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บริจาคอวัยวะเปนบุญสูงใหญ 
ผูอํานวยการฯ : มีขอหามในศาสนาพุทธหรือไมเกี่ยวกับเรื่อง “การบริจาคอวัยวะ” 
พระธรรมปฎก: ตามปกติ ไมมีขอหาม มีแตจะสนับสนุน เพราะการบริจาคอวัยวะ

เปนการเสียสละเพื่อประโยชนของผูอื่น ตองการใหผูอื่นพนจากความทุกข 
และมีความสุข การบริจาคจึงเปนหลักธรรมที่สําคัญของพระพุทธศาสนา
ศาสนา ไมวาจะเปน “ทศพิศราชธรรม” ก็ดี การบําเพ็ญ “บารมี” ของ
พระพุทธเจาเมื่อยังเปนพระโพธิสัตวก็ดี  ก็มีการบริจาคเปนคุณธรรมขอ
แรก 
 การบริจาคนี้ เปนการให เรียกวา “ทาน” คือการใหเพื่อประโยชน
แกผูอื่น โดยเฉพาะในการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว ซึ่งเรียกวา “ทาน
บารมี” นั้น การบริจาคอวัยวะเพื่อประโยชนแกผูอื่น เปนความดีท่ี
จําเปนตองทําเลยทีเดียว เพราะการกาวไปสูโพธิญาณ ตองมีความเขมแข็ง

                                                           
หนึ่ง พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ใหสัมภาษณแก นายแพทยวิศิษฏ ฐิตวัฒน 
ผูอํานวยการศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย  ที่วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม 
เม่ือวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. 
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ของ    จิตใจในการเสียสละเพื่อความดี ท้ังนี้ทานที่เปนบารมี  แบงเปน  ๓  
ข้ัน  เชนเดียวกับบารมีอื่น  ๆ  คือ 
 ทานบารมี ระดับสามัญ  คือการบริจาคทรัพยสินเงินทองของ
นอกกาย  ถึงจะมากมายแคไหนก็อยูในระดับนี้ 

ทานอุปบารมี คือ ทานบารมีระดับรองหรือจวนสูงสุด  ไดแก
ความเสียสละทําความดีถึงข้ันสามารถบริจาคอวัยวะเพื่อชวยเหลือผูอื่นได 

ทานปรมัตถบารมี คือ ทานบารมีข้ันสูงสุด ไดแก การบริจาคชีวิต
เพื่อชวยเหลือผูอื่น  หรือเพือ่รกัษาธรรม 

แนนอนวา การบริจาคอวัยวะนั้นเปนคุณธรรมสําคัญ และเปน
บุญมากตามหลักพระพุทธศาสนา นอกจากเปนบารมีข้ันทานอุปบารมีแลว 
ยังโยงไปหาหลกัสําคัญอีกอยางหนึ่งท่ีเรียกวา “มหาบริจาค”  คือการ
บริจาคใหญ ซึ่งพระโพธิสัตวจะตองปฏิบัติอีก ๕ ประการ คือ บริจาค
ทรัพย บริจาคราชสมบัติ บริจาคอวัยวะและนัยนตา บริจาคตัวเองหรอื
บริจาคชีวิต และบริจาคบุตรภรรยา  

บริจาคบุตรและภรรยานั้น คนสมัยใหมอาจจะมองในทางที่ไม
คอยดี แตตองเขาใจวาการบริจาคบุตรภรรยานี้ไมใชไปมองในแงทอดทิ้ง
บุตรภรรยา แตมองในแงท่ีสามารถสละความหวงแหนยึดถือทางจติใจ 
อยางคนทั่วไปที่เมื่อมีความยึดถือผูกพันดวยความรัก ก็มักจะมีความเอน
เอียงเปนอยางนอย ผูท่ีจะเปนพระพุทธเจาได คือพระโพธิสัตวนั้นจิตใจ
จะตองตรงตอธรรม สามารถรกัษาความถูกตองโดยไมเห็นแกอะไรทั้งสิ้น 
จึงตองสละความยึดถือแมแตลกูเมียได แตการจะสละบุตรภรรยาคือยอม
ใหเขาไปกับใครนั้น  มีขอแมวาตองใหเขายินดีพอใจหรอืเต็มใจดวย ถาเขา
ไมพอใจก็ไมบริจาค ทานมีเงื่อนไขไวแลว 
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หันกลับมาเรื่องการบริจาคอวัยวะ เปนอันวาพระโพธิสัตวจะ

