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อาตมา  สนใจเรื่องความตายเป็นส่วนตัวมานานแล้ว  

เพราะอาตมาก็เหมือนคนทั่วไปที่พอคิดถึงเรื่องความตาย จิตใจ 

ก็หวั่นไหว อาตมายังจำได้ เมื่อช่วงปี ๒๕๑๘ อาตมาทำวารสาร  

ปาจารยสาร สนใจอยากทำบทความเกี่ยวกับครูโกมล คีมทอง  

ซึ่งถูกยิงตายเมื่อปี ๒๕๑๔ แล้วมีการตั้งมูลนิธิในนามของท่าน

ปลายปี  ๒๕๑๘  อาตมามีโอกาสกลับไปยังหมู่บ้านที่ครู 

โกมลถูกยิงเสียชีวิต คือที่บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ได้ไปพักในวัดซึ่งครูโกมลเคยไปเยี่ยมเยียน ช่วงนั้นที่ภาคใต้ 

การสู้รบระหว่างคอมมิวนิสต์กับรัฐบาลรุนแรงมาก  ทุกวันที่ 

อาตมาพักที่บ้านนาสารจะได้ยินเสียงระเบิด เสียงปืนใหญ่ของ 

รัฐบาลที่ยิงเข้าไปในเขตปฏิบัติการของพรรคคอมมิวนิสต์ 
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ช่วงนั้นคนนาสารถูกยิงตายเป็นศพอยู่บ่อย ๆ อาทิตย์ละ 

ศพสองศพ เพราะที่นั่นมีทั้งเขตสีชมพูและเขตสีแดง เพราะ 

ฉะนั้นเมื่ออาตมาไปที่นั่นก็เป็นที่ระแวงสงสัยของเจ้าหน้าที่รัฐ  

ขณะเดียวกันบรรยากาศการสู้รบและความตายของผู้คนก็ทำให้ 

อาตมาครุ่นคิดถึงความตายของตนเอง ทำให้รู้สึกสะพรึงกลัว  

ก็เกิดคำถามขึ้นมาว่า ถ้าเราจะต้องตาย จะทำใจยอมรับมัน 

ได้ไหม ไม่ว่าจะตายด้วยเหตุอะไรก็ตาม 

ปกติก็ไม่ได้คิดเรื่องความตาย แต่พอไปอยู่ท่ามกลาง 

บรรยากาศของความรนุแรงทีม่คีนถกูฆา่ตาย ใจกจ็ะคดิถงึเรือ่งนี ้ 

พอดีช่วงนั้นพักที่วัดด้วย เป็นวัดที่หลวงพ่อจำเนียรมาสร้างไว้  

หลวงพ่อท่านมีประวัติ เรื่องการพิจารณาอสุภกรรมฐานอยู่ 

เป็นประจำ พระในวัดมีเรื่องพวกนี้มาเล่าให้ฟัง ทำให้เรารู้สึกว่า 

การเผชิญหน้ากับความตายเป็นเรื่องสำคัญ เป็นเรื่องความเป็น 

ความตายของชีวิตเลยทีเดียว

ทีนี้ก็เกิดคำถามขึ้นมาว่า เราจะเผชิญรับมือกับความตาย 

อย่างไรถ้ามันเกิดขึ้นกับเราจริง ๆ บางทีเห็นอุบัติเหตุกลางถนน  

เห็นศพ เราก็รู้สึกเสียวสยอง มีความรู้สึกทั้งอยากจะเบือนหน้า 

ทั้งอยากดู พอเห็นแล้วภาพมันก็ติดตาอยู่นาน เลยมาคิดว่า  
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คนเราต้องเจอพวกนี้วันยังค่ำ จะหนีไปได้อย่างไร 

