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กวาจะเปน “บนัทกึฝกใจ”
บันทึกฝกใจ เลมนี้ เปนการถายทอดประสบการณจริงในวิชาชีพ

พยาบาล  ทีท่ำหนาทีด่แูลคนไขแผนกอายรุกรรม ของโรงพยาบาลแหงหนึง่
เมือ่ 1 ปทีผ่านมา ผเูขยีนไดมโีอกาสปฏบิตัธิรรม โดยมพีระมหาวเิชยีร

ชินวํโส และพี่นองผองเพื่อน จากชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช
เปนผแูนะนำ  นัน่คอืจดุเริม่ตนของการสัง่สมบารมี

ตลอดระยะเวลา 1 ป ทีอ่ยบูนเสนทางธรรม และจากการทำงานรวมกบั
พี่ๆ  กลัยาณมติรผมูปีระสบการณทางธรรมคอยชีแ้นะ ใหไดเรยีนรธูรรมะ ดวย
ความเมตตาเสมอมา  สัง่สมใหเกดิการเปลีย่นแปลงในชวีติ มคีวามรแูละปญญา
ทางธรรม และนำมาใชในการดำเนนิชวีติและการปฏบิตังิาน

จนเกดิเปนทกัษะและประสบการณ ซึง่เปนผลดกีบัตนเองและผปูวยที่
กำลังอยูในวาระสุดทายของชีวิต โดยไดรับการแนะนำจาก พระมหาวิเชียร
ชนิวโํส  ปาป ุ(สพุชิญา หรรษนนัท)  พีแ่ตง (ปารชิาต ิ เนตรแกว) พีต่ ุ(สมจติร
ดำมนิเสก) พีน่องในชมรมฯ และกลัยาณมติรใน www.chinawangso.net ทกุ
ทานเรียกรองใหมีการรวมเลมบันทึกนี้

ขออุทิศความดีและบุญกุศลในครั้งนี้ ใหกับบิดามารดา และผูปวยที่มี
สวนเกีย่วของในบนัทกึฝกใจทกุทาน ทัง้ทีม่ชีวิีตอยแูละลวงลบัไปแลว รวมถงึ
ทานทีค่อยใหการชวยเหลอื ชีแ้นะ สนบัสนนุ และเปนกำลงัใจทกุทานคะ

       วสิาขบชูา  พฤษภาคม 2553
 สณุติา  หอมกลิน่



เปดบันทึก
ในขณะทีห่นวยงานและบคุลากรสาธารณสขุ กำลงัตืน่ตวัเรือ่งการชวย

เหลอืผปูวยระยะสดุทาย มกีารอบรมทางวชิาการ สมัมนาเชงิปฏบิตักิาร รวม
ทัง้มสีือ่ตางๆ ทีเ่สนอหลกัการ วธิกีาร ในการชวยเหลอืผปูวยระยะสดุทายมาก
ขึน้ หลายทานไดเริม่ลงมอืปฏบิตักิารจรงิๆ แตทีข่าดกค็อื ตวัอยางจรงิทีเ่หน็เปน
รปูธรรมทีช่ดัเจน

เมือ่คณุสณุติา สงอเีมลมาปรกึษาเรือ่งการดแูลผปูวยระยะสดุทาย  ผรูวบ
รวมเหน็วานาสนใจ จงึไดนำลงไวใน Webboard ของ www.chinawangso.net
ใน หวัขอ “รกัษาใจ” ไดสรางความสะเทอืนใจ และกอใหเกดิกศุลจติแกผอูาน
และมผีลตามมาทัง้แงลบและแงบวกอยางไมตัง้ใจ  หนงัสอื “บนัทกึฝกใจ” เลม
นีจ้งึบงัเกดิขึน้ ดวยความตัง้ใจอยางยิง่

ผูรวบรวมเห็นวาขอความเหลานี้เปนประโยชนตอกิจกรรมการชวย
เหลอืผปูวยระยะสดุทาย จงึไดตดัตอเพือ่ใหเนือ้ความกระชบั และไมใหหนงัสอื
เลมหนาเกินไป  และเปลี่ยนชื่อเจาของผูเปนที่มาแหงบันทึกแตละบท  เพื่อ
รกัษาความเปนสวนตวั ทานผอูานสามารถอานขอความทัง้หมดไดตามทีม่า ดงั
ไดกลาวแลวขางตน

ใครขอเชญิชวนทกุทานทีท่ำความด ีกำลงัสัง่สมบารมธีรรมอย ู ไดโปรด
ชวยกันสื่อออกมา เปนดุจสายลมแรกที่พัดพาเอากลิ่นหอมแหงธรรมใหฟุง
กระจายไปทัว่พืน้พภิพ กลบความรอนรมุแหงจติใจทีค่กุรนุอยใูนสงัคมขณะนี้

         ดวยการณุยธรรม
พระมหาวเิชยีร  ชนิวโํส
             ผรูวบรวม
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บนัทกึฝกใจ ตอนที ่1
ผูกพัน

วนัที ่24 มนีาคม 2553 ขึน้เวรดกึ (00.30 น.- 08.30 น.)
ถาขึน้เวร ทกุเชาจะตองเอาซดีธีรรมะมาเปด
เชานี้เปดซีดีธรรมะใหคนไขฟงอยางเคย เปนบทสวดชินบัญชร ที่ฟง

สบายๆ มทีำนองเพลงทีไ่พเราะ
สกัพกัมเีสยีงรองไหของปาอบเชยคนไขทีน่อนอยเูกอืบเดอืนดงัแทรกขึน้มา
นองเดนิมาบอก “พี ่ปาแกบนอยากตาย”
ใจคดิ ‘กอ็ยากไปคยุดวยอยนูะ แตงานฉนัยงัไมเสรจ็เลยอะ’
รบีทำๆๆๆ เดนิไปทีเ่ตยีง แลวปดมาน คยุกะปาอบเชยสองคน
“ปาอบเชยเปนไร”
“อยากตาย” เสยีงเศราๆ
“ทำไมละ”
“กม็นัไมอยากอย ูไมมญีาต ิเปนโรคไตกไ็มหาย” เสยีงปาแกทอดอาลยั

จับมือปาแกแลวบีบเบาๆ ที่จริงเคยคุยกับแกแลว ตั้งแตแกมานอนเมื่อ
สองปกอน ตอนนัน้แกเปนโรคเบาหวาน ยงัไมเปนโรคไตดวยซ้ำ

แตคราวนีแ้กเปนหนกั มานอนวนัแรกๆ แกกเ็คยบนแบบนี ้แตบนอยาง
เดยีว ไมยอมคยุเรือ่งอืน่และไมยอมคยุกบัใคร

ชีวิตแกนาสงสาร



ขายกวยเตีย๋วแบบรถเขน็ ตืน่ต ี 4 กนินอนไมเปนเวลา เลยเขาออกโรง
พยาบาลบอยๆ ดวยอาการหมดสตจิากน้ำตาลในเลอืดต่ำ

ลกูชายตดิยา ทำรายปาอบเชยเพือ่เอาเงนิไปซือ้ยา
แมของปาอบเชยปวยเปนอมัพาตอยบูาน ปาแกกต็องดแูล
แตตอนนีท้ัง้สองคนตายหมดแลวเมือ่ปทีแ่ลว ปาแกอยบูานคนเดยีว

“ใจเยน็ๆ คยุกนักอน ปาวาคนเราเกดิมาทำไม”
“ไมร”ู
“คนเราเกิดมาใชกรรม ที่ปาไมสบายนี่ก็เปนกรรมของปา ปาจำไมได

หรอกวาชาตทิีแ่ลวปาทำกรรมอะไรมาบาง ใครกจ็ำไมไดทัง้นัน้ แตไมไดมปีา
คนเดยีวนะ เตยีงนัน้กป็วย เตยีงนนูเปนอามา เขากม็ลีกูบญุธรรม ขาววารวยดวย
นะ แตเขาไมรบักลบั เขาบอกไมใชแมเคา เกอืบปแลว แลวจะใหพยาบาลเอา
อามาไปทิง้ไวหนาบานเหรอ พยาบาลกด็แูลเขาเชด็ขีเ้ชด็เยีย่วใหเนีย่ เขาไมยิง่
กวาปาเหรอ ...หนชูือ่โอนะ”

 เอามือปาแกมานวดขอนิ้ว นวดๆๆๆ แลวชวนคุยเรื่องอื่น ใหแกได
บรหิารมอื

“นิว้แขง็แลวนะ ดมีัย๊ปา ชอบมัย๊ สบายดเีนอะ”
ปาแกทำทาเคลิม้ คิว้ทีข่มวดอยเูริม่คลายออก
“อาว ปาเลกิทกุขแลวนี ่ไมรองไหแลว เหน็มัย๊ ทกุขมนัอยทูีเ่ราคดิ ไม

คดิกไ็มทกุข เพราะเมือ่กีป๊าเอาใจมาอยทูีม่อื”

ปาแกหยดุรองไห  เริม่สนใจถามขอมลูของอามา คำถามถกูถามมา 2-3
ประโยค เรือ่งทีอ่ามาถกูทิง้ไวในโรงพยาบาลหลายเดอืน

เราเขาใจวาควรตองใหคนไขระบาย  แตเมือ่เขาไมพดู เรากต็องพดูให
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เขาสบายใจ
 “เหน็มัย๊ไมไดมปีาอบเชยคนเดยีวซะหนอยทีท่กุข ไมใชจะมแีตคนไข

นะปา  หนกูเ็กดิมาใชกรรม เดอืนทีแ่ลวหนปูวยหนกัทีส่ดุในชวีติเลย ลางาน
ไปหลายวนั ปารรูปึาว ปากไ็มร ู ไมรไูมไดแปลวาปาเปนอยคูนเดยีวนะ คนอืน่
ก็เกิดมาใชกรรมกันทั้งนั้น”

“แตปาเปนโรคไต กลบับานจะไปทำยงัไง” เสยีงปากงัวล
“นั่นมันอนาคตปา คิดไปก็ทำใหเราทุกข นี่ไงปจจุบันปานอนใหพวก

หนเูปลีย่นน้ำยาลางไตใหทกุวนั อาบน้ำใหทกุวนั ปอนขาว ปอนยาใหทกุวนั
ใครกนัแนเนีย่ทีท่กุข นาจะเปนพวกหนนูะ แมกไ็มใช  ยายกไ็มใช แตกท็ำให
ยิง่กวาแมอกี ไมบนสกัคำ  แลวปาจะบนทำไม มใีครวาอะไรปาเหรอ”

“ไมม”ี ปารบีปฏเิสธ
“นัน่ส ิแลวจะคดิเรือ่งอนาคตใหทกุขไปทำไมละ ทำไมไมคดิวาปานีม่ี

บญุนะ ถงึแมจะไมมใีคร  แตไดมานอนทีน่ี ่ไดพยาบาลและเจาหนาทีด่แูลโดย
ไมวาอะไรสกัคำ

เราอาจจะเคยชวยเหลอืเกือ้กลูกนัมา  ปาอาจจะเคยใหขาวหนกูนิเมือ่ชาติ
ทีแ่ลว  เราถงึมาเจอกนั หนถูงึไดมาปอนขาวปาเนีย่ แตพวกหนอูาจจะไมคอย
มเีวลามาคยุกบัปาแคนัน้เอง  มคีนอยากคยุกบัปาทำไมปาไมคยุละ”

แพทยใหปรึกษาทีมดูแลผูปวยระยะสุดทาย พี่ญา (พี่ทีม end of  life)
มาหาปาแกสองรอบแลวแตปาไมยอมคยุ (ซึง่ในตอนนัน้เรายงัไมมบีทบาทใน
ทีมดูแลผูปวยระยะสุดทายโดยตรง)

“ปาอบเชยรมูัย๊ พระทานเคยเทศนใหหนฟูงวา คนทีไ่มคอยแขง็แรง ปวย
บอย เปนเพราะเคยฆาสตัว ปาเคยฆามัย๊”

“ไมเคย”
“งัน้ทีป่าปวยเนีย่ คงเปนกรรมจากชาตทิีแ่ลว ปาทำบญุบอยมัย๊”
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“ไมบอย ตองทำมาหากนิ เลีย้งแม แมกต็ายไปแลว ตวัเองกม็าปวย”
ทำทาจะรองไหอีกรอบ
“เอา งัน้ไมเปนไร ปาอยากทำบญุมัย๊ละ”
“อยาก”
“หนจูะไปซือ้นกมาใหปาปลอยเอามัย๊ ใหปาอธษิฐานบนเตยีง แลวหนู

เอาไปปลอยทีร่ะเบยีงให เอามัย๊”
“เอา” เริม่ยิม้
“แตหนูตองทำงานนะ รับปากปาแลวหนูจะไปหานกมาใหปาปลอย

ปารอนะ”
เริม่คยุ เริม่ยิม้นดิๆ
“ปามีชื่อเลนมั๊ย”
“ขาวผอง”
“5555555 ดำอะส ิถงึชือ่นีอ้ะ เหมอืนหนเูลย ถงึหาแฟนไมไดอะ”
ปาแกมองหนาแลว ยิม้ ๆ
“ไมเชื่อรอกกกก”
เริ่มหัวเราะกัน
“ขาวมาละ กนิขาวกนั”  เลยปอนขาวให  ปากนิขาวตมไดครึง่ถาด
“กนินอยอะ กนินมตอเนอะ”
เอานมกลองที่เจาะไวบนหัวเตียงใหปาอบเชยดื่ม
“นมเปรี้ยว”
“หอื ไมใช นีน่มจดื”
“นมเปรี้ยว”
กง็ง แตแลวเหน็ปาแกทำหนาเหย เลยนกึได
“หา มันเปดไวนานแลวเหรอ อาวหนูก็ไมรูอะ แลวทำไมไมเรียกวา

นมบูดละ”
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“ 555555 นีป่ารมูัย๊วาวนันีป้าไดทำบญุแลวนะ”
 “ไม ปามบีญุ มคีนปอนขาวให”
ปาแกเริม่รบัรตูามทีเ่ราเคยพดู
“ไม ปาไดทำบญุ ทำใหหนหูวัเราะไง ปาไดบญุนะ เหน็มัย๊ ปา หนชูือ่

โอ  ยงัจำไดมัย๊ ถาปาอยากกนิอะไร ปาบอกหนเูลย หรอืถาไมเจอหน ูบอกใคร
กไ็ดวาใหไปบอกโอใหหนอย นะ..นะ หนลูงเวรกอนนะปา เดีย๋วมาใหม”

สงเวรใหนองนักศึกษาพยาบาล ชวยดูตอเวรเชา ใหชวยตัดเล็บให อยู
เปนเพื่อนพูดคุย

แกอยมูาเกอืบเดอืนแลว ไมเคยเหน็แกยิม้เหมอืนวนันีเ้ลย
ไมรูวาตัวเองทำถูกไหม การที่เราใหความเมตตากับคนที่เขาไมมีใคร

แลวในชวีตินี ้แมแตลางไตทางหนาทอง ยงัตองทำเองคนเดยีวทีบ่าน
ตากม็องไมเหน็จากการเปนเบาหวาน ทำใหการลางไตทางหนาทองผดิ

ขัน้ตอน ตองตดิเชือ้ในชองทองมานอนโรงพยาบาล
ซ้ำรายยงัถายเปนเลอืด มกีอนเนือ้ในลำไสอกี กำลงัรอผลตรวจชิน้เนือ้

ซึ่งคาดวานาจะเปนมะเร็ง
แตวันนี้แกเริ่มมีเราเขามาในชีวิตแกแลว ซึ่งอยางนอยก็ทำใหแกยิ้มได

หลายครั้ง
เรากลวัเอาจติไปผกูกบัเขาจนเราแย
ถาวนัหนึง่แกตาย  เราคงเสยีใจ
ถาวนัหนึง่แกหาย  เราคงเปนหวง
พอมคีนไขแบบนี ้นองๆ จะเรยีกเรากนัหมด
กำลังจะเอาจิตไปผูกไวกับคนไขคนหนึ่ง ซึ่งก็รูวาถาทำแบบนี้ ตอไป

จะเปนสาเหตุแหงทุกข
แตการดแูลคนไข กต็องใชใจนะคะ
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บนัทกึฝกใจ ตอนที ่2
ฝกจติ

วนันี ้26  มนีาคม 2553 ลงเวรดกึอกีตามเคย
 เมือ่คนืเดนิดคูนไขตอนตสีอง ซึง่สวนใหญหลับกนัหมดแลว
 “หมอโอ”
เราหันไปยิ้มตามเสียงเรียก
“เอา ยงัไมหลับเหรอ ปาอบเชย แลวรไูดไงวาหนเูขาเวร ไหนวามองไม

คอยเห็น”
“ไดยนิเสยีง จำได”
“นอนไมหลับเหรอ”
“นอนไมหลบัเลย ไมรเูปนไร”
“เหรอ แตพยาบาลอยากหลับมากเลยไมรูเปนไร 555 ปานอนไมหลับ

ลุกมาชวยหนูทำงานนี่มา”
ปาอบเชยอมยิ้มนิดๆ
“กนิขาวไดรปึาว เมือ่เยน็นี”้
“ไมไดกิน”
“อาววว จรงิงะ”
“จรงิ เคาไมไดเอามาให” ไมรวูาปาพดูจรงิหรอืเปลา แตถาพดูแบบนีก้็

คงหิว
“แลวหิวปาว”



“หิว”
เลยแบงขาวของตวัเองทีจ่ะเอาไวกนิเวรดกึมาใหปากนิ  เพราะเมือ่เยน็

เราก็ไมไดกินขาวเหมือนกัน
“ไปซื้อที่ไหนมา”
“ฝากนองเคาซือ้มา แตปากนิเหอะ เดีย๋วหนไูปซือ้ใหมได”

ปากินขาวหมดไปครึ่งจาน เราก็เดินทำงานตอเพราะคนไขเยอะ แต
ก็แอบมองดูอยูบอยๆ

และเหมือนแกก็มองเรา แตไมรูวาเห็นรึปาว คนไขอาการหนักอยูขาง
เตยีงปา เลยตองเดนิไปดบูอยๆ

“เอา ตสีามกวาแลวปาอบเชย ยงัไมหลับอกี”
“ไมหลบั เลยออกกำลงัขาตามทีห่มอโอบอก”
แกนอนยกแขง ยกขาอยหูลายครัง้  ซึง่ตอนนีก้ลามเนือ้ลบีหมดแลว
คนไขใหมถกูเขน็เขามา เดนิทำงานอยตูลอด แตกแ็อบดแูกไปดวย

ดอูยนูาน  เหน็ทาคนืนีป้าแกจะไมหลบัแนๆ  เลยเดนิเขาไปคยุดวย
“ปาอบเชย เดีย๋วตหีา หนจูะใหปาฟงซดีอีกี หนมูซีดีใีหมมาใหปาฟง”
หยั่งเสียงปาแกดูวาจะอยากฟงมั๊ย เพราะคราวที่แลว พอเปดแลวแก

รองไห
คราวนีก้ะวาจะเปดซดี ีบานทีแ่ทจรงิ ของหลวงพอชา  สภุทัโทใหแกฟง
“ไมฟง ฟงแลวอยากตาย มนัอยากตายทำไมมนัไมตาย”
อยูๆ  แกเปลีย่นอารมณขึน้มาดือ้ๆ ทำทาจะรองไห
ดจูติตวัเอง เริม่กงัวลกบัอาการของปาแก นีแ่กตองการอะไรกนัแนเนีย่
“ทำไมอยากตายอีกแลวละ ถาอยากตายจริงๆแลวมีอาการแบบนี้กอน

ตายมนัไมดนีะ เคาบอกวาจะไปเกดิในที่ๆ ไมด”ี
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“ชางมันก็ดีกวาอยูแบบนี้”
“แลวปาวานรกมันดีกวาที่เตียงนี่เหรอ”
ดจูติไมทนัคะ เพราะปากมนัไวกวา ปาแกเงยีบไปจากทีท่ำทางอแง
“พระทานบอกวา ถาจิตทุรนทุราย จิตไมนิ่ง ถาตายตอนนี้จะตกนรก

หรือเกิดเปนเปรต แตถาจิตสงบนิ่ง ไมทุรนทุราย ไมฟูมฟาย ถาตายตอนนั้น
ก็อาจจะไปขึ้นสวรรคนะ”

กพ็ดูใหแกไดเหน็ภาพชดัๆ ไดผลแฮะ แกนิง่ฟง
“แลวทำไงอะ” ถามน้ำเสยีงออนลง
“ก็ตองทำจิตใหสงบ มันตองฝกจิต  รางกายมันไมใชของเราหรอกปา

ถามันเปนของเราปาบังคับใหมันไมปวดไดมั๊ยละ
ปาบอกใหมนัหายจากโรคไตไดมัย๊ ..กไ็มได  งัน้มนัไมใชของเรา เพราะ

เราสัง่มนัไมได บงัคบัมนัไมได
ทีจ่รงิจติกไ็มใชของเรานะ เราบงัคบัใหมนัไมคดิกไ็มได  ไมมขีองๆ  เรา

สกัอยาง แตเราสามารถฝกจติได  ปาเคยนัง่สมาธมิัย๊ละ”
“เคย แตมนัไมสงบหรอก มนัคดิไปเรือ่ย”
“เอางี้ ปา เอาจิตปามาไวที่นิ้วหนู ถาหนูจิ้มไปตรงไหน ก็ใหปาเอาจิต

ไปอยตูรงนัน้นะ อะ...ปาหลบัตา”

ปาอบเชย ทำตามอยางวางาย...ไมนาเชือ่
เราเริม่จิม้จากหนาผาก ตา จมกู ปากไลไปเรือ่ย จนถงึเทา
แกกน็ิง่ไดตามทีเ่ราชี ้พกัใหญ จนนองๆ มองจากเคานเตอร วาพีโ่อไป

ยนืเลนอะไรกบัคนไขตอนต ี 4
“ดีมั๊ย”
พยกัหนารบั หลังจากนิง่อยกูบัสมาธไิดประมาณ 15 นาที
“เกงจงั ทำไดนี ่นิง่ใชไดเลยนะ อะปาทำเองส”ิ
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แกนิง่ไปแปบเดยีวกล็มืตา ทำหนางอแงเหมอืนเดมิแลวบอกทำไมได
“เอา ปากต็องลองทำเองส ิใครจะมายนืจิม้ใหอยลูะ มนักไ็มไดยากนี”่

ใจคดิตอนนัน้วา เอาเหอะ ในเมือ่เราทำไปแลวกต็องทำตอใหดทีีส่ดุ
ปาเคาหวงักบัเราแลวละ ถาเราพดูไมดนีดิเดยีวกอ็าจทำใหแกเสยีใจได
ถาในประโยคเดยีวกนั เปนคนอืน่พดูแกอาจจะไมคดิอะไร เพราะตอน

นี้แกเริ่มงอแงกับเราแลว
ปาแกลองทำใหม ตามทีบ่อก แตไดแปบเดยีวแลวทำทาหงดุหงดิใส

“กบ็อกมนัทำไมไดๆ   มนัอยากตาย ไดยนิมัย๊”
ปาอบเชย เริม่เสยีงดงั
“ปาอยากตายจรงิๆ เหรอ”  ถามเสยีงเขม
“อยากตาย”
“ถาปาอยากตายจรงิๆ อยางทีพ่ดู ทำไมปาไมฝกทีจ่ะตายแบบดีๆ  อยาง

ทีห่นบูอกอยนูีล่ะ ถาปาอยากตายจรงิๆ อยางทีพ่ดูกบัหนมูาสามวนัแลว ทำไม
ปาไมอดทนละ อดทนกบัใจตวัเอง อดทนกบัสงัขารตวัเองนะ

ปาอดทนกับตัวเองแคนี้ปายังทุกข แลวปาดูหนูสิ หนูตองอดทนกับ
คนไขสามสบิกวาคน ไมรวมญาตอิกี คนนัน้จะเอางัน้ คนนีเ้ปนอยางงี ้คนปวย
แตละคนก็ตองการการชวยเหลือคนละแบบ

หนูตองอดทนกับใจคนอื่น อดทนกับสังขารของคนอื่น แลวนี่หนู
อดทนยนืคยุอยกูบัปาเปนชัว่โมงๆ แลว (ไมมเีกาอี ้ญาตนิัง่กนัหมด) เพือ่ใหปา
ทำเพื่อตัวเองเนี่ย

เจาหนาที่คนอื่นเคานั่งพักกันแลว ขึ้นเวรมาหนูยังไมไดนั่งเลย ทำงาน
เสรจ็กม็ายนืคยุอยขูางเตยีงปาเนีย่ ปาอบเชยทนเพือ่ตวัเองไมไดเหรอ ดสู ินีห่นู
ยังอดทนเพื่อปาเลย”
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โทสะ เริม่กอตวัจรงิๆ  ดวย และตามดวยความนอยใจนดิๆ แตเกบ็อาการ
ไดนะ แคเสยีงเขมๆ

“โถ แมคณุ”
ปาอบเชยเอือ้มมอืมาจบัมอืเราเบาๆ
โทสะดบัทนัท ี เปลีย่นน้ำเสยีงออนลงเหมอืนเดมิ
“ปารูมั๊ย ปากำลังเปนครูสอนความอดทนใหหนูอยูนะ ปา... ปาไมได

อยากตายหรอกหนรู ูปาแคอยากหนจีากทกุขตรงนี้
หนูรูวาปาทุกขมาก ชีวิตปาผานทุกขมาเยอะมาก ลืมมันไปเถอะปา

มนัแกไขอะไรไมไดแลว  คดิไดกต็อกรรมกนัไปเปลาๆ ไมไดชวยแกทกุขอะไร
ไดเลย อดตีปาจะไมคดิถงึมนัแลว ชางมนั ปาทำไดมัย๊”

ปาพยักหนารับ
เราไมรหูรอก และกไ็มไดสนใจดวยวาปาแกจะทำไดจรงิมัย๊  แตอยาก

ย้ำแกเฉยๆ
“ทนีี ้ปาทกุขเรือ่งอะไรอกี”
“เรือ่งน้ำยาลางไตเนีย่ ใครจะทำใหปา บานกไ็มมอียแูลว จะไปลางไต

ที่ไหน”
“ทำไมอะ”
“เคายดึบานปาใหคนอืน่มาเชาตอไปแลว คนขางบานมาบอกวนันี”้
“เหรอ กช็างเคาส ิกป็ายงัอยทูีน่ีไ่ง อยโูรงพยาบาลนีแ่หละ หมอเคาไม

ใหกลบัหรอก ปากลบัไปทำเองไมได ใครจะใหกลบั เดีย๋วหนบูอกหมอเอง”

‘ปาอบเชย ปาคงไมไดออกจาก ร.พ. แลวหละ’  อนันีค้ดิในใจ
ผลชิ้นเนื้อเพิ่งออกเมื่อวาน ที่แกถายเปนเลือด ปาแกเปนมะเร็งลำไส

จรงิๆ ดวย
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วนัดคีนืดกีถ็ายเปนเลอืดครัง้ละเปน 1,000 ซซี ีอนันีเ้หน็มากบัตา ไมได
ปนปสสาวะดวย เพราะแกไมมปีสสาวะ เนือ่งจากเปนโรคไต

และที่เรามั่นใจวาแกเปนมะเร็งก็คือ เห็นกอนเนื้อสีดำๆ ปนลิ่มเลือด
หลุดออกมาดวย

แกกนิไดแตนมมาตัง้นานแลว  เพิง่จะกนิขาวตมได 3 วนั กก็นิไดแตน้ำ
ขาวตม

สังขารแกแบกรับกรรมหนักขนาดนี้  ถาเปนเราจะทนไดอยางปาแก
มั๊ยนะ

มาทัง้โทสะและโมหะ  จติเริม่ฟงุไปกบัเรือ่งของแก มองแกนิง่ๆ
“ปาอยทูีน่ีแ่หละ จะไปอยไูหนได  ลางไตเองไมไดอะ เดีย๋วอาการดกีวา

