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ประสบการณชวยเหลือผูใกลตาย สิทธิผูปวยใกลตาย
อนุพงษ โพรงประภา น.บ., น.บ.ท., น.ม. ผูพิพากษาศาลจังหวัดเลย
...............................................................

เมื่อพูดถึงความตายแลวทุกคนคงไมอยากเอยถึงมัน เห็นวาเปนลางรายหรือเรื่อง
อัปมงคล จึงหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึง พยายามที่จะเอาความตายไปไวปลายสุดของชีวิต โดยไมสนใจ
ใยดีกับมัน
ทําไมถึงเปนเชนนั้น ทั้ง ๆ ที่ทุกชีวิตตองเดินทางไปถึงความตาย แมแตเด็กอายุ
๕ ขวบ ยังพูดถึงเรื่องนี้ เด็ก ๆ ที่วานี้ไมใชใครอื่น คือเด็กชายแทน บุตรชายของผูเขียนเอง
คืนหนึ่ง เราเขานอนพรอมกัน กอนที่แทนจะหลับไดพูดวา “พอ แทนกลัวตาย
แทนไมอยากตาย” ผูเขียนจึงถามวา “ทําไมละ” แทนบอกวา
“ ไมรเู หมือนกัน แตแทนก็
กลัวตาย”
ผูเขียนจึงพูดวา “พอก็กลัวตายเหมือนกัน แตถาแทนอยูกับพอ แทนจะปลอดภัย”
คืนนั้นเราสองคนกอดกันหลับไป สวนแมไปทํางานที่จังหวัดอุตรดิตถจึงไมมีโอกาสไดพูดคุยกัน
คืนตอมา ผูเขียนคิดวา บุตรชายจะหยุดคิดเรื่องนี้ กอนที่จะหลับไดพูดกับผูเขียน
อีกวา “พอแทนไมอยากเกิดมาเลย”
ผูเขียนถามวา “ทําไมละ”
ทราบหรือไมวา บุตรชายผูเขียนพูดวาอะไร เขาตอบวา “พอ ถาแทนไมเกิดมา
แทนก็จะไมตาย”
ผูเขียนตอบไปวา
“จริงของลูก แตชาตินี้ไดเกิดมาเปนพอแมลูกกัน เปนบุญ
วาสนาอันยิ่งใหญนะลูก”
คืนนั้นลูกชายผูเขียนหลับไป แตผูเขียนนอนคิดอยูคนเดียววา ลูกพูดอะไรกับเรา
จิตใจของเด็กชางไรเดียงสาจริง ๆ พูดอะไร ตรงไปตรงมา แลวอะไรคือความตาย หากเราตอง
เผชิญกับความตาย เราควรจะจัดการอยางไร ทําไมเราถึงกลัวตาย หากคนใกลชิดสนิทสนม
จะตองจากไป เราจะชวยเหลือเขาไดอยางไร และเปนจุดเริ่มตนที่ผูเขียนตองมาใหความสนใจ
เรื่องความตาย
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๒
ความหมายและความสําคัญของความตาย
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรการแพทยในปจจุบัน ไปไกลมากจนขนาดเปลี่ยน
หัวใจมนุษยได การที่เราจะถือวาหัวใจหยุดเตนและบุคคลผูนั้นถึงแกความตาย ก็คงสรางปญหา
ในทางกฎหมายที่จะหาเหตุมาวินิจฉัยถึงความตายได ลองคิดดูรางกายของผูปวย ขณะถูกเปลี่ยน
หัวใจกอนที่จะนําหัวใจผูอื่นใสเขาไปแทนที่ หัวใจผูปวยถูกควักออกไปเตนอยูในถังขยะสักพักก็
หยุดเตนไปชั่วนิรันดร แตเมื่อเราโกงความตายไดโดยอาศัยหัวใจของอีกคนหนึ่งใสเขาไปแทนที่
เมื่อฟนขึ้นมา ก็ยังไมถือวา ถึงแกความตาย
ในที่สุดเกณฑที่จะวินิจฉัยวาบุคคลใดถึงแก
ความตาย จึงไมถือเอาการหยุดเตนของหัวใจเปนเกณฑแตหันมาถือเอาการทํางานของสมองเปน
เกณฑ กลาวคือ ถาแกนสมองหยุดทํางาน ถือวาบุคคลนั้นถึงแกความตาย อันเปนการสิ้นสภาพ
บุคคล
แตในเรื่องของความตาย ยังมีความหมายในทางจิตวิญญาณที่มองชีวติ เปนองค
รวม ตามทัศนคติและความเชื่อที่แตกตางกันออกไป ชาวตะวันออกที่นับถือพุทธศาสนาเชื่อวามี
สิ่งที่สืบเนื่องจากความตาย เรามีชวี ิตเปน ๒ มิติ มิติหนึ่งเปนกายหยาบที่เรามองเห็นดวยตาจับ
ตองได สัมผัสไดดวยประสาททั้งหา สวนอีกมิติหนึ่ง เรียกวา กายทิพย เมื่อกายหยาบซึ่ง
เปรียบเสมือนเสื้อผาอาภรณที่ใชจนเกาขาดวิ่นแลว ก็ตองเปลี่ยนทิ้งมันไป วิญญาณซึ่งเปน
กายทิพยจะออกจากรางไปหารางใหมที่ดีกวาเดิม คือการกลับไปเกิดใหม ในกระบวนการของ
ชีวิตเชนนี้ ชาวทิเบตจึงไดแบงชวงชีวิตออกเปน ๔ ชวงหรือ ๔ บารโด
คําวา บารโด หมายถึง สภาวะกึ่งหรือจุดเปลี่ยนผานจากสภาวะหนึ่งไปสูอีกสภาวะ
หนึ่ง บารโดที่ ๑ เรียกวาบารโดแหงชีวิตนี้ ครอบคลุมชีวิตตั้งแตเกิดจนตาย นั่นคือการมีชีวิตอยู
บนโลกนี้ ซึ่งถือวาสั้นมาก แตก็เปนเวลาที่ดีที่สุดของการเตรียมตัวตาย บารโดที่สองเรียกวา
บารโดแหงความทุกขทรมาน หรือบารโดแหงความตาย ซึ่งเริ่มตั้งแตการตายไดเริ่มขึ้น จนถึง
สิ้นสุดแหงลมหายใจภายใน บารโดที่ ๓ เรียกวาบารโดแหงธรรมตาหรือบารโดอันแจมกระจาง
