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คำนำ

ณ ปากประตูแห่งความตาย
ความตายสำหรับคนที่ยังรักชีวิต
คือจุดจบที่น่ากลัว
ความตายสำหรับคนที่ยังห่วงใยญาติมิตร
คือการจากไปที่น่ากังวล
ความตายสำหรับคนที่ยังติดใจในกาม
คือการออกจากฝันดีที่น่าเสียดาย
ความตายสำหรับคนที่เบื่อโลก
คือจุดจบที่น่าปรารถนา
ความตายสำหรับคนที่น้อยใจคนรอบข้าง
คือการจากไปที่น่าสะใจ
ความตายสำหรับคนที่ผิดหวังในกาม
คือการออกจากฝันร้ายที่ขมขื่นเสียที
คนเราตายเหมือนกัน
แต่รูปแบบการตายต่างกัน
ความเชื่อเกี่ยวกับความตายก็ต่างกัน

การมีชีวิตอยู่อีกนาน
ทำให้ความตายกลายเป็นเรื่องไกลตัว
แต่ความตายที่กำลังรออยู่ตรงหน้า
ทำให้การมีชีวิตอยู่ที่ผ่านมา
กลายเป็นเพียงความฝันเหลวไหล
ที่กำลังจะเลือนหายไปจนหมดสิ้น
ศาสนาต่างๆ พูดถึงความตายต่างกัน
แต่พดู เป็นเสียงเดียวกัน
ว่าควรตายอย่างสงบสุข
แม้คนไม่เชื่อเรื่องชาติหน้า
ก็ต้องการตายอย่างสงบสุขเช่นกัน
พุทธเราเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่ง
คือบอกว่าอย่าตายเปล่า
อย่าเอาแค่ตายด้วยความเป็นสุข
ถึงแม้ตายขณะจิตเป็นสมาธิขั้นฌาน
ก็นับว่าน้อยไป
ไม่คุ้มกับการมีโอกาสเป็นมนุษย์
พุทธเราขอให้ตายอย่างเข้าใจ
เข้าใจว่าที่ตายไม่ใช่เรา
แม้ที่เกิดมาก็ไม่ใช่เรา
ตัวเราเป็นแค่ความเข้าใจผิด
คิดว่ากายใจอันเกิดจากกรรม
เป็นอัตตาตัวตนที่แท้จริง

ถ้าเข้าใจให้ถูก
ต้องกล่าวว่ากายใจ
เป็นแค่ที่ตั้งของความเข้าใจผิด
เห็นอยู่ชัดๆ ว่ามันปรวนแปรไป
ก็ยังอุตส่าห์อยากให้มันเหมือนเดิม
เห็นอยู่ชัดๆ ว่ามันก้าวสู่ความแตกดับ
ก็ยังอุตส่าห์หวังให้มันคงอยู่
อาการที่จิตยึดเหนี่ยวกายใจอย่างเหนียวแน่น
สะท้อนถึงความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับกายใจมาตลอด
ภาวะใกล้ตายนับเป็นโอกาสสุดท้าย
ที่เราจะทำความเข้าใจเสียใหม่ให้ถูกต้อง
หากทำได้...
ช่วงสุดท้ายนับว่ามีค่ากว่าทุกช่วงที่ผ่านมาทั้งหมด!
ดังตฤณ
พฤศจิกายน ๕๐

คำนำ คณะผูจ้ ดั ทำ

ถ้า ถามว่า การสอบครัง้ ไหนสำคัญทีส่ ดุ ในชีวติ คนๆ หนึง่

หลายคน คงนึกถึงการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อเลือกสาขา
อาชีพ การสอบเข้าบรรจุทำงานในตำแหน่งหน้าที่ในอุดมคติ หรือ
แม้แต่การขอคนรักเพื่อที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน
แต่สว่ นใหญ่ ลืมนึกถึงการสอบครัง้ สุดท้ายในชีวติ ทีจ่ ะต้องเจอ
นัน่ คือ เวลาตาย
กระบวนการตายและขั้นตอนที่แต่ละคนจะผ่านยังเป็นเรื่อง
ลี้ลับสำหรับวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบัน
แต่ไม่วา่ กระบวนการ หรือ ขัน้ ตอนจะเป็นอย่างไร
เป็นที่แน่นอนว่า เมื่อเราเกิดมาทุกคน
ก็เหมือนยืน่ ใบสมัครสอบไว้เรียบร้อย รอเพียงกำหนดวันสอบ
เท่านั้น
หนังสือเล่มนี้ เปรียบเสมือนคูม่ อื เตรียมสอบ หรือ การเตรียม
ตัวตาย
ทีเ่ ริม่ ตัง้ แต่ ทำไมการสอบครัง้ นีจ้ งึ เรียกว่า สำคัญทีส่ ดุ
เราจะเตรียมตัวสอบอย่างไร ต้องใช้เวลาขนาดไหนในการ
เตรียมตัวสอบ
อธิบายสนามสอบ ข้อสอบเก่าทีผ่ า่ นมาแล้ว ผูท้ เ่ี คยผ่านสนาม
สอบในอดีต
รวมไปถึงแบบฝึก ที่สามารถทำได้จริง และเห็นผลจริงๆ ตั้ง
แต่ก่อนเข้าห้องสอบ
อย่างไรก็ตาม หนังสือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ระดับใด ขึน้ อยู่
กับผู้อ่าน

ถ้าตั้งใจอ่านเล่น ฆ่าเวลา ก็จะสามารถฆ่าเวลาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ถ้าตัง้ ใจอ่านเพือ่ เอาข้อคิด คำคม ก็จะได้ทง้ั ข้อคิด และคำคม
มากมาย
แต่ถ้าตั้งใจอ่านเพื่อเตรียมตัวสอบครั้งสำคัญ และทำแบบ
ฝึกหัดตามลำดับ
ก็จะพบว่า การตายไม่ใช่เรือ่ งน่ากลัว และสามารถรูส้ กึ ได้วา่
แค่ได้เตรียมตัว ก็มกี ระแสแห่งความสุขค่อยๆ ไหลรินสูใ่ จ
ความทุกข์ทั้งหลาย ค่อยๆ ละลายหายไป เพียงแค่เราได้
เตรียมตัวอย่างถูกวิธี...
ไม่วา่ กำหนดสอบจะมาถึงเมือ่ ไหร่ เพียงแค่อา่ นหน้านีจ้ บ ก็คง
ฉุกคิดขึ้นมาได้ ว่าเราสมัครสอบไปเรียบร้อยแล้ว ส่วนจะเตรียมตัว
เตรียมใจอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณ

คณะผู้จัดทำ ขอขอบพระคุณ
คุณดังตฤณที่อนุญาตให้จัดพิมพ์ข้อเขียน
เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่พร้อมจะเตรียมตัวทั้งหลาย
และเครือข่ายพุทธิกา
ทีค่ อยประสานงาน จัดรูปเล่ม ทำ art work
จนสำเร็จเป็นหนังสือออกมาได้
ขอให้อานิสงส์ของการจัดทำหนังสือเล่มนี้
จงมีแด่ทกุ ๆ ท่าน
ที่ได้ยื่นใบสมัครสอบ และอยู่ระหว่างการเดินทาง โดยทั่วกัน

สารบัญ
ตายอย่างรู้ อยูอ่ ย่างเห็น

๙

เหตุผลของการเดินทาง

๑๓

สะสมเสบียง

๒๐

๗ วิธตี ายอย่างสบายใจ

๒๙

เตรียมตายอย่างโสดาบัน

๔๑

เริ่มต้นออกเดินทาง

๔๘

สิ้นสุดการเดินทาง...การดับขันธปรินิพพาน

๖๔

ปุจฉา-วิสชั นา จาก เตรียมเสบียงไว้เลีย้ งตัว

๗๐

ตายอย่างรู้ อยูอ่ ย่างเห็น

“อย่ากลัวตายร้าย
แต่ขอให้กลัวจะอยูอ่ ย่างไม่ได้เตรียมตัวไปดี ก็แล้วกัน”

“เห็น คนตายก็หมายรูเ้ ดีย๋ วกูดว้ ย

อีกไม่ช้าชราป่วยแล้วม้วยสูญ
ศพวางนอนอย่างขอนไม้คล้ายอิฐปูน
รอขึ้นเผาให้เอาศูนย์มานับกาย
เหลือเพียงชื่อให้ลือจำทำไมเล่า
เขาก็รอคอขึ้นเขียงเรียงจากหาย
เหมือนกับเราเฝ้าจดจำแล้วกลับตาย
ชื่อก็วายกายก็วางว่างหมดกัน”

ทางนฤพาน
......................

๑๐

ตายอย่างรู้ อยูอ่ ย่างเห็น
คนบางคน เกิดมาเพื่อสาละวนวุ่นกับการเพ่งดูว่าใครดีใคร
ไม่ดี สุดท้ายเขาก็ตายเปล่า โดยไม่รเู้ ลยว่าตัวเองดีหรือไม่ดี
คนบางคน เกิดมาเพือ่ สาละวนวุน่ กับการกำจัดจุดบอดของ
ตนเอง เสริมจุดแข็งให้แกร่งขึน้ หาจุดยืนดีดที ย่ี งั ไปไม่ถงึ สุดท้ายเขา
ไม่ตายเปล่า เขาย่อมฝากประโยชน์ใหญ่ไว้ในโลกนี้ จะโดยตัง้ ใจหรือ
ไม่ตั้งใจก็ตามที
คนบางคน เกิดมาเพือ่ คิดในเรือ่ งไม่ควรคิด เห็นทัง้ ชีวติ เป็น
ปัญหา ไม่มองว่าปัญหาอยูท่ ว่ี ธิ คี ดิ เพียงเลิกคิดแล้วลงมือจัดการ เขา
จะพบพานชีวิตใหม่ แทบไม่เหลือปัญหาน่าหนักใจ เพราะมีแต่งาน
ใหญ่น้อย เพื่อสนุกกับงาน หายเบื่อกับความว่างงาน เลิกแช่อยู่กับ
ความว้าวุ่นเปล่า
คนบางคน เกิดมาเพือ่ คิดถึงแต่ตวั เอง เห็นวันเวลาและทุกสิง่
ที่ตนมี ตลอดจนสิ่งที่ตนไม่มี เป็นของสมควรได้แก่ตน พอนานไป
เขาย่อมมีสง่าราศีน้อยกว่าคนเก็บขยะ เพราะคนเก็บขยะยังรู้วิธีทิ้ง
แต่สิ่งเดียวที่เขารู้คือวิธีเก็บ
คนบางคน เกิดมาเพือ่ หัดคิดถึงคนอืน่ เห็นวันเวลาและหลาย
สิง่ ทีต่ นมี ตลอดจนสิง่ ทีต่ นยังไม่มี ควรค่าแก่การเจือจาน พอนานไป
เขาอาจมีสง่าราศีกว่าเศรษฐีใหญ่ เพราะเศรษฐีใหญ่อาจไม่รู้ว่า
ทรั พ ย์ ข องตนมี ป ระโยชน์ ป านไหน ในขณะที ่ เ ขารู ้ จากใบหน้ า
เปื้อนยิ้มรอบทิศ
คนบางคน เกิดมาเพื่อใช้ชีวิตให้จบไปอีกครั้ง ไม่รู้ว่านี่เป็น
ครั้งไหน จะครั้งแรกหรือครั้งสุดท้ายไม่นำพา ไม่รู้จะหาประโยชน์อัน
ใด ไม่ทราบจะเชือ่ คำตอบใครดี
คนบางคน เกิดมาเพือ่ ค้นหาเหตุผลของการเกิด เกินทนกับ
๑๑

การไม่รู้ เกินตาหลับไปกับการตายที่ไม่ได้คำตอบ เกินทำใจชอบ
กับการเป็นหน้าโง่เกิดใหม่ เกินยินดีรับกับการเหนื่อยซ้ำที่สูญเปล่า
คนบางคน เกิดมาเพือ่ เจอคำตอบทีผ่ ดิ โจทย์ชวี ติ ก็ยง่ิ ซับซ้อน
แทนการเห็นโลกตามจริง เขากลับเห็นบิดเบี้ยวกว่าเดิม แทนการแก้
ปัญหาตรงจุด เขากลับผูกปมใหม่ขึ้นมาซ้อน แทนการพลิกยากให้
เป็นง่าย เขากลับผันง่ายให้เป็นยาก
คนบางคน เกิดมาเพื่อพบคำตอบที่ถูก โจทย์ชีวิตจะง่ายลง
หายใจออกก็รู้ หายใจเข้าก็รู้ มีให้ดเู พียงใด มีให้รบั เท่าไหร่ มีให้สละ
แค่ไหน ก็ให้เป็นไปตามนั้น ไม่ถือสิ่งใดให้หนักมือ เรียบง่ายเหมือน
เดินทางเท้าเปล่า โดยปราศจากพิธีรีตอง ไปจนถึงปลายทาง โดย
ปราศจากตัวตนติดค้าง
คิดจากความว่าง ๓

๑๒

เหตุผลของการเดินทาง...

“ฉันและทุกคนตายกันทุกวันอยู่แล้ว
ไม่โดนฆ่าทิ้งมันก็แปรไปเป็นอื่นอยู่แล้ว
ทัง้ สภาพร่างกาย สภาพจิตใจและความรูส้ กึ นึกคิด
ไม่มซี ำ้ ตัวเดิมเลยสักวัน ทีส่ บื ๆ ต่อมาเรือ่ ยคือความเข้าใจผิด
คิดว่าแต่ละวันเป็นทุกข์ตัวเดียวกัน
และสำคัญว่าจะเป็นทุกข์ตลอดไปเท่านั้น
ดับความเข้าใจผิดเสียได้ ความทุกข์กด็ บั ตามไปด้วยเดีย๋ วนัน้ เอง”

“พ่อครับ ทำไมคุณตาถึงต้องตายด้วยล่ะครับ?”
“เป็นธรรมดาของพวกเราทุกคนน่ะลูก ถึงเวลาตายก็ต้องตาย”
“อ๊อดก็ตอ้ งตายเหรอครับ?”
“ต้องตายเหมือนกัน แต่ออ๊ ดยังเด็กอยู่ กว่าจะแก่และถึงเวลาตายเท่าคุณตายังอีกนาน”
“แล้วเมื่อไหร่คุณตาจะตื่น เห็นนอนอยู่ในโลงตั้งหลายวันแล้ว?”
“ถ้าตายก็ไม่ตน่ื แล้วล่ะลูก ต้องอยูใ่ นโลงอย่างนัน้ ตลอดไป”
“ตกลงต้องตายทุกคนเลยหรือครับ?”
“ใช่ลกู เป็นอย่างนัน้ คนทุกคนทีล่ กู เห็นจะต้องตายกันหมด”
“พ่อครับ ทำไมทุกคนต้องตายด้วยล่ะครับ?”
“อ๊อดเพิง่ เห็นคนตายน่ะลูก ความตายเลยเป็นของแปลกใหม่
๑๔

ต่อไปอ๊อดจะเห็นคนตายมากขึน้ แล้วลูกจะรูว้ า่ เป็นของธรรมดา อ๊อด
ดูเศษใบไม้แห้งบนพื้นนั่นสิ เห็นไหม ตอนนี้มันเป็นสีเหลือง แต่ก่อน
มันเป็นสีเขียวเหมือนที่อยู่บนต้นนะ พอถึงเวลามันก็ต้องทิ้งตัวเองลง
จากกิง่ ก้านมารวมกันบนพืน้ เปลีย่ นจากสีเขียวเป็นสีเหลือง ร่างกาย
คนเราก็เหมือนกัน วันนี้ดูสดใสมีชีวิตชีวา แต่วันหนึ่งก็ต้องแห้งลง
แล้วหายไปจากโลกนี้เช่นเดียวกับใบไม้ตกพื้น”
“คนเหมือนใบไม้ได้ไง แล้วทำไมคนต้องตายด้วยล่ะ?”
“เพราะเหมือนใบไม้ไงลูก วันหนึ่งก็ต้องร่วงหล่นลงดินและ
กลายเป็นพวกเดียวกับดิน ไม่มีใครกำหนดหรอกว่าทำไม ทุกสิ่งทุก
อย่างต่างมีสภาพที่ต้องเสื่อมสลายกลายเป็นอื่นไปทั้งนั้น”
“คุณตารูต้ วั ไหมว่าจะตาย?”
“รู้ซี คุณตารู้ล่วงหน้านานทีเดียว เตรียมตัวยกสมบัติให้แม่
ของอ๊อดตัง้ แต่ออ๊ ดยังไม่เกิดแน่ะ”
“รู้ก่อนตายแล้วทำไมคุณตาไม่หนีล่ะ?”
“จะไปหนียงั ไงลูกเอ๋ย ถ้าโจรมาไล่ฆา่ เรา เราอาจใช้สองเท้า
วิง่ หนีได้ แต่ถา้ ร่างกายจะฆ่าตัวเอง แม้แต่เท้าก็ยกไปไหนไม่ไหวแล้ว”
“ถ้าคนเราต้องตาย แล้วจะเกิดมาทำไมล่ะครับ?”
“เพราะยังติดค้างอยูก่ บั ความไม่รไู้ งลูก คนเราเกิดมาเพือ่ เรียน
รู้ เหมือนอย่างทีล่ กู อ๊อดถามพ่อเพือ่ ให้รคู้ ำตอบอยูน่ ไ่ี ง แต่ถา้ ยังติดค้าง
ยังไม่รู้แจ้ง ก็ต้องเกิดใหม่มาถามใหม่อีก” คนเราเกิดมาเพราะยัง
ติดค้างอยู่กับความไม่รู้...
ฉันเฝ้าแต่เก็บงำความสนใจและสงสัยใคร่รคู้ ำตอบว่าชีวติ เรา
ควรรู้อะไรมากที่สุดไว้ในใจ แล้วโอกาสก็มาถึง ในงานวันเผาคุณตา
น้องอ๊อด บรรยากาศในวัดทำให้ฉนั ไม่รสู้ กึ กระดากนักกับการกระแซะ
เข้าไปถาม โดยเกริน่ ตามตรงว่าฉันเคยได้ยนิ แกตอบคำถามลูกเสมอ
และบางคำตอบน่าสนใจมาก เช่นคนเราเกิดมาเพราะติดค้างอยู่กับ
๑๕

ความไม่รู้ เลยต้องมาเรียนรู้ ทีนี้ฉันอยากรู้ว่าที่ไม่รู้นั้นคืออะไร แล้ว
ที่ควรรู้นั้นคืออะไร
“มนุษย์ทุกคนไม่รู้ความจริงเกี่ยวกับตัวเองครับ”
ฉันถามว่าถ้ารู้ความจริงเกี่ยวกับตัวเองแล้วจะได้อะไร?
คุณพ่อน้องอ๊อดตอบด้วยความมั่นใจว่า
“ได้รู้ด้วยตนเองว่าหมดความติดค้าง เหมือนคนที่ชำระหนี้
หมด ไม่จำเป็นต้องหาเงินมาจ่ายเพิม่ หรือเหมือนคนทีท่ ำงานใช้โทษ
ในบ่อน้ำครำจบสิ้นแล้ว ไม่จำเป็นต้องกลับลงมาลงน้ำโสโครกอีก”
กับคำถามว่าต้องรู้ความจริงเกี่ยวกับตัวเองให้ละเอียดลออ
ทุกแง่มุมเลยไหม เพื่อนบ้านผู้ทรงภูมิให้คำตอบคือ
“รู้นิดเดียวครับ ไม่ต้องมากหรอก คือรู้ว่ากายใจนี้ไม่เที่ยง
เกิดแล้วต้องดับลงเป็นธรรมดา เพราะมันไม่ใช่ตวั ตนของใคร เพียงมี
อะไรมาประกอบประชุมเป็นรูปเป็นร่างชั่วคราวคล้ายแผ่นเหล็ก ล้อ
ยาง เครื่องยนต์เข้ามารวมรูปร่างขึ้นเป็นรถเก๋ง แต่พอหมดอายุก็ถูก
ถอดเป็นชิ้นๆ แบบต่างคนต่างไป มองไม่เห็นรูปรถเก๋งคันเดิมในชิ้น
ส่วนใดๆ อีก”
ใจฉันวาบว่างไปชั่วขณะเมื่อจินตนาการเห็นความว่างเปล่า
ไร้แก่นแท้ของรถยนต์ ถึงกับอึ้งเงียบเป็นครู่ก่อนถามต่อ คือสงสัยว่า
เมื่อฉันรู้สึกว่ากายใจเป็นของว่างเปล่าเหมือนรถยนต์ที่ปราศจาก
ตัวตนอย่างนีแ้ ล้วถือว่าพอหรือยัง ครูทางธรรมคนแรกของฉันก็ตอบว่า
“ไม่พอหรอกครับ รูแ้ ค่นเ้ี รียกว่าเป็นปัญญาจากการฟัง และ
ปัญญาจากการจินตนาการตาม ยังเป็นปัญญาในระดับคิดๆ ไม่ใช่
ปัญญาเห็นจริงประจักษ์แจ้งด้วยจิต”
ฉันจึงถามว่าทำอย่างไรจะรู้แจ้งได้ด้วยจิต
“ต้องปฏิบัติธรรมตามหลักสติปัฏฐาน ๔ ครับ คือเราย้ายที่
ตัง้ ของสติจากการงานและการเล่นในชีวติ ประจำวัน เปลีย่ นมาเป็นอีก
๑๖

ที่ตั้งหนึ่งคือกายใจนี้ คอยตามระลึกรู้ว่ากายใจนี้ไม่เที่ยง เห็นชัดว่า
อะไรอย่างหนึง่ ๆ เช่นลมหายใจหรืออารมณ์สขุ ทุกข์ มีธรรมดาเกิด ขึน้
แล้วต้องดับลงเป็นธรรมดา แม้แต่ความลังเลสงสัยอยากรูค้ ำตอบของ
น้องในเวลานีก้ ม็ ขี ณะของการเกิดขึน้ เมือ่ ได้คำตอบก็จะดับลงเช่นกัน
หรือถ้ายังสงสัยอยู่ มีความคาใจอยู่ ก็ต้องแปรปรวนไป อาจอ่อนตัว
ลงหรือเข้มข้นขึน้ กว่าเดิม พอเห็นความไม่เทีย่ งในกายใจเสมอๆ จิตก็
เลิกยึดมัน่ สำคัญผิด เลิกมองว่าสิง่ นัน้ ๆ เทีย่ ง เลิกหลงเขลาว่าสิง่ นัน้
เป็นตัวเป็นตน พอเห็นอย่างต่อเนื่องมากเข้าจิตก็ขาดจากอุปาทาน
ทีค่ รอบงำมาแต่ออ้ นแต่ออก เรียกว่าบรรลุมรรคผล มีดวงตาเห็นธรรม
เป็นอริยบุคคลของพุทธศาสนา”
ฉันจึงยิงคำถามถัดมาคือ จะทราบได้อย่างไรว่าเรารู้สิ่ง
สำคัญทีส่ ดุ ทีค่ วรรูแ้ ล้วหรือยัง? วาระนัน้ อะไรจะเป็นตัวบอก ว่าเราไป
ถึงแก่นของพระศาสนาแล้ว?
“พระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าใครเข้าป่าหาแก่นไม้ แต่ไปเจอกิง่ ใบ
เจอสะเก็ด เจอเปลือก เจอกระพี้ ก็อาจสำคัญว่าเป็นแก่น เพราะไม่
ทำความรู้จักแก่นให้ดีเสียก่อน เลยได้สิ่งที่ไม่ใช่แก่นติดมือกลับบ้าน
ลาภและสรรเสริญเปรียบเหมือนกิง่ ใบ ศีลเปรียบเหมือนสะเก็ด สมาธิ
เปรียบเหมือนเปลือก ญาณหยัง่ รูต้ า่ งๆ เปรียบเหมือนกระพี้ แต่แก่นสารที่แท้จริงคือความหลุดพ้นแห่งใจ ชนิดไม่กลับกำเริบอีก สรุปคือ
ถ้าเรายังไม่รจู้ กั ภาวะของใจทีห่ ลุดพ้นเด็ดขาด ก็ยงั ไม่ได้ชอ่ื ว่าเรารูส้ ง่ิ
สำคัญที่สุดที่ควรรู้”เหมือนสายน้ำที่ปะทะใจครืนโครม ดวงตาฉันตื่น
เต็ ม กั บ คำว่ า ความหลุ ด พ้ น แห่ ง ใจแบบไม่ ก ลั บ กำเริ บ อี ก
คือแก่นสารที่แท้จริง
......................

๑๗

“ชีวิตเป็นสิ่งไม่ควรประมาท จะตายเมื่อใดไม่อาจพยากรณ์
มัจจุราชมักมาถึงตัวโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า ถ้าวันนีย้ งั มีกำลังก็ควร
ทำกิจที่คิดว่าควรทำที่สุด ทำแล้วคุ้มกับการเกิดมากที่สุด เพื่อจะไม่
เสียใจในภายหลังว่าวันสุดท้ายมาถึงแล้วยังไม่ใช้โอกาสทองให้สมค่า”
......................
“จากการศึกษาเรื่องกรรมอย่างละเอียด ฉันเชื่อว่านิสัยจะ
เป็นสิ่งติดตัวข้ามภพข้ามชาติ มนุษย์เป็นภูมิมีศักยภาพในการสร้าง
นิสยั สัง่ สมไว้อย่างไรก็ได้สมบัตติ ดิ ตัวไปสร้างตนอย่างนัน้ นิสยั ทีฉ่ นั
จะสร้างต่อไปนี้คือเชื่อพระพุทธเจ้า ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้า
อย่างละเอียดเหมือนทุกคำเป็นทองที่ไม่อาจปล่อยปละให้ตกหล่น”
......................
“กรรมจะพยายามรักษาเราไว้กับทางเดิม อย่างเช่นที่พระ
พุทธองค์ตรัสว่า พวกเรามีกรรมเป็นแดนเกิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์
ฉั น ปลงใจเชื ่ อ ว่ า สร้ า งนิ ส ั ย ไว้ อ ย่ า งนี ้ เ ป็ น อาจิ ณ หรื อ ที ่ เ รี ย กว่ า
อาจิณณกรรม หากมีโอกาสเกิดใหม่เป็นมนุษย์ อาจิณณกรรมที่ทำ
ไว้ในชาตินี้ย่อมส่งให้ไปเกิดกับพ่อแม่แบบนี้ มีเหตุปัจจัยแวดล้อม
ตั้งแต่วัยเด็กส่งเสริมให้เข้าลู่ทางของความเป็นเช่นนี้ รวมทั้งมีกำลัง
กายและแรงบันดาลใจให้มุ่งมั่นเพียรเพื่อหลุดพ้นอย่างเอาจริงเอาจัง
เช่นนี้อีก”
......................
“เนือ้ หาสำคัญของพุทธศาสนาในสายตาของฉันนัน้ ต้นสุด
คือให้มาเอา ไม่ใช่มาทิง้ แต่ยอดสุดคือให้ไปทิง้ ไม่ใช่ไปเอา
เบื้องต้นพุทธศาสนาให้มาเอาอะไร? ให้มาเอาบุญเพื่อให้
(๑๖)

๑๘

ตาสว่างเห็นความจริง ยิ่งบุญมากเท่าไร จิตยิ่งต้องเห็นความจริงชัด
ขึ้นเท่านั้น
เบือ้ งปลายพุทธศาสนาให้ไปทิง้ อะไร? ให้ไปทิง้ ความยึดมัน่
ถือมัน่ ด้วยมรรคาคือทางทีพ่ ระพุทธองค์ปไู ว้ให้แล้วพร้อมสรรพ”
“เป้าหมายของฉันไม่ใช่เพือ่ เอา แต่เพือ่ ทิง้
ทิง้ อะไร? ดูดๆี แล้วก็คอื ทิง้ ทุกข์ ทิง้ สัมภาระพะรุงพะรัง
ทั้งปวงนั่นเอง คนเราพากันหวงทุกข์ไว้ กอดทุกข์ไว้แนบอก แบก
ทุกข์ ไว้หลังแอ่นยังไม่รตู้ วั มีคนบอกให้ทง้ิ ยังร้องอีกว่าเรือ่ งอะไรจะทิง้
หรืออย่างดีก็ถามว่าทำไมต้องทิ้ง มองไม่เห็นเหตุผลสมควรเลย”
......................
“เวลาคนเราทุกข์หนัก ก็มักปักใจเชื่อว่าไม่สามารถผ่าน
ความทุกข์นน้ั ๆ ไปได้ เผลอๆ อาจทึกทักว่าวันเวลาทีเ่ หลืออีกทัง้ ชีวติ
คงต้องจมปลักอยูอ่ ย่างนี้ ทัง้ ทีจ่ ริงแล้วถ้าแค่หยุดเพิม่ เหตุแห่งทุกข์ ทาง
ใจเข้าไป ความทุกข์กจ็ ะแสดงความไม่เทีย่ ง ไม่อาจตัง้ อยูไ่ ด้เกือบทันที
เหตุแห่งทุกข์ทางใจที่ว่านั้นก็คือ อาการครุ่นคิดซ้ำซากนั่นเอง
เพียงถ้ารู้ด้วยสติ เห็นตามจริงว่าอาการครุ่นคิดซ้ำซาก ก็แค่ของจร
เข้ามา ไม่ได้มอี ยูก่ อ่ นในใจ และไม่อาจคงสภาพคิดๆๆ ได้ตลอดโดย
ไม่แปรปรวนไปเป็นระดับอ่อนแก่ตา่ งๆ เท่านัน้ ก็ได้ชอ่ื ว่าเหตุแห่งทุกข์
ถูกจับได้ไล่ทัน ถูกแทรกแซง ถูกแทนที่แล้ว”
๗ เดือนบรรลุธรรม

๑๙

๑

สะสมเสบียง...

