีกรณีผูปวยหญิงไทย เดิมนับถือพุทธ ภายหลัง
แตงงานจึงเปลีย่ นไปนับถือมุสลิมตามสามี ตอนที่
อาตมาไปเยีย่ มผูป ว ย สามีอยูต า งประเทศ กําลังจะ
กลับมา ผูปวยปฏิบัติตัวตามวิธีของศาสนามุสลิม
แลว แตใจยังทุรนทุราย พยาบาลจึงแนะนําให
ลองคุยกับพระ ทัง้ ๆ ทีก่ งั วลวาจะบาป แตโยมเขา
ก็อยากลองดู นับเปนความซับซอนที่อาตมาตอง
ระมัดระวัง เปดการสนทนาดวยการถามอาการ

ที่เจ็บปวยทางกาย และสภาพจิตใจที่ไมเกี่ยวกับ
ความเชื่อทางศาสนา อาตมาพบวา เธอมีความเปน
พุทธอยูเปนทุนเดิม จึงคิดอยากทําบุญ ทํากุศล
บาง แตก็กลัววาจะบาปตามความเชื่อของมุสลิม
อาตมาเลยอยากใหพักเรื่องบาปหรือไมไวกอน
เพราะเปนหลักความเชื่อ
ชวนมาคิดวาอะไรหนอ เมือ่ ปรากฏในใจแลว
จะทําใหเรารูสึกคลายความกังวล ออกจากความ
ทุกขนี้ได ความทุกขเปนเรื่องของชีวิต เปนปกติ
ที่มีอยูในใจมนุษย อะไรที่เปนแกนแทในใจของเรา
เราควรชัดเจนตอสิ่งที่ปรากฏลึกๆ ในใจของเรา
เราคงทําตามกรอบ แตชัดเจนในสิ่งที่ในใจตองการ
อาตมายื่นสายสิญจนใหผูปวย เพราะมีติด
ยามมา ไมไดเอามาทําพิธีกรรม แตใชเปนเครื่องมือ
อยากใหผูปวยลองเขาไปสํารวจใจ ผูกปมที่ไม
สบายใจ ๑ เรื่อง ตอ ๑ ปม เรื่องอะไรที่ทําให
ทุกขใจบาง คอยๆ คิด คอยๆ ผูก ปรากฏวาผูปวย
ผูกได ๔ - ๕ ปม เมื่อผูกเสร็จแลว อาตมาจะขอ
สายสิญจนเสนนั้นกลับ แตกอนจะขอกลับ ไดให
เขาเลาเรื่องแตละปมใหฟง
การไมปดกั้น การฟงเปนของขวัญอันวิเศษ
ไมไดคุยกันเรื่องพระพุทธเจาหรือพระอัลเลาะห
สายสิญจนเปนเพียงอุปกรณหรือเครือ่ งมือในการ
ชวนเขาไปสํารวจจิตใจตนเอง การพูดคุยโดยมี
ผูฟงอยางตั้งใจ ไมมีความอึดอัดที่จะฟง ถือเปน
ยาวิเศษในการเยียวยาใจ
ทราบตอมาวา ผูปวยรายนี้หลังจากไดพบ
อาตมาแลวก็กลับบานตางจังหวัด และเสียชีวิต
ในเวลาตอมา
คําตอบ ซอนอยูในบทสนทนา
การเขาไปเยี่ยมไขแตละกรณี พระสงฆจิต
อาสาของกลุม คิลานธรรมไมสามารถวางแผนการ
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สนทนาไวลว งหนา ทราบเพียงขอมูลผูป ว ยคราวๆ
จากแพทย พยาบาลที่ดูแล เราจะเริ่มตนสนทนา
ในขอมูลที่พยาบาลใหมา มีแคแผนที่คือ วิธีคิด
แบบอริยสัจ ๔ : ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ไว
เปนกรอบการสนทนาเทานั้น สวนรายละเอียด
ตองขึ้นอยูกับปจจุบันขณะใหมากที่สุด
อาตมาไมสามารถรูส งิ่ ทีจ่ ะปรากฏขางหนาวา
คืออะไร ตองอยูก บั ปจจุบนั ขณะ เพือ่ การฟงอยาง
มีประสิทธิภาพ เราจะนําคําพูดของผูปวยกลับมา
เปนคําถาม และเคารพคําตอบซึง่ เปนเรือ่ งของเขา
เราจะไมนาํ ความคิดของเราเขาไปปะปน ไมตอ ง
แนะนํา เพราะคําแนะนําเปนเรื่องของเรา ซึ่งเขา
อาจจะทราบดีอยูแลว และกวาจะมาคุยกับพระ
เขาคงไดรบั คําแนะนํามาแลวมากมาย อยาใหการ
พบพระเปนแคขอมูลอีกสวนหนึ่ง เราอยากให
การพบพระมีคุณคามากเพียงพอที่จะเปลี่ยนทัศนคติ
และเพิ่มความเขาใจชีวิตดวยธรรมะของพระพุทธเจา
เทคนิคที่สําคัญคือ ฟงสิ่งที่ผูปวยพูด คําพูด
ของผูปวยจะมาเปนคําถาม และคําตอบของ
ผูปวยคือเรื่องของเขา คําตอบจะอยูที่คําพูดของ
เขาเอง จับคําพูดของเขามาแปลง เพื่อชวนดูตัว
ของเขาเอง ขอมูลทัง้ หมดอยูท คี่ าํ พูดของเขา และ
คําตอบอยูในนั้น การสนทนา คือเครื่องมือในการ
คนหา พระจิตอาสาจึงตองเปนนักฟงที่ดี และมี
สติในปจจุบันขณะ เพื่อการแปลงปญหาของเขา
ใหกลายเปนปญญา เพื่อชี้ทางสวางใหเขาไดคน
พบดวยตนเอง
แนวทาง การวางจิตของพระจิตอาสา
การทํ า งานของสมาชิ ก กลุ  ม คิ ล านธรรม
หลายคนอาจจะบาดเจ็บกลับมา คือจิตตกเพราะ
การฟงปญหาผูปวย หรือปฏิกิริยาตอบกลับของ
ผูปวยไมเปนไปดังหวัง พระคุณเจาก็นํากลับมา
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ทบทวนวาตนเองทําดีแลวหรือยัง ที่พูดไปพูดถูกตอง
ไหม บางทีพระผูเยี่ยมไขเองอาจเกิดการสงสาร
ผูปวย ทําใหมีอารมณซึมเศราเมื่อจบงาน ดังนั้น
จึงจําเปนอยางยิ่งที่หลังจากจบการเยี่ยมไข พระ
ที่เยี่ยมไขตองรวมกันสรุปขอมูลการทํางาน เพื่อ
เยียวยาตัวเอง พอเยีย่ มไขจบ เราก็ตอ งจบ ไมเอา
เรื่องกลับวัด เราตองวางใจของเราใหเปน
ทุกครั้งที่เยี่ยมไขเสร็จ พระตองสรุปงาน
กับพยาบาล เพื่อการดูแลรักษาผูปวยใหไดรับ
ประโยชน สู ง สุ ด บางเรื่ อ งผู  ป  ว ยไม เ ป ด ใจกั บ
พยาบาลโดยตรง เชน อาจจะมีผูชวยพยาบาล
ที่ดูแลไมถูกใจ ใชภาษาที่รุนแรงเกินไป แตกลับ
พูดเปดใจกับพระได พระจะนําเรื่องราวความ
ไมสบายใจมาปรึกษากับพยาบาล
แตเรื่องที่ยากสุดคือ การที่ผูปวยไมเปดใจ
พระคิลานธรรมจะไมเสนอทางแก เราจะไมแนะนํา
ให ทํ า พิ ธี ก รรมสะเดาะเคราะห หรื อ แก ก รรม
เราไปเยี่ยมผูปวยเพื่อพูดคุย กระตุนความคิด ให
กําลังใจ คลายความทุกข ชี้ใหผูปวยเห็นความ
กังวลของตนเอง และเขาใจปญหาตัวเองใหมาก
ขึ้น แตหากผูปวยไมเปดใจคุย พระคงเขาไปชวย
อะไรไมได คงตองวางปญหานี้ไว
สังฆะ กลุมแหงการเรียนรู
การทํางานของกลุม คิลานธรรม จําเปนอยาง
ยิ่งที่จะตองดูแลตนเองใหเปน เพื่อการทํางาน
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อยางเขาใจ จึงมีการจัดกิจกรรม Workshop ดาน
จิตวิทยาหรือวิชาการ ใหกับพระจิตอาสาและ
สมาชิกฆราวาสที่สนใจอยางสมํ่าเสมอ
นอกจากนี้ยังจัดสนทนากลุม มีทั้งกลุมใหญ
และกลุ  ม ย อ ยๆ ๓-๔ คน ภาษาวิ ช าการคื อ
Counselling การใหคําปรึกษาและการรับฟง
สมาชิกดวยกันเอง คุยถึงประสบการณการเยี่ยมไข
และปญหาที่พบอยางละเอียด ใชการฟงเพื่อการ
รักษาใจ เยียวยาใจใหสมาชิกในกลุม เชนเดียวกัน
กอนโรคโควิดระบาด มีการสนทนากลุมกันทุกเดือน
และทุกครั้งหลังจากจบการเยี่ยมไข ถือเปนสังฆะ
แหงการเรียนรู เพราะทุกคนจะรวมกันถายทอด
ประสบการณ ความคิดเห็นและสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
เพื่อการเรียนรูรวมกันอยางแทจริง
กลุมคิลานธรรมยังจัดถวายความรูพระสงฆ
ในโครงการเยี ย วยาใจด ว ยธรรมะ ตั้ ง แต ป 
พ.ศ.๒๕๕๗ จัดมา ๔ รุนแลว โดยจัดอบรมแบบ
ตอเนือ่ ง รวมเวลา ๓ เดือน แบงเปน ๔ ระยะ ดังนี้
ระยะ ๑ แนะนําโครงการ และใหขอมูลใน

ภาพรวม ใชเวลา ๒ วัน
ระยะ ๒ เปนผูที่ผานการอบรมมาจากระยะ
๑ ตองยื่นใบสมัคร ใชเวลาอบรม ๕ -๖ วัน
ระยะ ๓ การฝกปฏิบัติงาน ลงพื้นที่ คือเยี่ยม
ไขพรอมพระพี่เลี้ยง ใชเวลา ๑.๕ เดือน (เยี่ยม
ผูปวยประมาณ ๗ ครั้ง)
ระยะ ๔ สรุปและปดการอบรม พรอมรับ
ประกาศนียบัตร ใชเวลา ๒ วัน
การถวายความรูแกพระสงฆ ในโครงการ
เยียวยาใจดวยธรรมะ ทําใหกลุมคิลานธรรมได
สมาชิกเพิ่ม แตที่สําคัญที่สุดคือ พระสงฆที่ผาน
การอบรมไดรับความรูเพื่อนํากลับไปดูแลชุมชน
ของตนเองดวย
คิลานธรรม คงเปนธรรมะที่สรางความสุข
สุดทายใหชีวิต เกิด แก เจ็บ ตาย เปนวัฏสงสาร
ของสรรพชีวิต แมวาเราไมอยากตาย แตตองตาย
ก็คงขอตายอยางมีความสุข เพราะทุกสรรพชีวิต
รักสุข เกลียดทุกข อยากไดรบั ความปรารถนาดี
โดยเสมอกัน

พระมหาสุเทพ สุทธฺ ญ
ิ าโณ วัดสังเวชวิศยาราม รองคณบดีฝา ยวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ
ประธานกลุมคิลานธรรม อดีตพระนิสิตรุน ๑ สาขาชีวิตและความตาย
ไดฝก งานใหคาํ ปรึกษาผูป ว ยในโรงพยาบาลวชิระ ในหลักสูตรการเรียน
เปนอาสาสมัครเยี่ยมไขผูปวยของโรงพยาบาลศิริราช
ริเริ่มกอตั้งกลุมอาสาสมัครตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๐ จากการเยี่ยม
ผูปวยเพียงรูปเดียว โดยมีเพื่อนพระที่เรียนหลักสูตรเดียวกันและ
เพื่อนพระภายนอกที่สนใจ มาเขารวมกิจกรรมในภายหลัง
ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ รวมกับสมาชิกตั้งชื่อกลุมวา คิลานธรรม ได
เชิญอาจารยดา นจิตวิทยา เปนทีป่ รึกษากลุม ทางดานวิชาการ ปจจุบนั
กลุม คิลานธรรมมีพระสมาชิกประมาณ ๔๐ รูป ทํางานกับโรงพยาบาล
๖ แหง ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คือ โรงพยาบาลศิริราช
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ โรงพยาบาลวชิระ โรงพยาบาลเลิดสิน
ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน และสถาบันมะเร็งแหงชาติ

ชวนคิด ชวนพินจ
ิ

สุขสันตวันตาย ดวยการดูแลแบบประคับประคอง
Happy Death day กับ Palliative Care

กองบรรณาธิการ

เมื่ อ ประเทศไทยเข า สู  สั ง คมผู  สู ง วั ย อย า ง
เต็มตัว มีประชากรอายุเกิน ๖๐ ปมากกวา ๒๐
เปอรเซ็นตของประชากรทั้งประเทศ นั่นคือ ทุกๆ
๑๐๐ คนเราจะมีคนสูงวัยถึง ๒๐ คน อัตราการตาย
จึงสูงขึ้นเปนเงาตามตัว แมการตายจะเปนสัจธรรม
ที่เปนสุดทายปลายทางของทุกชีวิต แตทุกชีวิตก็ยัง
ตองการ การ “ตายดี” ดวยกันทั้งนั้น

Palliative Care คืออะไร
ความหมายของการตายดีในแตละบุคคลยอม
ไมเหมือนกัน เพื่อใหเปนหลักสากลและบุคลากร
ในวิชาชีพสาธารณสุขทํางานไดอยางถูกตอง ถูกหลัก
วิ ช าการและมี ก ฎหมายคุ  ม ครองหากมี ก ารตาย
เกิดขึ้นตามความตองการของผูปวย คณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ จึงออกประกาศ นิยามปฏิบัติการ
(Operational deﬁnition) ของคําที่เกี่ยวของกับ