เปนพระพุทธเจาไดจําเปนตองบําเพ็ญมหาบริจาค ซึ่งมีการบริจาคอวัยวะ 
บริจาคนัยนตา บริจาคชีวิตรวมอยูดวย เพราะฉะนั้นจึงเปนการแนนอนอยู
แลววาไมมีการหาม นอกจากจะทําดวยโมหะและโดยไมมีเหตุผล สวน
การทําอยางมีเหตุผล คือมีจิตเมตตากรุณา ตองการเสียสละใหเกิด
ประโยชนแกผูอื่นนี้  ทานสนับสนุน 

 

บริจาคอวัยวะคนตาย  บุญไดแกใคร 
ผูอํานวยการฯ : ถาถามวาการบริจาคอวัยวะนั้นไดบุญหรือไม และใครเปนคนได 

อยางเชนคนหนึ่งแสดงความจํานงบริจาคอวยัวะไว แตเสียชีวิตในภาวะที่
ไมสามารถบริจาคได กับอีกคนหนึ่งไมไดแสดงความจํานงบริจาค แต
เสียชีวิตดวยภาวะสมองตายแลวญาติไดตัดสินใจบริจาค ลักษณะนี้ไม
ทราบวาใครจะเปนคนไดบุญ หรือไดบุญมากนอยอยางไร 

พระธรรมปฎก : ในแงนี้ตองแยกออกเปน ๒ ประเด็น ประเด็นที่หนึ่งคือ “เปนบุญ
หรือไม?” ซึ่งตอบไดเลยวาเปนบุญอยูแลว ดังท่ีพระโพธิสัตวทานบริจาค 
และเปนบุญชั้นสูงถึงข้ันเรียกวาบารมีเลยทีเดียว แตสําหรับคนทั่วไปจะมี
ความตั้งใจที่จะบรรลุโพธิญาณหรือไมเปนอีกเรื่องหนึ่ง ถาเราไมไดมี
ความตั้งใจไมไดตั้งปณิธานอยางนี้ ก็ไมเรียกวาเปนบารมี แตเปนบุญซึ่งจัด
วาเปนบุญอันยิ่งใหญเลยทีเดียว เพราะเปนบุญที่ทําไดยาก ตองมีความ
เสียสละจริง ๆ  เปนอันวาไดบุญแนนอน เพราะเกิดจากเจตนาที่เสียสละให
ดวยความกรุณาปรารถนาดีตอผูอื่นอันใหญหลวง 

สวนที่วา “ใครจะเปนผูไดบุญ?” นั้น ตอบงาย ๆ วาใครเปนผู
บริจาค คนนั้นก็ได เพราะมันอยูท่ีเจตนาของผูนั้น ในกรณีท่ีเปนคนท่ีตาย
ไปแลวและญาติบริจาค ก็เลยกลายเปนวาคนที่ตายไปแลวไมไดรับ 
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เพราะวาไมไดเจตนา ในแงนี้ตองพูดอีกขั้นหนึ่ง คือญาติท่ีบริจาคนั้นตอง
อุทิศกุศลไปใหเขาอีกทีหนึ่ง ในทางธรรมถือวาถาบริจาคในขณะที่ตัวยัง
เปนอยูก็จะเปนบุญชั้นสูง 

ผูอํานวยการฯ : คนที่ไดรับอวัยวะไปแลว ทําบุญอุทิศสวนกุศลให เขาจะไดรับผล
บุญนั้นหรือไม  เพราะทางศูนยรับบริจาคอวัยวะฯ ไมไดบอกชื่อของคนที่
บริจาคให  ผูท่ีรับอวัยวะไปจะอธิษฐานอยางไรด ี

พระธรรมปฎก : แมจะไมระบุช่ือผูท่ีเราอุทิศสวนกุศลให เพียงแตตั้งใจวาอุทิศ
ใหแกเจาของอวัยวะที่บริจาคใหเรา  หรือท่ีเราไดรับบริจาคนี้ก็พอแลว 

 
 

บริจาคอวัยวะแลว  เกดิใหมรางกายยิ่งดี 
ผูอํานวยการฯ : ปญหาที่เราเจอ ในการทําการประชาสัมพันธใหคนทั่วไปแสดง

ความจํานงบริจาคอวัยวะ คือ บางคนก็ยังมีความเชื่อวา ถาใหอวยัวะเขาไป
แลวในชาตินี้  เกิดมาชาติหนาจะมีอวัยวะไมครบ 