“ถ้ายังมีโอกาสหลายคืนก่อนตาย
แล้วคุณใช้ทุกคืนให้เป็นประโยชน์อย่างไม่ทิ้งขว้าง
คุณจะทราบว่าในนาทีเข้าด้ายเข้าเข็ม
จวนเจียนสิ้นเลือดสิ้นเนื้ออยู่นั่นเอง
ไม่มอี ะไรในโลกเป็นทีพ่ ง่ึ ให้กบั คุณ ได้ดกี ว่ากำลังสติ
ผูม้ สี ติกา้ วลงสูค่ วามตาย คือผูส้ บายใจว่าตนมีทพ่ี ง่ึ ให้ตวั เองแน่”

ชาย ผู้หนึ่งนามว่านินากาวะกำลังจะสิ้นลม ครั้งนั้น

อาจารย์เซนชือ่ อิก๊ คิวได้แวะมาเยีย่ มแล้วกล่าวถามอย่างตรงไปตรงมา
แข่งกับเวลาว่า
“อนุญาตให้ผมนำทางท่านจะได้ไหม?”
นินากาวะได้ยินเช่นนั้นก็ตอบโดยปราศจากความหวังอันใด
“ผมมาสู่โลกนี้ตามลำพัง และกำลังจะจากไปตามลำพัง แล้วคุณจะ
ช่วยอะไรผมเกี่ยวกับทางมาทางไปได้เล่า?”
ท่านอิก๊ คิวตอบอย่างสงบ ด้วยดวงจิตทีเ่ ข้าถึงธรรมลึกซึง้ กว่านัน้
“ถ้าท่านคิดว่าเป็นเรือ่ งจริงทีท่ า่ นเคยมา และเป็นเรือ่ งจริงที่
ท่านกำลังจะไป นั่นก็แค่ความหลงสำคัญผิดของท่านเอง เอาอย่าง
นี ้ เ ถอะ ขอผมแสดงทางซึ ่ ง ไม่ ม ี ก ารมาและไม่ ม ี ก ารไปให้ ท ่ า นดู
สักหน่อยนะ”
ด้วยคำพูดอันฉลาดแหลมและมีพลังเปิดเผยสัจธรรมของ
ท่านอิ๊กคิว ผนวกเข้ากับจิตในวาระสุดท้ายของนินากาวะที่วางเฉย
พอจะรับรู้ตามจริงทำให้เกิดสภาวจิต เป็นอิสระจากความสำคัญ
๒๑

มั่นหมายว่ากายใจเป็นตัวตน เห็นกายใจเป็นของอื่น เป็นของบดบัง
ความจริง ท่านนินากาวะจึงเข้าถึงความจริงอันปราศจากสิ่งบดบัง
คือมหาสุญญตาที่อยู่นอกขอบเขตของกาลเวลา ไม่ได้เคยมาพร้อม
กับกายใจ และไม่ได้จะจากไปพร้อมกับกายใจ
ด้วยความแจ่มแจ้ง ณ ที่นั้น ท่านนินากาวะจึงยิ้มอย่าง
งดงามแล้วตายอย่างสงบเยีย่ งผูถ้ งึ ซาโตริคนหนึง่
คิดจากความว่าง ๓
......................
อันที่จริงเมื่อกล่าวถึง ‘สิทธิ์ในการบรรลุธรรม’ นั้น มีกันทุก
ยุค ไม่ต ้องรออาจารย์เซน ไม่ต ้องรอเกิดใหม่ในพุทธกาลถัดไป
ขอเพี ย งมี ค วามพร้ อ มพอ ความพร้ อ มดั ง กล่ า วเริ ่ ม ต้ น ขึ ้ น ด้ ว ย
‘ความเข้าใจ’ เพราะถ้าปราศจากเหตุผลให้เข้าใจเสียอย่างเดียวแล้ว
มนุษย์จะไม่มีแรงขับดันมากพอจะเพียรพยายามทำอะไรให้สำเร็จ
จริงสักอย่างเดียว
ความเข้าใจอันเป็นไปเพื่อการเดินหน้าเข้าสู่การบรรลุธรรม
ได้แก่การเห็นตามจริงที่ว่า...
๑) เราไม่จำเป็นต้องเป็นทุกข์ทางใจก็ได้
เคยเห็นไหม คนทีเ่ ผชิญสถานการณ์แย่ๆ เหมือนเรา แต่กลับ
เป็นทุกข์น้อยกว่าเรา หรือดูไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนเอาเลย นั่นคือ
ตัวอย่างหลักฐานที่ชัดเจน ว่าความทุกข์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์
แต่ ข ึ ้ น อยู ่ ก ั บ ใจ ที ่ พ ร้ อ มจะทุ ก ข์ ม าก หรื อ พร้ อ มจะทุ ก ข์ น ้ อ ย
หรือพร้อมจะไม่ เป็นทุกข์เลย
ทุกข์ทางใจคืออะไร? คือความหมกมุ่นครุ่นคิดเคร่ง
๒๒

เครียด น่ารำคาญตนเอง คือความฟุง้ ซ่านซัดส่าย คือความหดหู่
เศร้าหมอง คือความกระวนกระวายอยากได้อยากมี คือความขัด
เคืองอันเกิดจากความกระทบกระทั่งทางใจ เหล่าพระอรหันต์
รู้วิธีถอนรากแห่งทุกข์ทางใจแล้ว ตื่นจากฝันว่ากายใจเป็นตัว
เป็นตนแล้ว เลิกหลงสำคัญผิดว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอัตตาแล้ว
กับทั้งมีจิตที่เบิกบานเป็นธรรมชาติถาวรแล้ว เป็นสุขสูงสุดอยู่
กับใจทีพ
่ อ ใจทีว่ าง ใจทีว่ า่ งของตนแล้ว จึงไม่อาจฟุง้ ซ่าน หดหู่
หรือกระวนกระวายใดๆ ด้วยความโลภ ความโกรธ ความหลงผิด
ได้อกี
๒) เราไม่จำเป็นต้องเกิดมาก็ได้
เมือ่ เกิดมาพร้อมกับความไม่รู้ พวกเราก็ไม่มสี ทิ ธิค์ ดิ เป็นอืน่
หรือเชือ่ เป็นอืน่ นอกจากเห็นไปว่า ‘อย่างไรก็ตอ้ งเกิด’ รวมทัง้ สำคัญ
ไปว่า ‘มีเราเกิดมา’
การเกิดและการตายแต่ละครัง้ คือห่วงโซ่ของความเข้าใจผิด
ต่อเมื่อปลดห่วงโซ่แห่งความเข้าใจผิดออกเสียได้แม้เพียงชาติเดียว
ปฏิกริ ยิ าลูกโซ่แห่งความเข้าใจผิดก็จะถูกสะบัน้ ขาดแบบหมดทางต่อ
ดุจตาลยอดด้วนฉะนั้น
หากไม่พบพุทธศาสนา ไม่เข้าใจว่าเรากำลังหลงสำคัญผิด
นึกว่ามีเราเกิด มีเราตาย ก็ย่อมมีตัวตนขึ้นมาเสวยผลแห่งความเข้า
ใจผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า พอตัวหนึง่ ดับไป ก็มตี วั หนึง่ ขึน้ มารับช่วงแทน
ทัง้ ทีไ่ ม่ใช่ตวั เดียวกัน แต่กต็ อ้ งมารับผลของการกระทำแทนกัน
หรืออีกทางหนึ่ง แม้พบพุทธศาสนาแล้ว เริ่มเข้าใจเรื่อง
ความหลงสำคัญผิดแล้ว แต่ยังสมัครใจที่จะเสี่ยงผิดเสี่ยงถูก รักษา
ความสำคัญผิดต่อไปเรือ่ ยๆ อันนัน้ ก็เป็นสิทธิข์ องแต่ละคน เป็นเรือ่ ง
ความไม่รู้จักโทษของการเกิดแต่ละครั้ง ว่าสุ่มเสี่ยงต่อการทำเหตุอัน
๒๓

นำความเดือดร้อนมาสู่ตนได้มากมายมหาศาลเพียงใด
หากทราบ หากเข้าใจดีว่ากิเลสคือแรงขับให้ทำบุญทำบาป
แล้วยังไม่นึกกลัวภัย ก็ย่อมเข้าข่ายประมาท สำคัญว่ากิเลสจะสั่งให้
เราทำดีได้อย่างเดียว ไม่นกึ ว่ากิเลสสามารถบีบเราให้เลวร้ายได้แค่ไหน
ความหลงลืมและความไม่รู้จริงจะเป็นอาหารหล่อเลี้ยง
ความอวดดื้อถือดีให้มีชีวิตต่อไปเรื่อยๆ ส่วนความระลึกได้และ
ความรู้ธรรมถ่องแท้ จะทำให้เราได้ข้อสรุปว่าสิ่งที่ไม่น่าไว้ใจหาใช่
ตัวตนตัวตนหนึง่ ของเรา ทว่าเป็นกิเลสทีต่ ดิ ตามตัวเราไปแผลงฤทธิไ์ ด้
เรือ่ ยๆ ต่างหาก
ถ้ายังไม่เห็นข้อเสียของการเกิด เห็นแต่ข้อดีของการเป็น
อย่างนี้ ติดใจในการเสพซึ่งกามคุณทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น
และทางกาย บุคคลย่อมหลงระเริงอยู่ในความสุข ไม่คิดจะออกจาก
โลกแห่งกามอันน่าติดใจยินดี รวมทัง้ อยากเชือ่ ในการมีภพอืน่ ทีเ่ สวยสุขเท่านี้หรือยิ่งกว่านี้ ยากนักที่จะปรารถนาความสิ้นสุด
ต่อเมือ่ ใช้ชวี ติ แล้วประสบความผิดหวังเศร้าโศกบ้าง ประสบ
โรคร้ายเรือ้ รังบ้าง ประสบความน่าระอาแห่งชราภาพบ้าง หรือสมหวัง
สุขสำราญแล้วปรวนแปรเป็นอื่นบ้าง นั่นเองจึงค่อยอยากหนีหาย
เกิดแรงดันมากพอจะบันดาลใจให้อยากปฏิบัติจริง เพื่อเห็นผลตาม
ลำดับ ทั้งในแง่ของการบรรเทาทุกข์ทางใจ และทั้งในแง่ของการ
ปิ ด ประตู ก ารสร้ า งอั ต ภาพใหม่ ให้ ต ้ อ งเจ็ บ ป่ ว ย ให้ ต ้ อ งแก่ ช รา
และให้ต้องพรากจากด้วยความตายกันอีก
เกิดมาจากความเป็นสิ่งอื่น
เพื่อดับไปสู่ความเป็นสิ่งอื่น
นี่คือความจริงแห่งสรรพสิ่ง
เมื่อเข้าใจความไร้แก่นสารข้อนี้
๒๔

บุคคลย่อมเลือกทีจ่ ะดับไป
สู่ความไม่เกิดและไม่ดับอีก
คิดจากความว่าง ๓
......................
คนทั่วไปมองความตายเป็นเรื่องพิเศษ สมควรที่โลกจะต้อง
รับรู้การจากลาชั่วนิรันดร์ของเขา หากทราบว่าอาจต้องตายแบบไม่
เป็นทีร่ บั รู้ จึงเกิดความสงสารตัวเองเป็นพิเศษ ประมาณว่า โถ... ชีวติ
บัดซบ ดูซิตอนอยู่ก็ไม่มีความสำคัญ แม้ตอนตายก็ไม่มีใครแลเห็น
เหตุใดจึงน่าอนาถขนาดนี้ จินตนาการไปไกลถึงขั้นเห็นศพตนเอง
นอนอวดซากอย่างโจ๋งครึ่ม อาจเป็นภูเขาหนอน หรืออาจเป็นแหล่ง
ผลิตกลิ่นน่าคลื่นเหียน หาโลงห่อหุ้มกันอุจาดมิได้
แต่สำหรับคนไม่กลัวความโดดเดีย่ ว งานทีช่ อบใจบางอย่าง
อาจต้องลุยป่าลุยเขา หรือออกต่างจังหวัดลับหูลับตาญาติมิตร เขา
ก็ไม่มเี วลาคิดว่าตัวเองอาจตายในท่าไหน เมือ่ ไหร่ อย่างไร อาจตาย
ใต้ต้นไม้ตรงไหนสักแห่งที่ไม่มีคนเดินผ่าน อาจตายเพราะถูกฟ้าผ่า
ขณะไต่เขายักแย่ยักยัน หรืออาจตายเพราะโดนยิงขณะทำหน้าที่
นักข่าวถ่ายภาพคนอืน่ ยิงกัน ทุกความเป็นไปได้ไม่ใช่เรือ่ งน่าพรัน่ พรึง
ตราบเท่ า ที ่ ง านอั น เป็ น ที ่ ร ั ก พาไป คนเหล่ า นี ้ อ าจไม่ ม ี ก ระทั ่ ง
จินตนาการในหัวว่าตัวจะตายดีหรือตายทุเรศในสายตาคนอืน่ เพราะ
เห็นว่าเนือ้ หาของความตายก็คอื ความตาย เป็นเรือ่ งธรรมดาเสมอกัน
ส่วนคนอยู่ข้างหลังจะเห็นแล้ววิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ นานา สนุกปาก
แค่ไหนก็ช่างปะไร
ใช้ชีวิตต่างกัน มุมมองต่างกัน ในหัวก็เห็นความเป็นกับ
ความตายต่างกัน
๒๕

การใช้ชีวิตเริ่มจากวิธีคิด วิธีจินตนาการ และวิธีตั้งมุมมอง
ของแต่ละคน ซึ่งเผยออกมาเป็นวิธีพูดกับวิธีกระทำการจนได้ ไม่ช้า
ก็เร็ว โดยย่นย่อใครมีเจตนาอย่างไร ตัวตนก็เป็นอย่างนัน้ ผลอันควร
แก่ตัวตนก็เกิดขึ้นอย่างนั้น
เจตนาคือกรรม กรรมคือเจตนา สัตว์โลกย่อมเป็นไปตาม
กรรม นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้ หากสร้างตัวตนอันเฉื่อยชา
ควรคูก่ บั ความเหงาหงอย ความเหงาหงอยก็เพรียกหาเสมอ แต่หาก
สร้างตัวตนอันกระตือรือร้นควรค่ากับความรื่นเริง ความรื่นเริงก็จะ
อยู่เป็นเพื่อนตลอดไป
เวลาคุณตาย คนแรกทีเ่ ห็นไม่ใช่เพือ่ นของคุณ ไม่ใช่ญาติของ
คุณ ไม่ใช่คนรักไหนๆ ของคุณ แต่เป็นกรรมของคุณเอง กรรมของคุณ
ไม่มีตาเห็น ไม่มีใจรู้ แต่เขาอยู่กับคุณในที่ที่คุณตาย ไม่ว่าอยู่อย่าง
เดียวดายหรือห้อมล้อมด้วยญาติมิตร คุณจะเห็นเขาโดยความเป็น
นิมิตมัจจุราชหรือเทวดาหน้าตาอย่างไรก็ตาม เขาจะเป็นคนแรก
ที ่ ย ื ่ น มื อ เข้ า มาเกี ่ ย วข้ อ งเสมอ โดยขั ้ น แรกสุ ด คื อ ทำให้ ค ุ ณ
ตายอย่างเศร้าหมองหรือเบิกบาน
แม้คณ
ุ เห็นว่ายังไม่ใช่เรือ่ งจำเป็นต้องรู้ ไม่ใช่เรือ่ งจำเป็นต้อง
เชื่อว่าตายแล้วไปไหน แต่คุณคงอยากเป็นสุขก่อนตาย ไหนๆ ต้อง
เกิดแบบร้องไห้แล้ว จะตายทั้งทียิ้มแย้มเสียหน่อยจะเป็นไร
กับคนเชื่อเรื่องคติข้างหน้ายิ่งแล้วใหญ่ ความสุขก่อนตาย
เป็นเรือ่ งสำคัญยิง่ ยวด เพราะใจทีเ่ ป็นสุขเป็นใบรับประกันใบเดียว
ที่ตัวคุณเองรู้สึกว่าจับต้องได้ ความสุขใกล้ตายจะทำให้คุณนึกถึง
ตั๋วเดินทางเฟิร์สคลาสหรืออย่างน้อยก็ชั้นบิสิเนสของสายการบิน
ระดับโลก ขณะที่ความทุกข์ใกล้ตายจะทำให้คุณนึกถึงตั๋วขาดๆ ที่
ซื้อแบบลวกๆ รีบๆ เพื่อขึ้นขบวนรถไฟสกปรก เห็นๆ อยู่ว่าแออัด
ยัดเยียดยิ่งกว่ารถที่ขนหมูไปเชือด
๒๖

ตอนยังอยู่ ใจคุณจะนึกถึงจิตก่อนตายว่าเป็นความใกล้ดับ
แต่เชือ่ เถอะครับ ใกล้ตายจริงๆ ใจคุณจะนึกถึงการเดินทางต่อ ทำนอง
เดียวกับที่วินาทีนี้คุณจะไม่รู้สึกใกล้ชิดกับการหลับฝัน ไม่เห็นการ
หลับฝันโดยความเป็นการเดินทางอันยาวนานหลายชั่วโมงไปสู่ที่
หมายคือการตื่นนอน ต่อเมื่อใกล้หลับจริงๆ คุณจะสัมผัสถึงความ
เคลิม้ ความโรยแรง และความดิง่ ลง อย่างรูส้ กึ ได้ถงึ การรอทีจ่ ะตืน่ ขึน้
ในอีกหลายๆ ชั่วโมงข้างหน้า
การใช้ชวี ติ เป็นปกติอย่างทุกวันนี้ คือตัวกำหนดว่าคุณเลือก
ให้กรรมแบบไหนเห็นคุณก่อน ระหว่างกรรมสว่างกับกรรมมืด หาก
คุณสมัครใจจะให้กรรมมืดนำทาง ก็จะมีปกติก่อกรรมดำไว้มากโดย
ไม่ตอ้ งแคร์ใคร ไม่ไปสนใจเตรียมตัวรับความจริงสุดท้าย แต่หากเผือ่
ใจอยากให้กรรมสว่างนำทาง ทำนายได้วา่ คุณต้องสวนกระแสโลกมา
ไม่น้อย เรียกว่าพยายามกัดฟันทำกรรมขาวไม่ได้ขาด ซึ่งก็ดีแล้ว
คุณจะเป็นผูใ้ ห้คำตอบแก่ตนเองในขณะเข้าด้ายเข้าเข็ม ว่ากรรมขาว
เท่านั้นกระทำจิตให้สว่าง เบิกบาน อบอุ่น และเชื่อมั่น ไม่ใช่กรรม
ดำเลยทีท่ ำให้เป็นสุขก่อนตาย เยีย่ งเดียวกับคนเห็นตัว๋ เฟิรส์ คลาสใน
มือ ย่อมรูส้ กึ ชัดเจนอยูเ่ องว่าเดีย๋ วได้นง่ั สบาย ได้ถา่ ยสะดวก ได้พวก
ร่วมเดินทางหน้าตาดี ได้มีปลายทางที่เจริญแล้ว เพราะเที่ยวบินที่มี
ชัน้ เฟิรส์ คลาสคงไม่พาไปลงสนามบินกลางสงครามของบ้านป่านาเถือ่ น
อย่างแน่นอน
สิง่ ทีค่ ณ
ุ กำลังมี
คูค่ วรแล้วกับสิง่ ทีค่ ณ
ุ เคยทำ
สิง่ ทีค่ ณ
ุ กำลังทำ
สมควรแล้วกับสิง่ ทีค่ ณ
ุ จะต้องเผชิญ
คิดจากความว่าง ๒
......................
๒๗

“แต่ละวันในชีวติ คนเรา ล้วนแล้วแต่เป็นเวลาแห่งการหยอด
กระปุกทางความรู้สึกทั้งสิ้น หยอดความน่าเบื่อด้วยพฤติกรรมโง่ๆ
มากเข้า ความรูส้ กึ เบือ่ ก็หนักอึง้ เกินทน และจะทำให้งอแงเหมือนเด็ก
ไม่ยอมโตไปตลอดชีวติ
ชีวติ ของคนๆ หนึง่ ผูกอยูก่ บั ความคิดทัง้ หมดทีม่ อี ยู่ นัน่ หมาย
ความว่าถ้าความคิดเปลี่ยนแปลงไปทั้งยวงการเกิดใหม่ก็เริ่มต้น แค่
ฆ่าความเข้าใจผิดได้ ‘ตัวฉัน’ ก็ตายโดยกายไม่ตอ้ งแตกดับ”
“ฉันและทุกคนตายกันทุกวันอยู่แล้ว ไม่โดนฆ่าทิ้งมันก็แปร
ไปเป็นอืน่ อยูแ่ ล้ว ทัง้ สภาพร่างกาย สภาพจิตใจ และความรูส้ กึ นึกคิด
ไม่มีซ้ำตัวเดิมเลยสักวัน ที่สืบๆ ต่อมาเรื่อยคือความเข้าใจผิด
คิดว่าแต่ละวันเป็นทุกข์ตัวเดียวกัน และสำคัญว่าจะเป็นทุกข์
ตลอดไปเท่านัน้ ดับความเข้าใจผิดเสียได้ ความทุกข์กด็ บั ตาม
ไปด้วยเดี๋ยวนั้นเอง”
เกิดทั้งน้ำตาไม่น่าอาย
แต่อย่าตายทั้งน้ำตาก็แล้วกัน
คิดจากความว่าง ๒

๒๘

๗ วิธตี ายอย่างสบายใจ

ความสบายใจ
เป็นสิง่ แรกที่ ‘ควรมี’
ระหว่างชีวิตยังไม่สิ้น
และเป็นสิง่ สุดท้ายที่ ‘ต้องมี’
ขณะกำลังสิน้ ชีวติ ลง

๗ วิธตี อ่ ไปนี้ ใช้ได้กบั คนทีเ่ หลือเวลาในชีวติ ไม่ตำ่ กว่า ๑ วัน

กับ ๑ คืนขึ้นไป หากเหลือเวลาน้อยกว่านั้นคงอ่านไม่ทัน หรือทำ
ความเข้าใจไม่ถูก หรือมีแก่ใจซักซ้อมไม่ได้
๗ วิธีต่อไปนี้ ไม่ได้มีไว้ให้คนที่รู้ตัวว่ากำลังจะตายเท่านั้น
แต่ยงั เหมาะสำหรับคนทีไ่ ม่คดิ ว่ากำลังจะตายเร็วๆ นีด้ ว้ ย
๗ วิธีต่อไปนี้ เหมาะแม้สำหรับคนที่กำลังคิดจะฆ่าตัวตาย
และอยากเตรียมใจพร้อมรับความตายโดยปราศจากความกระวนกระวาย เพราะทุกวิธีไม่มีคำขอร้องให้ใครอยู่ต่อ มีแต่การนำเสนอ
ข้อเท็จจริงสำหรับเตรียมใจก่อนตายสถานเดียว
๗ วิธตี อ่ ไปนี้ จะยืนพืน้ อยูบ่ นความสามารถทำได้จริง ไม่วา่
คุณจะเชือ่ เกีย่ วกับชีวติ หลังความตายอย่างไร เราจะหยุดกันแค่ทก่ี าร
ได้ตายอย่างสบายใจ อันควรเป็นยอดปรารถนาสุดท้ายของชีวิต
ส่วนความจริงทีป่ รากฏหลังตายจะตรงหรือไม่ตรงกับความเชือ่ ของใคร
ค่อยปล่อยให้รู้เฉพาะตน
๗ วิธตี อ่ ไปนี้ เพียงข้อใดข้อหนึง่ ทีค่ ณ
ุ ทำได้ ก็พอเชือ่ ว่าคุณ
๓๐

จะสบายใจในขณะเผชิญหน้ากับความตาย และหากทำได้มากกว่า
หนึง่ ข้อ ก็เป็นประกันได้วา่ ไม่ใช่แค่สบายใจอย่างเดียว ความตายของ
คุณจะฝากรอยยิ้มไว้ให้โลกดูด้วยความประทับใจไปอีกนานทีเดียว
๑) ตระหนักว่าความสบายใจเกิดขึน้ ได้อย่างไร
แม้มีเวลามากมายเหลือเฟือในชีวิตที่มนุษย์จะฝึกทำความ
สบายใจ ก็ยากนักทีเ่ ราจะเห็นคนเก่งบรรลุการฝึก ยากนักทีเ่ ราจะเห็น
ใครสามารถทำใจให้สบายได้ตามต้องการ ซึ่งนั่นก็หมายความว่า
ขณะจวนอยู่จวนไปใกล้ตายเต็มทน เวลาเพียงน้อยนิดย่อมไม่พอ
สำหรับการทำใจให้สบายได้ทันการณ์เป็นแน่
ความสบายใจเกิดจากการไม่มีเรื่องให้ห่วง แต่ปัญหาคือ
ชีวิตมนุษย์เต็มไปด้วยเรื่องน่าห่วง โดยเฉพาะในยามใกล้ตาย ไหน
จะสมบัติข้างหลัง ไหนจะหวังให้ชีวิตยืดยาวต่อไปข้างหน้า เมื่อเป็น
เช่นนั้น วิธีง่ายๆ ที่จะหายห่วงก็คือแยกให้ออกว่า ‘เรื่องน่าห่วง’ กับ
‘อาการเป็นห่วง’ มิใช่สิ่งเดียวกัน เป็นต่างหากจากกัน แม้ยังมีเรื่อง
น่าห่วงก็ไม่จำเป็นต้องไปห่วงมัน โดยเฉพาะขณะกำลังหน้าสิ่ว
หน้าขวาน ต้องการความสบายใจเป็นที่หนึ่ง
คุณต้องตระหนักในโทษของอาการห่วงให้ดี ว่ามันทำเอาเรา
ไม่สบายใจไปเปล่าๆ ความตระหนักจะทำให้เกิดความฉลาดเลือก
และแน่นอนว่าจิตทีฉ่ ลาดย่อมเลือกความสบายใจมากกว่าอาการห่วง
กังวล มันฟังง่ายเหมือนเอากำปัน้ ทุบดิน แต่กไ็ ด้ผลจริง คือดินยุบลง
ไปจริงๆ
ที่ผ่านมาจิตของคุณมัวแต่จดจ่อกับบุคคลหรือวัตถุนอกตัว
อันเป็นทีต่ ง้ั ของความกังวล ซึง่ ก็เท่ากับเลือกรักษาอาการกังวลเอาไว้
ทีนถ้ี า้ หันกลับเข้ามาข้างใน เห็นความกังวลเป็นของแปลกปลอมทีเ่ ข้า
มารบกวนความสบายใจ เห็นบ่อยเข้าใจคุณก็ถอนตัวออกมาจาก
๓๑

อาการกังวลได้เอง
ลองดูแล้วจะรู้ กล่าวโดยสรุปย่นย่อคือมองให้เห็นตัวความ
กังวลในใจ เห็นเป็นของแปลกปลอมรบกวนจิต เห็นโทษของมัน
แล้วมันจะหายไปเอง เมื่อใดความกังวลหายไป เมื่อนั้นความสบาย
ใจก็ปรากฏว่ามีอยู่แล้วโดยเดิมตามธรรมชาติ
๒) ระลึกถึงความดีทท่ี ำมา
ขอบอกไว้ลว่ งหน้าเลย ว่าสิง่ ทีค่ ณ
ุ จะเห็นขณะจิตยกขึน้ สูว่ ถิ ี
แห่งมรณะ คือนิมิตการกระทำที่ผ่านมา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมาก
หลาย ทุกคนคงเคยมีประสบการณ์ใกล้หมดสติ และพบว่าเรื่องราว
ตั้งนมนานผ่านแวบเข้ามาในหัวได้อีก ทั้งที่ปกติหลงลืมไปอย่างสนิท
แล้ว แม้เหตุการณ์ช่วงเพิ่งลืมตาดูโลกไม่นานก็เอาหมด
ฉะนั้นแทนการให้จิตซึ่งใกล้หมดสติสุ่มเลือกการกระทำขึ้น
มาแสดง ซึ่งอาจมีทั้งดีทั้งร้ายคละกัน คุณก็ชิงนึกถึงแต่ตอนที่คุณ
ตัดสินใจดีๆ ไว้ก่อน เอาเฉพาะที่คุณเคยเลือกปฏิเสธเครื่องยั่วใจให้
ผิดศีลผิดธรรม หรือทีค่ ณ
ุ เลือกอภัยแทนทีจ่ ะแก้แค้น หรือทีค่ ณ
ุ เลือก
ช่วยเหลือผู้คนแทนที่จะทอดทิ้งพวกเขา การหมั่นระลึกถึงกรรมดีใน
อดีต จะช่วยให้เกิดความเคยชิน พอถึงเวลาใกล้จติ ดับ อำนาจความ
เคยชินนัน้ จะดึงเอาความทรงจำด้านดีออกมาจากคลังกรรมมากมาย
เรียงรายเป็นคิวยาวเหยียด
ทุกคนเคยทำชั่ว อย่าไปเสียเวลานึกถึงมัน ถ้าอดนึกไม่ได้ก็
ขอให้เป็นการสำนึกผิดครัง้ สุดท้าย แล้วหันเหไปกลบทับเสียด้วยการ
ระลึกถึงคุณงามความดีทเ่ี ป็นคูต่ รงข้าม แล้วถามตัวเองอีก
ด้วยว่าในความดีหนึง่ ๆ ซึง่ เคยทำไว้ ถ้าย้อนเวลากลับไปได้
คุณจะดีกว่าที่เคยได้อย่างไร ยิ่งจินตนาการได้ชัด ใจคุณจะยิ่งดำดิ่ง
ลงไปในน้ำทิพย์แห่งความดีชนิดนั้นๆ บังเกิดความปีติยินดีทวีขึ้น
๓๒

