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ขอเจริญพร ทานรองอธิบดีกรมการแพทยผูเปนประธาน ทานผูอํานวยการ
สถาบันเวชศาสตรผูสูงอายุ ทานสหธรรมมิก และญาติโยมสาธุชนทุกทาน
เริ่มตนคงจะตองขอประทานอภัยออกตัวนิดหนอย เกี่ยวกับ
ชื่อเรื่องที่ไดรับนิมนตมาพูดวันนี้ ตอนแรกก็แปลกใจหนอย เพราะ
เปนคําใหม ไมเคยไดยินมากอน แมวาอาจจะเปนคําที่ไดบัญญัติ
ในวงการแพทยใชกันมา แตตัวเองเพิ่งไดยิน ตอนแรกก็งงหนอย
แมพระที่อยูใกลไดยินคํานี้ ทานก็ไมเขาใจวา “พินัยกรรมชีวิต” นี้
คืออะไร แตพิจารณาดูก็พอจับความได
วาที่จริงก็เปนเรื่องที่เคยมีผูถามมาแลว แตตอนนั้นยังไมมี
การบัญญัติชื่อกัน จนกระทั่งเมื่อวานนี้ มาเปดดูหนังสือนิมนต
ปรากฏวาไมไดมีเฉพาะคําวา “พินัยกรรมชีวิต” เทานั้น แตมีตอทาย
วา “ผลตอศาสนา” เลยยิ่งงงใหญ วา เอะ...เรื่องนี้จะมีผลตอ
∗

ปาฐกถาธรรม ตามคําอาราธนาของสถาบันเวชศาสตรผูสูงอายุ กรมการแพทย ณ หองประชุม
โรงพยาบาลสงฆ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๑ (เดิมชื่อเรื่องวา “พินัยกรรมชีวิต: ผลตอศาสนา”)
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ศาสนาอยางไร ก็เปนความผิดของตัวเองที่ไมไดดูใหชัดเสียกอน
พอเวลากระชั้นเขาเลยไมมีโอกาสถามใหแนนอน จากความไม
ชัดเจนนี้ก็อาจจะทําใหการพูดวันนี้ไมเขาสูแนวทางที่ตองการก็
เปนได
อยางไรก็ตาม สิ่งที่แนใจก็คือ เปนเรื่องที่เกี่ยวกับความตาย
หรือวาใหชัดขึ้นอีกวา เปนเรื่องระหวางชีวิตกับความตาย คือการที่
ชีวิตจะสิ้นสุดลง และจะสิ้นสุดอยางไร บุคคลที่เกี่ยวของ เริ่มตั้งแต
เจาของชีวิต ซึ่งในกรณีของการเจ็บไขไดปวยก็คือตัวผูปวยเอง จะ
ปฏิบัติตอชีวิตของตนในขั้นสุดทาย หรือตอนรับความตายไดอยางไร
และผูที่เกี่ยวของ ทั้งญาติ ทั้งแพทย ผูรักษา พยาบาล จะมีทาที
และปฏิบัติอยางไร โดยเฉพาะในยุคนี้ที่การแพทยไดเจริญมาก เรา
มีเทคโนโลยีอํานวยอุปกรณที่เรียกวายืดอายุได เรื่องก็ยิ่งซับซอน
มากขึ้น

ตายดีคืออยางไร และสําคัญอยางไร?
ลองมาดูในแงของพระศาสนา การสิ้นสุดของชีวิตที่เรียกวา
ความตายนั้น ทานก็เห็นความสําคัญอยางมาก ในคัมภีรพุทธ
ศาสนาพูดถึงอยูเสมอวาอยางไรเปนการตายที่ดี ทานมักใชคําสั้นๆ
วา “มีสติ ไมหลงตาย” ขอความนี้ทานเนนอยูเสมอ หมายความวา
ในการดําเนินชีวิตที่ดีนั้น การสิ้นสุดของชีวิตก็ถือวาเปนตอนที่สําคัญ
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ที่วาตายดีนั้น ไมใชเฉพาะตายแลวจะไปสูสุคติเทานั้น แต
ขณะที่ตายก็เปนจุดสําคัญ ที่วาตองมีจิตใจที่ดี คือมีสติ ไมหลงตาย
ทานใชคําวา “อสมฺมุฬฺโห กาลํ กโรติ”
ที่วาไมหลงตาย คือมีจิตใจไมฟนเฟอน ไมเศราหมอง ไมขุน
มัว จิตใจดีงาม ผองใส เบิกบาน แลวก็ขยายความไปถึงการที่วา
จิตใจนึกถึงหรือเกาะเกี่ยวอยูกับสิ่งที่ดี เราจึงไดมีประเพณีที่วาจะ
ใหผูตายไดยินไดฟงสิ่งที่ดีงาม เชน บทสวดมนต หรือคํากลาว
เกี่ยวกับพุทธคุณ อยางที่เราใชคําวา “บอกอะระหัง” ก็เปนคติที่ใหรู
วาเปนการบอกสิ่งสําหรับยึดเหนี่ยวในทางใจ ใหแกผูที่กําลังปวย
หนักในขั้นสุดทาย
ใหจิตใจเกาะเกี่ยวยึดเหนี่ยวอยูกับคุณพระ
รัตนตรัย เรื่องบุญกุศล หรือเรื่องที่ไดทําความดีมา เปนตน
ไมวาอะไรที่เปนเรื่องดีงาม ทําใหจิตใจสดชื่นผองใส เราก็
พยายามยกเอามาบอก เอามาแนะใหเปนที่เกาะเกี่ยว หรือเรียกวา
เปนอารมณ เพื่อใหจิตของผูปวยอยูกับสิ่งที่ดีงามนั้น จิตใจจะไดไม