ซึ่งครอบคลุมประสบการณหลังความตาย และบารโดที่ ๔ คือบารโดแหงการถือกําเนิดหรือบาร
โดแหงกรรม ไปสิ้นสุดเมือ่ เราไปเกิดใหม
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๓
ในการอุบัติเปนรูปกาย
นายแพทยเท็นซิน โชดรัค
ซึ่งเปนหมอหลวง
ประจําตัวทะไลลามะ ไดกลาวไวในหนังสือ The Rainbow Palace
หรือพระราชวังกลาง
สายรุงภาคภาษาไทยวา
“ตําราแพทยทิเบตกลาวถึงกระบวนการเกิดไวงาย ๆ คือชั่วขณะที่วิญญาณกําลังจะ
กลับมาเกิดใหมอยูในบารโด สภาวะก่ํากึ่งระหวางการมีชีวิตและความตาย วิญญาณตองการหาราง
ใหมโดยเร็ว อํานาจกรรมจะผลักดันใหเขาเขาหาพอแมในอนาคต ในชวงเวลาที่เขาเสพสังวาสกัน
เมื่อไดเห็นเชนนั้น วิญญาณยอมจะเกิดอารมณรุนแรง รูสกึ ชื่นชอบฝายหนึ่งและชิงชังอีกฝาย
หนึ่ง” และยังไดพูดถึงคัมภีรกิวชิ ซึง่ กลาวถึงองคประกอบ ๓ สิ่งที่จําเปนตอการอุบัติของรูปกาย
คือ “หนึ่งอสุจิที่สมบูรณปลอดจากโรคภัยไขเจ็บ
สองเลือดระดูหรือไขที่ตกในชวงจังหวะ
ที่เหมาะสมปราศจากโรคและ สามวิญญาณของสิ่งมีชีวิตในบารโดที่ถูกผลักดันดวยอํานาจกรรม
และยังมีธาตุ ดิน น้ํา ลม ไฟ และอากาศธาตุ เปนเงื่อนไข และจําเปนตอการปฏิสนธิ สวนการ
พัฒนาไปเปนชาย หรือหญิงขึ้นอยูกับดวงวิญญาณนั้น รูสึกผูกพันกับฝายไหน ในชวงทีอ่ ยูในบาร
โด ถาวิญญาณรูสึกชื่นชอบแมเกลียดชังพอก็จะไปเกิดเปนเพศชาย ถารูสึกชื่นชอบพอเกลียดชัง
แมก็จะไปเกิดเปนหญิง”
ดังนั้นจึงเห็นไดวา การเกิดเปนรูปกาย เกิดจากธาตุที่ละเอียดไปสูธาตุที่หยาบ การ
ที่ชีวิตดํารงอยูไดเพราะสภาพของธาตุทั้งสี่ไดแก ดินคือของแข็งในรางกาย
น้ําคือของเหลว
ในรางกาย ไฟคือความรอน และลมคือพลังการเคลื่อนไหว ดํารงสภาวะที่สมดุล โดยมีจิตรักษา
ไวไมใหเนา สลายแตกดับ แตเมื่อกระบวนการตายไดเริ่มตนขึ้น ซึ่งก็คือปรากฏการณแตกดับของ
ธาตุทั้งสี่ที่มาประกอบกัน เปนการดับสลายจากระดับหยาบไปสูละเอียด ความตายจึงมีความ
หมายถึงการดับสลายของธาตุทั้งสี่ แตที่เราเจ็บปวยหรือเปนทุกขเปนเพียงการเสียสภาวะสมดุล
ของธาตุทั้งสี่
กฤษณมูรติใหความหมายของความตายวา ความตายคือการสิ้นสุดจากสิ่งที่เรารูจัก
ทุกสิ่งทุกอยาง ไมวาจะเปนครอบครัว ทรัพยสมบัติ คนรูจัก ทุกสิ่งทุกอยางที่อยูในความทรงจํา
ของเรา แลวทานเชื่อวา
ไมมีสิ่งที่สืบเนื่องจากความตาย หากจะขยายความแลวความตายใน
ความหมายของกฤษณมูรติก็คือ
ความตายนอกจากจะหมายถึงการดับสลายของธาตุทั้งสี่แลว

4

๔
ความตายหมายถึงการไมติดยึดในตัวตน การไมติดยึดกับสิ่งตาง ๆ การมีอิสระจากสิ่งเหลานั้น คือ
ความวาง ซึ่งก็ตรงกับสมาธิภาวนา และในขณะเดียวกัน ก็มีความหมายตรงกับความรักที่เปน
สัจจะคือความรักที่ไมเอาเขาหาตัว ความรักที่ไมติดยึดในตัวตน ความรักที่ติดยึดในตัวตนเปน
ความรักที่เปนความคิดที่เอาตนเปนศูนยกลาง
ขาดสัมผัสอันออนโยน และความเมตตากรุณา
ดังนั้น ความรัก ความตายและสมาธิภาวนา จึงมีความหมายเปนอยางเดียวกัน คือการไมติดยึดใน
ตัวตน ซึง่ ก็นาจะมีความหมายตรงกับหลักคําสอนของทานพุทธทาสภิกขุที่พูดถึงเรื่องการตาย
ขณะที่ยังมีชีวิตอยู ที่นี่เดี๋ยวนี้คือปจจุบันขณะ อดีตและอนาคตตางก็เปนกาลเวลา สวนกาลเวลา
เปนความคิด หากหยุดคิดถึงอดีตและอนาคต ก็จะไมมีอดีตและอนาคต ความตายเกิดขึ้นไดใน
ปจจุบันขณะเทานั้น ขอยกตัวอยางใหเห็น โดยเฉพาะคนที่มีลูกเล็ก เมือ่ ลูกเรากับลูกเพื่อนบาน
เลนดวยกัน ทะเลาะกัน ตีกัน บางทีถูกเพื่อนใชไมตี หรือกัดที่แขนเปนรอยฟน รองไหวิ่งหนี
กลับบาน แตวันรุงขึ้น เพื่อนมาเรียกก็จูงแขนไปเลนกันใหมอกี ครั้ง ลืมเรือ่ งที่ทะเลาะกันเมื่อวาน
เด็กตายจากอดีตไดทุกวันจึงไมมีเรื่องฟองรองกันถึงศาล ที่เปนเชนนั้น เพราะจิตของเด็กไรเดียงสา
ไมติดยึดเหมือนผูใหญ จิตของผูใหญ รับเอาสิ่งตาง ๆ ไวมากมายเปนตะกอนทับถมจึงมีอัตตาสูง
กวาเด็กไมยอมลืมอะไรที่มากระทบไดงายๆ จึงไมยอมตายจากอดีตไดโดยงาย ตองลอกตะกอนที