เรือ่ งการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care)
สําหรับประเทศไทย เพื่อใหหนวยงานและองคกร
ตางๆ นําไปใชตามอํานาจหนาที่ของตนเอง เมื่อตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓
**อ า นรายละเอี ย ดได ที่ http://kbphpp.
nationalhealth.or.th/bitstream/handle/
Palliative Care หรือ การดูแลแบบประคับ
ประคอง หมายถึ ง การดู แ ลที่ มี มุ  ง เน น การเพิ่ ม
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู  ป  ว ยและครอบครั ว ลดความ
ทุ ก ข ท รมานทั้ ง ด า นร า งกาย จิ ต ใจ สั ง คม และ
จิตวิญญาณ เปนการดูจิตใจควบคูกับการรักษาหลัก
ที่มุงหวังรักษาโรค การดูแลแบบประคับประคอง
จะคํานึงถึงความตองการและความปรารถนาของ
ผูปวยและครอบครัวรวมดวยเสมอ
การดูแลแบบประคับประคอง...ไมใชเพียง
แคการดูแลผูปวยระยะสุดทาย แตเปนการดูแล
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ในภาพกวาง ตั้งแตเริ่มเผชิญภาวะความเจ็บปวย
ทีอ่ าจเปนอันตรายตอชีวติ ครอบคลุมจนถึงการดูแล
ในชวงที่ผูปวยใกลเสียชีวิต เปนการดูแลแบบองค
รวมตั้งแตตนตราบจนวาระสุดทาย
องคการอนามัยโลก ระบุหลักการสําคัญของ
การดูแลแบบประคับประคอง ไวดังนี้ เปนการดูแล
เพื่อการบรรเทาความปวด และอาการทุกขทรมาน
อื่นๆ เห็นคุณคาการมีชีวิตและมองกระบวนการ
เสียชีวติ เปนธรรมชาติไมมเี จตนาเรงหรือยือ้ การตาย
ผสมผสานการดู แ ลทางจิ ต ใจและจิ ต วิ ญ ญาณ
ในการดูแลผูปวย สนับสนุนชวยเหลือ ผูปวยใหมีชีวิต
อย า งมี คุ ณ ค า จนเสี ย ชี วิ ต สนั บ สนุ น ช ว ยเหลื อ
ครอบครั ว ผู  ป  ว ยในการปรั บ ตั ว ปรั บ ใจในความ
เจ็บปวยของผูปวย มีการดูแลเปนทีมเพื่อประเมิน
ความตองการของผูปวยและครอบครัวรวมไปถึง
การให คํ า ปรึ ก ษาประสบการณ สู ญ เสี ย บุ ค คล
อั น เป น ที่ รั ก เพิ่ ม พู น คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู  ป  ว ย
คนใกลชิดผูปวย รวมถึงครอบครัวผูปวย

ใคร คือผูดําเนินการ Palliative Care
เมือ่ ผูป ว ยตองการการดูแลแบบประคับประคอง
ผูเกี่ยวของจะประกอบไปดวยคนใกลชิด ครอบครัว
และทีมสหสาขาวิชา ประกอบดวย บุคลากรทาง
การแพทย (หมอ) และหรือ บุคลากรทางสาธารณสุข
นั ก สั ง คมสงเคราะห นั ก จิ ต วิ ท ยา ผู  นํ า ศาสนา
อาสาสมัคร ผูน าํ ชุมชนทีผ่ ปู ว ยพํานัก และอืน่ ๆ ฯลฯ
โดยบุคคลทั้งหมดจะทํางานรวมกัน ประสานการ
ทํางาน โดยมีเปาหมายแกปญหาใหผูปวย ผูดูแล
ผูปวย และครอบครัว อยางดีที่สุด
ทีมสหวิทยาการ เปนกลุม คนทีป่ ระกอบดวย
ผู  ที่ มี ค วามรู  ค วามชํ า นาญทางวิ ช าการจากหลาย
สาขาวิชา ซึ่งแตละคนทํางานอยางอิสระ คูขนานกัน
ไปกับทีมสหสาขาวิชา มีการแลกเปลี่ยนขอมูลโดย
มีเปาหมายการดูแลรักษาผูปวยรวมกัน เชน แพทย
พยาบาลในสาขาโรคที่ผูปวยเปน เภสัชกรผูดูแล
เรื่องยาที่รักษาอาการ นักจิตวิทยาบําบัด
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ครอบครัว สามี ภรรยา ลูกหลาน ผูใกลชิด
ผูปวย เปนบุคคลสําคัญยิ่งในการดําเนินการรักษา
แบบประคับประคอง

พบปรึกษาทีม Palliative Care ไดที่ไหนบาง
กระทรวงสาธารณสุขและสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ กําหนดใหเขตสุขภาพเพือ่ ประชาชน
ทั้ง ๑๓ เขต จัดทําระบบการดูแลแบบ Palliative
Care ขึ้นในทุกเขต
ทั้งนี้หากทานสนใจสามารถสอบถามไดที่
โรงพยาบาลทุกแหงทีใ่ กลบา น หรือคนหาที่ https://
www.healthyliving.in.th ซึ่งไดรวมหนวยงาน
ดาน Palliative Care ที่สามารถขอคําปรึกษาได
ทั้งที่เปนหนวยงานภายในโรงพยาบาล หนวยงาน
อิสระดานการดูแลแบบประคับประคอง หนวยงาน
เพื่อเสริมสรางกําลังใจใหผูปวยและญาติ รวมถึง
หนวยงานที่ใหความรูและสรางความเขาใจเกี่ยวกับ
ความตาย
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จากสถิติที่มีการรวบรวมไวพบวาเพลงที่รอง
กันมากที่สุดในโลก คือเพลงสุขสันตวันเกิด Happy
Birthday จะดีแคไหนทีเ่ ราสามารถวางแผนการตาย
ดีอยางสงบ “Happy Death day” ในวันที่หมด
ลมหายใจ และทอดรางลงดินอยางปกติสุข

ลีลาวาที

ÍÂÙ‹ àË¹×Í µÒÂ
คืนและวันผันเวียนไมเปลี่ยนเปลา
กลับพาเอาชีวิตจวนปลิดขั้ว
แลลูกไมใกลหลนเตือนตนตัว
พอสุกทั่วก็หวงจะรวงไป
เกิดตัวตนคนเดียวโดยเปลี่ยวเปลา
รับทั้งเศราทั้งสุขทุกสมัย
ถึงวายชนมก็คนเดียว ฤ ๅเกี่ยวใคร
มีผูใด ชีพดับ สลับแทน
มาคนเดียว ไปคนเดียว เกินเหนี่ยวได
รักเพียงไหนโอบเอื้อกันเหลือแสน
ใหหาคนจนสิ้นทั่วดินแดน
ก็ขาดแคลนคนชวยหามมวยมรณ
พาตนพนมัจจุราชไมอาจพน
ทั้งรวย จน เด็ก ผูใหญ ยากไถถอน
ทั้งบัณฑิต คนพาล ทําการจร
เปนแนนอน ความตาย อยูปลายทาง
เราเดินตามยถากรรมทําประกอบ
ทั้งผิดชอบเหมือนฝนอันรุงสาง
พอรุงเชาความฝนพลันเลือนลาง
เราตองหางไกลกันวันมรณะ
เคยพบเห็นตอไปก็ไมเห็น
สิ่งจะเดน แจงชัด เปนสัจจะ
คือการทําหนาที่มีธุระ
นอมธรรมะ ไมประมาท โอวาทธรรม
ตายกับอยูคูโลกอยาโศกเศรา
สติเรา รูตื่น ก็ชื่นฉํ่า
อยาใหโศกโศกามาครอบงํา
ประโยชนทํา กอบเกื้อ อยูเหนือตาย
พระมหาวิสุทธิ ฐานากโร

คนตาย คือ คนเตือน

ดูรา ประชาราษฎร มัวประมาท อยูทําไม
เกิดมา ก็ตายไป มินานหนอ ก็มรณา
หลงทิศ ไมเห็นทุกข หลงติดสุข ไรเดียงสา
ปลอยตัว และปดตา เปนคนบอด ตลอดตาย
นอนจม หลมกิเลส แสนทุเรศ ทุรนทุราย
ปลอยตัว มั่วอบาย มิกลัวบาป หยาบชาจริง
อะไรเลา คือสาระ ในขณะ ที่ชายหญิง
นอนตาย มิไหวติง หมดโอกาส จักกอกรรม
ผลพวง แหงความชั่ว เทาที่ตัว ไดกระทํา
โถมซัด วิบัติซํ้า ใหจองจํา อเวจี
แชมชื่น และโชติชวง คือผลพวง แหงความดี
สั่งสม เปนราศี บุญตามติด ไมบิดเบือน
ดีชั่ว ในตัวเจา ประหนึ่งเงา ไมรูเลือน
คนตาย คือ คนเตือน ใหสํานึก อยาคึกคะนอง
แนนอน ตองนอนแน ทั้งพอแม และพี่นอง
รํ่ารวย สวย สมปอง ก็สิ้นเชื้อ ไมเหลือเลย
เปลื้องปลด และลดละ ลางขยะ นะเพื่อนเอย
ชีวิต ยอม สังเวย ความเบา วาง สวางเย็น
ดูรา ประชาราษฎร จงแคลวคลาด จากลําเค็ญ
เพียรทํา และบําเพ็ญ เพื่อพนทุกข สบสุขเอย

สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ (ทานจันทร)

ื
แนะนํ าหนังสอ

แนะนําหนังสือ ตายปฏก

ในยุคทีผ่ คู นเหินหางศาสนา หันมาบูชากามวัตถุ
หลายคนจะเขาวัดก็ตอเมื่อมีญาติ เพื่อน หรือคน
ที่รูจักเสียชีวิตลงเทานั้น ความตายคงจะเหลือ
เปนที่มั่นสุดทาย ที่ทําใหคนตื่นขึ้นมานอมระลึก
ถึงความไมเทีย่ งและความหมายทีแ่ ทจริงของชีวติ
กันบาง แตคนสวนใหญที่เขาวัดไปงานศพก็ทําไป
ตามพิธีกรรมเทานั้น ไมคุยกันเวลาพระสวดก็
นั่งหลับ ไมคอยไดประโยชนเทาใดนัก
ติปฏกสิกขาลัยจึงเห็นความจําเปนที่จะปรับ
ธรรมเนียมพิธีกรรมที่ทํากันอยูในงานศพ ใหผู
ทีม่ ารวมงานไดรบั ประโยชนมากขึน้ โดยใหมสี ว น
ในการรวมสาธยายบทพุทธพจนที่คัดสรรมาจาก
พระไตรปฎก นอมระลึกถึงวจนะของพระพุทธ
องคทเี่ กีย่ วกับความตายเพือ่ เตรียมตัวเตรียมใจให