นีห้นจูะยายเตยีงใหไปอยขูางๆ อามา ไปนอนคยุกนั เปนเพือ่นกนันะ ไมตอง
คดิมาก

ทนีีเ้รือ่งลางไตเลกิเครยีดเถอะนะ พวกหนทูำให  ไมมใีครลมืหรอก ลง
เวรไปไหนตอไหนมา พอมาขึน้เวรเขากร็หูนาทีว่าตองมาทำใหปาเหมอืนเดมิ
นัน่แหละ เพราะมนัเปนหนาทีเ่ขา โอเคมัย๊  ตหีาแลว หนไูปทำงานกอนนะปา
หลบัซะ หลบัเผือ่หนดูวย”

“โถ ขอบใจนะแมคณุ”

เดนิทำงานตอจนลงเวร กอนลงฝากเงนิใหนองซือ้กวยเตีย๋วใหปาแกกนิ
บาง แกคงเบือ่นมและน้ำขาวตมแลว

ลงเวรมากไ็มรสูกึหนกัๆ นอกจากแคเพลยีๆ นอนพกัเดีย๋วกห็าย
ดจูติแลว ความผกูพนักเ็ริม่ม ีแตยงัไมมาก
บนัทกึเรือ่งนี ้บอกไมไดเลยวาจะยาวหรอืสัน้ เพราะดแูลวแกอาจจะไป

จากเราเร็วเกินคาดคะ
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บนัทกึฝกใจ ตอนที ่3
พระมาโปรด

วนันี ้27 มนีาคม 2553 เวรบาย (16.30 น. - 00.30 น.)
อยูที่หอตอนเที่ยงไดรับโทรศัพทจากพระอาจารยวากำลังจะมาโรง

พยาบาล
หมอตีแ้ละหมอนอย (ซึง่อยใูนชมรมจรยิธรรม) ไปรบัมาเยีย่มคนไขและ

จะแวะมาเยี่ยมปาอบเชยดวย
เลยรีบไปที่วอรด ปาอบเชยกำลังคุยอยูกับผูชายคนหนึ่งซึ่งอยูขางบาน

แก (ขอเรยีกวาพี ่ก.)
“ปาอบเชย” เรายิม้ทกัทายปาอบเชย
“จำหนไูดปะเนีย่”  ถามอกีหลงัจากเหน็ปาแกมองแลวยิม้เฉยๆ
“คนสวย”
“อาว ทำไมวนันีไ้มเรยีกชือ่ละ จำไดจรงิปะเนีย่”
ปาแกหนัไปมองหนาพี ่ก. ซึง่พี ่ก. กบ็อกวาพยาบาลทีม่าคยุกบัปานะ
คราวนีห้นัมามอง ยิม้กวางกวาเดมิ แววตาแกดใีจอยางเหน็ไดชดั เอือ้ม

มอืมาจบั
“หมอโอ”
“ทกุทเีคยคยุกนัแตตอนกลางคนื ต ี3 ต ี4 วนันีเ้จอกนักลางวนัจำหนไูม

ไดเลยเหรอ”
“ไมเคยเห็นใสชุดนี้”



(ทกุครัง้ใสชดุพยาบาล แตวนันีไ้มไดขึน้เวร จงึใสชดุลำลอง กางเกงยนีส
เสื้อยืด)

ปาแกน้ำตาลในเลือดต่ำ หมดสติเขาโรงพยาบาลมาหลายรอบแลว
ประกอบกับโรคอื่นๆ ของแกเลยทำใหแกเบลอๆ แกจะคิดชา พูดชา เคลื่อน
ไหวชา จำอะไรไมคอยได

เหน็พี ่ก. กำลงัทำทาจะกลบั เลยขอคยุดวยขางนอก
และเพิง่รวูาปาอบเชย เคยรบัเลีย้งเดก็ผหูญงิคนหนึง่เปนลกูบญุธรรมเมือ่

30 กวาปกอน
หลังจากนัน้ 1 ป แกกม็ลีกูของแกเอง เปนลกูชาย แตกเ็ลีย้งคกูนัมา ซึง่

ลกูชายทีต่ดิยา ตายไปเมือ่ปทีแ่ลว
ลกูบญุธรรม ตอนนีค้าขายอยใูนตลาด ไมไดอยดูวย ไมไดดแูลปาแกเลย

มาสงขาวเปนบางวนั ซึง่เอาวางไวหนาบานแคนัน้
พี ่ก.กเ็พิง่รจูกัปาอบเชย กอนปวยได 2-3 เดอืน สงสารปาอบเชยเพราะ

รูวาชีวิตแกจะอยูไดไมนาน เปนหวงแกเหมือนกันเลยมาเยี่ยม ก็ไดแต
อนโุมทนาบญุไปกบัพี ่ก. ซกัถามขอมลูอยพูกัใหญ กอนกลบัไปทีเ่ตยีง

“ปาอบเชย วันนี้พระอาจารยจะมาเยี่ยมปานะ มีหมอไปรับทานที่วัด
วดัหางจากโรงพยาบาล 10 กวากโิลฯ ทานกำลงัมา”

เคยบอกปาอบเชยแลววา นำเรือ่งปาไปเลาใหพระอาจารยฟง
“แลวปาตองทำไง”
“ไมตองทำอะไร ทานมาคยุดวยเฉยๆ ทานทราบเรือ่งปาอบเชยไง เลย

จะมาเยี่ยม”
“เหรอ” ทำหนากงัวลนดิๆ
“เมือ่วานหนฝูากเงนิใหนองซือ้กวยเตีย๋ว ไดกนิมัย๊”
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“ไดกนิ อรอยมากๆ เลย” พดูพรอมสหีนาสดชืน่
“เหรอ เดีย๋ววันนีซ้ือ้ใหกนิอกี วนันีห้นเูวรบาย เดีย๋วมาขึน้เวรอกี 4 โมง

เย็นถึงเที่ยงคืน ไมเจอกัน 1 วัน เปนไงมั่งปา ที่เราคุยกันคืนนั้นแลว ปารูสึก
ยังไง”

ถามเพื่อจะทบทวนความรูสึกของปา
“มนักย็งัไมอยากอย ูมนัทอแท”
"ทำไมละ คดิอกีแลวเหรอ ปารมูัย๊ ตอนนีม้คีนเปนหวงปาหลายคนเลย

นะ  เหน็มัย๊ พี ่ก.กห็วง หนกูห็วง พระอาจารยกก็ำลงัจะมาเยีย่มปา วดักอ็ยไูกล
ทานยงัมาเลย  และอกีหลายคนเลย ทัง้ทีร่จูกัและไมรจูกั เคาเปนหวง เปนกำลงั
ใจใหปา และตดิตามเรือ่งของปาอบเชยอย”ู

หนัมามอง แลวย้ิมนดิๆ ชวนพดูคยุเรือ่งทัว่ไป

สกัพกัพระอาจารยมาถงึทีว่อรด นัง่ลงทีเ่กาอีข้างเตยีง ปาอบเชยลกุไม
ไหว พระอาจารยพดูคยุทกัทายปาอบเชย

ทานถาม ปาแกกต็อบเหมอืนทีเ่คยตอบ พดูนอยๆ พดูเบาๆ ปนน้ำเสยีง
เศราๆ

เราไมไดอยฟูงตลอด ทานพดูคยุอยปูระมาณ 15 นาที
หมอตี้ ถือผาไตรและเครื่องสังฆทานมาดวย พระอาจารยใหปา

อบเชยถวาย
แกพดูบทถวายสงัฆทานตามพระอาจารยบอกอยางชาๆ  ปานอนพนม

มอือมุผาไตรไว แลวถวายทาน
ยนือยขูางเตยีง ดจูติตวัเองแลวรสูกึเกดิปต ิปลืม้ใจแทนปาอบเชย ทีท่าน

มาเยี่ยมและจัดใหปาแกไดถวายสังฆทาน
เคยคดิไวแลววาจะนมินตทานมาเยีย่มแกสกัครัง้  ถาอาการดกีวานีห้นอย

แตยังไมไดบอกพระอาจารย
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พระอาจารยกลับไปแลว เราบอกปาไววาเดี๋ยวมา ยังไมไดกินขาวเลย
บายสองกวาแลว ไปแปลงรางมาขึน้เวรบายตอ สีโ่มงเยน็เจอกนั

สีโ่มงเยน็เดนิขึน้เวร เดนิไปทกัปาแกกอนเซน็ชือ่ เพราะเตยีงปาถกูยาย
มาอยใูกลประตู

“เปนไงปา จำหนไูดรยึงัชดุนี”้
หนัมายิม้กวาง หนาตาแกมคีวามสขุขึน้มาอยางเหน็ไดชดั
“จำได  หมอโอ”
“เปนไงวันนี้กินขาวไดมั๊ย”
“ไมคอยได”
“อาว ทำไมละ”
“มนัอิม่ อิม่ทีใ่จ กนิไมลง”
“55555 มอีารมณนีก้ะเคาดวย เปนไรอะ”
“พระมาเยี่ยม”
“เออ ทานคยุอะไรกะปาบางคะ หนไูมไดฟง”
“ทานกบ็อก...บอกอยาคดิมาก สงัขารไมใชของเรา”
“เกดิแก เจบ็ตายเปนเรือ่งธรรมดา ยิง่อยากตาย ยิง่ไมตาย”
ปาแกพดูชาๆ พยายามนกึและเรยีบเรยีงอยางตัง้ใจ
“ดใีจทีท่านเหน็เราสำคญั แวะมาเยีย่ม ดใีจมาก”
“แลวทานสอนอะไรปาอะ”
“สอนใหมสีต”ิ
“อมื ทานใหทำไง”
“ใหเคาะนิว้ไปเรือ่ยๆ แบบนี”้ ทำใหด ู เคาะนิว้กบัเตยีง
“ใจมนัอยทูีน่ิว้ จะไดไมฟงุซาน”
“แลวทำตามทานแลวดีขึ้นมั๊ย”

17



“ดี”
ปายิม้บอยขึน้ พดูเยอะขึน้

ก็ทำงานไป ผานเตียงแกก็ทักแก คุยเลนกับแก สองทุมกวาเดินผาน
แกยังไมหลับ

“เอา ไมหลบัอกี ไหนวาวนันีม้คีวามสขุ กย็งัหลบัไมไดอกีเหรอ”
“คิดถึง”
“คิดถึงอะไร” เราถามดวยความสงสัย เพราะไมคิดวาปาแกจะตอบวา

แบบนี้
“คดิถงึพระทาน ทีท่านมาโปรด คดิแลวมคีวามสขุ”
“55555 มเีรือ่งใหคดิอกีจนได  เอาๆ คดิไป คดิแลวมคีวามสขุ คดิถงึทาน

แลวไดทำตามที่ทานสอนรึปาวอะ”
“ทำ แตมนักย็งัคดิไปเรือ่ย”
“วา นีถ่าพระอาจารยรทูานคงเสยีใจเนอะ”
ทำเสยีงผดิหวงั หยอกแกเลน
“อยาไปบอกทานนะ”
“เอา กห็นตูองรายงานทาน วาปาเปนไงบาง”
“อยากเจอทานอีก”
“เหรอ จะบอกทานใหนะ ทานมาโรงพยาบาลทกุวนัพฤหสัฯ ทานอาจ

จะแวะมาเยี่ยมอีกก็ได ปาหัดทำสมาธิตามที่ทานสอนสิ เผื่อทานมาถามคราว
หนา ปาจะบอกวาไง ถามาทานตองถามแนๆ  อะ”

“ไมคิดฟุงซานแลว”
“5555 โกหกพระ บาปนะปา”
เราพูดคุยกันอยูนาน ปาแกก็จะพูดถึงแตพระอาจารยดวยความดีใจ ที่

แสดงออกไดทั้งคำพูดและสีหนา
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คนไขและญาติเตียงขางๆ ที่อยูในเหตุการณดวยทั้งวัน นอนอมยิ้มกับ
คำพูดระหวางเราสองคน

วนันีแ้กสดชืน่ขึน้มาก เดนิผานแกจะยิม้ใหตลอด ปกตแิกนอนไมหลบั
จะหลบัตอนกลางวนั เพราะกลางคนืไมนอน
วันนี้เวรบายไดดูแกตลอด แกหลับไดตั้งแต 4 ทุม จนลงเวรเที่ยงคืน

แกก็ยังหลับอยู
ฝากนองเวรดึกชวยดู เพราะวันนี้แกมีไขอีกแลว ผลจากฟลมเอกซเรย

และเอาเสมหะไปตรวจวนันี ้แกเปนวณัโรคปอดเพิม่มาอกีหนึง่โรค
ดจูติตวัเองกเ็ปนหวงแกมากขึน้ นกึถงึปาแกบอยขึน้ กบัเจากรรมนายเวร

ที่ยังไมยอมลดละกับแกเลย
สังขารรางกายนี้ไมใชของเราจริงๆ
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บนัทกึฝกใจ ตอนที ่4
จิตอาสา

วนันี ้วนัอาทติย วนัที ่28 มนีาคม 2553 เวรเชา
เวรเชา มาทำงานสายนดิหนอยเพราะเมือ่วานลงเวรบาย  (00.30น.)  แลว

ยงันอนดกึถงึต ี 2  อกี
วนันีช้วงเชา ยายเตยีงปาอบเชยไปนอนใกลๆ  กบัอามาและปาสมลิม้ซึง่

ถกูลกูบญุธรรมทิง้ทัง้สามคน
เลยนอนมองกนัไป มองกนัมา  เพราะสภาพตางกนั
อามา เปนอมัพาต  นอนลมืตา  รตูวั  กนิเองไมได ใชสายยางใหอาหาร

ผานทางจมกู พดูไมได  ไดแตรองเสยีงดงั  อยมูานานทีส่ดุ
ปาสมลิม้ เปนอมัพาตและเบาหวาน รตูวั รเูรือ่ง ยิม้งาย ลกุไมได ชอบ

พดู แตพดูไมชดั และกนิเกง หมอใหกลบับานแลวแตไมมใีครมารบั
ปาอบเชย รเูรือ่ง คดิมาก หนาตาเศราหมอง นอนซมึๆ ลกุพอไหว กนิ

ไมคอยได ตอนนีเ้ปนอย ู4 โรค  คอืเบาหวาน โรคไต มะเรง็ลำไส วณัโรค

วนันีแ้กหนาตาอดิโรย ตาเหลอืงๆ ผมเผายงุเหยงิ
“ปาอบเชย ทำไมวนันีห้นาตาไมสดใสเหมอืนเมือ่วานอะ”
“นอนไมหลับทั้งคืน”
ตอบพรอมทาทางขมวดคิว้ตลอดเวลา



“ทำไมอะ”
“คดิถงึพระทัง้คนื พระอาจารยมาโปรด โถ ทานยงัเหน็เราสำคญันะ”
ยิม้ในคำพดูแก ทีแ่กทำทาจรงิจงั
“โห คิดทั้งคืนเลยเหรอ อืม ดีแลวคิดถึงพระทาน ดีกวาคิดแตจะอยาก

ตาย ยงัคดิอยมูัย๊เนีย่”
“ไมไดคดิแลว ลมืคดิไปเลย”
ตอนตอบทำหนาเหมือนเพิ่งคิดได
“5555 ดแีลว แลวทำสมาธบิางรปึาว”
“ทำ”
พดูแลวเอานิว้จิม้ตามตวัใหด ูเริม่ตัง้แตหนาผาก ไลไปเรือ่ยๆ จิม้ผดิ จิม้

ถูกบางแตก็ตั้งใจ
พรอมปากที่ขมุบขมิบ วา พุทโธๆ อันนี้ไมไดสอนนะเนี่ย แตก็ดีแลว

ยนืดอูยเูงยีบๆ พกันงึ
ดกูารเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขีึน้ของปาแกอยางชืน่ใจ เดนิทำงานกม็อง

แกอยูบอยๆ
สวนใหญแกหลับกลางวัน ใกลเที่ยง อาหารโรงพยาบาลวันนี้เปนผัด

ไทย ใหนองผชูวยเหลอืคนไขเอาใหปากนิ
กลายเปนชุมชนเล็กๆ ทั้งสามเตียงที่ตองดูแลพรอมกัน เปลี่ยนผา

ทำความสะอาด พลกิตวั ปอนอาหาร
“เอา ปาทำไมกนิแคนัน้อะ”
เดนิมาด ูเพราะนองคนทีป่อนบอกวา กนิไปแค 4 คำ
“มนัจดื กนิแคนีแ้หละ”
“ปาอบเชย เดีย๋วหนลูงพกักลางวนัจะกลบับาน แมโทรฯ มาตามใหไป

กนิกวยเตีย๋ว แมหนไูมไดทำขายอยางปานะ ทำกนิกนัเองนีแ่หละ เดีย๋วเอาใส
ถงุมาใหชมิ ดสู ิแมหนกูะปาใครทำอรอยกวากนั”
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พดูใหแกยิม้ เคยถามสตูรน้ำกวยเตีย๋วแก วาใสอะไรบาง แกบอกไดเปน
ฉากๆ

 กลบับานมเีวลาแค 1 ชัว่โมงทีพ่กักลางวนั เลาใหพอ แม และนองชาย
ฟง แมทำกวยเตีย๋วใสถงุมาใหปาอบเชย

เอาใหปากิน แกชมวาอรอย ก็คงอยางงั้น แกเปนทั้งโรคไต และเบา
หวาน

อาหารทีไ่ดจากโรงครวักค็งตองจดืสนทิ เพราะกนิทัง้เคม็และหวานไม
ไดตามหลักโภชนาการ

แตเรากลบัคดิวา กนิไปเถอะ ปานนีแ้ลว มนัจะรสอะไร ขอใหอรอยและ
ใหเขากนิไดมากกวานี ้  เพือ่มสีารอาหารและพลงังานสกูบัโรค มือ้หนึง่แกกนิ
ไดไมถงึหาชอนเลย กนิไดแตนม

อาหารถกูหลกัเปะ แตคนกนิไมไดมนัจะมปีระโยชนอะไร
และยิง่ปาแกไมมทีางเลอืก ไมมญีาตมิาคอยเอาใจ ถามไถ สรรหาอาหาร

มาให เหมอืนเตยีงอืน่ๆ
เจาหนาทีก่ง็านเยอะ รบัผดิชอบหลายอยาง มาปอนใหแลวไมกนิ กค็ง

ไมถงึกบัตองนัง่คะยัน้คะยอใหกนิใหหมด เพราะมเีตยีงอืน่ตองทำอกี อนันีเ้ปน
สจัธรรมคะ

กอนลงเวร เอาเงนิใหนองผชูวยเหลอืคนไขเวรบาย ชวยซือ้แตงโมแลว
สั่งไววาแบงใหปาสมลิ้มกับปาอบเชยกินตอนค่ำ

มเีรือ่งนาแปลก  นองยงัยนือยทูีเ่ดมิ พอพดูจบ อยูๆ  เพือ่นทีว่อรดอืน่เดนิ
มาหา บอกไปเทีย่วมา เอาแตงโมจากเชยีงรายมาฝากสองลกู

กง็ง ไดแตมองหนากนักบันอง  เงนิยงัคามอือยเูลย นองกเ็ลยคนืให แลว
หัวเราะกัน

ก็เลยยกแตงโมทั้งหมดใหนองไปจัดการทั้งกินเองและปอนคนไข
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นกึถงึประโยคทีเ่คยไดยนิจากพีต่ ุวา “ยิง่ทำยิง่ได ยิง่ใหยิง่ม”ี

เทีย่งคนืของวนัที ่29 มนีาคม 2553
รบัเวรแลวไปทีเ่ตยีงปาอบเชย  ปาแกนัง่หอยขาอยขูางเตยีง ตามองไป

นอกหนาตางทีต่อนนีม้ดืมดิ มองไมเหน็อะไร
“ปา ดกึแลว ตสีองแลวทำไมไมนอน แลวนีใ่ครจบัลกุนัง่อะเนีย่”
หันมายิ้มให
“เจาหนาทีจ่บัลกุ ไปไหนแลวไมร ูนอนเองไมได”
“แลวนั่งทำอะไรอยู”
“กำลงันัง่สมาธ”ิ
“จรงิงะ ทานีอ้ะนะ”
ทำเสียงตื่นเตนไปกับคำพูดแก
“จริง”
“แลวมสีมาธมิัย๊อะ”
“มี”
“มียังไง”
“ก็มีวามันคิดไปทั่ว”
แกพดูน้ำเสยีงเรยีบๆ ชาๆ ตามเคย
“5555 ปานีต่ลกอกีแลว”
แวบแรก คิดวาแกก็ฟุงของแกอีกตามเคย นั่งเฉยๆ ก็วานั่งสมาธิ แก

คงจะพูดเอาใจเรา
ขำไปแลวมานึกไดตอนพิมพบันทึกนี่แหละ จะวาไปปาแกก็พูดถูกนะ

หรือแกขามขั้นจากฟุงซานไปถึงรูตัวทั่วพรอมแลว
รูวากำลังนั่ง รูวากำลังฟุง แกก็บอกเราตรงๆ เออ... ก็นาคิดนะ เพราะ

บางทแีกอาจจะทำได แตสือ่สารไมเปนกไ็ด
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หรืออีกที แกพยายามจะบอกแลว แตเราคิดไมถึงเพราะคิดอยูแควาแก
ทำไมได

“แลวนี่ไมงวงเลยเหรอเนี่ย”
“ไมงวง”
พูดแลวหันมามองหนาเรา
“แลวหมอโอไมงวงเหรอ”
“งวงเหมือนกัน ไมคอยมีเวลานอน ไมเหมือนปาหรอก มีเวลาแตไม

นอน”
“นัน่ส ิตาหมอโอหวานแยแลว”
“5555 ปานีฮ่าตลอดเลยนะเนีย่ คนอาไร ฮาไดหนาเครยีดๆ งัน้ไปละ หนู

ตาหวานมายนืใกลๆ  เดีย๋วปาอบเชยเบาหวานขึน้”
หยอกแกเลน แกกย็ิม้
“อะ นอนๆ ดกึแลว เชาคอยคยุกนั”
จบัแกนอน แกทำตามอยางวางาย แตนอนมอืกายหนาผาก

คนืนีไ้มยงุ คนไขไมเยอะ แตพยาบาลไมไหวแลว งวงมาก เลยไมไดคยุ
ขางเตียงปาแก

ตสีีค่รึง่ ฟบุอยทูีโ่ตะ พีต่เุอานมมาใหปาอบเชย ใสถงุผกูโบวอยางสวย
แตเห็นเราฟุบอยูเลยไมเรียก

ตอนเชาไปอาบน้ำใหปาอบเชย ไดคยุกนั ถงึไดรวูาพีต่มุา ปาแกเลยถาม
"เคารจูกัปาเหรอ"
"อมื เคากร็จูกัปาจากทีห่นเูลาในอนิเตอรเนตนีแ่หละ"
"ฝากขอบคุณเคาดวยนะ"
ตอนเชาคิดอยูวาจะเปดซีดีธรรมะดีหรือเปลา
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แตเดีย๋วไวกอนดกีวา แกเพิง่จะดขีึน้
ไมไดบนอยากตายใหไดยนิแลว ตัง้แตไดพบพระอาจารย
จรงิๆ แกอยบูานฟงเทปธรรมะตลอด เปดดงัลัน่บาน อนันีแ้กเลาใหฟง

เองและพี ่ก. ทีอ่ยขูางบานกพ็ดูตรงกนั
แตทำไมแกถงึตองรองไหอยางหนกัในวนันัน้ดวยนะ เลนเอาเราไมกลา

เปดอีกเลย

วนันีน้องปบุปบ  เปนนองนสิติ  เอกจติวทิยา โทรมาคยุดวยเมือ่ชวงบาย
เราเคยไปธรรมยาตราที่ อ.แมระมาด จ.ตากดวยกัน (พระอาจารยจัด

พาคนที่เคยปฏิบัติธรรมไปเดินปา เพื่อเปลี่ยนอารมณ) คิดถึงนองเคา เลยคุย
อีเมลกันเมื่อวานนี้

ชวนนองเคามาฝกภาคสนามกับปาอบเชย จะไดฝกพูด ฝกดูจิตตัวเอง
และเพิ่มทักษะในการใชความรูที่เรียนมา

นองก็สนใจและบอกจะมาพรุงนี้เราก็เวรเชาพอดี
ขออนุโมทนาบุญลวงหนากับจิตอาสาขางเตียงคนแรกเลยนะคะ
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บนัทกึฝกใจ ตอนที ่5
เรียกรอง

เวรเชา วนัที ่31 มนีาคม 2553
วนันีเ้วรเชาอกีวนั นองๆ จติอาสามากนัแตเชา 3 คน นองมาได 2 วนั

แลว วนันีร้งูานและคนุเคยกนัแลวกเ็ลยปลอย นานๆ เดนิไปดทูหีนึง่
นองปบุปบจะอยขูางเตยีงตลอด คอยอานหนงัสอื คอยพดูคยุ
เปนแบบนี้ทั้งวัน ไดเห็นกันแตตาสองคู เพราะใหปดหนากากอนามัย

(mask) กลวันองตดิวณัโรคปอด
ไดฟงบางชวง ไปเจอตอนทีป่าแกคอนขางเอาแตใจในบางครัง้
เหมอืนเริม่เรยีกรอง เมือ่มคีนเริม่มาสนใจ

“มันทำไมได”
ปาแกนอนอย ูนองปบุปบกน็ัง่อย ูอยูๆ  ปากอ็ารมณเสยี พดูขึน้มาทำทา

หงดุหงดิ เราเลยถามปาไปวา
“ปาจะทำอะไร ทีว่าทำไมได”
“มันลุกไมได”
พดูหนาตาจรงิจงั เราเลยจบัแกลกุขึน้ แลวใหนัง่สกัพกั
“ทำไมปาอบเชยตองทำทาหงุดหงิดดวยละ หาสาเหตุกอนสิวากอนที่

จะอารมณเสยีนะ มนัเปนเพราะอะไร เพราะมนัลกุไมได มนัไมไดอยางใจแลว



เงียบบบบ
“ตอนนี้มีความสุขหรือทุกข”
“ทุกข”
“ทุกขจากอะไร”
“กม็นัทำไมได  เราไมมวีาสนาไดทำอะไรอยางเคา”
“เหรอ วา นองปบุปบมาสองวนัแลวเนีย่ ไมไดทำใหปามคีวามสขุขึน้เลย

เหรอเนีย่ โห อตุสาหมา งัน้พรงุนีน้องปบุปบไมตองมาแลวหละ ปาอบเชยเคา
ไมมคีวามสขุนะ”

ปาเงียบ หันไปมองหนาปุบปบที่ยืนเฉย เรารับรูวาเหมือนนองจะรูสึก
เสียใจ

“ตกลงทีป่บุปบมาเนีย่ สขุหรอืทกุขมากกวากนั”
“สขุ ?”