ละชั้นผูใหญทะเลาะกันจึงตองไปศาล โดยสัญชาตญาณของตาตอตาฟนตอฟน
ชาวทิเบตเชื่อวา ตายแลวมีสิ่งที่สืบเนื่องจากความตาย วิญญาณจะกลับไปเกิดใหม
จึงไดใหความสําคัญอยางมาก กับวิธีการตายอยางถูกตองเพราะจะเปนประตูไปสูสภาวะใหมหรือ
การไปเกิดในภพภูมิใหมที่พึงปรารถนา
และยังเปนจุดหมายสูงสุดคือการวิมุติหลุดพน โดยมี
กุญแจสําคัญอยูที่ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการตาย
การเขาใจธรรมชาติของจิตและการมีสติ
ประคับประคองจิต ไมใหหวั่นไหวไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นกอนตายและหลังตาย ความตายจึงเปนสิ่ง
พิเศษสุดที่เราจะตองผานพนไปดวยสติปญญา จึงมีการเตรียมตัวตายตั้งแตขณะที่ยังมีชีวิตอยู
โดยทําความรูจักกับความตาย หากเราไดทําความรูจักกับความตายอยางถองแทและเตรียมตัวจน
ชํานาญ
เมื่อเวลานั้นมาถึงการเดินทางไปสูมิติที่เปนกายทิพยจึงเดินทางโดยมีสติกํากับไป
ตลอดเวลา ปญหาเรื่องการกลัวความตายก็จะหมดไป
สําหรับผูปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเปนประจํา ไมมีปญหาการทําความรูจักกับความตาย
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๕
เพราะไดสัมผัสกับความตายในทุกลมหายใจเขาออก ในทัศนะของ วรวิทย ตงศิริ ครูวิชาชีพ
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร กลาววา “ในสภาวะธรรมภาคปฏิบัติ หากจิตสงบนิ่ง ไมหวั่นไหวตอ
สภาวะการณใดที่เกิดปรากฏในชั่วขณะจิตหนึ่งขณะอยูในสมาธิแลว ตรงนั้นคือความตายจาก
กิเลส ขณะที่ลมหายใจเขาจนสุดแลวหยุดนิ่ง แลวลมหายใจจะออกไปแลวหยุดนิ่งนิดหนึ่งแลวสูด
ลมหายใจเขาไป แสดงวาคนเราตายไปแลวในหนึง่ ลมหายใจ เขาเรียกจุดที่ลมหายใจหยุดไปสอง
ครั้งนั้นวา วิสังขาร คือการไมปรุงแตง ไมมีกิเลสใดเกิดขึ้น เปนชวงที่จิตสงบปราศจากอารมณ
ภายนอกมากระทบ การทําสมาธิกรรมฐานก็เพื่อหาความสงบแหงจิต และความสงบขณะนั้นถา
เกิดขึ้นก็เปนวิสังขารเหมือนกัน ตลอดจนนิพพานก็เปนวิสังขารอันบริสุทธิ์ สวนความสงบใน
สมาธิเปนพระนิพพานชั่วคราว แตยิ่งทําใหแจงใหมากเทาใด ใชปญญามากขึ้นพิจารณาทุกอยาง
เปนไตรลักษณมากเทาใด ความสงบหรือชองวางนั้นหรือวิสังขารนั้นก็จะมากไปเรื่อยๆ ใชเรื่องนา
กลัวแตประการใด หากแตเรื่องที่นากลัวที่สุดคืออวิชชา ความลุมหลงใน ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข
ตางหาก ที่เปนเรื่องนากลัวอยางมาก ซึ่งมนุษยเราสวนมากก็มักจะเปนเชนนั้น”
หากจะขยายความที่ วรวิทย กลาวใหงายขึ้นก็คือ ขณะที่ลมหายใจเขาและขณะที่ลม
หายใจออกจะเกิดพรอมกันไมได จึงเกิดชวงหนึ่งที่ลมหายใจไมเขาไมออก เปนจุดเปลี่ยนผาน
ของลมหายใจเขาและลมหายใจออก เหมือนเราใสเกียรรถยนตจากเกียรหนึง่ ไปเกียรสองหรือจาก
เกียรเดินหนาไปเกียรถอยหลัง ตองผานเกียรวางกอน จุดที่ลมหายใจไมเขาไมออกเปรียบเสมือน
รถยนตที่อยูในเกียรวางเปนจุดที่เราเขาสูสมาธิภาวนา คือจุดที่ไมติดยึดในตัวตน คนที่ตายไปแลว
หายใจออกจนสุด แลวไมหายใจเขาอีก อยูใ นจุดที่เปนเกียรวางตลอดไป คือความตาย

ประสบการณชวยเหลือผูใกลตาย
เมื่อผูเขียนอายุ ๖ ขวบ ตืน่ ขึ้นมาเชาวันหนึ่ง ไดพบเห็นคุณยาเสียชีวิตในทานั่งอยู
บนเตียง โดยเทาขางหนึ่งหอยลงจากเตียง
ทานเสียชีวิตดวยโรคชรา ชีวิตหมดอายุไขไปตาม
ธรรมชาติ โดยไมเจ็บไมปวย แตที่แปลกคือทําไมทานจึงนั่งเสียชีวิต ในวัยเด็กไมไดคิดอะไร แต
เมื่อทบทวนดูอาจเปนไดวาทานเปนลมหรือมิฉะนั้นก็นั่งภาวนาจนหมดลม
สวนคุณยายของ
ผูเขียนเสียชีวิตเมื่อผูเขียนเรียนมหาวิทยาลัย แตผูเขียนไมเห็นเหตุการณที่คุณยายเสียชีวิต คงได
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ยินจากคําบอกเลาของคุณแมวาวันสุดทายที่ทานเสียชีวิต มีเพื่อนบานไปเยี่ยม ๓ – ๔ คน คุณยาย
พูดคุยกับคนที่ไปเยี่ยม จนลมหายใจแผวเบาลงไปเรื่อย ๆ ในทีส่ ุดก็หมดลมไป เหมือนแสงเทียน