พรอมไวเมือ่ เวลานัน้ ของเรามาถึง ดีกวาจะปลอย
กันไปตามยถากรรมโดยไมมกี ารเตรียมตัวอะไรไว
บางเลย
มีบางทานไมสบายใจที่ใชคําวา “ตาย” ใน
หนังสือ ตายปฏก นี้ เพราะเปนหวงคําวาตาย
วาจะมีความหมายไปในแงลบ แลวคนจะไมกลา
หยิ บ อ า น จึ ง เสนอให ใ ช คํ า อื่ น ที่ ไ พเราะกว า
เพื่อหลีกเลี่ยงคําวาตาย เชนคําวา ปรายนปกรณ
เปนตน แมวาทางคณะผูเรียบเรียงจะเห็นดวย
สวนหนึ่ง แตความเห็นสวนใหญยังอยากจะคง
คําวาตายไว ดวยเหตุผลที่จะอธิบายตอไป
กอนอืน่ ขออธิบายความหมายของคําวา ตาย
ใหเขาใจตรงกันกอน
คําวา ตาย มาจากภาษาบาลี (อานวา ตา-ยะ)
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ตั้งวิเคราะหไดวา
ติภวํ อยติ คจฺฉตีติ ตาโย
(ติ บทหนา +อิ ธาตุ, อิ เปน เอ, เอ เปน อย
ติ+อย ลบสระหนาทีฆะสระหลัง + ณ ปจจัย
ไดเปน ตาย)
ตาย จึงแปลวา “ผูกําลังไปสูภพสาม”
องคธรรม คือผูตาย (ผูกําลังไปสูภพสาม)
ขอใหเทียบกับ ปรโลกํ เอติ คจฺฉตีติ เปโต
ป บทหนา อิ ธาตุ ต ปจจัย (ป คือปรโลก)
เปต จึงแปลวา “ผูไปแลวสูปรโลก”
ตามวิเคราะหนี้ คนตาย คือพวกเราทุกคน
(ยกเว น พระอรหั น ต ) ที่ กํ า ลั ง เดิ น ทางไปสู  ภ พ
ทั้งสาม สวนคนที่ไปสูภพทั้งสาม คือปรโลกแลว
ตองเรียกวา เปรต แตปจจุบันในภาษาไทยที่ใช
กันอยูเรากลับไปเรียกศพวา คนตาย จริงๆ ศพก็
คือศพ เปนรูปขันธทปี่ ราศจากวิญญาณครองแลว
สวนคนที่เคยถือครองรูปนั้น หรือโดยปรมัตถ
คือนามขันธที่สันตติของเขาตอนนี้ไปสูภพสาม
ภพใดภพหนึ่งตามกรรมแลว ตองเรียกเขาเหลา
นั้นวา เปตชน จึงจะถูก
มีตัวอยางการใชคําวาคนตายเปนพระพุทธ
พจน ในธรรมบท
อปฺปมาโท อมตํ ปทํ ปมาโท มจฺจุโน ปทํ
อปฺปมตฺตา น มียนฺติ เย ปมตฺตา ยถา มตา
“ ความไม ป ระมาท เป น ทางเครื่ อ งถึ ง อมต
นิพพาน ความประมาทเปนทางแหงความตาย
ชนผูไมประมาทยอมไมตาย สวนชนเหลาใด
ประมาทแลว ยอมเปนเหมือนคนตาย”
ตาย จึงมิใชคําที่มีความหมายในแงลบ แต
ใชสําหรับคนที่ยังประมาทอยู คนที่ยังตองระหก
ระเหินเดินทางไปในภพทัง้ สาม อยางไมมที สี่ นิ้ สุด
เหมือนคําวา สัมภเวสี ทีค่ นสวนใหญเขาใจวา เปน
ผีลองลอยไปหาที่เกิด แตที่จริงเราทุกคน (ยกเวน
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พระอรหันต) ตางก็เปนสัมภเวสีดวยกันทั้งสิ้น
เพราะยังแสวงหาที่เกิดกันอยู มีแตพระอรหันต
ที่เรียกวาภูต เพราะเปนแลว (ไมเปนอีก) จึง
ไมแสวงหาที่เกิดในภพใดๆ อีก
สวนผูที่เขาใจแจงแทงตลอด ก็หมดความ
ปรารถนาที่จะเดินทางตอ สิ้นกิเลส ที่เรียกวา
อุปาทิเสสนิพพาน คือ “วางไดแลว” ก็ใชขันธ
ที่ ห มดอุ ป าทานแล ว นั้ น ทํ า ประโยชน ใ ห ผู  อื่ น
ตอไป (เพราะตนเองเสร็จสิ้นกิจแลว) ตราบจน
ภพปจจุบันของเขาสิ้นสุดลงก็ถึง อนุปาทิเสส
นิพพาน คือ “ไดวางแลว” คือไดปลอยวางภาระ
คือขันธทั้งหมดและไมถือเอาขันธใดๆ ขึ้นมาใหม
อีกตอไป เขาจึงพนจากความตาย ไมตองกลับมา
เวียนวายตายเกิดอีกตอไป
ในอุทยั สูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค มีเรือ่ ง
ที่กลาวไววา “ครั้งหนึ่งที่กรุงสาวัตถี ในเวลาเชา
พระผูมีพระภาคทรงสบงจีวรแลว ทรงถือบาตร
และจีวร เสด็จเขาไปยังที่อยูของอุทัยพราหมณ
ลําดับนั้น อุทัยพราหมณเอาขาวใสบาตรถวาย
พระผูมีพระภาคจนเต็ม แมครั้งที่ ๒ ... แมครั้งที่ ๓
เวลาเชา พระผูม พี ระภาคทรงนุง แลว ทรงถือบาตร
และจีวรเสด็จเขาไปยังที่อยูของอุทัยพราหมณ
แมในครั้งที่ ๓ อุทัยพราหมณเอาขาวใสบาตร
ถวายพระผูมีพระภาคจนเต็มแลว ไดกราบทูล
พระผูมีพระภาควา พระสมณโคดมนี้ติดในรส
(ติดใจในอาหาร) จึงเสด็จมาบอยๆ
พระผูม พี ระภาคจึงตรัสวา “กสิกรยอมหวาน
พืชบอยๆ ฝนยอมตกบอยๆ ชาวนายอมไถนา
บอยๆ แวนแควนยอมบริบูรณดวยธัญชาติบอยๆ
ยาจกยอมขอบอยๆ ทานบดีก็ใหบอยๆ ทานบดี
ใหบอยๆ แลว ก็เขาถึงสวรรคบอยๆ ผูตองการ
นํ้านมยอมรีดนมบอยๆ ลูกโคยอมเขาหาแมโค
บอยๆ บุคคลยอมลําบากและดิน้ รนบอยๆ คนเขลา
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ยอมเขาถึงครรภบอยๆ สัตวยอมเกิดและตาย
บอยๆ บุคคลทั้งหลายยอมนําซากศพไปปาชา
บอยๆ สวนผูมีปญญาถึงจะเกิดบอยๆ ก็เพื่อได
มรรคแลวไมเกิดอีก ดังนี้แล”
จะเห็นวา พระผูมีพระภาคจะหยิบยกเรื่อง
ความตายมาใหนอมคิดพิจารณาอยูเสมอ เพราะ
ปุ ถุ ช นส ว นใหญ ไ ม อ ยากคิ ด ถึ ง เรื่ อ งความตาย
เนื่องจากระลึกถึงความตายไมถูกวิธี คือไมตั้งสติ
สังเวค และญาณเอาไว เมื่อไมตั้งสติเอาไว จึงเกิด
ความโศก (เมื่อคนรักตาย) หรือเกิดความบันเทิง
(เมือ่ ศัตรูตาย) เมือ่ ไมตงั้ สังเวคะ (ความสลดสังเวช
ใจ) เอาไว จึงเกิดความทอแทหอ เหีย่ วเมือ่ ระลึกถึง
ความตาย เมือ่ ไมตงั้ ญาณ (สัมปชัญญะความรูต วั )
เอาไว จึงเกิดความสะดุง กลัวความตาย เพราะไมรู
วาสิง่ ทีต่ ายนัน้ ไมใชตวั แตเปนแครปู นามทีเ่ กิดขึน้
ตั้งอยู และดับไปตามธรรมชาติ
สวน “ตัวตน” ทีป่ ถุ ชุ นเขาใจกันวามีเพราะไม
ไดพิจารณาใหถองแทนั้น ไมเคยมี ตอนปจจุบันนี้
ก็ไมมี และจะไมมีในอนาคตดวย เมื่อละสักกายทิฐิได ใจจึงนอมไปสูธรรมชาติที่ไมผันแปรที่เรียก
วา พระนิพพาน อันเปนสัจจะจริงแทเสมอมา แต
เรามองไมเห็นเพราะขาดกัลยาณมิตรอยางเชน
พระพุทธเจาที่จะมาแนะนําเรา
ผูเรียบเรียงจึงหวังวา หนังสือตายปฏกนี้
จะใชเปนคูมือแงคิดแนวพุทธสําหรับผูที่ยังตาย
กันอยูบอยๆ ใหนอมนําเอาสวนหนึ่งที่สําคัญของ
พระไตรปฎกมาสาธยายและขบคิดไปพรอมๆ
กัน ถาไดปญ
 ญาหลุดพนก็จะไดแกนสารสาระของ
ชีวิตกลับไป แตถึงจะยังไมเกิดปญญาขั้นสูงสุด
นั้น อยางนอยก็จะไดศรัทธาในพระรัตนตรัย เปน
เสบียงใจไว กอนจะเดินทางตอไปสูสัมปรายภพ
เพือ่ แสวงหาความสิน้ ทุกขกนั ทุกทานทุกคนเทอญ
คณะทํางานติปิฏกสิกขาลัย

หนังสือเลมนี้ ตีพิมพครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐
ชื่อ วิธีปฏิบัติตอความตาย (ธรรมดากถา) รวม
อยูใน หนังสืองานศพ ชื่อ “คืนสูธรรมชาติ และ
มรณสติ : พุทธวิธีตอนรับความตายดวยสติและ
ปญญา” ตอมาไดนาํ มาพิมพแยกเลม เมือ่ พ.ศ. ๒๕๓๙
ในชื่อปจจุบัน
สําหรับขาพเจา คุณคาอยางแรกในฐานะ
เปนพระธรรมเทศนาตามแบบแผน เรื่องธรรมดา
กถา เปนตัวอยางการแตงเทศนที่กระชับ และ
ทันสมัย นับวาเปนประโยชนอยางมากแกพระภิกษุ
สามเณร ทั้งในแงเนื้อหาเกี่ยวกับความตาย และ
รูปแบบการแสดงพระธรรมเทศนาที่เรียบเรียง
อยางดี
ในเบื้องตน ทานชี้ใหเห็นความสําคัญของ
งานศพ ในแงมมุ ตางๆ เชน เปนการแสดงคุณธรรม

ื
แนะนํ าหนังสอ

ระลึกถึงความตาย
และวิธีปฏิบัติใหถูกตอง
ตอความตาย
โดย พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

หนอนหนงั สอื ต ัวอ้วน

ความดีของเจาภาพตอผูว ายชนมทมี่ คี วามกตัญู
กตเวทีตอบุพการีบุคคล แลวยังเปนโอกาสได
สงเสริมพุทธศาสนา แสดงขอธรรมที่ควรไดจาก
การจัดงานศพ รวมทั้งเรื่องการบําเพ็ญบุญ คือ
ทาน ศีล ภาวนา อยางครบถวน ในตอนทายของ
พระธรรมเทศนาดวย
ในสวนเนือ้ หาเกีย่ วกับความตาย ทานอธิบาย
ใหความกระจาง ถึงความเปนธรรมดาของชีวิต
ที่ ต  อ งป ด ฉากด ว ยความตาย และที่ สํ า คั ญ คื อ
ประโยชนที่จะพึงไดรับจากความตาย ดวยอุบาย
ที่ใหเกิดความไมประมาท ความเพียร และความ
รูเทาทันความจริงของชีวิต
ทานผูประพันธไดจําแนกใหเห็นวิธีปฏิบัติที่
ถูกตองตอความตายในแงมุมตางๆ ตลอดจนรูจัก
ชนิดของความประมาท ทัง้ ทางโลกและทางธรรม

จนสามารถเขาถึงประโยชนสูงสุดที่จะพึงได
การจัดทําหัวขอยอยของเนื้อความ ชวยใน
การจับประเด็นขณะอาน และคนหาใจความ
สําคัญของพระธรรมเทศนานี้เปนอยางดีอีกดวย
นอกจากเรื่อง ธรรมดากถาแลว ยังมีเรื่อง
มรณกถา และเรื่องการตายดีอื่นๆ ที่ทานอธิบาย
ขยายความเพิ่มขึ้นในภายหลัง ที่นาติดตามอาน
เป น แนวทางปฏิ บั ติ ที่ ชั ด เจน และจํ า เป น มาก
ตอชีวิตเราทุกคน
หนังสือขนาด ๑๖ หนายกพิเศษ (A5) หนา
๒๔ หนา พิมพแจกเปนธรรมทาน ไมมีจําหนาย
สนใจหนั ง สื อ สามารถอ า นได จ ากเว็ บ ไซต
วัดญาณเวศกวัน https://www.watnyanaves.
net/th/dhamma_books

ท่องไปในโลกบาลีไวยากรณ์

ิ
ปาฬปาโมกข์

กัจจายนไวยากรณ
จุดเด่นและด้ อยของกัจจายนไวยากรณ์

ตามที่ผูเขียนไดกลาวถึงองคคุณของสูตร
ในกัจจายนไวยากรณไวในครั้งกอนวา สูตรของ
คัมภีรนี้ประกอบดวยองคคุณ ๖ ประการ คือ
๑. สวัปปักขระ มีพยางคนอยมาก
๒. อสันเทหะ ไมคลุมเครือ
๓. สารัตถะ
มีขอความเปนแกนสาร
๔. สัพพโตมุขะ มีนยั รอบดาน คือประกอบ
รูปศัพทไดหลายนัย
๕. อักโขภะ
ไมห วั่น ไหว คือไมมีใคร
ตํ า หนิ ไ ด โ ดยอรรถหรื อ
พยัญชนะ
๖. อนวัชชะ ไม มี โ ทษโดยอรรถหรื อ
พยัญชนะ
วิจารณ์องค์คุณ ๖ ประการ
แมคัมภีรการิกาจะยกยองสูตรในกัจจายน
ไวยากรณวาประกอบดวยองคคุณ ๖ ประการ