นี่เปนการเรียนรูอยางหนึ่งที่จะจัดการกับคนไขอยางไมมีสอนในตำรา
คนไขทีเ่ปนคนแกเริม่มภีาวะพึง่พา การเรยีกรองจะตางจากเดก็
เดก็จะเรยีกรองแบบใสๆ ใชการรองให  เรยีกรองแบบไมมเีลหเหลีย่ม  ที่

พูดนี่ไมใชทุกคนจะเปนแบบนี้นะ
นองเจอเขาแบบนี ้ เขากไ็มรจูะพดูยงัไง
เอ..รวึาเราเริม่จะเปนนางฟาผา  ดจูติอยกูไ็มไดโกรธ ไมไดรำคาญแตคดิ

วารูทันแก
การดแูลทางจติใจคนไข ทีเ่ราตองทำงานอืน่ไปดวยไมไดนัง่อยขูางเตยีง

ไดตลอด กบัภาระงานทีห่นกั อากาศทีร่อน คนไขและญาตกิเ็ยอะ สิง่แวดลอม
ทีว่นุวายทัง้เสยีง ทัง้คน ผสัสะตางๆทีม่าสมัผสั เราเองตองใชความอดทนสงู
มากทีเดียว

ดจูติตวัเองใหไดบอยๆ ถาเหนือ่ย ถาหงดุหงดิจะไมเขามาหาคนไข
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จะปดหนากากอนามยัแลวกท็ำงานไปเงยีบๆ  คอืใครดหูนากไ็มตองรวูา
อยูอารมณไหน

ก็ดีเหมือนกัน ปองกันเชื้อโรคและปองกันการฟองรองวาพยาบาล
หนางอ ไมยิม้แยมแจมใส

และพยายามบอกแกตลอดวาถึงมีนองๆ มา  แตถาเขากลับ ก็ตองอยู
คนเดียวใหได

นองๆ กต็องไปเรยีน เรากต็องทำงาน อยดูวยกนัตลอดไมได
เพราะฉะนั้นจะบอกแกตลอดวาไมตองหวัง
เพราะถาไมไดอยางทีห่วงั ไมมใีครมาหา กจ็ะเปนทกุข
เราไมรวูาทำถกูรปึาว
แตก็คิดวามันดีที่สุดแลว กับจริตทั้งของพยาบาลและผูปวยที่อยูในสิ่ง

แวดลอมแบบนี้

เวรดกึวนัที ่1 เมษายน 2553
รสูกึสงัขารตวัเองไมคอยปกตเิทาไหร คงไมคอยไดพกัผอนมาหลายวนั

แลว
แตก็ยังตองทำงานอยูกับเชื้อโรคตามปกติ
ขึน้เวรเทีย่งคนื คนืนีไ้มคอยไดคยุกบัแกเทาไหร เพราะทำงานทัง้คนื
ตอนเชาไปอาบน้ำใหบนเตยีง ทาแปง หวผีม แปรงเหงอืก เพราะแกไม

มีฟน
วนันีแ้กดอูารมณด ีอาบไป คยุกนัไป หวัเราะกนัสองคน
“เมือ่คนืไดนอนสมาธริปึาว ปา”
“นอน”
“แลวเปนไง”
“พทุโธ ๆๆๆๆ พทุโธ ปดโธ”
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แลวแกก็หัวเราะเบาๆ ตั้งใจจะหยอกเราเลน วันนี้อยูๆ ก็รองเพลง 30
ยงัแจว ใหเราฟงซะงัน้

กอนออกเวร กอ็าบน้ำใหปาอบเชยตามปกติ
อาบน้ำ เปลีย่นผาเสรจ็ ปายืน่มอืมาจบัทีแ่ขนเรา
“โถ แมคณุ ตวัเยน็เชยีว”
“กเ็หงือ่ออกนี ่อาบน้ำใหปาอะ ปาอาบน้ำ หนอูาบเหงือ่”
“มอืเบาเนาะ อาบแลวชืน่ใจ”
“เหรอ เอะ กม็คีนมาอาบใหทกุวนันี ่อยามาปากหวานกะหนเูลย”
“จิ๊งงงง”
วนันีแ้กพดูไป ยิม้ไปตลอดเวลา
“เมื่อวานเย็นหนูกลับบานไปกินขาวเย็นกับครอบครัว แมหนูเคาฝาก

มะมวงสุกมาใหปาดวย”
“กนิไดเหรอ เปนเบาหวาน”
“แหม ไดขาววาคนแกเคาชอบกนั กเ็ลยเอามา  เอาไมชอบหรอกเหรอ

งั้นหนูกินเองก็ได”
หยอกแกเลน ปาแกอมยิม้ นัง่มองหนาตอนทีเ่ราหวผีมใหแก
“กนิๆ ไปเหอะ ชิน้เดยีวมนัไมเปนไรหรอก  มนัจะเปนกเ็พราะปากนิ

ไดแตน้ำขาวตมมือ้ละ 5 ชอนนีแ่หละ ถาเปนไรไป เดีย๋วชวยเอง”
นึกยิ้มในคำพูดแกหลายคำ แกเปนคนฉลาดพูด ถาไมรวมเรื่องโรคที่

ทำใหแกตองเบลอๆ ไปบาง
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บนัทกึฝกใจ ตอนที ่6
ปลอยนก

วนัที ่3 เมษายน 2553
เมือ่วานนี ้ เวรเชา นองปบุปบมาอยกูบัปาอบเชยชวงบาย
นัง่อานหนงัสอื ดแูล ปอนขาว ชวนพดูคยุอยกูนัขางเตยีงตลอด
จนเปนภาพทีค่นุตาของผปูวยและญาต ิบรเิวณทีป่าแกนอน
ไมไดบงัคบันองเคา แตนองอยากมาเอง
เมื่อวานคุยกันแลววาวันนี้นองปุบปบจะไมมา
แตบทสรปุอยตูรงที ่ในเมือ่เราทำกนัแลว ปาแกกร็อ และปบุปบมเีวลา

อกีแคไมกีว่นัในการทีจ่ะอยกูบัปาเพราะ นองปบุปบกจ็ะกลบับานที ่จ.อบุลฯ
กวาจะมาอีกทีก็ปลายเดือน

ไมมใีครบอกได แมแตคนเขยีน วาบนัทกึปาอบเชยนีจ้ะจบวนัไหน
เพราะอาการของปาแกก็เหมือนรอเวลาเทานั้น
การรักษาทางการแพทยก็ไดแคแบบประคับประคองตามอาการ
ทกุโรคทีแ่กเปน แทบจะเรยีกไดวาระยะสดุทายทัง้หมด
ชวงเวลาทีเ่หลอืของหญงิแกตวัเลก็ๆ คนหนึง่ทีล่ำบากกาย ใชแรงทำงาน

หนักหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวมาทั้งชีวิต



และในบั้นปลายของชีวิต ที่คนแกหลายคนอาจไดอยูบานสบายๆ มีลูก
หลานเอาใจ หาใหกนิ

แตปาแกกลบัไมเหลอืใคร ใชชวีติอยใูนโรงพยาบาล อยไูดดวยยาและการ
ลางไตทางหนาทอง

สงัขารตวัคนเดยีวทีเ่หลอือย ูกม็แีตเจบ็ปวย ใชกรรมไมมทีีส่ิน้สดุ
ทกุครัง้ทีแ่กทรมาน ไดแตบอกย้ำแกวา
“สงัขารไมใชของเรา เราอาศยัเขาแคชัว่คราว ใชกรรมใหหมดไปในชาติ

นีน้ะปา อยาตอกรรม”
นัน่เปนคำทีเ่ราพดูกบัปาบอยๆ จนปาแกกพ็ดูเองได

เมื่อวานหลังเลิกเวรเชา เรากับปุบปบไปเปดบัญชีเพื่อชวยเหลือผูปวย
ยากไรกนั ตามคำเรยีกรองของกลัยาณมติร โดยเริม่จาก “คณุดวงใจ” และผทูี่
ตดิตามอานใน www.chinawangso.net

แลวกพ็านองไปกนิขาว พดูคยุกนั กลวันองจะเครยีด

วันนี้ที่เราเวรดึก เลยนัดใหปุบปบมาแตเชา เพื่อซื้อนกที่ตลาดเชามา
ใหปา

เราอยเูวรดกึ ต ี5 กเ็ริม่กจิวตัร อาบน้ำ เปลีย่นเสือ้ผา จดัการเสือ้ผา หนา
ผมใหปาและคนไขคนอืน่ๆ ดวย

วันนี้เปนเชาแรก ที่เราเปดซีดีธรรมะ หลังจากที่หลายวันกอนเปดแลว
ทำใหเกิดบันทึกนี้

ปาแกดหูนาตาเครยีดๆ แตเราไมถามวาฟงไดมัย๊
“ปาเปนไร วนันีส้ขุหรอืทกุข”
“สขุ”
“จริงหรือ”
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“จริง”
“แตหนาไมเขากันกะที่พูดเลยนะ”
ปาแกไมตอบ ชอบมองหนา มองตานิง่ๆ และมองอยนูาน ดวยดวงตา

สเีหลอืงขนุ ไมสดใส แววตาเศรา บนใบหนามรีิว้รอยหยาบกราน เปนเชนนี้
มาตลอด

“เอา มองๆ นีถ่าหนเูปนปลากดักท็องไปหลายครอกแลวเนีย่”
แกก็ยิ้มๆ
“โอเอย…”
แกพูดแคนั้น แลวก็ยิ้มพรางยื่นมือมาจับมือเรานวดให  เหมือนที่เรา

ทำใหแก
แคนีก้ส็ือ่กนัได  ไมตองพดูอะไรมาก

นองปุบปบมาตั้งแต 6 โมงเชา ซึ่งเปนเวลาที่วัยรุนทั่วไปเขาไมตื่นกัน
เพราะนอนดึก

เราใหเงนิไปเมือ่วาน ใหนองแวะซือ้นกทีต่ลาดตามทีเ่คยสญัญาไวกบัปา
มา 1 กรง มนีก 9 ตวั

นั่งรอจนน้ำยาที่ปลอยเขาทางหนาทองเพื่อลางไตปาอบเชยหมดถุง
เราสองคนชวยกนัพยงุปาแกไปนัง่รมิระเบยีงชัน้ 3 ลมเยน็ๆ อากาศดีๆ

พระอาทิตยเพิ่งเริ่มขึ้น
เราชวยกันซอมคำอธิษฐานกอนปลอยนกใหปาอบเชยกัน
ก็ใหแกนั่งพักไปในตัวและใหจิตใจผอนคลายเปนกุศล
“ไหน...จะพูดวาไงกอนปลอยนกอะ”
“ขอใหหมดทกุข  หมดโศก โชคด ีขอใหหายเจบ็ไข ขอให....ฯลฯ”
ปาพดูชาๆ เพราะกำลงัใชความคดิ
เราเอากรงนกใหถือ แกมองนกตัวนอยๆ ที่แขงกันรอง แยงกันหาทาง

32



ออกจากกรง แลวยิม้ดวยความดใีจ
“เอา อธษิฐานเลย”
แกกพ็ดูเหมอืนเมือ่สกัคร ู เรากเ็สรมิให
“ขออุทิศสวนบุญกุศลนี้ใหกับเจากรรมนายเวรของขาพเจา ให

อโหสิกรรมใหขาพเจาดวย”
พดูจบ แกดงึสลกัไมออก นกตวันอยบนิออกจากกรงอยางรวดเรว็ แลว

บินหายไปจนลับตา

ปาแกมองตามนกที่บินออกไป แลวยิ้มตามสงนกทุกตัวจนหมดกรง
 จงึยกมอืสาธุ

สหีนาบงบอกถงึความสขุจากการไดปลอยชวีติ ไดจติทีเ่ปนกศุล
“ขาวมาพอดเีลยปาอบเชย ดมีัย๊วนันีไ้ดกนิขาวนอกบาน”
หยอกแกเลน
“แกกย็งัยิม้คางตอจากเมือ่กี ๊นองปบุปบปอนขาวแก วนันีก้นิไดเยอะขึน้

แลวกป็ลอยใหเปนหนาทีข่องนองปบุปบทีพ่ดูคยุ เลนออกกำลงักายแขนขากนั
สองคนที่ริมระเบียงอยูพักใหญ

แลวเอากลับเขามาดมออกซิเจนตอที่เตียง…

หลายชวีติไดรบัการปลดปลอยสอูสิระภาพ แตอกีหนึง่ชวีติถกูกงัขงัไว
ในสังขารที่กำลังเสื่อมโทรมนี้ อีกไมนานนัก ก็คงไดรับการปลดปลอยสู
ธรรมชาติเชนกัน
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บนัทกึฝกใจ ตอนที ่7
สิ้นหวัง

วนัที ่7 เมษายน 2553
มาขึน้เวรดกึ ตอนเทีย่งคนื เดนิไปทีเ่ตยีงเหมอืนทกุครัง้
ปาแกนอนหนัหลงั เอามอืไปจบัตวัแกเบาๆ แกรบีหนัมา แสดงวายงัไม

หลับ
ยืน่มอืสัน่ๆ มาจบัมอืเรา
“โถ แมคณุ มาแลวเหรอ”
“จา”
ยิ้มใหแก ทาทาง สีหนาแววตาแกบงบอกถึงความดีใจที่ไดเห็นหนา

นอนมองตานิง่ๆ เหมอืนเดมิ
“เปนไงไมเจอกนั 1 วนั สขุหรอืทกุขอยตูอนนี”้
“ทุกข”
“ทุกขเรื่องอะไร”
“ไมมคีนคยุดวย หายไปหมดเลย”  หนาตาแกทกุขจรงิๆ
“เอา กบ็อกแลวนะ วาไมอยไูปทำบญุทอดผาปาทีว่ดัวงัหนิ 1 วนั ทำบญุ

เผื่อปาดวยนา”
แกยิม้ มองหนาอยนูานกช็วนแกพดูคยุ
วันสองวันมานี้อากาศรอนมาก แกนอนเหงื่อทวมตัว เอาพัดลมมาให

ญาตเิตยีงอืน่เคาเหน็เปนของโรงพยาบาล เขากเ็อาหนัไปทางเขา
เพราะปาแกไมพดูอะไร กเ็ลยตองนอนรอนอยคูนเดยีว



เอาเจลเย็น หอผาใหแกถือไวประคบตามตัว แกรับไปมือสั่นงันงก
ประคบหนาตา นอนกอดเจลเยน็อนัเทาฝามอื

คดิในใจวาจะไปซือ้พดัลมใหแกตวัหนึง่ แตยงัไมมเีวลา

ตอนเชา อาบน้ำใหแกเหมอืนเคย กเ็พิง่สงัเกตวาแกดซูดีๆ ดอูอนเพลยี
มากกวาปกต ิไมคยุเลน ไมมรีอยยิม้เหมอืนเดมิ

เอาแตนอน ไมอยากลกุนัง่เหมอืนกอนแลว แกทองเสยี ไมรใูครเอาอะไร
ใหกนิบาง  คงมคีนมาเยีย่มแก

บางทกีม็เีงนิใหไว รอยถงึสองรอย ถามวาใครให กบ็อกวาไมรจูกั เลย
สงเวรพยาบาลในวอรดไวใหดแูลเรือ่งเงนิแกดวย ถาเหน็กเ็กบ็มาไวในลิน้ชกั
ทีเ่คานเตอรพยาบาล และบอกวาโอใหเกบ็

เพราะแกกไ็มไวใจใคร แตเงนิกห็ายเรือ่ยๆ จนหมดตวั ถาเอาไวทีป่าแก

“ปาอบเชย  มคีนใจดเีคาใหตงัคปาอะ แตฝากไวทีห่น ูปาอยากกนิอะไร”
ทำทาคดินาน “อยากกนิน้ำหวาน”
อากาศรอน เราเองยงัเดนิเทยีวเปดตเูยน็กนิน้ำเยน็ทัง้วนั หาซือ้นนูนีก่นิ

แกรอน แกคงอยากกนิบาง เพราะหยบิกนิเองกไ็มได ถาไมมคีนเดนิมาถาม
“อืม ได เดี๋ยวหนูซื้อมาให แตกินมากไมไดนะ เดี๋ยวเบาหวานขึ้น

แลวอยากไดอะไรอีก”
“อยากไดหมอน อนันีม้นัแขง็”
หมอนโรงพยาบาลเปนหมอนพลาสติกแข็ง ยัดดวยกาบมะพราวเพื่อ

การใชงานที่คงทนและไมเปอน
“อมื อะไรอกี”
“ไมเอาแลว”
ลงเวรดกึ นอนพัก  2 ชัว่โมง ตืน่ขึน้มาจงึไปโลตสั ซือ้ของใหแก ทัง้
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หมอน เสือ้คอกระเชาใหแกใสจะไดไมรอน
ผาเชด็ตวั สบ ูแปง นม และกน็้ำหวาน มาถงึโรงพยาบาลโทรใหนองมา

ขนของทีร่ถ
ก็ลืมบอกนองและนองก็หวังดีเอาน้ำหวานใหแกกินไปครึ่งขวด จน

น้ำตาลในเลือดสูง
เลยเก็บไวกอน ใหแพทยรักษาตอเรื่องเบาหวาน แตน้ำตาลในเลือดมา

ต่ำตอนกลางคืนอีก
เพราะแกไมกนิอะไรอกีเลย กเ็ลยตองใหน้ำเกลอื
วนันีแ้กดแูยลงอยางเหน็ไดชดั นีข่นาดเหน็กนัทกุวนั ยงัรสูกึได

วนันีว้นัที ่8 เมษายน 2553
 ขึน้เวรเชา อากาศรอนทัง้วนั เดนิไปคยุกะปา ถามคำตอบคำ บางทกีต็อบ

ไมรเูรือ่ง นอนพลกิไปมา
“ปา เปนไง”
“รอนไปทั้งตัว”
“แลวเปนไงอีก”
“ปวดทอง”
แกไมรบัรแูลวถาเราพดูประโยคยาวๆ แมพยายามจะพดูคยุกะแกๆ กห็นั

หลังหนี
แตก็ยังจำเราไดอยู ก็ไดแตบรรเทาอาการทางกาย เช็ดตัว ทาแปงเย็น

ประคบเจลเยน็ ไดพกัเดยีว กย็งัทรุนทรุายอยดู ีดแูกทรมาน
กนิขาวไมไดเลย อาเจยีนออกหมด ขอจำกดัการกนิแกมมีาก อยากใหกนิ

น้ำหวาน จะไดมพีลงังานบาง น้ำตาลในเลอืดแกกจ็ะสงูอกี
วันนี้เตรียมของใหปาแกถวายสังฆทานกับพระอาจารย แตชวงเย็นได

เวลาพระอาจารยมา ปาแกทั้งอาเจียนและถายออกมาเปนสีดำ แพทยตรวจ
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อาการอกีครัง้
เลยนมินตพระอาจารยใหมาเยีย่มแกหลงัจากเสรจ็จากการบรรยายธรรม

และนำภาวนา ทีช่มรมจรยิธรรม
สองทมุกวา พระอาจารยรวมทัง้พระอกีสองรปู มาเยีย่มปาแกทีเ่ตยีง
ปาแกนอนซมึๆ เบลอๆ บางทพีระอาจารยถามแกกต็อบไมรเูรือ่ง
พระอาจารยถามวา
“กลัวตายมั๊ย”
“กลัว”
“ยงักลวัอยเูหรอ ถาใหอยอูยางนีอ้กี 20 ป อยทูรมานแบบนีย้งัเอามัย๊”
“เอา”
ไมมใีครทีไ่มกลวัตายเลย ถาไมฝกจติใหดเีสยีกอน
“ยังจะหวงอะไรกับรางกายนี้อีกเลา ที่ผานมายังทุกขไมพออีกหรือ

กระดกูของเราทีเ่กดิตายมาไมรกูีภ่พกีช่าต ิกองสงูเทาภเูขาแลว ถาไมอยากทกุข
กอ็ยาไปยดึรางกายไว ปลอยใหเสือ่มไปตามสภาพ รกัษาใจไวใหด ีตอนนีอ้ยู
กับอะไร”

“อยูกับพุทโธ”
“พุทโธอยูที่ไหน”
“อยูที่ใจ”
ฯลฯ

พระอาจารยชวนพดูคยุอยนูาน แตสมัผสัไดวาพระอาจารยตองรบัรถูงึ
ความฟุงของปา

เพราะชวงนีเ้กอืบทกุครัง้ทีเ่ราเขาไปคยุกบัปานานๆ เราจะเวยีนหวั
พระอาจารยบอกวา ใจปาแกไมอยกูบัตวัแลว ฟงุไปหมด
ใหปาแกถวายของทีเ่ตรยีมไวให พนมมอืรบัพร ยงัไมทนัจบกเ็อามอืลง
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 นอนพลกิไปพลกิมาเหมอืนเดมิ
หนัหลงัใหพระอาจารยซะอกี มองแกแลวกไ็มรวูาวนันีจ้ะเปนการถวาย

ของใหพระอาจารยเปนครั้งสุดทายรึปาว

เมือ่กลางวนั ปรกึษาพีแ่ตง พีต่ ุซึง่เปนพีท่มี end of life วา หนไูมรจูะทำ
ยังไงกะปาแกแลว

พี่ๆ  เคาบอกวาถงึเวลาทีเ่ราตองวางอเุบกขาแลว
ก็ดูจิตตัวเอง ที่บันทึกแรกกลัวเรื่องการเกาะเกี่ยวที่จะเปนตนเหตุ

แหงทุกข
กย็อมรบัวาทกุขนะ ดแูลกนัแลวไมทกุขเลยคงเปนไปไมได
ทกุขทีเ่ราสมัผสัไดถงึกรรมหนกัของปาแก  ถาไมใชชาตนิีก้ค็งเปนอดตี

ชาตมิัง๊
มนัคงหนกัหนาสาหสัอยพูอควร ทีส่งัขารแกตองมาทรมานอยางนี้
แมจะโชคดี มีทั้งพระและฆราวาส พยายามชวยกันสอน ชวยกัน

โนมนาวใหมาทางธรรม
ดวยหวังวาจะทันเวลาที่จะใหแกไดพนทุกขบางสักเล็กนอยก็ยังดีที่มี

ธรรมเปนที่ยึดเหนี่ยว
พอใกลวาระสดุทาย เรยีกไดวาเกอืบจะไมสงผลอะไรกบัปาแกเลย
กค็งตองถงึเวลาดจูติตวัเอง เพือ่วางอเุบกขาใหไดจรงิๆ
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บนัทกึฝกใจ ตอนที ่8
อนิจจัง

วนัที ่9 เมษายน  2553
ลงเวรดกึ เพิง่จะไดมโีอกาสนอนเตม็ๆ วนัซะท ีโดยไมตองตอเวรบาย
ตอนเยน็วาง เลยไปซือ้พดัลมตัง้โตะตวัใหญใหปาอบเชย
โทรถามอาการจากเพื่อนที่ขึ้นเวรบายแลว ปาแกยังเหมือนเดิม แต

เพือ่นบอกแกดโูทรมลงเยอะ  นอนซมึๆ อยเูหมอืนเดมิ ไมพดูไมกนิ
ใจคดิอยวูาจะขึน้ไปหาแกดมีัย๊ แตอยาเลย พรงุนีก้ต็องอยดูวยกนัทัง้วนั
เลยโทรใหนองลงมาเอาพดัลมทีร่ถ ไปเปดใหแกขางเตยีง และบอกไว

วาถาปาแกเปนไร กโ็ทรมาไดตลอด จะขึน้ไปดู
เพราะหอเราอยูหางจากตึกที่ทำงาน เดินแคไมกี่กาว ไมเกิน 5 นาทีก็

ถึงแลว
และคงตองหาเวลาพกัผอนของเราบาง เหมอืนคนใจดำเนอะ
นีค่อื “อเุบกขา” หรอื “ใจดำ” กนันะ มนัใกลกนันดิเดยีว
เหมอืนคำวา “แคร”ู กบั “เฉยชา”
แต  “สตัวโลกยอมเปนไปตามกรรม อะไรจะเกดิกต็องเกดิ”  อยูๆ  คำนี้

ก็ผุดขึ้นมาเอง

วนัที ่10 เมษายน
วนันีอ้ยเูวรเชา-บาย ขึน้เวรตัง้แต  8 โมงเชา ถงึเทีย่งคนืครึง่
คนไขเยอะมาก บางคนยังไมมีเตียง นอนบนรถเข็น แทรกมาถึงหนา

เคานเตอรพยาบาล



ชวงนีใ้กลเทศกาลสงกรานต ญาตกิเ็ยอะมาก บางเตยีงยนืลอมกนัจนไม
เห็นคนไข

เปนอะไรที่ทรมานนาดู อากาศรอนไมมีแอร คนก็เยอะ ทำงานทั้งวัน
จนถึงเที่ยงคืน

มาเซน็ชือ่ทำงานแตเชา แลวเดนิไปทีเ่ตยีงปาอบเชยเหมอืนเคย จบัแขน
เขยาๆ เบาๆ ปาหนัมายิม้

“อยากกนิน้ำ” แกทกัคำแรก
“จำไดปะเนีย่ ใคร”
เอาน้ำใหแกกนิ และทีถ่ามเพราะเหน็แกแยมาสองวนัแลว ไมพดูคยุ ไม

กนิอะไรเลย  เหมอืนจะไปอกีภพหนึง่ในวนัสองวนันีแ้ลวแนๆ
“จำได ...โอ”
“เปนไงมัง่ ไมเจอกนั 1 วนั”
“จะไปแลวนะ ไมอยแูลว”
“ไปไหน”
เรารคูำตอบอยแูลว แตกถ็ามไปอยางงัน้
“ตาย”
“จะตาย...พรอมแลวเหรอ” ถามยิม้ๆ
“ออื ..อยกูท็รมาน”
“อาว เมือ่วนักอนพระอาจารยมาถาม บอกยงัไมอยากตาย”
“อยากตายแลว ไมอยากอย”ู
“ยังหวงอะไรอีกมั้ย”
เงยีบ คดิอยพูกันงึกอนตอบวา “ม”ี
“หวงอะไรอะ”
“หวงโอ ...โอยงัอย”ู
ไดยนิคำนีจ้ติวบูไปนดินงึ เพราะไมคดิวาแกจะตอบแบบนี้
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“เอา มาหวงหนทูำไมอะ ไมตองหวง เดีย๋วกต็ามกนัไปตดิๆนะแหละ ได
ตายทุกคน ยังไมรูเลย ใครจะไปกอนกัน ดูดิ เมื่อกี๊ก็ตายไปละ เพื่อนรุนปา
อบเชย มานอนทหีลงัตายกอนไปเปนสบิๆ คนแลว รปูะ”

คนไขบางคนมานอนโรงพยาบาล ไดลงเตยีงไมถงึสบินาทกีต็าย
ตัง้แตปาแกมาอยเูนีย่ ตายไปเกอืบ 20 ศพแลวมัง๊
ตอนแกอาการหนกัๆ นอนอยลูอ็คทีเ่ปนคนไขหนกั
เตยีงอืน่กป็มหวัใจ แลวกต็ายขางๆ กนัใหแกเหน็อยบูอยๆ
กำลงัคยุกนัอย ูมเีจาหนาทีค่นอืน่มาวดัความดนัโลหติใหปาแลวชวนแกคยุ
“ปาสวยนะเนี่ย”
“สวยก็เอาไปไมไดแลว”
เรายิม้ในคำพดูของปา รเูรือ่ง มสีตเิปนบางเวลา บางทกีซ็มึๆ ตอบไปงัน้
แตวันนี้ดูดีขึ้นผิดหูผิดตาไปจากวันที่พระอาจารยมาเยี่ยม
“เปนไงมั่งเมื่อคืนไดพัดลมใหมนอนหลับสบายมั๊ย”
“ใครซือ้มา”
“เงนิของคนทีเ่ขารเูรือ่งปาไง  ทีห่นเูคยบอกอะ”
“เคาสงเงินมาให แลวหนูเอาเงินเขาไปซื้อมาใหปาอะ ดีมั๊ย เห็นนอน

รอนมาหลายคืนแลว”
“ด.ี..เยน็ ชืน่นนนนใจ”
“5555 ดทูำเสยีงเขาอะ”
ระหวางวนัชวงเชาทำงานทัง้วนั เลยไมไดคยุกะแกอกี จนเทีย่งไดเวลา

กินขาว
วนันีฝ้ากนองซือ้กวยเตีย๋วหมสูบั แลวปอนแกเอง กลบักนิไดเยอะ เกอืบ

ครึง่ถงุ
“อรอยมั๊ย”
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“อรอยมากๆ”
พูดยิ้มๆ สายตาที่มองเราทุกครั้ง แมไมไดเจอหนากันแตมันติดตาเรา

ตลอด
ปาแกตาคม กลมโต สกัคิว้สวย เปนสาวๆ คงสวยนาดู
ยนืปอนกวยเตีย๋วอย ูญาตคินไขขางเตยีงบอกวาปาเคาคยุกะหมอดเีนาะ

ไมเหน็คยุกะใครเลย เมือ่วานนี ้มคีนมาเยีย่ม 3 คน กไ็ลเขากลบั นอนหนัหลงั
ใหเขา เจาหนาทีค่นไหนมาปอนขาว กก็นิไดไมกีค่ำ อวกหมด

“จรงิปะนะ ทีเ่คาพดูนะ”
เรากมไปถามปา แตแกไมตอบ มองหนายิม้ๆ
แตแกคงกินไมคอยไดจริงๆ ลองนึกภาพน้ำยาลางไตที่แชอยูในทอง