เศราหมอง ไมขุนมัว แลวก็มีสติ ไมเปนจิตใจที่ฟุงซานเลื่อนลอย
หรือขุนมัวเศราหมองอยูกับความทุกขทรมาน
อยางไรก็ตาม ยังมีการตายที่ดีกวานั้นอีก คือใหเปนการ
ตายที่ใจมีความรู หมายถึงความรูเทาทันชีวิต จนกระทั่งยอมรับ
ความจริงของความตาย หรือความเปนอนิจจังได
เพียงแควาคนที่จะตายมีจิตยึดเหนี่ยวอยูกับบุญกุศลความ
ดี ก็นับวาดีแลว แตถาเปนจิตใจที่มีความรูเทาทัน จิตใจนั้นก็จะมี
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ความสวาง ไมเกาะเกี่ยว ไมมีความยึดติด เปนจิตใจที่โปรงโลงเปน
อิสระแทจริง ขั้นนี้แหละถือวาดีที่สุด
ในเมื่อเราถือวาจะตองใหตายดีที่สุด สําหรับคนที่เกี่ยวของ
เราก็จึงพยายามวาทําอยางไรจะชวยใหเขาไปถึงภาวะแหงการตาย
อยางดีที่สุดนั้น
ขอแทรกนิดหนึ่งคือ มีคติที่เกี่ยวกับเรื่องจิตตอนที่จะตาย
ที่ทานสอนวาใหจิตไมเศราหมอง มีสติ ไมหลงตายนั้น นอกจาก
ความหมายในขณะที่ตายแลว ก็ยังมีความหมายโยงไปถึงภพที่จะ
เกิดใหมดวย อยางที่พุทธศาสนิกชนจํานวนมากคงจําไดถึงพุทธ
ภาษิตที่วา “จิตฺเต สงฺกิลิฏเ ทุคฺคติ ปาฏิกงฺขา” แปลวา เมื่อจิตเศรา
หมองแลว ก็เปนอันหวังทุคติได ในทางตรงขามก็มีพุทธพจนวา
“จิตฺเต อสงฺกิลิฏเ สุคติ ปาฏิกงฺขา” เมื่อจิตไมเศราหมองแลว สุคติ
ก็เปนอันหวังได
นี้เปนพุทธพจน ที่ทําใหเราเห็นความสําคัญของการที่จะทํา
ใหจิตใจผองใสดีงามในเวลาที่จะตาย เพราะวา แมแตคนที่ทํากรรม
มาไมดี ตามปกติก็จะมีจิตใจเศราหมองขุนมัว แตในตอนที่ตาย ถา
โดยบังเอิญจิตเกิดไปยึดเหนี่ยวสิ่งที่ดี นึกถึงเรื่องที่เปนบุญเปนกุศล
จิตผองใสขึ้นมา เวลานั้นกรรมกลายเปนอาสันนกรรม คือกรรมใกล
ตายฝายดี แทนที่จะไปทุคติจากการที่ไดทํากรรมชั่วมาตลอดเวลา
หลายๆ สิบปในชีวิต ก็กลับไปดีเสียนี่ เพราะฉะนั้นทางพระศาสนา
จึงใหความสําคัญกับเรื่องของจิตใจตอนที่จะตายนี้มาก
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เมื่อสภาพจิตในเวลาตายมีความสําคัญอยางนี้ เราก็จึง
พยายามชวยใหคนตายไดตายอยางดี นอกจากไมฆาเขาแลวก็หา
วิถีทางที่จะชวยใหเขาตายอยางดีที่สุดดวย

แมถึงวาระสุดทาย
มนุษยกไ็ มหมดโอกาสที่จะไดสงิ่ ดีที่สุดของชีวิต
ยิ่งกวานั้น ทางพุทธศาสนาถือวา ชีวิตคนมีโอกาส
ตลอดเวลา จนถึงวาระสุดทาย แมแตจะบรรลุประโยชนสูงสุด
ของชีวิต ในขณะจะดับจิต โดยเฉพาะการบรรลุธรรมซึ่งถือวาเปน
ประโยชนยอดสุดของชีวิต เรียกงายๆ ก็คือการบรรลุนิพพานนั้น
แมแตปวยไขกําลังจะตายก็มีโอกาส มนุษยจึงมีโอกาสจนกระทั่ง
วาระสุดทายของชีวิต ไมมีอะไรจะไดแลวก็ยังสามารถไดสิ่งสูงสุด
ของชีวิต ดังมีทานที่บรรลุธรรมในขณะจิตสุดทายตอนจะดับ ที่
เรียกเปนศัพทวา “ชีวิตสมสีสี” คือบรรลุธรรมสูงสุดพรอมกับ
สิ้นชีวิต
การที่มีโอกาสมากถึงขนาดนี้ บางครั้งก็ขัดกันกับเรื่องทาง
รางกาย คือแมแตรางกายเจ็บปวดทุกขทรมานที่สุดแลวจิตก็ยังมี
โอกาสอยู ตามปกติเรายอมตองการใหทั้งกายทั้งจิตดีทั้งคู จึงจะมี
สุขเต็มพรอม แตดังที่กลาวแลววาคนเราไมหมดโอกาส แมรางกาย
เจ็บปวดสุดทรมานอยางจะขาดใจ บางทีความทุกขทรมานเปนตน
ที่เกิดขึ้นนั้นกลับมาเปนอารมณของปญญา ทําใหเขาใจหยั่งเห็น
ความจริงของชีวิต และบรรลุโพธิญาณได เลยตรัสรูในตอนที่จะดับ
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จิตนั้น กลายเปนพระอรหันตไป เปนอันวา คนแมจะตายจนถึง
วาระสุดทาย ก็ยังมีโอกาสที่จะบรรลุธรรมสูงสุด ที่เปนประโยชนสุด
ยอดของชีวิต จึงเปนขอที่ตองคํานึงไวอยางหนึ่ง