ตอนที่ ๙

ข า งต น แต นั ก วิ ช าการรุ  น หลั ง ก็ มี ข  อ โต แ ย ง
เกี่ยวกับองคคุณเหลานั้น กลาวคือ
๑. สวัปปักขระ มีพยางคนอยมาก ขอความนี้
คงจะหมายถึ ง สู ต รของกั จ จายนไวยากรณ ที่ มี
พยางคนอยกวาคัมภีรไวยากรณบาลีที่เขียนมากอน
เชน โพธิสัตตไวยากรณ คือไวยากรณของพระโพธิสัตว
ซึง่ มีสตู รแรกวา นรวรวจโนปการานิ จตฺตาลีสกฺขรานิ
(อักษรที่เกื้อกูลแกพระดํารัสของพระชินเจา มี
๔๐ เสียง) และสัพพคุณากรไวยากรณ คือไวยากรณ
ของพระสัพพคุณากร ซึ่งมีสูตรแรกวา สิทธฺ กมา
ทาทโย วณฺณกฺขรา ติตาลีส (เสียงทั้งหลายมี
อ เปนเบื้องตน ๔๓ เสียง ชื่อวา อักษร ตามลําดับ
แหงการปรากฏ)
อย า งไรก็ ต าม เมื่ อ เที ย บกั บ สู ต รของ
โมคคัลลานไวยากรณที่มีพยางคนอยกวา พยางค
ในกัจ จายนไวยากรณก็ไมถือวามีจํานวนนอย
ผูที่เรียนรูโมคคัลลานไวยากรณยอมรูชัดวา สูตร
ของโมคคัลลานไวยากรณสั้นและทองจํางายกวา
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สูตรของกัจจายนไวยากรณมาก ดังนั้น องคคุณ
ขอ ๑ จึงไมครอบคลุมทุกสูตร
๒. อสันเทหะ ไมคลุมเครือ หมายถึงการ
ใช คํ า ในสู ต รกระจ า งชั ด เจนไม ช วนสงสั ย แต
ความจริ ง แล ว มี คํ า บางคํ า ในกั จ จายนสู ต รที่
โมคคัลลานไวยากรณเห็นวาชวนสงสัย เชน สูตรที่
๒ ของสนธิกัณฑวา อกฺขราปาทโย เอกจตฺตาลีส ํ
(เสียงทั้งหลายมี อ เปนเบื้องตน ๔๑ เสียง ชื่อวา
อักษรขางตน) คําวา อกฺขราปาทโย ในสูตรนี้ตัดบท
เปน อกฺขรา + อปิ + อาทโย โดยคําวา อาทโย
ตัดบทเปน อ + อาทโย แตโมคคัลลานไวยากรณ
เห็นวา การตัดบทในลักษณะนี้เขาใจยาก จึงตั้ง
สูตรที่ ๑ ของสนธิกัณฑวา ออาทโย ติตาลีส วณฺณา
(เสียงทั้งหลายมี อ เปนเบื้องตน ๔๓ เสียง ชื่อวา
วัณณะ) โดยใชเปน ออาทโย เพื่อใหเขาใจงาย
ดังนั้น องคคุณขอ ๒ จึงไมครอบคลุมทุกสูตร
๓. สารั ตถะ มีขอความเปนแกนสาร คือ
คําในสูตรมีประโยชนตอ การประกอบรูปศัพทและ
วิธที างหลักภาษา แตโมคคัลลานไวยากรณเห็นวา
เสี ย งในภาษาบาลี มี ๔๓ เสี ย ง จึ ง กล า วแย ง
ความเห็นของกัจจายนไวยากรณไวในสูตรที่ ๑
ตามที่กลาวมาแลว ดังนั้น องคคุณขอ ๓ จึงไม
ครอบคลุมทุกสูตร
๔. สัพพโตมุขะ มีนัยรอบดาน คือ ประกอบ
รูปศัพทไดหลายนัย แตการประกอบรูปศัพท
หลายนัยนี้ อาจทําใหสับสนได
๕. อักโขภะ ไมหวัน่ ไหว คือ ไมมใี ครตําหนิได
โดยอรรถหรือพยัญชนะ แตโมคคัลลานไวยากรณ
ตําหนิสูตรของกัจจายนไวยากรณไวหลายแหง
เชน กัจจายนไวยากรณตั้งสูตร ๑๕ วา ทีฆํ (เมื่อ
ลบสระหน า แล ว สระหลั ง ย อ มถึ ง ความเป น
ทีฆะในบางแหง) และสูตร ๑๖ วา ปุพโฺ พ จ (เมื่อ
ลบสระหลังแลว สระหนายอมถึงความเปนทีฆะ
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ในบางแหง) เพื่อทีฆะและรัสสะเมื่อลบสระแลว
อีกทั้งตั้งสูตร ๒๕ วา ทีฆํ (สระทั้งหลายยอมถึง
ความเป น ที ฆ ะในเพราะพยั ญ ชนะเบื้ อ งหลั ง
ในบางแหง) และสูตร ๒๖ วา รสฺส ํ (สระทัง้ หลายยอม
ถึงความเปนรัสสะในเพราะพยัญชนะเบื้องหลัง
ในบางแหง) เพือ่ ทีฆะและรัสสะในเพราะพยัญชนะ
อยางไรก็ตาม โมคคัลลานไวยากรณรวมสูตร
ทัง้ ๔ สูตรเปนสูตรเดียว ในสูตร ๓๓ วา พฺย�ฺชเน
ทีฆรสฺสา (ทีฆะและรัสสะชิดพยัญชนะในบางแหง)
ดังนั้น องคคุณขอ ๕ จึงไมครอบคลุมทุกสูตร
๖. อนวั ช ชะ ไม มี โ ทษโดยอรรถ หรื อ
พยัญชนะ แตโมคคัลลานไวยากรณแสดงโทษ
ของขอความและการใชศัพทในกัจจายนไวยากรณ
ไวหลายแหง เชน สูตรของกัจจายนไวยากรณ สูตร
๒๔๓ วา โภ เค ตุ (ในเพราะ ค เบื้องหลัง แปลง
ภวนฺต ศัพทและอื่นๆ เปน โภ) แสดงการแปลง
ภวนฺต ศัพท เปน โภ ในเพราะอาลปนวิภัตติ แต
โมคคัลลานไวยากรณ สูตร ๑๔๖ กลาววาเปน โภ
นิบาตที่มีใชท้ังในเอกพจนและพหูพจนดวยคําวา
โภ อิติ อามนฺตเณ นิปาโต- กุโต นุ อาคจฺฉถ
โภ ตโย ชนา (บทวา โภ เปนนิบาตในการรองเรียก
เชน ชนผูเ จริญทัง้ สามทาน พวกทานมาจากทีไ่ หน
หรือ) ดังนัน้ องคคณ
ุ ขอ ๖ จึงไมครอบคลุมทุกสูตร
ชาวพม่ายึดมั�นในการเรียนกัจจายนไวยากรณ์
กั จ จายนไวยากรณ เ น น ลํ า ดั บ สู ต รที่ มี คํ า
หนาติดตามไปสูสูตรหลัง จึงไมเนนการประกอบ
รูปศัพทใหเขาใจงาย ผูที่เรียนกัจจายนไวยากรณ
มาแลว มักไมอาจเขาใจการประกอบรูปศัพท
ไดชัดเจน หรือแมจะเรียนเขาใจก็ไมอาจจดจํา
วิธีประกอบรูปศัพทได เพราะสูตรที่ใชประกอบ
รู ป ศั พ ท อ ยู  ห  า งกั น มากจนเกิ น ไป ส ง ผลให
ผูศ กึ ษาไมอาจจดจําลําดับการประกอบรูปศัพทได
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ทีป่ ระเทศสหภาพพมาผูท เี่ รียนกัจจายนไวยากรณ
ตองทองจําการประกอบรูปศัพททั้งหมด เพื่อให
จดจําได และตองทบทวนสาธยายอยูเ สมอ แตผทู ี่
เรียนปทรูปสิทธิปกรณ ก็สามารถเขาใจวิธีประกอบ
รู ป ศั พ ท แ ละจดจํ า ได โดยไม ต  อ งท อ งจํ า และ
ทบทวนใหเสียเวลา
ผูเขียนเคยศึกษาอยูที่ประเทศสหภาพพมา
๑๐ ป พบวาในปจจุบันผูที่ศึกษากัจจายนไวยากรณ
แลวเชี่ยวชาญภาษาบาลี หาไดยากมาก มีเพียง
พระเถระในสมัยกอนบางรูปที่มีความจําเปนเลิศ
มี ค วามขยั น หมั่ น เพี ย ร ท อ งจํ า การประกอบ
รูปศัพท จึงสามารถเขาใจกัจจายนไวยากรณเปน
อยางดี ทานเหลานั้นไมเพียงทองจํากัจจายน
ไวยากรณและวิธีประกอบรูปศัพทเทานั้น ยังศึกษา
คัมภีรอธิบายของกัจจายนไวยากรณและปทรูป
สิทธิปกรณเพิ่มเติม ซึ่งมีฉบับแปลเปนภาษาพมา
หลายฉบับ จึงทําใหเขาใจกัจจายนไวยากรณได
ลึกซึ้งกวาเดิม
ครั้ ง ที่ ผู  เ ขี ย นศึ ก ษาภาษาสั น สกฤตอยู  ที่
เมืองมัณฑะเลยกบั ทานอาจารยอคั คญานาภิวงศ์
เจาอาวาสวัดมหาวิสุทธารามและวัดวิสุทธาราม
ชเวโบงวุน ซึ่งมีชื่อเสียงเปนที่รูจักโดยทั่วไปวา
เปนผูเชี่ยวชาญภาษาบาลีและสันสกฤต วันหนึ่ง
ผูเขียนไดปรารภกับทานอาจารยวา หลวงพอ
วัดทามะโอสอนปทรูปสิทธิปกรณเปนหลัก เพราะ
เรียนงายกวากัจจายนไวยากรณ แตทานอาจารย
อั ค คญานาภิ ว งศ ต อบว า ผมก็ เ รี ย นกั จ จายน
ไวยากรณมากอน ขอนี้แสดงวาพระพมาทั่วไป
ตั้งแตสมัยพุกามเปนตนมายึดติดกับการเรียน
กัจจายนไวยากรณเปนพื้นฐาน แมในการศึกษา
บาลี ชั้ น สู ง จะมี ก ารสอนปทรู ป สิ ท ธิ ป กรณ โ ดย
ละเอียด ก็เปนเพียงการสอนเฉพาะกลุมที่สนใจ

ไวยากรณเปนพิเศษเทานั้น เรื่องนี้สงผลใหการ
ศึกษาภาษาบาลีที่พมาไมเจริญรุงเรืองเหมือน
กอน เพราะนักศึกษารุนหลังนิยมเรียนเพื่อให
สอบไดปริญญาบัตร ไมไดตงั้ ใจเรียนรูเ พือ่ สืบทอด
พระศาสนาเหมือนกอน
หลักภาษาที�ไม่มใี นกัจจายนไวยากรณ์
กัจจายนไวยากรณมีสวนประกอบ คือ สูตร
วุตติ และอุทาหรณ
ในกัจจายนไวยากรณไมมหี ลักภาษาทีส่ าํ คัญ
เหลานี้ เหมือนที่กลาวไวในปทรูปสิทธิปกรณ คือ
๑. คํ า อธิ บ ายสู ต รโดยละเอี ย ด เช น รู ป
วิเคราะหของ อกฺขร, สร และ พฺยฺชน เปนตน
๒. ขอบเขตของสูตรแตละสูตร เชน ขอบเขต
ของการซอนอักษร
๓. ปทมาลา คือ ลําดับบท ซึ่งเปนทั้งลําดับ
บทนามที่เรียกวา นามปทมาลา และลําดับบท
อาขยาตที่เรียกวา อาขยาตปทมาลา
๔. ศัพทแจกตามของบทนาม ที่จําแนกออก
เปน ๓ ลิงค และการันตตางๆ
๕. คําอธิบายสมาส ๖ ประเภทโดยละเอียด
๖. คําอธิบายตัทธิต ๓ ประเภทโดยละเอียด
๗. ชื่อธาตุและอรรถของธาตุ
๘. การจําแนกธาตุแตละคณะ และรูปสําเร็จ
ของธาตุเหลานั้น
๙. คําอธิบายกิจจปจจัย และกิตกปจจัยโดย
ละเอียด
แมวา กัจจายนไวยากรณจะขาดหลักภาษาที่
สําคัญ ๙ ประการเหลานี้ แตยังมีจุดเดนที่สําคัญ
ของคัมภีรนี้ คือ การบัญญัติวิภัตตินามในภาษา
บาลี ซึ่งเรื่องนี้จะกลาวถึงในฉบับตอไป

ภาษาธรรม

นายธรรมดา
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อถ โภนฺโต กึสทฺเทน ปุจฉฺ าวากฺยํ วุจจฺ เต.
เรียนทานสมาชิกมิตรรักแฟนบาลีทุกทานครับ
ฉบับนี้ กระผมจะขอนําเอาประโยคคําถามทีใ่ ช
“กึ” ศัพท เปนคําถาม มานําเสนอพอสังเขปครับ
กึปุจฉฺ า คําถามที่ใช “กึ”
กึ = อะไร โก = ใคร กา = ใคร
เกน, กสฺมา = เพราะเหตุไร
กฺว, กตฺถ, กุหึ = ที่ไหน
กตโม, กตมา, กตมํ = อันไหน, เหลาไหน,
กสฺส = ของใคร เกน = กับใคร
คําถาม “กึ”= อะไร อางถึงสิ่งของ
ตํ ยถา = เชน
๑. ปุจฉฺ า = กิมทิ .ํ (อิท ํ กึ.) นี่อะไร
๒. วิสชฺชนา = อิท ํ โปตฺถกํ โหติ. นี่คือ
หนังสือ
หมายเหตุ : อิท ํ มาจาก อิม ศัพท ซึ่งเปน
สรรพนาม ใชระบุถงึ นามทีอ่ ยูใ กลตวั ผูพ ดู ใชแทน
นามนปุงสกลิงค แตถาแทนนามปุงลิงค และอิตถี
ลิงค จะใช อยํ ตัวอยางเชน

โก อยํ. ชายคนนี้เปนใคร หรือ
กา อยํ. หญิงคนนี้คือใคร
ในการเรียนภาษาบาลีนี้ หากนักศึกษาทานใด
ชอบใชประโยคคําถามวา “กิมทิ ”ํ นี้อะไร อยูบอยๆ
ไซร นักศึกษาผูนั้น จะเกง มีทักษะในภาษาบาลีเร็ว
ดวยเหตุนี้ จึงขอเชิญชวนใหทา นสมาชิกบาลี
ทุกทาน ไดโปรดตระหนักประโยควา กิมทิ ํ นี้ ใหดี
และจงขยันใชประโยคนี้ ถามผูรูเสมอๆ ซึ่งเมื่อได
คําตอบแลว ก็ตอ งรีบจดบันทึกคําตอบนัน้ ไว อยาง
ทันทวงที
จงเปดสวิตช (ปุม) แหงการเรียนรูอยู ๒๔ ชั่วโมง
นะครับ
อนึ่ง หากตองการจะถามเปนพหูพจน ก็
สามารถถามได เพียงแคเปลีย่ นรูปคําศัพทไปตาม
กฎกติกาของการแจกปทมาลา หรือ การแจก
วิภัตติ เชน ตองการจะถามวา “เหลานี้คืออะไร
หรือ?” ก็ใชวา
๑. กานิ อิมานิ. (นปุงสกลิงค)
๒. เก อิเม. (ปุงลิงค)
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๓. กา อิมา. (อิตถีลิงค)
จะเห็นวา ประโยคคําถามขางตนนี้ ไมมกี ริ ยิ า
ประกอบอยู ซึ่งก็ถือวาไมผิด สามารถใชพูดได
ซึ่งผูที่จะแปลประโยคดังกลาว สามารถแปลโดย
ใสคํากริยาเพิ่มเขามาได ตามความเหมาะสม ซึ่ง
โดยสวนใหญแลวนิยมใสกริยาวา “มี, เปน” (ภวติ,
ภวนฺต;ิ โหติ, โหนฺต)ิ เขามาทําหนาที่เปนกริยา
คุมพากย เชน
กิมทิ ํ (โหติ) กานิ อิมานิ (โหนฺต)ิ
อนึ่ง เมื่อเราตองการจะถามถึงสิ่งที่อยูหาง
จากตัวเราออกไปอีก ก็สามารถใช “ต” สรรพนาม
ตามได เชน
กึ ตํ นั่นอะไร โก โส นั่นใคร
กา สา หญิงนั่น เปนใคร
ผูตอบ อาจตอบวา
ตํ โปตฺถกํ โหติ นั่นเปนหนังสือ
โส อาจริโย โหติ นั่นเปนอาจารย
สา มาตา โหติ นั่นเปนแม
หากจะถามถึงสิ่งที่ต้ังอยูไกลกวานั้น ก็ใช
“อมุ”สรรพนาม เชน กึ อสุก ํ โนนอะไร
โก อสุโก โนนใคร
กา อสุกา โนนใคร
[อสุกา มาจาก อมุ อาเทส ม เปน ส ลง ก
อาคม]
ผูตอบ อาจตอบวา
อสุก ํ โปตฺถกํ โหติ. โนนคือหนังสือ
อสุโก อาจริโย โหติ. โนนคืออาจารย
อสุกา มาตา โหติ. โนนคือแม สําหรับ
ประโยคที่นิยมใชถามบอยๆ ก็คือ
ตว นามํ กึ. ชื่อของคุณคืออะไร, คุณชื่อ
อะไร
(ใช กึ ตว นามํ. ก็ได) ซึ่งประโยคการ
ถามชื่อนี้ จัดเปนประโยคพื้นฐานมากๆ เวลาเจอ

ใคร เราสามารถหยิบยกขึน้ มาถามเปนอันดับแรก
ไดเลย หรืออาจใชประโยคยอดนิยมวา
กินนฺ าโมสิ ตฺว.ํ คุณชื่ออะไร (ถามผูชาย)
กินนฺ ามาสิ ตฺว.ํ คุณชื่ออะไร (ถามผูหญิง)
กินนฺ ามํ ตํ. มันเรียกวาอะไร
อชฺช โก วาโร. (กฺวชฺช วาโร.) วันนี้ เปนวัน
อะไร
ตอบวา อชฺช “คริสตมาส” วาโร โหติ.
วันนี้ เปนวันคริสตมาส
อชฺช วิหปฺปติวาโร โหติ.
หรือ
อชฺช ครุวาโร โหติ.
วันนี้ เปนวันพฤหัสบดี (วันครู)
ที่พูดมาทั้งหมดนี้ ยังไมจบนะครับ เพราะยังมี
คําถามประเภทที่ใช กึ ศัพท อยูอีกหลากหลาย
รูปแบบ แตสําหรับครั้งนี้ ฝกฝนเพียงแคนี้กอนก็
แลวกัน
Bye Bye, Merry Christmas สุขสันตวัน
คริสตมาส ครับ
สพฺเพ สามาชิกา สุขติ า โหนฺตุ อโรคิกา จ.
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๑. คุณกาญจนา เรืองจินดา
๒. คุณรัชนี ตรีพิพัฒนกุล
๓. คุณสุวรรณา เตชะวิบูลย
๔. คุณอภิญญา แจงอริยวงศ
๕. คุณจิรวรรณ ศิริจิตร และครอบครัว
๖. พลโท นรวีร คุณเสริมสุข ปทมสถาน
๗. คุณสุวพร หทัยสุทธิธรรม และครอบครัว
๘. คุณมานิต คุณมาลี และคุณกองรัฐ ศิริมิตรผล
๙. คุณพัชรพิมล ยังประภากร

อาสัญ

บาลีเข ้าใจง่าย

(คําไทยที่คล้ายบาลี)