กว่าที่เคย
หากนึกไม่ออก หรือลำบากมากนัก ก็อาจใช้ชีวิตที่เหลืออยู่
ในปัจจุบันนั้นเอง พูดให้ใครก็ได้รู้สึกดี หรือทำอะไรก็ได้ให้ใครสักคน
รับประโยชน์จากชีวิตอันเหลือน้อยของคุณ คราวนี้คุณจะได้ไม่ต้อง
เค้นระลึกถึงอดีตฝังลืมต่างๆ อีกต่อไป เอากรรมดีที่เกิดขึ้นสดๆ
นั่นแหละเป็นใบเบิกทางสู่ธงชัยแห่งความสว่าง
ด้วยข้อวิธนี ้ี คุณจะพบกับความจริงด้วยความเต็มตืน้ ว่าเพียง
ด้วยการระลึกถึงความดีให้ออกบ่อยๆ ยิ่งบ่อยเท่าไร ความสบายใจ
ก็จะยิ่งทวีขึ้นเท่านั้น เพราะค่าของคนอยู่ที่ผลของการทำดีไว้กับ
โลกนั่นเอง
๓) ยอมรับความจริง
ความจริงเป็นสิง่ ทีน่ า่ ยอมรับทีส่ ดุ เพราะอย่างไรมันก็ตอ้ งเป็น
ของมันอยู่อย่างนั้น แต่สิ่งที่น่ายอมรับที่สุดนั่นแหละ ที่มนุษย์มัก
ปฏิเสธยิ่งกว่าอะไรอื่น ราวกับจิตใจห่อหุ้มไปด้วยเมฆหมอกแห่งการ
หลอกตัวเองหนาทึบ
เคยได้ยินไหมว่าคนใกล้ตายไม่โกหก? รู้ไหมเพราะอะไร?
เพราะจิตของคนใกล้ตายเห็นสัจธรรมบางอย่าง นั่นคือชีวิตทั้งหมด
เป็นการโกหกอยู่แล้ว พวกเราถูกหลอกว่ามี พวกเราถูกหลอกว่า
เป็น ทั้งที่ไม่เคยมีและไม่เคยเป็นอะไรสักอย่าง วันแห่งความตายคือ
วันแห่งการเปิดเผยความจริง ทุกสิ่งจะหลุดจากกำมือของเราไป
ประโยชน์อะไรกับการพยายามพูดโกหก ปั้นเรื่องเท็จซ้อนเข้าไปใน
เรื่องเท็จอีก
จะเริ่มฝึกยอมรับอะไรก็ได้ ตั้งต้นจากคนที่เข้ามาหาคุณใน
ช่วงท้ายๆ ลองเริ่มคิดถึงสิ่งที่คุณหลอกเขาไว้ หรือสิ่งที่คุณยังกำเป็น
ความลับทีท่ ำให้เขาเสียประโยชน์ แล้วพูดความจริงให้เขาฟัง คำจริง
๓๓

ที่หลุดจากปากคุณแต่ละครั้ง คือการสลายม่านหมอกแห่งความลวง
ออกทีละน้อย ทั้งจากใจเขาและจากใจคุณเอง
ยิง่ ยอมรับผิดมากขึน้ เท่าไร ใจคุณจะยิง่ เห็นความจริงปรากฏ
ชัดขึ้นเท่านั้น และความจริงอันสำคัญที่ควรรู้ ก็คือทุกสิ่งต้อง
ปรวนแปรไป ความจริงที่ว่ามนุษย์ทุกคนต้องตาย หากคุณไม่
เคยยอมรับความจริงเหล่านั้นได้ ก็จะพบว่าง่ายขึ้นหลังจาก
ทยอยพูดความจริงออกไปเรื่อยๆ กระทั่งเกิดพลังสัจจะ ย้อน
กลับมาช่วยเป็นแสงสว่างให้คุณเห็นทุกสิ่งกระจ่างขึ้น
การยอมรับความจริงย่อมทำให้ใจคุณสบายกว่าตอนไม่
ยอมรับ ความจริงไม่เคยน่าหวาดกลัวสำหรับนักยอมรับความจริง
เป็นแค่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน ไม่ว่าก่อนคุณเกิด
หรือหลังคุณตาย ระหว่างมีชีวิตคุณเคยทำให้ความจริงบิดเบี้ยวไป
เพียงใด ก็ขอให้ใช้เวลาช่วงสุดท้ายดัดมันให้กลับตรงมากที่สุดเท่าที่
จะเป็นไปได้เถิด ผลจะเกิดเป็นจิตทีส่ บายของคุณเอง
๔) เผือ่ ใจให้กบั การมีอยูข่ องปรโลก
การอยู่กับฉากต้นๆ และฉากกลางๆ ของละครชีวิต จะไม่
ช่วยให้คุณนึกถึงละครเรื่องใหม่ ต่อเมื่อคุณอยู่กับฉากท้ายๆ ใกล้จบ
นั ่ น แหละความรู ้ ส ึ ก เกี ่ ย วกั บ การเล่ น และการชมละครเรื ่ อ งใหม่
จึงค่อยๆ ผุดชัดในใจคุณ แม้ยงั ไม่อาจคาดเดาว่าเรือ่ งใหม่จะเป็นอะไร
แต่อย่างน้อยคุณก็เลิกสำคัญเสียที ว่าโรงละครโรงใหญ่แห่งนี้มีแต่
เรือ่ งเดิมได้แค่เรือ่ งเดียว
ขณะใกล้ ต ายเป็ น ช่ ว งแห่ ง สั ง หรณ์ โดยเฉพาะสั ง หรณ์
เกี่ยวกับภพข้างหน้า คุณจะมองเห็นรากของอนาคตที่ปรากฏอยู่ใน
ความรูส้ กึ อันเป็นปัจจุบนั ใจทีส่ งบจะชวนให้คณ
ุ นึกถึงแสงสว่างและ
สภาพแวดล้อมน่ารื่นรมย์ ใจที่กระสับกระส่ายจะชวนให้คุณนึกถึง
๓๔

ม่านมืดและสภาพแวดล้อมชวนขนหัวลุก ส่วนใจที่ครึ่งๆ กลางๆ
เดีย๋ วสงบเดีย๋ วกระสับกระส่ายจะไม่ชวนให้คณ
ุ มัน่ ใจนักว่ากำลังจะต้อง
เผชิญกับอะไรกันแน่
ขณะยังมีชีวิตช่วงต้นและช่วงกลาง ถ้าไม่รู้ก็ถือว่าไม่ผิด
ถ้าไม่คิดถึงโลกหน้าก็อ้างได้ว่าต้องเอาเวลาไปทำประโยชน์อย่างอื่น
แต่สำหรับช่วงท้ายๆ การไม่คิดถือว่าประมาท เวลาที่เหลือเอาไปใช้
ประโยชน์ไม่ได้มากกว่าทบทวนหรือเตรียมตัวเผชิญอนาคตเสียให้ดี
หากไม่รอู้ ะไรเสียเลย ก็อาจถือได้วา่ เป็นความผิดใหญ่หลวง
เว้นไว้แต่พวกมิจฉาทิฏฐิ ที่วันๆ เอาแต่ตะล่อมบอกให้ใคร
ต่อใครเชื่อว่าเกิดหนเดียวตายหนเดียว ยามใกล้ตายคนทั่วไปไม่มี
ใครกล้าอวดดื้อถือดี สั่งให้ตนเองเชื่อว่าตายแล้วตายเลย ทุกคนจะ
หมดความทะนงหลงมั ่ น ใจในความเชื ่ อ ของตั ว เองไปพร้ อ มกั บ
เรีย่ วแรงทีถ่ ดถอย ในเมือ่ ร่างกายทีเ่ คยบัญชาให้เคลือ่ นไหวตามใจนึก
ได้ ก็กลายเป็นบัญชาไม่ได้อกี ต่อไป สำมหาอะไรกับจิตวิญญาณกับ
กรรมเก่าที่เหมือนเงาตามกันอยู่ ใครเล่าจะควบคุมให้มันหยุดตาม
กันได้?
ความเชื่อเรื่องตายแล้วสูญ นับเป็นศรัทธามืดอันเกิดจาก
ความไม่รจู้ ริง ไม่เคยตายจริง ผูม้ ศี รัทธามืดได้ชอ่ื ว่าเป็นผูป้ ดิ ใจ การ
ปิดใจจะทำให้รสู้ กึ คับแคบ ไม่อาจสบาย และไม่อาจหายสงสัยว่าเรือ่ ง
จริงหลังความตายคือการยุติ หรือว่าคือการเริ่มละครเรื่องใหม่กันแน่
การเผื่อใจนับเป็นการลดแรงต้านลงได้มาก การลดแรงต้านลงก็คือ
การไม่ต้องออกกำลังต่อสู้กับความไม่รู้ มันช่วยผ่อนคลายจิตใจให้
สบายขึ้นได้จริง อย่างน้อยก็เลิกเถียงกับตัวเองเกี่ยวกับการมีหรือ
ไม่มีชีวิตหลังความตาย อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดให้คุณเห็นในไม่ช้า
ความเชื่อที่ขัดกับความจริงจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังโดยไม่มีใครนำไปใช้
ต่อสูก้ บั สัจธรรมได้เลย
๓๕

๕) อภัยโลก
โลกนี้โกลาหลด้วยการกระทบกระทั่ง และในเมื่อทุกคน
อาศัยอยู่ในโลก จึงต้องถูกโลกกระทบกระทั่งเป็นธรรมดา ไม่มีใคร
หลีกเลี่ยงได้ แล้วโลกก็เต็มไปด้วยไอร้อนของควันไฟอันเกิดจากใจ
แค้นเคือง ไม่ค่อยมีที่ไหนฉ่ำเย็นด้วยกระแสน้ำแห่งการให้อภัย
เท่าใดนัก
ปกติคนใกล้ตายจะไม่นึกอยากเอาเรื่องเอาราวกับใครอีก
เพราะในไม่ชา้ ก็จะต้องอยูค่ นละโลกกันแล้ว เหมือนเอือ้ มมาแตะต้อง
กั น ไม่ ไ ด้ อ ี ก แล้ ว การตายของคนๆ หนึ ่ ง คื อ การปิ ด เกมแห่ ง การ
เบียดเบียน เหมือนนักมวยที่แขวนนวม เลิกใช้ชื่อเดิมขึ้นเวทีอย่าง
เด็ดขาดแล้ว
อย่างไรก็ตาม ความพยาบาทอาฆาตอาจทำให้เรื่องปกติ
ผิดปกติไป หลายคนยังผูกใจเจ็บ ยังนึกไปในทางเคียดแค้นอยาก
เอาคืน เสียดายไม่อยากตายตอนนี้ ยังไม่ทันได้เอาคืน หรือกระทั่ง
คิดเลยเถิดถึงขั้นประกาศศักดาชัด ว่าคอยดู เดี๋ยวกูเป็นผีก็จะมา
เอามึงคืนอยูด่ !ี
ก่อนกายนีส้ น้ิ ลม เรารูว้ า่ วิญญาณอาฆาตมีจริงด้วยความคิด
ฝังใจไม่อภัยศัตรู สิง่ ทีไ่ ม่รกู้ ค็ อื หลังกายนีส้ น้ิ ลม วิญญาณอาฆาตนัน้
ยังมีจริงต่อไปไหม นี่แหละ! คนเราทนทุกข์ทนร้อนด้วยไฟโกรธขณะ
มีชีวิตไม่พอ แม้ธรรมชาติให้โอกาสจบทุกข์จบร้อนด้วยความตาย
ก็ยังอุตส่าห์อยากเติมเชื้อไฟต่อเข้าไปอีก
สิง่ เดียวทีป่ ระกันความรูไ้ ด้แน่นอน ก็คอื ระหว่างยังไม่ตายนี้
คุณสามารถดับวิญญาณอาฆาตลงได้ด้วยความคิดให้อภัย และเมื่อ
เชื้อแห่งทุกข์ร้อนดับลงแล้ว หลังตายก็ไม่น่าหลงเหลือวิญญาณ
อาฆาตอยู่ ณ ทีใ่ ดอีก
ค่อยๆ นึกถึงใครก็ได้ทค่ี ณ
ุ ผูกใจเจ็บอยู่ และทีผ่ า่ นมาไม่เคย
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นึกอยากให้อภัย แม้วา่ เขาหรือเธอจะเป็นอดีตทีฝ่ งั ลืมไปแล้ว ปัจจุบนั
คุณไม่นึกถึงอีกแล้ว ก็ขอให้ขุดเขาและเธอขึ้นมาระลึกถึง นึกให้ออก
ทีละคน หากโทร.ได้ทันก็โทร.ไปขออภัย ขออโหสิต่อกันยิ่งดี
คุณจะพบว่าทุกคนประกอบขึน้ เป็นโลกในใจคุณ ยิง่ คิดอโหสิ
ได้มากคนขึ้นเท่าไร คุณจะยิ่งทิ้งร่างนี้ไปด้วยใจอภัยโลกเต็มดวงขึ้น
เท่านั้น และสิ่งที่คุณจะรับรู้ก่อนตาย ก็คือใจที่สบายหายห่วง แต่ละ
ครั้งที่คุณพูดกับปาก หรือเพียงนึกด้วยใจบริสุทธิ์แท้จริง ว่าเลิกแล้ว
ต่อกันนะ ไม่มภี ยั เวร ไม่มเี ส้นสายมืดดำโยงใยระหว่างใจกันอีกแล้วนะ
คุณจะชื่นมื่น เห็นความเป็นโมฆะแห่งภัยเวรมากขึ้นเรื่อยๆ จนสว่าง
จ้าออกมาจากกลางใจชัดเจนทีเดียว
๖) ฝึกสติกอ่ นหลับ
หากหมอบอกว่าคุณเหลือเวลาอีกไม่มาก นั่นก็คือคุณไม่มี
ทางพยากรณ์ ว่าการหลับครั้งใดจะเป็นการหลับครั้งสุดท้าย ไม่มีสิ่ง
ใดเป็นหลักประกันว่าหลับลงครัง้ ต่อไปคุณจะได้ตน่ื ขึน้ มาอีกหรือเปล่า
แม้สำหรับคนที่บอกตัวเองว่ายังอยู่ได้อีกนาน เขาก็ยังหลับ
ทั้งคิดว่าจะต้องตื่น แต่ลงเอยตอนเช้าก็ทิ้งร่างที่ปราศจากวิญญาณ
เป็นภาระให้คนข้างหลังช่วยกันแบกลงจากเตียงไปเข้าโลง แต่ละวันมีการตายโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวทั่วโลกเป็นจำนวนมาก ใช่ว่าแค่สิบคน ใช่
ว่าแค่รอ้ ยคน ใช่วา่ แค่พนั คน แต่นบั ได้เป็นแสน!
ฉะนัน้ การฝึกสติเสียในขณะทีย่ งั มีสติให้ฝกึ จึงเป็นนโยบาย
ทีด่ ที ส่ี ดุ นับว่ารอบคอบสูงสุด
การหมดสติเพื่อหลับ กับการหมดสติเพื่อตาย มีความ
เหมือนกันคือ ‘หมดสติ’ ฉะนัน้ ช่วงหัวเลีย้ วหัวต่อแห่งการใกล้หมดสติ
หากพยายามตั้งสติไปจนถึงเสี้ยววินาทีสุดท้าย ย่อมเป็นกำไร ย่อม
เป็นการกลั่นค่าของชีวิตมาใช้จนถึงที่สุด
๓๗

สติที่ยอดเยี่ยมทางพุทธ คือสติระลึกรู้ความไม่เที่ยง ความ
มีอนั ต้องดับไป เมือ่ กำลังรูส้ กึ ถึงสิง่ ใด ก็ควรรูใ้ ห้ชดั ว่าสิง่ นัน้ เป็นสมบัติ
ของความตาย ไม่ใช่สมบัติของตัวตน และก่อนสติใกล้ดับ ไม่ว่า
ดับเป็นหรือดับตาย สิ่งที่เหลือให้ระลึกได้ชัดไม่มีอะไรเกินไป
กว่าลมหายใจอีกแล้ว ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงให้ระลึกถึง
ลมหายใจบ่อยๆ เป็นการสร้างความคุน้ ชินไว้กบั สิง่ ทีจ่ ะเป็นสรณะได้
ทั้งยามอยู่และยามไป
หากระลึกนึกถึงลมหายใจ ว่าเฮือกนีอ้ าจเป็นเฮือกสุดท้ายที่
คุณจะรู้ กับทั้งระลึกว่าคุณอาจไม่รู้สึกถึงลมหายใจไหนๆ อีก นั่น
เท่ากับเป็นการซักซ้อมเตรียมตายได้ใกล้เคียงของจริง ขอให้สังเกต
ดูเถิด หากมีสติรสู้ กึ ถึงลมหายใจเข้าออกได้อย่างสบาย แม้กา้ ว
ลงสู่ความหลับในบัดนั้น ก็เหมือนครึ่งหนึ่งของสติยังไม่ขาด
สายหายไปไหน แม้ตอ้ งเกิดนิมติ ฝัน ก็เป็นนิมติ ฝันอันสวยงาม
แต่หากจะไม่เกิดนิมติ ฝัน ก็เหลือแต่ความว่างอันแสนสบายของ
จิตอันสว่างรุง่ โรจน์อยู่ ถ้ายังมีโอกาสหลายคืนก่อนตาย แล้วคุณใช้
ทุกคืนให้เป็นประโยชน์โดยไม่ทง้ิ ขว้าง คุณจะทราบว่าในนาทีเข้าด้ายเข้าเข็ม จวนเจียนสิน้ เลือดสิน้ เนือ้ อยูน่ น่ั เอง ไม่มอี ะไรในโลกเป็นทีพ่ ง่ึ
ให้กบั คุณได้ดกี ว่ากำลังสติ ผูม้ สี ติกา้ วลงสูค่ วามตาย คือผูส้ บายใจ
ว่าตนมีทพ
่ี ง่ึ ให้ตวั เองแน่
๗) ปล่อยวางทุกสิง่
สภาพที่เหมือนยังอยู่ได้อีกนาน จะชวนให้หลงนึกว่าทุกสิ่ง
เป็นจริงไปหมด อะไรๆ เป็นของคุณไปหมด คุณจะไม่มีสักแวบที่
เอะใจคิด ว่าเวลาในชีวิตเหลือน้อยลงทุกวินาที ทีละคืบทีละคลาน
กระทั่งเวลาในชีวิตที่เหลืออยู่ นับได้เป็นวัน หรือนับได้เป็น
ชั่วโมง เมื่อนั้นสภาพใกล้ตายจะฟ้องชัดว่ากายใจในชาตินี้หาใช่
๓๘

สมบัติที่แท้จริงของคุณไม่ แม้ชีวิตยังไม่ใช่ของคุณ แล้วอะไรในชีวิต
ที่ควรอ้างว่าเป็นของคุณเล่า?
ความเกิ ด และความตายแห่ ง สรรพสิ ่ ง มาจากไหนก็ ไ ม่ ร ู ้
จักรวาลนี้เกิดมาได้อย่างไร และจะตายไปด้วยท่าไหน ก็ยังเป็นที่
ถกเถียงในระหว่างนักวิทยาศาสตร์ไม่รู้จบ คิดไปคิดมาคุณอาจได้
คำตอบว่า ‘ความไม่ร’ู้ นัน่ แหละทีก่ อ่ ให้มกี ารเกิดการตาย
ถ้ารูว้ า่ จะแก้ไขไม่ให้ตอ้ งตายได้คณ
ุ คงรีบทำ แต่คดิ ไปคิดมา
คุณจะเห็นทางเดียวทีไ่ ม่ตอ้ งตาย ก็คอื ต้องไม่เกิด เพราะเกิดขึน้
แล้วอย่างไรก็หลีกหนีความตายไปไม่พ้น ต่อให้อาศัยเทคโนโลยี
แช่แข็ง ต่อให้อาศัยเทคโนโลยีปลูกถ่ายอวัยวะ หรือต่อให้อาศัย
เทคโนโลยี ชะลอความแก่ใดๆ คุณก็ต้องพบกับการคัดค้านจาก
ก้นบึ้งของจิตใจ ไม่มีใครอยากทนจำเจอยู่กับความเป็นอมตะ
อย่างไร้จุดหมายอยู่ดี
ธรรมชาติคอื ธรรมชาติ เกิดขึน้ ด้วยเหตุปจั จัยประกอบประชุม
กัน แล้วไม่ชา้ ก็เร็วต้องดับลงเป็นธรรมดา ธรรมชาติแห่งความมีชวี ติ
ก็เช่นกัน หาใช่ดำรงอยูเ่ พือ่ เป็นอมตะไม่ ชีวติ ดำรงอยูด่ ว้ ยพลัง
ของเหตุผล เมือ่ หมดเหตุผลทีจ่ ะดำรงอยู่ ก็ตอ้ งเสือ่ มสลายไป
สู่ความเป็นอื่นในที่สุด
บางคนทำใจได้กับการตายจากไปของตัวเอง แต่กลับทำใจ
ไม่ได้กับการมีชีวิตอยู่ของคนข้างหลัง นั่นเป็นเครื่องชี้ว่าการทำใจ
ควรครอบคลุมให้ทั่วหมด ไม่ใช่ทำใจได้เฉพาะส่วนของตัวเอง แต่
ต้องทำใจให้หายห่วงได้กับการสิ้นไปของคนอื่นด้วย
แค่เอาตัวเองเป็นตัวตั้ง คุณก็คิดต่อได้แล้ว ว่าตัวเราเป็น
อย่างไร คนอื่นก็อย่างนั้น ในเมื่อคุณต้องตาย นึกหรือว่าคนอื่นจะ
อยู่ รอดปลอดภัย พ้นจากเงือ้ มมือของมัจจุราชไปได้? อย่างไรวันหนึง่
พวกเขาก็ต้องตายตามคุณ หายไปจากโลกนี้ด้วยกันทั้งหมด
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ทัง้ สิน้ ไม่เหลือใครไว้หว่ งใครเลยสักคน
แม้ ค วามมี ค วามเป็ น ในอนาคตหลั ง ความตายก็ เ ช่ น กั น
ถ้ายังมีเกิดอีก ก็แปลว่ายังต้องมีตายอีก จึงควรรู้ให้ได้ก่อนสิ้นลมว่า
ทีต่ อ้ งเกิดก็เพราะไม่รู้ หลงนึกว่ามีเราเคยเกิดมา และมีเรากำลัง
จะตายไป แถมสำคัญว่ามีเราไปเกิดใหม่อกี
เมื่อกลับความเห็นเสียได้ทัน เปลี่ยนจากความไม่รู้มาเป็น
ความรู้ ว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีตัวคุณเกิด มีแต่กายใจชุดหนึ่งประชุม
กันเกิด และทีก่ ำลังจะต้องเผชิญก็หาใช่ความตายของคุณ มีแต่กายใจ
ชุดหนึง่ แยกตัวกันสูค่ วามดับ เมือ่ นัน้ จิตย่อมเป็นอิสระทีจ่ ะดับลง
โดยไม่ตอ้ งสืบสายความเข้าใจผิดด้วยการอุบตั ขิ องจิตดวงใหม่
เข้าไปประชุมกับรูปกายใหม่ เพื่อชดใช้ความไม่รู้และความ
สำคัญผิดสืบๆ ไป
ความสบายใจที่เกิดจากการปล่อยวางได้ทุกสิ่ง ด้วยการ
กำจัดอวิชชา ด้วยการเปลีย่ นความไม่รเู้ ป็นความรูแ้ จ้ง นับเป็นความ
สบายใจขั ้ น สู ง สุ ด เหมื อ นคุ ณ ได้ ล ิ ้ ม อี ก รสหนึ ่ ง ที ่ ป ระหลาดและ
แตกต่างไปกว่าเคย ขอเพียงรู้จักรสนั้นครั้งเดียว ก็แปลว่าคุ้มทั้งชีวิต
คุณแน่แท้แล้ว คุณจะไม่เสียดายแม้ตอ้ งตายไปเดีย๋ วนี้
ความสบายใจ เป็นสิ่งแรกที่ ‘ควรมี’ ระหว่างชีวิตยังไม่สิ้น
และเป็นสิง่ สุดท้ายที่ ‘ต้องมี’ ขณะกำลังสิน้ ชีวติ ลง
คิดจากความว่าง 3
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เตรียมตายอย่างโสดาบัน

“ทุกคืนขอเพียงชั่วขณะเดียวที่คุณรู้สึกว่างจากตัวตน
ความว่างชนิดนั้นจะขยายชัด
เป็นอิสระจากความเกาะเกี่ยวมากขึ้นเรื่อยๆ
เพราะความว่างจากอัตตาในนาทีที่จิตกำลังแปรเปลี่ยนภพนั้น
มีผลสำคัญใหญ่หลวง”

