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การตายในความหมายของพุทธศาสนาแบบทิเบต 
 

 พุทธศาสนานิกายวัชรยานแบบทิเบตใหความสําคัญเกี่ยวกับความตายและมีความหมายชัด
เจนมาก ดังองคทาไลลามะ(เท็นสิน กยัตโซ) ไดแสดงทัศนะการเผชิญความตาย ใน The Tibetan 
Book of Living and Dying 1 (พระไพศาล 2544) วา แมเรามีความเชื่อวาเราจะไปเกิดใหมที่ไหนและ
อยางไรขึ้นอยูกับแรงกรรมนั้น แตสภาพจิตของเราขณะสิ้นชีวิตก็สามารถมีอิทธิพลตอชาติใหมของเรา
ได ดังนั้นในขณะที่ส้ินชีวิต ถึงแมเราจะสะสมกรรมมากเพียงใดก็ตาม หากเราเพียรพยายามทําจิตให
เปนกุศล เราก็อาจหนุนเสริมและกระตุนกุศลกรรมใหเพิ่มพูนชวยใหไปเกิดใหมในสุคติได ทัศนะดัง
กลาวสะทอนทาทีที่ชัดเจนเกี่ยวกับความตายของพุทธศาสนาแบบทิเบต ดังที่พระไพศาล วิสาโล กลาว
ไวในหนังสือ”ประตูสูสภาวะใหม”(พระไพศาล 2541) วาในบรรดานิกายตาง ๆ ของพุทธศาสนา  วัชร
ยานหรือพุทธศาสนาแบบทิเบตนับวาโดดเดนมากในแงการใหความสําคัญกับวิธีการตายอยางถูกตอง 
ซึ่งครอบคลุมไปถึงวิธีการปฏิบัติหลังความตายดวย การตายจึงเปนทั้งศาสตรและศิลปที่ตองเรียนรู มิ
ใชเพียงเพื่อการไปเกิดในภพภูมิใหมที่พึงปรารถนาเทานั้น หากแตจุดมุงหมายสูงสุดคือการวิมุติหลุด
พน 
 ประเทศทิเบตมีประชากรจํานวนนอย มีภูมิอากาศหนาวเย็นจัด แตเปนศูนยกลางวัฒนธรรมที่
ใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามหลักธรรมของพุทธศาสนา ต้ังแตอาณาบริเวณเทือกเขาหิมาลัย แผ
อิทธิพลไปถึงดินแดนภาคเหนือของอินเดีย ลาดัก เนปาล สิกขิม ภูฐาน และอัสสัม จนถึงประเทศมองโก
เลีย ไซบีเรีย และจีนตะวันตก ที่ไดรับพุทธศาสนาแบบทิเบตเขาไปเปนสวนหนึ่งนับเปนเวลากวา
ศตวรรษแลว งานทางดานวรรณกรรมโดยสวนใหญมาจากขอเขียนของทะไลลามะหลายองคและนัก
ประพันธที่มีชื่อเสียงจํานวนมาก และลวนเปนงานดานจิตวิญญาณ บันทึกเรื่องราวชีวิตของบรรดาผู
เครงศาสนาและเหตุการณตาง ๆ ถายทอดประสบการณทางจิตวิญญาณ อธิบายปฏิบัติการทางจิตที่
ครอบคลุมแนวคิดปรัชญา ศิลปะ การแพทย ศาสนา ประวัติศาสตร และศาสตรตาง ๆ ทางจิต โดยมี
เร่ืองความตายเปนแกนของงานในศาสตรเหลานั้น อยางนอยหนึ่งบทจะเปนการแนะนําเกี่ยวกับการนั่ง
สมาธิ การประกอบพิธีกรรม หรือกวีนิพนธที่แสดงความเขาใจสวนตัว (ภัทรพร 2533)  
 ในประวัติศาสตรที่ผานมาขณะที่พุทธศาสนาในทิเบตเจริญกาวหนามีพระธรรมคัมภีรเปน
ภาษาทิเบต พุทธศาสนาในประเทศอินเดียถูกทําลายอยางสิ้นเชิง ทิเบตจึงกลายเปนแบบแผนพระพุทธ

                                                           
1 The Tibetan Book of Living and Dying เขียนโดย โซเกียล รินโปเช เปนหนังสือคูมือสําหรับการอยูและการตาย 
ซึ่งไดรับความนิยมมากในหมูชาวตะวันตก และพระทิเบตเอง (จากการสัมภาษณพระเกเช) ขณะนี้ไดรับการตีพิมพ
แปลเปนไทยโดยพระไพศาล วิสาโล แบงเปน 2 เลม เลมแรกชื่อประตูสูสภาวะใหม ซึ่งวาดวยเกี่ยวกับการตาย อีกเลม
หนึ่งชื่อ เหนือหวงมหรรณพ วาดวยเกี่ยวกับการอยู จัดพิมพโดยสํานักพิมพมูลนิธิโกมลคีมทอง 
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ศาสนาแบบตันตรยานหรือวัชรยาน เปนเสาหลักในชมพูทวีป สวนลังการักษารูปแบบเถรวาทหรือ
ทักษิณยาน และจีนรักษามหายานหรืออาจารยวาทซึ่งแผขยายไปยังเกาหลี ญ่ีปุน และเวียตนาม โดยที่
ทั้งมหายานและตันตรยานแผขยายมาทางสยาม กัมพูชา และอินโดนีเซียดวย 
 ศาสนาพุทธนิกายตันตรยาน2หรือวัชรยานถือวาพระภิกษุสงฆตองเครงครัดตามพระธรรมวินัย
อยางฝายเถรวาท และมุงที่พระโพธิสัตวบารมีเพื่อใหสรรพสัตวขามพระโอฆสงสารอยางฝายมหายาน 
โดยไดรับการสั่งสอนแตจําเพาะสานุศิษยวงในซึ่งไดรับการอภิเษกใหสืบตอจากครูบาอาจารยที่ตรัสรู
ธรรมเปนขั้น ๆ ไป และกลับมารับใชสรรพสัตวอยางไมรูจักจบส้ินดวยพิธีอภิเษก3 ซึ่งการสืบทอดพระ
ธรรมวิเศษจากคุรุหรือลามะถึงสานุศิษยโดยตรงแหงวัชรยานคือยานเปนเพชร อันอาจตัดกิเลสไดใน
ชาตินี้ไมตองรอไปถึงชาติหนา 
 นิกายตันตรยานถือวาทานปทมสัมภาวะเปนผูใหกําเนิดนิกายของวัชรยานหรือตันตรยานของ
ทิเบต ทานเปนคุรุชาวอินเดียไดรับเชิญจากกษัตริยทิเบตราว พ.ศ.1350 เพื่อมากําราบภูตผีปศาจตาม
ศาสนาบอน ในขณะที่นิกายอื่นในพุทธศาสนา ทานนาครชุนเปนสดมภหลักฝายมหายาน และทาน
พุทธโฆษาจารยเปนอรรถกถาจารยใหญของฝายเถรวาท  
 บุคคลสําคัญอีกทานหนึ่งที่ชาวทิเบตใหความนับถือมากคือ ทานเกนดูนดรุปเปนพระอาจารย
สําคัญ(พ.ศ.1934-2018) จนไดรับการกลาวขานวาเปนพระโพธิสัตว 4 เมื่อทานเกนดูนดรุปกลับชาติมา
เกิดเปนครั้งที่ 3 ไดรับขนานนามวาทะไลลามะจากพระมหากษัตริยแหงมองโกเลียที่หันมาสมาทาน
พุทธศาสนา ทะไลในทางภาษามองโกแปลวา ทะเล ลามะในภาษาทิเบตแปลวาอาจารย มีความหมาย
รวมวา พระอาจารยผูมีความรูกวางขวางดุจดังมหาสมุทร โดยถือเอาทานเกนดูนดรุปเปนทะไลลามะ
องคที่ 3  จนถึงปจจุบันไดสืบทอดทะไลลามะมาถึงองคที่ 14 แลว ทานไดรับการถวายพระนามวา เตน
ซิน กยัตโส ที่กําลังลี้ภัยประทับที่ธรรมศาลาประเทศอินเดียเมื่อจีนเขายึดครองทิเบตตั้งแตป พ.ศ. 2502 
เปนตนมา  
 นิกายตาง ๆ แมจะมีปรัชญาที่แตกตางกันแตสาระสําคัญเหมือนกัน เนื่องจากทุกนิกายจะ
อาศัยแนวคําสอนของพระพุทธเจาเปนหลักการสําคัญรวมกัน เพียงแตมีจุดเนนของแตละนิกายแตก
ตางกัน กลาวคือหินยานเนนการสอนเรื่องอริยสัจส่ีและไตรสิกขา มหายานเนนการสอนเรื่องการปลกูฝง

                                                           
2  ตันตระ หมายถึง คุยหมนต เปนส่ิงเรนลับที่ไมเขียนเผยแพร กลาวกันวาพระพุทธเจาตรัสสอนตันตระ ไม

ไดปรากฏอยูในพระบาลีฝายเถรวาท(สุลักษณ 2544)  ตันตระเปนคัมภีรที่บรรจุคําสอนแหงการฝกฝนทางศาสนธรรม
เปนเรื่อง ๆ อันเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงแหงพลังงาน รวมถึงมรรควิธีดวย (อนุสรณ 2543) 

3 พิธีอภิเษก เปนพิธีกรรมทางพุทธศาสนาแบบตันตระ ผูที่ไดรับการอภิเษกเทากับวาไดรับอนุญาตใหทําพิธี
กรรมแบบตันตระได  