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
๒๕๔๒ เก็บคําวา “อาสัญ” ไว มีคําอธิบายวา
๑. แปลวา “ความตาย” เปน “คําแบบ”
หมายถึง คําที่ใชเฉพาะในหนังสือ ไมใชคําพูด
ทั่วไป
๒. เป น คํ า กริ ย า แปลว า “ตาย” ใช ใ น
วรรณคดี ยกตัวอยางในเรือ่ งสังขทองตอนหนึง่ วา
“โทษลูกนี้ผิดเปนนักหนา ดังแกลงผลาญมารดา
ใหอาสัญ”

พลเรือตรีทองย้อย แสงสนิ ชยั

๓. อางอิงคําบาลี “อสฺญ” วา ไมมีสัญญา
(คือหมดความรูสึก)
“อสฺ ญ ” ในบาลี แ ปลว า ไม รู  สึ ก ตั ว ,
ปราศจากความรูสึก ถาควบกับคําวา “-สตฺตา”
เปน “อสฺญสตฺตา” หรือ “อส�ฺญีสตฺตา” เปน
ชือ่ ของพรหมจําพวกหนึง่ มีรปู แตไมมนี าม คนเกา
เรียกกันวา “พรหมลูกฟัก”
ในภาษาไทยมีคําวา “ถึงแกอสัญกรรม”
หมายถึงตาย ใชกับบุคคลบางระดับ
อาจเปนเพราะเรายกวาความตายของบุคคล
บางระดับไมใชตาย แตเปนเพียง “หมดความ
รูสึก” หรือใหเกียรติวาผูตายมีคุณธรรมที่สมควร
จะไปเกิ ด เป น พรหม จึ ง ใช คํ า ว า “อสัญ ญะ”
แลวกลายเปน “อาสัญญะ” แลวกรอนเหลือแค
“อาสัญ”
บางคน ตายแลวแตเหมือนยังไมตาย
บางคน ยังไมตายก็เหมือนตายไปแลว
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อาลัย
ไทยอานวา อา-ไล บาลีเปน “อาลย” อานวา
อา-ละ-ยะ
รากศัพทมาจาก อา (= ทั่ว, มาก, ยิ่ง) + ลิ
(ธาตุ = ติดใจ, ติดแนน) แปลง อิ ที่ ลิ เปน ย =
ลย : อา + ลิ (= ลย) = อาลย แปลตามศัพทวา
“สิ่งที่ใจไปติดแนนอยู”
นักภาษาอธิบาย “อาลย - อาลัย” เปน
รู ป ธรรมว า เหมื อ น “คอน” ที่ น กเกาะนอน
เทานกจะตองยึดแนนอยูกับคอนนั้น มิเชนนั้น
ก็ตก อาการที่จับติดแนนไมยอมปลอยนั่นเองคือ
“อาลัย”
ตามรากศัพทเชนนี้ “อาลัย” ในทางรูปธรรม
จึงหมายถึง สถานทีพ่ กั อาศัย, ทีอ่ ยู, แหลงรวมของ
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง เชน เทวาลัย = ที่อยูของเทพยดา
ชลาลัย = แหลงรวมแหงนํ้า คือแมนํ้าหรือ
ทะเล

เรียนเชิญ
วารสารโพธิ ย าลั ย ขอเรี ย นเชิ ญ ท า นผู  อ  า น
และผูสนใจในการเขียนบทความ หรือกวีนิพนธ
ธรรมะ ส ง บทความที่ ท  า นเขี ย นขึ้ น เอง มาให
กองบรรณาธิการพิจารณาคัดเลือก เพื่อใหไดรับ
การตีพิมพตอไป ทั้งนี้เปนการแสวงหาเพชรเม็ด
ใหม ม าประดั บ วงการหนั ง สื อ ธรรมะในยุ ค สมั ย
ของเรา ซึ่ ง นั ก เขี ย นระดั บ คุ ณ ภาพหายากขึ้ น
ทุกที นับเปนเรื่องนาเสียดายเปนอยางยิ่ง วารสาร
โพธิ ย าลั ย ในฐานะที่ เ ป น สื่ อ ที่ มี เ ป า หมายชั ด เจน
ในการทํานุบํารุง รักษา ตออายุ พระพุทธศาสนา
และรักษาคุณคาอันงดงามในความเปนไทย มีความ
ตระหนักวา เราควรเสาะหาบุคคลรุนใหมมาทํา
หนาที่อันมีความสําคัญยิ่งนี้

หิมาลัย = แหลงรวมแหงหิมะ คือภูเขาที่มี
หิมะปกคลุมตลอดป
ในทางนามธรรม “อาลัย” หมายถึงความมีใจ
ผูกพัน, ความเยือ่ ใย, ความติดใจปรารถนา, ความ
รักใคร, ความตองการ สรุปรวมก็คอื ตัณหา ราคะ
หรือกิเลสทั้งหลาย
นอกจากนี้ “อาลัย” ยังมีความหมายไปถึง
วิธีการเพื่อใหไดสมปรารถนาอีกดวย คือหมายถึง
การแสรงทํา, มารยา, ขอแกตัว
ในภาษาไทย “อาลัย” มีความหมายตรงตาม
บาลี คือหมายถึง หวงใย, พัวพัน, ระลึกถึงดวย
ความเสียดาย
“อาลัย” เปนอารมณที่เหมือนเย็น แตรอน
เหมือนงาย แตยาก ทานจึงวา
“จะหักอื่นขืนหักก็จักได
หักอาลัยนี้ไมหลุดสุดจะหัก”

หากท า นสนใจ กรุ ณ าส ง บทความ หรื อ กวี
นิพนธของทาน กรณีเปนบทความ ควรมีความยาว
ประมาณ ๑ – ๔ หน า กระดาษ A4 ขนาด
ตัวอักษรประมาณ ๑๖ – ๑๘ พอยท กรณีเปนบท
กวี หรือกวีนิพนธ โคลง ฉันท กาพย กลอน ความ
ยาว ๕ - ๑๒ บท อาจสั้นหรือยาวสามารถยืดหยุนได
โดยสงบทความหรือกวีนิพนธของทานมาที่
พระครูประคุณสรกิจ email : pk.krun21@
gmail.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
email ดังกลาวไดเชนกัน
โปรดอยาลังเลที่จะเขียน ที่จะทดลอง เรามี
ผูเชี่ยวชาญที่สามารถใหคําแนะนําตางๆ แกทาน
ได เพื่อพัฒนาการเขียนตอไป เริ่มเขียนตั้งแตวันนี้
วันหนาทานอาจเปนนักเขียนที่ดีได ขอเพียงมีความ
พยายามและตั้งใจจริง

่ งประวัตศ
สอ
ิ าสตร์

พุทธคยา มรดกโลก มรดกชาวพุทธ
ตอนที่ ๓

พุทธคยากลับคืนสูศรัทธาของชาวพุทธ
อรชร ตงวงษ์
ั�
เจริญ

เมือ่ ทานอนาคาริก ธรรมปาละ หรือพระภิกษุ
ศรี เ ทวมิ ตฺ ร ธมฺ ม ปาล ได ม รณภาพในวั น ที่
๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๖ จึงขาดผูนําในการ
ทวงสิทธิ์ในการดูแลพุทธคยาของชาวพุทธและ
เรื่องก็ไดเงียบไปเพราะสถานการณความไมสงบ
ในประเทศอินเดียและความไมสงบทั่วโลก
ในประเทศอินเดีย ประชาชนชาวอินเดีย
ไมพอใจการปกครองของอังกฤษและเรียกรอง
อิสรภาพคืนโดยมีทานมหาตมคานธี เปนผูนํา

การประท ว งให อั ง กฤษยกเลิ ก กฎหมายที่ ไ ม
เปนธรรม (เริ่มมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๗๓) เกิดการ
ขัดแยงการประทวงและกอการจลาจลสรางความ
วุนวายมาเปนระยะๆ ขณะเดียวกันก็เกิดความ
ไมสงบทั่วโลกเกิดสงครามโลกครั้งที่สองขึ้น ในป
พ.ศ. ๒๔๘๒-๒๔๘๙ ทุกประเทศทัว่ โลกตางตกอยู
ในภาวะสงคราม อินเดียในฐานะประเทศภายใต
การปกครองของอังกฤษจึงกลายเปนฐานกําลัง
สําคัญดานทวีปเอเชียในการตอสูกับฝายอักษะ
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ยิ่งใหญที่สุดในประวัติศาสตรของอินเดีย พอๆ
กับ พระราม และ พระกฤษณะ ดังนั้น ขาพเจา
จะมิขอนับถือศาสนาใดเลย หากมีการบังคับให
เลือกนับถือ ขาพเจาขอเลือกนับถือ พระพุทธ
ศาสนา”

ตราแผนดินอินเดีย

หลั ง จากสงครามโลกยุ ติ ล ง อั ง กฤษจึ ง
ประกาศคืนอิสรภาพการปกครองใหประชาชน
ชาวอินเดีย ในป พ.ศ. ๒๔๙๐ นายกรัฐมนตรี
คนแรกของประเทศอินเดีย คือ ชวาหะรลาล เนหรู
ธงชาติอนิ เดียไดใชสญ
ั ลักษณ กงลอธรรมจักรจาก
เสาอโศกเปนสีนํ้าเงินอยูตรงกลางแถบสีขาวและ
ตราแผนดินของอินเดีย คือ รูปแกะสลักสิงโตบน
ยอดเสาอโศกแห ง เมื อ งสารนาถ เพราะสิ่ ง ที่
พระเจาอโศกมหาราชสรางไวคือความเกรียงไกร
ของอินเดียในยุคโบราณ
ความคิดเห็นของนายกรัฐมนตรีชวาหะรลาล
เนห รู ผู  มี อํ า นาจสู ง สุ ด ในประเทศอิ น เดี ย ต อ
พระพุทธศาสนา คือ “พระพุทธเจา คือ ผูท่ี

เริ่มตนการเรียกรองอีกครั้ง
เมื่อการเมืองและสถานการณของโลก
สงบลง สมาคมมหาโพธิ์ (Maha Bodhi Society)
ไดเรียกรองตอรัฐบาลอินเดียในการทบทวนสิทธิ์
ในการดูแลพุทธคยาของชาวพุทธอีกครัง้ ผูว า การ
รัฐพิหารในขณะนั้น คือ ดร.ศรีกฤษณะ ซิงค
จึงเสนอรางรัฐบัญญัติวิหารพุทธคยาขึ้น โดยตั้ง
คณะกรรมการบริ ห ารขึ้ น มี ช าวพุ ท ธ ๔ คน
ชาวฮินดู ๔ คน มีเจาหนาที่รัฐระดับบริหารเปน
ประธานกรรมการโดยตําแหนง ในป พ.ศ. ๒๔๙๑
(ค.ศ. 1948)
แตปรากฏวาพวกพราหมณมหันตไมยนิ ยอม
มีการฟองรองไมใหมีการเสนอกฎหมายนี้ ดวย

ชวาหะรลาล เนหรู
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กฎหมู  แ ละเสี ย งส ว นมากเป น ชาวฮิ น ดู จึ ง เกิ ด
การวิพากษวิจารณรัฐบาลอยางรุนแรง จนนายก
รัฐมนตรีชวาหะรลาล เนหรู ออกมาขอรองใหยุติ
การฟ อ งร อ งเพราะเป น เรื่ อ งน า อั บ อายที่ ช าว
อินเดียไมควรกระทํา แผนดินอินเดียเปนแหลง
อารยธรรมที่ ก  อ เกิ ด ศาสนาและพระศาสดาที่
ผูคนเคารพกันทั่วโลกซึ่งเปนเรื่องที่นาภาคภูมิใจ
ของคนอินเดียมากกวาจะมีการฟองรองกันแบบนี้
อีกทัง้ สิทธิใ์ นการดูแลของชาวฮินดูกไ็ มไดขาดหาย
ไปเพียงแตมีการดูแลสถานที่ศักดิ์สิทธิ์รวมกัน
จึงเปนเรื่องที่ควรหันมาปรองดอง มากกวาจะ
ขัดแยง การฟองรองจึงไดยุติลง
ในป ถั ด มา พ.ศ. ๒๔๙๒ (ค.ศ. 1949)
กฎหมายการบริ ห ารพุ ท ธคยา (Bodhgaya
Temple Act 1949) จึงไดผา นรัฐสภาออกบังคับ
ใชเปนเวลานานถึง ๑๖ ป หลังจากทานอนาคาริก
ธรรมปาละมรณภาพ ความสํ า เร็ จ ที่ ร อคอยก็
บรรลุผล แมทานจะไมไดเห็น แตทานคืออิฐ
กอนแรกในการวางรากฐานใหสิทธิ์ดูแลพุทธคยา
กลับคืนสูชาวพุทธ
Bodhgaya Temple Act 1949
กฎหมายกําหนดใหตั้ง “คณะกรรมการ”
ขึ้นมาดูแลพุทธคยา ซึ่งคณะกรรมการนี้ประกอบ
ดวยสมาชิก ๙ คน ทัง้ หมดตองเปนคนอินเดีย โดย
แบงเปนชาวอินเดียที่นับถือศาสนาพุทธ ๔ คน**
ชาวอินเดียที่นับถือฮินดู ๔ คน (ในกรรมการฮินดู
๔ คนนี้ ต  อ งมี พ ราหมณ ม หั น ต ๑ คน) และ
มี ผู  อํ า นวยการเขตคยา** เป น ประธานโดย
ตําแหนงอีก ๑ คน รวมเปน ๙ คน คณะกรรมการ
อยูในวาระ ๓ ป
**กรรมการชาวอินเดียที่นับถือศาสนาพุทธ
กํ า หนดว า ต อ งเป น ผู  ที่ นั บ ถื อ พุ ท ธโดยกํ า เนิ ด