ที่คอย ๆ ดับลงเพราะไสเทียนถูกเผาไหมจนหมด คุณยาและคุณยายจากโลกนี้ไปอยูภพอื่นในวัยที่
เกิน ๘๐ ป เปนการจากไปอยางสงบยิ่ง
สวนคุณพอของผูเขียนปวยเปนมะเร็งกระเพาะปสสาวะ
ตองนอนรักษาอยูที่
โรงพยาบาลถึง ๔ เดือนกอนเสียชีวิต มะเร็งไปอุดทอปสสาวะ ทําใหถายปสสาวะไมออก ตอง
ทุกขทรมานเจ็บปวดอยางแสนสาหัส ลูก ๆ โกลาหลสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเฝาไข ทําใหคน
เฝาไขโทรมไปตาม ๆ กัน
เมื่ออาการคุณพอทรุดหนัก ทุกคนก็มีสีหนาวิตกกังวลและเครียด
ทรัพยสินเงินทองที่มีอยูก็ชวยอะไร ไมได
ผูเขียนสังเกตเห็นสังขารของคุณพอกอนเสียชีวิต
อวัยวะตาง ๆ ไมทํางานตองใชเครื่องใหออกซิเจนชวยในการหายใจ แตสีหนาและแววตาของ
คุณพอยังมีความหวังอยางมาก ทานมีกําลังใจดีและอดทนเปนที่สุด ทานมีความหวังวาจะได
กลับบาน กอนที่จะใชเครื่องใหออกซิเจนทานพยายามถามตลอดเวลา ขัน้ ตอนตอไปหมอจะทํา
อะไรใหทานอีก ผูเขียนเริ่มสงสารคุณพออยางมาก ไมรูจะชวยอะไรได และก็วิตกกังวลมากขึ้น
เรื่อย ๆ ยิ่งรูวาคุณพออยากจะกลับไปตายที่บาน ก็อยากจะใหคุณพอสมหวัง ผูเขียนเชื่อวาการ
กลับไปตายที่บาน อยางเชนคุณยายและคุณยาก็จะทําใหดวงวิญญาณของคุณพอไปอยางสงบ แต
หมอก็ไมอนุญาตใหกลับบาน ผูเขียนอยากจะถอดเครื่องใหออกซิเจนแตก็ไมกลา เพราะขืนทํา
ไปอาจถูกดําเนินคดีฐานฆาบุพการีตายโดยเจตนา คงไดแตตั้งคําถามอยูในใจวา เราจะชวยอะไร
คุณพอไดบาง
ในที่สุดกอนที่คุณพอจะเสีย ๑ สัปดาห ผูเขียนไดเขาไปยืนขางเตียงคุณพอและ
พูดคุยกับคุณพอขณะนัน้ คุณพอยังมีสติครบถวนทุกอยาง เนื่องจากมีเครื่องใหออกซิเจนครอบ
จมูก และปากไว คุณพอคุยกับผูเขียนโดยวิธีพยักหนา ผูเขียนเริ่มถามคุณพอไปทีละอยาง วาคุณ
พอหวงอะไรอีกไหม คุณพอสายหนา คุณพอภูมิใจกับลูก ๆ หรือไม คุณพอพยักหนา ผูเขียนได
พูดคุยกับคุณพอตอไปอีก สังขารของคุณพอ รวมทั้งลมปาก ลมหายใจที่ออกมามีกลิ่นเหม็น
รุนแรง ซึ่งแสดงใหเห็นวาอวัยวะภายในเสียหายหมดแลว ไมสามารถที่จะกูกลับคืนสภาพเดิม
ไดอีก ภายในมีแตพิษทั่วรางกาย คุณพอรูสึกอึดอัดกับมันใชหรือไม คุณพอพยักหนา ผูเขียน
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บอกกับคุณพอไปวา รางกายก็เหมือนเสื้อผาอาภรณที่ใชจนเกาขาดวิ่นแลว ตองทิ้งมันไป คุณพอ
พยักหนา แสดงวาคุณพอเขาใจวาพวกลูก ๆ ทําใจในเรื่องนี้ได ซึ่งเปนเสมือนการอนุญาตใหทาน
จากไปอยางสงบ เมื่อคุณพอไมหวงมันแลว ขอใหคุณพอทิง้ มันไปแลวไปหาสังขารใหมที่ดีกวา
คุณพอก็พยักหนาอีก และมองตาผูเขียน
คนที่ใกลจะถึงแกความตายนั้นไมยอมรับคําสอนใด ๆ ที่จะใหทานเปลี่ยนความคิด
แตสิ่งที่คุณพอตองการคือคนใกลชิดที่เขาใจทาน ผูเขียนไดเลาใหคุณพอฟงวา ในคําสอนของชาว
ทิเบตบอกวาในการที่จะไปหาสังขารใหมอยูนั้น ขอใหไปอยางมีสติ ขอใหคุณพอหมั่นภาวนาทุก
ลมหายใจเพือ่ ใหมีสติอยูต ลอดเวลา นึกถึงแตในสิ่งที่เปนบุญกุศล เตรียมตัวจากไปอยางสงบ
ผูเขียนนําเรื่องการเตรียมตัวตาย ไปแนะนําคุณพอวา เมื่อรูวาทิ้งสังขารไปแลว ใหไปในดินแดนที่
มีแสงสวางเจิดจาเพื่อไปสูภพภูมิที่ดี ในคัมภีรมรณศาสตรของชาวทิเบตสอนวา หากเราหลงแสง
สีในบารโดโดยเฉพาะแสงสีที่มืดสลัว เราอาจจะถูกหลอกใหไปเกิดใหมในภพภูมิที่ไมดี เหมือน
แมลงที่ชอบแสงสีน้ําเงินของหลอดแบล็คไลทจึงไปสูกับดัก คุณพอพยักหนากับผูเขียน
หลังจากพูดคุยกับคุณพอเปนเวลาชั่วโมง ผูเขียนรูสึกผอนคลายและไมวิตกกังวล
กับคุณพออีกเลย
ไมใชเพราะผูเขียนเฉยเมยตอความตายของคุณพอ แตดวยความศรัทธา
และเชื่อมั่นในความดีงามของคุณพอที่ชอบชวยเหลือเกื้อกูลคนอื่น และสิ่งที่ไดพูดคุยกับคุณพอ
กอนตายคงจะเปนประโยชนตอคุณพอเปนอยางมาก
และคุณพอตองไปเกิดในภพภูมิที่ดีกวา
แนนอน นับแตนั้นผูเขียนกับคุณพอไดตายจากกันแลว
สัปดาหตอมาคุณพอก็เสียชีวติ เมื่อเชามืดวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๔

สิทธิผูปวยใกลตาย