หลัง จากฝึกมองสภาพจิตของตนเองเมื่อให้ทานและ

รักษาศีล ตลอดจนเขยิบขึ้นมารักษาสัตย์และฝึกเป็นคนดูแทนการ
เป็นผู้เล่นได้ระยะหนึ่ง คุณจะพบว่าตนเองกำลังหันหลังให้กับเกม
กรรมอย่างช้าๆ คุณยังทำดีอยู่ แต่ความดีนั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อต่อเกม
ทว่าเป็นไปเพื่อหยุดเกม คุณยังเสวยสุขในกามอยู่ แต่จะมีภาคหนึ่ง
ที่ตระหนักว่านั่นไม่ใช่ความสุขอันเลิศลอยสักแค่ไหน
คุณยังโกรธได้ แต่จะหายเร็วและไม่เห็นประโยชน์กับการ
ผูกใจเจ็บนานๆ คุณยังหลงผิดหลงพลาดอยู่ แต่จะไม่มเี มฆหมอกใด
มาห่อหุ้มจิตให้มืดทึบเกินกว่าจะรู้สึกตัวได้ในภายหลัง ทั้งนี้เพราะ
ผู้ตั้งจิตให้อยู่ในทิศทางทำคะแนนบวก มีจุดหมายปลายทาง
แน่ชดั ว่าเป็นไปเพือ่ หยุดเล่นเกมแล้วนัน้ จะมีอนุสติอย่างหนึง่
เหมือนใจบอกตัวเองว่าต้องบ่ายหน้าหนีจากศูนย์กลางแรง
ดึงดูด ไม่ใช่ปล่อยทอดหุย่ ให้ถกู ดูดกลับไปเต็มตัวเหมือนเคยๆ
ตามกฎของเกมกรรม ผู้เที่ยงที่จะออกจากเกมกรรมได้นั้น
อย่างน้อยจะต้องเห็น ‘ความว่างจากเกม’ เสียก่อน จึงประกันว่าไม่หลง
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ทางออกจากเกมแน่ รู้วิธีออกจากเกมอย่างถูกต้องแน่
ความว่างจากเกมก็คอื ความว่างจากกฎแห่งกรรมวิบาก ว่าง
จากสภาพอันถูกปรุงแต่งขึน้ ด้วยกรรม ไม่มกี ารประชุมกันของธาตุดนิ
น้ำ ไฟ ลม อากาศ ไม่มกี ระทัง่ สภาพการรับรูอ้ นั เกิดจากตากระทบรูป
หูกระทบเสียง
ความว่างจากการตกแต่งด้วยกรรมวิบาก ก็คอื ความว่างจาก
ความไม่แน่นอน ว่างจากอันตราย ว่างจากความเปียกปอนด้วยบาป
กล่าวอีกนัยหนึง่ ความว่างจากการตกแต่งด้วยกรรมวิบาก ก็คอื ความ
เทีย่ งแท้แน่นอน คือความปลอดภัยถาวร คือบกอันแห้งสนิทจากบาป
ตลอดจนมีความวิเศษอยู่เหนือบุญ
ความว่างอันเป็นที่สุดของรสดังกล่าวนี้ จะสมมุติชื่อเรียก
อย่างไรก็ได้ ถ้าสำหรับคนพุทธแล้ว ความว่างนีเ้ รียกว่า ‘นิพพาน’ ผูท้ ่ี
เห็นนิพพานได้เป็นครั้งแรกเรียกว่า ‘โสดาบัน’
การเป็นโสดาบันนั้น ก็คือการเป็นผู้ปรับจิตปรับใจให้พร้อม
จะเข้าสูภ่ าวะโพล่งเฉียบพลันเห็นนิพพาน และวิธที จ่ี ะปรับจิตปรับใจ
ดังกล่าว ก็คือการให้ทาน ถือศีล และเปลี่ยนตนเองจากผู้เล่นเป็น
คนดู ดังทีแ่ สดงมาตามลำดับ
หลังจากเห็นนิพพานแล้ว คุณจะไม่คดิ อีกเลยว่ามีตวั ตนถาวร
อยูท่ ไ่ี หน ถึงแม้คณ
ุ จะยังหลงโลภ หลงโกรธ และหลงรูส้ กึ ว่ามีตวั คุณ
อยู่เดี๋ยวนี้ แต่ก็จะไม่หลงเห็นผิดว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเป็นตัว
คุณเพราะเห็นชัดว่ามันเป็นแค่การประชุมรวมของธาตุ ๔ และคุณจะ
ไม่เห็นกระทั่งจิตใจตัวเองเป็นตัวคุณ เพราะเห็นชัดว่าอารมณ์ ความ
รูส้ กึ นึกคิด และแม้กระทัง่ การรับรูต้ า่ งๆ มาด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึง่
แล้วต้องดับลงเป็นธรรมดา
พูดง่ายๆ ว่าสภาพธรรมอันประกอบกับจิตของคุณทัง้ หลาย
ล้วนแปรปรวนไปเรื่อยๆ เป็นสภาพที่ไม่ซ้ำกับสภาพเดิมสักชุด เมื่อ
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เป็นอิสระจากการปิดบังของกายใจ จิตคุณจึงโพล่งทะลุออกไปเห็น
อะไรอีกอย่างหนึง่ ทีอ่ ยูน่ อกขอบเขตของกายใจ เป็นธรรมชาติบริสทุ ธิ์
อันแตกต่างจากทุกสิ่งที่คุณเคยรับรู้ และเมื่อเห็นนิพพาน คุณเห็น
ด้วยสติ เห็นด้วยจิตที่ทรงอุเบกขา ไม่ได้เห็นด้วยอาการหลงเข้าข้าง
ตัวเอง ไม่ได้กำลังยืนอยูข่ า้ งกิเลส ไม่ถกู ครอบงำด้วยโมหะ ดังนัน้ จึงไม่
สงสัยอีกเลยว่านิพพานมีจริงไหม และด้วยวิธีอย่างไรจึงสามารถ
เห็นนิพพานได้
เมื่อเห็นแบบประจักษ์ คุณจึงไม่สงสัยด้วยว่าคนอื่นเห็นได้
อย่างคุณไหม ที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใด คือใครเป็นผู้นำวิธีเห็น
นิพพานมาเปิดเผย คนนัน้ ย่อมเป็นผูม้ พ
ี ระคุณสูงสุด ได้แก่ พระ
ศาสดาของพุทธ ซึง่ องค์ปจั จุบนั คือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระนามว่า ‘โคดม’
เมื่อเป็นโสดาบันบุคคล คุณจะยังอยู่กับลูกเมียได้เหมือน
ชาวบ้านชาวเรือนอืน่ ๆ คุณยังดูหนังฟังเพลงได้ คุณยังไม่ตอ้ งเลิกคบกับ
เพือ่ นเก่า คุณทำทุกอย่างได้ตามปกติ สิง่ ทีผ่ ดิ ไปคือคุณจะไม่ยนื อยู่
ข้างบาปอันเกิดจากการผิดศีลอีกเลยจนชัว่ ชีวติ ซึง่ นัน่ ก็ หมาย
ถึงการปิดอบายตลอดกาลเนื่องจากไม่มีเหตุสมควรให้ต้อง
ตกต่ำลงไปรับโทษในกำเนิดนรก กำเนิดเดรัจฉาน และกำเนิด
เปรตอีกแล้ว
หากยังไม่ใช่โสดาบันบุคคล ก็ยงั มีความไม่แน่นอน ไม่วา่ จะ
ทำบุญสั่งสมคะแนนบวกมาแค่ไหนก็ตาม เพราะปุถุชนยังมีความ
ประมาทได้ ถูกโมหะครอบงำได้ตลอดเวลา
การเป็นโสดาบันไม่ใช่ประกันได้เฉพาะแค่ชาติหน้า ชาติถดั ๆ
ไปจนถึงนิพพาน คุณก็จะไม่ตอ้ งพลาดลงต่ำกว่าความเป็นมนุษย์อกี
แล้ว คือต่ำทีส่ ดุ แค่มนุษย์ สูงทีส่ ดุ แค่พรหม พ้นจากนัน้ คือถึงนิพพาน
อันปราศจากการข้องเกี่ยวกับภพน้อยใหญ่ทั้งหลาย
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หากคุณไม่อยากเชื่อว่าตัวเองจะทำได้ ยังไม่มีกำลังใจแก่
กล้าพอจะตั้งสติดูกายใจโดยความเป็นของไม่เที่ยง ไม่ใช่ตัวตน ก็มี
ทางลัดง่ายๆ อีกทางหนึง่ คือเตรียมตัวตายอย่างโสดาบัน
วิธีเตรียมตัวนั้น ไม่ใช่ระหว่างมีชีวิตคุณไม่ต้องทำอะไรเลย
อย่างน้อยก็ต้องให้ทานรักษาศีลถึงระดับที่จิตใจเปิดกว้างสบายและ
ปลอดโปร่งสะอาดสะอ้านระดับหนึ่ง จากนั้นเชื่อมั่นศรัทธาในพระพุทธเจ้าว่าพระองค์รจู้ กั นิพพานจริง ทราบทางไปนิพพานจริง คุณยึด
ศาสดาองค์เดียวเป็นสรณะ ไม่หวังมีทพ่ี ง่ึ อืน่ อีก
คุณควรสำรวจอยู่เรื่อยๆ ว่าถ้าให้ตายตอนนี้ จิตจะคิดห่วง
หน้าพะวงหลังถึงอะไรบ้าง ก็ฝึกพิจารณาเสีย ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยง
มีอันต้องเสื่อมสลายไปแม้ขณะที่คุณยังไม่เลิกหวงแหนอยู่นั่นเอง
ฝึกหยอดความคิดสะสมความปล่อยวางวันละเล็กวันละน้อย
อย่าดูถกู การได้คดิ เล็กๆ น้อยๆ เพราะเมือ่ สัง่ สมมากแล้ว การได้คดิ จะ
กลายเป็นการ ‘คิดได้’ แบบตกผลึกเต็มภูมิ
เมือ่ ปล่อยวางเล็กๆ น้อยๆ ได้ ก็เขยิบขึน้ มาปล่อยวางอย่าง
ใหญ่ขึ้นอีกหน่อย อาศัยหลักความจริงที่ว่าถ้าจะเป็นพระโสดาบัน
ต้องเห็นกายใจนี้โดยความเป็นของไม่เที่ยง ไม่น่ายึดมั่นถือมั่น เราก็
ค่อยๆ ฝึกดูความจริงวันละนิด เช่น เมือ่ นอนเหยียดกายยาวก่อน
หลับ ให้สมมุตวิ า่ นัน่ เป็นนาทีสดุ ท้ายของชีวติ พอจะตายจริงก็
ต้องทอดนอนอย่างนี้ และเตรียมเผชิญภาวะลมหายใจขาดสูญ
ไปจากกายเช่นนี้
การสมมุติเช่นนั้นถ้าทำครั้งสองครั้งจะเหมือนจินตนาการ
เล่น ไม่เกิดผลอะไร แต่ถา้ ทำสม่ำเสมอ ก็จะเป็นการซักซ้อมอารมณ์
ก่อนตายได้จริงๆ คือเมื่อมาถึงนาทีสุดท้ายของชีวิต จะเหมือนคุณ
คุ้นเคยและพร้อมเผชิญหน้ากับทุกสิ่งตามที่ได้ซักซ้อมไว้แล้ว
ธรรมดาลมหายใจมีทั้งเข้าออกและขาดหายอยู่ตลอดเวลา
๔๕

เวลาจะตายก็เพียงเข้าออกครั้งสุดท้ายแล้วไม่มีการเข้าอีกเลยชั่ว
นิรันดร์ ขอให้ถือความจริงนั้นแหละเป็นเครื่องพิจารณา ทุกคืนคุณ
ดูลมหายใจเตรียมตัวตายครั้งเดียวพอ คือมีสติลากลมหายใจเข้า
แล้วเห็นตามจริงว่าเราไม่ใช่เจ้าของลมหายใจเข้า เราบังคับให้มีแต่
ลมหายใจเข้าไม่ได้ เรารักษาลมหายใจเข้าไว้ตลอดไปไม่ได้
จากนั้นมีสติระบายลมหายใจออก แล้วเห็นตามจริงว่าเรา
ไม่ใช่เจ้าของลมหายใจออก เราบังคับให้มีแต่ลมหายใจออกไม่ได้
เรารักษาลมหายใจออกไว้ตลอดไปไม่ได้
เอาแค่นั้นพอแล้ว เห็นลมหายใจ เห็นความจริงของลมหาย
ใจ ทุกคืนขอเพียงชั่วขณะเดียวที่คุณเกิดความรู้สึกว่างจากตัวตน
ความว่างชนิดนัน้ จะขยายชัดขึน้ เรือ่ ยๆ เป็นอิสระจากความเกาะเกีย่ ว
มากขึ ้ น เรื ่ อ ยๆ กลายเป็ น เชื ้ อ เพลิ ง สำหรั บ ขั บ เคลื ่ อ นไปสู ่ ค วาม
ตายอย่างโสดาบันได้เต็มพิกัด หากคุณมีเวลาเหลืออีก ๑๐ ปีเพื่อ
เตรียมตัวตายด้วยวิธีดูลมหายใจคืนละหนึ่งครั้งก่อนนอน คุณจะ
สะสมความว่างจากตัวตนได้ ๓,๖๕๐ ครัง้ ซึง่ ก็ทรงพลังพอใช้แล้ว
ที่เป็นเช่นนี้ เพราะความว่างจากอัตตาในนาทีที่จิตกำลังจะ
เปลี่ยนภพนั้นมีผลสำคัญใหญ่หลวง
ภาวะก่อนตายจะเป็นตัวช่วยให้รู้สึกชัดอยู่แล้วว่าเดี๋ยวต้อง
ไปแน่ ไม่มีอะไรให้มือนี้กำได้อีก ความเด็ดเดี่ยวเฉพาะหน้าจึง
เกิดขึ้น เมื่อปราศจากความห่วงหน้าพะวงหลัง แถมไม่รู้สึกว่าลม
หายใจที่กำลังจะขาดจากกายเป็นสมบัติของเรา จิตก็มีสิทธิ์สงบ
รวมลงถึงฌานด้วยอาการปล่อยวางได้ในช่วงสั้นๆ ตรงนั้นแหละ
ที่ภาวะแบบโสดาบันจะปรากฏ คือคุณจะเห็นนิพพานอันปราศจาก
นิมิต ปราศจากรูปรอยใดๆ หมดจากภาวะรับรู้เช่นนั้นก็จะตระหนัก
ว่าประตูอบายปิดสนิทเด็ดขาดแล้ว มีแต่ความสว่างโพลงทั่วตลอด
แล้ว
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เงือ่ นไขของเกมกรรมมีอยูน่ ดิ เดียว เพือ่ จะเป็นโสดาบันได้นน้ั
ชาตินค้ี ณ
ุ ห้ามฆ่าพ่อแม่ ห้ามฆ่าพระอรหันต์ แล้วถ้าคุณเป็นพระก็หา้ ม
ทำให้สงฆ์ในวัดแตกกัน เพราะบาปหนักเหล่านีจ้ ะจำกัดสิทธิไ์ ม่ให้จติ
เข้าถึงความผนึกแน่นเป็นฌานก่อนตาย ซึ่งเท่ากับปิดกั้นไม่ให้มีทาง
เห็นนิพพานไปด้วย
มีชวี ติ ทีค่ ดิ ไม่ถงึ

๔๗

เริม่ ต้นออกเดินทาง...

“ชีวติ ของคนๆ หนึง่ ผูกอยูก่ บั ความคิดทัง้ หมดทีม่ อี ยู่
นั่นหมายความว่าถ้าความคิดเปลี่ยนแปลงไปทั้งยวง
การเกิดใหม่ก็เริ่มต้น”

บาง คนคิดว่าสิ่งที่เราไม่รู้อย่างที่สุดในชีวิตก็คือเรื่อง

เกีย่ วกับการตายของตัวเอง เพราะเป็นเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ ครัง้ เดียวแล้วยุติ
จะตายวันไหน ตายอย่างไร และตายในสถานทีแ่ บบใด วันนัน้ จะมีอยู่
เพียงวันเดียว เป็นประสบการณ์หนเดียว พูดง่ายๆ ว่าการตายคือ
การยุติ ไม่มีความจำเป็นใดๆ ต้องไปคำนึงถึงล่วงหน้าให้เสีย
เวลาเปล่า
แต่แท้จริงสิ่งที่เราไม่รู้ยังมีมากไปกว่านั้น ชนิดที่ทำให้ความ
ไม่รเู้ รือ่ งความตายกลายเป็นเรือ่ งจ้อยไปเลย นัน่ คือความจริงเกีย่ วกับ
ชีวิตหลังความตาย หากหลังความตายมีรูปแบบการมีชีวิตอยู่จริง
ก็นบั เป็นเรือ่ งน่าพะวงกว่าความตายมากนัก เพราะกระบวนการตาย
อาจเกิดขึ้นเพียงไม่กี่นาที แต่หลังจากนั้นเราจะต้องทนอยู่กับความ
จริงที่เหลืออีกนานเพียงใดไม่อาจทราบได้
หากมองด้วยความเชื่อว่าหลังความตายมีภพภูมิใหม่รอ
ต้อนรับเราอยู่ มุมมองเกี่ยวกับขณะแห่งความตายก็ต้องเปลี่ยนไป
อย่างสิ้นเชิง นั่นคือ การตายเป็นการสอบครั้งเดียวที่ไม่มีโอกาส
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แก้ตวั ใหม่อกี รอบ
ถ้ามองในแง่ที่ว่าทุกคนต้องเป็นผู้เสวยผลกรรมของตน ก็
แปลว่าเราทำอะไรลงไปเท่าไหร่ ก็คือลงทุนให้ตัวเองได้รับกำไรหรือ
ความขาดทุนเท่านั้น ต่อให้เราเสียสละเพื่อผลประโยชน์ของคนอื่น
ตลอดทั้งชีวิต ท้ายที่สุดก็ไม่ใช่ใครอื่น เราจะเป็นผู้เสวยรางวัลแห่ง
การเสียสละนั้นเอง และในทางตรงข้าม แม้เราจะรู้สึกเหมือนเอารัดเอาเปรียบผู้คน กอบโกยผลประโยชน์มาได้ทั้งชีวิต ท้ายที่สุดก็ไม่ใช่
ใครอื่น เราจะเป็นผู้เสวยโทษทัณฑ์จากการเป็นผู้เอารัดเอาเปรียบ
นั้นเอง
แต่การอยู่ในวังวนเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่รู้นี้ ทุกคนถูก
ทำให้ไม่รู้ว่ามีการเกิดตายกันหลายชาติ มีการเสวยกรรมที่ทำด้วย
โลภะ โทสะ โมหะ พวกเราเหมือนถูกหลอกกันตั้งแต่ลืมตาดูโลกว่า
ชีวติ นีม้ คี รัง้ เดียว เพราะฉะนัน้ อยากได้อะไรก็รบี ๆ โกยเสียจากชีวติ นี้
อย่ารีรอ อย่าเห็นใจใครอื่นมากกว่าตัวเอง
ความไม่รู้หาได้เกิดขึ้นจากการกลั่นแกล้งของใคร พวกเรา
เป็นของเราอย่างนีก้ นั เอง ถ้าหาก ‘รู้’ เสียอย่างเดียว เกมแห่งการเกิด
ตายจะไม่มีอยู่เลย หรือไม่เกมแห่งการเกิดตายก็จะมีแต่ฉากสนุก
ตืน่ เต้นเร้าใจ เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเฮฮาและรอยยิม้ สดชืน่ ทว่าเรือ่ ง
จริงไม่เป็นเช่นนั้น ความไม่รู้ว่ากรรมดีทำให้เป็นสุข กรรมชั่วทำให้
เป็นทุกข์ ส่งผลให้เราทำกรรมดีบา้ ง ทำกรรมชัว่ บ้าง เพียงเพือ่ ตอบโต้
สถานการณ์ทก่ี ำลังเกิดขึน้ เฉพาะหน้า เหมือนเด็กไร้เดียงสาทีอ่ าจเอา
ตะปูแหย่รูปลั๊กไฟได้ทุกเมื่อ โดยไม่ทราบว่ามหันตภัยชนิดใดรออยู่
ในนั้น
‘ภพภูมิ’ และทิศทางความเป็นไปได้ที่เรากำลังมุ่งไปตามที่
พระพุทธองค์ตรัส คือ เปรียบกับท่อนไม้ที่บุคคลโยนขึ้นบนอากาศ
บางคราวก็ตกลงทางโคน บางคราวก็ตกลงทางขวาง บางคราวก็ตกลง
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ทางปลาย ก็เหมือนสัตว์ทั้งหลายผู้มีความไม่รู้เป็นเครื่องกางกั้น มี
ความทะยานอยากเป็นเครื่องประกอบไว้ จึงท่องเที่ยวไปมาอยู่
บางคราวก็จากโลกนี้ไปสู่ปรโลก บางคราวก็จากปรโลกมาสู่โลกนี้
ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะว่า สังสารวัฏนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้อง
ปลายมิได้
‘สังสารวัฏ’ คือภพภูมติ า่ งๆ ทีเ่ ราเวียนเกิดเวียนตายกันตาม
พฤติกรรมของจิต เมือ่ ใดจิตยึดความดีเป็นทีต่ ง้ั ก็ได้ชอ่ื ว่าสร้างภพแห่ง
ความเจริญรุ่งเรืองไว้เป็นที่ไป เมื่อใดจิตยึดความชั่วเป็นที่ตั้ง ก็ได้ชื่อ
ว่าสร้างภพแห่งความเสื่อมทรามไว้เป็นที่หมาย แต่ละครั้งของการ
เปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิจะมีกรรมอันเป็นตัวแปรมากมาย ซัดเราไปใน
ทิศต่างๆ สูงบ้าง ต่ำบ้าง กลางบ้าง และจะไม่ยตุ ลิ งด้วยความบังเอิญ
ขึ้นฝั่งเองเลย
คำว่า ‘ไม่อาจกำหนดเบื้องต้นและเบื้องปลาย’ นั้นเป็นสิ่งที่
น่ากลัว เพราะหมายถึงไม่อาจนับว่าเราลอยคออยู่ในท่ามกลาง
มหาสมุทรแห่งความเกิดตายนี้มากี่แสน กี่ล้าน กี่อสงไขยครั้ง และ
จะต้องถูกซัดไปซัดมาอย่างไม่อาจพยากรณ์ชะตากรรมอีกกี่แสน
กีล่ า้ น กีอ่ สงไขยหน เพราะฉะนัน้ ทุตยิ บรรพจะไม่นำเสนอเพียงทีห่ มาย
ระยะสั้นเป็นภพภูมิต่างๆ แต่ยังจะแสดงที่หมายสุดท้ายตามคติพุทธ
คือฝั่งอันเป็นที่หยุดลอยคอกลางมหาสมุทรแห่งความเกิดตายนี้ด้วย
ความตายคืออะไร?
สำหรับคนทัว่ ไป ถ้าเชือ่ เสียอย่างเดียวว่าสมองคือเครือ่ งผลิต
ความรูส้ กึ นึกคิดและจิตวิญญาณ ก็ไม่ตอ้ งพูดต่อความยาวสาวความ
ยืดให้มากไปกว่านัน้ ความตายคือการยุตกิ ารทำงานของร่างกาย
และจิตใจ ประสบการณ์และการกระทำทัง้ มวลล้วนสาบสูญลง
ณ จุดเวลาแห่งมรณกรรมนัน้ เอง
แต่สำหรับพุทธศาสนิกชน หรือจำเพาะลงไปกว่านัน้ คือพุทธ
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ศาสนิกชนผู้มีสมาธิจิตผ่องแผ้ว มีศักยภาพในการน้อมจิตไปรู้เห็น
ขณะจุตแิ ละอุบตั ขิ องวิญญาณหลังกายหมดสภาพ ก็ยอ่ มเห็นเป็นอีก
อย่างว่า ความตายของคนเราคือการรวบรวมกรรมทั้งหมดใน
ชีวิตมาชั่งน้ำหนัก แล้วตัดสินว่าเอียงไปข้างใดระหว่างสูงขึ้น
หรือต่ำลงกว่าความเป็นมนุษย์
เมื่อคิดอย่างคนไม่แน่ใจ คิดอย่างคนไม่เคยมีประสบการณ์
ล้มหายตายจาก รวมทั้งรู้สึกว่าจะไม่มีทางได้รู้ล่วงหน้า ก็อาจยิ้มๆ
ปลอบกันว่าความตายจะเป็นอย่างไรก็ช่างเถิด วันนี้ยังมีชีวิตก็พอ
หรือไม่กอ็ าจสรุปรวบรัดว่าทำวันนีใ้ ห้ดที ส่ี ดุ แล้วพรุง่ นีถ้ า้ ต้องตายก็ให้
มันเป็นไปตามที่มันจะเป็น
นั่นคือคำสุดท้ายสำหรับคนทั่วไปจริงๆ ‘ทำดีที่สุด!’
ผูม้ คี วามรูเ้ ห็นกรรมวิบากและภพภูมดิ จุ ตาเห็นรูป ย่อมทราบ
ว่าจะทำได้ดีที่สุดนั้น ไม่อาจใช้สามัญสำนึกหรือความรู้สึกแบบคน
ธรรมดาเป็นไม้บรรทัดวัด แต่ต้องอาศัย ‘ความรู้’ ที่ได้จากความเห็น
แจ้งประจักษ์อนั เป็นสิง่ เหนือโลก และในบรรดาญาณของผูห้ ยัง่ รูด้ ว้ ย
กันทั้งหมด พระพุทธเจ้ารู้ดีกว่าใคร ไม่มีใครรู้ได้เสมอพระองค์
เนือ่ งจากพระองค์บรรลุถงึ ซึง่ ธรรมชาติบางประการทีเ่ รียกกันว่า ‘พระ
สัพพัญญุตญาณ’ อันหมายถึงปรีชาญาณหยัง่ รูส้ รรพสิง่ ไม่วา่ จะเป็น
อดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเล็กเท่าอะตอมหรือใหญ่
ขนาดเอกภพ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะอยู่ใกล้หรือไกล ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นของ
หยาบหรือของประณีต และไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นภพภูมิที่เกิดแต่
กรรมแบบไหน ผูส้ ำเร็จถึงซึง่ พระสัพพัญญุตญาณย่อมรูแ้ จ้งทัว่
ตลอดไม่มผี ดิ พลาดเลย
พระพุทธเจ้าตรัสจำแนกเกี่ยวกับภพภูมิ รวมทั้งความคาบ
เกี่ยวในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างเปลี่ยนภพภูมิไว้มาก โดยสรุปรวบ
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ยอดทีพ่ ระองค์ทา่ นตรัสเกีย่ วกับภาวะความตายได้แก่นยิ ามแห่งมรณะ
ก็มรณะเป็นไฉน? มรณะคือความเคลื่อน ภาวะของ
ความเคลือ่ น ความแตกทำลาย ความหายไป มฤตยู ความตาย
ความทำกาละ ความทำลายแห่งรูปนาม ความทอดทิง้ ซากศพไว้
ความขาดแห่งชีวิตจากหมู่สัตว์หนึ่งๆ
สรุปคือตามความรูแ้ จ้งเห็นจริงของผูม้ ญ
ี าณหยัง่ รูต้ ลอดสาย
ความตายไม่ใช่การยุติ ทว่าเป็นการเคลือ่ นจากความเป็นอย่าง
หนึ่งไปสู่ความเป็นอีกอย่างหนึ่ง เมื่อถึงจุดแห่งความสิ้นสภาพ
การเป็นสัตว์ชนิดหนึง่ ๆ โดยทอดทิง้ ซากเดิมไว้ในโลกนี้
ทิ้งซากศพไว้ แล้วผละไปเป็นสัตว์ในภพภูมิอื่นตามกรรม
แห่งตน...
คำว่า ‘สัตว์’ ในความหมายเชิงพุทธมิได้หมายถึงหมู หมา กา
ไก่ แต่ได้เหมารวมเอาสิง่ มีชวี ติ ทุกภพทุกภูมทิ ง้ั หมดไว้วา่ เป็น ‘สังสาร
สัตว์’ คือสัตว์ที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอย่างไม่รู้อีโหน่อีเหน่นี้
จะเป็นอินทร์ พรหม ยม ยักษ์ มนุษย์ หรือเปรตต่างๆ ก็ลว้ น
เป็นสังสารสัตว์ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น สำหรับหมู หมา กา ไก่ จะถือ
เป็นเหล่าสัตว์ในอบายภูมิ เรียกโดยเฉพาะว่าเป็น ‘เดรัจฉาน’
รูปแบบของความเป็นสัตว์ในภพภูมิหนึ่งจะสิ้นสุดลงด้วย
ความตาย แล้วย้ายไปสู่ความเป็นสัตว์อีกภพภูมิหนึ่ง พิจารณาจาก
ความจริงข้อนี้ แปลว่าระหว่างมีชีวิตเรามีเวลาประมาณหนึ่งเป็น
โอกาสให้ ‘สร้างภาพใหม่’ ก่อนจะเกิดการ ‘ล้างภาพเดิม’ ร่างกายของ
ทุกคนคือนาฬิกาชีวติ ทีส่ ง่ สัญญาณบอกเป็นระยะๆ ว่ามาถึงไหนแล้ว
ความตายคือจังหวะที่นาฬิกาชีวิตเดินไปจนสุดลาน แต่ละ
คนถูกไขลานไว้ต่างกันโดยกรรม
กล่าวคือบางรายต่อให้บำรุงดีขนาดไหน ใช้การแพทย์เข้า
ช่วยเพียงใด อย่างไรก็ตอ้ งไปในวัยเยาว์ ส่วนบางคนไม่คอ่ ยระวังเนือ้
๕๓