๘๑

หามผูที่เปลี่ยนศาสนาจากศาสนาอื่นเปนศาสนาพุทธ
มาเปนกรรมการ
** ผูอ าํ นวยการเขตทีเ่ ปนประธานกรรมการ
กําหนดวาตองเปนผูที่นับถือศาสนาฮินดู หาก
นับถือศาสนาอื่น ใหผูวาการรัฐพิหารแตงตั้งผูที่
นับถือฮินดูมาเปนประธาน
ข อ กํ า หนดนี้ ห ากพิ จ ารณาอย า งถ อ งแท
ชาวฮินดูยังคงคุมเสียงขางมาก ในคณะกรรมการ
บริหารพุทธคยา อยูนั่นเอง ซึ่งกฎหมายนี้ยังคงใช
บังคับตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๙๒ (ค.ศ. 1949) จนถึง
ปจจุบันนี้
ได เ กิ ด ป ญ หาการทุ จ ริ ต ในการบริ ห าร
พุทธคยา เชน มีขบวนการหักกิง่ ของตนศรีมหาโพธิ์
นําใบโพธิอ์ อกมาขายนักทองเทีย่ ว รับผลประโยชน
ตางๆ จากนักแสวงบุญชาวตางชาติ โดยคณะ
กรรมการบริหารไมสามารถนําผูกระทําผิดมา
ลงโทษได จนมี ข  อ ครหาว า อาจจะมี ส  ว นใน
ผลประโยชน มีการเสนอขาวทุจริตเชนนีอ้ ยูเ นืองๆ
เพราะผูมีใจสุจริตทนไมไดจึงออกมาเปดเผย
ดั ง นั้ น กฎหมายในการดู แ ลพุ ท ธคยา
Bodhgaya Temple Act 1949 จึงรอวันเวลา
แกไขใหเกิดความเปนธรรมแกชาวพุทธ
ดร.อัมเบดการ
ผูนําพระพุทธศาสนากลับสูอินเดีย
ดร. อัมเบดการ หรือชื่อเต็มของทาน คือ
บาบาสาเหบ พิมเรา รามจิ อัมเบดการ (Dr.
Babasaheb Bhimrao Ramji Ambedkar)
เกิดในวรรณะอธิศูทร** (หรือเรียกอีกอยางหนึ่ง
วา หริจนั ทร หรือ จัณฑาล) แตดว ยความพากเพียร
ท า นจบการศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย โคลั ม เบี ย
สหรัฐอเมริกา ทานไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรี
กระทรวงยุตธิ รรมคนแรกของอินเดีย เปนประธาน
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**ในประเทศอินเดีย มี ๔ วรรณะ คือ
พราหมณ กษัตริย แพศย ศูทร ทั้งนี้ จัณฑาล หรือ
หริจันทร หรืออธิศูทร ถือเปนพวกตํ่าสุดเกิดจาก
พอแมที่ตางวรรณะ จะถูกรังเกียจและเหยียดหยาม
ไมมีคนในวรรณะอื่นคบหาสมาคมดวย

ดร.อัมเบดการ

คณะกรรมการในการรางรัฐธรรมนูญ ทานไดรับ
การยกยองใหเปน “บิดาแหงรัฐธรรมนูญอินเดีย”
ทานมีศรัทธาตอพุทธศาสนา เพราะเปนศาสนาที่
ไมมขี อ รังเกียจในเรือ่ งวรรณะ ไมปด กัน้ การศึกษา
พระธรรม ใหความเสมอภาคและภราดรภาพแก
คนทุกชนชั้น ซึ่งในจิตใจทานนั้น มีความเปนพุทธ
อยูแ ลว ประกอบกับพระพุทธศาสนาจะมีอายุครบ
๒,๕๐๐ ป ดังนั้น เพื่อทําใหพระพุทธศาสนากลับ
คืนสูประชาชนชาวอินเดีย หลังวันอาสาฬหบูชา
ทานจึงไดนาํ ชาวอินเดียวรรณะศูทร ๕๐๐,๐๐๐ คน
ปฏิญาณตนเปนพุทธมามกะ ที่เมืองนาคปูร ใน
วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๔๙๙ เพื่อรวมฉลองพุทธ
ชยันตี (Buddhajayanti). การปฏิญาณตนครั้งนี้
เปนเหตุการณประวัตศิ าสตรของโลก และเปนการ
นําพระพุทธศาสนากลับคืนมาตุภูมิ นาเสียดาย
หลังจากนั้นอีก ๓ เดือนตอมาทานไดเสียชีวิต
กะทั น หั น ทํ า ให ช าวพุ ท ธขาดผู  นํ า ที่ สํ า คั ญ ยิ่ ง
ไปอีกหนึ่งทาน

การพัฒนาพุทธคยา
คืนศรัทธาใหชาวพุทธทั่วโลก
ในป พ.ศ. ๒๕๐๐ โดย ฯพณฯ อู ถั่น ชาวพมา
ที่ดํารงตําแหนงเลขาธิการองคการสหประชาชาติ
ดํ า ริ ใ ห ช าวพุ ท ธทั่ ว โลกร ว มกั น จั ด กิ จ กรรม
เฉลิมฉลอง ๒๕ ศตวรรษแหงพระพุทธศาสนา
รวมถึงเชิญชวนใหรวมกันบูรณะสังเวชนียสถาน
ในประเทศอินเดียและประเทศเนปาล
รัฐบาลอินเดียโดยทานนายกรัฐมนตรีเนหรู
จึ ง เห็ น สมควรพั ฒ นาพื้ น ที่ โ ดยรอบพุ ท ธคยา
จึงเชิญชวนใหประเทศที่นับถือพุทธศาสนามา
สรางวัด โดยรัฐบาลอินเดียไดจัดสรรที่ดินใหเชา
ในนามรัฐบาลตอรัฐบาลคราวละ ๙๙ ป และ
เมื่อหมดสัญญาแลวสามารถตออายุสัญญาไดอีก
คราวละ ๕๐ ป ซึ่งประเทศไทยโดยรัฐบาลของ
จอมพลแปลก พิ บู ล สงคราม ได ต อบรั บ และ
ดํ า เนิ น การสร า งวั ด เป น ชาติ แ รก ชื่ อ วั ด ไทย
พุ ท ธคยา พระอุ โ บสถจํ า ลองแบบมาจากวั ด
เบญจมบพิ ต รดุ สิ ต วนารามราชวรวิ ห าร เป น
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เอกลักษณของประเทศไทยบนแผนดินอินเดีย
ตอมาในบริเวณนี้ก็มีวัดพุทธจากประเทศ
ญีป่ นุ พมา เกาหลี จีน ศรีลงั กา ทิเบต ภูฏาน ฯลฯ
รายรอบและกลายเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ
ของประเทศอินเดีย ที่มีนักทองเที่ยวทั้งชาวพุทธ
นักแสวงบุญ นักทองเที่ยวทั่วโลกใหความสนใจ
มาศึกษาถึงหลักธรรมะคําสอนและประวัติของ
พระพุทธเจา พุทธคยาจึงเปนสังเวชนียสถานที่
สําคัญและเปนแหลงรายไดสําคัญของรัฐพิหาร
พุทธคยา มรดกโลก มรดกชาวพุทธ
หลั ง จากงานพุ ท ธชยั น ตี รั ฐ บาลอิ น เดี ย
ได บู ร ณะพุ ท ธคยา ผ า นการทํ า งานของคณะ
กรรมการผูบริหารพุทธคยาตามกฎหมาย ทําให
โบราณสถานแหงนี้สวยงาม มีนักแสวงบุญชาว
พุ ท ธและนั ก ท อ งเที่ ย วมาเยี่ ย มเยื อ นสั ก การะ
อยางไมขาดสาย ตอมาชาวพุทธทั่วโลกจึงไดรวม
เสนอขอใหพุทธคยาไดรับการขึ้นทะเบียนเปน
มรดกโลก จนในป พ.ศ. ๒๕๔๕ (ค.ศ. 2002)
องคการการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรม
แหงสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ไดขึ้นทะเบียนให
พุทธคยาเปนมรดกโลก
มรดกโลก หมายถึง สถานทีน่ นั้ มีความสําคัญ
ทางวัฒนธรรมหรือธรรมชาติของโลก และจะได
รับความคุมครองทางกฎหมายตามสนธิสัญญา