นอกจากนั้นช่วงก่อน  ๖  ตุลาคม  ก็มีการลอบสังหาร 

นักศึกษา  ชาวนา  กรรมกร  นักการเมืองฝ่ายซ้าย  ช่วงปี   

๒๕๑๗  –  ๒๕๑๙  มีคนถูกลอบสังหาร  ๒๐  –  ๓๐  คน อาตมา 

อยู่ในบรรยากาศอย่างนี้จึงทำให้เกิดคำถามขึ้นมาว่า สักวันหนึ่ง 

ถ้าเกิดกับเรา ถ้าเกิดกับคนที่เรารัก เราจะทำใจได้ไหม นี่เป็น 

สิ่งซึ่งอาตมาคิดว่า คนรุ่นอาตมาอดคิดถึงไม่ได้

พอมาบวชพระกจ็ะคุน้กบัเรือ่งความตาย เพราะพทุธศาสนา 

จะพูดบ่อยมากถึงเรื่องความไม่เที่ยงของชีวิต พูดถึงความตาย  

ยังไม่ต้องพูดถึงการทำพิธีศพในฐานะที่เป็นพระ ทำให้อาตมา 

เริ่มหันมาสนใจเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อย  ๆ แต่ว่าเข้ามาเกี่ยวข้อง 

จริง  ๆ  ก็ตอนที่ได้เห็นหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ The Tibetan Book  

of Living and Dying ของโซเกียล รินโปเช ซึ่งเป็นนักบวช 

ชาวทิเบต หนังสือเล่มนี้โด่งดังมากในตะวันตก นั่นประมาณ 

ปี ๒๕๓๗ มีเพื่อนที่อเมริกาแนะนำบอกว่า หนังสือเล่มนี้ได้รับ 

คำชมมากในแวดวงชาวพุทธ อาตมาเลยสนใจที่จะแปลและ 

เริ่มแปลเมื่อปี ๒๕๓๙ โดยแปลภาคสองก่อน ตั้งชื่อภาษาไทย 

ว่า ประตูสู่สภาวะใหม่ ส่วนภาคแรกตามมาในภายหลัง ตั้งชื่อว่า  
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เหนือห้วงมหรรณพ

หนังสือเล่มนี้พูดถึงเรื่องภาวะใกล้ตายและภาวะก่อนตาย  

ขณะที่กำลังตายและหลังตาย อาตมาได้รับประโยชน์เป็น 

ส่วนตัวในเรื่องนี้มาก ส่วนคนอ่านก็ได้รับประโยชน์อย่างที่ 

อาตมาก็นึกไม่ถึง อย่างเช่นการช่วยให้ผู้ป่วยตายอย่างสงบ  

โดยให้ความสำคัญกับการปลดเปลื้องสิ่งค้างคาใจ เราต้องช่วย 

ให้เขาปล่อยวางให้หมด หนังสือเล่มนี้ได้ตีพิมพ์หลายครั้ง 

ทางทิเบตเชื่อว่า คนเราแม้กระทั่งตายแล้วก็ยังสามารถ 

หลุดพ้นได้ เข้าสู่นิพพานได้ หากได้ฟังธรรมเป็นเครื่องเตือนใจ 

ให้ประจักษ์ถึงจิตเดิมแท้ จึงมีธรรมเนียมอ่านคัมภีร์ให้คนตาย  

คัมภีร์นี้รู้จักในชื่อว่า คัมภีร์มรณศาสตร์แห่งธิเบต หรือชื่อ 

เป็นภาษาอังกฤษว่า  The  Tibetan  Book  of  Dying ทาง 

ทิเบตเชื่อว่า  ในช่วงที่จิตของผู้ตายอยู่ในอันตรภพ  คืออยู่ 

ระหว่างภพที่เพิ่งจากมากับภพที่จะไปเกิดใหม่ ยังมีโอกาสที่จะ 

หลุดพ้นหรือเข้าถึงนิพพานได้  คือในขณะที่อยู่อันตรภพจะ 

ประสบกับสิ่งต่าง  ๆ  มากมาย เช่น นิมิต เกิดแสงสีทั้งน่ายินดี 

และน่ากลัว ชวนให้อยากเข้าหาหรืออยากถอยหนี ในยามนั้น 

ถ้ามีสติก็จะรู้ว่ามันคือสิ่งที่สะท้อนออกมาจากในจิต มันเป็น 
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ปรากฏการณ์ของจิต ถ้ารู้ก็จะวางจิตให้เป็นปกติได้ ไม่ปรารถนา 