มีเรื่องในพระไตรปฎกกลาวถึงพระสาวกที่ไดรับความทุกข
ทรมานจากความเจ็บปวยเปนอยางยิ่ง
ซึ่งก็คงจะไมแพคนที่
เจ็บปวยในปจจุบัน อยางคนที่ปวยเปนโรคมะเร็งบางชนิดที่ทุกข
ทรมานอยางมาก
ยิ่งสมัยกอนนั้นเราตองนึกวายังไมมีเครื่อง
อุปกรณมาชวย ยาระงับความเจ็บปวดก็คงไดผลไมเทาสมัยนี้ คน
สมัยกอนจึงคงจะตองเจ็บปวดทรมานอยางที่สุด แตถึงอยางนั้นก็
ปรากฏวา บางทานในขณะสุดทายที่ทุกขทรมานอยางยิ่งนั้น ก็ได
เกิดปญญามองเห็นธรรมรูเขาใจความจริงของชีวิตอยางแทจริง
แลวก็วางจิตตอชีวิตของตนและตอโลกไดถูกตอง จิตใจก็โปรงโลง
หลุดพนเปนอิสระ จึงบรรลุธรรมเปนพระอรหันตอยางที่กลาวเมื่อกี้
ที่พูดมานี้เปนสิ่งที่ตองคํานึงอยางหนึ่งในการที่จะปฏิบัติตอ
คนที่เจ็บปวย คนที่ชวยเหลือจะตองเขาใจเรื่องนี้ แลวเราอาจจะ
กลับไปชวยคนเจ็บไขไดดียิ่งขึ้น
นอกจากชวยในทางสภาพจิตที่ดีงาม ใหยึดเหนี่ยวในสิ่งที่
เปนบุญเปนกุศล ซึ่งก็ดีอยูแลว เราอาจจะกาวตอไปอีกขั้นหนึ่ง คือ
การชวยทางปญญา
ดานปญญานี้คนมักจะไมคอยนึกถึง มักจะมองแคเรื่องที่
จะใหจิตยึดสิ่งที่ดีไว เกาะเกี่ยวกับบุญกุศลไว ซึ่งยังเปนความยึดถือ

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๔๓

อยางหนึ่ง ถาพนจากขั้นนี้ไปได เหนือขึ้นไป ก็จะอยูดวยความสวาง
โปรงโลงของปญญาที่บรรลุธรรม
คนเราที่เกิดมานี้ บางทีอยูดวยความสุขสบายมาตลอดชีวิต
ถาขาดความรูเทาทัน วางใจไมถูก ชีวิตที่อยูมาดีนั้น กลับสงผล
ยอนกลับมาทําใหยึดมั่นในชีวิตมากขึ้น หรือยึดมั่นเขาไปเต็มที่
แลวความยึดมั่นในชีวิตนั้นแหละ พอถึงเวลาจะตองละจากไป ก็
เปนเหตุใหมีความทุกขขุนมัวเศราหมองมากขึ้น เพราะฉะนั้นใน
วาระสุดทายที่วาเมื่อกี้ ถาเกิดแสงสวางแหงปญญาขึ้นมาก็หลุดไป
ไดอีกที
เรื่องนี้มองในสายตาของเรา อาจจะคิดไมถึงวาอะไรดีที่สุด
แตในทางพระศาสนาทานสอนใหเรารูวา การเกิดปญญาเขาถึง
ความจริงนั้นแหละ เปนความสุขที่สมบูรณที่สุด ถึงตอนนั้นเราจะ
ปลงใจวางใจตอทุกอยางถูกตองไปหมด จิตใจโปรงโลงสวางไสว
อยางไมมีอะไรมาขีดคั่นจํากัด
ชีวิตของทุกคนที่เกิดมาควรจะไดถึงขั้นนี้ แตถาหากวาตอน
ที่สุขสบายอยูยังไมได แลวคนเจ็บปวยทุกขทรมานกลับไดขึ้นมา
เราก็ตองยอมรับวาเขาไดสิ่งประเสริฐกวาเรา อันนี้เปนขอที่นํามา
เสนอไวใหเห็นทัศนคติหรือทาทีของพระพุทธศาสนาตอเรื่องความ
ตายนี้ในสวนหนึ่ง
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ตองยอมรับวาเรายังรูไ มเพียงพอตอความจริงของ
ธรรมชาติจงึ ตองปฏิบตั ิการดวยความไมประมาท
ปจจุบันนี้เรามีปญหาซับซอนสืบเนื่องจากความ
เจริญกาวหนาทางการแพทย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เจริญกาวหนาก็จริง
แตพรอมกันนั้นอาจจะเปนเพราะความไม
สมดุลในความเจริญนั้นดวย จึงทําใหเกิดปญหาขึ้นมา
พูดในแงหนึ่งคลายๆ กับวาเทคโนโลยีนั้นเจริญมาก ได
สรางอุปกรณมาชวยยืดชีวิตคน แตในเวลาเดียวกันอีกดานหนึ่ง
วิทยาศาสตรกลับเจริญไมพอที่จะใหความรูเกี่ยวกับชีวิตของคน
คือแมวาวิทยาศาสตรจะเจริญ
แตความรูเกี่ยวกับธรรมชาติที่
วิทยาศาสตรคนพบมา ยังไมเพียงพอที่จะใหคําตอบที่ชัดเจนวา
ชีวิตคืออะไร ความตายเปนอยางไร ชีวิตจะดับสิ้นเมื่อไรแน ถึง
เดี๋ยวนี้จะบอกอยางนั้นอยางนี้ เชนบอกวาคนตายเมื่อกานสมอง
ตายเปนตน ก็ยังอยูเพียงในขั้นคาดหมาย เปนเรื่องที่ยังไมไดรู
เด็ดขาด
นอกจากนั้น คําตอบของวิทยาศาสตรก็เปนคําตอบแหงๆ