4 โพธิสัตว คือผูที่จะตรัสรูเปนพระพุทธเจาในอนาคต โดยมีปณิธานที่จะชวยเหลือสรรพสัตวมากกวาจะมุงสู
วิมุตติโดยตามลําพัง พระโพธิสัตวผูศักดิ์สิทธิ์เปนตัวแทนแหงจิตอันประภัสสรในชีวิตประจําวัน (อนุสรณ 2543) 
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ปณิธานของพระโพธิสัตวและบารมี 6 ประการ สวนวัชรยานเนนการสอนเรื่องมรรควิธีของตันตระ 4 
ประการ (ภัทรพร 2545)  
 
พุทธศาสนาแบบทิเบตที่วาดวยความตาย 

ความตายในทัศนะของคนทั่วไปเกิดขึ้นเมื่อหมดลมหายใจ การแพทยแผนใหมถือวาบุคคลถึง
แกความตายเมื่อหัวใจหยุดเตนหรือสมองตาย แตทางวัชรยานหรือทิเบตถือวาแมหมดลม หัวใจหยุด
เตนหรือสมองตายก็ยังไมถือวาบุคคลถึงแกความตายแลว นั่นเปนเพียงการแตกสลายทางกายเทานั้น 
ตอเมื่อข้ันตอนสุดทายผานพนไปแลวจึงจะเรียกวาบุคคลนั้นตายอยางแทจริง โอกาสการยกระดับในจิต
วิญญาณยังมีอยู รวมทั้งโอกาสแหงการหลุดพนหากมีปจจัยสนับสนุนอยางเหมาะสม อรรถาธิบาย
เกี่ยวกับสภาวะจิตกอนตาย มีบางสวนสอดคลองกับหลักฐานและการวิจัยทางวิทยาศาสตรในระยะ
หลังซึ่งจะเห็นไดวามีคนกลาวถึงประสบการณใกลตายจํานวนมากพบการเกิดภาวะแสงกระจางมาก
ข้ึน แตเร่ืองหลังตายนั้น ยังขาดการพิสูจนซึ่งกระทําไดยากในทางวิทยาศาสตร นอกจากดําเนินไปโดย
ความเชื่อเปนหลัก อยางไรก็ตามความเชื่อนั้นก็อยูภายใตของการเนนความสําคัญของสติ ปญญา และ
เมตตาที่เปนปจจัยหลักของชวยทางจิตผานพนภาวะกอนและหลังตายดวยดี ซึ่งสอดรับหลักการพึ่งตน
เองทางพุทธศาสนา ดวยการฝกฝนมาเปนอยางดีจากการใชชีวิตที่ดีมาโดยตลอดจนวาระสุดทาย พระ
ไพศาลกลาวไวในคํานําของหนังสือ ชั่วขณะสุดทายแหงชีวิต (ธารา 2548) 
 พุทธตันตระมีทั้งหมด 4 ภาค ไดแก กริยาตันตระ(วาดวยการกระทํา) จริยาตันตระ(วาดวย
ความประพฤติ) โยคตันตระ(วาดวยโยควิธีหรือการภาวนาของพระโยคาวจร) และอนุตตรโยคตันตระ
(วาดวยการภาวนาอยางถึงที่สุด) ซึ่งการฝกหัดทางตันตระ ขอสําคัญอยูที่พระโยคาวจร โดยรูวิธีปฏิบัติ
ตอเทวะที่เกี่ยวของกับตน 
 ในบรรดาเทวะตันตระ องคที่สําคัญคือ พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว ซึ่งเปนสัญลักษณของพระ
มหากรุณา(ตอมาคือพระกวนอิม) พระมัญชุศรีโพธิสัตวแหงพระมหาปญญา พระวัชรปราณีโพธิสัตว
แหงมหาพลัง เปนตน ตางลวนเปนพระคุณนามของพระสัมมาสัมพุทธเจาที่ชวยสรรพสัตว 

การปฏิบัติอนุตตรโยคตันตระนั้นมุงสูการหลุดพน ยุติการเวียนวายตายเกิด แปรสภาพสูพุทธ
ภาวะ วิธีการคือ บริกรรมตามกระบวนการแหงการตาย ซึ่งจะตองรูวา ตายอยางไร ข้ันตอนการตาย ซึ่ง
อธิบายดวยทฤษฏีเร่ืองลม หรือกระแสแหงพลังงานอันเปนพื้นฐานใหจิตใจไดรับรูในหลายระดับ เมื่อ
กองลมตาง ๆ ที่ชวยใหชีวิตดํารงอยูเร่ิมดับลง สภาพการตายจึงปรากฏขึ้นทั้งโดยอาการภายในและ
ภายนอก ดังนั้นการศึกษาวาดวยความตายคือการศึกษาวาดวยลมเพราะชีวิตจิตใจยอมเปนไปตามลม
ในแงนี้ (สุลักษณ 2544) 
 ในทัศนคติความตายตามแนวพุทธศาสนาของทิเบต ทานทาไลลามะไดอรรถาธิบายที่เชื่อมโยง
ความตายจากทัศนะชีวิตปจเจกบุคคลในตัวเรากอน ซึ่งพุทธศาสนาทางทิเบตจะใหความสําคัญที่เร่ิม
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จากทัศนะพื้นฐานเกี่ยวกับเปาหมายชีวิตที่มีระดับแตกตาง เปาหมายชีวิตที่เปนระดบัสูงสดุคอื การตรสั
รูเพื่อชวยเหลือสรรพสัตว ระดับที่รองลงไปเปนการบรรลุธรรมใหสามารถหลุดพนจากความทุกขของวัฏ
สังสารเกิดแกเจ็บตาย และระดับที่ตํ่ากวานั้นคือการพัฒนาชีวิตในชาติตอ ๆ ไปจนกวาหลุดพน ซึ่งอาจ
จะไปถึงบรรลุข้ันพุทธภาวะได ทัศนะดังกลาวจะเขาใจไดตอเมื่อเปดโลกทัศนของตนใหมองเห็นชีวิต
ภายภาคหนาดวยญาณทัศนะที่ลึกซึ้งครอบคลุมวงจรแหงความทุกขที่เรียกวาการเวียนวายตายเกิด
หรือสังสารวัฏ 5 และขยายขอบเขตไปสูผูอ่ืนดวยความปรารถนาดีที่จะใหสรรพสัตวทั้งหลายไดหลุดพน
จากความทุกขและเหตุแหงทุกข และความกรุณาที่นําไปสูการบรรลุพุทธภาวะ 6 ดวย(ธารา 2548)  
 ในคําสอนของพุทธศาสนาแบบทิเบตที่เกี่ยวกับความตาย นอกจากจะสอนใหรูจักความตาย
แลว ยังสอนใหเตรียมตัวตายในขณะที่ยังมีชีวิตอยูดวย เพราะชีวิตมีความไมเที่ยง มีความแปรเปลี่ยน 
โดยกลาววาจะเขาใจตรงนี้ไดตอเมื่อเขาใจถึงธรรมชาติของจิต เร่ืองของกรรม ชีวิตที่เปนไปตาม
สังสารวัฏ จนกระทั่งเรื่องการเกิดใหม ซึ่งลวนมีความสัมพันธเกี่ยวของกัน และสวนที่เปนหัวใจหลักของ
การเขาใจกระบวนการตายกับชีวิตอยางแจมชัดไดเมื่อรูจักบารโด 7  
 ความตายและการเกิดใหม เกิดขึ้นทุกขณะในชีวิตของเรา จิตดวงปจจุบันเปนจิตที่เกิดจากการ
ดับของจิตในขณะกอน การดับและการเกิดใหมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของเรา ทําใหจิต
เสื่อมถอยและพัฒนาได  ในชีวิตประจําวัน เราจะมีประสบการณทั้งเรื่อง ความตาย บารโด และการ
เกิดใหม ซึ่งสามารถเรียนรูจากประสบการณนั้นได เชน แสงสวางวาบคลายขณะตายจากชวงความฝน 
อันมีสภาวะคลายบารโดและนิมิต ผูที่ฝกแบบตันตระจะใชโยคนิมิต ทําใหสามารถควบคุมความคิด
และภาพนิมิตในฝนได และสามารถควบคุมจิตที่อยูในชวงบารโดได 
 พุทธศาสนาของทิเบตไดใหความสําคัญกับความตายในฐานะเปนการเจริญมรณสติ เพราะวา
เปนโอกาสแหงการเรียนรู โดยการพิจารณาเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายแหงชีวิตคือการหลุดพน พระเกเช 
ดัมดุล นัมเกียล (Geshe Damdul Namgyal) 8 กลาวไวในพระสูตร 9 กลาวถึงการเจริญมรณสติวาเปน
การภาวนาที่เปรียบความตายเสมือนประตูหรือหนทางนําไปสูการใชชีวิต 
                                                           

5 สังสารวัฏ คือ วัฏจักรแหงการดํารงอยู อุบัติจากอวิชชาและเปนไปตามผลกรรม(อนุสรณ 2543) 
6 พุทธภาวะคือการตระหนักรูดั้งเดิมที่บริสุทธิ์และเปยมดวยปญญาญาณ  รับผัสสะ และเปลงประกาย ตื่น

ตัวไปพรอมกัน และเปนการประจักษแจงถึงธรรมชาติของสรรพสิ่งดวย คําวาพุทธะ คือ ผูตื่นจากอวิชชาอยางสิ้นเชิง ผู
ถึงที่สุดแหงทุกข บรรลุสันติสุขอันยั่งยืนและเปนอมตะ พุทธะของพระพุทธองคคือเมล็ดพันธุแหงการตรัสรู 