ครอบครองและไมต่ืน่กลวั ทีส่ำคญัคอื ไดป้ระจกัษถ์งึจติเดมิแท ้

จนหลุดพ้นจากวัฏสงสารได้ 

ประเด็นนี้เท่าที่ทราบทางเถรวาทไม่ได้พูดถึง ทางเถรวาท 

จะพูดถึงภาวะใกล้ตายหรือกำลังจะตาย พูดถึงกรรมจวนเจียน 

ที่ เรียกว่า  อาสันนกรรม  ซึ่งคนทั่วไปเรียกว่า  จิตสุดท้าย  

ในภาวะดังกล่าวจิตสามารถจะหลุดพ้นได้เพราะเห็นแจ้งใน 

ไตรลกัษณ ์ ทางเถรวาทจะพดูถงึเรือ่งนีม้าก ทา่นอาจารยพ์ทุธทาส 

จึงพูดว่า ขณะที่กำลังจะตายนั้นเป็นนาทีทองของชีวิต แต่ 

ทิเบตเขาไปไกลกว่านั้น คือเชื่อว่าแม้กระทั่งตายไปแล้วถ้ายัง 

ไม่ไปเกิดใหม่ก็ยังมีโอกาสหลุดพ้นได้ แต่เปอร์เซ็นต์น้อยและ 

ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากคนที่ยังอยู่  จึงเกิดประเพณี 

อ่านคัมภีร์มรณศาสตร์ให้คนตาย

ทางพุทธศาสนาเชื่อว่า พระอรหันต์ท่านมีอภิญญา อย่าง 

พระอนุรุทธะท่านก็มีจิตหยั่งเห็นถึงภาวะจิตของพระพุทธเจ้า 

ในขณะที่ท่านกำลังปรินิพพาน  เพราะพระอนุรุทธะท่านมี  

ทิพยจักษุ เราจึงเชื่อว่าอภิญญาของพระอรหันต์ทำให้ท่านหยั่งรู้ 

ถึงประสบการณ์หลังตายได้
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เท่าที่อาตมาทราบ มีหลายคนนำเอาแนวคิดและวิธีการ 

ของหนังสือเล่มนี้ไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ใกล้ตาย หลายคน 

รู้สึกพอใจเพราะเห็นว่าวิธีการเหล่านี้ช่วยคนที่กำลังจะตายได้  

อย่างน้อยก็มีสิ่งหนึ่งที่เกิดความเปลี่ยนแปลง คือ จากที่เคย 

ร้องไห้ข้างเตียงคนป่วย หรือทำอะไรก็ได้กับร่างของเขาเมื่อ 

หมดลมแล้ว  กลายมาเป็นการพูดสิ่งดี  ๆ  ให้คนใกล้ตายฟัง  

รวมทั้งมีการกล่าวคำอำลาและนำทางให้กับผู้ตายด้วย

แม้กระทั่งกับผู้ป่วยที่โคม่าแล้ว การปฏิบัติกับเขาอย่าง 

เคารพ พูดเรื่องดี ๆ ให้เขาฟัง ก็เป็นสิ่งสำคัญ เพราะเขาสามารถ 

รับรู้ได้ มีหลักฐานมากมายที่ชี้ให้เห็นว่าผู้ป่วยโคม่าสามารถ 

ที่จะรับรู้หรือได้ยินหรือเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเขาได้ ถ้าเราพูด 

ถงึสิง่ด ีๆ เรือ่งบญุกศุลใหเ้ขาฟงั กอ็าจชว่ยใหเ้ขาไปอยา่งสงบได ้ 

ขณะเดยีวกนัการทำเชน่นัน้กช็ว่ยใหญ้าตปิลอ่ยวางได ้ ทำใหจ้ติใจ 

เขาสงบลง คือมันเยียวยาจิตใจของคนที่เป็นญาติได้ 

 