พูดเรื่องชีวิตอยางไมมีชีวิตชีวา เพราะพูดไดแตเรื่องดานรางกาย ซึ่ง
เปนเพียงดานหนึ่งของชีวิต แตเวลาคนมีปญหา เรื่องมันจะมา
รวมอยูที่จิตใจ พอถึงตอนนี้วิทยาศาสตรก็เลยไปไมถึง
ทางพุทธศาสนาบอกวา ชีวิตสิ้นสุดเมื่อจิตสุดทายดับไปใน
ภพนี้ คือเมื่อจุติจิตดับ แตก็เปนเรื่องนามธรรมที่มองไมเห็น ก็อยาง
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ที่พูดไปแลววา ความรูของมนุษย แมวิทยาศาสตรจะมาชวย ก็ได
เพียงในระดับของรูปธรรม คือดานรางกาย แตความรูเรื่องชีวิต
อยางสมบูรณ ที่บรรจบกันทั้งดานกายและดานจิต ก็ยังไมเพียงพอ
จึงไดพูดไวเมื่อกี้วา ความเจริญทางเทคโนโลยีไปไกล ได
ชวยใหมีอุปกรณยืดชีวิตคน แตวิทยาศาสตรเจริญไมพอที่จะให
ความรูที่สมบูรณเกี่ยวกับชีวิต เมื่อความรูเรื่องชีวิตกับอุปกรณที่มา
ทําตอชีวิตไมสมดุลกัน ก็ตองเกิดปญหา เรียกวาเปนปญหาจาก
ความไมสมดุลในดานความรูเกี่ยวกับธรรมชาติ กับการมีเครื่องมือ
ที่ใชจัดการกับธรรมชาติ
เปนความใฝฝนมานานแลวที่มนุษยตองการพิชิตธรรมชาติ
โดยเฉพาะอารยธรรมปจจุบันตามแนวคิดของตะวันตกที่มุงมั่นวา
จะตองพิชิตธรรมชาติใหได
เพราะเชื่อวาเมื่อไรมนุษยพิชิต
ธรรมชาติไดก็จะเปนความสําเร็จที่สมบูรณของมนุษย แตในการที่
จะพิชิตธรรมชาตินั้นก็จะตองรูจักธรรมชาติอยางแทจริง แตเวลานี้
เรากาวในดานหนึ่งล้ําไป
คือเราสามารถประดิษฐอุปกรณ
เทคโนโลยีที่จะใชจัดการกับธรรมชาติไดมากมาย แตพรอมกันนั้น
เรายังไมมีความรูในธรรมชาติอยางเพียงพอ เราจึงตองมาประสบ
ปญหาอยางนี้
การรูตระหนักถึงปญหาเกี่ยวกับความไมสมดุลหรือความ
ไมพรอมเหลานี้จะทําใหเราปฏิบัติตอสถานการณตางๆ ไดดีขึ้นโดย
มีความไมประมาท คือจะปฏิบัติดวยความระมัดระวัง ความไม
ประมาทในความหมายหนึ่งก็คือ อยาไปตัดสินปุบปบเด็ดขาด ตอง
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เผื่อใจไวใหพรอมที่จะมีการแกไขปรับปรุง คนเรามักมีความโนม
เอียงที่ชอบตัดสินอะไรวาเปนอยางนั้นอยางนี้ ทั้งที่ยังไมรูจะแจง
และเมื่อตัดสินไปแลว ก็ยึดอยูอยางนั้น และใชขอที่ยึดไวนั้นเปน
เกณฑตัดสินตอไปโดยไมหาความจริงตอ
ลักษณะอยางหนึ่งของการที่จะอยูอยางไมประมาท คือ
อาจจะพูดเปนสองขั้นวา ในขั้นนี้เราทําไดเทานี้ แตเราเผื่อใจไว
พรอมที่จะแกไขปรับปรุงตอไป ซึ่งจะทําใหตองมีการศึกษา ตองมี
การพัฒนาปญญาใหยิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อวาในภายหนา ตัวเราก็ตาม
ลูกหลานของเราก็ตาม จะไดปฏิบัติตอเรื่องนี้ไดดีขึ้น
นอกจากนั้น ตอนนี้ถาจะมีการบัญญัติกฎหมายอะไร เราก็
คงจะตองเผื่อใจไวเชนเดียวกัน เชนยอมรับวา เรากําลังบัญญัติ
กฎหมายที่จะมาใชปฏิบัติตอชีวิตนี้โดยที่เรายังไมรูความจริงแท
แนนอน แมวาบางครั้งเราอาจจะรอความรูจริงไมได แตเราจะทํา
อยางไรใหดีที่สุด

การรูความจริงของธรรมชาติ กับการตัดสินใจปฏิบัติ
เพื่อสนองความตองการของมนุษย
เมื่อมีเรื่องที่จะตองพิจารณา อยางในกรณีนี้ เราพูดไดวาไม
มีสูตรสําเร็จ เมื่อไมมีสูตรสําเร็จ เราจะทําไดเพียงนําเอาหลักการ
บางอยางมาใช ซึ่งเปนเรื่องของมนุษยที่จะตองใชปญญาในการนํา
หลักการทั่วไปมาใชใหเขากับเรื่องเฉพาะกรณี เมื่อไมมีสูตรสําเร็จ
ปญญาก็ตองเขามา เพื่อพิจารณาที่จะทําใหดีที่สุดในกรณีนั้น
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ถาวาตามทางพุทธศาสนา เราตองแยกเรื่องเปน ๒ ระดับ
ระดับที่ ๑ คือหลักการที่เปนความจริงของธรรมชาติ