7 บารโดเปนคําสอนดึกดําบรรพ พบในลัทธิที่เรียกวาโซะเชนตันตระ ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่ทานปทมสัมภาวะใช
สอน และไดรับการเปดเผยในคริสตศตวรรษที่ 14 โดยทานคารมา ลิงปะ ชาวทิเบต 
 

8 พระเกเช เกิดที่ทิเบต ไปเรียนและเติบโตที่อินเดีย  ปจจุบันพํานักที่ สถาบันกลางทิเบตศึกษาขั้นสูง Central 
Institute of Higher Tibetan Studies ซึ่งกอตั้งโดยองคทะไล ลามะ ณ  เมืองสารนาถ ประเทศอินเดีย ทานเปน
วิทยากรดานปรัชญาพุทธศาสนาและจิตวิญญาณ  และแปลงานทานทาไล ลามะเปนภาษาอังกฤษ เรื่อง The Power 
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กระบวนการตายตามความเชื่อของศาสนาพุทธแบบทิเบต 
 ในคําสอนของวัชรยานไดพูดถึงขั้นตอนแหงการตายไวอยางละเอียด กลาวโดยสาระสําคัญ
ของขั้นตอนแหงการตายประกอบดวย การแตกสลายสองระยะไดแก การแตกสลายภายนอก อันเปน
การแตกสลายของอายตนะและธาตุตาง ๆ  กับการแตกสลายภายใน ซึ่งหมายถึงการแตกสลายทาง
ดานความรูสึกนึกคิดทั้งหยาบและละเอียด  
 เนื่องจากชีวิตของเรา ประกอบกันขึ้นจากธาตุ 5 ไดแก ดิน น้ํา ไฟ ลม และอากาศธาตุ รางกาย
ของเราอยูไดเพราะธาตุเหลานี้ประกอบกันขึ้น เมื่อธาตุเหลานี้แตกสลายเราก็ตาย  แตในคําอธิบาย
แบบทิเบตนั้นธาตุภายนอกและธาตุภายในซึ่งประกอบจากธาตุทั ้ง 5 เหมือนกันไดกอใหเกิดปฏิ
สัมพันธอันซับซอนระหวางกายกับจิตของคนเราจนแตกดับไปพรอมกันมีขอความจากคัมภีรแพทยทิ
เบตโบราณอธิบายถึงรางกายของเรากอรูปไดอยางไรวา 

วิญญาณเกิดจากจิตของบุคคล สวนเนื้อหนัง กระดูก อวัยวะรับกลิ่นและกลิ่นตางๆ 
เกิดจากธาตุดิน เลือด อวัยวะรับรูรส รสชาติตาง ๆ และของเหลวในรางกายเกิด
จากธาตุน้ํา ความอบอุน สีที่ชัดเจน อวัยวะรับภาพ และรูปที่เห็นเกิดจากธาตุไฟ ลม
หายใจ อวัยวะรับสัมผัส และผัสสะทางกายเกิดจากธาตุลม โพรงและชองวางในราง
กาย อวัยวะรับเสียง และเสียงเกิดจากธาตุอากาศ 

ทานคาลุ รินโปเช ไดสรุปเอาไววา “เปนเพราะจิตใจซึ่งมีคุณสมบัติของธาตุทั้งหา รางกายจงึกอ
รูปข้ึน รางกายเองก็ประกอบดวยธาตุทั้งหา เปนเพราะสังขารอันประกอบดวยกายและใจ เราจึง
สามารถรับรูโลกภายนอก ซึ่งก็ประกอบดวยธาตุทั้งหาคือ ดิน น้ํา ไฟ ลม และอากาศเชนเดียวกัน” 
 หลักธรรมคําสอนทางพุทธศาสนาแบบตันตระในทิเบตใหอรรถาธิบายเกี่ยวกับรางกายที่แตก
ตางไปจากคําอธิบายที่เราสวนใหญคุนเคย เปนระบบจิต – กาย ซึ่งประกอบดวยขายใยอันซับซอนและ
แปรเปล่ียนไมหยุดนิ่งที่เชื่อมโยงสามสวนเขาดวยกัน ไดแก ชองพลังอันละเอียดออน ลมในกาย และ
สาระหรือหยด ภาษาสันสกฤตเรียกวา นาทิ ปราณ และพินทุ หรือชาลุง หรือทิกเลในภาษาทิเบต 
 รางกายมีชองอันละเอียดออนถึง 72,000 ชอง แตมีชองสําคัญสามชอง ชองกลางกายตามจุด
ตาง ๆ จะมี “ปม” ข้ึนมาจํานวนหนึ่ง ตามชองกลางกายเปนที่ต้ังของ “จักร” หรือศูนยพลังงาน โดยจะมี

                                                                                                                                                                             
of Compassion( Holiness the Dalai Lama) ใน โอกาสที่ มาเมื องไทยมาบรรยายพิ เศษให กับจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล ผูเขียนไดขอสัมภาษณเรื่องทัศนะความตายตามแนวคิดพุทธศาสนาแบบทิเบต 
ที่สํานักงานสวนเงินมีมา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18ธันวาคม 2548  

9 ตามคัมภีร ในภาษาสันสกฤต ถือกันวา คําส่ังสอนของพระพุทธเจาปรากฏอยูในพระสูตร คือส่ิงที่ไดสดับ
ตรับฟงกันมาแลวเขียนลงไว(สุลักษณ 2544) 
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ชองตาง ๆ แยกออกจากจักรนั้น ปราณจะไหลไปตามชองเหลานี้ สาระหรือหยดอยูในชองตาง ๆ มีหยด
แดงและหยดขาว ตําแหนงหลักของหยดขาวอยูที่กระหมอม สวนของหยดสีแดงอยูที่สะดือ 
 ในการบําเพ็ญโยคะขั้นสูง โยคีจะเพงนิมิตจนเห็นระบบดังกลาวเปนภาพชัดเจน เมื่อผูปฏิบัติ
ทําใหปราณเขาและสลายในชองกลางกาย ดวยพลังแหงสมาธิภาวนา เขาก็จะสามารถประจักษเห็น
แสงกระจางแหงจิตเดิมแท ที่แสงกระจางเกิดขึ้นไดก็เพราะวาวิญญาณนั้นเคลื่อนไหวโดยการควบคุม
ลมปราณ ดังนั้นการกําหนดจิตจดจอที่จุดใดจุดหนึ่งของรางกายชวยใหผูปฏิบัติสามารถเคลื่อนลม
ปราณไปที่จุดนั้นได ดวยวิธีนี้ โยคีจึงทําใหตัวเองมีสภาพอาการแบบเดียวกับที่เกิดขึ้นขณะตายได เมื่อ
ปมในชองถูกคลายออก ปราณจะไหลเขาไปในชองกลางกาย การรูแจงจะเกิดขึ้นชั่วขณะ 

ทันทีที่เรามีรางกาย เราก็มีส่ิงที่เรียกวาขันธซึ่งมี 5 ประการเชนเดียวกับพุทธนิกายอื่น อัน
ประกอบดวยกายและใจ ไดแก รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณขันธเปนฐานที่ต้ังของประสบการณ
ของเรา และเปนปจจัยหนุนเนื่องใหเกิดการติดยึดตัวตน ทั้งยังเปนพื้นฐานของความทุกขในสังสารวัฏ
ขันธเหลานี้ ขันธทั้งหาเปนโครงสรางยืนพื้นของจิตใจมนุษย องคประกอบเหลานี้จะสลายไปเมือ่เราตาย 
ความตายนั้นมีข้ันตอนหรือกระบวนการที่ซับซอนและอิงอาศัยกัน ในกระบวนการดังกลาวสวนตาง ๆ ที่
เปนรูปธรรมนามธรรมของเราจะแตกสลายไปพรอมกันเมื่อปราณหายไป การทํางานของรางกายและ
อายตนะทั้งหาจะยุติศูนยพลังจะเสื่อมสลาย และเมื่อปราศจากการสนับสนุนของปราณธาตุทั้งหลายก็
แตกสลายเปนลําดับจากสวนที่หยาบที่สุดไปสูสวนที่ละเอียดที่สุด ผลก็คือทุกระยะของการแตกสลายมี
ผลตอรางกายและจิตใจของผูใกลตาย และแสดงออกมาเปนอาการทางกายหรือนิมิตหมายภายนอก 
รวมทั้งอาการที่เกิดกับจิตใจ (พระไพศาล 2541: 113) 

 
บารโด : ชวงเวลาแหงการเปลี่ยนผานระหวางชีวิตกับความตาย 

คําวา “บารโด” (พระไพศาลวิสาโล แปลวา อันตรภพ) ในภาษาทิเบตแปลตามตัววา “การ
เปลี่ยนผาน” หรือชองวางระหวางสถานการณที่ส้ินสุด และอีกสถานการณที่กําลังเกิดขึ้น โดยทั่วไปชาว
ทิเบตจะใชคํานี้เรียกภาวะที่อยูระหวางความตายกับการเกิดใหมแตแทที่จริงแลวคํานี้มีความหมายที่
กวางและลึกซึ้งครอบคลุมอยางกวางขวางทั้งในภาวะมีชีวิตและหลังมีชีวิตคือความตายในคาํสอนเกีย่ว
กับบารโด กลาวถึงชีวิตและความตายอยางลึกซึ้ง ชี้ใหเห็นวาแทที่จริงแลว ส่ิงที่เราเรียกวา “ชีวิต” และ 
“ความตาย” นั้น ไมอาจแยกจากกันได และในชวงชีวิตของเราจะมีบารโดทั้งหมด 4 ชวง  (พระไพศาล 
2541: 382-384) คือ  