การช่วยให้ผู้ป่วยจากไปอย่างสงบได้รับความสนใจมากขึ้น 

ไม่ว่าจะก่อนตายหรือหลังตาย การสร้างบรรยากาศที่สงบเป็น 

กุศลมีความสำคัญมาก  อย่าไปคิดว่าเขาตายแล้วเขาไม่รับรู้ 

อะไร จะทำอะไรกับร่างของเขาก็ได้ เพราะจิตเขายังอาจจะรับรู้ 
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สิ่งที่เกิดขึ้นได้ ถ้าหากญาติสามารถพูดนำทางให้เขาปล่อยวาง  

ใหเ้ขารูว้า่ความตายกำลงัเกดิขึน้กบัเขาแลว้ ขอใหป้ลอ่ยวางทกุสิง่  

น้อมใจเป็นกุศล ก็จะช่วยให้เขาไปสู่สุคติได้
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วิถีสู่ความตายอย่างสงบ
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เวลา  ไปพูดนำทางให้ผู้ใกล้ตาย อาตมามักจะพูดให้เขา 

น้อมนึกถึงสิ่งที่ดีงาม ซึ่งหมายถึงพระพุทธเจ้าหรือพระรัตนตรัย  

หรือไม่ก็ให้เขาน้อมนึกถึงความดีที่เขาได้ทำในฐานะที่เป็นพ่อ แม ่ 

ลูก หลายคนเป็นคนจีน อาจจะไม่ค่อยเข้าวัดเข้าวา ถ้าเราจะให้ 

เขานึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ใจเขาอาจจะไม่น้อม 

ตาม ก็เปลี่ยนมาพูดถึงความดีที่เขาได้ทำมา เช่น ได้เลี้ยงลูก 

มาจนโต  ได้ฝ่าฟันอุปสรรคจนประสบความสำเร็จ ได้ช่วย 

เลี้ยงดูพ่อแม่ให้ได้รับความสุข เลี้ยงหลานจนโตพึ่งพาตนเองได ้ 

อุทิศตัวให้กับครอบครัว รวมทั้งได้ทำความดีช่วยเหลือเพื่อนฝูง  

มีความสุจริตในงานการ เป็นต้น

การทีเ่ราพดูถงึสิง่ด  ีๆ ทีเ่ขาเคยทำหรอืรูส้กึภาคภมูใิจจะชว่ย 

เขาไดม้าก ถา้เรารูป้ระวตัเิขามาบา้งกจ็ะรูว้า่ควรพดูอยา่งไรเพือ่ให ้

เขารู้สึกว่าชีวิตเขามีคุณค่า ได้ทำประโยชน์ให้แก่โลก อย่างน้อย 
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ก็ทำให้กับครอบครัว 

ในยามใกล้ตาย ผู้ป่วยมีความเจ็บปวดหรือทุกขเวทนา 

สูงมาก ทำให้ยิ่งต้องพูดถึงสิ่งดี  ๆ  ที่เขาภาคภูมิใจหรือมีศรัทธา  

เพราะว่าถ้าไม่พูดเลย จิตเขาจะไปเกาะกับทุกขเวทนา นอกจาก 

ทุกขเวทนาแล้ว ยังมีส่ิงท่ีสามารถรบกวนจิตใจได้ เช่น กรรมนิมิต  

กรรมนมิติหมายถงึภาพหรอืเสยีงเกีย่วกบัการกระทำในอดตี ดบีา้ง 

ไม่ดีบ้าง แต่คนเราส่วนใหญ่มักเกาะกับความผิดพลาดที่ไม่ดี  

บางคนทำความดีมาตลอด แต่มีความผิดพลาดเล็ก  ๆ  น้อย  ๆ  

เช่น ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เวลาท่านสิ้นลม หรือว่าได้ทำอะไรไม่ดี 