ระวังตัว มัวเมากับสิง่ เสพย์ตดิ ค่อนข้างมากด้วยซ้ำ กลับอยูไ่ ด้ถงึ ๘๐
ก็มาก
การส่งเสียงเตือนในช่วงเวลาสุดท้ายของนาฬิกาชีวิตก็
ไม่เหมือนกัน บางคนถูกเตือนอย่างหนักหน่วง รุนแรง และถี่บ่อย
กระทั่งเจ้าตัวรู้สึกออกมาจากข้างในได้ว่าไม่น่าจะเกินเมื่อนั่นเมื่อนี่
แต่บางคนก็ไม่มเี ค้าไม่มเี งา ไม่มกี ารเตือนแรงๆ แต่อย่างใด จูๆ่ ปุบปับ
ก็ส่งเสียงกริ๊งสุดท้ายขึ้นมาเฉยๆ โดยไม่ทันสั่งเสียกับครอบครัว
อันนี้ ก็สุดแท้แต่กรรมเก่ากรรมใหม่มาบวกกันแล้วต้องมีอันเป็นไป
ตามนั้น
ประสบการณ์ตายจริง
ในเมือ่ คนเราตายจริงได้ครัง้ เดียว นอกนัน้ เป็นข้อกังขาเกีย่ ว
กับสมอง หรือไม่กเ็ ป็นเพียงการถอดจิตด้วยพลังฌาน อย่างนีม้ แิ ปลว่า
คนเราไม่มีสิทธิ์ล่วงรู้ความจริงเกี่ยวกับประสบการณ์ขณะตายจริง
บ้างเลยหรือ? คำตอบคือมี! คือต้องเป็นผู้ที่ฝึกวิชา ‘รู้ตามจริง’ แบบ
พุทธ ศาสนามาอย่างโชกโชน คือเห็นกายเห็นจิตทีแ่ สดงการเกิดดับอยู่
ตลอดเวลานี้ให้ชัด กระทั่งมีความเป็นกลาง มีสมาธิตั้งมั่นผ่องแผ้ว
ปราศจากอคติ และเป็นอิสระจากการปรุงแต่งทางสมองใดๆ
จากนั้นย่อมสามารถโน้มน้อมไปกำหนดรู้ภาวะทางจิตของ
ผู้อื่น เปรียบเทียบเห็นได้ชัดว่าแท้จริงก็เหมือนของตน คือมีสภาวจิต
ใดๆ เกิดขึ้นด้วยเหตุ สภาวจิตนั้นๆ ย่อมต้องดับลงเป็นธรรมดาเมื่อ
กำลังส่งของเหตุสน้ิ สุด
ผูฝ้ กึ วิชา ‘รูต้ ามจริง’ ในพุทธศาสนาย่อมเห็นว่าทัง้ ตนเองและ
ใครๆ วนเวียนอยู่ในการเกิดสภาพจิตเพียงไม่กี่ชนิด เช่นจิตมีราคะ
แล้วแปรเป็นจิตไม่มีราคะ จิตมีโทสะแล้วแปรเป็นจิตไม่มีโทสะ จิตมี
ความหลงแล้วแปรเป็นจิตไม่มีความหลง จิตหดหูแ่ ล้วแปรเป็นจิตตื่น
เต็มสดใส จิตฟุง้ ซ่านแล้วแปรเป็นจิตสงบทีเ่ กิดสภาพจิตหนึง่ ๆ ก็เพราะ
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มีเหตุ เช่นจิตมีราคะก็เพราะโดนรูปหรือเสียงกระทบก่อน มีความตรึก
นึกถึงรูปหรือเสียงในทางที่น่ายินดี แต่พอรูปหรือเสียงหายไป หมด
อาการตรึกนึกถึงรูปหรือเสียงในทางน่ายินดี เช่นเพียงมีสติรวู้ า่ ราคะ
เกิดขึ้นในจิตและไม่ยินดีตรึกนึกในทางกามต่อ ราคะก็จะหาย
ไปเองเพราะหมดแรงส่งจากเหตุเก่า
นอกจากนั้นแล้ว ผู้ฝึกวิชา ‘รู้ตามจริง’ ในพุทธศาสนายัง
สามารถเห็นแจ้งว่าทั้งตนและทั้งใครต่อใคร ต่างก็มีสภาพของจิตอยู่
หลักๆ คือ ‘รูอ้ ะไรอย่างหนึง่ ’ กับพักอยูใ่ นอาการ ‘ไม่รอู้ ะไรเลย’ และ
ในอาการไม่รู้อะไรเลยนั้นก็ใช่ว่าจิตจะดับไปแต่อย่างใด ทว่าอยู่ใน
สภาพเตรียมพร้อมจะยกขึ้นสู่การรับรู้ใหม่เมื่อมีอะไรมากระตุ้น
ขอจำแนกความรู้ประการหลังนี้ให้ชัดเจน คือ
๑) ภาวะรับรู้ผัสสะกระทบได้ คือสภาพที่ปรากฏเมื่อตา
ประจวบรูป หูประจวบเสียง จมูกประจวบกลิ่น ลิ้นประจวบรส
กายประจวบสัมผัส และใจประจวบความนึกคิด แล้วเกิดสภาพรู้ชัด
เข้าไปในสิ่งกระทบนั้นๆ เช่นอยู่ๆ เรานึกได้ขึ้นมาว่าวันนี้ต้องไปหา
หมอตามนัด ตรงนัน้ คือมีความจำเข้ามากระทบจิตเราแล้ว เป็นผัสสะ
ภายในชนิดหนึ่งเกิดขึ้นแล้ว
๒) ภาวะทีจ่ ติ ไม่รบั รูผ้ สั สะใดๆ คือสภาพทีป่ รากฏหมดการ
รับรูจ้ ากรูป เสียง กลิน่ รส สัมผัส และความนึกคิดใดๆ เรียกเป็นศัพท์
เฉพาะว่า ‘ภวังคจิต’ ยกตัวอย่างง่ายที่สุดคือคนสลบเหมือดจากการ
โดนของแข็งกระทบศีรษะ หรือขณะทีเ่ รากำลังอยูใ่ นภาวะหดหูม่ นึ ซึม
จนไม่รู้สึกตัวแม้อยู่ที่ไหนและกำลังทำอะไร แต่แม้จะไม่รับรู้ผัสสะ
กระทบใดๆ ภวังคจิตก็ยงั ทำงานตามธรรมชาติของมันอยูต่ ลอด
เวลา
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ภาวะในแบบข้อ ๒ นี่แหละที่น่าสนใจ เพราะเกี่ยวข้องกับ
ความเป็นความตายโดยตรง
เมื่อผู้ฝึกวิชา ‘รู้ตามจริง’ ในพุทธศาสนาน้อมระลึกชาติอัน
เป็นอดีตของตน ซึ่งมีการเกิดตายมานับครั้งไม่ถ้วน ประกอบกับการ
อาศัยทิพยจักขุสอ่ งดูสตั ว์โลกทีก่ ำลังเกิดตายกันอย่างครึกโครมอยูท่ กุ
วินาที (ปัจจุบนั คือเกิดวินาทีละ ๔ และตายวินาทีละ ๒) ก็ยอ่ มทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประสบการณ์ใกล้ตายได้อย่างกว้างขวางพิสดาร
คือเห็นว่าจะกี่คนๆ ก็ตายและเกิดด้วยสภาพของภวังคจิตด้วยกัน
ทั้งสิ้น
พระพุทธเจ้าบัญญัติเรียกจิตขณะแรกสุดของการเกิดว่า
‘ปฐมวิญญาณ’ แต่สาวกในชั้นหลังเรียกว่า ‘ปฏิสนธิจิต’ ส่วนจิต
ขณะท้ายทีส่ ดุ ของชีวติ เรียกว่า ‘จุตจิ ติ ’
ดังที่กล่าวแล้วว่าภวังคจิตนั้น แม้ไม่รับรู้ ก็ยังมีการทำงาน
ฉะนั้นถึงเราจะไม่คิดอ่านกระทำการใดๆ ไม่ปรารถนาจะให้สิ่งใด
เกิดขึ้นในขณะแห่งปฏิสนธิจิตและจุติจิต ก็จะต้องมีบางสิ่งดำเนินไป
อยู่ตลอดเวลาตามกลไกธรรมชาติวันยังค่ำ จะมาบอกว่าฉันไม่เชื่อ
เรือ่ งการเกิดใหม่ จึงไม่ตอ้ งไปเกิดใหม่ อย่างนีจ้ ตุ จิ ติ เขาไม่รบั รู้ ไม่ยก
ประโยชน์ให้ตามความเชื่อนั้นๆ เลย
ถามว่าจุตจิ ติ ทำงานตามการกระตุน้ ของอะไร? ต้องตอบว่า
ก่อนหน้านั้นจะเกิดนิมิตหมายอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น ได้แก่
๑) การทบทวนกรรม คือการที่จิตหวนระลึกได้ว่าเคยทำ
อะไรไว้บ้าง โดยเฉพาะที่หมั่นทำเป็นประจำจนเคยชิน ทำให้จิตเกิด
ความเศร้าโศกกับบาปกรรม หรือทำให้จิตเกิดโสมนัสกับบุญกุศล
ภาวะการทบทวนกรรมนั้นเกิดขึ้นทางใจอย่างเดียวเท่านั้น
ไม่เห็นด้วยตา ไม่ได้ยนิ ด้วยหู และไม่สมั ผัสด้วยประสาทหยาบอืน่ ๆ
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มักมีขอ้ กังขาว่าคนตายบางคนทำไมยังวนเวียนอยูก่ บั ทีเ่ ดิม
หรือมาหาญาติที่บ้าน หรือสิงสถิตอยู่ตามที่ที่เคยคุ้นสมัยยังเป็นคน
ความจริงวิญญาณเหล่านีก้ อ็ ยูใ่ นภพๆ หนึง่ แต่กอ่ นตายนัน้ จิตหน่วง
เอาความกังวล หน่วงเอาความผูกพันกับบุคคลไว้เป็นเรือนตาย เข้า
ข่ายนิมิตหมายการทบทวนกรรมนี่เอง
พอจุติจิตปรากฏ เขาจะรู้สึกเหมือนทุกอย่างวูบหายไป
ชั่วขณะ แล้วเกิดจิตในภพใหม่ที่ยึดสภาพของความเป็นคนเดิมไว้
คือมีความทรงจำ มีความผูกพัน มีความปรารถนาจะทำอะไรแบบ
เดิมๆ อยูอ่ กี
๒) กรรมนิมติ ได้แก่เครือ่ งหมายหรืออุปกรณ์ในการกระทำ
กรรม เช่นถ้าเคยฆ่าสัตว์มามากๆ ก็อาจเห็นสัตว์กรูมาทวงชีวติ หรือ
อาจเห็นปืนผาหน้าไม้ที่เคยใช้สังหารสัตว์ก็ได้ กรรมนิมิตนี้อาจมาให้
เห็นทางตา หู จมูก ลิน้ กาย หรือใจก็ได้ โดยมากจะเกิดทางตา ทางหู
และทางใจ ส่วนน้อยจะเกิดขึ้นที่อื่น
เช่น บางคนเคยยัดเยียดอาหารขมๆ ให้พ่อแม่ในช่วงที่พ่อ
แม่ช่วยตัวเองไม่ได้ ทั้งที่สามารถหาอาหารได้ดีกว่านั้น แต่มีเจตนา
ประหยัด หรือให้อย่างเสียไม่ได้ ให้อย่างคิดว่าเมือ่ ไหร่จะตายพ้นๆ ไป
เสียที อย่างนี้อาจมีรสขมจัดที่สุดแสนจะกล้ำกลืนเกิดขึ้นที่ลิ้นได้
เหมือนกัน (แต่ถ้ายากจนจริงๆ ซื้ออาหารไม่ค่อยดี ก็ถือว่าทำดีที่สุด
แล้วตามฐานะ อย่างนีไ้ ม่เป็นบาป แต่เป็นบุญ)
๓) คตินิมิต ได้แก่เครื่องหมายหรือสภาพแวดล้อมของคติ
หรือภพที่จะไปเกิด ถ้าเป็นคตินิมิตที่จะนำไปสู่สุคติ ก็จะปรากฏเป็น
ปราสาทราชวัง วิมานสถาน หรือความสว่างแห่งท้องฟ้าที่นุ่มนวล
ลออตา มีแต่ความเย็นรืน่ น่าพิศวงอย่างประหลาดล้ำ สำหรับคตินมิ ติ
นีเ้ กิดขึน้ ได้ทง้ั ทางตา หู จมูก ลิน้ กาย และใจ
หมายความว่าทั้งลืมตาอยู่ก็อาจเห็นยมทูตมายืนอยู่ข้างๆ
๕๗

ญาติ อันนีไ้ ม่ได้เป็นการตาฝาด แต่เป็นการปรุงแต่งของจิตใกล้วาระ
สุดท้ายที่ทำให้เห็นไปตามอำนาจกรรมบันดาล
สำหรับพวกใกล้ตายทีเ่ ห็นคตินมิ ติ นัน้ ตัวของนิมติ จะปรากฏ
เสมือนแม่เหล็กทีม่ พี ลังดึงดูด และจิตจะหนีแรงดึงดูดนัน้ ไปไหนไม่ได้
เช่นถ้าตาเห็นไก่ หูได้ยนิ เสียงไก่ขนั หรือเกิดนิมติ รูปไก่ขน้ึ ทางใจ ก็จะ
ต้องไปเกิดเป็นไก่ตามนัน้ พูดง่ายๆ ว่าเห็นอะไรก็เคลือ่ นเข้าไปสูค่ วาม
เป็นเช่นนั้นโดยไม่มีสิ่งใดมาคั่นขวางได้
ความจริงประการหนึ่งของคนที่ชีวิตใกล้ดับคือจะมีการ
ทบทวนอดีตที่ผ่านมาเป็นฉากๆ อย่างรวดเร็วน่าอัศจรรย์ ขอให้
ทราบว่าในขัน้ ของการทบทวนนัน้ มิใช่นมิ ติ หมายอันจะเป็นทีไ่ ป นิมติ
หมายอันจะเป็นที่ไปนั้นเกิดขึ้นเพียงหนึ่งเดียว เป็นแรงดึงดูดจิตให้
มุ่งไปตามทิศนั้นๆ
อาจมีข้อสงสัยว่าอะไรเป็นตัวสร้างนิมิตหมายขึ้นมา พระ
สาวกผูป้ ฏิบตั ชิ อบก็ตอบว่า ‘กรรม’ นัน่ แหละเป็นผูต้ ดั สินว่าเราจะได้
เจอกับนิมิตหมายแบบไหน เรียงตามลำดับความหนักเบาดังนี้
๑) ครุกรรม
ครุแปลว่าหนัก ฉะนัน้ ครุกรรมจึงหมายถึงกรรมหนัก ชนิดทำ
ครั้งเดียวก็ให้ผลแน่นอนเป็นสุคติหรือทุคติ ต่อให้ทำกรรมในขั้วตรง
ข้ามอื่นมากมายสักเพียงใดก็ไม่อาจยับยั้งการให้ผลที่แน่นอนของ
กรรมซึง่ ทำเพียงครัง้ เดียวนัน้ ได้
สำหรับกรรมฝ่ายจะส่งไปสู่ทุคติแน่นอนนั้น คือทำสิ่งที่พระ
พุทธเจ้าบัญญัตเิ รียกว่าเป็น‘อนันตริยกรรม’ ได้แก่ ฆ่ามารดา ฆ่าบิดา
ฆ่าพระอรหันต์ ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงยังพระโลหิตให้ห้อขึ้น และ
ยังสงฆ์ให้แตกจากกัน
ส่วนกรรมฝ่ายที่จะส่งไปสู่สุคติแน่นอนนั้น คือทำสิ่งที่พระ
พุทธเจ้าบัญญัติเรียกว่าเป็น ‘กรรมไม่ดำไม่ขาว’ จนกระทั่งสำเร็จ
๕๘

มรรคผล เป็นพระโสดาบันบุคคลขึน้ ไป หากทำกรรมนีส้ ำเร็จเพียงครัง้
เดียว เป็นอันว่ามีสุคติเป็นที่ไปอย่างแน่นอน
นอกจากนี้ หากทำกรรมทีเ่ ป็นมหัคคตกุศล คือบำเพ็ญเพียร
ภาวนาจนได้ฌาน และฌานนั้นยังไม่เสื่อม สามารถเข้าออกได้เป็น
ปกติ ก่อนตายมีกำลังใจหนักแน่นพอจะเข้าถึงฌานขั้นใดขั้นหนึ่ง
ก็จะเป็นผู้แน่นอนในการไปสู่สุคติก่อนเช่นกัน แม้ว่าอดีตจะเคยก่อ
บาปก่อกรรมไว้มากมายเพียงใด เมื่อใกล้ตายจะเห็นนิมิตหมายใน
ทางดีปรากฏอย่างแน่นอน
สำหรับผู้ทำอนันตริยกรรมเอาไว้ จะไม่มีทางบรรลุมรรคผล
และไม่มที างทำสมาธิได้ถงึ ฌานเลยจนตาย เนือ่ งจากอนันตริยกรรม
มีความหนักหน่วงมาก ถ่วงจิตไว้ไม่ให้รอดจากวิถนี รกได้ดว้ ยหนทาง
ใดๆ เมื่อใกล้ตายจะเห็นนิมิตหมายในทางร้ายปรากฏอย่างแน่นอน
๒) อาสันนกรรม
คือกรรมที่ทำเมื่อเวลาใกล้ตาย โดยมากจะหมายถึงกรรม
ทางความคิด ทำให้จติ เกิดพะวง หรือยังให้จติ บังเกิดปีติ
บางคนทำความดีมาจนชั่วชีวิต แต่ก่อนตายไม่นานเกิด
ความวิตกกังวลถึงกรรมชั่วบางอย่างที่เคยทำไว้แค่หนสองหน จิตจึง
เกิดความระส่ำระสาย หาความสุขสงบไม่ได้ หรือบางคนมีปกติไม่
เบียดเบียนใคร แต่เกิดเคราะห์หามยามร้ายต้องไปต่อสู้กับโจร แทง
โจรตาย ทว่าก็โดนโจรแทงตายด้วย อย่างนี้จิตจะยึดเหนี่ยวกรรมอื่น
ยาก มีแต่พุ่งไปจับกรรมที่เพิ่งทำสดๆ ร้อนๆ ท่าเดียว เมื่อใกล้ตาย
จึงเห็นนิมิตหมายในทางร้ายปรากฏก่อน
ส่วนบางคนทำชั่วมาตลอดชีวิต หรือไม่ก็ทำบุญไว้น้อยกว่า
ทำบาป ทว่าก่อนตายไม่นานมีคนอ่านหนังสือธรรมะให้ฟัง จิตเกิด
ความเลื่อมใส ยึดพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นที่พึ่งได้ทัน หรือ
กำลังตั้งใจเดินเอาของไปถวายพระภิกษุสงฆ์แล้วเป็นลมตาย อย่าง
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นี้จิตก็เหนี่ยวเอากรรมดีที่ทำล่าสุดไว้เป็นเรือน เมื่อใกล้ตายจึงเห็น
นิมิตหมายในทางดีปรากฏก่อน
๓) อาจิณณกรรม
คือกรรมที่ทำเป็นประจำในระหว่างมีชีวิต อาจมีคำถามว่า
แต่ละคนมีกรรมที่ทำเป็นประจำอยู่เยอะแยะ
แล้วจะทราบได้อย่างไรว่ากรรมประจำอันใดจะให้ผลในขั้น
สุดท้าย? ต้องตอบว่าถ้าอาจิณณกรรมฝ่ายกุศลมีนำ้ หนักมากกว่าอาจิณณกรรมฝ่ายอกุศล เมือ่ ใกล้ตายจะเห็นนิมติ หมายในทางดีปรากฏ
ก่อนและในบรรดาอาจิณณกรรมฝ่ายกุศลด้วยกัน กุศลกรรมที่ทำไว้
บ่อยทีส่ ดุ หรือมีตวั แปรให้สกุ สว่างสูงสุด จะเป็นผูบ้ นั ดาลนิมติ หมาย
เมื่อใกล้ตายก่อน
เรื่องน้ำหนักกรรมนี้อย่าไปคิดให้เสียเวลา คนธรรมดาไม่มี
ทางรู้ได้ ต่อเมื่อเป็นผู้ฝึกวิชา ‘รู้ตามจริง’ ของพระพุทธเจ้าจนกระทั่ง
เกิดสมาธิผ่องแผ้ว ย่อมน้อมไปรู้ได้เอง เหมือนคนตาดีสามารถเห็น
ได้ว่าแสงจากกระบอกไฟฉายใดส่องสว่างนำทางได้ชัดกว่ากัน
อาจิณณกรรมน่าสนใจกว่าครุกรรมและอาสันนกรรม เพราะ
มีโอกาสให้ผลมากที่สุด เป็นแรงบันดาลให้เกิดนิมิตหมายสุดท้ายได้
มากที่สุด ทุกคนต้องมีอาจิณณกรรมหลายๆ อย่างแน่นอน ในขณะ
ที่คนทั่วไปไม่ค่อยทำครุกรรมกัน และไม่ค่อยมีอาสันนกรรมที่กำลัง
แรงพอจะให้ผลขณะถูกเด็ดชีพ
ยกตัวอย่างเช่นคนที่ทำกรรมดีมาทั้งชีวิต แต่กรรมเก่าบาง
อย่างมาตัดรอนชีวิตให้สั้นลงด้วยอุบัติเหตุอันสุดวิสัยที่จะป้องกัน
แบบที่เรียกกันว่า ‘ตายโหง’ กะทันหันนั้น ดูสภาพศพเผินๆ แล้วน่า
สยดสยอง ตามสามัญสำนึกของคนทัว่ ไปย่อมรูส้ กึ ว่าถ้าตายร้ายย่อม
ไปร้าย แต่ความจริงก็คือวิบากกรรมไม่ได้ดูวิธีตายของเราเหมือน
ตามนุษย์ แต่ดูแบบชั่งน้ำหนักว่าที่ทำๆ มาทั้งชีวิตนั้นน้ำหนักเทไป
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ทางใด หากเทไปทางดีแล้วล่ะก็ จะมีการประชุมกันก่อนิมติ หมายอัน
เป็นมงคลอย่างแน่นอน สภาพหลังทิ้งซากไปแล้วอาจขัดแย้งกับตัว
ซากศพแบบพลิกหลังมือเป็นหน้ามือกะทันหันเลยทีเดียว!
๔) กตัตตากรรม
คือกรรมที่ทำโดยไม่ได้เจตนาให้เป็นไปอย่างนั้น หรืออีกนัย
หนึ่งคือไม่เต็มใจจะทำ ลักษณะของจิตจะไม่เป็นกุศลหรืออกุศล
ชัดเจน อย่างเช่นลูกถูกพ่อบังคับไปใส่บาตรพระ โดยทีล่ กู ไม่ได้มคี วาม
เลื่อมใสอยู่ด้วยตนเอง และถ้าพ่อไม่ใช้ก็จะไม่ทำเลย เป็นต้น อย่าง
นี้แม้จัดเป็นกรรมก็มีน้ำหนักน้อยแทบจะเท่าน้ำมันฉาบกระทะที่ใช้
ปรุงอาหารไม่ได้
เนื่องจากกรรมทุกชนิดมีเจตนาเป็นประธาน หากเจตนา
ของเด็กเป็นไปเพือ่ สักแต่ทำตามพ่อสัง่ ใจแทบไม่ยนิ ดียนิ ร้ายเอาเลย
ก็คล้ายให้พ่อยืมแขนขาตนมาใส่บาตร โดยที่ใจตัวเองไปอยู่เสียที่อื่น
กรรมทีใ่ ส่บาตรจะให้ผลเพียงเล็กน้อยเท่านัน้ (ในทางตรงข้าม ถึงโดน
ใช้ให้ใส่บาตร แต่มคี วามเลือ่ มใสในบุญ มีกำลังใจยิง่ กว่าคนสัง่ ผลก็
หนักแน่นยิ่งกว่าคนสั่งได้
ขอให้ทราบว่ากตัตตากรรมอยู่ที่น้ำหนักเจตนาที่อ่อน มิใช่
กรรมประเภททำเพราะคนอื่นสั่ง) เป็นไปได้น้อยกว่าหนึ่งในพันหนึ่ง
ในหมื่นราย ที่กตัตตากรรมจะมาชิงให้ผลก่อนอาสันนกรรมและ
อาจิณณกรรม (ถ้ามีครุกรรมก็ไม่ต้องพูดถึง เพราะจะไม่มีกรรมใด
ตัดหน้าไปได้อยู่แล้ว) ส่วนใหญ่ถ้าทำแค่ครั้งสองครั้งจะไม่มีทางมา
เข้ารอบชิงชัยได้เลย กตัตตากรรมจะมาเป็นตัวก่อนิมิตหมายเมื่อ
ใกล้ตายได้
ก็เพราะเราทำกตัตตากรรมนัน้ บ่อยๆ หรือไม่กเ็ พราะบุคคลซึง่
ถูกกระทำเป็นผู้ทรงคุณใหญ่ จนกลายเป็นกรรมที่มีกำลังมากกว่า
กรรมปกติ
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ยกตัวอย่างเดิม สมมุติว่าเด็กที่มาใส่บาตรเป็นลูกบ้านป่า
ทัง้ ชีวติ วนเวียนอยูก่ บั การเลีย้ งสัตว์ ผ่าฟืน หุงข้าว ใจไม่คอ่ ยคิดอะไร
มากไปกว่ า เลี ้ ย งตั ว เอาให้ ร อดวั น ต่ อ วั น แต่ เ ผอิ ญ มี พ ระธุ ด งค์
บิณฑบาตผ่านบ้านเป็นระยะ แล้วก็ถกู พ่อแม่สง่ั ให้ใส่บาตรหลายหน
หากพระธุดงค์นั้นเป็นผู้ทรงคุณ ก็แปลว่าเด็กสั่งสมบุญใหญ่ไว้โดย
ไม่รู้ตัว ทำนองเดียวกับคนตาบอดไม่รู้ตัวว่าหยิบเหรียญทองใส่
กระเป๋า นึกว่าเป็นเหรียญบาทธรรมดา พอถึงเวลาต้องควักออกมา
ถ้าโชคดีเจอคนมีใจเป็นธรรม (ซึง่ หาได้ยาก) บอกตามจริงว่านัน่ ไม่ใช่
เหรียญบาท แต่เป็นเหรียญทอง คนตาบอดก็อาจร่ำรวยทันทีแบบ
ไม่ต้องลงทุน
เมื่อนิมิตหมายปรากฏแล้ว มีวาระสุดท้ายอันเป็นภวังคจิต
เคลื ่ อ นจากภพเดิ ม แล้ ว มี ว าระแรกสุ ด อั น เป็ น ภวั ง คจิ ต อุ บ ั ต ิ ใ น
ภพใหม่แล้ว จะไม่มใี คร ‘กลับเข้าร่างเดิม’ ได้อกี เลย หากใครบอกว่า
ตายแล้วแต่ยังหวนกลับมาพูดจาและเดินเหินได้ใหม่ ก็แปลว่าเขา
ยังไม่ไปเกิดใหม่จริง แม้ร่างกายจะยุติการทำงานและถูกวินิจฉัยโดย
แพทย์ว่าตายแล้วก็ตาม เขายังไม่ถึงซึ่งภาวะแห่งมรณะตามนิยาม
ของพระพุทธองค์เต็มร้อยเลย
ประสบการณ์เฉียดตายของหลายต่อหลายคนจึงเป็นเพียง
นิมติ หมายอย่างหนึง่ ไม่เชิงว่าเป็นของเก๊ลว้ นๆ เพียงแต่เอามายึดมัน่
ถือมั่นเป็นคำบอกเล่าของ ‘ผู้ผ่านความตายมาแล้ว’ ไม่ได้ อาทิเช่น
ผู้ที่กล่าวถึงภาวะการตายแต่ในแง่ดี เพียงเพราะไปสัมผัสมิติสุขสงบ
ดื่มด่ำล้ำลึกมานั้น ถือว่าเป็นการแจ้งข่าวที่ผิดพลาดกับชาวโลก
และอาจทำให้บางคนหลงคิดไปว่าตายแล้ววิญญาณจะอยู่ในเขต
สันติสุขถ่ายเดียว เลยพานเกิดความคิดฆ่าตัวตายหนีโลกไปเสีย
ก่อนวัยอันควร

๖๒

การดับขันธ์ของพระอรหันต์
บุ ค คลผู ้ ห มดกิ เ ลสหรื อ ที ่ ท างพุ ท ธศาสนาเรี ย กกั น ว่ า
‘พระอรหันต์’ นัน้ หมดจากความหลงสำคัญผิด เช่นเห็นสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ ง
ว่าเที่ยง เห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตน จึงสิ้นความทะยานอยาก
เข้าไปยึดทะยานเข้าไปติดใจในภพน้อยภพใหญ่ทั้งปวง
เมือ่ หมดความทะยานเข้าไปยึด หมดความหลงเห็นว่าภาวะ
อย่างนัน้ ดี ภาวะอย่างนีน้ า่ อภิรมย์ จิตก็สะอาดบริสทุ ธิป์ ราศจากการ
ก่อร่างสร้างภพ ปลอดโปร่งออกมาจากแก่นกลางภายในอย่างแท้จริง
สมดังทีพ่ ระพุทธองค์ทรงตรัสว่าถ้าภิกษุสำเร็จวิชา ‘รูต้ ามจริง’ ขัน้ สูง
สุดแล้ว พระพุทธองค์ตรัสเปรียบไว้เหมือนตาลยอดด้วนที่ไม่อาจ
งอก เงยได้อกี คือทำลายกิเลสทัง้ ปวงอันเป็นเหตุให้เกิดภพใหม่ หรือ
อีกนัยหนึง่ คือ ทำลายเครือ่ งเศร้าหมองอันเป็นเหตุนำไปสูท่ กุ ข์ทง้ั ปวง
ลงสิน้ เชิงเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
ขณะสุดท้ายของชีวติ ของผูบ้ ริสทุ ธิจ์ ากกิเลสนัน้ จะไม่มนี มิ ติ
หมายใดๆ ปรากฏขึ้นทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเข้าฌานหรือไม่เข้าฌานก็ตาม
ที และเมื่อเกิดจุติจิต ก็จะไม่เหลือร่องรอยการสืบต่อองค์แห่งความ
ทุกข์ใดๆ อีก คือจะไม่มีการอุบัติ ไม่มีการไปปฏิสนธิในภพใดๆ ไม่
เข้าเป็นพวกของหมู่สัตว์ใดๆ ตลอดทั่วทั้งไตรภูมิ
เสียดาย...คนตายไม่ได้อา่ น
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สิน้ สุดการเดินทาง...
การดับขันธปรินพ
ิ พาน

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บัดนี้เราขอเตือนพวกเธอว่า
สังขารมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา
พวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด”