2,000 ซซี ีผานสายทีเ่จาะไวทางหนาทอง ปาแกกต็วัเลก็ๆ ผอมๆ
แลวพยาบาลตองเปลี่ยนน้ำยาเขา-ออกให ทุก 6 ชั่วโมงทั้งวันทั้งคืน

ตลอดชีวิต
ยังไมรวมมะเร็งลำไส ที่ไมรูวาตอนนี้มันใหญขนาดไหน กดเบียด

กระเพาะอาหาร พืน้ทีก่ระเพาะเหลอืนอย ทำใหกนิไดนอย กนิแลวกอ็าเจยีน
ออก คงทรมานนาดู

แลวอาหารที่ตองกินสำหรับโรคที่เปนอยูก็จืดชืดไมนากินเอาซะเลย

ตอนเย็นงานยุงเลยไมไดปอนขาวมื้อเย็นเอง ใหนองปอนแตแอบดูอยู
กอ็าเจยีนออกมาจรงิๆ แลวกก็นิไมกีค่ำ จนนองๆ บอก

“สงสยัปาไมอยากเหน็หนาหนมูัง๊  เหน็แลวอวกเลยพี”่  นองเลาขำๆ
เดนิฉดียาคนไขตามเตยีง เลยแวะคยุดวย แกหลบัอย ูแตเราปลกุใหแก

ตืน่ เพราะไมอยากใหนอนมากไป  แกหนัมามอง เอือ้มมอืมาจบั
“โถ ..แมคณุ ยงัไมทิง้กนั”
“ก็ยังอยูเวรอยูเลยเนี่ย ยังไมไดไปไหนเลยตั้งแตเชา เดินทั้งวันเหนื่อย
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นะเนีย่ แลวปาอะ นอนเฉยๆ เหนือ่ยปะ ลงมาเดนิมา หนจูะนอนมัง่”
พดูแหยใหแกยิม้  เพราะเกอืบสามวนัแลวแกไมยิม้กะเราเลย
“รอนมั๊ย”
“อือ”

เอาเจลเยน็มาวางบนหนาอกให จบัเชด็ตวัทาแปงเยน็ ใสเสือ้คอกระเชา
สสีด มดัผมใหใหม

“ออื คอยดไูดหนอย นอนทัง้วนัเลยนะ”
“กไ็มรจูะลกุมาทำไม”
บางทแีกกต็อบกวนๆ อยางนี ้ เรากย็ิม้ หรอืไมกข็ำในคำพดูแกไดทกุที
“เมือ่เยน็กนิแลวอวกเหรอ หวิปะ”
“ไมหิว”
“อาว ไมหวิจรงิงะ กนิน้ำหวานมัย๊ เคามนีะ”
“กิน”
แกตอบยิม้ๆ สายตามคีวามหวงั เอาน้ำเกก็ฮวยใสน้ำแขง็ใหแกกนิ

วนันีห้มอไมสัง่เจาะน้ำตาลในเลอืดแลว  แอบใหแกกนิแคครึง่แกว แก
กนิหมดอยางรวดเรว็ หนาตาสดชืน่ทนัท ี เลยคยุกบัแกตอ

“วนันีด้ขีึน้แลวเหรอ แลววนันีน้อนคดิอะไรอย”ู
“คิดเมื่อไหรจะตายซะที”
“ออื..นัน่ส ิ เมือ่ไหรอะ”
“นั่นสิ”
“ทำสมาธมิัง่ปาว อยากตายตองรบีทำสมาธนิะ จะไดไปเกดิดดี”ี
“ชางมนั จะเกดิเปนอะไรกช็างมนั”
“อาว ไมกลวัเหรอ เกดิเปนเปรตนะ”
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เงียบบบบ
“พระอาจารย หนู และก็นองปุบปบมาสอนปาใหมีสติ มีสมาธิเนี่ย

กเ็พราะอยากใหปาไปเกดิในทีด่ดีนีะ รมูัย๊”
“ไมร”ู
“เอา แลวจะรอูะไรมัง่เนีย่ “
“ไมรูอะไรเลย”
อยูๆ  แกกท็ำเสยีงเหมอืนลอเลยีนเราซะงัน้ ปาแกหวัเราะเบาๆ
“อะ ไมคยุแลวงัน้นะ จะไปทำงานละ มาฟงเพลงเพราะๆ กนัดกีวา”

ชวงนี้สามทุมกวาแลว มีคนไขระยะสุดทายใกลตายที่ตองดูแลและให
การชวยเหลือในระยะสุดทายของชีวิต ซึ่งเทาที่พอจะทำไดในเวลาสั้น คือ
บอกทาง ไดแคนัน้

เราเลือก MP3 ที่เปนบทเพลงธรรมะ บทสวดที่มีทำนองไพเราะ ไม
นากลวั เอามาใสหใูหปาฟง  แกฟงนะ ไมหลบัดวย เดมิทใีหฟงมาหลายทแีลว
ไมฟง แตครัง้นีฟ้งอยนูาน ไมเอาออกดวย แมจะคยุกนัไมคอยรเูรือ่ง แตกย็งัมี
จิตใจที่จะฟงบทสวดบางก็ยังดี

ดแูกดขีึน้ คยุได กนิไดกด็แีลว
สงัขารแกเปนบทเรยีนของคำวา “อนจิจงั” ไดเปนอยางดี
เพราะอาการแกดสีลบัแย เปลีย่นแปลงอยตูลอดเปนมาหลายครัง้แลว
เหมอืนจะอยกูไ็มได ตายกไ็มลง เอาแนไมไดเลยสกัวนั
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บนัทกึฝกใจ ตอนที ่9
สงกรานต

วนัที ่12 เมษายน 2553
ชวงวนัสงกรานต ไมเคยไดหยุดงานสกัวนั วนันีเ้วรเชา โรงพยาบาลกไ็ม

ไดหยดุ  ญาตคินไขมาจากตางจงัหวดัมากมาย
เวรเชา มาเซน็ชือ่แลวพดูกบันองๆ เวรดกึวา
“ญาติผูใหญพี่เปนไงบาง”
นองๆ เคารกูนัหมดแลววาเราหมายถงึใคร

“พี ่ปาแกกนิขาวไดแค 3 คำเองนะ ไมรเูปนไร กนิไดแคนีท้กุมือ้ หนู
ปอนเมือ่ไหร อวก ใครปอนกอ็วก”

นองผูชวยเหลือคนไขรายงาน สวนใหญหนาที่ปอนขาวดูแลทั่วไป
จะเปนหนาทีข่องผชูวยเหลอืคนไข เพราะลำพงัแคการพยาบาลทีต่องทำหนาที่
ฉีดยา ใหน้ำเกลือ เจาะเลือด รับคำสั่งการรักษาจากแพทย พยาบาลก็ทำไม
ทันแลว

เดินไปทักทายปาที่เตียง
ปาแกนอนตะแคงมองญาติๆ  เตยีงอืน่ทีม่าเยีย่มกนัเตม็ไปหมด
ญาติคนไขที่มาจากตางจังหวัด มีขนม ของกิน ของฝากมาเยี่ยมกัน

มากมาย
ไมไดเจอกนันาน พดูคยุ ทกัทายยกมอืไหว โอบกอด ใหกำลงัใจคนไข

ซึ่งเปนญาติของตัวเอง



ยกเวน 3 เตียงทายวอรด ปาอบเชย อามา และปาสมลิ้ม ที่ไดแตนอน
มองเขา

ไมรวูา 3 คนนีค้ดิอะไรและคงคดิตางกนั แตทีแ่นๆ  ทัง้ 3 คน คงไมมี
ความสขุ

ทกัทายปาสมลิม้ ถามไถกนิขาวไดมัย๊ ปาแกไมมปีญหาเรือ่งกนิไมได มี
แตกนิไมพอ เพราะแกกนิเกงมาก แกพดูคยุไดไมชดั แตแกยิม้เกง คยุเกง

อามา มีคนเอาของกินของใชมาใหไมขาด รวมทั้งของกินใหพยาบาล
ดวย  แตกไ็มมใีครรบักลบั จนตอนนีต้ดิเชือ้โรคจากการนอนโรงพยาบาลนาน
ตองใหยาฆาเชื้ออีกหลายวัน

“ปาอบเชย เปนไงกนิไมไดอกีแลวอะ”
“กินได”
“3 คำเนีย่นะ กนิหรอืดมอะนะ ทำไมตองกนิไดแค 3 คำดวยอะ”
“จะอวก”
“วนัหลงัลองไมตองนบัชอนดสู ิกนิไปเรือ่ยๆ กนิไดแคนัน้ไมพอหรอก

อะ มาหนปูอน กนิเนสวตีานะ”

เราซื้อนมและอาหารเสริมหลายอยางมาไวใหในตูและบอกนองๆ ไว
เผื่อไมไดขึ้นเวร

เนสวีตา เปนธัญญพืชซองรสชาติอรอย ผสมน้ำรอนแคใหพองตัว
แลวเอานมจืดใสแทน

คดิเอาเองวากนินมดกีวาละลายน้ำเปลา เพราะตอนพอเปนมะเรง็ นอน
โรงพยาบาล หลงัผาตดัพอกนิไมคอยไดกใ็ชวธินีี ้ละลายดแีลวกไ็ด  1 แกวพอดี
ปอนปาแกเรือ่ยๆ และชวนคยุ

“ปาตองกนินะรมูัย๊ ไมตองรอวาจะตองเปนหนมูาปอน นีถ่าหนไูมอยู
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ทำไงอะ ไมตองไดกนิแลว”
ปาแกกนิตามทีเ่ราปอน พอถงึชอนที ่ 3 ทำทาจะอวกจรงิๆ
“มนัไมอวกหรอก กลนืเขาไป อยาอวกนะ”
น้ำเสยีงจรงิจงั กไ็มรจูะพดูวาอะไร เหมอืนจะด ุแตไมไดดนุะ ดจูติตัง้แต

คุยเรื่องนี้แลววาไมใชโทสะ
เพราะคิดไวอยูแลววาถาอวกจริงๆ ก็คงหยุดปอน แตคิดวาเรื่องอวกนี่

ปาแกตองมเีรือ่งจติมาเกีย่วของ ไมใชอาการของโรคเทานัน้
ปาแกกม็องเราแลวกก็ลนืลงไปแตโดยด ีปอนไปเรือ่ยๆ  คยุกบัแกวาอยา

ไปกงัวลวากนิมากกวา 3 คำ แลวจะอวก ไมตองไปนกึถงึ พยายามกลนือาหาร
เพื่อเลี้ยงรางกาย

ปรากฏวาหมดแกว ประมาณ 10 กวาชอนได ไมมอีาการอวกอกีเลย

“คนอืน่ปอนกต็องกนิอยางงีน้ะ กนิอยางทีบ่อก กนิไปเรือ่ยๆ จนอิม่ ไม
ใชจองรอวาอยากจะอวก แบบนีก้ต็องอวกทกุครัง้ ไมทรมานเหรอ”

“ก็มันไมอรอย”
“แลวปวยขนาดนี้ยังจะตองกินใหอรอยอีกเหรอ ไมสบายอะ กินอะไร

มนักไ็มอรอยหรอก แตกต็องกนิเขาไปเพือ่ใหตวัเองมพีลงังานตอสกูบัเชือ้โรค”

วันนี้ที่วอรดมีการรดน้ำดำหัว ขอพรจากหัวหนา ซึ่งทำเปนประจำทุก
ปอยูแลว

รดน้ำ ขอพรหัวหนาเสร็จแลว ก็เอาขันใหญใสรถเข็น เดินตามเตียง
คนไข ใหเจาหนาทีท่ีอ่ยเูวรเชา ไดรดน้ำทีม่อืคนไข บางเตยีงทีอ่าการด ีกล็กุนัง่
อวยพร ซึง่สวนใหญมแีตผสูงูอายุ

ก็ไดรับพรกันไป แลวแตคนไขสูงอายุจะนึกไดตอนนั้น จนมาถึงเตียง
ปาอบเชย
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“ปาอบเชย ขอใหหายเรว็ๆ นะจะ”
พยาบาลคนอืน่ๆ อวยพรใหปา ซึง่วนันีใ้สเสือ้คอกระเชาสสีด ทีเ่ราซือ้

ไวให พรอมกบัเอาน้ำอบและแปงหอมทาแกมให
“โชคดีๆ  อายมุัน่ขวญัยนืนะแมคณุ”
พดูไปกย็ิม้นอยๆ ตามสไตลปาแก อวยพรใหไปหลายคน เราตามถายรปู

ให ยงัไมไดขอพรหรอือวยพรใหเลย

คนไขสงูอายหุลายเตยีงยกมอืไหวเรากอน เมือ่เราเอาน้ำไปรดทีม่อืและ
อวยพรใหหายเร็วๆ

มนัแสดงถงึอะไรหลายๆ อยาง แตเปนความรสูกึดทีีห่าคำอธบิายไมได
คนทีไ่มไดทำงานตรงนีแ้ละไมไดทำแบบนี ้ไมมทีางรสูกึได
หลายคนยิม้แยมแจมใสขึน้มาทนัท ีรวมทัง้ญาติๆ ทีเ่ฝาอยขูางเตยีง
บางคนไมรสูกึตวั อาการหนกั เรากจ็ะรดทีม่อื และอวยพรขางๆ ห ูให

เขาอาการดีขึ้น
เปนเทศกาลที่มีความสุขทั้งพยาบาลและคนไข กลิ่นน้ำอบและรอยยิ้ม

อบอวลไปทั้งวอรด

49



บนัทกึฝกใจ ตอนที ่10
โทสะ

14  เมษายน  2553 กอนลงเวรดกึ
หลงัจากอาบน้ำคนไขเตยีงอืน่ เริม่จากคนไขอาการหนกั จนมาถงึลอ็ค

ที่ปาอบเชยนอน
เจาหนาทีท่กุคน เหนือ่ยมากแลว ไมไดนอนทัง้คนื เดนิทัง้คนืในบางเวร

รางกายมันออนเพลีย
แตพอปลายเวรตอนประมาณตหีาของทกุเวรดกึ เชือ่วาทกุคนลาแลว
งานหนักที่สุดในเวร คือ อาบน้ำ ยกคนไข พลิกไปมา ถูสบู ทาแปง

จบัใสเสือ้ ผาเปลีย่นผาทัง้หมด
ใครไมเคยทำก็คงไมรูวามันเหนื่อยแคไหน กวาจะเสร็จแตละคน และ

แตละเวร
ไมใชอาบใหคนไขคนเดยีว อาบทัง้หมดอยางนอย 5 คน ทีเ่จาหนาทีใ่น

เวรตองรับผิดชอบ

“ปาอบเชย ลกุอาบน้ำอะ นีเ่ชด็ตวัเองรอไปกอนนะ เดีย๋วมาทำตอให”
จบัแกลกุนัง่ เอาอปุกรณมาให กะละมงัน้ำ ผาเชด็ตวั สบู



“เอาปา อาบเขาส ิอาบน้ำๆ”
บอกที ก็ขยับที เราก็จะรีบใหมันเสร็จ เพราะมีงานอื่น เชน ฉีดยา

เจาะเลอืด งานเอกสารรออยู
“ปา ชวยเหลอืตวัเองมัง่ส ิแขนขากม็แีรงนะ ไมไดเปนอมัพาตซะหนอย”

เรารดู ี เพราะกำลงักลามเนือ้แกยงัด ี เวลาลกุดงึมอืนดิเดยีวกน็ัง่ได
แตแกไมยอมลกุ ถาแอบด ูบางครัง้กล็กุเองไดนะ
“ถาปาไมทำเองบางเนีย่ กลามเนือ้มนักจ็ะฝอลบีไปเองไดนะ ออกกำลงั

ส ิอาบน้ำเนีย่กถ็อืวาไดออกกำลงัแลว”
เปนแบบนี้ทุกครั้ง ทุกเชา ที่เราตองพูดไป ทำไปจนบางทีออนใจกับ

ความดื้อของแก
เปนมาเกือบสองอาทิตยที่เราอาบน้ำให แตปาแกไมคอยพูดคุย นั่งเฉย

เหมอลอย
แตมาวนันี ้มคีำพดูเพิม่เตมิจากเดมิคอื
“เงนิ อยไูหน”
“เงินปานะเหรอ ก็อยูที่หนูสิ 1,300 นะ ไมหายไปไหนสักบาท ทำไม

เหรอ”
เราเกบ็เงนิของปาไวให  ใสลิน้ชกั เขยีนไวเปนหลกัฐานอยทูีเ่คานเตอร

พยาบาลและบอกเจาหนาทีไ่ว วาถาเจอเงนิทีต่วัปาใหเกบ็มาไวรวมกนัทีน่ี่
“จะเอามาซื้ออะไรหนอย”
“ซือ้ไรอะ”
ทำทาคดิพกัหนึง่ เหมอืนไมไดคดิไวแตแรก
“.....นม”
“หา ก็เนี่ย เต็มตูเลยที่หนูซื้อมาอะ จะซื้อทำไมอีก แลวจะซื้อเองได

ยังไง”
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“ปาว กเ็อามาไว ที ่อ. เกบ็ไป 200 นะ”
“โห...ปา... หนบูอกครัง้ที ่5 แลวมัง๊ เรือ่งนีอ้ะ”

อ. คือเจาหนาที่ ที่เก็บเงินปาไป 200 บาท ดวยความหวังดี เห็นอยูใต
หมอน ไมรูใครใหไว ความซื่อสัตยจะเก็บเงินปาให  ก็บอกชื่อตัวเองใหปารู
ไวดวย แตปาแกจำไดแมน

และกจ็ำแตวา อ. เอาไป ทัง้ทีเ่ราบอกหลายรอบแลววา อ. เอามาใหเรา
เก็บแลว

แตปาแกก็ยังฝงใจที่จะทวงและบอกคนนูนคนนี้อีกดวย วา อ. เอาเงิน
แกไป

“หนขูอรองแลว ใชมัย๊วาใหลมืเรือ่งนีซ้ะ อ. เขาเสยีหายนะ เขาใหหนู
แลว รปึาจะเกบ็เอาไวกบัตวั ใหตดิไปกบัผาสงซกัละ หายหมดเลย.. เอามัย๊ หนู
ชักขี้เกียจรับผิดชอบแลว”

โทสะเกิดแนนอน แตมือก็ยังทำงาน อาบน้ำ เช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผาให
เหมือนเดิม

แตทีไ่มเหมอืนเดมิคอื จติ ทีม่นัเริม่พลงุพลานมากกวาทกุวนัแลว
“งัน้กไ็มเอา” ปาตอบเสยีงออย
“ปา นีแ่สดงวาปาคดิตลอดเลยใชมัย๊เงนิ 200 เนีย่ถาเอามาใหคนืจะดขีึน้

มัย๊ยดึตดิอะไรนกัหนา เมือ่ไหรจะปลอยวางไดสกัท”ี
ปาแกมองหนาเรา
“โอย...จะลม”
ปาทำทา เอนตวัลงนอน
“เปนอะไร ยังไมตองนอน มาพูดกันใหรูเรื่อง นอนทั้งวันทั้งคืนเพิ่ง

จะลุกไมถึงสิบนาทีเนี่ยนะ”

52



เรานกึถงึเหตกุารณคลายๆ กนัทีป่าแกลงทำ จนปบุปบรองให
“ปา หนทูำดกีบัปา  เอาใจปาเนีย่ มนัยงัไมดพีอรปึาว  มนัมากไปมัย๊ หรอื

มนันอยไป ยงัไง ลองวามาส”ิ
“ก็...ดี”
“แลวทำไมเปนอยางนีล้ะ สมาธกิไ็มทำ บอกใหทำอะไรกไ็มทำ จำไม

ได แตทีเรื่องนี้อะไมลืม แลวปาจะใหหนูทำไง ปาดูปาสมลิ้มสิ หนูไปนั่งคุย
กะเคาอยางงีม้ัย๊ หานนูหานีม่าใหอยางงีม้ัย๊”

“กถ็ามเฉย ๆ โอยยย  จะลม ๆ”
ทำทาเอนตัวลงอีก
“มันไมไดเปนไรหรอกปาหนูรู อยามาทำแบบนี้เลย พูดกันดีดี  หนู

เหนื่อยแลวนะปา”
ไมไดจบัตวัปา แตปาแกกไ็มไดลม  เรายนืมองทาทางของปาทีเ่อามอืจบั

ราวไวแนน แตพยายามเอนตวัลง
เมื่อเราเงียบ แลวยืนมองเฉยๆ ปาแกเลยหยุดทำแลวมองหนา อมยิ้ม

 ยิม้นีม้นัแปลกๆ เราปรงุเหรอ ออื คงใชมัง๊ ไมร ูดจูติไมทนัแลว
“ปา .... ปาอยามาเจาเลหกะหนนูะ”
ไมไดเสยีงดงั แตน้ำเสยีงเยน็เฉยีบ  เคนเครยีดคำพดูออกมาจนตวัเองได

ยินกองอยูในหู
หนารอนวูบ จนน้ำตามันเออออกมา และกอนที่จะพูดไปมากกวานี้

เราเลือกที่จะเดินออกมาเดี๋ยวนั้นเลย

ปาแกเปนแบบนี้กับเรามาพักหนึ่งแลว ใหทำอะไรก็ไมทำ ไมสนใจ
แลวกแ็ปลกขึน้เรือ่ยๆ เอาแตใจตนเองมาก

สภาพของโรคกไ็มมอีะไรแยลง  แตมาวนันีม้เีรือ่งพฤตกิรรมแบบนีข้อง
ปาทีเ่รารบัไมได
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เหตุการณนี้มันเกิดขึ้นเกือบสองอาทิตยแลวมั๊ง
เรือ่งนีม้นัรบกวนจติใจอยตูลอด เราดเูวบ็ทกุวนั แตยิง่ดกูย็ิง่เครยีด นีเ่รา

ทำอะไรลงไป

นี่หรือสะพานบุญของคนอื่น นี่หรือพยาบาลผูใจดี  เราดีพอที่จะเปน
แบบนั้นหรือ

เรากำลังทำตัวไมเหมาะสมกับการที่เราจะทำตอรึปาว แตนี่ก็คือเรา ที่
พยายามเปนคนดีแลว..ไดเทานี้ ที่ผานมาก็ไดแตเก็บเรื่องนี้ไวคนเดียว เปน
บนัทกึทีเ่ขยีนอยใูนใจเงยีบ ๆ

ปาเปนแบบนี ้เราเปนแบบนี ้ไมมเีรา ไมมเีขา เปนไปตามเหตแุละปจจยั
เทานัน้ คดิแบบนีไ้ดมัย๊

เราตองเจอผัสสะกับปาทุกวันมากกวาคนอื่น รับรูพฤติกรรมและเห็น
การกระทำ

ปาหรอืเราทีผ่ดิ แลวเราคดิจะหาคนผดิไปทำไม ทำตามหนาทีไ่ปสิ
ออื.... ใช ทำตามหนาที ่ทำงานใหเสรจ็ๆ แลวกไ็ป  ไมตองถามไถ  ไม

ตองพูดจา
หรอืแบบนัน้ทาจะด ีไมพดูกไ็มคดิ ไมคดิกไ็มฟงุ และกจ็ะไดไมทกุขทัง้

สองฝาย
เปนคนชอบคิดกับตัวเองแบบนี้

แตที่ผานมาเจอผัสสะกับปา เราพยายามจะขม ใหออกมาเปน
การกระทำที่ดีใหได

ไมพอใจก ็พยายามแคร ูหงดุหงดิกแ็คร ูฟงุ ปรงุแตงไป กแ็คร ู แตมนัรู
แลวมันวางรูนั้นไมได
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พยายามเอาจิตเขาไปจัดการกับอารมณที่เกิดมาตลอด
เพราะมนัตองเจอทกุวนั นีเ่ราโดนปาแกสอบอารมณเหรอ
มนักลายเปนความเครยีดลกึๆ ทีเ่ราพยายามทำแลว แตมนัทำดไีมได
แตไมเคยบอกเรือ่งนีก้บัใคร กลวัคนอานในเวบ็จะผดิหวงัทีอ่ตุสาหเฝา

ตดิตามอาน ซึง่เรือ่งนีม้นัเครยีดยิง่กวาผสัสะอืน่ๆ ทีเ่คยเจอมาเสยีอกี

เราไมเขาไปพูดกับปาแกหลายวันแลว แตยังดูแล ฝากซื้อของกิน
ดอูาการอยตูลอด

ไมรทูำไมหยดุทกุอยางไวแคนัน้กอน จติมนัรสูกึนิง่เฉยกบัปาแกไปเลย
มาวันนี้ไมไดโกรธอะไรแลว เดินผานก็มองอยูไกลๆ ไมไปขางเตียง

เหมือนเคย
และก็ยังไมอยากเริ่มใหม เพราะมันเฉยมากจนไมแนใจตัวเองวากำลัง

กดมันไวอยูรึปาว
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บนัทกึฝกใจ ตอนที ่11
นกนอย

วนัที ่27 เมษายน 2553 วนันีเ้วรเชา
นองปบุปบมาหาปาอบเชย หลงัจากไมไดเจอกนันานเพราะนองปบุปบ

ไปเขาคายปฏบิตัธิรรมเปนอาทติย
เลาใหนองปุบปบฟงเรื่องที่เกิดขึ้นในบันทึกที่แลวและอยากรูวาปาแก

จะวาอยางไร
เลยใหนองปบุปบไปชวนปาแกคยุ ขอตดัมาแคบางประโยคทีเ่กีย่วของ
ปาแกบอกปุบปบวา
“โอมนัไมมาหาเลยหายไปเลย งอนปา”
“พี่โอเคางอนเรื่องไรอะ”
“กห็ลายเรือ่ง เคาใหอาบน้ำ ปาไมยอมอาบ”
“ปา.. รมูัย๊พีโ่อเคากเ็หนือ่ย ทำไมปาไมอาบน้ำเองบางละอาบเปนมัย๊”
“อาบเปน ทำไมจะอาบไมเปนแกปานนีแ้ลว จะแกลงโอมนั” ฯลฯ
‘นัน่ไงทีฉ่นัคดิไวมนัเปนอยางนัน้จรงิๆ ดวย’ เราปรงุตอ
ก็ไมถึงกับโกรธ แตยังไมรูจะเขาไปคุยอะไร และกำลังดูจิตตัวเองอยู

กะวารอใหจิตเปนกลางกวานี้แลวจะเขาไปคุย



วนัที ่28 เมษายน วนันีเ้วรเชา
ทำงานชวงเชายงุเหมอืนเคยวนันีเ้ราคดิวาจะเขาไปคยุกะปาแก แตยงัยงุ

กะวาชวงบายเคลียรงานแลวจะไปหาขางเตียง
เพราะการพดูคยุวนันีก้เ็หมอืนเปนการเริม่ใหมตองการเวลาอกีนดิหนึง่

แตเรื่องกลับเลวรายไปกวาเดิม เมื่อมีคนที่รูจักปาอบเชย เปนผูชาย
มาทวงเงนิถงึหนาเคานเตอร  ดวยอางวาปาใหมาเอา  จนเกดิการถกเถยีงกนัอยู
พกัใหญ  เราจงึตดัสนิใจนำเงนิสวนตวัแกทีเ่กบ็ไวให  1,300 บาท ไปคนื

“ปาเก็บเงินไวกับตัวเองเถอะ  ถาหนูทำแลวมันมีปญหาแบบนี้
หนูก็ไมเก็บใหแลว”

นบัเงนิตอหนาใหครบแลว เอาใสมอืปาแก ซึง่ตอนนีไ้มพดูอะไรสกัคำ
เดินออกมาแลว แอบมองไกลๆ เห็นแกนอนถือเงิน อีกมือหนึ่งกาย