อางอิง
๑. http://www.bareactslive.com/JH/JHR036.HTM
๒. https://www.watsrakesa.com › ... › ขาววัดสระเกศ
๓. https://th.wikipedia.org › wiki › ชวาหะรลาล_เนหรู
๔. https://th.wikipedia.org › wiki › พุทธชยันตี
๕. https://th.wikipedia.org › wiki › พุทธคยา
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สถานที่เหลานี้ถือวาสําคัญตอประโยชนโดยรวม
ของมนุษยชาติ
นั่นหมายถึง พุทธคยา มิไดเปนศาสนสถาน
ของประเทศอินเดียเทานัน้ หากเปนสถานทีส่ าํ คัญ
ของโลกและได รั บ ความคุ  ม ครองดู แ ลจาก
สหประชาชาติซึ่งเปนองคกรระหวางประเทศ
แมการทวงคืนพุทธคยาใหกลับคืนมาเปน
ของชาวพุทธจะมีเสนทางทีย่ ากลําบากจากจุดเริม่
ตนที่ เซอรเอ็ดวิน อารโนลด ที่เขียนบทความลง
ในหนังสือพิมพ จนกระทั่งอนาคาริก ธรรมปาละ
ไดตั้งปณิธานในการทวงคืนสิทธิ์อันชอบธรรม
ของชาวพุทธ ผานเสนทางการเมืองและการตอสู
ของทานอัมเบดการและรัฐบุรุษชวาหะรลาล
เนหรู จนไดกฎหมายที่มีชาวพุทธรวมบริหาร
ผ า นความมุ  ง มั่ น และศรั ท ธาจนได รั บ การขึ้ น
ทะเบียนเปน มรดกโลก
แมกาลเวลา สงคราม การเมือง ทําให
พุทธคยา รกราง เสื่อมโทรม
แตวันนี้ พุทธคยา นอกจากจะเปนสังเวช
นี ย สถานที่ ร ะลึ ก ถึ ง ความเพี ย รขององค
พระศาสดา ยั ง เป น สถานที่ พิ สู จ น ใ ห เ ห็ น ถึ ง
ความพากเพียรในการทวงสิทธิ์ดูแลพุทธสถาน
ของพุทธสาวก ที่ดําเนินรอยตามพระพุทธองค
ในการนํ า ธรรมะคื น สู  ดิ น แดนมาตุ ภู มิ แ ห ง
พระพุทธศาสนา
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สังคายนา พระไตรปฎก ครั้งที่ ๑
สังคายนา พระไตรปฎก ครั้งที่ ๒
พระเจาอโศกมหาราช ไดเสด็จมาสักการะสถานที่ตรัสรู ไดสราง
๑. พระสถูปขนาดยอมเปนพุทธบูชา
๒. ปกเสาหิน(เสาอโศก)ไวเปนเครื่องหมาย
๓. สรางพระแทนวัชรอาสน
๔. ลอมรั้วหินรอบตนพระศรีมหาโพธิ์ ฯลฯ
สังคายนา พระไตรปฎก ครั้งที่ ๓
พระเจากนิษกมหาราช กษัตริยพุทธยิ่งใหญองคที่ ๒
สังคายนา พระไตรปฎก ครั้งที่ ๔
พระเจาหุวิชกะ ทรงสรางสถูป“มหาโพธิวิหาร” เปนเจดียรูปสี่เหลี่ยมทรงกรวย หางจาก
ตนโพธิ์ ๒ เมตร มีพระแทนวัชรอาสนคั่นกลาง มี ๒ ชั้น มีเจดียบริวารทรงเดียวกันอีก
๔ องค อยูบนฐานชั้นที่ ๒ ชั้นลางของเจดียพุทธคยาประดิษฐาน “พระพุทธรูปปาง
มารวิชัย” สรางจากหินแกรนิตสีดํา
หลวงจีนฟาเหียนเดินทางสักการะสถานที่ตรัสรู และไดพรรณนาถึงความงดงามของ
พระเจดียพุทธคยา มีพระสงฆและพุทธศาสนิกชนมาสักการะกันอยางมิขาดสาย
มหาวิทยาลัยนาลันทา เจริญรุงเรือง เปนสถาบันนานาชาติ
พระเจาศศางกา กษัตริยรัฐเบงกอล ซึ่งนับถือศาสนาฮินดู ไดประกาศอิสรภาพจากมคธ
และยกทัพมาทําลายพุทธสถานและตนพระศรีมหาโพธิ์อยางยอยยับ
พระเจาปูรณวรมัน กษัตริยมคธ ยกทัพตีกองทัพเบงกอลแตก พระเจาศศางกา (กษัตริย
รัฐเบงกอล) สิ้นพระชนมใกลตนโพธิ์กอนทัพแตก แลวทําการบูรณะซอมแซมและปลูกตน
พระศรีมหาโพธิ์ทดแทนในที่เดิม
รัชกาลพระเจาหรรษวรรธนะ กษัตริยพุทธยิ่งใหญองคที่ ๓
หลวงจีนเหี้ยนจัง เดินทางสูอินเดีย ผานเอเชียกลางดวยเสนทางสายไหมเพื่อมาเรียนที่
นาลันทา บันทึกการเดินทางเปนบันทึกที่ลํ้าคาในการสืบคนพุทธสังเวช
หลวงจีนอี้จิง เดินทางมาจีนทางทะเลผานอาณาจักรศรีวิชัย
ศังกราจารย นักปราชญของฮินดูคนสําคัญ ซึง่ แตงคัมภีรป รุ าณะขึน้ มาเพือ่ กลืนพุทธศาสนา
โดยเขียนวาพระพุทธเจาเปนนารายณอวตารปางที่ ๙ (พุทธาวตาร)
กองทัพมุสลิมเติรก รุกคืบมาทางปญจาบ ยึดครองอินเดีย
พมาสงคณะชาง นําโดยธรรมราชครู เพื่อบูรณะมหาโพธิวิหาร แตเกิดขอพิพาทกับอินเดีย
พมาจึงตองหยุดการบูรณะสมัยพระเจาจีนโซ (Kyizo ) พ.ศ. ๑๕๖๔-๑๕๘๑ ราชวงศพกุ าม
ตอนตน
พมา (ราชวงศพุกามสมัยจักรวรรดิ พระเจาซอจู พ.ศ. ๑๖๒๐-๑๖๒๗) สงชางชุดที่ ๒
มาฟนฟูบูรณะ ใชเวลา ๗ ป จึงแลวเสร็จเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๑๖๒๙ มหาโพธิวิหาร
จึงสวยงามมีชีวิตชีวากลับมาอีกครั้งหนึ่ง
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พระธัมมรักขิต รับทุนจากพระเจาอโศกมัลละ แหงแควนสิวะสิกะ ของอินเดียมาบูรณะ
ปฏิสังขรณเพิ่มเติมใหดียิ่งขึ้น
มุสลิมเติรก เขาทําลาย มหาวิทยาลัยนาลันทาและพุทธสถาน
กองทั พ เติ ร  ก อิ ส ลามยึ ด ครองมคธ ฆ า พระสงฆ แ ละทํ า ลายวิ ห ารสั ง ฆารามทั้ ง หมด
แลวยกมหาโพธิวิหารใหอยูในการดูแลของพราหมณในศาสนาฮินดู นิกายมหันต
มหาโพธิวิหาร พุทธคยามหาสังฆาราม ถูกมุสลิมคุกคาม ถูกพราหมณ (ฮินดู) ครอบครอง
ทําเปนเทวาลัย
อังกฤษเขายึดครองเมืองอินเดีย
อังกฤษ ปกครอง ศรีลังกา
พระเจาแผนดินพมา (พระเจาปดุง) เสด็จมาเห็น จึงไดสงทูตมาเจรจาขอทําการบูรณะ
ตามบันทึกของ ดร.บุคนัน แฮมินตัน ซึ่งบันทึกไววา “มหาโพธิวิหารอยูในสภาพทรุดโทรม
ไมไดรับการดูแล”
อังกฤษ ปกครอง พมา
อังกฤษตัง้ กองโบราณคดีอนิ เดีย เพือ่ สํารวจโบราณสถานและโบราณวัตถุทวั่ ประเทศอินเดีย
โดยแตงตั้ง เซอรอเล็กซานเดอร คันนิ่งแฮม เปนผูอํานวยการ
พระเจามินดง แหงพมา ไดสง คณะทูตมาเจรจาผานรัฐบาลอินเดีย เพือ่ ขอบูรณะปฏิสงั ขรณ
พระมหาโพธิวิหารและเพื่อดูแลรักษาพุทธสถาน พราหมณมหันตยินยอม รัฐบาลอินเดีย
จึงสง เซอรอเล็กซานเดอร คันนิ่งแฮม กับ ดร.ราเชนทรลาล มิตระ เขาเปนผูดูแล
พมาเกิดสงครามกับอังกฤษ งานบูรณปฏิสังขรณพระมหาโพธิวิหารจึงตองยุติ
เซอรอเล็กซานเดอร คันนิง่ แฮม, ดร.ราเชนทรลาล, เซอรอแี ดน แตงตัง้ ให นายเจ ดี เบคลาร
ทําการปฏิสังขรณพุทธคยาตอ ใชเวลา ๔ ปจึงเสร็จสิ้นใน พ.ศ. ๒๔๒๗
เซอรอเล็กซานเดอร คันนิ่งแฮม กลับอังกฤษ เซอรจอหน มารแชล ดําเนินงานตอ
ทานเซอรเอ็ดวิน อารโนลด ชาวพุทธอังกฤษ ไดเขียนหนังสือพุทธประวัติ
ภาษาอังกฤษ “ประทีปแหงเอเชีย (The Light of Asia)” ตอมาทานได
เดินทางไปที่พุทธคยา ไดพบกับความนาเศราสลดใจหลายประการจึง
เขียนบทความลงหนาหนังสือพิมพ เทเลกราฟ ทานอนาคาริก ธรรมปาละ
ไดอานบทความจนอยากไปเห็นพุทธคยาดวยตนเอง
ทานอนาคาริก ธรรมปาละ ชาวศรีลังกา มากราบตนโพธิ์และสักการะเจดียพุทธคยา เห็น
สภาพที่ไมเหมาะสมจึงเกิดศรัทธาปรารถนาเรียกรองสิทธิของความเปนเจาของพุทธคยา
มหาโพธิวิหาร คืนจากพราหมณมหันต
ทานอนาคาริก ธรรมปาละ กอตั้งสมาคมมหาโพธิ์ เพื่อเรียกรองสิทธิ์ของชาวพุทธดูแล
พุทธสถาน ในอินเดีย สมาคมไดออกวารสารสมาคมมหาโพธิ์ (Mahabodhi Review)
เพื่อเผยแผคําสอนของพระพุทธเจาและความตองการของชาวพุทธนานาชาติในการดูแล
พุทธสถานอันเปนศูนยรวมความศรัทธาของชาวพุทธ ทั่วโลก
(๔ ก.พ.) ทานธรรมปาละ MR.เอดซ นักเทววิทยา และพันเอกโอลคอตต เดินทางจาก
ศรีลังกามาที่พุทธคยา เพื่อทราบขาววา พระภิกษุ ๔ รูปที่จําพรรษาประจําอยูที่พุทธคยา
ถูกพวกมหันตทํารายจนรูปหนึ่งอาการสาหัส ปรากฏวาพวกมหันตไมยอมเจรจาใดๆ
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ชาวพุทธขอนําพระพุทธรูปอายุ ๗๐๐ ป เขาไปประดิษฐานในพุทธคยามหาโพธิวิหาร
แตพวกมหันต ไมยินยอม
พบเสาอโศกที่ลุมพินี เนปาล
พบโกศบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ลุมพินี เนปาล
# พระมหาวีระสวามี สรางวิหารใหชาวพุทธในอินเดีย ที่กุสินารา
# มีความเคลื่อนไหวของชาวพุทธทั่วโลก โดยเอดวินอาร โนลด, ดร.ริดเดวิด, ศ.แม็กมีลเลอร
จนชาวพุทธมีพลัง
ชาวพุทธพมา ศรีลังกา เนปาล รองเรียนตอรัฐบาลพรรคคองเกรส อินเดีย เพื่อจัดตั้ง
คณะกรรมาธิการขึ้นพิจารณา ตั้งกรรมการชาวพุทธ ดูแลพุทธคยามหาโพธิวิหาร แตยัง
ไมเปนผลสําเร็จ
ทานอนาคาริก ธรรมปาละ มรณภาพ
อินเดียเปนเอกราชจากอังกฤษ
# ดร.ศรีกฤษณะ ซิงค ผูวาการรัฐพิหาร ไดเสนอใชกฎหมายบริหารวิหารพุทธคยา
# ศรีลังกา และพมา เปนเอกราช จากอังกฤษ
เดือนพฤษภาคม เสนอพระราชบัญญัติ จัดตัง้ คณะกรรมการดูแลพุทธคยา โดยใหชาวพุทธ
รวมเปนกรรมการ แตเกิดความขัดแยงจากชาวฮินดู
นายกรัฐมนตรีพมา (นายอูนุ) มาเยือนอินเดีย ยืนยันสิทธิ์ดูแลพุทธคยาเปนของชาวพุทธ
# เดือนเมษายน รัฐบาลอินเดียผานพระราชบัญญัติบริหารวิหารพุทธคยาใหมีกรรมการ
ชาวพุทธ ๔ คน รวมกับกรรมการชาวฮินดู ๔ คน โดยมีผูวาการราชการจังหวัดคยา เปน
ประธานโดยตําแหนง
# ดร.อัมเบดการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม (ในขณะนั้น) นําคนอินเดีย ๒ แสนคน
ทําพิธีปฏิญาณตนเปนพุทธมามกะ
# รัฐบาลอินเดียเตรียมงานพุทธชยันตีในวันวิสาขบูชา เชิญชวนประเทศทีน่ บั ถือพุทธศาสนา
ทัว่ โลกมาเชาทีส่ รางวัดของตนในบริเวณสังเวชนียสถาน ประเทศไทยตอบรับเปนชาติแรก
พุทธชยันตี ๒๕๐๐ ป แหงพระพุทธศาสนา
วัดไทยพุทธคยา๙๓๕ สรางเสร็จ ในบริเวณพุทธคยา พระธรรมธีรราชมหามุนี
เปนเจาอาวาสรูปแรก
พระสุเมธาธิบดี ไดนําพุทธบริษัทชาวไทยประดับไฟแสงจันทร
พุทธบริษัทชาวไทย สรางกําแพงแกว ๘๐ ชอง ซุมประตูแบบอโศก ๒ ซุม
พระภิกษุไซไซ ชาวญีป่ นุ นําชาวพุทธจากเมืองนาคปูร รัฐมหารชตะ อินเดีย
เรียกรองใหนําศพมหันตที่ฝงไวบริเวณพุทธคยา และปญจปาณฑป
พรอมศิวลึงคที่กลางมหาวิหารออกไปที่อื่น
ชาวพุทธจากประเทศเนปาลปูหินออน
พุทธคยา ไดรับการขึ้นทะเบียนเปน มรดกโลก
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“สวัสดีครับ ผมชื่ออัล กอร อดีตประธานาธิบดี
คนตอไปของสหรัฐอเมริกา” นีค่ อื คําพูดทีน่ ายอัล กอร
มักใชแนะนําตัว เพื่อเรียกเสียงหัวเราะจากผูฟง
เมื่อขึ้นพูดตอสาธารณชนในโอกาสตางๆ
นายอัล กอร (Al Gore) ดํารงตําแหนง
รองประธานาธิบดี ของสหรัฐอเมริการะหวางป
ค.ศ. ๑๙๙๓-๒๐๐๑ ในสมัยของประธานาธิบดี
บิ ล คลิ น ตั น และได เ ป น ตั ว แทนของพรรค
เดโมแครต (Democratic Party) ลงชิงตําแหนง
ประธานาธิบดี ในป ค.ศ. ๒๐๐๐ โดยนายอัล กอร
เปนผูไดรับคะแนนเสียงจากประชาชนมากที่สุด
จนไดรับการประกาศจากสํานักขาวตางๆ ในคืน
วันเลือกตั้ง ใหเปนผูชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดี
หรือ “President-Elect” ไปแลว แตภายหลัง
เมื่อนับจํานวนเสียงจากคณะผูเลือกตั้ง (Electoral
College) กลับแพ นายจอรจ ดับเบิลยู บุช ไป
อยางฉิวเฉียด เปนเหตุใหการพิจารณาผลการ
เลือกตั้งใชเวลานานกวาเดือนครึ่ง และเปนที่
จับตามองของคนทัว่ โลก จนในทีส่ ดุ ผูไ ดรบั หนาที่
ตัดสินชี้ขาดคือตุลาการศาลสูงสุดจํานวน ๙ คน
ไดโหวตดวยเสียง ๕ ตอ ๔ ให นายจอรจ ดับเบิลยู บุช

ชนะการเลือกตัง้ และดํารงตําแหนงประธานาธิบดี
คนที่ ๔๓ ของสหรัฐอเมริกา
เหตุ ก ารณ ผิ ด ปกติ ดั ง กล า ว ที่ ผู  ไ ด รั บ
คะแนนเสียงจากประชาชนนอยกวากลับไดครอง
ตําแหนงประธานาธิบดี บวกกับการที่สองฝาย
แพชนะกันอยางเชือดเฉือน นอกจากจะทําให
การเลือกตั้งในครั้งนั้นเปนเหตุการณที่นาจดจํา
ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตรการเมืองของสหรัฐฯ
แลว ยังเปนเหตุการณที่ทําให นายอัล กอร กลายเปน
ผูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกคนหนึ่ง ณ ขณะนั้น
ถึงแมนายอัล กอร จะลมเหลวจากการลาฝน
ชิ้นสําคัญไปหนึ่งอยางนั่นคือ ตําแหนงประธานาธิบดี
ของสหรัฐอเมริกา แตเขาก็ไมไดจมอยูกับความ
ผิดหวัง และตัดสินใจทุมเทแรงกายแรงใจกับ
การลาฝนชิ้นสําคัญอีกดานหนึ่ง นั่นก็คือการตอสู
เพื่อปกปองสิ่งแวดลอม โดยอาศัยอานิสงสจาก
การเปนคนดังระดับโลกของตน ณ เวลานั้น มาใช
เปนเครื่องมือสําคัญในการผลักดัน และสรางกระแส
ทั้ ง กั บ ตั ว แทนภาครั ฐ ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ และ
ประชาชนในประเทศตางๆ ทั่วโลก ใหหันมาใสใจ
กั บ ภั ย พิ บั ติ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากป ญ หาโลกร อ น
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จนในป ค.ศ. ๒๐๐๖ นายอัล กอร ไดรับรางวัล
โนเบล สาขาสั น ติ ภ าพ สํ า หรั บ ความตั้ ง ใจ
และความพยายามของเขาในการสร า งความ
ตระหนักและเผยแพรองคความรูเพื่อแกปญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
นายอัล กอร เปนผูมีบทบาทสําคัญดาน
สิง่ แวดลอมตัง้ แตเริม่ เขารับตําแหนงทางการเมือง
ในป ค.ศ. ๑๙๗๔ ซึ่ง ณ วันนั้นยังเปนเรื่องใหม
ที่นอยคนจะใหความสนใจ เขาไดรับเลือกเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสหรัฐสมัยแรก เมื่ออายุ
เพียง ๒๘ ป หลังจากเขารับตําแหนงไดไมนาน เขา
ริเริม่ ใหมกี ารจัดตัง้ คณะกรรมาธิการรัฐสภาสหรัฐ
เพื่อศึกษาขอมูลและพิจารณาการออกกฎหมาย
เกี่ยวกับสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate
Change) และสภาวะโลกรอน (Global Warming)
ขึ้นเปนครั้งแรกของประเทศ จากวันนั้นจวบจน
วันที่ปดฉากบทบาททางการเมืองของเขาลงในป
ค.ศ. ๒๐๐๑ ในตําแหนงรองประธานาธิบดีคนที่
๔๕ ของสหรัฐฯ นายอัล กอร ไดทําหนาที่เปน
กระบอกเสียงหลักในรัฐสภาและแวดวงการเมือง
ของสหรัฐฯ ในการผลักดันนโยบายที่เกี่ยวกับ
การแกปญหาสิ่งแวดลอม รวมถึงการสงเสริม
ความรวมมือระหวางรัฐบาลประเทศตางๆ ทัว่ โลก
เพื่อแกไขปญหาสิ่งแวดลอมอีกดวย
การสิ้นสุดบทบาทและอํานาจทางการเมือง
ของนายอัล กอร หลังจากพายแพการเลือกตั้ง
ใหแก นายจอรจ ดับเบิลยู บุช ในครั้งนั้น อาจจะ
ทํ า ให น ายอั ล กอร หมดสิ ท ธิ์ ที่ จ ะใช อํ า นาจ
ของผูนําประเทศมหาอํานาจอันดับหนึ่งของโลก
ในการขับเคลื่อนแนวทางการแกปญหาสิ่งแวดลอม
โลกก็จริง แตก็เปนการเปดโอกาสใหเขาสามารถ
หันมาทุมเท อุทิศตนไดอยางเต็มที่กับงานดาน
สิ่ ง แวดล อ ม นายอั ล กอร เริ่ ม ศึ ก ษาค น คว า