(1) บารโดธรรมชาติคือ บารโดแหงชีวิตนี้ ครอบคลุมชวงเวลาตั้งแตเกิดจนตาย   
(2) บารโดอันทุกขทรมานหรือบารโดแหงการตาย เปนชวงตั้งแตข้ันตอนการตายจนถึงการสิ้นสุด

ของ “ลมหายใจภายใน” โดยมาสิ้นสุดที่ปรากฏแหงธรรมชาติของจิตเดิมแทซึ่งเราเรียกวา 
“ความกระจางแหงพื้นภูมิ” ขณะสิ้นชีวิต 
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(3) บารโดอันแจมกระจางหรือบารโดแหงธรรมตา ครอบคลุมประสบการณหลังความตาย อันเปน
ภาวะที่ธรรมชาติแหงจิตไดแผรัศมี เปนความกระจางหรือ “แสงกระจาง” ซึ่งปรากฏเปนเสียง สี 
และแสง 

(4) บารโดแหงกรรมหรือบารโดแหงการถือกําเนิดคือส่ิงที่เราเรียกกันทั่วไปวาบารโด เปนชวงที่จะไป
เกิดใหม โดยทิศทางของจิตจะเคลื่อนไปตามแรงกรรมเกาของเรา  

          แตละบารโดลวนเปนโอกาสแหงการหลุดพนที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง นับต้ังแตเกิดไปจนตาย  
และมีหลายชั่วขณะ ที่จิตเปนอิสระกวาปกติ เปนชวงที่กรรมสามารถสงผลรุนแรงกวามาก ซึ่งชั่วขณะที่
ทรงพลังมากที่สุดคือขณะสิ้นชีวิต เพราะขณะนั้นรางกายถูกทิ้งไวเบื้องหลัง ทําใหมีความเปนไปไดมาก
ที่สุดที่จะหลุดพน อยางไรก็ตาม แมจะมีความสามารถในการกําหนดจิตเพียงใด เราก็ยังถูกจํากัดดวย
รางกายและกรรม ในสวนของปรมาจารยที่บรรลุอรหันตหรือปรินิพพานพบวาลวนเกิดขึ้นในยามสิ้น
ชีวิตเทานั้น ธรรมเนียมทิเบตจึงไมฉลองวันเกิดของครูบาอาจารย มีแตการเฉลิมฉลองความตายของ
ทาน อันเปนชวงขณะที่ทานไดลุถึงความรูแจงขั้นสุดทาย 
         เหตุผลที่ความตายเปนชวงขณะที่เปยมดวยพลังและโอกาสก็เพราะเปนชวงที่ธรรมชาติเดิมแท
ของจิต หรือความสวางแหงพื้นภูมิ หรือแสงกระจางจะปรากฏออกมา ในคัมภีรกลาววาถาเราจําความ
สวางแหงพื้นภูมิได เราก็จะบรรลุถึงความหลุดพน  ดวยเหตุนี้ในขณะมีชีวิตอยูจึงตองมีการบําเพ็ญทาง
จิต การทําสมาชิกภาวนาตามหลักพุทธศาสนา เปนการตระเตรียมจิตใจ เขาสูจิตระดับตาง ๆ  ขณะที่
เราเคลื่อนจากบารโดหนึ่งสูอีกบารโดหนึ่ง ทั้งในชีวิตและความตาย จะมีความเปลี่ยนแปลงในจิต  
 
การแตกสลายภายนอก : อายตนะและธาตุ 
 การแตกสลายภายนอกเกิดขึ้นเมื่ออายตนะและธาตุตาง ๆ แตกสลายเมื่อเราตาย โดยกระบวน
การสิ่งแรกคืออาการที่อายตนะหยุดทํางานเชน  หูไดยินเสียงที่ไมอาจแยกเปนคํา ๆ ตาเห็นแตโครงราง
แตไมเห็นรายละเอียด อายตนะตาง ๆ ไมทํางาน ก็เปนสัญญาณของการแตกสลายขั้นแรก การแตก
สลายอีกสี่ข้ันเกิดขึ้นหลังจากการแตกสลายของธาตุตาง ๆ  คือ 

ดิน  รางกายของเราเริ่มไมมีเร่ียวแรง สีผิวจางลง ฟนมีรอยดางคล้ํา เปดปดตายากขึ้น 
ขณะที่รูปขันธกําลังแตกสลาย อาการที่บอกวาธาตุดินกําลังคืนสูธาตุน้ํา “นิมิตหมายลึกลับ” ที่ปรากฏ
ในจิตใจก็คือภาพไอแดดเตนระยิบระยับ 
 น้ํา สูญเสียการควบคุมของเหลวในรางกาย มีน้ํามูกไหล ข้ีตาออกมา ล้ินขยับไมได ตาเริ่ม
รูสึกแหงในเบาตา ริมฝปากแหงแตก ลําคอรูสึกเหนียวและมีส่ิงอุดตัน รางกายสั่นสะทาน กลิ่นแหง
ความตายเริ่มอบอวลเหนือตัวเรา ขณะที่เวทนาขันธเร่ิมแตกสลายอายตนะของรางกายเสื่อมสภาพ จิต
ใจเร่ิมเลอะเลือน ธาตุน้ํากําลังแตกสลายกลายเปนไฟ นิมิตหมายลึกลับจะเปนภาพเมฆหมอกและควัน
พวยพุง 
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 ไฟ ปากและจมูกของเราแหงผากไปหมด ไอรอนอาจระบายจากกระหมอม ลมหายใจของ
เราจะเย็นขณะที่ผานปากและจมูก ไมสามารถดื่มหรือยอยอะไรไดอีกตอไป ขันธที่ทําหนาที่จําไดหมาย
รูหรือสัญญากําลังแตกสลาย สับสนจําใครหรืออะไรไมไดอีกตอไป ทานคาลุ รินโปเชเขียนวา “สําหรับ
คนที่กําลังจะตาย สภาพจิตใจจะคลายกับถูกไฟแผดเผา…” ธาตุไฟกําลังแตกสลายกลายเปนอากาศ 
นิมิตหมายลึกลับจะปรากฏในรูปประกายไฟสีแดงเตนอยูเหนือไฟในที่โลงคลายแมงเมา 
 อากาศ  การหายใจทําไดยากขึ้น หอบ ลมหายใจเขาเริ่มส้ันและติดขัด ลมหายใจออกยาวขึ้น 
ตาเกลือกขึ้นและขยับเขยื้อนไมได ขณะที่ความนึกคิดหรือสังขารกําลังแตกสลาย เร่ิมเห็นภาพหลอน 
หากทําอกุศลกรรมไวมากระหวางที่มีชีวิต จะเห็นภาพนากลัว ทานคาลุ รินโปเชเขียนวา “ในความรูสึก
ของผูใกลตายคลายลมพายุกําลังโหมใสโลกทั้งโลก รวมทั้งผูที่กําลังจะตาย เปนลมบาคลั่งอยางไมนา
เชื่อ …” ส่ิงที่เกิดขึ้นก็คือธาตุอากาศกําลังแตกสลายกลายเปนวิญญาณปราณทั้งหมดรวมกันเปน 
“ปราณพยุงชีพ” ในหัวใจ ดังนั้น “นิมิตหมายลึกลับ” จึงเปนภาพคบเพลิงหรือตะเกียงที่มีไฟลุก สอง
แสงเรืองสีแดง 
 ลมหายใจเขาเริ่มสั้น ลมหายใจออกยาวขึ้น ถึงจุดนี้เลือดกระจุกตัวและเขาสู  “ ชองแหง
ชีวิต” ตรงกลางหัวใจ เลือดสามหยดรวมกันทีละหยด ทําใหมีลมหายใจออกสุดทายสามเฮือกยาว แลวก็
หมดลมไปทันที  สัญญาณชีวิตทั้งหลายสูญสิ้น ตรงนี้เปนจุดที่แพทยสมัยใหมวินิจฉัยวาเรา “ตาย” แลว 
แตอาจารยทิเบตกลาววากระบวนการภายในยังคงดําเนินตอไป  
 