หนาผาก
ทกุขสทินีี ้  ทำถกูแลวเหรอถาปาแกไมใชอยางทีเ่ราคดิ

สกัพกัปวดทอง ทองอดือยพูกัใหญ กต็ามรตูามดไูปไมไดกนิยา สกัพกั
ก็ดับไปเอง

 แตทุกขเราไมจบ เพราะมันคิดวนอยูนั่นเอง วาทำถูกหรือไมแลวจะ
ทำยังไงตอ

พระอาจารยทานเมตตาใหคำสอนคัดมาสวนหนึ่งวา
 พระพทุธเจาใชเวลา 6 เดอืนกบัคนๆ เดยีวทีไ่มรจูกัมกัคนุ
แถมรงัเกยีจพระองคอกีตางหาก
แตก็เทียวไปโปรดจนบรรลุเปนพระโสดาบันได
ถาคดิวาเราเปนพทุธสาวกิา เรือ่งแคนีเ้ดก็ๆ จงทำหนาทีต่อไป
นีเ่ปนการบานอยางหนึง่ ทีน่กับำเพญ็บารมคีวรจะคนัไมคนัมอืเขาไป
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จัดการดวยสติปญญาจริงๆ
และถาเราเปนพุทธสาวิกาเราคงตองใชคำสอนของพระพุทธเจาในการ

ปฏิบัติใหพนทุกขใหได

28  เมษายน เดนิลงเวร
ขณะทีก่ลบัหอพกั กำลงัทกุขเรือ่งปาอบเชยอย ู เดนิไปเจอลกูนก 1 ตวั

นอนอยกูลางถนนคอนกรตีรอนๆ ตอนหาโมงเยน็  ไมรมูาอยตูรงนีไ้ดไง เพราะ
แถวนั้นมีแตตนมะพราวสูงๆ

แตไมใชเรือ่งแปลกเลยสำหรบัเรา นีเ่ปนลกูนกตวัที ่ 3 แลว ตองเกบ็มนั
ขึน้มาแนนอน  เอาทิง้ไวถาคนอืน่ไมเหยยีบตายกม็ดขึน้ตาย มนัดทูรุนทรุายอยู
ชวงแรกๆ  เพราะมมีดแดงกดัมนัอย ู 2  ตวั เอาออกใหมนักห็าย

ลูกนกมีขนขึ้นที่ปกนิดหนอย ที่เหลือเปนหนังเหี่ยวๆ หุมกระดูก
หนาตานาเกลยีด หวัเลก็ๆ ตาโปนๆ ปากใหญๆ  ขนกไ็มคอยมี

ตั้งชื่อใหมัน ชื่อเลน “นกนอย” ชื่อจริง “อุไรพร” เปน “นกนอย อุไร
พร” 555

นำกลับหอ เอาขาวสารหักใสปลายหลอดดูดนมเล็กๆ เอามือคอยๆ
ประคอง จบัปากอาออกแลวเทขาวจากปลายหลอดใสปากมนั

แรกๆ กไ็มกนิ สะบดัหนา หกทิง้บาง พยายามทำอยหูลายครัง้ ดวยความ
ชอบ ตองบอกวาชอบเลยแหละ เพราะมนัรสูกึอยางงัน้จรงิๆ

หากลองใหมนันอน เอาผารองใหอนุ ลบูตวัมนัเลน คยุกบัมนั
จนตอนนี ้มนัคดิวามอืเราเปนแมมนัไปแลว ฝกมนัจนยอมกนิขาวจาก

ปลายหลอด ไมสะบดัหนาหนแีลว เคยเลีย้งแบบนีแ้ลว ทีผ่านมามนัรอด
เคยทุกขกับลูกนกตัวแรกๆ แตวันนี้ นั่งดูลูกนกตัวที่สาม รูแลววา

จะจัดการกับทุกขนั้นยังไง
กเ็ลีย้งแบบไมเอาอะไรไง  เพราะเมือ่กอนทกุขวาลกูนกจะบนิยงัไง บนิ
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ไดเมื่อไหร?
เลีย้งไปเรือ่ยๆ ถามนัแขง็แรง ไมตายกบ็นิไดเองตามสญัชาตญาณของ

นก  เลีย้งมนัอยางทีเ่ราเปนคน จะบนิหรอืไมบนิกเ็รือ่งของนก คงไมถงึกบัตอง
ทำทาบินใหมันดู

แลวถามนัตายละ จะบาปมัย๊ ?
กไ็มรสู ิ แตถาไมเอามนัมา  อกีไมนาน มนัคงตองตายอยตูรงนัน้แนนอน

แลวบาปมนักต็ดิอยใูนใจไปแลว ทัง้ๆทีไ่มรหูรอกวามนัจะรอดมัย๊ เพราะถาเดนิ
ผานตรงทีเ่คยเหน็มนันอนรอความตายอย ู  กค็งคดิไมเลกิ

แตเอามาเลีย้งแลว ถามนัตองตาย เรากย็งัไดทำบญุไปแลวนะ ถามนัตาย
ก็คงเปนกรรมของมัน

ทำใหดเีตม็ที ่ไมหวงัถงึกบัจะตองมานัง่สอนนกใหบนิได
ไมกลวับาปถามนัจะตองตาย ถาคดิวาจะทำบญุและกำลงัทำความดี
 ถามนัรอดตาย แลวแขง็แรงกวานี ้  กใ็หมนัไปฝกบนิทีบ่าน  เพราะที่

บานตนไมเยอะและปลอดภัย
จบัมนัใสมอืแลวยกขึน้ลงๆ  ใหมนัไดขยบัปกเรว็ๆ กอนปลอยบนิจรงิ

ปลอยใหบินแลวยืนดูมัน ถามันบินแลวยังไปไดไมไกล ยังบินเรี่ยอยูกับพื้น
ก็ไปจับมันมาเลี้ยงอีกหนึ่งวัน

แลวพรงุนีใ้หบนิตอ จนกวาจะบนิหายไปได กค็งวางอเุบกขาทนัที
คงใชกนัได เพราะเหตปุจจยัคลายกนัระหวางลกูนกกบัปาอบเชย และ

ก็ชางมาเกิดในชวงเวลาเดียวกันใหไดคิด
วธิปีฏบิตักิค็ลายกนั ทำหนาทีเ่ราใหดทีีส่ดุไมตองหวงัวาอนาคตจะเปน

ยังไง
ถาเราทำดีอยางไมเอาอะไรแลว ผลก็ตองดีตามเหตุปจจัยและตามแรง

กรรมของแตละคน
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บนัทกึฝกใจ ตอนที ่12
ยึดมั่น

15 พฤษภาคม  2553
หลงัจากทีว่างเวนจากการเขยีนบนัทกึปาอบเชยมานาน ตองบอกวาไม

มเีวลาเลยจรงิๆคะ แมแตเวลานอนหลบัพกัผอน เราตองขึน้เวรเยอะมากๆ
เพราะตอนนีท้ีว่อรด อตัรากำลงัไมพอ มเีจาหนาทีล่าออกไป 2 คน ไม

มคีนทำงาน ทำใหสขุภาพตวัเองกแ็ยตามไปดวย ปวยบอยจนนารำคาญ
และทีว่นันีว้างลงบนัทกึได กเ็พราะหมอใหหยดุพกังาน ลาปวยหนึง่วนั

เมือ่ประมาณ 2 อาทติยทีแ่ลว หลงัจากทีเ่ขาไปคยุกบัปา
และเอาเงนิของปาอบเชยคนืแกไปทัง้หมด 1,300 บาท
เพือ่ความสบายใจทัง้สองฝาย แตเงนิอยกูบัแกไดแคอาทติยเดยีว
ปาเอาไวใตหมอน แลวนอนหนนุทบัไวทกุวนั
 เชาวนัหนึง่ เงนินัน่กห็ายไป ไมรเูมือ่ไหร ไมรใูครเอาไป เราเองพอรู

จากนองเจาหนาทีบ่อก และสอบถามเวรอืน่ๆ แลว กไ็มมใีครรเูรือ่งเงนิปา วา
หายไปเมือ่ไร ยงัไง แตกไ็มไดตดิใจกบัใคร เพราะมนักต็องเปนเชนนัน้อยแูลว
แตจะชาหรือเร็วเทานั้น

เมือ่เราเขาไปหาปา
“เงนิหายไปแลว” ปาแกบอกเปนประโยคแรก ดวยน้ำตาคลอ
“หายเมื่อไหร”



“เมื่อเชานี้”
“หมดเลยเหรอ”
“อือ”
แลวทำทาจะรองไหอกี  เราไมตกใจ เพราะคดิไวแลววาตองเกดิซกัวนั
“แลวจะทำไงตอ”
“ไมทำไง ไมมกีนิ”
“แลวจะกินอะไรละ ปาก็บอกหนูสิ  ก็ที่ใหไว 1,300 นะ ไดซื้อกิน

สกัครัง้รยึงั”
“ยัง”
“อาว ถางัน้ไมซือ้ ไมใชเงนิ กม็กีนินี”่
เงียบ…
“ปานีน่า หนเูอาเกบ็ไวใหเปนเดอืนไมเคยหายสกับาท หนบูอกปาแลว

ใชมัย๊ วามนัตองหายๆ ถาเอาไวกบัตวั  ดวยความโลภแทๆ  เลยปา เอามาไวกอน
แลวก็ไมไดใชสักบาท”

 บนไป พรอมเอาเงนิตวัเอง 50 บาท หอผา แลวมดัตดิขอมอืไวหลวมๆ
“เอา มดัไว ถาจะซือ้กนิกใ็ชเงนินีแ่หละ ซือ้กนิจรงิๆ นะ ไมวาหรอก เอา

ไวแคนีแ้หละนะ 50 บาท แลวจะมาดเูรือ่ยๆ ถาหมดกจ็ะใหอกี”
เพราะบางครัง้มคีนขึน้มาขายของในวอรด ซึง่ปาอาจจะเรยีก และซือ้กนิ

เองได
ปาแกไมพดูอะไร ไดแตนอนมองผาทีม่ดัขอมอืไว หนาตายงัทกุขไมหาย
 “แลวอยากไดอะไรบางละ จะไปซือ้ให  นมยงัไมหมดนี”่
“น้ำหวาน”
“น้ำหวานอกีแลว ใหกนิแคพอประมาณ ตอนอากาศรอนมากๆ  กนิมาก

ไมได น้ำตาลในเลอืดจะขึน้ แลวคดิยงัไงเรือ่งเงนิหายนะ”
“กห็ายไปแลว ไมรใูครเอาไป”
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“เสียใจมั๊ย”
“เสียใจ”
“กเ็สยีใจเพราะคดิวาเงนินัน่มนัเปนของปาไง ของมนัมมีาได มนักห็มด

ไปได  แตมนัจะหมดไปยงัไงเทานัน้เอง มนัไมมอีะไรเปนของเราสกัอยางหรอก
อยากมเีงนิไวเพือ่อะไร สำหรบัปาทีน่อนอยเูฉยๆ  มคีนเอาขาว เอาน้ำมาใหเนีย่
คิดวาจะมีไปเพื่ออะไร”

“ก็เผื่อไวใช”
“ไมใชหรอก ถาปาคดิจะมไีวใช  ผานมาเกอืบสองอาทติยแลว มนัยงัไม

ไดใชสักบาท จะเก็บไวกับตัวใหนานที่สุดนะสิ ขอใหเงินฉันมาอยูกับตัวฉัน
นอนกอดไวเพื่อความอุนใจ ยังยึดติดกับสิ่งนอกกายแบบนี้ ถาปาแยกวานี้
จติใจจะไมสงบเลยนะ ใครกช็วยไมไดนะ”

 ปาแกพยกัหนารบั ไมรเูขาใจหรอืไมเขาใจ แตกจ็ะพดูใหฟงไปเรือ่ยๆ
อยางนี้แหละ

กไ็ดแตจดัขาวของ จดัเสือ้ผา ทีน่อน ใหเรยีบรอย ดแูลของกนิใหมกีนิ
มใีชตลอด

ดแูลรกัษา ใหยาตามทีห่มอสัง่ กค็งทำไดแคนี ้และปากอ็ยแูคนีไ้ปวนัๆ
จริงๆ

และทุกเดือนจะเปลี่ยนหมอคนใหมมารับผิดชอบปา
เดอืนนีม้หีมอคนใหมมา เขากอ็ยากหาทางใหคนไขกลบับาน ไมอยาก

ใหอยูโรงพยาบาลนานๆ
เพราะเสี่ยงติดเชื้อเพิ่ม จึงใหติดตอสังคมสงเคราะห เพื่อหาสถานที่ที่

จะรับดูแลตอ
แตไมมีที่ไหนรับ เพราะคนไขตองมีการเปลี่ยนน้ำยาลางไตทาง

หนาทองอยตูลอด 24 ชัว่โมง
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ซึ่งคนจะทำไดตองมาเรียนขั้นตอนการทำ ตองเรียนตั้งแตลางมืออยางไรให
สะอาดจรงิๆ กอนจบัอปุกรณ

แลวใครจะมาเรียน ใครจะทำได เพราะตองเรียนรูหลายอยางมากและ
ตองทำทกุๆ 6 ชัว่โมง

คอื 6.00-12.00-18.00-24.00 น. ตามเวลานี ้สำหรบัปาอบเชย ไมใชดแูล
แคใหกนิอิม่ นอนหลบั

จงึเปนภาระอยางมาก ถาใครจะรบัผดิชอบ แตสำหรบัพยาบาล มนัคอื
หนาที่ที่ตองทำอยูแลว

ปาแกกเ็ลยตองอยไูปแบบนี ้นอนทัง้วนั หลบัทัง้วนั ลมืตาไดบางทกีไ็ม
ลุกนั่ง

นั่งเองไดบางครั้งก็ไมยอมนั่ง กินเองไดบางครั้งก็ไมใชชอนตักกินเอง
ตองคอยกระตุนอยูตลอดเวลา

ตอนนีป้าสมลิม้ไดกลบับานไปแลว จากการตามญาตอิยหูลายครัง้ของ
เจาหนาที่สังคมสงเคราะห

ลูกบุญธรรม มารับกลับไปไดหลายวันแลว ไมรูปานนี้แกจะไดกินอิ่ม
เหมือนอยูโรงพยาบาลหรือปาว

อตุสาหไดเกดิเปนมนษุยแลว รตูวั รเูรือ่งทกุอยาง พดูได มแีขนขาครบ
แตอยูมาวันหนึ่ง ไมสามารถทำอะไรไดเองสักอยาง และตองเปนแบบนั้นไป
ตลอดชีวิต

นอนฉีร่ดทีน่อน กต็องรอคนมาทำความสะอาดให หวิน้ำกต็องรอคนเอา
มาใหถึงปาก

คงทรมานนาดู ที่ไมสามารถแกทุกขไดดวยตัวเอง ปวดเมื่อย ก็ลุกนั่ง
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ไมได เปลีย่นทาไมได
แคเรานั่งสมาธิสักครึ่งชั่วโมง เรายังเมื่อยเลย พอออกจากสมาธิก็ตอง

ขยับตัวทันที
แลวคนไข ตองนอนอยอูยางนัน้ จนกวาเจาหนาทีจ่ะวางไปดแูล จรงิๆ

ก็เขาไปดูแลทุกสองชั่วโมงคะ
แตถาบางทมีคีนไขคนอืน่ทีต่องชวยเหลอืชวีติหรอืสำคญักวา เวลานัน้

กต็องถกูมองขามไป ยงัมคีนไขแบบนีอ้กีหลายคนคะ

ทีม่ญีาตดิแูล คอยทำให กด็ไีป ถอืวาเคยชวยเหลอืเกือ้หนนุกนัมา
แตที่ไมมีญาติ ก็ตองมีพยาบาลและเจาหนาที่คอยดูแล แมวาอาจ

จะบกพรองไปบาง
ดวยภาระงาน แตกไ็มเคยทิง้ ไมเคยละเลยหนาทีน่ะคะ เชือ่วาทกุคนเปน

แบบนี้

ทำงานทกุวนั เจอทกุขทกุวนั และมใีบ consult palliative (ปรกึษาการ
ดแูลผปูวยแบบประคบัประคอง) ทกุวนั จากหมอตี ้ซึง่ตรวจอยทูีว่อรด เจอกนั
ทกุวนั กจ็ะมปีญหาปรกึษาบอยๆ

บางวนัสองเคส ซึง่ตองปลกีเวลาวางจากงานเขาไปคยุ เพราะคยุแบบนี้
ตองใชเวลาและสมาธ ิจะคยุเลนๆ ไมไดโดยเฉพาะในครัง้แรกๆ

เพราะบางครัง้ทีเ่ขาไปคยุ มนัเหมอืนเปนการบอกชะตาชวีติของคนไข
ซึง่หลายคนรบัไมได

เราเองก็ยังอายุนอยกวา คนไขที่ตองดูแลแบบนี้สวนใหญแกแลว อายุ
นอยสดุทีเ่คยคยุก ็45 ป

หรือไมก็การพยากรณโรคนาจะอยูไดไมนาน และคนไขแตละคนการ
รบัร ูหรอือปุนสิยัทางธรรมไมเหมอืนกนั
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สำหรับเรา มันเปนความทาทายที่อยากทำ และเปนสิ่งดีที่จะสั่งสม
ประสบการณ

และเปนการสัง่สมบารมทีางธรรม เพราะรสูกึปตทิกุครัง้ ทีค่นไขคดิได
สงบลง ยอมรบั และเขาใจในสิง่ทีเ่ราให

นัน่คอืคาตอบแทน สำหรบังานพเิศษทีเ่พิม่ขึน้จากงานประจำ ทีเ่ราตอง
ทำใหเกินหนาที่

แมบางทตีวัเองยงัเกบ็ไปคดิมาก ยงัทอแท เหนือ่ยหนาย
ยังมีอีกหลายเคสคะ ที่นาชวยเหลือ แมวาบางเคสจะลมเหลวเมื่อเรา

พยายามแลว
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บนัทกึฝกใจ ตอนที ่13
อำลา

ปาอบเชยอาการยงัเหมอืนเดมิ ดแูลลางไตทางหนาทอง เปลีย่นน้ำยาเขา
ออกอยางตอเนือ่ง อาบน้ำ ดแูลความสะอาด

ซือ้นมไวใหเพราะแกกนิอยางอืน่ไมได อาเจยีนตลอด นบัวนัยิง่กนินอย
ลงทกุท ีใหแกกนิน้ำผลไมทกุวนั แตกก็นิไดแคแกวเดยีว

นอนทัง้วนั มอีารมณพดูเปนบางวนั  แตถาถามวาทำสมาธบิางรปึาว  แก
จะตอบวาทำ

เดือนพฤษภาคมนี้ แพทยประจำวอรด เปนหมอตี้ ซึ่งเปนลูกศิษยพระ
อาจารย และเปนประธานชมรมจรยิธรรมของโรงพยาบาล

หมอตี้ สงใบปรึกษาใหดูแลคนไขระยะสุดทาย เรียกไดวาเกือบ
ทกุวนั เดอืนนีน้บัตัง้แตตนเดอืนพฤษภาคม จนถงึวนัที ่15 พฤษภาคม

มใีบปรกึษาทัง้หมด 12 ใบ นัน่คอื เราตองทำเองทกุเคส ไดทำเกอืบทกุ
วนั บางวนัสองเคส แตละเคสกย็ากงายตางกนั และตองใชเวลาทีจ่ะพดูคยุ สราง
สมัพันธภาพ หรอืชวยเหลอืแบบเรงดวนทีจ่ะใหคนไขมสีตกิอนตาย  หรอืนกึ
ถึงธรรมะกอนสิ้นลมหายใจ

ที่เลามาขางตน สิ่งที่ตองการจะสื่อก็คือ เราเลยไมมีเวลาใหปาอบเชย
เหมือนเดิม  แตก็ยังดูแลทางกายอยู ยังพูดคุยทักทายแกอยูเกือบทุกวัน
จนกระทั่ง



วนัที ่19  พฤษภาคม  2553
ปาอบเชยกินไมไดมาหลายวันแลว เริ่มมีปญหาเกลือแรในรางกายต่ำ

ขาดน้ำ ขาดสารอาหาร ตองใหน้ำเกลอืและเกลอืแรทางหลอดเลอืดดำ รวมกบั
มีความดันโลหิตต่ำ ตองใหยากระตุนความดันโลหิต เลยตองยายเตียงแกมา
นอนใกลเคานเตอรพยาบาล

สายน้ำเกลือระโยงระยาง มีแตขวดยาและขวดน้ำเกลือแขวนอยูหลาย
ขวด ทาทางออนเพลยี อาบน้ำเชด็ตวัใหแก ไดพดูคยุกนับาง

ถามแกอยากกนิอะไร แกกไ็มเคยบอกวาอยากกนิสกัท ี จนหลงัๆ นี ่กนิ
นมกย็งัอาเจยีนออกหมด เลาใหพระอาจารยฟง เพือ่นมินตทานมาเยีย่มในวนั
พรุงนี้

วนัที ่20 พฤษภาคม  2553
วนันีป้าอบเชยความดนัโลหติดขีึน้ จนเอายากระตนุความดนัโลหติออก

ได  แตน้ำเกลอืและยาตางๆ ยงัตองใหอย ู เพราะยงักนิไมไดเหมอืนเดมิ
เราบอกแกไววาค่ำๆ พระอาจารยจะมาเยี่ยม ปาแกก็รับทราบ ดูแกยัง

ซมึๆ ออนเพลยี เลยไมคอยไดพดูอะไรกนัมาก
วนันีเ้วรเชา  เพิง่ทราบจากพระอาจารยวา  ทานจะรวบรวมเรือ่งราวของ

ปาอบเชยและคนไขคนอื่นๆ ที่เราเคยเลาในเว็บ ไปจัดพิมพเปนหนังสือเพื่อ
แจกเปนธรรมทาน

พอหกโมงเยน็ไดเวลาไปทีช่มรมจรยิธรรม  พระอาจารยนำสวดมนต นัง่
สมาธแิละสงอารมณ  มกีารพดูคยุถงึการจดัทำหนงัสอือยจูนสองทมุกวา

พระอาจารยมาเยี่ยมปาอบเชยที่วอรดพรอมกับพี่เอ  เภสัชกร ที่มานั่ง
สมาธดิวยเปนประจำ  ทานพดูคยุอยนูาน

แตทีเ่ราแปลกใจคอื อาการของปาแกกลบัดขีึน้ พดูคยุกบัพระอาจารยยิม้
แยมแจมใส พดูใหพระอาจารยหวัเราะไดต้ังหลายครัง้ กบัมขุของปาแกทีช่าง
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เจรจา  บางทีมีการประชดประชันเรานิดๆ เรื่องที่เราไมคอยมีเวลาสนใจแก
เหมือนกอน

พระอาจารยถาม
“ยังหวงอะไรอยูมั๊ย”
“ไมหวงแลว มันไมใชของเราสักอยาง ตายก็ตายไมหวงแลว อยูก็

ทรมาน”
“เมื่อกอนไมเห็นเปนอยางนี้ละ”
“กเ็มือ่กอนมนัยงัลงัเลจะอยหูรอืจะไปด ี  แตตอนนีไ้มเอาแลว  ตดัสนิ

ใจแนนอนแลว ไมกงัวลอะไรกบัมนัแลว”
ปาตอบอยางอารมณดีเปนพิเศษ
“ไมหวงแลวเหรอ เงนินะ”
“หายหมดแลว มแีคเจด็บาท เอาไวหวัเตยีง มนัยงัเอาไป”
เราพูดแทรกขึ้นมาวา
“ไมใชปา ตองบอกวาแคเจด็บาทปายงัจำ จะจำใหทกุขทำไม”
“เออ ใชเนาะ แคเจด็บาทกย็งัจำ”
ปา แกพดูเหมอืนจะคดิได
“แลวคนนัน้ไมหวงเหรอ  เขาอตุสาหดแูล”
พระอาจารยชีม้าทีเ่รา  ซึง่ยนือยปูลายเตยีง
“ไมหวงหรอก  เขาไมใชของๆ เรา เขาเปนของคนอืน่”
เรียกเสียงหัวเราะไดรอบเตียง แลวแกก็พูดไปเรื่อยๆ เจื้อยแจวอยาง

อารมณดี
“เนี่ย ไมรูมานอนตรงนี้ไดยังไงนะตื่นขึ้นมา เอ..รูปพระหายไปไหน

มองหาไมเจอ”
เตยีงทีแ่กเคยนอนประจำ มรีปูพระพทุธชนิราชทีไ่ดรบับรจิาคจากพนกั

งานบรษิทั Ecco ทีต่ดิตามอานเรือ่งปาอบเชยในเวบ็
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เรานำมาติดไวขางเตียงใหปาแกไดเห็น เพื่อเปนพุทธานุสสติ ตามคำ
แนะนำของพระอาจารย ซึง่กไ็ดผลนะ ถาปาแกพดูแบบนี้

พระอาจารยอยูคุยดวยจนเกือบสามทุม จึงกลับวัด เราก็กลับหอเพราะ
ตองเขาเวรดึกตอ

วนัที ่21 พฤษภาคม  2553
วันนี้ขึ้นเวรดึก ก็อาบน้ำใหปาแก ก็ชวนคุยไปเรื่อย จับลุกนั่งใหได

เคลือ่นไหวบาง และเปดบทสวดฯ ใหแกฟงเหมอืนเคย
แตเชานีแ้กกลบันิง่ฟงจนจบ และยงัถามอกีวาใครรองเพราะดี
ลงเวรไปนอนไมกีช่ัว่โมงเพราะทีห่อไฟดบัและตองตรวจตนฉบบั แลว

มาขึน้เวรบายตอตอนสีโ่มงเยน็ ผลเลอืดปาอบเชยอยใูนเกณฑปกตแิลว จงึยาย
แกไปอยลูอ็คอืน่ แตกย็งักนิไมได และมอีาการปวดทองอยเูปนพกัๆ แพทยสัง่
ฉีดมอรฟนใหเมื่อมีอาการปวด

วนันีแ้กกระสบักระสายเปนพกัๆ ไมอยากพดูคยุ ไมเหมอืนเมือ่วาน  เรา
จึงไมคอยไดไปพูดคุยกับปาแกเทาไหร และเห็นวาอาการดีขึ้นแลว ดวยเวลา
วางที่มีนอยนิด เราก็นั่งตรวจตนฉบับที่พระอาจารยสงมาใหตรวจดูเปนเลม
หนา เกอืบ 100 หนา รบีทำเพือ่จะไดสงโรงพมิพ พมิพออกมาใหทนัวนัวสิาข
บูชานี้

วนัที ่22 พฤษภาคม  2553
วันนี้ขึ้นเวรดวยความออนเพลียมาก และวันนี้เราก็อยูเวรตั้งแต 8 โมง

จนถึงเที่ยงคืน
เวรบาย ชวงสีโ่มงเยน็ ปาอบเชยมอีาการกระสบักระสาย พดูจาสบัสน

ฟงไมไดศพัท ยงัไดยนิแกพดูถงึนรก สวรรค บางทเีหมอืนแกพดูกบัใครไมรู
วา “รแูลว เดีย๋วไป”  และตาแกมองเหมอืนมจีดุหมาย เราเลยเขาไปคยุดวย
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“ปา เปนไง”
“ไมร ู มนัรอน  เฮอ อยากตายทำไมไมตาย ไมอยากอยแูลว”
“อาว เมือ่วานพระอาจารยมาไมเหน็เปนแบบนีเ้ลยอะ เมือ่วานยงัหวัเราะ

อยเูลย  ปาปวดทองเหรอ”
“เปลา”
“แลวเปนไร”
เรานวดแขนแกเบาๆ แกดูทุรนทุรายมากผิดปกติ ไมเหมือนเมื่อวานนี้

เลยสักนิด
“ตัง้ใจสปิา รวบรวมสตพิดูดดีสี ิมนัเปนยงัไง เลาส ิปวดเหรอ หรอืวา

ยังไง”
เราพยายามใหแกมสีต ิ  ปาแกไมตอบ แตพดูไปเรือ่ยๆ ซึง่เรากพ็ยายาม

ฟงแลว บางทแีกทำตาโต เหมอืนกลวัอะไรสกัอยาง
“ปา ฟงเพลงสวดมนตเพราะๆ  เอามั๊ย ที่เมื่อเชาปาไดยินแลวบอกวา