พระธรรมปฎก : อันนี้ไมจริงเลย มีแงพิจารณา  ๒  อยางดวยกัน 
๑. ในแงหลักฐานทางคัมภีรแสดงวา พระพทุธเจา เมื่อเปนพระโพธิสัตว
ทรงบริจาคนัยนตา ก็เปนเหตุใหพระองคทรงไดสมันตจักษุ คือเปนพระ
เนตรหรอืดวงตาที่เปนพิเศษสุดของพระพุทธเจา ซึ่งเราแปลวาเปนดวงตา
ซึ่งมองเห็นโดยรอบ ไมใชดวงตาที่เปนวัตถุอยางเดียว แตหมายถึงดวงตา
ทางปญญาดวย ในแงพระคัมภีรก็สนับสนุนชัดเจนวาชาติหนามีแตผลดี 
๒. ในแงเหตุผล ท่ีเขาใจกันวาบริจาคอวัยวะไปแลว เกิดมาอวัยวะจะ       
บกพรอง เหตุผลท่ีถูกตองไมใชอยางนั้น เราตองมองวาชีวิตท่ีเกิดมานี้    
จิตใจเปนสวนสําคัญในการปรุงแตงสรางสรรค อยางเราเปนอยูทุกวันนี้ 
ถาเรามีเมตตาคิดดีปรารถนาดีตอผูอื่น ยิ้มแยมแจมใส ตอไปหนาตาเราจะ
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ถูกปรุงแตงใหแจมใสเบิกบาน ในทางกลับกันถาเราคิดรายตอผูอื่น มัก
โกรธ อยากจะทํารายรังแกเขาอยูเรือ่ย หนาตาก็จะบึ้งตึง เครียด หรือถงึกับ
ดูโหดเหี้ยม นี้เปนผลมาจากสภาพจิตท่ีเคยชินในชีวิตประจําวัน แมแตใน
ชาติปจจุบันนี้เอง 

ทีนี้ชีวิตท่ีจะเกิดตอไป ก็จะตองอาศัยจิตท่ีมีความสามารถในการ
ปรุงแตง ขอใหคิดงาย ๆ  วา คนที่จะบริจาคอวัยวะใหคนอื่น ก็คือ
ปรารถนาดีตอเขา อยากใหเขาพนจากความทุกข หายเจ็บปวย อยากใหเขา
เปนสุข   จิตอยางนี้ในตอนคิดก็เปนจิตท่ีดี     คือจิตใจยินดีเบิกบาน   คิดถึง
ความสุขความดีงามความเจรญิ จิตก็จะสะสมความโนมเอียงและพัฒนา
ความสามารถในดานนี้  ถาคิดบอย ๆ  จิตก็จะยิ่งมีความสามารถและมี
ความโนมเอียงไปในทางที่จะปรุงแตงใหดี และคุณสมบัตินี้ก็จะฝงอยูเปน
สมรรถภาพของจิต เพราะฉะนั้น ในการบริจาคเราจึงตองทําจิตใจใหผอง
ใส ใหประกอบดวยคุณธรรม มีเมตตา ปรารถนาดี และอันนี้แหละที่จะทํา
ใหเราไดบุญมาก 

  ตรงกันขามกับคนที่คิดรายอยูเสมอ คิดแตจะโกรธ คิดแตจะรังแก
สัตว อยากจะทํารายคนโนนคนนี้ คนที่คิดทํารายเขานั้น จิตจะคิดจะนึกถึง
การบุบสลาย ความเจ็บปวด อาการมีเลือดไหล สภาพแตกหัก แหวงวิ่น  
บกพรอง ขาดหาย และการสูญเสียท่ีรายๆ ไมดีท้ังนั้น  และเมื่อคิดอยูเสมอ
จิตก็มีความโนมเอียงท่ีจะคิดในแงนี้ และก็จะพัฒนาความสามารถที่จะคิด
ไปในทางที่ไมดี ในการทําลาย ในการแตกสลาย คิดถึงชีวิต คิดถึงคนเมื่อไร 
ก็จะมองเห็นแตรูปรางไมดี บุบสลาย แขนขาด ขาขาด เจ็บปวดทรมาน 
นานเขาบอยเขาคนอยางนี้ก็จะหมดความสามารถในการปรุงแตงในทางที่ดี 

คนที่ทํารายคนอื่น ชอบรังแกขมเหงคนอื่น หรือคิดรายอยูเสมอ 
เมื่อไปเกิดใหมก็จะมีปญหาเรื่องความบกพรองของอวัยวะ มักเจ็บปวย
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ประสบอันตรายอะไรตาง ๆ  เพราะวาจิตสะสมความโนมเอียงและ
พัฒนาความสามารถในทางไมดีจนฝงลึก  เรียกวาลงรองอยางนั้น แลวมัน
ก็ปรุงแตงชีวิตรางกายของตัวใหเปนไปในทางนั้น หรือไดอยางนั้น แคนั้น 