ดัง ทีก่ ล่าวมาแล้วว่านิยามของมรณะคือ ‘ความเคลือ่ น

จากภาวะสัตว์อย่างหนึ่งไปสู่ภาวะสัตว์อีกอย่างหนึ่ง’
ที่ตรงนี้จะแสดงให้เห็นว่ายังมีสภาพที่ดูเผินๆ เหมือนความ
ตายทั่วไป แต่ที่แท้แล้วเป็นการ ‘ยุติความเคลื่อน’ ไม่มีการสร้างภพ
ใหม่สบื ต่อจากภพเดิมอีก ภาวะดังกล่าวเรียกว่า ‘การดับขันธ์’ ของผู้
บริสุทธิ์จากกิเลสในพุทธศาสนา
สำหรับคำว่า ‘ขันธ์’ นั้นขอให้คิดง่ายๆ ว่ากายใจนี่แหละ
แต่พระพุทธเจ้าท่านไม่เรียกกายใจอย่างคนทั่วไป ทั้งนี้ก็เพราะท่าน
เห็นความจริงที่ลึกซึ้งไปกว่านั้น ความจริงคือ ‘ตัวเรา’ ไม่มี มีแต่การ
ประชุมกันขององค์ประกอบฝ่ายรูปและฝ่ายนาม ทั้งรูปและนามเป็น
ต่างหากจากกัน คือสรุปง่ายๆ ว่าสมองไม่ใช่แหล่งกำเนิดความรู้สึก
นึกคิดและจิตใจ ขณะเดียวกันจิตเราไม่อาจขาดสมองเป็นเครื่องมือ
ในการนึกคิดและจดจำ
แท้จริงกายใจเป็นธรรมชาติทเ่ี กิดดับอย่างมีเหตุมผี ล เหตุคอื
ใช้กายใจในปัจจุบนั ก่อกรรมดีรา้ ยเอาไว้ ผลคือจะมีกายใจในอนาคต
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ทีห่ ยาบหรือประณีตปรากฏขึน้ อย่างเหมาะสมกับกรรมเก่า ฉะนัน้ ทุก
อย่างจึงเป็นของชั่วคราว กายไม่เที่ยง เปลี่ยนจากเด็กเป็นแก่ในชั่ว
เวลาไม่กส่ี บิ ปี จิตก็ไม่เทีย่ ง ไม่ใช่ดวงอมตะทีล่ อ่ งลอยไปเรือ่ ย เปลีย่ น
สภาพจากกุศลเป็นอกุศลบ้าง เปลี่ยนสภาพจากรู้สิ่งหนึ่งไปรู้อีกสิ่ง
หนึง่ บ้างตลอดวันตลอดคืน
พูดอีกแบบหนึง่ คือความจริงแล้วมีการดับของขันธ์อยูต่ ลอด
เวลา ไม่ตอ้ งไปทำให้มนั ดับมันก็ดบั ไปเรือ่ ยๆ โดยไม่มวี นั หยุดราชการ
แต่การ ‘ดับขันธปรินพิ พาน’ นัน้ หมายความว่าเมือ่ ดับครัง้ สุดท้ายแล้ว
ไม่มกี ารเคลือ่ น ไม่มกี ารสืบต่อภพ ไม่มกี ารสืบต่อกรรมวิบากใดๆ อีก
พูดโดยย่นย่อคือไม่ต้องเสวยทุกข์ด้วยอาการใดๆ อีกเลยชั่วนิรันดร์
เพราะดับสนิทแล้ว ปราศจากภัยแล้ว ถึงนิพพานอันเป็นฝั่งแห่งการ
หยุดสนิทถาวรแล้ว
สรุปว่าถ้า ‘ตายธรรมดา’ ก็คอื ต้องไปเกิดใหม่เพือ่ อยูใ่ นวังวน
กิเลส เวียนว่ายอยูใ่ นมหาสมุทรกรรมวิบาก สุม่ ดีสมุ่ ร้ายไม่แน่ไม่นอน
ต่อไปเรื่อยๆ ไร้ที่สิ้นสุด แต่ถ้า ‘ดับขันธปรินิพพาน’ ล่ะก็ไม่ต้องเกิด
ใหม่อีกแล้ว ลมหายใจดับ ไออุ่นดับ จิตดับไม่เหลือร่องรอยเหมือน
เปลวไฟที่ดับแล้วไม่เหลือเชื้อให้ต่อเปลวใหม่ในที่ไหนๆ อีก
ผูท้ จ่ี ะตายแบบดับขันธปรินพิ พานได้ตอ้ งบริสทุ ธิห์ มดจดจาก
กิเลสเสียก่อน เพราะเงื่อนของการเกิดใหม่ก็คือกิเลสนั่นเอง รื้อถอน
กิเลสเสียได้ ลอยบุญลอยบาปเสียได้ ก็บริสทุ ธิป์ ราศจากการข้องแวะ
กับภพชาติดรี า้ ยทัง้ ปวง
เมือ่ บุคคลสามารถบริสทุ ธิจ์ ากกิเลส แม้ลว่ งเข้าวัยชราทีก่ าย
เริม่ ช้าลงเหมือนไม้ใกล้ฝง่ั ก็ตาม เขาย่อมมีความสุขทางใจอย่างถาวร
แม้เกิดความทุกข์เพราะสังขารเปลีย้ เพลียเพียงใด ใจก็จะไม่เป็นทุกข์
เพราะการกำเริบของกิเลสใดๆ เลย
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พุทธลีลาในการดับขันธปรินิพพานนั้นงดงามยิ่ง ในสายตา
ชาวโลกคือการเสด็จบรรทมหลับเป็นครั้งสุดท้ายของพระศาสดา แต่
ในสายตาของผูม้ ที พิ ยจักขุยอ่ มทราบชัดว่าไม่ใช่เช่นนัน้ เลย ดังทีภ่ กิ ษุ
นาม ‘อนุรทุ ธะ’ เป็นผูเ้ ห็นและระบุขณะแห่งจิตต่างๆ ของพระพุทธองค์
เมื่อเสด็จดับขันธปรินิพพานได้อย่างละเอียด
ขอเล่าวาระแห่งการ ‘ตายครั้งสุดท้าย’ ของสมเด็จพระผู้มี
พระภาคโดยสังเขป พระพุทธองค์ทา่ นดำรงสติมน่ั อยูต่ ลอดเวลา เห็น
ได้จากการที่ทรงตรัสสั่งเสียไว้มากมาย เอาเพียงพระวจนะสุดท้าย
ก็ทรงความหมายทีส่ ะท้อนถึงสติสมั ปชัญญะอันบริบรู ณ์แห่งพระบรม
ครูได้ชัดเจนยิ่งแล้ว
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เราขอเตือนพวกเธอว่าสังขาร
ทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา พวกเธอจงยังความไม่
ประมาทให้ถงึ พร้อมเถิด
ในจังหวะทีจ่ ะละโลกนีไ้ ป พระองค์ยงั ถือเป็นโอกาสประทาน
พระปัจฉิมโอวาทเพื่อสะกิดใจผู้อยู่ใกล้ชิดเหตุการณ์สำคัญได้บังเกิด
ความสลดสังเวชในความมีความเป็น และเร่งเร้าให้พระผู้ยังมีกิจที่
ต้องทำให้รีบทำจนกว่ากิจจะจบ
ถัดจากวจนะสุดท้ายแล้ว พระผูม้ พี ระภาคทรงเข้าฌานชนิด
ต่างๆ ซึง่ มีปตี สิ ขุ ชัน้ สูงบ้าง มีสติอย่างใหญ่ทรงความเป็นอุเบกขาบ้าง
มี ค วามกำหนดหมายในอากาศว่ า งเป็ น อนั น ต์ เ ท่ า จั ก รวาลบ้ า ง
ตลอดไปจนกระทั่งเข้าถึงจิตอันสงบระงับจากการปรุงแต่งอย่าง
ราบคาบบ้าง
ในการเข้าฌานลึกๆ นั้น ลมหายใจจะขาดห้วงไปชั่วคราว
ถ้าคนที่ปราศจากความชำนาญในทิพยจักขุเห็นเข้าก็ต้องนึกว่าท่าน
ละขันธ์ไปแล้ว ดังเช่นทีพ่ ระภิกษุนาม ‘อานนท์’ ถามพระอนุรทุ ธะใน
ขณะหนึ่งว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จปรินิพพานแล้วหรือ?
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ท่านพระอนุรทุ ธะได้ตอบว่ายัง แต่พระองค์ทรงเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธ
อยู่
เมื่อพระพุทธองค์ออกจากฌานขั้นสูงสุด ก็ได้ทรงถอยกลับ
มาสู่ฌานขั้นต่ำลงเรื่อยๆ ตามลำดับ จากนั้นไล่ลำดับฌานขึ้นไปอีก
ครั้ง แต่ไม่ถึงขั้นสูงสุด พอถึงฌานขั้นที่ทรงสติอย่างใหญ่เป็นมหา
อุเบกขาแล้วถอนออกจากฌานนั้นก็ไม่เข้าฌานใดๆ ต่อ แต่ได้เสด็จ
ปรินิพพานในบัดนั้นเอง
กล่าวมาทัง้ หมดก็เพือ่ ให้เห็นว่ายังมีการตายอีกแบบหนึง่ ทีส่ งู
ส่งยิง่ และมีขอ้ สังเกตบางประการให้พจิ ารณาดังนี้
๑) ผูบ้ ริสทุ ธิจ์ ากกิเลสย่อมมีสติบริบรู ณ์แม้ในขณะแห่งความ
ตาย
๒) ผูบ้ ริสทุ ธิจ์ ากกิเลสย่อมสามารถรูเ้ วลาตายของพวกท่าน
๓) หากท่านเป็นผูเ้ จริญสมาธิได้ถงึ ฌานขัน้ สูงสุด ก็ยอ่ มยัง
ประโยชน์กับโลกเป็นครั้งสุดท้ายด้วย
การดับขันธปรินิพพานด้วยลีลาอันเป็นมหามงคล เป็นที่
บอกเล่ากันในภายหลังได้ว่า พระผู้บริสุทธิ์จากกิเลสย่อมตายใน
อาการเสวยวิมุตติสุข ไม่มีความทุกข์ใดๆ ปรากฏให้เห็นเลย
ความจริงการเข้าฌานแล้วถอนออกมาดับขันธปรินิพพาน
นั้น จะมีการคายพลังอันเป็นอัครมหากุศลออกมาท่วมโลก ตามกฎ
การแปรรูปจากสิ่งหนึ่งไปเป็นอีกสิ่งหนึ่งเสมอ ไม่มีสิ่งใดดับสูญโดย
ปราศจากผลลัพธ์ตกค้าง และผลลัพธ์ในกรณีนี้ก็จะปรากฏแก่ใจผู้
เลื่อมใสศรัทธาในพระผู้มีพระภาคอย่างล้นพ้น กล่าวคือถ้าผู้ใดหมั่น
ระลึกถึงบุญคุณของพระพุทธองค์เสมอๆ แม้เพียงด้วยการสวดมนต์
กราบไหว้พระปฏิมาอันเป็นรูปแทนพระองค์ ชีวติ ของผูน้ น้ั จะสว่างไสว
อยู่เป็นสุขกับสัมผัสใน ‘พลังพุทธคุณ’ อันบริสุทธิ์ยิ่งใหญ่เกินเปรียบ
ประมาณ
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ว่ากันว่าหลังจากมีการประกาศการดับขันธปรินิพพานของ
พระพุทธองค์ ได้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่
ยังความขนพองสยองเกล้าให้เกิดขึ้น และแม้กาลเวลาผ่าน
ล่วงไปแล้วเกือบสามพันปี ผู้สดับตรับฟังถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ยัง
ขนลุกกันอยู่มิรู้หาย แต่การเสด็จจากไปของพระผู้มีพระภาคก็เป็น
ตัวอย่างหนึ่งที่ชี้ให้พวกเราเห็นว่าผลงานอาจยืดอายุมนุษย์สักคนให้
ยืนยาวเป็นที่รู้จักได้หลายพันปี ดังเช่นชาวพุทธ
เรายังระลึกกันเสมอ ทีพ่ ระพุทธองค์ตรัสว่า ธรรมทีเ่ ราแสดง
และวินัยที่เราบัญญัติไว้แล้ว จักเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไป
ตราบใดทีย่ งั มีการเรียนรู้ จดจำ และเผยแผ่พระสัทธรรม กับทัง้ มีภกิ ษุ
ช่วยกันรักษาวินัยของพระพุทธองค์ ตราบนั้นก็เสมือนหนึ่งว่าพระ
ศาสดายังไม่ล่วงลับดับขันธ์ไปแต่อย่างใด เพียงพระองค์อยู่ไกลเกิน
กว่าที่เราจะเข้าเฝ้าด้วยกายเนื้อนี้เท่านั้น
เสียดาย...คนตายไม่ได้อ่าน

๖๙

ปุจฉา-วิสชั นา จาก
เตรียมเสบียงไว้เลีย้ งตัว

“ทำ ดีมากๆ ในชาตินี้ ไม่เกี่ยวกับตายเร็วหรือตายช้า

หรอกครับ ไม่เกีย่ วกับตายสงบหรือตายน่าสังเวชด้วย แต่จะเกีย่ วกับ
ตายแล้วไปไหนมากกว่า อย่างไรทุกคนก็ต้องทยอยจากกันไปหมด
อยู่แล้ว ถ้าคุณกำลังอ่านบรรทัดนี้อยู่ ก็แปลว่าเหลือเวลาให้ทำใจ
เชื่อเรื่องบุญกรรมกันอย่างถูกต้องพอสมควร ก่อนตายไม่ควรหวาด
ผวา แต่ควรเตรียมเนื้อเตรียมตัว เตรียมใจใช้ชีวิตที่เหลือเพื่อความ
ไปสูส่ คุ ติ หรือเพือ่ ความสิน้ สุดทุกข์รอ้ นถาวรต่อไป”
......................
“เมื่อใจกลัวก็อย่าทำปากแข็งว่ากล้า ขอให้ถือเป็นโอกาส
ศึ ก ษาพุ ท ธพจน์ ว่ า ท่ า ที เ กี ่ ย วกั บ การเตรี ย มตั ว ตายเป็ น เช่ น ใด
ตายด้วยจิตแบบไหนถึงจะคุ้ม ซึ่งขอสรุปรวบรัดโดยง่าย คือพระ
พุทธเจ้าท่านให้ระลึกถึงความตายเสมอๆ และความตายแบบมนุษย์
สามัญก็ปราศจากร่องรอยนิมิตบอกเหตุเหมือนเทวดา เพราะฉะนั้น
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อย่าได้ประมาท ชะล้างสิง่ โสโครกใดได้กช็ ะล้างเสีย เตรียมเสบียงไว้
เดินทางต่ออย่างใดได้กเ็ ตรียมเสีย ซึง่ เสบียงทีด่ ที ส่ี ดุ ก็คงหนีไม่พน้
การมีปัญญาเห็นชอบ เรื่องทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว และสิ่ง
ทั้งหลาย ไม่ควรยึดมั่นว่าเป็นสมบัติถาวรของเราหรือของใคร
เมื่อใจไม่เปื้อนมลทินบาป สะอาดเอี่ยมด้วยบุญกุศล และเลิกห่วง
หวง ดิน น้ำ ไฟ ลมทั้งหลายในโลกหล้าที่ต้องมีอันแปรปรวนไปเป็น
ธรรมดา เห็นอิสระทางใจอันเกิดจากความปล่อยวางเป็นสิง่ มีคา่ สูงสุด
นัน่ แหละครับ ท่าทีการเตรียมตัวตายแบบพุทธของแท้ หากจำทีก่ ล่าว
มาข้างต้นไม่ได้ ก็ขอให้ระลึกสั้นๆ ว่า อย่ากลัวตายร้าย แต่ขอ
ให้กลัวจะอยูอ่ ย่างไม่ได้เตรียมตัวไปดี ก็แล้วกัน”
ถาม - ทำอย่างไรถึงได้ชอ่ื ว่าเตรียมตัวตายอย่างถูกวิธที างพุทธคะ?
คนไทยนัน้ แค่ให้พดู เรือ่ งตายๆ ก็ถอื ว่าเป็นอัปมงคล เด็กโดน
พ่อแม่ตเี ผียะไปหลายคนแล้วครับเวลาสมมุตอิ ะไรเกีย่ วกับความตาย
สมควรจะช่วยกันถอนความเข้าใจผิด เมืองพุทธต้องปฏิบัติตามพระ
พุทธเจ้าสอน ต้องพูดถึงความตายได้เป็นปกติ และเตรียมตัวตายกัน
ได้อย่างเป็นล่ำเป็นสัน เห็นกันทั่วทุกหัวระแหง ไม่ใช่เกิดเหตุจวนตัว
หรือเห็นสถานการณ์ของโลกเลวร้ายแล้วถึงค่อยคิดเข้าวัดเข้าวากัน
การเข้าวัดเร่งทำบุญเพราะความกลัวบีบคั้น หาใช่การเตรียมตัวตาย
เยี่ยงพุทธที่สมบูรณ์แบบแต่อย่างใด
พุทธเราต้องการความไม่ประมาทและความไม่กลัว สองตัว
นีต้ อ้ งท่องไว้ให้ขน้ึ ใจนะครับ ไม่ประมาทและไม่กลัว ไม่ประมาทคือ
เลิกหลงนึกว่าเราจะได้มชี วี ติ ไปเรือ่ ยๆ ปุถชุ นย่อมไม่อาจพยากรณ์วนั
ตายของตนเอง จึงควรเตรียมตัวพร้อมไว้เสมอ ส่วนความไม่กลัวนั้น
เกิดจากการเข้าใจแบบขึน้ ใจ ว่าเรานีม้ อี นั ต้องแตกดับเป็นธรรมดา ไม่
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วันใดก็วันหนึ่ง ไม่ช้าก็เร็ว
ใครระลึกถึงความตายแล้วหมดความประมาทกับความกลัว
ได้ดงั นี้ ทางพุทธเรียกว่าผูน้ น้ั เจริญ ‘มรณสติ’ วิธใี ดๆ ก็ตามพาเรา
ไปถึงความมีมรณสติได้ วิธเี หล่านัน้ ล้วนถูกต้อง ไม่ผดิ เลย
คนบางอาชีพแทบจะมีมรณสติเองโดยไม่ต้องฝึก อย่างเช่น
พวกสัปเหร่อทีต่ อ้ งง่วนอยูก่ บั ศพ หรือหมอทีต่ อ้ งง่วนอยูก่ บั การยือ้ เป็น
ยื้อตายในห้องฉุกเฉิน อาชีพที่เอื้อให้เห็นความดับชีวิตทุกวันย่อมก่อ
ให้เกิดความรู้สึกว่าการตายเป็นของธรรมดาได้เอง
อย่างไรก็ตาม แม้สัปเหร่อและแพทย์พยาบาลจะรู้สึกว่า
ความตายเป็นของธรรมดา ทว่าเมื่อชินๆ ไปพวกเขาก็อาจจะไม่
สำเหนียกว่าวันหนึง่ จะถึงตาตนบ้าง แสดงให้เห็นว่ามรณสติทเ่ี กิด
เองโดยอาชีพ ยังไม่เพียงพอจะน้อมเข้ามาสูต่ นจนเป็นมรณสติ
แบบพุทธที่แท้จริง อย่างไรก็ต้องอาศัยการฝึกฝนอยู่ดี
อีกประการหนึ่งที่ต้องย้ำ คือขอให้ทำความเข้าใจว่าข่าวที่
กระตุ้นให้ระลึกถึงความตาย หรือแม้การฝึกระลึกถึงความตาย อาจ
ก่อให้เกิดคุณหรือโทษก็ได้ วัดกันที่ผลสุดท้าย หากได้เป็นความไม่
ประมาทและความไม่กลัว อย่างนัน้ เป็นคุณ แต่หากผลคือความกลัว
ตาย เอาแต่รสู้ กึ แย่ สิน้ หวัง งกๆ เงิน่ ๆ กระวนกระวายไม่เป็นสุข อย่าง
นั้นก็เป็นโทษ
ผู้ฝึกมรณสติประจำ ต้องได้ความรู้สึกว่าชีวิตเป็นของเหลือ
น้อย ต้องได้ความรูส้ กึ ว่าจะตายเมือ่ ไหร่กไ็ ม่รู้ และเพือ่ ให้ถงึ เป้าหมาย
ดังนี้ ก็ตอ้ งมีเครือ่ งกระตุน้ และมีมาตรวัดทีช่ ดั เจนพอสมควร
เครือ่ งกระตุน้ ทีด่ คี อื คำถามทีม่ ตี อ่ ตนเองเสมอๆ ว่าเราพร้อม
จะตายแบบปัจจุบนั ทันด่วนหรือยัง เสบียงสำคัญสูงสุดสำหรับการ
ตายแบบปัจจุบันทันด่วนได้แก่สติ ความสามารถระลึกถึงกุศล
กรรมทีท่ ำเป็นประจำ รวมทัง้ คุณภาพของจิตทีพ
่ อจะฉายสว่าง
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ไม่หม่นมืดปิดทางสุคติ
หากสำรวจตนเองแล้วพบว่าเป็นคนมีสติ คิดอ่านเป็นกุศล
ได้เสมอๆ อย่างนั้นก็พอจะหมดห่วง กำจัดปัญหาสำคัญที่สุดไปได้
เปลาะหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม ว่ากันตามเนือ้ ผ้า ทุกคนเกิดมาพร้อมกับความ
พร้อมจะคิดไม่ดี คิดไปในทางอกุศล เหมือนที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า
ธรรมชาติของจิตนั้นไหลลงต่ำ จะขึ้นสูงต้องออกแรงทวนกระแสกัน
เพราะฉะนัน้ ให้ถามตัวเองว่าเราคิดดีได้เป็นปกติหรือยัง ถ้ายังก็ยอมรับ
ตรงๆ ว่ายัง อย่าหลอกตัวเองว่าดีแล้ว เพราะผลเสียหายไม่ใช่ใครอืน่
นอกจากตัวเราเองที่ยังหลงวน ไม่รู้ตัวว่าขาดเสบียงเพื่อความพร้อม
ตาย
ถ้ายังคิดดีไม่ได้เป็นปกติ ให้รีบบอกตัวเองว่าของอย่างนี้ช้า
ไม่ได้นะ ของมันต้องใช้เวลานะ ต้องทุม่ แรงฝึกฝนตัวเองนะ ไม่ใช่จๆู่
เราจะคิดดีเสมอๆ ได้โดยปราศจากความพยายามดัดนิสยั ตนเอง
คิดดีในทางพุทธคือไม่ตระหนี่ มีความเสียสละ มีใจเป็นทาน
สามารถแบ่งปันส่วนเกินให้ผู้อื่นได้เสมอ
นอกจากไม่ ห วงความตระหนี ่ เรายั ง ไม่ ค วรหวงความ
พยาบาท ใครหวงความพยาบาทก็เหมือนหวงกรงขังตัวเองไว้กับ
ความเร่าร้อน ค่อยๆ ฝึกที่จะอภัยเรื่องง่ายๆ ก่อน แล้วไต่ระดับ
ขึน้ ไปอภัยในเรือ่ งยากๆ อย่าให้เหลือรอยพยาบาทใดๆ ตกค้าง ในใจ
ก่อนตาย มิฉะนัน้ แม้เราจะเป็นฝ่ายถูก เป็นฝ่ายโดนเบียดเบียนรังแก
ความพยาบาทที่ยังคาใจย่อมไม่พาเราไปดี มีแต่ที่มืดที่เหมาะสม
กับใจพยาบาทอาฆาตแค้นอยู่นั่นเอง
การฝึกละความพยาบาทจะฉายชัดว่าไม่ใช่ของทำกันเล่นๆ
ง่ายๆ ต้องอาศัยเวลา ต้องอาศัยความเพียรพยายาม ต้องสังเกต
อยู่เรื่อยๆ ด้วยว่าใจเราคืบหน้าไปแค่ไหนแล้ว
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นอกจากนัน้ คิดดีในทางทีพ่ ระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นมหาทาน
ได้แก่การตั้งใจรักษาศีลให้สะอาดบริสุทธิ์ ไม่ฆ่าแม้ถูกยั่วให้ฆ่า ไม่
ขโมยแม้ถูกยั่วให้ขโมย ไม่เป็นชู้แม้ถูกยั่วให้เป็นชู้ ไม่โกหกแม้ถูกยั่ว
โกหก และไม่เสพของมึนเมาแม้ถูกยั่วให้เสพของมึนเมา หากสำรวจ
ตัวเองว่ายังสละกิเลสตัณหาคิดอยากละเมิดศีลธรรมไม่ได้ ก็ให้เห็น
ตามจริงว่าของแบบนีต้ อ้ งใช้เวลาพยายามฝึก และต้องสังเกตด้วยว่า
ใจเราคืบหน้าไปแค่ไหนแล้วตามวันเดือนปีที่ฝึกตนมา
เมื่อตระหนักว่าอะไรๆ ก็ต้องใช้เวลา การนับเดือนนับปี
สำรวจความคืบหน้าของตนเองนั่นแหละ คือการนับถอยหลัง
เตรียมพร้อมสำหรับวันตายไปในตัว ใจคุณจะจดจ่อและรู้สึกถึง
มรณกาลอยู่เรื่อยๆ โดยอัตโนมัติ ทำให้เราเลิกประมาทเสียได้ว่าอีก
นานกว่าจะตาย เพราะแม้วันตายรออยู่อีกนานจริง คุณก็จะเห็นว่า
การไม่เตรียมบุญไว้ให้พร้อมนั้น จะทำให้เราตายไปพร้อมกับบาปที่
ยังสะสางไม่เสร็จเสมอ
ความอบอุน่ ใจจะเป็นมาตรวัดทีด่ ี ว่าเราเตรียมตัวพร้อมพอ
แค่ไหนแล้ว ทำนองเดียวกับคนทีท่ ราบว่าแผ่นดินต้องไหวแน่ น้ำต้อง
ท่วมแน่ พายุต้องกระหน่ำแน่ ไฟต้องไหม้แน่ ก็ใช้เวลาที่พอมีเหลือ
เพื่อเตรียมเสบียง เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือขจัดอุปสรรคในการเดิน
ทางไกลไปในป่ารกให้พร้อม ถ้าพยายามแล้วยังไม่เห็นข้อบกพร่อง ยัง
ไม่เกิดความอุน่ ใจ ยังไม่รสู้ กึ ว่าเพียงพอ ก็ยง่ิ เสริมส่งให้เห็นว่าเราต้อง
แข่งกับเวลามากขึ้นเรื่อยๆ จนกว่าจะถึงจุดของความรู้สึกว่าพร้อม
เชื่อสนิทว่าต้องตายแต่ไม่กลัวตายอีกเลยนั่นแหละ นับว่าพร้อมที่สุด
กล่าวโดยรวบรัด การเตรียมตัวอย่างถูกต้องนัน้ ไม่ใช่แค่นกึ ๆ
เอาว่าเดี๋ยวเราจะระวังตัว เดี๋ยวเราจะตาย แต่เป็นการเตรียมนิสัย
เตรียมความเคยชินว่าจะตายพร้อมกับกุศลจิต ตราบใดยังคิดมาก
วกไปวนมา ยังขี้กังวล ยังหวงสิ่งที่ไม่ควรหวง ยังไม่อาจตัดทิ้งพันธะ
๗๕

ผูกใจ ก็ขอให้พจิ ารณาว่าเหล่านัน้ คือนิสยั ทีเ่ ป็นเหตุให้ตายไม่ดไี ด้หมด
เราต้องให้จิตคิดดี คิดเป็นกุศลให้ได้เป็นปกติตามแนวทางของทาน
และศีล ยิง่ เสียสละมาก ยิง่ มีศลี บริสทุ ธิม์ าก ใจก็จะยิง่ มีคณ
ุ ภาพ และ
ลดทอนความคิดมากขีก้ งั วลนานาไปได้เรือ่ ยๆ เอง
หากยังสับสนอยู่ ไม่แน่ใจว่าจะเริม่ อย่างไรแน่ ก็ให้เอาอย่าง
นี้ครับ เพื่อออกจากจุดเริ่มต้นได้เร็วที่สุด ขอให้ถามตัวเองว่าทุกวันนี้
คุณยังมีขอ้ เสียทางความคิด ทางคำพูด หรือทางการกระทำแบบไหน
บ้าง เอาชนิดนึกปุ๊บคิดถึงบาปนั้นๆ ขึ้นมาก่อนเพื่อน ก็ให้สมมุติว่า
บาปนัน้ แหละจะถึงตัวก่อน ได้ตวั เราไปก่อนในขณะจิตท้ายๆ ฉะนัน้
ก็หาทางเริม่ กำจัดบาปนัน้ ก่อน เปลีย่ นวิธคี ดิ วิธพ
ี ดู หรือวิธที ำ
ให้เป็นตรงข้ามเสียเป็นอันดับแรก จะต้องเสียเวลา เสียกำลัง
สักเท่าใดก็ตาม นีก่ ไ็ ด้ชอ่ื ว่าเริม่ เตรียมตัวตายแบบตีตว๋ั จองทีน่ ง่ั ระดับ
เฟิสต์คลาสไว้แล้ว
ผลทีค่ ณ
ุ จะเห็นชัดเมือ่ เปลีย่ นนิสยั ได้สำเร็จ คือความโล่งอก
คิดถึงวันตายแล้วเกิดความอบอุน่ ใจอย่างประหลาด นัน่ ก็เพราะเหตุ
ที่จะทำให้ตายไม่ดีหายไปก้อนใหญ่นั่นเอง
เมือ่ ได้ความอบอุน่ ใจอย่างใหญ่ในเบือ้ งต้นแล้ว จะเห็นว่าไม่
ยากเลยที่จะขจัดความชั่วร้ายในลำดับต่อๆ มา ซึ่งเมื่อกำจัดได้อีกก็
จะยิง่ อุน่ ใจขึน้ อีก กระทัง่ ถึงจุดหนึง่ สำรวจตัวเองแล้วมีแต่ความดีงาม
ก็เป็นอันโปร่งโล่งถึงขีดสุด พร้อมตายแม้ขณะหลับกันเลยทีเดียวแล้ว
ครับ
ถาม - ผูส้ มควรตายแบบปัจจุบนั ทันด่วนนัน้ คือใครบ้าง?
๑) ผู ้ ถ ึ ง วาระสุ ด ท้ า ย อาจถึ ง เวลาตายด้ ว ยกรรมเก่ า
จากอดีตชาติ หรือเพราะกรรมใหม่ในชีวติ ปัจจุบนั บันดาลให้ตอ้ งตก
๗๖

ตาย ณ จุดของเวลานั้นๆ โดยไม่คำนึงถึงว่าจิตกำลังเป็นกุศลหรือ
อกุศลในขณะเผชิญความตาย โดยมากพวกนีจ้ ะมีโอกาสตัง้ สติระลึก
ถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งสิ่งมนุษย์มักยึดเหนี่ยวกันก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตาม
ความเชื่อของตน แต่ถ้าระหว่างมีชีวิตไม่ทำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้อยู่ในใจ
ก็มักกังวลโน่นนี่สารพัด
๒) ผู้ถึงวาระสุดท้ายเช่นเดียวกับข้อแรก แต่กรรมใน
อดีตชาติหรือในชาติปัจจุบันบังคับไว้เลยว่าต้องตายด้วยจิตที่
เป็นกุศลหรืออกุศล เช่นถ้าอดีตชาติเคยฆ่าผู้อื่นด้วยวิธีทำให้กลัว
ก่อนตาย หากชาติปัจจุบันไม่สร้างกระแสกรรมใหม่ไว้แรงพอจะส่ง
ให้จิตมีกำลังและสว่างไสวพอ ก็จะต้องตายด้วยเหตุการณ์ที่ก่อให้
เกิดความกลัวอย่างท่วมท้น แม้พยายามระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน
นาทีสุดท้าย อย่างไรก็แก้ไม่ทัน
๓) ผู้มีบาปหนัก ถึงเวลาตายในจังหวะที่จิตกำลังดำมืด
ขาดกำลังส่งให้ไปดี เขามีบาปหนักสมควรจะต้องชดใช้ ขนาดทีว่ า่ ถ้า
ยังมีชีวิตต่อ ก็จะขาดเหตุปัจจัยในโลกนี้มาลงโทษอย่างสาสม อันนี้
หาได้ยาก ที่เคยมีเป็นเยี่ยงอย่างแก่มนุษยชาติก็ได้แก่พระเทวทัตซึ่ง
ทำร้ายพระพุทธองค์สารพัดวิธแี บบกะปลงพระชนม์ อยูๆ่ พืน้ แผ่นดิน
ทีย่ นื อยูก่ แ็ ยกออกแล้วกลืนหายลงไปเฉยๆ (ไม่ได้สบู ฮวบเดียวจมมิด
เพราะหลักฐานมีอยูว่ า่ พระเทวทัตสำนึกผิดได้ตอนโดนดูดลงไปเหลือ
แค่ส่วนหัว ตำแหน่งที่พระเทวทัตโดนในปัจจุบันก็ยังมีปักป้ายแสดง
ทีอ่ นิ เดีย ใครอยากดูกล็ องไปสัมผัสเอาเองว่ามีความน่าขนลุกอยูจ่ ริง
ไหม)
๔) ผูม้ บี ญ
ุ มาก ถึงเวลาตายในจังหวะทีจ่ ติ กำลังผ่องใส หรือ
มีกำลังของกุศลอุ้มชูมาก พอจะประกันภพใหม่ว่าต้องดีกว่าที่กำลัง
เป็นอยู่ เขามีบญ
ุ ญาธิการทีค่ วรได้เป็นผูเ้ สวยสุขมาก ขนาดทีว่ า่ ถ้ายัง
มีชวี ติ ต่อ ก็ขาดเหตุปจั จัยทีจ่ ะตกรางวัลอย่างสมน้ำสมเนือ้ กับบุญญา๗๗