ระดับที่ ๒ คือการสนองความตองการของมนุษยวา เมื่อรู
ความจริงนั้น หรือมีความจริงเทาที่รู แลวมนุษยจะเอาอยางไร
๑. การรูความจริงของธรรมชาติวาเปนอยางไร อยางใน
กรณีนี้ก็คือรูเรื่องชีวิตมนุษย เชนวาชีวิตมนุษยคืออะไร เปนอยางไร
ชีวิตสิ้นสุดเมื่อไรแน ถาเรารูความจริงนี้แนนอนเด็ดขาดแลว การ
ปฏิบัติที่วามนุษยจะเอาอยางไรก็จะชัด แตปญหาสําคัญอยูที่วา
ความจริงของธรรมชาตินั้นเรายังรูไมเด็ดขาด
๒. การปฏิบัติของมนุษยวาจะเอาอยางไร ในเรื่องนี้ปญหา
อยูที่วา ถาขอหนึ่งยังไมถึง การตัดสินในขอที่สองก็ทําไดยาก ปญหา
จึงมาอยูที่วา ถาจะตองทําทั้งที่ยังไมรู มนุษยจะเอาไหม และจะเอา
อยางไร
เปนอันวา การที่จะสนองความตองการของมนุษยอยางไร
เปนเรื่องของความสัมพันธระหวางการรูความจริงของธรรมชาติ กับ
การปฏิบัติตอความตองการของคน เรื่องนี้เปนปญหาของมนุษยมา
โดยตลอด ถาเปนกรณีที่เราไดเขาถึงความจริงแลว เราก็มั่นใจและ
สบายใจในการปฏิบัติที่วาจะเอาอยางไร ทั้งนี้เราก็ตองรูตัวอยูแลววา
ความจริงของธรรมชาตินั้นไมเปนไปตามความตองการของมนุษย
เพราะฉะนั้นเราจึงตองแยกออกเปนสองขั้นอยางที่วาไปแลวนั้น
ที่วาความจริงของธรรมชาติไมเปนไปตามความตองการ
ของมนุษยนั้น ก็รวมทั้งการที่วามันจะไมเปนไปตามบัญญัติของ
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มนุษยดวย มนุษยอาจจะมาตกลงบัญญัติกันวาอยางนั้นอยางนี้
แตถาเราไมรูความจริงของธรรมชาติ การปฏิบัติก็ไมไดผลจริง และ
ก็จะมีปญหาตอไป
ไมวาเราจะบัญญัติอยางไรก็ตาม ความจริงของธรรมชาติก็
ไมเปนไปตามบัญญัติของมนุษยนั้น จึงเปนเรื่องที่บอกวาตองไม
ประมาท คนจะตองพยายามศึกษาเพื่อใหรูความจริงของธรรมชาติ
เมื่อรูแลวจะทําอยางไร ก็เปนขั้นปฏิบัติการที่สืบเนื่องออกไป แตก็
ขอใหมีการประสานกันไว ถายังทําไมไดอยางถึงความจริงแท ก็จะ
ไดตามความจริงเทาที่รูถึงเวลานั้น
ในกรณีของความตายนี้ก็มีเรื่องของความตองการที่จะตอง
พิจารณา เชนอยางความตองการของผูปวยเอง เชนที่วาผูปวยมี
ความเจ็บปวดทุกขทรมาน ก็อยากจะตาย แลวก็อาจจะบอกคนอื่น
ใหชวยฆาเขา ตามธรรมดาแมคนที่เปนเจาของชีวิตเขาตองการจะ
ตายแลวใหคนอื่นฆาเขา โดยปกติก็ตองยอมรับวาคนฆาไมพนผิด
ฆาฉันทีซิ ถึงเราจะบอกวาก็เขาอยากตายนี่ ฉันก็ฆาใหแลวตาม
ความตองการเขา ฉันก็นาจะไดบุญ แตมันก็ยังเปนการฆาอยูนั่น
แหละ นี่ก็เปนปญหาอีก
ในกรณีของความเจ็บปวย บางทีคนที่จะตายไมรูตัวแลว
พอสั่งเสร็จแลว ตัวเองก็ไปอยูในภาวะไมรูตัวจนกระทั่งโคมา ทีนี้
ปญหาก็อยูที่วา คนที่อยูจะปฏิบัติตามคําสั่งอยางไร ซึ่งเปนตอน
สําคัญที่จะตองพินิจพิจารณา ซึ่งแนนอนเรายอมหวังประโยชนแก
คนตายนั่นแหละ
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ขั้นที่หนึ่ง
เราอาจจะนึกวาเราอยากใหเขาพนจากทุกข
ทรมาน แตเปนไปไดไหมวาเจาของชีวิตเองที่ตองการจะตายนั้นก็
อาจจะสั่งโดยหลงผิด เพราะเวลาที่ทุกขทรมานเต็มที่นั้น ก็จะมอง
และเห็นไปขางเดียว คิดแตวาทําอยางไรจะพนจากทุกขทรมานนั้น
ไปเสีย แตแทจริงนั้นที่เขาทุกขทรมานมาก เขาอาจจะไมตายก็ได
ถาเราไมดวนไปตัดรอนชีวิตของเขาเสียกอน เขาอาจจะรอดก็ได นี่
บางทีเราก็ไมรู แตนี้ก็ยังเปนเรื่องขางนอก
ขางในที่ลึกกวานั้นก็คือจิตใจของเขาเอง
ในตอนที่เขา
สื่อสารกับคนอื่นไมไดนั้น เราไมรูวาในใจเขายังมีความคิดไดหรือ
เปลา ทั้งในระดับที่รูตัวและไมรูตัว แมแตงายๆ อยางในเวลา
เจ็บปวยมากๆ ญาติอาจจะนิมนตพระไปพูดใหฟง ไปสวดมนต