ผูเขียนเชื่อวามีผูปวยระยะสุดทายและญาติผูปวยระยะสุดทายอีกไมนอย ที่ตองการ
พาผูปวยระยะสุดทายกลับไปตายที่บาน หรือในที่ที่ผูปวยระยะสุดทายปรารถนา แตคงตองไปมี
ปญหากับแพทยที่รักษาเพราะผูปวยที่ชวยเหลือตัวเองไมไดแลวนั้น ยังเปนหนาที่ของบุคลากรทาง
การแพทยที่จะตองใหความชวยเหลือดูแล หากแพทยทิ้งผูปวยไปก็อาจจะมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา ๓๐๗ ในฐานะเปนผูมีหนาที่ตามกฎมายหรือตามสัญญาที่ตองดูแลผูปวย
ซึ่งพึ่งตนเองไมได
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แมผูปวยระยะสุดทาย
ซึ่งไมอาจรักษาใหหายไดหรือที่เรียกวา ผูปวย NR
(No Resuscitation) ซึ่งมีความหมายวาไมตองชวยฟนชีวิตนั้น แตก็มิไดหมายความวาไมตอง
รักษา แพทยยังมีหนาที่ตามกฎหมายดูแลรักษาและปองกันมิใหเกิดอันตรายตอผูปวย
ปญหามีอยูวา ถาผูปวยระยะสุดทายขอไปตายตามธรรมชาติที่บาน ซึ่งเปนที่ทราบ
ดีวาอาจไมมีเครื่องไมเครื่องมือทางการแพทย โดยเฉพาะผูที่อยูในชนบทที่หางไกลตองกลับไป
รักษากันแบบชาวบาน จะทําอยางไร หรือถาผูปวยระยะสุดทายตองการตายอยางธรรมชาติ คือ
หยุดใชเครื่องชวยหายใจ ปลอยใหผปู วยตายตามธรรมชาติ หรือการฉีดยาใหผูปวยที่ทุกขทรมาน
ตายโดยไมเจ็บปวด แพทยจะทําไดมากนอยเพียงใด
เปนที่ทราบดีวา แพทย พยาบาล ถูกอบรมสัง่ สอนมาใหชวยยืดชีวิตของปวย
ออกไปเทาที่จะทําได ไมวาจะใชเครื่องมืออยางใดโดยไมคํานึงถึงผูปวยหรือญาติผูเกี่ยวของ โดย
ปกติญาติของผูปวยก็คาดหวังเอาจากแพทยวาจะรักษาผูปวยใหรอดพนจากวิกฤตได
ขณะที่
ผูปวยไมสามารถที่จะมีสภาพที่ดีได เปนระยะขั้นสุดทาย ที่ไมอาจกลับมามีชีวิตอยูไดแลว ใน
ขณะเดียวกันแพทยที่รักษาก็ตองระมัดระวังในการรักษาและดูแลผูปวยใหพนวิกฤต เพราะถา
ผิดพลาดหมายถึง อาจจะถูกญาติผูปวยฟองเรียกคาเสียหายฐานละเมิดหรือผิดสัญญาในการรักษา
ผูปวยและฟองเรียกใหชดใชเงินเปนจํานวนมาก ที่ทําใหผูปวยตองเสียชีวิตไป ความโกรธเกรี้ยว
ของญาติผูปวยพุงเขาหาแพทยพยาบาลที่ตรวจรักษาเพื่อเปนทางออก โดยไมยอมรับกับความเปน
จริงของชีวิตและความตาย ซึ่งแนวโนมในปจจุบันมีการฟองรองเรียกคาเสียหายจากแพทยที่รักษา
ผิดพลาดกันมากขึ้น และศาลตัดสินใหแพทยชดใชคาเสียหายเปนเงินจํานวนมาก หากฟงไดวา
ความบกพรองจากการดูแลรักษาผูปวยของแพทย
เปนเหตุใหผูปวยตองเสียชีวิต หรือไดรับ
อันตราย ทุกวันนี้เชื่อวามีแพทยไมนอยดูแลรักษาผูปวยดวยความหวาดกลัว การทีจ่ ะใหแพทย
ถอดเครื่องใหออกซิเจนหรืออนุญาตใหผูปวยกลับไปตายตามธรรมชาติทบี่ าน จึงเปนเรื่องสราง
ความลําบากใจใหแกแพทยเปนอยางมาก แพทยสวนใหญไมกลาเสี่ยง ที่จะอนุญาตใหตามความ
ประสงคของผูปวย นับวาเปนเรื่องที่นาเสียดายอยางยิ่งที่พลาดโอกาสสําคัญที่สุดในชีวิต จึงเปน
หนาที่ของบุคลากรในทางการแพทยและญาติของผูปวย จะตองทําความเขาใจและตองแสวงหา
สัจธรรมเกี่ยวกับชีวิตและความตายวาเปนสิ่งที่แยกไมไดจากการเยียวยารักษา แพทยและพยาบาล
ไมมีใครอยากใหผูปวยตาย แพทย พยาบาล และนักกฎหมายในปจจุบันจึงตองหันมาใหความ
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๙
สนใจใสใจไตรตรองถึงความตายอยางชัดเจน อยาปลอยใหเปนหนาที่ของนักปรัชญา กวีหรือ
นักบวชเทานั้น
การดูแลผูปวยระยะสุดทาย จึงตองทําดวย ความรัก ความเมตตากรุณา และ
ปญญา และใหเอาการดูผูปวยซึ่งเปนอาชีพเปนการปฏิบัติธรรมไปในตัว ซึ่งผูปวยและญาติผูปวย
สามารถสัมผัสไดจากสัมผัสอันออนโยนที่แพทยมีตอผูปวยและญาติผูปวย ซึ่งผูเขียนเชื่อแนวา
เมื่อผูปวยและญาติผูปวยไดรับการสัมผัสอันออนโยนเชนนี้ ก็จะเขาใจแพทยพยาบาลวา ไดทุมเท
ความรูความสามารถในการตรวจรักษาผูปวยดวยความรัก ความเอาใจใส เมื่อผูปวยระยะสุดทาย
ตองจากไปนั้น ญาติของผูปวยก็จะมีความรูสึกที่ดีตอแพทยและพยาบาล ในขณะเดียวกันเขาก็จะ
ไมรูสึกวาผิดตอผูตาย แตอยางใด เพราะทั้งนี้เขาไดหาแพทยที่ดีที่สุดชวยดูแลเอาใจใสผูตายเปน
อยางดีแลว