เกี่ยวกับปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
อย า งจริ ง จั ง และออกเดิ น ทางไปทั่ ว โลก
เพื่อบรรยายเกี่ยวกับปญหาดังกลาวใหกับบุคคล
จํานวนมาก รวมแลวนับพันครั้ง ไมวาจะเปน
ตั ว แทนจากภาครั ฐ ภาคเอกชน และบุ ค คล
ธรรมดาทั่ ว ไป โดยในการบรรยายแต ล ะครั้ ง
นายอัล กอร จะฉายภาพ slideshow เพื่อแสดง
ขอมูลและภาพถายที่บงบอกถึงวิกฤติโลกรอน
ที่กําลังเกิดขึ้น เชนภาพถายดาวเทียมที่แสดง
ใหเห็นขนาดของนํ้าแข็งขั้วโลกที่ละลายหายไป
หรือหดตัวลง และขนาดของดินแดนตามชายฝง
ของประเทศตางๆทั่วโลกที่รนระยะลงเพราะถูก
นํา้ ทะเลทวมหนุน ดวยขอมูลทีน่ า ทึง่ เทคนิคการนํา
เสนอที่นาสนใจ ประกอบกับความเปนบุคคลที่
มีชอื่ เสียงระดับโลกของเขาในขณะนัน้ ทําใหความ
อุตสาหะของนายอัล กอร ประสบความสําเร็จ
ในการปลุกกระแสความตื่นตัวเรื่องปญหาความ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไดอยางรวดเร็ว
อีกทั้งยังสรางแรงบันดาลใจใหบริษัทภาพยนตร
นําการนําเสนอของนายอัล กอร ไปแปลงเปน
ภาพยนตรสารคดีชื่อวา An Inconvenient
Truth : A Global Warning (แปลทางการ
เปนภาษาไทยวา “เรื่องจริงช็อคโลก”) จัดฉายใน
โรงภาพยนตรทั่วโลกในป ค.ศ. ๒๐๐๖ ซึ่งกลายเปน
ภาพยนตรสารคดีที่ประสบความสําเร็จมากที่สุด
เรื่องหนึ่ง โดยสามารถสรางรายไดถึง ๕๐ ลาน
เหรียญสหรัฐ อีกทั้งยังไดรับรางวัลออสการถึง
๒ รางวัล ไดแก รางวัลภาพยนตรสารคดียอดเยี่ยม
และเพลงประกอบภาพยนตรยอดเยี่ยม
ภาพยนตรเรื่องนี้ไดแสดงใหเห็นถึงความ
อุ ต สาหะของนายอั ล กอร ใ นการผลั ก ดั น การ
แกปญหาโลกรอน และสรางความตระหนักถึง
ความจริงใกลตวั อันนาสะพรึงกลัวเกีย่ วกับปญหา
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“เรื่องจริงช็อคโลก :
ภาพยนตรที่นาสะพรึงกลัวที่สุดที่ทานจะไดชม”

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความพยายาม
ของเขาในการดั้นดนเดินทางไปทั่วโลก เพื่อที่จะ
อธิบายแกผูคนนับลาน กอใหเกิดผลในวงกวาง
และเป น ส ว นสํ า คั ญ ในการผลั ก ดั น ให รั ฐ บาล
และองคกรธุรกิจขนาดใหญระดับโลกหลายแหง
รวมถึงประชาชนคนทั่วไปเกิดความตื่นตัวและ
หันมาใหความสําคัญกับการแกปญหาโลกรอน
อีกทัง้ ยังไดรบั การบรรจุเปนสวนหนึง่ ของหลักสูตร
การเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมหลายแหง
ทั่วโลก จนในป ค.ศ. ๒๐๐๗ นายอัล กอร ไดรับ
คัดเลือกจากคณะกรรมการโนเบลใหเปนผูไดรางวัล
โนเบลสาขาสันติภาพ จากผลงานดานสิง่ แวดลอม
โดยไดรับรางวัลนี้รวมกับ คณะกรรมการระหวาง
รัฐบาลวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Intergovernmental Panel on Climate
Change หรือ IPCC)
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หลังจากที่ไดรับรางวัลโนเบล นายอัล กอร
ก็ไมไดหยุดนิ่ง หากแตยังคงบทบาทสําคัญใน
การผลักดันการแกปญหาโลกรอน ดังที่ปรากฏ
ในเนื้อหาของภาพยนตรสารคดีเรื่องที่ ๒ ที่ชื่อ
วา An Inconvenient Sequel: Truth to
Power (แพรภาพในป ค.ศ. ๒๐๑๗) ซึ่งเปน
ภาคตอจากเรื่อง An Inconvenient Truth
โดยสารคดีภาคตอนีแ้ สดงใหเห็นวาความพยายาม
ของนายอัล กอร ในการโนมนาวผูนําประเทศตางๆ
ใหหันมาสงเสริมนโยบายการใชพลังงานสะอาด
คือสวนสําคัญที่ทําใหเกิดการลงนามในขอตกลง
ปารีส (Paris Agreement) ขึ้นในป ค.ศ. ๒๐๑๖
(ซึ่งมีประเทศตางๆ ทั้งหมด ๑๙๓ ประเทศรวม
ลงนามรวมทั้งประเทศไทยดวย) เพื่อกําหนด
มาตรการลดการปลอยกาซเรือนกระจก การ
ลงนามขอตกลงในครั้งนี้ถือเปนจุดเปลี่ยนสําคัญ
ของการแกไขปญหาโลกรอน เพราะเปนพันธสัญญา
ระหวางประเทศนอยใหญเกือบทุกประเทศทั่วโลก
โดยแตละประเทศมีการตั้งเปาหมายและกรอบ
เวลาการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก
ทีช่ ดั เจน ซึง่ แตกตางจากกรณีของ พิธสี ารเกียวโต
(Kyoto Protocol) ป ค.ศ. ๑๙๙๗ ซึ่งเปนเพียง
การกําหนดเปาการลดกาซเรือนกระจกสําหรับ
ประเทศที่ พั ฒ นาแล ว เท า นั้ น และไม ไ ด มี ก าร
กําหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน
ปจจุบันแมนายอัล กอร แมจะยางเขาวัย
๗๔ ป แ ล ว แต ก็ ยั ง ไม ไ ด ว างมื อ จากการเป น
นักรณรงคตอ สูเ พือ่ ปกปองสภาพภูมอิ ากาศอยาง
เต็มตัว เขายังคงลงทุนในบริษัทหรือโครงการที่
ใหความสําคัญเรื่องสิ่งแวดลอมผานทางบริษัท
หลักทรัพย Generation Investment Manager
ทีต่ นเองเปนผูก อ ตัง้ ขึน้ และดํารงตําแหนงประธาน
บริษัท รวมถึงจัดตั้งหนวยงานอิสระ Climate
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บุคคลผูมีชื่อเสียงชาวอเมริกันอื่นๆ
ที่รวมตอสูเพื่อแกปญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

นายอัล กอร ขึ้นบรรยายบนเวทีแถลงขาวระหวางการประชุม
สหประชาชาติวา ดวยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ หรือ
COP26 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองกลาสโกว ประเทศสกอตแลนด
เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ป ค.ศ. ๒๐๒๑ ที่ผานมา

TRACE เพื่อทําหนาที่ติดตามและเฝาระวังการ
ปลอยมลพิษทางอากาศทัว่ โลก อีกทัง้ แสดงความ
คิดเห็นผานทางสื่อตางๆ เพื่อผลักดันการแกไข
ปญหาโลกรอน และตอบโตนโยบายของรัฐบาล
ประเทศตางๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
นับจากวันที่นายอัล กอร ลาขาดจากแวดวง
การการเมื อ ง และออกดั้ น ด น เดิ น สายสร า ง
ความตระหนักเกี่ยวกับปญหาโลกรอน จนถึงวันนี้
เปนเวลากวา ๒๐ ปแลว แตนายอัล กอร ก็ไมได
ละความพยายามที่จะทําหนาที่เปนผูแจงสาร
เตือนภัยเกี่ยวกับวิกฤติโลกรอน ทุกวันนี้เรายังเห็น
นายอัล กอร ปรากฏตัวบนเวทีการประชุมระดับโลก
ตางๆ เพื่อบรรยายเตือนภัยโลกรอนดังเชนเดิม
สิ่งเดียวที่เปลี่ยนแปลงไปคือ ความรุนแรงของ
ปญหาที่เพิ่มมากขึ้น และเวลาที่เหลืออยูนอยลง
ของมนุษยโลกในการเตรียมการปองกันภัยพิบัติ
ที่นายอัล กอร ไดกลาวเตือนไวตลอดกวาสอง
ทศวรรษที่ผานมา

นายบิล เกตส (Bill Gates)
ปจจุบนั อายุ ๖๖ ป เปนอดีตประธานเจาหนาที่
บริหารและประธานบริษัท ไมโครซอฟท ผูผลิต
และพั ฒ นาซอฟต แ วร ค อมพิ ว เตอร ร ายใหญ
ของโลก เคยถูกจัดอันดับโดยนิตยาสารฟอบส
(Forbes) ใหเปนบุคคลทีร่ าํ่ รวยทีส่ ดุ ในโลกติดตอ
กันยาวนานกวายี่สิบป (ค.ศ. ๑๙๙๕-๒๐๑๗)
นายบิล เกตส เริ่มวางมือจากการทํางานประจํา
ในบริ ษั ท ไมโครซอฟท เพื่ อ หั น มาดํ า เนิ น งาน
เพื่อสังคม ผานมูลนิธิบิลและเมลินดาเกตส (Bill &
Melinda Gates Foundation) ซึ่งเชื่อกันวา
เปนมูลนิธิการกุศลสวนบุคคลที่ใหญที่สุดในโลก
มีเปาหมายเพือ่ ดําเนินงานพัฒนาสาธารณสุขและ
แกไขปญหาความยากจนในประเทศดอยพัฒนา
ตางๆ
ในดานสิ่งแวดลอม นายบิล เกตส ไดกอตั้ง
กองทุนไมแสวงผลกําไร ชื่อ Breakthrough
Energy ขึ้นในป ค.ศ. ๒๐๑๕ เพื่อลงทุนในบริษัท
ทีพ่ ฒ
ั นาเทคโนโลยีนวัตกรรมพลังงานสะอาดหรือ
ลดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ โดย
ไดรับเงินทุนสนับสนุนจากมหาเศรษฐีชั้นนําและ
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บริษทั ขนาดใหญของโลกหลายราย ปจจุบนั ไดเขา
ลงทุนในบริษทั จํานวนกวา ๘๐ บริษทั และ ระดม
ทุนแลวกวา ๕ พันลานเหรียญสหรัฐ
นอกจากนั้น นายบิล เกตส ยังมีผลงานดาน
สิ่งแวดลอมอีกอยางหนึ่งคือ การเขียนหนังสือชื่อวา
How to avoid a climate disaster : The solutions
we have and the breakthroughs we need
(จัดพิมพเดือน กุมภาพันธ ค.ศ.๒๐๒๑ ISBN
9780385546133) ซึ่งไดรับความนิยมเปนอยางสูง
และติดอันดับหนังสือที่ขายดีที่สุดของเดอะนิวยอรก
ไทมส (No.1 New York Times Best Seller)
นายลีโอนารโด ดิแคพรีโอ
(Leonardo DiCaprio)
ปจจุบันอายุ ๔๗ ป เปนพระเอกหนังชาวอเมริกัน
เจ า ของรางวั ล ออสการ ส าขานั ก แสดงนํ า ชาย
ยอดเยี่ยมจากภาพยนตรเรื่อง The Revenant
ถือเปนนักแสดงชายที่ประสบความสําเร็จและ
มีรายไดจากการแสดงมากที่สุดคนหนึ่งของโลก
นายลี โ อนาร โ ด เป น นั ก แสดงที่ ขึ้ น ชื่ อ ว า
มีบทบาททางดานสิ่งแวดลอมมากที่สุดคนหนึ่ง
เขากอตั้งมูลนิธิ ลีโอนารโด ดิแคพรีโอ ขึ้นในป
ค.ศ.๑๙๘๘ มีวัตถุประสงคหลักเพื่อแกปญหา
โลกร อ น อนุรั กษความหลากหลายทางชีวภาพ
และสนับสนุนการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน โดย
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ปจจุบนั ไดดาํ เนินการโครงการในดานสิง่ แวดลอม
ตางๆ มากกวา ๔๐ ประเทศทั่วโลก และในเดือน
ธั น วาคม ค.ศ. ๒๐๑๘ ได บ ริ จ าคเงิ น ทุ น ถึ ง
๑๐๐ ลานเหรียญสหรัฐ เพื่อใชในการแกปญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
นายลีโอนารโด ไดรับรางวัล Martin Litton
Environment Award จากมูลนิธิ Environment
Now ในป ๒๐๐๑ และรางวัล Environmental
Leadership Award จาก บริษัทโกลบอลกรีน
สหรัฐอเมริกา (Global Green USA) ในป ค.ศ. ๒๐๐๓
นอกจากนั้น ดิแคพรีโอ ยังเคยดํารงตําแหนง
เปนกรรมการของกองทุนอนุรักษพันธุสัตวปาโลก
(World Wildlife Fund) บริษัทโกลบอลกรีน
สหรัฐอเมริกา และกองทุนระหวางประเทศเพื่อ
สวัสดิภาพสัตว (International Fund for Animal
Welfare) และในป ค.ศ. ๒๐๑๔ เขาไดรับการ
แตงตั้งใหเปนตัวแทนของสหประชาชาติในเรื่อง
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
“เวลาแห ง การตอบโจทย ค วามท า ทาย
อั น ยิ่ ง ใหญ ที่ สุ ด แห ง การมี ชี วิ ต อยู  ข องเรา
บนโลกใบนี้ไดมาถึงแลว ทานจะเปนผูสราง
ประวัติศาสตร หรือจะเปนผูที่ถูกประวัติศาสตร
ประณาม” -- นายลี โ อนาร โ ด ดิ แ คพรี โ อ
พูดตอที่ประชุมสุดยอดดานสภาวะอากาศของ
สหประชาชาติ ในป ค.ศ. ๒๐๑๔

ระลึกถึง ความตาย สบายนัก
ปุจฉา – วิสัชนา : ๑๐ คําถาม เรื่องความตาย
คิดถึงพอ : พอเลาใหฟง
คิดถึงพอ : อาลัยพอ
คิดถึงพอ : รอยพระบาทที่ยาตรา
สนทนาธรรมกับหลวงพอชา : วิธพี จิ ารณาความตาย
พระธรรมเทศนา : กลัวตาย
ชวนคิด พินิจธรรม : ระลึกถึงความตายสบายนัก
พระธรรมเทศนา : ความตายนากลัวหรือไม
ชวนคิด ชวนพินิจ : สูปลายทางที่สงบเย็น :
การตายดีของพระ
 คิลานธรรม ธรรมะเพื่อความสุขครั้งสุดทาย
 สุขสันตวันตายดวยการดูแลแบบประคับประคอง
Happy Death day กับ Palliative Care





















ลีลาวาที : อยู เหนือ ตาย
ลีลาวาที : คนตาย คือ คนเตือน
ลีลาวาที :จับ เจ็บ แจง จบ
แนะนําหนังสือ : ตายปฏก, ระลึกถึงความตายและ
วิธีปฏิบัติใหถูกตองตอความตาย
ทองไปในโลกบาลีไวยากรณ : กัจจายนไวยากรณ (ตอน ๙)
ภาษาธรรม : สนทนาภาษาบาลี ตอนที่ ๑๘
บาลีเขาใจงาย : อาสัญ (คําไทยที่คลายบาลี)
สองประวัติศาสตร :
พุทธคยา มรดกโลก มรดกชาวพุทธ (ตอน ๓)
สิ่งแวดลอม : นายอัล กอร จากเสนทางการเมือง
สูชีวิตนักตอสูเพื่อสิ่งแวดลอมรางวัลโนเบล