  ในทางตรงขาม จิตท่ีพัฒนาความสามารถในทางที่ดี เชน เมื่อ
บริจาคอวัยวะ เราคิดถึงคนอื่นในทางที่ดีมีกรุณาธรรม  การท่ีเราบริจาค
อวัยวะใหเขานั้น ก็คือจะทําใหเขามีรางกายมีอวัยวะสมบูรณข้ึน พนจาก
ความบกพรอง ใหเขาหนาตาผองใส     ใหเขามีชีวิตอยูกับครอบครัวญาติ
มิตรของเขาอยางมีความสุข ความคิดอยางนี้ ยิ่งจิตเราคิดบอยก็ยิ่งดี เมื่อเรา
คิดหรือนึกถึงบอย ๆ  จิตของเราก็จะมีความโนมเอียง พรอมท้ังพัฒนา
ความสามารถที่จะปรุงแตงใหดี 

พอไปเกิดใหมจิตจะปรุงแตงอะไรกอนละ จิตก็ตองปรุงแตงชีวิต
ของตัวเองนั่นแหละ เมื่อจิตสะสมมามีความโนมเอียง และมีความสามารถ
ในทางที่ดีอยางนั้น มีแตภาพของรางกายและอวัยวะที่สวยงามสมบูรณซึ่ง
ไดสะสมไว มันก็จะปรุงแตงชีวิตรางกายรูปรางหนาตาใหดี ใหงาม ให
สมบูรณ อันนี้ก็เปนเหตุผลในเรื่องของกรรม  คือหลักกรรมหรือกฎแหง
กรรมตามธรรมชาตินั่นเอง   

  ในเรื่องของกรรมนั้น เจตนา เปนตัวการสําคัญในการปรุงแตง  
และจุดแรกเมื่อคนเกิดคือเริ่มชีวิตข้ึน  ก็เปนธรรมดาวาจะตองปรุงแตงชีวิต
ของตนนั้นเอง มันไมปรุงแตงท่ีไหนอื่น มันก็ใชความสามารถนั้นปรุงแตง
ชีวิตของตนเองนั่นแหละกอนอื่น  มันมีความโนมเอียงและความสามารถ
อยางไร  ก็ปรุงแตงอยางนั้น 

  เพราะฉะนั้นจึงแนนอนวา ไมมีปญหาในเรื่องการบริจาคอวัยวะ 
ไมมีปญหาขัดของทางพระพุทธศาสนาและเหตุผลตามกฎธรรมชาติ แตมี   
เหตุผลในทางสนับสนุน 
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ชวยญาติของผูจากไป  ใหทําใจไดถูกทาง 
ผูอํานวยการฯ : เรามีปญหาอยูวา แมวาเจาตัวจะบริจาค แตในทางกฎหมายแลวเรา 

ตองขอจากญาติอีกครั้ง ซึ่งญาติเขาก็จะอยูในชวงเศราโศก เราจะพูด    
อยางไรใหเขาหายเศราโศกและเขาใจถึงการบริจาคอวัยวะ  และเขาใจถึง
หลักธรรมอันนีด้วย 

พระธรรมปฎก : ธรรมะก็มีหลายแง 
หนึ่ง หลักธรรมที่รูกันทั่วไปในหมูชาวพุทธ คือ ใหรูเทาทัน

ธรรมดาของชีวติ หรือธรรมดาของสังขาร หรือกฎธรรมชาติท่ีวา สิ่ง       
ท้ังหลายไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา มีเกิดก็ตองมีดับ มีเริ่มตนก็ตองมี
สิ้นสุด เปนธรรมดาอยางนี้ และเราไมสามารถกําหนดไดวา ใครจะมีจุด 
สิ้นสุดเมื่อไร แตเมื่อมันเกิดข้ึนแลวเราตองรูเทาทันและยอมรับความเปน
จริงอันนี้ อยางนอยก็ไดผอนคลาย แมจะไมหายเศราโศกโดยสิ้นเชิง  

นอกจากนั้นก็แนะนําใหเขาปลงอีกอยางหนึ่ง คือใหคิดวา คนที่
เขาจากไปนั้นก็เปนเรื่องของผลกรรมของแตละคน แตละคนมีกรรมเปน
ของตนเอง 

สวนอีกแงหนึง่ก็คือ  ในการปฏิบัติท่ีถูกตองตอคนตายนั้น เราจะ
ไปเศราโศกอาลัยอยูนั้นมันไมเกิดประโยชนอะไร เราก็ชวยคนตายใหฟน
คืนมาไมได เราควรจะคิดถึงในแงท่ีวาเราจะทําอะไรใหเขาได ซึ่งตรงนี้
ทางพระก็คือใหทําบุญทํากุศล ถาเราเห็นวาอะไรท่ีจะเปนประโยชนแกเขา  
เราก็ทําและตั้งใจอุทิศใหเขา  ก็จะไมจมอยูกับความเศราโศกหรือตันอยูกับ
ความคิดวนเวียน แตมีอะไรกาวไป และเราก็จะรูสึกวาเราก็ไดพยายามทํา
ใหเขาอยางดีท่ีสุดแลว เปนการทําใหความเศราโศกบรรเทาลง 
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เมื่อนึกในแงวาเขาจากเราไปแลว แตเราก็ไมไดทอดทิ้งเขา มี