เพราะนะ”
“ไมฟง ไมเอาแลว”
แกตอบดวย อาการหงดุหงดิ รองครางคลายๆ รองไหตลอดเวลา แตไม

มนี้ำตา
เราพดูคยุกบัแกอยนูาน แตแกกฟ็งุซานตลอด เลยใหภาวนาพทุโธๆๆ
แกก็ทองนะ ทองอยูนานมาก นานกวาปกติจนเสียงแผวลง แตก็จะรีบ

ทองถาเห็นเราเขาไปใกล
ประมาณหาโมงเยน็ เราเปดบทสวดชนิบญัชรทีแ่กชอบใหฟงขางๆ เตยีง

แตแกยงันอนกระสบักระสาย พลกิไปมาอยอูยางนัน้
เราถามนองพยาบาลทีเ่ปนเจาของเคส นองบอกวาหมอคยุกบัปาแกแลว

ปาแกไมยอมใหใสทอชวยหายใจหรอืปมหวัใจและใหเซน็ปฏเิสธไวแลว ตอน
อาการปกต ิเพราะถงึชวยยือ้ไวได กไ็มมใีครดแูลแก เพราะญาตพิีน่องแกไมเคย
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มาหามาเยีย่มเลย มแีตจะทำใหแกทรมานตอไปเปลาๆ
แตเราดูอาการปาแกแลว วันนี้ผิดปกติเร็วมาก คุยกับเจาหนาที่ในเวร

นองผชูวยเหลอืคนไขคนหนึง่บอกวา เมือ่เยน็นีข้ณะวดัไขใหแก อยูๆ  แกกโ็บก
มอื แลวบอกวา

“บาย บาย ไปละนะ ลากอน”
พีพ่ยาบาลในเวรอกีคนกบ็อกวา ขณะไปวดัความดนัโลหติเมือ่สกัคร ูแก

ก็บอกวา
“ขอบคณุนะ ทกุๆ คน”

ไดฟงแลวรูเลยวางานนี้ของจริงแนๆ  ตอนนี้เกือบหกโมงเย็นแลว ใจ
อยากจะนิมนตพระอาจารยมาเยี่ยมปาเปนครั้งสุดทาย

เลยโทรหาหมอนอย เพื่อขอรองใหไปรับพระอาจารยมาโรงพยาบาล
ตอนนีเ้ลย ซึง่หมอนอยกร็บัปากอยางดแีละรบีออกไปทนัที

แลวเราจงึโทรศพัทหาพระอาจารยเพือ่บอกทาน แตทานไมรบั คงเปน
เพราะวาเปนเวลาทีท่านทำวตัรเยน็นัง่สมาธอิย ูทิง้ชวงไปจนเกอืบทมุจงึตดิตอ
ได

ระหวางนั้น ก็พยายามนอมนำจิตของปาใหได ยายเตียงปามาไวใกล
เคานเตอร กัน้มานใหมคีวามสงบทีส่ดุ

“ปา ไดยนิเสยีงมัย๊ จำไดรปึาววาใคร”
“โอ”
“เปน ไงบาง ตอนนี ้จะไปจรงิๆแลวเหรอ”
“ออื...ไปจรงิๆ แลวนะ ไมอยแูลว”
ปาพูดเบาๆ หลับตาตลอด ซึ่งตอนนี้ปาแกหายใจหอบแลว  นองนัก

ศกึษาแพทยป 5 ทีอ่ยเูวรมาด ูแลวบอกจะใหมอรฟนคนไขเพือ่ใหอาการสงบ
ไมทรมาน
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 แตเราขอไววา รอพระอาจารยมากอน กลวัคนไขไมรบัรถูาฉดียาไปแลว
“ปา เปนไงบาง หนูโทรบอกพระอาจารยแลวนะ ทานกำลังมารอพระ

อาจารยนะ”
“พระอาจารยจะมาเหรอ”
“ออื รอทานนะ”

ในใจกค็ดิวาเรากไ็มรจูะทำไงแลว ปาแกยงักระสบักระสายอย ู  เราเอา
เจลเยน็มาวางให  ไดแตบอกใหนกึถงึแตสิง่ดดีี

เคยถวายสังฆทาน เคยปลอยนก ก็พูดอยูขางๆ แกตลอด สลับกับรับ
โทรศัพทพระอาจารยเปนระยะ

หนึง่ทมุครีง่ อาการแกเริม่สงบ แตหนาเริม่ซดี เราอยดูวยตลอดใหนกึถงึ
พทุโธๆ ใหนกึถงึพระไว อยูๆ  ปาแกกเ็อือ้มมอืมาจบัแขนเรา แลวพดูชดัเจนวา

“ขอบคณุนะ ทีด่แูลกนั”
ประโยคนีท้ำใหจติหลนวบู ขนลกุ น้ำตาคลอ นีเ่ปนการล่ำลากนัจรงิๆ

แลวใชมั๊ย นี่ปามีสติตลอดเลยนี่  รูวาเราเปนใคร และรูวาเราเคยทำอะไรให
เราพดูไมออกแตปาถามตอวา

“พระอาจารยมารึยัง”
นัน่คอืสองประโยคสดุทาย ทีแ่กพยายามรวบรวมจติสดุทายพดูกบัเรา
“ทานจะมาถงึแลว อกีแปบเดยีวเอง ปารอนะ”
ไมไดคิดจะรั้งแกไวไมใหไป แคอยากใหแกเห็นภาพสุดทาย ใหจิต

จดจำภาพพระที่จะสงผลใหปาแกจิตเปนกุศล
แตไมมีเสียงตอบจากปาอีกแลว ปาคอยๆ หลับตา หายใจชาลง ชาลง

เรือ่ยๆ และสิน้ใจไปอยางสงบ กอนพระอาจารยจะมาถงึวอรดไดไมถงึหานาที
พระอาจารยมายนืขางเตยีง  เราไดแตยนืสงบนิง่อยปูลายเตยีงมองทาน

ที่ยืนนอมจิตอุทิศสวนกุศลใหปาอบเชยเปนครั้งสุดทายอยูพักใหญ
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เสรจ็แลวทานกห็นัมาซกัถามอาการของปาแกกอนสิน้ใจวาเปนอยางไร
บาง หลงัจากนัน้กถ็ามเราวา

“แลวเราละ เปนไง”
ไดยนิประโยคนีแ้คนัน้ น้ำตากร็วงพรอูอกมา ยงักบัเพิง่มารวูาปาแกจาก

ไป เหมอืนเดก็ทีว่ิง่หกลมแลวพอผใูหญถามวาเปนไงบาง เจบ็มัย๊ แลวถงึรองไห
ทีน่้ำตาไหล มนักเ็ปนอาการแสดงตามธรรมชาต ิแมจะพยายามไมใหจติ

มนัไปผกูไวแลวตัง้แตแรก แตดวยระยะเวลาทีด่แูลกนัทกุวนัเกอืบ 3 เดอืน มนั
ก็ยังมีความรูสึกอาลัยอาวรณขึ้นมาชั่ววูบอยูดี ซึ่งถาเราพยายามแครู แลววาง
อเุบกขา หรอืขมไวกอ็าจจะไมรองไห

แตเราไมไดกดขมอารมณ  รตูามอารมณนัน้  แคมนัรสูกึทกุขถงึการเกดิ
ดบัอยางรวดเรว็  อยกูเ็ปนทกุข จากไปกเ็ปนทกุข

เลยตอบพระอาจารยทั้งน้ำตาไปวา
“มันเร็วไปคะ”
“เรว็เหรอ นีจ่ะสามเดอืนแลวนะ ปาแกหมดทกุขแลว”
พระอาจารยพดูสัน้ๆ เพือ่เตอืนสตเิรา ไมนานกก็ลบัวดั

เรานำนองๆ พี่ๆ ทุกคนในเวร จัดการเก็บศพใหเรียบรอย แลวทำพิธี
ขอขมาศพ

หลงัจากนัน้ เราเขามาในหองพกัคนเดยีวเงยีบๆ แลวนัง่สมาธดิจูติตวัเอง
ไดสิบนาที

กลบัมารลูมหายใจ หยุดฟงุ หยุดโมหะ หยุดทกุอารมณ หยดุรองไหแลว
ไมร่ำไรใหคากบัอารมณ อนักอใหเกดิทกุข ทีเ่กดิขึน้เมือ่สกัครู

ออกจากสมาธิ มานั่งพิมพบทสรุปของบันทึกตอ รูสึกเบา  แมจะไม
สบายใจนกั  แตกท็ำงานพยาบาลตอได

73



นองพยาบาลบอกวาหลงัจากปาแกเสยี ไดโทรบอกญาตทิีเ่คยใหเบอรไว
ญาตบิอกมนัดกึแลว ไวจะมาตดิตอพรงุนี้

ของใชของปาแกทกุอยาง เหน็แลวกย็งัคดิถงึ แตกค็ดิวาเรากไ็ดทำดทีีส่ดุ
แลว ในฐานะพยาบาลคนหนึง่ และในฐานะผทูีก่ำลงัปฏบิตัธิรรม กำลงัหาทาง
พนจากกเิลสทีก่อใหเกดิทกุข ดวยการเจรญิสต ิเพือ่นำผลแหงการปฏบิตัธิรรม
และปญญาที่เกิดนี้มาใชกับคนไข

ถอืไดวาปาแกเปนเคสแรก ทีอ่ยดูแูลกนัทัง้หมด 74 วนั เปนทัง้การดแูล
ผปูวยเรือ้รงั ผปูวยไรญาต ิผปูวยยากไร ผปูวยจอมปวน ผปูวยทีฝ่กความอด
ทนใหเรา จนถงึผปูวยระยะสดุทาย และเปนผปูวยทีเ่ปนบอบญุกอใหเกดิผลที่
ดสีะทอนไปถงึสงัคมและผปูวยยากไรคนอืน่ๆ รวมถงึการทำงานเปนทมีอยาง
ไมตัง้ใจ เปนบทเรยีนทีฝ่งใจและนำไปปรบัใชไดกบัคนไขรายอืน่ๆ ตอไป

ดวยผลแหงบญุทีเ่กดิจากการเขยีนบนัทกึรกัษาใจนี ้ขอนอมอทุศิใหปา
อบเชยทัง้หมด ขอใหปาไปสสูคุตนิะคะ
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บนัทกึฝกใจ ตอนที ่14
กลับบาน

วนัที ่20 เมษายน 2553 เวรเชา
ขึน้วอรดไปตกใจเลย แค 24 ช.ม. ทีผ่านมา รบัคนไขซะลนหลาม ไมมี

เตียงใหลง  ตองนอนบนรถเข็น แทรกดวยเตียงผาใบ ยาวมาถึงทางเดินหนา
ลฟิท คนไข 50 กวาคน แตวอรดม ี30 เตยีง

กวาจะจดัการโยกยายเตยีงและคนไข  ใหการพยาบาลไปดวย เหงือ่ชมุ
เปยกหลังยังกับเพิ่งอาบน้ำ

 วนันีไ้ดรบัใบปรกึษาใหชวยดแูลคนไขซึง่ปวยเปนมะเรง็เมด็เลอืดขาว
ระยะสุดทาย

เมื่อวาน คนไขถูกลูกชายอุมใสรถประจำทาง นั่งมาจาก อ.ชนแดน
จ.เพชรบรูณ ดวยอาการชาทัง้ตวั พดูไมได แพทยตรวจแลว พบวาเปนเพราะ
มะเร็งแพรกระจายไปยังสมอง

สาเหตทุีล่กูชายตองหอบหิว้ อมุแมมาโรงพยาบาลเองเลย  เพราะเหน็แม
อาการหนัก ซึมลง รางกายผอมแหง ขาดอาหาร เหมือนคนในประเทศ
เอธโิอเปย ดสูภาพแลวเปนแบบนัน้จรงิๆ

แตยงัพอพดูไดบางชาๆ แตพดูไมคอยชดัเพราะปากคอแหง ขยบัปากไม
ได หบุปากกไ็มไดเจบ็ไปหมด ฟนเหลอืงขนุ ยนเปนรองริว้ ไมไดขาวเรยีบมนั
เงาเหมอืนเราๆ สงัขารสวนอืน่ๆ กไ็มตองพดูถงึ

เรยีกลกูชายอาย ุ20 กวาๆ มาคยุ ไดความวา



ทีบ่าน พอรบัจางเชอืดหม ูตองฆาวนัละ 2 ตวั ไดคาจางตวัละ 100 บาท
ตอนแมไมปวยก็ชวยพอชำแหละเนื้อ

เมือ่สบิกวาปกอนรบัจางฆาววั ทำมาตลอดเพิง่เปลีย่นมาฆาหมไูด 4 ป
ระยะเวลาพอๆ กบัทีค่นไขเริม่ปวยเปนมะเรง็
มีลูกอีก 4 คน เปนคนงานกอสราง รับจางทั่วไป คนเล็กเรียนอยูชั้น

ประถม
ทัง้บานไมคอยไดทำบญุ ตกับาตร ดวยอางวาฐานะยากจน  ในระยะที่

คนไขปวยก็เริ่มทำบุญบาง
กพ็ยายามเขาใจวานัน่ มนัคอือาชพี แตกต็องเขาใจดวยวา กรรมนีม้ผีล

 คุยกับลูกชายใหทำใจ และคุยถึงวาถาแมตองเปนอะไรไปในเวลาอัน
รวดเรว็ เขาจะทำอยางไร

เขาตอบวาจะเอาคนไขกลบับาน แมปวยมาเกอืบ 4 ปแลว และอยากให
รถพยาบาลไปสง เพราะเขาไมมเีงนิแลว

โรงพยาบาลไมมีรถไปสงคนไขกลับบาน มีแตไปสงคนไขหนักไป
โรงพยาบาลอืน่ทีช่วยได  ถาจะกลบัจรงิๆ ตองขอแพทยกอน และตองประสาน
รถสงคนไขหนักจาก อ.ชนแดน มาพิษณุโลก  ซึ่งไมรูวาจะมีรถมาสงคนไข
เมื่อไหร

ลกูชายบอกวา ถาคนไขตายพวกเขาคงไมมเีงนิเหมารถมารบัศพ และที่
บานก็ไมมีเงินมาเยี่ยมดวย

ตอนนีค้าโทรศพัทจะโทรกลบับานยงัไมม ี  จะกนิขาวกข็อกนิของโรง
พยาบาล และเมือ่คนืกน็อนทีร่ะเบยีงหนาวอรด

คยุกนัอยนูาน ประสานงานกบัแพทย ทีร่บัผดิชอบ ในเมือ่เปนโรคระยะ
สุดทายแลวคนไขและญาติอยากขอกลับบาน
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สภาพคนไขคงอยูไดอีกไมนาน มีแรงแคมีลมหายใจ กับนอนพลิกตัว
กินอะไรไมไดแลว

ปวดแสบปวดรอนไปทั้งตัว  เราจึงโทรฯปรึกษาพี่แตงเปนพี่ที่ชมรม
จริยธรรมมาชวยใหคำแนะนำในกรณีที่เพิ่งทำ end of life แลวคนไขตอง
กลับบานและมีเวลาอยูไดไมนาน

 พีแ่ตงรบัโทรศพัทกร็บีมาหาทนัท ีคยุกบัลกูชาย  เรือ่งการเวยีนวายตาย
เกดิ เรือ่งบาปบญุ เรือ่งการดแูลแมจนถงึวาระสดุทาย การนอมนำจติของแมให
เขาสสูมาธิ

เราทั้งคูพูดคุยกับคนไขและญาติอยูจนเกือบหกโมงเย็น
เมือ่ทราบปญหาเรือ่งรถ ซึง่ตองจางรถคนแถวบานของคนไข ทีต่องมคีา

ใชจายเพราะมีระยะทางไกลรอยกวากิโลเมตร
พี่แตงยินดีจะจายคารถใหเพื่อสงคนไขใหถึงบานได โดยไมตองรอรถ

โรงพยาบาล
เราจึงเสนอเงินในสวนที่มีคนบริจาคไวในบัญชีเพื่อผูปวยยากไร  จาก

การทีล่งบนัทกึปาอบเชยนี ้ใหกบัคนไข เปนจำนวนเงนิ 1,200 บาท เพือ่เปน
คารถใหคนไขและลูกชายไดกลับบานโดยไมตองรอรถอยางไมมีกำหนด

เงิน 1,200 บาท สำหรับบางคนอาจจายไปเพื่อมื้ออาหารที่อรอย เพื่อ
สนองกิเลสแคมื้อหนึ่งเทานั้น

อาจจายไปเพือ่ไดเครือ่งสำอางมา 1 กระปกุ ทาบำรงุหนาตา สงัขารตวั
เอง (คนเขยีนกเ็ปน)

แตกับอีกครอบครัวหนึ่งซึ่งมีกัน 6 คน 1,200 บาท เปนเงินที่จะทำให
พวกเขาไดอยูพรอมหนากัน

ไดพูดคุย ใหแมลูกไดร่ำลากัน ใหสามีภรรยาไดโอบกอดกันเปนครั้ง
สดุทาย กอนจะจากโลกนีไ้ป
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ลูกชายคนไขยกมือไหวยิ้มดวยความดีใจ แตตองรอติดตอแพทย
เจาของคนไขกอน เพราะคนไขจะไมมารบัการตรวจทีน่ีอ่กีแลว

กอนหนานี ้คนไขยงัพดูกบัพีแ่ตงอยปูระโยคหนึง่วา
“รู...รูวาคงอยูไดอีกไมนาน”

ระหวางนี้เราจึงเอา MP3 บทสวดมนตที่เราโหลดมาจากอินเตอรเนต
ใหคนไขฟง

จากทีค่นไขนอนหลบัตาซมึๆ อยนูาน สลบักบัตืน่มาปวดแสบรอนชนดิ
ประคบเยน็กเ็อาไมอย ู  และปวดหลงัจนตวับดิเปนพกัๆ

ไมนาเชือ่...พอฟงบทสวด อยูๆ  คนไขนอนลมืตา กลอกตาไปมา เหมอืน
นกึอะไรได เราเลยถาม

“ปาเปนไง”
พยกัหนาอยางแรงๆ จนเราและลกูชายปาตกใจ ผวาเขาไปจบัแก
“ดมีากเลย ดมีาก ไดฟงแลวคอยยงัชัว่ .... นะโม... นะโม”
คนไขทองนะโมจนเสยีงหาย พอเราไดยนิขนลกุขึน้มาทนัท ีรบัรไูดเลย

วาจิตใจเขาเปนสุข
“ดเีหรอ เพราะใชมัย๊ ฟงไปนะ ไมตองคดิอะไรแลวนะ ฟงไปเรือ่ยๆ เลย”
เอามอืลบูศรีษะคนไขเบาๆ ซึง่ผมรวงไมมเีหลอืแลว  มหีมวกไหมพรม

สนี้ำตาลวางอยขูางๆ ทีค่นไขใสมาตอนเดนิทาง
ไมรูวาหมวกไหมพรมใบนอยนี้ ใครเปนคนถัก แตเปนหมวกใน

โครงการ “ถกัหมวกไหมพรมเพือ่นอง” ของชมรมจรยิธรรม ทีพ่ีต่เุปนคนเอา
มาใหทีว่อรด แลวนองๆ มอบใหคนไขกอนทีจ่ะกลบัเมือ่สองเดอืนทีแ่ลว

เมือ่คนืเวรดกึ เอา MP3 ใหคนไขฟงทัง้คนื คนไขหลบัได ไมทรุนทรุาย
เหมือนตอนมา
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ชวงเชาวุนวายกับการติดตอรถใหลูกชายคนไขซึ่งรถที่บานจะไมยอม
รบักลบั

ตองโทรไปขอรองเขาใหมารับชวงบาย เพื่อจะไดสอนการใหอาหาร
ทางสายยาง สอนการนอมนำจติใหแมเขาอกีครัง้

ใหซดีธีรรมะ “บานทีแ่ทจรงิ” ของหลวงพอชา  สภุทัโท ไวใหลูกชาย
เปดใหแมฟงที่บาน

กอนลงเวรเลาเรื่องนี้ใหพี่ๆ ฟง และฝากเงินใหพี่รองหัวหนาวอรด
จัดการตอ

ปรากฏวามีคนใจดี ไมทราบชื่อ ขับรถไปสงคนไขใหถึงโรงพยาบาล
ชนแดน (คนไขปสสาวะเองไมไดเลยตองไปโรงพยาบาลกอน)

เขาขอเพยีงแคคาน้ำมนั 800 บาท เพราะเขาอยากทำบญุดวย อนโุมทนา
บุญคะ

ใหเงินไป 1,200 เหลืออีก 400 รอยบาทกะวาจะใหติดตัวลูกชายไวใช
ดแูลแมตอไป

เมื่อเลาใหทุกๆคน ฟงกอนลงเวร เจาหนาที่พยาบาล ทั้งนองและพี่
รวมทัง้ผชูวยเหลอืคนไข และคนงานทีท่ราบเรือ่ง ตางชวยกนัเรีย่ไร บรจิาคเงนิ
เพิม่ตามกำลงั ใหไปอกีเปนจำนวนเงนิ 1,200 กวาบาท

ชวยกันสอน ชวยกันแนะนำลูกชาย ชวยกันเตรียมตัวให ใหกำลังใจ
คนไขทีย่งัพอรเูรือ่ง รบัรวูาจะไดกลบับานแลว

และใหอปุกรณในการดแูล เชน นมผงถงุใหญ  อปุกรณใหอาหารทาง
สายยาง ฯลฯ

ชวยกันเดินเรื่องติดตอ เข็นคนไขใสรถกลับ อ.ชนแดนไปเมื่อเวลา
11.00 น.
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เราไมไดอยูในเหตุการณ แตโทรไปเมื่อเที่ยงกวาๆ พอพี่เลาใหฟงก็
ซาบซึ้งในจิตที่เปนกุศลของเจาหนาที่ทุกคนในครั้งนี้

 ลงเวรดึกไปนอนได 2 ช.ม. บายวันนี้มีกิจกรรมกับชมรมจริยธรรมที่
วิทยาลัยพยาบาลตอจนถึงเย็น

 ประมาณ 17.10 น.หลงัจากเราเลกิกจิกรรม โทรหาลกูชายคนไข อยาก
ทราบวาปาแกเปนไงบาง

ปรากฏวา ปาแกสิน้ใจแลวอยางสงบไปเมือ่สบินาททีีแ่ลว จติกระเพือ่ม
นดินงึ  เนือ่งจากรบัรสูภาพสงัขารคนไขอยแูลว

เมือ่เชาแกอาการดขีึน้มานดิหนอย ไมกระวนกระวาย พดูจารเูรือ่ง
ลูกชายบอกวา มาถึงประมาณบายโมง พอ ลูกและญาติๆ มารอกันที่

โรงพยาบาลชนแดน เพือ่รบักลบับาน ทนัไดอยดูวยกนั แมจะยงัไมพรอมหนา
เพราะลูกคนโตอยูกรุงเทพฯ

ไดพดูกนันดิหนอย  อยดูวยกนัดวยความสงบ แลวปาแกนิง่ไปไมตอบ
สนองอกี จนแพทยทีโ่รงพยาบาลชนแดน บอกแมเสยีชวีติแลวเมือ่เวลา 17.00
น.  เมือ่สกัครู

กไ็ดแตบอกใหลกูชายเขมแขง็ และนำเงนิไปเปนคาทำศพแม ถามอีะไร
ใหชวยก็โทรมาได

อนโุมทนาบญุกบัทกุดวงจติทีเ่กีย่วของ พวกเราทำดทีีส่ดุแลวและขอให
ดวงวญิญาณของปาประทมุ ไปสสูคุตนิะคะ
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บนัทกึฝกใจ ตอนที ่15
จน-เจ็บ

นองหม ูสาววยัรนุ อาย ุ 16 ป กำลงัเรยีนอยชูัน้ ม.3 โรงเรยีนแหงหนึง่
ใน จ.พษิณโุลก

เปนเด็กเรียนดี ขยัน นองหมูเปนความหวังคนเดียวของครอบครัวที่
จะไดมอีนาคตทีด่ ีมงีานทำ

พอแมมอีาชพีรบัจาง หาเชากนิค่ำ รายไดนอย มงีานทำเปนบางวนั
ครอบครวันีอ้ยกูนั 5 คน  นองหมเูปนลกูคนเดยีว ทีไ่ดเรยีนหนงัสอืจนถงึ

ชัน้ ม.3
พีช่ายคนโตของ นองหม ูอาย ุ 25 ป จบป.6 ตอนนีท้ำงานรบัจางสงน้ำ

แขง็ รายไดวนัละ 180 บาทไดเปนรายวนั
นองหมูเปนลูกคนกลาง สวนนองสาวคนสุดทอง ชื่อนองอน เปนเด็ก

พกิารทางสมอง (Down syndrome) เพราะแมทองตอนอาย ุ40 กวาแลว  แมจงึ
ไปทำงานนอกบานไมได เพราะตองดูแลนองอน ซึ่งตอนนี้กำลังโตเปนสาว
อาย ุ13 ป

รายไดหลกัจงึอยทูีพ่อ ซึง่มอีาชพีรบัจางทัว่ไป ทำงานกอสราง เปนชาง
ไมและชางปนู รายไดวนัละ 200 บาท แตบางวนักเ็มาเหลา บางวนักไ็มมงีาน
ตองออกไปหาปลา เกบ็ผกั  เอามาทำกบัขาวกนิกนั 5 คน พอแมลกู



เมือ่ 6  เดอืนกอน นองหมมูอีาการปวดศรีษะมาก และรนุแรงขึน้เรือ่ยๆ
กินยาแกปวดไมหาย พอกับแมพามารักษาที่โรงพยาบาล ไดยาไปกินที่บาน
กย็งัเปนๆ หายๆ อยหูลายเดอืน ไมทเุลา จนอาการหนกัขึน้เรือ่ยๆ เรยีนหนงัสอื
ไมได ปวดหวัอาเจยีน เรยีนหนงัสอืได 1 วนั ลาปวยไปเปนอาทติย

เมือ่เดอืนกมุภาพนัธ 2553  นองหมมูาตรวจทีโ่รงพยาบาลอกีครัง้ ดวย
อาการหไูมไดยนิ ปวดศรีษะมาก อาเจยีนตลอด

แพทยตรวจพบวามเีนือ้งอกในสมอง ตองทำการผาตดัสมอง และใสทอ
ชวยหายใจกลายเปนคนไขหนัก

ตอนนัน้นองหมอูยวูอรดศลัยกรรมระบบประสาท นอนรกัษาตวัอยใูน
โรงพยาบาลนานเกือบเดือน

ตอมาไมสามารถหายใจเองได เอาทอชวยหายใจออกไมได เนื่องจาก
เสมหะเยอะ แพทยตองทำการเจาะคอใสทอคาไว เพือ่ไมใหเสมหะอดุตนัทาง
เดินหายใจ

เมือ่อาการด ีขึน้เปลีย่นเปนทอเหลก็ เพือ่ใหกลบับานได โดยแมตองดแูล
ดดูเสมหะใหจากคอทีใ่สทอเหลก็ไว โดยใชลกูสบูยางแดงอนัละไมกีส่บิบาท
ดดูออก แตเนือ่งจากเสมหะเยอะ กำลงัลกูสบูยางแดงมไีมพอ

ถานกึภาพไมออกวาเปนอยางไร กล็องนกึถงึเสมหะจำนวนมากอยใูนลำ
คอตลอด ไมสามารถไอออกเองได  กจ็ะมอีาการเหมอืนคนจมน้ำ  หายใจไม
ออก ทรุนทรุาย เหนือ่ยจะขาดใจนัน่เอง

นี่จากการถามคนที่เคยใสทอแบบนี้ และดูจากอาการของคนไขที่เคย
ดแูล จะดิน้ทรุนทรุาย ไอจนหนาแดงทกุครัง้ทีต่องทำการดดูเสมหะ และตอง
ทำเกอืบทกุ 2 ช.ม.ตลอดทัง้วนัทัง้คนื