บารมีเสียแล้ว พวกนี้กุศลจะคุ้มตัว ต่อให้เกิดเรื่องน่ากลัวขนาดไหน
ก็ไม่ตระหนก จิตส่วนลึกมีความเชื่อมั่นกับกระแสกุศล อบอุ่นใจ
มากพอ ตัวอย่างทีเ่ คยเกิดขึน้ คือหญิงชาวนาคนหนึง่ ตืน่ เช้าใส่บาตร
พระอรหันต์ซึ่งเพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติ ซึ่งผลกรรมด้านดีจะแรง
มากต้องเห็นผลใน ๗ วัน แต่ด้วยวิถีชีวิตของนางไม่มีปัจจัยในโลก
สนองตอบได้ไหว เลยตายแบบปัจจุบันทันด่วนด้วยสัตว์ร้าย ไป
เสวยสวรรค์ระหว่างทางทำบุญนั่นเอง (ปัจจุบันข่าวทัวร์บุญที่รถ
เทกระจาดก็มใี ห้เห็นบ่อยจนบางคนตัง้ ข้อสังเกตนะครับ อย่าตีความ
ว่าทำบุญแล้วตายหมายถึงทำบุญแล้วได้อัปมงคลเป็นอันขาด)
ขอยกตัวอย่างเหตุการณ์สนึ ามิทผ่ี า่ นมา คนมักถามกันว่าผู้
เคราะห์ร้ายเคยทำกรรมใดร่วมกันมาจึงร่วมตายเกือบพร้อมเพรียง
อย่างนั้นถึงสามแสนคน
อันนี้ขอให้ทราบนะครับ การตายหมู่ไม่ใช่เครื่องหมายบอก
เสมอไปว่านั่นเป็นวิบากกรรมที่พวกเขาทำมาร่วมกัน ขอให้สังเกตว่า
กรณีสนึ ามินน้ั แต่ละคนกระจายกันรับเคราะห์กรรมซึง่ มีแรงหนักเบา
ไม่เท่ากัน สถานการณ์ที่ส่งผลให้เจ็บตายไม่เหมือนกัน และที่สำคัญ
ไม่ได้รจู้ กั มักจี่ ไม่ได้จงู มือไปรวมตัวกันตามข้อตกลงแต่อย่างใด
นอกจากนัน้ ขอให้สงั เกตอีกประการหนึง่ คือหลายรายไม่ใช่
คนในพืน้ ที่ แต่เมือ่ ถึงเวลาเปลีย่ นภพของพวกเขา ก็มเี หตุให้พวกเขา
ต้องไปอยู่ที่นั่นพอดี ตำแหน่งที่จะถูกน้ำซัดตายพอดี ส่วนคนที่ยังไม่
ถึงฆาต แม้หา่ งกันแค่ไม่กก่ี า้ ว ก็กลับรอดและไม่บาดเจ็บเท่าแมวข่วน
บางคนถูกน้ำซัดเข้าปะทะผนัง น่าจะตายแน่แล้ว ผนังส่วนนัน้ กลับพัง
ราบ เลยรอดจากการถูกอัดก๊อปปี!้ นีแ่ หละการแสดงความมหัศจรรย์
ในการ ‘คัดคนออก’ ของกฎแห่งกรรมวิบาก ใครยังคิดว่าเป็นเรื่อง
บังเอิญ ก็สมควรทบทวนดูใหม่จากเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้น ว่าทำไม
ความบังเอิญจึงเล่นตลกได้ขนาดนี้?
๗๘

การประสบเคราะห์กรรมร่วมกัน ชนิดที่ส่อถึงอดีตกรรมที่
เคยทำมาด้วยกันนั้น จะเป็นประเภทกลุ่มคนที่รู้จักกัน ร่วมทางหรือ
ลงเรือลำเดียวกัน ประสบกับรูปแบบเคราะห์กรรมเดียวร่วมกัน เช่น
ในคัมภีร์มีเรื่องของเหล่าภิกษุไปติดในถ้ำด้วยกัน อดอยากปากแห้ง
ร่วมกันอยู่หลายวัน ก็เพราะกรรมหมู่ในอดีตชาติที่เคยร่วมกันกักขัง
สัตว์ให้ได้รับความทรมาน เป็นต้น
โลกนี้แบ่งออกเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยกับเขตพื้นที่สุ่มเสี่ยง
และเป็นอย่างนีม้ าทุกยุคทุกสมัย ไม่มสี มัยใดทีโ่ ลกปูตลอดด้วยพืน้ ที่
ปลอดภัยหรือสุ่มเสี่ยงอย่างเดียว ต้องมีกระจายเขตดีเขตร้ายไว้ให้
บริการส่ำสัตว์ผมู้ บี ญ
ุ มีบาปอย่างทัว่ หน้าอยูเ่ สมอ ฉะนัน้ ขอให้ลมื เรือ่ ง
ภัยล้างโลกแบบกวาดทีเดียวหายเรียบไปได้ วันหนึ่งโลกอาจถึงกาล
แตกดับจริง แต่ป่านนั้นต้องไม่มีสัตว์บุญมากอย่างมนุษย์หลงเหลือ
อยู่อีกต่อไปแล้ว
โลกยังไม่แตกวันนี้ แต่กอ็ ย่าประมาทเลยครับ เพราะเราอาจ
ยืน เดิน นั่ง นอนอยู่ในเขตประหาร และเราก็ไม่อาจทราบเสียด้วย
ว่าถึงเวลาของเราหรือยัง ขอให้คำนึงถึงการเตรียมเสบียงไว้เพือ่ ความ
ไม่ประมาทแหละดีทส่ี ดุ เราจะได้ไม่ตอ้ งกลัว ไม่ตอ้ งถามหาคำทำนาย
ว่าที่กำลังหายใจได้ กำลังรู้สึกและนึกคิดได้เหมือนอย่างนี้ วาระสุด
ท้ายจะต้องตายเดีย่ วหรือตายหมู่ ตายดีหรือตายทรมาน ตายในขณะ
ทีจ่ ติ เป็นกุศลหรืออกุศล เพราะธรรมดาผูส้ ง่ั สมบุญ ตุนเสบียงไว้มากๆ
ย่อมอุ่นใจอยู่เสมอว่ากรรมขาวทั้งปวงจะตามไปช่วยอุดหนุนค้ำจุน
มิให้หลงตายตกร่วงลงต่ำอย่างแน่นอน
ถาม - รูจ้ กั คนดีๆ คนหนึง่ สงสัยว่าทำไมคนทำดีมาตลอดชีวติ
ถึงตายร้ายด้วยอุบัติเหตุรถยนต์สยดสยองได้ขนาดนั้น?

๗๙

เราเห็นด้วยตาเปล่าว่าเขาตายไม่ดี แต่ไม่รู้นี่ครับว่าเขาไปดี
หรือไปร้าย ความตายคือการจบในสายตาของมนุษย์ แต่ในโลก
วิญญาณแล้ว ความตายอาจเป็นเพียงเครือ่ งมือส่งไปสูจ่ ดุ หมายปลาย
ทางทีค่ นๆ นัน้ ควรจะได้ไปถึง พูดง่ายๆ ว่าความตายอาจเป็นแค่ลลี า
หนึ่ง หรือเป็นแค่สไตล์หนึ่งในการบริหารจัดส่งผลกรรมให้กับเรา
อย่างที่มีข่าวหลายหนว่าทัวร์บุญพากันไปตายทั้งคณะนั้น
มักทำให้ผู้บริโภคข่าวเกิดความกังขาว่าไปทำบุญแล้วทำไมบุญไม่
ปกป้อง ไหนว่าทำดีแล้วผีจะคุ้มไง? เรื่องจริงก็คือทำดีแล้วไม่ใช่มีผี
ติดตามไปเป็นบอดีก้ าร์ดให้หรอกครับ ทำดีแล้วมีกรรมเป็นผูค้ มุ้ ครอง
ต่างหาก และบางทีกรรมก็ไม่ได้คุ้มครองอย่างเดียว แต่ยังอาจ
ช่วยส่งเสริมให้สบายขึ้นกว่าเดิมด้วย ญาติพี่น้องข้างหลังพากัน
เศร้าสลดกับสภาพศพทีต่ ายเกลือ่ น แต่เหล่าวิญญาณอาจกำลังพากัน
หัวเราะสดชื่นตื่นเต้นกับภาวะใหม่ๆ ที่น่าพึงใจถึงขีดสุดอยู่ก็ได้!
คนเราจะตายอย่างไร กรรมเขาเป็นผูต้ ดั สินใจเลือกให้เสมอ
บางทีกเ็ ป็นการจับมือทำงานร่วมกันระหว่างของเก่ากับของใหม่ อย่าง
เช่นกรรมเก่าข้อปาณาติบาตมีหน้าที่ตัดอายุ กรรมใหม่เช่นมหาทาน
มีหน้าที่ส่งไปสู่สุคติ ถ้าถึงจังหวะหนึ่งมีโอกาสประสานกัน ก็อาจส่ง
รถบรรทุกเจ้ากรรมมาประสานงาเอาดื้อๆ
พวกตายคาที่กะทันหันนั้นมีอยู่สามประเภทใหญ่ๆ ครับ
หนึ่งคือเคยลอบฆ่าเขามา สองคือถึงเวลาไปเป็นวิญญาณผีตายโหง
หรือลงนรก สามคือสมควรได้เสวยสวรรค์เสียที ถ้าทราบตามจริงว่า
ยังเห็นได้เพียงด้วยตาเนือ้ ก็อย่าเพิง่ ไปตัดสินว่าศพทีเ่ ราเห็นบนถนน
นั้นเข้าข่ายประเภทไหน
มีเรื่องเล่าในสมัยพุทธกาลกันหลายกรณี เช่นบางรายได้ทำ
บุญกับพระอรหันต์เพิง่ ออกจากนิโรธสมาบัติ ซึง่ ตามกฎของการให้ผล
กรรมจะต้องได้เสวยผลทันตาภายใน ๗ วัน เป็นความสุข เป็นอัตภาพ
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ทีด่ ขี น้ึ แต่สำหรับบางคนขาดปัจจัยพืน้ ฐานทีจ่ ะเสวยสุขในโลก กรรม
ดีใหม่เลยจับมือกับกรรมชัว่ เก่า ส่งกระทิงมาขวิดตายก่อนกลับถึงบ้าน
อันนี้ขอให้รับฟังไว้เป็นความรู้ประกอบ
รูไ้ หมครับ วันพรุง่ นีจ้ ะมีคนตายเพิม่ อีก ๑๕๐,๐๐๐ คน ใน
ขณะที่ก่อนจบเที่ยงคืนวันนี้ก็มีล่วงหน้าไปแล้วเป็นจำนวนเฉลี่ย
ประมาณเดียวกัน นี่เป็นเรื่องที่พวกเราไม่รู้เห็นด้วยตาเปล่า แต่เกิด
ขึ้นจริง และพวกเราก็ล้วนสุ่มเสี่ยงต่อการเป็นหนึ่งในกลุ่มแสนห้าที่
ว่าในวันใดวันหนึ่งด้วย!
ความตายมาถึงแน่ และมัจจุราชคงไม่อาจเอาใจเลือกวันละ
แสนห้าหมืน่ วิธดี ๆี ให้กบั คนตายทุกคนไหว ประเด็นจึงไม่ใช่เลือกตาย
ให้หรู แต่ควรเตรียมใจตายด้วยจิตที่เป็นกุศล เพื่อความอุ่นใจ เพื่อ
เป็นประกันว่าหลังความตายอันไม่อาจพยากรณ์วิธีและวันเวลานั้น
เราจะได้ไม่ต้องเป็นวิญญาณหวนมองย้อนกลับมาเสียดายศักยภาพ
สร้างบุญสร้างบารมีของมนุษย์กัน
ถาม - เคยได้ยนิ มาว่าถ้ามีจติ ทีห่ ม่นหมองขณะใกล้ตาย จะทำ
ให้เราไปเกิดในภพที่ไม่ดี อยากถามว่าลักษณะของจิตก่อน
ตายอย่างไรที่เข้าข่ายหม่นหมองดังกล่าว?
ไม่วา่ จะใกล้ตายหรือขณะกำลังอยูด่ มี คี วามเป็นปกติอย่างนี้
จิตคนเรา หม่นหมองด้วยลักษณะเดียวกันหมดครับ คือไม่สามารถ
นึกถึงสิง่ ทีเ่ ป็นมงคล ไม่อาจรูส้ กึ แช่มชืน่ ตืน่ ตา ต่อให้จำได้หรือ
นึกออกว่าทำบุญอันใดไว้ ก็ไม่อาจยังจิตให้เป็นสุขได้ เนือ่ งจาก
ไม่อาจถอนจิตจากแรงดึงดูดของบาปอกุศล
เมื่อจิตหม่นหมอง ก็ย่อมคิดถึงแต่เรื่องไม่ดี นึกถึงแต่เรื่องที่
คนทำให้เราเจ็บใจ นึกถึงแต่เรื่องที่เราไม่ประสบความสำเร็จ นึกถึง
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แต่เรื่องที่ไม่สมหวังต่างๆ นานา หรือกระทั่งยังไม่เคยเกิดเรื่องร้ายก็
อุตส่าห์จินตนาการไปล่วงหน้าว่าเดี๋ยวต้องเกิดแน่ๆ จนคล้ายชีวิตทั้ง
ชีวติ ช่างไม่มสี ง่ิ ใดเป็นน้ำดีเอาเสียเลย ตรงนัน้ แหละทีจ่ ติ อยูใ่ นสภาพ
เหมาะสมกับภพอันเป็นทุกข์ ไม่มีความสุข ไม่มีความเจริญ
สรุปคือเป็นเรือ่ งจริงครับ ถ้าจิตหม่นหมองขณะใกล้ตายก็คง
ไม่แคล้วต้องเจอทุคติ แม้อุตส่าห์สั่งสมบุญญาบารมี ทำดีให้ทาน
รักษาศีลมาตลอดชีวติ แต่พลาดตกม้าตายตอนจบ ตายด้วยอารมณ์
เศร้าหมองแล้ว แทนที่จะไปดีเสวยสุขดังควร ก็อาจถูกความหม่น
หมอง เขี่ยให้ไปอยู่รวมกับพวกเร่ร่อนในภูมิเปรต แช่จมอยู่กับความ
วังเวงเงียบเหงา แต่ก็ไม่ถึงกับถูกแผดเผาด้วยไฟหรือเครื่องทรมาน
สาหัสนัก และอาจติดอยู่กับภพของความเป็นเช่นนั้นในระยะสั้นๆ
สำหรับพวกบุญเก่าดี แต่ตายขณะจิตเศร้าหมองนัน้ เมือ่ ใด
ระลึกถึงกุศลเก่าได้ หรือมีญาติที่ผูกพันกันแน่นแฟ้นอุทิศส่วนกุศล
หรือมีพระที่ชำนาญฌานสมาบัติแผ่เมตตา ชนิดที่มีพลังสะเทือน
กระตุน้ เตือนให้รบั รูแ้ ละอนุโมทนาบุญสำเร็จ พวกนีม้ กั จะหลุดบ่วงไป
ไม่ยากนัก เพราะฐานเดิมมีแรงขับดันพร้อมจะส่งไปสูส่ คุ ติภมู อิ ยูก่ อ่ น
หน้าแล้ว สำคัญคือใครจะมีช่องทางส่งเสบียงไปให้หรือเปล่าน่ะซี
นั่นเป็นเรื่องขึ้นอยู่กับคนที่ยังมีชีวิตบนโลกล้วนๆ
พวกบุญพอมีแต่จิตเศร้าสร้อยก่อนตายนั้น อีกส่วนหนึ่งมัก
ไปเป็นสหายแห่งดิรจั ฉานหมูใ่ ดหมูห่ นึง่ ซึง่ ต้องนับว่าแย่กว่าพวกเปรต
เพราะพอเกิ ด เป็ น สั ต ว์ ด ิ ร ั จ ฉานเกื อ บร้ อ ยเปอร์ เ ซนต์ จ ะลื ม อดี ต
แต่หนหลังหมด และมีจิตผูกติดอยู่กับประสาทหยาบ ใช้ชีวิตตาม
สัญชาตญาณและอารมณ์ หรือเหม่อลอยไร้จุดหมาย วันๆ เคลื่อนที่
จากจุดหนึ่งไปหาจุดหนึ่งเรื่อยเปื่อย โดยไม่รู้จะทำอะไรให้เกิดความ
ก้าวหน้าขึ้นกว่าเดิม แม้ใครอุทิศส่วนกุศลมาให้แรงขนาดไหน จิตก็
ไม่อาจโงหัวขึ้นรับรู้ (เว้นแต่จะมีผู้ทรงฌานแผ่เมตตาให้ตรงๆ แบบ
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เจาะจง จิตก็อาจแปรสภาพเป็นกุศล สามารถคิดอ่านคล้ายคนขึน้ มา
ได้ชั่วขณะหนึ่ง แต่ไม่ถึงขนาดเลื่อนชั้นเลื่อนภูมิให้มันได้ เพราะมี
เปลือกหนาๆ ของอัตภาพสัตว์ห่อหุ้มจิตวิญญาณอยู่)
หากไม่มีบุญหนุนเอาเสียเลย คือเป็นผู้ที่ตระหนี่ถี่เหนียว
เป็นผูม้ ศี ลี ขาดทะลุเป็นรูใหญ่เกินปะชุน แถมก่อนตายนึกอะไรไม่ออก
ได้แต่กลอกหน้าไปมา จมปลักอยู่กับเรื่องอัปมงคลอันเจือด้วยราคะ
โทสะ โมหะแบบถอนตัวไม่ขน้ึ อย่างนีก้ เ็ สร็จเลยครับ มีสทิ ธิเ์ จอวิบาก
ชั่วทั้งหลายเรียงคิวขอบอมบ์ยาวเหยียด ชำระหนี้บาปจากขุมหนึ่ง
ก็อาจต้องระเห็จไปร้องจ๊ากๆ ต่อที่อีกขุมหนึ่ง หรืออาจตกอยู่ใน
ความทุกข์ตรม ความหิวโหยไส้กิ่วทรมาน ความคลุ้มคลั่งแบบเดียว
กับช้างตกมัน (แย่กว่าช้างตกมันตรงที่ต้องอยู่ในอาการตกมันนาน
แสนนานเหมือนไม่มีวันสิ้นสุด เพราะหน้าที่หนึ่งของนรกคือให้ผล
เป็นทุกข์ยืดเยื้อยาวนาน)
ถาม - ความหม่นหมองเกิดจากอะไรได้บา้ ง? ทุกวันนีถ้ อื ว่าอยู่
ในกรอบของความเป็นคนดี คบเพื่อนดี ไม่คิดทำร้ายใคร ไม่
เที่ยวเสียหาย ทำทานบ้างตามโอกาส แต่กลับคิดมาก เครียด
เก่ง ขีว้ ติ กกังวลง่ายๆ คล้ายไม่ตอ้ งมีตน้ สายปลายเหตุ อย่างนี้
จะถือว่าจิตกำลังสะสมความหม่นหมองทีละเล็กทีละน้อยจน
ถึงขั้นร้ายแรงในที่สุดหรือไม่?
คำตอบง่ายๆ เลยครับ สำหรับบางคน ความหม่นหมองเกิด
จากความเคยชินทีจ่ ะหม่นหมอง หรือยอมตนให้กบั ความหม่นหมอง
จนเคยตัว เรือ่ งไม่นา่ คิดก็เก็บมาคิด เรือ่ งไม่นา่ วิตกก็เก็บมาวิตก
หากเข้าข่ายดังว่านี้ ก็ขอให้คุณทราบเถิดว่าโรคช่างวิตกมี
ต้นสายปลายเหตุ การยินยอมตกเป็นเบี้ยล่างของความวิตก
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โดยไม่หาทางทำอะไรให้ดีขึ้นนั่นเองคือต้นเหตุ เหมือนเรา
ตกลงไปในหนองน้ำทีเ่ น่าเหม็นและชืน้ แฉะน่ารังเกียจ แล้วตัง้
คำถามกับตนเองว่าเหตุใดเนื้อตัวเราจึงไม่แห้งเสียที เหตุใด
กลิ ่ น เหม็ น เน่ า จึ ง ยั ง ติ ด ผิ ว กายเราอย่ า งน่ า อึ ด อั ด น่ า ระอา
นี่ก็เป็นเพราะเรา ไม่หาทางยกตัวขึ้นจากหนองน้ำนั่นเอง
หนองน้ำที่ว่านี้มีพิษด้วยนะครับ เหมือนทำให้สมองเราฝ่อ
ลงได้ หดหู่ท้อแท้ และเชื่ออยู่ลึกๆ ว่าจะไม่มีวันขึ้นจากหนองน้ำได้
นับว่าแปลกแต่จริง ยิ่งนานวันก็จะยิ่งซ่านไปตามเนื้อตัว สะสมไว้ที่
จุดต่างๆ คล้ายไขมันมีพิษ ทำให้ผิดปกติไปต่างๆ นานา บางวัน
หงุดหงิดง่าย แต่บางวันก็คล้ายเกิดอาการทอดอาลัยตายอยาก
เป็นต้น
ส่วนที่ว่าอาจพัฒนาถึงขั้นร้ายแรงหรือไม่ก็ขอให้ตรองดู
ถ้าคุณมีชวี ติ ทีป่ ราศจากความสุข อะไรมันจะเลวร้ายไปได้มาก
กว่านัน้ อีก? ชีวติ ทีข่ าดความสุขนัน้ แม้เคยเป็นดอกไม้กต็ อ้ งเปรียบ
กับดอกไม้ที่ขาดน้ำ ดอกไม้จะดูเป็นดอกไม้อยู่หรือหากเหี่ยวเฉา?
การปราศจากสุขทัง้ ทีไ่ ม่มเี หตุให้ทกุ ข์อย่างชัดเจนนัน้ แสดงถึง
วิธคี ดิ ทีผ่ ดิ พลาด เรียกว่าเหตุแห่งทุกข์กค็ อื วิธคี ดิ นัน่ เอง
ในระหว่างใช้ชวี ติ อันเป็นปกติ หากยังตัดสินใจเลือกทีจ่ ะเป็น
สุขไม่ได้ แล้วขณะใกล้ขาดใจตายจะมีความแน่นอนอันใดเป็นหลัก
ประกันที่น่าไว้ใจเล่า? ไม่มีสิ่งใดเป็นศัตรูผู้ให้โทษกับเราได้เท่า
การตัง้ จิตไว้ผดิ พลาดอีกแล้ว
ถาม - จะทราบได้อย่างไรว่าจิตเราหม่นหมองอยูใ่ นระดับตกต่ำ
ร้ายแรงยากจะเยียวยาหรือไม่? จะใช้เกณฑ์ใดเป็นหลักวัดว่าแต่
ละวันดีขึ้นหรือแย่ลง? และดีขึ้นแค่ไหนจึงแน่ใจได้ว่าจะไปถือ
กำเนิดในสุคติภูมิ?
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เมือ่ หงุดหงิดในเรือ่ งเล็กๆ น้อยๆ ถามตัวเองว่ารูต้ วั ได้เร็วแค่
ไหน
๑) ไม่ทนั แสดงอากัปกิรยิ าออกมา พอเริม่ มีความรำคาญกรุน่
ขึน้ จะทราบชัด แล้วความหงุดหงิดก็จางลง เปลีย่ นเป็นปลอดโปร่งได้
ง่ า ยๆ หรื อ อย่ า งน้ อ ยก็ ห ั น ไปสนใจสิ ่ ง ที ่ ค วรทำเฉพาะหน้ า โดย
ปราศจากความเก็บกด
๒) แสดงอากัปกิรยิ าหงุดหงิดให้เป็นทีป่ รากฏ แต่กร็ ะงับลง
ได้ในเวลาต่อมา โดยปราศจากความรู้สึกทึบแน่นหรือเก็บกด
๓) แสดงอากัปกิรยิ าหงุดหงิดให้เป็นทีป่ รากฏ และไม่แน่วา่
จะระงับได้ ไม่แน่ว่าจะปลอดโปร่งหรือเก็บกดในเวลาต่อมา
๔) แสดงอากัปกิรยิ าหงุดหงิดให้เป็นทีป่ รากฏ ระงับไม่ได้เลย
และรูส้ กึ เก็บกดอยูต่ ลอด
ทัง้ หมดทีก่ ล่าวนี้ คือขีดความสามารถในการปล่อยวางสิง่
ที่ไม่ใช่สาระนั่นเอง หากจิตเราถูกอบรมจนกระทั่งอยู่ในสภาพไม่
ยึดมัน่ ถือมัน่ สิง่ ไร้สาระได้เมือ่ ไหร่ เมือ่ นัน้ ใจของเราจะเข้าข่ายข้อแรก
แต่ถ้าไม่อบรมจิตเสียบ้างเลย ก็มักตกไปอยู่ในข่ายข้อสุดท้าย แต่
ละข้อถือเป็นขีดระดับความน่าจะเป็นว่าจิตมีทางไปอันดีหรือร้าย
ในตัวเอง ผูม้ คี วามปลอดโปร่งไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่ ได้เสมอๆ จะอุน่ ใจกับ
ตนเองว่าเราเป็นผูไ้ ม่มคี วามเศร้าหมองครอบงำโดยง่าย แต่ผมู้ คี วาม
อึดอัดยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางยาก อาจต้องกังวลว่าเราจะเป็นผู้มี
ความเศร้าหมองในขณะแห่งมรณกาลหรือไม่
การสังเกตตนเองด้วยหลักวัดคร่าวๆ ทัง้ ๔ ข้อข้างต้นวันต่อ
วัน จะช่วยให้เราทราบด้วยตนเองว่าดีขน้ึ หรือแย่ลง และในระยะยาว
ภาพรวมจะปรากฏต่อสำนึกหลักของตนเอง เราเป็นผู้บอกตนเองได้
ว่าชีวิตมีความสุขขึ้น เราเป็นผู้บอกตนเองได้ว่าบัดนี้ลดละนิสัย
หวงทุกข์แบบเดิมๆ ลงแล้ว เป็นต้น
๘๕

ถาม - จะมีวธิ แี ก้ไขความหม่นหมองได้อย่างไร? ขอคำแนะนำ
แบบเป็นขัน้ ๆ ทีส่ ามารถเริม่ ตัง้ ต้นปฏิบตั ติ ามได้เลย
๑) กระซิบบอกตนเองไว้เสมอๆ ว่า ‘อย่าคิดมาก’ นีเ่ รียกว่า
เป็นการป้อนโปรแกรมให้กับจิตตนเองในระดับสำนึก เมื่อท่องบ่อย
เข้าจนใจยินยอมตามโปรแกรม อาการไม่คิดมากก็จะค่อยๆ ปรากฏ
ชัดขึ้นมาเอง
๒) หมั่นสังเกตใจตัวเอง หมั่นตั้งคำถามกับใจตัวเอง หมั่น
จับผิดใจตัวเอง ว่าขณะหนึง่ ๆ กำลังคิดมากให้เปล่าประโยชน์หรือคิด
น้อยอย่างได้ประโยชน์ เราจะพบว่าแค่การปฏิบตั ติ นอย่างง่ายๆ ตรง
ไปตรงมาเท่านี้ จะทำให้เป็นคนเลิกเพ่งโทษคนอื่น มีความหงุดหงิด
น้อยลงอย่างรวดเร็วเหลือเชื่อ
๓) เมือ่ หงุดหงิด วิตกเกินกว่าเหตุ หรือหดหูเ่ ศร้าหมอง อย่า
พยายามเร่งเอาตัวเองออกมาจากภาวะนั้นๆ ทันทีทันใดตามใจนึก
แต่ให้ตระหนักว่านัน่ เป็นภาคมืดของจิต เมือ่ ใดมีแสงสว่างสาดเข้ามา
ความมืดก็จะหายไปเอง ความสว่างนั้นอาจหมายถึงการไม่ยอมจม
อยู่กับทุกข์ แต่หันไปเดินเล่นในสวน หันไปอ่านหนังสือธรรมะ หัน
ไปสวดมนต์บ่อยๆ หรือหันไปปฏิบัติภารกิจของคุณด้วยความรู้สึก
ว่าถ้าทำให้เสร็จ ถ้าทำให้ดี จิตใจเราจะปลอดโปร่งขึ้นกว่าเดิม
ด้ ว ยการประพฤติ ต นเช่ น นี ้ กำหนดใจไว้ อ ย่ า งนี ้ ในที ่ ส ุ ด จิ ต
จะฉลาดเลือกทำแต่เหตุให้เกิดความสว่าง และรังเกียจเหตุให้
เกิดความมืดอย่างถาวร
ลองเถอะครับ ความเป็นมนุษย์นน้ั เหมือนมีดทีค่ มกว่าเราคิด
เอาไปเฉาะดินเล่นจนทือ่ ก็ได้ หรือเอาไปฟันฝ่าอุปสรรคในตัวเองก็ได้
และในเวลาที่ไม่เนิ่นช้าด้วย
๘๖