หรือแมแตลูกหลานเองอาจสวดมนตใหฟง ก็จะมีการสงสัยกันวา
เอ...นี่คนเจ็บเขาจะไดยินหรือเปลา เขาจะรูไหม เขาจะไดประโยชน
หรือเปลา
บางทีอินทรียทั้งหลาย เชน ตา หู เปนตน ไมไดดับไปพรอม
กัน แมคนเจ็บจะสื่อสารไมไดแลว เพราะประสาทที่จะสื่องานและ
สมองที่จะสั่งงานในสวนที่สื่อสารแสดงออกนั้นทําไมได แตในฝาย
รับรูบางทีก็ยังรับรูอยู แมจะรับรูดานนี้ไมได ก็อาจจะรับรูดานโนน
ได รับรูโดยตรงไมได แตอาจจะรับรูทางออมได บางทีรับรูทางตา
ไมได แตอาจจะรับรูทางหูบาง ทางสัมผัสกายบาง หรือแมโดย
บรรยากาศ คือยังมีบางสวนหรือบางทางที่ยังรูไดอยู
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เพราะฉะนั้น แมแตเสียงสวดมนต ซึ่งเราอาจจะนึกวา เขา
คงไมรูเรื่อง แตเขาอาจจะไดยิน หรืออาจจะแวว หรืออาจจะรับรู
บรรยากาศ เพราะฉะนั้นจึงตองเผื่อกันไวกอน เสียงสวดมนต อยาง
นอยแมแตเจาตัวไมไดยิน คือไมไดรับรูโดยตรง แตอาจจะสัมผัส
แบบคนฝน คนที่ฝนไมใชไมมีการรับรูเลยใชไหม คนฝนนี้ที่วาไมรู
เรื่องนั้น ที่จริงในบางระดับก็รูเหมือนกัน อยางเชนนอนหลับอยูใน
หองนี้ แลวมีคนมาเคาะประตู ปอก ๆ ๆ ปรากฏวาเดี๋ยวก็ตื่น แต
กอนตื่น ฝนไปแลววาไปรบที่เวียดนาม ไดยินเสียงระเบิดตูมตามๆ
นั่นคือเสียงเคาะประตู หมายความวามีการรับรูอยูบาง คือในตอน
ที่หลับอาจจะไมสนิท นี่ก็คือการรับรูโดยไมรูตัว
เพราะฉะนั้น ไมตองตื่นหรอก ในขณะที่หลับนั่นแหละ
อาจจะไดยินเสียงบางอยาง หรือมีการรับรูบางอยาง ทางหู ทางตา
ทางสัมผัส แลวก็เอาไปปรุงแตงเปนความฝนไดมากมาย นั้น
หมายความวาเขามีการรูและจิตยังทํางานอยู ในสภาพจิตที่ทํางาน
อยางนี้ ถามีอะไรชวย จิตของเขาอาจจะเดินไปในทางที่ดี อยาง
เสียงสวดมนตที่แววก็จะเปนประโยชน เชนจิตใจอาจจะเอาไปปรุง
แตงเปนภาพนิมิตตางๆ ที่ดีงาม ซึ่งก็จะเปนประโยชนแกชีวิตของ
เขา เราจึงไมควรไปตัดรอน
ในกรณีที่วาลึกเขาไปก็คือ ถาคนไขสั่งไววาเมื่อถึงตอนนั้น
อยางนั้นแลวใหจัดการใหเขาจบชีวิตเสียเลย ทีนี้ตอนนี้เราก็ไมรูแน
วาที่เราไปตัดชีวิตเขานี้จะเปนการไปตัดรอนโอกาสในการที่เขาจะ
ไดเขาถึงสิ่งที่ดีงามของชีวิต แมแตประโยชนสูงสุดอยางที่กลาวแลว
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หรือเปลา เมื่อทราบอยางนี้ก็จะทําใหเราคิดมากขึ้น ไมใชเห็นเขา
ทุกขทรมานเราก็คิดไปขางเดียววานี่เขาเจ็บปวดแสนสาหัสแลว
เขาแยแลว อยูไปทําไม ใหตายเสียดีกวา
พระสาวกบางองคในพุทธกาล แมจะเจ็บปวยทุกขทรมาน
แสนสาหัส แตพอถึงที่สุดแลวกลับเกิดผลในทางที่วา ในกระบวนการ
ทํางานของจิตใจ อาจจะมีภูมิหลังความรูอะไรตางๆ กลับมาประมวล
กัน แลวกระทบกับประสบการณนั้น ทําใหเกิดการหยั่งรูหยั่งเห็นได
ปญญาอยางที่วาเปนโพธิญาณตรัสรูไปเลย อันนี้ก็กลายเปนวา
บุคคลนั้นจะไดบรรลุธรรมเปนพระอรหันต เรากลับไปตัดรอนเขาเสีย
เพราะฉะนั้นจึงเปนเรื่องที่ตองเผื่อไวใหเปนขอคํานึงเพื่อจะไดไมคิด
ขางเดียว เพราะเรามักจะมองไปในแงเดียววา เขาทุกขทรมานนัก
ถาตายพนทุกขไปไดคงดี
ที่วามานี้เปนแงตางๆ
ที่จะตองพิจารณา
เพื่อจะได
ระมัดระวังวา การที่จะถือเอาตามคําสั่งของคนไขจะเพียงพอหรือไม
รวมทั้งความคิดของเราวาเปนการคิดที่เพียงพอหรือไมดวย
อยางนอย เราก็จะไมคิดเพียงแควาทําอยางไรจะชวยใหเขา
ไดตาย แตจะคิดวาทําอยางไรจะใหเขาตายดีดวย

หลักการใหญ: ปฏิบตั ิการดวยเจตนาดีที่สุด
บนฐานแหงปญญาที่รถู องแทที่สุด