การแตกสลายภายใน 
 การแตกสลายภายใน หมายถึงการแตกสลายของความรูสึกนึกคิดทั้งหยาบทั้งละเอียด ในขัน้นี ้
จิตหรือวิญญาณที่มีความละเอียดออนเพิ่มข้ึนเปนลําดับจะปรากฏขึ้น ชวงนี้ ข้ั นตอนแห งการ
ตายจะยอนทวนขั้นตอนแหงการปฏิสนธิ ประสบการณชวงนี้คลายกับการบรรจบกันของฟาและดิน 
นิมิตหมายภายนอกก็คือ “ความดํามืด” คลายฟาโลงถูกความมืดปกคลุม นิมิตหมายภายในไดแก
สภาพจิตที่ไรซึ่งความนึกคิดใด ๆ ความนึกคิดอันเปนผลจากอวิชชาและความหลงถึงแกการยุติ นี้เรียก
วา “การเขาถึงอยางสมบูรณ”  
 จากนั้นขณะที่เราเริ่มมีความรูสึกใหม ความสวางแหงพื้นภูมิก็ปรากฏประหนึ่งฟาใสไรเมฆ
หมอก บางครั้งเรียกวา “จิตแหงแสงกระจางของความตาย” องคทะไลลามะกลาววา “จิตตอนนี้เปนจิต
ละเอียดสวนลึกที่สุด เราเรียกวาโพธิจิต อันเปนตนกําเนิดของการรับรูทั้งมวล ความตอเนื่องของจิตนั้น
จะคงอยูแมแตเมื่อเขาถึงพุทธภาวะแลว” 
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ความตายของ “อาสวะ” 
 เมื่อเราตายสภาพจะคลายกับเรากลับคืนสูจิตเดิมแท ทุกสิ่งแตกสลาย ขณะที่กายและใจเปน
อิสระ อาสวะ คือ โทสะ โลภะ โมหะดับส้ิน ซึ่งหมายความวา อารมณอกุศลทั้งหลายอันเปนรากเหงา
ของสังสารวัฏหมดไป จากนั้นก็เกิดชองวาง กอนจะไปสูสภาพดั้งเดิมของจิต ที่บริสุทธิ์และเรยีบงายเปน
ธรรมชาติ ทุกสิ่งที่คลุมเครือถูกปดเปาไปหมด แลวธรรมชาติเดิมแทก็เผยออกมา ข ณ ะ ที่ โ ล ภ ะ 
โทสะ และโมหะกําลังดับ เราเริ่มบริสุทธิ์ข้ึนเรื่อย ๆ ขณะที่ทุกสิ่งที่เคลือบคลุมธรรมชาติเดิมแทของจิต
กําลังดับสูญ ความกระจางของจิตเดิมแทเร่ิมปรากฏขึ้นอยางชา ๆ และเพิ่มพูนขึ้น กระบวนการทั้งหมด
กลายเปนการพัฒนาไปสูสภาวะใสกระจาง ที่เชื่อมโยงกับการที่บุคคลสามารถจําไดถึงความกระจาง
ของจิตเดิมแท 
 ในตันตระ มีวิธีปฏิบัติอีกแบบหนึ่งระหวางกระบวนการแตกสลายในการบําเพ็ญโยคะเกี่ยวกับ
ชองปราณและหยด ผูบําเพ็ญตันตระจะเตรียมตัวพรอมสําหรับข้ันตอนแหงการตายตั้งแตยังมีชีวิต โดย
การทําใหจิตเปลี่ยนสภาพคลายกับที่เกิดขึ้นตอนเกิดกระบวนการแตกสลาย โดยไปสิ้นสุดตรงที่ได
ประสบกับ “แสงกระจาง” ผูปฏิบัติดังกลาวยังพยายามประคองจิตใหตระหนักรูถึงการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวตอไปแมในขณะหลับ เพราะเหตุวามีขอหนึ่งที่จะตองระลึก ก็คือความละเอียดประณีตของจิต
ยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ อยางเปนลําดับนั้นไมไดเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อเราตายเทานั้น หากยังเกิดขึ้นขณะที่เราหลับได
ดวย เมื่อใดก็ตามที่เราเคลื่อนจากสภาพจิตที่หยาบสูสภาพจิตที่ละเอียดที่สุด ครูบาอาจารยบางทานยัง
ไดชี้วามันยังเกิดไดในสภาพที่เราตื่นเปนปกติในชีวิตประจําวัน 
 
ทาตาย 
 ตามประเพณีของความเชื่อทางพุทธทิเบต ทาสําหรับผูใกลตายที่มักแนะนํากันก็คือทาตะแคง
ขวาหรือสีหไสยาสน อันเปนทาที่พระพุทธองคเสด็จปรินิพพาน มือซายวางบนตะโพกซาย มือขวาวาง
ใตคางปดปลายจมูกขวา ขายืดออกและงอเล็กนอย ดานขวาของรางกายเปนตําแหนงของชองละเอียด
ตาง ๆ ที่กระตุนลมแหงกรรมหรือ “ปราณกรรม” ที่เปนความหลง การนอนทับชองดังกลาวในทาสีห
ไสยาสนและปดปลายจมูกขวา จะปดชองดังกลาวและชวยใหบุคคลสามารถจําแสงกระจางที่เกิดขึ้นได
เมื่อความตายมาถึง ทั้งยังชวยใหวิญญาณออกจากรางผานชองกระหมอม ขณะที่ชองอื่น ๆ ที่เหลือซ่ึง
วิญญาณสามารถเล็ดรอดผานไดถูกปดหมด 
 
วิธีการปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาในการชวยเหลือผูใกลตาย 
 ในวิธีการปฏิบัติตามประเพณีของชาวทิเบตนั้น เวลาบุคคลในครอบครัวหรือผูใกลชิดกําลังอยู
ในสภาวะใกลตายก็จะมีหลักปฏิบัติของความเชื่อแบบวัชรยานมาใชเพื่อใหการตายดําเนินไปสูการตาย
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ที่ดีและถูกตองตามหลักการทางศาสนาอันเปนที่ประสงคของทั้งญาติและผูตายที่มีวัฒนธรรมความเชือ่
รวมกันในสังคม โดยมีวิธีการที่นํามาใชอยูสามประการสําคัญ คือ 
 
1. ทองเลน 

 ทองเลน เปนภาษาทิเบต หมายถึง การใหและรับ โดยรับเอาความทุกขยากของสรรพ
ชีวิตทั้งทางใจและทางกายดวยจิตกรุณา  ไมวาจะเปนความกลัว ความเจ็บปวด ความโกรธเคือง ความ
สงสัย และดวยความรัก มอบความสุข และความสงบของเราใหแกเขา  อันเปนการปฏิบัติตามหลักคํา
สอนสําคัญของพุทธนิกายวัชรยาน คือ การมีปญญากรุณาตอมวลสรรพสัตว ดังปรากฏเปนรูปบูชา
พระอวโลกิเตศวรผูเปนพระพุทธเจาผูทรงเปยมดวยกรุณามักปรากฏในพุทธศิลปะแบบทิเบต โดยมีพัน
เนตรซึ่งเล็งเห็นความเจ็บปวดในทุกซอกมุมของจักรวาล และมีพันกรที่ยื่นไปทุกมุมของจักรวาลเพื่อ
ชวยเหลือสรรพสัตว ( ดูรายละเอียดใน พระไพศาล 2541)  
 วิธีการทําทองเลนแบบเต็มรูป 

(1) นั่งสงบและนอมจิต นอมนํากรุณามาเปนอารมณ  อัญเชิญพระพุทธเจา  พระโพธิสัตว  
และพระอรหันตทุกพระองคใหมาปรากฏ เพื่อทรงบันดาลใหกรุณาบังเกิดขึ้นในใจ 

(2) จินตนาการให เห็นอยางเดนชัดวาคนที่ เราใสใจอยูนั้นกําลังทุกขยากตอหนา 
จินตนาการใหเห็นความเจ็บปวดและความทุกขของเขาทุกแงมุม  เปดรับเขาดวย
กรุณา จินตนาการวาความทุกขยากทั้งมวลผนึกรวมกันเปนกลุมควันดําคล้ํา สกปรก 
และรอนผาว 

(3) หายใจเขา สรางภาพในใจวาพรอมๆ กับที่ลมหายใจเขากลุมควันดํานี้ไดจางหายเขาสู
แกนแกนของการติดยึดตัวตน ณ ข้ัวหัวใจ ณ ทําลายการหลงใหลตัวตนจนไมเหลือ
ซาก เทากับเปนการชําระลางอกุศลกรรมทุกอยางของคุณใหบริสุทธิ์  

(4) จินตนาการวาความหลงใหลในตัวตนไดถูกทําลาย และโพธิจิตของเราไดเปดเผยอ
ยางสมบูรณ  ขณะที่หายใจเขา จินตนาการวาไดเปลงรัศมีนวลใสแหงสันติ ความ
ผาสุกแกเพื่อนที่กําลังเจ็บปวด  และจินตนาการวารัศมีดังกลาวกําลังชําระอกุศลกรรม
ทั้งหลาย 

(5) แสงแหงกระแสโพธิจิตของเราสัมผัสกับเพื่อนซึ่งกําลังเจ็บปวด จินตนาการวา
อกุศลกรรมของเขาทั้งหมดไดรับการชําระลางแลว จากนั้น หายใจเปนปกติ  