กับลูก ด่าว่าลูก ทำความดีมาตลอด แต่มาติดใจเรื่องนี ้ ก็ทำให ้

ไม่สบายใจ แต่พอเราพูดถึงความดีของเขา ทำให้จิตเขาน้อม 

ไปสู่ภาวะที่เป็นกุศล ความทุรนกระสับกระส่ายจะลดน้อยลง 

อาตมาพบหลายคนตอนใกลต้ายจะกระสบักระสา่ย อาการ 

ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากทุกขเวทนาทางกาย แต่เกิดทุกขเวทนา 

ทางใจ เช่น มีคุณลุงคนหนึ่งเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้าย หมอ 

ให้ยาระงับปวด แกนิ่งสงบได้สักพักก็กระสับกระส่ายทุรนทุราย 

อีก หมอสังเกตว่า ปากแกขมุบขมิบเหมือนอยากจะพูดอะไร 

บางอย่าง หมอพยายามตั้งใจฟัง รู้สึกว่าแกต้องการพูดคำว่า  
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“เชียงใหม่” ถามลูก ลูกก็ไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไร แต่เล่าว่า 

พ่อเคยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่เชียงใหม่ และตั้งใจ 

อุทิศร่างกายให้กับโรงพยาบาลที่นั่น คนไข้เป็นคนกำแพงเพชร 

แลว้มาปว่ยทีโ่รงพยาบาลจฬุาฯ หมอจงึพดูกบัคนไขว้า่ไมต่อ้งหว่ง  

ถ้าหากเป็นอะไรไปทางโรงพยาบาลจุฬาฯจะรับดูแลเรื่องอุทิศ 

ร่างกายให้ พอได้ยินเช่นนี้แกก็สงบ ต่อมาก็ไปเสียชีวิตที่บ้าน 

บางคนเป็นมากกว่านี้ มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นมะเร็งเต้านม  

กระสับกระส่ายมาก ไม่อยากตาย ขอให้หมอช่วยเต็มที่ เธอ 

ยอมรับความตายไม่ได้ เรียกหาหมอและพยาบาลเป็นระยะ  ๆ  

พยาบาลคิดว่าแกคงมีปัญหาอะไรบางอย่าง จึงเข้าไปคุยกับคนไข ้ 

ได้ทราบว่า คนไข้เป็นห่วงลูกมาก มีลูก ๒ คน หญิงและชาย  

ตอนนี้อยู่ในความดูแลของญาติและของพยาบาลซึ่งเป็นเพื่อน 

พยาบาลบอกว่า อย่าห่วงลูกเลย ลูกเป็นคนดี เธอก็เป็น 

คนดี จึงมีคนรับเอาลูกไปเลี้ยง ขอให้มั่นใจในตัวลูก ขอให้ 

มั่นใจในความดีของตัวเอง คนไข้ก็สงบลง แกบอกว่าความทุกข์ 

เบาบางไปแล้ว ๘๐ เปอร์เซ็นต์ เหลืออีก ๒๐ เปอร์เซ็นต์ คือ 

เธอกลวัวา่จะตายแบบทกุขท์รมาน พยาบาลบอกวา่ เธอเปน็คนด ี 

ทำความดีมาตลอด อย่าได้เป็นห่วง หากจะตาย เธอก็จะตายไป 
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พรอ้มกบัความด ี อยา่งไรกต็าม พยาบาลจะอยูช่ว่ยเธอตลอดเวลา  