 นองหมกูลบับานไดวนัเดยีว พอกบัแมตองเหมารถรบัจาง เขาคดิ 300
บาท  เพือ่สงลกูมาโรงพยาบาลอกีครัง้
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คราวนี้หลังจากนอนโรงพยาบาล นองหมูก็เริ่มมีไข  แพทยวินิจฉัยวา
เปนโรคปอดติดเชื้อ

ตองใหยาฆาเชือ้ จากยาชนดิเบา เปลีย่นไปสยูาทีแ่รงขึน้ ตามเชือ้โรค
นองหมนูอนอยทูีว่อรด  มพียาบาลคอยดแูลดดูเสมหะให โดยใชเครือ่ง

ดูดเสมหะของโรงพยาบาล
นองหมมูานอนโรงพยาบาลอยทูีว่อรด ตัง้แตวนัที ่9  เมษายน 2553
กนิเองไมได  ปากเบีย้ว กนิเองทางปากแลวสำลกั ไมสามารถบงัคบัการ

กลนืได ตองใสสายยางใหอาหารทางจมกู แลวกรอกนมผานสายยาง ซึง่สอน
ใหแมทำเองไดแลว

พอก็ตองไปทำงาน จะมาเยี่ยมลูกสาวก็ตองนั่งรถเมลมา ซึ่งไกลจาก
โรงพยาบาลประมาณ 10 กวากโิลเมตร

ครอบครวันีไ้มมโีทรศพัทมอืถอืใช นองอนเลยตองมากนินอนอยกูบัแม
ซึ่งมาเฝานองหมู

ทัง้สามคนจงึตองอยโูรงพยาบาล แมกบันองอนซือ้ขาวกนิเองบาง กนิ
ขาวโรงพยาบาลบาง

นัง่สมัภาษณแมนองหม ู เพราะนองพยาบาลมาบอกวา คนไขคนนีห้มอ
จะใหกลับบานแลว

ไดยนิแมเคาบนวากลบัไปกต็ายแนๆ   เพราะไมมเีงนิซือ้เครือ่งดดูเสมหะ
ไปไวที่บาน

การดูแลที่บานก็คือตองดูดเสมหะตอ และตองทำอยางปราศจากเชื้อ
ซึ่งคงตองสอนกันอีกที ถาไมสะอาดก็ติดเชื้อที่ปอด มีไขกลับมาอีก และถา
เสมหะนอยลง ไมตดิเชือ้ หายใจไดด ี เมือ่มาตรวจซ้ำ แพทยจะพจิารณาเอาทอ
ทีค่อออก แลวรอเวลาเยบ็ปดแผลทีค่อ
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วนันี ้ 3  พฤษภาคม  2553
แพทยใหนองหมกูลบับาน เนือ่งจากใหยาฆาเชือ้ครบแลว เพราะถาให

อยตูอ คนไขกเ็สีย่งตอการตดิเชือ้  เนือ่งจากมเีชือ้โรคมากมายในโรงพยาบาล
และวันนี้เราเปนพยาบาลหัวหนาเวร ซึ่งหมอเจาของไข ไมเขาใจวา

ทำไมพยาบาลไมเตรยีมคนไขใหพรอม
เพราะหมอมหีนาทีร่กัษา  มเีวลานอย ไมไดอยกูบัคนไข  ไมรปูญหาแบบ

องครวม คอื เนนผปูวยเปนศนูยกลางและใหการดแูลทัง้ รางกาย  จติใจ อารมณ
สังคมและจิตวิญญาณ

แมของคนไข ตองรบัภาระเลีย้งดลูกูสาวทัง้สองคน ทีช่วยเหลอืตวัเอง
ไมได ทัง้ทางรางกายและสตปิญญา ไมมเีงนิจะซือ้เครือ่งดดูเสมหะไปไวใชที่
บานแนนอน เพราะลำพงัแครายจายคากนิรายวนัแทบจะไมมี

หมอใหเวลาอกี 3-4 วนั ในการจดัการใหผปูวยไดกลบับาน
เราเลยไปรานอุปกรณการแพทย สอบถามราคาเครื่องดูดเสมหะไฟฟา

ไวใชทีบ่านราคา 4,500 บาท
พรุงนี้เราจะไปซื้อให แตจะใหเปนทรัพยสินของวอรด  มีการติดตาม

เปนระยะ และเมื่อเขาไมใชแลว ก็ใหนำมาคืนวอรด เพื่อใชกับคนไขรายอื่น
ตอไป

จึงเขียนบันทึกมาเพื่อขออนุญาตเจาของเงินบริจาคทุกทาน และขอ
อนโุมทนาบญุกบัเจาของเงนิทกุทาน และทกุๆกำลงัใจ กำลงักาย ในการชวย
เหลือคนไขรายนี้ดวยนะคะ



บนัทกึฝกใจ ตอนที ่16
พบธรรม

 บันทึกนี้ เปนบันทึกที่ตั้งใจและรูสึกดี ที่จะไดถายทอดเรื่องราวของ
ผปูวยรายหนึง่ ซึง่ไดขออนญุาตผปูวยแลว

วนันี ้15 พฤษภาคม 2553
หยดุงาน 1 วนั  อยูๆ  นกึถงึคนไขรายหนึง่ ซึง่เคยมา Admit (นอนโรง

พยาบาล) อยวูอรดเมือ่ 5 วนัทีแ่ลว
ไมรวูาทำไมรสูกึถกูชะตาดวยประโยคงายๆ ของคนไขรายนี ้รสูกึนอม

จิตเขาหาเขาไดงายหลือเกิน
ทั้งๆ ที่ตอนนั้นเขาอาการแย นั่งหอบจนตัวโยน แตสภาพจิตเขาไมได

แยเหมือนอาการ
หลงัจากพดูคยุไมกีป่ระโยค รสูกึวาเราเคยเกีย่วของกนัมากอนแนๆ  ทัง้

ที่เพิ่งเคยพบกันครั้งแรก
แตเขาอยแูคคนืเดยีว ขอหมอกลบับานในวนัรงุขึน้ ทัง้ทีย่งัมอีาการหอบ

เหนื่อยอยู
วันนี้เลยโทรหาเขา เพราะขอเบอรเขาไว ไดคุยกันก็ยิ่งรูวาคิดตรงกัน

ทั้งพยาบาลและคนไขยังคิดถึงกันและหวังวาจะเจอกันอีก



ยอนไปเมือ่เวรบาย วนัที ่ 10 พฤษภาคม 2553
ไดรบัใบปรกึษา (consult) เปนคนไขของหมอตี ้ผปูวยหญงิ อาย ุ45 ป

เปนมะเรง็ปอดระยะสดุทาย ทีล่กุลามไปทัว่ปอด และลามไปทีเ่นือ้เยือ่กระดกู
มาโรงพยาบาลดวยอาการหายใจหอบเหนื่อยนอนราบไมได

อานใบ consult แลวมองไปทีเ่ตยีงคนไข  ผหูญงิคนนีน้ะหรอืเปนมะเรง็
ปอดระยะสดุทาย เขายงัสวย ยงัดดูอียเูลย ผวิพรรณขาวสะอาด หนาตาแมไม
ไดแตงแตก็ดูดี

มแีตอาการหอบ ทีต่องนัง่ดมออกซเิจนตลอด นอนไมได ตองใชฟบุกบั
โตะ เขากม็องเราอยเูหมอืนกนั

รอบขางเขามแีตคนไขหนกั ถาจะวาไปแลว เขากถ็อืวาเปนคนไขหนกั
เพราะหอบขนาดนี้อาจจะตองใสทอชวยหายใจ

นัง่มองและพจิารณาอยนูาน คดิในใจวา ‘จะคยุไดมัย๊นา สภาพภายนอก
ยงัดดู ีดไูกลจากความตาย จะคยุแลวยอมรบัไดมัย๊เนีย่ เอาไวพรงุนีด้กีวาคอย
คยุ นีก่ด็กึแลว’

สีท่มุแลวจะเขาไปฉดียาลดอาการหอบใหเขาตามเวลา กเ็ลยทกัทาย ไม
ไดคิดจะคุยยาว

“เหนื่อยมากเลยใชมั๊ยคะ ใชออกซิเจนชนิดหนากากแลวเบาเหนื่อยลง
มั๊ยคะ”

“เบา”
เขาตอบสัน้ๆ ดวยน้ำเสยีงแหบแหง เพราะยงัหายใจหอบอยู
“ฉดียาแกหอบเหนือ่ยใหแลวนะคะ เดีย๋วคงดขีึน้อกี  เหนือ่ยมานานแลว

ใชมั๊ยคะ”
“คะ แตคราวนีเ้หนือ่ยมาก”
“หมอบอกวาเปนอะไรทราบมั๊ยคะ”
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ถามเพือ่ประเมนิการรบัรขูองคนไข
“หมอไมไดบอก”
“อาว กอนหนาทีค่ณุจะเหนือ่ยขนาดนี ้ไมเคยไปตรวจเลยเหรอคะ”
เราแปลกใจ เพราะมันตองมีอาการมากอนหนานี้  และคงเคยตรวจมา

บางกอนถึงวันนี้

“ก็พอจะรูวาเปนโรคปอด...เปนมะเร็งปอดมั๊ง”
“ทำไมถงึคดิวาเปนมะเรง็ละคะ  เออ ขออนญุาตเรยีกพีล่ะกนันะคะ อายุ

หางกนัสบิกวาปเอง พีช่ือ่เลนชือ่อะไรคะ หนชูือ่โอนะ”
“พี่แปด”
“พี่แปดไมเคยตรวจกอนหนานี้เลยเหรอคะ”
“พีเ่พิง่กลบัมาจากเกาหลไีดอาทติยเดยีว ทำงานอยเูกาหลสีบิกวาป เพิง่

ไดกลับ”
“อาวเหรอ ทำงานอะไรทีเ่กาหลอีะคะ”
“โรงงานทำดาย”
อือ พอจะรูสาเหตุแลว คงเปนการหายใจเอาเสนใยจากดายเขาไปเปน

เวลานาน
เพราะจากการซักถามประวัติครอบครัวไมมีใครเปนโรคมะเร็ง บุหรี่

กไ็มสบู
สอบถามไดความวาพี่แปดมีลูกชายสองคน  คนโตเพิ่งจบวิศวะ

คอมพวิเตอร  เมือ่เดอืนมกราคม
คนเล็กอายุ 13 ป พี่แปดทำงานสงเงินมาใหที่บานใชและสงลูกเรียน

เลกิกบัสามมีาสบิปแลว
“แลวทำไมพี่คิดวาพี่เปนมะเร็งละคะ”
“เดาเอา อาการขนาดนีก้ค็งเปนนะ”
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“ออื แลวถาเปนอยางงัน้จรงิๆ พีก่ลวัมัย๊”
“ไมกลัวหรอก ยังไงคนเราเกิดมาก็ตองตาย พี่ทำหนาที่ของพี่แลว ใช

ชวีติมาคมุแลวทกุรปูแบบ ตายกไ็มกลวัอะไรแลว”
รอฟงคำตอบอย ูซึง่พีแ่ปดตอบจรงิจงั  เราอึง้ไปเลยกบัคำพดูของพีแ่ปด

เออ...คดิงายดาย พดูงายดเีนอะ
หยดุการสนทนาไปพกันงึ กลบัมารลูมหายใจตวัเอง  แลวนอมจติไปหา

พีเ่ขา ดสูภาพจติเขานิง่มาก
ไมกระวนกระวายเหมือนคนไขที่หอบเหนื่อยรายอื่นๆ
กเ็ลยสบายใจขึน้มานดินงึ ในเมือ่เขาพดูงาย กเ็ลยถามกลบัไปแบบงายๆ

แตคิดวาคงคุยกันยาว

“พีแ่ปด ถาพีไ่มกลวัตายจรงิๆ แลวมารกัษาทำไม...ทำไมไมอยบูาน”
“ถาเปนมะเร็งจริงๆ ลูกพี่ยังรับไมได พี่ทนเจ็บไดแตไมอยากเห็นลูก

รองไห  นีข่นาดแคบอกวาเปนโรคปอดยงัรองไหเลย”
“พี่มาโรงพยาบาลทั้งที่ก็รูวาการรักษาตองเจ็บตัวอีกมากมาย และมัน

ก็ไมหายเนี่ยเหรอ”
“ออื ไมหายกร็ ูแตเพือ่ลกู”
“แลวทำไมพีไ่มบอกลกูในเมือ่พีม่ัน่ใจวา เปนมะเรง็ ลกูพีก่โ็ตพอจะรบั

รอูะไรๆ แลว”
ออื...เอาวะ ในเมือ่คยุกนัขนาดนีแ้ลว ประเมนิดวยเซนส วาพีเ่ขารบัได

เพราะตลอดการสนทนาพีเ่ขากไ็มเคยถามวา พีเ่ปนมะเรง็จรงิหรอื
เชือ่วาเขากค็งรดูวยเซนสเหมอืนกนั และเราสองคนถกูชะตากนั ไมงัน้

พี่เขาคงไมพูดเยอะขนาดนี้ในครั้งแรก
การซกัถามแบบนี ้กไ็มใชวาจะทำไดกบัคนไขทกุคน
“ไมอยากเห็นเขาเสียใจ”
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“นีค่อืความจรงิของชวีติไงพี ่  ความจรงิทีเ่ขาตองรวูา  เวลาของชวีติที่
เคยมกีนัและกนัอาจเหลอือกีไมนาน ไมมใีครบอกได  ทำไมพีไ่มบอกเขา และ
อยูกับเขา ใหไดมีโอกาสทำสิ่งดีดีรวมกัน ไดพูดคุยกัน มีความสุขดวยกันละ
เปนการเปดโอกาสใหเขาไดทดแทนบญุคณุของแมดวยนะ นัน่นะเปนบญุสงู
สดุทีล่กูพงึกระทำแลวหละ พีไ่มเจอกบัเขามาเปนสบิปแลวไมใชเหรอ ใหเขา
มาเฝากไ็ดนะ หนอูนญุาต”

(ที่วอรดเปนคนไขหญิงทั้งหมด ไมอนุญาตใหผูชายเฝา เพราะจะเปน
การไมเหมาะสม)

พีเ่คานิง่ฟง สกัพกัหยบิโทรศพัทขึน้มา
“ขอบคณุนะ พีค่ดิไดละ พีจ่ะโทรบอกลกู”
เรายิ้มรับแลวก็เดินออกมา ปลอยใหเขาคุยกันเองสักพัก แลวกลับมา

คยุตอ
“พีบ่อกเขาแลว วามเีรือ่งจะบอก แตหามรองไหนะ พีว่าเขาพอจะรแูลว

ถาแมพดูแบบนี ้พรงุนีเ้ขาจะมาเฝา”
ก็ถือวาเปนจุดเริ่มที่ดี ที่จะใชเวลาที่เหลืออยูซึ่งไมรูวานานแคไหน ใน

การทีจ่ะอยดูวยกนั ไดร่ำลา ไดขอโทษกนั ไดเคลยีรสิง่ทีค่างคาใจกนั
“ดคีะพีแ่ปด พีเ่คยปฏบิตัธิรรมมัย๊”
“ไมเคย  พีส่นใจอยนูะ แตไมมโีอกาส ทีเ่กาหลไีมคอยมวีดั และทีน่ัน่

เขาจะมีปารตี้ทุกวันศุกร กินเหลาเมายา รองเพลงกัน พี่อยูกับทางโลกมาทุก
รปูแบบ ผคูนทีเ่จอมทีัง้นนิทาวารายกนั ทำรายใจกนั พีเ่จอมาเยอะ อยกูบักเิลส
มาตลอด พีไ่มใชคนดนีกัหรอก”

พดูชาๆ เพราะเหนือ่ย แตกต็ัง้ใจอธบิาย
“ไมเปนไรนี่คะ ปฏิบัติธรรมเคาไมไดใหอยูกับอดีต เคาสอนใหอยูกับ

ปจจุบัน เอางี้หนูจะใหพี่ฟงอะไร ไมนานหรอกคะ แตอยากใหพี่ตั้งใจฟงนะ
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 ดกีวาฟงเสยีงดงัในวอรดนะคะ”

เดนิไปเอาซดีธีรรมะ “บานทีแ่ทจรงิ” ของหลวงพอชา สภุทัโท มาเปด
ใหพีแ่ปดฟง แลวไปนัง่สงัเกตการณอยทูีเ่คานเตอรพยาบาล

พี่เขาหลับตาฟงตลอด มีลืมตาบางถาเสียงรอบขางดัง แตดูตั้งใจและ
อาการหอบทีเ่ปนอยกูล็ดลง จนอตัราการหายใจเกอืบปกติ

กเ็ดนิทำงานไปจนซดีจีบ จงึเดนิเขาไปคยุ
“เปนไงบาง ตอนฟงอยเูหน็เบาหอบเลยนี”่
“ดมีากเลย เบาหอบจรงิๆ ดวย ฟงแลวคดิไดหลายอยาง”
“งั้นพรุงนี้หนูเอามาใหฟงอีก มีอีกเยอะ ตอนนี้พักผอนกอนเถอะคะ

ดึกแลว”
ลงเวรไปยังคิดในใจวา ขอใหพี่อยูใหถึงพรุงนี้นะ ใหพี่มีโอกาสไดทำ

อยางที่ตั้งใจดวยเถอะ

เชาวนัรงุขึน้ เดนิขึน้เวร ใจยงัคดิวาจะไดเหน็หนาพีแ่ปดอกีมัย๊ เดนิเขา
วอรดเห็นพี่เขานั่งยิ้มใหเราก็ดีใจ

แตวันนี้ พี่แปดคุยกับหมอเจาของไข ซึ่งเปนหมอโรคมะเร็ง จะใหยา
คโีม(เคมบีำบดั) แตสภาพคนไขยงัรบัยาไมได

ใหแลวอาจจะทรดุลง ตองรอใหรางกายแขง็แรงกวานี ้พีแ่ปดตดัสนิใจ
ขอหมอกลับบาน

ซึ่งเราก็จัดซีดีธรรมะที่มีอยูใหพี่แปดไปหลายแผน พรอมหนังสือ
“สขุงายๆ  แคปลายจมกู” ของพระอาจารยทีเ่หลอืตดิอยเูปนเลมสดุทายไปดวย

ระหวางรอติดตอกลับบาน แอบเห็นพี่แปดตั้งใจอานหนังสือที่ใหไป
ดวยความสนใจ

กอนกลับ พี่แปดแวะมายกมือไหวขอบคุณเรา ก็เลยแนะนำเรื่องการ
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รักษาสุขภาพและขอเบอรไว
เผื่อวาถาไดหนังสืออื่นมาอีก จะไดโทรใหญาติมาเอา และชวนใหมา

ปฏิบัติธรรมดวยกันวันวิสาขบูชานี้
เลยเขียนรายละเอียดใสกระดาษใหญาติพี่แปดเก็บไว
แตทีค่ดิในใจตอนนัน้คอื  ‘พีเ่คาจะอยถูงึวนันัน้มัย๊นา’
เวลาผานไปหาวนั ใจกน็กึถงึพีแ่ปดอยวูาจะเปนไงบาง แตไมมโีอกาส

ไดโทรสกัท ี เพราะทำงานตลอด กบัทัง้ตวัเองมอีาการไมสบายตลอดหาวนั

จนวนันีไ้ดหยดุหนึง่วนั เพราะลาปวย  ถงึไดโทรหา
“พีแ่ปดเหรอคะ โอนะคะ พยาบาลตกึทีพ่ีแ่ปดมานอนนะคะ”
“อาวเหรอ โอย ดใีจนะเนีย่ พีย่งัพดูถงึเราใหเพือ่นพีฟ่งเลย”
รสูกึดใีจทีย่งัไดยนิเสยีงพีแ่ปดอย ูพีแ่ปดพดูชาๆ เหมอืนกลวัจะเหนือ่ย
“พีแ่ปดเปนไงบาง อยทูีไ่หน ยงัเหนือ่ยอยมูัย๊คะ”
“กเ็บามากแลว แตกเ็หนือ่ยอยนูดิๆ ตอนนีม้านอนกลางทงุนา อากาศด”ี
บานพีแ่ปดอยพูษิณโุลก อยใูกลวดัประโดก ทางไปวดัโบสถ
“ฟงซีดีที่ใหไปหมดหรือยังคะ”
“ยังเลย มีแตคนมาเยี่ยมไมไดพักผอนเลย ไมมีเวลาเลย พี่จะบอกวามี

เรื่องจะขอโทษ”
“เรื่องอะไรคะ”
“หนงัสอืทีเ่ราใหพีเ่ลมนัน้นะ พีอ่านแลวดมีากเลย คดิอะไรไดมากมาย

ไมรูจะบาปรึปาว ที่ทำไปแลวมาบอกทีหลัง พี่ใหญาติไปโรงพิมพ แลวไป
ขอซือ้มาทัง้หมดแตเขามเีหลอืแค 50 เลม พีส่งไปใหเพือ่นๆ ทีเ่กาหลแีลว พี่
ขอโทษที่ไมไดบอกกอน”

“ไมเปนไรคะพี ่ พระอาจารยทานกพ็มิพไวแลวนีค่ะ วาทำไดโดยไมตอง
ขออนญุาต ดซีะอกี ชวยกนัเผยแพรธรรมะ หนอูนโุมทนาบญุดวย”
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“พีย่กบญุทัง้หมดใหเราเลย เพราะเราเปนคนใหพี”่
อึง้ไปอกีแลว คดิไดยงัไงเนีย่ พีแ่ปดเองปวยแทบตาย ยงัยกบญุใหคนอืน่

อกี นบัถอืใจพีจ่รงิ
“โห..พี ่หนวูาเราคงเคยทำบญุรวมกนัมานะ พีค่ดิอยางหนมูัย๊ หนถึูงยงั

หวงพีอ่ย ูถงึโทรหาเนีย่”
“นัน่ส ิ  คดิเหมอืนกนัเลย ยงัพดูกบัเพือ่นวาถกูชะตากบันองคนนีบ้อก

ไมถกู พีก่ะวาวนัที ่ 24 ทีห่มอนดัตรวจ พีจ่ะแวะไปหาเราดวย จะไปบอกวาที่
เราเคยชวนพีไ่ปวดัไวนะ ตอนนีพ้ีอ่ยากไปดวย 90 เปอรเซน็ตแลว”

ไดฟงแลวชื่นใจมาก ปติเกิดเลย รูสึกอิ่มอกอิ่มใจ นั่งยิ้มกับโทรศัพท
เหมือนคุยกับแฟน

“ดคีะพี ่อนโุมทนาบญุลวงหนา  แคคดิดจีติเปนกศุลพีก่ไ็ดบญุแลวนะ
หนจูะขอพระอาจารยใหคะ เพราะพีค่งตองอยกูฏุแิยกกบัคนอืน่ โรคของพีน่ะ
ไมตดิคนอืน่หรอก แตพีจ่ะรบัเชือ้โรคจากคนอืน่งายตางหาก เดีย๋วหนจูดัการ
ใหคะพี ่รกัษาใจตวัเอง ประคองรางกายตวัเองไวใหดดีนีะคะ พีพ่กัผอนละกนั
นะคะ”

จบการโทรศัพทสนทนาไปดวยความสุข ก็ไมรูวาทำไมเหมือนกัน
คงเคยเกาะเกี่ยวรวมบุญกันมาตั้งแตชาติปางไหน

ทำใหตองขามน้ำ ขามทะเลมาเจอกัน ตองมาสานตอทางธรรมกันใน
ชาตินี้ซึ่งมีเวลาของสังขารเหลือนอยเต็มที

วนันี ้22  พฤษภาคม  2553
ขึ้นเวรเชา รับเวรทำงานตามปกติ แตสังขารตัวเองไมปกติเทาไหร

ตาบวม มึนหัว เพราะพักผอนนอย ขึ้นเวรทุก 8 ชั่วโมง มาเกือบสองอาทิตย
แลว มเีวลาพกัจรงิๆ ไมถงึ 5 ชัว่โมง กต็องมาขึน้เวรใหม  เปนวงจรอยแูบบนี้
ชีวิตพยาบาล
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เมือ่วานเวรบายไมคอยยงุเทาไรนกั กน็กึถงึพีแ่ปดขึน้มา ไมรพูี ่เคาเปน
ไงบาง แตตอนนีส้ามทมุแลวพีเ่คาคงพกัผอน พรงุนีค้อยโทรไปดกีวา  เพราะ
พรุงนี้เปนวันเสาร ครบหนึ่งอาทิตยพอดีเลยที่เราโทรไปหาครั้งที่แลว และ
กเ็หลอือกีแค 5 วนัเทานัน้ เรากจ็ะไดไปเจอกนัทีว่ดัแลว เพือ่ปฏบิตัธิรรมดวย
กันตามที่เคยพูดกันไว

ประมาณ 10 โมง โทรศพัทหาพีแ่ปด
“ขอสายพี่แปดคะ”
เสียงที่รับสายเปนเสียงผูชาย แตเขารูจักเรา เพราะเคยมารับพี่แปดที่

วอรดตอนกลับบาน
“คุณหมอโอใชไหมครับ”
“ออ คะ”
“คอื..แปดเขาเสยีแลวครบัคณุหมอ เมือ่เชานีเ้อง”
“หา..เหรอคะ แลวเสยีทีไ่หนคะ บานหรอืโรงพยาบาล”

กต็กใจนะ แตไมมาก ไมรทูำไมทัง้ๆทีค่ดิวายงัอย ูโทรไปควรไดยนิเสยีง
พี่แปดดวยซ้ำ

“ทีโ่รงพยาบาลครบั เขาไปนอนตัง้แตเมือ่วาน”
“อาว กเ็มือ่วานโอกอ็ยเูวรทำไมไมโทรมาหาละคะ”
“ออ พอดีเขาหอบมากครับ เราเลยยุงๆ กัน แตแปดเขาใหพี่สาวเขาลง

ไปหาคณุหมอแลวครบั แตไมเจอ เขาเปนมากชวง 3 ทมุครบั เขายงัพดูกบัพี่
สาวเลยวาเขาไมรอดคืนนี้แนๆ”

“เหรอคะ เอะ โอกอ็ยนูะ”
ยังไมวายจะตัดพอดวยความเสียดาย ที่ไมรูเรื่องตั้งแตเมื่อวาน ทั้งที่เรา

อยูเวรบาย
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“แลวพีเ่ขาเปนไงบาง สงบมัย๊คะ หอบมากแลวใสทอชวยหายใจรปึาว”
“ไมไดใสครบั เขาบอกไมใสตัง้แตแรกแลว เขากห็อบนัน่แหละครบั แต

ไมทรุนทรุายอะไรมากนกั ลกูๆ เขากอ็ยดูวยครบั”
สอบถามอกีนดิหนอยกต็องวางโทรศพัท  เพราะทาทางเขามธีรุะ

รสูกึจติมนัลอยๆ เบาๆ ไมไดวบู และไมไดเสยีใจ แครสูกึเสยีดายทีไ่ม
รูเลยวาพี่แปดมานอนโรงพยาบาลเมื่อวานนี้

มันเหมือนเรากำลังคิดถึงเขาอยู ซึ่งในขณะนั้นเขาก็กำลังอยูในนาที
วิกฤตของชีวิต

เสยีดายทีไ่มไดอยกูบัพีแ่ปดในวาระสดุทาย ไมไดเปนคนนอมนำจติให
พี่แปดกอนสิ้นใจเหมือนที่เคยแนะนำพี่เขาไว  พี่เขาคงไมไดยินเสียงบทสวด
มนตอนัไพเราะ ทีพ่ีเ่ขาเคยฟงแลวชอบกอนจติสดุทายจะออกจากราง

มันรูสึกเสียดายทั้งที่เราบอกไวแลววาถาเปนไรใหโทรมาได และที่
เสยีดายมากกค็อื อกีไมกีว่นัพีเ่ขาจะไดมาปฏบิตัธิรรมเพือ่สรางบญุใหกบัตวัเอง
แลวในวันวิสาขบูชาที่จะถึงนี้ตามที่ไดตั้งใจไว

ขอใหดวงวิญญาณของพี่แปดไปสูสุคติ และนอมนำดวงจิตอันเปน
กศุลกรรมนี ้ไปสานตอเสนทางธรรมในภพหนานะคะ