   การทําทองเลนมีจุดมุงที่เพื่อนผูกําลังเจ็บปวดหรือกําลังใกลตาย สําหรับผูใกลตายเมื่อถึง
ตอนสรางภาพในใจในสวนที่สาม ใหจินตนาการวาความทุกขยากและความกลัวทุกแงมุมของผูใกล
ตายนั้นไดผนึกรวมเปนกลุมควันดําคล้ํา สกปรก และรอนผาว แลวคนทําทองเลนก็หายใจเอากลุมควัน
นั้นเขาไป ดวยการกระทําเชนนี้จะชวยทําลายความยึดติดในตัวตนและชําระลางอกุศลกรรมทั้งหมด
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ของคนทําไปดวย ที่สําคัญคือเราไดแผขยายกรุณาออกไปเพื่อนอมรับความเจ็บปวดและชําระกรรมของ
สรรพสัตวทั้งยังมอบความสุข ความปกติ ปติ และความสงบใจที่เรามีใหแกเขา  นี่คือเปาหมายอันวิเศษ
ของการทําทองเลน และที่กวางกวานั้นก็คือเปนเปาหมายของการุณยมรรคทั้งหมด  
2.บําเพ็ญทางจิตดวยการสวดมนต 
  วิธีการหนึ่งที่ชาวทิเบตปฏิบัติอยูเสมอในชีวิตปกติเพื่อความกาวหนาทางจิตวิญญาณคือการ
ทําสมาธิภาวนาและการสวดมนต ซึ่งวิธีการนี้สามารถชวยผูใกลตายไดดวยการชักชวนใหเขานอมใจ
อยูในสมาธิภาวนาขณะที่ความตายใกลเขามาไดดวย ในขณะที่ผูกําลังใกลตายอยูในสมาธิเราสามารถ
ชวยเหลือเขาดวยการสวดมนตเพื่อใหเขาไดรับพลังทุกชนิด  และมีศรัทธาที่จะกาวไปบนหนทางที่เลือก 
ชาวทิเบตเชื่อกันวาการสวดมนตจะชวยใหผูใกลตายประสบกับความกาวหนาทางจิตวิญญาณจากการ
ไดฟงบทสวดเพียงบทสองบทเทานั้น 
3. โพวะ 
 โพวะหมายถึงการเคลื่อนยายจิต ซึ่งทานโซเกียลไดใหความหมายการทําโพวะ(พระไพศาล 
2541) วา เปนการสงจิตสูสภาวะแหงจิตเดิมแทอันไมมีการเกิด เปนสิ่งที่ใชปฏิบัติมากที่สุดสําหรับผู
กําลังจะตาย และเปนคําสอนพิเศษที่เกี่ยวของกับบารโด โพวะเปนการปฏิบัติทางดานโยคะและสมาธิ
ภาวนาที่ใชกันมานานหลายศตวรรษเพื่อชวยผูใกลตายและเพื่อเตรียมตัวตาย หลักการคือ ขณะสิ้น
ชีวิต ผูปฏิบัติจะสงจิตพุงออกไปรวมกับโพธิจิตของพระพุทธเจา อันเปนสิ่งที่ทานปทมสัมภาวะเรียก
วา “หวงจิตเดิมแทอันไมมีการเกิด” วิธีนี้มักทําโดยบุคคลที่กําลังจะตาย หรือทําโดยอาจารยที่มีความ
สามารถหรือใครก็ตามที่ปฏิบัติใหแกผูที่กําลังจะตาย 
 โพวะมีหลายแบบ ข้ึนอยูกับประสบการณของแตละคน โพวะแหงการตระหนักรูคือ การ
ตระหนักรูวาจิตของเราเปนผูเดินทาง การตระหนักรูวาพุทธภูมิเปนจุดหมายปลายทาง ชาวทิเบตทั่วไป
มีภาระหนาที่และความรับผิดชอบตอครอบครัว ไมสามารถอุทิศชีวิตใหแกการศึกษาและปฏิบัติได แตมี
ศรัทธาและเชื่อมั่นในคําสอนอยางแรงกลา เมื่อบุตรเริ่มเติบโต จึงจะออกจาริก หาครูบาอาจารยและมุง
ปฏิบัติธรรม ฝกฝนทําโพวะเพื่อเตรียมตัวตาย ส่ิงอัญเชิญที่เปนหลักคือพระอมิตาภะหรือพระพุทธเจา
แหงอนันตรังสี พระองคเปนพระพุทธเจาดั้งเดิมแหงดอกบัวหรือปทุมวงศ ซึ่งเปนวงศพระพุทธเจาที่
เปนของมนุษย พระองคเปนตัวแทนของธรรมชาติเดิมแทของจิตอันกระจางไรขอบเขตในยามสิ้นชีวิต 
โดยปรากฏแสดงขณะที ่ความสวางแหงพื ้นภูมิปรากฏขึ้น ดวยพระองคมีเมตตากรุณายิ ่งจะทรง
ประทานใหรูถึงวิธีอัญเชิญรูปปรากฏแหงความกระจางในการแสดงออกปรากฏเปนรูปพระอมิตาภะอัน
เรืองรอง 
 ในคําสอนจะอธิบายวา เมื่อเราตาย จิตจะเคลื่อนไปกับลมปราณ โดยมีชองใหออกจากรางได
ในหนึ่งของเกาชอง ชองที่จิตออกนั้นจะเปนตัวกําหนดอยางเดนชัดวาเราจะไปเกิดใหมในภพไหน เมื่อ
จิตออกทางชองที่กระหมอมกลาวกันวาเราจะไปเกิดใหมในแดนสุขาวดี อันเปนภพที่เราจะคอย ๆ 
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เคลื่อนเขาสูความรูแจงได การปฏิบัตินี้จะกระทําไดก็เฉพาะภายใตการชี้แนะของอาจารยที่มีความ
สามารถในดานนี้ ซึ่งไดรับการประสิทธิ์ประสาทใหเปนผูถายทอดคําสอนนี้ ผูปฏิบัติไมตองมีความรู
กวางขวางหรือบรรลุธรรมขั้นสูงถึงจะทําโพวะไดสําเร็จ แตตองมีศรัทธา กรุณา และการเพงนิมิตอยางมี
สมาธิ รวมทั้งมีความรูสึกอยางลึกซึ้งถึงการปรากฏองคของพระอมิตาภะ ความสําเร็จในการทําโพวะ
ชวยใหเกิดความมั่นใจและความไมกลัวเมื่อเผชิญกับความตาย  
 
การบําเพ็ญศาสนกิจแบบพุทธทิเบตเพื่อผูตาย 

การบําเพ็ญศาสนกิจแกผูตาย โดยญาติสนิทมิตรสหายและอาจารยจะเกิดขึ้นในทันทีที่ตาย
โดยมีวิธีการบําเพ็ญศาสนกิจ ดังนี้ 

1) การอานคัมภีรมรณศาสตรแหงทิเบต   ในทิเบต เมื่อมีการทําโพวะเพื่อผูที่กําลังจะตาย   
จะมีการอานคัมภีรมรณศาสตรแหงทิเบตซ้ําหลาย ๆ คร้ัง รวมทั้งบําเพ็ญศาสนกิจที่เกี่ยวของ
กับคัมภีรดังกลาว ในทิเบตตะวันออกจะมีประเพณีการอานคัมภีรมรณศาสตร ตลอด 49 วัน
หลังจากการตาย การอานคัมภีรดังกลาวเชื่อวาเปนการบงบอกใหผูตายรูวาตนกําลังอยูในขั้น
ไหนของการตายอีกทั้งเปนการใหกําลังใจและแนวทางแกเขาอันเปนสิ่งที่เขาตองการ  

2) เนเธนและชังชก  การอานคัมภีรมรณศาสตรแหงทิเบตไปดวยกันกับการปฏิบัติเนเธนหรือพิธี
นําผูตาย และชังชก อันเปนพิธีชําระลางใหบริสุทธิ์ โดยอาจารยจะนําวิญญาณของผูตายไปเกิด
ใหมในสุคติภพ พิธีเนเธนหรือชังชกมักทําทันทีหลังการตาย หรืออยางนอยภายใน 49 วัน 
หากไมมีศพตั้งอยู จะเรียกวิญญาณใหเขามาอยูในหุนจําลองคนตายการเขียนชื่อคนตายใน
กระดาษ หรือแมแตภาพถายเรียกวา เชนจัง  พิธีเนเธนหรือชังชกมีอานุภาพก็เพราะวา ทันที
หลังจากสิ้นชีวิต ผูตายจะมีความรูสึกเปนเจาเขาเจาของรางกายของตนในชาติที่เพิ่งลวงพนไป
อยางแรงกลา  จึงตองสงวิญญาณผูตายไปสูธรรมคติเดิมแทของจิต 

3) การชําระภพทั้งหก  เปนวิธีการที่บุคคลในยามที่มีชีวิตอยูสรางภาพนิมิตและทําสมาธิภาวนา
เพื่อชําระรางกายของอกุศลจิตหกประเภท พรอมกับภพภูมิที่อารมณอกุศลดังกลาวสรางขึ้น 
วิธีนี้ยังมีคุณประโยชนมากสําหรับผูตายและที่มีอานิสงสมากเปนพิเศษก็เพราะวิธีนี้ชําระลาง
รากเหงาแหงกรรมของเขา รวมทั้งรากเหงาของการผูกติดกับสังสารวัฏ หากอารมณอกุศลยัง
ไมไดถูกชําระลาง มันจะเปนตัวกําหนดวาผูตายจะไปเกิดในภพภูมิไหน ตามคําสอนของ
ตันตระแบบโซะเชน อารมณอกุศลจะสั่งสมในชองเดินลมปราณ อากาศภายใน และพลังงาน 
และรวมอยูที่ศูนยพลังบางศูนยในรางกาย ดังนั้นหนอกําเนิดของนรกภูมิและเชื้อมูลของมันคือ
ความโกรธจึงอยูที่ฝาเทา สวนเปรตภูมิและเชื้อมูลของมันคือความโลภ อยูที่ฐานลําตัวดิรัจฉาน
ภูมิและเชื้อมูลของมันคืออวิชชา อยูที่สะดือ สําหรับมนุสภูมิและเชื้อมูลของมันคือความสงสัย 
อยูที่หัวใจ และอสุรภูมิและเชื้อมูลของมันคือความอิจฉา อยูที่ลําคอ สําหรับเทวภูมิและเชื้อมูล
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ของมันคือมานะ อยูที่กระหมอม การปฏิบัติคือ การภาวนาใหผูตายไดรับการชําระกรรมและ
รางตลอดจนสภาวะทั้งหมดของเขาไดแตกสลายกลายเปนแสงไปหมดสิ้น 