ดังนั้น ไมวาแพทยจะใหผูปวยระยะสุดทายตายอยางสงบ (Euthanasia) ซึ่งมีอยู
สองกรณีคือ การฉีดยาเพื่อใหผูปวยตายโดยไมเจ็บปวด (Active Euthanasia) หรือจะปลอยให
ผูปวยระยะสุดทายถึงแกความตายตามธรรมชาติอยางสงบ
โดยไมตองใชเครื่องชวยชีวิต
( Passive Euthanasia) ถาทั้งแพทย ผูปวย และญาติผูปวยเขาใจถึงสัจจะของความตาย โอกาส
พิเศษสุดของความตาย ที่จะอาศัยโอกาสจากความตายไปสูสภาวะใหมที่ดีกวา ความกลัววาจะผิด
หรือจะถูกฟองรองจากการดูแลรักษาผูปวยก็จะหมดไป เมื่อผูปวยระยะสุดทายขอกลับไปตายตาม
ธรรมชาติทบี่ าน เปนหนาที่ของแพทย และญาติผูปวยตองมาทําความเขาใจกัน ถึงผลที่จะเกิดขึ้น
ญาติจะตองเขาใจและทําใจ เมื่อเขาใจตรงกันแลว แพทยควรอนุญาตใหผูปวยระยะสุดทายได
สมหวังในสิ่งสุดทายที่ปรารถนา และไมถือวาเปน การทอดทิ้งผูปวยตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๓๐๗ เพราะเปนสิทธิของผูปวยที่จะปฏิเสธการรักษา นอกจากนี้ผูปวยยังสามารถที่
จะทําพินัยกรรมสําหรับยามปวยไข (Living Wills) โดยระบุถึงความตองการเกี่ยวกับการรักษา
ยามที่เขาตองเจ็บปวย
เพราะเมื่อถึงขณะนั้นเขาไมสามารถที่จะตัดสินใจอนาคตได นับเปน
เรื่องที่นาจะชวยแพทยได
แตเอกสารนี้ไมมีผลในทางกฎหมาย นั่นหมายความวา แพทย
ไมถูกบังคับใหตองปฏิบัติตามพินัยกรรมเสมอไป เพราะถามีหนทางที่จะชวยเหลือผูปวยใหพน
วิกฤตได ก็ยงั เปนหนาที่ของแพทยที่จะตองกระทํา ในสหรัฐอเมริกา มีการทําเอกสารชนิดหนึ่ง
ไวกับทนายความ ซึ่งเรียกวา “อํานาจของทนายความเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ” เปนเอกสารที่
ผูปวยทํารวมกับทนายความ ใหทนายความสามารถตัดสินใจแทนผูปวยไดเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล
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๑๐
ซึ่งในบานเรายังไมพบเห็นวามีการทําเอกสารทํานองนี้ แตในการรักษาผูปวยของแพทย ถา
แพทยจะทําการรักษาอะไรเกี่ยวกับผูปวย เชน จะตองผาตัด จะตองใหผูปวยเซ็นยินยอมหรือญาติ
เซ็นยินยอม เปนเพียงการอนุญาตใหแพทยทําการรักษาตามวิธีการรักษาที่แพทยจะใชกับผูปวย
และเมื่อเกิดอะไรขึ้นกับผูปวย ที่เกิดจากการรักษาพยาบาล แพทยอาจไมตองรับผิดชอบตอความ
เสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพราะมีหลักกฎหมายอยูวา ความยินยอมไมเปนละเมิด แตก็มิได
หมายความวา จะอนุญาตใหแพทยทําการรักษาโดยประมาทเลินเลอหรือทําโดยผิดพลาดได ไม
ระมัดระวังในวิชาชีพของตน ในการชวยยืดชีวิตผูปวยระยะสุดทายออกไปนั้น แพทยควรทําเพื่อ
ผูปวยจริง ๆ เพราะทุกชีวิตนั้นศักดิ์สิทธิ์และทุกชีวติ มีพุทธภาวะ หากผูปวยใกลตาย มีโอกาสที่จะ
เกิดความคิดในทางที่เปนกุศล การชวยใหเขามีชีวิตยืนยาวออกไปอีก แมแตเพียงไมกี่นาที ก็เปน
เรื่องสําคัญและมีเหตุผล แตหากความคิดที่เปนกุศลไมอาจเกิดขึ้นได การยืดชีวิตออกไปโดย
อาศัยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร จึงเปนการกระทําเพื่อผูอยู ไมใชเพื่อผูที่กําลังจะตาย เปนความ
ปราณีที่ไรประโยชน ญาติตองสูญเสียเงินทองมากมาย แตผูอยูก็มักกระทํากัน เพราะญาติอาจ
รูสึกผิด ถาไมทําเชนนั้น
ในสมัยพุทธกาล คนในสมัยนั้นก็มีวิธีการเตรียมตัวตาย เมื่อโรคภัยไขเจ็บมาถึงเขา
ซึ่งเชื่อวาไมเกิน ๑๐ วัน จะตองตายอยางนี้ เขาจะไมกินอาหาร หลีกเลี่ยงอาหาร กระทําเพื่อให
จิตใจเปนปกติที่สุด เมื่อใกลตาย อวัยวะภายในตับไตกระเพาะลําไส ไมสามารถทําหนาที่ไดอยาง
ปกติ
ซึ่งผูเขียนก็เห็นตัวอยางมาจากบิดาของผูเขียนเอง เมื่อนําอาหารเขาไปในรางกาย ไม
สามารถยอยได อาหารที่เขาไปจึงบูดเนาและเกิดเปนพิษ เวลาพูดจึงมีกลิ่นออกมาทางปากและลม
หายใจ จิตใจกระสับกระสายนอนไมหลับ ยิ่งใกลความตาย แมแตน้ําก็ไมอยากกิน ยาก็ไมยอมกิน
เพื่อจะสํารวมสติสัมปชัญญะที่จะตายชนิดที่ดับไมเหลือ ซึ่งทะไลลามะไดกลาวถึงชีวิตชั่วขณะ
สุดทายแหงชีวิตไวเปนขอคิดวา
“ สิ่งที่สําคัญ คือ