ถาม - ช่วยแนะวิธคี ดิ และการทำใจทีจ่ ะไม่ทำให้ทกุ ข์มากจาก
การต้องเสียสามีไปอย่างกะทันหัน ทุกวันนี้ยังไม่อยากเชื่อว่า
เขาจากเราไปแล้ว แม้พยายามคิดว่าเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นของ
ธรรมดา แต่ยงั มีบางครัง้ ทำใจไม่ได้ มีความคิดว่าเขาไม่นา่ อายุ
สั้นแค่นี้เลยค่ะ
การที่เราไม่คิดไว้ล่วงหน้า หรือไม่เคยเตรียมตัวเตรียมใจไว้
เลย ด้วยความประมาทในวัยนั่นแหละ คือต้นเหตุของการทำใจได้
ยากเมื่อต้องจากกันอย่างกะทันหันจริงๆ
นีเ่ ป็นเรือ่ งทีค่ ณ
ุ อาจต้องแก้ปญ
ั หากันทีป่ ลายเหตุ สิง่ ทีท่ ำได้
ในตอนนี้ไม่ใช่การเตรียมใจ แต่เป็นการแก้ปมทางใจ และเป็นปม
ที่ค่อนจะยุ่งยากเสียด้วย เนื่องจากเราเคยรู้ เคยอ่าน เคยฟัง
ธรรมะมาไม่ใช่นอ้ ยๆ จึงอาจเกิดอาการดือ้ ยาเสียแล้ว
จุดนีอ้ ยากให้คณ
ุ เลิกหาอุบาย เลิกหาธรรมะปลอบใจ แต่ให้
สังเกตอย่างตรงไปตรงมา ว่าลมหายใจเข้านีใ้ ช่ไหม ทีเ่ ลีย้ งชีวติ ให้รอด
ไปอีกครั้งหนึ่ง ถามตัวเองว่าลมหายใจออกนี้ใช่ไหม ที่บรรเทาความ
อัดอัน้ ไม่ให้จกุ อกตายไปอีกเฮือกหนึง่ เมือ่ เห็นเข้ามาถึงการมีชวี ติ
จริงๆ ในลมหายใจปัจจุบนั นีไ้ ด้ คุณจะสามารถทำความเห็นได้
ตามจริง ว่าชีวติ เป็นของเปราะบาง แม้ตวั คุณเองก็อาจแตกดับ
ภายในเวลาไม่กน่ี าที ขอเพียงไม่มลี มหายใจเข้าออก
เราจะไม่เห็นความสำคัญของเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิต กระทั่ง
ถูกริบเครือ่ งหล่อเลีย้ งชีวติ ไป เราจะไม่สนใจว่าลมหายใจสัน้ หรือยาว
มีหรือไม่มี ตราบเท่าที่เราไม่ถูกนำไปขังไว้ในที่ที่หายใจลำบาก หรือ
ไม่มีอากาศให้หายใจเลย
หากเกิดข้อสังเกตตามจริงในวินาทีปัจจุบัน คุณจะรู้สึก
๘๗

ปล่อยวางกับการมีหรือไม่มชี วี ติ ของตนเองลงได้บา้ ง ยิง่ สังเกตมากก็
ยิ่งปล่อยวางได้มาก เมื่อปล่อยวางได้กระทั่งการมีหรือไม่มีชีวิต
ของตัวเอง คุณจะมองออกไปข้างนอก แล้วปล่อยวางการมีหรือ
ไม่มีชีวิตของคนอื่นได้ง่ายขึ้น
ข้ออ้างที่ว่าเขาตายก่อนวัยอันควร เป็นแค่ความเข้าใจผิดๆ
หลงอุปาทาน หลงทึกทักเอาว่าทุกคนต้องตายตอนแก่ ความตาย
จะมาในเวลาอันควรเสมอ วิบากกรรมเขารูเ้ วลาของเขาดี และ
ไม่ยอมให้คณ
ุ ผัดผ่อนเพียงด้วยการวิงวอน เช่นคุณไม่รแู้ ละไม่
เคยเตรียมใจไว้กอ่ น อย่าเพิง่ มาเลยนะความตาย
สามีจากไปแล้วอย่างกะทันหัน ทีเ่ หลือก็ตอ้ งเตรียมใจให้เป็น
กุศล เผือ่ วันนีจ้ ะเป็นวันกะทันหันของคุณเองบ้าง การมีจติ เศร้าหมอง
ไม่ชว่ ยให้ ‘คนตาย’ กลับมา และไม่ได้ชว่ ยให้ ‘คนเป็น’ เตรียมตัวอย่าง
ถูกต้อง หากมาถึงความเข้าใจตรงนี้ลึกซึ้งพอ ความตายของใครๆ
แม้เราเองก็จะไม่ก่อให้เกิดความเศร้าสร้อยเปล่าได้เลยครับ
ถาม - ในกรณีทพ
่ี อ่ แม่กำลังจะต้องตายแน่ๆ แต่เหมือนหายใจ
ไปวันๆ เพราะเครือ่ งช่วยหายใจ การถอดเครือ่ งช่วยหายใจออก
ตามคำสั่งเสียไว้ล่วงหน้าของพวกท่าน ซึ่งไม่อยากยื้อชีวิต
ตัวเองไว้เป็นภาระแก่ลกู อย่างนีถ้ อื เป็นปาณาติบาตหรือไม่คะ?
ก่ อ นอื ่ น เล็ ง ที ่ ใ จ ต้ อ งบอกว่ า ไม่ ใ ช่ ป าณาติ บ าตเต็ ม ขั ้ น
แน่นอน คือขาดเจตนาฆ่าเป็นตัวตั้ง เพราะไม่ได้วางแผนทำให้ตาย
ขณะทีก่ ำลังทรงสภาพดีๆ อยู่
ว่าไปแล้วคนป่วยทีไ่ ม่อาจดำรงชีวติ รอดด้วยวิธที างธรรมชาติ
ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ถือว่าอายุกายขาดไปแล้วเกินครึ่ง เพราะ
เครื่องช่วยหายใจนั้น ชื่อบอกอยู่แล้วว่าเป็นเครื่องช่วยต่ออายุ ถ้าไม่
๘๘

มีเครื่องช่วยหายใจอายุก็ต้องขาดแน่ๆ
อย่างไรก็ตาม แม้ไม่มเี จตนาฆ่า แต่ความรูส้ กึ ว่าคุณเป็นคน
ทำให้ท่านตายก็อาจเกิดขึ้น เพราะช่วยได้แต่ไม่ช่วย ซึ่งตรงนี้แหละ
ที่อาจทำให้คุณไม่พ้นมลทินดีนัก
ฉะนั้น ถือเอาแค่ความรู้สึกไม่สบายใจข้อเดียวนี้ ผม
อยากแนะนำว่าควรปล่อยให้ทา่ นตายตามเวลาจะสบายใจกว่า
ครับ ไม่อย่างนั้นคุณอาจต้องกลัดกลุ้มไปอีกนานว่ามีส่วนทำให้
พ่อแม่ตายหรือเปล่า มลทินทำนองนี้ไม่ใช่จะล้างให้รู้สึกสะอาดง่าย
นัก อย่างน้อยได้รู้สึกว่าคุณช่วยเต็มความสามารถตามฐานะลูก ซื้อ
ความสบายใจหายห่วง ก็ย่อมดีกว่ากันแน่
แต่บางทีการช่วยพยุงชีวิตนั้นก็มีรายละเอียดแยกย่อยมาก
ขึน้ อยูก่ บั ว่าคุณรูอ้ ยูก่ บั ใจแค่ไหนด้วย เพราะหลายกรณีเท่าทีผ่ มทราบ
คือร่างกายหมดสภาพที่จะดำรงชีวิตแน่แล้ว ฟื้นกลับมาอยู่ในสภาพ
มีสติอย่างคนธรรมดาไม่ได้แน่แล้ว ถือว่าอายุขาดแน่แล้ว การรัง้ ไว้แค่
ร่างกาย อาจหมายถึงไม่ปล่อยให้เกิดจุติจิต ไม่ปล่อยให้ท่านเคลื่อน
ไปเสวยกรรมตามกาลก็ได้ ถ้าคุณทราบชัด มีหลักฐานทางแพทย์
ชัดเจน ก็อาจปล่อยท่านไปโดยไม่ถือเป็นการฆ่า
แต่อีกหลายกรณีจะก้ำกึ่ง ไม่แน่ไม่นอน หมอเองก็พูดไม่
ออกบอกไม่ถกู ว่าจะอยูห่ รือไป มีสทิ ธิห์ รือไม่มสี ทิ ธิฟ์ น้ื คืนกลับมาเป็น
ดังเดิม อันนีถ้ า้ คุณด่วนถอด น้ำหนักความรูส้ กึ ย่อมเป็นคนละเรือ่ งกับ
กรณีขา้ งต้น ด้วยความไม่รภู้ ายใต้ความไม่แน่ไม่นอนนีแ่ หละ โอกาส
ทีจ่ ะเป็นปิตฆุ าต มาตุฆาตก็สงู มาก
ภายใต้สถานการณ์ไม่แน่นอน ขอแค่คิดแม้แต่นิดเดียวว่า
อยากให้ชีวิตขาดๆ ไปเสีย คุณจะได้ไม่ต้องรับผิดชอบ เมฆหมอก
ปาณาติบาตก็เคลื่อนมาคลุมจิตคุณเกือบครึ่งแล้ว เพราะถือว่าขาด
เมตตากับผูใ้ ห้กำเนิด การขาดเมตตาเป็นตัวชีว้ า่ ไม่อยากให้อยูต่ อ่ ยิง่
๘๙

ถ้าคิดอยากได้มรดกเสียเร็วๆ อันนี้ถือเป็นปาณาติบาตเต็มขั้นทันที
เพราะเจืออยู่ด้วยความโลภ ความโลภเป็นตัวชี้ว่าอยากให้ตาย
ปิตฆุ าตกับมาตุฆาตคืออนันตริยกรรม ให้ผลหนักแน่นทีส่ ดุ
ประกอบกรรมชนิดนี้แล้วเอาคืนไม่ได้ ชะล้างหรือชดเชยด้วยวิธีใดๆ
ไม่ได้ สำนวนอันเป็นพุทธพจน์คือจะเป็นผู้ไปอบาย ตกนรกชั่วกัป
ไม่อาจเยียวยา อย่าเสีย่ งเฉียดใกล้เลยเป็นดี ขอสรุป ๒ ข้อสัน้ ๆ คือ
๑) ถ้าหลักฐานทางแพทย์ชว้ี า่ ตายอยูแ่ ล้ว แค่ชว่ ยให้หายใจ
ไม่ได้แปลว่ายังมีชีวิตอยู่ อันนั้นถอดเครื่องช่วยก็ไม่นับว่าฆ่า
๒) ถ้าพยายามดิน้ รนทุกวิถที าง แต่ไม่มเี งิน แม้เอาพ่อแม่เข้า
โครงการอุปถัมภ์ แต่หมอก็ไม่ยอมต่อชีวิตให้ ก็ทำใจคิดว่าคุณหมด
แรงที่จะยื้อท่านไว้จากปากเหวแห่งมรณา อย่างไรท่านก็ต้องตกร่วง
ลงไปอยูด่ ี
ถาม - การฆ่าตัวตายถือเป็นปาณาติบาตหรือเปล่าคะ?
การฆ่าตัวตายไม่ใช่ปาณาติบาต แต่เป็นอัตวินิบาต เป็น
กรรมคนละอย่างครับ ปาณาติบาตคือปลงชีวิตสัตว์อื่น มีผลให้ชีวิต
ของสัตว์อื่นขาดก่อนถึงอายุขัย พรากสิทธิ์ในการมีชีวิตไปจากเขา
โดยเฉพาะหากเขามีบุญมาก ก็เท่ากับตัดโอกาสเสวยสุขของเขาทิ้ง
ทั้งยวง ส่วนอัตวินิบาตคือการปลงชีวิตตนเอง มีผลให้ไม่ได้ใช้กรรม
ทีค่ วรใช้กอ่ นถึงอายุขยั โดยเฉพาะหากมีบาปมาก ก็เท่ากับพยายาม
แหกคุกเพื่อ หนีโทษด้วยทางลัด
การไม่รอให้มีการล้างไพ่ใหม่ตามกาล จัดเป็นการตัดตอน
สร้างปมยุง่ เหยิงขึน้ ไม่ให้เป็นไปตามวิถธี รรมชาติกรรมวิบาก เปรียบ
กับหนี้ก็ซับซ้อนกว่าหนี้ชนิดไหนๆ เนื่องจากการทบหนี้กรรมนั้น
แตกต่างจากการทบต้นทบดอกของหนีส้ นิ เงินทองมาก ถ้าคุณฆ่าคน
๙๐

มีบุญ โอกาสเสวยบุญของเขาที่ถูกตัดทิ้ง ย่อมสะท้อนกลับมาเป็น
ความหมดโอกาสเสวยบุ ญ ของคุ ณ เช่ น กั น คุ ณ จะมี อ ายุ ม ากใน
อัตภาพที่เป็นทุกข์ แต่จะมีอายุสั้นในอัตภาพที่เป็นสุข
และถ้าฆ่าตัวเองขณะต้องใช้บาป การหนีโทษย่อมเป็นการ
เพิม่ โทษในตัวเอง ทุกข์ทย่ี งั ไม่เสวยก็ตอ้ งเสวยอยูด่ ี แถมพ่วงทุกข์อนั
เกิดจากการพยายามแหกคุกเข้าไปอีกกระทง นัน่ คือแทนทีจ่ ะต้องทน
ทุกข์ในสภาพมนุษย์ตามเดิม ก็ต้องไปทนทุกข์ในสภาพเปรต สภาพ
เดรัจฉาน หรือสภาพสัตว์นรก ซึ่งเป็นอัตภาพที่แย่หนักเข้าไปใหญ่
ข้อแตกต่างระหว่างปาณาติบาตกับอัตวินิบาตยังมีอีกมาก
เช่น ปาณาติบาตมีผลในกาลต่อไปเป็นความโหดเหี้ยมของจิตใจ มี
ใบหน้าเหี้ยมเกรียม มีความเดือดร้อนเรื่องสุขภาพกาย อาจถูกรังแก
อาจถูกฆ่าให้ตายก่อนวัยอันควร ส่วนอัตวินบิ าตมีผลในกาลต่อไปเป็น
ความอ่อนแอทางใจ มีใบหน้าเศร้าหมอง มีความเดือดร้อนเรื่อง
สุขภาพจิต คิดมากและน้อยใจเก่ง รู้สึกอ่อนแอ อยากตายด้วยเหตุ
บีบคัน้ แค่งา่ ยๆ เป็นต้น
การฆ่านั้น ไม่ว่าฆ่าผู้อื่นหรือฆ่าตนเอง ย่อมได้ชื่อว่าทำจิต
ให้เศร้าหมอง เมื่อจิตเศร้าหมองย่อมมีคติวิบัติเป็นที่หวัง แต่หากฆ่า
ตนเองโดยไม่มจี ติ เศร้าหมอง ทำจิตให้ขาดจากอุปาทานว่าเป็นตัวตน
อันนั้นพระพุทธเจ้าสรรเสริญ การสิ้นชีวิตขณะไร้อุปาทานไม่ถือเป็น
บาปด้วยประการทัง้ ปวง ทีท่ ำอย่างนัน้ ได้กม็ แี ต่ผศู้ กึ ษาธรรมจนเข้าใจ
และปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงแล้วเท่านั้นครับ
ถาม - อ่านจากทีค่ ณ
ุ ดังตฤณเคยเขียนไว้ในหนังสือ ‘เสียดายคน
ตายไม่ได้อา่ น’ ว่าการส่งคนตายให้ได้ไปดี คือการทำให้เขามีจติ
ใจปลอดโปร่ง ตัดห่วงตัดอาลัยในโลกมนุษย์ และถ้าเป็นไปได้
ก็ควรให้ตดั ห่วงตัดอาลัยในภพภูมทิ ง้ั หลายไม่วา่ สูงหรือต่ำด้วย
๙๑

อย่างนีถ้ า้ ญาติมติ รอันเป็นทีร่ กั มีโอกาสไปรุมล้อมและฟังคำสัง่
เสียของคนใกล้ตาย แล้วพวกเขาห้ามใจกันไม่ได้ ต้องร้องห่ม
ร้องไห้ ส่งเสียงวิงวอนให้คนใกล้ตายอยู่ต่อ ทำให้คนใกล้ตาย
จิตใจเศร้าหมอง มิเป็นการทำบาปต่อผูต้ ายหรือ? หากเป็นบาป
ก็นา่ คิดว่าแล้วจะทำอย่างไรกันล่ะ? เพราะตามธรรมเนียมแล้ว
ถ้าทำได้ก็ควรได้ไปล่ำลา ไปดูใจกันเป็นครั้งสุดท้ายมิใช่หรือ?
แต่ไปแล้วห้ามปากห้ามใจไม่อยู่ ก็เท่ากับผิดหลักการส่งคนตาย
ทีด่ อี กี ในความเห็นของคุณดังตฤณควรให้เป็นเช่นไร?
ก่อนอื่นต้องออกตัวว่า หลักการส่งคนตายที่ผมเขียนไว้ใน
หนังสือ ก็อย่างทีร่ ะบุไว้แล้วว่าเป็นแนวอุบายของพระพุทธเจ้าท่านนะ
ครับ ผมไม่ได้คดิ เอง เพียงนำมาบอกคุณๆ เท่านัน้ ถ้าอยากได้วธิ สี ง่
คนตายที่ดีที่สุดในโลก ก็ขอให้เชื่อพระพุทธองค์ซึ่งทรงหยั่งทราบ
อุบายธรรมอันสว่างดีกว่าใครทัง้ หมด นัน่ คือให้ซกั ถามคนใกล้ตายว่า
ยังห่วงอะไร ก็หาทางพูดให้เขาคลายห่วง คลายพะวง เช่น ถ้ายังห่วง
ลูกเมีย ก็บอกเขาว่าลูกเมียจะไม่อยู่ในโลกนี้ตลอดไป วันหนึ่งก็ต้อง
ตายตามเขาเหมือนกัน นอกจากนั้นก็ควรชักจูงให้คิดถึงโลกสวรรค์ที่
ดีกว่าโลกมนุษย์ กับทั้งลงท้ายเหนี่ยวนำให้เห็นการเกิดในภพใดๆ
ไม่เป็นสุข ต้องจากตายหายสูญจากโลกนัน้ ๆ กันถ้วนหน้า คลายจิต
จากความยึดมั่นถือมั่นในกายใจนี้และกายใจอื่นๆ เสียเป็นดีที่สุด
สรุปคือพูดเหนี่ยวนำให้คนใกล้ตายตัดความอยากอยู่ต่อ
และตัดความอยากเกิดใหม่ได้ นับว่าประเสริฐแท้ เพราะจิตทีค่ ลาย
ความยึดมัน่ ในความมีความเป็นทัง้ หลาย คือจิตทีส่ ว่าง พ้นจาก
ทุคติแน่นอน และแม้ยังมีกำลังส่งไม่ถึงนิพพาน อย่างน้อยก็เที่ยงที่
จะไปดี มีสุคติเป็นที่หวังได้ กับทั้งจะเป็นสัญญาณนำร่องไปสู่ความ
เป็นผู้เห็นถูกเห็นชอบ แสวงทางพ้นทุกข์อย่างถูกทางในกาลต่อๆ ไป
๙๒

อาจกล่าวได้วา่ วาระแห่งการส่งคนตาย คือวาระอันเหมาะควรแก่การ
ให้ที่พึ่งสำคัญสูงสุดกับบุคคลอันเป็นที่รักของเรา
ที่นี้มาดูความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในโลก ทุกวันมีคนตาย และ
คนตายจำนวนหนึง่ ก็มโี อกาสพบญาติในวาระสุดท้ายก่อนลมหายใจ
สิ้นจากร่าง บรรดาญาติมิตรอันเป็นที่รักเขาทำอะไรกัน? พวกเขาพา
กันร้องไห้ระงมเป็นจักจั่น นั่นเท่ากับสร้างภพแห่งความอาลัยขึ้นใน
จิตของผู้ตายชัด ยิ่งถ้าคนใกล้ตายซวยหน่อย เจอญาติวิกลจริต
ส่งเสียงปีด๊ ๆ พร่ำแต่รอ้ งว่าอย่าตายๆ ก็จะยิง่ ใจไม่ดี เหมือนโดนห้าม
ไม่ให้โดดลงเหว การที่คนเราใจไม่ดีตอนสายตากำลังพร่าพรายนี่ หู
หาเรือ่ งง่ายนะครับ เสียงปีด๊ ๆ อาจฟังคล้ายเปรตเป่านกหวีดเรียกให้
ไปเป็นพวกเร็วๆ ก็ได้
คนกำลังจะตาย ฝ่ายคนเป็นก็มารั้งแข้งรั้งขา หน่วงเหนี่ยว
ไว้จนจิตเขาดิน้ รนอยากอยูต่ อ่ จิตทีด่ น้ิ รนนัน้ เป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า?
แล้วจิตที่เป็นทุกข์ มีความเศร้าหมอง มีความยึดติดอาลัยในภพเดิม
จะมีกำลังอ่อนแอหรือแข็งแรงเล่า? แล้วจิตอ่อนแอที่ไหนจะระลึกนึก
ถึงบุญกุศลอันน่าเบิกบานปีติยินดีได้?
สรุปคือส่วนหนึง่ ทีค่ นตายไม่คอ่ ยได้ไปดี ก็เห็นทีจะต้องโทษ
บรรดาญาติๆ ที่ไม่ค่อยเห็นใจคนตาย ไม่รู้วิธีทำให้คนตายสบายใจ
นี่แหละ นี่ยังไม่นับพวกที่ไปตีกันในห้องคนไข้นะครับ เห็นพ่อแม่
ร่อแร่เจียนอยูเ่ จียนไป ไม่ทนั ไรก็ทวงถามกันต่อหน้า ทำพินยั กรรมไว้
หรือยัง? จ้างทนายทีไ่ หนทำ? ทีด่ นิ ตรงโน้นกับรถคันนัน้ เป็นของน้อง
หรือของหนู? ฯลฯ ยิง่ ถ้าได้รคู้ วามจริงว่าตัวเองได้นอ้ ย คำถามระคาย
โสตจะยิ่งโถมเข้ากระแทกแก้วหูคนใกล้ตายอย่างไม่ปรานีปราศรัย
นั่นคือธรรมดากิเลสมนุษย์ รู้ๆ กันอยู่ แต่ที่ไม่ค่อยจะรู้กัน ก็คือเรื่อง
ร้อนรุมเร้าคนใกล้ตาย อาจเป็นมหันตภัยใหญ่กบั เขาได้อย่างสมบูรณ์
แบบสูงสุดทีเดียว!
๙๓

หากถามถึงความเหมาะสมหรือแนวปฏิบัติว่าควรทำเช่นไร
ผมคงบอกได้เป็นกลางๆ แค่ว่าการมีญาติมิตรลูกหลานห้อมล้อม
พร้อมหน้าพร้อมตานั้น ยังเป็นสิ่งสมควร หากขาดไปจะเป็นการ
ละเลยและดูดาย แต่ถ้าเห็นแก่คนตายจริงๆ ก็ขอให้หลีกเลี่ยง
คำพูดสะเทือนใจทั้งหลายเถิด
ร้องไห้นะ่ ไม่เป็นไรนะครับ ดีเหมือนกัน คนตายจะได้รวู้ า่ มีคน
อาลัย แต่เตรียมๆ คำพูดไว้หน่อย อย่าพร่ำเพ้อแบบนึกอยากพูดอะไร
ก็พูด หรือขออะไรที่คนตายให้กับเราเป็นครั้งสุดท้ายไม่ได้ เช่น ‘อย่า
เพิง่ ตายนะครับ’ หรือ ‘อยูก่ บั หนูตอ่ เถอะได้โปรด’ ขอให้อดกลัน้ ไว้ หัน
มาพูดแสดงความอาลัยในแบบที่ก่อความรู้สึกด้านดี เช่น ‘รอผมบน
สวรรค์นะครับ’ หรือ ‘แล้วหนูจะพยายามทำบุญตามไปข้างบนนะคะ’
คำสัน้ ๆ ทีอ่ อกมาจากใจจริงจะมีผลใหญ่เกินกว่าทีค่ ณ
ุ คิด ขนาดทีจ่ ติ
คนตายอาจยึดไว้เป็นเข็มทิศนำทางทีเดียว
แต่ทป่ี ระเสริฐกว่านัน้ คือคุณข่มความอาลัยไว้ได้ สะกดก้อน
สะอื้นไม่ให้เจือในน้ำเสียง พูดอย่างอบอุ่นคงเส้นคงวา เช่น ‘ไม่ต้อง
ห่วงผมแล้ว อย่ายึดอะไรไว้อกี เลย วันหนึง่ ผมก็จะจากโลกนีไ้ ปอย่าง
ไม่อาลัยเหมือนกัน’ หรือ ‘ตามพระพุทธเจ้าไปถึงนิพพานอันไม่เกิดไม่
ตายนะคะ’ ถ้าได้อย่างนีห้ รือประมาณนี้ เสียงของคุณอาจปรุงแต่งจิต
ให้คนตายคลายความยึดติดทั้งหลาย และกลายเป็นผู้ที่มีความสุข
หลังความตายในระดับที่คุณนึกไม่ถึง!

๙๔

“การเตรียมตัวตายอย่างถูกต้องนัน้ ไม่ใช่แค่นกึ ๆ เอาว่าเดีย๋ ว
เราจะระวังตัว เดี๋ยวเราจะตาย แต่เป็นการเตรียมนิสัย เตรียมความ
เคยชินว่าจะตายพร้อมกับกุศลจิต ตราบใดยังคิดมากวนไปวนมา ยัง
ขี้กังวล ยังหวงสิ่งที่ไม่ควรหวง ยังไม่อาจตัดทิ้งพันธะผูกใจ ก็ขอให้
พิจารณา ว่าเหล่านัน้ คือนิสยั ทีเ่ ป็นเหตุให้ตายไม่ดไี ด้หมด เราต้องให้
จิตคิดดี คิดเป็นกุศลให้ได้เป็นปกติตามแนวทางของทานและศีล ยิ่ง
เสียสละมาก ยิ่งมีศีลบริสุทธิ์มาก ใจก็จะยิ่งมีคุณภาพ และลดทอน
ความคิดมากขีก้ งั วลนานาไปได้เรือ่ ยๆ เอง”
“ขอให้ถามตัวเองว่าทุกวันนี้คุณยังมีข้อเสียทางความคิด
ทางคำพูด หรือทางการกระทำแบบไหนบ้าง เอาชนิดนึกปุบ๊ คิดถึงบาป
นั้นๆ ขึ้นมาก่อนเพื่อน ก็ให้สมมุติว่าบาปนั้นแหละจะถึงตัวก่อน ได้
ตัวเราไปก่อนในขณะจิตท้ายๆ ฉะนั้นก็หาทางเริ่มกำจัดบาปนั้นก่อน
เปลี่ยนวิธีคิด วิธีพูด หรือวิธีทำให้เป็นตรงข้ามเสียเป็นอันดับแรก
จะต้องเสียเวลา เสียกำลังใจสักเท่าใดก็ตาม นีก่ ไ็ ด้ชอ่ื ว่าเตรียมตัวตาย
แบบตีตว๋ั จองทีน่ ง่ั เฟิสต์คลาสไว้แล้ว”

“วิธีปลดห่วงโซ่แห่งการเกิดตาย ก็คือการทำลายความเข้าใจ
ผิดให้สิ้นซาก เราเข้าใจผิดว่ากายนี้เป็นตัวตน เป็นที่ตั้งของตัวตน
ก็เฝ้าดูด้วยสติสัมปชัญญะไปเรื่อย ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งในกายนี้เที่ยง
ไหม ถ้าไม่เทีย่ ง ในทีส่ ดุ จิตก็ได้ขอ้ สรุปเองว่ากายไม่ใช่ตวั ตน ไม่เป็น
ทีต่ ง้ั ของตัวเรา”
พ้นจากความสำคัญผิดเกีย่ วกับกาย ยังเหลือความสำคัญผิด
เกี่ยวกับใจ ก็ต้องดูกันต่อไป เฝ้าระลึกกันต่อไปว่าองค์ประกอบทาง
ใจส่วนไหนที่เป็นตัวตน เป็นที่ตั้งของตัวเรา เมื่อเฝ้าดูไปเรื่อย นับแต่
ความรูส้ กึ สุขทุกข์ทส่ี ลับไปสลับมา ความจำได้หมายรูท้ ท่ี ำให้นกึ ออก
บ้างนึกไม่ออกบ้าง ความนึกคิดชอบชังที่อาจเปลี่ยนชอบเป็นเกลียด
เจตนาดีที่อาจกลับกลายเป็นร้าย ตลอดจนความรับรู้ทางหูตาที่ผลัด
เปลี่ยนหมุนเวียนไปเรื่อย ชัดบ้างไม่ชัดบ้าง
หากตามดูแล้วพบว่ามีอะไรสักอย่างหนึ่งคงที่ ไม่กลับเปลี่ยน
ปรวนแปรเลย ก็ค่อยนับว่าส่วนนั้นของใจมีความเที่ยง มีความเป็น
ตัวของเราที่ปรารถนาให้อยู่ยั้งยืนยงได้
หากตามรู้ตามดูไปจนถึงระดับหนึ่ง จิตสั่งสมกำลังการรับรู้
มากพอ ก็จะเกิดประสบการณ์ภายในแบบใหม่ เห็นถนัดทัง้ ยังลืมตา
ดูเงี่ยหูฟัง ว่ากายใจนี้ปรากฎเป็นของเกิดดับทีละขณะ ไม่ใช่ต้องรอ
ข้ามเดือนข้ามปี จึงไม่ใช่ตัวตนแน่ๆ กระทั่งวางเฉย กายใจจะแสดง
ความไม่เทีย่ งใด ๆ ก็ปล่อยให้แสดงไป ถึงจุดหนึง่ จิตเกิดความอิม่ ตัว
โลกแห่งตัวตนย่อมทลายลง เปิดเผยให้เห็นแต่ความจริงทีไ่ ม่มอี ะไรๆ
น่ายึดมั่นสำคัญผิดหลงติดอยู่นั่นเอง ห่วงโซ่แห่งความเข้าใจผิดจึง
ถูกตัดขาด ส่วนจะถูกตัดเพียงบางส่วนหรือถูกตัดเด็ดขาดไปทั้งหมด
ก็ขึ้นอยู่กับความแหลมคมแห่งจิตในวินาทีประหารกิเลสนั้นเอง”