อะไรทําเพื่อเขาได เราก็ทําให ตอนอยูเราก็อาจจะชวยแบบหนึ่ง เชน ให
สิ่งของเงินทองเปนตน แตเมื่อเขาสิ้นไปหรือจากไปแลว เราจะไปชวย
อยางนั้นไมได เราชวยไดแตการอุทิศสวนกุศล แมแตการบริจาคอวัยวะนี้
เราก็ไมใชบริจาคเพื่อตัวเรา แตเราบริจาคเพื่อใหเปนบุญกุศลสมตามเจตนา
ของผูตายครั้งสดุทายท่ีผูอยูควรเอาใจใสใหความสําคัญ เรื่องของรางกายนี้
เมื่อชีวิตแตกดับตายไปแลว มันก็เปนของเนาเปอยผุพังไปตามธรรมดา ไม
มีคุณคาสาระอะไร เปนแคซากหรือเหมอืนกับเศษวัตถุ มีแตวาจะทํา
อยางไรใหเปนประโยชน ถามีทางใชประโยชนท่ีเปนบุญกุศลได  ก็เปน
การดี 

คนสมัยกอนเขามีบทโคลงกลอนที่วา พวกโค กระบือ มันตายไป
แลวก็ยังเหลือเขา หรือหนัง ใหเอามาใชประโยชนได สวนมนุษยนั้น ตาย
แลวรางกายทั้งหมดไมมีประโยชนอะไรเลย มีแตจะเนาเปอยอยางเดียว 
โบราณเขาสอนไวอยางนี้ หลายคนจํากันไดดีวา 

   พฤษภกาสร  อีกกุญชรอันปลดปลง 
  โททนตเสนงคง   สําคัญหมายในกายมี 

นรชาติวางวาย   มลายสิ้นทั้งอินทรีย 
สถิตท่ัวแตช่ัวดี   ประดับไวในโลกา 
โคลงบทนี้คงจะยังจํากันได หมายความวา โดยธรรมชาติท่ีรูกัน 

รางกายของมนษุยเรานี้  พอสิน้ชีวิตไปแลวก็ไมมีประโยชน เพราะฉะนั้น 
ถาทําใหเปนประโยชนไดก็กลับเปนดี แสดงวาตอนนี้เรานี่กไ็มไดแพชาง 
มา วัว ควาย เราก็มีดีใหเหมือนกัน ถึงแมชีวิตเราแตกดับไปแลว ก็ยังฝาก
ประโยชนไว  พอตายรางกายก็หมดความหมายทันที มันไมเปนของเรา
แลว  จะหวงแหนไปทําไม  พอเขาเอาไปเผามันก็หมดทุกอวัยวะไมมีเหลอื 
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แตถาขืนคิดวาบริจาคไปแลว เกิดมาใหมรางกายจะบกพรอง จะ

ไมมีอวัยวะนั้น คิดไป ๆ  ก็จะเกิดการยึดถือข้ึนมา แลวก็จะกลายเปนโทษ 
จิตจะเกิดเปนอุปาทานขึ้นมา ยึดมั่นในภาพที่ขาดวิ่นบกพรองนั้น ก็เปน
การปรุงแตงท่ีผิด กลายเปนเสียเลย  เพราะจะเอาภาพรายในอุปาทานนั้น
ไปปรุงแตงใหมในทางที่ไมดี จิตของเรานั้นคอยจะพัฒนาความสามารถใน
การปรุงแตง เมื่อเราย้ําคิดอยางไร มันก็โนมเอยีงไปในทางอยางนั้น 

สําหรับญาติของผูตายนั้น พูดสั้น ๆ  รวบรัดวา ไมควรครุนคิดอยู
กับเรื่องวา “เปน” หรือ “จะเปน” อยางนั้นอยางนี้ แตควรคิดในเรื่องวาจะ 
“ทํา” อันนั้นอนันี้เพื่อผูตาย หรือจะทําอะไรเพื่อสนองเจตนาของผูจากไป 

 

           บริจาคอวัยวะ  จะทําใจอยางไร  ใหเกิดใหมย่ิงงาม 
ขอเพิ่มอีกหนอย เรื่องบรจิาคอวัยวะแลวเกิดชาติหนาจะไมมี