ในขณะสิ้นลมตองไมใชยาที่อาจทําใหเราไมอาจครุนคิดได
อยางเต็มที่ สําหรับผูปฏิบัติธรรมตองหลีกเลี่ยงยาที่กดประสาทใหสะลึมสะลือ เพราะจิตสํานึก
จะตองมีความแจมชัดมากที่สุดเทาที่จะมากได การฉีดยาเพื่อใหตายอยางสงบ อาจทําใหจิตหมด
โอกาสที่จะแสดงตัวในทิศทางที่เปนกุศลดวยการใครควรถึง ความไมเที่ยง เสริมสรางศรัทธา
ความรูสึกกรุณา หรือเพงพิจารณาถึงความเปนอนัตตา”
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ดังนั้น ถาผูปวยระยะสุดทายขอใหแพทยฉีดยาใหตายโดยไมเจ็บปวด และยานั้น
ไมมีผลไปกดประสาท จิตยังคงมีความแจมชัดอยู และชีวิตนัน้ ไมอาจที่จะดํารงอยูไดอีกตอไปก็
ควรใหผูปวยมีสิทธิและไดสมปรารถนาที่จะจากไปในขณะที่มีสติ
ผูเขียนเชื่อแนวา ในการปฏิบัติหนาที่ของแพทยพยาบาลในการที่จะอนุญาตให
ผูปวยไดตายอยางสงบตามธรรมชาติที่บาน หรือที่ที่ผูปวยพึงปรารถนา ก็ควรจะมีกฎหมายกําหนด
กฎเกณฑที่ชัดเจนและคุมครองแพทยเพื่อปองกันมิใหถูกฟองรอง แตอยางที่ผูเขียนกลาวแตแรก
แลววา ถาแพทยพยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทยเขาใจเรื่องชีวิตและความตายอยางถองแท ก็
คงไมจําเปนตองมีกฎหมายมากําหนดไวใหชัดเจน การมีกฎหมายที่ชัดเจน อาจเปนการกระทําที่
ไรความรับผิดชอบ ปดกัน้ มิใหมีการชวยเหลือผูใกลตายและกฎหมายที่มนุษยสรางขึ้นอาจแปลก
แยกจากกฎธรรมชาติ
เปนอุปสรรค ขาดอิสระในการตัดสินใจของแพทย เพราะแพทยไมมี
หนาที่จะยืดชีวิตของผูปวยที่ถึงแกความตายตามธรรมชาติใหยาวออกไปอีก แพทยมีหนาที่รักษา
ผูปวยใหดีที่สุดเทานั้นแตไมถึงขนาดที่จะฝนกฎธรรมชาติ
สิ่งที่ผูเขียนปรารถนาที่จะเห็นเกิดขึ้นในสังคมไทยก็คือ มีสถานดูแลผูปวยระยะ
สุดทาย ที่มีมาตรฐานสูง เพื่อทําหนาที่ดูแลผูปวยในระยะสุดทายอยางถูกวิธี และเมื่อไมนานมานี้
ที่วัดคําประมง อําเภอพรรณานิคม จังหวัด
ผูเขียนไดมีโอกาสเดินทางไป อโรคยศาล
สกลนคร ซึง่ เปนสถานที่ดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย จากการชักชวนของ คุณหมอศิริโรจน
กิตติสารพงษ รองผูอํานวยการโรงพยาบาลรักษสกล ไดพบเห็นผูปวยมะเร็งระยะสุดทายจํานวน
หลายคนที่หมดโอกาสที่จะรักษาใหหายขาดแลว ไปรักษาตัวกันที่นี่ แตผูปวยเหลานั้นมีสีหนา
เบิกบานยิ้มแยมเจมใสและรองรําทําเพลงกันอยางสนุกสนาน เสมือนหนึ่งเปนการหัวเราะเยาะ
ใหกับความตายที่จะมาเยือนในวันขางหนาอันใกลนี้
คุณหมอศิริโรจนไดมีจิตอาสาเขาไป
ชวยเหลือดูแลผูปวยระยะสุดทายเหลานี้รวมกับ ทานพระอาจารยปพนพัชร จิรธัมโม เจาอาวาส
หรือพวกเราเรียกทานวา “หลวงตา” โดยไมมีคาตอบแทนใด ๆ หากผูเขียนรูจักสถานที่แหงนี้มา
กอน ก็จะชวนคุณพอไปนอนรักษาที่นี่ คุณหมอศิริโรจนไดเลาถึงความเปนมาและวัตถุประสงค
และผลของความสําเร็จในการดําเนินงานของสถานที่แหงนี้ไวอยางนาสนใจวา
“ ประมาณ ป พ.ศ.๒๕๓๙ ขณะนั้นหลวงตากําลังเรงสรางวิหารหลังใหญ ได
อาพาธเปนมะเร็งหลังโพรงจมูก ตองเขารักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬา ฯ ไดรับการดูแลจาก
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แพทยโดยการฉายแสงและเคมีบําบัดติดตอกันไปทั้งวันทั้งคืนโดยไมหยุดเปนอาทิตย จน
เลือดไหลจากจมูกไมหยุด วันสุดทายปวดมากบอกไมไหวแลว ตองทําสมาธิดิ่งลึกนิ่งไป
จนสว า ง ตอนนั้ น จิ ต กั บ กายแยกออกจากกั น จึ ง ถอนความเจ็ บ ปวดแสนสาหั ส นั้ น ได
พยาบาลและแพทยคิดวาหลวงตาสิ้นแลว ไดพยาบาลชวยจนฟนกลับมา
ตอมาทานขอกลับมาอยูวัด เลือดก็ยังออกจากจมูกอยูเรื่อย สุดทายนั่งสมาธิตั้งแต
ตี ๓ ถึง ๖ โมงเชา อานตําราสมุนไพรจบหมด ก็ไดสูตรยามะเร็งใหแมชีไปหาตัวยามาจน
ครบ แลวตมยาฉันควบคูไปกับการนั่งสมาธิ ฉันแกวแรกหายใจโลง ตอนเชาฉันขาวได
จึงไดรูวาสมุนไพรสูตรนี้สามารถชวยเหลือผูปวยมะเร็งไดแนนอน พอฉันครบ ๕ หมอ
เลือดก็ไหลนอยลง หมอนัดติดตามผลทุก ๓ เดือนและ ๖ เดือน เมื่อไปสแกนตรวจ