พอได้ยินเช่นนั้นคนไข้ก็สงบลง เมื่อเธอใกล้ตาย เธอก็ทำใจได้  

ถอดหนา้กากเครือ่งชว่ยหายใจเพือ่บอกลาทกุคน จากนั้นก็จากไป 

อย่างสงบ

ถามวา่ทำเรือ่งอยา่งนีม้านานแคไ่หน กท็ำมาตัง้แตป่ ี ๒๕๔๒  

ความจริงอาตมาไม่ได้ทำเรื่องนี้เป็นหลัก เพียงแต่ให้คำแนะนำ 

หรือให้ความเห็นว่าจะช่วยให้คนไข้ไปอย่างสงบได้อย่างไร แต่ 

ก็มีคนมาขอให้ไปช่วยนำทางให้ผู้ใกล้ตายอยู่บ่อย ๆ จนเพื่อน  ๆ  

พูดล้อว่า คนไหนที่อาตมาไปช่วยมักจะอยู่ได้ไม่นาน

อาตมาแนะนำญาติผู้ป่วยให้รู้วิธีช่วยเหลือทางจิตใจเพื่อ 

ให้เขาจากไปอย่างสงบ อาตมาจะย้ำกับเขาว่า การช่วยให้คนไข ้

ตายสงบ คนที่มีความสำคัญมากที่สุดคือญาติ ไม่ใช่พระ  

อย่าหวังพึ่งพระ เพราะว่าท่านไม่รู้ประวัติของคนไข้ดี คนที่ 

รู้จักจิตใจของคนไข้ดี รวมทั้งรู้ว่าเขามีอะไรค้างคาใจคือญาติ  

เพราะบางครั้งความค้างคาใจมันเกิดขึ้นระหว่างคนไข้กับญาต ิ

มีวัยรุ่นคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์แล้วประสบอุบัติเหตุ สมอง 

กระทบกระเทือน อาการโคม่า หมอวินิจฉัยว่าสมองตายแล้ว  
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แต่พ่อยอมรับความตายของลูกไม่ได้ ขอให้หมอช่วยเต็มที่  

คนไข้อาการไม่ตอบสนอง แต่ตาแกเปิดตลอดเวลา ผ่านไปได้

๔ วันอาการก็ไม่ดีขึ้น พ่อจึงทำใจได้ ตัดสินใจว่าจะไม่ยื้อชีวิต 

ลูกเอาไว้ เมื่อสัญญาณชีพของลูกแย่ลงเป็นลำดับ พ่อก็กอดลูก  

แลว้ขอโทษลกูทีพ่ดูไมด่กีบัลกู ปรากฏวา่พอพอ่พดูจบ เปลอืกตา 

ของลูกก็ค่อย  ๆ  ปิด จากนั้นไม่นานลูกก็จากไป ราวกับว่าลูก 

รอฟังประโยคนี้จากพ่อ พอได้ยินจากปากพ่อ ลูกก็พร้อมจะไป

 

เรื่องของเรื่องคือ ก่อนที่ลูกจะประสบอุบัติเหตุนั้น ลูก 

ถูกพ่อด่าว่าอย่างรุนแรง จึงขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปจากบ้าน แล้ว 

ก็เลยประสบอุบัติเหตุ พ่อคงรู้สึกผิด ส่วนลูกก็คงไม่สบายใจ 

กับเหตุการณ์นี้ จึงยังไปไม่ได้ ตาจึงเปิดตลอดเวลา แต่พอพ่อ 

ขอโทษลูก ลูกก็ไม่มีอะไรค้างคาใจ สามารถไปได้อย่างสงบ

มีอีกรายหนึ่งเป็นพี่ของเพื่อน  เธอเป็นมะเร็งเต้านม  

พยายามรักษาด้วยวิธีต่าง ๆมากมาย แต่ก็ไม่หาย เป็นอย่างนี้มา

๔ –๕ ป ี อาทิตย์สุดท้ายปรากฏว่ามีปัญหาเรื่องท่อน้ำดีอุดตัน ซึ่ง 

ทำให้พิษแผ่ซ่านไปทั่วตับ หมอเห็นว่าต้องรักษา แต่เธอบอกว่า 

ไม่รักษาแล้ว เพราะว่าไม่อยากทุกข์มากไปกว่านี้ อยากจะกลับ 

บ้าน หมอว่าถ้าไม่รักษาจะอยู่ได้ไม่เกิน ๗ วัน ระหว่างนั้นความ 
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รูส้กึตวัจะลดลงจนเบลอและหมดสติ แตว่า่คนไขต้ดัสนิใจแลว้วา่ 