อวัยวะนั้น เรื่องนี้ไมตองมองไกลใหยาก ดูงาย ๆ  ท่ีวามนุษยเปนไปตาม
กรรม คือเจตนาที่ตัวเองทํานั้น สิ่งเดียวกันเรือ่งเดียวกัน คนวางใจถูกทาง
หรือวางใจผิดพลาด จิตปรุงแตงยึดมั่นตางกัน ผลก็ไปคนละทาง  

อยางเรือ่งท่ีเลาวา คนผูหนึ่ง ขณะกําลังจะสิ้นชีวิตจิตประหวัดมา
คิดหวง ใจติดของอยูกับเสื้อผาของตัว เลยเกิดมาเปนเล็นหรือสัตวเล็ก
เกาะติดอยูท่ีเสื้อผานั้น แตอีกคนหนึ่ง เอาเสื้อผาของตวัมากมายออก
แจกจายบริจาคออกไป ใจคิดไปถึงความดีท่ีทํา และมองเห็นความสุขของ
คนทั้งหลายที่ไดรับเสื้อผานั้นไป  แลวเกิดความปลาบปลื้มใจ เมื่อตายใจ
ระลึกถึงการสละบริจาคนี้ จิตเปนกุศล ไดไปเกิดในสุคติในภพภูมิอันสูง 

คนหนึ่งหวงแหนเงินทอง เอาเงินทองไปฝงไว เวลาตายใจหวง
ติดของ เลยไปเกิดเปนงู หรือสัตวอะไรที่ไปอยูเฝาขุมทรัพยนั้น แตอีกคน
หนึ่งเอาเงินของตัวมากมายบริจาคสละออกไป เวลาตายใจนึกถึงความด ี
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และประโยชนท่ีไดทําอยางนั้น จิตปติผองใสเปนกุศล กลับตรงขาม ไป
เกิดอยางดีอยางสูง นี่แหละเปนตัวอยางใหเขาใจงาย ๆ วาอยูท่ีจิตวางถูก
ทาง ปรุงแตงใหถูกตอง อยาไปยึดถือผิด ๆ ถาปฏิบัติถูกตองตามทางธรรม
แลวดีแนนอน ทําไมจะไปหวงใยเอาใจผูกติดกับรางกายอวัยวะที่มันตาย
ไปแลว ซึ่งก็จะเอาไปทิ้งไปเผาอยูแลว พระโพธิสัตวนั้นแมแตรางกาย 
อวัยวะขณะที่ยังมีชีวิตอยู ทานยังสละไดไมติดของ ใจของทานกวางขวาง
ออกไปอยูกับความดี และมองถึงประโยชนท่ีจะเกิดข้ึน 

เรื่องของชีวิตท่ีแทก็อยูท่ีปจจัยท่ีประกอบจิต คือถาจะไมใหไป
ในทางชั่วรายตกต่ําเสียหาย ก็ตองมีคุณสมบัติท่ีดี โดยเฉพาะคุณธรรม 
เพราะฉะนั้นตามหลักพระพุทธศาสนาจึงเห็นไดชัดเจน ถาเราไปคิดผิดเชื่อ
ผิด ก็จะเปนโทษกับตัวเอง ถาเราเชื่อตามหลักพระพุทธศาสนา เราก็มอง
และยึดเอาพระโพธิสัตวเปนแบบอยางของเรา 

เมื่อพระพุทธเจาของเราเปนพระโพธิสัตวทรงบําเพ็ญบารมีนั้น 
ในทานอุปบารมีก็ทรงบริจาคอวัยวะตาง ๆ โดยเฉพาะดวงตา จึงไดมา
สําเร็จโพธิญาณอยางนี้ เราก็เลื่อมใสศรัทธาในพระคุณของพระองค นึกถึง
พระองคเมื่อใดเราก็ซาบซึ้งในพระคุณ แลวจิตใจของเราก็สดใส เบิกบาน 
เกิดปติ อิ่มใจ เราก็จะทําอยางนั้นบาง 

พระพุทธเจาท่ีทรงบําเพ็ญบารมีอยางนั้นได ทํามหาบริจาคไดนั้น
ก็เพราะมีมหากรุณา ทรงมีพระทัยปรารถนาดีตอเพื่อนมนุษยและสัตว
ท้ังหลาย ไมเหน็แกพระองค เพราะฉะนั้นจิตของพระองคจึงโนมเอียงไป
ในทางที่ดี คิดในเรื่องดี ๆ ตอผูอื่น เมื่อรูอยางนี้แลว ในเวลาบริจาคถาเรา
ทํา จิตใจใหไดอยางนั้น ก็ไมมโีทษ มีแตดี  