รางกาย ก็ไมมีเซลลอะไรที่เปนมะเร็งอยูเลย
พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๔๘ ผูปวยโรคมะเร็งมาหาหลวงตา หามกันมาดึก ๆ ดื่น ๆ
ไมรูจักกันก็มาหา หลวงตาไดเห็นความทุกขทรมานจากโรคนี้แลว จึงอธิษฐานจิตวาจะ
ชวยคน และสรางอโรคยศาลดวยเงินบริจาค จนแลวเสร็จภายใน ๒ ป เปนจํานวนเงิน
๑๐ กวาลานบาท เปนอโรคยศาลในปจจุบัน”
ดวยความมุงมั่นและความเมตตาเปยมลนอันไมมีที่สิ้นสุดของหลวงตา จึงทุมเท
ให กั บ การดู แ ลผู ป ว ยมะเร็ ง ซึ่ ง ส ว นมากก็ เ ป น มะเร็ ง ขั้ น สุ ด ท า ย จนแทบไม ไ ด มี เ วลา
พักผอน แขวนระฆังไวหนาตึก ใหคนมาเรียกยามดึกดื่นค่ําคืนได และที่สําคัญ ปณิธาน
ของหลวงตาใหการดูแลทุกอยางโดยไมคิดมูลคา ตามแบบฉบับดั้งเดิมของอโรคยศาลสมัย
พระเจาชัยวรมันที่ ๗ แหงอาณาจักรขอม ที่ใหการดูแลรักษาพยาบาล ที่พัก รวมถึงขาวปลา
อาหารโดยเปนทาน (ใหฟรี) แกแรงงานที่มาสรางปราสาทและพสกนิกรของทาน
หลวงตายังเปดกวางในการดูแลรักษามะเร็ง ใหผูที่มีจิตอาสาเขามารวมพัฒนาการ
ดูแลการรักษา ทําใหการรักษาโรคมะเร็งที่นี่มีความกวางขวาง หลากหลายอยางลงตัว โดย
ใชสมาธิบําบัดเปนแกนกลาง ไมวาจะเปนการแพทยแผนปจจุบันมีแพทยพยาบาลจิตอาสา
เขาไปดูแล ใชเทคโนโลยีปจจุบัน การแพทยแผนจีนใชการฝงเข็ม ลมปราณบําบัดหรือที่
เรียกวาชี่ไดนามิกส เปนการฝกลมปราณเพื่อเพิ่มออกซิเจนและพลังในการรักษามะเร็ง
อาหารบําบัดเพื่อตัดเสบียงไปเลี้ยงมะเร็งและปรับสมดุลรางกาย หัวเราะบําบัด จิตบําบัด
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๑๓
ดนตรีบําบัดมีการฟงดนตรีและรองเพลงที่มีความหมายในการตอสูโรคมะเร็ง เชน เพลง
“อโรคยศาล” กิจกรรมบําบัด เชนการปลูกผักแบบไมใชดิน การพิมพพระเครื่อง การใส
บาตร เดินจงกรม การสวดมนต ฟงธรรม การอบไอน้ํา และการดื่มสมุนไพรเพื่อบําบัด
ตามสูตรที่หลวงตาใชแลวหายจากโรค(ดูรายละเอียดไดที่ www.khampramong.com)
หลวงตามีเครือขายกวางขวางมากแทบทุกสาขาวิชาชีพจนถึงแมคาผักในตลาดและ
คนถีบสามลอที่มาชวยกันทําใหอโรคยศาล เปนที่พึ่งสําคัญของผูปวยมะเร็ง แบบไทยๆ
โดยภูมิปญญาคนไทย ประหยัดงบประมาณของรัฐไปไดมาก ปละหลายพันลาน แต
ผลลัพธทําใหผูปวยมะเร็งมีความสุข ผูที่เปนจิตอาสาก็มีความสุข ฟนฟูโครงสรางพื้นฐาน
สังคมไทยใหนาอยู
ประสบการณในการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ของจิตอาสาผูหนึ่งกลาววา ”ตนเอง
ไมไดเปนแพทย พยาบาล เมื่อเขามาเยี่ยมใหกําลังใจผูปวย รูสึกมีความสุขมาก และไดพลัง
กลับไป ทําใหชีวิตมีความหมายมากขึ้น” การเห็นความตายของผูอื่นชวยเปนสติเตือนใจ
ใหเขาไมประมาทในชีวิต เรงสรางความดีทุกวัน ซึ่งแตกอน อยู กทม. ทําแตงาน หาแตเงิน
มีแตทุกข
ชีวิตตั้งแตเกิดจนตาย เปนชีวิตเดียวกัน ชีวิตยิ่งยาวนานก็ยิ่ง มีแตภาระหนาที่ทําให
เราไมสงบจิตเปนทุกขเกิดขึ้นมากมาย ความสับสนวุนวายในชีวิตประจําวันกับการทํามาหาเลี้ยง
ชีพ ตลอดจนกิจกรรมทีไ่ รสาระจนเราลืมสารถะสําคัญของชีวิตคือความตายที่เกาะติดตัวเราไปอยู
ตลอดเวลาทุกลมหายใจ มานปดกั้นระหวางความเปนกับความตาย เปราะบางมากที่สุด ไมรูวา
พรุงนี้หรือชาติหนาจะมาถึงกอนกัน
สุดทายนี้อยากจะยกคํากลาวของ โซเกียล รินโปเช ไวเปนขอคิดในการดําเนิน
ชีวิตวา
“การเรียนรูวิธีตาย คือการเรียนรูวธิ ีอยู การเรียนรูวิธีอยู คือการเรียนรูวิธีปฏิบัติ
ไมเฉพาะชีวิตนี้เทานั้น หากรวมถึงชีวิตหนาที่จะมาถึงดวย”
ผูเขียนหวังแตเพียงวา บทความนี้นาจะเปนประโยชนแกผูอานแมแตเพียงคนเดียว
หันมาใสใจตระหนักรูถงึ ความตายก็เพียงพอแลว เพราะจะทําใหชีวิตนี้ดํารงอยูอยาง ไมประมาท
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๑๔
และเปนประโยชนเกื้อกูลตอคนรอบขางและสังคม และเราอาจจะไดเห็นหมอที่เปนโพธิสัตว
นักกฎหมายที่เปนโพธิสัตว ทํางานดวย จิตสํานึก กรุณาและปญญา.
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