95



บนัทกึฝกใจ ตอนที ่17
คูกรรม

ปาสังวาลย  เปนคนไขหญิงรายหนึ่ง อายุ 60 กวาป มา admit (นอน
โรงพยาบาล) ทีว่อรด ดวยอาเจยีนเปนเลอืด เมือ่พยาบาลสงเวร เคสปาสงัวาลย
นาสนใจ เพราะเปนเคสทีไ่มคอยเกดิขึน้ ซกัประวตัไิดความวา

ปาดื่มเหลากับสามีทุกวัน เปนคูผัวเมียที่ตองเมาดวยกันทุกวัน ทุกเย็น
และเปนมานาน

เมือ่ 1 อาทติยกอน กด็ืม่เหลากนัเปนปกตขิองทัง้ค ูแตไมมใีครรสูาเหตุ
ทีท่ัง้คทูะเลาะกนั ดวยความเมาจนขาดสต ิสามปีาสงัวาลย  จบัเอายาฆาหญา
กรอกปากและเทราดทั่วตัวปาสังวาลย

ยาฆาหญาเขาปาก แลวกลืนเขาไปมากนอยแคไหนก็ไมรู ไมไดบอก
ลกูๆ ไมไดบอกใครๆ

ปลอยเวลาผานไปเกือบ 1 อาทิตย ปากเริ่มเปอย กินขาวไมได ตา ตัว
เริ่มเหลือง

ยาฆาหญาชนดินีม้พีษิรายแรง เคยเจอคนไขกนิไปแคประมาณ 1 ชอน
ชา กไ็มรอด มฤีทธิท์ำลายเนือ้เยือ่ทกุสวนอยางตอเนือ่ง ดดูซมึไดดทีางผวิหนงั
มฤีทธิอ์ยไูดนาน ทำใหอวยัวะภายในทกุระบบลมเหลว  ไมวาจะเปนการหายใจ
ระบบประสาท อวัยวะเนื้อเยื่อทุกสวนในรางกายที่สัมผัสสาร โดยตรงและ
ทีด่ดูซมึ



และเมือ่กนิเขาไปเกอืบอาทติยแลว ยากอ็อกฤทธิก์บัรางกายอยางรนุแรง
แตสภาพคนไขทีม่า ยงัพอเดนิได พดูคยุพอได กนินมเองไดเลก็นอย
อยูที่วอรดมาเกือบอาทิตย เราก็ดูอยู ยังคิดเองวา หรือปาจะกลืนยาฆา

หญาเขาไปนอย มนัเลยทำใหอยไูดนานและสภาพยงัดอียแูบบนี้
ปามลีกูสาวคอยเฝาดแูลตลอด 24 ช.ม. ตองบอกแบบนัน้ เพราะอยตูลอด

เวลาจริงๆ
ปาแกมลีกู 3 คน ชวงทีม่าแรกๆ ไมเหน็สามมีาเยีย่มเลย  แตไมกลาถาม

กไ็ดแตใหยาแกพษิทัง้ชนดิฉดีและกนิ ไมรจูะชวยไดมากนอยแคไหน เพราะ
ทำไดแคนั้น

เวลาไปใหการพยาบาล ไดพดูคยุ ซกัถามอาการทีเ่ปนแตละวนั เจบ็มัย๊
กนิขาวไดมัย๊ เปนไงบาง ซึง่คนไขกย็งัตอบได  แมจะมอีาการมากขึน้ทกุวนั

เชน กนิไดนอยลง เจบ็ปากมากขึน้ ปวดรอนตามตวัมากขึน้ แตโดยทัว่
ไปยังไมมีทีทาวาจะเปนมาก

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ไมไดไปเขาเวรแควันเดียว ในเวรบายวันนั้น
เวลาประมาณ 2 ทมุ

อยูๆ คนไขมีอาการหอบเหนื่อยมาก กระวนกระวาย สับสน อันนี้ฟง
คำบอกเลาจากนอง Extern (นกัศกึษาแพทยป 6) ทีอ่ยเูวร

หมอคยุกบัญาต ิญาตยิอมรบัสภาพและไมขอทำอะไรมากไปกวานี้
หมอพยายามโนมนาวใหคนไขสงบ เอาบทสวดมนตที่เรามีไปเปดให

คนไขฟง แตคนไขขวางทิง้ และบอกหมอวา
“ทำยงัไงกไ็ด  ใสทอ ใสอะไรกไ็ดทีท่ำใหฉนัไมตาย  ฉนัยงัไมอยากตาย”
หมอเลาใหเราฟงในวนัรงุขึน้ ทีเ่หน็หนาเราขึน้เวร ขอรองใหชวยพรอม

ทัง้เขยีนใบ consult End of life (ปรกึษาการชวยเหลอืผปูวยระยะสดุทาย) เดีย๋ว
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นั้นตอหนาเลยทีเดียว

เรามองทีเ่ตยีงเหน็ญาติๆ  ลอมรอบเตยีง คนไขมอีาการกระวนกระวาย
รูดีวาเคสแบบนี้เวลาเหลือนอยเต็มที

จงึเรยีกลกูสาวคนทีเ่ฝาแมมาคยุดวยในหองเงยีบๆ สองคน
“เปนไงบาง”
เอามือแตะแขนเขาเบาๆ ดูหนาตายังเด็กกวาเรา ทันทีที่ถามเหมือน

กระทุงอารมณคนฟง
ลูกสาวปาสังวาลย ยังไมทันตอบ รองไหโฮออกมาทันที ดวยความ

เครียดและอัดอั้นตันใจเรื่องอาการของแม
“ไมเปนไรนะ คอยๆ เลา พี่เห็นเราทุกวันเลย ไมคอยไดพักผอน ดูแล

แมดีมากๆ”
เปนเชนนัน้จรงิๆ เพราะเราเหน็อยกูบัปาสงัวาลยตลอดไมไปไหน ไมมี

ใครมาเปลี่ยน
เราทิง้ชวงใหรองไห จนอาการสะอืน้นอยลง แลวถามตอวา
“เมื่อวานหมอคุยดวยวาไง”
“หมอบอกยงัไงแมกไ็มรอด จรงิๆ หมอบอกแตแรกๆ แลว ใหหนทูำใจ”
“แลวเราคิดวายังไง”
“ก็ทำใจได รูวาแมกำลังจะไป คงไมทำอะไรมากกวานี้ แมเขาทรมาน

มันไมหาย”
“แลวลกูคนอืน่ๆ เหน็ดวยใชมัย๊”
นองพยักหนารับ
“พอมาเยี่ยมแมบางมั๊ย”
“มา...มาสองครัง้แลว”
พดูแลวกเ็ริม่รองไหอกีรอบ เรากเ็ลยพยายามถามใหตรงประเดน็ไปเลย
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จะไดไมยดืเยือ้ ยดืเวลาตอบคำถาม บบีคัน้หวัใจเขามากเกนิไป
“เขาขอโทษ ขออโหสกิรรมกนัแลวหรอืยงั”
“พอขอโทษแลว แตแมเฉยๆ”

พดูจบกร็องไหตลอดเวลา ทำเอาเรากลบัมาดจูติตวัเองแทบไมทนั น้ำตา
คลอตาม

“จากทีเ่ราด ู เราคดิวาเขายกโทษใหกนัมัย๊”
“กค็งใหอภยั เพราะแมเรยีกใหพอมาเฝาขางเตยีงเมือ่วาน”
“อมื ดแีลวนะ เวลาของแมเราเหลอืนอยแลว แตรมูัย๊ เราคดิบวกได พี่

วาเรายงัดกีวาลกูคนอืน่ๆ นะ เราไดทำหนาทีข่องลกูทีด่เีตม็ทีเ่ลยแหละ พีด่อูยู
ทกุวนั เราดแูลแมไดดมีากๆ เรายงัดกีวาลกูคนอืน่ๆ นะ ทีไ่มมเีวลาไดดแูลแม
เลยดวยซ้ำ

เพราะเขาคดิวาแมเขาจะอยดูวยอกีนาน เขาอยดูวยกนัอกีสบิป ยีส่บิป แต
กอ็ยกูนัไปเฉยๆ  ไมไดดแูลกนัแบบทีห่นทูำมาหนึง่อาทติยเลยนะ ถงึมนัจะเปน
แคหนึง่อาทติย แตมนักย็งัดทีีม่โีอกาสใหไดทดแทนบญุคณุแมนะ”

นองนิ่งฟง พยักหนารับ นองเขาทำงานออฟฟศที่กรุงเทพฯ ทาทางมี
ความร ู เขาใจอะไรงาย

“แมเราทำบุญบางมั๊ย”
“ไมคอยไดทำ พอกบัแมเมาเหลาทกุวนั วนัพระใหญถงึจะไปวดั ไปตกั

บาตรแคนั้น”
อมื จบคำถามสำหรบัแม เพราะการเจรญิสต ิคงไมตองถามถงึ
“แลวเราละ เคยปฏบิตัธิรรมบางมัย๊”
“หนไูดแตทำบญุ ตกับาตร กเ็คยอานหนงัสอืพวกนีบ้าง แตไมเคยทำ”
“ออื ไมเปนไรนะ แมเรากระวนกระวายมากเลย เรารใูชมัย๊”
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พยักหนารับ
“ทางธรรมเขาบอกวา ถาจิตสุดทายกอนออกจากรางไมสงบ เขาจะไป

เกดิในทีไ่มด ี เราเคยไดยนิเรือ่งพวกนีม้ัย๊”
“เคยคะ แมหนเูขาทรมานมาก”
“นั่นสิ...เราจะมาชวยกัน เมื่อสังขารรางกายของแมเปนอยางนี้ เรา

ทำอะไรใหมนัดกีวานีไ้มไดแลว  เราตองยอมรบัความตายแลวนะ แลวทนีีเ้รา
จะชวยทำใหจิตเขาสงบไดยังไง”

 ไอทีพ่ดูไปนัน่นะ ใจเรากค็ดินะ เออ นัน่ส ิจะทำไดไงละเนีย่ฉนั
“เดี๋ยวพี่จะลองไปคุยกับแมเราดูนะ เผื่อจะชวยใหปาแกสงบไดบางก็

ยังดี...ดีมั๊ย”

เราปลอยใหนองไปดแูมกอน ซึง่เรายนืมองอยไูกลๆ คดิตลอดวาทำไงดี
โทรศพัทหาพระอาจารย เลาเคสใหพระอาจารยฟง พระอาจารยฟงแลว

ไดแตบอกวา คงจะทำอะไรไมได คงยาก
คยุกนัพกันงึ บทสรปุคอื คงทำอะไรไมได ดวยเวลาทีเ่หลอืนอย ดวยจติ

ทีไ่มมอีปุนสิยัทางธรรมตัง้แตแรก
และยังมีเวรกรรม ทำบาปพวงมาอีก ก็คงเปนเชนนั้น แต...เองานนี้เรา

จะไมทำอะไรกับคนไขจริงหรือ
เราอยหูนางาน ปากบอกวาจะไมทำ  แตตามนัเหน็เขาอยตูรงหนา ตดัสนิ

ใจเขาไปหาคนไข และใหญาตอิอกไปใหหมด พดูกบัคนไขสองคน

“ปาสงัวาลย เปนไงบาง”
“เหนื่อย...หมอ...รอนไปทั้งตัว”
“ปวดตรงไหน”
“ปวดไปหมด”
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ปาแกตอบดวยน้ำเสยีงแผวเบา ขาดหาย ตองคอยๆ ฟงอยางตัง้ใจ และ
ตอนนี้ปาแกไมมีแรงขยับตัวแลว

มีกลิ่นยาฆาแมลง ปนกลิ่นเนาของเนื้อเยื่อภายในโชยออกมาทางปาก
ตอนคนไขพูด

คดิในใจ ‘สอนสมาธติอนนีเ้ขาไมรบัแลวหละ คงตองปรบัความเขาใจ
ไดอยางเดียว’

“ปาสงัวาลย  กลวัมัย๊”
“กลัว”
“กลัวอะไร”
“กลัวตาย”
“ทำไมถงึกลวัตาย คดิดดีสี ิปากลวัอะไร ใชกลวัเจบ็ปวด กลวัทรมานรึ

ปาว”
“ใช”
“อะ ถางัน้ไมตองกลวันะ หนใูหยาแกปวดแลวนะ ทนีีป้าสงัวาลย จะไม

ปวด ทีป่วดอยนูีจ่ะคอยๆ หายไปนะ ยานีใ่หเรว็ไมไดนะ แตมนัจะทำใหปาดขีึน้
ถางวงปาหลับไปเลยนะ”

หมอสั่งใหมอรฟน พยาบาลคนอื่นนำยามาหยดเขาเสนเลือดชาๆ
ขณะคยุเพิง่เริม่ให  คนไขยงัพอรบัรไูด

“แลวปา หวงอะไรอกี”
“ไมหวง”
“ดมีากปา ลกูๆ ปานะโตกนัหมดแลวนะ เขาดแูลตวัเองได  เขากบ็อก

แลวไมใชเหรอ”
ปาสงัวาลย  พยกัหนา
“ปา...ปาใหอภยัสามปีาแลวใชมัย๊ ปาไมโกรธ ไมแคนเขานะ”
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“จะ”
“อยาไปตอกรรมกันนะปา อโหสิกรรมใหเขาซะ เขาไมไดตั้งใจนะ

ตอนนีป้าเอาใจปามาฟงทีห่นพูดูนะ ปาไมตองกลวัความตายนะ มนัเปนแคการ
จากกันชั่วเวลาหนึ่งเทานั้น

เดีย๋วเรากต็องไปเจอกนัอกี ไปเจอกนัทกุคน แปบเดยีวเทานัน้นะ ไมมี
อะไรนากลวั ไมเจบ็ปวดแลวนะ”

พดูตรงๆ ไมรอเวลา ไมออมคอมอกีแลว ไมมบีทเรยีนไหนสอนทัง้นัน้
คนไขทีอ่าการแยอยตูรงหนา  สงัขารทีเ่จบ็ปวดและทรดุลงอยางรวดเรว็

ทัง้ทีส่ภาพจติใจยงัปกต ิไมไดทอแทตอการเจบ็ปวยมากอน ทีจ่รงิแลวเขากลวั
แคความเจ็บปวดอยางเดียว

ในความคดิตอนนัน้ กค็อืตองพดูเรือ่งตาย ใหเปนเรือ่งธรรมดา และไม
เจบ็ปวดอยางทีเ่ขากลวั

โดยไมตองคดิแลววา ผลจะเปนยงัไง คนไขจะรบัไดมัย๊ เขาจะเสยีใจมัย๊
...มันไมมีเวลานั้นแลว

“ปาสงัวาลย  รวบรวมจติมาไวทีน่ี ่ทีห่นาผากนีน่ะ ไมตองคดิอะไรแลว
นะปานะ ยากำลังทำใหปาหายปวด ใจปากำลังจะสงบ รวมรวมใจไวนะปา
ไมตองคิดเรื่องอื่นแลว”

ปาพยักหนา
เราเอานิว้มอืกดหนาผาก ย้ำอยเูบาๆ ใหคนไขรวบรวมสต ิพรอมกบัเอา

บทสวดมนตอินเดียที่ไดมาจากชมรมฯ ใสหูใหคนไขฟง ลูกสาวปาเราใหอยู
ปลายเตยีง เพือ่ใหดเูรา และญาติๆ  ใหไปยนืมองอยหูางๆ

เพราะเราเองก็ตองการสมาธิเหมือนกัน คนไขนิ่งสงบ ไมพูดอะไรอีก
ฤทธิจ์ากมอรฟนกม็สีวนชวยรวบรวมจติไมใหฟงุ และการใหฟงบทสวดมนต
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ก็ชวยไดอีกสวนหนึ่ง
ถาเขามีอาการมึนๆ เคลิ้มๆ จากฤทธิ์ยา หมดแรงตอตาน หมดแรงคิด

ฟงุซาน มนักค็งเหลอืไวแตเสยีงสวดมนตทีอ่ยใูนโสตประสาทใหเขาไดยนิ
แคนัน้เอง  เราทำไดแคนีแ้หละ เพราะกค็ดิไวแคนัน้ วาทำไงใหคนไข

นิ่งฟงเสียงที่จะพาใหเขาคิดดีและจิตสุดทายไปในที่ที่ดีได
เราออกมาและพูดกับลูกสาวใหเขาทำหนาที่ตอ ถาแมรูสึกตัวก็ให

พยายามนอมจิตเขาใหได

เราทำงานตอ ปลอยใหลกูๆ และสามอียกูบัคนไข จนเราลงเวรไป และ
ตองมาขึ้นเวรอีกทีเที่ยงคืน

เดินเขาวอรดสิ่งแรกคือมองไปที่เตียงปาสังวาลย แตมองไมเห็นคนไข
ญาติๆ  ลกูๆ ลอมกนัรอบเตยีง

นัง่รบัเวร ถามอาการจากพยาบาลเวรบาย บอกปาแกไมทรุนทรุาย หลบั
ตลอดแตยังปลุกตื่นอยู

นัง่เขยีนงาน กม็องคนไขเปนระยะ หายใจแผวชาลง  ตวัเหลอืงมากขึน้
กวาเดมิ  เหมอืนหญาทีต่ายแลวหลังโดนยาฆาหญา

ตหีนึง่กวาญาตยิงัอย ูโอบกอด ลบูคลำ สมัผสัคนไข ร่ำลา อยากอยใูกล
จนวาระสดุทาย อนันีเ้ราเขาใจอยู

แตจติคนไขคงไมสงบ ถามเีสยีงรองไห คร่ำครวญ อาลยัอาวรณอยขูางๆ
หูแบบนี้

เราเขาไปหาลกูสาว และพดูกบัญาตคินอืน่ๆ วา
“ถาญาติจะรองไห คนไหนไมไหว เชิญออกขางนอกกอนดีกวานะคะ

จิตที่อาลัยอาวรณลอมรอบเตียงแบบนี้ มันจะทำใหจิตคนไขไมสงบนะคะ
เหน็แกคนไขนะ แลวกร็บกวนคนไขเตยีงอืน่ๆ ดวย”
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คนไขเตยีงขางๆ ไมไดนอน บางเตยีงลกุนัง่ด ูดกึแลวคงไดยนิแตเสยีง
รองไห

ญาติๆ  ยอมทำตาม พากนัออกไปขางนอกบางสวน เราบอกกบัลกูสาว
ปาวา

“คงร่ำลา พูดคุยกับแมมาเยอะแลว ตอนนี้ ขอใหแมไดสงบสติบาง
เถอะนะ จติของแมจะไดไมฟงุ ไมกงัวล ปลอยเขาไปนะ”

ลูกสาวเห็นดวย เราเปดบทสวดใหฟงอีกรอบ คนไขไมรับรูอะไรแลว
นอนนิ่งไมมีการตอบสนองใดๆ

คงไดยามอรฟนเตม็ทีแ่ลว หายใจนานๆ ครัง้ เหลอืแตลกูๆ และสามทีี่
ยืนน้ำตาไหลอยูขางเตียง

ตอนนี้คนใกลตายคงไมทุกขอีกแลว เหลือแตคนเปนที่ยังตองทุกข
อยูเหมือนตายทั้งเปน

จติใจลงุคงรสูกึผดิ เปนตราบาปไปตลอดชวีติ ซึง่คงทรมานจติใจไมแพ
ลกูๆ ทัง้สาม ทีเ่หตกุารณนีเ้ปนเพราะพอทีข่าดสต ิทำใหแมตาย

ปาสังวาลยจากไปเมื่อเวลา 02.00 น. ดวยรางกายที่สงบ แตจิตใจของ
ปาสงัวาลยไมมใีครรไูด
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ปดบันทึก
บนัทกึฝกใจ เปนบทเรยีนสำเรจ็รปู ทีม่ทีัง้วธิกีาร ในการทำ  end of  life

care  หรอืการดแูลผปูวยในวาระสดุทายของชวีติ ใหเขาไดจากโลกนีไ้ปอยาง
สงบ สงางาม และสมศกัดิศ์รแีหงความเปนมนษุย

อาจสรปุไดตามทฤษฎขีอง Dr.Elisabeth Kubler Ross นกัจติวทิยา ซึง่
ไดแบงกระบวนการตาย ออกเปน ๕ ขัน้ตอน คอื

1.ปฏเิสธ และการไมเชือ่  ไมยอมรบั ไมพรอมทีจ่ะตาย
2.ความโกรธ  เกดิการตอตาน
3.การตอรอง คอืการกระทำบางอยางดวยหวงัจะใหชวีติยนืยาวตอไป
4.อาการสลดหดห ูหมดอาลยั ซมึเศรา
5.การยอมรบั เมือ่ทราบวาตนไมสามารถจะยือ้ชวีติไวได พรอมทีจ่ะตาย
ปาอบเชย และผปูวยคนอืน่ๆ เปนบททดสอบใหเหน็ไดอยางชดัเจนวา

เปนไปตามกระบวนการดังกลาวขางตน
แตในขณะเดยีวกนั คณุสณุติา กไ็ดแสดงใหเหน็ถงึวถิทีางแบบพทุธ ที่

จะชวยใหผปูวยไดเขาใจถงึภาวะแหงความตาย วาเปนเพยีงภาวะแหงการเกดิ
ดับ  เปลี่ยนแปลง และสืบตอเทานั้น ไมมีการตายการเกิดที่แทจริง พรอมทั้ง
โนมนาวใหผูใกลตายเขาใจถึงกฏเกณฑแหงธรรมชาติ คืออนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา เมื่อถึงกระบวนการสุดทายผูปวยยอมยอมรับไดเองวา  การตายเปน
เพียงจุดเริ่มตนแหงการเกิดใหมเทานั้น

หวงัเปนอยางยิง่วา “บนัทกึฝกใจ” นี ้จะเปนเครือ่งมอืเตอืนใจ สำหรบั
ผทูีย่งัหลงโลกอย ู  ใหหนัมาเตรยีมพรอมเพือ่ตนเองและผใูกลชดิตอไป

วสิาขบชูา พฤษภา 53
พระมหาวเิชยีร  ชนิวโํส



เสนทางสรางบุญ
1.สรางอโุบสถวดัวงัหนิ ตดิตอบรจิาคไดทีพ่ระครปูลดัวมิลสริวิฒัน  เจาอาวาส

หรอืพระมหาวเิชยีร  ชนิวโํส  โทร.08-7308-4387 หรอืโอนเงนิเขาบญัชธีนาคารอ
อมสนิ สาขาทามะปราง  พษิณโุลก บญัชเีลขที ่05-4900-40-7021

2.กองทนุจติภาวนาชนิวงส   เพือ่การจดัโครงการลานศลี-เลนส ี  โครงการทวัร
ศีล 5 และโครงการพัฒนาชีวิตดวยจิตภาวนา  ติดตอสอบถามคุณสมจิตร
คำมินเสก โทร.08-9644-3467 หรือบริจาคโดยการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารไทย
พาณชิย  สาขายอย ถ.บรมไตรโลกนารถ พษิณโุลก บญัชเีลขที ่873-203-755-9

3. สรางกุฏิกรรมฐาน เพื่อเปนที่พักใหแกผูเจริญกรรมฐาน ราคาหลังละ
100,000 บาท หรือบริจาคตามกำลังศรัทธา ติดตอบริจาคไดที่พระมหาวิเชียร
ชนิวโํส โทร.08-7308-4387 หรอืคณุประชมุ สขุเสวก ไวยาวจักร โทร. 08-1888-
5276 โดยการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงเทพ  สาขาถนนสิงหวัฒน  พิษณุโลก
บญัชเีลขที ่  535-0-40649-1

4. กองทุนเผยแผธรรม เพื่อผลิตสื่อวีซีดีธรรมะและหนังสือธรรมะ ติดตอ
บริจาคไดที่ พระมหาวิเชียร  ชินวํโส โทร.08-7308-4387 โดยโอนเงินเขาบัญชี
ธนาคารกรงุเทพ สาขาถนนสงิหวฒัน พษิณโุลก บญัชเีลขที ่535-0-22451-4

5. เพื่อสรางโรงทาน สำหรบัใชเปนสถานทีร่บัประทานอาหารของผปูฏบิตัธิรรม
ติดตอบริจาคไดที่ คุณปาริชาติ  เนตรแกว โทร.08-9703-7721 หรือคุณสุพิชญา
หรรษนนัท โทร.08-9640-5053 หรอืโอนเงนิเขาบญัชธีนาคารออมสนิ สาขาทามะปราง
พษิณโุลก ชือ่บญัชโีรงทาน วดัวงัหนิ บญัชเีลขที ่05-4900-44219-2

6. กองทุนชวยเหลือผูปวยยากไร  เพือ่ผทูีข่าดแคลนและยากจนทีเ่จบ็ปวยอยใูน
โรงพยาบาล ตดิตอบรจิาคไดที ่คณุสณุติา  หอมกลิน่ โทร. 08-9708-7176 หรอืโอน
เงนิเขาบญัชธีนาคารกรงุไทย  สาขาบิก๊ซ ี พษิณโุลก บญัชเีลขที ่ 98-0-146392-0
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รายนาม
ผรูวมสรางบนัทกึ

ครอบครวัหอมกลิน่ 10,000 บาท
คณุไฉไลศริ ิ  โพธิท์พิย   5,000  บาท
เจาหนาที ่Sub ICU ร.พ.พทุธฯ 2,500 บาท
พระอาจารยเมธ ี  ธมมฺธโร  1,100 บาท
คุณกัลยาณี-คุณประภากร-คุณเพ็ญพิชชา
นรรตัน 700  บาท

รายนามผบูรจิาค 2,000 บาท
คณุจำเนยีร   วงษแกว
ผไูมประสงคออกนาม

รายนามผบูรจิาค 1,000 บาท
คณุพรทพิย  นวลศริิ
คณุสมุณฑา  ฤทธริอน
คณุปรญิญา-คณุทศันยี   รอดยอม
คณุปฏพิทัธิ-์คณุชนิวตัร  รอดยอม
คณุวาสนา-คณุศรายทุธ  อนิทรนอย
ครอบครัวพันธุเมฆ
คณุคนุตนไม

รายนามผบูรจิาค 500 บาท
คณุสาหราย  คำมนิ
คณุอภริตันา  คมุเณร
คณุนงนชุ   แจมศร
คณุภญิโญ โสภนางกลู-คณุเกษร จนัทรอนิทร
คณุเกรยีงศกัดิ-์คณุนนัทนภสั-ด.ญ.ชญาภา-
ด.ช.ณฏัฐนนัท   เทีย่งธรรมโม
ด.ช.วฒันชาต ิ จนัอนิทร
ด.ญ.บวับชูา  พลอยงาม
ครอบครวันนัทวศิาล
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รายนามผบูรจิาค 400 บาท
พอละมยั-แมจรงุ  สมุโยง
คณุประชมุ-คณุสมศร ี  สขุเสวก

รายนามผบูรจิาค 300 บาท
คณุน้ำฝน   แกวหมอ
คณุรงุราตร ี  นยิมศลิป
คณุจฑุามาศ   พบิลูอาลกัษณ 250  บาท

รายนามผบูรจิาค 200 บาท
แมชปีณดัดา  สบืเชือ้
คณุทองดำ  คงกรดุ

รายนามผบูรจิาค  100 บาท
คณุพสิษิฐ-คณุนงลกัษณ-ด.ช.ณฐัวฒุ ิ บญุดวง
คณุเวยีง-คณุมลวินั   ตนัตลุา
คณุสนอง-คณุจรรยา   บญุดวง
คณุบงัอร   แสสวุรรณ
คณุองักาบ   คณุาพทัธ
คณุประภสัสร  ทองสกุและครอบครวั
คณุจนี   แซเตยีว
คณุแตม   ศรทีรง
คณุลำใย  ศรนีวล
คณุรตัน   แซฉัว่
พอเสบย   กอกเผอืก
คณุยพุา   จดัเขตกรรม
คณุตาชด  มชีเูดช
คณุบรบิรูณ   รกัษาแดน
คณุโชตยา  แกวแสงใส
คณุอสิราภรณ  แรงขงิ