จะขอกลับไปตายที่บ้าน 

ปรากฏว่าตลอด ๗ วัน ญาติ แม่ พี่ น้อง สามี ลูก  

หลาน มาห้อมล้อมเป็นกำลังใจ ไม่เพียงแต่ให้กำลังใจเท่านั้น  

แต่ยังชักชวนคนไข้ทำวัตรสวดมนต์และทำสมาธิทุกวัน พอ

๒ –๓ วันสุดท้ายก็ชวนคนไข้ให้น้อมนึกถึงพระรัตนตรัย ปลุกใจ 

ให้อาจหาญ เดินตามพระรัตนตรัยโดยไม่หวาดกลัวความตาย  

ขณะเดียวกันก็ชวนเธอทำพิธีขออโหสิกรรมจากทุกคน รวมทั้ง 

เจ้ากรรมนายเวร ส่วนญาต ิๆก็ขออโหสิกรรมจากเธอด้วยเช่นกัน

วันสุดท้ายเจ้าตัวก็ยังมีความรู้สึกตัว ตอนเที่ยงยังขอ 

กินข้าวอยู่เลย พอกินข้าวไปได้คำสองคำรู้สึกไม่ไหว จากนั้น 

ญาติ  ๆ  ชวนกันสวดมนต์แบบจีน ตั้งใจจะให้ครบ ๑,๐๐๐ จบ  

ตอนแรก  ๆ  คนไข้ยังรู้ตัวดี พอสวดไปสัก ๖๐๐ จบเธอก็นิ่งไป  

พอตรวจดูปรากฏว่าเธอหมดลมแล้ว  แต่ญาติ  ๆ  ก็ตกลงว่า 

จะสวดต่อจนครบ ๑,๐๐๐ จบ เป็นของขวัญสุดท้ายให้กับคนไข ้ 

กรณีนี้คนไข้รู้ตัวเกือบตลอดเลย จนกระทั่งเกือบนาทีสุดท้าย  

หมดลมแล้วก็นิ่ง ไปแบบสงบ หมอเองก็แปลกใจที่เธอไม่ได้ 

มีอาการเบลออย่างที่คาดการณ์เอาไว้ 
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ทัง้หมดเกดิขึน้โดยความรว่มมอืของญาต ิ พระไมไ่ดยุ้ง่เลย  

อาตมาเคยไปเทศนใ์หค้นไขร้ายนีฟ้งัอยูบ่า้ง แต่สดุทา้ยจะเหน็วา่ 

คนที่ช่วยจริง ๆคือญาต ิ

การชว่ยเหลอืทางจติใจแกผู่ใ้กลต้ายเปน็สิง่สำคญัไมน่อ้ยกวา่ 

การดูแลทางกาย ตอนนี้แพทย์และพยาบาลจำนวนมากเห็น 

ความสำคัญของเรื่องนี้ ส่วนหนึ่งก็เพราะตระหนักว่าเทคโนโลยี 

ทางการแพทย์มีข้อจำกัด ไม่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทุกคน  

หลายคนก็ต้องลงเอยด้วยความตาย สำหรับคนเหล่านี้ สิ่งที่เขา 

ต้องการไม่ใช่เทคโนโลยีที่ล้ำหน้า แต่คือการช่วยเหลือด้านจิตใจ 

เพื่อให้เขาไปอย่างสงบ

ปัญหาที่แพทย์พยาบาลเป็นห่วงคือ การที่ผู้ป่วยตายแบบ 

ทุรนทุราย เขาไม่อยากให้มันเกิดแบบนี้ เขาคิดว่าหากผู้ป่วยตาย 

สงบน่าจะดีกว่า แต่มักจะพบว่าผู้ป่วยจำนวนมาก ญาติพยายาม 

ยือ้ไมใ่หต้าย ซึง่กส็รา้งความทกุขท์รมานใหผู้ป้ว่ยมาก ถา้ญาต ิๆ  

เข้าใจว่า การที่ผู้ป่วยมีอายุยืนยาวขึ้นนั้นมันอาจหมายถึงการ 

ยืดความทุกข์ทรมานของเขาให้ยาวนานมากกว่า การที่ผู้ป่วย 

มีลมหายใจยาวขึ้น ๒  - ๓ วันหรือหนึ่งอาทิตย์ แต่อยู่อย่างทุกข์ 

ทรมานนั้น สู้การที่เขาจากไปอย่างสงบไม่ได้ ถึงแม้เขาจะอยู่ได้ 
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ไม่นานเท่ากับคนที่ถูกยื้อด้วยเทคโนโลยีนานาชนิดก็ตาม