สรุปวา หลักการก็คือการที่จะใหจิตโนมเอียงไปในทางที่ดี เก็บ
ภาพดี ๆ ประทับใจไว เมื่อเราเปนปุถุชน ยังอยูในขั้นปรุงแตงก็ปรุงแตง



 11
จิตใจใหดี โดยเฉพาะปรุงแตงดวยเมตตากรณุา เมื่อบริจาคชวยเขาดวย
ใจเมตตากรุณา ใจอยากใหเขามีความสุข อยากใหเขาสมบูรณ อยากใหเขา
งดงาม ก็จะเกิดภาพเปาหมายที่ดีประทับใจไว พอเกิดใหมจติก็จะปรุงแตง
ชีวิตรางกายใหดีใหงามตามภาพเปาหมายที่สะสมไวนั้น  เพราะฉะนั้น
เรื่องนีจ้ึงไมตองเปนหวง  แตท่ีจริงนั้นเราจะตองฝกไวดวยซ้ํา  เปนเรื่องท่ี 
ทานสอนใหเราฝก ใหเราหัดบริจาค โดยทําใจใหถูกและทําดวยปญญา 
เวลาบริจาค ถามัวคิดวาเราจะไดบุญลอย ๆ เราคิดไมออกวาบุญนั้น
หมายถึงอะไร ก็จะไดผลนอย จิตจะตัน จะไมอิ่มเอิบเบิกบาน 

เพราะฉะนั้น เวลาบริจาคเราจะตองคิดวา นี่เราจะชวยใหเขามี
ความสุขนะ เชน ถาใหเงิน ก็พิจารณาทําใจวา คนนี้เขาไดเงินไปแลว เขามี
ลูก เขาจะไปชวยใหลูกเขามีความสุข ลูกของเขาจะไดศึกษาเลาเรียน เจริญ
งอกงาม เราคิดอยางนี้เรยีกวาคิดดวยเมตตากรณุา พอคิดอยางนี้แลวจิตก็จะ
พัฒนาความสามารถในการปรุงแตงเองโดยที่เราไมตองรูตวั 

สรุปอีกที คนที่กลัววาบริจาคอวัยวะแลวเกิดใหมจะขาดอวัยวะ
ไปนั้น ก็เหมือนกับคนที่มีเสื้อผาแลวหวงแหน กลัววาถาบริจาคเสื้อผาไป
แลว เกิดมาชาติหนาจะไมมีเสื้อผาใส ซึ่งเปนความคิดความเชื่อท่ีเหลวไหล 

เมื่อเราตายไป รางกายอวยัวะทั้งหมดนี้ ก็ท้ิงไปเลิกใชแลว 
กลายเปนอดีต ไมใชของเราอีกตอไป ไมตองมัวอาลยัอาวรณอีก เกิดชาติ
หนาตองไปสรางกันใหม เรื่องสําคัญที่ควรตองทําก็คือ เตรียม
ความสามารถเอาไว เพื่อจะไดปรุงแตงสรางเรอืนรางใหมใหสมบูรณ
สวยงามสดใส ทุนที่เราจะตองเตรียมไปใชในการสรางเรือนรางชีวิตใหม
ท่ีดีงาม ก็คือบุญกุศล 

 “บุญ” ก็คือคุณสมบัติตาง ๆ ท่ีดีงาม ท่ีเราไดฝกฝนสะสมพัฒนา
สรางขึ้นมา และประกอบอยูกับจิตของเรา เปนความโนมเอียง ความเคย
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ชิน ความชํานาญ ความสามารถเปนตน และเราก็จะอาศัยบุญนี้แหละใน
การสรางชีวิตรางกายของเราตอไป ท่ีพูดวา “บุญบันดาล” นั้น เปนเพียง
สํานวนภาษา ไมมีอะไรขางนอกจะมาบันดาลปุบปบใหเปนอยางนั้นอยางนี้
อยางนี้   แตจิตของเราใชบุญที่เปนทุนสะสมของตัวเองนีแ่หละปรุงแตง
สรางสรรคชีวิตท่ีดีงามสมบูรณข้ึนมา เพราะฉะนั้นไมตองไปกลัวหรอก 
ขอใหทําใจใหถูกตอง และทําดวยความเขาใจที่ถูกตอง จะเปนการฝก
ตัวเองของเราไปดวย และพัฒนาความสามารถในการคิดปรุงแตงในทาง
สรางสรรค ใหเกิดผลดีงามที่ตองการ ฉะนั้นรวมแลวก็คือไมมีปญหา 

 

คนตายเมื่อสมองตาย  จะวาอยางไร 
ผูอํานวยการฯ : ในชวง 30 – 40 ปท่ีผานมานี้ วิทยาศาสตรทางการแพทยได