ในโลกที่เจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาก
ขึ้นนี้ จะมีปญหาตางๆ ที่ซับซอนแปลกๆ มากขึ้นดวย ซึ่งไมมีสูตร
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สําเร็จในการที่จะแกปญหา จะมีใหก็เฉพาะตัวหลักการ ซึ่งมนุษย
จะตองรูจักใชปญญานําไปปรับเขากับเรื่องในแตละกรณี
ในขณะที่มนุษยสมัยโบราณ อาจจะอยูงายๆ ดวยสูตร
สําเร็จ ที่ยึดถือปฏิบัติไปตามความเชื่อหรือศรัทธา แตในยุคปจจุบัน
ที่สูตรสําเร็จไมเพียงพอ มนุษยจะตองอยูดวยหลักการ ที่ปฏิบัติโดย
ใชปญญา และขอสําคัญประการแรกก็คือ ตองมีหลักการที่เปน
หลักไดจริงๆ
ที่วา เราตองอยูดวยหลักการ แลวเอาหลักการนี้ไป
ประยุกตใช เพราะไมมีสูตรสําเร็จนั้น ไดบอกแลววามีหลัก ๒ อยาง
ที่ตองคํานึง คือ
๑. ความจริงของธรรมชาติเปนอยางไร
๒. มนุษยจะเอาอยางไร
ความจริงของธรรมชาติ
กับความตองการของมนุษย
จะตองมาโยงกันวา เมื่อความจริงของธรรมชาติเปนอยางนี้ และ
เมื่อรูวาความจริงเปนอยางนี้แลว มนุษยจะเอาอยางไร หรือจะ
ปฏิบัติอยางไร
การรูความจริงนั้นเปนคุณสมบัติขอหนึ่งของมนุษยที่สําคัญ
มาก เปนคุณสมบัติที่ทําใหมนุษยเปนสัตวพิเศษคือ ปญญา มนุษย
เปนสัตวที่มีภูมิปญญา และปญญานี้ก็พัฒนาได จนกระทั่งถึงที่สุด
เปนโพธิ คือความตรัสรู ซึ่งเปนการเขาถึงความจริงแท
ขอสองคือการตัดสินใจของมนุษยวาจะเอาอยางไร เรียกวา
เจตนา
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สองอยางนี้เปนเกณฑสําคัญในการพิจารณาตัดสินและ
ปฏิบัติตอสิ่งตางๆ แตในเมื่อคนทั่วไปหาไดรูความจริงของธรรมชาติ
อยางถองแทไม เราจึงตองมีขอเตือนใจในการปฏิบัติ ๒ ประการคือ
๑. ในขณะที่ตัวเองยังไมเขาถึงความจริง มนุษยจะตองใช
ปญญาใหมากที่สุด หาความรูในความจริงใหดีที่สุดกอนที่จะ
ตัดสินใจ ใหการตัดสินใจหรือเจตนาที่จะเอาอยางไรนั้นเกิดจาก
ความรูอยางถองแทมากที่สุด พูดงายๆ วาปญญาที่ดีที่สุดใน
ขณะนั้น
๒. มีความไมประมาท ที่จะพัฒนาปญญานั้นตอไป
เมื่อถึงขั้นนี้ เราก็เอาเกณฑสองอยางนี้มาใชตัดสินวา ใน
การกระทําแตละอยางนั้น เราไดทําไปโดย
๑. มีปญญารูความจริงโดยศึกษาอยางละเอียดลออถี่
ถวนที่สุด พิจารณาคนควาปรึกษาหารือกัน รอบคอบ
ที่สุดแลวหรือยัง
๒. ตัดสินดวยเจตนาดีที่สุดแคไหน เจตนาดีที่สุดในกรณีนี้
ก็คือเจตนาที่ประกอบดวยเมตตา กรุณา มีความ
ปรารถนาดีตอผูปวย
เราตัดสินใจดวยความปรารถนาดีตอผูปวย
แตก็ตอง
ประกอบดวยปญญาดวย ใหสองอยางนี้มาประกอบกัน ในแตละ
กรณีนั้นๆ เราก็อาจจะพูดยุติไดวา ถาทําดวยปญญาสูงสุด และ
ดวยเจตนาดีที่สุดแลว เทาไรก็เทานั้นกอน ถาไมอยางนั้นเรื่องของ
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มนุษยก็จะไมมีทางยุติ แตทั้งนี้ก็เปนวิธีปฏิบัติที่เราใชในกรณีอยาง
ที่วา เราไมมีสูตรสําเร็จ
แตก็ไมใชเทานั้น ยังตองมีตอไปอีกวา เราจะตองไม
ประมาท ในขณะนี้ ครั้งนี้ กรณีนี้ เราตัดสินใจดวยปญญาสูงสุด
และดวยเจตนาดีที่สุดแลว เราก็เผื่อไวอีกวา เราจะพัฒนาตัวเอง
ตอไป เพื่อใหการตัดสินใจครั้งตอไปไดผลดียิ่งขึ้น ไมใชยึดไว
ตายตัวและจบเทานี้
ปญญาที่วามานี้มีความหมายหลายอยาง นอกจากรูความ
จริงของธรรมชาติแลว ก็ยังมีความรูเกี่ยวกับการรักษาของเราเอง
เชนเรื่องวิชาการการแพทย และความรูที่เกิดจากการเพียรแสวงหา
เพิ่มเติม เชนดวยการปรึกษาหารือกัน ไมใชจะตัดสินใจไปงาย ๆ
คนเดียว อยางนี้เปนตน การที่ไดมารวมหัวกัน ระดมความคิดกัน