4) พิธีเทพสันติและเทพพิโรธรอยองค คือใหผูปฏิบัติพิจารณารางกายทั้งหมดของตนวาเปน
มณฑลของเทพสันติและเทพพิโรธรอยองค เพงจนเห็นนิมิตของเทพสันติในศูนยพลังในหัวใจ 
และเห็นภาพนิมิตของเทพพิโรธในสมอง จากนั้นใหจินตนาการวาเทพเหลานี้มีลําแสงออกมา
นับพัน ๆ ลํา แผไปยังผูตายและชําระอกุศลกรรมทั้งหมดของเขา มนตที่ใชสวดเพื่อชําระลาง
นั้นคือมนตของพระวัชรสัตว อัญเปนเทพประธานของมณฑลตันตระทั้งหลายและเปนศูนย
กลางของมณฑลแหงเทพสันติและเทพพิโรธ ซึ่งถูกอันเชิญใหแผอานุภาพเพื่อชําระและบําบัด
เปนพิเศษ นี้คือ “มนตรอยพยางค” ซึ่งรวมถึง “พยางคตนกําเนิด” ของเทพสันติและเทพพิโรธ
แตละองค 

5) การเผาศพ ประเพณีตะวันออกเปนอันมากนิยมปลงศพดวยการเผา      ในพุทธศาสนาแบบทิ
เบตยังมีวิธีเผาศพที่เฉพาะเจาะจงหลายแบบ เมรุหรือกองฟนนั้นถือวาเปนมณฑลของพระวัชร
สัตว หรือเทพสันติและเทพพิโรธรอยองคจะมีการเพงจนเห็นนิมิตของเทพเหลานี้มาปรากฏ ศพ
ของผูตายถือวาเปนตัวแทนของอกุศลกรรมของเขา ขณะที่ศพถูกเผา กรรมเหลานี้จะถูกเทพตาง 
ๆ กลืนกินประหนึ่งเปนงานเลี้ยงใหญ และจะแปรเปลี่ยนเปนโพธิจิตของเทพเหลานั้น มีการเพง
จนเห็นนิมิตเปนลําแสงแผออกมาจากปวงเทพ และเกิดนิมิตวาศพสลายหายไปเปนแสงหมด
ส้ิน ขณะที่อกุศลทั้งหลายของผูตายไดรับการชําระในกองเพลิงแหงปญญาญาณหลังการเผา
จะมีการเอาอังคารมาผสมกับดินเพื่อสราง       พระพิมพเรียกวา “ซะซะ” และมีการปลุกแสก
ซะซะ เพื่ออุทิศใหแกผูตายเปนปจจัยไปเกิดในสุคติภพ  

6) การทาํบุญเจด็วัน ตามธรรมเนียมทิเบต  การปฏิบัติศาสนกิจและพิธกีรรมตาง ๆ ทาํทุก ๆ วนั
ที่เจ็ดหลงัจากการตาย หรือทุก 49 วนั    หากครอบครัวอยูในฐานะที่จะทาํได มีการนิมนตพระ
มาประกอบพธิี โดยเฉพาะลามะที่ใกลชดิกับครอบครัวและมีความเกี่ยวของกับผูตาย มีการ
ตามประทีปและสวดมนตอยางตอเนื่อง จนถงึเวลาเคลื่อนศพออกจากบาน เจาภาพจะถวาย
เครื่องบูชาแกครูบาอาจารยและศาลเจา รวมทั้งใหอาหารแกคนยากจนเพื่ออุทิศบุญกุศลแกผู
ตาย การทําบญุเจ็ดวันเพื่ออุทิศกุศลแกผูตายถือวาเปนสิง่สําคัญ เนื่องจากกายทิพยในบารโด
แหงการถือกาํเนิดจะหวนคืนสูสภาพอาการเดิมขณะสิ้นชีวิตทุก ๆ สัปดาหโดยซ้าํวนักนั หากผู
ตายมีบุญมากพอเนื่องจากทาํกรรมดีมากอน อานิสงสจากการปฏิบัติดังกลาวสามารถหนุนสง
ใหเขาไปสูภพภูมิอันบริสุทธิ ์ กลาวอยางเฉพาะเจาะจง หากบุคคลเสียชีวิตในวันพุธกอนเทีย่ง 
การบําเพ็ญกศุลทุกเจ็ดวนัจะทําเปนครั้งแรกในวนัอังคารถัดไปหากบคุคลเสียชีวิตหลังเทีย่ง 

พิธีจะทําในวนัพุธถัดไป ชาวทิเบตถือวาสปัดาหที่ส่ีหลงัตายมีความสาํคัญเปนพิเศษ เพราะ
กลาวกันวาสตัวทั่วไปสวนใหญจะไมอยูในบารโดนานเกินกวาสี่สัปดาหนอกจากนั้นยังถือวา
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สัปดาหที่เจ็ดเปนชวงหัวเลี้ยวหัวตอ เพราะสอนกนัสืบมาวา โดยทัว่ไปแลววิญญาณจะอยูใน
บารโดไดอยางมากที่สุด 49 วนั ดังนัน้ในวาระดังกลาวจะมีการนมินตและเชิญครูบาอาจารย
และนักปฏิบัติมาที่บาน เพือ่ประกอบพิธแีละถวายเครื่องบูชา และบริจาคทานแกคนยากจน

เปนงานใหญ 
         การบําเพ็ญกุศลและงานเลี้ยงจะทําอีกครั้งหลังจากตายไปครบหนึ่งปเพื่อเปนเครื่อง
กําหนดหมายของการไปเกิดใหมของผูตาย ครอบครัวทิเบตสวนใหญ จะจัดงานประจําปในวัน
ครบรอบปแหงมรณกรรมของอาจารยบิดา มารดา ภรรยา สามี พี่นอง ในวันดังกลาวยังมีการ
บริจาคทานแกคนยากจนดวย 

 
 
 
 การนําหลักพุทธศาสนาแบบทิเบตที่เกี่ยวกับความตายไปใชในปจจุบัน 

แนวคิดเรื่องความตายของพุทธศาสนานิกายวัชรยานหรือพุทธแบบทิเบตที่นําไปสูการปฏิบัติ 
อยูบนหลักการดําเนินชีวิตของชาวพุทธทิเบต 3 ประการ คือ ทําอยางไรจึงจะเขาใจเปาหมายชีวิต ทํา
อยางไรจึงจะยอมรับความตาย และ ทําอยางไรจึงจะชวยเหลือผูใกลตาย ซึ่งทําใหชาวทิเบตไมรูสึกกลัว
และแปลกแยกกับความตาย ทั้งยังมีทัศนคติที่ดีตอความตายอีกดวย 

การนําหลักการทางพุทธศาสนาแบบทิเบตเกี่ยวกับเร่ืองความตายมาใชกับปจจุบันวามีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไมนั้น พระเกเชไดแสดงทัศนะตอคําถามนี้ทันทีวาไม แมวาทัศนะแกนหรือ
หลักคําสอนที่เกี่ยวกับความตายในพุทธศาสนาแบบทิเบตผานมาไมตํ่ากวา 200 ปแลวก็ตาม จนถึง
ปจจุบันก็ยังคงสารัตถะที่สําคัญ ไมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม พิธีกรรมและประเพณีก็ยังคงธํารง
รักษา แตรูปแบบการสอน หรือวิธีการนําเสนออาจเปลี่ยนไปบางตามสภาพ อาจจะกลาวไดวามี
ประเพณีหรือพิธีกรรมบางอยางที่ไมเหมาะกับยุคสมัยตอไป แตวาในแงหลักปรัชญาความคิดพื้นฐาน
แลวนั้น ยังสามารถนํามาใชไดในทุกวันนี้ โดยไมตกอยูในเงื่อนไขของกาลเวลา 
 และแนวโนมนํามาใชในเรื่องความตายในปจจุบันคือการชวยเหลือผูปวยระยะสุดทาย เพื่อ
ชวยในการนําทางจิตวิญญาณซึ่งเปนมิติที่มีความหมายของผูปวยที่ตองการตายอยางสงบ ซึ่งหลกัแนว
คิดพุทธทิเบตมีความสอดคลองกับความตองการดังกลาวเนื่องจากเนนเรื่องความกรุณา การชวยเหลือ
สรรพสัตว ดังจะเห็นไดจากหลักสําคัญที่นําไปปฏิบัติ ไดแก 

- การแสดงความรักอยางไมมีเงื่อนไข 
- การบอกความจริงดวยความเมตตาและคํานึงถึงความรูสึกของเขา ในมุมมองของทิเบต 

ภาวะใกลตายเปนโอกาสสําคัญในการยอมรับความจริงของชีวิต และการเปลี่ยนแปลง
ชีวิต 
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- การตระหนักถึงความกลัวตาย เร่ิมจากตัวเราที่เปนคนชวยเหลือกอนเพื่อทําใหเขาใจ 
- การปลดปลอยความกังวล ในความเชื่อทิเบตถือวามรณกาลเปนชวงเวลาสําคัญในการนํา

ไปสูความสงบ ทําใหไดมีการสํารวจตนเอง และเปนโอกาสเปดกวางกวาแตกอน พรอมที่
จะใหอภัย 

- การใหมีโอกาสอําลา โดยใหเขารูตัวที่กําลังจะตาย ดวยความรูสึกยอมรับความตาย และ
สามารถเดินทางไปสูความตายอยางสงบได 

- ตายอยางสงบ มีการนําทางจิตวิญญาณเพื่อใหตายอยางสงบ โดยทําใหกระบวนการตาย
เปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งในการทําแบบพุทธทิเบตมีหลายวิธี เชน การทําโพวะ การใหทองเลน 
ภายใตความเชื่อที่วามีชีวิตหลังความตาย ธรรมเนียมทิเบตคือชวยใหเขาไดเดินทางหลัง
ความตาย  