เจริญกาวหนามาก ก็เลยมีการบัญญัติคําใหม คือคําวา “สมองตาย” 
หมายความวาสมองไดสูญเสียการทํางานอยางถาวร เพราะวาสมองไดถูก
ทําลายจน ไมสามารถจะแกไขหรือฟนขึ้นมาโดยวิธีการรักษาใด ๆ  ท้ังสิ้น 
ในการรักษาทางการแพทยคือคน ๆ  นั้นไดเสียชีวิตแลว ในแง
พระพุทธศาสนามีอะไรที่จะพูดเชื่อมโยงกับตรงนี้ได 

พระธรรมปฎก : ตอบงาย ๆ  คือทางพระเราเอาที่จิต เพราะวาคนเรามีชีวิต
ประกอบดวยจติและกาย ทีนี้ตัวท่ีจะตัดสินวาสิ้นชีวิตนั้น กายเราก็เห็นอยู 
แตสวนสําคัญคือจิตเรามองไมเห็น แตจิตนั้นก็อาศัยกายนี้อยู ถาจิตดับครั้ง
สุดทายในภพนี้หรือในชีวิตนี ้ ก็เปนอันวาสิ้นแลว ฉะนั้นก็อยางที่วาแลว 
ในทางรางกายที่ตาเรามองเห็นนั้น เราจะกําหนดอยางไร เพราะวาจุติจิตเรา
ก็มองไมเห็น ก็เลยเปนเรื่องของคนในยุคนั้น ๆ  วาจะกําหนดอยางไรให
แนใจ คนโบราณกําหนดที่ลมหายใจ หัวใจเตนหรือไม ถายังไมแนใจก็
ตองพยายามปลอยรอกอนจนแนใจ จึงก็เปนเรื่องของคนในยุคนั้น ๆ วาจะ
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ดูแคไหน ปจจุบันก็เปนเรื่องของวิทยาศาสตรดานการแพทย ท่ีจะตอง
พัฒนาความสามารถ ท่ีจะพิสูจนเรื่องของการสิ้นชีวิตนี้ เพื่อจะใหโยงไป
ประสานกับการวินิจฉยัท่ีวา จิตดวงสุดทายในภพนี้ไดดับแลว 

เพราะฉะนั้น ถาจะใหอาตมาวินิจฉัยวาสมองตายใชวินิจฉัยได
หรือไม อาตมาก็ตอบแบบกําปนทุบดินวา ถาสมองตายนี้หมายถึงวาจุติจิต
ไปแลว ก็ใชได ก็จบกัน แตทีนี้ทางการแพทยนั้นเราแนใจไดแคไหน เทาท่ี
รูนั้นปจจุบันนี้เราอาจจะแนใจ แตตอไปก็อาจจะไมแนข้ึนมาอีก เพราะวา
เรื่องความรูทางวิทยาศาสตรนั้น เปนการพยายามคนหาความจริง เมื่อยังไม
ถึงตัวแท ก็ตองพัฒนากันไปเรื่อย ๆ แตบอกไดวาในทางพระพุทธศาสนา 
เราตอบชัดลงไปวา กําหนดดวยจุติจิตหรอืจิตสุดทายในภพนี้ไดดับไป 

ผูอํานวยการฯ : แพทยควรปฏิบัติตัวอยางไรกบัผูบริจาคอวัยวะ 
พระธรรมปฎก : เขาบริจาค เขาเปนผูเสียสละ เปนผูมีคุณธรรม เพราะฉะนั้นเราก็

ตองมองวาเราตองยกยองใหเกยีรติ และอีกประการหนึ่ง ถอืวาเขาเปนผู
บําเพ็ญประโยชนแกสังคม ชวยใหเพื่อนมนษุยอยูดี หายโรค หายภัย และ
เปนอยูดีข้ึน เขาไดทําบุญ เราจึงควรจะแสดงออกอยางใดอยางหนึ่งในการ
ท่ียอมรับหรอืเห็นคุณคา ซาบซึ้ง ในประโยชนท่ีเขาไดทําไปแลว การ
ปฏิบัติตอกันตามระเบียบหรือธรรมเนียมของสังคมนั้นก็เปนเรื่องธรรมดา 
แตถาเรามีจิตดี ทําดวยใจที่ถึงกันแลว การปฏิบัติท่ีแสดงออกก็จะดีจริง ๆ 

ผูอํานวยการฯ :ในนามของศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ขอกราบนมัสการ
ขอบพระคุณทานที่ไดใหขอคิดตาง ๆ  เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะตามหลัก
พระพุทธศาสนา  ศูนยรับบริจาคอวัยวะฯ  ก็จะนําไปเผยแพรและปฏิบัติ
ตามตอไป 