เรื่องที่มีการถกเถียงกันมากก็คือ กรณีที่คนไข้อยู่ได้ด้วย 

เครื่องช่วยหายใจ ถ้าถอดเครื่องช่วยหายใจเมื่อไรก็หยุดหายใจ 

เมื่อนั้น ตรงนี้มองได้หลายแง่ ถ้าถอดเครื่องช่วยหายใจปุ๊บ  

คนไข้ก็ตายเลย อันนี้อาตมาไม่แนะนำ แต่ถ้าหากว่าถอดแล้วเขา 

ยังหายใจได้อยู่ แต่สัญญาณชีพอ่อนลงไปเรื่อย  ๆ อันนี้หากเป็น 

ความปรารถนาของคนไข้ก็ไม่น่าขัดข้อง จะมองว่าเป็นการช่วย 

ให้ผู้ป่วยมีโอกาสจากไปอย่างธรรมชาติตามเจตนารมณ์ของ 

ผู้ป่วยก็ได้ อย่างท่านอาจารย์พุทธทาส ท่านมีความปรารถนา 

เช่นนั้น ท่านต้องการจากไปอย่างเป็นธรรมชาติ โดยปราศจาก 

การยื้อด้วยวิธีทางการแพทย์ 

ในกรณีท่านอาจารย์พุทธทาส ลูกศิษย์หลายท่านรวมทั้ง 

แพทย์พยายามยื้อชีวิตเอาไว้ โดยใช้เทคโนโลยีทุกอย่างที่มี  

ทั้งนี้ทำด้วยความปรารถนาดีต่อท่านเป็นที่ตั้ง แต่ก็ทำให้ท่าน 

ไม่สามารถจากไปตามวิถีธรรมชาติอย่างที่ท่านต้องการได้ แต่ 

ภายหลังเมื่อคณะแพทย์รู้ว่ายื้อชีวิตของท่านต่อไปไม่ได้แล้ว ก็ 

ยอมทำตามเจตนารมณ์ของท่าน คือพาท่านกลับสวนโมกข์ โดย 

ไม่มีสายระโยงระยาง นอกจากเครื่องช่วยหายใจที่บีบด้วยมือ  
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ถึงตอนนั้นท่านจึงจากไปอย่างสงบ  เป็นการจากไปอย่างเป็น 

ธรรมชาติตามที่ท่านต้องการ 

คำถามคือว่า การที่เราเอาท่อช่วยหายใจออกจะถือว่าเป็น 

การฆา่ไหม อาตมาคดิวา่มนักไ็มแ่นเ่สมอไป เพราะเราจะมองวา่ 

เปน็การพยายามชว่ยใหค้นไขก้ลบัคนืสูส่ภาพการณต์ามธรรมชาติ  

หรือทำให้จังหวะชีวิตในช่วงสุดท้ายเป็นไปตามวิถีธรรมชาติ รวมท้ัง 

ตายอย่างธรรมชาติก็ได ้

คนสมัยก่อนจำนวนไม่น้อยเลือกที่จะตายอย่างธรรมชาติ  

ท่านอาจารย์พุทธทาสเล่าถึงตาของท่านว่า เมื่อถึงเวลาที่จะตาย  

ท่านก็ปฏิเสธไม่กินอาหาร กินแต่น้ำและยา และเมื่อร่างกาย 

ทรุดหนักก็บอกว่า ยาไม่กินแล้ว กินแต่น้ำ และเมื่อพูดจา 

สั่งเสียลูกหลานเสร็จก็ขออยู่นิ่ง ๆ แล้วจากไปอย่างสงบ