 
กรณีตัวอยางผูปวยระยะสุดทาย : สุภาพร พงศพฤกษ ดวยวิธีรับโพวะและทองเลน 

ในสังคมไทยอาจกลาวไดวา การนํากระบวนการตามแนวคิดพุทธศาสนาแบบทิเบตมาใชใน
เร่ืองเกี่ยวกับความตายแทบจะไมมี แตความสนใจหลักคําสอน การเจริญมรณสติมีมากขึ้น โดยมี
หนังสือที่แปลเปนภาษาไทย ทําใหคนที่สนใจสามารถทําความเขาใจได แตทางปฏิบัติยังไมมาก ตัว
อยางที่มีการนําไปใช เชนกรณีของสุภาพร พงศพฤกษ ในขณะที่กําลังปวยเปนมะเร็งทรวงอก เธอเลือก
ที่จะดูแลรักษาที่บาน ขณะที่เธออยูในชวงวาระสุดทาย พระไพศาล วิสาโลไดไปเยี่ยมเธอที่บานหาด
ใหญ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2547 เธออยูในสภาพที่ตองนอนอยูบนเตียง ไมสามารถชวยตัว
เองไดรวมทั้งในเรื่องขับถาย   อาการอัมพฤกษกําลังลุกลาม  หายใจลําบากขึ้นเรื่อย ๆ  แตเธอก็ยังพอ
ทนความเจ็บปวดได เร่ิมเตรียมใจรับมือกับปญหาลมหายใจติดขัด (เนื่องจากปอดและกลามเนื้อปอด
จะกลายเปนอัมพาต) อีกไมนานอาจจะกอความทุรนทุรายได  ปญหานี้อาจบรรเทาดวยการเจาะคอ ใช
เครื่องชวยหายใจ แตเธอยืนยันไมใหใชวิธีนี้  การหายใจไดนอยลงเรื่อย ๆ ยังกอปญหาอีกอยางคือ ทํา
อานาปานสติไดยาก  ตองใชวิธีอ่ืนในการเจริญสติทําสมาธิ  พระไพศาลจึงไดแนะใหคลึงนิ้วกับการ
สรางนิมิตเพื่อใหจิตกําหนด 
 ในแงจิตใจแลว เธอมีสติดีมากจนหมอแปลกใจสําหรับคนปวยที่อยูในภาวะสุดทาย พรอมที่จะ
พูดคุยถึงความตายของตนรวมทั้งเปดใจรับฟงคําแนะนํา พระไพศาลไดใหโพวะแกเธอในการไปเยี่ยม
คร้ังนั้น และหลังจากนั้นก็ไดเขียนจดหมายบอกกลาวกับเพื่อน ๆ ของเธอใหใชวิธีนี้ชวยเหลือเธอดวย
เชนกัน 
 ในจดหมาย พระไพศาลไดแนะนําเพื่อน ๆ ของเธอแผเมตตา ซึ่งจะเปนประโยชนมาก ใหเปน
ความปรารถนาดีและกําลังใจ และสิ่งที่จะชวยไดอีก เปนการภาวนาเพื่อลดทอนความทุกข และเพิ่ม
ความเขมแข็งและสรางความสงบใหแกสุภาพรได คือวิธีการแบบทิเบตที่เรียกวา “โพวะ” กับ “ทองเลน” 
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ซึ่งไดนํามาจากหนังสือ ประตูสูสภาวะใหม ของโซเกียล รินโปเช ที่ทานแปล โดยกลาวในคําแนะนํานั้น
ดวยวาในการทํานี้จะมีพลานิสงสมาก ไมใชแตกับสุภาพรซึ่งเปนคนปวยเทานั้น แตยังไดกับคนทําดวย 
และยังบอกตอไป แมวาจะอยูไกลเพียงใด ก็สามารถชวยเหลือเธอไดทุกเวลา 
การแนะนําชวยเหลือทางจิตวิญญาณดวยการทําโพวะแกสุภาพร 

 พระไพศาลแนะนําใหสุภาพรซึ่งเปนผูปวยใหทําตัวสบาย แมวาอาการที่เธออยูในทา
นั่งไมสะดวกก็ไมเปนปญหา ใหเธอนอน และตั้งมั่นใหเปนสมาธิ สํารวมจิต ปลอยวาง และ
ผอนคลายสิ้นเชิง จากนั้นจึงปฏิบัติตอเธอดังตอไปนี้ 

1.) นอมใจนึกหรืออัญเชิญพระพุทธองคหรือพระโพธิสัตวที่รูสึกผูกพันแนบแนน มา
ปรากฏอยูเหนือศีรษะเธอ นึกถึงพระองคชัดเจน เพียงแตใหใจรูสึกวาพระองคมา
ปรากฏ และวางใจวาพระองคอยูบนทองฟาเบื้องหนา 

2.) จินตนาการวาพระองคไดแยมยิ้มดวยความรัก และแผความรักและกรุณาเปนลําแสง
มายังเธอ ชําระลางตัวเธอทั้งหมด จากนั้นใหเธอสลายกลายเปนแสง  นึกเห็นรางเรือง
แสงนั้นลอยขึ้นสูทองฟา และรวมเขากับพระพุทธองคหรือพระโพธิสัตว 

 
การทําทองเลนชวยเหลือสุภาพร 

ขอแนะนําที่พระไพศาลบอกกลาวใหกัลยาณมิตรทําทองเลนชวยเหลือสุภาพร โดยให
ปฏิบัติเร่ิมจากจินตนาการถึงสุภาพรกําลังทุกขรอนและเจ็บปวด  ขณะที่หายใจเขา ใหนึกวาเราไดรับ
เอาความทุกขรอนและความเจ็บปวดทั้งหมดของเธอดวยจิตกรุณา ขณะที่หายใจออกใหแผความอบ
อุน การเยียวยาบําบัด ความรัก ปติ และความสุขหลั่งไหลไปหาเธอ 

โดยแนะนําเพิ่มเติมวา 
1.) กอนที่จะเริ่มการปฏิบัติดังกลาว ใหนั่งสงบ นอมนํากรุณาเปนอารมณ  

อัญเชิญพระพุทธเจา พระโพธิสัตว และพระอรหันตทุกพระองคใหมาปรากฏ 
เพื่อทรงบันดาลใหกรุณาบังเกิดขึ้นในใจเรา 

2.) จินตนาการใหเห็นอยางเดนชัดวาเธอกําลังทุกขยากตอหนาเรา พยายาม
จินตนาการใหเห็นความเจ็บปวดและความทุกขของเธอทุกแงมุม  จากนั้น
ขณะที่เรารูสึกวาหัวใจเปดรับเธอดวยกรุณา ใหจินตนาการวาความทุกขยาก
ทั้งมวลของเธอผนึกรวมกัน เปนกลุมควันดําคล้ํา สกปรก และรอนผาว 

3.) ทีนี้ใหเราหายใจเขา สรางภาพในใจวาพรอม ๆ กับที่ลมหายใจเขา  กลุมควัน
ดํานี้ไดจางหายเขาสูแกนแกนของการติดยึดตัวตน ณ ข้ัวหัวใจ  ณ ตรงนั้นเอง
มันไดทําลายการหลงใหลตัวตนจนไมเหลือซาก  เทากับเปนการชําระลาง
อกุศลกรรมทุกอยางของเราใหบริสุทธิ์ 
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4.) คราวนี้ใหจินตนการวาความหลงใหลในตัวตนไดถูกทําลาย และโพธิจิตของ
เราไดเปดเผยอยางสมบูรณ ขณะที่เราหายใจเขา จินตนาการวาเราไดเปลง
รัศมีนวลใสแหงสันติ ปติ และความสุข รวมทั้งความผาสุกอยางยิ่งแกเพื่อน
ของเราที่กําลังเจ็บปวด   และจินตนาการวารัศมี ดังกลาวกําลังชําระ
อกุศลกรรมทั้งหลายของเธอใหบริสุทธิ์ ขณะที่หายใจเปนปกติ  เขาและออก  
ใหทําอยางนี้ไปเร่ือย ๆ 

 
ในสังคมไทยขณะนี้เร่ิมมีความสนใจเกี่ยวกับการตายและการเผชิญความตายอยางสงบ โดยมี

การนําแนวคิดเรื่องการนําทางจิตวิญญาณทางพุทธศาสนานิกายวัชรยานแบบทิเบตมาใช เชน เครือ
ขายพุทธิกา ไดจัดทําโครงการอบรมความตายอยางสงบมาอยางตอเนื่องแกประชาชนทั่วไป บุคลากร
แพทย พยาบาล ผูดูแลผูปวยระยะสุดทาย ญาติ และผูปวยระยะสุดทาย โดยนํารูปแบบการทําโพวะ
และทองเลนเพื่อนําทางใหจิตใจสงบ โดยเริ่มดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ.2546 ซึ่งไดรับความสนใจ มีผู
สมัครเขารับการอบรมเต็มทุกครั้ง อาจเปนเพราะสวนหนึ่งมีพื้นฐานที่มาจากหลักคําสอนของพุทธ
ศาสนาเชนเดียวกัน อีกสวนหนึ่งมีแนวทางปฏิบัติที่เปนรูปธรรม ทั้งนี้ไมนับแรงกดดันที่การแพทยสมัย
ใหมไมสามารถใหการเยียวยาทางจิตใจที่เปนความตองการแทจริงของผูปวยระยะสุดทาย ในขณะที่
ตางประเทศ กระแสความสนใจทางดานจิตวิญญาณของชาวตะวันตกที่มีตอพุทธศาสนาแบบวัชรยาน
หรือทิเบตกําลังเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะนักวิทยาศาสตรบางสวนที่ตองการพิสูจนเปรียบเทียบกับความรูทาง
วิทยาศาสตรใหชัดเจน  
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