รวมกันพิจารณาแลว ก็เปนสวนหนึ่งที่ทําใหเราพูดไดวามีปญญาที่
ดีที่สุด และทําดวยความรูความเขาใจมากที่สุด
จากนั้นก็คือ ทําดวยเจตนาที่ดีที่สุด มีความมุงหมายดี
ปรารถนาดีตอมนุษยที่เปนเจาของชีวิตนั้น พรอมทั้งปรารถนาดีตอ
สังคม และปรารถนาดีตอมนุษยชาติ
เวลานี้เรื่องความปรารถนาดีก็มีความซับซอนที่จะตอง
พิจารณากันอีก เชนวา เราจะรักษาชีวิตคนเจ็บนี้คนเดียวแลว
จะตองยอมเสียเงินอยางมากมาย
ซึ่งเกิดจากงบประมาณของ
ประเทศชาติ จะกอความเดือดรอนแกประชาชนเทาไร เดี๋ยวนี้
ปญหาโยงกันไปหมด
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เพราะฉะนั้น ที่วาเจตนาดีที่สุด บางทีไมใชเจตนาดีเฉพาะ
ตอตัวผูปวยไขคนเดียวเทานั้น ตองปรารถนาดีทั้งตอชีวิตของคนที่
จะตายดวย และตอสังคม ตอประเทศชาติทั้งหมด ซึ่งรวมทั้งเรื่อง
ปญหาทางเศรษฐกิจและเรื่องอื่นๆ นี่แหละที่วาพูดไดในแงหลักการ
แตไมมีสูตรสําเร็จ
ในกรณีอยางนี้ก็เปนอันวา เราไดหลักในการประสานความ
จริงของธรรมชาติ กับความตองการของมนุษยใหพอไปกันได
วันนี้จะพูดแตเพียงแนวกวางๆ อยางนี้กอน เพราะไมแนใจ
วาจะเขาใจความหมายของหัวขอปาฐกถาชัดเจน โดยเฉพาะตอนที่
สองที่วาผลตอศาสนา แตเรื่องพินัยกรรมชีวิตก็พูดไปจากพื้นความ
เขาใจเกา ในเรื่องที่ใชศัพทใหม ซึ่งสําหรับตัวเองไมทราบวาได
บัญญัติกันเมื่อไร
แตวาโดยสาระคําถามทํานองนี้มีมานาน
พอสมควรแลว เปนปญหาของยุคสมัยในเวลาที่วิทยาศาสตรเจริญ
แตอยางที่วาแลวคือเจริญไมสมดุล เพราะรูความจริงของธรรมชาติ
ไมเพียงพอ แตสามารถสรางสรรคอุปกรณเทคโนโลยีมาจัดการกับ
ชีวิต และจัดการกับธรรมชาติไดกาวไกลล้ําหนาไปมาก
แมจะพูดไมยาวก็คิดวาอาจจะเปนขอคิดบางประการ หรือ
แทนที่จะเปนขอคิดที่เปนประโยชน ก็อาจจะกลับทําใหทานทั้งหลาย
ยิ่งสับสนหนักเขาไปอีก คือยิ่งทําใหตัดสินใจยากเขาไป แตก็เปน
เรื่องจําเปน เปนธรรมดาวาเมื่อเราจะหาขอยุติที่ดีที่สุด เราก็ตอง
นําเอาสิ่งเกี่ยวของที่ควรจะพิจารณาเขามา
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สุดทายนี้ขอฝากย้ําอยางที่วาแลวคือ ปญญากับเจตนาเปน
องคประกอบสําคัญ ปญญาเปนตัวเชื่อมมนุษยใหเขาถึงความจริง
ของธรรมชาติ แลวก็เปนสัตวพิเศษที่ตรงนี้ ตรงที่วาสามารถรูความ
จริงของธรรมชาติ ไมใชเปนเพียงผลผลิตของธรรมชาติ สัตวทั้งหลาย
อื่นนั้นมันเกิดขึ้นมา เหมือนกับเปนผลผลิตของธรรมชาติเทานั้น แต
มนุษยมีความสามารถพิเศษที่กลับไปรูตนตอของตัวเอง
คือรู
ธรรมชาตินั้นได นี้คือตัวปญญา
ปญญาเชื่อมมนุษยเขากับความจริงของธรรมชาติ และเมื่อ
มนุษยมีปญญา รูความจริงของธรรมชาติแลว ก็จะชวยใหเจตนาใน
การเลือกตัดสินใจของมนุษยนั้นทําไดดีที่สุดดวย เพราะฉะนั้นจึง
ขอใหเรามีเจตนาที่เกิดจากพื้นฐานของปญญาที่ดีที่สุด พรอมทั้งมี
ความไมประมาทที่จะพัฒนาปญญานั้นตอไปจนกวาจะเปน
ปญญาที่สมบูรณ
ขออภัยที่วันนี้ไมไดชวยใหความแจมแจงแกที่ประชุมมาก
แตขอฝากไวเปนขอคิดพิจารณาเพียงเทานี้กอน ขออนุโมทนาตอ
ทุกทานในที่ประชุมนี้ และขอใหความตั้งใจดีนี้ ดําเนินไปสู
ประโยชนที่ดีที่สุดแกชีวิตและสังคม เพราะวาทานที่ตั้งเรื่องนี้ขึ้นมา
แนนอนวามีกุศลเจตนาปรารถนาดีตอชีวิตและเพื่อนมนุษย
โดยเฉพาะตอทานผูสูงอายุ เมื่อเจตนาดีเริ่มแลว ก็เปนมงคล นับวา
เปนจุดเริ่มที่ดี ก็ขอใหเรากาวหนาไปทั้งในเจตนาดีที่เรามี และ
กาวหนาไปในปญญาที่จะมาเปนพื้นฐานของการตัดสินใจดวย
เจตนานั้นดวย ขอความสุขสวัสดีจงมีแดทุกทาน

